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ית ֵראש ִׁ  01 ..................... ב ְּ
 10 ............................. ֹנח  
ך   ֶלךְּ   21 ........................ לְּ

א י ֵר   21 ...........................ו 
י ֵי ה ח  ר   42 ..................... ש  

דֹת ֹולְּ  21 ....................... ת 
י ֵֵצא  10 .......................... ו 

ח ל  ש ְּ י ִׁ  32 ........................ ו 
ב ֶ י ֵש   54 .......................... ו 
ץ ק ֵ  012 ........................ מִׁ
ש   ג   י ִׁ  002 ......................... ו 
י חִׁ יְּ  014 ......................... ו 

מֹות  021 .......................ש ְּ
א ֵאר   022 ....................... ו 
ֹא  042 .......................... ב 

ח ל   ש    022 ...................... ב ְּ
רוֹ  תְּ  012 ........................ יִׁ

ים טִׁ פ   ש ְּ  030 ................... מִׁ
ה רו מ   051 ..................... ת ְּ
ו ֶה צ   053 ....................... ת ְּ

י א כ ִׁ ש     111 .................... תִׁ
ֵהל י  קְּ  105 ....................... ו 
קו ֵדי ְּ  115 ....................... פ 
א ר  קְּ י ִׁ  121 ....................... ו 

ו  121 ........................... צ 
י ינִׁ מִׁ  144 ....................... ש ְּ
יע   רִׁ זְּ  122 ...................... ת  

ע ֹצר   125 ...................... מְּ
ֲחֵרי  111 ................. מֹות א 

ים דֹש ִׁ  132 ..................... קְּ
 151 ........................ ֱאֹמר
ר ה   211 ........................ ב ְּ

י ֹת  ֻחק   214 ..................... ב ְּ
ר ב   דְּ מִׁ  201 .................... ב ְּ

ֹא ש   212 ........................ נ 
ך   ֲעלֹתְּ ה   223 .................. ב ְּ

ח ל   225 ....................... ש ְּ
ח  243 ........................ קֹר 
ת  222 ........................ֻחק  
ק ל   212 ........................ ב  

ס ח  ינְּ ִׁ  230 ...................... פ 
ֹות ט   252 ...................... מ 
ֵעי סְּ  211 ....................... מ 
ים רִׁ ב   200 ..................... ד ְּ
ן נ   ח  ֶאתְּ  211 .................... ו 

 220 ........................ ֵעֶקב
ֵאה  221 ........................ רְּ

ים טִׁ ֹפְּ  242 .....................ש 
י  222 .................... ֵתֵצא כ ִׁ
י בֹוא כ ִׁ  212 ................... ת 

ים בִׁ צ    234 ...................... נִׁ
י ֵֶלךְּ   235 ........................ ו 

ינו   ֲאזִׁ  251 ...................... ה 
זֹאת ה וְּ כ  ר  ב ְּ  252 ............. ה 
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 פתח דבר
 התרגומים לדורותם

ִנים " :כדברי המשנה, מימות יהושע בן נון היתה תורה מתבארת באמצעות תרגום ֲאבָּ ְך ֵהִביאּו ֶאת הָּ ְוַאַחר ּכָּ

ַח  ְזּבֵ נּו ֶאת ַהּמִ ידּובָּ ּסִ דּוהּו ּבַ ׁשֹון, ְוסָּ ְבִעים לָּ ׁשִ ה ּבְ ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ יו ֶאת ּכָּ לָּ ְתבּו עָּ ּנֱֶאַמר, ְוכָּ ֵאר  (ח, דברים כז): ׁשֶ ּבַ

 .(ז משנה הפרק מסכת סוטה ) "ֵהיֵטב

ְקְראּו  (ח, נחמיה ח) :מאי דכתיב": רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב כדברי, כן בימי עזראו ֶפר ַויִּ ַבּסֵ

א ְקרָּ ּמִ ֶכל ַויִָּּבינּו ּבַ ׁש ְוׂשֹום ׂשֶ ֱאלִֹהים ְמֹפרָּ תֹוַרת הָּ זה  –מפרש , זה מקרא –ויקראו בספר תורת האלהים  ?ּבְ

 .(א"מסכת מגילה דף ג ע) "תרגום

 .ל"זמן חזנוספים כבר מתרגומים ו ,תרגום ירושלמי, אונקלוס, יונתן בן עוזיאל :וכך המשיכו ועשו

: (פרק יח הלכה ו) מסכת סופריםב והוסיפו .הקריאה גם את תרגום בציבור התורה היו קוראיםבשעת קריאת 

אמר ו ".ומן הדין הוא לתרגם לעם לנשים ולתינוקות כל סדר וסדר ונביא של שבת לאחר קריאת התורה"

 "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום" :רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי

 .(א"מסכת ברכות דף ח ע)

מילים פירוש והתמקדו ב, את פירושיהם במתכונת שונהראשונים כתבו  ושארי אבן עזרא "רשאולם 

 .פירושם מקורבירור וב יםבהסבר והאריכו ,ספורות בלבד

 תרגוםבמעלות ה
 :שתי מעלות יש בתרגום על פני הפירושים

. ולהותיר מילים וענינים רבים בלא פירוש, מסוימיםהפירושים רגילים לבאר מילות אחדות וענינים ( א

 .לעומת התרגום שאינו מניח אף מילה בלא תרגום

 מןמעט ורק . ללמוד את המקרא כולו בפירושיו מספיקיםמעטים  רק, מת אריכות רבהבפירושים קיי( ב

לתינוקות  גםמתאים ו ,שטףבהתרגום נקרא ו. להתמיד בשינון ובחזרות על מנת לזוכרו מצליחים גם המעט

 הלכות תלמוד תורה א)ם "רמבב מפורשתחובת האב ללמד את בנו . ישיבה יושבילזקנים  גםשל בית רבן ו

 שםם "רמב) :ועוד כתבו ".וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה: "(ו, ד רמה"יו)ע "שובו (ז הלכה

 ".את עצמו מי שלא למדו אביו חייב ללמד: "(אסעיף שם  ע"שו ;גהלכה 

 הפירושים בתרגום זה מקורות
פירושי ומ, אונקלוס וירושלמיכהתרגומים הקדומים מ, הפירושים שבתרגום זה נלקטו ממקורות רבים

, ספורנו, חזקוני, רבינו בחיי, ן"רמב, רבי יוסף בכור שור ,ם"רשב ,אבן עזרא, י"רש, הראשונים והאחרונים

 .ועוד, העמק דבר, הכתב והקבלה

לפשוטו של מתאים השתדלנו לבחור פירוש הנראה כיותר  .על פי איזה פירוש לפרש קפידהאין  הלכהל

פעמים ל. באחד המפרשים על אתרלרוב מקור הפירוש נמצא . מהלך העניןמקרא ודקדוק לשון ה

ִנים  :הדוגמ. אלא במקום אחר, במקום לא פירשומפרשים ה תָּ נמצא גם  זה לשון ,(לג, דברים לב)ְורֹאׁש ּפְ

ִנים ִיינָּק (טז, כ)באיוב  תָּ י על "ברש רק נמצא ברורפירוש אך . שתיהליניקה וניתן  רֹאשׁ שמכאן  ,רֹאׁש ּפְ

 ".ראש פתנים הוא ארס שבשיניו" – (יד, ח)ירמיהו ב' מי ראש'המילים 

, ד שמות)למשל . כולו יהיה מלא ומתאים לפסוקשכדי נלקט הפירוש מצירוף של מספר מפרשים פעמים ל

ה ִלי (כו–כה ִמים ַאּתָּ ִמים ַלּמּולֹת, ֲחַתן ּדָּ  .ֲחַתן ּדָּ

 .פעמים ותורגם על פי ראיות .מקור מפורש תרגוםלא נמצא למפרשים וה פירשולא פעמים ל

 תצוגת התרגום
דוקא שינוי סדר  יםרב מקומותבו היות, פסוק שלם כנגד פסוק אלאמילה תחת מילה  תרגום זה לא הושם

יו: "למשל. המילים בפסוק מבהיר היטב את המשמעות ַקְרנָּ ַבְך ּבְ ּסְ , (יג, בראשית כב) "ְוִהּנֵה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ
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יִחים : והפירוש הוא ,משמעותה אחורי הסבך' ַאַחר'המילה  ִ ֶהם הּוא וְ ְוִהּנֵה ַאִיל ֵמֲאחֹוֵרי ְסַבְך ַהׂשּ ְך ּבָּ ּבֵ ִמְסּתַ

ַקְרנָּ   .יוּבְ

 ?כתובה בלשון הקודשכבר שתורה ם לותרגמדוע יש צורך ב
והזהירו שלא , "לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמן" (ב"חולין דף קלז ע ;ב"עבודה זרה דף נח ע) :אמרו בגמרא

ומילים רבות , להשתנות הלשון הוסיפה משך הדורותהב. להחליף ביניהם במקום העלול להביא לידי טעות

עבור מילים גם תרגום נצרך  לכן. נשתנה שימושן למשמעות אחרת – המקרא משמעותן אחתשבלשון 

 את הלומד להטעות עלולה מילים הנמצאות בשימוש יום יומיעבור גם ו, אינה מוכרת משמעותןש

 .ובלשון האחרונים משמעו עשיר, בלשון תורה משמעו אדון גביר, לדוגמה. ובמשמעות

 ?חובת שנים מקרא ואחד תרגום האם יוצאים בפירוש זה ידי
 שיוצאים ידי חובה רק, תשובות הגאונים על פי מנהג בבל הקדמוןוכם "רמבכחלק מהתימנים נוהגים 

שיוצאים גם  פסקו והאחרונים (ב, סימן רפה)ע "השו אך .ואם אינו מבינו יוסיף תרגום נוסף. 'אונקלוס'תרגום ב

תרגום של ארץ : "(סימן קעה)יהודה הנשיא אלברצלוני ' רל ספר העיתיםוכן כתב ב. י"רש אחר כגון בפירוש

כלומר שמתיר להדיא שאר תרגומים אפילו לתרגום , "ואמרו שמותר לאומרו בבית הכנסת ...ישראל

 . שבציבור

ובכלל זה גם , בתרגום או פירוש שהוא מבין אותו לקרואתב שראוי וכ (ק ה"סימן רפה ס)משנה ברורה ה

' בנוי על יסוד התלמוד'הביטוי . רק צריך שיהא בנוי על יסוד התלמוד. אינה וראינההתרגום ליידיש ספר צ

י כותב במקומות רבים פירוש השונה מהמפורש "רש. י"לקוח מהמגן אברהם שכתב כן על פירוש רש

 .בכלל זה' מקרא מבואר' תרגוםו. שהפירוש לא יהא נוגד את ההלכה מכאן שהכוונה היא. בגמרא

 ?תינוקות של בית רבן בתרגוםהאם ראוי ללמד 
לשון פרסי בבלשון ערבי ותרגומים שהיו בידם הזכיר  (סעיף כההלכות שנה שניה פרשת כי תצא )בן איש חי  בספר

 .והיו משתמשים בהם מלמדי תינוקות

קורין יש ש: "כתב (אגודה מסכת סופרים פרק טזוכן הוא ב ;ה פרק יח"סימן תקכז ד) י"לתלמידו של רש מחזור ויטריוב

וראשו [ עומד אחד]שאחר התורה , יש שמאחרין עד הבקר לאחר קריאת ספר תורה, ספר קינות בערב

ואם לאו נותנו למי  ,אם יודע הוא לתרגמו מוטב, ובגדיו מטולאין וקורא בבכייה וביללה, מתפלש בעפר

שהנשים חייבות לשמוע קריאת  ,ומתרגם לפי שיבינו שאר העם והנשים ותינוקות ,שיודע לתרגם בטוב

ואם אינם : ותפילה וברכת המזון ובמזוזה ריאת שמעוכן אתה חייב בק: ספר תורה כאנשים וכל שכן זכרים

 ".יודעין לשון הקודש מלמדין אותם בכל לשון שיכולות לשמוע וללמוד

 .שפה פשוטה ככל הניתן שתהיה בהירה גם לילדיםב להשתמשמגמת תרגום זה לכן 

 ומידות טעמים ניקודב שיטותה
 בשם (לז ,שמות כט)מנחת שי שיטת הכהיא  הקמצים סוגי ה ביןחנההב. ארוך יותר ןהקמץ הקטן סומן בגופ

טעמים ה .מדקדקי זמננוו ,(ב"דפוס תר)מכלול ספר דעת המגיה לך וכ, הלוית חןואבן עזרא בספר צחות ה

 אחר שוא או שוא נע שאינו בתחילת מילהציון ל זה   סימןנוסף . בהברה המוטעמת מיקומם קבוע סומנו גםש

. לרוב ,הגעיות כשיטת מקראות גדולות הכתרסימון . בכתבי היד טףח יבהתאם לניקוד ,או באות דגושה

 .ם"הרמבו כדברי הגאוניםתורגמו  והאורך המשקלהנפח מידות 

 ]*[.סומן בסוגרים וכשמנהג התמנים שונה , *פסוקי הקריאה הנהוגים בחול ובמנחה סומנו בכוכבית

 ואחרית דבר תודות
 רב משה ארנרייךה ;בותורמעל הגהותיהם ה אריאל שילה' הרואלידע כוכב ' הר :המשתתפיםיבורכו 

 .על הערותיהם נוספים רביםו

ה ִלְגמֹור ;זה בספראין די באלפי השעות שהושקעו  אכָּ לָּ ֶליךָּ ַהּמְ ֵטל , לֹא עָּ ה ֶבן חֹוִרין ִלּבָּ הְולֹא ַאּתָּ ּנָּ  .ִמּמֶ

  .במהדורות הבאותנוספים  יתוספו שיפוריםה "בעז
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 של המחבר 'הצנע לכת'ל לקונטרס "הסכמת הרב מרדכי אליהו זצוק
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 הסכמת הרב זלמן נחמיה גולדברג
 
 

 א"כסלו תשע' יום ח, ה"ב
 
 

א חיבור שבו תרגם תורתינו הקדושה לשפה "הראני ידידי הרב דוד כוכב שליט
 .בידינוהמדוברת 
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ית   ֵראשִׁ ת בְּ ש   ר  ם פ   עֹול  ת ה  יא  רִׁ  ב ְּ

ָ֣א יתֵראשִׁ  בְּ  א א רָּ ים בָּ ִ֑ ת ֱאֹלהִׁ ם ֵאֵ֥ יִׁ ַמ  ֵאֵ֥  ַהשָּ  תוְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

שֶׁ  ,הִחּלָּ ּתְ בַּ  א ֱאלִֹהיםּכְ רָּ ַמִים ֶאת ּבָּ ָּ  ֶאתוְ  ַהׁשּ
ֶרץ אָּ  .הָּ

אָּ   ב  הָּ ה ֶרץוְּ ֵ֥ תָּ יְּ הו   הָּ הו ת ֹ֨ ב ֹ֔ ֶשְך וָּ ח   ָ֣י וְּ ֵנ  ַעל־פְּ
ֹום הִ֑ וחַ  תְּ רָ֣ ים וְּ ֶפת ֱאֹלהִֹׁ֔ ַרֶח  ֵנֵ֥י מְּ  ַעל־פְּ
ם׃ יִׁ ָֽ  ַהמָּ

ֶרץ ִלְפֵני ֵכן אָּ ה הָּ ְיתָּ ה ַחְסַרת הָּ ׁשּות ְוֵריקָּ , ַמּמָּ
יָּה  ךְ וֹ חְוהָּ ֱאלִֹהים ְורּוחַ  ,הֹוםּתְ הַ  ַעלמֵ  ׁשֶ ה הָּ בָּ ׁשְ  נָּ

ִיםהַ  ַעלמֵ   .ּמַ

ים אֶמרַוי ֵ֥  ג  י ֱאֹלהִׁ  ָ֣ הִׁ ֹור יְּ ֹור׃ אִ֑ י־אָֽ הִׁ ַֽיְּ  .אֹור ִנְהיָּהוְ ! אֹור היֶ הְ יִ : רמַ אָּ ֱאלִֹהים  ַוָֽ

אַוַי ַּ֧ ד  ים רְּ ִ֛ ֹור ֱאֹלהִׁ א  י־טִ֑  ֶאת־הָּ ֵדָ֣ל ֹובכִׁ  ַוַיבְּ
ים ין ֱאֹלהִֹׁ֔ ֹור ֵבֵ֥ א  ין הָּ ֶשְך׃ וֵבֵ֥  ַהח ָֽ

אָּ  ֱאלִֹהים אֹור ֶאת הרָּ ַבעוְ  הָּ הּוא טֹוב קָּ , ׁשֶ
ין ליְבּדִ הִ  ֱאלִֹהיםוֶ  אֹור ּבֵ ךְ וֹ ַהח ּוֵבין הָּ  .ׁשֶ

ֹ֨  ה  רָּ קְּ ים אַויִׁ ִ֤ אֹור   ׀ ֱאֹלהִׁ ֹום לָּ ֶשְך יֹ֔ ַלח   א וְּ רָּ ָ֣  קָּ
ה לָּ ִ֑יְּ י־ֶעֵֶ֥רב לָּ הִׁ ַֽיְּ י־ב    ַוָֽ הִׁ ַֽיְּ ד׃ יֵֹ֥ום ֶקרַוָֽ ָֽ  פ ֶאחָּ

א  ֱאלִֹהים רָּ אֹורקָּ ךְ וֹ ְוַלח, יֹום לָּ אהּוא  ׁשֶ רָּ  קָּ
הלַ  יָּהוְ , ְילָּ ל בֹוֶקרוּ  ֶעֶרב הָּ ד יֹום ׁשֶ  .ֶאחָּ

ֹוְך ו  * תָ֣ יַע בְּ קִׁ  י רָּ ֵ֥ הִׁ ים יְּ ם  ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִֹׁ֔ ִ֑יִׁ ַהמָּ
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ ם לָּ יִׁ ין ַמ  יל ֵבֵ֥ ֹ֔ דִׁ י ַמבְּ ָ֣ יהִׁ  וִׁ

ַמרֱאלִֹהים  ִקיעַ  ִיְהֶיה: אָּ ֶאְמַצע רָּ  ִיםַהּמַ  ּבְ
ְהֶיה יִּ יל ׁשֶ ין ַמְבּדִ  .ִיםְלמַ  ַמִים ּבֵ

קִׁ   ז  רָּ ים֮ ֶאת־הָּ ַָ֣עׂש ֱאֹלהִׁ ל ֵבִ֤ין ַוַי ֵד  יַע  ַוַיבְּ
יַע  קִֹׁ֔ רָּ ַתַָ֣חת לָּ ם  ֲאֶשר  מִׁ יִׁ ם ַהַמֹ֨ יִׁ וֵבָ֣ין ַהַמֹ֔
ן׃ י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ יַע ַוָֽ ִ֑ קִׁ רָּ ר ֵמַעָ֣ל לָּ  ֲאֶש 

ִקיעַ  ֶאת הׂשָּ עָּ  ֱאלִֹהים רָּ ין ליְבּדִ הִ וְ , הָּ ִים ּבֵ  ַהּמַ
ַחתּמִ שֶׁ  ִקיעַ  ּתַ רָּ ִים ּוֵבין לָּ ִקיעַ  ַעלּמֵ שֶׁ  ַהּמַ רָּ , לָּ

ְך   .יָּההְ נִ ְוכָּ

י־ֶעֵֶ֥רב  ח  הִׁ ַֽיְּ ם ַוָֽ ִ֑יִׁ מָּ יַע שָּ קִׁ  רָּ ים לָּ ִ֛ א ֱאֹלהִׁ רָּ  קְּ ַויִׁ
י׃ פ ָֽ ֶקר יֵֹ֥ום ֵשנִׁ י־ב   הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

א  ֱאלִֹהים רָּ ִקיעַ קָּ רָּ מַ  לָּ יָּה, ִיםׁשָּ  בֹוֶקרוּ  ֶעֶרב ְוהָּ
ל  ִני יֹוםׁשֶ  .ׁשֵ

ַתִַ֤חת  ט * ם מִׁ יִׁ ו ַהַמַּ֜ וֹ֨ קָּ ים יִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 
ִ֑ה  שָּ ה ַהַיבָּ ֶא  ֵתרָּ ד וְּ ֹום ֶאחָֹּ֔ קָ֣ ם  ֶאל־מָּ יִׁ ַמֹ֨ ַהשָּ

ן׃ י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

ַמרֱאלִֹהים  ִים: אָּ ַחתּמִ שֶׁ  ַהּמַ ַמִיםלַ  ּתַ ָּ סוּ  ׁשּ ּנְ  ִיְתּכַ
קֹוםלְ  ד מָּ ֶאה, ֶאחָּ ה ְוֵתרָּ ׁשָּ ְך  ,ַהיַּּבָּ  .יָּההְ נִ ְוכָּ

ים י  ִ֤ א ֱאֹלהִׁ ֹ֨ רָּ קְּ ֵוֵ֥ה  ַויִׁ קְּ מִׁ ֶרץ ולְּ ה  ֶאֹ֔ שָּ ׀ ַלַיבָּ
ם יִׁ ָ֣א ַהַמ  רָּ ים קָּ ִ֑ א ַימִׁ ֵַֽ֥רְּ ים ַוַי ֹוב׃ ֱאֹלהִׁ  י־טָֽ  כִׁ

א  ֱאלִֹהים רָּ הקָּ ׁשָּ ּנּוסְוִלְמקֹום  ֶאֶרץ ַליַּּבָּ ִים ּכִ  ַהּמַ
א רָּ ים קָּ ה  ֱאלִֹהים, ַיּמִ אָּ זֶּהרָּ ַבע ׁשֶ  .טֹוב ְוקָּ

ֵֶׂ֚שב  יא  ֶשא ֵע ֶרץ  ֶד  אָֹּ֨ ֵשִ֤א הָּ דְּ ים ַתָֽ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 
ֹו  ינֹ֔ מִׁ י  לְּ רִׁ ֶׂשה פְּ י ע ִ֤ ִ֞ רִׁ ָ֣ץ פְּ ַרע ֵע יַע ֶזֹ֔ ָ֣ רִׁ ַמזְּ

ִֶ֑רץ  אָּ ֹו ַעל־הָּ עֹו־ב  ר ַזרְּ ן׃ֲאֶשֵ֥ י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

ַמרֱאלִֹהים  ֶרץ: אָּ אָּ ְצִמיחַ  הָּ א ּתַ ׁשֶ ל  ּדֶ ׁשֶ
ִבים ְצִמיחִ  ֲעׂשָּ ּמַ ִעים יםׁשֶ ִרי ְוֵעץ, ְזרָּ ע ּפְ הוֹ ׁשֶ  ׂשֶ

ִרי ּמַ  ּפְ ִעים ֹו בּ  שׁ יֵּ שֶׁ  – ִמינוֹ ֶאת  ְצִמיחַ ׁשֶ ְזרָּ
ֶרץּבָּ ַע וֹ ִלְזר ְך , אָּ  .יָּההְ נִ ְוכָּ

ֶשא  יב  ֶרץ ֶדֶּ֠ אַָּּ֜ א הָּ ַרע  ַותֹוֵצֹ֨ יַע ֶזֹ֨ ִ֤ רִׁ ֶָׂ֣שב ַמזְּ ֵע
ֹו  עֹו־ב  ר ַזרְּ י ֲאֶשֵ֥ ִ֛ רִׁ ֶׂשה־פְּ ֵע ץ ע ָֽ הו וְּ יֵנֹ֔ מִׁ לְּ

ֹוב׃ י־טָֽ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ  ֵַֽ֥רְּ ִ֑הו ַוַי יֵנ מִׁ  לְּ

ֶרץ אָּ ה הָּ א הֹוִציאָּ ׁשֶ ִבים ּדֶ ל ֲעׂשָּ ְצִמיִחים ׁשֶ ּמַ  ׁשֶ
ִעים ּמֵ  ְזרָּ ִבים  יםלִ ֵד גְּ  ֶהםׁשֶ אֹותֹו  ןיּמִ ִמ ֲעׂשָּ

בהָּ  הוֹ ע ְוֵעץ ,ֵעׂשֶ ִרי ׂשֶ ִעים וֹ בּ שֶׁ  ּפְ ְצִמיִחים  ְזרָּ ּמַ ׁשֶ
ה  ֱאלִֹהים, ִמינוֹ  ֶאת אָּ זֶּהרָּ ַבע ׁשֶ  .טֹוב ְוקָּ

י׃ פ יג  ָֽ ישִׁ לִׁ ֶקר יֵֹ֥ום שְּ י־ב   הִׁ ַֽיְּ י־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ הִׁ ַֽיְּ יָּה ַוָֽ ל בֹוֶקרוּ  ֶעֶרב ְוהָּ י יֹום ׁשֶ ִליׁשִ  .ׁשְ
יַע  יד * ָ֣ קִׁ רְּ ת  בִׁ ר  א  י מְּ ִ֤ הִׁ ים יְּ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 

ין ַהי ֹום וֵבָ֣ין  יל ֵבֵ֥ ִּ֕ דִׁ ַהבְּ ם לְּ יִׁ ַמֹ֔ ַהשָּ
ים  יָּמִׁ  ים ולְּ ֹ֔ ֹוֲעדִׁ מָ֣ ת  ולְּ ת  א  יִ֤ו לְּ הָּ ה וְּ לָּ ִ֑יְּ ַהלָּ

ַמרֱאלִֹהים  ל ִקיעַ רָּ ּבָּ  תוֹ רוֹ ְמא וּ יהְ יִ : אָּ  ׁשֶ
ַמִים ָּ יל ַהׁשּ ין ְלַהְבּדִ הַהלַּ  ּוֵבין ַהיֹּום ּבֵ ְהיוּ , ְילָּ יִּ  ׁשֶ

י ַהּמֹוֲעִדים ְוַהיִָּּמים נִ ִסּמָּ לְ  ּוב ְזַמּנֵ ים ּוְלִחׁשּ
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ים׃ ָֽ נִׁ שָּ ִנים וְּ ָּ  .ְוַהׁשּ
יר  טו  אִׁ  הָּ ם לְּ יִׁ ַמֹ֔ יַע ַהשָּ ָ֣ קִׁ רְּ ת  בִׁ אֹור  מְּ יִ֤ו לִׁ הָּ וְּ

ן׃ י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ ִֶ֑רץ ַוָֽ אָּ  ַעל־הָּ
ל ִקיעַ רָּ ּבָּ  תוֹ ִלְמאֹור ְוִיְהיוּ  ַמִים ׁשֶ ָּ ִאיר ַהׁשּ  ְלהָּ
ֶרץ ַעל אָּ ְך , הָּ  .יָּההְ נִ ְוכָּ

ִ֑ים  טז  לִׁ ד  ת ַהגְּ ר   א  ֵנֵ֥י ַהמְּ ים ֶאת־שְּ ַָ֣עׂש ֱאֹלהִֹׁ֔ ַוַי
ֹום  ֶשֶָ֣לת ַהיֹ֔ ֶממְּ ל  לְּ ֹור ַהגָּד  אִ֤ ֶאת־ַהמָּ
ה  לָּ יְּ ֶשֶָ֣לת ַהַלֹ֔ ֶממְּ ן  לְּ ט  ֹור ַהקָּ אִ֤ ֶאת־ַהמָּ וְּ

ים׃ ָֽ בִׁ ת ַהכֹוכָּ ֵא   וְּ

ה  ֱאלִֹהים ׂשָּ ֵני ֶאתעָּ א ׁשְ ד תוֹ רוֹ ַהּמְ  – ִליםוֹ ַהּגְ
אֹור ֶאת ד ַהּמָּ לֹוט יֹוֵתר לוֹ ַהּגָּ  ְוֶאת, יֹּוםבַּ  ִלׁשְ

אֹור טָּ  ַהּמָּ לֹוט יֹוֵתר ןַהּקָּ הבַּ  ִלׁשְ ְילָּ  ֶאתוְ , ּלַ
ִבים  .ַהּכֹוכָּ

ם  יז  ִ֑יִׁ מָּ יַע ַהשָּ ָ֣ קִׁ רְּ ים בִׁ ִ֛ם ֱאֹלהִׁ  תָּ ן א  ֵתֵ֥ ַויִׁ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ יר ַעל־הָּ אִׁ  הָּ  לְּ

ם  ֱאלִֹהים ם ׂשָּ ל ִקיעַ רָּ ּבָּ אֹותָּ ָּ  ׁשֶ ִאיר ַמִיםַהׁשּ  ְלהָּ
ֶרץ ַעל אָּ  .הָּ

לְּ   יח  ה וָֽ לָּ יְּ ל  ַביָֹ֣ום וַבַלֹ֔ ש  מְּ לִׁ ין וְּ יל ֵבֵ֥ ֹ֔ דִׁ ַהבְּ
י־ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ  ֵַֽ֥רְּ ֶשְך ַוַי ֹור וֵבָ֣ין ַהח ִ֑ א   הָּ

ֹוב׃  טָֽ

יִּ  עּו ֶאתׁשֶ י ְקּבְ ה  ְזַמּנֵ ְילָּ ילוּ ַהיֹּום ְוַהּלַ ין ְוַיְבּדִ  ּבֵ
אֹור ךְ וֹ ַהח ּוֵבין הָּ ה  ֱאלִֹהים ,ׁשֶ אָּ זֶּהרָּ ַבע ׁשֶ  ְוקָּ
 .טֹוב

י׃ פ יט  ָֽ יעִׁ בִׁ ֶקר יֵֹ֥ום רְּ י־ב   הִׁ ַֽיְּ י־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ הִׁ ַֽיְּ יָּה ַוָֽ ל  בֹוֶקרוּ  ֶעֶרב ְוהָּ  .ְרִביִעי יֹוםׁשֶ
ֶָ֣פש  כ  ֶרץ ֶנ ם ֶש  יִׁ ו ַהַמֹ֔ צָ֣ רְּ שְּ ים יִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִֹׁ֔

ֶרץ  אָֹּ֔ עֹוֵפָ֣ף ַעל־הָּ עֹוף  יְּ ִ֑ה וְּ ֵנ י ַחיָּ ַעל־פְּ
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ יַע ַהשָּ ֵ֥ קִׁ  רְּ

ַמרֱאלִֹהים  ִיםבַּ  וּ רצְ ִיּוָּ : אָּ ִצים ּמַ רָּ ים ׁשְ ֲעֵלי  ַרּבִ ּבַ
ֶרץ ַעלמֵ  ְיעֹוֵפף ְועֹוף, ַחיָּּה ֶנֶפשׁ  אָּ  ְרִקיעַ  ִלְפֵני הָּ
 ָּ  .ַמִיםַהׁשּ

ִ֑ים  כא  לִׁ ד  ינִׁ ם ַהגְּ ים ֶאת־ַהַתנִׁ ָ֣א ֱאֹלהִֹׁ֔ רָּ בְּ ַויִׁ
ֶָ֣פש  ל־ֶנ ֵאָ֣ת כׇּ ָ֣הוְּ ֶׂשת ֲאֶשר֩  ַהַחיָּ ֶמֶ֡ ר  ׀ הָּ

ף   נָּ ֹוף כָּ ל־עִ֤ ת כׇּ ֵאֹ֨ ם וְּ יֵנֶה  מִׁ ם לְּ יִׁ ו ַהַמַּ֜ צֹ֨ רְּ שָּ
ֹוב׃ י־טָֽ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ  ֵַֽ֥רְּ הו ַוַי יֵנֹ֔ מִׁ  לְּ

א  ֱאלִֹהים רָּ דֹוִלי ֶאתּבָּ ל ֶאתוְ , םְיצּוֵרי ַהיָּּם ַהּגְ  ּכָּ
ל  יִנים ׁשֶ ִיםּו בַּ ְצרּנוֹ שֶׁ  זֹוֲחלֹות ַחיֹּותַהּמִ ֶאת וְ , ּמַ

ל ֲעֵלי הַ  פֹותעוֹ ִמיֵני הָּ  ּכָּ ףּבַ נָּ ה  ֱאלִֹהים, ּכָּ אָּ רָּ
זֶּה ַבע ׁשֶ  .טֹוב ְוקָּ

ו  כב  ב  ו ורְּ רָ֣ ר פְּ ים ֵלאמ ִ֑ ִ֛ם ֱאֹלהִׁ  תָּ בָּ ֶרְך א  ַויְּ
ֶרב  ֵ֥ ֹוף יִׁ ע  הָּ ים וְּ ם  ַבַימִֹׁ֔ יִׁ ו ֶאת־ַהַמֹ֨ אִ֤ לְּ ומִׁ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  בָּ

ֵר  ֱאלִֹהים ם  ךְ ּבֵ ַמראֹותָּ דֹותהֹוִלידּו : ְואָּ  ְולָּ
ִים ֶאת אוּ לְּ מַ וּ  ,ְתַרּבוּ הִ וְ  יםשֶׁ  ַהּמַ יַּּמִ עֹוף ,ּבַ  ְוהָּ

ה ֶרץ ִיְתַרּבֶ אָּ  .ּבָּ
י׃ פ כג  ָֽ ישִׁ ֶקר יֵֹ֥ום ֲחמִׁ י־ב   הִׁ ַֽיְּ י־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ הִׁ ַֽיְּ יָּה ַוָֽ ל בֹוֶקרוּ  ֶעֶרב ְוהָּ י יֹום ׁשֶ  .ֲחִמיׁשִ
ה   כד  ִֶ֤פש ַחיָּ ֶרץ ֶנ אַָּּ֜ א הָּ ים תֹוֵצֹ֨ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 

ִּ֑ה  ינָּ מִׁ ֶרץ לְּ תֹו־ֶא  יְּ ַחָֽ ֶמׂש וְּ ֶרִ֛ ה וָּ ֵ֥ ֵהמָּ ּה בְּ ינָֹּ֔ מִׁ לְּ
ן׃ י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

ַמרֱאלִֹהים  ֶרץ: אָּ אָּ לשׁ פָּ נְ  ּתֹוִציא הָּ  ֹותַחיּ  ֹות ׁשֶ
ֹוִנים ֵהמ, ְלִמיֵניֶהן ַהׁשּ ר ְוַחיֹּות יםִק רָּ חֲ וַ  ֹותּבְ  ַהּבָּ

ְך  ,ְלִמיֵניֶהם  .ִנְהיָּהְוכָּ
ים֩  כה  ַָ֣עׂש ֱאֹלהִׁ ּה ַוַי ינָּ  מִׁ ֶרץ לְּ אַָּּ֜ ת הָּ ֶאת־ַחַיֹ֨

ֶמׂש  ל־ֶרֵ֥ ֵאִ֛ת כׇּ ּה וְּ ינָֹּ֔ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ֶאת־ַהבְּ וְּ
ֹוב׃ י־טָֽ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ  ֵַֽ֥רְּ ִ֑הו ַוַי יֵנ מִׁ ה לְּ מָּ  ֲאדָּ  הָּ

ה  ֱאלִֹהים ׂשָּ ר ַחיֹּות ֶאתעָּ  ְוֶאת יֶהןְלִמינֵ  ַהּבָּ
ֵהמ ל ֶאתוְ  יֶהןְלִמינֵ  ֹותַהּבְ ַעל ּכָּ ִקים ׁשֶ  ַהֲחרָּ

ה מָּ ֲאדָּ ה ֱאלִֹהים ,יֶהםְלִמינֵ  הָּ אָּ ַבע רָּ זֶּה ְוקָּ  .טֹוב ׁשֶ
נו  כו  ֵמ  ַצלְּ ם בְּ ִ֛ דָּ ה אָּ ים ַנֲעֶׂשֵ֥ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִֹׁ֔

ֹוף  עָ֣ ם ובְּ ת ַהיַָּּ֜ ַגֹ֨ דְּ ֩ בִׁ דו רְּ יִׁ מוֵתִ֑נו וְּ דְּ כִׁ
ל־  כׇּ ֶרץ ובְּ אָֹּ֔ ל־הָּ כׇּ ה  ובְּ ֵהמָּ ם וַבבְּ יִׁ ַמ  ַהשָּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ׂש ַעל־הָּ ֵמֵ֥ ר  ֶמׂש הָּ ֶר   הָּ

ַמרֱאלִֹהים  ה: אָּ ם ַנֲעׂשֶ דָּ ה אָּ צּורָּ ְהֶיה ּבְ יִּ  ׁשֶ
הֱאלִֹהי לְ , ּדֹוֶמה ֶלֱאלִֹהים – ת ֶעְליֹונָּ  טוּ ְוִיׁשְ
ְדֵגי  ַמִים פֹותּוְבעוֹ  ַהיָּּםּבִ ָּ ֵהמ ַהׁשּ ל ֹותּוַבּבְ  ּוְבכָּ
ֶרץ אָּ ל הָּ ִקים  ּוְבכָּ ֶרץַעל הָּ  יםלִ זֹּוחֲ שֶׁ ַהֲחרָּ  .אָּ

א  כז  ֹ֨ רָּ בְּ יםַויִׁ ִ֤ ֹו  ֱאֹלהִׁ מֹ֔ ַצלְּ ם  בְּ דָּ אָּ ׀ ֶאת־הָּ
ה  ֵקבָּ  ֵ֥ר ונְּ ֹו זָּכָּ תִ֑ ָ֣א א  רָּ ים בָּ ֶלם ֱאֹלהִׁ  ֶצֵ֥ בְּ

ם ֶאת ארָּ ּבָּ  ֱאלִֹהים דָּ אָּ תֹו  הָּ צּורָּ אהּוא  –ּבְ רָּ  ּבָּ
ה תוֹ וֹ א צּורָּ הֱאלִֹהי ּבְ אוּ , ת ֶעְליֹונָּ רָּ ם  בָּ אֹותָּ
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ם׃ ָֽ תָּ א א  ֵ֥ רָּ ר בָּ ה זָּכָּ  .ּוְנֵקבָּ
ם֮  כח  תָּ ֶָ֣רְך א  בָּ ם ַויְּ ֶהַּ֜ אֶמר לָּ ים  ַוי ֹ֨ ֱאֹלהִׁ

ֶרץ  אָּ  ו ֶאת־הָּ אֵ֥ לְּ ו ומִׁ בִ֛ ו ורְּ רֵ֥ ים פְּ ֱאֹלהִׁ 
ם  יִׁ ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ עָ֣ ם  ובְּ ִ֤ת ַהיָּ ַג דְּ ו בִׁ דִ֞ ִ֑הָּ ורְּ ש  בְּ כִׁ וְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶׂשת ַעל־הָּ ֶמֵ֥ ר  ל־ַחיָּ ה הָּ כׇּ  ובְּ

ֵר  ֱאלִֹהים םְך ּבֵ ַמר ֱאלִֹהים , אֹותָּ ֶהםאָּ  :לָּ
ִדים ֶרץ ֶאת אוּ לְּ ּומַ  ,ְתַרּבוּ הִ וְ  הֹוִלידּו ְילָּ אָּ  הָּ

ְלטוּ , הּ אֹותָּ  וּ ְוִכְבשׁ  ְדגֵ  ְוׁשִ  פֹותּוְבעוֹ  ַהיָּּם יּבִ
ַמִים ָּ ל ַהׁשּ זֹּוחֲ  ֹותַחיּ הַ  ּוְבכָּ ֶרץ ַעל ֹותלׁשֶ אָּ  .הָּ

ם ֶאת־  כט  ֶכַּ֜ י לָּ תִׁ ַתֹ֨ ֵנה֩ נָּ ים הִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 
ֶָׂ֣שב ל־ֵע ָ֣י  כׇּ ֵנ ַרע ֲאֶשר  ַעל־פְּ ַע ֶז  ֵרָ֣ ל־ ׀ ז  כׇּ

י־ֵע ץ  רִׁ ֹו פְּ ֵעִ֛ץ ֲאֶשר־בֵ֥ ל־הָּ ֶאת־כׇּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ הָּ
ה׃ ָֽ לָּ כְּ אׇּ ֶי ה לְּ הְּ ָֽ ֶכֵ֥ם יִׁ ִַַּ֑֧רע לָּ ַע זָּ ֵרָ֣  ז 

ַמרֱאלִֹהים  י ִהּנֵה: אָּ ַתּתִ ֶכם נָּ לֶאת  לָּ  ּכָּ
ִבים ֲעׂשָּ ֵני  ַעלשֶׁ  ַרעזֶּ הַ  ְצִמיֵחימַ  הָּ ֶרץ לּכָּ ּפְ אָּ  הָּ

ל ְוֶאת ֲעֵלי ִריפְּ ֵצי הַ עֲ  ּכָּ ה ּבַ ִעים ִלְזִריעָּ ֶזה , ְזרָּ
ֶכם ִיְהֶיה היכִ אֲ לַ  לָּ  .לָּ

אֶָּּ֠  ל  ָ֣ת הֶָּּ֠ ל־ַחַי כׇּ לְּ ם וָֽ יִׁ ַמַּ֜ ֹוף ַהשָּ ל־עֹ֨ כׇּ ֶרץ ולְּ
ל כ ָ֣ ֶָ֣פש  ולְּ ֶרץ ֲאֶשר־בֹו  ֶנ אָּ  ׀ רֹוֵמָׂ֣ש ַעל־הָּ

י־  הִׁ ַֽיְּ ִ֑ה ַוָֽ לָּ כְּ אׇּ ֵֶַֽ֥רק ֵע ֶׂשב לְּ ל־ֶי ה ֶאת־כׇּ ַחיָֹּ֔
ן׃  ֵכָֽ

לוּ  ֶרץ ַחיַּת ְלכָּ אָּ ל הָּ ַמִים פֹותעוֹ  ּוְלכָּ ָּ לּולְ  ַהׁשּ  כָּ
ֶרץ ַעל יםלִ ַהזֹוחֲ  אָּ ל  ֶנֶפשׁ  ֶהםּבָּ יֵּׁש שֶׁ  הָּ  ,ּותַחיּ ׁשֶ
י ַתּתִ ל ֶאתַרק  נָּ , לוֹ ֶלֱאכ יםִק וּ ריְּ הַ  יםבִ ׂשָּ עֲ הָּ  ּכָּ
ְך   .ִנְהיָּהְוכָּ

ֵנה־  לא  הִׁ ה וְּ ׂשָֹּ֔ ל־ֲאֶשָ֣ר עָּ ים  ֶאת־כׇּ א ֱאֹלהִׁ ִַּ֤֧רְּ ַוַי
י־ֶעֵֶ֥רב  הִׁ ַֽיְּ ד ַוָֽ א ִ֑ ֹוב מְּ ֶקר יֵֹ֥ום ט  י־ב   הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

י׃ פ ָֽ שִׁ  ַהשִׁ

ה ֱאלִֹהים אָּ ל ֶאת רָּ ֶ ַמה  ּכָּ הׁשּ ׂשָּ זֶּה עָּ ַבע ׁשֶ  ְוקָּ
יָּה, דוֹ ְמא טֹוב ל בֹוֶקרוּ  ֶעֶרב ְוהָּ י ֹוםיּ הַ  ׁשֶ ִ ׁשּ ִ  .ַהׁשּ

ם׃ א ב ָֽ אָּ בָּ ל־צְּ כׇּ ֶרץ וְּ אָּ  הָּ ם וְּ יִׁ ַמֵ֥ ו ַהשָּ לִ֛ כ  הנִ  ַויְּ ְלמָּ ִריַאת ׁשְ ַמִים ּבְ ָּ ֶרץ ַהׁשּ אָּ ל ְוהָּ ּבָּ  ַמה ְוכָּ ֶ  .םהֶ ׁשּ
ֹו  ב  ת  ַלאכְּ י מְּ יעִֹׁ֔ בִׁ ים  ַביָֹ֣ום ַהשְּ ַכִ֤ל ֱאֹלהִׁ ַויְּ

ל־  כׇּ י מִׁ יעִֹׁ֔ בִׁ ת  ַביָֹ֣ום ַהשְּ ב  שְּ ִ֑ה ַויִׁ ׂשָּ ֲאֶשָ֣ר עָּ
ה׃ ָֽ ׂשָּ ר עָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ ת  ַלאכְּ  מְּ

ִלים ֱאלִֹהים יֹּום ִהׁשְ ִביִעי ּבַ ְ  האכָּ לָּ ּמְ הַ  ֶאת ַהׁשּ
השֶׁ  ׂשָּ יֹּום תבַ ׁשָּ וְ , עָּ ִביִעי ּבַ ְ ל ַהׁשּ  האכָּ לָּ ּמְ הַ  ִמּכָּ
השֶׁ  ׂשָּ  .עָּ

ש  ג  ַקֵד  י ַויְּ יעִֹׁ֔ בִׁ ים  ֶאת־יָֹ֣ום ַהשְּ ִֶ֤רְך ֱאֹלהִׁ בָּ ַויְּ
ֹו ֲאֶשר־  תֹ֔ ַלאכְּ ל־מְּ כׇּ ַבת  מִׁ ֹו שָּ י בִ֤ ָ֣ ֹו כִׁ תִ֑ א 

ֹות׃ פ ים ַלֲעׂשָֽ א ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ רָּ  בָּ

ֵר  ֱאלִֹהים ִביִעי ֹוםיּ הַ  ֶאת ךְ ּבֵ ְ שׁ ְוִק  ַהׁשּ , אֹותוֹ  ּדֵ
י ַבתהּוא  וֹ בּ  ּכִ ל ׁשָּ ֱאלִֹהים שֶׁ  האכָּ לָּ ּמְ הַ  ִמּכָּ

א רָּ ה ּבָּ ׂשָּ  .ְועָּ
ת    ש   ר  ן ֵעֶדן פ    ג  

ִ֑ם  ד שני אָּ רְּ ָֽ בָּ הִׁ ֶרץ בְּ אָּ  הָּ ם וְּ ַמִ֛יִׁ ֹות ַהשָּ ד  ֵאֶָ֣לה תֹולְּ
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ שָּ ֶרץ וְּ ים ֶאֵ֥ ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  הוָּ ֹות יְּ ֹום ֲעׂשִ֛ י   בְּ

ַמִיםֶזה ִסּפּור ּתֹוְלדֹות  ָּ ֶרץ ַהׁשּ אָּ ְבְראוּ  ְוהָּ ּנִ ׁשֶ , ּכְ
ה ֱאלִֹהים' השֶׁ  ֹוםיּ בַּ  ׂשָּ  .ַמִיםְוׁשָּ  ֶאֶרץ עָּ

ל ה  כ ָ֣ ֶרץ  וְּ אָֹּ֔ ָ֣ה בָּ ֶי הְּ ָֽ ה ֶטֵֶ֚רם יִׁ ֶד  ָ֣יַח ַהשָּ ׀ ׂשִׁ
א  ֩ ל ֹ֨ י ִ֑ח כִׁ מָּ צְּ ה ֶטֶָ֣רם יִׁ ֶד  ל־ֵעֵֶׂ֥שב ַהשָּ כׇּ וְּ
ָ֣ם  דָּ אָּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ים  ַעל־הָּ ִ֤ה ֱאֹלהִׁ הוָּ יר יְּ טִַּׁ֜ מְּ הִׁ

ן  יִׁ ה׃ַאֹ֔ ָֽ מָּ ֲאדָּ ד ֶאת־הָּ  ַלֲעב  

יָּה ֲעַדִין לֹא ֶרץּבָּ  הָּ יחַ  ׁשּום אָּ ֶדה ׂשִ ֲעַדִין וַ , ׂשָּ
ַמח  לֹא ב ׁשּוםצָּ ֶדה ֵעׂשֶ י, ׂשָּ  לֹא ֱאלִֹהים 'ה ּכִ

ם ִהְמִטיר ׁשֶ ֶרץ ַעל ּגֶ אָּ יָּה ַדִיןעֲ וַ , הָּ ם לֹא הָּ דָּ  אָּ
יַּ  ה ֶאת דוֹ ֲעבׁשֶ מָּ ֲאדָּ  .הָּ

ִֶ֑רץ  ו  אָּ ן־הָּ ד ַיֲעֶלָ֣ה מִׁ ֵא  ל־ וְּ ת־כׇּ ה ֶאָֽ קָּ  שְּ הִׁ וְּ
ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ  פְּ

ן נָּ ה  ְועָּ לָּ ֶרץמֵ עָּ אָּ ה הָּ קָּ ל ֶאת ְוִהׁשְ ֵני ּכָּ  ּפְ
ה מָּ ֲאדָּ  .הָּ

ר  ַויִׁ֩  ז  פָּ ם עָּ דָּ  אָּ ים ֶאת־הָּ ה ֱאֹלהִַּׁ֜ הוָֹּ֨ יֶצר֩ יְּ
ִ֑ים  ַמָ֣ת ַחיִׁ שְּ יו נִׁ ַאפָּ  ח בְּ ַפֵ֥ ה ַויִׁ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ן־הָּ מִׁ

ָֽה׃ ֶנֵֶ֥פש ַחיָּ ם לְּ דָּ  אָּ י הָּ ֵ֥ הִׁ  ַויְּ

ם ֶאת רצַ יָּ  ֱאלִֹהים 'ה דָּ אָּ ר הָּ פָּ המֵ  עָּ מָּ ֲאדָּ , הָּ
שַׁ  ַאּפֹו  ףְונָּ ַמתּבְ ים ִנׁשְ םוְ  ַחיִּ דָּ אָּ  ֶנֶפשׁ ִנְהיָּה  הָּ
 .ַחיָּּה
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ֶדם  ח  ֶקִ֑ ֵע ֶדן מִׁ ים ַגן־בְּ ִ֛ הוָּ ה ֱאֹלהִׁ ע יְּ ַטִ֞ ַויִׁ
ר׃ ָֽ ר יָּצָּ ם ֲאֶשֵ֥ דָּ  אָּ ם ֶאת־הָּ ֶָׂ֣שם שָֹּ֔  ַויָּ

ן ַטענָּ  ֱאלִֹהים 'ה ֵעֶדן ּגַ ַצד ּבְ ח ּבְ ם םׂשָּ וְ , ִמְזרָּ  ׁשָּ
ם ֶאת דָּ אָּ  .רצַ יָּּ שֶׁ  הָּ

ל־ ט  ה כׇּ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ן־הָּ ים  מִׁ ִ֤ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ח יְּ ַמִ֞  ַוַיצְּ
ֵעִ֤ץ  ִ֑ל וְּ ֲאכָּ ַמָֽ ֹוב לְּ טָ֣ ה וְּ ֶא  ַמרְּ ד לְּ ֵ֥ מָּ ֵעִ֛ץ ֶנחְּ
ע׃ ָֽ רָּ ֹוב וָּ ַעת טֵ֥ ץ ַהַד  ֵעִּ֕ ן וְּ ֹוְך ַהגָֹּ֔ תָ֣ ים  בְּ ַחיִׁ  ַהָֽ

המֵ ִהְצִמיַח  ֱאלִֹהים' ה מָּ ֲאדָּ ל הָּ  ִציםעֵ ִמיֵני  ּכָּ
ִד ֶנחֱ  ל יםְוטֹובִ  ְלַמְרֶאה יםמָּ ים ְוֵעץ, ְלַמֲאכָּ  ַהַחיִּ

יָּה  תֹוךְ הָּ ן ּבְ ה ֵעץַגם וְ  ַהּגָּ נָּ ין ַהַהְבחָּ עלְ  טֹוב ּבֵ  .רָּ
ִַּ֑֧ן  י  ֹות ֶאת־ַהגָּ ק  ַהשְּ ֶדן לְּ ֵצָ֣א ֵמֵעֹ֔ ר  י  נָּהָּ וְּ

ים׃ ָֽ אשִׁ ֵ֥ה רָּ עָּ בָּ ַארְּ יָּ ה לְּ הָּ ד וְּ ֵרֹ֔ פָּ ם  יִׁ שָּ  ומִׁ
ר הָּ קֹות ֵמֵעֶדן ֵצאוֹ י ְונָּ ן ֶאת ְלַהׁשְ ם, ַהּגָּ ָּ  ּוִמׁשּ

ה יָּההְ נִ וְ  דרָּ פְ נִ  עָּ י ְלַאְרּבָּ אׁשֵ רֹות רָּ  .ְנהָּ
ל־ יא  ב ֵאֵ֚ת כׇּ ֵב  וא ַהס  ֹון הָ֣ ישִ֑ ד פִׁ ֶאחָּ  ם הָּ  ֵשֵ֥

ב׃ ָֽ ם ַהזָּהָּ ה ֲאֶשר־שָּ  ילָֹּ֔ ֲחוִׁ  ֶאֶָ֣רץ ַהָֽ
ם ד ׁשֵ ֶאחָּ יׁשֹון הָּ יף ֶזה הּוא ּפִ ּקִ ּמַ ל ֶאת ׁשֶ  ֶאֶרץ ּכָּ
ָּ  הֹּדוּ  ׁשּ ב םׁשֶ  .ַהזָּּהָּ

זְּ   יב  ַלח וָֽ ד   ם ַהבְּ ֵ֥ ֹוב שָּ וא טִ֑ ֶרץ ַההִׁ  ֵ֥ אָּ ַהִ֛ב הָּ
ַהם׃ ֶבן ַהש ָֽ ֶאֵ֥  וְּ

ֶרץ ּוְזַהב אָּ ם ,טֹוב ַהִהיא הָּ ִניִנים ׁשָּ  ְוֶאֶבן ַהּפְ
 .ַהםוֹ ַהׁשּ 

ת  יג  ב ֵא  וא ַהסֹוֵבֹ֔ ֹון הָ֣ יחִ֑ ר ַהֵשנִׁ י גִׁ ֵ֥ ם־ַהנָּהָּ ֵשָֽ וְּ
ֶרץ  ל־ֶאֵ֥ וש׃כׇּ  כָֽ

ם ר ְוׁשֵ הָּ ִני ַהּנָּ ֵ יחֹון ַהׁשּ יף ֶזה הּוא ,ּגִ ּקִ ּמַ  ֶאת ׁשֶ
ל  .ֶאֶרץ ּכּושׁ  ּכָּ

ֵל ְך  יד  וא ַהה  ֶקל הֵ֥ ֶדֹ֔ י  חִׁ ישִׁ לִׁ ִ֤ר ַהשְּ ם ַהנָּהָּ ֵשֹ֨ וְּ
וא  י הֵ֥ יעִׁ  בִׁ רְּ ר הָּ ֵ֥ ַהנָּהָּ ור וְּ ַמָ֣ת ַאשִ֑ דְּ קִׁ

ת׃ ָֽ רָּ  פְּ

ם ר ְוׁשֵ הָּ י ַהּנָּ ִליׁשִ ְ ֶקל ַהׁשּ  ֵלךְ וֹ השֶׁ  ֶזה הּוא ,ִחּדֶ
ִחית ּורִעיר לָּ  ִמְזרָּ ר, ַאׁשּ הָּ ְרִביִעי ְוַהּנָּ  הּוא הָּ

תפְּ   .רָּ
ֵחָ֣הו  טו  ִ֑ם ַוַינִׁ דָּ אָּ ים ֶאת־הָּ ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  הוָּ ח יְּ ַקִ֛ ַויִׁ

ּה׃ ָֽ רָּ מְּ שׇּ ּה ולְּ דָּ  בְּ עׇּ ֶדן לְּ ַגן־ֵעֹ֔  בְּ
ַקח  ֱאלִֹהים' ה ם ֶאתלָּ דָּ אָּ  ַגןבְּ  וֹ אֹות חַ ינִּ הִ וְ , הָּ

ְבד ֵעֶדן ְמר וֹ ְלעָּ  .וֹ ּוְלׁשָּ
ר  טז  ם ֵלאמ ִ֑ דָּ  אָּ ים ַעל־הָּ ָ֣ה ֱאֹלהִֹׁ֔ הוָּ ַצו  יְּ ַויְּ

ל׃ ל ת אֵכָֽ כ ֵ֥ ץ־ַהגָּ ַֽן אָּ ל ֵעָֽ כ ֵ֥  מִׁ
ה  ֱאלִֹהים' ה ם ַעלִצּוָּ דָּ אָּ ַמר הָּ לִמ : ְואָּ ן ֵציעֲ  ּכָּ  ַהּגָּ

ר ְלךָּ ֶלֱאכֹול  .ֻמּתָּ
ֶמִ֑נו  יז  א ת אַכ ל מִׁ ע ל ֵ֥ ֹ֔ רָּ ֹוב וָּ ַעת  טָ֣ ץ ַהַדֹ֨ וֵמֵע 

י  ות׃כִׁ  מָֽ ֹות תָּ נו מֵ֥ ֶמ  ךֵ֥ מִׁ לְּ יִֹ֛ום ֲאכׇּ  בְּ
ה ּוֵמֵעץ נָּ ין ַהַהְבחָּ עלְ  טֹוב ּבֵ  אַכלַאל ּתֹ  רָּ
ּנוּ  י, ִמּמֶ ּתֹאַכל ֹוםיּ בַּ  ּכִ ּנוּ  ׁשֶ מּות ִמּמֶ  .ּתָּ

ֹוב ֱהיֵֹ֥ות  יח  ים ל א־טִ֛ ָ֣ה ֱאֹלהִֹׁ֔ הוָּ אֶמר  יְּ ַוי ֹ֨
ֹו ֵע ֶזר  ֹו ֶאֱעֶׂשה־לֵ֥ ַבדִ֑ ם לְּ דָּ  אָּ ֹו׃הָּ דָֽ ֶנגְּ  כְּ

ַמר ֱאלִֹהים' ה םשֶׁ  טֹוב לֹא: אָּ דָּ אָּ , ְלַבּדוֹ  ִיְהֶיה הָּ
ה  .עֹוֵזר ְלִצּדוֹ  לוֹ  ֶאֱעׂשֶ

הַויִׁ֩  יט  הוָֹּ֨ ים ֶצר֩ יְּ ה ֱאֹלהִַּׁ֜ מָּ  ֲאדָּ ן־הָּ ִ֤ת מִׁ ל־ַחַי  כׇּ
ֶדה   ֵאת   ַהשָּ ֹוף וְּ ל־עָ֣ ם כׇּ יִׁ ַמֹ֔ ֵבא   ַהשָּ  ַויָּ

ֹו א־לִ֑ רָּ קְּ ֹות ַמה־יִׁ א  רְּ ם לִׁ ֹ֔ דָּ ָ֣אָּ ל֩  ֶאל־הָּ כ  וְּ
ר ֹו ֲאֶשֹ֨ א־ל  רָּ קְּ ם יִׁ ִ֛ דָּ אָּ וא ַחיָּ ה ֶנֵֶ֥פש הָּ  הֵ֥
ֹו׃ מָֽ  שְּ

המֵ יַָּצר  ֱאלִֹהים' ה מָּ ֲאדָּ ל ֶאת הָּ  תוֹ ַחיּ  ּכָּ
ֶדה ָּ ל ֶאתוְ , ַהׂשּ ַמִים פֹותעוֹ  ּכָּ ָּ  ֶאל איבִ הֵ וְ , ַהׁשּ
ם דָּ אָּ א ַמה ִלְראֹות הָּ ְקרָּ לוְ , ֶהםלָּ  יִּ  ַחיָּּה ֶנֶפשׁ  כָּ

םשֶׁ  דָּ אָּ אקָּ  הָּ ם  לוֹ  רָּ ׁשֵ מוֹ  הּוא –ּבְ  .ׁשְ

ה   כ שלישי ֵהמָּ ל־ַהבְּ כׇּ ֹות לְּ ם ֵשמ  ַּ֜ דָּ אָּ א הָּ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
ֶדִ֑ה  ָ֣ת ַהשָּ ל ַחַי כ   ם ולְּ יִׁ ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ עָ֣ ולְּ

ֹו׃ דָֽ ֶנגְּ א ֵע ֶזר כְּ ֵ֥ צָּ ם ל א־מָּ ִּ֕ דָּ אָּ  ולְּ

ם דָּ אָּ אקָּ  הָּ מֹות רָּ ל ׁשֵ ֵהמ ְלכָּ  פֹותּוְלעוֹ  ֹותַהּבְ
ַמִים ָּ לּולְ  ַהׁשּ ֶדה תוֹ ַחיּ  כָּ ָּ ם ֵאין וְ , ַהׂשּ דָּ אָּ ּלָּ ה ׁשֶ אָּ רָּ

 .ַלַחיֹּותמֹו כְּ  עֹוֵזר ְלִצּדוֹ 
ים כא  ה ֱאֹלהִׁ  הוָֹּ֨ ֩ יְּ ִ֛ה ַעל־  ַוַיֵפל ֵדמָּ ׀ ַתרְּ

יו  תָֹּ֔ ע  ַצלְּ ח ַאַחת  מִׁ ַק  ִ֑ן ַויִׁ ישָּ ם ַויִׁ דָּ  אָּ הָּ
נָּה׃ ֶתָֽ ר ַתחְּ ׂשָּ  ֵ֥ר בָּ ג  סְּ  ַויִׁ

יל  ֱאלִֹהים' ה הִהּפִ מָּ ְרּדֵ ם ַעל ּתַ דָּ אָּ הּוא וְ  הָּ
ַקח ֶאת, םִנְרּדַ  יו דחָּ אֶ  הּוא לָּ דָּ דָּ  רגַ סָּ וְ  ִמּצְ
רבְּ  ׂשָּ ְמקֹום בָּ ךְ הַ  ּבִ  .ֲחתָּ
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יםַויִׁ֩  כב  ה ֱאֹלהִׁ  הוָֹּ֨ ֩ יְּ ִ֛ע ֲאֶשר־  ֶבן ת־ַהֵצלָּ ׀ ֶאָֽ
הָּ  ֶא  בִׁ ִ֑ה ַויְּ שָּ אִׁ ם לְּ דָּ  אָּ ן־הָּ ח מִׁ ַקֵ֥ לָּ

ם׃ ָֽ דָּ אָּ  ֶאל־הָּ

הּבָּ  ֱאלִֹהים' ה ּלָּ  ֵחֶלקהַ  ֶאת נָּ םמֵ  ַקחׁשֶ דָּ אָּ , הָּ
ּנוּ  הׂשָּ עָּ וְ  ה ִמּמֶ ָּ ם הּ אָּ יבִ הֱ וֶ , ִאׁשּ דָּ אָּ  .לָּ

י ַוי ֮  כג  ַמֹ֔ ֲעצָּ ֵֶ֚צם ֵמָֽ ַעם ֶע ם  ז ָ֣את ַהַפ  דָּ אָּ אֶמר֮ הָּ
י  ֵ֥ ה כִׁ שָֹּ֔ ֵרָ֣א אִׁ קָּ ז את  יִׁ י לְּ ִ֑ רִׁ ׂשָּ בְּ ר מִׁ ׂשָּ  ובָּ

קְּ   ָֽ יש ל  את׃ֵמאִׁ  ה־ז ָֽ  חָּ

ם דָּ אָּ ַמר הָּ ַעם :אָּ ַמי ֶעֶצם זֹאת ַהּפַ ר ֵמֲעצָּ ׂשָּ  ּובָּ
ִרי ׂשָּ ֵראּתִ  זֹאת, ִמּבְ ה ּקָּ ָּ י ִאׁשּ ה לְ נִ  ִהיא ּכִ ְקחָּ
 .ֵמִאישׁ 

ֹו  כד  מִ֑ ֶאת־אִׁ יו וְּ בִׁ  יש ֶאת־אָּ ֹ֔ ַעל־ֵכן  ַיֲָֽעזׇּב־אִׁ
ד׃ ָֽ ר ֶאחָּ ֵ֥ ׂשָּ בָּ י ו לְּ הָּ ֹו וְּ תֹ֔ שְּ אִׁ ַבָ֣ק בְּ דָּ  וְּ

ית ֶאת ִאישׁ  עֹוֵזב ֵכןלָּ  ִביו ּבֵ  קבֵ ְודָּ  ְוִאּמוֹ  אָּ
ּתוֹ  ִאׁשְ ים ְוַיְלֵדיֶהם ,ּבְ רּבָּ  ַנֲעׂשִ ד ׂשָּ ֵניֶהם ֶאחָּ ְ  .ִמׁשּ

ת    ש   ר  א פ   ֵחטְּ  ה 
ֹו  כה  תִ֑ שְּ אִׁ ם וְּ דָּ  אָּ ים הָּ ֵניֶהם  ֲערומִֹׁ֔ יִ֤ו שְּ הְּ ָֽ ַויִׁ

שו׃ ָֽ שָּ ב  תְּ א יִׁ ל    וְּ
ם דָּ אָּ ּתוֹ  הָּ ֵניֶהם ְוִאׁשְ ים יוּ הָּ  ׁשְ  ְולֹא ֲערּוּמִ

ׁשוּ הִ  יְּ  .ְתּבַ

ל   א ג כ  ום מִׁ רֹ֔ ָ֣ה עָּ יָּ ש  הָּ ַהנָּחָּ ה  וְּ ֶדֹ֔ ָ֣ת ַהשָּ ַחַי
אֶמר  ֶאל־ ים ַוי ֹ֨ ִ֑ ָ֣ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ה יְּ ׂשָּ  ר עָּ  ֲאֶשֵ֥
ו  לֹ֔ אכְּ א ת ָֽ ים ל ָ֣ ַמָ֣ר ֱאֹלהִֹׁ֔ י־אָּ ָֽ ה ַאֵ֚ף כִׁ שָֹּ֔ ָ֣אִׁ הָּ

ַֽן׃ ָֽ ל ֵעֵ֥ץ ַהגָּ כ    מִׁ

שׁ  חָּ יָּה ְוַהּנָּ לִמ יֹוֵתר  ַעְרמּוִמי הָּ ֶדה תוֹ ַחיּ  ּכָּ ָּ  ַהׂשּ
ה ה ֱאלִֹהים' ׁשֶ ׂשָּ ַמר ְוהּוא , עָּ הלָּ אָּ ָּ  ַהִאם :ִאׁשּ
כֹון ַמר  ֱאלִֹהיםשֶׁ  נָּ לִמ  אְכלוּ ַאל ּתֹ אָּ  ֵציעֲ  ּכָּ
ן  ?ַהּגָּ

ץ־  ב  י ֵעָֽ ֵ֥ רִׁ פְּ ִ֑ש מִׁ ה ֶאל־ַהנָּחָּ שָּ  אִׁ אֶמר הָּ ַות ֵ֥
ל׃  ַהגָּ ַֽן נ אֵכָֽ

ה ְמרָּ ה אָּ ָּ ִאׁשּ שׁ לַ  הָּ חָּ ן ֵציעֲ  ֹותרִמפֵּ  :ּנָּ  .ֹנאַכל ַהּגָּ

ַמָ֣ר  ג  ן  אָּ תֹוְך־ַהגָּ ֵעץ֮ ֲאֶשָ֣ר בְּ י הָּ ָ֣ רִׁ פְּ ומִׁ
ֹו  ו בִ֑ ע  גְּ א תִׁ ל ֵ֥ נו וְּ ֶמֹ֔ לו  מִׁ אכְּ א ת ָֽ ים ל ִ֤ ֱאֹלהִׁ 

ון׃ תָֽ מ   ֶפן־תְּ

ֵעץ ֹותרִמפֵּ וּ  תֹוךְ ַהזֶּה  הָּ ּבְ ן ׁשֶ ַמר ֱאלִֹהים ַהּגָּ  :אָּ
ּנוּ  אְכלוּ ַאל ּתֹ  עוּ ַאל ּתִ וְ  ִמּמֶ ּלֹא  – ּבוֹ  ּגְ ׁשֶ

מ  .תוּ וּ ּתָּ
ֹות  ד  ִ֑ה ל א־מ  שָּ אִׁ ָֽ ש ֶאל־הָּ ַוי ֵ֥אֶמר ַהנָּחָּ 

ון׃ תָֽ מ   תְּ
שׁ  חָּ ַמר  ַהּנָּ הלָּ אָּ ָּ מ לֹא: ִאׁשּ  !תוּ וּ ּתָּ

נו  ה  ֶמֹ֔ ֶכָ֣ם מִׁ לְּ יֹום  ֲאכׇּ י בְּ ים כִׁ  ַע ֱאֹלהִֹׁ֔ ֵדָ֣ ֵ֚י י  כִׁ
ֵע י  דְּ ים י  אֹלהִֹׁ֔ יֶתם  ֵכָֽ יִׁ הְּ ו ֵעיֵניֶכִ֑ם וִׁ ח  קְּ פְּ נִׁ וְּ

ע׃ ָֽ רָּ ֹוב וָּ  טֵ֥

א בַּ  ֵדעַ וֹ י ֱאלִֹהים ֶאּלָּ אְכלוּ  ֹוםיּ ׁשֶ ּתֹ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ַתח ְכְלֶכם ִיּפָּ אלִֹהים ְוִתְהיוּ  ,ׂשִ ין – ּכֵ  ַמְבִחיִנים ּבֵ
עלְ  טֹוב  .רָּ

י  ו  כִׁ  ל וְּ ַמֲאכַָּּ֜ ץ לְּ ֵעֹ֨ י טֹוב֩ הָּ ָ֣ ה כִׁ שֶָּ֡ אִׁ ַוֵתֶָ֣רא הָּ
ֵעץ   ִ֤ד הָּ מָּ ֶנחְּ ם וְּ יִׁ ֵעיַנ  וא לָּ ֲאוָּה־הָ֣ ַתָֽ
ן  ֵת  י ֹו ַות אַכִ֑ל ַותִׁ רְּ פִׁ ח מִׁ ַקֵ֥ יל ַותִׁ כִֹׁ֔ ַהׂשְּ לְּ

ִּ֛ה ישָּ אִׁ ל׃ ַגם־לְּ ּה ַוי אַכָֽ מָּ   עִׁ

ה ָּ ִאׁשּ ה הָּ ֲאתָּ ֵעץשֶׁ  רָּ ל טֹוב הָּ  הּואשֶׁ וְ  ְלַמֲאכָּ
הּתַ  ֵעיַנִים ֲאוָּ ֵעץוְ  לָּ ד הָּ יחְ ְלהַ ְוגֹוֵרם  ֶנְחמָּ , םּכִ

הִהיא  ְקחָּ ְריוֹ  לָּ ה ִמּפִ ְכלָּ ה ְואָּ ְתנָּ ם ְונָּ הּ  ּגַ  ְלַבֲעלָּ
יֹּאַכל  ַכל ,הּ ּתָּ ִא ׁשֶ  .ְוהּוא אָּ

ָ֣י  ז  נָּה  ֵעיֵנ חְּ ַקֹ֨ פָּ ם ַותִׁ מִׁ  י ֵעיר  ֵ֥ ו כִׁ עֹ֔ ַָּ֣֧דְּ ם ַוֵי ֵניֶהֹ֔ שְּ
ם  ֶה  ו לָּ ה ַוַיֲעׂשֵ֥ ֵאנָֹּ֔ רו  ֲעֵלָ֣ה תְּ פְּ תְּ ַֽיִׁ ֵהִ֑ם ַוָֽ

ת׃ ר ָֽ  ֲחג 

ֶכל ֵ ל  ַהׂשּ ֵניֶהםׁשֶ  ַרעזֶּה שֶׁ  ֵהִבינוּ ְוֵהם  חּתַ ִנפְ  ׁשְ
יםעֲ  ֵהםשֶׁ  ְפרוּ , ֻרּמִ הּתְ  יֲעלֵ  ֵהם ּתָּ ֶהם ׂשוּ עָּ וְ  ֵאנָּ  לָּ
 .תוֹ רוֹ ֲחג

ַהֵלְֵ֥ך  ח  תְּ ים מִׁ ִ֛ הוָּ ה ֱאֹלהִׁ ֹול יְּ ו ֶאת־קֹ֨ עִ֞ מְּ שְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ֹו  ת  שְּ אִׁ ם וְּ ַּ֜ דָּ אָּ א הָּ ַחֵבֹ֨ תְּ וַח ַהיִֹ֑ום ַויִׁ רָ֣ ַבגָּ ַֽן לְּ

ַֽן׃ ָֽ ֹוְך ֵעֵ֥ץ ַהגָּ ת  ים בְּ ָ֣ה ֱאֹלהִֹׁ֔ הוָּ ֵני  יְּ פְּ  מִׁ

ְמעוּ  ן רבֵ וֹ ע ֱאלִֹהים' ה קֹול ֶאת ֵהם ׁשָּ ּגָּ ּוּוןִמ  ּבַ  ּכִ
ֶמשׁ  ֶ קוֹ  ַהׁשּ ה ִלׁשְ ם ,עַ ַהּנֹוטָּ דָּ אָּ ּתוֹ  הָּ  ְוִאׁשְ

ֵני וּ אְתַחבְּ הִ  ין ֲעֵצי ֱאלִֹהים' ה ִמּפְ ן ּבֵ  .ַהּגָּ



 פרשת בראשית

 05  

ִ֑ם ַוי ֵ֥אֶמר  ט  דָּ אָּ ים ֶאל־הָּ ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  הוָּ א יְּ ִ֛ רָּ קְּ ַויִׁ
ה׃ ֹו ַאֶיָֽכָּ  ל 

אקָּ  ֱאלִֹהים' ה ם רָּ דָּ אָּ ַמר וְ  לָּ ה ֵאיֹפה: לוֹ אָּ  ?ַאּתָּ

ךֵ֥  י  לְּ אֶמר ֶאת־ק  י־ַוי ִּ֕ ָֽ א כִׁ ִ֛ ירָּ אִׁ ִַּ֑֧ן וָּ י ַבגָּ תִׁ עְּ ַמ   שָּ
א׃ ֵבָֽ ֵאחָּ י וָּ נ  כִׁ ם אָּ  ֵעיר ֵ֥

ַמר לוֹ  י :אָּ ַמְעּתִ ן ְלךָּ וֹ ק ֶאת ׁשָּ ּגָּ י, ּבַ ַחְדּתִ י ּופָּ  ּכִ
אִתי, םוֹ ֵער ֲאִני  .ְוִהְתַחּבֵ

ה  יא  ִ֑תָּ ם אָּ י ֵעיר   ֵ֥ ךֹ֔ כִׁ ָ֣יד לְּ גִׁ ֵ֚י הִׁ אֶמר מִׁ ַוי ִּ֕
יך  ִ֛ יתִׁ וִׁ ץ ֲאֶש ר צִׁ ֵע  ן־הָּ ל־ֲהמִׁ י ֲאכׇּ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ  לְּ

׃ תָּ לְּ ָֽ כָּ נו אָּ ֶמ   מִׁ

ַמר לוֹ  ר ִמי :אָּ ה אַ שֶׁ  ְלךָּ  ִסּפֵ  ַהִאם? םוֹ ֵערּתָּ
כַ  ֵעץמֵ ְלּתָּ אָּ צִּ  הָּ יִתיׁשֶ ּלֹא ֶלֱאכ ךָּ אֹוְת  ּוִ ל וֹ ׁשֶ

ּנוּ   ?ִמּמֶ
י  יב  ֹ֔ דִׁ מָּ ה עִׁ ַתָ֣תָּ ה  ֲאֶשָ֣ר נָּ שָּ אִׁ ָֽ ִ֑ם הָּ דָּ אָּ ַוי  אֶמר הָּ

י  ֵ֥ נָּה־לִׁ ָֽתְּ וא נָּ ִ֛ ל׃הִׁ ֵכָֽ א  ֵע ץ וָּ ן־הָּ  מִׁ
ַמר  םאָּ דָּ אָּ ה :הָּ ָּ ִאׁשּ הּנָּ שֶׁ  הָּ י ַתּתָּ  ִלי ִלְהיֹות ִאּתִ
ה ִהיא ְתנָּ ֵעץמֵ  ִלי נָּ י הָּ ַכְלּתִ  .ְואָּ

ה ַמה־ז ָ֣את  יג  שָּ  אִׁ ים לָּ ִ֛ הוָּ ה ֱאֹלהִׁ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
י  נִׁ יַא  שִׁ ש הִׁ ֵ֥ ה ַהנָּחָּ שָֹּ֔ אִׁ ָֽ אֶמר  הָּ ִ֑ית ַות ֹ֨ ׂשִׁ עָּ

ל׃ ֵכָֽ א   וָּ

ַמר  ֱאלִֹהים' ה האָּ ָּ ִאׁשּ ית המֶ : לָּ ׂשִ ה !?עָּ ְמרָּ  אָּ
ה ָּ ִאׁשּ שׁ : הָּ חָּ ה אֹוִתי ַהּנָּ ּתָּ י ּפִ ַכְלּתִ  .ְואָּ

יםַוי ֩  יד  ֵ֥ ה ֱאֹלהִׁ הוָֹּ֨ י  אֶמר֩ יְּ ָ֣ ש֮ כִׁ ל־ַהנָּחָּ ׀ ֶאָֽ
ה  ֵהמָֹּ֔ ל־ַהבְּ כׇּ ה  מִׁ ור ַאתָּ רִ֤ ָ֣יתָּ ז את  אָּ ׂשִׁ עָּ

ְך  ךָ֣ ֵתֵלֹ֔ נְּ ח  ֶדִ֑ה ַעל־גְּ ָ֣ת ַהשָּ ל ַחַי כ   ר ומִׁ ֵ֥ פָּ עָּ וְּ
י ַחֶיָֽיך׃ ֵמֵ֥ ל־יְּ  ת אַכ ל כׇּ

ַמר  ֱאלִֹהים' ה שׁ לַ אָּ חָּ ֵני שֶׁ : ּנָּ יתָּ ִמּפְ ׂשִ  ֶאת ֶזה עָּ
ה – רּור ַאּתָּ ליֹוֵתר  אָּ ֵהמ ִמּכָּ לּוִמ  ֹותַהּבְ  ֹותַחיּ  ּכָּ

ֶדה ָּ ה, ַהׂשּ ְזַחל ַאּתָּ ְטְנךָּ  ַעל ּתִ ר ֹתאַכלוְ ּבִ פָּ  עָּ
ל  .ַחיֶּיךָּ  ְיֵמי ּכָּ

ָ֣ה טו  ֵאיבָּ ין ׀  וְּ ה וֵבֵ֥ שָֹּ֔ אִׁ ך  וֵבָ֣ין הָּ ינְּ ית ֵבָֽ שִׁ  אָּ
אש  ךָ֣ ר ֹ֔ שופְּ ִּ֑ה הֵ֚וא יְּ עָּ ֲעך  וֵבָ֣ין ַזרְּ ַזרְּ

ב׃ ס ֵקָֽ נו עָּ שוֶפֵ֥ ה תְּ ַאתָּ   וְּ

יםוְ  ׂשִ ה אָּ ְנאָּ יְנךָּ  ׂשִ ה ּוֵבין ּבֵ ָּ ִאׁשּ ֶאיךָּ  ּוֵבין הָּ  ֶצֱאצָּ
ֶאיהָּ  ּוֵבין ךָּ  ךָּ ץ אֹוְת ִיְמחַ  הּוא, ֶצֱאצָּ רֹאׁשְ ּבְ

ה ישׁ  ְוַאּתָּ ּכִ ֲעֵקבוֹ אֹותֹו  ּתַ  .ּבַ
ְַָּ֣֧ך  טז  בֹוֵנ צְּ ֶבה  עִׁ ִ֤ה ַארְּ בָּ ר ַהרְּ ַמ  ָ֣ה אָּ שָּ אִׁ ל־הָּ ֶאָֽ

יֵשְך   ֶאל־אִׁ ִ֑ים וְּ נִׁ י בָּ ָ֣ דִׁ ֶע ֶצב ֵתלְּ ְך בְּ ֵנֹ֔ ֵהר  וְּ
ְך׃ ס ָֽ ל־בָּ שׇּ מְּ וא יִׁ ה  ְך וְּ ֵתֹ֔ וקָּ שָ֣  תְּ

הלָּ  ָּ ַמר ִאׁשּ יל :אָּ ֶעֶצב  ֶאת ְמאֹוד ַאְגּדִ ְך הָּ ּלָּ ׁשֶ
יֹון ֶאת וְ  ךְ ַהֵהרָּ ּלָּ ְלִדיַאּתְ , ׁשֶ , ַצַערבְּ  ִניםּבָּ  ּתֵ

ּתֹוְקִקי  ׁשְ ךְ  לוֹ ִיְמשׁ  ְוהּוא ַבֲעֵלךְ לְ ַאּתְ ּתִ  .ּבָּ
ַמ֮  יז  י־שָּ ָֽ ר כִׁ ַמ  ָ֣ם אָּ דָּ אָּ ֶת  ולְּ שְּ ֹול אִׁ קָ֣ ֮ לְּ תָּ ך  עְּ

ר  יך  ֵלאמ ֹ֔ יתִֹׁ֨ וִׁ ץ ֲאֶשִ֤ר צִׁ ֵעֹ֔ ן־הָּ אַכל  מִׁ ַות ֹ֨
ֶמִ֑נו  א ת אַכ ל מִׁ ה  ל ֵ֥ מָּ ֲאדָּ ָֽ ה הָּ ִ֤ ֲארורָּ

אכְּ   בֹון  ת ָֽ צָּ עִׁ ך בְּ י ַבֲעבוֶרֹ֔ ֵמֵ֥ ל יְּ נָּה כ   ֶלֹ֔
 ַחֶיָֽיך׃

ם דָּ ַמר ּוְלאָּ ְגַלל: אָּ ָּ שֶׁ  ּבִ ּתְ  ְלקֹול ַמְעּתָּ ׁשּ  ךָּ ִאׁשְ
ַכְלּתָּ  ֵעץמֵ  ְואָּ צִּ  הָּ יִתיׁשֶ  ֶלֱאכֹול לֹא ךָּ אֹוְת  ּוִ
ּנוּ  ה ,ִמּמֶ מָּ ֲאדָּ ְהֶיה  הָּ ֶלתּתִ ְגלַ  ְמֻקּלֶ ה , ְלךָּ ּבִ ַאּתָּ
ּה  ֶאת לּתֹאכַ  ַעְצבּות ּובְ ְיבּולָּ ץּבְ ֲאמָּ  ְיֵמי לכָּ בְּ  ַמִ
 .ַחיֶּיךָּ 

תָּ   יח  ַכלְּ אָּ ְִ֑ך וְּ יַחָֽ לָּ ָ֣ מִׁ ר ַתצְּ ַד  ַדרְּ ֹוץ וְּ קֵ֥ וְּ
ה׃ ֶדָֽ  ֶאת־ֵעֵֶׂ֥שב ַהשָּ

ְצִמיחַ ְוִהיא   ֶאת ְוֹתאַכל, יםִר ְוַדְרּדָּ  ִציםקוֹ ְלךָּ  ּתַ
ב ֶדה ֵעׂשֶ ָּ  .ַהׂשּ

ֵזַעִ֤ת  יט  ך  בְּ ובְּ ֶחם ַעִ֤ד שָֽ אַכל ֶלֹ֔ יך  ת ָ֣ ַאֶפֹ֨
ָ֣ר  פָּ י־עָּ ָֽ תָּ כִׁ חְּ ִ֑ קָּ נָּה ל  ֶמ  י מִׁ ֵ֥ ה כִׁ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ֶאל־הָּ

וב׃ שָֽ ר תָּ פָּ  ֶאל־עָּ ה וְּ תָּ  ַאֹ֔

ֵזַעת ֶניךָּ  ּבְ אַכל ּפָּ מֹוְתךָּ שֶׁ  ַעד, ֶלֶחם ּתֹ ֲחזֹור ּבְ ּתַ
ה מָּ ֲאדָּ י לָּ ה ּכִ ּנָּ י – תָּ ֵראבְ נִ  ִמּמֶ ה ּכִ ׂשּוי ַאּתָּ  עָּ

רמֵ  פָּ הוְ  עָּ רלְ  ֲחזֹורּתַ  ַאּתָּ פָּ  .עָּ
וא  כ  ֵ֥ י הִׁ ִ֛ ִ֑ה כִׁ ֹו ַחוָּ ת  שְּ ם אִׁ ם ֵשֵ֥ ִ֛ דָּ אָּ א הָּ רָּ  קְּ ַויִׁ

י׃ ָֽ ל־חָּ ם כׇּ ה ֵאֵ֥ תָּ  יְּ  הָּ
ם דָּ אָּ א  הָּ רָּ ם ֶאתקָּ ּתוֹ  ׁשֵ ה ִאׁשְ ים ַחּוָּ ׁשֹון ַחיִּ , ִמּלְ

י ה ִהיא ּכִ ְיתָּ ל  ֵאםהָּ  הָּ לׁשֶ  .יחַ  ּכָּ
ים ַויַ֩  כא  ה ֱאֹלהִַּׁ֜ הוָֹּ֨ ֹו ַעׂש֩ יְּ תִ֛ שְּ אִׁ ם ולְּ דָּ  אָּ לְּ

ם׃ פ ֵשָֽ בִׁ ֹור ַוַילְּ נֵֹ֥ות ע  תְּ  כׇּ
ה  ֱאלִֹהים' ה ׂשָּ םעָּ דָּ ּתוֹ  ְלאָּ ְתנֹות ּוְלִאׁשְ  עֹור ּכָּ
 .םאֹותָּ  שׁ יְלבִּ הִ וְ 
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יָּה   ַוי ָ֣אֶמר כב רביעי ם  הָּ דָּ אָּ ים ֵהִ֤ן הָּ ָ֣ה ֱאֹלהִׁ  הוָּ ׀ יְּ
ָ֣ה ַעתָּ ִ֑ע וְּ רָּ ֹוב וָּ ַעת טָ֣ ַד  נו לָּ ֶמֹ֔ ַאַחָ֣ד מִׁ ׀  כְּ

ים  ָ֣ץ ַהַחיִֹׁ֔ ֵ֚ם ֵמֵע ַקח  ַג לָּ ֹו וְּ ַלָ֣ח יָּד  שְּ ֶפן־יִׁ
ם׃ ָֽ לָּ ע  י לְּ ַחֵ֥ ַכ ל וָּ אָּ  וְּ

ַמר ֱאלִֹהים' ה ם ֵריהֲ  :אָּ דָּ אָּ ּדֹוֶמה  יָּההְ נִ  הָּ
הּוא מַ  –ֵלאלִֹהים  יןׁשֶ עלְ  טֹוב ְבִחין ּבֵ  ,רָּ

יו ִריךְ  ְוַעְכׁשָּ יט ֶאת ּלֹאשֶׁ  שׁ ַלֲחׁשוֹ  צָּ  יָּדוֹ  יֹוׁשִ
ם חקַּ יִ וְ  ים ֵמֵעץ ּגַ םוֹ ְלע היֶ חְ יִ וְ  אַכליֹוְ  ַהַחיִּ  .לָּ

ד   כג  ֲעב  ִֶ֑דן ַלָֽ ַגן־ֵע ים מִׁ ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  הוָּ ֵחִ֛הו יְּ ַשלְּ ַֽיְּ ַוָֽ
ם׃ ָֽ שָּ ח מִׁ ַק  ר ל  ה ֲאֶשֵ֥ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ  ֶאת־הָּ

ֵרשׁ  ֱאלִֹהים' ה ןאֹותֹו  ּגֵ  ֶאת דוֹ ַלֲעב ֵעֶדן ִמּגַ
ה מָּ ֲאדָּ ם ַקחלְ נִ  הּואשֶׁ  הָּ ָּ  .ִמׁשּ

גָּ ֶַֽרש  כד  ַגן־ ַויְּ ֶדם לְּ ֶקֹ֨ ֩ מִׁ ֵכן ִ֑ם ַוַישְּ דָּ אָּ ֶאת־הָּ
ֶרב   ת ַלִַ֤הט ַהֶחֹ֨ ֵאֹ֨ ים וְּ בִׁ  ר  ֶדן ֶאת־ַהכְּ ֵעַּ֜
ֶרְך ֵעֵ֥ץ  ר ֶאת־ֶד  מ ִּ֕ שְּ ֶכת לִׁ ַהֶפֹ֔ תְּ ַהמִׁ

ים׃ ס ָֽ  ַהַחיִׁ

ם ֶאת שׁ ֵר גֵּ הּוא  דָּ אָּ םוְ  ,הָּ ֶאת  ֵעֶדן ןגַּ  ִלְפֵני ׂשָּ
ִכים ּמַ הַ  ה  ֶחֶרב יםזִ חֲ אוֹ שֶׁ ְלאָּ ֵניַחּדָּ ְ ֶדיהָּ  ִמׁשּ  ,ְצדָּ

ֵדי  מּכְ ֶרךְ  ֶאת רוֹ ִלׁשְ ים ֵעץ ּדֶ  .ַהַחיִּ

ת    ש   ר  ֶהֶבל פ   ן וְּ יִׁ  ק 

ַהר   א ד ֹו ַוַתֹ֨ תִ֑ שְּ ָ֣ה אִׁ ע ֶאת־ַחוָּ ַד  ם יָּ ֹ֔ דָּ ָ֣אָּ הָּ וְּ
יש  י אִׁ  ֵ֥יתִׁ נִׁ אֶמר קָּ ן ַות ִּ֕ יִׁ ַוֵתֶָ֣לד ֶאת־ַקֹ֔

ָֽה׃ הוָּ  ֶאת־יְּ

ם דָּ אָּ ר ְוהָּ הם ִע  ִהְתַחּבֵ ּתוֹ  ַחּוָּ ה ִהיא וְ  ,ִאׁשְ ִנְכְנסָּ
ה יֹון ְויְָּלדָּ ה ַקִין ֶאת ְלֵהרָּ ְמרָּ ִניִתי :ְואָּ  ִאישׁ  קָּ

 .'ֵמה
י־ ב  הִׁ ַֽיְּ ִֶ֑בל ַוָֽ יו ֶאת־הָּ חִׁ  ֶדת ֶאת־אָּ ֶלֹ֔ ֶסף לָּ  ַות ָ֣

ה׃ ָֽ מָּ ד ֲאדָּ ֵבֵ֥ יָּ ה ע  ן הָּ יִׁ ַקִּ֕ אן וְּ ֵעה צ ֹ֔ ֶבל  ר ָ֣  ֶהֹ֨
הִהיא  יכָּ ה  ִהְמׁשִ ִחיו ֶאתְויְָּלדָּ  ,ֶבלהֶ  ֶאת – אָּ
יָּה  ֶהֶבל יָּה ְוַקִין צֹאן ֵעהוֹ רהָּ ה ֵבדוֹ ע הָּ מָּ  .ֲאדָּ

ִ֛ה  ג  מָּ ֲאדָּ י הָּ רִׁ  פְּ ן מִׁ יִׁ א ַקַּ֜ ֵבֹ֨ ים ַויָּ ִ֑ ץ יָּמִׁ ֵקָ֣ י מִׁ הִׁ  ַויְּ
ָֽה׃ ה ַליהוָּ חָּ  נְּ  מִׁ

סֹוף ָּ הַ  ּבְ הׁשּ ה ֹותרִמפֵּ  ֵהִביא ַקִין נָּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ  ִמְנחָּ
 .'הלַ 

ֹו  ד  ֹות צ אנ  רֵ֥ כ  בְּ וא מִׁ יא ַגם־הִ֛ ֵ֥ ֶבל ֵהבִׁ ֶהֹ֨ וְּ
ֵבֶהִ֑ן  ֶבל וֵמֶחלְּ ה ֶאל־ֶה  הוָֹּ֔ ַָ֣שע יְּ ַויִׁ
ֹו׃ תָֽ חָּ נְּ ֶאל־מִׁ  וְּ

כ הּוא םגַּ  ֵהִביא ְוֶהֶבל  צֹאנוֹ  רֹותוֹ ִמּבְ
ֵמִנים ְ ֶהם ּוֵמַהׁשּ ּבָּ הּפָּ ' ה, ׁשֶ צֹון נָּ רָּ  ֶהֶבללְ  ּבְ

תוֹ לְ וּ   .ִמְנחָּ
ִַ֤חר  ה  ִ֑ה ַויִׁ עָּ א שָּ ֹו ל ָ֣ ת  חָּ נְּ ֶאל־מִׁ ן וְּ יִׁ ֶאל־ַקֵ֥ וְּ

ו  ל  פְּ ַֽיִׁ ד ַוָֽ א ֹ֔ ן  מְּ יִׁ ַקֹ֨ ָֽיו׃לְּ נָּ  פָּ
תוֹ לְ וּ  ַקִיןלְ ִאּלּו וְ  ה לֹא' ה ִמְנחָּ נָּ ר  ,ּפָּ בָּ ַהּדָּ

יווּ  דוֹ ְמא ַקִיןֶאת  ִהְכִעיס נָּ כוּ  פָּ ׁשְ  .חָּ
ְך  ו  ה לָֹּ֔ ָ֣רָּ ה חָּ ֵ֚מָּ ן לָּ יִׁ ִ֑ הוָּ ה ֶאל־קָּ ַוי ֵ֥אֶמר יְּ

ֶנָֽיך׃ ו פָּ לֵ֥ ה נָּפְּ לָּ מָּ  וְּ
ַמר ' ה ה ,ִיןקַ לְ אָּ ּמָּ ַעְסּתָּ  לָּ ה ּכָּ ּמָּ כוּ  ֶניךָּ ּפָּ  ְולָּ ׁשְ  ?חָּ

יב  ז  א ֵתיטִֹׁ֔ ם  ל ָ֣ אִׁ ת וְּ ֵאֹ֔ יב  ׂשְּ ם־ֵתיטִׁ ֹוא אִׁ ֲהלִ֤
ֹו  תֹ֔ וקָּ שָ֣ יך  תְּ ֵאֶלֹ֨ ֵבִ֑ץ וְּ ָ֣את ר  ַתח ַחטָּ ַלֶפ 

ֹו׃ ל־בָֽ שׇּ מְּ ה תִׁ ַאתָּ   וְּ

ן ִאם ֵריהֲ  ַתּקֵ יךָּ יִ  ֶאת ּתְ  ְוִאם, ַלח ְלךָּ ּסָּ ַמֲעׂשֶ
ן לֹא ַתּקֵ ַרע – ּתְ הּוא וְ , רֹוֵבץ ְואֹוֵרב ְלךָּ  ֵיֶצר הָּ

ּתֹוֵקק  ל , ךָּ אֹוְת  ְלַהֲחִטיאִמׁשְ ְרֶצהֲאבָּ  ִאם ּתִ
ה ְמשׁ  ַאּתָּ  .ּבוֹ  לוֹ ּתִ

ָ֣ם  ח  יֹותָּ הְּ י  בִׁ הִׁ ַֽיְּ יו ַוָֽ ִ֑ חִׁ ן ֶאל־ֶהֶָ֣בל אָּ יִׁ ַוי ֵ֥אֶמר ַק 
יו  חִׁ  ֶבל אָּ ן ֶאל־ֶהֵ֥ יִׁ ם ַקִ֛ ֵַֽ֥קׇּ ה ַויָּ ֶדֹ֔ ַבשָּ

ֵגָֽהו׃  ַוַיַהרְּ

א ַקִין רָּ ִחי ֶהֶבללְ  קָּ יוּ וּ , ואָּ הָּ ֶדה ְכׁשֶ ָּ ׂשּ ם ַקִין ּבַ  קָּ
ִחיו ֶהֶבל לעַ   .וֹ אֹות גַר הָּ וְ  אָּ

יך  ט  ִ֑ חִׁ י ֶהֶָ֣בל אָּ ן ֵא  יִׁ ה  ֶאל־ַקֹ֔ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
י׃ כִׁ נ ָֽ י אָּ חִׁ  ר אָּ ֵמֵ֥ י ֲהש  תִׁ עְּ ַדֹ֔ א יָּ אֶמר  ל ָ֣  ַוי ֹ֨

ַמר ' ה ִחיךָּ  ֶהֶבל ֵאיֹפה: ַקִיןלְ אָּ ַמר? אָּ  לֹא: לוֹ  אָּ
ל  ֵמרוֹ ׁשּ הַ ִני אֲ ְוִכי ! יֹוֵדעַ  ִחיׁשֶ  ?אָּ

יך  י  חִֹׁ֔ ֵמָ֣י אָּ ִ֑יתָּ קֵֹ֚ול דְּ ׂשִׁ ַמרַוי  אֶמר ֶמָ֣ה עָּ יתָּ  ֶמה: לוֹ  אָּ ׂשִ ל קֹול !עָּ ם ׁשֶ ִחיךָּ  ַהּדָּ  קעֵ וֹ צ אָּ
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ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ן־הָּ י מִׁ ים ֵאַל  ֵ֥ ֲעקִׁ המֵ  ֵאַלי צ  מָּ ֲאדָּ  !הָּ
ה  ֲאֶשָ֣ר  יא  מָּ ֲאדָּ ָֽ ן־הָּ ה מִׁ ִ֑תָּ ור אָּ רָ֣ ה אָּ ַעתָּ  וְּ

יהָּ  ָ֣ה ֶאת־פִֹׁ֔ תָּ צְּ יך פָּ חִׁ  י אָּ ֵמֵ֥ ַחת ֶאת־דְּ ַקִ֛ לָּ
ך׃ ֶדָֽ יָּ  מִׁ

יו האַ  ְוַעְכׁשָּ ל ּתָּ המֵ  ְמֻקּלָּ מָּ ֲאדָּ השֶׁ  הָּ ְתחָּ  ֶאת ּפָּ
יהָּ  ַקַחת ּפִ ִחיךָּ ם ּדַ  ֶאת לָּ ַפְכּתָּ  אָּ ָּ ׁשּ  – ׁשֶ

ף ֵתת־ יב  ֵסֵ֥ ה ל א־ת  מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ד  ֶאת־הָּ ֲעב  י ַתָֽ ִ֤  כִׁ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶיֵ֥ה בָּ הְּ נָּ ד תִׁ ֵ֥ע וָּ ְִ֑ך נָּ ּה לָּ חָּ   כ 

ֲעבשֶׁ כְּ  ה ֶאתד וֹ ּתַ מָּ ֲאדָּ  ֵתתלָּ  ףיסִ וֹ ּת  לֹא ִהיא, הָּ
הּ וֹ כּ ֶאת ְלךָּ  ְהֶיה, חָּ ֶרץּבָּ  דּוָּ נַ וְ  ּגֹוֶלה ּתִ  .אָּ

ֹול ֲעו    יג  ִ֑ה גָּדֵ֥ הוָּ ן ֶאל־יְּ יִׁ א׃ַוי ֵ֥אֶמר ַק  ׂש ָֽ נְּ ַמר  ַקִין נִׁ י מִׁ ְך  ֲעֹוִני ְוִכי :'ה ֶאלאָּ ל ּכָּ דֹולּכָּ ַעד  ּגָּ
 ?וֹ אֹותּבֹול סְ לִ ּוַכל ּלֹא ּת שֶׁ 

ה  יד  מָֹּ֔ ֲאדָּ ָ֣י הָּ ֵנ ֹום ֵמַעל  פְּ י ַהי  תִַּׁ֜ תָּ א  שְּ ֩ ֵגַרֹ֨ ֵהן
ֶרץ  אָֹּ֔ נָּד  בָּ ִ֤ע וָּ י נָּ יתִׁ יִַּׁ֜ הָּ ֵתִ֑ר וְּ ֶנ יך ֶאסָּ פָּ ומִׁ

י׃ ַֽנִׁ ֵגָֽ י ַיַהרְּ אִׁ  צְּ ל־מ  ֵ֥ה כׇּ יָּ הָּ  וְּ

ּתָּ  ֵריהֲ  ַרׁשְ ֵני ֵמַעל ַהיֹּום ִתיוֹ א ּגֵ ה ּפְ מָּ ֲאדָּ  הָּ
ֶניךָּ  ר ֵאיִני ּוִמּפָּ ּתֵ  דּוָּ נַ וְ  ּגֹוֶלה ְוֶאְהֶיה, יָּכֹול ְלִהְסּתַ
ֶרץ אָּ ל, ּבָּ א אֹוִתי ַיֲהרֹוג אֹוִתי ְוכָּ ְמצָּ יִּ  !ִמי ׁשֶ

ן  טו  יִׁ ֵרָ֣ג ַקֹ֔ ל־ה  ֵכן  כׇּ ה לָּ הוָּ  ֹו יְּ ַוי  אֶמר לָ֣
ֹות  ן  אֹ֔ יִׁ ַקֹ֨ ִ֤ה לְּ הוָּ ֶׂשם יְּ ם ַויָֹּ֨ ִ֑ ם י קָּ יִׁ ַת  עָּ בְּ שִׁ

ֹו  ת  י ַהכֹות־א  ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ ֹו׃לְּ אָֽ צְּ ל־מ   כׇּ

ַמר לֹו  ֵכן: 'האָּ יֲַּהרֹוג ֶאת לָּ  ּבוֹ ְקמּו ִינְ  ַקִין ִמי ׁשֶ
י ה' ה !עבַ שֶׁ  ּפִ ׂשָּ ן ְלַקִין עָּ תוֹ  ִסימָּ חָּ ֵדי ְלַהְבטָּ  ּכְ
הּלֹ שֶׁ  לאֹותֹו  א ַיּכֶ א אֹותוֹ  ּכָּ ְמצָּ יִּ  .ִמי ׁשֶ

ֶאֶרץ־נ ֹוד  טז  ִ֑ה ַוֵיֵֶ֥שב בְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ ן מִׁ יִׁ ֵֵ֥צא ַק  ַוֵי
ֶדן׃ ַמת־ֵעָֽ דְּ  קִׁ

א  ַקִין ְפֵנייָּצָּ לּות' ה ִמּלִ ַדד , ַלּגָּ ר ְונָּ ְוהּוא ּגָּ
ֶרץ שֶׁ  אָּ ִחית ְלֵעֶדןּמִ ּבָּ  .ְזרָּ

ַהר ַוֵתֶָ֣לד ֶאת־ יז  ֹו ַוַת  תֹ֔ שְּ ן  ֶאת־אִׁ יִׁ ִַַּ֤֧דע ַקֹ֨  ַוֵי
יר  עִֹׁ֔ א  ֵשָ֣ם הָּ רָּ קְּ יר ַויִׁ ֶנה עִֹׁ֔ י  ב ָ֣ הִׁ ַֽיְּ ֲחנִֹ֑וְך ַוָֽ

ֹוְך׃ נֵֹ֥ו ֲחנָֽ ם בְּ ֵש   כְּ

ר ַקִין ּתוֹ ם ִע  ִהְתַחּבֵ יֹון וְ  ִאׁשְ ה ְלֵהרָּ ִהיא ִנְכְנסָּ
ה ה, ֲחנֹוךְ  ֶאת ְויְָּלדָּ נָּ אקָּ וְ  ִעיר הּוא ּבָּ ם ֶאת רָּ  ׁשֵ
ִעיר ם הָּ ׁשֵ נוֹ  ּכְ  .ֲחנֹוךְ  ּבְ

ד יַָּל ד  יח  ִּ֕ ירָּ עִׁ ד וְּ ֹ֔ ירָּ ֲחנֹוְך  ֶאת־עִׁ ֵלִ֤ד ַלָֽ וָּ ַויִׁ
ל יַָּלד  ֶאת־ יֵא  יָּ חִׁ ֵאִ֑ל ומְּ חויָּ  ֶאת־מְּ

ֶמְך׃ ָֽ ַלֵ֥ד ֶאת־לָּ ל יָּ ֵא  תושָּ ל ומְּ ֵאֹ֔ ושָּ תָ֣  מְּ

ד נֹוַלד ֲחנֹוךְ לַ  ד, ִעירָּ , ְמחּויֵָּאל ֶאת יַָּלד ְוִעירָּ
ֵאל ֶאת יַָּלד ּוְמִחיָּּיֵאל ֵאל, ְמתּוׁשָּ  יַָּלד ּוְמתּוׁשָּ

 .ֶמךְ לֶ  ֶאת
ַאַחת   יט חמישי ִ֑ים ֵשִ֤ם הָּ ֵתָ֣י נָּשִׁ ֹו ֶל ֶמְך שְּ ח־לֵ֥ ַקָֽ ָֽ ַויִׁ

ם ֵשֵ֥ ה וְּ ֹ֔ דָּ ה׃ עָּ ָֽ לָּ  ַהֵשנִׁ ית צִׁ
ַקח ֶלֶמךְ  י לוֹ  לָּ ּתֵ ים ׁשְ ׁשִ ם, נָּ ַאַחת ׁשֵ ה הָּ דָּ  עָּ
ם ִנית ְוׁשֵ ֵ ה ַהׁשּ  .ִצּלָּ

ב  כ  ֵשֵ֥ י י  ה ֲאבִִּׁ֕ יָֹּ֔ וא הָּ ִ֑ל הָ֣ ה ֶאת־יָּבָּ דָּ  ֶלד עָּ ַוֵתֵ֥
ֶנָֽה׃ קְּ ֶהל ומִׁ  א  

ה דָּ ה  עָּ ל ֶאתיְָּלדָּ יָּה הּוא, יָּבָּ בִ וֹ יּ הַ  ֲאִבי הָּ  םיׁשְ
ֵהמֹות יםְורֹוִע  יםלִ אֹוהֲ בְּ   .ּבְ

ׂש  כא  ֵפֵ֥ ל־ת  י כׇּ ה ֲאבִִּׁ֕ יָֹּ֔ וא הָּ ִ֑ל הָ֣ יו יובָּ חִׁ  ם אָּ ֵשֵ֥ וְּ
ָֽב׃ עוגָּ נ ֹור וְּ  כִׁ

ם ִחיו ְוׁשֵ ל אָּ יָּה הּוא, יּובָּ ל ֲאִבי הָּ ִנים ּכָּ ַנּגְ  ַהּמְ
ִליל ִכּנֹורבְּ   .ְוחָּ

ן  כב  יִׁ וַבל ַקֹ֔ ה  ֶאת־תָ֣ דָּ ָֽלְּ וא יָּ ָ֣ה ַגם־הִׁ  לָּ צִׁ וְּ
ש  ֵרֵ֥ ל־ח  ש כׇּ ֹות ֹלֵטִּ֕ ִ֑ל ַוֲאחֵ֥ ֶז ֶשת וַברְּ ח   נְּ
ה׃ ָֽ ן ַנֲעמָּ יִׁ  תוַבל־ַק 

ה ה ִהיא םגַּ  ְוִצּלָּ ל  ֲאִבי – ַקִין ּתּוַבל ֶאת ,יְָּלדָּ ּכָּ
ת ְכֵלי בִּ  ִניםֻאּמָּ הָּ   ּתּוַבל ַוֲאחֹות, ּוַבְרֶזלְנחֹוׁשֶ

ה ַקִין ְיתָּ ה הָּ  .ַנֲעמָּ
ה   כג  לָּ צִׁ ה וְּ ִ֤ דָּ יו עָּ נָּשָּ  ֶמְך לְּ אֶמר ֶלַּ֜ ַמַָ֣ען ַוי ֹ֨ שְּ

יש  ִ֤ י אִׁ ָ֣ י כִׁ ִ֑ תִׁ רָּ מְּ ֵז ַֽנָּה אִׁ ֶמְך ַהאְּ ֵשָ֣י ֶלֹ֔ י נְּ קֹולִֹׁ֔
י׃ ָֽ תִׁ רָּ ַחב  ֶי ֶלד לְּ י וְּ עִֹׁ֔ צְּ פִׁ י  לְּ תִׁ גְּ ַרֹ֨  הָּ

ַמר  ֶלֶמךְ  יואָּ ׁשָּ ה: ְלנָּ דָּ ה עָּ י, קֹוִלי וּ עְמ שִׁ  ְוִצּלָּ  ְנׁשֵ
י, יִר ִלְדבָּ  וּ ניזִ ַהאֲ  ֶלֶמךְ  ִאישׁ  ּכִ ׁשֹוֵגג  הָּ י ּבְ ַרְגּתִ הָּ ׁשֶ

יָּה ְלַצֲעִרי וּ  י  ַהיֶֶּלדאֹותֹו וְ , ְלִפְצִעיהָּ ַרְגּתִ הָּ  –ׁשֶ
יָּה  ִתיוּ ְלַחבּ ֶזה הָּ ִתי רָּ  .ּוְלַמּכָּ
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ים  כד  ֵ֥ עִׁ בְּ ֶל ֶמְך שִׁ ן וְּ יִׁ ִ֑ ם י ַקם־קָּ יִׁ ַת  עָּ בְּ י שִׁ ֵ֥ כִׁ
ה׃ ָֽ עָּ בְּ שִׁ  וְּ

י  הֹוֵרג ַקִין ּפִ הֹוֵרג , עבַ שֶׁ ֲהֵרי ִאם ִיְנְקמּו ּבְ ּבְ
י  ְבִעים ֶלֶמְך ִיְנְקמּו ּפִ  !עבַ ְושֶׁ ׁשִ

ן  כה  ֹו ַוֵתֶָ֣לד ֵבֹ֔ תֹ֔ שְּ ם עֹוד  ֶאת־אִׁ ֵ֥ דָּ ַדע אָּ ַוֵיֹ֨
ים   י ֱאֹלהִׁ ִ֤ ת־לִׁ ָֽ י שָּ ָ֣ ֹו ֵשִ֑ת כִׁ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ַותִׁ

ן׃ יִׁ ָֽ ֹו קָּ ג  י ֲהרָּ ֵ֥ ֶבל כִׁ ר ַתַָ֣חת ֶהֹ֔ ַַָּ֣֧רע ַאֵחֹ֔  ֶז

ם דָּ ר אָּ ּתוֹ  ִעם עֹוד ִהְתַחּבֵ ה, ִאׁשְ ן ְוִהיא יְָּלדָּ  ּבֵ
ה ְראָּ מוֹ  ֶאת ְוקָּ ת ׁשְ ׁשֹון ׁשֵ ית ִמּלְ ּתִ ׁשְ י, ּתַ  ּכִ
ס ֱאלִֹהים ּסֵ ְך בְּ  ִלי ּבִ אֶהְמׁשֵ ְמקֹום ַאֵחר ֶצֱאצָּ  ּבִ
ַרג אֹותוֹ ִין קַ שֶׁ  ֶהֶבל  .הָּ

ֹו  כו  מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ן ַויִׁ ֵשִ֤ת ַגם־הוא  י ַלד־ֵבֹ֔ ולְּ
ָ֣ז  ָֽה׃ סֱאנִֹ֑וש אָּ הוָּ ם יְּ ֵשֵ֥ א בְּ ר   קְּ ל לִׁ  הוַחֹ֔

ת ְוַגם ן נֹוַלד ְלׁשֵ א, ּבֵ רָּ מוֹ  ֶאת ְוהּוא קָּ , ֱאנֹושׁ  ׁשְ
ז ם ֶלֱאִליִלים ְוִלְקרֹא ִלְטעֹות ִהְתִחילוּ  אָּ ׁשֵ  .'ה ּבְ

 
 ששי

ת   ש   ר  ֵני  פ   דֹת ב ְּ ֹולְּ םת  ד   א 

א  א ה ר ִ֤ ֹום בְּ י  ִ֑ם בְּ דָּ ת אָּ ד   ֶפר תֹולְּ ָ֣ה ֵסֹ֔ ֶז
ים   ם ֱאֹלהִׁ ֹ֔ דָּ ות אָּ מֵ֥ דְּ ים בִׁ ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  ׂשָּ ֹו׃ עָּ תָֽ  א 

ֵאי רוּ פּ סִ  ֶזה ם ֶצֱאצָּ דָּ  ארָּ ּבָּ  ֱאלִֹהיםשֶׁ  ֹוםיּ בַּ , אָּ
ם דָּ ההּוא  אָּ ׂשָּ  .אלִֹהיםלֵ  ּדֹוֶמה אֹותוֹ  עָּ

א  ב  ִ֤ רָּ קְּ ם ַויִׁ תָּ  ֶָ֣רְך א  בָּ ִ֑ם ַויְּ אָּ רָּ ה בְּ ֵקבָּ  ֵ֥ר ונְּ זָּכָּ
ם׃ ָֽ אָּ רְּ בָּ י ֹום הִׁ ם בְּ ֹ֔ דָּ ם  אָּ מָּ  ֶאת־שְּ

אּבָּ הּוא  רם אֹותָּ  רָּ ה זָּכָּ ֵרךְ הּוא וְ , ּוְנֵקבָּ ם  ּבֵ אֹותָּ
אקָּ וְ  ם ֶאת רָּ מָּ ם ׁשְ דָּ ְבְראוּ  ֹוםיּ בַּ  אָּ ּנִ  .ׁשֶ

ֹוֶלד  ג  ה ַויֵ֥ נָֹּ֔ ַאת  שָּ ים ומְּ ִ֤ ֹלשִׁ ם שְּ דָּ  י אָּ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ת׃ ֹו ֵשָֽ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ֹו ַויִׁ מִ֑ ַצלְּ ֹו כְּ מות  דְּ  בִׁ

ם דָּ הַחי  אָּ לוּ  ֵמאָּ יםוֹ ׁשְ נָּ  ׁשִ לֹו  ּדֹוֶמה ְוהֹוִליד הׁשָּ
ְדמּותוֹ  תוֹ ּוְכצ ּבִ א ּורָּ רָּ מוֹ  ֶאת ְוקָּ ת ׁשְ  .ׁשֵ

ת  ד  ֹו ֶאת־ֵשֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ם ַאָֽ דָּ  ֵמי־אָּ יָ֣ו יְּ הְּ ָֽ ַויִׁ
ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ ֹוֶלד בָּ ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ת שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא   מ   שְּ

ם ְיֵמי דָּ הֹוִליד ַאֲחֵרי אָּ ת ֶאת ׁשֶ יּו  ׁשֵ מֹוֶנההָּ  ׁשְ
ה תוֹ ֵמא נָּ ִנים הֹוִלידהּוא וְ , ׁשָּ נֹות ּבָּ  .ּובָּ

ַשִ֤ע ֵמאֹות   ה  י תְּ ם  ֲאֶשר־ַחֹ֔ דָּ ֵמִ֤י אָּ ל־יְּ ו כׇּ יִ֞ הְּ ָֽ ַויִׁ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ים שָּ ֹלשִׁ  ה ושְּ נָֹּ֔  שָּ

ל םשֶׁ  םיִמ יָּּ הַ  ּכָּ דָּ יּו  ַחי אָּ עהָּ ׁשַ  ֵמאֹות ּתְ
ל יםוֹ ּוׁשְ ה ׁשִ נָּ  .ְוהּוא ֵמת, ׁשָּ

ת  ו  י־ֵשִּ֕ חִׁ ֹוֶלד ַויְּ ִ֑ה ַוי  נָּ ַאָ֣ת שָּ נִׁ ים ומְּ ש שָּ ֵמֵ֥ חָּ
ֹוש׃  ֶאת־ֱאנָֽ

ת הַחי  ׁשֵ ֵמשׁ וְ  ֵמאָּ ִנים חָּ  .ֱאנֹושׁ  ֶאת ְוהֹוִליד, ׁשָּ

ֹוש ֶשַָ֣בע  ז  ֹו ֶאת־ֱאנֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ת ַאָֽ י־ֵש  חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
נִׁ ים  ֹוֶלד בָּ ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא  מ  ים ושְּ ֹ֔ נִׁ שָּ

ֹות׃ נָֽ  ובָּ

ת מֹוֶנה ֱאנֹושׁ  ֶאת הֹוִלידשֶׁ  ַאֲחֵריַחי  ׁשֵ  ׁשְ
ַבעוְ ֵמאֹות  ִנים ׁשֶ ִנים ְוהֹוִליד, ׁשָּ נֹות ּבָּ  .ּובָּ

ה  ח  נָֹּ֔ ֵרה  שָּ ֵתִ֤ים ֶעׂשְּ ת שְּ ֵמי־ֵשֹ֔ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ַויִׁ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַשֵ֥  ותְּ

ל ת םיִמ יָּּ הַ  ּכָּ ֵ ׁשּ יּו  ַחי ׁשֶ עּתְ הָּ ים ֵמאֹות ׁשַ ּתֵ  ּוׁשְ
ֵרה ה ֶעׂשְ נָּ  .ְוהּוא ֵמת, ׁשָּ

ַָֽֽן׃ ט  ִ֑ה ַוי ֹוֶלד ֶאת־ֵקינָּ נָּ ָ֣ים שָּ עִׁ שְּ י ֱאנ ֹוש תִׁ ֵ֥ חִׁ ִעיםַחי  ֱאנֹושׁ  ַויְּ ׁשְ ה ּתִ נָּ ן ֶאתְוהֹוִליד , ׁשָּ  .ֵקינָּ
ן ֲחֵמִ֤ש  י  ֹו ֶאת־ֵקינָֹּ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ֹוש ַאָֽ י ֱאנ  ָ֣ חִׁ ַויְּ

ִ֑ה נָּ ֹות שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא  מ  ה ושְּ נָֹּ֔ ֵרה  שָּ ֹוֶלד  ֶעׂשְּ ַויֵ֥
ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

הֹוִליד ַאֲחֵריַחי  ֱאנֹושׁ  ן ֶאת ׁשֶ מ ֵקינָּ  ֶנהוֹ ׁשְ
ֵרה ֲחֵמשׁ וַ  ֵמאֹות ה ֶעׂשְ נָּ ִניםְוהֹוִליד , ׁשָּ נֹות ּבָּ  .ּובָּ

ע  יא  ַשֵ֥ ים ותְּ ֹ֔ נִׁ ֵמָ֣ש שָּ ֹוש חָּ ֵמָ֣י ֱאנֹ֔ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ַויִׁ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ  ֵמא 

ל יּו  ַחי ֱאנֹושׁ שֶׁ  םיִמ יָּּ הַ  ּכָּ עּתְ הָּ ֵמשׁ וְ  ֵמאֹות ׁשַ  חָּ
ִנים  .ְוהּוא ֵמת, ׁשָּ

ֹוֶלד ֶאת־ יב  ִ֑ה ַוי  נָּ ָ֣ים שָּ עִׁ בְּ י ֵקינָּ ַֽן שִׁ ֵ֥ חִׁ  ַויְּ
ל׃ ֵאָֽ  ַמֲהַללְּ

ן ְבִעיםַחי  ֵקינָּ ה ׁשִ נָּ  .ַמֲהַלְלֵאל ֶאתְוהֹוִליד , ׁשָּ

ל  יג  ֵאֹ֔ ֲהַללְּ ֹו ֶאת־ַמָֽ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ן ַאָֽ י ֵקינָּ  ָ֣ חִׁ ןַויְּ הֹוִליד ַאֲחֵריַחי  ֵקינָּ מ ַמֲהַלְלֵאל ֶאת ׁשֶ  ֶנהוֹ ׁשְ
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ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא  מ  ה ושְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ַארְּ
ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

ִעיםוְ ֵמאֹות  ה ַאְרּבָּ נָּ ִניםְוהֹוִליד , ׁשָּ נֹות ּבָּ  .ּובָּ

ים  יד  ֹ֔ נִׁ ֶָׂ֣שר שָּ ן ֶע ֵמָ֣י ֵקינָֹּ֔ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ע ַויִׁ ַשֵ֥ ותְּ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ  ֵמא 

ל ן ְיֵמי ּכָּ יּו  ֵקינָּ עּתְ הָּ ִניםוְ  ֵמאֹות ׁשַ ר ׁשָּ , ֶעׂשֶ
 .ְוהּוא ֵמת

ִ֑ה  טו  נָּ ָ֣ים שָּ שִׁ שִׁ נִׁ ים וְּ ש שָּ ֵמֵ֥ ל חָּ ֵאֹ֔ ֲהַללְּ י ַמָֽ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ֶַָֽֽרד׃  ַוי ֹוֶלד ֶאת־יָּ

יםַחי  ַמֲהַלְלֵאל ִ ׁשּ ִנים ׁשִ ֵמׁש ׁשָּ  ֶאתְוהֹוִליד , ְוחָּ
 .ֶרדיֶ 

ֶרד  טז  ֹו ֶאת־ֶיֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ל ַאָֽ ֵא  י ַמֲהַללְּ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא  מ  ה ושְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ שְּ

ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

הֹוִליד ַאֲחֵריַחי  ַמֲהַלְלֵאל מ ֶיֶרד ֶאת ׁשֶ  ֶנהוֹ ׁשְ
יםוּ  ֵמאֹות לֹוׁשִ ה ׁשְ נָּ ִניםְוהֹוִליד , ׁשָּ נֹות ּבָּ  .ּובָּ

ים   יז  עִׁ שְּ תִׁ ֵמִ֤ש וְּ ל חָּ ֵאֹ֔ ֲהַללְּ ֵמָ֣י ַמָֽ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ַויִׁ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא  מ  ה ושְּ נָֹּ֔  שָּ

ל יּו  ַמֲהַלְלֵאל ְיֵמי ּכָּ מהָּ ִעיםּתִ  ֵמאֹות ֶנהוֹ ׁשְ  ׁשְ
ִניםוְ  ֵמׁש ׁשָּ  .ְוהּוא ֵמת, חָּ

נָּ ה  יח  ים שָּ ִ֛ שִׁ שִׁ ם וְּ יִׁ ַת  ֶרד שְּ י־ֶיִּ֕ חִׁ ִ֑ה ַויְּ נָּ ַאָ֣ת שָּ ומְּ
ֹוְך׃  ַוי ֹוֶלד ֶאת־ֲחנָֽ

ה ַחי  ֶיֶרד יםֵמאָּ ִ ׁשּ ִיםוּ  ׁשִ ּתַ ה ׁשְ נָּ  ֶאתְוהֹוִליד , ׁשָּ
 .ֲחנֹוךְ 

ֹוְך  יט  ֹו ֶאת־ֲחנֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ֶרד ַאָֽ י־ֶי  חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ ִ֑ה ַויֵֹ֥וֶלד בָּ נָּ ֹות שָּ ֶנֵ֥ה ֵמא  מ   שְּ

הֹוִליד ַאֲחֵריַחי  ֶיֶרד מ ֲחנֹוךְ  ֶאת ׁשֶ  ֵמאֹות ֶנהוֹ ׁשְ
ה נָּ ִניםְוהֹוִליד , ׁשָּ נֹות ּבָּ  .ּובָּ

ה  כ  נָֹּ֔ ים  שָּ שִׁ שִׁ ם וְּ יִׁ ַתִ֤ ֶרד שְּ ֵמי־ֶיֹ֔ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ַויִׁ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַשֵ֥  ותְּ

ל יּו  ֶיֶרד ְיֵמי ּכָּ עּתְ הָּ ים ֵמאֹות ׁשַ ִ ׁשּ ִיםוּ  ׁשִ ּתַ  ׁשְ
ה נָּ  .ְוהּוא ֵמת, ׁשָּ

ֹוֶלד  כא  ִ֑ה ַוי  נָּ ים שָּ שִׁ  שִׁ ש וְּ ֵמֵ֥ ֹוְך חָּ י ֲחנֹ֔ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ַלח׃ ָֽ תושָּ  ֶאת־מְּ

יםַחי  ֲחנֹוךְ  ִ ׁשּ ֵמשׁ  ׁשִ ה ְוחָּ נָּ  ֶאתְוהֹוִליד , ׁשָּ
 .ַלחְמתּושֶׁ 

ֲחֵרי   כב  ים ַאָֽ ֱאֹלהִׁ  ֹוְך ֶאת־הָּ ְך ֲחנַּ֜ ַהֵלֹ֨ תְּ ַויִׁ
ִ֑ה  נָּ ֹות שָּ ש ֵמא  ֹלֵ֥ ַלח שְּ תוֶשֹ֔ ֹו ֶאת־מְּ ידָ֣ הֹולִׁ

ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ  ַויֵֹ֥וֶלד בָּ

ךְ הִ  ֲחנֹוךְ  ַדְרֵכי ְתַהּלֵ ֱאלִֹהים ּבְ הֹוִליד ַאֲחֵרי הָּ  ׁשֶ
ַלח ֶאת ל ְמתּוׁשֶ ה ֵמאֹות שׁ וֹ ׁשְ נָּ ִניםְוהֹוִליד , ׁשָּ  ּבָּ

נֹות  .ּובָּ
ה  כג  נָֹּ֔ ים  שָּ שִׁ שִׁ ֵמִ֤ש וְּ ֵמָ֣י ֲחנִֹ֑וְך חָּ ל־יְּ י כׇּ הִׁ  ַויְּ

ָֽה׃ נָּ ֹות שָּ ש ֵמא  ֹלֵ֥  ושְּ
ל יּו  ֲחנֹוךְ  ְיֵמי ּכָּ לֹשׁ הָּ ים ֵמאֹות ׁשְ ִ ׁשּ ֵמשׁ  ׁשִ  ְוחָּ

ה נָּ  .ׁשָּ
י־ כד  ָֽ נו כִׁ ֵאיֶנִּ֕ ים וְּ ִ֑ ֱאֹלהִׁ ַהֵלְֵ֥ך ֲחנ ֹוְך ֶאת־הָּ תְּ  ַויִׁ

ים׃ ס ָֽ ֹו ֱאֹלהִׁ ת  ח א  ַקֵ֥  לָּ
ךְ הִ  ֲחנֹוךְ  ַדְרֵכי ְתַהּלֵ ֱאלִֹהים ּבְ  הּוא ְוִהּנֵה, הָּ
ֶרץ ֵאיֶנּנוּ  אָּ י ּבָּ ַקחֱאלִֹהים  ּכִ  .אֹותוֹ  לָּ

ַאָ֣ת  כה שביעי נָּ ה ומְּ ִ֛ים שָּ נִׁ מ  ַלח ֶש ַבע ושְּ תוֶשֹ֔ י מְּ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ֶמְך׃ ָֽ ֹוֶלד ֶאת־לָּ ִ֑ה ַוי  נָּ  שָּ

ַלח ה ַחי  ְמתּוׁשֶ מֵמאָּ ַבעוְ  ִניםוֹ ׁשְ ה ׁשֶ נָּ ְוהֹוִליד , ׁשָּ
 .ֶלֶמךְ  ֶאת

ֶמְך  כו  ֹו ֶאת־ֶלֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ַלח ַאָֽ תוֶש  י מְּ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ם  יִׁ ַתִ֤ ִ֑ה שְּ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַבֵ֥ ה ושְּ נָֹּ֔ ים  שָּ מֹונִׁ ושְּ

ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ  ַויֵֹ֥וֶלד בָּ

ַלח  הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ְמתּוׁשֶ ַבע  ׁשֶ ֶאת ֶלֶמְך ׁשְ
ה נָּ ִים ׁשָּ ּתַ מֹוִנים ּוׁשְ ִנים ְוהֹוִליד  ,ֵמאֹות ׁשְ ּבָּ

נֹות  .ּובָּ
ַלח ֵתִַ֤שע  כז  תוֶשֹ֔ ֵמָ֣י מְּ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ים  ַויִׁ שִׁ שִׁ וְּ

ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַשֵ֥ ה ותְּ נָֹּ֔  שָּ
ַלח  ל ְיֵמי ְמתּוׁשֶ יּו ּכָּ ים הָּ ִ ׁשּ ע ֵמאֹות ׁשִ ׁשַ ּתְ

ה נָּ ע ׁשָּ  .ְוהּוא ֵמת, ְוֵתׁשַ
ַאָ֣ת  כח  נָּ ה ומְּ ִ֛ים שָּ נִׁ מ  ם ושְּ יִׁ ַת  ֶמְך שְּ י־ֶלִּ֕ חִׁ ַויְּ

ן׃ ֹוֶלד ֵבָֽ ִ֑ה ַוי  נָּ  שָּ
מַחי ֶלֶמְך  ה ׁשְ ה וֹ ֵמאָּ נָּ ִים ׁשָּ ּתַ ןְוהֹוִליד ִנים ּוׁשְ  .ּבֵ
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ַנֲחֵמִ֤נו  כט  ִ֞ה יְּ ר ֶזֶּ֠ ַח ֵלאמ ִ֑ ֹו נ   מִ֛ א ֶאת־שְּ רָּ  קְּ ַויִׁ
ה  מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ן־הָּ ינו מִׁ ֵדֹ֔ ֹון יָּ בָ֣ צְּ נו  וֵמעִׁ ַמֲעֵׂשֹ֨ ָֽ מִׁ

רְּ   ר ֵאָֽ ָֽה׃ֲאֶשֵ֥ הוָּ ּה יְּ  רָּ 

לֹוַמר קָּ הּוא  מֹו ֹנַח ּכְ א ֶאת ׁשְ ִאיׁש ֶזה ְיַנֵחם  –רָּ
ה  ַמֲאַמץ ַמֲעׂשֵ ּבְ ַעְצבּות ׁשֶ נּו ֵמהָּ  –יֵָּדינּו אֹותָּ

ֲעבֹוַדת  ה שֶׁ ּבַ מָּ ֲאדָּ הּ  'ההָּ ל אֹותָּ  .ִקּלֵ
ֵמִ֤ש  ל  ַח חָּ ֹו ֶאת־נ ֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ֶמְך ַאָֽ י־ֶל  חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ת שָּ ש ֵמא   ה ַוֲחֵמֵ֥ נָֹּ֔ ים  שָּ עִׁ שְּ תִׁ וְּ
ֹות׃ נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ֶלֶמְך  ת וֹ ֶאת ֹנַח ֲחֵמׁש ֵמא ׁשֶ
הּתִ  נָּ ֵמׁש ׁשָּ ִעים ְוחָּ נֹותְוהֹוִליד  ,ׁשְ ִנים ּובָּ  .ּבָּ

ה  לא  נָֹּ֔ ים  שָּ עִׁ בְּ שִׁ ֶמְך ֶשִַ֤בע וְּ ֵמי־ֶלֹ֔ ל־יְּ י  כׇּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ת׃ ס מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַבֵ֥  ושְּ

ל ְיֵמי ֶלֶמְך  יּו ּכָּ ַבע ֵמאֹות הָּ ַבע ׁשְ ְבִעים ְוׁשֶ ׁשִ
ה נָּ  .ְוהּוא ֵמת ,ׁשָּ

ַח  לב  ִ֑ה ַויָֹ֣וֶלד נ ֹ֔ נָּ ֹות שָּ ש ֵמא  ַח ֶבן־ֲחֵמֵ֥ י־נ ִּ֕ הִׁ ַויְּ
ֶָֽפת׃ ֶאת־יָּ ם וְּ ֵ֥ ם ֶאת־חָּ  ֶאת־ֵש 

יָּה ֹנַח  ההָּ נָּ ן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָּ ֶאת הֹוִליד ֹנַח וְ  ,ּבֶ
ם ְוֶאת ֶיֶפת ם ֶאת חָּ  .ׁשֵ

ת    ש   ר  ם פ   ד  א  ת ה  ע   ר 

ָ֣י  א ו ֵנ ב ַעל־פְּ ר   ם לָּ ֹ֔ דָּ אָּ י־ֵהֵחָ֣ל הָּ ָֽ י  כִׁ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ם׃ ֶהָֽ ו לָּ דֵ֥ נ ֹות י לְּ ִ֑ה ובָּ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ֵני  ּבְ ׁשֶ ם ּכְ דָּ אָּ ֵני ּו ֵהֵחלּ הָּ ְלִהְתַרּבֹות ַעל ּפְ
ה  מָּ ֲאדָּ ֶהםוְ הָּ נֹות נֹוְלדּו לָּ  ,ּבָּ

ם  ב  ֹ֔ דָּ אָּ נָֹ֣ות הָּ ים  ֶאת־בְּ ֱאֹלהִׁ ָֽ ֵני־הָּ ו בְּ אִ֤ רְּ ַויִׁ
ת  ב   י ט  ֵ֥ ל כִׁ כ   ים מִׁ ֶהם  נָּשִֹׁ֔ ו לָּ חִ֤ קְּ ֵהִ֑נָּה ַויִׁ

רו׃ ָֽ חָּ ר בָּ  ֲאֶשֵ֥

ים ַהֲחׁשּוִבים בְּ  ׁשִ ֲאנָּ אּו ֵני הָּ ם רָּ דָּ אָּ נֹות הָּ ֶאת ּבְ
ים ִמ ֵהם לָּ וְ  ,פֹותיָּ ֵהן שֶׁ  ׁשִ ֶהם נָּ לְקחּו לָּ ַמה  ּכָּ
 ֶ  .רוּ חֲ ּבָּ ׁשּ

ם   ג  דָּ אָּ י בָּ ִ֤ ֹון רוחִׁ א־יָּדֹ֨ ה ל ָֽ הוָּ  ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ם  לָֹּ֔ ע  ה לְּ ֵ֥ יו ֵמאָּ יָ֣ו יָּמָֹּ֔ הָּ ִ֑ר וְּ ׂשָּ וא בָּ ַשַג ם הָ֣ בְּ

ָֽה׃ נָּ ים שָּ רִׁ  ֶעׂשְּ  וְּ

ַמר 'ה ם  :אָּ ם אָּ לֹא ְלעֹולָּ דָּ אָּ דּון ֶאת הָּ
ִמידוֹ  י , ְלַהׁשְ םּכִ דָּ ר וָּ ׂשָּ ין , הּוא ַרק ּבָּ ַאְמּתִ

הֶאת ְך ְוַאֲאִרי נָּ ִרים ׁשָּ ה ְוֶעׂשְ ֵמאָּ יו ּבְ  .יָּמָּ
֮  ד  אָּ יָ֣ו בָּ ים הָּ לִִׁ֞ פִׁ ָ֣ם ֶרץ֮ ַהנְּ ַג ֵהם  וְּ ים הָּ ָ֣ מִׁ ַביָּ

ים   ֱאֹלהִׁ ָֽ ִ֤י הָּ ֵנ או בְּ ר יָּב ַּ֜ ן ֲאֶשֹ֨ ַאֲחֵרי־ֵכ 
ה  ֶהִ֑ם ֵה מָּ ו לָּ ד  יָּלְּ ם וְּ ֹ֔ דָּ אָּ נָֹ֣ות הָּ ֶאל־בְּ

ם׃ פ י ַהֵשָֽ ֵשֵ֥ ר ֵמעֹולָּ ם ַאנְּ ים ֲאֶשֵ֥ ִ֛ רִׁ ב   ַהגִׁ

ִק הָּ  יּו ּבָּ ֲענָּ ם הַ ים הָּ אֹותָּ ֶרץ ּבְ אּו כְּ  יִָּּמיםאָּ ּבָּ ֵניׁשֶ  ּבְ
ים ׁשִ ֲאנָּ ם ְויְָּלדּו  ַהֲחׁשּוִבים הָּ דָּ אָּ נֹות הָּ ֶאל ּבְ

ֶהם אֲ ְוַגם , לָּ בּ  ,ַאֲחֵרי ֵכן רּו ֵמֶהםִנׁשְ ִרים וֹ ֵהם ַהּגִ
ם ִמ  יבּותָּ ֲחׁשִ ִמים ּבַ ֻפְרסָּ  .ֶקֶדםיֵמי ַהּמְ

ִֶ֑רץ  ה מפטיר אָּ ם בָּ דָּ  אָּ ַעֵ֥ת הָּ ִ֛ה רָּ י ַרבָּ ֵ֥ ה כִׁ הוָֹּ֔ א יְּ ַָּ֣֧רְּ ַוַי
ק ֹו ַרֵ֥ בֹ֔ ת לִׁ ב ָ֣ שְּ ֶצר  ַמחְּ ל־ֵיֹ֨ כׇּ ל־ וְּ ע כׇּ  ַר 

ֹום׃  ַהיָֽ

ה  'ה אָּ ֶרץשֶׁ רָּ אָּ ם ּבָּ דָּ אָּ ַעת הָּ ה רָּ יו , ַרּבָּ רָּ ל ְיצָּ ְוכָּ
ב ל ַהיֹּום  יותָּ וֹ ּוַמְחׁשְ  .ַרק ַלֲעׂשֹות ַרעֵהם ּכָּ

ִֶ֑רץ  ו  אָּ ם בָּ דָּ  אָּ ה ֶאת־הָּ ֵ֥ ׂשָּ י־עָּ ָֽ ה כִׁ הוָֹּ֔ ֶָ֣חם יְּ נָּ ַויִׁ
ֹו׃ בָֽ ב ֶאל־לִׁ ַעֵצ  תְּ  ַויִׁ

ֵרט כִּ  'ה ם ַעל ְביָּכֹול ִהְתחָּ דָּ אָּ ה ֶאת הָּ ׂשָּ עָּ ׁשֶ
ֶרץ אָּ ִלּבוֹ הִ וְ , ּבָּ ב ּבְ  .ְתַעּצֵ

ם ֲאֶשר־ ז  ִ֤ דָּ אָּ ה ֶאת־הָּ ֶחֹ֨ ה ֶאמְּ הוָּ   ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ם  ַעד־ דָּ אָּ ה ֵמָֽ מָֹּ֔ ֲאדָּ ָ֣י הָּ ֵנ י  ֵמַעל  פְּ אתִׁ ֹ֨ רָּ  בָּ
י  ֵ֥ ם כִׁ ִ֑יִׁ מָּ ֹוף ַהשָּ ַעד־עָ֣ ֶמׂש וְּ ה ַעד־ֶר  ֵהמָֹּ֔ בְּ

ם׃ ָֽ יתִׁ י ֲעׂשִׁ ֵ֥ י כִׁ תִׁ מְּ ַח   נִׁ

ַמר 'ה אִתי ֵמַעל  :אָּ רָּ ּבָּ ם ׁשֶ דָּ אָּ ֶאְמֶחה ֶאת הָּ
ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ם ַעד  –ֶאְמֶחה ֶאת ַהּכֹל , ּפְ דָּ ֵמאָּ

ה ַעד  ֵהמָּ ָּ  קרָּ חָּ ּבְ י  ַמִיםְוַעד עֹוף ַהׁשּ ּכִ
י  ַרְטּתִ יִתיַעל ִהְתחָּ ֲעׂשִ  .םאֹותָּ  ׁשֶ

ָֽה׃ פ ח  הוָּ ֵעיֵנֵ֥י יְּ ן בְּ א ֵח  צָּ ֵ֥ ַח מָּ נ ִּ֕ ֵעיֵני ה וְּ א ֵחן ּבְ צָּ  .'ְוַרק ֹנַח מָּ
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חַ    ת נ  ש   ר  ה פ   יב  ֵ ת  ו ו י ה   צִׁ

ים  ט  ֵ֥ מִׁ יק תָּ ִ֛ יש ַצדִׁ ֵ֥ ַח אִׁ ַח נ   ת נ ֹ֔ ד ָ֣ ֵאֵֶ֚לה תֹולְּ
ַהֶלְך־ תְּ ָֽ ים הִׁ ֱאֹלהִׁ  ִ֑יו ֶאת־הָּ תָּ ר  ד  יָּ ה בְּ  הָּ

ַח׃  נ ָֽ

ה  ֵאיֵאּלֶ יָּה ֹנַח , ֹנחַ  ֶצֱאצָּ ִמים הָּ יק ּתָּ ִאיׁש ַצּדִ
דֹורוֹ  ךְ הִ ֹנַח , ּבְ ַדְרֵכי ְתַהּלֵ ֱאלִֹהים ּבְ  .הָּ

ם  י  ֵ֥ ם ֶאת־חָּ ִ֑ים ֶאת־ֵש  נִׁ ָ֣ה בָּ ֹלשָּ ַח שְּ ַויֵֹ֥וֶלד נ  
ֶָֽפת׃ ֶאת־יָּ  וְּ

ל הֹוִליד ֹנחַ  ה ּבָּ וֹ ׁשְ ם  –ִנים ׁשָּ ם ֶאת חָּ ֶאת ׁשֵ
 .ֶפתְוֶאת יֶ 

ֶרץ  יא  אָּ  ת הָּ ֵחֵ֥ שָּ ֵלֵ֥א ַותִׁ מָּ ים ַותִׁ ִ֑ ֱאֹלהִׁ ָ֣י הָּ ֵנ פְּ לִׁ
ס׃ ָֽ מָּ ֶרץ חָּ אָּ   הָּ

ֶרץ אָּ ה הָּ עֵ  ִהְתַקְלְקלָּ ֱאלִֹהים יינֵ ּבְ ֶרץ  ,הָּ אָּ הָּ
ה אָּ בִ גַ בְּ  ִהְתַמּלְ  .יםּנָּ

א  יב  ִ֛ ַוַי ַּ֧רְּ ה ים ֱאֹלהִׁ ִ֑תָּ חָּ שְּ ָ֣ה נִׁ ֵנ הִׁ ֶרץ וְּ אָּ  ֶאת־הָּ
ֹו ַעל־ כ  ִ֛ר ֶאת־ַדרְּ ׂשָּ ל־בָּ ית כׇּ חִׁ  שְּ י־הִׁ ָֽ  כִׁ

ֶרץ׃ ס ָֽ אָּ  הָּ

ֶרץ ֶאת ה אָּ רָּ ֱאלִֹהים  אָּ ה ִהּנֵהוְ הָּ ְפכָּ  הָּ
ֶחֶתת ל שֶׁ  ְלמּוׁשְ ר ִאיׁש ּכָּ ׂשָּ ם שֶׁ ּבָּ דָּ ֶרץ וָּ אָּ ַעל הָּ

ִחית   .ִהְתַנֲהגּותוֹ ֶאת ִהׁשְ
ָ֣א  יג * ר  בָּ ׂשָּ ל־בָּ ץ כׇּ ַח ֵקִ֤ נ   ים לְּ אֶמר ֱאֹלהִַּׁ֜ ַוי ֹ֨

ֵניֶהִ֑ם  פְּ ס מִׁ מָּ  ִֶ֛רץ חָּ אָּ ה הָּ ֵ֥ אָּ לְּ י־מָּ ָֽ י כִׁ ַנֹ֔ פָּ לְּ
ֵ֥י  נִׁ נְּ הִׁ ֶרץ׃וְּ ָֽ אָּ ם ֶאת־הָּ יתָּ  חִׁ  ַמשְּ

ַמר ֱאלִֹהים י :ְלֹנחַ  אָּ יעַ שֶׁ  ֶהְחַלְטּתִ ל ַהּסֹוף ִהּגִ  ׁשֶ
ל ר ּכָּ ׂשָּ ם ּבָּ דָּ י וָּ ם ּכִ לָּ ְגלָּ םהָּ  ּבִ  אלֵּ מַ ְת הִ  עֹולָּ

חִ  ׁשְ ם דיִמ שְׁ עֹוֵמד ְלהַ  ֲאִניוַ  ,תּותיּבִ  ְוֶאת אֹותָּ
םהָּ   .עֹולָּ

נִׁ ים יד  ֶפר קִׁ ך  ֵתַבָ֣ת ֲעֵצי־ג ֹ֔ ַתֲעֶׂשָ֣ה  ֲעֵׂשִ֤ה לְּ
וץ  ח  ת ומִׁ יִׁ ַבֵ֥ ִּ֛ה מִׁ תָּ ֵ֥ א  תָּ ַפרְּ כָּ ִ֑ה וְּ ֶאת־ַהֵתבָּ

ֶפר׃  ַבכ ָֽ

ה ֵמֵעץ  בָּ ה ְלךָּ ּתֵ ה , ֶאֶדרֲעׂשֵ בָּ ה ֶאת ַהּתֵ ֲעׂשֶ ּתַ
ִאים ִאים ּתָּ ה , ּתָּ ּה ּוְתַצּפֶ ְפִנים ּוִמ אֹותָּ חּוץ בַּ ִמּבִ

 .ֶזֶפתבְּ 
ה  טו  ֹות ַאמָּ  ש ֵמאָ֣ ֹל  ִּ֑ה שְּ תָּ ה א  ר ַתֲעֶׂש  ה ֲאֶשֵ֥ ֶזִּ֕ וְּ

ֵֶ֚רְך  ה  רׇּ א  ים ַאמָּ ִ֤ שִׁ ה ֲחמִׁ ּה ַהֵתבָֹּ֔ בָֹּ֔ חְּ
ּה׃ ָֽ תָּ ה קֹומָּ ים ַאמָּ  ֵ֥ ֹלשִׁ  ושְּ

ה א ֲעׂשֶ ְך ּתַ הּ וֹ ְוכָּ ל: תָּ ה וֹ ׁשְ אֹוֶרְך ׁש ֵמאֹות ַאּמָּ
ה בָּ הּ , (ֶמֶטר 041כ  ) ַהּתֵ ְחּבָּ ה רָּ ים ַאּמָּ ִ  23⅓כ  ) ֲחִמׁשּ

יםוּ , (ֶמֶטר לֹוׁשִ הּ  ׁשְ ה ּגֹוְבהָּ  .(ֶמֶטר 04כ  ) ַאּמָּ
ַהר טז  ַכֶלָ֣נָּה  צ ָ֣ ה  תְּ ֶאל־ַאמָּ ה וְּ ׀ ַתֲעֶׂשָ֣ה ַלֵתבָּ 

ִ֑ים  ׂשִׁ ָּ֣ה תָּ דָּ צִׁ ה בְּ ַתח ַהֵתבָּ  ה וֶפֵ֥ לָּ עְּ ַמֹ֔ לְּ מִׁ
׃ הָּ ים ַתֲעֶׂשָֽ שִׁ  לִׁ ֵ֥ם ושְּ יִׁ נִׁ ִ֛ם שְּ יִׁ תִׁ  ַתחְּ

ה  ֲעׂשֶ הַחּלֹון ּתַ בָּ צֶ וְ , ַלּתֵ ה ַהּקָּ ּה ְלַמְעלָּ ּלָּ ה ׁשֶ
יֵּם  הבְּ ִיְסּתַ ַתח פֶּ ֶאת וְ , (מ"ס 47כ  ) רֹוַחב ַאּמָּ
ה  בָּ ה ַהּתֵ ֲעׂשֶ הּ ּתַ ִצּדָּ ּה , ּבְ ה אֹותָּ ֲעׂשֶ לֹ ּתַ ׁש ׁשָּ
ה – קֹומֹות ְחּתֹונָּ ִניָּּה, ּתַ ית, ׁשְ ִליׁשִ  .ּוׁשְ

ם  ַעל־ יז * יִׁ ול ַמֹ֨ יא ֶאת־ַהַמבֵ֥ ֩ ֵמבִֹׁ֨ י נִׁ נְּ י הִׁ  ַוֲאנִׁ 
ֶרץ אָֹּ֔ ַשֵחָ֣ת הָּ ר לְּ ׂשָּ  ל־בָּ וחַ  ֲאֶשר־בֹו   כׇּ  רָ֣

ֶרץ  אָּ  ל ֲאֶשר־בָּ ם כ ֵ֥ ִ֑יִׁ מָּ ַחת ַהשָּ ַת  ים מִׁ ַחיִֹׁ֔
ָֽע׃ וָּ גְּ  יִׁ

ֶרץְוִהּנֵה  אָּ ּבּול ַמִים ַעל הָּ  ,ֲאִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ
ר דיִמ ְלַהשְׁ  ׂשָּ ל ּבָּ ם ּכָּ דָּ יםיֵּׁש שֶׁ  וָּ  ,ּבֹו רּוַח ַחיִּ

ַחת ּמִ שֶׁ  ָּ לַ ּתַ ל – ַמִיםׁשּ ֶרץ יָּמּותשֶׁ  ִמי ּכָּ אָּ  .ּבָּ

אתָּ  ֶאל־ יח  ְִ֑ך ובָּ תָּ י אִׁ יתִׁ  רִׁ י ֶאת־בְּ ֵ֥ תִׁ מ   ַוֲהקִׁ
ֶנ יך  י־בָּ ֵשָֽ ךֵ֥ ונְּ תְּ שְּ אִׁ ִ֛יך וְּ ֶנ ה ובָּ ה ַאתִָּּ֕ ַהֵתבָֹּ֔

ְך׃ ָֽ תָּ  אִׁ

בּוִתיַוֲאַקיֵּם ֶאת  יְלךָּ לְ  ִהְתַחיְּ א וֹ בתָּ וְ , ךָּ ְלַהּצִ
ֶניךָּ  ה ּובָּ ה ַאּתָּ בָּ יֶאל ַהּתֵ ךָּ ּוְנׁשֵ ּתְ ֶניךָּ ּבָּ  ְוִאׁשְ

ךָּ   .ִאּתְ
ַחֶּ֠  יט  ל־הֶָּּ֠ כׇּ ל ומִׁ כ ִ֛ ם מִׁ ַנ ַּ֧יִׁ ר שְּ ׂשִָּ֞ ל־בָּ כׇּ ָֽ י מִׁ

ֵ֥ר  ְִ֑ך זָּכָּ תָּ ָ֣ת אִׁ ַהֲחי  ה לְּ יא ֶאל־ַהֵתבָּ  ֵ֥ בִׁ תָּ
ו׃ יָֽ הְּ ה יִׁ ֵקבָּ   ונְּ

ל  ַעל ּוִמּכָּ ל  – ַחיּבַ םִמּכָּ דָּ ר וָּ ׂשָּ ִביא ֶאל  ּבָּ ּתָּ
ה  בָּ ַנִים ִמּכָּ ַהּתֵ ךָּ  ִמין לׁשְ ְחיּו ִאּתְ יִּ ִיְהיּו ְוֵהם , ׁשֶ

ה ר ּוְנֵקבָּ  .זָּכָּ
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ּה  כ  ינָֹּ֔ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ן־ַהבְּ הו ומִׁ יֵנ  מִׁ ֹוף לְּ עָ֣ ֵמהָּ
ל  כ ִ֛ ם מִׁ ַנ ַּ֧יִׁ ִ֑הו שְּ יֵנ מִׁ ה לְּ מָּ  ֲאדָּ ֶמׂש הָּ ל ֶרֵ֥ כ ִ֛ מִׁ

ֹות׃ ַהֲחיָֽ או ֵאֶל יך לְּ  יָּב ֵ֥

עֹוף ְלִמינָּ  ה מֵ וּ  יוֵמהָּ ֵהמָּ לִמ  יהָּ ְלִמינֶ ַהּבְ  ּכָּ
ַעל  ִקים ׁשֶ ה ְלִמינֵ ַהֲחרָּ מָּ ֲאדָּ ַנִים ִמּכָּ  םהֶ יהָּ  לׁשְ

ְחיוּ וֹ יָּב ִמין יִּ  .אּו ֵאֶליךָּ ׁשֶ
ל  כא  ֵכֹ֔ ל  ֲאֶשָ֣ר ֵיאָּ ֲאכָּ ל־ַמָֽ כׇּ ך  מִׁ ָ֣ה ַקח־לְּ ַאתָּ וְּ

ה׃ ָֽ לָּ כְּ אׇּ ם לְּ ֶה  לָּ ךִ֛ וְּ ֵ֥ה לְּ יָּ הָּ תָּ  ֵאֶלִ֑יך וְּ ַספְּ אָּ  וְּ
ל  ל ַמֲאכָּ ה ַקח ְלךָּ ִמּכָּ ֶתֱאסֹוף ל וְ כָּ אֱ נֶּ שֶׁ ְוַאּתָּ

ֶהם  ִיְהֶיהוְ  ,ֵאֶליךָּ אֹותֹו  הְלךָּ ְולָּ  .ַלֲאִכילָּ
כ ֶּ֠  כב  ִַ֑ח כְֶּּ֠ ים ַוַי ַעׂש נ  ֹו ֱאֹלהִׁ  תִ֛ ֵ֥ה א  וָּ ר צִׁ ל ֲאֶשֹ֨

ה׃ ָֽ ׂשָּ  ֵכֵ֥ן עָּ
הֹנַח  ׂשָּ לכְּ  ,עָּ ֶ  כָּ ה ֱאלִֹהים ַמה ׁשּ ךְ אֹותֹו ִצּוָּ  ּכָּ
ההּוא  ׂשָּ  .עָּ

 
ת   שני ש   ר  ה פ   יב  ֵ ת  ה ל  יס  נִׁ כ ְּ  ה 

 ז
 

ך   א ל־ֵביתְּ כׇּ ה וְּ ֵ֥ א־ַאתָּ ַח ב ָֽ נ ֹ֔ ה  לְּ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ַנ י  פָּ יק לְּ ֵ֥ י ַצדִׁ יתִׁ ִ֛ אִׁ ךֵ֥ רָּ תְּ י־א  ָֽ ִ֑ה כִׁ ֶאל־ַהֵתבָּ

ֹור ַהֶזָֽה׃  ַבדֵ֥

ַמר  'ה ךָּ ֶאל : ְלֹנחַ אָּ ְחּתְ ּפַ ל ִמׁשְ ה ְוכָּ ּבֹא ַאּתָּ
ה בָּ י ַרק  ,ַהּתֵ ִאיִתי אֹוְתךָּ ּכִ אירָּ ַזּכַ ַני  ּכְ ּדֹור ְלפָּ ּבַ

 .ַהזֶּה
ל ב  כ ָ֣ ךִ֛  מִׁ ַקח־לְּ ָֽ ה תִׁ הֹורָּ  ָ֣ה ַהטְּ ֵהמָּ ׀ ַהבְּ

ה  ֵהמֶָּ֡ ן־ַהבְּ ֹו ומִׁ תִ֑ שְּ אִׁ יש וְּ ָ֣ עָּ ה אִׁ בְּ ֵ֥ה שִׁ עָּ בְּ שִׁ
ֶשֶּ֠  ֹו׃ֲאֶּ֠ תָֽ שְּ אִׁ יש וְּ ֵ֥ ם אִׁ ַנ ַֽיִׁ וא שְּ ִ֛ ה הִׁ ֵ֥ רָּ ה  א טְּ  ר ל ָ֣

לִמ ַקח ְלךָּ  הֹורֹות ּכָּ ֵהמֹות ַהּטְ ה  ַהּבְ ְבעָּ ׁשִ
ה זּוגֹות  ְבעָּ ּתוֹ ִאיׁש  –ׁשִ ֵהמֹותמֵ וּ , ְוִאׁשְ  ֵהןשֶׁ  ַהּבְ

ַנִים – רֹותוֹ לֹא ְטה ּתוֹ  ,ׁשְ  .ִאיׁש ְוִאׁשְ
ָ֣ר  ג  עָּ ה זָּכָּ בְּ ֵ֥ה שִׁ עָּ בְּ ם שִׁ ַמִ֛יִׁ ֹוף ַהשָּ ָ֣ם ֵמע  ַג

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ ֵנֵ֥י כׇּ ַחיֵֹ֥ות ֶז ַַֽרע ַעל־פְּ ִ֑ה לְּ ֵקבָּ  ונְּ
ה  ְבעָּ ה ׁשִ ְבעָּ ח ׁשִ ּקַ הֹור ּתִ ַמִים ַהּטָּ ָּ ם ֵמעֹוף ַהׁשּ ּגַ

ל תזּוגוֹ  ה ׁשֶ ר ּוְנֵקבָּ ֵדי ְלַהחֲ , זָּכָּ ִאיםיֹות ּכְ  ֶצֱאצָּ
ֵני ּכָּ  ֶרץַעל ּפְ אָּ  .ל הָּ

יר  ד  ָ֣ טִׁ י  ַממְּ כִׁ נ  ָֽ ה אָּ עָּ  בְּ ֹוד שִׁ ים עַּ֜ יָּמִֹׁ֨ ֩ לְּ י כִׁ
ים  עִׁ  בָּ ַארְּ ֹום וְּ ָ֣ים יֹ֔ עִׁ בָּ ֶרץ ַארְּ אָֹּ֔ ַעל־הָּ
קום  ֲאֶשָ֣ר  ל־ַהיְּ ת־כׇּ י ֶאָֽ יתִׁ חִׁ  ה ומָּ לָּ ִ֑יְּ לָּ

י ֵמַע ל פְּ  יתִׁ ׂשִֹׁ֔ ה׃עָּ ָֽ מָּ ֲאדָּ  ֵנֵ֥י הָּ

ה יִָּמים  ְבעָּ י עֹוד ׁשִ ֶרץ ֲאִני ּכִ אָּ ַמְמִטיר ַעל הָּ
ִעים לַ  ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ הַאְרּבָּ ֵמַעל ְוֶאְמֶחה , ְילָּ

ה  מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ל ּפְ ֲעֵלי ֶאת ּכָּ ים ּבַ יִתישֶׁ ַהַחיִּ ׂשִ  .עָּ

ָֽה׃ ה  הוָּ וָּ הו יְּ ל ֲאֶשר־צִׁ כ ֵ֥ ַח כְּ ִ֑ ה ֹנַח  ַוַי ַעׂש נ  ׂשָּ ל ַמה ֶאתעָּ ֶ  ּכָּ ה' הׁשּ  .אֹותוֹ  ִצּוָּ
ה  ו  יָֹּ֔ ול הָּ ַהַמבָ֣ ִ֑ה וְּ נָּ ֹות שָּ ש ֵמא  ַח ֶבן־ֵשֵ֥ נ ִּ֕ וְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ם ַעל־הָּ יִׁ  ַמ 
יָּה ְוֹנַח  ה וְ הָּ נָּ ׁש ֵמאֹות ׁשָּ ן ׁשֵ יָּה ּבֶ ל ַמּבּולהָּ  ׁשֶ

ֶרץ אָּ  .ַמִים ַעל הָּ
נֶָּּ֠  ז  בָּ ַח וֶּ֠ ָ֣ב א נ   ִ֛יו ַויָּ נָּ י־בָּ ֵשָֽ ֹו ונְּ ת  שְּ אִׁ ֹו יו וְּ ת  אִׁ

ול׃ י ַהַמבָֽ ֵנ י ֵמֵ֥ פְּ ִ֑ה מִׁ  ֶאל־ַהֵתבָּ
י ּתֹו ּוְנׁשֵ יו ְוִאׁשְ נָּ יו ִאּתֹו ּבָּ  ֹנַח ּובָּ אּו נָּ ֶאל ּבָּ
ּבּול ֵני ֵמי ַהּמַ ה ִמּפְ בָּ  .ַהּתֵ

ה  ח  ֵהמָֹּ֔ ן־ַהבְּ ה ומִֹׁ֨ ֹ֔ הֹורָּ ה  ַהטְּ ֵהמָּ ן־ַהבְּ מִׁ
ל  כ ֵ֥ ֹוף וְּ עֹ֔ ן־הָּ ִ֑ה ומִֹׁ֨ רָּ ה  ר ֵאיֶנ ַֽנָּה טְּ ֲאֶשֵ֥

ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ׂש ַעל־הָּ ֵמ   ֲאֶשר־ר 

ה וּ מֵ  הֹורָּ ה ַהּטְ ֵהמָּ ה מֵ ַהּבְ ֵהמָּ ה ְטהשֶׁ ַהּבְ ה וֹ ֵאיֶנּנָּ רָּ
עֹוף וְ מֵ וּ  להָּ ִקים  כָּ ה יםלִ זֹּוחֲ שֶׁ ַהֲחרָּ מָּ ֲאדָּ  ,ַעל הָּ

ָ֣ר  ט  ה זָּכָּ ַח ֶאל־ַהֵתבָּ  ִ֛ ם בָּ או ֶאל־נ  יִׁ ַנַּ֜ ם שְּ יִׁ ַנֹ֨ שְּ
ים  ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  וָּ ִ֑ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֵקבָּ ַח׃ונְּ  ֶאת־נ ָֽ

אּו ֶאל ֹנַח  ַנִים ּבָּ ַנִים ׁשְ הׁשְ בָּ ר  – ֶאל ַהּתֵ זָּכָּ
ה מוֹ  ,ּוְנֵקבָּ ה ֶאת ֹנחַ ֱאלִֹהים שֶׁ  ּכְ  .ִצּוָּ

י ו  י  ול הָּ ים וֵמָ֣י ַהַמבֹ֔ ִ֑ מִׁ ָ֣ת ַהיָּ ַע בְּ שִׁ י לְּ הִׁ  ַויְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  ַעל־הָּ

יּו ַעל לְ  ּבּול הָּ ְבַעת ַהיִָּּמים ֵמי ַהּמַ ַאַחר ׁשִ
ֶרץ אָּ  .הָּ

ת    ש   ר  ו ל פ   ב  מ    ה 
ֶדש   יא  ַח ַבח ֹ֨ ַחֵיי־נ ֹ֔ נָּה  לְּ ֹות שָּ ת ֵשש־ֵמאִ֤ ַנֹ֨ שְּ ׁש בִׁ ַנת ׁשֵ ׁשְ ה ְלַחיֵּי ֹנַח בַּ ּבִ נָּ ִני  חֹוֶדשׁ ֵמאֹות ׁשָּ ֵ ַהׁשּ
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ֶדש ַביָֹ֣ום  ר י ֹום ַלח ִ֑ ֵ֥ ׂשָּ ה־עָּ ָֽ עָּ בְּ שִׁ י בְּ ֹ֔ ַהֵשנִׁ
ה  ֹום ַרבָֹּ֔ הָ֣ ת  תְּ נ  יְּ ל־ַמעְּ ָֽ עו  כׇּ קְּ בְּ ה נִׁ ַהֶז 

חו׃ ָֽ תָּ פְּ ם נִׁ יִׁ ַמ  ת ַהשָּ ב ֵ֥  ַוֲאר 

ר יֹום לַ  ׂשָּ ה עָּ ְבעָּ ׁשִ אֹותֹו ַהיֹּום  ,חֹוֶדשׁ ּבְ ִנְבְקעוּ ּבְ
ל ַמעַ  דֹול וְ וֹ ְינּכָּ הֹום ַהּגָּ חּו ת ַהּתְ ת וֹ ֲאֻרבּ ִנְפּתְ
ַמִים ָּ  .ַהׁשּ

ֹום  יב  ָ֣ים יֹ֔ עִׁ בָּ ִֶ֑רץ ַארְּ אָּ י ַהֶג ֶשם ַעל־הָּ ֵ֥ הִׁ ַויְּ
ים  עִׁ  בָּ ַארְּ ה׃וְּ לָּ יְּ ָֽ  לָּ

ם  יַָּרד ׁשֶ ִעים ּגֶ ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ ֶרץ ַאְרּבָּ אָּ ַעל הָּ
הלַ   .ְילָּ

ֶי ֶפת  יג  ם וָּ ֵ֥ חָּ ֵשם־וְּ ַח וְּ ָ֣א נ ֹ֔ ֶצם ַהיִֹ֤ום ַהֶזה  בָּ ֶעֹ֨ בְּ
ם  תָּ  ִ֛יו אִׁ נָּ י־בָּ ֵשָֽ ֶשת נְּ ֹל  ַח ושְּ ֵאֶָ֣שת נ   ַח וְּ ִ֑ ֵני־נ  בְּ

ה׃ ָֽ  ֶאל־ַהֵתבָּ

יֹּום ַהזֶּה ַעְצמוֹ  אּו  ּבַ ם וְ  ,ֹנחַ ּבָּ ם חָּ ֵני וְ ׁשֵ ֶיֶפת ּבְ
ל ,ֹנחַ  ת ֹנַח ּוׁשְ יוֹ ְוֵאׁשֶ ת ְנׁשֵ םּבָּ  ׁשֶ יו ִאּתָּ ֶאל  ,נָּ

ה בָּ  .ַהּתֵ
ה   יד  ֵהמָּ ל־ַהבְּ כׇּ ּה וְּ ינָּ  מִׁ ָ֣ה לְּ ל־ַהַחיָּ כׇּ ה וְּ מָּ ֵהַּ֜

ֶרץ  אָּ  ׂש ַעל־הָּ ֵמֵ֥ ר  ֶמׂש הָּ ֶרִ֛ ל־הָּ כׇּ ּה וְּ ינָֹּ֔ מִׁ לְּ
ל  הו כ   יֵנֹ֔ מִׁ ֹוף לְּ עָ֣ ל־הָּ כׇּ ִ֑הו וְּ יֵנ מִׁ ֹור לְּ פֵ֥ צִׁ

ַָֽֽף׃ נָּ ל־כָּ  כׇּ

ל ַהַחיֹּות ֵהמֹותְוכָּ  ןיהֶ ְלִמינֵ  ֵהם ְוכָּ  ןְלִמיֵניהֶ  ל ַהּבְ
ל  ִקים ְוכָּ אֲ  יםלִ זֹּוחֲ שֶׁ ַהֲחרָּ הַעל הָּ מָּ יֶהם ְלִמינֵ  דָּ

עֹופֹות ל הָּ ל, יֶהםְלִמינֵ  ְוכָּ ַעל  – ִצּפֹור ּכָּ ל ּבַ ּכָּ
ף נָּ  .ּכָּ

ם טו  ִַּ֤֧יִׁ ַנ ִ֑ה שְּ ַח ֶאל־ַהֵתבָּ או ֶאל־נ   ב ֵ֥ ם   ַויָּ יִׁ ַנֹ֨ שְּ
ים׃ ָֽ וַח ַחיִׁ ֹו רֵ֥ ר ֲאֶשר־ב  ׂשָֹּ֔ ל־ַהבָּ כׇּ  מִׁ

אוּ ֵהם  ל ֶאל ֹנַח ֶאל ַהּתֵ  ּבָּ ַנִים ִמּכָּ ַנִים ׁשְ ה ׁשְ בָּ
ם דָּ ר וָּ ׂשָּ יםשֶׁ  ּבָּ  .ּבֹו רּוַח ַחיִּ

או  טז  ר  בָֹּ֔ ׂשָּ ל־בָּ כׇּ ִ֤ה מִׁ ֵקבָּ ר ונְּ ים זָּכָֹּ֨ אִׁ  ַהבָּ וְּ
ים  ִ֑ ֹו ֱאֹלהִׁ ת  ֵ֥ה א  וָּ הוָּ ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֵ֥ר יְּ ג  סְּ ַויִׁ

ֹו׃  ַבֲעדָֽ

ִאים  אּו ְוַהּבָּ ר ּונְ ּבָּ ל זָּכָּ ה ִמּכָּ םֵקבָּ דָּ ר וָּ ׂשָּ מֹו  ,ּבָּ ּכְ
ה ֱאלִֹהים שֶׁ  יו ִלשְׁ  רגַ סָּ ' ַוה ,אֹותוֹ ִצּוָּ לָּ  רוֹ מעָּ

ּבּול וֹ אֹות י ַהּמַ  .ִמּמֵ
ִֶ֑רץ  יז שלישי אָּ ים י ֹום ַעל־הָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ול ַארְּ י ַהַמבִ֛ הִׁ  ַויְּ

ו  בָ֣ רְּ ם ַויִׁ רׇּ ה ַותָּ  או  ֶאת־ַהֵתבָֹּ֔ ׂשְּ ם ַויִׁ יִׁ ַהַמ 
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  ֵמַעֵ֥ל הָּ

ּבּול  יָּה ַהּמַ ֶרץהָּ אָּ ִעים יֹום ַעל הָּ ִים  ,ַאְרּבָּ ַהּמַ
אּו  ׂשְ ה ִהְתַרּבּו ְונָּ בָּ הֶאת ַהּתֵ  ְוִהיא ִהְתרֹוְממָּ

ֶרץ אָּ  .ֵמַעל הָּ
ִֶ֑רץ  יח  אָּ ד ַעל־הָּ א   ו מְּ בֵ֥ רְּ ם ַויִׁ ו ַהַמִ֛יִׁ רֵ֥ בְּ גְּ ַויִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ ֵנֵ֥י ַהמָּ ה ַעל־פְּ ֶלְך ַהֵתבָּ   ַוֵתֵ֥
ִים  רּו ַהּמַ ּבְ ֶרץ וֹ ּבּו ְמאַר ְת הִ וְ ִהְתּגַ אָּ ד ַעל הָּ

ה וְ  בָּ ה ַהּתֵ טָּ ֵני הַ ׁשָּ ִיםַעל ּפְ  .ּמַ
ִֶ֑רץ  יט  אָּ ד ַעל־הָּ א   ד מְּ א ֵ֥ ו מְּ רִ֛ ֵ֥בְּ ם גָּ יִׁ ַהַמ  וְּ

ַחת  ים ֲאֶשר־ַת  הִֹׁ֔ ב  ים  ַהגְּ רִׁ הָּ ל־ֶהָֽ ו כׇּ ס  כ  ַויְּ
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ ל־ַהשָּ  כׇּ

ְברּו ְמא ִים ּגָּ ֶרץ וְ מֵ ד וֹ ד ְמאוֹ ְוַהּמַ אָּ ל ַעל הָּ כָּ
ב ִרים ַהּגְ ַחת ּמִ שֶׁ ִהים וֹ ֶההָּ ָּ לַ ּתַ ּסוּ  ַמִיםׁשּ  .ִהְתּכַ

ו  כ  ר  ה גָּבְּ לָּ עְּ ַמֹ֔ לְּ ה  מִׁ ה ַאמָּ ֵרִ֤ ש ֶעׂשְּ ֲחֵמֹ֨
ים׃ ָֽ רִׁ ו ֶההָּ ס  כ  ם ַויְּ ִ֑יִׁ  ַהמָּ

ִרים  ּסוּ ֶההָּ רּו ַהּמַ וְ  ִהְתּכַ ּבְ ֲחֵמׁש עֹוד ִים ִהְתּגַ
ֵרה ה ַאּמֹות ֶעׂשְ  .ִמְלַמְעלָּ

ָ֣ר כא  ׂשָּ ל־בָּ ע כׇּ ַוִ֞ גְּ ֶרץ  ַויִׁ אָּ  ֵמָׂ֣ש ַעל־הָּ ר  ׀ הָּ
ֶרץ  ל־ַהֶש  כׇּ ה ובְּ ה  וַבַָ֣חיָֹּ֔ ֵהמָּ ֹוף וַבבְּ עִ֤ בָּ

ם׃ ָֽ דָּ אָּ ל הָּ כ   ִֶ֑רץ וְּ אָּ ֵרָ֣ץ ַעל־הָּ  ַהש 

ל ֵמתּו  עֲ ּכָּ ֶרץ יםלִ זֹּוחֲ שֶׁ  יםַחיִּ הַ  ילֵ ּבַ אָּ  – ַעל הָּ
עֹוף ּוַבבְּ  ְ ּבָּ ל ַהׁשּ ה ּוַבַחיָּּה ּוְבכָּ  ִציםרָּ ֵהמָּ

ֶרץ ְרִציםוֹ ׁשּ שֶׁ  אָּ לוְ  ,ַעל הָּ ֵני  כָּ םּבְ דָּ אָּ  .ֵמתוּ  הָּ
ל  כב  כ ִ֛ יו מִׁ ַאפָּ  ים בְּ וַח ַחיִַּׁ֜ ַמת־רֹ֨ שְּ ל ֲאֶשר֩ נִׁ כ ֶ֡

תו׃ ה ֵמָֽ בָּ  רָּ ר ֶבחָּ  ֲאֶשֵ֥
ל ה שֶׁ ִמי  ּכָּ ימָּ ַאּפֹו ְנׁשִ ליֵּׁש ּבְ ים  ׁשֶ לִמ רּוַח ַחיִּ  ּכָּ

ה השֶׁ  ֵאּלֶ ׁשָּ יַּּבָּ ים ּבַ  .ֵמתוּ  – ַחיִּ
ום כג  קָ֣ ל־ַהיְּ ת־כׇּ ַמח ֶאָֽ ָ֣י  ׀ ֲאֶשָ֣ר ַויִַּׁ֜ ֵנ ׀ ַעל־פְּ

ֶמׂש   ה  ַעד־ֶרֹ֨ ֵהמָּ ם ַעד־בְּ ִ֤ דָּ ה ֵמאָּ מָּ  ֲאדָּ הָּ
ִֶ֑רץ  אָּ ן־הָּ ו מִׁ ח  מָּ ם ַויִׁ יִׁ ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ ַעד־עָ֣ וְּ

ִַ֛ח  שָּ ֶאר ַאְך־נ  ה׃ַויִׁ ָֽ ֹו ַבֵתבָּ ת  ר אִׁ  ַוֲאֶשֵ֥

ה ' ה חָּ ים מָּ ל ַהַחיִּ ה שֶׁ ֶאת ּכָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ַעל ּפְ
ה ַעד  ֵהמָּ ם ַעד ּבְ דָּ ַמִים קרָּ חָּ ֵמאָּ ָּ  ,ְוַעד עֹוף ַהׁשּ

ֶרץמֵ ִנְמחּו ְוֵהם  אָּ אֲ  ,הָּ הרּו ַרק ֹנַח וְ ְוִנׁשְ  ֵאּלֶ
השֶׁ  בָּ ּתֵ  .ִאּתֹו ּבַ
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ו  כד  רֵ֥ בְּ גְּ םַויִׁ יִׁ ִֶ֑רץ ַהַמ  אָּ ים ַעל־הָּ ֵ֥ שִׁ ת ֲחמִׁ ַא   ומְּ
ֹום׃  יָֽ

ִים  ְברּו ַהּמַ ֶרץ ּגָּ אָּ ה וַ ַעל הָּ ים יֹוםֵמאָּ ִ  .ֲחִמׁשּ

ת    ש   ר  ו ל פ   ב  מ   י ו ם ה   סִׁ

ה   א ח ַחיָּ ל־ַהָֽ ֵאִ֤ת כׇּ ַח וְּ ים  ֶאת־נ ֹ֔ ר ֱאֹלהִׁ כ ִ֤ זְּ ַויִׁ
ִ֑ה ֹו ַבֵתבָּ ת  ר אִׁ ה ֲאֶשֵ֥ ֵהמָֹּ֔ ל־ַהבְּ ֶאת־כׇּ  וְּ

ים  ֵ֥ ר ֱאֹלהִׁ כו ַוַיֲעֵבֹ֨ ש   ֶרץ ַויָּ אָֹּ֔ וַח  ַעל־הָּ רֹ֨
ם׃ יִׁ ָֽ  ַהמָּ

ל  ֶאתֶאת ֹנַח וְ זַָּכר ֱאלִֹהים  ל ַהַחיָּּה ְוֶאת ּכָּ ּכָּ
ה  ֵהמָּ השֶׁ ַהּבְ בָּ ּתֵ ִביר רּוַח ֶהעֱ ֱאלִֹהים  ,ִאּתֹו ּבַ

ֶרץ וְ  אָּ חוּ  ִיםַהּמַ ַעל הָּ  .נָּ

ם  ב  ִ֑יִׁ מָּ ת ַהשָּ ב   ֹום ַוֲאר  הֹ֔ ָ֣ת תְּ נ  יְּ רו  ַמעְּ כְּ ָֽ סָּ ַויִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ ן־ַהשָּ ֵלֵ֥א ַהֶג ֶשם מִׁ כָּ  ַויִׁ

הֹוםוֹ ְינַמעַ  ָּ וֹ ַוֲאֻרבּ  ת ַהּתְ רוּ  ַמִיםת ַהׁשּ , ִנְסּגְ
ם וְ  ׁשֶ ָּ מֵ ַהּגֶ ַסק ַמִיםַהׁשּ  .ּפָּ

ֹוב  ג  שִ֑ ֹוְך וָּ לָ֣ ֶרץ הָּ אָּ  ם ֵמַעֵ֥ל הָּ ש  בו ַהַמִ֛יִׁ ַויָּ
ת  ַא  ים ומְּ ֵ֥ שִׁ ה ֲחמִׁ ֵצִּ֕ קְּ ם מִׁ יִׁ ו ַהַמֹ֔ רָ֣ סְּ ַוַיחְּ

ֹום׃  יָֽ

ִים  ְלכּו ַהּמַ ֲחתוּ הָּ ה ּופָּ גָּ ַהְדרָּ ֶרץ ּבְ אָּ , ֵמַעל הָּ
ִים  ים  ְלַאַחר ֵסרִהְתִחילּו ְלֵהחָּ ַהּמַ ִ ה ַוֲחִמׁשּ ֵמאָּ
 .יִָּמים

י  ד  יעִֹׁ֔ בִׁ ֶדש ַהשְּ ה  ַבח ָ֣ ִַ֤נח ַהֵתבָּ ַותָּ
י  ֵרֵ֥ ֶדש ַע ל הָּ ר י ֹום ַלח ִ֑ ֵ֥ ׂשָּ ה־עָּ עָּ בְּ שִׁ בְּ

ט׃ ָֽ רָּ  ֲארָּ

ה  בָּ ה ַהּתֵ חָּ ר יֹום  חֹוֶדשׁ בַּ נָּ ׂשָּ ה עָּ ְבעָּ ׁשִ ִביִעי ּבְ ְ ַהׁשּ
ט חֹוֶדשׁ לַ  רָּ ֵרי ֲארָּ  .ַעל הָּ

ֶדש  ה  ֹור ַע ד ַהח ָ֣ סֹ֔ חָּ ֹוְך וְּ לָ֣ יו  הָּ ם הָּ יִׁ ַהַמ  וְּ
ו  א  רְּ ֶדש נִׁ ָ֣ד ַלח ֹ֔ ֶאחָּ י  בְּ ירִׁ ֲעׂשִׁ ָֽ י בָּ ִ֑ ירִׁ ֲעׂשִׁ הָּ

ים׃ ָֽ רִׁ י ֶההָּ אֵשֵ֥  רָּ

ְלכּו  ִים הָּ ֲחתוּ ְוַהּמַ יִרי חֹוֶדשׁ ַעד הַ  ּופָּ ֲעׂשִ יֹּום , הָּ ּבַ
ל ִראׁשֹון ׁשֶ י  חֹוֶדשׁ הַ  הָּ אׁשֵ יִרי ִנְראּו רָּ ֲעׂשִ הָּ

ִרים  .ֶההָּ
ַח  ו  ַתָ֣ח נ ֹ֔ פְּ ָ֣ים יִֹ֑ום ַויִׁ עִׁ בָּ ץ ַארְּ ֵק  י מִׁ הִִּׁ֕ ַויְּ

ה׃ ָֽ ׂשָּ ר עָּ ה ֲאֶשֵ֥ ֹון ַהֵתבָּ   ֶאת־ַחלֵ֥
סֹוף ִעים יֹום  ּבְ ַתחֹנַח ַאְרּבָּ ה  ּפָּ בָּ ֶאת ַחּלֹון ַהּתֵ

השֶׁ  ׂשָּ  .עָּ
ֹוב  ז  שֹ֔ ֵרִ֑ב ַוֵיֵצִ֤א יָּצֹוא  וָּ ע  ַשַל ח ֶאת־הָּ ַויְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ם ֵמַעֵ֥ל הָּ יִׁ ֶשת ַהַמ  ב ֵ֥  ַעד־יְּ
ע הֹוִציאהּוא  א ,ֵרבוֹ ֶאת הָּ ׁשֹוב ְוהּוא יָּצָּ לֹוְך וָּ  ,הָּ
ִים ַעד שֶׁ  ֶרץַהּמַ אָּ ׁשּו ֵמַעל הָּ  .ִהְתַיּבְ

אֹות   ח  רְּ ֹו לִׁ תִ֑ ַשַלֵ֥ח ֶאת־ַהיֹונָּ ה ֵמאִׁ לו ַויְּ ֲהַקָ֣
ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ ם ֵמַע ל פְּ יִׁ  ַהַמֹ֔

ה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ִאם הֹוִציא הּוא  ֶאת ַהיֹּונָּ
ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ִים ֵמַעל ּפְ  .ִנְתַמֲעטּו ַהּמַ

ּה  ט  לָּ  ַכף־ַרגְּ ֹוַח לְּ נַּ֜ ה מָּ ה֩ ַהיֹונָֹּ֨ אָּ צְּ א־מָּ ל ָֽ וְּ
ָ֣י  ֵנ ם ַעל־פְּ יִׁ י־ַמ  ה כִׁ יו  ֶאל־ַהֵתבָֹּ֔ ב ֵאלָּ ִ֤שׇּ ַותָּ
א  ֵבֵ֥ הָּ ַויָּ ֶחֹ֔ קָּ ַלִ֤ח יָּדֹו  ַויִׁ שְּ ִֶ֑רץ ַויִׁ אָּ ל־הָּ כׇּ

ה׃ ָֽ ִּ֛ה ֵאלָּ יו ֶאל־ַהֵתבָּ תָּ  א 

ה  ִניַח ַהיֹּונָּ קֹום ְלהָּ ה מָּ ְצאָּ הּ ֶאת לֹא מָּ ף ַרְגלָּ , ּכַ
הִהיא  ְזרָּ י  חָּ ה ּכִ בָּ יו ֶאל ַהּתֵ יּו ֵאלָּ ֵני הָּ ַמִים ַעל ּפְ

ֶרץּכָּ  אָּ יטהּוא  ,ל הָּ ּה וְ יָּדֹו ֶאת  הֹוׁשִ ַקח אֹותָּ לָּ
ּה ְוֵהִביא  האֹותָּ בָּ יו ַלּתֵ  .ֵאלָּ

ִֶ֛סף  י  ים ַוי  ִ֑ ים ֲאֵחרִׁ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ ֹוד שִׁ ֶָ֣חל עֹ֔ ַויָּ
ה׃ ָֽ ן־ַהֵתבָּ  ַשַלֵ֥ח ֶאת־ַהיֹונָּ ה מִׁ

ין ה עֹוד  הּוא ִהְמּתִ ְבעָּ ׁשּוב וְ , יִָּמים ֲאֵחִריםׁשִ
ה  הֹוִציא המֵ ֶאת ַהיֹּונָּ בָּ  .ַהּתֵ

ִ֤יו  יא  א ֵאלָּ ב ֹ֨ ֵנֵ֥ה ַותָּ הִׁ ֶרב וְּ ָ֣ת ֶעֹ֔ ֵע ַהיֹונָּה  לְּ
לו  י־ַקֵ֥ ַח כִׁ ַַָּ֣֧דע נ ֹ֔ יהָּ ַוֵי ִ֑ פִׁ ָ֣ף בְּ רָּ ת טָּ ֲעֵלה־ַז ַֽיִׁ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ם ֵמַעֵ֥ל הָּ יִׁ  ַהַמ 

ה  הַהיֹּונָּ אָּ יו ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהּנֵה ֲעֵלה ַזִית  ּבָּ ֵאלָּ
ה  ְטפָּ חָּ ִפיהָּ ׁשֶ ִים שֶׁ יַָּדע ֹנַח , ּבְ ְתַמֲעטּו ֵמַעל הִ ַהּמַ

ֶרץ אָּ  .הָּ
ַשַלח   יב  ים ַויְּ ִ֑ ים ֲאֵחרִׁ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ ֹוד שִׁ ֶָ֣חל עֹ֔ יָּ ַויִׁ

ֹוד׃ ה שוב־ֵאלָּ יו עָֽ ֵ֥ פָּ ל א־יָּסְּ ה וְּ  ֶאת־ַהיֹונָֹּ֔
ין  ה עֹוד הּוא ִהְמּתִ ְבעָּ ִפיםיִָּמים ׁשִ  הֹוִציאוְ  נֹוסָּ

ה יו עֹודִהיא וְ  ,ֶאת ַהיֹּונָּ ׁשּוב ֵאלָּ ה לָּ  .לֹא הֹוִסיפָּ
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הִֶּׁ֠  יג  יְּ ת ַוֶּ֠ ַאַחֹ֨ אשֹון  י בְּ רִׁ ָֽ ה בָּ נָּ  ֹות שָּ ֵשש־ֵמאַּ֜ וְּ
ִֶ֑רץ  אָּ ָ֣ל הָּ ם ֵמַע יִׁ ו ַהַמ  בֵ֥ רְּ ֶדש חָּ ָ֣ד ַלח ֹ֔ ֶאחָּ בְּ
ֵנֵ֥ה  הִׁ א וְּ רְּ ה ַוַיִּ֕ ֵסָ֣ה ַהֵתבָֹּ֔ כְּ ַח  ֶאת־מִׁ ִַ֤סר נ ֹ֨ ַויָּ

ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ ו פְּ ב  רְּ  חָּ

ׁש ֵמאֹות  ַנתּוִבשְׁ  יֹּום ְלַחיֵּי ֹנַח בַּ ְוַאַחת ׁשֵ
ל הַ  ִראׁשֹון ׁשֶ ִים  ,ִראׁשֹוןחֹוֶדׁש הָּ הָּ ׁשוּ ַהּמַ  ִהְתַיּבְ

ֶרץ אָּ ה  ֵהִסירֹנַח  ,ֵמַעל הָּ בָּ הֶאת ִמְכֵסה ַהּתֵ אָּ  ְורָּ
ֶעְליֹוִניםשֶׁ  ה הָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  .ִהּנֵה יְָּבׁשּו ּפְ

ים י ֹום  יד  ִ֛ רִׁ ֶעׂשְּ עָּ ה וְּ בְּ שִׁ י בְּ ֹ֔ ֶדש  ַהֵשנִׁ וַבח ֹ֨
ֶרץ׃ ס ָֽ אָּ ה הָּ שָּ  ֶדש יָּבְּ  ַלח ִ֑

ה הָּ ֹום יּ ּובַ  ְבעָּ ִרים ְוׁשִ לֶעׂשְ ִני  חֹוֶדשׁ הַ  ׁשֶ ֵ ַהׁשּ
ֶרץ ְלַגְמֵרי אָּ ה הָּ  .יְָּבׁשָּ

ת    ש   ר  ה  פ   יא  צִׁ י ְּ המֵ ה  יב  ֵ ת   ה 
ר׃ טו רביעי ֵַ֥ח ֵלאמ ָֽ ים ֶאל־נ  ר ֱאֹלהִׁ  ַדֵבֵ֥ ר ֱאלִֹהים  ַויְּ ּבֵ ַמרֶאל ֹנַח ּדִ  :ְואָּ
ֶנֵ֥יך  טז  ךִ֛ ובָּ תְּ שְּ אִׁ ה וְּ ִ֑ה ַאתִָּּ֕ ן־ַהֵתבָּ א מִׁ ֵצ 

ְך׃ ָֽ תָּ ֶנ יך אִׁ י־בָּ ֵשָֽ  ונְּ
ימֵ ֵצא  ֶניךָּ ּוְנׁשֵ ךָּ ּובָּ ּתְ ה ְוִאׁשְ ה ַאּתָּ בָּ ֶניךָּ ּבָּ  ַהּתֵ
 .ךָּ ִאּתְ 

ֹוף  יז  ע  ר בָּ ׂשָּ  ל־בָּ כׇּ ךַּ֜ מִׁ תְּ ר־אִׁ ה ֲאֶשָֽ ל־ַהַחיָֹּ֨ כׇּ
ׂש  ֵמֵ֥ ר  ֶמׂש הָּ ֶרִ֛ ל־הָּ כׇּ ִ֛ה ובְּ ֵהמָּ וַבבְּ

ֶרץ  אָּ  ֵצָ֣א ַעל־הָּ ו ( הוצא)ַהיְּ צָ֣ רְּ שָּ ְִ֑ך וְּ תָּ אִׁ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ו ַעל־הָּ ב  רָּ ו וְּ רֵ֥ ֶרץ ופָּ אָֹּ֔  בָּ

ל ַהַחיָּּה  ל ַהחַ שֶׁ ּכָּ ךָּ ִמּכָּ ה : יִאּתְ ֵהמָּ עֹוף ְוַהּבְ הָּ
ל  ִקים ְוכָּ הַעל  יםלִ זֹּוחֲ שֶׁ ַהֲחרָּ מָּ ֲאדָּ הֹוֵצא  – הָּ
ךָּ  ֶרץ ְרצּו ּבָּ שְׁ יִ וְ , ִאּתְ דֹותאָּ ּו בּ ַר ִיְת וְ  ְויֹוִלידּו ְולָּ

ֶרץ אָּ  .ַעל הָּ
ַח  יח  ִ֑ ֹו׃ַוֵי ֵצא־נ  תָֽ נָּ יו אִׁ י־בָּ ֵשָֽ ֹו ונְּ תֵ֥ שְּ אִׁ ִ֛יו וְּ נָּ אֹנַח  ובָּ י ,יָּצָּ ּתֹו ּוְנׁשֵ יו ְוִאׁשְ נָּ יו ּבָּ  ּובָּ  .ִאּתוֹ יְָּצאּו נָּ
ל  יט  ֹוף כ   עֹ֔ ל־הָּ כׇּ ֶמׂש  וְּ ֶרֹ֨ ל־הָּ ה כׇּ ל־ַהַחיָּ  כׇּ

ו  א  ם יָּצְּ ֵתיֶהֹ֔ ח ָ֣ פְּ שְּ מִׁ ִֶ֑רץ לְּ אָּ רֹוֵמָׂ֣ש ַעל־הָּ
ה׃ ָֽ ן־ַהֵתבָּ  מִׁ

ל  ל  ַהַחיֹּותּכָּ ל  יםִק רָּ חֲ הַ ּכָּ עֹופֹות ְוכָּ ל –הָּ  ּכָּ
ֶרץ זֹוֵחל אָּ ה מֵ יְָּצאּו  ,ַעל הָּ בָּ ַהּתֵ

ח ּפְ  .ֵתיֶהםוֹ ְלִמׁשְ
ל כ  כ ָ֣ ח מִׁ ַקִ֞ ִ֑ה ַויִׁ יהוָּ ַח ַלָֽ ֵב  זְּ ַח מִׁ ִ֛ ֵֶ֥בן נ  ׀  ַויִׁ

ֹור  הֹ֔ ֹוף ַהטָּ עָ֣ ל  הָּ כ  ה ומִׁ רָּ  ה  ָ֣ה ַהטְּ ֵהמָּ ַהבְּ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ ת ַבמִׁ ֹל  ֵַ֥על ע   ַוַי

ה ֹנַח  נָּ ַח לַ ּבָּ לַקח ִמ לָּ וְ  ,'הִמְזּבֵ ה  ּכָּ ֵהמָּ ַהּבְ
ה ּוִמ  הֹורָּ לַהּטְ ה ּכָּ עֹוף ַהּטָּ הר וֹ הָּ ת וֹ לוֹ ע ְוֶהֱעלָּ

חַ  ְזּבֵ ּמִ  .ּבַ
יח    כא  ה֮ ֶאת־ֵרָ֣יַח ַהנִׁ הוָּ ַַָּ֣֧רח יְּ אֶמר ַויָּ ַח  ַוי ֹ֨

 ֶּ֠ סִׁ א־א ֶּ֠ ֹו ל ָֽ ב  ה ֶאל־לִׁ הוַָּּ֜ ֹוד יְּ ל עִ֤ ַקֵלֹ֨ ף לְּ
ור  ה  ַבֲעבָ֣ מָּ ֲאדָּ ָֽ ֶָ֣צר ֵל ב ֶאת־הָּ י ֵי ם כִֶּׁ֠ ֹ֔ דָּ אָּ הָּ

ֹוד  ף עִ֛ ֵ֥ סִׁ א־א  ל ָֽ ִ֑יו וְּ רָּ ע  נְּ ע מִׁ ם ַר  ִ֛ דָּ אָּ הָּ
י׃ יתִׁ ָֽ ׂשִׁ ר עָּ י ַכֲאֶשֵ֥ ל־ַח  ֹות ֶאת־כׇּ ַהכֵ֥  לְּ

יחֵהִריַח  'ה ַמר  'ה ,חַ וֹ ֶאת ֵריַח ַהּנִ לֹא  :ִלּבוֹ בְּ אָּ
ם עֹוד ף יסִ וֹ א דָּ אָּ ְגַלל הָּ ה ּבִ מָּ ֲאדָּ ל ֶאת הָּ ְלַקּלֵ
י ר ּכִ בָּ יו ּכְ ֻערָּ ם ִמּנְ דָּ אָּ ְולֹא  ,ֵלב ַרע-ֵיֶצר ֵיׁש לָּ
מֹו שֶׁ ף עיסִ וֹ א ל ַהַחי ּכְ יִתיֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ּכָּ ׂשִ  .עָּ

צִֶּׁ֠  כב  קָּ ַרע וְֶּּ֠ ִֶ֑רץ ֶזֶ֡ אָּ ֵמָ֣י הָּ ל־יְּ ד כׇּ ר ע   ק ֹ֨ יר וְּ
א  ה ל ֵ֥ לָּ יְּ ַל  יֵֹ֥ום וָּ ֶרף וְּ ח ִ֛ ץ וָּ יִׁ ַק  ם וְּ ח ַּ֜ וָּ

תו׃ ב ָֽ שְּ  יִׁ

ֶרץ  אָּ ל עֹונֹות הָּ ה  –ּכָּ ִריעָּ העֹוַנת ַהזְּ ִצירָּ  ְוַהּקְ
חוֹ ְוק חוֹ ר וָּ הוֹ ם ְוַקִיץ וָּ ַלְילָּ לֹא  ,ֶרף ְויֹום וָּ

לּו יֹוֵתר ּטְ  .ִיְתּבַ

ִ֑יו ַוי  אֶמר  א ט נָּ ֶאת־בָּ ַח וְּ ים ֶאת־נ   ֶָ֣רְך ֱאֹלהִֹׁ֔ בָּ ַויְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ו ֶאת־הָּ אֵ֥ לְּ ו ומִׁ ב  ו ורְּ רֵ֥ ֶהִ֛ם פְּ  לָּ

ֵר ֱאלִֹהים  יו ְך ּבֵ נָּ ַמר ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָּ ֶהםְואָּ  :לָּ
ִדים ְוִהְתַרּבּו ּוִמלְּ  ֶרץהֹוִלידּו ְילָּ אָּ  .אּו ֶאת הָּ

ָ֣ת  ב  ל־ַחַי ֵ֚ל כׇּ ה ַע ֶיֹ֔ הְּ ָֽ ֶכם  יִׁ תְּ חִׁ ומֹוַרֲאֶכִ֤ם וְּ
ר  ל֩ ֲאֶשֹ֨ כ  ם בְּ ִ֑יִׁ מָּ ֹוף ַהשָּ ל־עָ֣ ַע ל כׇּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ הָּ
ֶכֵ֥ם  ֶידְּ ֵגֵ֥י ַהיָּ ם בְּ ל־דְּ כׇּ בְּ ִ֛ה וָֽ מָּ ֲאדָּ ׂש הָּ מ   רְּ תִׁ

נו׃ ָֽ תָּ  נִׁ

ל ַחיַּת  ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָּ ֶרץ ּוְכבֹוְדֶכם ּוַפְחּדְ אָּ הָּ
מַ  ָּ ל עֹוף ַהׁשּ ִקים , ִיםְוַעל ּכָּ ַעל שֶׁ ְוַעל ַהֲחרָּ

ֵגי ַהיָּּם ל ּדְ ה ְוַעל ּכָּ מָּ ֲאדָּ ל , הָּ הּכָּ נּו  ֵאּלֶ ִנּתְ
ֶיְדֶכם  .ּבְ
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ֶי ה  ג  הְּ ֶכֵ֥ם יִׁ י לָּ ֶמׂש  ֲאֶשָ֣ר הוא־ַחֹ֔ ל־ֶרֹ֨ כׇּ
ִ֑ה לָּ כְּ אׇּ ֶַָּ֣֧רק לְּ ֶי ֶׂשב כְּ י ֵעֹ֔ תִׁ ַתֵ֥ ֶכ ם נָּ ל׃־ֶאת לָּ  כ ָֽ

ל  ֶכם ּתָּ ִיְהֶיה מֻ ַחי  קרָּ חָּ ּכָּ הר לָּ י ,ַלֲאִכילָּ ְרּתִ  ִהּתַ
ֶכם ֶאת  ְהֶיה  ּכֹלהַ לָּ יִּ בוְ ֶיֶרק מֹו כְּ ׁשֶ  .ֵעׂשֶ

לו׃ ד  א ת אֵכָֽ ֹו ל ֵ֥ מ  ֹו דָּ שֵ֥ ַנפְּ ר בְּ ׂשִָּּ֕ אְכלּו  ַרק ַאְך־בָּ ר ַאל ּתֹ ׂשָּ עֹודֹו ַחי ּבָּ מוֹ ִעם ַנְפׁשֹו וְ ּבְ  .דָּ
ֵ֥ד  ה  ַי ש מִׁ ר ֹ֔ ֵתיֶכם  ֶאדְּ ש ָֽ ַנפְּ ֶכִ֤ם לְּ מְּ ְך ֶאת־דִׁ ַאֹ֨ וְּ

ַיד   ם מִׁ דָּ  אָּ ָ֣ד הָּ ַי ֶשִ֑נו ומִׁ רְּ ל־ַחיָּ ה ֶאדְּ כׇּ
ם׃ ָֽ דָּ אָּ ש ֶאת־ֶנֵֶ֥פש הָּ ר   יו ֶאדְּ חִֹׁ֔ יש אָּ ָ֣  אִׁ

ַעל ַחי ֲהִריַגת ַעל לֹא ַאֲעִניׁש ֶאְתֶכם  ֶאת ַרק ,ּבַ
ִפיכּות ע ְמֶכםּדַ  ׁשְ ל ַחיָּּה , ֶאְתּבַ ֲהרֹוגִמיַּד ּכָּ ּתַ  ׁשֶ
ע אֹותוֹ ִאיׁש  ם , ֶאְתּבַ דָּ אָּ ִמיַּד ִאיׁש  –ּוִמיַּד הָּ

יֲַּהרֹוג ֶאת ִחיו  ׁשֶ ע אָּ םֶאְתּבַ דָּ אָּ  .ֶאת ֶנֶפׁש הָּ
ֵ֚י  ו  ֵפְִ֑ך כִׁ שָּ ֹו יִׁ מָ֣ ם דָּ דָּ  אָּ ם בָּ ֹ֔ דָּ אָּ ֵפְך  ַדָ֣ם הָּ ש 

ם׃ ָֽ דָּ אָּ ה ֶאת־הָּ ׂשָּ  ים עָּ ֶצֶָ֣לם ֱאֹלהִֹׁ֔  בְּ
ם וֹ שׁ  ל ֵפְך ּדַ םׁשֶ דָּ יֵדי ׁשֹוְפִטים  מוֹ ּדָּ , אָּ ֵפְך ּבִ ָּ ִיׁשּ

י , ְוֵעִדים ם ּכִ דָּ אָּ ה עֲ נַ הָּ ֶצֶלם ֱאלִֹהיםׂשָּ  .ּבְ
ֶרץ  ז  אָּ  ו בָּ צֵ֥ רְּ ו שִׁ בִ֑ ו ורְּ רָ֣ ם פְּ ַאֶת  וְּ

ּה׃ ס ָֽ בו־בָּ  ורְּ
ם  ִדים ְוִהְתַרּבוּ ְוַאּתֶ ֶרץ ּבָּ הֹוִלידּו  ,הֹוִלידּו ְילָּ אָּ
 .הּ ּבָּ  ְוִהְתַרּבוּ 

ת    ש   ר  ֵני ֹנח   פ   ית ב ְּ רִׁ  ב ְּ

ֹו  ח חמישי ת  ֵ֥יו אִׁ נָּ ֶאל־בָּ ַח וְּ ים  ֶאל־נ ֹ֔ ַוי ִ֤אֶמר ֱאֹלהִׁ
ר׃  ֵלאמ ָֽ

ַמר ֱאלִֹהים  יו ִאּתוֹ ְלֹנַח ּולְ אָּ נָּ  :בָּ

ֶכִ֑ם  ט  תְּ י אִׁ יתִׁ  רִׁ ים ֶאת־בְּ ִ֛ ֵ֥י ֵמקִׁ נִׁ נְּ י הִׁ ִּ֕ ַוֲאנִׁ
ם׃ ֲעֶכ ם ַאֲחֵריֶכָֽ ת־ַזרְּ ֶאָֽ  וְּ

םֲאִני ִהּנֵה וְ  ה ֶהְסּכֵ ֶכם ְוִעם  עֹוׂשֶ ֵאיֶכםִאּתְ  ֶצֱאצָּ
 .ַאֲחֵריֶכם

ֹוף  י  ע  ם בָּ ֶכֹ֔ תְּ ה  ֲאֶשָ֣ר אִׁ ַחיָּ ִֶ֤פש ַהָֽ ל־ֶנ ת כׇּ ֵאֹ֨ וְּ
ל   כ  ֶכִ֑ם מִׁ תְּ ֶרץ אִׁ אָּ  ֵ֥ת הָּ ל־ַחַי כׇּ בְּ ִ֛ה וָֽ ֵהמָּ ַבבְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֵ֥ת הָּ ל ַחַי כ   ה לְּ ֵאָ֣י ַהֵתבָֹּ֔ צְּ  י 

ל ֶנֶפׁש ַהַחיָּּה  ֶכםשֶׁ ְוִעם ּכָּ ה , ִאּתְ ֵהמָּ עֹוף ַהּבְ הָּ
ֶרץ  אָּ ל ַחיַּת הָּ ֶכםשֶׁ ְוכָּ למִ , ִאּתְ ה וֹ י ּכָּ בָּ ְצֵאי ַהּתֵ

ל – ֶרץ ּכָּ אָּ  .ַחיֹּות הָּ
ת  יא  ֵר  כָּ ל א־יִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ תְּ י  אִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ ִ֤ תִׁ מ  ַוֲהקִׁ

ֶיֵ֥ה  הְּ א־יִׁ ל ָֽ ול וְּ ֵמָ֣י ַהַמבִ֑ ֹוד מִׁ ִ֛ר ע  ׂשָּ ל־בָּ כׇּ
 ָֽ אָּ ת הָּ ַשֵחֵ֥ ול לְּ ֹוד ַמב   ֶרץ׃עִ֛

ֶכם ְולֹא  ִמיֶהְסכֵּ  ַוֲאַקיֵּם ֶאת ַמדִאּתְ ל  ׁשּוב יֻׁשְ ּכָּ
ר ׂשָּ ם ּבָּ דָּ ּבּול ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול בְּ  וָּ ֵמי ַהּמַ
יַּ  ֶרץ ֶאת ֲהרֹוסׁשֶ אָּ  .הָּ

ית   יב  רִׁ ֹות־ַהבְּ ים ז ִ֤את אָֽ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 
ם וֵבִ֛ין  י  וֵבָ֣יֵניֶכֹ֔ ן ֵבינִׁ ֵת  ָ֣י נ  ֲאֶשר־ֲאנִׁ
ת  ר   ד  ֶכִ֑ם לְּ תְּ ל־ֶנֵֶ֥פש ַחיָּ ה ֲאֶשָ֣ר אִׁ כׇּ

ם׃ ָֽ  עֹולָּ

ַמרֱאלִֹהים  ם  ַעליַמן סִּ הַ ֶזה  :אָּ ֲאִני שֶׁ ַהֶהְסּכֵ
ה ל ֶנֶפׁש ַחיָּּה  עֹוׂשֶ יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָּ ֶכם שֶׁ ּבֵ ִאּתְ

םהָּ ת וֹ רוֹ ְלד  – עֹולָּ

ה   יג  תָּ יְּ ָֽ הָּ ִַּ֑֧ן וְּ נָּ י ֶבעָּ תִׁ ַת  י נָּ תִִּׁ֕ ֹות ֶאת־ַקשְּ אָ֣ לְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ין הָּ ית ֵבינִׁ י וֵבֵ֥ ֹ֔ רִׁ  בְּ

י ְמּתִ יֶאת  ׂשַ ּלִ ת ׁשֶ ׁשֶ ן  ַהּקֶ נָּ עָּ  ְהֶיהְוִהיא ּתִ ּבֶ
ם שֶׁ ְלִסיַמן  ֶרץַהֶהְסּכֵ אָּ יִני ּוֵבין הָּ  .ּבֵ

נְּ   יד  ַעָֽ ה בְּ יִָּּ֕ הָּ ה וְּ ֵ֥ ֲאתָּ רְּ נִׁ ִֶ֑רץ וְּ אָּ נָּ ַֽן ַעל־הָּ י עָּ ֵ֥ נִׁ
ַֽן׃ ָֽ נָּ ֶשת ֶבעָּ  ַהֶק 

ִניםְכשֶׁ וּ  ִביא ֲענָּ ֶרץ  אָּ אָּ ֶאהַעל הָּ רָּ ת  ּתֵ ׁשֶ ַהּקֶ
ן נָּ עָּ  .ּבֶ

ם  טו  י  וֵבָ֣יֵניֶכֹ֔ י ֲאֶשִ֤ר ֵבינִׁ יתִׁ  רִׁ י ֶאת־בְּ ָ֣ תִׁ זַָּכרְּ וְּ
ִ֑ר  ׂשָּ ל־בָּ כׇּ ל־ֶנֵֶ֥פש ַחיָּ ה בְּ וֵבִ֛ין כׇּ
ת  ַשֵח  ול לְּ ַמבֹ֔ ם  לְּ יִׁ ֹוד ַהַמֹ֨ ה עִ֤ ֶיֹ֨ הְּ ָֽ ל א־יִׁ וְּ

ר׃ ָֽ ׂשָּ ל־בָּ  כׇּ

ִמיֶאת  ֶאְזּכֹורוְ  ל שֶׁ  ֶהְסּכֵ יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָּ ּבֵ
יםשֶׁ  ֶנֶפשׁ  ַעל ַחיִּ ל ּבַ ל ּגּוף ׁשֶ כָּ ִים וְ , ּבְ לֹא ַהּמַ

ׁשוּ  ּמְ ִמידעֹוד ְלַמּבּול לְ  ְיׁשַ ר ַהׁשְ ׂשָּ ל ּבָּ ם ּכָּ דָּ  .וָּ

ר   טז  כ  זְּ יהָּ לִׁ יתִׁ  אִׁ ִַּ֑֧ן ורְּ נָּ ֶשת ֶבעָּ ה ַהֶק  ֵ֥ תָּ יְּ הָּ ת וְּ ׁשֶ ןְהֶיה ּתִ ַהּקֶ נָּ עָּ הּ , ּבֶ ֵדי  ְוֶאְרֶאה אֹותָּ  ִלְזּכֹורּכְ
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ים וֵבין   ם ֵבָ֣ין ֱאֹלהִֹׁ֔ ית עֹולָֹּ֔ ָ֣ רִׁ ֶָ֣פש בְּ ל־ֶנ כׇּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ר ַעל־הָּ ר ֲאֶשֵ֥ ׂשָּ  ל־בָּ כׇּ ה בְּ  ַחיָֹּ֔

ם ִמיִדי ֶאת ַהֶהְסּכֵ ל שֶׁ  ַהּתְ ין ֱאלִֹהים ּוֵבין ּכָּ ּבֵ
ים שֶׁ  ֶנֶפשׁ  ַעל ַחיִּ ל ּבַ ל ּגּוף ׁשֶ כָּ ֶרץשֶׁ ּבְ אָּ  .ַעל הָּ

ית  ַוי ֵ֥אֶמר  יז  רִׁ ֹות־ַהבְּ ַח ז ִ֤את אָֽ ִ֑ ים ֶאל־נ  ֱאֹלהִׁ 
ר  ר ֲאֶשֵ֥ ׂשָּ  ל־בָּ ין כׇּ י וֵבֵ֥ ִּ֕ י ֵבינִׁ תִׁ מ ֹ֔ ֲאֶשָ֣ר ֲהקִׁ

ֶרץ׃ פ ָֽ אָּ  ַעל־הָּ

ַמר ֱאלִֹהים  י ַעל יַמן סִּ הַ ֹנַח ֶזה לְ אָּ ֶהֱעַמְדּתִ ׁשֶ
ם שֶׁ  ל ַהֶהְסּכֵ יִני ּוֵבין ּכָּ םּבֵ דָּ ר וָּ ׂשָּ ֶרץשֶׁ  ּבָּ אָּ  .ַעל הָּ

ת    ש   ר  ת  פ   ל  לְּ ןקִׁ ע  נ   כ ְּ
ם  יח ששי ה ֵש  ן־ַהֵתבָֹּ֔ ים  מִׁ אִׁ צְּ ַח ַהי ָֽ ֵני־נ   יָ֣ו בְּ הְּ ָֽ ַויִׁ

ַָֽען׃ נָּ י כְּ ֵ֥ וא ֲאבִׁ ם ה  חִָּּ֕ ִֶ֑פת וְּ יָּ ָ֣ם וָּ חָּ  וְּ
יְָּּצאוּ ֵני ֹנַח בְּ  ה מֵ  ׁשֶ בָּ יּו ַהּתֵ ם וְ הָּ ם ְוחָּ ם  ,ֶפתיֶ ׁשֵ ְוחָּ

להּוא ֲאִבי ַנַען ו ׁשֶ  .ּכְ
ֶלה  יט  ה ֵא  ֵ֥ ֹלשָּ ה שְּ ֵ֥ צָּ ֶלה נָּפְּ ִַ֑ח וֵמֵא  ֵני־נ  בְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ  כׇּ
ל ה וֹ ׁשְ ה ֵאּלֶ ה ֵהם ׁשָּ ֵני ֹנַח ּוֵמֵאּלֶ רוּ ּבְ זְּ ל ּכָּ  ִהְתּפַ

ֶרץ אָּ ֵבי הָּ  .יֹוׁשְ
ֶרם׃ כ  ָֽ ע כָּ ַט  ִ֑ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ יש הָּ ָ֣ ֵֶ֥חל נ  ַח אִׁ ה וְ ִהְתִחיל ֹנַח  ַויָּ מָּ ֶרםנָּ ִלְהיֹות ִאיׁש ֲאדָּ  .ַטע ּכֶ
ֹוְך  כא  תֵ֥ ַג ל בְּ תְּ ִ֑ר ַויִׁ כָּ שְּ ן ַויִׁ ן־ַהַי ַֽיִׁ תְּ מִׁ ֵ֥שְּ ַוֵי

ה׃ ֳהֹלָֽ  אׇּ
ה תָּ ר הִ ַהיִַּין וְ מֵ  הּוא ׁשָּ ּכֵ ּתַ טׁשְ ֵ ׁשּ  ְוהּוא ִהְתּפַ
ֳהלוֹ  תֹוְך אָּ  .ּבְ

יו ַוַיֵגֵ֥ד  כב  ִ֑ בִׁ ָ֣ת אָּ ַו ת ֶערְּ ַען ֵא  ַנֹ֔ י כְּ ָ֣ ֵ֚ם ֲאבִׁ א חָּ רְּ ַוַי 
וץ׃ יו ַבחָֽ ֵנָֽי־ֶאחָּ  שְּ  לִׁ

ם ֲאִבי לחָּ ה ַנַען כְּ  ו ׁשֶ אָּ ִביו  ֶאתרָּ רוְ ֶעְרַות אָּ  ִסּפֵ
חּוץ יו ּבַ ֵני ֶאחָּ  .ִלׁשְ

ימו   כג  ׂשִֹׁ֨ ה ַויָּ לָּ  מְּ ֶפת ֶאת־ַהשִׁ ֶיַּ֜ ם וָּ ַקח֩ ֵשֹ֨ ַויִׁ
ו  ַכסִּ֕ ית ַויְּ ַרנִֹׁ֔ כו  ֲאח ָ֣ ם ַוֵיָֽלְּ ֵניֶהֹ֔ ֶכָ֣ם שְּ ַעל־שְּ
ית  ַרנִֹׁ֔ ֵניֶהם  ֲאח ָ֣ יֶהִ֑ם ופְּ ָ֣ת ֲאבִׁ ַו ת ֶערְּ ֵא 

ו׃ אָֽ א רָּ ם ל ֵ֥ יֶה  ַוֵ֥ת ֲאבִׁ ֶערְּ  וְּ

ם ְוֶיֶפת  ְקחּו ׁשֵ ֶגד וְ לָּ ְתֵפי ׂשָּ ֶאת ַהּבֶ מּו ַעל ּכִ
ֵניֶהם וְ  ית ְוכִ וֹ ְלכּו ֲאחהָּ ׁשְ ֶעְרַות  ֶאתּסּו ַרּנִ
יוּ  ּוְפֵניֶהם ,ֲאִביֶהם ית וְ וֹ ֲאח הָּ אּו ַרּנִ ֵהם לֹא רָּ

 .ֶעְרַות ֲאִביֶהםֶאת 
ֹו  כד  ֵיינִ֑ ֵ֥יֶקץ נ  ַח מִׁ ֹו ַויִׁ ה ל  ֵׂ֥שָּ ַדע ֵאִ֛ת ֲאֶשר־עָּ ַוֵיִּ֕

ן׃ ָֽ טָּ נֵֹ֥ו ַהקָּ  בְּ
ַח ֹנַח  ּקֵ ְכרּותֹו וְ ִהְתּפַ ִ ֶ ַמה  ֶאתַדע יָּ ִמׁשּ ה לֹו ׁשּ ׂשָּ עָּ

ן טָּ נֹו ַהּקָּ  .ּבְ
ֶיֵ֥ה  כה  הְּ ים יִׁ דִׁ  ִַ֑ען ֶעֵֶ֥בד ֲעבָּ נָּ ור כְּ רָ֣ ַוי  אֶמר אָּ

יו׃ ָֽ ֶאחָּ  לְּ
ַמרהּוא  רּור : אָּ ַנַעןאָּ ִדים ֶעֶבד ִיְהֶיה הּוא  ,ּכְ ֲעבָּ

יו  !ְלֶאחָּ
ַנ ַען  כו  י כְּ ֵ֥ יהִׁ ֵהי ֵשִ֑ם וִׁ הוָּ ה ֱאֹלָ֣ וְך יְּ רֵ֥ אֶמר בָּ ַוי ִּ֕

מֹו׃ ָֽ  ֶעֵֶ֥בד לָּ
ַמר רּוְך ה: ְואָּ ם 'ּבָּ ִיְהֶיה לֹו ְכַנַען וּ , ֱאלֵֹהי ׁשֵ
 .ֶעֶבד

ֳהֵלי־ֵשִ֑ם  כז  אׇּ ן בְּ כ   שְּ יִׁ ֶפת וְּ ֶיֹ֔ ים  לְּ תְּ ֱאֹלהִׁ ִ֤פְּ ַי
ַנ ַען ֶעֵֶ֥בד  י כְּ ֵ֥ יהִׁ מֹו׃וִׁ ָֽ  לָּ

לֱאלִֹהים  בּולֹו ׁשֶ כּ הּוא ֶיֶפת וְ  ַיְרִחיב ֶאת ּגְ ן וֹ ִיׁשְ
ם ֳהֵלי ׁשֵ אָּ ֶהם  ִיְהֶיה ְכַנַעןוּ  ,ּבְ  .ֶעֶבדלְ לָּ

ה  כח  נָֹּ֔ ש ֵמאֹות  שָּ ֹלִ֤ ול שְּ ַח ַאַחָ֣ר ַהַמבִ֑ י־נ   חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ָֽה׃ נָּ ים שָּ שִׁ   ַוֲחמִׁ

ל יֵר ַאחֲ ַחי ֹנַח  ּבּול ׁשְ ים ׁש ֵמאֹות וֹ ַהּמַ ִ ַוֲחִמׁשּ
ה נָּ  .ׁשָּ

ה  כט  נָֹּ֔ ַשִ֤ע ֵמאֹות  שָּ ַח תְּ ֵמי־נ ֹ֔ ל־יְּ יו  כׇּ הְּ ָֽ ַויִׁ
ת׃ פ מ ָֽ ִ֑ה ַויָּ נָּ ים שָּ שִׁ   ַוֲחמִׁ

ל  יּו ֹנַח  ַחיֵּיּכָּ ההָּ נָּ ים ׁשָּ ִ ע ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ ׁשַ  ,ּתְ
 .ְוהּוא ֵמת

ת    ש   ר  ֵני ֹנח   פ   דֹת ב ְּ ֹולְּ  ת 

ת  א י ד ָ֣ ֶלה  תֹולְּ ֵאֹ֨ ִֶ֑פת וְּ יָּ ָ֣ם וָּ ם חָּ ַח ֵש  ֵני־נ ֹ֔ בְּ
ול׃ ר ַהַמבָֽ נִׁ ים ַאַחֵ֥ ֶהִ֛ם בָּ ו לָּ דֵ֥ לְּ וָּ  ַויִׁ

ה ֶצאֱ  ֵני ֹנחַ ְוֵאּלֶ ֵאי ּבְ ם ְויֶ  :צָּ ם חָּ ְלדּו נוֹ וְ  ,ֶפתׁשֵ
ִנים ַאחֲ  ֶהם ּבָּ ּבּול יֵר לָּ  .ַהּמַ
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ִ֑ל  ב  בָּ ת  ַָּ֣֧ן וְּ וָּ יָּ י וְּ ַד  ֹוג ומָּ גֹ֔ ֶָ֣מר ומָּ ֶפת ג  ָ֣י ֶיֹ֔ ֵנ בְּ
ֶשְך  ס׃וֶמ  ָֽ ירָּ תִׁ  וְּ

ֵני ֶיֶפת ְך וֹ גּ  :ּבְ ל ּוֶמׁשֶ ן ְוֻתבָּ וָּ ַדי ְויָּ גֹוג ּומָּ ֶמר ּומָּ
ס  .ְוִתירָּ

ה׃ ג  ָֽ מָּ ַגרְּ ת  ת וְּ יַפ  רִׁ ַנֵ֥ז וְּ כְּ ִֶ֑מר ַאשְּ ֵנ י ג  ַנז ְוִריַפת ְות :ֶמרוֹ ּוְבֵני גּ  ובְּ ּכְ הוֹ ַאׁשְ  .ַגְרמָּ
ֵנֵ֥י ד  וָּ ַֽן ובְּ ָ֣ה יָּ ישָּ ִ֑יש ֱאלִׁ שִׁ ַתרְּ ים וְּ תִׁ  ים׃ כִׁ ָֽ נִׁ דָּ ד  ן וְּ וָּ ים ְוד :ּוְבֵני יָּ ּתִ יׁש ּכִ ה ְוַתְרׁשִ ִניםוֹ ֱאִליׁשָּ  .דָּ
ֵאֶּ֠  ה  יש ֵמֶּ֠ ם אִׁ  תָֹּ֔ צ  ַארְּ ם  בְּ ִ֤י ַהגֹויִׁ ֵי ו אִׁ דִ֞ רְּ פְּ ֶלה נִׁ

ם׃ גֹוֵיֶהָֽ ם בְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ נִֹ֑ו לְּ ש  לְּ  לִׁ
ה ִנְפְרדּו ּתֹושְׁ  ַאְרצֵמֵאּלֶ ים ּבְ ַעּמִ ם יהֶ ֵת וֹ ֵבי ִאיֵּי הָּ

ד ל ֶאחָּ תוֹ  ּכָּ פָּ ׂשְ חֹוֵתיֶהםלְ  ּבִ ּפְ יֶהם ִמׁשְ ַעּמֵ  .ּבְ
ַָֽען׃ ו  נָּ וט וכְּ ם ופֵ֥ יִׁ ַר  צְּ וש ומִׁ ִ֑ם כֵ֥ ֵנ י חָּ ם ובְּ ַען :ּוְבֵני חָּ  .ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכנָּ
ה  ז  מָּ  ַרעְּ ה וְּ ֵ֥ תָּ ַסבְּ ה וְּ ילָֹּ֔ ֲחוִׁ א  ַוָֽ בָּ וש סְּ ָ֣י כֹ֔ ֵנ ובְּ

ה  מָּ  ֵנֵ֥י ַרעְּ ִ֑א ובְּ כָּ תְּ ַסבְּ ן׃וְּ ָֽ דָּ א ודְּ ֵ֥ בָּ  שְּ
ה  :ּושׁ ּוְבֵני כּ  ה ְוַרְעמָּ ה ְוַסְבּתָּ א ַוֲחִוילָּ ְסבָּ

ן א ּוְדדָּ בָּ ה ׁשְ א ּוְבֵני ַרְעמָּ כָּ  .ְוַסְבּתְ
יֵֹ֥ות  ח  הְּ ָֽ ל לִׁ וא ֵהֵחֹ֔ ד הָ֣ ר ִ֑ מְּ וש יַָּלָ֣ד ֶאת־נִׁ כ  וְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ר בָּ ב    גִׁ
ִלְהיֹות  ִהְתִחילהּוא  – דוֹ ְוכּוׁש יַָּלד ֶאת ִנְמר

ֶבר ּתַ  ֶרץּקִ ּגֶ אָּ  .יף ּבָּ
ִ֑ה ַעל־ֵכן   ט  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ד לִׁ יִׁ ר־ַצ  ב ָֽ ֵ֥ה גִׁ יָּ הוא־הָּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ד לִׁ יִׁ ֹור ַצ  בֵ֥ ד גִׁ ר ִ֛ מְּ נִׁ ר כְּ ַמֹ֔  ֵיָֽאָּ
ֶבר  יָּה ּגֶ ֲעבֹוַדת הּמ שֶׁ הּוא הָּ ֵכן לָּ , 'ֹוֵרד ּבַ

ִנְמר: אֹוְמִרים יָּה ד וֹ ּכְ הָּ ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני הׁשֶ  .'ּגִ
י  י  הִֹׁ֨ ֶרְך ַותְּ ֶא  ל וְּ ֶבֹ֔ תֹו  בָּ ַלכְּ ית ַממְּ ִ֤ ֵראשִׁ

ר׃ ָֽ עָּ נְּ ֶרץ שִׁ ֶא  ִ֑ה בְּ ֵנ ַכלְּ ַאַכָ֣ד וְּ  וְּ
ית ַמְמַלְכּתֹו  ה בְּ ֵראׁשִ ְיתָּ ד הָּ ֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאּכַ בָּ

קבְּ , ְוַכְלֵנה  .ֶאֶרץ ִעירָּ
ֶבן   יא  ֹ֨ ור ַויִׁ ָ֣א ַאשִ֑ וא יָּצָּ ֶרץ ַההִׁ  ֵ֥ אָּ ן־הָּ מִׁ

ת  ב ֵ֥ ח  ֶאת־רְּ ה וְּ ֵוֹ֔ ָ֣ינְּ ַלח׃ֶאת־נִׁ ָֽ ֶאת־כָּ יר וְּ  עִׁ 
ּורמֵ  א ַאׁשּ ֶרץ ַהִהיא יָּצָּ אָּ ה ,הָּ נָּ ֶאת ִניְנֵוה  הּוא ּבָּ

ַלחוֹ בוֹ ְוֶאת ְרח  .ת ִעיר ְוֶאת ּכָּ
וא  יב  ִַ֑לח הִׁ  ֵו ה וֵבָ֣ין כָּ ינְּ ָֽ ין נִׁ ֶסן ֵבֵ֥ ֶאת־ֶרֹ֔ ָֽ וְּ

ה׃ ָֽ לָּ ד  יר ַהגְּ ֵ֥ עִׁ  הָּ
ִעיר  ַלח ִהיא הָּ ין ִניְנֵוה ּוֵבין ּכָּ ְוֶאת ֶרֶסן ּבֵ

ד הוֹ ַהּגְ  .לָּ
ים  יג  ִ֛ ֶאת־ֲענָּמִׁ ים וְּ ד ֶאת־לודִׁ  ַלִ֞ ם יָּ יִׁ ַרֶ֡ צְּ ומִׁ

ים׃ ָֽ חִׁ ת  ֶאת־ַנפְּ ים וְּ בִׁ  הָּ ֶאת־לְּ  וְּ
ִמ  ים ְוֶאת ּוִמְצַרִים יַָּלד ֶאת לּוִדים ְוֶאת ֲענָּ

ִבים ְוֶאת ַנְפּתוּ   .ִחיםְלהָּ
ו  יד  אֵ֥ צְּ ר יָּ ים ֲאֶשֹ֨ חִׁ  ל  ֶאת־ַכסְּ ים וְּ סִִׁ֞ ר  ֶאת־ַפתְּ ָֽ וְּ

ִ֛ם  שָּ ים׃ סמִׁ ָֽ רִׁ ת  ֶאת־ַכפְּ ים וְּ תִׁ  שְּ לִׁ  פְּ
ְסלוּ  ְתרּוִסים ְוֶאת ּכַ ּנֹוְלדּו ֵמֶהםִחים ְוֶאת ּפַ  ׁשֶ

יםהַ  ּתִ ִלׁשְ  .יםְפּתֹוִר ְוֶאת כַּ  ,ּפְ
ת׃ טו  ֶאת־ֵחָֽ ֹו וְּ ר  כ  ן בְּ יד ֵ֥ ַלִ֛ד ֶאת־צִׁ ַען יָּ ַנ  כוֹ ּוְכַנַען יַָּלד ֶאת ִציד וכְּ  .רֹו ְוֶאת ֵחתוֹ ן ּבְ
י׃ טז  ָֽ גָּשִׁ רְּ ת ַהגִׁ ֵא  י וְּ ֹ֔ רִׁ ֱָ֣אמ  ֶאת־הָּ י  וְּ בוסִׁ ֶאת־ַהיְּ ֱאמְוֶאת ַהיְּ  וְּ י ֶאתִרי וְ וֹ בּוִסי ְוֶאת הָּ ׁשִ ְרּגָּ  .ַהּגִ
י׃ יז  ָֽ ינִׁ ֶאת־ַהסִׁ י וְּ קִׁ  ֶאת־ַהַערְּ ֵ֥י וְּ וִׁ ֶאת־ַהחִׁ יִני וְּ י ְוֶאת ַהַעְרִקי ְוֶאת ַהּסִ  .ְוֶאת ַהִחּוִ
י  יח  ֵ֥ דִׁ וָּ ַארְּ ֶאת־הָּ י וְּ ִ֑ תִׁ ֶאת־ַהֲחמָּ י וְּ רִׁ  מָּ ֶאת־ַהצְּ וְּ

י׃ ָֽ ַנֲענִׁ כְּ ֹות ַהָֽ ח  פְּ שְּ צו מִׁ פ ֹ֔ ַאַחָ֣ר נָּ  וְּ
ִתי ִרי ְוֶאת ַהֲחמָּ מָּ ִדי ְוֶאת ַהּצְ ַאְרוָּ ְוַאַחר  ,ְוֶאת הָּ

ְך  טוּ ּכָּ ְ ׁשּ ַנֲעִני ִהְתּפַ חֹות ַהּכְ ּפְ ל ִמׁשְ  .ֵמֶהם ּכָּ
ן  יט  יד ֹ֔ צִׁ י  מִׁ ַנֲענִׁ כְּ ול ַהָֽ בִ֤ י גְּ הִִׁ֞ ה ַויְּ רָּ רָּ  ֵ֥ה גְּ ֲאכָּ ב 

ה  ֵ֥ מָּ ַאדְּ ה וְּ ִ֛ רָּ ה ַוֲעמ  מָּ ד   ה סְּ ֲאכִָּ֞ ִ֑ה ב  ַעד־ַעזָּ
ַשע׃ ָֽ יִׁ ם ַעד־לָּ ב   וצְּ

ַנֲעִני  בּול ַהּכְ יָּהּגְ יד הָּ ה  – ןוֹ ִמּצִ רֹומָּ הֹוֵלְך ּדָּ
ר ַעד ַעזָּּה ה ִלְסד, ִלְגרָּ חָּ ה וֹ ם ַוֲעמוֹ ְוהֹוֵלְך ִמְזרָּ רָּ
ה ּוְצב עייִ וֹ ְוַאְדמָּ ׁשַ  .ם ַעד לָּ

ִ֑ם  כ  תָּ נ  ש  לְּ ם לִׁ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֵני־חָֹּ֔ ֵאֶָ֣לה בְּ
ם׃ ס גֹוֵיֶהָֽ ם בְּ תָּ  צ  ַארְּ  בְּ

ה בְּ  ם לְ ֵאּלֶ חֹוֵתיֶהםֵני חָּ ּפְ ֶהם ִמׁשְ ּלָּ פֹות ׁשֶ ָּ  ַלׂשּ
ַאְרצ יֶהםֵתיהֶ וֹ ּבְ ַעּמֵ  .ם ּבְ

ֶבר  כא  ֵני־ֵעֹ֔ ל־בְּ י  כׇּ וא ֲאבִׁ ַל ד ַגם־הִ֑ ם י  ֵשֵ֥ ולְּ
ֹול׃ י ֶיֵֶ֥פת ַהגָּדָֽ  ֲאחִׁ 

ם נֹולְ ַגם וְ  ם הּוא ֲאִבי, דוּ ְלׁשֵ לׁשֵ ֵני  ֶהם ׁשֶ ל ּבְ ּכָּ
ל ֶיֶפת , ֵעֶבר ַאח –הּוא ֲאִחיו ׁשֶ דֹול הָּ  .ַהּגָּ
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וד  כב  לֵ֥ ד וְּ ַש  ַפכְּ ַארְּ ור וְּ ַאשִ֑ ָ֣ם וְּ ם ֵעילָּ ֵנֵ֥י ֵש  בְּ
ם׃ ָֽ  ַוֲארָּ

ם ֵני ׁשֵ ם :ּבְ ד ְולּוד ַוֲארָּ ְכׁשַ ּור ְוַאְרּפַ ם ְוַאׁשּ  .ֵעילָּ

ש׃ כג  ַמָֽ ֶגֵֶ֥תר וָּ ול וְּ ח  וץ וְּ ִ֑ם עֵ֥ ֵנ י ֲארָּ ם ובְּ  .ַמשׁ עּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר וּ  :ּוְבֵני ֲארָּ
ַלֵ֥ד  כד  ַלח יָּ ֶש  ִַ֑לח וְּ ַלָ֣ד ֶאת־שָּ ד יָּ ַש  ַפכְּ ַארְּ וְּ

ֶבר׃  ֶאת־ֵעָֽ
ד יַָּלד ֶאת  ְכׁשַ ַלח יַָּלד ֶאת  ,ַלחשֶׁ ְוַאְרּפַ ְוׁשֶ

 .ֵעֶבר
ָ֣י  כה  ֵנ ַל ד שְּ ֵעֵֶ֥בר י  ֶלג ולְּ ד ֶפ  ֶאחִָּ֞ ִ֑ים ֵשָ֣ם הָּ נִׁ בָּ

יו  חִׁ  ם אָּ ֵשֵ֥ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ָ֣ה הָּ גָּ לְּ פְּ יו  נִׁ יָּמָּ י בְּ ִ֤ כִׁ
ן׃ ָֽ טָּ  יׇּקְּ

ֵני י ּבָּ  ּוְלֵעֶבר נֹוְלדּו ׁשְ ֶלג ּכִ ד ּפֶ ֶאחָּ ם הָּ ִנים ׁשֵ
יו בְּ  קוּ יָּמָּ ם ִהְתַחּלְ עֹולָּ י הָּ פֹות ׁשֹונֹות ַעּמֵ , ְלׂשָּ

ן ִחיו יְָּקטָּ ם אָּ  .ְוׁשֵ
ד כו  ָ֣ן יַָּלֹ֔ טָּ יׇּקְּ ִֶ֑לף  וְּ ֶאת־שָּ ד וְּ מֹודָּ  ֶאת־ַאלְּ

ַַָֽֽרח׃ ֶאת־יָּ ֶות וְּ מָּ  ֶאת־ֲחַצרְּ  וְּ
ֶלף ְוֶאת  ד ְוֶאת ׁשָּ ן יַָּלד ֶאת ַאְלמֹודָּ ְויְָּקטָּ

ֶות ְוֶאת יַָּרח  .ֲחַצְרמָּ
ה׃ כז  ָֽ לָּ קְּ ֶאת־דִׁ ֶאת־אוזָּ ל וְּ ם וְּ ֵ֥ ֶאת־ֲהדֹורָּ ה וְּ ְקלָּ ם ְוֶאת אּוזָּל ְוֶאת ּדִ  .ְוֶאת ֲהדֹורָּ
ל  כח  ֵ֥ ֶאת־עֹובָּ א׃וְּ ָֽ בָּ ֶאת־שְּ ל וְּ ֵא  ימָּ ָֽ ֶאת־ֲאבִׁ א וְּ בָּ ֵאל ְוֶאת ׁשְ ל ְוֶאת ֲאִבימָּ  .ְוֶאת עֹובָּ
ִ֑ב  כט  ֶאת־יֹובָּ ילָּ ה וְּ ֶאת־ֲחוִׁ ר וְּ ֵ֥ ֶאת־אֹופִׁ וְּ

ן׃ ָֽ טָּ ֵנֵ֥י יׇּקְּ ֶלה בְּ ל־ֵא   כׇּ
ה יְוֶאת אֹופִ  ל ֵאּלֶ ב ּכָּ ה ְוֶאת יֹובָּ ר ְוֶאת ֲחִוילָּ
ן ֵני יְָּקטָּ  .ּבְ

ם  ל  בָּ  י מֹושָּ ֵ֥ הִׁ ר ַויְּ ה ַהֵ֥ רָּ פָּ  ֵ֥ה סְּ ֲאכָּ ִ֑א ב  ֵמשָּ מִׁ
ֶדם׃  ַהֶקָֽ

ם  בָּ יָּה מֹוׁשָּ ר הָּ ְקֵראת ְספָּ ִעיר ַהּנִ א ַעד לָּ ׁשָּ ִמּמֵ
ח ְזרָּ ַהר ַהּמִ ּבְ  .ׁשֶ

ִ֑ם  לא  תָּ נ  ש  לְּ ם לִׁ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֵני־ֵשֹ֔ ֵאֶָ֣לה בְּ
ם׃ גֹוֵיֶהָֽ ם לְּ תָּ  צ  ַארְּ  בְּ

ה בְּ  ם לְ ֵאּלֶ חֹוֵתיֶהםֵני ׁשֵ ּפְ פֹות  ִמׁשְ ָּ ֶהםַלׂשּ ּלָּ  ׁשֶ
ַאְרצ יֶהםֵתיהֶ וֹ ּבְ  .ם ְלַעּמֵ

ם  לב  תָּ  ד  תֹולְּ ַח לְּ ִ֛ ֵני־נ  ת בְּ ח   פְּ שְּ ֵאֶָ֣לה מִׁ
ֶרץ  אָּ  ִ֛ם בָּ ו ַהגֹויִׁ ד  רְּ פְּ ֶלה נִׁ גֹוֵיֶהִ֑ם וֵמֵאַּ֜ בְּ

ול׃ פ ר ַהַמבָֽ  ַאַחֵ֥

ה  ֵאיֵאּלֶ ח ֶצֱאצָּ ּפְ יֶהםוֹ ִמׁשְ ַעּמֵ ֵני ֹנַח ּבְ , ת ּבְ
ה נִ  ֶרץ ַאחֲ ְפְרדּו ּוֵמֵאּלֶ אָּ ים ּבָּ ַעּמִ ּבּול יֵר הָּ  .ַהּמַ

 
 שביעי

ת   ש   ר  ֶבל פ   ל ב   ד   גְּ  מִׁ

ים  א יא רִׁ  בָּ ִ֑ת ודְּ ָ֣ה ֶאחָּ פָּ ֶרץ ׂשָּ אָּ  ל־הָּ י כׇּ ֵ֥ הִׁ ַויְּ
ים׃ ָֽ דִׁ  ֲאחָּ

ֶרץ ּכָּ  אָּ ֵבי הָּ יּו ל יֹוׁשְ ִריםהָּ ה ַאַחת  ְמַדּבְ פָּ ׂשָּ ּבְ
ם ּובְ  ִגיםאֹותָּ ָּ  .ֻמׂשּ

ֶדם  ב  ֶקִ֑ ָ֣ם מִׁ עָּ נׇּסְּ י בְּ הִׁ  ִ֛ה ַויְּ עָּ קְּ ו בִׁ אֵ֥ צְּ מְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ם׃ ָֽ בו שָּ ֵ֥שְּ עָּ ר ַוֵי נְּ ֶרץ שִׁ ֶאֵ֥  בְּ

ם ִמ  ְסעָּ נָּ חּמִ ּבְ ה בְּ ְצאּו בִּ מָּ ֵהם , ְזרָּ קְקעָּ רּו גָּ וְ  ִעירָּ
ם  .ׁשָּ

ָ֣ה  ג  נָּ בְּ לְּ ה נִׁ ֵ֚בָּ הו הָּ יש ֶאל־ֵרֵע  ָ֣ ו אִׁ רִ֞ ַוי אמְּ
ֶהִ֤ם  י לָּ הִֹׁ֨ ִ֑ה ַותְּ ֵרפָּ ׂשְּ ה לִׁ פָּ  רְּ ׂשְּ נִׁ ים וְּ ֹ֔ ֵבנִׁ לְּ

ֵבנָּה   ם ַהלְּ ֶה  ֵ֥ה לָּ יָּ ר הָּ ַהֵָ֣חמָֹּ֔ ֶבן וְּ אָֹּ֔ לְּ
ֶמר׃  ַלח ָֽ

רֹוף וֹ בּ : ַלֲחֵברוֹ ְמרּו ִאיׁש אָּ  ה ְלֵבִנים ְוִנׂשְ אּו ַנֲעׂשֶ
ִכְבשַׁ  ם ּבְ ֵדי ןאֹותָּ ֵּ  ּכְ ה , םאֹותָּ  קְלַחז ֵבנָּ ַהּלְ

ה ׁשָּ ּמְ ֶהם ְלאֶ  ׁשִ ר לָּ שׁ ֶבן ְוַהֵחמָּ ּמֵ ֶהם ְלֶמֶלט ׁשִ  .לָּ

ה ד  ָ֣בָּ ו הָּ רִ֞ ל  ׀  ַוי אמְּ דָּ גְּ יר ומִׁ ָ֣נו עִׁ  ֶנה־לָּ בְּ נִׁ
וץ  ַנֲָֽעֶׂשה־לָּ נו ֵשִ֑ם ֶפן־נָּפ  ם וְּ יִׁ ַמֹ֔ ֹו ַבשָּ ר אשָ֣ וְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ ֵנֵ֥י כׇּ  ַעל־פְּ

ְמרוּ  ל  ּבֹואוּ  :אָּ נּו ִעיר ּוִמְגּדָּ רֹאׁשֹו שֶׁ ִנְבֶנה לָּ
ְרּבּוִתיבַּ  ז ּתַ נּו ֶמְרּכַ ה לָּ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ָּ ּלֹא, ׁשּ  ׁשֶ

ֵני יֹּות ׁשֹונֹות ַעל ּפְ זֵּר ְלַתְרּבֻ ֶרץּכָּ  ִנְתּפַ אָּ  .ל הָּ
יר  ה  עִׁ  ת ֶאת־הָּ א ֵ֥ רְּ ה לִׁ הוָֹּ֔ ֶַָּ֣֧רד יְּ ַוֵי

ם׃ ָֽ דָּ אָּ ֵנֵ֥י הָּ נ ו בְּ ר בָּ ִ֑ל ֲאֶשֵ֥ דָּ גְּ ֶאת־ַהמִׁ  וְּ
ל וֹ ִלְראיַָּרד  'ה ְגּדָּ ִעיר ְוֶאת ַהּמִ נּו שֶׁ ת ֶאת הָּ ּבָּ

ם דָּ אָּ ֵני הָּ  .ּבְ
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ה  ו  הוָּ  ִ֤ה ַאַחת  ַוי ָ֣אֶמר יְּ פָּ ׂשָּ ד  וְּ ֵהָ֣ן ַעִ֤ם ֶאחָּ
ה   ַעתָּ ֹות וְּ ָ֣ם ַלֲעׂשִ֑ לָּ ֶז ה ַהחִׁ ם וְּ לָֹּ֔ כ  לְּ
ֹות׃ ו ַלֲעׂשָֽ מ  זְּ ר יָּ ל ֲאֶשֵ֥ ם כ ִ֛ ֵצָ֣ר ֵמֶהֹ֔ בָּ  ל א־יִׁ

ַמר 'ה דֵהם ֲהֵרי  :אָּ םוּ , ַעם ֶאחָּ ה  ֵישׁ  ְלֻכּלָּ פָּ ׂשָּ
ֵכן , ַאַחת ךְ ֵהם לָּ יו , ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ּכָּ ְוַעְכׁשָּ

ַנע ֵמֶהם  ללֹא ִיּמָּ ֶ  ַמה ּכָּ ְכְננּו ַלֲעׂשֹותׁשּ  .ּתִ
א  ז  ִ֑ם ֲאֶשר  ל ָ֣ תָּ פָּ ם ׂשְּ ֵ֥ה שָּ  לָּ נָּבְּ ה וְּ ֹ֔ דָּ ה ֵנַָֽֽרְּ ֵ֚בָּ הָּ

הו׃ ת ֵרֵעָֽ ַפֵ֥ יש ׂשְּ ו אִׁ  עֹ֔ מְּ שְּ  יִׁ
ם  ּבֹא תָּ פָּ ם ֶאת ׂשְ ל ׁשָּ ֵדי ֵנֶרד ּוְנַבְלּבֵ ּלֹא ּכְ ׁשֶ

ַפת   .ֲחֵברוֹ יִָּבינּו ִאיׁש ֶאת ׂשְ
ָ֣י  ח  ֵנ ם ַעל־פְּ שָּ  ִ֛ם מִׁ תָּ ֵ֥ה א  הוָּ ֶפץ יְּ ַויָֹּ֨

יר׃ ָֽ עִׁ ֵ֥ת הָּ נ  בְּ ו לִׁ ל  דְּ ַַֽיחְּ ִֶ֑רץ ַוָֽ אָּ ל־הָּ  כׇּ
ם  'ה זֵּר אֹותָּ ֵניּפִ ם ַעל ּפְ ָּ םל הָּ ּכָּ  ִמׁשּ ֵהם וְ  עֹולָּ

ִעירוֹ ִלְבנ ִהְפִסיקוּ   .ת ֶאת הָּ
א  ט  ִ֤ רָּ ן קָּ ַלֵ֥ל ַעל־ֵכִ֞ ִ֛ם בָּ י־שָּ ל כִׁ ֶבֹ֔ ּה  בָּ מָּ שְּ

ָ֣ם  יצָּ ם  ֱהפִׁ שָּ ִֶ֑רץ ומִׁ אָּ ל־הָּ ַפָ֣ת כׇּ הוָּ ה ׂשְּ יְּ
ֶרץ׃ פ ָֽ אָּ ל־הָּ ֵנ י כׇּ ה ַעל־פְּ הוָֹּ֔  יְּ

ם הְק נִ ֵכן לָּ  י ׁשָּ ֶבל ּכִ ּה ּבָּ מָּ א ׁשְ ל  'רָּ ְלּבֵ ֶאת ּבִ
פַ  ל ׂשְ םהָּ ת ּכָּ ם ה עֹולָּ ָּ ֵני ם ץ אֹותָּ ֱהִפי 'ּוִמׁשּ ַעל ּפְ
ל  םהָּ ּכָּ  .עֹולָּ

ת    ש   ר  ם פ   ֵ ֵני ש  דֹת ב ְּ ֹולְּ  ת 

ה  י  נָֹּ֔ ַאָ֣ת שָּ ם ֵשֵ֚ם ֶבן־מְּ ת ֵשֹ֔ ד ָ֣ ֵאֵֶ֚לה תֹולְּ
ִ֑ד ַוי ֹוֶלד שָּ ַפכְּ ם ֶאת־ַארְּ יִׁ ַת  נָּ ר שְּ ול׃ ַאַחֵ֥  ַהַמבָֽ

ם ֵאי ׁשֵ ה ֶצֱאצָּ ה: ֵאּלֶ נָּ ה ׁשָּ ן ֵמאָּ יָּה ּבֶ ם הָּ , ׁשֵ
ַתִים ַאחֲ ֶאת ְוהֹוִליד  נָּ ד ׁשְ ְכׁשָּ ּבּול יֵר ַאְרּפַ  .ַהּמַ

ד  יא  שָֹּ֔ ַפכְּ ֹו ֶאת־ַארְּ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ם ַאָֽ י־ֵש  חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ֹות׃ ס נָֽ נִׁ ים ובָּ ֹוֶלד בָּ ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ש ֵמא   ֲחֵמֵ֥

ם  הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ׁשֵ ד ֲחֵמׁש  ׁשֶ ְכׁשָּ ֶאת ַאְרּפַ
ה  נָּ נֹותְוהֹוִליד ֵמאֹות ׁשָּ ִנים ּובָּ  .ּבָּ

י  יב  ַשָ֣ד ַחֹ֔ ַפכְּ ַארְּ ִ֑ה וְּ נָּ ים שָּ ֹלשִׁ  ש ושְּ ֵמֵ֥ חָּ
ַלח׃ ָֽ  ַוי ֹוֶלד ֶאת־שָּ

ד ַחי  ְכׁשַ יםְוַאְרּפַ לֹוׁשִ ִנים  ׁשְ ֵמׁש ׁשָּ ְוהֹוִליד ְוחָּ
 .ַלחֶאת שֶׁ 

ַלח  יג  ֹו ֶאת־ֶשֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ד ַאָֽ ַש  ַפכְּ י ַארְּ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַבֵ֥ ַארְּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ ש שָּ ֹלָ֣ שָּ

נִׁ ים  ֹות׃ סבָּ נָֽ  ובָּ

ד  ְכׁשַ הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ַאְרּפַ ע  ׁשֶ ַלח ַאְרּבַ ֶאת ׁשֶ
ל ִנים וֹ ֵמאֹות ְוׁשָּ נֹותְוהֹוִליד ׁש ׁשָּ ִנים ּובָּ  .ּבָּ

ֶבר׃ יד  ֹוֶלד ֶאת־ֵעָֽ ִ֑ה ַוי  נָּ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ י שְּ ַלח ַח  ֶשֵ֥ ַלח ַחי  וְּ יםְוׁשֶ לֹוׁשִ ה  ׁשְ נָּ  .ֶאת ֵעֶברְוהֹוִליד ׁשָּ
ֶבר  טו  ֹו ֶאת־ֵעֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ַלח ַאָֽ י־ֶש  חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַבֵ֥ ַארְּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ ש שָּ ֹלָ֣ שָּ
ֹות׃ ס נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

ַלח  הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ׁשֶ ע ֵמאֹות  ׁשֶ ֶאת ֵעֶבר ַאְרּבַ
ל ִנים וֹ ְוׁשָּ נֹותְוהֹוִליד ׁש ׁשָּ ִנים ּובָּ  .ּבָּ

ֶבר  טז  י־ֵעִּ֕ חִׁ ִ֑ה ַוי ֹוֶלד ַויְּ נָּ ים שָּ ֹלשִׁ  ע ושְּ ַבֵ֥ ַארְּ
ֶלג׃ ָֽ  ֶאת־פָּ

לַחי ֵעֶבר  ִנים וֹ ׁשְ ע ׁשָּ ים ְוַאְרּבַ ֶאת ְוהֹוִליד ׁשִ
ֶלג  .ּפֶ

ֶלג  יז  ֹו ֶאת־ֶפֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ֶבר ַאָֽ י־ֵע  חִׁ ַויְּ
ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַבֵ֥ ַארְּ ה וְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ שְּ

ֹות׃ ס נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ֵעֶבר  ע ֵמאֹות  ׁשֶ ֶלג ַאְרּבַ ֶאת ּפֶ
ל ה וֹ ּוׁשְ נָּ ים ׁשָּ נֹותְוהֹוִליד ׁשִ ִנים ּובָּ  .ּבָּ

ו׃ יח  עָֽ ֹוֶלד ֶאת־רְּ ִ֑ה ַוי  נָּ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ ֶלג שְּ י־ֶפ  חִׁ יםַחי ֶלג פֶּ  ַויְּ לֹוׁשִ ה  ׁשְ נָּ  .ֶאת ְרעוּ ְוהֹוִליד ׁשָּ
ֲחֵרי   יט  ֶלג ַאָֽ י־ֶפ  חִׁ ַֽיְּ ַשע ַוָֽ ו ֵתֵ֥ עֹ֔ ֹו ֶאת־רְּ ידָ֣ הֹולִׁ

נִׁ ים ם שָּ אַתָ֣יִׁ ִ֑ה ומָּ נָּ נִׁ ים ַויֵֹ֥וֶלד שָּ ֹות׃ בָּ נָֽ  ס ובָּ
הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ֶלג פֶּ  ע  ׁשֶ אַתִים ְוֵתׁשַ ֶאת ְרעּו מָּ

ִנים  נֹותְוהֹוִליד ׁשָּ ִנים ּובָּ  .ּבָּ
ִ֑ה ַוי ֹוֶלד  כ  נָּ ים שָּ ֹלשִׁ  ם ושְּ יִׁ ַתֵ֥ ו שְּ עֹ֔ י רְּ ָ֣ חִׁ ַויְּ

וג׃ רָֽ  ֶאת־ׂשְּ
יםַחי ְרעּו  לֹוׁשִ ִנים  ׁשְ ִים ׁשָּ ּתַ ֶאת ְוהֹוִליד ּוׁשְ
רּוג  .ׂשְ

ַבע  כא  וג ֶשֵ֥ רֹ֔ ֹו ֶאת־ׂשְּ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ו ַאָֽ ע  י רְּ ָ֣ חִׁ הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ְרעּו ַויְּ אַתִים  ׁשֶ רּוג מָּ ֶאת ׂשְ
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נִׁ ים ם שָּ אַתָ֣יִׁ ִ֑ה ומָּ נָּ נִׁ ים ַויֵֹ֥וֶלד שָּ ֹות׃ ס בָּ נָֽ ִנים  ובָּ ַבע ׁשָּ נֹותְוהֹוִליד ְוׁשֶ ִנים ּובָּ  .ּבָּ
ֹוֶלד  כב  ִ֑ה ַוי  נָּ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ וג שְּ ר  י ׂשְּ ֵ֥ חִׁ ַויְּ

ֹור׃  ֶאת־נָּחָֽ
רּוג  יםַחי ׂשְ לֹוׁשִ ה  ׁשְ נָּ חֹורְוהֹוִליד ׁשָּ  .ֶאת נָּ

ֹור  כג  ֹו ֶאת־נָּח  ידֵ֥ י הֹולִׁ וג ַאֲחֵרִ֛ ר  י ׂשְּ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ם שָּ אַתָ֣יִׁ ֹות׃ סמָּ נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

רּוג  הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי ׂשְ ה  ׁשֶ נָּ אַתִים ׁשָּ חֹור מָּ ֶאת נָּ
נֹותְוהֹוִליד  ִנים ּובָּ  .ּבָּ

ֹוֶלד  כד  ִ֑ה ַוי  נָּ ים שָּ רִׁ  ֶעׂשְּ ַשע וְּ ֹור ֵתֵ֥ י נָּחֹ֔ ָ֣ חִׁ ַויְּ
ַרח׃ ָֽ  ֶאת־תָּ

חֹור  ִנים ַחי נָּ ע ׁשָּ ִרים ְוֵתׁשַ ֶאת ְוהֹוִליד ֶעׂשְ
 .ַרחּתֶ 

ַרח  כה  ֹו ֶאת־ֶתֹ֔ ידָ֣ ֲחֵרי  הֹולִׁ ֹור ַאָֽ י נָּח  ָ֣ חִׁ ַויְּ
ֹוֶלד  ִ֑ה ַויֵ֥ נָּ ַאָ֣ת שָּ נָּ ה ומְּ ה שָּ ֵרֵ֥ ע־ֶעׂשְּ ַשָֽ תְּ

ֹות׃ ס נָֽ נִׁ ים ובָּ  בָּ

חֹור  הֹוִלידַאֲחֵרי ַחי נָּ ע  ׁשֶ ה ּוְתׁשַ ַרח ֵמאָּ ֶאת ּתֶ
ה  נָּ ֵרה ׁשָּ נֹותְוהֹוִליד ֶעׂשְ ִנים ּובָּ  .ּבָּ

ת    ש   ר  ד פ   ֹולְּ חת וֹ ת  ר  ֶ ֵני ת   ב ְּ
ֹוֶלד   כו  ִ֑ה ַויֹ֨ נָּ ָ֣ים שָּ עִׁ בְּ ַרח שִׁ י־ֶת  חִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ן׃ ָֽ רָּ ֶאת־הָּ ֹור וְּ ם ֶאת־נָּח  ֹ֔ רָּ  ֶאת־ַאבְּ
ה ְוהֹוִליד ַחי ַרח ּתֶ  נָּ ְבִעים ׁשָּ ם ֶאת ׁשִ ֶאת ַאְברָּ

ן רָּ חֹור ְוֶאת הָּ  .נָּ
ָ֣יד  כז  ַרח ֶתֵַ֚רח הֹולִׁ ת ֶתֹ֔ ד ָ֣ ֶלה  תֹולְּ ֵאֹ֨ וְּ

ֹור  ם ֶאת־נָּח  ֹ֔ רָּ ן ֶאת־ַאבְּ רָּ  הָּ ן וְּ ִ֑ רָּ ֶאת־הָּ וְּ
ֹוט׃ יד ֶאת־לָֽ ֵ֥  הֹולִׁ

ַרח ֵאי ּתֶ ה ֶצֱאצָּ ם : ְוֵאּלֶ ַרח הֹוִליד ֶאת ַאְברָּ ּתֶ
ן הֹוִליד ֶאת לֹוט רָּ ן ְוהָּ רָּ חֹור ְוֶאת הָּ  .ֶאת נָּ
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ֶרץ  ֶאֵ֥ יו בְּ ִ֑ בִׁ ֵנ י ֶתַָ֣רח אָּ ן ַעל־פְּ ֹ֔ רָּ ת הָּ ָ֣מׇּ ַויָּ
ים׃ ָֽ דִׁ ור ַכׂשְּ אֵ֥ ֹו בְּ ת   מֹוַלדְּ

ן  רָּ אָּ ֵמת הָּ ִביו ּבָּ ַרח אָּ ַחיֵּי ּתֶ ּה ּבְ ּנֹוַלד ּבָּ  –ֶרץ ׁשֶ
ים ּדִ ׂשְ אּור ּכַ  .ּבְ

ִ֑ים ֵשִ֤ם  כט מפטיר ם נָּשִׁ ֶה  ֹור לָּ נָּחִ֛ ם וְּ רָּ  ח ַאבְּ ַקֹ֨ ַויִׁ
ֶשת־נָּחֹור   ֵשִ֤ם ֵאָֽ י וְּ ֹ֔ רָּ ם  ׂשָּ רָּ ֶשת־ַאבְּ ֵאָֽ
י  ֵ֥ כָּ ה ַוֲאבִׁ לְּ י־מִׁ ָֽ ן ֲאבִׁ ֵ֥ רָּ ה ַבת־הָּ כָֹּ֔ לְּ מִׁ

ה׃ ָֽ כָּ סְּ  יִׁ

חֹור  ם ְונָּ ְקחּו ַאְברָּ יםלָּ ׁשִ ֶהם נָּ ת , לָּ ם ֵאׁשֶ ׁשֵ
ם  ַר  –ַאְברָּ חֹור  ,יׂשָּ ת נָּ ם ֵאׁשֶ ת  –ְוׁשֵ ה ּבַ ִמְלּכָּ

יָּה ֲאִבי הָּ ן ׁשֶ רָּ להָּ ה ַוֲאִבי הָּ ׁשֶ לִמְלּכָּ ה הָּ ׁשֶ  .ִיְסּכָּ

ד׃ ל  ָֽ לָּ ין לָּ ּה וָּ ִ֑ה ֵאֵ֥ רָּ י ֲעקָּ ַר  י ׂשָּ ֵ֥ הִׁ ַרי  ַותְּ ה ׂשָּ ְיתָּ ה הָּ רָּ ּה ֶיֶלד –ֲעקָּ  .ֵאין לָּ
ֹוט  לא  ֶאת־לִ֤ ֹו וְּ נ  ָ֣ם בְּ רָּ ַרח ֶאת־ַאבְּ ח ֶתַּ֜ ַקֹ֨ ַויִׁ

ֶשת  ֹו ֵא  תֹ֔ י ַכלָּ ַרָ֣ ֵאת  ׂשָּ ֹו וְּ נֹ֔ ן  ֶבן־בְּ רָּ ֶבן־הָּ
ים  דִׁ  ור ַכׂשְּ ם ֵמאָ֣ תַָּּ֜ ו אִׁ אֹ֨ ֹו ַוֵיצְּ נִ֑ ָ֣ם בְּ רָּ ַאבְּ
ן  רָּ  או ַעד־חָּ ב ֵ֥ ַען ַויָּ ַנֹ֔ ה כְּ צָּ ֶכת  ַאָ֣רְּ ֶלֹ֨ לָּ

בו ֵ֥שְּ ם׃ ַוֵי ָֽ  שָּ

ַרח  ַקחּתֶ ן  לָּ ן ּבֶ רָּ ן הָּ נֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ם ּבְ ֶאת ַאְברָּ
נֹו וְ  נוֹ  ֶאתּבְ ם ּבְ ת ַאְברָּ תֹו ֵאׁשֶ ּלָּ ַרי ּכַ ַרח , ׂשָּ ּתֶ

ם  ֶלֶכת  םִאּתָּ יְָּצאּו ְוַאְברָּ ים לָּ ּדִ ׂשְ ֵמאּור ּכַ
ַנַען וּ  ן בָּ ְלֶאֶרץ ּכְ רָּ בוּ אּו ַעד חָּ ְ ם ְוִהְתַיׁשּ  .ׁשָּ

יָ֣ו  לב  הְּ ם ַויִׁ אַתָ֣יִׁ נִׁ ים ומָּ ש שָּ ֵמֵ֥ ַרח חָּ ֵמי־ֶתֹ֔ יְּ
ן׃ פ ָֽ רָּ חָּ ַרח בְּ ת ֶת  ֵ֥מׇּ ִ֑ה ַויָּ נָּ  שָּ

יּו ַרח ּתֶ  ְיֵמי ִניםהָּ ֵמׁש ׁשָּ אַתִים ְוחָּ ֵמת ֶתַרח וְ , מָּ
ן רָּ חָּ  .ּבְ
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ך   ת ֶלְך לְּ ש   ר  י  ה פ   ֲעלִׁ ֶרץ ה  א   ל 

ךִ֛  א יב ם ֶלְך־לְּ ֹ֔ רָּ ה  ֶאל־ַאבְּ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
יך  ִ֑ בִׁ ֵבָ֣ית אָּ ך  ומִׁ תְּ ֹוַלדְּ מָֽ ךֵ֥ ומִׁ צְּ ֵמַארְּ

׃ ךָּ ֶאָֽ ר ַארְּ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָּ   ֶאל־הָּ

ַמר  'ה ם לֵ לְ אָּ חְ , ךָּ ְך ְלךָּ ֵמַאְרצְ ַאְברָּ ּפַ ׁשְ ךָּ ִמּמִ ּתְ
ל תיִ ּוֵמַהבַּ  ֶרץ  ׁשֶ אָּ ִביךָּ ֶאל הָּ  .ְלךָּ ַאְרֶאה שֶׁ אָּ

לָּ ה  ב  ךֹ֔ ַוֲאַגדְּ ֶָ֣רכְּ ֹול ַוֲאבָּ גָֹ֣וי גָּדֹ֔ ך  לְּ ֶעׂשְּ ֶאָֽ וְּ
ה׃ ָֽ כָּ רָּ ֵי ה בְּ ֶמִ֑ך ֶוהְּ  שְּ

ה ִמּמְ  ֵרְך אֹוְתךָּ ַואֲ ְוֶאֱעׂשֶ דֹול ַוֲאבָּ  ַפְרֵסםךָּ ַעם ּגָּ
ְמךָּ ֶאת  ךְ  ׁשִ  .ְוִתְהֶיה ְמבֹורָּ

רְּ   ג  ָֽ ר ַוֲאבָּ א ִ֑ ך  אָּ ַקֶללְּ יך ומְּ ֶכֹ֔ ָ֣רְּ בָּ ה  מְּ כָּ
ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ת הָּ ח ֵ֥ פְּ שְּ ל מִׁ ךֹ֔ כ   ו בְּ כָ֣ רְּ בְּ נִׁ  וְּ

ֵרְך ֶאת  ְרכִ ּמְ הַ ַוֲאבָּ ל ם אֹוְתךָּ וַ יבָּ ֶאת ֲאַקּלֵ
ַקלְּ  ל , ךָּ אֹוְת  יםלִ ַהּמְ ה ְוכָּ מָּ ֲאדָּ חֹות הָּ ּפְ ּו ִיְרצִמׁשְ

ֵרְך ִלְהיֹות ּכָּ   .מֹוךָּ ְלִהְתּבָּ
ה ד * הוָֹּ֔ יו  יְּ ֶבִ֤ר ֵאלָּ ר דִׁ ם ַכֲאֶשֹ֨ רָּ  ֶָ֣לְך ַאבְּ  ַוֵי

ים   נִׁ ֵמִ֤ש שָּ ם ֶבן־חָּ רָּ  ַאבְּ ֹוט וְּ ֹו לִ֑ ת  ֵֶ֥לְך אִׁ ַוֵי
ן׃ ָֽ רָּ ֹו ֵמחָּ ֵצאת  ה בְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בְּ שִׁ  וְּ

ם  ַלְך ַאְברָּ מֹו שֶׁ הָּ בֵּ ' הּכְ ַלךְ לֹוט וְ ִאּתֹו ר ּדִ  הָּ
ם  ,ִאּתוֹ  יָּה ַאְברָּ ִנים הָּ ֵמׁש ׁשָּ ְבִעים ְוחָּ ן ׁשִ ּבֶ

א יָּּצָּ ׁשֶ ן ּכְ רָּ  .ֵמחָּ
ח  ה ]*[ ַקָ֣ ֹוט ַויִׁ ֶאת־לָ֣ ֹו וְּ תַּ֜ שְּ י אִׁ ַרֹ֨ ם֩ ֶאת־ׂשָּ רָּ ַאבְּ

שו  כָֹּ֔ ם  ֲאֶשָ֣ר רָּ כושָּ ל־רְּ ֶאת־כׇּ יו וְּ חִׁ  ֶבן־אָּ
ו  א  ן ַוֵיצְּ ִ֑ רָּ חָּ ו בְּ ׂשָ֣ ֶאת־ַהֶנ ֶפש ֲאֶשר־עָּ וְּ
ַָֽען׃ נָּ ה כְּ צָּ רְּ או ַאֵ֥ ב   ַען ַויָּ ַנֹ֔ ה כְּ צָּ ֶכת  ַאָ֣רְּ ֶלֹ֨  לָּ

ם  ַקח ַאְברָּ ִחיו לָּ ן אָּ ּתֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ַרי ִאׁשְ ֶאת ׂשָּ
ם  ל ְרכּוׁשָּ כְ שֶׁ ְוֶאת ּכָּ ִדים רָּ ֲעבָּ נּו ּקָּ שֶׁ ׁשּו ְוֶאת הָּ

ןבְּ  רָּ ַנַען וּ יָּ ֵהם  ,חָּ ֶלֶכת ְלֶאֶרץ ּכְ אּו בָּ ְצאּו לָּ
ַנַעןְלֶאֶרץ   .ּכְ

ם  ו  ֶכֹ֔ ֹום שְּ קָ֣ ֵ֚ד מְּ ֶרץ ַע אָֹּ֔ ם  בָּ רָּ ר ַאבְּ ַוַיֲעב ִ֤
ֹון מֹוֶרִ֑ה  ֶרץ׃ַע ד ֵאלָ֣ ָֽ אָּ ז בָּ ֵ֥ י אָּ ַנֲענִׁ  כְּ ַהָֽ  וְּ

ם  ַבר ַאְברָּ קֹום עָּ ֶרץ ַעד ַהּמָּ אָּ ִאישׁ ּבָּ ל הָּ  ׁשֶ
ֶכם ַנֲעִני ,מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד – ׁשְ יָּה ְוַהּכְ ז הָּ ֶרץ אָּ אָּ  .ּבָּ

ֲעךֹ֔  ז  רְּ ַזֹ֨ אֶמר לְּ ם ַוי ִּ֕ ֹ֔ רָּ ה  ֶאל־ַאבְּ הוָּ א יְּ ִ֤ ַוֵירָּ
ם   ִֶ֤בן שָּ ֶָ֣רץ ַהז ִ֑את ַויִׁ אָּ ן ֶאת־הָּ ַח ֶאֵת  ֵבֹ֔ זְּ מִׁ

יו׃ ָֽ ה ֵאלָּ ֶאֵ֥ רְּ  ַליהוָּ ה ַהנִׁ

ה 'ה ּלָּ םלְ  ִהְתּגַ ַמרוְ , ַאְברָּ ן : לוֹ  אָּ ֶאיךָּ לְ ֶאּתֵ ֶצֱאצָּ
ֶרץ ַהזֹּאת אָּ ה, ֶאת הָּ נָּ ַח ַלה הּוא ּבָּ ם ִמְזּבֵ  'ׁשָּ

יו ה ֵאלָּ ְגלָּ ּנִ  .ׁשֶ
ל  ח  ית־ֵא  ֵבָֽ ֶדם לְּ ֶקִ֛ ה מִׁ רָּ הָּ  ם הָּ שַָּּ֜ ק מִׁ ֵתֹ֨ ַוַיעְּ

ה  ֳהֹלִ֑ ָ֣ט אׇּ ֶדם ַוֵי ֶקֹ֔ ָ֣י מִׁ ַע הָּ ם  וְּ יָּ ית־ֵאִ֤ל מִׁ ֵבָֽ
ם  ֵשֵ֥ א בְּ רָּ  קְּ ה ַויִׁ יהוָֹּ֔ ַח  ַלָֽ ֵבֹ֨ זְּ ִ֤ם מִׁ ֶבן־שָּ ָֽ ַויִׁ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ם ֶאת  הּוא ֶהֱעִביר ָּ ֳהלוֹ ִמׁשּ ִחית לָּ  אָּ ר ִמְזרָּ הָּ
ם  ְוֵהִקים ,ְלֵבית ֵאל ֳהלוֹ ׁשָּ קֹום  ,ֶאת אָּ ּמָּ ּבַ

ית ֵאל  ּבֵ ַעי ּמַ ִמ ׁשֶ ב ְוהָּ חּמִ ִמ ֲערָּ נָּה הּוא, ְזרָּ  ּבָּ
ַח ַלה ם ִמְזּבֵ ל לַ הִ וְ  'ׁשָּ ּלֵ  .'הְתּפַ

ה׃ פ ט  בָּ ֹוַע ַהֶנַָֽֽגְּ נָּס  ֹוְך וְּ לֵ֥ ם הָּ ֹ֔ רָּ ַסָ֣ע ַאבְּ ם  ַויִׁ ֶגבַאְברָּ ם ְלֵעֶבר ַהּנֶ ַסע ְוִהְתַקּדֵ  .נָּ
ת    ש   ר  יִׁם פ   ר  צְּ  מִׁ
ה   י * מָּ יְּ ַרֹ֨ צְּ ם מִׁ ִ֤ רָּ ֶרד ַאבְּ ִֶ֑רץ ַוֵיֹ֨ אָּ עָּ ב בָּ י רָּ ֵ֥ הִׁ ַויְּ

ם  גָ֣ור שָֹּ֔ ֶרץ׃לָּ ָֽ אָּ עָּ ב בָּ רָּ ד הָּ ֵבֵ֥ י־כָּ ָֽ  כִׁ
יָּה ֶרץ הָּ אָּ ב ּבָּ עָּ ם  ,רָּ גּור יַָּרד ַאְברָּ ְלִמְצַרִים לָּ

י  ם ּכִ ב ׁשָּ עָּ רָּ ֶרץהָּ אָּ מּור ּבָּ יָּה חָּ  .הָּ
ה  יא  מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ ֹוא מִׁ בָ֣ יב לָּ רִׁ  קְּ ר הִׁ י ַכֲאֶשֵ֥ הִִּׁ֕ ַויְּ

י  תִׁ עְּ ַדֹ֔ ָ֣א יָּ ֵנה־נָּ ֹו הִׁ תֹ֔ שְּ ַרָ֣י אִׁ אֶמר  ֶאל־ׂשָּ ַוי ֹ֨
י  ִ֛ ׃כִׁ תְּ ָֽ ה אָּ ֶא  ַפת־ַמרְּ ה יְּ ֵ֥ שָּ  אִׁ

בֹוא כְּ  ֵרב לָּ ִהְתקָּ ַמר ְלִמְצַרִים ׁשֶ ַרי לְ אָּ ׂשָּ
ּתוֹ  י שֶׁ : ִאׁשְ הּתְ אַ ֲהֵרי יַָּדְעּתִ ה יָּפָּ ָּ  .ִאׁשּ

ו  יב  ר  מְּ אָּ ים וְּ ֹ֔ רִׁ צְּ ְך  ַהמִׁ תָּ ו א  אִ֤ רְּ י־יִׁ ָֽ ה כִׁ יָּ  הָּ וְּ
ו׃ ַחיָֽ ְך יְּ ֵ֥ תָּ א  י וְּ תִׁ  גֵ֥ו א  רְּ הָּ ֹו ז ִ֑את וְּ תָ֣ שְּ  אִׁ

יִּ כְ וּ  ְצִריםוֹ ְראּו אׁשֶ ְך ַהּמִ ּתוֹ זֹאת : יֹאְמרוּ , תָּ ! ִאׁשְ
ְך ְיַחיּּו וֹ ְוא, ִתיוֹ ְוַיַהְרגּו א ֵדי תָּ ךְ ּכְ ַקַחת אֹותָּ  .לָּ

ָ֣י  יג  יַטב־לִׁ ָֽ ַען  יִׁ ַמֹ֨ ִ֑תְּ לְּ י אָּ תִׁ י־נָּ א ֲאח ָ֣ רִׁ מְּ הִאְמִרי אִׁ ׁשָּ ַבּקָּ ַאּתְ ֲאח ּבְ ֵדי, ִתיוֹ ׁשֶ ִלי  וּ ביטִ יֵּ שֶׁ  ּכְ
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ְך׃ ֵלָֽ לָּ גְּ י בִׁ שִׁ  ה ַנפְּ ֵ֥ תָּ יְּ חָּ ְך וְּ ֵתךְ  ַבֲעבוֵרֹ֔ מּורָּ ְזכּוֵתךְ , ּתְ  .ְוֶאְחֵיה ּבִ
ו  יד שני אִ֤ רְּ ה ַויִׁ מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ ם מִׁ רָּ  ֹוא ַאבְּ בֵ֥ י כְּ הִִּׁ֕ ַויְּ

ד׃ א ָֽ וא מְּ ה הִׁ  ֵ֥ י־יָּפָּ ָֽ ה כִׁ שָֹּ֔ ָ֣אִׁ ים  ֶאת־הָּ רִׁ צְּ  ַהמִׁ
ם כְּ  ַאְברָּ א ׁשֶ ְצִרים , ְצַרִיםְלִמ ּבָּ אּו ֶאת ַהּמִ רָּ

ה שֶׁ  ָּ ִאׁשּ ה ִהיא הָּ  .ְמאֹודיָּפָּ
לְּ   טו  ַהָֽ ה ַויְּ ע ֹ֔ י ַפרְּ ֵרָ֣ ּה  ׂשָּ תָּ ו א  אִ֤ רְּ ּה ַויִׁ תָּ  ו א  לֵ֥

ה׃ ע ָֽ ית ַפרְּ ה ֵבֵ֥ שָּ  אִׁ ח הָּ ַקֵ֥ ה ַות  ע ִ֑  ֶאל־ַפרְּ
ֵרי ּפַ  אוּ ְרעֹה ׂשָּ ּה  רָּ ּה ּו חבְּ שִׁ וְ אֹותָּ ִהיא אֹותָּ ׁשֶ
ה וְ , ַפְרעֹהלְ ְראּויָּה  ָּ ִאׁשּ ה הָּ ְרעֹהלְ ִנְלְקחָּ  .ֵבית ּפַ

ֹו  טז  י־לִ֤ הִׁ ַֽיְּ ִּ֑ה ַוָֽ יב ַבֲעבורָּ ם ֵהיטִׁ  ֵ֥ רָּ ַאבְּ ולְּ
ת  ח ֹ֔ פָּ ים  ושְּ דִׁ ים ַוֲָֽעבָּ ֹ֔ רִׁ ֲחמ  ר  ַוָֽ קָּ צ אן־ובָּ

ים׃ ָֽ ַמלִׁ נ  ת וגְּ  ַוֲאת 

ְרעֹה  ם ּפַ הּ ּתְ ֵהיִטיב ְלַאְברָּ תָּ ן לֹו צֹאן ַת נָּ וְ , מּורָּ
ר ַוֲחמ קָּ חוֹ ּובָּ פָּ ִדים ּוׁשְ ת וֹ נוֹ ת ַוֲאתוֹ ִרים ַוֲעבָּ

ים  .ּוְגַמּלִ
הוָּ ה יז  ע יְּ ַנַגֹ֨ ים  ַויְּ לִׁ  ד  ים גְּ ֵ֥ עִׁ גָּ ה נְּ ע ִ֛ ׀ ֶאת־ַפרְּ

ם׃ ָֽ רָּ ֶשת ַאבְּ י ֵאֵ֥ ַר  ר ׂשָּ ַבֵ֥ ֹו ַעל־דְּ ֶאת־ֵביתִ֑  וְּ
ה  'ה ְרעֹה ִהְלקָּ ְחּתֹו ֶאת ּפַ ּפַ ִנְגֵעי ְוֶאת ִמׁשְ ּבְ

ַרַעת ד צָּ ֵני שֶׁ  ִליםוֹ ּגְ ַקחִמּפְ ַרי ֶאת ּלָּ ת ׂשָּ  ֵאׁשֶ
ם  .ַאְברָּ

אֶמר ַמה־ז  את  יח  ם ַוי ִּ֕ ֹ֔ רָּ ַאבְּ ה  לְּ ע  א ַפרְּ ִ֤ רָּ קְּ ַויִׁ
ך   תְּ שְּ י אִׁ ֵ֥ י כִׁ תָּ לִֹׁ֔ ַָּ֣֧דְּ ַג ה ל א־הִׁ ֵ֚מָּ ִ֑י לָּ ָ֣יתָּ לִׁ ׂשִׁ עָּ

וא׃ ָֽ  הִׁ

א ְרעֹה פַּ  רָּ םקָּ ַמרוְ , ְלַאְברָּ יתָּ ִלי ַמה זֶּה: אָּ ׂשִ ! ?עָּ
ה לֹא  ּמָּ ְר לָּ ִהיא ּתָּ ִלי ִסּפַ ךָּ ׁשֶ ּתְ  ?ִאׁשְ

תָּ   יט  רְּ ַמֹ֨ ִ֤ה אָּ מָּ י  לָּ ִּ֛ה לִׁ  תָּ ח א  ֶאַקֵ֥ וא וָּ י הִֹׁ֔ תִׁ ֲאח ָ֣
ְך׃ ֵלָֽ ח וָּ ך  ַקֵ֥ תְּ שְּ ֵנֵ֥ה אִׁ ה הִׁ ַעתִָּּ֕ ִ֑ה וְּ שָּ אִׁ  לְּ

ּמָּ  ַמְרּתָּ לָּ י ,ִתי ִהיאוֹ ֲאח :ה אָּ ַקְחּתִ ּה  ְולָּ ִלי אֹותָּ
ה ָּ ךָּ ? ְלִאׁשּ ּתְ יו ִהּנֵה ִאׁשְ  !ֵלךְ ַקח וְ  –ְוַעְכׁשָּ

ִ֑ים  כ  ה ֲאנָּשִׁ ע   ִ֛יו ַפרְּ לָּ ו עָּ ַצֵ֥ ֹו ַויְּ תִ֛ ו א  חֵ֥ ַשלְּ ַֽיְּ ַוָֽ
ֹו׃ ל־ֲאֶשר־לָֽ ֶאת־כׇּ ֹו וְּ ת  שְּ ֶאת־אִׁ  וְּ

ְרעֹה  ה ַעל ּפַ ים ְלַלוּ ִצּוָּ ׁשִ  ְלחוּ ְוֵהם ׁשָּ , תוֹ וֹ ֲאנָּ
ל אֹותֹו  ּתֹו ְוֶאת ּכָּ יָּּךְ ְוֶאת ִאׁשְ ַ  .לוֹ  ַהׁשּ

ֹו ַויַ֩  א יג ת  שְּ אִׁ וא וְּ ם הֶּ֠ יִׁ ַרַּ֜ צְּ מִׁ ם מִׁ ֹ֨ רָּ ֩ ַאבְּ ַעל
ֹו  ל־ֲאֶשר־לִ֛ כׇּ ה׃וְּ בָּ ֹו ַהֶנַָֽֽגְּ מ  ֹוט עִׁ לֵ֥  וְּ

ם  ה ַאְברָּ לָּ ְצַרִיםעָּ ל , ִמּמִ ּתֹו ְוכָּ יָּּךְ הּוא ְוִאׁשְ ַ  ַהׁשּ
ֶגב, וֹ ּת ִא לֹו ְולֹוט   .ַלּנֶ

ם ב  רָּ  ַאבְּ ֵבָ֣ד וְּ ד כָּ א ִ֑ ה מְּ ֶנִּ֕ קְּ  ַבֶכ ֶסף ַבמִׁ
ב׃ ָֽ  וַבזָּהָּ

יר וְ  ׁשִ ם עָּ ֶסף וְ ַעל בַּ  ,ְמאֹודַאְברָּ ֵהמֹות ּכֶ בּבְ  .זָּהָּ

ית־ֵאִ֑ל  ג  ַעד־ֵבָֽ ֶנ ֶַֽגב וְּ יו מִׁ עָֹּ֔ ַמסָּ ֶלְך  לְּ ַוֵיֹ֨
ֳהֹלה   ָֽ ִ֤ם אׇּ יָּה שָּ ֹום ֲאֶשר־הָֹּ֨ ק  ַעד־ַהמָּ

י׃ ָֽ עָּ ין הָּ ל וֵבֵ֥ ית־ֵא  ין ֵבָֽ ה ֵבֵ֥ לָֹּ֔ חִׁ  ַבתְּ

ַלךְ  ַמסְּ  הּוא הָּ ית ֵאל ֵמהַ  –יו עֹותָּ ּבְ ֶגב ְוַעד ּבֵ ּנֶ
קֹום  ֳהלֹו בַּ שֶׁ ַעד ַהּמָּ ם אָּ יָּה ׁשָּ ה חָּ ְת הַ הָּ ין  –לָּ ּבֵ

עַ  ית ֵאל ּוֵבין הָּ  .יּבֵ
ם  ד  ה שָּ  ֵׂ֥שָּ ַח ֲאֶשר־עָּ ֵבֹ֔ זְּ קֹום  ַהמִׁ ֶאל־מְּ

ָֽה׃ הוָּ ם יְּ ֵשֵ֥ ם בְּ רָּ  ִ֛ם ַאבְּ א שָּ ֵ֥ רָּ קְּ ִ֑ה ַויִׁ נָּ אש  רִׁ  בָּ
ַח לִ  ְזּבֵ ם בַּ שֶׁ ְמקֹום ַהּמִ ה ׁשָּ ׂשָּ ם וְ , הלָּ ְתחָּ הַ עָּ ַאְברָּ

ל ּלֵ ם  ִהְתּפַ  .'הלַ ׁשָּ
ת    ש   ר  ה פ   ֵרד  ְּ פ   ֹוטל  מִׁ  ה 
ֵ֥ה  ה שלישי יָּ ִ֑ם הָּ רָּ ֵל ְך ֶאת־ַאבְּ ֹוט ַהה  לֹ֔ ם־לְּ ַגֹ֨ וְּ

ים׃ ָֽ לִׁ הָּ א  ר וְּ קָּ   צ אן־ובָּ
ר וֹ השֶׁ ְוַגם ְללֹוט  קָּ יָּה צֹאן ּובָּ ם הָּ ֵלְך ִעם ַאְברָּ

ִליםוֹ ְוא  .הָּ
ו  ו  ִ֑ דָּ ֶשֶָ֣בת ַיחְּ ֶרץ לָּ אָּ  ִ֛ם הָּ תָּ א א  ֵ֥ ל א־נָּׂשָּ וְּ

ִ֤ה יָּ י־הָּ ָֽ ם   כִׁ כושָּ ב רְּ ֹ֔ א רָּ ל ֵ֥ ו וְּ ל  כְּ ֶבת יָּ ֶשֵ֥  לָּ
ו׃ ָֽ דָּ  ַיחְּ

יָּה  יקְולֹא הָּ ֶרץ  ַמְסּפִ אָּ קֹום ּבָּ יָּּ מָּ י , ַיַחד וּ גּורׁשֶ ּכִ
יָּה  ֶהם ְרכּושׁ הָּ ב ְולֹא יְָּכלּו לָּ  לָּ  .ַיַחדגּור רָּ

ין  ז  ם וֵב  ֹ֔ רָּ ֵנָֽה־ַאבְּ קְּ ָ֣י מִׁ ֵע יב ֵבֵ֚ין ר  י־רִׁ  הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ז  י אָּ  זִֹׁ֔ רִׁ ַהפְּ י  וְּ ַנֲענִׁ כְּ ַהָֽ ֹוט וְּ ֵנה־לִ֑ קְּ ָ֣י מִׁ ֵע ר 

יָּהוְ  ין ר הָּ ֵהמֹות הַ ֵעי וֹ ִריב ּבֵ ל ּבְ ם ׁשֶ ֵבין לְ ַאְברָּ
ֵהמֹות הַ ֵעי וֹ ר ל ּבְ יוּ וְ , לֹוטׁשֶ י הָּ ִרזִּ ַנֲעִני ְוַהּפְ  ַהּכְ
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ֶרץ׃ ָֽ אָּ ב בָּ ֵשֵ֥ ז י  ִבים אָּ ֶרץ ַהּתֹוׁשָּ אָּ קֹומֹות ּבָּ רֹוב ַהּמְ  .ּבְ
י  ח  ִ֤ הִׁ א תְּ ֹוט ַאל־נָֹּ֨ ם ֶאל־ל  ַּ֜ רָּ אֶמר ַאבְּ ַוי ֹ֨

ה   יבָּ רִׁ ִ֑יך מְּ ֶע ַע י וֵבָ֣ין ר  ין ר  ך וֵבֵ֥ ָ֣י וֵביֶנֹ֔ ֵבינִׁ
נו׃ ָֽחְּ ים ֲאנָּ ים ַאחִׁ  ֵ֥ י־ֲאנָּשִׁ ָֽ  כִׁ

ם  ַמר ַאְברָּ ה: לֹוטלְ אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ְהֶיה, ּבְ ּלֹא ּתִ  ׁשֶ
יִני  ה ּבֵ ֲהֵרי , ֶעיךָּ וֹ ֵבין רלְ ַעי וֹ ךָּ ּוֵבין רֵבינְ לְ ְמִריבָּ

ְחנּו   !ַאִחיםֲאנָּ
ֶרץ   ט  אָֹּ֨ ל־הָּ א כׇּ ִ֑י ֲהל ִ֤ לָּ ֶרד נָּ א ֵמעָּ ֵ֥ פָּ יך הִׁ ֶנֹ֔ פָּ לְּ

אל מ ָ֣ ם־ַהשְּ נָּה אִׁ ֵאימִֹׁ֔ ין וְּ מִׁ  ם־ַהיָּ אִׁ  וְּ
ה׃ ילָּ ָֽ אִׁ מְּ ַאׂשְּ  וְּ

ֶניךָּ ּכָּ  ֵריהֲ  ֶרץ ְלפָּ אָּ ֵרד , ל הָּ הִהּפָּ ׁשָּ ַבּקָּ לַ  ּבְ , יֵמעָּ
ה ה ֵאֵלְך ְיִמינָּ ֹמאלָּ ֵלְך ׂשְ ֵלְך , ִאם ּתֵ ְוִאם ּתֵ

ה ֹמאלָּ ה ֵאֵלְך ׂשְ  .ְיִמינָּ
ַכָ֣ר  י  ל־כִׁ א  ֶאת־כׇּ יו ַוַירְּ ֹוט ֶאת־ֵעינָּ  א־לָ֣ שָּ ַויִׁ

ָ֣י ֵנ פְּ ה לִׁ ֶקִ֑ לָּ ּה ַמשְּ י כ  ֵ֥ ן כִׁ ֵדֹ֔ ׀ ַשֵחָ֣ת  ַהַירְּ
ה   הוָּ ַגן־יְּ ה כְּ ֹ֔ רָּ ֶאת־ֲעמ  ם  וְּ ד  ה ֶאת־סְּ הוָּ  יְּ

ַער׃ ֲאכָּ ה צ ָֽ ם ב  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ  כְּ

טוֹ ֶאת ֵהִרים לֹוט  ה, ַמּבָּ אָּ ל  ְורָּ ְקַעתֶאת ּכָּ  ּבִ
ן  ַמִיםכֻּ שֶׁ ַהיְַּרּדֵ ֵקית ּבְ ּה ֻמׁשְ ' הִלְפֵני שֶׁ , ּלָּ
ִחית ה וֹ ם ְוֶאת ֲעמוֹ ֶאת ְסד ִהׁשְ ְיתָּ ה הָּ ל רָּ ּכָּ

ההַ  ְקעָּ ּוְכֶאֶרץ ִמְצַרִים  'ן הגַּ מֹו כְּ  ,ַעד צֹוַער ּבִ
אֹורשֶׁ  ֵקית ֵמַהיְּ ׁשְ  .ּמֻ

ן  יא  ֵדֹ֔ ַכָ֣ר ַהַירְּ ל־כִׁ ֹוט ֵאֵ֚ת כׇּ ֹו ל  ַחר־לָ֣ בְּ ַויִׁ
ע ַסֵ֥ ֹוט ַויִׁ ֶדם ל  ֶקִ֑ ו מִׁ דֹ֔ ָ֣רְּ פָּ יש ַויִׁ  ֵמַעֵ֥ל אִׁ 
יו׃ ָֽ חִׁ  אָּ

ַחרלֹוט  ל  ֶאתלֹו  ּבָּ ְקַעת ּכָּ ןּבִ ַסע  ְוהּוא ,ַהיְַּרּדֵ נָּ
ִחיו ִנְפְרדוּ ֵהם , ית ֵאלבֵּ  ְזַרחּמִ ִמ   .ִאיׁש ֵמאָּ

ַשב   יב  ֹוט יָּ ל  ִַ֑ען וְּ נָּ ֶרץ־כְּ ֶאָֽ ַשָ֣ב בְּ ם יָּ רָּ  ַאבְּ
ר כָֹּ֔ י ַהכִׁ ֵרָ֣ עָּ ם׃ בְּ ד ָֽ ל ַעד־סְּ  ַוֶיֱאַה 

ם  בַאְברָּ ֵ ֶאֶרץ  ִהְתַיׁשּ ַנַעןּבְ בְולֹוט  ּכְ ֵ  ִהְתַיׁשּ
ֵרי  עָּ ה ּבְ ְקעָּ יעּו ַעד ְסדוֹ ְואַהּבִ יו ִהּגִ  .םוֹ ֲהלָּ

ים ַליהוָּ ה  יג  ִ֑ אִׁ ַחטָּ ים וְּ עִׁ  ם רָּ ד ֹ֔ ֵשָ֣י סְּ ַאנְּ וְּ
ד׃ א ָֽ  מְּ

י ְסד ִעים וֹ ְוַאְנׁשֵ יּו רָּ  .ְמאֹוד 'הְוחֹוְטִאים לַ ם הָּ

ֶרד־ יד  פָּ ֲחֵרי  הִׁ ם ַאָֽ רָּ  ַמָ֣ר ֶאל־ַאבְּ ה אָּ  ַויהוִָּ֞
ן־ ה מִׁ ֵאֹ֔ יך  ורְּ ִ֤א ֵעיֶנֹ֨ ָ֣א נָּ ֹו ׂשָּ מֹ֔ עִׁ ֹוט ֵמָֽ  לָ֣
ה  בָּ ֶנ ַֽגְּ נָּה וָּ פ ֵ֥ ִ֑ם צָּ ָ֣ה שָּ ֹום ֲאֶשר־ַאתָּ ק  ַהמָּ

ה׃ ָֽמָּ יָּ ה וָּ מָּ דְּ ֵקֵ֥  וָּ

ַמר  'ַוה ם ַאֲחֵרי לְ אָּ ּנוּ  ִנְפַרד ֹוטלּ שֶׁ ַאְברָּ : ִמּמֶ
ה ֵרםהָּ  ׁשָּ ַבּקָּ ְטךָּ  ּבְ קֹום מֵ ּוְרֵאה , ֶאת ַמּבָּ ַהּמָּ
םשֶׁ  ה ׁשָּ פ, ַאּתָּ הוֹ צָּ בָּ ה ּוַמֲערָּ חָּ ה ִמְזרָּ רֹומָּ ה ּדָּ  .נָּ

ךָ֣  טו  ה לְּ ֶא  ה ר  ֵ֥ ִֶ֛רץ ֲאֶשר־ַאתָּ אָּ ל־הָּ י ֶאת־כׇּ כִׁ 
ם׃ ָֽ ֲעך  ַעד־עֹולָּ ַזרְּ לְּ ִַּ֑֧נָּה וָֽ ֶנ  ֶאתְּ

ֶרץ  אָּ ל הָּ י ֶאת ּכָּ ה רשֶׁ ּכִ הּ  –ֶאה וֹ ַאּתָּ ן אֹותָּ  ֶאּתֵ
ֶאיךָּ ּולְ ְלךָּ  ם ֶצֱאצָּ  .ַעד עֹולָּ

ִֶ֑רץ ֲאֶשָ֣ר טז  אָּ ֲעך  ַכֲעַפָ֣ר הָּ ת־ַזרְּ י ֶאָֽ ֵ֥ תִׁ ַׂשמְּ ׀  וְּ
ֶרץ  אָֹּ֔ נֹות  ֶאת־ֲעַפָ֣ר הָּ מְּ יש לִׁ ם־יוַכָ֣ל אִׁ  אִׁ

ֶנָֽה׃ מָּ ֲעך  יִׁ  ַגָֽם־ַזרְּ

ה ֶאת ֶאיךָּ  ַאְרּבֶ ֶרץֶצֱאצָּ אָּ ֲעַפר הָּ ִאם שֶׁ  – ּכַ
ם  ֶרץ ּגַ אָּ ֶאיךָּ יּוַכל ִאיׁש ִלְסּפֹור ֶאת ֲעַפר הָּ ֶצֱאצָּ

פְ   .וּ רִיּסָּ
ִּ֑ה  יז  בָּ חְּ רׇּ כָּ ּה ולְּ רְּ אׇּ ֶרץ לְּ אָֹּ֔ ַהֵלְָ֣ך בָּ תְּ קֵ֚ום הִׁ

ַֽנָּה׃ ֶנָֽ ך  ֶאתְּ י לְּ ֵ֥  כִׁ
ְרּכָּ  ֶרץ ְלאָּ אָּ ְך ּבָּ י ְלךָּ קּום ִהְתַהּלֵ ּה ּכִ ְחּבָּ ּה ּוְלרָּ

הּ  ן אֹותָּ  .ֶאּתֵ
א  ַוֶיֱאַהָ֣ל יח  ֵר  ֵאֹלֵנֵ֥י ַממְּ ִֶ֛שב בְּ א ַוֵי ב ִ֛ ם ַויָּ רָּ  ַאבְּ

ָֽה׃  ַח ַליהוָּ ֵב  זְּ ם מִׁ ֵ֥ ֶבן־שָּ ָֽ ֹון ַויִׁ רִ֑ ֶחבְּ ֲאֶשָ֣ר בְּ
 פ

ם  יו וֹ ֶאת אֵהִקים ַאְברָּ בֲהלָּ א ְויָּׁשַ יׁשֹורבַּ  ּובָּ  ּמִ
ל  ֶחְברֹוןשֶׁ ַמְמֵרא ׁשֶ ה ,ּבְ נָּ ַח ַלה ּובָּ ם ִמְזּבֵ  .'ׁשָּ

 
 רביעי

ת   ש   ר  ֶחֶמת פ   לְּ ים מִׁ כִׁ ל  מ ְּ  ה 

י ֹוְך  א יד ר ַארְּ עָֹּ֔ נְּ ֶפָ֣ל ֶמֶלְך־שִׁ רָּ יֵמי  ַאמְּ י בִׁ הִׁ  ֶפל ֶמֶלְך  יֵמיבִּ ַויְּ קַאְמרָּ ר  ִעירָּ סָּ ַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאּלָּ



 לך לךפרשת 

 35  

ם  ֶמר  ֶמֶָ֣לְך ֵעילָֹּ֔ ע ֹ֨ לָּ רְּ דׇּ ִ֑ר כְּ סָּ ֶמֶָ֣לְך ֶאלָּ
ם׃ ָֽ ֶלְך גֹויִׁ עָּ ל ֶמֵ֥ דְּ תִׁ  וְּ

ע ְרלָּ דָּ םֶמר ֶמֶלְך וֹ ּכְ אן ֵעילָּ ַמֲעַרב ִאירָּ ּבְ  ׁשֶ
ל ֶמֶלְך ּגֹוִים  .ְוִתְדעָּ

ם  ב  ד ֹ֔ ַרע  ֶמֶָ֣לְך סְּ ה ֶאת־ֶבֹ֨ מָּ  חָּ לְּ ו מִׁ ׂשָ֣ עָּ
ָ֣ב אָּ נְּ ִ֑ה שִׁ רָּ ע ֶמֶָ֣לְך ֲעמ  ַש  רְּ ֶאת־בִׁ ׀ ֶמֶָ֣לְך  וְּ

ֶלְך  ים וֶמֵ֥ יִֹׁ֔ ב  ֶבר  ֶמֶָ֣לְך צְּ ֵאֹ֨ ֶשמְּ ה וְּ מָּ  ַאדְּ
ַער׃ יא־צ ָֽ ַלע הִׁ  ֶב 

ה ֶנֶגד  מָּ ׂשּו ִמְלחָּ ַרע ֶמֶלְך ְסדֵהם עָּ ם ְוֶנֶגד וֹ ּבֶ
ע ֶמֶלְך ֲעמ ְרׁשַ ה וֹ ּבִ ב ֶמֶלְך ַאְדמָּ ְנאָּ ה ׁשִ רָּ

ִהיא  ַלע ׁשֶ ְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצבֹוִיים ּוֶמֶלְך ּבֶ ְוׁשֶ
 .ַערוֹ צ

וא  ג  ים ה  ִ֑ דִׁ ו ֶאל־ֵע ֶמק ַהשִׁ רֹ֔ בְּ ָֽ ֶלה  חָּ ל־ֵאֹ֨ כׇּ
ַלח׃ ֵ֥ם ַהֶמָֽ  יָּ

ְלכּו ֶאל עֵ  ְברּו ַיַחד ְוהָּ ה חָּ ל ֵאּלֶ דֹות ּכָּ ָּ ֶמק ַהׂשּ
ַלח הּוא ַהיֹּום יָּם ַהּמֶ  .ׁשֶ

ו ֶאת־ ד  ד  בְּ ה עָּ נָֹּ֔ ֵרה  שָּ ֵתִ֤ים ֶעׂשְּ  שְּ
דו׃ ָֽ רָּ נָּ ה מָּ ה שָּ ֵרֵ֥ ֹלש־ֶעׂשְּ ֶמר ושְּ ע ִ֑ לָּ רְּ דׇּ  כְּ

ע ְרלָּ דָּ ְבדּו ֶאת ּכְ ה עָּ נָּ ֵרה ׁשָּ ים ֶעׂשְ ּתֵ  ,ֶמרוֹ ׁשְ
ה נָּ ֵרה ׁשָּ לֹוׁש ֶעׂשְ ְרדּו בּ  ּוׁשְ  .וֹ מָּ

ֶמר  ה  ע   לָּ רְּ דׇּ ָ֣א כְּ ה בָּ נַָּּ֜ ה שָּ ֵרֹ֨ ַבע֩ ֶעׂשְּ ַארְּ ובְּ
ים   אִׁ פָּ ו ֶאת־רְּ ֹו ַוַיכִ֤ תֹ֔ ים  ֲאֶשָ֣ר אִׁ כִׁ לָּ ַהמְּ וְּ
ֵאת   ִ֑ם וְּ הָּ ֶאת־ַהזוזִׁ ים בְּ ם וְּ יִׁ ַנֹ֔ ת ַקרְּ ר ָ֣ תְּ ַעשְּ בְּ

ם׃ יִׁ ָֽ יָּתָּ רְּ ֵו ה קִׁ שָּ ים בְּ ֵאימִֹׁ֔ ָֽ  הָּ

א כְּ  ֵרה ּבָּ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ה הָּ נָּ ָּ עּוַבׁשּ ְרלָּ ֶמר וֹ דָּ
ִכים  לָּ עָּ שֶׁ ְוַהּמְ ְרגּו ֶאת הָּ ִאים ִאּתֹו ְוהָּ ם ְרפָּ
ר ּתְ ַעׁשְ ּבְ םְוֶאת ַעם הַ , ת ַקְרַנִיםוֹ ׁשֶ הָּ ּבְ , זּּוִזים ׁשֶ

אֶ ְואֶ  נִ ְמ ת ַעם הָּ ִיםייִּ ּתָּ ֵוה ִקְריָּתָּ ׁשָּ ּבְ  .ם ׁשֶ
ֵ֚ד ֵאָ֣יל  ו  ִ֑יר ַע ָ֣ם ֵׂשעִׁ רָּ ַהרְּ י בְּ רִׁ  ֶאת־ַהח  וְּ

 ָֽ בָּ דְּ ר ַעל־ַהמִׁ ן ֲאֶש  ֹ֔ ארָּ  ר׃פָּ
ֶהם  רהָּ ּבָּ ִרי וֹ ְוֶאת ַהח ּלָּ ִעיר –ׁשֶ  ִמיׁשֹורְוַעד  ,ׂשֵ

ר ְדּבָּ ַעל ַיד ַהּמִ ן ׁשֶ ארָּ  .ּפָּ
ש ֶּ֠  ז  יָּ ש ַוֶּ֠ ֵדֹ֔ וא קָּ ָ֣ ט  הִׁ פָּ שְּ או ֶאל־ֵעִ֤ין מִׁ ב ַּ֜ בו ַויָּ

ַגם   י וְּ ִ֑ ֵלקִׁ ָֽ ֲעמָּ ה הָּ ֵד  ל־ׂשְּ ת־כׇּ ו ֶאָֽ ַוַיכִּ֕
צְּ   ַחָֽ ב בְּ ֵש  י ַהי  ֹ֔ רִׁ ֱָ֣אמ  ן ֶאת־הָּ ר׃צ ֵ֥ ָֽ מָּ  תָּ

ְזרוּ ֵהם  אוּ  חָּ ֵדשׁ לְ  ּובָּ ט ִהיא קָּ ּפָּ ְרגּו הָּ וְ , ֵעין ִמׁשְ
ל  ֵלִקי ְוַגם ֶאת ֵבי ּתֹושְׁ ֶאת ּכָּ ֲעמָּ ֵדה הָּ ׂשְ

ֱאמ ַחְצצוֹ יּ שֶׁ ִרי וֹ הָּ ב ּבְ רוֹ ׁשֵ מָּ  .ן ּתָּ
ה וֶמִֶ֤לְך  ח  רָּ  ם וֶמֶָ֣לְך ֲעמ  ד ַּ֜ א ֶמֶלְך־סְּ ַוֵיֵצֹ֨

ֶלְך ים וֶמֵ֥ יִֹׁ֔ ב  ה  וֶמֶָ֣לְך צְּ מָּ ַלע  ַאדְּ ֶב 
ַער וא־צ ִ֑ ו הִׁ כִ֤ ם   ַוַיַערְּ תָּ ה אִׁ מָֹּ֔ חָּ לְּ ֵע ֶמק מִׁ  בְּ
ים׃ ָֽ דִׁ  ַהשִׁ

ה ּוֶמֶלְך וֹ ם ּוֶמֶלְך ֲעמוֹ ֶמֶלְך ְסד ה ּוֶמֶלְך ַאְדמָּ רָּ
ַלע ִהיא צ ְרכּו עָּ וְ יְָּצאּו ַער וֹ ְצבֹוִים ּוֶמֶלְך ּבֶ

ם דֹות מּולָּ ָּ ֵעֶמק ַהׂשּ ה ּבְ מָּ  .ִמְלחָּ

ֶמר  ט  ע ַּ֜ לָּ רְּ דׇּ ל  ֵאָ֣ת כְּ עָּ דְּ תִׁ ם וְּ ֶמֶָ֣לְך ֵעילָּ 
י ֹוְך  ַארְּ ר וְּ עָֹּ֔ נְּ ֶפל  ֶמֶָ֣לְך שִׁ רָּ ַאמְּ ם וְּ ֶמֶָ֣לְך גֹויִֹׁ֔
ים ֶאת־ כִׁ  לָּ ֵ֥ה מְּ עָּ בָּ ִ֑ר ַארְּ סָּ  ֶמֶָ֣לְך ֶאלָּ

ה׃ ָֽ שָּ  ַהֲחמִׁ

ע מּול ְרלָּ דָּ םוֹ ּכְ בְּ  ֶמר ֶמֶלְך ֵעילָּ  ןאִאירָּ  ַמֲעַרבׁשֶ
ֶפל ֶמֶלְך  ל ֶמֶלְך ּגֹוִים ְוַאְמרָּ קְוִתְדעָּ ְוַאְריֹוְך  ִעירָּ

ר  סָּ ה –ֶמֶלְך ֶאּלָּ ָּ ִכים ֶנֶגד ַהֲחִמׁשּ ה ְמלָּ עָּ  .ַאְרּבָּ

ִ֛סו  י  נ  ר ַויָּ ת  ֵחמָֹּ֔ ֱאר  ת ֶבָֽ ים ֶבֱאר ִ֤ דִׁ  ֶָ֣מק ַהשִׁ ֵע וְּ
ה  ִ֑מָּ לו־שָּ פְּ ה ַויִׁ רָּ  ם ַוֲעמ  ד ֵ֥ ֶמֶלְך־סְּ

ָֽסו׃ ה נָּ רָּ ים ֶהֵ֥ רִׁ  אָּ שְּ ַהנִׁ  וְּ

בְ וְ  ֵלא ּבִ יָּה מָּ דֹות הָּ ָּ ת ְמֵלאֹות וֹ ראֵ ֵעֶמק ַהׂשּ
ה וֹ ם ַוֲעמוֹ ֶמֶלְך ְסד, ֹוץבּ  ְרחוּ רָּ ְפלוּ  ּבָּ ה ְונָּ ּמָּ  ,ׁשָּ

ִרים  אָּ ׁשְ ְרחּו ְוַהּנִ רּבָּ הָּ  .לָּ
חֶּ֠  יא  קְּ יִׁ ה ַוֶּ֠ ִ֛ רָּ ם ַוֲעמ  ד   ש סְּ כ ֹ֨ ל־רְּ ו ֶאת־כׇּ

כו׃ לָּ ם ַוֵיֵלָֽ כְּ ל־אׇּ ֶאת־כׇּ  וְּ
ְקחוּ  ל  ֵהם לָּ ל ׁש ְרכוּ הָּ ֶאת ּכָּ ה וֹ ַוֲעמ םוֹ ְסדׁשֶ רָּ
ל  הֶ ְוֶאת ּכָּ ּלָּ אֹוֶכל ׁשֶ  .כוּ לְ ְוהָּ  םהָּ

י  יב  ֵ֥ ֹו ֶבן־ֲאחִׁ שִ֛ כ  ֶאת־רְּ ֹוט וְּ ו ֶאת־ל  חֹ֨ קְּ ַויִׁ
ם׃ ד ָֽ סְּ ב בִׁ ֵש  וא י  הֵ֥ ם ַוֵיֵלִ֑כו וְּ רָּ   ַאבְּ

ְקחּו  ם ֶאת לֹוט ֵהם לָּ ן ֲאִחי ַאְברָּ ׁשֹו וּ ְוֶאת ְרכּבֶ
ְלכוּ  רְוהּוא , ְוהָּ יָּה ּגָּ ְסד הָּ  .םוֹ ּבִ

י  יג  ִ֑ רִׁ בְּ עִׁ ָ֣ם הָּ רָּ ַאבְּ יט ַוַיֵג ד לְּ לִֹׁ֔ ב א  ַהפָּ ַויָּ
י  ִ֤ י ֲאחִׁ רִׁ  ֱאמ  ֵרָ֣א הָּ י ַממְּ ֹלֵנַּ֜ ֵאָֽ ן בְּ ֵכֹ֨ הוא֩ ש  וְּ

ִליט הַ  אּפָּ הָּ  ְוהֹוִדיעַ  ּבָּ ִעְבִרי ׁשֶ ם הָּ ר יָּהְלַאְברָּ  ּגָּ
יׁשֹורבַּ  ל  ּמִ ֱאמ ַמְמֵראׁשֶ לִרי ֲאִחיוֹ הָּ  ֶהם ׁשֶ
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י  ם ַבֲעֵלֵ֥ ֵה  ר וְּ ֵנֹ֔ י עָּ ָ֣ ל  ַוֲאחִׁ כ  ֶאשְּ
ם׃ ָֽ רָּ ית־ַאבְּ רִׁ  בְּ

כּ  לל וֹ ֶאׁשְ ֵנר ְוׁשֶ לָּ , עָּ ִרית ׁשְ ֲעֵלי ּבְ יּו ּבַ ם הָּ ּתָּ ׁשְ
ם ל ַאְברָּ  .ׁשֶ

ֶרק  יד  יו ַויָֹּ֨ ִ֑ חִׁ ה אָּ בָּ  שְּ י נִׁ ֵ֥ ם כִׁ ֹ֔ רָּ ַמָ֣ע ַאבְּ שְּ ַויִׁ
ר   ׂשָּ ִ֤ה עָּ נָּ מ  ֹו שְּ י ֵבית  יֵדָ֣ לִׁ יו יְּ יכַָּּ֜ ֶאת־ֲחנִׁ

ן׃ ָֽ ף ַעד־דָּ ד   רְּ ֹות ַויִׁ ש ֵמאֹ֔ ֹלָ֣  ושְּ

ם  רֹובוֹ שֶׁ ַמע ׁשָּ ַאְברָּ ִבי ּקְ ֶ ׁשּ ַפל ּבַ יֵּס ,נָּ ֶאת  הּוא ּגִ
לֹׁש ֵמאֹות וּ  מׁשְ רוֹ ׁשְ ׂשָּ ה עָּ ּנֹוְלדוּ  נָּ יו ׁשֶ דָּ ֵני ֲעבָּ ּבְ
ֵביתוֹ  ְדלּו ּבְ קֹום ף ַעד ַד רָּ וְ  ,ְוגָּ א שֶׁ ַלּמָּ ְקרָּ ןּנִ  .ּדָּ

ק ֲעֵליֶה ם טו  ֵלֹ֨ יו  ַוֵיחָּ דָּ  וא ַוֲעבָּ ה הֵ֥ לָּ ׀ ַלִ֛יְּ
אל ַוַיֵכִ֑ם  מ   שְּ ר מִׁ ה ֲאֶשֵ֥ ֵפם  ַעד־חֹובָֹּ֔ דְּ רְּ ַֽיִׁ ַוָֽ

ֶׂשק׃ ָֽ ַדמָּ  לְּ

ה הּוא ְילָּ ּלַ אֹו  ּבַ ק ֵאת ְצבָּ יו –ִחּלֵ דָּ  ,הּוא ַוֲעבָּ
י ְזרֹועֹות ּתֵ ַדף, םה אֹותָּ ְוִהּכָּ , ִלׁשְ ַאֲחֵריֶהם  ְורָּ

פֹון  ּצְ ּמִ ה ׁשֶ קַעד ְלחֹובָּ ׂשֶ  .ְלַדּמֶ
ל־הָּ  טז  ת כׇּ ֶשב ֵא  ִ֑ש רְּ  ַויִָּּ֕ יו כ  ִ֤ חִׁ ֹוט אָּ ַגם֩ ֶאת־לֹ֨ וְּ

ים  ַגֵ֥ם ֶאת־ַהנָּשִׁ  יב וְּ שֹו  ֵהשִֹׁ֔ כ  ורְּ
ם׃ ָֽ עָּ ֶאת־הָּ  וְּ

ְרכוּ הּוא ֶהֱחִזיר אֶ  ל הָּ ֶאת ֶהֱחִזיר ְוַגם  ,שׁ ת ּכָּ
ם ,ׁשוֹ וּ לֹוט ְקרֹובֹו ּוְרכ עָּ ים ְוֶאת הָּ ׁשִ  .ְוַגם ֶאת ַהּנָּ

ֹו  יז  אתֹו  ַאֲחֵרָ֣י שוב  רָּ קְּ ם֮ לִׁ ד  ַוֵיֵצָ֣א ֶמֶלְך־סְּ
ים  כִׁ  לָּ ֶאת־ַהמְּ ֶמר וְּ ע ֹ֔ לָּ רְּ דׇּ ַהכֹות  ֶאת־כְּ ֵמָֽ
וא ֵעֵֶ֥מק  ה ה  ֵוֹ֔ ֶָ֣מק שָּ ֹו ֶאל־ֵע תִ֑ ֲאֶשָ֣ר אִׁ

ֶלְך׃  ַהֶמָֽ

ב ִמלְּ ַאֲחֵרי  ָּ ׁשּ עֹוֶמר ְוֶאת ׁשֶ ְרלָּ דָּ ַהּכֹות ֶאת ּכְ
ִכים שֶׁ  לָּ אתֹו  ,ִאּתוֹ ַהּמְ א ִלְקרָּ ֶאל ם וֹ ֶמֶלְך ְסדיָּצָּ

ֵוה א ׁשָּ ְקרָּ ֵעֶמק ַהּנִ ֶלךְ  – הָּ  .הּוא ֵעֶמק ַהּמֶ

יא ֶלֶָ֣חם  יח  ם הֹוצִׁ  ֵלֹ֔ ֶדק  ֶמֶָ֣לְך שָּ י־ֶצֹ֨ כִׁ וַמלְּ
ֹון׃ יָֽ ל ֶעלְּ ֵאֵ֥ ן לְּ ֵה  וא כ  הֵ֥ ן וְּ ִַּ֑֧יִׁ יָּ  וָּ

ם  ֵלם הֹוִציא ִלְקַראת ַאְברָּ י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָּ ּוַמְלּכִ
יָּה ְוהּוא ,יִָּיןוְ  ֶלֶחם  .ֶעְליֹוןהָּ  ֵאלהָּ  ַדתוֹ ַלֲעב ֵהןּכֹ הָּ

רְּ   יט  בָּ ַֽיְּ ֵאָ֣ל ַוָֽ ם  לְּ רָּ וְך ַאבְּ רִ֤ ֵכ הו ַוי אַמִ֑ר בָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ם וָּ יִׁ ַמֵ֥ ֵנ ה שָּ ֹון ק  יֹ֔  ֶעלְּ

ַרְך אֹותֹו  ת : ַמרְואָּ הּוא ּבֵ ִבְרּכַ ם ּבְ רּוְך ַאְברָּ ּבָּ
ָּ הַ  ֲאדֹוןֵאל ֶעְליֹון  ֶרץהָּ ַמִים וְ ׁשּ  .אָּ

יך  כ  ֶר  ֵגֵַֽ֥ן צָּ ֹון ֲאֶשר־מִׁ יֹ֔ רוְך  ֵאָ֣ל ֶעלְּ ובָּ
ֶדִ֑ך  יָּ ל׃בְּ כ ָֽ ר מִׁ ֹו ַמֲעֵׂש  ֶתן־לֵ֥  ַויִׁ

רּוְך ֵאל ֶעְליֹון  יְָּד ַסר ּמָּ שֶׁ ּובָּ , ְרֶריךָּ וֹ ֶאת צךָּ ּבְ
ם  ַתןַאְברָּ ר ִמ  נָּ ללֹו ַמֲעׂשֵ  .ְרכּוׁשוֹ  ּכָּ

ם ֶאל־ַאבְּ  כא חמישי ד   י ַוי ֵ֥אֶמר ֶמֶלְך־סְּ ָ֣ ִ֑ם ֶתן־לִׁ רָּ
הָּ  ֶפש וְּ ְך׃רְּ  ַהֶנֹ֔ ָֽ ח־לָּ  כ  ש ַקָֽ

ַמר ם וֹ ֶמֶלְך ְסד םלְ אָּ יםּתֵ : ַאְברָּ ׁשִ ֲאנָּ , ן ִלי ֶאת הָּ
ְרכֶאת ַקח ְלךָּ וְ   .שׁ וּ הָּ

י  כב  תִׁ מ ֹ֨ ם ֲהרִׁ ד ִ֑ ם ֶאל־ֶמֶָ֣לְך סְּ רָּ  ַוי ֵ֥אֶמר ַאבְּ
י ִ֤ ה   יָּדִׁ הוָּ ֹון ֵאָ֣ל ֶאל־יְּ יֹ֔ ֵנ ה ֶעלְּ ם ק  יִׁ ַמֵ֥  שָּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  וָּ

ַמר  ם אָּ יִָּדי  ֶאת ֲאִני ֵמִרים: םוֹ ֶמֶלְך ְסדלְ ַאְברָּ
ה ֶאל ה בּועָּ ׁשְ ָּ הַ  ֲאדֹוןֶעְליֹון הָּ ֵאל הָּ  'ּבִ ַמִים ׁשּ

ֶרץהָּ וְ   .אָּ
ח  כג  ם־ֶאַק  אִׁ ַעל וְּ ֹוְך־ַנֹ֔ רָֽ ָ֣ד ׂשְּ ַע חוט  וְּ ם־מִׁ אִׁ

י  ר ֲאנִׁ  א ת אַמֹ֔ ל ָ֣ ְִ֑ך וְּ ל־ֲאֶשר־לָּ כׇּ מִׁ
ם׃ ָֽ רָּ י ֶאת־ַאבְּ תִׁ רְּ  ֶהֱעַשֵ֥

ּלֹא  ח ׁשֶ רֹוְך ַנַעלֲאִפּלּו ֶאּקַ  לֹאוְ , ִמחּוט ְוַעד ׂשְ
ח  ל ׁשּום ֶאּקַ ר ִמּכָּ בָּ יָּּךְ ּדָּ ַ ּלֹא , ְלךָּ  ַהׁשּ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ם :אַמרּתֹ  י ֶאת ַאְברָּ ְרּתִ  .ֲאִני ֶהֱעׁשַ
ֶלק   כד  ֵחֹ֨ ים וְּ ֹ֔ רִׁ עָּ ו ַהנְּ לָ֣ כְּ ק ֲאֶשָ֣ר אָּ י ַרֵ֚ ַד  עָּ לְּ בִׁ

ל  כ ָ֣ ֵנר  ֶאשְּ י עָּ ִ֑ תִׁ ו אִׁ כ  לְּ ר הָּ ים ֲאֶשֵ֥ ֲאנָּשִֹׁ֔ הָּ
ם׃ ס ָֽ קָּ ו ֶחלְּ חֵ֥ קְּ ם יִׁ א ֵה  ֵרֹ֔  וַממְּ

ה  חּוץ ִרים שֶׁ ִמּמַ עָּ ְכלּו ַהּנְ ְלֲחמוּ כְּ אָּ ּנִ חּוץ וְ , ׁשֶ
ים מֵ  ׁשִ ֲאנָּ ל הָּ ל ׁשֶ לָּ ָּ י שֶׁ ֵחֶלק ַהׁשּ ְלכּו ִאּתִ  –הָּ

ּכֹל ּוַמְמֵרא ֵנר ֶאׁשְ ם ,עָּ  .ֵהם ִיְקחּו ֶאת ֶחְלקָּ
ת    ש   ר  ים פ   רִׁ ת  ב ְּ ין ה  ֵ ית ב  רִׁ  ב ְּ

ה   ַאַחָ֣ר א טו הוָּ ַבר־יְּ ִ֤ה דְּ יָּ ֶלה הָּ ֵא  ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ׀ ַהדְּ
ם ֹ֔ רָּ ַמֲחֶז ה ֶאל־ַאבְּ ר ַבָֽ ָ֣א ֵלאמ ִ֑ ירָּ  ַאל־תִׁ

ה יֵר ַאחֲ  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ַבר הֶנֱאַמר , ַהּדְ ם  'ּדְ ְלַאְברָּ
ַמְרֵאה  הּבְ ם: ְנבּואָּ ְפַחד ַאְברָּ ֵגן ֲאִני , ַאל ּתִ מָּ
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ם רָּ  י   ַאבְּ כִׁ נ  ַָּ֣֧ן אָּ ֵג ְך מָּ ך   לָֹּ֔ רְּ כָּ ֵבֵ֥ה ׂשְּ ד׃ ַהרְּ א ָֽ ֶליךָּ  מְּ ב, עָּ ר רָּ כָּ  .ְוִיְהֶיה ְלךָּ ׂשָּ
י  ב  ֶתן־לִֹׁ֔ ה  ַמה־תִׁ הוִׁ ִ֤י יְּ נָּ ם ֲאד  רָּ  ַוי ָ֣אֶמר ַאבְּ

וא  י ה  י וֶבן־ֶמֶָ֣שק ֵביתִֹׁ֔ ִ֑ ירִׁ י הֹוֵלְָ֣ך ֲערִׁ כִׁ  נ  אָּ וְּ
ֶזר׃ יֶעָֽ ֶׂשק ֱאלִׁ  ַדֶמֵ֥

ם  ַמרַאְברָּ ן ִליהִ ֱאלֹ  'ה: אָּ ּתֶ ֲאִני ֲהֵרי  !?ים ַמה ּתִ
ִלי מּות ּבְ יִּ  הֹוֵלְך לָּ ן ׁשֶ ַאְחַראי , ַרׁש אֹוִתייּבֵ ְוהָּ

ק ׂשֶ ּמֶ יִתי הּוא ֱאִליֶעֶזר ִמּדַ ק ּבֵ  .ַעל ֶמׁשֶ
ִַַּ֑֧רע  ג  ה זָּ תָּ ַת  א נָּ י ל ֵ֥ ם ֵהָ֣ן לִֹׁ֔ ֹ֔ רָּ ַוי ָ֣אֶמר ַאבְּ

י׃ ָֽ תִׁ ש א  י יֹוֵרֵ֥ ֵנֵ֥ה ֶבן־ֵביתִׁ  הִׁ  וְּ
ם  ַמרַאְברָּ ַתּתָּ  :אָּ ְוִהּנֵה , ןבֵּ ִלי ֲהֵרי לֹא נָּ

יִתי יֹוֵרׁש א ַעלַאְחַראי הָּ   .ִתיוֹ ּבֵ
א  ד  ר ל ֵ֥ יו  ֵלאמ ֹ֔ ִ֤ה ֵאלָּ הוָּ ַבר־יְּ ה דְּ ֵנֹ֨ הִׁ וְּ

יך  ֵמֶעֹ֔ ם  ֲאֶשָ֣ר ֵיֵצָ֣א מִׁ י־אִׁ ִ֑ה כִׁ ך  ֶז שְּ ירָּ יִׁ
ך׃ ֶשָֽ ירָּ וא יִׁ  ה 

ִאיׁש ַהזֶּה: 'ַבר הּדְ  ֶנֱאַמר לוֹ  ְוִהּנֵה לֹא ִייַרׁש  הָּ
א, ךָּ אֹוְת  ְנךָּ  ֶאּלָּ ךָּ הּוא יֵּ שֶׁ ּבִ ִייַרׁש ֵצא ִמּמְ
 .ךָּ אֹוְת 

א  ה  ָ֣א ַויֹוֵצֹ֨ אֶמר  ַהֶבט־נָּ ה ַוי ֹ֨ וצָּ ֹו ַהח  תַּ֜ א 
ם־תוַכ ל  ים אִׁ בִֹׁ֔ ֹוכָּ ר  ַהכָ֣ פ  ה וסְּ מָּ יְּ ַמ  ַהשָּ
ך׃ ֶעָֽ ֶי ה ַזרְּ הְּ ה יִׁ ֹו כ ֵ֥ ִ֑ם ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ תָּ ר א  פ ָ֣ סְּ  לִׁ

ה אֹותֹו  הּוא הֹוִציא ַמרַהחּוצָּ הט ַהבֵּ : ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ
ַמִים ָּ ִביםֶאת ר וֹ ּוְספ ַלׁשּ ִאם ּתּוַכל  – ַהּכֹוכָּ

םר וֹ ִלְספּ  ַמר  !אֹותָּ ךְ : לוֹ אָּ ֶאיךָּ  ִיְהיוּ  ּכָּ  !ֶצֱאצָּ
ה׃ ו  ָֽ קָּ דָּ ֹו צְּ הָּ ל  ֶבֵ֥ שְּ ִ֑ה ַוַיחְּ ן ַביהוָּ ֶהֱאמִׁ  ם  וְּ ן 'הן בַּ יֶהֱאִמ ַאְברָּ ן לֹו ּבֵ ּתֵ יִּ יב ' ַוה, ׁשֶ לֹו ֶהְחׁשִ

ר ִלְזכּותֶאת  בָּ  .ַהּדָּ
ה  ז ששי הוָּ  ָ֣י יְּ ִ֑יו ֲאנִׁ יך  ַוי  אֶמר ֵאלָּ ֲאֶשִ֤ר הֹוֵצאתִֹׁ֨

ֶרץ  ֵ֥ אָּ ךִ֛ ֶאת־הָּ ים לָּ ֶתת לְּ ֹ֔ דִׁ ור ַכׂשְּ ֵמאָ֣
ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ  ַהז  את לְּ

ַמר  ךָּ ֵמאּור אֹוְת  הֹוֵצאִתישֶׁ  'ֲאִני ה :'ה לוֹ אָּ
ֵת  ים לָּ ּדִ ׂשְ ֶרץ ַהזֹּאת ּכַ אָּ  ִלְכּבֹושׁ ת ְלךָּ ֶאת הָּ

הּ   .אֹותָּ
ע  ח  ה ֵאַד  ֵ֥ ה ַבמָּ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ י ַוי אַמִ֑ר ֲאד  ֵ֥ כִׁ

נָּה׃ ֶשָֽ ירָּ  אִׁ
ַמר  םאָּ ְכֵנַע  ֵאיךְ  ,ֱאלִֹהים 'ה: ַאְברָּ ּתַ ֵאַדע ְוֶאׁשְ

הּ  ֶאְכּבֹושׁ שֶׁ   ?אֹותָּ
ֶשת  ט  ֶלֹ֔ ש  ָ֣ה מְּ לָּ י  ֶעגְּ ה לִׁ ֵ֥ חָּ יו קְּ ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָּ 

ָֽל׃ גֹוזָּ ר וְּ ת   ִ֑ש וְּ לָּ ש  ל מְּ ַאָ֣יִׁ ֶל ֶשת וְּ ש  ֵעֵ֥ז מְּ  וְּ
ַמר  ֵבא: לוֹ אָּ ה ְוֵעז  הָּ ה ּוְבִריאָּ ֵמנָּ ה ׁשְ ִלי ֶעְגלָּ

ֵמן ְות ה ְוַאִיל ׁשָּ ֵמנָּ הוֹ ׁשְ ן יֹונָּ  .ר ְוגֹוזָּל ּבֶ
ם   י  תָּ ַבֵתִ֤ר א  ֶלה ַויְּ ל־ֵא  ֹו ֶאת־כׇּ ח־לָ֣ ַקָֽ ָֽ ַויִׁ

ִ֑הו  ַרָ֣את ֵרֵע קְּ ֹו לִׁ ר  תְּ יש־בִׁ ן אִׁ ֵתֵ֥ ֶוְך ַויִׁ ַבתָֹּ֔
ר׃ ָֽ תָּ א בָּ ר ל ֵ֥ פ   ֶאת־ַהצִׁ  וְּ

ה  ֵהִביאהּוא  ל ֵאּלֶ ַתךְ  ּואהוְ לֹו ֶאת ּכָּ ם  חָּ אֹותָּ
ם  עָּ ֶאְמצָּ ל חֵ  ֵהִניחַ וְ ּבְ ִניִצי מּול ּכָּ ֵ , ַהֵחִצי ַהׁשּ
פּ  ַתךְ לֹא הּוא ִרים וֹ ְוֶאת ַהּצִ  .חָּ

ם  יא  תָּ  ב א  ים ַוַיֵשֵ֥ ִ֑ גָּרִׁ ט ַעל־ַהפְּ ַע יִׁ ֵֶַֽ֥רד הָּ ַוֵי
ם׃ ָֽ רָּ  ַאבְּ

ִריםיְָּרדּו עֹופֹות ַעִיט  גָּ ם ֵהִעיף וְ , ַעל ַהּפְ ַאְברָּ
ם  .אֹותָּ

ָ֣ה  יב  לָּ ה נָּפְּ ֵדמָּ  ַתרְּ ֹוא וְּ בֹ֔ ֶמש  לָּ י ַהֶשֹ֨ ִ֤ הִׁ ַויְּ
לָּ ה  ד  ֵ֥ה גְּ ִ֛ה ֲחֵשכָּ ֵנֵ֥ה ֵאימָּ הִׁ ִ֑ם וְּ רָּ ַעל־ַאבְּ

יו׃ ָֽ לָּ ֶלת עָּ ֶפֵ֥  נ 

ק ה ִלׁשְ ְמדָּ ֶמׁש עָּ ֶ ה ַעל וֹ ַהׁשּ ְפלָּ ה נָּ מָּ ַע ְוַתְרּדֵ
ם ַחד  ,ַאְברָּ דֹולְוִהּנֵה ּפַ ְך ּגָּ יו ֵפלוֹ נ ְוחֹוׁשֶ לָּ  .עָּ

ָ֣ר יג  י־ֵג ע כִׁ ַע ֵתַדַּ֜ ד ֹ֨ ם יָּ רָּ  ַאבְּ ָ֣ה  ַוי ָ֣אֶמר לְּ ֶי הְּ ׀ יִׁ
ו  נָ֣ עִׁ ום וְּ ד  ם ַוֲעבָּ ֶהֹ֔ א לָּ ֶרץ  ל ָ֣ ֶאֹ֨ ֲעך  בְּ ַזרְּ

ָֽה׃ נָּ ֹות שָּ ע ֵמא  ַבֵ֥ ִ֑ם ַארְּ תָּ  א 

ַמר ' ה םאָּ ִרים ּדַ : ְלַאְברָּ ֶאיךָּ ִיְהיּו ּגֵ ֱאצָּ ּצֶ ע ׁשֶ
ֶהם  ּלָּ ּה ׁשֶ ֵאינָּ ֶאֶרץ ׁשֶ ֶהםְוִיְהיּו ּבְ ִדים לַ  לָּ ּו נּ יעַ וִ ֲעבָּ

ם ה – אֹותָּ נָּ ע ֵמאֹות ׁשָּ  .ַאְרּבַ
י  יד  ִ֑כִׁ נ  ן אָּ ָ֣ דו דָּ ר ַיֲעב   ַג ם ֶאת־ַהגִֹ֛וי ֲאֶשֵ֥ וְּ

ֹול׃ ֵ֥ש גָּדָֽ כ  רְּ ו בִׁ א  ן ֵיצְּ ַאֲחֵרי־ֵכֵ֥  וְּ
ּפֹוט וְ  ם ַגם ֶאׁשְ עָּ ִדיםשֶׁ ֶאת הָּ , ֵהם ִיְהיּו לֹו ַלֲעבָּ

ְרכוּ ֵהם ְוַאֲחֵרי ֵכן  דֹולֵיְצאּו ּבִ  .ׁש ּגָּ
ר  טו  ֵב  קָּ ֹום תִׁ לִ֑ שָּ יך בְּ ֶת  ֹוא ֶאל־ֲאב  בֵ֥ ִ֛ה תָּ ַאתָּ ה וְּ בֹואְוַאּתָּ מֹוְתךָּ  ּתָּ לֹוםּבְ ׁשָּ ֶאל ֲאבֹוֶתיךָּ  ּבְ
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ה׃ ָֽ ה טֹובָּ ֵ֥ ֵׂשיבָּ תּו  בְּ ּמֵ ֵבר  –ׁשֶ ּקָּ ה ַאֲחֵריּתִ ה ְנִעימָּ  .ִזְקנָּ
ובו ֵהִ֑נָּה  טז  י יָּשָ֣ יעִׁ  בִׁ ֹור רְּ דֵ֥ ֵלִ֛ם וְּ י ל א־שָּ כִׁ 

נָּה׃ֲעוֵ֥   י ַעד־ֵהָֽ רִׁ  ֱאמ   ן הָּ
לּות יָּ ַרק וְ  ְרִביִעי ַלּגָּ הַהּדֹור הָּ י , ׁשּובּו ֵהּנָּ ֲעַדִין ּכִ

ְלמוּ  ֱאמ ֹונֹותועֲ  לֹא ִנׁשְ ַאֲעִניׁש אֹותָּ  ִריוֹ הָּ ם ׁשֶ
ם ח ֶאת ַאְרצָּ  .ְוֶאּקַ

ה יז  ֵנֹ֨ הִׁ ִ֑ה וְּ יָּ ה הָּ טָּ  ה ַוֲעלָּ אָּ ֶמש  בָֹּ֔ י ַהֶשֹ֨ ִ֤ הִׁ  ַויְּ
ין  ר ֵב  ַבֹ֔ ש ֲאֶשָ֣ר עָּ יד ֵאֹ֔ ָ֣ ַלפִׁ ן  וְּ שָּ ַתנִ֤ור עָּ

ֶלה׃ ֵאָֽ ים הָּ ֵ֥ זָּרִׁ  ַהגְּ

ה וְ  ְקעָּ ֶמׁש ׁשָּ ֶ ךְ וֹ יָּה חהְ נִ ַהׁשּ ּנּור ַמֲעֶלה ְוִהּנֵה ּתַ , ׁשֶ
ין  ְברּו ּבֵ יד ֵאׁש עָּ ן ְוַלּפִ ׁשָּ ֵהמֹותעָּ  ֶחְלֵקי ַהּבְ

ה ֵאּלֶ  .הָּ
ִ֛ה  יח  הוָּ ת יְּ ַר  וא כָּ ם ַביָֹ֣ום ַהה  רָּ  ֶאת־ַאבְּ

ֶָ֣רץ  אָּ י  ֶאת־הָּ תִׁ ַתֹ֨ ֲעך  נָּ ַזרְּ ר לְּ ית ֵלאמ ִ֑ ָ֣ רִׁ בְּ
ל  ר ַהגָּד   ֵ֥ הָּ ם ַעד־ַהנָּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ַהָ֣ר מִׁ נְּ את מִׁ ַהז ֹ֔

ת׃ ָֽ רָּ ַהר־פְּ  נְּ

יֹּום ַההּוא ה ה  'ּבַ ׂשָּ ם עָּ םִעם ַאְברָּ , ֶהְסּכֵ
ֶאיךָּ לְ : ְוִהְתַחיֵּב ֶרץ ַהזֹּאת  ֶצֱאצָּ אָּ י ֶאת הָּ ַתּתִ נָּ

ד ר ַהּגָּ הָּ ַהר ִמְצַרִים ַעד ַהּנָּ תוֹ ִמּנְ רָּ  .ל ְנַהר ּפְ

י׃ יט  ָֽ נִׁ מ  ת ַהַקדְּ ֵא  י וְּ זִֹׁ֔ נִׁ ֶאת־ַהקְּ י  וְּ י וְ  ֶאֶרץֶאת  ֶאת־ַהֵקינִׁ ִּ ִנז יִני ְוֶאת ַהּקְ ְדמ ֶאתַהּקֵ  ,ִניוֹ ַהּקַ
זִׁ י  כ  רִׁ ֶאת־ַהפְּ י וְּ ֵ֥ תִׁ ֶאת־ַהחִׁ ים׃וְּ ָֽ אִׁ פָּ רְּ ֶאת־הָּ ִאים וְּ ְרפָּ י ְוֶאת הָּ ִּ ִרז י ְוֶאת ַהּפְ  ,ְוֶאת ַהִחּתִ
י  כא  גָּשִׁ  רְּ ֶאת־ַהגִׁ י וְּ ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ֶאת־ַהָֽ י  וְּ רִׁ ֱאמ  ֶאת־הָּ וְּ

י׃ ס ָֽ בוסִׁ ֶאת־ַהיְּ  וְּ
ֱאמ י ְוֶאת וֹ ְוֶאת הָּ ׁשִ ְרּגָּ ַנֲעִני ְוֶאת ַהּגִ ִרי ְוֶאת ַהּכְ

 .בּוִסיַהיְּ 
ת    ש   ר  ר פ   ג   ה 

ִּ֛ה  א טז לָּ ֹו וְּ ה לִ֑ דָּ  א יָּלְּ ם ל ֵ֥ ֹ֔ רָּ ַרי  ֵאֶָ֣שת ַאבְּ ׂשָּ וְּ
ָֽר׃ גָּ ּה הָּ ֵ֥ מָּ ית ושְּ רִׁ  צְּ ה מִׁ ֵ֥ חָּ פְּ  שִׁ

ה לוֹ  ם לֹא יְָּלדָּ ת ַאְברָּ ַרי ֵאׁשֶ ה וְ , ְוׂשָּ ְיתָּ ּה הָּ לָּ
ר גָּ ּה הָּ מָּ ה ִמְצִרית ּוׁשְ ְפחָּ  .ׁשִ

י  ב  נִׁ ַרִ֤ א ֲעצָּ ֵנה־נִָּ֞ ם הִׁ רָּ  י ֶאל־ַאבְּ ַרַּ֜ אֶמר ׂשָּ ַות ֹ֨
ה   הוָּ י יְּ י אוַלֵ֥ תִֹׁ֔ חָּ פְּ ֶדת ב א־נָּא  ֶאל־שִׁ ֶלֹ֔ מִׁ

י׃ ָֽ רָּ ֹול ׂשָּ קֵ֥ ם לְּ רָּ  ע ַאבְּ ַמֵ֥ שְּ ֶמִ֑נָּה ַויִׁ ֶנ ה מִׁ בָּ  אִׁ

ַרי  הׂשָּ ְמרָּ םלְ  אָּ ה: ַאְברָּ ׁשָּ ַבּקָּ ַנע  'הִהּנֵה , ּבְ מָּ
י  ּנִ הּבֹא , ֶדתלֶ לָּ ִמּמֶ ׁשָּ ַבּקָּ ִתי ּבְ ְפחָּ אּוַלי  ,ֶאל ׁשִ

ה ּנָּ ן ִמּמֶ ם ! ִיְהֶיה ִלי ּבֵ ַמע ַאְברָּ ַר ׁשָּ  .יְלקֹול ׂשָּ
ִ֤ר  ג  גָּ ם ֶאת־הָּ רָּ  ֶשת־ַאבְּ י ֵאָֽ ַרָ֣ ח ׂשָּ ַקִ֞ ַותִׁ

ים  ֹ֔ נִׁ ֶָׂ֣שר שָּ ֵקץ  ֶע ּה מִׁ תָֹּ֔ חָּ פְּ ית  שִׁ רִׁ צְּ ַהמִׁ
ִּ֛ה  תָּ ן א  ֵתֵ֥ ִַ֑ען ַותִׁ נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ ם בְּ רָּ  ֶבת ַאבְּ ֶשֵ֥ לְּ

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ ֹו לְּ ּה לֵ֥ ישָּ  ם אִׁ ֵ֥ רָּ ַאבְּ  לְּ

ם  ת ַאְברָּ ַרי ֵאׁשֶ ה ׂשָּ ְקחָּ ְצִרית לָּ ר ַהּמִ גָּ ֶאת הָּ
ּה  תָּ ְפחָּ ם  ַאֲחֵריׁשִ בּות ַאְברָּ ְ ִנים ְלִהְתַיׁשּ ר ׁשָּ ֶעׂשֶ
ֶאֶרץ  ַנַעןּבְ ה, ּכְ ְתנָּ ּה  ְונָּ ּה אֹותָּ ֲעלָּ ם ּבַ ְלַאְברָּ

ה ָּ ְהֶיה לֹו ְלִאׁשּ ּתִ  .ׁשֶ
ה  ד  תָּ ֹ֔ רָּ י הָּ ָ֣ ֶרא  כִׁ גָּ ר ַוַתִַ֑הר ַוֵתֹ֨ א ֶאל־הָּ ב ֵ֥ ַויָּ

ּה  תָּ  רְּ בִׁ ל גְּ ׃ַוֵתַקֵ֥ ֵעיֶנָֽיהָּ  בְּ
א ר  הּוא ּבָּ גָּ יֹוןְוִהיא ֶאל הָּ ה ְלֵהרָּ ן  ,ִנְכְנסָּ יוָּ ּכֵ

השֶׁ  ֲאתָּ יֹוןשֶׁ  רָּ ה ְלֵהרָּ הּ גְּ  ִהיא ִנְכְנסָּ  ִבְרּתָּ
ה תָּ זְּ ֵעיֶניהָּ  ִהְתּבַ  .ּבְ

ֶל   ה  י עָּ ָ֣ סִׁ ם֮ ֲחמָּ רָּ ַרָ֣י ֶאל־ַאבְּ אֶמר ׂשָּ יך  ַות ֹ֨
ך  ֵחיֶקֹ֔ י  בְּ תִׁ חָּ פְּ י שִׁ ַתִ֤תִׁ י נָּ כִׁ  נ  י אָּ ָ֣ ֶרא  כִׁ ַוֵתֹ֨

י  ֵ֥ הוָּ ה ֵבינִׁ ט יְּ פ ֵ֥ שְּ ִ֑יהָּ יִׁ ֵעיֶנ ל בְּ ֵאַק  ה וָּ תָּ ֹ֔ רָּ הָּ
 וֵביֶנָֽׄיך׃

ה ְמרָּ ַרי  אָּ םלְ ׂשָּ ה :ַאְברָּ ִגיעָּ ִהיא  ְכבֹוִדיבִּ  ַהּפְ
ְתךָּ  מָּ ַאׁשְ יֲאִני  !ּבְ ַתּתִ ֵחיְק  ֶאת נָּ ִתי ּבְ ְפחָּ  ,ךָּ ׁשִ

ה  ֲאתָּ יֹון ִהיא רָּ ה ְלֵהרָּ ִהיא ִנְכְנסָּ זֵּ ׁשֶ ִתי יְוִהְתּבַ
ֵעיֶניהָּ  ּפֹוט  'ה, ּבְ יִני ּוֵבינְ ִיׁשְ  .ךָּ ּבֵ

ֵתְך   ו  חָּ פְּ ִ֤ה שִׁ ֵנ י הִׁ ַר  ם ֶאל־ׂשָּ ַּ֜ רָּ אֶמר ַאבְּ ַוי ֹ֨
ָ֣הָּ  ַעֶנ ְך ַותְּ ִַּ֑֧יִׁ ֵעינָּ ֹוב בְּ י־לָּ ּה ַהטָ֣ ְך ֲעׂשִׁ ֵדֹ֔ יָּ בְּ

׃ ֶנָֽיהָּ פָּ ח מִׁ ַר  בְּ י ַותִׁ ַרֹ֔  ׂשָּ

ַמר  ם אָּ ַרילְ ַאְברָּ י  :ׂשָּ יֵָּדְך ֲעׂשִ ֵתְך ּבְ ְפחָּ ִהּנֵה ׁשִ
ּה  ֵעינַ ּטוֹ כַּ לָּ ַרי ,ִיךְ ב ּבְ הּ  ׂשָּ ה אֹותָּ ילָּ ּפִ ְוִהיא  ִהׁשְ

ה ְרחָּ ה ּבָּ ּנָּ  .ִמּמֶ
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ם  ז  יִׁ ִ֛ה ַעל־ֵעֵ֥ין ַהַמ  הוָּ ַא ְך יְּ ּה ַמלְּ אִָּ֞ צָּ מְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ור׃ ֶרְך שָֽ ֶדֵ֥ ן בְּ ַע יִׁ ִ֑ר ַעל־הָּ בָּ דְּ  ַבמִׁ

ּה  'ַמְלַאְך ה א אֹותָּ צָּ ִים מָּ ַעל ַיד ַמְעַין ַהּמַ
ר ְדּבָּ ּמִ ְעַין , ּבַ ה ַעל ַיד ַהּמַ חֹולֹות ֲחלּוצָּ ֶרְך ּבְ ּדֶ ּבַ

ר ׁשּור  .ְלִמְדּבַ
את  ח  ֶזֵ֥ה בָּ  י־מִׁ י ֵאָֽ ַרִ֛ ת ׂשָּ ַחֵ֥ פְּ ר שִׁ גִָּ֞ ר הָּ ַוי אַמ 

י  תִֹׁ֔ רְּ בִׁ ַרָ֣י גְּ ֵני  ׂשָּ פְּ אֶמר מִׁ י ַות ִּ֕ ָ֣נָּה ֵתֵלִ֑כִׁ אָּ וְּ
ַחת׃ ַרָֽ י ב  כִׁ  נ   אָּ

הּ  ַמראָּ  ַרי: לָּ ְפַחת ׂשָּ ר ׁשִ גָּ את ּבָּ  ֵאיֹפהמֵ , הָּ
ן  ה ?ַאּתְ הֹוֶלֶכתּוְלאָּ ְמרָּ ֲאִני ּבֹוַרַחת  :ִהיא אָּ
 ָּ יִמׂשּ ִבְרּתִ  .ַרי ּגְ

י  ט  ובִׁ ה ש  הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ּה  ַמלְּ ַוי ִ֤אֶמר לָּ
׃ יהָּ ֶדָֽ ַחת יָּ ַענִׁ י ַתֵ֥ תְּ הִׁ ֵתְִ֑ך וְּ רְּ בִׁ  ֶאל־גְּ

ּה  ַמר לָּ ְך ֶוֱהִיי  ִחְזִרי :'ַמְלַאְך האָּ ִבְרּתֵ ֶאל ּגְ
ה פּופָּ חְ  ּכְ  .יהָּ ּתֶ ּתַ

ה  י  ֶב  ה ַארְּ ֵ֥ בָּ ה ַהרְּ הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ּה  ַמלְּ ַוי ִ֤אֶמר לָּ
ב׃ ר ֵמר ָֽ ֵפ  סָּ א יִׁ ל ֵ֥ ְִ֑ך וְּ ֵע  ֶאת־ַזרְּ

ּה  ַמר לָּ ה ְמאֹוד ֶאת : 'ַמְלַאְך האָּ ַאְרּבֶ
פְ  ַאִיְך ְולֹא ִיּסָּ  .בוֹ ֵמר וּ רֶצֱאצָּ

ּה   יא  ה ַוי ִ֤אֶמר לָּ רָּ  ְֵַֽ֥ך הָּ נָּ ה הִׁ הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ַמלְּ
ֵעֹ֔  מָּ שְּ מֹו  יִׁ את שְּ ִ֤ רָּ קָּ תְּ ֵבִ֑ן וְּ ַלָ֣דְּ י  אל וְּ

הוָּ ה ֶאל־עׇּ  ע יְּ ַמֵ֥ י־שָּ ָֽ ֵיְַָֽֽך׃כִׁ  נְּ

ּה  ַמר לָּ ְנִסיַאּתְ ּתִ : 'ַמְלַאְך האָּ יֹוןלְ  ּכַ , ֵהרָּ
ן י הֶאת ְרִאי ְק ִת וְ , ְוֵתְלִדי ּבֵ ֵעאל ּכִ מָּ מֹו ִיׁשְ  'ׁשְ

ַמע  ְך ׁשָּ ּוםאֹותָּ  .ַצֲעֵרךְ  ִמׁשּ
ל  יב  ַיֵ֥ד כ   ל וְּ ֹו ַבכ ֹ֔ ם יָּדָ֣ ֹ֔ דָּ ֶיה  ֶפֶָ֣רא אָּ הְּ ָֽ וא יִׁ הִ֤ וְּ

ן׃ כ ָֽ שְּ יו יִׁ ל־ֶאחָּ  ֵנֵ֥י כׇּ ַעל־פְּ ֹו וְּ  בִ֑
ֶרא ם ּדֹוֶמה ְלַחיַּת ּפֶ דָּ הּוא יִָּריב , ְוהּוא ִיְהֶיה אָּ

םכֻּ  ִעם םוְ  ּלָּ יו יָּגּורּו וְ , יִָּריבּו ִאּתוֹ  ֻכּלָּ אָּ ְלַיד ֶצֱאצָּ
ל  ִאים ׁשֶ ֱאצָּ יוַהּצֶ ל ֶאחָּ  .ּכָּ

ה  יג  יהָּ ַאתָּ  ֵבָ֣ר ֵאֶלֹ֔ ה  ַהד  הוָּ א ֵשם־יְּ ִ֤ רָּ קְּ ַותִׁ
י  יתִׁ אִׁ  ם רָּ ה ֲהַגֵ֥ם ֲהֹלִ֛ רָּ  מְּ י אָּ ָ֣ י כִׁ ִ֑ ֵאָ֣ל ֳראִׁ

י׃ ָֽ אִׁ י ר   ַאֲחֵרֵ֥

ה לַ  רהַ  'הִהיא הֹוְדתָּ ַדּבֵ ה ֵאֶליהָּ  ּמְ ְמרָּ ה : ְואָּ ַאּתָּ
יחַ ֵאל  ּגִ ה! רֹוֶאה ּוַמׁשְ ְמרָּ י אָּ אן : ּכִ ם ּכָּ ִאיִתיּגַ  רָּ

לְּ  ְך ׁשֶ ְלאָּ ִאיתָּ ֶאת ַצֲעִרי, ךָּ ֶאת ַהּמַ רָּ  .ַאֲחֵרי ׁשֶ
ֵנֵ֥ה  יד  י הִׁ ִ֑ אִׁ י ר  ר ַלַח  ֵאֵ֥ ר בְּ ֵאֹ֔ ָ֣א ַלבְּ רָּ ַעל־ֵכן  קָּ

ֶרד׃ ָֽ ין בָּ ש וֵבֵ֥ ֵד   ֵבין־קָּ
ֵאר  האָּ ֵכן ִנְקְר לָּ  ֵאר ַלַחי ר'ַהּבְ ֵאר ' – 'ִאיוֹ ּבְ ַהּבְ

ֵאל הַ  רֹוֶאה אֹוִתי ַחילָּ ין ִנְמֵצאת ִהיא וְ , 'ׁשֶ ּבֵ
 .ֵבין ֶצֱאִליםלְ ֶרֶקם 

ם  טו  רָּ  א ַאבְּ ֹ֨ רָּ קְּ ם ֵבִ֑ן ַויִׁ רָּ  ַאבְּ ִ֛ר לְּ גָּ ַוֵת ֶלד הָּ
אל׃ ֵעָֽ מָּ שְּ גָּ ר יִׁ ה הָּ ֵ֥ דָּ נִֹ֛ו ֲאֶשר־יָּלְּ  ֶשם־בְּ

ר  גָּ ה הָּ ןיְָּלדָּ ם ּבֵ נֹו ֶאת שֵׁ  ,ְלַאְברָּ ה יָּּ שֶׁ ם ּבְ ְלדָּ
ר גָּ ם  הָּ א ַאְברָּ רָּ ֵעאלקָּ מָּ  .ִיׁשְ

ִ֑ים  טז  נִׁ ֵשָ֣ש שָּ נָּ ה וְּ ֵ֥ים שָּ נִׁ מ  ם ֶבן־שְּ ִּ֕ רָּ ַאבְּ וְּ
ם׃ ס ָֽ רָּ ַאבְּ ֵע אל לְּ מָּ שְּ ֵ֥ר ֶאת־יִׁ גָּ ֶלֶדת־הָּ  בְּ

ם  יָּה ְוַאְברָּ מהָּ ן ׁשְ ִנים וֹ ּבֶ ׁש ׁשָּ שֶׁ ִנים ְוׁשֵ ר ּכְ גָּ הָּ
ה ם יְָּלדָּ ֵעאל ְלַאְברָּ מָּ  .ֶאת ִיׁשְ

ת    ש   ר  מ ִׁ  פ   ית ה  רִׁ היב ְּ  ל 

ֵתַָ֣שע  א יז נָּ ה וְּ ים שָּ ֵ֥ עִׁ שְּ ם ֶבן־תִׁ ֹ֔ רָּ י ַאבְּ ָ֣ הִׁ ַויְּ
ִ֑ים נִׁ א שָּ ֹ֨ הוַָּּ֜ה ַוֵירָּ ם יְּ רָּ  יו   ַוי ִ֤אֶמר ֶאל־ַאבְּ ֵאלָּ

י־ֵאָ֣ל ֵיֵ֥ה ֲאנִׁ ַנ י ֶוהְּ פָּ ַהֵלְֵ֥ך לְּ תְּ י הִׁ ים׃ ַשַדֹ֔ ָֽ מִׁ  תָּ

ם  יָּה ַאְברָּ ִניםהָּ ע ׁשָּ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ן ּתִ  'ה ,ּבֶ
ה ּלָּ ם לְ  ִהְתּגַ ַמר ַאְברָּ ל יָּכֹול ֲאִני ֵאל :לוֹ ְואָּ , ּכָּ

ַכי  ֵלךְ  ְדרָּ ֵלמּותּבִ ׁשְ  !ּבִ
ך   ב  ה אֹותְּ ֶבֵ֥ ַארְּ ִַּ֑֧ך וְּ ָ֣י וֵביֶנ י ֵבינִׁ יתִׁ  רִׁ ֵ֥ה בְּ נָּ ֶאתְּ וְּ

ד׃ א ָֽ ד מְּ א ֵ֥ מְּ  בִׁ
ה יִני ּוֵביְנךָּ  ְוֶאֱעׂשֶ יֶאת ּבֵ ּלִ ִרית ׁשֶ ם ַהּבְ , ֶהְסּכֵ
ה  ֶאיךָּ ְוַאְרּבֶ  .ְמאֹוד ְמאֹוד ֶאת ֶצֱאצָּ

ֹו  ג  תִ֛ ר אִׁ ַדֵבֵ֥ ִ֑יו ַויְּ נָּ ם ַעל־פָּ רָּ  ל ַאבְּ פ ֵ֥ ַויִׁ
ר׃ ים ֵלאמ ָֽ  ֱאֹלהִׁ 

ם  ַפלַאְברָּ יו נָּ נָּ ה ַעל ּפָּ ֲחוָּ ּתַ ר ּדִ ֱאלִֹהים  ,ְוִהׁשְ ּבֵ
ַמרִאּתֹו   :ְואָּ

ֹון  ד  ב ֲהמֵ֥ ַא  יתָּ לְּ יִִּׁ֕ הָּ ְִ֑ך וְּ תָּ י אִׁ יתִׁ  רִׁ ֵנֵ֥ה בְּ י הִׁ ִּ֕ יִהּנֵה ֲאנִׁ ּלִ ִרית ׁשֶ ם ַהּבְ ְהֶיה ,ךָּ ִאּתְ  ֶהְסּכֵ ב ְלאָּ  ּתִ
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ם׃ ָֽ ים גֹויִׁ ים ַרּבִ ל ַעּמִ  .ׁשֶ
ִ֤ה  ה  יָּ הָּ ִ֑ם וְּ רָּ ך  ַאבְּ מְּ ֹוד ֶאת־שִׁ א עִ֛ ֵרֵ֥ קָּ ל א־יִׁ וְּ

ם  ֹון גֹויִׁ  י ַאב־ֲהמֵ֥ ִ֛ ם כִׁ הָֹּ֔ רָּ ך  ַאבְּ מְּ שִׁ
יך׃ ָֽ ַתתִׁ  נְּ

ם ְמךָּ ַאְברָּ ֵרא עֹוד ׁשִ ְמךָּ , ְולֹא ִיּקָּ ִיְהֶיה ׁשִ
ם הָּ י , ַאְברָּ ה אֹוְתךָּ ּכִ ים אָּ ֲאִני עֹוׂשֶ ב ְלַעּמִ
ים  .ַרּבִ

יך  ו  ַתתִׁ  ד ונְּ א ֹ֔ ד מְּ א ָ֣ מְּ ך  בִׁ תְּ י א ָֽ ִ֤ ֵרתִׁ פְּ הִׁ וְּ
או׃ ךֵ֥ ֵיֵצָֽ מְּ ים מִׁ כִׁ  לָּ ִ֑ם ומְּ גֹויִׁ  לְּ

ה  ֶאיךָּ ַאְרּבֶ ה ְוֶאעֱ , ְמאֹוד ְמאֹוד ֶאת ֶצֱאצָּ ׂשֶ
ים ֵמֶהם ךָּ וְ , ַעּמִ ִכיםֵיְצאּו ִמּמְ  .ְמלָּ

י  ז שביעי יתִַּׁ֜ רִׁ י ֶאת־בְּ תִֹׁ֨ מ  ין ַוֲהקִׁ ך וֵבֹ֨ ָ֣י וֵביֶנ  ֵבינִׁ
ִ֑ם  ית עֹולָּ ָ֣ רִׁ בְּ ם לִׁ תָּ  ר  ד  יך לְּ ֲעך  ַאֲחֶרִ֛ ַזרְּ

יך׃ ֲעך  ַאֲחֶרָֽ ַזרְּ לְּ ים וָֽ אֹלהִֹׁ֔ ך  ֵלָֽ יִֹ֤ות לְּ הְּ  לִׁ

ה יֶאת  ְוֶאֱעׂשֶ ּלִ ִרית ׁשֶ ם ַהּבְ יִני ּוֵבינְ  ֶהְסּכֵ ךָּ ּבֵ
ֶאיךָּ  ּוֵבין ל ַאֲחֶריךָּ  ֶצֱאצָּ כָּ ִרית – תוֹ רוֹ דּ הַ  ּבְ  ּבְ
ֶאְהֶיה ,תִנְצִחי ֶאיךָּ ּולְ  ֵלאלִֹהים ְלךָּ  ׁשֶ  ֶצֱאצָּ

 .ַאֲחֶריךָּ 
ךֶּ֠  ח  י לְֶּּ֠ ָ֣ נַָּתתִׁ יך ֵאָ֣ת וְּ ֲעךֹ֨ ַאֲחֶרַּ֜ ַזרְּ ׀ ֶאֶָ֣רץ  ולְּ

ַז ת  ַען ַלֲאח  ַנֹ֔ ל־ֶאֶָ֣רץ כְּ יך ֵאֵ֚ת כׇּ ֶר  ג  מְּ
ים׃ ָֽ ם ֵלאֹלהִׁ ֶה  י לָּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ ִ֑ם וְּ  עֹולָּ

ן ֶאיךָּ ְלךָּ ּולְ  ֶאּתֵ אָּ ת ַאֲחֶריךָּ אֶ  ֶצֱאצָּ ֶרץ הָּ
ּה  ר ּבָּ ה ּגָּ ַאּתָּ ְהֶיה אֶ  –ׁשֶ ּתִ ַנַען ׁשֶ ל ֶאֶרץ ּכְ ת ּכָּ

ם ֲאֻחזְָּתךָּ  ֶהם ֵלאלִֹהים ְוֶאְהֶיה, ְלעֹולָּ  .לָּ
ה  ט  ַאתָּ  ם וְּ הָֹּ֔ רָּ ים  ֶאל־ַאבְּ ַוי ִ֤אֶמר ֱאֹלהִׁ

יך  ֲעךֵ֥ ַאֲחֶר  ַזרְּ ִ֛ה וְּ ר ַאתָּ מ ִ֑ שְּ י תִׁ ָ֣ יתִׁ רִׁ ֶאת־בְּ
ם׃ ָֽ תָּ ר  ד   לְּ

ַמר ֱאלִֹהים  םלְ אָּ הָּ ה  :ַאְברָּ מֹור ּתִ ַאּתָּ  ַעלׁשְ
י ם ִאּתִ ה וְ  ,ַהֶהְסּכֵ ֶאיךָּ ַאּתָּ ל בְּ ַאֲחֶריךָּ  ֶצֱאצָּ כָּ

 .תוֹ רוֹ דּ הַ 
ם  י  י  וֵבָ֣יֵניֶכֹ֔ ו ֵבינִׁ ר  מְּ שְּ י ֲאֶשָ֣ר תִׁ יתִִׁ֞ רִׁ ז ָ֣את בְּ

ֶכ ם  ֹול לָּ מֵ֥ ֲעך  ַאֲחֶרִ֑יך הִׁ ין ַזרְּ וֵבֵ֥
ר׃ ָֽ ל־זָּכָּ  כׇּ

ם  ֶזה יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַהֶהְסּכֵ ֶאיךָּ ּבֵ ַאֲחֶריךָּ  ֶצֱאצָּ
ְמרּו  ׁשְ ּתִ יו ׁשֶ לָּ מּול –עָּ ר לָּ ל זָּכָּ ֶכם ּכָּ  .לָּ

ֹות  יא  אָ֣ יָּה  לְּ הָּ ֶכִ֑ם וְּ ַלתְּ רְּ ַׂשָ֣ר עׇּ ת בְּ ם ֵא  ֶתִּ֕ ַמלְּ ונְּ
ם׃ ית ֵבינִׁ י וֵביֵניֶכָֽ ֹ֔ רִׁ  בְּ

מּולוּ  ְרַלְתֶכם  ֶאת ּתָּ ר עָּ ׂשַ  ַעלִסיַמן  ִיְהֶיהֶזה וְ ּבְ
םהַ  יִני ּוֵביֵניֶכם ֶהְסּכֵ ּבֵ  .ׁשֶ

ל־זָּכָּ ר  יב  ֶכִ֛ם כׇּ ֹול לָּ מֵ֥ ים יִׁ מִׁ  ָ֣ת יָּ ַנ מ  וֶבן־שְּ
ל  כ ָ֣ ֶסף  מִׁ ַנת־ֶכֹ֨ קְּ ת ומִׁ יִׁ ָ֣יד בָֹּ֔ לִׁ ֵתיֶכִ֑ם יְּ ר  ד  לְּ

וא׃ ֲעך  הָֽ ַזרְּ ָֽ א מִׁ ר ֲאֶשִ֛ר ל ֵ֥  ֶבן־ֵנכָֹּ֔

מּכָּ יָּמּולּו  ן ׁשְ ר ּבֶ ֶכם וֹ ל זָּכָּ ֵלד לָּ ּוָּ יִּ ַנת יִָּמים ׁשֶ
ל  כָּ ְפחָּ , תּדֹורוֹ הַ ּבְ ל ׁשִ ן ׁשֶ ם ּבֵ ְוַגם ֶעֶבד  ְתךָּ ּגַ

ֶכֶסף ִמּכָּ  ה ּבְ ְקנָּ ּנִ ֵאינֹו ִמ ׁשֶ ֶאיךָּ צֶּ ל ַעם ַאֵחר ׁשֶ  .ֱאצָּ
ֹול יג  מ  ֶפִ֑ך  הִׁ ָ֣ת ַכסְּ ַנ קְּ ך  ומִׁ יד ֵביתְּ ֵ֥ לִׁ ֹול יְּ מִ֛ ׀ יִׁ

ם׃ ָֽ ית עֹולָּ ֵ֥ רִׁ בְּ ֶכ ם לִׁ ַׂשרְּ בְּ י בִׁ ִ֛ יתִׁ רִׁ תָּ ה בְּ יְּ הָּ  וְּ
ְקנָּה מוּ יָּ  ּנִ ֶעֶבד ׁשֶ ה ְוֶאת הָּ ְפחָּ ִ ן ַהׁשּ לּו ֶאת ּבֶ

ֶכֶסף יֶהְסכֵּ הַ ִסיַמן וְ , ּבְ ְרֶכם ִיְהֶיה  ם ִאּתִ ְבׂשַ ּבִ
ם  ִרית ְלֶהְסּכֵ  .תִנְצִחיּבְ

ֵרָ֣ל יד  עָּ ַׂשָ֣ר  וְּ מֹול  ֶאת־בְּ א־יִׁ ר ֲאֶשִ֤ר ל ָֽ ׀ זָּכָּ 
וא ֵמַעֶמִ֑יהָּ  ִ֛ה ַהֶנֵֶ֥פש ַההִׁ  תָּ רְּ כְּ נִׁ ֹו וְּ תֹ֔ לָּ רְּ עׇּ

ר׃ ס י ֵהַפָֽ יתִׁ  רִׁ  ֶאת־בְּ

ֵרל ר עָּ תֹו ּלֹ שֶׁ  – ְוזָּכָּ ְרלָּ ר עָּ ׂשַ  –א ִיּמֹול ֶאת ּבְ
ֶפׁש ַהִהיא  אַבדַהּנֶ י ְך ִמּתוֹ  ּתֹ ּה ּכִ ֵהֵפר הּוא ַעּמָּ

ִמיֶאת   .ֶהְסּכֵ
ת    ש   ר  ק פ   ח  צְּ ת יִׁ ת ֵליד  ֹור  ש   ב ְּ
ךֹ֔  טו  תְּ שְּ ַרָ֣י אִׁ ם ׂשָּ הָֹּ֔ רָּ ים  ֶאל־ַאבְּ ַוי ִ֤אֶמר ֱאֹלהִׁ

א ֵ֥ רָּ קְּ ּה ל א־תִׁ מָּ  ִ֑י ֶאת־שְּ רָּ י ׂשָּ ֵ֥ ה כִׁ רָּ  ּה׃ ׂשָּ ָֽ מָּ  שְּ
ַמר ֱאלִֹהים  םלְ אָּ הָּ ךָּ : ַאְברָּ ּתְ ַרי ִאׁשְ ַאל ׂשָּ

ַר ּתִ  ּה ׂשָּ מָּ א ֶאת ׁשְ י י ְקרָּ ּה ּכִ מָּ הׁשְ רָּ  .ׂשָּ
ך  ֵבִ֑ן  טז  ֶמִ֛נָּה לְּ י מִׁ ַת תִׁ ם נָּ ַגֹ֨ ּה וְּ תָֹּ֔ י א  ָ֣ תִׁ וֵבַרכְּ

ים  ֵכֵ֥י ַעמִׁ  ם ַמלְּ גֹויִֹׁ֔ ָ֣ה לְּ תָּ יְּ ָֽ הָּ יהָּ  וְּ תִֹׁ֨ וֵבַרכְּ
ֵרךְ  ּה  ֲאבָּ ן ִמ אֹותָּ ן ְלךָּ ּבֵ הְוַגם ֶאּתֵ ּנָּ ֵרְך וַ  ,ּמֶ ֲאבָּ
ּה  ֶאיהָּ צֶּ ִמ  ְהיוּ יִּ שֶׁ אֹותָּ ים  ֱאצָּ ים  –ַעּמִ ַמְלֵכי ַעּמִ
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ו׃ יָֽ הְּ נָּה יִׁ ֶמֵ֥ ּנָּה מִׁ  .ֵיְצאּו ִמּמֶ
ִ֑ק ַוי ָ֣אֶמר  יז  חָּ צְּ נָּ יו ַויִׁ ִ֛ם ַעל־פָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ פ   ַויִׁ

ה  ֹ֔ רָּ ם־ׂשָּ ֹ֨ אִׁ ד וְּ ֵלֹ֔ וָּ נָּה  יִׁ ה־שָּ ָֽ ֶבִ֤ן ֵמאָּ ֹו ַהלְּ ב  לִׁ בְּ
ד׃ נָּ ה ֵתֵלָֽ ים שָּ ֵ֥ עִׁ שְּ  ֲהַבת־תִׁ

ם אַ  הָּ יו וְ ְברָּ נָּ ַפל ַעל ּפָּ ַמהּ נָּ ה ְותָּ ֲחוָּ ּתַ ַמר  ִהׁשְ ְואָּ
ִלּבוֹ  ןַהִאם ְלבֶ : ּבְ ֵלד ּבֵ ה ִיּוָּ נָּ ה ׁשָּ ִאם ְוהַ ! ?ן ֵמאָּ

ה שֶׁ  רָּ הִהיא ׂשָּ נָּ ִעים ׁשָּ ׁשְ ת ּתִ ֵלד ּבַ  !?ּתֵ
ו  יח  ים לֵ֥ ִ֑ ֱאֹלהִׁ ם ֶאל־הָּ הָּ  רָּ ַוי ֵ֥אֶמר ַאבְּ

ֶנָֽיך׃ פָּ ֶיֵ֥ה לְּ חְּ ֵע אל יִׁ מָּ שְּ  יִׁ
ם  הָּ ַמר ַאְברָּ ֵאי ַהְלַואי שֶׁ : םֱאלִֹהילָּ אָּ ֱאצָּ ּצֶ
ֵעאל  מָּ ֶניךָּ  ִיְחיוּ ִיׁשְ  !ְלפָּ

ֶלִֶ֤דת  יט  ך  י  תְּ שְּ ָ֣ה אִׁ רָּ ל  ׂשָּ ים ֲאבָּ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלהִׁ 
י  ֹ֨ תִׁ מ  ִ֑ק ַוֲהקִׁ חָּ צְּ ֹו יִׁ מ  אתָּ ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קָּ ן וְּ ך  ֵבֹ֔ לְּ
ֹו  עֵ֥ ַזרְּ ית עֹולָּ ם לְּ ֵ֥ רִׁ בְּ ֹו לִׁ תִ֛ י אִׁ ֵ֥ יתִׁ רִׁ ֶאת־בְּ

יו׃ ָֽ  ַאֲחרָּ

ַמרֱאלִֹהים  ִהיא : אָּ ה ׁשֶ רָּ ל ׂשָּ ךָּ יֲאבָּ ּתְ ֶלֶדת וֹ ִאׁשְ
ך   ן לְּ קִת וְ  ,ּבֵ מֹו ִיְצחָּ א ֶאת ׁשְ ה ֶאת ! ְקרָּ ְוֶאֱעׂשֶ

יֶהְסכֵּ  ּלִ ִרית ׁשֶ א ִאּתֹו  ם ַהּבְ ְוקָּ  תִנְצִחי ִלְבִריתּדַ
יולְ  אָּ יו ֶצֱאצָּ  .ַאֲחרָּ

תִׁ   כ  ַמעְּ ֵעאל֮ שְּ מָּ שְּ יִׁ לְּ ָ֣הוָֽ ֵנ ֹו  יך  הִׁ ת  י א  תִׁ ׀ ֵבַרָ֣כְּ
ֹו  תִ֛ י א  ֵ֥ ֵריתִׁ פְּ הִׁ ד וְּ א ָ֣ מְּ ֹו בִׁ ת  י א  ֵ֥ ֵביתִׁ רְּ הִׁ וְּ

יו  ַתתִׁ  יד ונְּ ם  יֹולִֹׁ֔ יאִׁ ׂשִׁ ִ֤ר נְּ ׂשָּ ֵנים־עָּ ד שְּ א ִ֑ מְּ
ֹול׃ גֵֹ֥וי גָּדָֽ  לְּ

ֵעאל  מָּ י ִיׁשְ ל ֶאתּוְלַגּבֵ ְתךָּ בַּ  ֲאִני ְמַקּבֵ ׁשְ ִהּנֵה , ּקָּ
י  ַרְכּתִ ִאיםאֹותֹו ּבֵ ן לֹו ֶצֱאצָּ ה  ְוֶאּתֵ ֶאת ְוַאְרּבֶ
יו אָּ יִא שְׁ , ְמאֹוד ְמאֹוד ֶצֱאצָּ ר ְנׂשִ ׂשָּ ם יֵנים עָּ

ּנוּ  ,יֹוִליד ה ִמּמֶ דֹול ְוֶאֱעׂשֶ  .ַעם ּגָּ
ד  כא  ִ֑ק ֲאֶשר֩ ֵתֵלֹ֨ חָּ צְּ ים ֶאת־יִׁ ָ֣ קִׁ י אָּ יתִׁ  רִׁ ֶאת־בְּ וְּ

ֶרת׃ ַאֶחָֽ נָּ ה הָּ ה ַבשָּ ָ֣ד ַהֶזֹ֔ ה  ַלמֹוֵע רָּ ךִ֤ ׂשָּ  לְּ
ל יֶהְסכֵּ ֶאת  ֲאבָּ ּלִ ִרית ׁשֶ ה ם ַהּבְ ק  ֶאֱעׂשֶ ִעם ִיְצחָּ

ָּ שֶׁ  ה ׂשּ ֲאִרירָּ ּתַ ֵלד ְלךָּ ּבַ ה ְך ּתֵ נָּ ָּ ׁשּ ַמן ַהזֶּה ּבַ ּוַבזְּ
ה אָּ  .ַהּבָּ

ים ֵמַע ל  כב  ַָ֣על ֱאֹלהִֹׁ֔ ֹו ַוַי תִ֑ ַדֵבָ֣ר אִׁ ַכ ל לְּ ַויְּ
ם׃ ָֽ הָּ רָּ  ַאבְּ

שֶׁ  ר ִאּתוֹ סִּ ּכְ ק ֱאלִֹהים ,יֵּם ְלַדּבֵ ּלֵ ֵמַעל  ִהְסּתַ
ם הָּ  .ַאְברָּ

ת    ש   ר  ם פ   ה  ר  בְּ י א  ֵ ש  נְּ ת א  ל    מִׁ
ת  כג  ֵאֹ֨ ֹו וְּ נ  ֵעָ֣אל בְּ מָּ שְּ ם ֶאת־יִׁ הַָּּ֜ רָּ ח ַאבְּ ַקֹ֨ ַויִׁ

ֹו  פֹ֔ ָ֣ת ַכסְּ ַנ קְּ ל־מִׁ ֵאת  כׇּ י ֵביתֹו  וְּ יֵדִ֤ לִׁ ל־יְּ כׇּ
ל  מׇּ ִ֑ם ַויַָּּ֜ הָּ רָּ י ֵבָ֣ית ַאבְּ ֵש  ַאנְּ ר בְּ ל־זָּכִָּּ֕ כׇּ
ה  ֶצם  ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ ֶעֹ֨ ם בְּ תָּ  לָּ רְּ ַׂשָ֣ר עׇּ ֶאת־בְּ

ים׃ ָֽ ֹו ֱאֹלהִׁ ת  ר אִׁ ֶבֵ֥  ַכֲאֶשִ֛ר דִׁ

ם ַאבְ  הָּ ַקחרָּ נֹו וְ  לָּ ֵעאל ּבְ מָּ ל  ֶאתֶאת ִיׁשְ ֵניּכָּ  ּבְ
יו וְ  ְפחֹותָּ ַכְסּפוֹ  ֶאתׁשִ ה ּבְ נָּ ּקָּ ִדים ׁשֶ ֲעבָּ ל הָּ ל , ּכָּ ּכָּ

י  ַאְנׁשֵ ר ּבְ יתזָּכָּ ם ּבֵ הָּ ל, ַאְברָּ  עֹורֶאת  ּומָּ
ם  תָּ ְרלָּ יֹּום ַהזֶּה ַעְצמֹו עָּ מֹו ּבַ בֵּ ֱאלִֹהים שֶׁ ּכְ ר ּדִ

 .ִאּתוֹ 
ֹו  כד מפטיר ל  מ  הִׁ ִ֑ה בְּ נָּ ַשע שָּ ֵת  ים וָּ ֵ֥ עִׁ שְּ ם ֶבן־תִׁ הָֹּ֔ רָּ בְּ ַאֹ֨ וְּ

ֹו׃ תָֽ לָּ רְּ ר עׇּ ַׂשֵ֥  בְּ
ם  הָּ יָּה ְוַאְברָּ ה הָּ נָּ ע ׁשָּ ֵתׁשַ ִעים וָּ ׁשְ ן ּתִ לּבֶ ּמָּ ׁשֶ  ּכְ
תוֹ  ֶאת עֹור ְרלָּ  .עָּ

ִ֑ה  כה  נָּ ה שָּ ֵר  ש ֶעׂשְּ ֹלֵ֥ ֹו ֶבן־שְּ נֹ֔ ֵעָ֣אל בְּ מָּ שְּ יִׁ וְּ
ר  ַׂשֵ֥ ת בְּ ֹו ֵא  לֹ֔ מ  הִֹׁ֨ ֹו׃בְּ תָֽ לָּ רְּ  עׇּ

נֹו  ֵעאל ּבְ מָּ יָּה ְוִיׁשְ ה הָּ נָּ ֵרה ׁשָּ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ
לּו  ּמָּ ׁשֶ תוֹ  עֹור ֶאתּכְ ְרלָּ  .עָּ

ִ֑ם  כו  הָּ רָּ ֹול ַאבְּ מ  ה נִׁ ֶצם  ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ ֶעֹ֨ בְּ
ֹו׃ נָֽ ֵע אל בְּ מָּ שְּ יִׁ  וְּ

יֹּום ַהזֶּה ַעְצמוֹ  נוֹ  ּבַ ֵעאל ּבְ מָּ ם ְוִיׁשְ הָּ  .ִנּמֹולּו ַאְברָּ

ַנת־ֶכ ֶסף  כז  קְּ ת ומִׁ יִׁ ָ֣יד בָֹּ֔ לִׁ ֵשִ֤י ֵביתֹו  יְּ ל־ַאנְּ כׇּ וְּ
ֹו׃ פ תָֽ לו אִׁ מ   ִ֑ר נִׁ  ֵמֵאָ֣ת ֶבן־ֵנכָּ

י בֵּ  ל ַאְנׁשֵ ְפח –יתֹו ְוכָּ ֵני ׁשִ יווֹ ּבְ הוְ  תָּ ְקנּו  ֵאּלֶ ּנִ ׁשֶ
ֶכֶסף מִ  ן ַעם ּבְ  .לּו ִאּתוֹ וֹ ִנּמ  – ַאֵחרּבֶ



 ויראפרשת 

 42  

א   ת ַוֵירָּ ש   ר  ים פ   כִׁ א  לְּ מ   ו ר ה  ק   ב ִׁ

וא  א יח הִ֛ ֵרִ֑א וְּ ֵאֹלֵנ י ַממְּ ה בְּ הוָֹּ֔ יו  יְּ א ֵאלָּ ִ֤ ַוֵירָּ
ֹום׃ ם ַהיָֽ ח ֵ֥ ֶהל כְּ א   ב ֶפַתח־הָּ ֵשֵ֥  י 

ה ֶאל  'ה ּלָּ ם ִהְתּגַ הָּ יׁשֹורבַּ ַאְברָּ ל  ּמִ ַמְמֵרא ׁשֶ
שֶׁ  ב ּכְ ֶפַתח הָּ הּוא יָּׁשַ ח אֹוֶהלּבְ  .ם ַהיֹּוםוֹ ּבְ

ים  ב  ָ֣ה ֲאנָּשִֹׁ֔ ֹלשָּ ֵנה  שְּ הִׁ א וְּ רְּ יו  ַוַיֹ֔ ִ֤א ֵעינָּ שָּ ַויִׁ
ם   אתָּ רָּ קְּ ץ לִׁ ִַּ֤֧רׇּ א ַויָּ רְּ ִ֑יו ַוַי  לָּ ים עָּ בִׁ  צָּ נִׁ

ה׃ צָּ רְּ ָֽ חו אָּ ַת  שְּ ֶהל ַויִׁ א ֹ֔ ֶפַָ֣תח הָּ  מִׁ

טֹו  הּוא ֵהִרים הֶאת ַמּבָּ אָּ ל ְורָּ ה וֹ ְוִהּנֵה ׁשְ ׁשָּ
יו נָּ ים עֹוְמִדים ְלפָּ ׁשִ בוּ , ֲאנָּ ִהְתַעּכְ ה ׁשֶ אָּ  הּוא רָּ

ַתח הָּ וְ  ם ִמּפֶ אתָּ ץ ִלְקרָּ ֲחוָּ וְ  אֹוֶהלרָּ ּתַ ה ַעל ִהׁשְ
ה מָּ ֲאדָּ  .הָּ

יך  ג  ֵעיֶנֹ֔ י ֵחן  בְּ ִ֤אתִׁ צָּ א מָּ ם־נָֹּ֨ י אִׁ נָּ  ַוי אַמִ֑ר ֲאד 
ך׃ ֶדָֽ ר ֵמַעֵ֥ל ַעבְּ ֵ֥א ַתֲעב    ַאל־נָּ

ֵעיֵניֶכםִאם ! ַרּבֹוַתי: ַמראָּ  אִתי ֵחן ּבְ צָּ  ,מָּ
ה ׁשָּ ַבּקָּ יכּו ַאל ּתַ  ּבְ ֶכםְמׁשִ ה ֵמַעְבּדְ ְלאָּ  .הָּ

ֵליֶכִ֑ם  ד  ו ַרגְּ ַרֲחצ  ם וְּ יִׁ ַעט־ַמֹ֔ ָ֣א מְּ ח־נָּ ַקָֽ י 
ץ׃ ֵעָֽ ַחת הָּ ו ַתֵ֥ ֲענ  שָּ ָֽ הִׁ  וְּ

ה ׁשָּ ַבּקָּ א ּבְ א יּובָּ ֶאת ֲחצּו ְר ִת ְמַעט ַמִים וְ  ֶאּלָּ
ֲענּו ִת ַרְגֵליֶכם וְ  ָּ ַחת ִמ ׁשּ  .ֵעץלָּ ּתַ

ֶכם  ַאַחָ֣ר  ה  בְּ ו לִׁ ַסֲעדִ֤ ֶחם וְּ ה ַפת־ֶלַּ֜ חָֹּ֨ ֶאקְּ וְּ
ֶכִ֑ם  דְּ ל־ַעבְּ ם ַעָֽ ֶת  ן ֲעַברְּ י־ַעל־ֵכֵ֥ ָֽ רו כִׁ ַתֲעב ֹ֔

׃ תָּ רְּ ַבָֽ ר דִׁ ה ַכֲאֶשֵ֥ ן ַתֲעֶׂש  ו ֵכֵ֥ רֹ֔  ַוי ָ֣אמְּ

ִביא דּו לָּ  ְואָּ ת ֶלֶחם ְוִתְסעָּ ְך וְ ׂשֹוַבע ּפַ ַאַחר ּכָּ
יכוּ ּתַ  ן , ְמׁשִ יוָּ ֶכםּכֵ ם ַעל ַיד ַעְבּדְ ר ֲעַבְרּתֶ בָּ ּכְ  ,ׁשֶ

ה: ְמרוּ אָּ ֵהם  ֲעׂשֶ ְך ּתַ ְרּתָּ  מוֹ כְּ , ּכָּ ּבַ ּדִ  .ׁשֶ
ִ֑ה  ו * רָּ ה ֶאל־ׂשָּ ֱהלָּ א   ִ֛ם הָּ הָּ רָּ ַמֵה ר ַאבְּ ַויְּ

ֶלת  ַמח ס ֹ֔ ים  ֶקָ֣ אִׁ ש סְּ ֹלִ֤ י שְּ ִ֞ אֶמר ַמֲהרִׁ ַוי  
ֹות׃ גָֽ י ע  ֵ֥ י ַוֲעׂשִׁ ושִׁ  ל 

ם  הָּ הלְ  אֹוֶהלֵהר לָּ ִמ ַאְברָּ רָּ ַמר, ׂשָּ ַמֲהִרי : ְואָּ
ל ֶקַמח  (ִליֶטר 2016כ  ) ׁש ְסִאיםוֹ לּוְקִחי ׁשָּ  ׁשֶ

י ֵמֶהם , ֶלתוֹ ס ם ַוֲעׂשִ י אֹותָּ ּתֹותְולּוׁשִ  .ֲעגּולֹות ּפִ
ר ז  קָּ  ֶאל־ַהבָּ ָ֣ץ וְּ ִ֑ם רָּ הָּ רָּ ח ַאבְּ ַקֹ֨ ר ַויִׁ קַָּּ֜  ֶבן־בָּ

ר  ַמֵה  ַער ַויְּ ֵתָ֣ן ֶאל־ַהַנֹ֔ ְך וָּטֹוב  ַויִׁ ֹות ַרִ֤ ַלֲעׂשֵ֥
ֹו׃ תָֽ  א 

ץ  ם רָּ הָּ רהַ  לאֶ ְוַאְברָּ קָּ טֹוב לָּ  ,ּבָּ ַקח ֵעֶגל ַרְך וָּ
ַתןוְ  ֵרתלַ  נָּ ׁשָּ ִכין  ְוהּוא ִמֵהר, ּמְ  .אֹותוֹ ְלהָּ

ר  ֲאֶשָ֣ר  ח  קָּ ב וֶבן־ַהבָּ לָּ  חָּ ה וְּ אַָּּ֜ ח ֶחמְּ ַקֹ֨ ַויִׁ
הָֽ  ֵניֶהִ֑ם וְּ פְּ ן לִׁ ֵת  ה ַויִׁ ׂשָֹּ֔ ֵמ ד ֲעֵליֶהִ֛ם עָּ וא־ע 

ֵע ץ  ַחת הָּ לו׃ַתֵ֥  ַוי אֵכָֽ

ֵעֶגל לָּ הּוא  ב ְוֶאת הָּ לָּ ה ְוחָּ ֵהִכין שֶׁ ַקח ֶחְמאָּ
ם ֵמד ְליָּ וֹ ְוהּוא ע, ן ִלְפֵניֶהםַת נָּ וְ  ֵעץדָּ ַחת לָּ  ִמּתַ

ֵר   .לוּ כְ אָּ ְוֵהם , םאֹותָּ  תְלׁשָּ
ֶתִ֑ך ַוי  אֶמר  ט * שְּ ָ֣ה אִׁ רָּ ׄיׄו ַאֵי ה ׂשָּ לָֹּ֔ ו ֵאׄ רָ֣ ַוי אמְּ

ֶהל׃ א ָֽ ֵנֵ֥ה בָּ  הִׁ
ּתְ : ְמרּו לוֹ אָּ  ה ִאׁשְ רָּ ן ׂשָּ ַמר? ךָּ ֵהיכָּ ִהּנֵה : אָּ
 .אֹוֶהלּבָּ 

ה  י  ָ֣ת ַחיָֹּ֔ ֵע יך  כָּ וב ֵאֶלֹ֨ שִ֤ ֹוב אָּ אֶמר שָ֣ ַוי  
ַמִַ֛עת  ה ש  ֵ֥ רָּ ׂשָּ ֶתִ֑ך וְּ שְּ ָ֣ה אִׁ רָּ ׂשָּ ן לְּ ֵנה־ֵב  הִׁ וְּ

יו׃ ָֽ וא ַאֲחרָּ הֵ֥ ֶהל וְּ א   ַתח הָּ  ֶפֵ֥

ַמר  דאָּ ְזַמן ֶזהֵאֶליךָּ  ֶאֱחזֹור: ֵמֶהם ֶאחָּ עֹוד  ּבִ ּבְ
ה וְ  נָּ ּתְ ִיְהֶיה ׁשָּ ה ִאׁשְ רָּ ה שׁ ! ןבֵּ ךָּ ְלׂשָּ רָּ ַמַעת וֹ ְוׂשָּ

יָּה שֶׁ  אֹוֶהלֶפַתח הָּ בְּ  ִאישׁ הָּ  .ֵמֲאחֹוֵרי הָּ
ים  יא  ִ֑ מִׁ ים ַביָּ אִׁ  ים בָּ ֹ֔ ֵקנִׁ ה  זְּ רָּ ׂשָּ ִ֤ם וְּ הָּ רָּ ַאבְּ וְּ

ים׃ ָֽ ַרח ַכנָּשִׁ ה א   ֹ֔ רָּ ׂשָּ יָֹ֣ות לְּ הְּ ַדל  לִׁ  חָּ
ה ְזֵקִנים  רָּ ם ְוׂשָּ הָּ ִנים –ְוַאְברָּ ְברּו ֲעֵליֶהם ׁשָּ  עָּ

ה ַמחֲ , ֹותבּ ַר  רָּ ַסק ְלׂשָּ ר ּפָּ ה ּוְכבָּ ם ִנּדָּ זֹור ּדָּ
ים  ׁשִ ֶדֶרְך ַהּנָּ ֲעַדִין ּכְ  .יֹוְלדֹותׁשֶ

י  יב  ר ַאֲחֵרִ֤ ָּ֣ה ֵלאמ ִ֑ בָּ רְּ קִׁ ה בְּ רָּ  ק ׂשָּ ַחֵ֥ צְּ ַותִׁ
ן׃ י זֵָּקָֽ נִׁ  ה ַואד  נָֹּ֔ ָ֣י ֶעדְּ ה־לִׁ תָּ יְּ ָֽ י  הָּ ֹלתִׁ  בְּ

ה  רָּ הׂשָּ ֲחקָּ ה צָּ בָּ ׁשְ ּה ְוחָּ ִלּבָּ ְוִכי ַאֲחֵרי : ּבְ
ַבל יָּׁשּובּו ִלי ְנעּוִרים ּנָּ ֶפַרח ׁשֶ ִתי ּכְ ֲעׂשֵ ּנַ  ֲהֵרי! ?ׁשֶ

ם  ֵקןֲאדֹוִני ּגַ ר זָּ בָּ ם ּכְ הָּ  !ַאְברָּ
ה ֶזה֩  יג  ָ֣מָּ ִ֑ם לָּ הָּ רָּ הוָּ ה ֶאל־ַאבְּ ַמר ַוי ֵ֥אֶמר יְּ םלְ  'האָּ הָּ ה : ַאְברָּ ּמָּ ה לָּ רָּ הׂשָּ בָּ ׁשְ ה ְוחָּ ֲחקָּ : צָּ
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ִ֛ם ֵאֵל ד  נָּ מְּ ף א  ר ַהַאֵ֥ ה ֵלאמ   ַּ֜ רָּ ה ׂשָּ ֲחקָֹּ֨ צָּ
י  ֵ֥ י׃ַוֲאנִׁ תִׁ נְּ  זַָּקָֽ

י ַקְנּתִ ֱאֶמת ֵאֵלד ַוֲהֵרי ֲאִני זָּ  ?ְוִכי ּבֶ

וב  יד  שֵ֥ ד אָּ ִ֑ר ַלמֹוֵעִ֞ בָּ הוָּ ה דָּ ֵלֵ֥א ֵמיְּ פָּ ֲהיִׁ
ן׃ ה ֵבָֽ ֵ֥ רָּ ׂשָּ ֵעֵ֥ת ַחיָּ ה ולְּ  ֵאֶלִ֛יך כָּ

ַנע ֵמה ר 'ְוִכי ִיּמָּ בָּ ְזַמן ! ?ּדָּ ֵאֶליךָּ  ֶאֱחזֹורֶזה ּבִ
ה נָּ עֹוד ׁשָּ ה ִיְהֶיה בֵּ  ,ּבְ רָּ  !ןּוְלׂשָּ

ה טו שני רָּ  ש ׂשָּ ַכֵחֹ֨ י ַותְּ ָ֣ י כִׁ תִׁ קְּ ַח  א צָּ ר ל ֵ֥ ׀  ׀ ֵלאמ ִ֛
ה ַוי ֵ֥אֶמר ֵרִ֑אָּ ׃ יָּ תְּ קְּ ָֽ חָּ י צָּ ֵ֥ א כִׁ  ׀ ל  

ה ִהְכִחי רָּ הְוׂשָּ ה, ׁשָּ ְמרָּ י: ְואָּ ַחְקּתִ י  ,לֹא צָּ ִהיא ּכִ
הּפָּ  ַמר  ,ֲחדָּ ּה אָּ םלָּ הָּ כֹון: ַאְברָּ ן  ,לֹא נָּ ַאּתְ ּכֵ

ְקּתְ  חָּ  !צָּ
ת    ש   ר  דֹם פ   ל סְּ ה ע  ל   פִׁ ת ְּ  ה 

ָ֣י  טז  ֵנ פו ַעל־פְּ קִׁ  ים ַוַישְּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ם  הָּ שָּ מו מִׁ ִ֤ ק  ַויָּ
ם׃ ָֽ חָּ ַשלְּ ם לְּ מָּ  ֵלְֵ֥ך עִׁ ם ה  הָֹּ֔ רָּ בְּ ַאֹ֨ ם וְּ ד ִ֑  סְּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ ם וְ קָּ הָּ ָּ ִק הִ מּו ִמׁשּ , םוֹ ֵעֶבר ְסדלְ פּו יׁשְ
ם ה הָּ םֵלְך וֹ ְוַאְברָּ םאֹותָּ  ְלַלּוֹות ִאּתָּ תָּ יִציאָּ  .ם ּבִ

מְּ   יז  ִ֑ר ַהָֽ מָּ ר ַויהוָּ ה אָּ ם ֲאֶש  הָֹּ֔ רָּ ַאבְּ י  ֵמָֽ ַכֶסִ֤ה ֲאנִׁ
ה׃ ֶׂשָֽ ֵ֥י ע   ֲאנִׁ

ַמר 'ה ם ֶאת: אָּ הָּ יר ֵמַאְברָּ ֶ  ַמה ְוִכי ַאְסּתִ ֲאִני ׁשּ
הוֹ ע  !?ׂשֶ

ֹול יח  ֹוי גָּד  גֵ֥ ִ֛ה לְּ ֶי הְּ ָֽ י ֹו יִׁ ם הָּ הָֹּ֔ רָּ בְּ ַאֹ֨ ום  וְּ צִ֑ עָּ וְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל גֹוֵיֵ֥י הָּ ֹו כ   כו־בֹ֔ רְּ בְּ ֹ֨ נִׁ  וְּ

םמֵ  ֲהֵרי הָּ צּום ֵיֵצא ַאְברָּ דֹול ְועָּ ם ּגָּ ְרכּו , עָּ ְוִיְתּבָּ
ְזכּותֹו  לּבִ י הָּ  ּכָּ םַעּמֵ  .עֹולָּ

מַ֩  יט  יו לְּ תִׁ  ַדעְּ י יְּ ָ֣ ִ֤יו כִׁ נָּ ה ֶאת־בָּ ַצֶוַּ֜ ר יְּ ֩ ֲאֶשֹ֨ ַען
רו   מְּ ָֽ שָּ יו וְּ ֹ֔ ֶאת־ֵביתֹו  ַאֲחרָּ ה וְּ הוָֹּ֔ ֶדֶָ֣רְך יְּ

יא  ִ֤ בִׁ ַען הָּ ַמ  ִ֑ט לְּ פָּ שְּ ה ומִׁ קָּ  דָּ ֹות צְּ ַלֲעׂשֵ֥
יו׃ ָֽ לָּ ר עָּ ֶב  ת ֲאֶשר־דִׁ ם ֵאֵ֥ הָֹּ֔ רָּ ה  ַעל־ַאבְּ הוָּ  יְּ

יו ְוֶאת ל ֲאִני מֹוִדיע נָּ ַצּוֶה ֶאת ּבָּ יְּ ֵדי ׁשֶ ֹו זֹאת ּכְ
יו ְלַהְזִהיר ְחּתֹו ַאֲחרָּ ּפַ ְמרּו ֶאת אֹותָּ  ִמׁשְ ׁשְ יִּ ם ׁשֶ

ֶרְך ה ט 'ּדֶ ּפָּ ה ּוִמׁשְ קָּ ה, ַלֲעׂשֹות ְצדָּ ֵדי ׁשֶ יִָּביא  'ּכְ
ם  הָּ ֶ  ַמה ֶאתְלַאְברָּ  .ִהְבִטיַח לוֹ ׁשּ

ה  כ  רָּ  ם ַוֲעמ  ד ֵ֥ ת סְּ ה ַזֲעַקִ֛ הוָֹּ֔ ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ד׃ א ָֽ ה מְּ דָּ  בְּ י כָּ ֵ֥ ם כִׁ אתָֹּ֔ טָּ ַחֹ֨ ה וְּ ִ֑בָּ י־רָּ  כִׁ

ַמר 'ה ֻלּנֹות ַעל ְסד: אָּ ה וֹ ם ַוֲעמוֹ ַזֲעַקת ַהּתְ רָּ
ה דֹולָּ ֶהם, ּגְ ּלָּ ֲעֵברֹות ׁשֶ  .ְמאֹוד ֲחמּורֹות ְוהָּ

רְּ   כא  ה ֵאָֽ אָּ ֵ֥ ִּ֛ה ַהבָּ תָּ ַצֲעקָּ ה ַהכְּ ֶאֹ֔ ֶארְּ ָ֣א וְּ ה־נָּ דָּ
ו ׂשָ֣ י עָּ ה׃ ֵאַל  עָּ ָֽ א ֵאדָּ ם־ל   אִׁ ִ֑ה וְּ לָּ  ׀ כָּ

ֵכן יוֵאֵרד  לָּ ׂשוּ  :ְוֶאְרֶאה ַעְכׁשָּ ֵכן עָּ מֹו  ִאם אָּ ּכְ
ְתלֹוְנִנים ֵאַלי ּמִ ם – ׁשֶ ה אֹותָּ –ְוִאם לֹא , ֲאַכּלֶ

ם ַחיִָּּבים ֵאינָּ  .ֵאַדע ׁשֶ
ה  כב  מָּ ד ִ֑ ו סְּ כ  ים ַוֵילְּ שִֹׁ֔ ֲאנָּ ם  הָּ שָּ נִ֤ו מִׁ פְּ ַויִׁ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ד לִׁ ֵמ  נו ע  ם עֹוֶדֵ֥ הָֹּ֔ רָּ בְּ ַאֹ֨  וְּ
ים  ׁשִ ֲאנָּ ם וְ ּפָּ הָּ ָּ עֹוד  םוֹ ִלְסדְלכּו הָּ נּו ִמׁשּ ּבְ
ם  הָּ ר ֵמדוֹ ע ֲעַדִיןַאְברָּ  .'ִלְפֵני ה ּוְמַדּבֵ

ַגֵ֥ש כג  יק  ַויִׁ ה ַצדִׁ  ֶפֹ֔ סְּ ם ַוי אַמִ֑ר ַהַאָ֣ף תִׁ הָּ  רָּ ַאבְּ
ע׃ ָֽ שָּ ם־רָּ  עִׁ

ם  הָּ ׁש ַאְברָּ ִמידְוִכי : ַמראָּ וְ ִנּגַ ׁשְ יק ִעם  ּתַ ַצּדִ
ע ׁשָּ  !?רָּ

ִ֑יר  כד  עִׁ ֹוְך הָּ תָ֣ ם בְּ יקִׁ  ים ַצדִׁ ֵ֥ שִׁ ִ֛ש ֲחמִׁ י ֵי אוַלֵ֥
ַמִַ֛ען  ֹום לְּ קֹ֔ ָ֣א ַלמָּ שָּ ל א־תִׁ ֶפה  וְּ סְּ ַהַאִ֤ף תִׁ

ים  ֵ֥ שִׁ ּה׃ֲחמִׁ ָֽ בָּ רְּ קִׁ ר בְּ ם ֲאֶשֵ֥ יקִׁ   ַהַצדִׁ

יִק  ים ַצּדִ ִ ִעיראּוַלי ֵיׁש ֲחִמׁשּ תֹוְך הָּ ְוִכי , ים ּבְ
ם ִמיד אֹותָּ ׁשְ רְולֹא ּתְ  ּתַ קֹום בִּ  ַוּתֵ  ִבילשְׁ ַלּמָּ
יִק  ּדִ ים ַהּצַ ִ הּ שֶׁ ם יֲחִמׁשּ תֹוכָּ  !?ּבְ

ת כה  ָ֣ ךַּ֜ ֵמֲעׂש  ה לְּ לָּ לִֹׁ֨ ית  חָּ ִ֤ מִׁ הָּ ה לְּ ָ֣ר ַהֶז  בָּ ׀ ַכדָּ
ִ֑ע  שָּ רָּ יק כָּ ֵ֥ה ַכַצדִׁ  יָּ הָּ ע וְּ שָֹּ֔ ם־רָּ יק  עִׁ ַצדִׁ
ה  א ַיֲעֶׂש  ֶרץ ל ֵ֥ אָֹּ֔ ל־הָּ ֵפט  כׇּ ְך ֲהש  ה לָֹּ֔ ָ֣לָּ לִׁ חָּ

ט׃ ָֽ פָּ שְּ  מִׁ

ה ְלךָּ לַ  ִלילָּ ר ַהזֶּהוֹ ֲעשׂ חָּ בָּ ּדָּ יק , ת ּכַ ִמית ַצּדִ ְלהָּ
ע ׁשָּ יק שֶׁ , ִעם רָּ ּדִ ֵנשׁ ּצַ מֹו  ֵיעָּ עּכְ ׁשָּ ה, רָּ ִלילָּ ! ךָּ לְ  חָּ

ל ֵפט וֹ ׁשּ הַ  ַהִאם ל הָּ ׁשֶ םּכָּ ט  עֹולָּ ּפָּ ה ִמׁשְ לֹא ַיֲעׂשֶ
 !?ֶצֶדק

ים  כו  ֵ֥ שִׁ ם ֲחמִׁ ד ִ֛ סְּ א בִׁ ֵ֥ צָּ ם־ֶאמְּ ה אִׁ הוָֹּ֔ ַמר 'הַוי ָ֣אֶמר יְּ א בִּ : אָּ יִק וֹ ְסדִאם ֶאְמצָּ ים ַצּדִ ִ ם ים ֲחִמׁשּ
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ל־ כׇּ י לְּ אתִׁ ֵ֥ נָּׂשָּ ִ֑יר וְּ עִׁ ֹוְך הָּ תָ֣ ם בְּ יקִׁ   ַצדִׁ
ם׃ ָֽ ֹום ַבֲעבורָּ ק   ַהמָּ

ִעיר  תֹוְך הָּ רּבְ קֹום  ֲאַוּתֵ ל ַהּמָּ םְלכָּ ִבילָּ ׁשְ  .ּבִ

י   כז  תִׁ לְּ ִ֤א הֹוַאֹ֨ ֵנה־נָּ ם ַוי אַמִ֑ר הִׁ הָּ  רָּ ֵַ֥ען ַאבְּ ַוַי
ֶפר׃ ֵאָֽ ר וָּ ֵ֥ פָּ י עָּ כִׁ  נ  אָּ י וְּ נָֹּ֔ ַדֵבָ֣ר ֶאל־ֲאד   לְּ

ם  הָּ ה ַאְברָּ נָּ ַמרעָּ יךְ : ְואָּ ה ַאְמׁשִ ׁשָּ ַבּקָּ ִכיִתי ּבְ י זָּ  ּכִ
רְלַד  אֲ  ַלְמרֹות ,'ה ֶאל ּבֵ ר ַרק ִניׁשֶ פָּ  .ֵאֶפרוְ  עָּ

וַלֶּ֠  כח  ה אֶּ֠ שָֹּ֔ ם  ֲחמִׁ יקִׁ ים ַהַצדִׁ ִ֤ שִׁ ון ֲחמִׁ רִ֞ סְּ י ַיחְּ
ִ֑יר  עִׁ ל־הָּ ה ֶאת־כׇּ שָּ  ית ַבֲחמִׁ ֵ֥ חִׁ ֲהַתשְּ
ם  ָ֣א שָֹּ֔ צָּ ם־ֶאמְּ ית אִׁ חִֹׁ֔ א ַאשְּ אֶמר  ל ָ֣ ַוי ֹ֨

ה׃ ָֽ שָּ ים ַוֲחמִׁ עִׁ  בָּ  ַארְּ

ים מֵ אּוַלי ַיְחְסרּו  ִ יִק ֲחִמׁשּ ּדִ היַהּצַ ָּ ַהִאם , ם ֲחִמׁשּ
ה  ָּ ְגַלל ֲחִמׁשּ ִחית ּתַ ֲחֵסִרים ּבִ ִעירׁשְ ל הָּ ! ?ֶאת ּכָּ

ִעים : לוֹ  רמַ אָּ  ם ַאְרּבָּ א ׁשָּ ִחית ִאם ֶאְמצָּ לֹא ַאׁשְ
ה ָּ  .ַוֲחִמׁשּ

ר אוַלִ֛י  כט  יו  ַוי אַמֹ֔ ַדֵבִ֤ר ֵאלָּ ֹוד לְּ ֶסף עַּ֜ ַוי ֹ֨
אֶמר   ִ֑ים ַוי ֹ֨ עִׁ בָּ ם ַארְּ ון שָּ  אֵ֥ צְּ מָּ ה  יִׁ א ֶאֱעֶׂשֹ֔ ל ָ֣

ים׃ ָֽ עִׁ בָּ ַארְּ ור הָּ  ַבֲעב 

יוהּוא הֹוִסיף  ר ֵאלָּ אּוַלי : ַמראָּ וְ , עֹוד ְלַדּבֵ
ִעים ם ַאְרּבָּ ְצאּו ׁשָּ ַמר לוֹ  ?ִיּמָּ ה: אָּ  ,לֹא ֶאֱעׂשֶ

ִעיםְזכּות בִּ  ַאְרּבָּ  .הָּ
י ֶּ֠  ל  ה ַוֶּ֠ רָּ י  ַוֲאַדֵבֹ֔ נָּ אד  ִַ֤חר ַלָֽ א יִׁ אֶמר ַאל־נִָּ֞

ם ון שָּ  אֵ֥ צְּ מָּ א  אוַלִ֛י יִׁ אֶמר  ל ָ֣ ִ֑ים ַוי ֹ֨ ֹלשִׁ שְּ
ים׃ ָֽ ֹלשִׁ ם שְּ א שָּ  ֵ֥ צָּ ם־ֶאמְּ ה אִׁ  ֶאֱעֶׂשֹ֔

ַמר לוֹ  ה: אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ּלֹא, ּבְ ר ֶאת  ׁשֶ בָּ  'הַיְכִעיס ַהּדָּ
ר ם , ַוֲאַדּבֵ ְצאּו ׁשָּ יםאּוַלי ִיּמָּ לֹוׁשִ ַמר לוֹ  ?ׁשְ : אָּ

ם  א ׁשָּ ה ִאם ֶאְמצָּ יםלֹא ֶאֱעׂשֶ לֹוׁשִ  .ׁשְ
אֶמר  לא  ַדֵבָ֣ר ֶאל־ַוי   י  לְּ תִׁ לְּ ִ֤א הֹוַאֹ֨ ֵנָֽה־נָּ  הִׁ

אֶמר   ים ַוי ֹ֨ ִ֑ רִׁ ם ֶעׂשְּ ון שָּ  אֵ֥ צְּ מָּ י אוַלִ֛י יִׁ נָֹּ֔ ֲאד 
ים׃ ָֽ רִׁ ֶעׂשְּ ור הָּ ית ַבֲעב  חִֹׁ֔ א ַאשְּ  ל ָ֣

ַמר לוֹ  ה: אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ר ֶאל , ּבְ ִכיִתי ְלַדּבֵ , 'הִהּנֵה זָּ
ִרים ם ֶעׂשְ ְצאּו ׁשָּ ַמר לוֹ  ?אּוַלי ִיּמָּ לֹא : אָּ

חִ  ְזכּות ית ַאׁשְ ִריםּבִ ֶעׂשְ  .הָּ
י ֶּ֠  לב  ה ַוֶּ֠ ָ֣ רָּ י  ַוֲאַדבְּ נָּ אד  ִַ֤חר ַלָֽ א יִׁ אֶמר ַאל־נִָּ֞

ִ֑ה  רָּ ם ֲעׂשָּ ון שָּ  אֵ֥ צְּ מָּ ַעם אוַלִ֛י יִׁ ַאְך־ַהַפֹ֔
ה׃ ָֽ רָּ ֲעׂשָּ ור הָּ ית ַבֲעב  חִֹׁ֔ א ַאשְּ אֶמר  ל ָ֣  ַוי ֹ֨

ַמר לוֹ  ה: אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ּלֹא, ּבְ ר ֶאת  ׁשֶ בָּ  'הַיְכִעיס ַהּדָּ
ַעם ר ַרק ַהּפַ ה, ַוֲאַדּבֵ רָּ ם ֲעׂשָּ ְצאּו ׁשָּ  !אּוַלי ִיּמָּ

ַמר לוֹ  ִחית : אָּ ְזכּות לֹא ַאׁשְ הּבִ רָּ ֲעׂשָּ  .הָּ
ר  לג  ַדֵב  ה לְּ לָֹּ֔ ה ַכֲאֶשָ֣ר כִׁ הוָֹּ֔ ֶָ֣לְך יְּ ַוֵי

ֹו׃ מָֽ ק  מְּ ב לִׁ ֵ֥ ם שָּ הָּ  רָּ ַאבְּ ִ֑ם וְּ הָּ רָּ  ֶאל־ַאבְּ
ַלְך  'ה םיֵּם סִּ שֶׁ כְּ הָּ הָּ ר ֶאל ַאְברָּ ם , ְלַדּבֵ הָּ ְוַאְברָּ

ַזר  .מוֹ וֹ ִלְמק חָּ
 
 שלישי

ת   ש   ר  ד פ   ת סְּ יכ   םוֹ ֲהפִׁ

ב ֶּ֠  א יט יָּ ֶרב ַוֶּ֠ ֶעֹ֔ ה  בָּ מָּ ד ֹ֨ ים סְּ ִ֤ כִׁ אָּ י ַהַמלְּ ֵנֹ֨ או שְּ
ם  ַָּ֣֧קׇּ א־לֹוט  ַויָּ ם ַוַירְּ ד ִ֑ ַער־סְּ ַשָֽ ֵשָ֣ב בְּ ֹוט י  ל  וְּ

ם  יִׁ חו ַאַפ  ַתֵ֥ שְּ ם ַויִׁ אתָֹּ֔ רָּ קְּ ה׃לִׁ צָּ רְּ ָֽ  אָּ

ִכים  ְלאָּ ֵני ַהּמַ אוּ ׁשְ ֶעֶרב םוֹ ִלְסד ּבָּ יָּהְולֹוט , ּבָּ  הָּ
ַער ְסדוֹ י ׁשַ ב ּבְ הלֹוט , םוֹ ׁשֵ אָּ ם רָּ ם  אֹותָּ קָּ

ם אתָּ ֲחוָּ וְ , ִלְקרָּ ּתַ יו הִהׁשְ נָּ הַעל הָּ  ַעל ּפָּ מָּ  .ֲאדָּ
ית  ב  א ֶאל־ֵבֹ֨ ורו נֶָּּ֠ י סָ֣ ַנ  ָ֣ה נָּא־ֲאד  ֶנ אֶמר הִׁ ַוי ַּ֜

ינו   לִֹׁ֨ ֶכִ֤ם וְּ דְּ ם  ַעבְּ ֵליֶכֹ֔ ו ַרגְּ ַרֲחצָ֣ וְּ
ו  רָ֣ ֶכִ֑ם ַוי אמְּ כְּ ַדרְּ ֶתָ֣ם לְּ ם ַוֲהַלכְּ ֶת  ַכמְּ שְּ הִׁ וְּ

רְּ   י בָּ ֵ֥ א כִׁ ין׃ל ֹ֔ ָֽ ֹוב נָּלִׁ  ח 

ַמר א :אָּ ּנָּ נוּ  ,ַרּבֹוַתי אָּ ה ּפְ ׁשָּ ַבּקָּ ֶכם לְ  ּבְ ֵבית ַעְבּדְ
ה  ְילָּ ימוּ ַרְגֵליֶכם ֶאת ֲחצּו ִתְר וְ ִליׁשֹון ַהּלַ ּכִ ְוַתׁשְ

ּבֹוֶקר  ֶכם ְוֵתְלכוּ ּבַ א !לֹא :לוֹ  ְמרוּ אָּ  !ְלַדְרּכְ  ֶאּלָּ
הִנישַׁ  ְילָּ ְרחֹוב ן ַהּלַ  .ּבָּ

או  ג  ב   יו ַויָּ ָ֣רו ֵאלָֹּ֔ ס  ד ַויָּ א ֹ֔ ָ֣ם מְּ ַצר־בָּ פְּ ַויִׁ
ֹות  ה וַמצֵ֥ ֶתֹ֔ שְּ ֶהם  מִׁ ִַ֤עׂש לָּ ֹו ַוַי ֶאל־ֵביתִ֑

לו׃ ה ַוי אֵכָֽ פָּ   אָּ

ֶהם הּוא ִהְפִציר נוּ ֵהם , ְמאֹוד ּבָּ יו וּ  ּפָּ אּו בָּ ֵאלָּ
ה  הׂשָּ עָּ הּוא , ֵביתוֹ לְ  ּתֶ ֶהם ִמׁשְ ה וְ לָּ פָּ ַמּצֹות אָּ

 .לוּ כְ אָּ ְוֵהם 
כָּ  ֶט֮  ד  שְּ ם  ֶרם֮ יִׁ ד  ֵשִ֤י סְּ יר ַאנְּ עִַּׁ֜ י הָּ ֵשֹ֨ ַאנְּ בו  וְּ

ל־ ן כׇּ ַעד־זֵָּקִ֑ ַנ ַער וְּ ת מִׁ יִׁ ַסָ֣בו ַעל־ַהַבֹ֔  נָּ
ב ִלְפֵני ּכַ יקּו ִלׁשְ ִהְסּפִ י  ,ׁשֶ ִעיר ַאְנׁשֵ י הָּ ַאְנׁשֵ
יפוּ ם וֹ ְסד ַער ְוַעד זֵָּקן ֶאת ִהּקִ ִית ִמּנַ ל  – ַהּבַ ּכָּ
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ה׃ ֶצָֽ קָּ עָּ ם מִׁ ם  הָּ עָּ ֶצההָּ ִעיר ִמּקְ  .הָּ
ֹו ַאֵי ה  ה  רו לֹ֔ ו ֶאל־לֹוט  ַוי ָ֣אמְּ אִ֤ רְּ קְּ ַויִׁ

ה  לָּ ִ֑יְּ או ֵאֶל יך ַהלָּ ֵ֥ ים ֲאֶשר־בָּ ִ֛ ֲאנָּשִׁ הָּ
ם׃ ָֽ תָּ עָּ ה א  ֵנדְּ ינו וְּ יֵאָ֣ם ֵאֵלֹ֔  הֹוצִׁ

ים  ֵאיֹפה :ְמרּו לוֹ אָּ לֹוט וְ לְ ְראּו קָּ ֵהם  ׁשִ ֲאנָּ הָּ
אּו ֵאֶליךָּ ַהלַּ שֶׁ  הּבָּ  ם ֵאֵלינּו ְוֵנַדעאֹותָּ  אהֹוצֵ  ?ְילָּ

ֲעׂשֹות ם ַמה ּלַ  !ִאּתָּ
ַגֵ֥ר  ו  ֶלת סָּ ַהֶד  ה וְּ חָּ ֹוט ַהֶפִ֑תְּ ַוֵיֵצ א ֲאֵלֶהִ֛ם ל 

יו׃ ָֽ  ַאֲחרָּ
ַת לַ א ֲאֵלֶהם צָּ יָּ לֹוט  ַגר וְ ח ּפֶ ֶלת  ֶאתסָּ ַהּדֶ
יו  .ַאֲחרָּ

עו׃ ז  ֵרָֽ י תָּ ֵ֥א ַאַח  ַמרוְ  ַוי אַמִ֑ר ַאל־נָּ ה  !ַאַחי :אָּ ׁשָּ ַבּקָּ עַאל ּבְ ֲעׂשּו רָּ  !ּתַ
עו   ח  א־יָּדְּ ֹות ֲאֶשִ֤ר ל ָֽ נ  ֵתָ֣י בָּ י שְּ א לִַּׁ֜ ֵנה־נָֹּ֨ הִׁ

ו  ם ַוֲעׂשָ֣ ֶהן  ֲאֵליֶכֹ֔ ִ֤א ֶאתְּ ה־נָּ יאָּ ָֽ יש אֹוצִׁ ֹ֔ אִׁ
ֵעיֵניֶכִ֑ם  ֹוב בְּ ן ַכט  ֶהֹ֔ ֵאל  לָּ ים הָּ ִ֤ ֲאנָּשִׁ ק לָּ ַרֶּ֠

ל  ֵצֵ֥ או בְּ י־ַעל־ֵכֵ֥ן בָּ  ָֽ ר כִׁ בָֹּ֔ ו דָּ ַאל־ַתֲעׂשָ֣
י׃ ָֽ תִׁ רָּ  ק 

ה ׁשָּ ַבּקָּ י, ּבְ ּתֵ ְ א ּלֹ שֶׁ נֹות ּבָּ  ִהּנֵה ֵיׁש ִלי ׁשְ  אוּ ִנׂשּ
ן אֹוִציא, ְלִאישׁ  ה אֹותָּ ׁשָּ ַבּקָּ ַוֲעׂשּו  ֲאֵליֶכם ּבְ
ֶהן ֵעיֵניֶכם ל  ּטֹוב ּבְ ל, ּכַ ים  ֲאבָּ ׁשִ ֲאנָּ הלָּ ֵאּלֶ ַאל  הָּ

ֲעׂשוּ  ר ּדָּ ׁשּום  ּתַ י ֵהם בָּ אּו ּכִ ֵרחַ ּבָּ ֵצל  ְלִהְתאָּ ּבְ
ִתיוֹ ק  .רָּ

ו ט  רָ֣ ִ֤ד  ַוי אמְּ ֶאחָּ רו  הָּ אמְּ ה ַוי ָֽ אָּ לְּ ׀ ֶגש־הָּ 
ך   ע לְּ ַרֵ֥ ה נָּ ֹוט ַעתִָּּ֕ פֹ֔ ט שָּ פ ָ֣ שְּ גור  ַויִׁ א־לָּ ָֽ בָּ

ד  א ֹ֔ לֹוט  מְּ יש בְּ ִ֤ אִׁ ו בָּ רֹ֨ צְּ פְּ ו ֵמֶהִ֑ם ַויִׁ ש  גְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ֶלת׃ ָֽ ר ַהדָּ ב ֵ֥ שְּ  לִׁ

ְמרּו לוֹ  ה ֵלךְ  :אָּ ְלאָּ ד ִאישׁ  :ְמרוּ אָּ ! הָּ א  ַרק ֶאחָּ ּבָּ
גּור  ר ַמְנִהיגלָּ נוּ וֹ א ּוְכבָּ יועַ  !?תָּ ה ְלךָּ  ְכׁשָּ ַנֲעׂשֶ

ר לָּ מֵ  יֹוֵתר ַרע ַעל ְמאֹוד  וּ צחֲ ֵהם לָּ  !ֶהםֲאׁשֶ
בּ נִ וְ  ,לֹוטל עַ  –ִאיׁש הָּ  ׁשּו ִלׁשְ ֶלת ֶאתר וֹ ּגְ  .ַהּדֶ

יאו  י  בִׁ  ם ַויָּ ֹ֔ דָּ ים  ֶאת־יָּ ֲאנָּשִׁ ָֽ ו הָּ חִ֤ לְּ שְּ ַויִׁ
ֶלת  ֶאת־ַהֶד  ה וְּ תָּ ִ֑יְּ ם ַהבָּ ֹוט ֲאֵליֶה  ֶאת־לִ֛

ָֽרו׃ גָּ  סָּ

ִכים ְלאָּ יטוּ  ַהּמַ ִביאּו ֶאת לֹוט הֵ וְ  ְיֵדיֶהםֶאת  הֹוׁשִ
הֲאֵליֶהם ַהבַּ  ְגרוּ וְ  ,ְיתָּ ֶלת סָּ  .ֶאת ַהּדֶ

ים  יא  ֲאנָּשִִׁ֞ ֶאת־הָּ ָֽ כו  וְּ ת הִׁ יִׁ ֲאֶשר־ֶפַָ֣תח ַהַב 
א  צ ֵ֥ מְּ ו לִׁ א  לְּ ֹול ַויִׁ ַעד־גָּדִ֑ ן וְּ ט   קָּ ים מִׁ ֹ֔ ֵורִׁ ַבַסנְּ

ַתח׃ ָֽ  ַהפָּ

ים וְ  ׁשִ ֲאנָּ ֶפַתחשֶׁ ֶאת הָּ ִית ּבְ  – ִסְנְורוּ ֵהם  ַהּבַ
טָּ  דֹולִמּקָּ יםהִ ֵהם וְ , ן ְוַעד ּגָּ פּו ֵמִחּפּוׂשִ  ְתַעיְּ
ַתחא ֶאת וֹ ִלְמצ  .ַהּפֶ

ךָ֣  יב  י־לְּ ָֽ ֵ֚ד מִׁ ֹוט ע  ים ֶאל־ל  ֲאנָּשִַּׁ֜ ו הָּ רֹ֨ ַוי אמְּ
ך   ל ֲאֶשר־לְּ כ ֵ֥ יך וְּ ֶתֹ֔ נ  ָ֣יך ובְּ ֶנ ן  ובָּ תָּ ה חָּ פ ֹ֔

ֹום׃ קָֽ ן־ַהמָּ א מִׁ ִ֑יר הֹוֵצ  עִׁ  בָּ

ְמרּו  ִכיםאָּ ְלאָּ ל: לֹוטלְ  ַהּמַ יֵּשׁ ִמי  ּכָּ ד וֹ ְלךָּ ע ׁשֶ
ֶניךָּ  –ּפֹה  ן ּובָּ תָּ לוְ  ,ֶתיךָּ וֹ ּוְבנ חָּ ֶ  כָּ ִעיר ַמה ׁשּ ּבָּ
יְָּּך שֶׁ  ַ קֹוםמֵ הֹוֵצא  – ְלךָּ ׁשּ  !ַהּמָּ

ִ֑ה  יג  ֹום ַהֶז ק  נו ֶאת־ַהמָּ חְּ ים ֲאַנֹ֔ ָ֣ תִׁ חִׁ י־ַמשְּ ָֽ כִׁ
ה  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ ם  ֶאת־פְּ תָּ ִ֤ה ַצֲעקָּ לָּ י־גָּדְּ ָֽ כִׁ

ּה׃ ָֽ ַשֲחתָּ הוָּ ה לְּ נו יְּ ֵחֵ֥ ַשלְּ  ַויְּ

י  קֹום ַהזֶּהִד יִמ ַמשְׁ ֲאַנְחנּו ּכִ י , ים ֶאת ַהּמָּ ּכִ
ֻלּנֹות  ַלח  'הוַ , ֲחמּורֹות 'ה ֲעֵליֶהם ֶאלַהּתְ ׁשָּ

נּו   .אֹותוֹ  דיִמ שְׁ הַ לְ אֹותָּ
ַדֵבָ֣ר יד  ֹוט ַויְּ א לַּ֜ ָ֣יו ַוֵיֵצֹ֨ נָּ ֵחָ֣י  ׀ ֶאל־ֲחתָּ ׀ ֹלקְּ

ה  ֹום ַהֶזֹ֔ קָ֣ ן־ַהמָּ או  מִׁ ומו צְּ אֶמר  קִ֤ יו ַוי ֹ֨ תָּ  נ  בְּ
י  ֵ֥ הִׁ ִ֑יר ַויְּ עִׁ הוָּ ה ֶאת־הָּ ית יְּ ֵ֥ חִׁ י־ַמשְּ ָֽ כִׁ

ָֽיו׃ נָּ ֵעיֵנֵ֥י ֲחתָּ ק בְּ ַצֵח  מְּ  כִׁ

יו א ְוִד צָּ יָּ לֹוט  נָּ ר ֶאל ֲחתָּ ֲעֵלי –ּבֵ יווֹ נבְּ  ּבַ , תָּ
קֹום ַהזֶּהמֵ ְצאּו , קּומוּ  :רמַ אָּ וְ  י , ַהּמָּ ' הּכִ

ִעיר ִחית ֶאת הָּ ל  !ַמׁשְ יו ֲאבָּ נָּ ֵעיֵני ֲחתָּ הּוא ּבְ
ה   .ִמְתלֹוֵצץכְּ ִנְראָּ

ה  טו  לָֹּ֔ מֹו  ַהַשַָ֣חר עָּ ים וכְּ כִׁ  אָּ יצו ַהַמלְּ ֵ֥ אִׁ ַויָּ
ךַּ֜  תְּ שְּ ת־אִׁ ח ֶאָֽ ר קום֩ ַקֹ֨ ֹוט ֵלאמ ִ֑ לָ֣ בְּ
ה  ֶפ  סָּ ת ֶפן־תִׁ א ֹ֔ צָּ מְּ יך  ַהנִׁ ֶתֹ֨ נ  ֵתִ֤י בְּ ֶאת־שְּ וְּ

יר׃ַבֲעוֵ֥   ָֽ עִׁ  ן הָּ

ה לָּ עָּ ִכים  ּוְכׁשֶ ְלאָּ ַחר ַהּמַ ַ לֹוט ֵהִאיצוּ ַהׁשּ  ּבְ
ְמרוּ  י בְּ  :ְואָּ ּתֵ ךָּ ְוֶאת ׁשְ ּתְ ֶתיךָּ וֹ נקּום ַקח ֶאת ִאׁשְ

אשֶׁ  ְמצָּ ֵביְתךָּ ת וֹ ּנִ ֵדי  ּבְ ּלֹא ּכְ ַמדׁשֶ ׁשְ עֲ  ּתֻ ֹון וּבַ
ִעיר  !הָּ
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ּה טז  מָָּ֓ ַמהְּ תְּ ַֽיִׁ ֹו  ַוָֽ יָּדָ֣ ים בְּ ֲאנָּשִַּׁ֜ יקו הָּ ׀ ַוַיֲחזִֹׁ֨
ַלֵ֥ת  ֶחמְּ יו בְּ תָֹּ֔ נ  ֵתָ֣י בְּ ַיד  שְּ ֹו ובְּ ת  שְּ ַיד־אִׁ ובְּ

וץ  חֵ֥ הו מִׁ ח   הו ַוַינִׁ ֵ֥ א  צִׁ ִ֑יו ַוי  לָּ הוָּ ה עָּ יר׃יְּ ָֽ עִׁ  לָּ

ב ים , הּוא ִהְתַעּכֵ ׁשִ ֲאנָּ יָּדֹו ּוְבַיד  ֶהֱחִזיקוּ הָּ ּבְ
י בְּ  ּתֵ ּתֹו ּוְבַיד ׁשְ יו וֹ נִאׁשְ ְגַלל ַרֲחֵמי תָּ יו 'הּבִ לָּ , עָּ

ִעיר אֹותוֹ  וּ חינִּ הִ וְ  אֹותוֹ  יאוּ צִ וֹ הוְ   .ִמחּוץ לָּ
אֶמר   יז  ה ַוי ֹ֨ וצָּ ם ַהח  תַָּּ֜ ם א  יאָֹּ֨ הֹוצִׁ ֩ כְּ י הִׁ ַויְּ

ֵלָ֣ט  מָּ יך הִׁ יט ַאֲחֶרֹ֔ ָ֣ ך ַאל־ַתבִׁ ֶשֹ֔ ַעל־ַנפְּ
ֵל ט  מָּ ה הִׁ רָּ ֵ֥ הָּ ִ֑ר הָּ כָּ ל־ַהכִׁ כׇּ ד בְּ ל־ַתֲעמ   ַאָֽ וְּ

ה׃ ֶפָֽ סָּ  ֶפן־תִׁ

הּו אֹותָּ הֹוִציאשֶׁ כְּ  ַמר , ם ַהחּוצָּ דאָּ ֶאחָּ  :לֹו הָּ
ַרח יט ַנְפשְׁ לְ  ּבְ ּבִ עֲ וֹ חאֲ לַ ךָּ ַאל ּתַ  רוֹ צֶריךָּ ְוַאל ּתַ
ל  כָּ הּבְ ְקעָּ ַרח, ַהּבִ ר ּבְ הָּ ֵדי  לָּ ּלֹא ּכְ ַמדׁשֶ ׁשְ  !ּתֻ

ָֽי׃ יח  נָּ ֹוט ֲאֵלֶהִ֑ם ַאל־נָּ א ֲאד  ַמר  ַוי ֵ֥אֶמר ל  ה  !ַרּבֹוַתי: לֹוט ֶהם לָּ אָּ ׁשָּ ַבּקָּ אְמרּו ּתֹ ַאל ּבְ
הּכָּ   .כָּ

ֵעיֶנ   יט  ךָ֣ ֵחן֮ בְּ דְּ א ַעבְּ צָֹּ֨ א מָּ ֵנה־נֶָּּ֠ ֵדָ֣ל הִׁ יך  ַוַתגְּ
י  ֹ֔ דִׁ מָּ יתָּ  עִׁ ׂשִֹׁ֨ ך  ֲאֶשִ֤ר עָּ דְּ ַהֲחי ֹות ַחסְּ לְּ

ֵלָ֣ט  מָּ הִׁ א אוַכל  לְּ י ל ִ֤ כִׁ  נ  אָּ י וְּ ִ֑ שִׁ ֶאת־ַנפְּ
י׃ תִׁ ַמָֽ עָּ ה וָּ רָּ י הָּ נִׁ ַקֵ֥ בָּ דְּ ה ֶפן־תִׁ רָּ הָֹּ֔  הָּ

ה  ׁשָּ ַבּקָּ ךָּ ִהּנֵה ּבְ ֵעיֶניךָּ ַעְבּדְ א ֵחן ּבְ צָּ יתָּ וְ מָּ ׂשִ עָּ
דֹול י ֶחֶסד ּגָּ יֶהֱחֵייתָּ שֶׁ  ִאּתִ לֹא ַוֲאִני  ,ֶאת ַנְפׁשִ

ר ִלְברֹוחַ אּוַכל  הָּ חֹוק לָּ רָּ ּלֹא  ,הָּ יג אֹוִתיׁשֶ ִ ׂשּ  ּתַ
ה  עָּ רָּ מּותהָּ  .ְואָּ

ה  כ  מָּ נֵ֥וס שָּ  ִ֛ה לָּ בָּ ר  יר ַהז  את קְּ עִֹׁ֨ א הָּ ֵנה־נֶָּּ֠ הִׁ
א  ה ֲהל ֵ֥ מָּ א שָּ  ה נַָּּ֜ טָֹּ֨ לְּ מָּ ִ֑ר אִׁ עָּ צְּ וא מִׁ ָ֣ הִׁ וְּ

י׃ ָֽ שִׁ י ַנפְּ ֵ֥ חִׁ וא ותְּ ִ֛ר הִׁ  עָּ צְּ  מִׁ

ה ׁשָּ ַבּקָּ ִעיר ַהזֹּאת ְקר, ּבְ ה וֹ ִהּנֵה הָּ  ִלְברֹוחַ  ְוַקלבָּ
ם ה ֶאְבַרח, הּנָּ ְקטַ  ְוִהיא ְלׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ ם ּבְ ְולֹא  ,ְלׁשָּ

ִמידּתַ  יוְ  ,הּנָּ ְקטַ  ִהיא ֵריהֲ  – הּ אֹותָּ  וּ ׁשְ  .ְחֶיהּתִ  ַנְפׁשִ
יך ַג ם  כא רביעי ֶנֹ֔ י פָּ ָ֣אתִׁ ֵנה  נָּׂשָּ יו הִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָֹּ֔

יר  עִׁ  י ֶאת־הָּ ֵ֥ כִׁ פְּ י הׇּ ִ֛ תִׁ לְּ בִׁ ִ֑ה לְּ ָ֣ר ַהֶז בָּ ַלדָּ
ר ׃ ֲאֶשֵ֥ תָּ רְּ ַבָֽ  דִׁ

ַמר  יםִהּנֵה  :לוֹ אָּ ם  ִלְרצֹוְנךָּ  ֲאִני ַמְסּכִ רּגַ בָּ ּדָּ  ּבַ
ּלֹא ,ַהזֶּה ִעיר  רֹוסהֱ אֶ  ׁשֶ ְרּתָּ שֶׁ ֶאת הָּ ּבַ ֶליהָּ ּדִ  .עָּ

ֹות  כב  א אוַכל  ַלֲעׂשָ֣ י ל ִ֤ ָ֣ ה כִׁ מָּ ֵלָ֣ט שָֹּ֔ מָּ ַמֵהר  הִׁ
א  ֵ֥ רָּ ה ַעל־ֵכִ֛ן קָּ ִ֑מָּ ֲאך  שָּ ר ַעד־ב  בָֹּ֔ דָּ

יר עִׁ  ֹוַער׃ ֵשם־הָּ  צָֽ

ם ִלְברֹוחַ ַמֵהר ּתְ  י לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות !ְלׁשָּ  ּכִ
ר ַעד  ׁשּום בָּ בּדָּ ּתָּ ם אוֹ ׁשֶ ֵכן, ְלׁשָּ א ֶאת  לָּ רָּ קָּ

ִעיר צֹוַער ם הָּ  .(ָזִעיר – ָצִעיר) הּנָּ טַ ּקְ הַ  – ׁשֵ
א כג  ֵ֥ ֹוט בָּ ל  ִֶ֑רץ וְּ אָּ ָ֣א ַעל־הָּ ֶמש יָּצָּ ה׃ ַהֶש  ֲערָּ ֶמׁש  צ ָֽ ֶ הַהׁשּ ֶרץ ְולֹוט  זְָּרחָּ אָּ יעַ ַעל הָּ  .ַערוֹ ְלצ ִהּגִ
ה  כד  רָּ  ַעל־ֲעמ  ם וְּ ד ִ֛ יר ַעל־סְּ טִׁ  מְּ ה הִׁ ַויהוָּ 

ם׃ יִׁ ָֽ מָּ ן־ַהשָּ הוָּ ה מִׁ ת יְּ ֵאִ֑ש ֵמֵאֵ֥ ית וָּ ָ֣ רִׁ  גׇּפְּ
ֵאׁש וֹ ם ְוַעל ֲעמוֹ ִהְמִטיר ַעל ְסד 'ַוה ְפִרית וָּ ה ּגָּ רָּ

ָּ מֵ  'ֵמֵאת ה  .ַמִיםַהׁשּ
ְך   כה  ַַֽיֲהפ  ים ַוָֽ ָ֣ רִׁ ל ֶאת־ֶהעָּ ֵאֹ֔ ת הָּ ֵא  ל־ וְּ  כׇּ

ַמח  ֶצ  ים וְּ ֹ֔ רִׁ ֵבָ֣י ֶהעָּ שְּ ל־י  ֵאת  כׇּ ִ֑ר וְּ כָּ ַהכִׁ
ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ִרים  ַרסהּוא הָּ  הֶאת ֶהעָּ ֵאּלֶ ל  ֶאתוְ  הָּ הּכָּ ְקעָּ  ַהּבִ
ל י ֶאתוְ  ִרים וֹ ּכָּ ֵבי ֶהעָּ ה ְוֶאתׁשְ מָּ ֲאדָּ  .ֶצַמח הָּ

ַלח׃ כו  יב ֶמָֽ ֵ֥ צִׁ י נְּ הִׁ  ִ֑יו ַותְּ ֹו ֵמַאֲחרָּ ת  שְּ ט אִׁ ּתוֹ  ַוַתֵבֵ֥ ה ִאׁשְ יטָּ יווֹ חאֲ לַ  ִהּבִ הְוהָּ  רָּ הלְ  ְפכָּ בָּ  .ַלחּמֶ מִ  ַמּצֵ
ֹום  כז  קֹ֔ ל־ַהמָּ ֶקר ֶאֹ֨ ם ַבב ִ֑ הָּ  רָּ ֵכֵ֥ם ַאבְּ ַוַישְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ ם ֶאת־פְּ ֵַ֥מד שָּ   ֲאֶשר־עָּ
ם הָּ ים ַאְברָּ ּכִ ַלךְ  ּבֹוֶקרבַּ  ִהׁשְ קֹום לַ  ְוהָּ ַמד שֶׁ ּמָּ עָּ

ם  לׁשָּ ּלֵ  .'ה ִלְפֵני ְלִהְתּפַ
ל־ כח  ל־כׇּ ַעָֽ ה וְּ ֹ֔ רָּ ם  ַוֲעמ  ד  ִ֤י סְּ ֵנ ף ַעל־פְּ ֵק   ַוַישְּ

ר  יט ָ֣ ה  קִׁ לָּ ִ֤ה עָּ ֵנ הִׁ א וְּ רְּ ִ֑ר ַוַי  כָּ ֵנ י ֶאֶָ֣רץ ַהכִׁ פְּ
ן׃ ָֽ שָּ בְּ ר ַהכִׁ יט   קִׁ ֶרץ כְּ אָֹּ֔  הָּ

ִקיף ה וֹ ם ַוֲעמוֹ ְסד ֵעֶברלְ  הּוא ִהׁשְ ל  ֵעֶברּולְ רָּ ּכָּ
ה ְקעָּ ַטח ַהּבִ ה, ׁשֶ אָּ ה  ְורָּ לָּ ןְוִהּנֵה עָּ ׁשָּ ֶרץ  עָּ אָּ הָּ

ןמֹו כְּ  ׁשָּ ן עָּ ְבׁשָּ  .ּכִ
ר  כט  כָֹּ֔ ֵרָ֣י ַהכִׁ ים  ֶאת־עָּ ַשֵחִ֤ת ֱאֹלהִׁ י בְּ הִׁ  ַויְּ

ַשַלִ֤ח  ִ֑ם ַויְּ הָּ רָּ ים ֶאת־ַאבְּ ר ֱאֹלהִׁ  כ ֵ֥ זְּ ַויִׁ
שֶׁ  ִחיתֱאלִֹהים ּכְ ֵרי  ִהׁשְ הֶאת עָּ ְקעָּ ֱאלִֹהים , ַהּבִ
ם זַָּכר הָּ ֶאת לֹוט  הּוא הֹוִציא, ֶאת ַאְברָּ
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ְך   ֲהפ  ה ַבָֽ ֹוְך ַהֲהֵפכָֹּ֔ תָ֣ ֶאת־לֹוט  מִׁ
ֹוט׃ ן לָֽ ֵה  ב בָּ ַשֵ֥ ים ֲאֶשר־יָּ ֹ֔ רִׁ  ֶאת־ֶהָ֣עָּ

ה פֵּ הְ ּמַ הַ מֵ  הָּ כָּ ׁשֶ ִרים  ַרסּכְ רֹוט לּ שֶׁ ֶאת ֶהעָּ ֵהן ּגָּ  .ּבָּ

ת    ש   ר  נֹות לֹוט פ    ב ְּ

י ַויַ֩  ל  ֵתִ֤ ר ושְּ הָּ  ֶָ֣שב בָּ ֹוַער ַוֵי צַּ֜ ֹוט מִׁ ֩ לֹ֨ ַעל
ֹו  מֹ֔ יו  עִׁ תָּ נ  ֶשב  בְּ ֹוַער ַוֵיֹ֨ צִ֑ ֶשֶָ֣בת בְּ א לָּ ֵר  י יָּ ֵ֥ כִׁ

יו׃ ָֽ תָּ נ  י בְּ ֵתֵ֥ וא ושְּ ה ה  ֹ֔ רָּ עָּ  ַבמְּ

ה לֹוט  לָּ בִמּצֹוַער עָּ ֵ י ְוִהְתַיׁשּ ּתֵ ר ּוׁשְ הָּ יו וֹ נבְּ  ּבָּ תָּ
י  ִאּתוֹ  ַחדהּוא ּכִ ֵ ִהְתיַ לְ  ּפָּ צֹוַער בׁשּ הּוא  ,ּבְ

ב בַּ  ֵ ה ִהְתַיׁשּ רָּ עָּ י ִעםּמְ ּתֵ יווֹ נבְּ  ׁשְ  .תָּ
ינו  לא  ָ֣ בִׁ ה אָּ ירָּ  עִׁ ה ֶאל־ַהצְּ ִ֛ ירָּ כִׁ אֶמר ַהבְּ ַות  

ֶרְך  ֶד  ינו כְּ ֵלֹ֔ ֹוא עָּ בָ֣ ֶרץ  לָּ אָֹּ֨ יש ֵאִ֤ין בָּ ֹ֨ אִׁ ן וְּ זֵָּקִ֑
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ  כׇּ

ה ְמרָּ ה אָּ כֹורָּ הלַ  ַהּבְ ִעירָּ ֵקן וְ  :ּצְ ִבינּו זָּ ֵאין אָּ
ֶרץ  אָּ נוּ ִאיׁש ַאף ּבָּ א אֹותָּ ָּ ׂשּ יִּ ל  ֶדֶרךְ כְּ  ׁשֶ ּכָּ
ם עֹולָּ  .הָּ

ֹו  לב  מִ֑ ָ֣ה עִׁ בָּ כְּ שְּ נִׁ ן וְּ ינו ַי ַֽיִׁ ִ֛ בִׁ ה ֶאת־אָּ ֶק  ה ַנשְּ כָֹּ֨ לְּ
ַַָֽֽרע׃ ינו זָּ בִׁ  ֵ֥ה ֵמאָּ ַחֶי  ונְּ

כַּ  ּבֹוִאי ּתֹות ַיִין ְוִנׁשְ ִבינּו ִלׁשְ ן ְלאָּ ֵדי ֹו ּת ִא ב ִנּתֵ ּכְ
ֵלד  ּנֵ ִבינוּ ׁשֶ ִנים ֵמאָּ  .ּבָּ

וא  לג  ה הִ֑ לָּ ָ֣יְּ ן ַבַל יֶהִ֛ן ַי ַֽיִׁ ָּ ֶאת־ֲאבִׁ ין ֶק  ַוַתשְּ
ל א־ יהָּ וְּ בִֹׁ֔ ַכָ֣ב ֶאת־אָּ שְּ ה  ַותִׁ ירָּ כִׁ א ַהבְּ ב ִ֤  ַותָּ

ּה׃ ָֽ קׄומָּ ּה ובְּ בָּ  כְּ שִׁ ע בְּ ַדֵ֥  יָּ

ְתנוּ ֵהן  אֹותֹו ֲאִביֶהן לַ  נָּ הּבְ ּתֹות ַיִין ַלְילָּ  ,ִלׁשְ
ה כֹורָּ ה ַהּבְ ְכבָּ ה ְוׁשָּ אָּ ִביהָּ וְ  ִעם ּבָּ לֹא יַָּדע הּוא אָּ

הּ  תָּ ִכיבָּ ְ הּ ּוִמּקִ  ִמׁשּ תָּ  .ימָּ
ה   לד  ירָּ כִׁ אֶמר ַהבְּ ת ַות ִ֤ ֹ֔ ֳחרָּ מׇּ ָֽ י  מִׁ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

י  ִ֑ בִׁ ֶמש ֶאת־אָּ י ֶא  תִׁ ַכֵ֥בְּ ה ֵהן־שָּ ֹ֔ ירָּ עִׁ ֶאל־ַהצְּ
ֹו  מֹ֔ י עִׁ ָ֣ בִׁ כְּ י  שִׁ אִׁ ה וב ֹ֨ לָּ יְּ ן ַגם־ַהַל  יִׁ נו ַיַּ֜ ֶקֹ֨ ַנשְּ

ַַָֽֽרע׃ ינו זָּ בִׁ  ֵ֥ה ֵמאָּ ַחֶי  ונְּ

ת לְ  ֳחרָּ המָּ כֹורָּ ה  ַהּבְ ְמרָּ הלַ אָּ ִעירָּ  ֲהֵרי :ּצְ
ַכְבּתִ  ִבי ִעםי ֶאֶמׁש ׁשָּ ּתֹות, אָּ ן לֹו ִלׁשְ ם  ִנּתֵ ַיִין ּגַ

ה ּוב ְילָּ ְכִבי וְ ִאי וֹ ַהּלַ ִניםְוֵנֵלד ֹו ּת ִא ׁשִ ִבינוּ  ּבָּ  .ֵמאָּ

ן  לה  יֶה  וא ֶאת־ֲאבִׁ ה ַההִ֛ לָּ ָ֣ם ַבַל יְּ ָּ ַג ין ֶקַּ֜ ַוַתשְּ
ֹו  מֹ֔ ַכָ֣ב עִׁ שְּ ה  ַותִׁ ירָּ עִׁ ם ַהצְּ ִ֤קׇּ ן ַותָּ ִַּ֑֧יִׁ יָּ

ע  ַדֵ֥ ל א־יָּ ּה׃וְּ ָֽ מָּ ק  ּה ובְּ בָּ  כְּ שִׁ  בְּ

ם  אֹותֹו ּגַ ה ּבְ ְתנוּ ֵהן ַלְילָּ ּתֹות ַיִיןֲאִביֶהן לַ  נָּ , ִלׁשְ
ה  ִעירָּ ה ַהּצְ מָּ הקָּ ְכבָּ לֹא יַָּדע הּוא וְ  וֹ ּת ִא  ְוׁשָּ
הּ  תָּ ִכיבָּ ְ הּ  ִמׁשּ תָּ ימָּ  .ּוִמּקִ

ן׃ לו  יֶהָֽ ֹוט ֵמֲאבִׁ ֹות־ל  נָֽ י בְּ ֵתֵ֥ ָּ שְּ ין ַתֲהֶרִ֛ י בְּ  ַוָֽ ּתֵ יֹון ִנְכְנסוּ נֹות לֹוט ׁשְ  .ֵמֲאִביֶהן ְלֵהרָּ
ִ֑ב  ִׁ  ֹו מֹואָּ מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ן ַותִׁ ה  ֵבֹ֔ ירָּ כִׁ ַוֵתִֶ֤לד ַהבְּ

ֹום׃ ב ַעד־ַהיָֽ י־מֹואָּ  ָֽ וא ֲאבִׁ  הֵ֥
ה כֹורָּ ה ַהּבְ ן יְָּלדָּ ה ּבֵ ְראָּ ב ֶאת ְוקָּ מֹו מֹואָּ , ׁשְ
ם הּוא ֲאִבי  עָּ ב הָּ יִָּּמיםשֶׁ מֹואָּ  .ַעד ַהיֹּום ּקַ

ִ֤ה לח  ירָּ עִׁ ַהצְּ וא   וְּ ה ַגם־הִׁ דָּ ָ֣לְּ ן יָּ א ֵבֹ֔ ֵ֥ רָּ קְּ ֹו  ַותִׁ מ  שְּ
ֹום׃ ֹון ַעד־ַהיָֽ ֵנָֽי־ַעמ  י בְּ ֵ֥ וא ֲאבִׁ י הִ֛ ִ֑  ס ֶבן־ַעמִׁ

ה ִעירָּ ן ִהיאם גַּ  ְוַהּצְ ה ּבֵ ה  יְָּלדָּ ְראָּ ן ֶאת ְוקָּ מֹו ּבֶ ׁשְ
י ם  הּוא ֲאִבי, ַעּמִ עָּ יִָּּמיםשֶׁ ַעּמֹון הָּ  .ַעד ַהיֹּום ּקַ

ת    ש   ר  יֶמֶלךְּ  פ    ֲאבִׁ

ֵֶ֥שב  א כ ֶגב ַוֵי ה ַהֶנֹ֔ צָּ ם  ַאָ֣רְּ הָּ רָּ ִ֤ם ַאבְּ שָּ ע מִׁ ַסֹ֨ ַויִׁ
ר׃ ָֽ רָּ גְּ ור ַויָּ ַֽגׇּר בִׁ ש וֵבָ֣ין שִ֑ ֵד   ֵבין־קָּ

ם  ָּ ַסע ִמׁשּ ם נָּ הָּ ֶגב  ְלֶאֶרץַאְברָּ בַהּנֶ ֵ ין  ְוִהְתַיׁשּ ּבֵ
ֵדׁש ּוֵבין ׁשּור וְ  רקָּ ְגרָּ ר ּבִ  .גָּ

ה  ב  ֵ֥ רָּ ִ֛ם ֶאל־ׂשָּ הָּ רָּ י ַוי  אֶמר ַאבְּ תִׁ ֹו ֲאח ָ֣ ת  שְּ אִׁ
ח  ַק  ר ַויִׁ ֹ֔ רָּ ֶלְך  ֶמֶָ֣לְך גְּ יֶמֹ֨ ח ֲאבִׁ ַל  שְּ וא ַויִׁ ִ֑ הִׁ

ה׃ ָֽ רָּ  ֶאת־ׂשָּ

ם  הָּ ַמר ַאְברָּ ּתוֹ  ַעלאָּ ה ִאׁשְ רָּ , "ִהיאִתי וֹ ֲאח" :ׂשָּ
ר וַ  רָּ ַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ּגְ ִליִחיםׁשָּ ַקח ֶאת לָּ וְ  ׁשְ

ה רָּ  .ׂשָּ
ֶלְך  ג  יֶמ  ים ֶאל־ֲאבִׁ ִ֛ א ֱאֹלהִׁ ב   ֹום ַויָּ ַבֲחלָ֣

ָ֣ה  שָּ אִׁ ךֵ֥ ֵמת  ַעל־הָּ נְּ ֹו הִׁ ה ַוי ָ֣אֶמר ל  לָּ ִ֑יְּ ַהלָּ
ַעל׃ ָֽ ֵַ֥לת בָּ ע  וא בְּ הִׁ  תָּ וְּ חְּ ַקֹ֔  ֲאֶשר־לָּ

א ֱאלִֹהים  ֲחלֹום ַהלַּ אֲ לַ ּבָּ הִביֶמֶלְך ּבַ ַמר  ְילָּ ְואָּ
ֶות :לוֹ  יַע ְלךָּ עֹוֶנׁש מָּ ַקְחּתָּ  ַעל ַמּגִ ּלָּ ֶאת ׁשֶ

ה  ָּ ִאׁשּ יהָּ הּ  ּכִ  .ַעלבַּ  ֵיׁש לָּ
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י  ד  נִָּּ֕ ר ֲאד  ב ֵאֶלִ֑יהָּ ַוי אַמִּ֕ ַר  א קָּ ֶלְך ל ֵ֥ יֶמִּ֕ ַוֲאבִׁ
ג׃ יק ַתֲהר ָֽ  ֲהגֵֹ֥וי ַגם־ַצדִׁ 

ֵרבַוֲאִביֶמֶלְך לֹא   ַהִאם !'ה :ַמראָּ וְ  ,ֵאֶליהָּ  ִהְתקָּ
ֲהר םג וֹ ּתַ אי ַעם ּגַ מֹונוּ  ַזּכַ  !?ּכָּ

וא  ה  י הִֹׁ֔ תִׁ י  ֲאח ָ֣ ַמר־לִׁ ָֽ וא אָּ א הִ֤ ֲהל ֹ֨
וא  ֵ֥ יא־ַגם־הִׁ ָֽ הִׁ וא וְּ י הִ֑ ָ֣ חִׁ ה אָּ רָּ  מְּ אָּ

את׃ י ז ָֽ יתִׁ ֵ֥ ׂשִׁ י עָּ ֵ֥ן ַכַפ  י  קְּ נִׁ י ובְּ ִ֛ בִׁ בָּ ם־לְּ תׇּ  בְּ

ַמר ִלי ֲהֵרי  ִהיאְוַגם  ,ִתיוֹ ֲאח ִהיא :הּוא אָּ
ה ְמרָּ ִחיהּוא  :אָּ ת, אָּ יִ וֹ ּוְבִנְקי בלֵ ם וֹ ּבְ ּפַ  םן ּכַ

יִתי זֹאת ׂשִ  !עָּ
ָ֣ם ַוי ֩  ו  ם ַג ים ַבֲחֹל  ֱאֹלהִַּׁ֜ יו הָּ י אֶמר֩ ֵאלָֹּ֨ ִ֤ כִׁ נ  אָּ

את  ָ֣יתָּ ז ֹ֔ ׂשִׁ ך  עָּ בְּ ָֽ בָּ ם־לְּ תׇּ י בְּ ִ֤ י  כִׁ תִׁ עְּ ַדֹ֨ יָּ
ִ֑י  ך  ֵמֲחטֹו־לִׁ י אֹותְּ ִ֛ כִׁ נ  ְך ַגם־אָּ ׂש   ֶאחְּ וָּ

׃ יהָּ ַע ֵאֶלָֽ ֵ֥ ג  נְּ יך לִׁ ַתתִׁ   ַעל־ֵכֵ֥ן ל א־נְּ

ַמר  ֱאלִֹהים  לוֹ אָּ ֲחלהָּ ם אֲ  :םוֹ ּבַ י  ִניּגַ יַָּדְעּתִ
יתָּ זֹאתשֶׁ  ׂשִ תֹום  עָּ י  ֲאִני ַגםוְ ב לֵ ּבְ ַנְעּתִ ךָּ מָּ  ִמּמְ

יֵכן לֹא נָּ לָּ , ִלי ַלֲחטֹוא הּ ַע וֹ ךָּ ִלְנגּ לְ  ַתּתִ  .ּבָּ

וא  ז  יא הֹ֔ ָ֣ י־נָּבִׁ ָֽ יש  כִׁ אִׁ ֶשת־הָּ ֵשִ֤ב ֵאָֽ ה הָּ ַעתָּ  וְּ
יב  ךָ֣ ֵמשִֹׁ֔ ם־ֵאינְּ אִׁ ִ֑ה וְּ ֵי ך  ֶוחְּ ַפֵלֵ֥ל ַבַעדְּ תְּ יִׁ וְּ
ְך׃ ָֽ ל־ֲאֶשר־לָּ כׇּ ה וְּ ות ַאתָּ  מֹ֔ ֹות תָּ י־מָ֣ ע כִׁ  ַדֵ֚

יו ב  ְוַעְכׁשָּ ׁשֵ י  ֶאתהָּ ִאיׁש ּכִ ת הָּ ִביא הּוא ֵאׁשֶ נָּ
ל  ּלֵ ֶליךָּ ְוִיְתּפַ ע , ְוִתְחֶיה עָּ יב ּדַ ְוִאם ֵאיְנךָּ ֵמׁשִ

ל שֶׁ  ה ְוכָּ מּות ַאּתָּ יְָּּך ִמי שֶׁ ּתָּ ַ  .ְלךָּ ׁשּ
א   ח  רָּ קְּ ֶקר ַויִׁ ֶלְך ַבב   יֶמַּ֜ ם ֲאבִׁ ֵכֹ֨ ַוַישְּ

ַדֵבִ֛ר  יו ַויְּ ֹ֔ דָּ ל־ֲעבָּ כׇּ ים לְּ ֵ֥ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ֶאת־כׇּ
ד׃ א ָֽ ים מְּ ֲאנָּשִׁ  ו הָּ אֵ֥ ירְּ ָֽ ֵניֶהִ֑ם ַויִׁ זְּ אׇּ ֶלה בְּ ֵא   הָּ

יםֲאִביֶמֶלְך  ּכִ א, ּבֹוֶקרבַּ  ִהׁשְ רָּ יו קָּ דָּ ל ֲעבָּ , ְלכָּ
ְזֵניֶהםְוִד  אָּ ה ּבְ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ ר ֶאת ּכָּ , ּבֵ
ים וְ  ׁשִ ֲאנָּ ֲחדוּ הָּ  .ְמאֹוד ּפָּ

ֶלְך  ט  יֶמַּ֜ א ֲאבִׁ ֹ֨ רָּ קְּ ֹו ַויִׁ אֶמר לַּ֜ ם ַוי ֹ֨ הָּ  רָּ ַאבְּ לְּ
י־ ָֽ ְך כִׁ י לָֹּ֔ ָ֣אתִׁ טָּ נו  וֶמה־חָּ יתָּ לָֹּ֨ ִ֤ ׂשִׁ  ֶמה־עָּ
ִ֑ה  לָּ ד  ָ֣ה גְּ אָּ י ֲחטָּ תִׁ  ַלכְּ ַעל־ַממְּ ַלִ֛י וְּ ֵהֵב אתָּ עָּ

י׃ ָֽ דִׁ מָּ יתָּ עִׁ ׂשִׁ  ו עָּ ׂשֹ֔ ים  ֲאֶשָ֣ר ל א־ֵיָֽעָּ  ַמֲעׂשִׁ

אֲאִביֶמֶלְך  רָּ ם  קָּ הָּ ַמר ְלַאְברָּ יתָּ  :לוֹ ְואָּ ׂשִ ֶמה עָּ
אִתי  טָּ נּו ּוֶמה חָּ י ְלךָּ לָּ ַרְמּתָּ ִלי ּוְלַמְמַלְכּתִ ּגָּ  ׁשֶ

דֹול ים  ?ֵחְטא ּגָּ יתָּ ּלֹ שֶׁ ַמֲעׂשִ ׂשִ ׂשּו עָּ  !ִליא ֵיעָּ

יתָּ  י  ֹ֔ אִׁ ָ֣ה רָּ ִ֑ם מָּ הָּ רָּ ֶלְך ֶאל־ַאבְּ יֶמ  ַוי ֵ֥אֶמר ֲאבִׁ
ר ַהֶזָֽה׃ ֵ֥ בָּ יתָּ ֶאת־ַהדָּ ׂשִׁ  י עָּ ֵ֥  כִׁ

ַמר ֲאִביֶמֶלְך  םלְ אָּ הָּ ה  :ַאְברָּ ְבּתָּ מָּ ׁשַ יתָּ  חָּ ׂשִ עָּ  ׁשֶ
ר ַהזֶּה בָּ  ?ֶאת ַהּדָּ

ק  יא  י ַרֵ֚ תִׁ רְּ ַמ  י אָּ ָ֣ ם כִׁ הָֹּ֔ רָּ אֶמר  ַאבְּ ַוי ֹ֨
י  ונִׁ ג  ִ֑ה ַוֲהרָּ ֹום ַהֶז ק  ים ַבמָּ ַאָ֣ת ֱאֹלהִֹׁ֔ רְּ ֵאין־יִׁ

י׃ ָֽ תִׁ שְּ ר אִׁ ַבֵ֥  ַעל־דְּ

ַמר  םאָּ הָּ י  :ַאְברָּ ַמְרּתִ י אָּ ֵאיןּכִ ִיְרַאת ֱאלִֹהים  ׁשֶ
קֹום ַהזֶּה ּמָּ ִביל יאֹוִת  ְוַיַהְרגוּ , ּבַ ׁשְ ַקַחת ֶאת ּבִ  לָּ

י ּתִ  .ִאׁשְ
א  יב  ְך ל ָ֣ וא ַא  י  הִֹׁ֔ בִׁ י ַבת־אָּ ִ֤ תִׁ ה ֲאח  נָּ  מְּ ַגם־אׇּ וְּ

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ י לְּ י־לִׁ  הִׁ י ַותְּ ִ֑ מִׁ  ַבת־אִׁ
םְוַגם  ְמנָּ ת  ִהיא – ִתיוֹ ֲאח ִהיא אָּ ןהַ ּבַ ל  ּבֵ ׁשֶ
ִבי ל ,אָּ ל ת בַּ הַ  לֹא ֲאבָּ יׁשֶ הנִ ְוִהיא , ִאּמִ אָּ  .ִלי ׂשְ

ֵבָ֣ית  יג  ים֮ מִׁ י ֱאֹלהִׁ תִׁ  ו א  עָ֣ תְּ י ַכֲאֶש ר הִׁ הִִׁ֞ ַויְּ
י  ר ַתֲעׂשִׁ  ְך ֲאֶשֵ֥ ֵדֹ֔ ָ֣ה ַחסְּ ּה ֶז ַמָ֣ר לָֹּ֔ א  י  וָּ בִׁ אָּ
ה  מָּ ֹוא שָֹּ֔ קֹום  ֲאֶשָ֣ר נָּבָ֣ ל־ַהמָּ י ֶאִ֤ל כׇּ ִ֑ דִׁ מָּ עִׁ

וא׃ י הָֽ ֵ֥ חִׁ י אָּ י־לִׁ  רִׁ מְּ  אִׁ

ה אֹוִתיֱאלִֹהים שֶׁ כְ וּ  ִבי ֶהְגלָּ ית אָּ י, ִמּבֵ ַמְרּתִ  אָּ
הּ  י שֶׁ  ַהֶחֶסדֶזה  :לָּ ֲעׂשִ יּתַ ל – ִאּתִ כָּ קֹום  ּבְ מָּ
ם בֹוא ּנָּ שֶׁ  ַליִאְמִרי ְלׁשָּ ִחי הּוא" :עָּ  ".אָּ

ים   יד  דִׁ ר ַוֲעבָּ קָּ  אן ובָּ ֶלְך צ ָ֣ יֶמַּ֜ ח ֲאבִׁ ַקֹ֨ ַויִׁ
ת  ֹו ֵא  ֶָ֣שב לֹ֔ ִ֑ם ַויָּ הָּ רָּ ַאבְּ ן לְּ ֵת  ת ַויִׁ ח ֹ֔ פָּ ושְּ

ֹו׃ תָֽ שְּ ה אִׁ ֵ֥ רָּ  ׂשָּ

חלָּ ֲאִביֶמֶלְך  פָּ ִדים ּוׁשְ ר ַוֲעבָּ קָּ , תוֹ ַקח צֹאן ּובָּ
ַתן ם ְונָּ הָּ יבהּוא וְ , ְלַאְברָּ ה  ֶאתלֹו  ֵהׁשִ רָּ ׂשָּ

ּתוֹ   .ִאׁשְ
ִ֑יך  טו  ֶנ פָּ י לְּ צִׁ  ֵנֵ֥ה ַארְּ ֶלְך הִׁ יֶמֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ֲאבִׁ

ב׃ ֵעיֶנ יך ֵשָֽ ֹוב בְּ  ַבטֵ֥
ַמר ֲאִביֶמֶלךְ  ֶניךָּ  :אָּ ב, ִהּנֵה ַאְרִצי ְלפָּ ֵאיֶזה בְּ  ׁשֵ

ּטֹוב קֹום ׁשֶ ֵעיֶניךָּ  מָּ  .ּבְ
ֶסף   טז  י ֶאִֶ֤לף ֶכֹ֨ תִׁ ַתַּ֜ ה נָּ ֵנֹ֨ ר הִׁ ַמ  ָ֣ה אָּ רָּ ׂשָּ ַמרולְּ ה אָּ רָּ ה ִהּנֵה  :ּוְלׂשָּ לָּ ַהְתחָּ י ּבַ ַתּתִ ֶסף נָּ ֶאֶלף ּכֶ
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ל  כ   ם לְּ יִׁ ות ֵעיַנֹ֔ סָ֣ ְך  כְּ ִ֤ה הוא־לָּ ֵנ יְך הִׁ חִֹׁ֔ אָּ לְּ
ַחת׃ ָֽ כָּ נ  ל וְּ ת כ   ֵאֵ֥ ְִ֑ך וְּ תָּ  ֲאֶשָ֣ר אִׁ

ִחיְך  ֵתךְ ְלאָּ מּורָּ ֲעֵלךְ הּוא  ְוִהּנֵה ,ּתְ הּוַכח ֶזה  !ּבַ
ם ְפֵניבִּ  ּלָּ י , ּכֻ ֶפתּכִ את ַאּתְ ִמְתַעּטֶ ֵ ׂשּ ּנִ ז ׁשֶ  ֵמאָּ

ַחת ִלְצִניעּות ִמְטּפַ ְפֵני ֵעיַנִים ְלִכּסּוי ּבְ ל ּבִ  ּכָּ
ים ׁשִ ֲאנָּ ךְ שֶׁ  הָּ  .ִאּתָּ

א  יז  פָֹּ֨ רְּ ים ַויִׁ ִ֑ ֱאֹלהִׁ ם ֶאל־הָּ הָּ  רָּ ַפֵלֵ֥ל ַאבְּ תְּ ַויִׁ
ֹו  תִ֛ שְּ ֶאת־אִׁ יֶמ ֶלְך וְּ ים ֶאת־ֲאבִׁ ֱאֹלהִַּׁ֜

דו׃ יו ַוֵיֵלָֽ תָּ  ה  ַאמְּ  וְּ

ם  הָּ ל הִ ַאְברָּ ּלֵ אִר  אלִֹהיםוֵ , ֱאלִֹהיםלָּ ְתּפַ ֶאת  ּפָּ
ּתֹו  יוֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאׁשְ ְפחֹותָּ  .דוּ לְ יָּ ֵהם וְ  ְוׁשִ

ֶחם  יח  ל־ֶר  ַעֵ֥ד כׇּ ה בְּ הוָֹּ֔ ַצר  יְּ ר עָּ צ ִ֤ י־עָּ ָֽ כִׁ
ֶשת  ה ֵאֵ֥ רָּ  ר ׂשָּ ַבֵ֥ יֶמִֶ֑לְך ַעל־דְּ ֵבָ֣ית ֲאבִׁ לְּ

ם׃ ס ָֽ הָּ רָּ  ַאבְּ

י ה ַצר  'ּכִ ל ֶרֶחם עָּ ֵביתּכָּ ֶלֶדת ֲאִביֶמֶלךְ  ּבְ , ִמּלָּ
ְגַלל ם ְלִקיַחת ּבִ הָּ ת ַאְברָּ ה ֵאׁשֶ רָּ  .ׂשָּ

ת    ש   ר  ק פ   ח  צְּ ת יִׁ  ֵליד 

ִ֛ה  א כא ִ֑ר ַוַי ַעׂש ַויהוָּ מָּ ה ַכֲאֶשָ֣ר אָּ רָּ  ד ֶאת־ׂשָּ ַקֵ֥ פָּ
ר׃ ֵבָֽ ר דִׁ ה ַכֲאֶשֵ֥ רָּ  ׂשָּ ִ֛ה לְּ הוָּ  יְּ

ה כְּ  זַָּכר 'ַוה רָּ רמֹו שֶׁ ֶאת ׂשָּ מָּ ה 'הוְ , אָּ ׂשָּ  עָּ
מֹו שֶׁ  ה ּכְ רָּ רְלׂשָּ ּבֵ  .ּדִ

ִ֑יו ַותַ֩  ב  נָּ ק  זְּ ן לִׁ ִ֛ם ֵב  הָּ רָּ ַאבְּ ה לְּ רָּ  ֶלד ׂשָּ ַהר֩ ַוֵתֹ֨
ד  ים׃ַלמֹוֵעִּ֕ ָֽ ֹו ֱאֹלהִׁ ת  ר א  ֶבֵ֥  ֲאֶשר־דִׁ

ה  רָּ ה ׂשָּ יֹוןִנְכְנסָּ ה ,ְלֵהרָּ ן  ְויְָּלדָּ ם ּבֵ הָּ יֵמיְלַאְברָּ  ּבִ
ן בַּ  ,ִזְקנּותוֹ  מָּ ֵלד ֱאלִֹהיםשֶׁ זְּ ּתֵ ַמר ׁשֶ  .אָּ

ֹו  ג  ֹוַלד־לִ֛ ֹו ַהנָֽ נ  ת־ֶשם־בְּ ם ֶאָֽ הַָּּ֜ רָּ א ַאבְּ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
ק׃ ָֽ חָּ צְּ ה יִׁ רָּ  ֹו ׂשָּ ה־לֵ֥ דָּ  ֲאֶשר־יָּלְּ

ם  הָּ א ַאְברָּ רָּ נֹו ֶאת שֵׁ קָּ ה יָּּ שֶׁ ּנֹוַלד לֹו שֶׁ ם ּבְ ְלדָּ
ה  רָּ ק –לֹו ׂשָּ  .ִיְצחָּ

ַנ ת  ד  מ  ֹו ֶבן־שְּ נֹ֔ ָ֣ק בְּ חָּ צְּ ם  ֶאת־יִׁ הָּ רָּ ל ַאבְּ ִ֤מׇּ ַויָּ
ים׃ ָֽ ֹו ֱאֹלהִׁ ת  ֵ֥ה א  וָּ ים ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ִ֑  יָּמִׁ

ם  הָּ ל ַאְברָּ נֹו מָּ ק ּבְ ִגילֶאת ִיְצחָּ מ ּבְ הוֹ ׁשְ , יִָּמים נָּ
מֹו שֶׁ  ה ֱאלִֹהים ּכְ  .אֹותוֹ ִצּוָּ

ת  ה חמישי ֹו ֵא  ֶָ֣לד לֹ֔ וָּ הִׁ ִ֑ה בְּ נָּ ַאָ֣ת שָּ ם ֶבן־מְּ הָּ  רָּ ַאבְּ וְּ
ֹו׃ נָֽ ק בְּ ֵ֥ חָּ צְּ  יִׁ

ן  יָּה ּבֶ ם הָּ הָּ הְוַאְברָּ ה  ֵמאָּ נָּ ּנֹוַלדׁשָּ ׁשֶ ק  ּכְ לֹו ִיְצחָּ
נוֹ   .ּבְ

ים  ו  ִ֑ י ֱאֹלהִׁ ה לִׁ  ֵׂ֥שָּ ק עָּ ח ִּ֕ ה צְּ ֹ֔ רָּ אֶמר ׂשָּ ַות ָ֣
צְּ   ָֽ ַע יִׁ ֵמ  ל־ַהש  י׃כׇּ ָֽ  ַחק־לִׁ

ה  רָּ הׂשָּ ְמרָּ ה :אָּ ה ַמְפִליאָּ ְמחָּ ה ִלי ֱאלִֹהים  ׂשִ ׂשָּ עָּ
ל  – ַלי אלֵּ ִמְתפַּ ֵמַע וֹ ׁשּ ִמי שֶׁ ּכָּ  !עָּ

ה  ז  ֵ֥יקָּ ם ֵהינִׁ הָֹּ֔ רָּ ַאבְּ ֵלל  לְּ י מִׁ ִ֤ אֶמר מִׁ ַות  
ָֽיו׃ נָּ ק  זְּ ן לִׁ י ֵב  תִׁ ַלֵ֥דְּ י־יָּ ָֽ ִ֑ה כִׁ רָּ נִׁ ים ׂשָּ  בָּ

ה ְמרָּ ְך ִיְקֶרהִמי  :ְואָּ ּכָּ ם ֶהֱאִמין ׁשֶ הָּ  – ְלַאְברָּ
ָּ שֶׁ  הׂשּ המֵ  רָּ יֲהֵרי , ִניםּבָּ  יִניקָּ ַלְדּתִ יֵמי ן בֵּ  יָּ ּבִ

 !ִזְקנּותוֹ 
ם   ח  הָּ רָּ ִַ֤עׂש ַאבְּ ַמִ֑ל ַוַי גָּ ל ַהֶי ֶלד ַויִׁ ַדֵ֥ גְּ ַויִׁ

ק׃ ָֽ חָּ צְּ ל ֶאת־יִׁ ֵמֵ֥ גָּ י ֹום הִׁ ֹול בְּ ֶתָ֣ה גָּדֹ֔ שְּ  מִׁ
ַדל ְוִנְגַמל ַהיֶֶּלד  הֵמהַ ּגָּ ִניקָּ ם  ,יְּ הָּ ה ַאְברָּ ׂשָּ עָּ
ה ּתֶ קיִּ שֶׁ ֹום יּ דֹול בַּ ּגָּ  ִמׁשְ  .ִנְגַמל ְצחָּ

ת    ש   ר  ר פ   ג  רו ש  ה   ג ֵ
ית  ט  ִ֛ רִׁ צְּ גָּ ר ַהמִׁ ת־ֶבן־הָּ ה ֶאָֽ ַּ֜ רָּ ֶרא ׂשָּ ַוֵתֹ֨

ק׃ ַצֵחָֽ ם מְּ הָּ  רָּ ַאבְּ ה לְּ ֵ֥ דָּ  ֲאֶשר־יָּלְּ
ה  רָּ הׂשָּ ֲאתָּ ן שֶׁ ֶאת  רָּ ְצִרית ַהּבֵ ר ַהּמִ גָּ ההָּ  יְָּלדָּ

ם  הָּ חֹוסֶ ַנֵהג ִמְת ְלַאְברָּ  .ר ְצִניעּותּבְ
ה ַהז  את  י  ֵ֥ מָּ אָּ ש הָּ ֵרִ֛ ם גָּ הָֹּ֔ רָּ ַאבְּ אֶמר  לְּ ַות ֹ֨

את  ָ֣ה ַהז ֹ֔ מָּ אָּ יַרש  ֶבן־הָּ א יִׁ י ל ִ֤ ָ֣ ִּ֑ה כִׁ נָּ ֶאת־בְּ וְּ
ק׃ ָֽ חָּ צְּ ם־יִׁ נִׁ י עִׁ ם־בְּ  עִׁ

הִהיא  ְמרָּ ם אָּ הָּ ֵרׁש ֶאת  :ְלַאְברָּ הּגָּ ְפחָּ ִ  ַהׁשּ
הּ  נָּ י , ַהזֹּאת ְוֶאת ּבְ ל ןַהבֵּ ּכִ ה ַהזֹּאת  ׁשֶ מָּ אָּ הָּ

אּוי ֵאינוֹ  ק תשֶׁ ֶר לָּ  רָּ ִני ִיְצחָּ  !ִעם ּבְ
ִ֑ם ַע ל  יא  הָּ רָּ ָ֣י ַאבְּ ֵעיֵנ ד בְּ א   ִ֛ר מְּ בָּ ר ַוֵי ַַּ֧רע ַהדָּ בָּ יָּה ַרע ַהּדָּ ם ְמאֹודהָּ הָּ ֵעיֵני ַאְברָּ  ִעְנַין ַעל ,ּבְ
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ֹו׃ נָֽ ת בְּ נוֹ  אֹוד ֵ֥  .ּבְ
ע  יב  ם ַאל־ֵיַרִ֤ הָּ  רָּ ים ֶאל־ַאבְּ אֶמר ֱאֹלהִַּׁ֜ ַוי ֹ֨

ר  ל֩ ֲאֶשֹ֨ ך כ  ֶתֹ֔ ַעל־ֲאמָּ ַָ֣ער וְּ יך  ַעל־ַהַנ ֵעיֶנֹ֨ בְּ
י  ָ֣ ִּ֑ה כִׁ לָּ ק  ַמָ֣ע בְּ ה שְּ רָּ  ר ֵאֶלִ֛יך ׂשָּ ת אַמֵ֥

ַַָֽֽרע׃ ך  זָּ א לְּ ֵרֵ֥ קָּ ק יִׁ חָֹּ֔ צְּ יִׁ  בְּ

ַמר ֱאלִֹהים  םלְ אָּ הָּ ּלֹא ִיְהֶיה  :ַאְברָּ ֵעיֶניךָּ ׁשֶ ַרע ּבְ
ַער ְוַעל  ְתךָּ ַעל ַהּנַ ְפחָּ א , ׁשִ לֶאּלָּ ֶ ַמה  ּכָּ ָּ ׁשּ ה ׂשּ רָּ

ק –ךָּ לְ ּתֹאַמר  ַמע ּבְ הּ וֹ ׁשְ י , לָּ ִאים  ַרקּכִ ֶצֱאצָּ
ל  ק ׁשֶ בוּ ִיְצחָּ ׁשְ ךָּ  ֵיחָּ ּלְ ִאים ׁשֶ  .ְלֶצֱאצָּ

י  יג  ֵ֥ יֶמִ֑נו כִׁ גָֹ֣וי ֲאׂשִׁ ה לְּ מָּ  אָּ ַגֵ֥ם ֶאת־ֶבן־הָּ וְּ
וא׃ ֲעך  הָֽ  ַזרְּ

ל ןֵמַהבֵּ ְוַגם  ה ׁשֶ ְפחָּ ִ ה ַהׁשּ ם ֶאֱעׂשֶ י עָּ  הּוא ּכִ
 .ְנךָּ בִּ 

ָ֣ם יד  הָּ רָּ ֵכָ֣ם ַאבְּ ח־לֶ֩  ַוַישְּ ַקָֽ ָֽ ֶקר ַויִׁ ֶחם֩ ׀ ַבב ֶ֡
גֶָּּ֠  ֵתָ֣ן ֶאל־הֶָּּ֠ ם ַויִׁ יִׁ ַמת ַמַּ֜ ֵחֹ֨ ר ׂשָּ ם וְּ

ֶחִ֑הָּ ַוֵתֶָ֣לְך  ַשלְּ ַֽיְּ ֶאת־ַהֶי ֶלד ַוָֽ ִּ֛ה וְּ מָּ כְּ ַעל־שִׁ
ַבע׃ ָֽ ר שָּ ֵאֵ֥ ר בְּ ַב  דְּ מִׁ ַתע בְּ  ַוֵתֹ֔

ם  הָּ יםַאְברָּ ּכִ ַקח, ּבֹוֶקרבַּ  ִהׁשְ ַמִים  ּוְכִליֶלֶחם  לָּ
ַתןוְ  רלְ  נָּ גָּ ם  הּוא, הָּ םׂשָּ הּ ַעל  אֹותָּ ֵתפָּ ְוֶאת  ,ּכְ

הּ  ֵגֵרשׁ וְ , ַהיֶֶּלד ה , אֹותָּ ְלכָּ ה ֶאת ִהיא הָּ דָּ ְוִאּבְ
הּ  ְרּכָּ ֵאר שֶׁ  ּדַ ר ּבְ ִמְדּבַ  .ַבעּבְ

ֵלְָ֣ך  טו  ן־ַהֵחִֶ֑מת ַוַתשְּ ם מִׁ יִׁ ו ַהַמ  לֵ֥ כְּ ַויִׁ
ם׃ ָֽ יחִׁ ד ַהשִׁ ַחת ַאַחֵ֥ ֶלד ַת   ֶאת־ַהֶיֹ֔

ִים  ִלימֵ  ְמרוּ גְ נִ ַהּמַ ִליוְ  ,ַהּכְ ֶאת ַהיֶֶּלד  הכָּ ִהיא ִהׁשְ
ַחת ֶאל ִמ  יִחיםַאַחד לְ ּתַ ִ  .ַהׂשּ

ָ֣י ַותֵ֩  טז  ַטֲחֵו מְּ ֵחק  כִׁ ֶגד ַהרְּ ֶנ  ּה מִׁ ֶשב לַָּּ֜ ֶלְך֩ ַוֵתֹ֨
ִֶ֑לד  ֹות ַהיָּ מָ֣ ה בְּ ֶא  ה ַאל־ֶארְּ ֹ֔ רָּ מְּ ָֽ י אָּ ָ֣ ֶשת כִׁ ֶקֹ֔

א  ֵ֥ שָּ ֶגד ַותִׁ ֶנֹ֔ ׃ַוֵתֶָ֣שב מִׁ ךְּ בְּ לָּ ּה ַוֵתָֽ  ֶאת־ק 

ה בָּ ה ְויָּׁשְ ְלכָּ ֶמְרַחק ֶיִריַהְרֵחק  ,ִמּמּול ִהיא הָּ  ּכְ
תבְּ  ה, ֶקׁשֶ ְמרָּ י אָּ ּלֹא :ּכִ מֹות  ׁשֶ , ַהיֶֶּלדֶאְרֶאה ּבְ

ה בָּ הוְ ִמּמּול  יָּׁשְ ּה וֹ ֶאת ק ֵהִרימָּ הלָּ ְכתָּ  .ּובָּ
ֹול ַהַנ   יז  ים֮ ֶאת־קָ֣ ַמָ֣ע ֱאֹלהִׁ שְּ א֩ ַויִׁ רָּ קְּ ַער  ַויִׁ

ים ִ֤ ְך ֱאֹלהִׁ ַאֹ֨ ם  ַמלְּ יִׁ ַמֹ֔ ן־ַהשָּ גָּר  מִׁ ׀ ֶאל־הָּ
י  ֹ֔ אִׁ ירְּ ָ֣ ִ֑ר ַאל־תִׁ גָּ ְָ֣ך הָּ ַוי ֵ֥אֶמר לָּ ּה ַמה־לָּ
ר  ֹול ַהַנ ַער ַבֲאֶשֵ֥ ים ֶאל־קֵ֥ ִ֛ ַמ ע ֱאֹלהִׁ י־שָּ ָֽ כִׁ

ם׃ ָֽ  הוא־שָּ

ַמע ֱאלִֹהים ַער ׁשָּ ַמְלַאְך ֱאלִֹהים , ֶאת קֹול ַהּנַ
א  רָּ ר לְ קָּ גָּ ַמִים מֵ הָּ ָּ ַמרַהׁשּ הּ  ְואָּ ר :לָּ גָּ ְך הָּ  ?ַמה ּלָּ
ְפֲחִדיַאל  י  !ּתִ ַמע ֱאלִֹהים ּכִ ַער ְלקֹולׁשָּ  ַהּנַ
קֹוםֵמהַ  הּוא ּמָּ א  ׁשֶ  .ּבוֹ ִנְמצָּ

ְך  יח  ֵד  י ֶאת־יָּ ֵ֥יקִׁ ַהֲחזִׁ ַער וְּ י ֶאת־ַהַנֹ֔ ָ֣ אִׁ י ׂשְּ קֵ֚ומִׁ
נו׃ יֶמָֽ ֹול ֲאׂשִׁ גֵֹ֥וי גָּד  י־לְּ ָֽ ֹו כִׁ  בִ֑

ַער ְוַהֲחִזיִקי  ֲהִריִמיקּוִמי  י , יֵָּדךְ בְּ  ּבוֹ ֶאת ַהּנַ ּכִ
ה אֹותוֹ  ם ֶאֱעׂשֶ דֹול ְלעָּ  .ּגָּ

ֵאָ֣ר  יט  ֶרא בְּ יהָּ ַוֵת  ים  ֶאת־ֵעיֶנֹ֔ ח ֱאֹלהִׁ ַקִ֤ פְּ ַויִׁ
ם  יִׁ ֶמת  ַמֹ֔ ַמֵלִ֤א ֶאת־ַהֵחֹ֨ ֶלְך ַותְּ ם ַוֵתַּ֜ ִ֑יִׁ מָּ

ַָֽער׃ קְּ ֶאת־ַהנָּ שְּ  ַוַת 

ַקח ֱאלִֹהים הְוִהיא ֶאת ֵעיֶניהָּ  ּפָּ ֲאתָּ ֵאר  רָּ ּבְ
ה ּוִמלְּ ִהיא , ַמִים ְלכָּ ִליֶאת  האָּ הָּ ַמִים בְּ  ַהּכְ

ה ְקתָּ ַער ְוִהׁשְ  .ֶאת ַהּנָּ
ֶשב   כ  ִ֑ל ַוֵיֹ֨ דָּ גְּ ים ֶאת־ַהַנ ַער ַויִׁ ִ֛ י ֱאֹלהִׁ הִׁ  ַויְּ

ת׃ ָֽ ה ַקשָּ ֶבֵ֥ י ר  הִׁ  ר ַויְּ בָֹּ֔ דְּ  ַבמִׁ
יָּה ֱאלִֹהים ַער ִעם הָּ ַדלוְ  ַלֲעזֹור לוֹ  ַהּנַ  ,הּוא ּגָּ
ר  רּגָּ הּוא  ְדּבָּ ּמִ יָּהּבַ מּושׁ  ְוהָּ תיֹוֶרה בְּ  חָּ  .ֶקׁשֶ

ֹו  כא  מִ֛ ֹו אִׁ ח־לֵ֥ ַקָֽ ָֽ ן ַותִׁ ִ֑ ארָּ ַבָ֣ר פָּ דְּ מִׁ ַוֵי ֶשב בְּ
ם׃ פ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ה ֵמֶאֵ֥ שָּ   אִׁ

ב ֵ ן הּוא ִהְתַיׁשּ ארָּ ר ּפָּ ִמְדּבַ ה, ּבְ ְקחָּ לֹו  ְוִאּמֹו לָּ
ה ֵמֶאֶרץ ִמְצַר  ָּ  .ִיםִאׁשּ

   
ת ש   ר  ע פ   ב  ֶ ֵאר ש  ית ב ְּ רִׁ  ב ְּ

ל   כב ששי יכ  ֶלְך ופִׁ יֶמ  וא ַוי ָ֣אֶמר ֲאבִׁ ָ֣ת ַההִֹׁ֔ ֵע י  בָּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ים  ָ֣ ר ֱאֹלהִׁ ם ֵלאמ ִ֑ הָּ  רָּ ֹו ֶאל־ַאבְּ אֹ֔ בָּ ַׂשר־צְּ

ה׃ ֶׂשָֽ ה ע  ל ֲאֶשר־ַאתָּ  כ ֵ֥ ךֹ֔ בְּ מְּ  עִׁ

ן אֹותֹו ְזמָּ ְמרוּ  ,ּבְ ר וֹ ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכ אָּ אּצָּ הַ ל ׂשַ  בָּ
לּ  םלְ ֹו ׁשֶ הָּ הוֹ עֱאלִֹהים  :ַאְברָּ ְצִליחַ  ׂשֶ ּתַ לבְּ  ׁשֶ  כָּ
ה ַמה ַאּתָּ ֶ הוֹ ע ׁשּ  .ׂשֶ

נָּה  כג  ים  ֵהֹ֔ אֹלהִׁ י ֵבָֽ ִ֤ ה לִׁ עָּ בְּ שָֹּ֨ ה הִׁ ַעתָּ  יווְּ ַבע ְוַעְכׁשָּ ָּ אןאלִֹהים בֵּ  ילִ  ִהׁשּ שַׁ  ְולֹא ,ּכָּ רּתְ  ּקֵ
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ֶסד  י ַכֶחַּ֜ ִ֑ דִׁ ֶנכְּ י ולְּ ינִׁ  נִׁ י ולְּ ר לִֹׁ֔ ק ָ֣ שְּ ם־תִׁ אִׁ
י  ֹ֔ דִׁ מָּ ך  ַתֲעֶׂשָ֣ה עִׁ מְּ י עִׁ יתִׁ ִ֤ ׂשִׁ ֲאֶשר־עָּ

ֶרץ  אָּ  ם־הָּ עִׁ ּה׃וְּ ָֽ ה בָּ תָּ  ֲאֶשר־ַגֵַֽ֥רְּ

י  ְוִלְבִניִלי  ֶחֶסדּוְלֶנְכּדִ ּכַ יִתי שֶׁ  ׁשֶ ׂשִ ךָּ עָּ  ִאּתְ
ה  ֲעׂשֶ יּתַ ֵביְוִעם  ִאּתִ ֶרץ  ּתֹוׁשָּ אָּ ְרּתָּ הָּ ּגַ הּ  ׁשֶ  .ּבָּ

י  כד  כִׁ  נ  ם אָּ הָֹּ֔ רָּ אֶמר  ַאבְּ ַע׃ַוי ֹ֨ ֵבָֽ שָּ ַמר  אִׁ םאָּ הָּ ַבעִני אֶ אֲ  :ַאְברָּ ָּ  .ׁשּ
דֹות   כה  יֶמִֶ֑לְך ַעל־א  ם ֶאת־ֲאבִׁ הָּ  רָּ ַח ַאבְּ ֵ֥ הֹוכִׁ וְּ

ֶלְך׃ יֶמָֽ י ֲאבִׁ ֵדֵ֥ ו ַעבְּ ל  זְּ ר גָּ ם ֲאֶשֵ֥ יִׁ ֵאָ֣ר ַהַמֹ֔  בְּ
ם וְ  הָּ ִים  ִעְנַין ַעל ַלֲאִביֶמֶלךְ  ֵהִעירַאְברָּ ֵאר ַהּמַ ּבְ
ְזלוּ ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך שֶׁ   .ּגָּ

ה  כו  ׂשָּ  י עָּ ֵ֥ י מִׁ תִׁ עְּ ַדֹ֔ א יָּ ֶלְך ל ָ֣ יֶמֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ֲאבִׁ
תָּ  ַָּ֣֧דְּ ַג ה ל א־הִׁ ַגם־ַאתִָּ֞ ִ֑ה וְּ ָ֣ר ַהֶז בָּ ֶאת־ַהדָּ

ֹום׃ י ַהיָֽ ֵ֥ תִׁ לְּ י בִׁ תִׁ עְּ ַמ  א שָּ י ל ֵ֥ ִ֛ כִׁ נ  ַג ם אָּ י וְּ  לִׁ 

ַמר  ר  :ֲאִביֶמֶלךְ אָּ בָּ ה ֶאת ַהּדָּ ׂשָּ י ִמי עָּ לֹא יַָּדְעּתִ
ה לֹא , ַהזֶּה ְרּתָּ ְוַגם ַאּתָּ לֹא ם גַ וְ  ,ַעל ֶזהי לִ  ִסּפַ

י ַמְעּתִ  .ַהיֹּום ַעד ַעל ֶזה ׁשָּ
ן  כז  ֵת  ר ַויִׁ קָֹּ֔ אן ובָּ ם  צ ָ֣ הָּ רָּ ח ַאבְּ ַקִ֤ ַויִׁ

ית׃ ָֽ רִׁ ם בְּ ֵניֶה  ו שְּ תֵ֥ רְּ כְּ יֶמִֶ֑לְך ַויִׁ  ַלֲאבִׁ
ם  הָּ ר לָּ ַאְברָּ קָּ ַתןַקח צֹאן ּובָּ  ,ַלֲאִביֶמֶלךְ  ְונָּ

ֵניֶהםוּ  ׂשוּ  ׁשְ ם עָּ  .ֶהְסּכֵ
אן  כח  ת ַהצ   ֵ֥ ׂש  בְּ ם ֶאת־ֶשִַ֛בע כִׁ הָּ  רָּ ַוַיֵצָ֣ב ַאבְּ

ן׃ ֶהָֽ ַבדְּ  לְּ
ם הָּ ְבשׂ  ֶהֱעִמיד ַאְברָּ ַבע ּכִ ַתן שֶׁ ת ַהּצֹאן וֹ ֶאת ׁשֶ ּנָּ

 .ְלַבד, ַלֲאִביֶמֶלךְ 
ֶלְך ַוי ֵ֥אֶמר כט  יֶמ  ִ֑ם ֲאבִׁ הָּ רָּ ָ֣ה ֶאל־ַאבְּ נָּה מָּ  ֵה 

ת   ֶשִַ֤בע ׂש  בָּ ֶלה כְּ ֵאֹ֔ ר הָּ תָּ  ֲאֶשֵ֥ בְּ ַצ   הִׁ
נָּה׃ ָֽ ַבדָּ  לְּ

ַמר  םלְ ֲאִביֶמֶלְך אָּ הָּ ה  :ַאְברָּ ַבע  ֵהןמָּ ׁשֶ
שׂ  בָּ ה  תוֹ ַהּכְ ֵאּלֶ  ?ְלַבד ֶהֱעַמְדּתָּ שֶׁ הָּ

י  ל  ִ֑ דִׁ יָּ ח מִׁ ַק  ת תִׁ ׂש ֹ֔ בָּ ֵ֚י ֶאת־ֶשַָ֣בע כְּ אֶמר כִׁ ַוי ִּ֕
י  תִׁ רְּ ַפ  י חָּ ֵ֥ ה כִׁ ֹ֔ ֵעדָּ ָ֣י לְּ ֶיה־לִׁ הְּ ָֽ ֲעבור  תִׁ ַבָֽ

את׃ ר ַהז ָֽ ֵאֵ֥  ֶאת־ַהבְּ

ַמר לוֹ  ן ְלַבד :אָּ י אֹותָּ ַבע  ,ֶהֱעַמְדּתִ י ֶאת ׁשֶ ּכִ
ׂשֹות בָּ ה ַהּכְ ֵאּלֶ ח ִמ  הָּ ּקַ י ּתִ ּנִ ֵדיּמֶ  ִיְהֶיהזֶּה שֶׁ  ּכְ

ִתי ן ְלטֹובָּ יֲאִני שֶׁ  ִסימָּ ַפְרּתִ ֵאר ַהזֹּאת חָּ  .ֶאת ַהּבְ
ִַ֑בע  לא  ֵאָ֣ר שָּ וא בְּ ֹום ַהה  קֵ֥ א ַלמָּ ִ֛ רָּ ן קָּ ַעל־ֵכ 

ו  ע  בְּ שְּ ם נִׁ ֵ֥ י שָּ ִ֛ ם׃כִׁ ֵניֶהָֽ  שְּ
ֵאר שֶׁ קָּ  הּואֵכן לָּ  קֹום ַההּוא ּבְ א ַלּמָּ י , ַבערָּ ּכִ

ם  ֵניֶהם ׁשָּ עוּ ׁשְ ּבְ  .ִנׁשְ
ם  לב  ַָּ֣֧קׇּ ִַ֑בע ַויָּ ֵאָ֣ר שָּ בְּ ית בִׁ רִׁ  ו בְּ תֵ֥ רְּ כְּ ַויִׁ

בו  ש   ֹו ַויָּ אֹ֔ בָּ ל  ַׂשר־צְּ יכ  ֶלְך ופִׁ יֶמ  ֲאבִׁ
ים׃ ָֽ תִׁ שְּ לִׁ ֶרץ פְּ  ֶאל־ֶאֵ֥

ׂשוּ ֵהם  ם  עָּ ְבֵאר ֶהְסּכֵ  לוֹ ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכ, ַבעשֶׁ ּבִ
ר ּלוֹ  ׂשַ א ׁשֶ בָּ מוּ  ַהּצָּ ְזרוּ , קָּ יםלְ  ְוחָּ ּתִ ִלׁשְ  .ֶאֶרץ ּפְ

ם  לג  א־שָֹּ֔ רָּ קְּ ִַ֑בע ַויִֹׁ֨ ֵאָ֣ר שָּ בְּ ֶשל בִׁ ע ֶא  ַטֵ֥ ַויִׁ
ם׃ ָֽ ל עֹולָּ הוָּ ה ֵאֵ֥ ם יְּ ֵשֵ֥  בְּ

ם  הָּ ְבֵאר שֶׁ  ֵעץַטע נָּ ַאְברָּ לַבע ּבִ ּלֵ ם  ְוִהְתּפַ ׁשָּ
םֵאל  – 'ה ֶאל עֹולָּ  .הָּ

ים  לד  ֵ֥ ים יָּמִׁ תִׁ  שְּ לִׁ ֶרץ פְּ ֶאֵ֥ ִ֛ם בְּ הָּ רָּ ַויָּ ַּ֧גׇּר ַאבְּ
ים׃ פ ָֽ  ַרבִׁ

ם  הָּ ר ַאְברָּ ים ּגַ ּתִ ִלׁשְ ֶאֶרץ ּפְ ן ַרבּבְ  .ְזמָּ

 
 שביעי

ת   ש   ר  ה פ   ֲעֵקיד   ה 

ים  א כב ֱָ֣אֹלהִֹׁ֔ הָּ ֶלה וְּ ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ י ַאַחר  ַהדְּ הִׁ  ַויְּ
ִ֑ם ַוי ָ֣אֶמר  הָּ רָּ ה ֶאת־ַאבְּ סָּ  ם נִׁ הָּ  רָּ יו ַאבְּ ֵאלָֹּ֔

י׃ ַֽנִׁ ֵנָֽ  ַוי ֵ֥אֶמר הִׁ

ה ֶאת  יֵר ַאחֲ  ֱאלִֹהים ִנּסָּ ה הָּ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ַהּדְ
ם  הָּ קֹולוֹ ַאְברָּ ַמע ּבְ ַמר  ,ִאם ִיׁשְ ם :לוֹ ְואָּ הָּ  !ַאְברָּ
ַמר לוֹ   !ִניה אֲ ִהנֵּ  :אָּ

ךִ֤  ב  ידְּ ָֽ חִׁ ךֹ֨ ֶאת־יְּ נְּ א ֶאת־בִׁ אֶמר ַקח־נֶָּּ֠ ַוי ֶ֡
תָּ   בְּ ַהֹ֨ ךֹ֔ ֶאל־ֲאֶשר־אָּ ְך־לְּ ֶלֹ֨ ק וְּ חָֹּ֔ צְּ  ֶאת־יִׁ

ֵ֚ל  ה ַע לָֹּ֔ ע  ם  לְּ ַהֲעֵלִ֤הו שָּ ִ֑ה וְּ יָּ רִׁ ֶרץ ַהמ ָֽ ֶא 

ַמר  הַקח  :לוֹ אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ְנךָּ ְיִחיְדךָּ  ּבְ ֶאת ּבִ
ַהְבּתָּ שֶׁ  ק –אָּ , ִריָּּהוֹ ֶאֶרץ ַהּמ ְך לְ ְולֵ , ֶאת ִיְצחָּ
ם לְ  אֹותוֹ  ֲעֵלהַת וְ  הׁשָּ ִרים  עֹולָּ ַעל ַאַחד ֶההָּ
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יך׃ ר ֵאֶלָֽ ַמֵ֥ ר א  ים ֲאֶש  ֹ֔ רִׁ  !ךָּ ַמר לְ וֹ אשֶׁ  ַאַחָ֣ד ֶההָּ
ש   ג  ַַֽיֲחב  ֶקר ַוָֽ ם ַבב   הַָּּ֜ רָּ ם ַאבְּ ֵכֹ֨ ַוַישְּ

ת  ֵא  ֹו וְּ תֹ֔ יו  אִׁ רָּ עָּ ִ֤י נְּ ֵנ ח ֶאת־שְּ ַקִ֞ ֹו ַויִׁ רֹ֔ ֶאת־ֲחמ 
ֶלְך  ם ַוֵיֹ֔ ַָּ֣֧קׇּ ה ַויָּ לָֹּ֔ ַבַקע  ֲעֵצָ֣י ע  ֹו ַויְּ נִ֑ ָ֣ק בְּ חָּ צְּ יִׁ

מַ  ָֽ ֹום ֲאֶשר־אָּ ק  ים׃ֶאל־ַהמָּ ָֽ ֱאֹלהִׁ ֹו הָּ  ר־לֵ֥

ם הָּ ים ַאְברָּ ּכִ ַתם ּבֹוֶקרבַּ  ִהׁשְ ַקח לָּ רֹו וֹ ֶאת ֲחמ רָּ
ֵני  יוֶאת ׁשְ ְרתָּ נוֹ  ֶאתִאּתֹו וְ  ְמׁשָּ ק ּבְ  בטַ חָּ , ִיְצחָּ

ן  ֵעִצים ְרּבַ הְלקָּ ם , עֹולָּ לַ קָּ קֹום לַ ְך ְוהָּ ּמָּ
ֱאלִֹהים שֶׁ  ַמר לוֹ הָּ  .אָּ

א  ד  שָֹּ֨ י ַויִׁ ישִׁ  לִׁ ִ֛יו ַביָֹ֣ום ַהשְּ הָּ ם ֶאת־ֵעינָּ רָּ ַאבְּ
ק׃ ח ָֽ ֹום ֵמרָּ ק  א ֶאת־ַהמָּ ֵַֽ֥רְּ  ַוַי

י  ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ם ּבַ הָּ טוֹ ֶאת  ֵהִריםַאְברָּ ה ,ַמּבָּ אָּ  ְורָּ
ח קֹום ֵמרָּ  .קוֹ ֶאת ַהּמָּ

בָֽ  ה  יו שְּ רָּ  עָּ ם ֶאל־נְּ הַָּּ֜ רָּ אֶמר ַאבְּ ם ַוי ֹ֨ ֶכֵ֥ ו־לָּ
כָּ ה  ַער ֵנלְּ ַהַנֹ֔ ָ֣י וְּ ֹור ַוֲאנִׁ ם־ַהֲחמֹ֔ ָֽ ה  עִׁ פ 

ם׃ ה ֲאֵליֶכָֽ ובָּ נָּשֵ֥ ַתֲחֶו ה וְּ שְּ ָֽ נִׁ ה וְּ  ַעד־כ ִ֑

ַמר  ם אָּ הָּ יולִ ַאְברָּ רָּ בּו  :ְנעָּ ֶכםׁשְ ּפֹה ִעם  לָּ
ַער  ק ְמס ֵנֵלךְ ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהּנַ  ,יָּםוּ עֹוד ֶמְרחָּ

ֲחֶוה  ּתַ  .ֲאֵליֶכם ְוַנֲחזֹור 'ַלהְוִנׁשְ
ה  ו  לָּ  ע  ם ֶאת־ֲעֵצָ֣י הָּ הַָּּ֜ רָּ ח ַאבְּ ַקֹ֨ ֶׂשם  ַויִׁ ַויָֹּ֨

ש  ֵא  ֹו ֶאת־הָּ יָּדֹ֔ ח בְּ ַקָ֣ ֹו ַויִׁ נֹ֔ ָ֣ק בְּ חָּ צְּ ַעל־יִׁ
ו׃ ָֽ דָּ ם ַיחְּ ֵניֶה  ו שְּ כֵ֥ ַמֲאֶכִֶ֑לת ַוֵילְּ ֶאת־ַהָֽ  וְּ

ם  הָּ הַקח ֶאת ֲעֵצי הָּ לָּ ַאְברָּ  םאֹותָּ  ִמיסעֱ הֶ וְ  עֹולָּ
נוֹ  ק ּבְ ַקח וְ , ַעל ִיְצחָּ ֵאׁש ְוֶאת לָּ יָּדֹו ֶאת הָּ ּבְ

ין ּכִ ֵניֶהם וּ  ,ַהּסַ ְלכוּ ׁשְ  .ַיַחד הָּ
יו  ַוי ָ֣אֶמר  ז  בִׁ ִ֤ם אָּ הָּ רָּ ק ֶאל־ַאבְּ חַָּּ֜ צְּ אֶמר יִׁ ַוי ֹ֨

ֵאש   ִ֤ה הָּ ֵנ אֶמר הִׁ ִ֑י ַוי   נִׁ י בְּ ָֽ ַָּ֣֧נִׁ ֶנ י ַוי  אֶמר הִׁ ֹ֔ בִׁ אָּ
ה׃ ָֽ לָּ ע  ה לְּ ַאֵיֵ֥ה ַהֶש  ים וְּ ֵָ֣עצִֹׁ֔ הָּ  וְּ

ַמר  ק אָּ ִביולְ ִיְצחָּ ם אָּ הָּ ִבי :ַאְברָּ ַמר לוֹ  !אָּ  :אָּ
ַמר לוֹ  !ִניבְּ ִהּנֵה ֲאִני  ֵעִצים  :אָּ ֵאׁש ְוהָּ ה הָּ ִהּנֵ

ִדיהַ  ְוֵאיֹפה הלְ  ּגְ  ?עֹולָּ
ֹו ַהֶשִ֛ה  ח  ֶאה־לֵ֥ רְּ ים יִׁ ם ֱאֹלהִִׁ֞ הָֹּ֔ רָּ אֶמר  ַאבְּ ַוי ֹ֨

ו׃ ָֽ דָּ ם ַיחְּ ֵניֶה  ו שְּ כֵ֥ ִ֑י ַוֵילְּ נִׁ לָּ ה בְּ ע   לְּ
ַמר ם אָּ הָּ ִדיהַ  ֶאת ְלַעְצמוֹ  ִיְבַחרֱאלִֹהים  :ַאְברָּ  ּגְ

הלְ  ִני, עֹולָּ ֵניֶהם וּ , ּבְ ְלכּו ׁשְ  .ַיַחדהָּ
ֹו  ט  ַמר־לָ֣ ָֽ קֹום֮ ֲאֶשָ֣ר אָּ ל־ַהמָּ או ֶאָֽ ב   ַויָּ

ַח  ֵבֹ֔ זְּ ם  ֶאת־ַהמִׁ הָּ רָּ ִ֤ם ַאבְּ ֶבן שָּ ים  ַויִֹׁ֨ ֱאֹלהִׁ הָּ
ְך ַַֽיֲער   ִ֑ים ַוָֽ ֵעצִׁ ד   ֶאת־הָּ ַַֽיֲעק  ָ֣ק ַוָֽ חָּ צְּ ֹו ֶאת־יִׁ נֹ֔  בְּ
ִֶׂ֤שם תֹו   ַויָּ חַ  א  ֵבֹ֔ זְּ ַעל ַעל־ַהמִׁ ַמ  ים׃ מִׁ ָֽ ֵעצִׁ  לָּ

קֹום לַ אּו ּבָּ ֵהם  ֱאלִֹהים שֶׁ ּמָּ ַמר לוֹ הָּ ם , אָּ הָּ ַאְברָּ
ה נָּ ַח  ּבָּ ְזּבֵ ם ֶאת ַהּמִ רסִ וְ ׁשָּ ֵעִצים ּדֵ רוְ , ֶאת הָּ ׁשַ  קָּ

נוֹ  ק ּבְ ם ֶאת ִיְצחָּ ַח אֹותֹו  ְוׂשָּ ְזּבֵ  ֵמַעלַעל ַהּמִ
 .ֵעִציםהָּ 

ח  י  ַק  ֹו ַויִׁ ם  ֶאת־יָּדֹ֔ הָּ רָּ ַלִ֤ח ַאבְּ שְּ ַויִׁ
ַמֲאֶכִֶ֑לת  ֹו׃ֶאת־ַהָֽ נָֽ ט ֶאת־בְּ ח   שְּ  לִׁ

ם  הָּ יטַאְברָּ יןַקח ֶאת לָּ וְ ֶאת יָּדֹו  הֹוׁשִ ּכִ  ַהּסַ
ח נוֹ וֹ ִלׁשְ  .ט ֶאת ּבְ

ם  יא  יִׁ ַמֹ֔ ן־ַהשָּ ה  מִׁ הוָּ ַאְִ֤ך יְּ יו ַמלְּ א ֵאלַָּּ֜ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
ָ֣ם הָּ רָּ י׃ ַוי  אֶמר ַאבְּ ֵנַָֽֽנִׁ ִ֑ם ַוי  אֶמר הִׁ הָּ רָּ  ׀ ַאבְּ

א קָּ  ַמִיםמֵ  'ַמְלַאְך ה לוֹ רָּ ָּ ַמר, ַהׁשּ ם  :ְואָּ הָּ ַאְברָּ
ם הָּ ַמר !ַאְברָּ  !ִהּנֵה ֲאִני :לוֹ  אָּ

ַער  יב  ך  ֶאל־ַהַנֹ֔ ַָֽֽדְּ ַלִ֤ח יָּ שְּ אֶמר ַאל־תִׁ ַוי  
י ָ֣ ה כִׁ ומָּ אִ֑ ֹו מְּ ַעׂש ל  ַאל־ַתֵ֥ י  וְּ תִׁ עְּ ַד  ָ֣ה יָּ ׀ ַעתָּ

תָּ  ַׂשִ֛כְּ א חָּ ל ֵ֥ ה וְּ תָּ ים  ַאֹ֔ א ֱאֹלהִׁ ֵרִ֤ י־יְּ ָֽ כִׁ
ך   ידְּ ָֽ חִׁ ךֵ֥ ֶאת־יְּ נְּ י׃ֶאת־בִׁ נִׁ ֶמָֽ  מִׁ

ַמר יטַאל  :לוֹ  אָּ ַער ְוַאל לַ יְָּדךָּ  ֶאת ּתֹוׁשִ ּנַ
ה ֲעׂשֶ לּוםלֹו  ּתַ י  !ּכְ יוּכִ ֱאֶמתשֶׁ  ֲאִני יֹוֵדעַ  ַעְכׁשָּ  ּבֶ
ה ַהְקִריב ִלי ִמ  ַנְעּתָּ ְמ נִ ְולֹא , ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאּתָּ ּלְ

ְנךָּ   .ַהיִָּּחידֶאת ּבִ
יו  יג  ם ֶאת־ֵעינָּ  הַָּּ֜ רָּ א ַאבְּ שָֹּ֨ ל ַויִׁ יִׁ ֵנה־ַאֹ֔ הִׁ א  וְּ ַוַירְּ

ִֶ֤לְך  ִ֑יו ַוֵי נָּ ַקרְּ ְך בְּ ַב  ז ַבסְּ ר ֶנֱאַחֵ֥ ַאַחִּ֕
לָּ ה  ע  ל ַוַיֲעֵלֵ֥הו לְּ יִׁ ַאֹ֔ ח ֶאת־הָּ ַקָ֣ ם  ַויִׁ הָּ רָּ ַאבְּ

ֹו׃ נָֽ ַחת בְּ  ַתֵ֥

ם  הָּ טוֹ ֶאת  ֵהִריםַאְברָּ ה, ַמּבָּ אָּ ְוִהּנֵה ַאִיל  ְורָּ
יִחיםְסַבְך  ֵמֲאחֹוֵרי ִ ךְ ְוהּוא  ַהׂשּ ּבֵ ֶהם ִמְסּתַ  ּבָּ
יו ַקְרנָּ ם , ּבְ הָּ ַלךְ ַאְברָּ ַאִיללָּ וְ  הָּ , ַקח ֶאת הָּ

הלְ  אֹותוֹ  הלָּ ֶהעֱ וְ  ְמקֹום  עֹולָּ נוֹ ּבִ  .ּבְ
וא  יד  ֹום ַהה  קֵ֥ ם־ַהמָּ ִ֛ם ֵשָֽ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ  קְּ ַויִׁ

ָ֣ה הוָּ ר  יְּ ַהֵ֥ ֹום בְּ ֵמָ֣ר ַהיֹ֔ ֶאִ֑ה ֲאֶשר  ֵיאָּ רְּ ׀ יִׁ
ם  הָּ א ַאְברָּ רָּ קֹום ַההּוא  ֶאתקָּ ם ַהּמָּ  'ה"ׁשֵ

מֹו שֶׁ  ,"רֹוֶאה ֶאה  'ה ַהרבְּ  :ַהיֹּום אֹוְמִריםּכְ ֵירָּ
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ה׃ ֶאָֽ הוָּ ה ֵירָּ ל  יְּ  .'ִלְפֵני ה ְזכּוְרךָּ ּכָּ
ִ֑ם ֵשנִׁ ית  טו  הָּ רָּ הוָּ ה ֶאל־ַאבְּ ְך יְּ ַאֵ֥ א ַמלְּ ִ֛ רָּ קְּ ַויִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ מָּ ן־ַהשָּ  מִׁ
א קָּ  'הַמְלַאְך  ם לְ רָּ הָּ ָּ מֵ ַאְברָּ ִנית ,ַמִיםַהׁשּ  .ׁשֵ

אֶמר טז  ֵַ֚ען  ַוי ִּ֕ י ַי ִ֑ה כִׁ  הוָּ ם־יְּ א  י נְּ תִׁ עְּ ַב  שְּ י נִׁ ֵ֥ בִׁ
תָּ  כְּ ַׂש  א חָּ ל ֵ֥ ה וְּ ָ֣ר ַהֶזֹ֔ בָּ יתָּ  ֶאת־ַהדָּ ׂשִֹׁ֨ ֲאֶשִ֤ר עָּ

ך׃ יֶדָֽ חִׁ ךֵ֥ ֶאת־יְּ נְּ  ֶאת־בִׁ

ַמר י  :ְואָּ ְעּתִ ּבַ ִמיִנׁשְ ׁשְ ְזכּות, 'ְנֻאם ה ,ּבִ ּבִ  ׁשֶ
יתָּ  ׂשִ עָּ ר ַהזֶּה  ׁשֶ בָּ ּלֹא –ֶאת ַהּדָּ ִנְמַנְעּתָּ  ׁשֶ

ַהְקִריב ְנךָּ  ִמּלְ  .ַהיִָּּחידֶאת ּבִ
ֶבִ֤ה  יז  ה ַארְּ בָֹּ֨ ַהרְּ ך  וְּ ֶרכְּ ֵרְָ֣ך ֲאבָּ י־בָּ ָֽ כִׁ

ֵבָ֣י כֹוכְּ ֲעך  כְּ ת־ַזרְּ ם ֶאָֽ יִׁ ַמֹ֔ ֹול ַהשָּ ַכחִּ֕ ר וְּ  ֲאֶש 
ַער  ת ַשֵ֥ ֲעךֹ֔ ֵא  ַרָ֣ש ַזרְּ יִׁ ִ֑ם וְּ ַפָ֣ת ַהיָּ ַעל־ׂשְּ

יו׃ ָֽ בָּ יְּ  א 

ֵכן ֵרְך אֹוְת  לָּ ה ֶאת , ךָּ ֲאבָּ ֶאיךָּ ְוַאְרּבֶ  ֶצֱאצָּ
ַמִים ְוַכחֹול  ָּ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ַפת ַהיָּּםשֶׁ ּכְ , ַעל ׂשְ

ֶאיךָּ וְ  ׁשוּ  ֶצֱאצָּ ֵרי ֶאת ִיְכּבְ  .ֶהםיְיבֵ וֹ א עָּ

בָּ  יח  תְּ הִׁ ֶקב רְּ  וְּ ִֶ֑רץ ֵעִּ֕ אָּ ָ֣י הָּ ל גֹוֵי ֲעךֹ֔ כ   ַזרְּ ו בְּ כָ֣
י׃ ָֽ לִׁ ק  תָּ בְּ עְּ ַמ  ר שָּ  ֲאֶשֵ֥

ֶאיךָּ וּ  ְרכוּ ִבְזכּות ֶצֱאצָּ ל ִיְתּבָּ ֶרץ ּכָּ אָּ י הָּ , ַעּמֵ
ְזכּות  ַמְעּתָּ ּבִ ָּ ׁשּ ק ׁשֶ  .ִליוֹ ּבְ

ו  יט  כֵ֥ מו ַוֵילְּ ִ֛ ק  יו ַויָּ ֹ֔ רָּ עָּ ם  ֶאל־נְּ הָּ רָּ ב ַאבְּ ִ֤שׇּ ַויָּ
ם  הָּ  רָּ ֵֶ֥שב ַאבְּ ִַ֑בע ַוֵי ֵאָ֣ר שָּ ו ֶאל־בְּ דָּ  ַיחְּ

ַבע׃ פ ָֽ ר שָּ ֵאֵ֥ בְּ  בִׁ

ם הָּ ַזר ֶאל ַאְברָּ יו  חָּ רָּ  ַיַחדְלכּו הָּ מּו וְ קָּ ְוֵהם ְנעָּ
ַבעְבֵאר לִ  ם וְ  ,ׁשֶ הָּ ר ַאְברָּ ְבֵאר ּגָּ ַבעּבִ  .ׁשֶ

   
ת ש   ר  חֹור פ   ֵני נ   ב ְּ

ַגֵ֥ד  כ מפטיר ֶלה ַוי  ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ֲחֵרי  ַהדְּ י ַאָֽ הִׁ  ַויְּ
ֵנֶּ֠  ר הִֶּׁ֠ ם ֵלאמ ִ֑ הָּ  רָּ ַאבְּ ֵ֥ה לְּ כָּ לְּ ה מִׁ ֹ֨ דָּ ה יָּלְּ

יך׃ ָֽ חִׁ ֹור אָּ נָּחֵ֥ נִׁ ים לְּ וא בָּ ִ֛  ַגם־הִׁ

ה ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ רוּ , ַאֲחֵרי ַהּדְ ם  ִסּפְ הָּ ְמרּו ְלַאְברָּ ְואָּ
ה גַּ  ,ִהּנֵה :לוֹ  ה ם ִמְלּכָּ ִחיךָּ יְָּלדָּ חֹור אָּ ִנים ְלנָּ  .ּבָּ

ֶאת־ כא  יו וְּ ִ֑ חִׁ וז אָּ ֶאת־בָ֣ ֹו וְּ ר  כ  וץ בְּ  ֶאת־עֵ֥
ם׃ ָֽ י ֲארָּ ֵ֥ ל ֲאבִׁ מוֵא   קְּ

כ ִחיווֹ ֶאת עּוץ ּבְ  –ְוֶאת ְקמּוֵאל  רֹו ְוֶאת ּבּוז אָּ
ל וִביאָּ  ם ׁשֶ  .ֲארָּ

ֶאת־ כב  ש וְּ דָּ  לְּ ֶאת־פִׁ ֹו וְּ ֶאת־ֲחזֹ֔ ֶאת־ֶכֶָׂ֣שד וְּ  וְּ
ל׃ תוֵאָֽ ת בְּ ֵא  ִ֑ף וְּ לָּ דְּ  יִׁ

ד ׂשֶ ףְוֶאת  ְוֶאת ֲחזוֹ  ְוֶאת ּכֶ ׁש ְוֶאת ִיְדלָּ ְלּדָּ  ּפִ
תּוֵאל ֶאתוְ   .ּבְ

ֶלה   כג  ֵ֥ה ֵאֹ֨ נָּ מ  ה שְּ ִ֑ קָּ בְּ ַלָ֣ד ֶאת־רִׁ ל יָּ תוֵא  ובְּ
י  ֵ֥ ֹור ֲאחִׁ נָּח  ה לְּ כָֹּ֔ לְּ ָ֣ה מִׁ דָּ ם׃יָּלְּ ָֽ הָּ רָּ  ַאבְּ

ה הֹוִלידּוְבתּוֵאל  ְ ֶאת הַ , ֶאת ִרְבקָּ ה וֹ מׁשּ נָּ
םהָּ  הָּ חֹור ֲאִחי ַאְברָּ ה ְלנָּ ה ִמְלּכָּ ה יְָּלדָּ  .ֵאּלֶ

ֹו כד  ש  יַלגְּ ָֽ ָּ֣ה ופִׁ מָּ ִ֑ה ושְּ אומָּ וא   ַוֵתִֶ֤לד רְּ  ַגם־הִׁ
ת־ ֶאָֽ ַחש וְּ ֶאת־ַת  ַחם וְּ ֶאת־ַגֹ֔  ֶאת־ֶטַָ֣בח וְּ

ה׃ פ ָֽ  ַמֲעכָּ

תוֹ  ְפחָּ הּ  ְוׁשִ מָּ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ה ְראּומָּ ם  יְָּלדָּ ֶאת  – ִהיאּגַ
ה ַחׁש ְוֶאת ַמֲעכָּ ַחם ְוֶאת ּתַ  .ֶטַבח ְוֶאת ּגַ
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ה   רָּ ת ַחֵיי ׂשָּ ש   ר  ה פ   ל  ֵ פ  כְּ מ   ת ה  ר  ע   מְּ

ָ֣י  א כג יו  ַחֵי הְּ ָֽ נָּ ה ַויִׁ ים שָּ ֵ֥ רִׁ ֶעׂשְּ ִ֛ה וְּ נָּ ה שָּ ֵ֥ ה ֵמאָּ ֹ֔ רָּ ׂשָּ
ה׃ ָֽ רָּ ֵ֥י ׂשָּ ֵנ י ַחֵי ִ֑ים שְּ נִׁ ֶשַָ֣בע שָּ  וְּ

ה  רָּ יָּהׂשָּ ִנים  חָּ ַבע ׁשָּ ִרים ְוׁשֶ ה ְוֶעׂשְ ה –ֵמאָּ  ֵאּלֶ
נֹות ה ׁשְ רָּ  .ַחיֵּי ׂשָּ

ֹון  ב  ר  וא ֶחבְּ ֵ֥ ַבִ֛ע הִׁ ַיֵ֥ת ַארְּ רְּ קִׁ ה בְּ רָּ  ת ׂשָּ ָ֣מׇּ ַותָּ
ִַ֑ען  נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ ד בְּ פ ֵ֥ סְּ ם לִׁ הָֹּ֔ רָּ ב א  ַאבְּ ַויָּ

בְּ  לִׁ ה וְּ רָּ  ׂשָּ ּה׃כ  לְּ ָֽ  תָּ

ה  רָּ ה ׂשָּ ע ֵמתָּ ִקְרַית ַאְרּבַ ֶאֶרץ  ִהיאּבְ ֶחְברֹון ּבְ
נַ  ם וְ  ,ַעןּכְ הָּ יד ֶאתא ּבָּ ַאְברָּ ה ְלַהְסּפִ רָּ  ׂשָּ

ֶליהָּ ת וֹ ְוִלְבכּ   .עָּ
ר  ג  ַדֵבֵ֥ ֹו ַויְּ ָ֣י ֵמתִ֑ ֵנ ם ֵמַע ל פְּ הָֹּ֔ רָּ ם  ַאבְּ קׇּ ַויָֹּ֨

ר׃ ת ֵלאמ ָֽ ֵני־ֵח   ֶאל־בְּ
ם  הָּ ם ַאְברָּ ֵני ֵחת ִד וְ  ,ְפֵני ֵמתוֹ לִּ ִמ קָּ ר ֶאל ּבְ ּבֵ

ַמר  :ְואָּ
י  ד  ִ֤ ו לִׁ נֹ֨ ֶכִ֑ם תְּ מָּ י עִׁ כִׁ  נ  ב אָּ ֵ֥ תֹושָּ ֵגר־וְּ

י  ה ֵמתִׁ  ֵ֥ רָּ בְּ ֶאקְּ ם וְּ ֶכֹ֔ מָּ ֶבר  עִׁ ַזת־ֶקֹ֨ ֲאח 
ָֽי׃ נָּ פָּ לְּ  מִׁ

יב ְותֹושַׁ  זָּר ֶאְצְלֶכם ֲאִני נוּ , ַקְרַקע ְללֹא ְזַמּנִ ּתְ
ַאְדַמְתֶכם ֶקֶבר ֶחְלַקת ִלי  תּמֵ הַ  ֶאת רְוֶאְקּבוֹ  ּבְ

ֶאְצִלי  .ׁשֶ
ֹו׃ ה  ר לָֽ ם ֵלאמ ֵ֥ הָּ  רָּ ֵני־ֵחִ֛ת ֶאת־ַאבְּ ֵני ַוַיֲענ ו בְּ נּו ֵחת  ּבְ םעָּ הָּ ְמרוּ  ְלַאְברָּ  :לוֹ  ְואָּ
ָ֣נו ו  ֵע מָּ ה   שְּ ים ַאתָּ ִ֤ יא ֱאֹלהִׁ ׂשִֹׁ֨ י נְּ נִׁ  ׀ ֲאד 

נו  תֹוֵכֹ֔ ר ֶאת־ֵמֶתִ֑ך בְּ ב   ינו קְּ ֵרֹ֔ בָּ ַחָ֣ר קְּ בְּ מִׁ בְּ
ך   מְּ ֶלֵ֥ה מִׁ כְּ ֹו ל א־יִׁ רִ֛ בְּ נו ֶאת־קִׁ ֶמֹ֔ יש מִׁ ָ֣ אִׁ

ך׃ ר ֵמֶתָֽ ב ֵ֥ קְּ  מִׁ

מַ  ה , ִניוֹ נּו ֲאדאֹותָּ  עׁשְ דַאּתָּ יא ְמֻכּבָּ ׂשִ , ֶאְצֵלנוּ  נָּ
ְבַחר ְקבֹור ֶאת ֵמְתךָּ  ּמֻ ֵרינוּ  ּבַ ְקבָּ ּבִ ד, ׁשֶ  ַאף ֶאחָּ

נוּ  ךָּ  ִיְמַנעלֹא  ֵמִאּתָּ ְקבִמּמְ  ֵמְתךָּ ֶאת  רוֹ ִמּלִ
תוֹ  ַאְדמָּ  .ּבְ

ֶרץ  ז  אָּ  ַעם־הָּ חו לְּ ַתֵ֥ שְּ ִ֛ם ַויִׁ הָּ רָּ ם ַאבְּ ַויָּ ַּ֧קׇּ
ת׃ ֵני־ֵחָֽ בְּ  לִׁ

ם  הָּ ם ַאְברָּ ֲחוָּ קָּ ּתַ ם ְלהֹודֹות הְוִהׁשְ עָּ ר לָּ ּגָּ  ׁשֶ
ֶרץ ּבָּ   .ִלְבֵני ֵחת –אָּ

ם  ח * ֶכ  שְּ ת־ַנפְּ ָ֣ש ֶאָֽ ם־ֵי ר אִׁ ם ֵלאמ ִ֑ תָּ  ר אִׁ ַדֵבֵ֥ ַויְּ
י  ונִׁ עִּ֕ מָּ י שְּ ַנֹ֔ פָּ לְּ י  מִׁ ר ֶאת־ֵמתִׁ ב ִ֤ קְּ לִׁ

ַחר׃ ֹון ֶבן־צ ָֽ רֵ֥ ֶעפְּ י בְּ עו־לִׁ  גְּ  ופִׁ

ם ּדִ הּוא  ר ִאּתָּ ַמרּבֵ ְרצֹוְנֶכם ִאם ֵיׁש  :ְואָּ ּבִ
ֶאְצִליר ֶאת וֹ ִלְקבּ  ת ׁשֶ ְמעּו בְּ , ַהּמֵ  קֹוִליׁשִ
ן צ ֵמֶעְפרֹון ׁשּו ֲעבּוִריּוַבּקְ   .ַחרוֹ ּבֶ

י  ט  ֶתן־לִׁ  יִׁ ֹו וְּ ה  ֲאֶשר־לֹ֔ ֵפלָּ ת ַהַמכְּ ַרִ֤ עָּ ֶאת־מְּ
ֶסף ֶכֹ֨ ֵדִ֑הו בְּ ֵצָ֣ה ׂשָּ קְּ ר בִׁ ֵַֽ֥נָּה  ֲאֶש  ֶנ תְּ א יִׁ ֵלַּ֜ מָּ

ת י בְּ ִ֛ ֶבר׃ֹוכְּ  לִׁ ָֽ ַזת־קָּ  ֶכ ם ַלֲאח 

ה ּתֵ יִ ְוהּוא  לָּ ְכּפֵ ַרת ַהּמַ יֶֶּכת שֶׁ ן ִלי ֶאת ְמעָּ ַ לֹו ׁשּ
ֵדהוּ שֶׁ  ְקֵצה ׂשָּ ּה ן ִלי ּתֵ יִּ שֶׁ  ,ּבִ  ֶקֶברַלֲאֻחזַּת אֹותָּ

יֵניֶכם מּוַרת ּבֵ ֶסף  ּתְ ְמִחירּכֶ ֵלא ּבִ  .מָּ
ֵני־ֵחִ֑ת ַויַ֩  י  ֹוְך בְּ תָ֣ ב בְּ ֵש  ֹון י  רֵ֥ ֶעפְּ ֹון וְּ רֹ֨ ַען֩ ֶעפְּ

י  ִ֤ תִׁ אׇּ ַהחִׁ ם  בְּ הָּ רָּ ל ֶאת־ַאבְּ כ ִ֛ ת לְּ ֵני־ֵחֹ֔ ָ֣י בְּ ֵנ זְּ
ר׃ ֹו ֵלאמ ָֽ יר  ַער־עִׁ י ַשָֽ ֵאֵ֥  בָּ

יָּהְוֶעְפרֹון  ב וֹ י הָּ ֵני ֵחת ַיַחד ִעםׁשֵ ה, ּבְ נָּ ֶעְפרֹון  עָּ
י  םַהִחּתִ הָּ ְזֵני בְּ  ְלַאְברָּ אָּ ֵדיֵני ֵחת ּבְ ְמעוּ שֶׁ  ּכְ ׁשְ  יִּ

ל עֹוְבִרים ּכָּ ַער הָּ ׁשַ ַמר, ִעירוֹ  ּבְ  :ְואָּ
ְך  יא  י לָֹּ֔ ַתָ֣תִׁ ֶדה  נָּ י ַהשָּ נִׁ ֵעֹ֔ מָּ ָ֣י שְּ נִׁ ל א־ֲאד 

ֵעיֵנ י  יהָּ לְּ ִ֑ ַתתִׁ ךָ֣ נְּ ֹו לְּ ה ֲאֶשר־ב  ֵ֥ רָּ עָּ ַהמְּ וְּ
י  ִ֛ ֵני־ַעמִׁ ך׃בְּ ר ֵמֶתָֽ ב ֵ֥ יהָּ לָּ ְך קְּ ֵ֥ ַתתִׁ  נְּ

מַ , ִניוֹ לֹא ֲאד ה ְלךָּ  ֲאִני נֹוֵתן, אֹוִתי עׁשְ נָּ ַמּתָּ  ּבְ
ֶדהֶאת  ָּ ה ֶאת ַגם וְ  ,ַהׂשּ רָּ עָּ הּ שֶׁ ַהּמְ  ֲאִני נֹוֵתן ּבָּ
יְלֵעיֵני בְּ  – ְלךָּ   !ךָּ ֵמְת ֶאת ר וֹ ְקב, ֵני ַעּמִ

ֵנ י ַעֵ֥ם  יב  פְּ ם לִׁ הָֹּ֔ רָּ חו  ַאבְּ ַתֹ֨ שְּ ֶרץ׃ַויִׁ ָֽ אָּ ם  הָּ הָּ ֲחוָּ ַאְברָּ ּתַ םִלְפֵני הָּ  הִהׁשְ ר עָּ ּגָּ ֶרץּבָּ  ׁשֶ  .אָּ
אׇּ  יג * ֹון בְּ רַּ֜ ר ֶאל־ֶעפְּ ַדֵבֹ֨ ֶרץ  ַויְּ אָֹּ֨ ִ֤י ַעם־הָּ ֵנ זְּ

י  תִׁ ַתַּ֜ י נָּ ִ֑נִׁ ֵע מָּ ו שְּ ה ל  ֵ֥ ם־ַאתָּ ר ַאְִ֛ך אִׁ ֵלאמ ֹ֔
ה  ֵ֥ רָּ בְּ ֶאקְּ י וְּ נִׁ ֶמֹ֔ ח מִׁ ֶדה  ַקָ֣ ֶכִֶ֤סף ַהשָּ

ה׃ מָּ ָֽ י שָּ  ֶאת־ֵמתִׁ 

ְזֵני הּוא ּדִ  אָּ ר ֶאל ֶעְפרֹון ּבְ םּבֵ עָּ ר הָּ ּגָּ ֶרץּבָּ  ׁשֶ  אָּ
ַמר ל :ְואָּ ה  ְרצֹוְנךָּ ִאם  ֲאבָּ ַלֲעׂשֹות ִלי טֹובָּ
ַמע ַהְלַואי ׁשְ ּתִ קֹוִלי ׁשֶ  ֶאת ֲאִני נֹוֵתן ִהּנֵה ,ּבְ
ֶסף  ֶדה  ְמִחירּכֶ ָּ י –ַהׂשּ ּנִ  םׁשָּ  רוֹ ְוֶאְקבּ  !ַקח ִמּמֶ
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 .ֶאת ֵמִתי
ֹון  יד  רִ֛ ֹו׃ַוַי ַען ֶעפְּ ר לָֽ ם ֵלאמ ֵ֥ הָּ  רָּ ה ֶעְפרֹון  ֶאת־ַאבְּ נָּ םלְ עָּ הָּ ַמר ַאְברָּ  :לוֹ  ְואָּ
י אֶ֩  טו  נִׁ ֵעֹ֔ מָּ ָ֣י שְּ נִׁ ת ֲאד  ע ֵמא   ַבֹ֨ ֶרץ֩ ַארְּ

וא  ִ֑ ך  ַמה־הִׁ י וֵבינְּ ֵ֥ ֶשֶקל־ֶכִֶ֛סף ֵבינִׁ
ר׃ ב ָֽ ך  קְּ ֶאת־ֵמתְּ  וְּ

מַ ֲאדֹוִני  בָּ ַמה , יאֹוִת  עׁשְ ה רּכְ יִני  ֲחׁשּובָּ ּבֵ
הּוֵביְנךָּ ֶאֶרץ  וָּ ָּ ׁשּ ַקל  ׁשֶ ִמׁשְ ֶסף ּבְ ע ֵמאּכֶ ת וֹ ַאְרּבַ

ֶקל רְקבֹור  ,(םר  ג   641ו   ילֹוִק  5) ?ׁשֶ בָּ  !ֶאת ֵמְתךָּ  ּכְ
ל  טז  ק ִ֤ שְּ רֹון  ַויִׁ ם֮ ֶאל־ֶעפְּ הָּ רָּ ַמָ֣ע ַאבְּ שְּ ַויִׁ

ר  ֶב  ר דִׁ ֶסף ֲאֶשֵ֥ ן ֶאת־ַהֶכִּ֕ ר ֹ֔ ֶעפְּ ם  לְּ הָּ רָּ ַאבְּ
ַבִ֤ע ֵמאֹות   ֵני־ֵחִ֑ת ַארְּ ָ֣י בְּ ֵנ זְּ אׇּ ֶסף בְּ ֶשֶָ֣קל ֶכֹ֔

ר׃ ֵחָֽ ר ַלס  ֵב   ע 

ם  הָּ ים ַאְברָּ ַקל  הּוא, ֶעְפרֹון ְלִדְבֵריִהְסּכִ ֶאת ׁשָּ
ֶסף  יר ֶעְפרֹוןשֶׁ ַהּכֶ ְזנֵ  ִהְזּכִ אָּ ֶסף כֶּ  –ֵני ֵחת בְּ  יּבְ

ע ֵמאֹות שֶׁ  ַקל ַאְרּבַ ִמׁשְ ל לקֶ ּבְ ְתַקּבֵ ּמִ ַעל ְיֵדי  ׁשֶ
ל ַתן  ,ֵחרוֹ ס ּכָּ  .ְלֶעְפרֹוןְונָּ

ם יז שני ַָּ֣֧קׇּ ה  ַויָּ ֵפלָֹּ֔ ֹון ֲאֶשר  ַבַמכְּ ר  ֵדָ֣ה ֶעפְּ ׀ ׂשְּ
ָ֣ה  רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה  וְּ ֵרִ֑א ַהשָּ ָ֣י ַממְּ ֵנ פְּ ר לִׁ ֲאֶש 
ר  ה ֲאֶשֵ֥ ֶדֹ֔ ֵעץ  ֲאֶשָ֣ר ַבשָּ ל־הָּ כׇּ ֹו וְּ ֲאֶשר־בֹ֔

יב׃ ָֽ בִׁ ֹו סָּ ל  ב  ל־גְּ כׇּ  בְּ

ְך  ה ְוכָּ ֵדה ֶעְפרֹון ַנֲעׂשָּ ֵעֶמק הַ שֶׁ ׂשְ ה ּבְ לָּ ְכּפֵ ּמַ
ּמּול ה  –ַמְמֵרא  ׁשֶ רָּ עָּ ֶדה ְוַהּמְ ָּ ל שֶׁ ַהׂשּ ּבֹו ְוכָּ

ֵעִצים  ֶדה שֶׁ הָּ ָּ ׂשּ בשֶׁ ּבַ ל ּגְ כָּ ִביבוּ ּבְ  ,לֹו סָּ

ל  יח  כ   ֵני־ֵחִ֑ת בְּ ָ֣י בְּ ֵעיֵנ נָּ ה לְּ קְּ מִׁ ם לְּ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ לְּ
ֹו׃ ירָֽ ַער־עִׁ י ַשָֽ ֵאֵ֥  בָּ

ל ְרכּושׁ  ם ְלֵעיֵני ׁשֶ הָּ ַמֲעַמדֵני ֵחת בְּ  ַאְברָּ ל ּבְ  ּכָּ
עֹוְבִרים ַערבְּ  הָּ  .ִעירוֹ  ׁשַ

ָ֣ה  יט  רָּ ם ֶאת־ׂשָּ הַָּּ֜ רָּ ר ַאבְּ ַבֹ֨ ֩ קָּ ַאֲחֵרי־ֵכן וְּ
ִ֛ה  ֵפלָּ ה ַהַמכְּ ֵד  ת ׂשְּ ַרִ֞ עָּ ֹו ֶאל־מְּ ת  שְּ אִׁ
ֶרץ  ֶא  ֹון בְּ רִ֑ וא ֶחבְּ ָ֣ א הִׁ ֵר  ֵנֵ֥י ַממְּ ַעל־פְּ

ַָֽען׃ נָּ  כְּ

ּתֹו  ה ִאׁשְ רָּ ם ֶאת ׂשָּ הָּ ַבר ַאְברָּ ְוַאֲחֵרי ֵכן קָּ
ַרת ְמעָּ ה  ּבִ לָּ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ּמּולׂשְ  ִהיא –ַמְמֵרא  ׁשֶ
נַ , ֶחְברֹון ֶאֶרץ ּכְ  .ַעןּבְ

ֹו  כ  ה ֲאֶשר־בִ֛ רָּ  עָּ ַהמְּ ה וְּ ֶדַּ֜ ם ַהשָּ קׇּ ַויָֹּ֨
ם הָּ  רָּ ַאבְּ ֶבר לְּ ִ֑ ַזת־קָּ ת ַלֲאח  ת׃ ֵמֵא  ֵני־ֵחָֽ  ס בְּ

ה  רָּ עָּ ֶדה ְוַהּמְ ָּ ּבֹו ַהׂשּ ם  ִנְקנוּ ׁשֶ הָּ ֵני ֵחת מִ ְלַאְברָּ ּבְ
ַּת ְלצֹוֶרךְ   .ֶקֶבר ֲאֻחז

ת    ש   ר  ה פ   ק  בְּ ת רִׁ יח  קִׁ  לְּ

ְך  א כד ִ֛ה ֵבַרֵ֥ ים ַויהוָּ ִ֑ מִׁ א ַביָּ ן בָּ  ָ֣ם זֵָּקֹ֔ הָּ רָּ ַאבְּ וְּ
ל׃ ם ַבכ ָֽ הָּ  רָּ  ֶאת־ַאבְּ

ֵקן  ם זָּ הָּ ִניםְוַאְברָּ יו ׁשָּ לָּ ְברּו עָּ ֵר  'ַוה, ֹותבּ ַר  עָּ ְך ּבֵ
ם  הָּ ל טֹובֶאת ַאְברָּ כָּ  .ּבְ

ן  ב  ַקָ֣ דֹו  זְּ ם ֶאל־ַעבְּ הָּ  רָּ ֹו ַוי ָ֣אֶמר ַאבְּ ֵביתֹ֔
ך   ֵ֥א יָּדְּ ים־נָּ ָֽ ֹו ׂשִׁ ל־ֲאֶשר־לִ֑ כׇּ ל בְּ ֵש  ַהמ 

י׃ ָֽ ֵרכִׁ ַחת יְּ  ַתֵ֥

ם  הָּ ַמר ַאְברָּ יתֹו  ְמַנֵהלַעְבּדֹו לְ אָּ ַאְחַר ּבֵ  אי ַעלהָּ
ל  יְָּּך ּכָּ ַ ה :לוֹ ַהׁשּ ׁשָּ ַבּקָּ ים , ּבְ ַחת ִמ יְָּדךָּ  ֶאתׂשִ ּתַ
ִמְנַהג  יֵרִכילִ  םהָּ ּכְ ִעים ַלֲאדֹונָּ ּבָּ ׁשְ ּנִ ִדים ׁשֶ  .ֲעבָּ

י  ג  ם ֵואֹלֵה  יִׁ ַמֹ֔ ה  ֱאֹלֵהָ֣י ַהשָּ יהוָּ יֲעךֹ֔ ַבָֽ ָ֣ בִׁ ַאשְּ וְּ
י  ֹ֔ נִׁ בְּ ה  לִׁ שָּ ח אִׁ ַקִ֤ א־תִׁ ר ל ָֽ ִֶ֑רץ ֲאֶשֹ֨ אָּ הָּ

ר י ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ נֹות  ַהָֽ בְּ י מִׁ כִׁ  נ  ב אָּ ֹו׃ יֹוֵשֵ֥ בָֽ רְּ קִׁ  בְּ

יַע אֹוְת  ּבִ ם הךָּ ְוַאׁשְ ׁשֵ ַמִים ֵואלֵֹהי  'ּבְ ָּ ֱאלֵֹהי ַהׁשּ
ֶרץ  אָּ ם ּתִ  אּלֹ שֶׁ הָּ עָּ נֹות הָּ ה ִלְבִני ִמּבְ ָּ ח ִאׁשּ ּקַ
ַנֲעִני  רֲאִני שֶׁ ַהּכְ תֹוכוֹ  ּגָּ  .ּבְ

י ֵתֵלְִ֑ך  ד  תִׁ  ֶאל־מֹוַלדְּ י וְּ ִ֛ צִׁ י ֶאל־ַארְּ כִׁ 
ק׃ ָֽ חָּ צְּ יִׁ ֵ֥י לְּ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ  ֵ֥ אִׁ תָּ ַקחְּ לָּ  וְּ

א ֵלְך  ֶאּלָּ יַאְרִצי לְ ּתֵ ְחּתִ ּפַ ם וּ , ּוְלִמׁשְ ָּ חּתִ ִמׁשּ  ּקַ
ק ה ִלְבִני ְלִיְצחָּ ָּ  .ִאׁשּ

ֶבד אוַלי  ל א־ת אֶבָ֣ה  ה  ֶעֹ֔ יו  הָּ ַוי ִ֤אֶמר ֵאלָּ
ֶָ֣רץ ַהז ִ֑את  אָּ י ֶאל־הָּ ֶלֵֶ֥כת ַאֲחַר  ה לָּ שָֹּ֔ אִׁ הָּ
ֶרץ  אָּ  ךֹ֔ ֶאל־הָּ נְּ יב  ֶאת־בִׁ שִׁ ֵשִ֤ב אָּ ֶההָּ

ַמר לוֹ  ֶעֶבד אָּ ה אּוַלי  :הָּ ָּ ִאׁשּ ְרֶצהלֹא הָּ  ּתִ
ֶלֶכת ַאֲחַרי  ֶרץ ַהזֹּאתלָּ לָּ ֶאת  ַאֲחִזיר ַהִאם, אָּ

ְנךָּ  ֶרץ לָּ ּבִ םיָּּ שֶׁ אָּ ָּ אתָּ ִמׁשּ  ?צָּ
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ם׃ ָֽ שָּ אתָּ מִׁ ֵ֥  ֲאֶשר־יָּצָּ
ךֹ֔  ו  ֶָ֣מר לְּ שָּ ִ֑ם הִׁ הָּ רָּ יו ַאבְּ ַוי ֵ֥אֶמר ֵאלָּ 

ה׃ מָּ ָֽ נִׁ י שָּ יב ֶאת־בְּ ֵ֥ שִׁ  ֶפן־תָּ
ַמר לוֹ  ם אָּ הָּ ּלֹאְלךָּ  ִהזֵָּּהר :ַאְברָּ ֲחִזיר ׁשֶ ֶאת  ּתַ

ִני  םּבְ  .ְלׁשָּ
ָ֣ה ז  הוָּ י  יְּ נִׁ ַחַּ֜ קָּ ר לְּ ם ֲאֶשֹ֨ יִׁ ַמ  ׀ ֱאֹלֵהָ֣י ַהשָּ

ר  י  ַוֲאֶשֹ֨ תִׁ ֹוַלדְּ י֮ וֵמֶאֶָ֣רץ מָֽ בִׁ ֵבָ֣ית אָּ מִׁ
ֲעךֹ֔  רְּ ַזֹ֨ ר לְּ י  ֵלאמ ֹ֔ ע־לִׁ ַבָֽ שְּ ָֽ י ַוֲאֶשִ֤ר נִׁ ֶבר־לִַּׁ֜ דִׁ
ַלִ֤ח  שְּ וא יִׁ ֶָ֣רץ ַהז ִ֑את ה  אָּ ן ֶאת־הָּ ֶאֵת 

יך ֶנֹ֔ פָּ כֹו  לְּ אָּ ֵ֥  ַמלְּ תָּ ַקחְּ לָּ ִ֛ה וְּ שָּ נִׁ י אִׁ בְּ ם׃ לִׁ ָֽ שָּ  מִׁ

ַמִים  'ה ָּ ִבי אֹוִת  חקַ ּלָּ שֶׁ ֱאלֵֹהי ַהׁשּ ית אָּ י ִמּבֵ
יּוֵמֶאֶרץ  ְדּתִ בֵּ וְ  ֻהּלַ ּדִ נִּ וְ  ֵאַליר ׁשֶ ע ִלי ׁשֶ ּבַ ׁשְ

ַמר ֶאיךָּ לְ  :ְואָּ ֶרץ ַהזֹּאת  ֶצֱאצָּ אָּ ן ֶאת הָּ  –ֶאּתֵ
ַלח ֶאת  ִליחֹו הּוא ִיׁשְ ֶניךָּ ׁשְ חַ  ְלפָּ  ,ְתךָּ ְלַהְצלָּ

ח ם  ְוִתּקַ ָּ ה ִלְבִניִמׁשּ ָּ  .ִאׁשּ
יך  ח  ֶלֶָ֣כת ַאֲחֶרֹ֔ ה  לָּ שָּ אִׁ ָֽ א ת אֶבִ֤ה הָּ ם־ל ֹ֨ אִׁ וְּ

א  י ל ֵ֥ ֹ֔ נִׁ י ז ִ֑את ַרָ֣ק ֶאת־בְּ תִׁ  עָּ ב  שְּ יתָּ מִׁ קִִּׁ֕ נִׁ וְּ
ה׃ מָּ ָֽ ב שָּ ֵש   תָּ

ה ְוִאם  ָּ ִאׁשּ ְרֶצהלֹא הָּ ֶלֶכת ַאֲחֶריךָּ  ּתִ ְהֶיה ּתִ לָּ
ט בוּ  ּורּפָּ ְ י אתזֹּהַ  העָּ ֵמַהׁשּ ּלִ  ֲחִזירּתַ  ַאל ַרק, ׁשֶ

ם ִני ְלׁשָּ  .ֶאת ּבְ
ֵֶַֽ֥רְך  ט  ַחת ֶי ֹו ַתִ֛ ֶבד  ֶאת־יָּדֹ֔ ֶעֹ֨ ִֶׂ֤שם הָּ ַויָּ

ר  בָּ  ֹו ַעל־ַהדָּ ע לֹ֔ ַָ֣בָֽ שָּ ִ֑יו ַויִׁ נָּ ם ֲאד  הָּ  רָּ ַאבְּ
 ַהֶזָֽה׃

ֶעֶבד  ַחת ִמ ם ֶאת יָּדֹו ׂשָּ הָּ ל ךְ ֵר יָּּ לַ ּתַ ם  ׁשֶ הָּ ַאְברָּ
ר ַהזֶּהבַּ שְׁ נִ וְ , וֹ ֲאדֹונ בָּ  .ע לֹו ַעל ַהּדָּ

ֶעֶּ֠  י שלישי ח הֶָּּ֠ ַקָ֣ ַמֵלִ֤י ַויִׁ גְּ ים מִׁ ַמלִַּׁ֜ ה גְּ ֹ֨ רָּ ֶבד ֲעׂשָּ
ם  קׇּ ֹו ַויָּ  יָּדִ֑ נָּ יו בְּ וב ֲאד  ל־טֵ֥ כׇּ ֶלְך וְּ יו  ַוֵיֹ֔ נָּ ֲאד 

ֹור׃ יר נָּחָֽ ֵ֥ ם ֶאל־עִׁ יִׁ ם ַנֲהַר  ִֶ֛לְך ֶאל־ֲאַרֵ֥  ַוֵי

ֶעֶבד ה ַקחלָּ  הָּ רָּ יםגְּ  ֲעׂשָּ ַמלִּ  ַמּלִ ל םיֵמַהּגְ  ֲאדֹונוֹ  ׁשֶ
שֶׁ  ךְ לַ הָּ וְ  יָּדֹו ּכְ ל ֲאדֹונוֹ ל טּוב ּכָּ ִמ ּבְ ם הּוא , ׁשֶ קָּ
ל ִעירהָּ ֲאַרם ַנֲהַרִים ֶאל לַ  ךְ לַ הָּ וְ  חֹור ׁשֶ  .נָּ

ֵאָ֣ר  יא  יר ֶאל־בְּ עִׁ  וץ לָּ חֵ֥ ים מִׁ ִ֛ ַמלִׁ ְך ַהגְּ ֵר  ַוַיבְּ
ת׃ ֲאב ָֽ את ַהש  ֵע ת ֵצֵ֥ ֶרב לְּ ָ֣ת ֶעֹ֔ ֵע ם לְּ ִ֑יִׁ  ַהמָּ

יב הּוא ִעיר  ֶאת הֹוׁשִ ים ִמחּוץ לָּ ַמּלִ ֵאר  ְלַידַהּגְ ּבְ
ְזַמן ֶעֶרב ְלֵעת ִיםַהּמַ  נֹותשֶׁ  ּבִ אֹוב יֹוְצאֹות ַהּבָּ  .ִלׁשְ

ר יב  ם  ַוי אַמָ֓ הָֹּ֔ רָּ ָ֣י ַאבְּ נִׁ ה ֱאֹלֵהי  ֲאד  הוָּ  ׀ יְּ
ם  ֶסד עִׁ  ַנ י ַהיִֹ֑ום ַוֲעֵׂשה־ֶחִּ֕ פָּ ֵ֥א לְּ ֵרה־נָּ ַהקְּ

ם׃ ָֽ הָּ רָּ י ַאבְּ ֵ֥ נִׁ  ֲאד 

םֲאדֹוִני ֱאלֵֹהי  'ה: ַמראָּ וְ  הָּ ַני  ַהְזֵמן, ַאְברָּ ְלפָּ
ִתיַהיֹּום  ׁשָּ ּקָּ ה ֶחֶסד ִעם , ֶאת ּבַ ֲאדֹוִני ַוֲעׂשֵ

ם הָּ  .ַאְברָּ
נֹות   יג  ם ובְּ ִ֑יִׁ ָ֣ין ַהמָּ ב ַעל־ֵע צָּ  י נִׁ ֵ֥ כִׁ נ  ִ֛ה אָּ ֵנ הִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ ב מָּ א ֵ֥ שְּ ת לִׁ א   צְּ יר י  עִֹׁ֔ ֵשָ֣י הָּ  ַאנְּ
י , ִיםַהּמַ  ַמְעַין ַידַעל  עֹוֵמדֲאִני ִהּנֵה  ּוְבנֹות ַאְנׁשֵ

ִעיר י אוֹ ְצאוֹ הָּ  .ִיםב מַ וֹ ת ִלׁשְ
ִ֤א  יד  י־נָּ יהָּ  ַהטִׁ ַמִ֤ר ֵאֶלֹ֨ ר א  ַנֲערָּ  ֲאֶשֹ֨ ָ֣ה ַהָֽ יָּ הָּ וְּ

ַמֶל יך  ַגם־גְּ ה וְּ ֵתֹ֔ ָ֣ה שְּ רָּ מְּ אָּ ה וְּ ֶתֹ֔ ֶאשְּ ַכֵדְך  וְּ
ק  חָֹּ֔ צְּ יִׁ ךָ֣ לְּ דְּ ַעבְּ תָּ  לְּ חְּ ַכֹ֨ ִּ֤ה ה  תָּ ה א  ֶקִ֑ ַאשְּ

י׃ ָֽ נִׁ ם־ֲאד  ֶסד עִׁ יתָּ ֶח  ֵ֥ ׂשִׁ י־עָּ ָֽ ע כִׁ ָּ֣ה ֵאַדֹ֔  ובָּ

ְך וְ  ה ,ִיְהֶיהכָּ ֲערָּ י :ַמר ֵאֶליהָּ וֹ אשֶׁ  ַהּנַ ה ַהּטִ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ
ה ֶאת ּתֶ ְך ְוֶאׁשְ ּדֵ ֵתה :אַמרּתֹ  ְוִהיא, ּכַ ְוַגם  ,ׁשְ

ֶקה יךָּ ַאׁשְ ַמּלֶ ּה  – !ֶאת ּגְ ְנּתָּ אֹותָּ ךָּ  ִזּמַ ְלַעְבּדְ
ק יתָּ ֶחֶסד ִעם ּבָּ ֵאַדע שֶׁ וְ , ְלִיְצחָּ ׂשִ  .ֲאדֹוִניּה עָּ

וא  טו  י־ה  הִׁ ַֽיְּ ֵנ ה ֶט֮ ַוָֽ הִׁ ַדֵבר  וְּ ָ֣ה לְּ לָּ ֶרם֮ כִׁ
תוֵאָ֣ל  בְּ ה  לִׁ דָּ את ֲאֶשִ֤ר י לְּ ֵצ  ה י  ָ֣ קָּ בְּ רִׁ
ִ֑ם  הָּ רָּ י ַאבְּ ָ֣ ֹור ֲאחִׁ ֶשת נָּח  ה ֵאֵ֥ כָֹּ֔ לְּ ֶבן־מִׁ

ּה׃ ָֽ מָּ כְּ ּה ַעל־שִׁ ַכדָּ   וְּ

ר ִסיֵּם הּואשֶׁ  ִלְפֵני ה  יֹוֵצאת ִהּנֵה, ְלַדּבֵ  –ִרְבקָּ
הנּ שֶׁ  ל ןַהבֵּ ִלְבתּוֵאל  ֹוְלדָּ חֹור  ׁשֶ ת נָּ ה ֵאׁשֶ ִמְלּכָּ

לֲאִחי ם ו ׁשֶ הָּ ּלָּ  דכַּ הַ וְ  ,ַאְברָּ הּ ּה ַעל ׁשֶ ֵתפָּ  .ּכְ

יש  טז  אִׁ  ה וְּ תולִָּּ֕ ד בְּ א ֹ֔ ֶאה  מְּ ַבִ֤ת ַמרְּ ַנֲערָּ  ט  ַהָֽ וְּ
ּה  ַמֵלֵ֥א ַכדָּ  נָּה ַותְּ יְּ ַעֹ֔ ִּ֑ה ַוֵתֶָ֣רד הָּ עָּ דָּ א יְּ ל ָ֣

ַעל׃ ָֽ  ַותָּ

ה ֲערָּ ה ְוַהּנַ ה, ְמאֹוד יָּפָּ תּולָּ ִאישׁ  – ּבְ ַכבלֹא  ׁשֶ  ׁשָּ
ה ,הּ ּתָּ ִא  ְעיָּן ִהיא יְָּרדָּ ה ֶאת  ,ַלּמַ אָּ ד ִמּלְ ַהּכַ

ּלָּ  ה, הּ ׁשֶ ְלתָּ  .ְועָּ
י  יז  ינִׁ ֵ֥ יאִׁ מִׁ אֶמר ַהגְּ ִּ֑ה ַוי ִּ֕ אתָּ רָּ קְּ ֶע ֶבד לִׁ ץ הָּ ֵַֽ֥רׇּ ֶעֶבד ַויָּ הּ הָּ אתָּ ץ ִלְקרָּ הּ , רָּ ַמר לָּ ִני ִלי :ְואָּ  ּתְ
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ְך׃ ַכֵדָֽ ם מִׁ יִׁ ַעט־ַמ  ִ֛א מְּ ה נָּ ׁשָּ ַבּקָּ ּתֹות ּבְ ךְ  ִלׁשְ ּדֵ  !ְמַעט ַמִים ִמּכַ
ּה  יח  ִ֛ ֶרד ַכדָּ ר ַות   ַמֵה  ִ֑י ַותְּ נִׁ ֵתָ֣ה ֲאד  אֶמר שְּ ַות  

הו׃ ֵקָֽ ּה ַוַתשְּ דָּ   ַעל־יָּ
ה ְמרָּ ֵתה  :אָּ הוּ  !ֲאדֹוִניׁשְ הוְ  ִמֲהרָּ ד  ֶאת הֹוִרידָּ ַהּכַ

ּלָּ  הּ  ֶאלּה ׁשֶ ּתֹות ,יָּדָּ ה לֹו ִלׁשְ ְתנָּ  .ְונָּ
ַכ ל  יט  יך  ַותְּ ַמֶלֹ֨ גְּ ִ֤ם לִׁ אֶמר ַג ֹו ַות   תִ֑ ק  ַהשְּ לְּ

ת׃ ת ָֽ שְּ ו לִׁ ל  ם־כִׁ ב ַעֵ֥ד אִׁ אָֹּ֔  ֶאשְּ
היְּ סִ ִהיא  ּתֹות מָּ ֵתת לֹו ִלׁשְ ה, לָּ ְמרָּ אַ  :ְואָּ ב ֶאׁשְ
ם לַ  לְּ יַמלִּ גְּ ּגַ מוּ ַעד , ךָּ ם ׁשֶ ַסיְּ יְּ ּת  ׁשֶ  !תוֹ ִלׁשְ

ֶקת  כ  ּה  ֶאל־ַהש ֹ֔ ַעִ֤ר ַכדָּ ר ַותְּ ַמֵה  ץ ַותְּ רׇּ ֵ֥ ַותָּ
ב  ַא  שְּ ב ַותִׁ א ִ֑ שְּ ר לִׁ ֵא  ל־ַהבְּ ֹוד ֶאָֽ עִ֛

יו׃ ָֽ ַמלָּ ל־גְּ כׇּ  לְּ

הִהיא  הוְ  ִמֲהרָּ ּלָּ  ֶאת רֹוְקנָּ ד ׁשֶ , ֶקתוֹ ׁשּ לַ  הּ ַהּכַ
הרָּ וְ  א צָּ ֵאר ִלׁשְ ה, בוֹ עֹוד ַלּבְ ֲאבָּ ל  ְוׁשָּ ְלכָּ
ּלוֹ יַמלִּ גְּ הַ   .ם ׁשֶ

ַעת  כא  ַד  יש לָּ ִּ֕ ִּ֑ה ַמֲחרִׁ ה לָּ ֵא  תָּ שְּ יש מִׁ ֵ֥ אִׁ הָּ וְּ
א׃ ם־ל ָֽ ֹו אִׁ כ  ִ֛ה ַדרְּ הוָּ יַח יְּ לִׁ  צְּ  ַההִׁ

ִאיׁש  ּתֹוֵמםְוהָּ ֶליהָּ  ִמׁשְ ַדַעת  ,ְוׁשֹוֵתק ,עָּ  ַהִאםלָּ
ְרּכוֹ  ֶאת ִהְצִליחַ ' ה  .לֹא אוֹ , ּדַ

ח  כב  ַקִ֤ ֹות ַויִׁ תֹ֔ שְּ ים  לִׁ ַמלִׁ ו ַהגְּ לִ֤ ר כִׁ י ַכֲאֶשֹ֨ הִׁ  ַויְּ
ֹו  לִ֑ קָּ שְּ ַקע מִׁ ב ֶב  ֶַָּ֣֧זם זָּהָֹּ֔ יש  ֶנ אִׁ ִ֤י הָּ ֵנ ושְּ

 ָֽ לָּ קָּ שְּ ב מִׁ ה זָּהָּ  ֵ֥ רָּ יהָּ ֲעׂשָּ ֶדֹ֔ ים  ַעל־יָּ ידִׁ מִׁ  ם׃צְּ

יםכְּ  ַמּלִ ַהּגְ מוּ  ׁשֶ ּתֹות ִסיְּ ִאיׁש , ִלׁשְ ַקח הָּ ֶנֶזם לָּ
ב  לוֹ זָּהָּ קָּ ׁשְ ּמִ ֶקל ׁשֶ ַתן (םר  ג   7כ  ) ֲחִצי ׁשֶ הּ  ְונָּ , לָּ

םוְ  ֵני ְצִמיִדים ַעל יֶָּדיהָּ  ׂשָּ ם ׁשְ לָּ קָּ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ רָּ ֲעׂשָּ
ְקֵלי ב ׁשִ ם 040) זָּהָּ ר   .(ג 

ִ֑י ֲהֵי ש  כג  י נָּ א לִׁ ידִׁ ֵ֥ תְּ ַהגִׁ י ַאֹ֔ ָ֣ אֶמר  ַבת־מִׁ ַוי ֹ֨
ין׃ ָֽ לִׁ ֹום לָּ נו לָּ קֵ֥ יְך מָּ ִ֛ בִׁ  ֵבית־אָּ

ַמרוְ  ת :אָּ ל ַהּבַ יִדי ִלי ?ִמי ַאּתְ  ׁשֶ ה ַהּגִ ׁשָּ ַבּקָּ , ּבְ
קֹום ֵיׁש  ַהִאם נּו מָּ ֵביתלָּ ִביְך  ּבְ האָּ ְילָּ  ?ִליׁשֹון ַהּלַ

י  כד  ִ֑כִׁ נ  ל אָּ תוֵא  יו ַבת־בְּ אֶמר ֵאלָֹּ֔ ַות ָ֣
ֹור׃ נָּחָֽ ה לְּ דָּ  ר יָּלְּ ה ֲאֶשֵ֥ כִָּּ֕ לְּ  ֶבן־מִׁ

ה ְמרָּ ת ֲאִני  :לוֹ  אָּ ל ּבַ ה ׁשֶ ן ִמְלּכָּ תּוֵאל ּבֶ ּבְ
יָּּ  ה ׁשֶ חֹור אֹותוֹ ְלדָּ  .ְלנָּ

ֹוא ַרָ֣ב  כה  פ  סְּ ֶבן ַגם־מִׁ יו ַגם־ֶתֵ֥ אֶמר ֵאלָֹּ֔ ַות ָ֣
ֹום  ק  ִ֑נו ַגם־מָּ מָּ ון׃עִׁ לָֽ  לָּ

ה  ְמרָּ ם  ֶאְצֵלנוּ  ֵישׁ  :לוֹ אָּ ֵדי  ַקשׁ  הַהְרבֵּ ּגַ ּכְ
בּו  ּכְ ׁשְ יִּ יו ׁשֶ לָּ יםעָּ ַמּלִ ה ְוַגם, ַהּגְ ִמְסּפֹוא  ַהְרּבֵ
ם לָּ קֹום  ְוַגם, ְלַמֲאכָּ יםמָּ ׁשִ ֲאנָּ ה לָּ ְילָּ ּלַ  .ִליׁשֹון ּבַ

ָֽה׃ כו  חו ַליהוָּ ַת  שְּ יש ַויִׁ ֹ֔ אִׁ ד הָּ ק ָ֣ ִאיׁש  ַויִׁ דהָּ ה קָּ ֲחוָּ ּתַ  .'ַלה ְוִהׁשְ
ם  כז רביעי הָֹּ֔ רָּ ָ֣י ַאבְּ נִׁ ה  ֱאֹלֵהי  ֲאד  הוָּ וְך יְּ רִ֤ אֶמר בָּ ַוי  

ֶשֶּ֠  ִ֑י ֲאֶּ֠ נִׁ ָ֣ם ֲאד  ֹו ֵמעִׁ ת  ֹו ַוֲאמִׁ דִ֛ ֵ֥ב ַחסְּ ַז ר ל א־עָּ
י׃ ָֽ נִׁ י ֲאד  ית ֲאֵחֵ֥ ה ֵב  הוָֹּ֔ י יְּ ַחָ֣נִׁ ֶרְך  נָּ י ַבֶדֹ֨ כִׁ  נ   אָּ

ַמרוְ  רּוְך ה: אָּ ם ֲאדֹוִני ֱאלֵֹהי  'ּבָּ הָּ א ּלֹ שֶׁ ַאְברָּ
תוֹ  ְוֶאתַחְסּדֹו  ִהְפִסיק ֶאת חָּ ית  ַהְבטָּ ֲאִמּתִ הָּ

ְזכּותוֹ ֲאדֹוִני מֵ  ּבִ ֶרְך  יאֹוִת  הֹוִביל 'ה ׁשֶ ּדֶ  ְלֵביתּבַ
 .ִניוֹ ֲאֵחי ֲאד

ים  כח  רִׁ  בָּ ִּ֑ה ַכדְּ מָּ ֵבָ֣ית אִׁ ֹ֔ ַוַתֵג ד לְּ ַנֲערָּ ץ  ַהָֽ רׇּ ַותָֹּ֨
ֶלה׃ ֵאָֽ  הָּ

ה ֲערָּ ה ַהּנַ צָּ ה ,רָּ רָּ ַחת  ְוִסּפְ ּפַ ּלָּ ִאּמָּ הָּ ְלִמׁשְ  הּ א ׁשֶ
ִרים ֶאת בָּ ה ַהּדְ ֵאּלֶ  .הָּ

בָּ ן  כט  ץ לָּ רׇּ ִ֑ן ַויָֹּ֨ בָּ ֹו לָּ מָ֣ ח ושְּ ה אָּ  ֵ֥ קָּ בְּ רִׁ ולְּ
ן׃ יִׁ ָֽ עָּ ה ֶאל־הָּ וצָּ יש ַהח  ִ֛ אִׁ  ֶאל־הָּ

ן בָּ מֹו לָּ ח ּוׁשְ ה אָּ ן , ּוְלִרְבקָּ בָּ ִאיׁש רָּ לָּ ץ ֶאל הָּ
ה ֶאל  ְע ַהחּוצָּ  .יָּןַהּמַ

י ל  ָ֣ הִׁ ים֮  ׀ ַויְּ דִׁ מִׁ ֶאת־ַהצְּ ָֽ ֶזם וְּ ת ֶאת־ַהֶנ  א ָ֣ רְּ כִׁ
י  ֵרִ֞ בְּ ֹו ֶאת־דִׁ ע  מְּ שׇּ תֹו  וכְּ י ֲאח  ֵדָ֣ ַעל־יְּ
י  ר ֵאַל  ֶבֵ֥ ה־דִׁ ר כ ָֽ תֹו  ֵלאמ ֹ֔ ה ֲאח  ִ֤ קָּ בְּ רִׁ
ד  ֵמֵ֥ ִ֛ה ע  ֵנ הִׁ יש וְּ ֹ֔ אִׁ ב א  ֶאל־הָּ יש ַויָּ ִ֑ אִׁ הָּ

ן׃ יִׁ ָֽ עָּ ים ַעל־הָּ ַמלִׁ   ַעל־ַהגְּ

ה אָּ רָּ ׁשֶ ִמ  ּכְ ֶזם ְוֶאת ַהּצְ ִדים ַעל ְיֵדי יֶאת ַהּנֶ
ַמע , תוֹ וֹ ֲאח ָּ ׁשּ ה ֲאחּוְכׁשֶ ְבֵרי ִרְבקָּ תֹו וֹ ֶאת ּדִ

ה ְמרָּ אָּ ְך : "ׁשֶ ְך ּכָּ ַמר ִלי ְוכָּ ִאישׁ אָּ א ּבָּ הּוא  –" הָּ
ִאישׁ  ה , ֶאל הָּ ים  ַידלְ עֹוֵמד  הּואְוִהּנֵ ַמּלִ  ַידלְ ַהּגְ

ְעיָּן  .ַהּמַ
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ֹוא  לא  אֶמר ב  ד  ַוי ִּ֕ ֲעמ  ה ַתָֽ ִ֤מָּ ִ֑ה לָּ הוָּ וְך יְּ רָ֣ בְּ
ֹום  ק  ת ומָּ יִׁ י ַהַבֹ֔ ָ֣יתִׁ נִׁ י  פִׁ כִׁ נ  אָּ וץ וְּ ַבחֹ֔

ים׃ ָֽ ַמלִׁ  ַלגְּ

ַמר לוֹ  ךְ ּבֹוא  :אָּ בֹורָּ ה !'המֵ  ַהּמְ ּמָּ ד וֹ ֲעמּתַ  לָּ
חּוץ יִתי ֲאִני  ֲהֵרי ?ּבַ ּנִ ִית  ֶאת ֲעבּוְרֶכםּפִ ַהּבַ

קֹום  י מָּ יםְוֵהַכְנּתִ ַמּלִ  !ַלּגְ
ִ֑ים  לב  ַמלִׁ ח ַהגְּ ַפַת  ה ַויְּ תָּ יְּ יש  ַהַבֹ֔ אִׁ א הָּ ב ִ֤ ַויָּ

ץ  ח ָ֣ רְּ ם  לִׁ יִׁ ים וַמֹ֨ ַמלִֹׁ֔ פֹוא  ַלגְּ סְּ ן ֶתִֶ֤בן ומִׁ ֵתֹ֨ ַויִׁ
ֹו׃ תָֽ ר אִׁ ים ֲאֶשֵ֥ ֲאנָּשִׁ  ֵלֵ֥י הָּ ַרגְּ יו וְּ לָֹּ֔  ַרגְּ

ִאיׁש  א הָּ ה ּבָּ ְיתָּ ֵמי ַתחּפָּ ַהּבַ ים ֶאת ְזמָּ ַמּלִ , ַהּגְ
ים ּוַמִים ִלְרחּוִמְסּפֹוא  ַקשׁ  םׂשָּ  ַמּלִ  ֶאתץ וֹ ַלּגְ

יו  ים  ְוֶאתַרְגלָּ ׁשִ ֲאנָּ  .ִאּתוֹ שֶׁ ַרְגֵלי הָּ
א ( ויישם) ַויוַׂשִ֤ם לג  אֶמר  ל ָ֣ ל ַוי ֹ֨ יו  ֶלֱאכ ֹ֔ נָּ פָּ לְּ

ל ַכֹ֔ י ַעֵ֥ד א  תִׁ רְּ ַב  ם־דִׁ ִ֑י אִׁ רָּ בָּ ר׃ ַוי  אֶמר דְּ  ַדֵבָֽ
יו  מוּ ׂשָּ  נָּ ַמר , לוֹ ֶלֱאכאֹוֶכל ְלפָּ הֶ אָּ לֹא  :םלָּ
ַר  אֹוַמר ֶאתשֶׁ ַכל ַעד וֹ א בָּ ַמר  !יּדְ ר :לוֹ אָּ ּבֵ  !ּדַ

י׃ לד  כִׁ נ ָֽ ם אָּ הָּ  רָּ ַמר ַוי אַמִ֑ר ֶעֵֶ֥בד ַאבְּ ל ֶעֶבד ִני אֲ : אָּ םׁשֶ הָּ  .ַאְברָּ
ִ֑ל  לה  דָּ גְּ ד ַויִׁ א   ִ֛י מְּ נִׁ ְך ֶאת־ֲאד  ה ֵבַר  ַויהוִָּ֞

ם   דִׁ ב ַוֲעבָּ זָּהָֹּ֔ ֶכֶָ֣סף וְּ ר  וְּ קָּ אן ובָּ ֹו צ ִ֤ ֶתן־לִ֞ ַויִׁ
ים׃ ָֽ רִׁ ים ַוֲחמ  ַמלִׁ  ת וגְּ ח ֹ֔ פָּ  ושְּ

ֵר  'ַוה ֵ ְוהּוא ִהְתעַ  ְמאֹודֲאדֹוִני ְך ֶאת ּבֵ ַתןוְ , רׁשּ  נָּ
ב  ר ְוֶכֶסף ְוזָּהָּ קָּ ִדיםלֹו צֹאן ּובָּ ח ַוֲעבָּ פָּ ת וֹ ּוׁשְ

ים ַוֲחמ  .ִריםוֹ ּוְגַמּלִ
י  לו  י ַאֲחֵר  ֹ֔ נִׁ אד  י ֵבן  ַלָֽ ֵ֥ נִׁ ֶשת ֲאד  ה֩ ֵאֹ֨ רָּ ֶלד ׂשָּ ַוֵתֶ֡

ִּ֑ה נָּתָּ קְּ ֹו׃ זִׁ ל־ֲאֶשר־לָֽ ֹו ֶאת־כׇּ ֶתן־ל   ַויִׁ
ת  ה ֵאׁשֶ רָּ ה ֲאדֹוִני ׂשָּ ן ַלאדִֹני ַאֲחֵרי בֵּ יְָּלדָּ

הּ  תָּ ַתן, ִזְקנָּ ל  ְוהּוא נָּ יֵּשׁ לֹו ֶאת ּכָּ ֶ  .לוֹ  ַמה ׁשּ
י לז  ֵעֵ֥נִׁ בִׁ נִׁ י ַוַישְּ ר ֲאד  ח־ל א ֵלאמ ִ֑ ַקִ֤ ה   תִׁ שָּ י אִׁ ֹ֔ נִׁ בְּ  לִׁ

ֹו׃ צָֽ ַארְּ ב בְּ ֵשֵ֥ י י  כִׁ  נ  ר אָּ י ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ נֹות  ַהָֽ בְּ  מִׁ
יַע אֹוִתי ֲאדֹוִני  ּבִ ַמרִהׁשְ ח ִלְבִני ּתִ  ַאל :ְואָּ ּקַ
ה  ָּ ַנֲעִני ִאׁשּ ם ַהּכְ עָּ נֹות הָּ רֲאִני שֶׁ ִמּבְ ַאְרצוֹ  ּגָּ  !ּבְ

י ֵתֵל ְך  לח  ִ֛ בִׁ א ֶאל־ֵבית־אָּ ם־ל   אִׁ
י  ִ֑ תִׁ ַפחְּ שְּ ֶאל־מִׁ י׃וְּ ָֽ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ  ֵ֥ אִׁ תָּ ַקחְּ לָּ  וְּ

א יתֶאל ֵלְך  ֶאּלָּ י וְ  ּבֵ ְחּתִ ּפַ ִבי ְוֶאל ִמׁשְ חאָּ  ִתּקַ
ה ִלְבִני ָּ  .ִאׁשּ

ה  לט  שָּ  אִׁ ַלִ֛י ל א־ֵתֵלְֵ֥ך הָּ ִ֑י א  נִׁ ר ֶאל־ֲאד  ַמ  א  וָּ
י׃ ָֽ  ַאֲחרָּ

י ַמְרּתִ ה  אּוַלי :ֲאדֹוִנילַ  אָּ ָּ ִאׁשּ  !יַאֲחַר ֵלְך ּתֵ  לֹאהָּ

ִ֑י מ  י  ַוי  אֶמר ֵאלָּ תִׁ ַהַלָ֣כְּ תְּ ה ֲאֶשר־הִׁ הוִָּ֞ יְּ
ָ֣יַח  לִׁ צְּ הִׁ ְך  וְּ תָּ ֹו אִׁ כִ֤ אָּ ח ַמלְּ ַלֹ֨ שְּ יו יִׁ נָּ  פָּ לְּ
י  תִׁ  ַפחְּ שְּ מִׁ י מִׁ ֹ֔ נִׁ בְּ ה  לִׁ שָּ ִ֤ אִׁ תָּ ַקחְּ לָּ ך וְּ ֶכֹ֔ ַדרְּ

י׃ ָֽ בִׁ ית אָּ ֵבֵ֥  ומִׁ

ַמר וְ  ַהְגּתִ ִהְת שֶׁ  'ה: ִליאָּ יונָּ כָּ ְדרָּ ַלח  י ּבִ ֶאת ִיׁשְ
ךָּ  ִליחֹו ִאּתְ ה ְויַ  ׁשְ ּתַ ֲעׂשֶ ךָּ בְּ  ְצִליחַ ׁשֶ  חקַּ ִת וְ  ,ַדְרּכְ

ִביִלְבִני  ית אָּ י ּוִמּבֵ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ִמּמִ ָּ  .ִאׁשּ

ֹוא  מא  ב  י תָּ ֵ֥ י כִׁ תִֹׁ֔ ָ֣לָּ נֶָּקה  ֵמאָּ ִ֤ז תִׁ אָּ
יתָּ  ֵ֥ יִׁ הָּ ְך וְּ נו  לָֹּ֔ תְּ א יִׁ ם־ל ִ֤ אִׁ י וְּ ִ֑ תִׁ ַפחְּ שְּ ֶאל־מִׁ

י׃ ָֽ תִׁ לָּ י ֵמאָּ קִׁ   נָּ

ז  ְוַרק טּוראָּ ְהֶיה ּפָּ ִתי  ּתִ בּועָּ ְ בֹואכְּ  –ִמׁשּ ּתָּ  ׁשֶ
ילְ  ְחּתִ ּפַ נּו  ִאםוְ , ִמׁשְ ז – ְלךָּ לֹא ִיּתְ ְהֶיה  אָּ ּתִ

טּור ִתי ּפָּ בּועָּ ְ  .ִמׁשּ
ה  ֱאֹלֵהי   מב  הוָּ ר יְּ ַמ  א  ן וָּ ִ֑יִׁ עָּ א ַהי ֹום ֶאל־הָּ ב ֵ֥ אָּ וָּ

ָ֣יַח  לִׁ ך־נָּא  ַמצְּ ם־ֶישְּ ם אִׁ הָֹּ֔ רָּ ָ֣י ַאבְּ נִׁ ֲאד 
׃ יהָּ ֶלָֽ ֵלְֵ֥ך עָּ י ה  כִׁ  נ  ר אָּ י ֲאֶשֵ֥ כִֹׁ֔  ַדרְּ

אִתי ְעיָּןלַ ַהיֹּום  ּבָּ י ,ּמַ ַמְרּתִ ֲאדֹוִני ֱאלֵֹהי  'ה :ְואָּ
ם הָּ ְרצֹוְנךָּ ִאם ! ַאְברָּ אַ  ּבִ י בְּ ְצִליַח ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ַדְרּכִ

הּ ֵלְך וֹ הֲאִני שֶׁ   ,ּבָּ
ִ֤ה  מג  יָּ הָּ ם וְּ ִ֑יִׁ ָ֣ין ַהמָּ ב ַעל־ֵע צָּ  י נִׁ ֵ֥ כִׁ נ  ִ֛ה אָּ ֵנ הִׁ

י  ָ֣ תִׁ ַמרְּ אָּ ב וְּ א ֹ֔ שְּ ֵצָ֣את לִׁ ה  ַהי  מָּ ַעלְּ ָֽ יהָּ הָּ ֵאֶלֹ֔
ְך׃ ַכֵדָֽ ם מִׁ יִׁ ַעט־ַמ  ֵ֥א מְּ י־נָּ ינִׁ ָֽ קִׁ  ַהשְּ

ְך ִיְהֶיהוְ , ִיםַהּמַ  ַמְעַין ַידלְ  עֹוֵמדֲאִני ִהּנֵה   :כָּ
ה ֲערָּ אוֹ יּ שֶׁ  ַהּנַ הּ  ְואֹוַמרב וֹ ֵצאת ִלׁשְ ִני ִלי :לָּ  ּתְ
ה ׁשָּ ַבּקָּ ּתֹות  ּבְ ךְ ִלׁשְ ּדֵ  !ְמַעט ַמִים ִמּכַ

ָ֣ה  מד  ה ֵאַלי  ַגם־ַאתָּ ִ֤ רָּ מְּ אָּ ַמֶל יך וְּ גְּ ַגֵ֥ם לִׁ ה וְּ ֵתֹ֔ שְּ
הוָּ ה  יַח יְּ ֵ֥ כִׁ ה ֲאֶשר־ה  שָֹּ֔ אִׁ וא הָּ ָ֣ ִ֑ב הִׁ אָּ ֶאשְּ

י׃ ָֽ נִׁ ֶבן־ֲאד   לְּ

ה שְׁ  :ֵאַלי אַמרּתֹ  ִהיאוְ  ם ַאּתָּ ְוַגם , ֵתהּגַ
אַ  יךָּ ֶאׁשְ ה  ִהיא – !בִלְגַמּלֶ ָּ ִאׁשּ ן' השֶׁ הָּ  ןבֵּ לַ  ִזּמֵ

ל  !ִניוֹ ֲאד ׁשֶ
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ה  מה  ֶרם ֲאַכֶלַּ֜ ֩ ֶטֹ֨ י ה ֲאנִׁ ֵנֹ֨ הִׁ י וְּ בִׁ  ַדֵבָ֣ר ֶאל־לִׁ לְּ
ֶרד  ּה ַוֵתֵ֥ מָֹּ֔ כְּ ָּ֣ה ַעל־שִׁ ַכדָּ ֵצאת  וְּ ה י  ִ֤ קָּ בְּ רִׁ
ָֽא׃ י נָּ ינִׁ ֵ֥ קִׁ ר ֵאֶל יהָּ ַהשְּ ַמֵ֥ א  ִ֑ב וָּ אָּ שְּ נָּה ַותִׁ ַע יְּ  הָּ

י ֲאִנישֶׁ  ִלְפֵני ללְ  ִסיְַּמּתִ ּלֵ י ִמּתֹוךְ  ִהְתּפַ ְוִהּנֵה , ִלּבִ
ה י ּלָּ  דכַּ הַ ֵצאת וְ וֹ ִרְבקָּ ּה ּה ַעל ׁשֶ ֵתפָּ ִהיא וְ ּכְ

ה ְעיָּן יְָּרדָּ ה ַלּמַ ֲאבָּ י, ְוׁשָּ ַמְרּתִ ִני ִלי  :הּ לָּ  אָּ ּתְ
ּתֹות ה ִלׁשְ ׁשָּ ַבּקָּ  !ּבְ

אֶמר  מו  יהָּ ַות ָ֣ ֶלֹ֔ ּה  ֵמעָּ ֹוֶרד ַכדָּ ר ַותִ֤ ַמֵה  ַותְּ
ַגֵ֥ם  תְּ וְּ שְּ ֵאִּ֕ ה וָּ ֶקִ֑ ַמֶל יך ַאשְּ ַגם־גְּ ה וְּ ֵתֹ֔ שְּ

ה׃ תָּ ָֽ קָּ שְּ ים הִׁ ַמלִׁ   ַהגְּ

הִהיא  ה ִמֲהרָּ ּלָּ  דכַּ הַ ֶאת  ְוהֹוִרידָּ ֶליהָּ ּה ׁשֶ , ֵמעָּ
ה ְמרָּ ֵתה :ְואָּ יךָּ לִ ְוַגם , ׁשְ ּתֹותְגַמּלֶ ן ִלׁשְ  !ֶאּתֵ
ִתיִתי ה וְ  ׁשָּ ְתנָּ יםלַ ם גַּ ִהיא נָּ ַמּלִ ּתֹות ּגְ  .ִלׁשְ

אֶמר  מז  י ַאתְּ  ַות   ָ֣ ַמר֮ ַבת־מִׁ א  ּה וָּ תָּ  ַאָ֣ל א  ֶאשְּ וָּ
ר  ֹור ֲאֶשֵ֥ תוֵאל  ֶבן־נָּחֹ֔ ֹו ַבת־בְּ ה־ל  דָּ ָֽלְּ יָּ

ים  ידִׁ  מִׁ ַהצְּ ּה וְּ ֶזם  ַעל־ַאפָֹּ֔ ם ַהֶנֹ֨ ִ֤ ׂשִׁ אָּ ִ֑ה וָּ כָּ לְּ מִׁ
׃ יהָּ ֶדָֽ  ַעל־יָּ

י  ַאְלּתִ ּה ׁשָּ יאֹותָּ ַמְרּתִ ת הַ  :ְואָּ ל ּבַ  ?ִמי ַאּתְ ׁשֶ
ה ְמרָּ ת הַ  :אָּ ל ּבַ תּוֵאל ׁשֶ לּבְ ן ׁשֶ חֹור ַהּבֵ  – נָּ

ה ּמִ שֶׁ  ה לוֹ ְלּכָּ י, יְָּלדָּ ְמּתִ ֶזם ַעל  ֶאת ׂשַ ֶניהָּ ַהּנֶ  ּפָּ
ִמיִדים ַעל יֶָּדיהָּ  ְוֶאת  .ַהּצְ

ְך  מח  ֵר  ֲאבָּ ִ֑ה וָּ ַתֲחֶו ה ַליהוָּ ֶאשְּ ד וָּ ֶאק ֵ֥ וָּ
ם ֲאֶשִ֤ר  הָֹּ֔ רָּ ָ֣י ַאבְּ נִׁ ה  ֱאֹלֵהי  ֲאד  הוָּ ֶאת־יְּ
י  ֵ֥ ַחת ֶאת־ַבת־ֲאחִׁ ַקִ֛ ת לָּ ֶדֶָ֣רְך ֱאֶמֹ֔ י  בְּ נִׁ ַחֹ֨ נְּ הִׁ

ֹו׃ נָֽ בְּ י לִׁ נִׁ   ֲאד 

י ֲחוֵ  ַקְדּתִ ּתַ י, 'ַלה ִתייְוִהׁשְ ֱאלֵֹהי  'ֶאת ה ּוֵבַרְכּתִ
םֲאדֹוִני  הָּ ֶדֶרְך  יאֹוִת  הֹוִבילשֶׁ , ַאְברָּ הּבְ  – ְנכֹונָּ

ַקַחת ֶאת  תהַ לָּ ל ּבַ לֲאִחי ׁשֶ  .ִלְבנוֹ ֲאדֹוִני  ו ׁשֶ

ַעתֶָּּ֠  מט  ים ֶח ֶסד ֶוֱאֶמִ֛ת וְֶּּ֠ ׂשִַּׁ֜ ם ע  ֶכֹ֨ ם־ֶישְּ ה אִׁ
י  ָ֣ידו לִֹׁ֔ א ַהגִׁ ם־ל ִּ֕ אִׁ ִ֑י וְּ ָ֣ידו לִׁ י ַהגִׁ נִׁ  ֶאת־ֲאד 

אל׃ מ ָֽ ֹו ַעל־ׂשְּ ין אֵ֥ ֶנֵ֥ה ַעל־יָּמִׁ  ֶאפְּ  וְּ

יו ם ִאם ,ְוַעְכׁשָּ ים ַאּתֶ ִעם  יֲאִמּתִ  ֶחֶסד עֹוׂשִ
ידּו ִלי, ֲאדֹוִני ידּו ִלי ְוֶאְפֶנה , ְוִאם לֹא, ַהּגִ ַהּגִ

 ָּ ׂש ִאׁשּ ה ְלַחּפֵ ֹמאלָּ ה אֹו ׂשְ  .ֶחֶרתה אַ יִָּמינָּ
ָ֣א  נ  צָּ הוָּ ה יָּ ו ֵמיְּ רֹ֔ תוֵאל  ַוי ָ֣אמְּ ִ֤ן ובְּ בָּ ַען לָּ ַוַיֹ֨

ִ֑ר בָּ א ַהדָּ ע ֵאֶל יך ַדֵבֵ֥ר נוַכִ֛ל ל ֵ֥ ֹוב׃ ַרֵ֥  אֹו־טָֽ
ן ּוְבתּוֵאל נוּ עָּ  בָּ ר 'ֵמה :ְמרוּ אָּ וְ , לָּ בָּ א ַהּדָּ לֹא  !יָּצָּ

רנּוַכל  תוֹ ֵאֶליךָּ  ְלַדּבֵ ֵזירָּ הּ אֹו  ֶנֶגד ּגְ ֲעדָּ  .ּבַ
ה  נא  ֵ֥ קָּ בְּ ֵנָֽה־רִׁ ה  הִׁ שָּ י אִׁ ִ֤ הִׁ ֵלְִ֑ך ותְּ ח וָּ ֶנ יך ַקָ֣ פָּ לְּ

ָֽה׃ הוָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ר דִׁ יך ַכֲאֶש  ֶנֹ֔ ֶבן־ֲאד   לְּ
ֶניךָּ ַקח וְ  ה ְלפָּ ה  ְהֶיהּתִ ִהיא וְ , ֵלךְ ִהּנֵה ִרְבקָּ ָּ ִאׁשּ

ל ן בֵּ לַ  מֹו שֶׁ נְ וֹ ֲאדׁשֶ בֵּ ' הךָּ ּכְ  .רּדִ
ם  נב  הָּ  רָּ ַמִ֛ע ֶעֵֶ֥בד ַאבְּ ר שָּ י ַכֲאֶשֵ֥ הִִּׁ֕ ַויְּ

ָֽה׃ ה ַליהוָּ צָּ רְּ חו ַא  ַתֵ֥ שְּ ֵריֶהִ֑ם ַויִׁ בְּ  ֶאת־דִׁ
ָּ כְּ  ׁשּ ְבֵריֶהם ׁשֶ ם ֶאת ּדִ הָּ הּוא ַמע ֶעֶבד ַאְברָּ

ֲחוָּ  ּתַ ֶרץ הִהׁשְ אָּ  .'ַלה ַעל הָּ
ב   נג חמישי ֵלִ֤י זָּהָּ ֶסף וכְּ ֵלי־ֶכֹ֨ ֶבד כְּ ֶעַּ֜ א הָּ ַויֹוֵצֹ֨

ן  ַתֵ֥ ת נָּ נ ֹ֔ דָּ גְּ ֹ֨ ה ומִׁ ִ֑ קָּ בְּ רִׁ ן לְּ ֵת  ים ַויִׁ ֹ֔ גָּדִׁ ובְּ
ּה׃ ָֽ מָּ אִׁ יהָּ ולְּ חִׁ  אָּ  לְּ

ֶעֶבד  ֵלי הֹוִציאהָּ ִדים כֶּ  ּכְ ב ּוְבגָּ ַתןֶסף ּוְכֵלי זָּהָּ  ְונָּ
ה ַתן וְ , ְלִרְבקָּ נֹותנָּ הּ  ַמּתָּ ִחיהָּ ּוְלִאּמָּ  .ְלאָּ

ֹו  נד  מ  ים ֲאֶשר־עִׁ ֵ֥ ֲאנָּשִׁ הָּ וא וְּ ו הִ֛ ת  שְּ ו ַויִׁ לָ֣ ַוי אכְּ
ֶקר ַוי  אֶמר  ומו ַבב ֹ֔ קָ֣ ִ֑ינו ַויָּ לִׁ י ַויָּ נִׁ ֵ֥ ח  ַשלְּ

י׃ ָֽ נִׁ אד   ַלָֽ

ים  ׁשִ ֲאנָּ תוּ  ִאּתוֹ שֶׁ הּוא ְוהָּ ְכלּו ְוׁשָּ נּו יָּ וְ  אָּ ׁשְ
ה ְילָּ ּלַ מוּ ֵהם  ,ּבַ ְחְררּו  :רמַ אָּ ְוהּוא  ּבֹוֶקרבַּ  קָּ ׁשַ
 .ִניוֹ דַלאֲ  אֹוִתי

ִ֛נו  נה  תָּ ֵ֥ אִׁ ב ַהַנֲערָּ ּה ֵתֵשֹ֨ מָֹּ֔ אִׁ יהָּ  וְּ חִֹׁ֨ ַוי ִ֤אֶמר אָּ
ר  ֹור ַאַח  ׂשִ֑ ֹו עָּ ים אָ֣ ְך׃יָּמִׁ   ֵתֵלָֽ

הּ לֹו  ְמרוּ אָּ  ִחיהָּ ְוִאּמָּ ה :אָּ ֲערָּ גּור  ַהּנַ נּו ּתָּ עֹוד ִאּתָּ
ה נָּ יםאֹו  ׁשָּ ׁשִ ה ֳחדָּ רָּ ְך  ְוַאַחר ,ֲעׂשָּ ֵלךְ ִהיא ּכָּ  .ּתֵ

י ַויהוָּ ה  נו  תִֹׁ֔ ו א  ַאֲחרָ֣ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  ַאל־תְּ
י׃ ָֽ נִׁ אד  כָּ ה ַלָֽ ֵאלְּ י וְּ ונִׁ חִּ֕ י ַשלְּ ִ֑ כִׁ ָ֣יַח ַדרְּ לִׁ צְּ  הִׁ

ַמר  בוּ ַאל  :ֶהםלָּ אָּ ַעּכְ ה  'הֲהֵרי ִתי וֹ א ּתְ ׂשָּ עָּ
אַ  יבְּ ְצִליַח ׁשֶ ְחְררּו אֹוִתי, ַדְרּכִ  !ִניוֹ דַלאֲ  ְוֵאֵלךְ  ׁשַ

׃ נז  יהָּ ָֽ ֲאלָּ ה ֶאת־פִׁ שְּ נִׁ ִ֑ וְּ ַנֲערָּ ָ֣א ַלָֽ רָּ קְּ ו נִׁ ר  ְמרוּ  ַוי אמְּ א  :לוֹ  אָּ הִנְקרָּ ֲערָּ ַאל ַלּנַ הּ  ְוִנׁשְ ַמה  אֹותָּ
 .ִהיא אֹוֶמֶרת
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י  נח  כִׁ  יהָּ ֲהֵתלְּ ו ֵאֶלֹ֔ רָ֣ ה  ַוי אמְּ קָּ בְּ רִׁ ו לְּ אִ֤ רְּ קְּ ַויִׁ
ְך׃ אֶמר ֵאֵלָֽ ִ֑ה ַות   יש ַהֶז ָ֣ אִׁ ם־הָּ  עִׁ

ה קָּ ֵהם  ְמרוּ וְ ְראּו ְלִרְבקָּ הּ  אָּ ְלִכי ִעם ּתֵ ַהִאם  :לָּ
ִאיׁש ַהזֶּה הִהיא  ?הָּ ְמרָּ  .ֵאֵלךְ  :אָּ

ִּ֑ה  נט  תָּ קְּ ֶאת־ֵמנִׁ ם וְּ תָּ  ה ֲאח  ֵ֥ קָּ בְּ ו ֶאת־רִׁ חִ֛ ַשלְּ ַֽיְּ ַוָֽ
יו׃ ָֽ ֶאת־ֲאנָּשָּ ם וְּ הָּ  רָּ ֶאת־ֶעֵֶ֥בד ַאבְּ  וְּ

ה ֲאחשִׁ ֵהם  חּו ֶאת ִרְבקָּ ם ְוֶאת וֹ ּלְ ּה תָּ תָּ ְפחָּ ׁשִ
הּ  ּלָּ יֶנֶקת ׁשֶ ה ַהּמֵ ְיתָּ הָּ ם  ,ׁשֶ הָּ ְוֶאת ֶעֶבד ַאְברָּ

ים שֶׁ ְוֶאת  ׁשִ ֲאנָּ  .ִאּתוֹ הָּ
בָּ  ס  נו רְּ  ַויְּ ֵתִּ֕ ּה ֲאח  רו לָֹּ֔ ה  ַוי ָ֣אמְּ קָּ בְּ ו ֶאת־רִׁ כִ֤

י  תְּ ֲהיִׁ  ת ַאֵ֥ ְך ֵא  ֵעֹ֔ יַרָ֣ש ַזרְּ יִׁ ִ֑ה וְּ בָּ בָּ ֵפָ֣י רְּ ַאלְּ לְּ
יו׃ ָֽ אָּ נְּ ַער ׂש   ַשֵ֥

ְרכוּ ֵהם  ה ּבֵ ְמרוּ , ֶאת ִרְבקָּ הּ  ְואָּ ִיְהיּו  !ֵתנוּ וֹ ֲאח :לָּ
ךְ  ִאים ַאְלֵפי לָּ בֹות ֶצֱאצָּ ַאִיְך ְכבְּ ְויִ  ,ְרבָּ ׁשּו ֶצֱאצָּ
ֵרי ֶאת  !ֶהםיְנאֵ וֹ שׂ  עָּ

יהָּ  סא  ֶת  ַנֲער  ה וְּ קַָּּ֜ בְּ ם רִׁ קׇּ ה  ַותָֹּ֨ נָּ בְּ ַכֹ֨ רְּ ַותִׁ
ח  ַקֵ֥ יש ַויִׁ ִ֑ אִׁ י הָּ נָּה ַאֲחֵרָ֣ ים ַוֵתַל כְּ ַמלִֹׁ֔ ַעל־ַהגְּ

ְך׃ ה ַוֵיַלָֽ קָּ  בְּ ֶעִֶ֛בד ֶאת־רִׁ  הָּ

ה ְוַנֲער מוּ ֶתיהָּ וֹ ִרְבקָּ ְכבוּ  קָּ ים ְורָּ ַמּלִ , ַעל ַהּגְ
ְלכוּ  ִאישׁ  ְוהָּ ֶעֶבד , ַאֲחֵרי הָּ ַקח הָּ ה לָּ ֶאת ִרְבקָּ
ַלךְ   .ְוהָּ

ָ֣א  סב  ק  בָּ חָּ צְּ יִׁ וא וְּ הֵ֥ י וְּ ִ֑ אִׁ י ר  ר ַלַח  ֵאֵ֥ ֹוא בְּ בֹ֔ מִׁ
ֶרץ ַהֶנֶַָֽֽגב׃ ֶאֵ֥ ב בְּ  יֹוֵש 

א  ק ּבָּ תוֹ ְוִיְצחָּ ֵאר ַלַחי רֶאל  ֵמֲהִליכָּ ְוהּוא , ִאיוֹ ּבְ
יָּה  רהָּ ֶגב ּגָּ ֶאֶרץ ַהּנֶ  .ּבְ

ִֶ֑רב  סג  נָֹ֣ות עָּ פְּ ה לִׁ ֶד  וַח ַבשָּ ׂשֵ֥ ִ֛ק לָּ חָּ צְּ א יִׁ ַוֵיֵצֵ֥
א  רְּ יו  ַוַיֹ֔ ִ֤א ֵעינָּ שָּ ים׃ַויִׁ ָֽ אִׁ ים בָּ ַמלִׁ  ֵנֵ֥ה גְּ הִׁ  וְּ

ק  אִיְצחָּ ל  יָּצָּ ּלֵ ֶדה ִלְפנֹותְלִהְתּפַ ָּ ׂשּ הּוא  ,ֶעֶרב ּבַ
טוֹ  ֵהִרים ה ,ֶאת ַמּבָּ אָּ ִאיםְוִהּנֵה גְּ  ְורָּ ים ּבָּ  .ַמּלִ

ֶרא  סד  יהָּ ַוֵת  ה  ֶאת־ֵעיֶנֹ֔ קָּ בְּ ִ֤א רִׁ שָּ ַותִׁ
ל׃ ָֽ מָּ ל ֵמַעֵ֥ל ַהגָּ פ   ִ֑ק ַותִׁ חָּ צְּ  ֶאת־יִׁ

ה  ה ִרְבקָּ הּ ֶאת ֵהִרימָּ טָּ הוְ  ַמּבָּ ֲאתָּ ק  רָּ ֶאת ִיְצחָּ
ה  ה ְוִהְנִמיכָּ לֶאת ַעְצמָּ מָּ  .ֵמַעל ַהּגָּ

ֶזה   סה  יש ַהלָּ ִ֤ אִׁ י־הָּ ָֽ ֶבד מִׁ ֶע  אֶמר ֶאל־הָּ ַות ָ֣
ֶע ֶבד  נו ַוי ֵ֥אֶמר הָּ אֵתֹ֔ רָּ קְּ ֶדה  לִׁ ֵלְִ֤ך ַבשָּ ַהה 

ס׃ ָֽ כָּ תְּ יף ַותִׁ עִׁ  ח ַהצָּ ַקֵ֥ ִ֑י ַותִׁ נִׁ וא ֲאד   הָ֣

הוְ  ְמרָּ ִאיׁש  :ֶעֶבדלָּ  אָּ ֶדה וֹ ַהה ַהזֶּהִמי הָּ ָּ ׂשּ ֵלְך ּבַ
אֵתנוּ  ַמר ?ִלְקרָּ ֶעֶבד אָּ ִהיא  !ֲאדֹוִניהּוא  :הָּ

ה ְקחָּ ִעיף ֶאת לָּ ה ַהּצָּ תָּ הּ  ֶאת ְוִכּסְ  .ְצִניעּותבִּ  ַעְצמָּ
ים  סו  רִׁ  בָּ ל־ַהדְּ ת כׇּ ִ֑ק ֵאֵ֥ חָּ צְּ יִׁ ֶע ֶבד לְּ ר הָּ ַסֵפֵ֥ ַויְּ

ה׃ ָֽ ׂשָּ ר עָּ  ֲאֶשֵ֥
ֶעֶבד  ר הָּ ק ִסּפֵ ִרים  ֶאתְלִיְצחָּ בָּ ל ַהּדְ השֶׁ ּכָּ ׂשָּ  .עָּ

ח  סז  ַק  ֹו ַויִׁ מֹ֔ ָ֣ה אִׁ רָּ ה  ׂשָּ ֱהלָּ א ֹ֨ ק הָּ חָּ  צְּ ֶאָ֣הָּ יִׁ בִׁ ַויְּ
ֶבִ֑הָּ  ה ַוֶיֱאהָּ שָּ  אִׁ ֹו לְּ י־לֵ֥ הִׁ ה ַותְּ ִ֛ קָּ בְּ ֶאת־רִׁ

ֹו׃ פ מָֽ י אִׁ ק ַאֲחֵרֵ֥ חָּ  צְּ ם יִׁ ֵחֵ֥ נָּ  ַויִׁ

ק  ל אֹוֶהללָּ ּה אֹותָּ  ֵהִביאִיְצחָּ ה ִאּמוֹ  ׁשֶ רָּ , ׂשָּ
ה הּוא לָּ  ההְ נִ ִהיא ַקח ֶאת ִרְבקָּ ּתוֹ  ְיתָּ ְוהּוא  ִאׁשְ
ַהב הּ  אָּ קוְ  ,אֹותָּ ז ֵחםִהְתנַ  ִיְצחָּ  .ִאּמוֹ  מֹות ַאֲחֵרי אָּ

 
 ששי

ת   ש   ר  ם פ   ה  ר  בְּ דֹת א  ֹולְּ  ת 

ִ֛ם א כה הָּ רָּ ח ַוי  ֶסף ַאבְּ ַקֵ֥ שָּ ה ַויִׁ ּה אִׁ ֵ֥ מָּ ה׃ ושְּ ָֽ טורָּ ם  קְּ הָּ ַקח ַאְברָּ ה הֹוִסיף ְולָּ ָּ הִאׁשּ ּה ְקטּורָּ מָּ  .ּוׁשְ
ן  ב  דָּ  ֶאת־מְּ ן וְּ שָֹּ֔ ֶאת־יׇּקְּ ן  וְּ רָּ מְּ ֹו ֶאת־זִׁ ַוֵתֶָ֣לד ל 

וַח׃ ֶאת־שָֽ ק וְּ בָּ  שְּ ֶאת־יִׁ ִַּ֑֧ן וְּ יָּ דְּ ֶאת־מִׁ  וְּ
ה ן  ִהיא יְָּלדָּ ן ְוֶאת ְמדָּ ן ְוֶאת יְָּקׁשָּ לֹו ֶאת ִזְמרָּ

ק ְוֶאת ׁשּוחַ  ּבָּ  .ְוֶאת ִמְדיָּן ְוֶאת ִיׁשְ
ד  ג  ַלֹ֔ ָ֣ן יָּ שָּ יׇּקְּ ָ֣י וְּ ֵנ ִ֑ן ובְּ דָּ ֶאת־דְּ א וְּ בָּ  ֶאת־שְּ

ים׃ ָֽ מִׁ א  ם ולְּ טושִׁ  ם ולְּ ֵ֥ יִ֛ו ַאשורִׁ ן הָּ ֹ֔ דָּ  דְּ
ן דָּ א ְוֶאת ּדְ בָּ ן יַָּלד ֶאת ׁשְ יּו ּדְ  ּוְבֵני, ְויְָּקׁשָּ ן הָּ דָּ

י ֻאּמֹות ִניםּמָּ ְואֻ  סֹוֲחִרים אׁשֵ  .ְורָּ
ע  ד  ידָּ  ְך ַוֲאבִׁ ֶפר  ַוֲחנ ֹ֔ ֵעֹ֨ ִ֤ה וָּ ן ֵעיפָּ יָּ  דְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ובְּ

ה׃ ָֽ טורָּ ֵנֵ֥י קְּ ֶלה בְּ ל־ֵא  ִ֑ה כׇּ עָּ דָּ ֶאלְּ  וְּ
ה וְ  :ּוְבֵני ִמְדיָּן ע וֹ ֵעֶפר ַוֲחנֵעיפָּ ְך ַוֲאִבידָּ

ה עָּ ה, ְוֶאְלּדָּ ֵני ְקטּורָּ ה ּבְ ל ֵאּלֶ  .ּכָּ
ק׃ ה  ָֽ חָּ צְּ יִׁ ֹו לְּ ל־ֲאֶשר־ל  ִ֛ם ֶאת־כׇּ הָּ רָּ ֵת ן ַאבְּ ם ַויִׁ הָּ ַתן ַאְברָּ ל  נָּ יֵּשׁ ֶאת ּכָּ ֶ ק ַמה ׁשּ  .לֹו ְלִיְצחָּ
ן  ו  ַתֵ֥ ם נָּ הָֹּ֔ רָּ ַאבְּ ים  ֲאֶשָ֣ר לְּ שִׁ יַלגְּ ָֽ ִ֤י ַהפִׁ ֵנ בְּ לִׁ חֹותְוִלְבֵני וְּ פָּ ְ ל ַהׁשּ ם  ׁשֶ הָּ נ הּואַאְברָּ ַתן ַמּתָּ , תוֹ נָּ
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נֹו   ִ֤ק בְּ חָּ צְּ ל יִׁ ם ֵמַעֹ֨ ֵחִ֞ ַשלְּ ַֽיְּ ִ֑ת ַוָֽ נ  ם ַמתָּ הָּ  רָּ ַאבְּ
ֶדם׃ ֶרץ ֶקָֽ ה ֶאל־ֶאֵ֥ מָּ דְּ י ֵק  נו ַחֹ֔ עֹוֶדָ֣  בְּ

לַּ ַחי  ּוְבעֹודוֹ  נֹו  םאֹותָּ  חהּוא ׁשִ ק ּבְ ֵמַעל ִיְצחָּ
ה חָּ חלְ  – ִמְזרָּ ְזרָּ  .ַאְרצֹות ַהּמִ

ִ֑י  ז  ם ֲאֶשר־חָּ הָּ  רָּ ֵ֥י ַאבְּ ֵנָֽי־ַחֵי ֵמִ֛י שְּ ֶלה יְּ ֵא  וְּ
ים׃ ָֽ נִׁ ש שָּ ֵמֵ֥ חָּ נָּ ה וְּ ים שָּ ֵ֥ עִׁ בְּ שִׁ ִ֛ה וְּ נָּ ת שָּ ַאֵ֥  מְּ

ר ְוֶזה נֹות  ִמְסּפַ םׁשְ הָּ הּוא ַחי ַחיֵּי ַאְברָּ ה  :ׁשֶ ֵמאָּ
ִנים ֵמׁש ׁשָּ ְבִעים ְוחָּ  .ְוׁשִ

ן  ח  ֵקָ֣ ה זָּ ה טֹובָּ  ֵ֥ ֵׂשיבָּ ִ֛ם בְּ הָּ רָּ ת ַאבְּ ע ַויָּ מׇּ ַוֹ֨ גְּ ַויִׁ
יו׃ ָֽ ֶסף ֶאל־ַעמָּ ֵבִַ֑ע ַוֵיאָּ  ׂשָּ  וְּ

מַ  ם  תִנׁשְ הָּ ה ַאְברָּ הֵמת ְוהּוא יְָּצאָּ יבָּ ׂשֵ ה ּבְ  טֹובָּ
ֵקן ֵבעַ  זָּ תוֹ  ,ִמּטּוב ְוׂשָּ מָּ ה ִנׁשְ  ְמקֹוםלִ  ֶנֶאְספָּ

מֹות ׁשָּ  .ַהּנְ
יו  ט  נָֹּ֔ ֵעאל  בָּ מָּ שְּ יִׁ ִ֤ק וְּ חָּ צְּ ֹו יִׁ תַּ֜ ו א  רֹ֨ בְּ קְּ ַויִׁ

ן  ר ִ֤ ה ֶעפְּ ֵדִ֞ ִ֑ה ֶאל־ׂשְּ ֵפלָּ ת ַהַמכְּ ַר  עָּ ֶאל־מְּ
א׃ ֵרָֽ ֵנֵ֥י ַממְּ ר ַעל־פְּ י ֲאֶש  תִֹׁ֔ חִׁ ַחר  ַהָֽ  ֶבן־צ ֹ֨

יו נָּ ֵעאל ּבָּ מָּ ק ְוִיׁשְ ְברּו  ִיְצחָּ ַרתאֹותֹו קָּ ְמעָּ  ּבִ
ה  לָּ ְכּפֵ ֵדהַהּמַ ׂשְ ּבִ ן צוֹ ֶעְפר ׁשֶ י וֹ ן ּבֶ ַחר ַהִחּתִ

 .ַמְמֵרא ּולּמ שֶׁ 
ם ֵמֵאָ֣ת  י  הָּ  רָּ ֵ֥ה ַאבְּ נָּ ה ֲאֶשר־קָּ ֶדִ֛ ַהשָּ

ה  ֵ֥ רָּ ׂשָּ ם וְּ הָּ  רָּ ר ַאבְּ ַבֵ֥ ה ק  ִ֛מָּ ֵני־ֵחִ֑ת שָּ בְּ
ֹו׃ תָֽ שְּ  אִׁ

ֶדה בַּ  ָּ ם שֶׁ ׂשּ הָּ ה ַאְברָּ נָּ ֵני ֵחת קָּ  םׁשָּ  –ֵמֵאת ּבְ
רוּ  ּתוֹ  ִנְקּבְ ה ִאׁשְ רָּ ם ְוׂשָּ הָּ  .ַאְברָּ

ים  יא  ֶרְך ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ בָּ ם ַויְּ הָֹּ֔ רָּ ֹות ַאבְּ ֲחֵרי  מָ֣ י ַאָֽ הִׁ  ַויְּ
ר  ֵאֵ֥ ם־בְּ ק עִׁ חָֹּ֔ צְּ ֶָ֣שב יִׁ ֹו ַוֵי נִ֑ ָ֣ק בְּ חָּ צְּ ֶאת־יִׁ

י׃ פ ָֽ אִׁ י ר   ַלַח 

םשֶׁ ַאֲחֵרי  הָּ ֵר ֱאלִֹהים , ֵמת ַאְברָּ ק  ךְ ּבֵ ֶאת ִיְצחָּ
נוֹ  ק וְ , ּבְ רִיְצחָּ ֵאר ַלַחי ר ְלַיד ּגָּ  .ִאיוֹ ּבְ

ת    ש   ר  דֹת פ   ֹולְּ ֵעאל ת  מ  ש ְּ  יִׁ
ֵאִֶ֛לה יב שביעי ת וְּ ד ֵ֥ לְּ ֵע אל ת  מָּ שְּ ִ֑ם יִׁ הָּ רָּ  ֶבן־ַאבְּ

ה ַּ֜ דָּ ר יָּלְּ גָּ ר ֲאֶשֹ֨ ית הָּ ִ֛ רִׁ צְּ ת ַהמִׁ ַחֵ֥ פְּ ה שִׁ רָּ   ׂשָּ
ם׃ ָֽ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ

ה  ֵאיֵאּלֶ ם  ֶצֱאצָּ הָּ ן ַאְברָּ ֵעאל ּבֶ מָּ ר שֶׁ ִיׁשְ גָּ הָּ
ה  רָּ ְפַחת ׂשָּ ְצִרית ׁשִ ה ַהּמִ םיְָּלדָּ הָּ  .ְלַאְברָּ

ם  יג  תָּ  מ  שְּ אל בִׁ ֵעֹ֔ מָּ שְּ ָ֣י יִׁ ֵנ מֹות  בְּ ֶלה שְּ ֵא  וְּ
ר  ֵ֥ ֵקדָּ ת וְּ י ֹ֔ בָּ ֵעאל  נְּ מָּ שְּ ר יִׁ כ ִ֤ ִ֑ם בְּ תָּ ד  תֹולְּ לְּ

ם׃ ָֽ ׂשָּ בְּ ל ומִׁ ֵא  בְּ ַאדְּ  וְּ

מ ׁשְ ֵעאל ּבִ מָּ ֵני ִיׁשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ם וֹ ְוֵאּלֶ ְלִפי ֵסֶדר תָּ
ם תָּ כ :ֵלידָּ ֵעאל וֹ ּבְ מָּ י –ר ִיׁשְ ר, תוֹ ְנבָּ , ְוֵקדָּ

ֵאל ם, ְוַאְדּבְ  .ּוִמְבׂשָּ
א׃ יד  ָֽ ה וַמשָּ דומָּ  ע וְּ ֵ֥ מָּ שְּ א ומִׁ ָּ ה ּוַמׂשּ ע ְודּומָּ מָּ  .ּוִמׁשְ
ה׃ טו  מָּ דְּ ֵקָֽ יש וָּ פִׁ  ור נָּ טֵ֥ א יְּ ֵתימָֹּ֔ א ֲחַדָ֣ד וְּ ִפיׁש וְ  ,ֲחַדד ְוֵתימָּ הְיטּור נָּ  .ֵקְדמָּ
ם  טז מפטיר תָֹּ֔ מ  ֵאֶָ֣לה שְּ ֵעאל  וְּ מָּ שְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ם בְּ ֵאֶָ֣לה ֵהִ֞

ם  יאִׁ  ׂשִׁ ר נְּ ֵ֥ ׂשָּ ֵנים־עָּ ִ֑ם שְּ תָּ יר  טִׁ ם ובְּ ֵריֶה  ַחצְּ בְּ
ם׃ ָֽ תָּ מ  א   לְּ

ֵעאל  מָּ ֵני ִיׁשְ ה ֵהם ּבְ ה –ֵאּלֶ מ ֵאּלֶ םוֹ ׁשְ , תָּ
השֶׁ  ִרים ְללֹא חֹומָּ עָּ ִרים ּבְ ִריםשֶׁ וְ  ּגָּ ִמְבצָּ ִרים ּבְ  ,ּגָּ

ר  ׂשָּ ֵנים עָּ יִא ׁשְ ֹונֹות ֵתיֶהםוֹ ְלֻאּמ ם יְנׂשִ  .ַהׁשּ
ִ֛ה  יז  נָּ ת שָּ ַאֵ֥ אל מְּ ֵעֹ֔ מָּ שְּ ָ֣י יִׁ ֵני  ַחֵי ֶלה שְּ ֵא  וְּ

ת  מׇּ ָ֣ע ַויָֹּ֔ ַו גְּ ִ֑ים ַויִׁ נִׁ ֶשַָ֣בע שָּ נָּ ה וְּ ים שָּ ֵ֥ ֹלשִׁ ושְּ
יו׃ ָֽ ֶסף ֶאל־ַעמָּ  ַוֵיאָּ 

ר נֹות ְוֶזה ִמְסּפַ ֵעאל ׁשְ מָּ ה: ַחיֵּי ִיׁשְ יםוּ  ֵמאָּ לֹוׁשִ  ׁשְ
ִנים ַבע ׁשָּ ה רּוחוֹ  ,ְוׁשֶ תוֹ וְ  הּוא ֵמתוְ  יְָּצאָּ מָּ  ִנׁשְ

ה מֹות ְמקֹוםלִ  ֶנֶאְספָּ ׁשָּ  .ַהּנְ
ָ֣י  יח  ֵנ ור ֲאֶשר  ַעל־פְּ ה ַעד־ש  ילַָּּ֜ ֲחוִׁ ו ֵמָֽ נֹ֨ כְּ שְּ ַויִׁ

ֵנֵ֥י  ה ַעל־פְּ ורָּ ֲאכָּ ה ַאשִ֑ ם ב  יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ
ל׃ פ ָֽ פָּ יו נָּ ל־ֶאחָּ   כׇּ

ְכנוּ  הַעד  הֹּדוּ מֵ  ֵהם ׁשָּ  ְוַעד, ִמְצַרִים ּולּמ שֶׁ  ֲחלּוצָּ
ּור ן, ְלַאׁשּ ּכֵ ּתַ יו מּול הּוא ִהׁשְ ל ֶאחָּ  .ּכָּ
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תֹות   ד  ת לְּ ש   ר  ת י ֲעקֹב פ    ֵליד 

ִ֑ם  יט  הָּ רָּ ק ֶבן־ַאבְּ חָּ  צְּ ת יִׁ ד ֵ֥ ֵאִֶ֛לה תֹולְּ וְּ
ק׃ ָֽ חָּ צְּ יד ֶאת־יִׁ ֵ֥ ם הֹולִׁ הָּ  רָּ  ַאבְּ

ה  ֵאיְוֵאּלֶ ם ֶצֱאצָּ הָּ ן ַאְברָּ ק ּבֶ ם  :ִיְצחָּ הָּ ַאְברָּ
ק  .הֹוִליד ֶאת ִיְצחָּ

ֹו  כ  תָ֣ ַקחְּ ה בְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ק  ֶבן־ַארְּ חָּ צְּ י יִׁ ִ֤ הִׁ ַויְּ
ן  ַפַד  י מִׁ ֲאַרמִֹׁ֔ תוֵאל  הָּ ה ַבת־בְּ קָּ  בְּ ֶאת־רִׁ

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ ֹו לְּ י לֵ֥ ֲאַרמִׁ  ן הָּ ֵ֥ בָּ ֹות לָּ ִ֑ם ֲאחִ֛  ֲארָּ

ק  יָּהִיְצחָּ ה  הָּ נָּ ִעים ׁשָּ ן ַאְרּבָּ שֶׁ ּבֶ א ּכְ ׂשָּ ה ּנָּ ָּ ְלִאׁשּ
ם  ן ֲארָּ ּדַ י ִמּפַ ֲאַרּמִ תּוֵאל הָּ ת ּבְ ה ּבַ ֶאת ִרְבקָּ

י ֲאַרּמִ ן הָּ בָּ  .ֲאחֹות לָּ
י  כא  ֵ֥ ֹו כִׁ תֹ֔ שְּ ַָ֣כח אִׁ נ  ה  לְּ יהוָּ ִ֤ק ַלָֽ חָּ צְּ ר יִׁ ַתֹ֨ ַוֶיעְּ

ַהר  ה ַוַת  הוָֹּ֔ ִֶ֤תר לֹו  יְּ וא ַוֵיעָּ ִ֑ ה הִׁ רָּ  ֲעקָּ
תָֽ  שְּ ה אִׁ ֵ֥ קָּ בְּ  ֹו׃רִׁ

ק  ל ִיְצחָּ ּלֵ י  ַעל 'ַלהִהְתּפַ ּתֹו ּכִ הִהיא ִאׁשְ ְיתָּ  הָּ
ה רָּ ההִ  'ה ,ֲעקָּ הוְ  לוֹ  ְתַרּצָּ ּתֹו  ִרְבקָּ ה ִאׁשְ ִנְכְנסָּ
יֹון  .ְלֵהרָּ

צְּ   כב  ר ָֽ תְּ אֶמר ַויִׁ ּה ַות ָ֣ בָֹּ֔ רְּ קִׁ ים  בְּ נִׁ ו ַהבָּ צִ֤
ש  ר ֵ֥ דְּ ֶלְך לִׁ י ַוֵת  כִׁ ִ֑ נ  ה ֶז ה אָּ ֵ֥מָּ ן לָּ ם־ֵכֹ֔ אִׁ

ָֽה׃ הוָּ  ֶאת־יְּ

ִנים  הּ  קוּ ִנְדחֲ ַהּבָּ תֹוכָּ הוְ , ּבְ ְמרָּ ךְ ִאם  :ִהיא אָּ  ,ּכָּ
ה ִלי  ּמָּ ִניםלָּ ֶלֶדת ּבָּ הִהיא  !?לָּ ְלכָּ ִביא לְ  הָּ נָּ

אֹול ַבר ה ִלׁשְ  .'ֶאת ּדְ
ָ֣י  כג * ֵנ ְך ושְּ ֵנֹ֔ טְּ בִׁ ים  בְּ יִׁ ִ֤י ג  ֵנ ּה שְּ ה לָּ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨

ֵרִ֑דו  פָּ ְך יִׁ ֵמַע יִׁ ים מִׁ מִֹׁ֔ א  ם לְּ א ָ֣ לְּ ם  מִׁ א  ולְּ
יר׃ ָֽ עִׁ ד צָּ ב ַיֲעב ֵ֥ ַר  ץ וְּ  ֶיֱָֽאמָֹּ֔

הּ ר מַ אָּ  'ה ֵני ֵיׁש  :לָּ יםׁשְ ִבְטֵנךְ  ַעּמִ ֵני , ּבְ ּוׁשְ
ים ְרדוּ  ַעּמִ ד םעַ , ִמּתֹוֵכךְ  ִיּפָּ זָּק  ֶאחָּ ִיְהֶיה חָּ

םמֵ  עָּ ַאֵחר הָּ דֹול ,הָּ ִעיר ֶאתד וֹ ַיֲעב ְוַהּגָּ  .ַהּצָּ
ֶלִֶ֑דת  כד  יהָּ לָּ ֶמ  ו יָּ אֵ֥ לְּ מְּ ם ַויִׁ ֵנֵ֥ה תֹומִׁ  הִׁ וְּ

ָּֽה׃ נָּ טְּ בִׁ  בְּ
יֹון ְיֵמי הַ  ְלמוּ ֵהרָּ ּה  ִנׁשְ יַע ְזַמּנָּ ֶלֶדתְוִהּגִ ְוִהּנֵה , לָּ

אֹוִמים הּ  ּתְ ִבְטנָּ  .ּבְ
ַאֶדֶָ֣רת  כה  ֹו כְּ ל  י כ  ֹ֔ מֹונִׁ אשֹון  ַאדְּ רִׁ ָֽ ַוֵיֵצִ֤א הָּ

ו׃ ָֽ ֹו ֵעׂשָּ מ  ו שְּ אֵ֥ רְּ קְּ ִ֑ר ַויִׁ  ֵׂשעָּ
א  ִראׁשֹון יָּצָּ ּלֹו , י'יְנגִּ 'גִּ הָּ ְרוָּ ְמִעיל מֹו כְּ ּכֻ , הּפַ

וקָּ וְ  מֹו ֵעׂשָּ  .ְראּו ֶאת ׁשְ
ב  כו  ֶזת  ַבֲעֵקָ֣ ֶחֹ֨ ֹו א  יָּדִ֤ יו וְּ חִׁ  ָ֣א אָּ ן יָּצָּ ַאֲחֵרי־ֵכִ֞ וְּ

ים  ֵ֥ שִׁ ִ֛ק ֶבן־שִׁ חָּ צְּ יִׁ ב וְּ ֹו ַיֲעק ִ֑ מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ו ַויִׁ ֵעׂשָֹּ֔
ם׃ ָֽ תָּ ֶלֵֶ֥דת א  נָּ ה בְּ  שָּ

ִחיו ְויָּדֹו א א אָּ ווֹ ְוַאֲחֵרי ֵכן יָּצָּ ֲעֵקב ֵעׂשָּ , ֶחֶזת ּבַ
ק א  ִיְצחָּ רָּ יָּה בֶּ , מֹו ַיֲעקֹבֶאת שְׁ קָּ ק הָּ ן ְוִיְצחָּ

ה  נָּ ים ׁשָּ ִ ׁשּ הׁשִ ִרְבקָּ ׁשֶ ה  ּכְ םיְָּלדָּ  .אֹותָּ
ת    ש   ר  ת פ   יר  כִׁ ה מְּ כֹר  ב ְּ  ה 

ד  כז * יִׁ ַע ַצ  ֵדֵ֥ יש י  ִ֛ ו אִׁ י ֵעׂשָּ  ָ֣ הִׁ ים ַויְּ ֹ֔ רִׁ עָּ לו  ַהנְּ דְּ גְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ֶדִ֑ה  יש ׂשָּ ָ֣ ים׃אִׁ ָֽ לִׁ הָּ ב א  ֵש  ם י  יש תָֹּ֔ ָ֣ ב  אִׁ ַיֲָֽעק   וְּ

ִרים  עָּ ְדלוּ ַהּנְ ו , ּגָּ יָּה ֵעׂשָּ ֶדה ִאיׁש הָּ ֵדַע וֹ י –ׂשָּ
צּוד יָּהְוַיֲעקֹב , לָּ יוִאיׁש  הָּ ִמּדֹותָּ ֵלם ּבְ  ׁשָּ

 .ִליםהָּ וֹ אבְּ  ּוִמְתּגֹוֵרר
יו  כח  ִ֑ פִׁ ד בְּ י־ַצָ֣יִׁ ו כִׁ ִ֛ק ֶאת־ֵעׂשָּ  חָּ צְּ ב יִׁ ַוֶיֱאַהֵ֥

ה  קָּ  בְּ רִׁ ב׃וְּ ת־ַיֲעק ָֽ ֶבת ֶאָֽ ֶהֵ֥  א 
ק  ַהב ִיְצחָּ י הּוא אָּ ו ּכִ ִידֶאת ֵעׂשָּ יָּה אֹוֵכל ֵמַהּצַ  הָּ
ּלוֹ  ה  ,ׁשֶ הְוִרְבקָּ ֲהבָּ  .ֶאת ַיֲעקֹב אָּ

ה  כט  ֶד  ן־ַהשָּ ִ֛ו מִׁ א ֵעׂשָּ ב ֵ֥ ִ֑יד ַויָּ זִׁ ב נָּ ֵֶַֽ֥זד ַיֲעק   ַויָּ
ֵיַָֽֽף׃ וא עָּ הֵ֥  וְּ

ל ַיֲעקֹב  ֵ ׁשּ ילּבִ ְבׁשִ ו וְ  ,ּתַ א ֵעׂשָּ ֶדה ְוהּוא מֵ ּבָּ ָּ ַהׂשּ
יָּה  ֵמאהָּ ֵעב ְוצָּ  .רָּ

א   ל  י נָּ יֵטִ֤נִׁ עִׁ ב ַהלְּ ל־ַיֲעק   ו ֶאָֽ אֶמר ֵעׂשַָּּ֜ ַוי ֹ֨
י  כִׁ ִ֑ נ  ֵי ַֽף אָּ י עָּ ֵ֥ ה כִׁ ם  ַהֶזֹ֔ ד  אָּ ם הָּ ד ִ֤ אָּ ן־הָּ מִׁ

ֹום׃ ֹו ֱאדָֽ מ  א־שְּ ָֽ רָּ  ַעל־ֵכֵ֥ן קָּ

ו  ַמרֵעׂשָּ ה יאֹוִת  לַהֲאכֵ ַיֲעקֹב לְ  אָּ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ
דמֵ  אָּ דוֹ הָּ אָּ י וֹ ם הָּ ֵמא ֲאִנים ַהזֶּה ּכִ ֵעב ְוצָּ ֵכן לָּ , רָּ

א מֹו ֱאדֹום ִנְקרָּ  .ׁשְ
ב ַוי  אֶמר לא ]*[ ה ַיֲעק ִ֑ ֵ֥ רָּ כְּ ך   ַכיִֹ֛ום מִׁ תְּ רָּ כ   ֶאת־בְּ

י׃ ָֽ  לִׁ
ַמר  כ ַהיֹּום ִלי ְמכֹור :ַיֲעקֹבאָּ ְתךָּ וֹ ֶאת ּבְ  .רָּ
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ות  לב  מִ֑ י הֹוֵל ְך לָּ ֵ֥ כִׁ נ  ִ֛ה אָּ ֵנ ו הִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֵעׂשָֹּ֔
ה׃ ָֽ רָּ כ  י בְּ ה־ֶזֵ֥ה לִׁ  מָּ לָּ  וְּ

ַמר ו אָּ ֵרףֲאִני  ֲהֵרי :ֵעׂשָּ לּול ְלִהּטָּ מּות עָּ ֵכן , ְולָּ לָּ
ה ּמָּ הוֹ כבְּ ִלי  לָּ  !?רָּ

ע  לג  ַב  שָּ ֹום ַויִׁ י  ַכיֹ֔ ה לִׁ עָּ ִ֤בְּ שָּ ב הִׁ ַוי ָ֣אֶמר ַיֲעק  
ב׃ ַיֲעק ָֽ ֹו לְּ ת  רָּ כ  ר ֶאת־בְּ כ ֵ֥ מְּ ֹו ַויִׁ  לִ֑

ַמר  ַבע :ַיֲעקֹבאָּ ָּ ה  ַהיֹּוםִלי  ִהׁשּ ִכירָּ ַהּמְ ׁשֶ
ַכרע לֹו בַּ שְׁ הּוא נִ , ֻמְחֶלֶטת כ ּומָּ תֹו וֹ ֶאת ּבְ רָּ
 .ְלַיֲעקֹב

ים  לד  שִֹׁ֔ ָ֣יד ֲעדָּ זִׁ ו ֶלֵֶ֚חם ונְּ ֵעׂשָּ  ַתָ֣ן לְּ ב נָּ ַיֲעק ִ֞ וְּ
ו  ֵֶ֥בז ֵעׂשָּ  ם ַוֵיַלְִ֑ך ַויִׁ תְּ ַויָּ ַֽקׇּ שְּ ַוי ָ֣אַכל ַוֵיֹ֔

ה׃ פ ָֽ רָּ כ   ֶאת־ַהבְּ

ו ֶלֶחם  ַתן ְלֵעׂשָּ ילְוַיֲעקֹב נָּ ים  ְוַתְבׁשִ ׁשִ ווְ ֲעדָּ  ֵעׂשָּ
ַכל הוְ  אָּ תָּ ם  ׁשָּ ַלךְ קָּ ו  ,ְוהָּ כִזְלֵזל בַּ ֵעׂשָּ הוֹ ּבְ  .רָּ

ת    ש   ר  ֶרץ פ   א  כֹן ב   ת ש ְּ ו  צְּ  מִׁ

ֹון  א כו אשֹ֔ רִׁ ָ֣ב הָּ עָּ רָּ ַבד  הָּ לְּ ֶרץ מִׁ אָֹּ֔ ב  בָּ עָּ י רָּ ִ֤ הִׁ ַויְּ
ִ֑ם  הָּ רָּ יֵמָ֣י ַאבְּ יָּ ה בִׁ ר הָּ ִ֛ק ֲאֶשֵ֥ חָּ צְּ ַוֵי ֶלְך יִׁ

ה׃ רָּ ָֽ רָּ ים גְּ תִׁ  שְּ לִׁ ֶלְך ֶמֶלְך־פְּ יֶמֵ֥  ֶאל־ֲאבִׁ

יָּה ֶרץ  הָּ אָּ ב ּבָּ עָּ ִראׁשֹון ף לָּ נֹוסַ בְּ רָּ ב הָּ עָּ יָּה שֶׁ רָּ הָּ
ם הָּ יֵמי ַאְברָּ ק  ,ּבִ ַלְך ִיְצחָּ רהָּ ֲאִביֶמֶלְך לַ  ִלְגרָּ
ים ּתִ ִלׁשְ  .ֶמֶלְך ּפְ

ה ַוי  אֶמר  ב  הוָֹּ֔ יו  יְּ א ֵאלָּ ִ֤ ַאל־ֵתֵרָ֣ד ַוֵירָּ
יך׃ ר ֵאֶלָֽ ַמֵ֥ ר א  ֶרץ ֲאֶש  אָֹּ֔ ן בָּ כ ָ֣ ה שְּ מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ  מִׁ

ההִ  'ה ּלָּ יו  ְתּגַ ַמרֵאלָּ ֵרד  :ְואָּ  ,ְלִמְצַרִיםַאל ּתֵ
ֶרץ  ַרק ּגּור אָּ  – ְלךָּ ַמר וֹ אשֶׁ ּבָּ

רְּ   ג  ך  ַוֲאבָּ מְּ ֶיֵ֥ה עִׁ ֶאהְּ את וְּ ֶָ֣רץ ַהז ֹ֔ אָּ ֵ֚ור בָּ ֶכִ֑ךָּ ג
ֲעך   ַזרְּ לְּ ךָ֣ וָֽ י־לְּ ָֽ ת כִׁ צ ָ֣ ֲארָּ ל־הָּ ֶאֵתן  ֶאת־כׇּ

ר  ה ֲאֶשֵ֥ עָֹּ֔ ב  י  ֶאת־ַהשְּ תִׁ מ  ָֽ ל ַוֲהקִׁ ֵאֹ֔ הָּ
יך׃ ָֽ בִׁ ם אָּ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ תִׁ עְּ ַב  שְּ  נִׁ

י ְתּגֹוֵררּתִ  ֶרץ ַהזֹּאת תְזַמּנִ אָּ ךָּ ְוֶאְהֶיה , ּבָּ  ִאּתְ
ֵרךְ  י  –אֹוְתךָּ  ַוֲאבָּ ִתידּכִ עָּ ן  ּבֶ ְלךָּ ֶאּתֵ

ֶאיךָּ ּולְ  צ ֶצֱאצָּ ֲארָּ ל הָּ הת וֹ ֶאת ּכָּ ֵאּלֶ  ַוֲאַקיֵּם הָּ
ה  ֻבעָּ ְ ִביךָּ נִּ שֶׁ ֶאת ַהׁשּ ם אָּ הָּ י ְלַאְברָּ ְעּתִ ּבַ  – ׁשְ

ם  ד  יִׁ ַמֹ֔ ֵבָ֣י ַהשָּ כֹוכְּ ֲעך  כְּ ת־ַזרְּ י ֶאָֽ ִ֤ ֵביתִׁ רְּ הִׁ וְּ
ת כׇּ  ֲעךֹ֔ ֵאֵ֥ ַזרְּ י לְּ ָ֣ נַָּתתִׁ ֵאִ֑ל וְּ ת הָּ צ   ֲארָּ ל־הָּ

בָּ  תְּ הִׁ ֶרץ׃רְּ  וְּ ָֽ אָּ ל גֹוֵיֵ֥י הָּ ֲעךֹ֔ כ   ַזרְּ ו בְּ  כָ֣

ה ֶאיךָּ ֶאת  ַאְרּבֶ ַמִים  ֶצֱאצָּ ָּ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ןּכְ  ְוֶאּתֵ
ֶאיךָּ לְ  צ ֶאת ֶצֱאצָּ ֲארָּ ל הָּ הת וֹ ּכָּ ֵאּלֶ ְרכּו יִ וְ  הָּ ְתּבָּ

ְזכּות ֶאיךָּ  ּבִ ל ֶצֱאצָּ י ּכָּ ֶרץ ַעּמֵ אָּ  .הָּ
ר   ה  מ  שְּ ִ֑י ַויִׁ לִׁ ק  ם בְּ הָּ  רָּ ע ַאבְּ ַמֵ֥ ֶקב ֲאֶשר־שָּ ֵעִּ֕

ו   צְּ י מִׁ תִֹׁ֔ ַמרְּ שְּ י׃מִׁ ָֽ תָּ תֹור  י וְּ קֹוַתֵ֥ י ח   ַת 
ְזכּות ם שֶׁ  ּבִ הָּ ַמעַאְברָּ ק ׁשָּ מֹורִלי וֹ ּבְ יד ִלׁשְ  ְוִהְקּפִ

י ְצוֹוַת ִמ  ֶאת אֹוַת וֹ ְוהי ֻחּקַ  .ירָּ
ת    ש   ר  ר פ   ר   ג ְּ

ר׃ ו שני ָֽ רָּ גְּ ק בִׁ חָּ  צְּ ֵֶ֥שב יִׁ ק  ַוֵי ב ִיְצחָּ ֵ רִהְתַיׁשּ ְגרָּ  .ּבִ
ֹו ַוי  אֶמר  ז  תֹ֔ שְּ אִׁ קֹום  לְּ ֵשִ֤י ַהמָּ ו ַאנְּ ֲאלִ֞ שְּ ַֽיִׁ ַוָֽ

י  ֹ֔ תִׁ שְּ ר אִׁ ֵרא  ֵלאמ ָ֣ י יָּ ִ֤ וא כִׁ ִ֑ י הִׁ תִׁ ֲאח ָ֣
ה  קָֹּ֔ בְּ קֹום  ַעל־רִׁ ֵשִ֤י ַהמָּ י ַאנְּ נִׁ ג ַּ֜ ֶפן־ַיַהרְּ

וא׃ ָֽ ה הִׁ ֶא  ת ַמרְּ י־טֹוַבֵ֥ ָֽ  כִׁ

קֹום  י ַהּמָּ ֲאלּו ַאְנׁשֵ ּתוֹ עַ ׁשָּ ַמרהּוא , ל ִאׁשְ  אָּ
ֶהם י  "ִתיוֹ ֲאח ִהיא" :לָּ ַחדּכִ  זֹאת: "לֹוַמר ּפָּ

י ּתִ ּלֹא  ,"ִאׁשְ קֹום  אֹותוֹ  ַיַהְרגוּ ׁשֶ י ַהּמָּ ַאְנׁשֵ
ְגַלל ה ּבִ י ִהיא ִרְבקָּ ה ּכִ הּ ְוֵהם ִיְרצּו  יָּפָּ  .אֹותָּ

ף  ח  ֵק  ים ַוַישְּ מִֹׁ֔ ם  ַהיָּ ֹו שָּ כו־לֵ֥ רְּ ָֽ י אָּ ָ֣ י כִׁ הִׁ  ַויְּ
ֹון  ַע ד ַהַחלִ֑ ים בְּ תִֹׁ֔ שְּ לִׁ ֶלְך  ֶמֶָ֣לְך פְּ יֶמֹ֨ ֲאבִׁ

ת  ק ֵא  ַצֵחֹ֔ ק  מְּ חָּ צְּ ִ֤ה יִׁ ֵנ הִׁ א וְּ רְּ ה ַוַי  ֵ֥ קָּ בְּ רִׁ
ֹו׃ תָֽ שְּ  אִׁ

ב ִהְת שֶׁ ַאֲחֵרי  ם יִָּמיםַעּכֵ ים ׁשָּ ֲאִביֶמֶלְך , ַרּבִ
ים  ּתִ ִלׁשְ ִקיף ֶמֶלְך ּפְ ֶרךְ ִהׁשְ הוְ , ַחּלֹוןהַ  ּדֶ אָּ  רָּ

ק  ּתֹו  צֹוֵחק ִעםְוִהּנֵה ִיְצחָּ ה ִאׁשְ ַעל ִרְבקָּ ֶדֶרְך ּבַ ּכְ
ה ָּ  .ְוִאׁשּ

ִ֤ה  ט  ֵנ אֶמר  ַאְָ֣ך הִׁ ק ַוי ֹ֨ חָּ  צְּ יִׁ ֶלְך לְּ יֶמַּ֜ א ֲאבִׁ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
וא  ִ֑ י הִׁ תִׁ תָּ ֲאח ָ֣ רְּ ַמ  יְך אָּ ֵאֵ֥ וא וְּ ך  הִֹׁ֔ תְּ שְּ אִׁ

א ֲאִביֶמֶלְך  רָּ קקָּ ַמר, ְלִיְצחָּ ל :ְואָּ  ֲהֵרי ֲאבָּ
ךָּ  ּתְ ּמָּ  !ִהיאִאׁשְ ַמְרּתָּ ֲאח הְולָּ ַמר !?ִהיאִתי וֹ אָּ  אָּ
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ות  מ  י ֶפן־אָּ תִׁ רְּ ַמֹ֔ י אָּ ָ֣ ק כִׁ חָֹּ֔ צְּ יו  יִׁ ַוי ִ֤אֶמר ֵאלָּ
׃ יהָּ ֶלָֽ  עָּ

ק לוֹ  י  :ִיְצחָּ ַמְרּתִ י אָּ ּלֹא ּכִ מּות ׁשֶ הּ אָּ לָּ ְגלָּ  .ּבִ

ִ֑נו  י  ָ֣יתָּ לָּ ׂשִׁ ֶלְך ַמה־ז  את עָּ יֶמֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ֲאבִׁ
ַעֶּ֠  מְּ ך כִֶּׁ֠ ֶתֹ֔ שְּ ם  ֶאת־אִׁ עָּ ב ַאַחִ֤ד הָּ ַכִ֞ ט שָּ

ם׃ ָֽ שָּ ֵל ינו אָּ ֵ֥ עָּ ֵהֵבאתָּ  וְּ

ַמרֲאִביֶמֶלְך  נוּ  ַמה זֶּה :אָּ יתָּ לָּ ׂשִ ְמַעט  ?עָּ ּכִ
ַכב  דׁשָּ י ֶאחָּ ם  ֵמַאְנׁשֵ עָּ ּתְ  ִעםהָּ ךָּ ְוֵהֵבאתָּ ִאׁשְ
ֵלינּו  העָּ מָּ  !ַאׁשְ

ר  יא  עָּ ם ֵלאמ ִ֑ ל־הָּ ֶלְך ֶאת־כׇּ יֶמֹ֔ ַצָ֣ו ֲאבִׁ ַויְּ
ֹות  ֹו מֵ֥ ת  שְּ אִׁ ִ֛ה ובְּ יש ַהֶז ֵ֥ אִׁ ַע בָּ ֵגַּ֜ ָֽ ַהנ   ׃תיומָּ

הֲאִביֶמֶלְך  ם ִצּוָּ עָּ ל הָּ הֵגַע וֹ ַהנּ  :ֶאת ּכָּ עָּ  ְלרָּ
ִאיׁש ַהזֶּה  ּתֹו בְּ  אוֹ ּבָּ  !יּוַמתִאׁשְ

ת    ש   ר  ים פ   ת ִׁ ש ְּ לִׁ ְּ ת פ  א  נְּ  קִׁ

ֵ֥ה  יב  נָּ ִ֛א ַבשָּ צָּ מְּ וא ַויִׁ ֶָ֣רץ ַההִֹׁ֔ אָּ ק  בָּ חָּ צְּ ע יִׁ ַרִ֤ זְּ ַויִׁ
רְּ   בָּ ַֽיְּ ים ַוָֽ ִ֑ רִׁ עָּ ָ֣ה שְּ וא ֵמאָּ ָֽה׃ַההִׁ  הוָּ  ֵכ הו יְּ

ק  ֶרץ זַָּרע ִיְצחָּ אָּ ה  רצַ קָּ וְ , ַהִהיאּבָּ נָּ ָּ ׁשּ י ַהִהיאּבַ  ּפִ
ה  זַָּּרעֵמאָּ ּמּות ׁשֶ  .ֵרְך אֹותוֹ בֵּ ' הוַ  ,ֵמַהּכַ

ל ַעֵ֥ד  יג  שלישי ֵדֹ֔ גָּ לֹוְך  וְּ ִֶ֤לְך הָּ יש ַוֵי ִ֑ אִׁ ל הָּ ַד  גְּ ַויִׁ
ד׃ א ָֽ ל מְּ ַד  י־גָּ ָֽ  כִׁ

ִאישׁ  ַדל הָּ יְך ִלְגדּ , ּגָּ  .ְמאֹודַדל ּגָּ שֶׁ ַעד  ֹולְוִהְמׁשִ

ָ֣ה  יד  ֵנ קְּ ֵנה־צ אן  ומִׁ קְּ ֹו מִׁ י־לִ֤ הִׁ ַֽיְּ ה ַוָֽ דָּ  ר ַוֲעב  קָֹּ֔ בָּ
ים׃ ָֽ תִׁ שְּ לִׁ ֹו פְּ ת  ו א  אֵ֥ ַקנְּ ִ֑ה ַויְּ  ַרבָּ

יוּ  רּבָּ ְוֶעְדֵרי צֹאן  ֶעְדֵרילֹו  הָּ ִקים, קָּ ים ַוֲעסָּ , ַרּבִ
יםְוהַ  ּתִ ִלׁשְ  .וֹ בּ  ִקְנאוּ  ּפְ

יו  טו  בִֹׁ֔ ֵדָ֣י אָּ רו  ַעבְּ פְּ ָֽ ת ֲאֶשִ֤ר חָּ ֵאר   ל־ַהבְּ כׇּ וְּ
ום  מָ֣ תְּ יו סִׁ ִ֑ בִׁ ָ֣ם אָּ הָּ רָּ י ַאבְּ יֵמ  ים בִׁ תִֹׁ֔ שְּ לִׁ פְּ

ר׃ ָֽ פָּ ום עָּ א  ַמלְּ  ַויְּ

ֵאר ל ַהּבְ ִביו שֶׁ ת וֹ ְוכָּ ְפרוּ ַעְבֵדי אָּ יֵמי  חָּ ּבִ
ִביו ם אָּ הָּ ים הַ , ַאְברָּ ּתִ ִלׁשְ ְלאּו ִמ ם וּ אֹותָּ  ְתמוּ סָּ ּפְ

ם  רבְּ אֹותָּ פָּ  .עָּ
נו  טז  מָֹּ֔ עִׁ ִ֑ק ֵלְֵ֚ך ֵמָֽ חָּ צְּ ֶלְך ֶאל־יִׁ יֶמ  ַוי ֵ֥אֶמר ֲאבִׁ

נו  ֶמ  תָּ מִׁ מְּ ַצֵ֥ י־עָּ ָֽ ד׃כִׁ א ָֽ  מְּ
ַמרֲאִביֶמֶלְך  קלְ  אָּ י  נוּ ֵמִאּתָּ ֵלְך  :ִיְצחָּ יתָּ ּכִ  ַנֲעׂשֵ

ה  יריֹוֵתר ַהְרּבֵ ׁשִ נוּ  עָּ  .ֵמִאּתָּ
ר ַוֵיֵֶ֥שב  יז  רָּ  ַנַָֽחל־גְּ ֵַ֥חן בְּ ִ֑ק ַויִׁ חָּ צְּ ם יִׁ שָּ  ֵֶ֥לְך מִׁ ַוֵי

ם׃ ָֽ  שָּ
ק  ַלךְ ִיְצחָּ ם  הָּ ָּ ר  הנָּ חָּ וְ ִמׁשּ רָּ ַנַחל ּגְ ם רגָּ וְ ּבְ  .ׁשָּ

ר יח  פ ָ֣ ק ַוַיחְּ חַָּּ֜ צְּ ב יִׁ שׇּ ם  ַויָֹּ֨ יִׁ ת ַהַמ  ֵאר ָ֣ ׀ ֶאת־בְּ
יו  בִֹׁ֔ ָ֣ם אָּ הָּ רָּ יֵמי  ַאבְּ רו  בִׁ פְּ ָֽ ֲאֶשִ֤ר חָּ
ִ֑ם  הָּ רָּ ֹות ַאבְּ י מָ֣ ים ַאֲחֵר  תִֹׁ֔ שְּ לִׁ ום פְּ מָ֣ ַסתְּ ַויְּ
א  ֵ֥ רָּ ת ֲאֶשר־קָּ ֹות ַכֵשמ ִּ֕ ֶהן  ֵשמֹ֔ א לָּ ִ֤ רָּ קְּ ַויִׁ

יו׃ ָֽ בִׁ ן אָּ ֶה   לָּ

ק  ַזרִיְצחָּ ַפר חָּ ֵאר ְוחָּ ִים וֹ ֶאת ּבְ ְפרּו שֶׁ ת ַהּמַ חָּ
ִביו  ם אָּ הָּ יֵמי ַאְברָּ ים פְּ הַ וְ ּבִ ּתִ  םאֹותָּ  מוּ ְת סָּ ִלׁשְ

םשֶׁ ַאֲחֵרי  הָּ מֹות קָּ וְ , ֵמת ַאְברָּ ֶהן ׁשֵ א לָּ רָּ
מ ֵ ׁשּ ִביוּקָּ שֶׁ ת וֹ ּכַ ֶהן אָּ א לָּ  .רָּ

ם  יט  או־שָֹּ֔ צְּ מְּ ִַ֑חל ַויִֹׁ֨ ק ַבנָּ חָּ  צְּ י־יִׁ ֵדָֽ ו ַעבְּ רֵ֥ פְּ ַוַיחְּ
ר  ֵא  ים׃בְּ ָֽ ם ַחיִׁ יִׁ  ַמֵ֥

ק  ְפרּו ַעְבֵדי ִיְצחָּ ַחלחָּ ּנָּ ֵאר ַמִים מָּ וּ , ּבַ ם ּבְ ְצאּו ׁשָּ
 .יםנֹוְבִע 

ר  כ  ִ֛ק ֵלאמ   חָּ צְּ ֵעֵ֥י יִׁ ם־ר  ר עִׁ רָּ  ָ֣י גְּ ֵע יבו ר  ַּ֜ רִׁ ַויָּ
י  ֵ֥ ֶׂשק כִׁ ֵאר  ֵעֹ֔ ם־ַהבְּ א ֵשָֽ ִ֤ רָּ קְּ ם ַויִׁ ִ֑יִׁ ָ֣נו ַהמָּ לָּ

ֹו׃ מָֽ ו עִׁ ק  ַעשְּ תְּ ָֽ  הִׁ

ר גְּ  ֵעיוֹ ר בּו רָּ ק וֹ ִעם ררָּ ְמרוּ ֵעי ִיְצחָּ  ִיםַהּמַ  :ְואָּ
נוּ  ּלָּ אקָּ הּוא  !ׁשֶ ֵאר  ֶאת רָּ ם ַהּבְ י  'קסֶ עֵ 'ׁשֵ ּכִ

קוּ  ֶליהָּ ֹו ּת ִא  ִהְתַעּסְ  .עָּ
ֶלִ֑יהָּ  כא  יבו ַגם־עָּ רִׁ  ֶרת ַויָּ ֵאָ֣ר ַאֶחֹ֔ רו  בְּ פְּ ַַֽיחְּ ַוָֽ

ָֽה׃ נָּ טְּ ּה ׂשִׁ מָּ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ  ַויִׁ
ֵאר ַאֶחֶרת וְ חָּ ֵהם  ֶליהָּ רָּ ְפרּו ּבְ ם עָּ הּוא , בּו ּגַ
א רָּ ּה  ֶאת קָּ מָּ ה'ׁשְ ְטנָּ ה 'ׂשִ ְנאָּ לֹוַמר ׂשִ  .ּכְ

א  כב  ל ֵ֥ ֶרת וְּ ֵאָ֣ר ַאֶחֹ֔ ר  בְּ פ  ם ַוַיחְּ שָּ  ֵתָ֣ק מִׁ ַוַיעְּ
אֶמר  ֹות ַוי   בֹ֔ ח  ּה  רְּ מָּ א שְּ ִ֤ רָּ קְּ ֶלִ֑יהָּ ַויִׁ ו עָּ ב  רָּ

ַבר ם וְ  הּוא עָּ ָּ בּו פַ חָּ ִמׁשּ ֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא רָּ ר ּבְ
ֶליהָּ  א, עָּ רָּ ּה  ֶאת הּוא קָּ מָּ ַמר, 'בֹותוֹ ְרח'ׁשְ  :ְואָּ
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ה י־ַעתִָּ֞ ָֽ יב כִׁ חִׁ  רְּ ִ֛ה הִׁ הוָּ נו יְּ ינו לָּ  ֵ֥ רִׁ  ופָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  בָּ

י  יוּכִ נוּ ִהְרִחיב  'ה ַעְכׁשָּ ה, לָּ ֶרץּבָּ  ְוִנְתַרּבֶ  .אָּ

ַבע׃ כג  רביעי ָֽ ר שָּ ֵאֵ֥ ם בְּ שָּ  ֵַ֥על מִׁ ה ַוַי לָּ ם  הּוא עָּ ָּ  .ַבעשֶׁ  ִלְבֵארִמׁשּ
אֶמר  כד  וא ַוי ִּ֕ ה ַההֹ֔ לָּ ָ֣יְּ ה  ַבַל הוָּ ִ֤יו יְּ א ֵאלָּ ֹ֨ ַוֵירָּ

א   ירָּ יך ַאל־תִׁ ִ֑ בִׁ ָ֣ם אָּ הָּ רָּ י ַאבְּ י ֱאֹלֵה  כִִּׁ֕ נ  אָּ
י  ָ֣ ֵביתִׁ רְּ הִׁ יך  וְּ תִֹׁ֨ י וֵבַרכְּ כִׁ נ ֹ֔ ךָ֣ אָּ תְּ י־אִׁ ָֽ כִׁ

י׃ ָֽ דִׁ ם ַעבְּ ֵ֥ הָּ רָּ ור ַאבְּ ֲעךֹ֔ ַבֲעב  ת־ַזרְּ  ֶאָֽ

ה 'ה ּלָּ יו  ִהְתּגַ ה ַההּואֵאלָּ ְילָּ ּלַ ַמר, ּבַ ֲאִני  :ְואָּ
ִביךָּ ֱאלֵֹהי  םאָּ הָּ ְפַחדַאל  ,ַאְברָּ ךָּ  ּתִ י ֲאִני ִאּתְ  ּכִ

ה ֵרְך אֹוְתךָּ ְוַאְרּבֶ ֶאיךָּ ֶאת  ַוֲאבָּ ְזכּות ֶצֱאצָּ  ּבִ
י ם ַעְבּדִ הָּ  .ַאְברָּ

ה  כה  הוָֹּ֔ ֵשָ֣ם יְּ א  בְּ רָּ קְּ ַח ַויִׁ ֵב  זְּ ָ֣ם מִׁ ַויִׁ ֶבן שָּ
ם  ֵ֥ רו־שָּ כְּ ֹו ַויִׁ ֳהלִ֑ ם אׇּ קַוֶיט־שָּ  חָּ  צְּ ֵדי־יִׁ  ַעבְּ

ר׃ ֵאָֽ  בְּ

נָּה ַח  הּוא ּבָּ ם ִמְזּבֵ לׁשָּ ּלֵ ם  ֵהִקיםוְ  'הלַ  ְוִהְתּפַ ׁשָּ
ֳהלוֹ  ק וְ , ֶאת אָּ ֵאר ְפרוּ חָּ ַעְבֵדי ִיְצחָּ ם ּבְ  .ׁשָּ

ת    ש   ר  ים פ   ת ִׁ ש ְּ לִׁ ְּ ת פ  בו ע   ש ְּ

ַזת   כו  ִ֑ר ַוֲאח  רָּ גְּ ַלְֵ֥ך ֵאלָּ יו מִׁ ֶלְך הָּ יֶמִּ֕ ַוֲאבִׁ
ל  יכ   הו ופִׁ ֵרֵעֹ֔ ֹו׃ֵמָֽ אָֽ בָּ  ַׂשר־צְּ

ר  רָּ יו ִמּגְ ַלְך ֵאלָּ הַוֲאִביֶמֶלְך הָּ  ִעם ֲחבּורָּ
יווֹ ֵמא ר וֹ ּוִפיכ ֲהבָּ ּלוֹ ל ׂשַ א ׁשֶ בָּ  .ַהּצָּ

ִ֑י  כז  אֶתָ֣ם ֵאלָּ וַע בָּ ק ַמד  חָֹּ֔ צְּ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  יִׁ
ם׃ ֶכָֽ תְּ י ֵמאִׁ ונִׁ ח  ַשלְּ י ַותְּ תִֹׁ֔ ֵנאֶתָ֣ם א  ַאֶתם  ׂשְּ  וְּ

ַמר קלָּ  אָּ אֶתם ֵאלַ  :ֶהם ִיְצחָּ  ֵריַוהֲ  ?יַמּדּוַע ּבָּ
ֵנאֶתם א ם ׂשְ ּתֶ , ִתיוֹ ַאּתֶ  !ֶכםִאּתְ מֵ  ִתיוֹ ם אְוֵגַרׁשְ

֮  כח  אִׁ ֹו רָּ אָ֣ ו רָּ ר  ָ֣הַוי אמְּ הוָּ ָ֣ה יְּ יָּ י־הָּ ָֽ ְך   ינו֮ כִׁ מָּ ׀ עִׁ
ָ֣ינו  ינו ֵביֵנ ִ֛ה ֵבינֹוֵת  לָּ ֵ֥א אָּ י נָּ הִֹׁ֨ אֶמר תְּ ַונ  

ית  רִׁ  ה בְּ ֵ֥ תָּ רְּ כְּ נִׁ ִַּ֑֧ך וְּ ְך׃וֵביֶנ ָֽ מָּ  עִׁ

ְמר ִאינּו  :לוֹ  וּ אָּ הרָּ יָּה  'ׁשֶ ךָּ הָּ ַזר ִאּתְ  ,ְלךָּ  ְועָּ
ַמְרנוּ  ה היֶ הְ ּתִ שֶׁ  ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ יֵנינוּ  ּבְ יֵנינוּ  – ּבֵ  ֵביְנךָּ לְ  ּבֵ

ם הבִּ  ֶהְסּכֵ בּועָּ ה ,ׁשְ ם ךָּ ּתְ ִא  ְוַנֲעׂשֶ לֹום ֶהְסּכֵ  .ׁשָּ
א  כט  ֲאֶשר  ל ָ֣ ה ַכָֽ עָּ  נו רָּ מַָּּ֜ ה עִׁ ם־ַתֲעֵׂשֹ֨ אִׁ

ֹוב  ך  ַרק־טֹ֔ מְּ ינו עִׁ ִ֤ ׂשִׁ ר עָּ ַכֲאֶשֹ֨ וך וְּ ֲענֹ֔ ַגָֽ נְּ
וְך  רֵ֥ ה בְּ ה ַעתָּ  ֵ֥ ֹום ַאתָּ לִ֑ שָּ ַשֵלֲחך  בְּ ַונְּ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ּלֹא ה  ׁשֶ ֲעׂשֵ הנּו ּתָּ ִא ּתַ עָּ מֹו  ,רָּ ם ֲאַנְחנּו שֶׁ ּכְ לֹא ּגַ
ךָּ  ַגְענּו ּבְ ה נָּ עָּ ינוּ  ּוְכמוֹ  ,ְלרָּ ׂשִ עָּ ךָּ  ׁשֶ ַרק טֹוב  ִאּתְ

ַלחְ  לֹוםלְ  נּו אֹוְתךָּ ְוׁשָּ ה ֲהֵרי, ׁשָּ יו ַאּתָּ  ַעְכׁשָּ
ךְ   .'המֵ  ְמבֹורָּ

ו׃ ל  חמישי תָֽ שְּ ו ַויִׁ ל  ה ַוי אכְּ ֶתֹ֔ שְּ ֶהם  מִׁ ִַ֤עׂש לָּ ה ַוַי ׂשָּ ֶהם  הּוא עָּ הלָּ תוּ וְ  ,ְסעּודָּ ְכלּו ְוׁשָּ  .ֵהם אָּ
יו  לא  ִ֑ חִׁ אָּ יש לְּ ָ֣ ו אִׁ ע  בְּ שָּ ֶקר ַויִׁ ימו ַבב ֹ֔ ָ֣ כִׁ ַוַישְּ

ֹום׃ לָֽ שָּ ֹו בְּ ת  ו ֵמאִׁ כֵ֥ ק ַוֵילְּ חָֹּ֔ צְּ ֵחָ֣ם יִׁ ַשלְּ  ַויְּ
ימוּ הִ ֵהם  ּכִ ִחיובְּ שְׁ נִ וְ  ּבֹוֶקרבַּ  ׁשְ , עּו ִאיׁש ְלאָּ
ק  ם ַלחׁשָּ ִיְצחָּ ּנוּ ֵהם הָּ וְ  אֹותָּ לֹום ְלכּו ִמּמֶ ׁשָּ  .ּבְ

י לב  ָ֣ הִׁ ק  ַויְּ חָֹּ֔ צְּ ֵדָ֣י יִׁ או  ַעבְּ ב ֹ֨ וא ַויָּ ׀ ַביָֹ֣ום ַהה 
ָ֣דו  ִ֑רו ַוַיגִׁ פָּ ר ֲאֶשָ֣ר חָּ ֵא  ֹות ַהבְּ דֵ֥ ֹו ַעל־א  לֹ֔

ם׃ יִׁ ָֽ אנו מָּ ֵ֥ צָּ ֹו מָּ רו ל   ַוי ֵ֥אמְּ

אֹותֹו ַהיֹּום ק ּבְ אוּ  ַעְבֵדי ִיְצחָּ ַעל  לוֹ רּו ְוִספְּ  ּבָּ
ֵאר  אֹודֹות ְפרוּ שֶׁ ַהּבְ ְמר ,חָּ אנּו  :ּו לוֹ ְואָּ צָּ  !ַמִיםמָּ

ִ֑ה ַעל־ֵכִ֤ן  לג  עָּ בְּ ּה שִׁ תָּ  א א  ֵ֥ רָּ קְּ יר  ַויִׁ עִׁ ֵשם־הָּ
ַבע ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ס ֵאָ֣ר ֶשֹ֔  בְּ

א קָּ הּוא  ֵאררָּ ה' ַלּבְ ְבעָּ ְ ) 'ׁשִ ם ַהׁשּ הַעל ׁשֵ , (בּועָּ
ֵאר לָּ  ִעיר ּבְ ם הָּ ַבעֵכן ׁשֵ  .ַעד ַהיֹּום ׁשֶ

ת    ש   ר  ו פ   ֹות ֵעש   ש   נְּ
ה   לד  שָּ ח אִׁ ַקִ֤ ה ַויִׁ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ו  ֶבן־ַארְּ י ֵעׂשָּ ִ֤ הִׁ ַויְּ

י  ִ֑ תִׁ י ַהחִׁ ֵארִׁ  ית ַבת־בְּ ֹ֔ הודִׁ ֶאת־יְּ
י׃ ָֽ תִׁ ן ַהחִׁ ת ַבת־ֵאיֹל  ַמֹ֔ ָׂ֣שְּ ֶאת־בָּ  וְּ

ו  יָּה ֵעׂשָּ ההָּ נָּ ִעים ׁשָּ ן ַאְרּבָּ ַקח, ּבֶ ה ֶאת לְ  ְולָּ ָּ ִאׁשּ
י ֵאִרי ַהִחּתִ ת ּבְ ת , ְיהּוִדית ּבַ ַמת ּבַ ׂשְ ְוֶאת ּבָּ

יוֹ ֵאיל  .ן ַהִחּתִ
וַח  לה  ַרת רִ֑ ָּ מ ָ֣ ֶי ין הְּ ה׃ סַותִׁ ָֽ קָּ בְּ רִׁ ק ולְּ חָּ  צְּ יִׁ יוּ  לְּ יזֹות  ֵהן הָּ ק וְ ֶאת ַמְרּגִ הִיְצחָּ  .ִרְבקָּ
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ת    ש   ר  כֹות פ   ר  ב ְּ  ה 

ָּ ֵעינָּ יו ֵמרְּ   א כז ין ֶהֵ֥ כְּ ק ַותִׁ חָֹּ֔ צְּ ן יִׁ י־זֵָּקָ֣ ָֽ י  כִׁ הִׁ ַֽיְּ ת ַוָֽ א ִ֑
ָ֣ו א ֶאת־ֵעׂשָּ ִ֞ רָּ קְּ יו   ַויִׁ ל ַוי ִ֤אֶמר ֵאלָּ ד   נָֹ֣ו ַהגָּ ׀ בְּ

י ַוי ֵ֥אֶמר  ֹ֔ נִׁ י׃בְּ ֵנַָֽֽנִׁ  ֵאלָּ יו הִׁ

ק יִּ שֶׁ כְּ  ןהִ ְצחָּ ּקֵ יו  ְזּדַ ְרא ֶנְחְלׁשוּ ֵעינָּ הּוא  ,תוֹ ִמּלִ
א קָּ  ורָּ ד ְלֵעׂשָּ נֹו ַהּגָּ ַמרוְ , לוֹ ּבְ ִני :לוֹ  אָּ ַמר  !ּבְ אָּ
 .ִניה אֲ ִהנֵּ  :לוֹ 

י יֵֹ֥ום  ב  תִׁ עְּ ַד  א יָּ י ל ֵ֥ תִׁ נְּ ֵנה־נָּ א זַָּקִ֑ אֶמר הִׁ ַוי ִּ֕
י׃ ָֽ  מֹותִׁ

ַמר לוֹ  יו :אָּ ר ַעְכׁשָּ בָּ יּדָּ זְ הִ  ּכְ  יֹוֵדעַ  יְוֵאיֶננִּ , ַקְנּתִ
ַתי   .יֹום מֹוִתי ִיְהֶיהמָּ

ֵצא   ג  ֶתִ֑ך וְּ ַקשְּ ך  וְּ יְּ יך ֶתלְּ ָ֣א ֵכֶלֹ֔ א־נָּ ה  ׂשָּ ַעתָּ וְּ
י  ה לִׁ  ודָּ צֵ֥ ה וְּ ֶדֹ֔ ד ַהשָּ יִׁ ָֽ  ׃(צידה)צָּ

יו ה ַקח ְוַעְכׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ ֶליךָּ  ֶאת ּבְ ךָּ  – ּכֵ  ַחְרּבְ
ךָּ  ּתְ ֶדהְוֵצא , ְוַקׁשְ ָּ  .ִידְוצּוד ִלי צַ  ַלׂשּ

י  ד  תִׁ ַהִ֛בְּ ר אָּ ים ַכֲאֶשֵ֥ ַעמִַּׁ֜ י ַמטְּ ַוֲעֵׂשה־לִֹׁ֨
ךֵ֥  ֶרכְּ בָּ ור תְּ ה ַבֲעבִ֛ ֵכִ֑לָּ א  י וְּ ה לִׁ  יאָּ ֵ֥ בִׁ הָּ וְּ

ות׃ מָֽ ֶרם אָּ ֶטֵ֥ י בְּ שִׁ   ַנפְּ

ים  ה ִלי ַמְטַעּמִ ֲאִני אֹוֵהבַוֲעׂשֵ מֹו ׁשֶ ִלי  ֵבאהֲ וַ , ּכְ
ֵדי ,לכַ וֹ ְוא ֵר שֶׁ  ּכְ  ִמּתֹוְך ַנַחת ִלְפֵני אֹוְתךָּ  ךְ ֲאבָּ

מּות אָּ  .ׁשֶ
ו  ה  ק ֶאל־ֵעׂשָּ  חָֹּ֔ צְּ ַדֵבָ֣ר יִׁ ַעת בְּ ַמֹ֔ ה ש  ָ֣ קָּ בְּ רִׁ וְּ

ד  יִׁ וד ַצ  צֵ֥ ה לָּ ֶדֹ֔ ו  ַהשָּ ִֶ֤לְך ֵעׂשָּ ֹו ַוֵי נִ֑ בְּ
יא׃ ָֽ בִׁ הָּ  לְּ

ה  הְוִרְבקָּ ְמעָּ שֶׁ  ׁשָּ ק יִּ ּכְ ר ּדִ ְצחָּ נוֹ ֶאל ּבֵ ו ּבְ , ֵעׂשָּ
ו וְ  ַלךְ ֵעׂשָּ ֶדה לַ  הָּ ָּ צּוד ׂשּ ִביאלָּ  .ַצִיד ּוְלהָּ

ר  ו  נָּ ּה ֵלאמ ִ֑ ב בְּ ה ֶאל־ַיֲעק ֵ֥ ֹ֔ רָּ מְּ ָֽ ה  אָּ קָּ בְּ רִׁ וְּ
ו  ֵ֥ ַדֵבִ֛ר ֶאל־ֵעׂשָּ יך מְּ בִֹׁ֔ י  ֶאת־אָּ תִׁ עְּ ַמֹ֨ ִ֤ה שָּ ֵנ הִׁ

ר׃ יך ֵלאמ ָֽ חִׁ   אָּ

ה  ה ִרְבקָּ ְמרָּ הּ לְ אָּ נָּ י ֶאת  :ַיֲעקֹב ּבְ ַמְעּתִ ִהּנֵה ׁשָּ
ִחיךָּ  ו אָּ ר ֶאל ֵעׂשָּ ִביךָּ ְמַדּבֵ ַמר ,אָּ  :ְואָּ

ים  ז  ַעמִׁ  י ַמטְּ ֵ֥ ד ַוֲעֵׂשה־לִׁ י ַצִ֛יִׁ ֵ֥ ה לִׁ יאָּ בִֹׁ֨ הָּ
ה ֵכִ֑לָּ א  ִ֛ה וְּ כָּ ֶרכְּ ֵנֵ֥י ַוֲאבָּ פְּ הוָּ ה לִׁ ֵנֵ֥י יְּ פְּ  לִׁ
י׃ ָֽ  מֹותִׁ

ים ֲהֵבא  ה ִלי ַמְטַעּמִ  ,ַכלוֹ ְואִלי ַצִיד ַוֲעׂשֵ
ֵרךְ  תאֹוְתךָּ  ַוֲאבָּ ִבְרּכַ  .ִלְפֵני מֹוִתי 'ה ּבְ

ַמָ֣ע  ח  נִׁ י שְּ ה בְּ ֵ֥ ַעתָּ ֵ֥ה וְּ ַצוָּ י מְּ ר ֲאנִׁ  ִ֑י ַלֲאֶשֵ֥ לִׁ ק  בְּ
ְך׃ ָֽ תָּ  א 

יו ק, ִניבְּ  ְוַעְכׁשָּ ַמע ּבְ ֶ ַמה ִלי לְ וֹ ׁשְ ה ׁשּ ֲאִני ְמַצּוָּ
 .ְתךָּ וֹ א

ִ֛י  ט  ֵנ ם שְּ שָּ  ָ֣י מִׁ ח־לִׁ ַקָֽ אן וְּ ֶלְך־נָּא  ֶאל־ַהצ ֹ֔
ים  ִ֛ ַעמִׁ תָּ ם ַמטְּ ה א  ֶאֱעֶׂשֹ֨ ים וְּ ִ֑ בִׁ זִׁ ים ט  ֵיֵ֥י עִׁ דָּ גְּ

ר  יך ַכֲאֶשֵ֥ בִׁ  אָּ ב׃לְּ ֵהָֽ  אָּ

הְך לֵ  ׁשָּ ַבּקָּ ֵני  ַוֲהֵבא, ֶאל ַהּצֹאן ּבְ ם ׁשְ ָּ ִלי ִמׁשּ
ים ט ֵיי ִעזִּ דָּ ה , ִביםוֹ ּגְ ים  ֵמֶהםְוֶאֱעׂשֶ ַמְטַעּמִ

ִביךָּ  הּואְלאָּ מֹו ׁשֶ  .אֹוֵהב ּכְ
ר  י  ִ֛ר ֲאֶשֵ֥ ִ֑ל ַבֲעב  כָּ אָּ יך וְּ בִׁ  אָּ ֵ֥ לְּ ֵהֵבאתָּ וְּ

ֹו׃ ֵנֵ֥י מֹותָֽ פְּ ך  לִׁ ֶרכְּ בָּ  יְּ
ִביא ִביךָּ  ְותָּ ֵרְך אֹוְתךָּ , ְויֹאַכלְלאָּ בָּ יְּ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

 .ִלְפֵני מֹותוֹ 
ִ֤ו  יא  ֹו ֵהָ֣ן ֵעׂשָּ מִ֑ ה אִׁ קָּ  בְּ ב ֶאל־רִׁ ַוי ָ֣אֶמר ַיֲעק ֹ֔

ק׃ ָֽ לָּ יש חָּ ֵ֥ י אִׁ כִׁ  נ  אָּ ר וְּ עִֹׁ֔ יש ׂשָּ ָ֣ י  אִׁ חִׁ  אָּ
ַמר  ה ִאּמוֹ לְ ַיֲעקֹב אָּ ִחי ִאיׁש  ֲהֵרי :ִרְבקָּ ו אָּ ֵעׂשָּ

רֹות עָּ ֵלא ׂשְ ק ִניַואֲ  ,מָּ לָּ  .ִאיׁש חָּ
ֵעינָּ יו  יב  י בְּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ י וְּ בִֹׁ֔ י  אָּ נִׁ ֵשֹ֨ מ  אוַלִ֤י יְּ

א  ל ֵ֥ לָּ ה וְּ לָּ ַלִ֛י קְּ י עָּ ֵ֥ ֵהֵבאתִׁ ֵתִַ֑ע וְּ ַתעְּ מְּ כִׁ
ה׃ ָֽ כָּ רָּ  בְּ

ִבי אּוַלי  שׁ אָּ ֵ ֶאה וְ  אֹוִתי ְיַמׁשּ יו בְּ ֵירָּ ֲאִני ֵעינָּ ׁשֶ
ִביא ,אֹותוֹ  הַמְטעֶ  ה ְולֹא ְואָּ לָּ ַלי ְקלָּ הבְּ  עָּ כָּ  !רָּ

אֶמר לֹו   יג  ִ֑י ַאְִ֛ך ַות ִ֤ נִׁ ך  בְּ תְּ לָּ לְּ י קִׁ ַלֵ֥ ֹו עָּ מֹ֔ אִׁ
י׃ ָֽ ח־לִׁ ֵלְֵ֥ך ַקָֽ י וְּ לִׁ  ק  ע בְּ ַמֵ֥  שְּ

ה ְמרָּ בֹוא :לֹו ִאּמוֹ  אָּ ל אֹוְתךָּ ּתָּ ַקּלֵ יְּ ה ׁשֶ לָּ לָּ  ַהּקְ
ַלי ִני ,עָּ ל !ּבְ ק ֲאבָּ ַמע ּבְ ִביאִלי ְוֵלְך וֹ ׁשְ  .ִלי ּתַָּ

מֹו   יד  ֹו ַוַתִַ֤עׂש אִׁ מִ֑ אִׁ א לְּ ֵב  ח ַויָּ ַקֹ֔ ֶלְך  ַויִׁ ַלךְ ַוֵיֹ֨ הִאּמֹו וְ , א ְלִאּמוֹ יבִ הֵ וְ  ַקחלָּ וְ  הּוא הָּ תָּ ׂשְ  עָּ
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יו׃ ָֽ בִׁ ב אָּ ֵהֵ֥ ר אָּ ים ַכֲאֶש  ַעמִֹׁ֔ מֹו  ַמטְּ ים ּכְ ִביו שֶׁ ַמְטַעּמִ  .ֵהבוֹ אאָּ
קֶָּּ֠  טו  בְּ ח רִֶּׁ֠ ַקָ֣ ִּ֤ה ַותִׁ נָּ ו בְּ י ֵעׂשַָּּ֜ ֵדֹ֨ גְּ ל  ה ֶאת־בִׁ ַהגָּד 

ש  ֵבֵ֥ ת ַוַתלְּ ִ֑יִׁ ּה ַבבָּ תָּ  ר אִׁ ת ֲאֶשֵ֥ ד ֹ֔ ַהֲחמ 
ן׃ ָֽ טָּ ֵּ֥ה ַהקָּ נָּ ב בְּ ת־ַיֲעק    ֶאָֽ

ה  הִרְבקָּ ְקחָּ ד לָּ ּה ַהּגָּ נָּ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָּ ל וֹ ֶאת ּבִ
פ ִריםוֹ ַהּמְ הּ שֶׁ  אָּ ִיתבַּ  ֶאְצלָּ ה, ּבַ יׁשָּ ֶאת  ְוִהְלּבִ

ן טָּ ּה ַהּקָּ נָּ  .ַיֲעקֹב ּבְ
ת   טז  ר  ת ע  ֵא  ה וְּ ישָּ בִׁ  לְּ ים הִׁ זִֹׁ֔ עִׁ ָֽ ָ֣י הָּ ֵי דָּ גְּ

יו׃ ָֽ ארָּ ת ַצוָּ ַקֵ֥ ַע ל ֶחלְּ ִ֑יו וְּ  ַעל־יָּדָּ
יו ְוַעל  עֹורֹות ֶאתוְ  ה ַעל יָּדָּ יׁשָּ ים ִהְלּבִ ִעזִּ ֵיי הָּ דָּ ּגְ

ארוֹ  ק ַצּוָּ לָּ  .ֶהחָּ
ֶאת־ַהֶל ֶחם ֲאֶשָ֣ר  יז  ים וְּ ִ֛ ַעמִׁ ֵת ן ֶאת־ַהַמטְּ ַותִׁ

ָּֽה׃ נָּ ב בְּ ַי ד ַיֲעק ֵ֥ ה בְּ ִ֑תָּ ׂשָּ  עָּ
ְתנָּה ֶחם  ְונָּ ים ְוֶאת ַהּלֶ ְטַעּמִ השֶׁ ֶאת ַהּמַ תָּ ׂשְ  עָּ

ל ד יַּ בַּ  ּלָּ בֵּ הַ ַיֲעקֹב ׁשֶ  .הּ ן ׁשֶ
י  יח  נִׁ ֶנֹ֔ י ַוי ָ֣אֶמר הִׁ ִ֑ בִׁ יו ַוי ָ֣אֶמר אָּ בִׁ  א ֶאל־אָּ ב ֵ֥ ַויָּ

י׃ ָֽ נִׁ ה בְּ י ַאתָּ  ֵ֥  מִׁ
א ִביולְ  הּוא ּבָּ ַמר, אָּ ִבי :ְואָּ ַמר לוֹ  !אָּ ִהּנֵה  :אָּ

ִני ,ִניאֲ  ה ּבְ  ?ִמי ַאּתָּ
ך  יט  ֶרֹ֔ כ  ָ֣ו בְּ י  ֵעׂשָּ כִׁ נ  ָֽ יו אָּ בִׁ  ב ֶאל־אָּ אֶמר ַיֲעק ַּ֜ ַוי ֹ֨

ה  בָּ  ָ֣א שְּ ום־נָּ ִ֑י קָֽ תָּ ֵאלָּ רְּ ַב  ר דִׁ י ַכֲאֶשֵ֥ יתִׁ ׂשִִּׁ֕ עָּ
לָּ  כְּ אׇּ בָּ וְּ ור תְּ י ַבֲעב  ֹ֔ ֵצידִׁ ך׃רְּ  ה  מִׁ ֶשָֽ י ַנפְּ נִׁ  ַכֵ֥

ַמר  ִביולְ ַיֲעקֹב אָּ כֲאִני  :אָּ ו ּבְ יִתי  ,ךָּ ְר וֹ ֵעׂשָּ ׂשִ עָּ
מֹו שֶׁ  ְרּתָּ ֵאלַ ּכְ ּבַ הקּום , יּדִ ׁשָּ ַבּקָּ ב ּבְ  לוֹ ֶוֱאכ ׁשֵ

לִּ  דיִ צַּ ֵמהַ  ֵרְך אֹוִתי, יׁשֶ בָּ ּתְ ֵדי ׁשֶ  !ִמּתֹוְך ַנַחת ּכְ
תָּ  כ  רְּ ַהֵ֥ ִ֛ה מִׁ ֹו ַמה־ֶז נֹ֔ ק  ֶאל־בְּ חָּ צְּ ַוי ִ֤אֶמר יִׁ

ֵ֥ה  הוָּ ה יְּ ִ֛ רָּ קְּ י הִׁ ֵ֥ אֶמר כִׁ ִ֑י ַוי ִּ֕ נִׁ א בְּ צ   מְּ לִׁ
יך  ָֽי׃ֱאֹלֶה  נָּ פָּ  לְּ

ַמר  ק אָּ ְך ַמֵהר :ְבנוֹ לִ ִיְצחָּ ל ּכָּ אתָּ ּכָּ צָּ , ֵאיְך מָּ
ִני ַמר לוֹ  ?ּבְ י ה :אָּ ןֱאלֶֹהיךָּ  'ּכִ נַ  ִזּמֵ  .יְלפָּ

ך   כא  שְּ ָֽ ֵ֥א ַוֲאמ  ה־נָּ שָּ ב גְּ ל־ַיֲעק ֹ֔ ק  ֶאָֽ חָּ צְּ ַוי ִ֤אֶמר יִׁ
א׃ ם־ל ָֽ ו אִׁ י ֵעׂשָּ  ֵ֥ נִׁ ִ֛ה בְּ ה ֶז ֵ֥ ַאתָּ ִ֑י ַהָֽ נִׁ  בְּ

ַמר ק אָּ שׁ  :ַיֲעקֹבלְ  ִיְצחָּ ה ּגַ ׁשָּ ַבּקָּ שׁ  ּבְ ֵ  ַוֲאַמׁשּ
ִני אֹוְתךָּ  ה ַהִאם ְוֶאְבּדֹוק ּבְ ִני ַאּתָּ ו ּבְ  .לֹא אוֹ  ֵעׂשָּ

ֵשִ֑הו  כב  מ  יו ַויְּ בִׁ  ק אָּ ֵ֥ חָּ צְּ ב ֶאל־יִׁ ַג ש ַיֲעק ִ֛ ַויִׁ
י  ֵדֵ֥ ם יְּ יִׁ ַד  ַהיָּ ב וְּ ֹול ַיֲעק ֹ֔ ל  קָ֣ אֶמר ַהק  ַוי  

ו׃ ָֽ  ֵעׂשָּ

ׁש נִ ַיֲעקֹב  ִביו לְ ּגַ ק אָּ ׁש אֹותוֹ ִמ הּוא וְ ִיְצחָּ ֵ  ׁשּ
ַמר לל הּוא קֹולוֹ ַהקּ  :ְואָּ ְוַהיַָּּדִים ֵהם , ַיֲעקֹב ֹו ׁשֶ

ו  !ְיֵדי ֵעׂשָּ
יו  כג  חִׁ  ו אָּ ֵ֥ י ֵעׂשָּ יֵדִ֛ יו כִׁ יָ֣ו יָּדָּ  י־הָּ ָֽ ֹו כִׁ ירֹ֔ כִׁ א הִׁ ל ָ֣ וְּ

רְּ   בָּ ַֽיְּ ת ַוָֽ ר ִ֑ עִׁ הו׃ׂשְּ  ֵכָֽ
ה אֹותוֹ לֹא הּוא וְ  יו , ִזיהָּ י יָּדָּ ִעירֹות ּכִ יּו ׂשְ מֹו הָּ ּכְ
ִחיויְ  ו אָּ ֵרְך אֹותוֹ , ֵדי ֵעׂשָּ  .ְוהּוא ּבֵ

י׃ כד  נִׁ ָֽ ִ֑ו ַוי  אֶמר אָּ ָ֣י ֵעׂשָּ נִׁ ה ֶז ה בְּ ֵ֥ אֶמר ַאתָּ ַמרהּוא  ַוי ִּ֕ ו :אָּ ִני ֵעׂשָּ ה ֶזה ּבְ ַמר לוֹ  ?ַאּתָּ  !ִניאֲ  אָּ
י  כה  ֹ֔ נִׁ ֵצָ֣יד בְּ ה  מִׁ לָּ כְּ א ָֽ י  וְּ ה לִׁ ִ֤שָּ אֶמר ַהגִׁ ַוי  

ל  י ַוַיֶגש־לֹו  ַוי אַכֹ֔ ִ֑ שִׁ ך  ַנפְּ ֶרכְּ בָּ ַען תְּ ַמֵ֥ לְּ
׃ תְּ ן ַוֵיָֽשְּ  ַויָּ ֵבא ֦לֹו ַי ַֽיִׁ

ַמר לוֹ  שׁ  אָּ ל ד יִ ֵמַהצַּ  ַכלוֹ ְואִלי  ַהּגֵ ִני ׁשֶ ֵדיּבְ  ּכְ
ֵר שֶׁ  ישׁ  !ִמּתֹוְך ַנַחת אֹוְתךָּ  ךְ ֲאבָּ , לוֹ  הּוא ִהּגִ

ַכל ה, לֹו ַיִין ֵהִביאוְ , ְואָּ תָּ  .ְוׁשָּ
ֵ֥א  כו  ה־נָּ שָּ יו גְּ ִ֑ בִׁ ָ֣ק אָּ חָּ צְּ יו יִׁ ַוי ֵ֥אֶמר ֵאלָּ 

י׃ ָֽ נִׁ י בְּ ה־לִׁ  קָּ  ושְּ
ִביו  ק אָּ ַמר לוֹ ִיְצחָּ שׁ  :אָּ ה ּגַ ׁשָּ ַבּקָּ ק ּבְ ֵ  אֹוִתי ְוַנׁשּ

ִני  !ּבְ
יו  כז  דָּ  גָּ יַח בְּ ִַַֽ֛רח ֶאת־ֵרֵ֥ ֹו ַויָּ ַשק־לֹ֔ ַגש  ַויִׁ ַויִׁ

רְּ   בָּ ַֽיְּ יַח ַוָֽ ֵאה  ֵרָ֣ אֶמר רְּ ֹ֔ ֵכִ֑הו ַוי   נִׁ ֵרָ֣יַח בְּ י כְּ
ר בֵ  ה ֲאֶשֵ֥ ֶדֹ֔ ָֽה׃רְּ  ׂשָּ הוָּ ֹו יְּ  כ 

שׁ  ֵ ְונִ  הּוא ִנּגַ ֶאת ֵריַח  ֵהִריחַ הּוא וְ ֹו אֹותק ׁשּ
יו  דָּ גָּ ַמר ,ּוֵבֵרְך אֹותוֹ ּבְ ִני  ,ְראוּ  :ְואָּ הּוא ֵריַח ּבְ

ל ֵריַח מֹו כְּ  ֶדה ׁשֶ ֵרךְ ' השֶׁ ׂשָּ  !ּבֵ
ַטל   כח  ששי ים מִׁ ֱאֹלהִֹׁ֔ ך  הָּ ֶתן־לְּ ָֽ יִׁ ם וְּ יִׁ ַמֹ֔ ַהשָּ

ש׃ יר ָֽ תִׁ גָּ ַֽן וְּ ב דָּ ר ֵ֥ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ַמֵנ י הָּ שְּ  ומִׁ
ֱאלִֹהים וְ  ַמִיםִיּתֵ הָּ ָּ ל ַהׁשּ ּדּוִלים, ן ְלךָּ ִמּטַ  ּוִמּגִ

ִחים ּבָּ ֶרץ ְמׁשֻ אָּ ה ,ֵמהָּ ה ְוַיִין ְוַהְרּבֵ בּואָּ  .ּתְ
ים  כט  וך ַעמִׁ  דָ֣ ו ַיַעבְּ ַתֲחוִ֤ שְּ ָֽ יִׁ ך  ( וישתחו)וְּ ְרתוּ לְּ ים אֹוְתךָּ  ְיׁשָּ ֲחוּו ְלךָּ  ַעּמִ ּתַ  היֶ הְ ּתִ , ֻאּמֹות ְוִיׁשְ
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ִ֤ה ים ֱהֵו מִֹׁ֔ א  ַתחֲ  לְּ שְּ יִׁ יך וְּ ַאֶחֹ֔ יר  לְּ בִׁ ך  גְּ ו לְּ וֵ֥
ָ֣י ֵנ ֶמִ֑ך בְּ ור ֶרָ֣יךרְּ  א   אִׁ רֹ֔ רְּ   אָּ בָּ מְּ וְך׃ ֶכ יךוָֽ רָֽ  בָּ

דֹון ֲחוּו ְלךָּ וְ , ְלַאֶחיךָּ  אָּ ּתַ ֶליךָּ ְמַקלְּ , ךָּ ֵני ִאּמְ בְּ ִיׁשְ
ִליםִיְהיּו  ְרֶכיךָּ , ְמֻקּלָּ  !ִכיםרָּ וֹ בְמ ִיְהיּו ּוְמבָּ

ֵרְָ֣ך  ל  בָּ ק֮ לְּ חָּ צְּ ָ֣ה יִׁ לָּ ר כִׁ י ַכֲאֶשֹ֨ הִׁ  ַויְּ
ת  ב ֵמֵאֵ֥ א  ַיֲעק ֹ֔ צָּ א יָּ צ ִ֤ י ַאְָ֣ך יָּ הִׁ  ב  ַויְּ ת־ַיֲעק  ֶאָֽ

ֹו׃ ֵצידָֽ א מִׁ יו בָּ  חִֹׁ֔ ָ֣ו אָּ ֵעׂשָּ יו וְּ ִ֑ בִׁ ָ֣ק אָּ חָּ צְּ ֵנ י יִׁ  פְּ

יִּ כְּ  ק ׁשֶ ֵרְך ֶאת ַיֲעקֹבִסיֵּם ְצחָּ א ַיֲעקֹב  ַרק, ְלבָּ יָּצָּ
ְפֵני ִביו ִמּלִ ק אָּ א , ִיְצחָּ ִחיו ּבָּ ו אָּ ַסע ְוֵעׂשָּ ִמּמָּ

ּלוֹ  ִיד ׁשֶ  .ַהּצַ
יו  לא  ִ֑ בִׁ אָּ א לְּ ֵב  ים ַויָּ ַעמִֹׁ֔ ִַ֤עׂש ַגם־הוא  ַמטְּ ַוַי

י אַכל  מִׁ  י  וְּ בִׁ ם אָּ ִ֤ יו יָּק  בִׁ  אָּ ֵצָ֣יד ַוי ָ֣אֶמר לְּ
בָּ  ר תְּ ֹו ַבֲעב   נֹ֔ ך׃רְּ  בְּ ֶשָֽ י ַנפְּ נִׁ  ַכֵ֥

ם  הּגַ ׂשָּ ים  הּוא עָּ ִביו ְוֵהִביאַמְטַעּמִ ַמר וְ , ְלאָּ אָּ
ִביו ִבי :ְלאָּ ל ד יִ ֵמַהצַּ  לוֹ ֶוֱאכ קּום אָּ ְנךָּ ׁשֶ ֵדי ּבִ  ּכְ

ֵרְך אֹוִתישֶׁ  בָּ  !ִמּתֹוְך ַנַחת ּתְ
אֶמר  לב  ה ַוי ִּ֕ ִ֑תָּ י־אָּ יו מִׁ בִׁ  ק אָּ ֵ֥ חָּ צְּ ֹו יִׁ ַוי ֵ֥אֶמר לִ֛

ךֵ֥  נְּ ִ֛י בִׁ ו׃ֲאנִׁ ָֽ ך  ֵעׂשָּ רְּ כ   בְּ
ַמר לֹו  ִביואָּ ק אָּ הִמי אַ  :ִיְצחָּ ַמר לוֹ  ?ּתָּ ֲאִני  :אָּ

ְנךָּ בְּ  ווֹ כּבִ  !ְרךָּ ֵעׂשָּ
ד   לג  א  ָ֣ה ַעד־מְּ לָּ ד  ה֮ גְּ דָּ ָ֣ק ֲחרָּ חָּ צְּ ד יִׁ ַוֶיֱחַרֹ֨

ד־צַ֩  ָֽ וא ַהצָּ ֹוא הָ֣ י־ֵאפֶ֡ ָֽ אֶמר מִׁ ֵבא ַוי ֶ֡ ד֩ ַויָֹּ֨ יִׁ
ֹוא  ב  ֶרם תָּ ֶטֵ֥ ל בְּ כ ִ֛ ַכֵ֥ל מִׁ א  י וָּ רְּ  לִַּׁ֜ ֲאבָּ ֵכִ֑הו וָּ

ֶיָֽה׃ הְּ וְך יִׁ ר   ַגם־בָּ

ק דבַּ  ַרדחֱ נֶ  ִיְצחָּ ה ּגְ דָּ ה וֹ ֲחרָּ ַמרוְ  ְמאֹודלָּ ִמי  :אָּ
ןהּוא  ד ַצִיד ֶזה שֶׁ  ִאם ּכֵ י ִלי  ֵהִביאוְ ּצָּ ַכְלּתִ ְואָּ
אתָּ  ִלְפֵניּכֹל ֵמהַ  ּבָּ י ׁשֶ ֵכן ?וֹ אֹות ּוֵבַרְכּתִ  הּוא אָּ

ךְ  ִיְהֶיה  .ְמבֹורָּ
ַע  לד  מ ִ֤ שְּ ָ֣ק כִׁ ַע צְּ יו ַויִׁ בִֹׁ֔ ֵרָ֣י אָּ בְּ ו  ֶאת־דִׁ ֵעׂשָּ

ה ַעד־ רָּ  ֵ֥ה ומָּ לָּ ד  ה גְּ קָֹּ֔ עָּ ד ַוי ָ֣אֶמר צְּ א ִ֑ מְּ
יו בָּ  בִֹׁ֔ אָּ י׃רְּ  לְּ ָֽ בִׁ י אָּ נִׁ י ַגם־אָּ  נִׁ  ֵכֵ֥

שֶׁ  ו ּכְ ַמעֵעׂשָּ ִביו  ׂשָּ ְבֵרי אָּ ַעקהּוא ֶאת ּדִ ה  צָּ קָּ ְצעָּ
ד ה וֹ ּגְ רָּ ה ּומָּ ַמר וְ , ְמאֹודלָּ ִביואָּ ֵרְך  :ְלאָּ ם גַּ ּבָּ

 !ִביאָּ  ,אֹוִתי
ח  לה  ַק  ִ֑ה ַויִׁ מָּ רְּ מִׁ יך בְּ חִׁ  א אָּ ֵ֥ אֶמר בָּ ַוי ִּ֕

ך׃ ֶתָֽ כָּ רְּ  בִׁ
ַמר לוֹ  ִחיךָּ  :אָּ א אָּ אּותּבָּ ַרּמָּ ַקח ֶאת  ּבְ ְולָּ

ְת  ְרכָּ  .ךָּ ּבִ
ָ֣ה  לו  י  ֶז נִׁ ֵבֹ֨ קְּ ַַֽיעְּ ב ַוָֽ ֹו ַיֲעק   מַּ֜ א שְּ ֹ֨ רָּ י֩ קָּ אֶמר ֲהכִׁ ַוי ֶ֡

ֵנֵ֥ה  הִׁ ח וְּ קָֹּ֔ י לָּ ָ֣ תִׁ רָּ כ  ם ֶאת־בְּ יִׁ ה ַפֲעַמֹ֔ ַעתָּ 
י  תָּ לִׁ  לְּ ַצֵ֥ ר ֲהל א־אָּ י ַוי אַמִּ֕ ִ֑ תִׁ כָּ רְּ ח בִׁ ַקָ֣ לָּ

ה׃ ָֽ כָּ רָּ  בְּ

ַמרהּוא  א ַהִאם :אָּ ֵכן ִנְקרָּ מֹו ַיֲעקֹב לָּ הּוא  !?ׁשְ
ַלי ב אֹוִתי) ֶהֱעִרים עָּ ִעקֵּ ֲעַמִים (ו  ַקחהּוא  !ּפַ ֶאת  לָּ

כ ִתיוֹ ּבְ יוְוִהּנֵה , רָּ ַקח  ַעְכׁשָּ ִתיֶאת לָּ ְרכָּ ַמרוְ  !ּבִ  :אָּ
ַאְרּתָּ לֹא  םֲהִא  ה ִהׁשְ כָּ רָּ  !?ִלי ּבְ

יר  לז  בִִׁ֞ ו ֵהָ֣ן גְּ ֵעׂשָּ  ק ַוי ָ֣אֶמר לְּ חַָּּ֜ צְּ ַען יִׁ ַוַיֹ֨
י לֹו   ַתִ֤תִׁ יו נָּ ל־ֶאחָּ  ֶאת־כׇּ ְך  וְּ יו לָּ ֵ֥ תִׁ ַׂשמְּ
ָ֣ה  כָּ יו ולְּ ִ֑ תִׁ ַמכְּ ש סְּ יר   תִׁ ֵַֽ֥ן וְּ גָּ דָּ ים וְּ ֹ֔ דִׁ ַלֲעבָּ

י׃ ָֽ נִׁ ה בְּ ה ֶאֱעֶׂש  ֵ֥ ֹוא מָּ  ֵאפֹ֔

ה  נָּ ק עָּ ַמר ִיְצחָּ וְואָּ יִתי אֹותוֹ  :ְלֵעׂשָּ ׂשִ  ֲהֵרי עָּ
דֹון ֶליךָּ  אָּ ל אֶ  ,עָּ ִדיםְוֶאת ּכָּ י לֹו ַלֲעבָּ ַתּתִ יו נָּ , חָּ

י לוֹ וְ  ַתּתִ הּתְ  נָּ ןוְ  ,ְוַיִין בּואָּ ה  ִאם ּכֵ ה ֶאֱעׂשֶ  ְלךָּ מָּ
ִני  ?ּבְ

בְּ   לח  יו ַהָֽ בִׁ  ו ֶאל־אָּ אֶמר ֵעׂשַָּּ֜ כָֹּ֨ ַוי ֹ֨ ה ַאַחִ֤ת רָּ
י בָּ  בִֹׁ֔ ך  אָּ וא־לְּ ָֽ י רְּ  הִׁ נִׁ א ֵכֵ֥ ֵ֥ שָּ י ַויִׁ ִ֑ בִׁ י אָּ נִׁ ַגם־אָּ 
׃ ךְּ ֹו ַוֵיָֽבְּ ל  ִ֛ו ק   ֵעׂשָּ

ַמר  ו אָּ ִביולְ ֵעׂשָּ ה  ַרקְלךָּ  ֵישׁ  ַהִאם :אָּ כָּ רָּ ּבְ
ִבי ,ַאַחת ֵרְך ? אָּ ִבי אֹוִתים גַּ ּבָּ ו  !אָּ ֵהִרים ֵעׂשָּ
הלֹו וֹ ק ֶאת כָּ  .ּובָּ

ה  לט  ֵנִ֞ ִ֑יו הִׁ יו ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָּ בִׁ  ק אָּ ֵ֥ חָּ צְּ ִַ֛ען יִׁ ַוַי
ִ֤י ַמֵנ שְּ ל  מִׁ ַטֵ֥ ך ומִׁ ֶבֹ֔ ֹושָּ ָ֣ה מָֽ ֶי הְּ ֶרץ  יִׁ אָֹּ֨ הָּ

ל׃ ָֽ ם ֵמעָּ יִׁ ַמ   ַהשָּ

ִביו  ק אָּ ה ִיְצחָּ נָּ ַמר לוֹ עָּ גּור הַ ִהּנֵה  :ְואָּ ּתָּ קֹום ׁשֶ ּמָּ
ֵלא ִיְהֶיה ּבוֹ  ֶרץ ּטּובִמ  מָּ אָּ ַמִים  הָּ ָּ ל ַהׁשּ ּוִמּטַ
הִמ  ַמְעלָּ  .ּלְ

ד  מ  יך ַתֲעב ִ֑ חִׁ  ֶאת־אָּ ה וְּ ֶיֹ֔ חְּ ָֽ ךָ֣ תִׁ בְּ ַעל־ַחרְּ וְּ
ֹו ֵמַעֵ֥ל  ל  ֵ֥ ע  תָּ ַרקְּ יד ופָּ ֹ֔ רִׁ יָּה  ַכֲאֶשָ֣ר תָּ הָּ וְּ

ך׃  ַצוָּאֶרָֽ

ךָּ  ְסמֹוךְ ְוַעל ַחְרּבְ ֲעבְואֶ  ,ּתִ ִחיךָּ ּתַ , דוֹ ת אָּ
ה ַלהשֶׁ כְ וּ  ְבּכֶ ְפרֹוק ב ַצַערוֹ ֵמר 'ּתִ ֻעּלֹו  ֶאת ּתִ

אְר   .ךָּ ֵמַעל ַצּוָּ
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ת    ש   ר  ת י ֲעקֹב פ   יח  לִׁ  ש ְּ
ו   מא  ם ֵעׂשָּ ט ִ֤ ׂשְּ ת־ַיֲעק ֹ֔ ַויִׁ ה ֶאָֽ כָֹּ֔ רָּ ל־ַהבְּ ב ַעֹ֨

ר בֵ  ֹו רְּ  ֲאֶשֵ֥ ב  לִׁ ו בְּ אֶמר ֵעׂשַָּּ֜ יו ַוי ֹ֨ ִ֑ בִׁ ֹו אָּ כ 
ב  גָּ ה ֶאת־ַיֲעק ֵ֥ ַאַהרְּ י וְּ בִֹׁ֔ ֵמי  ֵאֶָ֣בל אָּ בו  יְּ רְּ קְּ יִׁ

י׃ ָֽ חִׁ  אָּ

ו  אֵעׂשָּ נָּ ְגַללֶאת ַיֲעקֹב  ׂשָּ ה  ּבִ כָּ רָּ ִביו שֶׁ ַהּבְ אָּ
ֵרְך אֹותוֹ  ו ִהְרֵהרוְ  ,ּבֵ יִּ ַהְלַואי : ֵעׂשָּ ְיֵמי  ְקְרבוּ ׁשֶ

ִבי לְ ֵאֶבל הָּ  ז  גוֹ ֶאֱהרוְ אָּ ִחיאָּ  !ֶאת ַיֲעקֹב אָּ

ָּ֣ה  מב  נָּ ו בְּ י ֵעׂשָּ  ֵרֵ֥ בְּ ה ֶאת־דִׁ קָֹּ֔ בְּ רִׁ ָ֣ד לְּ ַג ַוי 
ָּ֣ה  נָּ ב  בְּ ַיֲָֽעק  א לְּ ִ֤ רָּ קְּ ח ַותִׁ ַלִ֞ שְּ ל ַותִׁ ַהגָּד ִ֑
יך  חִֹׁ֔ ָ֣ו אָּ ֵנה  ֵעׂשָּ יו הִׁ אֶמר ֵאלָֹּ֔ ן ַות ָ֣ טָֹּ֔ ַהקָּ

ך   ם לְּ ַנֵחֵ֥ תְּ ַֽך׃מִׁ ֶגָֽ רְּ הׇּ  לְּ

רוּ  ה  ִסּפְ דֶאת ְלִרְבקָּ ּה ַהּגָּ נָּ ו ּבְ ְבֵרי ֵעׂשָּ ִהיא , לוֹ ּדִ
ה ְראָּ ה ְוקָּ ְלחָּ ן ׁשָּ טָּ ּה ַהּקָּ נָּ ה לוֹ , ְלַיֲעקֹב ּבְ ְמרָּ  :ְואָּ

ִחיךָּ  ו אָּ  !ךָּ אֹוְת  גוֹ רהֲ לַ  זֹוֵמםִהּנֵה ֵעׂשָּ

ךִ֛  מג  ַרח־לְּ ום בְּ ק  ִ֑י וְּ לִׁ ק  ַמָ֣ע בְּ י שְּ נִׁ  ה בְּ ֵ֥ ַעתָּ וְּ
ן ֵ֥ בָּ נָּה׃ ֶאל־לָּ ָֽ רָּ י חָּ חִׁ   אָּ

יו קבְּ  ְוַעְכׁשָּ ַמע ּבְ ַרח ְלךָּ , ִליוֹ ִני ׁשְ ן לְ ְוקּום ּבְ בָּ לָּ
ִחי  ןאָּ רָּ  .ְלחָּ

ים ַעֵ֥ד ֲאֶשר־ מד  ִ֑ דִׁ ים ֲאחָּ ָ֣ ֹו יָּמִׁ מ  ֵ֥ עִׁ תָּ יַָּשבְּ  וְּ
יך׃ ָֽ חִׁ ת אָּ וב ֲחַמֵ֥ ש   תָּ

גּור ִדיםיִָּמים  ִאּתוֹ  ְותָּ ַגעיֵּ שֶׁ ַעד  ֲאחָּ ַעסהַ  רָּ ל  ּכַ ׁשֶ
ִחיךָּ   .אָּ

ַכח  ֵאָ֣ת  מה  שָּ ך  וְּ מְּ יך מִׁ חִַּׁ֜ וב ַאף־אָּ ַעד־שֹ֨
ִ֑ם  שָּ יך מִׁ ָ֣ תִׁ ַקחְּ י ולְּ תִׁ  ַלחְּ שָּ ֹו וְּ ָ֣יתָּ לֹ֔ ׂשִׁ ֲאֶשר־עָּ

ד׃ ָֽ ֵניֶכ ם יֵֹ֥ום ֶאחָּ ַכִ֛ל ַגם־שְּ ה ֶאשְּ ֵ֥ מָּ  לָּ

יֵּ ַעד  – ַגעׁשֶ ַעסהַ  רָּ ל  ּכַ ִחיךָּ ׁשֶ ֶליךָּ אָּ ח עָּ ּכַ  ְוִיׁשְ
ֶ ַמה ת אֶ  יתָּ לוֹ ׁשּ ׂשִ ח אֹוְתךָּ , עָּ ַלח ְוֶאּקַ  ְוֶאׁשְ

ם ָּ ּמָּ , ִמׁשּ ֶאְהֶיה ה לָּ מּותּו  –ה ּולָּ כּ שַׁ ׁשֶ ּתָּ ׁשֶ
ֵניֶכם  יֹוםׁשְ ד ּבְ י , ֶאחָּ ֵרגּכִ רֹוֵצַח ֵיהָּ ם הָּ  .ּגַ

ק  מו  חָֹּ֔ צְּ ה  ֶאל־יִׁ קָּ בְּ אֶמר רִׁ י ַקָ֣ ַות ִ֤ ַחַיֹ֔ י בְּ תִׁ צְּ
ֲעק ֶּ֠  ַח ַיֶּ֠ ם־ֹלֵקָ֣ נָֹ֣ות ֵחִ֑ת אִׁ ֵנ י בְּ פְּ ה מִׁ שָֹּ֨ ב אִׁ

ה  ֵ֥מָּ ֶרץ לָּ אָֹּ֔ נָֹ֣ות הָּ בְּ ֶלה  מִׁ ֵאֹ֨ ֹות־ֵחִ֤ת כָּ נָֽ בְּ מִׁ
ים׃ ָֽ י ַחיִׁ  לִׁ 

ה  הִרְבקָּ ְמרָּ ק לְ  אָּ יִיְצחָּ ַאְסּתִ ְגַללַחיַּי בְּ  מָּ  ּבִ
ו נֹות ֵחת ְנׁשֹות ֵעׂשָּ ה וֹ לַיֲעקֹב ִאם  ,ּבְ ָּ ֵקַח ִאׁשּ

ה ֵאּלֶ נֹות ֵחת ּכָּ ֶרץ – ִמּבְ אָּ נֹות הָּ ה ִלי  ,ִמּבְ ּמָּ לָּ
ים  !ַחיִּ

ֹו  א כח תִ֑ ֶָ֣רְך א  בָּ ב ַויְּ ל־ַיֲעק   ִ֛ק ֶאָֽ חָּ צְּ א יִׁ ֵ֥ רָּ קְּ ַויִׁ
נֵֹ֥ות  בְּ ה מִׁ שָּ  ח אִׁ ַקֵ֥ ֹו ל א־תִׁ הו  ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ ַצֵוֹ֨ ַויְּ

ַָֽען׃ נָּ  כְּ

ק  א לְ קָּ ִיְצחָּ  ה אֹותוֹ ּוָּ צִ וְ , אֹותוֹ  ֵבֵרךְ וּ ַיֲעקֹב רָּ
ַמר  נֹות ּתִ  ַאל :לוֹ ְואָּ ה ִמּבְ ָּ ח ִאׁשּ ַנַעןּקַ  !ּכְ

ום ֵלְך   ב  י קֵ֥ ָ֣ ל ֲאבִׁ תוֵא  ה בְּ יתָּ ם ֵבֵ֥ ֹ֔ ָֽה ֲארָּ נָּ ַפֶדָ֣
ן  בָּ  נֵֹ֥ות לָּ בְּ ה מִׁ שָֹּ֔ ם  אִׁ שָּ ךִ֤ מִׁ ַקח־לְּ ֶמִ֑ך וְּ אִׁ

ך׃ ֶמָֽ י אִׁ ֵ֥  ֲאחִׁ

ןלְ קּום ֵלְך  ם  ַפּדַ תּוֵאל ֲאִבי ִאּמְ  ְלֵבית –ֲארָּ ךָּ ּבְ
 ָּ ם ִאׁשּ ָּ ן ֲאִחי ִאּמְ ְוַקח ְלךָּ ִמׁשּ בָּ נֹות לָּ  .ךָּ ה ִמּבְ

ֵאִ֤ל ַשַדי   ג  ֶבִ֑ך וְּ ַירְּ ך  וְּ רְּ ַיפְּ ךֹ֔ וְּ תְּ ֵרְָ֣ך א ָֽ בָּ יְּ
ים׃ ָֽ ל ַעמִׁ ַהֵ֥ קְּ יתָּ לִׁ יִׁ  הָּ  וְּ

ֵרְך א-ְוֵאל י ְיבָּ ּדַ ה ְתךָּ וֹ ׁשַ ִנים ְוַיְרּבֶ ן ְלךָּ ּבָּ  ְוִיּתֵ
ֶאיךָּ  ד להָּ קָּ  ְוִיְהיוּ  ,ֶאת ֶצֱאצָּ ִטים  ְמאּוחָּ בָּ ל ׁשְ ׁשֶ

ים  .ַרּבִ
ך   ד  ם לְּ הָֹּ֔ רָּ ַכָ֣ת ַאבְּ רְּ ך  ֶאת־בִׁ ֶתן־לְּ ָֽ יִׁ וְּ

יך  ֶרֹ֔ ג  ך  ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מְּ תְּ שְּ רִׁ ְִ֑ך לְּ תָּ ֲעךָ֣ אִׁ ַזרְּ ולְּ
ם׃ ָֽ הָּ רָּ ַאבְּ ים לְּ ן ֱאֹלהִׁ  ַתֵ֥  ֲאֶשר־נָּ

ם ְלךָּ ּולְ ְוִיּתֵ  הָּ ת ַאְברָּ ְרּכַ ֶאיךָּ ן ְלךָּ ֶאת ּבִ  ֶצֱאצָּ
ךָּ  ּתִ  – ִאּתְ ֶרץֶאת  שׁ ְכּבוֹ ׁשֶ אָּ ּה  הָּ ר ּבָּ ה ּגָּ ַאּתָּ ׁשֶ

םֱאלִֹהים שֶׁ  הָּ ַתן ְלַאְברָּ  .נָּ
ָֽה  ה  שביעי נָּ ב ַוֵי ֶלְך ַפֶדָ֣ ת־ַיֲעק ֹ֔ ק  ֶאָֽ חָּ צְּ ַלִ֤ח יִׁ שְּ ַויִׁ

י  ָ֣ י ֲאחִׁ ֲאַרמִֹׁ֔ תוֵאל  הָּ ִ֤ן ֶבן־בְּ בָּ ִ֑ם ֶאל־לָּ ֲארָּ
ק  ַלח ִיְצחָּ ַלְך  ְוהּואֶאת ַיֲעקֹב ׁשָּ ןלְ הָּ ם  ַפּדַ ֲארָּ

י לְ  ֲאַרּמִ תּוֵאל הָּ ן ּבְ ן ּבֶ בָּ אָּ לָּ להָּ ה  ח ׁשֶ  –ִרְבקָּ
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ו׃ ָֽ ֵעׂשָּ ב וְּ ם ַיֲעק   ה ֵאֵ֥ קָֹּ֔ בְּ ו רִׁ  .ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָּ
ב   ו  ת־ַיֲעק  ק֮ ֶאָֽ חָּ צְּ י־ֵבַרְָ֣ך יִׁ ָֽ ו כִׁ א ֵעׂשָּ  ַָּ֣֧רְּ ַוַי

חַ  ַקָֽ ם לָּ ֹ֔ ָֽה ֲארָּ נָּ תֹו  ַפֶדָ֣ ַלִ֤ח א  שִׁ ם וְּ שָּ  ֹו מִׁ ת־לֵ֥
בָּ  ִ֑ה בְּ שָּ ר רְּ  אִׁ יו  ֵלאמ ֹ֔ לָּ ַצִ֤ו עָּ ֹו ַויְּ תֹ֔ ֹו א  כָ֣

ַָֽען׃ נָּ נֵֹ֥ות כְּ בְּ ה מִׁ שָּ  ח אִׁ ַקֵ֥  ל א־תִׁ

ו ה ֵעׂשָּ אָּ ק רָּ ְצחָּ יִּ ֵר  ׁשֶ אֹותֹו ַלח ְוׁשָּ  ֶאת ַיֲעקֹבְך ּבֵ
ןלְ  ה ַפּדַ ָּ ם ִאׁשּ ָּ ַקַחת לֹו ִמׁשּ ם לָּ ֵרְך  ,ֲארָּ ּבֵ ּוְכׁשֶ
ה תוֹ וֹ א יו  ִצּוָּ לָּ ַמרעָּ נֹות ּתִ  ַאל :ְואָּ ה ִמּבְ ָּ ח ִאׁשּ ּקַ
נַ   ,ַעןּכְ

ֹו ַוֵי ֶלְך  ז מפטיר מִ֑ ֶאל־אִׁ יו וְּ בִׁ  ב ֶאל־אָּ ַמָ֣ע ַיֲעק ֹ֔ שְּ ַויִׁ
ָֽה נָּ ם׃ ַפֶדֵ֥ ָֽ  ֲארָּ

ַמעֲעקֹב יַּ שֶׁ וְ  ִביו וּ לְ  ׁשָּ ַלךְ ִאּמֹו לְ אָּ ןלְ  ְוהָּ ם ַפּדַ  .ֲארָּ

ֵעיֵנ י  ח  ִַ֑ען בְּ נָּ נָֹ֣ות כְּ ֹות בְּ ע  י רָּ ֵ֥ ו כִׁ א ֵעׂשָֹּ֔ ַָּ֣֧רְּ ַוַי
יו׃ ָֽ בִׁ ק אָּ ֵ֥ חָּ צְּ  יִׁ

ו  נֹות ֵהִביןֵעׂשָּ ּבְ ַנַען ׁשֶ עֹות ּכְ ק  רָּ ֵעיֵני ִיְצחָּ ּבְ
ִביו  .אָּ

ו  ט  ֵֶ֥לְך ֵעׂשָּ  ח ַוֵי ַקֶ֡ ֵעִ֑אל ַויִׁ מָּ שְּ ֶאל־יִׁ
ֲחַלָ֣ת ת־מָּ ם  ֶאָֽ הַָּּ֜ רָּ אל ֶבן־ַאבְּ ֵעֹ֨ מָּ שְּ ׀ ַבת־יִׁ

ה׃ ס ָֽ שָּ אִׁ ֹו לְּ יו לֵ֥ שָּ  יִֹ֛ות ַעל־נָּ בָּ ֹות נְּ  ֲאח 

ו  ַלךְ ֵעׂשָּ ֵעאללְ  הָּ מָּ א, ִיׁשְ ׂשָּ ת  ְונָּ ֲחַלת ּבַ ֶאת מָּ
יֹות  ם ֲאחֹות ְנבָּ הָּ ן ַאְברָּ ֵעאל ּבֶ מָּ  ףנֹוסַ בְּ ִיׁשְ

יולְ  ׁשָּ  .נָּ
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ת ַוֵיֵצא   ש   ר   ֲחלֹום י ֲעקֹב פ  

נָּה׃ י  ָֽ רָּ ִַ֑בע ַוֵי ֶלְך חָּ ֵאָ֣ר שָּ בְּ ב מִׁ א ַיֲעק   א ַיֲעקֹב  ַוֵיֵצֵ֥ ֵאר שֶׁ יָּצָּ ַלךְ ַבע ִמּבְ ן ְוהָּ רָּ  .ְלחָּ
ֶמש  יא  ָ֣א ַהֶשֹ֔ י־בָּ ם  כִׁ ִֶ֤לן שָּ ֹום ַויָּ קַּ֜ ע ַבמָּ ַגֹ֨ פְּ ַויִׁ

ִ֑יו  תָּ ַרֲאש  ֹום ַויָּ ֶׂשם מְּ קֹ֔ ָ֣י ַהמָּ ֵנ ַקח  ֵמַאבְּ ַויִׁ
וא׃ ֹום ַההָֽ קֵ֥ ַכ ב ַבמָּ שְּ  ַויִׁ

יעַ  קֹוםלְ  הּוא ִהּגִ ד מָּ ַארוְ  ֶאחָּ ם  ִנׁשְ י  ִליׁשֹוןׁשָּ ּכִ
ֶמשׁ  ֶ ה ַהׁשּ ְקעָּ ַקח, ׁשָּ קֹום ֶאֶבן  הּוא לָּ ֵמַאְבֵני ַהּמָּ

םוְ  ּה  ׂשָּ ַחתִמ אֹותָּ אֹותֹו ַכב ׁשָּ וְ  ,רֹאׁשוֹ  ּתַ קֹוםּבְ  .מָּ
ֹו  יב  ר אש  ה וְּ צָּ רְּ ָ֣ב ַאֹ֔ צָּ ם  מ  לָּ ִ֤ה ס  ֵנ הִׁ ם וְּ ַַֽיֲחֹל  ַוָֽ

ים  ֲאֵכָ֣י ֱאֹלהִֹׁ֔ ֵנה  ַמלְּ הִׁ ה וְּ מָּ ִ֑יְּ מָּ ָ֣יַע ַהשָּ ַמגִׁ
ֹו׃ ים בָֽ דִׁ  רְּ י  ים וְּ ֵ֥ לִׁ  ע 

ַלם ם שֶׁ  הּוא חָּ חִהּנֵה ֻסּלָּ ֶרץ ֻמּנַ אָּ יַע  ּבָּ ְורֹאׁשֹו ַמּגִ
ַמִים ָּ ְרִדים וֹ ִלים ְויוֹ ְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים ע ַלׁשּ

 .ּבוֹ 
ה  יג * הוָּ  ָ֣י יְּ יו֮ ַוי אַמר  ֲאנִׁ לָּ ָ֣ב עָּ צָּ ה נִׁ הוַָּּ֜ ה יְּ ֵנֹ֨ הִׁ וְּ

ִ֑ק  חָּ צְּ י יִׁ יך ֵואֹלֵה  בִֹׁ֔ ָ֣ם אָּ הָּ רָּ ֱאֹלֵהי  ַאבְּ
ךֵ֥  יהָּ לְּ ֶלֹ֔ ֵכָ֣ב עָּ ה  ש  ֶרץ ֲאֶשִ֤ר ַאתָּ אָּ  הָּ

ך׃ ֶעָֽ ַזרְּ ֶנ ַֽנָּה ולְּ  ֶאתְּ

יו מֵ  עֹוֵמד 'ְוִהּנֵה ה לָּ ֱאלֵֹהי  'ֲאִני ה :ְואֹוֵמרעָּ
ִביךָּ  קאָּ ם ֵואלֵֹהי ִיְצחָּ הָּ ֶרץ , ַאְברָּ אָּ ה שֶׁ הָּ ַאּתָּ

ֶליהָּ אֶ וֹ שׁ  ןֵכב עָּ הּ  ּתֵ אֶ ְלךָּ  אֹותָּ  .יךָּ ּוְלֶצֱאצָּ

ה  יד ]*[ ֵ֥מָּ ִ֛ יָּ תָּ ַרצְּ ֶרץ ופָּ אָֹּ֔ ֲעך  ַכֲעַפָ֣ר הָּ ִ֤ה ַזרְּ יָּ הָּ וְּ
ה  בָּ ִַּ֑֧גְּ ֶנ נָּה וָּ פ ָ֣ צָּ ה וְּ מָּ דְּ ֵק  ךִ֛ וָּ ו בְּ כֵ֥ רְּ בְּ נִׁ וְּ

ך׃ ֶעָֽ ַזרְּ ה ובְּ מָּ  ֲאדָּ ת הָּ ח ֵ֥ פְּ שְּ ל־מִׁ  כׇּ

אֶ  ֶרץ יםַרבִּ  ִיְהיוּ  יךָּ ֶצֱאצָּ אָּ ֲעַפר הָּ ַיְרִחיבּו ְוֵהם , ּכַ
ם רֹום ֶאת ַאְרצָּ פֹון ְוַלּדָּ ח ַלּצָּ ְזרָּ ב ַלּמִ ֲערָּ  ,ַלּמַ

חוְ  ּפְ ל ִמׁשְ ה וֹ כָּ מָּ ֲאדָּ ֵרךְ ת הָּ ִלְהיֹות  ִיְרצּו ְלִהְתּבָּ
מֹוךָּ  ֶאיךָּ  ּוְכמוֹ  ּכָּ  .ֶצֱאצָּ

ל  טו  כ ָ֣ יך  בְּ תִֹׁ֨ ַמרְּ ְך ושְּ מָּ  י עִׁ כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ הִׁ וְּ
ה  מָּ  ֲאדָּ יך ֶאל־הָּ תִֹׁ֔ ָ֣ב  ְך ַוֲהשִׁ ֲאֶשר־ֵתֵלֹ֔
ֵ֚ד ֲאֶשָ֣ר  ךֹ֔ ַע א ֶאֱעזׇּבְּ ֵ֚י ל ָ֣ ַהז ִ֑את כִׁ

ְך׃ ָֽ י לָּ תִׁ רְּ ַב  ת ֲאֶשר־דִׁ י ֵאֵ֥ יתִׁ ׂשִֹׁ֔ ם־עָּ  אִׁ

ךָּ  ֶאְהֶיהֲאִני וַ  מֹור  ִאּתְ ֶליךָּ ְוֶאׁשְ לבְּ  עָּ קֹום כָּ  מָּ
ֵלךְ  ּתֵ ֶרץלָּ  אֹוְתךָּ  ְוַאֲחִזיר ,ׁשֶ י לֹא , ַהזֹּאת אָּ ּכִ

השֶׁ ַעד  ֶאֱעזֹוב אֹוְתךָּ  ֶ ַמה  ֶאת ֶאֱעׂשֶ יׁשּ  ִהְבַטְחּתִ
 .ְלךָּ 

ָ֣ש  טז  ֵכן  ֵי אֶמר אָּ נָּתֹו  ַוי ִּ֕ שְּ ב֮ מִׁ ץ ַיֲעק  יַקָ֣ ַויִׁ
י  כִׁ  נ  אָּ ִ֑ה וְּ ֹום ַהֶז ק  ה ַבמָּ הוָֹּ֔ י׃יְּ תִׁ עְּ ָֽ דָּ א יָּ  ל ֵ֥

תֹו ִהְתעֹוֵרר ַיֲעקֹב  נָּ ְ ַמרִמׁשּ אי :ְואָּ ׁש יֵּ שֶׁ  ַוּדַ
ת ַ קֹום ַהזֶּה 'ה ְקֻדׁשּ ּמָּ יִני לֹא יַָּד אֲ וַ  ,ּבַ  .ְעּתִ

ִ֑ה ֵאָ֣ין  יז  ֹום ַהֶז קָ֣ א ַהמָּ ר ַמה־נֹורָּ  א  ַוי אַמֹ֔ ירָּ ַויִׁ
ַער  ֶז ה ַשֵ֥ ים וְּ ם־ֵבָ֣ית ֱאֹלהִֹׁ֔ ֵ֚י אִׁ ה כִׁ ֶז 

ם׃ יִׁ ָֽ מָּ  ַהשָּ

ַחד ַמר  הּוא ּפָּ קֹום ַהזֶּהּמָּ כַּ ְואָּ א ַהּמָּ ֵאין  !ה נֹורָּ
קֹוםֶזה  ם מָּ א ְסתָּ ית  ֶאּלָּ ְוֶזה , ֱאלִֹהים ַדתוֹ ֲעבּבֵ

ַער לְ  ֵרבׁשַ מַ אלֵֹהי הַ לֵ  ִהְתקָּ ָּ  .ִיםׁשּ
ֶבן   יח *]*[ ֶאֹ֨ ח ֶאת־הָּ ַקִ֤ ֶקר ַויִׁ ב ַבב   ם ַיֲעק ַּ֜ ֵכֹ֨ ַוַישְּ

יו  תָֹּ֔ ֲאש  ַרָֽ ָ֣ם מְּ ִ֑ה ֲאֶשר־ׂשָּ ּה ַמֵצבָּ תָּ  ֵֶׂ֥שם א  ַויָּ
ּה׃ ָֽ ֶמן ַעל־ר אשָּ ק ֶש  צ ֵ֥  ַויִׁ

ים ַיֲעקֹב  ּכִ םִהׁשְ ֶאֶבן לָּ  ,ּבֹוֶקרבַּ  ֻמְקּדָּ ַקח ֶאת הָּ
ָּ שֶׁ  ַחתִמ ם ׂשּ ּה  ֶהֱעִמידוְ  רֹאׁשוֹ לְ  ּתַ האֹותָּ בָּ  ,ְלַמּצֵ
הּ צַ יָּ וְ  ֶמן ַעל רֹאׁשָּ  .ק ׁשֶ

וא  יט  ֹום ַהה  קֵ֥ ם־ַהמָּ א ֶאת־ֵשָֽ ִ֛ רָּ קְּ ית־ֵאִ֑ל ַויִׁ ֵבָֽ
ָֽה׃ נָּ אש  רִׁ יר לָּ עִׁ  וז ֵשם־הָּ ִ֛ם לֵ֥ אולָּ  וְּ

ית ֵאלקָּ הּוא  קֹום ַההּוא ּבֵ ם ַהּמָּ א ֶאת ׁשֵ  ,רָּ
ל יָּה ִלְפֵני ֵכן ֲאבָּ ִעיר הָּ ם הָּ  .'לּוז' ׁשֵ

ה כ  ֶיֹ֨ הְּ ם־יִׁ ר אִׁ ֶַָּ֣֧דר ֵלאמ ִ֑ ב ֶנ ר ַיֲעק   ַדֵ֥  ַויִׁ
ֶרְך ַהֶזה   י  ַבֶדִ֤ נִׁ ַרֹ֨ מָּ י ושְּ דִׁ  מָּ ים עִׁ ֲאֶשָ֣ר ֱאֹלהִַּׁ֜

ֶגד  ל וֶבֵ֥ י ֶלִֶ֛חם ֶלֱאכ   ֵ֥ ַָֽתן־לִׁ נָּ ְך וְּ י הֹוֵלֹ֔ ָ֣ כִׁ נ  אָּ
ש׃ ב ָֽ לְּ  לִׁ

ַדר ַיֲעקֹב  ַמרוְ ֶנֶדר נָּ יִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִאם  :אָּ  ִאּתִ
מֹור אֹוִתי ֶרְך  ְוִיׁשְ ּדֶ הּ הֹוֵלְך ֲאִני שֶׁ  ַהזֹּאתּבַ  ,ּבָּ

ן ִדיםל וֹ ֶלֱאכאֹוֶכל ִלי  ְוִיּתֵ  .שׁ וֹ ִלְלבּ  ּוְבגָּ

ִ֛ה  כא  הוָּ יָּ ה יְּ הָּ י וְּ ִ֑ בִׁ ֹום ֶאל־ֵבָ֣ית אָּ ל  שָּ י בְּ ֵ֥ תִׁ ַשבְּ ׁשּובוְּ לֹום  ְואָּ ׁשָּ ִבי לְ ּבְ ז  –ֵבית אָּ ִלי ִיְהֶיה  'האָּ
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ים׃ ָֽ י ֵלאֹלהִׁ  ,ֵלאלִֹהים לִׁ 
ֶי ה  כב  הְּ ה יִׁ י  ַמֵצבָֹּ֔ תִׁ מְּ את ֲאֶשר־ַׂשֹ֨ ֶאֶָ֣בן ַהז   הָּ וְּ

י  ֶתן־לִֹׁ֔ ל  ֲאֶשָ֣ר תִׁ כ  ים וְּ ִ֑ ר ֵבָ֣ית ֱאֹלהִׁ ַעֵש 
ְך׃ ָֽ נו לָּ ֶרֵ֥  ֲאַעשְּ

ל קֹום ׁשֶ ַ שֶׁ ֶאֶבן זֹאת  ּוַבּמָּ ה ִיְהֶיה ׂשּ בָּ י ַמּצֵ ְמּתִ
ית ֱאלִֹהים לִמ וּ , ּבֵ ֶ  ּכָּ ן ִלי ַמה ׁשּ ּתֶ ן ְלךָּ ּתִ ֶאּתֵ

יִרית  .ֲעׂשִ
 
  שני

ת   ש   ר  ן פ   ר  ח  ת י ֲעקֹב לְּ ע  ג    ה 

ִ֑יו ַוֵי ֶלְך  א כט לָּ ב ַרגְּ א ַיֲעק   ֵ֥ שָּ ה ַויִׁ צָּ רְּ ַאֵ֥
ֶדם׃ ֵני־ֶקָֽ  בְּ

ַלְך ַיֲעקֹב  ה ּובְ בְּ הָּ ְמחָּ ֵני ֶאֶרץלְ  ַרְגַלִים ַקּלֹותׂשִ  ּבְ
ח ְזרָּ  .ַהּמִ

ם  ב  ֵנה־שִָּ֞ הִׁ ה וְּ ֶד  ֵאָ֣ר ַבשָּ ֵנ ה בְּ הִׁ א וְּ רְּ ַוַיִ֞
ֵ֚י  יהָּ כִׁ ֶלֹ֔ ים עָּ ָ֣ צִׁ בְּ ֵרי־צ אן  ר  ִ֤ה ֶעדְּ ֹלשָּ שְּ

ים  ִ֑ רִׁ ֲעדָּ ו הָּ ק  וא ַישְּ ֵאָ֣ר ַההִֹׁ֔ ן־ַהבְּ ֶבן מִׁ ֶאֵ֥ הָּ וְּ
ר׃ ֵאָֽ י ַהבְּ ֵ֥ לָּ ה ַעל־פִׁ ד   גְּ

ה אָּ לְוִהּנֵה בְּ  הּוא רָּ ם ׁשְ ֶדה ְוִהּנֵה ׁשָּ ָּ ׂשּ ה וֹ ֵאר ּבַ ׁשָּ
הּ לְ ְבִצים וֹ ֶעְדֵרי צֹאן ר י מֵ  יָּדָּ ֵאר ּכִ  ַהִהיאַהּבְ

רֹוִעים  ִקיםהָּ ִרים ֶאת ַמׁשְ ֲעדָּ ד, הָּ ה וֹ ְוֶאֶבן ּגְ לָּ
ַחת ַתחַעל  ֻמּנַ ֵאר ּפֶ  .ַהּבְ

פו ג  ֶנֶאסְּ גָּ וְּ ים וְּ רִׁ  ֲעדָּ ל־הָּ ה כׇּ ָ֣מָּ ו לְּ  ־שָּ לִ֤
ו  ק  שְּ הִׁ ר וְּ ֵאֹ֔ י ַהבְּ ָ֣ ֶבן  ֵמַעל  פִׁ ֶאֹ֨ ֶאת־הָּ
י  ֵ֥ ֶאִֶ֛בן ַעל־פִׁ יבו ֶאת־הָּ ֵהשִׁ  אן וְּ ֶאת־ַהצ ִ֑

ּה׃ ָֽ מָּ ק  מְּ ר לִׁ ֵא   ַהבְּ

ה ּכָּ ּנֶאֱ ְוַרק ַאֲחֵרי שֶׁ  ּמָּ ִפים ׁשָּ ִריםסָּ ֲעדָּ , ל הָּ
רֹוִעים ֶאֶבן ֵמַעל  ִליםגְּ לְ גַ ְמ  הָּ ַתחֶאת הָּ ֵאר  ּפֶ ַהּבְ
ִקים ֶאֶבן ּוַמֲחִזיִרים , ֶאת ַהּצֹאן ּוַמׁשְ ֶאת הָּ
הּ  ֵאר ַתחפֶּ  לעַ  ִלְמקֹומָּ  .ַהּבְ

ן ַאֶתִ֑ם  ד  י ֵמַאָ֣יִׁ ב ַאַח  ֶהם  ַיֲעק ֹ֔ ַוי ִ֤אֶמר לָּ
נו׃ ָֽחְּ ן ֲאנָּ רָּ  ו ֵמחָּ רֹ֔  ַוי ָ֣אמְּ

ַמר ַיֲעקֹב  ֶהםאָּ ם ֵאיֹפהמֵ  !ַאַחי :לָּ  ְמרוּ אָּ  ?ַאּתֶ
ןְחנּו ֲאנַ  :לוֹ  רָּ  .ֵמחָּ

ָ֣ן  ה  בָּ ם ֶאת־לָּ ֶת  ַדעְּ ם ַהיְּ ֶהֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר לָּ
נו׃ עְּ ָֽ ו יָּדָּ ר  ֹור ַוי אמְּ  ֶבן־נָּחִ֑

ַמר  ֶהםאָּ ם ַהִאם :לָּ יִרים  ַאּתֶ ן ַמּכִ ן ּבֶ בָּ ֶאת לָּ
חֹור ְמרוּ  ?נָּ יִרים :אָּ  .ַמּכִ

ֹום  ו  לֹ֔ ו שָּ רָ֣ ֹו ַוי אמְּ ֹום לִ֑ לָ֣ ם ֲהשָּ ֶה  ַוי ֵ֥אֶמר לָּ
אן׃ ם־ַהצ ָֽ ה עִׁ אָּ  ֹו בָּ תֹ֔ ֵחָ֣ל בִׁ ֵנה  רָּ הִׁ  וְּ

ַמר  ֶהםאָּ לֹום ַהִאם :לָּ ְמרּו לוֹ  ?לוֹ  ׁשָּ לֹום :אָּ  ,ׁשָּ
ה ִעם ַהּצֹאן אָּ ּתֹו ּבָּ ֵחל ּבִ  .ְוִהּנֵה רָּ

ֹול ל א־ֵע ת  ז  ן עֹוד  ַהיָֹ֣ום גָּדֹ֔ אֶמר ֵהֵ֥ ַוי  
ו׃ עָֽ ו רְּ כֵ֥ אן ולְּ ו ַהצ   קֵ֥ ִ֑ה ַהשְּ ֶנ קְּ ֵסָ֣ף ַהמִׁ  ֵהאָּ

ַמר ֶהם אָּ ם ֲהֵרי :לָּ יעַ  ְולֹא ֲעַדִין ֻמְקּדָּ ן ִהּגִ מָּ  ַהזְּ
נוּ  ,ַהּצֹאן ֶאת ףוֹ ֶלֱאס ּתֹות ּצֹאןלַ  ּתְ  !ְרעוּ  ּוְלכוּ  ִלׁשְ

פו   ח  סְּ ָֽ ָ֣ד ֲאֶשִ֤ר ֵיאָּ א נוַכל  ַע רו֮ ל ָ֣ ַוי אמְּ
לְּ   ָֽ גָּ ים וְּ ֹ֔ רִׁ ֲָ֣עדָּ ל־הָּ י כׇּ ָ֣ ֶבן ֵמַע ל פִׁ ֶאֹ֔ לו  ֶאת־הָּ

ֵאִ֑ר  אן׃ַהבְּ ינו ַהצ ָֽ קִׁ  שְּ הִׁ  וְּ

ִרים יֵּ שֶׁ ַעד  ,לֹא נּוַכל :לוֹ  ְמרוּ אָּ  ֲעדָּ ל הָּ ְספּו ּכָּ אָּ
רֹוִעים וְ  ֶאֶבן ֵמַעלגְּ לְ גַ יְ הָּ ַתח לּו ֶאת הָּ ֵאר  ּפֶ ַהּבְ
קֶ נַ וְ   .ַהּצֹאן ה ֶאתׁשְ

ֵחָ֣ל ט  רָּ ִ֑ם וְּ מָּ ַדֵבָ֣ר עִׁ נו מְּ ה  עֹוֶד  אָּ ׀ בָּ 
י ֵ֥ יהָּ כִׁ בִֹׁ֔ אָּ ם־ַהצ אן  ֲאֶשָ֣ר לְּ וא׃ עִׁ ָֽ עָּ ה הִׁ  ר 

ר  הּואעֹוד  ֵחל  ,םּתָּ ִא ְמַדּבֵ ה רָּ אָּ ִעם ַהּצֹאן ּבָּ
ל י  ׁשֶ ִביהָּ ּכִ הוֹ ר ִהיאאָּ  .עָּ

ל  י  ֵח  ב ֶאת־רָּ ה ַיֲעק ַּ֜ אָֹּ֨ י ַכֲאֶשר֩ רָּ הִֶׁ֡ ַויְּ
י  ָ֣ ן ֲאחִׁ בָּ  אן לָּ ֶאת־צ ֵ֥ ֹו וְּ מֹ֔ י אִׁ ָ֣ ן  ֲאחִׁ בָּ ַבת־לָּ

ֶבן   ֶאֹ֨ ִֶַּ֤֧גל ֶאת־הָּ ב ַויָּ ָ֣ש ַיֲעק   ַג ֹו ַויִׁ מִ֑ י אִׁ ָ֣ ֵמַעל  פִׁ
ֹו׃ מָֽ י אִׁ ֵ֥ ן ֲאחִׁ בָּ  אן לָּ קְּ ֶאת־צ ֵ֥ שְּ ר ַוַיִּ֕ ֵאֹ֔  ַהבְּ

ן ֲאִחי ִאּמֹו ַיֲעקֹב שֶׁ כְּ  בָּ ת לָּ ֵחל ּבַ ה ֶאת רָּ אָּ רָּ
ל אןּצֹהַ ְוֶאת  ן ֲאִחי ִאּמוֹ  ׁשֶ בָּ ׁש ַיֲעקֹב נִ  ,לָּ ּגַ

ֶאֶבן ֵמַעל לְלגֵּ ְוגִ  ַתח ֶאת הָּ ֵאר  ּפֶ קָּ הִ וְ ַהּבְ  הׁשְ
ל אן ּצֹהַ ֶאת  ן ׁשֶ בָּ  .ֲאִחי ִאּמוֹ לָּ

׃ יא  ךְּ ֹו ַוֵיָֽבְּ ל  א ֶאת־ק  ֵ֥ שָּ ֵחִ֑ל ַויִׁ רָּ ב לְּ ק ַיֲעק   ַשֵ֥ ק ַיֲעקֹב  ַויִׁ ׁשַ ֵחל נָּ ֶבִכיֵהִרים ֶאת קֹולֹו וְ ְלרָּ  .ּבְ
וא  יב  יהָּ  הֹ֔ בִֹׁ֨ י אָּ ִ֤ י ֲאחִׁ ָ֣ ל כִׁ ֵח  רָּ ב לְּ ד ַיֲעק ַּ֜ ַוַיֵגֹ֨

ץ ַוַתֵגֵ֥ד  רׇּ וא ַותָּ  ה הִ֑ קָּ  בְּ י ֶבן־רִׁ ֵ֥ כִׁ ׃וְּ יהָּ ָֽ בִׁ אָּ  לְּ
ר ַיֲעקֹב ֵחל  ִסּפֵ רֹובהּוא שֶׁ ְלרָּ ל  קָּ ִביהָּ ׁשֶ אָּ

ל ןבֵּ  הּואְושֶׁ  ה ׁשֶ ה ִהיא ,ִרְבקָּ צָּ ה רָּ רָּ ִביהָּ  ְוִסּפְ  .ְלאָּ
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ן ֶאת־ֵשַָ֣מע יג  בַָּּ֜ ַע לָּ מ ֹ֨ שְּ ֩ כִׁ י הִׁ ב  ַויְּ ׀ ַיֲעק ָ֣
ַחֶבק־לֹו   אתֹו  ַויְּ רָּ קְּ ץ לִׁ ִַּ֤֧רׇּ ֹו ַויָּ ת  ֶבן־ֲאח 

ֹו  ַנֶשק־לֹ֔ ַסֵפָ֣ר ַויְּ ֹו ַויְּ הו ֶאל־ֵביתִ֑ יֵא  בִׁ ַויְּ
ֶלה׃ ֵאָֽ ים הָּ רִׁ  בָּ ל־ַהדְּ ת כׇּ ן ֵאֵ֥ בָֹּ֔ לָּ  לְּ

שֶׁ  ן ּלָּ ּכְ ַמעבָּ ה ַעלֶאת  ׁשָּ מּועָּ ְ הּ ַיֲעקֹב  ַהׁשּ נָּ ל ּבְ  ׁשֶ
אתֹו הּוא תֹו וֹ ֲאח ץ ִלְקרָּ ֵ נִ  אֹותוֹ ק ִחבֵּ רָּ ק ׁשּ

ן סִ  ְוהּוא, ֵביתוֹ לְ  וֹ אֹות ְוֵהִביא אֹותוֹ  בָּ ר ְללָּ ּפֵ
ה  ֶאת ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ רּו לוֹ ּכָּ ּקָּ  .ׁשֶ

ה  יד  ִ֑תָּ י אָּ רִׁ  ׂשָּ י ובְּ ֵ֥ מִׁ ן ַאְִ֛ך ַעצְּ בָֹּ֔ ַוי ִ֤אֶמר לֹו  לָּ
ים׃ ָֽ ֶדש יָּמִׁ ֹו ח ֵ֥ מ  ֵֶ֥שב עִׁ  ַוֵי

ַמר ן  אָּ בָּ ה  ֲהֵרילֹו לָּ יִמ  –ּגּוִפי  מוֹ כְּ ַאּתָּ ְחּתִ ּפַ ׁשְ  !ּמִ
ר  .יִָּמים חֹוֶדשׁ  ִאּתוֹ  ְוהּוא ּגָּ

ת    ש   ר  ו ֵאי י ֲעקֹב פ   ש    נִׁ
ה  טו  תָּ י ַאֹ֔ ָ֣ חִׁ י־אָּ ב ֲהכִׁ ַיֲָֽעק ֹ֔ ן  לְּ בָּ ַוי ִ֤אֶמר לָּ

י  ה לִׁ  ידָּ ֵ֥ ִ֑ם ַהגִׁ נָּ י חִׁ נִׁ ַת  ַוֲעַבדְּ
ך׃ ֶתָֽ רְּ כ   ַמה־ַמׂשְּ

ן  בָּ ַמר לָּ ֵני ְוִכיְלַיֲעקֹב אָּ השֶׁ  ִמּפְ  ְקרֹוִבי ַאּתָּ
ִביִלי ׁשְ ֲעבֹוד ּבִ םבְּ  ּתַ ְהֶיה ֱאמֹור ִלי ַמה  !?ִחּנָּ ּתִ

ּכוֹ  ׂשְ לְּ  תֶר ַהּמַ  .ךָּ ׁשֶ
ה  טז  ה  ֵלאָֹּ֔ לָּ ד  נִֹ֑ות ֵשִ֤ם ַהגְּ ֵתָ֣י בָּ ן שְּ בָּ  לָּ ולְּ

ל׃ ֵחָֽ ַטנָּ ה רָּ ם ַהקְּ ֵשֵ֥  וְּ
ן  בָּ יּו ּוְללָּ יהָּ ּתֵ ד ,נֹותּבָּ  ׁשְ ם ַהּגְ ם וֹ ׁשֵ ה ְוׁשֵ ה ֵלאָּ לָּ

ֵחל ה רָּ ַטּנָּ  .ַהּקְ
ה  יז  תָֹּ֔ יְּ ָֽ ֵחל  הָּ רָּ ֹות וְּ ה ַרכִ֑ ֵעיֵנֵ֥י ֵלאָּ  וְּ

ה׃ ֶאָֽ ת ַמרְּ יַפֵ֥ ַאר וִׁ ַפת־ת    יְּ
יּו  ֵעיֵני ה הָּ ה  ,יָּפֹותֵלאָּ ְיתָּ ֵחל הָּ הְורָּ צּוַרת  יָּפָּ ּבְ
הּ   .ִנְרֵאית טֹובוְ  ּגּופָּ

ך   יח שלישי דְּ ֱעבׇּ אֶמר ֶאָֽ ֵחִ֑ל ַוי   ב ֶאת־רָּ ב ַיֲעק   ַוֶיֱאַהֵ֥
ָֽה׃ ַטנָּ ך  ַהקְּ תְּ ל בִׁ ֵחֵ֥ רָּ ים בְּ ֹ֔ נִׁ  ֶשַָ֣בע שָּ

ַהב ַיֲעקֹב ֵחל אָּ ַמרוְ , ֶאת רָּ ךָּ ֶאֱעבֹוד ֲעבּוְר  :אָּ
ִנים  ַבע ׁשָּ מּוַרתׁשֶ ֵחל ּתְ ה רָּ ַטּנָּ ךָּ ַהּקְ ּתְ  .ּבִ

י  יט  ֵ֥ תִׁ תִׁ ְך מִׁ ָּ֣ה לָֹּ֔ תָּ י א  ָ֣ תִׁ ן טֵֹ֚וב תִׁ בָּ  ַוי ָ֣אֶמר לָּ
י׃ ָֽ דִׁ מָּ ה עִׁ בָּ  יש ַאֵחִ֑ר שְּ ָ֣ אִׁ ּה לְּ תָּ   א 

ַמר  ןאָּ בָּ ֵתת :לָּ ִדיף ִלי לָּ ּה  עָּ ֵתת ְלךָּ אֹותָּ  ִמּלָּ
ּה  י גּורּתָּ , ְלִאיׁש ַאֵחראֹותָּ  !ִאּתִ

יִ֤ו  כ  הְּ ִ֑ים ַויִׁ נִׁ ל ֶשַָ֣בע שָּ ֵח  רָּ ב בְּ ד ַיֲעק ִ֛ ַוַיֲעב  
ּה׃ ָֽ תָּ ֹו א  ת  ַאֲהבָּ ים בְּ ֹ֔ דִׁ ים ֲאחָּ ָ֣ יָּמִׁ יו  כְּ ֵעינָּ  בְּ

מּוַרתד בַ עָּ ַיֲעקֹב  ֵחל ּתְ ִנים רָּ ַבע ׁשָּ יּו הָּ ֵהם וְ , ׁשֶ
יו כְּ בְּ  ִדים מֹו ֵעינָּ ְגַלליִָּמים ֲאחָּ תוֹ  ּבִ הּ וֹ א ַאֲהבָּ  .תָּ

י  כא  תִֹׁ֔ שְּ ָ֣ה ֶאת־אִׁ בָּ ן  הָּ בָּ ב ֶאל־לָּ אֶמר ַיֲעק ִ֤ ַוי ֹ֨
׃ יהָּ ה ֵאֶלָֽ ֹואָּ ב  אָּ ִ֑י וְּ מָּ ו יָּ א  לְּ י מָּ ֵ֥  כִׁ

ַמר ַיֲעקֹב  ןלְ אָּ בָּ ן ִלי :לָּ י  ּתֵ ּתִ א ֶאת ִאׁשְ ָּ ְוֶאׂשּ
הּ  י , אֹותָּ ַברּכִ ן עָּ מָּ י ַהזְּ ִהְתַחיְַּבּתִ  .ַלֲעבֹוד ׁשֶ

ֵַ֥עׂש  כב  ֹום ַוַי ק  י ַהמָּ ֵשֵ֥ ל־ַאנְּ ִ֛ן ֶאת־כׇּ בָּ ף לָּ ַוֶיֱאס ֵ֥
ה׃ ֶתָֽ שְּ  מִׁ

ן  בָּ קֹום סַ אָּ לָּ י ַהּמָּ ל ַאְנׁשֵ הף ֶאת ּכָּ ׂשָּ ה ְועָּ ּתֶ  .ִמׁשְ

א  כג  ֵבֵ֥ ֹו ַויָּ תֹ֔ ָ֣ה בִׁ ַקח  ֶאת־ֵלאָּ ֶרב ַויִׁ ֶעֹ֔ י בָּ ָ֣ הִׁ ַויְּ
׃ יהָּ א ֵאֶלָֽ ב   ִ֑יו ַויָּ ּה ֵאלָּ תָּ   א 

הַקח ֶאת הּוא לָּ ֶעֶרב ּבָּ  ּה  ִביאהֵ וְ ּתֹו בִּ  ֵלאָּ אֹותָּ
 .א ֵאֶליהָּ ּבָּ הּוא וְ  ,ְלַיֲעקֹב

ה  כד  ֵ֥ ֵלאָּ ֹו לְּ תִ֑ חָּ פְּ ה שִׁ פָּ  לְּ ּה ֶאת־זִׁ ן  לָֹּ֔ בָּ ֵתִ֤ן לָּ ַויִׁ
ה׃ ָֽ חָּ פְּ ֹו שִׁ ת   בִׁ

ן  בָּ ַתן לָּ ּה נָּ תוֹ לָּ ְפחָּ ה ׁשִ ְהֶיה, ֶאת ִזְלּפָּ ּתִ  ׁשֶ
ה ה ּתוֹ בִּ  ְלֵלאָּ ְפחָּ  .ׁשִ

ֶקר  כה  י ַבב ֹ֔ ָ֣ הִׁ ִ֑ה ַוי ָ֣אֶמר ַויְּ וא ֵלאָּ ֵנה־הִׁ  הִׁ וְּ
ֵחל   רָּ א בְּ י ֲהל ִ֤ ָ֣יתָּ לִֹׁ֔ ׂשִׁ ן ַמה־ז את  עָּ בָּ  ֶאל־לָּ

י׃ נִׁ ָֽ יתָּ מִׁ ה רִׁ לָּ מָּ ְך וְּ מָֹּ֔ י עִׁ תִׁ ַבָ֣דְּ  עָּ

ה ּבֹוֶקרבַּ  ּלָּ ה ִהיאִהּנֵה שֶׁ  הּוא ּגִ ַמרהּוא  !ֵלאָּ  אָּ
ןלְ  בָּ יתָּ ַמה  :לָּ ׂשִ מּוַרת ֵריהֲ  !?ילִ  עָּ ֵחל  ּתְ רָּ

י  ַבְדּתִ יתָּ , ךָּ ּתְ ִא עָּ ה ִרּמִ ּמָּ  !אֹוִתי ְולָּ
קֹוֵמִ֑נו  כו  מְּ ן בִׁ ה ֵכ  ֶׂשֵ֥ ן ל א־ֵיעָּ בָֹּ֔ ַוי ָ֣אֶמר לָּ

ה׃ ָֽ ירָּ כִׁ ֵנֵ֥י ַהבְּ פְּ ה לִׁ ירָּ  עִׁ ת ַהצְּ ֵתֵ֥  לָּ
ַמר  ןאָּ בָּ ךְ לֹא  :לָּ ֵתת בִּ  נֹוֲהִגים ּכָּ ֶאת ְמקֹוֵמנּו לָּ

ה ִלְפֵני  ִעירָּ הַהּצְ כֹורָּ  .ַהּבְ
את  כז  ךַּ֜ ַגם־ֶאת־ז   ה לְּ נָֹּ֨ תְּ נִׁ ַָ֣ע ז ִ֑את וְּ ב  ַמֵל א שְּ

ֹוד  י ע  ֹ֔ דִׁ מָּ ד עִׁ ה  ֲאֶשָ֣ר ַתֲעב ָ֣ דָּ ֲעב  ַבָֽ
ֵלם ֶאת ָּ הַ  ַהׁשְ ל  בּועַ ׁשּ ְמַחת ׁשֶ תׂשִ , ַהזֹּאת ַהּבַ

ן מּוַרת  ְוֶאּתֵ ם ֶאת זֹאת ּתְ ה וֹ ֲעבְלךָּ ּגַ דָּ
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ֹות׃ ֵ֥ים ֲאֵחרָֽ נִׁ ֲעבשֶׁ  ֶשַבע־שָּ יד וֹ ּתַ ִנים ֲאֵחרֹות ִאּתִ ַבע ׁשָּ  .עֹוד ׁשֶ
ַָ֣ע ז ִ֑את  כח  ב  ַמֵל א שְּ ן ַויְּ ב  ֵכֹ֔ ִַ֤עׂש ַיֲָֽעק  ַוַי

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ ֹו לְּ ֹו לֵ֥ ת  ל בִׁ ֵחֵ֥ ֹו ֶאת־רָּ ֶתן־לִ֛  ַויִׁ
הַיֲעקֹב  ׂשָּ ִליםהּוא , ךְ ּכָּ  עָּ בּוַע ֶאת  ִהׁשְ ׁשְ

ִ הַ  הׂשּ ל ְמחָּ ת ׁשֶ ן לֹו ֶאת ַת הּוא נָּ וְ  ,ַהזֹּאת ַהּבַ
ֵחל  הרָּ ָּ ּתֹו ְלִאׁשּ  .ּבִ

ה  כט  הָּ  לְּ ֹו ֶאת־בִׁ תֹ֔ ֵחָ֣ל בִׁ רָּ ן  לְּ בָּ ֵתִ֤ן לָּ ַויִׁ
ה׃ ָֽ חָּ פְּ שִׁ ֹו לָּ ּה לְּ תִ֑ חָּ פְּ  שִׁ

ן  בָּ ַתן לָּ תֹו נָּ ְפחָּ ה ׁשִ ְלהָּ ּתֹו ֶאת ּבִ ֵחל ּבִ ְלרָּ
ּה  ְהֶיה לָּ ּתִ הׁשֶ ְפחָּ  .ׁשִ

ל  ל  ֵח  ב ַגָֽם־ֶאת־רָּ ל ַוֶיֱאַהֵ֥ ֵחֹ֔ ָ֣ם ֶאל־רָּ ב א  ַג ַויָּ
ִ֑ה  ֵלאָּ ֵ֥ים מִׁ נִׁ ֹוד ֶשַבע־שָּ ֹו ע  מֹ֔ ד עִׁ ַוַיֲעב ָ֣
ֹות׃  ֲאֵחרָֽ

א ֵחל  הּוא ּבָּ ם ֶאל רָּ ַהבוְ ּגַ ֵחל  אָּ  יֹוֵתרֶאת רָּ
ה אָּ ִנים ֲאֵחרֹות ִאּתוֹ ד בַ עָּ וְ , ִמּלֵ ַבע ׁשָּ  .עֹוד ׁשֶ

ת    ש   ר  ֵני י ֲעקֹב פ   ת ב ְּ  ֵליד 
ח  לא  ַת  פְּ ה ַויִׁ ָ֣ה ֵלאָֹּ֔ נואָּ י־ׂשְּ ָֽ ה  כִׁ הוָּ א יְּ ִַּ֤֧רְּ ַוַי

ה׃ ָֽ רָּ ל ֲעקָּ ֵח  רָּ ִּ֑ה וְּ מָּ  ֶאת־ַרחְּ
ה  'ה אָּ חּויָּהרָּ ה ּדְ אָּ ּלֵ ּה פָּ וּ  ׁשֶ ַתח ֶאת ַרְחמָּ

ֵלד ּתֵ ֵחל  ,ׁשֶ ה ְורָּ ְיתָּ ההָּ רָּ  .ֲעקָּ
ֹו  לב  מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ן ַותִׁ ה  ַוֵתֶָ֣לד ֵבֹ֔ ַוַתִַ֤הר ֵלאָּ

י  יִֹׁ֔ נְּ עׇּ ה  בְּ הוָּ ִ֤ה יְּ אָּ י־רָּ ָֽ ה כִׁ רָּ  מְּ י אָּ ָ֣ אוֵבִ֑ן כִׁ רְּ
ה  י ַעתָּ  ֵ֥ י׃כִׁ ָֽ ישִׁ י אִׁ נִׁ ַבֵ֥  ֶיֱאהָּ

ה  יֹוןֵלאָּ ה ְלֵהרָּ ן וְ  הדָּ לְ יָּ וְ  ִנְכְנסָּ מֹו  האָּ ְר קָּ ּבֵ ׁשְ
ה ְמרָּ י אָּ ה  'ה :ְראּוֵבן ּכִ אָּ ַתן  ,ֶאת ֶעְלּבֹוִנירָּ ְונָּ

ן ֵדי שֶׁ  ִלי ּבֵ יו ּכְ ֲעִלי ַעְכׁשָּ  .יֹאַהב אֹוִתיּבַ
ַמִ֤ע  לג  י־שָּ ָֽ אֶמר כִׁ ַוַתַָ֣הר עֹוד֮ ַוֵתֶָ֣לד ֵבן  ַות  

י  ֶתן־לִׁ  י ַויִׁ כִׁ נ ֹ֔ ָ֣ה אָּ נואָּ י־ׂשְּ ָֽ ה  כִׁ הוָּ יְּ
ֹון׃ עָֽ מְּ ֹו שִׁ מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ִ֑ה ַותִׁ  ַגם־ֶאת־ֶז

יֹון ִהיא ה ׁשּוב ְלֵהרָּ ה  ִנְכְנסָּ ןְויְָּלדָּ ה, ּבֵ ְמרָּ  'ה :ְואָּ
ַמע  חּויָּה ֲאִני שֶׁ ׁשָּ ַתןּדְ ם ֶאת ֶזה ְונָּ ה  ,ִלי ּגַ ְראָּ ְוקָּ
ְמעֹוןֶאת  מֹו ׁשִ  .ׁשְ

ִ֤ה ַוַתַָ֣הר  לד  אֶמר ַעתָּ עֹוד֮ ַוֵתֶָ֣לד ֵבן  ַות  
ֹו  י ל  תִׁ ַלֵ֥דְּ י־יָּ ָֽ י כִׁ י  ֵאַלֹ֔ ישִׁ ִ֤ה אִׁ ֶו לָּ ַעם  יִׁ ַהַפֹ֨

י׃ ָֽ ֹו ֵלוִׁ מ  א־שְּ ָֽ רָּ ִ֑ים ַעל־ֵכֵ֥ן קָּ נִׁ ָ֣ה בָּ ֹלשָּ  שְּ

יֹוןִהיא  ה ׁשּוב ְלֵהרָּ ה  ִנְכְנסָּ ן ְויְָּלדָּ הּבֵ ְמרָּ  :ְואָּ
יו ַעם ַעְכׁשָּ ֲעִלי ,ַהּפַ ה יאֹוִת  ביֹאהַ  ּבַ  ֵאַלי ְוִיְתַלּוֶ

י י ּכִ ל לוֹ  יַָּלְדּתִ הוֹ ׁשְ אְק נִ  ֵכןלָּ  ,ִניםּבָּ  ׁשָּ מוֹ  רָּ  .ֵלִוי ׁשְ
ַעם   לה  אֶמר  ַהַפֹ֨ ן ַות ֹ֨ ֹוד ַוֵתֶָ֣לד ֵב  ַהר עַּ֜ ַוַתֹ֨

ֹו  מ  ה שְּ ֵ֥ אָּ רְּ ה ַעל־ֵכִ֛ן קָּ הוָֹּ֔ אֹוֶדָ֣ה ֶאת־יְּ
ֶדת׃ ֶלָֽ ד מִׁ ַתֲעמ   ִ֑ה ַוָֽ הודָּ  יְּ

ה ׁשּוב ִהיא  יֹוןִנְכְנסָּ ה  ְלֵהרָּ ן ְויְָּלדָּ הּבֵ ְמרָּ  :ְואָּ
ַעם אֹוֶדה  הלָּ  ,'הלַ ַהּפַ מֹו ְיהּודָּ ה ׁשְ ְראָּ  ,ֵכן קָּ

הִהיא וְ  ֶלֶדת ִהְפִסיקָּ  .לָּ

ַקֵנֵ֥א  א ל ב ַותְּ ַיֲָֽעק ֹ֔ ה  לְּ דָּ ָֽלְּ א יָּ י ל ִ֤ ָ֣ ל כִׁ ֵח  ַוֵתֶָ֣רא רָּ
ב   ל־ַיֲעק  אֶמר ֶאָֽ ִּ֑ה ַות ִ֤ תָּ ל ַבֲאח  ֵח  רָּ

ים  ֹ֔ נִׁ ָ֣י בָּ ה־לִׁ בָּ ָֽ י׃הָּ כִׁ נ ָֽ ה אָּ ֵ֥ ן ֵמתָּ יִׁ ם־ַא  אִׁ  וְּ

ה  ֲאתָּ ֵחל רָּ ִהיארָּ ה ְלַיֲעקֹב  ׁשֶ הוְ לֹא יְָּלדָּ  ִקְנאָּ
ֲאח הּ וֹ ּבַ הִהיא , תָּ ְמרָּ ן ִלי :ַיֲעקֹבלְ  אָּ ִנים ּבָּ  ּתֵ
מּות – לֹאְוִאם   !אָּ

אֶמר ֲהַתִַ֤חת  ב  ֵחִ֑ל ַוי   רָּ ב בְּ ף ַיֲעק   ַחר־ַאֵ֥ ָֽ ַויִׁ
ַנֵ֥ע י ֲאֶשר־מָּ כִׁ נ ֹ֔ ים  אָּ ֶטן׃ ֱאֹלהִׁ ָֽ י־בָּ רִׁ ְך פְּ ֵמ   מִׁ

ַעס ַעל ַיֲעקֹב  ֵחלּכָּ ַמר רָּ ְמקֹום :ְואָּ  ְוִכי ֲאִני ּבִ
ְך ּמָּ שֶׁ ֱאלִֹהים  ִדיםַנע ִמּמֵ  !?ְילָּ

א ֵאֶלִ֑יהָּ  ג  ה ב ָ֣ הָּ  לְּ י בִׁ ֵ֥ תִׁ ִ֛ה ֲאמָּ ֵנ אֶמר הִׁ ַות ִּ֕
י  כִׁ  נ  ֶנֵ֥ה ַגם־אָּ בָּ אִׁ י וְּ ַכֹ֔ רְּ ֵתֵלד  ַעל־בִׁ וְּ

נָּה׃ ֶמָֽ  מִׁ

הִהיא  ְמרָּ ִתיִהּנֵה  :אָּ ְפחָּ הבִּ  ׁשִ  !ּבֹא ֵאֶליהָּ  ,ְלהָּ
ֶניהָּ ֵלד ּתֵ ִהיא וְ  ל ֶאת ּבָּ ם ַוֲאִני ֲאַגּדֵ ִלי  ְוִיְהֶיה ּגַ

ן ה ּבֵ ּנָּ  .ִמּמֶ
ִ֑ה  ד  שָּ אִׁ ּה לְּ תָּ  חָּ פְּ ה שִׁ ֵ֥ הָּ לְּ ֹו ֶאת־בִׁ ֶתן־לִ֛ ַותִׁ

ב׃ א ֵאֶל יהָּ ַיֲעק ָֽ ב ֵ֥  ַויָּ
הִהיא  ְתנָּ ה נָּ ָּ ּה ְלִאׁשּ תָּ ְפחָּ ה ׁשִ ְלהָּ  ,לֹו ֶאת ּבִ

א  .ֵאֶליהָּ  ְוַיֲעקֹב ּבָּ
ן׃ ה  ב ֵבָֽ ַיֲעק   ֶלד לְּ ה ַוֵתֵ֥ הָֹּ֔ לְּ ה  ַוַתַָ֣הר בִׁ ְלהָּ יֹוןּבִ ה ְלֵהרָּ ה ִנְכְנסָּ ן ְויְָּלדָּ  .ְלַיֲעקֹב ּבֵ
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ַמָ֣ע  ו  ַגם  שָּ ים וְּ י ֱאֹלהִֹׁ֔ ַָּ֣֧נִׁ ַנ ֵחל  דָּ אֶמר רָּ ַות ִ֤
ֹו  מ  ה שְּ ֵ֥ אָּ רְּ י ֵבִ֑ן ַעל־ֵכִ֛ן קָּ ֶתן־לִׁ  י ַויִׁ לִֹׁ֔ ק  בְּ

ן׃ ָֽ  דָּ

ֵחל  הרָּ ְמרָּ ן אֹוִתיֱאלִֹהים  :אָּ ַרֲחִמים ּדָּ ְוַגם  ּבְ
ק ַמע ּבְ ןַת נָּ ִלי וְ וֹ ׁשָּ הלָּ  ,ן ִלי ּבֵ ְראָּ מֹו  ֶאת ֵכן קָּ ׁשְ

ן  .ּדָּ
ֵחִ֑ל  ז  ַחָ֣ת רָּ פְּ ה שִׁ הָּ  לְּ ֶלד בִׁ ֹוד ַוֵתִּ֕ ַוַתַָ֣הר עֹ֔

ב׃ ַיֲעק ָֽ ן ֵשנִׁ י לְּ  ֵבֵ֥
ֵחל  ְפַחת רָּ ה ׁשִ ְלהָּ יֹוןּבִ ה ׁשּוב ְלֵהרָּ ה  ִנְכְנסָּ ְויְָּלדָּ

ִני ְלַיֲעקֹב ן ׁשֵ  .ּבֵ
ים ח  י ֱאֹלהִׁ  תוֵלֹ֨ ל ַנפְּ ֵח  אֶמר רָּ י  ַות ָ֣ תִׁ ַתִ֛לְּ פְּ ׀ נִׁ

ֹו  מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ י ַותִׁ תִׁ לְּ י ַגם־יָּכ ִ֑ תִׁ  ם־ֲאח  עִׁ
י׃ ָֽ לִׁ תָּ  ַנפְּ

ֵחל  הרָּ ְמרָּ י  :אָּ ְלּתִ ּתַ  ֱאלִֹהים ִלְפֵניִהְתּפַ
ַתְחּבּולֹות ֵדי ּבְ ְהיּו ִלי ּכְ יִּ ִנים  ׁשֶ מֹו ּבָּ ִתי וֹ ֲאחּכְ

י ְוַגם ִלי ֶאת האָּ ְר קָּ וְ  ,ִהְצַלְחּתִ מֹו ַנְפּתָּ  .ׁשְ
ַקח   ט  ֶלִֶ֑דת ַותִׁ ה מִׁ דָּ  מְּ י עָּ ֵ֥ ה כִׁ ַוֵתֶָ֣רא ֵלאָֹּ֔

ב  ַיֲעק   ִּ֛ה לְּ תָּ ן א  ֵתֵ֥ ּה ַותִׁ תָֹּ֔ חָּ פְּ ָ֣ה שִׁ פָּ לְּ ֶאת־זִׁ
ה׃ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ

ה  ֲאתָּ ה רָּ ִהיאֵלאָּ ה סְ ּפָּ  ׁשֶ ִהיא , ֶלֶדתּלָּ ִמ קָּ
ה ְקחָּ הּ  לָּ תָּ ְפחָּ ה ׁשִ ה ֶאת ִזְלּפָּ ְתנָּ ּה  ְונָּ אֹותָּ

ה ָּ  .ְלַיֲעקֹב ְלִאׁשּ
ן׃ י  ב ֵבָֽ ַיֲעק ֵ֥ ה לְּ ת ֵלאָּ  ַחֵ֥ פְּ ִ֛ה שִׁ פָּ לְּ ֶלד זִׁ ה  ַוֵת  ְפַחת ֵלאָּ ה ׁשִ ה ִזְלּפָּ ןיְָּלדָּ  .ְלַיֲעקֹב ּבֵ
ה  יא  אֶמר ֵלאָּ  ִ֑ד ַות ֵ֥ ָ֣א גָּ א ( בגד)בָּ ֵ֥ רָּ קְּ ַותִׁ

ָֽד׃ ֹו גָּ מ   ֶאת־שְּ
ה  ה ֵלאָּ ְמרָּ ָּּלאָּ יַע ַמז ה ! ִהּגִ ְראָּ דְוקָּ מֹו ּגָּ , ֶאת ׁשְ
לֹוַמר  .ַמזָּּל ּכְ

י  יב  ן ֵשנִׁ  ה ֵבֵ֥ ַחָ֣ת ֵלאָֹּ֔ פְּ ה  שִׁ פָּ לְּ ֶלד זִׁ ַוֵת 
ב׃ ַיֲעק ָֽ  לְּ

ה  ְפַחת ֵלאָּ ה ׁשִ ה ִזְלּפָּ ִני ְלַיֲעקֹביְָּלדָּ ן ׁשֵ  .ּבֵ

י  יג  ונִׁ ר  שְּ י אִׁ ֵ֥ י כִׁ ִּ֕ רִׁ שְּ אָּ ה בְּ אֶמר ֵלאָֹּ֔ נִֹ֑ות ַות ָ֣ בָּ
ר׃ ֵשָֽ ֹו אָּ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ  ַותִׁ

ה  הֵלאָּ ְמרָּ ֶרת :אָּ חֹות ֲאִני ְמאּוׁשֶ ּבְ נֹות ְמׁשַ ַהּבָּ  ׁשֶ
ים ַרּבִ ַני הָּ ה  ,אֹוִתי ַעל ּבָּ ְראָּ רְוקָּ ׁשֵ מֹו אָּ  .ֶאת ׁשְ

ִ֤א  יד רביעי צָּ מְּ ים ַויִׁ טִׁ  יר־חִׁ צִׁ יֵמָ֣י קְּ ן בִׁ אוֵבַּ֜ ֶלְך רְּ ַוֵיֹ֨
ה  ֶדֹ֔ ים  ַבשָּ אִׁ ודָּ ה דָֽ ם ֶאל־ֵלאָּ  תָֹּ֔ ֵבָ֣א א  ַויָּ

י  ָ֣א לִֹׁ֔ י־נָּ נִׁ ה תְּ ֵחל  ֶאל־ֵלאָֹּ֔ אֶמר רָּ ֹו ַות ִ֤ מִ֑ אִׁ
ֵנְַָֽֽך׃ י בְּ ֵא  דודָּ  מִׁ

ַלךְ ְראּוֵבן  ים וּ  הָּ יֵמי ְקִציר ִחּטִ א מָּ ּבִ ִצְמֵחי צָּ
ֶדה  ַיְסִמין ָּ ׂשּ ם  ְוֵהִביאּבַ ה ִאּמוֹ לְ אֹותָּ ה  ,ֵלאָּ ְמרָּ אָּ
ֵחל  הלְ רָּ ִני ִלי : ֵלאָּ ה ּתְ ׁשָּ ַבּקָּ ְמֵחי ַהיְַּסִמיןִמ ּבְ  ּצִ
ל  ֵנְך ׁשֶ ִניםּבְ ה ְלבָּ ֵהם ְסֻגּלָּ  . ׁשֶ

י  טו  ישִֹׁ֔ ֵתְָ֣ך ֶאת־אִׁ ַעט  ַקחְּ ּה ַהמְּ אֶמר לָּ  ַות ָ֣
ל  ֵח  אֶמר רָּ ִ֑י ַות ָ֣ נִׁ י בְּ ֵא  ַחת ַגֵ֥ם ֶאת־דודָּ ַקִּ֕ לָּ וְּ
י  ֵאֵ֥ ַחת דודָּ ה ַת  לָּ יְּ ְך  ַהַלֹ֔ מָּ ַכִ֤ב עִׁ שְּ ֵכן  יִׁ לָּ

ֵנְַָֽֽך׃  בְּ

ה  ְמרָּ הּ אָּ ַקְחּתְ ּדַ  לֹא :לָּ ּלָּ ֲעִליֶאת  י ׁשֶ ְוַאּתְ  ּבַ
ַקַחת ה לָּ ם ֶאת  רֹוצָּ ל  ִצְמֵחי ַהיְַּסִמיןּגַ ִניׁשֶ  !?ּבְ

ה  ְמרָּ ֵחלאָּ ֵכן  :רָּ ב הּוא לָּ ּכַ ה ּתָּ ִא ִיׁשְ ְילָּ ְך ַהּלַ
מּוַרת ל  ִצְמֵחי ַהיְַּסִמין ּתְ  .ֵנךְ בְּ ׁשֶ

ֶדה֮  טז  ן־ַהשָּ ב מִׁ א ַיֲעק ָ֣ ב ֹ֨ ֶע  ַויָּ א בָּ ֶרב  ַוֵתֵצֹ֨
ֵ֚י  ֹוא כִׁ בֹ֔ אֶמר  ֵאַלָ֣י תָּ ֹו ַות ֹ֨ את  רָּ קְּ ה לִׁ ֵלאַָּּ֜
ַכֵ֥ב  שְּ ִ֑י ַויִׁ נִׁ י בְּ ֵא  דודָּ יך בְּ תִֹׁ֔ ַכרְּ ר ׂשְּ כ ָ֣ ׂשָּ

וא׃ ה הָֽ לָּ יְּ ּה ַבַלֵ֥ מָּ   עִׁ

אַיֲעקֹב  ֶעֶרב מֵ  ּבָּ ֶדה ּבָּ ָּ ה וְ ַהׂשּ ה ֵלאָּ יְָּצאָּ
אתֹו  הִלְקרָּ ְמרָּ י ׂשָּ  :ְואָּ בֹוא ּכִ יֵאַלי ּתָּ  ַכְרּתִ

מּוַרת ךָּ אֹוְת  ל  ִצְמֵחי ַהיְַּסִמיןּתְ ִניׁשֶ הּוא  !ּבְ
ַכב ה הַ ּתָּ ִא  ׁשָּ ְילָּ ּלַ  .הּואּה ּבַ

ֶלד  יז  ִ֑ה ַוַתִַ֛הר ַוֵתֵ֥ ים ֶאל־ֵלאָּ ע ֱאֹלהִׁ  ַמֵ֥ שְּ ַויִׁ
י׃ ָֽ ישִׁ ן ֲחמִׁ ב ֵבֵ֥ ַיֲעק    לְּ

הַמע לְ ׁשָּ ֱאלִֹהים  יֹוןִהיא וְ  ,ֵלאָּ ה ְלֵהרָּ  ִנְכְנסָּ
ה י ְויְָּלדָּ ן ֲחִמיׁשִ  .ְלַיֲעקֹב ּבֵ

י  יח  ֹ֔ רִׁ כָּ ים  ׂשְּ ַתִ֤ן ֱאֹלהִׁ ה נָּ אֶמר ֵלאָּ  ַות ָ֣
ֹו  מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ י ַותִׁ ִ֑ ישִׁ אִׁ י לְּ תִׁ  חָּ פְּ י שִׁ תִׁ ַתֵ֥ ֲאֶשר־נָּ

ר׃ ָֽ שכָּ שָּ  יִׁ

ה  הֵלאָּ ְמרָּ ַתןֱאלִֹהים  :אָּ ִרי ֶאת נָּ כָּ  ַעל ׂשְ
י ּנָּ שֶׁ  ִתי ְלַבֲעִליֶאת ַתּתִ ְפחָּ ה ,ׁשִ ְראָּ מֹו  ֶאת ְוקָּ ׁשְ

ר שכָּ ָּ  .ִיׂשּ
ב׃ יט  ַיֲעק ָֽ י לְּ שִׁ  ֶלד ֵבן־שִׁ ה ַוֵתֵ֥ ה ַוַתִַ֤הר עֹוד  ֵלאָֹּ֔ ה ֵלאָּ יֹון ׁשּוב ִנְכְנסָּ ה ְלֵהרָּ ן ְויְָּלדָּ י ּבֵ ִ ׁשּ  .ְלַיֲעקֹב ׁשִ
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ים כ  ֵ֥ י ֱאֹלהִׁ נִׁ ַדֹ֨ בָּ ה זְּ אֶמר ֵלאָּ  ֶָ֣בד  ַות ָ֣ י֮ ֵז תִׁ ׀ א 
י  ישִֹׁ֔ י אִׁ ָ֣נִׁ ֵל בְּ זְּ ַעם  יִׁ ֹו טֹוב  ַהַפֹ֨ י ל  תִׁ ַלֵ֥דְּ י־יָּ ָֽ כִׁ

ון׃ לָֽ ב  ֹו זְּ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ִ֑ים ַותִׁ נִׁ ָ֣ה בָּ שָּ  שִׁ

ה  הֵלאָּ ְמרָּ ַתןֱאלִֹהים  :אָּ ַעם  !טֹוב ֵחֶלק ִלי נָּ ַהּפַ
ֲעִלי  יּור יָּגּבַ ְקִביעּות ִאּתִ ה ּבִ ָּ ׁשּ י לֹו ׁשִ י יַָּלְדּתִ  ּכִ

ה ְוִהיא !ִניםּבָּ  ְראָּ מוֹ  ֶאת קָּ בּול) לּוןְזבוּ  ׁשְ  1(ִדיָרה – ז 
ּה  כא  מָּ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ה ַבִ֑ת ַותִׁ דָּ ָ֣לְּ ר יָּ ַאַח  וְּ

ָֽה׃ ינָּ  דִׁ
ךְ ְוַאַחר  ת ִהיא  ּכָּ ה ּבַ ה יְָּלדָּ ְראָּ ּה ְוקָּ מָּ ֶאת ׁשְ
ה ינָּ  .ּדִ

יהָּ   כב  ַמִ֤ע ֵאֶלֹ֨ שְּ ֵחִ֑ל ַויִׁ ים ֶאת־רָּ ר ֱאֹלהִׁ  כ ֵ֥ זְּ ַויִׁ
ּה׃ ָֽ מָּ ח ֶאת־ַרחְּ ַת  פְּ ים ַויִׁ  ֱאֹלהִֹׁ֔

ֵחלֶאת זַָּכר ֱאלִֹהים  ַמע ֵאֶליהָּ ׁשָּ ֱאלִֹהים  ,רָּ
ּה פָּ וּ  ֵלדַתח ֶאת ַרְחמָּ ּתֵ  .ׁשֶ

ים  כג  ף ֱאֹלהִׁ  ַסֵ֥ אֶמר אָּ ַהר ַוֵתֶָ֣לד ֵבִ֑ן ַות ִּ֕ ַוַת 
י׃ ָֽ תִׁ פָּ  ֶאת־ֶחרְּ

יֹוןִהיא  ה ְלֵהרָּ ה ִנְכְנסָּ ן ְויְָּלדָּ הוְ  ,ּבֵ ְמרָּ ֱאלִֹהים  :אָּ
ַסף ֶאת  ִתיאָּ  .ּבּוׁשָּ

ֹו  כד  מִ֛ א ֶאת־שְּ רָּ  קְּ ִ֛ה ַותִׁ הוָּ ֵס ף יְּ ר י  ף ֵלאמ ִ֑ יֹוֵס 
ר׃ ן ַאֵחָֽ י ֵבֵ֥  לִׁ 

ה ְראָּ מֹו יֹוֵסף ִהיא קָּ לֹוַמר, ֶאת ׁשְ ' הַהְלַואי וְ  :ּכְ
ן ַאֵחר ִסיףוֹ י  .ִלי ּבֵ

ת    ש   ר  רו ת י ֲעקֹב פ   ְּ ש   ע  תְּ  הִׁ
ל ֶאת־יֹוֵסִ֑ף  כה  ֵח  ה רָּ ֵ֥ דָּ י ַכֲאֶשִ֛ר יָּלְּ הִִּׁ֕ ַויְּ

ן  בָֹּ֔ ב  ֶאל־לָּ ה ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק  כָֹּ֔ ֵאָ֣לְּ י  וְּ נִׁ ֵחֹ֨ ַשלְּ
י׃ ָֽ צִׁ ַארְּ י ולְּ קֹומִׁ   ֶאל־מְּ

ֵחל שֶׁ כְּ  ה ֶאת יֹוֵסף רָּ ַמרַיֲעקֹב יְָּלדָּ ןלְ  אָּ בָּ  :לָּ
ְחֵרר אֹוִת   .ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי י ְוֵאֵלךְ ׁשַ

י  כו  תִׁ ַב דְּ ר עָּ י ֲאֶשֹ֨ ַד  לָּ ֶאת־יְּ ַשָ֣י וְּ ה ֶאת־נָּ נִָּ֞ תְּ
ֵ֚י  ה כִׁ ֵאֵלִ֑כָּ ן וְּ ֵה  ךִ֛ בָּ תְּ תָּ א  עְּ ַדֹ֔ ָ֣ה יָּ ַאתָּ
יך׃ ָֽ תִׁ ר ֲעַבדְּ י ֲאֶשֵ֥ תִׁ  דָּ  ֶאת־ֲעב 

ן ַדי ִלי  ּתֵ י ְוֶאת ְילָּ ׁשַ י שֶׁ ֶאת נָּ ַבְדּתִ ִביְלךָּ עָּ ׁשְ  ּבִ
ן תָּ מּורָּ ה , ְוֵאֵלךְ  ּתְ י ַאּתָּ יעָּ שֶׁ  יֹוֵדעַ ּכִ  ַבְדּתִ
ִביְלךָּ  ׁשְ נ ּבִ ֶנֱאמָּ  .ּותּבְ

י  כז  אתִׁ ֵ֥ צָּ ִ֛א מָּ ם־נָּ ן אִׁ בָֹּ֔ יו  לָּ ן ַוי ִ֤אֶמר ֵאלָּ ֵח 
בָּ בְּ  י ַויְּ תִׁ שְּ ַחִּ֕ ִ֑יך נִׁ ך׃רְּ  ֵעיֶנ ֶלָֽ לָּ גְּ הוָּ ה בִׁ י יְּ נִׁ  ֵכֵ֥

ַמר לֹו  ןאָּ בָּ ֵעיֶניךָּ  :לָּ אִתי ֵחן ּבְ צָּ ַאל ִאם מָּ
עֲ  י ,יאֹוִת  בוֹ זּתַ י  ּכִ ּתִ ַמי ְונֹוַדע ִליִנַחׁשְ ְקסָּ  ּבִ

ת ה ְרּכַ ּבִ ְזכּוְתךָּ  'ׁשֶ ה ֵאַלי ּבִ אָּ  .ּבָּ
בָּ ה  כח חמישי נָּה׃ַוי אַמִ֑ר נׇּקְּ ֶאֵתָֽ י וְּ ַל  ךִ֛ עָּ רְּ כָּ ַמר ׂשְּ ְרךָּ  ַמה רוֹ ֱאמ :לוֹ  אָּ כָּ ְ ַלי ׂשּ עָּ ם ׁשֶ ּלֵ ן ְלׁשַ  .ְוֶאּתֵ
ת ֲאֶשָ֣ר  כט  תָּ ֵא  עְּ ַדֹ֔ ָ֣ה יָּ יו ַאתָּ ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָֹּ֔

י׃ ָֽ תִׁ ך  אִׁ נְּ קְּ ֵ֥ה מִׁ יָּ ֵאִ֛ת ֲאֶשר־הָּ יך וְּ ִ֑ תִׁ  ֲעַבדְּ
ַמר ה  :לוֹ  אָּ ה יֹוֵדעַ ַאּתָּ ּמָּ י ּכַ ִביְלךָּ  ֲעַבְדּתִ ׁשְ  ּבִ

הוְ  ה ַכּמָּ ּנָּ ּתַ ךָּ  ִנׁשְ ּלְ ֵעֶדר ׁשֶ  .ֶאְצִלי הָּ
ץ  ל  ר ָ֣ פְּ ַני  ַויִׁ פָּ ךִ֤ לְּ ה לְּ יָֹּ֨ ַעט֩ ֲאֶשר־הָּ י מְּ כִֶׁ֡

ה  ַעתָּ  ִ֑י וְּ לִׁ ַרגְּ ך  לְּ תְּ ִ֛ה א  הוָּ בָּ ֶרְך יְּ ב ַויְּ ר ֹ֔ לָּ
י׃ ָֽ ֵביתִׁ י לְּ כִׁ  נ  ה ַגם־אָּ ַתִ֛י ֶאֱעֶׂשֵ֥  מָּ

יָּה ְלךָּ שֶׁ ַעט ּמְ הַ  ֲהֵרי אִתיִלְפֵני הָּ ּבָּ ה ׁשֶ  ִהְתַרּבָּ
ְזכּוִתיאֹוְתךָּ  ֵרךְ בֵּ ' הוַ  ,ְמאֹוד יו ,ּבִ ַתי  ְוַעְכׁשָּ מָּ

ה גַּ  יֲאִני ם ֶאֱעׂשֶ ְחּתִ ּפַ  ?ְלִמׁשְ
ב   לא  ְִ֑ך ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק  ָ֣ה ֶאֶתן־לָּ ַוי  אֶמר מָּ

י   ֲעֶׂשה־לִׁ ם־ַתָֽ ה אִׁ ומָּ אֹ֔ ָ֣י מְּ ֶתן־לִׁ ל א־תִׁ
ה  ובָּ שִ֛ ה אָּ ָ֣ר ַהֶזֹ֔ בָּ ך  ַהדָּ ֶעֵ֥ה צ אנְּ ֶארְּ

ר׃ מ ָֽ  ֶאשְּ

ַמר ה ֶאּתֵ  לוֹ  אָּ ַמר  ?ְלךָּ ן מָּ ן ּתֵ ּתִ  ַאל :ַיֲעקֹבאָּ
יו ִלי  לּוםַעְכׁשָּ י ִאם ,ּכְ ה ִאּתִ ֲעׂשֶ םֶאת  ּתַ  ַהֶהְסּכֵ

ׁשּוב – ַהזֶּה מ ְוֶאְרֶעה אָּ  .צֹאְנךָּ  ֶאת רוֹ ְוֶאׁשְ

ם  לב  שַָּּ֜ ר מִׁ ֵסֹ֨ ֹום הָּ ךַּ֜ ַהי  ל־צ אנְּ כׇּ ר בְּ ֶאֱעב ֹ֨
ל־ֶׂשָ֣ה ל־ֶׂשה־חום   כׇּ כׇּ וא וְּ ל  טָּ ד וְּ ׀ נָּק ָ֣

יָּ ה  הָּ ִ֑ים וְּ זִׁ עִׁ ד בָּ נָּק   וא וְּ לֵ֥ טָּ ים וְּ בִֹׁ֔ ׂשָּ ַבכְּ
י׃ ָֽ רִׁ כָּ  ׂשְּ

ל צֹאְנךָּ ַהיֹּום וֹ ֶאֱעב כָּ ִסירר ּבְ ה  ְלהָּ ל ׂשֶ ם ּכָּ ָּ ִמׁשּ
ִמים תָּ ַעל ּכְ ד אֹו ּבַ ה חּום  ְמֻנּקָּ ל ׂשֶ יםְוכָּ ׂשִ בָּ ּכְ  ּבַ

ִמים תָּ ד ּוַבַעל ּכְ ים ּוְמֻנּקָּ ִעזִּ ּוְבֵהמֹות ִעם  ,ּבָּ
ִנים ה – ִסימָּ ִרייּו הְ יִ  ֵאּלֶ כָּ  .ׂשְ
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ֹוא  לג  בֵ֥ י־תָּ ָֽ ר כִׁ חָֹּ֔ יָֹ֣ום מָּ י  בְּ תִׁ קָּ דְּ י צִׁ ִ֤ ה־בִׁ תָּ נְּ ָֽ עָּ וְּ
ל ֲאֶשר־ֵאינֶ֩  ִ֑יך כ ָ֣ ֶנ פָּ י לְּ רִׁ  כָּ ד ַעל־ׂשְּ ֩ נָּק ֹ֨ נו

וא  נֵ֥וב ה  ים גָּ בִֹׁ֔ ׂשָּ חום  ַבכְּ ים וְּ זִׁ  עִׁ וא בָּ לַּ֜ טָּ וְּ
י׃ ָֽ תִׁ  אִׁ

ְך וְ  ה כָּ חָּ ְהֶיה ִלי הֹוכָּ ִתיד ַעל ֲעבּוְרךָּ ּתִ עָּ  ּבֶ
ִתי  שֶׁ ִצְדקָּ בֹוא ּכְ ַטעֲ ּתָּ הּבְ ִרי נָּ כָּ הּוא  ַעל ׂשְ ׁשֶ

נּוב  ל –ּגָּ ִמים ֵאינוֹ שֶׁ  ִמי ּכָּ תָּ ַעל ּכְ ד אֹו ּבַ  ְמֻנּקָּ
ים  ִעזִּ יםחּום אֹו ּבָּ ׂשִ בָּ ּכְ נּוב הּוא  ,ּבַ  .ֶאְצִליּגָּ

ן לד  בָּ  ך׃ ַוי ֵ֥אֶמר לָּ ֶרָֽ בָּ דְּ י כִׁ ֵ֥ הִׁ ו יְּ ן  ֵהִ֑ן ל  בָּ ַמרלָּ ֵסֶדר :אָּ ַמְרּתָּ  ְוִיְהֶיה ַהְלַואי ,ּבְ אָּ מֹו ׁשֶ  .ּכְ
ים  לה  ָ֣ דִׁ ֲעק  ים הָּ יָּשִַּׁ֜ וא ֶאת־ַהתְּ ַָ֣סר ַביֹום֩ ַההֹ֨ ַויָּ

ֹות  דָ֣ ק  ים  ַהנְּ זִׁ עִׁ ָֽ ל־הָּ ֵאִ֤ת כׇּ ים וְּ אִׁ  ל  ַהטְּ וְּ
ֹו  ן  בֹ֔ בָּ ל ֲאֶשר־לָּ ת כ ִ֤ א ֹ֔ ל  ַהטְּ ום וְּ ל־ח  כׇּ וְּ

ָֽיו׃ נָּ ַיד־בָּ ן בְּ ֵת  ים ַויִׁ ִ֑ בִׁ ׂשָּ  ַבכְּ

ן בָּ ים  ֵהִסיר לָּ יָּׁשִ יֹּום ַההּוא ֶאת ַהּתְ ֲעֵלי ּבַ ּבַ
ְרסֹול וּ  ּקַ ן ּבַ ִמיםִסימָּ תָּ ים ֶאתוְ , ַבֲעֵלי ּכְ ִעזִּ ל הָּ  ּכָּ

הֹות) ֵהן ּכֵ דֹות (ׁשֶ ֻנּקָּ ִמים ַהּמְ תָּ  – ּוַבֲעלֹות ַהּכְ
ל ן וֹ יֵּׁש בּ שֶׁ ִמי  ּכָּ בָּ ים  ,לָּ ׂשִ בָּ ֵהם)ּוַבּכְ ִהירֹות ׁשֶ  (ּבְ
יֵּׁש ּבֹו ִמי ל ּכָּ  – יוַת ְונָּ  ,חּוםׁשֶ נָּ ַיד ּבָּ  .ן ּבְ

ים ֵבינ ֹו וֵבָ֣ין  לו  ֶשת יָּמִֹׁ֔ ֹלָ֣ ֶרְך שְּ ֶׂשם ֶדֵ֚ ַויָּ 
ן  בָּ  אן לָּ ֶעִ֛ה ֶאת־צ ֵ֥ ב ר  ַיֲעק   ב וְּ ַיֲעק ִ֑

ת׃ ר ָֽ  ַהנֹותָּ

קלְ  ִהְתַרֵחקהּוא  ל ֶמְרחָּ ל ֲהִליַכת ׁשֶ  הׁשָּ וֹ ׁשְ
ינֹו ּוֵבין ַיֲעקֹב ר ֶעה ֶאת וֹ ְוַיֲעקֹב ר, יִָּמים ּבֵ אָּ ׁשְ

ן בָּ  .צֹאן לָּ
וז  לז  לָ֣ ִ֛ה ַל ח וְּ ֶנ בְּ ל לִׁ ב ַמַקֵ֥ ֹו ַיֲעק   ח־לָ֣ ַקָֽ ָֽ ַויִׁ

ֹות  נֹ֔ בָּ ֹות לְּ לָ֣ צָּ ֵהן  פְּ ַפֵצִ֤ל בָּ ֹון ַויְּ מִ֑ ַערְּ וְּ
ֹות׃ לָֽ ר ַעל־ַהַמקְּ ן ֲאֶש  בָֹּ֔ ף  ַהלָּ ׂש   ַמחְּ

ַקח  ּוֵמֵעץ , ִלְבֶנה ַלח ֵמֵעץ לֹו ַמְקלֹותַיֲעקֹב לָּ
ֵקִדים ּוֵמֵעץ ַעְרמֹוִנים ף ,ׁשְ ֵהם ְוִקּלֵ  ִקּלּוִפים ּבָּ

ִמים  תָּ יְָּּצרּו ּכְ ִניםׁשֶ יַפת  – ְלבָּ ן ֲחׂשִ בָּ תֹוְך ַהּלָּ ּבְ ׁשֶ
ְקלֹותהַ   .ּמַ

ים  לח  טִׁ  הָּ רְּ ל בָּ ֵצֹ֔ לֹות  ֲאֶשָ֣ר פִׁ ג ֶאת־ַהַמקְּ ַוַיֵצ 
קְּ   ָֽ שִׁ אן בְּ ָּ ַהצ ִ֤ אן ב ֹ֨ ם ֲאֶשר֩ תָּ ִ֑יִׁ ֹות ַהמָּ תָ֣

ן  ֵ֥ אָּ ב  נָּה בְּ מְּ אן ַוֵיַח  ַָ֣כח ַהצ ֹ֔ נ  תֹות  לְּ שְּ לִׁ
ֹות׃ תָֽ שְּ  לִׁ

ְקלֹות  הּוא ֶהֱעִמיד ף בַּ ּקִ שֶׁ ֶאת ַהּמַ ל קֹום ּמָּ ּלֵ ׁשֶ
ה ִרימָּ ְקתֹות הַ  ַהזְּ ׁשִ ִיםּבְ ר ,ּמַ ֲאׁשֶ ַהּצֹאן  ְנֵקבֹות ּכַ
אֹות  ּתֹות ּבָּ ִרים מּול ַהּצֹאןִלׁשְ כָּ ן הֵ וְ  ַהזְּ

ּתֹותוֹ בת בְּ מוֹ חֲ יַ ְת ִמ  ן ִלׁשְ  .אָּ
אן  לט  ָּ ַהצ ֹ֔ ן ֹות ַוֵתַלָ֣דְּ לִ֑ אן ֶאל־ַהַמקְּ ו ַהצ   ַוֶיֱחמֵ֥

ים׃ ָֽ אִׁ ל  ים וטְּ דִׁ  ק  ים נְּ ֵ֥ דִׁ  ֲעק 
יטוּ  ְתַיֲחמוּ הִ ַהּצֹאן  ִהּבִ ׁשֶ ְקלֹותבַּ  ּכְ ַהּצֹאן וְ , ּמַ

דֹות  ְלדוּ יָּ  ֲעֵלי ְולָּ נִ ּבַ ְרסֹולִסימָּ ּקַ ִדים ,ים ּבַ  ,ְמֻנּקָּ
ִמיםּוַבֲעֵלי כְּ   .תָּ

ֵתֶּ֠  מ  יִׁ ב  ַוֶּ֠ יד ַיֲעק  ָ֣ רִׁ פְּ ים֮ הִׁ בִׁ ׂשָּ ַהכְּ אן וְּ י ַהצ   ֵנֹ֨ ן פְּ
ֹו  ֶָֽשת־לִ֤ ִ֑ן ַויָּ בָּ אן לָּ צ ָ֣ ום בְּ ל־ח  כׇּ ד וְּ ק ִ֛ ֶאל־עָּ
ן׃ ָֽ בָּ אן לָּ ם ַעל־צ ֵ֥ תָּ  א שָּ ל ֵ֥ ֹו וְּ ַבדֹ֔ ים  לְּ רִׁ  ֲעדָּ

יםְוֶאת  ׂשִ בָּ ֵני ֶאת ֶהֱעִמידוְ ִהְפִריד ַיֲעקֹב  ַהּכְ  ּפְ
ְך ַהּצֹאן  יטוּ ּכָּ יַּּבִ ֲעֵלי הַ ֶאל  ׁשֶ נִ ּבַ ימָּ ְרסֹולּסִ ּקַ  ים ּבַ
ן ְוֶאל בָּ צֹאן לָּ ל חּום ּבְ הוְ , ּכָּ ׂשָּ ִרים ַעְצמלְ  עָּ ֹו ֲעדָּ

ד ִנְפרָּ םְולֹא  ּבְ ם ׂשָּ ל אןּצֹהַ  ִעם אֹותָּ ן ׁשֶ בָּ  .לָּ
ה  מא  יָּ  הָּ ם וְּ ׂשָֹּ֨ רֹות  וְּ שָּ ק  אן ַהמְּ ל־ַיֵחם֮ ַהצ ָ֣ כׇּ בְּ

אן  ֵעיֵנֵ֥י ַהצ   ֹות לְּ לִ֛ ב ֶאת־ַהַמקְּ ַיֲעק  
ֹות׃ לָֽ נָּה ַבַמקְּ ֵמ  ַיחְּ ים לְּ ִ֑ טִׁ הָּ רְּ  בָּ

ל  כָּ ַעםּבְ גּותשֶׁ כְּ  – ּפַ ּוְ ה עֹוַנת ַהִהְזּדַ ל ִהְתִחילָּ  ׁשֶ
ם ַיֲעקֹב , ַהּצֹאן ְקלֹות ְלֵעיֵני ַהּצֹאן ׂשָּ ֶאת ַהּמַ

ִים ְזִריַמת ַהּמַ ֵהן  ּבִ ׁשֶ יֹון ּכְ ְנסּו ְלֵהרָּ ּכָּ יִּ ֵדי ׁשֶ ּכְ
לֹות ּכְ ְקלֹות ִמְסּתַ ּמַ  .ּבַ

ִ֤ה  מב  יָּ הָּ ִ֑ים וְּ א יָּׂשִׁ אן ל ָ֣ יף ַהצ   ֵ֥ ַהֲעטִׁ ובְּ
ב׃ ַיֲעק ָֽ ים לְּ רִׁ  ש  ַהקְּ ן וְּ בָֹּ֔ לָּ ים  לְּ פִׁ ֲעט  ָֽ  הָּ

ל ּוְבסֹוף ה ׁשֶ טָּ לֹא  הּוא – ַהּצֹאן עֹוַנת ַהַהְמלָּ
ם ִאים, ׂשָּ לָּ ִדיםשֶׁ  ַהּטְ ר ּנֹולָּ יוּ  ְמאּוחָּ ִנים הָּ  ִנּתָּ

ן בָּ ִמ ְוהַ , ְללָּ ְקדָּ יוּ  יםּמֻ  .ְלַיֲעקֹב הָּ
אן  מג  י־לֹו  צ ָ֣ הִׁ ַֽיְּ ד ַוָֽ א ִ֑ ד מְּ א ָ֣ יש מְּ אִׁ  ץ הָּ ר ֵ֥ פְּ ִאיׁש ַויִׁ רהָּ ֵ יָּה ,ְמאֹוד ְמאֹוד ִהְתַעׁשּ ה לֹו  ְוהָּ ַהְרּבֶ
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ֹו חֹות   תַרבֹ֔ פָּ ֹ֔  ושְּ דִׁ ַמלִׁ   יםַוֲעבָּ ים׃ יםוגְּ ָֽ רִׁ ים ַוֲחמ ,צֹאן ַוֲחמ  ִדים ּוְגַמּלִ חֹות ַוֲעבָּ פָּ  .ִריםוֹ ּוׁשְ
ת    ש   ר  ה פ   ר  ֲחז  ֶרץ ה  א   ל 

ח  א לא ַקָ֣ ר לָּ ן  ֵלאמ ֹ֔ בָּ ֵנָֽי־לָּ י בְּ ֵרִ֤ בְּ ע ֶאת־דִׁ ַמ  שְּ ַויִׁ
ינו וֵמֲאֶשָ֣ר  ִ֑ בִׁ אָּ ל־ֲאֶשָ֣ר לְּ ת כׇּ ב ֵא  ַיֲעק ֹ֔

ד  ב   ל־ַהכָּ ת כׇּ ה ֵאֵ֥ ׂשִָּּ֕ ינו עָּ בִֹׁ֔ אָּ  ַהֶזָֽה׃לְּ

ְבֵרי בְּ ׁשָּ  ַיֲעקֹב ן ַמע ֶאת ּדִ בָּ ְמרוּ ֵני לָּ אָּ ַיֲעקֹב  :ׁשֶ
ַקח  ל  ֶאתלָּ ֶ ַמה ּכָּ יְָּּך ׁשּ ַ ִבינּו ּוִמ לְ ׁשּ ֶ אָּ ִבינוּ  לׁשּ אָּ
ה הּוא  ׂשָּ ל  ֶאתעָּ ִסיםּכָּ כָּ ה ַהּנְ ֵאּלֶ  .הָּ

ו  ב  ֵנֵ֥ה ֵאיֶננִ֛ הִׁ ִ֑ן וְּ בָּ ָ֣י לָּ ֵנ ב ֶאת־פְּ א ַיֲעק   ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ֹו  מ  ֹום׃עִׁ שָֽ לְּ ֹול שִׁ מֵ֥ תְּ  כִׁ

הַיֲעקֹב  אָּ ן  רָּ בָּ ֵני לָּ ר לֹא הּוא ִהּנֵה שֶׁ ֶאת ּפְ בָּ ּכְ
ֲחִביבּות יו ּבַ מֹו ֶאְתמֹול ִמְתַיֵחס ֵאלָּ  .ְלׁשֹוםשִׁ  ּכְ

ֶרץ  ג  וב ֶאל־ֶאֵ֥ ב שִ֛ ל־ַיֲעק ֹ֔ ה  ֶאָֽ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ְך׃ ָֽ מָּ ֶי ה עִׁ ֶאהְּ ֶתִ֑ך וְּ מֹוַלדְּ יך ולְּ  ֲאבֹוֶת 

ַמר 'ה  ְלֶאֶרץ –ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיךָּ לְ ׁשּוב  :ַיֲעקֹבלְ  אָּ
ךָּ  ךָּ ְוֶאְהֶיה  ,מֹוַלְדּתְ  .ִאּתְ

ִ֑ה  ד  ֵלאָּ ֵחָ֣ל ולְּ רָּ א לְּ רָּ  קְּ ב ַויִׁ ַלָ֣ח ַיֲעק ֹ֔ שְּ ַויִׁ
ֹו׃ ה ֶאל־צ אנָֽ ֶד   ַהשָּ

ִליִחים ַלח ׁשָּ ַיֲעקֹב  ה קָּ וְ ׁשְ ֵחל ּוְלֵלאָּ א ְלרָּ רָּ
ה  ֹבאנָּ ּתָּ ֶדה ֶאל צֹאנוֹ לַ ׁשֶ ָּ  .ׂשּ

ן  ה  יֶכֹ֔ ָ֣י ֲאבִׁ ֵנ י  ֶאת־פְּ כִׁ נ  ֶאִ֤ה אָּ ן ר  ֶה  ַוי ָ֣אֶמר לָּ
י  ֹ֔ בִׁ ם ֵואֹלֵהָ֣י אָּ ש ִ֑ לְּ ל שִׁ מ ָ֣ תְּ י כִׁ י־ֵאיֶנֵ֥נו ֵאַל  ָֽ כִׁ

י׃ ָֽ דִׁ מָּ יָּ ה עִׁ  הָּ

ַמרוְ  ֶהן אָּ ֵני ֲאִביֶכןוֹ ר ֲאִני :לָּ  ַהזֹּוֲעמֹות ֶאה ֶאת ּפְ
ר כְּ שֶׁ  מֹו ֶאְתמֹולִמְתַיֵחס ֵאַלי  ֵאינוֹ בָּ  ּכְ
ְלשׁ וְ  ל, םוֹ ׁשִ ִבי  ֱאלֵֹהי ֲאבָּ יָּ אָּ י ההָּ ַזר ִלי ִאּתִ  .ְועָּ

י  ו  תִׁ דְּ ַב  י עָּ חִֹׁ֔ ל־כ  כׇּ ֵ֚י בְּ ֶתִ֑ן כִׁ ַדעְּ נָּה יְּ ַאֵת  וְּ
ן׃ יֶכָֽ  ֶאת־ֲאבִׁ

י שֶׁ  יֹוְדעֹות ןְוַאּתֶ  ַבְדּתִ ל כּ עָּ כָּ ִבילִחי וֹ ּבְ ׁשְ  ּבִ
 .ֲאִביֶכן

י  ז  תִׁ  רְּ כ  ף ֶאת־ַמׂשְּ ֵ֥ ֶהֱחלִׁ י וְּ יֶכן  ֵהֶָ֣תל בִֹׁ֔ ַוֲאבִׁ
ע  ַר  הָּ ים לְּ ֹו ֱאֹלהִֹׁ֔ נָ֣ תָּ א־נְּ ל ָֽ ִ֑ים וְּ נִׁ ֲעֶׂשֶָ֣רת מ 

י׃ ָֽ דִׁ מָּ  עִׁ

ה אֹוִתיַוֲאִביֶכן  י יְוֶהֱחלִ  ִרּמָּ ְרּתִ ּכֻ רף ֶאת ַמׂשְ  ֶעׂשֶ
ִמים עָּ ר לֹו  לֹא ֶוֱאלִֹהים ּפְ ַרע ִאְפׁשֵ  .ִליְלהָּ

ך  ח  ֶרֹ֔ כָּ ָ֣ה ׂשְּ ֶי הְּ ים  יִׁ דִׁ ק  ר נְּ ה י אַמ  ם־כ ָ֣ אִׁ
אן  ל־ַהצ   ו כׇּ דֵ֥ יָּלְּ ר וְּ ה י אַמ  ם־כ ָ֣ אִׁ ים וְּ ִ֑ דִׁ ק  נְּ

אן  ל־ַהצ   ו כׇּ דֵ֥ יָּלְּ ך וְּ ֶרֹ֔ כָּ ָ֣ה ׂשְּ ֶי הְּ ים  יִׁ דִׁ ֲעק 
ים׃ ָֽ דִׁ  ֲעק 

שֶׁ  ְר  :אֹוֵמרּכְ כָּ ִדים ִיְהֶיהךָּ ׂשְ ל ַהּצֹאן ּכָּ  – ְמֻנּקָּ
ִדים יֹוְלדֹות אֹוֵמר ,ְמֻנּקָּ ְר  :ּוְכׁשֶ כָּ ֲעֵלי  ִיְהֶיהךָּ ׂשְ ּבַ
ן ְרסֹול ִסימָּ ּקַ ֲעֵלי  יֹוְלדֹותל ַהּצֹאן ּכָּ  – ּבַ ןּבַ  ִסימָּ

ְרסֹול ּקַ  .ּבַ
ים ַוַיֵצ ל ט  ִ֛ ֵנֵ֥ה ֱאֹלהִׁ קְּ יֶכ ם ֶאת־מִׁ י׃ ֲאבִׁ ָֽ ֶתן־לִׁ  .ן ִליַת נָּ וְ  ןֲאִביכֶ  ֶעְדֵריּתֹוְך ִמ  הֹוִציאֱאלִֹהים וֶ  ַויִׁ
ֶרא  י  ֵא  ִ֛י וָּ א ֵעיַנ ֵ֥ ֶאשָּ אן וָּ ֵעת  ַיֵחָ֣ם ַהצ ֹ֔ י בְּ הִׁ  ַויְּ

ֹום  ָ֣ים ַבֲחלִ֑ לִׁ ע  ים  הָּ דִׁ ַעת  ָֽ ִ֤ה הָּ ֵנ הִׁ וְּ
ים׃ ָֽ דִׁ ר  ים ובְּ דִׁ  ק  ים נְּ ֵ֥ דִׁ אן ֲעק   ַעל־ַהצ ֹ֔

גּות ּוְ ל ּוְבעֹוַנת ַהִהְזּדַ יַהּצֹאן  ׁשֶ ֵעיַני  ֵהַרְמּתִ
ֲחלֹום ְוִהּנֵה  ִאיִתירָּ וְ  יםּבַ יָּׁשִ ִגיםשֶׁ  ַהּתְ ּוְ ְזּדַ  ִעם ּמִ

ֲעֵלי ֵהם ַהּצֹאן  ןּבַ ְרסֹול  ִסימָּ ּקַ ִדיםוּ ּבַ ּוַבֲעֵלי  ְמֻנּקָּ
ִנים ִמים ְלבָּ תָּ  .ּכְ

ֹום  יא  ים ַבֲחל  ִ֛ ֱאֹלהִׁ ַא ְך הָּ י ַמלְּ אֶמר ֵאַלַּ֜ ַוי ֹ֨
י׃ ַֽנִׁ ֵנָֽ ר הִׁ ַמ  א  ב וָּ  ַיֲעק ִ֑

ֱאלִֹהים וּ  ַמרַמְלַאְך הָּ ֲחלֹוםלִ  אָּ  !ַיֲעקֹב :י ּבַ
י ַמְרּתִ  !ִניה אֲ ִהנֵּ  :אָּ

ֵאה   יב  ִ֤יך ורְּ א ֵעיֶנ א־נָֹּ֨ אֶמר ׂשָּ ַוי  
ים  ֵ֥ דִׁ אן ֲעק  ָ֣ים ַעל־ַהצ ֹ֔ לִׁ ע  ים  הָּ דִׁ ַעת  ָֽ ל־הָּ כׇּ
ר  ל־ֲאֶשֵ֥ י ֵאִ֛ת כׇּ יתִׁ ֹ֔ אִׁ י רָּ ָ֣ ים כִׁ ִ֑ דִׁ ר  ים ובְּ דִׁ  ק  נְּ

ְך׃ ָֽ ֶׂשה לָּ ן ע ֵ֥ בָּ   לָּ

ַמר ל  ,ֵעיֶניךָּ ּוְרֵאה ֵרם ֶאתהָּ  :אָּ ים ּכָּ יָּׁשִ ַהּתְ
ֲעֵלי  ֵהם, ְלהֹוִליד ִלים ַעל ַהּצֹאןוֹ עשֶׁ  ןּבַ  ִסימָּ

ְרסֹול  ּקַ ִניםוּ ּבַ ִמים ְלבָּ תָּ ִדים ּוַבֲעֵלי ּכְ ְך  ְמֻנּקָּ ְוכָּ
דֹוֵתיֶהם ם ְולָּ ִאיִתי , ִיְהיּו ּגַ י רָּ ל ֶאתּכִ  ַמה ּכָּ

 ֶ ן עּלָּ ׁשּ ה וֹ בָּ  .ְלךָּ ׂשֶ
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ם   יג  תָּ שָּ ַשִ֤חְּ ר מָּ ל ֲאֶשֹ֨ ית־ֵאֹ֔ ֵאל  ֵבָֽ י הָּ ִ֤ כִׁ נ  אָּ
ה  ִֶַּ֑֧דר ַעתָּ  ם ֶנ י שָּ  ִ֛ תָּ לִׁ רְּ ַדֵ֥ ר נָּ ה ֲאֶשֹ֨ ַמֵצבָֹּ֔

ום ֵצא   וב קֵ֥ ש  את וְּ ֶָ֣רץ ַהז ֹ֔ אָּ ן־הָּ מִׁ
ך׃ ֶתָֽ ֶרץ מֹוַלדְּ  ֶאל־ֶאֵ֥

ֵאל ֲאִני  ְגלָּ הָּ ּנִ ֵביתׁשֶ קֹום –ֵאל  ה ֵאֶליךָּ ּבְ  ַהּמָּ
ם ַר ּמָּ שֶׁ  ֶמן ְחּתָּ ׁשָּ הַעל ׁשֶ בָּ ם ּנָּ שֶׁ וְ  ַמּצֵ ַדְרּתָּ ִלי ׁשָּ

יו, ֶנֶדר ֶרץ ַהזֹּאת ְוׁשּוב קּום ֵצא מֵ  ַעְכׁשָּ אָּ הָּ
ךָּ לְ   .ֶאֶרץ מֹוַלְדּתְ

ֹוד  יד  ֹו ַהעֵ֥ נָּה לִ֑ רְּ ה ַות אַמ  ֵלאָֹּ֔ ֵחל  וְּ ַוַתִַ֤ען רָּ
ינו׃ ָֽ בִׁ ית אָּ ֵבֵ֥ ַנֲחלָּ ה בְּ ֶלק וְּ ִ֛נו ֵחֵ֥  לָּ

ה  ֵחל ְוֵלאָּ נוּ רָּ ְמרוּ  עָּ נּו ֵיׁש  ְוִכי :לוֹ  ְואָּ עֹוד לָּ
ִבינוּ  ֵבית אָּ ה ּבְ  !?ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ

ִ֑נו  טו  רָּ כָּ י מְּ ָ֣ ֹו כִׁ נו ל  בְּ ַשֵ֥ יִֹ֛ות ֶנחְּ רִׁ ֹוא נׇּכְּ ֲהל 
נו׃ ֵפָֽ ֹול ֶאת־ַכסְּ כ   ַוי ֵ֥אַכל ַגם־אָּ

ְבנּו  ֵריהֲ  יו ֶנְחׁשַ ֵעינָּ יםּבְ ׁשִ מֹו נָּ  רכַ ּמָּ שֶׁ  – זָּרֹות ּכְ
מֹור  ,נוּ אֹותָּ  ְמקֹום ִלׁשְ נּו ּבִ ַכְסּפֵ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְוִהׁשְ

נוּ   .אֹותֹו לָּ
ים   טז  יל ֱאֹלהִׁ ִ֤ צִׁ ר הִׁ ֶשר ֲאֶשֹ֨ ע   ל־הָּ י כׇּ ָ֣ כִׁ

ֵ֥נו  ינו לָּ בִֹׁ֔ אָּ ל֩ ֵמָֽ ה כ  ַעתָּ  ִ֑ינו וְּ ֵנ בָּ וא ולְּ ה 
ה׃ ים ֵאֶל יך ֲעֵׂשָֽ ִ֛ ַמ ר ֱאֹלהִׁ ר אָּ  ֲאֶשֹ֨

עּכָּ  ֲהֵרי ר וֹ ל הָּ ִבינּו הֹוִציא ֱאלִֹהים שֶׁ ׁשֶ הּוא ֵמאָּ
נוּ  ּלָּ ל ׁשֶ ֵנינוּ  ְוׁשֶ יו, ּבָּ ה ְוַעְכׁשָּ ל ֲעׂשֵ ַמה  ּכָּ

 ֶ ַמר לְ ֱאלִֹהים ׁשּ  .ךָּ אָּ
ִ֛א  יז ששי שָּ ב ַויִׁ ם ַיֲעק ִ֑ יו ַויָּ ַֽקׇּ ֶאת־נָּשָּ  ֵ֥יו וְּ נָּ ֶאת־בָּ

ים׃ ָֽ ַמלִׁ  ַעל־ַהגְּ
םַיֲעקֹב  הוְ  ,קָּ יו ַעל  ֶהֱעלָּ ׁשָּ יו ְוֶאת נָּ נָּ ֶאת ּבָּ
ים ַמּלִ  .ַהּגְ

שֹו   יח  כ  ל־רְּ ֶאת־כׇּ הו וְּ ֵנ  קְּ ל־מִׁ ַהָ֣ג ֶאת־כׇּ נְּ ַויִׁ
ַכ ש  ר רָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ נֹ֔ יָּ נְּ ֵנה  קִׁ קְּ ש מִׁ כָֹּ֔ ֲאֶשָ֣ר רָּ

ֹוא  בִ֛ ִ֑ם לָּ ן ֲארָּ ַפַדָ֣ יו בְּ בִׁ  ק אָּ ֵ֥ חָּ צְּ ֶאל־יִׁ
ַָֽען׃ נָּ ה כְּ צָּ רְּ  ַאֵ֥

ל  ֹוִבילהוְ  ל  ,יורָּ דָּ עֲ ֶאת ּכָּ ר ְוֶאת ּכָּ אָּ  ׁשוֹ וּ ְרכׁשְ
ם ן ֲארָּ ַפּדַ ַכׁש ּבְ רָּ ֶ ַמה  – ׁשֶ מּוַרתׁשּ ה ּתְ נָּ  ,ַהּצֹאן ּקָּ

בֹוא  ִביו לְ לָּ ק אָּ נַ  ְלֶאֶרץִיְצחָּ  .ַעןּכְ

נ ָ֣ב יט  גְּ ֹו ַותִׁ ז  ז ֶאת־צ אנִ֑ גְּ ְך לִׁ ַלֹ֔ ָ֣ן הָּ בָּ לָּ ל  וְּ ֵחֹ֔ רָּ
׃ יהָּ ָֽ בִׁ אָּ ר לְּ ים ֲאֶשֵ֥ פִׁ  רָּ  ֶאת־ַהתְּ

ַלְך ִלְגז ן הָּ בָּ ֵחל וְ  ,ז ֶאת צֹאנוֹ וֹ ְולָּ ה רָּ ְנבָּ ֶאת ּגָּ
ִליםהַ  סָּ ל ּפְ ִביהָּ  ׁשֶ  .אָּ

י  כ  ִ֑ ֲאַרמִׁ ן הָּ בָּ  ב ֶאת־ֵלֵ֥ב לָּ ָ֣ב ַיֲעק ֹ֔ נ  גְּ ַויִׁ
וא׃ ַח הָֽ ֵר  י ב  ֵ֥ ֹו כִׁ ָ֣יד לֹ֔ גִׁ י  הִׁ לִׁ  ַעל־בְּ

ה ַיֲעקֹב  י ִהְטעָּ ֲאַרּמִ ן הָּ בָּ ַמרֶאת לָּ לֹו  ְולֹא אָּ
 .ֵרחַ וֹ בּ הּוא שֶׁ 

ר  כא  ם ַוַיֲעב ָ֣ ֹו ַויָּ ַֽקׇּ ל־ֲאֶשר־לֹ֔ כׇּ ח הוא  וְּ ַרֵ֥ בְּ ַויִׁ
ד׃ ָֽ עָּ לְּ ר ַהגִׁ נָּ יו ַהֵ֥ ֵֶׂ֥שם ֶאת־פָּ ִ֑ר ַויָּ  ֶאת־ַהנָּהָּ

ל ,ַרחּבָּ הּוא  ה הּוא ְוכָּ חָּ ּפָּ ׁשְ ּלוֹ  ַהּמִ ם וְ וְ  ,ׁשֶ ר בַ עָּ קָּ
ר הָּ ה ֶאל, ֶאת ַהּנָּ נָּ ד ּופָּ ְלעָּ  .ַהר ַהּגִ

ַגֵ֥ד כב  ן ַוי  בָּ  לָּ י ַביָֹ֣ום לְּ ִ֑ ישִׁ לִׁ י ַהשְּ ֵ֥ ח כִׁ ַר   בָּ
ב׃  ַיֲעק ָֽ

רוּ  י  ִסּפְ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ן ּבַ בָּ יֲַּעקֹבְללָּ  .ַרחּבָּ  ׁשֶ

ֶרְך  כג  יו ֶד  ֹ֔ ף ַאֲחרָּ ד ָ֣ רְּ ֹו ַויִׁ מֹ֔ יו  עִׁ ח ֶאת־ֶאחָּ ַקִ֤ ַויִׁ
ים  ִ֑ מִׁ ָ֣ת יָּ ַע בְּ ד׃שִׁ ָֽ עָּ לְּ ר ַהגִׁ ַהֵ֥ ֹו בְּ ת  ק א  ֵבֵ֥  ַוַידְּ

יו ֶאת  ִאּתוֹ ַקח הּוא לָּ  יו ַד רָּ וְ ְקרֹובָּ  ֶמְרַחקף ַאֲחרָּ
ל ְבעַ  ׁשֶ ה יְימֵ  תׁשִ ִ ְוהִ  ֲהִליכָּ ַהר אֹותוֹ  יגׂשּ ד ּבְ ְלעָּ  .ַהּגִ

ם  כד  י ַבֲחֹלָ֣ ֲאַרמִׁ  ן הָּ ֵ֥ בָּ ים ֶאל־לָּ ִ֛ א ֱאֹלהִׁ ב   ַויָּ
ֹו  ה ַוי ָ֣אֶמר ל  לָּ ִ֑יְּ ךִ֛ ַהלָּ שָּ ֶמר לְּ הִׁ

ע׃ ָֽ ֹוב ַעד־רָּ טֵ֥ ב מִׁ ם־ַיֲעק   ָֽ ר עִׁ ַדֵבֵ֥  ֶפן־תְּ

ּלָּ הִ ֱאלִֹהים  ֲחל הְתּגַ י ּבַ ֲאַרּמִ ן הָּ בָּ ם וֹ ֶאל לָּ
הַהלַּ  ַמר, ְילָּ ּלֹ ר ְלךָּ הֵ זָּּ הִ  :לוֹ  ְואָּ ר ִעם  אׁשֶ ַדּבֵ ּתְ

עבְּ  ְולֹאטֹוב בְּ לֹא  ,ְלַהֲחִזירוֹ  ַיֲעקֹב  .רָּ
ן  כה  בָּ  ג לָּ ע ַוַיֵשֵ֥ ַקִ֤ ב תָּ ַיֲעק   ב וְּ ת־ַיֲעק ִ֑ ֶאָֽ

יו  ע ֶאת־ֶאחָּ  ַקֵ֥ ִ֛ן תָּ בָּ לָּ ר וְּ הָֹּ֔ ֳהלֹו  בָּ ת־אׇּ ֶאָֽ
ד׃ ָֽ עָּ לְּ ר ַהגִׁ ַהֵ֥  בְּ

ן  בָּ ִ הִ לָּ ֳהלֹו  ֵהִקיםְוַיֲעקֹב  ,ֶאת ַיֲעקֹביג ׂשּ ֶאת אָּ
ר הָּ ןַגם וְ  ,ּבָּ בָּ ה לָּ נָּ יו ִעם חָּ ר הָּ אֹותֹו בְּ  ְקרֹובָּ  –הָּ

דבְּ  ְלעָּ  .ַהר ַהּגִ
נ  ב ַוי ִ֤אֶמר  כו  גְּ יתָּ ַותִׁ ׂשִֹׁ֔ ב ֶמָ֣ה עָּ ַיֲָֽעק ֹ֔ ן  לְּ בָּ לָּ

י ִ֑ בִׁ בָּ ַנֵהג   ֶאת־לְּ י ַותְּ ַתֹ֔ נ  י ֹות ֶאת־בְּ ב  שְּ  כִׁ
ן  בָּ ַמרלָּ יתָּ  :ְלַיֲעקֹב אָּ ׂשִ  אֹוִתי תָּ יִהְטעֵ  !?ֶמה עָּ

נ ַבְלּתָּ וֹ ְוה מֹו וֹ ֶאת ּבְ בַתי ּכְ היֹות וּ ׁשְ מָּ  !ִמְלחָּ
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ֶרב׃ ָֽ  חָּ
ַח  כז  ר ֹ֔ בְּ אתָּ  לִׁ ֵבֹ֨ ה ַנחְּ ִ֤מָּ י לָּ ִ֑ תִׁ נ  ב א  גְּ ַותִׁ

ה  ֵ֥ חָּ מְּ ׂשִׁ ֲאַשֵלֲחךִ֛ בְּ י וָּ תָּ לִֹׁ֔ ַָּ֣֧דְּ ַג ל א־הִׁ וְּ
ֹור׃ נָֽ כִׁ ף ובְּ ת ֵ֥ ים בְּ רִׁ  שִׁ  ובְּ

ה  ּמָּ ֶתרלָּ ּסֵ ַרְחּתָּ ּבַ ְרּתָּ ְולֹא  ,ִתיוֹ א תָּ יִהְטעֵ וְ  ּבָּ  ִסּפַ
ִייִתיִלי  ה  ׁשֹוֵלַח אֹוְתךָּ  ְוהָּ ְמחָּ ׂשִ  ִריםיּוְבשִׁ ּבְ
ת  .ף ּוְבִכּנֹורוֹ ּבְ

ה  כח  ִ֑י ַעתָּ  תָּ נ  בְּ לִׁ ַנ י וְּ בָּ ק לְּ ַנֵשֵ֥ י לְּ נִׁ ַתֹ֔ ַטשְּ א נְּ ל ָ֣ וְּ
ֹו׃ ָֽ ֲעׂשָֽ תָּ ַכֵ֥לְּ סְּ  הִׁ

ְרּתָּ ִליְולֹא  ַני ְוִלְבנ ִאְפׁשַ ק ְלבָּ ֵ יו ,יַת וֹ ְלַנׁשּ  ַעְכׁשָּ
ַהְגּתָּ  ׁשּות נָּ ִטּפְ  .ּבְ

י  כט  ִ֑ע ֵואֹלֵהֹ֨ ֶכ ם רָּ מָּ ֹות עִׁ י ַלֲעׂשֵ֥ ֹ֔ ֵאָ֣ל יָּדִׁ ֶיש־לְּ
ם ֶאֶָ֣מש יֶכַּ֜ שָּ ֶמר  ׀ ֲאבִׁ ר הִׁ ַמ ר ֵאַלָ֣י ֵלאמ   אָּ

ע׃ ָֽ ֹוב ַעד־רָּ טֵ֥ ב מִׁ ם־ַיֲעק   ָֽ ר עִׁ ַדֵבֵ֥ ךִ֛ מִׁ  לְּ

יִָּדיׁש יֵ  ֶכםַלֲעׂשֹות  ּכֹחַ  ּבְ ע ִאּתְ ל, רָּ  ֱאלֵֹהי ֲאבָּ
ַמר לִ  ה יֲאִביֶכם אָּ ְילָּ ּלֹא  ְלךָּ  זֵָּּהרהִ  :ַהּלַ ׁשֶ

רּתְ   .עַר בְּ  ְולֹאטֹוב בְּ לֹא  ְלַהֲחִזירוֹ  ִעם ַיֲעקֹב ַדּבֵ
ה  ל  תָּ פְּ ַס  כְּ ף נִׁ ס ֵ֥ כְּ י־נִׁ ָֽ תָּ כִׁ כְּ ַלֹ֔ ְך הָּ ֹלָ֣ ה  הָּ ַעתָּ וְּ

י׃ ָֽ תָּ ֶאת־ֱאֹלהָּ ַנ בְּ ה גָּ ֵ֥מָּ יך לָּ ִ֑ בִׁ ֵבָ֣ית אָּ  לְּ
יו ַלְכּתָּ  ְוַעְכׁשָּ י הָּ ַחת ּכִ ּפַ ׁשּוב ְלִמׁשְ ְעּתָּ לָּ ְעּגַ  ִהְתּגַ
ִביךָּ  ל  ,אָּ הֲאבָּ ּמָּ ִליםהַ ַנְבּתָּ ֶאת ּגָּ  לָּ סָּ י ּפְ ּלִ  !?ׁשֶ

ֵַ֥ען  לא  י ַוַי ָ֣ י כִׁ אתִׁ ֵרֹ֔ י יָּ ָ֣ ִ֑ן כִׁ בָּ לָּ ב ַוי ָ֣אֶמר לְּ ַיֲעק  
י׃ ָֽ מִׁ יך ֵמעִׁ נֹוֶת  ֵ֥ל ֶאת־בְּ ז  גְּ י ֶפן־תִׁ תִׁ רְּ ַמֹ֔  אָּ

נָּה ַמרַיֲעקֹב  עָּ ן ְואָּ בָּ י :ְללָּ ַרְחּתִ י  ּבָּ יּפָּ ּכִ י  ַחְדּתִ ּכִ
ִציִתי ּלֹא  רָּ ְגזׁשֶ יל וֹ ּתִ ּנִ נֹוֶתיךָּ  ִמּמֶ  .ֶאת ּבְ

ָ֣א  לב  צָּ מְּ ר תִׁ ם ֲאֶשֹ֨ ֶיה  ֶאת־ֱאֹלֶה֮ עִֶּׁ֠ חְּ ָֽ א יִׁ יך֮ ל ָ֣
ְִ֑ך  ח־לָּ ַקָֽ י וְּ דִׁ  מָּ ה עִׁ ֵ֥ ךִ֛ מָּ ֶכר־לְּ ֶַָּ֣֧גד ַאֵח ינו ַהָֽ ֶנ

ַתם׃ ָֽ נָּבָּ ל גְּ ֵח  י רָּ ֵ֥ ב כִׁ ַדָ֣ע ַיֲעק ֹ֔ ל א־יָּ  וְּ

א ֶאת שֶׁ  ּוִמי ְמצָּ ִליםהַ ּתִ סָּ  !לֹא ִיְחֶיה –ֶאְצלֹו  ּפְ
ַזֶהה ְקרֹוֵבינוּ  מּול ה  ּתְ ךָּ  ֶאְצִלימָּ ּלְ  !ְלךָּ ְוַקח  ׁשֶ

ֵחללֹא יַָּדע ַיֲעקֹב וְ  רָּ ה ׁשֶ ְנבָּ ם ּגָּ  .אֹותָּ
ב לג  ֶהל ַיֲעק ָ֣ א ֵ֥ ן בְּ בַָּּ֜ א לָּ ב ֹ֨ ה  ַויָּ ֶהל ֵלאָּ  א ָ֣ ׀ ובְּ

ִ֑א ַוֵיֵצא   צָּ א מָּ ל ָ֣ ת וְּ ה   ֲאמָּ י הָּ ֵתֵ֥ ֶהל שְּ א ִ֛ ובְּ
ל׃ ֵחָֽ ֶהל רָּ א ֵ֥ א בְּ ב   ה ַויָּ ֶהל ֵלאָֹּ֔  ֵמא ָ֣

ן ִנְכַנס  בָּ ל  אֹוֶהללָּ לָּ ל  אֹוֶהללָּ וְ ַיֲעקֹב ׁשֶ הׁשֶ  ֵלאָּ
ל  אֹוֶהללָּ וְ  י ׁשֶ ּתֵ חֹותׁשְ פָּ ְ א ,ַהׁשּ צָּ הּוא , ְולֹא מָּ

א ל  אֹוֶהלהָּ מֵ  יָּצָּ ה וּ ׁשֶ ל  אֹוֶהללָּ א בָּ ֵלאָּ ֵחלׁשֶ  .רָּ
ֵמִ֛ם  לד  ׂשִׁ ים ַותְּ פִׁ  רָּ ָ֣ה ֶאת־ַהתְּ חָּ קְּ ל לָּ ֵחִ֞ רָּ וְּ

ִ֛ן  בָּ ש לָּ ַמֵשֵ֥ ל ַוֵתֶָ֣שב ֲעֵליֶהִ֑ם ַויְּ מָּ  ַכֵ֥ר ַהגָּ בְּ
א  ל ֵ֥ ֶהל וְּ א   ל־הָּ א׃ֶאת־כׇּ ָֽ צָּ  מָּ

ה ֶאת  ְקחָּ ֵחל לָּ ִליםהַ ְורָּ סָּ ם ,ּפְ ה אֹותָּ מָּ  רּכָּ בַּ  ְוׂשָּ
ל ל  ׁשֶ מָּ הַהּגָּ בָּ ן  ,ֲעֵליֶהם ְויָּׁשְ בָּ שׁ מִ לָּ ֵ ל  ׁשּ כָּ ּבְ
א אֹוֶהלהָּ  צָּ  .ְולֹא מָּ

י  לה  ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאד  ֵעיֵנ ַחר  בְּ יהָּ ַאל־יִֹׁ֨ בִׁ  אֶמר ֶאל־אָּ ַות ָ֣
יך  ֶנֹ֔ פָּ ום מִׁ קָ֣ ֹוא אוַכל  לָּ י לִ֤ ָ֣ ֶרְך כִׁ י־ֶדֵ֥ כִׁ

א  צָּ  א מָּ ל ֵ֥ ׂש וְּ ַחֵפִּ֕ ִ֑י ַויְּ ים לִׁ נָּשִׁ 
ים׃ ָֽ פִׁ רָּ  ֶאת־ַהתְּ

ה ְמרָּ ִביהָּ לְ  ִהיא אָּ ּלֹא ַיְכִעיס ֶאת :אָּ  ֶזה ֲאדֹוִני ׁשֶ
ֶניךָּ  ּלֹאשֶׁ  קּום ִמּפָּ י , אּוַכל לָּ ַמְחזֹור ִלי  ֵישׁ ּכִ

ֶדֶרךְ  ים ּכְ ׁשִ א ֶאת חִ  הּוא, ַהּנָּ צָּ ׂש ְולֹא מָּ ּפֵ
ִליםהַ  סָּ  .ּפְ

ב   לו  ִַ֤ען ַיֲָֽעק  ִ֑ן ַוַי בָּ לָּ ֶַָּ֣֧רב בְּ ב ַויָּ ַיֲעק   ֵַ֥חר לְּ ַויִׁ
י  ֵ֥ י כִׁ אתִֹׁ֔ י  ַמָ֣ה ַחטָּ עִׁ שְּ ן ַמה־פִׁ בָֹּ֔ לָּ ַוי ָ֣אֶמר לְּ

י׃ ָֽ תָּ ַאֲחרָּ ַל קְּ  דָּ

ר ִהְכִעיס ֶאת בָּ ב ִעם ַיֲעקֹב ַהּדָּ ן ְוהּוא רָּ בָּ , לָּ
הַיֲעקֹב  נָּ ַמר עָּ ן ְואָּ בָּ אִתי : ְללָּ ִעי ַמה ַחּטָּ ׁשְ ַמה ּפִ

ַדְפּתָּ  רָּ  !?יַאֲחַר  ׁשֶ
אתָּ   לז  צָֹּ֨ י ַמה־מָּ ל־ֵכַל  תָּ ֶאת־כׇּ ַשָ֣שְּ י־מִׁ ָֽ כִׁ

י  ֵֶַֽ֥גד ַאַח  ה ֶנ ָ֣ים כ ֹ֔ ך ׂשִׁ ֵלי־ֵביֶתֹ֔ ל כְּ כ ָ֣ מִׁ
ֵנָֽינו׃ ין שְּ יחו ֵבֵ֥ יֹוכִׁ  ַאֶחִ֑יך וְּ  וְּ

ּתָּ כְּ  ׁשְ ַ ׁשּ ּמִ ַלי  ׁשֶ ל ּכֵ אתָּ ִמ  –ֶאת ּכָּ צָּ לַמה ּמָּ  ּכָּ
ֵלי ים  !?יֶתךָּ בֵּ  ּכְ אןׂשִ  ּוְקרֹוֶביךָּ  ְקרֹוַבי מּול ּכָּ

ְררוּ  ֵנינוּ ִמי ַהּצֹוֵדק  ִויבָּ ין ׁשְ  !ּבֵ
ֵחֶלֵ֥יך  לח  ְך רְּ מָֹּ֔ י  עִׁ כִׁ נ  ָֽ ִ֤ה אָּ נָּ ים שָּ ֹ֨ רִׁ ֶזה֩ ֶעׂשְּ

א  ך  ל ֵ֥ י צ אנְּ ֵאיֵלֵ֥ ֵכִ֑לו וְּ א שִׁ ֶז יך ל ָ֣ עִׁ וְּ
י׃ תִׁ לְּ ָֽ כָּ  אָּ

ר ֶזה  בָּ ה שֶׁ ּכְ נָּ ִרים ׁשָּ ךָּ  ֲאִניֶעׂשְ דׁשּום , ִאּתְ  ְולָּ
ל  ְבׂשֹוֶתיךָּ ׁשֶ לֹא ַוֲאִפּלּו  ,ֵמתלֹא  ְוִעזֶּיךָּ  ּכִ
כַ  יאָּ ל ְלּתִ ֻקּבָּ ּמְ ִרים אְנךָּ ּצֹמִ  ּכַ ֵאינָּם ְזכָּ  .ִדיםֹולְ י ׁשֶ

נָּה  לט  י ֲאַחֶטֹ֔ ָ֣ כִׁ נ  יך אָּ י ֵאֶלֹ֔ ה  ל א־ֵהֵבָ֣אתִׁ ֵרפָּ הׁשּום  ֵהֵבאִתי ֵאֶליךָּ לֹא טְּ ְטְרפָּ ּנִ ה ׁשֶ ֵהמָּ  ֲאִני, ּבְ
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י  תִׁ  ָֽבְּ נ  ֹום וגְּ י יֹ֔ ָ֣ תִׁ ָֽבְּ נ  ֶשִ֑נָּה גְּ ַבקְּ י תְּ דִׁ  יָּ מִׁ
ה׃ לָּ יְּ ָֽ  לָּ

ם  ּלֵ ִייִתי ְמׁשַ ֶליהָּ הָּ הּ  ,עָּ ׁש אֹותָּ ִייתָּ ְמַבּקֵ י הָּ ּנִ , ִמּמֶ
ם ְך ּגַ ה ְוכָּ ֵהמָּ ה ּבְ ְגְנבָּ ּנִ יֹּום  ׁשֶ לַּ אֹו ּבַ הּבַ  .ְילָּ

ה  מ  לָּ ִ֑יְּ ַרח ַבלָּ ֶקָ֣ ֶרב וְּ י ח   נִׁ ַלֵ֥ י ַביִֹ֛ום ֲאכָּ יִׁ יתִׁ הָּ
ד  ַדֵ֥ ָֽי׃ַותִׁ י ֵמֵעינָּ נָּתִׁ   שְּ

ִייִתי  ֶדההָּ ָּ ׂשּ ַרף אֹוִתיבַּ  – ּבַ ב יֹּום ׂשָּ רָּ ה ּוַבלַּ  ,ׁשָּ ְילָּ
יא אֹוִתי ִתי וּ , ֶקַרח ִהְקּפִ נָּ הׁשְ ְדדָּ  .יֵמֵעינַ  נָּ

ֵביֶת   מא  נָּה֮ בְּ ים שָּ ָ֣ רִׁ י ֶעׂשְּ יך ֶזה־לִִׁ֞ תִַּׁ֜ ך  ֲעַבדְּ
יך  ֶתֹ֔ נ  ֵתָ֣י בְּ שְּ נָּה  בִׁ ה שָּ ֵרִ֤ ע־ֶעׂשְּ ַבָֽ ש ַארְּ ֵשֵ֥ וְּ

י  תִׁ  רְּ כ  ִַּ֑֧ך ַוַתֲחֵלֵ֥ף ֶאת־ַמׂשְּ צ אֶנ נִׁ ים בְּ שָּ
ים׃ ָֽ נִׁ ֶרת מ   ֲעֶׂשֵ֥

ר  בָּ ה ֶזה ּכְ נָּ ִרים ׁשָּ ֵביְת שֶׁ ֶעׂשְ י, ךָּ ֲאִני ּבְ  ֲעַבְדּתִ
הֲעבּוְר  נָּ ֵרה ׁשָּ ע ֶעׂשְ י ךָּ ַאְרּבַ ּתֵ מּוַרת ׁשְ  ּתְ

ִנים וֹ נבְּ  ׁש ׁשָּ מּוַרת ֹצאנְ ֶתיךָּ ְוׁשֵ יתָּ , ךָּ ּתְ ּנִ ֶאת  ְוׁשִ
י  ְרּתִ ּכֻ רַמׂשְ ִמים ֶעׂשֶ עָּ  .ּפְ

ם וַפִַ֤חד  מב  הַָּּ֜ רָּ י ַאבְּ ֩ ֱאֹלֵהֹ֨ י בִׁ י ֱאֹלֵהָ֣י אָּ לוֵלֶ֡
י  ִ֑נִׁ תָּ ַלחְּ ם שִׁ ָ֣ ה ֵריקָּ י ַעתָּ  ֵ֥ י כִׁ ָ֣יָּה לִֹׁ֔ ק  הָּ חָּ צְּ יִׁ
ים  ה ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ אָּ גִׁ יַע ַכַפִ֛י רָּ ֶאת־יְּ י וְּ יִִׁ֞ נְּ ֶאת־עׇּ

ֶמש׃ ָֽ  ַויֵֹ֥וַכח אָּ

ִבי ִאּלוּ  ם  – ֱאלֵֹהי אָּ הָּ ל וְ ֱאלֵֹהי ַאְברָּ תֹו ׁשֶ ִיְראָּ
ק יָּה  לֹא – ִיְצחָּ ִייתָּ  ,ִלי עֹוֵזרהָּ יוהָּ  ַעְכׁשָּ
לּום ֵרר אֹוִתיחְ ְמשַׁ  ִלי ּכְ ה  !ּבְ אָּ ֶאת ֱאלִֹהים רָּ

י  ֲעַמלְוֶאת  ַצֲעִרי ּפַ ה ְוהֹוִכיחַ ּכַ ְילָּ  .ַהּלַ
ֹות  מג  שביעי נֹ֨ ב ַהבָּ ל־ַיֲעק   ן ַוי ָ֣אֶמר ֶאָֽ בַָּּ֜ ַען לָּ י ַוַיֹ֨ ַתַּ֜ נ  בְּ

ל  כ ִ֛ י וְּ ֹ֔ אן צ אנִׁ ַהצ ָ֣ ַני  וְּ ִ֤ים בָּ נִׁ ַהבָּ וְּ
י  ַתִ֞ נ  בְּ לִׁ וא וְּ י־הִ֑ ה לִׁ ֶא  ה ר  ֵ֥ ֲאֶשר־ַאתָּ
ן  ֵניֶה  בְּ ֹו לִׁ ֹום אֵ֥ ֶלה  ַהיֹ֔ ֵאֹ֨ ה־ֶאֱעֶׂשִ֤ה לָּ ָֽ מָּ

דו׃ ָֽ ר יָּלָּ  ֲאֶשֵ֥

ן  בָּ הלָּ נָּ ַמר עָּ ךָּ ֵהן  :ַיֲעקֹבלְ  ְואָּ ּלְ נֹות ׁשֶ ַהּבָּ
נ ִנים , ַתיוֹ ּבְ ַניְוַהּבָּ ךָּ ֵהם ּבָּ ּלְ ךָּ הּוא , ׁשֶ ּלְ ְוַהּצֹאן ׁשֶ

לוְ , צֹאִני ֶ ַמה  כָּ ה רׁשּ י הּוא –ֶאה וֹ ַאּתָּ ּלִ , ׁשֶ
 ַהיֹּוםֲאִני יָּכֹול ַלֲעׂשֹות  ַרע ֵאיֶזה –ַתי וֹ ְוִלְבנ

 ?ְלדוּ יָּּ שֶׁ אֹו ִלְבֵניֶהן  ֵהןלָּ 
ה  מד  ִ֑תָּ אָּ ָ֣י וָּ ית ֲאנִׁ רִׁ  ה בְּ ֵ֥ תָּ רְּ כְּ ִ֛ה נִׁ כָּ ה לְּ ַעתָּ  וְּ

ֵ֥ה  יָּ הָּ י וֵביֶנַָֽֽך׃וְּ ֵ֥ ֵע ד ֵבינִׁ  לְּ
יו ה  ּבֹא ְוַעְכׁשָּ ה ֲאִני ַנֲעׂשֶ םְוַאּתָּ לֹום ֶהְסּכֵ  ,ׁשָּ
ןְוִיְהֶיה  יִני ּוֵבינְ  ֵתעּודלְ  ִסימָּ  .ךָּ ּבֵ

ה׃ מה  ָֽ הָּ ַמֵצבָּ יֶמ  רִׁ ִֶ֑בן ַויְּ ב אָּ ח ַיֲעק   ַקֵ֥ הּ ֶבן ַקח אֶ לָּ ַיֲעקֹב  ַויִׁ ה ַלֲעׂשֹות ְוֵהִרים אֹותָּ בָּ  .ַמּצֵ
ו  מו  חֵ֥ קְּ ים ַויִׁ ֹ֔ נִׁ ו ֲאבָּ טָ֣ קְּ יו  לִׁ ֶאחָּ ב לְּ אֶמר ַיֲעק ִ֤ ַוי ֹ֨

ָֽל׃ ם ַעל־ַהגָּ לו שָּ  ִ֑ל ַוי ֵ֥אכְּ נִׁ ים ַוַיֲָֽעׂשו־גָּ  ֲאבָּ
ַמרַיֲעקֹב  יו אָּ ִנים ִאְספוּ  :ִלְקרֹובָּ ְקחוּ ֵהם לָּ  !ֲאבָּ

ִנים וְ  הׂשּו עָּ ֲאבָּ ם ַעל אָּ וְ  ֲעֵרמָּ הְכלּו ׁשָּ ֲעֵרמָּ  .הָּ
ֹו  מז  א־לָ֣ רָּ קְּ ב ַויִׁ ַיֲָֽעק ֹ֔ ִ֑א וְּ ֲהדותָּ ַג ר ׂשָּ ן יְּ בָֹּ֔ לָּ

ד׃ ֵעָֽ ֹו ַגלְּ א ל  רָּ ֵ֥  קָּ
ן בָּ אקָּ  לָּ ִמית הּ לָּ  רָּ ֲארָּ א ְיַגר' ּבַ ֲהדּותָּ  רמַ לוֹ כְּ  ,'ׂשָּ

ֵעדּות' א לָּ  ,'ֲעֵרַמת הָּ רָּ ל הּ ְוַיֲעקֹב קָּ  .ֵעד-ּגַ
ך   מח  י וֵבינְּ ֵ֥ ל ַהֶזֵ֥ה ֵעִ֛ד ֵבינִׁ ן ַהַגֹ֨ בָֹּ֔ ַוי ָ֣אֶמר לָּ

ן  ד׃ַהיִֹ֑ום ַעל־ֵכֵ֥ ֵעָֽ ֹו ַגלְּ מ  א־שְּ ָֽ רָּ  קָּ
ן  בָּ ַמרלָּ ִנים :אָּ ֲאבָּ ל הָּ שׁ  ּגַ ּמֵ יִני כְּ  ַהזֶּה ְיׁשַ ֵעד ּבֵ

אֵכן לָּ , ּוֵביְנךָּ ַהיֹּום מֹו  ִנְקרָּ ְלֵעד'ׁשְ  .'ּגַ
ָ֣י  מט  הוָּ ה ֵבינִׁ ֶצף יְּ ֵ֥ ר יִׁ ַמֹ֔ ה  ֲאֶשָ֣ר אָּ פָּ צְּ ַהמִׁ וְּ

הו׃ יש ֵמֵרֵעָֽ ֵ֥ ר אִׁ ֵת  סָּ י נִׁ ֵ֥ ִַּ֑֧ך כִׁ  וֵביֶנ
א ם ְוִנְקרָּ ה' ּגַ ְצּפֶ י 'ַהּמִ ַמר ּכִ יט 'ה :אָּ יִני  ַיּבִ ּבֵ
ּלֹאְויִָּעיד ךָּ ּוֵבינְ  ׁשֶ  ,ֶזה ֶאת ֶזה נּוַכל ִלְראֹות ּכְ

ים   נ  ח נָּשִׁ ַקִ֤ ם־תִׁ אִׁ י וְּ ַת  נ  ָ֣ה ֶאת־בְּ ַעֶנ ם־תְּ אִׁ
ים  ֵ֥ ה ֱאֹלהִׁ ֵאִּ֕ ִ֑נו רְּ מָּ יש עִׁ ין אִׁ  י ֵאֵ֥ ַתֹ֔ נ  ַעל־בְּ

ֵ֥י וֵביֶנַָֽֽך׃  ֵע ד ֵבינִׁ

נִאם  ַעּנֶה ֶאת ּבְ ים וֹ ּתְ ׁשִ ח נָּ ּקַ פֹותַתי ְוִאם ּתִ  נֹוסָּ
נ ם, ַתיוֹ ַעל ּבְ ְמנָּ רֹוֶאה נּו ּתָּ ִא ֵאין ִאיׁש  אָּ  –ׁשֶ
ל יִני ּוֵבינְ  !ְרֵאה ֲאבָּ  !ךָּ ֱאלִֹהים ֵעד ּבֵ

ָ֣ה נא  ֵנ ב הִׁ ַיֲעק ִ֑ ן לְּ בָּ  ה  ַוי ֵ֥אֶמר לָּ ָ֣ל ַהֶז  ׀ ַהַג
י יתִׁ ר יָּרִׁ  ה ֲאֶשֵ֥ ֵנה  ַהַמֵצבָֹּ֔ הִׁ ֵ֥י וֵביֶנַָֽֽך׃ וְּ  ֵבינִׁ

ן  בָּ ַמרלָּ הִהּנֵה  :ְלַיֲעקֹב אָּ ֲעֵרמָּ ְוִהּנֵה  ַהזֹּאת הָּ
ה  בָּ ּצֵ ישֶׁ ַהּמַ יִני ּוֵבינְ  ֵהַקְמּתִ  .ךָּ ּבֵ

י  נב  נִׁ ם־אָּ  ִ֑ה אִׁ ה ַהַמֵצבָּ ֵעדָּ  ה וְּ ָ֣ל ַהֶזֹ֔ ֵ֚ד ַהַג ֵע
ה  ָ֣ל ַהֶזֹ֔ יך  ֶאת־ַהַג ר ֵאֶלֹ֨ א־ֶאֱעב ִ֤ ל ָֽ

תֶָּּ֠  ם־ַאֶּ֠ אִׁ י ֶאת־ַהַגֵ֥ל וְּ ר ֵאַלַּ֜ ה ל א־ַתֲעב ֹ֨

ל  ִנים ּגַ ֲאבָּ הֵעד ִיְהֶיה ַהזֶּה הָּ בָּ ּצֵ ְהיֶה ְוַהּמַ  ּתִ
ה אֲ , ֵעדָּ ל ַהזֶּהוֹ לֹא ֶאֱעב ִניׁשֶ ְוַגם  ר ֶאת ַהּגַ
ה ה וֹ ֲעבלֹא ּתַ  ַאּתָּ בָּ ּצֵ ל ַהזֶּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֶאת ַהּגַ
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ה׃ ָֽ עָּ רָּ ה ַהז  את לְּ ֵ֥ ֶאת־ַהַמֵצבָּ ִ֛ה וְּ ע ַהזֹּאת ַהֶז  .ַלֲעׂשֹות רָּ
ו  נג  טָ֣ פְּ שְּ ם ֵואֹלֵהִ֤י נָּחֹור  יִׁ הַָּּ֜ רָּ י ַאבְּ ֱאֹלֵהֹ֨

ב  ַבָ֣ע ַיֲעק ֹ֔ שָּ יֶהִ֑ם ַויִׁ י ֲאבִׁ ינו ֱאֹלֵה  ֵביֵנֹ֔
ק׃ ָֽ חָּ צְּ יו יִׁ ֵ֥ בִׁ ַחד אָּ ַפ   בְּ

טוּ  ּפְ חֹור ִיׁשְ ם ֵואלֵֹהי נָּ הָּ ֵהם  –יֵנינּו בֵּ  ֱאלֵֹהי ַאְברָּ
ל , יֶהםֹוֵת ֱאלֵֹהי ֲאב ע ַיֲעקֹב ֲאבָּ ּבַ ם ִנׁשְ ׁשֵ ַרק ּבְ

ֱאלִֹהים שֶׁ  ק יִּ הָּ ִביוְצחָּ יָּה יֵָּרא אָּ  .הָּ
יו  נד  ֶאחָּ  א לְּ ֵ֥ רָּ קְּ ר ַויִׁ הָֹּ֔ ַבח  בָּ ב ֶזֹ֨ ח ַיֲעק ֵ֥ ַבֹ֨ זְּ ַויִׁ

ר׃ ָֽ הָּ ינו בָּ לִׁ  ֶחם ַויָּ לו ֶלֹ֔ ִֶ֑חם ַוי ָ֣אכְּ ל־לָּ  ֶלֱאכׇּ
ַחטַיֲעקֹב  ם ּבָּ  ׁשָּ רׁשָּ ה הָּ ֵהמָּ א קָּ וְ  ּבְ יורָּ  ִלְקרֹובָּ
הל ֶלֱאכוֹ  ֲעדוּ ֵהם  ,ְסעּודָּ נוּ יָּ וְ  סָּ ר ׁשְ הָּ  .ּבָּ

 מפטיר
 לב

ִ֛יו  א נָּ בָּ ַנֵש ק לְּ ֶקר ַויְּ ן ַבב   בַָּּ֜ ם לָּ ֵכֹ֨ ַוַישְּ
ב  ֵ֥שׇּ ִֶ֛לְך ַויָּ ֶהִ֑ם ַוֵי ֶָ֣רְך ֶאתְּ בָּ יו ַויְּ נֹותָּ  בְּ לִׁ וְּ

ֹו׃ מָֽ ק  מְּ ן לִׁ בָּ   לָּ

ן  בָּ ים לָּ ּכִ יו נִ וְ  ּבֹוֶקרבַּ ִהׁשְ יו ְוִלְבנֹותָּ נָּ ק ְלבָּ ֵ ׁשּ
םְך ֵר בֵ וּ  ַלךְ וְ  ,אֹותָּ ן הָּ בָּ ַזרוְ  לָּ  .ִלְמקֹומוֹ  חָּ

י  ב  ֲאֵכֵ֥ ֹו ַמלְּ עו־ב  גְּ פְּ ֹו ַויִׁ כִ֑ ַדרְּ ַלְָ֣ך לְּ ב הָּ ַיֲעק   וְּ
ים׃ ָֽ  ֱאֹלהִׁ

ַלךְ ְוַיֲעקֹב   ַמְלֲאֵכי אֹותוֹ ְגׁשּו פָּ וּ ְלַדְרּכֹו  הָּ
 .ֱאלִֹהים

ים  ג  ם ַמֲחֵנֵ֥ה ֱאֹלהִׁ  אָֹּ֔ ב  ַכֲאֶשָ֣ר רָּ ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק 
ִ֑ה  ם׃ פֶז ַָֽֽיִׁ וא ַמֲחנָּ ֹום ַהה  קֵ֥ ם־ַהמָּ א ֵשָֽ ִ֛ רָּ קְּ  ַויִׁ

ַמר םשֶׁ כְּ ַיֲעקֹב  אָּ ה אֹותָּ אָּ  !ַמֲחֵנה ֱאלִֹהיםֶזה  :רָּ
א קָּ הּוא וְ  קֹום ַההּוא ַמֲחנַ ֶאת רָּ ם ַהּמָּ  .ִיםׁשֵ
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ַלח   שְּ ת ַויִׁ ש   ר  ו פ   ם ֵעש   ה עִׁ יש   גִׁ ְּ פ  נֹות ל  ֲהכ   ה 

ו  ד  יו ֶאל־ֵעׂשָּ  נָֹּ֔ פָּ ים  לְּ כִׁ אָּ ב ַמלְּ ח ַיֲעק ִ֤ ַלֹ֨ שְּ ַויִׁ
ֹום׃ ה ֱאדָֽ ֵדֵ֥ יר ׂשְּ ה ֵׂשעִׁ  צָּ רְּ יו ַאֵ֥ ִ֑ חִׁ  אָּ

ַלח ַיֲעקֹב  לִ ׁשָּ יְֵּלכּו  ִחיםיׁשְ ו ׁשֶ יו ֶאל ֵעׂשָּ נָּ ְלפָּ
ִחיו  ִעיר  ְלֶאֶרץאָּ ֵדה –ׂשֵ  .ֱאדֹום ִלׂשְ

ון  ה  רֹ֔ אמְּ ה ת ָֽ ר כ ָ֣ ם  ֵלאמ ֹ֔ תָּ ַצִ֤ו א  י ַויְּ נִׁ  אד  ַלָֽ
ָ֣ן  בָּ ם־לָּ ב עִׁ ךָ֣ ַיֲעק ֹ֔ דְּ ַמר  ַעבְּ ה אָּ ִ֑ו כ ִ֤ ֵעׂשָּ לְּ

ה׃ תָּ ָֽ ר ַעד־עָּ ֵאַח  י וָּ תִׁ רְּ  ַגֹ֔

ם  הּוָּ צִ הּוא  ַמראֹותָּ ךְ  :ְואָּ ַלאדִֹני  אְמרוּ ּתֹ  ּכָּ
ו ךְ  :ְלֵעׂשָּ ךָּ ַיֲעקֹב  ּכָּ ַמר ַעְבּדְ י  –אָּ ְרּתִ  ֵאֶצלּגַ
ן  בָּ ילָּ ְבּתִ יוַעד  ְוִהְתַעּכַ  .ַעְכׁשָּ

ִ֑ה  ו  חָּ פְּ שִׁ ֶָ֣בד וְּ ֶע אן וְּ ֹור צ   ֹור ַוֲחמֹ֔ י  שָ֣ י־לִׁ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ן  צ א־ֵח  מְּ י לִׁ ֹ֔ נִׁ אד  ָ֣יד ַלָֽ ַהגִׁ ה  לְּ חָּ לְּ ֶָֽאשְּ וָּ

ֵעיֶנָֽיך׃  בְּ

י ּתִ ַכׁשְ ִרים רָּ וָּ ִדים ,צֹאן ,ֲחמֹוִרים ,ׁשְ  ֲעבָּ
חֹות פָּ י ,ּוׁשְ ַלְחּתִ לִ  ְוׁשָּ ר  ִחיםיׁשְ  ֶאת ֶזהְלַסּפֵ

ֵעיֶניךָּ   .ַלאדִֹני ִלְמצֹא ֵחן ּבְ
ִ֤אנו  ז * ר בָּ ב ֵלאמ ִ֑ ל־ַיֲעק   ים ֶאָֽ כִֹׁ֔ אָּ בו  ַהַמלְּ ש ֹ֨ ַויָּ

ךֹ֔  אתְּ ָֽ רָּ קְּ ֵלְָ֣ך לִׁ ַגם  ה  ו וְּ יך  ֶאל־ֵעׂשָֹּ֔ חִֹׁ֨ ֶאל־אָּ
ֹו׃ מָֽ יש עִׁ ֹות אִׁ  ַבע־ֵמאֵ֥ ַארְּ  וְּ

לִ  ְ ְזרוּ  ִחיםיַהׁשּ ְמרוּ ַיֲעקֹב  לאֶ  חָּ אנּו  :ְואָּ ּבָּ
ולְ  ִחיךָּ ֵעׂשָּ אְתךָּ וֹ ה הּואְוַגם , אָּ ִלְפּגֹוׁש  ֵלְך ִלְקרָּ

ע ֵמאֹות ִאישׁ  ֵיׁש ִאּתוֹ וְ , ךָּ אֹוְת   .ַאְרּבַ
ַחץ  ח  ֹו ַוַיַּ֜ ֶָ֣צר לִ֑ ד ַוֵי א   ב מְּ א ַיֲעק ִ֛ ירָּ  ַויִׁ

אן  ֶאת־ַהצ   ֹו וְּ ת  ָ֣ם ֲאֶשר־אִׁ עָּ ֶאת־הָּ
ֹות׃ ֵנֵ֥י ַמֲחנָֽ שְּ ים לִׁ ַמלִׁ  ַהגְּ ר וְּ ִ֛ קָּ ֶאת־ַהבָּ  וְּ

ַחד  יוְ  ְמאֹודַיֲעקֹב ּפָּ הּוא  שׁ ִהְרּגִ הׁשֶ רָּ צָּ הּוא  ,ּבְ
ק ם  ִחּלֵ עָּ ר שֶׁ ֶאת הָּ קָּ ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָּ

ֵני ַמֲחנֹות ים ִלׁשְ ַמּלִ  .ְוַהּגְ
אֶמר ט  ִ֛ו ַוי ִּ֕ ֹוא ֵעׂשָּ ם־יָּבֵ֥ ת  ֶאל־ַהַמֲחֶנֵ֥ה אִׁ ַאַח  הָּ

ר  אָּ  שְּ ִ֛ה ַהַמֲחֶנֵ֥ה ַהנִׁ יָּ הָּ ִ֑הו וְּ כָּ הִׁ ה׃וְּ ָֽ ֵליטָּ פְּ  לִׁ
ַמרוְ  ו  :אָּ דַמֲחֶנה לְ ִאם יָּבֹוא ֵעׂשָּ  אֹותוֹ  הְוַיכֶּ  ֶאחָּ
ֲחֶנה  – ר שֶׁ ַהּמַ אָּ ׁשְ  .ֵצלִיּנָּ ּנִ

י ַוי ֮  י * ם ֵואֹלֵה  הָֹּ֔ רָּ י ַאבְּ ָ֣ בִׁ ב  ֱאֹלֵהי  אָּ אֶמר֮ ַיֲעק 
וב  י ש  ֵמָ֣ר ֵאַל  א  ה הָּ הוִָּ֞ ִ֑ק יְּ חָּ צְּ י יִׁ ָ֣ בִׁ אָּ

ך   תְּ מֹוַלדְּ ךִ֛ ולְּ צְּ ַארְּ ְך׃לְּ ָֽ מָּ ה עִׁ יבָּ ֵ֥ ֵאיטִׁ  וְּ

ַמרַיֲעקֹב  ִבי : אָּ ם ֵואלֵֹהי אָּ הָּ ִבי ַאְברָּ ֱאלֵֹהי אָּ
ק  ַמר ִלי 'ה –ִיְצחָּ אָּ ךָּ  ֲחזֹור ׁשֶ ְלַאְרְצךָּ ּוְלמֹוַלְדּתְ

 .ךָּ לְ ְוֵאיִטיב 
ת  יא  ֱָ֣אֶמֹ֔ ל־הָּ כׇּ ים  ומִׁ דִׁ ֲחסָּ ל ַהָֽ כ ִ֤ י מִׁ תִׁ נְּ ט ַּ֜ קָּ

י  ָ֣ ֶדִ֑ך כִׁ יתָּ ֶאת־ַעבְּ ׂשִׁ  ר עָּ י ֲאֶשֵ֥ לִׁ  ַמקְּ בְּ
י  יתִׁ יִׁ  ה הָּ ֵ֥ ַעתָּ ה וְּ ן ַהֶזֹ֔ ֵדָ֣ י  ֶאת־ַהַירְּ תִׁ רְּ ַבֹ֨ עָּ

ֹות׃ ֵנֵ֥י ַמֲחנָֽ שְּ  לִׁ

ט י וֹ קָּ אּוי ִמ ְנּתִ ְהיֹות רָּ ל ֶאתּלִ ל ְלַקּבֵ ִדים  ּכָּ ַהֲחסָּ
ל  ְוֶאת יתָּ שֶׁ  ַהּטֹובֹותּכָּ ׂשִ ךָּ עָּ ֲהֵרי, ְלַעְבּדְ  ׁשֶ

ן ַהזֶּה  י ֶאת ַהיְַּרּדֵ ַבְרּתִ יו – ַמְקִלי ִעם ַרקעָּ  ְוַעְכׁשָּ
ֵני ַמֲחנֹות  ִנְהֵייִתי ֵלִמיםׁשְ  .ׁשְ

א  יב  ֵרִ֤ י־יָּ ָֽ ִ֑ו כִׁ ָ֣ד ֵעׂשָּ ַי י מִׁ חִׁ  ֵ֥ד אָּ ַי ִ֛א מִׁ י נָּ נִׁ יֵלֵ֥ ַהצִׁ
ים׃ ָֽ נִׁ ם ַעל־בָּ י ֵא  נִׁ ַכֹ֔ הִׁ ֹוא וְּ ֹו ֶפן־יָּבָ֣ תֹ֔ י  א  כִׁ נ  ָֽ  אָּ

יֵלִני  הַהּצִ ׁשָּ ַבּקָּ ִחי  ּבְ ו –ִמיַּד אָּ י , ִמיַּד ֵעׂשָּ  ֲאִניּכִ
ּנוּ  ֹוֵחדפּ  ּלֹא  ,ִמּמֶ נוּ  הְוַיכֶּ יָּבֹוא ׁשֶ ֶאת  אֹותָּ

הֹות ִאּמָּ ִנים הָּ  .ִעם ַהּבָּ
ָ֣ה יג  ַאתָּ תָּ  וְּ רְּ ַמֹ֔ ב אָּ יב ֵהיֵטֵ֥ ְִ֑ך ֵאיטִׁ  מָּ י עִׁ ִ֤ תִׁ ַׂשמְּ  וְּ

ֲעך   ת־ַזרְּ ֹול ֶאָֽ חָ֣ ם כְּ ר ַהיָֹּ֔ ר ֲאֶשֵ֥ ֵפ  סָּ  ל א־יִׁ
ב׃  ֵמר ָֽ

ַמְרּתָּ  ה אָּ ה ,ְלךְ ֵאיִטיב  :ְוַאּתָּ ֶאת  ְוַאְרּבֶ
ֶאיךָּ  ֵפר ֵמרּלֹ שֶׁ  – חֹול ַהיָּּםמֹו כְּ  ֶצֱאצָּ  .בוֹ א ִיּסָּ

ן־ַהבָּ א  יד שני ח מִׁ ַקִ֞ וא ַויִׁ ה ַההִ֑ לָּ ָ֣יְּ ם ַבַל ֵֶ֥לן שָּ  ַויָּ
יו׃ ָֽ חִׁ ו אָּ ֵ֥ ֵעׂשָּ ה לְּ חָּ  נְּ ֹו מִׁ יָּדִ֛  בְּ

ןיָּ הּוא  ה ַההּוא ׁשַ ְילָּ ּלַ ם ּבַ ְרכּוׁש הָּ מֵ ַקח ְולָּ , ׁשָּ
יָּדֹו  ּבְ ֵתת ׁשֶ הלָּ נָּ ִחיו ַמּתָּ ו אָּ  .ְלֵעׂשָּ

ים  טו  ֵ֥ ֵחלִׁ ים רְּ ִ֑ רִׁ ים ֶעׂשְּ יָּשִׁ  ם ותְּ יִׁ אַתֹ֔ ָ֣ים מָּ זִׁ עִׁ
ים׃ ָֽ רִׁ ים ֶעׂשְּ ֵ֥ ֵאילִׁ ם וְּ יִׁ אַת   מָּ

אַתִים  יםמָּ ִרים  ,ִעזִּ יםּתְ ֶעׂשְ אַתִים , יָּׁשִ יםמָּ ׂשִ בָּ  ּכְ
ִרים וְ   .ֵאיִליםֶעׂשְ

ֹות  טז  רִ֤ ִ֑ים פָּ ֹלשִׁ ם שְּ ֵניֶה  ֹות ובְּ יקִ֛ ים ֵמינִׁ ַמלִׁ  ים גְּ לֹוׁשִ ים ׁשְ ַמּלִ ִעים , ֵניֶהםבְּ ִעם  ְנֵקבֹותּגְ ַאְרּבָּ
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ים  ֹ֔ רִׁ ָ֣ת ֶעׂשְּ נ  ה ֲאת  ֹ֔ רָּ ים ֲעׂשָּ ָ֣ רִׁ ים  ופָּ עִׁ בָּ ַארְּ
ה׃ ָֽ רָּ ם ֲעׂשָּ יָּרִׁ   ַועְּ

רֹות  ה וַ ּפָּ רָּ ִרים , ִריםּפָּ ֲעׂשָּ הוַ ת וֹ נוֹ ֲאתֶעׂשְ רָּ  ֲעׂשָּ
 .ֲחמֹוִרים ְצִעיִרים

יו ֵעֵֶ֥דר  יז  ֹ֔ דָּ ַיד־ֲעבָּ ֵתן  בְּ ֹו ַויִׁ ַבדִ֑ ֵע ֶדר לְּ
ֶרַָ֣וח  י וְּ ַנֹ֔ פָּ ו לְּ רָ֣ בְּ יו  עִׁ דָּ ִ֤י אֶמר ֶאל־ֲעבָּ ַו

ֶדר׃ ין ֵעָֽ ין ֵע ֶדר וֵבֵ֥ ימו ֵבֵ֥ ׂשִֹׁ֔  תָּ

ַתן יו  הּוא נָּ דָּ ַיד ֲעבָּ ל ּבְ דֵעֶדר ּכָּ ִנְפרָּ ַמרוְ , ּבְ  אָּ
יולַ  דָּ ימּו  :ֲעבָּ ַני ְוׂשִ ין ֶרַוח ִעְברּו ְלפָּ ל ּבֵ ֵעֶדר ּכָּ
 !ֵעֶדרוְ 

ו  יח  ַצֵ֥ ָ֣ו ַויְּ ךִ֞ ֵעׂשָּ גׇּשְּ פְּ ָֽ י יִׁ ָ֣ ר כִׁ ֹון ֵלאמ ִ֑ אש  רִׁ ֶאת־הָּ
ָ֣נָּה  אָּ ה  וְּ תָּ י־ַאֹ֨ מִׁ ר לְּ ך  ֵלאמ ֹ֔ לְּ ֵאָֽ י ושְּ חִׁ  אָּ

ֶנָֽיך׃ פָּ ֶלה לְּ י ֵאֵ֥ מִׁ  ְך ולְּ  ֵתֵלֹ֔

ִראׁשֹון  הּוָּ צִ הּוא  ַמרֶאת הָּ ִחי שֶׁ כְּ  :ְואָּ ו אָּ ֵעׂשָּ
אַ ךָּ ְפגֹוׁש אֹוְת יִ  ל: ךָּ אֹוְת  לְוִיׁשְ ה  ׁשֶ  ןּוְלאָּ ִמי ַאּתָּ

ה הֹוֵלךְ  ל ַאּתָּ הִמי  ְוׁשֶ ֵאּלֶ ִרים הָּ ֲעדָּ ֶניךָּ  הָּ פָּ ּלְ  ?ׁשֶ
וא   יט  ה הִׁ ֵ֥ חָּ נְּ ב מִׁ ַיֲעק ֹ֔ ךָ֣ לְּ דְּ ַעבְּ תָּ  לְּ ַמרְּ ָֽ אָּ וְּ

וא  ֵנֵ֥ה ַגם־ה  הִׁ ִ֑ו וְּ ֵעׂשָּ י לְּ נִׁ  ה ַלאד  לוחָֹּ֔ שְּ
ינו׃  ַאֲחֵרָֽ

ל: ּתֹאַמר ךָּ ַיֲעקֹב ֲאִני ׁשֶ ה ְוזֹאת, ַעְבּדְ נָּ  ַמּתָּ
לֹוחַ  ִמׁשְ ו ּבְ ם הּוא גַּ  ַיֲעקֹבוְ , ַלאדִֹני ְלֵעׂשָּ
 .ַאֲחֵרינוּ 

ֵ֚ם  כ  י ַג ישִֹׁ֔ לִׁ ֵ֚ם ֶאת־ַהשְּ י ַג ָ֣ם ֶאת־ַהֵשנִׁ  ו ַג ַצִ֞ ַויְּ
ים  רִׁ  ֲעדָּ י הָּ ים ַאֲחֵרֵ֥ כִֹׁ֔ לְּ ל־ַהה ָ֣ ֶאת־כׇּ
ו  ון ֶאל־ֵעׂשָֹּ֔ רָ֣ ַדבְּ ִ֤ר ַהֶזה  תְּ בָּ ר ַכדָּ ֵלאמ ִ֑

ֹו׃ תָֽ ַצֲאֶכ ם א  מ   בְּ

ה ם ֶאת  הּוא ִצּוָּ ם ֶאת ּגַ י ּגַ ִליׁשִ ְ ם ֶאת ַהׁשּ ִני ּגַ ֵ ַהׁשּ
ל ַהה ִרים וֹ ּכָּ ֲעדָּ ַמרְלִכים ַאֲחֵרי הָּ ר ַהזֶּה  :ְואָּ בָּ ּדָּ ּכַ
רּו  ַדּבְ ו לְ ּתְ ׁשוּ ֵעׂשָּ ְפּגְ ּתִ ׁשֶ  .אֹותוֹ  ּכְ

ב ַאֲחֵרִ֑ינו  כא  ךֵ֥ ַיֲעק   דְּ ִ֛ה ַעבְּ ֵנ ם הִׁ ם ַג  ֶתִּ֕ ַוֲאַמרְּ
יו  נָּ  ָ֣ה פָּ רָּ ר ֲאַכפְּ ַמִ֞ י־אָּ ָֽ ֶלֶָ֣כת כִׁ ה  ַהה  חָּ נְּ ַבמִׁ

א  ֵ֥ שָּ י יִׁ יו אוַל  נָֹּ֔ ֶאָ֣ה פָּ ֲחֵרי־ֵכן  ֶארְּ ַאָֽ י וְּ נָֹּ֔ פָּ לְּ
ָֽי׃ נָּ  פָּ

ךָּ ַיֲעקֹב  :ְוֹתאְמרוּ  ם ַעְבּדְ י  ,ַאֲחֵרינוּ  הּוא ִהּנֵהּגַ ּכִ
ַמר  ה ַפיֵּס אֹותוֹ אֲ אָּ נָּ ּתָּ ּמַ ּמּוֵבאת ּבַ ַני ׁשֶ  ְלפָּ

יוְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְרֶאה ֶאת ּפָּ  ְך ֶאתאּוַלי , נָּ ל ּכָּ  ְיַקּבֵ
נַ  צֹוןי ּפָּ רָּ  .ּבְ

ן  כב  ֵ֥ וא לָּ הִ֛ ִ֑יו וְּ נָּ ה ַעל־פָּ חָּ  נְּ ר ַהמִׁ ַוַתֲעב ֵ֥
ַמֲחֶנָֽה׃ וא ַבָֽ ה־ַהה  לָּ יְּ  ַבַלָֽ

נָּה ּתָּ ה ַהּמַ ְברָּ יו עָּ נָּ ןְוהּוא  ְלפָּ ה ַההּוא  יָּׁשַ ְילָּ ּלַ ּבַ
ֲחֶנה ּמַ  .ּבַ

ת    ש   ר  ק פ   ֲאב  מ    ה 
ם כג  ַָּ֣֧קׇּ יו  ׀  ַויָּ ֵתִ֤י נָּשָּ ח ֶאת־שְּ ַקִ֞ וא ַויִׁ ה ה  לָּ ָ֣יְּ ַבַל

ר  ׂשָּ  ד עָּ ֶאת־ַאַחֵ֥ יו וְּ תָֹּ֔ ח  פְּ ֵתָ֣י שִׁ ֶאת־שְּ וְּ
ק׃ ר ַיב ָֽ ת ַמֲעַבֵ֥ ר ֵא  ַַֽיֲעב ֹ֔ יו ַוָֽ ִ֑ דָּ לָּ  יְּ

ה הּוא  ְילָּ ּלַ ם ּבַ יו לָּ וְ  ַההּואקָּ ׁשָּ י נָּ ּתֵ ַקח ֶאת ׁשְ
ְפח י ׁשִ ּתֵ ר וֹ ְוֶאת ׁשְ ׂשָּ יו ְוֶאת ַאַחד עָּ יו תָּ דָּ ְילָּ

ֲעַבר ֶאתר בַ עָּ וְ  ַנַחלשֶׁ  ַהּמַ  .קוֹ ַיבּ  ּבְ
ר  כד  ַַֽיֲעֵב  ִַ֑חל ַוָֽ ם ֶאת־ַהנָּ ֵר  ם ַוַיֲעבִׁ ֵחֹ֔ קָּ ַויִֹׁ֨

ֹו׃  ֶאת־ֲאֶשר־לָֽ
ם ַקח אֹותָּ ַחל אֹותָּ  ירבִ עֱ הֶ וְ  הּוא לָּ ם ֶאת ַהּנָּ

ְרכּושׁ ֶאת  ְוֶהֱעִביר לּ  הָּ  .וֹ ׁשֶ
ֹו  כה  ַבדִ֑ ב לְּ ר ַיֲעק   ֵתֵ֥ וָּ ֹו ַע ד ַויִׁ מֹ֔ יש  עִׁ ק אִׁ ֵבֵ֥ ַוֵיאָּ

ַחר׃ ָֽ ֹות ַהשָּ  ֲעלֵ֥
ַאר ְלַבּדוֹ  ד וְ , ַיֲעקֹב ִנׁשְ ַעד  ִאּתוֹ  ֶנֱאַבקִאיׁש ֶאחָּ

 ַ  .ַחרֲעלֹות ַהׁשּ
ֹו  כו  ֵרכִ֑ ַכף־יְּ ַג ע בְּ ֹו ַויִׁ ל  לֹ֔ א יָּכ  י ל ִ֤ ָ֣ א כִׁ רְּ ַוַי 

ֵהָֽ  ב בְּ ֶַָּ֣֧רְך ַיֲעק ֹ֔ ַקע  ַכף־ֶי ֹו׃ַוֵתֹ֨ מָֽ ֹו עִׁ ק  בְּ  אָּ
ה הּוא אָּ ֵאינוֹ  רָּ ה, וֹ אֹות חְלַנצֵּ ל וֹ יָּכ ׁשֶ ַכף  ְוִהּכָּ ּבְ
ה, ְיֵרכוֹ  ַכף ֶנַקע ְוַנֲעׂשָּ ֱאַבק ֶיֶרְך ַיֲעקֹב  ּבְ ּנֶ ׁשֶ ּכְ
 .ִאּתוֹ 

אֶמר   כז  ִַ֑חר ַוי ֹ֨ לָּ ה ַהשָּ י עָּ ֵ֥ י כִׁ נִׁ ֵחֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ַשלְּ
י׃ נִׁ ָֽ תָּ ם־ֵבַרכְּ י אִׁ ֵלֲחךֹ֔ כִׁ  א ֲאַשָֽ  ל ָ֣

ַמר ִאישׁ  אָּ ֶלֶכת :הָּ ן ִלי לָּ י  ּתֵ ַ ּכִ הַחר ַהׁשּ לָּ , עָּ
ַמר ן ְלךָּ לֹא  :לוֹ  אָּ א ֶאּתֵ ֵר ִאם  ֶאּלָּ בָּ  .ְך אֹוִתיּתְ

ב׃ כח  ֶמִ֑ך ַוי  אֶמר ַיֲעק ָֽ ַמר ַוי ֵ֥אֶמר ֵאלָּ יו ַמה־שְּ ִ ַמה  :לוֹ  אָּ ַמר לוֹ ? ךָּ ְמ ׁשּ  .ַיֲעקֹב: אָּ
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ךֹ֔  כט  מְּ ר עֹוד  שִׁ ֵמֵ֥ ב  ֵיאָּ א ַיֲָֽעק  אֶמר ל ִ֤ י ַוי   כִׁ 
ים  ִ֛ ם־ֱאֹלהִׁ יתָּ עִׁ רִׁ  י־ׂשָּ ָֽ ֵאִ֑ל כִׁ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ אִׁ

ל׃ ָֽ ים ַותוכָּ ם־ֲאנָּשִׁ  עִׁ  וְּ

ַמר ְמךָּ  :לוֹ  אָּ ֵראלֹא ׁשִ א, ַיֲעקֹב יֹוֵתר ִיּקָּ  ֶאּלָּ
ֵאל רָּ י , ִיׂשְ ִריתָּ ּכִ לֹוַמר  – ׂשָּ ְדּתָּ ּכְ ּבַ קִהְתּכַ ַמֲאבָּ  ּבְ

ךְ ִעם  ים  ַמְלאָּ ׁשִ ְחּתָּ  –ֱאלִֹהים ְוִעם ֲאנָּ  !ְוִנּצַ
ך  ל  ֶמֹ֔ ָ֣א שְּ ה־נָּ ידָּ ָֽ אֶמר  ַהגִׁ ב ַוי ֹ֨ ַאָ֣ל ַיֲעק   שְּ ַויִׁ

ֶרְך  ֵ֥ בָּ י ַויְּ ִ֑ מִׁ שְּ ַאָ֣ל לִׁ שְּ ה ֶז ה תִׁ ֵ֥מָּ אֶמר לָּ ַוי ִּ֕
ם׃ ָֽ ֹו שָּ ת   א 

ַאל ַיֲעקֹב  ַמרׁשָּ ה דַהגֵּ  :ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ  !ךָּ מְ ֶאת שִׁ  ּבְ
ַמר ִמי :לוֹ  אָּ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ּתִ ּמָּ ֵרְך  ?לָּ אֹותֹו ְוהּוא ּבֵ
ם  .ׁשָּ

יֵאִ֑ל  לא שלישי נִׁ ֹום פְּ ק  ם ַהמָּ ב ֵשֵ֥ א ַיֲעק ִ֛ רָּ  קְּ ַויִׁ
י יתִׁ ִ֤ אִׁ י־רָּ ָֽ ים   כִׁ ָ֣ים ֱאֹלהִׁ נִׁ ים פָּ ֹ֔ נִׁ  ֶאל־פָּ

ל ֵצ  נָּ י׃ ַותִׁ ָֽ שִׁ  ַנפְּ

א ַיֲעקֹב  רָּ ִניֵאלקָּ קֹום ּפְ ם ַהּמָּ י, ֶאת ׁשֵ ַמר ּכִ  :אָּ
ִאיִתי  ִנים  ַמְלַאךְ רָּ ִנים ֶאל ּפָּ יֱאלִֹהים ּפָּ ְלּתִ  .ְוִנּצַ

ר  לב  ַב  ר עָּ ֶמש ַכֲאֶשֵ֥ ֹו ַהֶשֹ֔ ח־לָ֣ ַרָֽ זְּ ָֽ ַויִׁ
ֹו׃ ֵרכָֽ ַע ַעל־יְּ ֵל  וא צ  הֵ֥ נוֵאִ֑ל וְּ  ֶאת־פְּ

ֶמׁש  ֶ ה ַהׁשּ ַבר ֶאת כְּ זְָּרחָּ עָּ נוּ ׁשֶ ִניֵאל) ֵאלּפְ  ,(ּפְ
 .ֵלַע ַעל ְיֵרכוֹ וֹ ְוהּוא צ

ָ֣יד  לג  ל ֶאת־גִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ו בְּ לֹ֨ ן ל א־י אכְּ ַעל־ֵכֶ֡
ה  ֶש  ְך ַע ד ַהיָֹ֣ום ַהנָּ ֵרֹ֔ ֲאֶשר  ַעל־ַכָ֣ף ַהיָּ

יד  גִׁ  ב בְּ ֶַָּ֣֧רְך ַיֲעק ֹ֔ ַכף־ֶי ַגע  בְּ י נָּ ִ֤ ִ֑ה כִׁ ַהֶז
ה׃ ֶשָֽ  ַהנָּ

ֵאל ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ֵכן לָּ  רָּ ֵני ִיׂשְ  אֹוְכִליםלֹא ּבְ
ה'ֶאת  ׁשֶ יד ַהּנָּ לֹוַמר – 'ּגִ ַּז ּכְ ֻהז יד ׁשֶ קֹומוֹ  ַהּגִ  ִמּמְ
ף ַהיֵָּּרךְ שֶׁ  י , ַעל ּכַ ִאישׁ ּכִ ה הָּ ַכף  ִהּכָּ ל ְך ֵר יָּּ הַ ּבְ ׁשֶ

ה ׁשֶ ִגיד ַהּנָּ  .ַיֲעקֹב ּבְ
ת    ש   ר  ו פ   ם ֵעש   ה עִׁ יש   גִׁ ְּ פ   ה 

א  א לג ָ֣ו בָֹּ֔ ָ֣ה ֵעׂשָּ ֵנ הִׁ א  וְּ יו ַוַירְּ ב ֵעינָּ  א ַיֲעק ַּ֜ שָֹּ֨ ַויִׁ
ַָ֣חץ  יש ַוַי ִ֑ ֹות אִׁ ע ֵמא  ַבֵ֥ ֹו ַארְּ מִּ֕ עִׁ וְּ
ַע ל  ל וְּ ֵחֹ֔ ַעל־רָּ ה  וְּ ים ַעל־ֵלאָּ דִׁ  לָּ ֶאת־ַהיְּ

ֹות׃ חָֽ פָּ י ַהשְּ ֵתֵ֥  שְּ

טוֹ  ֶאתַיֲעקֹב ֵהִרים  ה , ַמּבָּ אָּ א וְ שֶׁ ְורָּ ו ּבָּ  ִאּתוֹ ֵעׂשָּ
ע ֵמאֹות ִאישׁ  קהּוא , ַאְרּבַ ֶאת  ִלְקבּוצֹות ִחּלֵ

ִדיםַהיְּ  ֵחל  ִעם לָּ ה רָּ יֵלאָּ ּתֵ חֹות ּוׁשְ פָּ ְ  .ַהׁשּ

ן ַויָּ ֶׂשם  ב  ֵדיֶה  ֶאת־ַילְּ ֹות וְּ חִ֛ פָּ ֶאת־ַהשְּ
ים  ֹ֔ נִׁ יהָּ  ַאֲחר  ֶדֹ֨ ילָּ ִ֤ה וִׁ ֶאת־ֵלאָּ ִ֑ה וְּ נָּ אש  ָֽ רִׁ

ים׃ ָֽ נִׁ ף ַאֲחר  ֶאת־יֹוֵס  ל וְּ ֵחֵ֥ ֶאת־רָּ  וְּ

ם חֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן  הּוא ׂשָּ פָּ ְ  ,ִניםוֹ ִראשׁ ֶאת ַהׁשּ
ֶדיהָּ  ה ִוילָּ ֵחל ְוֶאת  ,ֵכן ַאֲחֵריְוֶאת ֵלאָּ ְוֶאת רָּ

 .ַאֲחֵרי ֵכןיֹוֵסף 
ה   ג  צָּ רְּ ַתִ֤חו ַאֹ֨ שְּ ֵניֶהִ֑ם ַויִׁ פְּ ַבָ֣ר לִׁ וא עָּ ה  וְּ

יו׃ ָֽ חִׁ ֹו ַעד־אָּ ת  שְּ ים ַעד־גִׁ מִֹׁ֔ עָּ  ֶשַָ֣בע פְּ
ַבר  ה ִלְפֵניֶהם ַלֲעמֹודְוהּוא עָּ ֲחוָּ ּתַ  לעַ  ְוִהׁשְ

ֶרץהָּ  ִמים ַעד  אָּ עָּ ַבע ּפְ שׁ נִּ שֶׁ ׁשֶ ִחיולְ  ּגַ  .אָּ
אתֹו   ד  רָּ קְּ ִ֤ו לִׁ ץ ֵעׂשָּ רׇּ ל ַויָֹּ֨ פ ֵ֥ הו ַויִׁ ֵקֹ֔ ַחבְּ ַֽיְּ ַוָֽ

ו׃ כָֽ בְּ ׄהׄו ַויִׁ ֵקִ֑ׄ שָּׄ ׄ יִׁ ו ַוׄ ארָּ   ַעל־ַצוָּ
ו  ץ ֵעׂשָּ אתוֹ רָּ ַפלאֹות קִחבֵּ , ִלְקרָּ ארוֹ ַעל  ֹו ְונָּ  ַצּוָּ

ק אֹותוֹ  ֵ כוּ  ,ְוִנׁשּ  .ְוֵהם ּבָּ
ים   ה  א ֶאת־ַהנָּשִׁ ִַּ֤֧רְּ יו ַוַי ָ֣א ֶאת־ֵעינָּ  שָּ ַויִׁ

ים ַוי  אֶמר  ֹ֔ דִׁ לָּ ֶאת־ַהיְּ ְִ֑ך וְּ י־ֵאֶָ֣לה לָּ מִׁ
ים  ֵַֽ֥ן ֱאֹלהִׁ  ַנ ים ֲאֶשר־חָּ ִּ֕ דִׁ לָּ ר ַהיְּ ַוי אַמִּ֕

ך׃ ֶדָֽ  ֶאת־ַעבְּ

טֹו ֶאת  הּוא ֵהִרים הַמּבָּ אָּ ים ְוֶאת  ְורָּ ׁשִ ֶאת ַהּנָּ
ִדים ַהיְּ  ַמרוְ לָּ ה יִמ  :אָּ ַמר ?ֲעבּוְרךָּ  ֵאּלֶ  :לוֹ  אָּ

ה  ִדים ַהיְּ ֵאּלֶ ַתןֱאלִֹהים שֶׁ לָּ ַחְסּדוֹ  נָּ  .ךָּ ְלַעְבּדְ  ּבְ

ָּ  ו  רביעי ן ַג שְּ ֹות ַותִׁ חִ֛ פָּ נָּה ַהשְּ ן ֵהֵ֥ ֵדיֶה  ַילְּ ָּ׃ וְּ ין ַתֲחֶוָֽ שְּ ָֽ חֹות ְוַיְלֵדיֶהן  ַותִׁ פָּ ְ שׁ נִ ַהׁשּ ֲחווּ ּו ּגְ ּתַ  .ְוִהׁשְ
ר  ז  ַאַח  ו וְּ ַתֲחוִ֑ שְּ ָֽ יהָּ ַויִׁ ֶד  ילָּ ִ֛ה וִׁ ַג ש ַגם־ֵלאָּ ַותִׁ

ו׃ ַתֲחוָֽ שְּ ָֽ ל ַויִׁ ֵח  רָּ ַגֵ֥ש יֹוֵסִ֛ף וְּ  נִׁ
ה  ם ֵלאָּ ֶדיהָּ וִ ּגַ שׁ נִ  ילָּ ֲחווּ ּו ּגְ ּתַ ךְ ְוַאַחר , ְוִהׁשְ  ּכָּ

ׁשוּ  ֵחל  ִנּגְ ֲחווּ יֹוֵסף ְורָּ ּתַ  .ְוִהׁשְ
ל־ַהַמֲחֶנֵ֥ה ַהֶז ה ֲאֶשָ֣ר  ח  ךִ֛ כׇּ י לְּ ֵ֥ אֶמר מִׁ ַמרַוי ִּ֕ ֲחֶנה ַהזֶּה  ַמה :לוֹ  אָּ ל ַהּמַ ךָּ ּכָּ ּלְ גַ שֶׁ ׁשֶ י ּפָּ ּתִ ׁשְ
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י׃ ָֽ נִׁ ֵעיֵנֵ֥י ֲאד  ן בְּ צ א־ֵח  מְּ אֶמר לִׁ י ַוי ִּ֕ תִׁ ִ֑שְּ גָּ ֶרךְ  פָּ ּדֶ ַמר? ּבַ ֵעיֵני  :לוֹ  אָּ  !ֲאדֹוִניִלְמצֹא ֵחן ּבְ
ך   ט  י לְּ ֵ֥ הִׁ י יְּ חִִּׁ֕ ִ֑ב אָּ ָ֣י רָּ ו ֶיש־לִׁ ַוי ֵ֥אֶמר ֵעׂשָּ 

ְך׃ ָֽ  ֲאֶשר־לָּ
ַמר ו אָּ ִחי ,הַהְרבֵּ ׁש ִלי יֵ  :ֵעׂשָּ ךָּ  – אָּ ּלְ ְהֶיה ׁשֶ יִּ  ׁשֶ

ְרכּושׁ  יֵּשׁ  הָּ  !ְלךָּ  ׁשֶ
י ֵחן   י  ִ֤אתִׁ צָּ א מָּ ם־נָֹּ֨ ב ַאל־נָּא  אִׁ ַוי ָ֣אֶמר ַיֲעק  

ן  י ַעל־ֵכִ֞ ָ֣ י כִׁ ִ֑ דִׁ יָּ י מִׁ תִׁ  חָּ נְּ ֵ֥ מִׁ תָּ ַקחְּ לָּ יך וְּ ֵעיֶנֹ֔ בְּ
ים  ֵנֵ֥י ֱאֹלהִׁ  ת פְּ א ִ֛ רְּ יך כִׁ ֶנ  י פָּ יתִׁ ָ֣ אִׁ רָּ

י׃ נִׁ ֵצָֽ רְּ  ַותִׁ

ַמר ה  :ַיֲעקֹב אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ךְ ַאל ּבְ ִאם  !ּתֹאַמר ּכָּ
ֵעיֶניךָּ  אִתי ֵחן ּבְ צָּ ה מָּ ׁשָּ ַבּקָּ ִתיַקח ּבְ נָּ  ֶאת ַמּתְ

ֵני שֶׁ  ,ִמיִָּּדי יִמּפְ ְלּתִ ֶניךָּ  ֶאת ִהְקּבַ מֹו ּפָּ ּכְ
יִלים ְקּבִ ּמַ ֵני ֱאלִֹהים ׁשֶ ל, ּפְ צֹון אֹוִתי ּוְתַקּבֵ רָּ  .ּבְ

ְך  יא  ָ֣את לָֹּ֔ בָּ י  ֲאֶשָ֣ר ה  תִׁ כָּ רְּ ִ֤א ֶאת־בִׁ ַקח־נָּ
י  ֵַֽ֥נִׁ י־ַחַנ ָֽ ל כִׁ י־כ ִ֑ י ֶיש־לִׁ ָ֣ כִׁ ים וְּ ֱאֹלהִׁ 

ח׃ ָֽ קָּ ֹו ַויִׁ ַצר־ב  פְּ  ַויִׁ

ה ַקח  ׁשָּ ַבּקָּ ִתיַמּתְ ֶאת ּבְ הוּ השֶׁ  נָּ י  ְלךָּ  ְבאָּ ּכִ
ַחְסּדוֹ  ִלי ֶהֱעִניקֱאלִֹהים  יק לְ ׁש ִלי ְויֵ  ּבְ לַמְסּפִ  כָּ

ַכי ַקח, ּבוֹ  הּוא ִהְפִציר !ְצרָּ  .ְוהּוא לָּ
ה  יב  ֵנֵלִ֑כָּ ָ֣ה וְּ עָּ סְּ ך׃ַוי  אֶמר נִׁ ֶדָֽ ֶנגְּ כָּ ה לְּ ֵאלְּ ַמר וְּ ו אָּ ע :ֵעׂשָּ  .ְליְָּדךָּ  ְוֵאֶלךְ  ,ְוֵנֵלךְ  ִנּסַ
ים  יג  ָ֣ דִׁ לָּ י־ַהיְּ ָֽ ַע  כִׁ ֵדֹ֨ ִ֤י י  נִׁ יו ֲאד  ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָּ 

ִ֑י  לָּ ֹות עָּ לָ֣ ר עָּ קָּ  ַהבָּ אן וְּ ַהצ ֵ֥ ים וְּ ַרכִֹׁ֔
אן׃ ל־ַהצ ָֽ תו כׇּ ֵמ  ד וָּ קום  יָֹ֣ום ֶאחָֹּ֔ פָּ  ודְּ

ַמר ִדיםֵדַע וֹ יֲאדֹוִני  :לוֹ  אָּ לָּ ַהיְּ ים ׁשֶ ְוַהּצֹאן  ֲחלּוׁשִ
ר  קָּ ַליְוַהּבָּ םוֹ ְלה יֹוְנִקים ְועָּ  ְרזוּ ְיזָּ  ְוִאם ,ִבילָּ

ְך  םאֹותָּ  ֶמׁשֶ דּבְ ל ַהּצֹאן יֹום ֶאחָּ  .יָּמּות ּכָּ
י  יד  ִ֞ ֹו ַוֲאנִׁ דִ֑ ָ֣י ַעבְּ ֵנ פְּ נִׁ י לִׁ ֵ֥א ֲאד  ר־נָּ ַיֲעבׇּ

ִ֤ה  אכָּ לָּ ֶגל ַהמְּ ֶרֹ֨ י לְּ טִׁ  אִׁ ָ֣ה לְּ ֲהלָּ נָּ תְּ ֶאָֽ
ים ַעִ֛ד  ֹ֔ דִׁ לָּ ֶגל ַהיְּ ֶרָ֣ ַני  ולְּ פָּ ֲאֶשר־לְּ

ה׃ ירָּ ָֽ י ֵׂשעִׁ נִׁ  א ֶאל־ֲאד  ב ֵ֥  ֲאֶשר־אָּ

ה ׁשָּ ַבּקָּ  אֹוִבילר ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ַיֲעבוֹ ֲאדֹוִני , ּבְ
ה  ִפי צֹוֶרךְ כְּ ט ְלאַ ֶאת ַעְצִמי  אכָּ לָּ ֶלת ַהּמְ ּטֶ ַהּמֻ

ַלי ִדיםַהיְּ  ִפי צֹוֶרךְ כְ וּ  עָּ בשֶׁ ַעד , לָּ א ֶאל וֹ אָּ
ִעירֲאדֹוִני   .ְלׂשֵ

עָּ ם  טו  ן־הָּ ךֹ֔ מִׁ מְּ ָ֣א עִׁ יגָּה־נָּ ָֽ ו ַאצִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֵעׂשָֹּ֔
ן  א־ֵח  צָּ ה ֶאמְּ ה ֶזֹ֔ ָ֣מָּ אֶמר  לָּ י ַוי ֹ֨ ִ֑ תִׁ ֲאֶשָ֣ר אִׁ

י׃ ָֽ נִׁ ֵעיֵנֵ֥י ֲאד   בְּ

ַמר ו אָּ ִאיר  :ֵעׂשָּ ךָּ ַאׁשְ ים ִאּתְ ׁשִ ֲאנָּ ישֶׁ  ֵמהָּ , ִאּתִ
ַמר ם :לוֹ  אָּ ה  ְלׁשֵ א ?ִליחּוץ נָּ  ֶזהמָּ ֶאְמצָּ י ִלי ׁשֶ  ּדַ

ֵעיֵני   !ֲאדֹוִניֵחן ּבְ
ה׃ַויָּ֩  טז  ירָּ ָֽ ֹו ֵׂשעִׁ כ  ַדרְּ ִ֛ו לְּ וא ֵעׂשָּ ֹום ַההֵ֥ ב֩ ַביֹ֨ ו  שׇּ ַזרֵעׂשָּ יֹּום ַההּוא ְלַדְרּכֹו  חָּ ִעירלְ ּבַ  .ׂשֵ
ת  יז  ִ֑יִׁ ֹו בָּ ֵֶ֥בן ל  ה ַויִׁ תָּ כ ֹ֔ ַסָ֣ע ס  ב  נָּ ַיֲָֽעק  וְּ

ת  כ ֹ֔ ָ֣ה ס  ׂשָּ הו  עָּ ֵנֹ֨ קְּ מִׁ א ולְּ ֵ֥ רָּ ַעל־ֵכִ֛ן קָּ
ֹות׃ ס כָֽ ֹום ס  ק   ֵשם־ַהמָּ

ַסע  ההּוא , 'ֻסּכֹת'לְ ְוַיֲעקֹב נָּ נָּ ִיתלֹו  ּבָּ  ּבַ
יולְ וּ  ה ֻסכּ  ֶבֱהמֹותָּ ׂשָּ א  הּואֵכן לָּ , תוֹ עָּ רָּ  ֶאתקָּ

קֹום  ם ַהּמָּ  .ֻסּכֹות –ַההּוא ׁשֵ
ֶאֶָ֣רץ  יח  ם ֲאֶשר  בְּ ֶכ  ָ֣יר שְּ ם עִׁ ֵלַּ֜ ב שָּ ב א֩ ַיֲעק ֹ֨ ַויָּ

ַען  ַנֹ֔ ֵנֵ֥י כְּ ִ֑ם ַויִׁ ַחן ֶאת־פְּ ן ֲארָּ ַפַדָ֣ ֹו מִׁ א  ב  בְּ
יר׃ ָֽ עִׁ  הָּ

א  לֹוםַיֲעקֹב ּבָּ ׁשָּ ִעיר ּבְ ל לָּ ֶכם  ׁשֶ ֶאֶרץ שֶׁ ׁשְ ּבְ
ַנַען ב, ּכְ םוֹ ּבְ ן ֲארָּ ּדַ ה, אֹו ִמּפַ נָּ  ִלְפֵני ְוהּוא חָּ
ִעיר  .הָּ

ם   יט  ה־שָּ ָֽטָּ ה ֲאֶשִ֤ר נָּ ֶד  ת ַהשָּ ַקָ֣ ֶקן ֶאת־ֶחלְּ ַויִַּׁ֜
ֵ֥ד ַי ֹו מִׁ ֳהלֹ֔ ה  אׇּ ֵמאָּ  ֶכִ֑ם בְּ י שְּ ָ֣ ֹור ֲאבִׁ ֵנָֽי־ֲחמ  בְּ
ה׃ ָֽ יטָּ ׂשִׁ  קְּ

נָּה ֶכם  הּוא קָּ ֵני ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ ֶאת ֶחְלַקת ִמּבְ
ֶדה  ָּ הּואַהׂשּ ם  ֵהִקים ׁשֶ ֳהלֹו  ֶאתׁשָּ מּוַרת אָּ ּתְ
ה  יםֵמאָּ ׂשִ בָּ יֹות ּכְ  .ׂשֵ

י  כ  ל ֱאֹלֵהֵ֥ ֹו ֵא  א־לֹ֔ רָּ קְּ ֵבִַ֑ח ַויִֹׁ֨ זְּ ם מִׁ ַוַיֶצב־שָּ 
ל׃ ס ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

חַ  הּוא ֵהִקים ם ִמְזּבֵ ַבד ,ׁשָּ יו ְועָּ לָּ ֱאלֵֹהי  ְלֵאל עָּ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

 
ת    חמישי ש   ר  ה פ   ינ   ד ִׁ

ה  א לד דָּ  ר יָּלְּ ה ֲאֶשֵ֥ ינָּה  ַבת־ֵלאָֹּ֔ הּדִ ַוֵתֵצִ֤א דִׁ ת הַ  ,ינָּ ה ְלַיֲעקֹבלֵּ שֶׁ ּבַ ה יְָּלדָּ ה  ,אָּ יְָּצאָּ
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ֶרץ׃ ָֽ אָּ נֵֹ֥ות הָּ בְּ ֹות בִׁ א  רְּ ב לִׁ ַיֲעק ִ֑ ֶרץ ֶאתׁש וֹ ִלְפגּ  לְּ אָּ נֹות הָּ  .ּבְ
ָ֣יא  ב  ׂשִׁ וִׁ י נְּ ֹור ַהחִׁ ֶכ ם ֶבן־ֲחמִ֛ ּה שְּ תַָּּ֜ א א  רְּ ַוַיֹ֨

׃ ַעֶנָֽהָּ ּה ַויְּ תָּ  ַכֵ֥ב א  שְּ ִּ֛ה ַויִׁ תָּ ח א  ַקֵ֥ ִֶ֑רץ ַויִׁ אָּ  הָּ
ֶרץ אָּ יא הָּ י ְנׂשִ ן ֲחמֹור ַהִחּוִ ֶכם ּבֶ ה ׁשְ אָּ הּ  רָּ , אֹותָּ

ַטף הּ וֹ א חָּ ּה , תָּ ַכב ִאּתָּ הׁשָּ הּ וֹ א ְוִעּנָּ  .תָּ
ב ַוֶיֱָֽאַהב   ג  ת־ַיֲעק ִ֑ ינָּ ה ַבָֽ דִׁ ֹו בְּ שֹ֔ ַבָ֣ק ַנפְּ דְּ ַותִׁ

׃ ָֽ ַנֲערָּ ר ַעל־ֵלֵ֥ב ַהָֽ ַדֵב  ֹ֔ ַויְּ ַנֲערָּ  ֶאת־ַהָֽ
הַנְפׁשֹו  ְבקָּ ת ַיֲעקֹב ּדָּ ה ּבַ ִדינָּ ֵהב , ּבְ ְוהּוא ִהְתאָּ
ה ֲערָּ ּנַ ר ,ּבַ הּ  ֶאת ֹותצּ ַר לְ ּה ּתָּ ִא  ְוִדּבֵ  .ִלּבָּ

ר  ד  יו ֵלאמ ִ֑ בִׁ  ֹור אָּ ם ֶאל־ֲחמֵ֥ ֶכֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר שְּ
ה׃ ָֽ שָּ אִׁ ה ַהז  את לְּ ֵ֥ דָּ י ֶאת־ַהַילְּ ִ֛ ח־לִׁ  ַקָֽ

ַמר ֶכם  אָּ ִביולַ ׁשְ ה  :ֲחמֹור אָּ ַקח ִלי ֶאת ַהיְַּלּדָּ
ה ָּ  !ַהזֹּאת ְלִאׁשּ

ֹו  ה  תֹ֔ ָ֣ה בִׁ ינָּ ֵמא  ֶאת־דִׁ י טִׁ ִ֤ ע כִׁ ַמ  ב שָּ ַיֲעק ָ֣ וְּ
יֵ֥ו  ִ֛יו הָּ נָּ ש ובָּ ֵ֥ ֶהֱחרִׁ ֶדִ֑ה וְּ ֵנ הו ַבשָּ קְּ ֶאת־מִׁ

ם׃ ָֽ אָּ ב ַעד־ב   ַיֲעק  

ַמע  ְ שֶׁ ְוַיֲעקֹב ׁשָּ הֶכם ׁשּ ינָּ א ֶאת ּדִ יו בִּ  ִטּמֵ נָּ ּתֹו ּובָּ
יּו  יוהֱ בֶּ  ִעםהָּ ֶדה מֹותָּ ָּ ׂשּ ַתקַיֲעקֹב , ּבַ ַעד  ׁשָּ
אוּ  ּבָּ  .ׁשֶ

ר  ו  ַדֵב  ב לְּ ל־ַיֲעק ִ֑ ֶכ ם ֶאָֽ י־שְּ ָֽ ֹור ֲאבִׁ ַוֵיֵצִ֛א ֲחמֵ֥
ֹו׃ תָֽ  אִׁ

א ר ִאּתוֹ  יָּצָּ ֶכם ֶאל ַיֲעקֹב ְלַדּבֵ  .ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ

ם  ז  עָֹּ֔ מְּ שׇּ ֶדה  כְּ ן־ַהשָּ ִ֤או מִׁ ב בָּ י ַיֲעק ַּ֜ ֵנֹ֨ ובְּ
ד  א ִ֑ ם מְּ ֶה  ֵַ֥חר לָּ ים ַויִׁ ֲאנָּשִֹׁ֔ בו  הָּ ַעצְּ תְּ ָֽ ַויִׁ
ַכב   שְּ ל לִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ָ֣ה בְּ ׂשָּ ה עָּ לִָּ֞ בָּ י־נְּ ָֽ כִׁ

א  ֵכ ן ל ֵ֥ ב וְּ ת־ַיֲעק ֹ֔ ה׃ֶאת־ַבָֽ ֶׂשָֽ  ֵיעָּ

שֶׁ  ְמעוּ ֵני ַיֲעקֹב בְּ ּכְ אּו זֹאת ֵהם  ׁשָּ ֶדהמֵ ּבָּ ָּ  ,ַהׂשּ
ַאב  וּ ֲערטַ צְ הִ ֵהם  ֶהם ְוכָּ ְ שֶׁ  ,ְמאֹודלָּ הֶכם ׁשּ ׂשָּ  עָּ

ה ה ֶחְרּפָּ ֵאלבְּ  ַמֲעׂשֶ רָּ ב  – ִיׂשְ ּכַ ת  ִעםִלׁשְ ּבַ
ה וּ ְוֶזה, ַיֲעקֹב ׂשֶ ּלֹא ֵיעָּ ה ׁשֶ  .ַמֲעׂשֶ

ר  ח  ַדֵבֵ֥ ֹורַויְּ ָ֣ם ֲחמ  תָּ ר  אִׁ ֶכָ֣םֵלאמ ִ֑ י  שְּ נִׁ  בְּ
ֹו  ִּ֛ה ל  תָּ ֵ֥א א  ו נָּ נֹ֨ ם תְּ ֶכֹ֔ תְּ בִׁ שֹו  בְּ ה ַנפְּ ִ֤ קָּ שְּ חָּ

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ

ר ֲחמֹור  ּבֵ ם ּדִ ַמרִאּתָּ ה ַנְפׁשֹו  :ְואָּ קָּ ׁשְ ִני חָּ ֶכם ּבְ ׁשְ
נּו לֹו  ֶכם ּתְ ִבּתְ ּה ּבְ ה אֹותָּ ׁשָּ ַבּקָּ הּבְ ָּ  .ְלִאׁשּ

ִ֑נו  ט  תָּ נ ו א  ַחתְּ תְּ ָֽ הִׁ נו וְּ נו־לָֹּ֔ תְּ ֵתיֶכם  תִׁ נ ָֽ בְּ
ם׃ ֶכָֽ ו לָּ חֵ֥ קְּ ינו תִׁ ֵת  נ  ֶאת־בְּ  וְּ

נּו ִת וְ  נוּ ְתַחּתְ נֶאת  – ִאּתָּ נּו וֹ ּבְ נּו לָּ ּתְ ֵתיֶכם ּתִ
נ ֶכםוֹ ְוֶאת ּבְ ְקחּו לָּ  .ֵתינּו ּתִ

ם  י  ֵניֶכֹ֔ פְּ ָ֣ה לִׁ ֶי הְּ ֶרץ  תִׁ אָֹּ֨ הָּ נו ֵתֵשִ֑בו וְּ תָּ  אִׁ וְּ
ֲחז ו ֵהאָּ והָּ וְּ רֹ֔ חָּ בו  וסְּ ּה׃ שְּ ָֽ  בָּ

בִת וְ  ְ נּו ּו ְתַיׁשּ ְהֶיה ִלְפֵניֶכםִאּתָּ ֶרץ ּתִ אָּ , ְוהָּ
ב ְ ְתַיׁשּ הּ ֵת וְ ּה ּבָּ ְוִתְסֲחרּו  וּ ּתִ ֲחזּו ּבָּ  !אָּ

ֶכם   ַוי ִ֤אֶמר יא  יהָּ  שְּ ָ֣ בִׁ יהָּ  ֶאל־אָּ ֶאל־ַאֶחֹ֔ וְּ
י  ו ֵאַל  רִ֛ ר ת אמְּ ֵעיֵניֶכִ֑ם ַוֲאֶשֵ֥ ן בְּ א־ֵח  צָּ ֶאמְּ

ן׃  ֶאֵתָֽ

ֶכם  ַמרׁשְ ִביהָּ לְ  אָּ א ֵחן  :ַאֶחיהָּ לְ וּ אָּ ֶאְמצָּ
ֵעיֵניֶכם ן וְ , ּבְ ֶ ַמה ֶאּתֵ  .יּתֹאְמרּו לִ ׁשּ

ה  יב  נָֹּ֔ תְּ ֶאֹ֨ ן וְּ ַהר וַמתָֹּ֔ ד  מ ָ֣ א  ַלִ֤י מְּ ו עָּ בֹ֨ ַהרְּ
ַנֲערָּ   י ֶאת־ַהָֽ ֵ֥ נו־לִׁ ִ֑י ותְּ ו ֵאלָּ ר  ר ת אמְּ ַכֲאֶשֵ֥

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ

י  ּנִ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ לּוםּתַ ּבַ בֹוהַּ  ׁשְ ה  ַעל ְמאֹוד ּגָּ ּלָּ ַהּכַ
נֹות וּ  ן –ַמּתָּ ֶ ַמה  לּכָּ  ְוֶאּתֵ ּוְתנּו ִלי , ִליּתֹאְמרּו ׁשּ

הֶאת  ֲערָּ ה ַהּנַ ָּ  .ְלִאׁשּ
ֹור  יג  ֶאת־ֲחמֵ֥ ם וְּ ֶכֹ֨ ב ֶאת־שְּ ֵנָֽי־ַיֲעק ַּ֜ ו בְּ ַוַיֲענֹ֨

ת  א ֵא  ֵמֹ֔ ַדֵבִ֑רו ֲאֶשָ֣ר טִׁ ה ַויְּ מָּ  רְּ מִׁ יו בְּ ִ֛ בִׁ אָּ
ם׃ ָֽ תָּ ֵ֥ה ֲאח  ינָּ  דִׁ

נּו לִ ֵני ַיֲעקֹב בְּ  ֶכם וּ עָּ ִביו לְ ׁשְ ֲחמֹור אָּ
ַעְרמּוִמיּּות רוּ וְ  ּבְ ם ִדּבְ י, ִאּתָּ אהּוא  ּכִ  ֶאת ִטּמֵ

ה ֲאח ינָּ םוֹ ּדִ  .תָּ
ָ֣ר  יד  בָּ ֲעׂשֹות  ַהדָּ א נוַכל  ַלָֽ ם ל ִ֤ ו ֲאֵליֶה  רָ֣ ַוי אמְּ

ֹו  יש ֲאֶשר־לָ֣ אִׁ  נו לְּ ֵתֹ֔ ֵתת  ֶאת־ֲאח  ה לָּ ַהֶזֹ֔
נו׃ ָֽ וא לָּ ה הִׁ  ֵ֥ פָּ י־ֶחרְּ ָֽ ִ֑ה כִׁ לָּ רְּ  עׇּ

ְמר ר ַהזֶּהֶאת לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות  :ֶהםּו לָּ ְואָּ בָּ  ַהּדָּ
ֵתת ֶאת  – יֵּשׁ ְלִאיׁש ֲאחֹוֵתנּו לָּ ה ׁשֶ ְרלָּ י , לֹו עָּ ּכִ

יֹוןֶזה  ָּּ ז  .ֲעבּוֵרנוּ  ּבִ
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נו  טו  מ ֹ֔ יָ֣ו כָּ הְּ ֵ֚ם תִׁ ֶכִ֑ם אִׁ ֹות לָּ ז  את ֵנאָ֣ ַאְך־בְּ
ר׃ ָֽ ל־זָּכָּ ֶכ ם כׇּ ל לָּ מ ֵ֥ הִׁ  לְּ

ל ֶכם  ֲאבָּ ים לָּ ְתַנאי ַנְסּכִ ְהיּו ּכָּ  – ֶזהּבִ  נוּ וֹ מִאם ּתִ
ר מּולוּ ּתָּ שֶׁ  ל זָּכָּ  .םכֶּ מִ  ּכָּ

ַתִ֤נו טז  נָּ ינו   וְּ ֵתֹ֨ נ  ם ֶאת־בְּ ֶכֹ֔ ֵתיֶכ ם לָּ נ  ֶאת־בְּ  וְּ
ַעֵ֥ם  ינו לְּ יִׁ  הָּ ם וְּ ֶכֹ֔ תְּ נו אִׁ ַשָ֣בְּ יָּ ִ֑נו וְּ ח־לָּ ַקָֽ ָֽ נִׁ

ד׃ ָֽ  ֶאחָּ

ן ֶכם  ִנּתֵ נלָּ נוֹ ֶאת ּבְ נוּ וֹ ֵתינּו ְוֶאת ּבְ ח לָּ ֵתיֶכם ִנּקַ
ב ֶכם  ְוֵנׁשֵ ד ְוִנְהֶיהִאּתְ  .ְלַעם ֶאחָּ

נו  יז  חְּ ַקֵ֥ לָּ ֹול וְּ מִ֑ הִׁ ו ֵאֵל ינו לְּ עִ֛ מְּ שְּ א תִׁ ם־ל   אִׁ וְּ
נו׃ כְּ ָֽ לָּ הָּ נו וְּ ֵת   ֶאת־בִׁ

ְמעּו ֵאֵלינּו ּתִ  ְוִאם לֹא מּולׁשְ ח ,לָּ נּו  ִנּקַ ּתֵ ֶאת ּבִ
 .ְוֵנֵלךְ 

ם  יח  ֵריֶה  בְּ ו דִׁ בֵ֥ יטְּ ָֽ ֵעיֵנ י ַויִׁ ֹור ובְּ ָ֣י ֲחמִ֑ ֵעיֵנ בְּ
ֹור׃ ֶכֵ֥ם ֶבן־ֲחמָֽ  שְּ

ְצאּו ֵחןְבֵריֶהם ּדִ  ן  מָּ ֶכם ּבֶ ֵעיֵני ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ׁשְ ּבְ
 .ֲחמֹור

י  יט  ֵ֥ ר כִׁ בָֹּ֔ ֹות ַהדָּ ַער  ַלֲעׂשָ֣ ל א־ֵאַחִ֤ר ַהַנֹ֨ וְּ
ית  ל ֵבֵ֥ כ   ד מִׁ בָֹּ֔ כְּ וא נִׁ הָ֣ ב וְּ ת־ַיֲעק ִ֑ ַבָֽ ץ בְּ ֵפ  חָּ

יו׃ ָֽ בִׁ  אָּ

ַער  בלֹא ַהּנַ י  ֶאתֲעׂשֹות לַּ ִמ  ִהְתַעּכֵ ר ּכִ בָּ ַהּדָּ
ַפץ בַּ  הּוא ל ת בַּ חָּ יָּה ְוהּוא , ַיֲעקֹבׁשֶ דהָּ ֻכּבָּ  ַהּמְ

יֹוֵתר לִמ  ּבְ ְחּתוֹ  ּכָּ ּפַ  .ִמׁשְ
ִ֑ם  כ  ירָּ ֹו ֶאל־ַשַָ֣ער עִׁ נ  ֶכֵ֥ם בְּ ֹור ושְּ א ֲחמִ֛ ב ֵ֥ ַויָּ

ר׃ ם ֵלאמ ָֽ ירָּ  י עִׁ ֵשֵ֥ ו ֶאל־ַאנְּ רִ֛ ַדבְּ ַֽיְּ  ַוָֽ
נֹו  ֶכם ּבְ אּו ֲחמֹור ּוׁשְ ַ לַ ּבָּ ל ַערׁשּ ם ְוִד  ׁשֶ רּו ִעירָּ ּבְ
ם  י ִעירָּ ְמרוּ ֶאל ַאְנׁשֵ  :ְואָּ

ו  כא  בִ֤ ֵישְּ נו וְּ תָּ  ים ֵהָ֣ם אִׁ ֵלמִׁ  ָֽ ֶלה שְּ ֵאַּ֜ ים הָּ ֲאנָּשִֹׁ֨ הָּ
ֵנֵ֥ה  ִֶ֛רץ הִׁ אָּ הָּ ּה וְּ תָֹּ֔ ו א  ֲחרָ֣ סְּ יִׁ ֶרץ  וְּ אָֹּ֨ בָּ
ם   תָּ נ  ֵניֶהִ֑ם ֶאת־בְּ פְּ ם לִׁ יִׁ ַד  ֲחַבת־יָּ ַרָֽ
ם׃ ֶהָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ ינו נִׁ ֵת  נ  ֶאת־בְּ ים וְּ נָּשִֹׁ֔ ָ֣נו לְּ ח־לָּ ַקָֽ  נִׁ

ה  ֵאּלֶ ים הָּ ׁשִ ֲאנָּ נּו בְּ הָּ לֹום ִאּתָּ בּו ֵהם וְ ׁשָּ ֵיׁשְ
ֶרץ ּבָּ  ֶרץ ִהּנֵה  ,הּ ּבָּ  ְוִיְסֲחרוּ אָּ אָּ ַרֲחַבת ִהיא ְוהָּ

נ, יַָּדִים ִלְפֵניֶהם ים וֹ ֶאת ּבְ ׁשִ נּו ְלנָּ ח לָּ ם ִנּקַ תָּ
נ ֶהםֵתינּו וֹ ְוֶאת ּבְ ן לָּ  .ִנּתֵ

ז ֶּ֠  כב  ֶשֶָ֣בת ַאְך־בְֶּּ֠ ים  לָּ ֲאנָּשִׁ ִ֤נו הָּ תו לָּ את ֵיא ֹ֨
נו   ֹול לָֹּ֨ מֵ֥ הִׁ ִ֑ד בְּ ָ֣ם ֶאחָּ ַע י ֹות לְּ הְּ נו לִׁ תָֹּ֔ אִׁ

ים׃ ָֽ לִׁ מ  ם נִׁ ר ֵהֵ֥ ר ַכֲאֶש  ל־זָּכָֹּ֔  כׇּ

ל ים  ֲאבָּ ׁשִ ֲאנָּ ימוּ הָּ נּו  ַיְסּכִ ֶבת ִאּתָּ ׁשֶ נּו לָּ לָּ
ד  ְתַנאי ִלְהיֹות ְלַעם ֶאחָּ נוּ ּבִ מּול לָּ ּנָּ ל  ׁשֶ רּכָּ  זָּכָּ

מֹו שֶׁ   .ִליםוֹ ֵהם ִנּמ ּכְ
ֹוא לָּ נו  כג  ם ֲהלֵ֥ תָֹּ֔ ֶהמְּ ל־בְּ כׇּ נָּם  וְּ יָּ נְּ קִׁ ֵנֶהִ֤ם וְּ קְּ מִׁ

נו׃ ָֽ תָּ ו אִׁ ב  ֵישְּ ם וְּ ֶהֹ֔ ה לָּ ֹותָּ  ֵהִ֑ם ַאְֵ֚ך ֵנאָ֣
ם ֶעְדֵריֶהם ל בֶּ  ּוְרכּוׁשָּ  ֵרי ֵהםם הֲ יהֶ ֵת וֹ מהֱ ְוכָּ

נוּ  ּלָּ ה ַרק, ׁשֶ נוּ  ִנְתַרּצֶ בּו ִאּתָּ ֶהם ְוֵיׁשְ  .לָּ
ֹו  כד  נֹ֔ ֶכָ֣ם בְּ ֶאל־שְּ ו ֶאל־ֲחמֹור  וְּ עִ֤ מְּ שְּ ַויִׁ

ר  ל־זָּכָֹּ֔ לו  כׇּ מ ֹ֨ ֹו ַויִׁ ירִ֑ י ַשַָ֣ער עִׁ ֵא  צְּ ל־י  כׇּ
ֹו׃ ירָֽ ַער עִׁ י ַשֵ֥ ֵא  צְּ ל־י   כׇּ

ֵבי  ל ּתֹוׁשָּ קֹולְמעּו ׁשָּ ִעיר הָּ ּכָּ  ּוְבקֹולֲחמֹור  ּבְ
נוֹ  ֶכם ּבְ למָּ ֵהם וְ , ׁשְ ר לּו ּכָּ  .זָּכָּ

ים  כה  ֲאבִׁ  ָ֣ם כ  יֹותָּ הְּ ָֽ י בִׁ ישִַּׁ֜ לִׁ ֹום ַהשְּ ֩ ַביֹ֨ י הִׁ ַויְּ
ֲעק ֶּ֠  ֵני־ַיֶּ֠ ֵנָֽי־בְּ ו שְּ חָ֣ קְּ י ֲאֵחִ֤י ַויִׁ ַּ֜ ֵלוִׁ ֹון וְּ עֹ֨ מְּ ב שִׁ

יר ֶבִַ֑טח  עִׁ  או ַעל־הָּ ב ֵ֥ ֹו ַויָּ בֹ֔ יש ַחרְּ ָ֣ ינָּה  אִׁ דִׁ
ר׃ ָֽ ל־זָּכָּ ג ו כׇּ  ַוַיַהרְּ

י בַּ  ִליׁשִ ְ ַאב יֹּום ַהׁשּ ּכָּ ׁשֶ ֵהםּכְ ֵני, לָּ ֵני ַיֲעקֹב בְּ  ׁשְ
ְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ה ּדִ  ׁשִ ְקחּו ינָּ ד ֶאתּכָּ לָּ  ל ֶאחָּ

ֶבתוֹ יּ שֶׁ ִעיר לָּ אּו בָּ וּ  ,ַחְרּבוֹ  ְרגּו הָּ וְ  ,הִבְטחָּ בְּ  ׁשֶ
ר ל זָּכָּ  .ּכָּ

ו  כו  ג  רְּ ֹו הָּ נֹ֔ ֶכָ֣ם בְּ ֶאת־שְּ ֶאת־ֲחמֹור  וְּ וְּ
ית  ֵבֵ֥ ִ֛ה מִׁ ינָּ ו ֶאת־דִׁ ח  קְּ ִֶ֑רב ַויִׁ י־חָּ פִׁ ֶכ ם לְּ שְּ

או׃  ַוֵיֵצָֽ

ְרגּו  נֹו הָּ ֶכם ּבְ  ,ֶרבחֶ ַלַהב הַ בְּ ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ׁשְ
ֶכם וְ לָּ וְ  ית ׁשְ ה ִמּבֵ ינָּ  .אוּ צְ יָּ ְקחּו ֶאת ּדִ

זו  כז  ב   ים ַויָּ לִֹׁ֔ ֵ֚או ַעל־ַהֲָ֣חלָּ ב בָּ ָ֣י ַיֲעק   ֵנ בְּ
ם׃ ָֽ ו ֲאחֹותָּ א  מְּ ר טִׁ ִ֑יר ֲאֶשֵ֥ עִׁ  הָּ

אּו  ֵני ַיֲעקֹב ּבָּ יט ּבְ יִטיםְלַהְפׁשִ ְכׁשִ  ֵמַהֲהרּוִגים ּתַ
ִעיר  ֶאת ְזזוּ בָּ וּ  ֶביהָּ שֶׁ הָּ אּו ּתֹוׁשָּ ם ֶאתִטּמְ  .ֲאחֹותָּ

ֵריֶהִ֑ם  כח  ֶאת־ֲחמ  ם וְּ רָּ  קָּ ֶאת־בְּ ֵ֥ם וְּ ְקחּו ֵהם ֶאת־צ אנָּ ם ְוֶאת לָּ רָּ קָּ ם ְוֶאת ּבְ ֶאת צֹאנָּ
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ֵא ת ִ֛יר וְּ עִׁ ר ֲאֶשר־בָּ ֶאת־ֲאֶשֵ֥ ה וְּ ֶד  חו׃ ַבשָּ ָֽ קָּ ֶ  ֶאת –ֵריֶהם וֹ ֲחמ לָּ ִעיר ְוֶאתַמה ׁשּ ֶדה ַמה ּבָּ ָּ ׂשּ ּבַ ֶ  .ׁשּ
ֶאת־ כט  ם  וְּ ל־ַטפָּ ֶאת־כׇּ ִ֤ם וְּ ל־ֵחילָּ ֶאת־כׇּ  וְּ

ת׃ יִׁ ָֽ ר ַבבָּ ל־ֲאֶשֵ֥ ת כׇּ ֵא  זו וְּ ב ִ֑ ו ַויָּ ב  ם שָּ ֵשיֶהֹ֔  נְּ
ל  ל  ִנְכֵסיֶהםְוֶאת ּכָּ יֶהם  ַיְלֵדיֶהםְוֶאת ּכָּ ְוֶאת ְנׁשֵ

ִביֵהם  ֶ ׁשּ ְקחּו ּבַ ְזזוּ  לָּ ל ֶאתוְ  ,ּובָּ ֶ  ַמה ּכָּ ִיתבַּ ׁשּ  .ּבַ
י֮  ל  ֶאל־ֵלוִׁ ֹון וְּ עָ֣ מְּ ב ֶאל־שִׁ אֶמר ַיֲעק ַּ֜ ַוי ֹ֨

ֶרץ  אָֹּ֔ ֵשָ֣ב הָּ י  י  בְּ נִׁ יֵשֹ֨ אִׁ ַהבְּ י  לְּ תִׁ ֶתָ֣ם א  ֲעַכרְּ
ו  פִ֤ ֶנֶאסְּ ר וְּ פָֹּ֔ סְּ ֵתָ֣י מִׁ י  מְּ ֲאנִׁ ִ֑י ַוָֽ זִׁ רִׁ י וַבפְּ ַנֲענִׁ  כְּ ַבָֽ

י  ונִׁ כֹ֔ הִׁ ַלי  וְּ י׃עָּ ָֽ י וֵביתִׁ ֵ֥ י ֲאנִׁ תִׁ  ַמדְּ שְּ נִׁ  וְּ

ַמרַיֲעקֹב  ְמעֹון וּ לְ  אָּ ם אֹוִתי  :ֵלִוילְ ׁשִ ְמּתֶ ִהְכּתַ
ם ַרע ַלי ׁשֵ ֵעיֵני ְוהֹוֵצאֶתם עָּ ֵביוֹ י ּבְ ֶרץ  ׁשְ אָּ  –הָּ

ַנֲעִני וְ הַ  יהַ ּכְ ִרזִּ יםַוֲאִני ַרק ִעם , ּפְ ׁשִ  ,ְספּוִרים ֲאנָּ
ְספוּ  ֵהםוְ  ַלי ֵיאָּ ַמד יאֹוִת  ְוַיּכוּ  עָּ י ֲאִני ְוֻנׁשְ ְחּתִ ּפַ  !ּוִמׁשְ

נו׃ פ לא  ה ֶאת־ֲאחֹוֵתָֽ ה ַיֲעֶׂש  זֹונִָּּ֕ ו ַהכְּ רִ֑ ְמ  ַוי אמְּ ה הּוא ַהִאם :לוֹ  וּ ראָּ מוֹ  ֲאחֹוֵתנוּ  ֶאת ַיֲעׂשֶ  !?זֹונָּה ּכְ
ת    ש   ר  ֶדר פ   נ ֶ י ו ם ה   קִׁ

ום ֲעֵלֵ֥ה  א לה ב קִ֛ ל־ַיֲעק ֹ֔ ים  ֶאָֽ ַוי ִ֤אֶמר ֱאֹלהִׁ
ל ית־ֵא  ִ֑ם ֵבָֽ ֶשב־שָּ ָ֣ם וְּ חַ  ַוֲעֵׂשה־שָּ ֵבֹ֔ זְּ ֵאל   מִׁ לָּ
ֶאָ֣ה רְּ יך ַהנִׁ ֲחךֹ֔  ֵאֶלֹ֔ רְּ בׇֹּ֨ ֵנ י בְּ פְּ ו מִׁ ֵ֥ יך׃ ֵעׂשָּ ָֽ חִׁ  אָּ

ַמרֱאלִֹהים  ֵאל  ְלֵביתַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה לְ  אָּ
ב ֵ ם ְוִתְתַיׁשּ ֵאל , ׁשָּ ַח לָּ ם ִמְזּבֵ ה ׁשָּ ּלָּ שֶׁ ַוֲעׂשֵ ה ִהְתּגַ
ַרְחּתָּ מֵ ֵאֶליךָּ  ּבָּ ׁשֶ ִחיךָּ ּכְ ו אָּ מֹו , ֵעׂשָּ ּנָּ ּכְ  .ַדְרּתָּ ׁשֶ

ל־ֲאֶשָ֣ר  ב  ל כׇּ ֶא  ֹו וְּ ב  ֶאל־ֵביתֹ֔ ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק 
רו ֶאת־אֱ  סִַּׁ֜ ֹו הָּ מִ֑ ר  ֲאֶשָ֣ר עִׁ ֹלֵהִ֤י ַהֵנכָּ

ת   ם׃כְּ  בְּ ֹלֵתיֶכָֽ מְּ יפו ׂשִׁ ַהֲחלִׁ  ו וְּ ַטֲהרֹ֔ ָֽ הִׁ ם וְּ  ֶכֹ֔

ַמרַיֲעקֹב  ילְ  אָּ יתֹו וּ  ַאְנׁשֵ ל לְ ּבֵ  :ִאּתוֹ שֶׁ ִמי כָּ
סִ  ֶכם רּו יהָּ ִליםֶאת ֵמִאּתְ סָּ ֶכםשֶׁ  ַהּפְ , ִאּתְ

ֲהרוּ  ְגֵדיֶכםֶאת ְוַהֲחִליפּו , ְוִהּטַ  .ּבִ
ָ֣ם  ג  ֶאֱעֶׂשה־שָּ ית־ֵאִ֑ל וְּ ַנֲעֶל ה ֵבָֽ ה וְּ ומָּ נָּקֵ֥ וְּ

י   הִׁ ַֽיְּ י ַוָֽ ֹ֔ תִׁ רָּ יָֹ֣ום צָּ י  בְּ תִׁ ִ֤ה א  ֶנ ע  ל הָּ ֵאִ֞ ַח לָּ ֵב  זְּ מִׁ
י׃ תִׁ כְּ ָֽ לָּ ר הָּ ֶרְך ֲאֶשֵ֥ י ַבֶד  ֹ֔ דִׁ מָּ  עִׁ

קּום ַח , ֵאל ְלֵביתְוַנֲעֶלה  ְונָּ ם ִמְזּבֵ ה ׁשָּ ְוֶאֱעׂשֶ
ֵאל  הלָּ נָּ עָּ ִתי ׁשֶ ִתי  ִלְתִפּלָּ רָּ יֹום צָּ יָּהּבְ  ְוהָּ
ִתי ֶעְזרָּ ֶרְך  ּבְ ּדֶ לַ שֶׁ ּבַ יהָּ  .ְכּתִ

ר   ד  ל־ֱאֹלֵהִ֤י ַהֵנכָּ ב ֵאָ֣ת כׇּ ל־ַיֲעק   נָ֣ו ֶאָֽ תְּ ַויִׁ
ים ֲאֶשָ֣ר  זָּמִׁ  ֶאת־ַהנְּ ם וְּ ֹ֔ יָּדָּ ֵניֶהִ֑ם ֲאֶשָ֣ר בְּ זְּ אׇּ בְּ

ר  ֵאלָּ ה ֲאֶשֵ֥ ַחת הָּ ב ַתֵ֥ ם  ַיֲעק ֹ֔ תָּ ן א  מ ִ֤ טְּ ַויִׁ
ם׃ ֶכָֽ ם־שְּ  עִׁ

ל  ֶאתַיֲעקֹב ְתנּו לְ ֵהם נָּ  ִלים ּכָּ סָּ ם יהֶ יֵד בִּ שֶׁ ַהּפְ
זִָּמים  ְזֵניֶהםשֶׁ ְוֶאת ַהּנְ אָּ ַמןוְ , ּבְ ם וֹ א ַיֲעקֹב טָּ תָּ

ַחת ִמ  ַאּלֹון ֵעץלְ ּתַ ֶכם ַידלְּ שֶׁ  הָּ  .ׁשְ

ִ֑עו ה  סָּ י ַויִׁ ָ֣ הִׁ ים   ַויְּ רִׁ עָּ ים ַעל־ֶהָֽ ַתָ֣ת ֱאֹלהִׁ  ׀ חִׁ
ֵנֵ֥י  י בְּ ו ַאֲחֵר  פֹ֔ דְּ ָֽ א רָּ ל ָ֣ ם וְּ ֹוֵתיֶהֹ֔ יבָ֣ בִׁ ֲאֶשר  סְּ

ב׃  ַיֲעק ָֽ

ְסעּו ֵהם  םנָּ ָּ יָּה ִמׁשּ ַחד ְוהָּ ִרים  ּפַ ֱאלִֹהים ַעל ֶהעָּ
ֵני ַיֲעקֹבֵהם ֵתיֶהם וְ וֹ ִביבסְּ שֶׁ  ְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ  .לֹא רָּ

ב  ו  א ַיֲעק ַּ֜ ב ֹ֨ וא ַויָּ ַען הִׁ  ַנֹ֔ ֶאֶָ֣רץ כְּ וזָּה ֲאֶשר  בְּ ל 
ֹו׃ מָֽ ֵ֥ם ֲאֶשר־עִׁ עָּ ל־הָּ כׇּ וא וְּ ית־ֵאִ֑ל ה   ֵבָֽ

א ַיֲעקֹב  ַנַען שֶׁ לּוז לְ ּבָּ ֶאֶרץ ּכְ ית ֵאל ִהיאּבְ  ,ּבֵ
ם  עָּ ל הָּ  .ִאּתוֹ שֶׁ הּוא ְוכָּ

ל  ז  ֹום ֵא  קֹ֔ א  ַלמָּ רָּ קְּ ַח ַויִׁ ֵבֹ֔ זְּ ם  מִׁ ִֶ֤בן שָּ ַויִׁ
ם י שָּ  ָ֣ ית־ֵאִ֑ל כִׁ ים  ֵבָֽ ֱאֹלהִֹׁ֔ יו  הָּ ו ֵאלָּ לִ֤ גְּ נִׁ

יו׃ ָֽ חִׁ ֵנֵ֥י אָּ פְּ ֹו מִׁ ח  רְּ בׇּ  בְּ

נָּה ַח  הּוא ּבָּ ם ִמְזּבֵ אׁשָּ רָּ קֹום  ְוקָּ ֵאל הָּ "ַלּמָּ
ֵביתשֶׁ  יו  "ֵאל-ּבְ ם ִנְגלּו ֵאלָּ י ׁשָּ  ַמְלֲאֵכיּכִ

ֱאלִֹהים  ַרחהָּ ּבָּ ׁשֶ ִחיומֵ  ּכְ  .אָּ
ֵבִ֛ר  ח  קָּ ה ַותִׁ קָֹּ֔ בְּ ֶַָּ֣֧קת רִׁ ה  ֵמיֶנ רָּ ב  ת דְּ ִ֤מׇּ ַותָּ

א  ֵ֥ רָּ קְּ ֹון ַויִׁ ַאלִ֑ ל ַתַָ֣חת הָּ ית־ֵא  ֵבָֽ ַחת לְּ ַתֵ֥ מִׁ
ות׃ פ כָֽ ֹון בָּ ֹו ַאלֵ֥ מ   שְּ

ה  בֹורָּ לּדְ ה ׁשֶ ִניקָּ ה ַהּמֵ ְיתָּ הָּ ה ׁשֶ ה ִרְבקָּ ִהיא וְ  ֵמתָּ
ה רָּ לֹותלְ  ִנְקּבְ ל ַמְרּגְ ר ׁשֶ הָּ ית ֵאל  הָּ ַחת ִמ ּבֵ ּתַ

א קָּ הּוא  ,ַאּלֹוןלָּ  מֹו ַאּלֹון ֶאת רָּ ִכיָּּהׁשְ  .ַהּבְ
ת    ש   ר  ֵאל פ   ר  ש ְּ ם יִׁ ֵ  ש 
ֹו  ט  א  ב  ֹוד בְּ ב  עֹ֔ ל־ַיֲעק  ים ֶאָֽ ִ֤ א ֱאֹלהִׁ ֹ֨ ההִ ֱאלִֹהים ַוֵירָּ ּלָּ א ׁשּובֶאל ַיֲעקֹב  ְתּגַ ּבָּ ׁשֶ ן  ּכְ ּדַ ִמּפַ
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ֹו׃ תָֽ ֶרְך א  בָּ  ִ֑ם ַויְּ ן ֲארָּ ַפַדָ֣ ם  מִׁ  .אֹותוֹ  ּוֵבֵרךְ ֲארָּ
ב  י  ךָ֣ ַיֲעק ִ֑ מְּ ים שִׁ ֹו ֱאֹלהִׁ  אֶמר־לֵ֥ ַוי ָֽ

י  ִ֤ ב כִׁ ֹוד ַיֲעק   ךֹ֨ עַּ֜ מְּ ֵרא֩ שִׁ קָּ ל א־יִׁ
ֹו  מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ך ַויִׁ ֶמֹ֔ ָ֣ה שְּ ֶי הְּ ֵאל  יִׁ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ אִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ַמר ְמךָּ ַיֲעקֹב :לֹו ֱאלִֹהים אָּ יו, ׁשִ ְמךָּ  ֵמַעְכׁשָּ ׁשִ
ֵרא  א בַיֲעקֹ יֹוֵתרלֹא ִיּקָּ ֵאלִיְהֶיה  ֶאּלָּ רָּ , ִיׂשְ
א  רָּ מֹו ְוהּוא קָּ ֵאלֶאת ׁשְ רָּ  .ִיׂשְ

ה ַוי ֩  יא  ֵרָ֣ י ֵאִ֤ל ַשַדי  פְּ ֹ֨ ים ֲאנִׁ ֹו ֱאֹלהִַּׁ֜ אֶמר֩ לֹ֨
ֶמִ֑ךָּ  ָ֣ה מִׁ ֶי הְּ ם יִׁ ל גֹויִׁ  ַהֵ֥ ה גִֹ֛וי וקְּ ֵבֹ֔ ורְּ

או׃ יך ֵיֵצָֽ ֶצֵ֥ ים ֵמֲחלָּ כִׁ  לָּ  ומְּ

ַמר י-ֲאִני ֵאל :לֹו ֱאלִֹהים אָּ ּדַ ִנים ,ׁשַ  הֹוֵלד ּבָּ
ה ךָּ  ֵיֵצא ,ְוִתְתַרּבֶ ים ַוֲחבּוַרת ַעם ִמּמְ ְלדוּ וְ , ַעּמִ  ִיּוָּ

ךָּ  ִכים ִמּמְ  .ְמלָּ
ם  יב  ששי ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ ַתִ֛תִׁ ר נָּ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָּ  ֶאת־הָּ וְּ

יך  ֲעךֵ֥ ַאֲחֶר  ַזרְּ לְּ ִַּ֑֧נָּה וָֽ ֶנ ךָ֣ ֶאתְּ ק לְּ חָּ  צְּ יִׁ ולְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ן ֶאת־הָּ  ֶאֵתֵ֥

ֶרץ  אָּ קּנָּ שֶׁ ְוֶאת הָּ ם ּוְלִיְצחָּ הָּ י ְלַאְברָּ ן ַתּתִ  ֶאּתֵ
הּ  ֶאיךָּ וּ  ,ְלךָּ  אֹותָּ ן ֶאת  ְלֶצֱאצָּ ַאֲחֶריךָּ ֶאּתֵ
ֶרץ אָּ  .הָּ

ר  יג  ֶבֵ֥ ֹום ֲאֶשר־דִׁ ק  ים ַבמָּ ִ֑ לָּ יו ֱאֹלהִׁ ֵַ֥על ֵמעָּ ַוַי
ֹו׃ תָֽ  אִׁ

ֱאלִֹהים ּלּוי הָּ ק ּגִ ּלֵ יו בְּ  ִהְסּתַ לָּ קֹום  אֹותוֹ ֵמעָּ מָּ
בֵּ שֶׁ  הר ִאּתֹו ּדִ ִראׁשֹונָּ ַעם הָּ ּפַ  .ּבַ

ה  יד  ב ַמֵצבָּ  ב ַיֲעק ַּ֜ ר ַוַיֵצֹ֨ ֶבֵ֥ ֹום ֲאֶשר־דִׁ קִ֛ ַבמָּ
ק  צ ֵ֥ ֶסְך ַויִׁ יהָּ  ֶנֹ֔ ֶלֹ֨ ִֶ֑בן ַוַיֵסְִ֤ך עָּ ֹו ַמֶצֶָ֣בת אָּ ת  אִׁ

ֶמן׃ ָֽ ֶל יהָּ שָּ  עָּ

קֹום  ּמָּ ה ּבַ בָּ בֵּ שֶׁ ַיֲעקֹב ֶהֱעִמיד ַמּצֵ  –ר ִאּתֹו ּדִ
ה בָּ ל  ַמּצֵ ַזגהּוא , ֶאֶבןׁשֶ ֶליהָּ  מָּ ֶליהָּ  ְויַָּצק ַיִיןעָּ עָּ

 .ֶמןשֶׁ 
א  טו  ֹ֨ רָּ קְּ ֹום ֲאֶשר֩ ַויִׁ ק  ב ֶאת־ֵשָ֣ם ַהמָּ ַיֲעק ַּ֜

ל׃ ית־ֵאָֽ ים ֵבָֽ ִ֛ם ֱאֹלהִׁ  ֹו שָּ תֵ֥ ר אִׁ ֶבֹ֨  דִׁ
א ַיֲעקֹב  רָּ קֹום קָּ ם ַהּמָּ בֵּ ֱאלִֹהים שֶׁ ֶאת ׁשֵ ר ּדִ

ם ית ֵאל – ִאּתֹו ׁשָּ  .ּבֵ
ת    ש   ר  ין פ   י מִׁ נְּ ת ב ִׁ  ֵליד 
ֹוד  טז  י־עֵ֥ הִׁ ַֽיְּ ל ַוָֽ ֵבָ֣ית ֵאֹ֔ עו  מִׁ סְּ ַויִׁ

ֶלד  ה ַוֵתֵ֥ ִ֑תָּ רָּ ֹוא ֶאפְּ בָ֣ ֶרץ לָּ אָּ  ַרת־הָּ בְּ כִׁ
ּה׃ ָֽ תָּ דְּ לִׁ ש בְּ ַקֵ֥ ל ַותְּ ֵח   רָּ

ְסעּו ֵהם  ית ֵאלנָּ הּוְכשֶׁ , ִמּבֵ ְיתָּ ֶרְך עֹוד  הָּ ּדֶ
ה בֹוא  ֲאֻרּכָּ תלָּ ֵחל  ְלֶאְפרָּ ה רָּ תָּ וְ יְָּלדָּ ְ  הִהְתַקׁשּ

 .ֶלֶדתלָּ 
אֶמר  יז  ִּ֑ה ַות ֹ֨ תָּ דְּ לִׁ ּה בְּ תָּ  ש  ַהקְּ י בְּ ֵ֥ הִׁ ִּ֤ה ַויְּ לָּ

ן׃ ֵ֥ה לָּ ְך ֵבָֽ י־ַגם־ֶז ָֽ י כִׁ ֹ֔ אִׁ ירְּ ָ֣ ֶדת  ַאל־תִׁ ַיֶלֹ֨  ַהמְּ
ה תָּ ְ ִהְתַקׁשּ ׁשֶ ה ּכְ דָּ ּלֵ ה, ּבַ ְמרָּ ּה ַהּמְ  אָּ ֶדתלָּ  :ַיּלֶ

ְפֲחִדיַאל  י ּתִ ן גַּ  ּכִ ְך ּבֵ רם ֶזה לָּ  .זָּכָּ
ֹו  יח  מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ה ַותִׁ תָּ י ֵמֹ֔ ָ֣ ּה  כִׁ שָּ ֵצִ֤את ַנפְּ י בְּ הִִׁ֞ ַויְּ

ִ֑י  ין׃ֶבן־אֹונִׁ ָֽ מִׁ יָּ נְּ ֹו בִׁ א־לֵ֥ רָּ ָֽ יו קָּ בִׁ  אָּ  וְּ
ה  ה ְויְָּצאָּ תָּ ּמֵ ׁשֶ הּ ּכְ הִהיא  ,ַנְפׁשָּ ְראָּ מֹו ֶאת  קָּ ׁשְ

ן ִביו ,ֶאְבִלי ּבֶ א ְואָּ רָּ ן – ְניִָּמיןבִּ  לוֹ  קָּ רֹום ּבֶ  .ַהּדָּ
ה  יט  תָּ ֹ֔ רָּ ֶדֶָ֣רְך ֶאפְּ ֵבר  בְּ קָּ ֵחִ֑ל ַותִׁ ת רָּ מׇּ ַותָּ 

ֶחם׃ ָֽ ית לָּ וא ֵבֵ֥  הִׁ 
ֵחל ה רָּ רָּ ה ְוִנְקּבְ ֶרךְ  ֵמתָּ ּדֶ ת ּבַ ית  ִהיא ְלֶאְפרָּ ּבֵ

 .ֶחםלֶ 
וא  כ  ִ֛ ִּ֑ה הִׁ תָּ רָּ ב  ה ַעל־קְּ ב ַמֵצבָּ  ַוַיֵצ ב ַיֲעק ִ֛

ֹום׃ ל ַעד־ַהיָֽ ֵח  ַרת־רָּ ָֽ ב  ֶבת קְּ  ַמֶצֵ֥
ה ַעל ְקב בָּ הּ וּ ַיֲעקֹב ֶהֱעִמיד ַמּצֵ תָּ ֶבת  ִהיא, רָּ ַמּצֶ

ֵחל וּ ְקב  .ַעד ַהיֹּום עֹוֶמֶדתשֶׁ ַרת רָּ
ה  כא  אָּ לְּ ה ֵמהָּ  ֳהֹלֹ֔ ָֽ ָ֣ט אׇּ ֵאִ֑ל ַוֵי רָּ ׂשְּ ע יִׁ ַס  ַויִׁ

ֶדר׃ ַדל־ֵעָֽ גְּ מִׁ  לְּ
ַסע ְוֵהִקים ֵאל נָּ רָּ ֳהלוֹ  ִיׂשְ ק ֶאת אָּ ֶמְרחָּ  ַאֲחֵרי ּבְ

ל ֵעֶדר  .ִמְגּדַ
טעם 

תחתון 

בסוף 

 הספר

ֶָ֣לְך  כב וא ַוֵי ֶָ֣רץ ַההִֹׁ֔ אָּ ֵאל  בָּ רָּ ׂשְּ ן יִׁ כ ִ֤ שְּ י בִׁ הִׁ  ַויְּ
אוֵב   ַכב  רְּ שְּ הָּ ן ַויִׁ לְּ יֶלֶָ֣גש אָּ ֶאת־בִׁ יו ה  פִׁ בִֹׁ֔

ֵאִ֑  רָּ ׂשְּ ע יִׁ ַמ  שְּ  פ לַויִׁ

שֶׁ  ֵאל יִּ ּכְ רָּ רׂשְ ֶרץ  ּגָּ אָּ ַלךְ ְראּוֵבן  ַהִהיאּבָּ ַכב הָּ  ְוׁשָּ
ה  םִע  ְלהָּ ְפַחתּבִ ִביו ׁשִ ֵאלוְ  ,אָּ רָּ ַמע ַעל  ִיׂשְ ׁשָּ

ךְ   .ּכָּ
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ר׃ ָֽ ׂשָּ ֵנֵ֥ים עָּ ב שְּ ֵנָֽי־ַיֲעק   יֵ֥ו בְּ הְּ יּו ֵני ַיֲעקֹב בְּ  ַויִׁ רהָּ ׂשָּ ֵנים עָּ  .ׁשְ
עֹון   כג  מְּ שִׁ אוֵבִ֑ן וְּ ב רְּ ֹור ַיֲעק   כֵ֥ ה בְּ ָ֣י ֵלאָֹּ֔ ֵנ בְּ

ן׃ לוָֽ ב  שכָּ ר וזְּ שָּ יִׁ ה וְּ ֹ֔ יהודָּ ָֽ ָ֣י וִׁ ֵלוִׁ  וְּ
ה ֵני ֵלאָּ כֹור ַיֲעקֹב –ְראּוֵבן  :ּבְ ְמעֹון ְוֵלִוי  ,ּבְ ְוׁשִ

ר ּוְזבּול שכָּ ָּ ה ְוִיׂשּ  .ןוּ ִויהּודָּ
ף  כד  ל יֹוֵס  ֵחֹ֔ ָ֣י רָּ ֵנ ן׃בְּ ָֽ מִׁ יָּ נְּ ֵחל ובִׁ ֵני רָּ  .ןייֹוֵסף ּוִבְניִָּמ  :ּבְ
י׃ כה  ָֽ לִׁ תָּ ַנפְּ ן וְּ ל דָּ  ֵחֹ֔ ַחָ֣ת רָּ פְּ ה  שִׁ הָּ לְּ ִ֤י בִׁ ֵנ ֵחלבִּ  ּוְבֵני ובְּ ְפַחת רָּ ה ׁשִ ִלי :ְלהָּ ן ְוַנְפּתָּ  .ּדָּ
ֵשִ֑ר ֵאֵֶ֚לה  כו  אָּ ָ֣ד וְּ ה גָּ ת ֵלאָּ  ַחֵ֥ פְּ ִ֛ה שִׁ פָּ לְּ ֵנֵ֥י זִׁ ובְּ

ר  ב ֲאֶשֵ֥ ָ֣י ַיֲעק ֹ֔ ֵנ ם׃בְּ ָֽ ן ֲארָּ ַפַדֵ֥ ֹו בְּ  י ַלד־ל 
ה ְפַחת ֵלאָּ ה ׁשִ ר :ּוְבֵני ִזְלּפָּ ׁשֵ ד ְואָּ ֵני  ,ּגָּ ה ּבְ ֵאּלֶ

ם ֹוְלדוּ נּ שֶׁ ַיֲעקֹב  ן ֲארָּ ַפּדַ  .לֹו ּבְ
   

ת ש   ר  ק פ   ח  צְּ  מֹות יִׁ

א  כז  ֵר  יו ַממְּ בִֹׁ֔ ָ֣ק אָּ חָּ צְּ ב  ֶאל־יִׁ א ַיֲָֽעק  ב ִ֤ ַויָּ
ֹון  רֹ֔ וא ֶחבְּ ָ֣ ַבִ֑ע הִׁ ַארְּ ָ֣ת הָּ ַי רְּ קִׁ

ק׃ ָֽ חָּ צְּ יִׁ ם וְּ הָּ  רָּ ם ַאבְּ ֵ֥ ָֽר־שָּ  ֲאֶשר־גָּ

א ַיֲעקֹב  ִביו ּבָּ ק אָּ ִקְרַית לְ  –ְלַמְמֵרא ֶאל ִיְצחָּ
ע רוּ שֶׁ ֶחְברֹון  ִהיא, ַאְרּבַ ק ּגָּ ם ְוִיְצחָּ הָּ ם ַאְברָּ  .ׁשָּ

ֵ֥ים כח  נִׁ מ  נָּ ה ושְּ ת שָּ ַאֵ֥ ִ֑ק מְּ חָּ צְּ ֵמָ֣י יִׁ י ו יְּ הְּ ָֽה׃ ַויִׁ נָּ ק  שָּ יּו ְיֵמי ִיְצחָּ ההָּ מ ֵמאָּ הוֹ ּוׁשְ נָּ  .ִנים ׁשָּ
ן  כט  יו זֵָּק  ֶָ֣סף ֶאל־ַעמָֹּ֔ ת  ַוֵיאָּ מׇּ ִ֤ק ַויָֹּ֨ חָּ צְּ ע יִׁ ַוֹ֨ גְּ ַויִׁ

ב  ַיֲעק   ו וְּ ֵ֥ ֹו ֵעׂשָּ תֹ֔ ו א  רָ֣ בְּ קְּ ים ַויִׁ ִ֑ ַבָ֣ע יָּמִׁ וׂשְּ
ָֽיו׃ פ נָּ  בָּ

ַמת ק ִנׁשְ ה ִיְצחָּ תוֹ  ,ְוהּוא ֵמת יְָּצאָּ מָּ ה  ִנׁשְ ֶנֶאְספָּ
הּוא ְמקֹוםלִ  ׁשֶ מֹות ּכְ ׁשָּ ֵבעַ זֵָּקן  ַהּנְ  ֵמרֹוב ְוׂשָּ

יו , יִָּמים נָּ ו ְוַיֲעקֹב ּבָּ  .אֹותוֹ ְברּו קָּ ֵעׂשָּ
ת    ש   ר  ו פ   דֹות ֵעש   לְּ ֹ  ת 

ֹום׃ א לו וא ֱאדָֽ ו הֵ֥ ֹות ֵעׂשָּ  דֵ֥ לְּ ֵאִֶ֛לה ת  ה  וְּ ֵאיְוֵאּלֶ ו הּוא ֱאדֹום ֶצֱאצָּ  .ֵעׂשָּ
ִַ֑ען  ב  נָּ נָֹ֣ות כְּ בְּ יו מִׁ ח ֶאת־נָּשָּ  ַקֵ֥ ִ֛ו לָּ ֵעׂשָּ

ה דָּ  י  ֶאת־עָּ תִֹׁ֔ ַבת־ֵאילֹון  ַהחִׁ
ֹון  ע  בְּ ה ַבת־צִׁ ה  ַבת־ֲענָֹּ֔ מָּ יבָּ ָֽ ֳהלִׁ ֶאת־אׇּ וְּ

י׃ ָֽ וִׁ  ַהחִׁ

נֹות  יו ִמּבְ ׁשָּ ַקח ֶאת נָּ ו לָּ ַנַעןֵעׂשָּ ה , ּכְ דָּ ֶאת עָּ
י ת ֵאילֹון ַהִחּתִ ת  ,ּבַ ה ּבַ ת ֲענָּ ה ּבַ מָּ ֳהִליבָּ ְוֶאת אָּ

י  .ִצְבעֹון ַהִחּוִ

ֵע אל  ג  מָּ שְּ ת ַבת־יִׁ ַמֵ֥ ׂשְּ ֶאת־בָּ ֹות׃וְּ יָֽ בָּ ֹות נְּ יֹותוְ  ֲאחֵ֥ ֵעאל ֲאחֹות ְנבָּ מָּ ת ִיׁשְ ַמת ּבַ ׂשְ  .ֶאת ּבָּ
ת  ד  ַמֹ֔ ָׂ֣שְּ ִ֑ז ובָּ יפָּ ו ֶאת־ֱאלִׁ ֵעׂשָּ  ה לְּ ִ֛ דָּ ַוֵת ֶלד עָּ

ל׃ עוֵאָֽ ה ֶאת־רְּ דָּ   יָּלְּ
ה דָּ ה עָּ ז יְָּלדָּ ו ֶאת ֱאִליפָּ ה  ,ְלֵעׂשָּ ַמת יְָּלדָּ ׂשְ ּובָּ

 .ֶאת ְרעּוֵאל
ה ֶאת־ ה  ֹ֔ דָּ ָֽלְּ ה  יָּ מָּ יבָּ ָֽ ֳהלִׁ אׇּ ושוְּ עֵ֥ ( יעיש) יְּ

ו  ָ֣י ֵעׂשָֹּ֔ ֵנ ַרח ֵאֵֶ֚לה בְּ ֶאת־ק ִ֑ לָּ ם וְּ ֶאת־ַיעְּ וְּ
ַָֽען׃ נָּ ֶרץ כְּ ֶאֵ֥ ֹו בְּ דו־ל  ר י לְּ  ֲאֶשֵ֥

ם ְוֶאת  ה ֶאת ְיעּוׁש ְוֶאת ַיְעלָּ ה יְָּלדָּ מָּ ֳהִליבָּ ְואָּ
ו , קַֹרח ֵני ֵעׂשָּ ה ּבְ ֶאֶרץ  ֹוְלדוּ נּ שֶׁ ֵאּלֶ ַנַעןלֹו ּבְ  .ּכְ

ו  ו  ח ֵעׂשֶָּ֡ ַקָ֣ שֶָּּ֠ ַויִׁ ָ֣יו ֶאת־נֶָּּ֠ נָּ ֶאת־בָּ יו וְּ
ֹות ֵביתֹו   שָ֣ ל־ַנפְּ ֶאת־כׇּ יו֮ וְּ תָּ נ  ֶאת־בְּ וְּ
ֵאת   ֹו וְּ ת  ֶהמְּ ל־בְּ ֶאת־כׇּ ָ֣הו וְּ ֵנ קְּ ֶאת־מִׁ וְּ
ֶָ֣לְך  ִַ֑ען ַוֵי נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ ַכ ש בְּ ר רָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ נֹ֔ יָּ נְּ ל־קִׁ כׇּ

יו׃ ָֽ חִׁ ב אָּ ֵנ י ַיֲעק ֵ֥ פְּ ֶרץ מִׁ  ֶאל־ֶאֹ֔

ו  ַקח ֵעׂשָּ יו לָּ ׁשָּ נֶאת נָּ יו ְוֶאת ּבְ נָּ יו ְוֶאת וֹ ְוֶאת ּבָּ תָּ
ל  יּכָּ יתֹו ְוֶאת  ַאְנׁשֵ יוּבֵ רָּ ל  ֲעדָּ יו הֱ בֶּ ְוֶאת ּכָּ מֹותָּ

ל  ֶאתוְ  ֶאֶרץ שֶׁ  ְרכּוׁשוֹ ּכָּ ַכׁש ּבְ ַנַעןרָּ ַלךְ , ּכְ  ְוהָּ
ִחיויַּ ִמ  ְלִהְתַרֵחק, ֲאֶחֶרתֶאֶרץ לְ   .ֲעקֹב אָּ

ֶשֶָ֣בת  ז  ב מִׁ ִ֛ם רָּ  כושָּ יָּ ה רְּ י־הָּ ָֽ א כִׁ ל ֹ֨ ו וְּ ִ֑ דָּ ַיחְּ
ֵנ י  פְּ ם מִׁ תָֹּ֔ ֵׂשָ֣את א  וֵריֶהם  לָּ גָֽ ה ֶאִֶ֤רץ מְּ לַָּּ֜ יָּכְּ

ם׃ ֵניֶהָֽ קְּ  מִׁ

י  ם ּכִ ב ְרכּוׁשָּ יָּה רָּ ֶבתהָּ ׁשֶ ְוֶאֶרץ , ַיַחד ִמּלָּ
ה ְמגּוֵריֶהם  ִכיללְ לֹא יְָּכלָּ ם  הָּ ְגַללאֹותָּ ֶדל וֹ גּ  ּבִ
 .ֶעְדֵריֶהם
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ו  ח  יר ֵעׂשָּ  ַהָ֣ר ֵׂשעִֹׁ֔ ו  בְּ ִֶ֤שב ֵעׂשָּ ֹום׃ַוֵי וא ֱאדָֽ ו  הֵ֥ ב ֵעׂשָּ ֵ ִעירִהְתַיׁשּ ַהר ׂשֵ ו הּוא ֱאדֹום, ּבְ  .ֵעׂשָּ
ר  ט  ַה  ֹום בְּ י ֱאדִ֑ ָ֣ ו ֲאבִׁ ֹות ֵעׂשָּ  דֵ֥ לְּ ֵאִֶ֛לה ת  וְּ

יר׃ ָֽ  ֵׂשעִׁ
ה  ֵאיְוֵאּלֶ ו ֲאִבי  ֶצֱאצָּ םֵעׂשָּ עָּ ַהר  ,ֱאדֹום הָּ ּבְ
ִעיר  .ׂשֵ

ה   י  דָּ ז ֶבן־עָּ יַפ  ִ֑ו ֱאלִׁ ֵנָֽי־ֵעׂשָּ ֹות בְּ מָ֣ ֶלה שְּ  ֵא 
ו׃ ָֽ ֶשת ֵעׂשָּ ת ֵאֵ֥ ַמ  ׂשְּ ל ֶבן־בָּ עוֵאִּ֕ ו רְּ  ֵאֶָ֣שת ֵעׂשָֹּ֔

ו ֵני ֵעׂשָּ מֹות ּבְ ה ׁשְ ת  :ֵאּלֶ ה ֵאׁשֶ דָּ ן עָּ ֱאִליַפז ּבֶ
ו ת ֵעׂשָּ ַמת ֵאׁשֶ ׂשְ ן ּבָּ ו ְרעּוֵאל ּבֶ  .ֵעׂשָּ

ֹו  יא  פֵ֥ ר צְּ ָ֣ן אֹומָֹּ֔ ִ֑ז ֵתימָּ יפָּ ָ֣י ֱאלִׁ ֵנ י ו בְּ הְּ ַויִׁ
ַנָֽז׃ ם וקְּ תָּ  ַגעְּ  וְּ

ז  ֵני ֱאִליפָּ יוּ ּבְ ן: הָּ ימָּ ר ,ּתֵ ם ּוְקַנז ,אֹומָּ  .ְצפֹו ְוַגְעּתָּ

ָ֣ע יב  ַנ מְּ תִׁ ו  וְּ יַפז  ֶבן־ֵעׂשָֹּ֔ ֱאלִׁ ֶגש ֶלָֽ יֶל  ָ֣ה פִׁ תָּ יְּ ׀ הָּ
ֵנֵ֥י  ֶלה בְּ ֵלִ֑ק ֵאִּ֕ ז ֶאת־ֲעמָּ יַפ  ֶלד ֶלֱאלִׁ ַוֵתֵ֥

ו׃ ָֽ ֶשת ֵעׂשָּ ה ֵאֵ֥ דָּ   עָּ

ה  ְיתָּ הְוִתְמַנע הָּ ְפחָּ ו ׁשִ ן ֵעׂשָּ ִהיא וְ , ֶלֱאִליַפז ּבֶ
ה ֵלק יְָּלדָּ ה  ,ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעמָּ דָּ ֵני עָּ ה ּבְ ֵאּלֶ

ו ת ֵעׂשָּ  .ֵאׁשֶ
ִ֑ה  יג  זָּ ָ֣ה ומִׁ ֶז ַַֽרח ַשמָּ ל ַנֵַ֥חת וָּ עוֵאֹ֔ ָ֣י רְּ ֵנ ֶלה  בְּ ֵאֹ֨ וְּ

ו׃ ָֽ ֶשת ֵעׂשָּ ת ֵאֵ֥ ַמ  ׂשְּ ֵנֵ֥י בָּ ו בְּ יֹ֔  ֵאֶָ֣לה הָּ
ֵני ְרעּוֵאל ה ּבְ ה ּוִמזָּּהוְ ֶזַרח ַנַחת וְ  :ְוֵאּלֶ ּמָּ  ,ׁשַ

ֵני יּו ּבְ ה הָּ וּבָּ  ֵאּלֶ ת ֵעׂשָּ ַמת ֵאׁשֶ  .ׂשְ
ִ֛ה  יד  מָּ ה ַבת־ֲענָּ יבָּ ֳהלִׁ י אׇּ ֵנֹ֨ ו בְּ י  ֵאֶָ֣לה הָּ וְּ

ו  ֵעׂשָֹּ֔ ִ֑ו ַוֵתֶָ֣לד לְּ ֹון ֵאֶָ֣שת ֵעׂשָּ ע  בְּ ַבת־צִׁ
ושֶאת־ עֵ֥ לָּ ם ( יעיש) יְּ ֶאת־ַיעְּ וְּ

ַרח׃ ֶאת־ק ָֽ  וְּ

ה מָּ ֳהִליבָּ ֵני אָּ יּו ּבְ ה הָּ ת בַּ  ְוֵאּלֶ ה ּבַ ִצְבעֹון ת ֲענָּ
ו ת ֵעׂשָּ ה  :ֵאׁשֶ ו ֶאת ְיעּוׁש ְוֶאת ִהיא יְָּלדָּ ְלֵעׂשָּ

ם ְוֶאת קַֹרח  .ַיְעלָּ

ֹור  טו  כָ֣ יַפז  בְּ ִ֤י ֱאלִׁ ֵנ ִ֑ו בְּ ֵנָֽי־ֵעׂשָּ ֶלה ַאלוֵפָ֣י בְּ ֵא 
ֹו  פ  וף צְּ ר ַאלֵ֥ וף אֹומָֹּ֔ ן  ַאלָ֣ וף ֵתימָּ ו ַאלִ֤ ֵעׂשָֹּ֔

ַנָֽז׃ וף קְּ  ַאלֵ֥

ה  יֵטיֵאּלֶ ּלִ וֵני בְּ  ׁשַ ו ִמ  :ֵעׂשָּ כֹור ֵעׂשָּ ֵני ֱאִליַפז ּבְ ּבְ
יט  – ּלִ ןׁשַ ימָּ יט  ,ּתֵ ּלִ רׁשַ יט  ,אֹומָּ ּלִ  ,ְצפוֹ ׁשַ

יט  ּלִ  .ְקַנזׁשַ
ֵלִ֑ק  טז  וף ֲעמָּ ם ַאלָ֣ תָּ  וף ַגעְּ ַרח ַאלֵ֥ וף־ק ִ֛ ַאלָֽ

ֶלה  ֹום ֵא  ֶאֶָ֣רץ ֱאדֹ֔ יַפז  בְּ ֵאֶָ֣לה ַאלוֵפִ֤י ֱאלִׁ
ה׃ ָֽ דָּ ֵנֵ֥י עָּ  בְּ

יט  ּלִ יט  ,ַרחוֹ קׁשַ ּלִ םׁשַ ְעּתָּ יט  ,ּגַ ּלִ ֵלקׁשַ  ,ֲעמָּ
ה  יֵטיֵאּלֶ ּלִ ֶאֶרץ ֱאדֹום ׁשַ ה , ֱאִליַפז ּבְ ֵני ִמ ֵאּלֶ ּבְ
ה דָּ  .עָּ

ַחת   יז  וף ַנֹ֨ ו ַאלֵ֥ עוֵאל  ֶבן־ֵעׂשָֹּ֔ ִ֤י רְּ ֵנ ֶלה בְּ ֵא  וְּ
ִ֑ה ֵאֶָ֣לה  זָּ וף מִׁ ה ַאלָ֣ וף ַשמָּ  ַרח ַאלֵ֥ וף ֶזֹ֔ ַאלָ֣

עוֵאל   ֵנֵ֥י ַאלוֵפִ֤י רְּ ֶלה בְּ ֹום ֵאִּ֕ ֶאֶָ֣רץ ֱאדֹ֔ בְּ
ו׃ ָֽ ֶשת ֵעׂשָּ ת ֵאֵ֥ ַמ  ׂשְּ  בָּ

ה  וִמ ְוֵאּלֶ ן ֵעׂשָּ ֵני ְרעּוֵאל ּבֶ יט  :ּבְ ּלִ  ,ַנַחתׁשַ
יט  ּלִ יט  ,ֶזַרחׁשַ ּלִ הׁשַ ּמָּ יט  ,ׁשַ ּלִ ה  ,ִמזָּּהׁשַ ֵאּלֶ
יֵטי ּלִ ֶאֶרץ ֱאדֹום ׁשַ ה , ְרעּוֵאל ּבְ ֵניִמ ֵאּלֶ  ּבְ

וּבָּ  ת ֵעׂשָּ ַמת ֵאׁשֶ  .ׂשְ
וף  יח  ו ַאלֵ֥ ה  ֵאֶָ֣שת ֵעׂשָֹּ֔ מָּ יבָּ ָֽ ֳהלִׁ ִ֤י אׇּ ֵנ ֶלה בְּ ֵא  וְּ

ַרח ֵאֶָ֣לה  וף ק ִ֑ לָּ ם ַאלָ֣ וף ַיעְּ וש ַאלֵ֥ עִ֛ יְּ
ו׃ ָֽ ֶשת ֵעׂשָּ ִ֛ה ַבת־ֲענָּ ה ֵאֵ֥ מָּ יבָּ ֳהלִׁ י אׇּ  ַאלוֵפִ֞

ה  וִמ ְוֵאּלֶ ת ֵעׂשָּ ה ֵאׁשֶ מָּ ֳהִליבָּ ֵני אָּ יט  :ּבְ ּלִ ׁשַ
יט  ,ְיעּושׁ  ּלִ םׁשַ יט  ,ַיְעלָּ ּלִ ה , קַֹרחׁשַ יֵטיֵאּלֶ ּלִ  ׁשַ

ו ת ֵעׂשָּ ה ֵאׁשֶ ת ֲענָּ ה ּבַ מָּ ֳהִליבָּ  .אָּ
וא  יט  ם הֵ֥ ֶלה ַאלוֵפיֶה  ֵאֵ֥ ִ֛ו וְּ ֵני־ֵעׂשָּ ֵא ֶלה בְּ

ֹום׃ ס  ֱאדָֽ
ה ה בְּ  ֵאּלֶ ו ְוֵאּלֶ יֵטיֶהםֵני ֵעׂשָּ ּלִ ו, ׁשַ הּוא  ֵעׂשָּ
 .ֱאדֹום

ת    ש   ר  יר פ   עִׁ ֵ דֹות ש  לְּ ֹ  ת 
ִֶ֑רץ ֵאִֶ֤לה  כ  שביעי אָּ י הָּ ֵב  שְּ י י  ֹ֔ רִׁ יר  ַהח  ֵנָֽי־ֵׂשעִׁ בְּ

ָֽה׃ ֹון ַוֲענָּ עֵ֥ בְּ צִׁ ל וְּ שֹובָּ  ן וְּ ֵ֥  לֹוטָּ
ה ִעיר בְּ  ֵאּלֶ םמֵ ֵני ׂשֵ עָּ ֶרץ וֹ ִרי יוֹ ַהח הָּ אָּ ֵבי הָּ ׁשְ
ה :ִמיםְד וֹ ַהקּ  ל ְוִצְבעֹון ַוֲענָּ ן ְוׁשֹובָּ  .לֹוטָּ

י  כא  ִ֛ רִׁ ִ֑ן ֵאֶָ֣לה ַאלוֵפ י ַהח  ישָּ דִׁ ֶצר וְּ ֵא  ֹון וְּ שֵ֥ דִׁ ןוְּ ה  ,ְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר ְוִדיׁשָּ יֵטיֵאּלֶ ּלִ ם  ׁשַ עָּ  – ִריוֹ ַהחהָּ
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ֹום׃ ֶרץ ֱאדָֽ ֶאֵ֥ יר בְּ ֵנֵ֥י ֵׂשעִׁ  ֶאֶרץ ֱאדֹום בְּ ִעיר ּבְ ֵני ׂשֵ  .ּבְ
ֹות  כב  ִ֑ם ַוֲאחֵ֥ ֵהימָּ י וְּ ָ֣ רִׁ ן ח  ֵני־לֹוטָּ  יֵ֥ו בְּ הְּ ַויִׁ

ן ָֽע׃ לֹוטָּ  נָּ מְּ  תִׁ
ן בְּ  יוּ ֵני לֹוטָּ םוֹ ח: הָּ ן  ,ִרי ְוֵהימָּ ַוֲאחֹות לֹוטָּ

ע ְמנָּ  .ּתִ
ִ֑ל  כג  ֵעיבָּ ַנ ַחת וְּ ֵַֽ֥ן ומָּ וָּ ל ַעלְּ ָ֣י שֹובָֹּ֔ ֵנ ֶלה  בְּ ֵאֹ֨ וְּ

ָֽם׃ אֹונָּ ֹו וְּ פ   שְּ
ל ֵני ׁשֹובָּ ה ּבְ פֹו  :ְוֵאּלֶ ל ׁשְ ַנַחת ְוֵעיבָּ ן ּומָּ ַעְלוָּ

ם  .ְואֹונָּ
ֶלה  כד  ֵאֵ֥ ה וְּ וא ֲענָּ  ִ֑ה הָ֣ ָ֣ה ַוֲענָּ ַאיָּ ֹון וְּ ע  בְּ ֵנָֽי־צִׁ בְּ

ֹו  תֵ֥ ע  רְּ ר בִׁ בָֹּ֔ דְּ ם  ַבמִׁ ִ֤א ֶאת־ַהֵימִׁ צָּ ר מָּ ֲאֶשֹ֨
יו׃ ָֽ בִׁ ֹון אָּ עֵ֥ בְּ צִׁ ים לְּ רִׁ   ֶאת־ַהֲחמ 

ה ה ַאיָּּה :ֵני ִצְבעֹוןבְּ  ְוֵאּלֶ ה  ,ַוֲענָּ השֶׁ הּוא ֲענָּ ּלָּ  ּגִ
ִדיםֶאת  רָּ ר  ַהּפְ ְדּבָּ ּמִ הּבַ עָּ רָּ ׁשֶ ִרים וֹ ֶאת ַהֲחמ ּכְ

ִביו  .ְלִצְבעֹון אָּ
ֶלה כה  ֵאֵ֥ ֵנָֽי־ֲענָּ ה וְּ ן בְּ ש ִ֑ ה דִׁ מָּ  יבָּ ֳהלִׁ אׇּ  וְּ

ָֽה׃  ַבת־ֲענָּ
ה הבְּ  ְוֵאּלֶ שׁ  :ֵני ֲענָּ הוֹ ּדִ ת ֲענָּ ה ּבַ מָּ ֳהִליבָּ  .ן ְואָּ

ן  כו  ֵ֥ רָּ תְּ יִׁ ן וְּ בָּ  ֶאשְּ ן וְּ ֵ֥ דָּ ִ֑ן ֶחמְּ ישָּ ָ֣י דִׁ ֵנ ֶלה בְּ ֵא  וְּ
ן׃ ָֽ רָּ  וכְּ

ֵני ה ּבְ ןּדִ  ְוֵאּלֶ ן :יׁשָּ ן ּוְכרָּ ן ְוִיְתרָּ ּבָּ ן ְוֶאׁשְ  .ֶחְמּדָּ

ן׃ כז  ָֽ ַזֲעוָּ ַֽן ַוֲעקָּ ן וְּ ֵ֥ הָּ לְּ ֵני־ֵאִֶ֑צר בִׁ ֶלה בְּ ֵני ֵאֶצר ֵא  ה ּבְ ן :ֵאּלֶ ן ַוֲעקָּ ן ְוַזֲעוָּ ְלהָּ  .ּבִ
ן׃ כח  ָֽ וץ ַוֲארָּ ן עֵ֥ ישָּ  ֵנָֽי־דִׁ ֶלה בְּ ה ֵאֵ֥ ןּדִ  ֵניבְּ  ֵאּלֶ ן :יׁשָּ  .עּוץ ַוֲארָּ
ֶלה ַאלוֵפָ֣י  כט  וף ֵא  ן  ַאלָ֣ וף לֹוטָּ י ַאלִ֤ ִ֑ רִׁ ַהח 

ָֽה׃ וף ֲענָּ ֹון ַאלֵ֥ ע  בְּ וף צִׁ ל ַאלֵ֥  שֹובָֹּ֔
ה  יֵטיֵאּלֶ ּלִ ם  ׁשַ עָּ יט  :ִריוֹ ַהחהָּ ּלִ ןׁשַ יט  ,לֹוטָּ ּלִ ׁשַ
ל יט  ,ׁשֹובָּ ּלִ יט  ,ִצְבעֹוןׁשַ ּלִ הׁשַ  .ֲענָּ

ִ֑ן ֵאֶָ֣לה  ל  ישָּ וף דִׁ ֶצר ַאלָ֣ וף ֵא  ן ַאלֵ֥ ש ִ֛ וף דִׁ ַאלֵ֥
י ַאלוֵפ י ִ֛ רִׁ ם ַהח  ֵפיֶה  ַאל  ֶרץ לְּ ֶאֵ֥ יר׃ בְּ ָֽ  פ ֵׂשעִׁ

יט  ּלִ שׁ ׁשַ יט  ,ןוֹ ּדִ ּלִ יט  ,ֵאֶצרׁשַ ּלִ ןׁשַ יׁשָּ ה  ,ּדִ ֵאּלֶ
יֵטי ּלִ יֵטיֶהם , ִריוֹ ַהח ׁשַ ּלִ ִעירשֶׁ ׁשַ ֶאֶרץ ׂשֵ  .ּבְ

ת    ש   ר  ֵכי ֱאדֹום פ   לְּ  מ 
ו  לא  כ  לְּ ר מָּ ים ֲאֶשֵ֥ כִֹׁ֔ לָּ ֶלה  ַהמְּ ֵאֹ֨ ֶאֶָ֣רץ וְּ בְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ ֶלְך לִׁ ְך־ֶמ  לׇּ ֵנֵ֥י מְּ פְּ ֹום לִׁ  ֱאדִ֑
ִכים  לָּ ה ַהּמְ ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ּמָּ שֶׁ ְוֵאּלֶ ְלכּו ּבְ

ַלךְ שֶׁ  ֵאל ּמָּ רָּ  .ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ
ם  לב  ֵשֵ֥ ֹור וְּ עִ֑ ַלע ֶבן־בְּ ֹום ֶב  ְך ֶבֱאדֹ֔ ֹלָ֣ מְּ ַויִׁ

ה׃ בָּ ָֽ הָּ נְּ ֹו דִׁ יר   עִׁ
ַלְך  ֱאדֹום מָּ הּבֶ בָּ ְנהָּ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן ּבְ ַלע ּבֶ  .ּבֶ

ב ֶבן־ֶז ַַֽרח  לג  ֵ֥ יו יֹובָּ תָֹּ֔ ְך ַתחְּ ֹלָ֣ מְּ ִַ֑לע ַויִׁ ת בָּ ַויָּ מׇּ
ה׃ ָֽ רָּ צְּ בׇּ  מִׁ

ַלע ַלְך , ֵמת ּבֶ ְמקֹומוֹ ּומָּ ן ֶזַרח  ּבִ ב ּבֶ ִעיריֹובָּ  ֵמהָּ
ה ְצרָּ  .ּבָּ

ם  לד  שָּ  יו ח  תָֹּ֔ ְך ַתחְּ ֹלָ֣ מְּ ִ֑ב ַויִׁ ת יֹובָּ ֶרץ ַויָּ מׇּ ֵמֶאֵ֥
י׃ ָֽ נִׁ  ַהֵתימָּ

ב ַלְך , ֵמת יֹובָּ ְמקֹומוֹ ּומָּ ם ֵמֶאֶרץ וּ ח ּבִ רֹוםׁשָּ  .ַהּדָּ

יו ֲהַדָ֣ד  לה  תַָּּ֜ ְך ַתחְּ ֹלֹ֨ מְּ ִ֑ם ַויִׁ שָּ ת ח  ַויָּ מׇּ
ב  ֵדָ֣ה מֹואָֹּ֔ ׂשְּ ן  בִׁ יָּ דְּ ד ַהַמֶכִ֤ה ֶאת־מִׁ ַד  ֶבן־בְּ

ית׃ ָֽ ֹו ֲעוִׁ יר  ם עִׁ ֵשֵ֥  וְּ

םוּ ח ַלְך , ֵמת ׁשָּ ְמקֹומוֹ ּומָּ ַדד  ּבִ ן ּבְ ַרגֲהַדד ּבֶ הָּ  ׁשֶ
ם ִעירֹו ֲעִוית ב ְוׁשֵ ֵדה מֹואָּ ׂשְ י ִמְדיָּן ּבִ  .ֶאת ַאְנׁשֵ

לָּ ה  לו  יו ַׂשמְּ תָֹּ֔ ְך ַתחְּ ֹלָ֣ מְּ ִ֑ד ַויִׁ ת ֲהדָּ ַויָּ מׇּ
ה׃ ָֽ ֵרקָּ ַמׂשְּ  מִׁ

ד ַלְך , ֵמת ֲהדָּ ְמקֹומוֹ ּומָּ ה  ּבִ ְמלָּ ִעירׂשַ  ֵמהָּ
ה ֵרקָּ  .ַמׂשְ

ִ֑ה  לז  לָּ ת ַׂשמְּ ול ַויָּ מׇּ א  יו שָּ תָֹּ֔ ְך ַתחְּ ֹלָ֣ מְּ ַויִׁ
ר׃ ָֽ ֹות ַהנָּהָּ בֵ֥ ח   ֵמרְּ

ה ְמלָּ ַלְך , ֵמת ׂשַ ְמקֹומוֹ ּומָּ אּול  ּבִ ִעירׁשָּ  ֵמהָּ
ַעלבֹות וֹ ְרח ַפת  ׁשֶ ת ְנַהרׂשְ רָּ  .ּפְ

נָּ ַֽן  לח  ַעל חָּ יו ַבֵ֥ תָֹּ֔ ְך ַתחְּ ֹלָ֣ מְּ ול ַויִׁ אִ֑ ת שָּ אּולַויָּ מׇּ ַלְך , ֵמת ׁשָּ ְמקֹומוֹ ּומָּ ן  ּבִ ן ּבֶ נָּ ַעל חָּ ּבַ
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ֹור׃ בָֽ  .ַעְכּבֹור ֶבן־ַעכְּ
֮  לט  ְך ַויָּ ֹלִ֤ מְּ בֹור  ַויִׁ ַָּ֣֧ן ֶבן־ַעכְּ נָּ ת֮ ַבַָ֣על חָּ מׇּ

ֹו  תִ֤ שְּ ם אִׁ ֵשֹ֨ ִ֑עו וְּ ֹו פָּ יר  ם עִׁ ֵשֵ֥ ר וְּ יו  ֲהַדֹ֔ תָּ ַתחְּ
ב׃ ָֽ י זָּהָּ ת ֵמֵ֥ ד ַב  ֵרֹ֔ ֵאל  ַבת־ַמטְּ יַטבְּ ֵהָֽ  מְּ

ן ַעְכּבֹור ן ּבֶ נָּ ַעל חָּ ַלְך , ֵמת ּבַ ְמקֹומוֹ ּומָּ ֲהַדר  ּבִ
עוּ  ם ִעירֹו ּפָּ ת  ,ְוׁשֵ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ְוׁשֵ

ת  בַמְטֵרד ּבַ  .צֹוֵרף ַהזָּּהָּ
ֵאֶּ֠  מ מפטיר ם וְֶּּ֠ תָֹּ֔ ח  פְּ שְּ מִׁ ו  לְּ ֹות ַאלוֵפִ֤י ֵעׂשָּ מִ֞ ֶלה שְּ

וף  ִ֛ע ַאלֵ֥ נָּ מְּ וף תִׁ ִ֑ם ַאלֵ֥ תָּ מ  שְּ ם בִׁ תָּ  מ  ק  מְּ לִׁ
ת׃ ֵתָֽ וף יְּ וָּ ה ַאלֵ֥ לְּ  ַעָֽ

מֹות  ה ׁשְ יֵטיְוֵאּלֶ ּלִ ו  ׁשַ חלְ ֵעׂשָּ ּפְ יֶהם ֵת וֹ ִמׁשְ
ְקְראּו ְלִפי ְמק ּנִ יט  :ת ְמגּוֵריֶהםוֹ מוֹ ׁשֶ ּלִ עׁשַ ְמנָּ  ,ּתִ

יט  ּלִ הׁשַ יט  ,ַעְלוָּ ּלִ  .ְיֵתתׁשַ
וף מא  ִ֛ה ַאל  מָּ יבָּ ֳהלִׁ וף אׇּ וף ֵאלָּ ה ַאלֵ֥ ן׃ ַאלֵ֥ ינ ָֽ יט  פִׁ ּלִ הׁשַ מָּ ֳהִליבָּ יט  ,אָּ ּלִ הׁשַ יט  ,ֵאלָּ ּלִ ינׁשַ  .ןוֹ ּפִ
ר׃ מב  ָֽ צָּ בְּ וף מִׁ ן ַאלֵ֥ וף ֵתימָּ  ִ֛ז ַאלֵ֥ ַנ וף קְּ יט  ַאלֵ֥ ּלִ יט  ,ְקַנזׁשַ ּלִ ןׁשַ ימָּ יט  ,ּתֵ ּלִ רׁשַ  .ִמְבצָּ
ִ֑ם ֵאֶָ֣לה מג  ירָּ וף עִׁ ל ַאלָ֣ יֵא  דִׁ וף ַמגְּ ׀  ַאלֵ֥

ם  זָּתָֹּ֔ ֶאֶָ֣רץ ֲאח  ם  בְּ תָּ ב  שְּ מ ָֽ ֹום לְּ ַאלוֵפָ֣י ֱאד 
ו  וא ֵעׂשָּ  ֹום׃ פהֵ֥ י ֱאדָֽ ֵ֥  ֲאבִׁ

יט  ּלִ יֵאלׁשַ יט  ,ַמְגּדִ ּלִ םׁשַ ה , ִעירָּ יֵטיֵאּלֶ ּלִ  ׁשַ
בֹוֵתיֶהםֱאדֹום  מֹוׁשְ ם ּבְ ֶאֶרץ ֲאֻחזָּּתָּ ו , ּבְ הּוא ֵעׂשָּ

ם ֱאדֹום עָּ  .ֲאִבי הָּ
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ת ַוֵיֶשב   ש   ר   ֲחלֹומֹות יֹוֵסף פ  

ֶָ֣שב  א לז ֶרץ ַוֵי ֶא  יו בְּ ִ֑ בִׁ י אָּ גוֵרָ֣ ֶרץ מְּ ֶא  ב בְּ ַיֲָֽעק ֹ֔
ַָֽען׃ נָּ  כְּ

ב ַיֲעקֹב ֵ ֶאֶרץ ִהְתַיׁשּ ּגָּ  ּבָּ הּ ׁשֶ ִביו  ר ּבָּ ֶאֶרץ  –אָּ ּבְ
נַ   .ַעןּכְ

ע־  ֵאֶָ֣לה ב  ַבָֽ ף ֶבן־שְּ ב יֹוֵסִ֞ ֹות ַיֲעק   דָ֣ לְּ ׀ ת 
אן  יו  ַבצ ֹ֔ ֶעִ֤ה ֶאת־ֶאחָּ ה ר  יָֹּ֨ נָּה  הָּ ה שָּ ֵרִ֤ ֶעׂשְּ

ַער  וא ַנ  הָ֣ ֵנֵ֥י וְּ ֶאת־בְּ ִ֛ה וְּ הָּ לְּ ֵנֵ֥י בִׁ ֶאת־בְּ
ם  ֵ֥ תָּ בָּ א יֹוֵסִ֛ף ֶאת־דִׁ ֵבֵ֥ יו ַויָּ ִ֑ בִׁ ֵשָ֣י אָּ ה נְּ פָּ  לְּ זִׁ

ם׃ יֶהָֽ עָּ ה ֶאל־ֲאבִׁ  רָּ

ה  ֵאיֵאּלֶ יָּה יֹוֵסף  :ַיֲעקֹב ֶצֱאצָּ ֵרה הָּ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ
ה  נָּ שֶׁ ׁשָּ יָּה רּכְ יו  ִעםֶעה וֹ הָּ ְוהּוא , ַהּצֹאן ֶאתֶאחָּ
ַדל ֵני ִעם ּגָּ ה בִּ  ּבְ ה ְנׁשֹות ְוִעםְלהָּ ֵני ִזְלּפָּ ִביו ּבְ , אָּ

ׂשוּ  עָּ ע ּוְכׁשֶ ין ֲעֵליֶהם הּוא  רָּ  .ֲאִביֶהםלַ ִהְלׁשִ

י־  ג  ָֽ יו כִׁ נָֹּ֔ ל־בָּ כׇּ ַהִ֤ב ֶאת־יֹוֵסף  מִׁ ל אָּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ וְּ
ֶנת  ת ֵ֥ ֹו כְּ ה ל  ֵׂ֥שָּ עָּ ֹו וְּ וא לִ֑ ֵ֥ים ה  נִׁ ק  ֶבן־זְּ

ים׃ ָֽ  ַפסִׁ

ַהב ֶאת יֹוֵסף  ֵאל אָּ רָּ י יֹוֵתר ְוִיׂשְ יו ּכִ נָּ ל ּבָּ ִמּכָּ
יָּה הַ הּוא  ןהָּ ּנֹולַ  ּבֵ הּוא וְ , ד לֹו ְלֵעת ִזְקנּותוֹ ׁשֶ

ה לֹו  ׂשָּ ּת עָּ יםוֹ ּכֻ ַפּסִ  .ֶנת ְמֻציֶֶּרת ּבְ
יֶהם   ד ]*[ * ַהִ֤ב ֲאבִׁ ֹו אָּ תִ֞ י־א  ָֽ יו כִׁ ו ֶאחָּ  אָ֣ רְּ ַויִׁ

ֹו  רֵ֥ ו ַדבְּ ל  א יָּכְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ תִ֑ ו א  א  נְּ ׂשְּ ַֽיִׁ יו ַוָֽ ל־ֶאחָֹּ֔ כׇּ מִׁ
ם׃ ֹלָֽ שָּ  לְּ

יו  ַהב ֶאחָּ ֲאִביֶהם אָּ אּו ׁשֶ ל יֹוֵתר תֹו וֹ ארָּ ִמּכָּ
יו  ְנאוּ וְ ֶאחָּ ְרכוֹ ְולֹא יְָּכלּו  ,תוֹ וֹ א ׂשָּ ל ְלבָּ  .םוֹ ְלׁשָּ

פו  ה  ֵ֥ ִ֑יו ַויֹוסִׁ ֶאחָּ ֹום ַוַיֵג ד לְּ ם יֹוֵסף  ֲחלֹ֔ ַוַיֲחֹלִ֤
ֹו׃ תָֽ נ ֵ֥א א  ֹוד ׂשְּ  ע 

ר אֹותוֹ ם ֲחלֹום לַ חָּ יֹוֵסף  יו ְוִסּפֵ ְוֵהם  ,ְלֶאחָּ
נפּו יֹוסִ ה  .יֹוֵתראֹותֹו  אוֹ ִלׂשְ

ֹום ַהֶז ה  ו  א ַהֲחלֵ֥ עו־נִָּּ֕ מְּ ַוי  אֶמר ֲאֵליֶהִ֑ם שִׁ
י׃ תִׁ מְּ ָֽ לָּ ר חָּ  ֲאֶשֵ֥

ַמר ֶהם אָּ ְמעּו  :לָּ הׁשִ ׁשָּ ַבּקָּ ֶאת ַהֲחלֹום ַהזֶּה  ּבְ
לַ שֶׁ  יחָּ  .ְמּתִ

ֵנֶּ֠  ז  הִׁ ֹוְך וְֶּּ֠ תָ֣ ים  בְּ מִׁ ים ֲאל  ִ֤ מִׁ ַאלְּ נו מְּ חְּ ה ֲאַנַּ֜
ה  ִ֑בָּ צָּ ַגם־נִׁ י וְּ תִׁ  מָּ ה ֲאל  מָּ ֵ֥ ִ֛ה קָּ ֵנ הִׁ ה וְּ ֶדֹ֔ ַהשָּ
 ָּ ַתֲחֶו ין שְּ ָֽ ם ַותִׁ ֵתיֶכֹ֔ מ ָ֣ ינָּה  ֲאל  ֶבֹ֨ ס  ִ֤ה תְּ ֵנ הִׁ וְּ

י׃ ָֽ תִׁ מָּ  ַלֲאל 

ֶדהֲאַנְחנּו  ָּ תֹוְך ַהׂשּ ִרים ּבְ ּבוֹ  קֹוׁשְ ִלים ׁשִ
ִתי  ,ֲאֻלּמֹותלַ  ה ְוִהּנֵה ֲאֻלּמָּ מָּ ההִ ְוַגם קָּ פָּ ּקְ  ,ְזּדַ

ז  יפוּ ֹוֵתיֶכם ֲאֻלּמ ְואָּ הּ  ִהּקִ ֲחווּ ְוהִ  אֹותָּ ּתַ  ׁשְ
ִתי  .ַלֲאֻלּמָּ

ינו  ח *]*[ ֵלֹ֔ ֹלְך  עָּ מְּ ְך תִׁ ֹלִ֤ יו ֲהמָּ רו לֹו  ֶאחָֹּ֔ ַוי ִ֤אמְּ
א  נ ָ֣ פו עֹוד  ׂשְּ ִ֤ ִ֑נו ַויֹוסִׁ ל בָּ ש   מְּ ֹול תִׁ שֵ֥ ם־מָּ אִׁ

יו׃ ָֽ רָּ בָּ ַעל־דְּ יו וְּ תָּ  ֹו ַעל־ֲחֹלמ  תֹ֔  א 

ְמר יו ּו לוֹ אָּ ְמל ְלךָּ ַהִאם ִנְרֶאה : ֶאחָּ ּתִ ְך וֹ ׁשֶ
ֵלינוּ  ְמשׁ  אוֹ  עָּ נוּ  לוֹ ּתִ נ הֹוִסיפוּ  ֵהם !?ּבָּ  אֹותוֹ  אוֹ ִלׂשְ

ְגַלל יֹוֵתרעֹוד  יו וֹ מוֹ ֲחל ּבִ יווּ בּ ּדִ  ּוִבְגַללתָּ  .רָּ
ֹו  ט  ת  ר א  ַסֵפֵ֥ ר ַויְּ ֹום ַאֵחֹ֔ ם עֹוד  ֲחלָ֣ ַוַיֲחֹלֵ֥

ֹוד  י ֲחלֹום  עֹ֔ ָֽ תִׁ ַלִ֤מְּ ה חָּ ֵנֹ֨ אֶמר הִׁ ִ֑יו ַוי   ֶאחָּ לְּ
ר   ׂשָּ ַאַחִ֤ד עָּ ַח וְּ ֵר  ַהיָּ ֵנ ה ַהֶשֶָ֣מש וְּ הִׁ וְּ

י׃ ָֽ ַתֲחוִׁ ים לִׁ שְּ ָֽ ים מִׁ בִֹׁ֔ ֹוכָּ  כָֽ

ַלם רעֹוד ֲחלֹום ַאֵחר  הּוא חָּ יווֹ א ְוִסּפֵ , תֹו ְלֶאחָּ
ַמר ֶמׁש : ְואָּ ֶ י עֹוד ֲחלֹום ְוִהּנֵה ַהׁשּ ַלְמּתִ ִהּנֵה חָּ

ֲחִוים  ּתַ ִבים ִמׁשְ ר ּכֹוכָּ ׂשָּ  .ִליְוַהיֵָּּרַח ְוַאַחד עָּ

ֹו  י  ַער־בָ֣ גְּ יו  ַויִׁ ֶאל־ֶאחָּ יו֮ וְּ בִׁ ַסֵפָ֣ר ֶאל־אָּ ַויְּ
ֹום ַהֶז ה ֲאֶשָ֣ר  ִ֛ה ַהֲחלֵ֥ ֹו מָּ יו ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ בִֹׁ֔ אָּ
יך  ַאֶחֹ֔ ךָ֣ וְּ מְּ אִׁ י  וְּ ֹוא ֲאנִׁ ֹוא נָּב  תָּ ֲהבָ֣ ִ֑מְּ לָּ חָּ

ַתֲחוֵ֥   שְּ הִׁ ה׃לְּ צָּ רְּ ָֽ ך  אָּ  ת לְּ

ר ִביו וּ לְ  הּוא ִסּפֵ יולְ אָּ ִביו , ֶאחָּ ַמרוְ ַער ּבֹו ּגָּ אָּ  אָּ
ה ַהֲחלֹום ַהזֶּה : לוֹ  לַ שֶׁ מָּ  ַהִאם ִנְרֶאה ְלךָּ  !?ְמּתָּ חָּ

ב ּנָּ חֲ  אוֹ ׁשֶ ּתַ ךָּ ְוַאֶחיךָּ ְלִהׁשְ  לעַ ֹות ְלךָּ וֲאִני ְוִאּמְ
ֶרץהָּ   !?אָּ

ר ֶאת־ יא ]*[ ַמֵ֥ יו שָּ בִׁ  אָּ ִ֑יו וְּ ֹו ֶאחָּ או־ב  ַקנְּ  ַויְּ
ר׃ ָֽ בָּ  ַהדָּ

יו  ר , וֹ ְנאּו בּ ִק ֶאחָּ בָּ ַמר ֶאת ַהּדָּ ִביו ׁשָּ ְואָּ
ִזְכרֹונוֹ   .ּבְ
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ת    ש   ר  ת יֹוֵסף פ   יר  כִׁ  מְּ
ם  יב  שני יֶה  אן ֲאבִׁ ׄת־צ ֵ֥ ֹות ֶאׄ עִ֛ רְּ ִ֑יו לִׁ ו ֶאחָּ כ  ַוֵילְּ

ם׃ ֶכָֽ שְּ  בִׁ
יו  ֶכםהָּ ֶאחָּ ׁשְ  .ְלכּו ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם ּבִ

ֹוא  יג  ף ֲהלִ֤ ל ֶאל־יֹוֵס  ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ אֶמר יִׁ יך  ַוי ֹ֨ ַאֶחֹ֨
ֲחךָ֣ ֲאֵליֶהִ֑ם  לָּ ֶאשְּ כָּ ה וְּ ם לְּ ֶכֹ֔ שְּ ָ֣ים בִׁ עִׁ ר 

י׃ ֵנַָֽֽנִׁ ֹו הִׁ  ַוי ֵ֥אֶמר ל 

ֵאל  רָּ ַמרִיׂשְ ֶכם וֹ ַאֶחיךָּ ר ֵריהֲ  :יֹוֵסףלְ  אָּ ׁשְ ִעים ּבִ
ַלח ּבֹא ַמר, ֲאֵליֶהםאֹוְתךָּ  ְוֶאׁשְ ִהּנֵה ֲאִני  :לוֹ  אָּ

ן  .מּוכָּ
ה  יד  ֵאַּ֜ א רְּ ֹו ֶלְך־נָֹּ֨ יך  ַוי ָ֣אֶמר ל  ֹום ַאֶחֹ֨ לִ֤ ֶאת־שְּ

ִ֑ר  בָּ י דָּ נִׁ ֵב  אן ַוֲהשִׁ ֹום ַהצ ֹ֔ לָ֣ ֶאת־שְּ וְּ
ה׃ מָּ ֶכָֽ א שְּ ב   ֹון ַויָּ רֹ֔ ֶָ֣מק ֶחבְּ הו  ֵמֵע ֵחֹ֨ לָּ שְּ  ַויִׁ

ַמר הְך לֵ  :לוֹ  אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ְ  ַמה ִלְראֹות ּבְ ךָּ לֹום ַאֶחיׁשּ
ְ  ַמהוּ  הי לִ  בלֹום ַהּצֹאן ַוֲהשֵׁ ׁשּ ׁשּובָּ ַלח  ,ּתְ הּוא ׁשָּ

אֵמֵעֶמק ֶחְברֹון  אֹותוֹ  ֶכם ְוהּוא ּבָּ  .ִלׁשְ
ֶדִ֑ה  טו  ֶע ה ַבשָּ ֵנֵ֥ה ת  הִׁ יש וְּ ֹ֔ ֵאָ֣הו אִׁ צָּ מְּ ַויִׁ

ש׃ ַבֵקָֽ ר ַמה־תְּ יש ֵלאמ   ִ֛ אִׁ ֵל הו הָּ אָּ שְּ  ַויִׁ
ד ִאישׁ  אמָּ  ֶאחָּ אָּ  אֹותוֹ  צָּ ד ֶאת הּוא שֶׁ  הְורָּ ִאּבֵ
ְרּכוֹ  ֶדה ּדַ ָּ ׂשּ ַאל אֹותוֹ , ּבַ ִאישׁ  ׁשָּ ה :הָּ ה  מָּ ַאּתָּ

שׂ   ?ְמַחּפֵ
ָ֣א  טז  ה־נָּ ידָּ ָֽ ש ַהגִׁ ַבֵקִ֑ י מְּ ָ֣ כִׁ נ  י אָּ אֶמר ֶאת־ַאַח  ַוי ִּ֕

ים׃ ָֽ עִׁ ם ר  ה ֵהֵ֥ י ֵאיפ    לִֹׁ֔
ַמר שׂ  ֲאִני :לוֹ  אָּ  ִלי דגֵּ הַ , ֶאת ַאַחי ְמַחּפֵ

ה ׁשָּ ַבּקָּ  ?ִעיםוֹ ֵאיֹפה ֵהם ר ,ּבְ
י   יז  תִׁ עְּ ַמֹ֨ י שָּ ִ֤ ה כִׁ ֶזֹ֔ ו מִׁ עָ֣ יש  נָּסְּ אִׁ ַוי ִ֤אֶמר הָּ

ִֶ֤לְך יֹוֵסף  ַאַחָ֣ר  נָּה ַוֵי ִ֑יְּ תָּ כָּ ה ד  ים ֵנלְּ ֹ֔ רִׁ מְּ א ָֽ
ן׃ ָֽ תָּ ד  ם בְּ ֵא  צָּ מְּ יו ַויִׁ  ֶאחָֹּ֔

ַמר  ִאישׁ אָּ ְסעּו  ֵהם :הָּ אןנָּ י  ֲהֵרישֶׁ  ִמּכָּ ַמְעּתִ ׁשָּ
ם ןוֹ ְלד ְמִרים ֵנֵלךְ וֹ א אֹותָּ ַלךְ יֹוֵסף  ,תָּ ַאַחר  הָּ
יו  אּומָּ ֶאחָּ ד םאֹותָּ  צָּ ןוֹ ּבְ  .תָּ

ו  יח  אֵ֥ רְּ ם ַויִׁ ַרָ֣ב ֲאֵליֶהֹ֔ קְּ ֶרם  יִׁ ֶטֹ֨ ק ובְּ ח ִ֑ ֹו ֵמרָּ ת  א 
ֹו׃ יתָֽ ֹו ַלֲהמִׁ ת  ו א  לֵ֥ ַנכְּ תְּ ָֽ  ַויִׁ

חאֹותֹו אּו רָּ ֵהם  הּוא ,קוֹ ֵמרָּ שׁ  ְוִלְפֵני ׁשֶ  ִנּגַ
 .ַלֲהִמיתוֹ  ֶנְגּדוֹ  זְָּממוּ  ֵהם ,ֲאֵליֶהם

ה ַבִַ֛על  יט  ֵנ  יו הִׁ ִ֑ חִׁ יש ֶאל־אָּ ָ֣ ו אִׁ ר  ַוי אמְּ
ֶז ה  ֹות ַהלָּ א׃ַהֲחֹלמֵ֥ ָֽ  בָּ

ְמר ֵהם ִחיולְ ּו ִאיׁש אָּ ַעל ַהֲחל :אָּ מֹות וֹ ִהּנֵה ּבַ
א ַהזֶּה  .ּבָּ

ָ֣ה כ  ַעתָּ ַאַחָ֣ד  וְּ הו  בְּ ֵכֹ֨ לִׁ ַנשְּ הו וְּ ֵג  ַנַהרְּ ו וְּ כָ֣ ׀ לְּ
הו  ִ֑תְּ לָּ עָּ ה ֲאכָּ ֵ֥ה רָּ נו ַחיָּ רְּ ַמִּ֕ אָּ ֹות וְּ רֹ֔ ַהב 

יו׃ ָֽ תָּ י ו ֲחֹלמ  הְּ ה ַמה־יִׁ ֶאִּ֕ רְּ נִׁ  וְּ

יו ַאַחד  ְוִנְזרֹוק אֹותוֹ  אֹותוֹ  גוֹ ְוַנֲהר אוּ וֹ בּ  ְוַעְכׁשָּ ּבְ
ה  ַחיָּּהשֶׁ  ְוֹנאַמר, רֹותוֹ ַהבּ  עָּ הרָּ ְכלָּ  ,אֹותוֹ  אָּ

יווֹ מוֹ ֵצא ֵמֲחליֵּ ְוִנְרֶאה ַמה   .תָּ
א  כא  אֶמר ל ֵ֥ ִ֑ם ַוי ִּ֕ דָּ יָּ ֵל הו מִׁ ן ַוַיצִׁ אוֵבֹ֔ ַמָ֣ע רְּ שְּ ַויִׁ

ֶָֽפש׃ נו נָּ  ַנֶכ 
יל אֹותוֹ ַמע ׁשָּ ְראּוֵבן  ם ְוִהּצִ ַמר ,ִמיָּּדָּ לֹא  :אָּ

ֶות ה אֹותוֹ ַנכֶּ  מָּ  .לָּ
אֶמר ֲאֵלֶהָ֣ם כב  ם   ַוי ֹ֨ כו־דָּ פְּ שְּ אוֵבן֮ ַאל־תִׁ ׀ רְּ

ֹור ַהֶזה  ֲאֶשָ֣ר  ֹו ֶאל־ַהבִ֤ ת  ָ֣יכו א  לִׁ ַהשְּ
ַען  ַמ  ֹו לְּ חו־בִ֑ לְּ שְּ יָּ ד ַאל־תִׁ ר וְּ בָֹּ֔ דְּ ַבמִׁ

יו׃ ָֽ בִׁ ֹו ֶאל־אָּ יב  ם ַלֲהשִׁ ֹ֔ דָּ יָּ תֹו  מִׁ יל א  ִ֤  ַהצִׁ

ַמר ֵדי ,ְראּוֵבן ֶהםלָּ  אָּ ם  ּכְ יל אֹותֹו ִמיָּּדָּ ְלַהּצִ
ִביו וֹ ריּוְלַהֲחזִ  כוּ  :ְלאָּ ּפְ ׁשְ ִליכוּ , םּדָּ  ַאל ּתִ  ַהׁשְ

ר ְוַאל שֶׁ ּבֹור ַהזֶּה לַ תֹו וֹ א ְדּבָּ ּמִ יטוּ ּבַ  יָּד ּתֹוׁשִ
 .ִלְפּגֹוַע ּבוֹ 

ִ֑יו  כג  שלישי ף ֶאל־ֶאחָּ א יֹוֵס  ֵ֥ י ַכֲאֶשר־בָּ הִִּׁ֕ יטו ַויְּ ִ֤ שִׁ ַוַיפְּ
ים  ֶנת ַהַפסִׁ  ת ֵ֥ ֹו ֶאת־כְּ תֹ֔ נְּ תׇּ ֶאת־יֹוֵסף  ֶאת־כ 

יו׃ ָֽ לָּ ר עָּ  ֲאֶשֵ֥

יו ֹוֵסף יּ שֶׁ כְּ  א ֶאל ֶאחָּ יטּו הִ ֵהם ּבָּ ֹוֵסף ֶאת יּ ִמ ְפׁשִ
ּתוֹ  לּ  תנֶ ַהּכֻ ת –ֹו ׁשֶ ים וֹ ֶאת ּכְ ּסִ יושֶׁ ֶנת ַהּפַ לָּ  .עָּ

ֹו  כד  ת  כו א  ֵ֥ לִׁ הו ַוַישְּ ח ֹ֔ קָּ ק ַויִֹׁ֨ ֹור ֵרֹ֔ ַהבָ֣ ה וְּ רָּ ַהב ִ֑
ם׃ יִׁ ָֽ ֹו מָּ ין ב   ֵאֵ֥

ְקחּו אֹותוֹ ֵהם   –ְוַהּבֹור ֵרק  ,רוֹ תֹו ַלבּ וֹ א ְוזְָּרקוּ  לָּ
 .ַמִיםֵאין ּבֹו 
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ל־ֶל   כה  בו֮ ֶלֱאכׇּ ו ַוֵישְּ אֹ֔ רְּ יֵניֶהם  ַויִׁ ו ֵעָֽ אִ֤ ׂשְּ ֶחם  ַויִׁ
ִ֑ד  עָּ לְּ גִׁ ה מִׁ אָּ  ים בָּ ֵעאלִֹׁ֔ מְּ שְּ ַחָ֣ת יִׁ רְּ ֵנה  א  הִׁ וְּ
ט  ֹלֹ֔ י וָּ ָ֣ רִׁ כ את  וצְּ ים נְּ אִׁ  ׂשְּ ַמֵליֶהָ֣ם נ  וגְּ

ה׃ מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ יד מִׁ ֵ֥ הֹורִׁ ים לְּ כִׁ   הֹולְּ

בּו ֶלֱאכוֹ יָּ ֵהם  הל ׁשְ ֵעיֵניֶהם  ֵהִרימּו ֶאתוְ , ְסעּודָּ
לאּו רָּ וְ  ה ׁשֶ יָּּרָּ ה מֵ  ׁשַ אָּ ְמֵעאִלים ּבָּ ד הַ ִיׁשְ ְלעָּ ּגִ

יֶהם נ ִאים וֹ ּוְגַמּלֵ ִמיםׂשְ ׂשָּ  םטֶ וֹ לְנכֹאת ּוְצִרי וְ  – ּבְ
 .ְצַרִיםְלִמ  ְלהֹוִבילהֹוְלִכים  –

י  כו  ִ֤ ַצע כִׁ ִ֑יו ַמה־ֶב  ה ֶאל־ֶאחָּ הודָּ  ַוי ֵ֥אֶמר יְּ
ֹו׃ מָֽ ינו ֶאת־דָּ סִׁ  כִׁ ינו וְּ חִֹׁ֔ ג  ֶאת־אָּ  ַנֲָֽהר 

ה  ַמרְיהּודָּ יולְ  אָּ ְרִויחַ ַמה  :ֶאחָּ ג ֶאת וֹ ַנֲהר ִאם ּנַ
ִחינּו  יראָּ תוֹ ֶאת  ְוַנְסּתִ  !?ְרִציחָּ

ו  כז  כִ֞ נו  לְּ ֵדֹ֨ יָּ ים וְּ ֵעאלִׁ  מְּ שְּ נו ַליִׁ ֶרָ֣ כְּ מְּ נִׁ וְּ
וא  נו הִ֑ ֵר  ׂשָּ ינו בְּ ֵ֥ חִׁ י־אָּ ָֽ ֹו כִׁ י־בֹ֔ הִׁ ַאל־תְּ

יו׃ ָֽ ו ֶאחָּ ע  מְּ שְּ ַֽיִׁ  ַוָֽ

ְמֵעאִלים  אֹותוֹ  רְוִנְמּכוֹ  אוּ וֹ בּ  ׁשְ  גוֹ רַנהֲ  לֹאוְ ַליִּ
י  ,נוּ ייֵָּד בְּ  אֹותוֹ  ִחינּו הּוא ּכִ גּופֵ אָּ יו  !נוּ ּכְ ֶאחָּ

ְמעּו  קֹולוֹ ׁשָּ  .ּבְ
כו   כח  שְּ מְּ ַֽיִׁ ים ַוָֽ ֲחרִׁ  ים ס  ַּ֜ נִׁ יָּ דְּ ים מִׁ ֩ ֲאנָּשִֹׁ֨ רו ַוַיַעבְּ

ו  ר  כְּ מְּ ֹור ַויִׁ ן־ַהבֹ֔ ו ֶאת־יֹוֵסף  מִׁ ַוַיֲעלִ֤
ִֶ֑סף  ים כָּ ָ֣ רִׁ ֶעׂשְּ ים בְּ ֵעאלִׁ  מְּ שְּ ֶאת־יֹוֵסִ֛ף ַליִׁ

ה׃ מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ ף מִׁ יאו ֶאת־יֹוֵס  ֵ֥ בִׁ  ַויָּ

ים ִמְדיִָּנים ס ׁשִ ְברוּ  ֲחִריםוֹ ֲאנָּ כוּ מָּ ֵהם , עָּ ׁשְ
ְכרּו ֶאת יֹוֵסף מָּ ַהּבֹור וּ מֵ לּו ֶאת יֹוֵסף עֱ ְוהֶ 

ְמֵעאִלים  ׁשְ ַקל ַליִּ ִמׁשְ ִרים ּבְ ִלים ֶעׂשְ קָּ  282)ׁשְ

ם ר  ֶסף (ג   .ְצַרִיםְלִמ ִביאּו ֶאת יֹוֵסף ֵהם הֵ וְ , ּכֶ
ף  כט  ֵנֵ֥ה ֵאין־יֹוֵס  הִׁ ֹור וְּ אוֵבן  ֶאל־ַהבֹ֔ ב רְּ ִ֤שׇּ ַויָּ

ֹור יו׃ ַבבִ֑ ָֽ דָּ גָּ ע ֶאת־בְּ ַר  קְּ  ַויִׁ
ַזרְראּוֵבן  ּבֹור ֵאינוֹ ּבֹור ְוִהּנֵה יֹוֵסף לַ  חָּ הּוא  !ּבַ

יוקָּ  דָּ גָּ  .ַרע ֶאת ּבְ
י  ל  נו ַוֲאנִׁ  ֶָ֣לד ֵאיֶנֹ֔ יו ַוי אַמִ֑ר ַהֶי ב ֶאל־ֶאחָּ  ֵ֥שׇּ ַויָּ

א׃ ָֽ י־בָּ נָּה ֲאנִׁ ֵ֥  אָּ
ַזרהּוא  יו לְ  חָּ ַמרֶאחָּ ה  ,ַוֲאִני !ַהיֶֶּלד ֵאיֶנּנוּ  :ְואָּ מָּ

ה  ?ֲאִני עֹוׂשֶ
ָ֣יר  לא  עִׁ ֲחטו  ׂשְּ שְּ ַֽיִׁ ֶנת יֹוֵסִ֑ף ַוָֽ ת ָ֣ ו ֶאת־כְּ ח  קְּ ַויִׁ

ם׃ ָֽ ֶנת ַבדָּ ת   ו ֶאת־ַהכ  לֵ֥ בְּ טְּ ים ַויִׁ זִֹׁ֔  עִׁ
ל ֶנתוֹ ּת כֻּ הַ ְקחּו ֶאת ֵהם לָּ  ִיׁש ֲחטּו ׁשָּ , יֹוֵסף ׁשֶ ּתַ

ּת טָּ וְ  םוֹ ְבלּו ֶאת ַהּכֻ ּדָּ  .ֶנת ּבַ
ו  לב  חִ֞ ַשלְּ ַֽיְּ יאו  ַוָֽ בִֹׁ֨ ים ַויָּ ֶנת ַהַפסִׁ  ת ָ֣ ֶאת־כְּ

ִ֑אנו  צָּ ו ז ָ֣את מָּ ר  ם ַוי אמְּ יֶהֹ֔ ֶאל־ֲאבִׁ
א׃ ם־ל ָֽ וא אִׁ ךִ֛ הִׁ  נְּ ֶנת בִׁ ת   א ַהכְּ  ַהֶכר־נָּ 

ת ְלחוּ ׁשָּ ֵהם  סִּ וֹ ֶאת ּכְ ִביאּו הֵ וְ , יםֶנת ַהּפַ
ְמרוְ  ,ֲאִביֶהםלַ  ִליִחים וּ אָּ ְ אנוּ  ֶאת ֶזה :ַהׁשּ צָּ  !מָּ

ה ַזֶהה ׁשָּ ַבּקָּ תזֹאת  ַהִאם, ּבְ ְנךָּ  ֶנתוֹ ּכְ  .לֹא אוֹ ּבִ
עָּ ה  לג  ֵ֥ה רָּ י ַחיָּ ֹ֔ נִׁ ֶנת בְּ ת ָ֣ אֶמר  כְּ ּה ַוי ֹ֨ ִ֤ ירָּ ַוַיכִׁ

ף׃ ף יֹוֵסָֽ ַר  ף ט  ר ֵ֥ הו טָּ ִ֑תְּ לָּ  ֲאכָּ
ההּוא  הּ  ִזיהָּ ַמר אֹותָּ תזֹו  :ְואָּ ִניוֹ ּכְ ַחיָּּה  !ֶנת ּבְ
ה  עָּ ה רָּ ְכלָּ  !ִנְטַרף יֹוֵסף, אֹותוֹ אַָּ

ע  לד  ַרִ֤ קְּ ִ֑יו ַויִׁ נָּ תְּ מׇּ ק בְּ ֵֶׂ֥שם ַׂש  יו ַויָּ ֹלתָֹּ֔ מְּ ב  ׂשִׁ ַיֲָֽעק 
ים׃ ָֽ ים ַרבִׁ ֵ֥ מִׁ ֹו יָּ נ  ל ַעל־בְּ ַאֵבֵ֥ תְּ  ַויִׁ

יוַרע קָּ ַיֲעקֹב  דָּ גָּ יוׂשָּ , ֶאת ּבְ ְתנָּ מָּ ק ּבְ , ם ׂשַ
יםהִ וְ  נֹו יִָּמים ַרּבִ ל ַעל ּבְ  .ְתַאּבֵ

ק ֩  לה  ֹו ַויָּ ַנֲחמ  יו לְּ תַָּּ֜ נ  ל־בְּ כׇּ יו וְּ נָֹּ֨ ל־בָּ ֵאן  מו֩ כׇּ מָּ ַויְּ
ל  ֵב  ִ֛י אָּ נִׁ ד ֶאל־בְּ י־ֵאֵר  ָֽ אֶמר כִׁ ם ַוי ִּ֕ ַנֵחֹ֔ תְּ הִׁ לְּ

יו׃ ָֽ בִׁ ֹו אָּ ת  ךְּ א  ה ַוֵיֵ֥בְּ לָּ א ִ֑  שְּ

ל נ ּכָּ ל ּבְ יו ְוכָּ נָּ מּו ְלַנֲחמוֹ וֹ ּבָּ יו קָּ  הּוא ֵסֵרב, תָּ
ַמרוְ , ְלִהְתַנֵחם א  :אָּ ֵאֵרד ֶאל לֹא ֶאְתַנֵחם ֶאּלָּ
ֵבל  ִני אָּ ֶברּבְ ִביווְ  !ַלּקֶ יוה כָּ ּבָּ  אָּ לָּ  .עָּ

ם  לו  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֹו ֶאל־מִׁ ת  ו א  רֵ֥ כְּ ים מָּ ֹ֔ נִׁ דָּ מְּ ַהֹ֨ וְּ
יַפר   ֹוטִׁ פָֽ ים׃ פ לְּ ָֽ חִׁ ר ַהַטבָּ ה ַׂש  ע ֹ֔ יס ַפרְּ ָ֣ רִׁ  סְּ

ְכרּו  ִנים מָּ דָּ ְלפֹוִטיַפר  ְצַרִיםִמ לְ אֹותֹו ְוַהּמְ
ֵרת ר  ְמׁשָּ ְרעֹה ׂשַ  .ַהּלֹוֲחִמיםּפַ

 
  רביעי

ת   ש   ר  ר פ   מ   ת  

ָ֣ת א לח ֵע י  בָּ הִׁ ַֽיְּ ה ֵמֵאָ֣ת  ַוָֽ הודָּ  ֵֶַֽ֥רד יְּ וא ַוֵי ַההִֹׁ֔
ה׃ ָֽ ירָּ ֹו חִׁ מֵ֥ י ושְּ מִׁ  לָּ יש ֲעד  ֵ֥ ִ֛ט ַעד־אִׁ ִ֑יו ַוֵי  ֶאחָּ

ן מָּ זְּ ה  ,ַההּוא ּבַ ַזבְיהּודָּ יו ֶאת עָּ גּור ֶאחָּ ה לָּ נָּ  ּופָּ
םִאיׁש  ִעם מוֹ  ֵמֲעֻדּלָּ ְ ׁשּ ה ׁשֶ  .ִחירָּ

ֹו  ב  מָ֣ י ושְּ ַנֲענִׁ  יש כְּ ֵ֥ ה ַבת־אִׁ ִ֛ הודָּ א־שָּ ם יְּ ה ַוַירְּ ת  האָּ רָּ ְיהּודָּ ם ּבַ לׁשָּ ַנֲעִני  ׁשֶ מוֹ ִאיׁש ּכְ ְ ׁשּ  ׁשֶ
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׃ יהָּ א ֵאֶלָֽ ב ֵ֥ הָּ ַויָּ ֶח  קָּ וַע ַויִׁ הּ  ,ׁשּועַ  שִ֑ ַקח אֹותָּ ה לָּ ָּ א ְלִאׁשּ  .ֵאֶליהָּ  ּובָּ
ר׃ ג  ֹו ֵעָֽ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ַהר ַוֵתֶָ֣לד ֵבִ֑ן ַויִׁ יֹון ַוַת  ה ְלֵהרָּ ה ִהיא ִנְכְנסָּ ן ְויְָּלדָּ א ֶאת קָּ הּוא  ,ּבֵ רָּ

מֹו ֵער  .ׁשְ
ֹו  ד  מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ֹוד ַוֵתֶָ֣לד ֵבִ֑ן ַותִׁ ַהר ע  ַוַתֵ֥

ַֽן׃ ָֽ  אֹונָּ
ה  יֹון ׁשּובִהיא ִנְכְנסָּ ה  ְלֵהרָּ ן ְויְָּלדָּ ה ּבֵ ְראָּ ֶאת ְוקָּ

ן מֹו אֹונָּ  .ׁשְ
ֹו  ה  מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ן ַותִׁ ֶסף עֹוד  ַוֵתֶָ֣לד ֵבֹ֔ ַות ִ֤

זִׁ יב  כְּ ֵ֥ה בִׁ יָּ הָּ ִ֑ה וְּ ֹו׃ֵשלָּ תָֽ ּה א  ֵ֥ תָּ דְּ לִׁ  בְּ
ה ה ְויְָּלדָּ יכָּ ן  ִהיא ִהְמׁשִ ה עֹוד ּבֵ ְראָּ מֹו ְוקָּ ֶאת ׁשְ

ה לָּ ה ,ׁשֵ יָּה ִויהּודָּ הכְּ ְכִזיב בִּ  הָּ ִהיא יְָּלדָּ  .תוֹ וֹ א ׁשֶ
ּה  ו  מָּ  ֹו ושְּ כֹורִ֑ ָ֣ר בְּ ֵע ה לְּ שָּ  ה אִׁ ִ֛ הודָּ ח יְּ ַק  ַויִׁ

ר׃ ָֽ מָּ  תָּ
ה  כֹורֹו לָּ ְיהּודָּ ה ְלֵער ּבְ ָּ רַקח ִאׁשּ מָּ ּה ּתָּ מָּ  .ּוׁשְ

ִ֑ה  ז  הוָּ ָ֣י יְּ ֵעיֵנ ע בְּ ה ַר  ֹ֔ הודָּ ֹור יְּ כָ֣ ֵ֚ר בְּ י ֵע הִׁ  ַויְּ
ָֽה׃ הוָּ הו יְּ ֵת  מִׁ  ַויְּ

ה  כֹור ְיהּודָּ יָּה ֵער ּבְ ֵעיֵני ההָּ ֵהִמית  'הוְ  ,'ַרע ּבְ
 .אֹותוֹ 

ֶשת  ח  א ֶאל־ֵאֵ֥ ן ב ִ֛ אֹונָֹּ֔ ה  לְּ הודָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ם  ֵקֵ֥ הָּ ִּ֑ה וְּ תָּ ַיֵבָ֣ם א  יך וְּ חִׁ  יך׃אָּ ָֽ חִׁ אָּ  ֶז ַַֽרע לְּ

ה ַמר ְיהּודָּ ן אָּ ת ֶאל ּבֹא :ְלאֹונָּ ִחיךָּ  ֵאׁשֶ ן  אָּ ְוִתְתַחּתֵ
ְמקֹום ֲאִחיךָּ  ּה ּבִ ן ְותֹוִליד ,ִאּתָּ ם ּבֵ ִחיךָּ  ַעל ׁשֵ  .אָּ

ה  ט  יִָּ֞ הָּ ִַַּ֑֧רע וְּ ָ֣ה ַהזָּ ֶי הְּ ֹו יִׁ א ל  י ל ֵ֥ ִ֛ ן כִׁ ַַָּ֣֧דע אֹונָֹּ֔ ַוֵי
ה צָּ רְּ ֵחָ֣ת ַאֹ֔ שִׁ יו  וְּ חִׁ א ֶאל־ֵאִֶ֤שת אָּ ם־בָֹּ֨  אִׁ

יו׃ ָֽ חִׁ אָּ ן־ֶז ַַֽרע לְּ תׇּ י נְּ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ  לְּ

ן  ןשֶׁ יַָּדע אֹונָּ ֵראלֹא  ַהּבֵ מוֹ  ִיּקָּ ֵכן ,ַעל ׁשְ  לָּ
א ּבָּ ׁשֶ ִחיו הּוא  ּכְ ת אָּ ֵחתֶאל ֵאׁשֶ  ֶאת ַזְרעוֹ  ׁשִ

ֶר לָּ  ֵדי  ,ץאָּ ן ּלֹא ְלהֹוִלידשֶׁ ּכְ ם ּבֵ ִחיו ַעל ׁשֵ  .אָּ
ִ֑ה  י  ׂשָּ הוָּ ה ֲאֶשָ֣ר עָּ ֵעיֵנֵ֥י יְּ ִַַֽ֛רע בְּ ַויָּ ֶמת ַוֵי

ֹו׃ תָֽ  ַגם־א 
ר בָּ ה ַהּדָּ ׂשָּ עָּ יָּה ַרע ׁשֶ ֵעיֵני ה הָּ ְוהּוא ֵהִמית , 'ּבְ
ם א  .תוֹ וֹ ּגַ

י  יא  בִׁ  ֹו שְּ תַּ֜ ר ַכלָּ מָֹּ֨ תָּ ה֩ לְּ הודָּ ַוי ָ֣אֶמר יְּ
י  ֹ֔ נִׁ ָ֣ה בְּ ַדל  ֵשלָּ גְּ יְך ַעד־יִׁ בִׁ  ָ֣ה ֵבית־אָּ נָּ מָּ ַאלְּ

ִ֑יו  ֶאחָּ וא כְּ ות ַגם־ה  ר ֶפן־יָּמֵ֥ ַמֹ֔ י אָּ ָ֣ ַוֵתֶָ֣לְך כִׁ
׃ יהָּ ָֽ בִׁ ית אָּ ֶשב ֵבֵ֥ ר ַוֵת  מָֹּ֔  תָּ

ה  ַמרְיהּודָּ תוֹ  אָּ ּלָּ ר ּכַ מָּ ה  :ְלתָּ נָּ ִבי ַאְלמָּ ֵביתׁשְ  ּבְ
ִביְך וְ  ִני ַאלאָּ ְתַחּתְ ֵ שֶׁ ַעד  ּתִ ה בְּ ׁשּ ל ִנילָּ  ִיְגּדַ

נוּ  ַמר , ְוִתְתַחּתְ י אָּ ּלֹא  ְלַעְצמוֹ ּכִ ם ׁשֶ יָּמּות ּגַ
ה לָּ יו ׁשֵ ֶאחָּ ר , ּכְ מָּ הּתָּ ְלכָּ ה הָּ בָּ ֵבית ְויָּׁשְ ִביהָּ  ּבְ  .אָּ

וַע  יב  ת ַבת־שָ֣ מׇּ ים ַותָּ  מִֹׁ֔ בו  ַהיָּ רְּ ַויִׁ
ַעל  ה ַוַיַּ֜ הודָּ  ֶָ֣חם יְּ נָּ ִ֑ה ַויִׁ הודָּ ֶשת־יְּ ֵאָֽ

זְּ   ִ֤י צ אנֹו  ַעל־ג ָֽ וא ֵז ה ה  ִ֛ ירָּ חִׁ  ֵרֵעֵ֥הו וְּ
י מִׁ  לָּ ֲעד  ה׃ הָּ ָֽתָּ נָּ מְּ  תִׁ

ְברּו  ים יִָּמיםעָּ ת וּ  ַרּבִ הַבת ׁשּוַע ֵאׁשֶ ה ְיהּודָּ  ,ֵמתָּ
ה  ַלךְ  ,ֵמֶאְבלוֹ  ִהְתַנֵחםְיהּודָּ ה  ְוהָּ ְזֵזי וֹ גלְ ְלִתְמנָּ
ה  ַיַחד ִעםצֹאנֹו  םִחירָּ  .ֲחֵברֹו ֵמֲעֻדּלָּ

ֶלֵ֥ה  יג  יְך ע  ִ֛ מִׁ ֵנֵ֥ה חָּ ר הִׁ ר ֵלאמ ִ֑ מָּ  תָּ ַגֵ֥ד לְּ ַוי 
ֹו׃ ז צ אנָֽ ֵ֥ ג  ה לָּ נָּ תָּ מְּ  תִׁ

רוּ  ר  ִסּפְ מָּ ְמרוּ ְלתָּ ה  :ְואָּ ִמיךְ ִהּנֵ ְלִתְמנָּה ֶלה וֹ ע חָּ
 .צֹאנוֹ  ֶאת זוֹ ִלְגז

ַכִ֤ס ַותָּ֩  יד  יהָּ ַותְּ ֶל  ּה ֵמעָּ נותַָּּ֜ מְּ י ַאלְּ ֵדֹ֨ גְּ ַסר֩ בִׁ
ם  יִׁ ֶפַָ֣תח ֵעיַנֹ֔ ֶשב  בְּ ף ַוֵתֹ֨ ַעלָֹּ֔ תְּ יף  ַותִׁ עִׁ ַבצָּ
ה   ֲאתָּ ָֽ י רָּ ִ֤ ה כִׁ ִ֑תָּ נָּ מְּ ר ַעל־ֶדֶָ֣רְך תִׁ ֲאֶש 
ֹו  ֵ֥ה ל  נָּ תְּ וא ל א־נִׁ הִִּׁ֕ ה וְּ ַדָ֣ל ֵשלָֹּ֔ י־גָּ ָֽ כִׁ

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ

ה ֶאת  ֶליהָּ ִהיא ֵהִסירָּ ּה ֵמעָּ ְגֵדי ַאְלְמנּותָּ ּבִ
הְוִכסְּ  הּ  תָּ ִעיף בְּ  ֶאת ַעְצמָּ ההִ וְ צָּ פָּ  הבָּ שְׁ יָּ וְ  ,ְתַעּטְ
ִכים צֹוֶמתבְּ  רָּ ֶרךְ שֶׁ  ּדְ ּדֶ ה ּבַ י  ,ְלִתְמנָּ ִהיא ּכִ

ה  ֲאתָּ ה רָּ לָּ ֵ ׁשּ ה ְוִהיאַדל ּגָּ ׁשֶ ָּ ה לֹו ְלִאׁשּ נָּ  .לֹא ִנּתְ

י  טו  ֵ֥ ִ֑ה כִׁ זֹונָּ הָּ לְּ ֶב  שְּ ַַֽיחְּ ה ַוָֽ ֹ֔ הודָּ ֶאָ֣הָּ יְּ רְּ ַויִׁ
׃ ֶנָֽיהָּ ה פָּ תָּ  סְּ  כִׁ

ה  הּ ְיהּודָּ ה אֹותָּ אָּ ִהיא, רָּ ב ׁשֶ ׁשַ י  ְוחָּ ה ּכִ ִהיא זֹונָּ
ה כִּ  תָּ ֶניהָּ ֶאת ּסְ  .זֹונֹות מוֹ כְּ ּפָּ
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א   טז  ה־נָּ בָּ ָֽ אֶמר  הָּ ֶרְך ַוי ֹ֨ יהָּ ֶאל־ַהֶד  ט ֵאֶלַּ֜ ַוֵיֹ֨
ְך  יִׁ ֹוא ֵאַלֹ֔ בָ֣ וא אָּ ִ֑ ֹו הִׁ ת  י ַכלָּ ֵ֥ ע כִׁ ַדֹ֔ א יָּ ֵ֚י ל ָ֣ כִׁ

י׃ ָֽ ֹוא ֵאלָּ ב  י תָּ ֵ֥ י כִׁ ֶתן־לִֹׁ֔ אֶמר  ַמה־תִׁ  ַות ֹ֨

ה נָּ ֶרךְ מֵ ֵאֶליהָּ  הּוא ּפָּ ַמר, ַהּדֶ הִאי וֹ בּ  :ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ
בֹוא ֵאַלִיךְ וְ  י , אָּ תוֹ כַּ  ִהיאשֶׁ לֹא יַָּדע הּוא ּכִ , ּלָּ

ה ְמרָּ ן ִלי  :לוֹ  אָּ ּתֶ  ?יֵאלַ בֹוא ּתָּ  ִאםַמה ּתִ
אן  יז  ן־ַהצ ִ֑ זִׁ ים מִׁ י־עִׁ ָֽ דִׁ י ֲאַשַלֵ֥ח גְּ ִ֛ כִׁ נ  אֶמר אָּ ַוי ִּ֕

ך׃ ֶחָֽ לְּ ֹון ַעֵ֥ד שׇּ ב  ן ֵערָּ ֵתֵ֥ ם־תִׁ אֶמר אִׁ  ַות ִּ֕
הּ  ַמר לָּ ַלח ֲאִני :אָּ ךְ  ֶאׁשְ ים  לָּ ִדי ִעזִּ , ַהּצֹאןמֵ ּגְ
ה לוֹ  ְמרָּ ים :אָּ ן ִלי  ַאְסּכִ ּתֵ ּכֹוןִאם ּתִ ַעד  ַמׁשְ
ַלח ׁשְ ּתִ  .ׁשֶ

ְך   יח  בֹון֮ ֲאֶשָ֣ר ֶאֶתן־לָּ ֵערָּ ָ֣ה הָּ אֶמר מָּ ַוי  
ך  ֲאֶשָ֣ר  ך וַמטְּ יֶלֹ֔ תִׁ ך  ופְּ מְּ ָֽ תָּ אֶמר ח  ַות  

ֹו׃ ַהר לָֽ א ֵאֶל יהָּ ַוַתֵ֥ ב ֵ֥ ִּ֛ה ַויָּ ֶתן־לָּ ֶדִ֑ך ַויִׁ יָּ  בְּ

הּ  ַמר לָּ ּכֹון ֵאיֶזה :אָּ ךְ ן ֶאּתֵ  ַמׁשְ ה לוֹ  ?לָּ ְמרָּ  :אָּ
לִּ ְוהַ ַהחֹוֶתֶמת  ךָּ ית ּטַ ּלְ לּמַ הַ וְ  ׁשֶ יְָּדךָּ  ּקֵ ּבְ הּוא , ׁשֶ

ַתן ּה  נָּ אלָּ ּנוּ  ,ֵאֶליהָּ  ּובָּ יֹון ִמּמֶ ה ְלֵהרָּ  .ְוִהיא ִנְכְנסָּ
ֶלִ֑יהָּ  יט  ּה ֵמעָּ יפָּ  עִׁ ַסר צְּ ֵ֥ ֶלְך ַותָּ ם ַוֵתֹ֔ ָ֣קׇּ ַותָּ

ּה׃ ָֽ נותָּ מְּ י ַאלְּ ֵדֵ֥ גְּ ש בִׁ ַב  לְּ  ַותִׁ
ה מָּ ה ִהיא קָּ ְלכָּ ה וְ , ְוהָּ ּה ֶאת ֵהִסירָּ ְצִעיפָּ

ֶליהָּ  ה ֶאת, ֵמעָּ ְבׁשָּ הּ  ְולָּ ְגֵדי ַאְלְמנּותָּ  .ּבִ
ַיד   כ  ים בְּ זִׁ  עִׁ י הָּ ָ֣ דִׁ ה ֶאת־גְּ ַּ֜ הודָּ ח יְּ ַלֹ֨ שְּ ַויִׁ

ָ֣ד  ַי ֹון מִׁ ב  ֵערָּ ַחת הָּ ַקֵ֥ י לָּ מִֹׁ֔ לָּ ֲעד  ָ֣הו הָּ ֵרֵע
ּה׃ ָֽ אָּ צָּ א מְּ ל   ִ֑ה וְּ שָּ אִׁ  הָּ

ה  ַלח ְיהּודָּ ַיד ׁשָּ ים ּבְ ִעזִּ ִדי הָּ  ֲחֵברוֹ ֶאת ּגְ
ּמֵ  ֵדי  םֲעֻדּלָּ ׁשֶ ַקַחת ּכְ ּכֹוןֶאת לָּ ׁשְ ִמיַּד  ַהּמַ

ה ָּ ִאׁשּ אלֹא הּוא וְ , הָּ צָּ הּ  מָּ  .אֹותָּ
ר ַאֵי ה  כא  ּה  ֵלאמ ֹ֔ מָּ ק  ֵשִ֤י מְּ ל ֶאת־ַאנְּ ַאִ֞ שְּ ַויִׁ

ִֶ֑רְך  ם ַעל־ַהדָּ ֵעיַנ ַֽיִׁ וא בָּ ֵ֥ ִ֛ה הִׁ ֵדשָּ ַהקְּ
ה׃ ָֽ ֵדשָּ ֶז ה קְּ ה בָּ ֵ֥ תָּ יְּ ו ל א־הָּ רֹ֔  ַוי ָ֣אמְּ

י ׁשָּ הּוא  קֹוםַאל ֶאת ַאְנׁשֵ ה יֹפהאֵ  :ַהּמָּ  ַהזֹּונָּ
ה ְיתָּ הָּ ּצֹוֶמת ׁשֶ ֶרךְ  ַיד ַעל ּבַ לֹא  :לוֹ  ְמרוּ אָּ  ?ַהּדֶ
ה  ְיתָּ אןהָּ ה ּכָּ  .זֹונָּ

יהָּ  כב  ִ֑ אתִׁ צָּ א מְּ ה ַוי  אֶמר ל ָ֣ ֹ֔ הודָּ ב  ֶאל־יְּ שׇּ ַויָֹּ֨
ֶז ה  ה בָּ ֵ֥ תָּ יְּ ו ל א־הָּ רֹ֔ מְּ ָֽ קֹום  אָּ ֵשִ֤י ַהמָּ ם ַאנְּ ַגֹ֨ וְּ

ה׃ ָֽ ֵדשָּ  קְּ

ַזרהּוא  הלִ  חָּ ַמר, יהּודָּ אִתילֹא מָּ  :ְואָּ  הּ אֹותָּ  צָּ
ְמרּו שֶׁ  קֹום אָּ י ַהּמָּ ה  ּלֹאְוַגם ַאְנׁשֵ ְיתָּ אןהָּ ה ּכָּ  .זֹונָּ

וז  כג  בִ֑ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ן נִׁ ּה ֶפ  ח־לָֹּ֔ ַקָֽ ָֽ ה  תִׁ הודָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
א  ה ל ֵ֥ ַאתָּ  ה וְּ י ַהֶזֹ֔ ָ֣ דִׁ י  ַהגְּ תִׁ חְּ ַלֹ֨ ִ֤ה שָּ ֵנ הִׁ

ּה׃ ָֽ אתָּ צָּ  מְּ

ַמר  האָּ ּה  :ְיהּודָּ יַח לָּ חַנּנִ ּקַ ּתִ ּה  ׁשֶ ֶאת לָּ
ּכֹון ׁשְ ֵדי , ַהּמַ ּלֹא ּכְ זֶּהׁשֶ י  ֲהֵרי ,ִנְתּבַ ַלְחּתִ ּה ׁשָּ לָּ

ה לֹא  ֶאת ִדי ַהזֶּה ְוַאּתָּ אתָּ ַהּגְ צָּ הּ  מָּ  .אֹותָּ
י כד  ָ֣ הִׁ ה  ַויְּ ִ֤ יהודָּ ד לִׁ ַגֹ֨ ים ַוי  שִׁ  ש ֳחדָּ ֹלָ֣ שְּ מִׁ ׀ כְּ

ֵנֵ֥ה  ִ֛ם הִׁ ַג ך וְּ ֶתֹ֔ ָ֣ר ַכלָּ מָּ ה  תָּ תָּ ַָֽֽנְּ ר  זָּ ה ֵלאמ  רָּ  הָּ
והָּ  יא  ה הֹוצִׁ ֹ֔ הודָּ ִ֑ים ַוי ָ֣אֶמר יְּ נונִׁ זְּ לִׁ

ף׃ ֵרָֽ שָּ תִׁ  וְּ

שְׁ  ַאֲחֵרי ים  הׁשָּ וֹ לּכִ ׁשִ רוּ ֳחדָּ ה  ִסּפְ ְמרוּ ִליהּודָּ  :ְואָּ
ְת  ּלָּ ר ּכַ מָּ ה נְּ זִ ךָּ ּתָּ םתָּ ְמקֹום ְלִהְתַיּבֵ ִהיא וְ , ּבִ

יֹון ֵהרָּ נּות ּבְ ַמר !ִמזְּ ה אָּ  הּ אֹותָּ  הֹוִציאוּ  :ְיהּודָּ
ֵרףּתִ שֶׁ  ָּ  .ׂשּ

יהָּ   כה  מִֹׁ֨ ִ֤ה ֶאל־חָּ חָּ לְּ יא שָּ הִֹׁ֨ את וְּ וא מוֵצ  ָ֣ הִׁ
ִ֑ה  רָּ י הָּ כִׁ  נ  ֹו אָּ יש  ֲאֶשר־ֵאֶָ֣לה לֹ֔ אִׁ ר לְּ ֵלאמ ֹ֔
ֶת ֶמת  י ַהח  מִִׁ֞ א לְּ אֶמר  ַהֶכר־נָֹּ֔ ַות ֹ֨

ֶלה׃ ֵאָֽ ה הָּ ַהַמֶט  ים וְּ ִ֛ ילִׁ תִׁ ַהפְּ  וְּ

עֹוד ֵרףמּוֵצאת  ִהיאשֶׁ  ּבְ ָּ ה  ְלִהׂשּ ְלחָּ ֶמֶסר ִהיא ׁשָּ
ִמיהָּ לְ  ה חָּ ְמרָּ יֹון ֲאִני :ְואָּ ֵהרָּ ִציםהַ שֶׁ  ִאישׁ ֵמהָּ  ּבְ  ֲחפָּ
ה הָּ  יִָּּכיםֵאּלֶ ה, לוֹ  ׁשַ ְמרָּ ה ַזֶהה :אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ל, ּבְ  ׁשֶ

ית  חֹוֶתֶמתהַ ִמי  ּלִ לְוַהּטַ ּקֵ ה ְוַהּמַ ֵאּלֶ  ?הָּ
י  כו  נִׁ ֶמֹ֔ ה מִׁ ָ֣ קָּ דְּ אֶמר  צָּ ה ַוי ֹ֨ הודָּ  ַוַיֵכָ֣ר יְּ

ן  י־ַעל־ֵכֵ֥ ָֽ ִ֑י כִׁ נִׁ ָ֣ה בְּ ֵשלָּ יהָּ לְּ ַתתִׁ  ל א־נְּ
ּה׃ ָֽ תָּ ַדעְּ ֹוד לְּ ף ע  ַסֵ֥ ל א־יָּ  וְּ

ה  הְיהּודָּ ַמר ִזהָּ י יֹוֵתר צֹוֶדֶקתִהיא  :ְואָּ ּנִ , ִמּמֶ
י וְ  ה ִאּתִ םִזְנּתָּ ן ְלִהְתַיּבֵ ּכֵ ילֹא נָּ  ׁשֶ  הּ אֹותָּ  ַתּתִ

ה לָּ ב הֹוִסיףלֹא הּוא וְ  !ִניבְּ  ְלׁשֵ  .עֹוד א ֵאֶליהָּ וֹ לָּ
י  כז  הִׁ  ים ַויְּ אֹומִׁ  ֵנֵ֥ה תְּ הִׁ ִּ֑ה וְּ תָּ דְּ ָ֣ת לִׁ ֵע בְּ

ָּֽה׃ נָּ טְּ בִׁ  בְּ
יַע  ִהּגִ ׁשֶ ה ְזַמןּכְ ידָּ ֵרר שֶׁ  ַהּלֵ אֹוִמים ִהּנֵהִהְתּבָּ  ּתְ
הּ  ִבְטנָּ  .ּבְ
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ֶדת  כח  ַיֶל  ח ַהמְּ ַקָ֣ ִ֑ד ַותִׁ ֶתן־יָּ ּה ַויִׁ תָּ  דְּ לִׁ י בְּ ֵ֥ הִׁ ַויְּ
א  ֵ֥ צָּ ר ֶז ה יָּ י  ֵלאמ ֹ֔ נִׁ ֹו שָּ ר ַעל־יָּדִ֤ ש ֹ֨ קְּ ַותִׁ

ָֽה׃ נָּ אש   רִׁ

ה יְָּּלדָּ ׁשֶ ִראׁשֹון ,ּכְ יט ה הָּ ֶדת , יָּדֹוׁשִ ה ַהְמַיּלֶ ְקחָּ לָּ
בּוַע ִמּתֹוַלַעת דֹום זֹוֵהר צָּ ִני חּוט אָּ ה, ׁשָּ רָּ ׁשְ  ְוקָּ

ןלְ ַעל יָּדֹו  זֶּה ִסימָּ א  ׁשֶ  .ִראׁשֹוןיָּצָּ
י כט  ָ֣ הִׁ יו  ַויְּ חִֹׁ֔ ָ֣א אָּ ֵנה  יָּצָּ הִׁ ֹו וְּ ָ֣יב יָּד  ֵמשִׁ ׀ כְּ

אֶמר  א ַות ִּ֕ ֵ֥ רָּ קְּ ִֶ֑רץ ַויִׁ ֶלָ֣יך פָּ תָּ עָּ צְּ ַר  ַמה־פָּ
ֶרץ׃ ָֽ ֹו פָּ מ   שְּ

זיָּדֹו וְ  ֶאת ֶהֱחִזירהּוא  ִחיו אָּ א אָּ ה, יָּצָּ ְמרָּ ַמה  :אָּ
ַרְצּתָּ  כֹחַ ּפָּ מֹו וּ  ?ּבְ א ְק נִ ׁשְ ֶרץרָּ  .ּפֶ

ִ֑י  ל  נִׁ ֹו ַהשָּ ר ַעל־יָּד  יו ֲאֶשֵ֥ חִֹׁ֔ ָ֣א אָּ ַאַחר  יָּצָּ וְּ
ַַָֽֽרח׃ ס ֹו זָּ מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ  ַויִׁ

ךְ ַאַחר  ִחיו  ּכָּ א אָּ ַהחּוט ַהזֹּוֵרַח ַעל יָּדֹו שֶׁ יָּצָּ
ֶצַבע ִני ּבְ ָּ א ְק ְונִ , ַהׁשּ מֹו ֶזַרחרָּ  .ׁשְ

 
ת    חמישי ש   ר  ר פ   יפ  ֹוטִׁ ית פ  ֵ  ב 

יַפר֩  א לט הו פֹוטִׁ ֵנֶ֡ קְּ ה ַויִׁ מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ ף הוַרָ֣ד מִׁ יֹוֵס  וְּ
י  ֹ֔ רִׁ צְּ יש מִׁ ָ֣ ים  אִׁ חִׁ ה ַׂשִ֤ר ַהַטבָּ ע ַּ֜ יס ַפרְּ ֹ֨ רִׁ סְּ
ה׃ מָּ ָֽ הו שָּ ד   ר הֹורִׁ ים ֲאֶשֵ֥ ֵעאלִֹׁ֔ מְּ שְּ ַיד  ַהיִׁ  מִׁ

ִאיׁש ִמְצִרי  –פֹוִטיַפר וּ  ,ְלִמְצַרִיםיֹוֵסף הּוַרד 
ֵרת  ְרעֹה ְמׁשָּ ר  –ּפַ ה אֹותוֹ  ,ַהּלֲֹחִמיםׂשַ נָּ  קָּ

הֹוִרידוּ מֵ  ְמֵעאִלים ׁשֶ ׁשְ ם אֹותוֹ  ַהיִּ  .ְלׁשָּ
י  ב  הִׁ  ף ַויְּ ה  ֶאת־יֹוֵסֹ֔ הוָּ י יְּ ִ֤ הִׁ ִ֑יַח ַויְּ לִׁ יש ַמצְּ ָ֣ אִׁ

י׃ ָֽ רִׁ צְּ ֵ֥יו ַהמִׁ נָּ ית ֲאד  ֵב  י בְּ הִִּׁ֕  ַויְּ
יָּה  'ה ַזר לוֹ  יֹוֵסף ִעםהָּ יָּה ,ְועָּ ִאיׁש  ְוהּוא הָּ

ֵבית ֲאדֹונ ,ַמְצִליחַ  יָּה ּבְ ְצִרי וֹ הּוא הָּ  .ַהּמִ
ל   ג  כ  ֹו וְּ תִ֑ הוָּ ה אִׁ י יְּ ֵ֥ יו כִׁ נָֹּ֔ א ֲאד  ַָּ֣֧רְּ ַוַי

יַח  ֵ֥ לִׁ הוָּ ה ַמצְּ ה יְּ ֶׂשֹ֔ וא ע  ֹו׃ֲאֶשר־הָ֣ יָּדָֽ  בְּ
ה שֶׁ ֲאדֹונֹו  אָּ לוְ  ִאּתוֹ  'הרָּ ֶ  ַמה כָּ ה הוֹ הּוא עׁשּ  'ׂשֶ

 .ְצִליחַ עֹוֵזר לֹו ְלהַ 
ֹו  ד  תִ֑ ֶָ֣רת א  שָּ ֵעינָּ יו ַויְּ ף ֵחִ֛ן בְּ א יֹוֵסֵ֥ צָֹּ֨ מְּ ַויִׁ

ן  ַתֵ֥ ֹו נָּ ל־ֶיש־ל  כׇּ ֹו וְּ הו  ַעל־ֵביתֹ֔ ֵדֹ֨ קִׁ ַוַיפְּ
ֹו׃ יָּדָֽ  בְּ

יו מָּ יֹוֵסף  ֵעינָּ א ֵחן ּבְ הְוהּוא , תוֹ וֹ ת אֵר שֵׁ וְ צָּ  ִמּנָּ
יתוֹ ִלְהיֹות ַאֲחַראי  אֹותוֹ   ִהְפִקידוְ , ַעל ּבֵ

יּותוֹ  ַאְחרָּ יֵּׁש לוֹ ל ּכָּ ֶאת  ּבְ ֶ  .ַמה ׁשּ
ַעל   ה  ֹו וְּ ֵבית  ֹו בְּ תַּ֜ יד א  קִֹׁ֨ פְּ ֩ הִׁ ז י ֵמאָּ הִֶׁ֡ ַויְּ

ית  ִ֛ה ֶאת־ֵבֵ֥ הוָּ בָּ ֶרְך יְּ ֹו ַויְּ ל־ֲאֶשָ֣ר ֶיש־לֹ֔ כׇּ
ַלָ֣ל יֹוֵסִ֑ף  גְּ י בִׁ רִׁ  צְּ ה  ַהמִׁ הוָּ ַכִ֤ת יְּ רְּ י בִׁ הִִׁ֞ ַויְּ

ה׃ ֶדָֽ ת וַבשָּ יִׁ ֹו ַבַב  ל־ֲאֶשָ֣ר ֶיש־לֹ֔ כׇּ  בְּ

ז  ההּוא שֶׁ ֵמאָּ ל בֵּ ַעל אֹותֹו  ִמּנָּ ַמה יתֹו ְוַעל ּכָּ
יֵּׁש לוֹ  ֶ ֵרְך  'ה ,ׁשּ ְצִרי ּבֵ ית ַהּמִ ְזכּותֶאת ּבֵ  ּבִ

ת ה, יֹוֵסף ְרּכַ ה  'ּבִ ְיתָּ ל הָּ כָּ ֶ ַמה ּבְ  ,לוֹ  שׁ יֵּ ׁשּ
ִית ּבַ ֶדה ּבַ ָּ  .ּוַבׂשּ

ע  ו  ַדִ֤ א־יָּ ל ָֽ ַיד־יֹוֵסף  וְּ ל־ֲאֶשר־לֹ֮ו בְּ ָ֣ב כׇּ ַוַיֲעז 
וא  ם־ַהֶל ֶחם ֲאֶשר־הָ֣ י אִׁ ֵ֥ ה כִׁ ומָּ אֹ֔ תֹו  מְּ אִׁ
ה  יֵפֵ֥ ַאר וִׁ ֵפה־ת   ף יְּ י יֹוֵסֹ֔ ָ֣ הִׁ אֹוֵכִ֑ל ַויְּ

ה׃ ֶאָֽ  ַמרְּ

יּות ִהְפִקידהּוא  ַאֲחרָּ ל ֶאתיֹוֵסף  ּבְ ֶ  ַמה ּכָּ  שׁ יֵּ ׁשּ
ֵיׁש ֶאְצלֹו חּוץ ְולֹא יַָּדע  ,לוֹ  ֶ ה ׁשּ לּום ִמּמַ ּכְ

הּוא ֶחם ׁשֶ יָּה יֹוֵסף, אֹוֵכל ֵמַהּלֶ  צּוַרתבְּ יֶָּפה  הָּ
יוּפָּ  ַמְרֶאהבְ וּ  ּגּופוֹ   .נָּ

שָּ א  ז  ששי ֶלה ַותִׁ ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ י ַאַחר  ַהדְּ הִׁ  ַויְּ
אֶמר  ִ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ יהָּ ֶאל־יֹוֵסִ֑ף ַות   נָּ ֶשת־ֲאד  ֵאָֽ

י׃ ָֽ מִׁ ה עִׁ ֵ֥ בָּ כְּ  שִׁ

ת ֲאד יֵר ַאחֲ  ה ֵאׁשֶ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ה  וֹ נוֹ ַהּדְ ֶאת ֵהִרימָּ
הּ  טָּ ה ַמּבָּ ֶחְמּדָּ ה –ֶאל יֹוֵסף  ּבְ ְמרָּ י ַכבשְׁ  :ְואָּ  !ִאּתִ

ן ח  ֵאָ֓ מָּ י  ַויְּ ֹ֔ נִׁ יו ֵהָ֣ן ֲאד  נָֹּ֔ אֶמר  ֶאל־ֵאֶָ֣שת ֲאד  ׀ ַוי ֹ֨
ל  כ ֵ֥ ת וְּ ִ֑יִׁ י ַמה־ַבבָּ תִׁ  ע אִׁ ַדֵ֥ ל א־יָּ

י׃ ָֽ יָּדִׁ ן בְּ ַתֵ֥ ֹו נָּ  ֲאֶשר־ֶיש־ל 

ַמר, ֵסֵרבהּוא  ת לְ  ְואָּ ֲאדֹוִני  ֲהֵרי :וֹ נֲאדוֹ ֵאׁשֶ
י בַּ  ּקֹוֶרהַמה  ֵאינֹו יֹוֵדעַ  ִיתִאּתִ לוְ  ,ּבַ ֶ  כָּ  יֵּשׁ ַמה ׁשּ

יּוִתיהּוא לֹו  ַאֲחרָּ  .ִהְפִקיד ּבְ
ֶמ   ט  ת ַהֶזה֮ מִׁ ֹול ַבַבָ֣יִׁ נו גָּדַּ֜ ַׂשְִ֤ך ֵאיֶנֹ֨ א־חָּ ל ָֽ י  וְּ נִׁ

ְך ַבֲאֶשָ֣ר  ם־אֹותָּ  י אִׁ ֵ֥ ה כִׁ ומָּ אֹ֔ י  מְּ נִׁ ֶמֹ֨ מִׁ
ִית ַהזֶּה  ׁשֹוֵלט הּוא לֹא ּבַ י ְולֹא  יֹוֵתרּבַ ּנִ ִמּמֶ

ַנע י  מָּ ּנִ א ַרק לּוםכְּ ִמּמֶ ְך  ֶאּלָּ ֵני שֶׁ אֹותָּ  ַאּתְ ִמּפְ
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ה   לָּ ד  ִ֤ה ַהגְּ עָּ רָּ ה הָּ יְך ֶאֱעֶׂשַּ֜ ֵאֹ֨ ֹו וְּ תִ֑ שְּ ־אִׁ ַאתְּ
ים׃ ָֽ י ֵלאֹלהִׁ טָּ אתִׁ חָּ את וְּ  ַהז ֹ֔

ּתוֹ  ה , ִאׁשְ ד ֶאתְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ ה ַהּגְ עָּ רָּ ה ַהזֹּאת וֹ הָּ לָּ
א  !ֵלאלִֹהים ְוֶאֱחטָּ

ף יָֹ֣ום י  ּה ֶאל־יֹוֵס  ֵ֥ רָּ ַדבְּ י כְּ הִִּׁ֕ ׀ יִֹ֑ום  ַויְּ
יֵֹ֥ות  הְּ לָּ ּה לִׁ ַכֵ֥ב ֶאצְּ שְּ ע ֵאֶלִ֛יהָּ לִׁ ַמֵ֥ ל א־שָּ וְּ

ּה׃ ָֽ מָּ  עִׁ

ה רָּ ּבְ ַמע  הּואוְ  ,יֹוםֶאל יֹוֵסף יֹום  ִהיא ּדִ לֹא ׁשָּ
הּ בְּ  ּה ִלְהיֹות  קֹולָּ ב ֶאְצלָּ ּכַ  .הּ ּתָּ ִא ִלׁשְ

ֹות  יא  ה ַלֲעׂשָ֣ תָּ יְּ א ַהַב  ב ֵ֥ ה ַויָּ ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ י  כְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ם  ת שָּ  י ַהַבִ֛יִׁ ֵשֵ֥ יש ֵמַאנְּ ַּ֜ ין אִׁ ֵאֹ֨ ֹו וְּ תִ֑ ַלאכְּ מְּ

ת׃ יִׁ ָֽ  ַבבָּ

אהּוא  ,ַהיִָּּמיםד חַ אַ בְּ  ה ַלֲעׂשֹות  ּבָּ ְיתָּ ֶאת ַהּבַ
תוֹ  יָּה וְ  ,ֲעבֹודָּ ם לֹא הָּ ִית ׁשָּ י ַהּבַ ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ

ִיתבַּ   .ּבַ
י  יב  ִ֑ מִׁ ָ֣ה עִׁ בָּ כְּ ר שִׁ ֹו ֵלאמ   דִ֛ גְּ בִׁ ֵׂש הו בְּ פְּ תְּ ַותִׁ

ה׃ וצָּ א ַהחָֽ ּה ַויָּ ַֽנׇּס ַוֵיֵצֵ֥ ֹ֔ דָּ יָּ דֹו  בְּ גְּ ִ֤ב בִׁ  ַוַיֲעז 
ה אֹותוֹ ִהיא  ְפׂשָּ ִבְגדֹו  ּתָּ הּבְ ְמרָּ ַכב :ְואָּ י ׁשְ  !ִאּתִ

ַזב ּה ֶאת  הּוא עָּ יָּדָּ ְגדֹו ּבְ אוּ ּבִ ַרח ְויָּצָּ ה בָּ  .ַהחּוצָּ
ִּ֑ה ַויָּ ַֽנׇּס  יג  יָּדָּ ֹו בְּ ד  גְּ ֵ֥ב בִׁ ַז י־עָּ ָֽ ּה כִׁ אֹותָֹּ֔ רְּ י  כִׁ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ה׃ וצָּ  ַהחָֽ
ה ֲאתָּ ִהיא רָּ ׁשֶ הּוא ּכְ ַזב  ׁשֶ ּה ֶאת עָּ יָּדָּ ְגדֹו ּבְ ּבִ

ַרח ה ּובָּ  ,ַהחּוצָּ
ֶהם   יד  אֶמר לָּ ּה ַות ִ֤ ֵשָ֣י ֵביתָּ  ַאנְּ א לְּ ִ֞ רָּ קְּ ַותִׁ

ַצֶָ֣חק  י לְּ רִׁ  בְּ יש עִׁ ֵ֥ ִ֛נו אִׁ יא לָּ בִׁ ו ֵהֵ֥ א  ר רְּ ֵלאמ ֹ֔
ֹול  קֵ֥ א בְּ רָּ  ֶאקְּ י וָּ מִֹׁ֔ ַכָ֣ב עִׁ שְּ ִ֤א ֵאַלי  לִׁ ִ֑נו בָּ בָּ

ֹול׃  גָּדָֽ

ה ְראָּ י קָּ ּה בֵּ  ְלַאְנׁשֵ היתָּ ְמרָּ ֲעִלי! ְראוּ  :ְואָּ  ּבַ
נּו ִאיׁש ִעְבִרי ֵלינוּ  ֵהִביא לָּ א הּוא  !ִלְצחֹוק עָּ ּבָּ

ב  ּכַ יֵאַלי ִלׁשְ אִתי ִאּתִ רָּ ה ְוקָּ קֹול  ְלֶעְזרָּ םּבְ  .רָּ

ִ֑א  טו  רָּ ֶאקְּ י וָּ י קֹולִׁ  תִׁ ימ ֵ֥ י־ֲהרִׁ ָֽ ֹו כִׁ עֹ֔ מְּ שׇּ י כְּ ָ֣ הִׁ ַויְּ
ה׃ וצָּ א ַהחָֽ י ַויָּ ַֽנׇּס ַוֵיֵצֵ֥ לִֹׁ֔ דֹו  ֶאצְּ גְּ ִ֤ב בִׁ  ַוַיֲעז 

ַמע הּואְכשֶׁ וּ  י ׁשָּ ֵהַרְמּתִ אִתי קֹוִלי ֶאת ׁשֶ רָּ  ְוקָּ
ה ַזבהּוא  ,ְלֶעְזרָּ ְגדֹו ֶאְצִלי  ֶאת עָּ א צָּ יָּ וְ  ַרחבָּ וּ ּבִ
ה  .ַהחּוצָּ

נָּ יו  טז  ֹוא ֲאד  ִּ֑ה ַעד־בֵ֥ לָּ ֹו ֶאצְּ ד  גְּ ַוַתַנֵ֥ח בִׁ
ֹו׃  ֶאל־ֵביתָֽ

ה ֶאת יחָּ ּה ַעד  ִהיא ִהּנִ ְגדֹו ֶאְצלָּ א וֹ נוֹ ֲאדשֶׁ ּבִ  ּבָּ
 .ֵביתוֹ לְ 

ר  יז  ֶלה ֵלאמ ִ֑ ֵא  ים הָּ ֵ֥ רִׁ בָּ יו ַכדְּ ַדֵבָ֣ר ֵאלָֹּ֔ ַותְּ
אתָּ  י ֲאֶשר־ֵהֵבֵ֥ ִ֛ רִׁ בְּ עִׁ ֶע ֶבד הָּ י הָּ א־ֵאַלִ֞ ָֽ בָּ

י׃ ָֽ ֶחק בִׁ ַצֵ֥  לָּ נו לְּ

ה רָּ ּבְ ה ִהיא ּדִ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ּדְ יו ּכַ א ֵאַלי  :ֵאלָּ ּבָּ
ִעְבִרי  ֶעֶבד הָּ נּו שֶׁ הָּ ַליֵהֵבאתָּ לָּ  .ִלְצחֹוק עָּ

י  יח  הִִּׁ֕ ֹו ַויְּ דִ֛ גְּ ֵ֥ב בִׁ ִ֑א ַוַיֲעז  רָּ ֶאקְּ י וָּ י קֹולִׁ  ֵ֥ ימִׁ ַכֲהרִׁ
ה׃ וצָּ ֵַֽ֥נׇּס ַהחָֽ י ַויָּ לִׁ   ֶאצְּ

יכְ וּ  ֵהַרְמּתִ הקֹוִלי  ֶאת ׁשֶ אִתי ְלֶעְזרָּ רָּ הּוא  ,ְוקָּ
ַזב ְגדֹו ֶאְצִלי  ֶאת עָּ ַרחּבִ ה ּובָּ  .ַהחּוצָּ

ֹו  יט  ת  שְּ ֵרָ֣י אִׁ בְּ יו ֶאת־דִׁ נַָּּ֜ ַע ֲאד  מ ֹ֨ שְּ ֩ כִׁ י הִׁ ַויְּ
ר  ים ֲאֶשֹ֨ ָ֣ רִׁ בָּ ר ַכדְּ יו  ֵלאמ ֹ֔ ה ֵאלָּ ִ֤ רָּ בְּ דִׁ

ֹו׃ ֶדִ֑ך ַויִׁ ַחר ַאפָֽ י ַעבְּ ה לִׁ  ֵׂ֥שָּ ֶלה עָּ ֵאֹ֔  הָּ

ָּ כְּ  ׁשּ ּתֹו  וֹ נוֹ ֲאד ַמעׁשֶ ְבֵרי ִאׁשְ ה שֶׁ ֶאת ּדִ רָּ ּבְ ּדִ
יו  הֵאלָּ ְמרָּ בָּ  :ְואָּ ּדְ ה ִלי ַעְבּדְ ּכַ ׂשָּ ה עָּ ֵאּלֶ ךָּ ִרים הָּ

ַעס –  .הּוא ּכָּ
י  כ  ֵנֹ֨ ַקח֩ ֲאד  הו  ֶאל־ֵבָ֣ית ַויִׁ ֵנֹ֨ תְּ ַֽיִׁ ֹו ַוָֽ ת  ף א  יֹוֵסַּ֜

ֹום ֲאֶשר־ קִּ֕ ַהר מְּ יַהס ֹ֔ יֵרֵ֥ ( אסורי) ֲאסִׁ
ַהר׃ ית ַהס ָֽ ֵבֵ֥ ם בְּ י־שָּ  הִׁ ַֽיְּ ים ַוָֽ ִ֑ ֶלְך ֲאסורִׁ  ַהֶמ 

לוֹ ֲאד ַקח יֹוֵסף  נֹו ׁשֶ ם אֹותוֹ , אֹותוֹ לָּ ֵבית בְּ  ְוׂשָּ
קֹום –ַהר וֹ ַהסּ  ֶלְך ֲאסּוִריםשֶׁ  ַהּמָּ , ֲאִסיֵרי ַהּמֶ

ר אָּ ֵבית ַהסּ  ְוהּוא ִנׁשְ ם ּבְ  .ַהרוֹ ׁשָּ
ֵתָ֣ן  כא  ִֶ֑סד ַויִׁ יו חָּ ֵ֥ט ֵאלָּ  ף ַוֵי ה  ֶאת־יֹוֵסֹ֔ הוָּ י יְּ ִ֤ הִׁ ַויְּ

ַהר׃ ר ֵבית־ַהס ָֽ ֵעיֵנ י ַׂשֵ֥ ֹו בְּ נֹ֔  חִׁ
יָּה  'ה יעַ הִ וְ יֹוֵסף  ִעםהָּ ּפִ יו חֶ  ׁשְ ה ,ֶסדֵאלָּ ׂשָּ  ְועָּ

א ֵחן ְמצָּ יִּ ית ַהסּ  ׁשֶ ר ּבֵ ֵעיֵני ׂשַ  .ַהרוֹ ּבְ
ף ֵאֵ֚ת  כב  ַיד־יֹוֵסֹ֔ ַהר  בְּ ן ַׂשִ֤ר ֵבית־ַהס ֹ֨ ֵתִ֞ ַויִׁ

ת  ֵאֹ֨ ַהר וְּ ֵבָ֣ית ַהס ִ֑ ר בְּ ם ֲאֶש  ֹ֔ ירִׁ ֲָ֣אסִׁ ל־הָּ כׇּ
ית ַהסּ  ר ּבֵ ַאֲחרָּ  ִהְפִקיד ַהרוֹ ׂשַ ליּותּבְ יֹוֵסף  ֹו ׁשֶ

ל  ֶאת ֲאִסיִריםּכָּ ֵבית ַהסּ שֶׁ  הָּ ל  ֶאתוְ  ,ַהרוֹ ּבְ ּכָּ
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ה׃ ֶׂשָֽ ֵ֥ה ע  יָּ וא הָּ ם ה  ים  שָֹּ֔ ׂשִׁ ל־ֲאֶשִ֤ר ע  ֶ  כׇּ יָּה וֹ עַמה ׁשּ ם הּוא הָּ ים ׁשָּ ַאחֲ ׂשִ ר  ַראיהָּ בָּ ַהּדָּ ׁשֶ
ה ׂשֶ  .ֵיעָּ

ֶאִ֤ה  ֵאָ֣ין כג  ַהר ר  ׀ ַׂשָ֣ר ֵבית־ַהס  
ֹו  תִ֑ הוָּ ה אִׁ ר יְּ ֹו ַבֲאֶשֵ֥ יָּדֹ֔ ה  בְּ ומָּ אֹ֨ ל־מְּ ת־כׇּ ֶאָֽ

יַח׃ פ ָֽ לִׁ ֵ֥ה ַמצְּ הוָּ ה יְּ ֶׂש  וא ע   ַוֲאֶשר־הֵ֥

ית ַהסּ  ר ּבֵ םּבֹו ֶאה וֹ ר ֵאינוֹ  ַהרוֹ ׂשַ גָּ  ׁשּום ּפְ
ְזכּות ֶ ּוַמה , ִאּתוֹ  'השֶׁ  ּבִ ה וֹ הּוא עׁשּ  'ה –ׂשֶ
 .ַמְצִליחַ 

 
  שביעי

ת   ש   ר  ים פ   רִׁ ש     ֲחלֹומֹות ה 

ו  א מ אִ֛ טְּ ֵ֥ ֶלה חָּ ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ י ַאַחר  ַהדְּ הִׁ  ַויְּ
ם  ֵניֶה  ֶפִ֑ה ַלֲאד  א  הָּ ם וְּ יִׁ ַר  צְּ ה ֶמֶלְך־מִׁ ֵקֵ֥ ַמשְּ

ֶלְך  ֶמֵ֥ ם׃לְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ה יֵר ַאחֲ  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ,ַהּדְ מּוֶנה ַעל ַהיִַּין ׁשֶ  ַהּמְ
א ֶמֶלךְ  ְטאּו ֶפה וֹ ִמְצַרִים ְוהָּ ְלֶמֶלְך  – םנָּ וֹ ַלֲאדחָּ

 .ְצַרִיםִמ 
ֵ֚ל ַׂשָ֣ר  ב  ִ֑יו ַע יסָּ רִׁ ָ֣י סָּ ֵנ ה ַע ל שְּ ע ֹ֔ ף ַפרְּ צ ָ֣ קְּ ַויִׁ

ים׃ ָֽ אֹופִׁ ר הָּ ַע ל ַׂשֵ֥ ים וְּ קִֹׁ֔  ַהַמשְּ
ְרעֹה  ַעסּפַ ֵני  ּכָּ יו ַעל ׁשְ ְרתָּ ר ַעל  –ְמׁשָּ ַ ַהׂשּ

ֻמּנֶהשֶׁ  ר ְוַעל ַהיִַּין ַעל ּמְ ַ ֻמּנֶהשֶׁ  ַהׂשּ אֹוִפים ַעל ּמְ  .הָּ
ים  ג  חִׁ  ר ַהַטבָּ ר ֵבִ֛ית ַׂשֵ֥ ַמ  שְּ מִׁ ם בְּ תַָּּ֜ ן א  ֵתֹ֨ ַויִׁ

ור  סֵ֥ ף אָּ ר יֹוֵס  ֹום ֲאֶשֵ֥ קִּ֕ ַהר מְּ ֶאל־ֵבָ֣ית ַהס ִ֑
ם׃ ָֽ  שָּ

ם ם  הּוא ׂשָּ ֵבית רֲעצָּ מַ בְּ אֹותָּ לּבְ ר  ֹו ׁשֶ ׂשַ
קֹום –ַהר וֹ ֵבית ַהסּ בְּ  ,ֲחִמיםוֹ ַהלּ  ֹוֵסף יּ ּבֹו שֶׁ  ַהּמָּ

לּוא  .ּכָּ
ק ֶּ֠  ד  פְּ יִׁ ם ַוֶּ֠ תָּ  ים ֶאת־יֹוֵסִ֛ף אִׁ חִׁ  ד ַׂשָ֣ר ַהַטבָּ

ר׃ ָֽ מָּ שְּ מִׁ ים בְּ יֵ֥ו יָּמִׁ  הְּ ִ֑ם ַויִׁ תָּ ֶָ֣רת א  שָּ  ַויְּ
ר  ה ֲחִמיםוֹ ַהלּ ׂשַ ם  ִלְהיֹותֶאת יֹוֵסף  ִמּנָּ ְוהּוא ִאּתָּ
ֵרת ם ׁשֵ היּו הָּ ֵהם וְ  ,אֹותָּ נָּ  .רֲעצָּ מַ בְּ  ׁשָּ

יש ֲחֹלמֹו   ה  ִ֤ ם אִׁ ֵניֶהַּ֜ ֹום שְּ ֩ ֲחלֹ֨ מו ַוַיַָֽחלְּ
ֹו  ֹון ֲחֹלמִ֑ רָ֣ תְּ פִׁ יש כְּ ד אִׁ  ה ֶאחָֹּ֔ לָּ ָ֣יְּ ַל בְּ
ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶמֶָ֣לְך מִׁ ה ֲאֶשר  לְּ ֶפ  א  הָּ ה וְּ ֶקָ֣ ַהַמשְּ

ַהר׃ ית ַהס ָֽ ֵבֵ֥ ים בְּ ר ֲאסורִׁ   ֲאֶשֵ֥

ֻמּנֶה ל ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהיִַּין ַעל  ַהּמְ אֹוֶפה ׁשֶ ְוהָּ
לּוִאיםשֶׁ  ֵבית ַהּסֹוַהר ּכְ ֵניֶהם  ,ּבְ ְלמוּ ׁשְ  ֲחלֹום חָּ

ד ה ֶאחָּ ַלְילָּ ל ,ּבְ ד ֶאת ּכָּ ל –ֲחלֹומֹו  ֶאחָּ ד  ּכָּ ֶאחָּ
ַלם  ל  רֹוןּתָּ פִּ לַ  ְתִאיםּמַ שֶַׁ  ֲחלֹוםחָּ  .מוֹ וֹ ֲחלׁשֶ

א ֲאֵליֶהִ֛ם  ו  ב   ם ַויָּ תָֹּ֔ א א  ַָּ֣֧רְּ ֶקר ַוַי ף ַבב ִ֑ יֹוֵס 
ים׃ ָֽ ֲעפִׁ נָּ ם ז  הִׁ  וְּ

ה ּבֹוֶקרבַּ  ֲאֵליֶהםא ּבָּ יֹוֵסף  אָּ ם  ְורָּ ֵהםאֹותָּ  ׁשֶ
ִגים  .ֻמְדאָּ

ֹו  ז  ת  ר אִׁ ה ֲאֶשֹ֨ ע   יֵסָ֣י ַפרְּ רִׁ ל ֶאת־סְּ ַאִ֞ שְּ ַויִׁ
ֵניֶכֵ֥ם  וַע פְּ ר ַמדִ֛ נָּ יו ֵלאמ ִ֑ ית ֲאד  ַמִ֛ר ֵבֵ֥ שְּ מִׁ בְּ

ֹום׃ ים ַהיָֽ עִׁ   רָּ

ַאל ְרֵתיֶאת  הּוא ׁשָּ  רֲעצָּ מַ בְּ ִאּתֹו שֶׁ ְרעֹה ּפַ  ְמׁשָּ
ַמר ,נוֹ וֹ ֵבית ֲאדבְּ  ִעים ַהיֹּום :ְואָּ ֵניֶכם רָּ  ?ַמּדּוַע ּפְ

ר ֵאָ֣ין  ח  ֵת  נו ופ  מְּ ַלֹ֔ ֹום חָּ יו ֲחלָ֣ ו ֵאלָֹּ֔ רָ֣ ַוי אמְּ
ים   אֹלהִׁ ֹוא ֵלָֽ ף ֲהלִ֤ ם יֹוֵס  אֶמר ֲאֵלֶהַּ֜ ֹו ַוי ֹ֨ תִ֑ א 

ים  ֹ֔ נִׁ ר  תְּ י׃פִׁ ָֽ רו־נָּ א לִׁ  ַספְּ

ְמר ַלְמנּו  :לוֹ ּו אָּ ְפּתֹור ֲחלֹום חָּ יִּ  !אֹותוֹ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
ַמר כֵלאלִֹהים  ֵריהֲ  :יֹוֵסף ֶהםלָּ  אָּ  ֶלתוֹ ַהיְּ

רּו  !ִלְפּתֹור ה ִליַסּפְ ׁשָּ ַבּקָּ  .ּבְ
יֹוֵסִ֑ף  ט  ֹו לְּ ים ֶאת־ֲחֹלמ  ִ֛ קִׁ ר־ַהַמשְּ ַסֵפ ר ַׂשָֽ ַויְּ

י ִּ֕ ֹו ַבֲחלֹומִׁ ָֽי׃ ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ נָּ פָּ ֵנה־ֶג ֶפן לְּ הִׁ  וְּ
ַ הַ  ֻמּנֶהר ׂשּ ר ַהיִַּין ַעל  ַהּמְ , מֹו ְליֹוֵסףוֹ ֶאת ֲחלִסּפֵ
ַמרוְ  ֲחלֹוִמי  :לוֹ  אָּ נַ ְוִהּנֵה  –ּבַ  .ֶפןגֶּ  יְלפָּ

ַחת   י  ַרֹ֨ פ  וא כְּ ִ֤ הִׁ ִ֑ם וְּ יגִׁ רִׁ ָ֣ה ׂשָּ ֹלשָּ וַבֶג ֶפן שְּ
יהָּ  ֹלֶת  כְּ ילו ַאשְּ ֵ֥ שִׁ בְּ ּה הִׁ צָֹּ֔ ָ֣ה נִׁ תָּ לְּ ים׃עָּ ָֽ  ֲענָּבִׁ

ל ֶפן ׁשְ ה וֹ ּוַבּגֶ ִפיםׁשָּ הּ ְוִהיא  ֲענָּ תָּ ִריחָּ ְזַמן ּפְ  ּבִ
ֶניהָּ  ילוּ  ְוִלְבְלבּו ִנּצָּ ל ְוִהְבׁשִ ּכְ ִביםבַּ  ֶתיהָּ וֹ ֶאׁשְ  .ֲענָּ

ים  יא  ֲענָּבִׁ  ח ֶאת־הָּ ֶאַקָ֣ י וָּ ִ֑ יָּדִׁ ה בְּ ע   ֹוס ַפרְּ כֵ֥ וְּ
ן  ֶאֵתֵ֥ ה וָּ ע ֹ֔ ֹוס ַפרְּ ם  ֶאל־כָ֣ תָּ ַחִ֤ט א  ֶָֽאׂשְּ וָּ

ה׃ ע ָֽ ֹוס ַעל־ַכֵ֥ף ַפרְּ  ֶאת־ַהכ 

יִָּדי ְרעֹה ּבְ י ,ְוכֹוס ּפַ ַקְחּתִ ִבים  לָּ ֲענָּ ֶאת הָּ
יַחטְ סָּ וְ  ם  ּתִ ְרעֹה ְלתֹוךְ אֹותָּ י ,ּכֹוס ּפַ ְמּתִ ֶאת  ְוׂשַ

ף  לַהּכֹוס ַעל ּכַ ְרעֹה יָּדֹו ׁשֶ  .ּפַ



 וישבפרשת 

 013  

ֶשת   יב  ֹלֹ֨ נִֹ֑ו שְּ ר  תְּ ף ֶז ה פִׁ ַוי ִ֤אֶמר לֹו  יֹוֵסֹ֔
ים גִֹׁ֔ ָ֣רִׁ ם׃ ַהשָּ ים ֵהָֽ ֶשת יָּמִׁ  ֹלֵ֥  שְּ

ַמר ְתר :יֹוֵסףלֹו  אָּ ל – נוֹ וֹ ֶזה ּפִ ת וֹ ׁשְ ִפיםׁשֶ ֲענָּ  הָּ
לֵהם  הוֹ ׁשְ  .יִָּמים ׁשָּ

ֹוד יג  עָ֣ ה   בְּ ע  ִ֤א ַפרְּ שָּ ים יִׁ ֶשת יָּמִׁ  ֹלָ֣ ׀ שְּ
 ִ֤ נַָּתתָּ ִַּ֑֧ך וְּ ך  ַעל־ַכֶנ יבְּ ָֽ ך ַוֲהשִׁ ֶאת־ר אֶשֹ֔

ט   פָּ שְּ ֹו ַכמִׁ יָּדֹ֔ ה  בְּ ע  ֹון כֹוס־ַפרְּ אשֹ֔ רִׁ ָֽ הָּ
הו׃ ֵקָֽ יתָּ ַמשְּ יִׁ  ר הָּ  ֲאֶשֵ֥

ל עֹוד ׁשְ הוֹ ּבְ ירְרעֹה פַּ יִָּמים  ׁשָּ ְמךָּ ֶאת  ַיְזּכִ  ׁשִ
ים ֶאת ,ַמֲעַמְדךָּ לְ  ֶאת ַהֲחזַָּרְתךָּ וְ  ׂשִ ֹוס כּ הַ  ְותָּ

ל  יָּדוֹ ׁשֶ ְרעֹה ּבְ מֹו ַהחֹוק ַהּקֹוֵדם  ,ּפַ ִייתָּ שֶׁ  –ּכְ הָּ
ֻמּנֶה  .ַהיִַּיןַעל  ַהּמְ

י  יד  ְך כִׁ  ָ֣יַטב לָֹּ֔ ֲאֶשר  יִׁ ך  ַכָֽ תְּ י אִׁ ַתָ֣נִׁ ַכרְּ ם־זְּ אִׁ
י   נִׁ ַתֹ֨ ַכרְּ זְּ הִׁ ִֶ֑סד וְּ י חָּ דִׁ  מָּ ֵ֥א עִׁ ־נָּ יתָּ ָֽ ׂשִׁ עָּ וְּ

ת ַהֶזָֽה׃ יִׁ ן־ַהַבֵ֥ י מִׁ נִׁ הֹוֵצאַת  ה וְּ ע ֹ֔  ֶאל־ַפרְּ

ל ְזּכוֹ  ֲאבָּ ךָּ כְּ  ִלְהיֹותאֹוִתי  רּתִ  ְלךָּ  ְהֶיהיִּ שֶׁ ִאּתְ
הוְ  טֹוב י ַתֲעׂשֶ ה ִאּתִ ׁשָּ ַבּקָּ אֹוִתי  ריְזכִּ ּתַ  ,ֶסדחֶ  ּבְ
ִית ַהזֶּהמֵ י אֹוִת  איֹוצִ תַפְרעֹה וְ לְ   .ַהּבַ

ה   טו  ַגם־פ  ים וְּ ִ֑ רִׁ בְּ עִׁ ֶרץ הָּ י ֵמֶא  תִׁ בְּ ַנֹ֔ ָ֣ב ג  נ  י־ג  ָֽ כִׁ
ֹור׃ י ַבבָֽ תִׁ  ו א  מֵ֥ י־ׂשָּ ָֽ ה כִׁ ומָּ אֹ֔ י מְּ ָֽ ָ֣יתִׁ ׂשִׁ  ל א־עָּ

י  ְנבּו אֹוִתיּכִ ִעְבִרים ּגָּ ְוַגם ּפֹה לֹא , ֵמֶאֶרץ הָּ
יִתי  ׂשִ לוֹ  ׁשּום ֵחְטאעָּ ְגלָּ ּבִ מוּ  ׁשֶ ּבֹורוֹ א ׂשָּ  .ִתי ּבַ

אֶמר   טז  ִ֑ר ַוי ֹ֨ תָּ ֹוב פָּ י טָ֣ ָ֣ ים כִׁ פִׁ  א  א ַׂשר־הָּ ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ִ֛ה  ֹלשָּ ה שְּ ֵנ  הִׁ י וְּ י  ַבֲחלֹומִֹׁ֔ ף ַאף־ֲאנִׁ ֶאל־יֹוֵסֹ֔

י׃ ָֽ י ַעל־ר אשִׁ רִׁ   ַסֵלֵ֥י ח 

א ר הָּ הִפים וֹ ׂשַ אָּ הּוא רָּ ַת  ׁשֶ הר ּפָּ ַמרוְ  ,ְלטֹובָּ  אָּ
ם :יֹוֵסףלְ  ֲחלֹוִמי ּגַ ִאיִתי ּבַ ַעל ְוִהּנֵה , ֲאִני רָּ

י  לרֹאׁשִ י וֹ ׁשְ ה ַסּלֵ ִריםׁשָּ  .ְנצָּ
ה  יז  ע   ל ַמֲאַכֵ֥ל ַפרְּ כ ִ֛ ֹון מִׁ י  ֶעלְּ וַבַסָ֣ל הָּ

ל  ן־ַהַס  ִ֛ם מִׁ תָּ ֵכֵ֥ל א  ֹוף א  ע  הָּ ֶפִ֑ה וְּ ַמֲעֵׂשָ֣ה א 
י׃ֵמַעֵ֥ל  ָֽ  ר אשִׁ

ֶעְליֹון מִ  ל הָּ לּוַבּסַ ל יםֲאַכלִ ּמַ הַ  ּכָּ ְרעֹה  ׁשֶ ּפַ
ה א עֹוף א ,ֶפהוֹ ַמֲעׂשֵ ם ֵכל וֹ ְוהָּ ל מֵ אֹותָּ ַהּסַ

ַעל ּמֵ י ׁשֶ  .רֹאׁשִ
ֶשת   יח  ֹלֹ֨ נִֹ֑ו שְּ ר  תְּ אֶמר ֶז ה פִׁ ִַ֤ען יֹוֵסף  ַוי ֹ֔ ַוַי

ם׃ ים ֵהָֽ ֶשת יָּמִׁ  ֹלֵ֥ ים שְּ  ַהַסלִֹׁ֔
ה  נָּ ַמרוְ יֹוֵסף עָּ ְתר :אָּ ל – נוֹ וֹ ֶזה ּפִ ים וֹ ׁשְ ּלִ ת ַהּסַ ׁשֶ
לֵהם  הוֹ ׁשְ  .יִָּמים ׁשָּ

ֹוד יט  עָ֣ ה  בְּ ע ִ֤ א ַפרְּ שָֹּ֨ ים יִׁ ֶשת יָּמִׁ  ֹלָ֣ ׀ שְּ
ִ֑ץ  ך  ַעל־ֵע ֵ֥ה אֹותְּ לָּ תָּ יך וְּ ֶלֹ֔ ך  ֵמעָּ אשְּ ֶאת־ר ָֽ

יך׃ ֶלָֽ ך  ֵמעָּ רְּ ׂשָּ ֹוף ֶאת־בְּ עִ֛ ַכֵ֥ל הָּ אָּ  וְּ

ל עֹוד ׁשְ הוֹ ּבְ ךָּ  יִָּסיר ְרעֹהפַּ יִָּמים  ׁשָּ ֶאת רֹאׁשְ
עֹוף וְ , אֹוְתךָּ ַעל ֵעץ ְוִיְתֶלה ּגּוְפךָּ ל ֵמעַ   יֹאַכלהָּ

ֶליךָּ  ְרךָּ ֵמעָּ ׂשָּ  .ֶאת ּבְ
י כ מפטיר ָ֣ הִׁ ֶלֶָ֣דת  ַויְּ ֵֹ֚ום ה  י י ישִׁ  לִׁ ׀ ַביָֹ֣ום ַהשְּ

ִ֑יו  דָּ ל־ֲעבָּ כׇּ ה לְּ ֶת  שְּ ֵַ֥עׂש מִׁ ה ַוַי ע ֹ֔ ֶאת־ַפרְּ
אש א ֶאת־ר ָ֣ שִָּ֞ ים  ַויִׁ קִׁ  ׀ ַׂשָ֣ר ַהַמשְּ

יו׃ ָֽ דָּ ֹוְך ֲעבָּ תֵ֥ ים בְּ פִׁ  א  ר הָּ אש ַׂשֵ֥ ֶאת־ר ִ֛  וְּ

י  ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ יָּה ּבַ ֶדתהֻ יֹום הַ הָּ ל ּלֶ ְרעֹה  ׁשֶ ּפַ
ההּוא וְ  ׂשָּ יו עָּ דָּ ל ֲעבָּ ה ְלכָּ ּתֶ יר, ִמׁשְ ֶאת  ְוִהְזּכִ

מֹות ַ הַ  ׁשְ ֻמּנֶהר ׂשּ אַהיִַּין ַעל  ַהּמְ ר הָּ  ִאםִפים וֹ ְוׂשַ
ם ר ְלַהְזִמינָּ אָּ יו ִעם ׁשְ דָּ  .ֲעבָּ

הו  כא  ֵקִ֑ ים ַעל־ַמשְּ קִׁ  ר ַהַמשְּ ִֶ֛שב ֶאת־ַׂשֵ֥ ַויָּ
ה׃ ע ָֽ ֹוס ַעל־ַכֵ֥ף ַפרְּ ן ַהכ  ֵתֵ֥  ַויִׁ

ַ הַ ֶאת  ִזירהּוא ֶהחֱ  ֻמּנֶהשֶׁ ר ׂשּ ַהיִַּין ַעל  ּמְ
יּותֹו ַעל ַהיִַּין ם ֶאת, ְלַאֲחרָּ ַהּכֹוס ַעל  ְוהּוא ׂשָּ

ף  ְרעֹה ַידּכַ  .ּפַ
ר  כב  ֵאִ֛ת ַׂשֵ֥ ַתִ֛ר וְּ ר פָּ ִ֑ה ַכֲאֶשֵ֥ לָּ ים תָּ פִׁ  א  הָּ

ף׃ ם יֹוֵסָֽ ֶה   לָּ
א ֶאתוְ  ר הָּ ההּוא ִפים וֹ ׂשַ לָּ מֹו , ּתָּ ַתר ֹוֵסף יּ שֶׁ ּכְ ּפָּ

ֶהם  .לָּ
ף  כג  ים ֶאת־יֹוֵס  ִ֛ קִׁ ר־ַהַמשְּ ל א־זַָּכ ר ַׂשָֽ וְּ

הו׃ פ ֵחָֽ כָּ שְּ  ַויִׁ
ַ ְוהַ  ֻמּנֶהר ׂשּ א  לֹא זַָּכר ֶאת יֹוֵסףַהיִַּין ַעל  ַהּמְ ֶאּלָּ
 .וֹ אֹות חכַ ׁשָּ 
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ֵקץ   ת מִׁ ש   ר  עֹה ֲחלֹומֹות פ   רְּ  פ  

ם  א מא ֵלֹ֔ ה ח  ע ָ֣ ים וַפרְּ ִ֑ ם יָּמִׁ ַתָ֣יִׁ נָּ ץ שְּ ֵק  י מִׁ הִִּׁ֕ ַויְּ
ר׃ א ָֽ ד ַעל־ַהיְּ ֵמֵ֥ ֵנ ה ע  הִׁ  וְּ

סֹוף ַתִים ּבְ נָּ ְרעֹה , ׁשְ הּואּפַ ַלם ׁשֶ  ַידֵמד ַעל וֹ ע חָּ
 .רוֹ אַהיְּ 

ֹות  ב  פֵ֥ ֹות יְּ רֹ֔ ֹלת  ֶשַָ֣בע פָּ ר ע  א   ן־ַהיְּ ָ֣ה מִׁ ֵנ הִׁ וְּ
חו׃ ָֽ אָּ ֶע ינָּה בָּ רְּ ִ֑ר ַותִׁ ׂשָּ ת בָּ יא ָ֣ רִׁ ה ובְּ ֶא   ַמרְּ

רֹות וֹ לוֹ ר עוֹ אַהיְּ מֵ וּ  ַבע ּפָּ ְראֹותת ׁשֶ ּנִ  טֹוב ׁשֶ
ֵמנֹות ְרֶעה וּ ערָּ ֵהן וְ  ,ּוׁשְ ְמקֹום ַהּמִ  .ּבִ

ֵנִ֞ה ג  הִׁ ֹות ֶש ַבע וְּ רָ֣ ֹות  פָּ ֹותֲאֵחר  לִ֤ ֲחֵריֶהן   ע  ַאָֽ
ִ֑ר  ׂשָּ ֹות בָּ ַדקָ֣ ה וְּ ֶא  ֹות ַמרְּ עֵ֥ ר רָּ א ֹ֔ ן־ַהיְּ מִׁ

נָּה דְּ ַתֲעמ ִ֛ ֶצל ַוָֽ ֹות ֵאֵ֥ ר  ר׃ ַהפָּ א ָֽ ת ַהיְּ ַפֵ֥  ַעל־ׂשְּ

רֹות ֲאֵחרֹות ע ַבע ּפָּ לֹות ַאֲחֵריֶהן וֹ ְוִהּנֵה ׁשֶ
ְראֹות  ,רוֹ אַהיְּ מֵ  ּנִ זֹותוְ  לֹא טֹובׁשֶ ְמדוּ  ,רָּ  ְוֵהן עָּ

ַפת  רֹות  ְלַיד אֹורַהיְּ ַעל ׂשְ ִראשׁ ַהּפָּ  .נֹותוֹ הָּ
ת  ד  ַדק ָ֣ ֶאה  וְּ ֹות ַהַמרְּ עִ֤ ֹות רָּ ר  נָּה ַהפָּ ַות אַכָ֣לְּ

ה  ֶא  ת ַהַמרְּ פ ֵ֥ ֹות יְּ רֹ֔ ר ֵאֵ֚ת ֶשַָ֣בע ַהפָּ ׂשָֹּ֔ ַהבָּ
ה׃ ע ָֽ ץ ַפרְּ יַק  ת ַויִׁ יא ִ֑ רִׁ ַהבְּ  וְּ

רֹות  ְראֹות ַהּפָּ ּנִ זֹות לֹא טֹובׁשֶ רָּ ְכלּו  ְוהָּ  ֶאתאָּ
רֹות  ַבע ַהּפָּ ְראֹות ׁשֶ ּנִ ֵמנֹות טֹובׁשֶ ְ  ּוַפְרעֹה, ְוַהׁשּ

 .ִהְתעֹוֵרר
ָ֣ה ה * ֵנ הִׁ ִ֑ית וְּ ם ֵשנִׁ ַַֽיֲחֹל  ן ַוָֽ ישִָּּ֕ ים  ַויִׁ ֳבלִׁ  ׀ ֶשַָ֣בע שִׁ

ֹות׃ בָֽ ט  ֹות וְּ יאֵ֥ רִׁ ד בְּ ֶנֵ֥ה ֶאחָּ  קָּ ֹות בְּ לִ֛  ע 
ַלם ן ְוחָּ ִנית הּוא יָּׁשַ ּבוֹ  ,ׁשֵ ַבע ׁשִ ה ׁשֶ ִלים ְוִהּנֵ

ִגְבעֹוללֹות וֹ ע ד  ּבְ ֵמנֹות –ֶאחָּ  .בֹותוֹ ְוט ׁשְ
ת  ו  דופ ָ֣ ֹות ושְּ ים ַדק  ֳבלִֹׁ֔ ֵנה  ֶשַָ֣בע שִׁ הִׁ וְּ

ן׃ ֹות ַאֲחֵריֶהָֽ ח  מְּ ים צ  ִ֑ דִׁ  קָּ
ּבוֹ  ַבע ׁשִ ּקֹות ְוִהּנֵה ׁשֶ ׁשֹותִלים ּדַ רּוַח  ּוְמיֻּבָּ ּבְ

ִחית  .ְמחֹות ַאֲחֵריֶהןוֹ צ ִמְזרָּ
נָּה   ז  עְּ ַלֹ֨ בְּ ֹות ֵאֵ֚ת ֶשַָ֣בע ַותִׁ ָ֣ים ַהַדקֹ֔ ֳבלִׁ ַהשִׁ

ץ  יַקֵ֥ ֹות ַויִׁ ֵלאִ֑ ַהמְּ ֹות וְּ יא  רִׁ ים ַהבְּ ֳבלִֹׁ֔ שִׁ ַהָֽ
ֹום׃ ֵנֵ֥ה ֲחלָֽ הִׁ ה וְּ ע    ַפרְּ

ּבוֹ  ִ ּקֹות ַהׁשּ ְלעוּ ִלים ַהּדַ ּבוֹ  ֶאת ּבָּ ִ ַבע ַהׁשּ ִלים ׁשֶ
ֵמנֹות  ְ ֵלאֹותַהׁשּ ְרעֹה , ְוַהּמְ  –ְוִהּנֵה ִהְתעֹוֵרר ּפַ

 .ֲחלֹום
א  ח * ִ֛ רָּ קְּ ח ַויִׁ ַל  שְּ ֹו ַויִׁ ֶָ֣עם רוחֹ֔ פָּ ֶקר  ַותִׁ י ַבב ֹ֨ ִ֤ הִׁ ַויְּ

ל־־ֶאת־ ֶאת־־כׇּ ם וְּ יִׁ ַר  צְּ י מִׁ ֵמֵ֥ ט  ל־ַחרְּ  ־כׇּ
ֹו  ֶהם  ֶאת־ֲחֹלמֹ֔ ה לָּ ע ִ֤ ר ַפרְּ ַסֵפֹ֨ ֶמִ֑יהָּ ַויְּ ֲחכָּ

ה׃ ע ָֽ ַפרְּ ם לְּ ר אֹותָּ  ֵאין־פֹוֵתֵ֥  וְּ

ִהְתעֹוֵרר ּבֹוֶקרבַּ  ׁשֶ ׁש  ּכְ הּוא  ,ְמאֹודהּוא ִהְתַרּגֵ
א רָּ ַלח ְוקָּ ל לְ  ׁשָּ ֵפיכָּ ְ ל ּולְ ִמְצַרִים  ְמַכׁשּ כָּ

ֶמיהָּ  ר סִ ְרעֹה פַּ , ֲחכָּ ֶהם ּפֵ יָּה ,מוֹ וֹ ֶאת ֲחללָּ  ְולֹא הָּ
יָּּ  ם ְלַפְרֹעה רוֹ ע ִלְפּת ַד ִמי ׁשֶ  .אֹותָּ

ת    ש   ר  רֹון יֹוֵסף פ   תְּ ִׁ  פ 

ר  ט  ה ֵלאמ ִ֑ ע   ים ֶאת־ַפרְּ קִֹׁ֔ ַדֵבר  ַׂשָ֣ר ַהַמשְּ ַויְּ
ֹום׃ יר ַהיָֽ ֵ֥ כִׁ י ֲאנִׁ י ַמזְּ ַאִּ֕  ֶאת־ֲחטָּ

ִקים  ׁשְ ר ַהּמַ ר ּדִ ׂשַ ַמרְרעֹה פַּ  לאֶ ּבֵ ֲאִני  :ְואָּ
יר ַהיֹּום  ַאיַמְזּכִ  .ֶאת ֲחטָּ

י  י  תִַּׁ֜ ן א  ֵתֹ֨ ִ֑יו ַויִׁ דָּ ַצָ֣ף ַעל־ֲעבָּ ה קָּ ע   ַפרְּ
ת  ֵא  י וְּ תִִּׁ֕ ים א  חִֹׁ֔ ר ֵבֵ֚ית ַׂשָ֣ר ַהַטבָּ ַמ  שְּ מִׁ בְּ

ים׃ ָֽ פִׁ א  ר הָּ  ַׂשֵ֥

ְרעֹה  ַעסּפַ יו  ּכָּ דָּ םַעל ֲעבָּ  רֲעצָּ מַ בְּ ִתי וֹ א ְוׂשָּ
ֵבית ר  ּבְ א ֶאתוְ אֹוִתי , ַהּלֹוֲחִמיםׂשַ ר הָּ  .ִפיםוֹ ׂשַ

וא  יא  הִ֑ ָ֣י וָּ ד ֲאנִׁ ה ֶאחָּ  לָּ יְּ ַלֵ֥ ֹום בְּ ה ֲחלִ֛ ֵ֥ מָּ ַוַנַחלְּ
נו׃ מְּ ָֽ לָּ ֹו חָּ ֹון ֲחֹלמ  רֵ֥ תְּ פִׁ יש כְּ ִ֛  אִׁ

ַלְמנוּ  הּואֲאִני וְ  ד חָּ ה ֶאחָּ ַלְילָּ ל, ֲחלֹום ּבְ ד ּכָּ  ֶאחָּ
ַלם ֲחלֹום  ְתִאיםשֶׁ חָּ  .מוֹ וֹ ֲחל ְלִפְתרֹון ּמַ

ַׂשָ֣ר  יב  ֵֶ֚בד לְּ י ֶע רִׁ  בְּ ַָ֣ער עִׁ נו ַנ תַָּּ֜ ם אִׁ שָֹּ֨ וְּ
ר־לָּ נו  תׇּ פְּ ֹו ַויִׁ ַסֶפר־לֹ֔ נְּ ים ַוֹ֨ חִֹׁ֔ ַהַטבָּ

ר׃ ָֽ תָּ ֹו פָּ יש ַכֲחֹלמ  ֵ֥ ֵתִ֑ינו אִׁ  ֶאת־ֲחֹלמ 

ם  יָּהְוׁשָּ ר  הָּ נּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלׂשַ ִאּתָּ
ְרנוּ  ,ַהּלֹוֲחִמים ַתרלֹו  ִסּפַ נּו ֶאת  ְוהּוא ּפָּ לָּ

ל ,ֵתינוּ וֹ מוֹ ֲחל ד ְלכָּ ְת  ֶאחָּ  .מוֹ וֹ ַלֲחל ַמְתִאים רֹוןּפִ
י  יג  ִ֛ תִׁ ִ֑ה א  יָּ ַתר־לָּ נו ֵכָ֣ן הָּ ר פָּ י ַכֲאֶשֵ֥ ִ֛ הִׁ ַויְּ

ה׃ ָֽ לָּ ֹו תָּ תֵ֥ א  י וְּ יב ַעל־ַכנִׁ  ֵ֥  ֵהשִׁ
ַתר ּוְכמוֹ  ּפָּ נּו  ׁשֶ ךְ לָּ יָּה ּכָּ ְרעֹהִתי וֹ א – הָּ  ִזירֶהחֱ  ּפַ

ִדילְ  הּתָּ הּוא  אֹותוֹ וְ  ,ַמֲעמָּ  .לָּ
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הו  יד  יצ   רִׁ ף ַויְּ ָ֣א ֶאת־יֹוֵסֹ֔ רָּ קְּ ה  ַויִׁ ע  ַלִ֤ח ַפרְּ שְּ ַויִׁ
א  ב   יו ַויָּ ֹלתָֹּ֔ מְּ ַחֵלָ֣ף ׂשִׁ ַגַלח  ַויְּ ֹור ַויְּ ן־ַהבִ֑ מִׁ

ה׃ ע ָֽ  ֶאל־ַפרְּ

ְרעֹה  ִליִחיםַלח ׁשָּ ּפַ א קָּ וְ  ׁשְ ְוהֹוִציאּו  ְליֹוֵסףרָּ
ֶלא ְמִהירּות ֵמַהּכֶ ר, אֹותֹו ּבִ ּפֵ  ְוֶהֱחִליף הּוא ִהְסּתַ

יוֶאת  דָּ גָּ א ּבְ ְרעֹה ּובָּ  .ֶאל ּפַ
י  טו  שני תִׁ מְּ ַלֹ֔ ֹום חָּ ף ֲחלָ֣ ה  ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ע  ַוי ִ֤אֶמר ַפרְּ

יך   ֶלֹ֨ י עָּ תִׁ ַמִ֤עְּ י שָּ ֹו ַוֲאנִׁ  תִ֑ ר ֵאָ֣ין א  ֵת  ופ 
ֹו׃ תָֽ ר א  ת ֵ֥ פְּ ֹום לִׁ ע ֲחל  ַמֵ֥ שְּ ר תִׁ  ֵלאמ ֹ֔

ְרעֹה  ַמרּפַ י  :יֹוֵסףלְ  אָּ ַלְמּתִ  ִמי ְוֵאיןֲחלֹום חָּ
יֹּוֵדעַ  ֶליךָּ , אֹותוֹ  ִלְפּתֹור ׁשֶ י עָּ ַמְעּתִ ַוֲאִני ׁשָּ

ִבין ה יֹוֵדַע ְלהָּ ַאּתָּ  .תוֹ וֹ ר אוֹ ִלְפּת וְ ֲחלֹום  ׁשֶ
ר  טז  ה ֵלאמ   ע ִ֛ ַען יֹוֵס ף ֶאת־ַפרְּ י ַוַיֹ֨ ִ֑ דָּ עָּ לְּ בִׁ

ה׃ ע ָֽ ֹום ַפרְּ לֵ֥ ים ַיֲעֶנ ה ֶאת־שְּ  ֱאֹלהִִּׁ֕
היֹוֵסף  נָּ ַמר ַפְרעֹהלְ  עָּ ם :ְואָּ ַד  ּגַ ְלעָּ ֶעְזַרת, יּבִ  ּבְ

ְתרֹוןֱאלִֹהים  ֵתן ּפִ ְרעֹה ְלטֹוַבת ִיּנָּ לֹום ּפַ  .ׁשְ
י  יז  ֵ֥ נִׁ נְּ י הִׁ ה ֶאל־יֹוֵסִ֑ף ַבֲחֹלמִִּׁ֕ ע   ר ַפרְּ ַדֵבֵ֥ ַויְּ

ת  ַפֵ֥ ד ַעל־ׂשְּ ֵמ  ר׃ע  א ָֽ  ַהיְּ
ְרעֹה  ר ֶאל יֹוֵסףּדִ ּפַ ֲחל: ּבֵ ֵמד וֹ ִני עה אֲ ִמי ִהנֵּ וֹ ּבַ

ַפת   .אֹורַהיְּ ַעל ׂשְ
ֹות  יח  רֹ֔ ֹלת  ֶשַָ֣בע פָּ ר ע  א   ן־ַהיְּ ָ֣ה מִׁ ֵנ הִׁ וְּ

ֹות יאֵ֥ רִׁ ר בְּ ׂשָּ  ת בָּ יפ ָ֣ ַאר וִׁ ֶע ינָּה ת ִ֑ רְּ  ַותִׁ
חו׃ ָֽ אָּ  בָּ

רֹות וֹ לוֹ ע אֹוריְּ הַ מֵ ְוִהּנֵה  ַבע ּפָּ ֵמנֹותת ׁשֶ  ׁשְ
ְראֹות  ּנִ עּו , טֹובׁשֶ ְרֶעהְוֵהן רָּ ְמקֹום ַהּמִ  .ּבִ

ֹות  יט  לָ֣ ֹות ֲאֵחרֹות  ע  רִ֤ ה ֶשַבע־פָּ ֵנִ֞ הִׁ וְּ
ֹות  ַרקָ֣ ד וְּ א   ַאר מְּ ֹות ת ִ֛ עֵ֥ רָּ ֹות וְּ ן ַדלֹ֨ ַאֲחֵריֶהֹ֔
ֶרץ  ל־ֶאֵ֥ כׇּ ֵהִ֛נָּה בְּ י כָּ יתִׁ אִׁ  א־רָּ ִ֑ר ל ָֽ ׂשָּ בָּ

ַע׃ ר ָֽ ם לָּ יִׁ ַר  צְּ  מִׁ

רֹות ֲאֵחרֹות  ַבע ּפָּ נֹותְוִהּנֵה ׁשֶ ְראֹות  ִמְסּכֵ ּנִ ׁשֶ
זֹות לֹא טֹובְמאֹוד  לֹא  ,עֹולֹות ַאֲחֵריֶהן ,ְורָּ
ִאיִתי  ןרָּ מֹותָּ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ּכְ כָּ ֶזה רּבְ כָּ  .עַ וֹ ּבְ

ֹות ֵאָ֣ת  כ  עִ֑ רָּ הָּ ֹות וְּ ַרק  ֹות הָּ רֹ֔ נָּה  ַהפָּ לְּ ַות אַכֹ֨
ֹות  רִ֛ ת׃ֶש ַבע ַהפָּ יא ָֽ רִׁ נ ֹות ַהבְּ אש  רִׁ  הָּ

רֹות  זֹותַהּפָּ רָּ עֹות  הָּ רָּ ְכלוּ ְוהָּ ַבע  ֶאת אָּ ׁשֶ
ִראשׁ  רֹות הָּ ֵמנֹותנֹות וֹ ַהּפָּ ְ  .ַהׁשּ

ָ֣או  כא  י־בָּ א נֹוַדע  כִׁ ל ִ֤ נָּה וְּ ֶב  רְּ אנָּה ֶאל־קִׁ ב ָ֣ ַותָּ
ר  ע ַכֲאֶש  ֵאיֶהָ֣ן ַרֹ֔ נָּה וַמרְּ ֶבֹ֔ רְּ ֶאל־קִׁ

ץ׃ ָֽ יקָּ אִׁ ִ֑ה וָּ לָּ חִׁ  ַבתְּ

יָּה לֹאוְ  ןתֹוכָּ בְּ  ִנְבְלעוּ ֵהן  ר הָּ ַדַעת ֶאְפׁשָּ ֵהן שֶׁ  לָּ
י ןתֹוכָּ בְּ  ִנְבְלעוּ  החָּ ְת הַ בַּ מֹו כְּ ַרע  ִנְראוּ ֵהן  ּכִ , לָּ
יוֹ ְוִהְתע  .ַרְרּתִ

ָ֣ה כב  ֵנ הִׁ י וְּ ִ֑ ֶרא ַבֲחֹלמִׁ ֵא  ת  וָּ ֹלִ֛ ים ע  ֳבלִׁ  ׀ ֶשַָ֣בע שִׁ
ֹות׃ בָֽ ט  ת וְּ ֵלא ֵ֥ ד מְּ ֶנֵ֥ה ֶאחָּ  קָּ  בְּ

ִאיִתי ֲחל ְורָּ ּבוֹ , ִמיוֹ ּבַ ַבע ׁשִ  ְמחֹותוֹ צִלים ְוִהּנֵה ׁשֶ
ִגְבעֹול ד ְמֵלא ּבְ  .בֹותוֹ ת ְוטוֹ ֶאחָּ

ֹות  כג  ֹות ַדק  נ מֵ֥ ים צְּ ֳבלִֹׁ֔ ֵנה  ֶשַָ֣בע שִׁ הִׁ וְּ
ם׃ ֹות ַאֲחֵריֶהָֽ ח  מְּ ים צ  ִ֑ דִׁ ֹות קָּ פָ֣ ד   שְּ

ּבוֹ  ַבע ׁשִ זֹותִלים ְוִהּנֵה ׁשֶ ּקֹות  רָּ ׁשֹותּדַ  ְמיֻּבָּ
ִחית רּוַח ִמְזרָּ  ,ןְמחֹות ַאֲחֵריהֶ וֹ צ ּבְ

ַבע  כד  ת ֵאִ֛ת ֶשֵ֥ ָ֣ים ַהַדק ֹ֔ ֳבלִׁ ָּ  ַהשִׁ ן עְּ ַלֹ֨ בְּ ַותִׁ
ים  מִֹׁ֔ ט  ַחרְּ ַמר  ֶאל־ַהָֽ ָֽא  ֹות וָּ בִ֑ ים ַהט  ֳבלִׁ  שִׁ ַהָֽ

י׃ ָֽ יד לִׁ ין ַמגִׁ  ֵאֵ֥  וְּ

ּבוֹ וְ  ִ קּ ַהׁשּ ְלעּו וֹ ִלים ַהּדַ ּבוֹ  ֶאתת ּבָּ ִ ַבע ַהׁשּ ִלים ׁשֶ
מַ , בֹותוֹ ַהטּ  יאָּ ִפיםלַ  ְרּתִ ְ ַכׁשּ ד ְוֵאין אַ  ּמְ ף ֶאחָּ

ידשֶׁ ֵמֶהם  ְתרֹון ַהֲחלֹוםִלי ֶאת  יֹּוֵדַע ְלַהּגִ  .ּפִ
ה  כה  ע   ֹום ַפרְּ ה ֲחלֵ֥ ע ֹ֔ ַוי ִ֤אֶמר יֹוֵסף  ֶאל־ַפרְּ

ה  ֶׂש  ים ע  ִ֛ ֱאֹלהִׁ וא ֵאָ֣ת ֲאֶש ר הָּ ָ֣ד הִ֑ ֶאחָּ
ה׃ ע ָֽ ַפרְּ יד לְּ ֵ֥ גִׁ  הִׁ

ַמריֹוֵסף  רּוׁש ֲחלֹומֹות :ַפְרעֹהלְ  אָּ ד  ּפֵ ְרעֹה ֶאחָּ ּפַ
ֱאלִֹהים  –הּוא  ֶ  ַמהֶאת ְלַפְרעֹה  הֹוִדיעַ הָּ הּוא ׁשּ

 .ַלֲעׂשֹות ֵמדוֹ ע
נָּה  כו  ים  ֵהֹ֔ נִׁ ת ֶשִַ֤בע שָּ ב   ת ַהט  ר ָ֣ ֶש ַבע פָּ

נִׁ ים ֵהִ֑נָּה  ַבע שָּ ת ֶשֵ֥ ב ֹ֔ ים  ַהט  ֳבלִׁ שִׁ ֶשִַ֤בע ַהָֽ וְּ
וא׃ ד הָֽ ֵ֥ ֹום ֶאחָּ  ֲחל 

ַבע  רׁשֶ ִניםשֶׁ  ֵהןת וֹ בוֹ ַהטּ  תוֹ ַהּפָּ ַבע , ַבע ׁשָּ ְוׁשֶ
ּבוֹ  ִ ִנים  ֵהן תוֹ בוֹ ִלים ַהטּ ַהׁשּ ַבע ׁשָּ ֲחלֹום  –ׁשֶ

ד הּוא  .ֶאחָּ
רֶּ֠  כז  פָּ ֶשַָ֣בע ַהֶּ֠ ת וְּ ֹלָ֣ ע  ת הָּ ע ַּ֜ רָּ הָּ ֹות וְּ ַרקֹ֨ רֹות ֹות הָּ ַבע ַהּפָּ זֹותְוׁשֶ רָּ ע הָּ רָּ עוֹ ְוהָּ  ת ַאֲחֵריֶהןוֹ לוֹ ת הָּ
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ֶשִַ֤בע  נָּה וְּ ים  ֵהֹ֔ נִׁ ן ֶשִַ֤בע שָּ ַאֲחֵריֶה 
ו יִּ֕ הְּ ים יִׁ ִ֑ דִׁ ֹות ַהקָּ פ  ד  ֹות שְּ ֵרקֹ֔ ים  הָּ ֳבלִׁ שִׁ  ַהָֽ

ב׃ ָֽ עָּ ֵנֵ֥י רָּ ַבע שְּ  ֶש 

ִניםשֶׁ  ֵהן ּבוֹ , ַבע ׁשָּ ִ ַבע ַהׁשּ ֵרקִלים ְוׁשֶ  ֹותהָּ
ׁשֹותהַ  יֻּבָּ ִחית ּמְ רּוַח ִמְזרָּ ַבע  ּבְ נֹותִיְהיּו ׁשֶ  ׁשְ

ב עָּ  .רָּ
י  כח  תִׁ רְּ ַב  ר דִׁ ר ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔ וא ַהדָּ ה הָ֣ ע ִ֑ ֶאל־ַפרְּ

ה׃ ע ָֽ ה ֶאת־ַפרְּ ֵ֥ אָּ ה ֶהרְּ ֶׂש  ים ע  ִ֛ ֱאֹלהִׁ  ֲאֶש ר הָּ
ר  ֶזהוּ  בָּ ְרעֹה שֶׁ ַהּדָּ י ֶאל ּפַ ְרּתִ ּבַ ַמה ֶאת  –ּדִ
 ֶ ֱאלִֹהים ׁשּ ה  הּוא ַלֲעׂשֹות ֵמדוֹ עהָּ  .ְלַפְרעֹהֶהְראָּ

ֹול  כט  ע גָּד  ֵ֥ בָּ ֹות ׂשָּ אִ֑ נִׁ ים בָּ ַבע שָּ ִ֛ה ֶשֵ֥ ֵנ הִׁ
ֶרץ  ל־ֶאֵ֥ כׇּ ם׃בְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

אֹות ִנים ּבָּ ַבע ׁשָּ ל ׂשָּ  ִיְהֶיה ,ִהּנֵה ׁשֶ כָּ דֹול ּבְ ע ּגָּ בָּ
 .ִיםֶאֶרץ ִמְצַר 

קֶָּּ֠  ל  ח וְֶּּ֠ ַכֵ֥ שְּ נִׁ ן וְּ ב  ַאֲחֵריֶהֹ֔ עָּ ִ֤י רָּ ֵנ ַבע שְּ מו ֶשַּ֜
עָּ ב  רָּ ֵ֥ה הָּ לָּ כִׁ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ע בְּ בָּ  ל־ַהשָּ כׇּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  ֶאת־הָּ

ַבע  אוּ וֹ ְויָּב נֹותׁשֶ ב ַאֲחֵריֶהן וְ  ׁשְ עָּ ָּ יִ רָּ ל ׁשּ ַכח ּכָּ
ע  בָּ ָּ יָּהַהׂשּ הָּ ֶאֶרץ  ׁשֶ ב  – ִמְצַרִיםּבְ עָּ רָּ ִמידהָּ  ַיׁשְ

ֶרץ אָּ  .ֶאת הָּ
ֵ֥ב  לא  עָּ רָּ ִ֛י הָּ ֵנ פְּ ֶרץ מִׁ אָֹּ֔ ע  בָּ בָּ ע ַהשָּ ַדִ֤ וָּ א־יִׁ ל ָֽ וְּ

ד׃ א ָֽ וא מְּ ד ה  ֵבֵ֥ י־כָּ ָֽ וא ַאֲחֵרי־ֵכִ֑ן כִׁ  ַהה 
ר ִיְהֶיהוְ  יָּה ְלַהְבִחין ִאי ֶאְפׁשָּ הָּ ֶרץ  ׁשֶ אָּ ע ּבָּ בָּ ׂשָּ

ְגַלל ב אֹותֹו  ּבִ עָּ ַאַחררָּ ךְ  ׁשֶ י  ,ּכָּ  ִיְהֶיההּוא ּכִ
ה ׁשֶ  .ְמאֹוד קָּ

ם  לב  ִ֑יִׁ ה ַפֲעמָּ ע   ֹום ֶאל־ַפרְּ נ ֹות ַהֲחלִ֛ שָּ ל הִׁ ַעֹ֨ וְּ
ר  ַמֵהֵ֥ ים ומְּ ֱאֹלהִֹׁ֔ ָ֣ם הָּ ר  ֵמעִׁ בָּ ֹון ַהדָּ י־נָּכִ֤ ָֽ כִׁ

ֹו׃ תָֽ ים ַלֲעׂש  ֱאֹלהִׁ   הָּ

ֲעמַ  ֲחזַָּרתְוַעל  ְרעֹה ּפַ י  – ִיםַהֲחלֹום ֶאל ּפַ ּכִ
ר  בָּ ןַהּדָּ ֱאלִֹהים וְ  ֵאתמֵ  מּוכָּ ֱאלִֹהים הָּ ְמַמֵהר הָּ
 .וֹ אֹות תוֹ ַלֲעשׂ 

ִ֑ם  לג  כָּ חָּ ֹון וְּ יש נָּבָ֣ ה אִׁ  ע ֹ֔ ה  ֵיֶרָ֣א ַפרְּ ַעתָּ וְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ הו ַעל־ֶאֵ֥ יֵת  ישִׁ  וִׁ

יו ְרעֹה  ,ְוַעְכׁשָּ אּפַ ם  ִיְמצָּ כָּ בֹון ְוחָּ ִויַמּנֶה ִאיׁש נָּ
 .ִמְצַרִיםַעל ֶאֶרץ  תוֹ וֹ א

ִֶ֑רץ  לד  אָּ ים ַעל־הָּ דִׁ  קִׁ ד פְּ ֵקֵ֥ ַיפְּ ה וְּ ע ֹ֔ ַיֲעֶׂשָ֣ה ַפרְּ
ֵנֵ֥י  ַבע שְּ ֶש  ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֵמש  ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מִׁ חִׁ וְּ

ע׃ ָֽ בָּ  ַהשָּ

ְרעֹה  ה ּפַ ִתיַיֲעׂשֶ ֲעצָּ ים ִויַמּנֶה, ּכַ ֶרץ ְמֻמּנִ אָּ , ַעל הָּ
ה ית ְוִיְגּבֶ ִ ל ֲחִמׁשּ בּוַאת ִמּכָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ּתְ

ע בָּ ָּ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ׁשֶ  .ּבְ
ֹות  לה  בֹ֔ ָ֣ים ַהט  נִׁ ֶכל  ַהשָּ ל־א ֹ֨ ו ֶאת־כׇּ צ  בְּ קְּ יִׁ וְּ

ר ַת ַחת  רו־בִָּ֞ בְּ צְּ יִׁ ֵאִֶ֑לה וְּ ת הָּ א   ַהבָּ
רו׃ ָֽ מָּ שָּ ים וְּ רִׁ  ֶכל ֶבעָּ ה א ֵ֥ ע ִ֛  ַיד־ַפרְּ

ל  ְוֵהם ַיַאְספוּ  אֶאת ּכָּ ל  ֶכלוֹ הָּ ִנים ׁשֶ ָּ ַהׁשּ
ה וֹ בוֹ ַהטּ  ֵאּלֶ אֹותשֶׁ ת הָּ ה ַיַאְספוּ וְ  ,ּבָּ בּואָּ  ּתְ

ְהֶיה  ּתִ ְרעֹהֵאֶצל ׁשֶ ְהֶיה  – ּפַ יִּ ִריםאֹוֶכל ׁשֶ עָּ , ּבֶ
ְמר הּ  וּ ְוִיׁשְ  .אֹותָּ

ָ֣י  לו  ֵנ ַבע  שְּ ֶשֹ֨ ֶרץ לְּ אָֹּ֔ דֹון  לָּ קָּ פִׁ ֶכל לְּ א ִ֤ ה הָּ יָֹּ֨ הָּ וְּ
ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ָּ בְּ ֶי ין הְּ ר תִׁ ב ֲאֶשֵ֥ עָֹּ֔ רָּ הָּ

ב׃ ָֽ עָּ רָּ ֶרץ בָּ אָּ  ת הָּ ֵרֵ֥ כָּ ל א־תִׁ  וְּ

א מּורִיְהֶיה ֶכל וֹ הָּ ֶרץ ִקיּּום הָּ לְ  ׁשָּ ַבע בְּ אָּ נֹותׁשֶ  ׁשְ
ב  עָּ רָּ ְהֶיינָּהשֶׁ הָּ ֶאֶרץ  ּתִ ְך וְ , ִמְצַרִיםּבְ ֶרץ כָּ אָּ הָּ

ב ּתֹאַבדלֹא  עָּ רָּ  .ּבָּ
ֵעיֵנ י  לז  ה ובְּ ע ִ֑ ָ֣י ַפרְּ ֵעיֵנ ר בְּ בָּ  יַטֵ֥ב ַהדָּ ַויִׁ

יו׃ ָֽ דָּ ל־ֲעבָּ  כׇּ
ר בָּ ה טֹוב ַהּדָּ ֵעיֵני פַּ  ִנְראָּ ל ּבְ ְרעֹה ּוְבֵעיֵני ּכָּ
יו דָּ  .ֲעבָּ

ת    ש   ר  ו י יֹוֵסף פ   נ   מִׁ
ה  לח  ֶזֹ֔ ָ֣א כָּ צָּ מְּ ִ֑יו ֲהנִׁ דָּ ה ֶאל־ֲעבָּ ע   ַוי ֵ֥אֶמר ַפרְּ

ֹו׃ ים בָֽ וַח ֱאֹלהִׁ  יש ֲאֶשִ֛ר רֵ֥ ִּ֕  אִׁ
ְרעֹה  ַמרּפַ יולַ  אָּ דָּ א  ַהִאם :ֲעבָּ ִאיׁש עֹוד ִנְמצָּ

ֶזה   !?רּוַח ֱאלִֹהים ּבוֹ שֶׁ ּכָּ
יַע  לט  שלישי י הֹודִׁ  ף ַאֲחֵרֹ֨ ה  ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ע  ַוי ִ֤אֶמר ַפרְּ

ֹון  ל־ז ִ֑את ֵאין־נָּבֵ֥ ך  ֶאת־כׇּ ים אֹותְּ ִ֛ ֱאֹלהִׁ
ְרעֹה  ַמרּפַ  ְלךָּ  הֹוִדיעַ ֱאלִֹהים שֶׁ ַאֲחֵרי  :יֹוֵסףלְ  אָּ

ל זֹאת מֹוךָּ  ,ֶאת ּכָּ ם ּכָּ כָּ בֹון ְוחָּ  .ֵאין נָּ
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ֹוך׃ מָֽ כָּ ם כָּ חָּ  וְּ
ַשָ֣ק  מ  יך יִׁ ַעל־פִׁ  י וְּ ָ֣ה ַעל־ֵביתִֹׁ֔ ֶי הְּ ה  תִׁ ַאתָּ

׃ ךָּ ֶמָֽ ל מִׁ ַדֵ֥ א ֶאגְּ ֵס  ק ַהכִׁ י ַרֵ֥ ִ֑ ל־ַעמִׁ  כׇּ
ְהֶיה  ה ּתִ יִתי ְוַעל  ְמֻמּנֶהַאּתָּ יַעל ּבֵ אֹוֶתיךָּ  ּפִ  הֹורָּ

ְרְנסוּ  י ִיְתּפַ ל ַעּמִ ׁשּוב, ּכָּ ךָּ  ֶאְהֶיה חָּ ַרק  ִמּמְ
א ִכּסֵ ְלכּות ּבְ  .ַהּמַ

ךֹ֔  מא  תְּ י א ָֽ ַתָ֣תִׁ ֵאה  נָּ ה ֶאל־יֹוֵסִ֑ף רְּ ע   ַוי ֵ֥אֶמר ַפרְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥  ַע ל כׇּ

ְרעֹה  ַמרּפַ יִתי, ְרֵאה :יֹוֵסףלְ  אָּ ל אֹוְתךָּ  ִמּנִ ַעל ּכָּ
 !ִמְצַרִיםֶאֶרץ 

ן  מב  ֵתֵ֥ ֹו ַויִׁ ָ֣ל יָּדֹ֔ תֹו  ֵמַע ה ֶאת־ַטַבעְּ ע ִ֤ ַסר ַפרְּ ַויָֹּ֨
ָ֣ד יֹוֵסִ֑ף  ּה ַעל־ַי תָּ  ש א  ֵדי־ֵשֹ֔ גְּ תֹו  בִׁ ֵבִ֤ש א  ַוַילְּ

ֹו׃ ארָֽ ב ַעל־ַצוָּ ד ַהזָּהָּ  ֵ֥ בִׁ ִֶׂ֛שם רְּ  ַויָּ

ְרעֹה  ְעּתֹו ֵמַעל יָּדֹו  ֵהִסירּפַ ּה ֶאת ַטּבַ ּבָּ יָּה ׁשֶ הָּ
יוֶאת חֹוֵתם  ֻקּדֹותָּ ם, ּפְ ּה  ְוׂשָּ לדַעל יָּ אֹותָּ  ֹו ׁשֶ
ישׁ , יֹוֵסף חִבְגֵדי בְּ אֹותֹו  ְוִהְלּבִ ּבָּ ן ְמׁשֻ ּתָּ ׁשְ  ,ּפִ

ב ַעל ַצּוָּארוֹ  ַמֲחרֹוֶזתם ֶאת ׂשָּ וְ   .ַהזָּּהָּ
ֹו  מג  ֶנה  ֲאֶשר־לֹ֔ שְּ ֶכִֶ֤בת ַהמִׁ רְּ מִׁ ֹו בְּ ת  ֵכָ֣ב א  ַוַירְּ

ֹו ַע ל  תֹ֔ ֹון א  נָּתָ֣ ֵרְִ֑ך וְּ נָּ יו ַאבְּ פָּ ו לְּ אֵ֥ רְּ קְּ ַויִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥  כׇּ

ֶבת אֹותֹו ב יְרכִּ הִ וְ  ִמְרּכֶ ןּבְ גָּ  ְוִהְכִריזוּ , וֹ לּ שֶׁ  ַהּסְ
יו נָּ ֶרךְ : ְלפָּ ְרעּו ּבֶ ה !ּכִ ל ֶאֶרץ וֹ א ּוִמּנָּ תֹו ַעל ּכָּ

 .ִמְצַרִים
ה  מד  ע ִ֑ ָ֣י ַפרְּ ף ֲאנִׁ ה ֶאל־יֹוֵס  ע ִ֛ ַוי  אֶמר ַפרְּ

ֹו  יש ֶאת־יָּדִ֛ ים אִׁ  ֹ֨ יך ל א־יָּרִׁ ֶד  עָּ לְּ ובִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ ֹו בְּ ל  ֶאת־ַרגְּ  וְּ

ְרעֹה  ַמרּפַ ֶלךְ ְרֹעה ֲאִני פַּ  :יֹוֵסףלְ  אָּ ַוֲאִני , ַהּמֶ
לֹא ְרׁשּוְתךָּ ְמַצּוֶה שֶׁ  ְלׁשּום ִאיׁש  ְיֻמּנֶהלֹא  ּלְ
ְפִקיד ל ֶאֶרץ  ּתַ כָּ  .ִמְצַרִיםּבְ

ֵנ   מה  ָ֣ת ַפעְּ ַנ פְּ ָֽ ה ֵשם־יֹוֵסף֮ צָּ ע ָ֣ א ַפרְּ ֹ֨ רָּ קְּ ַח  ַויִׁ
ן  ֵהֵ֥ י ֶפִַ֛רע כ  ֹוטִׁ ת ַבת־פֵ֥ ַנ  סְּ ָֽ ֹו ֶאת־אָּ ֶתן־לָ֣ ַויִׁ

א  ִ֑ה ַוֵיֵצֵ֥ שָּ אִׁ ן לְּ ם׃א   יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ף ַעל־ֶאֵ֥  יֹוֵס 

א ְרעֹהפַּ  רָּ ם יֹוֵסף  קָּ  ,'ְמַפֲעֵנַח ַהּסֹודֹות'ֶאת ׁשֵ
ַתן ְסַנת  ְונָּ תהַ לֹו ֶאת אָּ ל ּבַ  ּכֵֹהןֶפַרע -ּפֹוִטי ׁשֶ
ִעיר הוֹ א הָּ ָּ איֹוֵסף  ,ן ְלִאׁשּ ל יָּצָּ ַעל ֶאֶרץ  טוֹ ִלׁשְ

 .ִמְצַרִים
יֹוֵסף   מו  עׇּ  וְּ ה בְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ ֵנ י ֶבן־שְּ פְּ ֹו לִׁ דִּ֕ מְּ

ָ֣י  ֵנ פְּ לִׁ ם ַוֵיֵצִ֤א יֹוֵסף  מִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ה ֶמֶלְך־מִׁ ע ָ֣ ַפרְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ ר בְּ ַַֽיֲעב   ה ַוָֽ ע ֹ֔  ַפרְּ

יָּהְויֹוֵסף  ן  הָּ יםּבֶ לֹוׁשִ ה  ׁשְ נָּ ַמדׁשָּ עָּ ׁשֶ ִלְפֵני  ּכְ
ְרעֹה ֶמֶלְך  א יֹוֵסף  ,ִמְצַרִיםּפַ ְפֵנייָּצָּ ְרעֹה ּפַ  ִמּלִ

ַבר ל ֶאֶרץ  ְועָּ כָּ  .ִמְצַרִיםּבְ
ִ֑ע  מז  בָּ ָ֣י ַהשָּ ֵנ ַבע שְּ ֶש  ֶרץ בְּ אָֹּ֔ ַוַתַָ֣עׂש הָּ

ים׃ ָֽ צִׁ מָּ קְּ  לִׁ
ע  בָּ ָּ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ׁשֶ ה ּדְ גִּ ּבְ ֶרץהָּ לָּ ה אָּ ה ַרּבָּ בּואָּ , ּתְ

יק  םַמְסּפִ  .ְלִאְחסּון ּגַ
ֶכל מח  ל־א ָ֣ ץ ֶאת־כׇּ ב ִ֞ קְּ ים ֲאֶשִ֤ר  ַויִׁ נִׁ  ׀ ֶשַָ֣בע שָּ

יו   ים הָּ ִ֑ רִׁ ֶכל ֶבעָּ ֶתן־א   ם ַויִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ בְּ
ן  ַתֵ֥ יהָּ נָּ ֶת  יב  בִׁ ר סְּ ִ֛יר ֲאֶשֵ֥ עִׁ ֵדה־הָּ ֶכל ׂשְּ א  

ּה׃ ָֽ תֹוכָּ  בְּ

ַסף ל  הּוא אָּ אֶאת ּכָּ ל  ֶכלוֹ הָּ ַבע ׁשֶ ִנים ׁשֶ ָּ ַהׁשּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִיםשֶׁ  ַהּטֹובֹות יּו ּבְ ם, הָּ אֶאת  ְוׂשָּ ֶכל וֹ הָּ

ִרים תֹוְך ֶהעָּ א, ּבְ ל  ֶכלוֹ הָּ ִעיר ׁשֶ ֵדה הָּ ׂשְ
הּ  ִהְכִניסֶתיהָּ וֹ ִביבסְּ שֶׁ  תֹוכָּ  .ּבְ

ֵבָ֣ה  מט  ֹול ַהיָּ ם ַהרְּ חֵ֥ ִ֛ר כְּ ף בָּ ר יֹוֵסֵ֥ ב ֹ֨ צְּ ַויִׁ
ד א ִ֑ ל ַעִ֛ד מְּ ַדֵ֥ י־חָּ ר כִׁ פ   סְּ ין לִׁ י־ֵאֵ֥ ר׃ כִׁ ָֽ פָּ סְּ  מִׁ

ַסף  ה ְמאֹודיֹוֵסף אָּ ה ַהְרּבֵ בּואָּ חֹול ַהיָּּם – ּתְ  ,ּכְ
ִהְפִסיקוּ  ַעד י רוֹ ִלְספּ  ׁשֶ ר ִאי ּכִ יָּה ֶאְפׁשָּ  .רוֹ ִלְספּ  הָּ

ֹוא  נ  ב  ֶרם תָּ ֶטֵ֥ ים בְּ ֹ֔ נִׁ ָ֣י בָּ ֵנ יֹוֵסִ֤ף י ַלד  שְּ ולְּ
ת  ַנֹ֔ סְּ ָֽ ה־לֹו  אָּ דָּ ָֽלְּ ִ֑ב ֲאֶשִ֤ר יָּ עָּ רָּ ָ֣ת הָּ ַנ שְּ

ֹון׃ ן אָֽ ֵהֵ֥ ַרע כ  י ֶפ  ֹוטִׁ  ַבת־פֵ֥

ה אָּ ּבָּ ב  ְוִלְפֵני ׁשֶ עָּ רָּ ַנת הָּ ִראשׁ ׁשְ הוֹ הָּ  נֹוְלדוּ  נָּ
ֵני ּבָּ  הִנים ְליֹוֵסף ׁשְ יְָּּלדָּ ת ּפֹוִטי ׁשֶ ְסַנת ּבַ -לֹו אָּ

ִעיר ּכֵֹהןֶפַרע   .אֹון הָּ
ַנֶשִ֑ה  נא  ֹור מְּ כ  ם ַהבְּ א יֹוֵסִ֛ף ֶאת־ֵשֵ֥ ֵ֥ רָּ קְּ ַויִׁ

ת  ֵא  י וְּ לִֹׁ֔ ל־ֲעמָּ ים  ֶאת־כׇּ י ֱאֹלהִׁ י־ַנַשִ֤נִׁ ָֽ כִׁ
כֹור קָּ יֹוֵסף  ם ַהּבְ א ֶאת ׁשֵ הרָּ ֶ י  ,ְמַנׁשּ ֱאלִֹהים ּכִ
ִני  ַ יחַ  –ַנׁשּ ּכִ לֹוַמר ִהׁשְ י ּכְ ּנִ ל  ִמּמֶ  ַעְבּדּוִתיֶאת ּכָּ



 מקץפרשת 

 018  

י׃ ָֽ בִׁ ית אָּ ל־ֵבֵ֥ ִבי ֶאתוְ  כׇּ ית אָּ ל ּבֵ  .ּכָּ
י־הִׁ  נב  ָֽ ם כִׁ יִׁ ִ֑ רָּ ָ֣א ֶאפְּ רָּ י קָּ ם ַהֵשנִׁ  ֵאִ֛ת ֵשֵ֥ י וְּ נִׁ ַרֵ֥ פְּ

ֶרץ עׇּ  ֶאֵ֥ ים בְּ י׃ֱאֹלהִׁ  ָֽ יִׁ  נְּ
ִני  ֶאתוְ  ֵ ם ַהׁשּ א ֶאְפַר הּוא ׁשֵ רָּ י  ,ִיםקָּ ֱאלִֹהים ּכִ

ה ִניםבְּ  אֹוִתי ִהְרּבָּ הּ ֶרץ אָּ ּבָּ  בָּ י ּבָּ ְלּתִ ּפַ ֻהׁשְ  .ׁשֶ
ת    ש   ר  ב פ   ע  ר   ה 

יָּ ה  נג  רביעי ר הָּ ִ֑ע ֲאֶשֵ֥ בָּ ָ֣י ַהשָּ ֵנ ַבע שְּ ינָּה ֶש  ֶלִּ֕ כְּ ַותִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥  בְּ

ַבע  נֹותׁשֶ ע  ׁשְ בָּ ָּ יוּ שֶׁ ַהׂשּ ֶאֶרץ  הָּ  .וּ רְמ גְ נִ  ִמְצַרִיםּבְ

ר  נד  ֹוא ַכֲאֶש  בֹ֔ ב  לָּ עָּ רָּ ִ֤י הָּ ֵנ ינָּה ֶשַָ֣בע שְּ ֶלַּ֜ חִׁ ַותְּ
ֹות  צֹ֔ ֲָ֣ארָּ ל־הָּ כׇּ ב  בְּ עָּ י רָּ ִ֤ הִׁ ַמָ֣ר יֹוֵסִ֑ף ַויְּ אָּ

ֶחם׃ ָֽ יָּה לָּ ֵ֥ ם הָּ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ  ובְּ

ַבע  ְוִהְתִחילוּ  נֹותׁשֶ מֹו  ׁשְ בֹוא ּכְ ב לָּ עָּ רָּ ֹוֵסף יּ שֶׁ הָּ
ַמר יָּהוְ  ,אָּ צֹות הָּ ֲארָּ ל הָּ כָּ ב ּבְ עָּ ל ֶאֶרץ , רָּ ּוְבכָּ

יָּה  ִניםִמְצַרִים הָּ ְחסָּ ּמַ  .אֹוֶכל ּבַ
ִ֛ם  נה  עָּ ַעֵ֥ק הָּ צְּ ם ַויִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ ַעב  כׇּ רְּ ַותִׁ

ה  ע ִ֤ אֶמר ַפרְּ ִֶ֑חם ַוי ֹ֨ ה ַללָּ ע   ֶאל־ַפרְּ
ר  ף ֲאֶשר־י אַמֵ֥ ו ֶאל־יֹוֵסֹ֔ כָ֣ ם  לְּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ל־מִׁ כׇּ לְּ

ו׃ ֶכ ם ַתֲעׂשָֽ  לָּ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ה ּכָּ ֲעבָּ ם וְ  רָּ עָּ ְרעֹה צָּ הָּ ַעק ֶאל ּפַ
ל ֶלֶחם ְרעֹה , ְלַקּבֵ ַמרּפַ ל ִמְצַרִים אָּ ְלכוּ  :ְלכָּ

ֶ  ּוַמה, יֹוֵסףלְ  ֶכם יֹּׁשּ ֲעׂשוּ  –אַמר לָּ  .ּתַ

ח  נו  ַתֹ֨ פְּ ִֶ֑רץ ַויִׁ אָּ ָ֣י הָּ ֵנ ל־פְּ ה ַע ל כׇּ יָֹּ֔ ָ֣ב הָּ עָּ רָּ הָּ וְּ
ֶהם   ל־ֲאֶשִ֤ר בָּ ת־כׇּ ף ֶאָֽ ר יֹוֵסַּ֜ ב ָ֣ שְּ ַויִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ עָּ ב בְּ רָּ ֵ֥ק הָּ ם ַוֶיֱחַז יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ  לְּ

יָּה  ב הָּ עָּ רָּ לְוהָּ כָּ ֵאזֹור יחֵ טְ שִׁ  ּבְ ַתח ֶאת ּפָּ יֹוֵסף  ,הָּ
ל  ִניםּכָּ ְחסָּ יֵּשׁ  ַהּמַ ֶהם  ׁשֶ הּבָּ בּואָּ ַכר ּתְ  ּומָּ

בוְ , ְלִמְצַרִים עָּ רָּ ֵּק הָּ ֶאֶרץ  ִהְתַחז  .ִמְצַרִיםּבְ
ר  נז  ב   שְּ ה לִׁ מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ ָ֣או מִׁ ֶרץ  בָּ אָֹּ֨ ל־הָּ כׇּ וְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ כׇּ עָּ ב בְּ רָּ ֵ֥ק הָּ ַז י־חָּ ָֽ  ֶאל־יֹוֵסִ֑ף כִׁ
ל  ֵאזֹורֵבי ּתֹושְׁ ְוכָּ אּו  הָּ  ִלְקנֹות ְלִמְצַרִיםּבָּ

ה בּואָּ י ֹוֵסף יּ ִמ  ּתְ ב ּכִ עָּ רָּ ֵּקהָּ ל  ִהְתַחז כָּ ֵאזֹורּבְ  .הָּ
ת    ש   ר  ת ֲאֵחי יֹוֵסף פ   יד  רִׁ  יְּ

ם  א מב יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ֶבר בְּ י ֶיש־ֶש  ֵ֥ ב כִׁ א ַיֲָֽעק ֹ֔ ַָּ֣֧רְּ ַוַי
ו׃ אָֽ רָּ תְּ ה תִׁ יו לָּ מָּ נָֹּ֔ בָּ ב  לְּ  ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק 

ה ַיֲעקֹב  אָּ ה יֵּשׁ שֶׁ רָּ בּואָּ  ,ִמְצַרִיםבְּ  ְמִכיַרת ּתְ
ַמרוְ  יוַיֲעקֹב  אָּ נָּ ה  :ְלבָּ ּמָּ ם מַ לָּ ֶאת  יםְפִחיִד ַאּתֶ

ה  םֶלֶכת ּלָּ ִמ ַעְצְמֶכם ְללֹא ִסּבָּ  ?ְלׁשָּ
ֶבר  ב  י ֶיש־ֶש  ֵ֥ י כִׁ תִׁ עְּ ַמֹ֔ ָ֣ה שָּ ֵנ אֶמר הִׁ ַוי ִּ֕

ם  שָֹּ֔ ָ֣נו מִׁ רו־לָּ בְּ שִׁ ה  וְּ מָּ דו־שָֹּ֨ ם רְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ בְּ
ות׃ א נָּמָֽ ל ֵ֥ ֶי ה וְּ חְּ נִׁ  וְּ

ַמרוְ  י  :אָּ ַמְעּתִ יֵּשׁ ִהּנֵה ׁשָּ ה ׁשֶ בּואָּ  ְמִכיַרת ּתְ
םְרדּו , ִמְצַרִיםבְּ  ם ּוְקנוּ  ְלׁשָּ ָּ נּו ִמׁשּ ְוִנְחֶיה ְולֹא  ,לָּ

מּות  !נָּ
ר  ג  ר בָּ  ב ֵ֥ שְּ ִ֑ה לִׁ רָּ ף ֲעׂשָּ י־יֹוֵס  ו ֲאֵחָֽ דֵ֥ ַוֵירְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ
ֶרת ה ִלְקנֹותיְָּרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף  ֲעׂשֶ בּואָּ  ּתְ

 .ִמְצַרִיםִמ 
ב  ד  ַלֵ֥ח ַיֲעק   ף ל א־שָּ י יֹוֵסֹ֔ ָ֣ ין  ֲאחִׁ יָּמִׁ נְּ ֶאת־בִׁ וְּ

ר  ַמֹ֔ י אָּ ָ֣ ִ֑יו כִׁ ֹון׃ֶאת־ֶאחָּ סָֽ נו אָּ ֶא  רָּ קְּ  ֶפן־יִׁ
ַלח  יו  ִעםַיֲעקֹב לֹא ׁשָּ ְניִָּמין ֲאִחיֶאחָּ לֶאת ּבִ  ו ׁשֶ

ֵחל יֹוֵסף ַמר ,ֵמרָּ י אָּ סֹון  לוֹ  ִיְקֶרה ּלֹאשֶׁ  :ּכִ אָּ
מֹו  ִחיוּכְ  .ְלאָּ

ים  ה  ִ֑ אִׁ ֹוְך ַהבָּ תָ֣ ר בְּ ב   שְּ ל לִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ או  בְּ ב ֹ֨ ַויָּ
עָּ ב  רָּ ֵ֥ה הָּ יָּ י־הָּ ָֽ ַָֽען׃כִׁ נָּ ֶרץ כְּ ֶאֵ֥  בְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ אּו ּבְ רּבָּ אָּ ין ׁשְ ִאים ִלְקנֹות ּבֵ י ,ַהּבָּ  ּכִ
ב  עָּ רָּ יָּה הָּ םהָּ ֶאֶרץ  ּגַ ַנַעןּבְ  .ּכְ

וא  ו  ֶרץ הֵ֥ אָֹּ֔ ָ֣יט ַעל־הָּ ף הֵ֚וא ַהַשלִׁ יֹוֵס  וְּ
או  ֲאֵחָ֣י  ב ֹ֨ ִֶ֑רץ ַויָּ אָּ ָ֣ם הָּ ל־ַע כׇּ יר לְּ בִׁ  ַהַמשְּ

ף  ה׃יֹוֵסֹ֔ צָּ רְּ ָֽ ם אָּ יִׁ ֹו ַאַפ  ַתֲחוו־לֵ֥ שְּ  ַויִׁ

ֶרץ אָּ יט ַעל הָּ ּלִ ַ ֶאת מֹוֵכר הּוא  ,ְויֹוֵסף הּוא ַהׁשּ
ה בּואָּ ל  ַהּתְ ֶרץ ֵבישְׁ וֹ ּת ְלכָּ אָּ אּו ֲאֵחי יֹוֵסף  ,הָּ ּבָּ

ֲחוּו לֹו הִ וְ  ּתַ ֵניֶהםׁשְ ֶרץ ַעל ּפְ אָּ  .לָּ
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ֵרִ֑ם  ז  יו ַוַיכִׁ א יֹוֵסִ֛ף ֶאת־ֶאחָּ  ֵַֽ֥רְּ ר ַוַי ַנֵכֹ֨ תְּ ַויִׁ
ֹות ַוי ִ֤אֶמר  ש  ָ֣ם קָּ תָּ ַדֵב ר אִׁ ם ַויְּ ֲאֵליֶהַּ֜
ַנ ַען  ֶרץ כְּ ו ֵמֶאֵ֥ רֹ֔ ם ַוי ָ֣אמְּ אֶתֹ֔ ן בָּ ֲאֵלֶהם  ֵמַאָ֣יִׁ

ֶכל׃ ר־א ָֽ בׇּ שְּ  לִׁ

ה יֹוֵסף  אָּ יו וְ רָּ הּוא  ,םאֹותָּ  ריכִּ הִ ֶאת ֶאחָּ
מֹו זָּר  ֲאֵליֶהםְתַיֵחס הִ  ם ִד וְ ּכְ ר ִאּתָּ ִריםּבֵ בָּ  ּדְ

ים ׁשִ ַמר ,קָּ אֶתם ֵמֵאיֹפה :ֶהםלָּ  אָּ  :ְמרוּ אָּ  ?ּבָּ
ַנַען  .ֶכלוֹ א ִלְקנֹות, ֵמֶאֶרץ ּכְ

הו׃ ח  ָֽ ר  כִׁ א הִׁ ם ל ֵ֥ ֵה  ִ֑יו וְּ ף ֶאת־ֶאחָּ יר יֹוֵסף  ַוַיֵכֵ֥ר יֹוֵס  יו ְוֵהם לֹא ִהכִּ ִהּכִ  .וֹ אֹות וּ ריֶאת ֶאחָּ
ַל ם  ט  ר חָּ ֹות ֲאֶשֵ֥ ף ֵאֵ֚ת ַהֲחֹלמֹ֔ ר יֹוֵסֹ֔ כ ָ֣ זְּ ַויִׁ

ֶהִ֑ם  ם לָּ ָ֣ים ַאֶתֹ֔ לִׁ ַרגְּ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  מְּ
ם׃ אֶתָֽ ֶרץ בָּ אָּ  ַוֵ֥ת הָּ ֹות ֶאת־ֶערְּ אִ֛ רְּ  לִׁ

ַלם שֶׁ מֹות וֹ ַהֲחל ֶאת זַָּכריֹוֵסף  ַמרוְ  ,ֲעֵליֶהםחָּ  אָּ
ֶהם ם  :לָּ ִליםַאּתֶ אֶתם ! ְמַרּגְ ִלְראֹות ֶאת ּבָּ

ל  ה ׁשֶ ְרּפָּ ֶרץְמקֹומֹות ַהּתֻ אָּ  !הָּ
א  י  ו ֵאלָּ יו ל ָ֣ רֵ֥ או ַוי אמְּ יך בָּ  ֶדֵ֥ ִ֑י ַוֲעבָּ נִׁ ֲאד 

ֶכל׃ ר־א ָֽ בׇּ שְּ  לִׁ
ֶדיךָּ , ֲאדֹוִנילֹא : לוֹ ְמרּו אָּ  אּו  ֲעבָּ  ַרק ִלְקנֹותּבָּ
 !ֶכלוֹ א

נו  יא  חְּ ָ֣ים ֲאַנֹ֔ נו ֵכנִׁ ִ֑חְּ ד נָּ יש־ֶאחָּ  ֵנֵ֥י אִׁ נו בְּ לִָּּ֕ כ 
ים׃ ָֽ לִׁ ַרגְּ יך מְּ ֶד  יֵ֥ו ֲעבָּ  ל א־הָּ

ד  ֵני ִאיׁש ֶאחָּ נּו ּבְ ּלָּ  ְבֵרי ֱאֶמתוֹ דּ , ְחנוּ ֲאנַ ּכֻ
ֶדיךָּ  –ֲאַנְחנּו  ִליםֲעבָּ יּו ְמַרּגְ ם לֹא הָּ  .ֵמעֹולָּ

ֶרץ  יב  אָּ  ַוֵ֥ת הָּ י־ֶערְּ ָֽ א כִׁ ַוי  אֶמר ֲאֵלֶהִ֑ם ל ִּ֕
ֹות׃ אָֽ רְּ ם לִׁ אֶתֵ֥  בָּ

ַמר ֶהם אָּ כֹוןלֹא  :לָּ אֶתם ִלְראֹות! נָּ ת אֶ  ּבָּ
ל  ה ׁשֶ ְרּפָּ ֶרץְמקֹומֹות ַהּתֻ אָּ  !הָּ

ָ֣ים  יג  ֵנ ו שְּ ר  יםַוי אמְּ יך ַאחִׁ  ֶדֹ֨ ר֩ ֲעבָּ ׂשָּ ׀  עָּ
ה  ֵנֹ֨ הִׁ ִַ֑ען וְּ נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ ד בְּ יש־ֶאחָּ  ֵנֵ֥י אִׁ נו בְּ ִ֛חְּ ֲאַנ

ד ֵאיֶנָֽנו׃ ֶאחָּ  הָּ ֹום וְּ ינו  ַהיֹ֔ בִֹׁ֨ ן ֶאת־אָּ ט ִ֤  ַהקָּ

ֶדיךָּ : ְמרוּ אָּ  ר ֲעבָּ ׂשָּ ֵנים עָּ ֵני  –ׁשְ ַאִחים ֲאַנְחנּו ּבְ
ד  ֶאֶרץִאיׁש ֶאחָּ ּבְ נַ  ׁשֶ ןְוִהּנֵה  ,ַעןּכְ טָּ  ִעם ַהּקָּ

ד  ִבינּו ַהיֹּום ְוֶאחָּ  .ֵאיֶנּנוּ אָּ
י  יד  תִׁ ַב רְּ ר דִׁ וא ֲאֶשֹ֨ ם יֹוֵסִ֑ף ה  ַוי ֵ֥אֶמר ֲאֵלֶה 

ם׃ ים ַאֶתָֽ ֵ֥ לִׁ ַרגְּ ר מְּ  ֲאֵלֶכִ֛ם ֵלאמ  
ַמר ֶהם אָּ ם ֶזה :יֹוֵסף לָּ ַאְרּתֶ ִהׁשְ ִלי אֹותוֹ  ׁשֶ ה ּבְ  ִסּבָּ

ה זוֹ  חָּ י ְלַמה הֹוכָּ ַמְרּתִ אָּ ֶ ם :ֶכםלָּ  ׁשּ ִלים ַאּתֶ  !ְמַרּגְ
ה  טו  ֶזֹ֔ ו מִׁ אָ֣ ם־ֵתצְּ ה  אִׁ ע  ֵחִ֑נו ֵחִ֤י ַפרְּ בָּ ז  את תִׁ בְּ

נָּה׃ ן ֵהָֽ ט   יֶכֵ֥ם ַהקָּ ֹוא ֲאחִׁ בִ֛ ם־בְּ י אִׁ  כִׁ 
ךְ  ּבָּ  ּכָּ ּבָּ ֲאִני  :ְדקוּ ּתִ ַחיֵּיִנׁשְ ּלֹאְרעֹה ּפַ  ע ּבְ  ׁשֶ

ְצאּו  אןּתֵ א ִמּכָּ יָּּבכְּ  ֶאּלָּ ה  אוֹ ׁשֶ טָּ ֵהּנָּ  !ןֲאִחיֶכם ַהּקָּ
יֶכם   טז  ח ֶאת־ֲאחִׁ ַקָ֣ יִׁ ד֮ וְּ ֶכָ֣ם ֶאחָּ ו מִׁ חֹ֨ לְּ שִׁ

ת  ם ַהֱאֶמ  ֵריֶכֹ֔ בְּ ֲחנו  דִׁ ָֽ בָּ יִׁ ו וְּ רֹ֔ ָ֣סְּ ַאֶתם  ֵהאָּ וְּ
ים  לִׁ  ַרגְּ י מְּ ֵ֥ ה כִׁ ע ֹ֔ א ֵחָ֣י ַפרְּ ם־ל ִּ֕ אִׁ ֶכִ֑ם וְּ תְּ אִׁ

ם׃  ַאֶתָֽ

ְלחּו  ֶכםׁשִ ד  ֵמִאּתְ יִָּּביאֶאחָּ , ֶאת ֲאִחיֶכם ׁשֶ
ם  רְוַאּתֶ ַמֲעצָּ ְהיּו ּבְ ְך וְ , ּתִ ְדקּו כָּ ְבֵריֶכם ִיּבָּ ִאם ּדִ
ִפיֶכםֱאֶמת  ע ֲאִני  –יִָּביא ְוִאם לֹא , ּבְ ּבָּ ַחיֵּיִנׁשְ  ּבְ

םשֶׁ ְרעֹה פַּ  ִלים ַאּתֶ  !ְמַרּגְ
ים׃ יז  ָֽ ֶשת יָּמִׁ ֹלֵ֥ ר שְּ מָּ  שְּ ִ֛ם ֶאל־מִׁ תָּ ף א  ם וֹ א הּוא ִהְכִניס ַוֶיֱאס ֵ֥ רתָּ ל ְלַמֲעצָּ הוֹ ׁשְ  .יִָּמים ׁשָּ
אֶמר  יח  י ז ֵ֥את ַוי ֹ֨ ישִֹׁ֔ לִׁ ֲאֵלֶהִ֤ם יֹוֵסף  ַביָֹ֣ום ַהשְּ

א׃ ֵרָֽ י יָּ ֵ֥ ים ֲאנִׁ ֱאֹלהִׁ  יִ֑ו ֶאת־הָּ חְּ ָֽ ו וִׁ  ֲעׂש 
י ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ַמר ּבַ ֶהם אָּ דֲאִני  :יֹוֵסף לָּ ֶאת  ְמַכּבֵ

ֱאלִֹהים ה ֵכןלָּ  ,הָּ ּתַ  ֲאִני ַמְרׁשֶ ךְ  ֲעׂשוּ ׁשֶ ֵדי  ּכָּ ּכְ
ים ַחיִּ ֵאר ּבַ ָּ  :ְלִהׁשּ

ר  יט  חמישי ֵס  ד ֵיאָּ יֶכָ֣ם ֶאחָֹּ֔ ם ֲאחִׁ ָ֣ים ַאֶתֹ֔ ם־ֵכנִׁ אִׁ
יאו  בִֹׁ֔ ו הָּ כָ֣ ַאֶתם  לְּ ֶכִ֑ם וְּ ַמרְּ שְּ ֵבָ֣ית מִׁ בְּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ ֹון בָּ ֶבר ַרֲעבֵ֥  ֶש 

ם ִאם  ד  – ְבֵרי ֱאֶמתוֹ דּ ַאּתֶ ֵסר  ֵמֲאֵחיֶכםֶאחָּ ֵיאָּ
ֵבית ר ּבְ ֲעצָּ ם ,ַהּמַ ה  ֶאת ִביאוּ ְותָּ  ְלכוּ  ְוַאּתֶ בּואָּ ַהּתְ

ִניֶתם ּקְ ְרֵעִבים ׁשֶ חֹוֵתיֶכם הָּ ּפְ  .ִלְבֵני ִמׁשְ
ו  כ  נֵ֥ מְּ ֵיאָּ י וְּ יאו ֵאַלֹ֔ ָ֣ בִׁ ן  תָּ ט  יֶכִ֤ם ַהקָּ ֶאת־ֲאחִׁ וְּ

ן׃ ותו ַוַיֲעׂשו־ֵכָֽ מִ֑ א תָּ ל ָ֣ ֵריֶכ ם וְּ בְּ  דִׁ
ִביאּו ֵאַלי וְ  ןֶאת ֲאִחיֶכם תָּ טָּ ְך וְ  ַהּקָּ ְבֵריֶכם ּדִ כָּ

תוּ  ְך וְ  ,מּותוּ ּתָּ  ְולֹא ִיְתַאּמְ  .ֵהם ֲעׂשוּ כָּ
ים כא  ָ֣ ֮ ֲאֵשמִׁ ל יו ֲאבָּ חִׁ  יש ֶאל־אָּ ָ֣ ו אִׁ רִ֞ ִחיולְ ְמרּו ִאיׁש אָּ ֵהם ׀  ַוי אמְּ ֵכן :אָּ ִמים ֲאַנְחנּו  אָּ ֲאׁשֵ
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חִׁ  ֲאַנ֮  נו֮ ַעל־אָּ ֹו חְּ שִ֛ ת ַנפְּ ַרֵ֥ ינו צָּ ַּ֜ אִׁ ר רָּ ינו  ֲאֶשֹ֨
נְּ   ַחָֽ תְּ הִׁ נו ַעל־ֵכן  בְּ ִ֑עְּ מָּ א שָּ ל ָ֣ נֵֹ֥ו ֵאֵל ינו וְּ

את׃ ה ַהז ָֽ רָּ  ינו ַהצָּ ה ֵאֵלֹ֔ ָ֣אָּ  בָּ

ְגַלל  ינוּ ּבִ ׂשִ עָּ ֶ ִחינּו לְ  ַמה ׁשּ ִאינוּ  –אָּ רָּ ַרת  ׁשֶ ֶאת צָּ
הּוא ַנְפׁשֹו  ׁשֶ מַ  ןִהְתַחנֵּ ּכְ יוְענּו ֵאֵלינּו ְולֹא ׁשָּ  ֵאלָּ

ֵכן – ה ַהזֹּאת לָּ רָּ ה ֵאֵלינּו ַהּצָּ אָּ  .ּבָּ
י ַויַ֩  כב  תִׁ רְּ ַמֹ֨ ר ֲהלֹוא֩ אָּ ם ֵלאמ   תַָּּ֜ ן א  אוֵבֹ֨ ֩ רְּ ַען

א ׀  ֲאֵליֶכ ם ל ָ֣ ו ַבֶי ֶלד וְּ אֵ֥ ר ַאל־ֶתֶחטְּ ֵלאמ ִ֛
ש׃ ָֽ רָּ דְּ ֵנֵ֥ה נִׁ ֹו הִׁ מ  ַגם־דָּ ֶתִ֑ם וְּ ַמעְּ  שְּ

נָּה ֶהם עָּ ַמרְראּוֵבן  לָּ י  ֵריהֲ  :ְואָּ ַמְרּתִ ֶכםאָּ ַאל  :לָּ
ֶחְטאוּ  ם  ,יֶֶּלדבַּ  ּתֶ ַמְעּתֶ קֹוִליְולֹא ׁשְ ְוַגם  !ּבְ

ע ִפיכוֹ הָּ מוֹ  תוּ ֶנׁש ַעל ׁשְ נוּ ִהּנֵה ִנְדַרׁש  ּדָּ  .ֵמִאּתָּ
יץ  כג  י ַהֵמלִׁ  ֵ֥ ַע יֹוֵסִ֑ף כִׁ ֵמ  י ש  ֵ֥ ו כִׁ עֹ֔ ַָֽֽדְּ א יָּ ֵהם  ל ָ֣ וְּ

ם׃ ָֽ תָּ  ֵבינ 
יֹּוֵסףְוֵהם לֹא יְָּדעּו  י, ֵמִבין ׁשֶ ן  ּכִ מָּ יָּה ְמֻתְרּגְ הָּ

יֵניֶהם יו ּבֵ רּו ֵאלָּ ּבְ ּדִ ׁשֶ  .ּכְ
ב ֲאֵלֶהם   כד  ִ֤שׇּ ךְּ ַויָּ ִ֑בְּ ם ַוֵי ב ֵמֲעֵליֶה  ס ֵ֥ ַויִׁ

ֹון  עֹ֔ מְּ ם  ֶאת־שִׁ תָּ אִׁ ח ֵמָֽ ַקִ֤ ם ַויִׁ ַדֵבָ֣ר ֲאֵלֶהֹ֔ ַויְּ
ם׃ ֵעיֵניֶהָֽ ֹו לְּ ת  ר א   ַוֶיֱאס ֵ֥

ה ֵמֶהם הּוא ִהְסּתֹוֵבב כָּ ַזרוְ  ,ּובָּ ר ֶהםילֵ אֲ  חָּ  ְוִדּבֵ
ם ַקחוְ  ,ִאּתָּ ְמעֹון  ֵמֶהם לָּ ַסרֶאת ׁשִ תֹו וֹ א ְואָּ

 .ְלֵעיֵניֶהם
ו  כה  אָ֣ ַמלְּ ף ַויְּ ַצָ֣ו יֹוֵס  ר  ַויְּ ֵליֶהם֮ בָּ ֶאת־כְּ

ת  ֵתֵ֥ לָּ ֹו וְּ יש ֶאל־ַׂשקֹ֔ ָ֣ ֵפיֶהם  אִׁ יב ַכסְּ ִ֤ שִׁ הָּ ולְּ
ן׃ ם ֵכָֽ ֶה  ֵַ֥עׂש לָּ ִֶ֑רְך ַוַי ה ַלדָּ ֶהִ֛ם ֵצדָּ   לָּ

אה ּוָּ צִ יֹוֵסף  ֵלי ְלַמּלֵ הבִּ  ֶהםֶאת ּכְ  ְתבּואָּ
יֶהםר יּוְלַהֲחזִ  ְסּפֵ ד לְ  – ֶאת ּכַ ל ֶאחָּ ּקוֹ ּכָּ  ,ׂשַ

ה ַלּדֶ  ֶהם ֵצדָּ ֵתת לָּ ךְ וְ , ֶרךְ ְולָּ ה כָּ ׂשָּ ֶהם עָּ  .לָּ
ת    ש   ר  ה פ   צ  רְּ ת ֲאֵחי יֹוֵסף א  יב   ש ִׁ
ו  כו  כ  ֵריֶהִ֑ם ַוֵילְּ ם ַעל־ֲחמ  רָּ  בְּ ו ֶאת־שִׁ אֵ֥ ׂשְּ ַויִׁ

ם׃ ָֽ שָּ  מִׁ
בּואָּ הַ ֶאת ּו ֲחבסָּ ֵהם  נּו ה ּתְ ּקָּ ַעל ֲחמֹוֵריֶהם ׁשֶ

םהָּ וְ  ָּ  .ְלכּו ִמׁשּ
ֹו  כז  ד ֶאת־ַׂשק  ֶאחַָּּ֜ ח הָּ ַתֹ֨ פְּ ֹוא ַויִׁ פִ֛ סְּ ת מִׁ ֵתֵ֥ לָּ

ֹו  פֹ֔ א  ֶאת־ַכסְּ ֹון ַוַירְּ לִ֑ ֹו ַבמָּ ר  ַלֲחמ 
ֹו׃ תָֽ ַתחְּ י ַאמְּ ֵ֥ פִׁ וא בְּ ֵנה־ה  הִׁ  וְּ

ד  ֶאחָּ ֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחמּפָּ הָּ ּקֹו לָּ רֹו וֹ ַתח ֶאת ׂשַ
ה ְילָּ ֲחִניַּת ַהּלַ ה, ּבַ אָּ ְסּפֹו ְוִהּנֵה הּוא  ְורָּ ֶאת ּכַ

ֶפַתח ּקוֹ  ּבְ  .ׂשַ
ָ֣ה ַוי ִ֤אֶמר  כח  ֵנ ַג ם הִׁ י וְּ פִֹׁ֔ יו  הוַשָ֣ב ַכסְּ ֶאל־ֶאחָּ

יש  ִ֤ ו אִׁ דִ֞ ם ַוֶיֶחרְּ בָּ  י ַוֵיֵצָ֣א לִׁ ִ֑ תִׁ ַתחְּ ַאמְּ בְּ
ים  ה ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ ׂשָּ ר ַמה־ז ִ֛את עָּ יו  ֵלאמ ֹ֔ חִׁ ֶאל־אָּ

נו׃ ָֽ  לָּ

ַמרהּוא  יולְ  אָּ י  :ֶאחָּ ְסּפִ ִהּנֵה הּוא וְ  ְחַזרהֻ ּכַ
י ּקִ ׂשַ ּתֹוְממוּ ֵהם  !ּבְ ֲחדּו  ִהׁשְ ְמרוּ ּופָּ ִאיׁש  ְואָּ

ִחיולְ  נּו  ַמה זֶּה :אָּ ה לָּ ׂשָּ  !?ֱאלִֹהיםעָּ

ִַ֑ען  כט  נָּ ה כְּ צָּ ם ַאָ֣רְּ יֶה  ב ֲאבִׁ או ֶאל־ַיֲעק ֵ֥ ב ִ֛ ַויָּ
ר׃ ם ֵלאמ ָֽ תָּ  ת א  ר ֵ֥ ל־ַהק  ֹו ֵאִ֛ת כׇּ ָ֣ידו לֹ֔  ַוַיגִׁ

ַנַען ְלֶאֶרץַיֲעקֹב ֲאִביֶהם לְ אּו ּבָּ ֵהם  רוּ  ּכְ לֹו  ְוִסּפְ
ל  ֶאת ֶהםַמה ּכָּ ה לָּ רָּ ּקָּ ֶ ְמרוּ  ,ׁשּ  :ְואָּ

ֶבֶּ֠  ל  ֶּ֠ ֹות דִׁ שִ֑ נו קָּ תָּ  ִֶ֛רץ אִׁ אָּ ֵנֵ֥י הָּ יש ֲאד  ֹ֨ אִׁ ר הָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ים ֶאת־הָּ לִׁ  ַרגְּ מְּ ָֽ נו כִׁ תָֹּ֔ ֵתָ֣ן א   ַויִׁ

ִאיׁש  ֶרץ  ֲאדֹוןהָּ אָּ בֵּ הָּ נּו ר ּדִ יםִאּתָּ ׁשִ ִרים קָּ בָּ  ּדְ
ים נּו וֹ א ְוֶהֱאׁשִ ֲאַנְחנּו תָּ ִלים ׁשֶ ֶרץּבָּ ְמַרּגְ  .אָּ

ינו  לא  יִׁ  א הָּ נו ל ֵ֥ ִ֑חְּ ָ֣ים ֲאנָּ יו ֵכנִׁ ַונ ֵ֥אֶמר ֵאלָּ 
ים׃ ָֽ לִׁ ַרגְּ  מְּ

ַמְרנּו לוֹ  ִיינּו , ְבֵרי ֱאֶמתוֹ דּ  ְחנוּ ֲאנַ  :אָּ לֹא הָּ
ִלים ם ְמַרּגְ  .ֵמעֹולָּ

ינו  לב  ִ֑ בִׁ ָ֣י אָּ ֵנ ים בְּ נו ַאחִׁ  ִ֛חְּ ר ֲאַנ ֵ֥ ׂשָּ ֵנים־עָּ שְּ
ן ַהיִֹ֛ום  ט ֵ֥ ַהקָּ נו וְּ ָ֣ד ֵאיֶנֹ֔ ֶאחָּ ינו הָּ בִׁ  ֶאת־אָּ

ַָֽען׃ נָּ ֶרץ כְּ ֶאֵ֥  בְּ

ר ֲאַנְחנּו  ׂשָּ ֵנים עָּ ִבינוּ ַאִחים ׁשְ ֵני אָּ ד , ּבְ ֶאחָּ הָּ
טָּ  ,ֵאיֶנּנוּ  ֶאֶרץ  ִעםן ַהיֹּום ְוַהּקָּ ִבינּו ּבְ ַנַעןאָּ  .ּכְ

ז ָ֣את  לג  ֶרץ בְּ אָֹּ֔ ָ֣י הָּ ֵנ יש  ֲאד  אִׁ ינו הָּ ַוי ָ֣אֶמר ֵאֵל 
ד   ֶאחָּ ָֽ יֶכִ֤ם הָּ י ֵכנִׁ ים ַאֶתִ֑ם ֲאחִׁ ֵ֥ ע כִׁ ֵאַדֹ֔

נּו  ַמר לָּ ִאיׁש אָּ ֶרץ ֲאדֹוןהָּ אָּ זֹאת ֵאַדע : הָּ  ִאםּבְ
ם  ְבֵרי ֱאֶמתוֹ דּ  ִאירוּ  –ַאּתֶ ד ֶאת  ֶאְצִלי ַהׁשְ ֶאחָּ
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ו  חֵ֥ ֵתיֶכ ם קְּ ֹון בָּ ֶאת־ַרֲעבֵ֥ י וְּ תִֹׁ֔ ָ֣יחו אִׁ ַהנִׁ
כו׃ ֵלָֽ  וָּ

ִניֶתםֶאת ְקחּו וּ  ,ֵמֲאֵחיֶכם ּקְ ה ׁשֶ בּואָּ ִלְבֵני  ַהּתְ
חֹוֵתיֶכם ּפְ ְרֵעִבים ִמׁשְ  .ֵלכוּ וְ  הָּ

בִֶּׁ֠  לד  הָּ ה וְֶּּ֠ עָּ  ֵאדְּ ן֮ ֵאַלי  וְּ ט  יֶכָ֣ם ַהקָּ יאו ֶאת־ֲאחִׁ
י ֵכנִׁ ים ַאֶתִ֑ם  ֵ֥ ם כִׁ ים  ַאֶתֹ֔ לִׁ ַרגְּ א מְּ י ל ִ֤ ָ֣ כִׁ

יֶכם   ם ֶאֵתָ֣ן ֶאת־ֲאחִׁ ֶכֹ֔ ֶרץ לָּ אָּ  ֶאת־הָּ  וְּ
רו׃ ָֽ חָּ סְּ  תִׁ

ִביאּו ֶאת ֲאִחיֶכם  ןְוהָּ טָּ ם שֶׁ  ְוֵאַדעֵאַלי  ַהּקָּ ַאּתֶ
ִלים לֹא  א דּ ְמַרּגְ ֶכם , ְבֵרי ֱאֶמתוֹ ֶאּלָּ ן לָּ ז ֶאּתֵ ְואָּ

ֶרץֵבי שְׁ וֹ ִעם ּת  רוּ ִתְסחֲ וְ ֶאת ֲאִחיֶכם  אָּ  .הָּ

ם  לה  ים ַׂשֵקיֶהֹ֔ ָ֣ יקִׁ רִׁ י ֵהֵ֚ם מְּ הִׁ  יש ַויְּ ֵ֥ ֵנה־אִׁ הִׁ וְּ
ֹות  ר  ר  ו ֶאת־צְּ אִ֞ רְּ ֹו ַויִׁ ַׂשקִ֑ ֹו בְּ פ  רֹור־ַכסְּ צְּ

או׃ ָֽ ירָּ ם ַויִׁ יֶה  ה ַוֲאבִׁ מָּ ֵפיֶהִ֛ם ֵהֵ֥  ַכסְּ

עֹוד יֶהם ְמרֹוְקִניםֵהם  ּבְ ּקֵ אְוִהּנֵה , ֶאת ׂשַ  ִנְמצָּ
ל  ְסּפֹו ׁשֶ לְצרֹור ּכַ ד ּכָּ ּקוֹ  ֶאחָּ ׂשַ ֵהם ַוֲאִביֶהם , ּבְ

אוּ  יֶהם וֹ ֶאת ְצר רָּ ְסּפֵ  .ֲחדוּ פָּ וּ רֹות ּכַ
י  לו  תִׁ  ם א  יֶהֹ֔ ב ֲאבִׁ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  ַיֲעק ָ֣

נו  ֹון ֵאיֶנֹ֔ עָ֣ מְּ שִׁ נו  וְּ ֶתִ֑ם יֹוֵסִ֤ף ֵאיֶנֹ֨ ַכלְּ שִׁ
נָּה׃ ָֽ לָּ יֵ֥ו כ  י הָּ ַל  חו עָּ קָֹּ֔ ן תִׁ ָ֣ מִׁ יָּ נְּ ֶאת־בִׁ  וְּ

ַמר ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם  ם :ֶהםלָּ אָּ בלְ ִתי וֹ א ֲהַפְכּתֶ  אָּ
ּכּול ְמעֹון אֵ , יֹוֵסף ֵאיֶנּנוּ  – !ׁשַ יו וְ , יֶנּנוּ ְוׁשִ ַעְכׁשָּ
ְקחוּ  ְניִָּמ  ֶאת ּתִ ל !?ןיּבִ רֹות ּכָּ ֵאלֶּ  ַהּצָּ ְפלוּ  ההָּ ַלי נָּ  !עָּ

ִ֤י  לז  ֵנ ר ֶאת־שְּ יו ֵלאמ ֹ֔ ָ֣ בִׁ אוֵבן  ֶאל־אָּ ַוי ִ֤אֶמר רְּ
ִ֤ה  נָּ נו ֵאֶלִ֑יך תְּ יֶא  א ֲאבִׁ ם־ל ֵ֥ ית אִׁ מִֹׁ֔ ַני  תָּ בָּ

י  ֹ֔ תֹו  ַעל־יָּדִׁ יך׃א  נו ֵאֶלָֽ יֶבֵ֥  ַוֲאנִׁ י ֲאשִׁ

ַמר ְראּוֵבן  ִביולְ אָּ ֵני ּבָּ  :אָּ ִמית ִאם ֶאת ׁשְ ַני ּתָּ
ן ,ֵאֶליךָּ אֹותֹו  ִביאלֹא אָּ  ַאְחרָּ תֹו וֹ א ּתֵ  יּוִתיּבְ
 .ֵאֶליךָּ  אֹותוֹ  ַאֲחִזירַוֲאִני 

ת  לח  יו ֵמַּ֜ חִֹׁ֨ י־אָּ ָֽ ֶכִ֑ם כִׁ מָּ י עִׁ נִׁ  ד בְּ אֶמר ל א־ֵיֵרֵ֥ ַוי ִּ֕
וא  ה  ֶרְך  וְּ סֹון  ַבֶדֹ֨ ִ֤הו אָּ אָּ רָּ ר וקְּ אָּ  שְּ ֹו נִׁ ַבדָ֣ לְּ

י  ִ֛ תִׁ ֶת ם ֶאת־ֵׂשיבָּ הֹוַרדְּ ּה וְּ כו־בָֹּ֔ לְּ ֲאֶשָ֣ר ֵתָֽ
ה׃ ֹולָּ אָֽ ג ֹון שְּ יָּ  בְּ

ַמר ִני  :לוֹ  אָּ ֶכםלֹא ֵיֵרד ּבְ י אָּ , ִאּתְ ִחיו ֵמת ּכִ
אַ  ֵחלר ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנׁשְ  ְוִאם ִיְקֶרה לוֹ , ִלי ֵמרָּ

ֶרְך  ּדֶ סֹון ּבַ ְלכוּ שֶׁ אָּ  אֹוִתי ּתֹוִרידוּ  –ּה ּבָּ  ּתֵ
ִזְקנּוִתי ַצַער ּבְ ֶבר ּבְ  .ַלּקֶ

ת    ש   ר  י  ה פ   נִׁ ְּ ש   ה ה  יד  רִׁ י ְּ  ה 

ֶרץ׃ א מג ָֽ אָּ ד בָּ ֵבֵ֥ עָּ ב כָּ רָּ הָּ ב  וְּ עָּ רָּ ֵאזֹורְוהָּ ה ּבָּ ׁשֶ יָּה קָּ  .הָּ
ֶבר  ב  ל ֶאת־ַהֶשֹ֔ לו  ֶלֱאכ ָ֣ י ַכֲאֶשִ֤ר כִׁ הִׁ  ַויְּ

ם ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵליֶהם   יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ יאו מִׁ ר ֵהבִׁ  ֲאֶשֵ֥
ֶכל׃ ַעט־א ָֽ נו מְּ ֵ֥ רו־לָּ בְּ בו שִׁ ם ש   יֶהֹ֔  ֲאבִׁ

ְמרוּ שֶׁ כְּ  הל ֶאת וֹ ֶלֱאכ ּגָּ בּואָּ ֵהִביאּו שֶׁ  ַהּתְ
ַמר ,ְצַרִיםִמּמִ  נּו  ְקנוּ וּ  ִחְזרוּ  :ֲאִביֶהם ֶהםלָּ  אָּ לָּ

 .ֶכלוֹ ְמַעט א
ִ֛יו  ג  ד֩ ַוי  אֶמר ֵאלָּ ָ֣ד ֵהעִׁ ֵע ר הָּ ה ֵלאמ ִ֑ הודָּ  יְּ

י  תִׁ  לְּ י בִׁ ַנֹ֔ ו פָּ אָ֣ רְּ א־תִׁ ר  ל ָֽ יש ֵלאמ  ִ֤ אִׁ נו הָּ בָֹּ֨
ם׃ ֶכָֽ תְּ יֶכֵ֥ם אִׁ  ֲאחִׁ

ַמר ה לוֹ  אָּ ִאיׁש  :ְיהּודָּ נוּ וֹ ִהְזִהיר אהָּ ַמר תָּ  :ְואָּ
ַני ּתִ  לֹא ִליְראּו ֶאת ּפָּ ֶכםִיְהֶיה ֲאִחיֶכם שֶׁ  ּבְ  .ִאּתְ

ַח  ד  ַשֵלֵ֥ ךִ֛ מְּ ם־ֶישְּ ה אִׁ ִּ֕ דָּ ִ֑נו ֵנרְּ תָּ ינו אִׁ חִׁ  ֶאת־אָּ
ֶכל׃ ך  א ָֽ ה לְּ ֵ֥ רָּ בְּ שְּ נִׁ  וְּ

ה ׁשֹוֵלחַ ִאם  נּו  ַאּתָּ ִחינּו ִאּתָּ  ְוִנְקֶנה ֵנֶרד –ֶאת אָּ
 .ֶכלוֹ ְלךָּ א

יש  ה  ִ֞ אִׁ י־הָּ ָֽ א ֵנֵרִ֑ד כִׁ ַשֵל ַח ל ָ֣ ךֵ֥ מְּ ם־ֵאינְּ אִׁ וְּ
יֶכֵ֥ם  י ֲאחִׁ תִׁ  לְּ י בִׁ ַנֹ֔ ו פָּ אָ֣ רְּ ינו  ל א־תִׁ ַמִ֤ר ֵאֵלֹ֨ אָּ

ם׃ ֶכָֽ תְּ  אִׁ

ַמר , לֹא ֵנֵרד – ׁשֹוֵלחַ ְוִאם ֵאיְנךָּ  ִאיׁש אָּ י הָּ ּכִ
נוּ  ִליַני ּפָּ ֶאת ְראּו ּתִ  לֹא :לָּ ִיְהֶיה ֲאִחיֶכם שֶׁ  ּבְ

ֶכם  !ִאּתְ
ָ֣יד  ו  ַהגִׁ ִ֑י לְּ ם לִׁ ֶת  ה ֲהֵרע  ֵ֥ מָּ ל לָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ אֶמר  יִׁ ַוי ֹ֨

ח׃ ָֽ ֶכ ם אָּ ֹוד לָּ יש ַהעֵ֥ ֹ֔ אִׁ  לָּ
ֵאל  רָּ ַמרִיׂשְ ּמָּ  :אָּ יֶתםה לָּ הִלי  ֲעׂשִ עָּ יד  – רָּ ְלַהּגִ
ִאיׁש  ח ִאם ֵישׁ לָּ ֶכם עֹוד אָּ  ?לָּ

ֶּ֠  ז  אִׁ ַאל־הֶָּּ֠ ָֽ ֹול שָּ אָ֣ ו שָּ רֶ֡ ָ֣נו ַוי אמְּ ִאיׁש  :ְמרוּ אָּ יש לָּ ֵלינוּ הָּ ַאל עָּ ינוּ  ְוַעל ׁשָּ ְחּתֵ ּפַ  ִמׁשְ
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יֶכֵ֥ם ַחי   ֹוד ֲאבִׁ ר ַהעֹ֨ נו ֵלאמ   ֵתַּ֜ מֹוַלדְּ ולְּ
ים  ָ֣ רִׁ בָּ י ַהדְּ ֹו ַעל־פִׁ  ֶגד־לֹ֔ ח ַוַנֹ֨ ֶכָ֣ם אָֹּ֔ ָ֣ש לָּ ֲהֵי

ע  ֹוַע ֵנַדֹ֔ ֵאִֶ֑לה ֲהיָּדָ֣ ידו הָּ ר הֹורִׁ  י י אַמֹ֔ ָ֣ כִׁ
ם׃ יֶכָֽ  ֶאת־ֲאחִׁ

ַמר ֶכם ִאם הֲ  ?ַחיעֹוד ֲאִביֶכם ִאם הַ  :ְואָּ ֵיׁש לָּ
חעֹוד  ְרנּו לוֹ  ?אָּ ה  ְלִפי ְוִסּפַ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ַהּדְ

ַאל ָּ ׁשּ הֹוִרידּו ֶאת  :אַמריֹּשֶׁ  ְוִכי יַָּדְענוּ , ׁשֶ
 !?ֲאִחיֶכם

ה  ח  ֵ֥ חָּ לְּ יו שִׁ בִׁ  ֵאָ֣ל אָּ רָּ ׂשְּ ה ֶאל־יִׁ ַּ֜ הודָּ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
א  ל ָ֣ ֶיה  וְּ חְּ ָֽ נִׁ ה וְּ ֵנֵלִ֑כָּ ה וְּ ומָּ נָּקָ֣ י וְּ תִׁ  ִַ֛ער אִׁ ַהַנ

נו׃ ה ַגם־ַטֵפָֽ נו ַגם־ַאתָּ  ות ַגם־ֲאַנֵ֥חְּ  נָּמֹ֔

ה  ַמר ְיהּודָּ ִביולְ אָּ ֵאל אָּ רָּ ַלח ֶאת: ִיׂשְ ַער  ׁשְ ַהּנַ
י  קּוםִאּתִ ם ֲאַנְחנּו גַּ  ךְ ְוֵנלֵ  ְונָּ מּות ּגַ ם ְוִנְחֶיה ְולֹא נָּ
ה  ֵדינוּ ַאּתָּ  .ְוַגם ְילָּ

א  ט  ם־ל ֹ֨ ֶשִ֑נו אִׁ ַבקְּ י תְּ דִׁ  יָּ נו מִׁ ֶבֹ֔ ֶערְּ י  ֶאָֽ כִׁ נ  ָֽ אָּ
יך  ֶנֹ֔ פָּ יו לְּ ָ֣ תִׁ ַצגְּ הִׁ יך  וְּ יו ֵאֶלֹ֨ ִ֤ תִׁ יא  ֲהבִׁ

ים׃ ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ ך  כׇּ י לְּ ָֽ ֵ֥אתִׁ טָּ חָּ  וְּ

יו ֲאִני  לָּ ֵרב עָּ י –ֶאְהֶיה עָּ ּנִ ְדרֹוׁש אֹותוֹ  ִמּמֶ  ,ּתִ
 ַאֲעִמיד אֹותוֹ וְ ֵאֶליךָּ  וֹ אֹות ֲאִביאִאם לֹא 

ֶניךָּ  בֵאחָּ  –ְלפָּ יךָּ  ׁשֵ ַלּפֶ ל ַהיִָּּמים ְלחֹוֵטא ּכְ  !ּכָּ
ֵ֥ה  י  נו ֶז בְּ ה ַש  ֵ֥ י־ַעתָּ ָֽ נו כִׁ ִ֑הְּ מָּ ַמהְּ תְּ י לוֵלָ֣א הִׁ כִׁ 

ם׃ יִׁ ָֽ  ַפֲעמָּ
ִביםהָּ  ִאּלּו לֹא ֲהֵרי ר  ,ִיינּו ִמְתַעּכְ בָּ  יָּכֹוְלנוּ ּכְ

ֶלֶכת ֲעמַ  ְוַלֲחזֹור לָּ  .ִיםּפַ
ם־ֵכָ֣ן יא  ם אִׁ יֶה  ֵאָ֣ל ֲאבִׁ רָּ ׂשְּ ם יִׁ אֶמר ֲאֵלֶהַּ֜ ׀  ַוי ֹ֨

ֶרץ   אָֹּ֨ ת הָּ ַרִ֤ מְּ זִׁ ו מִׁ חִ֞ ֵאפֹוא֮ ז ָ֣את ֲעׂשו  קְּ
ם ֵליֶכֹ֔ כְּ ידו בִׁ ֵ֥ הֹורִׁ יש וְּ אִׁ  ִ֑ה לָּ חָּ נְּ ַעִ֤ט מִׁ י   מְּ ֳצרִׁ
ָ֣ט  ַע ים׃ומְּ ָֽ ֵקדִׁ נִׁ ים ושְּ טְּ ט בׇּ ֹלֹ֔ את וָּ כ ָ֣ ש נְּ ַבֹ֔  דְּ

ַמר  ֶהםאָּ ֵאל ֲאִביֶהם לָּ רָּ ךְ ִאם : ִיׂשְ ְך ֲעׂשּו  ,ּכָּ  –ּכָּ
ְכֵליֶכם ְקחּו  ַבחּבִ ֶ ִאיׁש  ִמׁשּ ֶרץ ְוהֹוִרידּו לָּ אָּ הָּ
ה נָּ ַבשׁ  – ַמּתָּ ה, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ ֲעוָּ ם  ,ׁשַ ּבֹוׂשֶ

ֵקִדים ִפְסטּוִקים ,םטֶ וֹ לּ הַ   .ּוׁשְ
ֶסף  יב  ֶאת־ַהֶכַּ֜ ֶכִ֑ם וְּ ֶידְּ ו בְּ חָ֣ ֶנ ה קְּ שְּ ֶכֵֶ֥סף מִׁ וְּ

ָ֣יבו  שִׁ ֵתיֶכם  תָּ ח ָֽ תְּ י ַאמְּ ִ֤ פִׁ ב בְּ ַהמושָֹּ֨
וא׃ ֶג ה הָֽ שְּ ם אוַלֵ֥י מִׁ ֶכֹ֔ ֶידְּ  בְּ

יֵדיֶכם ְקחּו וּ  ֶסף  ֶאת – פּולּכָּ ֶסף כֶּ ּבִ הֻ ַהּכֶ  ְחַזרׁשֶ
ִפְתֵחי יֶכם ּבְ ּקֵ ֲחזִ  ׂשַ זֹו אּוַלי  ,ֶכםיֵד יּו בִּ ריּתַ
עּות  .טָּ

ובו  יג  ומו שֵ֥ ק  חו וְּ ִ֑ יֶכ ם קָּ ֶאת־ֲאחִׁ וְּ
יש׃ ָֽ אִׁ  ֶאל־הָּ

 .ִאישׁ הָּ  לאֶ  ְוִחְזרוּ ֶאת ֲאִחיֶכם ְוקּומּו  ְקחוּ וּ 

יש  יד  ֹ֔ אִׁ ָ֣י הָּ ֵנ פְּ ים  לִׁ ֶכִ֤ם ַרֲחמִׁ ן לָּ ֵתֹ֨ י יִׁ ֵאָ֣ל ַשַד  וְּ
ר  יֶכֵ֥ם ַאֵח  ֶכִ֛ם ֶאת־ֲאחִׁ ַלֵ֥ח לָּ שִׁ וְּ
י  תִׁ לְּ כ   ר שָּ י ַכֲאֶשֵ֥ ִּ֕ ין ַוֲאנִׁ ִ֑ יָּמִׁ נְּ ֶאת־בִׁ וְּ

י׃ תִׁ לְּ ָֽ כָּ  שָּ

ֶכם ַרֲחִמים -ְוֵאל ן לָּ י ִיּתֵ ּדַ ֵעיֵניׁשַ ִאיׁש  ּבְ הָּ
ְחֵרר ֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם  ִויׁשַ ַאֵחרלָּ ְניִָּמין הָּ , ְוֶאת ּבִ

ּכּולִאם  –ַוֲאִני  ב ׁשַ ַלי ִלְהיֹות אָּ ֶאְהֶיה  – ִנְגַזר עָּ
ּכּול ב ׁשַ  .אָּ

את  טו  ָ֣ה ַהז ֹ֔ חָּ נְּ ים  ֶאת־ַהמִׁ ֲאנָּשִׁ ָֽ ו הָּ חִ֤ קְּ ַויִׁ
ן  ִ֑ מִׁ יָּ נְּ ֶאת־בִׁ ם וְּ דָּ  יָּ ו בְּ חֵ֥ קְּ ֶנה־ֶכִֶ֛סף לָּ שְּ ומִׁ

מו   ק ֹ֨ ו ַויָּ דָ֣ ו ַוֵירְּ ד  ם ַוַיַעמְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֵנֵ֥י מִׁ פְּ ף׃ לִׁ  יֹוֵסָֽ

ים  ׁשִ ֲאנָּ נָּהְקחּו ֶאת לָּ הָּ ּתָּ ְקחוּ וְ , ַהזֹּאת ַהּמַ  לָּ
ם בְּ  פּול ֶסףכֶּ יָּדָּ ְניִָּמ  ּכָּ ְרדּו יָּ מּו וְ קָּ ֵהם וְ , ןיְוֶאת ּבִ

 .ְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסףעָּ וְ  ְלִמְצַרִים
אֶמר   טז  ששי ין  ַוי ֹ֨ מִׁ יָּ נְּ ם֮ ֶאת־בִׁ תָּ א יֹוֵסָ֣ף אִׁ רְּ ַוַיֹ֨

ים  ֲאנָּשִׁ  א ֶאת־הָּ ֵבֵ֥ ֹו הָּ ַלֲאֶשָ֣ר ַעל־ֵביתֹ֔
י  ִ֛ תִׁ י אִׁ ֵ֥ ן כִׁ ֵכֹ֔ הָּ ַבח  וְּ ַח ֶטֹ֨ ב ִ֤ ה וטְּ תָּ ִ֑יְּ ַהבָּ

ו  לֵ֥ ם׃י אכְּ יִׁ ָֽ ֳהרָּ צׇּ ים ַבָֽ ֲאנָּשִׁ   הָּ

ה יֹוֵסף  אָּ ְניִָּמין רָּ ם ֶאת ּבִ ַמרִאּתָּ ֻמּנֶה ְואָּ ַעל  ַלּמְ
יתוֹ  ים ַהבַּ הֲ : ּבֵ ׁשִ ֲאנָּ ה ֵבא ֶאת הָּ חְיתָּ  טוֹ ּוׁשְ

ה ֵהמָּ ֵכן  ּבְ הְוהָּ י , ְסֻעּדָּ ים ּכִ ׁשִ ֲאנָּ י יֹאְכלּו הָּ ִאּתִ
ִים ֳהרָּ ּצָּ  .ּבַ

ר  יז  יש ַכֲאֶש  ֹ֔ אִׁ ַָ֣עׂש הָּ א ַוַי ֵבֵ֥ ַמָ֣ר יֹוֵסִ֑ף ַויָּ אָּ
ף׃ ה יֹוֵסָֽ יתָּ ים ֵבֵ֥ ֲאנָּשִׁ  יש ֶאת־הָּ ִ֛ אִׁ  הָּ

ִאיׁש  ההָּ ׁשָּ מֹו שֶׁ  עָּ ַמרֹוֵסף יּ ּכְ ִאיׁש  ,אָּ  ֵהִביאהָּ
ים  ׁשִ ֲאנָּ  .יֹוֵסף ְלֵביתֶאת הָּ

או֮ ֵבָ֣ית יֹוֵסף   יח  י הובְּ ָ֣ ים כִׁ ֲאנָּשִׁ  ו הָּ אָ֣ ירְּ ָֽ ַויִׁ
ִ֤ב  ֶסף  ַהשָּ ַבִ֤ר ַהֶכֹ֨ ו ַעל־דְּ ר  ַוי אמְּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ ֲחדּו הָּ י ּפָּ  ,ֵבית יֹוֵסףלְ הּוְבאּו ֵהם ּכִ
נּו ְמִביִאים  :ְמרוּ אָּ וְ  ְגַלל ְלֹפהאֹותָּ ֶסף  ּבִ ַהּכֶ
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ים  ִ֑ אִׁ נו מובָּ ה ֲאַנ חְּ לָֹּ֔ חִׁ ינו  ַבתְּ ֵתֹ֨ ח  תְּ ַאמְּ בְּ
ינו  ֵלֹ֔ ַנֵפָ֣ל עָּ תְּ הִׁ ינו  ולְּ ֵלֹ֨ ֵלִ֤ל עָּ ג  תְּ הִׁ לְּ

ֵרָֽ  ֶאת־ֲחמ  ים וְּ דִׁ  ִ֛נו ַלֲעבָּ תָּ ַחת א  ַק  לָּ  ינו׃וְּ

שַׂ  ְחַזרהֻ שֶׁ  ַעם הָּ  ינוּ קֵּ ּבְ ּפַ נּו ּבַ ּבָּ ׁשֶ הוֹ ִראשׁ ּכְ ֵדי , נָּ ּכְ
ֵלינּו  ְלַהֲעִליל ֵלינוּ  ְוִלְצעֹוקעָּ ַקַחת א עָּ נּו וֹ ְולָּ תָּ
ִדים   .ֵרינוּ וֹ ֶאת ֲחמ ַגםוְ ַלֲעבָּ

ר ַעל־ֵבָ֣ית יֹוֵסִ֑ף  יט  יש ֲאֶש  ֹ֔ אִׁ שו  ֶאל־הָּ גְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ת׃ יִׁ ָֽ ַתח ַהבָּ ו ֵאלָּ יו ֶפֵ֥ רֵ֥ ַדבְּ  ַויְּ

ׁשּו נִ ֵהם  ֻמּנֶהשֶׁ ִאיׁש לָּ ּגְ ית יֹוֵסף ְוִד  ּמְ רוּ ַעל ּבֵ ּבְ
יו  ֶפַתחֵאלָּ  .ִיתַהבַּ  ּבְ

ד  כ  ִ֑י יָּר ֵ֥ נִׁ י ֲאד  ָ֣ ו בִׁ ר  לָּ ה ַוי אמְּ חִׁ נו ַבתְּ דְּ ַרִ֛ יָּ
ֶכל׃ ר־א ָֽ בׇּ שְּ  לִׁ

ה :ְמרוּ אָּ וְ  ׁשָּ ַבּקָּ היַָּרְדנּו  !ֲאדֹוִני ּבְ ִראׁשֹונָּ ַעם הָּ ּפַ  ּבַ
 .ֶכלוֹ א ִלְקנֹות

ה   כא  חָּ תְּ פְּ ַֽנִׁ ֹון ַוָֽ ל  ָ֣אנו ֶאל־ַהמָּ י־בָּ י כִׁ הִִׁ֞ ַויְּ
י  ָ֣ פִׁ יש  בְּ ֶסף־אִׁ ִ֤ה ֶכָֽ ֵנ הִׁ ינו וְּ ֵתֹ֔ ח  תְּ ֶאת־ַאמְּ

ֹו  תֹ֔ ַתחְּ ֹו ַאמְּ ת  ֵֶ֥שב א  ֹו ַונָּ לִ֑ קָּ שְּ מִׁ נו בְּ ֵפ  ַכסְּ
נו׃ ֵדָֽ יָּ  בְּ

אנּו לַ ְכשֶׁ וּ  הּבָּ ְילָּ ַתְחנוּ , ֲחִניַּת ַהּלַ ינוּ ֶאת  ּפָּ ּקֵ  ׂשַ
ֶסףְוִהּנֵה  ל ַהּכֶ ל ּכָּ ֶפַתחִאיׁש  ׁשֶ ּקוֹ  ּבְ נּו  – ׂשַ ְסּפֵ ּכַ
ִדיּּוק לֹו  ּבְ קָּ ִמׁשְ יואֹותֹו  ְוֶהֱחַזְרנוּ  –ּבְ יֵָּדנוּ  ַעְכׁשָּ  .ּבְ

ֶכל  כב  ר־א ִ֑ בׇּ שְּ נו לִׁ ֵד  יָּ נו בְּ דְּ ֶכ ֶסף ַאֵחִ֛ר הֹוַרֵ֥ וְּ
ינו׃ ֵתָֽ ח  תְּ ַאמְּ נו בְּ ֵפ  ם ַכסְּ ֵ֥ י־ׂשָּ נו מִׁ עְּ ַדֹ֔ א יָּ  ל ָ֣

ֵאיֶנּנּו , ֶכלוֹ א ִלְקנֹותֶסף ַאֵחר כֶּ יֵָּדנּו הֹוַרְדנּו בְּ וְ 
נּו  ְדִעיםוֹ י ְסּפֵ ם ֶאת ּכַ שַׂ ִמי ׂשָּ  .ינוּ קֵּ ּבְ

ם ַוי ֩  כג  ֵהיֶכַּ֜ או ֱאֹלֹ֨ ירָּ  ם ַאל־תִׁ ֶכַּ֜ ֹום לָּ לֹ֨ אֶמר֩ שָּ
מֹון   ֶכִ֤ם ַמטְּ ן לָּ ַתֹ֨ יֶכם  נָּ ֵואֹלֵהִ֤י ֲאבִׁ
א  ִ֑י ַויֹוֵצֵ֥ ָ֣א ֵאלָּ ֶכ ם בָּ פְּ ם ַכסְּ ֵתיֶכֹ֔ ח ָ֣ תְּ ַאמְּ בְּ

ֹון׃ עָֽ מְּ ם ֶאת־שִׁ  ֲאֵלֶה 

ֶהם ַמר לָּ ֶכם: אָּ לֹום לָּ ְפֲחדוּ ַאל , ׁשָּ ֱאלֵֹהיֶכם  ,ּתִ
ֶכם  ַתן לָּ רֵואלֵֹהי ֲאִביֶכם נָּ שַׂ  אֹוצָּ , יֶכםקֵּ ּבְ

ֶכם  ְסּפְ יעַ ּכַ ם ִהּגִ ְמּתֶ ּלַ ִ ׁשּ  הּוא הֹוִציאוְ  !יֵאלַ  ׁשֶ
ְמעֹון ֶהםילֵ אֲ   .ֶאת ׁשִ

ה יֹוֵסִ֑ף  כד  ים ֵבָ֣יתָּ ֲאנָּשִׁ  יש ֶאת־הָּ ִ֛ אִׁ א הָּ ֵבֵ֥ ַויָּ
ם  ֵליֶהֹ֔ ו ַרגְּ ֲחצָ֣ רְּ ם  ַויִׁ יִׁ ֶתן־ַמֹ֨ ֹוא ַויִׁ פ  סְּ ן מִׁ ֵתֵ֥ ַויִׁ

ם׃ ֵריֶהָֽ  ַלֲחמ 

ִאיׁש  ים  ֵהִביאהָּ ׁשִ ֲאנָּ םיֹוֵסף  ְלֵביתֶאת הָּ  ְוׂשָּ
םהּוא וְ , ַרְגֵליֶהםֶאת ֲחצּו רָּ ְוֵהם ַמִים  ִלְפֵניֶהם  ׂשָּ

 .ֵריֶהםוֹ ִמְסּפֹוא ַלֲחמ
ף  כה  ֹוא יֹוֵס  ה ַעד־בֵ֥ חָֹּ֔ נְּ ינו  ֶאת־ַהמִׁ כִֹׁ֨ ַויָּ

י  ָ֣ ם כִׁ יִׁ ִ֑ ֳהרָּ צׇּ ֶחם׃ַבָֽ ָֽ לו לָּ ם י ֵ֥אכְּ י־שָּ  ו כִׁ עֹ֔ מְּ ָֽ  שָּ
הִכינּו ֶאת ֵהם הֵ  נָּ ּתָּ  יָּבֹואֹוֵסף יּ שֶׁ ַעד  ַהּמַ

ִים ֳהרָּ ּצָּ י , ּבַ ְמעּו ֵהם ּכִ ָּ שֶׁ ׁשָּ הם יֹאְכלּו ׁשּ  .ְסֻעּדָּ
ֹו  כו  יּאו לִ֛ ֵ֥ בִׁ ה ַויָּ תָּ יְּ א יֹוֵסף  ַהַבֹ֔ ב ִ֤ ַויָּ

ה  תָּ ִ֑יְּ ם ַהבָּ יָּדָּ  ה ֲאֶשר־בְּ ֵ֥ חָּ נְּ ֶאת־ַהמִׁ
ה׃ צָּ רְּ ָֽ ֹו אָּ ַתֲחוו־ל  שְּ  ַויִׁ

איֹוֵסף  ה וְ  ּבָּ ְיתָּ נָּהִביאּו לֹו ֶאת ֵהם הֵ ַהּבַ ּתָּ  ַהּמַ
ם ַהבַּ שֶׁ  יָּדָּ הּבְ ֲחוּו לֹו הִ וְ  ,ְיתָּ ּתַ ֶרץׁשְ אָּ  .לָּ

ֹום  כז  לִ֛ אֶמר ֲהשָּ ֹום ַוי   לֹ֔ שָּ ֶהם  לְּ ַאִ֤ל לָּ שְּ ַויִׁ
נו  ֶתִ֑ם ַהעֹוֶד  ן ֲאֶשָ֣ר ֲאַמרְּ ֵק  יֶכֵ֥ם ַהזָּ י׃ֲאבִׁ ָֽ  חָּ

לֹוםׁשָּ הּוא  ֶהם ְלׁשָּ ַמרוְ , ַאל לָּ לֹום :אָּ ְ  ַמה ׁשּ
ֵקן  םשֶׁ ֲאִביֶכם ַהזָּּ  ?יחַ  הּוא ֲעַדִין ַהִאם? ֲאַמְרּתֶ

נו  כח  ינו עֹוֶדָ֣ בִׁ  אָּ ךֵ֥ לְּ דְּ ַעבְּ ֹום לְּ לִ֛ ו שָּ ר  ַוי אמְּ
ו  ד  קְּ ַֽיִׁ ִ֑י ַוָֽ ו חָּ ַתֲחוָֽ שְּ ָֽ  ׃(וישתחו)ַויִׁ

לֹום ְלעַ  :ְמרוּ אָּ  ךָּ ׁשָּ ִבינוּ ְבּדְ  ,יהּוא ֲעַדִין חַ , ְלאָּ
ֲחווּ הִ דּו וְ קָּ ְוֵהם  ּתַ  .ׁשְ

יו֮  כט  חִׁ ין אָּ ָ֣ מִׁ יָּ נְּ א ֶאת־בִׁ רְּ יו ַוַיִ֞ ָ֣א ֵעינָּ  שָּ ַויִׁ
ר  ן ֲאֶשֵ֥ ט ֹ֔ יֶכָ֣ם ַהקָּ אֶמר ֲהֶזה  ֲאחִׁ מֹו  ַוי   ֶבן־אִׁ
י׃ ָֽ נִׁ ך  בְּ נְּ ים יׇּחְּ ֵ֥ ר ֱאֹלהִׁ ִ֑י ַוי אַמִּ֕ ם ֵאלָּ ֶת   ֲאַמרְּ

יו ֶאת הּוא ֵהִרים  הֵעינָּ אָּ ן  ְורָּ ִחיו ּבֶ ְניִָּמין אָּ ֶאת ּבִ
ַמרוְ , ִאּמוֹ  ןֲאִחיֶכם  ֶזה ַהִאם :אָּ טָּ ם שֶׁ  ַהּקָּ ֲאַמְרּתֶ
ַמרוְ  ?יֵאלַ  ֱאלִֹהים :אָּ ִניִמּטּובֹו אֹוְתךָּ  יָּחֹון ׁשֶ   !ּבְ

יו  ל  שביעי חִֹׁ֔ יו  ֶאל־אָּ ו ַרֲחמָּ רִ֤ מְּ כְּ י־נִׁ ָֽ ף כִׁ ַמֵהָ֣ר יֹוֵס  ַויְּ
ש ַבֵק  ֹות ַויְּ כִ֑ בְּ ה׃ לִׁ מָּ ָֽ ךְּ שָּ ֵ֥בְּ ה ַוֵי רָּ דְּ א ַהַח  ב ֵ֥  ַויָּ

ֲערּו ִמ יֹוֵסף  יו ּבָּ י ַרֲחמָּ ִחיו עַ ֵהר ּכִ הל אָּ צָּ  ְוהּוא רָּ
אהּוא  ,ִלְבּכֹות ִניִמי ַלֶחֶדר ּבָּ ה ַהּפְ כָּ ם ּובָּ  .ׁשָּ

ימו  לא  ֵ֥ ק ַוי  אֶמר ׂשִׁ ַאַפֹ֔ תְּ נָּ יו ַוֵיֵצִ֑א ַויִֹׁ֨ ץ פָּ ַחֵ֥ רְּ ַויִׁ
ֶחם׃ ָֽ  לָּ

יו וְ ַחץ ֶאת רָּ הּוא  נָּ ְבכּ ק ְתַאפֵּ הִ וְ  ,אצָּ יָּ ּפָּ  ֹותִמּלִ
ַמרוְ  יׁשוּ  :אָּ  !ֶכלוֹ א ַהּגִ
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ִ֑ם  לב  ַבדָּ ֶהָ֣ם לְּ לָּ ֹו וְּ ַבד  ֹו לְּ ימו לִ֛ ֵ֥ ׂשִׁ ַויָּ
א  ֩ ל ֹ֨ י ם כִׁ ֹ֔ ַבדָּ תֹו  לְּ ים אִׁ ִ֤ לִׁ כְּ א  ים הָּ ִ֞ רִׁ צְּ ַלמִׁ וְּ
ים   רִׁ בְּ עִׁ ָֽ ל ֶאת־הָּ ים ֶלֱאכ ִ֤ רִׁ  צְּ ון ַהמִׁ לַּ֜ יוכְּ

ה  ֵ֥ י־תֹוֵעבָּ ֶחם כִׁ ם׃ֶלֹ֔ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ וא לְּ  הִׁ 

יׁשּו לֹו הִ  דּגִ ִנְפרָּ ֶהם , ּבְ דְולָּ ִנְפרָּ ְצִרים , ּבְ ְוַלּמִ
דְכִלים ִאּתֹו וֹ אשֶׁ  ִנְפרָּ י , ּבְ םּכִ ְצִרים ֵאינָּ  ַהּמִ

ִעְבִרים ִעםֶלֶחם ל וֹ ֶלֱאכ ְיכֹוִלים י ,הָּ  ֶזה ּכִ
ה ְלמִ ּת   .ְצַרִיםֹוֵעבָּ

ר   לג  כ  יו ַהבְּ נָֹּ֔ פָּ ו לְּ בָ֣ יר ַוֵישְּ עִׁ  ַהצָּ ֹו וְּ תֹ֔ רָּ כ ָ֣ בְּ כִׁ
יש  ֵ֥ ים אִׁ ֲאנָּשִׁ  ו הָּ הֵ֥ מְּ תְּ ֹו ַויִׁ תִ֑ רָּ עִׁ צְּ כִׁ

הו׃  ֶאל־ֵרֵעָֽ

כיָּ ֵהם  יו ַהּבְ נָּ בּו ְלפָּ ן  רוֹ ׁשְ ְלחָּ ֻ רֹוב ְלרֹאׁש ַהׁשּ קָּ
ִעיר ילוֹ  ְוַהּצָּ חֹוק יֹוֵתר ְלִפי ּגִ ים , רָּ ׁשִ ֲאנָּ יטוּ הָּ  ִהּבִ

ה ֶאל ֶזה ֶזה ְתִמיהָּ  .ּבִ
א  לד  שָֹּ֨ ֶרב ַויִׁ יו֮ ֲאֵלֶהם  ַוֵתַּ֜ נָּ ת ֵמֵאָ֣ת פָּ א ַּ֜ ַמׂשְּ

ֹות  ֵמָ֣ש יָּדִ֑ לָּ ם חָּ ת כ  א ֵ֥ ַמׂשְּ ן מִׁ ִ֛ יָּמִׁ נְּ ַא ת בִׁ ַמׂשְּ
ֹו׃ מָֽ ו עִׁ ר  כְּ שְּ ַֽיִׁ ו ַוָֽ תֵ֥ שְּ  ַויִׁ

קחִ הּוא  ֶהם  ּלֵ יו נֹותמָּ לָּ נָּ פָּ ה ,ִמּלְ נָּ ל  ְוַהּמָּ ׁשֶ
ְניִָּמ  ין יּבִ ה ּפִ דֹולָּ ה ּגְ ְיתָּ ֵמשׁ  הָּ ל  נֹותּמָּ ֵמהַ  חָּ ׁשֶ
ם ּלָּ רוּ הִ וְ תּו ׁשָּ ֵהם וְ  ,ּכֻ ּכְ ּתַ  .ִאּתוֹ  ׁשְ

ת    ש   ר  ֶסף פ   ֶ כ  יע  ה  בִׁ  ג ְּ

א  א מד ר  ַמֵלִ֞ ו ֶאת־ֲאֶשָ֣ר ַעל־ֵביתֹו֮ ֵלאמ  ַצִ֞ ַויְּ
ר  ֶכל ַכֲאֶשֵ֥ ים  א ֹ֔ ֲאנָּשִׁ ָֽ ת הָּ ח ִ֤ תְּ ֶאת־ַאמְּ
י  ֵ֥ פִׁ יש בְּ ים ֶכֶסף־אִׁ  ֵ֥ ׂשִׁ ֵאִ֑ת וְּ ון ׂשְּ ל  יוכְּ

ֹו׃ תָֽ ַתחְּ  ַאמְּ

ֻמּנֶהֶאת  הּוָּ צִ הּוא  יתֹו  ַהּמְ ַמר לוֹ ַעל ּבֵ א  :ְואָּ ַמּלֵ
יֶאת  ּקֵ ים  ׂשַ ׁשִ ֲאנָּ ַכּמּותאֹוֶכל הָּ ֵהם ְיכֹוִלים ּבְ  ׁשֶ

ים  ,ִלְסחֹוב ֶסף ֶאת הַ ְוׂשִ ל ּכֶ לׁשֶ ד ּכָּ  ַתחפֶּ בַּ  ֶאחָּ
ל  ּקוֹ ׁשֶ  .ׂשַ

י   ב  פִׁ ים  בְּ ׂשִׁ ֶסף תָּ יַע ַהֶכ  ָ֣ בִׁ י גְּ יעִִׁ֞ בִׁ ֶאת־גְּ וְּ
ַעׂש  ֹו ַוַיִּ֕ רִ֑ בְּ ת ֶכֶָ֣סף שִׁ ֵא  ן וְּ ט ֹ֔ ַתַָ֣חת ַהקָּ ַאמְּ

ר׃ ֵבָֽ ר דִׁ ף ֲאֶשֵ֥ ר יֹוֵס  ַבֵ֥ דְּ  כִׁ

ִביִעי  ים  –ְוֶאת ּגְ ׂשִ ֶסף ּתָּ ִביַע ַהּכֶ ֶפַתחּגְ ק  ּבְ ַ ַהׂשּ
ן טָּ ל ַהּקָּ ֶסף ֶאת ְוַגם ,ׁשֶ ה ּבוֹ  ַהּכֶ נָּ ּקָּ הּוא וְ  ,ׁשֶ

ה ׂשָּ מוֹ  עָּ ריּ שֶׁ  ּכְ ּבֵ  .ֹוֵסף ּדִ
ה  ג  מָּ ו ֵה  חֹ֔ לְּ ָ֣ים ש  ֲאנָּשִׁ הָּ ֹור וְּ ֶקר אִ֑ ַהב  

ם׃ ֵריֶהָֽ  ַוֲחמ 
ים הֵ  ּבֹוֶקרהַ  ׁשִ ֲאנָּ  .ֵריֶהםוֹ ַוֲחמ ֵהםיְָּצאּו ִאיר ְוהָּ

חִׁ   ד  רְּ א הִׁ יר֮ ל ָ֣ עִׁ ו ֶאת־הָּ אָ֣ ם יָּצְּ יֹוֵסִ֤ף ֵהֶּ֠ יקו  וְּ
י  ף ַאֲחֵרָ֣ ד   ום רְּ ֹו קֵ֥ ַמר  ַלֲאֶשָ֣ר ַעל־ֵביתֹ֔ אָּ

ִ֑ים  ֲאנָּשִׁ ה הָּ ִ֛מָּ ם לָּ ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ם  וְּ תָּ ַשגְּ הִׁ וְּ
ה׃ ָֽ ַחת טֹובָּ עָּ ה ַתֵ֥ ם רָּ ֶתֵ֥ ַלמְּ  שִׁ

ִעירֵהם יְָּצאּו  ְויֹוֵסף , קוּ חֲ ַר ְת לֹא הִ ְועֹוד  ֵמהָּ
ַמר  ֻמּנֶהאָּ יתוֹ  ַלּמְ ף ַאֲחֵרי וֹ קּום ְרד :ַעל ּבֵ

ים ׁשִ ֲאנָּ ֵ , הָּ םַהׂשּ ֶהם ֶוֱאמֹור ג אֹותָּ ה  :לָּ ּמָּ לָּ
ה  עָּ ם רָּ ְמּתֶ ּלַ ְמקֹוםׁשִ ה ּבִ  !?טֹובָּ

וא  ה  הִּ֕ ֹו וְּ י  בֹ֔ נִׁ ֶתִ֤ה ֲאד  שְּ ר יִׁ ה ֲאֶשֹ֨ ֹוא ֶז  ֲהלָ֣
ם׃ יֶתָֽ ר ֲעׂשִׁ ם ֲאֶשֵ֥ ֶת  ֹו ֲהֵרע  ש בִ֑ ַנֵח  ש יְּ  ַנֵחֵ֥

ִביעַ  ֵריהֲ  ּבֹו ְוהּוא ׁשֹוֶתה ֲאדֹוִני שֶׁ ֶזה הּוא  – ֶזה ּגָּ
ִמים ֶ  ַמה ַרע ְמאֹוד, ּבוֹ  קֹוֵסם ְקסָּ יֶתםׁשּ  !ֲעׂשִ

ים  ו  רִׁ  בָּ ם ֶאת־ַהדְּ ַדֵבָ֣ר ֲאֵלֶהֹ֔ ִ֑ם ַויְּ ֵג ַַֽישִׁ ַוָֽ
ֶלה׃ ֵאָֽ  הָּ

ִ הּוא הִ  ר ם ְוִד אֹותָּ  גיׂשּ ִרים  ֵלֶהםאֲ ּבֵ בָּ ֶאת ַהּדְ
ה ֵאּלֶ  .הָּ

י  ז  ֹ֔ נִׁ ַדֵבָ֣ר ֲאד  ה יְּ ֵ֚מָּ יו לָּ ו ֵאלָֹּ֔ רָ֣ ַוי אמְּ
יך  ֶדֹ֔ ה  ַלֲעבָּ ילָּ לִֹׁ֨ ֵאִֶ֑לה חָּ ים הָּ רִׁ  בָּ ַכדְּ

ר ַהֶזָֽה׃ ֵ֥ בָּ ֹות ַכדָּ  ֵמֲעׂש 

ה  :לוֹ ְמרּו אָּ  ּמָּ רֲאדֹוִני לָּ ִרים  ְמַדּבֵ בָּ הּדְ ֵאּלֶ  ?ּכָּ
ה ִלילָּ ֶדיךָּ  חָּ ֲעבָּ ר  ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ בָּ  !ֶזהּכָּ ּדָּ

ינו  ח  ֵתֹ֔ ח  תְּ י ַאמְּ ָ֣ פִׁ אנו  בְּ צָֹּ֨ ֶסף ֲאֶשִ֤ר מָּ ֵהָ֣ן ֶכ 
ב   נ  גְּ יְך נִׁ ֵא  ִַ֑ען וְּ נָּ נו ֵאֶל יך ֵמֶאֶָ֣רץ כְּ יב ֵ֥ ֱהשִׁ

ב׃ ָֽ ֹו זָּהָּ ֶסף אֵ֥ יך ֶכ  ֶנֹ֔ ֵבָ֣ית ֲאד   מִׁ

ֶסף ֲהֵרי אנּו ּמָּ שֶׁ  ַהּכֶ ִפְתֵחיצָּ ינוּ  ּבְ ּקֵ ֶהֱחַזְרנּו  ׂשַ
נַ  ית ֲאדוֹ ְוֵאיְך ִנְגנ, ַעןֵאֶליךָּ ֵמֶאֶרץ ּכְ ֶניךָּ וֹ ב ִמּבֵ

ב ֶסף אֹו זָּהָּ  !?ּכֶ
ֵמִ֑ת  ט  יך וָּ ֶד  ֹו ֵמֲעבָּ תִ֛ א אִׁ ֵצֵ֥ מָּ ר יִׁ ִביַע שֶׁ  ֶזהֲאֶשֹ֨ ֵצאַהּגָּ ֶדיךָּ  ֶאְצלוֹ  ִיּמָּ זוְ  ,יָּמּות –ֵמֲעבָּ  אָּ



 מקץפרשת 

 005  

נו  חְּ ַגם־ֲאַנִּ֕ ים׃וְּ ָֽ דִׁ י ַלֲעבָּ נִׁ  ֶיֵ֥ה ַלאד  הְּ ָֽ ִדיםוֹ ַלאדִנְהֶיה ם ֲאַנְחנּו גַּ  נִׁ  .ִני ַלֲעבָּ
וא  י  ֵריֶכ ם ֶכן־הִ֑ בְּ דִׁ ה כְּ ֵ֥ אֶמר ַגם־ַעתָּ ַוי ִּ֕

ם  ַאֶת  ֶבד וְּ ָ֣י עָֹּ֔ ֶיה־לִׁ הְּ ָֽ תֹו  יִׁ ֵצִ֤א אִׁ מָּ ר יִׁ ֲאֶשֹ֨
ם׃ ָֽ יִׁ קִׁ יֵ֥ו נְּ הְּ  תִׁ

ַמר ֶהם אָּ ְהֶיה כְּ שֶׁ  ַלְמרֹות :לָּ יִּ כֹון ׁשֶ  – ִדְבֵריֶכםּנָּ
ל  ִאישׁ ַרק ֲאבָּ ִביעַ  הָּ ַהּגָּ ֵצא  ׁשֶ י לִ  ִיְהֶיה ֶאְצלוֹ ִיּמָּ
ְהיּו  ,ֶעֶבד ם ּתִ ִאיםְוַאּתֶ  .ַזּכָּ

ֹו  יא  ת  ַתחְּ יש ֶאת־ַאמְּ ֵ֥ דו אִׁ ִ֛ ו ַויֹורִׁ ַמֲהר  ַֽיְּ ַוָֽ
ה  צָּ ִ֑רְּ ֹו׃אָּ תָֽ ַתחְּ יש ַאמְּ ֵ֥ ו אִׁ ח  תְּ פְּ ַֽיִׁ  ַוָֽ

דדּו יֹוִר הֲהרּו וְ ִמ ֵהם  ל ֶאחָּ ֶרץ ּקוֹ שַׂ ֶאת  ּכָּ אָּ  לָּ
דְתחּו פָּ וּ  ל ֶאחָּ ּקוֹ ֶאת  ּכָּ  .ׂשַ

ֵצא   יב  מָּ ִ֑ה ַויִׁ לָּ ן כִׁ ט   ל וַבקָּ ֹול ֵהֵחֹ֔ ׂש ַבגָּדָ֣ ַחֵפִּ֕ ַויְּ
ן׃ ָֽ מִׁ יָּ נְּ ַחת בִׁ ַת  ַאמְּ יַע בְּ  ַהגָּבִֹׁ֔

שׂ חִ הּוא  דֹול  ִהְתִחיל, ּפֵ ּגָּ ןבַּ ִסיֵּם וְ ּבַ טָּ ִביַע וְ  ,ּקָּ ַהּגָּ
א  ּקוֹ ִנְמצָּ ׂשַ ל  ּבְ ְניִָּמ ׁשֶ  .ןיּבִ

ֹו  יג  רֹ֔ יש ַעל־ֲחמ  ָ֣ ס  אִׁ ַַֽיֲעמ  ִ֑ם ַוָֽ ֹלתָּ מְּ ו ׂשִׁ ע  רְּ קְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ה׃ ירָּ ָֽ עִׁ בו הָּ ש    ַויָּ

ְגֵדיֶהםְרעּו ֶאת קָּ ֵהם  ד ,ּבִ ל ֶאחָּ ֶאת  ֶהֱעִמיס ּכָּ
ּקוֹ  ְזרֵהם רֹו וְ וֹ ַעל ֲחמ ׂשַ ִעירּו חָּ  .לָּ

וא  יד  ה  ף וְּ ה יֹוֵסֹ֔ יו  ֵבָ֣יתָּ ֶאחָּ ה וְּ ִ֤ הודָּ א יְּ ב ֹ֨ ַויָּ
ה׃ צָּ רְּ ָֽ נָּ יו אָּ פָּ ו לְּ לֵ֥ פְּ ִ֑ם ַויִׁ  עֹוֶדָ֣נו שָּ

יו  ה ְוֶאחָּ אְיהּודָּ יָּה ֲעַדִיןיֹוֵסף ְוהּוא  ְלֵבית וּ ּבָּ  הָּ
ם יו נָּ וְ , ׁשָּ נָּ ֶרץְפלּו ְלפָּ אָּ  .לָּ

ֶהם   טו מפטיר ה ַהֶז ה ַוי ִ֤אֶמר לָּ ה־ַהַמֲעֶׂשֵ֥ ָֽ ף מָּ יֹוֵסֹ֔
י־ַנֵח ש  ָֽ ם כִׁ ֶתֹ֔ ַדעְּ ֹוא יְּ יֶתִ֑ם ֲהלָ֣ ֲאֶשָ֣ר ֲעׂשִׁ

י׃ נִׁ מ ָֽ ר כָּ יש ֲאֶשֵ֥ ַנֵחִ֛ש אִׁ   יְּ

ַמר ֶהם אָּ ה :יֹוֵסף לָּ ה ַהזֶּה  מָּ ֲעׂשֶ יֶתםשֶׁ ַהּמַ  ,ֲעׂשִ
ם  ֵריהֲ  ִאישׁ ְיַדְעּתֶ מ ׁשֶ יו  יֹוֵדַע ְלַנֵחשׁ  ִניוֹ ּכָּ מָּ ְקסָּ ּבִ

ב ּוְלַגּלֹות ּנָּ  !ִמי ַהּגַ
י  טז  ֹ֔ נִׁ אד  ה ַמה־נ אַמר  ַלָֽ הודָּ  ַוי ָ֣אֶמר יְּ

א   צָּ ים מָּ ֱאֹלהִׁ  ִ֑ק הָּ ַטדָּ צְּ ר וַמה־נִׁ ַדֵב  ַמה־נְּ
י ֶאת־ֲעוָ֣   ֹ֔ נִׁ אד  ים  ַלָֽ דִׁ ִ֤נו ֲעבָּ ֶנ יך הִׁ ֶדֹ֔ ן ֲעבָּ

ֹו׃ יָּדָֽ יַע בְּ בִׁ  א ַהגָּ ֵ֥ צָּ מְּ ִ֛ם ֲאֶשר־נִׁ נו ַג חְּ  ַגם־ֲאַנִּ֕

ה  ַמרְיהּודָּ ר, ּנֹאַמר ַלאדִֹניַמה : אָּ ַדּבֵ , ַמה ּנְ
ק ְצַטּדֵ א ,ּוְבַמה ּנִ צָּ ֱאלִֹהים מָּ  ֵאיְך ְלַהֲעִנישׁ  הָּ

ֶדיךָּ  ֶאת עֹוֶנשׁ  ֲעבָּ םֲעווֹ  לשֶׁ  ּבָּ ִדים  ִנְהֶיה – !נָּ ֲעבָּ
ם ִניוֹ ַלאד ִביעַ שֶׁ  ֶזה ְוַגם ֲאַנְחנוּ  ּגַ א ַהּגָּ יָּדוֹ  ִנְמצָּ  .ּבְ

י  יז  ה לִֹׁ֔ ָ֣ילָּ לִׁ אֶמר חָּ יש ַוי ִּ֕ ֶ֡ אִׁ ֹות ז ִ֑את הָּ ֵמֲעׂש 
ָ֣י  ֶיה־לִׁ הְּ ָֽ וא יִׁ ֹו הֵ֚ יָּד  יַע בְּ בִַּׁ֜ א ַהגָּ צָֹּ֨ מְּ ֲאֶשר֩ נִׁ
ם׃ ס יֶכָֽ ֹום ֶאל־ֲאבִׁ ל  שָּ ו לְּ ם ֲעלֵ֥ ַאֶתִּ֕ ֶבד וְּ  עָֹּ֔

ַמר ה :יֹוֵסף אָּ ִלילָּ ךְ ֲעׂשֹות י ִמלַּ לִ  חָּ ִאיׁש  ַרק! ּכָּ הָּ
ִביַע שֶׁ  יָּדֹו ִיְהֶיהַהּגָּ א ּבְ ם ֲעלּו , ֶעֶבדי לִ  ִנְמצָּ ְוַאּתֶ

לֹום   .ֲאִביֶכם לאֶ ְלׁשָּ
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ַגש   ת ַויִׁ ש   ר  ה פ   הו ד  ֵרי יְּ בְּ  ד ִׁ

ה ַוי ֮  יח  הודָּ  יו יְּ ש ֵאלַָּּ֜ ַגֹ֨ י  ַויִׁ נִׁ י ֲאד  ָ֣ אֶמר֮ בִׁ
י  ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאד  ֵנ זְּ אׇּ ר  בְּ בָּ ךִ֤ דָּ דְּ א ַעבְּ ַדֶבר־נָֹּ֨ יְּ

ַחר  ֵ֥ ַאל־יִׁ ֹוך וְּ מ  י כָּ ֵ֥ ֶדִ֑ך כִׁ ַעבְּ ך  בְּ ַאפְּ
ה׃ ע ָֽ ַפרְּ  כְּ

ה  יו נִ ְיהּודָּ ׁש ֵאלָּ ַמרּגַ ה  :ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ ךָּ , ִניוֹ ֲאדּבְ ַעְבּדְ
ריְ  ְזֵני ֲאדּדָּ  ַדּבֵ אָּ ר ּבְ הִני וֹ בָּ ׁשָּ ַבּקָּ ְכַעסְוַאל  ּבְ  ּתִ

ה ֲהֵרישֶׁ  ,ךָּ ַעְבּדְ ַעל  ׁשּוב  ַאּתָּ מוֹ חָּ ְרעֹה ּכְ  .ּפַ

ָ֣י  יט  נִׁ ֶכֵ֥ם ֲאד  ר ֲהֵיש־לָּ יו ֵלאמ ִ֑ דָּ  ל ֶאת־ֲעבָּ ַאֹ֔ שָּ
ח׃ ָֽ ב אֹו־אָּ  אָּ 

יו וֹ ֲאד דָּ ַאל ֶאת ֲעבָּ ַמרִני ׁשָּ ֶכם  ַהִאם :ְואָּ ֵיׁש לָּ
ח ב אֹו אָּ  ?אָּ

ֶיֵֶ֥לד  כ  ן וְּ ָ֣ב זֵָּקֹ֔ נו  אָּ י ֶיש־לָֹּ֨ ֹ֔ נִׁ אֶמר  ֶאל־ֲאד  ַונ ֹ֨
ֹו  ַבדִ֛ וא לְּ ר ה  ֵתֹ֨ וָּ ת ַויִׁ יו ֵמֹ֔ ָ֣ חִׁ אָּ ִ֑ן וְּ טָּ נִׁ ים קָּ ק  זְּ

ֹו׃ יו ֲאֵהבָֽ ֵ֥ בִׁ אָּ ֹו וְּ מ  אִׁ  לְּ

ַמְרנוּ  ב זֵָּקן יֵ : ִניוֹ ֲאדלַ  אָּ נּו אָּ יֶֶלד לֹו ֵיׁש וְ ׁש לָּ
ן  טָּ ּנֹוַלד ְלֵעת ִזְקנּותוֹ קָּ ִחיו  ,ׁשֶ ֵמת ֵמִאּמֹו ְואָּ

אַ הּוא וְ  נֶ ְלַבּדֹו  רִנׁשְ ִביו א, הָּ יִמּבָּ  .וֹ אֹות בהֵ וֹ ְואָּ
הו  כא * ד   יך הֹורִׁ ֶדֹ֔ אֶמר  ֶאל־ֲעבָּ ִ֑י ַות ֹ֨ ֵאלָּ

יו׃ ָֽ לָּ י עָּ ה ֵעינִׁ  ימָּ ֵ֥ ׂשִׁ אָּ  וְּ
ַמְרּתָּ  ֶדיךָּ לַ  – נוּ לָּ  אָּ י ֵאלַ  אֹותוֹ  וּ דיהֹוִר  :ֲעבָּ

 .תוֹ וֹ ְוֶאְרֶאה א
ָ֣ב  כב  י ל א־יוַכֵ֥ל ַהַנ ַער ַלֲעז  ֹ֔ נִׁ אֶמר  ֶאל־ֲאד  ַונ ֹ֨

ת׃ ֵמָֽ יו וָּ בִׁ  ֵ֥ב ֶאת־אָּ ַז עָּ יו וְּ ִ֑ בִׁ  ֶאת־אָּ
ַמְרנוּ  ַער  :ִניוֹ ֲאדלַ  אָּ ב ֶאת וֹ ַלֲעזלֹא יּוַכל ַהּנַ
ִביו ִביו בוֹ ִאם ַיֲעז, אָּ ִביו ,ֶאת אָּ מּות אָּ לּול לָּ  .עָּ

א כג  ם־ל ֵ֥ יך אִׁ ֶדֹ֔ אֶמר  ֶאל־ֲעבָּ יֶכֵ֥ם  ֵיֵרִ֛ד ַות ֹ֨ ֲאחִׁ
ָֽי׃ נָּ ֹות פָּ אֵ֥ רְּ ון לִׁ פ  סִׁ א ת  ֶכִ֑ם ל ֵ֥ תְּ ן אִׁ ט    ַהקָּ

ַמְרּתָּ  ֶדיךָּ לַ  אָּ ן ִאם  :ֲעבָּ טָּ לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהּקָּ
ֶכם   .אֹוִתי ְפגֹושׁ לִ  יֹוֵתר ּתּוְכלוּ  לֹא –ִאּתְ

ֹו  כד  ֶגד־לֹ֔ י ַוַנֹ֨ ִ֑ בִׁ ך  אָּ דְּ ל־ַעבְּ ינו ֶאָֽ לִֹׁ֔ י עָּ ָ֣ י  כִׁ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
י׃ ָֽ נִׁ י ֲאד  ֵרֵ֥ בְּ ת דִׁ  ֵא 

ִלינּו ֶאל שֶׁ כְּ  ךָּ עָּ ִבי –ַעְבּדְ ַמְרנוּ , אָּ ת לֹו אֶ  אָּ
ְבֵרי ֲאד  .ִניוֹ ּדִ

ינו ַוי  אֶמר כה * ִ֑ בִׁ בו אָּ נו ש   ֵ֥ רו־לָּ בְּ ֶכל׃ שִׁ ַעט־א ָֽ ַמר מְּ ִבינוּ  אָּ נּו ְמַעט  ְקנוּ וּ בּו וּ שׁ  :אָּ  .אֹוֶכללָּ
ינו  כו  חִֹׁ֨ ם־ֵיש֩ אָּ ֶרִֶ֑דת אִׁ א נוַכ ל לָּ אֶמר ל ֵ֥ ַונ ִּ֕

אֹות   רְּ ל לִׁ א נוַכ  י־ל ָ֣ נו כִׁ דְּ ַרֹ֔ יָּ נו  וְּ תָֹּ֨ ן אִׁ ט ִ֤ ַהקָּ
נו׃ ָֽ תָּ ן ֵאיֶנֵ֥נו אִׁ ט   ינו ַהקָּ ֵ֥ חִׁ אָּ יש וְּ ֹ֔ אִׁ ָ֣י הָּ ֵנ  פְּ

ַמְרנוּ  ֶרֶדת :אָּ א ַרק, לֹא נּוַכל לָּ ִחינּו  ֶאּלָּ ִאם אָּ
ן  טָּ נּו  ִיְהֶיהַהּקָּ י לֹא נּוַכל לִ , ֵנֵרדִאּתָּ  ְפגֹושׁ ּכִ

ִאיׁש  ִחינוּ ֶאת הָּ אָּ ׁשֶ נוּ  ּכְ ן ֵאיֶנּנּו ִאּתָּ טָּ  .ַהּקָּ
ם  כז  ֶתֹ֔ ַדעְּ י ֵאֵלִ֑ינו ַאֶתָ֣ם יְּ בִׁ  ךֵ֥ אָּ דְּ ַוי ִ֛אֶמר ַעבְּ

י  ֵ֥ ה־לִׁ דָּ ָֽלְּ ם יָּ ַנ ַֽיִׁ י שְּ ֵ֥ י׃כִׁ ָֽ תִׁ שְּ  אִׁ
ִבי  ךָּ אָּ ַמר ַעְבּדְ נוּ אָּ ם  ֲהֵרי :לָּ י ְיַדְעּתֶ ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ

ה ִלי ִנים יְָּלדָּ ֵני ּבָּ  .ׁשְ
ִ֑ף  כח  רָּ ף ט  ר ָ֣ ְך טָּ ר ַא  ַמִּ֕ א  י וָּ תִֹׁ֔ אִׁ ד  ֵמָֽ ֶאחָּ ָֽ ַוֵיֵצִ֤א הָּ

נָּה׃ יו ַעד־ֵהָֽ יתִׁ  אִׁ א רְּ ל ֵ֥  וְּ
ד י ֵמֶהם ֶאחָּ ּנִ ַלְך ִמּמֶ י, הָּ ַמְרּתִ ְרֶאהשֶׁ  ְואָּ ּנִ  ּכַ
ֵכן  ,ִנְטַרף ִאיִתי אֹותוֹ ְואָּ יוַעד  לֹא רָּ  .ַעְכׁשָּ

ָ֣הו  כט  רָּ קָּ ַנ י וְּ ם פָּ ֵ֥ ִ֛ה ֵמעִׁ ֶת ם ַגם־ֶאת־ֶז ַקחְּ ולְּ
עָּ ה  רָּ י בְּ ִ֛ תִׁ ֶת ם ֶאת־ֵׂשיבָּ הֹוַרדְּ ֹון וְּ סִ֑ אָּ

ה׃ לָּ א ָֽ  שְּ

ְקחוּ  ם  ְוִאם ּתִ י אֹותוֹ ּגַ ּנִ סֹון  ְוִיְקֶרה לוֹ  ִמּמֶ  –אָּ
ֶברר ַצעַ בְּ ִזְקנּוִתי בְּ  אֹוִתי ֹוִרידוּ ּת   .ַלּקֶ

ַהַנ ַער  ל  י וְּ בִֹׁ֔ ךָ֣ אָּ דְּ י  ֶאל־ַעבְּ אִׁ ב  ה כְּ ַעתָּ  וְּ
ֹו׃ שָֽ ַנפְּ ה בְּ ֵ֥ שורָּ ֹו קְּ ש  ַנפְּ ִ֑נו וְּ תָּ  ֵאיֶננָ֣ו אִׁ

יו ב ְוַעְכׁשָּ אָּ ׁשֶ ִבי אוֹ ּכְ ךָּ אָּ ַער ֵאיֶנּנּו , ֶאל ַעְבּדְ ְוַהּנַ
נוּ  ה בְּ , ִאּתָּ  – ַנְפׁשוֹ ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּורָּ

ֵמִ֑ת  לא  שני ין ַהַנ ַער וָּ י־ֵאֵ֥ ֹו כִׁ אֹותִ֛ רְּ ה כִׁ יָּ  הָּ וְּ
ךֵ֥  דְּ ת ַעבְּ יך ֶאת־ֵׂשיַבֹ֨ ֶדַּ֜ ידו ֲעבָּ ֹ֨ הֹורִׁ וְּ

ה׃ לָּ א ָֽ ג ֹון שְּ יָּ ינו בְּ ִ֛ בִׁ  אָּ

ְרֶאה יִּ ׁשֶ ַער  ּכְ ַהּנַ ֶדיךָּ וַ  !יָּמּות הּוא ,ֶנּנוּ ֵאיׁשֶ ֲעבָּ
ִבינּו יֹוִרידּו  ךָּ אָּ ִזְקנּותוֹ ֶאת ַעְבּדְ ַצַער ּבְ  ּבְ
ֶבר  .ַלּקֶ

י  לב  בִׁ  ם אָּ ֵ֥ ַער ֵמעִׁ ַרָ֣ב ֶאת־ַהַנֹ֔ ך  עָּ דְּ י ַעבְּ ִ֤ ךָּ ֲאִני  ֲהֵריכִׁ ֵרב  ִתייַנֲעשֵׂ ַעְבּדְ ַער הַ  לעַ עָּ ּנַ
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י  אתִׁ ֵ֥ טָּ חָּ יך וְּ נו  ֵאֶלֹ֔ יֶאֹ֨ א ֲאבִׁ ם־ל ִ֤ ר אִׁ ֵלאמ ִ֑
ים׃ ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ י כׇּ בִׁ  אָּ  לְּ

ּלָּ  ׁשֶ ִבי אֹותוֹ  יַקְחּתִ ּכְ יוְ  ,ֵמאָּ ַמְרּתִ ִאם לֹא  :לוֹ  אָּ
בֵאחָּ  ֵאֶליךָּ  אֹותוֹ  ֲאִביא ִבי חֹוֵטא ׁשֵ ם ְלאָּ  .ְלעֹולָּ

ַער ֶע ֶבד  לג  ך  ַתַָ֣חת ַהַנֹ֔ דְּ ִ֤א ַעבְּ ה ֵיֶָֽשב־נָּ ַעתָּ  וְּ
יו׃ ָֽ ם־ֶאחָּ ַהַנ ַער ַיֵַ֥על עִׁ ִ֑י וְּ נִׁ אד   ַלָֽ

יו ךָּ  ְוַעְכׁשָּ ֵארַעְבּדְ ָּ ה ִיׁשּ ׁשָּ ַבּקָּ ְמקֹום ּבְ ַער  ּבִ ַהּנַ
ַער  ,ִניוֹ ֶעֶבד ַלאדכְּ  יו ַיֲעֶלהְוַהּנַ  .ִעם ֶאחָּ

י־ֵאיְך   לד  י ֶאֱעֶלָ֣ה כִׁ בִֹׁ֔ ַהַנ ַער ֶאל־אָּ י  ֵאיֶננָ֣ו וְּ ִ֑ תִׁ אִׁ
י׃ ָֽ בִׁ א ֶאת־אָּ צָּ  מְּ ר יִׁ ע ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רָּ ֶאָ֣ה בָּ  ֶפֵ֚ן ֶארְּ

י ַער ֵאיֶנּנּו ִאּתִ ִבי ְוַהּנַ י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל אָּ  ,ּכִ
ּלֹא  ע ֶאְרֶאה ּבָּ ׁשֶ ִבי ְקֶרהיִּ שֶׁ רָּ  .ְלאָּ

ת    ש   ר  עו ת פ   ד ְּ ו  תְּ יולְּ יֹוֵסף  הִׁ  ֶאח 

ים   א מה בִׁ צָּ ל ַהנִׁ כ ִ֤ ק לְּ ַאֵפ  תְּ הִׁ ף לְּ ל יֹוֵסַּ֜ כ ֹ֨ ל א־יָּ וְּ
ִ֑י  לָּ יש ֵמעָּ ל־אִׁ  יאו כׇּ ֵ֥ א הֹוצִׁ ִּ֕ רָּ קְּ יו ַויִׁ לָֹּ֔ עָּ
ף  ע יֹוֵס  ַוַדֵ֥ תְּ הִׁ ֹו בְּ תֹ֔ יש  אִׁ ִַ֤מד אִׁ ל א־עָּ וְּ

יו׃ ָֽ  ֶאל־ֶאחָּ

יָּה לֹא יֹוֵסף  ק ל וֹ יָּכהָּ ְבּכֹותְלִהְתַאּפֵ  ְפֵנילִ  ִמּלִ
ל ע ּכָּ יווֹ הָּ נָּ אקָּ וְ , ְמִדים ְלפָּ ל ּכָּ ֶאת הֹוִציאּו  :רָּ

ים ׁשִ ֲאנָּ ַני הָּ פָּ ַמד ִאּתֹו ִאיׁש וְ  !ִמּלְ שֶׁ לֹא עָּ ֹוֵסף יּ ּכְ
ה ּלָּ יולְ  ּגִ  .ֶאת ֶזהּותוֹ  ֶאחָּ

ם  ב  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ו מִׁ עָ֣ מְּ שְּ י ַויִׁ ִ֑ כִׁ בְּ ֹו בִׁ ל  ן ֶאת־ק  ֵתֵ֥ ַויִׁ
ה׃ ע ָֽ ית ַפרְּ ע ֵבֵ֥ ַמ  שְּ  ַויִׁ

ִמיעַ הּוא  י ,ִכיבֶ לֹו בְּ וֹ ֶאת ק ִהׁשְ ִמְצַרִים  ַאְנׁשֵ
יוְ ְמעּו ׁשָּ  ְרעֹה ַאְנׁשֵ ית ּפַ ְמעוּ  ּבֵ  .ׁשָּ

ֹוד  ג  ף ַהעֵ֥ ָ֣י יֹוֵסֹ֔ יו  ֲאנִׁ אֶמר יֹוֵסִ֤ף ֶאל־ֶאחָּ ַוי ֹ֨
י  ֵ֥ ֹו כִׁ תֹ֔ יו  ַלֲענָֹ֣ות א  ו ֶאחָּ לִ֤ א־יָּכְּ ל ָֽ ִ֑י וְּ י חָּ בִׁ  אָּ

ָֽיו׃ נָּ פָּ ו מִׁ ֲהל  בְּ  נִׁ

ַמריֹוֵסף  יולְ  אָּ ִבי  ַהִאם !ֲאִני יֹוֵסף :ֶאחָּ ֲעַדִין אָּ
יו  ?יחַ  י  לוֹ לֹא יְָּכלּו ַלֲענֹות ֶאחָּ ִנְבֲהלּו ֵהם ּכִ

ּנוּ   .ִמּמֶ
י  ד  ֵ֥א ֵאַל  שו־נָּ ִ֛יו גְּ אֶמר יֹוֵס ף ֶאל־ֶאחָּ ַוי ֹ֨

ם  יֶכֹ֔ י  יֹוֵסָ֣ף ֲאחִׁ אֶמר ֲאנִׁ ִ֑שו ַוי   גָּ ַויִׁ
ה׃ מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ י מִׁ תִׁ  ם א  ֶתֵ֥ ַכרְּ  ֲאֶשר־מְּ

ַמריֹוֵסף  יולְ  אָּ ׁשּו  :ֶאחָּ ה ֵאַליּגְ ׁשָּ ַבּקָּ ׁשוּ ם נִ הֵ  !ּבְ  .ּגְ
ַמר ֶהם אָּ ם ּמְ שֶׁ ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם  :לָּ אֹוִתי ַכְרּתֶ

 .ִמְצַרִיםלְ 
ָ֣ה ה  ַעתָּ ם  וְּ ָ֣יֵניֶכֹ֔ ֵע ַחר  בְּ ַאל־יִֹׁ֨ ו וְּ ב  ָ֣צְּ ׀ ַאל־ֵתעָּ

ם  ֶתֵ֥ ַכרְּ י־מְּ ָֽ ה כִׁ יָֹּ֔ חְּ ָֽ מִׁ י לְּ ָ֣ י ֵהִ֑נָּה כִׁ תִׁ  א 
ם׃ ֵניֶכָֽ פְּ ים לִׁ י ֱאֹלהִׁ  נִׁ ַחֵ֥ לָּ  שְּ

יו ֵעיֵניֶכם  ִיְהֶיה ַרעְוַאל  וּ ֲערטַ צְ ּתִ ַאל  ְוַעְכׁשָּ ּבְ
ם שֶׁ  ַכְרּתֶ אןאֹוִתי ּמְ י ֱאלִֹהים  ,ְלכָּ ַלח אֹוִתיּכִ  ׁשָּ

ֵדי ְהֶיה ּכְ יִּ זֹון ְלִקיּוּ  ׁשֶ  .ְמֶכםמָּ
ם ו  יִׁ ַתֵ֥ נָּ ִ֛ה שְּ י־ֶז עָּ ב כִׁ רָּ ֶרב הָּ ֶקָ֣ ִֶ֑רץ בְּ אָּ עֹוד   הָּ וְּ

יר׃ ָֽ צִׁ קָּ יש וְּ רִׁ  ר ֵאין־חָּ ים ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ נִׁ ֵמָ֣ש שָּ  חָּ
י  רּכִ בָּ ַתִים  ּכְ נָּ ב ׁש יֵּ שֶׁ ׁשְ עָּ ֵאזֹוררָּ עֹוד נֹוְתרּו וְ , ּבָּ

ִנים  ֵמׁש ׁשָּ ִציר ְללֹאחָּ ִריׁש ְוקָּ  .חָּ
ֶכִ֛ם  ז  ום לָּ ׂשֵ֥ ם לָּ ֵניֶכֹ֔ פְּ ים  לִׁ י ֱאֹלהִׁ ֵחִ֤נִׁ לָּ שְּ ַויִׁ

ה  ֵליטָּ  פְּ ם לִׁ ֶכֹ֔ ַהֲחיָֹ֣ות לָּ ִֶ֑רץ ולְּ אָּ ית בָּ ֵארִׁ  שְּ
ה׃ ָֽ לָּ ד   גְּ

ֵדי ִלְפֵניֶכם אֹוִתי חלַ ׁשָּ ֱאלִֹהים  ְרדוּ  ּכְ ׂשְ ּתִ ׁשֶ
ֲארוּ  ָּ ֶרץ ְוִתׁשּ אָּ ֶכם, ּבָּ ֵתת לָּ זֹון ּוִמְחיָּה  לָּ מָּ
ה ,ְלִקיּּוְמֶכם לָּ ד ְלַהּצָּ הוֹ ּגְ  .לָּ

ֶתִ֤ם ח  שלישי ַלחְּ ם שְּ א־ַאֶתִ֞ ה ל ָֽ ַעתָּ  י  וְּ נָּה כִׁ  י  ֵהֹ֔ תִׁ א 
דֹון   אָּ ה ולְּ ע   ַפרְּ ב לְּ אַָּּ֜ י לְּ ָֽ נִׁ יֵמֹ֨ ׂשִׁ ים ַויְּ ִ֑ ֱאֹלהִׁ הָּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ ל בְּ ֵש  ֹו ומ  ל־ֵביתֹ֔ כׇּ  לְּ

יו  ֵררְוַעְכׁשָּ ּלֹא ִמְתּבָּ ם שְׁ  ׁשֶ ם ַאּתֶ אֹוִתי ַלְחּתֶ
אן א ְלכָּ ֱאלִֹהים ֶאּלָּ ההּוא וְ , הָּ ׂשָּ  ַמְדִריךְ אֹוִתי  עָּ

דֹון ְלַפְרעֹה וְ  ל לְ אָּ יכָּ יתֹו ּומ ַאְנׁשֵ ל וֹ ּבֵ כָּ ל ּבְ ׁשֵ
 .ִמְצַרִיםֶאֶרץ 

ה  ט  יו כ ִ֤ ֶתָ֣ם ֵאלָּ  י  ַוֲאַמרְּ בִׁ ו ֶאל־אָּ ַמֲהרו֮ ַוֲעלָ֣
ֹון  ד  אָּ ים לְּ ִ֛ י ֱאֹלהִׁ ַמ נִׁ ף ׂשָּ ךָ֣ יֹוֵסֹ֔ נְּ ַמר  בִׁ אָּ

ד׃ ל־ַתֲעמ ָֽ י ַאָֽ ה ֵאַל  ֵ֥ דָּ ם רְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל־מִׁ כׇּ  לְּ

ִבי  ךְ  :ְמרּו לוֹ ִא וְ ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל אָּ ְנךָּ  ּכָּ ַמר ּבִ אָּ
הֱאלִֹהים  :יֹוֵסף ׂשָּ דֹון  עָּ ל אֹוִתי אָּ ל ּכָּ ׁשֶ

ב ַאל, ֵאַלי ֵרד ,ְצַרִיםִמ  ְתַעּכֵ  !ּתִ
י  י  רֹוב  ֵאַלֹ֔ ִ֤יתָּ קָּ יִׁ הָּ ֶשן וְּ ֶרץ־ג   ֶאָֽ ָ֣ בְּ תָּ יַָּשבְּ גּורוְּ ֶאֶרץ ּתָּ ן וֹ גּ  ּבְ רֹוב ֵאַלי ְוִתְהֶיהׁשֶ ה  ,קָּ ַאּתָּ
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ך   רְּ קָּ ךֵ֥ ובְּ צ אנְּ ִ֑יך וְּ ֶנ ָ֣י בָּ ֵנ ֶנ יך ובְּ ה ובָּ ַאתִָּּ֕
ְך׃ ָֽ ל־ֲאֶשר־לָּ כׇּ  וְּ

ֶניךָּ ּוְבֵני ל ּבָּ  ּובָּ ְרךָּ ְוכָּ ֶ ֶניךָּ ְוצֹאְנךָּ ּוְבקָּ יָּּךְ ַמה ׁשּ ַ  ׁשּ
 .ְלךָּ 

נִׁ ים  יא  ש שָּ ֵמֵ֥ ֹוד חָּ י־עִ֛ ם כִׁ ך  שָֹּ֔ תְּ י א ָֽ ִ֤ תִׁ ַכלְּ לְּ כִׁ וְּ
ה  ֵ֥ ש ַאתָּ ֵרִ֛ וָּ ִ֑ב ֶפן־תִׁ עָּ ך  רָּ וֵביתְּ

ְך׃ ָֽ ל־ֲאֶשר־לָּ כׇּ  וְּ

י אֹוְתךָּ  ַוֲאַפְרֵנס ם ּכִ ִנים  נֹוְתרוּ ׁשָּ ֵמׁש ׁשָּ עֹוד חָּ
ל  בׁשֶ עָּ ֵדי , רָּ ּלֹא ּכְ ֲהפׁשֶ ִניוֹ ּתַ ה  ְך ְלעָּ ַאּתָּ

ךָּ  ְחּתְ ּפַ ל  ּוִמׁשְ ֶ ְוכָּ יְָּּך ַמה ׁשּ ַ  .ְלךָּ ׁשּ
ין  יב  ִ֑ יָּמִׁ נְּ י בִׁ ָ֣ חִׁ ֵעיֵנ י אָּ ֹות וְּ אֹ֔ יֵניֶכם  ר  ִ֤ה ֵעָֽ ֵנ הִׁ וְּ

מְּ   י ַהָֽ י־פִׁ  ם׃כִׁ ר ֲאֵליֶכָֽ  ַדֵבֵ֥
ִחי בִּ וֹ ְוִהּנֵה ֵעיֵניֶכם ר ֲאִני שֶׁ ְניִָּמין אֹות ְוֵעיֵני אָּ

ר ַפְתֶכם ִפיבְּ  ֲאֵליֶכם ְמַדּבֵ ׂשְ  .ּבִ
י   יג  בֹודִׁ ל־כְּ י ֶאת־כׇּ בִׁ  אָּ ֶתָ֣ם לְּ ַגדְּ הִׁ וְּ

יֶתִ֑ם  אִׁ ל־ֲאֶשָ֣ר רְּ ת כׇּ ֵא  ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ בְּ
ֶתִ֛ם  ַהרְּ נָּה׃ומִׁ י ֵהָֽ בִׁ  ם ֶאת־אָּ ֶתֵ֥ הֹוַרדְּ  וְּ

רוּ  ִבי  ַסּפְ ִמְצַרִים ַעלְלאָּ בֹוִדי ּבְ ל ּכְ ל  ֶאתוְ , ּכָּ ּכָּ
ֶ ַמה  ִבי  וּ דיֹוִר הוְ  וּ רהֲ ּומַ , ְרִאיֶתםׁשּ אןֶאת אָּ  .ְלכָּ

ךְּ  יד  ִ֑בְּ יו ַוֵי חִׁ  ן־אָּ ָֽמִׁ יָּ נְּ י בִׁ אֵרֵ֥ ל ַעל־ַצוְּ פ ִ֛ ַויִׁ
יו׃ ָֽ כָּ ה ַעל־ַצוָּארָּ ן בָּ יָּמִֹׁ֔ נְּ ֹ֨  ובִׁ

ַפל לארַעל ַצּוָּ  הּוא נָּ ִחיו יְניִָּמ בִּ  ֹו ׁשֶ  ,הכָּ בָּ וּ ן אָּ
אריּוִבְניִָּמ  ה ַעל ַצּוָּ כָּ  .וֹ ן ּבָּ

ַאֲָ֣חֵרי  טו  ךְּ ֲעֵלֶהִ֑ם וְּ ָ֣בְּ יו ַוֵי ל־ֶאחָּ  כׇּ ק לְּ ַנֵשֵ֥ ַויְּ
ֹו׃ תָֽ יו אִׁ ו ֶאחָּ  רֵ֥ בְּ ן דִׁ  ֵכֹ֔

ק נִ הּוא  ֵ יו ּכָּ ֶאת ׁשּ הל ֶאחָּ כָּ ַרק וְ , ֲעֵליֶהם ּובָּ
ךְ  ַאַחר יו  ּכָּ רּו ִאּתוֹ ֶאחָּ ּבְ  .ּדִ

ת    ש   ר  ֵאל פ   ר  ש ְּ ת יִׁ נ  מ  זְּ  ה 
או  טז  ר בָּ  ה  ֵלאמ ֹ֔ ע  ע ֵבִ֤ית ַפרְּ ַמ  שְּ ל נִׁ ַהק ָ֣ וְּ

ֵעיֵנ י  ה ובְּ ע ֹ֔ ָ֣י ַפרְּ ֵעיֵנ יַטב  בְּ ֲאֵחָ֣י יֹוֵסִ֑ף ַויִׁ
יו׃ ָֽ דָּ  ֲעבָּ

ְמ הַ  ה ִנׁשְ מּועָּ ְ ֵבית העָּ ׁשּ ְרעֹה ּבְ  ֲאֵחי יֹוֵסףשֶׁ  ּפַ
אוּ  ר ּבָּ בָּ א ֵחן ְוַהּדָּ צָּ ֵעיֵני פַּ  מָּ ְרעֹה ּוְבֵעיֵני ּבְ

יו דָּ  .ֲעבָּ
יך  יז  ר ֶאל־ַאֶח  ף ֱאמ ֵ֥ ה  ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ע  ַוי ִ֤אֶמר ַפרְּ

או  כו־ב   ם ולְּ ֶכֹ֔ ָ֣ירְּ עִׁ ֲענו  ֶאת־בְּ ו ַטָֽ ז ָ֣את ֲעׂשִ֑
ַָֽען׃ נָּ ה כְּ צָּ רְּ  ַאֵ֥

ְרעֹה  ַמרּפַ ךְ  :ַאֶחיךָּ לְ  רוֹ ֱאמ :יֹוֵסףלְ  אָּ  – ֲעׂשוּ  ּכָּ
הבִּ  מֹוֵתיֶכםהֱ בֶּ ֶאת  ַהֲעִמיסוּ   אוּ וֹ ּובּוְלכּו  ְתבּואָּ
נַ  ְלֶאֶרץ  .ַעןּכְ

ִ֑י  יח  או ֵאלָּ ֵתיֶכ ם וב ָ֣ ֶאת־בָּ יֶכִ֛ם וְּ ו ֶאת־ֲאבִׁ ח  וקְּ
ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ם ֶאת־טוב  ֶאֶָ֣רץ מִׁ ֶכ  ָ֣ה לָּ נָּ ֶאתְּ וְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶלב הָּ ו ֶאת־ֵחֵ֥ ל  כְּ אִׁ  וְּ

ֵניּוְקחּו ֶאת ֲאִביֶכם ְוֶאת  ח ּבְ ּפְ אּו וֹ ּוב, ֵתֶכםוֹ ִמׁשְ
ן, יֵאלַ  ֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלוּ  ְוֶאּתֵ לָּ
ִרים הַ הַ מֵ  בָּ ֻעלִּ ּדְ ּבָּ  יםּמְ ֶרץׁשֶ  .אָּ

ֶרץ  יט  רביעי ֶכם֩ ֵמֶאֹ֨ חו־לָּ ו קְּ ה ז ָ֣את ֲעׂשִ֑ ֵו יתָּ ה צ  ֵ֥ ַאתָּ וְּ
ם  ֵשיֶכֹ֔ נְּ לִׁ ֶכם  וְּ ַטפְּ ֹות לְּ ם ֲעגָּל  יִׁ ַרַּ֜ צְּ מִׁ

ם  אֶתֵ֥ ׂשָּ ם׃ונְּ אֶתָֽ יֶכ ם ובָּ  ֶאת־ֲאבִׁ

ךְ  :ךָּ ַוֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְת  ֶכם ֵמֶאֶרץ  – ֲעׂשוּ  ּכָּ ְקחּו לָּ
לֹות  יֶכם ֶכםיְלַיְלֵד ִמְצַרִים ֲעגָּ ֶאת  ּוְקחוּ , ְוִלְנׁשֵ

 .אוּ וֹ ּובֲאִביֶכם 
וב  כ  י־טִ֛ ֵליֶכִ֑ם כִׁ ס ַעל־כְּ ח   ם ַאל־תָּ ֶכֹ֔ ָ֣ינְּ ֵע וְּ

וא׃ ֶכֵ֥ם הָֽ ם לָּ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥  כׇּ
ְצַטֲערוּ  ְוַאל ֵליֶכם  ּתִ הַעל ּכְ ׁשֶ ּקָּ ם ׁשֶ י  ,ַלֲהִביאָּ ּכִ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶכם טּוב ּכָּ ּלָּ  .הּוא ׁשֶ
ם יֹוֵסִ֛ף  כא  ֶהֵ֥ ן לָּ ֵתֹ֨ ל ַויִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַוַיֲָֽעׂשו־ֵכן  בְּ

ה  ֶהִ֛ם ֵצדָּ  ן לָּ ֵתֵ֥ ה ַויִׁ ע ִ֑ י ַפרְּ ָ֣ ֹות ַעל־פִׁ ֲעגָּל 
ֶרְך׃ ָֽ  ַלדָּ

ְך  ֵאלעָּ ּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ַתןיֹוֵסף , ׂשּו ּבְ לֹות  נָּ ֶהם ֲעגָּ לָּ
י  תַעל ּפִ ֻקּדַ ְרעֹה ּפְ ַתן  ,ּפַ ֶרךְ ְונָּ ה ַלּדֶ ֶהם ֵצדָּ  .לָּ

ת  כב  ֹלִ֑ מָּ ֹות ׂשְּ פָ֣ יש ֲחלִׁ אִׁ  ַתִ֛ן לָּ ֵ֥ם נָּ לָּ כ  לְּ
ש  ֵמ  חָּ ֶסף וְּ ֹות ֶכֹ֔ ש ֵמאָ֣ ֹלָ֣ ַתן  שְּ ן נָּ ִ֤ מִׁ יָּ נְּ בִׁ ולְּ

ת׃ ֹלָֽ מָּ ת ׂשְּ פ ֵ֥  ֲחלִׁ

ַתן  ם נָּ לְלֻכּלָּ ִדיםִאיׁש  ְלכָּ גָּ ה  ּבְ פָּ ְלַהְחלָּ
ַתן יּוְלִבְניִָּמ  ֶסף ן נָּ ַקל ּכֶ ִמׁשְ לּבְ ׁש ֵמאֹות וֹ ׁשְ
ִלים  קָּ ֵמשׁ  (ִקילֹו 41231)ׁשְ ִדים ְוחָּ גָּ ה ּבְ פָּ  .ְלַהְחלָּ
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ים  כג  ֹ֔ רִׁ ָ֣ה ֲחמ  רָּ ז את  ֲעׂשָּ ַלִ֤ח כְּ יו שָּ בִִׁ֞ אָּ ולְּ
ת  נ ֶ֡ ֶָׂ֣שר ֲאת  ֶע ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ וב מִׁ טָ֣ ים מִׁ אִׁ  ׂשְּ נ 

א ֶּ֠  ׂשְּ ֶרְך׃נ ֶָּֽ֠ ָֽ יו ַלדָּ בִׁ  אָּ זִֹ֛ון לְּ ֶל ֶחם ומָּ ָ֣ר וָּ  ת בָּ

ַלח ִמּטּוב ִמְצַר  ִביו ׁשָּ ּמּות שֶׁ ִים ּוְלאָּ ה ּכַ רָּ ֲעׂשָּ
ִאיםוֹ נֲחמֹוִרים  ִביו וּ , ׂשְ ֶרְך ְלאָּ ל ּמּות כַּ  –ַלּדֶ ׁשֶ
ה בּואָּ זֹון ּתְ ר ֲאתֹונֹותשֶׁ  ְוֶלֶחם ּומָּ אוֹ נ ֶעׂשֶ  .תוֹ ׂשְ

ַשַלֵ֥ח  כד  ם ַויְּ יו ַוֵיֵלִ֑כו ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶהֹ֔ ֶאת־ֶאחָּ 
ֶרְך׃ ָֽ ז ו ַבדָּ גְּ רְּ ל־תִׁ  ַאָֽ

יו ׁשָּ הּוא  ְלכוּ ַלח ֶאת ֶאחָּ ַמר, ְוֵהם הָּ  :ֶהםלָּ  אָּ
ִריבוּ ַאל  ֶרךְ  ּתָּ ּדֶ  !ּבַ

ַען  כה  ַנֹ֔ או  ֶאֶָ֣רץ כְּ ב ֹ֨ ם ַויָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ו מִׁ ַַֽיֲעל  ַוָֽ
ם׃ יֶהָֽ ב ֲאבִׁ ל־ַיֲעק    ֶאָֽ

ְצַר לּו עָּ ֵהם  ַנַען ְלֶאֶרץאּו בָּ ִים וּ ִמּמִ ַיֲעקֹב לְ  ּכְ
 .ֲאִביֶהם

וא  כו  י־הֵ֥ כִׁ י וְּ ר עֵֹ֚וד יֹוֵסָ֣ף ַחֹ֔ ֹו ֵלאמ   דו לַּ֜ ַוַיגִֹׁ֨
י  ֵ֥ ֹו כִׁ בֹ֔ ג לִׁ ָ֣פׇּ ם ַויָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ כׇּ ל בְּ ֵש  מ 

ם׃ ֶהָֽ ין לָּ  ל א־ֶהֱאמִׁ 

רּו לוֹ  ל ֶאֶרץ וֹ ְוהּוא מ ,יֹוֵסף ֲעַדִין ַחי :ִסּפְ כָּ ל ּבְ ׁשֵ
ִע  !ִמְצַרִים ה ַמת ִלּבֹו יּפְ ְסקָּ י ּפָּ לֹא ֶהֱאִמין הּוא ּכִ
ֶהם  .לָּ

י יֹוֵסף  ֲאֶשָ֣ר  כז  ֵרִ֤ בְּ ל־דִׁ יו ֵאָ֣ת כׇּ ו ֵאלָּ  רָ֣ ַדבְּ ַויְּ
ֹות  ֲָ֣עגָּלֹ֔ א  ֶאת־הָּ ם ַוַירְּ ֶבָ֣ר ֲאֵלֶהֹ֔ דִׁ
וַח  י ר  חִִּׁ֕ ֹו ַותְּ תִ֑ ֵׂשָ֣את א  ף לָּ ַלֵ֥ח יֹוֵס  ֲאֶשר־שָּ

ם׃ יֶהָֽ ב ֲאבִׁ  ַיֲעק ֵ֥

ְמרּו לוֹ ֵהם  ְבֵרי יֹוֵסף  ֶאת אָּ ל ּדִ בֵּ הּוא שֶׁ ּכָּ  רּדִ
ם ה, ִאּתָּ אָּ לֹות  הּוא רָּ ֲעגָּ ַלח ֹוֵסף יּ שֶׁ ֶאת הָּ ׁשָּ

ִביא ֵדי ְלהָּ ב וּ , אֹותוֹ  ּכְ ל  רּוחוֹ ַמּצָּ ַיֲעקֹב ׁשֶ
ם ִלְתִחיָּּה ֲאִביֶהם  .קָּ

ב  כח  חמישי ל ַרִ֛ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ אֶמר  יִׁ ִ֑י ַוי ֹ֨ י חָּ נִׁ  ף בְּ עֹוד־יֹוֵסֵ֥
ות׃ מָֽ ֶרם אָּ ֶטֵ֥ נו בְּ ֶא  ֶארְּ ֵ֥ה וְּ כָּ  ֵאלְּ

ֵאל  רָּ ַמרִיׂשְ ה : אָּ ְמחָּ הׂשִ דֹולָּ ִני  – !ּגְ  ֲעַדִיןיֹוֵסף ּבְ
מּות ִלְפֵני ה אֹותוֹ ְוֶאְראֶ  ֵאֵלךְ  !יחַ  אָּ  .ׁשֶ

ת    ש   ר  ֵאל פ   ר  ש ְּ ת יִׁ יד  רִׁ  יְּ

ֵאל   א מו רָּ ׂשְּ ַסִ֤ע יִׁ ה ַויִׁ ֵאָ֣רָּ א בְּ ב   ֹו ַויָּ ל־ֲאֶשר־לֹ֔ כׇּ וְּ
ק׃ ָֽ חָּ צְּ יו יִׁ ֵ֥ בִׁ י אָּ ים ֵלאֹלֵה  חִֹׁ֔ בָּ ַבָ֣ח זְּ זְּ ִַ֑בע ַויִׁ  שָּ

ֵאל  רָּ ֶ ל ּכָּ ִעם ַסע נָּ ִיׂשְ יְָּּך ַמה ׁשּ ַ אלֹו ׁשּ  ִלְבֵאר ּובָּ
ַבע ק ְוִהְקִריב, ׁשֶ ִביו ִיְצחָּ ִחים ֵלאלֵֹהי אָּ  .ְזבָּ

ים ב  ִ֤ אֶמר ֱאֹלהִׁ ֵאל   ַוי ֹ֨ רָּ ׂשְּ יִׁ ת ׀ לְּ א ָ֣ ַמרְּ בְּ
ב ה ַוי  אֶמר ַיֲעק ָ֣ לָּ יְּ ב ַוי  אֶמר  ַהַלֹ֔ ׀ ַיֲעק ִ֑

י׃ ֵנַָֽֽנִׁ  הִׁ

ַמרֱאלִֹהים  ֵאל  אָּ רָּ הְלִיׂשְ ְנבּואָּ  ֲחלֹוםבַּ  ּבִ
ה ְילָּ ַמר – ַהּלַ ַמר !ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב :אָּ ִהּנֵה : לוֹ  אָּ

 !ֲאִני
יך  ג  ִ֑ בִׁ ל ֱאֹלֵהָ֣י אָּ ֵא  י הָּ ֵ֥ כִׁ נ  אֶמר אָּ ַוי ִּ֕

א   ירָּ גֵֹ֥וי ַאל־תִׁ י־לְּ ָֽ ה כִׁ מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ ָ֣ה מִׁ דָּ ֵמרְּ
ם׃ ָֽ ךֵ֥ שָּ ימְּ ָֽ ֹול ֲאׂשִׁ  גָּד 

ַמר ֵאל ֲאִני  :אָּ ִביךָּ  –הָּ ְפַחדַאל , ֱאלֵֹהי אָּ  ּתִ
ֶרֶדת י  ,ְלִמְצַרִים ִמּלָּ םּכִ ה  ׁשָּ ךָּ ֶאֱעׂשֶ ם ִמּמְ  עָּ

דֹול  .ּגָּ
ךָ֣  ד  י ַאַעלְּ כִׁ  נ  אָּ ה וְּ מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ ך  מִׁ מְּ ד עִׁ י ֵאֵרִ֤ כִׁ  נ  אָּ

ה  ֹלִ֑ ֹו ַעל־ֵעיֶנָֽיך׃ַגם־עָּ ית יָּד  ֵ֥ ף יָּשִׁ יֹוֵסִּ֕  וְּ
ךָּ ֵאֵרד ֲאִני  אֹוְתךָּ ַאֲעֶלה ם גַּ ַוֲאִני  ְלִמְצַרִים ִאּתְ
ם ָּ ֶכיךָּ ְויֹוֵסף  ,ִמׁשּ ל ְצרָּ  .ִיְדַאג ְלכָּ

ו  ה  אֹ֨ ׂשְּ ִַ֑בע ַויִׁ ֵאָ֣ר שָּ בְּ ב מִׁ ם ַיֲעק   ֵַֽ֥קׇּ ַויָּ
ם  יֶה  ב ֲאבִׁ ל ֶאת־ַיֲעק ָ֣ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ

ם   ֶאת־ַטפָּ ֹות וְּ ֲעגָּלִּ֕ ם בָּ ֵשיֶהֹ֔ ֶאת־נְּ וְּ
ֹו׃ תָֽ את א  ֵׂשֵ֥ ה לָּ ע   ַלֵ֥ח ַפרְּ  ֲאֶשר־שָּ

םַיֲעקֹב  ֵאר שֶׁ  קָּ ֵאל וּ , ַבעִמּבְ רָּ ְקחּו ְבֵני ִיׂשְ ֶאת לָּ
יֶהם  ַיְלֵדיֶהםַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת  ְוֶאת ְנׁשֵ

לֹות  ֲעגָּ ְרעֹה שֶׁ ּבָּ ַלחּפַ ֵדי ׁשָּ ַקַחת ּכְ  .אֹותוֹ  לָּ

ו  ו  חָ֣ קְּ ם  ֲאֶשִ֤ר ַויִׁ כושָּ ֶאת־רְּ ם וְּ ֵניֶה  קְּ ֶאת־מִׁ
ה  מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ או מִׁ ב   ַען ַויָּ ַנֹ֔ ֶאֶָ֣רץ כְּ שו  בְּ כְּ ָֽ רָּ

ֹו׃ תָֽ ֹו אִׁ עֵ֥ ל־ַזרְּ כׇּ ב וְּ  ַיֲעק  

ם  ֶעְדֵריֶהםְקחּו ֶאת לָּ ֵהם  ְכׁשוּ שֶׁ ְוֶאת ְרכּוׁשָּ רָּ
ַנַען וּ  ֶאֶרץ ּכְ ל  – ִמְצַרִיםלְ אּו בָּ ּבְ ַיֲעקֹב ְוכָּ

יו  אָּ  .ִאּתוֹ ֶצֱאצָּ
נָּ יו  ז  נֵֹ֥ות בָּ ִ֛יו ובְּ תָּ נ  ֹו בְּ תֹ֔ יו  אִׁ נָּ ִ֤י בָּ ֵנ יו ובְּ נִָּ֞ יו ּוְבֵניֶאת בָּ נָּ נּבָּ  ּבָּ יו ִאּתֹו ּבְ ל וֹ נָּ יו ְוכָּ נָּ יו ּוְבנֹות ּבָּ תָּ
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ה׃ ס מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ ֹו מִׁ ת  יא אִׁ ֵ֥ ֹו ֵהבִׁ עִ֑ ל־ַזרְּ כׇּ יו וְּ אָּ  .ִמְצַרִיםלְ ֵהִביא ִאּתֹו  ,ֶצֱאצָּ
ת    ש   ר  מֹות  פ   ֵאלש ְּ ר  ש ְּ ֵני יִׁ  ב ְּ
ים  ח  ֵ֥ אִׁ ֵאִ֛ל ַהבָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֹות בְּ מ  ֶלה שְּ ֵאֹ֨ וְּ

ב  ר ַיֲעק   כ ֵ֥ ִ֑יו בְּ נָּ ב ובָּ ה ַיֲעק ָ֣ מָּ יְּ ַר  צְּ מִׁ
ן׃ אוֵבָֽ  רְּ

ה  ֵ הַ ְוֵאּלֶ ל מֹות ׁשּ ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ִאים שֶׁ ּבְ ּבָּ
יו ,ִמְצַרִיםלְ  נָּ כ: ַיֲעקֹב ּובָּ  .ר ַיֲעקֹב ְראּוֵבןוֹ ּבְ

ֵנ י  ט  י׃ובְּ ָֽ מִׁ ַכרְּ ן וְּ ר ֵ֥ ֶחצְּ וא וְּ אוֵבִ֑ן ֲחנֵֹ֥וְך וַפל   .ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי :ּוְבֵני ְראּוֵבן רְּ
ין  י  ָ֣ יָּכִׁ ַהד וְּ א   ין וְּ ִ֛ יָּמִׁ מוֵא ל וְּ ֹון יְּ ע  מְּ ָ֣י שִׁ ֵנ ובְּ

ית׃ ָֽ ַנֲענִׁ כְּ ול ֶבן־ַהָֽ א  שָּ ַחר וְּ צ ִ֑  וְּ
ְמעֹון ַחר וֹ ַהד ְויִָּכין ְוצוֹ ְימּוֵאל ְויִָּמין ְוא :ּוְבֵני ׁשִ

אּול  יָּהְוׁשָּ הָּ ן  ׁשֶ הּבֶ ָּ ַנֲעִנית ִאׁשּ  .ּכְ
י׃ יא  ָֽ רִׁ רָּ ת ומְּ הָּ  ֹון קְּ שִּ֕ ִ֑י ֵגרְּ ֵנ י ֵלוִׁ ִרי :ּוְבֵני ֵלִוי ובְּ ת ּוְמרָּ ְרׁשֹון ְקהָּ  .ּגֵ
ֶפֶָ֣רץ  יב  ֵשלָּ ה וָּ ִַֽ֛ן וְּ אֹונָּ ה ֵע ר וְּ הודָּ  ָ֣י יְּ ֵנ ובְּ

ן   אֹונָּ ת ֵעִ֤ר וְּ מׇּ ִַַּ֑֧רח ַויָֹּ֨ זָּ ו וָּ יֵ֥ הְּ ַען ַויִׁ ַנֹ֔ ֶאֶָ֣רץ כְּ בְּ
ול׃ מָֽ חָּ ן וְּ ר ֵ֥ ֶרץ ֶחצְּ ֵני־ֶפ   בְּ

ה ה וּ  :ּוְבֵני ְיהּודָּ לָּ ן ְוׁשֵ ֵער , ַרחזֶ ֶפֶרץ וְ ֵער ְואֹונָּ
ן  ַנַעןֵמתּו ְואֹונָּ ֶאֶרץ ּכְ יּו ֶרץ פֶּ  ֵניבְּ  ,ּבְ ֶחְצרֹון הָּ
מּול  .ְוחָּ

יֵֹ֥וב  יג  וָּ ה וְּ ֵ֥ע ופ  ִ֑ר תֹולָּ שכָּ שָּ ֵנ י יִׁ ן׃ובְּ ר ָֽ מְּ שִׁ ָּ  וְּ רּוְבֵני ִיׂשּ ְמרֹון :שכָּ ה ְויֹוב ְוׁשִ ע ּוֻפוָּ  .ּתֹולָּ
ל׃ יד  ֵאָֽ לְּ ַיחְּ ֹון וְּ ֵאל  ֶרד וְּ ון ֶסֵ֥ לִ֑ ב  ֵנ י זְּ  .ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל :ןוּ ּוְבֵני ְזבּול ובְּ
ב   ֵאֶָ֣לה טו  ַיֲָֽעק  ה לְּ ִ֤ דָּ ר יָּלְּ ה ֲאֶשֹ֨ ָ֣י ֵלאָּ  ֵנ ׀ בְּ

ת  ֵא  ם וְּ ֹ֔ ן ֲארָּ ַפַדָ֣ ל־ֶנ ֶפש בְּ ֹו כׇּ תִ֑ ָ֣ה בִׁ ינָּ דִׁ
ש׃ ֹלָֽ שָּ ים וְּ ֵ֥ ֹלשִׁ יו שְּ נֹותָּ  ִ֛יו ובְּ נָּ  בָּ

ה  ֵני ֵלאָּ ה ּבְ םיָּּ שֶׁ ֵאּלֶ ן ֲארָּ ַפּדַ ה ְלַיֲעקֹב ּבְ , ְלדָּ
הְוַיַחד ִעם  ינָּ ר, ּתוֹ בִּ  ּדִ יו  ׁשֹותפְ נַ  ִמְסּפַ נָּ ּבָּ

יו ים ּוְבנֹותָּ לֹוׁשִ ל ׁשְ  .שׁ וֹ ְוׁשָּ
יֵֹ֥ון  טז  פְּ ד צִׁ ָ֣י גָֹּ֔ ֵנ י ובְּ ֵ֥ ן ֵערִׁ ב ִ֑ ֶאצְּ ָ֣י וְּ י שונִׁ ַחגִׁ  וְּ

י׃ ָֽ ֵאלִׁ ַארְּ י וְּ  ַוֲארֹודִׁ 
י ׁשּוִני ְוֶאְצבּ  :דּגָּ  ּוְבֵני ן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי וֹ ִצְפיֹון ְוַחּגִ

 .ְוַאְרֵאִלי
יעָּ ה  יז  רִׁ י ובְּ ֵ֥ וִׁ שְּ יִׁ ִ֛ה וְּ וָּ שְּ יִׁ נָּ ה וְּ מְּ ר יִׁ ֵש  ָ֣י אָּ ֵנ ובְּ

ה  יעָֹּ֔ רִׁ ָ֣י בְּ ֵנ ִ֑ם ובְּ תָּ ֶׂשַָ֣רח ֲאח  ֶבר וְּ ֶח 
ל׃ יֵאָֽ כִׁ  וַמלְּ

ר ׁשֵ ַרח  :ּוְבֵני אָּ ה ְוׂשֶ ִוי ּוְבִריעָּ ה ְוִיׁשְ וָּ ה ְוִיׁשְ ִיְמנָּ
ם ּוְבֵניוֹ ֲאח יֵאלבְּ  תָּ ה ֶחֶבר ּוַמְלּכִ  .ִריעָּ

ָ֣ה  יח  ֵלאָּ ן לְּ בָּ  ן לָּ ַתֵ֥ ה ֲאֶשר־נָּ פָֹּ֔ לְּ ָ֣י זִׁ ֵנ ֵאֵֶ֚לה בְּ
ש  ב ֵשֵ֥ ַיֲָֽעק ֹ֔ ֶלה  לְּ ֹו ַוֵתִֶ֤לד ֶאת־ֵאֹ֨ תִ֑ ה בִׁ ֵר  ֶעׂשְּ

ֶָֽפש׃  נָּ

ה  ֵני ִזְלּפָּ ה ּבְ הּנָּ שֶׁ ֵאּלֶ ן ְלֵלאָּ בָּ ִהיא , ּתוֹ בִּ  ַתן לָּ
ה ה ְלַיֲעקֹב יְָּלדָּ ֵרה נֶ  ,ֶאת ֵאּלֶ ׁש ֶעׂשְ  .ֶפשׁ ׁשֵ

ן׃ יט  ָֽ יָּמִׁ נְּ ף ובִׁ ב יֹוֵס  ֵחל  ֵאֶָ֣שת ַיֲעק ֹ֔ ִ֤י רָּ ֵנ ת ַיֲעקֹב בְּ ֵחל ֵאׁשֶ ֵני רָּ  .ןייֹוֵסף ּוִבְניִָּמ : ּבְ
ַר   כ  צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ יֹוֵסף֮ בְּ ֵלָ֣ד לְּ וָּ ם  ֲאֶשִ֤ר ַויִׁ יִׁ

ן  ֵהָ֣ן א ִ֑ ַרע כ  י ֶפ  ֹוטִׁ ת ַבת־פֵ֥ ַנֹ֔ סְּ ָֽ ה־לֹו  אָּ דָּ ָֽלְּ יָּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ ֶאת־ֶאפְּ ה וְּ ַנֶש   ֶאת־מְּ

ה ְוֶאְפַר נֹוְלדּו ְליֹוֵסף  ֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַנׁשּ ִים ּבְ
ת ּפֹוִטייָּּ שֶׁ  ְסַנת ּבַ ה לֹו אָּ ל  ּכֵֹהןֶפַרע הַ -ְלדָּ ׁשֶ

ִעיר  .ןוֹ א הָּ
א  כא  ֵ֥ ל ֵגרָּ ֵבֹ֔ ַאשְּ ֶכר  וְּ ֶבֹ֨ ן ֶבִַ֤לע וָּ יָּמִׁ  נְּ ָ֣י בִׁ ֵנ ובְּ

׃ דְּ רְּ ָֽ אָּ ים וָּ פִׁ  ח  ים וְּ ֵ֥ פִׁ אש מ  ר ִ֑ י וָּ ָ֣ ן ֵאחִׁ ַנֲעמָּ   וְּ
ַלע וּ  :ןיְניִָּמ ּוְבֵני בִּ  ן ּבֶ א ְוַנֲעמָּ רָּ ל ּגֵ ּבֵ ֶבֶכר ְוַאׁשְ
ים וְ ֵאִחי וְ  ים ְוֻחּפִ ְרּדְ רֹאׁש ֻמּפִ  .אָּ

ב  כב  ַיֲעק ִ֑ ַל ד לְּ ר י  ל ֲאֶשֵ֥ ֵחֹ֔ ָ֣י רָּ ֵנ ֵאֵֶ֚לה בְּ
ר׃ ָֽ ׂשָּ ֵ֥ה עָּ עָּ בָּ ל־ֶנ ֶפש ַארְּ  כׇּ

ֵחל  ֵני רָּ ה ּבְ ר, ְלַיֲעקֹב ְלדוּ ּנוֹ שֶׁ ֵאּלֶ  ִמְסּפַ
ׁשֹותהַ  פָּ ר ּנְ ׂשָּ ה עָּ עָּ  .ַאְרּבָּ

ים׃ כג  ָֽ שִׁ ן ח  ֵני־דָּ  ים :ןּדָּ  ְבֵניוּ  ובְּ  .ֻחׁשִ
ל כד  ֵאֵ֥ צְּ ִ֑י ַיחְּ לִׁ תָּ ֵנ י ַנפְּ ם׃ ובְּ ֵלָֽ שִׁ ֵיֵֶ֥צר וְּ י וְּ גונִׁ  ִלי וְּ ם :ּוְבֵני ַנְפּתָּ ּלֵ  .ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוׁשִ
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ֵחָ֣ל  כה  רָּ ן לְּ בָּ  ן לָּ ַתֵ֥ ה ֲאֶשר־נָּ הָֹּ֔ לְּ ָ֣י בִׁ ֵנ ֵאֵֶ֚לה בְּ
ל־ֶנֵֶ֥פש  ב כׇּ ַיֲעק   ֹו ַוֵת ֶלד ֶאת־ֵאִֶ֛לה לְּ תִ֑ בִׁ

ה׃ ָֽ עָּ בְּ  שִׁ

ֵני ה ּבְ ה בִּ  ֵאּלֶ ּתוֹ ּנָּ שֶׁ ְלהָּ ֵחל ּבִ ן ְלרָּ בָּ ִהיא , ַתן לָּ
ה ה ְלַיֲעקֹב יְָּלדָּ ר ,ֶאת ֵאּלֶ ׁשֹותנְּ הַ  ִמְסּפַ  – פָּ
ה ְבעָּ  .ׁשִ

ֶנֶּ֠  כו  ל־ַהֶּ֠ ה  כׇּ מָּ יְּ ַרֹ֨ צְּ ב מִׁ ַיֲעק ִ֤ ה לְּ אָֹּ֨ ֶפש ַהבָּ
ב  ֵני־ַיֲעק ִ֑ ֵשָ֣י בְּ ד נְּ ַב  לְּ ֹו מִׁ ֵרכֹ֔ ֵאָ֣י יְּ צְּ י 

ש׃ ֵשָֽ ים וָּ ֵ֥ שִׁ ל־ֶנ ֶפש שִׁ  כׇּ

ל ַהנְּ  ִאיםשֶׁ ַיֲעקֹב  לשֶׁ  ֹותשׁ פָּ ּכָּ  ,ְלִמְצַרִים ּבָּ
יו אָּ ל חּוץ, ֶצֱאצָּ ים ׁשֶ ׁשִ ר –ֵני ַיֲעקֹב בְּ  ֵמַהנָּ  ִמְסּפַ

ׁשֹותנְּ הַ  שׁ  – פָּ ׁשֵ ים וָּ ִ ׁשּ  .ׁשִ
ֶָ֣פש  כז  ם ֶנ יִׁ ַר  צְּ מִׁ ֹו בְּ ֵנֵ֥י יֹוֵסִ֛ף ֲאֶשר־י ַלד־לֵ֥ ובְּ

ה  אָּ ֵ֥ ב ַהבָּ ית־ַיֲעק ִ֛ ֵבָֽ ל־ַהֶנ ֶפש לְּ ם כׇּ ִַּ֑֧יִׁ נָּ שְּ
ים׃ ס ָֽ עִׁ בְּ ה שִׁ מָּ יְּ ַר  צְּ  מִׁ

י –ִמְצַרִים לֹו בְּ  ֹוְלדוּ נּ שֶׁ ּוְבֵני יֹוֵסף  ּתֵ ׁשֹות ׁשְ  ,ְנפָּ
ר ׁשֹות ִמְסּפַ ַחת  ְנפָּ ּפַ אוּ ַיֲעקֹב ִמׁשְ ּבָּ ְלִמְצַרִים  ׁשֶ

ְבִעים –  .ׁשִ
ת    ש   ר  יִׁם פ   ר  צְּ מִׁ ת י ֲעקֹב לְּ יא   ב ִׁ
יו   כח  ששי נָּ פָּ ַלִ֤ח לְּ ה שָּ ִ֞ הודָּ ֶאת־יְּ ף וְּ ֶאל־יֹוֵסֹ֔

ֶשן׃ ה ג ָֽ צָּ רְּ או ַאֵ֥ ב   נָּה ַויָּ ִ֑שְּ נָּ יו ג  פָּ ת לְּ הֹור ֵ֥  לְּ
יו  ַיֲעקֹבוְ  נָּ ַלח ְלפָּ ה ֶאל יֹוֵסף ׁשָּ ֶאת ְיהּודָּ

יו ֶאת ְלַהְראֹות  נָּ ֶרךְ ְלפָּ ןוֹ ְלג ַהּדֶ אוּ  ,ׁשֶ  ְוֵהם ּבָּ
ןוֹ גּ  ְלֶאֶרץ  .ׁשֶ

ִַ֛על  כט  ֹו ַוַי תֹ֔ ַכבְּ ר יֹוֵסף  ֶמרְּ ס ִ֤ את־ַוֶיאְּ ַרָֽ קְּ  לִׁ
ל   פ  יו ַויִׁ ָ֣א ֵאלָּ  נָּה ַוֵירָּ ִ֑שְּ יו ג  בִׁ  ל אָּ ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ יִׁ

ֹוד׃ יו עָֽ ארָּ  ךְּ ַעל־ַצוָּ ֵ֥בְּ יו ַוֵי ֹ֔ ארָּ  ַעל־ַצוָּ

ריֹוֵסף  ׁשַ ְבּתוֹ ֶאת ַהּסּוִסים  קָּ ה ְלֶמְרּכַ לָּ  ְועָּ
ִביו  ֵאל אָּ רָּ ןוֹ גּ  ְלֶאֶרץִלְקַראת ִיׂשְ הֹוִפיַע הּוא , ׁשֶ

יו נָּ ַפל, ְלפָּ ארוֹ  נָּ ה ַעל ַצּוָּ כָּ ארוֹ עֹוד  ּובָּ  .ַעל ַצּוָּ
ִַ֑עם  ל  ה ַהפָּ ותָּ מָ֣ ף אָּ ֵאִ֛ל ֶאל־יֹוֵס  רָּ ׂשְּ ַוי  אֶמר יִׁ

י׃ ָֽ ך  חָּ י עֹודְּ ֵ֥ יך כִׁ ֶנֹ֔ י ֶאת־פָּ ָ֣ אֹותִׁ ֲחֵרי  רְּ  ַאָֽ
ֵאל  רָּ ַמרִיׂשְ יו :יֹוֵסףלְ  אָּ ן ֲאִני  ַעְכׁשָּ מּותמּוכָּ  לָּ
ִאיִתיַאֲחֵרי  רָּ ֶניךָּ  ׁשֶ ה ֲעַדִין ֶאת ּפָּ ַאּתָּ  !יחַ ׁשֶ

יו  לא  בִֹׁ֔ ֶאל־ֵבָ֣ית אָּ יו  וְּ אֶמר יֹוֵסִ֤ף ֶאל־ֶאחָּ ַוי ֹ֨
ה ֶאֱעֶל ה ָ֣ידָּ ַאגִׁ ה וְּ ע ִ֑ ַפרְּ ָ֣ה לְּ רָּ מְּ א  יו וְּ ַאַח י  ֵאלָֹּ֔

י׃ ָֽ או ֵאלָּ ֵ֥ ַנ ַען בָּ ֶרץ־כְּ ֶאָֽ ר בְּ י ֲאֶשֵ֥ ִ֛ בִׁ  וֵבית־אָּ

ַמריֹוֵסף  יו וּ לְ  אָּ ַחת לְ ֶאחָּ ּפַ ִביוִמׁשְ ֶאֱעֶלה  :אָּ
יד ְלַפְרעֹה ְוא ַחת ַאַחישֶׁ  לוֹ ַמר וֹ ְוַאּגִ ּפַ ִבי  ּוִמׁשְ אָּ

אּו ֵאלַ שֶׁ  ַנַען ּבָּ ֶאֶרץ ּכְ  .יּבְ
יִ֑ו  לב  ֶנ ה הָּ קְּ י מִׁ ֵשֵ֥ י־ַאנְּ ָֽ אן כִׁ ֵעי צ ֹ֔ ים  ר ָ֣ ֲאנָּשִׁ הָּ וְּ

יאו׃ ָֽ ם ֵהבִׁ ֶה  ר לָּ ל־ֲאֶשֵ֥ כׇּ ם וְּ ִ֛ רָּ קָּ צ אנָּ ם ובְּ  וְּ
יםשֶׁ וְ  ׁשִ ֲאנָּ י  צֹאן ֵעיוֹ ר הָּ יּו ּכִ ֲעֵליהָּ ִרים ּבַ ֵהם וְ  ,ֲעדָּ

ל ֶאת ֵהִביאּו  ם ְוכָּ רָּ ם ּוְבקָּ ֶ צֹאנָּ ֶהםיֵּׁש ַמה ׁשּ  .לָּ
ר  לג  ַמ  אָּ ה וְּ ע ִ֑ ֶכ ם ַפרְּ א לָּ ֵ֥ רָּ קְּ י־יִׁ ָֽ ה כִׁ יִָּּ֕ הָּ וְּ

ם׃  ַמה־ַמֲעֵׂשיֶכָֽ
ְרעֹהיִּ שֶׁ כְ וּ  ֶכם ּפַ א לָּ יֶכם :ְויֹאַמר, ְקרָּ ֲעׂשֵ  ?ַמה ּמַ

י  לד  ֵשֹ֨ ם ַאנְּ ֶת  יך  ַוֲאַמרְּ ֶדֹ֨ יִ֤ו ֲעבָּ ה הָּ ֶנַּ֜ קְּ מִׁ
נו ַגם־ ה ַגם־ֲאַנ חְּ תָּ ַעד־ַעֹ֔ ינו וְּ עוֵרָ֣ נְּ  מִׁ
ֶשן  ֶאֶָ֣רץ ג ֹ֔ בו  בְּ שְּ ור ֵתָֽ ֵתִ֑ינו ַבֲעב  ֲאב 

אן׃ ֵעה צ ָֽ ל־ר ֵ֥ ם כׇּ יִׁ ַר  צְּ ת מִׁ י־תֹוֲעַבֵ֥ ָֽ  כִׁ

אְמרוּ  יּו  :ּתֹ ֶדיךָּ הָּ ים ֲעבָּ ׁשִ ֲעֵליֲאנָּ ִרים ּבַ  ֲעדָּ
עּוֵרינּו ְוַעד  יוִמּנְ ם ֲאב, ַעְכׁשָּ ם ֲאַנְחנּו ּגַ  ,ֵתינוּ וֹ ּגַ

בוּ  ׁשְ ּתֵ ֵדי ׁשֶ ְך ּכְ ֶאֶרץ גּ  ִאְמרּו ּכָּ ןוֹ ּבְ י , ׁשֶ  ִמְצַרִיםּכִ
ל ר ׂשֹוְנִאים  .ֵעה צֹאןוֹ ּכָּ

י  א מז בִֹׁ֨ אֶמר אָּ ה  ַוי   ע  ַפרְּ ָ֣ד לְּ א יֹוֵסף֮ ַוַיֵג ב ָ֣ ַויָּ
ם  ֶהֹ֔ ל־ֲאֶשָ֣ר לָּ כׇּ ם  וְּ רָּ קָּ ִ֤ם ובְּ צ אנָּ י וְּ ַאַחַּ֜ וְּ

ֶשן׃ ֶרץ ג ָֽ ֶאֵ֥ נָּ ם בְּ הִׁ ִַ֑ען וְּ נָּ או ֵמֶאֶָ֣רץ כְּ  בָּ 

רא ּבָּ יֹוֵסף  ַמר, ְלַפְרעֹה ְוִסּפֵ ִבי ְוַאַחי  :ְואָּ אָּ
ל  ם ְוכָּ רָּ ם ּוְבקָּ ֶ ְוצֹאנָּ יְָּּך ַמה ׁשּ ַ הֶ ׁשּ אּו ֵמֶאֶרץ לָּ ם ּבָּ

נַ  ֶאֶרץ גּ ְוהֵ , ַעןּכְ ןוֹ ם ּבְ  .ׁשֶ
ָ֣ה  ב  שָּ ח ֲחמִׁ ַק  יו לָּ ֵצָ֣ה ֶאחָֹּ֔ קְּ ֵג ם ומִׁ ִ֑ים ַוַיצִׁ שִׁ ֲאנָּ

ה׃ ע ָֽ ֵנֵ֥י ַפרְּ פְּ  לִׁ
יו ְמַעטוּ  ַקח  ֵמֶאחָּ ים –לָּ ׁשִ ה ֲאנָּ ָּ  ְוֶהֱעִמיד, ֲחִמׁשּ

 .ְרעֹהִלְפֵני פַּ  םאֹותָּ 
יו ַמה־ַמֲעֵׂשיֶכִ֑ם  ג  ה ֶאל־ֶאחָּ  ע ִ֛ ְרעֹה ַוי  אֶמר ַפרְּ ַמרּפַ יולְ  אָּ יֶכם :ֶאחָּ ֲעׂשֵ ְמרּו אָּ  ?ַמה ּמַ
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יך  ֶדֹ֔ ֵעֵ֥ה צ אן  ֲעבָּ ה ר  ע   ו ֶאל־ַפרְּ רָ֣ ַוי אמְּ
נו  ינו׃ַגם־ֲאַנ חְּ  ַגם־ֲאבֹוֵתָֽ

ֶדיךָּ  :ַפְרעֹהלְ  ם  ,צֹאן רֹוֵעיֲעבָּ ם ֲאַנְחנּו ּגַ ּגַ
 .ֲאבֹוֵתינוּ 

֮  ד  אָּ גָ֣ור בָּ ה לָּ ע   ו ֶאל־ַפרְּ רָ֣ אנו  ֶרץ֮ בָּ  ַוי אמְּ
יך  ֶדֹ֔ ה ַלצ אן  ֲאֶשָ֣ר ַלֲעבָּ ֶע  רְּ י־ֵאָ֣ין מִׁ כִׁ
ִ֛ה  ַעתָּ ִַ֑ען וְּ נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ עָּ ב בְּ רָּ ד הָּ ֵבֵ֥ י־כָּ ָֽ כִׁ

ֶשן׃ ֶרץ ג ָֽ ֶאֵ֥ יך בְּ ֶד  ֵ֥א ֲעבָּ בו־נָּ  ֵיָֽשְּ

ְמרּו ֵהם  אנּו  :ַפְרעֹהלְ אָּ גּור ּבָּ בִ כְּ לָּ  יםתֹוׁשָּ
ים יִּ ֶרץ ְזַמּנִ אָּ י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן , ּבָּ יְָּּך שֶׁ ּכִ ַ ׁשּ

ֶדיךָּ  ֶאֶרץ , ַלֲעבָּ ב ּבְ עָּ רָּ י הָּ ַנַעןּכִ ה ּכְ ׁשֶ יו, קָּ  ְוַעְכׁשָּ
ֶדיךָּ  בוּ ֲעבָּ ְ ה ִיְתַיׁשּ ׁשָּ ַבּקָּ ֶאֶרץ גּ  ּבְ ןוֹ ּבְ  .ׁשֶ

יך  ה  ֵ֥ בִׁ ר אָּ ף ֵלאמ ִ֑ ה ֶאל־יֹוֵס  ע ֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ַפרְּ
יך׃ או ֵאֶלָֽ ֵ֥ יך בָּ ַאֶח   וְּ

ְרעֹה  ַמרּפַ אּו ֵאֶליךָּ  :יֹוֵסףלְ  אָּ ִביךָּ ְוַאֶחיךָּ ּבָּ  .אָּ

ָ֣יך  ו  ֶנ פָּ ם  לְּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶרץ ֶאִֶ֤רץ מִׁ אָֹּ֔ ֵמיַטָ֣ב הָּ וא בְּ הִֹׁ֔
בו   ֶאת־ַאֶחִ֑יך ֵיָֽשְּ יך וְּ בִׁ  ב ֶאת־אָּ הֹוֵשֵ֥
ם   ֶיש־בָּ תָּ וְּ עְּ ַד  ם־יָּ אִׁ ֶשן וְּ ֶאֶָ֣רץ ג ֹ֔ בְּ
ֶנ ה  קְּ י מִׁ ֵרֵ֥ ִ֛ם ׂשָּ תָּ ַׂשמְּ ל וְּ יִׁ ֵשי־ַחֹ֔ ַאנְּ

י׃ ָֽ  ַעל־ֲאֶשר־לִׁ

ֶניךָּ  ִביךָּ ְוֶאת  ,ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלפָּ ב ֶאת אָּ הֹוׁשֵ
יֹוֵתר ַאֶחיךָּ  ֵאזֹור ַהּטֹוב ּבְ ֶרץּבָּ  ּבָּ ֶאֶרץ  יָּגּורוּ , אָּ ּבְ

ןוֹ גּ  יֵּ  ְלךָּ  יָּדּועַ  ְוִאם ,ׁשֶ שִׁ  םהֶ ּבָּ  שׁ ׁשֶ ִרים םיֲאנָּ  ֻמְכׁשָּ

ַמּנֶה ם ּתְ ִאים אֹותָּ ִרים ַעל ְלַאְחרָּ לִּ  ֲעדָּ  .יׁשֶ

הו  ז  ֵד  יו ַוַיֲעמִׁ בִֹׁ֔ ב אָּ ֵבִ֤א יֹוֵסף  ֶאת־ַיֲעק ָ֣ ַויָּ
ה  ע ִ֑ ָ֣י ַפרְּ ֵנ פְּ ה׃לִׁ ע ָֽ ב ֶאת־ַפרְּ ֶרְך ַיֲעק   ֵ֥ בָּ  ַויְּ

ִביו וְ  ֵהִביאיֹוֵסף  ִלְפֵני  וֹ אֹות דיִמ עֱ הֶ ֶאת ַיֲעקֹב אָּ
ְרעֹה ֵרךְ בֵּ ַיֲעקֹב וְ , ְרעֹהפַּ   .ֶאת ּפַ

ֵנֵ֥י  ח  י שְּ ֵמ  ה יְּ ב ַכמִָּּ֕ ל־ַיֲעק ִ֑ ה ֶאָֽ ע   ַוי ֵ֥אֶמר ַפרְּ
 ַחֶיָֽיך׃

ְרעֹה  ַמרּפַ ה :ַיֲעקֹבלְ  אָּ ּמָּ ן ּכַ ִנים ּבֵ ה ׁשָּ  ?ַאּתָּ

י  ט  גוַרֹ֔ ָ֣י מְּ ֵנ ֵמי  שְּ ה יְּ ע ֹ֔ ב  ֶאל־ַפרְּ ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק 
ֵמי   יו  יְּ ים הָּ עִׁ  רָּ ָ֣ט וְּ ַע ִ֑ה מְּ נָּ ת שָּ ַא  ים ומְּ ֵ֥ ֹלשִׁ שְּ
ָ֣י  ֵני  ַחֵי ֵמי  שְּ יגו ֶאת־יְּ שִׁ  א הִׁ ל ָ֣ י וְּ ָ֣י ַחַיֹ֔ ֵנ שְּ

ם׃ גוֵריֶהָֽ י מְּ יֵמ  י בִׁ ַתֹ֔  ֲאב 

ַמרַיֲעקֹב  נֹות ַחיַּי  :ַפְרעֹהלְ  אָּ הׁשְ יםוּ  ֵמאָּ לֹוׁשִ  ׁשְ
ִנים ֶהן  ׁשָּ ִייִתי ּבָּ רְמהַ ְוהָּ נֹותְיֵמי , ּגֵ יוּ  ַחיַּי ׁשְ  הָּ

ים ִעים ְמַעּטִ נֹותיֵמי לִ ּו יעְולֹא ִהגִּ  ,ְורָּ ַחיֵּי  ׁשְ
יּו ְמהַ ַתי וֹ ֲאב הָּ  .ִריםגְּ ׁשֶ

ֵנֵ֥י י  פְּ לִׁ א מִׁ ה ַוֵיֵצ  ע ִ֑ ב ֶאת־ַפרְּ ֶרְך ַיֲעק   ֵ֥ בָּ  ַויְּ
ה׃ ע ָֽ  ַפרְּ

ְרעֹהֵר בֵּ ַיֲעקֹב  ְפֵני פַּ צָּ יָּ וְ , ְך ֶאת ּפַ  .ְרעֹהא ִמּלִ

יו יֹוֵסף֮  ַויֹוֵשָ֣ב יא  שביעי ָ֣ בִׁ יו   ֶאת־אָּ ֶאת־ֶאחָּ ן וְּ ֵתֹ֨  ַויִׁ
ב  ֵמיַטֵ֥ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ זָּה  בְּ ֶהִ֤ם ֲאח  לָּ

ֶרץ אָּ  ֶאֶָ֣רץ הָּ ֵסִ֑ס בְּ מְּ ֵ֥ה ַכֲאֶש ר ַרעְּ וָּ ה׃ צִׁ ע ָֽ  ַפרְּ

ייֹוֵסף  יוהֹוׁשִ ִביו ְוֶאת ֶאחָּ ַתן, ב ֶאת אָּ ֶהם ְונָּ  לָּ
יֹוֵתר ֵאזֹור ַהּטֹוב ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבָּ  ֲאֻחזָּּה ּבְ

ֶרץ ּבָּ  ֶאֶרץ ַרְעְמֵססשֶׁ אָּ מֹו , ּבְ הְרעֹה פַּ שֶׁ ּכְ  .ִצּוָּ
ת  יב  ֵא  יו וְּ ֶאת־ֶאחָֹּ֔ יו וְּ ָ֣ בִׁ ֵכִ֤ל יֹוֵסף  ֶאת־אָּ ַכלְּ ַויְּ

י ֵ֥ פִׁ יו ֶל ֶחם לְּ ִ֑ בִׁ ל־ֵבָ֣ית אָּ ף׃ כׇּ ָֽ  ַהטָּ
יו וְ  ֵנסְר פִּ יֹוֵסף  ִביו ְוֶאת ֶאחָּ ל  ֶאתֶאת אָּ ּכָּ

ַחת  ּפַ ִביוִמׁשְ ַתן  ,אָּ ִדים ךְ צֹוֶר ִפי כְּ  ֶלֶחםְונָּ לָּ  .ַהיְּ
ת    ש   ר  יִׁם פ   ר  צְּ י  ת מִׁ נִׁ  קְּ
עָּ ב  יג  רָּ ד הָּ ֵבֵ֥ י־כָּ ָֽ ֶרץ כִׁ אָֹּ֔ ל־הָּ כׇּ ֶלִֶ֤חם ֵאין  בְּ וְּ

ם   יִׁ ַרֹ֨ צְּ ַלּה ֶאִֶ֤רץ מִׁ ד ַוֵתַּ֜ א ִ֑ ַען מְּ ַנֹ֔ ֶאֶָ֣רץ כְּ וְּ
ב׃ ָֽ עָּ רָּ ֵנ י הָּ פְּ  מִׁ

יָּהלֹ  ל  א הָּ כָּ ֵאזֹורֶלֶחם ּבְ ב  הָּ עָּ רָּ י הָּ הּכִ ׁשֶ  קָּ
ַנַען ֵבי ּתֹושְׁ , ְמאֹוד ֶנְחְלׁשוּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ּכְ
ְגַלל ב ּבִ עָּ רָּ  .הָּ

ִ֤א  יד  צָּ מְּ ֶסף  ַהנִׁ ל־ַהֶכֹ֨ ף ֶאת־כׇּ ט יֹוֵס  ַלֵקָ֣ ַויְּ
ֶבר  ַען ַבֶש  ַנֹ֔ ֶאֶָ֣רץ כְּ ם  ובְּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶרץ־מִׁ ֶאָֽ בְּ
א יֹוֵסִ֛ף ֶאת־ַהֶכ ֶסף  ֵבֵ֥ ים ַויָּ ִ֑ רִׁ בְּ ֲאֶשר־ֵהָ֣ם ש 

ַסףיֹוֵסף  ֶסף  אָּ ל ַהּכֶ א בְּ שֶׁ ֶאת ּכָּ ְמצָּ ֶאֶרץ ּנִ
ַנַען ַעל ְיֵדי  אֹוֶכל ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ּכְ ְמִכיַרת הָּ

ֵהם ֶסף ֵהִביא יֹוֵסף וְ  ,ִניםוֹ ק ׁשֶ  ְלֵביתֶאת ַהּכֶ
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ה׃ ע ָֽ ה ַפרְּ יתָּ ְרעֹה ֵבֵ֥  .ּפַ
ַר֮  טו  צְּ ֶסף ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ם ַהֶכ  ת ָ֣ ם֮ וֵמֶאֶָ֣רץ ַויִׁ יִׁ

ַנ   ב ֩ כְּ ם ֶאל־יֹוֵסִ֤ף ַען  ַויָּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ל־מִׁ ֩ כׇּ או
ר   ות ֵלאמ  ה נָּמ  ֵ֥מָּ לָּ ֶחם וְּ ָ֣נו ֶלֹ֔ ה־לָּ בָּ ָֽ הָּ

ֶסף׃ ָֽ ס כָּ ֵפ  י אָּ ֵ֥ ֶדִ֑ך כִׁ  ֶנגְּ

ֶסף  ַנַעןבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים וּ בְּ  ִנְגַמרַהּכֶ ל וְ , ֶאֶרץ ּכְ כָּ
ֵבי  אּו ִמְצַרִים ּתֹוׁשְ ְמרוּ ֶאל יֹוֵסף ּבָּ ן :לוֹ  ְואָּ  ּתֵ
נּו ֶלֶחם מּות  ,לָּ ה נָּ ּמָּ י ,מּוְלךָּ ְולָּ ֶסף ִנְגַמר ּכִ  !ַהּכֶ

ֶכ ם  טז  ֵ֥ה לָּ נָּ ֶאתְּ ם וְּ ֵניֶכֹ֔ קְּ ו מִׁ בָ֣ ַוי ִ֤אֶמר יֹוֵסף  הָּ
ֶסף׃ ָֽ ס כָּ ֵפ  ם־אָּ ֵניֶכִ֑ם אִׁ קְּ מִׁ  בְּ

ַמריֹוֵסף  נּו ֶאת  :אָּ ן, ֶעְדֵריֶכםּתְ ֶכם  ְוֶאּתֵ לָּ
מּוַרת  ֶסף ִנְגַמרִאם , ֶעְדֵריֶכםּתְ  .ַהּכֶ

ֶהם֩  יז  ֵתָ֣ן לָּ ֵניֶהם֮ ֶאל־יֹוֵסף  ַויִׁ קְּ יאו ֶאת־מִׁ ָ֣ בִׁ ַויָּ
אן  ֵנֵ֥ה ַהצ ִ֛ קְּ מִׁ ים ובְּ ֶחם ַבסוסִׁ  ף ֶלַּ֜ יֹוֵסֹ֨
ַנֲהֵלִ֤ם  ים ַויְּ ִ֑ רִׁ ר וַבֲחמ  קָּ  ֵנֵ֥ה ַהבָּ קְּ מִׁ ובְּ

וא׃ ָֽ נָּ ה ַההִׁ ם ַבשָּ ֵנֶהֹ֔ קְּ ל־מִׁ כׇּ ֶחם  בְּ  ַבֶלֹ֨

ַתןיֹוֵסף וְ , ֶאל יֹוֵסףֶעְדֵריֶהם ִביאּו ֶאת הֵ ֵהם   נָּ
ֶהם ֶלֶחם  מּוַרת לָּ ְוֶעְדֵרי ַהּצֹאן  ֶעְדֵריַהּסּוִסים וְ ּתְ

ר וְ  קָּ מּוַרתֶלֶחם בְּ  םאֹותָּ  סְרנֵ פִ וּ , ִריםוֹ ַהֲחמַהּבָּ  ּתְ
ל  ּה  ֶעְדֵריֶהםּכָּ אֹותָּ הּבְ נָּ  .ׁשָּ

ָ֣ה  יח  נָּ יו ַבשָּ או ֵאלַָּּ֜ ב ֹ֨ וא  ַויָּ ָ֣ה ַההִׁ נָּ ם֮ ַהשָּ ת  ַותִׁ
ֵ֚י  י כִׁ ֹ֔ נִׁ ֲאד  ַכֵחָ֣ד ֵמָֽ רו לֹו  ל א־נְּ ית ַוי ִ֤אמְּ ַהֵשנִׁ 

ם־ַתָ֣ם  ה אִׁ ֵהמָּ  ֵנֵ֥ה ַהבְּ קְּ ֶסף ומִׁ ַהֶכֹ֔
י  ֵ֥ תִׁ לְּ י בִׁ ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאד  ֵנ פְּ ַאר  לִׁ שְּ א נִׁ ִ֑י ל ִ֤ נִׁ ֶאל־ֲאד 

נו׃ ֵתָֽ מָּ ַאדְּ נו וְּ ֵת  יָּ וִׁ ם־גְּ  אִׁ

ה  נָּ ָּ הנִ  ַהִהיאַהׁשּ אוּ ֵהם  ,ְגְמרָּ ה  ּבָּ נָּ ָּ ׁשּ יו ּבַ ֵאלָּ
 ְ ירלֹא : ְמרּו לוֹ אָּ וְ  הִניָּּ ַהׁשּ א  ֲאדֹוִנימֵ  ַנְסּתִ ֶאּלָּ

ה ְגְמ שֶׁ  ְנַגּלֶ ֶסף  וּ רּנִ ה ְוֶעְדֵרי ַהּכֶ ֵהמָּ ֵתתַהּבְ  ִמּלָּ
ַאר ִלְפֵני , ֲאדֹוִנילַ  אֲאדֹוִני לֹא ִנׁשְ  ּגּוֵפנוּ  ַרק ֶאּלָּ

ֵתנוּ   .ְוַאְדמָּ
ָ֣ם  יט  נו  ַג חְּ יך ַגם־ֲאַנֹ֨ ֵעיֶנ  ות לְּ ה נָּמָ֣ לָּ מָּ

ִֶ֑חם  נו ַבלָּ ֵת  מָּ ֶאת־ַאדְּ נו וְּ ֵ֥ תָּ ֵנָֽה־א  נו קְּ ֵתֹ֔ מָּ ַאדְּ
ה  ֶיִ֞ הְּ ָֽ נִׁ ה וְּ ע ֹ֔ ַפרְּ ים לְּ ָ֣ דִׁ נו  ֲעבָּ ֵתֹ֨ מָּ ַאדְּ נו וְּ ִ֤חְּ ֲאַנ

א  ה ל ֵ֥ מָּ  ֲאדָּ הָּ ות וְּ א נָּמֹ֔ ל ָ֣ ֶיה  וְּ חְּ ָֽ נִׁ ַרע וְּ ֶתן־ֶז  וְּ
ם׃ ָֽ  ֵתשָּ

ֵתנוּ  ם ַאְדמָּ ם ֲאַנְחנּו ּגַ מּות ְלֵעיֶניךָּ ּגַ ה נָּ ּמָּ  ?לָּ
ֵתנוּ וֹ ְקֵנה א נּו ְוֶאת ַאְדמָּ מּוַרת  תָּ ֶחםּתְ , ַהּלֶ

ִדים ְלַפְרעֹהְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְד  ֵתנּו ֲעבָּ ן ְוֵת , מָּ
ם נּו ּגַ ה  ,עַ וֹ ִלְזרֶזַרע  לָּ מָּ ֲאדָּ מּות ְוהָּ ְוִנְחֶיה ְולֹא נָּ

הלֹא  מָּ מָּ ְהֶיה ׁשְ  !ּתִ
ם   כ  יִׁ ַרֹ֨ צְּ ַמִ֤ת מִׁ ל־ַאדְּ ף ֶאת־כׇּ ֶקן יֹוֵסַּ֜ ַויִֹׁ֨

הו  ֵדֹ֔ יש ׂשָּ ָ֣ ם  אִׁ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ו מִׁ רִ֤ כְּ י־מָּ ָֽ ה כִׁ ע ֹ֔ ַפרְּ לְּ
ם  ֵ֥ק ֲעֵלֶה  ַז י־חָּ ָֽ ֶרץ כִׁ אָּ  י הָּ ֵ֥ הִׁ ִ֑ב ַותְּ עָּ רָּ הָּ

ה׃ ע ָֽ ַפרְּ  לְּ

היֹוֵסף  נָּ ל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה קָּ י , ֶאת ּכָּ ּכִ
ֵבי  ְכרּו ִמְצַרִים ּתֹוׁשְ ל מָּ דּכָּ ֵדהוּ  ֶאת ֶאחָּ י , ׂשָּ ּכִ
ב עָּ רָּ יָּה הָּ ה ֶהםלָּ  הָּ ׁשֶ ֶרץוְ , קָּ אָּ ה הָּ יֶֶּכת ִנְהְיתָּ  ׁשַ

 .ְלַפְרעֹה
יר  כא  ֵ֥ ם ֶהֱעבִׁ עָֹּ֔ ת־הָּ ֶאֹ֨ ה וְּ ֵצֵ֥ קְּ ים מִׁ ִ֑ רִׁ ֹו ֶלעָּ ת  א 

הו׃ ֵצָֽ ַעד־קָּ ם וְּ יִׁ ַר  צְּ בול־מִׁ  גְּ
ֵדי  ם ֶהֱעִביר הּוא  – ְלַהְמִחיׁש זֹאתּכְ עָּ ֶאת הָּ

ִריםלְ  בּול ִמְצַרִים ְוַעד גְּ  ִמְקֵצה ,ֲאֵחרֹות עָּ
ִני ֵ ֶצה ַהׁשּ  .ַהּקָּ

ק  כב  ֩ ח ֹ֨ י ִ֑ה כִׁ נָּ א קָּ ֲהנִׁ ים ל ָ֣ ת ַהכ  ַמֵ֥ ק ַאדְּ ַרִ֛
ים ֵמֵאָ֣ת  ַּ֜ ֲהנִׁ ם  ַלכ  קָּ ו ֶאת־ח  לִ֤ כְּ ָֽ אָּ ה וְּ ע   ַפרְּ

ו  ר  כְּ א מָּ ן ל ֵ֥ ה ַעל־ֵכִּ֕ ע ֹ֔ ֶהם  ַפרְּ ַתִ֤ן לָּ ר נָּ ֲאֶשֹ֨
ם׃ ָֽ תָּ מָּ  ֶאת־ַאדְּ

ִר ַאְדַמת ַהכְּ  ֶאתַרק  המָּ נָּ י , ים לֹא קָּ ה ּכִ ְיתָּ הָּ
ִר כְּ לַ  הִקְצּבָּ  ְרעֹהִמ  יםמָּ ְכלּו ֶאת ֵהם וְ , ּפַ אָּ

ֶהם ה ִקְצּבָּ הַ  ּלָּ ְרעֹה שֶׁ ׁשֶ ֶהםּפַ ַתן לָּ ֵכן לֹא לָּ , נָּ
ם תָּ ְכרּו ֶאת ַאְדמָּ  .מָּ

ֶכֵ֥ם  כג  י ֶאתְּ יתִׁ ֹ֨ נִׁ ֩ קָּ ם ֵהן עָֹּ֔ ַוי ִ֤אֶמר יֹוֵסף  ֶאל־הָּ
ֶכָ֣ם  א־לָּ ה ֵהָֽ ע ִ֑ ַפרְּ ֶכ ם לְּ ַמתְּ ֶאת־ַאדְּ ַהיִֹ֛ום וְּ

ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ם ֶאת־הָּ ֶת  ַרעְּ ַרע וזְּ  ֶזֹ֔

ַמריֹוֵסף  ם אָּ עָּ ִניִתי  ֲהֵרי :לָּ ֶאְתֶכם ְוֶאת ַהיֹּום קָּ
ֶכם ֶזַרע וְ  ִהּנֵה, ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹה ֶאת  וּ עְזְר ִת לָּ

ה מָּ ֲאדָּ  .הָּ
ה  כד  ע ִ֑ ַפרְּ ית לְּ ישִׁ  ם ֲחמִׁ ַתֶתֵ֥ ת ונְּ בוא ֹ֔ יָּה  ַבתְּ הָּ ְך ִיְהֶיהוְּ ִביאוּ  ְוכָּ ּתָּ ִציר ׁשֶ ּקָּ ית  :ּבַ נוּ ֲחִמיׁשִ ּתְ  ּתִ
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ה  ֶד  ַרע ַהשָּ ֶזֹ֨ ֶכם֩ לְּ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ת יִׁ ד ֶ֡ ַבָ֣ע ַהיָּ ַארְּ וְּ
ל ֶלֱאכ ֵ֥ ֵתיֶכ ם וְּ בָּ ר בְּ ַלֲאֶשֵ֥ ֶכִ֛ם וְּ לְּ כְּ אׇּ לְּ  וָֽ

ם׃ ֶכָֽ ַטפְּ  לְּ

עַ  ִקים תְלַפְרעֹה ְוַאְרּבַ ֶכם ְלֶזַרע  ַהֲחלָּ ִיְהֶיה לָּ
ֶדה ָּ ים ֶכל ֲעבּוְרֶכםוֹ ּוְלא ַלׂשּ ׁשִ ֲאנָּ יֶכםשֶׁ  ְולָּ ּתֵ בָּ , ּבְ

 .ַיְלֵדיֶכם ּוְלַהֲאִכיל ֶאת
ו  כה מפטיר ר  י ַוי אמְּ ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאד  ֵעיֵנ א־ֵחן  בְּ צָּ מְּ ִ֑נו נִׁ תָּ ֶהֱחיִׁ

ה׃ ע ָֽ ַפרְּ ים לְּ דִׁ  ינו ֲעבָּ ֵ֥ יִׁ הָּ  וְּ
נוּ וֹ א תָּ יֶהֱחיִ  :ְמרוּ אָּ  ֵעיֵני  !תָּ א ֵחן ּבְ ֲאדֹוִני ִנְמצָּ

ִדים ְלַפְרעֹה ְוִנְהֶיה  .ֲעבָּ
ה  כו  ֹום ַהֶזַּ֜ ק֩ ַעד־ַהיֹ֨ ח  ף לְּ ָּ֣ה יֹוֵסֶ֡ תָּ ֶָׂ֣שם א  ַויָּ

ם  יִׁ ַרִ֛ צְּ ת מִׁ ַמֵ֥ ק ַעל־ַאדְּ ֶמש ַרִ֞ ה ַלח ִ֑ ע   ַפרְּ לְּ
ה  תָּ  יְּ א הָּ ם ל ֵ֥ ֹ֔ ַבדָּ ים  לְּ ֲהנִׁ ַמִ֤ת ַהכ ָֽ ַאדְּ

ה׃ ע ָֽ ַפרְּ  לְּ

ַבע יֹוֵסף  ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ַעל  ֶאת ֶזה ְלחֹוקקָּ
נּ  –ַאְדַמת ִמְצַרִים  ית ְלַפְרעֹה ְתִניםוֹ ׁשֶ , ֲחִמיׁשִ
ִר ַרק ַאְדַמת הַ  מָּ ְלַבד יםּכְ ה  ּבִ ְיתָּ יֶֶּכתלֹא הָּ  ׁשַ

 .ְלַפְרעֹה
ֶשן  כז  ִ֑ ֶאֶָ֣רץ ג  ם בְּ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ ֵאִ֛ל בְּ רָּ ׂשְּ ַוֵי ֶשב יִׁ

ד׃ א ָֽ ו מְּ ב  רְּ ו ַויִׁ רֵ֥ פְּ ּה ַויִׁ ֲחזָ֣ו בָֹּ֔  ַוֵיאָּ
ֶאֶרץ גּ  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ בּו ּבְ ְ ֵאל ִהְתַיׁשּ רָּ ןוֹ ִיׂשְ , ׁשֶ

ֶרץזּו חְ אֶ נֶ ֵהם  אָּ  .ְמאֹוד ּבוּ הֹוִלידּו ְוִהְתַר וְ  ּבָּ



 ויחיפרשת 

 025  

י   חִׁ ת ַויְּ ש   ר  ת יֹוֵסף פ   ע  ב   ש ְּ  ה 

ה  כח  ֵר  ע ֶעׂשְּ ַבֵ֥ ם שְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ב  בְּ י ַיֲָֽעק  ִ֤ חִׁ ַויְּ
יו ֶשַָ֣בע  ָ֣י ַחיָֹּ֔ ֵנ ב  שְּ י־ַיֲעק  ֵמָֽ י יְּ ִ֤ הִׁ ִ֑ה ַויְּ נָּ שָּ

ָֽה׃ נָּ ת שָּ ַא  ים ומְּ ֵ֥ עִׁ בָּ ַארְּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ  שָּ

הַחי ַיֲעקֹב  נָּ ֵרה ׁשָּ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ ְיֵמי , ּבְ
נֹות –ַיֲעקֹב  יוּ ַחיָּּיו  ׁשְ ַבע הָּ ִעים ְוׁשֶ ה ַאְרּבָּ  ֵמאָּ
ה נָּ  .ׁשָּ

ָ֣א כט  רָּ קְּ מות  ַויִׁ ֮ לָּ ֵאל רָּ ׂשְּ י־יִׁ ֵמָֽ ו יְּ בָ֣ רְּ קְּ ׀  ַויִׁ
י  ִ֤אתִׁ צָּ א מָּ ם־נָֹּ֨ ף ַוי ִ֤אֶמר לֹו  אִׁ יֹוֵס  נָֹ֣ו לְּ בְּ לִׁ

 ֵ֥ ים־נָּ ָֽ יך ׂשִׁ ֵעיֶנֹ֔ י ֵחן  בְּ ִ֑ ֵרכִׁ ך  ַתַָ֣חת יְּ א יָּדְּ
ֵ֥א  ת ַאל־נָּ י  ֶחֶָ֣סד ֶוֱאֶמֹ֔ דִׁ מָּ יתָּ עִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ י בְּ נִׁ ֵר  בְּ קְּ  תִׁ

ל ְיֵמי ֵאל מֹותֹו ׁשֶ רָּ ְרבוּ ִהְת  ִיׂשְ א קָּ הּוא , קָּ רָּ
ַמרוְ  ְליֹוֵסף ִלְבנוֹ  ה :לוֹ  אָּ ׁשָּ ַבּקָּ אִתי ֵחן  ,ּבְ צָּ ִאם מָּ

ֵעיֶניךָּ  ים , ּבְ הׂשִ ׁשָּ ַבּקָּ ַחת ִמ יְָּדךָּ  ֶאת ּבְ יֵרִכי לִ ּתַ
ִמְנַהג ִעים ּכְ ּבָּ ׁשְ ה ,םַלֲאדֹונָּ  ַהּנִ י ְוַתֲעׂשֶ ֶחֶסד  ִאּתִ

ה – יּתִ ִמ אֲ  ׁשָּ ַבּקָּ  .ִמְצַרִיםי בְּ אֹוִת  רְקּבוֹ ַאל ּתִ  ,ּבְ
ם  ל  יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ י  מִׁ נִׁ אַתֹ֨ ׂשָּ י ונְּ ַתֹ֔ ם־ֲאב  י  עִׁ תִׁ ַכבְּ ָֽ שָּ וְּ

ר  ִ֑ם ַוי אַמִּ֕ תָּ רָּ ב  קְּ י בִׁ נִׁ ַת  ַברְּ ה וקְּ י ֶאֱעֶׂשֵ֥ כִׁ  נ  אָּ
ך׃ ֶרָֽ בָּ דְּ  כִׁ

ב ּכַ מֹוִתי ֶאׁשְ ח אֹוִתיוְ , ַתיוֹ ִעם ֲאב ּבְ  ִתּקַ
ְצַרִים  ִק  ְוִתְקּבֹור אֹוִתיִמּמִ ַמר לוֹ  .םיהֶ ֵר בְ ּבְ  :אָּ

ה  ֲאִני ְתךָּ ֶאֱעׂשֶ ׁשָּ ּקָּ  .ֶאת ּבַ
חו  לא  ַתֵ֥ שְּ ֹו ַויִׁ ע לִ֑ ַב  שָּ י ַויִׁ ה  לִֹׁ֔ עָּ בְּ ָֽ שָּ אֶמר הִׁ ַוי  

ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ה׃ פיִׁ ָֽ טָּ אש ַהמִׁ  ַעל־ר ֵ֥

ַמר לוֹ  ַבע :אָּ ָּ ֵאל וְ , ע לוֹ בַּ שְׁ הּוא נִ וְ  !ִלי ִהׁשּ רָּ ִיׂשְ
ֲחוָּ  ּתַ ה הִהׁשְ ּטָּ  .ַעל רֹאׁש ַהּמִ

ת   ]*[ * ש   ר  ה פ   ֶ ש   נ  ם ו מְּ יִׁ ר  ת ֶאפְּ כ   רְּ  ב ִׁ

ֶלה ַוי ָ֣אֶמר  א מח ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ֲחֵרי  ַהדְּ י ַאָֽ הִׁ  ַויְּ
ֵנֵ֥ה  ף הִׁ יֹוֵסֹ֔ ִ֤י לְּ ֵנ ח ֶאת־שְּ ַקִ֞ ֶלִ֑ה ַויִׁ יך ח  בִׁ  אָּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ ֶאת־ֶאפְּ ה וְּ ַנֶש  ֹו ֶאת־מְּ מֹ֔ יו  עִׁ נָּ  בָּ

ה  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ְמרוּ ַאֲחֵרי ַהּדְ ִביךָּ  :ְליֹוֵסף אָּ ִהּנֵה אָּ
ֵני ּבָּ הּוא לָּ  .ֶלהוֹ ח יו ַקח ֶאת ׁשְ ה  ִאּתוֹ נָּ ֶ ֶאת ְמַנׁשּ

 .ִיםְוֶאת ֶאְפַר 
ב  ב  ַיֲעק ֹ֔ ָ֣ד לְּ ָ֣א ַוַיֵג ף בָּ ךֵ֥ יֹוֵס  נְּ ִ֛ה בִׁ ֵנ אֶמר הִׁ ַוי ִּ֕

ל ַוֵי ֶשב ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַחֵזק  יִׁ תְּ ה׃ ֵאֶלִ֑יך ַויִׁ ָֽ טָּ  ַעל־ַהמִׁ

ְמ וְ , ְלַיֲעקֹב וּ רִספְּ  א  :וּ ראָּ ְנךָּ יֹוֵסף ּבָּ ִהּנֵה ּבִ
ֵאל , ֵאֶליךָּ  רָּ ֵ יַ ִהְת וְ ִהְתַחזֵּק ִיׂשְ הׁשּ ּטָּ  .ב ַעל ַהּמִ

ב   ג  י ַוי ִ֤אֶמר ַיֲָֽעק  ל ַשַדִ֛ ף ֵאֵ֥ ֶאל־יֹוֵסֹ֔
ֶרְך  בָּ  ִַ֑ען ַויְּ נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ וז בְּ ל  י בְּ ה־ֵאַלֵ֥ ָֽ אָּ רְּ נִׁ

י׃ ָֽ תִׁ  א 

ַמרַיֲעקֹב  י -ֵאל :יֹוֵסףלְ  אָּ ּדַ הׁשַ ּלָּ ֵאַלי  ִהְתּגַ
ֶאֶרץ  לּוז ּבְ ַנַעןּבְ  .אֹוִתי ּוֵבֵרךְ  ּכְ

ך  ד *]*[ יתִֹׁ֔ בִׁ רְּ הִׁ ך  וְּ רְּ ִ֤י ַמפְּ נִׁ נְּ י הִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֵאַל 
אָּ ֶרץ  י ֶאת־הָּ ַתתִַּׁ֜ נָֹּ֨ ים וְּ ִ֑ ַהָ֣ל ַעמִׁ קְּ יך לִׁ ַתתִׁ  ונְּ

ם׃ ָֽ ַזֵ֥ת עֹולָּ יך ֲאח  ֲעךֵ֥ ַאֲחֶר  ַזרְּ  ַהז ִ֛את לְּ

ַמרוְ  ן ְלךָּ  :ילִ  אָּ ִנים ֶאּתֵ ה  ּבָּ ֶאיךָּ ְוַאְרּבֶ  ֶאת ֶצֱאצָּ
ךָּ  ה ִמּמְ ים ֲחבּוַרת ְוֶאֱעׂשֶ ן, ַעּמִ ֶרץ  ְוֶאּתֵ אָּ ֶאת הָּ

ֶאיךָּ ַהזֹּאת לְ  ָּּהַאֲחֶריךָּ  ֶצֱאצָּ םלְ  ַלֲאֻחז  .עֹולָּ
נֶ֩  ה  ֵנָֽי־בָּ ה שְּ ַעתֶָּ֡ ֶאֶָ֣רץ וְּ ךַּ֜ בְּ ים לְּ ֹ֨ דִׁ יך֩ ַהנֹולָּ

י־ֵהִ֑ם  ה לִׁ מָּ יְּ ַר  צְּ י ֵאֶלִ֛יך מִׁ ֵ֥ אִׁ ם ַעד־ב  יִׁ ַר  צְּ מִׁ
ֹון  ע  מְּ שִׁ ן וְּ אוֵבֵ֥ רְּ ה כִׁ ַנֶשֹ֔ ם  ומְּ יִׁ ַרֹ֨ ֶאפְּ

י׃ ָֽ יו־לִׁ הְּ ָֽ  יִׁ

יו ֵני ּבָּ  ,ְוַעְכׁשָּ ּנֹוְלדוּ ֶניךָּ ׁשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ׁשֶ ְלךָּ ּבְ
אִתי ִלְפֵני ּבָּ ִביםֵאֶליךָּ  ׁשֶ ֵהם ִלי  ְלִמְצַרִים ֶנְחׁשָּ
ַני בָּ ה , ּכְ ֶ ֵני ִיְהיוּ ֶאְפַרִים ּוְמַנׁשּ ִטים ׁשְ בָּ ְוִייְרׁשּו  ׁשְ
מֹו  ְמעֹוןּכְ  .ְראּוֵבן ְוׁשִ

ךָ֣  ו  ם לְּ תָּ ַאֲחֵריֶה  ךִ֛ ֲאֶשר־הֹוַלֵ֥דְּ תְּ ומֹוַלדְּ
יִ֑ו ַעָ֣ל  הְּ ם׃יִׁ ָֽ תָּ ַנֲחלָּ ו בְּ א  רְּ קָּ  ֵש ם ֲאֵחיֶהִ֛ם יִׁ

ִדים לָּ ךָּ ִיְהיּו ַאֲחֵריֶהם  ּתֹוִלידשֶׁ  ְוַהיְּ ּלְ ִנים ׁשֶ בָּ – ּכְ
ל ֵהם  ה ִמּתֹוְך ַהֵחֶלק ׁשֶ לּו ַנֲחלָּ  .ֲאֵחיֶהםְיַקּבְ

ָ֣י ז  ן  ַוֲאנִׁ ַפדָּ  י מִׁ ָ֣ אִׁ ב  ה֩ מֵ֩ ׀ בְּ ל תָּ ֵחַּ֜ י רָּ ַלֹ֨ עָּ
ֶרץ  ַרת־ֶא  בְּ ֹוד כִׁ עֵ֥ ֶרְך בְּ ַען  ַבֶדֹ֔ ַנֹ֨ ֶאִֶ֤רץ כְּ בְּ
ֶדֶָ֣רְך  ם  בְּ הָּ שָּ ֶרִ֤ בְּ ֶאקְּ ה וָּ ִ֑תָּ רָּ א ֶאפְּ ב ָ֣ לָּ

אִתיַוֲאִני  ּבָּ ׁשֶ ן ּכְ ּדָּ ֵחל  ,ִמּפַ ה רָּ  ְלַצֲעִריֵמתָּ
ֶרךְ  ּדֶ ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ שֶׁ  ,ּבְ ה עֹוד ּכְ ְיתָּ ההָּ ֶרְך ֲאֻרּכָּ  ּדֶ

יעַ  ת ְלַהּגִ ֵכן ,ְלֶאְפרָּ יקָּ  לָּ ם בַּ  הּ אֹותָּ  ַבְרּתִ ֶרְך ּדֶ ׁשָּ
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ֶחם׃ ָֽ ית לָּ וא ֵבֵ֥ ת הִׁ  ֹ֔ רָּ ת לְ  ֶאפְּ ית לֶ  ִהיא –ֶאְפרָּ  .ֶחםּבֵ
ָ֣י יֹוֵסִ֑ף ַוי  אֶמר  ח  ֵנ ל ֶאת־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ א יִׁ ֵַֽ֥רְּ ַוַי

ֶלה׃ י־ֵאָֽ  מִׁ

ֵאל  רָּ ה ִיׂשְ אָּ ֵני יֹוֵסףרָּ ַמר, ֶאת ּבְ ה: ְואָּ  ?ִמי ֵאּלֶ

ם  ט  ָ֣י ֵהֹ֔ ַנ יו בָּ בִֹׁ֔ ַוי ִ֤אֶמר יֹוֵסף  ֶאל־אָּ
ר  ִ֑ה ַוי אַמִּ֕ ֶז ים בָּ י ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ ַָֽתן־לִׁ ֲאֶשר־נָּ

ם׃ ֵכָֽ רְּ י ַוֲאבָּ ֵ֥א ֵאַל  ֶחם־נָּ ָֽ  קָּ

ַמר  ִביולְ יֹוֵסף אָּ ה :אָּ ַני  ֵאּלֶ ַתן ִלי ֱאלִֹהים שֶׁ ּבָּ נָּ
ִמְצַרִים אן ּבְ ַמר ,ּכָּ ם ֵאַלי  ֲהֵבא :לוֹ  אָּ אֹותָּ

ה ׁשָּ ַבּקָּ ֵרְך אֹותָּ  ּבְ  .םַוֲאבָּ
א יוַכ ל  י  שני ֶקן ל ֵ֥ ז ֹ֔ ו מִׁ דָ֣ בְּ ֵאל  כָּ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵעיֵנ וְּ

ם  ֶה  ק לָּ ַשֵ֥ יו ַויִׁ ם  ֵאלָֹּ֔ תָּ ִ֤ש א  ֹות ַוַיֵג אִ֑ רְּ לִׁ
ם׃ ֶהָֽ ק לָּ ַחֵבֵ֥  ַויְּ

ֵאל  רָּ ה ֶנְחְלׁשוּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ יָּה לֹא הּוא וְ  ֵמרֹוב ִזְקנָּ הָּ
ישׁ הּוא , ֵהיֵטבִלְראֹות  לוֹ יָּכ ם  ִהּגִ יו אֹותָּ ֵאלָּ
ק הּוא וְ  ֵ ק ְוחִ ִנׁשּ םּבֵ  .אֹותָּ

א  יא  ֶנ יך ל ָ֣ ה פָּ א ֵ֥ ף רְּ ֵאל  ֶאל־יֹוֵסֹ֔ רָּ ׂשְּ ַוי ִ֤אֶמר יִׁ
ים ַגֵ֥ם  י ֱאֹלהִׁ  ִ֛ תִׁ ה א  ֵ֥ אָּ ה ֶהרְּ ֵנֹ֨ הִׁ י וְּ תִׁ ִ֑לְּ לָּ פִׁ

ך׃ ֶעָֽ  ֶאת־ַזרְּ

ֵאל  רָּ ַמרִיׂשְ י ְלַעְצִמי לֹא  :יֹוֵסףלְ  אָּ ַאְרּתִ ּתֵ
ה ֶאְזּכֶ ֶניךָּ ִלְראֹות ֶאת  ׁשֶ ה , ּפָּ ה ֱאלִֹהים ְוִהּנֵ ֶהְראָּ

ם ֶאת  ִלי ֶאיךָּ ּגַ  !ֶצֱאצָּ
חו  יב  ַתֵ֥ שְּ ִ֑יו ַויִׁ כָּ רְּ ָ֣ם בִׁ ם ֵמעִׁ תָּ  א יֹוֵסִ֛ף א  ַויֹוֵצֵ֥

ה׃ צָּ רְּ ָֽ יו אָּ ַאפָּ   לְּ

ם  דיִר וֹ היֹוֵסף  יוִמ אֹותָּ ְרּכָּ ה, ּבִ ֲחוָּ ּתַ יו ְוִהׁשְ נָּ  ַעל ּפָּ
ֶרץהָּ  לעַ   .אָּ

ח  יג  ַקָ֣ ם ַויִׁ יִׁ ַרִ֤ ֵניֶהם  ֶאת־ֶאפְּ יֹוֵסף֮ ֶאת־שְּ
ה  ַנֶשֵ֥ ֶאת־מְּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ אל יִׁ מ ָ֣ שְּ ינֹו  מִׁ ימִׁ ָֽ בִׁ

יו׃ ָֽ ֵאִ֑ל ַוַיֵג ש ֵאלָּ רָּ ׂשְּ ין יִׁ ָ֣ ימִׁ ֹו מִׁ מ אל  ׂשְּ  בִׁ

ֵניֶהם לָּ יֹוֵסף  יִמינוֹ  –ַקח ֶאת ׁשְ  – ֶאת ֶאְפַרִים ּבִ
ֵאל רָּ ֹמאל ִיׂשְ ְ ה בִּ , ִמׂשּ ֶ ֹמאלֹו ְוֶאת ְמַנׁשּ  –ׂשְ

ֵאל רָּ ישׁ , ִמיִמין ִיׂשְ ם ְוִהּגִ יו אֹותָּ  .ֵאלָּ
ֶשת  יד  ֹו ַויָֹּ֨ ינַּ֜ מִׁ ל ֶאת־יְּ ֵאֹ֨ רָּ ׂשְּ ַלח֩ יִׁ שְּ ַויִׁ

יר  עִֹׁ֔ וא ַהצָּ הָ֣ ם  וְּ יִׁ ַרֹ֨ אש ֶאפְּ ַעל־ר ִ֤
ֵכל   ַנֶשִ֑ה ׂשִׁ אש מְּ ֹו ַעל־ר ָ֣ מ אל  ֶאת־ׂשְּ וְּ

ֹור׃ כָֽ ה ַהבְּ ַנֶש  י מְּ ֵ֥ יו כִׁ ֹ֔  ֶאת־יָּדָּ

ֵאל  רָּ יטִיׂשְ ַעל רֹאׁש  םׂשָּ וְ  ְיִמינוֹ  ַיד ֶאת הֹוׁשִ
ִעיר –ֶאְפַרִים  ֹמאלֹו ַעל רֹאׁש , ְוהּוא ַהּצָּ ְוֶאת ׂשְ
ה ֶ י ֶהֱחִליףהּוא , ְמַנׁשּ יו ּכִ ה ֶאת יָּדָּ ֶ ַנׁשּ ּמְ  יַָּדע ׁשֶ

כֹור ְויֹוֵסף   .ִליִמינוֹ  ַיֲעִמידוֹ ַהּבְ
ים ֲאֶשר֩  טו  ֱאֹלהִֶׁ֡ ף ַוי אַמִ֑ר הָּ ֶרְך ֶאת־יֹוֵס  ֵ֥ בָּ ַויְּ

ק  חָֹּ֔ צְּ יִׁ ָ֣ם וְּ הָּ רָּ יו  ַאבְּ נָּ פָּ ַתִ֤י לְּ ו ֲאב  כֹ֨ ַהלְּ תְּ הִׁ
י ַעד־ַהיֵֹ֥ום  י ֵמעֹודִׁ  תִֹׁ֔ ָ֣ה א  ֶע ר  ים  הָּ ֱאֹלהִׁ ָֽ הָּ

 ַהֶזָֽה׃

ַמר ְך ֶאת יֹוֵסףֵר בֵּ הּוא  ֱאלִֹהים  :ְואָּ ַתי וֹ ֲאבשֶׁ הָּ
ק  ם ְוִיְצחָּ הָּ יו ַאְברָּ כָּ ְדרָּ כּו ּבִ ֱאלִֹהים  –ִהְתַהּלְ הָּ

ְנִהיגשֶׁ  עּוַריִתי וֹ א ּמַ  ,ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ִמּנְ

י מִׁ  טז  תִַּׁ֜ ל א  ֵאֹ֨ ְך֩ ַהג  אָּ ל־ַהַמלְּ ֵרְך֮ כׇּ בָּ ע יְּ רָּ 
ם  ֵשֵ֥ י וְּ מִֹׁ֔ ֶהם  שְּ א בָּ ֵרִ֤ קָּ יִׁ ים  וְּ רִׁ עָּ ֶאת־ַהנְּ
ב  ר   גֵ֥ו לָּ דְּ יִׁ ִ֑ק וְּ חָּ צְּ יִׁ ָ֣ם וְּ הָּ רָּ י ַאבְּ ַת  ֲאב 

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶרב הָּ ֶקֵ֥  בְּ

ַלח ֶאת ְך  ִיׁשְ ְלאָּ עאֹוִתי ֵאל וֹ גּ שֶׁ ַהּמַ ל רָּ , ִמּכָּ
ֵרךְ יְּ שֶׁ  ִרים בָּ עָּ ירוּ , ֶאת ַהּנְ יְַּזּכִ ם ֶאת  ּוְכׁשֶ ִיחּוסָּ

ירּו ֶאת ִמי וְ  ַיְזּכִ ם ֲאבֶאת ׁשְ ם וֹ ׁשֵ הָּ ַתי ַאְברָּ
ק תֹוךְ ֵהם וְ  ,ְוִיְצחָּ ֶרץ יֹוִלידּו ְוִיְתַרּבּו ּבְ אָּ  .הָּ

ף   יז שלישי א יֹוֵס  ַָּ֣֧רְּ יַוַי ָֽ ֹו כִׁ ינִ֛ מִׁ יו ַיד־יְּ בִׁ  ית אָּ ־יָּשִֹׁ֨
ְך  מ ָ֣ תְּ ִ֑יו ַויִׁ ֵעינָּ ַַָּ֣֧רע בְּ ם ַוֵי יִׁ ַר  אש ֶאפְּ ַעל־ר ֵ֥
ִּ֛ה ֵמַעֵ֥ל  תָּ יר א  ֵ֥ סִׁ הָּ יו לְּ בִׁ  ַיד־אָּ

ה׃ ַנֶשָֽ אש מְּ ם ַעל־ר ֵ֥ יִׁ ַר   ר אש־ֶאפְּ

ה יֹוֵסף  אָּ ִביורָּ אָּ ם ֶאת  ׁשֶ ד ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש יַ ׂשָּ
ה לֹו ְוֶזה  ֶאְפַרִים ַמךְ , טֹוב לֹאִנְראָּ ַיד הּוא ּתָּ  ּבְ
ִביו  ֵדי אָּ ִסיר ּכְ ּה ְלהָּ ל רֹאשׁ הָּ ֵמַעל אֹותָּ  ׁשֶ
הּ ֶאְפַרִים  ים אֹותָּ ׂשִ ל רֹאשׁ הָּ ַעל  ְולָּ ה ׁשֶ ֶ  .ְמַנׁשּ

י  יח  ִ֑ בִׁ יו ל א־ֵכָ֣ן אָּ בִׁ  ַוי  אֶמר יֹוֵסִ֛ף ֶאל־אָּ
ֹו׃ ך  ַעל־ר אשָֽ ינְּ מִׁ ים יְּ ֵ֥ ר ׂשִׁ כ ֹ֔ ָ֣ה ַהבְּ י־ֶז  כִׁ

ַמריֹוֵסף  ִביולְ  אָּ ךְ לֹא  :אָּ ִבי ּכָּ א, אָּ ֶזה  ֶאּלָּ
כ ים, רוֹ ַהּבְ  .ְיִמיְנךָּ ַעל רֹאׁשוֹ  ֶאת ׂשִ

י  יט  תִׁ עְּ ַדֹ֔ י  יָּ נִׁ י בְּ ָֽ תִׁ עְּ ַדִ֤ אֶמר  יָּ יו ַוי ֹ֨ בִׁ  ֵאָ֣ן אָּ מָּ ִביוַויְּ ַמר ֵסֵרב אָּ י בְּ  :ְואָּ ייַָּדְעּתִ ם הּוא , ִני יַָּדְעּתִ ּגַ
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ִ֑ל  דָּ גְּ וא יִׁ ַגם־הָ֣ עָּ ם וְּ ֶיה־לְּ הְּ ָֽ וא יִׁ ַגם־הֵ֥
ֹו  ע  ַזרְּ נו וְּ ֶמֹ֔ ַדָ֣ל מִׁ גְּ ן  יִׁ ט  יו ַהקָּ ִ֤ חִׁ ם אָּ אולָּ  וְּ

ם׃ ָֽ א־ַהגֹויִׁ ל ָֽ ֶיֵ֥ה מְּ הְּ  יִׁ

ל ם ְוַגם הּוא ִיְגּדָּ ל, ִיְהֶיה ְלעָּ טָּ  ֲאבָּ ִחיו ַהּקָּ ן אָּ
ל  ּנוּ יֹוֵתר ִיְגּדַ יווְ , ִמּמֶ אָּ ים כְּ  וּ ִיְהי ֶצֱאצָּ ים ַרּבִ ַעּמִ

ֵלִמים  .ׁשְ
רְּ   כ  בָֹּ֨ ך  ַויְּ ם ַביָֹ֣ום ַההוא֮ ֵלאמֹור  בְּ ְך ֵכַּ֜ ֵרִ֤ בָּ יְּ

ם  יִׁ ַר  ֶאפְּ ים כְּ ךָ֣ ֱאֹלהִֹׁ֔ מְּ ָֽ ׂשִׁ ר יְּ ֵאל  ֵלאמ ֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
ה׃ ַנֶשָֽ ֵנֵ֥י מְּ פְּ ם לִׁ יִׁ ַר  ֵֶׂ֥שם ֶאת־ֶאפְּ ַנֶשִ֑ה ַויָּ מְּ כִׁ  וְּ

ם ֵרְך אֹותָּ יֹּום ַההּוא  הּוא ּבֵ ַמרּבַ  ֶאְתֶכם :ְואָּ
ה דּוְגמָּ ֵאל ּכְ רָּ ה ִיְקחּו ִיׂשְ כָּ  :ְויֹאְמרוּ , ִלְברָּ

ה אוֹ ֱאלִֹהים  המֹו כְ ֶאְפַרִים וּ מֹו כְּ  ְתךָּ ַיֲעׂשֶ ֶ , ְמַנׁשּ
ירְוהּוא  ה ִהְזּכִ ֶ  .ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנׁשּ

י ֵמִ֑ת  כא  כִׁ  נ  ֵנֵ֥ה אָּ ף הִׁ ֵאל  ֶאל־יֹוֵסֹ֔ רָּ ׂשְּ ַוי ִ֤אֶמר יִׁ
ם  ֶכֹ֔ ָ֣יב ֶאתְּ ֵהשִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ מָּ ים  עִׁ ִ֤ה ֱאֹלהִׁ יָּ הָּ וְּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ ֶרץ ֲאב   ֶאל־ֶא 

ֵאל  רָּ ַמרִיׂשְ  ,מּותעֹוֵמד לָּ ֲאִני ִהּנֵה  :יֹוֵסףלְ  אָּ
ֶאֶרץ לְ  ֶאְתֶכם ְוַיֲחִזירֶכם ּתְ ִא ִיְהֶיה ֱאלִֹהים וֶ 

 .ֵתיֶכםוֹ ֲאב
ד ַעל־ַאֶחִ֑יך ֲאֶשִ֤ר כב  ֶכֵ֥ם ַאַח  ךִ֛ שְּ י לְּ ָֽ י נַָּת תִׁ ִ֞  ַוֲאנִׁ

י ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ָ֣ד הָּ ַי י  מִׁ תִׁ חְּ ַקֹ֨ י׃ פ לָּ ָֽ תִׁ ַקשְּ י ובְּ בִׁ  ַחרְּ  בְּ

י ְלךָּ  ַתּתִ , ַאֶחיךָּ ִמלְּ  יֹוֵתרד ֶאחָּ  ֵחֶלקַוֲאִני נָּ
ה ֲחלָּ ּנַ חשֶׁ  ּבַ ֱאמ ֶאּקַ יוֹ ִמיַּד הָּ ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ  .ִרי ּבְ

 
  רביעי

ת   ש   ר  ים פ   טִׁ ב  ְּ ש   כֹות ה  רְּ  ב ִׁ

פו   א מט סְּ ָֽ אֶמר ֵהאָּ ִ֑יו ַוי   נָּ ב ֶאל־בָּ א ַיֲעק   ֵ֥ רָּ קְּ ַויִׁ
ֶכ ם  א ֶאתְּ ֵ֥ רָּ קְּ ם ֵאִ֛ת ֲאֶשר־יִׁ ֶכֹ֔ ה לָּ ָ֣ידָּ ַאגִׁ וְּ

ים׃ ָֽ מִׁ ית ַהיָּ ֵ֥ ַאֲחרִׁ  בְּ

א ַיֲעקֹב  רָּ יו לְ קָּ נָּ ַמרבָּ ס :ְואָּ ּנְ ֶכם ִהְתּכַ ר לָּ ּו ַוֲאַסּפֵ
ֶ  ַמה תאֶ  ֶכם ְקֶרהיִּ ׁשּ ַאֲחִרית ַהיִָּּמים לָּ  .ּבְ

ו  ב  ע  מְּ שִׁ ב וְּ ָ֣י ַיֲעק ִ֑ ֵנ ו בְּ ע  מְּ שִׁ ו וְּ צֵ֥ בְּ קָּ הִׁ
ם׃ יֶכָֽ ל ֲאבִׁ ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ  ֶאל־יִׁ

סּו  ּנְ ֵני ִהְתּכַ ְמעּו ּבְ ְמעּו אֶ , ַיֲעקֹבְוׁשִ ֵאל  תׁשִ רָּ ִיׂשְ
 .ֲאִביֶכם

ִ֑י  ג  ָ֣ית אֹונִׁ ֵראשִׁ י וְּ חִׁ  ה כ  תָּ י ַאֹ֔ רִׁ כ ָ֣ אוֵבן  בְּ רְּ
ז׃ ָֽ ֶיֵֶ֥תר עָּ ת וְּ ֵא   ֶיֵֶ֥תר ׂשְּ

ה ְראּוֵבן  כַאּתָּ ה ,ִריוֹ ּבְ ִראשֹון  –ִחי וֹ כּ  ַאּתָּ הָּ
ּנֹוַלד מִ  אּוי ְלךָּ , ּכֹוִחיׁשֶ יָּה רָּ ֵכן הָּ  יֹוֵתר לָּ
יאּות  .עֹוז ְויֹוֵתר ְנׂשִ

ֵבָ֣י  ד  כְּ שְּ יתָּ מִׁ לִׁ  י עָּ ֵ֥ ר כִׁ ם  ַאל־תֹוַתֹ֔ יִׁ ַפִַ֤חז ַכַמֹ֨
ה׃ פ ָֽ לָּ י עָּ ֵ֥ צועִׁ תָּ יְּ ַל לְּ ז חִׁ ֵ֥ יך אָּ ִ֑ בִׁ  אָּ

ַעתיף ְלִהְתַנֵהג בְּ ַאל ּתֹוסִ  מֹו  ַקּלּות ּדַ ּוְפִזיזּות ּכְ
ִיםהַ  מֹו , ּמַ ִליתָּ ּכְ עָּ ִביךָּ  ַעל ׁשֶ ֵבי אָּ ּכְ ז , ִמׁשְ אָּ

אתָּ  ִתיֶאת  ִטּמֵ ֶליהָּ  ִמּטָּ ֲעִליְָּּתךָּ עָּ  .ּבַ
ס  ה  מָּ  ֵלֵ֥י חָּ ים כְּ ִ֑ ֵלוִׁ י ַאחִׁ ֹון וְּ עֵ֥ מְּ שִׁ

ם׃ ֵתיֶהָֽ ֵכר   מְּ

ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ֶזה , ׁשִ ם ֶזה לָּ רּותָּ ִהְתַחּבְ
ה  .ְלֶגֶזל ְמִביאָּ

לָּ ם  ו  הָּ קְּ י בִׁ שִֹׁ֔ א ַנפְּ ב ָ֣ ם  ַאל־תָּ דָּ ס  בְּ
ם   ַאפָּ י בְּ ִ֤ י כִׁ ִ֑ דִׁ ב  יש ַאל־ֵתַחָ֣ד כְּ ֹ֔ גו אִׁ ָ֣רְּ הָּ

ֹור׃ רו־שָֽ קְּ נָּ ם עִׁ צ  רְּ  ובִׁ

ף אֶ  לֹא ּתֵ ּתַ ִהְתַיֲעֻציֹּוֵתיֶהםׁשְ  ְכבֹוִדי לֹאוּ , ּבְ
ל ִלְהיֹות ּפַ םבְּ  יּוׁשְ תָּ י , ֶחְברָּ ם ֵהםבְּ ּכִ ְרגּו  ַכֲעסָּ הָּ

ְקרוּ  ֵהם ְמרּוִצים םְהיֹותָּ ּובִ ִאיׁש  ה ִעיר עָּ  .חֹומָּ
ז  ז  י עָֹּ֔ ָ֣ ם  כִׁ ור ַאפָּ רִ֤ ה אָּ ִ֑תָּ שָּ י קָּ ָ֣ ם כִׁ תָּ  רָּ ֶעבְּ וְּ

ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ ם בְּ יֵצ  ב ַוֲאפִׁ ַיֲעק ֹ֔ ם בְּ ֵקָ֣  ֲאַחלְּ

ם כַּ  זֲעסָּ י הּוא עָּ רּור ּכִ לרֹוְגזָּם וְ , אָּ י  ְמקּוּלָּ הּוא ּכִ
ה ׁשֶ ְבֵטי ַיֲעקֹבאֹותָּ  קֲאַחלֵּ , קָּ ין ׁשִ ַוֲאַפזֵּר  ם ּבֵ

ין  ם ּבֵ ֵאל ַנֲחלֹותאֹותָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ֶרף  ח  ע ָ֣ ך  בְּ יך יָּדְּ וך ַאֶחֹ֔ ה  יֹודָ֣ ה ַאתָּ הודָּ  יְּ

יך׃ ָֽ בִׁ ֵנֵ֥י אָּ ך  בְּ ו לְּ ַתֲחוֵ֥ שְּ ֶבִ֑יך יִׁ יְּ  א 

ה ה ,ְיהּודָּ ךָּ ַאֶחיךָּ  יֹודוּ  – ַאּתָּ ּלְ ְראּויָּה  ׁשֶ
ְלכּות היְָּדךָּ  ,ַהּמַ ע ַמּכָּ , ּבֹוְרִחיםשֶׁ ְיֶביךָּ וֹ ֶרף אוֹ ּבְ

ִביךָּ  ֵני אָּ ֲחוּו ְלךָּ ּבְ ּתַ  .ִיׁשְ
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ִ֑יתָּ  ט  לִׁ ָ֣י עָּ נִׁ ֶרף בְּ ֶט  ה מִׁ ֹ֔ הודָּ ֵיה  יְּ גִ֤ור ַארְּ
נו׃ יֶמָֽ קִׁ י יְּ ֵ֥ יא מִׁ בִׁ  לָּ ִ֛ה וכְּ ֵי ַארְּ ַב ץ כְּ ע רָּ ַרֹ֨  כָּ

ה ה עֹוֶלה ,ְיהּודָּ ַאּתָּ ׁשֶ ְטרֹוף ּכְ ה  ֶטֶרף ִמּלִ ַאּתָּ
מוֹ  ִני ,ּגּור ַאְרֵיה ּכְ ַאְרֵיה ְורֹוֵבץ ּכֹוֵרעַ  ;ּבְ  ּוְכמוֹ , ּכְ

 .יָּכֹול ַלֲהִקימוֹ ִמי  – ַאְרֵיה
ֵבָ֣ין  י  ק מִׁ ֵק  ח  ה ומְּ ֹ֔ יהודָּ ָֽ ֶבט  מִׁ ור ֵשֹ֨ א־יָּסֵ֥ ל ָֽ

ת  ַהֵ֥ קְּ ֹו יִׁ ל  ה וְּ יֹלֹ֔ א שִׁ י־יָּב ָ֣ ָֽ ֵ֚ד כִׁ ִ֑יו ַע לָּ ַרגְּ
ים׃ ָֽ  ַעמִׁ

הלֹא יָּסּור  לּוכָּ ְרִביט ַהּמְ ֵדי ׁשַ ה ִמיְּ  ְיהּודָּ
חֹוֵקקְוהַ  ִמיד ּמְ יומִ  ִיְהֶיה ּתָּ אָּ ֱאצָּ  אוֹ בּתָּ שֶׁ ַעד  ,ּצֶ

ה ְלוָּ דוּ וְ  ׁשַ ְעּבְ ּתַ ם הָּ לֹו  ִיׁשְ יםּגַ  .ַעּמִ
ֹו  יא  נִ֑ ָ֣י ֲאת  נִׁ ה בְּ ֵרקָּ  ַלש  ה וְּ יר ֹ֔ ֶפן  עִׁ י ַלֶגֹ֨ ִ֤ רִׁ סְּ א 

ה׃ ים סות ָֽ ַדם־ֲענָּבִׁ  ֹו ובְּ שֹ֔ ב  ן  לְּ יִׁ ֵבִ֤ס ַבַיֹ֨  כִׁ

רהּוא  ֶפן ֶאת  קֹוׁשֵ ּלוֹ ַלּגֶ ַעִיר ׁשֶ רִני בְּ  – הָּ  קֹוׁשֵ
ֶפןֲעַנף לַ  ֶאת ֲאתֹונוֹ  יִַּין, ַהּגֶ ס ּבַ ּבֵ  ׁשוֹ וּ ְלבֶאת  ּכִ

ִבים ּוְבִמיץ ְגדוֹ  ֲענָּ ִנים  ,ֶאת ּבִ פָּ תוֹ ֵמרֹוב ּגְ ַנֲחלָּ  .ּבְ
ב׃  יב  ָֽ לָּ ם ֵמחָּ ַנ ַֽיִׁ ֶבן־שִׁ ן ולְּ ִַּ֑֧יִׁ יָּ ם מִׁ י ֵעיַנ ַֽיִׁ ֵ֥ ילִׁ לִׁ ַחכְּ

 פ
ִים  ּוַבַעל, ִיןיַ  ֵמרֹובֵעיַנִים  ֲאדֹום ּנַ נֹות ׁשִ ְלבָּ
ב ֵמרֹוב לָּ  .חָּ

ֹוף  יג  חָ֣ הוא  לְּ ן וְּ כ ִ֑ שְּ ים יִׁ ֹוף ַימִׁ  חֵ֥ ן לְּ בול ִּ֕ זְּ
ן׃ פ יד ָֽ ֹו ַעל־צִׁ ת  כָּ ַירְּ ת וְּ י ֹ֔  ֳאנִׁ

ּכֹון ן וּ ְזבּול יםִיׁשְ  ְלחֹוִפים ַיְפִליגְוהּוא , ְלחֹוף ַיּמִ
ת ּוְגבּול ,ֳאִניֹּותּבָּ   .ןוֹ ִציד ַידַעל  ִיְהֶיה וֹ ַנֲחלָּ

ץ  יד  ֵב  ִֶַּ֑֧רם ר  ר גָּ שכָּ ר ֲחמ ָ֣ שָּ ין יִׁ ֵבֵ֥
ם׃ יִׁ ָֽ תָּ פְּ שְּ מִׁ  ַהָֽ

ר  שכָּ ָּ מוֹ ִיׂשּ מֹות ֲחזָּקֹותר וֹ ֲחמ ּכְ ַעל ֲעצָּ  ,ּבַ
ה ֵבץוֹ רשֶׁ  ְלוָּ ׁשַ ין  ּבְ יוּבֵ בּולֹות ַנֲחלֹות ֶאחָּ  .ּגְ

י  טו  ָ֣ ֶרץ כִׁ אָּ  ֶאת־הָּ ֹוב וְּ י טֹ֔ ָ֣ ה  כִׁ נ חָּ א מְּ ִַּ֤֧רְּ ַוַי
י  הִׁ  ל ַויְּ ב ֹ֔ סְּ מֹו  לִׁ כְּ ִ֤ט שִׁ ה ַוֵי ִ֑מָּ ֵע נָּ

ד׃ ס ֵבָֽ ַמס־ע   לְּ

ההּוא  אָּ נוּ ֶאת  רָּ הַהּמְ ִהיא טֹובָּ ה ׁשֶ ְוֶאת , חָּ
ֶרץ  אָּ ההָּ ִהיא ְנִעימָּ ה ֶאת, ׁשֶ ְכמֹו  ְוִהּטָּ ִלְהיֹות ׁשִ
ל ןֵבד וֹ ע ְוִנְהיָּה ,ַסּבָּ מֹו  ֶנֱאמָּ  .ַמס ַחיָּּיבִמי שֶׁ ּכְ

ל׃ טז  ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵטֵ֥ בְּ ד שִׁ ַאַח  ֹו כְּ ין ַעמִ֑ ָ֣ דִׁ ן יָּ ן  דָּ  ּפֹוט יָּדּוןּדָּ מוֹ ַעּמֹו ֶאת  ְוִיׁשְ ר ּכְ אָּ ְבֵטי  ׁשְ ׁשִ
ֵאל רָּ הּוא ַלְמרֹות, ִיׂשְ ֵני ׁשֶ חֹות ִמּבְ פָּ ְ  .ַהׁשּ

ן  יז  יפ   פִׁ ֶרְך שְּ ָ֣ש ֲעֵלי־ֶדֹ֔ ן  נָּחָּ י־דָּ הִׁ יְּ
ֹו  ב  כְּ ל ר  פ ֵ֥ וס ַויִׁ ֵבי־סֹ֔ קְּ ֵשְך  עִׁ ַרח ַהנ  ֲעֵלי־א ִ֑

ֹור׃ חָֽ  אָּ

ן  מוֹ  ִיְהֶיהּדָּ ׁש  ּכְ חָּ ֶרךְ  ַעל ֵחלוֹ זּ שֶׁ נָּ שׁ , ּדֶ חָּ מֹו נָּ  ּכְ
 ְ ִבילַעל  ןוֹ ִפיפַהׁשּ ֵביוֹ נּ שֶׁ , ׁשְ ְך ִעּקְ ְכבֹו וֹ רוְ סּוס  ׁשֵ

יתחֹוַר אֲ נֹוֵפל   .ּנִ
י  יח  ֵ֥יתִׁ וִׁ ך  קִׁ תְּ ישועָּ ָֽהלִׁ הוָּ יִתי ה ׃ סיְּ ְתךָּ ִקּוִ  !'ִליׁשּועָּ
ב׃ ס יט  חמישי ֵקָֽ ֵ֥ד עָּ ג  וא יָּ ה  נו וְּ גוֶדִ֑ וד יְּ דָ֣ ד  גָּ ד גְּ ַלחּגָּ דּוד  ִיׁשְ בּגְ רָּ לֹוםוְ  ,ַלּקְ ׁשָּ  .ְלֵביתוֹ  יָּׁשּוב ּבְ
ן  כ  ֵת  וא יִׁ הֵ֥ ֹו וְּ מִ֑ ָ֣ה ַלחְּ ֵמנָּ ר שְּ ֵש  ֵמאָּ

ֶלְך׃ ס ֲעַדֵני־ֶמָֽ  ַמָֽ

ל ר  ֵמַאְרצֹו ׁשֶ ׁשֵ האָּ בּואָּ ְצַמח ּתְ ה ּתִ ֵמנָּ  ְוִהיא ,ׁשְ
ְצִמיחַ  י  ּתַ ִכיםַמֲעַדּנֵ  .ְמלָּ

ן  כא  ֵת  ִ֑ה ַהנ  חָּ ל  ָ֣ה שְּ לָּ י ַאיָּ לִׁ  תָּ ֶפר׃ ַנפְּ ָֽ ֵרי־שָּ מְּ אִׁ
 ס

ִלי  מוֹ ַנְפּתָּ ִהיר ּכְ ל מָּ ה ׁשְ הוּ ַאיָּּלָּ ר, חָּ ֵ  ּוְמַבׂשּ
חֹון ל ִנּצָּ ׂשֹורֹות טֹובֹות ׁשֶ  .ּבְ

ֹות  כב  נִּ֕ ן בָּ ִ֑יִׁ ת ֲעֵלי־עָּ רָּ  ן פ  ף ֵבֵ֥ ת  יֹוֵסֹ֔ רָּ ֵבִ֤ן פ 
ור׃ ה ֲעֵלי־שָֽ ֲעדָּ   צָּ

ן  הּואיֹוֵסף  ִדיםּבֵ ל ְילָּ מוֹ  ,ְמַגּדֵ ה ּכְ ֶפן ְנטּועָּ  ַעל ּגֶ
נֹות ,ַמְעַין ל ִמְצַרִים ַהּבָּ ֲעד ׁשֶ ה  ַעלּו צָּ ַהחֹומָּ

 .יְָּפיוֹ  ֶאת ִלְראֹות
רְּ   כג  מָּ ַֽיְּ ים׃ַוָֽ ָֽ צִׁ הו ַבֲעֵלֵ֥י חִׁ מ   טְּ ׂשְּ ַֽיִׁ בו ַוָֽ ר ִ֑ הו וָּ בוּ ְררּו ֶאת מֵ  ר   ל  ַבֲעֵליוּ , ִאּתוֹ  ַחיָּּיו ְורָּ ים ׁשֶ ִחּצִ

 .אֹותוֹ  אוּ נְ ׂשָּ  ִריב
ִ֑יו  כד  דָּ ָ֣י יָּ ֵע ר  זו זְּ פ   ֹו ַויָּ תֹ֔ ן  ַקשְּ ֵאיתָּ ּת ַוֵתִֶ֤שב בְּ ה וֹ ַקׁשְ ְזקָּ חָּ ה ּבְ חָּ ֲעדוּ  ִנְמּתְ רָּ  עֹותוֹ ְזר ַעד ׁשֶ
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ֶבן  ֶע ה ֶאֵ֥ ם ר  ֵ֥ שָּ ב מִׁ יר ַיֲעק ֹ֔ ָ֣ יֵדי  ֲאבִׁ מִׁ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

יו א לֹו וֹ כּ  ,יָּדָּ ֵדיחֹו ּבָּ ל – 'ה ִמיְּ ְנִהיג ׁשֶ  ַהּמַ
ם , ַיֲעקֹב ָּ למֵ  –ִמׁשּ ְנִהיג ׁשֶ ְבֵטי ַהּמַ ֵאל ׁשִ רָּ  .ִיׂשְ

ָ֣רְּ   כה  יבָּ ֵאִ֤ת ַשַדי  וִׁ ךָּ וְּ ֶר  זְּ ַיעְּ יך וְּ בִַּׁ֜ ל אָּ ךָּ ֵמֵאֹ֨ ֶכֹ֔
ֶבֶָ֣צת  ֹום ר  ה  ת תְּ כ ֵ֥ רְּ ל בִׁ ם  ֵמעָֹּ֔ יִׁ ַמֹ֨ ת שָּ כ ִ֤ רְּ בִׁ

ַחם׃ ָֽ רָּ ם וָּ יִׁ ַד  ת שָּ כ ֵ֥ רְּ ִַ֑חת בִׁ  תָּ

ל ֵאלהָּ מֵ  ִביךָּ  ׁשֶ ה הַ אָּ ְיתָּ  רוֹ ַיֲעז ְוהּוא ַלְתךָּ ּצָּ הָּ
י ִעם, ְלךָּ  ּדַ ִייתָּ  ׁשַ ֵרךָּ  ְוהּוא הָּ ְרכ ,אֹוְתךָּ  ְיבָּ ת וֹ ּבִ

ַמִים  רֹוִמיםׁשָּ הֹום ְבעֹותוֹ נּ שֶׁ ת וֹ כּוְברָּ  ִמּמְ  ֵמַהּתְ
ַחת ֶבֶצתוֹ רשֶׁ  ל תוֹ כרָּ בְּ , ִמּתַ ַדִים  ׁשֶ ְבעֹות וֹ נׁשָּ

ב לָּ ִדים דיֹולִ ּת שֶׁ ם ְוֶרחֶ  חָּ  .ְילָּ
רו   כו  ָֽבְּ יך גָּ בִׁ  ת אָּ כ ָ֣ רְּ י בִׁ ת הֹוַרֹ֔ כ ָ֣ רְּ ַעל־בִׁ

אש  ר ָ֣ ָּ  לְּ ין ֶיֹ֨ הְּ ָֽ ִ֑ם תִׁ ת עֹולָּ ע ָ֣ בְּ ד־ַתֲאַו ת גִׁ ַעָֽ
יו׃ פ ָֽ ֵ֥יר ֶאחָּ זִׁ ד נְּ ק   דְּ קׇּ ף ולְּ  יֹוֵסֹ֔

ְרכ ֵרְך אֹוְת וֹ ּבִ בָּ ּמְ ִביךָּ ׁשֶ  ֲחזָּקֹות יֹוֵתרךָּ ת אָּ
ְרכִמ  ְרכוּ ת הֹוַרי וֹ ּבִ ּבֵ יעֹות ֵהן ,יאֹוִת  ׁשֶ ַעד  ַמּגִ
עֹותלַ  בָּ בְּ  ּגְ ם סֹוףׁשֶ עֹולָּ  ל רֹאשׁ עַ  יָּחּולוּ ֵהן , הָּ

ל  דוֹ ְדקּקָּ הַ ל יֹוֵסף ְועַ  ר ׁשֶ ְבחָּ ין ַהּמֻ יוִמּבֵ  .ֶאחָּ
ִ֑ד  כז ששי  ֶקר י ָ֣אַכל ַע ף ַבב   ֹ֔ רָּ טְּ ֵאָ֣ב יִׁ ין  זְּ יָּמִׁ נְּ בִׁ

ל׃ ָֽ לָּ ַחֵלֵ֥ק שָּ ֶע ֶרב יְּ לָּ  וְּ

ְניִָּמין  זָּּהיֹאַכל  ּבֹוֶקרבַּ , טֹוֵרףְזֵאב הּוא ּבִ  ּבִ
ֶעֶרב ל ּובָּ לָּ ק ׁשָּ  .ְיַחּלֵ

ל־ כח  ִ֑ר כׇּ ׂשָּ ָ֣ים עָּ ֵנ ל שְּ ֵא  רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵטֵ֥ בְּ ֵאִֶ֛לה שִׁ
ז ֶּ֠  ֶָ֣רְך וְֶּּ֠ בָּ יֶהם  ַויְּ ֶהִ֤ם ֲאבִׁ ר לָּ ֶבֹ֨ את ֲאֶשר־דִׁ

ם׃ ָֽ תָּ ְך א  ֹו ֵבַרֵ֥ ת  כָּ רְּ בִׁ ר כְּ יש ֲאֶשֵ֥ ִ֛ ם אִׁ  אֹותָֹּ֔

ה  ל ֵאּלֶ ר ּכָּ ׂשָּ ֵנים עָּ ֵאלׁשְ רָּ ְבֵטי ִיׂשְ ְוֶזה ַמה , ׁשִ
ַמר אָּ ֶ ֶהם ֲאִביֶהם  ׁשּ ם ּוֵבֵרךְ לָּ ֵרְך הּוא , אֹותָּ ּבֵ

ל  דּכָּ ה לוֹ שֶׁ  הכָּ רָּ בְּ בַּ  ֶאחָּ ְתִאימָּ  .ּמַ
ָ֣ף  כט  י  ֶנֱאסָּ ם ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  ֲאנִׁ ַצָ֣ו אֹותָּ  ַויְּ

ִ֑י  תָּ י ֶאל־ֲאב  תִׁ  ו א  רֵ֥ בְּ י קִׁ ֶאל־ַעמִֹׁ֔
י׃ ָֽ תִׁ ֹון ַהחִׁ רֵ֥ ה ֶעפְּ ֵד  ׂשְּ ר בִׁ ה ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רָּ עָּ ל־ַהמְּ  ֶאֹ֨

הוְ  ם  ִצּוָּ ַמר אֹותָּ ף ֶאל  :ֶהםלָּ ְואָּ ְמקֹום ֲאִני ֶנֱאסָּ
מֹות ׁשָּ ה, יַת וֹ ֲאב ִעםִתי וֹ ִקְברּו א ,ַהּנְ רָּ עָּ ּמְ  ּבַ

ישֶׁ  ֵדה ֶעְפרֹון ַהִחּתִ ׂשְ  .ּבִ
ר  ל  ִ֛ה ֲאֶשֵ֥ ֵפלָּ ה ַהַמכְּ ֵד  ׂשְּ ר בִׁ ה ֲאֶשֹ֨ ִ֞ רָּ עָּ ַבמְּ

ה  נָֹּ֨ ִַ֑ען ֲאֶשר֩ קָּ נָּ ֶאֶָ֣רץ כְּ א בְּ ֵר  ֵני־ַממְּ ַעל־פְּ
י  תִׁ  ן ַהחִׁ ר ֵ֥ ה ֵמֵאִ֛ת ֶעפְּ ֶד  ם ֶאת־ַהשָּ הַָּּ֜ רָּ ַאבְּ

ֶבר׃ ָֽ ַזת־קָּ  ַלֲאח 

ה  רָּ עָּ ּמְ ֵדהּבַ ׂשְ ּבִ ה  ׁשֶ לָּ ְכּפֵ ּמּולַהּמַ יׁשֹורהַ  ׁשֶ  ּמִ
ל ֶאֶרץ  ׁשֶ ַנַעןַמְמֵרא ּבְ ֶדה הַ  – ּכְ ָּ הּקָּ שֶׁ ׂשּ  נָּ

ם הָּ י ַלֲאֻחזַּת וֹ ֵמֶעְפר ַאְברָּ  .ֶקֶברן ַהִחּתִ

ו  לא  רִ֞ בְּ ה קָּ ָ֣מָּ ָ֣ה שָּ רָּ ֵאת  ׂשָּ ם וְּ הָּ  רָּ ֶאת־ַאבְּ
ת  ֵא  ק וְּ חָֹּ֔ צְּ ו ֶאת־יִׁ רָ֣ בְּ ה קָּ ֵ֚מָּ ֹו שָּ תֹ֔ שְּ אִׁ

ה׃ ָֽ י ֶאת־ֵלאָּ תִׁ רְּ ַב  ה קָּ מָּ ֵ֥ שָּ ֹו וְּ תִ֑ שְּ ה אִׁ ָ֣ קָּ בְּ  רִׁ

ם וְ  םׁשָּ  הָּ ְברּו ֶאת ַאְברָּ ּתוֹ  ֶאתקָּ ה ִאׁשְ רָּ  םׁשָּ , ׂשָּ
ק וְ  ְברּו ֶאת ִיְצחָּ ּתוֹ  ֶאתקָּ ה ִאׁשְ  םְוׁשָּ , ִרְבקָּ

ה י ֶאת ֵלאָּ ַבְרּתִ  .קָּ
ת  לב  ֹו ֵמֵאֵ֥ ה ֲאֶשר־ב  ֵ֥ רָּ עָּ ַהמְּ ה וְּ ֶדִ֛ ֵנ ה ַהשָּ קְּ מִׁ

ת׃ ֵני־ֵחָֽ  בְּ

ה  ִקְנַין רָּ עָּ ֶדה ְוַהּמְ ָּ ה ּבֹו שֶׁ ַהׂשּ ְיתָּ ֵני הָּ ֵמֵאת ּבְ
 .ֵחת

ַצוָ֣   לג  ב  לְּ ַכִ֤ל ַיֲָֽעק  יו ַויְּ לָּ  ף ַרגְּ יו ַוֶיֱאס ֵ֥ נָֹּ֔ ת ֶאת־בָּ
ַו ע גְּ ִ֑ה ַויִׁ טָּ יו׃ ֶאל־ַהמִׁ ָֽ ֶסף ֶאל־ַעמָּ ֵ֥  ַוֵיאָּ

יו וֹ ְלַצוּ ִסיֵּם ַיֲעקֹב  נָּ ַסף ֶאתת ֶאת ּבָּ יו  ְואָּ ַרְגלָּ
ה ּטָּ תוֹ  ,ַלּמִ מָּ ה ִנׁשְ הוְ  יְָּצאָּ מֹות ְמקֹוםלִ  ֶנֱאְספָּ ׁשָּ  .ַהּנְ

ת    ש   ר  ת י ֲעקֹב פ   בו ר   קְּ

יו  א נ לָּ  ךְּ עָּ ֵ֥בְּ יו ַוֵי ִ֑ בִׁ ָ֣י אָּ ֵנ ף ַעל־פְּ ל יֹוֵס  פ ֵ֥ ַויִׁ
ֹו׃ ַשק־לָֽ  ַויִׁ

ַפליֹוֵסף  ִביו  נָּ ֵני אָּ הוּ ַעל ּפְ כָּ יו  בָּ לָּ קעָּ ׁשַ  .לוֹ  ְונָּ

ים  ב  ֹ֔ אִׁ פְּ ר ָ֣ יו  ֶאת־הָּ דָּ ו יֹוֵסִ֤ף ֶאת־ֲעבָּ ַצֹ֨ ַויְּ
ים  אִׁ  פְּ ר  ו הָּ טֵ֥ יו ַוַיַחנְּ ִ֑ בִׁ ַלֲחנ  ט ֶאת־אָּ

היֹוֵסף  ר ִצּוָּ יו ֶאת הָּ דָּ ט ֶאת וֹ ְפִאים ַלֲחנוֹ ֶאת ֲעבָּ
ִביו רֹוְפִאים, אָּ ְנטּו  הָּ ֵאלחָּ רָּ  .ֶאת ִיׂשְ
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ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ֶאת־יִׁ
או־לֹו   ג  לְּ מְּ ָ֣ים ַויִׁ עִׁ בָּ ֹום ַארְּ י יֹ֔ ִ֛ ן כִׁ ו ֵכֵ֥ א  לְּ מְּ ֵמָ֣י  יִׁ יְּ

ים ִ֑ ו ַהֲחנ טִׁ כֵ֥ בְּ ֹו ַויִׁ תִ֛ ם א  יִׁ ַר  צְּ ים מִׁ ֵ֥ עִׁ בְּ ֹום׃ שִׁ  יָֽ

ְלמוּ  ְך ֵהם ְיֵמי  ִנׁשְ י ּכָּ ִעים יֹום ּכִ ה לֹו ַאְרּבָּ ַהֲחִניטָּ
ם ְמלֹואָּ כוּ ִמְצַרִים , ּבִ יו ּבָּ לָּ ְבִעים יֹום עָּ  .ׁשִ

ף  ד  ַדֵבָ֣ר יֹוֵסֹ֔ ֹו ַויְּ יתֹ֔ כִׁ ֵמָ֣י בְּ רו  יְּ ַוַיַָֽעבְּ
י  ִ֤אתִׁ צָּ א מָּ ם־נָֹּ֨ ר אִׁ ה ֵלאמ ִ֑ ע   ית ַפרְּ ֶאל־ֵבֵ֥

אׇּ ֵחן  בְּ  א בְּ רו־נִָּּ֕ ם ַדבְּ ָ֣יֵניֶכֹ֔ הֵע ע   ֵנֵ֥י ַפרְּ  זְּ
ר׃  ֵלאמ ָֽ

ר ֶאל ּדִ יֹוֵסף  ,ִכיָּּתוֹ בְּ ְברּו ְיֵמי עָּ  יּבֵ ְרעֹה  ַאְנׁשֵ ּפַ
ַמר ה :ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ ֵעיֵניֶכם  ,ּבְ אִתי ֵחן ּבְ צָּ ִאם מָּ
רּו  ּבְ הּדַ ׁשָּ ַבּקָּ ְזֵני ּבְ אָּ  :ְוִאְמרוּ  ְרעֹהפַּ  ּבְ

י֮ ֵמת   ה  כִׁ נ  ָ֣ה אָּ ֵנ ר הִׁ י ֵלאמ   ָ֣נִׁ יַע בִׁ שְּ י הִׁ בִִׁ֞ אָּ
ַען  ַנֹ֔ ֶאֶָ֣רץ כְּ י  בְּ י לִׁ יתִׁ ִ֤ רִׁ ר כָּ י ֲאֶשֹ֨ רִׁ  בְּ קִׁ בְּ
ה  ֵ֥ רָּ בְּ ֶאקְּ ִ֛א וְּ ה ֶאֱעֶלה־נָּ ַעתָּ  י וְּ נִׁ ֵרִ֑ בְּ קְּ ה תִׁ מָּ שָּ 

ה׃ ובָּ שָֽ אָּ י וְּ בִׁ   ֶאת־אָּ

יעַ  ּבִ ִבי ִהׁשְ ַמר יאֹוִת  אָּ  ,ֵמתֲאִני ִהּנֵה  :ְואָּ
ִקְבִרי  ישֶׁ ּבְ ַפְרּתִ ַנַען חָּ ֶאֶרץ ּכְ ְקּבוֹ  םׁשָּ  – ִלי ּבְ  רּתִ

יו, יאֹוִת  הֶאֱעֶלה  ְוַעְכׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ ֶאת  רוֹ ְוֶאְקבּ  ּבְ
ִבי  ׁשּובאָּ  .ְואָּ

יך  ו  בִׁ  ר ֶאת־אָּ ב ֵ֥ ה ֲעֵלִ֛ה וקְּ ע ִ֑ ַוי  אֶמר ַפרְּ
ך׃ יֶעָֽ בִׁ שְּ ר הִׁ  ַכֲאֶשֵ֥

ְרעֹה  ַמרּפַ ִביךָּ וֹ ֲעֵלה ּוְקב :אָּ מוֹ ר ֶאת אָּ הּוא שֶׁ  ּכְ
יעַ  ּבִ  .ךָּ אֹוְת  ִהׁשְ

ֹו  ז  תַּ֜ ו אִׁ יו ַוַיֲעלֹ֨ ִ֑ בִׁ ר ֶאת־אָּ ב ָ֣ קְּ ף לִׁ ֵַ֥על יֹוֵס  ַוַי
ל־ ֵנֵ֥י כׇּ קְּ ל זִׁ כ   ֹו וְּ ָ֣י ֵביתֹ֔ ֵנ קְּ ה  זִׁ ע  י ַפרְּ ֵדִ֤ ַעבְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  ֶאֶרץ־מִׁ

היֹוֵסף  לָּ ִביווֹ ִלְקבּ  עָּ לּו וְ , ר ֶאת אָּ ל ִאּתֹו עָּ ּכָּ
ֵביתוֹ  ְרעֹהַעְבֵדי פַּ  ּבְ ִמים ׁשֶ ל ְוכָּ  ,ַהיֹּוֲעִצים ַהֲחכָּ
 ,ִמְצַרִיםֶאֶרץ  ַחְכֵמי

יו וֵבָ֣ית  ח  ֶאחָּ  ף וְּ ל  ֵבָ֣ית יֹוֵסֹ֔ כ  ק וְּ יו ַר  ִ֑ בִׁ אָּ
ֶשן׃ ֶרץ ג ָֽ ֶאֵ֥ ו בְּ ב  זְּ ם עָּ ֹ֔ רָּ קָּ ָ֣ם ובְּ צ אנָּ ם  וְּ  ַטפָּ

ִביוְוכָּ  ַחת אָּ ּפַ יו ּוִמׁשְ ַחת יֹוֵסף ְוֶאחָּ ּפַ ַרק , ל ִמׁשְ
ם ַיְלֵדיֶהם ֶאת ם ְוצֹאנָּ רָּ ִאירוּ ֵהם  ּוְבקָּ ֶאֶרץ ִהׁשְ  ּבְ

ןוֹ גּ   .ׁשֶ
ִ֑ים  ט  שִׁ רָּ ֶכב ַגם־פָּ ֹו ַגם־ֶר  מֹ֔ ַָ֣על עִׁ י ַוַי ֵ֥ הִׁ ַויְּ

ד׃ א ָֽ ד מְּ ֵבֵ֥ ַמֲחֶנ ה כָּ  ַהָֽ

ם  ִאּתוֹ  וּ לעָּ  בֹותּגַ ים ְוַגם ֶמְרּכָּ ׁשִ רָּ ֲחֶנה, ּפָּ  ַהּמַ
יָּה דֹול הָּ  .ְמאֹוד ּגָּ

ֶָ֣בר  י  ֵע ד ֲאֶשר  בְּ טָּ  אָּ ֶרן הָּ ָ֣ או ַעד־ג  ב ַּ֜ ַויָּ
ד  ֵב  כָּ ֹול וְּ ֵפִ֛ד גָּדֵ֥ סְּ ם מִׁ דו־שָֹּ֔ פְּ סְּ ן ַויִֹׁ֨ ֵדֹ֔ ַהַירְּ

ד ַוַי ַעׂש  א ִ֑ ים׃מְּ ָֽ ַעֵ֥ת יָּמִׁ בְּ ֶבל שִׁ יו ֵא  ִ֛ בִׁ אָּ  לְּ

ֵעֶבר 'ּגֹוֶרן ַהּקֹוִצים'אּו ַעד ּבָּ ֵהם  ּבְ ן ׁשֶ , ַהיְַּרּדֵ
דֹול סָּ וְ  ד ּגָּ ם ִמְסּפֵ דְפדּו ׁשָּ הּוא  ,דוֹ ְמא ּוְמֻכּבָּ

ה ׂשָּ ִביו ֵאֶבל  עָּ ה ְלאָּ ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ
ֶבל  יא  ֵא  י ֶאת־הָּ ַּ֜ ַנֲענִׁ כְּ ֶרץ ַהָֽ אָֹּ֨ א יֹוֵשב֩ הָּ רְּ ַוַיֶ֡

ד ֶז ה  ֵבֵ֥ ֶבל־כָּ ו ֵאָֽ רֹ֔ ד ַוי ָ֣אמְּ טָֹּ֔ אָּ ֶרן  הָּ ג ֹ֨ בְּ
ֵבָ֣ל  ּה  אָּ מָּ א שְּ ִ֤ רָּ ן קָּ ם ַעל־ֵכִ֞ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ לְּ

ן׃ ֵדָֽ ֵעֵֶ֥בר ַהַירְּ ר בְּ ם ֲאֶש  יִׁ ַרֹ֔ צְּ  מִׁ

ֵבי ַנֲעִני יֹוׁשְ ֶרץ ַהּכְ אָּ אוּ  םהָּ ֵאֶבל  רָּ גֶאת הָּ ֶרן וֹ ּבְ
ְמרוּ , ַהּקֹוִצים דֹולֵאֶבל ֶזה  :ְואָּ ֵכן !ִמְצַרִיםלְ  ּגָּ  לָּ

קֹום ם ַהּמָּ א ׁשֵ ֵבל ִמְצַרִים' ִנְקרָּ ֵעֶבר שֶׁ  'אָּ ּבְ
ן  .ַהיְַּרּדֵ

ָֽם׃ יב  וָּ ר צִׁ ן ַכֲאֶשֵ֥ ֹו ֵכ  נָּ יו לִ֑ ו בָּ ךְ  ַוַיֲעׂשֵ֥ יו לוֹ ׂשּו עָּ  ּכָּ נָּ מֹו שֶׁ , ּבָּ  .םה אֹותָּ ִצּוָּ הּוא ּכְ
ו  יג  רָ֣ בְּ קְּ ַען ַויִׁ ַנֹ֔ ה כְּ צָּ יו  ַאָ֣רְּ נָּ ֹו בָּ תִ֤ ו א  אֹ֨ ׂשְּ ַויִׁ

נָּה֩  ִ֑ה ֲאֶשָ֣ר קָּ ֵפלָּ ֵדָ֣ה ַהַמכְּ ת ׂשְּ ַר  עָּ מְּ ֹו בִׁ תֹ֔ א 
ֶבר ֵמֵאִ֛ת  ַזת־ֶק  ה ַלֲאח  ֶדַּ֜ ם ֶאת־ַהשָּ הָֹּ֨ רָּ ַאבְּ

א׃ ֵרָֽ ֵנֵ֥י ַממְּ י ַעל־פְּ תִׁ  ן ַהחִׁ ר ֵ֥  ֶעפְּ

יו  נָּ ַנַען ְלֶאֶרץתֹו וֹ ּו אֲחבסָּ ּבָּ תֹו וֹ ְברּו אקָּ וְ , ּכְ
ה רָּ עָּ ּמְ ֵדה ּבַ ׂשְ ּבִ ה ׁשֶ לָּ ְכּפֵ ֶדה , ַהּמַ ָּ ׂשּ ּמּולּבַ  ׁשֶ
םשֶׁ  ַמְמֵרא הָּ ה  ַאְברָּ נָּ ַּת ֶקֶבר ֵמֶעְפרקָּ ן וֹ ַלֲאֻחז
י  .ַהִחּתִ

ת    ש   ר  ה פ   יח  לִׁ ס ְּ ת ה  ש   ק    ב  
יו  יד  ֶאחָֹּ֔ וא וְּ ה  הָ֣ מָּ יְּ ַרֹ֨ צְּ ב יֹוֵסִ֤ף מִׁ שׇּ ַזריֹוֵסף ַויָֹּ֨ ע ְלִמְצַרִים חָּ ל הָּ יו ְוכָּ ִלים וֹ הּוא ְוֶאחָּ
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ל־וְּ  יו כׇּ ִ֑ בִׁ ר ֶאת־אָּ ב ָ֣ קְּ ֹו לִׁ ת  ים אִׁ ֵ֥ לִׁ ע  הָּ
יו׃ ָֽ בִׁ ֹו ֶאת־אָּ רֵ֥ בְּ י קׇּ  ַאֲחֵר 

ִביווֹ ִאּתֹו ִלְקבּ  ר ֶאת בַ ּקָּ שֶׁ ַאֲחֵרי  ,ר ֶאת אָּ
ִביו  .אָּ

ו  טו  רֹ֔ ם ַוי ָ֣אמְּ יֶהֹ֔ י־ֵמָ֣ת ֲאבִׁ י־יֹוֵסף  כִׁ ו ֲאֵחָֽ אִ֤ רְּ ַויִׁ
נו ֵאֵ֚ת  יב  לָֹּ֔ ֵשִ֤ב יָּשִׁ הָּ נו יֹוֵסִ֑ף וְּ ֵמ  טְּ ׂשְּ ו יִׁ לֵ֥

ל־ ה כׇּ עָֹּ֔ ָ֣רָּ ֹו׃הָּ תָֽ נו א  לְּ ַמ  ר גָּ  ֲאֶשֵ֥

אּו  ֲאֵחי יֹוֵסף יֹוֵסף אּוַלי  :ְמרוּ אָּ ֵמת וְ ֲאִביֶהם שֶׁ רָּ
נָּ  נּו  ְוַיֲחִזיר נוּ תָּ וֹ א אִיׂשְ ה  ַעללָּ עָּ רָּ ל הָּ ינוּ שֶׁ ּכָּ ׂשִ  עָּ
 !לוֹ 

ֵנֵ֥י  טז  פְּ ה לִׁ וָֹּ֔ יך צִׁ ָ֣ בִׁ ר אָּ ף ֵלאמ ִ֑ ו ֶאל־יֹוֵס  ַצוִּ֕ ַויְּ
ר׃ ֹו ֵלאמ ָֽ  מֹות 

ִליִחים לֹוַמר ְליֹוֵסף ּווּ צִ ֵהם  ה  :ִלׁשְ ִביךָּ ִצּוָּ אָּ
ַמרִלְפֵני מֹותֹו   :ְואָּ

א ֶפַָ֣שע  יז  ָ֣א נֶָּּ֠ א ׂשָּ ָ֣נֶָּ֡ ף אָּ יֹוֵס  ו לְּ רָ֣ ה־ת אמְּ כ ָֽ
ה   ַעתָּ וך וְּ לֹ֔ מָּ ָ֣ה גְּ עָּ י־רָּ ם  כִׁ אתָּ ַחטָּ ַאֶחִ֤יך וְּ
ךְּ  ֵ֥בְּ יך ַוֵי ִ֑ בִׁ י ֱאֹלֵהָ֣י אָּ ֵד  ַשע ַעבְּ ֶפֵ֥ א לְּ ָ֣א נָֹּ֔ ׂשָּ

ף בְּ  יו׃יֹוֵס  ָֽ ם ֵאלָּ ֵ֥ רָּ  ַדבְּ

ךְ  א  :ְליֹוֵסף ּתֹאְמרוּ  ּכָּ ּנָּ ה ְסַלחאָּ ׁשָּ ַבּקָּ ע ּבְ  ְלֶפׁשַ
ם  אתָּ מוּ שֶׁ ַאֶחיךָּ ְוַחּטָּ ּלְ ִ הְלךָּ  ׁשּ עָּ יו, רָּ  ְוַעְכׁשָּ

ה ְסַלח ׁשָּ ַבּקָּ ִביךָּ  ּבְ ע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי אָּ יֹוֵסף  !ְלֶפׁשַ
ה  כָּ שֶׁ ּבָּ רוּ ֵהם ּכְ ּבְ יו ּדִ  .ֵאלָּ

כו   יח  ו ַוֵיָֽלְּ רֹ֔ ִ֑יו ַוי ָ֣אמְּ נָּ פָּ ו לְּ ל  פְּ ַֽיִׁ יו ַוָֽ ַגם־ֶאחָֹּ֔
ים׃ ָֽ דִׁ ך  ַלֲעבָּ ו לְּ ֶנֵ֥נָֽ  הִׁ

יו  ם ֶאחָּ ְלכּו ּגַ םהָּ ַעְצמָּ יונָּ וְ  ּבְ נָּ  :ְמרוּ אָּ וְ , ְפלּו ְלפָּ
ִדיםִהּנֵה ֲאַנחְ   !נּו ְלךָּ ַלֲעבָּ

י  יט  ִ֛ ִ֑או כִׁ ירָּ ף ַאל־תִׁ ַוי  אֶמר ֲאֵלֶהִ֛ם יֹוֵס 
ים  ַחת ֱאֹלהִׁ  י׃ֲהַתֵ֥ נִׁ ָֽ  אָּ

ַמריֹוֵסף  ְפֲחדוּ ַאל  :ֶהםלָּ  אָּ ְמקֹום ֲאִניִכי וְ  !ּתִ  ּבִ
ַאֲענִ ֱאלִֹהים   !?ֶכםֶאְת  שׁ יׁשֶ

 כ 
 

ים   ִ֑ה ֱאֹלהִׁ עָּ ַל י רָּ ם עָּ ֶתֵ֥ ם ֲחַשבְּ ַאֶתִּ֕ וְּ
ה ַכיֵֹ֥ום ַהֶז ה  ִ֛ ַען ֲעׂש  ַמ  ה לְּ בָֹּ֔ ט  ָּ֣ה לְּ בָּ ֲחשָּ

ב׃ ָֽ ֵ֥ת ַעם־רָּ ַהֲחי   לְּ

ְמנָּם ה אָּ עָּ ַלי רָּ ם עָּ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ל, ַאּתֶ ֱאלִֹהים  ֲאבָּ
ה וֹ ְלט ֶאת ֶזה בשַׁ חָּ  ֵדיבָּ ִביא ּכְ בלַ  ְלהָּ ּצָּ  –ַהזֶּה  ּמַ

ים ַר וֹ ְלַהֲחי ׁשִ  .יםבִּ ת ֲאנָּ
ֶכ ם  כא  שביעי ֵכֵ֥ל ֶאתְּ י ֲאַכלְּ ִ֛ כִׁ נ  או אָּ ֹ֔ ירָּ ה  ַאל־תִׁ ַעתָּ וְּ

ר  ַדֵב  ם ַויְּ ַנֵחָ֣ם אֹותָֹּ֔ ֶכִ֑ם ַויְּ ת־ַטפְּ ֶאָֽ וְּ
ם׃ ָֽ בָּ  ַעל־לִׁ

יו ְפֲחדוּ ַאל  ְוַעְכׁשָּ ֶאְתֶכם ְוֶאת  ֲאַפְרֵנסִני אֲ , ּתִ
ם וְ נִ הּוא , ַיְלֵדיֶכם ר ִד ֵחם אֹותָּ ִרים  ֵליֶהםאֲ ּבֵ בָּ ּדְ

לוּ שֶׁ  ְתַקּבְ םבְּ  יִּ  .ִלּבָּ
ת    ש   ר  י ֵי יֹוֵסף פ    סֹוף ח 

 כב 
 

יו  ִ֑ בִׁ וא וֵבָ֣ית אָּ ם ה  יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ִֶ֤שב יֹוֵסף  בְּ ַוֵי
ים׃ ָֽ נִׁ ֶע ֶׂשר שָּ ה וָּ ֵ֥ ף ֵמאָּ י יֹוֵסֹ֔ ָ֣ חִׁ  ַויְּ

ביֹוֵסף  ֵ ִמְצַרִים הּוא  ִהְתַיׁשּ ְחּתוֹ ּבְ ּפַ  ַחייֹוֵסף , ּוִמׁשְ
ה וְ  ִניםֵמאָּ ר ׁשָּ  .ֶעׂשֶ

ִ֤י  כג מפטיר ֵנ ם בְּ ִ֑ים ַג  ֵלשִׁ ֵנ י שִׁ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ ֶאפְּ א יֹוֵסף  לְּ ִַּ֤֧רְּ ַוַי
ו  ד  ה י לְּ ַנֶשֹ֔ יר  ֶבן־מְּ כִׁ ף׃מָּ ֵכֵ֥י יֹוֵסָֽ רְּ  ַעל־בִׁ

ה יֹוֵסף ֵני ֶאת ִלְראֹות זָּכָּ יו ּבְ דָּ ל ְנכָּ ַגם וְ  ,ֶאְפַרִים ׁשֶ
ה  ֶ ן ְמַנׁשּ ִכיר ּבֶ ֵני מָּ לוּ  נֹוְלדוּ ּבְ  .יֹוֵסף יֵדיבִּ  ְוֻגּדְ

י ֵמִ֑ת  כד  כִׁ  נ  יו אָּ ַוי ִ֤אֶמר יֹוֵסף  ֶאל־ֶאחָֹּ֔
ִ֤ה  ֶהֱעלָּ ם וְּ ֶכ  ד ֶאתְּ ק ָ֣ פְּ ד יִׁ ק   ים פָּ ֵואֹלהִִׁ֞
ֶרץ  אִָּּ֕ את ֶאל־הָּ ֶָ֣רץ ַהז ֹ֔ אָּ ן־הָּ ֶכם  מִׁ ֶאתְּ
ב׃ ַיֲעק ָֽ לְּ ק וָֽ חָּ  צְּ יִׁ ם לְּ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ ַבִ֛ע לְּ שְּ ר נִׁ  ֲאֶשֵ֥

ַמריֹוֵסף  יולְ  אָּ ֵואלִֹהים , תמוּ ד לָּ מֵ עוֹ י ֲאנִ  :ֶאחָּ
ֶרץ ַהזֹּאתמֵ ֶאְתֶכם  ְוַיֲעֶלהֶאְתֶכם  ִיְזּכֹור אָּ  הָּ

ֶרץ לָּ  ק נִּ שֶׁ אָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ ע ְלַאְברָּ ּבַ  .ּוְלַיֲעקֹבׁשְ

ר  כה  ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ף ֶאת־בְּ ַבָ֣ע יֹוֵסֹ֔ ַוַישְּ
ם  ֶתֵ֥ ַהֲעלִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ים  ֶאתְּ ד ֱאֹלהִׁ ק ִ֤ פְּ ד יִׁ ק ֹ֨ פָּ

ֶזָֽה׃ י מִׁ ַת  מ   ֶאת־ַעצְּ

יעַ יֹוֵסף  ּבִ ֵאל  ִהׁשְ רָּ ֵני ִיׂשְ ַמרֶאת ּבְ  :ְואָּ
שֶׁ  ַתי וֹ ֶאת ַעְצמ ֲעלוּ ּתַ  ,ֶאְתֶכם ִיְזּכֹור ֱאלִֹהיםּכְ

אן  .ִמּכָּ
ו  כו  טָ֣ ִ֑ים ַוַיַחנְּ נִׁ ֶע ֶׂשר שָּ ה וָּ ֵ֥ ף ֶבן־ֵמאָּ ת יֹוֵסֹ֔ ָ֣מׇּ ַויָּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ֹון בְּ ר  אָּ ֵ֥יֶׂשם בָּ ֹו ַויִׁ תֹ֔  א 
ה וְ ֵמת יֹוֵסף  ן ֵמאָּ ִניםּבֶ ר ׁשָּ , תוֹ וֹ א ְנטוּ חָּ , ֶעׂשֶ
מוּ  ה רֹון אֲ בַּ אֹותֹו  ְוׂשָּ  .ִמְצַרִיםבְּ ְקבּורָּ
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מֹות   ת שְּ ש   ר  ים פ   אִׁ ב   מֹות ה   ש ְּ

ים  א א אִׁ  ל ַהבָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ מֹות  בְּ ֶלה שְּ ֵא  וְּ
או ָֽ ֹו בָּ יש וֵבית  ֵ֥ ב אִׁ ה ֵאָ֣ת ַיֲעק ֹ֔ מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ  ׃מִׁ

אּו לְ  ּבָּ ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ִעם  ִמְצַרִיםְוֵאּלֶ
אּו ֵהם , ַיֲעקֹב ל ּבָּ דּכָּ ְחּתוֹ  ֶאחָּ ּפַ  :ִעם ִמׁשְ

ה ב  ָֽ יהודָּ י וִׁ ֹון ֵלוִׁ  עֹ֔ מְּ אוֵבָ֣ן שִׁ ה ׃רְּ ְמעֹון ֵלִוי ִויהּודָּ  .ְראּוֵבן ׁשִ
ן ג  ָֽ מִׁ יָּ נְּ ן ובִׁ בול   ֵ֥ר זְּ שכָּ שָּ ר ְזבּול ׃יִׁ שכָּ ָּ  .ןין ּוִבְניִָּמ וּ ִיׂשּ
ר ד  ֵשָֽ אָּ ֵ֥ד וְּ י גָּ לִׁ  תָּ ַנפְּ ן וְּ ֵ֥ ד ׃דָּ ִלי ּגָּ ן ְוַנְפּתָּ ר ּדָּ ׁשֵ  .ְואָּ
ָ֣ים  ה ]*[ עִׁ בְּ ב שִׁ י ֶיֶַָֽֽרְך־ַיֲעק   ֵאֵ֥ צְּ ִֶ֛פש י  ל־ֶנ י כׇּ הִׁ  ַויְּ

ם יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ֵ֥ה בְּ יָּ ף הָּ יֹוֵס  ִֶ֑פש וְּ  ׃נָּ
ר ל  ִמְסּפַ יםּכָּ ׁשִ ֲאנָּ ֵאי הָּ יָּה ַיֲעקֹב ֶצֱאצָּ  הָּ
ְבִעים יָּה בְּ שֶׁ יֹוֵסף ַיַחד ִעם  ,ׁשִ  .ִמְצַרִיםהָּ

יו  ו  ל־ֶאחָֹּ֔ כׇּ ת יֹוֵסף  וְּ ִ֤מׇּ ואַויָּ ֹור ַההָֽ ל ַהדֵ֥ כ   יו ְוכָּ  ׃וְּ ל ֶאחָּ  .ֵמתוּ ַהּדֹור  אֹותוֹ  ליֹוֵסף ְוכָּ
ו  ז  מ  ו ַוַיַעצְּ בֵ֥ רְּ ו ַויִׁ צִ֛ רְּ שְּ ַֽיִׁ ו ַוָֽ ר  ל פָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ובְּ

ם׃ פ ָֽ תָּ ֶרץ א  אָּ  ֵלֵ֥א הָּ מָּ ד ַותִׁ א ִ֑ ד מְּ א ָ֣ מְּ  בִׁ
ֵאל הֹוִלידוּ  רָּ ִאים ַר  ּוְבֵני ִיׂשְ ְוִהְתַרּבּו  יםבִּ ֶצֱאצָּ

קוּ  ֶרץ הִ  ,ְמאֹוד ְמאֹוד ְוִהְתַחזְּ אָּ  .ֵמֶהם האָּ לְּ מַ ְת הָּ
ת   * ]*[ ש   ר  ֵזרֹותה   פ    ג ְּ
ר  ח  ם ֲאֶשֵ֥ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ש ַעל־מִׁ דָּ  ם ֶמֶלְך־חָּ ֵַֽ֥קׇּ ַויָּ

ף ע ֶאת־יֹוֵסָֽ ַד  א־יָּ  ׃ל ָֽ
ַלךְ  ׁש  ִמְצַרִיםבְּ  מָּ דָּ ירא ּלֹ שֶׁ ֶמֶלְך חָּ ֶאת  ִהּכִ
 .יֹוֵסף

ל  ַוי  אֶמר ט  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֵ֚ם בְּ ה ַע ֵנ  ֹו הִׁ ֶאל־ַעמִ֑
נו ֶמָֽ ום מִׁ צ  עָּ ב וְּ  ׃ַרֵ֥

ַמרוְ  ֵאל :ַעּמוֹ לְ  אָּ רָּ ֵני ִיׂשְ זָּק  ִהּנֵה ַעם ּבְ דֹול ְוחָּ ּגָּ
נוּ  יֹוֵתר  .ֵמִאּתָּ

ה  י  יִָּ֞ הָּ ה וְּ ֶב  רְּ ֹו ֶפן־יִׁ ה לִ֑ מָּ  ַחכְּ תְּ ָֽ ה נִׁ בָּ ֵ֥ הָּ
נֹוַסִ֤ף  ה  וְּ מָּ חָּ לְּ אנָּה מִׁ ֶרִ֤ קְּ י־תִׁ ָֽ ַגם־הוא  כִׁ

ֵ֥ה  לָּ עָּ נו וְּ ַחם־בָּ  לְּ נִׁ ינו וְּ ֵאֹ֔ נְּ ָ֣ ַעל־ׂש 
ֶרץ ָֽ אָּ ן־הָּ  ׃מִׁ

ה ּבֹואוּ  ְכמָּ חָּ ֵדי ִנְפַעל ֶנְגּדֹו ּבְ ּלֹא ּכְ הַר ְת יִ  ׁשֶ , ּבֶ
זוְ  הְ  ִאם אָּ ה הּוא  ֶיהּתִ מָּ ֵרף ֶאלִמְלחָּ  ִיְצטָּ
נּו וְ חֵ ּלָּ יִ וְ ְנֵאינּו וֹ שׂ  ֶרץה מֵ לֶ ַיעֲ ם ּבָּ אָּ  .הָּ

ימו  יא  ִ֤ ׂשִׁ ֹו ַויָּ ת  ַען ַענ  ַמֵ֥ ים לְּ סִֹׁ֔ י מִׁ ֵרָ֣ יו  ׂשָּ לָּ עָּ
ה  ע ֹ֔ ַפרְּ נֹות  לְּ כְּ סְּ י מִׁ ֵרִ֤ ֶבן עָּ ִ֑ם ַויִַּׁ֜ ֹלתָּ בְּ סִׁ בְּ

ס ֵסָֽ ֶאת־ַרַעמְּ ם וְּ ת    ׃ֶאת־פִׁ

יו  לָּ יֲַּעִבידּו אֹות יםִר ׁשֹוטְ ִמְצַרִים ִמּנּו עָּ ֵדי  וֹ ׁשֶ ּכְ
פִּ לְ  ְעּבּודבְּ  וֹ אֹות ליַהׁשְ ה ,ׁשִ נָּ ִר  הּוא ּבָּ ליעָּ  ם ׁשֶ

ים ת ,ְלַפְרעֹה ַמְחַסּנִ  .ם ְוֶאת ַרַעְמֵססוֹ ֶאת ּפִ
ץ  יב  ר ִ֑ פְּ ֵכָ֣ן יִׁ ה וְּ ֶב  רְּ ן יִׁ ֹו ֵכֵ֥ תֹ֔ ו א  ַענָ֣ ֲאֶשר  יְּ ַכָֽ וְּ

ל ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֵנ י בְּ פְּ צו מִׁ ק ִּ֕  ׃ַויָּ
לּוכְ  ילוּ  כָּ ּפִ ִהׁשְ ךְ אֹותֹו  ׁשֶ ההִ  ּכָּ ךְ  ְתַרּבָּ  ְוכָּ

ט ֵ ׁשּ ְצִרים לַ  ִנְמַאסוְ , ִהְתּפַ ְגלַ ּמִ ֵאל לּבִ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ֶרְך יג * ]*[ ָֽ פָּ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ם ֶאת־בְּ יִׁ ַרִ֛ צְּ דו מִׁ ֵאל יבִ עֱ ִמְצַרִים הֶ  ׃ַוַיֲעבִׁ  רָּ ֵני ִיׂשְ ה דּו ֶאת ּבְ ֲעבֹודָּ ּבַ

ה ׁשָּ  .ְוׁשֹוֶבֶרת קָּ
מָּ  יד  ורְּ  ַויְּ ם רֹ֨ ָ֣ה ֶאת־ַחֵייֶהַּ֜ דָּ ה ַבֲעב  שָּ  ֶמר   קָּ ח ֹ֨ בְּ

ים  ֹ֔ ֵבנִׁ לְּ ֶדִ֑הובִׁ ה ַבשָּ דָּ  ל־ֲעב  כׇּ ֵאֵ֚ת  ובְּ
ֶרְך ָֽ פָּ ם בְּ ֶה  ו בָּ דֵ֥ בְּ ם ֲאֶשר־עָּ תָֹּ֔ דָּ ל־ֲעב ָ֣  ׃כׇּ

ֲעבמֵ ֵהם  ה וֹ ְררּו ֶאת ַחיֵּיֶהם ּבַ ׁשָּ ה קָּ ֶמֶלטדָּ  ּבְ
ל ֶדהוֹ ֲעב ִמיֵני ּוִבְלֵבִנים ּוְבכָּ ָּ ׂשּ ה ּבַ ל בְּ  – דָּ כָּ

ְבדוּ שֶׁ  יֶהםֵת וֹ דוֹ ֲעב ֶהם עָּ ה ּבָּ ה ֲעבֹודָּ ׁשָּ  .ְוׁשֹוֶבֶרת קָּ
ִ֑ת  טו  י  רִׁ בְּ עִׁ ת הָּ ד   ַילְּ מְּ ם ַלָֽ יִׁ ַרֹ֔ צְּ אֶמר  ֶמֶָ֣לְך מִׁ ַוי ֹ֨

ם ַהֵשנִׁ ית  ֵשֵ֥ ה וְּ ֹ֔ רָּ פְּ ַאַחת  שִׁ ר ֵשִ֤ם הָּ ֲאֶשֹ֨
ה ָֽ  ׃פועָּ

ַמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים  דאָּ ִעְבִריּ וֹ ַלְמַיּלְ ֵ שֶׁ ת וֹ ת הָּ ם ׁשּ
ם הָּ  ה ְוׁשֵ ְפרָּ ְ ַאַחת ׁשִ ה ִניָּּהַהׁשּ  .ּפּועָּ

ן  טז  יֶת  אִׁ ֹות ורְּ יֹ֔ רִׁ בְּ עִׁ ֶכן  ֶאת־הָּ ַיֶלדְּ אֶמר בְּ ַמרהּוא ַוי   דֹות :אָּ ן ְמַיּלְ ַאּתֶ ׁשֶ ים  ּכְ ׁשִ ֶאת ַהּנָּ
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ֹו  תֹ֔ ֶתָ֣ן א  ן הוא  ַוֲהמִׁ ם־ֵבֵ֥ ם אִׁ ִַּ֑֧יִׁ נָּ בְּ אׇּ ַעל־הָּ
יָּה ָֽ חָּ וא וָּ ת הִׁ  ם־ַבֵ֥ אִׁ  ׃וְּ

ִאם  ,ב ַהיֹּוֶלֶדתְמקֹום מֹושַׁ ַעל  ְראוּ ִעְבִריֹּות הָּ 
ןהּוא  תִהיא ְוִאם  ,תוֹ וֹ א ִהְרגוּ  – ּבֵ ְחֶיה – ּבַ  .ּתִ

א  יז  ל ָ֣ ים וְּ ֱָ֣אֹלהִֹׁ֔ ת  ֶאת־הָּ ד  ַילְּ מְּ ָּ ַהָֽ אן יֶרִ֤ ַותִׁ
ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ן ֶמֶָ֣לְך מִׁ ר ֲאֵליֶה  ֶבֵ֥ ו ַכֲאֶשִ֛ר דִׁ ׂשֹ֔ עָּ

ים ָֽ דִׁ לָּ ָּ ֶאת־ַהיְּ ַחֶי ין  ׃ַותְּ

ד דּו ֶאת ת וֹ ַהְמַיּלְ ּבְ ֱאלִֹהיםּכִ מֹו  הָּ ׂשּו ּכְ ְולֹא עָּ
בֵּ ֶלְך ּמֶ שֶׁ  ןר ִמְצַרִים ּדִ ִאירּו ֵהן וְ  ,ִאּתָּ ֶאת ִהׁשְ

ִדים לָּ ים ַהיְּ ַחיִּ  .ּבַ
ת ַוי ָ֣אֶמר  יח שני ד ֹ֔ ַילְּ מְּ ם  ַלָֽ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶלְך־מִׁ א ֶמָֽ ִ֤ רָּ קְּ ַויִׁ

 ָּ ַחֶי ין ִ֑ה ַותְּ ָ֣ר ַהֶז בָּ ן ַהדָּ יֶת  וַע ֲעׂשִׁ ן ַמדֵ֥ ֶהֹ֔ לָּ
ים ָֽ דִׁ לָּ  ׃ֶאת־ַהיְּ

א ֶמֶלְך ִמְצַרִים  רָּ דקָּ ַמרת וֹ ַלְמַיּלְ ֶהן ְואָּ ַמּדּוַע  :לָּ
יֶתן  ר ַהזֶּה ֶאת ֲעׂשִ בָּ ַאְרּתֶ ַהּדָּ ִדיםֶאת  ןְוִהׁשְ לָּ  ַהיְּ
ים ַחיִּ  ?ּבַ

א  יט  י ל   ָ֣ ה כִׁ ע ֹ֔ ת  ֶאל־ַפרְּ ד  ַילְּ מְּ ָּ ַהָֽ ן ַות אַמִ֤רְּ
יָֹ֣ות  י־חָּ ָֽ ִ֑ת כִׁ י  רִׁ בְּ עִׁ י  ת הָּ רִׁ צְּ ים ַהמִׁ ִ֛ ַכנָּשִׁ

ֹוא ֲאֵלֶהִ֛ן  ב  ֶרם תָּ ֶטֹ֨ נָּה בְּ ַיֶל ֶדת ֵהֹ֔ ַהמְּ
דו ָֽ יָּלָּ  ׃וְּ

ְמרוּ  ד אָּ י  :ַפְרעֹהלְ ת וֹ ַהְמַיּלְ ים הַ ּכִ ׁשִ ִעְבִריּ ּנָּ ת וֹ הָּ
ן כַּ  ְצִריּ ֵאינָּ ירֹות ֵהן ,תוֹ ּמִ  ֶאת ִמְקצֹועַ  ַמּכִ

דֹות בֹוא אֲ שֶׁ  ִלְפֵניֵהן יֹוְלדֹות  ,ַהְמַיּלְ ֵלֶהן ּתָּ
ֶדת  .ַהְמַיּלֶ

ת  כ  ד ִ֑ ַילְּ מְּ ים ַלָֽ ֵ֥יֶטב ֱאֹלהִׁ  ִ֛ם ַוֵי עָּ ַויִׁ ֶרב הָּ
ד א ָֽ ו מְּ מ   ׃ַוַיַעצְּ

ד ֵהִטיבֱאלִֹהים  ם וְ , תוֹ ַלְמַיּלְ עָּ  ִהְתַרּבוּ הָּ
 .דוֹ ּו ְמאקזְּ חַ ִהְת וְ 

ים  כא  ִ֑ ֱאֹלהִׁ ת ֶאת־הָּ ד   ַילְּ מְּ ו ַהָֽ אֵ֥ י־יָּרְּ ָֽ י כִׁ הִִּׁ֕ ַויְּ
ים ָֽ תִׁ ם בָּ ֶה  ֵַ֥עׂש לָּ  ׃ַוַי

ן יוָּ דֹות שֶׁ  ּכֵ דוּ ַהְמַיּלְ ּבְ ֱאלִֹהיםֶאת  ּכִ ַתן הּוא הָּ  נָּ
ֶהן ִדים לָּ ִנים ְמֻכּבָּ  .ּבָּ

ל־ַהֵבָ֣ן  כב  ר כׇּ ֹו ֵלאמ ִ֑ ל־ַעמ  כׇּ ה לְּ ע ֹ֔ ַצָ֣ו ַפרְּ ַויְּ
ת  ל־ַהַב  כׇּ הו וְּ יכ ֹ֔ לִׁ ה  ַתשְּ רָּ א ֹ֨ ֹוד ַהיְּ ל  ַהיִׁ

ון ַחיָֽ  פ ׃תְּ

ְרעֹה  הּפַ ל ַעּמֹו  ִצּוָּ ַמרְלכָּ ל  :ְואָּ ןּכָּ ד ּבֵ ּנֹולָּ  ׁשֶ
ִליכ ׁשְ ל ,ְיאֹורלַ  אֹותוֹ  וּ ּתַ ת ְוכָּ ַחיּוּ  ּבַ  !ּתְ

ה    ֶ ת ֹמש  ת ֵליד  ש   ר   פ  

ח ֶאת־ַבת־  א ב ַק  ִ֑י ַויִׁ ֵבָ֣ית ֵלוִׁ יש מִׁ ֵֶ֥לְך אִׁ  ַוֵי
י ָֽ  ׃ֵלוִׁ

ַלךְ  ַחת ִאיׁש  הָּ ּפַ ׁשְ אֵלִוי ִמּמִ ׂשָּ ה  ְונָּ ָּ ֶאת ְלִאׁשּ
ת ל ַהּבַ  .ֵלִוי ׁשֶ

י־  ב  תֹו  כִׁ ה ַוֵתֶָ֣לד ֵבִ֑ן ַוֵתִֶ֤רא א  שָּ  אִׁ ַהר הָּ ַוַתֵ֥
ים ָֽ חִׁ רָּ ה יְּ ֵ֥ ֹלשָּ ֵנ הו שְּ פְּ צְּ וא ַוָֽתִׁ ֹוב הֹ֔  ׃טָ֣

ה ָּ ִאׁשּ יֹון הָּ ה ְלֵהרָּ ה ִנְכְנסָּ ן ְויְָּלדָּ הִהיא , ּבֵ ֲאתָּ  רָּ
ִריאהּוא שֶׁ  ה ּבָּ יאָּ ל אֹותוֹ  ְוֶהְחּבִ ה וֹ ׁשְ יםׁשָּ ׁשִ  .ֳחדָּ

ח־לֹו  ֵתַָ֣בת  ג  ַקָֽ ָֽ ינֹו  ַותִׁ פִׁ ָ֣ה עֹוד֮ ַהצְּ לָּ ל א־יָּכְּ וְּ
ה  ֵ֥ רָּ מְּ ֶמא ַוַתחְּ ּה  ג ֹ֔ ִֶׂ֤שם בָּ ִֶ֑פת ַותָּ ר וַבזָּ ַבֵחמָּ 

ת  ַפֵ֥ וף ַעל־ׂשְּ ֶׂשם ַבס  ֵ֥ ֶלד ַותָּ ֶאת־ַהֶיֹ֔
ר א ָֽ  ׃ַהיְּ

ה ִהיא  יאלֹא יְָּכלָּ ה ,עֹוד וֹ אֹות ְלַהְחּבִ ְקחָּ  לוֹ  לָּ
ז ִרים ַאְרּגָּ צָּ ה ,ִמּנְ תָּ ר וֹ אֹות ִצּפְ ֵחמָּ  ,ּוְבֶזֶפת ּבְ

ה ּבוֹ וְ  מָּ ה אֹותוֹ , ֶאת ַהיֶֶּלד ׂשָּ יחָּ ין  ְוִהּנִ  ִצְמֵחיּבֵ
ַפת שֶׁ ּסּוף הַ   .אֹורַהיְּ ַעל ׂשְ

ה  ד  ֶׂש  ה ַמה־ֵיעָּ ֵדעִָּּ֕ ק לְּ ח ִ֑ ֹו ֵמרָּ ת  ב ֲאח  ַוֵתַתַצֵ֥
ֹו  ׃לָֽ

העֶ נֶ תֹו וֹ ֲאח ח ְמדָּ ֵדי קוֹ ֵמרָּ ַדַעת ּכְ ְקֶרהַמה  לָּ  יִּ
 .לוֹ 

ר  ה  א ֹ֔ ץ ַעל־ַהיְּ ח ָ֣ רְּ ה  לִׁ ע  ַוֵתִֶ֤רד ַבת־ַפרְּ
ָ֣ד ת ַעל־ַי כ   לְּ יהָּ ה  ֶתֵ֥ ַנֲער  ר ַוֵתִֶ֤רא  וְּ א ִ֑ ַהיְּ

ַלֵ֥ח  שְּ וף ַותִׁ ֹוְך ַהסֹ֔ תָ֣ ה  בְּ ֶאת־ַהֵתבָּ
הָּ  ֶחָֽ קָּ ּה ַותִׁ תָּ   ׃ֶאת־ֲאמָּ

ְרעֹה  ת ּפַ ה ִלְרחֹוץ ּבַ אבַּ יְָּרדָּ ֶתיהָּ וֹ ר ְוַנֲערוֹ יְּ
הִהיא  ,אֹורַהיְּ ַיד ת לְ וֹ ְלכוֹ ה ֲאתָּ זהָּ ֶאת  רָּ  ַאְרּגָּ

ין  הוְ  ,ַהּסּוףִצְמֵחי ּבֵ ְלחָּ הּ ת אֶ  ׁשָּ תָּ ְפחָּ ה  ׁשִ ְקחָּ ְולָּ
 .אֹותוֹ 

ֵנה־ַנ ַער  ו  הִׁ ֶלד וְּ ֵאָ֣הו ֶאת־ַהֶיֹ֔ רְּ ַתח  ַותִׁ פְּ הִהיא ַותִׁ ֲאתָּ ה ְורָּ ְתחָּ  נֹוקיּתִ ֶאת ַהיֶֶּלד ְוִהּנֵה  ּפָּ



 שמותפרשת 

 034  

י  ֵדֵ֥ ַילְּ אֶמר מִׁ יו ַות ִּ֕ לָֹּ֔ ל עָּ מ ָ֣ ֶכִ֑ה ַוַתחְּ ב 
ים ֶזָֽה רִׁ  בְּ עִׁ  ׃הָּ

הִרחֲ ִהיא  ,ֶכהוֹ בּ  יו  מָּ לָּ העָּ ְמרָּ ִמיְַּלֵדי הּוא  :ְואָּ
ִעְבִרים  !הָּ

ְך  ז  ה  ַהֵאֵל  ע  תֹו֮ ֶאל־ַבת־ַפרְּ אֶמר ֲאח  ַות ָ֣
ִ֑ת  י  רִׁ בְּ עִׁ ן הָּ ֶקת מִׁ  ָ֣ה ֵמיֶנֹ֔ שָּ ְך  אִׁ י לָּ אתִׁ ִ֤ רָּ קָּ וְּ

ֶָֽלד׃ ֵ֥ק לָּ ְך ֶאת־ַהיָּ ֵתינִׁ  וְּ

ה  תוֹ וֹ ֲאח ְמרָּ ְרעֹהלְ אָּ  אְוֶאְקרָּ ֵאֵלְך  ַהִאם :ַבת ּפַ
ה לְ  ָּ הִאׁשּ ִע מֵ  ֵמִניקָּ ִביֵלךְ ק יינִ ּתֵ שֶׁ ת וֹ ְבִריּ הָּ ׁשְ  ּבִ

 ?ֶלדֶאת ַהיֶּ 
ֶלְך   ח  י ַוֵתֹ֨ ה ֵלִ֑כִׁ ע   ֵּ֥ה ַבת־ַפרְּ אֶמר־לָּ ַות ָֽ

ֶָֽלד׃ ם ַהיָּ א ֶאת־ֵאֵ֥ רָּ  קְּ ה ַותִׁ מָֹּ֔ ַעלְּ  הָּ
ה  ְמרָּ ְרעֹה לְ אָּ ת ּפַ ּה ּבַ ה !ִכילָּ ֲערָּ ה ַהּנַ ְלכָּ  הָּ
ה ְראָּ  .ֵאם ַהיֶֶּלדלְ  ְוקָּ

ה  ט  ע   ָּ֣ה ַבת־ַפרְּ אֶמר לָּ י ֶאת־ַות   יכִׁ  ֵהילִַּׁ֜
י ֶאֵתָ֣ן ֶאת־ י ַוֲאנִׁ  הו לִֹׁ֔ ָ֣ קִׁ ֵהינִׁ ִֶ֤לד ַהֶזה  וְּ  ַהֶי

הו׃ יֵקָֽ נִׁ ִ֛ה ַהֶי ֶלד ַותְּ שָּ אִׁ ח הָּ ַק  ֵרְִ֑ך ַותִׁ כָּ  ׂשְּ

ה  ְמרָּ ְרעֹה אָּ ת ּפַ ּה ּבַ ֶאת ַהיֶֶּלד ַהזֶּה  הֹוִביִלילָּ
ן  ,ֲעבּוִרי אֹותוֹ  ִקיינִ תָּ וְ  ְך ַוֲאִני ֶאּתֵ ֵרךְ לָּ כָּ  !ֶאת ׂשְ

ה  ָּ ִאׁשּ ה הָּ ְקחָּ ה אֹותוֹ  ַהיֶֶּלדֶאת לָּ  .ְוֵהִניקָּ
ה  י  ע ֹ֔ ַבת־ַפרְּ הו  לְּ ֵאֹ֨ בִׁ ֶלד ַותְּ ַדָ֣ל ַהֶי  גְּ ַויִׁ

ה  ֶשֹ֔ מֹו  מ  א שְּ ִ֤ רָּ קְּ ֵבִ֑ן ַותִׁ י־לָּ ּה לְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
הו׃ ָֽ יתִׁ שִׁ ם מְּ יִׁ ן־ַהַמ  י מִׁ ֵ֥ אֶמר כִׁ  ַות ִּ֕

ַדל ַהיֶֶּלד  ה אֹותוֹ ּגָּ ְרעֹה ְוִהיא ֵהִביאָּ  ,ְלַבת ּפַ
יָּה ּה  ְוהּוא הָּ מוֹ לָּ ן ּכְ ה ;ּבֵ ְראָּ מֹו  ֶאת ִהיא קָּ ׁשְ

ה הוְ  ,ֹמׁשֶ ְמרָּ י  :אָּ יּכִ ְכּתִ ׁשַ ִיםמֵ  אֹותוֹ  מָּ  .ַהּמַ
ת    ש   ר  ה פ   ֶ י ֹמש  ֵ ֲעש   מ 

ֶשה  ַוֵיֵצָ֣א  יא שלישי ל מ  ַדִ֤ גְּ ם ַויִׁ ֵה  ים הָּ ָ֣ מִׁ י ׀ ַביָּ ָ֣ הִׁ ַויְּ
ִ֑ם  ֹלתָּ בְּ סִׁ א בְּ יו ַוַי ַֽרְּ יש ֶאל־ֶאחָֹּ֔ ָ֣ א  אִׁ ַוַירְּ

יו׃ ָֽ י ֵמֶאחָּ רִׁ  בְּ יש־עִׁ י ַמֶכֵ֥ה אִׁ ֹ֔ רִׁ צְּ  מִׁ

ֵהם  יִָּּמים הָּ ה ּבַ ַדלֹמׁשֶ א ּגָּ יו  ְויָּצָּ הֶאל ֶאחָּ אָּ  ְורָּ
ם ִסְבלָּ ה ,ּבְ אָּ ה ִאיׁש  הּוא רָּ ִאיׁש ִמְצִרי ַמּכֶ

יו  .ִעְבִרי ֵמֶאחָּ
יש ַוַיְך   יב  ִ֑ י ֵאָ֣ין אִׁ ָ֣ א כִׁ ה ַוַי ַֽרְּ כ ֹ֔ ה  וָּ ִֶ֤פן כ  ַויִׁ

ֹול׃ ֵנ הו ַבחָֽ מְּ טְּ ַֽיִׁ י ַוָֽ ֹ֔ רִׁ צְּ  ֶאת־ַהמִׁ
יטהּוא  אן ִהּבִ אן ּוְלכָּ ה ְלכָּ אָּ ֵאין ְורָּ , ִאישׁ  ׁשֶ

ַרג ְצִרי  הּוא הָּ ַבר אֹותוֹ ֶאת ַהּמִ חֹול ְוקָּ  .ּבַ
ים  יג  ֵ֥ ֵנָֽי־ֲאנָּשִׁ ִ֛ה שְּ ֵנ הִׁ י וְּ ֹ֔ ַוֵיֵצא  ַביָֹ֣ום ַהֵשנִׁ

ע  שָֹּ֔ רָּ אֶמר  לָּ ים ַוי ֹ֨ ִ֑ צִׁ ים נִׁ רִׁ  בְּ ה ַתֶכ ה עִׁ ֵ֥מָּ לָּ
ך׃  ֵרֶעָֽ

א ים ִעְבִרים  הּוא יָּצָּ ׁשִ ֵני ֲאנָּ ה ׁשְ ִני ְוִהּנֵ ֵ יֹּום ַהׁשּ ּבַ
ִבים ַמרהּוא  ,רָּ ע אָּ ׁשָּ רָּ ה : לָּ ּמָּ ה ֶאתלָּ ה ַמּכֶ  ַאּתָּ
 !ֲחֵבְרךָּ 

י ֶּ֠  יד  ינו ַוֶּ֠ ֵלֹ֔ ֵפט  עָּ ש  יש ַׂשִ֤ר וְּ ֹ֨ אִׁ ךִ֞ לְּ מְּ י ׂשָּ ָ֣ אֶמר מִׁ
ר  ֵמֹ֔ ָ֣ה א  י  ַאתָּ נִׁ ֵגֹ֨ רְּ הׇּ תָּ ַהלְּ גְּ ַר  ר הָּ ַכֲאֶשֵ֥

ן  ֵכ  ר אָּ ֶשה  ַוי אַמֹ֔ א מ  ִ֤ ירָּ י ַויִׁ ִ֑ רִׁ צְּ ֶאת־ַהמִׁ
ר׃ ָֽ בָּ ע ַהדָּ  נֹוַדֵ֥

ַמר לוֹ  ה אֹוְתךָּ ִמי  :אָּ ר ְושׁ  ִמּנָּ ֵלינוּ וֹ ְלׂשַ  ,ֵפט עָּ
ה  ַהִאם ב ַאּתָּ מֹו  ַלֲהרֹוג אֹוִתיחֹוׁשֵ ַרְגּתָּ ּכְ הָּ ׁשֶ

ְצִרי ה  !?ֶאת ַהּמִ ַחדֹמׁשֶ ַמר ּפָּ ר :ְואָּ בָּ ֵכן ַהּדָּ  אָּ
ְרֵסם  !ִהְתּפַ

ש  טו  ַבֵק  ה ַויְּ ָ֣ר ַהֶזֹ֔ בָּ ה  ֶאת־ַהדָּ ע  ַמִ֤ע ַפרְּ שְּ ַויִׁ
ָ֣י  ֵנ פְּ ֶשה  מִׁ ח מ  ַרִ֤ בְּ ֶשִ֑ה ַויִׁ ג ֶאת־מ  ַלֲהר ָ֣
ל־ ֵֶ֥שב ַעָֽ יָּ ַֽן ַוֵי דְּ ֶרץ־מִׁ ֶאָֽ ה ַוֵיֵֶ֥שב בְּ ע ֹ֔  ַפרְּ

ר׃ ֵאָֽ  ַהבְּ

ְרעֹה  ַמע ּפַ הׁשָּ צָּ ר ַהזֶּה ְורָּ בָּ ג ֶאת וֹ ַלֲהר ֶאת ַהּדָּ
ה ה  ,ֹמׁשֶ ַרח ֹמׁשֶ בְרעֹה ִמפַּ ּבָּ ֵ ֶאֶרץ  ְוִהְתַיׁשּ ּבְ
בִמְדיָּן  ֵאר ַידַעל  ְויָּׁשַ  .ַהּבְ

אנָּה  טז  ב ָ֣ נִֹ֑ות ַותָּ יָּ ַֽן ֶשַָ֣בע בָּ דְּ ן מִׁ ֵהֵ֥ כ  ולְּ
ים  טִֹׁ֔ הָּ ָ֣רְּ אנָּה  ֶאת־הָּ ַמֶלֹ֨ נָּה ַותְּ ֶל  דְּ ַותִׁ

ן׃ יֶהָֽ אן ֲאבִׁ ֹות צ ֵ֥ ק  ַהשְּ  לְּ

ל ַלּכֹוֶמר יוּ ִמְדיָּן  ׁשֶ נֹות הָּ ַבע ּבָּ אוּ , ׁשֶ , ֵהן ּבָּ
ֲאבוּ  תֹותאּו ֶאת ּוִמלְּ , ׁשָּ קָּ ְ ֵדי  ַהׁשּ קֹות ּכְ ְלַהׁשְ
 .צֹאן ֲאִביֶהן ֶאת

ֶשה   יז  ם מ  ִַּ֤֧קׇּ ום ַויָּ שִ֑ גָּרְּ ים ַויְּ עִׁ  ר  או הָּ ב ֵ֥ ַויָּ
ָֽם׃ קְּ ֶאת־צ אנָּ ן ַוַי שְּ עָֹּ֔  ַויָֹ֣ושִׁ

אּו  רּבָּ ןִעים וֹ הָּ ה  ,ְוֵגְרׁשּו אֹותָּ ם ֹמׁשֶ יַע קָּ ְוהֹוׁשִ
ן ה אֹותָּ קָּ ןֶאת  ְוִהׁשְ  .צֹאנָּ
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אֶמר  יח  יֶהִ֑ן ַוי ִּ֕ ל ֲאבִׁ עוֵא  אנָּה ֶאל־רְּ ב ִּ֕ ַותָּ
ֹום׃ א ַהיָֽ ן ב   ֶתֵ֥ ַהרְּ וַע מִׁ  ַמדִ֛

אּו  ֵהן ,ְרעּוֵאל ֲאִביֶהןלִ ֵהן ּבָּ ַמר לָּ ַמּדּוַע  :אָּ
ן   ?א ַהיֹּוםוֹ בלָּ ִמַהְרּתֶ

יש  יט  ָ֣ ָּ אִׁ ן רְּ ָ֣ד ַות אַמִּ֕ ַי ילָּ נו מִׁ צִׁ י הִׁ ֹ֔ רִׁ צְּ מִׁ
קְּ  נו ַוַי שְּ ה  לָֹּ֔ לָּ ה דָּ ֹלִ֤ ַגם־דָּ ִ֑ים וְּ עִׁ ר  הָּ

אן׃  ֶאת־ַהצ ָֽ

ְמרּו לוֹ  יל :אָּ נּו מֵ  ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ ראֹותָּ ִעים וֹ הָּ
ַאבְוַגם  נּו  ׁשָּ הלָּ קָּ  .ֶאת ַהּצֹאן ְוִהׁשְ

ה ֶזה   כ  ִ֤מָּ ַאיִֹ֑ו לָּ יו וְּ תָּ  נ  ֶתָ֣ן ַוי ֵ֥אֶמר ֶאל־בְּ ֲעַזבְּ
ֶחם׃ ָֽ י ֵ֥אַכל לָּ ֹו וְּ ן ל  ֶאֵ֥ רְּ יש קִׁ ֹ֔ אִׁ  ֶאת־הָּ

ַמרהּוא  יווֹ ְבנלִ  אָּ ן הּוא :תָּ ן  ?ְוֵהיכָּ ה ֲעַזְבּתֶ ּמָּ לָּ
ִאישׁ  הלֹו ְויֹאַכל  ִקְראוּ  ?ֶאת הָּ  !ְסעּודָּ

ן  כא  ֵתִ֛ יש ַויִׁ ִ֑ אִׁ ֶשֶָ֣בת ֶאת־הָּ ה לָּ ֶש  ַויֵֹ֥וֶאל מ 
ה׃ ֶשָֽ מ  ֹו לְּ ת  ה בִׁ ֵ֥ רָּ פ   ֶאת־צִׁ

ה  יםֹמׁשֶ גּור ִהְסּכִ ִאישׁ  ִעם לָּ ַתן  ְוהּוא ,הָּ ֶאת נָּ
ה בִּ וֹ ִצפּ  הרָּ  .ּתֹו ְלֹמׁשֶ

י  כב  ָ֣ ם כִׁ ש ִ֑ ֹו ֵגרְּ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ן ַויִׁ ַוֵתֶָ֣לד ֵבֹ֔
ָֽה׃ פ יָּ רִׁ ֶרץ נׇּכְּ ֶא  י בְּ יתִׁ יִֹׁ֔ ָ֣ר הָּ ר ֵג ַמֹ֔  אָּ

ה ן ִהיא יְָּלדָּ אוְ  ּבֵ רָּ ְרשׁ  הּוא קָּ מֹו ּגֵ י  ,םוֹ ֶאת ׁשְ ּכִ
ַמר ִייִתי: אָּ ר  הָּ ם ּגֵ ֶאֶרץ  –ׁשָּ הּבְ  .זָּרָּ

ת    ש   ר  ֵאל פ   ר  ש ְּ ת יִׁ ֲעק   ז 
ת  ֶמֶָ֣לְך  כג  מׇּ ם ַויָֹּ֨ ֵה  ים הָּ ַרבִַּׁ֜ ים הָּ מִֹׁ֨ ֩ ַביָּ י הִׁ ַויְּ

ה  דָּ  ֲעב  ן־הָּ ֵאִ֛ל מִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ו בְּ ח  נְּ ם ַוֵיאָּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ
ים  ֱאֹלהִׁ  ִ֛ם ֶאל־הָּ תָּ עָּ ִ֑קו ַוַת ַעל ַשוְּ עָּ זְּ ן־ַויִׁ  מִׁ

ה׃ ָֽ דָּ ֲעב   הָּ

ֵהם  יִָּּמיםבַּ  ים הָּ ַרּבִ ְבֵני וּ  ,ֵמתֶמֶלְך ִמְצַרִים הָּ
ֵאל  רָּ ֲעבמֵ ֶנֶאְנחּו ִיׂשְ ה וְ וֹ הָּ ם ּלָּ פִ ְת וּ  ,קוּ עֲ זָּ דָּ תָּ
ה לָּ המֵ  ְלַהּצָּ ֲעבֹודָּ ה הָּ ְלתָּ ֱאלִֹהים עָּ  .ֶאל הָּ

ר  כד  כ ִ֤ זְּ ִ֑ם ַויִׁ תָּ ים ֶאת־ַנֲאקָּ ע ֱאֹלהִׁ  ַמֵ֥ שְּ ַויִׁ
ים   ם ֶאת־ֱאֹלהִׁ הָּ  רָּ ֹו ֶאת־ַאבְּ יתֹ֔ רִׁ  ֶאת־בְּ

ב׃ ת־ַיֲעק ָֽ ֶאָֽ ק וְּ ֵ֥ חָּ צְּ  יִׁ

ַמע ֱאלִֹהים  םֶאת ׁשָּ תָּ ֶאת זַָּכר ֱאלִֹהים וֶ  ,ַצֲעקָּ
ה ׂשָּ עָּ ם ׁשֶ ם  ִעם ַהֶהְסּכֵ הָּ ק  ִעםַאְברָּ  ְוִעםִיְצחָּ

 .ַיֲעקֹב
ֵאִ֑ל ַוֵי ַַֽדע  כה  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ים ֶאת־בְּ א ֱאֹלהִׁ  ֵַֽ֥רְּ ַוַי

ים׃ ס ָֽ  ֱאֹלהִׁ
ה ֱאלִֹהים  אָּ לֶאת רָּ ם ׁשֶ בָּ ֵאל ַמּצָּ רָּ ֵני ִיׂשְ , ּבְ
םֵהִבין  ֱאלִֹהים ַצֲערָּ ף ּבְ ּתֵ ּתַ  .ְוִהׁשְ

 
 רביעי

ת   ש   ר  ֶנה פ   ס ְּ  ה 

ֹו  א ג נ  תְּ ֹו ח  רֵ֥ תְּ אן יִׁ ֶעִ֛ה ֶאת־צ ִ֛ ֵ֥ה ר  יָּ ה הָּ ֶש  ומ 
ַהִ֤ג ֶאת־ַהצ אן  ַאַחָ֣ר נְּ ִַּ֑֧ן ַויִׁ יָּ דְּ ֵהָ֣ן מִׁ  כ 

ר בָֹּ֔ דְּ ר  ַהמִׁ א ֶאל־ַהֵ֥ ב ִ֛ יםַויָּ ֱאֹלהִׁ  ה׃ הָּ בָּ ֵרָֽ  ח 

יָּה ר ה הָּ  ּכֹוֶמרְתנֹו הַ וֹ ֶעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חוֹ ּוֹמׁשֶ
ל  ֶברְלעֵ ֶאת ַהּצֹאן  הּוא הֹוִביל, ִמְדיָּן ׁשֶ

ר ְדּבָּ א ,ַהּמִ ֱאלִֹהים ּובָּ  .ֵרבוֹ חלְ  – ֶאל ַהר הָּ
ֶּ֠  ב  ֵירָּ ש ַוֶּ֠ ַלַבת־ֵא  ִ֛יו בְּ ֵ֥ה ֵאלָּ הוָּ ְך יְּ ַאֹ֨ א ַמלְּ

ִ֑ה  ֶנ ֹוְך ַהסְּ תָ֣ ָ֣ר מִׁ ֵע ֶנה  ב  ִ֤ה ַהסְּ ֵנ הִׁ א וְּ רְּ ַוַי 
ל׃ ָֽ כָּ ֶנ ה ֵאיֶנֵ֥נו א  ַהסְּ ש וְּ ֵאֹ֔  בָּ

ה 'ַמְלַאְך ה יו  ִנְראָּ ַבתֵאלָּ ֶלהָּ ֵאׁש ִמּתֹוְך  ּבְ
ֶנה ה ,ַהּסְ אָּ ֶנה בּ  הּוא רָּ ֵאׁש וֹ ְוִהּנֵה ַהּסְ ֵער ּבָּ

ֶנה  ף לֹאְוַהּסְ רָּ  .ִנׂשְ
ָ֣א  ג  ה־נָּ רָּ ָֽ ס  ה אָּ ֶשֹ֔ ה ַוי ָ֣אֶמר מ  ֶאֹ֔ ֶארְּ וְּ

וַע  ִ֑ה ַמד  ל ַהֶז ה ַהגָּד   ֶאֵ֥ ֶאת־ַהַמרְּ
ֶנָֽה׃ ַעֵ֥ר ַהסְּ בְּ  ל א־יִׁ

ה  ַמרֹמׁשֶ י הטֶ סְ אֶ  :אָּ ְרּכִ ְוֶאְרֶאה ֶאת  ִמּדַ
ד ְרֶאה ַהּגָּ ה ,ל ַהזֶּהוֹ ַהּמַ ּמָּ ֶנה  לָּ  .ּבֹוֵער לֹאַהּסְ

יו  ד  א֩ ֵאלָֹּ֨ רָּ קְּ ֹות ַויִׁ אִ֑ רְּ ָ֣ר לִׁ י סָּ ָ֣ הוָּ ה כִׁ א יְּ ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ה  ֶש  ה מ  ֶשֵ֥ ה ַוי ִ֛אֶמר מ  ֶנ  ֹוְך ַהסְּ תָ֣ ים מִׁ ֱאֹלהִַּׁ֜

י׃ ַֽנִׁ ֵנָֽ  ַוי ֵ֥אֶמר הִׁ

ה  'ה אָּ הּוארָּ ֵדי הטָּ סָּ  ׁשֶ ֱאלִֹהים  ,ִלְראֹות ּכְ
א רָּ ֶנה  לוֹ  קָּ ַמרִמּתֹוְך ַהּסְ ה :ְואָּ ה ֹמׁשֶ הּוא  !ֹמׁשֶ
ַמר  .ִניה אֲ ִהנֵּ  :אָּ

יך   ה  ֶלֹ֨ עָּ ם ַשל־נְּ ַרָ֣ב ֲהֹלִ֑ קְּ ַמרַוי  אֶמר ַאל־תִׁ ׁש ּתִ ַאל  :אָּ אןּגַ ֶליךָּ ֵמַעל  ֶאת ֲחלֹוץ! ְלכָּ ְנעָּ
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ה   ֹום ֲאֶשִ֤ר ַאתָּ ק  י ַהמָּ ָ֣ יך כִׁ ֶלֹ֔ ָ֣ל ַרגְּ ֵמַע
וא׃ ֶדש הָֽ ַמת־ק   יו ַאדְּ לָֹּ֔  עֹוֵמָ֣ד עָּ

קֹום  י ַהּמָּ יו שֶׁ ַרְגֶליךָּ ּכִ לָּ ה עֹוֵמד עָּ הּוא ַאּתָּ
 .קֹוֶדשׁ ַאְדַמת 

אֶמר ו  ִ֛ם  ַוי   הָּ רָּ יך ֱאֹלֵה י ַאבְּ בִֹׁ֔ י  ֱאֹלֵהָ֣י אָּ כִׁ נ  ָֽ אָּ
ֶשה   ֵתִ֤ר מ  ב ַוַיסְּ ק ֵואֹלֵהָ֣י ַיֲעק ִ֑ חָּ  צְּ י יִׁ ֱאֹלֵהֵ֥

ים׃ ָֽ ֱאֹלהִׁ יט ֶאל־הָּ א ֵמַהבִׁ  ֵרֹ֔ י יָּ ָ֣ יו כִׁ נָֹּ֔  פָּ

ַמרוְ  ם ֱאלֵֹהי ֲאִני : אָּ הָּ ִביךָּ ֱאלֵֹהי ַאְברָּ ֱאלֵֹהי אָּ
ק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ה , ִיְצחָּ ירֹמׁשֶ י  ֶאת ִהְסּתִ יו ּכִ נָּ ּפָּ

ַחד יט ֶאל לְ  ּפָּ בֹודִהְתגַּ ַהּבִ ֱאלִֹהים ּלּות ּכְ  .הָּ
י  ז  ֵ֥י ַעמִׁ  י ֶאת־ֳענִׁ יתִׁ ִ֛ אִׁ ה רָּ א ֵ֥ ה רָּ הוָֹּ֔ ַוי ָ֣אֶמר יְּ

ִ֤ם  תָּ ֶאת־ַצֲעקָּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ י  ֲאֶשָ֣ר בְּ תִׁ עְּ ַמֹ֨ שָּ
יו׃ ָֽ בָּ א  י ֶאת־ַמכְּ תִׁ עְּ ַד  י יָּ ֵ֥ יו כִׁ ׂשָֹּ֔ גְּ ָ֣י נ ָֽ ֵנ פְּ  מִׁ

ַמר 'ה ִאיִתי ֶאת  :אָּ ַלתרָּ ּפָּ י  ַהׁשְ , ִמְצַרִיםבְּ שֶׁ ַעּמִ
ם  תָּ י ֶאת ַצֲעקָּ ַמְעּתִ ֲעקּו שֶׁ ְוׁשָּ ְגַללּצָּ  ּבִ

 .ֶהםיבֵ אֵ ֶאת כְּ יֹוֵדַע  ֲאִני ֲהֵרי ַמֲעִביֵדיֶהם
ֹו  ח  ילָ֣ ַהצִׁ ד לְּ ֵאֵרִ֞ ַהֲעֹלתֹ֮ו וָּ לְּ ם וָֽ יִׁ ַר  צְּ ָ֣ד מִׁ ַי ׀ מִׁ

ה   וא  ֶאל־ֶאִֶ֤רץ טֹובָּ ֶָ֣רץ ַההִׁ אָּ ן־הָּ מִׁ
ִ֑ש  בָּ לָּ ב ודְּ ת חָּ ה ֶאל־ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ בָֹּ֔ חָּ ורְּ
י   רִׁ ֱאמ  הָּ י וְּ תִֹׁ֔ ַהָ֣חִׁ י  וְּ ַנֲענִׁ כְּ ֹום ַהָֽ קִ֤ ֶאל־מְּ

י׃ ָֽ בוסִׁ ַהיְּ י וְּ וִׁ  ַהחִׁ י וְּ זִֹׁ֔ רִׁ ַהפְּ  וְּ

ֶרֶדת י לָּ יל ְוֶהֱחַלְטּתִ ים ְצִר ּמִ ֹו ֵמהַ אֹות ְלַהּצִ
ֶרץ ַהִהיא מֵ ֹו אֹות תוֹ ּוְלַהֲעל אָּ ה לְ הָּ ֶאֶרץ טֹובָּ
ה בָּ שׁ  ׁשֹוַפַעתֶאֶרץ לְ  ,ּוְרחָּ ב ּוְדבָּ לָּ ֶאל ְמקֹום  ,חָּ

ֱאמ י הָּ ַנֲעִני ַהִחּתִ י וְ וֹ ַהּכְ י ַהִחּוִ ִרזִּ  .בּוִסיַהיְּ ִרי ַהּפְ

ה  ט  ָ֣אָּ ל בָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ת בְּ ִ֛ה ַצֲעַקֵ֥ ֵנ ה הִׁ ַעתִָּּ֕ וְּ
ר  ַחץ ֲאֶשֵ֥ י  ֶאת־ַהַלֹ֔ יתִׁ ֹ֨ אִׁ ַגם־רָּ ִ֑י וְּ ֵאלָּ

ם׃ ָֽ תָּ ים א  ֵ֥ ם ֹלֲחצִׁ יִׁ ַר  צְּ  מִׁ

יו ה ֵאלַ ִהּנֵה ַצֲעקַ  ,ְוַעְכׁשָּ אָּ ֵאל ּבָּ רָּ ֵני ִיׂשְ י ת ּבְ
ַחץ  ִאיִתי ֶאת ַהּלַ  ֲחִציםוֹ לְצַרִים ּמִ שֶׁ ְוַגם רָּ

ם  .אֹותָּ
הֹוֵצִ֛א  י  ה וְּ ע ִ֑ ֲחך  ֶאל־ַפרְּ לָּ שְּ ֶאָֽ ה וְּ כָֹּ֔ ָ֣ה לְּ ַעתָּ וְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י בְּ ֵ֥  ֶאת־ַעמִׁ
יו לַ  ֵלךְ  ְוַעְכׁשָּ ְרעֹה ְוהֹוֵצא אֹוְת  חְוֶאׁשְ ךָּ ֶאל ּפַ

י בְּ  ְצַר ֶאת ַעּמִ ֵאל ִמּמִ רָּ  .ִיםֵני ִיׂשְ
י  יא  ֵ֥ י כִׁ כִׁ נ ֹ֔ י אָּ ָ֣ ים מִׁ ֱָ֣אֹלהִֹׁ֔ ֶשה  ֶאל־הָּ ַוי ִ֤אֶמר מ 

יא  ִ֛ י אֹוצִׁ ֵ֥ כִׁ ה וְּ ע ִ֑ ֵנֵ֥י ֵאֵל ְך ֶאל־ַפרְּ ֶאת־בְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ

ה  ַמרֹמׁשֶ ֵאֵלךְ ֲאִני ִמי  :ֱאלִֹהיםלָּ  אָּ ֶאל  ׁשֶ
ְרעֹה ֵאל  ְוִכי ַאְצִליַח ְלהֹוִציא !?ּפַ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ
ְצַר   !?ִיםִמּמִ

י  יב  ֵ֥ ֹות כִׁ אֹ֔ ךָ֣ הָּ ֶזה־לְּ ְך וְּ מָֹּ֔ ָ֣ה עִׁ ֶי י־ֶאהְּ ָֽ אֶמר  כִׁ ַוי ֹ֨
יך  ִ֑ תִׁ ַלחְּ י שְּ כִׁ  נ  ם  אָּ עָּ יֲאךִ֤ ֶאת־הָּ הֹוצִׁ בְּ

ים ַע ל  ֱָ֣אֹלהִֹׁ֔ דון  ֶאת־הָּ ַעבְּ ם ַתָֽ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ מִׁ
ר ַהֶזָֽה׃ ֵ֥ הָּ  הָּ

ַמר י ֶאְהֶיה  :אָּ ְצִליַח ּכִ ה ּתַ ךָּ ַאּתָּ ן  ,ִאּתְ ימָּ ְוֶזה ַהּסִ
ְלךָּ  אֲ  -ׁשֶ ָּ שֶׁ ִני ׁשֶ יׁשּ ּתֹוִציא !ךָּ אֹוְת  ַלְחּתִ ׁשֶ ֶאת  ּכְ

ר  הָּ ֱאלִֹהים ַעל הָּ ַעְבדּו ֶאת הָּ ְצַרִים ּתַ ם ִמּמִ עָּ הָּ
 .ַהזֶּה

י  יג  ָ֣ כִׁ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ ים הִׁ ֱאֹלהִׁ  ה ֶאל־הָּ ֶשַּ֜ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ם  ֶהֹ֔ י לָּ ָ֣ תִׁ ַמרְּ אָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ א֮ ֶאל־בְּ בָּ
י ֲאֵליֶכִ֑ם  ַחָ֣נִׁ לָּ י ֲאבֹוֵתיֶכ ם שְּ ֱאֹלֵהֵ֥

ה  ֵ֥ ֹו מָּ מֹ֔ ָ֣י ַמה־שְּ רו־לִׁ מְּ ָֽ אָּ ם׃וְּ ר ֲאֵלֶהָֽ ַמ   א 

ה  ַמרֹמׁשֶ ְבֵני לִ א ּבָּ ֲאִני ִהּנֵה  :ֱאלִֹהיםלָּ  אָּ
ֵאל  רָּ ֶהם ֱאלֵֹהי  ְואֹוַמרִיׂשְ ַלח ֲאבֹוֵתיֶכם לָּ ׁשָּ

ם : ִלי יֹאְמרוּ  ,ֲאֵליֶכם אֹוִתי ֵאיֶזה ׁשֵ הּוא ּבְ
ה ּלָּ ה א ?ֵאֶליךָּ  ִהְתּגַ ֶהםַמר וֹ מָּ  ?לָּ

ה  יד  ֶשֹ֔ ים  ֶאל־מ  ֶי ה ֲאֶשָ֣ר ַוי ִ֤אֶמר ֱאֹלהִׁ ֶאהְּ
ל  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ ה ת אַמר  לִׁ אֶמר כ ִ֤ ִ֑ה ַוי   ֶי ֶאהְּ

ם׃ י ֲאֵליֶכָֽ נִׁ ַחֵ֥ לָּ ֶי ה שְּ  ֶאהְּ

ַמר הלְ ֱאלִֹהים  אָּ ִמי: ֹמׁשֶ י 'ֶאְהֶיה' ׁשְ ֶאְהֶיה  ּכִ
ִמיד ַמר, ּתָּ ךְ : ְואָּ ֵאלּתֹ  ּכָּ רָּ : אַמר ִלְבֵני ִיׂשְ

 !י ֲאֵליֶכםאֹוִת  חלַ ׁשָּ  'ֶאְהֶיה'
ה ַוי ֩  טו  ֶש  ים ֶאל־מ  ֹוד ֱאֹלהִַּׁ֜ אֶמר֩ עֹ֨

ה ֱאֹלֵהָ֣י  הוִָּ֞ ֵאל  יְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ה־ת אַמר֮ ֶאל־בְּ כ ָֽ
ִ֛ק  חָּ צְּ י יִׁ ם ֱאֹלֵהֵ֥ הַָּּ֜ רָּ י ַאבְּ ם ֱאֹלֵהֹ֨ ֵתיֶכ  ֲאב 
י  ָ֣ מִׁ י ֲאֵליֶכִ֑ם ֶזה־שְּ ַחָ֣נִׁ לָּ ב שְּ י ַיֲעק   ֵואֹלֵהֵ֥

ַמרֱאלִֹהים  הלְ עֹוד  אָּ ךְ : ֹמׁשֶ ְבֵני לִ אַמר ּתֹ  ּכָּ
ֵאל רָּ ם וֹ ֱאלֵֹהי ֲאב 'ה :ִיׂשְ הָּ ֵתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְברָּ

ק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ׁשָּ ֱאלֹ   ,ֲאֵליֶכםי אֹוִת  חלַ ֵהי ִיְצחָּ
ִמי ְלע ִיְהֶיהֶזה  םוֹ ׁשְ ֵ ּובַ , לָּ ירוּ ה זֶּ הַ  םׁשּ  יאֹוִת  ַיְזּכִ
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ר׃ ר ד ָֽ ד ֵ֥ י לְּ רִׁ  כְּ ֵ֥ה זִׁ ֶז ם וְּ לָֹּ֔ ע  ל לְּ כָּ דוֹ דּ  ּבְ  .רוֹ ר וָּ
תִָּ֞  טז חמישי ַספְּ אָּ ִ֤ ֵלְָ֣ך וְּ תָּ ַמרְּ אָּ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ קְּ ֶאת־זִׁ

י  ָ֣ה ֵאַלֹ֔ אָּ רְּ ֵתיֶכם  נִׁ ה ֱאֹלֵהִ֤י ֲאב ָֽ הוִָּ֞ ֲאֵלֶהם  יְּ
ר  ב ֵלאמ ִ֑ ַיֲעק   ק וְּ ֵ֥ חָּ צְּ ִ֛ם יִׁ הָּ רָּ ֱאֹלֵה י ַאבְּ
ֶכ ם  וי לָּ ׂשֵ֥ ֶאת־ֶהעָּ ם וְּ ֶכֹ֔ י  ֶאתְּ תִׁ דְּ ַקֹ֨ ד פָּ ק ִ֤ פָּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  בְּ

ֵאל  ַחְכֵמיֵלְך ֶוֱאסֹוף ֶאת  רָּ  'ה :ֶהםלָּ  ְוֹתאַמרִיׂשְ
ק  –ֵתיֶכם וֹ ֱאלֵֹהי ֲאב ם ִיְצחָּ הָּ ֱאלֵֹהי ַאְברָּ

ה, ְוַיֲעקֹב ּלָּ ַמרֵאַלי  ִהְתּגַ ֶאְתֶכם זֹוֵכר  ֲאִני :ְואָּ
ים ַמהרֹוֶאה וְ  ֶכם בְּ  עֹוׂשִ  .ִמְצַרִיםלָּ

ַר   יז  צְּ ָ֣י מִׁ ֶכם֮ ֵמֳענִׁ ר ַאֲעֶלָ֣ה ֶאתְּ ַמ  א  ם  וָּ יִׁ
י  תִֹׁ֔ ַהָ֣חִׁ י  וְּ ַנֲענִׁ כְּ י  ֶאל־ֶאִֶ֤רץ ַהָֽ רִׁ ֱאמ  הָּ וְּ

ת  י ֶאל־ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ ִ֑ בוסִׁ ַהיְּ י וְּ וִׁ  ַהחִׁ י וְּ זִֹׁ֔ רִׁ ַהפְּ וְּ
ש׃ ָֽ בָּ לָּ ב ודְּ  חָּ

יוְ  ַמְרּתִ ִ ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם  :אָּ ִמְצַרִים בְּ  תוּ לפְ ֵמַהׁשּ
ֱאמ י הָּ ַנֲעִני ַהִחּתִ י וֹ ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ י ַהִחּוִ ִּ ִרז ִרי ַהּפְ

שׁ  ׁשֹוַפַעתֶאל ֶאֶרץ  ,בּוִסיַהיְּ וְ  ב ּוְדבָּ לָּ  .חָּ

ל  יח  ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵנֹ֨ קְּ זִׁ ה֩ וְּ אתֶָּ֡ ַאתָּ ֶלִ֑ך ובָּ ק  ו לְּ ע  מְּ שָּ וְּ
ה  הוִָּ֞ יו  יְּ ֶתִ֤ם ֵאלָּ ם ַוֲאַמרְּ יִׁ ַר  צְּ ֶאל־ֶמֶָ֣לְך מִׁ
ה  ַעתָּ  ינו וְּ ֵלֹ֔ ָ֣ה עָּ רָּ קְּ ים  נִׁ יִׁ רִׁ בְּ עִׁ ָֽ ֱאֹלֵהִ֤י הָּ

ר ֵנָֽלְּ   בָֹּ֔ דְּ ים  ַבמִׁ ֶשת יָּמִׁ ֹלִ֤ א ֶדֶָ֣רְך שְּ ה־נִָּ֞ כָּ
ינו׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהָֽ ה ַליהוָּ חָּ  בְּ זְּ נִׁ  וְּ

ֶריךָּ  בָּ לּו ֶאת ּדְ בֹוא ,ֵהם ְיַקּבְ ה  ְותָּ  ְוַחְכֵמיַאּתָּ
ֵאל  רָּ ֱאלֵֹהי  'ה :ְוֹתאְמרּו לוֹ  ,ֶמֶלְך ִמְצַרִיםלְ ִיׂשְ
ִעְבִרים  הְתגַּ הִ הָּ ה ֵנֶלךְ יו ְוַעְכׁשָּ  ,ֵלינוּ אֵ  ּלָּ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ

לֶדֶרְך לְ  ל ׁשְ הוֹ ׁשֶ ר ׁשָּ ְדּבָּ ּמִ  ְוַנְקִריב ,יִָּמים ּבַ
נֹות  ְרּבָּ  .ֱאלֵֹהינוּ  'ַלהקָּ

ֶלְך  יט  ֶכִ֛ם ֶמֵ֥ ן ֶאתְּ ֵתֵ֥ י ל א־יִׁ י כִֶּׁ֠ תִׁ עְּ ַדֹ֔ ָ֣י יָּ ַוֲאנִׁ
ה׃ ָֽ ֵ֥ד ֲחזָּקָּ יָּ א בְּ ל   ְך וְּ ם ַלֲהֹלִ֑ יִׁ ַר  צְּ  מִׁ

ֶלְך ִמְצַרִים יֹוֵדעַ ַוֲאִני  ּמֶ ן  ׁשֶ ֶכםלֹא ִיּתֵ ֶלֶכת לָּ  ,לָּ
ן ַלְמרֹותלֹא הּוא  ה אֹותוֹ  ִיּתֵ ַאּכֶ ה ׁשֶ יָּד ֲחזָּקָּ  .ּבְ

ם  כ  יִׁ ַרֹ֔ צְּ י ֶאת־מִׁ ָ֣ ֵכיתִׁ הִׁ י  וְּ י ֶאת־יָּדִׁ ִ֤ תִׁ ַלחְּ שָּ וְּ
ֹו  בִ֑ רְּ קִׁ ה בְּ ר ֶאֱעֶׂש  י ֲאֶשֵ֥ ַתֹ֔ א  לְּ פְּ ל  נִׁ כ  בְּ

ם׃ ֶכָֽ ַשַלֵ֥ח ֶאתְּ ן יְּ ַאֲחֵרי־ֵכ   וְּ

יט הֶאת יִָּדי  אֹוׁשִ ּכֹות  כֹלֶאת ִמְצַרִים בְּ  ְוַאּכֶ ַהּמַ
אֹותּמֻ הַ  ה שֶׁ  ְפלָּ ק ,ֶאְצלוֹ ֶאֱעׂשֶ ר  הּוא ַאֲחֵרי ֵכן  וְּ

ְחֵרר  .ֶאְתֶכם ְיׁשַ
ם  כא  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ָ֣י מִׁ ֵעיֵנ ם־ַהֶז ה בְּ עָּ ָֽ ן הָּ י ֶאת־ֵחֵ֥ ִ֛ נַָּתתִׁ וְּ

ם׃ ָֽ ו ֵריקָּ כ  א ֵתלְּ ון ל ֵ֥ ֵלכֹ֔ י ֵתָֽ ָ֣ יָּה  כִׁ הָּ  וְּ
ה ם ֶאֱעׂשֶ עָּ הָּ אַהזֶּה  ׁשֶ ֵעיֵני  ֵחן ִיְמצָּ , ִמְצַרִיםּבְ

לְ ְכשֶׁ וּ   .ֵמְרכּושׁ  ִקיםֵר ְלכּו לֹא ּתֵ  כוּ ּתֵ
ּה  כב  ַרָ֣ת ֵביתָֹּ֔ גָּ ּה  ומִׁ תָּ ֶכנְּ שְּ ִ֤ה מִׁ שָּ ה אִׁ ֲאלָֹּ֨ שָּ וְּ

ם  ֶת  ַׂשמְּ ת וְּ ֹלִ֑ מָּ ב וׂשְּ י זָּהָּ  ֵלֵ֥ ֵלי־ֶכִֶ֛סף וכְּ כְּ
ם  ֶת  ַצלְּ נִׁ ם וְּ ֵתיֶכֹ֔ ָ֣ נ  ַעל־בְּ ֵניֶכם  וְּ ַעל־בְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  ֶאת־מִׁ

ל  ה ּכָּ ָּ שׁ ִאׁשּ ַבּקֵ ּה  ּתְ ֶכְנּתָּ ְ י שֶׁ ִמׁשּ הּוִמּמִ רָּ ְלַיד  ּגָּ
ֵלי כֶּ בֵּ  ּה ּכְ ב יתָּ ִדיםֶסף ּוְכֵלי זָּהָּ ימוּ  ּוְבגָּ ׂשִ ַעל  ְותָּ

נ ֵניֶכם ְוַעל ּבְ ילּו ִמ  ,ֵתיֶכםוֹ ּבְ ְצַר ְוַתּצִ ֶאת ִים ּמִ
ְדֶכם ְעּבֻ ַכר ׁשִ  .ׂשְ

י  א ד ינו לִֹׁ֔ ָ֣ ֵהן  ל א־ַיֲאמִׁ אֶמר וְּ ֶשה  ַוי ֹ֔ ִַ֤ען מ  ַוַי
ו  ע  מְּ שְּ א יִׁ ל ֵ֥ ה וְּ ֵ֥ אָּ רְּ ו ל א־נִׁ רֹ֔ אמְּ י י ָֽ ָ֣ ִ֑י כִׁ לִׁ ק  בְּ
ָֽה׃ הוָּ  ֵאֶל יך יְּ

ה  הֹמׁשֶ נָּ ַמר עָּ לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא  ַוֲהֵרי :ְואָּ
ק ְמעּו ּבְ אִלי וֹ ִיׁשְ הלֹא  'ה :יֹאְמרוּ  ֶאּלָּ ּלָּ  ִהְתּגַ

 .ֵאֶליךָּ 
הוָּ ה  ב  ִ֛יו יְּ ָ֣ה ַוי  אֶמר ֵאלָּ ֶדִ֑ך ( מזה)ַמה־ֶז יָּ בְּ

ה׃  ַוי  אֶמר ַמֶטָֽ
ַמר לוֹ  'ה ַמר ?ךָּ יְָּד ַמה זֶּה בְּ  :אָּ ל :אָּ  .ַמּקֵ

ֵכֵ֥הו  ג  לִׁ ה ַוַישְּ צָּ רְּ יֵכָ֣הו ַאֹ֔ לִׁ אֶמר  ַהשְּ ַוי ֹ֨
ָֽיו׃ נָּ פָּ ה מִׁ ֶש  ֵַֽ֥נׇּס מ  ִ֑ש ַויָּ נָּחָּ י לְּ ָ֣ הִׁ ה ַויְּ צָּ רְּ  ַא 

ַמר ֵלְך אֹותוֹ  :אָּ ֶרץ ַהׁשְ אָּ ִליהּוא הִ  !לָּ  וֹ ְך אֹותׁשְ
ֶרץ אָּ שׁ  ַפךְ הֱ נֶ ְוהּוא , לָּ חָּ ה  ,ְלנָּ ַרחֹמׁשֶ ּנוּ  ּבָּ  .ִמּמֶ

ז  ד  ךֹ֔ ֶוֱאח   ַָֽֽדְּ ַלח  יָּ ה שְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ה  ַמֶט  י לְּ ֵ֥ הִׁ ֹו ַויְּ ֲָ֣חֶזק בֹ֔ ַלִ֤ח יָּדֹו  ַוַי שְּ ֹו ַויִׁ נָּבִ֑ זְּ בִׁ

ֹו׃ ַכפָֽ  בְּ

ַמר  הלְ  'האָּ ט ֶאת :ֹמׁשֶ בוֹ  ְוַהֲחֵזקיְָּדךָּ  הֹוׁשֵ ְזנָּ  !ּבִ
יטהּוא   ַפךְ הֱ נֶ הּוא וְ  ,ּבוֹ  ְוֶהֱחִזיקיָּדֹו ֶאת  הֹוׁשִ
ל יָּדוֹ  ְלַמּקֵ  .ּבְ
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הוָּ ה  ה  ה ֵאֶלִ֛יך יְּ ֵ֥ אָּ רְּ י־נִׁ ָֽ ינו כִׁ ַמַָ֣ען ַיֲאמִֹׁ֔ לְּ
י  ִ֛ם ֱאֹלֵהֵ֥ הָּ רָּ ִ֑ם ֱאֹלֵה י ַאבְּ תָּ ֱאֹלֵהָ֣י ֲאב 

ב׃ י ַיֲעק ָֽ ק ֵואֹלֵהֵ֥ חָּ  צְּ  יִׁ

ה  ךְ ֲעׂשֵ ֵדי ּכָּ  ֲאבֹוֵתיֶהםֱאלֵֹהי  'השֶׁ ֲאִמינּו יַּ שֶׁ  ּכְ
ה ּלָּ ק  ,ֵאֶליךָּ  ִהְתּגַ ם ֱאלֵֹהי ִיְצחָּ הָּ ֱאלֵֹהי ַאְברָּ

 !ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב
ך  ַוי ֩  ו  ַָֽֽדְּ ִ֤א יָּ ֵבא־נָּ ָֽ ֹוד הָּ ֹו ע  ה לַּ֜ הוָֹּ֨ אֶמר֩ יְּ

ֵנֵ֥ה  הִׁ ּה וְּ אָֹּ֔ ֹוצִׁ ֹו ַויָ֣ ֵחיקִ֑ ֹו בְּ א יָּד  ֵבֵ֥ ך ַויָּ ֵחיֶקֹ֔ בְּ
ֶלג׃ ָֽ ַעת ַכשָּ ַרֵ֥ צ  ֹו מְּ  יָּד 

ַמר לֹו  'ה ַחת ְזרֹוֲעךָּ ֶאת יְָּדךָּ  ַהְכֵנס :עֹודאָּ  ,ּתַ
ַחת ְזרֹועוֹ יָּדֹו  ֶאת ִהְכִניסהּוא   איֹוצִ ההּוא  ,ּתַ
ֶ וֹ ּה ְוִהּנֵה יָּדֹו ְמצאֹותָּ  ׁשּ  .ֶלגַרַעת ּכַ

ֹו  ז  ֵֶ֥שב יָּד  ך ַויָּ ך  ֶאל־ֵחיֶקֹ֔ ַָֽֽדְּ ֵשִ֤ב יָּ אֶמר הָּ ַוי  
ה  בָּ ֵנה־שָּ  הִׁ ֹו וְּ ֵחיקֹ֔ ּה  ֵמָֽ אָּ ֹוצִׁ ֹו ַויָֽ ֶאל־ֵחיקִ֑

ֹו׃ רָֽ ׂשָּ בְּ  כִׁ

ַמר ב  :אָּ ׁשֵ ַחת ְזרֹוֲעךָּ יְָּדךָּ ֶאל ֶאת הָּ הּוא  ,ּתַ
יב ֶאת ַחת ְזרֹועוֹ יָּדֹו  ֵהׁשִ ּה אֹותָּ  איֹוצִ הוְ  ,ֶאל ּתַ

רוֹ  ִלְהיֹות הְזרָּ חָּ  יאְוהִ  ְבׂשָּ ִריא ּכִ  .ַהּבָּ
ו  ח  עֹ֔ מְּ שְּ א יִׁ ל ָ֣ ְך וְּ ינו לָֹּ֔ ָ֣ א ַיֲאמִׁ ם־ל ָ֣ יָּה  אִׁ הָּ וְּ

ֹון  אשִ֑ רִׁ ת הָּ א ָ֣ ל הָּ ק   ת לְּ א ֵ֥ ל הָּ ק   ינו לְּ ֱאמִֹׁ֔ ֶהָֽ וְּ
ֹון׃ ַאֲחרָֽ  הָּ

לּו ֶאתְולֹא  ְלךָּ ִאם לֹא ַיֲאִמינּו  ן ְיַקּבְ ימָּ  ַהּסִ
ִראׁשֹון  ְגַלל ַיֲאִמינוּ  –הָּ ן  ּבִ ימָּ אַ ַהּסִ  .ֵחרהָּ

ֹות  ט  תַּ֜ א  י הָּ ֵנֹ֨ שְּ ינו ַגם֩ לִׁ א ַיֲאמִֶׁ֡ ם־ל ָ֣ ה אִׁ יֶָּ֡ הָּ וְּ
ך  ֶלֹ֔ ק  עון  לְּ מְּ שְּ א יִׁ ל ִ֤ ֶלה וְּ ֵא  תָּ  הָּ ַקחְּ לָּ וְּ

יִ֤ו  הָּ ִ֑ה וְּ שָּ תָּ  ַהַיבָּ ַפכְּ שָּ ר וְּ א ֹ֔ ֵמיֵמָ֣י ַהיְּ מִׁ
ם  דָּ  יֵ֥ו לְּ הָּ ר וְּ א ֹ֔ ן־ַהיְּ ח מִׁ ַקָ֣ ם  ֲאֶשָ֣ר תִׁ יִׁ ַהַמֹ֨

ֶשת׃ ָֽ  ַבַיבָּ

ֵני וְ  ם ִלׁשְ ִניםִאם לֹא ַיֲאִמינּו ּגַ ימָּ ה ְולֹא  ַהּסִ ֵאּלֶ הָּ
ְמעּו ְלק ח ,ךָּ לְ וֹ ִיׁשְ ּקַ יֵמי  ּתִ פּ  אֹורַהיְּ ִמּמֵ  ךְ וֹ ְוִתׁשְ

ה לַ  ׁשָּ ִיםיַּּבָּ ח שֶׁ  ְוַהּמַ ּקַ ְפכוּ  אֹורַהיְּ מֵ ּתִ ם  ֵיהָּ ְלדָּ
ה ׁשָּ יַּּבָּ  .ּבַ

יש  י  ֹ֨ י  ל א֩ אִׁ נָּ י ֲאד  ָ֣ ה֮ בִׁ הוָּ ֶשָ֣ה ֶאל־יְּ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ם  ש ֹ֔ לְּ שִׁ ָ֣ם מִׁ מֹול  ַג תְּ ִ֤ם מִׁ י ַג כִׁ נ   ים אָּ ַּ֜ רִׁ בָּ דְּ

י ֶדִ֑ך כִׁ  ך  ֶאל־ַעבְּ ז ַדֶברְּ ֵ֥ ִ֛ם ֵמאָּ ַבד־ֶפִ֛ה  ַג כְּ
י׃ כִׁ נ ָֽ ֹון אָּ ש  ד לָּ ַבֵ֥  וכְּ

ה  ַמרֹמׁשֶ ה :'הלַ  אָּ ׁשָּ ַבּקָּ לֹא ִאיׁש ֲאִני , 'ה ּבְ
ּבּוִרים ם  ּדִ ְלשׁ ֵמאֶ ּגַ ִ ם ִמׁשּ ז ם גַּ וֹ ְתמֹול ּגַ ם ֵמאָּ

ְרּתָּ  ּבַ ּדִ י ,ךָּ ַעְבּדְ  ִעםׁשֶ ם וְ ֲאִני  ּכִ ה ִלי ְמַגְמּגֵ ׁשֶ קָּ
ר  .ְלַדּבֵ

ה  יא  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ם  אֵֹ֚ו ַוי ֹ֨ דָּ אָּ ָ֣ם ֶפה֮ לָּ י ׂשָּ ָ֣ יו מִׁ ֵאלָּ 
ִ֑ר  ֵו ֹו עִׁ ַח אָ֣ ֵק  ֹו פִׁ ש אֵ֥ ֹו ֵחֵרֹ֔ ם אָ֣ ֵלֹ֔ ום אִׁ י־יָּׂשָ֣ ָֽ מִׁ

ָֽה׃ הוָּ י יְּ כִׁ  נ  א אָּ  ֲהל ֵ֥

ַמר לוֹ  'ה ם :אָּ דָּ אָּ ה לָּ ם ּפֶ אאֹו ִמי  ?ִמי ׂשָּ רָּ  ּבָּ
ם אֹו ֵחֵרׁש אֹו  ר רֹוֶאהִאּלֵ  –ֲאִני  ֵרי ַרקהֲ  ?אֹו ִעּוֵ

 !'ה
ה  יב  ַעתָּ  יך וְּ ם־פִֹׁ֔ ָ֣ה עִׁ ֶי י  ֶאהְּ כִׁ נ  אָּ ֵלְִ֑ך וְּ

ר׃ ַדֵבָֽ ר תְּ יך ֲאֶשֵ֥ הֹוֵריתִׁ   וְּ
יו יךָּ ַוֲאִני  ,ֵלךְ  ְוַעְכׁשָּ אֹוְתךָּ  ְוַאְדִריךְ ֶאְהֶיה ִעם ּפִ

רלְּ  ַמה  .ַדּבֵ
ח׃ יג  ָֽ לָּ שְּ ַיד־תִׁ ח־נָּ א בְּ ַלָֽ ָֽ ִ֑י שְּ נָּ י ֲאד  ָ֣ ַמר ַוי  אֶמר בִׁ ה :אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ַלח  ,'ה ּבְ הׁשְ ׁשָּ ַבּקָּ ם ַאֵחר  ּבְ דָּ אָּ

ּתּוַכל לֹוחַ  ׁשֶ  .ִלׁשְ
א  יד  אֶמר  ֲהל ֹ֨ ה ַוי ֹ֨ ֶש  מ  ה בְּ הוַָּּ֜ ף יְּ ַחר־ַאֹ֨ ָֽ ַויִׁ

ר  י־ַדֵבֵ֥ ָֽ י כִׁ תִׁ עְּ ַדִּ֕ י יָּ ֹ֔ יך  ַהֵלוִׁ חִֹׁ֨ ן אָּ ַאֲהר ִ֤
ך  אֶתֹ֔ רָּ קְּ ֵצָ֣א לִׁ ֵנה־הוא  י  ִ֤ם הִׁ ַג וא וְּ ר הִ֑ ַדֵב  יְּ

ֹו׃ בָֽ לִׁ ח בְּ ַמֵ֥ ׂשָּ ֲאך  וְּ רָּ  וְּ

ַעס 'ה ה ַעל  ּכָּ ַמרֹמׁשֶ ִחיךָּ ֵרי הֲ  :ְואָּ ַאֲהרֹן אָּ
י  ִוי יַָּדְעּתִ ר ַהּלֵ הּוא ֵמִטיב ְלַדּבֵ ַגם ִהּנֵה הּוא וְ ׁשֶ

אְת וֹ י ַמח שְׂ יִ וְ  הּוא ִיְרֶאה אֹוְתךָּ וְ  ,ךָּ ֵצא ִלְקרָּ
ִלּבוֹ   .ּבְ

יו  טו  ִ֑ פִׁ ים בְּ רִׁ  בָּ ֵ֥ ֶאת־ַהדְּ תָּ ַׂשמְּ יו וְּ ָ֣ ֵאלָֹּ֔ תָּ ַברְּ דִׁ וְּ
י  כִׁ  נ  אָּ יהו וְּ ם־פִֹׁ֔ עִׁ יך  וְּ ם־פִֹׁ֨ ִ֤ה עִׁ ֶי ֶאהְּ

ון׃ ר ַתֲעׂשָֽ ת ֲאֶשֵ֥ ם ֵא  ֶכֹ֔ י ֶאתְּ ָ֣ הֹוֵריתִׁ  וְּ

רּדַ  יו  ּבֵ ִרים  ֶוֱאמֹור לוֹ ֵאלָּ בָּ יֹּאַמרֶאת ַהּדְ  ,ׁשֶ
ַמה  ֶאְתֶכם ְוַאְדִריךְ  ִפיולְ ִפיךָּ וּ ֶאֱעזֹור לְ ַוֲאִני 

ֲעׂשֹות  .ּלַ
ִ֤יָּה הוא   טז  הָּ ִ֑ם וְּ עָּ ך  ֶאל־הָּ וא לְּ ֶבר־הֵ֥ דִׁ רהּוא יְ וְּ ם ֲעבּוְרךָּ  ַדּבֵ עָּ ךָּ לְ  הּוא ִיְהֶיה ,ֶאל הָּ
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ֹו  ֶיה־לֵ֥ הְּ ָֽ ה תִׁ ַאתָּ  ה וְּ ֶפֹ֔ ךָ֣ לְּ ֶיה־לְּ הְּ ָֽ יִׁ
ים׃ ָֽ  ֵלאֹלהִׁ

ְהֶיה לֹו  ה ּתִ דפַ ִלְמ ְלֶפה ְוַאּתָּ  .ּקֵ

ֶדִ֑ך  יז  יָּ ח בְּ ַקָ֣ ֶאת־ַהַמֶטֵ֥ה ַהֶז ה תִׁ ר וְּ ֲאֶשֵ֥
ת׃ פ ת ָֽ א  ֹו ֶאת־הָּ  ַתֲעֶׂשה־ב 

קֵּ ְוֶאת  יְָּד  לַהּמַ ח ּבְ ּקַ ה ּבֹו ֶאת שֶׁ  ,ךָּ ַהזֶּה ּתִ ֲעׂשֶ ּתַ
ִנים ימָּ  .ַהּסִ

ת    ש   ר  י ן פ   דְּ מ ִׁ ה מִׁ יא  צִׁ י ְּ  ה 
ֹו ַוי ִ֤אֶמר  יח ששי נ  תְּ ֶָ֣תר ח  ב ׀ ֶאל־ֶי ָ֣שׇּ ה ַויָּ ֶשַּ֜ ֶלְך מ  ַוֵיֹ֨

א לֹו  ֵאָ֣לְּ   ה נָּ  ה  ֶאל־ַאַחָ֣י כָּ ובָּ שֹ֨ אָּ וְּ
ִ֑ים  ָ֣ם ַחיִׁ ה ַהעֹודָּ ֶא  ֶארְּ ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ֲאֶשר־בְּ

ֹום׃ לָֽ שָּ ה ֵלְֵ֥ך לְּ ֶש  מ  ֹו לְּ רִ֛ תְּ  ַוי  אֶמר יִׁ

ה  ַלךְ ֹמׁשֶ ַזרוְ  הָּ ַמרוְ  ,ְתנוֹ וֹ ח ִיְתרוֹ לְ  חָּ  ֵאֶלךְ  :לוֹ  אָּ
ה ׁשָּ ַבּקָּ ִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה שֶׁ ֶאל ַאַחי  ְוֶאֱחזֹור ּבְ ּבְ

ים עֹודֵהם  ִאם ַמר ,ַחיִּ ה אָּ ֵלְך  :ִיְתרֹו ְלֹמׁשֶ
לֹום  !ְלׁשָּ

ָ֣ב  יט  ן ֵל ְך ש  יָֹּ֔ דְּ מִׁ ֶשה  בְּ ִ֤ה ֶאל־מ  הוָּ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ים  שִֹׁ֔ ֲָ֣אנָּ ל־הָּ תו  כׇּ י־ֵמֹ֨ ם כִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ

מְּ   ך׃ַהָֽ ֶשָֽ ים ֶאת־ַנפְּ שִׁ   ַבקְּ

ַמר  'ה ִמְדיָּןלְ אָּ ה ּבְ י , ִמְצַרִיםלְ  ֲחזֹורֵלְך  :ֹמׁשֶ ּכִ
ים  ׁשִ ֲאנָּ ל הָּ רֹוִצים ֵמתּו ּכָּ  .ַלֲהרֹוג אֹוְתךָּ ׁשֶ

יו  כ  נָּ  ֶאת־בָּ ֹו וְּ תָ֣ שְּ ה ֶאת־אִׁ ֶשַּ֜ ח מ  ַקֹ֨ ַויִׁ
ֵבם   כִׁ ר ַוַירְּ ל־ַהֲחמ ֹ֔ ב ַעָֽ ה ַויָּ שׇּ צָּ ם  ַאָ֣רְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ

ֹו׃ יָּדָֽ ים בְּ ֱאֹלהִׁ  ֶשִ֛ה ֶאת־ַמֵטֵ֥ה הָּ ח מ  ַקֵ֥  ַויִׁ

ה  ַקח ֹמׁשֶ ּתֹו ְוֶאת לָּ יבֶאת ִאׁשְ יו ְוִהְרּכִ נָּ  ּבָּ
ַזרוְ ר וֹ ם ַעל ַהֲחמאֹותָּ  ה ,ִמְצַרִים ְלֶאֶרץ חָּ  ֹמׁשֶ

ַקח ֶאת  ללָּ יָּדוֹ  ַמּקֵ ֱאלִֹהים ּבְ  .הָּ
וב  כא  שָ֣ ך  לָּ תְּ ֶלכְּ ֶשה  בְּ ה֮ ֶאל־מ  הוָּ ַוי ָ֣אֶמר יְּ

ים   תִׁ פְּ ל־ַהמ ָֽ ה כׇּ ֵא  ה רְּ מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ מִׁ
י  תִׁ ה ֲאֶשר־ַׂשָ֣מְּ ע ִ֑ ָ֣י ַפרְּ ֵנ פְּ ם לִׁ יתָּ  ך ַוֲעׂשִׁ ֶדֹ֔ יָּ בְּ

ַשַל ח  א יְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ בֹ֔ ָ֣ק ֶאת־לִׁ י  ֲאַחֵז ֲאנִׁ ַוָֽ
ם׃ ָֽ עָּ  ֶאת־הָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ שֶׁ  :ֹמׁשֶ ה חֹוֵזר ּכְ ים , ִיםִמְצַר לְ ַאּתָּ ׁשִ
ים ֶאת  ,ֵלב ּסִ ל ַהּנִ יּנָּ שֶׁ ּכָּ  –ְלךָּ ַלֲעׂשֹות  ַתּתִ
םֲעשֵׂ  יחַ ַוֲאִני  ,ְרעֹהִלְפֵני פַּ  ה אֹותָּ ֶאת  ַאְקׁשִ

ְחֵררלֹא הּוא ִלּבֹו וְ  ם ְיׁשַ עָּ  .ֶאת הָּ

י  כב  ֵ֥ נִׁ ה בְּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ ה כ  ע ִ֑ תָּ  ֶאל־ַפרְּ ַמרְּ אָּ וְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ רִׁ  כ   בְּ

ךְ  – ַפְרעֹהלְ  אַמרּתֹ  ַמר ה ּכָּ ִני בְּ : 'אָּ  –ִרי וֹ כּבְ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

י   כג  נִׁ יך ַשַלִ֤ח ֶאת־בְּ ַמָ֣ר ֵאֶל  א  י וָּ נִׁ ֵדֹ֔ ַיַעבְּ וְּ
ך   נְּ ג ֶאת־בִׁ ֵרֹ֔ י ה  ָ֣ כִׁ נ  ֵנה  אָּ ֹו הִׁ חִ֑ ַשלְּ ן לְּ ֵא  מָּ ַותְּ

ך׃ ֶרָֽ כ   בְּ

י ַמְרּתִ ְחֵררךָּ לְ  אָּ ִני  ׁשַ יֲַּעבֹוד אֹוִתיֶאת ּבְ  !ׁשֶ
ְחֵר  ְוֵסַרְבּתָּ  ה  – וֹ אֹות רְלׁשַ ֵרג ֶאת וֹ הֲאִני ִהּנֵ
כ ְנךָּ ּבְ  .ךָּ ְר וֹ ּבִ

ֶרְך  כד  י ַבֶד  ֵ֥ הִׁ ה ַויְּ הוָֹּ֔ ֵשָ֣הו יְּ גְּ פְּ ֹון ַויִׁ לִ֑ ַבמָּ
ֹו׃ יתָֽ ש ֲהמִׁ ַבֵק   ַויְּ

ֶרְך בַּ  הּדֶ ְילָּ ֲחִניַּת ַהּלַ ַגׁש ' ה ּבַ ה אֹותוֹ ּפָּ צָּ  ְורָּ
 .וֹ אֹות ַלֲהרֹוג

ַלָ֣ת  כה  רְּ ת  ֶאת־עׇּ ר  כְּ ר ַותִׁ ה צ   ַּ֜ רָּ פ  ח צִׁ ַקֹ֨ ַותִׁ
י  אֶמר כִׁ  ִ֑יו ַות ִּ֕ לָּ ַרגְּ ּה ַוַתַג ע לְּ נָֹּ֔ בְּ

י׃ ָֽ ה לִׁ ים ַאתָּ  ִ֛ מִׁ  ֲחַתן־דָּ

ה  ה ִצּפֹורָּ ְקחָּ ה ,רוֹ צ ֶאֶבןלָּ ְתכָּ ְרַלת  ְוחָּ ֶאת עָּ
ּה  נָּ הנִּ ְוהִ ּבְ הַרְגֵלי לְ  הּ תָּ אוֹ  יחָּ ה, ֹמׁשֶ ְמרָּ  :ְואָּ
ה  עֲ ַאּתָּ ַנת ילִ ּבַ ַסּכָּ ֶות ּבְ  .מָּ

ים  כו  מִׁ  ן דָּ ה ֲחַתֵ֥ ֹ֔ רָּ מְּ ָֽ ֵ֚ז אָּ ֶמִ֑נו אָּ ַויִׁ ֶרף מִׁ
ת׃ פ  ַלמוֹלָֽ

גוֹ ֵהִניַח ' ה ה ,לֹו ְולֹא ֲהרָּ ְמרָּ ז אָּ ה  :אָּ ַעלַאּתָּ  ּבַ
ֶותבְּ ְתַחיֵּב הִ שֶׁ  ה מָּ ילָּ ִרית ַהּמִ ְגַלל ּבְ  .ּבִ

ת    ש   ר  יִׁם פ   ר  צְּ מִׁ ה לְּ יב  ִׁ ש    ה 
את  כז  ַרֵ֥ קְּ ן ֵלְִ֛ך לִׁ ל־ַאֲהר ֹ֔ ה  ֶאָֽ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ

ר  ַהֵ֥ ֵשִ֛הו בְּ גְּ פְּ ַֽיִׁ ֶלְך ַוָֽ ה ַוֵי  ִ֑רָּ בָּ דְּ ה ַהמִׁ ֶש  מ 
ַמר  'ה ה לְ אָּ רלַ ַאֲהרֹן ֵלְך ִלְקַראת ֹמׁשֶ ְדּבָּ  ,ּמִ

ַגׁש אֹותוֹ  ַלְך ּופָּ ֱאלִֹהים הּוא הָּ ַהר הָּ הּוא וְ  ,ּבְ
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ֹו׃ ַשק־לָֽ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ  ק הָּ ׁשַ  .לוֹ  נָּ
הוָּ ה  כח  י יְּ ֵרֵ֥ בְּ ל־דִׁ ן ֵאִ֛ת כׇּ ֲהר ֹ֔ ַאָֽ ֶשה  לְּ ִ֤ד מ  ַוַיֵג

ת  ת   א  ל־הָּ ת כׇּ ֵאֵ֥ ֹו וְּ חִ֑ לָּ ָֽהו׃ֲאֶשָ֣ר שְּ וָּ ר צִׁ  ֲאֶשֵ֥
ה  רֹמׁשֶ ל  ֶאתְלַאֲהרֹן  ִסּפֵ  חלַ ׁשָּ ' השֶׁ  םיִר בָּ ַהּדְ ּכָּ
ל  ֶאתוְ  לֹוַמר וֹ אֹות יּכָּ ִניַהּסִ ההּוא שֶׁ  םמָּ  ִצּוָּ
 .ַלֲעׂשֹות אֹותוֹ 

ֵנ י  כט  קְּ ל־זִׁ ו ֶאת־כׇּ פֹ֔ ַָ֣אסְּ ן ַוַי ַאֲהר ִ֑ ה וְּ ֶש  ֵֶ֥לְך מ  ַוֵי
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ  בְּ

ה ְוַאֲהרֹן  ְלכוּ ֹמׁשֶ ֵני אָּ וְ  הָּ ל ִזְקֵני ּבְ ְספּו ֶאת ּכָּ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

ים ֲאֶשר־ ל  ֹ֔ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ן ֵאֵ֚ת כׇּ ַדֵבָ֣ר ַאֲהר ֹ֔  ַויְּ
ֵעיֵנֵ֥י  ת לְּ ת   א  ֵַ֥עׂש הָּ ֶשִ֑ה ַוַי הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ֶבֵ֥ דִׁ

ם׃ ָֽ עָּ  הָּ

ר ּדִ ַאֲהרֹן  ִרים  ֶאתּבֵ בָּ ל ַהּדְ בֵּ ' השֶׁ ּכָּ ר ֶאל ּדִ
ה ה וּ  ,ֹמׁשֶ ִנים ֶאת הׂשָּ עָּ ֹמׁשֶ ימָּ ם ַהּסִ עָּ  .ְלֵעיֵני הָּ

ה  לא  הוַָּּ֜ ד יְּ ַקֹ֨ י־פָּ ָֽ ו כִׁ עֶ֡ מְּ שְּ ַֽיִׁ ִ֑ם ַוָֽ עָּ ן הָּ ַַֽיֲאֵמ  ַוָֽ
ם  יָֹּ֔ נְּ ה  ֶאת־עׇּ אָּ י רָּ ִ֤ כִׁ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶאת־בְּ

ו׃ ַתֲחוָֽ שְּ ָֽ ו ַויִׁ ד  קְּ ַֽיִׁ  ַוָֽ

ם  עָּ ֵאל  זַָּכר' השֶׁ ְמעּו ׁשָּ וְ  ,ֶהֱאִמיןהָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ
ה ֶאת הּוא שֶׁ וְ  אָּ םרָּ תָּ לָּ ּפָּ דּו קָּ ֵהם  ,ַהׁשְ
ֲחווּ הִ וְ  ּתַ  .ׁשְ

 שביעי
 ה

ו ֶאל־ א ר  ן ַוי אמְּ ַאֲהר ֹ֔ ֶשָ֣ה וְּ ֵ֚או מ  ר בָּ ַאַח   וְּ
ל  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ה  ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ ה כ ָֽ ע ִ֑ ַפרְּ

ר׃ ָֽ בָּ דְּ י ַבמִׁ גו לִׁ  יָּח ֵ֥ י וְּ  ַשַלח  ֶאת־ַעמִֹׁ֔

ךְ  ה ְוַאֲהרֹן  ְוַאַחר ּכָּ אּו ֹמׁשֶ : ַפְרעֹהְמרּו לְ אָּ וְ ּבָּ
ךְ  ַמר ה ּכָּ ֵאל 'אָּ רָּ י  ֵררחְ שַׁ : ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֶאת ַעּמִ
גוּ יַּ שֶׁ  ר ְחּגְ ְדּבָּ ּמִ  .ִלי ּבַ

ַמָ֣ע  ב  ה  ֲאֶשָ֣ר ֶאשְּ הוָּ י יְּ ִ֤ ה מִׁ ע ֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ַפרְּ
י   תִׁ עְּ ַדֹ֨ א יָּ ֵאִ֑ל ל ִ֤ רָּ ׂשְּ ַשַל ח ֶאת־יִׁ ֹו לְּ לֹ֔ ק  בְּ

ַגֵ֥ם  ה וְּ הוָֹּ֔ ַח׃ֶאת־יְּ א ֲאַשֵלָֽ ל ל ֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ  ֶאת־יִׁ

ְרעֹה  ַמרּפַ קשֶׁ  'ההּוא ִמי  :אָּ ַמע ּבְ לֹו וֹ ֶאׁשְ
ְחֵרר לְ  ֵאלׁשַ רָּ יר ! ?ֶאת ִיׂשְ י ַמּכִ ַגם וְ  'ֶאת הֵאיֶנּנִ

ֵאל לֹא ֲאשַׁ  רָּ  !ֵררחְ ֶאת ִיׂשְ
ֵלִ֑ינו  ג  ָ֣א עָּ רָּ קְּ ים נִׁ רִׁ  בְּ עִׁ י הָּ ו ֱאֹלֵהֵ֥ רֹ֔ ַוי ָ֣אמְּ

ָ֣לְּ   א ֶד֩ ֵנ ה נֶָּ֡ ר כָּ בָּ  דְּ ים ַבמִׁ ֶשת יָּמִַּׁ֜ ֹלֹ֨ ֶרְך֩ שְּ
נו  ֵעֹ֔ גָּ פְּ ן־יִׁ ינו ֶפֹ֨ ָ֣ה ֱאֹלֵהֹ֔ ה  ַליהוָּ חָּ בְּ זְּ נִׁ וְּ

ֶרב׃ ָֽ ֹו ֶבחָּ ֶבר אֵ֥  ַבֶד 

ִעְבִרים  :לוֹ  ְמרוּ אָּ   ֵנֶלךְ , ֵלינוּ אֱ  הּלָּ גַּ ְת הִ ֱאלֵֹהי הָּ
ה ׁשָּ ַבּקָּ לֶדֶרְך לְ  ּבְ ל ׁשְ הוֹ ׁשֶ ר  ׁשָּ ְדּבָּ ּמִ יִָּמים ּבַ
ּלֹא ,ֱאלֵֹהינוּ  'ַלה ְוַנְקִריב נוּ  ַיֲהרֹוג ׁשֶ ֶדֶבר בְּ  אֹותָּ

הבְּ אֹו  מָּ  .ִמְלחָּ
ֶשָ֣ה  ד  ה מ  ֵ֚מָּ ם לָּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  ֶמֶָ֣לְך מִׁ

עָּ ם  יעו ֶאת־הָּ ֵ֥ רִׁ ן ַתפְּ ַאֲהר ֹ֔ ִ֑יו וְּ ַמֲעׂשָּ ָֽ ו מִׁ כ  לְּ
ם׃ ֹלֵתיֶכָֽ בְּ סִׁ  לְּ

ַמר ֶהם אָּ ה ְוַאֲהרֹן :ֶמֶלְך ִמְצַרִים לָּ ה  ,ֹמׁשֶ ּמָּ לָּ
ם ַמְפִריִעים יולָּ  ַאּתֶ ֲעׂשָּ ם ִמּמַ ְלכּו  ?עָּ

 !ַדְתֶכםוֹ ַלֲעב
ָ֣ם  ה  ה ַע ים ַעתָּ  ֵ֥ ה ֵהן־ַרבִׁ ע ֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר ַפרְּ

ם׃ ָֽ ֹלתָּ בְּ סִׁ ם מִׁ תָּ  ם א  ַבֶתֵ֥ שְּ הִׁ ִֶ֑רץ וְּ אָּ  הָּ
ְרעֹה  ַמרּפַ ֶרץ ּתֹושְׁ  ֲהֵרי :אָּ אָּ ים ֵבי הָּ יועַ ַרּבִ  ,ְכׁשָּ

לוּ ִכי וְ  ַבּטְ ם  ּתְ םֵמֲעבֹודָּ אֹותָּ  !?תָּ
ָ֣ים  ו  ׂשִׁ גְּ וא ֶאת־ַהנ  ה ַביָֹ֣ום ַההִ֑ ע   ו ַפרְּ ַצֵ֥ ַויְּ

ר׃ יו ֵלאמ ָֽ רָּ  טְּ ֶאת־ש  ם וְּ עָֹּ֔  בָּ
ְרעֹה  הּפַ יֹּום ַההּוא ֶאת  ִצּוָּ ְצִריםהַ ּבַ ֹוְטִרים ַהּמִ  ׁשּ

ִדיםשֶׁ  ְעּבְ ׁשַ םהָּ ֶאת  ּמְ ֹוְטִרים ְוֶאת  ,עָּ ֵני ַהׁשּ ִמּבְ
ֵאל רָּ ַמר, ִיׂשְ  :ְואָּ

ן  ז  ב ֵ֥ לְּ ִ֛ם לִׁ עָּ ֶבן לָּ ת ֶת  ֵתֹ֨ ון לָּ פִ֞ א ת אסִׁ ל ָ֣
ו  כֹ֔ ם ֵהֵ֚ם ֵיָֽלְּ ש ִ֑ לְּ ֹול שִׁ מָ֣ תְּ ֵבנִׁ ים כִׁ ַהלְּ

ק   ֶבן׃שְּ  וְּ ם ֶתָֽ ֶה  ו לָּ  שֵ֥

ֵתת  פוּ יֹוסִ ּת  ַאל ם  ַקשׁ לָּ עָּ ּנּו ֶאת רצֵּ ְליַ לָּ  ִמּמֶ
ֵבִנים  מֹו אֶ ַהּלְ ְלשׁ ְתמֹול ּכְ ם ֵהם, םוֹ ְוׁשִ ַעְצמָּ  ּבְ

ם ְוַיַאְספוּ ֵיְלכּו   .ַקשׁ  ְלַעְצמָּ
ים  ח  ׂשִֹׁ֨ ים ֲאֶשָ֣ר ֵהם֩ ע  ַּ֜ ֵבנִׁ ֶנת ַהלְּ כ ֹ֨ ֶאת־ַמתְּ וְּ

ו  ע  רְּ גְּ א תִׁ ם ל ֵ֥ ָ֣ימו ֲעֵליֶהֹ֔ ׂשִׁ ם  תָּ ש  לְּ ֹול שִׁ מִ֤ תְּ
ים   ֲעקִׁ ן ֵהִ֤ם צ ָֽ ם ַעל־ֵכ  ים ֵהֹ֔ ָ֣ פִׁ רְּ י־נִׁ ָֽ ֶמִ֑נו כִׁ מִׁ

רְוֶאת  ֵבִנים  ִמְסּפַ ׂשוּ שֶׁ ַהּלְ ְלשׁ ְתמֹול אֶ  עָּ  םוֹ ְוׁשִ
ימּו ֲעֵליֶהם  ׂשִ הּתָּ ּנוּ  ְמִעיטוּ ּתַ  ַאל, ְלחֹובָּ י , ִמּמֶ ּכִ

ִניםֵהם  ְטלָּ  ַנְקִריב ֵנֵלךְ  :ֲעִקיםוֹ ֵכן ֵהם צלָּ  ּבַ
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ינו׃ ה ֵלאֹלֵהָֽ ֵ֥ חָּ בְּ זְּ כָּ ה נִׁ ר ֵנלְּ נֹות  ֵלאמ ֹ֔ ְרּבָּ  .ֵלאלֵֹהינוּ קָּ
ִּ֑ה  ט  ַיֲעׂשו־בָּ ים וְּ ֲאנָּשִׁ  ה ַעל־הָּ ִ֛ דָּ ֲעב  ַב ד הָּ כְּ תִׁ

ֶקר׃ ָֽ ֵרי־שָּ בְּ דִׁ ו בְּ ע  שְּ ַאל־יִׁ  וְּ
ְך וְ  הכָּ ְקׁשֶ ֲעב ּתִ ה וֹ הָּ ים לָּ דָּ ׁשִ הּ ֲאנָּ  ְוֵהם ַיַעְסקּו ּבָּ

ֵצל ַנּסּו יְ  ְולֹא עּותְלִהּנָּ ֶאְמצָּ ֵטִלים ּבְ ִרים ּבְ בָּ  .ּדְ
ו  י  רֵ֥ יו ַוי אמְּ ֹ֔ רָּ טְּ ש ָ֣ ם  וְּ עָּ ֵׂשִ֤י הָּ גְּ ו נ  אַּ֜ צְּ ַוֵיֹ֨

ַמָ֣ר  ֵ֚ה אָּ ר כ  עָּ ם ֵלאמ ִ֑ י ֶאל־הָּ ִַֽ֛נִׁ ה ֵאיֶנ ע ֹ֔ ַפרְּ
ֶבן׃ ֶכ ם ֶתָֽ ן לָּ ֵתֵ֥  נ 

ֹוְטִרים ְצִרים ַהׁשּ ִדים ֶאתשֶׁ  ַהּמִ ְעּבְ ׁשַ ם ּמְ עָּ  הָּ
ֹוְטִריםוְ  ֵאל ַהׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ םיְָּצאּו  ִמּבְ עָּ ְמרּו לָּ  – ְואָּ

ְרעֹה ַמר ּפַ ְך אָּ ֶכם : ּכָּ י נֹוֵתן לָּ  .ַקשׁ ֵאיֶנּנִ
ֶבן  יא  ֶכם  ֶתֹ֔ ו לָּ חִ֤ ו קְּ כֹ֨ ם לְּ ִ֑או ַאֶת  צָּ מְּ ר תִׁ ֵמֲאֶש 

ר׃ ָֽ בָּ ֶכ ם דָּ ַדתְּ ע ֵמֲעב  ִ֛ רָּ גְּ ין נִׁ י ֵאֵ֥ ָ֣  כִׁ
ם ְלכּו ְקח ֶכם ַאּתֶ ְמצְ  ַקשׁ ּו לָּ ּתִ קֹום ׁשֶ י ִמּמָּ אּו ּכִ

רׁשּום  ִמְתַמֵעט לֹא בָּ  .ַדְתֶכםוֹ ֵמחֹוַבת ֲעב ּדָּ
ש  יב  ֵשֵ֥ ק  ם לְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ כׇּ עָּ ם בְּ ֵֶ֥פץ הָּ ַויָּ

ֶבן׃ ש ַלֶתָֽ  ַק 
ם  עָּ זֵּרהָּ ל ֶאֶרץ  ִהְתּפַ כָּ ַקׁש  ֶלֱאסֹוף ִמְצַרִיםּבְ

ְמקֹום  שׁ הַ ּבִ ֶהם ּקַ ן לָּ יָּה ִנּתַ הָּ  .ׁשֶ
ֲעֵׂשיֶכם   יג  ו ַמָֽ ר ַכלִ֤ ים ֵלאמ ִ֑ ָ֣ צִׁ ים אָּ ׂשִׁ  גְּ ַהנ  וְּ

ֶבן׃ יֵֹ֥ות ַהֶתָֽ הְּ ר בִׁ ֹו ַכֲאֶש  יֹומֹ֔ ַבר־יָֹ֣ום בְּ  דְּ
ְצִריםוְ  ֹוְטִרים ַהּמִ הֶ  ַהׁשּ  :ם ְואֹוְמִריםְמִאיִצים ּבָּ

ִלימוּ  יֶכם ֶאת  ַהׁשְ יֶתם ַמֲעׂשֵ ֲעׂשִ מֹו ׁשֶ ל יֹום ּכְ כָּ ּבְ
ְלּתֶ ּקִ ַמן שֶׁ זְּ בַּ  שׁ הַ ם ֶאת ּבַ  !ּקַ

ָ֣מו  יד  ל ֲאֶשר־ׂשָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֵרי  בְּ טְּ ו ש ָֽ כ  ַוי 
וַע ל א֩  ר ַמדֶ֡ ה ֵלאמ ִ֑ ע   י ַפרְּ ֵׂשֵ֥ גְּ ם נ  ֲעֵלֶהֹ֔

ן   ב  לְּ ֶכִ֤ם לִׁ קְּ ם חׇּ יֶתֹ֨ לִׁ ם  כִׁ ש ֹ֔ לְּ ֹול שִׁ מָ֣ תְּ כִׁ
ֹום׃ ֹול ַגם־ַהיָֽ מ   ַגם־תְּ

ֹוְטִרים ֵאל ִמ  ַהׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ ִמּנּו ְרעֹה פַּ ֹוְטֵרי ׁשּ שֶׁ ּבְ
ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ה ,ֻהּכוּ  ַעל ּבְ ֲענָּ ּטַ ה :ּבַ ּמָּ ם  לָּ ְתמֹול אֶ ּגַ

םלֹא  ַהיֹּום ְוַגם ַלְמּתֶ ר  חֹוַבְתֶכם ֶאת ִהׁשְ ְלַיּצֵ
מֹו  ְלֵבִנים ְלשׁ ּכְ  !?םוֹ ׁשִ

ו  טו  ֲעקֵ֥ צְּ ל ַויִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֵרי  בְּ טְּ או ש ָֽ ב   ַויָּ
ה  ה ַתֲעֶׂש֦ה כ   ר לָּ מָּ ה ֵלאמ ִ֑ ע   ֶאל־ַפרְּ

יך׃ ֶדָֽ  ַלֲעבָּ

ֹוְטִרים ֵאל  ַהׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ אּו ִמּבְ ְרעֹהצָּ וְ ּבָּ  ֲעקּו ֶאל ּפַ
ְמרוּ  ה  :ְואָּ ּמָּ הלָּ כָּ ה ּכָּ ה עֹוׂשֶ ֶדיךָּ  ַאּתָּ  ?ַלֲעבָּ

ים  טז  ֵ֥ רִׁ מְּ ִ֛ים א  ֵבנִׁ יך ולְּ ֶדֹ֔ ן  ַלֲעבָּ תָּ ֶבן ֵאִ֤ין נִׁ ֶת 
ֵ֥את  טָּ חָּ ים וְּ כִׁ  יך מ  ֶדִ֛ ֵנ ה ֲעבָּ הִׁ ו וְּ לָּ נו ֲעׂשִ֑

ך׃  ַעֶמָֽ

ֶדיךָּ  נֹוְתִנים לֹא נוּ וֹ אוְ  ,ַקשׁ  ַלֲעבָּ  ֲעׂשוּ  :ְמִרים לָּ
נוּ ְוִהּנֵה , ְלֵבִנים ים אָּ ֶדיךָּ ֻמּכִ ךָּ , ֲעבָּ  ְוַעּמְ

ִבים  !חֹוְטִאים ֶנְחׁשָּ
ים ַעל־ֵכן  ַאֶתָ֣ם  יז  ִ֑ פִׁ רְּ ם נִׁ ים ַאֶת  ֵ֥ פִׁ רְּ ַוי ִ֛אֶמר נִׁ

ָֽה׃ ה ַליהוָּ ֵ֥ חָּ בְּ זְּ כָּ ה נִׁ ים ֵנלְּ ֹ֔ רִׁ מְּ  א ָֽ
ֶהם ַמר לָּ ם :אָּ ִנים ַאּתֶ ְטלָּ ִנים – ּבַ ְטלָּ ֵכן !ּבַ  לָּ

ם א נֹות ֵנֵלךְ  :ְמִריםוֹ ַאּתֶ ְרּבָּ  !'ַלה ְוַנְקִריב קָּ
ֶבן  יח  ֶת  ו וְּ דֹ֔ בְּ ו עִׁ כָ֣ ה  לְּ ַעתָּ ֶכִ֑ם וְּ ֵתָ֣ן לָּ נָּ ל א־יִׁ

נו׃ ֵתָֽ ֵבנִׁ ים תִׁ ֶכן לְּ ת ֵ֥  וְּ
יו ֶכם ,ְלכּו ִעְבדוּ  ,ְוַעְכׂשָּ ֵתן לָּ  ,ַקשׁ  ְולֹא ִיּנָּ
קוּ  ֵבִנים ּותּמ ֶאת כַּ  ּוְתַסּפְ  .ַהּלְ

ָ֣ע  יט  רָּ ם בְּ תָּ  ֵאִ֛ל א  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י בְּ ֵר  טְּ ו ש  אִ֞ רְּ ַויִׁ
ֵניֶכ ם  בְּ לִׁ ו מִׁ עֵ֥ רְּ גְּ ר ל א־תִׁ ַבר־יֵֹ֥ום ֵלאמ ִ֑ דְּ

ֹו׃ יֹומָֽ  בְּ

ֵאל ְטֵרי בְּ וֹ שׁ  רָּ אוּ ֵני ִיׂשְ ם רָּ ם  ֶאת ַעְצמָּ בָּ ַמּצָּ ּבְ
ע הָּ  ֶהם –רָּ ֱאַמר לָּ ּנֶ ר  ְמִעיטוּ ּתַ  ַאל :ׁשֶ ַיּצֵ ֶאת ִמּלְ
 .ַהיֹּוִמית ֵבִניםלְּ הַ  ְכַסתִמ 

ים  כ  בִׁ  צָּ ן נִׁ ת־ַאֲהר ֹ֔ ֶאָֽ ֶשָ֣ה וְּ עו  ֶאת־מ  גְּ פְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ם  ֵצאתָּ  ִ֑ם בְּ אתָּ רָּ קְּ ה׃לִׁ ע ָֽ ת ַפרְּ  ֵמֵאֵ֥

ה ְוֶאת ַאֲהרֹן  וּ ְגשׁ ּפָּ ֵהם וְ   עֹוְמִדיםֶאת ֹמׁשֶ
ם  אתָּ יְָּּצאוּ ִלְקרָּ ׁשֶ ְרעֹהִמ  ּכְ  .ּפַ

ִ֛ה ֲעֵליֶכ ם  כא  הוָּ ם ֵי ֶַּ֧רא יְּ ו ֲאֵלֶהֹ֔ רָ֣ ַוי אמְּ
ִ֤י  ֵעיֵנ נו בְּ ֶתָ֣ם ֶאת־ֵריֵח  ַאשְּ בְּ ט ֲאֶש ר הִׁ פ ִ֑ שְּ יִׁ וְּ
ם  יָּדָּ  ֶרב בְּ ֶתת־ֶחֵ֥ יו לָּ ֹ֔ דָּ ָ֣י ֲעבָּ ֵעיֵנ ה  ובְּ ע  ַפרְּ

הׇּ  ֵגָֽנו׃לְּ  רְּ

ֶהםְמרּו אָּ ֵהם  יֶכם ְרֶאהיִ  'ה :לָּ  ְוַיֲעִנישׁ  ֶאת ַמֲעׂשֵ
ם ַעלְתֶכם אֶ  ִהְסַרְחּתֶ ֵעיֵני ׁשֶ ְרעֹה פַּ  ֶאת ֵריֵחנּו ּבְ

יו דָּ ֶהם ֶחֶרב לַ כְּ , ּוְבֵעיֵני ֲעבָּ ֵתת לָּ  גוֹ רהֲ ִאּלּו לָּ
 .נוּ אֹותָּ 
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ִ֤ה  כב מפטיר מָּ י לָּ נָּ  הוָּ ה ַוי אַמִ֑ר ֲאד  ֶשִ֛ה ֶאל־יְּ ב מ  ַויָּ שׇּ
י׃ נִׁ ָֽ תָּ ַלחְּ ה ֶז ה שְּ ֵ֥מָּ ה לָּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ה  לָּ תָּ  ֲהֵרע ֹ֨

ה  ַזר ֹמׁשֶ ר חָּ ַמר 'ֶאל הְלַדּבֵ ה , 'ה :ְואָּ מָּ לָּ
ם ַהזֶּה ֵהַרְעּתָּ  עָּ ה , לָּ ּמָּ  ?אֹוִתי ַלְחּתָּ ׁשָּ לָּ

ך  כג  ֶמֹ֔ שְּ ַדֵבָ֣ר בִׁ ה  לְּ ע  י ֶאל־ַפרְּ ִ֤אתִׁ ז בָּ וֵמאִָּ֞
תָּ  לְּ ַצ  ל ל א־הִׁ ַהֵצֵ֥ ִ֑ה וְּ ָ֣ם ַהֶז עָּ ע לָּ ֵהַר 

ך׃  ֶאת־ַעֶמָֽ

ז  אִתי לְ שֶׁ ּוֵמאָּ שִׁ ּבָּ ר ּבְ ה ִנְהיָּ ךָּ ְמ ַפְרעֹה ְלַדּבֵ
ם ַהזֶּה ַרעיֹוֵתר  עָּ ְלּתָּ ֶאת ַעּמְ  ְולֹא ,לָּ  .ךָּ ִהּצַ

ה  א ו ֶאֹ֔ רְּ ָ֣ה תִׁ ה ַעתָּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ה   ִ֤ד ֲחזָּקָּ יָּ י בְּ ָ֣ ה כִׁ ע ִ֑ ַפרְּ ה לְּ ר ֶאֱעֶׂש  ֲאֶשֵ֥

ֹו׃ ס צָֽ ם ֵמַארְּ ֵש  גָּרְּ ה יְּ ָ֣ד ֲחזָּקָֹּ֔ יָּ ם ובְּ ֵחֹ֔ ַשלְּ  יְּ

ַמר  הלְ  'האָּ יו :ֹמׁשֶ ְרֶאה ַעְכׁשָּ ֶאת ַמה  ּתִ
ה ֶאֱעׂשֶ ֶ ְגַללשֶׁ  ,ְלַפְרעֹה ׁשּ ה  ּבִ השֶׁ יָּד ֲחזָּקָּ ּכֶ  ּבוֹ  ּתַ

ְחֵררהּוא  ם ְיׁשַ ה ְגַללבִּ  – אֹותָּ  הּוא יָּד ֲחזָּקָּ
ֵר   .ם ֵמַאְרצוֹ אֹותָּ  שׁ ְיגָּ
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א   ֵארָּ ת וָּ ש   ר  ה פ   ֻאל   ג ְּ ֹונֹות ה  ש   לְּ

ֶשִ֑ה ַוי ֵ֥אֶמר ֵאלָּ יו  ב  ים ֶאל־מ  ר ֱאֹלהִׁ  ַדֵבֵ֥ ַויְּ
ָֽה׃ הוָּ ֵ֥י יְּ  ֲאנִׁ

ר ֱאלִֹהים  ּבֵ ה וְ  ִעםּדִ  .'ֲאִני ה :לוֹ ר מַ אָּ ֹמׁשֶ

ל־  ג  ֶאָֽ ק וְּ ֵ֥ חָּ צְּ ִ֛ם ֶאל־יִׁ הָּ רָּ א ֶאל־ַאבְּ ֵארָּ  וָּ
י  תִׁ עְּ א נֹוַד  ה ל ֵ֥ הוָֹּ֔ י יְּ ָ֣ מִׁ י ושְּ ִ֑ ֵאָ֣ל ַשדָּ ב בְּ ַיֲעק  

ם׃ ֶהָֽ  לָּ

ם לְ לְ ֵליִתי גַּ ְת הִ ֲאִני  הָּ ק וּ ַאְברָּ םַיֲעקֹב לְ ִיְצחָּ ֵ ׁשּ  ּבַ
ד   -ֵאל לֹוַמרי ש   ַעל ּכְ  ֶאת ְלַקיֵּם חַ ּכֹ הַ  ּבַ

חֹותָּ  ל ,ויַהְבטָּ ֶהםה לֹא ֲאבָּ י לָּ ִמי  ֶאת ֹוַדְעּתִ ׁשְ
ִרי ִעּקָּ ם ֶאת ְמַהּוֶה – יהוה :הָּ עֹולָּ ּנֶה הָּ  .אֹותוֹ  ּוְמׁשַ

י   ד  יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ תִׁ מ ִ֤ ם ֲהקִׁ ַגֹ֨ ם וְּ ֶה  ת לָּ ֵתֵ֥ ם לָּ תָֹּ֔ אִׁ
ם  ג ֵריֶה  ֶרץ מְּ ִַ֑ען ֵאִ֛ת ֶאֵ֥ נָּ ֶאת־ֶאֶָ֣רץ כְּ

ּה׃ ָֽ ֵ֥רו בָּ  ֲאֶשר־גָּ

יִתיְוַגם  ׂשִ ם עָּ ם ִאּתָּ ן ֶהְסּכֵ ֶאּתֵ ֶהם ֶאת ֶאֶרץ  ׁשֶ לָּ
ַנַען רּו ּבָּ שֶׁ ֶרץ אָּ הָּ  ֶאת – ּכְ בִ ּה ּגָּ תֹוׁשָּ ים םיּכְ יִּ  .ְזַמּנִ

י  ה  תִׁ עְּ ַמ  ָ֣י שָּ ָ֣ם ׀ ֲאנִׁ ַג ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת־ַנֲאַקת  בְּ ֶאָֽ
ר  כ   ֶאזְּ ִ֑ם וָּ תָּ ים א  ָ֣ דִׁ ם ַמֲעבִׁ יִׁ ַר  צְּ ר מִׁ ֲאֶשֵ֥

י׃ ָֽ יתִׁ רִׁ  ֶאת־בְּ

י ֶאת וְ  ַמְעּתִ עָּ ַגם ׁשָּ ל ֹותקַהזְּ ֵאל  ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
םִדים יְצַרִים ַמֲעבִ ּמִ שֶׁ  י ,אֹותָּ ַכְרּתִ ֶאת  ְוזָּ

ם  .ַהֶהְסּכֵ
ר  ו * ן ֱאמ ֵ֥ ֵכִ֞ ה  לָּ הוָּ ָ֣י יְּ ֮ ֲאנִׁ ֵאל רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ לִׁ

ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ת מִׁ ֹלָ֣ בְּ ַחת  סִׁ ַתֹ֨ ם מִׁ ֶכ  י ֶאתְּ ָ֣ הֹוֵצאתִׁ וְּ
י  ִ֤ תִׁ ַאלְּ גָּ ִ֑ם וְּ תָּ דָּ ֶכ ם ֵמֲעב  י ֶאתְּ ֵ֥ תִׁ ַצלְּ הִׁ וְּ
ים׃ ָֽ לִׁ ד  ים גְּ טִׁ  פָּ שְּ ה ובִׁ טויָֹּ֔ ֹוַע נְּ רָ֣ זְּ ֶכם  בִׁ  ֶאתְּ

ֵכן ֱאמ ֵאלוֹ לָּ רָּ א אֹוִצי ,'ֲאִני ה :ר ִלְבֵני ִיׂשְ
ֶבלֶאְתֶכם  ל ֵמַהּסֵ ילוְ  ,ִמְצַרִים ׁשֶ ֶאְתֶכם  ַאּצִ

ם ֲעבֹוד אֹותָּ ְזרֹוַע  ֶאְגַאלוְ  ,ִמּלַ ת פֶ נֶ מוּ ֶאְתֶכם ּבִ
ים ,ְלַהּכֹות ׁשִ ים ּוְבעֹונָּ ׁשִ  .קָּ

ֶכ ם  ז  י לָּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ ם וְּ עָֹּ֔ י  לְּ ֶכֵ֥ם לִׁ י ֶאתְּ תִֹׁ֨ ַקחְּ לָּ וְּ
ה   הוָּ ִ֤י יְּ י ֲאנִׁ ָ֣ ם כִׁ ֶת  יַדעְּ ים וִׁ ִ֑ ֵלאֹלהִׁ
ֹות  לֵ֥ בְּ ַחת סִׁ ַת  ם מִׁ ֶכֹ֔ יא ֶאתְּ ָ֣ ם ַהמֹוצִׁ ֵהיֶכֹ֔ ֱאֹלָ֣

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ח ם  ֶאּקַ ֶכם ֵלאלִֹהים  ְוֶאְהֶיהֶאְתֶכם ִלי ְלעָּ לָּ
ַעְבדּו אֹוִתי ּתַ ֱאלֵֹהיֶכם  'ֲאִני השֶׁ  ְוֵתְדעוּ  ,ׁשֶ

לּמֹוִציא ֶאְתֶכם שֶׁ  ֶבל ׁשֶ  .ִמְצַרִים ֵמַהּסֵ

ֶרץ ח  אָֹּ֔ ֶכם  ֶאל־הָּ י ֶאתְּ ִ֤ ֵהֵבאתִׁ י   וְּ אתִׁ ֲאֶשִ֤ר נָּׂשָֹּ֨
ק  חָּ  צְּ יִׁ ם לְּ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ ּה לְּ תָֹּ֔ ֵתָ֣ת א  י לָּ ֹ֔ ֶאת־יָּדִׁ
י  ֵ֥ ה ֲאנִׁ שָּ  ֶכִ֛ם מֹורָּ ּה לָּ ֵ֥ תָּ י א  נַָּתתִֹׁ֨ ב וְּ ַיֲעק ִ֑ לְּ וָֽ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ִביא ֶרץ  ְואָּ אָּ ינִּ שֶׁ ֶאְתֶכם לָּ ְעּתִ ּבַ ֵתת  ׁשְ לָּ
ק ּוְלַיֲעקֹב ם ְלִיְצחָּ הָּ ן ,ְלַאְברָּ ּה  ְוֶאּתֵ ֶכם אֹותָּ לָּ

ה ִלירוּ   !זֹאת ַקיֵּםאֲ  'ֲאִני ה –ׁשָּ

א  ט  ל ִ֤ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶשִ֛ה ֵכ ן ֶאל־בְּ ר מ  ַדֵבֵ֥ ַויְּ
ה  דָּ  וַח וֵמֲעב  ֶצר רֹ֔ ק ָ֣ ה מִׁ ֶשֹ֔ עו  ֶאל־מ  מְּ ָֽ שָּ

ה׃ פ ָֽ שָּ  קָּ

ה  רֹמׁשֶ ִרים  ִסּפֵ בָּ הּדְ ֵאללִ  ֵאּלֶ רָּ ֵהם וְ  ,ְבֵני ִיׂשְ
יבוּ לֹא  ה לְ  ִהְקׁשִ ְגַללֹמׁשֶ ה וֹ ֲעברּוַח וַ ֶצר וֹ ק ּבִ דָּ
ה ׁשָּ  .קָּ

ר׃ י * ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ם  יא  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ה ֶמֶָ֣לְך מִׁ ע   ר ֶאל־ַפרְּ א ַדֵבֹ֔ ב ָ֣

ֹו׃ צָֽ ל ֵמַארְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ יַשַלֵ֥ח ֶאת־בְּ  וִׁ
ְרעֹה ֶמֶלְך ּדַ  ּבֹא ר ֶאל ּפַ יְּ  ִמְצַרִיםּבֵ חְ ׁשֶ ֵרר ׁשַ

ֵאל ֵמַאְרצוֹ  רָּ ֵני ִיׂשְ  .ֶאת ּבְ
ר ֵהִ֤ן  יב  הוָּ ה ֵלאמ ִ֑ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ה לִׁ ֶשֹ֔ ַדֵבָ֣ר מ  ַויְּ

ֵאיְך   י וְּ ו ֵאַלֹ֔ עָ֣ מְּ ֵאל  ל א־שָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ
ם׃ פ יִׁ ָֽ תָּ פָּ ל ׂשְּ י ֲעַרֵ֥ ה ַוֲאנִׁ  ע ֹ֔ י ַפרְּ ָ֣נִׁ ֵע מָּ שְּ  יִׁ

ה  ר ִלְפֵני הּדִ ֹמׁשֶ ַמר 'ּבֵ ֵני  ֲהֵרי ֲאִפּלוּ  :ְואָּ ּבְ
ֵאל לֹא  רָּ ְמעּו ֵאַליִיׂשְ יב ְרעֹהפַּ ְוֵאיְך , ׁשָּ  ַיְקׁשִ

הֲאִני ֲהֵרי וַ  ,ִלי  !ּבּורּדִ  ְקׁשֵ
ן   יג  ל־ַאֲהר  ֶאָֽ ֶשָ֣ה וְּ ה֮ ֶאל־מ  הוָּ ַדֵבָ֣ר יְּ ר 'הַויְּ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוצִ  ּדִ  םה אֹותָּ ּוָּ ֶאל ֹמׁשֶ
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ה ֶמֶָ֣לְך  ע   ֶאל־ַפרְּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַצֵום  ֶאל־בְּ ַויְּ
יא  ֵ֥ הֹוצִׁ ם לְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל ֵמֶאֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֶאת־בְּ

ם׃ ס יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ר ְרעֹה ֶמֶלְך  ְלַדּבֵ ֵאל ְוֶאל ּפַ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶאל ּבְ
ֵדי, ִמְצַרִים ֵאל ֵמֶאֶרץ  ּכְ רָּ ֵני ִיׂשְ ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ
 .ִמְצַרִים

ת    ש   ר  בֹות פ   א  י ה  ֵ אש   ר 
ן  יד שני אוֵבַּ֜ י רְּ ֵנֹ֨ ִ֑ם בְּ תָּ אֵשָ֣י ֵבית־ֲאב  ֶלה רָּ ֵא 

י  מִֹׁ֔ ַכרְּ ן וְּ ר ָ֣ ל ֲחנִֹ֤וְך וַפלוא  ֶחצְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ כ ָ֣ בְּ
ן׃ אוֵבָֽ ת רְּ ח ֵ֥ פְּ שְּ ֶלה מִׁ  ֵא 

י  אׁשֵ ה רָּ חֹותֵאּלֶ ּפְ ֵאל ִמׁשְ רָּ ֵני ִיׂשְ ֵני ְראּוֵבן : ּבְ ּבְ
כ ֵאלוֹ ּבְ רָּ  ,ְוַכְרִמי ,ֶחְצרֹון ,ּלּואפַּ  ,ֲחנֹוךְ  :ר ִיׂשְ

ח ּפְ ה ִמׁשְ  .ת ְראּוֵבןוֹ ֵאּלֶ
ין  טו  ָ֣ יָּכִׁ ַהד  וְּ א ֹ֨ ין וְּ ִ֤ יָּמִׁ ל וְּ מוֵאֹ֨ ֹון יְּ ע  מְּ ָ֣י שִׁ ֵנ ובְּ

ֶלה  ִ֑ית ֵא  ַנֲענִׁ כְּ ול ֶבן־ַהָֽ א  שָּ ַחר וְּ צ ֹ֔ וְּ
ֹון׃ עָֽ מְּ ת שִׁ ח ֵ֥ פְּ שְּ  מִׁ

ְמעֹון  ,ַחרוֹ צ ,יִָּכין ,ֹאַהד ,יִָּמין ,ְימּוֵאל :ּוְבֵני ׁשִ
ַנֲעִנית ן ַהּכְ אּול ּבֶ ח ,ְוׁשָּ ּפְ ה ִמׁשְ ְמעֹוןוֹ ֵאּלֶ  .ת ׁשִ

ֹון  טז  שִּ֕ ם ֵגרְּ תָֹּ֔ ד  לְּ ת ָ֣ י  לְּ ֵנָֽי־ֵלוִׁ ֹות בְּ מִ֤ ֶלה שְּ ֵאֹ֨ וְּ
י ֶש ַבע  ֹ֔ ָ֣י ֵלוִׁ ֵני  ַחֵי י ושְּ ִ֑ רִׁ רָּ ת ומְּ הָּ  וקְּ

ָֽה׃ נָּ ת שָּ ַא  ים ומְּ ִ֛ ֹלשִׁ  ושְּ

ֵני ֵלִוי  מֹות ּבְ ה ׁשְ ֵסֶדר ְוֵאּלֶ םּכְ תָּ ְרׁשֹון :ֵלידָּ , ּגֵ
ת ִרי ,ְקהָּ ר וּ  ,ּוְמרָּ נֹותִמְסּפַ ה  – ַחיֵּי ֵלִוי ׁשְ ֵמאָּ

ים לֹוׁשִ ַבע ׁשְ ִנים ְוׁשֶ  .ׁשָּ
ם׃ יז  ָֽ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ י לְּ עִׁ  מְּ שִׁ י וְּ ֵ֥ נִׁ בְּ ֹון לִׁ שִ֛ ֵנֵ֥י ֵגרְּ חֹות  בְּ ּפְ ֵניִמׁשְ ְמִעי :ְרׁשֹוןגֵּ  ּבְ  .ִלְבִני ְוׁשִ
ָ֣ם  יח  רָּ ת ַעמְּ הָֹּ֔ ָ֣י קְּ ֵנ ֹון ובְּ ר  ֶחבְּ ר וְּ הָֹּ֔ צְּ יִׁ וְּ

ים  ִ֛ ֹלשִׁ ש ושְּ ֹל  ת שָּ הָֹּ֔ ָ֣י קְּ ֵני  ַחֵי יֵאִ֑ל ושְּ זִׁ ע  וְּ
ָֽה׃ נָּ ת שָּ ַא   ומְּ

ת ם :ּוְבֵני ְקהָּ ר ,ַעְמרָּ יֵאל ,ֶחְברֹון ,ִיְצהָּ  ,ְוֻעזִּ
ר וּ  נֹותִמְסּפַ ת  ׁשְ ה  –ַחיֵּי ְקהָּ יםֵמאָּ לֹוׁשִ  ׁשְ

ל ִנים שׁ וֹ ְוׁשָּ  .ׁשָּ
י  יט  רִׁ  רָּ ֵנֵ֥י מְּ ת ובְּ ח ֵ֥ פְּ שְּ י ֵאִֶ֛לה מִׁ ִ֑ ָ֣י ומושִׁ לִׁ ַמחְּ

ם׃ ָֽ תָּ ד  לְּ ת   ַהֵלוִׁ י לְּ
ִרי י :ּוְבֵני ְמרָּ ח ,ַמְחִלי ּומּוׁשִ ּפְ ה ִמׁשְ ִוי וֹ ֵאּלֶ ת ַהּלֵ

ם תָּ ֵסֶדר ֵלידָּ  .ּכְ
ֹו  כ  תֹו  לָ֣ דָּ ם ֶאת־יֹוֶכִֶ֤בד ד ָֽ ַּ֜ רָּ ח ַעמְּ ַקֹ֨ ַויִׁ

ֶשִ֑ה ֶאת־מ  ן וְּ ת־ַאֲהר   ֹו ֶאָֽ ה ַוֵתֶָ֣לד לֹ֔ שָֹּ֔ אִׁ  לְּ
ת  ַא  ים ומְּ ִ֛ ֹלשִׁ ם ֶש ַבע ושְּ ֹ֔ רָּ ָ֣י ַעמְּ ֵני  ַחֵי ושְּ

ָֽה׃ נָּ  שָּ

ם  אַעְמרָּ ׂשָּ ה  נָּ ָּ תוֹ וֹ ֶאת יֹוֶכֶבד דּ ְלִאׁשּ ִהיא וְ  ,דָּ
ה ה יְָּלדָּ ר וּ  ,לֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֹמׁשֶ נֹותִמְסּפַ  ׁשְ

ם  ה וּ  –ַחיֵּי ַעְמרָּ יםֵמאָּ לֹוׁשִ ַבע ׁשְ ִנים ְוׁשֶ  .ׁשָּ

ֵנ י  כא  י׃ובְּ ָֽ רִׁ כְּ זִׁ ֶנ ֶפג וְּ ַרח וָּ ִ֑ר ק ֵ֥ הָּ צְּ ר יִׁ  .ְוִזְכִרי ,ֶנֶפג ,ַרחוֹ ק :ּוְבֵני ִיְצהָּ
י׃ כב  ָֽ רִׁ תְּ סִׁ ן וְּ פָּ  צָּ ֶאלְּ ל וְּ ֵאֵ֥ ישָּ יֵאִ֑ל מִׁ זִׁ ֵנ י ע  יֵאל ובְּ ֵאל :ּוְבֵני ֻעזִּ ן ,ִמיׁשָּ פָּ  .ְוִסְתִרי ,ֶאְלצָּ
ב  כג  ִ֛ ינָּדָּ יֶש ַבע ַבת־ַעמִׁ ן ֶאת־ֱאלִׁ ח ַאֲהר ַּ֜ ַקֹ֨ ַויִׁ

ֹו ֶאת־  ִ֑ה ַוֵתֶָ֣לד ל  שָּ אִׁ ֹו לְּ ֹון לָ֣ ש  ֹות ַנחְּ ֲאחֵ֥
ֶאת־  זָּ ר וְּ עָּ וא ֶאת־ֶאלְּ יהֹ֔ ֶאת־ֲאבִׁ ב  וְּ נָּדָּ

ר׃ ָֽ מָּ יתָּ  אִׁ

אַאֲהרֹן  ׂשָּ ה  נָּ ָּ בְלִאׁשּ דָּ ינָּ ת ַעּמִ ַבע ּבַ  ֶאת ֱאִליׁשֶ
לֲאחֹות הוְ  ,ַנְחׁשֹון ֹו ׁשֶ ב ִהיא יְָּלדָּ דָּ  לֹו ֶאת נָּ

ר מָּ זָּר ְוִאיתָּ  .ֲאִביהּוא ֶאְלעָּ

ִ֑ף  כד  סָּ יאָּ נָּ ה ַוֲאבִׁ קָּ ֶאלְּ יר וְּ ֵ֥ ַרח ַאסִׁ ָ֣י ק ֹ֔ ֵנ ובְּ
י׃ ָֽ חִׁ רְּ ת ַהקׇּ ח ֵ֥ פְּ שְּ ֶלה מִׁ  ֵא 

ף :ַרחוֹ ּוְבֵני ק סָּ ה ַוֲאִביאָּ נָּ יר ֶאְלקָּ ה  ,ַאּסִ ֵאּלֶ
ח ּפְ  .ַרחוֹ קת וֹ ִמׁשְ

נִֹ֤ות  כה  בְּ ֹו מִׁ ח־לֹ֨ ַקָֽ ן לָּ ן־ַאֲהר ַּ֜ ר ֶבָֽ זָֹּ֨ עָּ ֶאלְּ וְּ
ה  שָֹּ֔ אִׁ ֹו לְּ יֵאל  לָ֣ וטִׁ ֹו ֶאת־ פָֽ ֶלד ל  ַוֵתֵ֥

יִׁ ם  וִׁ ֹות ַהלְּ אֵשִ֛י ֲאבֵ֥ ֶלה רָּ ִ֑ס ֵא  חָּ ינְּ ָֽ פִׁ
ם׃ ָֽ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ן ַאֲהרֹן  זָּר ּבֶ א לוֹ ְוֶאְלעָּ ׂשָּ ה נָּ ָּ  ֶאת ַאַחת ְלִאׁשּ
נֹות ּפּוִטיֵאל  ה וְ ִמּבְ סִהיא יְָּלדָּ יְנחָּ  ,לֹו ֶאת ּפִ
י ֲאבֹות  אׁשֵ ה רָּ חֹות ֵאּלֶ ּפְ  .ִוִייםַהלְּ ִמׁשְ
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וא כו  ם  הֵ֥ ֶהֹ֔ ה  לָּ הוָּ ַמִ֤ר יְּ ר אָּ ֶשִ֑ה ֲאֶשֹ֨ ן ומ  ַאֲהר  
ם  יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ֵאִ֛ל ֵמֶאֵ֥ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ יאו ֶאת־בְּ הֹוצִַּׁ֜

ם׃ ָֽ תָּ א  בְּ  ַעל־צִׁ

ה שֶׁ  ֶהם הֹוִציאּו ' הֵהם ַאֲהרֹן ּוֹמׁשֶ ַמר לָּ אָּ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ְוכָּ

 .ְקִהּלֹוֵתיֶהם
ם  כז  ה ֶמֶלְך־ ֵה  ע ָ֣ ים  ֶאל־ַפרְּ רִׁ ַדבְּ מְּ ַהָֽ

ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ יא ֶאת־בְּ ֵ֥ הֹוצִׁ ם לְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ
ן׃ ַאֲהר ָֽ ה וְּ ֶש  וא מ  ם הֵ֥ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

הֵהם  ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ּמְ שֶׁ  ֵאּלֶ ִרים ֶאל ּפַ ַדּבְ
ְצַר  ְלהֹוִציא ֵאל ִמּמִ רָּ ֵני ִיׂשְ ה  ֵהם ,ִיםֶאת ּבְ ֹמׁשֶ
 .ְוַאֲהרֹן

ֶרץ  כח  ֶאֵ֥ ה בְּ ֶש  ִ֛ה ֶאל־מ  הוָּ ֶב ר יְּ ֹום דִׁ יֹ֨ י בְּ הִׁ  ַויְּ
ם׃ ס יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

יָּה בַּ וְ  ְך הָּ בֵּ ' השֶׁ ֹום יּ כָּ ֶאֶרץ ּדִ ה ּבְ ר ֶאל ֹמׁשֶ
 :ִמְצַרִים

ִ֑ה  כט שלישי הוָּ ָ֣י יְּ ר ֲאנִׁ ה ֵלאמ   ֶשֵ֥ ִ֛ה ֶאל־מ  הוָּ ַדֵב ר יְּ ַויְּ
ם ֵאִ֛ת  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ה  ֶמֶָ֣לְך מִׁ ע  ר ֶאל־ַפרְּ ַדֵב 

יך׃ ר ֵאֶלָֽ ֵבֵ֥ י ד  ר ֲאנִׁ  ל־ֲאֶשֵ֥  כׇּ

ר  'ה ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ ר ֶאל  ,'ֲאִני ה :ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ ּדַ
ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים  ל ֶאתּפַ ֶ  ַמה ּכָּ רֲאִני ׁשּ  ְמַדּבֵ

 .ֵאֶליךָּ 
י  ֲעַרָ֣ל  ל  ִ֑ה ֵהִ֤ן ֲאנִׁ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ה לִׁ ֶש  ַוי ֵ֥אֶמר מ 

י  ע ֵאַל  ַמֵ֥ שְּ יְך יִׁ ֵאִּ֕ ם וְּ יִׁ ַתֹ֔ פָּ ה׃ פׂשְּ ע ָֽ  ַפרְּ
ה  ַמרֹמׁשֶ הֲאִני  ֲהֵרי :'ִלְפֵני ה אָּ ֶ  ,ּבּורִד בְּ  ִמְתַקׁשּ

ְרעֹה ַמע ֵאַלי ּפַ  !?ְוֵאיְך ִיׁשְ
ת    ש   ר  ֲהרֹן פ   א  ה וְּ ֶ ת ֹמש  יח  לִׁ  ש ְּ

יך  א ז ֵ֥ ַתתִׁ ֵאִ֛ה נְּ ה רְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ֶיֵ֥ה  הְּ יך יִׁ חִׁ  ן אָּ ַאֲהר ֵ֥ ה וְּ ע ִ֑ ַפרְּ ים לְּ ֱאֹלהִׁ 

ך׃ יֶאָֽ בִׁ  נְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ יְרֵאה  :ֹמׁשֶ ְהֶיה  ִתי אֹוְתךָּ ִמּנִ ּתִ ׁשֶ
ִחיךָּ ִיְהֶיה , ְלַפְרעֹה ׁשֹוֵפט ַמֲעִנישׁ  ְוַאֲהרֹן אָּ
ךָּ  ּלְ  .ַהּדֹוֵבר ׁשֶ

ן  ב  ַאֲהר ִ֤ ִַּ֑֧ךָּ וְּ ל־ֲאֶשָ֣ר ֲאַצֶו ת כׇּ ר ֵא  ַדֵבֹ֔ ָ֣ה תְּ ַאתָּ
ַלֵ֥ח  שִׁ ה וְּ ע ֹ֔ ַדֵבָ֣ר ֶאל־ַפרְּ יך  יְּ חִֹׁ֨ אָּ

ֹו׃ צָֽ ל ֵמַארְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  ֶאת־בְּ

ה רּתְ  ַאּתָּ ל  ֶאת ַדּבֵ ֶ ַמה ּכָּ  ,ךָּ ה אֹוְת ֲאַצוֶּ ׁשּ
ְרֹעהְוַאֲהרֹן  ר ֶאל ּפַ ִחיךָּ ְיַדּבֵ ְחֵררהּוא וְ  ,אָּ  ְיׁשַ

ֵאל ֵמַאְרצוֹ  רָּ ֵני ִיׂשְ  .ֶאת ּבְ
י  ג  ֵביתִׁ  רְּ הִׁ ה וְּ ע ִ֑ ה ֶאת־ֵלָ֣ב ַפרְּ ֶש  י ַאקְּ ֵ֥ ַוֲאנִׁ

י  ַתִ֛ ת  ם׃ֶאת־א  יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ י בְּ ַת  ֶאת־מֹופְּ  וְּ
יחַ  ְרעֹה ַוֲאִני ַאְקׁשִ הוְ  ,ֶאת ֵלב ּפַ נִ  ֶאֱעׂשֶ ים ִסימָּ

ים ְלכ ים ִנסִּ וְ  ִחיוֹ ַרּבִ ֶאֶרץ ים ַרּבִ  .ִמְצַרִיםּבְ
י ֶאת־  ד  ֵ֥ נַָּתתִׁ ה וְּ ע ֹ֔ ַמִ֤ע ֲאֵלֶכם  ַפרְּ שְּ א־יִׁ ל ָֽ וְּ

י ַתַּ֜ א  בְּ י ֶאת־צִׁ הֹוֵצאתִֹׁ֨ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ י בְּ  יָּדִׁ 
ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֵאל  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י בְּ ִ֤ ֶאת־ַעמִׁ

ים׃ ָֽ לִׁ ד  ים גְּ טִׁ  פָּ שְּ  בִׁ

ֶכם לֹא ּוַפְרעֹה ַמע לָּ ה ,ִיׁשְ  ,ִמְצַרִים ֶאת ְוַאּכֶ
י בְּ  ְקִהּלֹוַתיא ֶאת אֹוִציוְ  ֵאל ֶאת ַעּמִ רָּ ֵני ִיׂשְ

יםוֹ ע ַעל ְיֵדיֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ׁשִ ד נָּ ִלים וֹ ּגְ
ְצִרים  .ַלּמִ

י  ה  ֵ֥ תִׁ ט  נְּ ה בִׁ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ י־ֲאנִׁ ָֽ ם  כִׁ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ו מִׁ עִ֤ יָּדְּ וְּ
ֵנָֽי־  י ֶאת־בְּ ֵ֥ הֹוֵצאתִׁ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ י ַעל־מִׁ ֶאת־יָּדִׁ 

ם׃ ָֽ תֹוכָּ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ

ִרים  'ֲאִני הֵיְדעּו שֶׁ ִמְצַרִים  אָּ ׁשֶ ֶאת יִָּדי ַעל ּכְ
ֵני אֹוִציוְ , םאֹותָּ  ִים ְלַהּכֹותִמְצַר  א ֶאת ּבְ

ֵאל  רָּ םִיׂשְ  .ִמּתֹוכָּ
ִ֛ה  ו  הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ן ַכֲאֶשֹ֨ ַאֲהר ִ֑ ה וְּ ֶש  ֵַ֥עׂש מ  ַוַי

ו׃ ׂשָֽ ם ֵכֵ֥ן עָּ תָּ   א 
ה ְוַאֲהרֹן צְּ  ֹמׁשֶ מֹו  – עוּ ּבִ ה ' השֶׁ ּכְ ם ִצּוָּ ךְ אֹותָּ  ּכָּ

ׂשוּ ֵהם   .עָּ
ש  ז  ֹלֵ֥ ן ֶבן־שָּ ֲהר ֹ֔ ַאָֽ ה וְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ נִׁ מ  ֶשה  ֶבן־שְּ ומ 

ִ֑ה  נָּ נִׁ ים שָּ מ  ה׃ פושְּ ע ָֽ ם ֶאל־ַפרְּ רָּ  ַדבְּ  בְּ
ה יָּה ֹמׁשֶ מ הָּ ן ׁשְ ן וֹ ּבֶ ה ְוַאֲהרֹן ּבֶ נָּ מִנים ׁשָּ ִנים וֹ ׁשְ
ל ִנים שׁ וֹ ְוׁשָּ שֶׁ  ׁשָּ רוּ ּדִ ֵהם ּכְ ְרעֹה ּבְ  .ֶאל ּפַ

ר׃ ַוי ָ֣אֶמר ח רביעי ן ֵלאמ ָֽ ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ה וְּ ֶשֵ֥ ה ֶאל־מ  הוָֹּ֔ ַמר  'ה יְּ ה וּ לְ אָּ  :ַאֲהרֹןלְ ֹמׁשֶ
ֶכ ם  ט  ו לָּ נֵ֥ ר תְּ ה  ֵלאמ ֹ֔ ע  ר ֲאֵלֶכִ֤ם ַפרְּ ַדֵבֹ֨ י֩ יְּ שֶׁ כִׁ ְרעֹה ּכְ ר ּפַ ן : ֵלֶכם ְויֹאַמראֲ ְיַדּבֵ ֲעׂשּו ֵנס ְלִסימָּ
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ךִ֛  ת־ ַמטְּ ח ֶאָֽ ן ַק  ל־ַאֲהר   ָ֣ ֶאָֽ תָּ ַמרְּ אָּ מֹוֵפִ֑ת וְּ
ין׃ ָֽ ַתנִׁ י לְּ ֵ֥ הִׁ ה יְּ ע   ֵנָֽי־ַפרְּ פְּ ֵלְֵ֥ך לִׁ ַהשְּ  וְּ

ם ַאּתֶ לִ  ׁשֶ  לַהַמקֵּ  ֶאת ַקח :ְלַאֲהֹרן ּתֹאַמר ',ה ֵחייׁשְ
לְּ  ין ךְ פֵ ֵיהָּ  אְוהוּ  ְרעֹהפַּ  ִלְפֵני ּוְזרֹוק ךָּ ׁשֶ  .ְלַתּנִ

ן  י  ֲָ֣עׂשו ֵכֹ֔ ה ַוַי ע ֹ֔ ן  ֶאל־ַפרְּ ֲהר  ַאָֽ ֶשִ֤ה וְּ א מ  ב ֹ֨ ַויָּ
ן ֶאת־  ְך ַאֲהר ַּ֜ ֵלֹ֨ ִ֑ה ַוַישְּ הוָּ ָ֣ה יְּ וָּ ר צִׁ ַכֲאֶש 

ֵנֵ֥י  פְּ לִׁ ה וְּ ע ִ֛ ֵנֵ֥י ַפרְּ פְּ הו לִׁ י ַמֵט  ֵ֥ הִׁ יו ַויְּ דָּ  ֲעבָּ
ין׃ ָֽ ַתנִׁ  לְּ

ה ְוַאֲהרֹן  אוּ ֹמׁשֶ ךְ ׂשּו עָּ ַפְרעֹה וְ לְ  ּבָּ מֹו  – ּכָּ ' השֶׁ ּכְ
ה ְרעֹה ְוִלְפֵני ִלְפֵני ּפַ  ַמְקלוֹ ֶאת  זַָּרקַאֲהרֹן  ,ִצּוָּ

יו  דָּ ְך ֲעבָּ יןְוהּוא ֶנְהּפַ  .ְלַתּנִ

ים  יא  ִ֑ פִׁ ַכשְּ מְּ ַלָֽ ים וְּ מִׁ  ה ַלֲחכָּ ע ֹ֔ א  ַגם־ַפרְּ רָּ קְּ ַויִׁ
ם  יִׁ ַרִ֛ צְּ י מִׁ ֵמֵ֥ ט  ם ַחרְּ ו ַגם־ֵהַּ֜ ַוַיֲעׂשֹ֨

ן׃ ם ֵכָֽ ַלֲהֵטיֶה   בְּ

ְרעֹה  ם ּפַ א ּגַ רָּ ִפיםקָּ ְ ִמים ְוַלְמַכׁשּ ַגם ֵהם וְ  ,ַלֲחכָּ
ֵפי ִמְצַרִים – ְ ׂשּו  ,ְמַכׁשּ ךְ עָּ ֵפיֶהם ּכָּ ְכׁשָּ  .ּבִ

ִ֑ם  יב  ינִׁ ַתנִׁ י ו לְּ הְּ הו ַויִׁ יש ַמֵטֹ֔ ָ֣ יכו  אִׁ לִֹׁ֨ ַוַישְּ
ַלֵ֥ע  בְּ ם׃ַויִׁ ָֽ תָּ ן ֶאת־ַמט  ה־ַאֲהר    ַמֵטָֽ

ִליכּו ֵהם הִ  ל ׁשְ דּכָּ ְפכוּ ֵהם וְ  ֶאת ַמְקלוֹ  ֶאחָּ  הָּ
ינִ  למַ וּ  ,םיְלַתּנִ ַלע ַאֲהרֹן  ְקלֹו ׁשֶ ֶאת ּבָּ

 .יֶהםֹוֵת לַמּקְ 
ע ֲאֵלֶהִ֑ם  יג  ַמ  א שָּ ל ֵ֥ ה וְּ ע ֹ֔ ַוֶיֱחַזק  ֵלָ֣ב ַפרְּ

ָֽה׃ ס הוָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ר דִׁ  ַכֲאֶש 
ַמע  ׁש ְולֹא ׁשָּ ְרעֹה ִהְתַעּקֵ ֶהםּפַ מֹו  ,לָּ ' השֶׁ ּכְ

בֵּ   .רּדִ
ת    ש   ר  ם פ   ד   ת ה  כ    מ 

ה  יד  ע ִ֑ ד ֵלָ֣ב ַפרְּ ֵב  ה כָּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ם׃ ָֽ עָּ ַשַלֵ֥ח הָּ ן לְּ  ֵמֵא 

ַמר  'ה הלְ אָּ ְרעֹה  :ֹמׁשֶ ןּפַ ֵרב ַעְקׁשָּ ְחֵרר ּוְמסָּ  ְלׁשַ
ם ֶאת עָּ  .הָּ

ה ֵלְָ֣ך  טו  מָּ יְּ ֵצָ֣א ַהַמֹ֔ ֵנה  י  ֶקר הִׁ ה ַבב   ע ִ֞ ֶאל־ַפרְּ
ר  א ִ֑ ַפָ֣ת ַהיְּ ֹו ַעל־ׂשְּ את  רָּ קְּ ֵ֥ לִׁ תָּ ַצבְּ נִׁ וְּ
ך׃ ֶדָֽ יָּ ח בְּ ַקֵ֥ ש תִׁ נָּחָּ  ְך לְּ ַפֵ֥ ַהַמֶטִ֛ה ֲאֶשר־ֶנהְּ  וְּ

ִים ֵצאוֹ יהּוא ִהּנֵה  ּבֹוֶקרַפְרעֹה בַּ לְ ֵלְך   ,ַלּמַ
ֲעמֹוד ַפת  ּתַ אתֹו ַעל ׂשְ יְָּדךָּ וְ  אֹורַהיְּ ִלְקרָּ ח ּבְ ִתּקַ

לַהּמַ ֶאת  שׁ נֶּ שֶׁ  ּקֵ חָּ ְך ְלנָּ  .ְהּפַ
ים   טז  רִׁ בְּ עִׁ ה ֱאֹלֵהִ֤י הָּ הוִָּ֞ יו יְּ ָ֣ ֵאלָּ  תָּ ַמרְּ אָּ וְּ

י  ר ַשַלח  ֶאת־ַעמִֹׁ֔ יך  ֵלאמ ֹ֔ י ֵאֶלֹ֨ ַחִ֤נִׁ לָּ שְּ
תָּ ַעד־  עְּ ַמ  ֵנֵ֥ה ל א־שָּ הִׁ ִ֑ר וְּ בָּ דְּ י ַבמִׁ נִׁ ד   ַיַעבְּ וְּ

ה׃  כ ָֽ

ִעְבִרים ׁשָּ  'ה :ֶוֱאמֹור לוֹ  ֵאֶליךָּ  אֹוִתי חלַ ֱאלֵֹהי הָּ
ְחֵרר :ַמר ְלךָּ לוֹ  י ְוַיַעְבד ׁשַ ַני וּ ֶאת ַעּמִ  ְלפָּ

ר ְדּבָּ ּמִ ַמְעּתָּ  ,ּבַ קֹוִלי ְולֹא ׁשָּ יוַעד ּבְ  .ַעְכׁשָּ

ִ֑ה  יז  הוָּ ָ֣י יְּ י ֲאנִׁ ע כִׁ  ז ָ֣את ֵתַדֹ֔ ה בְּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ כ 
י ַמֶכָ֣ה ׀ ַבַמֶטָ֣ה  כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ י הִׁ יָּדִׁ  ֲאֶשר־ בְּ

ם׃ ָֽ דָּ ו לְּ כֵ֥ ֶנֶהפְּ ר וְּ א   ר ַביְּ ם ֲאֶשֵ֥  ַעל־ַהַמִ֛יִׁ

ַמר  ְך אָּ ְך  :'הּכָּ ַדע ּכָּ ֲאִני ִהּנֵה  – 'ֲאִני השֶׁ ּתֵ
ל שֶׁ  ּקֵ ּמַ ה ּבַ ִים ַמּכֶ יִָּדי ַעל ַהּמַ ֵהם וְ  ְיאֹורבַּ שֶׁ ּבְ

םהָּ יֵ   .ְפכּו ְלדָּ
ות  יח  מ  ר תָּ א ִ֛ גָּ ה ֲאֶשר־ַביְּ ַהדָּ ר וְּ א ִ֑ ַאָ֣ש ַהיְּ ובָּ

ר׃ ס א ָֽ ן־ַהיְּ ם מִׁ יִׁ ֹות ַמ  תֵ֥ שְּ ם לִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ו מִׁ אָ֣ לְּ נִׁ  וְּ
ִגים ִמְצַרִים וּ , ַיְסִריחַ  אֹורַהיְּ וְ  יָּמּותוּ  ְיאֹורבַּ שֶׁ  ְוַהּדָּ
פוּ  ְסיֹונֹוֵתיֶהם ִיְתַעיְּ ּתֹות ַמִים  ִמּנִ  .אֹורַהיְּ מֵ ִלׁשְ

ר  יט  ה ֱאמ ָ֣ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ן ַוי ֹ֨ ל־ַאֲהר ֶ֡ ֶאָֽ
ם  יִׁ ַרַּ֜ צְּ י מִׁ ך֩ ַעל־ֵמיֵמֹ֨ ה־יָּדְּ ֵטָֽ ךָ֣ ונְּ ח ַמטְּ ַקָ֣
ם  ֵמיֶה  ַעל־ַאגְּ ֵריֶהָ֣ם וְּ א  ָ֣ם ׀ ַעל־יְּ תָּ ל־ַנֲהר  ַעָֽ
ִ֤יָּה  הָּ ִ֑ם וְּ יו־דָּ הְּ ָֽ יִׁ ם וְּ ֵוֵ֥ה ֵמיֵמיֶה  קְּ ל־מִׁ ַעִ֛ל כׇּ וְּ
ים  ֵעצִׁ  ם ובָּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ כׇּ ם  בְּ דָּ

ים׃ ָֽ נִׁ ֲאבָּ  ובָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֶאת ַקח  – ַאֲהרֹןלְ ר וֹ ֱאמ :ֹמׁשֶ
לְּ  לקֵּ מַ הַ  ֵנףוְ ךָּ ׁשֶ  ,יְָּדךָּ ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִיםֶאת  הָּ

ְוַעל ַאְגֵמיֶהם  אֹורַהיְּ ֲערּוֵצי ַעל  יֶהםֹוֵת ַנֲהרַעל 
ל  ֵריְוַעל ּכָּ ּלָּ יִ ּמַ הַ  ַמֲאגָּ ְפכּו ֵהם וְ  ,ֶהםם ׁשֶ ֵיהָּ

ם ל ֶאֶרץ ִמְצַרִיםה ּדָּ ִיְהיֶ וְ  ,ְלדָּ כָּ ֵעץ הָּ ּוִבְכֵלי  ם ּבְ
ֵלִאים ַמִיםשֶׁ ֶאֶבן הָּ וְ   .ּמְ
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ָ֣ה  כ  וָּ ן ַכֲאֶשָ֣ר ׀ צִׁ ַאֲהר ַּ֜ ה וְּ ֶשֹ֨ ֩ מ  ַוַיֲעׂשו־ֵכן
ם  ֲאֶשָ֣ר  יִׁ ְִַּ֤֧ך ֶאת־ַהַמֹ֨ ִֶַּ֤֧רם ַבַמֶטה  ַוַי ה ַויָּ הוָּ  יְּ
ִ֑יו  דָּ ֵעיֵנ י ֲעבָּ ה ולְּ ע ֹ֔ ָ֣י ַפרְּ ֵעיֵנ ר לְּ א ֹ֔ ַביְּ

ר לְּ  א   ם ֲאֶשר־ַביְּ יִׁ ל־ַהַמֵ֥ ו כׇּ כִ֛ פְּ ֵ֥ ם׃ַוֵיהָּ ָֽ  דָּ

ה ְוַאֲהרֹן  ׂשּו ֹמׁשֶ ךְ עָּ מֹו שֶׁ  ּכָּ ה' הּכְ  ַאֲהרֹן, ִצּוָּ
לַהּמַ  יָּדֹו ִעם ֶאת ףינִ הֵ  ה, ּקֵ ִים בַּ  ְוִהּכָּ  ְיאֹורבַּ שֶׁ ּמַ

יוְלֵעיֵני ּפַ  דָּ ִים וְ , ְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעבָּ ל ַהּמַ כָּ
םֶנֶהְפכּו  ְיאֹורבַּ שֶׁ   .ְלדָּ

ה   כא  תָּ ר ֵמֹ֨ א ֵ֥ ה ֲאֶשר־ַביְּ גָֹּ֨ ַהדָּ ר וְּ א ֹ֔ ַאָ֣ש ַהיְּ בְּ ַויִׁ
ן־  ם מִׁ יִׁ ֹות ַמ  תֵ֥ שְּ ם לִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ו מִׁ לָ֣ ל א־יָּכְּ וְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ ם בְּ י ַהדָּ  ֵ֥ הִׁ ר ַויְּ א ִ֑  ַהיְּ

ִגים ְיאשֶׁ  ְוַהּדָּ  ִהְסִריחַ ר וֹ אַהיְּ וְ , ֵמתוּ ר וֹ ּבַ
ּתֹות ַמִים ְצַרִים ּמִ הַ וְ   ,רוֹ אַהיְּ מֵ לֹא יְָּכלּו ִלׁשְ

ם  יָּה ַהּדָּ ל ֶאֶרץ הָּ כָּ  .ִמְצַרִיםּבְ
ֵטיֶהִ֑ם  כב  לָּ ם בְּ יִׁ ַר  צְּ י מִׁ ֵמֵ֥ ט  ַוַיֲָֽעׂשו־ֵכִ֛ן ַחרְּ

ם  ַמָ֣ע ֲאֵלֶהֹ֔ ל א־שָּ ה  וְּ ע  ִ֤ק ֵלב־ַפרְּ ַוֶיֱחַז
ָֽה׃ הוָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ר דִׁ  ַכֲאֶש 

ם  ֵפי ּגַ ְ ׂשּו ִמְצַרִים ְמַכׁשּ ךְ עָּ ֵפיֶהם ּכָּ ְכׁשָּ ַפְרעֹה וּ , ּבִ
ַמע  ׁש ְולֹא ׁשָּ ֶהםִהְתַעּקֵ מוֹ  ,לָּ בֵּ ' השֶׁ  ּכְ  .רּדִ

ת  כג  ֵ֥ ל א־שָּ ֹו וְּ א ֶאל־ֵביתִ֑ ב   ה ַויָּ ע ֹ֔ ֶָ֣פן ַפרְּ ַויִׁ
את׃ ז ָֽ ֹו ַגם־לָּ ב   לִׁ

ְרעֹה  םּפַ א ִהְתַעּלֵ ם  ִהְתַיֵחסֵביתֹו ְולֹא לְ  ּובָּ ּגַ
 .ְלֶזה

ם  כד  ר ַמָ֣יִׁ א   ת ַהיְּ יב ֵ֥ בִׁ ם סְּ יִׁ ַרִ֛ צְּ ל־מִׁ ו כׇּ ר  פְּ ַוַיחְּ
י  ָ֣ ֹות כִׁ תִ֑ שְּ י לִׁ ֵמיֵמ  ת מִׁ ת ֹ֔ שְּ לו  לִׁ ָֽכְּ א יָּ ל ִ֤

ר׃ א ָֽ  ַהיְּ

ְפרּו ל ִמְצַרִים ּכָּ  ֵדי ר וֹ אַהיְּ ת וֹ ְסִביבבִּ חָּ  ִלְמצֹאּכְ
ּתֹות י  ,ַמִים ִלׁשְ ּת ֵהם ּכִ יֵמי וֹ לֹא יְָּכלּו ִלׁשְ ת ִמּמֵ

 .רוֹ אַהיְּ 
הוָּ ה  כה  י ַהכֹות־יְּ ים ַאֲחֵרֵ֥ ִ֑ מִׁ ָ֣ת יָּ ַע בְּ ֵל א שִׁ מָּ ַויִׁ

ר׃ פ א ָֽ  ֶאת־ַהיְּ
ה  רוּ בְ עָּ  ְבעָּ ה' השֶׁ יִָּמים ַאֲחֵרי ׁשִ  .אֹורַהיְּ ֶאת  ִהּכָּ

ת    ש   ר  ע   פ   ד ֵ רְּ פ  ת צְּ כ    מ 
ה  כו  ע ִ֑ א ֶאל־ַפרְּ ה ב   ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ

ה ַשַלֵ֥ח ֶאת־  הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ יו כ  ָ֣ ֵאלָּ  תָּ ַמרְּ אָּ וְּ
י׃ נִׁ ָֽ ד  ַיַעבְּ י וְּ  ַעמִׁ 

ַמר  'הוַ  הלְ אָּ ךְ  – ֶוֱאמֹור לוֹ ַפְרעֹה לְ ּבֹא  :ֹמׁשֶ  ּכָּ
ַמר ה ְחֵרר: 'אָּ י וְ  ׁשַ ַניּו ַיַעְבדֵהם ֶאת ַעּמִ  .ְלפָּ

ִַֽ֛ף  כז  ֵג י נ  כִׁ  נ  ָ֣ה אָּ ֵנ ַשֵלִַ֑ח הִׁ ה לְּ ן ַאתָּ  ֵאֵ֥ ם־מָּ אִׁ וְּ
צְּ   ך  ַבָֽ בולְּ ל־גְּ ים׃ֶאת־כׇּ ָֽ עִׁ דְּ  ַפרְּ

ה ְוִאם  ֵר ְמ ַאּתָּ ְחֵרר בסָּ ה  ,ְלׁשַ הֲאִני ִהּנֵ ֶאת  ַמּכֶ
לְּ  ַטח ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ ִעיםךָּ בִּ ּכָּ  .ְצַפְרּדְ

ָ֣או  כח  לו  ובָּ עָּ ים  וְּ עִׁ דְּ ַפרְּ ר֮ צְּ א  ַרָ֣ץ ַהיְּ שָּ וְּ
ֶתִ֑ך  טָּ ַעל־מִׁ ך  וְּ בְּ כָּ שְּ ר מִׁ ך וַבֲחַדֵ֥ ֵביֶתֹ֔ בְּ
יך  ַתנוֶר  ך ובְּ ַעֶמֹ֔ יך  ובְּ ֶדֹ֨ ֵבִ֤ית ֲעבָּ ובְּ

יך׃ ֲארֹוֶתָֽ שְּ מִׁ  ובְּ

רֹוץ  אֹורַהיְּ  ִעיםִיׁשְ אוּ וֹ ביָּ לּו וְ עֲ יַ  ֵהםוְ , ְצַפְרּדְ
ֵביְתךָּ ּובַ  ְתךָּ ּוְבֵבית ּבְ ךָּ ְוַעל ִמּטָּ ּלְ ה ׁשֶ נָּ ֵ ֲחַדר ַהׁשּ

ֶדיךָּ ּוְבַעּמְ  לְּ  ֵצקּבָּ ּובַ ךָּ ּוְבַתּנּוֶריךָּ ֲעבָּ  .ךָּ ׁשֶ

ו  כט  ֶדִ֑יך ַיֲעל  ל־ֲעבָּ כׇּ ך  ובְּ ַעמְּ בְּ ֵ֥ה וָֽ כָּ ובְּ
צְּ   ים׃ַהָֽ ָֽ עִׁ דְּ  ַפרְּ

ִעים ּוְבךָּ  ֶדיךָּ ַיֲעלּו ַהְצַפְרּדְ ל ֲעבָּ ךָּ ּוְבכָּ  .ּוְבַעּמְ

ן  א ח ל־ַאֲהר   ר ֶאָֽ ֶשה  ֱאמ ָ֣ ה֮ ֶאל־מ  הוָּ ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ת ַעל־  ר ֹ֔ הָּ ל־ַהנְּ ך ַעֹ֨ ַמֶטֹ֔ ך  בְּ ַָֽֽדְּ ֵטִ֤ה ֶאת־יָּ נְּ
ַעל ֶאת־  ַהֵ֥ ים וְּ ִ֑ ֲאַגמִׁ ַעל־הָּ ים וְּ רִׁ  א  ַהיְּ

צְּ   ם׃ַהָֽ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ים ַעל־ֶאֵ֥ עִׁ  דְּ  ַפרְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵנףַאֲהֹרן לְ ר וֹ ֱאמ :ֹמׁשֶ ֶאת יְָּדךָּ  הָּ
קֵּ  לְּ  לִעם ַהּמַ ר ךָּ ׁשֶ הָּ  אֹורַהיְּ ֲערּוֵצי ת ַעל וֹ ַעל ַהּנְ

ים ֲאַגּמִ ִעים ַעל  הְוַהֲעלֵ  ,ְוַעל הָּ ֶאת ַהְצַפְרּדְ
 .ִמְצַרִיםֶאֶרץ 

ם  ב  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֹו ַע ל ֵמיֵמָ֣י מִׁ ן  ֶאת־יָּדֹ֔ ֲהר  ִ֤ט ַאָֽ ַוֵי
ֶרץ  ַכ ס ֶאת־ֶאֵ֥ ַע ַותְּ ֵדֹ֔ ַפרְּ ַעל  ַהצְּ ַוַתֹ֨

 ,ִמְצַרִיםֶאת יָּדֹו ַעל ֵמיֵמי ֵהִניף ַאֲהרֹן 
ִעיםוְ  ַפְרּדֵ לּו  ַהּצְ  .ִמְצַרִיםֶאת ֶאֶרץ  ְוִכּסוּ עָּ
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ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ
ים  ג  מִׁ  ט  ן ַהַחרְּ ו ַוַיֲעׂשו־ֵכֵ֥ ֵטיֶהִ֑ם ַוַיֲעלֵ֥ לָּ בְּ

צְּ   ם׃ֶאת־ַהָֽ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ים ַעל־ֶאֵ֥ עִׁ  דְּ  ַפרְּ
ךְ  ם ׂשּו עָּ  ּכָּ פִ ּמְ הַ ּגַ ְ ֵפיֶהםים ַכׁשּ ְכׁשָּ לּו עֱ הֶ ֵהם וְ  ,ּבִ

ִעים ַעל ֶאֶרץ   .ִמְצַרִיםְצַפְרּדְ
אֶמר   ד  ן ַוי ֹ֨ ַאֲהר   לְּ ֶשָ֣ה וָֽ מ  ה לְּ ע ַּ֜ א ַפרְּ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ

ה  הוָֹּ֔ ירו ֶאל־יְּ ָ֣ תִׁ צְּ  ַהעְּ יֵָּסר  ַהָֽ ים וְּ עִֹׁ֔ דְּ ַפרְּ
ו  ח  בְּ זְּ יִׁ ם וְּ עָֹּ֔ ה  ֶאת־הָּ חָּ י ַוֲאַשלְּ ִ֑ ַעמִׁ י וֵמָֽ נִׁ ֶמ  מִׁ

ָֽה׃  ַליהוָּ

ה ּוְלַאֲהרֹן קָּ ְרעֹה פַּ  א ְלֹמׁשֶ ַמררָּ לוּ  :ְואָּ ּלְ ִהְתּפַ
י  ֶאת רְויִָּסי 'ֶאל ה י ּוֵמַעּמִ ּנִ ִעים ִמּמֶ ַהְצַפְרּדְ

ְחֵרר ם  ַוֲאׁשַ עָּ נֹותֵהם וְ ֶאת הָּ ְרּבָּ ֲחטּו קָּ  .'ַלה ִיׁשְ

ַלי   ה  ֵאָ֣ר עָּ פָּ תְּ ה֮ הִׁ ע  ַפרְּ ֶשָ֣ה לְּ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ךֹ֔  ַעמְּ לְּ יך  וָֽ ֶדֹ֨ ַלֲעבָּ ך  וְּ יר לְּ ָ֣ תִׁ ַתָ֣י ׀ ַאעְּ מָּ לְּ

צְּ   ית  ַהָֽ רִׁ ַהכְּ ֶתִ֑יך לְּ בָּ ך  ומִׁ מְּ ים מִׁ עִֹׁ֔ דְּ ַפרְּ
נָּה׃ רְּ ַאָֽ שָּ ר תִׁ א   ק ַביְּ  ַרֵ֥

ה  ַמרֹמׁשֶ דהִ  :ְלַפְרעֹה אָּ ּבֵ שׁ  ,ְתּכַ י  ּוַבּקֵ ּנִ  –ִמּמֶ
ַתי  לְלמָּ ּלֵ ִביְלךָּ  ֶאְתּפַ ׁשְ ִביל  ּבִ ֶדיךָּ ּוִבׁשְ ֲעבָּ
ךָּ  ִמידְוַעּמְ ךָּ  ֶאת ְלַהׁשְ ִעים ִמּמְ ַהְצַפְרּדְ
יךָּ  ּתֶ ֲארּו שֶׁ , ּוִמּבָּ ָּ ׁשּ  ?ְיאֹורבַּ  ַרקיִּ

ַמַָ֣ען  ו  ךֹ֔ לְּ ָ֣רְּ בָּ דְּ אֶמר  כִׁ ִ֑ר ַוי ֹ֨ חָּ מָּ ַוי  אֶמר לְּ
ע  ינו׃ֵתַדֹ֔ ֵ֥ה ֱאֹלֵהָֽ ין ַכיהוָּ י־ֵא   כִׁ

ַמר ר :אָּ חָּ ַמר, ְלמָּ ְרךָּ  :אָּ ְדבָּ ֵדי שֶׁ  !ּכִ ַדע ּכְ ּתֵ
השֶׁ   .ֱאלֵֹהינוּ  'ֵאין ּכַ

צְּ   ז חמישי ו ַהָֽ רָ֣ סָּ יך וְּ ֶָ֣תֹ֔ בָּ ך  ומִׁ מְּ ים מִׁ עִׁ  דְּ ַפרְּ
נָּה׃ רְּ ַאָֽ שָּ ר תִׁ א   ק ַביְּ יך וֵמַעֶמִ֑ך ַרֵ֥ ֶד   וֵמֲעבָּ

ִעים  ךָּ ּוִמּבָּ  יָּסּורוּ ַהְצַפְרּדְ ֶדיךָּ ִמּמְ יךָּ ּוֵמֲעבָּ ּתֶ
ֲארּו  ,ךָּ ּוֵמַעּמְ  ָּ  .ְיאֹורַרק בַּ ְוִיׁשּ

ַעִ֤ק  ח  צְּ ה ַויִׁ ע ִ֑ ָ֣ם ַפרְּ ן ֵמעִׁ ַאֲהר   ֶשִ֛ה וְּ א מ  ַוֵיֵצֵ֥
צְּ   ר ַהָֽ ַבֵ֥ ה ַעל־דְּ הוָֹּ֔ ֶשה  ֶאל־יְּ ים מ  עִׁ  דְּ ַפרְּ

ה׃ ע ָֽ ַפרְּ ם לְּ ֵ֥  ֲאֶשר־ׂשָּ

ה ְוַאֲהרֹן  ְרעֹה ֵאֶצלמֵ  יְָּצאוּ ֹמׁשֶ ה וּ  ,ּפַ ַעק זָּ ֹמׁשֶ
ה  ְתִפּלָּ ִעים  ןִעְניַ ַעל  'ֶאל הּבִ ם הּוא שֶׁ ַהְצַפְרּדְ ׂשָּ
 .ְלַפְרעֹה

תו   ט  מ ֹ֨ ֶשִ֑ה ַויָּ ַבָ֣ר מ  דְּ הוָּ ה כִׁ ֵַ֥עׂש יְּ ַוַי
צְּ   ת ַהָֽ ן־ַהֲחֵצר   ים מִׁ ֵ֥ תִׁ ן־ַהבָּ ים מִׁ עִֹׁ֔ דְּ ַפרְּ

ת׃ ד ָֽ ן־ַהשָּ  ומִׁ

ה  'ה ׂשָּ העָּ ְדַבר ֹמׁשֶ ִעים וְ  ,ּכִ תּו מֵ ַהְצַפְרּדְ
ים ּתִ דוּ  תוֹ ֵמַהֲחֵצר ֵמַהּבָּ ָּ  .תוֹ ֵמַהׂשּ

ש  י  ַא  בְּ ם ַותִׁ ִ֑ רִׁ ם ֳחמָּ ָ֣ רִׁ ם ֳחמָּ תָּ  ו א  רֵ֥ בְּ צְּ ַויִׁ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ְספוּ  ם  אָּ ֶרץוְ  ,ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹותאֹותָּ אָּ ה הָּ  .ִהְסִריחָּ

רְּ   יא  ָֽ ה  הָּ תָּ יְּ ָֽ י הָּ ִ֤ ה כִׁ ע   א ַפרְּ ַָּ֣֧רְּ ֵבד  ַוַי ַהכְּ ה וְּ חָֹּ֔ וָּ
ר  ֶבֵ֥ ר דִׁ ע ֲאֵלֶהִ֑ם ַכֲאֶש  ַמ  א שָּ ל ֵ֥ ֹו וְּ בֹ֔ ֶאת־לִׁ

ָֽה׃ ס הוָּ  יְּ

ְרעֹה  הּפַ אָּ הָּ  רָּ ה ׁשִֶ הֲהקָּ ְיתָּ שׁ  ,לָּ  ְוהּוא ִהְתַעּקֵ
ַמע  ֶהםְולֹא ׁשָּ מֹו שֶׁ  – לָּ ר 'הּכְ ּבֵ  .ּדִ

ת    ש   ר  ים פ   נ ִׁ כ ִׁ ת ה  כ    מ 
ן  יב  ל־ַאֲהר ֹ֔ ר  ֶאָֽ ֶשה  ֱאמ  ה֮ ֶאל־מ  הוָּ ַוי ָ֣אֶמר יְּ

ִֶ֑רץ  אָּ ְך ֶאת־ֲעַפָ֣ר הָּ ַה  ךֹ֔ וְּ ת־ַמטְּ ֵטָ֣ה ֶאָֽ נְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ נִׁ ם בְּ כִׁ ֵ֥ה לְּ יָּ הָּ  וְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵנף – ַאֲהרֹןלְ ר וֹ ֱאמ :ֹמׁשֶ ֶאת  הָּ
לְּ  לקֵּ ּמַ הַ  ֶרץׁשֶ אָּ ה ֶאת ֲעַפר הָּ הּוא וְ  ,ךָּ ְוַהּכֵ
יםֵיהָּ  ל ֶאֶרץ  ֵפְך ְלִכּנִ כָּ  .ִמְצַרִיםּבְ

הו   יג  ַמֵטֹ֨ ֹו בְּ ן ֶאת־יָּדִ֤ ן ַוֵיט֩ ַאֲהר ֹ֨ ַוַיֲעׂשו־ֵכ 
ם  דָּ  אָּ ם בָּ נָֹּ֔ י  ַהכִׁ הִׁ ֶרץ ַותְּ אָֹּ֔ ַוַיְך  ֶאת־ֲעַפָ֣ר הָּ
נִׁ ים  ֵ֥ה כִׁ יָּ ִֶ֛רץ הָּ אָּ ר הָּ ל־ֲעַפֵ֥ ִ֑ה כׇּ ֵהמָּ וַבבְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ  בְּ

ׂשּו   ,ַמְקלוֹ  ִעםֶאת יָּדֹו  ףינִ הֵ ַאֲהרֹן , ךְ ּכָּ ֵהם עָּ
ה ֶרץ ְוִהּכָּ אָּ ה ,ֶאת ֲעַפר הָּ ְיתָּ נִּ  ְוהָּ ת ַהּכִ  יםַמּכַ

ה ֵהמָּ ם ּוַבּבְ דָּ אָּ ֶרץ , ּבָּ אָּ ל ֲעַפר הָּ ַפךְ ּכָּ ים הָּ  ְלִכּנִ
ל ֶאֶרץ  כָּ  .ִמְצַרִיםּבְ

יא  יד  ֵ֥ הֹוצִׁ ֵטיֶהִ֛ם לְּ לָּ ים בְּ מִׁ  ט  ן ַהַחרְּ ְך ַוַיֲעׂשו־ֵכֹ֨ םׂשּו עָּ ּכָּ פִ ּמְ הַ  ּגַ ְ ֵפיֶהםים ַכׁשּ ְכׁשָּ ֵדי ּבִ  ַלֲעׂשֹות ּכְ
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ם  נָֹּ֔ י  ַהכִׁ הִׁ לו ַותְּ כ ִ֑ א יָּ ל ָ֣ נִׁ ים וְּ ֶאת־ַהכִׁ
ה׃ ָֽ ֵהמָּ ם וַבבְּ דָּ  אָּ  בָּ

ים ּנִ נִּ  ,ִהְצִליחוּ ְולֹא  – ּכִ ת ַהּכִ ה יםַמּכַ ְיתָּ  הָּ
ה ֵהמָּ ם ּוַבּבְ דָּ אָּ  .ּבָּ

ע  טו  ַבֵ֥ ה ֶאצְּ ע ֹ֔ ם  ֶאל־ַפרְּ מִׁ ט  ַחרְּ ו ַהָֽ רִ֤ ַוי אמְּ
ִ֤ק  וא ַוֶיֱחַז ִ֑ ים הִׁ ה  ֱאֹלהִׁ  ע  ֵלב־ַפרְּ

ָֽה׃ ס הוָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ר דִׁ ם ַכֲאֶש  ַמָ֣ע ֲאֵלֶהֹ֔ ל א־שָּ  וְּ

פִ ּמְ הַ  ְ ְמרּו ים ַכׁשּ ע ֱאלִֹהים  :ַפְרעֹהלְ אָּ  !ִהיאֶאְצּבַ
ַמע  ׁש ְולֹא ׁשָּ ְרעֹה ִהְתַעּקֵ םּפַ קֹולָּ מֹו שֶׁ  – ּבְ  'הּכְ

ר ּבֵ  .ּדִ
ת    ש   ר  ר פ   ת ֶהע  כ    בוֹ מ 

ה  טז  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ֶקר  ַוי ֹ֨ ֵכִ֤ם ַבב ֹ֨ ה ַהשְּ ֶש  ֶאל־מ 
ה  מָּ ִ֑יְּ ֵנ ה יֹוֵצָ֣א ַהמָּ ה הִׁ ע ֹ֔ ָ֣י ַפרְּ ֵנ פְּ ַיֵצב  לִׁ תְּ הִׁ וְּ
י  ה ַשַלֵ֥ח ַעמִׁ  הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ יו כ  ָ֣ ֵאלָּ  תָּ ַמרְּ אָּ וְּ

י׃ נִׁ ָֽ ד  ַיַעבְּ  וְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ם בַּ  :ֹמׁשֶ ּכֵ ב ִלְפֵני  ּבֹוֶקרַהׁשְ ְוִהְתַיּצֵ
ְך : ֶוֱאמֹור לוֹ , ִיםַלּמַ  יֹוֵצאהּוא ִהּנֵה  ,ְרעֹהפַּ  ּכָּ

ַמר ה ְחֵרר: 'אָּ י ְוַיַעְבד ֶאת ׁשַ ַני וּ ַעּמִ  .ְלפָּ

י֩  יז  נִׁ נְּ י  הִׁ ַשֵלַָ֣ח ֶאת־ַעמִׁ ך֮ מְּ ם־ֵאינְּ י אִׁ ָ֣ כִׁ
יך  ֶת  בָּ ךִ֛ ובְּ ַעמְּ בְּ יך וָֽ ֶד  ךַּ֜ וַבֲעבָּ יַח בְּ לִֹׁ֨ ַמשְּ

ם   יִׁ ַרֹ֨ צְּ י מִׁ ֵתִ֤ ו בָּ אַּ֜ לְּ ב ומָֹּ֨ ר ִ֑ ֶאת־ ֶאת־ֶהעָּ
׃ יהָּ ֶלָֽ ם עָּ ה ֲאֶשר־ֵהֵ֥ מָּ  ֲאדָּ ַגֵ֥ם הָּ ב וְּ ר ֹ֔  ֶהָ֣עָּ

י ִאם ֵאיְנךָּ  ְחֵררּכִ י ְמׁשַ  ׁשֹוֵלחַ ִני ִהּנֵה אֲ , ֶאת ַעּמִ
יךָּ  ּתֶ ךָּ ּוְבבָּ ֶדיךָּ ּוְבַעּמְ ךָּ ּוַבֲעבָּ ֲערּבְ ל וֹ ּתַ ֶבת ׁשֶ

עֹות י ִמְצַרִים וּ  ,ַחיֹּות רָּ ּתֵ אוּ בָּ  ֶבתוֹ ַתֲערבְּ  ִיְתַמּלְ
ה , ַהַחיֹּות מָּ ֲאדָּ ֶליהָּ שֶׁ ְוַגם הָּ אֵהם עָּ ְתַמּלֵ  .ּתִ

ֵליתִׁ֩  יח  פְּ הִׁ ֶשן וְּ וא ֶאת־ֶאֶָ֣רץ ג   ֹום ַההַּ֜ ֩ ַביֹ֨ י
ֹות־  י ֱהיָֽ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ יהָּ לְּ ֶלֹ֔ ֵמָ֣ד עָּ י  ע  ֲאֶשִ֤ר ַעמִׁ
הוָּ ה  י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ע כִׁ ַמַָ֣ען ֵתַדֹ֔ ב לְּ ר ִ֑ ם עָּ שָּ 

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶרב הָּ ֶקֵ֥  בְּ

אֹותֹו  יל יֹוםּבְ ן וֹ ֶאת ֶאֶרץ גּ  ַאְבּדִ י שֶׁ ׁשֶ ַעּמִ
א ֶליהָּ  ִנְמצָּ ְהֶיהעָּ ּלֹא ּתִ ם  ׁשֶ ֲערׁשָּ , ַהַחיֹּות ֶבתוֹ ּתַ
ֵדי ַדע ּכְ ּתֵ ֲאִני ׁשֶ תֹוךְ  'ה ׁשֶ ֶרץ ׁשֹוֵלט ּבְ אָּ  .הָּ

ר  יט ששי ֵ֥ חָּ מָּ י וֵבָ֣ין ַעֶמִ֑ך לְּ ין ַעמִׁ  ת ֵבֵ֥ ֹ֔ ד  י פְּ ָ֣ תִׁ ַׂשמְּ וְּ
ת ַהֶזָֽה׃ א ֵ֥ ֶי ה הָּ הְּ  יִׁ

ה הֶרַוח  ְוֶאֱעׂשֶ לָּ י  ְוַהּצָּ ין ַעּמִ ךָּ ּבֵ ר , ְלֵבין ַעּמְ חָּ מָּ
ןִיְהֶיה  ימָּ  .ַהזֶּה ַהּסִ

ה  כ  יתָּ ד ֵבֵ֥ ֵבֹ֔ ב כָּ ר ָ֣ ב א  עָּ ן ַויָּ ה  ֵכֹ֔ הוָּ ִַ֤עׂש יְּ ַוַי
ם  יִׁ ַרִ֛ צְּ ל־ֶא ֶרץ מִׁ כׇּ ִ֑יו ובְּ דָּ ה וֵבָ֣ית ֲעבָּ ע   ַפרְּ

ב׃ ר ָֽ ֵנֵ֥י ֶהעָּ פְּ ֶרץ מִׁ אָּ  ת הָּ ֵחֵ֥ שָּ  תִׁ

ה  'ה ׂשָּ ךְ עָּ ל ַחיֹּות וֹ ְוַתֲער, ּכָּ ה ׁשֶ דֹולָּ ֶבת ּגְ
ה יעָּ ְרעֹה וּ  ְלֵבית ִהּגִ יולְ ּפַ דָּ ל ֶאֶרץ , ֵבית ֲעבָּ ּוְבכָּ
ֶרץ ִמְצַרִים  אָּ ה הָּ ֲערֶנֶהְרסָּ ְגַלל ּתַ  .ַהַחיֹּות ֶבתוֹ ּבִ

אֶמר  כא  ן ַוי   ַאֲהר ִ֑ לְּ ה וָֽ ֶש  ה ֶאל־מ  ע ֹ֔ ָ֣א ַפרְּ רָּ קְּ ַויִׁ
ו ֵלאֹלֵהיֶכ ם  חֵ֥ בְּ ו זִׁ כִ֛ ֶרץ׃לְּ ָֽ אָּ  בָּ

א ְרעֹה פַּ  רָּ ה ּוְלַאֲהרֹן לְ קָּ ַמרֹמׁשֶ ְלכוּ  :ְואָּ
ֲחטוּ  ֶרץ ְוִתׁשְ אָּ  .ֵלאלֵֹהיֶכם ּבָּ

ֵ֚י  כב  ן כִׁ ֹות ֵכֹ֔ א נָּכֹון  ַלֲעׂשָ֣ ה ל ִ֤ ֶש  ַוי ָ֣אֶמר מ 
ָ֣ה ֱאֹלֵהִ֑ינו ֵהָ֣ן  ח ַליהוָּ ַב  זְּ ם נִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ תֹוֲעַבָ֣ת מִׁ

ם  יִׁ ַרִ֛ צְּ ת מִׁ ח ֶאת־תֹוֲעַבֵ֥ ַבִ֞ זְּ א נִׁ ל ֵ֥ ם וְּ ֵעיֵניֶה  לְּ
נו׃ ָֽ ל  קְּ סְּ  יִׁ

ַמר ה אָּ כֹון לֹא :ֹמׁשֶ ךְ ַלֲעׂשֹות  נָּ י, ּכָּ ֲאַנְחנּו  ּכִ
ַחט ים ֱאלֵֹהינוּ  'ַלה ִנׁשְ ׂשִ בָּ ה ֵהםוְ  ּכְ ה ֲעבֹודָּ  זָּרָּ

שֶׁ ֲהֵרי  ,ִמְצַרִיםלְ  ַחטנִּ ּכְ ה ֶאת  ׁשְ ה ַהזָּּרָּ ֲעבֹודָּ הָּ
ל  !?נוּ אֹותָּ  ִיְסְקלוּ  לֹא ְוִכי – ֵעיֵניֶהם מּול ִמְצַרִים ׁשֶ

נו   כג  חְּ זַָּבֹ֨ ִ֑ר וְּ בָּ דְּ ים ֵנֵל ְך ַבמִׁ ֶשת יָּמִֹׁ֔ ֹלָ֣ ֶרְך שְּ ֶדֵ֚
ינו׃ ר ֵאֵלָֽ ר י אַמֵ֥ ינו ַכֲאֶש  ָ֣ה ֱאֹלֵהֹ֔  ַליהוָּ

ר  ְדּבָּ ּמִ ֶרְך ֵנֵלְך ּבַ לּדֶ ל ׁשְ הוֹ ׁשֶ ַחטוְ  ,יִָּמים ׁשָּ  ִנׁשְ
מֹו שֶׁ  'ַלה נוּ אַמר יֱֹּאלֵֹהינּו ּכְ  .לָּ

ֶכם   כד  י ֲאַשַלִ֤ח ֶאתְּ כִִׁ֞ נ  ה אָּ ע   ַוי ָ֣אֶמר ַפרְּ
ק  ר ַרִ֛ בָֹּ֔ דְּ ֵהיֶכם  ַבמִׁ ִ֤ה ֱאֹלָֽ ם ַליהוָּ ֶתִ֞ ַבחְּ וזְּ
ירו  תִׁ  ֶלִֶ֑כת ַהעְּ יקו לָּ חִׁ  ק ל א־ַתרְּ ֵחֵ֥ ַהרְּ

י׃ ָֽ  ַבֲעדִׁ

ְרעֹה  ַמרּפַ ְחֵררֲאִני : אָּ ֲחטוּ ֶאְתֶכם  ֲאׁשַ  'ַלה ְוִתׁשְ
ר ְדּבָּ ּמִ חֹוק ַאלַרק , ֱאלֵֹהיֶכם ּבַ ְלכּו רָּ  ;ּתֵ

לוּ  ּלְ ַלי ִהְתּפַ  !עָּ
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ְך   כה  מָּ עִׁ י יֹוֵצִ֤א ֵמָֽ כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ ה הִׁ ֶש  ַוי ָ֣אֶמר מ 
ב  ר   ָ֣ר ֶהעָּ סָּ ה וְּ הוָֹּ֔ י ֶאל־יְּ ָ֣ תִׁ ַתרְּ ַהעְּ וְּ
ק ַאל־  ִ֑ר ַר  חָּ ֹו מָּ יו וֵמַעמ  ֵ֥ דָּ ה ֵמֲעבָּ ע ִ֛ ַפרְּ מִׁ
י  ַשַלָ֣ח ֶאת־  תִׁ לְּ בִׁ ל לְּ ֵתֹ֔ ה  הָּ ע  ֵסִ֤ף ַפרְּ י 

ם  עָֹּ֔ ָֽה׃הָּ ַח ַליהוָּ ב   זְּ  לִׁ

ה  ַמרֹמׁשֶ ךָּ יֹוֵצא ֲאִני ִהּנֵה  :אָּ ל ,ִמּמְ ּלֵ ֶאל  ְוֶאְתּפַ
קַהַחיֹּות ֶבת וֹ ְוַתֲער, 'ה ּלֵ ְסּתַ ר ּתִ חָּ ְר  מָּ עֹה ִמּפַ
יו ּוֵמַעּמוֹ וּ  דָּ ְרעֹה שֶׁ ַרק  ;ֵמֲעבָּ יךְ לֹא ּפַ  ַיְמׁשִ

ֵלינוּ  ּלֹא  – ִלְצחֹוק עָּ ְחֵררׁשֶ ם  ְלׁשַ עָּ ֶאת הָּ
חֹוט  .'ַלה ִלׁשְ

א כו  ֶש ה ַוֵיֵצֵ֥ ָ֣ם מ  ה ֵמעִׁ ע ִ֑ ר ַפרְּ ַת  ָֽה׃ ַוֶיעְּ הוָּ ה  ֶאל־יְּ אֹמׁשֶ ְפֵני ִמ  יָּצָּ ְרעֹה ּלִ להִ וְ ּפַ ּלֵ  .'ֶאל ה ְתּפַ
ב  כז  ר ֹ֔ ַסר  ֶהעָּ ה ַויָֹּ֨ ֶשֹ֔ ַבָ֣ר מ  דְּ ה  כִׁ הוָּ ִַ֤עׂש יְּ ַוַי

ר  ַא  שְּ א נִׁ ֹו ל ֵ֥ ָ֣יו וֵמַעמִ֑ דָּ ה ֵמֲעבָּ ע   ַפרְּ מִׁ
ד׃ ָֽ  ֶאחָּ

ה  'ה ׂשָּ ה  יֵר בְ ִד כְּ עָּ ַהַחיֹּות  ֶבתוֹ ַתֲערוְ ֹמׁשֶ
ה קָּ ּלְ ְרעֹה  ִהְסּתַ יו ּוֵמַעּמוֹ וּ ִמּפַ דָּ ַאר  ,ֵמֲעבָּ לֹא ִנׁשְ

דַאף   .ֶאחָּ
ֹו ַג ם ַבַפַָ֣עם ַהז ִ֑את  כח  בֹ֔ ה  ֶאת־לִׁ ע  ֵבִ֤ד ַפרְּ ַוַיכְּ

ם׃ פ ָֽ עָּ ַל ח ֶאת־הָּ א שִׁ ל ֵ֥  וְּ
ְרעֹה  שׁ ּפַ ַעם ַהזֹּאת ְולֹא שִׁ  ִהְתַעּקֵ ּפַ ם ּבַ  ְחֵררּגַ

ם עָּ  .ֶאת הָּ
ת    ש   ר  ֶבר פ   ד ֶ ת ה  כ    מ 

ה  א ט ע ִ֑ א ֶאל־ַפרְּ ה ב   ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ה  ֱאֹלֵהָ֣י  הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ יו כ ָֽ ָ֣ ֵאלָּ  תָּ ַברְּ דִׁ וְּ

י׃ נִׁ ָֽ ד  ַיַעבְּ י וְּ ים ַשַלֵ֥ח ֶאת־ַעמִׁ  ֹ֔ רִׁ בְּ עִׁ  הָּ

ַמר  'ה ה ּבֹא לְ אָּ רוְ ַפְרעֹה לְ ֹמׁשֶ יו ַדּבֵ ךְ : ֵאלָּ  ּכָּ
ַמר ה ִעְבִרים 'אָּ ְחֵרר: ֱאלֵֹהי הָּ י וְ  ׁשַ ֵהם ֶאת ַעּמִ
ַני וּ ַיַעְבד  .ְלפָּ

ֵ֥יק  ב  ך  ַמֲחזִׁ עֹודְּ ַשֵלִַ֑ח וְּ ה לְּ ן ַאתָּ  ֵאֵ֥ ם־מָּ י אִׁ ִ֛ כִׁ
ם׃ ָֽ  בָּ

י ִאם  ה ּכִ ֵרבַאּתָּ ְחֵרר ְמסָּ ה ֲעַדִין ְלׁשַ  ְוַאּתָּ
 .םהֶ ַמֲחִזיק ּבָּ 

ך  ֲאֶשָ֣ר  ג  נְּ קְּ מִׁ ה בְּ ה הֹויָּ  הוַָּּ֜ ה ַיד־יְּ ֵנֹ֨ הִׁ
ים  ַמלִֹׁ֔ ים  ַבגְּ רִׁ ֲחמ  ים ַבָֽ ִ֤ ה ַבסוסִׁ ֶדֹ֔ ַבשָּ

ד׃ א ָֽ ד מְּ ֵבֵ֥ ֶבר כָּ אן ֶד  ר וַבצ ִ֑ קָּ   ַבבָּ

ל ה ׁשֶ ּכָּ ְהֶיה 'ה ַהּמַ ֶדה שֶׁ  ֶתיךָּ מוֹ הֱ בֶּ ַעל  ּתִ ָּ ׂשּ  –ּבַ
יםהַ  ,ִריםוֹ ֲחמהַ  ,ּסּוִסיםהַ  ַמּלִ רהַ  ,ּגְ קָּ  –ּצֹאן הַ וְ  ,ּבָּ
ֵבד בְּ   .ְמאֹודֶדֶבר ּכָּ

ין  ד  ל וֵב  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣ה יִׁ ֵנ קְּ ה ֵבֵ֚ין מִׁ הוָֹּ֔ ָ֣ה יְּ לָּ פְּ הִׁ וְּ
ֵנֵ֥י  בְּ ל־לִׁ כׇּ ות מִׁ א יָּמִ֛ ל ֵ֥ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ָ֣ה מִׁ ֵנ קְּ מִׁ

ר׃ ָֽ בָּ ל דָּ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ

יליַ  'ה ין  ְבּדִ ֵהמֹותּבֵ ֵאל ּוֵבין  ּבְ רָּ ֵהמֹות ִיׂשְ ּבְ
ל וּ  ,ִמְצַרִים יְָּּך ִמּכָּ ַ ֵאלַהׁשּ רָּ ר ּדָּ  ׁשּום – ִלְבֵני ִיׂשְ בָּ

 .לֹא יָּמּות
ר ַיֲעֶׂש ה  ה  חָּ  ר מָּ הוָּ ה מֹוֵעָ֣ד ֵלאמ ִ֑ ֵֶׂ֥שם יְּ ַויָּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ר ַהֶז ה בָּ ֵ֥ בָּ ִ֛ה ַהדָּ הוָּ  יְּ
ַבע  'ה ןקָּ ַמר ְזמָּ ר ה :ְואָּ חָּ ה  'מָּ ֶרץ ַיֲעׂשֶ אָּ ֶאת ּבָּ

ר ַהזֶּה בָּ  .ַהּדָּ
ִ֤ר ַהֶזה   ו  בָּ ה ֶאת־ַהדָּ הוַָּּ֜ ַעׂש יְּ מׇּ ַוַיֹ֨ ָֽ ת מִׁ ֹ֔ ֳחרָּ

ֵנָֽי־  ֵנֵ֥ה בְּ קְּ מִׁ ם ומִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ָ֣ה מִׁ ֵנ קְּ ל מִׁ ת כ   מׇּ ַויִָּּ֕
ד׃ ָֽ ת ֶאחָּ ל ל א־ֵמֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ

ת ֳחרָּ ה  'ה ְלמָּ ׂשָּ ר ַהזֶּה עָּ בָּ לוְ ֶאת ַהּדָּ  כָּ
ֵהמֹותהַ  ל  ּבְ ֵהמֹותּוֵמהַ , ֵמתוּ  ִמְצַרִיםׁשֶ ל  ּבְ ׁשֶ
ֵאל לֹא ֵמת בְּ  רָּ ד ַאףֵני ִיׂשְ  .ֶאחָּ

ֵנֵ֥ה  ז  קְּ מִׁ ה ל א־ֵמִ֛ת מִׁ ֵנ  הִׁ ה וְּ ע ֹ֔ ַלָ֣ח ַפרְּ שְּ ַויִׁ
ה  ע ֹ֔ ַבד  ֵלָ֣ב ַפרְּ כְּ ִ֑ד ַויִׁ ל ַעד־ֶאחָּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ

ם׃ פ ָֽ עָּ ַל ח ֶאת־הָּ א שִׁ ל ֵ֥  וְּ

ְרעֹה  ַלחּפַ ֵהמֹותְוִהּנֵה לֹא ֵמת ֵמהַ  ִלְבּדֹוק ׁשָּ  ּבְ
ל  ֵאל ׁשֶ רָּ ד ַאףִיׂשְ שׁ  ,ֶאחָּ ְרעֹה ִהְתַעּקֵ ְולֹא , ּפַ

ְחֵרר  םׁשִ עָּ  .ֶאת הָּ
ת    ש   ר  ין פ   חִׁ ְּ ש   ת ה  כ    מ 

ו  ח  חִ֤ ן  קְּ ל־ַאֲהר  ֶאָֽ ֶשָ֣ה וְּ ה֮ ֶאל־מ  הוָּ ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ֹו  קֵ֥ רָּ ִ֑ן וזְּ שָּ בְּ יַח כִׁ ם פִׁ  ֵניֶכֹ֔ פְּ א חׇּ ל ָ֣ ֶכם  מְּ לָּ

ה׃ ע ָֽ ֵעיֵנֵ֥י ַפרְּ ה לְּ מָּ יְּ ַמ  ֶשִ֛ה ַהשָּ  מ 

ַמר  'ה ה לְ אָּ ֶכם ְמלֹא  :ַאֲהרֹןּולְ ֹמׁשֶ ְקחּו לָּ
ן  ְבׁשָּ יַח ּכִ ְפֵניֶכם ּפִ החָּ מַ לַ אֹותֹו ִיְזרֹוק  ּוֹמׁשֶ ָּ  ִיםׁשּ

 .ְרעֹהְלֵעיֵני פַּ 
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ה  ט  יָֹּ֨ הָּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ ק ַע ל כׇּ בָֹּ֔ אָּ ָ֣ה לְּ יָּ הָּ וְּ
ַח  ֵרִ֛ ין פ  ֵ֥ חִׁ שְּ ה לִׁ ֵהמָּ  ַעל־ַהבְּ ם וְּ ַּ֜ דָּ אָּ ַעל־הָּ

ת  ע   ב  ם׃ֲאַבעְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ  בְּ

ֵפךְ הּוא  ק  ֵיהָּ בָּ זֵּר ְלאָּ ל ֶאֶרץ ְוִיְתּפַ  ,ִמְצַרִיםַעל ּכָּ
ֵפְך הּוא וְ  ללִ ֵיהָּ ה ׁשֶ ִחין  ְפִריחָּ ַעל עֹות ֲאַבְעּבוּ ׁשְ

ה  ֵהמָּ ם ְוַעל ַהּבְ דָּ אָּ ל ֶאֶרץ הָּ כָּ  .ִמְצַרִיםּבְ
דו   י  ן ַוַיַָֽעמְּ שָּ  בְּ יַח ַהכִׁ ָ֣ ו ֶאת־פִׁ חִ֞ קְּ ָ֣י ַויִׁ ֵנ פְּ לִׁ

י  הִׁ  ה ַויְּ מָּ ִ֑יְּ מָּ ה ַהשָּ ֶש  ֹו מ  תִ֛ ק א  ר ֵ֥ זְּ ה ַויִׁ ע ֹ֔ ַפרְּ
ה׃ ָֽ ֵהמָּ ם וַבבְּ דָּ  אָּ ַח בָּ ֵרִּ֕ ת פ  ע ֹ֔ ב  ין  ֲאַבעְּ חִׁ  שְּ

ן ֵהם לָּ  ְבׁשָּ יַח ַהּכִ ְרעֹה ְמדּו ִלְפֵני ּפַ עָּ וְ ְקחּו ֶאת ּפִ
ה  ַמִיםאֹותֹו ק ַר זָּ ּוֹמׁשֶ ָּ ה התָּ יְ ְוהָּ  ,ַלׁשּ ִריחָּ ל  ּפְ ׁשֶ
ִחין  ֵהמֹותוֹ עּבוּ ֲאַבְע ׁשְ ם ּוַבּבְ דָּ אָּ ְבֵני הָּ  .ת ּבִ

ה  יא  ֶש  ֵנֵ֥י מ  פְּ ד לִׁ ים ַלֲעמ ִ֛ מִׁ  ט  ו ַהַחרְּ לָ֣ ל א־יָּכְּ וְּ
ם  מִׁ  ט  ין ַבַחרְּ חִֹׁ֔ ָ֣ה ַהשְּ יָּ י־הָּ ָֽ ין כִׁ ִ֑ חִׁ ָ֣י ַהשְּ ֵנ פְּ מִׁ

 ָֽ רָּ צְּ ל־מִׁ כׇּ ם׃ובְּ  יִׁ

פִ ּמְ הַ וְ  ְ ה וֹ לֹא יְָּכלּו ַלֲעמים ַכׁשּ ְגַללד ִלְפֵני ֹמׁשֶ  ּבִ
ִחין ְ ִחין  ,ַהׁשּ ְ י ַהׁשּ יָּה ּכִ ם הָּ פִ ּמְ בַּ ּגַ ְ ל  יםַכׁשּ ּוְבכָּ

 .יםְצִר ּמִ הַ 
ע  יב  ַמ  א שָּ ל ֵ֥ ה וְּ ע ֹ֔ ה  ֶאת־ֵלָ֣ב ַפרְּ הוָּ ִ֤ק יְּ ַחֵז ַויְּ

ה׃ ס ֶשָֽ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ֶבֵ֥  ֲאֵלֶהִ֑ם ַכֲאֶשִ֛ר דִׁ
יחַ  'ה ַמע אֲ ֶאת ֵלב פַּ  ִהְקׁשִ  ,ֵלֶהםְרעֹה ְולֹא ׁשָּ

מֹו שֶׁ  ר 'הּכְ ּבֵ ה ּדִ  .ֶאל ֹמׁשֶ
ת    ש   ר  ד פ   ר  ב   ת ה  כ    מ 

ֶקר  יג  ֵכָ֣ם ַבב ֹ֔ ה ַהשְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
יו  ָ֣ ֵאלָּ  תָּ ַמרְּ אָּ ה וְּ ע ִ֑ ָ֣י ַפרְּ ֵנ פְּ ב לִׁ ַיֵצ  תְּ הִׁ וְּ
ים ַשַלֵ֥ח  ֹ֔ רִׁ בְּ עִׁ ה  ֱאֹלֵהָ֣י הָּ הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ כ ָֽ

י׃ נִׁ ָֽ ד  ַיַעבְּ י וְּ  ֶאת־ַעמִׁ 

ַמר  'ה הלְ אָּ ם בַּ  :ֹמׁשֶ ּכֵ ִלְפֵני  ַוֲעמֹוד ּבֹוֶקרַהׁשְ
ךְ : לוֹ  ֱאמֹורוֶ ְרעֹה פַּ  ַמר ה ּכָּ ִעְבִרים  'אָּ  –ֱאלֵֹהי הָּ

ְחֵרר י וְ  ׁשַ ַני וּ ַיַעְבדֵהם ֶאת ַעּמִ  .ְלפָּ

ל־  יד  ַח ֶאת־כׇּ ֵלַּ֜ י ש  ֹ֨ את ֲאנִׁ י ׀ ַבַפַָ֣עם ַהז   ָ֣ כִׁ
יך  ֶד  ךֹ֔ וַבֲעבָּ בְּ ל־לִׁ ַתי  ֶאָֽ ַעֶמִ֑ך ַמֵגפ  ובְּ

ל־  כׇּ י בְּ נִׁ מ   ין כָּ י ֵאֵ֥ ִ֛ ע כִׁ ור ֵתַדֹ֔ ַבֲעבָ֣
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ַעם ַהזֹּאת ֲאִני שׁ  ּפַ י ּבַ הוֹ ּכִ ֶאת ּכֹוֶלֶלת שֶׁ  ֵלַח ַמּכָּ
ל ֶדיךָּ  סּוֵגי ַמּכֹוַתי ּכָּ ךָּ ּוַבֲעבָּ ךָּ ֶאל ִלּבְ , ּוְבַעּמְ
ֵדי ַדע ּכְ ּתֵ ֵאין ׁשֶ מ ׁשֶ ֶרץוֹ ּכָּ אָּ ל הָּ כָּ  .ִני ּבְ

י טו  ִ֤ ךִ֛  כִׁ ְך אֹותְּ ַאֵ֥ י וָּ ֹ֔ י ֶאת־יָּדִׁ תִׁ ַלָ֣חְּ ה  שָּ ַעתָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ן־הָּ ד מִׁ ֵח  כָּ ִֶ֑בר ַותִׁ ך  ַבדָּ ת־ַעמְּ ֶאָֽ  וְּ

יו ֲהֵרי יט ֲאִני יָּכֹול ַעְכׁשָּ  ְלַהּכֹותוּ ֶאת יִָּדי  ְלהֹוׁשִ
ךָּ  ֶבראֹוְתךָּ ְוֶאת ַעּמְ ּדֶ ֵלם ּבַ ֶרץמֵ  ְוֵתעָּ אָּ  .הָּ

ור ז את   טז  ם ַבֲעבֵ֥ אולָּ  ור וְּ יך ַבֲעב  תִֹׁ֔ ֶהֱעַמדְּ
י  מִׁ  ר שְּ ַמִַ֛ען ַסֵפֵ֥ י ולְּ ִ֑ חִׁ ךָ֣ ֶאת־כ  תְּ א  ַהרְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ כׇּ  בְּ

ם  ִביל ֶזהְואּולָּ ׁשְ י ּבִ ַאְרּתִ ים אֹוְת  ִהׁשְ ַחיִּ  –ךָּ ּבַ
ֵדי ר ּוְכֵדי ,ִחיוֹ ֶאת כּ  ת ְלךָּ וֹ ְלַהְרא ּכְ ֶאת  ְלַסּפֵ

ֶרץ אָּ ל הָּ כָּ ִמי ּבְ  .ׁשְ
ך   יז שביעי ם׃עֹודְּ ָֽ חָּ י ַשלְּ תִׁ  לְּ בִׁ י לְּ ִ֑ ַעמִׁ תֹוֵלָ֣ל בְּ סְּ ה ֲעַדִין מִׁ ד ַאּתָּ ְעּבֵ י  ְמׁשַ םְוֵאיְנךָּ ְמשַׁ ֶאת ַעּמִ  ,ְחְררָּ
ֵבָ֣ד  יח  ד כָּ רָּ  ר בָּ חָֹּ֔ ָ֣ת מָּ ֵע יר  כָּ טִׁ ִ֤י ַממְּ נִׁ נְּ הִׁ

ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ הו  בְּ מ ֹ֨ ִ֤ה כָּ יָּ ר ל א־הָּ ד ֲאֶשֹ֨ א ִ֑ מְּ
ה׃ תָּ ָֽ ַעד־עָּ ה וְּ דָּ  סְּ וָּ ן־ַהיֵֹ֥ום הִׁ מִׁ  לְּ

ה זֹו ִני ַמְמִטיר ה אֲ ִהנֵּ  עָּ ׁשָּ ד ּבְ רָּ ר ּבָּ חָּ זָּקמָּ  חָּ
יָּה ּכָּ ּלֹ שֶׁ  ְמאֹוד ִמְצַרִים מֵ וֹ מא הָּ ַהיֹּום הּו ּבְ
ּנוֹ  ה ְוַעד ׁשֶ יוְסדָּ  .ַעְכׁשָּ

ל־  יט  ֵאִ֛ת כׇּ ךֹ֔ וְּ נְּ קְּ ת־מִׁ ֵעז  ֶאָֽ ַלִ֤ח הָּ ה שְּ ַעתָּ  וְּ
ה  ֵהמַָּּ֜ ַהבְּ ם וְּ ֹ֨ דָּ אָּ ל־הָּ ֶדִ֑ה כׇּ ך  ַבשָּ ר לְּ ֲאֶשֵ֥
ה  תָּ יְּ ֵסף  ַהַבֹ֔ א ֵיָֽאָּ ל ִ֤ ה וְּ ֶד  ֵצָ֣א ַבשָּ מָּ ר־יִׁ ֲאֶשָֽ

תו׃ ֵמָֽ ד וָּ רָּ  ד ֲעֵלֶהִ֛ם ַהבָּ ַר  יָּ  וְּ

יו ַלח  ְוַעְכׁשָּ ֱהמֹוֶת ֶאת  ְוַהְכֵנסׁשְ ל  ֶאתוְ  יךָּ ּבֶ ּכָּ
 ֶ יְָּּך ַמה ׁשּ ַ א שֶׁ ְלךָּ ׁשּ ְמצָּ ֶדהּנִ ָּ ׂשּ ם  ,ּבַ דָּ אָּ ל הָּ ּכָּ

ה  ֵהמָּ ֶדה ְולֹא בַּ  ְהיוּ יִּ שֶׁ ְוַהּבְ ָּ נְ ׂשּ ה וּ סִיּכָּ ְיתָּ  – ַהּבַ
ד  רָּ  .תוּ וּ מיָּ ֵהם ֲעֵלֶהם וְ  ֵיֶרדַהּבָּ

ה  כ  ע ִ֑ י ַפרְּ ֵד  ה ֵמַעבְּ הוָֹּ֔ ַבָ֣ר יְּ ֵרא  ֶאת־דְּ ַהיָּ
ֵנ הו  קְּ ֶאת־מִׁ יו וְּ ֵ֥ דָּ ִ֛יס ֶאת־ֲעבָּ ֵהנִׁ

ַחדִמי שֶׁ  ַבר המִ  ּפָּ ְרעֹה 'ּדְ  ִהְבִריחַ  ,ֵמַעְבֵדי ּפַ
יו ְוֶאת  דָּ יו הֱ בֶּ ֶאת ֲעבָּ יםמֹותָּ ּתִ  .ֶאל ַהּבָּ
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ים׃ ָֽ תִׁ  ֶאל־ַהבָּ
ִ֑ה  כא  הוָּ ַבָ֣ר יְּ ֹו ֶאל־דְּ ב  ִ֛ם לִׁ ר ל א־ׂשָּ ַוֲאֶשֵ֥

ה׃ ֶדָֽ ֵנ הו ַבשָּ קְּ ֶאת־מִׁ יו וְּ ֵ֥ דָּ ִ֛ב ֶאת־ֲעבָּ ַַֽיֲעז   פ ַוָֽ
ַבר הּלֹ ּוִמי שֶׁ  ם ִלּבֹו ֶאל ּדְ ִאיר 'א ׂשָּ ֶאת  ִהׁשְ

יו ְוֶאת  דָּ יו הֱ בֶּ ֲעבָּ ֶדהמֹותָּ ָּ ׂשּ  .ּבַ
ה  כב  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ך  ַוי ֹ֨ ַָֽֽדְּ ֵטִ֤ה ֶאת־יָּ ה נְּ ֶש  ֶאל־מ 

ל־ֶאֶָ֣רץ  כׇּ ד בְּ רָּ  י בָּ ֵ֥ יהִׁ ם וִׁ יִׁ ַמֹ֔ ַעל־ַהשָּ
ַעִ֛ל  ה וְּ ֵהמָּ  ַעל־ַהבְּ ָ֣ם וְּ דָּ אָּ ם ַעל־הָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ ה בְּ ֶד  ל־ֵעֵֶׂ֥שב ַהשָּ  כׇּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵנף :ֹמׁשֶ ַמִים אֶ ֶאת יְָּדךָּ  הָּ ָּ ל ַהׁשּ
ל ֶאֶרץ ּבָּ  היֶ הְ יִ וְ  כָּ ד ּבְ ם ְוַעל  ,ִמְצַרִיםרָּ דָּ אָּ ַעל הָּ

ֶאֶרץ  ֶדה ּבְ ָּ ב ַהׂשּ ל ֵעׂשֶ ה ְוַעל ּכָּ ֵהמָּ  .ִמְצַרִיםַהּבְ

ֶשָ֣ה ֶאת־ַמֵט֮  כג  ט מ  ַמ  ַוֵיֹ֨ ה הו֮ ַעל־ַהשָּ ם  ַויהוָּ  יִׁ
ה  צָּ ִ֑רְּ ש אָּ ֲהַלְך ֵא  ֵ֥ ד ַותִׁ ֹ֔ רָּ ֹלת  ובָּ ַתִ֤ן ק  נָּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ד ַעל־ֶאֵ֥ רָּ  ִ֛ה בָּ הוָּ ֵט ר יְּ  ַוַימְּ

ה  ַמִיםאֶ  ַמְקלוֹ ֶאת  ֵהִניףֹמׁשֶ ָּ ה 'ַוה ,ל ַהׁשּ ׂשָּ  עָּ
דוֹ לוֹ ק רָּ ה ֵאשׁ וְ  ,ת ּובָּ ְלכָּ ִהְמִטיר  'ַוה ,ֶרץאָּ לָּ  הָּ

ד ַעל ֶאֶרץ  רָּ  .ִמְצַרִיםּבָּ
ִ֑ד  כד  רָּ ֹוְך ַהבָּ תָ֣ ַחת בְּ ַלַק  תְּ ש מִׁ ֵאִּ֕ ד וְּ ֹ֔ רָּ י בָּ ָ֣ הִׁ ַויְּ

ֶשֶּ֠  ד ֲאֶּ֠ א ֹ֔ ֵבָ֣ד מְּ ל־ כָּ כׇּ הו  בְּ מ ֹ֨ ִ֤ה כָּ יָּ ר ל א־הָּ
ֹוי׃ גָֽ ה לְּ ֵ֥ תָּ יְּ ז הָּ ם ֵמאָּ  יִׁ ַרֹ֔ צְּ  ֶאֶָ֣רץ מִׁ

יָּה דּבָּ  הָּ ד ִנְדֶלֶקתְוֵאׁש  ,רָּ רָּ תֹוְך ַהּבָּ ד  ,ּבְ רָּ ּבָּ
ֵבד  יָּה ּכָּ ּלֹ שֶׁ  ְמאֹודּכָּ ל ֶאֶרץ וֹ מא הָּ כָּ הּו ּבְ

ז  ה שֶׁ ִמְצַרִים ֵמאָּ ְיתָּ  .םעָּ הָּ
ל־  כה  ם ֵאֵ֚ת כׇּ יִׁ ַר  צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ כׇּ ד בְּ ַּ֜ רָּ ְך ַהבָּ ַוַיֹ֨

ת ֲאֶשָ֣ר  ֵאֹ֨ ִ֑ה וְּ ֵהמָּ ַעד־בְּ ם וְּ דָּ  ה ֵמאָּ ֶדֹ֔ ַבשָּ
ֶאת־  ד וְּ ֹ֔ רָּ ָ֣ה ַהבָּ כָּ ֶדה  הִׁ ל־ֵעִֶׂ֤שב ַהשָּ כׇּ

ר׃ ֵבָֽ ה שִׁ ֶד  ל־ֵעֵ֥ץ ַהשָּ  כׇּ

ד  רָּ ה ַהּבָּ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים אֶ ִהּכָּ כָּ ל ּבְ ַמה ת ּכָּ
 ֶ הׁשּ ֵהמָּ ם ְוַעד ּבְ דָּ ֶדה ֵמאָּ ָּ ׂשּ ל  ֶאתוְ  ,ּבַ  יםבִ ׂשָּ עֲ הָּ ּכָּ
ֶדה בַּ  ָּ ד ׂשּ רָּ הַהּבָּ ַבר וְ  ,ִהּכָּ ל ׁשָּ  ִציםעֵ הָּ ֶאת ּכָּ
ֶדהבַּ  ָּ  .ׂשּ

ֵאִ֑ל  כו  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ם בְּ ֶשן ֲאֶשר־שָּ  ֶאֶָ֣רץ ג ֹ֔ ק בְּ ַרֵ֚
ד׃ ָֽ רָּ יָּ ה בָּ א הָּ  ל ֵ֥

ֶאֶרץ גּ  ן וֹ ַרק ּבְ ָּ שֶׁ ׁשֶ יָּה ׁשּ ֵאל לֹא הָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ
ד רָּ  .ּבָּ

ֶשָ֣ה  כז  מ  א  לְּ רָּ קְּ ה ַויִׁ ע   ַלָ֣ח ַפרְּ שְּ ן ַויִׁ ַאֲהר ֹ֔ לְּ וָֽ
ה   הוָּ ִַ֑עם יְּ י ַהפָּ ָ֣אתִׁ טָּ ם חָּ ַוי ֵ֥אֶמר ֲאֵלֶה 

ים׃ ָֽ עִׁ שָּ רְּ י הָּ ַעמִׁ  י וְּ ֵ֥ יק ַוֲאנִׁ ֹ֔  ַהַצדִׁ

ְרעֹה  ַלחּפַ ה ּוְלַאֲהרֹן קָּ וְ  ׁשָּ א ְלֹמׁשֶ ַמררָּ ֶהם ְואָּ : לָּ
אִתיֲאִני מֹוֶדה שֶׁ ַעם ַהפַּ  טָּ יק הּוא  'ה ,חָּ ּדִ ַהּצַ

ִעים ְרׁשָּ י הָּ  .ַוֲאִני ְוַעּמִ
ת  כח  ֹלֵ֥ ִ֛ת ק  י  הְּ ָֽ ב מִׁ ַרִּ֕ ה וְּ הוָֹּ֔ ירו  ֶאל־יְּ תִֹׁ֨ ַהעְּ

א  ל ֵ֥ ם וְּ ֶכֹ֔ ָ֣ה ֶאתְּ חָּ ִ֑ד ַוֲאַשלְּ רָּ ים ובָּ ֱאֹלהִׁ 
ד׃ ון ַלֲעמ ָֽ פ  סִׁ  ת 

לוּ  ּלְ יוּ שֶׁ  'ֶאל ה ִהְתּפַ יק ק הָּ ת ֱאלִֹהים וֹ לוֹ ַמְסּפִ
ד רָּ ְחֵרר, ּובָּ יכּו ּתַ  ֶאְתֶכם ְולֹא ַוֲאׁשַ ְמׁשִ

ב  .ְלִהְתַעּכֵ
יר ַוי ִ֤אֶמר  כט  עִֹׁ֔ י  ֶאת־הָּ ֵצאתִׁ ה כְּ ֶשֹ֔ יו  מ  ֵאלָּ

ֹות  לָ֣ ִ֑ה ַהק  הוָּ י ֶאל־יְּ ׂש ֶאת־ַכַפ  ר ֵ֥ ֶאפְּ
ַמַָ֣ען  ֹוד לְּ ֶיה־עֹ֔ הְּ ָֽ א יִׁ ד  ל ָ֣ רָּ ַהבָּ ון וְּ ל  דָּ ֶיחְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ י ַליהוָּ ה הָּ ֵ֥ ע כִׁ  ֵתַדֹ֔

ה  ַמרֹמׁשֶ יו אָּ ֵאֵצא :ֵאלָּ ׁשֶ ִעיר ּכְ ִרים ֵמהָּ ֶאת  אָּ
ה יַָּדי ְתִפּלָּ ְולֹא ִיְהֶיה  ְסקוּ ִיּפָּ ַהּקֹולֹות , 'ֶאל ה ּבִ

דעֹוד  רָּ ֵדי ַהּבָּ ַדע שֶׁ  ּכְ יֶֶּכת ּתֵ ֶרץ ׁשַ אָּ הָּ  .'ַלהׁשֶ

ון  ל  אֹ֔ ירְּ ָֽ ֵ֚י ֶטֶָ֣רם תִׁ י כִׁ תִׁ עְּ ַדִּ֕ ֶדִ֑יך יָּ ה ַוֲעבָּ ַאתָּ  וְּ
ים׃ ָֽ ֵ֥ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ  מִׁ

ֶדיךָּ  ה ַוֲעבָּ ַאּתָּ ֲעַדִין ֵאיְנֶכם  ַוֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ֵני ה ְמַפֲחִדים  .ֱאלִֹהים 'ִמּפְ

ה   לא  רָּ ע  י ַהשְּ ִ֤ ה כִׁ ִ֑תָּ ה נ כָּ רָּ  ע  ַהשְּ ה וְּ ֵ֥ תָּ שְּ ַהפִׁ וְּ
ל׃ ע ָֽ בְּ ה גִׁ תָּ  שְּ ַהפִׁ יב וְּ בִֹׁ֔  אָּ

ן ּתָּ ׁשְ ע ַהּפִ ְ ה וֹ ְוַהׂשּ דּבָּ בַּ  ֶנֶהְרסוּ רָּ ע ,רָּ ְ י ַהׂשּ ה וֹ ּכִ רָּ
ר  בָּ ה ִלְצמֹוַח ּכְ ןִהְתִחילָּ ּתָּ ׁשְ ְבע ֵישׁ  ְוַלּפִ  ִליםוֹ ּגִ
ים ׁשִ ִביִרים קָּ  .ּוׁשְ

ת  לב  יֹל  י ֲאפִׁ ֵ֥ ו כִׁ א נ כִ֑ ֶמת ל ָ֣ ֶס  ַהכ  ֵ֥ה וְּ טָּ ַהחִׁ וְּ
נָּה׃  ֵהָֽ

ֶמת לֹא  ּסֶ ה ְוַהּכֻ י  ֶנֶהְרסוּ ְוַהִחּטָּ ֵד ּכִ לֹות ֵהן ּגְ
ר  .ְמאּוחָּ
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יר  לג מפטיר עִֹׁ֔ ה  ֶאת־הָּ ע  ִ֤ם ַפרְּ ה ֵמעִׁ ֶשַּ֜ א מ  ַוֵיֵצֹ֨
ִ֑ה  הוָּ יו ֶאל־יְּ ׂש ַכפָּ  ר ֵ֥ פְּ לֹות  ַויִׁ ו ַהק  לִ֤ דְּ ַַֽיחְּ ַוָֽ

ה׃ צָּ רְּ ָֽ ְך אָּ ַתֵ֥ טָּ ר ל א־נִׁ ד ומָּ ֹ֔ רָּ ַהבָּ  וְּ

ה  אֹמׁשֶ ְפֵני ִמ  יָּצָּ ְרעֹה ּלִ ִעירוּ ּפַ ַרׂש ֶאת ֵמהָּ  ּופָּ
יו ה 'ל האֶ  יָּדָּ ְתִפּלָּ ד לֹות וֹ ַהקּ  ,ּבִ רָּ  ִנְפְסקוּ ְוַהּבָּ

ךְ לֹא וְ  ּפַ ם ִנׁשְ ׁשֶ  .ֶרץאָּ לָּ  עֹוד ּגֶ
ה  לד  ע   א ַפרְּ ַָּ֣֧רְּ ד ַוַי ִ֛ רָּ ַהבָּ טָּ ר וְּ ל ַהמָּ ַדֹ֨ י־חָּ ָֽ כִׁ

וא  ֹו הֵ֥ ב  ד לִׁ ֵבֵ֥ א ַוַיכְּ ֶָ֣סף ַלֲחט ִ֑ ת ַוי  ֹל  ַהק  וְּ
יו׃ ָֽ דָּ  ַוֲעבָּ

ְרעֹה  הּפַ אָּ םהַ שֶׁ  רָּ ׁשֶ ד וְ  ּגֶ רָּ  ִנְפְסקוּ ְוַהּקֹולֹות ַהּבָּ
יווְ  ,אוֹ ַלֲחטהֹוִסיף הּוא וְ  דָּ  .וּ שׁ ִהְתַעּקְ  הּוא ַוֲעבָּ

ָ֣י  לה  ֵנ ַל ח ֶאת־בְּ א שִׁ ל ֵ֥ ה וְּ ע ֹ֔ ֶַֽיֱחַזק  ֵלָ֣ב ַפרְּ ַוָֽ
ֵאִ֑ל ַכֲאֶשִ֛ר  רָּ ׂשְּ היִׁ ֶשָֽ ַיד־מ  הוָּ ה בְּ ר יְּ ֶבֵ֥  ׃ פדִׁ

ׁש ְולֹא  ְרעֹה ִהְתַעּקֵ ְחֵררּפַ ֵאל ׁשִ רָּ ֵני ִיׂשְ , ֶאת ּבְ
מֹו שֶׁ  ַמר' הּכְ ה ַעל ְיֵדי אָּ  .ֹמׁשֶ
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ת ב א   ש   ר  ה פ   ב ֶ רְּ א  ת ה  כ    מ 

ה  א י ע ִ֑ א ֶאל־ַפרְּ ה ב   ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ֶאת־ֵלָ֣ב  בֹו  וְּ י ֶאת־לִׁ תִׁ ַבִ֤דְּ כְּ י הִׁ ִ֞ י־ֲאנִׁ ָֽ כִׁ

ֹו׃ בָֽ רְּ קִׁ ֶלה בְּ י ֵא  ַתֵ֥ ת  י א  ִ֛ תִׁ ַען שִׁ ַמ  יו לְּ ֹ֔ דָּ  ֲעבָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ י ֲאִני  :ֹמׁשֶ ְרעֹה ּכִ ּבֹא ֶאל ּפַ
י ְחּתִ יו  ִהְקׁשַ דָּ ֵדי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעבָּ ּכְ
ה ֶאֱעׂשֶ ֶהם  ׁשֶ ִנים ּבָּ ימָּ ההָּ ֶאת ַהּסִ  .ְלכֹוִחי ֵאּלֶ

ך  ֵאָ֣ת  ב  נְּ ךַּ֜ וֶבן־בִׁ נְּ י בִׁ ֵנֹ֨ זְּ אׇּ ַסֵפר֩ בְּ ַען תְּ ַמֶ֡ ולְּ
י  ַת  ת  ֶאת־א  ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ י  בְּ תִׁ לְּ ַעַלֹ֨ תְּ ֲאֶשִ֤ר הִׁ

ִ֑ם  י בָּ תִׁ ָֽה׃ֲאֶשר־ַׂשָ֣מְּ הוָּ ֵ֥י יְּ י־ֲאנִׁ ם כִׁ ֶת  יַדעְּ  וִׁ

ר ַסּפֵ ּתְ י  ֵאיךְ  ְוֶנְכְדךָּ ְנךָּ בִ לְ  ּוְכֵדי ׁשֶ ְלּתִ ִהְתַעּלַ
ִמְצַרִים וְ  ִנים  ַעלּבְ ימָּ ךְ בְּ  ֶהְרֵאִתישֶׁ  ְלכֹוִחיַהּסִ  כָּ

ִהכֵּ  ם ִתייׁשֶ  .'ה ֲאִנישֶׁ  ְוֵתְדעוּ  ,אֹותָּ
ה   ג  ע  ן֮ ֶאל־ַפרְּ ַאֲהר  ֶשָ֣ה וְּ א מ  ב ֹ֨ ו ַויָּ רָ֣ ַוי אמְּ

ים  ֹ֔ רִׁ בְּ עִׁ ה  ֱאֹלֵהָ֣י הָּ הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ יו כ ָֽ ֵאלָּ 
י  ִ֑י ַשַלֵ֥ח ַעמִׁ  נָּ פָּ נ  ת מִׁ תָּ ֵלעָּ נְּ ַתָ֣י ֵמַאֹ֔ ַעד־מָּ

י׃ נִׁ ָֽ ד  ַיַעבְּ  וְּ

ה ְוַאֲהרֹן  אּו ֹמׁשֶ ךְ : לוֹ ְמרּו אָּ ַפְרעֹה וְ לְ ּבָּ ַמר  ּכָּ אָּ
ִעְבִרים 'ה ַתי  :ֱאלֵֹהי הָּ ֵרבַעד מָּ ה ְמסָּ  ַאּתָּ

ַנע נַ בְּ  ְלִהּכָּ י ְוַיַעְבד ֶאת ֵררחְ שַׁ  ?יפָּ ַני וּ ַעּמִ  .ְלפָּ

י  ד * ֹ֨ נִׁ נְּ י הִׁ ִ֑ ַשֵלַָ֣ח ֶאת־ַעמִׁ ה לְּ ן ַאתָּ  ֵאֵ֥ ם־מָּ י אִׁ ִ֛ כִׁ
ך׃ ֶלָֽ ב  גְּ ה בִׁ ֶב  ִ֛ר ַארְּ חָּ יא מָּ ֵ֥  ֵמבִׁ

י ִאם  ֵרבּכִ ה ְמסָּ ְחֵרר  ַאּתָּ י ִהנֵּ ְלׁשַ ִני ה אֲ ֶאת ַעּמִ
ר  חָּ ַאְרְצךָּ ֵמִביא מָּ ִבים ּבְ  .ֲחגָּ

ת  ה  א ָ֣ רְּ א יוַכ ל לִׁ ל ֵ֥ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ָ֣ין הָּ ה  ֶאת־ֵע סָּ כִׁ וְּ
ה  ֵלטָּ  ֶָ֣תר ַהפְּ ַכָ֣ל ׀ ֶאת־ֶי אָּ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ֶאת־הָּ
ַכל   אָּ ד וְּ ֹ֔ רָּ ן־ַהבָּ ֶכם  מִׁ ֶאִֶ֤רת לָּ שְּ ַהנִׁ

ה׃ ֶדָֽ ן־ַהשָּ ֶכ ם מִׁ ַח לָּ ֵמֵ֥ ץ ַהצ  ֵעֹ֔ ל־הָּ  ֶאת־כׇּ

ֶרץ ַמְרֶאה ֶאת  ַכּסוּ יְ ֵהם  אָּ יּוַכל א ּלֹ שֶׁ ַעד הָּ
ם דָּ ֶרץוֹ ִלְרא אָּ אָּ ַמה ֶאת  יֹאְכלוּ ֵהם וְ , ת ֶאת הָּ

 ֶ ֶכם ׁשּ ַאר לָּ ׁשְ דמֵ ּנִ רָּ ל  ְויֹאְכלוּ , ַהּבָּ ֵעִציםֶאת ּכָּ  הָּ
ֶכם  ְמִחיםוֹ צּ שֶׁ  ֶדהלָּ ָּ ׂשּ  .ּבַ

ו ו  אֹ֨ לְּ יך ומָּ ֶתַּ֜ ֵתָ֣י בָּ ֶד֮  ובָּ ל־ֲעבָּ ֵתָ֣י יך֮ כׇּ  ובָּ

ַר   צְּ ל־מִׁ יך  כׇּ ֶתֹ֨ ו ֲאב  אִ֤ א־רָּ ר ל ָֽ ם  ֲאֶשֹ֨ יִׁ
ֹות ם  ַעל־  ַוֲאבָ֣ ֹום ֱהיֹותָּ י  יך מִׁ ֶתֹ֔ ֲאב 

ם  ֵ֥ א ֵמעִׁ ֵֶ֥פן ַוֵיֵצ  ִ֑ה ַויִׁ ה ַע ד ַהיָֹ֣ום ַהֶז מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ הָּ
ה׃ ע ָֽ  ַפרְּ

אּו ְת יִ וְ  יךָּ ּבָּ ַמּלְ יּתֶ ּתֵ יּכָּ  ּובָּ ּתֵ ֶדיךָּ ּובָּ ל ּכָּ  ל ֲעבָּ
אֹוֶפן ִמְצַרִים  אּו ֲאבּלֹ שֶׁ ּבְ ֶתיךָּ ַוֲאבֹות וֹ א רָּ

יוּ ֶתיךָּ ִמיֹּום וֹ ֲאב הָּ ה ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ׁשֶ מָּ ֲאדָּ , ַעל הָּ
ה  אֹמׁשֶ ה ְויָּצָּ נָּ ְרעֹה ִעםמֵ  ּפָּ  .ּפַ

ַתי   ז * יו ַעד־מָּ ה ֵאלָּ  ע ַּ֜ י ַפרְּ ֵדֹ֨ ֩ ַעבְּ רו ַוי אמְּ
ש ַשַלח  ֶאת־  מֹוֵקֹ֔ נו  לְּ ֵ֥ה לָֹּ֨ ה ֶז ֶיֹ֨ הְּ יִׁ
ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶהִ֑ם  הוָּ ו ֶאת־יְּ ד  ַיַעבְּ ים וְּ ֲָ֣אנָּשִֹׁ֔ הָּ

י  ֵ֥ ע כִׁ ם׃ֲהֶטֶָ֣רם ֵתַדֹ֔ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ה מִׁ דָּ  בְּ  אָּ

ְמרּו ְרעֹה ַעְבֵדי פַּ  יואָּ ַתי  :ֵאלָּ ה זֶּ הַ  ִאישׁ הָּ ַעד מָּ
נּו ִיְהֶיה  ְחֵרר  !?ְלִמְכׁשֹוללָּ ים ׁשַ ׁשִ ֲאנָּ ֶאת הָּ
ְוִכי ֲעַדִין ֵאיְנךָּ יֹוֵדַע  !ֱאלֵֹהיֶהם 'ה ִלְפֵניְוַיַעְבדּו 

ְצַר שֶׁ  הּמִ ְבדָּ  !?ִים אָּ
ֶשִ֤ה  ח  ב ֶאת־מ  ה ַויוַשִ֞ ע ֹ֔ ן  ֶאל־ַפרְּ ת־ַאֲהר  ֶאָֽ וְּ

ָ֣ה  הוָּ ו ֶאת־יְּ ד  בְּ ו עִׁ כֵ֥ ם לְּ ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶהֹ֔
ים׃ ָֽ כִׁ לְּ י ַהה  מִׁ  י וָּ ֵ֥  ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם מִׁ

ְרעֹה ִזירוּ ֶהחֱ  ה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאל ּפַ ְוהּוא , ֶאת ֹמׁשֶ
ַמר ִמי , ֱאלֵֹהיֶכם 'ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה :ֶהםלָּ  אָּ ִמי וָּ
 ?ְלִכיםוֹ ַהה

ֵקֵנ ינו ֵנֵלְִ֑ך ַוי ָ֣אֶמר  ט  זְּ ינו ובִׁ ֵרֵ֥ עָּ נְּ ה בִׁ ֶשֹ֔ מ 
ְך  נו  ֵנֵלֹ֔ ֵרֹ֨ קָּ בְּ ִ֤נו ובִׁ צ אֵנ נו בְּ נֹוֵתַּ֜ בְּ ינו ובִׁ ֵנֹ֨ בָּ בְּ

נו׃ ָֽ הוָּ ה לָּ י ַחג־יְּ ֵ֥  כִׁ

ַמר ה אָּ ֵרינּו ּוְזֵקֵנינוּ ִעם ֵנֵלְך  :ֹמׁשֶ ִעם ֵנֵלְך  ,ְנעָּ
ֵנינּו ּוְבנֹוֵתנוּ  ֵרנוּ ִעם  ,ּבָּ י  ,צֹאֵננּו ּוְבקָּ נּו ֵיׁש ּכִ לָּ

 .'הלַ ַחג 
ם  י  ֶכֹ֔ מָּ ה  עִׁ הוָּ י ֵכִ֤ן יְּ הִֹׁ֨ ם יְּ ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶה 

ו  אִּ֕ ֶכִ֑ם רְּ ת־ַטפְּ ֶאָֽ ֶכ ם וְּ ַכֲאֶשִ֛ר ֲאַשַלֵ֥ח ֶאתְּ
ם׃ ֵניֶכָֽ ֵֶַֽ֥גד פְּ עָּ ה ֶנ י רָּ ֵ֥  כִׁ

ַמר ֶהם אָּ ֶכם 'הוַ ְך ּכָּ  היֶ הְ יִ  לוּ  :לָּ  ַיֲעזֹור לָּ
שֶׁ  ְחֵרר ֶאְתֶכם ְוֶאת ּכְ רּור ,ַיְלֵדיֶכםֲאׁשַ  ּבָּ
ם זֹוְמִמים שֶׁ  הַאּתֶ עָּ  !ִלְברֹוחַ  – רָּ
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ו ֶאת־  יא  דָ֣ בְּ עִׁ ים  וְּ רִׁ בָּ ִ֤א ַהגְּ ו־נָּ כָֽ ן לְּ א ֵכ  ל ָ֣
ֶַָּ֣֧רש  גָּ ִ֑ים ַויְּ שִׁ ַבקְּ ּה ַאֶתָ֣ם מְּ תָּ  י א  ֵ֥ ה כִׁ הוָֹּ֔ יְּ

ה׃ ס ע ָֽ ֵנֵ֥י ַפרְּ ת פְּ ם ֵמֵא  תָֹּ֔  א 

אְלכּו  ,ךְ ּכָּ לֹא  ִרים ְוִעְבדּו ֶאת ה ַרק נָּ בָּ  ,'ַהּגְ
ה ֶאתַרק  ֲהֵרי ֲעבֹודָּ ם  הָּ  !ַלֲעׂשֹות רֹוִציםַאּתֶ

ְרעֹה  ם  ֵרשׁ גֵּ ּפַ  .וינָּ פָּ ִמלְּ אֹותָּ
ךַּ֜ ַעל־  יב שני ה יָּדְּ ֵטֹ֨ ה נְּ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨

ַי ַעל ַעל־ֶאֶָ֣רץ  ה וְּ ֶבֹ֔ ַארְּ ם  בָּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶאִֶ֤רץ מִׁ
ֶרץ ֵאִ֛ת  אָֹּ֔ ֶָׂ֣שב הָּ ל־ֵע י אַכל  ֶאת־כׇּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ

ד׃ ָֽ רָּ יר ַהבָּ אִׁ  שְּ ר הִׁ ל־ֲאֶשֵ֥  כׇּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵנף :ֹמׁשֶ ֶאת יְָּדךָּ ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  הָּ
ִבים ְוַיֲעלוּ  ִביא ֲחגָּ  ְויֹאְכלוּ  ִמְצַרִיםַעל ֶאֶרץ  ְלהָּ

ל  ב הָּ ֶאת ּכָּ ֶרץ ּבָּ ֵעׂשֶ ל  ֶאת –אָּ ֶ ַמה ּכָּ ד ׁשּ רָּ ַהּבָּ
ִאיר  .ִהׁשְ

ֶשָ֣ה ֶאת־ַמֵט֮  יג  ט מ  ַר  הו֮ ַוֵיֹ֨ צְּ ם  ַעל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ יִׁ
ל־ַהיֵֹ֥ום  ֶרץ כׇּ אָֹּ֔ ים  בָּ דִׁ וַח־קָּ ַהִ֤ג רָֽ ה נִׁ ַויהוָּ 
וַח   רֹ֨ ה וְּ יָֹּ֔ ֶקר הָּ ה ַהב ָ֣ לָּ ִ֑יְּ ל־ַהלָּ כׇּ וא וְּ ַהה 

ה׃ ֶבָֽ ַארְּ א ֶאת־הָּ ים נָּׂשָּ  ֹ֔ דִׁ  ַהקָּ

ה   'ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוה ַמְקלוֹ ֶאת ֵהִניף ֹמׁשֶ
ִחיתרּוַח  ִהְנִהיג ל  ִמְזרָּ ל ַהיֹּום ַההּוא ְוכָּ ֶרץ ּכָּ אָּ ּבָּ

הַהלַּ  יַע ַהּבֹוֶקר , ְילָּ רּוחַ ִהּגִ ִחיתַהּמִ  ְוהָּ ה ְזרָּ  ֵהִרימָּ
ִביםהַ ֶאת   .ֲחגָּ

ם  יד  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ ֵ֚ל כׇּ ה ַע ֶב  ַארְּ ַָ֣על הָּ ַוַי
ד  א ֹ֔ ֵבָ֣ד מְּ ם כָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ול מִׁ בָ֣ ל גְּ כ   ַנח בְּ ַויִָּּ֕

נֶָּּ֠  פָּ יָּה ֵכִ֤ן לְֶּּ֠ יו יו ל א־הָֹּ֨ ַאֲחרָּ  הו וְּ מ ֹ֔ ֶבה  כָּ ַארְּ
ן׃ ֶיה־ֵכָֽ הְּ ָֽ א יִׁ  ל ֵ֥

ִבים ֲחגָּ לוּ  הָּ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  עָּ חוּ ַעל ּכָּ כָּ  ְונָּ ל ּבְ
ַטח ה ,ִמְצַרִים ׁשֶ דֹולָּ ה ּגְ ֶניהָּ  ,ְמאֹוד ַלֲהקָּ לֹא  ְלפָּ
יָּה  ךְ הָּ ִבים ּותּמ כַּ  – ּכָּ לֹא ִיְהֶיה  הָּ יְוַאֲחֶר , זוֹ ּכָּ  ֲחגָּ
ךְ   .ּכָּ

ס  טו  ַכִ֞ ֮ ַויְּ אָּ ל־הָּ ָ֣ין כׇּ אָּ  ֶאת־ֵע ַשְָ֣ך הָּ ֶרץ  ֶרץ֮ ַוֶתחְּ
ֵאת   ֶרץ וְּ אָּ  ֶָׂ֣שב הָּ ל־ֵע אַכל ֶאת־כׇּ ַוי ַּ֜
ִ֑ד  רָּ יר ַהבָּ ר הֹותִׁ  ץ ֲאֶשֵ֥ ֵעֹ֔ י הָּ ָ֣ רִׁ ל־פְּ כׇּ
ֵעֵֶׂ֥שב  ֵעִ֛ץ ובְּ ל־ֶי ֶַּ֧רק בָּ ר כׇּ ל א־נֹוַתֹ֨ וְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ ה בְּ ֶד   ַהשָּ

ֶרץ וְ  ַמְרֶאהֶאת  ּסוּ כִּ ֵהם  אָּ ל הָּ ְך ּכָּ ה חֹוׁשֶ ַנֲעׂשָּ
ֶרץּבָּ  ל ְכלּו אָּ ֵהם  ,אָּ ב וְ הָּ ֶאת ּכָּ ל  ֶאתֵעׂשֶ ּכָּ
רֹותהַ  ִאירשֶׁ  ּפֵ ד ִהׁשְ רָּ ר לֹא , ַהּבָּ בָּ ַאר ׁשּום ּדָּ ִנׁשְ

עֵ  יָּרֹוק ל ֶאֶרץ  יבֵ ִצים ּוְבִעשְׂ ּבָּ כָּ ֶדה ּבְ ָּ ַהׂשּ
 .ִמְצַרִים

ֶשָ֣ה  טז  מ  א לְּ ר   קְּ ה לִׁ ע ֹ֔ ַמֵהָ֣ר ַפרְּ ן ַויְּ ַאֲהר ִ֑ לְּ וָֽ
ם׃ ֶכָֽ לָּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם וְּ י ַליהוָּ ִ֛אתִׁ טָּ אֶמר חָּ  ַוי  

ְרעֹה  ה ּוְלַאֲהרֹןִמֵהר ּפַ ַמרוְ  ,ִלְקרֹא ְלֹמׁשֶ  :אָּ
אִתי ַלה טָּ ֶכם 'חָּ  .ֱאלֵֹהיֶכם ְולָּ

ַעם  יז  י  ַאְָ֣ך ַהַפֹ֔ אתִׁ ִ֤א ַחטָּ ָ֣א נָּ ה ׂשָּ ַעתָּ  וְּ
יֵָּסר   ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם וְּ ירו ַליהוָּ תִׁ  ַהעְּ י וְּ ַלֹ֔ ֵמעָּ

ֶות ַהֶזָֽה׃ ֵ֥ ק ֶאת־ַהמָּ  ַר 

יו ְועַ  ה ְסַלחְכׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ אִתי ַעל ּבְ ַעם ַרק ,ַחּטָּ , ַהּפַ
לוּ  ּלְ ַלי ַרק ֶאת יסִ יָּּ שֶׁ , ֱאלֵֹהיֶכם 'ַלה ְוִהְתּפַ ר ֵמעָּ
ֶות ַהזֶּה  .ַהּמָּ

ָֽה׃ יח  הוָּ ר ֶאל־יְּ ַת  ה ַוֶיעְּ ע ִ֑ ָ֣ם ַפרְּ א ֵמעִׁ ה יָּצָּ  ַוֵיֵצ  ְפֵני  אֹמׁשֶ ְרעֹה ִמּלִ להִ וְ ּפַ ּלֵ  .'ֶאל ה ְתּפַ
א   יט  שָּ ד ַויִׁ א ֹ֔ ָ֣ק מְּ זָּ וַח־יָּם  חָּ ִ֤ה רָֽ הוָּ ְך יְּ ַוַיֲהפ ֹ֨

א  וף ל ִ֤ ה סִ֑ ָ֣מָּ ֵע הו יָּ קָּ תְּ ה ַויִׁ ֶבֹ֔ ַָ֣ארְּ ֶאת־הָּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ול מִׁ בֵ֥ ל גְּ כ   ד בְּ ֶבָ֣ה ֶאחָֹּ֔ ַאר  ַארְּ שְּ  נִׁ

וּ  'ה ַפְך ֶאת ּכִ רּוחַ ּון הָּ ִבית רּוַח לְ  הָּ הַמֲערָּ  ֲחזָּקָּ
הִהיא  ,ְמאֹוד ְקחָּ ִביםֶאת  לָּ ֲחגָּ ם הָּ ה אֹותָּ ְקעָּ  ְותָּ
ַים ַאר וְ , סּוף ּבְ בלֹא ִנׁשְ גָּ כָּ  חָּ ד ּבְ ַטחל ֶאחָּ  ׁשֶ

 .ִמְצַרִים
ַל ח  כ  א שִׁ ל ֵ֥ ה וְּ ע ִ֑ הוָּ ה ֶאת־ֵלָ֣ב ַפרְּ ַחֵזֵ֥ק יְּ ַויְּ

ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ  ֶאת־בְּ
יחַ  'ה ְרעֹה וְ  ִהְקׁשִ ְחֵרר לֹא הּוא ֶאת ֵלב ּפַ ֶאת ׁשִ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ת    ש   ר  ח פ   ת ה  כ   ךְּ וֹ מ  ֶ  ש 

ך  ַעל־  כא  ַָֽֽדְּ ֵטִ֤ה יָּ ה נְּ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶשְך ַעל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ י ח   ֵ֥יהִׁ ם וִׁ יִׁ ַמֹ֔ ַהשָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵנף :ֹמׁשֶ ַמִים אֶ ֶאת יְָּדךָּ  הָּ ָּ ל ַהׁשּ
ְך ַעל ֶאֶרץ וֹ ח ְוִיְהֶיה ְך הַ וְ , ִמְצַרִיםׁשֶ ל חֹוׁשֶ ׁשֶ
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ֶשְך׃ ש ח ָֽ ֵמ  יָּ הַהלַּ  וְּ ְך ֶאל ַהיֹּוםִיּמָּ  ְילָּ  .ׁשֵ
י  כב  הִׁ  ם ַויְּ ִ֑יִׁ מָּ ֹו ַעל־ַהשָּ ֶשִ֛ה ֶאת־יָּד  ֵ֥ט מ  ַוֵי

ֶשת  ֹלֵ֥ ם שְּ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ל־ֶאֵ֥ כׇּ ִ֛ה בְּ ֶשְך־ֲאֵפלָּ ח ָֽ
ים׃ ָֽ  יָּמִׁ

ה  ָּ  ֶאלֶאת יָּדֹו  ֵהִניףֹמׁשֶ יָּה, ַמִיםַהׁשּ ְך וֹ ח ְוהָּ ׁשֶ
ה  לֲאֵפלָּ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ כָּ הוֹ ּבְ  .יִָּמים ׁשָּ

יש  כג  ֵ֥ מו אִׁ ִ֛ ל א־קָּ יו וְּ חִׁ  יש ֶאת־אָּ ָ֣ ו אִׁ אִ֞ א־רָּ ל ָֽ
ֵנ י  ל־בְּ כׇּ לְּ ים וָֽ ִ֑ ֶשת יָּמִׁ ֹלָ֣ יו שְּ תָּ  ַתחְּ מִׁ

ם׃ ָֽ תָּ ב  מֹושְּ ֹור בְּ יָּה א  ֵ֥ ֵאִ֛ל הָּ רָּ ׂשְּ  יִׁ

אּו  ִנילֹא רָּ ֵ ד ֶאת ַהׁשּ ד לֹא זָּז ֶאחָּ  ְוַאף ֶאחָּ
קוֹ  ל מוֹ ִמּמְ הוֹ ׁשְ יָּה , יִָּמים ׁשָּ ֵאל הָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּוְלכָּ
ְמקֹום ְמגּוֵריֶהםאֹור   .ּבִ

כו   כד שלישי אֶמר  לְּ ה ַוי ֹ֨ ֶש  ה ֶאל־מ  ע ַּ֜ א ַפרְּ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
ֶכ ם  ַקרְּ ֶכֵ֥ם ובְּ ק צ אנְּ ה ַרִ֛ הוָֹּ֔ ו ֶאת־יְּ דָ֣ בְּ עִׁ

ם׃ ֶכָֽ מָּ ֶכ ם ֵיֵלְֵ֥ך עִׁ ִ֑ג ַגָֽם־ַטפְּ  י צָּ

ְרעֹה  א קָּ ּפַ ה לְ רָּ ַמרוְ ֹמׁשֶ , 'ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה :אָּ
ֵארַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם  ָּ אן ִיׁשּ ל, ּכָּ ם  ֲאבָּ ּגַ

ֶכם ֵיְלכוּ  ַיְלֵדיֶכם  .ִאּתְ
נו  כה  ֵד  יָּ ן בְּ ֵתֵ֥ ִ֛ה תִׁ ה ַגם־ַאתָּ ֶשֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר מ 

ינו׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהָֽ ינו ַליהוָּ ׂשִׁ  עָּ ת וְּ ֹלִ֑ ע  ים וְּ ָ֣ חִׁ בָּ  זְּ
ַמר ה אָּ ן  !ְלֵהֶפךְ : ֹמׁשֶ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָּ נוּ ּגַ ִחים  לָּ ְזבָּ

 .ֱאלֵֹהינוּ  'ַלה ְוַנְקִריבלֹות וֹ ְוע
ה  כו  סָֹּ֔ ֵאר  ַפרְּ שָּ א תִׁ נו ל ִ֤ מָּ  נו ֵיֵלְָ֣ך עִׁ ֵנַּ֜ קְּ ַגם־מִׁ וְּ

ָ֣ה ֱאֹלֵהִ֑ינו  הוָּ ד ֶאת־יְּ ח ַלֲעב   ַקֹ֔ ֶמָ֣נו נִׁ ֵ֚י מִׁ כִׁ
ד   ה־ַנֲעב  ע ַמָֽ א־ֵנַד  נו ל ָֽ ָ֣חְּ ה ַוֲאַנ הוָֹּ֔ ֶאת־יְּ

ה׃ מָּ ָֽ נו שָּ ֵא   ַעד־ב 

ֵאר ּתִ  לֹא, נוּ ּתָּ ִא  מֹוֵתינּו ֵיְלכוּ הֱ בֶּ ְוַגם  ָּ ֲאִפּלּו ׁשּ
ה  ְרסָּ הּפַ ֵהמָּ ל ּבְ י  ,ׁשֶ ח ַלֲעב ֵמֶהםּכִ  'ד ֶאת הוֹ ִנּקַ
י ֲאַנְחנוּ , ֱאלֵֹהינוּ  ַמהלֹא ֵנַדע  ּכִ ֲעב ּבְ  'ד ֶאת הוֹ ּנַ

יעַ ַעד  ּגִ ּנַ ם ׁשֶ  .ְלׁשָּ
ה  כז  בָּ  א אָּ ל ֵ֥ ה וְּ ע ִ֑ הוָּ ה ֶאת־ֵלָ֣ב ַפרְּ ַחֵזֵ֥ק יְּ ַויְּ

ם׃ ָֽ חָּ ַשלְּ  לְּ
יחַ  'ה ְרעֹה וְ  ִהְקׁשִ יםלֹא הּוא ֶאת ֵלב ּפַ  ִהְסּכִ

 .םאֹותָּ  רְחֵר ְלשַׁ 
ך   כח  ֶָ֣מר לְּ שָּ ִ֑י הִׁ לָּ ה ֵלְָ֣ך ֵמעָּ ע   ֹו ַפרְּ אֶמר־לֵ֥ ַוי ָֽ

ךֵ֥  תְּ א  יִֹ֛ום רְּ י בְּ י כִׁ  ַנֹ֔ ֹות פָּ אָ֣ ֶסף  רְּ ַנ י ַאל־ת ֹ֨ פָּ
ות׃ מָֽ  תָּ

ְרעֹה  ַמרּפַ יֵלְך  :לוֹ  אָּ ּנִ ַאל וְ ְלךָּ  ִהזֵָּּהר !ִמּמֶ
י בַּ  ,ִלְפּגֹוׁש אֹוִתי עֹוד אוֹ בּתָּ   בֹואּתָּ שֶׁ ֹום יּ ּכִ

מּות ִלְפּגֹוׁש אֹוִתי  .ּתָּ
ֹוד  כט  ף ע  ֵ֥ סִׁ תָּ ל א־א  ַבִ֑רְּ ה ֵכָ֣ן דִׁ ֶש  ַוי ֵ֥אֶמר מ 

ֶנָֽיך׃ פ ֹות פָּ אֵ֥  רְּ
ַמר ה אָּ ְרּתָּ  ֱאֶמת :ֹמׁשֶ ּבַ עֹוד  אֹוִסיףלֹא  ,ּדִ
בֹוא  .ִלְפּגֹוׁש אֹוְתךָּ  לָּ

ת    ש   ר  ת  פ   ר  ה  זְּ כֹורֹותא  ת ב ְּ כ    מ 

ד   א יא ִַַּ֤֧גע ֶאחָּ ֹוד ֶנ ה עָ֣ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ם ַאֲחֵרי־  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ַעל־מִׁ ה  וְּ ע  יא ַעל־ַפרְּ ִ֤ בִׁ אָּ

ִ֑ה  ֶז ֶכ ם מִׁ ַשַלֵ֥ח ֶאתְּ ן יְּ ה ֵכִּ֕ לִָּּ֕ ֹו כָּ חֹ֔ לְּ ַשֹ֨ כְּ
ֶזָֽה׃ ֶכ ם מִׁ ש ֶאתְּ ֵרֵ֥ גָּ ש יְּ ֵרִ֛  גָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ה ַאַחתעֹוד  :ֹמׁשֶ ִביא ַעל  ַמּכָּ אָּ
ְרעֹ ְחֵררהּוא ה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ּפַ  ְיׁשַ

אןֶאְתֶכם  ְחֵרריְּ ּוְכשֶׁ  ,ִמּכָּ ֵרׁש הּוא  ֶאְתֶכם ׁשַ ְיגָּ
אן סֹוִפיתֶאְתֶכם   .ִמּכָּ

אׇּ ַדֶבר־נָּ א  ב  יש ׀ ֵמֵאָ֣ת בְּ ָ֣ ו אִׁ ֲאלִ֞ שְּ יִׁ ִ֑ם וְּ עָּ ָ֣י הָּ ֵנ זְּ
ֵלי־ ֶכ ֶסף  ּה כְּ עותָֹּ֔ ה  ֵמֵאָ֣ת רְּ שָּ אִׁ הו וְּ ֵרֵע 

ב׃ ָֽ י זָּהָּ ֵלֵ֥  וכְּ

בֵּ  הר ּדַ ׁשָּ ַבּקָּ ם וִ  ּבְ עָּ ְזֵני הָּ אָּ ׁשּו יּבְ דַבּקְ ל ֶאחָּ  ּכָּ
ל וְ  ֵמֲחֵברוֹ  ה כָּ ָּ הּ ִאׁשּ ֵלי כֶּ  ֵמֲחֶבְרּתָּ ֶסף ּוְכֵלי ּכְ

ב  .זָּהָּ
ֵת ן ג  ִ֛ה ַויִׁ הוָּ ןֶאת־ יְּ עָּ ם ֵחֵ֥ ָ֣י הָּ ֵעיֵנ ם בְּ ִ֑יִׁ רָּ צְּ ָ֣ם ׀  מִׁ ַג

ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ד  בְּ א  ֹול מְּ ה גָּדִ֤ ֶש  יש מ  ָ֣ אִׁ הָּ
ם׃ ס ָֽ עָּ ֵעיֵנֵ֥י הָּ ה ובְּ ע   י־ַפרְּ ֵדָֽ ֵעיֵנֵ֥י ַעבְּ  בְּ

ה' ה ׂשָּ ם עָּ עָּ הָּ א ׁשֶ צָּ ֵעיֵני  ֵחן מָּ ם , ִמְצַרִיםּבְ ּגַ
ה  ִאיׁש ֹמׁשֶ ׁשּובהָּ ֵעיֵני  ְמאֹוד חָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ

םַעְבֵדי פַּ  עָּ  .ְרעֹה ּוְבֵעיֵני הָּ
ת  ד רביעי ִ֑ה ַכֲחצ ָ֣ הוָּ ַמָ֣ר יְּ ה אָּ ה כ   ֶשֹ֔ ה ַוי ָ֣אֶמר מ  ַמרֹמׁשֶ ךְ : אָּ ַמר ה ּכָּ יעַ  'אָּ יַּּגִ ׁשֶ ה  ּכְ ְילָּ ֲחצֹות ַהּלַ
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ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֹוְך מִׁ תֵ֥ א בְּ י יֹוֵצ  ֵ֥ ה ֲאנִׁ לָּ יְּ  .ִמְצַרִיםתֹוְך לְ ֵצא אֵ  ַהַלֹ֔
ַר   ה  צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ כֹור֮ בְּ ל־בְּ ֹור וֵמָ֣ת כׇּ כִ֤ בְּ ם  מִׁ יִׁ

ֹור  כָ֣ ֵ֚ד בְּ ֹו ַע אֹ֔ סְּ ֵשָ֣ב ַעל־כִׁ ה  ַהי  ע  ַפרְּ
ֹור  כֵ֥ ל בְּ כ   ם וְּ ִ֑יִׁ ֵרחָּ ר ַאַחָ֣ר הָּ ה ֲאֶש  חָֹּ֔ פְּ ַהשִׁ

ה׃ ָֽ ֵהמָּ  בְּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים וְ  כֹור ּבְ ל ּבְ ְרעֹה  ,יָּמּותכָּ כֹור ּפַ ִמּבְ
ֶבת ׁשֶ ת אֹותֹו ְולָּ ֶרׁשֶ מּור לָּ אָּ ְסאֹו ַעד  ׁשֶ ַעל ּכִ

ה  ְפחָּ ִ כֹור ַהׁשּ ֵרחַ  ֲאחֹוֵרימֵ עֹוֵמד שֶׁ ּבְ , ִים ִלְטחֹוןהָּ
לוְ  ה כָּ ֵהמָּ כֹור ּבְ  .ּבְ

ם  ו  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל־ֶאֶָ֣רץ מִׁ כׇּ לָּ ה בְּ ד  ה גְּ ֵ֥ קָּ עָּ ִ֛ה צְּ תָּ יְּ ֵ֥ הָּ וְּ
א הו ל ֵ֥ מ   כָּ ה וְּ תָּ יָֹּ֔ הְּ ָֽ א נִׁ הו  ל ָ֣ מ ֹ֨ ף׃ ֲאֶשִ֤ר כָּ ָֽ סִׁ  ת 

ה ְהֶיהּתִ  קָּ ל ֶאֶרץ וֹ דגְּ  ְצעָּ כָּ ה ּבְ  ִמְצַרִיםלָּ
הּ שֶׁ  מֹותָּ הלֹא  ּכְ ְיתָּ הּ  הָּ ְהֶיה עֹוד לֹא ּוְכמֹותָּ  .ּתִ

ֶלב   ז  א ֶיֱָֽחַרץ־ֶכֹ֨ ל ל ִ֤ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ל ׀ בְּ כ ָ֣ ולְּ
ון  עֹ֔ דְּ ַען  ֵתָֽ ַמֹ֨ ִ֑ה לְּ ֵהמָּ ַעד־בְּ יש וְּ ֵמאִׁ  ֹו לְּ נֹ֔ ש  לְּ

הוָֹּ֔ה ֲאֶשר   ֶלָ֣ה יְּ ין ַיפְּ ם ֵבֵ֥ יִׁ ַר  צְּ ין מִׁ ל׃ וֵבֵ֥ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ֵאלּכָּ ְוֵאֶצל  רָּ ֵני ִיׂשְ ֶלב  ֲאִפּלוּ  ל ּבְ  –ח ְנבַּ יִ לֹא ּכֶ
ה ְולֹאִיְצַרח  ִאישׁ לֹא  ֵהמָּ ֵדי שֶׁ , ּבְ ְדעּו ּכְ הּתֵ  'ׁשֶ

יל ֵאל ַמְבּדִ רָּ ין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיׂשְ  .ּבֵ
ֶד֩  ח  ל־ֲעבָּ ו כׇּ דָ֣ יָּרְּ י וְּ ֶלה ֵאַלַּ֜ יך֩ ֵאֹ֨

ל־  כׇּ ה  וְּ ר ֵצִ֤א ַאתָּ ָ֣י ֵלאמ   ַתֲחוו־לִׁ שְּ הִׁ וְּ
ַאֲחֵרי־ֵכ ן ֵאֵצִ֑א  יך וְּ ֶלֹ֔ ַרגְּ ָ֣ם ֲאֶשר־בְּ עָּ הָּ

ף׃ ס ָֽ י־אָּ ֳחרִׁ ה בׇּ ע   ם־ַפרְּ עִׁ א ֵמָֽ  ַוֵיֵצֵ֥

ה ֵאַלי וְ ּכָּ  ְוֵיְרדוּ  ֶדיךָּ ֵאּלֶ ֲחוּו ִלי יִ ל ֲעבָּ ּתַ ַמר לוֹ ׁשְ
ם  :ִלי עָּ ל הָּ ה ְוכָּ ים ֵצא ַאּתָּ ְתַלּוִ  ,ֵאֶליךָּ ַהּמִ

א וְ  !ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא ְרעֹה  ֵאֶצלמֵ הּוא יָּצָּ ּפַ
ַכַעס  .ּבְ

ע  ט  ַמֵ֥ שְּ ה ל א־יִׁ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
י  ַת  ֹות מֹופְּ בֵ֥ ַמִַ֛ען רְּ ה לְּ ע ִ֑ ֲאֵליֶכ ם ַפרְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥  בְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ְרעֹה  :ֹמׁשֶ ַמע ּפַ ֵדי ֲאֵליֶכםלֹא ִיׁשְ  ּכְ
אּוַכל חֹוַתי ְלכֹוִחי ְלַהְרּבֹות ֶאת ׁשֶ ֶאֶרץ  הֹוכָּ ּבְ
 .ִמְצַרִים

ן  י  ַאֲהר   ֶשָ֣ה וְּ וומ  ׂשִ֛ ים  עָּ ֵ֥ תִׁ פְּ ל־ַהמ  ֶאת־כׇּ
ֶלה  ֵא  ָ֣יהָּ ֵנ פְּ ה לִׁ ע ִ֑ ִ֤ק ַפרְּ ַחֵז ה   ַויְּ הוָּ ֶאת־ֵלָ֣ב  יְּ

ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ַלֵ֥ח ֶאת־בְּ ל א־שִׁ ה וְּ ע ֹ֔ ַפרְּ
ֹו צָֽ  ס ׃ֵמַארְּ

ה ְוַאֲהרֹן  ל ּוֹמׁשֶ ׂשּו ֶאת ּכָּ ים עָּ ּסִ ה ִלְפֵני ַהּנִ ֵאּלֶ הָּ
יחַ  'הוַ  ,ְרעֹהפַּ  ְרעֹה וְ  ִהְקׁשִ לֹא הּוא ֶאת ֵלב ּפַ

ְחֵרר  ֵאל ֵמַאְרצוֹ ׁשִ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ֶאת ּבְ

ת    ש   ר   חֹוֶדש  ה   פ  

ן  א יב ל־ַאֲהר ֹ֔ ֶאָֽ ֶשָ֣ה וְּ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ר׃ ם ֵלאמ ָֽ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥  בְּ

ַמר  'ה ה לְ אָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִיםּולְ ֹמׁשֶ  :ַאֲהרֹן ּבְ

ֹון  ב  אשֵ֥ ִ֑ים רִׁ שִׁ אש ֳחדָּ ֶכ ם ר ָ֣ ִ֛ה לָּ ֶדש ַהֶז ַהח  
ָֽה׃ נָּ י ַהשָּ ֵש  דְּ חׇּ ם לְּ ֶכֹ֔  הוא  לָּ

ֶכם רֹאׁש  ִיְהֶיהַהזֶּה  חֹוֶדשׁ הַ  ים הַ לָּ ׁשִ הּוא  –ֳחדָּ
הּלָּ שֶׁ ִראׁשֹון ַהחֹוֶדׁש הָּ  נָּ ָּ י ַהׁשּ ְדׁשֵ  .ֶכם ְלחָּ

ר  ג  ֵאל  ֵלאמ ֹ֔ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ל־ֲעַדִ֤ ל־כׇּ ו ֶאָֽ ר  ַדבְּ
ה  יש ֶׂשֵ֥ ִ֛ ם אִׁ ֶה  ו לָּ חָ֣ קְּ יִׁ ִ֑ה וְּ ֶדש ַהֶז ר ַלח ָ֣ ׂש   ֶבעָּ

ת׃ יִׁ ָֽ ה ַלבָּ ת ֶׂשֵ֥ ב   ֵבית־אָּ  לְּ

ל  רּו ֶאל ּכָּ ּבְ ּבּורּדַ ל  ַהּצִ ֵאל ׁשֶ רָּ  :ְוִאְמרוּ ִיׂשְ
יִרי ֲעׂשִ ֶהם חֹוֶדשׁ לַ  ּבָּ ל ,ַהזֶּה ִיְקחּו לָּ ִדי  ,ִאישׁ  ּכָּ ּגְ
ֶלה ב  אֹו טָּ ית אָּ ל ּבֵ ה  –ְלכָּ הׂשֶ חָּ ּפָּ ל ִמׁשְ  .ְלכָּ

ָ֣ט ַהַב֮  ד  ַע מְּ ם־יִׁ אִׁ ח וְּ ַקָ֣ לָּ ֶשה  וְּ יָֹ֣ות מִׁ הְּ ָֽ ת֮ מִׁ יִׁ
ַסָ֣ת  כְּ מִׁ ֹו בְּ ב ֶאל־ֵבית  ר ֵ֥ ֹו ַהקָּ ֵכנִ֛ וא ושְּ ה 
ה׃ סו ַעל־ַהֶשָֽ כ   ֹו תָּ לֹ֔ כְּ י אׇּ ָ֣ פִׁ ֵ֚יש לְּ ת אִׁ ש ִ֑ פָּ  נְּ

הְוִאם  חָּ ּפָּ ׁשְ ְהֶיה ַהּמִ ה ְולֹא ּתּוַכל ֶלֱאכ ּתִ ל וֹ ְקַטּנָּ
ּה  ה ְלַבּדָּ ֵלםׂשֶ ֵכֵניֶהם ֵהם ִיְקחוּ  ,ׁשָּ רֹוִבים ּוׁשְ  ַהּקְ

ם  ים ְלֵביתָּ ׁשִ ֲאנָּ ר הָּ ֶלת וֹ ְיכְלִפי וּ ְלִפי ִמְסּפַ
ל ה ׁשֶ ֲאִכילָּ ד הָּ ל ֶאחָּ ה םיְוִיְהיּו ְמנּויִ  ,ּכָּ ֶ  .ַעל ַהׂשּ

נָּ ה  ה  ֵ֥ר ֶבן־שָּ ים זָּכָּ ִ֛ מִׁ ה תָּ ן־ ֶׂשֵ֥ ֶכִ֑ם מִׁ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ יִׁ
חו׃ ָֽ קָּ זִׁ ים תִׁ עִׁ ן־הָּ ים ומִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ  ַהכְּ

ֶכם  ה ִיְהֶיה לָּ ִלי מּוםׂשֶ ֵלם ּבְ ר  ,ׁשָּ ילֹו זָּכָּ ּגִ ַעד ׁשֶ
ה נָּ חוּ  ,ׁשָּ ּקְ יםמֵ אֹו  ּתִ ׂשִ בָּ יםמֵ אֹו  ַהּכְ ִעזִּ  .הָּ
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ִ֛ר  ו  ׂשָּ ֵ֥ה עָּ עָּ בָּ ֶרת ַעָ֣ד ַארְּ ֶמֹ֔ שְּ מִׁ ֶכם  לְּ ִ֤ה לָּ יָּ הָּ וְּ
ֶדש  ל י ֹום ַלח ָ֣ ַהֵ֥ ל קְּ ֹו כ ִ֛ ת  ו א  ֲחטָ֣ שָּ ִ֑ה וְּ ַהֶז

ם׃ יִׁ ָֽ בָּ ַערְּ ין הָּ ל ֵבֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ ת־יִׁ  ֲעַדָֽ

ְמרּו אֹותוֹ  ר יֹום לַ  ְוִתׁשְ ׂשָּ ה עָּ עָּ  חֹוֶדשׁ ַעד ַאְרּבָּ
ֲחטוּ  ,ַהזֶּה לאֹותֹו  ְוִיׁשְ ּבּור ְקַהל  ּכָּ ל ַהּצִ ׁשֶ

ֵאל  רָּ ֳהַרִיםאַ ִיׂשְ  .ַחר ַהּצָּ
ם  ז  ֹ֔ ן־ַהדָּ חו  מִׁ קְּ ָֽ לָּ זוז  ת וְּ י ַהמְּ ֵתֵ֥ נִ֛ו ַעל־שְּ ֵ֥תְּ נָּ וְּ

ו  לֵ֥ ים ֲאֶשר־י אכְּ ָ֣תִֹׁ֔ ֵ֚ל ַהבָּ ֹוף ַע קִ֑ ַעל־ַהַמשְּ וְּ
ם׃ ֶהָֽ ֹו בָּ ת   א 

ם מֵ  ִיְקחוּ וְ  ימּו ַעל ְויָּ ַהּדָּ ֶלתׂשִ ַתח ַהּדֶ י ּפֶ ֵני ִצּדֵ  ׁשְ
קֹוף  ׁשְ יםשֶׁ ְוַעל ַהּמַ ּתִ ּבָּ ֶהםאֹותֹו אְכלּו יֹּשֶׁ  ּבַ  .ּבָּ

ו  ח  לֵ֥ כְּ אָּ י־ וְּ לִׁ ִ֑ה צְּ ה ַהֶז לָּ ָ֣יְּ ר ַבַל ׂשָּ  ֶאת־ַהבָּ
הו׃ ָֽ ל  ים י אכְּ רִׁ  ר  ֹות ַעל־מְּ  ֵאָ֣ש וַמצֹ֔

ֶּה יֹאְכלוּ וְ  ה ַהז ְילָּ ּלַ ר ּבַ ׂשָּ יֹאְכלּו אֹותֹו  ,ֶאת ַהּבָּ
קֹות ַמּצֹות  ִעםֵאׁש ּבָּ י וּ לצָּ   .יםִר מָּ ִוירָּ

ל  ט  שָּ  ב  ל מְּ ֵשֵ֥ א ובָּ נו  נָֹּ֔ ֶמֹ֨ ו מִׁ לִ֤ ַאל־ת אכְּ
ֹו ַעל־  ש ר אשֵ֥ י־ֵאֹ֔ לִׁ ם־צְּ י אִׁ ָ֣ ם כִׁ ִ֑יִׁ ַבמָּ

ֹו׃ בָֽ רְּ ַעל־קִׁ עָּ יו וְּ רָּ  כְּ

ּנּו  אְכלּו ִמּמֶ ֵאינֹו ַאל ּתֹ ׁשֶ לּויּכְ יק אוֹ  צָּ  ַמְסּפִ
הּוא  ׁשֶ ל ּכְ ָּ ַמִיםְמֻבׁשּ א ,ּבְ ֵהיֵטב ֵאׁש ּבָּ י וּ לצָּ  ֶאּלָּ
יו ְוִעם ִעםרֹאׁשֹו  ים ַרְגלָּ ִניִמיִּ יו ַהּפְ רָּ  .ֵאבָּ

ר  י  ֵ֥ תָּ ַהנ  ֶקר וְּ נו ַעד־ב ִ֑ ֶמ  ירו מִׁ ֵ֥ ל א־תֹותִׁ וְּ
פו׃ ר ָֽ ׂשְּ ש תִׁ ֵאֵ֥ ֶקר בָּ ֶמִ֛נו ַעד־ב    מִׁ

ִאירוּ  ַאלוְ  ׁשְ ּנּו ַעד  ּתַ ֵאר, ּבֹוֶקרהַ ִמּמֶ ָּ ׁשּ יִּ ֶ  ּוַמה ׁשּ
ּנּו ַעד  ְרפּו  ּבֹוֶקרהַ ִמּמֶ ׂשְ ֵאשׁ ּתִ  .ּבָּ

֮  יא  כָּ ֵניֶכָ֣ם וְּ תְּ תֹו  מׇּ ו א  לָ֣ ה֮ ת אכְּ ים כָּ ֹ֔ ֲחג רִׁ
ֶכִ֑ם  ֶידְּ ֶכ ם בְּ ם וַמֶקלְּ ֵליֶכֹ֔ ַרגְּ ַנֲָֽעֵליֶכם  בְּ
ָֽה׃ וא ַליהוָּ ַסח ה  ֹון ֶפֵ֥ זֹ֔ פָּ חִׁ תֹו  בְּ ֶתִ֤ם א   ַוֲאַכלְּ

אְכלּו  ה ּתֹ כָּ ְתֵניֶכם ֲחג :אֹותוֹ ְוכָּ ַנֲעֵליֶכם  ,ִריםוּ מָּ
ַרְגֵליֶכם ֶיְדֶכם ,ּבְ ְלֶכם ּבְ אֹותֹו  ְוֹתאְכלוּ  ,ּוַמּקֶ
ְפזָּה חָּ ן, ּבְ ְרּבָּ ַסח ַלה ֶזהּו קָּ  .'ּפֶ

ַר֮  יב  צְּ ֶרץ־מִׁ ֶאָֽ י בְּ ָ֣ תִׁ ַברְּ עָּ ה ַהֶזה  וְּ לָּ ם֮ ַבַלָ֣יְּ יִׁ
ם  דָּ  ם ֵמאָּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ כֹור  בְּ ל־בְּ י כׇּ ִ֤ ֵכיתִׁ הִׁ וְּ
ה  ם ֶאֱעֶׂשֵ֥ יִׁ ַרִ֛ צְּ י מִׁ ל־ֱאֹלֵהֵ֥ כׇּ ִ֑ה ובְּ ֵהמָּ ַעד־בְּ וְּ

ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵ֥ ים ֲאנִׁ טִׁ  פָּ  שְּ

ה ַהזֶּה בְּ  ְוֶאֱעבֹור ְילָּ ּלַ ל ּכָּ  ֶאֱהרֹוגוְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ
ה ֵהמָּ ם ְוַעד ּבְ דָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמאָּ כֹור ּבְ ל  ,ּבְ ּוְבכָּ

ןֱאלֵֹהי ִמְצַרִים  יםעֳ  ֶאּתֵ ׁשִ  .'ֲאִני ה ,נָּ

ים  ֲאֶשָ֣ר  יג  תִׁ ת ַעִ֤ל ַהבָּ א   ם לְּ ֶכַּ֜ ם לָּ ֹ֨ יָּה֩ ַהדָּ הָּ וְּ
ם ֹ֔ י  ֶאת־ַהדָּ יתִׁ ֹ֨ אִׁ רָּ ם וְּ י  ַאֶתָ֣ם שָֹּ֔ תִׁ  ַסחְּ ופָּ

ית  חִֹׁ֔ ַמשְּ ֶגף  לְּ ֶכֵ֥ם ֶנֹ֨ ה בָּ ֶיֹ֨ הְּ ָֽ ל א־יִׁ ֲעֵלֶכִ֑ם וְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ י בְּ תִׁ  ַהכ   בְּ

ם  ֶכם ִיְהֶיה ַהּדָּ ןלָּ ים  ִסימָּ ּתִ םשֶׁ ַעל ַהּבָּ ם ׁשָּ  ,ַאּתֶ
ם  ֶאְרֶאה גֶאת ַהּדָּ ְהֶיה ּתִ ֶכם ְולֹא יֲעלֵ  ַוֲאַדּלֵ

הַמגֵּ ֶכם ּבָּ  ה פָּ ִחיתָּ הכְּ  ַמׁשְ ַאּכֶ ֶאֶרץ  ׁשֶ  .ִמְצַרִיםּבְ

ם  יד  ֶתֵ֥ ַחג  ֹון וְּ רֹ֔ כָּ זִׁ ֶכם  לְּ ִ֤ה לָּ ֹום ַהֶז יָּה֩ ַהיֹ֨ הָּ וְּ
ת עֹולָּ ם  ַקֵ֥ ם ח  ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  ִ֑ה לְּ יהוָּ ֹו ַחָ֣ג ַלָֽ ת  א 

ָֽהו׃ ג  חׇּ  תְּ

רֹוןִיְהֶיה ַהיֹּום ַהזֶּה  ֶכם ְלִזּכָּ גוּ ּתַ  ,לָּ ַחג אֹותֹו  ְחּגְ
ל 'ַלה כָּ םלְ  קוֹ ח – תוֹ רוֹ דּ הַ  ּבְ גוּ  עֹולָּ ְחּגְ ּתַ ׁשֶ

 .אֹותוֹ 
לו ַאְֵ֚ך ַביָֹ֣ום  טו  ֹות ת אֵכֹ֔ ים  ַמצָ֣ ַעִ֤ת יָּמִׁ בְּ שִׁ

י ׀  ָ֣ ֵתיֶכִ֑ם כִׁ בָּ ר מִׁ א   יתו שְּ ֵ֥ בִׁ ֹון ַתשְּ אשֹ֔ רִׁ הָּ
וא   ִֶ֤פש ַההִׁ ה ַהֶנ תִָּ֞ רְּ כְּ נִׁ ץ וְּ ֵמ  ֵכָ֣ל חָּ ל־א  כׇּ
ן ַעד־יֵֹ֥ום  אש   רִׁ יֵֹ֥ום הָּ ל מִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ מִׁ

י׃ ָֽ עִׁ בִׁ  ַהשְּ

ה ְבעָּ אְכלוּ  יִָּמים ׁשִ ֵצק ְוִאּלוּ , ַמּצֹות ּתֹ  ּבָּ
ֶהְחִמיץ ֵצק אַ  ׁשֶ יַח ּבָּ ְתּפִ ּמַ ֲעִלימוּ  ֵחרׁשֶ  ּתַ

יֶכם  ּתֵ ִראׁשֹוןִמּבָּ יֹּום הָּ ל , ּבַ י ּכָּ יֹּאַכלּכִ  ִמי ׁשֶ
ֵמץ  ִראשׁ חָּ בִ וֹ ִמיֹּום הָּ ְ ֶפׁש  –ִעי ין ַעד יֹום ַהׁשּ ַהּנֶ
ֵאל ּתֹאַבדַהִהיא  רָּ ׂשְ  .ִמיִּ

ֶדש וַביֹום   טז  א־ק ֹ֔ רָּ קְּ אשֹון  מִׁ רִׁ ָֽ וַביִֹ֤ום הָּ
ל־  ֶכִ֑ם כׇּ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ֶדש יִׁ א־ק   רָּ קְּ י מִׁ יעִֹׁ֔ בִׁ ַהשְּ
ֵכָ֣ל  ם ַאְֵ֚ך ֲאֶשָ֣ר ֵיאָּ ֶהֹ֔ ֶׂשָ֣ה בָּ ה  ל א־ֵיעָּ אכָּ לָּ מְּ

ם׃ ֶכָֽ ה לָּ ֶׂשֵ֥ ֹו ֵיעָּ ַבד  וא לְּ ֶפש הֵ֥ ל־ֶנֹ֔ כׇּ  לְּ

ִראׁשֹון  עּוַביֹּום הָּ דֹושׁ  ְמאֹורָּ ִביִעי , קָּ ְ ּוַביֹּום ַהׁשּ
ֶכם  עִיְהֶיה לָּ דֹושׁ  ְמאֹורָּ סּור ַלֲעׂשֹות – קָּ  ׁשּום אָּ
ה ּבָּ  אכָּ ה ַמה ַרק ,ֶהםְמלָּ אּוי ַלֲאִכילָּ רָּ ֶ ל  ׁשּ ְלכָּ

ם דָּ ְלַבד – אָּ ֶכם רּתָּ מֻ  אֹותֹו ּבִ  .ַלֲעׂשֹות לָּ
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ֶצם  ַהיָֹ֣ום  יז  ֶעֹ֨ י בְּ ֶתם֮ ֶאת־ַהַמצֹות  כִׁ  ַמרְּ ושְּ
ה  אֹוֵתיֶכ ם ֵמֶאֶָ֣רץ ַהֶזֹ֔ בְּ י ֶאת־צִׁ אתִׁ הֹוֵצֵ֥

ִ֛ה  ם ֶאת־ַהיֵֹ֥ום ַהֶז ֶתִ֞ ַמרְּ ם ושְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ
ם׃ ָֽ ת עֹולָּ ַקֵ֥ ֵתיֶכ ם ח  ר  ד   לְּ

י  ִמְצַות ֶאת ִזְכרּו ְלַקיֵּם ּצֹות ּכִ יֹּוםַהּמַ ַהזֶּה  ּבַ
 ִמְצַרִיםֵמֶאֶרץ  ְקִהּלֹוֵתיֶכםהֹוֵצאִתי ֶאת ַעְצמֹו 

ְמִהירּות  ֶאת  ְמרוּ שִׁ , לֹא ֶהְחִמיץְבֵצְקֶכם וּ ּבִ
םוֹ ח ,תוֹ רוֹ ַהיֹּום ַהזֶּה ְלד  .ק ְלעֹולָּ

ֶדש   יח  ר יִֹ֤ום ַלח ֹ֨ ׂשָֹּ֨ ה֩ עָּ עָּ בָּ ַארְּ ן בְּ אש ֶ֡ רִׁ בָּ
ֶאחָּ ד  ד יָֹ֣ום הָּ ת ַעֶּ֠ ו ַמצ ִ֑ ל  ֶרב ת אכְּ ֶעֹ֔ בָּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ ֶדש בָּ ים ַלח   ִ֛ רִׁ ֶעׂשְּ  וְּ

ִראׁשֹון חֹוֶדשׁ בַּ  ר יֹום לַ  הָּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ  חֹוֶדשׁ ּבְ
אְכלּו ַמצּ  ֶעֶרב ּתֹ ִריםַעד יֹום  ,תוֹ ּבָּ ֶעׂשְ ד  הָּ ְוֶאחָּ

ֶעֶרב חֹוֶדשׁ לַ   .ּבָּ
ֵתיֶכִ֑ם  יט  בָּ א בְּ ֵצ  מָּ א יִׁ ר ל ֵ֥ א ִּ֕ ים ׂשְּ ָ֣ת יָּמִֹׁ֔ ַע בְּ שִׁ

ִֶ֤פש  ה ַהֶנ תִָּ֞ רְּ כְּ נִׁ ֶצת וְּ ֶמ  ֵכָ֣ל ַמחְּ ל־א  י ׀ כׇּ ָ֣ כִׁ
וא  ֵמֲעַדָ֣ת  ח ַההִׁ ַרֵ֥ ֶאזְּ ל ַבֵג ר ובְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ה  ְבעָּ יֶכם יִָּמים ׁשִ ּתֵ בָּ ֵצא ּבְ ֵצקלֹא ִיּמָּ  ּבָּ
ֶהְחִמיץ ֵצק ׁשֶ יַח ּבָּ ְתּפִ ּמַ י  ,ַאֵחר ׁשֶ יֹּאַכלּכִ  ִמי ׁשֶ

ֵמץ ין – חָּ ר  ּבֵ ֶרץ ֶאְזַרח ּוֵביןּגֵ אָּ ֶפׁש ַהִהיא  – הָּ ַהּנֶ
אַבד ּבּורֵמהַ  ּתֹ ל ּצִ ֵאל ׁשֶ רָּ  .ִיׂשְ

ל   כ  כ  א ת אֵכִ֑לו בְּ ֶצת ל ָ֣ ֶמ  ל־ַמחְּ כׇּ
ֹות׃ פ ו ַמצָֽ ל  ם ת אכְּ ֵתיֶכֹ֔ ב ָ֣  מֹושְּ

ֶהְחִמיץׁשּום  ּתֹאְכלוּ ַאל  ֵצק ׁשֶ ל ִמּבָּ , ַמֲאכָּ
כָּ  אְכלּו ַמּצֹות ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכםל ּבְ  .ּתֹ

ת    ש   ר  ח פ   ס  ֶ פ  ת ה  יכ  ש ִׁ  מְּ
ֵנֵ֥י  כא חמישי קְּ ל־זִׁ כׇּ ֶשִ֛ה לְּ א מ  ֵ֥ רָּ קְּ ל ַוי ָ֣אֶמר ַויִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ

אן  ֶכֵ֥ם צ ִ֛ ו לָּ חֹ֨ ו וקְּ כ  שְּ ָֽ ֲאֵלֶהִ֑ם מִׁ
ַסח׃ ָֽ ו ַהפָּ ַשֲחטֵ֥ ֵתיֶכ ם וְּ ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ה  ֵאל קָּ ֹמׁשֶ רָּ ל ִזְקֵני ִיׂשְ א ְלכָּ ַמרוְ רָּ ֶהם אָּ : לָּ
ח ּפְ ֶכם צֹאן ְלִמׁשְ כּו ּוְקחּו לָּ ֲחטוּ ֵתיֶכם וֹ ִמׁשְ ְוִתׁשְ

ַסח  .ֶאת ַהּפֶ
ם  כב  ֶתִ֞ ַקחְּ ָ֣ם ולְּ ֶתם֮ ַבדָּ ַבלְּ ֹוב וטְּ ַדָ֣ת ֵאז  ֲאג 

ֶאל־  קֹוף  וְּ ֶתִ֤ם ֶאל־ַהַמשְּ ַגעְּ הִׁ ֲאֶשר־ַבַסף  וְּ
ם  ַאֶת  ִ֑ף וְּ ם ֲאֶשָ֣ר ַבסָּ ן־ַהדָּ  ת מִׁ זוז ֹ֔ ֵתָ֣י ַהמְּ שְּ

ֶקר׃ ֹו ַעד־ב ָֽ ַתח־ֵבית  ֶפָֽ יש מִׁ ֵ֥ ו אִׁ אִ֛ א ֵתצְּ  ל ֵ֥

ר ֲחִביַלת ְוִתְקחוּ  לוּ  ַעְנֵפי ַזְעּתָּ ם  ְוִתְטּבְ ּדָּ ּבַ
ִלישֶׁ  ּכְ ע ,ּבַ ּגַ יִּ קֹוף ְוַתֲעׂשּו ׁשֶ ׁשְ ּמַ י י נֵ שְׁ ּובִ  ּבַ ִצּדֵ

ֶלת ם מֵ  ַהּדֶ ִלישֶׁ ַהּדָּ ּכְ ם  ,ּבַ ַאף ְצאּו ּתֵ  ַאלְוַאּתֶ
ד יתֹו ַעד  ֶאחָּ ַתח ּבֵ  .ּבֹוֶקרהַ ִמּפֶ

ַר   כג  צְּ ָ֣ף ֶאת־מִׁ ג  נְּ ה֮ לִׁ הוָּ ַבָ֣ר יְּ עָּ ִ֤ה וְּ אָּ רָּ ם  וְּ יִׁ
ם   ֵתָ֣י ֶאת־ַהדָּ ַע ל שְּ ֹוף וְּ קֹ֔ ַעל־ַהַמשְּ

ֵתן   א יִׁ ל ִ֤ ַתח וְּ ה  ַעל־ַהֶפֹ֔ הוָּ ַסִ֤ח יְּ ִ֑ת ופָּ זוז  ַהמְּ
ף׃ ג ָֽ נְּ ֵתיֶכ ם לִׁ א ֶאל־בָּ ב ֵ֥ ית לָּ חִֹׁ֔  ַהַמשְּ

ִביאַיֲעבֹור  'ה ה ְלהָּ פָּ ֶאת  ְוִיְרֶאה ,ִמְצַרִיםבְּ  ַמּגֵ
זּוז י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ  'הוַ  ,תוֹ ַהּדָּ

ג  ן ְיַדּלֵ ַתח ְולֹא ִיּתֵ ִחיתַעל ַהּפֶ ׁשְ ב ַלּמַ א וֹ לָּ
יֶכם לְ  ּתֵ ִביאבָּ ה ְלהָּ פָּ  .ַמּגֵ

ךֵ֥  כד  ק־לְּ חׇּ ִ֑ה לְּ ָ֣ר ַהֶז בָּ ם ֶאת־ַהדָּ ֶת  ַמרְּ ושְּ
ם׃ ָֽ ֶנ יך ַעד־עֹולָּ בָּ  ולְּ

ידּו ַעל  ר ַהזֶּהַהְקּפִ בָּ עּו אֹותֹו  ַהּדָּ  ְלחֹוקְוִתְקּבְ
ֶכם וְ  םלְ  ֶכםינֵ בְ לִ לָּ  .עֹולָּ

ן  כה  ֵת  ר יִׁ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָּ  או ֶאל־הָּ ב ָ֣ י־תָּ ָֽ ה כִׁ יִָּ֞ הָּ וְּ
ם ֶאת־  ֶת  ַמרְּ ֵבִ֑ר ושְּ ֶכ ם ַכֲאֶשָ֣ר דִׁ ִ֛ה לָּ הוָּ יְּ

את׃ ה ַהז ָֽ ֵ֥ דָּ ֲעב   הָּ

ֶרץ וֹ בּתָּ שֶׁ כְּ  אָּ ן ' השֶׁ אּו לָּ ֶכם ִיּתֵ מֹו לָּ רּכְ ּבֵ ּדִ  ,ׁשֶ
ידוּ ּתַ  לוֹ ֲעב ַעל ְקּפִ ה זֹו ׁשֶ ן דָּ ְרּבָּ ַבת ַהּקָּ  .ַהְקרָּ

ִ֛ה  כו  ֵניֶכִ֑ם מָּ ו ֲאֵליֶכ ם בְּ רֵ֥ י־י אמְּ ָֽ ה כִׁ יִָּּ֕ הָּ וְּ
ם׃ ֶכָֽ ה ַהז  את לָּ ֵ֥ דָּ ֲעב   הָּ

ֵניֶכם ֶכםלָּ אְמרּו יֹּּוְכשֶׁ  ֲעב :ּבְ ה הָּ ה ַהזֹּאת וֹ מָּ דָּ
ֶכם  ?לָּ

ה ֲאֶשָ֣ר  כז  וא ַליהוָּ  ַסח הַּ֜ ם ֶזַבח־ֶפֹ֨ ֶתֶ֡ ַוֲאַמרְּ
ַסֶּ֠  ם פֶָּּ֠ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ֵאל  בְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י בְּ ֵתִ֤ ח ַעל־בָּ

יל  ִ֑ צִׁ ֵתָ֣ינו הִׁ ֶאת־בָּ ם וְּ יִׁ ַר  צְּ ֹו ֶאת־מִׁ פֵ֥ גְּ נׇּ בְּ

ןֶזה  :אְמרוּ ּתֹ  ְרּבַ ַסח ַלה קָּ גשֶׁ  'ּפֶ ּלֵ י  ּדִ ּתֵ ַעל ּבָּ
ִמְצַרִים בְּ  ֵאל ּבְ רָּ שֶׁ ֵני ִיׂשְ ה ֵהִביאּכְ פָּ  ִמְצַרִיםבְּ  ַמּגֵ
יל וְ  ינוּ ִהּצִ ּתֵ ם .ֶאת ּבָּ עָּ דוּ  הָּ ֲחווּ הִ וְ  קָּ ּתַ  .ׁשְ
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ו׃ ַתֲחוָֽ שְּ ָֽ עָּ ם ַויִׁ ד הָּ ק ֵ֥  ַויִׁ
וָּ ה  כח  ר צִׁ ֵאִ֑ל ַכֲאֶשֹ֨ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ו בְּ ַַֽיֲעׂש  ו ַוָֽ כֵ֥ ַוֵילְּ

ו׃ ס ׂשָֽ ן ֵכֵ֥ן עָּ ַאֲהר   ה וְּ ֶשֵ֥ ִ֛ה ֶאת־מ  הוָּ  יְּ
ְלכּו  ֵאל הָּ רָּ ֵני ִיׂשְ עּבְ מֹו שֶׁ  – וּ ּוִבּצְ ה' הּכְ ֶאת  ִצּוָּ
ְך ֵהם ה ְוַאֲהרֹן ּכָּ ׂשוּ  ֹמׁשֶ  .עָּ

ת    ש   ר  כֹורֹות פ   ת ב ְּ כ    מ 
ל־  כט ששי ָ֣ה כׇּ כָּ ה֮ הִׁ ה ַויהוָּ לָּ יְּ י ַהַל  ָ֣ י ׀ ַבֲחצִׁ ָ֣ הִׁ ַויְּ

ַר   צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ כֹור֮ בְּ ה  בְּ ע  ר ַפרְּ כ ִ֤ בְּ ם  מִׁ יִׁ
ר  י ֲאֶש  בִֹׁ֔ ֹור ַהשְּ כָ֣ ֵ֚ד בְּ ֹו ַע אֹ֔ סְּ ֵשָ֣ב ַעל־כִׁ ַהי 

ֵבָ֣ית  ה׃בְּ ָֽ ֵהמָּ ֹור בְּ כֵ֥ ל בְּ כ   ֹור וְּ  ַהבִ֑

ֲחצֹות ה  ּבַ ְילָּ ה  'הַהּלַ ֶאֶרץ ּכָּ ִהּכָּ כֹור ּבְ ל ּבְ
כֵמהַ  ,ִמְצַרִים ל רוֹ ּבְ ְרעֹה ׁשֶ ת  ּפַ ֶרׁשֶ מּור לָּ אָּ ׁשֶ
ֶבת אֹותוֹ  ׁשֶ כֹור  ְולָּ ְסאֹו ַעד ּבְ ל ַעל ּכִ בּויׁשֶ  ׁשָּ

ֵבית שֶׁ  לוְ  ,ַהרוֹ ַהסּ ּבְ ה כָּ ֵהמָּ כֹור ּבְ  .ּבְ
יו   ל  דָּ ל־ֲעבָּ כׇּ וא וְּ ה הִ֤ לָּ יְּ ה ַל  ע ַּ֜ ם ַפרְּ קׇּ ַויָֹּ֨

לָּ ה  ד  ה גְּ ֵ֥ קָּ עָּ י צְּ ִ֛ הִׁ ם ַותְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ל־מִׁ כׇּ וְּ
ם יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ י־ֵאָ֣ין בְּ ָֽ ת כִׁ יִׁ ם ֲאֶשֵ֥ר ַבֹ֔ ין־שָּ  ת׃ ֵאָֽ  ֵמָֽ

ְרעֹה  ם ּפַ הבַּ קָּ ְילָּ ל , ּלַ יו ְוכָּ דָּ ל ֲעבָּ הּוא ְוכָּ
ה, ִמְצַרִים ְיתָּ ה גְּ  ְוהָּ קָּ ה בְּ וֹ דְצעָּ י ֵאין  ,ִמְצַרִיםלָּ ּכִ
ִית  ם ֵמתשֶׁ ּבַ  .ֵאין ׁשָּ

אֶמר   לא  ה ַוי ֹ֨ לָּ יְּ ן ַל  ַאֲהר ַּ֜ לְּ ה וָֽ ֶשֹ֨ מ  א֩ לְּ רָּ קְּ ַויִׁ
ָ֣י  ֵנ ם ַגם־בְּ י ַגם־ַאֶת  ֹוְך ַעמִֹׁ֔ תָ֣ או  מִׁ ומו צְּ קִ֤

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ו יִׁ כִ֛ ו ולְּ דֵ֥ בְּ הוָּ ה עִׁ ם׃ ֶאת־יְּ ֶכָֽ ַדֶברְּ  כְּ

ְרעֹה  ה ּוְלַאֲהרֹן קָּ ּפַ א ְלֹמׁשֶ ה בַּ רָּ ְילָּ ַמרוְ ּלַ  :אָּ
י ֵני  ,קּומּו ְצאּו ִמּתֹוְך ַעּמִ ם ּבְ ם ּגַ ם ַאּתֶ ּגַ

ֵאל רָּ ם 'ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה ,ִיׂשְ ְרּתֶ ּבַ ּדִ מֹו ׁשֶ  !ּכְ
ר  לב  ו ַכֲאֶשֵ֥ חִ֛ ֶכֵ֥ם קְּ ַקרְּ ם ַגם־בְּ ֶכֹ֨ ַגם־צ אנְּ

ם  ֶת  ֵלִ֑כו וֵבַרכְּ ם וָּ ֶת  ַברְּ י׃דִׁ ָֽ תִׁ  ַגם־א 
ם ְקחּו  מֹו ֶאת ַגם וְ אְנֶכם צֶֹאת ּגַ ַקְרֶכם ּכְ ּבְ

ם וּ שֶׁ  ְרּתֶ ּבַ לוּ  ,כוּ לְ ּדִ ּלְ ם  ְוִתְתּפַ ַליּגַ  .עָּ
ר  לג  ַמֵה  ם לְּ עָֹּ֔ ם  ַעל־הָּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ִ֤ק מִׁ ַוֶתֱחַז

ֵ֥נו  לָּ ו כ  ר  מְּ י אָּ ֵ֥ ִֶ֑רץ כִׁ אָּ ן־הָּ ָ֣ם מִׁ חָּ ַשלְּ לְּ
ים׃ ָֽ  ֵמתִׁ

ֲחצוּ ִמְצַרִים  ם  לָּ עָּ ֵר ְלַמֵהר לְ ַעל הָּ  םאֹותָּ  שׁ גָּ
ֶרץמֵ  אָּ ְמרוּ  ,הָּ י אָּ נּו  :ּכִ ּלָּ מּותּכֻ  !עֹוְמִדים לָּ

ִ֑ץ  לד  מָּ ֹו ֶטֶָ֣רם ֶיחְּ ֵצק  ִ֛ם ֶאת־בְּ עָּ א הָּ ֵ֥ שָּ ַויִׁ
ם ַעל־  ֹלתָּ  מְּ ׂשִׁ ת בְּ ר ֵ֥ ר  ִ֛ם צְּ תָּ ֲאר  שְּ מִׁ

ם׃ ָֽ מָּ כְּ  שִׁ

ם עָּ ַקח הָּ ְמִהירּות  לָּ ֵצקֹו ּבִ  ִלְפֵניֶאת ּבְ
ם, ְחִמיץהֶ שֶׁ  ֵצקָּ רּוז ּבְ תֹוְך  אָּ ְגֵדיֶהםּבְ ַעל  ּבִ

ם ֵתפָּ  .ּכְ
ֲאלו   לה  שְּ ַֽיִׁ ֶשִ֑ה ַוָֽ ַבָ֣ר מ  דְּ ו כִׁ ׂש  ל עָּ ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ובְּ

ת׃ ֹלָֽ מָּ ב וׂשְּ י זָּהָּ  ֵלֵ֥ ֵלי־ֶכִֶ֛סף וכְּ ם כְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ  מִׁ
ׂשּו  ֵאל עָּ רָּ מוֹ ּוְבֵני ִיׂשְ הּמֹ שֶׁ  ּכְ ַמר ׁשֶ  ּוִבְקׁשוּ  ,אָּ

ֵלי ְצַרִים ּכְ ב כֶּ  ִמּמִ ִדיםֶסף ּוְכֵלי זָּהָּ  .ּוְבגָּ
ם  לו  יִׁ ַר  צְּ ֵעיֵנֵ֥י מִׁ ִ֛ם בְּ עָּ ן הָּ ן ֶאת־ֵחֵ֥ ַתֹ֨ ה נָּ ַויהוִָּ֞

ם׃ פ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ו ֶאת־מִׁ ל  ַנצְּ ַֽיְּ ום ַוָֽ לִ֑ אִׁ  ַוַישְּ
ֵעיֵני ִמְצַרִים וְ  'ַוה א ֵחן ּבְ צָּ ם מָּ עָּ הָּ ה ׁשֶ ׂשָּ ֵהם עָּ

ם ַנֲענוּ  תָּ ׁשָּ  .ֵמְרכּושׁ  ִמְצַרִים ֶאת רֹוְקנוּ  ֵהםוְ  ְלַבּקָּ
יִׁם    ר  צְּ ת מִׁ יא  צִׁ ת יְּ ש   ר   פ  
ה  לז  תָּ כ ִ֑ ס ס  ֵס  מְּ ֵאִ֛ל ֵמַרעְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ו בְּ ע  סְּ ַויִׁ

ד  ַבֵ֥ ים לְּ רִׁ  בָּ י ַהגְּ ִ֛ לִׁ ֹות ֶא ֶלף ַרגְּ ֵשש־ֵמאֹ֨ כְּ
ף׃ ָֽ טָּ  מִׁ

ֵאל בְּ  רָּ ְסעּו ֵני ִיׂשְ ׁש  ,תוֹ ֻסכּ לְ ֵמַרְעְמֵסס נָּ ׁשֵ ּכְ
ִרים  – הֹוְלֵכי ֶרֶגלֵמאֹות ֶאֶלף  בָּ  חּוץַהּגְ

ִדים לָּ  .ִמיְּ
ר  לח  קָֹּ֔ אן ובָּ צ ָ֣ ִ֑ם וְּ תָּ ָ֣ה אִׁ לָּ ב עָּ ַגם־ֵעֵֶ֥רב ַר  וְּ

ד׃ א ָֽ ד מְּ ֵבֵ֥ ֶנ ה כָּ קְּ  מִׁ
יםְוַגם  ְכִרים ַרּבִ לוּ  נָּ ם עָּ ר  ,ִאּתָּ קָּ –ְוצֹאן ּובָּ

ֵהמֹות ַרּבֹות  .ְמאֹוד ּבְ
ם  לט  יִׁ ַרִ֛ צְּ מִׁ יאו מִׁ ר הֹוצִׁ  ק ֲאֶשֹ֨ ֵצַּ֜ ו ֶאת־ַהבָּ ַוי אפֹ֨

ו  שָ֣ רְּ י־ ג  ָֽ ֵמִ֑ץ כִׁ א חָּ י ל ָ֣ ָ֣ ֹות כִׁ ֵ֥ת ַמצ  ג  ע 
ַּה  ֵמֹ֔ ַמהְּ תְּ הִׁ לו  לְּ ָֽכְּ א יָּ ל ִ֤ ם וְּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ מִׁ

פוּ  ֵצק מֵ  ֵהם אָּ ְצַרִים שֶׁ ַהּבָּ ּתֹות פִּ הֹוִציאּו ִמּמִ
ּלֹא  י  ,ֶהְחִמיצוּ ׁשֶ יק ִלְתּפֹוחַ לֹא הּוא ּכִ י  ,ִהְסּפִ ּכִ
ְצַרִים ְולֹא יְָּכלּו וֹ גּ ֵהם  בְרׁשּו ִמּמִ ְוַגם  ,ְלִהְתַעּכֵ
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ם׃ ֶהָֽ ו לָּ ׂשֵ֥ ה ל א־עָּ ַגם־ֵצדָּ  ֶהם  וְּ ׂשּו לָּ ה לֹא עָּ ֶרךְ ֵצדָּ  .ַלּדֶ
ם  מ  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ו בְּ ב  ר יָּשְּ ל ֲאֶשֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ומֹוַשב  בְּ

ֹות  ע ֵמא  ַבֵ֥ ַארְּ ה וְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ ָֽה׃שְּ נָּ  שָּ
גּוִריםְזַמן  ֵאל שֶׁ  ַהּמְ רָּ ֵני ִיׂשְ רוּ ּבְ יָּה  ִמְצַרִיםבְּ  ּגָּ הָּ

ע יםוּ ֵמאֹות  ַאְרּבַ לֹוׁשִ ה ׁשְ נָּ  .ׁשָּ
ֹות  מא  ע ֵמא  ַבֵ֥ ַארְּ ה וְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ ֹלשִׁ ֵקץ  שְּ י מִׁ הִׁ  ַויְּ

ל־  ו כׇּ אִ֛ ֵ֥צְּ ה יָּ ֶצם  ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ ֶעֹ֨ י בְּ הִׁ  ִ֑ה ַויְּ נָּ שָּ
הוָּ ה  ֹות יְּ אֵ֥ בְּ ם׃צִׁ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ  ֵמֶאֵ֥

סֹוף ע ּבְ יםוּ ֵמאֹות  ַאְרּבַ לֹוׁשִ ה ׁשְ נָּ אֹותֹו יֹום, ׁשָּ  ּבְ
ל  ַעְצמוֹ  ִהּלֹות יְָּצאּו ּכָּ לַהּקְ ֵמֶאֶרץ  'ה ׁשֶ

 .ִמְצַרִים
ם  מב  יאָּ  הֹוצִׁ ה לְּ יהוָֹּ֔ ים הוא  ַלָֽ ֵ֥ רִׁ מ  ֵלָ֣יל שִׁ

ה  יהוָֹּ֔ ה ַהֶזה  ַלָֽ לָּ וא־ַהַלִ֤יְּ ם הָֽ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ
ם׃ פ ָֽ תָּ ר  ד  ל לְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ל־בְּ כׇּ ים לְּ ִ֛ רִׁ מ   שִׁ

ם ֵמֶאֶרץ אֹותָּ  ְלהֹוִציאִייֵעד  'ֶזה ה הלָּ יְ לַ 
ה ֶזה  ,ִמְצַרִים ֵאל  ,ִייֵעד 'השֶׁ ַלְילָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּכָּ
 .'ה תַלֲעבֹוַד  אֹותוֹ  ְמַיֲעִדים םֵתיהֶ ְלדֹורוֹ 

ת    ש   ר  ח פ   ס  ֶ פ  ת ה  ו  צְּ  מִׁ
ת ַוי ִ֤אֶמר  מג  ַקָ֣ ן ז  את ח  ַאֲהר ֹ֔ ֶשָ֣ה וְּ ה  ֶאל־מ  הוָּ יְּ

ֹו׃ ל־ֶבן־ֵנכָּ ר ל א־י ֵ֥אַכל בָֽ ִַ֑סח כׇּ  ַהפָּ
ַמר  'ה ה ְוַאֲהרֹןלְ אָּ ה :ֹמׁשֶ ַסח יקֵּ חֻ  ֵאּלֶ ל  :ַהּפֶ ּכָּ

ְכִרי ּנוּ  נָּ  .לֹא יֹאַכל ִמּמֶ
ֹו  מד  תֹ֔ ָ֣ה א  תָּ ִֶ֑סף וַמלְּ ַנת־כָּ קְּ יש מִׁ ל־ֶעֵֶ֥בד אִׁ  כׇּ וְּ

ז י ֵ֥אַכל  ֹו׃אָּ   בָֽ
ל ֶעֶבד  לְוכָּ הִאיׁש  ׁשֶ ְקנָּ ּנִ מּול – ֶכֶסףבְּ  ׁשֶ  ּתָּ

ז  ְוַרקתֹו וֹ א ּנוּ יֹאַכל הּוא אָּ  .ִמּמֶ
ֹו׃ מה  יר ל א־י ֵ֥אַכל בָֽ כִׁ  ׂשָּ ב וְּ ֵ֥ ן ִמיעּוִטים תֹושָּ ִכיר לֹא  ּבֶ ּנוּ  יֹאְכלוּ ְוׂשָּ  .ִמּמֶ
ת  מו  ן־ַהַבִ֛יִׁ יא מִׁ ל ל א־תֹוצִׁ  ֵכֹ֔ ד  ֵיאָּ ת ֶאחָּ ַבִ֤יִׁ בְּ

רו־  בְּ שְּ א תִׁ ֶע ֶצם ל ֵ֥ ה וְּ וצָּ ר חִ֑ ׂשָּ  ן־ַהבָּ מִׁ
ֹו׃  בָֽ

ֵכל הּוא  ד ֶחֶדרבְּ ֵיאָּ ר מֵ  וּ ֹוִציאּת  ַאל ,ֶאחָּ ׂשָּ ַהּבָּ
רּו בּ ּתִ  ַאלוְ , ֶחֶדרלַ  ץחוּ ִמ  ּבְ  .ֶעֶצם וֹ ׁשְ

ֹו׃ מז  תָֽ ו א  ל ַיֲעׂשֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ ת יִׁ ל־ֲעַדֵ֥ ל  כׇּ ּבּור ּכָּ ל ַהּצִ ֵאל ַיֲעׂשּו ׁשֶ רָּ  .אֹותוֹ ִיׂשְ
ה ֶפ֮  מח  ָׂ֣שָּ עָּ ר וְּ ךַּ֜ ֵג  תְּ ור אִׁ גֹ֨ י־יָּ ָֽ כִׁ ה  וְּ ַסח֮ ַליהוָּ

ֹו  תֹ֔ ַרָ֣ב ַלֲעׂש  קְּ ז  יִׁ אָּ ר וְּ ל־זָּכָּ  ֹו כׇּ ֹול לָ֣ מ  הִׁ
ל ל א־  ֵר  ל־עָּ כׇּ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ַרָ֣ח הָּ ֶאזְּ יָּ ה כְּ הָּ וְּ

ֹו׃  י ֵ֥אַכל בָֽ

ר  ִאםוְ  ךָּ ּגֵ ה הּואיָּגּור ִאּתְ ַסח ַיֲעׂשֶ ל ּכָּ  – 'ַלה ּפֶ
ר  רּגֵ ז  ְוַרק יָּמּול זָּכָּ שׁ יִ הּוא אָּ ֹו אֹות תוֹ ַלֲעשׂ  ּגַ

ֶרץ ִיְהֶיהוְ  אָּ ֶאְזַרח הָּ ל ,ּכְ הּול ְוכָּ ֵאינֹו מָּ לֹא  ִמי ׁשֶ
ּנוּ יֹאַכל   .ִמּמֶ

ֵ֥ר  מט  ַלֵג ר ַהגָּ ִ֑ח וְּ רָּ ֶאזְּ ֶי ה לָּ הְּ ת יִׁ ָ֣ה ַאַחֹ֔ תֹורָּ
ת ם׃ֹוכְּ  בְּ  ֶכָֽ

ין ד ּדִ ר  ֶאחָּ ח ְוַלּגֵ ֶאְזרָּ ר שֶׁ ִיְהֶיה לָּ יֵניֶכםּגָּ  .ּבֵ

וָּ ה  נ  ר צִׁ ֵאִ֑ל ַכֲאֶשֹ֨ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ל־בְּ ו כׇּ ַַֽיֲעׂש  ַוָֽ
ו׃ ס ׂשָֽ ן עָּ ן ֵכֵ֥ ת־ַאֲהר   ֶאָֽ ה וְּ ֶשֵ֥ ִ֛ה ֶאת־מ  הוָּ  יְּ

ֵאל בְּ  רָּ צְּ ֵני ִיׂשְ מֹו שֶׁ  –עּו ּבִ ה ' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ ִצּוָּ
ךְ  ְוֶאת ַאֲהרֹן ׂשוּ  ֵהם ּכָּ  .עָּ

ה  נא  הוַָּּ֜ יא יְּ ִ֑ה הֹוצִֹׁ֨ ֶע ֶצם ַהיָֹ֣ום ַהֶז י בְּ הִִּׁ֕ ַויְּ
ֵנ י ֵאִ֛ל ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ ֶרץ יִׁ ם ֵמֶאֵ֥ יִׁ ַר  צְּ  מִׁ

םַעל־ ָֽ תָּ א  בְּ  פ ׃צִׁ

נֵ  ֶאתהֹוִציא  'מֹו הַעצְ  יֹוםאֹותֹו בְּ  ֵאל ּבְ רָּ י ִיׂשְ
ל ְקִהּלֹוֵתיֶהםוְ   .ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כָּ

 
 שביעי

ת   ש   ר  ד ֵ  פ    ש  ק 

ַדֵבֵ֥ר א יג ר׃ ַויְּ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ַמר 'ה יְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֶחם   ב  ל־ֶרֹ֨ ֹור ֶפִֶ֤טר כׇּ כַּ֜ ל־בְּ י כׇּ ַקֶדש־לִֹׁ֨

וא׃ י הָֽ ִ֑ה לִׁ  ֵהמָּ ם וַבבְּ דָּ  אָּ ל בָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ  בִׁ
כֹורהַ ל ּכָּ ֶאת ׁש ִלי ַקּדֵ  לּבְ ֵאלבְּ  ֹות ׁשֶ רָּ  – ֵני ִיׂשְ
ל  אּכָּ יָּּצָּ ה ֶרֶחםהָּ ֹון מֵ ִראשׁ  ִמי ׁשֶ ֵהמָּ ם ּוַבּבְ דָּ אָּ  ,ּבָּ
 .ילִּ שֶׁ הּוא 
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ֹור ֶאת־ַהיִֹ֤ום  ג  ם זָּכִ֞ עָּ  ה ֶאל־הָּ ֶשַּ֜ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ֵבָ֣ית  ם  מִׁ יִׁ ַרֹ֨ צְּ מִׁ אֶתִ֤ם מִׁ צָּ ר יְּ ַהֶזה  ֲאֶשֹ֨
ֶכ ם  ִ֛ה ֶאתְּ הוָּ יא יְּ ד הֹוצִׁ  ֶזק יָֹּ֔ ח ָ֣ ֵ֚י בְּ ים כִׁ ֹ֔ דִׁ ֲעבָּ

ץ׃ ֵמָֽ ֵכ ל חָּ א ֵיאָּ ל ֵ֥ ִ֑ה וְּ ֶז  מִׁ

ה  ַמרֹמׁשֶ םלָּ  אָּ אֶתם יְּ שֶׁ ֶאת ַהיֹּום ַהזֶּה  ִזְכרוּ  :עָּ צָּ
ִדים ית ֲעבָּ ְצַרִים ִמּבֵ ֶאְתֶכם הֹוִציא  'השֶׁ  – ִמּמִ

אן ה ִמּכָּ יָּד ֲחזָּקָּ ֵכל ,ּבְ ֵמץ ּבוֹ  ְולֹא ֵיאָּ  .חָּ

יב׃ ד  ָֽ בִׁ אָּ ֶדש הָּ ח   ים בְּ ִ֑ אִׁ צְּ ם י ַהי ֹום ַאֶתָ֣ם י  ִביב חֹוֶדשׁ ְצִאים בְּ וֹ ַהיֹּום ַאּתֶ אָּ  .הָּ
ָ֣ה  ה  יָּ הָּ בִׁ וְּ י־יְּ ָֽ ֶּ֠ כִׁ ַנֲענִׁ כְּ ה ֶאל־ֶאֶָ֣רץ ַהֶָּֽ֠ הוֶָּ֡ י יֲאךָ֣ יְּ

ר  י ֲאֶשֹ֨ בוסִׁ  ַהיְּ ָ֣י וְּ וִׁ ַהחִׁ י וְּ ַּ֜ רִׁ ֱאמ  הָּ י וְּ תִֹׁ֨ ַהחִׁ וְּ
ת  ְך ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ ֶָ֣תת לָֹּ֔ יך  לָּ ֶתֹ֨ ַבִ֤ע ַלֲאב  שְּ נִׁ
ה ַהז  את  ֵ֥ דָּ ֲעב  ִ֛ ֶאת־הָּ תָּ ַבדְּ עָּ ִ֑ש וְּ בָּ לָּ ב ודְּ חָּ

ֶדש ַהֶזָֽה׃  ַבח ֵ֥

שֶׁ  י לְ ךָּ אֹוְת  ִביאיָּ ' הּכְ ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ֶאֶרץ ַהּכְ
ֱאמ י וְ וֹ ְוהָּ ע ַלֲאבנִּ שֶׁ בּוִסי ַהיְּ ִרי ְוַהִחּוִ ּבַ ֶתיךָּ וֹ ׁשְ
ֵת  שׁ ׁשֹוַפַעת ֶאֶרץ  – ְלךָּ ת לָּ ב ּוְדבָּ לָּ ֲעב ,חָּ  דוֹ ּתַ

ֲעב ה ַהזֹּאת בַּ וֹ ֶאת הָּ ֶּה חֹוֶדשׁ דָּ  .ַהז

ת  ו  ים ת אַכָ֣ל ַמצ ִ֑ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ וַביֹום  שִׁ
ָֽה׃ ג ַליהוָּ י ַח  יעִֹׁ֔ בִׁ  ַהשְּ

ה  ְבעָּ ִביִעי ַחג וֹ יִָּמים ּתֹאַכל ַמצּ ׁשִ ְ ת ּוַביֹּום ַהׁשּ
 .'ַלה

ל א־  ז  ים וְּ ִ֑ מִׁ ָ֣ת ַהיָּ ַע בְּ ת שִׁ ל ֵא  ֵכֹ֔ ַמצֹות  ֵיאָּ
ר  א   ךִ֛ ׂשְּ ה לְּ ֶאֵ֥ ל א־ֵירָּ ץ וְּ ֵמ  ךַּ֜ חָּ ה לְּ ֶאֹ֨ ֵירָּ

ך׃ ֶלָֽ ב  ל־גְּ כׇּ  בְּ

ְבַעת ַהיִָּּמים בְּ   ִיְהֶיהְולֹא , ַמּצֹות אְכלוּ יֹׁשִ
ֵמץֶאצְ  ֵצק ְלךָּ ֶאצְ  ִיְהֶיהְולֹא  ,ְלךָּ חָּ ֶהְחִמיץ ּבָּ  ׁשֶ

ֵצק יַח ּבָּ ְתּפִ ּמַ ל  ,ׁשֶ כָּ  .ְמקֹוְמךָּ ּבְ
ר  ח  וא ֵלאמ ִ֑ ךֹ֔ ַביֵֹ֥ום ַהה  נְּ בִׁ ָ֣ לְּ תָּ ַגדְּ הִׁ וְּ

י  ֵצאתִׁ  י בְּ ה  לִֹׁ֔ הוָּ ִ֤ה יְּ ׂשָּ ה עָּ ור ֶז  ַבֲעבָ֣
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

רסַ  יֹּום ַההּוא  ּפֵ ִביל  :ְוֹתאַמרְלִבְנךָּ ּבַ ׁשְ ּבִ
ה ֶאֱעׂשֶ ה זוֹ  ׁשֶ ַאל אֹוִתי 'ה ֲעבֹודָּ אִתי ּגָּ יָּּצָּ ׁשֶ  ּכְ
ְצַר   .ִיםִמּמִ

רֹון  ֵבָ֣ין  ט  כָּ זִׁ ך  ולְּ ֹות ַעל־יָּדְּ אַּ֜ ךֹ֨ לְּ יָּה֩ לְּ הָּ וְּ
יך  ִ֑ פִׁ הוָּ ה בְּ ת יְּ ִ֛ה תֹוַרֵ֥ ֶי הְּ ַען תִׁ ַמ  יך לְּ ֵעיֶנֹ֔

ָ֣ד  יָּ ֵ֚י בְּ ם׃כִׁ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ הוָּ ה מִׁ ֲאךֵ֥ יְּ ה הֹוצִׁ  ֲחזָּקָֹּ֔

תֹוב ִרים ְלךָּ  ּכְ בָּ ן לְ ֶאת ַהּדְ רֹון ִסימָּ ַעל יְָּדךָּ ּוְלִזּכָּ
ין ֵעיֶניךָּ  ֵדיּבֵ ּתֹוַרת ה ּכְ ִפיךָּ  'ׁשֶ ְהֶיה ּבְ  – ּתִ

ה ֵתעּודלְ  ְצַר ךָּ אֹוְת  איהֹוצִ  'ׁשֶ ה ִיםִמּמִ יָּד ֲחזָּקָּ  .ּבְ
ה  י  ֵ֥ קָּ ִ֛ ֶאת־ַהח  תָּ ַמרְּ שָּ ִּ֑ה וְּ מֹוֲעדָּ ַהז  את לְּ

ה׃ פ ימָּ ָֽ ים יָּמִׁ מִׁ  יָּ  מִׁ
מֹור ְזַמּנוֹ  ַהזֶּה קוֹ ַהחֶאת  ׁשְ ל ּבִ כָּ ה  ּבְ נָּ הוְ ׁשָּ נָּ  .ׁשָּ

ת    ש   ר  ֲאך   פ   בִׁ י יְּ י ה כ ִׁ ה   וְּ
ה  יא  יִָּ֞ הָּ בִׁ וְּ י־יְּ ָֽ י כִׁ ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ה  ֶאל־ֶאֶָ֣רץ ַהָֽ הוָּ ֲאךִ֤ יְּ

ֶתִ֑יך  ַלֲאב  ך  וְּ ע לְּ ַבֵ֥ שְּ ְך׃ַכֲאֶשִ֛ר נִׁ ָֽ נָּ ּה לָּ תָּ  ונְּ
שֶׁ  מֹו שֶׁ לְ ךָּ אֹוְת  איבִ יָּ ' הּכְ ַנֲעִני ּכְ ע נִּ ֶאֶרץ ַהּכְ ּבַ ׁשְ

ן  ,ֶתיךָּ וֹ ְלךָּ ְוַלֲאב הּ ְלךָּ ְוִיּתֵ  .אֹותָּ
ל־  יב  כׇּ ִ֑ה וְּ יהוָּ ֶחם ַלָֽ ֶטר־ֶר  ל־ֶפָֽ ֵ֥ כׇּ תָּ ַהֲעַברְּ וְּ

ךִ֛  ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ר יִׁ ה ֲאֶשֹ֨ ֵהמָּ  ֶפֶָ֣טר ׀ ֶשֶָ֣גר בְּ
ים  רִׁ  כָּ ָֽה׃ַהזְּ  ַליהוָּ

ןּתִ  ל ֶאת  ּתֵ א ִראשֹון מֵ ּכָּ יָּּצָּ ֶרֶחם ִמי ׁשֶ , 'ַלההָּ
ל  כֹורְוכָּ ה ְוַלד ּבְ ֵהמָּ ר ּבְ  – ְהֶיה ְלךָּ יִּ שֶׁ  זָּכָּ

ישׁ  ְקּדִ  .'ַלה ּתַ
א  יג  ם־ל ֵ֥ אִׁ ה וְּ ֶׂשֹ֔ ֶדָ֣ה בְּ פְּ ר  תִׁ ל־ֶפִֶ֤טר ֲחמ  כׇּ וְּ

ֶנ יך  בָּ ם בְּ ִ֛ דָּ ֹור אָּ כֵ֥ ל בְּ כ ֹ֨ ֹו וְּ תִ֑ ה ַוֲעַרפְּ ֶד  פְּ תִׁ
ה׃ ֶדָֽ פְּ  תִׁ

ל  כֹורְוכָּ ה בְּ וֹ ֲחמ ּבְ ְפּדֶ ה ְוִאם לֹא ּתִ ר ּתִ ה ׂשֶ ְפּדֶ
ֲערֹוף אוֹ  ם ְוכָּ , תוֹ ּתַ דָּ כֹור אָּ הּבָּ ִמ ל ּבְ ְפּדֶ  .ֶניךָּ ּתִ

ר  יד מפטיר ר ֵלאמ ָ֣ חָּ  ךִ֛ מָּ נְּ ךֵ֥ בִׁ לְּ אָּ שְּ י־יִׁ ָֽ ה כִׁ יִָּ֞ הָּ וְּ
ד  ֶזק יָּ  ח ָ֣ יו בְּ ָ֣ ֵאלָֹּ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ַמה־ז ִ֑את וְּ

יאָּ נו  ים׃הֹוצִׁ ָֽ דִׁ ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ מִׁ ִ֛ה מִׁ הוָּ  יְּ

אַ ְנךָּ בִּ ְכשֶׁ וּ  ר אֹוְת  לִיׁשְ חָּ  ?ַמה זֶּה :ְויֹאַמרךָּ מָּ
ית נּו אֹותָּ  הֹוִציא 'ה :ּתֹאַמר לוֹ  ְצַרִים ִמּבֵ ִמּמִ

ִדים יָּד ֲעבָּ ה ּבְ  .ֲחזָּקָּ
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ֵח   טו  ַשלְּ ה֮ לְּ ע  ָ֣ה ַפרְּ שָּ קְּ י־הִׁ ָֽ י כִׁ הִׁ  ג ַויְּ נו  ַוַיֲהר ֹ֨
ר  כ ֵ֥ בְּ ם מִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ כֹור  בְּ ל־בְּ ִ֤ה כׇּ הוָּ יְּ
ַח  ֵבַּ֜ י ז  ֹ֨ ִ֑ה ַעל־ֵכן֩ ֲאנִׁ ֵהמָּ ֹור בְּ כָ֣ ַעד־בְּ ם וְּ דָּ  אָּ
ים  ֹ֔ רִׁ כָּ ֶחם  ַהזְּ ל־ֶפִֶ֤טר ֶרֹ֨ ה כׇּ ַליהוָּ 

כׇּ  ה׃וְּ ֶדָֽ ַנ י ֶאפְּ ֹור בָּ כֵ֥  ל־בְּ

ְרעֹהּוְכשֶׁ  שׁ  ּפַ  'ה ,נוּ אֹותָּ  רְחֵר לֹא ְלשַׁ  ִהְתַעּקֵ
ַרג כ הָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ם ְוַעד וֹ ּכָּ דָּ ר אָּ

ה ֵהמָּ כֹור ּבְ ל 'ַלה ׁשֹוֵחטֵכן ֲאִני לָּ , ּבְ ר ּכָּ  זָּכָּ
יֹּוֵצא ִראׁשֹון מֵ  ֶרֶחםׁשֶ כֹור ּכָּ  ֲאִני ּפֹוֶדהוַ , הָּ ל ּבְ

ַניבְּ   .בָּ
ת ֵבָ֣ין  טז  פ   טֹוטָּ ה ולְּ כָֹּ֔ ַָּ֣֧דְּ אֹות  ַעל־יָּ ִ֤ה לְּ יָּ הָּ וְּ

ִ֑יך  הוָּ ה ֵעיֶנ נו יְּ ֵ֥ יאָּ ד הֹוצִׁ ֶזק יָֹּ֔ ח ָ֣ ֵ֚י בְּ כִׁ
ם׃ ס יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

תֹוב ְלךָּ  ִרים לְ ּכְ בָּ ןֶאת ַהּדְ  יְָּדךָּ ַעל  ִסימָּ
יט ין ֵעיֶניךָּ  ּוְלַתְכׁשִ נּו אֹותָּ  הֹוִציא' השֶׁ  ּבֵ

ְצַר  ה ִיםִמּמִ יָּד ֲחזָּקָּ  .ּבְ
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ַשַלח   ת בְּ ש   ר  י ם סו ף פ   ה לְּ ב   ס   ה   ה 

ָ֣ם  יז  ל א־נָּחָּ ם  וְּ עָּ ה֮ ֶאת־הָּ ע  ַשַלָ֣ח ַפרְּ י בְּ הִׁ  ַויְּ
ֹוב  ר  י קָּ ֵ֥ ים כִׁ תִֹׁ֔ שְּ לִׁ ֶרְך ֶאֶָ֣רץ פְּ ים ֶדֵ֚ ֱאֹלהִׁ 
ִ֛ם  עָּ ם הָּ ֵחֵ֥ נָּ ן־יִׁ ים ֶפָֽ ַמָ֣ר ֱאֹלהִׁ  י ׀ אָּ ָ֣ וא כִׁ הִ֑

ה׃ מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ בו מִׁ ֵ֥ שָּ ה וְּ מָּ  חָּ לְּ ם מִׁ ֵ֥ תָּ א  רְּ  בִׁ

שֶׁ  ְרעֹהּכְ ְחֵרר ּפַ ם ׁשִ עָּ  הֹוִביללֹא ֱאלִֹהים  ,ֶאת הָּ
ם י  אֹותָּ ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ רֹוב ֶזהּדֶ י , קָּ ּכִ

שׁ ֱאלִֹהים  ׁשַ ם שֶׁ  חָּ עָּ ְרטוּ הָּ ְראוּ  ִיְתחָּ יִּ ׁשֶ  ּכְ
ה  מָּ  .ִמְצַרִיםלְ  ְוַיְחְזרוּ ִמְלחָּ

ר  יח  בָּ  דְּ ֶרְך ַהמִׁ ִ֛ם ֶדֵ֥ עָּ ים ׀ ֶאת־הָּ ב ֱאֹלהִׁ  ַוַיֵסֹ֨
וף ל  ַים־סִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ו בְּ לֵ֥ ים עָּ ִ֛ שִׁ ַוֲחמ 

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ  ֵמֶאֵ֥

ר  ֵבבוֹ סֱאלִֹהים  ְדּבָּ ֶרְך ַהּמִ ם ּדֶ עָּ , סּוף ְלַיםֶאת הָּ
ֵאל בְּ  רָּ לּו ֵני ִיׂשְ ים  ִמְצַרִיםֵמֶאֶרץ עָּ ֲחמּוׁשִ

ק ֶנׁשֶ  .ּבְ
י֩  יט  ֹו כִׁ מִ֑ ף עִׁ ֹות יֹוֵס  מֵ֥ ֶשִ֛ה ֶאת־ַעצְּ ח מ  ַקֵ֥ ַויִׁ

ַע  ֵבֹ֨ ר ַהשְּ ֵאל  ֵלאמ ֹ֔ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ יַע ֶאת־בְּ בִַּׁ֜ שְּ הִׁ
יֶת ם  ַהֲעלִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ים  ֶאתְּ ד ֱאֹלהִׁ ק ִ֤ פְּ ד יִׁ ק ֹ֨ פָּ

ם׃ ֶכָֽ תְּ ֶז ה אִׁ י מִׁ ַתִ֛ מ   ֶאת־ַעצְּ

ה  י  ,ִאּתוֹ ַקח ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף לָּ ֹמׁשֶ יֹוֵסף ּכִ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַמרִהׁשְ שֶׁ  :ְואָּ ֱאלִֹהים ּכְ

ֲעלוּ ְויֹוִציא ֶאְתֶכם ֶאְתֶכם  ִיְזּכֹור ַתי וֹ ֶאת ַעְצמ ּתַ
אן ֶכם ִמּכָּ  .ִאּתְ

ה  כ ]*[ ֵצ  קְּ ם בִׁ ֵאתָֹּ֔ ו בְּ ת ַוַיֲחנָ֣ כ ִ֑ ס  ו מִׁ ע  סְּ ַויִׁ
ר׃ ָֽ בָּ דְּ  ַהמִׁ

ְסעּו ֵהם  כּ נָּ נּו ת וֹ ִמּסֻ ם בְּ ְוחָּ ְקֵצה שֶׁ ֵאתָּ ּבִ
ר ְדּבָּ  .ַהּמִ

ם  כא  ם יֹומַָּּ֜ ֵניֶהֹ֨ פְּ ֵלְך֩ לִׁ ה ה  ן  ַויהוֶָּ֡ נָּ וד עָּ ַעמִ֤ בְּ
ש  וד ֵא  ַעמֵ֥ ה בְּ לָּ ַלִ֛יְּ ֶרְך וְּ ָ֣ם ַהֶדֹ֔ תָּ ח  ַלנְּ

ה׃ לָּ יְּ ָֽ לָּ ם וָּ ֵ֥ ֶל ֶכת יֹומָּ ֶהִ֑ם לָּ יר לָּ ָ֣ אִׁ הָּ  לְּ

יֹּוםֵלְך ִלְפֵניֶהם וֹ ה 'ַוה ן  ּבַ נָּ ַעּמּוד עָּ  ְלַהְדִריךְ ּבְ
ֶרךְ  ּדֶ ם ּבַ ִאיר ּובַ  ,אֹותָּ ַעּמּוד ֵאׁש ְלהָּ ה ּבְ ְילָּ ּלַ

ֶהם יּוּ , לָּ ֵדי ׁשֶ ֶלֶכת  ְכלוּ ּכְ הלַּ בַ ֹום וּ יּ בַּ לָּ  .ְילָּ
ש  כב  ֵא  וד הָּ ַעמֵ֥ ם וְּ ן  יֹומָֹּ֔ נָּ עָּ וד ֶהָֽ יש ַעמִ֤ א־יָּמִִׁ֞ ל ָֽ

ם׃ פ ָֽ עָּ ֵנ י הָּ פְּ ה לִׁ לָּ ִ֑יְּ  לָּ
ה  ְילָּ ּלַ ֵאׁש ּבַ יֹּום ְוַעּמּוד הָּ ן ּבַ נָּ ְזבוּ לֹא ַעּמּוד ֶהעָּ עָּ

ם  ֶאת םְמקֹומָּ עָּ  .ִלְפֵני הָּ
ת   * ש   ר  ד    פ   רְּ עֹה ףמִׁ רְּ  פ  

ר׃ א יד ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֵני   ב  פְּ ַיֲָֽחנו  לִׁ בו וְּ יָּש   ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַדֵבר֮ ֶאל־בְּ

ֵני   פְּ ִ֑ם לִׁ ל וֵבָ֣ין ַהיָּ ד   גְּ ין מִׁ ת ֵבֵ֥ יר ֹ֔ י ַהחִׁ ָ֣ פִׁ
ָֽם׃ ו ַעל־ַהיָּ ֹו ַתֲחנ  חֵ֥ כְּ ן נִׁ פ ֹ֔  ַבַָ֣על צְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ַתח'ְוַיֲחנּו ִלְפֵני  ְחְזרוּ יַּ שֶׁ ּדַ  ּפֶ
ין ִמְגדּ שֶׁ  'תוֹ ַהִחיר ַעל 'ִלְפֵני  ,ל ּוֵבין ַהיָּּםוֹ ּבֵ ּבַ
 .ַהיָּּם ַידלְ  מּולוֹ ֲחנּו ּתַ  – 'ןוֹ ְצפ

ם  ג  ים ֵה  ֵ֥ כִׁ ב  ל נְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ ה  לִׁ ע  ַמִ֤ר ַפרְּ אָּ וְּ
ם ַגֵ֥ר ֲעֵליֶה  ִֶ֑רץ סָּ אָּ ר׃ בָּ ָֽ בָּ דְּ  ַהמִׁ

ֵאל ַעל יֹאַמרַפְרעֹה וּ  רָּ ֵני ִיׂשְ  ּתֹוִעיםֵהם " :ּבְ
ֶרךְ  ּדֶ ֶרץ  ּבַ אָּ ר  –ּבָּ ְדּבָּ םַהּמִ יף אֹותָּ  "!ַמּקִ

ַדָ֣ף ַאֲחֵריֶהם   ד  רָּ ה֮ וְּ ע  י ֶאת־ֵלב־ַפרְּ ָ֣ תִׁ ַזקְּ חִׁ וְּ
ה   ע  ַפרְּ ה בְּ ִ֤ דָּ בְּ כָּ אִׁ כׇּ וְּ ו ובְּ עֵ֥ יָּדְּ ֹו וְּ ל־ֵחילֹ֔

ָ֣י  י־ֲאנִׁ ָֽ ם כִׁ יִׁ ַר  צְּ ן׃מִׁ ִ֑ה ַוַיֲעׂשו־ֵכָֽ הוָּ  יְּ

יחַ ְק אַ וְ  ְרעֹה וְ  ׁשִ  ,ף ַאֲחֵריֶהםִיְרּדוֹ הּוא ֶאת ֵלב ּפַ
ד בְּ  ּבֵ ֶאֱהרֹוגְוֶאְתּכַ ְך ׁשֶ ל ּכָּ ֶאת ְרעֹה וְ פַּ ֶאת  כָּ

אוֹ  ֵאל  ,'ֲאִני השֶׁ ְדעּו יֵ ִמְצַרִים וּ , ְצבָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
 .ךְ ׂשּו ּכָּ עָּ 

ם  ה * יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶמֶָ֣לְך מִׁ ַגד  לְּ ִ֑ם ַוי  עָּ ח הָּ ַר  י בָּ ֵ֥ כִׁ
ֵפֶּ֠  ֵיהָּ ם ַוֶּ֠ עָֹּ֔ יו  ֶאל־הָּ דָּ ה ַוֲָֽעבָּ ע ִ֤ ב ַפרְּ ַבֹ֨ ְך לְּ

נו ֶאת־ ַלֵ֥חְּ י־שִׁ ָֽ ינו כִׁ ׂשִֹׁ֔ רו  ַמה־ז ָ֣את עָּ אמְּ  ַוי ָֽ
ל  ֵא  רָּ ׂשְּ נו׃ֵמעׇּ יִׁ ֵדָֽ  בְּ

רוּ  ם ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים  ִסּפְ עָּ הָּ ל  םסָּ ַיחֲ  ,וּ חְר ּבָּ ׁשֶ ׁשֶ
יו  דָּ ְרעֹה ַוֲעבָּ ם לָּ ּפַ ךְ עָּ ַמה  :ְמרוּ אָּ ֵהם , ִהְתַהּפֵ

ינּו  ׂשִ ִ שֶׁ עָּ ֵאל  ְחַרְרנוּ ׁשּ רָּ ֲעבֹודִמ ֶאת ִיׂשְ  ּלַ
 !ֲעבּוֵרנוּ 

ֹו׃ ו  מָֽ ח עִׁ ַקֵ֥ ֹו לָּ ֶאת־ַעמ  ֹו וְּ בִ֑ כְּ ר ֶאת־רִׁ ס   ַתם ַוֶיאְּ ַקח וְ  ,ּתוֹ בְ כַּ ְר מֶ ֶאת  הּוא רָּ  .ֶאת ַעּמוֹ  ִאּתוֹ לָּ
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ֶכב   ז  ֹות ֶרֹ֨ ח ֵשש־ֵמאֵ֥ ַק  ל ֶרֶָ֣כב ַויִׁ כ   ור וְּ חֹ֔ בָּ
ֹו׃ לָֽ ם ַעל־כ  שִׁ  לִׁ שָּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ  מִׁ

ַקח הּוא שׁ  לָּ בֹותמֶ  ֵמאֹות ׁשֵ רֹות ְרּכָּ ל ּכָּ  ֶאתוְ  ֻמְבחָּ
ל בֹותְרּכָּ ּמֶ הַ  הוּ  ִיםִמְצַר  ׁשֶ ִדים ִמּנָּ ם ַעל ְמַפּקְ ּלָּ  .ּכֻ

ה  ֶמֶָ֣לְך  ח  ע  ה ֶאת־ֵלִ֤ב ַפרְּ הוָּ  ָ֣ק יְּ ַחֵז ַויְּ
ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ֵאִ֑ל ובְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ י בְּ ף ַאֲחֵר  ד ִּ֕ רְּ ַויִׁ

ה׃ ָֽ מָּ ֵ֥ד רָּ יָּ ים בְּ אִׁ  צְּ ל י  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ

יַח  'ה ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוהּוא ֶאת ִהְקׁשִ ֵלב ּפַ
ַדף ֵאל רָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֵאל י ,ַאֲחֵרי ּבְ רָּ ְצִאים וֹ ּוְבֵני ִיׂשְ
יָּד  הבְּ  מּוֶרֶמתּבְ  .ַגֲאוָּ

ו  ט שני פֹ֨ דְּ רְּ ם  ַויִׁ יגו אֹותָּ ִ֤ ם ַוַישִׁ ם ַאֲחֵריֶה  יִׁ ַרַּ֜ צְּ מִׁ
ה  ע ֹ֔ ל־סוס  ֶרֶָ֣כב ַפרְּ ם כׇּ ָ֣ים ַעל־ַהיָֹּ֔ נִׁ ח 
ֵנ י  פְּ ת לִׁ יר ֹ֔ י  ַהחִׁ ֹו ַעל־פִׁ ֵחילִ֑ יו וְּ שָּ  רָּ ופָּ

ן׃ פ ָֽ ַעל צְּ  ַבֵ֥

ם חהִ ְדפּו ַאֲחֵריֶהם וְ רָּ ִמְצַרִים  יגּו אֹותָּ ִ ִנים ַעל וֹ ׂשּ
ל סּוסֵ  ,ַהיָּּם ַיד בֹותמַ  יּכָּ יו  ְרּכְ ׁשָּ רָּ ְרעֹה ּופָּ ּפַ

אוֹ  ַתח' ַידַעל  ,ּוְצבָּ ַעל 'ִלְפֵני  'תוֹ ַהִחיר ּפֶ ּבַ
 .'ןוֹ ְצפ

ל ֶאת־ י  ֵאֹ֨ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֩ בְּ או ׂשְּ יב ַויִׁ ִ֑ רִׁ קְּ ה הִׁ ע    וַפרְּ
ם  ֵסַָ֣ע ַאֲחֵריֶה  ם ׀ נ  יִׁ ַרָ֣ צְּ ֵנֵ֥ה מִׁ הִׁ ם וְּ ֵעיֵניֶהַּ֜

או   ירְּ ָֽ ד ַויִׁ א ֹ֔ ו מְּ ֲעקֵ֥ צְּ ֵא ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ָֽה בְּ הוָּ  ׃ֶאל־יְּ

ֵרבּוַפְרעֹה  ֵאל בְּ  ,ִהְתקָּ רָּ ֶאת  ֵהִרימוּ ֵני ִיׂשְ
ֵהם , ַאֲחֵריֶהם ְסִעיםוֹ נֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵה ִמְצַרִים 

ֵאל וּ  ,ְמאֹוד ֲחדוּ ּפָּ  רָּ  .'ֲעקּו ֶאל הצָּ ְבֵני ִיׂשְ
ים   יא  רִׁ בָּ י ֵאין־קְּ ִ֤ לִׁ בְּ מִׁ ֶשה  הֲֽ רו֮ ֶאל־מ  ַוי אמְּ

ִ֑ר ַמה־ בָּ דְּ ות ַבמִׁ מָ֣ נו לָּ תָּ  ַקחְּ ם לְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ  בְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ נו מִׁ יאָּ  הֹוצִׁ נו לְּ ָ֣יתָּ לָֹּ֔ ׂשִׁ  ז את  עָּ

הלְ ְמרּו אָּ ֵהם  ְגַללְוִכי  :ֹמׁשֶ ִרים בִּ  ַמְחסֹור ּבִ ְקבָּ
ִמְצַרִים לָּ  ראֹותָּ  ַקְחּתָּ ּבְ ְדּבָּ ּמִ מּות ּבַ זֶּה ַמה  !?נּו לָּ

נּו ְלהֹוִציא  יתָּ לָּ ׂשִ ְצַר אֹותָּ עָּ  !ִיםנּו ִמּמִ
נו ֵאֶלִ֤יך  יב  רְּ ַבֹ֨ ר ֲאֶשר֩ דִׁ בָּ  ָ֣ה ַהדָּ ֲהל א־ֶז

ָ֣ה  דָּ ַנַעבְּ נו וְּ ֶמ  ל מִׁ ר ֲחַדֵ֥ ם  ֵלאמ ֹ֔ יִׁ ַרֹ֨ צְּ מִׁ בְּ
ד ֶאת־ ֶאת־ נו  ֲעב ָ֣ ֹוב לָֹּ֨ י טֵ֥ ָ֣ ם כִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ  מִׁ

ר׃ ָֽ בָּ דְּ נו ַבמִׁ ֵת  מ  ם מִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ  מִׁ

ר  ֵריהֲ  בָּ ְרנּו שֶׁ ֶזה ַהּדָּ ּבַ  ,ִמְצַרִיםֵאֶליךָּ בְּ ּדִ
ַמְרנוּ  נוּ וֹ ֲעזֹוב א :אָּ י  ,ִמְצַרִים ֲעבּור ְוַנֲעבֹוד תָּ ּכִ
ִדיף נּו  עָּ מּותִמְצַרִים  ֲעבּורד וֹ ֲעבלַ לָּ ר לָּ  ֵמֲאׁשֶ

ר ְדּבָּ ּמִ  !ּבַ
ירָּ   יג  ם֮ ַאל־תִׁ עָּ ֶשָ֣ה ֶאל־הָּ אֶמר מ  או  ַוי ֹ֨

ה  הוָֹּ֔ ָ֣ת יְּ שוַע או  ֶאת־יְּ ו ורְּ ב  ַיצְּ תְּ ָֽ הִׁ
יֶתִ֤ם  אִׁ ר רְּ י ֲאֶשֹ֨ ֶכ ם ַהיִֹ֑ום כִׁ  ה לָּ ֲאֶשר־ַיֲעֶׂשֵ֥
ם  ֵ֥ תָּ א  רְּ פו לִׁ ִ֛ סִׁ א ת  ֹום ל ֵ֥ ם  ַהיֹ֔ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶאת־מִׁ

ם׃ ָֽ ֹוד ַעד־עֹולָּ  ע 

ה  ַמרֹמׁשֶ םלָּ  אָּ ְפֲחדוּ ַאל  :עָּ ּוְראּו ֶאת  ִעְמדוּ  !ּתִ
ה ׁשּועָּ יל 'השֶׁ  ַהיְּ י , ֶכם ַהיֹּוםֶאְת  ַיּצִ  ַמהּכִ
ְרִאיֶתם ֶ םלֹא  –ֶאת ִמְצַרִים ַהיֹּום  ׁשּ ְראּו אֹותָּ  ּתִ

םלְ  ׁשּוב עֹוד  !עֹולָּ

ון׃ פ יד  שָֽ ם ַתֲחרִׁ ַאֶת  ֶכִ֑ם וְּ ֵחָ֣ם לָּ לָּ הוָּ ה יִׁ ֵחם  'ה יְּ ם , ֶכםֲעבּוְר ִיּלָּ קוּ ְוַאּתֶ ּתְ ׁשְ  .ּתִ
ת    ש   ר  י  ם פ   ת ה  יע  קִׁ  ב ְּ

ַע ק  טו שלישי צְּ ה ַמה־תִׁ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ִ֑י ַוי ִ֤אֶמר יְּ ֵאלָּ
עו׃ ָֽ סָּ יִׁ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ר ֶאל־בְּ  ַדֵבֵ֥

ַמר  'ה הלְ אָּ ה צֹוֵעקַמה  :ֹמׁשֶ בֵּ  ,יֵאלַ  ַאּתָּ ר ּדַ
ֵאל ְוִיסְ  רָּ ֵני ִיׂשְ  !עוּ ֶאל ּבְ

ךִ֛  טז  ֵט ה ֶאת־יָּדְּ ך  ונְּ ת־ַמטְּ ֵרָ֣ם ֶאָֽ ה הָּ ַאתִָּ֞ וְּ
ֵאִ֛ל  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ או בְּ יָּב   ִ֑הו וְּ ֵע קָּ ַעל־ַהיָּ ם ובְּ

ה׃ ָֽ שָּ ֹוְך ַהיָּ ם ַבַיבָּ תֵ֥  בְּ

ה ֵנף, ְוַאּתָּ לְּ  לקֵּ מַ הַ ֶאת  הָּ ֵנףוְ ךָּ ׁשֶ ֶאת יְָּדךָּ  הָּ
ֵאלוּ  ,אֹותוֹ  ּוְבַקעַהיָּּם  ֶאל רָּ תֹוְך לְ  אוּ וֹ יָּב ְבֵני ִיׂשְ

ה ׁשָּ יַּּבָּ  .ַהיָּּם ּבַ
או  יז  יָּב   ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ַחֵזק  ֶאת־ֵלָ֣ב מִׁ ִ֤י מְּ נִׁ נְּ י הִׁ ַוֲאנִׁ 

ה   ע  ַפרְּ ה בְּ ִ֤ דָּ בְּ כָּ אִׁ כׇּ ַאֲחֵריֶהִ֑ם וְּ ֹו ובְּ ל־ֵחילֹ֔
יו׃ ָֽ שָּ רָּ פָּ ֹו ובְּ ב  כְּ רִׁ  בְּ

יחַ ִני ה אֲ ַוֲאִני ִהנֵּ  ֵהם ים וְ ְצִר ּמִ הַ ֶאת ֵלב  ַמְקׁשִ
ד בְּ  ,אּו ַאֲחֵריֶהםוֹ יָּב ּבֵ ֶאֱהרֹוגְוֶאְתּכַ ְך ׁשֶ ֶאת  כָּ
אוֹ ל ּכָּ ֶאת ְרעֹה וְ פַּ  יוִעם  ְצבָּ ׁשָּ רָּ  .ִרְכּבֹו ּופָּ

י  יח  ָ֣ דִׁ בְּ כָּ הִׁ ִ֑ה בְּ הוָּ ָ֣י יְּ י־ֲאנִׁ ם כִׁ יִׁ ַר  צְּ ו מִׁ עֵ֥ יָּדְּ ִתי, 'ֲאִני השֶׁ ֵיְדעּו  ִמְצַרִיםוּ וְּ ִנְקמָּ ד ּבְ ּבֵ ֶאְתּכַ ׁשֶ  ּכְ
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יו׃ ָֽ שָּ רָּ פָּ ֹו ובְּ ב  כְּ רִׁ ה בְּ ע ֹ֔ ַפרְּ ִרְכּבֹו  בְּ ַפְרעֹה ּבְ יוּבְ ׁשָּ רָּ  .ּוְבפָּ
ֵני   יט  פְּ ֵלְך  לִׁ ים ַהה  ֱאֹלהִׁ  ַאְָ֣ך הָּ ע ַמלְּ ַסִ֞ ַויִׁ

ע  ַסִ֞ ל ַוֵי ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהִ֑ם ַויִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣ה יִׁ ַמֲחֵנ
ַֽ ם ַוָֽ ֵניֶהֹ֔ פְּ ן  מִׁ נָּ עָּ וד ֶהָֽ ם׃ַעמִ֤ ד ֵמַאֲחֵריֶהָֽ  ַיֲעמ  

ִליחַ  ֱאלִֹהים  ׁשְ ֵאל וֹ השֶׁ הָּ רָּ ֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ
ַסע  ַעּמּוד  – םאֹותָּ  רוֹ משְׁ לִ ֵריֶהם וֹ חְך ֵמאֲ לַ הָּ וְ נָּ
ן  נָּ ְפֵניֶהםֶהעָּ ַסע ִמּלִ ַמד נָּ  .ֵמַאֲחֵריֶהם ְועָּ

ָ֣ה  כ  ם וֵבין  ַמֲחֵנ יִׁ ַר  צְּ ָ֣ה מִׁ א ֵבָ֣ין ׀ ַמֲחֵנ ב ִ֞ ַויָּ
ֶשְך ַויָּ ֶאר ֶאת־ ַהח ֹ֔ ן  וְּ נָּ עָּ י ֶהָֽ ִ֤ הִׁ ל ַויְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ִ֛ה ֶאל־ֶז ה ב ֶז ַרֵ֥ ל א־קָּ ה וְּ לָּ ִ֑יְּ ל־ ַהלָּ  כׇּ
ה׃ לָּ יְּ ָֽ  ַהלָּ

א ֵאל הּוא ּבָּ רָּ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ , ּבֵ
ן  נָּ יךְ הֶ ֶהעָּ ֵאשׁ שֶׁ  –ְלִמְצַרִים  ְחׁשִ ֵהִאיר ַעּמּוד הָּ  ׁשֶ

הֶאת ַהלַּ  ֶהם ְילָּ ֵר ְולֹא , לֹא יִָּאיר לָּ ב ִהְתקָּ
ל ַהלַּ  ַמֲחֶנהלְ ֶזה  ַמֲחֶנה הֶזה ּכָּ  .ְילָּ

ֶשָ֣ה  כא  ט מ  ָ֣ה ַוֵיֹ֨ הוָּ ם  ַויָֹ֣וֶלְך יְּ ֶאת־יָּדֹו֮ ַעל־ַהיָּ
יֶָּּ֠  ל־׀ ֶאת־ַהֶּ֠ ים ַעזָּה  כׇּ ִ֤ דִׁ וַח קָּ רֹ֨  ם בְּ

ו  ע  קְּ בָּ ִ֑ה ַויִׁ בָּ רָּ ֵֶׂ֥שם ֶאת־ַהיָּ ם ֶלחָּ ה ַויָּ לָּ יְּ ַהַלֹ֔
ם׃ יִׁ ָֽ  ַהמָּ

ה   ֶהֱעִביר ַעל 'הוַ  ,ַהיָּּם לעַ ֶאת יָּדֹו  ֵהִניףֹמׁשֶ
ִחיתרּוַח ַהיָּּם  ה ִמְזרָּ ַפךְ  ֲחזָּקָּ ה ְוהָּ ְילָּ ל ַהּלַ ֶאת  ּכָּ
הַהיָּּם  ׁשָּ ִיםהַ וְ  ,ְלַיּבָּ  .ְקעוּ בְ נִ  ּמַ

ִ֑ה  כב  שָּ ֹוְך ַהיָּ ם ַבַיבָּ תֵ֥ ֵאִ֛ל בְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ או בְּ ב   ַויָּ
ם׃ ָֽ מ אלָּ שְּ ינָּ ם ומִׁ ימִׁ ָֽ ה מִׁ ֶהם  חֹומָֹּ֔ ם לָּ ַהַמִ֤יִׁ  וְּ

ֵאל בְּ  רָּ ְלכוּ ֵני ִיׂשְ הבְּ  הָּ ׁשָּ יַּּבָּ ִים , תֹוְך ַהיָּּם ּבַ ְוַהּמַ
מוֹ  ֶהם ּכְ יּו לָּ ה ִמיְּ וֹ ח הָּ םמָּ ֹמאלָּ ְ ם ּוִמׂשּ  .ִמינָּ

ֵ֚ל  כג  ם כ  או ַאֲחֵריֶהֹ֔ ב ָ֣ ם  ַויָּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ו מִׁ פִ֤ דְּ רְּ ַויִׁ
וס ה סָ֣ ע ֹ֔ ֹו ַפרְּ ב  כְּ ִ֑יו רִׁ שָּ רָּ ֹוְך ופָּ ָֽם׃ ֶאל־ת   ַהיָּ

אוּ ְדפּו רָּ ִמְצַרִים  ל – ַאֲחֵריֶהם ּובָּ ְרעֹה  יסּוסֵ  ּכָּ ּפַ
יו  בֹותָּ יוַמְרּכְ ׁשָּ רָּ  .ֶאל ּתֹוְך ַהיָּּם ,ּופָּ

ה   כד  הוָּ ף יְּ ֵקִ֤ ֶקר ַוַישְּ ֶרת ַהב ֹ֔ מ ָ֣ ַאשְּ י  בְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ִַּ֑֧ן  נָּ עָּ ש וְּ וד ֵא  ַעמֵ֥ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ָ֣ה מִׁ ֶאל־ַמֲחֵנ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ת ַמֲחֵנֵ֥ה מִׁ ם ֵא  הָּ  ַויִָּּ֕

ה  'ה, ּבֹוֶקר ִלְפנֹות נָּ ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּפָּ
ן  נָּ ַעּמּוד ֵאׁש ְועָּ ה ְמהוּ ּבְ ׂשָּ הְועָּ ַמֲחֵנה בְּ  מָּ

 .ִמְצַרִים
ַנֲהֵג הו  כה  ַֽיְּ יו ַוָֽ תָֹּ֔ ב  כְּ ַפָ֣ן ַמרְּ ַסר ֵאֵ֚ת א  ַויָּ 

ָ֣י  ֵנ פְּ ה  מִׁ וסָּ נֹ֨ ם אָּ יִׁ ַר  צְּ ִ֑ת ַוי ָ֣אֶמר מִׁ ֵבד  כְּ בִׁ
ם׃  יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ם בְּ ֶה  ם לָּ ֵ֥ חָּ לְּ ה נִׁ הוָֹּ֔ י יְּ ָ֣ ל כִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

 פ

ֵלי ֶאתר יסִ הֵ הּוא  ְלּגְ ב ּגַ יו וֹ ַמְרּכְ  אֹותוֹ  ֹוִבילְוהתָּ
ְכֵבד ְמ ִמְצַרִים , תוּ ּבִ ֵאל בְּ ִמ  ְבַרחנִ  :וּ ראָּ רָּ ֵני ִיׂשְ
י ה ם  'ּכִ םִנְלחָּ  .ִמְצַרִיםבְּ  ֲעבּורָּ

ת    ש   ר  יִׁם פ   ר  צְּ ת מִׁ יע  בִׁ  טְּ
ך   כו רביעי ה ֶאת־יָּדְּ ֵטֵ֥ ה נְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ

ם ַעל־ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ם  ַעל־מִׁ יִׁ ִ֤בו ַהַמֹ֨ יָּש  ִ֑ם וְּ  ַעל־ַהיָּ
יו׃ ָֽ שָּ רָּ ַעל־פָּ ֹו וְּ ב  כְּ  רִׁ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵנף :ֹמׁשֶ ִים  ,ַהיָּּם לעַ ֶאת יְָּדךָּ  הָּ ְוַהּמַ
יוַיְחְזרּו  ׁשָּ רָּ  .ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ּפָּ

ב  כז  שׇּ ם ַויָֹּ֨ ֹו ַעל־ַהיָּ  ה ֶאת־יָּדַּ֜ ֶשֹ֨ ם ַוֵיט֩ מ  ַהיַָּּ֜
ים  ָ֣ ם נָּסִׁ יִׁ ַר  צְּ ֹו ומִׁ נֹ֔ ֵאָ֣יתָּ ֶקר  לְּ נֵֹ֥ות ב ֹ֨ פְּ לִׁ
ֹוְך  תֵ֥ ם בְּ יִׁ ַר  צְּ ִ֛ה ֶאת־מִׁ הוָּ ַנֵע ר יְּ ֹו ַויְּ אתִ֑ רָּ קְּ לִׁ

ָֽם׃  ַהיָּ

ה  ַזרַהיָּּם וְ  ַהיָּּםֵעֶבר  ֶאלֶאת יָּדֹו  ֵהִניףֹמׁשֶ  חָּ
בּועַ  ּבֹוֶקרִלְפנֹות  בֹו ַהּקָּ  ּבֹוְרִחיםּוִמְצַרִים  ,ְלַמּצָּ

אתוֹ  תֹוְך ַהיָּּםִנֵער  'הוַ , ִלְקרָּ  .ֶאת ִמְצַרִים ּבְ

ֶאת־ כח  ֶכב  וְּ ֶרֹ֨ ו ֶאת־הָּ ַכסִ֤ ם ַויְּ יִׁ ָ֣בו ַהַמ  ש   ַויָּ
ים  ֵ֥ אִׁ ה ַהבָּ ע ֹ֔ ל  ֵחָ֣יל ַפרְּ כ  ים לְּ שִֹׁ֔ ָ֣רָּ ַהפָּ

ם ִ֑ם ַאֲחֵריֶה  ר ַביָּ ַאֵ֥ שְּ ם ל א־נִׁ ֶה  ד׃ בָּ ָֽ  ַעד־ֶאחָּ

ִים  ְזרַהּמַ ים ּו ְוכִ חָּ ׁשִ רָּ ֶרֶכב ְוֶאת ַהּפָּ  –ּסּו ֶאת הָּ
ל א ּכָּ ְרעֹה  ְצבָּ אוּ שֶׁ ּפַ יָּּם  ּבָּ לֹא  –ַאֲחֵריֶהם ּבַ

ַאר  ד ַאף ֵמֶהםִנׁשְ  .ֶאחָּ
ִ֑ם  כט  ֹוְך ַהיָּ תָ֣ ה בְּ שָּ  ו ַבַיבָּ כֵ֥ לְּ ֵאִ֛ל הָּ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ ֵאל ובְּ רָּ ְלכוּ ּוְבֵני ִיׂשְ תֹוְך ַהיָּּםבַּ  הָּ ה ּבְ ׁשָּ ִים  ,יַּּבָּ ְוַהּמַ
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ם׃ ָֽ מ אלָּ שְּ ינָּ ם ומִׁ ימִׁ ָֽ ה מִׁ מָֹּ֔ ֶהם  ח  ם לָּ ַהַמִ֤יִׁ יּו  וְּ ֶהםהָּ מוֹ  לָּ ה ִמיְּ וֹ ח ּכְ םמָּ ֹמאלָּ ְ ם ּוִמׂשּ  .ִמינָּ
ל  ל  ֵא  רָּ ׂשְּ וא ֶאת־יִׁ ה ַביֵֹ֥ום ַההִ֛ הוַָּּ֜ ֹוַשע יְּ ַויֹ֨

ם  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֵאל  ֶאת־מִׁ רָּ ׂשְּ א יִׁ ִַּ֤֧רְּ ם ַוַי יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ָ֣ד מִׁ ַי מִׁ
ת  ַפֵ֥ ת ַעל־ׂשְּ ָֽם׃ֵמ   ַהיָּ

יעַ  'ה ֵאל ִמיַּד  הֹוׁשִ רָּ יֹּום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ּבַ
ֵאל  ,ִמְצַרִים רָּ אוּ ִיׂשְ ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל  רָּ

ַפת ַהיָּּם  .ׂשְ
ר  לא  ה ֲאֶשֹ֨ לָּ  ד  ָ֣ד ַהגְּ ל ֶאת־ַהיָּ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ א יִׁ רְּ ַוַיֹ֨

עָּ ם ֶאת־ ו הָּ אֵ֥ ירְּ ָֽ ם ַויִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ה  בְּ הוָּ ִ֤ה יְּ ׂשָּ  עָּ
ַֽ ִ֑ה ַוָֽ הוָּ ֹו׃ יְּ דָֽ ה ַעבְּ ֶש  מ  ה ובְּ יהוָֹּ֔ ינו  ַבָֽ  פַיֲאמִֹׁ֨

ֵאל  רָּ אוּ ִיׂשְ ה ּבוֹ שֶׁ  לוֹ דּכַֹח ַהּגָּ ֶאת הַ  רָּ  'ה ִהּכָּ
ִמְצַרִים ם וְ , ּבְ עָּ האֱ הֶ וְ , 'ֶאת ה ִריצוּ עֱ הֶ הָּ  'ִמינּו ּבַ

ה ַעְבּדוֹ   .ּוְבֹמׁשֶ
ת    ש   ר  י  ם פ   ת ה  יר   ש ִׁ

י  א טו ֵנֹ֨ ֶשה֩ ובְּ יר־מ  ָֽ ָ֣ז יָּשִׁ ל ֶאת־אָּ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ר  ו ֵלאמ ִ֑ ר  ה ַוי אמְּ יהוָֹּ֔ ה ַהז את  ַלָֽ ִ֤ ירָּ ַהשִׁ
ֹו  ב  כְּ ר  וס וְּ ה סֵ֥ ה גָּאָֹּ֔ א ָ֣ י־גָּ ָֽ ה  כִׁ יהוָּ ה ַלָֽ ירָּ ִ֤ שִׁ אָּ

ָֽם׃ ה ַביָּ ֵ֥ מָּ  רָּ

ֵאל  רָּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ ז ֹמׁשֶ רוּ אָּ ה ַהזֹּאת  ׁשָּ ירָּ ִ ֶאת ַהׁשּ
ךְ ְמרּו אָּ וְ , 'ַלה יר ַלה :ּכָּ ׁשִ י  'אָּ ה ֶאת ּכִ הּוא ֶהְראָּ
דֻ  תֹו ּגְ ִליךְ  –ּלָּ יָּּם  הּוא ִהׁשְ  .ְכבוֹ וֹ סּוס ְורּבַ

י   ב  ִ֤ה ֵאלִׁ ִ֑ה ֶז ישועָּ י לִׁ י־לִׁ  הִׁ ַֽיְּ ּה ַוָֽ ת  יָֹּ֔ רָּ מְּ זִׁ ִ֤י וְּ זִׁ עׇּ
הו׃ נְּ ֶמָֽ מְּ י ַוֲאר  בִׁ  י אָּ הו ֱאֹלֵהֵ֥ ֵוֹ֔ ַאנְּ  וְּ

י הּוא' ה ּלִ ה ׁשֶ ְמרָּ י ְוַהזִּ ּלִ עֹוז ׁשֶ יעַ  הָּ  ְוהּוא הֹוׁשִ
ראֲ וַ ֶזה ֵאִלי , יאֹוִת  ְבחוֹ  ֶאת ַסּפֵ ֱאלֵֹהי  הּוא, ׁשִ
ִבי   .וֹ ם אֹותמֵ וֹ ַוֲאראָּ

ֹו׃ ג  מָֽ הוָּ ה שְּ ִ֑ה יְּ מָּ חָּ לְּ יש מִׁ ָ֣ הוָּ ה אִׁ מוֹ  'ה – ְמֶחהוּ לֹוֵחם מ 'ה יְּ  .ׁשְ
ר  ד  ַחֵ֥ בְּ ִ֑ם ומִׁ ָ֣ה ַביָּ ֹו יָּרָּ ֵחיל  ה וְּ ע ִ֛ ת ַפרְּ ב ֵ֥ כְּ ַמרְּ

וף׃ ַים־סָֽ ו בְּ עֵ֥ בְּ יו ט  שָּ  לִׁ  שָּ
ִליךְ הּוא  יָּּם  ִהׁשְ במַ ֶאת ּבַ ְרעֹה וֹ ְרּכְ ֶאת וְ ת ּפַ
אוֹ  בִּ  ַהּטֹוִבים, ְצבָּ יוׁשֶ דָּ עּו בְּ טְ הֻ  ְמַפּקְ  .ַים סּוףּבְ

מֹו־  ה  ת כְּ צֹוֹל  מְּ ו בִׁ דֵ֥ ִ֑מו יָּרְּ י  ַכסְּ ת יְּ מ   ה  תְּ
ֶבן׃ ָֽ  אָּ

ההַ  םת וֹ מוֹ ּתְ ּסּו אֹותָּ ְקעוּ  ,ּכִ מֹו  ֵהם ׁשָּ  ֶאֶבןּכְ
י ַהיָּּםבְּ   .ַמֲעַמּקֵ

הוָּ ה  ו  ךֵ֥ יְּ ינְּ ָֽ מִׁ ַח יְּ י ַבכ ִ֑ רִׁ  דָּ ה ֶנאְּ הוָֹּ֔ ךָ֣ יְּ ינְּ ָֽ מִׁ יְּ
ַעֵ֥ץ אֹוֵיָֽב׃ רְּ  תִׁ

ה 'ְיִמיְנךָּ ה ירָּ ּכֹחַ  ַאּדִ ּבֹור 'ְיִמיְנךָּ ה, ּבַ ׁשְ  .אֹוֵיב ּתִ

ךֹ֔  ז  נְּ ַשַלח  ֲחר ָ֣ ֶמִ֑יך תְּ ס קָּ ך  ַתֲהר ָ֣ אֹונְּ ב גְּ ר ֵ֥ ובְּ
ש׃ ֵל מֹו ַכַקָֽ  י אכְּ

ֲהר רֹוְממּוְתךָּ ב וֹ ּוְבר ךָּ ס וֹ ּתַ ִמים ַעל ַעּמְ  ,ֶאת ַהּקָּ
ַעְסךָּ  ֶאתַלח שְׁ ּתִ  יֹּ ּכַ ֵאׁש מֹו כְּ  םאֹותָּ  לאכַ ׁשֶ
ֹוֶרֶפת שֶׁ   .ַקשׁ ׂשּ

מֹו־ֵנ ד  ח  ו כְּ בֵ֥ צְּ ם נִׁ יִׁ מו ַמֹ֔ ֶָ֣ערְּ יך  ֶנ וַח ַאֶפֹ֨ רִ֤ ובְּ
ָֽם׃ ֶלב־יָּ ת בְּ מ   ה  ו תְּ אֵ֥ פְּ ִ֑ים קָּ לִׁ זְּ  נ 

רּוחַ  ְבּתָּ  ּוֵמהָּ ׁשַ ּנָּ ל ַמִים ַנֲעׂשוּ  ׁשֶ , ֲעֵרמֹות ׁשֶ
ְמדוּ  ֹוְזִליםנּ הַ וְ  מֹו  עָּ הוֹ חּכְ פוּ  הֹומֹותּתְ הַ , מָּ  צָּ

לֵ  ם םיָּּ הַ ב ּבְ  .ִלְבלֹוַע אֹותָּ
ִ֑ל  ט  לָּ יג ֲאַחֵלָ֣ק שָּ ף ַאשִׁ  ד ֵ֥ ִ֛ב ֶארְּ ר אֹוֵי ַמֵ֥ אָּ

מֹו  יֵש  י תֹורִׁ בִֹׁ֔ יק ַחרְּ ָ֣ רִׁ י אָּ שִֹׁ֔ ֵאָ֣מֹו ַנפְּ לָּ מְּ תִׁ
י׃ ָֽ  יָּדִׁ

אֹוֵיב  ַמרהָּ יג  ,ףוֹ ֶאְרדּ : אָּ ִ םוֹ אַאׂשּ ק  ,תָּ ֲאַחּלֵ
ל לָּ י ,ׁשָּ לא לֵּ מַ ְת ּתִ  ַנְפׁשִ לָּ ָּ לֹוף ,ֵמַהׁשּ ֶאת  ֶאׁשְ
י ם  ֶאְכּבֹושׁ  ,ַחְרּבִ כֹוִחיאֹותָּ  .ּבְ

לְּ   י  ָֽ ִ֑ם צָּ ָ֣מֹו יָּ סָּ רוֲחך  כִׁ תָּ בְּ פְּ ַשֵ֥ ֶרת נָּ עֹוֶפֹ֔ לו  ַכָֽ
ים׃ ָֽ ירִׁ ם ַאדִׁ יִׁ ַמ   בְּ

ְפּתָּ  ׁשַ ֶהםנָּ לְּ  רּוחּבָּ  ּבָּ ה  יָּּםהַ וְ ךָּ ׁשֶ ּסָּ םוֹ אּכִ , תָּ
מֹו  ְללּו ּכְ יִריםצָּ ַמִים ַאּדִ  .עֹוֶפֶרת ּבְ

ָ֣ר  יא  דָּ ה ֶנאְּ כָּ מ   י כָּ ֵ֥ ה מִׁ הוָֹּ֔ ם  יְּ ֵאלִׁ ָֽ ה בָּ כָּ מ ִ֤ י־כָּ ָֽ מִׁ
ֶלא׃ ֵׂשה ֶפָֽ ת ע ֵ֥ ל  הִׁ א תְּ ֵ֥ ֶדש נֹורָּ  ַבק ִ֑

י עֹוד  ֵאין! 'ה ין הָּ מֹוךָּ ּכָּ ֵאל ֲאִמּתִ  ֵאין ,ֵאִליםּבֵ
מעֹוד  תוֹ  ךָּ וֹ ּכָּ ָּ ֻדׁשּ ּקְ ירָּ  ׁשֶ ּמְ  ,הַאּדִ ֶאת  ִליםלְּ הַ ׁשֶ
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יו ה וֹ ע ,נֹוְראֹותָּ אֹותׂשֵ  !ִנְפלָּ
ֶרץ׃ יב  ָֽ ֵע מֹו אָּ לָּ בְּ ךֹ֔ תִׁ ינְּ ָ֣ מִׁ יתָּ  יְּ ה –ְיִמיְנךָּ  ּתָּ ֶאת ַידַנפְ הֵ  נָּטִֹׁ֨ ְלעָּ םוֹ א ּבָּ ֶרץ תָּ אָּ  .הָּ
תָּ  יג  לְּ תָּ ֵנַהֵ֥ ִ֑לְּ אָּ ך  ַעם־זָ֣ו גָּ דְּ ַחסְּ יתָּ בְּ ֵ֥ נָּחִׁ

ֵוֵ֥ה  ך  ֶאל־נְּ זְּ עׇּ ך׃קׇּ בְּ ֶשָֽ  דְּ
ךָּ בְּ  ִהְדַרְכּתָּ  אַ שֶׁ ם עָּ ֶאת הָּ ַחְסּדְ  הֹוַבְלּתָּ , ְלּתָּ ּגָּ

ךָּ וֹ עּבָּ  םאֹותָּ  ּלְ יתֶאל  ז ׁשֶ ךָּ  ּבֵ ׁשְ  .ִמְקּדָּ
י יד  ֵב  שְּ ז י  ַחֹ֔ יל אָּ ָ֣ זִ֑ון חִׁ גָּ רְּ ים יִׁ ו ַעמִׁ  עֵ֥ מְּ  שָּ

ֶשת׃ ָֽ לָּ  פְּ
ים  ְמעּו ַעּמִ ֲעדוּ ׁשָּ ַחד, ְורָּ ַחז  ּפַ ֵבי וֹ י ֶאתאָּ ֶאֶרץ ׁשְ

ים ּתִ ִלׁשְ  .ּפְ
ב  טו  ֹום ֵאיֵלָ֣י מֹואָֹּ֔ ֲהלו  ַאלוֵפָ֣י ֱאדֹ֔ בְּ ִ֤ז נִׁ אָּ

ַָֽען׃ נָּ י כְּ ֵבֵ֥ שְּ ל י  גו כ   ִַ֑עד נָּמ ִּ֕  י אֲחֵז מֹו רָּ
ז ִנְבֲהלּו  יֵטיאָּ ּלִ ַעד זוֹ חאֱ יֶ  ,ֱאדֹום ׁשַ ּבֹוֵריֶאת  רָּ  ּגִ

ב ל ,מֹואָּ ם ׁשֶ ַמס ִלּבָּ ֵבי וֹ ל יּכָּ  נָּ ַנַעןׁשְ  .ּכְ
ל  טז  ד ֵ֥ גְּ ַחד בִׁ ַפֹ֔ ה  וָּ תָּ ל ֲעֵליֶהִ֤ם ֵאימָֹּ֨ פ ֹ֨ תִׁ

ך   ר ַעמְּ ִֶ֑בן ַעד־ ַיֲעב ִ֤ אָּ ו כָּ מָ֣ דְּ רֹוֲעך  יִׁ זְּ
׃ יתָּ ָֽ נִׁ ר ַעם־זֵ֥ו קָּ ד־ַיֲעב   ה ַעָֽ הוָֹּ֔  יְּ

פּ  הל ֲעֵליֶהם וֹ ּתִ ַפַחד ֵאימָּ ח ,וָּ לְּ  ּכֹחהַ  ֶזקוֹ ּבְ  ךָּ ׁשֶ
קוּ ֵהם  ּתְ ךָּ שֶׁ ַעד , ֶאֶבןמֹו כְּ  ִיׁשְ , 'ה, רוֹ ַיֲעבַעּמְ
יְָּּך ְלךָּ שֶׁ ם עָּ הָּ ר וֹ ֲעביַּ שֶׁ ַעד  ַ  .ׁשּ

ֹון  יז  כ  ךֹ֔ מָּ תְּ ָֽ ַהָ֣ר ַנֲחלָּ מֹו  בְּ ֵעֹ֨ טָּ תִׁ מֹו וְּ ֵא  בִׁ תְּ
נָּ י  ש ֲאד  ִּ֕ דָּ קְּ ִ֑ה מִׁ הוָּ תָּ יְּ ַע לְּ ךִ֛ פָּ תְּ בְּ שִׁ ו ֹונְּ  כלְּ נֵ֥

יך׃ ֶדָֽ  יָּ

ע אֹותָּ  םאֹותָּ  איבִ ּתָּ  ְתךָּ  םְוִתּטַ ַהר ַנֲחלָּ  – ּבְ
קֹום בַּ  ֵהַכְנּתָּ ּמָּ ּכֹון ּבוֹ  ךָּ ַעְצְמ לְ ׁשֶ , 'ה ,ִלׁשְ
ׁש ּמִ בַּ   .'ה, ֵהִכינוּ  ֶדיךָּ יָּּ שֶׁ ְקדָּ

ד׃ יח  ֶעָֽ ֵ֥ם וָּ לָּ ע  ְך לְּ ֹל  מְּ ֵ֥ה ׀ יִׁ הוָּ ֶעדוֹ ְך ְלעוֹ ִיְמל 'ה יְּ ם וָּ  .לָּ
ה  יט  ע ַּ֜ וס ַפרְּ א֩ סֹ֨ י בָּ ָ֣ יו  כִׁ שָּ רָּ פָּ ֹו ובְּ בִ֤ כְּ רִׁ בְּ

ִ֑ם  ם ֶאת־ֵמָ֣י ַהיָּ ִ֛ה ֲעֵלֶה  הוָּ ם ַויָּ ֶשב יְּ ַביָֹּ֔
ֵנ י ֵאִ֛ל ובְּ רָּ ׂשְּ ו יִׁ כֵ֥ לְּ שָּ ה הָּ ֹוְך ַבַיבָּ תֵ֥ ָֽם׃ בְּ  פ ַהיָּ

ל ּוססּ הַ שֶׁ כְּ  ְרעֹה  ׁשֶ יו ִעם  ִנְכַנסּפַ ׁשָּ רָּ ִרְכּבֹו ּופָּ
יָּּם ּוְבֵני , ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהיָּּם ֶהְחִזיר 'ה, ּבַ

ֵאל  רָּ ְברוּ ִיׂשְ תֹוְך ַהיָּּםבַּ  עָּ ה ּבְ ׁשָּ  .יַּּבָּ
ן ֶאת־ כ  ֹות ַאֲהר ִ֛ ה ֲאח  יאַָּּ֜ בִׁ ם ַהנְּ יָֹּ֨ רְּ ַקח֩ מִׁ  ַותִׁ

יהָּ  ים  ַאֲחֶרֹ֔ ל־ַהנָּשִׁ ָֽ ָּ כׇּ ִּ֑ה ַוֵתֶצִ֤אן דָּ יָּ ף בְּ ַהת  
ת׃ ֹלָֽ ח  מְּ ים ובִׁ פִׁ  ת   בְּ

ה ֲאחֹות ַאֲהרֹן  ִביאָּ ה ִמְריָּם ַהּנְ ְקחָּ ף וֹ ֶאת ַהּת לָּ
הּ  יָּדָּ ל, ּבְ ים  ְוכָּ ׁשִ ים  יְָּצאוּ ַהּנָּ ֻתּפִ ַאֲחֶריהָּ ּבְ

 .ִלילי חָּ ּוְבִרּקּוִדים ִלְצִלילֵ 
ה  כא  י־גָּא ָ֣ ָֽ ה  כִׁ יהוָּ ירו ַלָֽ ִ֤ ִ֑ם שִׁ יָּ רְּ ם מִׁ ֶה  ַען לָּ ַוַתֵ֥

ָֽם׃ ס ה ַביָּ ֵ֥ מָּ ֹו רָּ ב  כְּ ר  וס וְּ ה סֵ֥  גָּאָֹּ֔
ה ְנתָּ ֶהם עָּ ירּו ַלה :ִמְריָּם לָּ י  'ׁשִ ה ּכִ הּוא ֶהְראָּ
דֻ ֶאת  תֹו ּגְ ִליךְ הּוא  –ּלָּ יָּּם  ִהׁשְ  !ְכבוֹ וֹ סּוס ְורּבַ

ת    ש   ר  ה פ   ר   מ 
ו  כב  א  וף ַוֵיצְּ ַים־סֹ֔ ֵאל  מִׁ רָּ ׂשְּ ֶשִ֤ה ֶאת־יִׁ ע מ  ַוַיַסֹ֨

ים  ִ֛ ֶשת־יָּמִׁ ֹלָֽ ו שְּ כ  ור ַוֵילְּ ַבר־שִ֑ דְּ ֶאל־מִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ או מָּ צְּ ֵ֥ ל א־מָּ ר וְּ בָּ  דְּ  ַבמִׁ

ֵאל ִמיַּם סּוף וְ  רָּ יַע ֶאת ִיׂשְ ה ִהּסִ ְצאּו יָּ ֵהם ֹמׁשֶ
ר ׁשּורלְ  לְלכּו ֵהם הָּ  ,ִמְדּבַ הוֹ ׁשְ ר יִָּמ  ׁשָּ ְדּבָּ ּמִ ים ּבַ

ְצאּו מַ   .ִיםְולֹא מָּ
או כג  ב ָ֣ ה ַויָּ תָּ ֹ֔ רָּ א מָּ ל ָ֣ ו וְּ ל  ָֽכְּ ת יָּ ת ֵ֥ שְּ ם   לִׁ יִׁ  ַמֹ֨

י  ֵ֥ ה כִׁ ֹ֔ רָּ מָּ א־מִׁ ָֽ רָּ ים ֵהִ֑ם ַעל־ֵכֵ֥ן קָּ רִׁ   מָּ
ה׃ ָֽ רָּ ּה מָּ מָּ   שְּ

אוּ ֵהם  ּת לְ  ּבָּ ה ְולֹא יְָּכלּו ִלׁשְ רָּ ה וֹ מָּ רָּ ת ַמִים ִמּמָּ
י  ִריםֵהם ּכִ הִנְק ֵכן לָּ  ,מָּ רָּ ּה מָּ מָּ א ׁשְ  .רָּ

ה׃ כד  ֶתָֽ שְּ ר ַמה־נִׁ ה ֵלאמ   ֶשֵ֥ ִ֛ם ַעל־מ  עָּ נו הָּ ל  ם  ַויִׁ עָּ ה ַעל ְננוּ וֹ ְתלהִ הָּ ה :ְמרוּ אָּ וְ  ,ֹמׁשֶ ּתֶ ׁשְ  ?ַמה ּנִ
ץ  כה  ה  ֵעֹ֔ הוָּ הו יְּ ה ַויֹוֵרִ֤ הוָּ  ָ֣ק ֶאל־יְּ ַע צְּ ַויִׁ

ָ֣ם  ם שָּ ִ֑יִׁ ו ַהמָּ ק  תְּ מְּ ַֽיִׁ ם ַוָֽ יִׁ ֵלְך  ֶאל־ַהַמֹ֔ ַוַישְּ
הו׃ ָֽ סָּ ם נִׁ ֵ֥ שָּ ט וְּ פָּ  שְּ ק ומִׁ ֹו ח ֵ֥ ם לִ֛ ֵ֥  ׂשָּ

ה 'ה ,'ַעק ֶאל הצָּ הּוא  הּוא  ,ֵעץ לוֹ  ֶהְראָּ
לִ הִ  ִים לַ  וֹ ְך אֹותיׁשְ ִיםהַ וְ ּמַ קוּ הִ  ּמַ ם , ְתַמּתְ ' הׁשָּ

ַקק ם וֹ חלֹו  חָּ ט ְוׁשָּ ּפָּ םק ּוִמׁשְ עָּ ה ֶאת הָּ  .ִנּסָּ
ָ֣ה ַוי ֩  כו  הוָּ ֹול ׀ יְּ קָ֣ ע לְּ ַמַּ֜ שְּ ֹוַע תִׁ מֹ֨ ם־שָּ ַמראֶמר֩ אִׁ ַמע  :אָּ ׁשְ ה ֱאלֶֹהיךָּ וְ  'קֹול הבְּ ִאם ּתִ ַתֲעׂשֶ
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תָּ   ֲאַזנְּ ַהָֽ ה וְּ יו  ַתֲעֶׂשֹ֔ ֵעינָּ ִ֤ר בְּ שָּ ַהיָּ יך וְּ ֱאֹלֶה 
ו   צְּ מִׁ תָּ  לְּ ַמרְּ שָּ יו וְּ יו תָֹּ֔ ִ֑ קָּ ל־ח  כׇּ

ם   יִׁ ַרֹ֨ צְּ מִׁ י בְּ תִׁ ה ֲאֶשר־ַׂשִ֤מְּ ל־ַהַמֲחלִָּ֞ ָֽ כׇּ
ך׃ ס ֶאָֽ פְּ הוָּ ה ר  י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ יך כִׁ ֶלֹ֔ ָ֣ים עָּ ׂשִׁ  ל א־אָּ

יו וְ ֶאת  ֵעינָּ ר ּבְ ּלוֹ  ְצוֹותּמִ לַ ין ֲאזִ ַת ַהיָּּׁשָּ  ׁשֶ
מֹור ֶאת ל  ְוִתׁשְ ּלוֹ ּכָּ ים ׁשֶ ים , ַהֻחּקִ ׂשִ לֹא אָּ

ֶליךָּ  ֲחלֹותעָּ ל ַהּמַ ַ שֶׁ  ֶאת ּכָּ י בְּ ׂשּ י ְמּתִ ִמְצַרִים ּכִ
א אֹוְתךָּ שֶׁ  'ֲאִני ה ַרּפֵ  .ּמְ

ן    מ   ת ה  ש   ר   פ  
ֵ֥ת  כז חמישי ה ֵעינ  ֵרִ֛ ים ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ ם שְּ שָּ  ה וְּ מָּ או ֵאילִֹׁ֔ ב ָ֣ ַויָּ

ים  ִ֑ רִׁ מָּ ָ֣ים תְּ עִׁ בְּ שִׁ ם וְּ יִׁ ם ַמ  ַוַיֲחנו־שָּ 
ם׃ יִׁ ָֽ  ַעל־ַהמָּ

אּו  יּו וְ  יםֵאילִ לְ ֵהם ּבָּ ֵרה הָּ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ׁשָּ
ְבִעיםַמְע  ר יָּנֹות ַמִים ְוׁשִ מָּ ם , ֲעֵצי ּתָּ נּו ׁשָּ ֵהם חָּ
 .ִיםַהּמַ  ַידלְ 

ֵנָֽי־  א טז ת בְּ ל־ֲעַדִ֤ או כׇּ ב ַּ֜ ם ַויָּ ֵאילִֹׁ֔ עו  ֵמָֽ סְּ ַויִׁ
ין  ַבר־סִֹׁ֔ דְּ ֵאל  ֶאל־מִׁ רָּ ׂשְּ ם יִׁ ר ֵבין־ֵאילִׁ  ֲאֶשֵ֥

ֶדש  ר יֹום  ַלח ָ֣ ֵ֥ ׂשָּ ה עָּ שָֹּ֨ ִ֑י ַבֲחמִׁ ינָּ וֵבָ֣ין סִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ם ֵמֶאֵ֥ ֵצאתָּ  י לְּ ֹ֔  ַהֵשנִׁ

ְסעּו ֵמֵאיִלים וְ ֵהם  ֵאל ּבָּ נָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ִצּבּור ּבְ  אוּ כָּ
ין ֵאילִ  ּבֵ ר ִסין ׁשֶ יּ  ,ים ּוֵבין ִסינַ יְלִמְדּבַ  ֹוםּבַ

ההַ  ָּ ר  ֲחִמׁשּ ׂשָּ ִני בַּ עָּ ֵ םצֵּ ִמ חֹוֶדׁש ַהׁשּ ֵמֶאֶרץ  אתָּ
 .ִמְצַרִים

ֹונו  ב  לַּ֜ ֵאִ֛ל ( וילינו)ַויִׁ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ת בְּ ל־ֲעַד  כׇּ
ר׃ ָֽ בָּ דְּ ן ַבמִׁ ל־ַאֲהר   ַעָֽ ה וְּ ֶשֵ֥  ַעל־מ 

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ִצּבּור ּבְ ה ְוַעל  ִהְתלֹוְננוּ ּכָּ ַעל ֹמׁשֶ
ר ְדּבָּ ּמִ  .ַאֲהרֹן ּבַ

ו ג  רֹ֨ ם ַוי אמְּ ָ֣י ֲאֵלֶהַּ֜ ֵנ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ן יִׁ ֵתֹ֨ י־יִׁ ָֽ מוֵתִ֤נו  מִׁ
נו   ֵתֹ֨ בְּ שִׁ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ה  בְּ הוָּ ַיד־יְּ בְּ
ַבע  ִ֑ ׂש  ֵלֵ֥נו ֶל ֶחם לָּ כְּ אׇּ ר בְּ ׂשָֹּ֔ יר ַהבָּ ָ֣ ַעל־סִׁ
ה  ָ֣ר ַהֶזֹ֔ בָּ דְּ נו  ֶאל־ַהמִׁ תָֹּ֨ י־הֹוֵצאֶתִ֤ם א  ָֽ כִׁ

ב׃  ָֽ עָּ רָּ ל ַהֶז ה בָּ ֵ֥ הָּ ל־ַהקָּ ית ֶאת־כׇּ ִ֛ מִׁ הָּ  סלְּ

ְמרּו  ֶהםאָּ ֵאל לָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ִיינּו ֵמִתים :ּבְ הָּ  ַהְלַואי ׁשֶ
יֵדי  מּוְך ְלִסיר  'הּבִ ְבנּו סָּ יָּּׁשַ ׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכְ ּבְ
ר ׂשָּ שׂ , ַהּבָּ ַכְלנּו ֶלֶחם לָּ אָּ ׁשֶ ֲהֵרי הֹוֵצאֶתם , ַבעוֹ ּכְ

ל  הָּ ל ַהּקָּ ִמית ֶאת ּכָּ ר ַהזֶּה ְלהָּ ְדּבָּ נּו ַלּמִ אֹותָּ
בַהזֶּה  עָּ רָּ  !ּבָּ

יר  ד  ֵ֥ טִׁ י ַממְּ ֹ֨ נִׁ נְּ ה הִׁ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ִ֤ם  עָּ א הָּ יָּצָֹּ֨ ם וְּ ִ֑יִׁ מָּ ן־ַהשָּ ֶכִ֛ם ֶל ֶחם מִׁ לָּ
ַמ ַען ֲאַנֶסִ֛נו  ֹו לְּ יֹומֹ֔ ַבר־יָֹ֣ום בְּ טו  דְּ קְּ ָֽ לָּ וְּ

א׃ ם־ל ָֽ י אִׁ תִׁ  תֹורָּ  ֲהֵיֵלְֵ֥ך בְּ

ה 'ה ַמר ְלֹמׁשֶ ֶכם ֶלֶחם : אָּ ִהֵנה ֲאִני ַמְמִטיר לָּ
ָּ מֵ  ם ַמִיםַהׁשּ עָּ ל יֹום ְוֶיֶאְספוּ  ֵיְצאוּ  ְוהָּ כָּ  ְלאֹותוֹ  ּבְ
ה ,ֹוםיּ הַ  ֲאַנּסֶ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ֶדֶרְך  ֵיְלכוּ  ִאם אֹותָּ ּבְ

ֶהם ֶלֶחם ן לָּ ֶאּתֵ י ׁשֶ ִתי ְוִיְבְטחּו ּבִ  .אֹו לֹא, ּתֹורָּ
ינו ֵאָ֣ת ֲאֶשר־  ה  ֵהכִׁ  י וְּ שִֹׁ֔ יָּה  ַביָֹ֣ום ַהשִׁ הָּ וְּ

ָ֣ה יָּ הָּ יאו וְּ ִ֑ ו יֵֹ֥ום  יָּבִׁ ט  קְּ לְּ ר־יִׁ ה ַעֵ֥ל ֲאֶשָֽ ֶנֹ֔ שְּ מִׁ
ֹום׃  ׀ יָֽ

י  ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ֶחם ֶאת יִָּכינוּ ּבַ יִָּּביאוּ  ַהּלֶ י ְוִיְהֶיה , ׁשֶ ּפִ
ַנִים יֶֶּאְספ ׁשְ ֶ ה ׁשּ ל יֹוםִמּמַ כָּ  .ּו ּבְ

ֵנ י  ו  ל־בְּ ל־כׇּ ן ֶאָֽ ֲהר ֹ֔ ַאָֽ ֶשה  וְּ ַוי ִ֤אֶמר מ 
י ם כִׁ  ֶתִּ֕ יַדעְּ ֶרב וִׁ ֵאִ֑ל ֶעִּ֕ רָּ ׂשְּ יא  יִׁ ֵ֥ ִ֛ה הֹוצִׁ הוָּ יְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶכ ם ֵמֶאֵ֥  ֶאתְּ

ה ְוַאֲהרֹן  ְמרוּ ֹמׁשֶ ֵאל אָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ֶעֶרב הָּ : ְלכָּ
ֶכם ֵרר לָּ  ִמְצַרִיםהֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ' השֶׁ  ִיְתּבָּ
 .ְולֹא ֲאַנְחנוּ 

ֹו  ז  עֵ֥ מְּ שׇּ ה בְּ הוָֹּ֔ ֹוד יְּ בָ֣ יֶתם  ֶאת־כְּ אִׁ ֶקר ורְּ וב  
י  ֵ֥ ה כִׁ נו מָֹּ֔ ָ֣חְּ ַנ ִ֑ה וְּ הוָּ ֵתיֶכ ם ַעל־יְּ נ  ל  ֶאת־תְּ

ינו  ינו׃( תלונו)ַתלִׁ  ֵלָֽ  עָּ

ְראוּ  ּוַבּבֹוֶקר בֹוד ה ּתִ ַמע ֶאת  'ֶאת ּכְ ָּ ׁשּ ׁשֶ
ֻלּנֹוֵתיֶכם ַעל ה  ֲאַנְחנוּ  ִמי, ַוֲאַנְחנוּ , 'ּתְ

ְתלֹוְננוּ שֶׁ  ֵלינוּ  ּתִ  .עָּ
ֶרב  ח  ֶעַּ֜ ם בָּ ֶכֹ֨ ה֩ לָּ הוָּ ֵתָ֣ת יְּ ה בְּ ֶש  ַוי ָ֣אֶמר מ 

ַע  מ ִ֤ שְּ ַע בִׁ ב ֹ֔ ׂשְּ ֶקר  לִׁ ֶלִֶ֤חם ַבב ֹ֨ ל וְּ ָ֣ר ֶלֱאכ   ׂשָּ בָּ
ינִׁ ם  ם ַמלִׁ ם ֲאֶשר־ַאֶתֵ֥ ֵתיֶכֹ֔ ָ֣ נ  ל  ה  ֶאת־תְּ הוָּ יְּ
י  ֵ֥ ֵתיֶכ ם כִׁ נ  ל  ֵלֵ֥ינו תְּ ה ל א־עָּ נו מָֹּ֔ ָ֣חְּ ַנ ִ֑יו וְּ לָּ עָּ

ַמר  האָּ שֶׁ  ֶזה ִיְהֶיה :ֹמׁשֶ ֶכם ' הּכְ ן לָּ ֶעֶרב ִיּתֵ ּבָּ
ר ֶלֱאכֹול וּ  ׂשָּ בּ ַבּבֹוֶקר ּבָּ י ה, עַ וֹ ֶלֶחם ִלׂשְ ' ּכִ

ֻלּנֹוֵתיֶכם  ַמע ֶאת ּתְ םׁשָּ ַאּתֶ יו ִמְתלֹוְנִנים ׁשֶ לָּ , עָּ
ֵלינּו ּתְ  !ֲאַנְחנוּ  ִמי ַוֲאַנְחנוּ  א לֹא עָּ ֻלּנֹוֵתיֶכם ֶאּלָּ
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ָֽה׃ הוָּ  .'ַעל ה ַעל־יְּ
ֶשה   ט  ל־ ַוי ִ֤אֶמר מ  ל־כׇּ ר ֶאָֽ ן ֱאמ   ל־ַאֲהר ֹ֔ ֶאָֽ

י  ָ֣ ִ֑ה כִׁ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ו לִׁ ב  רְּ ל קִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֲעַדת  בְּ
ם׃ ֵתיֶכָֽ נ  ל  ת תְּ ע ֵא  ַמֹ֔  שָּ

ַמר ְלַאֲהרֹן ה אָּ ֵני  :ֹמׁשֶ ל ְקַהל ּבְ ֱאמֹור ְלכָּ
ֵאל רָּ ׁשּו ִלְפֵני : ִיׂשְ בֹוד ּגְ ל ּכְ ילּוי ׁשֶ י , 'הּגִ הּוא ּכִ
ַמע אֶ  ֻלּנֹוֵת ׁשָּ  .יֶכםת ּתְ

ֵנָֽי־  י  ל־ֲעַדָ֣ת בְּ ן  ֶאל־כׇּ ֲהר  ַדֵבִ֤ר ַאָֽ י כְּ הִׁ  ַויְּ
ֹוד  בָ֣ ֵנה  כְּ הִׁ ִ֑ר וְּ בָּ דְּ נ ו ֶאל־ַהמִׁ פְּ ל ַויִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

ַָֽֽן׃ פ נָּ ה ֶבעָּ אָּ  רְּ ה נִׁ הוָֹּ֔  יְּ

ֵאל ַאֲהרֹן ְכשֶׁ וּ  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ִצּבּור ּבְ ר ֶאל ּכָּ ּבֵ ֵהם ּדִ
ר ְדּבָּ נּו ֶאל ַהּמִ בֹוד הְוִהּנֵה , ּפָּ ן 'ּכְ נָּ עָּ ה ּבֶ  .ִנְראָּ

ר׃ יא ששי ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ר  יב  ֵאל  ַדֵבֹ֨ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת֮ בְּ לונ  י ֶאת־תְּ תִׁ עְּ ַמ  שָּ

ו  לָ֣ ם  ת אכְּ יִׁ ַבֹ֨ ַערְּ ר ֵבִ֤ין הָּ ם ֵלאמ   ֲאֵלֶהַּ֜
ֶקר  ר וַבב   ׂשָֹּ֔ י בָּ ִ֛ ם כִׁ ֶתִּ֕ יַדעְּ ִֶ֑חם וִׁ עו־לָּ בְּ ׂשְּ תִׁ

ם׃ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ ֵ֥י יְּ  ֲאנִׁ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ לּוּנֹות ּבְ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ר אֲ , ׁשָּ ּבֵ  ֵלֶהםּדַ
ֳהַרִים  :ֱאמֹורוֶ  ר ּוַבּבֹוֶקר ַאַחר ַהּצָּ ׂשָּ אְכלּו ּבָּ ּתֹ

עּו  ּבְ ׂשְ ֶחםּתִ ֲאִני ה ,ִמּלֶ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'ְוֵתְדעּו ׁשֶ

ַכ ס ֶאת־  יג  ו ַותְּ לָֹּ֔ ֶרב ַוַתַָ֣על ַהשְּ ֶעֹ֔ י בָּ ָ֣ הִׁ ַויְּ
ל  ַבָ֣ת ַהַטֹ֔ כְּ ה  שִׁ תָּ יְּ ָֽ ֶקר הָּ ִ֑ה וַבב   ַמֲחֶנ ַהָֽ

ַמֲחֶנָֽה׃ יב ַלָֽ בִׁ   סָּ

ֶעֶרב  הּבָּ לָּ ו  עָּ לָּ א ׂשְ ְקרָּ עֹוף ַהּנִ ההָּ ֶאת  ְוִכּסָּ
ֲחֶנה ִביב , ַהּמַ ְכַבת ַטל סָּ ה ׁשִ ְיתָּ ּוַבּבֹוֶקר הָּ
ֲחֶנה  .ַלּמַ

ִ֤י  יד  ֵנ ה ַעל־פְּ ֵנִ֞ הִׁ ִ֑ל וְּ ַבָ֣ת ַהטָּ כְּ ַעל שִׁ ַוַת 
ר ַעל־  פ   ק ַככְּ ס ַדֵ֥ פָֹּ֔ סְּ ח  ר  ַדָ֣ק מְּ בָּ דְּ ַהמִׁ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ְכַבת ַהטַּ  ה לׁשִ ְלתָּ ֵני  ,עָּ אּו ַעל ּפְ ְוִהּנֵה רָּ
ר  ְדּבָּ ֶרץַהּמִ אָּ ר ַעל הָּ בָּ ק  ּדָּ ׂשּוףּדַ ק , ְוחָּ מֹו ּדַ ּכְ

ד רָּ  .ּבָּ
ו  טו  אָ֣ רְּ יש ֶאל־ ַויִׁ ִ֤ ו אִׁ רַּ֜ אמְּ ל ַוי ֹ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ

וא  ו ַמה־הִ֑ ע  א יָּדְּ י ל ֵ֥ ִ֛ וא כִׁ ָ֣ן הֹ֔ יו  מָּ חִׁ אָּ
ר  ֶחם ֲאֶשֹ֨ וא ַהֶלֹ֔ ם הָ֣ ֶשה  ֲאֵלֶהֹ֔ ַוי ִ֤אֶמר מ 

ה׃ ָֽ לָּ כְּ אׇּ ֶכ ם לְּ ִ֛ה לָּ הוָּ ַת ן יְּ  נָּ

ְמרּו בְּ  אּו ְואָּ ֵאל רָּ רָּ ִניֵני ִיׂשְ ֵ ד ַלׁשּ ה: ֶאחָּ נָּ  !זֹוִהי מָּ
י לֹא יְָּדעּו ַמה הּוא ַמר , ּכִ ה אָּ ֶהםֹמׁשֶ ֶזה  :לָּ

ֶחם שֶׁ  ֶכם ' הַהּלֶ ַתן לָּ  .ֶלֱאכֹולנָּ

נו  טז  ֶמֹ֔ ו מִׁ טָ֣ קְּ ה לִׁ הוָֹּ֔ ָ֣ה יְּ וָּ ר  ֲאֶשָ֣ר צִׁ בָּ ִ֤ה ַהדָּ ֶז
ַפר   סְּ ֶלת מִׁ ג   לְּ ֶמר ַלג  ֹו ע ָ֣ לִ֑ כְּ י אׇּ ָ֣ פִׁ יש לְּ אִׁ 

ֹו תִׁ  ֳהל  אׇּ ר בְּ יש ַלֲאֶשֵ֥ ִ֛ ם אִׁ ֵתיֶכֹ֔ ש ָ֣ חו׃ַנפְּ ָֽ  קָּ

ר שֶׁ  בָּ ה' הֶזה ַהּדָּ ּנּו  ִאְספוּ : ִצּוָּ לִמּמֶ ד ּכָּ ִפי לְ  ֶאחָּ
תוֹ  צֹוֶרךְ  ל (ִליֶטר 2106כִ ) עֹוֶמר – ֲאִכילָּ ּגְֻלּגֹוֶלת  ְלכָּ

רכְּ  יֶכם ִמְסּפַ ל ,ַאְנׁשֵ ד ּכָּ ח ֶאחָּ הלְ  ִיּקַ ֳהלוֹ  ֵאּלֶ אָּ ּבְ  .ׁשֶ
ֵאִ֑ל  יז  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ן בְּ ה ַוַיֲעׂשו־ֵכ  ֶב  ו ַהַמרְּ טֹ֔ קְּ לְּ ַֽיִׁ ַוָֽ

יט׃ ָֽ עִׁ ַהַממְּ  וְּ
ךְ  ׂשּו ּכָּ ֵאל עָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ְספוּ ֵהם , ּבְ ה  – אָּ ְרּבֶ ַהּמַ

ְמִעיט  .ְוַהּמַ
ה  יח  ֶבֹ֔ יף  ַהַמרְּ דִׁ א ֶהעְּ ל ִ֤ ֶמר וְּ ע ֹ֔ דו בָּ מ ָ֣ ַויָּ

ֹו  ל  כְּ י־אׇּ ָֽ פִׁ יש לְּ ֵ֥ יר אִׁ ִ֑ סִׁ א ֶהחְּ יט ל ָ֣ עִׁ  ַהַממְּ וְּ
טו׃ ָֽ קָּ  לָּ

ְדדוּ  ת  ֵהם מָּ ֵמִכיל ִמּדַ ְכִלי ׁשֶ ה , עֹוֶמרּבִ ְרּבֶ ְוַהּמַ
ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר, הֹוִסיףלֹא  ל, ְוַהּמַ א ּכָּ  ֶאּלָּ

תוֹ  ַסף ְלִפי ְיכֹוֶלת ֲאִכילָּ  .ִאיׁש אָּ
נו  יט  ֶמ  ר מִׁ יש ַאל־יֹוֵתֵ֥ ִּ֕ ה ֲאֵלֶהִ֑ם אִׁ ֶש  ַוי ֵ֥אֶמר מ 

ֶקר׃  ַעד־ב ָֽ
ַמר  ה אָּ ֶהםֹמׁשֶ ּלֹא  :לָּ ִאירׁשּום ִאיׁש ׁשֶ ּנּו  ַיׁשְ ִמּמֶ
 !ַעד ַהּבֹוֶקר

ים  כ  ִ֤ רו ֲאנָּשִׁ ה ַויֹותִֹׁ֨ ֶש  ו ֶאל־מ  עָ֣ מְּ ל א־שָּ וְּ
ַאִ֑ש  בְּ ים ַויִׁ עִׁ  ם תֹולָּ ֵַֽ֥ר  ֶקר ַויָּ נו  ַעד־ב ֹ֔ ֶמֹ֨ מִׁ

ה׃ ֶשָֽ ם מ  ף ֲעֵלֶה  צ ֵ֥ קְּ  ַויִׁ

ְמעּו  קֹולְולֹא ׁשָּ ה ּבְ ים וַ  ,ֹמׁשֶ ׁשִ ִאירוּ ֲאנָּ  ִהׁשְ
ּנּו ַעד ַהּבֹוֶקר ִעים ּבֹו  ְוִנְהיוּ , ִמּמֶ  ,ְוִהְסִריחַ ּתֹולָּ

ה ַעס ֹמׁשֶ  .ֶהםיֲעלֵ  ּכָּ
י  כא  ָ֣ פִׁ יש כְּ ֶקר אִׁ  ֶקר ַבב ֹ֔ תֹו  ַבב ָ֣ ו א  טִ֤ קְּ לְּ ְספוּ ֵהם ַויִׁ םוּ מאֹותֹו  אָּ ּבֹוֶקר  ְקדָּ ל –ּבַ ד ּכָּ ִפי לְ  ֶאחָּ
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ס׃ ָֽ נָּמָּ ֶמש וְּ ם ַהֶש  ַחֵ֥ ֹו וְּ לִ֑ כְּ תוֹ  אׇּ ֶמׁש , ֲאִכילָּ ֶ ַהׁשּ ה ּוְכׁשֶ מָּ מַ  –ִהְתַחּמְ  .סהּוא נָּ
ה  כב  ֶנֹ֔ שְּ ֶחם  מִׁ ו ֶלֹ֨ טֵ֥ קְּ י לָּ שִׁ  י ׀ ַביָֹ֣ום ַהשִׁ ָ֣ הִׁ ַויְּ

יֵאָ֣י  ׂשִׁ ל־נְּ או  כׇּ ב ֹ֨ ִ֑ד ַויָּ ֶאחָּ ֶמר לָּ ע   ֵנֵ֥י הָּ שְּ
ה׃ ֶשָֽ מ  ידו לְּ ה ַוַיגִׁ  ֹ֔ ֵעדָּ  הָּ

י  ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ְספוּ ּבַ ַנִים  אָּ י ׁשְ ֵני עֳ  – ֶלֶחםּפִ ִרים ׁשְ מָּ
ד ל ֶאחָּ יֵאי , ְלכָּ ל ְנׂשִ ּבּורּכָּ רּו  ַהּצִ אּו ְוִסּפְ ּבָּ

ה  .ְלֹמׁשֶ
ה  כג  הוָֹּ֔ ֶבָ֣ר יְּ ם הֵ֚וא ֲאֶשָ֣ר דִׁ ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶה 

ִ֑ר ֵאָ֣ת  חָּ ֶדש ַליהוָּ ה מָּ ֹון ַשַבת־ק ִ֛ ת  ַשבָּ
לו   ַבשְּ ר־תְּ ֵאִ֤ת ֲאֶשָֽ ו וְּ ו ֵאפ  ֲאֶשר־ת אפִ֞
ֶכִ֛ם  ף ַהנִׁ יחו לָּ ֵדֹ֔ ָ֣ע  ל־הָּ ֵאת  כׇּ לו וְּ ַבֵשֹ֔

ֶקר׃ ֶרת ַעד־ַהב ָֽ ֶמ  שְּ מִׁ  לְּ

ַמר  ֶהםאָּ ֶ  ַמה ֶזה :לָּ ר 'הׁשּ ּבֵ ר  – ּדִ חָּ תֹון מָּ ּבָּ ׁשַ
ת קֹוֶדׁש ַלה ּבַ ֶ  ַמה ֶאת ,'ׁשַ , ֵאפוּ  –ּתֹאפּו ׁשּ

ֶ ַמה  ֶאתוְ  לּו ׁשּ ְ ַבׁשּ לוּ  –ּתְ ְ ׁשּ ל  ֶאתוְ , ּבַ ַמה ּכָּ
ֵאר ָּ ׁשּ יִּ ֶ ֶכם  – ׁשּ יחּו לָּ הַהּנִ ִמירָּ  .ַעד ַהּבֹוֶקר ִלׁשְ

ֶשִ֑ה  כד  ָ֣ה מ  וָּ ר צִׁ ֶקר ַכֲאֶש  תֹו  ַעד־ַהב ֹ֔ ִ֤יחו א  ַוַינִׁ
ֹו׃ ה בָֽ תָּ יְּ ֵ֥ ה ל א־הָּ מָּ  רִׁ יש וְּ ֹ֔ אִׁ בְּ א הִׁ ל ָ֣  וְּ

מֹו שֶׁ  יחּו אֹותֹו ַעד ַהּבֹוֶקר ּכְ ה ּמֹ ֵהם ִהּנִ הׁשֶ , ִצּוָּ
יוְ  ,ִהְסִריחְוהּוא לֹא  ִעיםּתוֹ  ּבוֹ  וּ לֹא הָּ  .לָּ

ת  כה  ֵ֥ י־ַשבָּ ָֽ ֹום כִׁ ָ֣הו ַהיֹ֔ ל  כְּ ֶשה  אִׁ ַוי ִ֤אֶמר מ 
ה׃ ֶדָֽ הו ַבשָּ א   צָּ מְּ א תִׁ ֹום ל ֵ֥ ִ֑ה ַהיִּ֕  ַהי ֹום ַליהוָּ

ה ַמר ֹמׁשֶ י  אֹותוֹ  ִאְכלוּ  :אָּ ֵיׁש ַהיֹּום ַהיֹּום ּכִ
ה ִביתָּ ֶדהאֹותֹו  אוּ ְמצְ ַהיֹּום לֹא ּתִ , 'ַלה ׁשְ ָּ ׂשּ  .ּבַ

ִ֛י  כו  יעִׁ בִׁ ִ֑הו וַבי ֹום ַהשְּ ט  קְּ לְּ ים תִׁ ֶשת יָּמִׁ  ֵשֵ֥
ֹו׃ ֶיה־בָֽ הְּ ָֽ א יִׁ ת ל ֵ֥  ַשבָּ 

ה יִָּמים  ָּ ׁשּ ִביִעי , אֹותוֹ  ְספוּ אַ ּתַ ׁשִ ְ ּוַביֹּום ַהׁשּ
ה  ִביתָּ ן –ׁשְ  .לֹא ִיְהֶיה ּבֹו מָּ

עָּ ם  כז  ן־הָּ ו מִׁ אֵ֥ י יָּצְּ יעִֹׁ֔ בִׁ י  ַביָֹ֣ום ַהשְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
או׃ ס ָֽ צָּ א מָּ ל   ט וְּ ק ִ֑ לְּ  לִׁ

ִביִעי יְָּצאּו  ְ יֹּום ַהׁשּ ים ּבַ ׁשִ ם ֶלֱאסֹוף ְולֹא מֵ ֲאנָּ עָּ הָּ
ְצאוּ   .מָּ

ם  כח  ֶתֹ֔ ַאנְּ נָּה  ֵמָֽ ֶשִ֑ה ַעד־אָֹּ֨ הוָּ ה ֶאל־מ  ַוי ֵ֥אֶמר יְּ
ו   צְּ ר מִׁ מ ֵ֥ שְּ י׃לִׁ ָֽ תָּ תֹור  י וְּ  ַת 

ה 'ה ַמר ְלֹמׁשֶ ַתיַעד  :אָּ ְרִבים מָּ ם ְמסָּ  ַאּתֶ
מֹור ֶאת ִמְצוֹוַתי  אֹוַתיִלׁשְ  ?ְוהֹורָּ

ן  כט  ת  ַעל־ֵכֶּ֠ ֶכָ֣ם ַהַשבָּ ַתָ֣ן לָּ ה֮ נָּ הוָּ י־יְּ ָֽ ו כִׁ א  רְּ
ם  ִ֑יִׁ י ֶלֶָ֣חם יֹומָּ שִׁ  ֶכִ֛ם ַביֵֹ֥ום ַהשִׁ ן לָּ ֵתֵ֥ וא נ  הָ֣
ֹו  מ  ק  מְּ יש מִׁ ִ֛ יו ַאל־ֵיֵֵ֥צא אִׁ תָּ  יש ַתחְּ ָ֣ ו ׀ אִׁ בָ֣ שְּ

י׃ ָֽ יעִׁ בִׁ  ַביֵֹ֥ום ַהשְּ

הְראּו  ת 'ׁשֶ ּבָּ ַ ֶכם ֶאת ַהׁשּ ַתן לָּ ֵכן הּוא נֹוֵתן  נָּ לָּ
י ֶלֶחם  ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ֶכם ּבַ ללָּ ַכּמּות ׁשֶ בּו  ,יֹוַמִים ּבְ ׁשְ

ֵביתֹו ִאיׁש  יֹּום  –ּבְ קֹומֹו ּבַ ּלֹא ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ׁשֶ
ִביִעי ְ  .ַהׁשּ

י׃ ל  ָֽ עִׁ בִׁ עָּ ם ַביֵֹ֥ום ַהשְּ ו הָּ תֵ֥ בְּ שְּ ְבתּו  ַויִׁ ם ׁשָּ עָּ ִביִעיהָּ ְ יֹּום ַהׁשּ  .ּבַ
וא  לא  ה  ִ֑ן וְּ ֹו מָּ מ  ֵאִ֛ל ֶאת־שְּ רָּ ׂשְּ ית־יִׁ ו ֵבָֽ א  רְּ קְּ ַויִׁ

ש׃ ָֽ בָּ דְּ ת בִׁ ֵ֥ יחִׁ ַצפִׁ ֹו כְּ מ  ַטעְּ ן וְּ בָֹּ֔ ִַַּ֤֧רע ַגד  לָּ ֶז  כְּ
ן מֹו מָּ ְראּו ֶאת ׁשְ ֵאל קָּ רָּ ית ִיׂשְ צּוַר , ּבֵ  תְוהּוא ּבְ

ה ֶזַרע רָּ ְסּבְ ןוְ  ,ּכֻ בָּ ֵצק ְוַטְעמוֹ  ,לָּ בָּ ן ּכְ שׁ  ְמֻטּגָּ ְדבָּ  .ּבִ
ה  לב  הוָֹּ֔ ָ֣ה יְּ וָּ ר  ֲאֶשָ֣ר צִׁ בָּ ִ֤ה ַהדָּ ה ֶז ֶש  ַוי ָ֣אֶמר מ 

ֵתיֶכִ֑ם  ר  ד  ֶרת לְּ ֶמ  שְּ מִׁ נו לְּ ֶמֹ֔ ֶמר  מִׁ ע ֹ֨ א הָּ ל ִ֤ מְּ
י  תִׁ ר ֶהֱאַכִ֤לְּ ֶחם ֲאֶשֹ֨ ו ֶאת־ַהֶל  אָ֣ רְּ ַמַָ֣ען ׀ יִׁ לְּ
ֶרץ  ֶכ ם ֵמֶאֵ֥ י ֶאתְּ ֵ֥ יאִׁ הֹוצִׁ ר בְּ בָֹּ֔ דְּ ֶכם  ַבמִׁ ֶאתְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ַמר ה אָּ ר שֶׁ  :ֹמׁשֶ בָּ ה ' הֶזה ַהּדָּ עֹוֶמר  –ִצּוָּ ְמלֹא הָּ
ּנּו  ה  ִיְהֶיהִמּמֶ ִמירָּ ְראוּ  ,ְלדֹורֹותִלׁשְ יִּ ֵדי ׁשֶ ֶאת  ּכְ

הֹוֵצאִתי  ׁשֶ ר ּכְ ְדּבָּ ּמִ י ֶאְתֶכם ּבַ ֶהֱאַכְלּתִ ֶחם ׁשֶ ַהּלֶ
 .ִמְצַרִיםֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 

ה  לג  ֶשַּ֜ אֶמר מ  ת ַוי ֹ֨ ֶצֶָ֣נת ַאַחֹ֔ נְּ ן ַקֵ֚ח צִׁ ל־ַאֲהר   ֶאָֽ
תֹו   ִ֤ח א  ַהַנ ִ֑ן וְּ ֶמר מָּ ע   א־הָּ ל ָֽ ה מְּ מָּ ֵ֥ ֶתן־שָּ וְּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ ר  ד  ֶרת לְּ ֶמ  שְּ מִׁ ה לְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ  לִׁ

ַמר ְלַאֲהרֹן ה אָּ יםַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת  :ֹמׁשֶ  ְוׂשִ
ן עֹוֶמר מָּ ם ְמלֹא הָּ ח אֹותֹו ִלְפֵני ה ,ׁשָּ  'ְוַהּנַ

ה  ִמירָּ ִאיםִלׁשְ  .ַלּדֹורֹות ַהּבָּ
יֵח הו  לד  ֶשִ֑ה ַוַינִׁ הוָּ ה ֶאל־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ

ֶרת׃ ָֽ מָּ שְּ מִׁ ת לְּ ֵעד   ֵנֵ֥י הָּ פְּ ן לִׁ  ַאֲהר ִ֛
מֹו שֶׁ  ה ' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ יַח אֹותֹו  –ִצּוָּ ַאֲהרֹן ִהּנִ
ִריתלּוחֹות ִלְפֵני  ֶמֶרת ,ַהּבְ  .ְלִמׁשְ
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ו לה  לִ֤ כְּ ל אָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ָ֣ים  ובְּ עִׁ בָּ ן  ַארְּ ֶאת־ַהמָּ
ִֶ֑בת ֶאת־  ם ֶאל־ֶאֶָ֣רץ נֹושָּ אָּ  ה ַעד־ב  נָֹּ֔ שָּ

ן   ו ַהמָּ לֹ֔ כְּ ָֽ םַעד־ אָּ אִָּּ֕ ֵצ ה ב  ֶרץ ֶאל־קְּ ַָֽען ֶאֵ֥ נָּ  ׃כְּ

ה ַעד  נָּ ִעים ׁשָּ ן ַאְרּבָּ ְכלּו ֶאת ַהּמָּ ֵאל אָּ רָּ ּוְבֵני ִיׂשְ
אּו ְלֶאֶרץ  ּבָּ ֶבת ׁשֶ ֶ ְכלּו עַ  –ְמיֻׁשּ ן אָּ ד ֶאת ַהּמָּ

נַ  אּו ִלְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ ּבָּ  .ַעןׁשֶ
וא׃ פ לו  ה הָֽ ֵאיפָּ  ית הָּ ֵ֥ רִׁ ֶמר ֲעׂשִׁ ע ִּ֕ הָּ עֹוֶמר וְּ ל ֶנַפח הּוא ְוהָּ יִרית ׁשֶ ה ֲעׂשִ  .(ִליֶטר 2106כִ ) ֵאיפָּ
 
 שביעי

ת   ש   ר  ו ר פ   צ   ֵמיֵמי ה 

ַבר־  א יז דְּ מִׁ ֵא ל מִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ת בְּ ל־ֲעַדֹ֨ ו כׇּ עֶּ֠ סְּ יִׁ ַוֶּ֠
ין  ִ֛ ַַֽיֲחנו  סִׁ ִ֑ה ַוָֽ הוָּ י יְּ ָ֣ ם ַעל־פִׁ ֵעיֶה  ַמסְּ לְּ

ם׃ ָֽ עָּ ת הָּ ת ֵ֥ שְּ ם לִׁ יִׁ ין ַמ  ֵאֵ֥ ים וְּ ֹ֔ ידִׁ פִׁ רְּ  בִׁ

ר ִסין  ְדּבַ ְסעּו ִמּמִ ֵאל נָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ִצּבּור ּבְ ּכָּ
י הֹוֵת ְלַמְסע ְרִפיִדים ְולֹא , 'יֶהם ַעל ּפִ נּו ּבִ ֵהם חָּ

יָּה ַמִים  ּתֹותלָּ הָּ ם ִלׁשְ  .עָּ
ִֶַּ֤֧רב  ב  ֵ֥נו ַויָּ נו־לָּ ו תְּ רֹ֔ ה ַוי ָ֣אמְּ ֶשֹ֔ ם־מ  ם  עִׁ עָּ הָּ

ה ַמה־  ֶשֹ֔ ֶהם  מ  ֶתִ֑ה ַוי ִ֤אֶמר לָּ שְּ נִׁ ם וְּ יִׁ ַמ 
ָֽה׃ הוָּ ון ֶאת־יְּ ַנס  י ַמה־תְּ ֹ֔ דִׁ מָּ יבון  עִׁ רִׁ  תְּ

ם  עָּ בוּ הָּ ה רָּ ְמרוּ , ִעם ֹמׁשֶ נּו ַמִים : ְואָּ נּו לָּ ּתְ
ה ּתֶ ֶהם  !ְוִנׁשְ ַמר לָּ האָּ ה: ֹמׁשֶ ּמָּ ִריבוּ  לָּ י ּתָּ  ?ִאּתִ
ה ּמָּ ַנּסּו ֶאת ה לָּ  ?'ּתְ

עָּ ם ַעל־  ג  ֵֶ֥לן הָּ ם ַויָּ יִׁ ם  ַלַמֹ֔ עָּ ִ֤ם הָּ א שָּ מָֹּ֨ צְּ ַויִׁ
ָ֣נו  יתָּ ה ֶזה  ֶהֱעלִׁ ִ֤מָּ אֶמר לָּ ֶשִ֑ה ַוי   מ 
ֶאת־  ַנֵ֥י וְּ ֶאת־בָּ י וְּ ִ֛ תִׁ ית א  ֵ֥ מִׁ הָּ ם לְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ מִׁ

א׃ ָֽ מָּ ַנ י ַבצָּ קְּ  מִׁ

ְמ  ם צָּ עָּ ם לְ  וּ אהָּ ם , ַמִיםׁשָּ עָּ ַעל  ִהְתלֹוְננוּ הָּ
ה ְמרוּ , ֹמׁשֶ ה ֶהֱעִליתָּ : ְואָּ ּמָּ ְצַרִים אֹותָּ  לָּ נּו ִמּמִ
ֵנינוּ  ַלֲהרֹוג נּו ְוֶאת ּבָּ ֵהמֹוֵתנוּ ְוֶאת  אֹותָּ  ּבְ
א מָּ ּצָּ  ?ּבַ

ה  ד  ֵ֥ ר מָּ ָ֣ה ֵלאמ ֹ֔ הוָּ ֶשה  ֶאל־יְּ ַעִ֤ק מ  צְּ ַויִׁ
י׃ נִׁ ָֽ ל  קָּ ַע ט וסְּ ֹוד מְּ ִ֑ה עֵ֥ ָ֣ם ַהֶז עָּ ה לָּ  ֶאֱעֶׂש 

ַעק  ה צָּ ַמרוְ  'ֶאל הֹמׁשֶ ם  :אָּ עָּ ה לָּ ה ֶאֱעׂשֶ מָּ
 !יאֹוִת  עֹוד ְמַעט ִיְסְקלוּ ? ַהזֶּה

ם  ה  עָֹּ֔ ָ֣י הָּ ֵנ פְּ ר  לִׁ ה ֲעב  ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ר  ך  ֲאֶשֹ֨ ֵאִ֑ל וַמטְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ קְּ זִׁ ך  מִׁ תְּ ח אִׁ ַקֵ֥ וְּ
׃ תָּ כְּ ָֽ לָּ הָּ ך  וְּ יָּדְּ ח בְּ ר ַקֵ֥ א ֹ֔ יתָּ בֹו  ֶאת־ַהיְּ ִ֤ כִׁ  הִׁ

ַמר 'ה ה אָּ ךָּ  :ְלֹמׁשֶ ם ְוַקח ִאּתְ עָּ ֲעבֹור ִלְפֵני הָּ
ֵאל רָּ ְקֵני ִיׂשְ ִּ יְָּדךָּ וְ , ִמז לְּ  לקֵּ ּמַ הַ ֶאת ַקח ּבְ ךָּ ׁשֶ
יתָּ ּבֹו ֶאת  ִהּכִ  .ְוֵלךְ אֹור ַהיְּ ׁשֶ

ם ו  ֵ֥ יך שָּ ֶנֹ֨ פָּ ֵמד֩ לְּ ָ֣י ע  נִׁ נְּ ֵרב   ׀ הִׁ ח  ל־ַהצור֮ בְּ ַעָֽ
ֶמִ֛נו  ו מִׁ אֵ֥ צְּ יָּ ור וְּ יתָּ ַבצ  ָ֣ כִׁ הִׁ ָ֣ה וְּ תָּ שָּ ם וְּ יִׁ ַמ 

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ קְּ ֵעיֵנ י זִׁ ה לְּ ֶשֹ֔ ִַ֤עׂש ֵכן  מ  ִ֑ם ַוַי עָּ  הָּ

ם ַעל  ֶניךָּ ׁשָּ ַלע ַידִהּנֵה ֲאִני עֹוֵמד ְלפָּ  ַהּסֶ
חֹוֵרב ה, ּבְ ַלעבַּ  ַהּכֶ ּנּו ַמִים  ְוֵיְצאוּ  ּסֶ םוְ ִמּמֶ עָּ  הָּ
ה ּתֶ ֵאל ,ִיׁשְ רָּ ְך ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיׂשְ ה ּכָּ ׂשָּ ה עָּ  .ֹמׁשֶ

ִ֑ה ַעל־  ז  יבָּ רִׁ ה ומְּ ֹום ַמסָּ  קֹ֔ א  ֵשָ֣ם ַהמָּ רָּ קְּ ַויִׁ
ה   הוָּ ִ֤ם ֶאת־יְּ תָּ ל ַנס  ַעֹ֨ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ יב ׀ בְּ ָ֣ רִׁ

ן׃ פ יִׁ ָֽ ם־אָּ נו אִׁ ֵב  רְּ קִׁ ִ֛ה בְּ הוָּ ר ֲהֵי ש יְּ  ֵלאמ ֹ֔

קֹום  ם ַהּמָּ א ֶאת ׁשֵ רָּ יֹוןהּוא קָּ ה  ִנּסָּ ַעל  –ּוְמִריבָּ
ֵאל ְוַעל  רָּ ֵני ִיׂשְ ּסוּ ִריב ּבְ ּנִ ם 'ֶאת ה ׁשֶ ְמרָּ אָּ : ּבְ

א  'ה ַהִאם תֹוֵכנוּ ִנְמצָּ  .אֹו לֹא ּבְ
ת    ש   ר  ֵלק פ    ֲעמ 

א ח  ב   ֵלִ֑ק ַויָּ ֵֶ֥חם ֲעמָּ לָּ ֵא ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ ם׃ עִׁ ָֽ ידִׁ פִׁ רְּ ְרִפיִדים בִׁ ֵאל ּבִ רָּ א ְוִנְלַחם ִעם ִיׂשְ ֵלק ּבָּ  .ֲעמָּ
אֶמר ט  ֶשִ֤ה ַוי ֹ֨ ַע   מ  הֹוש ֹ֨ ָ֣נו ֶאל־יְּ ַחר־לָּ ים  בְּ ֲאנָּשִֹׁ֔

ב   צָּ י נִׁ ִ֤ כִׁ נ  ר אָּ חָּ  ֵלִ֑ק מָּ ֵחָ֣ם ַבֲעמָּ לָּ א הִׁ ֵצ  וְּ
אש י׃ ַעל־ר ָ֣ ָֽ יָּדִׁ ים בְּ ֱאֹלהִׁ  ה הָּ ה וַמֵטֵ֥ עָֹּ֔ בְּ  ַהגִׁ

עַ  ַמר ִליהֹוׁשֻ ה אָּ ים ְוֵצא : ֹמׁשֶ ׁשִ נּו ֲאנָּ ַחר לָּ ּבְ
ֵלק ֲעמָּ ֵחם ּבַ ר ֲאִני , ִהּלָּ חָּ ַעל רֹאׁש  עֹוֵמדמָּ

יִָּדי ֱאלִֹהים ּבְ ל הָּ ה ּוַמּקֵ ְבעָּ  .ַהּגִ
ה  י  ֶשֹ֔ ַמר־לֹו  מ  ָֽ ַע ַכֲאֶשִ֤ר אָּ הֹוש   ַָ֣עׂש יְּ ַוַי

ור  חֹ֔ ן וְּ ֶשה  ַאֲהר ָ֣ ֵלִ֑ק ומ  ם ַבֲעמָּ ֵח  לָּ הִׁ לְּ
ה׃ ָֽ עָּ בְּ אש ַהגִׁ ו ר ֵ֥ ל   עָּ

ה  ַמר לֹו ֹמׁשֶ אָּ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ׂשָּ ַע עָּ ֵחם  –ְיהֹוׁשֻ ְלִהּלָּ
ֵלק ֲעמָּ לּו , ּבַ ה ַאֲהרֹן ְוחּור עָּ רֹאׁש לְ ּוֹמׁשֶ
ה ְבעָּ  .ַהּגִ

ַבָ֣ר  יא  גָּ ֹו וְּ ֶשִ֛ה יָּד  ים מ  ֵ֥ רִׁ ר יָּ ה ַכֲאֶשֹ֨ יָּ  הָּ ּמֹ וְּ ׁשֶ יָּה ּכְ יָּה ֵמִרים ֶאת יָּדֹו הָּ ה הָּ ֵאלׁשֶ רָּ , ֵברּגוֹ  ִיׂשְ
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ק׃ ֵלָֽ ר ֲעמָּ ַבֵ֥ גָּ ֹו וְּ ִ֛יַח יָּד  נִׁ ר יָּ ַכֲאֶשֵ֥ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ יָּה מֵ  יִׁ הָּ יָּה ֶאת ִניַח ּוְכׁשֶ ֵלק יָּדֹו הָּ  .ּגֹוֵברֲעמָּ
ימו  יב  ֵ֥ ׂשִׁ חו־ֶאִֶ֛בן ַויָּ קְּ ים ַויִׁ ֹ֔ ֵבדִׁ ֶשה  כְּ י מ  יֵדִ֤ וִׁ

ו  כָ֣ מְּ ור תָּ חַּ֜ ן וְּ ַאֲהר ֹ֨ ֶלִ֑יהָּ וְּ ֶָ֣שב עָּ יו ַוֵי תָּ  ַתחְּ
יו  ִ֛ י יָּדָּ ֵ֥ הִׁ ד ַויְּ ָ֣ה ֶאחָֹּ֔ ֶז ד  ומִׁ ִ֤ה ֶאחָּ ֶז יו מִׁ יָּדָּ  בְּ

א ֶמש׃ ֱאמונָּ ה ַעד־ב ֵ֥ ָֽ  ַהשָּ

ה  פוּ ְיֵדי ֹמׁשֶ מּו ּתַ , ִהְתַעיְּ ְקחּו ֶאֶבן ְוׂשָּ יו לָּ ְחּתָּ
ֶליהָּ הּוא וְ  ב עָּ ְמכּו בְּ , יָּׁשַ יו ְוַאֲהרֹן ְוחּור ּתָּ יָּדָּ

ד  ד ֶזהֶאחָּ דוְ  ִמּצַ ד ֶזה ֶאחָּ יּו וְ , ִמּצַ יו הָּ יָּדָּ
ה ְתִפילָּ רּוׂשֹות ּבִ ִקיַעתלִ ַעד  ּפְ ֶמשׁ  ׁשְ ֶ  .ַהׁשּ

ש  יג  ֹו ַוַיֲחֹל  ֶאת־ַעמ  ֵלֵ֥ק וְּ ִַ֛ע ֶאת־ֲעמָּ הֹוש  יְּ
ֶרב׃ פ ָֽ י־חָּ פִׁ  לְּ

ַע  ֵלק ְוֶאת ַעּמֹו  ִהְכִניעַ ְיהֹוׁשֻ ַלַהבֶאת ֲעמָּ  ּבְ
 .ֶחֶרבהַ 

רֹון   יד מפטיר כָּ ב ז ִ֤את זִׁ ת ֹ֨ ה כְּ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ה  ח ִ֤ י־מָּ ָֽ ִַ֑ע כִׁ הֹוש  ָ֣י יְּ ֵנ זְּ אׇּ ים בְּ ׂשִׁ  ֶפר וְּ ַבֵסֹ֔

ֶחה   ם׃ֶאמְּ יִׁ ָֽ מָּ ַחת ַהשָּ ַת  ק מִׁ ֵלֹ֔ ֶָ֣כר ֲעמָּ  ֶאת־ֵז

ה 'ה ַמר ְלֹמׁשֶ רֹון בְּ  :אָּ תֹוב זֹאת ְלִזּכָּ ֵסֶפר ּכְ
עַ  ְזֵני ְיהֹוׁשֻ אָּ ִמיַע ּבְ ֶאְמֶחה ,ְוַתׁשְ ֶאת ֵזֶכר  ׁשֶ

 ָּ ַחת ַהׁשּ ֵלק ִמּתַ  .ַמִיםֲעמָּ
ֵ֥ה ׀  טו  הוָּ ֹו יְּ מ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ֵבִַ֑ח ַויִׁ זְּ ה מִׁ ֶש  ֵֶ֥בן מ  ַויִׁ

י׃ ָֽ סִׁ  נִׁ
ה  הֹמׁשֶ נָּ חַ  ּבָּ א  ִמְזּבֵ רָּ מוֹ  ֶאתְוקָּ ה ִלי  'ה': ׁשְ ׂשָּ עָּ

 .'ֵנס
ה  טז  ֵ֥ מָּ חָּ לְּ ּה מִׁ י־יָּד  ַעל־ֵכָ֣ס יָֹּ֔ ָֽ אֶמר כִׁ ַוי  

ר׃ פ ר ד ָֽ ד   ֵלִ֑ק מִׁ  ַליהוָּ ה ַבֲעמָּ
ַמר ל יָּדוֹ : אָּ ה מּוֶרֶמת 'ה ׁשֶ בּועָּ ׁשְ ִכְסאוֹ  ּבִ , ּבְ

ְהֶיה ּתִ ה ַלה ׁשֶ מָּ ֵלק 'ִמְלחָּ ֲעמָּ ל ּדֹור ,ּבַ כָּ  .דֹורוָּ  ּבְ
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רֹו   תְּ ת יִׁ ש   ר  ת פ   יא  רוֹ  ב ִׁ תְּ  יִׁ

ה ֵאת֩  א יח ֶשֹ֔ ֵתָ֣ן מ  ן  ח  יָּ דְּ ֵהִ֤ן מִׁ ֹו כ  רֹ֨ תְּ ע יִׁ ַמִ֞ שְּ ַויִׁ
ה  ֶשֹ֔ מ  ים  לְּ ִ֤ה ֱאֹלהִׁ ׂשָּ ר עָּ ל־ֲאֶשֹ֨ כׇּ
ִ֛ה ֶאת־  הוָּ יא יְּ י־הֹוצִׁ  ָֽ ֹו כִׁ ל ַעמִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ולְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ

ל ַהּכֹוֶמרִיְתרֹו  ל ִמְדיָּן ׁשֶ ִמיו ׁשֶ ה  חָּ ַמע ֹמׁשֶ ׁשָּ
לאֶ  ֶ  ַמה ת ּכָּ הֱאלִֹהים ׁשּ ׂשָּ ֵאל  עָּ רָּ ה ּוְלִיׂשְ ְלֹמׁשֶ

ְצַר הֹוִציא ' השֶׁ כְּ ַעּמֹו  ֵאל ִמּמִ רָּ  .ִיםֶאת ִיׂשְ

ה ֵאֶָ֣שת  ב  רָּ  פ  ה ֶאת־צִׁ ֶשֹ֔ ֵתָ֣ן מ  רֹו  ח  תְּ ח יִׁ ַק  ַויִׁ
׃ יהָּ לוֶחָֽ ר שִׁ ֶשִ֑ה ַאַח   מ 

ַקח  ל ִיְתרֹו לָּ ִמיו ׁשֶ ה ֶאת ִצפּ חָּ ה ִאשְׁ וֹ ֹמׁשֶ ֹו ּת רָּ
ל ה ׁשֶ ּה ְלִמְדיָּןשֶׁ  יֵר ַאחֲ , ֹמׁשֶ ַלח אֹותָּ ה ׁשָּ  .ּמֹׁשֶ

ם  ג  ש ֹ֔ ַֽרְּ ד  ֵגָֽ ֶאחָּ ָֽ ר ֵשִ֤ם הָּ ִ֑יהָּ ֲאֶשֹ֨ ֶנ ָ֣י בָּ ֵנ ת שְּ ֵא  וְּ
ֶרץ  ֶא  י בְּ יתִׁ יִֹׁ֔ ָ֣ר הָּ ר ֵג ַמֹ֔ י אָּ ָ֣ ָֽה׃כִׁ יָּ רִׁ  נׇּכְּ

ֵני ֶאתוְ  ֵ שֶׁ  ֶניהָּ ּבָּ  ׁשְ ד ׁשּ ְרשׁ ֵמֶהם ם ֶאחָּ י , םוֹ ּגֵ ּכִ
ַמר  ְכִריָּּהה שֶׁ מֹ אָּ ֶאֶרץ נָּ ִייִתי ּבְ ר הָּ  .ּגֵ

י   ד  בִׁ י־ֱאֹלֵהִ֤י אָּ ָֽ ִֶ֑זר כִׁ יֶע ד ֱאלִׁ ֶאחָּ  ם הָּ ֵשֵ֥ וְּ
ה׃ ע ָֽ ֶרב ַפרְּ י ֵמֶחֵ֥ נִׁ ֵל  י ַוַיצִׁ ֹ֔ רִׁ ֶעזְּ  בְּ

ם וְ  ֵ הַ ׁשֵ י , ֱאִליֶעֶזר ינִ ׁשּ ַמרּכִ ִבי  :השֶׁ מֹ  אָּ ֱאלֵֹהי אָּ
ַזר ִלי ל ֶחֶרב הַ י מֵ אֹוִת  ליצִּ הִ וְ  עָּ ְרעֹהׁשֶ  .ּפַ

ֹו  ה * ת  שְּ אִׁ ֵ֥יו וְּ נָּ ֶשִ֛ה ובָּ ן מ  ֵתֵ֥ ֹו ח  רֹ֨ תְּ א יִׁ ב ִ֞ ַויָּ
ֶנֵ֥ה  וא ח  ר ֲאֶשר־הִ֛ בָּ  דְּ ֶשִ֑ה ֶאל־ַהמִׁ ֶאל־מ 

ים׃ ָֽ ֱאֹלהִׁ ר הָּ ם ַהֵ֥  שָּ 

ל ִיְתרֹו  ִמיו ׁשֶ ה חָּ הֹמׁשֶ ּתֹו  ּוְבֵני ֹמׁשֶ אְוִאׁשְ  וּ ּבָּ
ה ר  ֶאל ֹמׁשֶ ְדּבָּ םוֹ הּוא חשֶׁ ַלּמִ ַהר  ְלַיד – ֶנה ׁשָּ
ֱאלִֹהים  .הָּ

ָ֣א  ו  ֹו בָּ ר  תְּ ךֵ֥ יִׁ ֶתנְּ ִ֛י ח  ה ֲאנִׁ ֶשֹ֔ אֶמר  ֶאל־מ  ַוי ֹ֨
ּה׃ ָֽ מָּ ֶנ יהָּ עִׁ ֵנֵ֥י בָּ ךֹ֔ ושְּ תְּ שְּ ֹ֨ אִׁ  ֵאֶלִ֑יך וְּ

ַמרהּוא  הלְ  אָּ ִמיךָּ ֲאִני : ֹמׁשֶ א ֵאֶליךָּ חָּ , ִיְתרֹו ּבָּ
ךָּ ַגם וְ  ּתְ ה ִאׁשְ אָּ ֵני ּבָּ  ּבָּ  .הּ ּתָּ ִא ֶניהָּ ּוׁשְ

חו   ז  ַתֹ֨ שְּ ֹו ַויִׁ נ  תְּ ַרָ֣את ח  קְּ ה לִׁ ֶשַּ֜ א מ  ַוֵיֵצֹ֨
ֹום  לִ֑ שָּ ֵרֵע הו לְּ יש־לְּ ו אִׁ ֲאלֵ֥ שְּ ֹו ַויִׁ ַשק־לֹ֔ ַויִׁ

ה׃ ֱהלָּ א ָֽ או הָּ ב    ַויָּ

ה  א ֹמׁשֶ ִמיוִלְקַראת יָּצָּ ֲחוָּ , חָּ ּתַ ק לוֹ  הִהׁשְ ֵ  ְוִנׁשּ
לוֹ לִ  ֶזהֶאת  ֶזהֲאלּו ׁשָּ ֵהם , תוֹ וֹ א אם מָּ ׁשְ וּ ּובָּ

א  .ֶהלוֹ לָּ
ִ֤ה  ח  ׂשָּ ר עָּ ל־ֲאֶשֹ֨ ֹו ֵאת֩ כׇּ נֹ֔ תְּ ח ָ֣ ֶשה  לְּ ַסֵפִ֤ר מ  ַויְּ

ת  ם ַע ל אֹוד ָ֣ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ה ולְּ ע ָ֣ ַפרְּ ה  לְּ הוָּ יְּ
ַָ֣תם  אָּ צָּ ה  ֲאֶשָ֣ר מְּ אָּ לָּ ל־ַהתְּ ֵאִ֑ל ֵאִ֤ת כׇּ רָּ ׂשְּ יִׁ

ֶרְך  ָֽה׃ַבֶדֹ֔ הוָּ ֵל ם יְּ  ַוַיצִׁ

ה  ר לְ סִ ֹמׁשֶ ִמיוּפֵ ל אֶ  חָּ ֶ ַמה ת ּכָּ ה ' הׁשּ ׂשָּ עָּ
ִעְנַיןְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים  ֵאל ּבְ רָּ ל  תְואֶ , ִיׂשְ ּכָּ

רֹות ֶהםּקָּ שֶׁ  ַהּצָּ ֶרְך וַ  רּו לָּ ּדֶ  .םאֹותָּ  ליצִּ הִ ' הּבַ

ה  ט * ֵ֥ ׂשָּ ה ֲאֶשר־עָּ ל־ַהטֹובָֹּ֔ ֵ֚ל כׇּ ֹו ַע רֹ֔ תְּ ַָ֣חדְּ יִׁ ַויִׁ
הוָּ ה ֵאִ֑ל יְּ רָּ ׂשְּ יִׁ ֹו ֲאֶשֵ֥ר לְּ יל  צִׁ ַיֵ֥ד הִׁ יִׁם מִׁ ָֽ רָּ צְּ  ׃מִׁ

ַמחִיְתרֹו  ה  ׂשָּ ל ַהּטֹובָּ ֵאל' השֶׁ ַעל ּכָּ רָּ ה ְלִיׂשְ ׂשָּ  עָּ
ילשֶׁ  –  .ִמְצַרִיםִמיַּד  םאֹותָּ  ִהּצִ

יל ַוי ֮  י  ֵ֥ צִׁ ר הִׁ ה ֲאֶשֹ֨ הוָֹּ֔ וְך יְּ רָ֣ רֹו  בָּ תְּ אֶמר֮ יִׁ
ָ֣ד ַי ם ומִׁ יִׁ ַר  צְּ ֵ֥ד מִׁ ַי ֶכִ֛ם מִׁ ה ֲאֶשִ֤ר  ֶאתְּ ע ִ֑ ַפרְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ַחת ַיד־מִׁ ַת  ם מִׁ עָֹּ֔ יל  ֶאת־הָּ צִׁ  הִׁ

ַמרִיְתרֹו  רּוְך ה :אָּ יל ֶאְתֶכם ִמּמִ שֶׁ  'ּבָּ ְצַרִים ִהּצִ
ְרעֹה ם שֶׁ  – ּוִמּפַ עָּ יל ֶאת הָּ ְעּבּודִהּצִ ִ  ֵמַהׁשּ

 !ִמְצַרִיםלְ 
ל־  יא  כׇּ הוָּ ה מִׁ ֹול יְּ י־גָּדֵ֥ ָֽ י כִׁ תִׁ עְּ ַדֹ֔ ָ֣ה יָּ ַעתָּ

ים  ִ֑ ֱאֹלהִׁ ם׃הָּ ו ֲעֵליֶהָֽ ר זָּד  ר ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔ י ַבדָּ ָ֣  כִׁ
יו הֲאִני  ַעְכׁשָּ דֹול 'יֹוֵדַע ׁשֶ ל יֹוֵתר  ּגָּ ִמּכָּ

כּוִניםהַ  ֲהֵרי ,"ֱאלִֹהים" ּמְ ַמִים ֶנֶעְנׁשוּ  ִמְצַרִים ׁשֶ  ּבְ
א – ר תוֹ וֹ ּבְ בָּ ׂשוּ  ַהּדָּ עָּ ֵאל ׁשֶ רָּ עּות ְלִיׂשְ ִרׁשְ  .ּבְ

ים  יב  חִׁ  בָּ ֵ֥ה וזְּ לָּ ֶשִ֛ה ע  ן מ  ֵתֵ֥ ֹו ח  רֹ֨ תְּ ח יִׁ ַקִ֞ ַויִׁ
ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ קְּ ל ׀ זִׁ כ ָ֣ ן וְּ א ַאֲהר ַּ֜ ב ֹ֨ ים ַויָּ ִ֑ ֵלאֹלהִׁ

ן ל־ֶלִֶ֛חםֶלֱאכׇּ  ֵתֵ֥ ם־ח  ה עִׁ ֶש  ֵנֵ֥י מ  פְּ  לִׁ
ים׃ ָֽ ֱאֹלהִׁ  הָּ

ל ִיְתרֹו  ִמיו ׁשֶ ה חָּ ַקח ֹמׁשֶ ִחים וֹ עלָּ ה ּוְזבָּ לָּ
לַאֲהרֹן וְ , ֵלאלִֹהיםְוִהְקִריב  ֵאל  כָּ רָּ ִזְקֵני ִיׂשְ

ה אוּ ּבָּ  ל ֹמׁשֶ ִמיו ׁשֶ יָּה ִלְסעּוַדת ִעם חָּ ִלְפֵני  הֹודָּ
ֱאלִֹהים  .הָּ
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ט ֶאת־  יג שני פ ָ֣ שְּ ה לִׁ ֶש  ֵֶ֥שב מ  ת ַוֵי ֹ֔ ֳחרָּ מׇּ ָֽ י  מִׁ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ֶקר  ן־ַהב   ה מִׁ ֶשֹ֔ ם  ַעל־מ  עָּ ד הָּ ִ֑ם ַוַיֲעמ ִ֤ עָּ הָּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

תלְ  ֳחרָּ ה , מָּ פּ שַׁ יָּ ֹמׁשֶ םוֹ ב ִלׁשְ עָּ ם , ט ֶאת הָּ עָּ הָּ
ַמד  ּתֹור לְ עָּ ה ֵמהַ ּבַ עֶ  ּבֹוֶקרֹמׁשֶ  .ֶרבַעד הָּ

וא  יד  ל־ֲאֶשר־הֵ֥ ה ֵאִ֛ת כׇּ ֶשֹ֔ ֵתָ֣ן מ  א  ח  ַוַירְּ
ר  ִ֤ר ַהֶזה  ֲאֶשֹ֨ בָּ ה־ַהדָּ ָֽ אֶמר מָּ ִ֑ם ַוי   עָּ ה לָּ ֶׂש  ע 
ִ֤ה יֹוֵשב   וַע ַאתָּ ם ַמד  עָֹּ֔ ֶׂשה  לָּ ִ֤ה ע  ַאתָּ

ך  ַבֶדֹ֔ כׇּ לְּ ֵ֥ וְּ צָּ ִ֛ם נִׁ עָּ ֶקר ל־הָּ ן־ ב ֵ֥ ֶל יך מִׁ ב עָּ
ֶרב׃ ָֽ  ַעד־עָּ

ל  ִמיו ׁשֶ ה חָּ ה ֹמׁשֶ אָּ ל  ֶאתרָּ ֶ ַמה ּכָּ ה וֹ הּוא עׁשּ ׂשֶ
ם ִעם הָּ  ַמרוְ עָּ ר ַהזֶּה  :אָּ בָּ ה ַהּדָּ ה עשֶׁ מָּ ה וֹ ַאּתָּ ׂשֶ
ם עָּ ב ְלַבּדְ  ?לָּ ה יֹוׁשֵ ם ַמּדּוַע ַאּתָּ עָּ ל הָּ ךָּ ְוכָּ

ֶניךָּ   !?ֶעֶרבַעד  ֶקרוֹ ִמבּ  עֹוְמִדים ְלפָּ

עָּ ם  טו  א ֵאַלִ֛י הָּ י־יָּב ֵ֥ ָֽ נִֹ֑ו כִׁ תְּ ח  ה לְּ ֶש  ַוי ֵ֥אֶמר מ 
ים׃ ָֽ ש ֱאֹלהִׁ ר ֵ֥ דְּ  לִׁ

ַמר  ה אָּ ִמיולְ ֹמׁשֶ י : חָּ אּכִ ם ּבָּ עָּ שׁ ֵאַלי  הָּ  ְלַבּקֵ
ְבֵרי  .ֱאלִֹהים ּדִ

י  טז  תִֹׁ֔ ַָ֣פטְּ שָּ י וְּ ָ֣א ֵאַלֹ֔ ר  בָּ בָּ ֶהִ֤ם דָּ ה לָּ ֶיֹ֨ הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ
ִ֑הו  יש וֵבָ֣ין ֵרֵע ין אִׁ  י ֵבֵ֥ ֵקֵ֥ י ֶאת־ח  ִ֛ תִׁ הֹוַדעְּ וְּ

יו׃ ָֽ תָּ ֶאת־תֹור  ים וְּ ֱאֹלהִׁ   הָּ

יֵּשׁ  ׁשֶ ֶהם ּכְ ר לָּ בָּ ֵרר ּדָּ ִאים ֵהם ְלבָּ ַוֲאִני  ,ֵאַלי ּבָּ
ין ִאיׁש ּוֵבין  ׁשֹוֵפט ֶאת  ַוֲאִני מֹוִדיעַ , ֲחֵברוֹ ּבֵ

ֱאלִֹהים ְוֶאת  י הָּ  .יוְצוֹותָּ ִמ ֻחּקֵ
ִ֑יו  יז  ה ֵאלָּ ֶש  ן מ  ֵתֵ֥ ר ַוי ִ֛אֶמר ח  בָֹּ֔ ל א־טֹוב  ַהדָּ

ה׃ ֶׂשָֽ ה ע  ר ַאתָּ   ֲאֶשֵ֥
ל  ִמיו ׁשֶ ה חָּ ַמר ֹמׁשֶ ר  :לוֹ אָּ בָּ לֹא טֹוב ַהּדָּ

ה עשֶׁ  הוֹ ַאּתָּ  .ׂשֶ
ֵ֥ם ַהֶז ה ֲאֶשָ֣ר  יח  עָּ ה ַגם־הָּ ל ַגם־ַאתִָּּ֕ ב ֹ֔ ל תִׁ נָּב ָ֣

ר ל א־תוַכֵ֥ל  בָֹּ֔ ך  ַהדָּ מְּ ֵבִ֤ד מִׁ י־כָּ ָֽ ְִ֑ך כִׁ מָּ עִׁ
ך׃ ַבֶדָֽ הו לְּ  ֲעׂש  

ֵחק ָּ ֵיף ְוִתׁשּ ְתעָּ ה  ּתִ ם ַאּתָּ ם ַהזֶּה וְ ּגַ עָּ ַגם הָּ
ךָּ שֶׁ  י , ִאּתְ ר ּכִ בָּ י ֲעבּוְרךָּ ַהזֶּה ַהּדָּ ה ִמּדַ ׁשֶ  לֹא –קָּ
 !ךָּ ֹו ְלַבּדְ אֹות ַכל ַלֲעׂשֹותּתוּ 

ים  יט  י ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ יהִׁ ךֹ֔ וִׁ ָ֣צְּ יעָּ י  אִׁ לִׁ ק  ַמִ֤ע בְּ ה שְּ ַעתִָּ֞
ם מֵ֚ול  עָּ  ָ֣ה לָּ ְִ֑ך ֱהֵי ה ַאתָּ מָּ ים עִׁ ֱאֹלהִֹׁ֔ הָּ

ים ֶאל־  רִׁ  בָּ ִ֛ה ֶאת־ַהדְּ ֵ֥ ַאתָּ ֵהֵבאתָּ וְּ
ים׃ ָֽ ֱאֹלהִׁ  הָּ

יו ק ַעְכׁשָּ ַמע ּבְ  ַיֲעזֹור ֱאלִֹהיםוֶ  ְלךָּ  ַוֲאיֵָּעץִלי וֹ ׁשְ
ה, ְלךָּ  ְהֶיה ַאּתָּ ם הָּ  לשֶׁ  ִליחַ ׁשָּ  ּתִ  ִלְפֵניעָּ
ִביא ,ֱאלִֹהיםהָּ  ִרים  ְותָּ בָּ ה ֶאת ַהּדְ ַאּתָּ

ם ְלַהְפנֹות ְרצֹונָּ ּבִ ֱאלִֹהים ׁשֶ  .לָּ
ֶאת־  כ  ים וְּ קִׁ  ם ֶאת־ַהח  ֶהֹ֔ ָ֣ה ֶאתְּ תָּ ַהרְּ זְּ הִׁ וְּ

כו  ָ֣לְּ ֶרְך  ֵי ם ֶאת־ַהֶדֹ֨ ֶה  ָ֣ לָּ תָּ הֹוַדעְּ ת וְּ ַהתֹור ִ֑
ון׃ ר ַיֲעׂשָֽ ה ֲאֶשֵ֥ ַמֲעֶׂש  ֶאת־ַהָֽ ּה וְּ  בָֹּ֔

ם  ְוַתְזִהיר ים ְוֶאת אֹותָּ , ְצוֹותַהּמִ ֶאת ַהֻחּקִ
ֶרְך  עַ יֹוִד תוְ  ֶהם ֶאת ַהּדֶ ּה ְוֶאת ְלכּו ּבָּ יֵּ שֶׁ לָּ

ים ֲעׂשִ  .ֲעׂשוּ יַּ שֶׁ  ַהּמַ
עֶָּּ֠  כא  ל־הֶָּּ֠ כׇּ ָ֣ה מִׁ ָ֣ה ֶתֱחֶז ַאתָּ ֵא י וְּ רְּ ל יִׁ יִׁ ֵשי־ַחַּ֜ ם ַאנְּ

 ָ֣ תָּ ַׂשמְּ ִַ֑צע וְּ ֵאי בָּ נְּ ָ֣ ת ׂש  י ֱאֶמ  ֵשֵ֥ ים ַאנְּ ִ֛ ֱאֹלהִׁ
י  ֵרֵ֥ ֹות ׂשָּ ֵרָ֣י ֵמאֹ֔ ים  ׂשָּ פִׁ י ֲאלָּ ֵרִ֤ ם ׂשָּ ֲעֵלֶה 

ת׃ ר ָֽ י ֲעׂשָּ ֵרֵ֥ ׂשָּ ים וְּ שִׁ   ֲחמִׁ

ה  ְבַחרְוַאּתָּ ם  ּתִ עָּ ל הָּ ּבֹוִריםִמּכָּ ים ּגִ ׁשִ ִיְרֵאי  ֲאנָּ
י ֱאֶמת שׂ   ּוְתַמּנֶה ,ׁשֹוַחדְנֵאי וֹ ֱאלִֹהים ַאְנׁשֵ

ם ם אֹותָּ עָּ מּוִנים ַעל – ַעל הָּ ִרים ַהּמְ ִפים ְלׂשָּ  ,ֲאלָּ
מּוִנים ַעל ִרים ַהּמְ מּוִנים  ,ֵמאֹות ׂשָּ ִרים ַהּמְ ׂשָּ

ים ַעל ִ ִרים ַהּמְ  ,ֲחִמׁשּ ר מּוִנים ַעלְוׂשָּ  .תוֹ ֲעׂשָּ
ם֮  כב  עָּ ו ֶאת־הָּ טָ֣ פְּ שָּ כׇּ וְּ ל־ בְּ ה כׇּ יִָּ֞ הָּ ל־ֵעת  וְּ

ר  ֵ֥ בָּ ל־ַהדָּ כׇּ יך וְּ יאו ֵאֶלֹ֔ ָ֣ ל  יָּבִׁ ִ֤ר ַהגָּד  בָּ ַהדָּ
ו  א  נָּׂשְּ יך וְּ ֶלֹ֔ ֵקל  ֵמעָּ הָּ טו־ֵהִ֑ם וְּ פְּ שְּ ן יִׁ ט   ַהקָּ

ְך׃ ָֽ תָּ  אִׁ

ְך י פּ וּ ְוכָּ ל  טוֹ ְכלּו ִלׁשְ כָּ ם ּבְ עָּ ְרצוּ ן ְזמַ ֶאת הָּ יִּ , ׁשֶ
ל  רּכָּ בָּ ד ּדָּ ליִָּביאּו ֵאֶליךָּ  לוֹ ּגָּ ן ְוכָּ טָּ ר קָּ בָּ ֵהם  ּדָּ

טוּ  ּפְ ֶליךָּ  לקֵ יָּ ֶזה וְ , ִיׁשְ עוּ יְ ֵהם וְ עָּ  ֶאת ַבּצְ
ה ימָּ ׂשִ ךָּ  ַהּמְ  .ִאּתְ

ךָ֣  כג  וְּ צִׁ ה וְּ ִ֤ר ַהֶזה  ַתֲעֶׂשֹ֔ בָּ ָ֣ם ֶאת־ַהדָּ אִׁ
ה  ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ל־הָּ ַגם  כׇּ ד וְּ תָּ  ֲעמ ִ֑ לְּ יָּכׇּ ים וְּ ֱאֹלהִֹׁ֔

ה ִאם  ֲעׂשֶ ר ַהזֶּה ּתַ בָּ  דוֹ ַלֲעמ ּתּוַכלֶאת ַהּדָּ
ִצּוּוֵיי ֱאלִֹהים ּבְ ם ַהזֶּה  ,הָּ עָּ ל הָּ  ֶאליָּבֹוא ְוַגם ּכָּ
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ֹום׃ לָֽ שָּ א בְּ ֹו יָּב ֵ֥ מ  ק  לֹוםמֹו בְּ וֹ ְמק ַעל־מְּ  .ׁשָּ
ר  כד שלישי ל ֲאֶשֵ֥ ַעׂש כ   ֹו ַוַיִּ֕ נִ֑ תְּ ֹול ח  קָ֣ ה לְּ ֶש  ע מ  ַמֵ֥ שְּ ַויִׁ

ר׃ ָֽ מָּ  אָּ
ה  ַמע ֹמׁשֶ ִמיוְלקֹול ׁשָּ ה, חָּ ׂשָּ לֶאת  ְועָּ ַמה  ּכָּ

 ֶ רהּוא ׁשּ מָּ  .אָּ
ֵשָֽ  כה  ֶשִ֤ה ַאנְּ ר מ  ַחֹ֨ בְּ ל ַויִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ כׇּ ל  מִׁ יִׁ י־ַחֹ֨

ים  אשִׁ  ִ֛ם רָּ תָּ ן א  ֵתֵ֥ י ַויִׁ ֵרִ֤ ִ֑ם ׂשָּ עָּ ַעל־הָּ
י  ֵרֵ֥ ׂשָּ ים וְּ שִׁ  י ֲחמִׁ ֵרֵ֥ ֹות ׂשָּ ֵרָ֣י ֵמאֹ֔ ים  ׂשָּ פִׁ ֲאלָּ

ת׃ ר ָֽ  ֲעׂשָּ

ה  ַחר ֹמׁשֶ ּבֹוִריםּבָּ ים ּגִ ׁשִ ֵאל  ֲאנָּ רָּ ל ִיׂשְ הִמּכָּ  ּוִמּנָּ
ם וֹ א ם ַמְנִהיִגיםלְ תָּ עָּ מּוִנים ַעל, ַעל הָּ ִרים ַהּמְ  ׂשָּ

ִפים מּוִנים ַעל ,ֲאלָּ ִרים ַהּמְ ִרים ,ֵמאֹות ׂשָּ  ׂשָּ
מּוִנים ַעל ים ַהּמְ ִ מּוִנים ַעל ,ֲחִמׁשּ ִרים ַהּמְ  ְוׂשָּ

ר  .תוֹ ֲעׂשָּ
עָּ ם  כו  ו ֶאת־הָּ טֵ֥ פְּ שָּ כׇּ וְּ ִ֤ר בְּ בָּ ִ֑ת ֶאת־ַהדָּ ל־ֵע

ה  ֶשֹ֔ ון ֶאל־מ  יאָ֣ בִׁ ֶשה  יְּ כׇּ ַהקָּ ר וְּ ֵ֥ בָּ ל־ַהדָּ
ם׃ ו ֵהָֽ פוטֵ֥ שְּ ן יִׁ ט    ַהקָּ

טוּ  ּפְ ׁשְ יִּ ל  ׁשֶ כָּ ם ּבְ עָּ ְרצוּ ְזמַ ֶאת הָּ יִּ ר, ן ׁשֶ בָּ ה ּדָּ ׁשֶ  קָּ
ה לְ  יִָּביאוּ  לֹמׁשֶ ן ְוכָּ טָּ ר קָּ בָּ טוּ  ֵהם ּדָּ ּפְ  .ִיׁשְ

ֹו ֶאל־  כז  ֹו ַוֵיֵֶ֥לְך ל  נִ֑ תְּ ה ֶאת־ח  ֶש  ַשַלֵ֥ח מ  ַויְּ
ֹו׃ פ צָֽ  ַארְּ

ה  ִמיוֶאת  הּוָּ לִ ֹמׁשֶ ַלךְ  ,חָּ  .ַאְרצוֹ לְ  ְוהּוא הָּ

 
ת   רביעי ש   ר  ב   ה   פ   גְּ הה   ל 

י א יט ישִֹׁ֔ לִׁ ֶדש  ַהשְּ ל  ַבח ֹ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ את בְּ ֵצֵ֥ לְּ
ר  ַבֵ֥ דְּ או מִׁ ה בָּ  ם ַביָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ

ָֽי׃ ינָּ  סִׁ

רֹא ֵאל וֹ חהַ ׁש ּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ ֶדׁש ַהׁשּ
אֹותֹו ַהיֹּום, ִמְצַרִיםֵמֶאֶרץ  אּו  ּבְ ר לְ ּבָּ  .ִסיַניִמְדּבַ

או   ב  ב ֹ֨ ים ַויָּ ידִׁ  פִׁ ו ֵמרְּ עָ֣ סְּ י ַויִׁ יַנֹ֔ ַבָ֣ר סִׁ דְּ מִׁ
ֵֶַֽ֥גד  ל ֶנ ֵא  רָּ ׂשְּ ם יִׁ ֵ֥ ַחן־שָּ ָֽ ִ֑ר ַויִׁ בָּ דְּ ו ַבמִׁ ַַֽיֲחנ  ַוָֽ

ר׃ ָֽ הָּ  הָּ

ְסעּו ֵהם  אוּ ֵמְרִפיִדים נָּ ר ִסיַני לְ  ּובָּ נּו ִמְדּבַ ְוחָּ
ר ְדּבָּ ּמִ ֵאל  ,ּבַ רָּ נוּ ִיׂשְ ם  חָּ ר מּולׁשָּ הָּ  .הָּ

ִ֤יו  ג  א ֵאלָּ ֹ֨ רָּ קְּ ים ַויִׁ ִ֑ ֱאֹלהִׁ לָּ ה ֶאל־הָּ ה עָּ ֶשֵ֥ ומ 
ֵבָ֣ית  ה ת אַמר  לְּ ר כ ִ֤ ָ֣ר ֵלאמ ֹ֔ הָּ ן־הָּ ה  מִׁ הוָּ יְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ ַתֵג יד לִׁ ב וְּ  ַיֲעק ֹ֔

ֱאלִֹהים ה ֶאל הָּ לָּ ה עָּ א 'ה ,ּוֹמׁשֶ רָּ ר מֵ  לוֹ  קָּ הָּ הָּ
ַמר ךְ : ְואָּ ידאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ּתֹ  ּכָּ ִלְבֵני  ְוַתּגִ

ֵאל רָּ  :ִיׂשְ
י  ד  יתִׁ ׂשִׁ  ר עָּ ם ֲאֶשֵ֥ יֶתֹ֔ אִׁ ם ַאֶתָ֣ם רְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ לְּ

א  ֵ֥ בִׁ אָּ ים וָּ ֹ֔ רִׁ שָּ ֵפָ֣י נְּ ֶכם  ַעל־ַכנְּ ִ֤א ֶאתְּ ֶאשָּ וָּ
י׃ ָֽ ֶכ ם ֵאלָּ  ֶאתְּ

ם ְרִאיֶתם ֶ  ַמהֶאת  ַאּתֶ יִתי לְ ׁשּ ׂשִ  ,ִמְצַרִיםעָּ
יּלָּ שֶׁ וְ  מֹו ֶאְתֶכם  ַקְחּתִ ִרים ּכְ ְנֵפי ְנׁשָּ ַעל ּכַ

 .יֶאְתֶכם ֵאלַ  ְוֵהֵבאִתי
עו   ה  מְּ שְּ ֹוַע תִׁ מִ֤ ם־שָּ ה אִׁ ַעתָּ  י  וְּ לִֹׁ֔ ק  בְּ

ה   ג לָּ י סְּ ִ֤ יֶתם לִׁ יִֹׁ֨ הְּ י וִׁ ִ֑ יתִׁ רִׁ ם ֶאת־בְּ ֶת  ַמרְּ ושְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ י כׇּ י־לִׁ  ים כִׁ ַָ֣עמִֹׁ֔ ל־הָּ כׇּ  מִׁ

יו ק, ְוַעְכׁשָּ ְמעּו ּבְ ׁשְ ְמרוּ ִלי וֹ ִאם ּתִ ֶאת  ְוִתׁשְ
ם ִא  ְהיוּ  –י ּתִ ַהֶהְסּכֵ עָּ  ּתִ ד הָּ יּוחָּ ב וְ ם ַהּמְ קֹורָּ ַהּמְ

ל  ֱאַלי יםיֹוֵתר ִמּכָּ ַעּמִ ֲהֵרי ,הָּ ֶרץ  ׁשֶ אָּ ל הָּ יּכָּ ּלִ  .ׁשֶ
ֹוי  ו  גָ֣ ֲהנִׁ ים וְּ ֶלֵֶ֥כת כ  י ַממְּ ִ֛ יו־לִׁ הְּ ָֽ ַאֶת ם תִׁ וְּ

ר ֶאל־  ַדֵב  ר תְּ ים ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ בָּ ֹוש ֵאֵֶ֚לה ַהדְּ דִ֑ קָּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ  בְּ

ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים  ם ּתִ דֹושׁ  ְוַעםְוַאּתֶ . קָּ
ִרים  בָּ ה ַהּדְ ֵאלשֶׁ ֵאּלֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ  .ּתְ

ֶָׂ֣שם  ז חמישי  ִ֑ם ַויָּ עָּ ָ֣י הָּ ֵנ קְּ זִׁ א לְּ רָּ  קְּ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ א מ  ב ָ֣ ַויָּ
ר  ֶלה ֲאֶשֵ֥ ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ם ֵאֵ֚ת כׇּ ֵניֶה  פְּ לִׁ

ָֽה׃ הוָּ וָּ הו יְּ  צִׁ

ה  א ֹמׁשֶ םּבָּ עָּ א ְלִזְקֵני הָּ רָּ יר ,ְוקָּ ֶהם ְוִהְסּבִ  ֶאת לָּ
ה  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ ה' השֶׁ ּכָּ  .אֹותוֹ  ִצּוָּ
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ל ֲאֶשר־  ח  ו כ ִ֛ רֹ֔ ו  ַוי ָ֣אמְּ דָּ ִ֤ם ַיחְּ עָּ ל־הָּ ו כׇּ ַוַיֲענֹ֨
ֶשִ֛ה ֶאת־  הוָּ ה ַנֲעֶׂשִ֑ה ַויָּ ֶשב מ  ר יְּ ֶבֵ֥ דִׁ

ָֽה׃ הוָּ עָּ ם ֶאל־יְּ י הָּ ֵרֵ֥ בְּ  דִׁ

ם ּכָּ  עָּ נּו ל הָּ ל :ְמרוּ אָּ וְ  ַיַחדעָּ ֶ  ּכָּ בֵּ ' הַמה ׁשּ ר ּדִ
ה ה  !ַנֲעׂשֶ יב ֹמׁשֶ ם ֶאל הֵהׁשִ עָּ ְבֵרי הָּ  .'ֶאת ּדִ

ָ֣א  ט  י בָּ כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ ה הִׁ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
 ֮ ם  ֵאֶל עָּ ַמִ֤ע הָּ שְּ ור יִׁ ן  ַבֲעבִ֞ נָּ עָּ ָ֣ב ֶהָֽ ַע יך֮ בְּ

ִ֑ם  עֹולָּ ינו לְּ ָ֣ ך  ַיֲאמִׁ ַגם־בְּ ְך וְּ מָֹּ֔ י עִׁ ָ֣ רִׁ ַדבְּ בְּ
י  ֵרֵ֥ בְּ ֶשִ֛ה ֶאת־דִׁ ָֽה׃ַוַיֵגֵ֥ד מ  הוָּ עָּ ם ֶאל־יְּ  הָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ א ֵאֶליךָּ ֲאִני ִהּנֵה  :ֹמׁשֶ ֶפלּבָּ ֲערָּ  ּבָּ
ל ן  ׁשֶ נָּ ֵדיֶהעָּ ם שֶׁ  ּכְ עָּ ַמע הָּ רֲאִני ְמ שֶׁ ִיׁשְ  ַדּבֵ
םוְ  ,ךָּ ּתְ ִא  ךָּ  ַיֲאִמינּו ְלעֹולָּ ִליִחיַגם ּבְ ה ׁשְ ַאּתָּ , ׁשֶ

ה  ר ֹמׁשֶ ם ִסּפֵ עָּ ְבֵרי הָּ  .'הלַ ֶאת ּדִ
ִ֤ה  י  הוָּ אֶמר יְּ ם ַוי ֹ֨ עָֹּ֔ ֶשה  ֵלְָ֣ך ֶאל־הָּ ֶאל־מ 

ם׃ ָֽ ֹלתָּ מְּ ו ׂשִׁ ס  בְּ כִׁ ִ֑ר וְּ חָּ ם ַהי ֹום ומָּ ֵ֥ תָּ ַדשְּ קִׁ  וְּ
ַמר  'ה הלְ אָּ ם לָּ ֵלְך  :ֹמׁשֶ םעָּ ִכין אֹותָּ ַהיֹּום  ְותָּ

ר  חָּ לוּ יִּ שֶׁ ּומָּ סוּ  ְטּבְ ְגֵדיֶהםֶאת  ִויַכּבְ  .ּבִ
י ׀  יא  ָ֣ י כִׁ ִ֑ ישִׁ לִׁ נִׁ ים ַליָֹ֣ום ַהשְּ כ  יֵ֥ו נְּ הָּ ַביָֹ֣ום וְּ

עָּ ם  ל־הָּ ֵעיֵנֵ֥י כׇּ ִ֛ה לְּ הוָּ ד יְּ י ֵיֵר  שִׁ  לִׁ ַהשְּ
ָֽי׃ ינָּ ר סִׁ  ַעל־ַהֵ֥

ִנים ְוִיְהיוּ  י מּוכָּ ִליׁשִ ְ לִ , ַליֹּום ַהׁשּ ְ יֹּום ַהׁשּ י ּבַ י יּכִ ׁשִ
ה' ה ּלֶ ם ַעל ַהר ְלֵעיֵני ּכָּ  ִיְתּגַ עָּ  .ִסיַניל הָּ

ו  יב  רֵ֥ מְּ שָּ ר הִׁ יב ֵלאמ ֹ֔ ָ֣ בִׁ ם  סָּ עָּ ִ֤ ֶאת־הָּ תָּ ַבלְּ גְּ הִׁ וְּ
ֵגֵַ֥ע  ל־ַהנ  ֵצִ֑הו כׇּ קָּ ַע בְּ ָ֣ ג  ר ונְּ הָּ  ֹות בָּ ֶכִ֛ם ֲעלֵ֥ לָּ

ֹות  ר מֵ֥ הָּ  תבָּ ָֽ  ׃יומָּ

ן ר ִביבּסָּ ִמ  ּוְתַסּמֵ הָּ בּול לָּ ם ּגְ עָּ : ְוֹתאַמר ,לָּ
ֶכם זֲָּּהרהִ  ֲעלֹותּו לָּ ר  ִמּלַ הָּ ְנגּ ּבָּ ֵצהּו  עַ וֹ ּוִמּלִ קָּ  –ּבְ

ל  ר יּומַ וֹ נּ ִמי שֶׁ ּכָּ הָּ  .תֵגַע ּבָּ
ֵקל  אֹו־  יג  סָּ ֹול יִׁ קִ֤ י־סָּ ָֽ ד כִׁ ֹו יָּ  ע בַּ֜ ַגֹ֨ ל א־תִׁ

א  יש ל ָ֣ ם־אִׁ  ה אִׁ ֵ֥ ֵהמָּ ם־בְּ ה אִׁ ֶרֹ֔ יָּ ה יִׁ יָּר ָ֣
ר׃ ָֽ הָּ ו בָּ ה ַיֲעלֵ֥ מָּ ל ֵה  ֵבֹ֔ ְך  ַהי  ש  מְּ ִ֑ה בִׁ ֶי חְּ  יִׁ

י ּתִ  ַאל ע ּבֹו יָּד ּכִ ֵקל אֹו  ַהּנֹוֵגעַ ּגַ ַלךְ ִיּסָּ  יּוׁשְ
ין, ַבהּ וֹ ִמגּ  ה  ּבֵ ֵהמָּ יןִאם ּבְ לֹא  –ִאם ִאיׁש  ּבֵ

ְהֶיה ,ִיְחֶיה ּתִ ׁשֶ רּתְ  ּכְ ֹופָּ רַיֲעלּו ּבָּ  ֵהם ִקיַעת ַהׁשּ  .הָּ
ַקֵדש   יד  ִ֑ם ַויְּ עָּ ר ֶאל־הָּ הָּ  ן־הָּ ֶשִ֛ה מִׁ ַוֵי ֶַּ֧רד מ 

ם׃ ָֽ ֹלתָּ מְּ ו ׂשִׁ ס  ַכבְּ ַֽיְּ ם ַוָֽ עָֹּ֔  ֶאת־הָּ
ה  ם מֵ  יַָּרדֹמׁשֶ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ ם  ֵהִכיןוְ הָּ עָּ ְוֵהם ֶאת הָּ
ְבלּו וְ  סּו טָּ ְגֵדיֶהםִכּבְ  .ֶאת ּבִ

אֶמר   טו  ם ַוי ֹ֨ עָֹּ֔ נִׁ ים ֱהיֵ֥ו ֶאל־הָּ כ  ֶשת נְּ ֹלָ֣ שְּ  לִׁ
ים ִ֑ ו יָּמִׁ ש  גְּ ל־תִׁ ה׃ ַאָֽ ָֽ שָּ  ֶאל־אִׁ

ַמר םלָּ  אָּ ִניםֱהיּו  :עָּ ל ְלעֹוד מּוכָּ הׁשְ  –יִָּמים  ֹוׁשָּ
ׁשּו  ּגְ ב ִעםַאל ּתִ ּכַ ה ִלׁשְ ָּ  .ִאׁשּ

י֩  טז  הִׁ ֶקר ַויְּ ָ֣ת ַהב   י  הְּ ָֽ י בִׁ ישִַּׁ֜ לִׁ ֹום ַהשְּ ֩ ַביֹ֨ י הִׁ ַויְּ
ל  ק ֵ֥ ר וְּ הָֹּ֔ ֵבד  ַעל־הָּ ִַּ֤֧ן כָּ נָּ עָּ ים וְּ קִַּׁ֜ רָּ ת ובְּ ֹלֹ֨ ק 
ר  עָּ ם ֲאֶשֵ֥ ל־הָּ ד כׇּ ד ַוֶיֱחַרֵ֥ א ִ֑ ָ֣ק מְּ זָּ ר חָּ פָּ  ש 

ַמֲחֶנָֽה׃  ַבָֽ

י בַּ  ִליׁשִ ְ היֹּום ַהׁשּ לָּ עָּ ׁשֶ יוּ , ּבֹוֶקרהַ  ּכְ ר  הָּ הָּ ַעל הָּ
ֵבד וְ ת וֹ לוֹ ק ן ּכָּ נָּ ִקים ְועָּ יָּה ּוְברָּ זָּק וֹ ל שׁ וֹ קהָּ ר חָּ פָּ

ם  ,ְמאֹוד עָּ ל הָּ ֲחֶנהשֶׁ ּכָּ ּמַ  .ֶנְחְרדוּ  ּבַ

ים  יז  ֱאֹלהִׁ  את הָּ ַרֵ֥ קְּ ִ֛ם לִׁ עָּ ֶש ה ֶאת־הָּ א מ  ַויֹוֵצֹ֨
ר׃ ָֽ הָּ ית הָּ ֵ֥ תִׁ ַתחְּ ו בְּ ב  ַיצְּ תְּ ָֽ ִ֑ה ַויִׁ ַמֲחֶנ ן־ַהָֽ  מִׁ

ה  ם הֹוִציא ֹמׁשֶ עָּ ֲחֶנה מֵ ֶאת הָּ ִלְקַראת ַהּמַ
ֱאלִֹהים בּו ְוֵהם הִ , הָּ ר ֹותלגְּ ְר מַ לְ ְתַיּצְ הָּ  .הָּ

ֵנֶּ֠  יח  פְּ ֹו מִֶּׁ֠ לֹ֔ ַשָ֣ן כ  יַני  עָּ ַהִ֤ר סִׁ ד וְּ ַרֵ֥ ר יָּ י ֲאֶשֹ֨
ֶָ֣שן  ֶע נֹו  כְּ ִַ֤על ֲעשָּ ֵאִ֑ש ַוַי הוָּ ה בָּ ִ֛יו יְּ לָּ עָּ

ד׃ א ָֽ ר מְּ הָּ  ל־הָּ ד כׇּ ן ַוֶיֱחַרֵ֥ שָֹּ֔ בְּ  ַהכִׁ

ּלֹו  ה ְוַהר ִסיַני ּכֻ ןֶהֱעלָּ ׁשָּ ֵני  עָּ יו  יַָּרד' השֶׁ ִמּפְ לָּ עָּ
ֵאשׁ  נֹו וַ , ּבָּ ה ֲעׁשָּ לָּ ןעָּ ׁשָּ עָּ ן ּכְ ְבׁשָּ ר  ,ַהּכִ הָּ ל הָּ ּכָּ

ֲעֵזעַ   .דוֹ ְמא ִהְזּדַ
ֶשָ֣ה  יט  ד מ  א ִ֑ ָ֣ק מְּ ֵז חָּ ר הֹוֵל ְך וְּ פָֹּ֔ ֹול ַהש  י  קָ֣ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ֹול׃ קָֽ ים ַיֲעֶנֵ֥נו בְּ ֱאֹלהִׁ  הָּ ר וְּ ַדֵבֹ֔  יְּ
ר  ֹופָּ יָּה קֹול ַהׁשּ ֵּ חַ ִמְת וּ  הֹוֵלךְ הָּ ה  ,דוֹ ק ְמאז ֹמׁשֶ

ֱאלִֹהים ְמ  ר ְוהָּ  .קֹולבְּ  לוֹ  העֹונֶ ַדּבֵ
ִ֑ר  כ ששי הָּ אש הָּ יַנ י ֶאל־ר ָ֣ ר סִׁ ִ֛ה ַעל־ַהֵ֥ הוָּ ַוֵי ֶַּ֧רד יְּ

ר  הָּ  אש הָּ ֶשִ֛ה ֶאל־ר ֵ֥ מ  הוָּ ה לְּ א יְּ ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
ה׃ ֶשָֽ ֵַ֥על מ   ַוַי

ה' ה ּלָּ ר ַעלַעל ַהר ִסיַני  ִהְתּגַ הָּ ' ה ,רֹאׁש הָּ
א קָּ  ררָּ הָּ ה ֶאל רֹאׁש הָּ ה ,ְלֹמׁשֶ ה ֹמׁשֶ לָּ  .עָּ
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ִ֑ם  כא  עָּ ָ֣ד בָּ ֵע ד הָּ ה ֵר  ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
נו  ֶמ  ל מִׁ ַפֵ֥ נָּ ֹות וְּ אֹ֔ רְּ ה  לִׁ הוָּ ו ֶאל־יְּ סִ֤ ֶפן־ֶיֶהרְּ

ב׃ ָֽ  רָּ

ַמר' ה הלְ  אָּ ם ַהְזֵהר ֶאתֵרד  :ֹמׁשֶ עָּ ּלֹא  הָּ ׁשֶ
תּו ֵמֶהם וּ ְויָּמִלְראֹות  'ֶאל ה ַלֲעלֹות ְרצוּ ִיְתּפָּ 

ים ים ַרּבִ ׁשִ  .ֲאנָּ
ִ֑שו  כב  ַקדָּ תְּ הוָּ ה יִׁ ים ֶאל־יְּ ֵ֥ גָּשִׁ ִ֛ים ַהנִׁ ֲהנִׁ ַג ם ַהכ  וְּ

ָֽה׃ הוָּ ם יְּ ֶה  ץ בָּ ר ֵ֥ פְּ  ֶפן־יִׁ
ים שֶׁ  ּכֲֹהִניםְוַגם הַ  ׁשִ ּגָּ ִמידּנִ  ִיזֲָּּהרוּ  'הֶאל  ּתָּ

ֵאר ָּ ם ְלִהׁשּ ְמקֹומָּ ֵדי , ּבִ ם גוֹ ַיֲהרלֹא ' השֶׁ ּכְ  .אֹותָּ
ם  כג  עָֹּ֔ ה ל א־יוַכָ֣ל הָּ הוָֹּ֔ ֶשה  ֶאל־יְּ ַוי ִ֤אֶמר מ 

ה  תָּ ה ַהֵעד ִ֤ י־ַאתִָּ֞ ָֽ ִ֑י כִׁ ינָּ ת ֶאל־ַהָ֣ר סִׁ ַלֲעֹל 
ֹו׃ תָֽ ַדשְּ קִׁ ר וְּ הָּ  ל ֶאת־הָּ ֵבֵ֥ ר ַהגְּ נו  ֵלאמ ֹ֔  בָֹּ֨

ה  ַמר ֹמׁשֶ ם  ֲהֵרי: 'הלַ אָּ עָּ ת וֹ לֹא יּוַכל ַלֲעלהָּ
ה  ִסיַניֶאל ַהר  י ַאּתָּ נוּ וֹ א ִהְזַהְרּתָּ ּכִ ַמְרּתָּ וְ  תָּ  :אָּ

ן ֶאת " בּול ַסּמֵ רהָּ ּגְ תוֹ  ,הָּ ָּ  !"ְוַהְכֵרז ַעל ְקֻדׁשּ
ה  כד  יתָּ ַאתָּ  ֵ֥ לִׁ עָּ ד וְּ ה  ֶלְך־ֵרֹ֔ הוָּ ִ֤יו יְּ אֶמר ֵאלָּ ַוי ֹ֨

ם ַאל־  עָּ  הָּ ָ֣ים וְּ ֲהנִׁ ַהכ  ְִ֑ך וְּ מָּ ן עִׁ ַאֲהר ָ֣ וְּ
ם׃ ָֽ ץ־בָּ רׇּ פְּ הוָּ ה ֶפן־יִׁ ת ֶאל־יְּ ו ַלֲעֹלֵ֥ סִ֛  ֶיֶהרְּ

ַמר  ל זֹאת לֵ  :'הלֹו אָּ כָּ  ַרק ְוַתֲעֶלה ,ְך ֵרדּבְ
ה ְוַאֲהרֹן  ךָּ ַאּתָּ ם  ּכֲֹהִניםְוהַ , ִאּתְ עָּ  לֹאְוהָּ

ּלֹא  'ת ֶאל הוֹ ַלֲעלְרצּו ִיְתּפָּ  ם גוֹ ַיֲהרׁשֶ  .אֹותָּ
ם׃ ס כה  ִ֑ם ַוי  אֶמר ֲאֵלֶהָֽ עָּ ה ֶאל־הָּ ֶש  ֵֶַֽ֥רד מ  ה  ַוֵי ם לָּ  יַָּרדֹמׁשֶ ַמרוְ עָּ  :ֶהםלָּ  אָּ

ֶרת     ֶ רֹותֲעש  ב ְּ ד ִׁ  ה 

ֶלה  א כ ֵא  ים הָּ ֵ֥ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ים ֵאִ֛ת כׇּ ַדֵבָ֣ר ֱאֹלהִֹׁ֔ ַויְּ
ר׃ ס  ֵלאמ ָֽ

ר ֱאלִֹהים  ּבֵ ִרים  ֶאתּדִ בָּ ל ַהּדְ הּכָּ ֵאּלֶ ַמר ,הָּ  :ְואָּ

טעם 

עליון 

בסוף 

 הספר

יך  ב ִ֛ יך ֲאֶש ר הֹוֵצאתִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ י  יְּ כִׁ נ  ָֽ אָּ
ים  ִ֑ דִׁ ֵבָ֣ית ֲעבָּ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ֶיֵ֥ה ֵמֶאֵ֥ הְּ ל א־יִׁ
ָֽי׃ נָּ ים ַעל־פָּ ים ֲאֵחרִׁ  ֵ֥ ךִ֛ ֱאֹלהִׁ  לְּ

ךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹוְת  הֹוֵצאִתישֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ  'הֲאִני 
ִדים ית ֲעבָּ לֹא ִיְהֶיה ְלךָּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים . ִמּבֵ

י ּנִ  .חּוץ ִמּמֶ
ה ֲאֶשִ֤ר  ג  מונָֹּ֔ ל־תְּ כׇּ ֶסל  וְּ ךֵ֥ ֶפֹ֨ ה לְּ ל א־ַתֲעֶׂשֹ֨

ם   יִׁ ַמֹ֨ ִַ֑חת ַבשָּ תָּ ֶרץ מִׁ אָּ  ר בָּ ַעל ַוֲאֶשֵ֥ ַמֹ֔ מִׁ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ַחת לָּ ַתֵ֥ ם מִׁ יִׁ ר ַבַמ   ַוֲאֶשֵ֥

ה ְלךָּ פֶּ ּתַ  ַאל מּות ׁשּוםֶסל וְ ֲעׂשֶ ר ּדְ בָּ ל ּדָּ  ׁשֶ
ַמִים  ָּ ׁשּ ּבַ הׁשֶ ֶרץ ִמּתַ  ְלַמְעלָּ אָּ ּבָּ אֹו  ,ַחתאֹו ׁשֶ

ִים שֶׁ  ּמַ מּוִכים –ּבַ ּנְ ה ׁשֶ ׁשָּ  .ֵמַהיַּּבָּ
א  ד  ל ָ֣ ם וְּ ֶה  ַתֲחֶוֵ֥ה לָּ שְּ א־תִׁ עׇּ ל ָֽ י תׇּ ָ֣ ֵדִ֑ם כִׁ בְּ

ֵקֶּ֠  א פ ֶּ֠ יך  ֵאָ֣ל ַקנָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י יְּ כִִׁ֞ נ  ן ד ֲעוֹ֨   אָּ
ַעל־  ים וְּ ֵ֥ ֵלשִׁ ִ֛ים ַעל־שִׁ נִׁ ת ַעל־בָּ ב   אָּ

י׃ ָֽ אָּ נְּ ׂש  ים לְּ ֵבעִׁ   רִׁ

ֶהם וְ ּתִ ַאל  ֲחֶוה לָּ ּתַ ֲעב ַאלׁשְ םוֹ ד אוֹ ּתַ י  תָּ ֲאִני ּכִ
 ֵכרוֹ זֲאִני  ְנִאים אֹוִתיוֹ ׂשּ לַ  ,ֵקםוֹ נֱאלֶֹהיךָּ ֵאל  'ה
ל אָּ ועֲ  ִנים לַ  – תוֹ בֹון ׁשֶ ִדיםנְּ לַ ּבָּ  יִניםנִּ ְולַ  כָּ

 .םאֹותָּ  ּוַמֲעִנישׁ 
י  ה  ֵרֵ֥ מְּ ש  י ולְּ ֲהַב  א  ים לְּ ִ֑ פִׁ ֶסד ַלֲאלָּ ֶׂשה ֶח  ע ֵ֥ וְּ

ו   צְּ י׃ סמִׁ ָֽ  תָּ
ה ֶחֶסד וֹ ְוע ֲהַבי וֹ ְלא – רֹותוֹ ְלַאְלֵפי דּ ׂשֶ

 .יְצוֹוַת ְמֵרי ִמ וֹ ּוְלשׁ 
א  ו  ִ֑וְּ יך ַלשָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ם־יְּ ִ֛א ֶאת־ֵשָֽ שָּ א תִׁ ל ֵ֥

א ֶאת־  ֵ֥ שָּ ה ֵאִ֛ת ֲאֶשר־יִׁ הוָֹּ֔ ַנֶקה  יְּ א יְּ י ל ִ֤ ָ֣ כִׁ
א׃ פ וְּ ָֽ ֹו ַלשָּ מ   שְּ

ירַאל  ְזּכִ ם ה ּתַ םֱאלֶֹהיךָּ  'ֶאת ׁשֵ י , ְלִחּנָּ ' הּכִ
ירִמי לְ  ִיְסַלחלֹא  יְַּזּכִ מֹו  ׁשֶ םֶאת ׁשְ  .ְלִחּנָּ

ֹו׃ ז  שָֽ ַקדְּ ת לְּ ֹור ֶאת־יֵֹ֥ום ַהַשבָּ  ׁשוֹ זְ  זָּכִ֛ ת ְלַקּדְ ּבָּ ַ  .כֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ל־  ח  יתָּ כׇּ ׂשִׁ  עָּ ד וְּ ים  ַתֲעב ֹ֔ ֵשִֶ֤שת יָּמִׁ

ך׃ ֶתָֽ ַלאכְּ  מְּ
ָּ שִׁ  ֲעב הׁשּ ל ד וֹ יִָּמים ּתַ ה ֶאת ּכָּ ְוַתֲעׂשֶ

 .ךָּ ְמַלאְכּתְ 
ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך  ט  ת ַליהוָּ י ַשבָּ  יעִֹׁ֔ בִׁ יֹום  ַהשְּ וְּ

ךָ֣  נְּ ָ֣ה ׀ ובִׁ ה ַאתָּ אכַָּּ֜ לָּ ל־מְּ ה כׇּ ל א־ַתֲעֶׂשֹ֨
ִביִעי  ְ היֹום ְויֹום ַהׁשּ ִביתָּ  ַאל –ֱאלֶֹהיךָּ  'ַלה ׁשְ

ה ּתַ  ה ׁשּוםֲעׂשֶ אכָּ ה ּוִבְנךָּ ּוִבּתְ  ,ְמלָּ ךָּ ַאּתָּ ךָּ ַעְבּדְ
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ך   ֵגרְּ ך וְּ ֶתֹ֔ ֶהמְּ ך  ובְּ תְּ ָֽ ךִ֤ ַוֲאמָּ דְּ ך ַעבְּ ֶת  ובִׁ
יך׃ ֶרָֽ עָּ שְּ ר בִׁ  ֲאֶשֵ֥

ְתךָּ  ְפחָּ ֶריךָּ בְּ שֶׁ ךָּ ְוֵגְרךָּ ּוְבֶהְמּתְ  ְוׁשִ  .עָּ

ם  י  ַמָ֣יִׁ ה ֶאת־ַהשָּ הוַָּּ֜ ה יְּ ׂשָֹּ֨ ים֩ עָּ ֶשת־יָּמִׁ י ֵשָֽ ָ֣ כִׁ
ם  ל־ֲאֶשר־בָֹּ֔ ֶאת־כׇּ ם  וְּ ֶרץ ֶאת־ַהיָּ אָּ  ֶאת־הָּ וְּ

ן  ִ֑י ַעל־ֵכ  יעִׁ בִׁ ִ֛ה ַויָּ ַַֽנח ַביָֹ֣ום ַהשְּ הוָּ ְך יְּ ֵבַר 
הו׃ ס ֵשָֽ ַקדְּ ַֽיְּ ת ַוָֽ  ֶאת־יֵֹ֥ום ַהַשבָּ 

י שִׁ  ָּ ּכִ ה  'יִָּמים ה הׁשּ ׂשָּ ַמִים ְוֶאת עָּ ָּ ֶאת ַהׁשּ
ל  ֶרץ ֶאת ַהיָּּם ְוֶאת ּכָּ אָּ ֶ ַמה הָּ ח נָּ הּוא וְ , םהֶ ּבָּ ׁשּ

ִביִעי ְ יֹּום ַהׁשּ ַרְך  'ֵכן הלָּ , ּבַ ת ּבֵ ּבָּ ַ ֶאת יֹום ַהׁשּ
 .וֹ אֹות שׁ ּדֵ ִק וְ 

ַען   יא  ַמֹ֨ ֶמִ֑ך לְּ ֶאת־אִׁ יך וְּ בִׁ  ד ֶאת־אָּ ַכֵבֵ֥
ֵ֥ה  הוָּ ה ֲאֶשר־יְּ מָֹּ֔ ֲאדָּ ֵ֚ל הָּ יך ַע ֶמֹ֔ ון יָּ כָ֣ ַיֲארִׁ

ְך׃ ס ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ יך נ   ֱאֹלֶה 

ִביךָּ ְוֶאת ִאּמְ  ד ֶאת אָּ ּבֵ ֵדיךָּ ּכַ ְרכוּ יִּ שֶׁ  ּכְ ךָּ ייֶּ חַ  ְתאָּ
ה  מָּ ֲאדָּ  .ְלךָּ ֵתן וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ ַעל הָּ

ח ס  יב  צָּ  רְּ א תִׁ ב ס ל ֵ֥ נ ֹ֔ גְּ א תִׁ ִ֑ף ס ל ָ֣ אָּ נְּ א תִׁ ל ָ֣
ֶקר׃ ס ָֽ ֵרֲעך  ֵעֵ֥ד שָּ  ל א־ַתֲעֶנֵ֥ה בְּ

ְרצַ ַאל  ה ּתִ ַאל , חּתִ ָּ ב ִעם ִאׁשּ ּכַ הׁשְ ַאל , ְנׂשּואָּ
ְגנ ִעיד ֶנֶגדַאל , בוֹ ּתִ ֶקר ֵעדּות ֲחֵבְרךָּ  ּתָּ  .ׁשֶ

ד  יג  מ ִ֞ א־ַתחְּ ד ֵבָ֣ית ֵרֶעִ֑ך ס ל ָֽ מ   א ַתחְּ ל ֵ֥
ך  ֹו ֵאֶָ֣שת ֵרֶע  רֹ֔ ֹו ַוֲחמ  שֹורָ֣ תֹו  וְּ ֹו ַוֲאמָּ דִ֤ ַעבְּ וְּ

ך׃ פ ֵרֶעָֽ ר לְּ ל ֲאֶשֵ֥ כ    וְּ

ית  ֶאתד וֹ ְחמּתַ ַאל   ֶאת דוֹ ְחמּתַ ַאל , ֲחֵבְרךָּ ּבֵ
ת  תוֹ ְוַעְבּדֹו  ֲחֵבְרךָּ ֵאׁשֶ ְפחָּ רֹו וֹ ְוׁשֹורֹו ַוֲחמ ְוׁשִ

לוְ  ֶ  כָּ יְָּּך ַמה ׁשּ ַ  .ַלֲחֵבְרךָּ ׁשּ
ת    ש   ר  ר  פ   ד ה  ֲעמ  ת מ  א  רְּ ייִׁ ינ   סִׁ

כׇּ  יד שביעי ֶאת־ וְּ ת וְּ ים ֶאת־ַהקֹוֹלַּ֜ ֹ֨ אִׁ ם֩ ר  עָּ ל־הָּ
ר  הָּ  ֶאת־הָּ ר וְּ פָֹּ֔ ֹול ַהש  ֵאת  קָ֣ ם וְּ ידִׁ  ַהַלפִׁ

ק׃ ח ָֽ רָּ ו ֵמָֽ ד  עו ַוַיַעמְּ נ ֹ֔ ם  ַויָּ עָּ א הָּ ִַּ֤֧רְּ ֵשִ֑ן ַוַי  עָּ

ם ר עָּ ל הָּ ת ְוֶאת וֹ ֶאת ַהּקֹולְמִעים וֹ ְושׁ ִאים וֹ ְוכָּ
יִדים וְ  ּפִ רוֹ קֹול ַהׁשּ  ֶאתַהּלַ ר , פָּ הָּ  ַמֲעֵלהְוֶאת הָּ

ן ׁשָּ ם , עָּ עָּ אוּ הָּ זוְ  רָּ חעָּ ּו וְ ֵהם זָּ  .קוֹ ְמדּו ֵמרָּ
נו  טו  מָּ  ה עִׁ ֵ֥ ה ַדֵבר־ַאתָּ ֶשֹ֔ רו  ֶאל־מ  אמְּ ַוי ָֽ

ים ֶפן־  ִ֛נו ֱאֹלהִׁ  מָּ ר עִׁ ַדֵבֵ֥ ַאל־יְּ ה וְּ ִ֑עָּ מָּ שְּ נִׁ וְּ
ות׃  נָּמָֽ

הלְ ְמרּו אָּ ֵהם  ר  :ֹמׁשֶ ּבֵ ה נּו ּתָּ ִא ּדַ ְונּוַכל ַאּתָּ
מ ר  לֹאוְ  ,עַ וֹ ִלׁשְ ּלֹא ,ֱאלִֹהיםנּו ּתָּ ִא ְיַדּבֵ  ׁשֶ
מּות  .נָּ

ירָּ   טז  ם֮ ַאל־תִׁ עָּ ֶשָ֣ה ֶאל־הָּ אֶמר מ  י ַוי ֹ֨ או  כִׁ 
ים  ִ֑ ֱאֹלהִׁ א הָּ ם בָּ  ֶכֹ֔ ֹות ֶאתְּ ֲעבור  ַנסָ֣ ַבָֽ לְּ
ֵניֶכ ם  ֹו ַעל־פְּ תִ֛ אָּ רְּ ֶי ה יִׁ הְּ ור תִׁ וַבֲעב 

או׃ ָֽ י ֶתֱחטָּ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ  לְּ

ַמר  ה אָּ םלָּ ֹמׁשֶ ְפֲחדוּ ַאל  :עָּ י  !ּתִ ֱאלִֹהיםּכִ א הָּ  ּבָּ
ִביל ְלרֹוֵמם ׁשְ ְהֶיה, ֶאְתֶכם ּבִ ּתִ ֶרת ּוְכֵדי ׁשֶ  ִנּכֶ

ֵניֶכם רֹוְממּותֹו  ּלֹאַעל ּפְ ֵדי ׁשֶ  .אוּ טְ חֶ ּתֶ  ּכְ

ָ֣ש ֶאל־  יז  ַג ֶשה  נִׁ ק ומ  ח ִ֑ עָּ ם ֵמרָּ ד הָּ ַוַיֲעמ ֵ֥
ם  ל ֲאֶשר־שָּ  ֶפֹ֔ ֲערָּ ים׃ סהָּ ָֽ ֱאֹלהִׁ  הָּ

ם  עָּ ַמד הָּ חעָּ ֶפל , קוֹ ֵמרָּ ֲערָּ ׁש ֶאל הָּ ה ִנּגַ ּוֹמׁשֶ
ָּ שֶׁ  ֱאלִֹהים ּותלּ ִהְתגַּ ם ׁשּ  .הָּ

ר ֶאל־  יח מפטיר ה ת אַמ  ה כ ֵ֥ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ן־  ֵ֚י מִׁ ם כִׁ יֶתֹ֔ אִׁ ֵאִ֑ל ַאֶתָ֣ם רְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ

ם׃ ֶכָֽ מָּ י עִׁ תִׁ רְּ ַב  ם דִׁ יִׁ ַמֹ֔  ַהשָּ

ַמר' ה הלְ  אָּ ךְ  :ֹמׁשֶ ֵאללִ אַמר ּתֹ  ּכָּ רָּ : ְבֵני ִיׂשְ
ם ְרִאיֶתם  י ַאּתֶ ְרּתִ ּבַ ּדִ ַמִיםמֵ ֶכם ּתְ ִא ׁשֶ ָּ  .ַהׁשּ

ב  יט  ֶסף  ֵואֹלֵהָ֣י זָּהָֹּ֔ ֵהי ֶכֹ֨ י ֱאֹלִ֤ ִ֑ תִׁ ון אִׁ א ַתֲעׂש  ל ֵ֥
ם׃ ֶכָֽ ו לָּ א ַתֲעׂש   ל ֵ֥

ֵכן ֶכםּתַ ַאל  ,לָּ ַלי ׁשּום ֲעׂשּו לָּ ף עָּ נֹוסָּ ֱאלֵֹהי  ּבְ
בֶסף כֶּ   .ֵואלֵֹהי זָּהָּ

יו  כ  לָּ  ָ֣ עָּ תָּ זַָּבחְּ י  וְּ ה֮ ַתֲעֶׂשה־לִׁ מָּ ַבָ֣ח ֲאדָּ זְּ מִׁ
ך   אנְּ יך ֶאת־צ ָֽ ֶמֹ֔ לָּ ֶאת־שְּ יך  וְּ ֹלֶתֹ֨ ֶאת־ע 
יר  ָ֣ כִׁ קֹום  ֲאֶשָ֣ר ַאזְּ ל־ַהמָּ כׇּ ֶרִ֑ך בְּ קָּ ֶאת־בְּ וְּ

חַ ה ִלי ֲעשֵׂ  ה ִמְזּבֵ מָּ יו ֶאת  ְוַתְקִריב, ֵמֲאדָּ לָּ עָּ
ְר וֹ לוֹ ע קָּ ֶמיךָּ ֶאת צֹאְנךָּ ְוֶאת ּבְ לָּ  ,ךָּ ֶתיךָּ ְוֶאת ׁשְ

קֹום  ל מָּ כָּ הּבְ ּלֶ ֶאְתּגַ בֹוא ֵאֶליךָּ  – ּבוֹ  ׁשֶ אָּ
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יך׃ ָֽ תִׁ ֹוא ֵאֶל יך וֵבַרכְּ בֵ֥ י אָּ מִֹׁ֔  .ךָּ אֹוְת  ךְ ֵר בָּ אֲ וַ  ֶאת־שְּ
ֶנֵ֥ה  כא  בְּ י ל א־תִׁ ֲעֶׂשה־לִֹׁ֔ ים  ַתָֽ נִׁ ַבִ֤ח ֲאבָּ זְּ ם־מִׁ אִׁ וְּ

ךִ֛  בְּ י ַחרְּ ִ֑ית כִׁ  זִׁ ן גָּ ֶה  ֶל יהָּ ֶאתְּ תָּ עָּ ֵהַנֵ֥פְּ
׃ הָּ ֶלָֽ לְּ ַחָֽ  ַותְּ

ה ִליכְ וּ  ֲעׂשֶ ּתַ חַ  ׁשֶ ִנים ִמְזּבֵ ְבֶנה ּתִ ַאל , ֵמֲאבָּ
ןוֹ א ֶכת תָּ ְכֵלי ַמּתֶ תֹות ּבִ י  ,ְמֻסּתָּ ךָּ ֶאת ּכִ  ַחְרּבְ

יו  לָּ  .וֹ אֹות ּתָּ לְ לַּ חִ וְ  –ֵהַנְפּתָּ עָּ
י ֲאֶשִ֛ר  כב  ִ֑ חִׁ בְּ זְּ ל־מִׁ ת ַעָֽ ַמֲעֹל  ל א־ַתֲעֶלֵ֥ה בְּ וְּ

יו׃ פ ָֽ לָּ ך  עָּ תְּ וָּ ֶלֵ֥ה ֶערְּ גָּ  ל א־תִׁ
ִחיֲעֶלה בְּ ּתַ  ַאלוְ  ּלֹ  ,ַמְדֵרגֹות ַעל ִמְזּבְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ
יו  הלֶּ ְתגַּ יִ  לָּ קֹום ַהּמֻ עָּ עַהּמָּ ךָּ  ְצנָּ ּלְ  .ׁשֶ
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ים   טִׁ פָּ שְּ ת מִׁ ש   ר  ים פ   דִׁ ֲעב   ה 

ֶלה   א כא ֵאֹ֨ ם׃וְּ ֵניֶהָֽ פְּ ים לִׁ ׂשִׁ  ר תָּ ים ֲאֶשֵ֥ טִֹׁ֔ פָּ שְּ ה  ַהמִׁ יִניםֵאּלֶ רשֶׁ  ַהּדִ ַסּדֵ  .ִלְפֵניֶהם ּתְ
ד  ב  נִׁ ים ַיֲעב ִ֑ ש שָּ י ֵשֵ֥ ֹ֔ רִׁ בְּ ֶָ֣בד עִׁ ֶנה  ֶע קְּ י תִׁ ִ֤ כִׁ

ָֽם׃ נָּ י חִׁ שִׁ  פְּ א ַלחׇּ ת ֵיֵצֵ֥ עִֹׁ֔ בִׁ שְּ  וַבֹ֨
ְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ִאם  ִניםַיֲעבֹוד הּוא ּתִ ׁש ׁשָּ  ,ׁשֵ

ה נָּ ָּ ִביִעית ּוַבׁשּ ְ י  ַהׁשּ ְפׁשִ םבְּ ֵיֵצא ַלחָּ  .ִחּנָּ
ה   ג  שָּ ם־ַבִַ֤על אִׁ ֹו ֵיֵצִ֑א אִׁ ַגפָ֣ א בְּ ֹו יָּב   ַגפֵ֥ ם־בְּ אִׁ

ֹו׃ מָֽ ֹו עִׁ ת  שְּ ה אִׁ ֵ֥ אָּ יָּצְּ וא וְּ  הֹ֔
יעַ ִאם  הּוא ִאם וְ , ְלַבּדוֹ  ֵיֵצא – ְלַבּדוֹ  הּוא ַיּגִ

ה ָּ ַעל ִאׁשּ ּתֹו  – ּבַ ֵצאִאׁשְ  .ִאּתוֹ  ּתֵ
נִׁ ים  ד ]*[ ֹו בָּ ה־לֵ֥ דָּ יָּלְּ ה וְּ שָֹּ֔ ֹו אִׁ ֶתן־לָ֣ יו  יִׁ נָּ ם־ֲאד  אִׁ

יהָּ  ֶנֹ֔ אד  ֶיה  ַלָֽ הְּ ָֽ יהָּ תִׁ ֶד  ילָּ ָ֣ה וִׁ שָּ אִׁ נִֹ֑ות הָּ ֹו בָּ אָ֣
ֹו׃ ַגפָֽ א בְּ וא ֵיֵצֵ֥ ה   וְּ

ה וְ ִיּתֵ  וֹ נוֹ ִאם ֲאד ָּ ֵלדן לֹו ִאׁשּ ִנים אֹו לֹו ּבָּ  ִהיא ּתֵ
ה  –נֹות ּבָּ  ָּ ִאׁשּ ֶדיהָּ יְ ם ִע הָּ  ןוֹ דאָּ הָּ  לשֶׁ  ִיְהיוּ לָּ

הּ  ּלָּ  .ְלַבּדוֹ ֵיֵצא  ֶעֶבדְוהָּ , ׁשֶ
ר ה  מ ִ֤ ם־אָּ אִׁ ֶבד י אַמר   וְּ ֶעֹ֔ י   הָּ תִׁ בְּ ַהֹ֨ י אָּ ֹ֔ נִׁ  ֶאת־ֲאד 

י תִׁ  שְּ ִ֑י ֶאת־אִׁ נָּ ֶאת־בָּ א וְּ א ל ֵ֥ י׃חׇּ  ֵאֵצ  ָֽ שִׁ  פְּ
ֶעֶבד ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת  ֲאִני אֹוֵהב: ְוִאם יֹאַמר הָּ

נַ  י ְוֶאת ּבָּ ּתִ י ,יִאׁשְ ְפׁשִ  !לֹא ֵאֵצא ַלחָּ
ישֹו   ו  גִׁ הִׁ ים וְּ ֱָ֣אֹלהִֹׁ֔ יו  ֶאל־הָּ נָּ ֹו ֲאד  ישִ֤ גִׁ הִׁ וְּ

ִ֤יו  נָּ ע ֲאד  ַצֹ֨ רָּ ִ֑ה וְּ זוזָּ ֹו ֶאל־ַהמְּ ֶלת א  ֶאל־ַהֶדֹ֔
ם׃ סֶאת־אׇּ  ָֽ לָּ ע  ֹו לְּ ד  ַע ַוֲעבָּ ֵצֹ֔ נֹו  ַבַמרְּ  זְּ

יןלְ ֹו א אֹותיבִ יָּ  וֹ נֲאדוֹ   וֹ א אֹותיבִ יָּ וְ  ֵבית ַהּדִ
ֶלת אֹו לִ  ֶלתַלּדֶ ְזנֹו ֶאת  ִיְנקֹובוְ  ְמזּוַזת ַהּדֶ אָּ

םוֹ ֹו ְלעאֹות דוֹ בעֲ יַ הּוא וְ  ,ַמְרֵצעַ בְּ   . לָּ
א  ז * ִ֑ה ל ֵ֥ מָּ אָּ ֹו לְּ ת  יש ֶאת־בִׁ ִ֛ ר אִׁ כ ֵ֥ מְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ים׃ ָֽ דִׁ ֲעבָּ את הָּ ֵצֵ֥ א כְּ  ֵתֵצ 
ּתֹו וֹ ִיְמכּ ִאיׁש  םִא וְ  הר ֶאת ּבִ ְפחָּ לֹא ִהיא , ְלׁשִ
יֵצא ּתֵ  ְפׁשִ יִציַאת ַלחָּ ר ּכִ אָּ ִדים ׁשְ ֲעבָּ  .הָּ

ִ֛יהָּ ֲאֶשר־ ח  ֶנ ֵעיֵנ י ֲאד  ה בְּ עִָּ֞ ם־רָּ ֹו אִׁ ( לא)לֵ֥
ל  ש ֵ֥ מְּ י ל א־יִׁ ִ֛ רִׁ ַעֵ֥ם נׇּכְּ ִּ֑ה לְּ דָּ ֶהפְּ ּה וְּ דָּ  עָּ יְּ

ּה׃ ָֽ דֹו־בָּ גְּ בִׁ ּה בְּ רָּ  כְּ מׇּ  לְּ

ּה מֹוֵצאת ֵחןִאם  ֵעיֵני אֲ  ֵאינָּ ֵאינֹו שֶׁ  הּ נָּ וֹ דּבְ
הּ  רֹוֶצה את אֹותָּ ׂשֵ ה לָּ ָּ ר  ,ְלִאׁשּ יו ְלַאְפׁשֵ לָּ עָּ
ְפדּ  יִּ הּ ׁשֶ הּ  דוֹ ִיְבגּ לֹא וְ , ּו אֹותָּ לֹוט ּבָּ הּ  ִלׁשְ  ּבָּ

 .ֵחראַ  ִאישׁ לְ ּה אֹותָּ  רוֹ כּ ְמ ְולִ 
נ ֹות  ט  ט ַהבָּ ַפֵ֥ שְּ מִׁ ֶדִ֑נָּה כְּ יעָּ ֹו יִׁ נ  בְּ ם־לִׁ אִׁ וְּ

ּה׃ ָֽ  ַיֲעֶׂשה־לָּ
ּה  ְיַיֵחדהּוא ְוִאם  ְהיֶהאֹותָּ ּתִ ה ׁשֶ ָּ  – ִלְבנוֹ  ִאׁשּ

ּה  ה לָּ ֵאלּכָּ  ִדיןכְּ ַיֲעׂשֶ רָּ נֹות ִיׂשְ  .ל ּבְ
ּה  י  ֵ֥ סותָּ ּה כְּ ִ֛ ֵארָּ ֹו שְּ ח־לִ֑ ַקָֽ ָֽ ֶרת יִׁ ם־ַאֶח  אִׁ

ע׃ ָֽ רָּ גְּ א יִׁ ּה ל ֵ֥ נָּתָּ  ע   וְּ
ח לוֹ  ִאם ה ִיּקַ ָּ  לֹא ַיְחִסיר הּוא – ַאֶחֶרת ִאׁשּ
הּ ּמְ ִמ  ֶדיהָּ  ,זֹונָּ גָּ י וּ  ,ּבְ ְ הַ ְזַמּנֵ  .הּ ה ִאּתָּ בָּ ִכיׁשּ

ה  יא  ֵ֥ אָּ יָּצְּ ִּ֑ה וְּ ה לָּ א ַיֲעֶׂש  ֶלה ל ֵ֥ ש־ֵאֹ֔ לׇּ ם־שְּ ֹ֨ אִׁ וְּ
ֶסף׃ ס ָֽ ין כָּ נָּ ם ֵאֵ֥  חִׁ

ּה ַאַחת מִ  ה לָּ לְוִאם לֹא ַיֲעׂשֶ ְ רוֹ ׁשּ ֶאְפׁשָּ יֹות וּ ׁש הָּ
ה ֵאּלֶ ֵצאִהיא , הָּ ם בְּ  ּתֵ ִליִחּנָּ ם לְ  ּבְ ּלֵ  .ֶסףכֶּ ׁשַ

ת   * ש   ר  יםה   פ   כ ִׁ  מ  
ֹות  יב  ת מֵ֥ ֵמ  יש וָּ ִ֛ תַמֵכֵ֥ה אִׁ ָֽ  .תיּומַ  –ֵמת הּוא ה ִאיׁש וְ כֶּ ּמַ ִמי שֶׁ  ׃יומָּ
ֹו  יג  יָּדִ֑ ָ֣ה לְּ נָּ ים אִׁ ֱאֹלהִׁ  הָּ ה וְּ ֹ֔ דָּ א צָּ ַוֲָֽאֶשר  ל ָ֣

ה׃ ס מָּ ָֽ נ וס שָּ ר יָּ ֹום ֲאֶשֵ֥ קֹ֔ ך  מָּ י לְּ ִ֤ תִׁ ַׂשמְּ  וְּ
ן ַלֲהרֹוגא ּלֹ ּוִמי שֶׁ  ּוֵ ֱאלִֹהים  ִהְתּכַ ן ְוהָּ ְליָּדֹו ִזּמֵ
סֹון עּות אָּ טָּ קֹום  דעֵ ֲאיַ , ּבְ ְבַרחְלךָּ מָּ יִּ  .םׁשָּ לְ  ׁשֶ

יש ַעל־ֵרֵע הו  יד  ִ֛ ֵ֥ד אִׁ זִׁ י־יָּ כִׁ הׇּ וְּ גָֹ֣ו לְּ עׇּ רְּ ִ֑ה בְּ מָּ רְּ
ות׃ ס מָֽ נו לָּ ֶח  קָּ י תִׁ חִֹׁ֔ בְּ זְּ ָ֣ם מִׁ  ֵמעִׁ

עּות  ְיַתְכֵנןִאיׁש  ְוִאם ִרׁשְ ְרגֹו  ֲחֵבירוֹ ַעל ּבְ ְלהָּ
ִחיִאם ִיְבַרח לְ  ֲאִפּלוּ , ַעְרמּוִמיּּותבְּ  קַּ  ִמְזּבְ  חּתִ

מּות אֹותוֹ   .לָּ
ֹות  טו  ֹו מֵ֥ מ  אִׁ יו וְּ ִ֛ בִׁ תוַמֵכֵ֥ה אָּ ָֽ הּמַ ּוִמי שֶׁ  ׃ סיומָּ ִביו  ֶאת ּכֵ  .יּוַמת – ִאּמוֹ ֶאת אֹו אָּ
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ֹות  טז  ֹו מֵ֥ יָּד  א בְּ ֵ֥ צָּ מְּ נִׁ ֹו וְּ רִ֛ כָּ יש ומְּ ב אִׁ  ֵנֹ֨ ג  וְּ
ת ָֽ  ׃ סיומָּ

רֹו וֹ ְוג יָּהֵנב ִאיׁש ּוְמכָּ הָּ יובְּ  ְלַאַחר ׁשֶ  .יּוַמת – יָּדָּ

ֹות  יז  ֹו מֵ֥ מ  אִׁ יו וְּ ִ֛ בִׁ ַקֵלֵ֥ל אָּ תומְּ ָֽ ל ּמְ ִמי שֶׁ וּ  ׃ סיומָּ ִביו ֶאת ַקּלֵ  .יּוַמת – ִאּמוֹ ֶאת אֹו אָּ
הו  יח  יש  ֶאת־ֵרֵעֹ֔ ה־אִׁ כָּ הִׁ ים וְּ ָ֣ן ֲאנָּשִֹׁ֔ יב  רִׁ י־יְּ ָֽ כִׁ וְּ

ֶבן ֶא  ֹו בְּ ף אָ֣ ר ִ֑ ֶאגְּ א בְּ ל ֵ֥ ות וְּ ל יָּמ  ַפֵ֥ נָּ  וְּ
ב׃ ָֽ כָּ שְּ מִׁ  לְּ

ים  ִאםוְ  ׁשִ דוְ  יִָּריבוּ ֲאנָּ ִניה ֶאת כֶּ יַ  ֶאחָּ ֵ ֶאֶבן  ַהׁשּ ּבְ
א ֶיֱחֶלהלֹא יָּמּות הּוא ף וְ וֹ ֶאְגראֹו בְּ   .ֶאּלָּ

ֹו  יט  ת  ַענְּ שְּ וץ ַעל־מִׁ ַהֵלְֵ֥ך ַבחִ֛ תְּ הִׁ ום וְּ ם־יָּקִ֞ אִׁ
א  ַרפ ֵ֥ ן וְּ ֵת  ֹו יִׁ תִ֛ בְּ ק שִׁ ה ַהַמֶכִ֑ה ַרֵ֥ ָ֣ קָּ נִׁ וְּ

א׃ ס ַרֵפָֽ  יְּ

ךְ יָּקּום הּוא ִאם  חּוץ  ְוִיְתַהּלֵ לַעל  ֲאִפּלוּ ּבַ  ,ַמּקֵ
ה  ּכֶ ֵטרַהּמַ וֶ  ִיּפָּ םהּוא , תִמּמָּ ּלֵ ּצּויִ ַרק  ְיׁשַ ַעל  םיּפִ
ּלֹא יָּה יָּכוֹ  ׁשֶ  .ִרּפּויהָּ אֹות הֹוצְ ֶאת וְ  ,ל ַלֲעבֹודהָּ

תֹו   כ שני ֹו ֶאת־ֲאמָּ ֹו אִ֤ דַּ֜ יש ֶאת־ַעבְּ ֹ֨ י־ַיֶכה֩ אִׁ ָֽ כִׁ וְּ
ם׃ ֵקָֽ נָּ ם יִׁ ֹו נָּק   ת ַתַָ֣חת יָּדִ֑ ֶבט וֵמ   ַבֵשֹ֔

ה ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ִאיׁש  ְוִאם תוֹ ַיּכֶ ְפחָּ  ׁשִ
ל ַמּקֵ תוֹ  ּבְ ּכָּ ִיְנְקמּו ּבֹו  – ְוהּוא יָּמּות ִמּמַ

 .ְוַיַהְרגּוהוּ 
י  כא  ֵ֥ ם כִׁ ַקֹ֔ א י  ד ל ָ֣ ם ַיֲעמ ִ֑ יִׁ ֹו יֹוַמ  ם־יִֹ֛ום אֵ֥ ְך אִׁ ַאֵ֥

וא׃ ס ֹו הָֽ פ   ַכסְּ
ל יםיֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹוד הּוא ִאם  ֲאבָּ ַחיִּ  – ּבַ
י  ,ִיְנְקמּו ּבוֹ לֹא  ֶעֶבד ּכִ  .ְרכּוׁשוֹ  הּואהָּ

ו  כב  אָ֣ יָּצְּ ה  וְּ רָּ ִ֤ה הָּ שָּ ו אִׁ פַּ֜ גְּ נָֹּ֨ ים וְּ שִׁ  ו ֲאנָּ נָּצָ֣ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ
ש  ֵנ  נָֹ֣וש ֵיעָּ ֹון עָּ סִ֑ ֶי ה אָּ הְּ א יִׁ ל ֵ֥ יהָּ וְּ ֶדֹ֔ לָּ יְּ
ן  ַת  נָּ ה וְּ שָֹּ֔ אִׁ יו  ַבַָ֣על הָּ לָּ ית עָּ ִ֤ ר יָּשִׁ ַכֲאֶשֹ֨

ים׃ ָֽ לִׁ לִׁ פְּ  בִׁ

ים  ְוִאם ׁשִ ה  ֲחפוּ ְד יִ וְ  יִָּריבוּ ֲאנָּ ָּ יֹוןִאׁשּ ֵהרָּ  ּבְ
ֶר וְ  לֵיְצאּו  יהָּ ֻעּבָּ ם ַחי  יָּמּותלֹא  ֲאבָּ דָּ  ֵחףוֹ ַהדּ  –אָּ

ה אֹותוֹ  עְתבַּ יִּ שֶׁ כְּ ְיֻחיָּּב  ָּ ִאׁשּ ַעל הָּ  םלֵּ שַׁ יְ הּוא וְ , ּבַ
יןכִּ  ית ַהּדִ  .ְפַסק ּבֵ

ה ֶנ ֶפש  כג  ֵ֥ נַָּתתָּ ִ֑ה וְּ ֶי הְּ ָֽ ֹון יִׁ ס  ם־אָּ אִׁ ֶָֽפש׃וְּ ַחת נָּ ז יָּמּותְוִאם  ַתֵ֥ ם ַחי אָּ דָּ ְגַלל יּוַמתהּוא  ,אָּ  ַהּנֶֶפשׁ  ּבִ
ַצח רָּ  .ׁשֶ

ד  כד  ֵ֚ד ַתַָ֣חת יָֹּ֔ ן ַתַָ֣חת ֵשִ֑ן יָּ ן ֵש  יִׁ ן ַתַָ֣חת ַעֹ֔ ֵ֚יִׁ ַע
ֶגל׃ ָֽ ַחת רָּ ֶגל ַתֵ֥  ֶר 

ם  ּלֵ ל ַעִין  ֵעֶרךְ ִויׁשַ ַתת ַעלׁשֶ חָּ  ֵעֶרךְ  ,ַעִין ַהׁשְ
ן  ל ׁשֵ ַתתַעל ׁשֶ חָּ ן ַהׁשְ ל יָּד , ׁשֵ ֲעבּור ׁשֶ
ַתת חָּ ל ֶרֶגל וְ  ,יָּד ַהׁשְ ַתתׁשֶ חָּ  ,ֶגלֶר  ֲעבּור ַהׁשְ

ִַ֑צע  כה  ַצע ַתַָ֣חת פָּ ה ֶפ  יָֹּ֔ וִׁ ה  ַתַָ֣חת כְּ יָּ וִׁ כְּ
ה׃ ס ָֽ ַחת ַחבורָּ ה ַת  ִּ֕  ַחבורָּ

ל  ֵעֶרךְ  ִויָּּה  ַצַערׁשֶ ִויָּּהֲעבּור ּכְ ל  ֵעֶרךְ , ּכְ  ַצַערׁשֶ
ַצע  ַצעּפֶ ל  ֵעֶרךְ , ֲעבּור ּפֶ ה  ַצַערׁשֶ ֲעבּור ַחּבּורָּ

ה  .ַחּבּורָּ
ֹו־ֶאת־ֵעֵ֥ין  כו  ֹו אָֽ דִ֛ יש ֶאת־ֵעֵ֥ין ַעבְּ ַּ֜ ה אִׁ י־ַיֶכֹ֨ ָֽ כִׁ וְּ

ַחת  נו ַתֵ֥ ֶח  ַשלְּ י יְּ ֵ֥ שִׁ פְּ ִּ֑ה ַלחׇּ ֲחתָּ שִׁ ֹו וְּ ת  ֲאמָּ
ֹו׃  ֵעינָֽ

ה ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֵעין ִאיׁש  ְוִאם ַיּכֶ
תוֹ  ְפחָּ הּ  תיחִ שְׁ יַ וְ  ׁשִ  וֹ אֹות הּוא יֹוִציא ,אֹותָּ
י  ְפׁשִ  .ֵעינוֹ ֲעבּור ַלחָּ

יל  כז  ִ֑ ֹו ַיפִׁ ת  ן ֲאמָּ ֹו־ֵשֵ֥ ֹו אָֽ דִ֛ ן ַעבְּ ם־ֵשֵ֥ אִׁ וְּ
ֹו׃ פ נָֽ ַחת שִׁ נו ַתֵ֥ ֶח  ַשלְּ י יְּ ֵ֥ שִׁ פְּ חׇּ  ַלָֽ

יל ְוִאם  ן ַעְבּדֹו אֹו  ֶאתַיּפִ ן  ֶאתׁשֵ תוֹ ׁשֵ ְפחָּ  – ׁשִ
י  וֹ אֹות יֹוִציאהּוא  ְפׁשִ ּנוֹ ֲעבּור ַלחָּ  .ׁשִ

ת    ש   ר  יק פ   ז ִׁ מ   ֹור ה   ש 
ֵמִ֑ת  כח  ה וָּ שָּ  ֹו ֶאת־אִׁ יש אֵ֥ ִ֛ ֹור ֶאת־אִׁ ח שֵ֥ ַגֹ֨ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ֵכל   א ֵיָֽאָּ ל ִ֤ ֹור וְּ ל ַהש  ֵקַּ֜ סָּ ֹול יִׁ קֹ֨ סָּ
י׃ ָֽ קִׁ ֹור נָּ ַעל ַהש  ֹו וַבֵ֥ רֹ֔ ׂשָּ  ֶאת־בְּ

חׁשֹור  ִאםוְ  ה  ִיְנּגַ ָּ , םאֹותָּ  גוֹ רְוַיהֲ ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
ֹור  ֵקל וְ ַהׁשּ סּורִיּסָּ רוֹ ִמ  ֶלֱאכֹול אָּ ׂשָּ ּוַבַעל , ּבְ
ֹור  טּור ִיְהֶיהַהׁשּ  .ֵמעֹוֶנשׁ  ּפָּ
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הוַעִ֤ד  כט  ם וְּ ש   לְּ ל שִׁ מ ָ֣ תְּ וא מִׁ ח הַּ֜ ם שֹור֩ ַנגָֹּ֨ ֶ֡ אִׁ וְּ
ֹו  יש אָ֣ ית אִׁ  ֵ֥ ֵהמִׁ נו וְּ ֶרֹ֔ מְּ שְּ א יִׁ ל ָ֣ יו  וְּ לָּ עָּ בְּ בִׁ

לָּ יו  עָּ ַגם־בְּ ל וְּ ֵקֹ֔ סָּ ִ֑ה ַהשֹור  יִׁ שָּ תאִׁ ָֽ  ׃יומָּ

ןׁשֹור הּוא ְוִאם  חָּ ְלשׁ וְ  לוֹ ֵמֶאְתמ ַנּגְ , םוֹ ׁשִ
יובְּ ִהְזִהירּו ֶאת וְ  לָּ ַמר אֹותוֹ לֹא הּוא וְ  עָּ ְוהּוא , ׁשָּ

ַרג ה  הָּ ָּ וֹ  –ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵקל ְוַגם ַהׁשּ יו לִ ר ִיּסָּ לָּ ְבעָּ
יעַ  ֶות ַמּגִ  .מָּ

ָ֣ן  ל  י  דְּ ַתן  פִׁ נָּ ִ֑יו וְּ לָּ ֶפר יוַשָ֣ת עָּ ם־כ   ֹו אִׁ שֹ֔ ַנפְּ
יו׃ ָֽ לָּ ת עָּ ל ֲאֶשר־יוַש  כ ֵ֥  כְּ

ל ין ִאם  ֲאבָּ ית ַהּדִ ילּבֵ יו ַיּטִ לָּ לּום  עָּ ׁשְ ּתַ
ה רָּ ם ,ְלַכּפָּ ּלֵ ְדי ֶאת הּוא ְיׁשַ כָּ  ַנְפׁשוֹ  ןוֹ ּפִ  לּכְ

יליַּ שֶׁ  יו וּ ּטִ לָּ  .עָּ
ט ַהֶז ה  לא  ֵ֥ פָּ שְּ ִ֑ח ַכמִׁ גָּ גָּ ח אֹו־ַבָ֣ת יִׁ ן יִׁ אֹו־ֵבֵ֥

ֹו׃ ֵֶׂ֥שה לָֽ  ֵיעָּ
ם האֹו  ֶיֶלדח ִיְנגַּ  ִאם ּגַ ין – ַיְלּדָּ ּדִ  ַיֲעׂשוּ ַהזֶּה  ּכַ
 .לוֹ 

ִ֑ה ֶכֶָ֣סף ׀  לב  מָּ ֹו אָּ ֹור אָ֣ ַגֵ֥ח ַהש  ם־ֶעִֶ֛בד יִׁ אִׁ
ֹור  ַהש  יו וְּ נָֹּ֔ אד  ֵתן  ַלָֽ ים יִׁ לִׁ  קָּ ָ֣ים שְּ ֹלשִׁ שְּ

ל׃ ס ֵקָֽ סָּ  יִׁ

ֹור ִאם  האֹו ֶעֶבד ח ִיְנגַּ ַהׁשּ ְפחָּ ן  ,ׁשִ יווֹ דַלאֲ ִיּתֵ  נָּ
ַקל ִמׁשְ ֶסף ּבְ ִלים  ּכֶ קָּ ים ׁשְ לֹוׁשִ ם 423)ׁשְ ר  , (ג 
ֵקל ֹור ִיּסָּ  .ְוַהׁשּ

יש  לג  ִ֛ ה אִׁ ֶרֵ֥ כְּ י־יִׁ ָֽ ֹו כִׁ ֹור אֶּ֠ יש ב  ַּ֜ ח אִׁ ַתֹ֨ פְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ
ֹו  ֹור אֵ֥ ה ש  מָּ ֵ֥ ַָֽפל־שָּ נָּ ַכֶסִ֑נו וְּ א יְּ ל ָ֣ ר וְּ ב  

ֹור׃  ֲחמָֽ

ח ּבֹורִאיׁש  ִאםוְ  ר וֹ בּ  ֹורַיְחפּ ִאיׁש  ִאםאֹו  ,ִיְפּתַ
ם וּ לִיפְּ ׁשֹור אֹו ֲחמֹור וְ  ,ה אֹותוֹ ְולֹא ְיַכסֶּ   ,ְלׁשָּ

ִ֑יו  לד  לָּ עָּ בְּ ָ֣יב לִׁ ם ֶכ ֶסף יָּשִׁ ַשֵלֹ֔ ַבִַ֤על ַהבֹור  יְּ
ֹו׃ ס ֶיה־לָֽ הְּ ָֽ ת יִׁ ַהֵמ   וְּ

ם ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ֶסף  ְוַיֲחִזיר ּבַ יוּכֶ לָּ , ִלְבעָּ
ַעל ַהּבֹור ל ּבַ ְהֶיה ׁשֶ ה ּתִ ֵבלָּ  .ְוַהּנְ

ֵמִ֑ת  לה  ֹור ֵרֵע הו וָּ יש ֶאת־שֵ֥ ִ֛ ֹור־אִׁ ג  ף שָֽ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ
ֹו  פֹ֔ ו ֶאת־ַכסְּ צָ֣ חָּ ֹור ַהַחי  וְּ ו ֶאת־ַהשִ֤ רַּ֜ כְּ ומָֹּ֨

ון׃ ת ֶיֱחצָֽ ַגֵ֥ם ֶאת־ַהֵמ   וְּ

לׁשֹור  ִאםוְ  ל ׁשֹור  ִיְדחֹוףִאיׁש  ׁשֶ  ֲחֵברוֹ ׁשֶ
ֹור ַהַחי כְּ ְמ יִ  ,וֹ אֹות גוֹ רְוַיהֲ  קוּ רּו ֶאת ַהׁשּ  ִויַחּלְ

יֵניֶהם ְסּפוֹ  ּבֵ קוּ וִ  ֶאת ּכַ הם ֶאת הַ גַּ  יַחּלְ ֵבלָּ  .ּנְ
ֹול  לו  מָ֣ תְּ ֵ֥ח הוא  מִׁ ֹור ַנגָּ י שָ֣ ע כִֶּׁ֠ ֹו נֹוַד  אָ֣

ַשֵלֵ֥ם  ם יְּ ִ֑יו ַשֵלֹ֨ לָּ עָּ נו בְּ ֶר  מְּ שְּ א יִׁ ל ֵ֥ ם וְּ ש ֹ֔ לְּ שִׁ
ֹו׃ ס ֶיה־לָֽ הְּ ָֽ ת יִׁ ַהֵמ  ֹור וְּ  שֹור  ַתַָ֣חת ַהשֹ֔

ן ׁשֹורהּוא שֶׁ  יָּדּועַ  ִאם חָּ ְלשׁ וְ  ֵמֶאְתמֹול ַנּגְ ם וֹ ׁשִ
יווּ  לָּ יו, וֹ אֹות רמַ ׁשָּ לֹא  ְבעָּ לָּ עָּ ם ׁשֹור  ּבְ ּלֵ ְיׁשַ

ֹור ֲעבּור הְוהַ , ַהׁשּ ֵבלָּ  .ּלוֹ שֶׁ ְהֶיה ּתִ  ּנְ
ת    ש   ר  יק פ   ז ִׁ ב ו מ  נ    ג  

ֹו  לז  ֹו אָ֣ ח  בָּ ה וטְּ ֹור אֹו־ֶׂשֹ֔ יש  שָ֣ ב־אִׁ נ ָֽ גְּ י יִׁ ִ֤ כִׁ
ֹו  רִ֑ כָּ ֹור מְּ ַשֵלם  ַתַָ֣חת ַהשֹ֔ ר יְּ קָּ  ָ֣ה בָּ שָּ ֲחמִׁ

ה׃ ַחת ַהֶשָֽ אן ַתֵ֥ ַבע־צ   ַארְּ  וְּ

ה וֹ ִיְגנִאיׁש  ִאם אֹו  תוֹ וֹ ַחט אשְׁ יִ וְ ב ׁשֹור אֹו ׂשֶ
ם הּוא , וֹ אֹות רוֹ ְמכּ יִ  ּלֵ ה ְיׁשַ ָּ ִריםֲחִמׁשּ וָּ  ֲעבּור ׁשְ

ע  ִייםׁשֹור ְוַאְרּבַ ה ׂשֵ  .ֲעבּור ׂשֶ

ֵמִ֑ת  א כב ָ֣ה וָּ כָּ ה  א ַהַגנָּ ב וְּ ֵצֵ֥ מָּ ֶתִֶ֛רת יִׁ ם־ַבַמחְּ אִׁ
ים׃ ָֽ מִׁ ֹו דָּ ין ל   ֵאֵ֥

ב  ּנָּ ֵפשׂ ִאם ַהּגַ ה  ִיּתָּ ֲחִפירָּ ִיתּת  לאֶ ּבַ ר  – ֹוְך ּבַ ֻמּתָּ
ְרגוֹ וּ  ְלַהּכֹותוֹ  ִפיכּות ִאּסּור ּבוֹ  ֵאין ,ְלהָּ ִמים ׁשְ  .ּדָּ

ֹו  ב  ים לִ֑ ָ֣ מִׁ לָּ יו דָּ ה ַהֶשִֶ֛מש עָּ ֵ֥ חָּ ם־זָּרְּ ַשֵלָ֣ם אִׁ
ֹו׃ תָֽ ֵנבָּ גְּ ַכ ר בִׁ מְּ נִׁ ֹו וְּ ם־ֵאָ֣ין לֹ֔ ם אִׁ ַשֵלֹ֔  יְּ

ֶמׁש  ֶ ה ִאם ַהׁשּ ְכַנסזְָּרחָּ ּנִ ׁשֶ ִפיכּות ֵישׁ  ,ּכְ  ִאּסּור ׁשְ
ִמים תוֹ בַּ  ּדָּ ם ְוהּוא  ֲהִריגָּ ּלֵ הְיׁשַ ֵניבָּ ִאם וְ , ֶאת ַהּגְ

םֵאין לֹו  ּלֵ ֵכרהּוא  ְלׁשַ תוֹ  ֲעבּורְלֶעֶבד  ִיּמָּ ֵנבָּ  .ּגְ
ֹור  ג  ש  ה מִׁ ֵנבָּ  ֹו ַהגְּ יָּדַּ֜ א בְּ ֵצֹ֨ מָּ ֵצא֩ תִׁ מָּ ם־הִׁ ָֽ אִׁ

ם׃ ס ַשֵלָֽ ם יְּ ַנ ַֽיִׁ ִ֑ים שְּ ה ַחיִׁ ֹור ַעד־ֶׂש   ַעד־ֲחמִ֛
הִאם  ֵנבָּ ֵצא ַהּגְ ּמָּ ה  אוֹ ֲחמֹור  אוֹ  ׁשֹור ,יָּדוֹ בְּ  ּתִ ׂשֶ
ם – ַחי ּלֵ ַנִים ְיׁשַ י ׁשְ  .ּפִ

ַלח   ד שלישי שִׁ ֶרם וְּ ֶדָ֣ה אֹו־ֶכֹ֔ יש  ׂשָּ ֶער־אִׁ י ַיבְּ ִ֤ ֶדה תיחִ ַישְׁ  ִאישׁ  ִאםכִׁ ךְ בְּ  ֶרםכֶּ  אוֹ  ׂשָּ ַלח כָּ ׁשְ יִּ  ֶאת ׁשֶ
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ב  ֵדָ֣ה ַאֵחִ֑ר ֵמיַטֵ֥ ׂשְּ ֵע ר בִׁ ה ובִׁ יר ֹ֔ עִׁ ֶאת־בְּ
ם׃ ס ַשֵלָֽ ֹו יְּ מ  הו וֵמיַטֵ֥ב ַכרְּ ֵדִ֛  ׂשָּ

ֶהְמתוֹ  ֶדה אַכלּתֹ שֶׁ  ּבְ ׂשָּ ל ּבְ הּוא  ,ַאֵחר ִאישׁ  ׁשֶ
ם ּלֵ ֵדהּו ֶאת  ְיׁשַ רׂשָּ ְבחָּ רְרמֹו כַּ ֶאת וְ  ַהּמֻ ְבחָּ  .ַהּמֻ

יש  ה  ֹ֔ ֶנֱאַכָ֣ל גָּדִׁ ים  וְּ צִׁ ִ֤ה ק  אָּ צְּ ש ומָּ א ֵאַּ֜ י־ֵתֵצֹ֨ ָֽ כִׁ
ם  ַשֵלֹ֔ ֶדִ֑ה ַשֵלָ֣ם יְּ ֹו ַהשָּ ה אָ֣ מָּ  ֹו ַהקָּ אֵ֥

ה׃ ס ָֽ ֵערָּ ר ֶאת־ַהבְּ עִׁ   ַהַמבְּ

יעַ ֵצא ֵאׁש ִאם ּתֵ  ָּ יִ וְ ִצים וֹ קלְ  ְוַתּגִ ֲעֵרַמת ְרפּו ׂשּ
ּבוֹ  ה ִליםׁשִ ּבוֹ  אוֹ  ְקצּורָּ ר ִליםׁשִ  ַאְדַמת אוֹ  ֹותְמֻחּבָּ

ֶדה ָּ ְבִעיר ,ַהׂשּ ם ַהּמַ ּלֵ ֵרפָּ הַ  ֶזקנֵ  ֶאת ְיׁשַ ְ  .הׂשּ
ת    ש   ר  יםה   פ   רִׁ ֹומְּ  ש  

ים   ו  ֹו־ֵכלִׁ הו ֶכִֶ֤סף אָֽ יש ֶאל־ֵרֵעַּ֜ ֹ֨ ֩ אִׁ ֵתן י־יִׁ ָֽ כִׁ
ֵבָ֣ית  ַנ ב מִׁ ג  ר וְּ מ ֹ֔ שְּ א לִׁ ֵצֵ֥ מָּ ם־יִׁ יש אִׁ ִ֑ אִׁ הָּ

ם׃ ַָֽֽיִׁ נָּ ַשֵלֵ֥ם שְּ  ַהַגנָּ ב יְּ

ן ִאיׁש  ִאם מֹור  וֹ ַלֲחֵברִיּתֵ ֶסף אֹו כֵּ ִלׁשְ ִלים ּכֶ
יתנֵ ִיּגָּ וְ  ֹוֵמר ב ִמּבֵ ב ִאם  ,ַהׁשּ ּנָּ ֵפׂש הּואיִ ַהּגַ  ּתָּ

ם  ּלֵ י ְיׁשַ נַ ּפִ  .ִיםׁשְ
ב  ז  ַרֵ֥ קְּ נִׁ ב וְּ ֵצא  ַהַגנָֹּ֔ מָּ א יִׁ ם־ל ִ֤ ת אִׁ יִׁ ַעל־ַהַב  ַבָֽ

ֹו  ַלִ֛ח יָּד  א שָּ ם־ל ֵ֥ ים אִׁ ִ֑ ֱאֹלהִׁ ֶאל־הָּ
הו׃ ֶלֵ֥אֶכת ֵרֵעָֽ מְּ  בִׁ

ב ִאם  ּנָּ ֵפשׂ יִ לֹא ַהּגַ ִית , ּתָּ ַעל ַהּבַ שׁ ּבַ ֵבית לְ  ִיּגַ
ין  ַבעיִ וְ ַהּדִ ָּ ּלֹא ׁשּ יט ׁשֶ ִלְגנֹוב אֹו יָּדֹו ֶאת  הֹוׁשִ

ְרכּושׁ  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ  .ֲחֵברוֹ  ְלִהׁשְ
מֶּ֠  ח  ֹור ַעל־ֲחֶּ֠ ַשע ַעל־שֶ֡ ַבר־ֶפֶ֡ ל־דְּ ל־כׇּ ֹור ַעָֽ

ה  ל־ֲאֵבדָּ  ה ַעל־כׇּ מַָּּ֜ ה ַעל־ַׂשלְּ ַעל־ֶׂשֹ֨
ים  ֱאֹלהִֹׁ֔ ֵ֚ד הָּ ה ַע וא ֶזֹ֔ י־הָ֣ ֲאֶשִ֤ר י אַמר  כִׁ
ים  ן  ֱאֹלהִֹׁ֔ יע  שִׁ ֵניֶהִ֑ם ֲאֶשִ֤ר ַירְּ ַבר־שְּ א דְּ יָּב  

הו׃ ס ֵרֵעָֽ ם לְּ ַנ ַֽיִׁ ַשֵלֵ֥ם שְּ  יְּ

ל  רַעל ּכָּ בָּ ָּ שֶׁ  ּדָּ ׁשּ ֶקריִּ ֶ יו ַלׁשּ לָּ , ַעל ׁשֹור – ַבע עָּ
ה, ַעל ֲחמֹור ֶגדַעל , ַעל ׂשֶ ה  ,ּבֶ ל ֲאֵבדָּ  –ַעל ּכָּ

ֶ ַמה  ֵעִדיםיָּּ ׁשּ אשֶׁ  ִעידּו הָּ ְמצָּ ין – ֲעַדִין ֶאְצלוֹ  ּנִ  ּדִ
ֵניֶהם יןלְ  אוֹ יָּב ׁשְ ִאישׁ  ,ֵבית ַהּדִ ין שֶׁ  הָּ ית ַהּדִ ּבֵ
בוּ  ם הּו ְיַחיְּ ּלֵ י ְיׁשַ ַנִים ּפִ  .ַלֲחֵברוֹ ׁשְ

ֹור  ט  ֹור אֹו־שֵ֥ הו ֲחמֹ֨ יש ֶאל־ֵרֵעַּ֜ ֹ֨ ֩ אִׁ ֵתן י־יִׁ ָֽ כִׁ
ר וֵמִ֛ת  מ ִ֑ שְּ ה לִׁ ֵהמָּ  ל־בְּ כׇּ אֹו־ֶׂשִ֛ה וְּ

ה׃ ֶאָֽ ין ר  ה ֵאֵ֥ בָּ  שְּ ר אֹו־נִׁ ַבֵ֥ שְּ  אֹו־נִׁ

ן ִאיׁש  ִאם ה  ַלֲחֵברוֹ ִיּתֵ  אוֹ ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ
ל  הּכָּ ֵהמָּ מ ַאֶחֶרת ּבְ אֹו  ִנְפַצעּוֵמת אֹו  ,רוֹ ִלׁשְ

 .ֶאהוֹ ר ְוֵאין ,ֶנְחַטף
א  י  ם־ל ֵ֥ ם אִׁ ֵניֶהֹ֔ ֶיה  ֵבָ֣ין שְּ הְּ ָֽ ה תִׁ הוָּ  ָ֣ת יְּ ַע ב  שְּ

יו  לָּ  עָּ ח בְּ ַקֵ֥ לָּ ִ֑הו וְּ ֶלָ֣אֶכת ֵרֵע מְּ ֹו בִׁ ַלִ֛ח יָּד  שָּ
ם׃ ַשֵלָֽ א יְּ ל ֵ֥  וְּ

בוּ  ֵניֶהם  'ַעת הׁשְ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ּלֹאּתִ יט ׁשֶ  ֶאת הֹוׁשִ
ְרכּושׁ ִלְגנֹוב אֹו יָּדֹו  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ יו  ;ֲחֵברוֹ  ְלִהׁשְ לָּ עָּ ּבְ

ַבעיּוַכל ִלְדרֹוׁש  ָּ ׁשּ יִּ ז וְ  ,ׁשֶ ם אָּ ּלֵ ֶסףלֹא ְיׁשַ  .ּכֶ
יו׃ יא  ָֽ לָּ עָּ בְּ ַשֵל ם לִׁ ֹו יְּ מִ֑ ֵנ ב ֵמעִׁ גָּ ֵ֥ב יִׁ נ  ם־גָּ אִׁ ֵנב  וְּ ּנוּ ְוִאם ִיּגָּ יו ִמּמֶ לָּ ם ִלְבעָּ ּלֵ  .ְיׁשַ
ֵאָ֣הו  יב  בִׁ ף יְּ ֵר  טָּ ף יִׁ ר ֵ֥ ם־טָּ א אִׁ ה ל ֵ֥ ֵרפָּ  ִ֑ד ַהטְּ ֵע

ם׃ פ ַשֵלָֽ  יְּ
ֵרף ההַ ֶאת  יִָּביא – ִאם ִיּטָּ ֵבלָּ יָּה ּנְ  ִלְראָּ
ה ְטְרפָּ ּנִ ם ְולֹא, ׁשֶ ּלֵ ה ְיׁשַ ֵרפָּ  .ַעל ַהּטְ

ַבָ֣ר אֹו־ יג  שְּ נִׁ ם ֵרֵע הו וְּ ֵ֥ יש ֵמעִׁ ִ֛ ל אִׁ ַאֵ֥ שְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ  וְּ
ם׃ ַשֵלָֽ ֹו ַשֵלֵ֥ם יְּ מ  ֵ֥יו ֵאין־עִׁ לָּ עָּ  ֵמִ֑ת בְּ

ח יִ ִאיׁש  ִאםוְ  אָּ  ֲחֵברוֹ מֵ ּקַ ַהׁשְ ה ּבְ ֵהמָּ ִהיא וְ  הלָּ ּבְ
צַ  ּפָּ מּותאֹו  עּתִ יו  ,ּתָּ לָּ עָּ ם – ִאּתוֹ  לֹאִאם ּבְ ּלֵ  .ְיׁשַ

יר  יד  ָ֣ כִׁ ם־ׂשָּ ַשֵלִ֑ם אִׁ א יְּ ֹו ל ָ֣ מ  ֵ֥יו עִׁ לָּ עָּ ם־בְּ אִׁ
ֹו׃ ס רָֽ כָּ ׂשְּ א בִׁ וא בָּ   הֹ֔

הִאם  ֵהמָּ ַעל ַהּבְ ם – ִאּתוֹ  ּבַ ּלֵ ְוֵכן ִאם  ,לֹא ְיׁשַ
ִלים עָּ ֹוֵאל ַהּבְ ל ַהׁשּ ִכיר ׁשֶ י  ,ׂשָּ ר הּוא ּכִ בָּ ּכְ
ל ֶאת  ּצּוי הַ ִקּבֵ רוֹ ַהנֵּ ַעל ּפִ כָּ ׂשְ  .ֶזק ּבִ

ת    ש   ר  ינֵ  פ   יטְּ וֹ ח יד ִׁ  םאִׁ

ר ל א־ טו  ִ֛ה ֲאֶשֵ֥ תולָּ יש בְּ ַפֶתָ֣ה אִׁ  י־יְּ ָֽ כִׁ  וְּ
ֹו  נָּה ל  ֶרֵ֥ הָּ מְּ ר יִׁ ה ִ֛ ִּ֑ה מָּ מָּ ַכָ֣ב עִׁ שָּ ה וְּ ׂשָּ רָּ  א 

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ

ה ִאיׁש  ְוִאם תּולָּ ה ּבְ ֵאיְיַפּתֶ  ְמאֹוֶרֶסת הּנָּ נֶ ׁשֶ
ם – הּ ּתָּ ִא ב כַּ שְׁ יִ וְ  ּלֵ ִביהָּ כַּ  ְיׁשַ הּוג ְלאָּ ֵדי ּנָּ ּכְ

ְהֶיה ּתִ ה ׁשֶ ָּ  .לֹו ְלִאׁשּ
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ֹו ֶכֶָ֣סף  טז  ָּ֣ה לִ֑ תָּ תִׁ יהָּ לְּ בִׁ  ֵאִ֛ן אָּ מָּ ֵא ן יְּ ם־מָּ אִׁ
ת׃ ס תוֹלָֽ ַהר ַהבְּ מ   ל כְּ ק ֹ֔ שְּ  יִׁ

ִביהָּ ִאם  ֵרבאָּ ן  ,הּ אֹותָּ  לוֹ  תֵת לָּ  ְיסָּ  לוֹ ִיּתֵ
ל  ַקל ׁשֶ ֶסף ִמׁשְ הּוג בִּ כַּ ּכֶ תוּ ְכתּנָּ תּול ּבַ  .תוֹ ַהּבְ

ַחֶיָֽה׃ יז  א תְּ ה ל ֵ֥ ַכֵשפָּ  ִאיר ַאל  מְּ ׁשְ ה ּתַ פָּ ֵ יםְמַכׁשּ ַחיִּ  .ּבַ
ֹות  יח  ה מֵ֥ ֵהמָּ  ם־בְּ ֵכֵ֥ב עִׁ ל־ש  תכׇּ ָֽ ל שׁ  ׃ סיומָּ הוֹ ּכָּ ֵהמָּ  .יּוַמת – ֵכב ִעם ּבְ
י ַליהוָּ ה  יט  ֵ֥ תִׁ לְּ ִ֑ם בִׁ ֳחרָּ ים יׇּ ֱאֹלהִׁ  ַח לָּ ֵבֵ֥ ז 

ֹו׃ ַבדָֽ  לְּ
ל ֱאלֹהּות ְקִריב ְלכָּ ד 'הלַּ חּוץ ִמ  ַהּמַ ְלבָּ  – ּבִ

 .תיּומַ 
ים  כ  ֵ֥ י־ֵגרִׁ ָֽ ֶצִ֑נו כִׁ חָּ לְּ א תִׁ ל ָ֣ ֵגֵ֥ר ל א־תֹוֶנ ה וְּ וְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ ם בְּ יֶת   ֱהיִׁ
ִרים גֵּ ֱהִייֶתם  ֲהֵרי, ִציק לוֹ ּתָּ  ַאלוְ  רגֵּ  ַצֵערּתְ ַאל וְ 

ֶאֶרץ   .ִמְצַרִיםּבְ
ון׃ כא  ַענָֽ א תְּ ֹום ל ֵ֥ יָּת  ֵ֥ה וְּ נָּ מָּ ל־ַאלְּ ילוּ ַאל  כׇּ ּפִ ׁשְ ה  ׁשּום ּתַ נָּ  .יָּתֹוםוְ ַאְלמָּ
ַעק   כב  צְּ ק יִׁ ע ִ֤ ם־צָּ י אִׁ ָ֣ ֹו כִׁ תִ֑ ַעֶנ ה א  ם־ַעֵנֵ֥ה תְּ אִׁ

ֹו׃ תָֽ ע ַצֲעקָּ ַמ  ַע ֶאשְּ מ ֵ֥ י שָּ  ֵאַלֹ֔
ילִאם  ּפִ ׁשְ שֶׁ , תוֹ וֹ א ּתַ ה ְצַעק ֵאַלייִּ ּכְ ְתִפּלָּ  ּבִ

ַמע תוֹ  ֶאת ֶאׁשְ  .ַצֲעקָּ
יִ֤ו  כג  הָּ ִֶ֑רב וְּ ֶכ ם ֶבחָּ י ֶאתְּ ֵ֥ תִׁ ַרגְּ הָּ י וְּ ָ֣ה ַאפִֹׁ֔ רָּ חָּ וְּ

ים׃ פ ָֽ מִׁ ת  ֵניֶכ ם יְּ ֹות ובְּ נֹ֔ מָּ ֵשיֶכם  ַאלְּ  נְּ
ֶחֶרבֶאְתֶכם  ְוֶאֱהרֹוג ְוֶאְכַעס יֶכם וּ  ,ּבַ הְנׁשֵ ְהֶיינָּ  ּתִ

נֹות ּוְבֵניֶכם ְית  .ִמיםוֹ ַאְלמָּ
י   כד  נִׁ עָּ י ֶאת־ֶהָֽ ָ֣ה ֶאת־ַעמִׁ  ֶו ם־ֶכֶָ֣סף ׀ ַתלְּ אִׁ

ון  ימֵ֥ ׂשִׁ ֶשִ֑ה ל א־תְּ נ  ֹו כְּ ֶיֵ֥ה ל  הְּ ְך ל א־תִׁ מָֹּ֔ עִׁ
לָּ יו ֶנֶָֽשְך׃  עָּ

ְלֶוה  ִאם ֶסף ּתַ ם מֵ ּכֶ דָּ ִני שֶׁ  –י ַעּמִ ְלאָּ ךָּ ֶלעָּ  ,ִאּתְ
הּתִ ַאל  ּנוּ  ְגּבֶ ה ִמּמֶ ְזקָּ חָּ הּתִ  ַאלוְ , ּבְ ּנוּ  ְגּבֶ  ִמּמֶ
ית  .ִרּבִ

א  כה  ַמָ֣ת ֵרֶעִ֑ך ַעד־ב ֵ֥ ל ַׂשלְּ ב   ל ַתחְּ ב ֵ֥ ם־חָּ אִׁ
ֹו׃ נו לָֽ יֶבֵ֥ שִׁ ֶמש תְּ  ַהֶש 

קַּ ִאם  ֶגד ח ֶאתּתִ ּכֹוןלְ  ֲחֵבְרךָּ  ּבֶ ֲחזִ  ַמׁשְ לֹו ר יּתַ
ִקיַעתַעד אֹותֹו  ֶמשׁ  ׁשְ ֶ  .ַהׁשּ

ּה  כו  ֹ֔ ַבדָּ ה  לְּ סות  וא כְּ ִ֤ י הִׁ ָ֣ ֹו כִׁ ת  לָּ מְּ וא ׂשִׁ ֵ֥ הִׁ
י  ָ֣ק ֵאַלֹ֔ ַע צְּ י־יִׁ ָֽ יָּה  כִׁ הָּ ב וְּ כָֹּ֔ שְּ ֹו ַבֶמָ֣ה יִׁ רִ֑ ע  לְּ

י׃ ס נִׁ ָֽ ון אָּ י־ַחנֵ֥ ָֽ י כִׁ תִׁ  ַמעְּ שָּ  וְּ

י  ֶגד ֶזה ּכִ ְגדוֹ  הּוא ,ַהיִָּּחיד ְלבּוׁשוֹ  הּואּבֶ  ּבִ
ביִּ  ִעם ַמה, רוֹ וֹ ְלע ּכָּ זוְ  !?ׁשְ ִיְצַעק ֵאַלי  ִאם ,אָּ

ה  ְתִפּלָּ ַמעּבִ י  ,ֶאׁשְ ןּכִ  .ֲאִני ַרְחמָּ
ים כז רביעי א ֱאֹלהִׁ  ַקֵלִ֑ל ל ָ֣ יא תְּ ֵ֥ נָּׂשִׁ ך   וְּ ַעמְּ א בְּ ר׃ ל ֵ֥ א ָֽ יָּּן הזֶּ בַ ּתְ ַאל  תָּ לּתְ  ַאלוְ  ,ּדַ ךָּ  ַמְנִהיג ַקּלֵ ַעּמְ  .ּבְ
ֶנ יך  כח  ֹור בָּ כֵ֥ ַאֵחִ֑ר בְּ א תְּ ֲעך  ל ָ֣ מְּ דִׁ ךֵ֥ וְּ תְּ ֵלאָּ מְּ

י׃ ָֽ ֶתן־לִׁ  תִׁ
ּכּוִר ֶאת  ְלַהְפִרישׁ ַאֵחר ּתְ ַאל  היַהּבִ רּומָּ  ם ְוַהּתְ
ךָּ  ּלְ ּתֵ ֶאת  ,ׁשֶ ֶניךָּ ּתִ כֹור ּבָּ  .ילִ  ןּבְ

ים   כט  ַעִ֤ת יָּמִׁ בְּ ִַּ֑֧ך שִׁ צ אֶנ ך  לְּ רְּ ש  ה לְּ ן־ַתֲעֶׂשֵ֥ ֵכָֽ
י׃ ָֽ נֹו־לִׁ תְּ ינִׁ י תִׁ מִׁ ֹו ַביֵֹ֥ום ַהשְּ מֹ֔ ם־אִׁ ָ֣ה עִׁ ֶי הְּ  יִׁ

ה  ךְ ְוכָּ  ֲעׂשֶ ם ּתַ ה  – ּוְלצֹאְנךָּ ְרךָּ וֹ ְלשׁ ּגַ ְבעָּ יִָּמים ׁשִ
ן  ּוַביֹּוםִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו  ּתֵ ִמיִני ּתִ ְ  .אֹותוֹ  ִליַהׁשּ

ה  ל  ֶדִ֤ ר ַבשָּ ׂשָֹּ֨ ִ֑י ובָּ יָ֣ון לִׁ הְּ ֶדש תִׁ ֵשי־ק   ַאנְּ וְּ
ֹו׃  תָֽ ון א  כֵ֥ לִׁ לו ַלֶכ ֶלב ַתשְּ א ת אֵכֹ֔ ה  ל ָ֣ ֵרפָּ טְּ

 ס

ים ִלי יוּ הְ ִת וְ  ׁשִ ים ֲאנָּ אְכלּו ַאל , ְקדֹוׁשִ ר שַׂ בְּ ּתֹ
ה ֵהמָּ ה  ּבְ ְטְרפָּ ּנִ ֶדהׁשֶ ָּ ׂשּ א , ּבַ ִליכוּ הַ ֶאּלָּ  אֹותוֹ  ׁשְ
ֶלב  .ַלּכֶ

ך   א כג ַָֽֽדְּ ִֶ֤שת יָּ א ַאל־תָּ ִ֑וְּ א ֵשַָ֣מע שָּ שָּ  א תִׁ ל ֵ֥
ס׃ ָֽ מָּ י  ת ֵעֵ֥ד חָּ הְּ ע לִׁ שָֹּ֔ ם־רָּ  עִׁ

ֲאִמין ַאל מּוַעתלִ  ּתַ ֶקר ׁשְ יטַאל , ׁשֶ  ֶאת ּתֹוׁשִ
ע לְ  ְלַסיֵּעַ יְָּדךָּ  ׁשָּ ֶקרת ֵעד וֹ ִלְהי –רָּ  .ׁשֶ

ל א־ ב  ת וְּ ע ִ֑ רָּ ים לְּ י־ַרבִׁ  ֶיֵ֥ה ַאֲחֵרָֽ הְּ  ל א־תִׁ
ים  י ַרבִׁ  ת ַאֲחֵרֵ֥ ט ִ֛ נְּ ב לִׁ ָ֣ה ַעל־רִׁ  ַתֲעֶנ

ת׃ ַהט ָֽ  לְּ

ְך ַאל  ׁשֵ ּמָּ ים ּתִ עַאֲחֵרי ַרּבִ  ַאלוְ , ַלֲעׂשֹות רָּ
ִוּכּוחַ ּתַ  ים ּבְ ַעְתךָּ ת וֹ ִלְנט ְסּכִ ךְ וּ  ִמּדַ ׁשֵ ַאֲחֵרי  ְלִהּמָּ

ים ּנֹות  ,ַרּבִ יןְלׁשַ  .ּדִ
ֹו׃ ס ג  יבָֽ רִׁ ר בְּ ַד  א ֶתהְּ ל ל ֵ֥ ִּ֕ דָּ ןּתִ  ַאלוְ  וְּ ִני ּתֵ טוֹ  ֲעִדיפּות ְלעָּ ּפָּ ִמׁשְ  .ּבְ
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ִ֑ה  ד  ֶע ֹו ת  ר  ֹו ֲחמ  ךִ֛ אֵ֥ בְּ יִׁ ֹור א  ע ש  ַגִ֞ פְּ י תִׁ ָ֣ כִׁ
ֹו׃ ס נו לָֽ יֶב  שִׁ ב תְּ ֵשֵ֥  הָּ

ְפגּ  ִאם ל ׁשֹור  שׁ וֹ ּתִ ךָּ ׁשֶ ּלְ לּ  רוֹ אֹו ֲחמ אֹוֵיב ׁשֶ ֹו ׁשֶ
ֶרְך  ֶעהוֹ ּת  ּדֶ  .אֹותוֹ לֹו  ַהֲחֵזר –ּבַ

ֵבץ  ַתַָ֣חת  ה  ַנֲאך  ר  ֹור ׂש  ה ֲחמָ֣ ֶאִ֞ רְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ
ֵ֥ב ַתֲעז  ב  ז  ֹו עָּ ָ֣ב לִ֑ תָּ  ֵמֲעז  ַדלְּ חָּ ֹו וְּ אֹ֔ ַמשָּ

ֹו׃ ס מָֽ  עִׁ

ל ְרֶאה ֲחמֹורִאם ּתִ  לְּ  אנֵ וֹ שׂ  ׁשֶ ַחת וֹ ךָּ רׁשֶ ֵבץ ּתַ
ְתךָּ  ְנאָּ אֹו ּוְבׂשִ ָּ ֲעזּתִ ַמׂשּ ַנע ִמּלַ ב וֹ ֲעז –ר לֹו וֹ ּמָּ

ְתךָּ ַוֲעזֹור  ְנאָּ  .וֹ לׂשִ
ֹו׃ ו חמישי יבָֽ רִׁ ך  בְּ נְּ י  ט ֶאבְּ ַפֵ֥ שְּ א ַתֶטִ֛ה מִׁ ט ַעּוֵת ּתְ ַאל  ל ֵ֥ ּפַ טוֹ ִמׁשְ ּפָּ ִמׁשְ ֵאל ּבְ רָּ ׂשְ ִני ִמיִּ  .עָּ
ל־ ז  יק  ַאָֽ ַצדִׁ י וְּ ִ֤ קִׁ נָּ ִ֑ק וְּ חָּ רְּ ֶקר תִׁ ַבר־ֶש  דְּ  מִׁ

ע׃ ָֽ שָּ יק רָּ דִׁ  י ל א־ַאצְּ ֵ֥ ג כִׁ  ַתֲהר ֹ֔
ֶקרְתַרֵחק הִ  ַבר ׁשֶ ֲהרֹוג, ִמּדְ ע  ַאל ּתַ ׁשַ ַחף ִמּפֶ
א ִמי ֶאת וְ  יָּּצָּ יןבַּ אי ַזכַּ ׁשֶ י  ,ּדִ יק ִני אֲ ּכִ לֹא ַאְצּדִ

ין  ּדִ ֱאֶמת ִמי ֶאת ּבַ ּבֶ עׁשֶ ׁשָּ  .רָּ
ים  ח  חִֹׁ֔ קְּ ָ֣ר פִׁ ַעֵו ַחד  יְּ י ַהש ֹ֨ ִ֤ ח כִׁ ִ֑ קָּ א תִׁ ַחד ל ָ֣ ש   וְּ

ים׃ ָֽ יקִׁ י ַצדִׁ ֵרֵ֥ בְּ יַסֵל ף דִׁ  וִׁ
י ַהׁשּ ׁשֹוַחד ח קַּ ַאל ּתִ וְ  ְקִחים וֹ ּכִ ר ּפִ ַחד ְיַעּוֵ

ֱאֶמת ְראֹות ֶאת הָּ יִקים ִויַעּוֵת, ִמּלִ ְבֵרי ַצּדִ  ּדִ

ֶָ֣פש  ט  ֶתם  ֶאת־ֶנ ַדעְּ ם יְּ ַאֶת  ִ֑ץ וְּ חָּ לְּ א תִׁ ֵג ר ל ָ֣ וְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥ ם בְּ יֶת  ים ֱהיִׁ ֵ֥ י־ֵגרִׁ ָֽ ר כִׁ  ַהֵגֹ֔

ִציק ַאלוְ  ם  ,ְלֵגר ּתָּ יִריםְוַאּתֶ ר  ַמּכִ ֶאת ֶנֶפׁש ַהּגֵ
ֲהֵרי ֶאֶרץ ִרים גֵּ ֱהִייֶתם  ׁשֶ  .ִמְצַרִיםּבְ

ת    ש   ר  ים פ    מֹוֲעדִׁ
תָּ   י  ַספְּ אָּ ֶצִ֑ך וְּ ַרָ֣ע ֶאת־ַארְּ זְּ נִׁ ים תִׁ ש שָּ ֵשֵ֥ וְּ

ּה׃ ֶאת־ ָֽ תָּ בואָּ  תְּ
ְזַרע ֶאת ַאְרצְ ְושֵׁ  ִנים ּתִ ֶאת  ְוֶתֱאסֹוףךָּ ׁש ׁשָּ
בּואָּ הַ  ּלָּ ּתְ  .הּ ה ׁשֶ

לו   יא  כְּ ָֽ אָּ ּה וְּ תָּ  ַטשְּ ֶטָ֣נָּה ונְּ מְּ שְּ ת תִׁ יעִִׁ֞ בִׁ ַהשְּ וְּ
ֶדִ֑ה  ָ֣ת ַהשָּ ם ת אַכ ל ַחַי ִּ֕ רָּ תְּ יִׁ ך וְּ ָ֣י ַעֶמֹ֔ ֵנ י  ֶאבְּ

ך׃ ֵזיֶתָֽ ך  לְּ מְּ ַכרְּ ה לְּ ן־ַתֲעֶׂשֵ֥  ֵכָֽ

ה הַ ּובַ  נָּ ָּ ִביִע ׁשּ ְ ֶדהּתַ  תיׁשּ ָּ ְוַתֲעזֹוב  ְפִקיר ֶאת ַהׂשּ
ם רֹוֶתיהָּ ֶאת פֵּ  ךָּ  ֲעִניֵּי ְויֹאְכלּו אֹותָּ ֶאת וְ  ,ַעּמְ
נִּ  ֶ ר ַמה ׁשּ אָּ ֶדה אְכלוּ יֹׁשְ ָּ ךְ  ,ַחיֹּות ַהׂשּ ה  ּכָּ ֲעׂשֶ ּתַ

ם ְלַכְרְמךָּ וְ  ךָּ ֵצי עֲ לַ ּגַ ּלְ  .ַהזִַּית ׁשֶ
יך וַביֵֹ֥ום  יב  ים  ַתֲעֶׂשָ֣ה ַמֲעֶׂשֹ֔ ֵשִֶ֤שת יָּמִׁ

ך   ֹורְּ וַח שָֽ נ  ַמַָ֣ען יָּ ת לְּ ב ִ֑ שְּ י תִׁ יעִׁ  בִׁ ַהשְּ
ך  ֶרֹ֔ ַהֵגָֽר׃ַוֲחמ  ך  וְּ תְּ ש ֶבן־ֲאמָּ ֵפֵ֥ נָּ יִׁ  וְּ

ה ָּ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ִביִעי  ֶאת יִָּמים ּתַ ְ יךָּ ּוַביֹּום ַהׁשּ ַמֲעׂשֶ
בּ  ׁשְ ֵדי שֶׁ  ,תוֹ ּתִ  ְלֶבןוּ  נּוחוּ יָּ  ְרךָּ וֹ ַוֲחמֹוְרךָּ ׁשּ ּכְ

ְתךָּ  ְפחָּ ר ׁשִ הְהֶיה ּתִ  ְוַלּגֵ  .ְמנּוחָּ
י ֲאֵליֶכ ם  יג  תִׁ רְּ ַמֵ֥ ל ֲאֶשר־אָּ כ ִ֛ ֵמִ֑רו ובְּ שָּ תִׁ

א  ירו ל ֵ֥ כִֹׁ֔ א ַתזְּ ים  ל ָ֣ ים ֲאֵחרִׁ ִ֤ ם ֱאֹלהִׁ ֵשֹ֨ וְּ
יך׃ ָֽ ע ַעל־פִׁ ַמ  שָּ  יִׁ

לבְּ  ִתזֲָּּהרוּ וְ  ְצוֹות  כָּ יִתי ֶאְתֶכםצִּ שֶׁ ַהּמִ ַאל וְ , ּוִ
ירּו  ְזּכִ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםּתַ ַמע  – ׁשֵ ָּ יךָּ ִמ לֹא ִיׁשּ  .ּפִ

י  יד  ג לִׁ  ח ֵ֥ ים תָּ גָּלִֹׁ֔ ש רְּ ֹלָ֣ ָֽה׃שָּ נָּ ְחּגֹוג ַבשָּ לִלי  ּתַ ִמיםׁש וֹ ׁשָּ עָּ ה ּפְ נָּ ָּ ׁשּ  :ּבַ
ים֩  טו  ָ֣ת יָּמִׁ ַע בְּ ר  שִׁ מ  שְּ ֶאת־ַחָ֣ג ַהַמצֹות֮ תִׁ

מֹוֵעד   ך לְּ יתִׁ  וִׁ ֹות ַכֲאֶשָ֣ר צִׁ ל ַמצַּ֜ ת אַכֹ֨
ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ָ֣אתָּ מִׁ ֹו יָּצָּ י־ב  יב כִׁ בִֹׁ֔ אָּ ֶדש הָּ ח ָ֣

ם׃ ָֽ ַנ י ֵריקָּ ו פָּ אֵ֥ ל א־ֵירָּ  וְּ

מֶאת ַחג  ׁשְ ּצֹות ּתִ ה  – רוֹ ַהּמַ ְבעָּ יִָּמים ּתֹאַכל ׁשִ
מֹו שֶׁ  יִת צִּ ַמּצֹות ּכְ ְזַמן – ךָּ אֹוְת  יּוִ ֶדׁש וֹ ח ּבִ

ִביב אָּ י בּ  ,הָּ אתָּ ּכִ ְצַר ֹו יָּצָּ  בֹואּתָּ  ַאלוְ  ;ִיםִמּמִ
ַני לְ  שׁ לְ פָּ ְקּדָּ ן ֵבית ַהּמִ ְרּבָּ ִלי קָּ  .ּבְ

יך  טז  י ַמֲעֶׂשֹ֔ כוֵרָ֣ יר  בִׁ צִׁ ַחִ֤ג ַהקָּ ע וְּ ַר  זְּ ר תִׁ ֲאֶשֵ֥
ךֵ֥  פְּ סְּ אׇּ ה בְּ נָֹּ֔ ֵצָ֣את ַהשָּ ף  בְּ סִׁ אָּ ָֽ ַחִ֤ג הָּ ֶדִ֑ה וְּ ַבשָּ

ה׃ ֶדָֽ ן־ַהשָּ יך מִׁ ת־ַמֲעֶׂש   ֶאָֽ

ִציר  ְוֶאת ַחג תן ְזמַ בִּ ַהּקָּ ִחּלַ ְתךָּ  ְקִציַרת ּתְ בּואָּ ּתְ
ֶדהשֶׁ  ָּ ׂשּ ְזַרע ּבַ סִ  ְוֶאת ַחג, ּתִ אָּ ֵצאת  ףיהָּ ַנת ּבְ ׁשְ

בּול ֲאסֹוף ,ַהיְּ ּתַ ׁשֶ ְתךָּ ֶאת  ּכְ בּואָּ ֶדהמֵ ּתְ ָּ  .ַהׂשּ
ךֹ֔  יז  ורְּ כָ֣ ל־זְּ ֶאה  כׇּ ִ֑ה ֵיַָֽֽרָּ נָּ ים ַבשָּ מִׁ  עָּ ש פְּ ֹלֵ֥ לשָּ ה וֹ ׁשָּ נָּ ָּ ׁשּ ִמים ּבַ עָּ אוּ ׁש ּפְ ל  ֵירָּ ֶכםּכָּ ּלָּ ִרים ׁשֶ כָּ  ַהזְּ
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ָֽה׃ הוָּ ן ׀ יְּ ד ֵ֥ אָּ ֵנ י הָּ ד ִלְפֵני ֶאל־פְּ אָּ  .'ן הוֹ הָּ
ח  יח  ַבֵ֥ זְּ ל א־ל א־תִׁ י וְּ ִ֑ חִׁ בְּ ץ ַדם־זִׁ ֵמ   ַעל־חָּ

ֶקר׃ י ַעד־ב ָֽ ֶלב־ַחגִׁ  ין ֵחָֽ ֵ֥  יָּלִׁ
ַחט ֶאת ּתִ ַאל  ןׁשְ ְרּבַ ַסח קָּ מוֹ שֶׁ  ַהּפֶ ק ְזַר נִ  ּדָּ

חַ  ְזּבֵ יֵּׁש ֶאְצְלךָּ  ַלּמִ ׁשֶ ֵמץ ּכְ ִאיר  ַאלוְ  ,חָּ ׁשְ  ַעדּתַ
ןֵחֶלב ֶאת  ַהּבֹוֶקר ְרּבַ ֵרב  גחָּ הֶ  קָּ ּקָּ חַ ׁשֶ ְזּבֵ  .ַלּמִ

ית  יט  יא ֵב  בִִּׁ֕ ךֹ֔ תָּ ָ֣תְּ מָּ כוֵרי  ַאדְּ ית בִׁ ֵראשִׁ 
י ַבֲחֵלֵ֥ב  דִׁ  ל גְּ ַבֵשֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ל א־תְּ הוָּ יְּ

ֹו׃ פ מָֽ  אִׁ

ַלתֶאת  ִביא  ַהְתחָּ ְתךָּ ּתָּ ּכּוֵרי ַאְדמָּ  'ֵבית הלְ ּבִ
ל ּתְ ַאל , ֱאלֶֹהיךָּ  ֵ ה ְוַאל ּתֹאַכל ַבׁשּ ֵהמָּ ר ּבְ ׂשַ ּבְ

ה  ֵהמָּ ב ּבְ לָּ חָּ ה ּבְ רָּ ׁשֵ הּכְ רָּ ׁשֵ  .ּכְ
ת    ש   ר  ה  פ   נ  ֲהכ  ֶרץל  ה  א  ה ל  יס  נִׁ  כ ְּ

מׇּ  כ ששי שְּ יך לִׁ ֶנֹ֔ פָּ ְך  לְּ אָּ ֵלִַ֤ח ַמלְּ י ש  כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ ך  הִׁ רְּ
ִֶ֑רְך יֲאךֹ֔  ַבדָּ ָ֣ ַלֲהבִׁ ֹום וְּ ק  ר ֶאל־ַהמָּ  ֲאֶשֵ֥
י׃ תִׁ נ ָֽ  ֲהכִׁ

מוֹ וֹ שׁ ֲאִני ִהּנֵה  ֶניךָּ ִלׁשְ ְך ְלפָּ ךָּ אֹוְת  רֵלַח ַמְלאָּ
ּדֶ  קֹום אֹוְת  ִביאהָּ לְ וּ  ֶרךְ ּבַ הֵ ךָּ ַלּמָּ  .יּתִ נְ כַ ׁשֶ

ֹו  כא  ֹו ַאל־ַתֵמָ֣ר בִ֑ ל  ק  ע בְּ ַמֵ֥ ִ֛יו ושְּ נָּ פָּ שָּ ֶמר מִׁ הִׁ
ֹו׃ בָֽ רְּ קִׁ י בְּ מִׁ  י שְּ ֵ֥ ם כִׁ ֲעֶכֹ֔ שְּ פִׁ א  לְּ שָּ א יִׁ י ל ִ֤ ָ֣  כִׁ

ּנוּ  ִהזֵָּּהר ַמע ִמּמֶ ק ּוׁשְ ֵרב לאַ וְ  לוֹ וֹ ּבְ סָּ י  ,וֹ ְלִצּוּוי ּתְ ּכִ
ילֹא הּוא  ֲעֶכם ּכִ ה ֲאִני ִיְסַלח ְלִפׁשְ ּלֶ  ִמְתּגַ

ְרּכוֹ   .ּדַ
ל  כב  יתָּ כ   ׂשִִּׁ֕ עָּ ֹו וְּ לֹ֔ ק  ַמע  בְּ שְּ ֹוַע תִׁ מִ֤ ם־שָּ י אִׁ ָ֣ כִׁ

י  תִׁ  ַצרְּ יך וְּ ֶבֹ֔ יְּ י  ֶאת־א ָ֣ תִׁ ַיבְּ ָֽ אָּ ֲאֶשָ֣ר ֲאַדֵבִ֑ר וְּ
יך׃רְּ  ֶאת־צ    ֶרָֽ

א ק ֶאּלָּ ַמע ּבְ הלֹו וְ וֹ ׁשְ לֶאת  ַתֲעׂשֶ ַמה  ּכָּ
 ֶ רׁשּ ה ְיֶביךָּ וֹ ְלא אֹוֵיב ֶאְהֶיהוְ  ,ֲאַדּבֵ רֹות ְוֶאֱעׂשֶ  צָּ

 .ְלׂשֹוְנֶאיךָּ 
ֶנ   כג  פָּ י֮ לְּ כִׁ אָּ י־ֵיֵלְָ֣ך ַמלְּ ָֽ יֲאך  ֶאל־כִׁ  יך  ֶוֱהבִׁ

י  וִׁ  י ַהחִׁ ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ַהָֽ י  וְּ זִׁ רִׁ ַהפְּ י וְּ תִֹׁ֔ ַהָ֣חִׁ י  וְּ רִׁ ֱאמ  הָּ
יו׃ ָֽ תִׁ ַחדְּ כְּ הִׁ י וְּ ִ֑ בוסִׁ ַהיְּ  וְּ

ֶניךָּ יֵּ שֶׁ כְּ  ִכי ְלפָּ ךָּ ֶאל אֹוְת  ִביאהּוא יָּ ֵלְך ַמְלאָּ
ֱאמ י וְ וֹ הָּ ַנֲעִני ַהִחּוִ י ְוַהּכְ ִּ ִרז י ְוַהּפְ , בּוִסיַהיְּ ִרי ְוַהִחּתִ
ִמידַוֲאִני   .םאֹותָּ  ַאׁשְ

א  כד  ל ָ֣ ֵהיֶהם  וְּ ִ֤ה ֵלאֹלָֽ ַתֲחֶו שְּ א־תִׁ עׇּ ל ָֽ ָֽ ם תׇּ ֵדֹ֔ בְּ
ֵרס   י הָּ ִ֤ ַמֲעֵׂשיֶהִ֑ם כִׁ ה כְּ א ַתֲעֶׂש  ל ֵ֥ וְּ

ם׃ ֵתיֶהָֽ ר ַמֵצב  ַשֵב  ר תְּ ַשֵבֵ֥ ם וְּ ֵסֹ֔ ָ֣רְּ הָּ  תְּ

ֲחֶוה ֵלאלֵֹהיֶהם וְ ּתִ ַאל  ּתַ םבעֲ ּתַ  ַאלׁשְ  ,ֹוד אֹותָּ
יֶהםּתַ  ַאלוְ  ַמֲעׂשֵ ה ּכְ א ,ֲעׂשֶ ם אֹותָּ  סוֹ רהֲ ּתַ  ֶאּלָּ
בֶאת  רוֹ בּ שְׁ ִת וְ   .ֵתיֶהםוֹ ַמּצֵ

ְך  כה  ם וֵבַרֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ם ֵאֵ֚ת יְּ ֶת  ַוֲעַבדְּ
י ַמֲחלָּ ה  ֵ֥ תִׁ ר  ֶאת־ֵמיֶמִ֑יך ַוֲהסִׁ ך  וְּ מְּ ת־ַלחְּ ֶאָֽ

ך׃ ס ֶבָֽ רְּ קִׁ  מִׁ

ֵרךְ  'הֱאלֵֹהיֶכם וְ  'ה ֶאת ִעְבדוּ   ְמזֹוְנךָּ ֶאת  ְיבָּ
ךָּ ַמֲחלֹות ,ְוֶאת ֵמיֶמיךָּ  ק ִמּמְ  .ַוֲאַסּלֵ

ֶצִ֑ך  כו שביעי ַארְּ ה בְּ רָּ  ֵ֥ה ַוֲעקָּ ַשֵכלָּ ִ֛ה מְּ ֶי הְּ א תִׁ ל ֵ֥
יך  ֶמ  ר יָּ ַפֵ֥ סְּ א׃ֶאת־מִׁ  ֲאַמֵלָֽ

ַאְרְצךָּ ְהֶיה לֹא ּתִ  ה ּבְ ָּ ּה  ִאׁשּ נָּ ּבְ אֹו  יָּמּותׁשֶ
ּה יֹוֶלֶדת ֵאינָּ ִלים, ׁשֶ ר ַאׁשְ ִנים  ֶאת ִמְסּפַ ָּ ַהׁשּ

יעֹות ּגִ  .ְלךָּ  ַהּמַ
י  ֶאת־ כז  תִׁ ַהמ  יך וְּ ֶנֹ֔ פָּ י  ֲאַשַלָ֣ח לְּ תִׁ ימָּ  ֶאת־ֵאָֽ

י ֶאת־ נַָּתתִׁ  ֶהִ֑ם וְּ א בָּ ב   ר תָּ ם ֲאֶשֵ֥ עָֹּ֔ ל־הָּ  כׇּ
ֶרף׃ ֶבִ֛יך ֵאֶל יך ע ָֽ יְּ ל־א   כׇּ

ְחּדִ ֶאת  ֶניךָּ שְׁ אֶ  יּפַ ה  – ַלח ְלפָּ ל ֶאֱעׂשֶ ֶאת ּכָּ
ם  עָּ בשֶׁ הָּ ם ֲהמּוִמיםא וֹ ּתָּ ַאְרצָּ ה, ּבְ ל שֶׁ  ְוֶאֱעׂשֶ ּכָּ

 .ֶרףוֹ ֵאֶליךָּ ע ְוַיְפנוּ  ִיְבְרחוּ ְיֶביךָּ וֹ א
עָּ ה כח  רְּ י ֶאת־ַהצִׁ ֵ֥ תִׁ ַלחְּ שָּ ִ֑יך וְּ ֶנ פָּ ה לְּ שָּ  ֵגרְּ  וְּ

וִׁ יֶאת־ ִ֛י ַהחִׁ ַנֲענִׁ כְּ י ֶאת־ַהָֽ תִׁ  ֶאת־ַהחִׁ  וְּ
ֶנָֽיך׃ פָּ לְּ  מִׁ

ַלח ֶניךָּ  ֶאׁשְ ה ְלפָּ ְרעָּ ֵרשׁ ּתְ  ְוִהיאֶאת ַהּצִ ֶאת  גָּ
ֶניךָּ  פָּ י ִמּלְ ַנֲעִני ְוֶאת ַהִחּתִ י ֶאת ַהּכְ  .ַהִחּוִ



 משפטיםפרשת 

 088  

ִ֑ת ֶפן־ כט  ָ֣ה ֶאחָּ נָּ שָּ ֶנ יך בְּ פָּ ֶשִ֛נו מִׁ א ֲאגָּרְּ  ל  
ֶרץ   אָֹּ֨ ִ֤ה הָּ ֶי הְּ ֵ֥ת תִׁ ֶל יך ַחַי ה עָּ ֵ֥ ַרבָּ ה וְּ מָֹּ֔ מָּ שְּ

ה׃ ֶדָֽ  ַהשָּ

ֵר  ֶניךָּ  אֹותוֹ  שׁ לֹא ֲאגָּ ה ּתֹוְך ִמּפָּ נָּ ֵדי  ,ַאַחתׁשָּ ּכְ
ֶרץ שֶׁ  אָּ ה  לֹאהָּ מָּ מָּ ְהֶיה ׁשְ ֶליךָּ  לֹא ִיְתַרּבוּ וְ ּתִ עָּ

ֶדה ַחיֹּות ָּ  .ַהׂשּ
ֵ֚ד ֲאֶשָ֣ר  ל  ִ֑יך ַע ֶנ פָּ נו מִׁ ֶש  ַעִ֛ט ֲאגָּרְּ ַעֵ֥ט מְּ מְּ

ה  ֶרֹ֔ פְּ ֶרץ׃תִׁ ָֽ אָּ תָּ  ֶאת־הָּ ַחלְּ נָּ  וְּ
ֵר  ֶניךָּ  אֹותוֹ  שׁ ֲאגָּ ּתֹוִליד שֶׁ ַעד  ,ַאטלְ  ַאטלְ  ִמּפָּ
ִנים ה ְוִתְנַחל ּבָּ ֶרץ ְוִתְתַרּבֶ אָּ  .ֶאת הָּ

ָ֣ם  לא  ַעד־יָּ ַים־סוף  וְּ ך  מִׁ לְּ ב  י ֶאת־גְּ ָ֣ ַשתִׁ וְּ
י ׀ ֶאֵתָ֣ן  ָ֣ ִ֑ר כִׁ ר ַעד־ַהנָּהָּ בָּ  דְּ מִׁ ים ומִׁ תִֹׁ֔ שְּ לִׁ פְּ

ם  ֶכ  ֶידְּ מֹו בְּ תָּ  ֵגַרשְּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ֵבָ֣י הָּ שְּ ֵאֵ֚ת י 
ֶנָֽיך׃ פָּ  מִׁ

ים ׂשִ ב ְואָּ יכֹוןְלךָּ ִמיַּם סּוף ְוַעד ַהיָּּם וּ ֶאת ּגְ  ַהּתִ
ב ַעד  ר ֲערָּ ְדּבַ ת רְנהַ ּוִמּמִ רָּ ֶיְדֶכם  ,ּפְ ן ּבְ י ֶאּתֵ ּכִ

ֶרץ וֹ י ֶאת אָּ ֵבי הָּ םׁשְ ֵרׁש אֹותָּ ֶניךָּ  ּוְתגָּ  .ִמּפָּ

ֶהִ֛ם  לב  ת לָּ ר ֵ֥ כְּ ית׃ל א־תִׁ ָֽ רִׁ ם בְּ ֵלאֹלֵהיֶה  הּתַ ַאל  וְּ םם ּתָּ ִא  ֲעׂשֶ  .ְוִעם ֱאלֵֹהיֶהם ֶהְסּכֵ
ִ֑י  לג  ך  לִׁ תְּ יאו א  ֵ֥ ךֹ֔ ֶפן־ַיֲחטִׁ צְּ ַארְּ בו  בְּ א ֵיָֽשְּ ל ִ֤

ך   ֶיֵ֥ה לְּ הְּ י־יִׁ ָֽ ם כִׁ ֵהיֶהֹ֔ ד  ֶאת־ֱאֹלָ֣ ֲעב  י ַתָֽ ִ֤ כִׁ
ש׃ פ מֹוֵקָֽ  לְּ

ַאְרְצךָּ ֵהם  בּו ּבְ ּלֹאלֹא ֵיׁשְ ְתךָּ וֹ ַיֲחִטיאּו א ׁשֶ
י ְך  ֶנְגּדִ כָּ ִיְהֶיה ְלךָּ ְוֶזה ד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם וֹ ֲעבּתַ שֶׁ ּבְ

 .ְלִמְכׁשֹול

ת    ש   ר  ים פ   ֱאלֹהִׁ ת ה   ֲעבֹוד 

ה   א כד ה ַאתָּ הוָּ  ר ֲעֵלָ֣ה ֶאל־יְּ ַמַּ֜ ה אָּ ֶשֹ֨ ֶאל־מ  וְּ
ָ֣י  ֵנ קְּ זִׁ ים מִׁ עִׁ  בְּ שִׁ וא וְּ יהֹ֔ ָ֣ב ַוֲאבִׁ דָּ ן  נָּ ֲהר  ַאָֽ וְּ

ֵאִ֑ל  רָּ ׂשְּ ק׃יִׁ ח ָֽ ם ֵמרָּ יֶת  ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ  וְּ

ה ּולְ  ַמר 'הֹמׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן  'ֲעֵלה ֶאל ה :אָּ ַאּתָּ
ֵאל  רָּ ְקֵני ִיׂשְ ִּ ְבִעים ִמז ב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ דָּ נָּ

ֲחווּ  ּתַ ח ְוִתׁשְ  .קוֹ ֵמרָּ
א  ב  ם ל ָ֣ ֵה  ה וְּ הוָֹּ֔ ַבדֹו  ֶאל־יְּ ֶשִ֤ה לְּ ש מ  ַגֹ֨ נִׁ וְּ

ו  א ַיֲעל  ם ל ֵ֥ עִָּּ֕ הָּ ִ֑שו וְּ גָּ ֹו׃יִׁ מָֽ  עִׁ
ה וּ  ׁש ֶאל היִ ְלַבּדֹו ֹמׁשֶ ם  ,ׁשוּ ְוֵהם לֹא ִיגְּ  'ּגַ עָּ ְוהָּ

 .ִאּתוֹ לֹא ַיֲעלּו 
י  ג  ֵרָ֣ בְּ ל־דִׁ ם  ֵאֵ֚ת כׇּ עָּ ַסֵפִ֤ר לָּ ה ַויְּ ֶש  א מ  ב ָ֣ ַויָּ

ל־ ַען כׇּ ים ַוַיֹ֨ ִ֑ טִׁ פָּ שְּ ל־ַהמִׁ ת כׇּ ֵא  ה וְּ הוָֹּ֔  יְּ
ים ִ֛ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ו כׇּ רֹ֔ ד  ַוי ָ֣אמְּ ֹול ֶאחָּ ם קִ֤ עַָּּ֜  הָּ

ה׃ הוָּ ה ַנֲעֶׂשָֽ ר יְּ ֶבֵ֥  ֲאֶשר־דִׁ

ה  א ֹמׁשֶ ם ְוסִ ּבָּ עָּ ר לָּ ְבֵרי ה ֶאתּפֵ ל ּדִ ל  ֶאתוְ  'ּכָּ ּכָּ
ִטים ּפָּ ׁשְ ם  ,ַהּמִ עָּ ל הָּ נוּ ּכָּ ל  :ְמרוּ אָּ וְ  ַיַחד עָּ ּכָּ
ִרים  בָּ בֵּ ' השֶׁ ַהּדְ ה – רּדִ  .ַנֲעׂשֶ

ה  ד  הוָֹּ֔ ֵרָ֣י יְּ בְּ ל־דִׁ ה ֵאֵ֚ת כׇּ ֶש  ב מ  ת ָ֣ כְּ ַויִׁ
ֵכָ֣ם  ִ֑ר ַוַישְּ הָּ ַח ַתַָ֣חת הָּ ֵב  זְּ ֵֶ֥בן מִׁ ֶקר ַויִׁ ַבב ֹ֔

ר  ׂשָּ  ֵנֵ֥ים עָּ שְּ ה לִׁ ֵרה  ַמֵצבָֹּ֔ ֵתִ֤ים ֶעׂשְּ ושְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵטֵ֥ בְּ  שִׁ

ה  ַתבֹמׁשֶ ְבֵרי ה ֶאת ּכָּ ל ּדִ יםוְ , 'ּכָּ ּכִ בּ  ִהׁשְ ֶקר וֹ ּבַ
ה נָּ לֹותלְ  ּובָּ ר  ַמְרּגְ הָּ ַח הָּ ֵרה ִמְזּבֵ ים ֶעׂשְ ּתֵ ּוׁשְ

בֹות ֵאל ַמּצֵ רָּ ְבֵטי ִיׂשְ ר ׁשִ ׂשָּ ֵנים עָּ  .ִלׁשְ

ַֽ ה  ל ַוָֽ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת־ַנֲעֵרי  בְּ ח ֶאָֽ ַל  שְּ ו ַויִׁ ַיֲעל 
ים ַליהוָּ ה  ִ֛ מִׁ לָּ ים שְּ חִׁ  בָּ ו זְּ חִ֞ בְּ זְּ ַֽיִׁ ת ַוָֽ ֹלִ֑ ע 

ים׃ ָֽ רִׁ  פָּ

ַלחהּוא  ֵאל  ׁשָּ רָּ ֵני ִיׂשְ כֹוִריםֶאת ַנֲעֵרי ּבְ ֵהם וְ  ַהּבְ
ִרים ּו טחֲ ׁשָּ וְ , תוֹ לוֹ לּו עעֱ הֶ  ִמים ַלה ִזְבֵחיּפָּ לָּ  .'ׁשְ

י  ו  ָ֣ ִ֑ת ַוֲחצִׁ נ  ַאגָּ ם ַויָּ ֶׂשם בָּ ֹ֔ י ַהדָּ ָ֣ ֶשה  ֲחצִׁ ח מ  ַקִ֤ ַויִׁ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ ק ַעל־ַהמִׁ ם זַָּר  ֹ֔  ַהדָּ

ה  ם וְ מֵ ִצי ַקח חֵ לָּ ֹמׁשֶ ִצי חֵ וְ  ,ּכֹוסֹותבַּ ם ׂשָּ ַהּדָּ
חַ מֵ  ְזּבֵ ם זַָּרק ַעל ַהּמִ  .ַהּדָּ

א  ז  רָּ  קְּ ית ַויִׁ ֹ֔ רִׁ ַקח  ֵסֶָ֣פר ַהבְּ אׇּ ַויִׁ ִ֑ם בְּ עָּ ָ֣י הָּ ֵנ זְּ
ה  הוָּ ה ַנֲעֶׂשֵ֥ ר יְּ ֶבֵ֥ ל ֲאֶשר־דִׁ ו כ ִ֛ רֹ֔ ַוי ָ֣אמְּ

ע׃ ָֽ מָּ שְּ נִׁ  וְּ

ַתבַקח ֶאת הּוא לָּ  ם ּכְ ַתב ַהֶהְסּכֵ ּכָּ ּבֹו ֶאת  ׁשֶ
םקָּ וְ  ,'ְבֵרי הּדִ  עָּ ְזֵני הָּ אָּ א ּבְ ל :ְמרוּ אָּ ְוֵהם  ,רָּ  ּכָּ

ֶ ַמה  ר 'הׁשּ ּבֵ מַ  ּדִ ה ְוִנׁשְ  !עַנֲעׂשֶ
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ִ֑ם  ח  עָּ ק ַעל־הָּ ר   זְּ ם ַויִׁ ֹ֔ ֶשה  ֶאת־ַהדָּ ח מ  ַקִ֤ ַויִׁ
ת  ַרִ֤ ר כָּ ית  ֲאֶשֹ֨ רִׁ ם־ַהבְּ ִ֤ה ַדָֽ ֵנ אֶמר הִׁ ַוי  

ֶלה׃ ֵאָֽ ים הָּ רִׁ  בָּ ל־ַהדְּ ם ַעֵ֥ל כׇּ ֶכֹ֔ מָּ ה  עִׁ הוָּ  יְּ

ה  ם וְ לָּ ֹמׁשֶ ם ַר זָּ ַקח ֶאת ַהּדָּ עָּ ַמרוְ ק ַעל הָּ  ִהּנֵה :אָּ
ִריַתת ם ּדַ  ִרית וְ ּכְ םַהּבְ  הֹושֶׂ ע 'השֶׁ  ַהֶהְסּכֵ
הּתְ ִא  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ  .ֶכם ַעל ּכָּ

וא  ט  יהֹ֔ ב  ַוֲאבִׁ ן נָּדָּ ַאֲהר ִ֑ ה וְּ ֶש  ֵַ֥על מ  ַוַי
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ קְּ זִׁ ים מִׁ עִׁ  בְּ שִׁ  וְּ

ְקֵני  ִּ ְבִעים ִמז ב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ דָּ ה ְוַאֲהרֹן נָּ ֹמׁשֶ
ֵאל רָּ ל ִיׂשְ  .וּ עָּ

יו  י  לָּ  ַתַָ֣חת ַרגְּ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ת ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ ו ֵא  אִּ֕ רְּ ַויִׁ
ם  יִׁ ַמ  ֶעֵֶ֥צם ַהשָּ יר וכְּ ָ֣ת ַהַספִֹׁ֔ ַנ בְּ ֲעֵׂשה  לִׁ ַמָֽ כְּ

ַהר׃ ט ָֽ  לָּ

בֹוד ֶאתאּו רָּ ְוֵהם  ֵאל ּכְ רָּ ַחת ּתַ ּוִמ  ,ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
יו כְּ לְ  המֹו ַרְגלָּ יר ֵמֶאֶבן ֲעׂשּויָּה ְלֵבנָּ הּוא וְ  ,ַסּפִ

לּול  ַמְרֶאהצָּ ַמִים ּכְ ָּ  .ַהׁשּ
ֹו  יא  ַל ח יָּדִ֑ א שָּ ל ל ֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ יֵלי  בְּ ֶאל־ֲאצִׁ וְּ

ו׃ ס תָֽ שְּ ו ַויִׁ ל  ים ַוי אכְּ ֱָ֣אֹלהִֹׁ֔ ֶַֽיֱחזו  ֶאת־הָּ  ַוָֽ
ם  ֵאל ִמ  ַהֲחׁשּוִביםְוֶאל אֹותָּ רָּ ֵני ִיׂשְ לֹא הּוא ּבְ

יט ֶהםיָּדֹו ֶאת  הֹוׂשִ אוּ  ַלְמרֹות ִלְפּגֹוַע ּבָּ רָּ ֶאת  ׁשֶ
ֱאלִֹהים  בֹוד הָּ  .תוּ ׁשָּ ְכלּו וְ אָּ וְ ּכְ

ת    ש   ר  ר פ   ה  י  ה ל  ֲעלִׁ  ה 
ה  יב  רָּ הָּ  ה ֲעֵלֵ֥ה ֵאַלִ֛י הָּ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨

ֶבן  ֶא  ת הָּ ח ָ֣ ךַּ֜ ֶאת־ל  ה לְּ נָֹּ֨ ֶאתְּ ִ֑ם וְּ ֵיה־שָּ ֶוהְּ
ה   ַהתֹורָּ וָֹּ֔ה וְּ צְּ ַהמִׁ י ֲאֶשֵ֥ר וְּ תִׁ בְּ ַת  ם׃ כָּ ָֽ תָּ הֹור   לְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ רֲעֵלה ֵאַלי לָּ  :ֹמׁשֶ םִתְהיֶ וְ  הָּ , ה ׁשָּ
ן ֶאֶבן  לּוחֹותְלךָּ ֶאת  ְוֶאּתֵ הוְ הָּ ה  ַהּתֹורָּ ְצוָּ ְוַהּמִ

י שֶׁ  ַתְבּתִ  .םאֹותָּ  ְלַצּוֹותּכָּ
ה  יג  ֶש  ֵַ֥על מ  ֹו ַוַי תִ֑ רְּ שָּ ַע מְּ יהֹוש   ה וִׁ ֶשֹ֔ ם מ  ַָּ֣֧קׇּ ַויָּ

ים׃ ָֽ ֱאֹלהִׁ ר הָּ  ֶאל־ַהֵ֥
ְרתוֹ  ַע ְמׁשָּ ה ִויהֹוׁשֻ מוּ  ֹמׁשֶ ה וּ , קָּ הֹמׁשֶ לָּ ַהר לְ  עָּ

ֱאלִֹהים  .הָּ
ה ַעֵ֥ד  יד  ֶזֹ֔ ָ֣נו בָּ בו־לָּ ַמר  שְּ ִ֤ים אָּ ֵקנִׁ ֶאל־ַהזְּ וְּ

חור   ן וְּ ה ַאֲהר ִ֤ ֵנֹ֨ הִׁ וב ֲאֵליֶכִ֑ם וְּ ֲאֶשר־נָּש 
ם׃ ַגֵ֥ש ֲאֵלֶהָֽ ים יִׁ רִׁ  בָּ ַעל דְּ י־ַבֵ֥ ם מִׁ ֶכֹ֔ מָּ  עִׁ

ַמר ֵקִנים אָּ ְּ בּו  :ְוַלז נּו ְוַחּכּו ׁשְ אןלָּ  ֲחזֹורנַּ שֶׁ ַעד  ּכָּ
יֵּׁש לֹו ִמי , ֶכםּתְ ִא ְוִהּנֵה ַאֲהרֹן ְוחּור  ,ֲאֵליֶכם ׁשֶ
ה ִביעָּ ׁש  ּתְ  .ֲאֵליֶהםִיּגַ

נָּ ַֽן  טו מפטיר ַכֵ֥ס ֶהעָּ ִ֑ר ַויְּ הָּ ה ֶאל־הָּ ֶש  ֵַ֥על מ  ַוַי
ר׃ ָֽ הָּ  ֶאת־הָּ

ה  ה ֹמׁשֶ לָּ ר לָּ עָּ ן וְ הָּ נָּ ה ֶהעָּ ּסָּ רּכִ הָּ  .ֶאת הָּ

ה   טז  הוָּ בֹוד־יְּ ן כְּ כ ִ֤ שְּ הו ַויִׁ ַכֵסֵ֥ י ַויְּ יַנֹ֔ ַעל־ַהָ֣ר סִׁ
א ֶאל־ רָּ  קְּ ים ַויִׁ ִ֑ נָּ ַֽן ֵשֶָ֣שת יָּמִׁ ֶשִ֛ה  ֶהעָּ מ 

ַֽן׃ ָֽ נָּ ֹוְך ֶהעָּ תֵ֥ י מִׁ יעִׁ  בִׁ  ַביֵֹ֥ום ַהשְּ

בֹוד ה ַכן  'ּכְ ן  – ַעל ַהר ִסיַניׁשָּ נָּ  אֹותוֹ  הּסָּ כִּ ֶהעָּ
ָּ שִׁ  א קָּ ' הוַ , יִָּמים הׁשּ ִביִעי לְ רָּ ְ יֹּום ַהׁשּ ה ּבַ ֹמׁשֶ

ןִמּתֹוְך  נָּ  .ֶהעָּ
אש  יז  ר ָ֣ ֶכ ֶלת בְּ ש א  ֵאֵ֥ ה כְּ הוָֹּ֔ ֹוד יְּ בָ֣ ֵאה  כְּ וַמרְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֵעיֵנ י בְּ ִ֑ר לְּ הָּ  הָּ
בֹוד ה יָּה  'ּוַמְרֵאה ּכְ רֹאׁש  ׂשֹוֶרֶפתֵאׁש מֹו כְּ הָּ ּבְ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ר ְלֵעיֵני ּבְ הָּ  .הָּ
ַָ֣על  יח  נָּ ַֽן ַוַי ֹוְך ֶהעָּ תֵ֥ ֶשִ֛ה בְּ א מ  ב ֵ֥ ִ֑ר ַויָּ הָּ ֶאל־הָּ

ים  עִׁ  בָּ ַארְּ ֹום וְּ ָ֣ים יֹ֔ עִׁ בָּ ר ַארְּ הָֹּ֔ ֶשה  בָּ י מ  ִ֤ הִׁ ַויְּ
ה׃ פ לָּ יְּ ָֽ  לָּ

ה  ן  סִנְכנַ ֹמׁשֶ נָּ תֹוְך ֶהעָּ הּבְ לָּ רלָּ  ְועָּ ה , הָּ יָּה ֹמׁשֶ הָּ
ִעים לַ  ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ ר ַאְרּבָּ הָּ הּבָּ  .ְילָּ
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ה   רומָּ ת תְּ ש   ר  הה   פ   רו מ   ת ְּ

ר׃ א כה ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ִ֑ה  ב  רומָּ י תְּ חו־לִׁ  קְּ יִׁ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַדֵבר  ֶאל־בְּ

ו  ח  קְּ ֹו תִׁ בֹ֔ ֶבָ֣נו לִׁ דְּ יש  ֲאֶשָ֣ר יִׁ ל־אִׁ ֵמֵאִ֤ת כׇּ
י׃ ָֽ תִׁ רומָּ  ֶאת־תְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ היִּ שֶׁ ּדַ רּומָּ ֶאת  ,ְקחּו ִלי ּתְ
רּומָּ הַ  ְקחּו  ה ֲעבּוִריּתְ ל ִאיׁש מִ ּתִ  בּדֵ נַ ְת יִּ שֶׁ ּכָּ

טּוב  .ִלּבוֹ  ּבְ
ב  ג  ֵ֥ ִ֑ם זָּהָּ תָּ ו ֵמאִׁ ח  קְּ ר תִׁ ה ֲאֶשֵ֥ רומָֹּ֔ ז את  ַהתְּ וְּ

ֶשת׃ ח ָֽ ֶכ ֶסף ונְּ  וָּ
ה  רּומָּ םשֶׁ ְוזֹאת ַהּתְ ְקחּו ֵמִאּתָּ ב וְ  – ּתִ ֶכֶסף זָּהָּ

תוֹ ּוְנח  .ׁשֶ
ש  ד  ֵשֵ֥ י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ותְּ

ים׃ ָֽ זִׁ עִׁ  וְּ
בּוַע וְ  ן בִּ ֶצֶמר צָּ מָּ ל ֹוֵזל נּ ִמ ְתֵכֶלת ְוַאְרּגָּ זֹוןׁשֶ  ִחּלָּ

דֹום ִמּתֹוַלַעתּובְ  ן ּושְׂ  ,ֶצַבע אָּ ּתָּ יםּוִפׁשְ  .ַער ִעזִּ
ם  ה  ת ֵאילִׁ  ר ֹ֨ ע  ים וְּ שִׁ  חָּ ת תְּ ר ֵ֥ ע  ים וְּ ִ֛ מִׁ דָּ אׇּ מְּ

ים׃ ָֽ טִׁ י שִׁ  ַוֲעֵצֵ֥
דֹוםבְּ ְצבּוִעים ם ית ֵאילִ וֹ רוֹ ְוע ל ת וֹ רוֹ ְוע אָּ ׁשֶ

ה ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה  ּטָּ  .ַוֲעֵצי ׁשִ
ה  ו * חָֹּ֔ שְּ ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ים  לְּ מִׁ ׂשָּ ר בְּ א ִ֑ ֶמן ַלמָּ ֶש 

ים׃ ָֽ ֶרת ַהַסמִׁ ט   קְּ לִׁ  וְּ
ֶמן לַ  הׁשֶ אּורָּ ִמים  ּתְ ׂשָּ ֶ לַ ּבְ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ  ׁשֶ
ִמיםֶרת וֹ ְוִלְקט ׂשָּ  .ַהּבְ

ַהם ז  ֵני־ש ִּ֕ ֵנ י ַאבְּ ַאבְּ ִ֑ים וְּ אִׁ ל  ד מִׁ ֵאפ   ֶשן׃ לָּ ַלח ָֽ ּבּוץ ֵחן ַאְבֵניוְ  ׁשֹוַהם ינֵ ַאבְ  וְּ ֵאפ ,ְלׁשִ ןוֹ ְוַלח דוֹ לָּ  .ׁשֶ
ם׃ ח  ָֽ תֹוכָּ י בְּ תִׁ  ַכנְּ שָּ ִ֑ש וְּ דָּ קְּ י מִׁ ֵׂ֥שו לִׁ  עָּ ׁש עֲ יַ וְ  וְּ ּכֹוןׂשּו ִלי ִמְקּדָּ ם ְוֶאׁשְ תֹוכָּ  .ּבְ
ָ֣ית  ט  נִׁ ךֹ֔ ֵאֵ֚ת ַתבְּ ֶאָ֣ה אֹותְּ י  ַמרְּ ל ֲאֶשִ֤ר ֲאנִׁ כ   כְּ

ן  ֵכ  ִ֑יו וְּ ל־ֵכלָּ ָ֣ית כׇּ נִׁ ת ַתבְּ ֵא  ן וְּ כָֹּ֔ שְּ ַהמִׁ
ו׃ ס  ַתֲעׂשָֽ

כָּ  ֶ ַמה ל ּכְ ן  ִמְבֵנהת ךָּ אֶ לְ ֲאִני ַמְרֶאה ׁשּ ּכָּ ׁשְ ַהּמִ
יו ִמְבֵנה ֶאתוְ  לָּ ל ּכֵ ךְ  – ּכָּ ֲעׂשוּ  ּכָּ  .ּתַ

ת   * ש   ר   ֲארֹוןה   פ  
י  י  צִׁ ֵחַּ֜ ם וָּ יִׁ ַתֹ֨ ים ַאמָּ ִ֑ טִׁ ֹון ֲעֵצָ֣י שִׁ ו ֲאר  ׂשֵ֥ עָּ וְּ

י  צִׁ ֵח  ה וָּ ֵ֥ ַאמָּ ֹו וְּ בֹ֔ חְּ י  רׇּ צִׁ ֵחֹ֨ ִ֤ה וָּ ַאמָּ ֹו וְּ כ  רְּ אׇּ
ֹו׃ תָֽ מָּ  ק 

המֵ ׂשּו ֲארֹון עֲ יַ  ּטָּ ְרּכֹו  ,ֲעֵצי ׁשִ ִיםאָּ ּתַ ֵחִצי  ׁשְ וָּ
ְחּבֹו  (מ"ס 021כ  ) ַאּמֹות ֵחִצירָּ ה וָּ  (מ"ס 71כ  ) ַאּמָּ

ְבהוֹ וְ  ֵחִצי גָּ ה וָּ  .ַאּמָּ
וץ  יא  ח  ת ומִׁ יִׁ ַבֵ֥ ֹור מִׁ הֹ֔ ָ֣ב טָּ תֹו  זָּהָּ ִ֤ א  יתָּ פִׁ צִׁ וְּ

יב׃ ָֽ בִׁ ב סָּ ֵ֥ר זָּהָּ  ִ֛יו ֵז לָּ יתָּ עָּ ׂשִׁ  עָּ ַצֶפִ֑נו וְּ  תְּ
הוּ  הֹורבְּ תֹו וֹ א ְתַצּפֶ ב טָּ חּוץ זָּהָּ ְפִנים ּוִמּבַ  ,ִמּבִ
הוְ  יו  ַתֲעׂשֶ לָּ ִביב עָּ ָּּ ִמ ֵזר ִמּסָּ בז  .הָּ

ה ַע ל  יב  ַָ֣תתָֹּ֔ נָּ ב וְּ ת זָּהָֹּ֔ ע ָ֣ ַבע  ַטבְּ ֹו ַארְּ תָּ ל  ַצָ֣קְּ יָּ וְּ
עֹו   ת ַעל־ ַצלְּ ע   ֵתָ֣י ַטבָּ ִ֑יו ושְּ תָּ ַבָ֣ע ַפֲעמ  ַארְּ

ית׃ ָֽ ֹו ַהֵשנִׁ ע  ת ַעל־ַצלְּ ע ֹ֔ ֵתי  ַטבָּ ת ושְּ ֶאחָֹּ֔  הָּ

יְך וְ וְ  ע ֲעבּור ִתיצֹוקַתּתִ בזָּּ ִמ עֹות ַטּבָּ ֹו ַאְרּבַ  ,הָּ
ים ׂשִ ע  ְותָּ יו ַעל ַאְרּבַ ִויֹּותָּ י –זָּ ּתֵ עֹות  ׁשְ ַעל ַטּבָּ

אֶ  ִצּדוֹ  ע דחָּ הָּ י ַטּבָּ ּתֵ ֵ ת ַעל וֹ ּוׁשְ  .ִניִצּדֹו ַהׁשּ
ם  יג  תָּ  ֵ֥ א  יתָּ פִׁ צִׁ ים וְּ ִ֑ טִׁ י ֲעֵצָ֣י שִׁ יתָּ ַבֵד  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ

ב׃ ָֽ  זָּהָּ
ה  מֹוטֹות ֵמֲעֵציה ֲעשֵׂ  ּטָּ ה ׁשִ ם ּוְתַצּפֶ בבְּ אֹותָּ  .זָּהָּ

ת  יד  ע ָ֣ ת ַע ל ַצלְּ ע ֹ֔ ים  ַבַטבָּ ִ֤ ֶאת־ַהַבדִׁ ֵהֵבאתָּ וְּ
ם׃ ֶהָֽ ן בָּ ר   אָּ את ֶאת־הָּ ֵׂשֵ֥ ן לָּ ר ִ֑ אָּ  הָּ

עֹות טַּ בַּ ַהּמֹוטֹות ֶאת  ַתְכִניסוְ  נֹותַעל שֶׁ ּבָּ פָּ  ּדְ
רֹוןהָּ  ֵדי  אָּ ִריםּכְ ֶהם  ְלהָּ רֹוןֶאת הָּ ּבָּ  .אָּ

א  טו  ים ל ֵ֥ ִ֑ י ו ַהַבדִׁ הְּ ן יִׁ ר ֹ֔ אָּ ת  הָּ ע  ַטבְּ רו בְּ יָּס  
נו׃ ֶמָֽ  מִׁ

עֹות בְּ ִיְהיּו ַהּמֹוטֹות  רֹוןהָּ ַטּבְ רּו וּ לֹא יָּסוְ  אָּ
ּנוּ   .ִמּמֶ

ן  טז  ר ֶאֵת  ת ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ ֵעד  ן ֵאֵ֚ת הָּ ר ִ֑ אָּ נַָּתתָּ  ֶאל־הָּ ים ּבָּ וְּ ׂשִ רֹוןְותָּ ִריתלּוחֹות ת אֶ  אָּ ן ְלךָּ  ,ַהּבְ ֶאּתֵ  .ׁשֶ
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יך׃  ֵאֶלָֽ
ָ֣ב  יז שני ֶרת זָּהָּ יתָּ ַכפ   ֵ֥ ׂשִׁ עָּ י  וְּ צִׁ ֵחֹ֨ ם וָּ יִׁ ַתִ֤ ֹור ַאמָּ הִ֑ טָּ

ּה׃ ָֽ בָּ חְּ י רׇּ צִׁ ֵח  ה וָּ ֵ֥ ַאמָּ ּה וְּ כָֹּ֔ רְּ  אׇּ
ּסּויה ֲעשֵׂ  ָּּ ִמ  ּכִ הֹורז ב טָּ ְרּכוֹ  ,הָּ ִים אָּ ּתַ ֵחִצי  ׁשְ וָּ

ְחּבוֹ וְ  ַאּמֹות ֵחִצי רָּ ה וָּ  .ַאּמָּ
ה  ַתֲעֶׂשָ֣ה  יח  שָּ קְּ ִ֑ב מִׁ ים זָּהָּ בִׁ  ר  ם כְּ ֵַֽ֥יִׁ ַנ יתָּ שְּ ִ֛ ׂשִׁ עָּ וְּ

ֵנ י  שְּ ם מִׁ תָֹּ֔ ֶרת׃א  ֹות ַהַכפ ָֽ צֵ֥  קְּ
ה ל צּורֹות יּתֵ שְׁ  ְוַתֲעׂשֶ ִכים ׁשֶ ב תוֹ ֲעׂשּוי ַמְלאָּ  ,זָּהָּ
ה  ֲעׂשֶ ןּתַ ד אֹותָּ ֵני ְקצֹות הַ  ,ִמּגּוׁש ֶאחָּ ְ ּסּויִמׁשּ  .ּכִ

רוב־ ַוֲעֵׂשֶּ֠  יט  ה וכְּ ֶזֹ֔ ה  מִׁ צָּ קָּ ִ֤ד מִׁ וב ֶאחָּ רֹ֨ ה כְּ
ו ֶרת ַתֲעׂשֵ֥ ן־ַהַכפ ִ֛ ִ֑ה מִׁ ֶז ה מִׁ צָּ  קָּ ד מִׁ ֵ֥  ֶאחָּ

יו׃ ָֽ צֹותָּ ֵנֵ֥י קְּ ים ַעל־שְּ בִׁ  ר   ֶאת־ַהכְּ

ה  ךְ  צּוַרתַוֲעׂשֵ ֶצה תחַ אַ  ַמְלאָּ ּקָּ  ְוצּוַרת ,ַהזֶּה ּבַ
ךְ  ֶצה תחַ אַ  ַמְלאָּ ּקָּ ִניהַ  ּבַ ֵ צּורֹות ֶאת  ,ׁשּ

ִכים ְלאָּ ֲעׂשּו  ַהּמַ ּסּויהַ ִמּגּוף ּתַ יו ּכִ ֵני ְקצֹותָּ  .ַעל ׁשְ
ה  כ  לָּ עְּ ַמ  ם לְּ יִׁ ַפַּ֜ נָּ י כְּ ֵׂשֹ֨ רְּ ים֩ פ  בִׁ ר  יָ֣ו ַהכְּ הָּ וְּ

ם כְּ  ס   ֵניֶה  ֶרת ופְּ ֵפיֶהם  ַעל־ַהַכפ ֹ֔ ַכנְּ ים בְּ ִ֤ כִׁ
ֵנֵ֥י  י ו פְּ הְּ ֶרת יִׁ ל־ַהַכפ ֹ֔ יו ֶאֹ֨ ִ֑ חִׁ יש ֶאל־אָּ ָ֣ אִׁ

ים׃ ָֽ בִׁ ר   ַהכְּ

ִכים צּורֹותיּו הְ יִ וְ  ְלאָּ ַפִים כְּ  ְרׂשֹותוֹ פּ  ַהּמַ נָּ
ה  ַכְנֵפיהֶ  כֹותכְּ סַ ְמ ְלַמְעלָּ ּסּויַעל הַ  ןּבְ  ּוְפֵניֶהן ּכִ

ִניָּּה ְ ֵני  ,ַאַחת ַלׁשּ ִכיםּפְ ְלאָּ  ְלִכּוּוןִיְהיּו  צּורֹות ַהּמַ
ז  ּסּויהַ ֶמְרּכַ  .ּכִ

נַָּתתָּ   כא  ֶרת וְּ ן ֶאת־ַהַכפ ִ֛ ר   אָּ ה ַעל־הָּ לָּ ִ֑עְּ מָּ לְּ  מִׁ
ן  ר ֶאֵת  ת ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ ֵָ֣עד  ֵתן  ֶאת־הָּ ן תִׁ ר ֹ֔ ָ֣אָּ ֶאל־הָּ וְּ

יך׃  ֵאֶלָֽ

ים ׂשִ ּסּויֶאת הַ  ּתָּ רֹוןַעל הָּ  ּכִ המַ ִמלְּ  אָּ , ְעלָּ
יםוְ  ׂשִ רֹון ּבָּ  תָּ ִריתלּוחֹות ֶאת אָּ ן לְ שֶׁ  ַהּבְ  .ךָּ ֶאּתֵ

ָ֣ל  כב  ךַּ֜ ֵמַע תְּ י אִׁ תִֹׁ֨ ַברְּ דִׁ ם  וְּ ך֮ שָּ י לְּ ָ֣ תִׁ נֹוַעדְּ וְּ
ר ַעל־  ים ֲאֶש  בִֹׁ֔ ר  ָ֣י ַהכְּ ֵנ ֵבין  שְּ ֶרת מִׁ ַהַכפ  

ִ֑ת ֵאָ֣ת  ֵעד  ֹון הָּ ך  ֲארָ֣ ִ֛ה אֹותְּ ל־ֲאֶש ר ֲאַצֶו כׇּ
ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ  ֶאל־בְּ

ךָּ ְוֶאּפָּ  ם ֵגׁש ִאּתְ ר ,ׁשָּ ךָּ ֵמַעל הַ  ַוֲאַדּבֵ ּסּויִאּתְ  ּכִ
ין שְׁ  ִכיםי ּתֵ ִמּבֵ ְלאָּ ן וֹ ַעל ֲארשֶׁ  צּורֹות ַהּמַ
ִריתלּוחֹות  ל ֶאת ,ַהּבְ ֶ  ַמה ּכָּ ֲאַצּוֶה אֹוְתךָּ ֶאל ׁשּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ת    ש   ר  ןה   פ   ח  לְּ ֻ  ש  

כֹו   כג  רְּ ם אׇּ יִׁ ַתִ֤ ים ַאמָּ ִ֑ טִׁ ן ֲעֵצָ֣י שִׁ חָּ  לְּ יתָּ ש  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ
ֹו׃ תָֽ מָּ י ק  צִׁ ֵח  ה וָּ ֵ֥ ַאמָּ ֹו וְּ בֹ֔ חְּ ָ֣ה רׇּ ַאמָּ  וְּ

ן ה ֲעשֵׂ  ְלחָּ המֵ ׁשֻ ּטָּ ְרּכֹו  ,ֲעֵצי ׁשִ י ַאּמֹותאָּ ּתֵ  ׁשְ
ְחּבֹו  ה וְ רָּ ְבהוֹ ַאּמָּ ֵחִצי גָּ ה וָּ  .ַאּמָּ

ֵ֥  כד  יתָּ פִׁ צִׁ ֵ֥ר וְּ ֹו ֵז יתָּ לִ֛ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ֹור וְּ הִ֑ ָ֣ב טָּ ֹו זָּהָּ ת  א 
יב׃ ָֽ בִׁ ב סָּ  זָּהָּ 

ה הֹור בְּ תֹו וֹ א ּוְתַצּפֶ ב טָּ ה זָּהָּ ב ְוַתֲעׂשֶ לֹו ֵזר זָּהָּ
 .ִביבּסָּ ִמ 

יתָּ  כה  ׂשִׁ  עָּ יב וְּ ִ֑ בִׁ ַפח סָּ ִֶַֽ֛רת ט   ֶג סְּ ֹו מִׁ יתָּ לֵ֥ ׂשִֹׁ֨ עָּ וְּ
יב׃ ָֽ בִׁ ֹו סָּ ת  ַגרְּ סְּ מִׁ ִ֛ב לְּ  ֵזר־זָּהָּ

ה  ֶרת ְוַתֲעׂשֶ  ,ֶטַפחגֹוַבּה בְּ ִביב ּסָּ ִמ לֹו ִמְסּגֶ
ה  ָּּ ִמ ֵזר ְוַתֲעׂשֶ ְרּתֹו ז ב ְלִמְסּגַ  .ִביבּסָּ מִ הָּ

נַָּתתָּ   כו  ִ֑ב וְּ ת זָּהָּ ע ָ֣ ע ַטבְּ ַב  ֹו ַארְּ ָ֣יתָּ לֹ֔ ׂשִׁ עָּ וְּ
ר  ת ֲאֶש  ַבָ֣ע ַהֵפא ֹ֔ ֵ֚ל ַארְּ ת ַע ע ֹ֔ ֶאת־ַהַטבָּ

יו׃ ָֽ לָּ ע ַרגְּ ַבֵ֥ ַארְּ  לְּ

ה  ע ְוַתֲעׂשֶ עֹות לֹו ַאְרּבַ בַטּבְ ים ,זָּהָּ ׂשִ ֶאת  ְותָּ
עֹות טַּ הַ  ע ּבָּ ּנֹותַעל ַאְרּבַ לְּ  ַהּפִ ע  ַידׁשֶ ַאְרּבַ

יו  .ַרְגלָּ
ים  כז  ָ֣ תִׁ בָּ ת לְּ ע ִ֑ ָּ ַהַטבָּ ֶי ין הְּ ֶרת תִׁ ֶגֹ֔ סְּ ַמת  ַהמִׁ ע  לְּ

ן׃ ָֽ חָּ לְּ את ֶאת־ַהש  ֵׂש  ים לָּ ֹ֔ ַבדִׁ  לְּ
ְהֶייַהטַּ  עֹות ּתִ ֶרת מּול הנָּ ּבָּ ְסּגֶ ים כְּ  ,ַהּמִ ּתִ בָּ

ִרים ְלמֹוטֹות ן ְלהָּ ְלחָּ ֻ  .ֶאת ַהׁשּ
ֵ֥  כח  יתָּ פִׁ צִׁ ים וְּ טִֹׁ֔ ים  ֲעֵצָ֣י שִׁ יתָּ ֶאת־ַהַבדִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ

ן׃ ָֽ חָּ לְּ ם ֶאת־ַהש  א־בָּ  שָּ נִׁ ִ֑ב וְּ ם זָּהָּ תָּ   א 
ה  ה מֵ ַהּמֹוטֹות ֶאת ְוַתֲעׂשֶ ּטָּ ה ֲעֵצי ׁשִ ּוְתַצּפֶ

ם  בבְּ אֹותָּ ןהֶ ּבָּ יִָּרימּו וְ  ,זָּהָּ ְלחָּ ֻ  .ם ֶאת ַהׁשּ
יו   כט  ׂשֹותָּ יו וקְּ תָּ  ַכפ  יו וְּ תַָּּ֜ ר  עָּ יתָּ קְּ ׂשִֹׁ֨ עָּ וְּ

ֹור  ה  ב טָּ ֵ֥ ֵהִ֑ן זָּהָּ ְך בָּ ַס  ר י  יו ֲאֶשֵ֥ תָֹּ֔ י  ַנקִׁ ומְּ
ה  רֶאת ְוַתֲעׂשֶ יו ְוַכפּ וֹ ְקעָּ יווֹ תָּ ְקלֹות ֶאת וְ  ,תָּ ַהּמַ

ֶחם מוּ שֶׁ  ַעּמּוִדים ח נַ ַהּלֶ ּתֹוְמִכים שֶׁ ֲעֵליֶהם ְוהָּ
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ם׃ ָֽ תָּ ה א  ִדי ַתֲעֶׂשֵ֥ דָּ ןשֶׁ  – םֵמַהּצְ ְלחָּ ֻ ב ,ּסֹוְכִכים ַעל ַהׁשּ  ִמזָּּהָּ
ה א ֲעׂשֶ הֹור ּתַ םוֹ טָּ  .תָּ

ַנֵ֥י  ל  פָּ נִׁ ים לְּ ִ֛ן ֶלֵֶ֥חם פָּ חָּ לְּ ל־ַהש  נַָּתתָּ  ַעָֽ וְּ
יד׃ פ ָֽ מִׁ  תָּ

ים  ׂשִ ן ֶלֶחם ְותָּ ְלחָּ ֻ ד ִלְכבֹוִדיַעל ַהׁשּ  ְמֻכּבָּ
ִמיד  .ּתָּ

ת    ש   ר  מ ְּ  פ   הה   נֹור 
יתָּ  לא  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ֶׂשִ֤ה וְּ ה ֵתעָּ שִָּ֞ קְּ ֹור מִׁ הִ֑ ָ֣ב טָּ ת זָּהָּ ַר  נ  מְּ

יהָּ  ֶרֵ֥ ת  יֶעִ֛יהָּ ַכפְּ בִׁ ּה גְּ נָֹּ֔ קָּ ָּ֣ה וְּ ֵרכָּ ה  יְּ נֹורָּ ַהמְּ
ו׃ יָֽ הְּ נָּה יִׁ ֶמֵ֥ יהָּ מִׁ ֶח  רָּ  ופְּ

הוֹ ְמנה ֲעשֵׂ  ָּּ ִמ  רָּ הֹורז ב טָּ ה ,הָּ נֹורָּ ִסיס  – ַהּמְ ַהּבָּ
ּה  ּלָּ הּ וְ ׁשֶ ּלָּ ִזי ׁשֶ ְרּכָּ ֶנה ַהּמֶ ׂשוּ  ַהּקָּ ד ֵיעָּ  ,ִמּגּוׁש ֶאחָּ

ְפּת  ִביֶעיהָּ ּכַ ֶחיהָּ וֹ ּגְ ֵחֶלק  ִיְהיוּ ֶריהָּ ּוְפרָּ הּ ּכְ  .ִמּגּופָּ
ָ֣י  לב  ֵנ ָ֣ה ׀ קְּ ֹלשָּ ֶדִ֑יהָּ שְּ צִׁ ים מִׁ אִׁ  צְּ ים י  ֹ֔ נִׁ ָ֣ה קָּ שָּ שִׁ וְּ

ה  ֹ֔ רָּ נ  ָ֣י מְּ ֵנ ה  קְּ ֹלשָּ ד ושְּ ֶאחָֹּ֔ ּה  הָּ דָּ צִׁ ה מִׁ רָּ  נ  מְּ
י׃ ָֽ ּה ַהֵשנִׁ דָּ  צִׁ  מִׁ

ִנים י ה קָּ ָּ ׁשּ יהָּ וֹ ְוׁשִ ּדֶ ל ,ְצִאים ִמּצִ ה ְקֵני וֹ ׁשְ ׁשָּ
דוֹ ְמנ ה ִמּצַ ל רָּ ד ּוׁשְ ה ְקֵני ְמנוֹ ֶאחָּ ה וֹ ׁשָּ דרָּ  ִמּצַ
ִני  .ׁשֵ

עִֶּׁ֠  לג  בִׁ ָ֣ה גְֶּּ֠ ֹלשָּ ד֮ שְּ ֶאחָּ ָ֣ה הָּ ֶנ ים ַבקָּ ִ֞ דִׁ קָּ ש  ָֽ ים מְּ
ֶפ   ר וָּ ת ָ֣ ים ַכפְּ ִ֛ דִׁ קָּ ש  ים מְּ עִׁ  בִׁ ָ֣ה גְּ ֹלשָּ ַרח  ושְּ

ר  ת ָ֣ ד ַכפְּ ֶאחָּ  ֶנֵ֥ה הָּ ֵשֶָ֣שת ַבקָּ ִַ֑רח ֵכֵ֚ן לְּ פָּ וָּ
ה׃ ָֽ רָּ נ  ן־ַהמְּ ים מִׁ אִׁ  צְּ ים ַהי  ֹ֔ נִׁ  ַהקָּ

ד בְּ  ֶנה ֶאחָּ ל ִיְהיּו קָּ ְבִליִטים ׁשֶ ה ּתַ לֹוׁשָּ ׁשְ
ִביִעים ְוַכְפּתֹור ּוֶפַרח ֶנה בְ וּ , ּגְ ִיְהיּו  רחֵ אַ קָּ

ה ּתַ  לֹוׁשָּ ִביִעים ְוַכְפּתֹור ּוֶפַרחׁשְ ל ּגְ , ְבִליִטים ׁשֶ
ְך ִיְהֶיה  ִנים בְּ ּכָּ ת ַהּקָּ ׁשֶ ֶנה ְצִאים מֵ יּוֹ שֶׁ ׁשֵ ַהּקָּ

ל  ִזי ׁשֶ ְרּכָּ הַהּמֶ נֹורָּ  .ַהּמְ
ים  לד  ֹ֔ דִׁ קָּ ש ֹ֨ ִ֑ים מְּ עִׁ בִׁ ָ֣ה גְּ עָּ בָּ ה ַארְּ רָּ  נ  וַבמְּ

׃ יהָּ ֶחָֽ רָּ יהָּ ופְּ ֶר  ת   ַכפְּ
ל ַהּמְ  ִזי ׁשֶ ְרּכָּ ֶנה ַהּמֶ ה וֹ נּוַבּקָּ ה גְּ רָּ עָּ  ,ִעיםיבִ ַאְרּבָּ

ִחיםים ְפּתֹוִר כַּ ְוַתְבִליֵטי   .ּוְפרָּ
ר תַ֩  לה  ת ֶ֡ ַכפְּ ר  וְּ ת  ַכפְּ נָּה וְּ ֶמ  ים מִׁ ַּ֜ נִׁ י ַהקָּ ֵנֹ֨ ַחת֩ שְּ

ר ַתַחת־ ת ִּ֕ ַכפְּ נָּה וְּ ֶמֹ֔ ים  מִׁ נִׁ ִ֤י ַהקָּ ֵנ  ַתַָ֣חת שְּ
ים  ֹ֔ נִׁ ֶשת  ַהקָּ ֵשֹ֨ ֶמִ֑נָּה לְּ נִׁ ים מִׁ ֵנֵ֥י ַהקָּ שְּ

ה׃ ָֽ רָּ נ  ן־ַהמְּ ים מִׁ אִׁ  צְּ  ַהי 

ִנים וֹ ְוַכְפּת  ֵני קָּ ַחת ׁשְ ִמּגּוף  ְצִאיםוֹ יּ שֶׁ ר ּתַ
ה נֹורָּ ֵניר וֹ ְוַכְפּת  ַהּמְ ַחת ׁשְ ִנים  ּתַ פִ קָּ  יםנֹוסָּ

ה ְצִאיםוֹ יּ שֶׁ  ּנָּ ֵני ר וֹ ְוַכְפּת  ,ִמּמֶ ַחת ׁשְ ִנים ּתַ קָּ
ִפים ה ְצִאיםוֹ יּ שֶׁ  נֹוסָּ ּנָּ ְך  – ִמּמֶ ִנים ּכָּ ת ַהּקָּ ׁשֶ ְלׁשֵ

הְצִאים וֹ יּ שֶׁ  נֹורָּ  .ִמּגּוף ַהּמְ
ם  לו  ֵריֶהֵ֥ ת  ִּ֛ה ַכפְּ לָּ יִ֑ו כ  הְּ ֶמָ֣נָּה יִׁ ם מִׁ תָּ  נ  וקְּ

ֹור׃ הָֽ ב טָּ ֵ֥ ת זָּהָּ ה ַאַח  ֵ֥ שָּ קְּ  מִׁ
ְפּתֹוִר הַ  הֵחֶלק ִיְהיּו  ִניםּקָּ הַ וְ  יםּכַ ּנָּ ּה  – ִמּמֶ ּלָּ ּכֻ

דֲעׂשּויָּה  הֹור ִמּגּוׁש ֶאחָּ ב טָּ ל זָּהָּ  .ׁשֶ
ה  ֶאת־ לז  ֱעלָּ ֶהָֽ ִ֑ה וְּ עָּ בְּ יהָּ שִׁ ֶת  יתָּ ֶאת־ֵנר  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ  וְּ

יהָּ  ֶתֹ֔ ָ֣ר  ׃ֵנ ֶנָֽיהָּ יר ַעל־ֵעֵֶ֥בר פָּ ֵהאִׁ   וְּ
ה  הוֹ ֶאת ֵנרְוַתֲעׂשֶ ְבעָּ ֶאת  וּ ְוַיְדִליק ,ֶתיהָּ ׁשִ

ְהיּו ְמִאיִריםֶתיהָּ וֹ ֵנר יִּ ֶניהָּ  ֶאל מּול ׁשֶ  .ּפָּ
ֹור׃ לח  הָֽ ב טָּ ֵ֥ יהָּ זָּהָּ ֶת  ת  יהָּ וַמחְּ ֶחֵ֥ קָּ חַ ּמֶ הַ וְ  וַמלְּ נַ  יִָּּעיםְוהַ  םיִ ְלקָּ ּמְ ֶהם ִיְהיוּ ּקִ ׁשֶ ּה ּבָּ  ים אֹותָּ

ָּּ ִמ  הֹורז ב טָּ  .הָּ
ת  לט  ִּ֑ה ֵאֵ֥ תָּ ֹור ַיֲעֶׂשָ֣ה א  ה  ב טָּ ֵ֥ ִ֛ר זָּהָּ כָּ כִׁ

ֶלה׃ ֵאָֽ ים הָּ ל־ַהֵכלִׁ   כׇּ
ר ּכָּ הֹור ַיֲעׂשוּ  ִמּכִ ב טָּ ּה  זָּהָּ ִלים  ֶאתוְ אֹותָּ ל ַהּכֵ ּכָּ
ה ֵאּלֶ  .הָּ

ה  מ  ֵ֥ ם ֲאֶשר־ַאתָּ יתָֹּ֔ נִׁ בְּ ַתֹ֨ ה ַוֲעֵׂשִ֑ה בְּ ֵא  ורְּ
ר׃ סמׇּ  ָֽ הָּ ה בָּ ֶא   רְּ

ה  םבְּ ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ תָּ ֶהְראּו ְלךָּ  צּורָּ ר ׁשֶ הָּ  .ּבָּ

 
 שלישי

ת   ש   ר  יע פ   רִׁ יְּ  תוֹ ה 

ת ֵשָ֣ש  א כו יע ִ֑ רִׁ ֶָׂ֣שר יְּ ה ֶע ן ַתֲעֶׂש  ֵ֥ כָּ שְּ ֶאת־ַהמִׁ ּסּוי ְוֶאת וְּ ה ּכִ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָּ ׁשְ רַהּמִ ת וֹ ְיִריע ֵמֶעׂשֶ
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י מׇּ  ֹ֔ נִׁ ַלַָ֣עת שָּ ת  ן  וְּ גָּמָּ ַארְּ ֵכִֶ֤לת וְּ ר ותְּ זָּ  שְּ
ם׃ ָֽ תָּ ה א  ב ַתֲעֶׂשֵ֥ ֵש  ה ח  ים ַמֲעֵׂשֵ֥ ִ֛ בִׁ ר   כְּ

זּורִמ ֲעׂשּויֹות  ן ׁשָּ ּתָּ ׁשְ ן ְוֶצַבע  ּפִ מָּ ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָּ
דֹום ִמּתֹוַלַעת ם , אָּ ה אֹותָּ ֲעׂשֶ ְמֶלאֶכתּתַ  ּבִ

נּות ֶהםשֶׁ  ֳאמָּ אּו ּבָּ  .יםכִ אָּ לְ מַ  צּורֹות יֵּרָּ
ִ֤ה  ב  ֶנ מ  ת שְּ ַאַח  ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ֶרְך ׀ ַהיְּ ים  א ָ֣ רִׁ ֶעׂשְּ וְּ

יעָּ ה  רִׁ ה ַהיְּ ַאמָֹּ֔ ַבָ֣ע בָּ ַחב  ַארְּ ר ֹ֨ ה וְּ ַאמָֹּ֔ ָֽ בָּ
ת׃ יע ָֽ רִׁ ל־ַהיְּ כׇּ ת לְּ ה ַאַח  ֵ֥ דָּ ִ֑ת מִׁ ֶאחָּ  הָּ

ִריעָּ ֶרְך הַ וֹ א ַאַחת יְּ מה הָּ ִרים ּוׁשְ  ֶנה ַאּמֹותוֹ ֶעׂשְ
ע וֹ ְור ל  – ַאּמֹותַחב ַאְרּבַ ה ַאַחת ְלכָּ ִמּדָּ
 .תוֹ ִריעַהיְּ 

ת  ג  יע   רִׁ ה ֶאל־ֲחֵמָ֣ש ַהיְּ שָּ  ת אִׁ ר ֹ֔ בְּ ָּ  ח ָֽ ין ֶיֹ֨ הְּ ָֽ  תִׁ
ה ֶאל־ שָּ  ת אִׁ ר ֹ֔ בְּ ת  ח ָֽ יע  רִׁ ֵמִ֤ש יְּ חָּ ִּ֑ה וְּ תָּ  ֲאח 

ּה׃ ָֽ תָּ  ֲאח 

ְהֶייְיִריעֹות ֲחֵמׁש  רֹות הנָּ ּתִ ה ְמֻחּבָּ  ְיִריעָּ
הּ לַ  ֵמׁש , ֲחֶבְרּתָּ ְהֶיי ֲאֵחרֹות ְיִריעֹותְוחָּ  הנָּ ּתִ

רֹות ה ְמֻחּבָּ הּ לַ  ְיִריעָּ  .ֲחֶבְרּתָּ
ה   ד  יעָּ רִׁ ַפִ֤ת ַהיְּ ֶלת ַעָ֣ל ׂשְּ ֵכ  ת תְּ א ָ֣ לְּ יתָּ ל  ׂשִַּׁ֜ עָּ וְּ

ֲעֶׂשה   ֵכִ֤ן ַתָֽ ִֶ֑רת וְּ בָּ ה ַבח  צָּ  קָּ ת מִׁ ֶאחָֹּ֔ הָּ
ֶרת  ֶב  ה ַבַמחְּ יצֹונָֹּ֔ ָ֣ ה ַהקִׁ יעָֹּ֔ רִׁ ַפָ֣ת ַהיְּ ׂשְּ בִׁ

ית׃ ָֽ  ַהֵשנִׁ

ה ַפת הַ ִמ ת וֹ אלָּ וּ ל ְוַתֲעׂשֶ ֵכֶלת ַעל ׂשְ ִריעָּ ּתְ ה יְּ
אַ  ֶצהת חַ הָּ ּקָּ קֹום ּבַ ּמָּ ל ַהִחּבּור ּבַ ךְ  ,ׁשֶ ה  ְוכָּ ֲעׂשֶ ּתַ
ם  ַפת הַ ּגַ ׂשְ ִריעָּ ּבִ ה יְּ יצֹונָּ ד ה ַהּקִ ּצַ ִניּבַ ֵ ל  ַהׁשּ ׁשֶ

 .ַהִחּבּור
ת   ה  ֶאחָּ ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ֲעֶׂשה֮ ַביְּ ת ַתָֽ א   לָּ ָ֣ים ל  שִׁ ֲחמִׁ

ה  יעָֹּ֔ רִׁ ֵצָ֣ה ַהיְּ קְּ ת ַתֲעֶׂשה  בִׁ א   לָּ ָ֣ים ל  שִׁ ַוֲחמִׁ
ֶבֶָ֣רת  ר ַבַמחְּ יֹלת  ֲאֶש  בִׁ ִ֑ית ַמקְּ ַהֵשנִׁ

ּה׃ ָֽ תָּ ה ֶאל־ֲאח  שָּ  ת אִׁ א ֹ֔ ָ֣לָּ  ַהל 

ים ל ִ אוּ ֲחִמׁשּ ה בַּ וֹ לָּ ֲעׂשֶ ִריעָּ ת ּתַ אַ יְּ ת חַ ה הָּ
ים ל ִ אוּ ַוֲחִמׁשּ ְקֵצה הַ וֹ לָּ ה ּבִ ֲעׂשֶ ִריעָּ ת ּתַ ה יְּ

ד שֶׁ  ּצַ ִניּבַ ֵ ל ַהִחּבּור ַהׁשּ אַהּלוּ  ,ׁשֶ ה ת וֹ לָּ ְהֶיינָּ ּתִ
ילֹות  הוּ ל –ַמְקּבִ אָּ הּ  למוּ  לָּ  .ֲחֶבְרּתָּ

תָֹּ֨ ֶאת־ ו  ַברְּ חִׁ ִ֑ב וְּ ֵסָ֣י זָּהָּ ים ַקרְּ שִׁ  יתָּ ֲחמִׁ ׂשִִּׁ֕ עָּ  וְּ
ים  סִֹׁ֔ רָּ ּה  ַבקְּ תָּ ִ֤ה ֶאל־ֲאח  שָּ ת אִׁ יע ַּ֜ רִׁ ַהיְּ

ד׃ ָֽ ן ֶאחָּ כָּ  שְּ ֵ֥ה ַהמִׁ יָּ הָּ  וְּ

ה  בְוַתֲעׂשֶ ים ַקְרֵסי זָּהָּ ִ ר ,ֲחִמׁשּ ֶאת  ּוְתַחּבֵ
ה ִריעֹותַהיְּ  הּ לַ  ְיִריעָּ ִסים וְ  ֲחֶבְרּתָּ רָּ ּקְ ְך ּבַ כָּ

ן  ּכָּ ׁשְ ד ֶרֶצףה יֶ ִיהְ ַהּמִ  .ֶאחָּ
ִ֑ן  ז  כָּ שְּ ֶהל ַעל־ַהמִׁ א   ים לְּ זִֹׁ֔ ת עִׁ יע ָ֣ רִׁ יתָּ  יְּ ׂשִֹׁ֨ עָּ וְּ

ם׃ ָֽ תָּ ה א  ת ַתֲעֶׂשֵ֥ יע   רִׁ ה יְּ ֵרֵ֥ ֵתי־ֶעׂשְּ  ַעשְּ
ְ ְיִריעֹות ה ֲעשֵׂ וַ  ים ְלאַער ִמׂשּ ֶהל ַעל וֹ ִעזִּ

ן ּכָּ ׁשְ ֵרה  תַאחַ  ,ַהּמִ ה ְיִריעֹות ֶעׂשְ ֲעׂשֶ םּתַ  .אֹותָּ
ה  ח  ַאמָֹּ֔ ָֽ ים  בָּ ֹלשִׁ ת שְּ ַאַח  ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ֶרְך ׀ ַהיְּ א ָ֣

ִ֑ת  ֶאחָּ יעָּ ה הָּ רִׁ ה ַהיְּ ַאמָֹּ֔ ַבָ֣ע בָּ ַחב  ַארְּ ר ֹ֨ וְּ
ת׃ יע ָֽ רִׁ ה יְּ ֵר  י ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ ַעשְּ ת לְּ ָ֣ה ַאַחֹ֔ דָּ  מִׁ

ה ֶרְך וֹ א ל ְיִריעָּ יםּכָּ לֹוׁשִ ה ׁשְ ל ַחב וֹ ְור ַאּמָּ ּכָּ
ה  ע ְיִריעָּ ה ַאַחת  – ַאּמֹותַאְרּבַ  ְלַאַחתִמּדָּ
ֵרה  ִריעֶעׂשְ  .תוֹ ַהיְּ

ֶאת־ ט  ד וְּ בָֹּ֔ ת  לְּ יע  רִׁ תִָּ֞ ֶאת־ֲחֵמִ֤ש ַהיְּ ַברְּ חִׁ  וְּ
ָ֣ה  יעָּ רִׁ תָּ  ֶאת־ַהיְּ ַפלְּ כָּ ִ֑ד וְּ בָּ ת לְּ יע   רִׁ ש ַהיְּ ֵשֵ֥

ֶהל׃ א ָֽ ֵנֵ֥י הָּ ול פְּ ית ֶאל־מ  שִֹׁ֔  ַהשִׁ

ר ד וְ ְיִריעֹות ֲחֵמׁש  ּוְתַחּבֵ שׁ ְלבָּ דְיִריעֹות  ׁשֵ  ,ְלבָּ
ל ִריעָּ ֶאת הַ  ּוְתַקּפֵ ית יְּ ִ ׁשּ ִ לה ַהׁשּ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּתִ  ׁשֶ
ַתחמּול   .אֹוֶהלהָּ  ּפֶ

ַפִ֤ת  י  ָ֣ל ׂשְּ ת ַע א   לָּ ָ֣ים ל  שִׁ יתָּ ֲחמִׁ ׂשִַּׁ֜ עָּ וְּ
ִֶ֑רת  בָּ נָּ ה ַבח  יצ  ת ַהקִׁ ֶאחָֹּ֔ ה  הָּ יעָּ רִׁ ַהיְּ
ה  יעָֹּ֔ רִׁ ַפָ֣ת ַהיְּ ֵ֚ל ׂשְּ ת ַע א   לָּ ָ֣ים ל  שִׁ ַוֲחמִׁ

ֶרת  ֶב  ית׃ַהח  ָֽ  ַהֵשנִׁ

ה  ים לְוַתֲעׂשֶ ִ אוּ ֲחִמׁשּ ַפת הַ לָּ ִריעָּ ֹות ַעל ׂשְ ה יְּ
יצ הוֹ ַהּקִ ל ַהִחּבּור נָּ קֹום ׁשֶ ּמָּ ים  ,ּבַ ִ ַוֲחִמׁשּ

אוּ ל ַפת הַ וֹ לָּ ִריעָּ ת ַעל ׂשְ ד ה יְּ ּצַ ִניּבַ ֵ ל  ַהׁשּ ׁשֶ
 .ַהִחּבּור

ִ֤  יא  ֵהֵבאתָּ ִ֑ים וְּ שִׁ ֶשת ֲחמִׁ ח   י נְּ ֵסֵ֥ יתָּ ַקרְּ ִ֛ ׂשִׁ עָּ וְּ
ֵ֥ ֶאת־ תָּ ַברְּ חִׁ ת וְּ א ֹ֔ ָ֣לָּ ים  ַבל  סִׁ רָּ  ֶאת־ַהקְּ

ד׃ ָֽ ֵ֥ה ֶאחָּ יָּ הָּ ֶהל וְּ א    הָּ

ה  ים ְוַתֲעׂשֶ ִ תוֹ ַקְרֵסי ְנחֲחִמׁשּ ֶאת  ְוַתֲעִביר ,ׁשֶ
ּלוּ  ִסים ּבַ רָּ אַהּקְ ר ת וֹ לָּ אּוְתַחּבֵ ְוהּוא ֶהל וֹ ֶאת הָּ

ד ֶרֶצף ִיְהֶיה  .ֶאחָּ
י  יב  ִ֤ ֶהל ֲחצִׁ א ִ֑ ת הָּ יע   ירִׁ ף בִׁ ֵדֹ֔ ע  ַרח  הָּ ֶסֹ֨ ֶ ּוַמה וְּ יִריעוֹ עׁשּ אוֹ ֵדף ּבִ יֵָּתר ַעל ְיִריעֹות  ֶהלוֹ ת הָּ
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י  ֵרֵ֥ ח ַע ל ֲאח  ַרִּ֕ סְּ ֶפת תִׁ ֶדֹ֔ ע  ה  הָּ יעָּ רִׁ ַהיְּ
ן׃ ָֽ כָּ שְּ  ַהמִׁ

ן  ּכָּ ׁשְ ּה  –ַהּמִ ה אֹותָּ ְך עֹוֶדֶפת הָּ ֲחִצי ְיִריעָּ ׁשֵ ּמָּ ּתִ
ְרַקע ןֵרי וֹ ֲאחמֵ  ַעל ַהּקַ ּכָּ ׁשְ  .ַהּמִ

ֶרְך  יג  א   ף בְּ ֵדֹ֔ ע  ֶזה  בָּ ִ֤ה מִׁ ַאמָּ הָּ ה וְּ ֶזַּ֜ ה מִׁ ַאמָֹּ֨ הָּ וְּ
וַח ַעל־ רַּ֜ ה סָּ ֶיֹ֨ הְּ ֶהל יִׁ א ִ֑ ת הָּ יע ָ֣ רִׁ י  יְּ ֵד  צִׁ

ֹו׃ תָֽ ַכס  ֶז ה לְּ ֶזֵ֥ה ומִׁ ִ֛ן מִׁ כָּ שְּ  ַהמִׁ

ה  ַאּמָּ אןְוהָּ ה  ִמּכָּ ַאּמָּ אןְוהָּ ע ִמּכָּ אוֹ ּבָּ ֶרְך וֹ ֵדף ּבְ
ִריעֹות  – אֹוֶהלהָּ ְיִריעֹות  ֵהן ֲארּוּכֹות ִמיְּ ׁשֶ
ן ּכָּ ׁשְ ְלשְׁ  ,ַהּמִ ּתַ ן  וּ לִיׁשְ ּכָּ ׁשְ י ַהּמִ אןַעל ִצּדֵ  ִמּכָּ
אן  .תוֹ וֹ ְלַכסּ  ּוִמּכָּ

ם  יד  ת ֵאילִׁ  ר ֵ֥ ֶהל ע  א ֹ֔ ֶסה  לָּ כְּ יתָּ מִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ
ים  שִׁ  חָּ ת תְּ ר ֵ֥ ֵסִ֛ה ע  כְּ ים ומִׁ ִ֑ מִׁ דָּ אׇּ מְּ

ה׃ פ לָּ עְּ ָֽ מָּ לְּ  מִׁ

ה  ּסּויְוַתֲעׂשֶ א ּכִ ְצבּוִעים ם יֵאילִ  תוֹ רוֹ ֵמעֶהל וֹ לָּ
דֹוםבְּ  המַ ִמלְּ  ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה ת וֹ רוֹ עמֵ  ִכּסּויוְ  אָּ  .ְעלָּ

ת    ש   ר  ים פ   ש ִׁ ר  ק ְּ  ה 
ים  טו רביעי טִׁ  י שִׁ ִ֑ן ֲעֵצֵ֥ כָּ שְּ ים ַלמִׁ שִׁ  רָּ יתָּ ֶאת־ַהקְּ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ

ים׃ ָֽ דִׁ מְּ  ע 
ה  ים ֲעׂשֵ ׁשִ העֹוְמִדים ְקרָּ ּטָּ ן ֵמֲעֵצי ׁשִ ּכָּ ׁשְ  .ַלּמִ

י  טז  ָ֣ ה  ַוֲחצִׁ ַאמָּ ֶרש וְּ ִ֑ ֶרְך ַהקָּ ֹות א ָ֣ ֶעֵֶׂ֥שר ַאמ 
ד׃ ָֽ ֶאחָּ ֶרש הָּ ַחב ַהֶקֵ֥ ה ר   ַאמָֹּ֔  הָּ

ר ַאּמֹות א ה וְ  ,ֶרשׁ ֶרְך ַהקֶּ וֹ ֶעׂשֶ חֵ ַאּמָּ ַחב וֹ ִצי רוָּ
ל   .ֶקֶרשׁ ּכָּ

ה  יז  שָּ  ת אִׁ ב ֹ֔ לָּ ש ֹ֨ ד מְּ ֶאחָֹּ֔ ֶרש  הָּ ֹות ַלֶקֹ֨ ֵתָ֣י יָּד  שְּ
ִּ֑ה ֵכָ֣ן  תָּ י ֶאל־ֲאח  ֵשֵ֥ ל ַקרְּ כ   ה לְּ ַתֲעֶׂשֹ֔

ן׃ ָֽ כָּ שְּ  ַהמִׁ

ה ְוַת  י ֲעׂשֵ ּתֵ ל יִָּדיֹּות ּבֹוְלטֹותׁשְ , ֶקֶרשׁ  ְלכָּ
נֹות ַאַחת  ךְ  ,ַאַחתמּול ְמֻכּוָּ ה ְלכָּ  ּכָּ ֲעׂשֶ ל ּתַ
ן ּכָּ ׁשְ י ַהּמִ  .ַקְרׁשֵ

ים  יח  ָ֣ רִׁ ִ֑ן ֶעׂשְּ כָּ שְּ ים ַלמִׁ שִׁ  רָּ יתָּ ֶאת־ַהקְּ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ
ת  ַא  פְּ ֶרש לִׁ נָּה׃ֶקֹ֔ ָֽ ה ֵתימָּ בָּ ֵַֽ֥גְּ  ֶנ

ה  רָּ ְוַתֲעׂשֶ ִרים ְק ֶאת ַהּקְ ן ֶעׂשְ ּכָּ ׁשְ ים ַלּמִ  יםשִׁ רָּ ׁשִ
ֶגבְלַצד   .רֹוםּדָּ לַ  – ַהּנֶ

ַחת  יט  ה ַת  ֶסף ַתֲעֶׂשִּ֕ ֵני־ֶכֹ֔ ים  ַאדְּ עִׁ בָּ ַארְּ וְּ
ֶרש  ַחת־ַהֶקִ֤ ים ַתָֽ ַּ֜ נִׁ י ֲאדָּ ֵנֹ֨ ֶרש שְּ ִ֑ ים ַהקָּ ָ֣ רִׁ ֶעׂשְּ

יו  תָֹּ֔ ד  ֵתָ֣י יְּ שְּ ד  לִׁ ֶאחָּ ַחת־הָּ ִ֛ים ַתָֽ נִׁ ֵנ י ֲאדָּ  ושְּ
יו׃ ָֽ תָּ ד  י יְּ ֵתֵ֥ שְּ ד לִׁ ֶאחָּ  ֶרש הָּ  ַהֶקֵ֥

ִעים  ִסיִסיםְוַאְרּבָּ ה ֶסף כֶּ ִמ  ּבְ ֲעׂשֶ ַחת ִמ ּתַ ּתַ
ִרים ַהּקְ לְ  ֵני , יםשִׁ רָּ ֶעׂשְ ִסיִסיםׁשְ ַחת ִמ  ּבְ ל לְ ּתַ כָּ

י  –ֶקֶרׁש  ּתֵ יוִלׁשְ  .יִָּדיֹּותָּ

ִ֛ן ַהֵשנִׁ ית כ  כָּ שְּ ֶצ ַלע ַהמִׁ ֹון  ולְּ פִ֑ ַאָ֣ת צָּ פְּ לִׁ
ֶרש׃ ָֽ ים קָּ רִׁ   ֶעׂשְּ

ְ ֶפן וֹ דּ לַ וְ  ל  הִניָּּ ַהׁשּ ןׁשֶ ּכָּ ׁשְ פֹון – ַהּמִ  ,ְלַצד צָּ
ה ֲעׂשֶ ִרים  ּתַ יםֶעׂשְ ׁשִ  .ְקרָּ

ים  כא  נִׁ  ָ֣י ֲאדָּ ֵנ ִֶ֑סף שְּ ם כָּ ֵניֶה  ים ַאדְּ ֵ֥ עִׁ בָּ ַארְּ וְּ
ַחת  ים ַת  ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאדָּ ֵנ ד ושְּ ֶאחָֹּ֔ ֶרש הָּ ַתֵַ֚חת ַהֶקָ֣

ֶרש  ד׃ַהֶקֵ֥ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

ִעים  ִסיסֵ ְוַאְרּבָּ ֵני  –ֶסף כֶּ ִמ יֶהם ּבְ ִסיִסיםׁשְ  ּבְ
ַחת ִמ  ל לְ ּתַ  .ֶקֶרשׁ כָּ

ה  כב  ֵ֥ שָּ ה שִׁ ה ַתֲעֶׂש  ִ֑מָּ ן יָּ כָּ  שְּ י ַהמִׁ ֵתֵ֥ כְּ ַירְּ לְּ וָֽ
ים׃ ָֽ שִׁ רָּ  קְּ

ן ְקֵצהבִ וּ  ּכָּ ׁשְ ב ְלַצד ַהּמִ ה  ַמֲערָּ ָּ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ּתַ
ים ׁשִ  .ְקרָּ

ִ֤י  כג  ֵנ ִ֑ן ושְּ כָּ שְּ ת ַהמִׁ ע   צְּ ק  מְּ ה לִׁ ים  ַתֲעֶׂשֹ֔ שִׁ רָּ קְּ
ם׃ יִׁ ָֽ תָּ כָּ  ַבַירְּ

ה  ֲעׂשֶ ים ּתַ ׁשִ ֵני ְקרָּ ן  ְלִפּנֹותּוׁשְ ּכָּ ׁשְ ֶצהַהּמִ ּקָּ ּבַ  .ׁשֶ

ַמ   כד  לְּ ם֮ מִׁ ֲאמִׁ יָ֣ו ת  הְּ ָֽ יִׁ ים  וְּ יִ֤ו ַתמִׁ הְּ ו יִׁ דָּ  ַיחְּ ה  וְּ טָּ
ָ֣ה ֶי הְּ ִ֑ת ֵכֵ֚ן יִׁ ֶאחָּ ַעת הָּ ֹו ֶאל־ַהַטַב   ַעל־ר אשֹ֔

ו׃ יָֽ הְּ ת יִׁ ע   צ  קְּ ֵנֵ֥י ַהמִׁ שְּ ם לִׁ ֵניֶהֹ֔ שְּ  לִׁ

ים ִיְהיּו  ׁשִ רָּ יִלים ְוַהּקְ הַמְקּבִ ַמּטָּ ְוִיְהיּו , ִמּלְ
ִדים ַיַחד  ַעת ַאַחתֻמְצמָּ ַטּבַ יֶהם ּבְ אׁשֵ , ַעל רָּ

ְך וְ  ּנֹותכָּ ּפִ ּבַ ים ׁשֶ ׁשִ רָּ ֵני ַהּקְ ם ִלׁשְ  .ִיְהֶיה ּגַ
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ים  כה  שִֹׁ֔ רָּ ָ֣ה קְּ נָּ מ  יו  שְּ הָּ ה וְּ ֵ֥ שָּ ֶסף שִׁ ֵניֶהָ֣ם ֶכֹ֔ ַאדְּ וְּ
ֶרש  ים ַתֵַ֚חת ַהֶקָ֣ נִׁ  ָ֣י ֲאדָּ ֵנ ִ֑ים שְּ נִׁ ר ֲאדָּ ׂשָּ  עָּ
ד׃ ָֽ ֶאחָּ ֶרש הָּ ַחת ַהֶקֵ֥ ים ַת  ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאדָּ ֵנ ד ושְּ ֶאחָֹּ֔  הָּ

מהְ יִ ַיַחד ֵהם  יםוֹ יּו ׁשְ ׁשִ ה ְקרָּ ב נָּ ֲערָּ ּמַ  ,ּבַ
ֶסף ִמ יֶהם ְבִסיסֵ וּ  ר  –ּכֶ ׂשָּ ה עָּ ָּ ׁשּ ִסיִסיםׁשִ ֵני , ּבְ ׁשְ

ִסיִסים ַחת ִמ  ּבְ ֵני לְ ּתַ ד ּוׁשְ ִסיִסיםֶקֶרׁש ֶאחָּ  ּבְ
ַחת לְ   .ַאֵחרֶקֶרׁש ִמּתַ

ה  כו  שִָּּ֕ ים ֲחמִׁ ִ֑ טִׁ ם ֲעֵצָ֣י שִׁ יחִׁ  רִׁ יתָּ בְּ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ
ד׃ ָֽ ֶאחָּ כָּ ן הָּ שְּ י ֶצַלע־ַהמִׁ ֵשֵ֥ ַקרְּ  לְּ

ה  הְוַתֲעׂשֶ ָּ י  ֵמֲעֵצי ִריִחיםבְּ  ֲחִמׁשּ ה ְלַקְרׁשֵ ּטָּ ׁשִ
ן  ּדֹוֶפן ּכָּ ׁשְ אַ ַהּמִ  .תחַ הָּ

ן  כז  כָּ  שְּ י ֶצַלע־ַהמִׁ ֵשֵ֥ ַקרְּ ם לְּ יחִֹׁ֔ רִׁ ָ֣ה בְּ שָּ ַוֲחמִׁ
ֵשי  ֶצַָ֣לע  ַקרְּ ם לְּ יחִׁ  רִׁ ָ֣ה בְּ שָּ ִ֑ית ַוֲחמִׁ ַהֵשנִׁ

ה׃ ָֽמָּ ם יָּ יִׁ ַת  כָּ ן ַלַירְּ כָֹּ֔ שְּ  ַהמִׁ

ה  ָּ י  ִריִחיםבְּ ַוֲחִמׁשּ ן  ּדֹוֶפןְלַקְרׁשֵ ּכָּ ׁשְ ְ ַהּמִ , הִניָּּ ַהׁשּ
ה ָּ י יִריחִ בְּ  ַוֲחִמׁשּ ן  ּדֹוֶפןם ְלַקְרׁשֵ ּכָּ ׁשְ ַהּמִ
בוֹ ַלֲאח ֲערָּ ּמַ יו ּבַ  .רָּ

ַח  כח  ִּ֕ רִׁ ִ֑ים ַמבְּ שִׁ רָּ ֹוְך ַהקְּ תָ֣ ן בְּ יכ   יַח ַהתִׁ ֵ֥ רִׁ ַהבְּ וְּ
ה׃ ֶצָֽ ה ֶאל־ַהקָּ ֶצ  ן־ַהקָּ  מִׁ

ִעיִריַח ְוַהּבָּ  ֶאְמצָּ ים  הָּ ׁשִ רָּ תֹוְך ַהּקְ  עֹוֵברּבְ
ֶצהמֵ  ֶצה ֶאל ַהּקָּ  .ַהּקָּ

ֶאת־ כט  ב וְּ ַצֶפָ֣ה זָּהָּ  ים תְּ שִִׁ֞ רָּ ֶאת־ַהקְּ ָֽ  וְּ
ם  ִ֑ יחִׁ רִׁ ים ַלבְּ תִׁ  ב בָּ ֵתיֶהם  ַתֲעֶׂשָ֣ה זָּהָֹּ֔ ע ָֽ ַטבְּ

ב׃ ָֽ ם זָּהָּ יחִׁ  רִׁ ֵ֥ ֶאת־ַהבְּ יתָּ פִׁ צִׁ  וְּ

ה  ַצּפֶ ים ּתְ ׁשִ רָּ עבְּ ְוֶאת ַהּקְ ב ְוֶאת ַטּבְ ֵתיֶהם וֹ זָּהָּ
ה  ֲעׂשֶ בּתַ ִריחִ כְּ  ִמזָּּהָּ ים ַלּבְ ּתִ ה  ,םיבָּ ֶאת ּוְתַצּפֶ
ִריִחים בבְּ  ַהּבְ  .זָּהָּ

ר  ל  ֹו ֲאֶשֵ֥ טֹ֔ פָּ שְּ מִֹׁ֨ ִ֑ן כְּ כָּ שְּ תָּ  ֶאת־ַהמִׁ ַוֲהֵקמ 
ר׃ סהׇּ  ָֽ הָּ יתָּ בָּ ֵא   רְּ

ִקים ן כְּ  ּתָּ ּכָּ ׁשְ תֶאת ַהּמִ מוֹ , וֹ ִהְלכָּ י ְרֵאיִת הֶ שֶׁ  ּכְ
ר ְלךָּ  הָּ  .ּבָּ

ת    ש   ר  ר פ   פ    ֶכתוֹ ה 
תֹוַלֵַ֥עת  לא חמישי ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ֶכת תְּ ר   ָ֣יתָּ פָּ ׂשִׁ עָּ וְּ

ֵשָ֣ש  י וְּ נִׁ  ּה מׇּ שָּ תָּ  ה א  ֵשִ֛ב ַיֲעֶׂשֵ֥ ה ח  ִ֑ר ַמֲעֵׂשֵ֥ זָּ שְּ
ים׃ ָֽ בִׁ ר   כְּ

ה ּתַ  רֹוֶכתֲעׂשֶ דֹום ִמ  ּפָּ ן ְוֶצַבע אָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ּתְ
זּורִמּתֹוַלַעת  ן ׁשָּ ּתָּ ְמֶלאֶכת הּ ַיֲעׂשּו אֹותָּ  ,ּוִפׁשְ  ּבִ

נּות אּו ּבָּ שֶׁ  ,ֳאמָּ ִכים צּורֹות הּ יֵּרָּ  .ַמְלאָּ
ים  לב  טִֹׁ֔ ה  ַעמוֵדָ֣י שִׁ עָּ בָּ ּה ַעל־ַארְּ תָּ  ָ֣ה א  נַָּתתָּ וְּ

עָּ ה  בָּ ִ֑ב ַעל־ַארְּ ם זָּהָּ ֵויֶה  ב וָּ ים זָּהָֹּ֔ ָ֣ פִׁ צ  מְּ
ֶסף׃ ָֽ ֵני־כָּ  ַאדְּ

ים  ׂשִ ּה ְותָּ ה ַעּמּוִד אֹותָּ עָּ ה  ם ֵמֲעֵצייַעל ַאְרּבָּ ּטָּ ׁשִ
ב  ים זָּהָּ ֵויֶהם ְוַגם ְמֻצּפִ בוָּ ה  ,ִמזָּּהָּ עָּ ַעל ַאְרּבָּ

ִסיֵסי  .ֶסףכֶּ  ּבְ
֮  לג  ר  ָ֣ה ֶאת־ַהפָּ נַָּתתָּ ים  וְּ סִׁ רָּ ֶכת֮ ַתַָ֣חת ַהקְּ

ֹון  ת ֲארָ֣ ֶכת ֵא  ר ֹ֔ ֵבָ֣ית ַלפָּ ה  מִׁ מָּ ֵ֥ שָֹּ֨ ֵהֵבאתָּ וְּ
ם ֵבָ֣ין  ֶכֹ֔ ֶכת  לָּ ר ֹ֨ ִ֤ה ַהפָּ ילָּ דִׁ בְּ הִׁ ות וְּ ֵעדִ֑ הָּ

ֶדש  ין ק ֵ֥ ֶדש וֵב  ים׃ַהק ֹ֔ ָֽ שִׁ  ַהֳקדָּ

ים  ׂשִ רֹוֶכתֶאת הַ ְותָּ ַחת ִמ  ּפָּ ִסים וְ לַ ּתַ רָּ ִביאּקְ  תָּ
ם  ה  –ְלׁשָּ ִנימָּ רֹוֶכתלַ ֵמֵעֶבר ּפְ ֲארֹון  ֶאת ,ּפָּ

ִריתלּוחֹות  רֹוֶכתהַ וְ , ַהּבְ ילּתַ  ּפָּ ין  ְבּדִ ֶכם ּבֵ לָּ
יםוֹ ֶדׁש ּוֵבין קוֹ ַהקּ  ׁשִ דָּ  .ֶדׁש ַהּקֳ

ֶרת ַע ל  לד  נַָּתתָּ  ֶאת־ַהַכפ ֹ֔ ִ֑ת וְּ ֵעד  ֹון הָּ ֲארָ֣
ים׃ ָֽ שִׁ ֶדש ַהֳקדָּ ק    בְּ

ים  ׂשִ ּסּויֶאת הַ ְותָּ ִריתלּוחֹות ַעל ֲארֹון  ּכִ  ,ַהּבְ
ק יםוֹ ּבְ ׁשִ דָּ  .ֶדׁש ַהּקֳ

ֶאת־ לה  ֶכת וְּ ר ֹ֔ וץ ַלפָּ חָ֣ ן  מִׁ חָּ לְּ ִ֤ ֶאת־ַהש  תָּ ַׂשמְּ  וְּ
ן  כָּ  שְּ ַלע ַהמִׁ ן ַעִ֛ל ֶצֵ֥ חָֹּ֔ לְּ ַָ֣כח ַהש  ה  נ  רָּ נ  ַהמְּ

ִ֑נָּה  ֹון׃ֵתימָּ פָֽ ַלע צָּ ן ַעל־ֶצֵ֥ ֵת  ן תִׁ חָֹּ֔ לְּ ש  ַהֹ֨  וְּ

ים  ׂשִ ן ְותָּ ְלחָּ ֻ רֹוֶכתלַ  ֵמֵעֶברֶאת ַהׁשּ חּוץ ּפָּ , ִמּבַ
נ ן ַעל ַיד וֹ ְוֶאת ַהּמְ ְלחָּ ֻ ה מּול ַהׁשּ ן  ּדֹוֶפןרָּ ּכָּ ׁשְ ַהּמִ
רֹוִמי ן ֶאת וְ  ,תַהּדְ ְלחָּ ֻ יםַהׁשּ ׂשִ ַהּדֹוֶפן ַעל ַיד  ּתָּ

פֹוִניתהַ   .ּצְ
ֵכ ֶלת  לו  ֶהל תְּ א ֹ֔ ֶפַָ֣תח הָּ ְך  לְּ סָּ יתָּ מָּ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ

ֵשָ֣ש  י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ה מׇּ וְּ ִ֑ר ַמֲעֵׂש  זָּ שְּ
ה  ךְ ְוַתֲעׂשֶ סָּ א מָּ ֵכֶלתֶהל וֹ ְלֶפַתח הָּ ן  ִמּתְ מָּ ְוַאְרּגָּ

דֹום ִמּתֹוַלַעת  זּורְוֶצַבע אָּ ן ׁשָּ ּתָּ ְמֶלאֶכת ,ּוִפׁשְ  ּבִ
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ם׃ ֵקָֽ ה ר   .ִרְקמָּ
ים  לז  טִֹׁ֔ ה  ַעמוֵדָ֣י שִׁ שָּ ְך ֲחמִׁ סָּ  ָ֣יתָּ ַלמָּ ׂשִׁ עָּ וְּ

 ָ֣ תָּ יַָּצקְּ ִ֑ב וְּ ם זָּהָּ ֵויֶה  ב וָּ ם  זָּהָֹּ֔ תָּ ִ֤ א  יתָּ פִׁ צִׁ וְּ
ֶשת׃ ס ח ָֽ ֵנֵ֥י נְּ ה ַאדְּ שָּ  ם ֲחמִׁ ֶהֹ֔  לָּ

ה  ךְ ּמָּ לַ ְוַתֲעׂשֶ ה סָּ ָּ ה  ֲחִמׁשּ ּטָּ ה ַעּמּוֵדי ׁשִ ּוְתַצּפֶ
ם  בבְּ אֹותָּ ב, זָּהָּ ֵויֶהם זָּהָּ יְך , וָּ  ְוִתיצֹוקְוַתּתִ
ם ִבילָּ ׁשְ ה  ּבִ ָּ ִסיֵסיֲחִמׁשּ תוֹ ְנח ּבְ  .ׁשֶ

 
 ששי

ת   ש   ר  ח   פ   ֵ ב  זְּ מ ִׁ  ה 

ֵמש֩  א כז ים חָּ ִ֑ טִׁ ַח ֲעֵצָ֣י שִׁ ֵב  זְּ יתָּ ֶאת־ַהמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ
וַע  בִ֤ ַחב רָּ ֹות ר   ֵמ ש ַאמָ֣ חָּ ֶרְך וְּ ֹות א ַּ֜ ַאמֹ֨

ֹו׃ תָֽ מָּ ֹות ק  ש ַאמ  ֹלֵ֥ שָּ ַח וְּ ֵבֹ֔ זְּ ֶיה  ַהמִׁ הְּ ָֽ  יִׁ

ה  ַח ְוַתֲעׂשֶ ְזּבֵ ה ֵמֲעֵציֶאת ַהּמִ ּטָּ ַח ִיְהֶיה , ׁשִ ְזּבֵ ַהּמִ
ֵמׁש ַאּמֹות –ִרּבּוַע צּוַרת בְּ  ֵמׁש  אֹוֶרךְ  חָּ ְוחָּ

ל ,ַחבוֹ ַאּמֹות ר ְבהוֹ ׁש ַאּמֹות וֹ ְוׁשָּ  .ּגָּ
נו  ב  ֶמ  יו מִׁ תָֹּ֔ נ  ַבָ֣ע פִׁ ֵ֚ל ַארְּ יו ַע תָּ  נ  ָ֣יתָּ ַקרְּ ׂשִׁ עָּ וְּ

ִ֑יו  תָּ נ  ָּ ַקרְּ ָ֣ין ֶי הְּ ֶשת׃תִׁ ח ָֽ ֹו נְּ ת  ֵ֥ א  יתָּ פִׁ צִׁ  וְּ
ה  נּ וֹ ַקְרנֶאת ְוַתֲעׂשֶ ע ּפִ יו ַעל ַאְרּבַ יווֹ תָּ , תָּ
יו ְהֶיי ַקְרנֹותָּ ּנוּ  ֶלקחֵ  הנָּ ּתִ ה , ִמּמֶ תֹו וֹ אּוְתַצּפֶ

תוֹ ְנחבִּ   .ׁשֶ
יו  ג  תָֹּ֔ ק  רְּ זְּ יו  ומִׁ יָּעָּ ֹו וְּ נֹ֔ ַדשְּ יו  לְּ תָּ יר  ָֽ יתָּ סִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ

ִ֑יו  תָּ ת  יו וַמחְּ תָּ  ג  לְּ זְּ כׇּ ומִׁ ה לְּ ל־ֵכלָּ יו ַתֲעֶׂשֵ֥
ֶשת׃ ח ָֽ  נְּ

ה  ּמ ֶאת ְוַתֲעׂשֶ יִרים ׁשֶ ֶהםֹוִציִאים ַהּסִ ֶאת  ּבָּ
ֵאֶפר ְגְרפֹותּמַ הַ ֶאת וְ  ,ֵאֶפרהָּ  ֶאת וְ  ,ְלִנּקּוי הָּ

לַ  ַהּכֹוסֹות ם  תְלַקּבָּ ֶאת וְ  ,וֹ תּוְזִריקָּ ַהּדָּ
ׁשֹוִניםּקִ הַ  ר ּלְ ׂשָּ ִלְלִקיַחת  םיִע יָּּ הַ וְ  ,ַלֲהִפיַכת ַהּבָּ

ִלים חָּ לֶאת  – ַהּגֶ ַח י לֵ כְּ  ּכָּ ְזּבֵ ה ַהּמִ ֲעׂשֶ ּתַ
ח תוֹ ִמּנְ  .ׁשֶ

ֶשת  ד  ח ִ֑ ה ֶרֶָ֣שת נְּ ר ַמֲעֵׂש  בָֹּ֔ כְּ יתָּ לֹו  מִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ
ֶשת  ח ֹ֔ ת נְּ ע ָ֣ ַבע  ַטבְּ ֶשת ַארְּ ֶר  ָ֣יתָּ ַעל־הָּ ׂשִׁ עָּ וְּ

יו׃ ָֽ צֹותָּ ע קְּ ַבֵ֥  ַע ל ַארְּ

ה  צּוַרתִקיׁשּוט לֹו ְוַתֲעׂשֶ ת  ּבְ חֶרׁשֶ תוֹ ִמּנְ  ,ׁשֶ
ה  ע ְוַתֲעׂשֶ ת ַאְרּבַ ֶרׁשֶ עֹות ַעל הָּ ת ַעל וֹ ְנחַטּבְ ׁשֶ

יו ע ְקצֹותָּ  .ַאְרּבַ
ַח  ה  ֵב  זְּ ב ַהמִׁ כ ֵ֥ ּה ַתִַ֛חת ַכרְּ תָּ  ָ֣ה א  נַָּתתָּ וְּ

י  ֵ֥ ֶשת ַע ד ֲחצִׁ ֶרֹ֔ ָ֣ה הָּ תָּ יְּ הָּ ה וְּ ִ֑טָּ מָּ לְּ מִׁ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ  ַהמִׁ

ים  ׂשִ ּה ְותָּ ַחת ִמ אֹותָּ ה לַ ּתַ ִליטָּ ִביבּבְ ּסְ  ׁשֶ
חַ  ְזּבֵ מַ  ,ַהּמִ הִמּלְ ת , ּטָּ ֶרׁשֶ ְהֶיה ְוהָּ ַעד ֲחִצי ּתִ
חַ  ְזּבֵ  .ַהּמִ

ים  ו  ִ֑ טִׁ י ֲעֵצָ֣י שִׁ ַח ַבֵד  ֵבֹ֔ זְּ ים  ַלמִׁ יתָּ ַבדִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ
ֶשת׃ ח ָֽ ם נְּ תָּ  ֵ֥ א  יתָּ פִׁ צִׁ  וְּ

ה  ַח מֹוטֹות ְוַתֲעׂשֶ ְזּבֵ ה מֹוטֹות ֵמֲעֵצי –ַלּמִ ּטָּ , ׁשִ
ה  ם ּוְתַצּפֶ תוֹ ְנחבִּ אֹותָּ  .ׁשֶ

ים  ז  יָ֣ו ַהַבדִׁ  הָּ ת וְּ ע ִ֑ יו ַבַטבָּ א ֶאת־ַבדָּ  ֵ֥ הובָּ וְּ
ֹו׃ תָֽ ת א  ֵאֵ֥ ׂשְּ ַח בִׁ ֵב  זְּ ת ַהמִׁ ע ֵ֥ ֵתִ֛י ַצלְּ  ַעל־שְּ

ע ְכְנסוּ וּ י ֹוטֹותּמ הַ  ּבָּ ּטַ ַעל ִיְהיּו ַהּמֹוטֹות  – תוֹ ּבַ
י ּתֵ ַח  נֹותפְ ּדַ  ׁשְ ְזּבֵ יִָּּרימּו אֹותוֹ ַהּמִ ׁשֶ  .ּכְ

ה  ח  ֵ֥ אָּ ר ֶהרְּ ֹו ַכֲאֶשֹ֨ תִ֑ ת ַתֲעֶׂשָ֣ה א  ח   וב ל  בֵ֥ נְּ
ו׃ ס ן ַיֲעׂשָֽ ר ֵכֵ֥ הָּ  ךִ֛ בָּ תְּ  א 

לּוחֹות לוּ לחָּ  ה אֹותוֹ ֲעשֵׂ  ף ּבְ ' השֶׁ מֹו כְּ  ,ֻמּקָּ
ה  ךְ לְ ֶהְראָּ ר ּכָּ הָּ  .ַיֲעׂשוּ  ךָּ ּבָּ

ת    ש   ר  ֵצר פ    ֶהח 
ַאָ֣ת  ט שביעי פְּ ִ֑ן לִׁ כָּ שְּ ת ֲחַצָ֣ר ַהמִׁ יתָּ ֵא  ׂשִִּׁ֕ עָּ ֶַֽגב־וְּ  ֶנָֽ

ימֶָּּ֠  ר ֵשָ֣ש מׇּ ֵתֶּ֠ ֵצַּ֜ ים ֶלחָּ עִֹׁ֨ לָּ ִ֤ה נָּה קְּ ר ֵמאָּ זָּ  שְּ
ת׃ ָֽ ֶאחָּ ה הָּ ֶרְך ַלֵפאָּ  ה  א ֹ֔ ַאמָּ ָֽ  בָּ

ן ֶאתה ֲעשֵׂ  ּכָּ ׁשְ רֹום ְלַצד ֶנֶגב  ,ֲחַצר ַהּמִ ְלדָּ
ה  ֲעׂשֶ ֵצר ּתַ הֵד ּגָּ ֶלחָּ זּורִמ  ר ְקלּועָּ ן ׁשָּ ּתָּ ׁשְ  ,ּפִ

ה  הֵמאָּ דֶרְך וֹ א ַאּמָּ  .ַצד ֶאחָּ
ֶשת  י  ח ִ֑ ים נְּ רִׁ  ם ֶעׂשְּ ֵניֶהֵ֥ ַאדְּ ים וְּ ֹ֔ רִׁ ָ֣יו ֶעׂשְּ דָּ ַעמ  וְּ

ֶסף׃ ָֽ ם כָּ ֵקיֶה  ים ַוֲחש  ִ֛ דִׁ ַעמ  ֵו י הָּ  וָּ
ִרים ּוְבִסיֵסיוּ ְוַעּמ  יו ֶעׂשְ ִרים דָּ תוֹ חנְּ ִמ ֶהם ֶעׂשְ  ,ׁשֶ
וֵ  ַעּמוּ וָּ עֹות טַּ ְוהַ ִדים י הָּ ם ּבָּ יפֹות אֹותָּ ּקִ ַהּמַ
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ּוט  .ֶסףִמכֶּ , ְלִקׁשּ
ן  יא  ֵכֹ֨ ה וְּ ים ֵמָ֣אָּ עִׁ  לָּ ֶרְך קְּ א ֹ֔ פֹון  בָּ ַאִ֤ת צָּ פְּ לִׁ

ים   רִׁ ֵניֶהִ֤ם ֶעׂשְּ ַאדְּ ים וְּ רִׁ  ָ֣ו ֶעׂשְּ דָּ ַעמ  ֶרְך וְּ א ִ֑
ֶסף׃ ָֽ ם כָּ ֵקיֶה  ים ַוֲחש  ִ֛ דִׁ ַעמ  ֵו י הָּ ֶשת וָּ ח ֹ֔  נְּ

פֹוןאֹוֶרְך ְוֵכן לְ  הּתַ  ,ַצד צָּ ֵדר ְקלּועָּ ה ּגָּ  ֲעׂשֶ
ה אֹוֶרְך בְּ  ִרים , ַאּמֹותֵמאָּ יו ֶעׂשְ ְוַעּמּודָּ

ִרים ּוְבִסיֵסיֶהם  תוֹ חנְּ ִמ ֶעׂשְ ֵוי הָּ  ,ׁשֶ  ַעּמּוִדיםוָּ
ּוטְוהַ  ם ְלִקׁשּ יפֹות אֹותָּ ּקִ עֹות ַהּמַ ּבָּ  .ֶסףכֶּ ִמ  ,ּטַ

ָ֣ים  יב  שִׁ ים ֲחמִׁ עִׁ  לָּ ם קְּ ַאת־יָֹּ֔ פְּ ֵצר  לִׁ ַחב ֶהחָּ ר ִ֤ וְּ
ה׃ ָֽ רָּ ם ֲעׂשָּ ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ ֹ֔ רָּ ֵדיֶהָ֣ם ֲעׂשָּ ִ֑ה ַעמ   ַאמָּ

ֵצר ְלַצד וֹ ְור בַחב ֶהחָּ ה ,ַמֲערָּ ֵדר ְקלּועָּ אֹוֶרְך  ּגָּ ּבְ
ה ים ַאּמָּ ִ ה ַעּמוּ , ֲחִמׁשּ רָּ ּוְבִסיֵסיֶהם ֵדיֶהם ֲעׂשָּ

ה רָּ  .ֲעׂשָּ
ה  יג  חָּ רָּ  זְּ ה מִׁ מָּ דְּ ַאִ֛ת ֵקֵ֥ פְּ ר לִׁ ֵצ  ַחב ֶהחָּ ר ָ֣ וְּ

ה׃ ָֽ ים ַאמָּ ֵ֥ שִׁ  ֲחמִׁ
ֵצר ְלַצד וֹ ְור חַחב ֶהחָּ ה ,ִמְזרָּ ים ַאּמָּ ִ  .ֲחִמׁשּ

ֵתִ֑ף  יד  ים ַלכָּ עִׁ  לָּ ִ֛ה קְּ ה ַאמָּ ֵרֵ֥ ש ֶעׂשְּ ַוֲחֵמֹ֨
ה׃ ָֽ ֹלשָּ ם שְּ ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ ֹלשָֹּ֔ ֵדיֶהָ֣ם שְּ  ַעמ 

ה  ֵרה ַאּמָּ הַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֵדר ְקלּועָּ ַתח-ְלַצד ּגָּ  ,ַהּפֶ
לַעּמּוֵד  ה וֹ יֶהם ׁשְ לּוְבִסיֵסיֶהם ׁשָּ הוֹ ׁשְ  .ׁשָּ

ה  טו  ֵר  ש ֶעׂשְּ ית ֲחֵמֵ֥ ֹ֔ ֵתף  ַהֵשנִׁ ַלכָּ ִ֑ים וְּ עִׁ לָּ קְּ
ה׃ ָֽ ֹלשָּ ם שְּ ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ ֹלשָֹּ֔ ֵדיֶהָ֣ם שְּ  ַעמ 

ַתח-ּוְלַצד ִני ַהּפֶ ֵ ֵרה  ַהׁשּ ֵדר  ַאּמֹותֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּגָּ
ה לַעּמּוֵד  ,ְקלּועָּ ה וֹ יֶהם ׁשְ לּוְבִסיֵסיֶהם ׁשָּ הוֹ ׁשְ  .ׁשָּ

ה  טז  ים ַאמָּ  ָ֣ רִׁ ְָ֣ך ׀ ֶעׂשְּ סָּ ר מָּ ֵצַּ֜ ַער ֶהחָּ ַשֹ֨ ולְּ
ש  ֵשֵ֥ ִ֛י וְּ נִׁ תֹוַל ַעת שָּ ן וְּ גָּמַָּּ֜ ַארְּ ֶלת וְּ ֵכֹ֨ זָּ ר מׇּ תְּ שְּ

ם  ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ עָֹּ֔ בָּ ֵדיֶהם  ַארְּ ָֽ ם ַעמ  ֵקִ֑ ַמֲעֵׂשָ֣ה ר 
ה׃ ָֽ עָּ בָּ  ַארְּ

ה  ִרים ַאּמָּ ְך ֶעׂשְ סָּ ֵצר מָּ ַער ֶהחָּ ׂשּויּוְלׁשַ  עָּ
דֹום ִמּתֹוַלַעת ִמ  ן ְוֶצַבע אָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ן ּתְ ּתָּ ּוִפׁשְ

זּור ְמֶלאֶכת  ,ׁשָּ הּבִ ַער ְוַהּמָּ  יַעּמּוֵד  .ִרְקמָּ ַ  ךְ סָּ ַהׁשּ
ה עָּ הּוְבִסיֵסיֶהם  ,ַאְרּבָּ עָּ  .ַאְרּבָּ

ֶסף  יז מפטיר ים ֶכֹ֔ ָ֣ קִׁ שָּ ח  יב  מְּ בִׁ ֵצִ֤ר סָּ י ֶהחָּ ל־ַעמוֵדֹ֨ כׇּ
ִֶ֑סף  ם כָּ ֵויֶה  ֶשת׃וָּ ח ָֽ ם נְּ ֵניֶה  ַאדְּ  וְּ

ֵצר  ל ַעּמּוֵדי ֶהחָּ עֹותִביב ּסָּ ִמ ּכָּ ַטּבְ ִפים ּבְ  ֻמּקָּ
ֶסף וְ  תוֹ חנְּ ִמ ּוְבִסיֵסיֶהם  ,ֶסףכֶּ ִמ ֵויֶהם ַגם וָּ ּכֶ  .ׁשֶ

ַחב ׀  יח  ר ָ֣ ה וְּ ַאמַָּּ֜ ה בָּ ֵצר֩ ֵמאָֹּ֨ ֶרְך ֶהחָּ א ָ֣
ֹות ֵשָ֣ש  ש ַאמ  ֵמֵ֥ ִ֛ה חָּ מָּ ק  ים וְּ שִׁ  ָ֣ים ַבֲחמִׁ שִׁ ֲחמִׁ

ֶשת׃ ח ָֽ ם נְּ ֵניֶה  ַאדְּ ִ֑ר וְּ זָּ שְּ  מׇּ

ה וֹ א ֵצר ֵמאָּ הֶרְך ֶהחָּ הּ וּ  ,ַאּמָּ ְרּכָּ ל אָּ ַחב וֹ ר – ְלכָּ
ים  ִ הֲחִמׁשּ ֵדר  ַבהּ וֹ ְוג ,ַאּמָּ ֵמׁש ַאּמֹות ַהּגָּ ן חָּ ּתָּ ׁשְ ּפִ

זּור תוֹ חנְּ ִמ  ַעּמּוֶדיהָּ ּוְבִסיֵסי  ,ׁשָּ  .ׁשֶ
ֹו  יט  תִ֑ דָּ ל ֲעב  כ   ן בְּ כָֹּ֔ שְּ ֵלָ֣י ַהמִׁ ל  כְּ כ  כׇּ לְּ  ל־וְּ

ִ֛יו  תָּ ֵתד  כׇּ יְּ ֶשת׃ סוְּ ח ָֽ ר נְּ ֵצ  ת ֶהחָּ ד ֵ֥ תְּ  ל־יִׁ
ן  לּכָּ  ּכָּ ׁשְ ֵלי ַהּמִ יווֹ דוֹ ֲעב לְלכָּ ּכְ ל ְיֵתד ,תָּ יו וֹ ְוכָּ תָּ

ל ִיְתד ֵצר וֹ ְוכָּ תוֹ חנְּ ִמ  –ת ֶהחָּ  .ׁשֶ
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ַצֶוה   ת תְּ ש   ר  ֶמן ל  ה   פ   ֶ אֹורש    מ  

ה  כ  ַאתִָּ֞ ו וְּ חֹ֨ קְּ יִׁ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ָ֣ה ׀ ֶאת־בְּ ַצֶו תְּ
ֹור  אִ֑ ית ַלמָּ תִׁ  ְִַֽ֛ך כָּ ת זָּ ֵַֽ֥יִׁ יך ֶשֶָ֣מן ַז ֵאֶלַּ֜

יד׃ ָֽ מִׁ ת ֵנ ר תָּ ַהֲעֹלֵ֥  לְּ

ה  ַצּוֶ ה ּתְ ֵאל  ֶאתְוַאּתָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ּו ֵאֶליךָּ ִביאיָּּ שֶׁ ּבְ
ֶמן ַזִית זְָּך  תּושׁ ׁשֶ ה ּכָּ אּורָּ ֵנר  ְלַהְדִליק – ַלּתְ

ְקִביעּות  .ּבִ
ֶכת ֲאֶשָ֣ר ַעל־  כא  ר ַּ֜ וץ ַלפָּ חֹ֨ ֶהל מֹוֵעד֩ מִׁ א ָ֣ בְּ

ִ֛יו ֵמֶעֵֶ֥רב  נָּ ן ובָּ ֹו ַאֲהר   תֹ֨ ְך֩ א  ת ַיֲער  ֵעד   הָּ
ם   ת עֹולָּ ַקִ֤ ִ֑ה ח  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ֶקר לִׁ ַעד־ב  

ל׃ ס ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ת בְּ ם ֵמֵא  תָֹּ֔ ר  ד ָ֣  לְּ

יו  נָּ אאֹותֹו  ַיַעְרכוּ ַאֲהרֹן ּובָּ סּות ֶהל וֹ ּבְ ּנְ ַהִהְתּכַ
רֹוֶכתלַ ֵמֵעֶבר  ִריתלּוחֹות ַיד ֲארֹון  לעַ שֶׁ  ּפָּ  ַהּבְ
חּוץ ְדלֹוק מֵ , ִמּבַ יִּ , 'ה ִלְפֵני ּבֹוֶקרהַ ֶעֶרב ַעד הָּ ׁשֶ

ם ְלדלְ  חֹוק ֵתן ִמ יִּ שֶׁ  תוֹ רוֹ עֹולָּ ֵאלּנָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ת    ש   ר  ה פ   ֻהנ   כ ְּ ֵדי ה  גְּ  ב ִׁ

ֵרָ֣ב ֵאלֶ֩  א כח ה ַהקְּ ַאתֶָּ֡ יך וְּ חִַּׁ֜ ן אָּ יך֩ ֶאת־ַאֲהר ֹ֨
ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֹוְך בְּ תִ֛ ֹו מִׁ ת  ָ֣יו אִׁ נָּ ֶאת־בָּ וְּ
ֵ֥ר  זָּ עָּ וא ֶאלְּ יהִ֛ ב ַוֲאבִׁ ן נָּדָּ  ִ֑י ַאֲהר ִּ֕ ַכֲהנֹו־לִׁ לְּ

ן׃ ֵנֵ֥י ַאֲהר ָֽ ר בְּ מָּ  יתָּ אִׁ  וְּ

ה  ֵאל ֵרב ֵאֶליךָּ קָּ ּתְ ְוַאּתָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶאת ִמּתֹוְך ּבְ
יו ִאּתֹו  נָּ ִחיךָּ ְוֶאת ּבָּ ְהיּו ַהּכֲֹהִניםשֶׁ ַאֲהרֹן אָּ  יִּ

ר וְ  ,ַאֲהרֹן – ילִּ שֶׁ  מָּ זָּר ְוִאיתָּ ב ֲאִביהּוא ֶאְלעָּ דָּ נָּ
ֵני ַאֲהרֹן  .ּבְ

יך  ב  ִ֑ חִׁ ן אָּ ַאֲהר ָ֣ ֶדש לְּ ֵדי־ק   גְּ יתָּ בִׁ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ
ֶרת׃ ָֽ אָּ פְּ תִׁ ֹוד ולְּ ב  כָּ  לְּ

ה וְ  בֹוד רֹן ֶדׁש ְלַאהֲ וֹ ְגֵדי קבִּ ַתֲעׂשֶ ִחיךָּ ְלכָּ אָּ
 .ֶרתּוְלִתְפאֶ 

ר  ג  ב ֲאֶשֵ֥ ֵמי־ֵלֹ֔ ל־ַחכְּ ַדֵבר  ֶאל־כׇּ ה תְּ ַאתָּ  וְּ
וַח  יו רָ֣ ֵלאתִׁ  י חׇּ מִׁ ֵד  גְּ ו ֶאת־בִׁ ׂשִ֞ עָּ ִ֑ה וְּ מָּ כְּ

י׃ ָֽ ַכֲהנֹו־לִׁ ֹו לְּ ש  ַקדְּ ן לְּ  ַאֲהר ִ֛

ל  ר ֶאל ּכָּ ַדּבֵ ה ּתְ ִמ ְוַאּתָּ אִתיּמִ שֶׁ  םיַהֲחכָּ  ּלֵ
ה בְּ  םאֹותָּ  ְכמָּ יַּ רּוַח חָּ ְגֵדי ַאֲהרֹן שׂ עֲ ׁשֶ ּו ֶאת ּבִ

שׁ  ִתיאֹותֹו  ְלַקּדֵ ְהֶיה ּכֵֹהן ַלֲעבֹודָּ יִּ  .ׁשֶ
ֵאפֹוד   ד  ֶשן וְּ ו ח ִ֤ ים ֲאֶשָ֣ר ַיֲעׂש  ַּ֜ גָּדִׁ ֶלה ַהבְּ ֵאֹ֨ וְּ

ִ֑ט  ֵנ ַאבְּ ֶָ֣פת וְּ ֶנ צְּ ץ מִׁ ֵב  ֶנת ַתשְּ ת ֵ֥ יל וכְּ עִֹׁ֔ ומְּ
יך  ִ֛ חִׁ ן אָּ ַאֲהר ֵ֥ ֶדש לְּ ֵדי־ק ַּ֜ גְּ ו בִׁ ׂשֹ֨ עָּ נָּ יו וְּ בָּ ולְּ

י׃ ָֽ ַכֲהנֹו־לִׁ  לְּ

ִדים  גָּ ה ַהּבְ ן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל וֹ ח :ֲעׂשוּ יַּ שֶׁ ְוֵאּלֶ ׁשֶ
ֶצתֶנת וֹ ּוְכת ּבֶ הִמְצֶנֶפת  ,ְמׁשֻ ֶאת ׂשּו עֲ יַ וְ  ,ַוֲחגֹורָּ
ה ֶדׁש וֹ קּ הַ ְגֵדי בִּ  ֵאּלֶ יו הָּ נָּ ִחיךָּ ּוְלבָּ ְלַאֲהרֹן אָּ

ְהיּו ּכֲֹהִנים יִּ ִתי ׁשֶ  .ַלֲעבֹודָּ
ֵהם   ה  ֵכ ֶלת וְּ ֶאת־ַהתְּ ב וְּ ו ֶאת־ַהזָּהָֹּ֔ חָ֣ קְּ יִׁ

ֶאת־  נִׁ י וְּ ֶאת־תֹוַלֵַ֥עת ַהשָּ ִ֑ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ָֽ ֶאת־הָּ וְּ
ש׃ פ  ַהֵשָֽ

ֵכֶלת ְוֶאת  ב ְוֶאת ַהּתְ ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהזָּּהָּ
דֹום ֵמַהּתֹוַלַעת ְוֶאת  אָּ ַבע הָּ ן ְוֶאת ַהּצֶ מָּ ַאְרּגָּ הָּ

ן ּתָּ ׁשְ  .ַהּפִ
ת   * ש   ר   ֵאפֹודה   פ  
הֶָּּ֠  ו  ד זֶָּּ֠ ֵאפ ִ֑ ו ֶאת־הָּ ׂש  עָּ ן וְּ מַָּּ֜ גָּ ַארְּ ֶלת וְּ ֵכֹ֨ ב תְּ

ב׃ ֵשָֽ ה ח  זָּ ר ַמֲעֵׂשֵ֥ שְּ ש מׇּ ֵשֵ֥ ִ֛י וְּ נִׁ  תֹוַל ַעת שָּ
ֵאפַיֲעׂשּו  ןחּוֵטי מֵ ד וֹ ֶאת הָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ב ּתְ , זָּהָּ

דֹום ִמּתֹוַלַעת  זּורֶצַבע אָּ ן ׁשָּ ּתָּ ְמֶלאֶכת ,ּוִפׁשְ  ּבִ
נּות  .ֳאמָּ

ֵת י  ז  ֵנֵ֥י שְּ ֹו ֶאל־שְּ ֶיה־לִ֛ הְּ ָֽ ת יִׁ ר   בְּ ת ח  ֵתפ ָ֣ כְּ
ר׃ ָֽ בָּ ח  יו וְּ צֹותָּ   קְּ

י  לוֹ  ִיְהיוּ  ּתֵ ֵתִפיֹּותׁשְ רֹות ּכְ יו ְמֻחּבָּ ֵני בִּ  ֵאלָּ ׁשְ
יו רּו ִויחַ , ְקצֹותָּ ה ןאֹותָּ ּבְ ְתִפירָּ  .ּבִ

הו  ח  ַמֲעֵׂש  יו כְּ לָֹּ֔ תֹו  ֲאֶשָ֣ר עָּ דָּ ֵחִֶ֤שב ֲאפ  וְּ
ב ִ֑ה זָּהָּ  ֶי הְּ ָֽ ֶמָ֣נו יִׁ תֹוַלֵַ֥עת  מִׁ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ תְּ
ָֽר׃ זָּ שְּ ש מׇּ ֵשֵ֥ י וְּ נִׁ   שָּ

תֹו  ַוֲחגֹוַרת יו שֶׁ ֲאֻפּדָּ לָּ ה עָּ ׂשֶ עָּ מֹוהוּ ּתֵ ְוִתְהֶיה  ּכָּ
ּנוּ  ֵחֶלק ָּּ ִמ  ,ִמּמֶ דֹום ז ן ְוֶצַבע אָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ב ּתְ הָּ

זּורִמּתֹוַלַעת  ן ׁשָּ ּתָּ  .ּוִפׁשְ
ָ֣  ט  תָּ ַתחְּ ַהם ופִׁ ֵני־ש ִ֑ י ַאבְּ ֵת  תָֹּ֔ ֶאת־שְּ ַָ֣קחְּ לָּ חוְ וְּ י ַאְבֵני  ִתּקַ ּתֵ  ֲעֵליֶהן קוֹ ְוַתֲחקַהם וֹ ׁשּ הַ ֶאת ׁשְ
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ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֹות בְּ מ  ם שְּ ֵאלֶאת  ֲעֵליֶהֹ֔ רָּ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ  .ׁשְ
ֶאת־  י * ִ֑ת וְּ ֶאחָּ ֶאֶָ֣בן הָּ ם ַע ל הָּ תָֹּ֔ מ  שְּ ה  מִׁ שָּ שִׁ

ֹות  מִ֞ ֶבן שְּ ֶאֵ֥ ים ַעל־הָּ ִ֛ רִׁ שָּ ה ַהנֹותָּ ַהשִׁ
ם׃ ָֽ תָּ ד  תֹולְּ  ַהֵשנִׁ ית כְּ

מ ְ ה ִמׁשּ ָּ ׁשּ ם ַעל וֹ ׁשִ אֲ תָּ מֹות  ִניםבָּ ַאַחת הָּ ְוֶאת ׁשְ
ה ָּ ׁשּ ִ ְ  ַהׁשּ ֶאֶבן ַהׁשּ ִרים ַעל הָּ סֵ  ,הִניָּּ ַהּנֹותָּ  ֶדרּכְ
ם תָּ  .ֵלידָּ

ַרש֮ ֶא   יא  ַפַתח  ַמֲעֵׂשָ֣ה חָּ ם תְּ תָּ  תוֵחָ֣י ח  ֶבן  פִׁ
ֵאִ֑ל  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת בְּ מ   ים ַעל־שְּ ֹ֔ נִׁ ֲאבָּ ֵתָ֣י הָּ ֶאת־שְּ

ם׃ ָֽ תָּ ה א  ב ַתֲעֶׂשֵ֥ ֹות זָּהָּ  צֵ֥ בְּ שְּ ת מִׁ ַסב ִ֛  מ 

ֲחק ִנים בִּ  קוֹ ּתַ ֲאבָּ י הָּ ּתֵ מ ֶאתׁשְ ֵני תוֹ ׁשְ ֵאל ּבְ רָּ  ִיׂשְ
חֹוֶתֶמת ְמֶלאֶכת ֲחקּוִקים ּכְ ל  ּבִ נּות ׁשֶ  ַאְבֵניֳאמָּ

ה אֹותָּ  ,ֵחן ֲעׂשֶ פֹות ןּתַ צֹות ֻמּקָּ ּבְ ִמׁשְ ב ּבְ  .זָּהָּ
ת  יב  פ ָ֣ תְּ ֵ֚ל כִׁ ים ַע נִׁ  ֲאבָּ ֵתָ֣י הָּ תִָּ֞ ֶאת־שְּ ַׂשמְּ וְּ

א֩  נָּׂשָּ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ ן לִׁ ר   כָּ ֵנֵ֥י זִׁ ד ַאבְּ ֵאפ ֹ֔ הָּ
י  ֵתֵ֥ ִ֛ה ַעל־שְּ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ ם לִׁ מֹותַָּּ֜ ן ֶאת־שְּ ַאֲהר ֹ֨

ן׃ ס ר ָֽ כָּ זִׁ יו לְּ ֵתפָּ   כְּ

ים ּתָּ  ִנים ַעל ׂשִ ֲאבָּ י הָּ ּתֵ ֵאפוֹ יּ פִ ֵת כְּ ֶאת ׁשְ  דוֹ ת הָּ
ר – ֵאלוֹ ַאְבֵני ִזּכָּ רָּ ָּ יִ ַאֲהרֹן וְ , ן ִלְבֵני ִיׂשְ א ֶאת ׂשּ

ם  מֹותָּ ֵתפָּ ׁשְ י ּכְ ּתֵ רֹון יו ַעל ׁשְ  .'ִלְפֵני הְלִזּכָּ

ב׃ יג שני ָֽ ת זָּהָּ צ   בְּ שְּ יתָּ מִׁ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ה ּתַ  וְּ צֲעׂשֶ ּבְ בוֹ ִמׁשְ  .ת זָּהָּ
ֹור  יד  הֹ֔ ָ֣ב טָּ ת  זָּהָּ ר  שְּ ֵתִ֤י ַשרְּ ת ושְּ ֹלִ֛ בָּ גְּ מִׁ

ִ֛ה ֶאת־  ַתתָּ נָּ ת וְּ ם ַמֲעֵׂשָ֣ה ֲעב ִ֑ תָּ  ה א  ַתֲעֶׂשֵ֥
ת׃ ס צ ָֽ בְּ שְּ מִׁ ת ַעל־ַהָֽ ת   ֲעב  ת הָּ ר ֵ֥ שְּ  ַשרְּ

ר ְרׁשְ י ׁשַ ּתֵ הֹור זָּּ ִמ ת וֹ ּוׁשְ ב טָּ ה  –הָּ ֲעׂשֶ  ןאֹותָּ ּתַ
ֶצהבַּ  זּורֹות ,ּקָּ ֶחֶבל ׁשְ ים  ,ּכְ ׂשִ רְותָּ ְרׁשְ ת וֹ ֶאת ׁשַ
רֹוִכיםהַ  ְ צַעל  ׂשּ ּבְ ׁשְ  .תוֹ ַהּמִ

ת    ש   ר  ן פ   ֶ חֹש   ה 
ב  טו  ֵשֹ֔ ט  ַמֲעֵׂשָ֣ה ח  פָּ שְּ ֶשן מִׁ יתָּ ח ִ֤ ׂשִַּׁ֜ עָּ וְּ

הֶָּּ֠  ד ַתֲעֶׂשִ֑נו זֶָּּ֠ ה ֵאפ   ַמֲעֵׂשֵ֥ ֶלת כְּ ֵכֹ֨ ב תְּ
ה  זָּ ר ַתֲעֶׂשֵ֥ שְּ ש מׇּ ֵשֵ֥ ִ֛י וְּ נִׁ תֹוַל ַעת שָּ ן וְּ מַָּּ֜ גָּ ַארְּ וְּ

ֹו׃ תָֽ  א 

ה ּתַ  ְמֶלאֶכתֲעׂשֶ נּות ּבִ ן וֹ ח ֳאמָּ ּמֹוִדיַע ַמה ׁשֶ ׁשֶ
ֲעׂשֹות ה אֹותֹו  ,ּלַ ֲעׂשֶ מוֹ ּתַ  – דוֹ ֵאפהָּ  ְמֶלאֶכת ּכְ

ה אֹותֹו  ֲעׂשֶ ָּּ ִמ ּתַ ן ְוֶצַבע ז מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ב ּתְ הָּ
דֹום ִמּתֹוַלַעת  זּוראָּ ן ׁשָּ ּתָּ  .ּוִפׁשְ

ֵֶַֽ֥רת  טז  ֶז ֹו וְּ כ  רְּ ֵֶַֽ֥רת אׇּ ול ֶז פִ֑ ֶי ה כָּ הְּ ָֽ וַע יִׁ בֵ֥ רָּ
ֹו׃ בָֽ חְּ  רׇּ

ַנִים ִרּבּועַ ִיְהֶיה הּוא  ל ִלׁשְ ה , ְמֻקּפָּ ֲחִצי ַאּמָּ
ה ְרּכֹו ַוֲחִצי ַאּמָּ ְחּבוֹ  אָּ  .(מ"ס 24כ  ) רָּ

ים  יז  ָ֣ עָּ ה טורִׁ בָּ ֶבן ַארְּ ַָ֣את ֶאֹ֔ ל  ֵ֥ בֹו  מִׁ ֵלאתָּ ומִׁ
ור  ֶקת ַהט  ֶרֹ֔ ה  ובָּ דָּ טְּ ֶדם פִׁ ור א ִ֤ ִֶ֑בן ט  אָּ

ד׃ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

ע ְקּבַ ִנים  ּבוֹ  ּתִ ה טּוִרים  –ֲאבָּ עָּ ל ַאְרּבָּ ׁשֶ
ִנים ֶרֶקתוֹ א :ִראׁשֹוןַהּטּור הָּ  ,ֲאבָּ ה ּובָּ ְטדָּ  .ֶדם ּפִ

ם׃ יח  יֲָּהֹלָֽ יר וְּ ֵֶ֥פְך ַספִׁ  ִ֑י נ  ור ַהֵשנִׁ ַהט  ִני נ וְּ ֵ יר ְויֲָּהלוֹ ְוַהּטּור ַהׁשּ  .םוֹ ֶפְך ַסּפִ
ה׃ יט  מָּ ָֽ לָּ ַאחְּ ֹו וְּ ב  י ֶלֵֶ֥שם שְּ ִ֑ ישִׁ לִׁ ור ַהשְּ ַהט  הְוַהּטּור  וְּ מָּ בֹו ְוַאְחלָּ ם ׁשְ י ֶלׁשֶ ִליׁשִ ְ  .ַהׁשּ
ֵפִ֑ה  כ  יָּשְּ ַהם וְּ ש   יש וְּ ֵ֥ שִׁ י ַתרְּ יעִֹׁ֔ בִׁ רְּ ַהטור  הָּ וְּ

ם׃ ָֽ תָּ לוא  מִׁ י ו בְּ הְּ ִ֛ב יִׁ ים זָּהָּ ֵ֥ צִׁ בָּ ש   מְּ
יׁש ְושׁ  ְרׁשִ ְרִביִעי ּתַ ֵפהוֹ ְוַהּטּור הָּ ֵהם  – ַהם ְויָּׁשְ

פִ ִיְהיּו  אֹות  יםֻמּקָּ ֻמּלָּ ב ַהּמְ צֹות זָּהָּ ּבְ ִמׁשְ ּבְ
אֹותָּ  ִנים ןּבְ ֲאבָּ  .הָּ

ֶּ֠  כא  נִׁ ֲאבָּ הָּ ֵאִ֛ל וְֶּּ֠ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ת בְּ מ   ָּ ַעל־שְּ ין ֶיַּ֜ הְּ ים תִׁ
ם   תוֵחִ֤י חֹותָּ ִ֑ם פִׁ תָּ מ  ה ַעל־שְּ ֵר  ים ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ שְּ

ֶבט׃ ָֽ ר שָּ ׂשָּ  ֵנֵ֥י עָּ שְּ ָּ לִׁ ין ֶיִּ֕ הְּ ֹו תִׁ מֹ֔ יש ַעל־שְּ ָ֣  אִׁ

ִנים  ֲאבָּ םְוהָּ ה ַעל ׁשֵ ְהֶיינָּ ֵרה  ּתִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ֵני ׁשְ ּבְ
ֵאל רָּ מֹוֵתיהֶ , ִיׂשְ חֹוֶתֶמת ֲעֵליֶהן יםִק וּ ֲחקם ּוׁשְ  ,ּכְ

ד  ל ֶאחָּ ְ מִ ְלכָּ ר  ֵניםׁשּ ׂשָּ ִטיםעָּ בָּ ְ מוֹ  ֶאת – ַהׁשּ  .ׁשְ
ל  ת ַמֲעֵׂשָ֣ה  כב  ת ַגבְּ ש ֵ֥ רְּ ֶשן ַשָֽ יתָּ ַעל־ַהח ִ֛ ׂשִׁ  עָּ וְּ

ֹור׃ הָֽ ב טָּ ת זָּהָּ   ֲעב ִ֑
ה וְ  ן וֹ ַעל ַהחַתֲעׂשֶ רֹותבְּ ׁשֶ ְרׁשְ ֵצהּו ׁשַ זּורֹות קָּ  ׁשְ

ֶחֶבל ָּּ ִמ , ּכְ הֹורז ב טָּ  .הָּ
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ִ֑ב  כג  ֹות זָּהָּ עָ֣ י ַטבְּ ֵת  ֶשן שְּ יתָּ  ַעל־ַהח ֹ֔ ׂשִֹׁ֨ עָּ וְּ
ֹות  צֵ֥ ֵנ י קְּ ֹות ַעל־שְּ עֹ֔ ֵתי  ַהַטבָּ נַָּתתָּ  ֶאת־שְּ וְּ

ֶשן׃  ַהח ָֽ

ה וְ  ב וֹ ַעל ַהחַתֲעׂשֶ עֹות זָּהָּ י ַטּבְ ּתֵ ן ׁשְ ים ׁשֶ ׂשִ ְותָּ
ֵני  עֹות ַעל ׁשְ ּבָּ י ַהּטַ ּתֵ וֹות ֶאת ׁשְ ןוֹ ַהחְקצָּ  ׁשֶ

ֶעְליֹונֹות  .הָּ
י  כד  ֵת  ב ַעל־שְּ ת ַהזָּהָֹּ֔ ת ָ֣ ֵתי  ֲעב  ה ֶאת־שְּ נַָּתתָּ  וְּ

ֶשן׃ ֹות ַהח ָֽ צ  ת ֶאל־קְּ ע ִ֑  ַהַטבָּ
יםוְ  ׂשִ י  תָּ ּתֵ ב ַעל  ֶחְבֵליֶאת ׁשְ י ַהזָּּהָּ ּתֵ ׁשְ
עֹות טַּ הַ  וֹות ַעל ּבָּ ןוֹ ַהחְקצָּ  .ׁשֶ

ן ַעל־  כה  ֵת  ת תִׁ ת ֹ֔ ֲעב  ֵתָ֣י הָּ צֹות  שְּ ֵתִ֤י קְּ ת שְּ ֵאֹ֨ וְּ
ֹות  פֵ֥ תְּ ִ֛ה ַעל־כִׁ נַָּתתָּ ֹות וְּ צִ֑ בְּ שְּ מִׁ ֵתָ֣י ַהָֽ שְּ

ָֽיו׃ נָּ ול פָּ ד ֶאל־מֵ֥ ֵאפ    הָּ

וֹות י נֵ שְׁ  ֶאתוְ  רֹוִכיםהַ י נֵ שְׁ ְקצָּ ְ ים  ׂשּ ׂשִ י ּתָּ ּתֵ ַעל ׁשְ
צֹות  ּבְ ׁשְ ים ַהּמִ ׂשִ ֵתִפיּוֹ ְותָּ ֵאפַעל ּכְ י ד וֹ ת הָּ ַלּפֵ ּכְ

 .חּוץ
ם  כו  תָֹּ֔ ָ֣ א  תָּ ַׂשמְּ ב וְּ ֹות זָּהָֹּ֔ עָ֣ ֵתי  ַטבְּ יתָּ שְּ ׂשִׁ  עָּ וְּ

ֹו ֲאֶשִ֛ר  תִּ֕ פָּ ֶשן ַעל־ׂשְּ ֹות ַהח ִ֑ צָ֣ ֵנ י קְּ ַעל־ שְּ
ה׃ תָּ יְּ ָֽ ד בָּ ֵאפ    ֶאל־ֵעֵֶ֥בר הָּ

ה וְ  ב ַתֲעׂשֶ עֹות זָּהָּ י ַטּבְ ּתֵ ים ׁשְ ׂשִ ןְותָּ ַעל  אֹותָּ
ֵני ְקצֹות ַהח תֹו וֹ ׁשְ פָּ ן ַעל ׂשְ הׁשֶ ְחּתֹונָּ ד , ַהּתַ ּצַ ּבַ

ִניִמי  ֵאפ לשֶׁ ַהּפְ  .דוֹ הָּ
֮  כז  ׂשִׁ עָּ ם וְּ תֶָּ֡ ָ֣ה א  ַתתָּ נָּ ב  וְּ ֹות זָּהָּ עָ֣ ֵתָ֣י ַטבְּ ֮ שְּ יתָּ

ול  מָ֣ ה  מִׁ טָּ ַמֹ֨ לְּ ֹוד מִׁ ֵאפִ֤ ֹות הָּ פֹ֨ תְּ ֵתי֩ כִׁ ַעל־שְּ
ֶשב  ֵח  ַעל לְּ ַמִּ֕ ֹו מִׁ תִ֑ ַברְּ ת ַמחְּ ַמ  ע  יו לְּ נָֹּ֔ פָּ

ֹוד׃ ֵאפָֽ  הָּ

ה ּתַ  ב ֲעׂשֶ עֹות זָּהָּ י ַטּבְ ּתֵ ים ׁשְ ׂשִ ַעל  ןאֹותָּ ְותָּ
י  ּתֵ ֵתִפיֹּות ׁשְ ה ּכְ ַמּטָּ ֵאפֹוד ִמּלְ י חּוץהָּ ַלּפֵ  מּול ,ּכְ
ֵאפֹוד ןּותָּ רבְּ חַ ִהְת ְמקֹום  ַלֲחגֹוַרת  ֵמַעל, ְלגּוף הָּ
ֵאפֹוד  .הָּ

ח ֶּ֠  כח  ו ֶאת־ַהֶּ֠ סָ֣ כְּ רְּ יִׁ ת וְּ ע ִ֤ ו ֶאל־ַטבְּ תִָּ֞ ע  ַטבְּ ָֽ ֶשן מִׁ
פְּ  ֵאפֹוד  בִׁ י ֹות ַעל־הָּ הְּ ָֽ ֶלת לִׁ ֵכֹ֔ יל תְּ ָ֣ ֵחֶָ֣שב תִׁ

ֹוד׃ ֵאפָֽ ֶשן ֵמַע ל הָּ ָ֣ח ַהח ֹ֔ ַז ל א־יִׁ ֹוד וְּ ֵאפִ֑  הָּ

רוּ וִ  עוֹ ֶאת ַהח יַחּבְ ּבְ ן ִמּטַ יו ֶאל וֹ ׁשֶ עֹות תָּ ַטּבְ
ֵאפ ֵכֶלת וֹ הָּ ְפִתיל ּתְ ֵדי ד ּבִ ְהֶיהּכְ יִּ ֲחגֹוַרת ַעל  ׁשֶ

ֵאפֹוד וְ  ְך הָּ ן כָּ ֵאפֹוד קּתֵ נַ ְת יִ לֹא ַהחֹוׁשֶ  .ֵמהָּ
ָ֣א ַאֲהר ֶּ֠  כט  נָּׂשָּ ל וְּ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֹות בְּ מֹ֨ ן ֶאת־שְּ

ֹו ֶאל־  אָ֣ ב  ֹו בְּ ב  ִ֛ט ַעל־לִׁ פָּ שְּ ֶשן ַהמִׁ ח   בְּ
יד׃ ָֽ מִׁ הוָּ ה תָּ ֵנָֽי־יְּ פְּ ן לִׁ ר ֵ֥ כָּ זִׁ ֶדש לְּ  ַהק ִ֑

ָּ יִ ַאֲהרֹן  בַעל ִלּבֹו א ׂשּ מֹות אֹו ַלּקֹוֶדׁש וֹ ּבְ ֶאת ׁשְ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ןוֹ חבַּ ּבְ ֲעׂשֹות ׁשֶ ּמֹוִדיַע ַמה ּלַ  ,ׁשֶ

ר ִמיד 'ן ִלְפֵני הוֹ ְלִזּכָּ  .ּתָּ
ים   ל  אורִׁ ט ֶאת־הָּ פָּ  שְּ ֶשן ַהמִׁ נַָּתתִָּ֞ ֶאל־ח ָ֣ וְּ

ֹו  א  ב  ן בְּ יו  ַעל־ֵלָ֣ב ַאֲהר ֹ֔ הָּ ים וְּ מִֹׁ֔ ֶאת־ַהת  וְּ
ָ֣י  ֵנ פְּ ָ֣א ַאֲהר ֶּ֠ לִׁ נָּׂשָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ט יְּ ַפֹ֨ שְּ ן ֶאת־מִׁ

יד׃  ָֽ מִׁ הוָּ ה תָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ֹו לִׁ בִ֛ ֵא ל ַעל־לִׁ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ בְּ
 ס

ים וְ  ׂשִ ןבַּ תָּ ֲעׂשֹות חֹוׁשֶ ּמֹוִדיַע ַמה ּלַ ֶאת  ׁשֶ
ֵאלֹותת נוֹ עוֹ שֶׁ ת ירוֹ ִא ּמְ ים הַ נִ בָּ אֲ הָּ  ֵהן וְ , ִלׁשְ
היֶ הְ ּתִ  ב ינָּ ַאֲהרֹן וְ , 'אֹו ִלְפֵני הוֹ ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ּבְ
ָּ יִ  אֹות הַ ֶאת  'ִלְפֵני הַעל ִלּבֹו א ׂשּ ְבֵני לִ הֹורָּ

ֵאל רָּ ִמיד ,ִיׂשְ  .ּתָּ
ת    ש   ר  ילה   פ   עִׁ  מ ְּ

ֶלת׃ לא שלישי ֵכָֽ יל תְּ ֵ֥ לִׁ ֹוד כְּ ֵאפ  יל הָּ ֵ֥ עִׁ יתָּ ֶאת־מְּ ִ֛ ׂשִׁ עָּ ה ּתַ  וְּ ִעיל ֲעׂשֶ יוֶאת ַהּמְ לָּ עָּ ֵאפֹוד ׁשֶ ּלוֹ  ,הָּ  ּכֻ
ֵכֶלתִמ   .ּתְ

ֵ֥ה  לב  יָּ הָּ יו וְּ פִֹׁ֨ ֶיה֩ לְּ הְּ ה יִׁ פֶָּ֡ ֹו ׂשָּ תֹוכִ֑ ֹו בְּ י־ר אש  ָֽ פִׁ
ֹו  ֶיה־ל  הְּ ָֽ א יִׁ ִ֛ רָּ י ַתחְּ ֵ֥ פִׁ ג כְּ ֵר  יב ַמֲעֵׂשָ֣ה א  בִַּׁ֜ סָּ

ַע׃ ֵרָֽ קָּ א יִׁ  ל ֵ֥

ֶעְליֹון ִיְהֶיה ֵצהּו הָּ ל קָּ ֵצר  ,ְלתֹוכוֹ  ְמֻקּפָּ ּוָּ ְך ּתִ ְוכָּ
ה פָּ ֶרת ִפְתחוֹ לְ  ִביבּסָּ ִמ  ׂשָּ אֲ  ְמֻחּבֶ ִיְהֶיה וְ ה ִריגָּ ּבַ
ארֹוןמֹו כְּ לֹו  ְריֹון ַצּוָּ ִ ֵדי ַהׁשּ ַרעלֹא שֶׁ  ּכְ  .ִיּקָּ

ן   לג  גָּמָּ ַארְּ ֵכִֶ֤לת וְּ ֵני  תְּ מ  יו רִׁ ָ֣יתָּ ַעל־שולָּ  ׂשִׁ עָּ וְּ
ֵנֵ֥י  יב וַפֲעמ  ִ֑ בִׁ י ַעל־שולָּ יו סָּ ֹ֔ נִׁ תֹוַלַָ֣עת שָּ וְּ

יב׃ ָֽ בִׁ תֹוכָּ ם סָּ ִ֛ב בְּ  זָּהָּ

ה וְ  יו ִרּמ ַתֲעׂשֶ ֵכֶלת ִמ  םינִ וֹ ַעל ׁשּולָּ ן ּתְ מָּ ְוַאְרּגָּ
ִביב יו סָּ דֹום ִמּתֹוַלַעת ַעל ׁשּולָּ  ,ְוֶצַבע אָּ

ב וֹ ּוַפֲעמ יֵניֶהםֵני זָּהָּ  .ִביבּסָּ ִמ  ּבֵ
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ֹון  לד  מִ֑ רִׁ ב וְּ ן זָּהָּ  ֹון ַפֲעמ ֵ֥ מֹ֔ רִׁ ב  וְּ ן זָּהָּ ַפֲעמ ִ֤
יב׃ ָֽ בִׁ יל סָּ עִׁ   ַעל־שוֵלֵ֥י ַהמְּ

ֲעמ ֲעמוֹ ּפַ ב ְוִרּמֹון ּפַ ב ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי וֹ ן זָּהָּ ן זָּהָּ
ִעיל   .ִביבּסָּ ִמ ַהּמְ

ֹולֶּ֠  לה  ַמָ֣ע קֶּ֠ שְּ נִׁ ֵרִ֑ת וְּ שָּ ן לְּ ל־ַאֲהר   ֵ֥ה ַעָֽ יָּ הָּ ֹו וְּ
ֹו  ֵצאת  ִ֛ה ובְּ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ ֶדש לִׁ ֹו ֶאל־ַהק ַּ֜ אֹ֨ ב  בְּ

ות׃ ס א יָּמָֽ ל ֵ֥  וְּ

יְּ ֵדי כְּ ה ַעל ַאֲהרֹן יֶ הְ יִ וְ  ֵרת ׁשֶ ָּ יִ וְ , ִאּתוֹ ׁשָּ ַמע ׁשּ
ב ְולֹא  ,ּוְבֵצאתוֹ  'ֶדׁש ִלְפֵני הוֹ קּ לַ אֹו וֹ קֹולֹו ּבְ

 .יָּמּות
ת    ש   ר  יץה   פ    צ ִׁ

יו   לו  לָּ ִ֤ עָּ תָּ ַתחְּ ֹור ופִׁ הִ֑ ָ֣ב טָּ יץ זָּהָּ יתָּ צִׁ  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ
ָֽה׃ ֶדש ַליהוָּ ם ק   תָֹּ֔ תוֵחָ֣י ח   פִׁ

ה ּתַ  ָּּ ִמ ִציץ ֲעׂשֶ הֹור ז ב טָּ ה בַּ  ּבוֹ  ְוַתֲחקֹוקהָּ ֲחִקיקָּ
 .'הֶדׁש לַ וֹ ק :חֹוֶתֶמתמֹו בְּ כְּ 

יָּ ה ַעל־  לז  הָּ ֶלת וְּ ֵכֹ֔ יל תְּ ָ֣ תִׁ תֹו  ַעל־פְּ ִ֤ א  תָּ ַׂשמְּ וְּ
ֶיָֽה׃ הְּ ֶנ ֶפת יִׁ צְּ ֵנָֽי־ַהמִׁ ול פְּ ִֶ֑פת ֶאל־מֵ֥ נָּ צְּ  ַהמִׁ

ֵכֶלת חּוטַעל ְיֵדי אֹותֹו  ְקׁשֹורּתִ  ַעל  ְוִיְהֶיה, ּתְ
ְצֶנֶפת ְצֶנֶפת ִיְהֶיה ִקְדַמתמּול  ,ַהּמִ  .ַהּמִ

ן ֶאת־  לח  א ַאֲהר ַּ֜ נָּׂשָֹּ֨ ן  וְּ יָּה֮ ַעל־ֵמַָ֣צח ַאֲהר  הָּ וְּ
ל ֲעוָ֣   ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ישו  בְּ ֹ֨ דִׁ ים ֲאֶשִ֤ר ַיקְּ שִׁ  ן ַהֳקדָּ
 ָֽ כׇּ נ  ת לְּ חֹו  קׇּ ל־ַמתְּ צְּ ִ֤ה ַעל־מִׁ יָּ הָּ ֵשיֶהִ֑ם וְּ דְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ם לִׁ ֶה  ֹון לָּ צֵ֥ רָּ יד לְּ מִֹׁ֔  תָּ

ר, ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוִיְהֶיה  ֲעוֹון ַעלּבֹו ַאֲהרֹן  ִויַכּפֵ
ים ֻטְמַאת  ׁשִ דָּ יׁשוּ ַהּקֳ יְַּקּדִ ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ל – ּבְ  ּכָּ

נ ִמיד ְוִיְהֶיה ,יֶהםשֵׁ ְד קָּ  תוֹ ַמּתְ ֵדי ַעל ִמְצחֹו ּתָּ  ּכְ
ְהיּו ְרצּוִיים יִּ  .'ִלְפֵני ה ׁשֶ

ת    ש   ר  ים פ   ֲֹהנִׁ כ  ֵדי ה  גְּ  ב ִׁ
ש  לט  ֶנת ֵשֹ֔ ת ָ֣ תָּ  ַהכְּ ַבצְּ שִׁ ֶָ֣פת ֵשִ֑ש וְּ ֶנ צְּ יתָּ מִׁ ׂשִׁ  עָּ וְּ

ם׃ ֵקָֽ ה ר  ה ַמֲעֵׂשֵ֥ ֵנֵ֥ט ַתֲעֶׂש  ַאבְּ  וְּ
צֹותּתַ  ּבְ ה ִמׁשְ ן מִ  ֶנתוֹ תִלכְ  ֲעׂשֶ ּתָּ ׁשְ ה ּפִ ְוַתֲעׂשֶ

ןִמ ִמְצֶנֶפת  ּתָּ ׁשְ ה וְ  ,ּפִ ְמֶלאֶכתַאְבֵנט ַתֲעׂשֶ  ּבִ
ה  .ִרְקמָּ

ם מ  ֶה  יתָּ לָּ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ת וְּ ֳתנ ֹ֔ ן  ַתֲעֶׂשָ֣ה כ  ֲהר  ִ֤י ַאָֽ ֵנ בְּ לִׁ  וְּ
ֹוד  ב  כָּ ם לְּ ֶהֹ֔ עֹות  ַתֲעֶׂשָ֣ה לָּ בָּ גְּ ים ומִׁ ִ֑ ֵנטִׁ ַאבְּ

ֶרת׃ ָֽ אָּ פְּ תִׁ  ולְּ

ה ּתַ  ה ת וֹ נּתוֹ ִלְבֵני ַאֲהרֹן כֻּ ֲעׂשֶ ֶהם ְוַתֲעׂשֶ לָּ
ֶהם וְ ַאְבֵנִטים  ה לָּ עֹות ַתֲעׂשֶ בֹוד ִמְגּבָּ ְלכָּ

 .ֶרתּוְלִתְפאֶ 
ֶאת־  מא  יך וְּ חִֹׁ֔ ן אָּ ם  ֶאת־ַאֲהר ָ֣ תָּ ִ֤ א  תָּ ַבשְּ לְּ הִׁ וְּ

ֵלאתָּ  ֶאת־  ם ומִׁ תַָּּ֜ תָֹּ֨ א  ַשחְּ ֹו ומָּ תִ֑ נָּ יו אִׁ בָּ
י׃ ָֽ ֲהנֵ֥ו לִׁ כִׁ ם וְּ תָּ  ֵ֥ א  תָּ ַדשְּ קִׁ ם וְּ ִ֛  יָּדָּ

ישׁ ּתַ  ם  ְלּבִ ִחיךָּ וְ  ַעלאֹותָּ יו ִאּתוֹ  ַעלַאֲהרֹן אָּ נָּ  ,ּבָּ
ֶמן ֲעֵליֶהם ְוִתְמַרח ם ּוְתַמּנֶה  ׁשֶ ְפִקידלַ אֹותָּ  ,ּתַ
שׁ  םוֹ א ּוְתַקּדֵ  .ְלכֲֹהִנים ִלי ְוִיְהיוּ  ,תָּ

ַׂשָ֣ר  מב  ֹות בְּ ַכס  ד לְּ ֵסי־בָֹּ֔ נְּ כְּ ֶהם  מִׁ ַוֲעֵׂשִ֤ה לָּ
ו׃ יָֽ הְּ ם יִׁ יִׁ ֵרַכ  ַעד־יְּ ם וְּ ֵַֽ֥יִׁ ַנ תְּ מׇּ ִ֑ה מִׁ וָּ  ֶערְּ

ֶהם ִמְכְנֵסי ּבָּ  ה לָּ נּועַ ד ְלַכּסֹות ַוֲעׂשֵ קֹום צָּ ֵהם  ,מָּ
ְתַנִים ַעד ְיֵרַכִיםִיְהיּו   .ִמּמָּ

ן  מג  ֩ ַעל־ַאֲהר ֹ֨ יו הָּ ָ֣ם ׀ ֶאל־ וְּ אָּ ב  יו בְּ נַָּּ֜ ַעל־בָּ וְּ
ַח   ֵבֹ֨ זְּ ִ֤ם ֶאל־ַהמִׁ תָּ שְּ גִׁ ֹו בְּ ד אָ֣ ֶהל מֹוֵע  א ָ֣

ו     ו עָּ אֵ֥ ׂשְּ ל א־יִׁ ֶדש וְּ ֵרָ֣ת ַבק ֹ֔ שָּ ת לְּ ַקֵ֥ ֵמִ֑תו ח  ן וָּ
יו׃ ס ָֽ ֹו ַאֲחרָּ עֵ֥ ַזרְּ ֹו ולְּ ִ֛ם ל   עֹולָּ

בהְ יִ וְ  יו ּבְ נָּ ם וֹ יּו ַעל ַאֲהרֹן ְוַעל ּבָּ ֶהל וֹ אלְ אָּ
סּות  ּנְ ם אֹו בְּ ַהִהְתּכַ ּתָּ ֵרת לַ ִגׁשְ ַח ְלׁשָּ ְזּבֵ ּמִ

קּ  ֶהםְולֹא  ,ֶדשׁ וֹ ּבַ וֹון ִיְהֶיה לָּ  חֹוק, ְויָּמּותוּ  עָּ
ם לֹו ּולְ לְ  יועֹולָּ אָּ יו ֶצֱאצָּ  .ַאֲחרָּ

 
 רביעי

ת   ש   ר  ו  ה   פ   ל  יםמ ִׁ  אִׁ

ש  א כט ַקֵדֵ֥ ֶהִ֛ם לְּ ה לָּ ר־ַתֲעֶׂשֵ֥ ר ֲאֶשָֽ בַָּּ֜ ה ַהדָּ ֶזֹ֨ וְּ
ם  תָּ  ַקֶּ֠ א  ִ֑י לְֶּּ֠ ַכֵהָ֣ן לִׁ ר לְּ ִ֛ קָּ ח ַפָ֣ר ֶאחָּ ד ֶבן־בָּ

ם׃ ָֽ ימִׁ מִׁ ם תְּ ַנ ַֽיִׁ ם שְּ ֵ֥ ֵאילִׁ  וְּ

ר  בָּ ׁש שֶׁ ְוֶזה ַהּדָּ ֶהם ְלַקּדֵ ה לָּ ֲעׂשֶ ם ּתַ ְלַכֵהן אֹותָּ
ד וּ  –ִלי  ר ֶאחָּ ֵני ַקח ּפַ  .ְללֹא מּוםם יֵאילִ ׁשְ

ֶמן  ב  ת ַבֶשֹ֔ לוֹלָ֣ ת  בְּ ת ַמצ  ַחלִ֤ ֹות וְּ ֶלֶָ֣חם ַמצ  ּלֹא ֶהְחִמיץְוֶלֶחם וְּ ּלֹא ֶהְחִמיצוּ ת וֹ ְוַחלּ  ,ׁשֶ  ׁשֶ
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ֶלת  ִֶ֑מן ס ֵ֥ ים ַבשָּ ָ֣ חִׁ ש  ֹות מְּ י ַמצ  יֵקֵ֥ קִׁ ורְּ
ם׃ ָֽ תָּ ה א  ים ַתֲעֶׂשֵ֥ טִׁ   חִׁ

בֹות ֶמן ְמֻעְרּבָּ ׁשֶ ּקֹות, ּבְ ּלֹא ֶהְחִמיצוּ  ּוִפּתֹות ּדַ  ׁשֶ
ֶמן ִחיםְמרוּ  ׁשֶ הוְ  – ּבְ ם ַתֲעׂשֶ ל ֶלתוֹ סּ ִמ  אֹותָּ  ׁשֶ

ים  .ִחּטִ
ֵ֥  ג  תָּ ַרבְּ קְּ הִׁ ד וְּ ם  ַעל־ַסָ֣ל ֶאחָֹּ֔ ִ֤ אֹותָּ נַָּתתָּ וְּ

ם׃ ָֽ ֵאילִׁ ֵנֵ֥י הָּ ת שְּ ֵא  ר וְּ ת־ַהפָֹּ֔ ֶאֹ֨ ִ֑ל וְּ ם ַבסָּ תָּ   א 
ים ּתָּ  ם ׂשִ ד וְ בְּ אֹותָּ ישׁ ַת ַסל ֶאחָּ ם  ּגִ סַּ אֹותָּ  ,לּבַ

ר וְ  ֵאילִ  ֶאתְוֶאת ַהּפָּ ֵני הָּ  .םיׁשְ
יו   ד  נָּ ֶאת־בָּ ן וְּ ֶאת־ַאֲהר ִ֤ ַתח וְּ יב ֶאל־ֶפ  ֹ֔ רִׁ ַתקְּ

ם׃ יִׁ ָֽ ם ַבמָּ תָּ  ֵ֥ א  תָּ ַחצְּ רָּ ִ֑ד וְּ ֶהל מֹוֵע  א ָ֣
יו  נָּ ֵרבְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ קָּ  אֹוֶהלֶפַתח לְ  ּתְ

סּות  ּנְ ם  ִתְרַחץוְ ַהִהְתּכַ ַמִיםאֹותָּ  .ּבְ
ת־  ה  ִ֤ ֶאָֽ תָּ ַבשְּ לְּ הִׁ ים וְּ גָּדִׁ  ָ֣ ֶאת־ַהבְּ תָּ ַקחְּ לָּ וְּ

ֵאת   ֶנת וְּ ת ֹ֔ ן  ֶאת־ַהכ  ד ַאֲהר  ֵאפ ֹ֔ ָ֣יל הָּ עִׁ מְּ
ֹו  ָ֣ לֹ֔ תָּ ַפדְּ אָּ ֶשן וְּ ֶאת־ַהח ִ֑ ד וְּ ֵאפ   ֶאת־הָּ וְּ

ד׃ ֵאפ ָֽ ֶשב הָּ ֵח   בְּ

חּתִ  ִדים וְ  ּקַ גָּ ישׁ ֶאת ַהּבְ ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת  ַתְלּבִ
ּת  יו ִעיל ּמְ הַ  ֶאתֶנת וְ וֹ ַהּכֻ לָּ עָּ ֵאפׁשֶ ד ְוֶאת וֹ הָּ
ֵאפ ןוֹ ד ְוֶאת ַהחוֹ הָּ  ֲחגֹוַרתבַּ  אֹותוֹ  ְוַתְחּגֹור ,ׁשֶ
ֵאפ  .דוֹ הָּ

ִ֛ ֶאת־  ו  נַָּתתָּ ֹו וְּ ֶנ ֶפת ַעל־ר אשִ֑ צְּ ֵ֥ ַהמִׁ תָּ ַׂשמְּ וְּ
ֶָֽפת׃ נָּ צְּ ֶדש ַעל־ַהמִׁ ֵֶַֽ֥זר ַהק    ֵנ

ים תָּ וְ  ְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשוֹ  ֶאתׂשִ ים ֶאת תָּ וְ  ,ַהּמִ ׂשִ
יץ  ֶתר ַהקּ  –ַהּצִ ְצנֶ  ,ֶדשׁ וֹ ּכֶ  .ֶפתַעל ַהּמִ

ה  ז  חָֹּ֔ שְּ תָּ  ֶאת־ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ַקחְּ ָֽ לָּ תָּ  ַעל־ וְּ ַצקְּ יָּ וְּ
ֹו׃ תָֽ תָּ  א  ַשחְּ ֹו ומָּ  ר אשִ֑

חִת וְ  ֶ הַ ֶאת  ּקַ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ ִתיצֹוק ַעל וְ  ׁשֶ
יו רֹאׁשֹו ְוִתְמַרח לָּ  .עָּ

ת׃ ח  ֳתנ ָֽ ם כ  תָּ  ַבשְּ לְּ הִׁ יב וְּ ִ֑ רִׁ נָּ יו ַתקְּ ֶאת־בָּ יו ּתְ  וְּ נָּ ּתוֹ אֹותָּ  שׁ יְלבִּ ַת ב וְ ֵר קָּ ְוֶאת ּבָּ  .תוֹ נם ּכֻ
ִ֤  ט  תָּ ַבשְּ חָּ יו וְּ נָּ  ן ובָּ ט ַאֲהר ָ֣ ֵנַּ֜ ם ַאבְּ תָֹּ֨ ֩ א  תָּ ַגרְּ חָּ וְּ

ת  ַקָ֣ ח  נָּ ה לְּ ה  ֶהִ֛ם כְּ ה לָּ ֵ֥ תָּ יְּ הָּ ת וְּ ע ֹ֔ בָּ גְּ ֶהם  מִׁ לָּ
ָֽיו׃ נָּ ַיד־ בָּ ן וְּ ֵ֥ ַיָֽד־ַאֲהר   ֵלאתָּ ִ֑ם ומִׁ  עֹולָּ

ם  ַתְחּגֹורוְ  יוֶאת  –ים ַאְבֵנטִ בְּ אֹותָּ נָּ  ,ַאֲהרֹן ּובָּ
ע בֹושׁ ַתחֲ וְ  ֶהם ִמְגּבָּ ה וְ  ,תוֹ לָּ ֻהּנָּ ֶהם ּתִ ַהּכְ ְהֶיה לָּ

םלְ  חֹוק יו  ְוֶאתַאֲהרֹן  ּוְתַמּנֶה ֶאת ,עֹולָּ נָּ ּבָּ
םלְ   .ַתְפִקידָּ

ִ֑ד  י  ֶהל מֹוֵע ֵנ י א ָ֣ פְּ ר לִׁ תָּ  ֶאת־ַהפָֹּ֔ ַרבְּ קְּ הִׁ וְּ
אש  ם ַעל־ר ֵ֥ ֵדיֶה  ִ֛יו ֶאת־יְּ נָּ ן ובָּ ְך ַאֲהר   ַמֹ֨ סָּ וְּ

ר׃ ָֽ  ַהפָּ

ישׁ  ּגִ ר  ּתַ ַתחֶאת ַהּפָּ סּות ֶהל וֹ א ֶאל ּפֶ ּנְ ַהִהְתּכַ
יו וְ  נָּ ִעינַאֲהרֹן ּובָּ ר וּ ַיׁשְ  .ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהּפָּ

ֶהל  יא  ַתח א ֵ֥ ִ֑ה ֶפ  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר לִׁ ֵ֥ ֶאת־ַהפָּ  תָּ ַחטְּ שָּ וְּ
ד׃  מֹוֵעָֽ

ַחטּתִ  ר ִלְפֵני ה ׁשְ ַתח  מּול 'ֶאת ַהּפָּ  אֹוֶהלּפֶ
סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ר  יב  ַדָ֣ם ַהפָֹּ֔ תָּ  מִׁ ַקחְּ ָֽ לָּ ֵ֥ת וְּ נ  ִ֛ה ַעל־ַקרְּ נַָּתתָּ וְּ
ְך  פ ֹ֔ שְּ ָ֣ם תִׁ ל־ַהדָּ ֶאת־כׇּ ִ֑ך וְּ ֶע בָּ ֶאצְּ ַח בְּ ֵב  זְּ ַהמִׁ

ַח׃ ֵבָֽ זְּ ֹוד ַהמִׁ ס   ֶאל־יְּ

חּתִ  ר  ּקַ ם ַהּפָּ ים ִמּדַ ׂשִ ַח ַעל ַקְרנְותָּ ְזּבֵ ֹות ַהּמִ
ֶאְצבַּ  לְּ  עּבָּ פּ  ,ךָּ ׁשֶ ׁשְ ם ּתִ ל ַהּדָּ ְיסֹוד  ַעלְך וֹ ְוֶאת ּכָּ
חַ  ְזּבֵ  .ַהּמִ

ל־ַהֵח֮  יג  ת־כׇּ תָּ  ֶאָֽ ַקחְּ לָּ מְּ  וְּ ַכֶסָ֣ה ֶאת־ ֶלב֮ ַהָֽ
ֵאת  ַהֶק   ד וְּ ֵבֹ֔ ֶרת  ַעל־ַהכָּ ֶתֹ֨ ת ַהי  ֵא  ֶרב  וְּ

ֶלב ֲאֶשָ֣ר ֲעֵליֶהִ֑ן  ֶאת־ַהֵח  ת וְּ י ֹ֔ לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ שְּ
ה׃ חָּ ֵבָֽ זְּ תָּ  ַהמִׁ ַטרְּ קְּ הִׁ  וְּ

ח ּתִ  ל ַהֵחֶלב ּקַ ה ֶאת ּמְ שֶׁ ֶאת ּכָּ ַעִיםַכּסֶ  ֶאתוְ  ַהּמֵ
ֵבד וְ שֶׁ  ַהּתֹוֶסֶפת י ֶאתַעל ַהּכָּ לָּ י ַהּכְ ּתֵ ת ְוֶאת וֹ ׁשְ
חַ הַ  לעַ  ַתְקִטירוְ  ,ֲעֵליֶהןשֶׁ ַהֵחֶלב  ְזּבֵ  .ּמִ

ֹו  יד  שֹ֔ רְּ ֶאת־פִׁ ֹו וְּ רָ֣ ֶאת־ע  ר  וְּ ַׂשִ֤ר ַהפָּ ֶאת־בְּ וְּ
וא׃ ִ֑ה ַחטָּ את הָֽ ַמֲחֶנ וץ ַלָֽ ח  ש מִׁ ֵאֹ֔ ף בָּ ר ָ֣ ׂשְּ  תִׁ

ר ְוֶאת ע ר ַהּפָּ ׂשַ תוֹ רֹו ְוֶאת וֹ ְוֶאת ּבְ ר צֹואָּ ׂשְ ף וֹ ּתִ
ֲחֶנה ֵאׁש ִמחּוץ ַלּמַ ן הּוא – ּבָּ ְרּבַ את קָּ  .ַחּטָּ

ן  טו  ו ַאֲהר   כַּ֜ מְּ סָֹּ֨ ח וְּ ִ֑ קָּ ד תִׁ ֶאחָּ  ל הָּ יִׁ ַאֵ֥ ֶאת־הָּ וְּ
ל׃ יִׁ ָֽ אָּ אש הָּ ם ַעל־ר ֵ֥ ֵדיֶה  ִ֛יו ֶאת־יְּ נָּ  ובָּ

קַּ  ַאִיל הָּ ח ּתִ יו  ,ִראׁשֹוןֶאת הָּ נָּ ִעינוּ ְוַאֲהרֹן ּובָּ  ַיׁשְ
 .ַאִילְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש הָּ ֶאת 
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ֹו  טז  מֹ֔ תָּ  ֶאת־דָּ ַקחְּ ָֽ לָּ ל וְּ ִ֑יִׁ אָּ תָּ  ֶאת־הָּ ַחטְּ שָּ וְּ
יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ ֵ֥ ַעל־ַהמִׁ תָּ זַָּרקְּ  וְּ

ַחטּתִ  חוְ  ַאִילֶאת הָּ  ׁשְ מֹו וְ  ִתּקַ ַעל ִתְזרֹוק ֶאת ּדָּ
ַח  ְזּבֵ  .ִביבּסָּ ִמ ַהּמִ

ִ֑יו  יז  חָּ תָּ נְּ ַח לִׁ ַנֵת  ל תְּ יִׁ ַאֹ֔ ת־הָּ ֶאֹ֨ בֹו  וְּ רְּ ִ֤ קִׁ תָּ ַחצְּ רָּ וְּ
ֹו׃ ַעל־ ר אשָֽ יו וְּ חָּ  תָּ ֵ֥ ַעל־נְּ נַָּתתָּ יו וְּ עָֹּ֔ רָּ  וכְּ

ק וּ  ַאִיל ְתַחּלֵ יוַלחֲ ֶאת הָּ קָּ יו ֶאת ץִתְרחַ וְ  לָּ  ֵמעָּ
יו ים  ְוַרְגלָּ ׂשִ םְותָּ ר ַעל  אֹותָּ אָּ יוׁשְ רָּ ְוַעל  ֵאבָּ
 .רֹאׁשוֹ 

ֵ֥ה  יח  לָּ ה ע  חָּ ֵבֹ֔ זְּ ל  ַהמִׁ יִׁ ַאֹ֨ ל־הָּ ִ֤ ֶאת־כׇּ תָּ ַטרְּ קְּ הִׁ וְּ
ה ַליהוָּ ה  ֶשֵ֥ ֹוַח אִׁ יחֹ֔ ִ֑ה ֵרָ֣יַח נִׁ יהוָּ וא ַלָֽ ה 

וא׃  הָֽ

ל  ַתְקִטירוְ  ַאִיל ֶאת ּכָּ חַ הָּ ְזּבֵ ן הּוא  ,ַעל ַהּמִ ְרּבַ קָּ
ה ֵאשׁ הּוא  – 'ַלה עֹולָּ  .'ַלה ְלַנַחת רּוחַ  עֹוֶלה ּבָּ

ן  יט חמישי ְך ַאֲהר   ַמֹ֨ סָּ ִ֑י וְּ ל ַהֵשנִׁ ַאָ֣יִׁ ת הָּ תָֹּ֔ ֵא  ַָ֣קחְּ לָּ וְּ
ִ֛יו  נָּ ל׃ובָּ יִׁ ָֽ אָּ אש הָּ ם ַעל־ר ֵ֥ ֵדיֶה   ֶאת־יְּ

חּתִ  ִני  ֶאת ּקַ ֵ ַאִיל ַהׁשּ יו וְ הָּ נָּ ִעינּו ַאֲהרֹן ּובָּ ֶאת ַיׁשְ
אַ   .ִילְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש הָּ

ה  כ  נַָּתתֶָּ֡ מֹו  וְּ דָּ ִ֤ מִׁ תָּ ַקחְּ לָּ ל וְּ יִׁ ַא  ָ֣ ֶאת־הָּ תָּ ַחטְּ שָּ וְּ
יו   נָּ ֶזן בָּ וְך א ִ֤ נֹ֨ ַעל־תְּ ן וְּ ֶזן ַאֲהר ַּ֜ נוְך֩ א ֹ֨ ַעל־תְּ
ית  ֹ֔ נִׁ מָּ ם  ַהיְּ ֶהן יָּדָּ ַעל־ב ִ֤ ית וְּ ֹ֔ נִׁ מָּ ַהיְּ
תָּ   זַָּרקְּ ִ֑ית וְּ נִׁ מָּ לָּ ם ַהיְּ ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥ וְּ

יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ ם ַעל־ַהמִׁ ִ֛  ֶאת־ַהדָּ

ַחטּתִ  ַאִיל  ׁשְ ח ֶאת הָּ מֹו ְוִתּקַ ים ִמּדָּ ׂשִ ַעל ְותָּ
נּוְך א ִנית ַהיְּ ֶזן ַאֲהרֹן וֹ ּתְ נּוְך אמָּ יו וֹ ְוַעל ּתְ נָּ ֶזן ּבָּ

ִנית ַהיְּ  ם מָּ ִנית ַהיְּ ְוַעל ּבֶֹהן יָּדָּ ם וֹ ְוַעל בּ מָּ ֶהן ַרְגלָּ
ִניתַהיְּ  ַח  ִתְזרֹוקוְ  ,מָּ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ  .ִביבּסָּ ִמ ֶאת ַהּדָּ

ֵב֮  כא  זְּ ל־ַהמִׁ ר ַעָֽ ם ֲאֶשֵ֥ ֹ֨ ן־ַהדָּ תִָּ֞ מִׁ ַקחְּ לָּ ַח֮ וְּ
ַעל־  ן  וְּ ל־ַאֲהר  ִ֤ ַעָֽ ֵזיתָּ הִׁ ה  וְּ חָּ שְּ ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ומִׁ

יו  ֹ֔ גָּדָּ ֹו בְּ תִ֑ נָּ יו אִׁ י בָּ ֵדֵ֥ גְּ ַעל־בִׁ ִ֛יו וְּ נָּ ַעל־בָּ וְּ
נָּ יו  י בָּ ֵדֵ֥ גְּ ִ֛יו ובִׁ נָּ יו ובָּ ֹ֔ גָּדָּ ש הוא  ובְּ ַדֵ֥ קָּ וְּ

ֹו׃ תָֽ  אִׁ

ח ּתִ  ם מֵ ּקַ ַח שֶׁ ַהּדָּ ְזּבֵ ֶ ֵמהַ וּ ַעל ַהּמִ ּמֹוְרִחים ֶמן ׁשּ ׁשֶ
יזַת וְ  ,ּבוֹ  יו ְוַעל  ּתִ נָּ יו ְוַעל ּבָּ דָּ גָּ ַעל ַאֲהרֹן ְוַעל ּבְ

ְגֵדי ּבָּ  יו ִאּתוֹ ּבִ יו  וּ שׁ ּדְ קַ ְת יִ וְ  ,נָּ דָּ ִאּתֹו וְ הּוא ּוְבגָּ
יו ּוִבְגֵדי ּבָּ ּבָּ  יונָּ  .נָּ

ַאֶּ֠  כב  ן־הֶָּּ֠ ָ֣ מִׁ תָּ ַקחְּ לָּ ֶאת־ וְּ ה וְּ יַָּּ֜ ַאלְּ הָּ ֶלב וְּ ל ַהֵחֹ֨ יִׁ
מְּ   ֶתִֶ֤רת ַהֵחֶָ֣לב ׀ ַהָֽ ת י  ֵאֹ֨ ֶרב וְּ ַכֶסָ֣ה ֶאת־ַהֶק 

ֶלב   ֶאת־ ַהֵחֹ֨ ת וְּ י   לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ ֵאָ֣ת ׀ שְּ ֵבד  וְּ ַהכָּ
יל  י ֵאֵ֥ ִ֛ ין כִׁ ִ֑ מִׁ ֹוק ַהיָּ ת שָ֣ ֵא  ן וְּ ֲאֶשָ֣ר ֲעֵליֶהֹ֔

וא׃ ים הָֽ אִׁ  ל   מִׁ

ח ּתִ  ַאִיל מֵ ּקַ בַהֵחֶלב וְ  ֶאתהָּ ְוֶאת  ֶאת ׁשּוַמן ַהזָּּנָּ
ה ֶאת ּמְ שֶׁ ַהֵחֶלב  ַעִיםַכּסֶ  ּתֹוֶסֶפתהַ  ֶאתוְ  ַהּמֵ
ַעל  ֵבד וְ ׁשֶ י ֶאתַהּכָּ לָּ י ַהּכְ ּתֵ ת ְוֶאת ַהֵחֶלב וֹ ׁשְ

ךְ  הֲעשֵׂ , ׁשֹוק ַהיִָּּמין ֶאתֶהן וְ יֲעלֵ שֶׁ  י  ּכָּ ַאִיל ֶזה ּכִ
ןהּוא  ְרּבָּ  .ַתְפִקידִמּנּוי לְ  קָּ

ת  כג  ת ֶלֵֶ֥חם ֶשִֶ֛מן ַאַח  ַחַלֹ֨ ָֽ ת וְּ ֶחם ַאַח  ר ֶלַּ֜ ַכֹ֨ כִׁ וְּ
ֵנֵ֥י  פְּ ר לִׁ ֹות ֲאֶש  ַסל  ַהַמצֹ֔ ִ֑ד מִׁ יק ֶאחָּ ָ֣ קִׁ רָּ וְּ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ח וְ  ר ֶלֶחם ַאַחתכִּ ִתּקַ ת ֶלֶחם  ,ּכַ ַאַחת ְוַחּלַ
ֶנת ֶמןבְּ  ְמֻטּגֶ ה ,ׁשֶ ּקָּ ה ּדַ ל  ַאַחת ּוִפּתָּ ֶחם ִמּסַ ַהּלֶ

ּלֹא ֶהְחִמי  .'ְפֵני הלִּ שֶׁ  ץׁשֶ
ַע ל ַכֵפָ֣י  כד  ן וְּ ֵ֚ל ַכֵפָ֣י ַאֲהר ֹ֔ ל ַע ָ֣ ַהכ ֹ֔ תָּ ַׂשמְּ וְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ה לִׁ נופָּ  ִ֛ם תְּ תָּ ֵ֥ א  תָּ ֵהַנפְּ ִ֑יו וְּ נָּ  בָּ
ים ּתָּ  ּפֹות ֶאת ׂשִ ַאֲהרֹן ְוַעל  ְיֵדיַהּכֹל ַעל ּכַ

ּפֹות ְיֵדי יו וְ ּבָּ  ּכַ ם  ִניףתָּ נָּ  .'ִלְפֵני האֹותָּ
ה  כה  חָּ ֵב  זְּ ֵ֥ ַהמִׁ תָּ ַטרְּ קְּ הִׁ ם וְּ ֹ֔ דָּ יָּ ם  מִׁ תָּ ִ֤ א  תָּ ַקחְּ לָּ וְּ

ה  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ֹוַח  לִׁ יחֹ֨ יַח נִׁ ֵרִ֤ ִ֑ה לְּ לָּ ע  ַעל־הָּ
ָֽה׃ וא ַליהוָּ ה ה  ֶשֵ֥  אִׁ

ח ּתִ  ם ּקַ ם וְ אֹותָּ חַ ַעל  ַתְקִטירִמיָּּדָּ ְזּבֵ ַעל  ַהּמִ
ההָּ  ְרּבָּ ֶזה  – 'ְלַנַחת רּוַח ִלְפֵני ה ,עֹולָּ ן עֹוֶלה קָּ

ֵאשׁ   .'הלַ  ּבָּ
ים  ֲאֶשָ֣ר  כו  אִׁ ל  ה ֵמֵאִ֤יל ַהמִׁ ֶז  ָ֣ ֶאת־ֶהחָּ תָּ ַקחְּ לָּ וְּ

ִ֑ה  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ה לִׁ נופָּ  ֹו תְּ תִ֛ ֵ֥ א  תָּ ֵהַנפְּ ן וְּ ַאֲהר ֹ֔ לְּ
ָֽה׃ נָּ מָּ ך  לְּ ֵ֥ה לְּ יָּ הָּ  וְּ

ח ּתִ  ל ּקַ ַאִיל ׁשֶ ֶזה ֵמהָּ ן ֶאת ֶהחָּ ְרּבַ לוּ נּ ּמִ הַ קָּ  י ׁשֶ
ִניףוְ  ,ַאֲהרֹן הּמָּ הַ ה יֶ הְ יִ הּוא וְ  ,'ִלְפֵני האֹותֹו  תָּ  נָּ

 .ךָּ לְּ שֶׁ 
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ֹוק  כז  ֵאת  שָ֣ ה וְּ נופָּ  ָ֣ה ַהתְּ תִָּ֞ ֵאָ֣ת ׀ ֲחֵז ַדשְּ קִׁ וְּ
ִ֑ם ֵמֵאיל   ר הוַנ ַֽף ַוֲאֶשָ֣ר הורָּ ה ֲאֶשֵ֥ רומָֹּ֔ ַהתְּ

ים  ֹ֔ אִׁ ל  ָֽיו׃ַהמִׁ נָּ בָּ ר לְּ ן וֵמֲאֶשֵ֥ ַאֲהר   ר לְּ  ֵמֲאֶשֵ֥

שׁ ּתְ  ף ַהֲחֵזה ֶאת ַקּדֵ ֹוק  ֶאתוְ  ַהּמּונָּ הּוַרםַהׁשּ  ,ׁשֶ
הּוְרמוּ וְ  הּוְנפוּ שֶׁ  ַאִיל ׁשֶ ל ֵמהָּ ּנּוי ׁשֶ ן ַהּמִ ְרּבַ  ,קָּ
יָּּךְ מֵ  ַ יָּּךְ ְלַאֲהרֹן וּ  ַהׁשּ ַ יו ֵמַהׁשּ נָּ  .ְלבָּ

יו  כח  נַָּּ֜ בָּ ן ולְּ ַאֲהר ֹ֨ יָּה֩ לְּ הָּ ם ֵמֵאת  וְּ ק־עֹולָּ  חָּ לְּ
ה  רומִָּ֞ וא ותְּ ה הִ֑ רומָּ  י תְּ ֵ֥ ל כִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ
ֵחָ֣י  בְּ זִׁ ֵאל  מִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ה ֵמֵאִ֤ת בְּ ֶיֹ֨ הְּ יִׁ

ָֽה׃ ם ַליהוָּ תָּ  רומָּ ם תְּ ֵמיֶהֹ֔  ַשלְּ

יו  זֶ ּוֵמַעְכׁשָּ ֹוק ִיְהיוּ וְ  הֶהחָּ יו  ַהׁשּ נָּ ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ
ם הִקְצּבָּ  אֵ ִמ  ְלעֹולָּ רָּ ֵני ִיׂשְ י  ,לּבְ ים  ֵהםּכִ ׁשִ ֻמְפרָּ

ן ְרּבָּ שׁ  ,ֵמַהּקָּ ְפרָּ ְלֵמיֶהם ְוַהּמֻ ְבֵחי ׁשַ ִּ ל ִמז ֵני  ׁשֶ ּבְ
ֵאל רָּ ם ַלההּוא  ִיׂשְ תָּ רּומָּ  .'ּתְ

נָּ יו  כט  בָּ יֵ֥ו לְּ הְּ ן יִׁ ַאֲהר ֹ֔ ֶדש  ֲאֶשָ֣ר לְּ י ַהק ֹ֨ ֵדִ֤ גְּ ובִׁ
ִ֑יו ם ֶאת־  ַאֲחרָּ ַמֵלא־בָּ  ם ולְּ ֶהֹ֔ ָ֣ה בָּ חָּ שְּ מׇּ לְּ
ם׃ ָֽ  יָּדָּ

לֶדׁש וֹ ַהקּ  ּוִבְגֵדי םַאֲהרֹן ִיְהיּו  ׁשֶ יו ּגַ יו ַאֲחרָּ נָּ  ,ְלבָּ
ֶמן ַהקּ  ֲעֵליֶהםִיְמְרחּו  ׁשוּ ֶדׁש וֹ ֶאת ׁשֶ ְלּבְ יִּ ׁשֶ  ּכְ
ם ְך וְ  אֹותָּ םיְ כָּ דֹול ַמּנּו אֹותָּ  .ְלכֵֹהן ּגָּ

יו  ל  תָּ  ֵהִ֛ן ַתחְּ שָּ ם ַהכ  בָּ לְּ ים יִׁ ָ֣ת יָּמִׁ  ַע בְּ שִׁ
א  ר יָּב ִ֛ ִ֑יו ֲאֶשֵ֥ נָּ בָּ ת מִׁ ֵרֵ֥ שָּ ֶהל מֹוֵע ד לְּ ֶאל־א ֵ֥

ֶדש׃  ַבק ָֽ

יו  ּכֵֹהןהַ  נָּ ְתַמּנֶה ִמּבָּ יִּ ְמקֹומֹו ׁשֶ ׁש ּבִ םִיְלּבַ  אֹותָּ
ה ְבעָּ סּות  אֹוֶהלא לְ וֹ ביָּּ שֶׁ כְּ יִָּמים  ׁשִ ּנְ ַהִהְתּכַ

קּ  ֵרת ּבַ  .ֶדשׁ וֹ ְלׁשָּ
ֵ֥ ֶאת־  לא  תָּ ַשלְּ ח ובִׁ ִ֑ קָּ ים תִׁ אִׁ  ל  יל ַהמִׁ ֵאִ֛ת ֵאֵ֥ וְּ

ֹו  ר  ׂשָּ ש׃בְּ ד ָֽ ם קָּ ק ֵ֥ מָּ  בְּ
לוּ  ,ַתְפִקידלְ ּוי נּ ּמִ הַ ֵאיל  ֶאת חִתקַּ וְ  ֵ ֶאת  ְתַבׁשּ

ק מָּ רֹו ּבְ ׂשָּ דוֹ ּבְ  .שׁ וֹ ם קָּ
ל  לב  יִׁ ַאֹ֔ ַׂשָ֣ר הָּ יו  ֶאת־בְּ נָּ ן ובָּ ל ַאֲהר ִ֤ ַכֹ֨ אָּ וְּ

ֶהל  ַתח א ֵ֥ ִ֑ל ֶפ  ֶאת־ַהֶל ֶחם ֲאֶשָ֣ר ַבסָּ וְּ
ד׃  מֹוֵעָֽ

יו וְ  נָּ ַאִיל ְוֶאת  יֹאְכלוּ ַאֲהרֹן ּובָּ ר הָּ ׂשַ ֶאת ּבְ
ֶחם  סַּ שֶׁ ַהּלֶ ֶפַתחל ּבַ סּות אֹוֶהל ּבְ ּנְ  – ַהִהְתּכַ

ַמֵלֵ֥א  לג  ם לְּ ֶהֹ֔ ַפָ֣ר בָּ ם  ֲאֶשָ֣ר כ  תָּ ו א  לִ֤ כְּ אָּ וְּ
ֵ֥ר ל א־י אַכ ל  זָּ ִ֑ם וְּ תָּ ַקֵדָ֣ש א  ם לְּ ֶאת־יָּדָּ 

ם׃ ֶדש ֵהָֽ י־ק ֵ֥  כִׁ

ם  יֹאְכלוּ  האֹותָּ רוּ הִ שֶׁ  ֵאּלֶ ּפְ ֶהם  ְתּכַ ֵדי ּבָּ ּכְ
םּנוֹ מַ לְ  ם תָּ ׁש וּ  ְלַתְפִקידָּ םְלַקּדֵ ם וְ , אֹותָּ דָּ זָּר אָּ

ם לֹא יֹאַכל  י אֹותָּ  .ֶדשׁ וֹ קֵהם ּכִ
ן־ַהֶל ֶחם  לד  ים ומִׁ ִ֛ אִׁ ל  ַׂש ר ַהמִׁ בְּ ר מִׁ ֵתִ֞ וָּ ם־יִׁ אִׁ ָֽ וְּ

א  ש ל ֵ֥ ֵאֹ֔ ר  בָּ ִ֤ ֶאת־ַהנֹותָּ תָּ ַרפְּ ׂשָּ ֶקר וְּ ַעד־ַהב ִ֑
וא׃ ֶדש הָֽ י־ק ֵ֥ ֵכ ל כִׁ  ֵיאָּ

ֵארְוִאם  ָּ ר  ִיׁשּ ׂשַ ּנּוי ִמּבְ ן ַהּמִ ְרּבַ ֶחם ַעד מֵ וּ קָּ ַהּלֶ
רֹוף ,ֶקרוֹ ַהבּ  ׂשְ ֵאשׁ  ּתִ ר ּבָּ לֹא הּוא  ,ֶאת ַהּנֹותָּ

י  ֵכל ּכִ  .ֶדשׁ וֹ קהּוא ֵיאָּ
ל  לה  כ ֵ֥ ה כְּ כָּ יו  כָֹּ֔ נָּ בָּ ן ולְּ ַאֲהר ִ֤ יתָּ לְּ ׂשִַּׁ֜ עָּ וְּ

ַמֵלֵ֥א  ים תְּ מִׁ  ַעֵ֥ת יָּ בְּ ה שִׁ ִ֑כָּ תָּ י א  וִׁ יתִׁ ֲאֶשר־צִׁ
ם׃ ָֽ  יָּדָּ

ה ּתַ  ה כְּ ֲעׂשֶ כָּ יו ּכָּ נָּ לְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ ֶ ַמה  כָּ יִתי צִּ ׁשּ ּוִ
ה  ,אֹוְתךָּ  ְבעָּ מַ ׁשִ ם ּנֶהיִָּמים ּתְ  .ְפִקידּתַ לַ  אֹותָּ

ים  לו  ֹ֔ רִׁ פ  את ַתֲעֶׂשִ֤ה ַליֹום  ַעל־ַהכִׁ ר ַחטַָּּ֜ וַפֹ֨
ִ֑יו  לָּ ך  עָּ ַכֶפרְּ ַח בְּ ֵבֹ֔ זְּ ֵטאתָּ  ַעל־ַהמִׁ חִׁ וְּ

 ֵ֥ תָּ ַשחְּ ֹו׃ומָּ שָֽ ַקדְּ ֹו לְּ ת   א 

ה וְ  לַתֲעׂשֶ את פַּ יֹום  ּכָּ  ּוְתַטֵהר הרָּ ּפָּ ְלכַ ר ַחּטָּ
ַח ַהּמִ  ֶאת זֶּהְזּבֵ ּתַ ְך ׁשֶ כָּ יו  ּבְ לָּ העָּ רָּ  חַר ְוִתְמ  ,ְלַכּפָּ
יו לָּ ֶמן עָּ ֶ ֵדי  ֵמַהׁשּ ׁשוֹ ּכְ  .ְלַקּדְ

תָּ   לז  ַדשְּ קִׁ ַח וְּ ֵבֹ֔ זְּ ַכֵפר  ַעל־ַהמִׁ ים תְּ מִׁ  ָ֣ת יָּ ַע בְּ שִׁ
ֹו  תִ֑ ים א  שִֹׁ֔ דָּ ֶדש קׇּ ַח  ק ָ֣ ֵבֹ֨ זְּ ִ֤ה ַהמִׁ יָּ הָּ וְּ

ש׃ ס ָֽ דָּ קְּ ַח יִׁ ֵב  זְּ ֵגֵַ֥ע ַבמִׁ ל־ַהנ   כׇּ

ה  ְבעָּ זֶּהים יִָּמ ׁשִ ַח  ּתַ ְזּבֵ שׁ  הרָּ ּפָּ ְלכַ ַעל ַהּמִ  ּוְתַקּדֵ
ַח יִ וְ , תוֹ וֹ א ְזּבֵ ים קֹוֶדשׁ ה יֶ הְ ַהּמִ ׁשִ דָּ ל  – קָּ ִמי ּכָּ
חַ בַּ  ּנֹוֵגעַ שֶׁ  ְזּבֵ ִריְך  ּמִ שׁ צָּ  .ְלִהְתַקּדֵ

ת    ש   ר  ידה   פ   מִׁ  ת  
ים  לח ששי ׂשִׁ  בָּ ֵבִַ֑ח כְּ זְּ ה ַעל־ַהמִׁ ר ַתֲעֶׂש  ה ֲאֶשֵ֥ ֶזִּ֕ ֶ ַמה ְוֶזה וְּ חַ  ְקִריבּתַ ׁשּ ְזּבֵ ים : ַעל ַהּמִ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ ׁשֶ
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יד׃ ָֽ מִׁ ם ַלי ֹום תָּ ֵַֽ֥יִׁ ַנ ִ֛ה שְּ נָּ ֵנָֽי־שָּ הַעד  בְּ נָּ ַנִים  ,ׁשָּ לׁשְ ִמיד ,יֹום ְלכָּ  .ּתָּ
ֵאת   לט  ֶקר וְּ ד ַתֲעֶׂשָ֣ה ַבב ִ֑ ֶאחָּ  ֶאת־ַהֶכֵֶ֥בׂש הָּ

ם׃ יִׁ ָֽ בָּ ַערְּ ין הָּ ה ֵבֵ֥ י ַתֲעֶׂש  ֹ֔  ַהֶכֶָ֣בׂש ַהֵשנִׁ
ֶבׂש הָּ  ה ִראׁשֹוןֶאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ  ֶאתוְ  ּבֹוֶקרבַּ  ּתַ

ה  ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ֳהַרִיםַהּכֶ  .ַאַחר ַהּצָּ
ֶשִֶ֤מן  מ  ול בְּ לֹ֨ ֶלת בָּ ן ס ַּ֜ ר ֹ֨ שָּ עִׁ ית  ֶרַָ֣בע וְּ תִׁ כָּ

ן ַלֶכ ֶבׂש  ִַּ֑֧יִׁ ין יָּ ת ַההִׁ  ֵ֥ יעִׁ בִׁ ֶסְך רְּ ֵנִּ֕ ין וְּ ַההִֹׁ֔
ד׃ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

יִרית  הַוֲעׂשִ ֵאיפָּ ב (ִליֶטר 2106כ  )סֹוֶלת  הָּ  ְמעֹורָּ
ֶמן ֶרַבע ַהִהין בְּ  תּושׁ ׁשֶ  ,(ל"מ 911כִ ) ַזִית ּכָּ
ה  ,(ל"מ 911כִ ) ִיןִעית ַהִהין יַ יְרבִ וּ  ׁשָּ ַח לַ ְלַהּגָּ ְזּבֵ ּמִ
לעֲ  ֶבשׂ  בּור ּכָּ  .ּכֶ

ם  מא  ִ֑יִׁ בָּ ַערְּ ה ֵבָ֣ין הָּ י ַתֲעֶׂש  ֹ֔ ֵאת  ַהֶכֶָ֣בׂש ַהֵשנִׁ וְּ
ּה  ֲעֶׂשה־לָֹּ֔ ּה  ַתָֽ כָּ סְּ נִׁ ֶקר וכְּ ת ַהב ִ֤ ַחֹ֨ נְּ מִׁ כְּ

ָֽה׃ ה ַליהוָּ ֶש  ַח אִׁ יח ֹ֔ ֵרָ֣יַח נִׁ  לְּ

ִני  ֶאתוְ  ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ְקִריבַהּכֶ ֳהַרִים ּתַ  ,ַאַחר ַהּצָּ
ה ּתַ  מוֹ לֹו ֲעׂשֶ ה  ּכְ ְנחָּ לַהּמִ ִפיכַ וּ ַהּבֹוֶקר  ׁשֶ ת ׁשְ

הּ  ַהיִַּין ּלָּ ֵאשׁ לְ  – ׁשֶ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  רּוחַ  ְלַנַחת קָּ

 .'הלַ 
ֶהל־  מב  ַתח א ָֽ ם ֶפֵ֥ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  יד  לְּ מִׁ ַלִ֤ת תָּ ע 

ה  מָּ ֶכם  שָֹּ֔ ֵעִ֤ד לָּ וָּ ר אִׁ ִ֑ה ֲאֶשֹ֨ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ מֹוֵע ד לִׁ
ם׃ ָֽ ר ֵאֶל יך שָּ ַדֵבֵ֥  לְּ

ה ְקֶרֶבת עֹולָּ ִמיד  ַהּמֻ ֶפַתח בְּ  ,תוֹ רוֹ ְלד קוֹ חּתָּ
סּות  אֹוֶהל ּנְ ֵגׁש שֶׁ  ,'ִלְפֵני הַהִהְתּכַ ֶכםֶאּפָּ  ִאּתְ

ם םׁשָּ  ר ֵאֶליךָּ ׁשָּ  .ְלַדּבֵ
ש  מג  ַד  קְּ נִׁ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ ה לִׁ מָּ י שָּ  ֵ֥ תִׁ ַעדְּ נ  וְּ

י׃ ָֽ דִׁ ב  כְּ  בִׁ
ֵגׁש  ֵאל בְּ  ִעם םׁשָּ ֶאּפָּ רָּ קֹוםוְ ֵני ִיׂשְ שׁ יִ  ַהּמָּ  ְתַקּדֵ

ְכב  .ִדיוֹ ּבִ
ֵבִַ֑ח  מד  זְּ ֶאת־ַהמִׁ ֶהל מֹוֵע ד וְּ י ֶאת־א ֵ֥ ִ֛ תִׁ ַדשְּ קִׁ וְּ

י׃ ָֽ ן לִׁ ַכֵהֵ֥ ש לְּ ִ֛יו ֲאַקֵד  נָּ ֶאת־בָּ ן וְּ ֶאת־ַאֲהר    וְּ
שׁ  סּות ֶהל וֹ ֶאת א ֲאַקּדֵ ּנְ חַ ַהִהְתּכַ ְזּבֵ  ,ְוֶאת ַהּמִ

ׁש ְלַכֵהן ִלי יו ֲאַקּדֵ נָּ  .ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ
ם  מה  ֶה  י לָּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֹוְך בְּ ת  י בְּ תִֹׁ֔ ַָ֣כנְּ שָּ וְּ

ים׃ ָֽ  ֵלאֹלהִׁ
ּכֹוןוְ  ֵאל ֶאׁשְ רָּ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ֶהם  ֶאְהֶיהוְ  ,ּבְ לָּ

 .ֵלאלִֹהים
ר  מו  ם ֲאֶשֹ֨ ֵהיֶהֹ֔ ה  ֱאֹלָ֣ הוָּ ִ֤י יְּ י ֲאנִׁ ָ֣ ו כִׁ ע  יָּדְּ וְּ

ם  יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ִ֛ם ֵמֶאֵ֥ תָּ י א  שׇּ הֹוֵצ אתִׁ ָ֣י לְּ נִׁ כְּ
ם׃ פ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶהָֽ הוָּ י יְּ ִ֑ם ֲאנִׁ  תֹוכָּ  בְּ

ם הֹוֵצאִתי שֶׁ ֱאלֵֹהיֶהם  'ֲאִני השֶׁ ְדעּו ְויֵ  אֹותָּ
ֵדי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  רֹות ּכְ ִתיֶאת ְלַהׁשְ ִכינָּ  ׁשְ

םבְּ   .ֱאלֵֹהיֶהם 'ֲאִני ה, תֹוכָּ
 
 שביעי

ת   ש   ר  ב פ   ה  ז   ח ה  ב   זְּ  מִׁ

ַטָ֣ר  א ל קְּ ַח מִׁ ֵב  זְּ יתָּ מִׁ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ים וְּ טִׁ  י שִׁ ֶרת ֲעֵצֵ֥ ט ִ֑ קְּ
ֹו׃ תָֽ ה א   ַתֲעֶׂשֵ֥

ה ּתַ  ַח ֲעׂשֶ ה א, ְקטֹוֶרת ְלַהְקִטירִמְזּבֵ ֲעׂשֶ  תוֹ וֹ ּתַ
המֵ  ּטָּ  .ֲעֵצי ׁשִ

ה  ב  ֶיֹ֔ הְּ ָֽ וַע יִׁ בָ֣ בֹו  רָּ חְּ ִ֤ה רׇּ ַאמָּ ֹו וְּ כַּ֜ רְּ ה אׇּ ַאמָֹּ֨
יו׃ ָֽ תָּ נ  נו ַקרְּ ֶמ  ֹו מִׁ תִ֑ מָּ ם ק  יִׁ ַת  ַאמָּ  וְּ

צּוַרת ִיְהֶיה הּוא  ְרּכוֹ  –ּוַע בּ ִר ּבְ ה אָּ ה  ַאּמָּ ְוַאּמָּ
ְחּבוֹ  י ַאּמֹותוּ , (מ"ס 47כ  ) רָּ ּתֵ יווֹ ַקְרנ, ְבהוֹ ּגָּ  ׁשְ  תָּ
ׂשוּ  ּנוּ  ֵיעָּ ֵחֶלק ִמּמֶ  .ּכְ

ֶאת־ ג  ֹור ֶאת־ַגג ֹו וְּ ה  ָ֣ב טָּ ֹו זָּהָּ תַּ֜ יתָֹּ֨ א  פִׁ צִׁ  וְּ
ֹו  יתָּ לִ֛ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ִ֑יו וְּ תָּ נ  ֶאת־ַקרְּ יב וְּ בִׁ  ִ֛יו סָּ תָּ יר  קִׁ

יב׃ ָֽ בִׁ ב סָּ ֵ֥ר זָּהָּ   ֵז

ה ּתְ  בבְּ תֹו וֹ אַצּפֶ הֹור  זָּהָּ ּגֹו ְוֶאת  –טָּ ֶאת ּגַ
יו וֹ ִקיר יווֹ ִביב ְוֶאת ַקְרנּסָּ ִמ תָּ ה , תָּ לֹו ֵזר ְוַתֲעׂשֶ
ב זָּּ ִמ   .ִביבּסָּ ִמ הָּ

ַתַָ֣חת  ד  ֹו ׀ מִׁ ֲעֶׂשה־לָ֣ ב ַתָֽ ת זָּהַָּּ֜ ע ֹ֨ ֩ ַטבְּ ֵתי ושְּ
ָ֣י  ֵנ ה ַעל־שְּ יו ַתֲעֶׂש  תָֹּ֔ ע  ֵתָ֣י ַצלְּ ֵ֚ל שְּ ֹו ַע ֵזר  לְּ
ֹו  ת  את א  ֵׂשֵ֥ ים לָּ ֹ֔ ַבדִׁ ים לְּ ָ֣ תִׁ בָּ יָּה  לְּ הָּ ִ֑יו וְּ דָּ צִׁ

ה לֹו וְ  י ַתֲעׂשֶ ּתֵ ַחת ְלֵזרֹו זָּּ ִמ עֹות ַטּבָּ ׁשְ ב ִמּתַ הָּ
י  ּתֵ יופָּ ּדְ ַעל ׁשְ ם – נֹותָּ ה אֹותָּ ֲעׂשֶ ֵני  ּתַ ַעל ׁשְ

יו ִרים ֹוטֹותּמ הַ  קֹוםְמ  וּ יהְ יִ ֵהם וְ , ִצּדָּ תֹו וֹ א ְלהָּ
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ה׃ מָּ ֵהָֽ ֵהם בָּ  .ּבָּ
ֵ֥  ה  יתָּ פִׁ צִׁ ים וְּ ִ֑ טִׁ ים ֲעֵצָ֣י שִׁ יתָּ ֶאת־ַהַבדִׁ  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ וְּ

ב׃ ָֽ ם זָּהָּ תָּ   א 
ה ּתַ  המֵ  ַהּמֹוטֹותֶאת ֲעׂשֶ ּטָּ ה , ֲעֵצי ׁשִ ּוְתַצּפֶ

ם  באֹותָּ  .זָּהָּ
ר ַעל־ ו  ֶכת ֲאֶש  ר ֹ֔ ָ֣י ַהפָּ ֵנ פְּ תֹו  לִׁ ִ֤ה א  נַָּתתָּ  וְּ

ֶרת ֲאֶשר  ַעל־ ָ֣י ַהַכפ   ֵנ פְּ ִ֑ת לִׁ ֵעד  ן הָּ  ֲאר ָ֣
ה׃ מָּ ָֽ ך  שָּ ֵעֵ֥ד לְּ וָּ ת ֲאֶשִ֛ר אִׁ ֹ֔ ֵָ֣עד   הָּ

ים ּתָּ  רֹוֶכתִלְפֵני הַ אֹותֹו ׂשִ ן וֹ ֲארַיד  ַעלשֶׁ  ּפָּ
ִריתלּוחֹות  ּסּויִלְפֵני הַ  – ַהּבְ ֲארֹון  ַעלשֶׁ  ּכִ
ִריתלּוחֹות  השֶׁ  ,ַהּבְ ּלֶ ִדּבּוִרי ֵאֶליךָּ  ֶאְתּגַ ם ּבְ  .ׁשָּ

ים  ז  ִ֑ ֶרת ַסמִׁ ט ָ֣ ן קְּ ִ֛יו ַאֲהר   לָּ יר עָּ ֵ֥ טִׁ קְּ הִׁ וְּ
ת  ֹו ֶאת־ַהֵנר   יבִ֛ ֵהיטִׁ ֶקר בְּ ֶקר ַבב   ַבב ָ֣

נָּה׃ יֶרָֽ טִׁ  ַיקְּ

יו יַ ַאֲהרֹן  לָּ ִמים ְקטֹוֶרתְקִטיר עָּ ׂשָּ  םְקּדָּ מוּ  ּבְ
ְזַמן, ּבֹוֶקרבַּ  תוֹ  ּבִ נָּ ת ַיְקִטיר וֹ ֶאת ַהּנֵר ֲהכָּ

הּ   .אֹותָּ
ם  ח מפטיר יִׁ ַב  ַערְּ ין הָּ ת ֵבֵ֥ ן ֶאת־ַהֵנר ִ֛ ת ַאֲהר   ַהֲעֹלֹ֨ ובְּ

הוָּ ה  ֵנֵ֥י יְּ פְּ יד לִׁ ִ֛ מִׁ ֶרת תָּ ט   יֶרִ֑נָּה קְּ טִׁ ַיקְּ
ם׃ ֵתיֶכָֽ ר  ד   לְּ

ֳהַרִים ַאַחרת וֹ ֶאת ַהּנֵר ַיְדִליקַאֲהרֹן ְכשֶׁ וּ   ,ַהּצָּ
הּ ַיְקִטיר הּוא  ִמיד  ְקטֹוֶרת –ׁשּוב  אֹותָּ ל ּתָּ כָּ ּבְ
 .תוֹ רוֹ ְלד 'ִלְפֵני ה יֹום

ָ֣ה  ט  לָּ ע  ה וְּ ֶרת זָּרָּ  ט ֵ֥ ִ֛יו קְּ לָּ ו עָּ ל א־ַתֲעלֵ֥
יו׃ ָֽ לָּ ו עָּ כ  סְּ א תִׁ ֶסְך ל ֵ֥ ֵנִּ֕ ִ֑ה וְּ חָּ נְּ  ומִׁ

יו ּתַ ַאל  לָּ הוְ  ֲאֶחֶרת ְקטֹוֶרתֲעלּו עָּ ה עֹולָּ , ּוִמְנחָּ
פְּ ּתִ לֹא וְ  יו וּ כׁשְ לָּ  .ַיִין עָּ

ִ֑ה  י  נָּ ת ַבשָּ יו ַאַח  תָֹּ֔ נ  ן  ַעל־ַקרְּ ֲהר  ֶפִ֤ר ַאָֽ כִׁ וְּ
נָּה   ים ַאַחִ֤ת ַבשָּ רִׁ  פ  ם ַחַטָ֣את ַהכִׁ ַדִ֞ מִׁ

ם  ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  יו  לְּ לָּ ַכֵפִ֤ר עָּ ֶדש־קׇּ יְּ ים ק ָֽ ֵ֥ שִׁ דָּ
ָֽה׃ פ וא ַליהוָּ  ה 

ה  ַיזֶּהַאֲהרֹן  רָּ ם ְלַכּפָּ יו וֹ ַעל ַקְרנּדָּ ַעםתָּ ַאַחת  ּפַ
ה נָּ ָּ ׁשּ יו ַיזֶּההּוא , ּבַ לָּ ה  עָּ רָּ את ְלַכּפָּ ם ַחּטַ ִמּדַ
פּ  ַעם ִריםוּ ַהּכִ ה  ּפַ נָּ ָּ ׁשּ לַאַחת ּבַ כָּ הּוא , ַהּדֹורֹות ּבְ

ים ַלה קֹוֶדשׁ  ׁשִ דָּ  .'קָּ
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א   שָּ י תִׁ ת כִׁ ש   ר  ים פ   לִׁ ק   ש ְּ

ר׃ יא  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
י יב  ָ֣ א כִׁ שִָּ֞ אש־ֶאת תִׁ ֵנָֽי ר ֵ֥ ֵדיֶהם  ־בְּ ק  פְּ ֵאל֮ לִׁ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ד  ק ָ֣ פְּ ֹו ַליהוָּ ה בִׁ שִ֛ ֶפר ַנפְּ יש כ   ָ֣ ו אִׁ נַּ֜ תְּ נָֹּ֨ וְּ
ם׃ ָֽ תָּ ד א  ק ֵ֥ פְּ ֶהִ֛ם ֶנ ֶַֽגף בִׁ ֶיֵ֥ה בָּ הְּ ל א־יִׁ ִ֑ם וְּ תָּ  א 

ּתִ  ׁשֶ ר ֶאת ה נֶ ְמ ּכְ י ִמְסּפַ ֵני ַאְנׁשֵ ֵאלּבְ רָּ ל ,ִיׂשְ  ּכָּ
ן ִאיׁש  רוּ  'ַלה ֶנֶפשׁ ֶפר וֹ כּ ִיּתֵ ְסּפְ יִּ ׁשֶ ם ּכְ ְך וְ , אֹותָּ כָּ
הֶהם ּבָּ  ְהֶיהלֹא ּתִ  פָּ שֶׁ  ַמּגֵ םּסֹוְפִרים ּכְ  .אֹותָּ

ים  יג  ֹ֔ דִׁ ק  ֵבר  ַעל־ַהפְּ ע  ל־הָּ ו כׇּ נ  תְּ ָ֣ה ׀ יִׁ ֶז
ים  ִ֤ רִׁ ֶדש ֶעׂשְּ ֶשֶָ֣קל ַהק ִ֑ ֶקל בְּ ית ַהֶש  ֵ֥ ַמֲחצִׁ

ה   ה ֵגרָּ רומָּ  ֶקל תְּ ית ַהֶשֹ֔ ָ֣ ֶקל ַמֲחצִׁ ַהֶשֹ֔
ָֽה׃  ַליהוָּ

ן ֶאת ל  ֶזה ִיּתֵ ֵפר ֵבר וֹ עִמי שֶׁ ּכָּ ֶסף  –ְלִהּסָּ ּכֶ
ַקל ִמׁשְ ֶקל ּבְ ֶ ם 7כ  ) ַמֲחִצית ַהׁשּ ר  ְקֵלי (ג  ׁשִ  ּבְ

ַקל, ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ֶקל  ִמׁשְ ֶ ה הּואַהׁשּ רָּ ִרים ּגֵ  0410) ֶעׂשְ

ם ר  נּו  – (ג  ה ַלהַמֲחִצית ִיּתְ רּומָּ ֶקל ּתְ ֶ  .'ַהׁשּ
ים  יד * ֵ֥ רִׁ ֶבִ֛ן ֶעׂשְּ ים מִׁ ֹ֔ דִׁ ק  ֵבר  ַעל־ַהפְּ ע  ל הָּ כ  

ָֽה׃ הוָּ ת יְּ רוַמֵ֥ ן תְּ ֵת  ה יִׁ לָּ ִ֑עְּ מָּ נָּ ה וָּ  שָּ
ֵפר עֹוֵבר ִמי שֶׁ ל ּכָּ  יל –ְלִהּסָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
מַ  ה וָּ ן  –ְעלָּ רּוַמת ה ֶאתִיּתֵ  .'ּתְ

ה  טו  ֶב  א־ַירְּ ָ֣יר ל ָֽ שִׁ יט ֶהעָּ עִֹׁ֔ א ַימְּ ַהַדל  ל ָ֣ וְּ
ה  הוָֹּ֔ רוַמָ֣ת יְּ ֵתת  ֶאת־תְּ ִֶ֑קל לָּ ית ַהשָּ ַמֲחצִׁ  ָֽ מִׁ

ם׃ ֵתיֶכָֽ ש  ר ַעל־ַנפְּ ַכֵפ   לְּ

ה  יר לֹא ַיְרּבֶ ׁשִ ִניֶהעָּ  לֹא ַיְמִעיט ֵמֲחִצי ְוֶהעָּ
ֵתת  – ֶקלשֶׁ  הלָּ רּומָּ ר ַעל  'הלַ  ּתְ ְלַכּפֵ

 .ֵתיֶכםוֹ ַנְפשׁ 
תִָּ֞ ֶאת־ֶכֶָ֣סף  טז  ַקחְּ לָּ ָ֣י וְּ ֵנ ים ֵמֵאת  בְּ רִׁ  פ  ַהכִׁ

ֶהל  ת א ָ֣ ַד  ֹו ַעל־ֲעב  תֹ֔ ָ֣ א  נַָּתתָּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
ָ֣י  ֵנ פְּ רֹון  לִׁ כָּ זִׁ ֵאִ֤ל לְּ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵנֹ֨ בְּ יָּה֩ לִׁ הָּ ִ֑ד וְּ מֹוֵע

ם׃ פ ֵתיֶכָֽ ש  ר ַעל־ַנפְּ ַכֵפ  ה לְּ הוָֹּ֔  יְּ

ֵאל  ַקח רָּ ֵני ִיׂשְ ֶסף הַ ֶאת ִמּבְ רשֶׁ ּכֶ ַכּפֵ  ְוֵתן ּמְ
סּות אֹוֶהלַדת וֹ ֲעב ְלצֹוֶרךְ תֹו וֹ א ּנְ ְוהּוא , ַהִהְתּכַ
יריַ  ֵאל ִלְפֵני הבְּ ֶאת  ְזּכִ רָּ ֵדי  'ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּכְ ְלַכּפֵ

 .ֵתיֶכםוֹ ַנְפשׁ 
ת   * ש   ר  י ֹורה   פ    כ ִׁ
ר׃ יז  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֶשת  יח  ח   ֹו נְּ ַכנֵ֥ ֶשת וְּ ח ִ֛ יֵֹ֥ור נְּ יתָּ כִׁ ׂשִַּׁ֜ עָּ רׇּ וְּ ִ֑ה לְּ צָּ חְּ

ַח  ֵבֹ֔ זְּ ֶהל מֹוֵעד  וֵבָ֣ין ַהמִׁ ין־א ִ֤ ֹו ֵבָֽ ת  ָ֣ א  נַָּתתָּ וְּ
ם׃ יִׁ ָֽ ה מָּ מָּ ֵ֥ שָּ  נַָּתתָּ  וְּ

ה ּתַ  יֹּור ֲעׂשֶ ת נְּ ִמ ּכִ ת וֹ חנְּ ִמ  ּוְבִסיסוֹ חֹוׁשֶ ׁשֶ
ה ים , ִלְרִחיצָּ ׂשִ ין אוֹ אְותָּ סּות ֶהל וֹ תֹו ּבֵ ּנְ ַהִהְתּכַ

חַ  ְזּבֵ ים , ּוֵבין ַהּמִ ׂשִ  .ַמִים םׁשָּ ְותָּ
ם  יט  ֵדיֶה  ֶמִ֑נו ֶאת־יְּ נָּ יו מִׁ ן ובָּ ו ַאֲהר ֵ֥ ֲחצִ֛ רָּ וְּ

ם׃ ֵליֶהָֽ ֶאת־ַרגְּ  וְּ
יו  נָּ ּנּו ִיְרֲחצּו ְוַאֲהרֹן ּובָּ ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ִמּמֶ

 .ַרְגֵליֶהם
ֶהל מֹוֵעִ֛ד  כ  ם ֶאל־א   אִָּ֞ ב  א בְּ ל ָ֣ ם וְּ יִׁ ֲחצו־ַמ  רְּ יִׁ

ת  ֵרֹ֔ שָּ ַח  לְּ ֵבֹ֨ זְּ ִ֤ם ֶאל־ַהמִׁ תָּ שְּ גִׁ ֹו בְּ ִ֑תו אָ֣ יָּמ 
ָֽה׃ ה ַליהוָּ ֶש  יר אִׁ ֵ֥ טִׁ ַהקְּ  לְּ

ְנסּו  ּכָּ יִּ ׁשֶ סּות  אֹוֶהללְ ּכְ ּנְ ַמִים בְּ ִיְרֲחצּו ַהִהְתּכַ
ׁשּו אֹו , תוּ וּ ְולֹא יָּמ ּגְ יִּ ׁשֶ ֵרת לַ ּכְ ַח ְלׁשָּ ְזּבֵ ּמִ
ן ְלַהְקִטיר  ְרּבָּ ֵאשׁ קָּ  .'ַלה עֹוֶלה ּבָּ

ו כא  ֲחצִ֛ רָּ ם וְּ ֵדיֶהֵ֥ ם יְּ ֵליֶה  ַרגְּ א וְּ ל ָ֣ ִ֑תו וְּ  יָּמ 
ֹו  ע  ַזרְּ ֹו ולְּ ִ֛ם לֵ֥ ק־עֹולָּ ֶה ם חׇּ ה לָּ תָֹּ֨ יְּ הָּ וְּ

ם׃ פ ָֽ תָּ ר  ד   לְּ

תּו וּ ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא יָּמ ֶאתִיְרֲחצּו ֵהם 
ֶהם  היֶ הְ יִ וְ  ם קוֹ חלָּ יולֹו ּולְ  ְלעֹולָּ אָּ  .תוֹ רוֹ ְלד ֶצֱאצָּ

ת   * ש   ר  ה פ   ח  ש ְּ מ ִׁ ֶמן ה  ֶ  ש 
ר׃ כב  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ים ר אש   כג  ָ֣ מִׁ ׂשָּ ך֮ בְּ ָ֣ה ַקח־לְּ ַאתָּ רֹור  מׇּ וְּ ה ַקח ְלךָּ ר־דְּ ִמיםַאּתָּ ׂשָּ רֹור -רוֹ מ: ֲחׁשּוִבים ּבְ  –ּדְ
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ֹו  ית  ֶׂשם ַמֲחצִׁ ן־ֶבֵ֥ מׇּ נְּ קִׁ ֹות וְּ ֲחֵמָ֣ש ֵמאֹ֔
ֶׂשם  ֵנה־ב   ם וקְּ ִ֑יִׁ אתָּ ָ֣ים ומָּ שִׁ ים ֲחמִׁ ֵ֥ שִׁ ֲחמִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ אתָּ  ומָּ

ַקל  ִמׁשְ ִליםֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ קָּ ם  ,(ִקילֹו 7כ  ) ׁשְ ּובֹוׂשֶ
ַקל – ןוֹ מִקּנָּ  ִמׁשְ אַת  ַמֲחִציתֹו ּבְ יםִים וַ מָּ ִ  ֲחִמׁשּ

ִלים  קָּ לנִ קָּ וְ , (ִקילֹו 315כ  )ׁשְ ם וֹ בּ  ים ׁשֶ ַקלׂשֶ ִמׁשְ  ּבְ
אַת  יםִים וַ מָּ ִ ִלים ֲחִמׁשּ קָּ  .ׁשְ

ֶמן  כד  ֶשֵ֥ ֶדש וְּ ֶשֶָ֣קל ַהק ִ֑ ֹות בְּ ש ֵמא  ה ֲחֵמֵ֥ ִּ֕ דָּ קִׁ וְּ
ין׃ ָֽ ת הִׁ  ַז ַֽיִׁ

ה  ַקל  –ְוִקּדָּ ִמׁשְ ְקֵליֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ , ֶדשׁ וֹ ק ׁשִ
ֶמן ַזִית   .(ִליֶטר 316כ  ) ִהין –ְוׁשֶ

ֹו ֶשֵֶ֚מן  כה  ת  ָ֣יתָּ א  ׂשִׁ עָּ ַקח וְּ ֶדש ר ֵ֥ ַחת־ק ֹ֔ שְּ מִׁ
ֶדש  ַחת־ק   שְּ ֶמן מִׁ ַח ֶשֵ֥ ֵקִ֑ ַחת ַמֲעֵׂשָ֣ה ר  ַק  רְּ מִׁ

ֶיָֽה׃ הְּ  יִׁ

ה  םְוַתֲעׂשֶ ֶמן  ִאּתָּ הׁשֶ שׁ  ִלְמִריחָּ ֵדי ְלַקּדֵ  ,ּכְ
ֲערֹוֶבת ל  ּתַ ִמים ְטחּוִניםׁשֶ ׂשָּ ֶדֶרךְ  ּבְ  ּכְ

ר ֶמן ִיְהֶיה וְ  ,ְקִחיםוֹ הָּ הׁשֶ שׁ  ִלְמִריחָּ ֵדי ְלַקּדֵ  .ּכְ
ֹון  כו  ת ֲארֵ֥ ֵא  ִ֑ד וְּ ֶהל מֹוֵע ֹו ֶאת־א ָ֣ ֵ֥ ב  תָּ ַשחְּ ומָּ

ת׃ ָֽ ֵעד   הָּ
סּות  אֹוֶהל ֶאתֹו בּ  ְוִתְמַרח ּנְ ֲארֹון  ֶאתוְ ַהִהְתּכַ
ִריתלּוחֹות   .ַהּבְ

ֶאת־ כז  יו וְּ ל־ֵכלָֹּ֔ ֶאת־כׇּ ן  וְּ חָּ לְּ ֶאת־ַהש   וְּ
ֶרת׃ ט ָֽ ח ַהקְּ ַבֵ֥ זְּ ת מִׁ ֵא  ֶאת־ֵכֶלִ֑יהָּ וְּ ה וְּ רָּ  נ   ַהמְּ

נְוֶאת  יו ְוֶאת ַהּמְ לָּ ל ּכֵ ן ְוֶאת ּכָּ ְלחָּ ֻ ה ְוֶאת וֹ ַהׁשּ רָּ
ֶליהָּ וְ  ח הַ  ֶאתּכֵ טֹוֶרתִמְזּבַ  .ּקְ

ֶאת־ כח  ִ֑יו וְּ ל־ֵכלָּ ֶאת־כׇּ לָּ ה וְּ ע  ח הָּ ַבֵ֥ זְּ ֶאת־מִׁ  וְּ
ֹו׃ ֶאת־ַכנָֽ י  ר וְּ  ַהכִׁ

ח הָּ  הְוֶאת ִמְזּבַ יּ  עֹולָּ יו ְוֶאת ַהּכִ לָּ ל ּכֵ ר וֹ ְוֶאת ּכָּ
ִסיסוֹ ְוֶאת   .ּבְ

ָ֣ כט  תָּ ַדשְּ קִׁ ֶדש קׇּ  וְּ י ו ק ָ֣ הָּ ם וְּ תָֹּ֔ ל־א  ִ֑ים כׇּ שִׁ  דָּ
ש׃ ָֽ דָּ קְּ ם יִׁ ֶה  ֵגֵַ֥ע בָּ  ַהנ 

שׁ ּתְ  ם  ַקּדֵ ים קֹוֶדשׁ יּו הְ יִ ֵהם וְ אֹותָּ ׁשִ דָּ ל  ,קָּ ִמי ּכָּ
ֶהם וֹ נּ שֶׁ  ׁש ִויַטֵהר ַעְצמֹו ִלְפֵני ֵכןֵגַע ּבָּ  .ְיַקּדֵ

ִ֑ח  ל  שָּ מְּ נָּ יו תִׁ ֶאת־בָּ ן וְּ ֶאת־ַאֲהר ֵ֥ ֵ֥ וְּ תָּ ַדשְּ קִׁ וְּ
י׃ ָֽ ן לִׁ ַכֵהֵ֥ ם לְּ תָּ   א 

יו  נָּ ְמַרחְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ ׁש  ּתִ ם ּוְתַקּדֵ אֹותָּ
 .ּכֲֹהִנים ִלי ִלְהיֹות

ֶמן  לא  ר ֶשֶּ֠ ַדֵבָ֣ר ֵלאמ ִ֑ ל תְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֶאל־בְּ וְּ
ם׃ ֵתיֶכָֽ ר  ד  י לְּ ִ֛ה לִׁ  ֶיֵ֥ה ֶז הְּ ֶדש יִׁ ַחת־ק ֹ֨ שְּ  מִׁ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ רְוֶאל ּבְ ַדּבֵ ֶמן ֶזה ִיְהֶיה  :ְוֹתאַמר ּתְ ׁשֶ
ה שׁ  ִלְמִריחָּ ֵדי ְלַקּדֵ ִביִלי ּכְ ׁשְ  .ְלדֹורֹות ,ּבִ

א  לב  ֹו ל ֵ֥ תֹ֔ נְּ כ  ַמתְּ בְּ ְך וֹ֨ יסָֹּ֔ א יִׁ ם  ל ָ֣ דָּ ַׂשִ֤ר אָּ ַעל־בְּ
ו הו ַתֲעׂש  מ ִ֑ ֶדש כָּ וא ק ָ֣ ֶדש הֹ֔ ֶיֵ֥ה ק   הְּ ם׃ יִׁ ֶכָֽ  לָּ

ּנוּ לֹא  ר  יָּסּוכּו ִמּמֶ ׂשַ ם ַעל ּבְ דָּ ֲעׂשּו ּתַ ַאל וְ , זָּראָּ
ֶכם קֹוֶדשׁ  ,קֹוֶדשׁ הּוא  – הוּ וֹ מּכָּ   .ִיְהיֶה לָּ

נו  לג  ֶמ  ֵתִ֛ן מִׁ ר יִׁ הו ַוֲאֶשֵ֥ מ ֹ֔ ח כָּ ַקָ֣ רְּ ֵ֚יש ֲאֶשָ֣ר יִׁ אִׁ
יו׃ ס ָֽ ת ֵמַעמָּ ַר  כְּ נִׁ ִ֑ר וְּ  ַעל־זָּ

מיִּ שֶׁ ִאיׁש  ּנּו ַעליִּ שֶׁ  וֹ אהּו וֹ ְרַקח ּכָּ ן ִמּמֶ ם ּתֵ דָּ  אָּ
ַמד יֻ  –זָּר   .וֹ ֵמַעּמ ׁשְ

ת    ש   ר  טֹוֶרתה   פ    ק ְּ
ים ַוי ֩  לד  ךָ֣ ַסמִׁ  ה ַקח־לְּ ֶשַּ֜ ה ֶאל־מ  הוָֹּ֨ אֶמר֩ יְּ

ָ֣ה  נָּ ב  ים ולְּ ה ַסמִׁ  נָֹּ֔ בְּ ֶחלְּ ֶלת  וְּ ֵחֹ֨ ִ֤ף ׀ ושְּ נָּטָּ
ֶיָֽה׃ הְּ ד יִׁ ַב  ד בְּ ִ֑ה ַבֵ֥  ַזכָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ִמיםַקח  :ֹמׁשֶ ׂשָּ ֵחֶלת  – ּבְ ף ּוׁשְ טָּ נָּ
ה  נָּ ִמים –ְוֶחְלּבְ ׂשָּ הוֹ ּוְלב, ּבְ ה ַזּכָּ ם , נָּ ּלָּ ִיְהיּו ּכֻ

ל קָּ אֹותֹו ִמׁשְ  .ּבְ
ַח  לה  ַקח ַמֲעֵׂשָ֣ה רֹוֵקִ֑ ֶרת ר   ט ֹ֔ ּה  קְּ תָּ יתָּ א  ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ

ֶדש׃ ֹור ק ָֽ הֵ֥ לָּ ח טָּ מ   מְּ
ה ֵמֶהם  ֶדֶרְך ְטחּוִנים , ְקטֹוֶרתְוַתֲעׂשֶ ּכְ

רֹוְקִחים ב, הָּ הֹור ,ְמֻעְרּבָּ  .קֹוֶדשׁ  ,טָּ
ֶמ֮  לו  ָ֣ מִׁ תָּ ַחקְּ שָּ ִ֤י וְּ ֵנ פְּ נָּה לִׁ ֶמַּ֜ ה מִׁ נַָּתתָֹּ֨ ֵדק  וְּ נָּה֮ הָּ

ך   ֵעֵ֥ד לְּ וָּ ד ֲאֶשִ֛ר אִׁ ֶהל מֹוֵעֹ֔ א ָ֣ ת  בְּ ֵעד  הָּ
ֶדש קׇּ  ה ק ֵ֥ ִ֑מָּ ם׃שָּ ֶכָֽ ֶיֵ֥ה לָּ הְּ ים תִׁ שִׁ   דָּ

הּ  ְטחֹון אֹותָּ ק ּתִ ק ּדַ ים , ּדַ ׂשִ ה ִלְפֵני ְותָּ ּנָּ ִמּמֶ
ִריתלּוחֹות ֲארֹון  סּות  אֹוֶהלבְּ  ַהּבְ ּנְ ַהִהְתּכַ

ךָּ  שׁ גֵ ּפָּ אֶ שֶׁ  ֶכם ִהיא , םׁשָּ  ִאּתְ ְהֶיה לָּ  קֹוֶדשׁ ּתִ
ים ׁשִ דָּ  .קָּ
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א  לז  ּה ל ֵ֥ תָֹּ֔ נְּ כ  תְּ ַמֹ֨ ה בְּ ֶרת  ֲאֶשָ֣ר ַתֲעֶׂשֹ֔ ט ֹ֨ ַהקְּ וְּ
ָֽה׃ ך  ַליהוָּ ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ֶדש תִׁ ֶכִ֑ם ק ִ֛ ו לָּ  ַתֲעׂש 

טֹוֶרתְוהַ  השֶׁ  ּקְ ֲעׂשֶ ֶכםּתַ ַאל  ,ּתַ מֹוהָּ  ֲעׂשּו לָּ , ּכָּ
ְהֶיה ִהיא   .'ה ַלֲעבֹוַדת ַרקְלךָּ  ְמיּוֶחֶדתּתִ

ִּ֑ה  לח  יַח בָּ ָ֣ רִׁ הָּ ֹוהָּ לְּ מ  ה כָּ יש ֲאֶשר־ַיֲעֶׂשֵ֥ ִ֛ אִׁ
יו׃ ס ָֽ ת ֵמַעמָּ ַר  כְּ נִׁ  וְּ

ה ּכָּ יַּ שֶׁ ִאיׁש  ּה ֲעׂשֶ ִריַח ּבָּ ַמד  –מֹוהָּ ְלהָּ  .וֹ ֵמַעּמ יֻׁשְ

ת    ש   ר  ב פ   ל ֵ ֵמי ה  כְּ  ח 

ה  א לא ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר׃ַויְּ ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
י  ב  ֵ֥ ֵאִ֛ל ֶבן־אורִׁ ַצלְּ ֵשִ֑ם בְּ י בְּ ָֽ ָ֣אתִׁ רָּ ה קָּ ֵא  רְּ

ה׃ ָֽ הודָּ ה יְּ ַמֵטֵ֥ ור לְּ  ֶבן־ח 
י ַעל ,ְרֵאה ן אּוִרי בֶּ  ִהְכַרְזּתִ ַצְלֵאל ּבֶ ן חּור ּבְ

ֵ ִמ  ה ֶבטׁשּ  .ְיהּודָּ
ִ֛ה  ג  מָּ כְּ חׇּ ים בְּ ִ֑ וַח ֱאֹלהִׁ ֹו רָ֣ ת  ֲאַמֵלֵ֥א א  וָּ

ַעת  ַד  ֵ֥ה ובְּ בונָּ תְּ כׇּ ובִׁ ה׃ובְּ ָֽ אכָּ לָּ  ל־מְּ
אִמ וּ  ה  ,רּוַח ֱאלִֹהיםבְּ תֹו וֹ א ִתיּלֵ ְכמָּ חָּ ּבְ

ה ּוְבַדַעת  רֹוןּוִבְתבּונָּ הלְ  ּוְבִכׁשְ אכָּ ל ְמלָּ  .כָּ
ב וַבֶכ ֶסף  ד  ֵ֥ הָּ ֹות ַבזָּ ת ַלֲעׂשִ֛ ב ִ֑ ב ַמֲחשָּ ש   ַלחְּ

ֶשת׃ ח ָֽ  וַבנְּ
ְכִניֹּות ב ּובְ זָּ ַלֲעׂשֹות בְּ  ,ְלַתְכֵנן ּתָּ ֶסף כֶ הָּ

תוֹ ְנחּובִ   .ׁשֶ
ִ֑ץ  ה  ֶשת ֵע את וַבֲחר ָ֣ ַמל   ֶשת ֶאִֶ֛בן לְּ וַבֲחר ֵ֥

ֹות  כׇּ ַלֲעׂש  ה׃בְּ ָֽ אכָּ לָּ  ל־מְּ
ּבּוץ ֵחן ַאְבֵני ּוַבֲחִריַטת רּות, ְלׁשִ  – ֵעץ ּוְבַנּגָּ

ה אכָּ ל ְמלָּ כָּ  .ַלֲעׂשֹות ּבְ
ב ֶבן־ ו  יאִָּ֞ ֳהלִׁ ֹו ֵאָ֣ת אׇּ ת  י אִׁ ַתָ֣תִׁ ֵנ ה נָּ י הִׁ ִ֞  ַוֲאנִׁ

ְך   מָּ יסָּ ָֽ ן ֲאחִׁ ֹ֔ ַמֵטה־דָּ ֵלֵ֥ב לְּ ל ובְּ ֵל ב ־ֲחַכם־כׇּ
י  ַתָ֣תִׁ ך׃חׇּ נָּ ָֽ יתִׁ וִׁ ר צִׁ ל־ֲאֶשֵ֥ ת כׇּ ו ֵא  ׂשִּ֕ עָּ ִ֑ה וְּ מָּ  כְּ

יִהּנֵה וְ  ְמּתִ ְך  ֶאתִאּתֹו  ׂשַ מָּ ן ֲאִחיסָּ ב ּבֶ ֳהִליאָּ אָּ
ֵ ִמ  ה , ןּדָּ  ֶבטׁשּ ְכמָּ י חָּ ַתּתִ ל ֲחַכם ֵלב נָּ ּוְבֵלב ּכָּ
ל  ֶאתַיֲעׂשּו ֵהם וְ  ֶ ַמה ּכָּ יִת צִּ ׁשּ  :ךָּ י אֹוְת ּוִ

ת  ז  ֹ֔ ֵעד  ָֽ ן  לָּ ר  אָּ ֶאת־הָּ ד וְּ ֶהל מֹוֵע  ֵאָ֣ת ׀ א ָ֣
י  ֵלֵ֥ ל־כְּ ת כׇּ ֵא  ִ֑יו וְּ לָּ ֶרת ֲאֶשָ֣ר עָּ ֶאת־ַהַכפ   וְּ

ֶהל׃ א ָֽ  הָּ

סּותֶהל וֹ ת אאֶ  ּנְ רֹוןְוֶאת הָּ  ,ַהִהְתּכַ לּוחֹות לְ  אָּ
ִרית ּסּויְוֶאת הַ  ַהּבְ יושֶׁ  ּכִ לָּ ֵלי  ֶאתוְ  ,עָּ ל ּכְ ּכָּ

א  .ֶהלוֹ הָּ
ה  ח  ֵ֥ רָּ נ  ֶאת־ַהמְּ יו וְּ ֶאת־ֵכלָֹּ֔ ן  וְּ חָּ לְּ ֶאת־ַהש  וְּ

ח  ַבֵ֥ זְּ ת מִׁ ֵא  ל־ֵכֶלִ֑יהָּ וְּ ֶאת־כׇּ ה וְּ רָּ  ה  ַהטְּ
ֶרת׃ ט ָֽ  ַהקְּ

נ יו ְוֶאת ַהּמְ לָּ ן ְוֶאת ּכֵ ְלחָּ ֻ הוֹ ְוֶאת ַהׁשּ ה ַהּטְ הוֹ רָּ  רָּ
ֶליהָּ וְ  ל ּכֵ ח הַ  ֶאתְוֶאת ּכָּ טֹוֶרתִמְזּבַ  .ּקְ

ֶאת־ ט  ִ֑יו וְּ ל־ֵכלָּ ֶאת־כׇּ לָּ ה וְּ ע  ח הָּ ַבֵ֥ זְּ ֶאת־מִׁ  וְּ
ֹו׃ ֶאת־ַכנָֽ י ֹור וְּ  ַהכִׁ

ח הָּ  הְוֶאת ִמְזּבַ יֹּור  עֹולָּ יו ְוֶאת ַהּכִ לָּ ל ּכֵ ְוֶאת ּכָּ
ִסיסוֹ ְוֶאת   .ּבְ

ִ֑ד  י  רָּ י ַהשְּ ֵדָ֣ גְּ ת בִׁ ֵא  ֶדש  וְּ י ַהק ֹ֨ ֵדִ֤ גְּ ֶאת־בִׁ וְּ
ן׃ ַכֵהָֽ נָּ יו לְּ י בָּ ֵדֵ֥ גְּ ֶאת־בִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ן ַהכ  ַאֲהר ָ֣  לְּ

ן ֶאתוְ  ּכָּ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ּסּוֵיי ּכְ ְגֵדי ַהקּ וְ  ,ּכִ ֶדׁש וֹ ֶאת ּבִ
ְגֵדי ּבָּ  ּכֵֹהןְלַאֲהרֹן הַ  יו ְלַכֵהןְוֶאת ּבִ  .נָּ

ֶרת  יא  ט ֵ֥ ֶאת־קְּ ִ֛ה וְּ חָּ שְּ ת ֶש ֶמן ַהמִׁ ֵאֹ֨ ים וְּ ַהַסמִׁ 
ו׃ פ ך ַיֲעׂשָֽ יתִׁ  וִׁ ל ֲאֶשר־צִׁ כ ֵ֥ ֶדש כְּ  ַלק ִ֑

ֶ הַ  ֶאתוְ  ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ  ְקטֹוֶרתְוֶאת , ׁשֶ
ִמים ׂשָּ קּ לְ  ַהּבְ לכְּ  ,ֶדשׁ וֹ ַהְקִטיר ּבַ ֶ ַמה  כָּ יִת צִּ ׁשּ  יּוִ

 .ַיֲעׂשוּ  – ךָּ אֹוְת 
ת    ש   ר  תה   פ   ב    ש   

הוָּ ה  יב  ר׃ַוי ֵ֥אֶמר יְּ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ ַמר  'ה ֶאל־מ  הלְ אָּ  :ֹמׁשֶ
ְך  יג  ר ַאֵ֥ ֵאל  ֵלאמ ֹ֔ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ר ֶאל־בְּ ה ַדֵבֹ֨ ַאתִָּ֞ וְּ

ִ֤י  וא ֵבינִׁ ֹות הִַּׁ֜ ֩ אֹ֨ י רו כִׁ מ ִ֑ שְּ י תִׁ ַת  ת  ֶאת־ַשבְּ
הוָּ ה  ֵ֥י יְּ י ֲאנִׁ ִ֛ ַעת כִׁ ַדִּ֕ ם לָּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  יֵניֶכם  לְּ וֵבָֽ

ה ֵאל  ,ַאּתָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ל :ְוֹתאַמרּדַ  ֲאבָּ
ְמרוּ  ׁשְ ת ּתִ ּבְ ֲעׂשּו  ַאלוְ  ַתיוֹ ֶאת ׁשַ תּתַ ּבָּ ׁשַ ֶאת  ּבְ
ן ּכָּ ׁשְ י , ַהּמִ ן ִהיאּכִ יִני ּוֵביֵניֶכם ְלד ִסימָּ  ,תוֹ רוֹ ּבֵ
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ם׃ ֶכָֽ שְּ ַקדִׁ ַדַעת  מְּ  .ֶכםֶאְת  שׁ ְמַקּדֵ  'ֲאִני השֶׁ לָּ
ֶדש יד  י ק ֵ֥ ִ֛ ת כִׁ ֶתם  ֶאת־ַהַשבָֹּ֔ ַמרְּ ֶכִ֑ם  ושְּ וא לָּ הִׁ 

ּה   ה בָּ ֶׂשֵ֥ ע  ל־הָּ י כׇּ ת כִׁ  ֹות יומָֹּ֔ יהָּ  מָ֣ ֶלֹ֨ לְּ ַחָֽ מְּ
ֶרב  ֶקֵ֥ וא מִׁ ִ֛ה ַהֶנֵֶ֥פש ַההִׁ  תָּ רְּ כְּ נִׁ ה וְּ אכָֹּ֔ לָּ מְּ

׃ יהָּ  ַעֶמָֽ

ְמרוּ  י  ׁשִ ת ּכִ ּבָּ ַ ה ִהיאֶאת ַהׁשּ ֶכם ְקדֹוׁשָּ  ,לָּ
ל , יּוַמת הּ אֹותָּ  לַחלֵּ ּמְ הַ  י ּכָּ ה ּבָּ וֹ עִמי שֶׁ ּכִ ּה ׂשֶ

ה אכָּ ּה  ,ְמלָּ אַבדֶנֶפׁש אֹותָּ הּ ְך ִמּתוֹ  ּתֹ  .ַעּמָּ

ה  וַביָֹ֣ום  טו  אכָּ לָּ ֶׂשָ֣ה מְּ ים֮ ֵיעָּ ֵשֶָ֣שת יָּמִׁ
ִ֑ה  ֶדש ַליהוָּ ֹון ק   תִ֛ י ַשַב ת ַשבָּ יעִׁ  בִׁ ַהשְּ
ֹות  ת מֵ֥ יֵֹ֥ום ַהַשבָּ  ִ֛ה בְּ אכָּ לָּ ֶׂש ה מְּ ע  ל־הָּ כׇּ

ת ָֽ  ׃יומָּ

ה ָּ ׁשּ ה ַיֲעׂשוּ יִָּמים  ׁשִ אכָּ ִביִעי , ְמלָּ ְ ּוַביֹּום ַהׁשּ
ת ל ֻחְפׁשַ ה ׁשֶ ִביתָּ ל  ,'ֶדׁש ַלהוֹ ק ׁשְ ִמי ּכָּ

ת וֹ עשֶׁ  ּבָּ ַ יֹום ַהׁשּ ה ּבְ אכָּ ה ְמלָּ  .תיּומַ ׂשֶ

ֹות  טז  ִ֑ת ַלֲעׂש  ל ֶאת־ַהַשבָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ו בְּ רֵ֥ מְּ שָּ וְּ
ם׃ ָֽ ית עֹולָּ ֵ֥ רִׁ ם בְּ תָּ  ר  ד  ִ֛ת לְּ  ֶאת־ַהַשבָּ

ֵאלבְּ  רָּ ְמרוּ  ֵני ִיׂשְ ת ִיׁשְ ּבָּ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת , ֶאת ַהׁשּ
ת ְלד ִמְצַות ּבָּ ַ ם, תוֹ רוֹ ַהׁשּ םלְ  ֶהְסּכֵ  .עֹולָּ

י יז  ָ֣י וֵבין   ֵבינִׁ  ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֹות יִׁ וא אֵ֥ ִ֑ם הִׁ  לָּ ע   לְּ
ם  ַמָ֣יִׁ ה  ֶאת־ַהשָּ הוָּ ִ֤ה יְּ ׂשָּ ים עָּ י־ֵשֶָ֣שת יָּמִׁ  כִׁ
ת ַב  י שָּ יעִֹׁ֔ בִׁ ֶרץ וַביֹום  ַהשְּ אָֹּ֔ ֶאת־הָּ  וְּ

ש׃ ס ַפָֽ נָּ  ַויִׁ

ן ִהיא ֵאל ְלע ִסימָּ רָּ ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ' השֶׁ  ִמיםלָּ וֹ ּבֵ
ֶרץ אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ָּ ה ֶאת ַהׁשּ ׂשָּ ה יִָּמיםבְּ  עָּ ָּ ׁשּ  ,ׁשִ

ִביִעי  ְ ַבת הּוא ּוַביֹּום ַהׁשּ ַלאְכּתוֹ ׁשָּ  .חנָּ וְ  ִמּמְ

ת    ש   ר  ֵעֶגל פ    ה 
ה  יח שני ֶש  ֵתָ֣ן ֶאל־מ  ַהָ֣ר ַויִׁ תֹו  בְּ ַדֵבִ֤ר אִׁ ַכלתֹו  לְּ כְּ

ים  בִׁ  ת  ֶבן כְּ ת ֶאֹ֔ ח ָ֣ ִ֑ת ל  ֵעד  ת הָּ ח ָ֣ ֵנ י ל  י שְּ יַנֹ֔ סִׁ
ים׃ ָֽ ע ֱאֹלהִׁ ַבֵ֥ ֶאצְּ  בְּ

ַתן  'ה הלְ נָּ ר ,ֹמׁשֶ ִסיֵּם ְלַדּבֵ ׁשֶ ַהר ִסיַני ּכְ , ִאּתֹו ּבְ
ֵני  ֶאת ִריתלּוחֹות ׁשְ תלּוחֹות  – ַהּבְ ִבים וּ ֶאֶבן ּכְ

ע  ֶאְצּבַ  .ֱאלִֹהיםּבְ

ן־ א לב ֶרֶָ֣דת מִׁ ה לָּ ֶש  ש מ  ֵשֵ֥ י־ב  ָֽ ם כִׁ עָֹּ֔ א הָּ ַָּ֣֧רְּ  ַוַי
ו  רִ֤ ן ַוי אמְּ ל־ַאֲהר   ם ַעָֽ עַָּּ֜ ל הָּ ֵהֹ֨ קָּ ִ֑ר ַויִׁ הָּ הָּ
ים ֲאֶשִ֤ר  ָ֣נו ֱאֹלהִׁ  ום ׀ ֲעֵׂשה־לָּ יו  קָ֣ ֵאלָּ
יש ֲאֶשִ֤ר  אִׁ  ֶשָ֣ה הָּ ָ֣ה ׀ מ  י־ֶז ינו כִׁ ֵנֹ֔ פָּ כו  לְּ ֵיָֽלְּ

נו  ֵמֶאֶָ֣רץ  נו ֶמה־ֶהֱעלָֹּ֨ עְּ ַד  א יָּ ם ל ֵ֥ יִׁ ַרֹ֔ צְּ  מִׁ
ֹו׃ יָּה לָֽ ֵ֥  הָּ

ם  עָּ ההָּ אָּ ה  רָּ ּמֹׁשֶ ֶרֶדת  ֵחרְמאַ ׁשֶ רמֵ לָּ הָּ ם , הָּ עָּ הָּ
ֵהלִהְת  ְמרּו לוֹ , ַאֲהרֹן ִלְפֵני קָּ נוּ  :ְואָּ ה לָּ קּום ֲעׂשֵ

נוּ ֱאלִֹהים  יְַּנִהיגּו אֹותָּ ִאיׁש  ,ׁשֶ ה הָּ י ֹמׁשֶ ה זֶּ הַ ּכִ
 ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים – ִמְצַרִיםנּו ֵמֶאֶרץ ה אֹותָּ ֶהֱעלָּ שֶׁ 
 .ה לוֹ רָּ ּקָּ ה מַ 

ב  ב  הָֹּ֔ ֵמָ֣י ַהזָּ זְּ קו  נִׁ רְּ ָֽ ן פָּ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  ַאֲהר ֹ֔
ֵתיֶכִ֑ם  נ  ֵניֶכ ם ובְּ ם בְּ ֵשיֶכֹ֔ ָ֣י נְּ ֵנ זְּ אׇּ ֲאֶשר  בְּ

י׃ ָֽ יאו ֵאלָּ בִׁ  הָּ  וְּ

ֶהם  ַמר לָּ ב  ֶאת ֲהִסירוּ  :ַאֲהרֹןאָּ ִנְזֵמי ַהזָּּהָּ
ְזֵני שֶׁ  אָּ ֵניֶכם ּוְבנּבְ יֶכם ּבְ ִביאּו ֵאלַ וֹ ְנׁשֵ  .יֵתיֶכם ְוהָּ

ב  ג  הָּ  י ַהזָּ ֵמֵ֥ זְּ ם ֶאת־נִׁ עָֹּ֔ ל־הָּ קו  כׇּ רְּ ָֽ פָּ תְּ ַויִׁ
ן׃ ל־ַאֲהר ָֽ יאו ֶאָֽ בִׁ  ֵניֶהִ֑ם ַויָּ זְּ אׇּ  ֲאֶשָ֣ר בְּ

ם  עָּ ל הָּ ב  ִנְזֵמי ֶאת ֵהִסירוּ ּכָּ ָּּהָּ ְזֵניֶהם שֶׁ ַהז אָּ ּבְ
 .ַאֲהרֹןִביאּו לְ ְוהֵ 

ח  ד  ַקָ֣ הו ַויִׁ ַַֽיֲעֵׂש  ֶרט ַוָֽ תֹו  ַבֶחֹ֔ ִַ֤צר א  ם ַויָּ דָּ  יָּ מִׁ
יך   ו ֵאִֶ֤לה ֱאֹלֶהֹ֨ רֹ֔ ִ֑ה ַוי ָ֣אמְּ ֶָ֣גל ַמֵסכָּ ֵע

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ וך ֵמֶאֵ֥ ר ֶהֱעל  ל ֲאֶשֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ם הּוא לָּ  בַקח ִמיָּּדָּ ה ְויַָּצר ֵמַהזָּּהָּ ְכִלי בִּ  צּורָּ
ה ה, ֲחִריטָּ ׂשָּ ה בִּ  אֹותוֹ  ְועָּ ְדמּותיִציקָּ ל ּבִ , ֵעֶגל ׁשֶ

ֵאל  :ְמרוּ אָּ ֵהם וְ  רָּ ה ֱאלֶֹהיךָּ ִיׂשְ  ֶהֱעלוּ שֶׁ ֵאּלֶ
 !ִמְצַרִיםךָּ ֵמֶאֶרץ אֹוְת 

א  ה  ִ֤ רָּ קְּ ִ֑יו ַויִׁ נָּ פָּ ַח לְּ ֵב  זְּ ֵֶ֥בן מִׁ ן ַויִׁ א ַאֲהר ֹ֔ ַָּ֣֧רְּ ה זֹאתַאֲהרֹן ַוַי אָּ ה, רָּ נָּ יו  ּובָּ נָּ חַ ְלפָּ ַאֲהרֹן , ִמְזּבֵ
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ר׃ ָֽ חָּ ג ַליהוָּ ה מָּ ר ַחֵ֥ ן  ַוי אַמֹ֔ ֲהר  א קָּ  ַאָֽ ַמרוְ רָּ ר  :אָּ חָּ  !'ַחג ַלהמָּ
ת ַוַיגִׁ שו  ו  ֹלֹ֔ ו ע  ת ַוַיֲעלָ֣ ֹ֔ ֳחרָּ מׇּ ָֽ ימו  מִׁ כִֹׁ֨ ַוַישְּ

מו  ק   ֹו ַויָּ תֹ֔ שָּ ל וְּ ם  ֶלֱאכ ָ֣ עָּ ִֶ֤שב הָּ ים ַוֵי ִ֑ מִׁ לָּ שְּ
ק׃ פ ַצֵחָֽ  לְּ

ימּו ֵהם הִ  ּכִ תלְ ׁשְ ֳחרָּ ׁשוּ יגִּ ֹות ְוהִ לוֹ לּו עעֱ הֶ  ,מָּ
ִמים לָּ ם  ,ׁשְ עָּ ּתֹותל וֹ ב ֶלֱאכשַׁ יָּ הָּ מוּ קָּ וְ  ,ְוִלׁשְ

 .ְלִהְתלֹוֵצץ
ת    ש   ר  ה פ   ֶ ת ֹמש  ל   פִׁ  ת ְּ

ֵחָ֣ת  ז  ֵ֚י שִׁ ד כִׁ ֶשִ֑ה ֶלְך־ֵרִּ֕ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַויְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ יתָּ ֵמֶאֵ֥ ר ֶהֱעֵל  ךֹ֔ ֲאֶשֵ֥  ַעמְּ

ר  'ה ּבֵ הּדִ ךָּ לֵ  :ֶאל ֹמׁשֶ י ַעּמְ ֶהֱעֵליתָּ שֶׁ ְך ֵרד ּכִ
ִחית ִמְצַרִיםֵמֶאֶרץ   .ִהׁשְ

ו  ח  ׂשָ֣ ם עָּ יתִֹׁ֔ וִׁ ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר צִׁ ן־ַהֶדֹ֨ ר מִׁ ָ֣רו ַמֵה  סָּ
חו־ בְּ זְּ ֲחוו־לֹו  ַויִׁ ַתָֽ שְּ ִ֑ה ַויִׁ ם ֵע ֶגל ַמֵסכָּ ֶהֹ֔  לָּ
ר  ל ֲאֶשֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יך  יִׁ ו ֵאִֶ֤לה ֱאֹלֶהֹ֨ רֹ֔ ֹו ַוי ָ֣אמְּ לֹ֔

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ וך ֵמֶאֵ֥  ֶהֱעל 

ֶרְך ּו ַמֵהר מֵ טסָּ ֵהם  יִת צִּ שֶׁ ַהּדֶ ׂשוּ  –ם אֹותָּ  יּוִ עָּ
ְדמּות  ה ּבִ ֶהם ְיִציקָּ ל לָּ ֲחוּו לֹו הִ , ֵעֶגלׁשֶ ּתַ ׁשְ

יו נָּ ֵאל  :ְמרוּ אָּ וְ  ,ְוִהְקִריבּו ְלפָּ רָּ ה ֱאלֶֹהיךָּ ִיׂשְ ֵאּלֶ
 !ִמְצַרִיםךָּ ֵמֶאֶרץ אֹוְת  ֶהֱעלוּ שֶׁ 

ֶשִ֑ה  ט  הוָּ ה ֶאל־מ  ָ֣ם ַוי ֵ֥אֶמר יְּ עָּ י  ֶאת־הָּ יתִׁ ֹ֨ אִׁ רָּ
וא׃ ֶרף הָֽ ֵשה־ע   ֵנֵ֥ה ַעם־קְּ הִׁ ה וְּ  ַהֶזֹ֔

ַמר  'ה הלְ אָּ ה  :ֹמׁשֶ ם ַהזֶּה ְוִהּנֵ עָּ ִאיִתי ֶאת הָּ רָּ
ן הּוא ן ַעְקׁשָּ  .ְוַסְרבָּ

ם  י  ֶה  י בָּ ֵ֥ ַחר־ַאפִׁ יִׁ י וְּ ה לִֹׁ֔ ָ֣יחָּ ה  ַהנִׁ ַעתָּ וְּ
ֹול׃ דָֽ גֵֹ֥וי גָּ ך  לְּ ה אֹותְּ ֶאֱעֶׂשֵ֥  ַוֲאַכֵלִ֑ם וְּ

יו ִמיד ְוֶאְכַעס ֲעֵליֶהם ֲעזֹוב אֹוִתי ְוַעְכׁשָּ  ְוַאׁשְ
ם ה  ,אֹותָּ ךָּ עַ ְוֶאֱעׂשֶ דֹול םִמּמְ  .ּגָּ

אֶמר  יא  ִ֑יו ַוי   ָ֣ה ֱאֹלהָּ הוָּ ֵנ י יְּ ה ֶאת־פְּ ֶשֹ֔ ַחָ֣ל מ  ַויְּ
ך ֲאֶשִ֤ר  ַעֶמֹ֔ ך  בְּ ה ַאפְּ ה  ֶיֱחֶרִ֤ הוָּ ִ֤ה יְּ מָּ לָּ

ַח גָּ  כ ֵ֥ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ אתָּ  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ֵ֥ד הֹוֵצֹ֨ יָּ ֹול ובְּ ד 
ה׃ ָֽ  ֲחזָּקָּ

ה  להִ ֹמׁשֶ ּלֵ יו 'ה ִלְפֵני ְתּפַ ַמרוְ  ,ֱאלֹהָּ ּמָּ  'ה: אָּ ה לָּ
ךָּ  ַעל ְכַעסּתִ  כַֹח שֶׁ  ַעּמְ הֹוֵצאתָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ

ה דֹול ּוְביָּד ֲחזָּקָּ  !?ּגָּ

ִ֤ה לָּ֩  יב  עָּ רָּ ר בְּ ם ֵלאמ   יִׁ ַרַּ֜ צְּ ו מִׁ רֹ֨ ה֩ י אמְּ מָּ
ם   תָּ ג א  ם  ַלֲהר ִ֤ יאָּ ֹוצִׁ ם הָֽ ַכלתָֹּ֔ לְּ ים וֹ֨ ֹ֔ רִׁ ֶבהָּ

ך  ֹון ַאֶפֹ֔ ִ֑ה שֵ֚וב ֵמֲחרָ֣ מָּ ֲאדָּ ָ֣י הָּ ֵנ ֵמַע ל פְּ
ך׃ ַעֶמָֽ עָּ ה לְּ רָּ ם ַעל־הָּ ֵחֵ֥ נָּ הִׁ  וְּ

ה יֹאְמרּו ִמְצַרִים  ּמָּ ם  הֹוִציאהּוא שֶׁ לָּ ַרעאֹותָּ  ּבְ
ֵדי  – ם ג וֹ ַלֲהרּכְ ִרים ּוְלַכלּ אֹותָּ הָּ םת וֹ ּבֶ  אֹותָּ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ךָּ  ֲחזֹור !?ֵמַעל ּפְ ַעְסךָּ  ּבְ ֵרט ִמּכַ  ְוִתְתחָּ
ה ַעל  עָּ רָּ ְבּתָּ ַלֲעׂשֹותהָּ ׁשַ חָּ  !ךָּ ְלַעּמְ  ׁשֶ

ל  יג  ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ יִׁ ק ולְּ חָֹּ֨ צְּ יִׁ ם֩ לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ר לְּ כ ֶ֡ זְּ
ַדֵבָ֣ר  ְך  ַותְּ ֶהם֮ בָּ תָּ לָּ ַבָ֣עְּ שְּ ר נִׁ יך ֲאֶשֹ֨ ֶד  ֲעבָּ
י  ֵב  כֹוכְּ ם כְּ ֲעֶכֹ֔ ת־ַזרְּ ֶבה  ֶאָֽ ם ַארְּ ֲאֵלֶהֹ֔

ם  ִ֑יִׁ מָּ כׇּ ַהשָּ י וְּ תִׁ רְּ ַמ  את ֲאֶשָ֣ר אָּ ֶרץ ַהז ַּ֜ אָֹּ֨ ל־הָּ
ם׃ ָֽ לָּ ע  ו לְּ נֲָּחל  ם וְּ ֲעֶכֹ֔ ַזרְּ  ֶאֵתן  לְּ

ֶדיךָּ וֹ ְזכ ֵאל ֲעבָּ רָּ ק ּוְלִיׂשְ ם ְלִיְצחָּ הָּ ר ְלַאְברָּ
ֶהם נִּ שֶׁ  ְעּתָּ לָּ ּבַ ְמךָּ ׁשְ ׁשִ ה  :ֶהםלָּ  ּתָּ ַמְר ְואָּ , ּבְ ַאְרּבֶ

ֵאיֶכם ֶאת  ָּ ֶצֱאצָּ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ֶרץ  ,ַמִיםּכְ אָּ ל הָּ ְוכָּ
י שֶׁ ַהזֹּאת  ַמְרּתִ ן לְ שֶׁ אָּ ֵאיֶאּתֵ ֵהם וְ  –ֶכם ֶצֱאצָּ

םוֹ ְלע הּ אֹותָּ  ֲחלוּ נְ יִ   .לָּ
ר  יד  ֶב  ר דִׁ ה ֲאֶשֵ֥ עָֹּ֔ ָ֣רָּ ִ֑ה ַעל־הָּ הוָּ נָּ ֶחם יְּ ַויִׁ

ֹו׃ פ ַעמָֽ ֹות לְּ  ַלֲעׂשֵ֥
ֵרטהִ  'ה ה  ַעל ְתחָּ עָּ רָּ בשֶׁ הָּ ׁשַ  .ַלֲעׂשֹות ְלַעּמוֹ  חָּ

ת    ש   ר  רה   פ   ה  ה ֵמה  יד  רִׁ  י ְּ
ת  טו  ח ֵ֥ ִ֛י ל  ֵנ ר ושְּ הָֹּ֔ ן־הָּ ֶשה  מִׁ ִֶַּ֤֧רד מ  ֶפן ַוֵי ַויִַּׁ֜

ָ֣י  ֵנ שְּ ים  מִׁ בִׁ ת  ת כְּ ח   ֹו ל  יָּדִ֑ ת בְּ ֵעד   הָּ
ים׃ ָֽ בִׁ ת  ם כְּ ֶז ה ֵהֵ֥ ֶזֵ֥ה ומִׁ ם מִׁ ֵריֶהֹ֔  ֶעבְּ

ה  ֵני מֵ ד ַר יָּ וְ  הנָּ ּפָּ ֹמׁשֶ ר ּוׁשְ הָּ ִריתלּוחֹות הָּ  ַהּבְ
יָּדֹו  תלּוחֹות  –ּבְ ֵני ֶעְבֵריֶהם וּ ּכְ ְ ֵהם  –ִבים ִמׁשּ
תוּ  ד ֶזה ִביםּכְ ד ֶזה ּוִמּצַ  .ִמּצַ

ב  טז  תָּ  כְּ ַהמִׁ ה וְּ ים ֵהִ֑מָּ ה ֱאֹלהִׁ  ת ַמֲעֵׂשֵ֥ ח ֹ֔ ל  ַהֹ֨ ה ֱאלִֹהים ֵהם –ת וֹ חְוַהּלוּ וְּ ב ,ַמֲעׂשֵ תָּ הּוא  – ְוַהּכְ
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ת׃ ח ָֽ ות ַעל־ַהל  ר  וא חָּ ים  הֹ֔ ַתִ֤ב ֱאֹלהִׁ כְּ ִתיַבת  מִׁ רּות ַעל ַהּלוּ  ,ֱאלִֹהיםּכְ  .תוֹ חחָּ
ה  יז  ֵרע ִ֑ עָּ ם בְּ ֹול הָּ ִַ֛ע ֶאת־קֵ֥ הֹוש  ַמ ע יְּ שְּ ַויִׁ

ַמֲחֶנָֽ  ה ַבָֽ מָּ  חָּ לְּ ֹול מִׁ ה קֵ֥ ֶשֹ֔ אֶמר  ֶאל־מ   ה׃ַוי ֹ֨
ַע  ם ׁשָּ ְיהֹוׁשֻ עָּ ַמרוְ  ,ִריעוּ הֵ שֶׁ ַמע ֶאת קֹול הָּ  אָּ

הלְ  ל קֹול ֵיׁש  :ֹמׁשֶ ֲחֶנהׁשֶ ּמַ ה ּבַ מָּ  !ִמְלחָּ
אֶמר  יח  ֹול ַוי   ין ק  ֵאֵ֥ ה וְּ ֹ֔ בורָּ ין קֹול  ֲענָֹ֣ות גְּ ֵאֵ֥

ַע׃ ֵמָֽ י ש  כִׁ  נ  ֹות אָּ ֹול ַענֹ֔ ִ֑ה קָ֣  ֲענָֹ֣ות ֲחלושָּ
ַמר לוֹ  קֹותֵאין קֹול  :אָּ ל  ְצעָּ ה ְוֵאין קֹול ׁשֶ בּורָּ ּגְ
קֹות ל  ְצעָּ הׁשֶ בּוסָּ קֹות קֹול ֲאִני ׁשֹוֵמַע  ,ּתְ ְצעָּ

ל  .ִהְתלֹוְצצּות ׁשֶ
י ַכֲאֶשִ֤ר  יט  הִׁ  א ַויְּ ֵַֽ֥רְּ ה ַוַי ַמֲחֶנֹ֔ ַרב  ֶאל־ַהָֽ קָּ

ה  ֶש  ַחר־ַאָ֣ף מ  ָֽ ת ַויִׁ ֹלִ֑ ח  ֵע ֶגל ומְּ ֶאת־הָּ
ם  תָּ  ר א  ַשֵבֵ֥ ת ַויְּ ח ֹ֔ ו  ֶאת־ַהל  דָּ יָּ ֵלְִ֤ך מִׁ ַוַישְּ

ר׃ ָֽ הָּ ַחת הָּ  ַתֵ֥

שֶׁ  ֵרבּכְ ֲחֶנה  ִהְתקָּ ההּוא ַלּמַ אָּ ֵעֶגל  רָּ ְוֶאת ֶאת הָּ
ִרּקּוִדים ִלְצִליֵלי  ה  ,ֲחִליִליםהַ הָּ  ַעסּכָּ ֹמׁשֶ

ִליוְ  יו ֶאת ַהּלוּ ִהׁשְ ר שִׁ ת וְ וֹ חְך ִמיָּּדָּ ם ּבֵ אֹותָּ
לֹות ר ְלַמְרּגְ הָּ  .הָּ

ש  כ  ֵאֹ֔ ף בָּ ר ָ֣ ׂשְּ ׂשו  ַויִׁ ֶגל ֲאֶשִ֤ר עָּ ֵעֹ֨ ח ֶאת־הָּ ַקִ֞ ַויִׁ
ם  יִׁ ָ֣י ַהַמֹ֔ ֵנ ֶזר  ַעל־פְּ ֹ֨ ִ֑ק ַויִׁ ן ַעָ֣ד ֲאֶשר־דָּ ַח  טְּ ַויִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ קְּ ֶאת־בְּ  ַוַי שְּ

ֵעֶגל לָּ הּוא  ׂשּו שֶׁ ַקח ֶאת הָּ ֵאשׁ  אֹותוֹ  ףַר ׂשָּ וְ עָּ  ,ּבָּ
ה ַחן ַעד טָּ וְ  ֲעׂשָּ ּנַ ִים זַָּרקוְ  ,קּדַ ׁשֶ ֵני ַהּמַ  ,ַעל ּפְ

ַתן ִלְבֵני ֵאל ְונָּ רָּ ּתֹות ִיׂשְ  .ִלׁשְ
ֶשה   ַוי ִ֤אֶמר כא  ל מ  ן־ֶאָֽ ה ַאֲהר ֹ֔ ה־ֶמָֽ ֵ֥ ׂשָּ ך   עָּ ָ֣ם לְּ עָּ  הָּ

ה׃ ָֽ לָּ ד  ה גְּ ֵ֥ אָּ לָּ יו ֲחטָּ אתָּ עָּ י־ֵהֵבֵ֥ ָֽ ִ֑ה כִׁ  ַהֶז
ה  ַמרֹמׁשֶ ם ַהזֶּה  :ַאֲהרֹןלְ  אָּ עָּ ה ְלךָּ הָּ ׂשָּ ֶמה עָּ

יו שֶׁ  לָּ  !?ֹולדּגָּ  ֵחְטאֵהֵבאתָּ עָּ
ה   כב  ִ֑י ַאתָּ נִׁ ף ֲאד  ַחר ַא  ֵ֥ ן ַאל־יִׁ ַוי ָ֣אֶמר ַאֲהר ֹ֔

וא׃ ע הָֽ רָּ  י בְּ ֵ֥ ם כִׁ עָֹּ֔ תָּ ֶאת־הָּ ַדָ֣עְּ  יָּ
ַמר  ה  !ְכַעסיִ  לֹא ֲאדֹוִנישֶׁ  :ַאֲהרֹןאָּ ירַאּתָּ  ַמּכִ

ם  עָּ קּוַע  הּואשֶׁ ֶאת הָּ ֵיֶצרׁשָּ  .עַר  ּבְ
ו  כג  כ  ר ֵילְּ ים ֲאֶשֵ֥ ָ֣נו ֱאֹלהִֹׁ֔ י ֲעֵׂשה־לָּ רו לִֹׁ֔ ַוי ָ֣אמְּ

נו   יש ֲאֶשִ֤ר ֶהֱעלָֹּ֨ אִׁ  ֶשָ֣ה הָּ ָ֣ה ׀ מ  י־ֶז ִ֑ינו כִׁ ֵנ פָּ לְּ
נו ֶמה־ עְּ ַד  א יָּ ם ל ֵ֥ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֹו׃ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ יָּה לָֽ ֵ֥  הָּ

נּו ֱאלִֹהים  :ְמרּו ִליאָּ  ה לָּ נוּ ֲעׂשֵ יְַּנִהיגּו אֹותָּ י  ,ׁשֶ ּכִ
ִאיׁש  ה הָּ  נּו ֵמֶאֶרץה אֹותָּ ֶהֱעלָּ שֶׁ ה זֶּ הַ ֹמׁשֶ

הה מַ  ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ,ִמְצַרִים רָּ  .לוֹ  ּקָּ
נו־ כד  תְּ קו ַויִׁ רָּ  פָּ תְּ ב הִׁ י זָּהָֹּ֔ ָ֣ מִׁ ֶהם  לְּ ַמִ֤ר לָּ א   וָּ

ש  ֵאֹ֔ ֵכָ֣הו בָּ לִׁ ַאשְּ ִ֑י וָּ ֵעֵֶ֥גל ַהֶזָֽה׃לִׁ א הָּ  ַוֵיֵצ 
י ַמְרּתִ ֶהם אָּ בֵיׁש ְלִמי  :לָּ  ֵהִסירוּ ְוֵהם  ?זָּהָּ

ם  ְתנוּ ֵמַעְצמָּ י אֹותוֹ  ,ִלי ְונָּ ַלְכּתִ א צָּ יָּ ֵאׁש וְ לָּ  ִהׁשְ
ֵעֶגל ַהזֶּה  .הָּ

וא  כה  ַע הִ֑ ר   י פָּ ֵ֥ ם כִׁ עָֹּ֔ ֶשה  ֶאת־הָּ א מ  ִַּ֤֧רְּ ַוַי
ה  צָּ  מְּ שִׁ ן לְּ ה ַאֲהר ֹ֔ ע ָ֣ רָּ י־פְּ ָֽ ם׃כִׁ ֵמיֶהָֽ קָּ  בְּ

ה  ה ֹמׁשֶ אָּ ם רָּ עָּ י , ֲחַסר עֹול הּואשֶׁ ֶאת הָּ ּכִ
ץ , ֻעּלוֹ  ֶאת ֵהִסירַאֲהרֹן  מָּ ל ַוֲהֵריהּו ֻמׁשְ ִפי ּכָּ ּבְ
ם ִמי שֶׁ   .ֶנְגּדוֹ ּקָּ

י  כו  ֵ֥ אֶמר מִׁ ה ַוי ִּ֕ ַמֲחֶנֹ֔ ַשַָ֣ער ַהָֽ ֶשה  בְּ ד מ  ַוַיֲעמ ִ֤
ו ֵאלָּ יו  פֵ֥ סְּ ִ֑י ַוֵיאָּ י׃ַליהוָּ ה ֵאלָּ ָֽ ֵנֵ֥י ֵלוִׁ ל־בְּ  כׇּ

ה  ֲחֶנהמַ עָּ ֹמׁשֶ ַער ַהּמַ ׁשַ ַמרוְ , ד ּבְ ן ִמי : אָּ ּנֱֶאמָּ ׁשֶ
יָּּבֹוא  'ַלה ֵני ֵלִויסְּ אַ ִהְת וְ ! יֵאלַ ׁשֶ ל ּבְ יו ּכָּ  .פּו ֵאלָּ

ה  ֱאֹלֵהָ֣י  כז  הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ ם כ ָֽ ֶה  ַוי ָ֣אֶמר לָּ
ֹו  ֵרכִ֑ ֹו ַעל־יְּ ב  יש־ַחרְּ ימו אִׁ ֵ֥ ל ׂשִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

ו רֹ֨ בְּ ה  עִׁ ַמֲחֶנֹ֔ ַער  ַבָֽ ַשֹ֨ ַשִַ֤ער לָּ ובו מִׁ שַּ֜ וָּ
יש ֶאת־ֵרֵע הו  ֵ֥ אִׁ יו וְּ ִ֛ חִׁ יש־ֶאת־אָּ ָֽ ג ו אִׁ רְּ הִׁ וְּ

ֹו׃ בָֽ ר  יש ֶאת־קְּ ֵ֥ אִׁ  וְּ

ַמר ֶהם אָּ ךְ : לָּ ַמר ה ּכָּ ֵאל  'אָּ רָּ ימּו  –ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ׂשִ
ל  דּכָּ ׁשּובּו ִעְברּו וְ  ,ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכוֹ ֶאת  ֶאחָּ

ין ְלֵבית ִמ  ית ּדִ יןּבֵ ֲחֶנה ְוִהְרגּו  ּדִ ּמַ  ֶאתּבַ
ִחיו ְוִאיׁש ֶאת  וּ ֲאִפלּ , ְטִאיםוֹ ַהח ִאיׁש ֶאת אָּ

 !בוֹ וֹ ְוִאיׁש ֶאת ְקר ֲחֵברוֹ 
ן־ כח  ל מִׁ פ ִ֤ ֶשִ֑ה ַויִׁ ַבָ֣ר מ  דְּ י כִׁ ֵנָֽי־ֵלוִׁ  ו בְּ  ַוַיֲעׂשֵ֥

יש׃ ָֽ י אִׁ ֵפ  ֶשת ַאלְּ ֹלֵ֥ שְּ וא כִׁ ם  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ עָּ  הָּ
ׂשּו ֵני ֵלִוי בְּ  ה יֵר בְ ִד כְּ עָּ ְפלוּ  ,ֹמׁשֶ יֹּום מֵ  ְונָּ ם ּבַ עָּ הָּ

ל ׁשְ ת אֲ וֹ ַההּוא ּכִ ים םיפִ לָּ ׁשֶ ׁשִ  .ֲאנָּ
ה  כט  יהוָֹּ֔ ֶכִ֤ם ַהיֹום  ַלָֽ ו ֶידְּ אֹ֨ לְּ ה מִׁ ֶש  ה ַוי ָ֣אֶמר מ  ַמרֹמׁשֶ ְנסּו  :אָּ ְלַתְפִקיְדֶכם ַלֲעבֹוַדת ַהיֹּום ִהּכָּ
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ֵת ת ֲעֵליֶכִ֛ם  לָּ יו וְּ ִ֑ חִׁ אָּ ֹו ובְּ נ  בְּ יש בִׁ ֵ֥ י אִׁ ִ֛ כִׁ
ה׃ ָֽ כָּ רָּ  ַהי ֹום בְּ

י , 'ה לּכִ נֹו  ג ֲאִפּלּו ֶאתַר הָּ ִאיׁש  ּכָּ ִחיו ְוֶאתּבְ , אָּ
ֵתן ה ְוִתּנָּ כָּ רָּ  .ֲעֵליֶכם ַהיֹּום ּבְ

י   ל  הִׁ ַֽיְּ מׇּ ַוָֽ ָֽ ם מִׁ עָֹּ֔ ֶשה  ֶאל־הָּ ת ַוי ִ֤אֶמר מ  ֹ֔ ֳחרָּ
ם ם ַאֶתֵ֥ אֶת  ָ֣ה ֲחטָּ אָּ ִ֑ה ֲחטָּ לָּ ד  ה   גְּ ַעתָּ ֶאֱעֶלָ֣ה  וְּ

י  ה אוַלֵ֥ הוָֹּ֔ ם׃ֶאל־יְּ ֶכָֽ ַעֵ֥ד ַחַטאתְּ ה בְּ רָּ   ֲאַכפְּ

ת ֳחרָּ ה  ְלמָּ ַמרֹמׁשֶ ם אָּ עָּ אֶתם : לָּ ם ֲחטָּ  ֵחְטאַאּתֶ
דֹול יו, ּגָּ ראּוַלי  'ֶאֱעֶלה ֶאל ה ְוַעְכׁשָּ  ַעל ֲאַכּפֵ

אְתֶכם  .ַחּטַ
א  לא  טִָּ֞ א חָּ ָ֣נָּ  הוָּ ה ַוי אַמִ֑ר אָּ ֶשִ֛ה ֶאל־יְּ ב מ  ַויָּ שׇּ

ה  לָֹּ֔ ד  ָ֣ה גְּ אָּ ִ֤ם ַהֶזה  ֲחטָּ עָּ ם הָּ ֶה  ו לָּ ַוַיֲעׂשֵ֥
ב׃ ָֽ י זָּהָּ  ֱאֹלֵהֵ֥

ה  ַזרֹמׁשֶ ַמרוְ  'ֶאל ה חָּ א :אָּ ּנָּ ם ַהזֶּה  ,אָּ עָּ א הָּ טָּ חָּ
דֹול ֵחְטא בעָּ וְ  ּגָּ ֶהם ֱאלֵֹהי זָּהָּ  .ׂשּו לָּ

י  לב  ֵחָ֣נִׁ ן מְּ יִׁ ם־ַאִּ֕ אִׁ ִ֑ם וְּ אתָּ ָ֣א ַחטָּ שָּ ם־תִׁ ה אִׁ ַעתָּ  וְּ
׃ תָּ בְּ ָֽ תָּ ר כָּ ך  ֲאֶשֵ֥ רְּ פְּ סִׁ ָֽ א מִׁ  נָֹּ֔

יו את ּתּוַכל לָּ ִאם  ,ְוַעְכׁשָּ ם ֶבדוֹ כּ ֶאת ׂשֵ אתָּ  ַחּטָּ
א – ְוִלְסלֹוחַ   ְמחֹוק אֹוִתי – לֹאְוִאם  ,ׂשָּ
ה ׁשָּ ַבּקָּ ֶפר ּבְ יִקים ִמּסֵ ּדִ ַת  ַהּצַ ּכָּ  !ְבּתָּ ׁשֶ

א־ לג  טָּ ָֽ ֵ֚י ֲאֶשָ֣ר חָּ ֶשִ֑ה מִׁ הוָּ ה ֶאל־מ   ַוי ֵ֥אֶמר יְּ
י׃ ָֽ רִׁ פְּ סִׁ נו מִׁ ֶח  י ֶאמְּ  לִֹׁ֔

ַמר  'ה הלְ אָּ א ִלי שֶׁ ִמי  :ֹמׁשֶ טָּ ֶאְמחֹוק  אֹותוֹ  –חָּ
ְפִרי  .ִמּסִ

ם ֶאִ֤ל ֲאֶשר־ לד  עָּ  ֵחָ֣ה ֶאת־הָּ ה ֵלְָ֣ך ׀ נְּ ַעתִָּ֞  וְּ
ִ֑יך  ֶנ פָּ י ֵיֵלְָ֣ך לְּ כִׁ  אָּ ֵנֵ֥ה ַמלְּ ְך הִׁ י  לָֹּ֔ תִׁ רְּ ַבֹ֨ דִׁ

יָֹ֣ום פׇּ  ם׃ובְּ ָֽ אתָּ ם ַחטָּ י ֲעֵלֶה  ֵ֥ תִׁ ַקדְּ י ופָּ ֹ֔ דִׁ  קְּ

יו ם ֶאל  ַהְנֵהגֵלְך  ְוַעְכׁשָּ עָּ קֹוםֶאת הָּ  ַהּמָּ
מַ שֶׁ  י אָּ ִכי , ְלךָּ ְרּתִ דִהּנֵה ַמְלאָּ ְלבָּ ֶניךָּ  ּבִ , ֵיֵלְך ְלפָּ

ם ַעל םאֹותָּ  ְלַהֲעִנישׁ  ֶאְזּכֹור יֹּוםהַ  אוֹ ּוְבב אתָּ  .ַחּטָּ
ו  לה  ׂשָ֣ ֵ֚ל ֲאֶשָ֣ר עָּ ִ֑ם ַע עָּ הוָּ ה ֶאת־הָּ ֵ֥ף יְּ ג  ַויִׁ

ן׃ ס ה ַאֲהר ָֽ ׂשָּ  ר עָּ ֶגל ֲאֶשֵ֥ ֵעֹ֔  ֶאת־הָּ
ה  'ה םִהּכָּ עָּ הבְּ  ֶאת הָּ פָּ ׂשּו ֶאת שֶׁ ַעל , ַמּגֵ עָּ

ֵעֶגל  ה ַאֲהרֹןשֶׁ הָּ ׂשָּ  .עָּ
ת    ש   ר  ים פ   נִׁ פ   ר ה  ֵ ת   ֶהסְּ

ה  א לג ֶזֹ֔ ֶשה  ֵלְָ֣ך ֲעֵלָ֣ה מִׁ ִ֤ה ֶאל־מ  הוָּ ר יְּ ַדֵבֹ֨ ַויְּ
ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ יתָּ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ר ֶהֱעלִׁ  ם ֲאֶשֵ֥ עָֹּ֔ הָּ ָ֣ה וְּ ַאתָּ

ַבֶּ֠  שְּ ֶרץ ֲאֶשָ֣ר נִֶּׁ֠ אָּ  ם ֶאל־הָּ הָֹּ֨ רָּ ַאבְּ י לְּ תִׁ עְּ
ִ֤ק חָּ צְּ יִׁ ַֽנָּה׃ לְּ ֶנָֽ ֲעך  ֶאתְּ ַזרְּ ר לְּ ב  ֵלאמ ֹ֔ ַיֲעק  לְּ  וָֽ

ר  'ה ּבֵ הלְ ּדִ אןֵלְך ֲעֵלה : ֹמׁשֶ ם  ,ִמּכָּ עָּ ה ְוהָּ ַאּתָּ
ֶרץ  ,ִמְצַרִיםֶהֱעִליתָּ ֵמֶאֶרץ שֶׁ  אָּ י נִּ שֶׁ לָּ ְעּתִ ּבַ ׁשְ

ק ּוְלַיֲעקֹב  ם ְלִיְצחָּ הָּ הּ שֶׁ ְלַאְברָּ ן אֹותָּ  ֶאּתֵ
ִא צֶּ לַ  ּלָּ יֱאצָּ  .םהֶ ם ׁשֶ

י ֶאת־ ב  תִׁ  ֵגַרשְּ ְִ֑ך וְּ אָּ ֶנ יך ַמלְּ פָּ י לְּ ֵ֥ תִׁ ַלחְּ שָּ  וְּ
י  וִׁ  י ַהחִׁ זִֹׁ֔ רִׁ ַהפְּ י  וְּ תִׁ חִׁ ַהָֽ י וְּ ֹ֔ רִׁ ֱאמ  י  הָּ ַנֲענִׁ כְּ ַהָֽ

י׃ ָֽ בוסִׁ ַהיְּ  וְּ

ַלח ךְ  ְוֶאׁשְ ֶניךָּ ַמְלאָּ ֵרשׁ  ,ְלפָּ ַנֲעִני  ַוֲאגָּ ֶאת ַהּכְ
ֱאמ י ,ִריוֹ הָּ ִּ ִרז י ְוַהּפְ י וְ  ,ְוַהִחּתִ  .בּוִסיַהיְּ ַהִחּוִ

א  ג  ֩ ל ֹ֨ י ִ֑ש כִׁ בָּ לָּ ב ודְּ ת חָּ ֶאל־ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥
ה  תָּ ֶרף  ַאֹ֔ ֵשה־ע ֹ֨ י ַעם־קְּ ִ֤ ך  כִׁ בְּ רְּ קִׁ ה בְּ ֶאֱעֶלַּ֜

ֶרְך׃ ָֽ ך  ַבדָּ  ֶפן־ֲאֶכלְּ

שׁ לְ  וֹ ּת ִא ֲעֵלה  ב ּוְדבָּ לָּ י לֹא , ֶאֶרץ זַָּבת חָּ ּכִ
ַעְצִמיֶאֱעֶלה  י תֹוכְ בְּ  ּבְ ה ךָּ ּכִ ן ַעם ַאּתָּ ַעְקׁשָּ

ןוְ  ּלֹא  – ַסְרבָּ ִמידׁשֶ ֶרךְ  אֹוְתךָּ  ַאׁשְ ּדֶ  .ּבַ
ע ַהֶז ה  ד  ִ֛ רָּ ר הָּ ֵ֥ בָּ ם ֶאת־ַהדָּ עָּ  ַמָ֣ע הָּ שְּ ַויִׁ

יו׃ ָֽ לָּ י ֹו עָּ יש ֶעדְּ ֵ֥ ִ֛תו אִׁ ל א־שָּ ִ֑לו וְּ ַאבָּ תְּ  ַויִׁ
ם  עָּ ַמעהָּ ע ַהזֶּה  ׁשָּ רָּ ר הָּ בָּ לוּ הִ וְ ֶאת ַהּדָּ  ,ְתַאּבְ

דַאף וְ  יטוֹ ֶאת  םׂשָּ לֹא  ֶאחָּ ְכׁשִ יו ּתַ לָּ  .עָּ
ֵנָֽי־  ה  ר ֶאל־בְּ ה ֱאמ ִ֤ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨

ִ֛ד  ַגע ֶאחָּ ֶרף ֶר  ֵשה־ע ֹ֔ ֵאל  ַאֶתָ֣ם ַעם־קְּ רָּ ׂשְּ יִׁ
ד  ה הֹוֵרִ֤ ַעתָּ  יך וְּ ִ֑ יתִׁ לִׁ כִׁ ך  וְּ בְּ רְּ קִׁ ֶאֱעֶלֵ֥ה בְּ

ְך׃ ָֽ ה ֶאֱעֶׂשה־לָּ ֵ֥ עָּ ה מָּ ֵאדְּ יך וְּ ֶלֹ֔ ך  ֵמעָּ יְּ  ֶעדְּ

ַמר 'ה הלְ  אָּ ֵאל ְבֵנילִ  רוֹ ֱאמ :ֹמׁשֶ רָּ ם – ִיׂשְ  ַעם ַאּתֶ

ן וְ  ןַעְקׁשָּ ַכֲעִסיךָּ תֹוכְ ֶאֱעֶלה בְּ  ִאם !ַסְרבָּ ֶרַגע  ּבְ
ד ִמיד – ֶאחָּ יו !אֹוְתךָּ  ַאׁשְ יְטךָּ  ֶאת הֹוֵרד ְוַעְכׁשָּ ְכׁשִ  ּתַ

ֶליךָּ  ַני ְויָּדּועַ , ֵמעָּ  .ךָּ ֵאיְך ְלַהֲעִניׁש אֹוְת  ְלפָּ
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ר  ו  יָּ ם ֵמַהֵ֥ ֵאִ֛ל ֶאת־ֶעדְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ו בְּ ל  ַנצְּ תְּ ָֽ ַויִׁ
ב׃  חֹוֵרָֽ

ֵאל בְּ  רָּ יֵטיֶהם ֶאת  ירוּ סִּ הִ ֵני ִיׂשְ ְכׁשִ ּתַ
טשֶׁ  ְ ֶהם ּו ִהְתַקׁשּ ז ַמֲעַמד מֵ ּבָּ  .ִסיַניַהר אָּ

וץ  ז  חָ֣ ֹו ׀ מִׁ ה־לָ֣ ָֽטָּ נָּ ֶהל וְּ א ַּ֜ ח ֶאת־הָּ ַקֹ֨ ֶשה֩ יִׁ ומ 
ֹו  א ל  רָּ ֵ֥ קָּ ה וְּ ַמֲחֶנֹ֔ ן־ַהָֽ ֵחק  מִׁ ה ַהרְּ ַמֲחֶנ  ַלָֽ

יָּה   הָּ ִ֑ד וְּ ֶהל מֹוֵע ה ֵיֵצא  א ָ֣ הוָֹּ֔ ש יְּ ַבֵקָ֣ ל־מְּ כׇּ
ַמֲחֶנָֽה׃ וץ ַלָֽ חֵ֥ ר מִׁ ד ֲאֶש  ֶהל מֹוֵעֹ֔  ֶאל־א ָ֣

ה  ַקחּוֹמׁשֶ י אֹוֶהלֶאת הָּ  לָּ  ְלַעְצמוֹ  ם אֹותוֹ ְוִהּקִ
ֲחֶנה ַהְרֵחק מֵ  ֲחֶנהִמחּוץ ַלּמַ א לֹו  ,ַהּמַ רָּ  אֹוֶהלְוקָּ

סּות ּנְ ל  ,ַהִהְתּכַ רֹוֶצה ֶאתּכָּ  לאֶ ֵצא וֹ י 'ה ִמי ׁשֶ
סּות  אֹוֶהלאֹותֹו  ּנְ ֲחֶנהּמִ שֶׁ ִהְתּכַ  .חּוץ ַלּמַ

ומו   ח  ֶהל יָּקֹ֨ א ֹ֔ ֶשה  ֶאל־הָּ ֵצִ֤את מ  ה כְּ יָּ  הָּ וְּ
יש ֶפַָ֣תח אׇּ  ו אִׁ  בֹ֔ צְּ ֹ֨ נִׁ ם וְּ עָֹּ֔ ל־הָּ ֹו כׇּ ֳהלִ֑

ה׃ ֱהלָּ א ָֽ ֹו הָּ א  ה ַעד־ב  ֶשֹ֔ יטו  ַאֲחֵרָ֣י מ  בִֹׁ֨ הִׁ  וְּ

ּמֹ  ׁשֶ ה ּכְ יָּהׁשֶ ם  אֹוֶהללָּ  יֹוֵצא הָּ עָּ ל הָּ יּו ּכָּ ִמ הָּ  יםקָּ
ל  ,יםְמִד וֹ עוְ  דּכָּ ֳהלוֹ בְּ  ֶאחָּ יטּו  ,ֶפַתח אָּ ְוִהּבִ

ה ַעד  ְכַנסַאֲחֵרי ֹמׁשֶ ּנִ  .אֹוֶהללָּ  ׁשֶ
וד  ט  ה ֵיֵרד  ַעמָ֣ ֱהלָּ א ֹ֔ ֶשה  הָּ א מ  ב ִ֤ ה כְּ יָּ  הָּ וְּ

ן נָֹּ֔ ד ֶהעָּ ַמ  עָּ ֶהל ֶפַָ֣תח וְּ א ִ֑ ר הָּ ֶב  דִׁ  וְּ
ם ה׃־עִׁ ֶשָֽ  מ 

ה ּמֹ ּוְכשֶׁ  אׁשֶ יָּה ּבָּ ן  ,אֹוֶהללָּ  הָּ נָּ יַָּרד ַעּמּוד ֶהעָּ
ַמד  רוְ  ,אֹוֶהלֶפַתח הָּ בְּ ְועָּ ה ִדּבֵ  .ִעם ֹמׁשֶ

ִ֤ה  י  אָּ רָּ ד כׇּ וְּ ֵמ  ן ע  נָֹּ֔ וד ֶהעָּ ם  ֶאת־ַעמָ֣ עָּ ל־הָּ
ו  ַתֲחוֹ֔ שְּ ָֽ הִׁ ם  וְּ עָּ ל־הָּ ם כׇּ ִ֤ קָּ ֶהל וְּ א ִ֑ ֶפַָ֣תח הָּ

ַתח אׇּ  יש ֶפֵ֥ ֹו׃אִׁ   ֳהלָֽ

ם ּכָּ  עָּ ה ל הָּ אָּ ן ערָּ נָּ ֶפַתח בְּ ֵמד וֹ ֶאת ַעּמּוד ֶהעָּ
ם  ,אֹוֶהלהָּ  עָּ ל הָּ ֲחווּ ְוכָּ ּתַ ד  ,ֶנֶעְמדּו ְוִהׁשְ ל ֶאחָּ ּכָּ
ֳהלוֹ בְּ   .ֶפַתח אָּ

ים  יא  ֹ֔ נִׁ ָ֣ים ֶאל־פָּ נִׁ ֶשה  פָּ ִ֤ה ֶאל־מ  הוָּ ר יְּ ֶבֹ֨ דִׁ וְּ
ב  ֶאל־ שָּ ִ֑הו וְּ יש ֶאל־ֵרֵע ר אִׁ  ַדֵבֵ֥  ַכֲאֶשִ֛ר יְּ
א  ַער ל ֵ֥ ן־נון  ַנֹ֔ ִַ֤ע בִׁ הֹוש  ֹו יְּ תַּ֜ רְּ שָֹּ֨ ה ומְּ ַמֲחֶנֹ֔ ַהָֽ

ֶהל׃ פ א ָֽ ֹוְך הָּ תֵ֥ יש מִׁ  יָּמִׁ 

ר 'ה ּבֵ מֹו אֶ  ּדִ ִנים ּכְ ִנים ֶאל ּפָּ ה ּפָּ ִאיׁש שֶׁ ל ֹמׁשֶ
ר ֶאל ְמ  הוּ  ,ֲחֵברוֹ ַדּבֵ ַזר ֹמׁשֶ ֲחֶנהלַ  חָּ ְרתֹו  ,ּמַ ּוְמׁשָּ

ן נּון  ַע ּבִ ֵרת –ְיהֹוׁשֻ  .אֹוֶהלִמּתֹוְך הָּ  זָּזלֹא  ,ְמׁשָּ

ת   שלישי ש   ר  ו י  פ   ל  ת ג ִׁ ש   ק   יםב   נִׁ פ    ה 
ֵמִ֤ר  יב  ה א  ה ַאתִָּ֞ ֵאֶּ֠ ֶּ֠ ה רְּ הוָּ  ה ֶאל־יְּ ֶשַּ֜ אֶמר מ  ַוי ֹ֨

א  ה  ל ָ֣ ַאתָּ ה וְּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ֵאַלי  ַהֵַ֚על ֶאת־הָּ
ִ֤ה  ַאתָּ י וְּ ִ֑ מִׁ ַל ח עִׁ שְּ ת ֲאֶשר־תִׁ י ֵאֵ֥ נִׁ ַתֹ֔ ֹוַדעְּ הָֽ
ן  אתָּ ֵח  ֵ֥ צָּ ַגם־מָּ ם וְּ ֵשֹ֔ יךָֽ בְּ ָ֣ תִׁ ַדעְּ תָּ  יְּ רְּ ַמֹ֨ אָּ

ָֽי׃ ֵעינָּ  בְּ

ה  ַמר ֹמׁשֶ ה א, ְרֵאה: 'ַלהאָּ  ַהֲעֶלה" ִליֵמר וֹ ַאּתָּ
ם ַהזֶּה  עָּ ֶרץֶאת הָּ אָּ  ִלי הֹוַדְעּתָּ  ְולֹא ,"לָּ

ַלח ׁשְ ּתִ י ׁשֶ ךְ ַרק  ִאּתִ ַמְרּתָּ  ,ְלֵהֶפךְ  ,ַמְלאָּ : אָּ
ה ֵאלֶ " ּלֶ ִמייךָּ ֶאְתּגַ ׁשְ ד ּבִ יּוחָּ אתָּ ֵחן  ,ַהּמְ צָּ ְוַגם מָּ

ֵעינַ   ".יּבְ
ן  יג  י ֵחַּ֜ אתִׁ צָֹּ֨ ם־נָּא֩ מָּ ה אִׁ ַעתֶָּ֡ יך וְּ ֵעיֶנ  בְּ

ַען  ַמֵ֥ ֲעךֹ֔ לְּ ָ֣ ֵאדָּ ך וְּ ֶכֹ֔ רָּ י נָּא  ֶאת־דְּ ֵעִ֤נִׁ הֹודִׁ
ך  ַהגֵֹ֥וי  י ַעמְּ ֵ֥ ה כִׁ ֵאִּ֕ ִ֑יך ורְּ ֵעיֶנ ן בְּ א־ֵח  צָּ ֶאמְּ

 ַהֶזָֽה׃

יו ה ְוַעְכׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ ֵעיֶניךָּ ִאם  ּבְ אִתי ֵחן ּבְ צָּ  דַלּמֵ מָּ
ה יאֹוִת  ׁשָּ ַבּקָּ ְרֵכי ֶאת  ּבְ לְּ גָּ ַהַהְנהָּ ּדַ  ,ךָּ ה ׁשֶ

יר אֹוְתךָּ  ֵעיֶניךָּ  ְוַאּכִ א ֵחן ּבְ ֶאְמצָּ ֵדי ׁשֶ  ַוֲהֵרי, ּכְ
ם עָּ ךָּ ַהזֶּה  הָּ ֲעזוֹ , הּוא ַעּמְ ֵכן ַאל ּתַ  .םאֹותָּ  בלָּ

ְך׃ יד  ָֽ י לָּ תִׁ ח ֵ֥ ַנֵ֥י ֵיֵל כו ַוֲהנִׁ ַמר 'ה ַוי אַמִ֑ר פָּ ַעְצִמי  ֵאֶלךְ : אָּ ן ּבְ ֶאּתֵ ֶכם ַעד ׁשֶ ה לָּ ְמנּוחָּ
ֶרץ אָּ  .ּבָּ

ל־ ַוי  אֶמר  טו  ים ַאָֽ כִֹׁ֔ לְּ יך  ה ָֽ ֶנֹ֨ ם־ֵאִ֤ין פָּ ִ֑יו אִׁ ֵאלָּ
ֶזָֽה׃  ַתֲעֵל נו מִׁ

ַמר  ַעְצְמךָּ  הֹוֵלךְ  ֵאיְנךָּ ִאם : לוֹ אָּ ֲעֶלה ּבְ ַאל ּתַ
 .אןּכָּ ִמ נּו אֹותָּ 

י ֵחִ֤ן  טז  אתִׁ צָֹּ֨ י־מָּ ָֽ ֹוא כִׁ ַדָ֣ע ֵאפ  וָּ וַבֶמָ֣ה ׀ יִׁ
ִ֑נו  מָּ ךָ֣ עִׁ תְּ ֶלכְּ ֹוא בְּ ך ֲהל  ַעֶמֹ֔ ָ֣י וְּ יך  ֲאנִׁ ֵעיֶנֹ֨ בְּ

ִאם לֹא כֵּ  ןה מָּ בְּ  – ןׁשֶ ַדע ִאם ּכֵ אִתי ִיּוָּ צָּ ּמָּ ֵחן  ׁשֶ
ֵעיֶניךָּ  ךָּ ֲאִני  ּבְ ֲהִליַכתַרק  ֵריהֲ  ?ְוַעּמְ ְתךָּ  ּבַ ִכינָּ  ׁשְ
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ר  ם ֲאֶש  עָֹּ֔ ל־הָּ כׇֹּ֨ ךֹ֔ מִׁ ַעמְּ ָ֣י וְּ ינו  ֲאנִׁ לִֹׁ֨ פְּ נִׁ וְּ
ה׃ פ ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ  ַעל־פְּ

ְך  !נוּ ּתָּ ִא  ךָּ ְוכָּ ִליםֲאִני ְוַעּמְ ל  ִנְהֶיה ֻמְבּדָּ ִמּכָּ
ים ַעּמִ ה הָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ַעל ּפְ  .ׁשֶ

ת    ש   ר   תוֹ ד  מ ִׁ ה   ג"י פ  
ר  יז רביעי ֵ֥ בָּ ָ֣ם ֶאת־ַהדָּ ה ַג ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ

ִ֤אתָּ ֵחן   צָּ י־מָּ ָֽ תָּ ֶאֱעֶׂשִ֑ה כִׁ רְּ ַב  ר דִׁ ִ֛ה ֲאֶשֵ֥ ַהֶז
ם׃ ֵשָֽ ֲעך  בְּ ֵאדָּ י וָּ ֵעיַנֹ֔  בְּ

ַמר  'ה האָּ ר ַהזֶּה שֶׁ : ְלֹמׁשֶ בָּ ם ֶאת ַהּדָּ ּתָּ ּגַ ׁשְ ּקַ  ּבִ
ֵעיַני  אתָּ ֵחן ּבְ צָּ י מָּ ה ּכִ לֵּ ֶאֱעׂשֶ ֵאֶליךָּ ִתי יְוִהְתּגַ

שׁ  פֹורָּ ִמי ַהּמְ ׁשְ  .ּבִ
ך׃ַוי אַמִ֑ר  יח  ֶדָֽ ב  י נָּ א ֶאת־כְּ נִׁ ֵאֵ֥ ַמר ַהרְּ הַהְרֵאִני  :אָּ ׁשָּ ַבּקָּ בֹוְד  ּבְ  !ךָּ ֶאת ּכְ
יך  יט  ֶנֹ֔ י  ַעל־פָּ ל־טובִׁ יר כׇּ ִ֤ י ַאֲעבִׁ ֹ֨ אֶמר ֲאנִׁ ַוי  

י  ֶאת־  תִׁ ַחנ  ִ֑יך וְּ ֶנ פָּ הוָּ ה לְּ ֵשִ֛ם יְּ י בְּ ָֽ אתִׁ רָּ  קָּ וְּ
ם׃ ר ֲאַרֵחָֽ י ֶאת־ֲאֶשֵ֥ תִׁ  ַחמְּ רִׁ ן וְּ ח ֹ֔  ֲאֶשָ֣ר אָּ

ַמר ל  :אָּ  ִמּדֹוַתי ַהּטֹובֹותֲאִני ַאֲעִביר ֶאת ּכָּ
ֶניךָּ לְ  יר, פָּ ּלּותֶאת  ְוַאְסּבִ ֶניךָּ  'ה ִהְתּגַ , ְלפָּ

ּלֹותוֹ  ן ּוְבִהְתּגַ ֶאּתֵ ה ְלִמי ׁשֶ ן ֲחִנינָּ ַוֲאַרֵחם , ֶאּתֵ
ֲאַרֵחם ִמי ַעל  .ׁשֶ

י  כ  ִ֛ ִ֑י כִׁ נָּ ת ֶאת־פָּ א ָ֣ רְּ א תוַכ ל לִׁ אֶמר ל ֵ֥ ַוי ִּ֕
י  נִׁ ַאֵ֥ רְּ י׃ל א־יִׁ ָֽ חָּ ם וָּ דָּ  אָּ  הָּ

ַמר י  ,יִת ינָּ כִ י שְׁ וּ לּ גִּ ּוַכל ִלְראֹות ֶאת לֹא ּת  :אָּ ּכִ
ם  דָּ יְך לִ ְלהַ וּ  יָּכֹול ִלְראֹות אֹוִתילֹא אָּ  .ֹותיחְ ְמׁשִ

תָּ   כא  ַצבְּ נִׁ י וְּ ִ֑ תִׁ ֹום אִׁ ק  ֵנֵ֥ה מָּ ה הִׁ הוָֹּ֔ ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ור׃  ַעל־ַהצָֽ

ַמר 'ה ה  :אָּ קֹום  ׁש ִלייֵ ִהּנֵ ךְ מָּ ֲעמֹוד ,ְלכָּ ַעל  ּתַ
ַלע  .ַהּסֶ

ַרָ֣ת  כב  קְּ נִׁ יך בְּ תִׁ  ַׂשמְּ י וְּ ֹ֔ דִׁ ב  ר כְּ יָּה  ַבֲעב ָ֣ הָּ וְּ
י׃ ָֽ רִׁ בְּ ֶל יך ַעד־עׇּ י עָּ ִ֛ י ַכפִׁ ֵ֥ תִׁ ַׂשכ  ור וְּ  ַהצִ֑

שֶׁ  בֹוִדי ּכְ ים אֹוְתךָּ ּכְ ׂשִ ַלעַיֲעבֹור אָּ ַרת ַהּסֶ ְמעָּ  ,ּבִ
ֵגן בְּ  ֶאֱעבֹוריִָּד ְואָּ ֶליךָּ ַעד ׁשֶ  .י עָּ

ַנ י  כג  ִ֑י ופָּ רָּ יתָּ ֶאת־ֲאח  אִׁ  רָּ י וְּ י  ֶאת־ַכפִֹׁ֔ תִׁ ר  ָֽ ַוֲהסִׁ
ו׃ פ אָֽ א ֵירָּ  ל ֵ֥

יי וּ לּ גִּ ֶאת  ְוִתְרֶאהִסיר ֶאת יִָּדי אָּ וְ  ל ,ַמֲעׂשַ  ֲאבָּ
ֶאהלֹא  הּ ַעְצמָּ  יִת ינָּ כִ י שְׁ וּ לּ גִּ   .ֵירָּ

 חמישי
  לד

ֵנָֽי־  א ךִ֛ שְּ ל־לְּ סׇּ ה פְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ת  ח ֵ֥ י  ַעל־ ל  תִׁ ַתבְּ ָֽ כָּ ִ֑ים וְּ נִׁ אש  רִׁ נִׁ ים כָּ ֲאבָּ

יִ֛ו ַעל־  ר הָּ ים ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ בָּ ת־ַהדְּ ת ֶאֹ֨ ח ֹ֔ ַהל 
׃ תָּ רְּ ַבָֽ ר שִׁ נִׁ ים ֲאֶשֵ֥ אש  רִׁ ת הָּ ח ֵ֥  ַהל 

ַמר  'ה האָּ סוֹ  :ְלֹמׁשֶ ִנים ל ּפְ ֵני לּוחֹות ֲאבָּ ְלךָּ ׁשְ
מֹו הָּ  ִראׁשֹוִנים ְוֶאְכּתֹוב ַעל ַהּלּוחֹות ֶאת ּכְ

ִראׁשֹוִנים  יּו ַעל ַהּלּוחֹות הָּ הָּ ִרים ׁשֶ בָּ ַהּדְ
ַבְרּתָּ  ָּ ׁשּ  .ׁשֶ

ֶקר  ֶאל־  ב  יתָּ ַבב ֹ֨ ִ֤ לִׁ עָּ ֶקר וְּ ֹון ַלב ִ֑ ֵיֵ֥ה נָּכ  ֶוהְּ
ר׃ ָֽ הָּ אש הָּ ם ַעל־ר ֵ֥ י שָּ  ִ֛ ֵ֥ לִׁ תָּ ַצבְּ נִׁ י וְּ יַנֹ֔  ַהָ֣ר סִׁ

ןה ְהיֶ ְוִת  ּבֹוֶקר לַ  מּוכָּ ַהר ִסיַני לְ ּבֹוֶקר ְוַתֲעֶלה ּבַ
ר ֶאְצִלי ְוַתֲעמֹוד הָּ ם ַעל רֹאׁש הָּ  .ׁשָּ

א  ג  יש ַאל־ֵירָּ  ֵ֥ ַגם־אִׁ ְך וְּ מָֹּ֔ יש  ל א־ַיֲעֶלָ֣ה עִׁ אִׁ וְּ
ו  עֹ֔ רְּ ר  ַאל־יִׁ קָּ ַהבָּ אן וְּ ִ֑ר ַגם־ַהצ ִ֤ הָּ ל־הָּ כׇּ בְּ

וא׃ ר ַההָֽ ֵ֥ הָּ ול הָּ  ֶאל־מ 

ֶאהְוַגם ִאיׁש ַאל  ךָּ ּתְ ִא ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה  ל  ֵירָּ כָּ ּבְ
ר הָּ ר , הָּ קָּ ם ַהּצֹאן ְוַהּבָּ אֹותֹו ִיְרעּו מּול  לֹאּגַ
ר הָּ  .הָּ

ים  ד  נִׁ  אש  רִׁ ים כָּ ַּ֜ נִׁ ת ֲאבָּ ח ֹ֨ ֵנָֽי־ל  ל שְּ ס ֶ֡ פְּ ַויִׁ
י  יַנֹ֔ ַעל  ֶאל־ַהָ֣ר סִׁ ֶקר  ַוַיֹ֨ ֶשִ֤ה ַבב ֹ֨ ם מ  ֵכֹ֨ ַוַישְּ
ֵנ י  ֹו שְּ יָּדֹ֔ ח בְּ ַקָ֣ ֹו ַויִׁ תִ֑ הוָּ ה א  ֵ֥ה יְּ וָּ ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ

ת ח ֵ֥ ים׃ ל  ָֽ נִׁ  ֲאבָּ

מֹו הָּ הּוא ּפָּ  ִנים ּכְ ֵני לּוחֹות ֲאבָּ , ִניםוֹ ִראשׁ ַסל ׁשְ
ה  ים בַּ ֹמׁשֶ ּכִ הּבֹוֶקר ִהׁשְ לָּ מֹו שֶׁ לְ  ְועָּ ' הַהר ִסיַני ּכְ

ה אֹותוֹ  ִניםהּוא וְ , ִצּוָּ ֵני לּוחֹות ֲאבָּ יָּדֹו ׁשְ ַקח ּבְ  .לָּ

ִ֑ם  ה  ֹו שָּ מ  ב עִׁ ַיֵצֵ֥ תְּ ן ַויִׁ נָֹּ֔ ה  ֶבעָּ הוָּ ִֶַּ֤֧רד יְּ ַוֵי
ָֽה׃ הוָּ ם יְּ ֵש  א בְּ ֵ֥ רָּ קְּ  ַויִׁ

ן יַָּרד  'ה נָּ עָּ ַמדּבֶ ם  ִאּתוֹ  ְועָּ ירהִ וְ ׁשָּ ֶאת  ְסּבִ
ּלּות  – 'ה ִהְתּגַ

ָ֣ה ׀  ו  הוָּ א  יְּ רָּ קְּ יו֮ ַויִׁ נָּ ֵ֥ה ׀ ַעל־פָּ הוָּ ר יְּ ַבר  'הַוַיֲעב ֹ֨ יועָּ נָּ ה ַעל ּפָּ ל ֹמׁשֶ א ׁשֶ רָּ ֵאל  'ה 'ה :ְוקָּ



 כי תשאפרשת 

 206  

ם  יִׁ ֶרְך ַאַפ  ון ֶאֵ֥ ַחנִ֑ ום וְּ ל ַרח  ה ֵאֵ֥ הוָֹּ֔ יְּ
ת׃ ֶסד ֶוֱאֶמָֽ ַרב־ֶחֵ֥  וְּ

ן ּוַמֲעִניק ֲחִנינָּה ְכעֹוס ,ַרֲחמָּ ן ִמּלִ ה , ַסְבלָּ ּוַמְרּבֶ
ֶחֶסד ֱאֶמת ּבְ  .ּוִמְתַנֵהג ּבֶ

וִ֛  ֵצֵ֥ נ   ז  א עָּ ֵׂשֵ֥ ים נ  פִֹׁ֔ ֲאלָּ ֶסד  לָּ ַשע ר ֶחֹ֨ ֶפ  ן וָּ
ִ֑ה אָּ ַחטָּ ד ׀ ֲעוָ֣   וְּ ֵקָ֣ ה פ  ַנֶקֹ֔ א יְּ ַנֵקה  ל ָ֣ ֹות וְּ ב  ן אָּ

ים   נִׁ ים  ַעל־בָּ ֵלשִׁ  ים ַעל־ שִׁ ֹ֔ נִׁ ָ֣י בָּ ֵנ ַעל־בְּ וְּ
ים׃ ָֽ ֵבעִׁ ַעל־רִׁ  וְּ

, ַעד ַאְלֵפי ּדֹורֹות –ְלֵהִטיב ַלּטֹוִבים זֹוֵכר 
ַהֲעִניׁש ַעל יְנַתִים ִמּלְ ר ּבֵ ע ַעלֹון ועָּ  ְמַוּתֵ ׁשַ  ּפֶ

ל ,ֵחְטא ַעלוְ  ם ִיְמחֹוקלֹא  ֲאבָּ  ֲעוֹון זֹוֵכר ,אֹותָּ
בֹות ִנים ְלַהֲעִנישׁ  אָּ ִדים – ִניםּבָּ  ּוְבֵני ּבָּ  .ְוִניִנים ְנכָּ

חו׃ ח  ָֽ תָּ שְּ ה ַויִׁ צָּ רְּ ד ַא  ק ֵ֥ ֶשִ֑ה ַויִׁ ר מ  ַמֵה  ה  ַויְּ דוְ ִמֵהר ֹמׁשֶ ה קָּ ה ַאְרצָּ ֲחוָּ ּתַ  .ְוִהׁשְ
י  ט  נָֹּ֔ יך  ֲאד  ֵעיֶנֹ֨ י ֵחִ֤ן בְּ אתִׁ צָֹּ֨ ם־נָּא֩ מָּ אֶמר אִׁ ַוי ֶ֡

י  ִ֤ ֵבִ֑נו כִׁ רְּ קִׁ נָּ י בְּ ֵ֥א ֲאד  ֵשה־ ֵיֶָֽלְך־נָּ ַעם־קְּ
ִ֛ ַלֲעו   תָּ ַלחְּ סָּ וא וְּ ֶרף  הֹ֔ נו ע ֹ֨ אֵת  ַחטָּ ֵנֵ֥נו ולְּ

נו׃ ָֽ תָּ ַחלְּ  ונְּ

ַמרוְ  ה ,'ה :אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ֵעיֶניךָּ ִאם  ּבְ אִתי ֵחן ּבְ צָּ  ,מָּ
ה הנּו תֹוכֵ ֵיֶלְך בְּ ' ׁשֶ ׁשָּ ַבּקָּ י  ,ּבְ ןַעם הּוא ּכִ  ַעְקׁשָּ

ן אֵתנּו , ְוַסְרבָּ נּו ְוִתְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָּ ן לָּ ּתֵ ְוּתִ
ה  .ַנֲחלָּ

ִֶַּ֤֧גד י ששי ית  ֶנ רִׁ ֵרָ֣ת בְּ י֮ כ  כִׁ נ  ָ֣ה אָּ ֵנ אֶמר הִׁ  ַוי  
 ָֽ ת ֲאֶשִ֛ר ל א־ כׇּ א ֹ֔ לָּ פְּ ך  ֶאֱעֶׂשָ֣ה נִׁ ל־ַעמְּ

ו אֵ֥ רְּ בְּ ָ֣ה  נִׁ אָּ רָּ ִ֑ם וְּ ל־ַהגֹויִׁ כׇּ ֶרץ ובְּ אָּ  ל־הָּ כׇּ בְּ
ֹו ֶאת־  בַּ֜ רְּ קִׁ ה בְּ ם ֲאֶשר־ַאתָֹּ֨ עֶָּּ֠ ל־הֶָּּ֠ כׇּ

ה   ַמֲעֵׂשִ֤ה הוָּ ָ֣א יְּ י־נֹורָּ ָֽ וא כִׁ י ֲאֶשֵ֥ר הֹ֔  ֲאנִׁ 
ֶׂשֵ֥ה ְך׃ ע  ָֽ מָּ  עִׁ

ַמר םִהּנֵה ֲאִני : אָּ ה ֶהְסּכֵ ךָּ  מּול ,עֹוׂשֶ ל ַעּמְ ּכָּ
ּלֹא נִ  אֹות ׁשֶ ה ִנְפלָּ ֶרץ ְבְראּו בְּ ֶאֱעׂשֶ אָּ ל הָּ כָּ

ַעּמִ  ל הָּ ה בְּ , יםּוְבכָּ ַאּתָּ ם ׁשֶ עָּ ל הָּ ִיְרֶאה ֹו תֹוכְוכָּ
ה ה ה  'ֶאת ַמֲעׂשֵ ֲאִני עֹוׂשֶ ךָּ ׁשֶ הּוא שֶׁ  – ִאּתְ

א  .נֹורָּ

ת    ש   ר  וֹותמ ִׁ ה   פ    צְּ
ךָ֣ ַהיִֹ֑ום  יא  ַצוְּ י מְּ כִׁ  נ  ר אָּ ךֹ֔ ֵאִ֛ת ֲאֶשֵ֥ ר־לְּ מׇֹּ֨ שְּ

י  ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ַהָֽ י  וְּ רִׁ ֱאמ  יך ֶאת־הָּ ֶנ  פָּ ֵרָ֣ש מִׁ נִׁ י ג  נְּ הִׁ
י׃ ָֽ בוסִׁ ַהיְּ י וְּ וִׁ  ַהחִׁ י וְּ זִֹׁ֔ רִׁ ַהפְּ י  וְּ תִׁ חִׁ ַהָֽ  וְּ

ֶ ַמה ת ְלךָּ אֶ  ְזכֹור , ךָּ ַהיֹּוםֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְת ׁשּ
ֵרשׁ  ֶניךָּ  ֲאגָּ פָּ י  ִמּלְ ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ֱאמֹוִרי ְוַהּכְ ֶאת הָּ

י וְ  י ְוַהִחּוִ ִּ ִרז  .בּוִסיַהיְּ ְוַהּפְ
יֹוֵשָ֣ב  יב  ית  לְּ רִׁ ת בְּ ר ִ֤ כְּ ך  ֶפן־תִׁ ֶָ֣מר לְּ שָּ הִׁ

ֶיֵ֥ה  הְּ ֶלִ֑יהָּ ֶפן־יִׁ ָ֣א עָּ ה בָּ ר ַאתָּ  ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ הָּ
ך׃ ֶבָֽ רְּ קִׁ ש בְּ מֹוֵק   לְּ

ּלֹא ְלךָּ  ִהזֵָּּהר ם ִעםׁשֶ ה ֶהְסּכֵ ֲעׂשֶ  יבֵ יֹושְׁ  ּתַ
א  ה ּבָּ ַאּתָּ ֶרץ ׁשֶ אָּ ֵדי , ֶליהָּ אֵ הָּ ּלֹ ּכְ א ִיְהֶיה ׁשֶ

תֹוְכךָּ  ִמְכׁשֹול  .ּבְ
ם  יג  תָּ  ֶאת־ַמֵצב  ון וְּ צֹ֔ ת  ם  תִׁ תָּ ח  בְּ זְּ י ֶאת־מִׁ ִ֤ כִׁ

יו  ֶאת־ֲאֵשרָּ  ון וְּ ַשֵברִ֑ ון׃תְּ תָֽ ר  כְּ  תִׁ
צוּ  ,אֶאּלָּ  ַנּפְ חֹוֵת  ּתְ רוּ ם וְ יהֶ ֶאת ִמְזּבְ ּבְ ֶאת  ִתׁשְ

בֹוֵת  ר תוּ ְכְר ִת ם וְ יהֶ ַמּצֵ  .ֹוֵתיֶהםֶאת ֲאׁשֵ
ה   יד  הוָּ י יְּ ִ֤ ֵאָ֣ל ַאֵחִ֑ר כִׁ ַתֲחֶו ה לְּ שְּ ָֽ א תִׁ י ל ֵ֥ ִ֛ כִׁ

וא׃ ל ַקנָּ א הָֽ ֹו ֵאֵ֥ מֹ֔ ָ֣א שְּ  ַקנָּ
י לֹא ּתִ  יּכִ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּכִ ּתַ מֹו  – 'ה ׁשְ ׁשְ

ן"  .נֹוֵקםֵאל הּוא  – "ַנְקמָּ
ו ׀  טו  זָּנָ֣ ִֶ֑רץ וְּ אָּ יֹוֵשָ֣ב הָּ ית לְּ רִׁ  ת בְּ ר ֵ֥ כְּ ֶפן־תִׁ

ָ֣א  רָּ קָּ ם וְּ ֵהיֶהֹ֔ חו  ֵלאֹלָ֣ זָּבְּ ם וְּ י ֱאֹלֵהיֶה  ַאֲחֵרָ֣
ֹו׃ חָֽ בְּ זִׁ תָּ  מִׁ ַכלְּ אָּ ךֹ֔ וְּ  לְּ

ּלֹא  ִהזֵָּּהר ם ִעםׁשֶ ה ֶהְסּכֵ ֲעׂשֶ ֵבי ּתַ ֶרץ יֹוׁשְ אָּ  ,הָּ
י ֵהם וְ  דּו ּבִ חּו וְ  ַאֲחֵרי ֱאִליֵליֶהם ְוֵיְלכוּ ִיְבּגְ ִיְזּבְ

ְבֵחיֶהם ֶלֱאִליֵליֶהם  .ְוִיְקְראּו ְלךָּ ְוֹתאַכל ִמזִּ
ֲחֵרי   טז  יו ַאָֽ תָּ  נ  זָּנָ֣ו בְּ ִ֑יך וְּ ֶנ בָּ יו לְּ תָּ  נ  בְּ ֵ֥ מִׁ תָּ ַקחְּ לָּ וְּ

י  יך ַאֲחֵר  ֶנֹ֔ נו  ֶאת־בָּ זְּ הִׁ ן וְּ ֵהיֶהֹ֔ ֱאֹלָ֣
ן׃  ֱאֹלֵהיֶהָֽ

ֶניךָּ  יו ְלבָּ נֹותָּ ח ִמּבְ יו וּ ְוִתּקַ יְבנֹותָּ דּו ּבִ  ְוֵיְלכוּ  ִיְבּגְ
כוּ  ֱאִליֵליֶהןַאֲחֵרי  ֶניךָּ ַאֲחֵרי  ְוִיְמׁשְ ֶאת ּבָּ
 .ֱאִליֵליֶהן

ְך׃ יז  ָֽ א ַתֲעֶׂשה־לָּ י ַמֵסכָּ ה ל ֵ֥ ה ּתַ  ַאל ֱאֹלֵהֵ֥  .תכֶ ֵלי ַמּתֶ סְ פִּ  ְלךָּ ֲעׂשֶ
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ים ֶאת־ַחָ֣ג ַהַמצֹות֮  יח  מִַּׁ֜ ת יָּ ַעֹ֨ בְּ ר  שִׁ מ  שְּ תִׁ
ֶדש  מֹוֵע ד ח ָ֣ ך לְּ יתִֹׁ֔ וִׁ ת אַכִ֤ל ַמצֹות  ֲאֶשָ֣ר צִׁ
אתָּ  יב יָּצָּ  בִֹׁ֔ אָּ ֶדש הָּ ח ָ֣ ֵ֚י בְּ יב כִׁ ִ֑ בִׁ אָּ הָּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

ּצֹות ְלַקיֵּם ְזכֹור ה יִָּמים  ,ֶאת ַחג ַהּמַ ְבעָּ ׁשִ
מֹו שֶׁ ּתֹאַכל ַמּצֹות  יִת ּכְ ּוִ ְזַמן – אֹוְתךָּ  יּצִ  ּבִ
ִביב אָּ חוֹ , חֹוֶדׁש הָּ י ּבְ אתָּ ּכִ ִביב יָּצָּ אָּ ֶדׁש הָּ

ְצַר   .ִיםִמּמִ
ר  יט  זָּכָֹּ֔ ך  תִׁ נְּ קְּ ל־מִׁ ָֽ כׇּ ִ֑י וְּ ֶחם לִׁ ֶטר ֶר  ל־ֶפֵ֥ כׇּ

ה׃ ֶׂשָֽ ֹור וָּ ֶטר שֵ֥  ֶפ 
ל  כֹור הּואּכָּ י ּבְ ּלִ לבְּ ְוֵכן  ,ׁשֶ כֹור  –ִמְקְנךָּ  כָּ ּבְ ׁשֶ ּכְ

הׁשֹור וְ  רִיְהֶיה  ׂשֶ י ִיְהֶיה הּוא זָּכָּ ּלִ  .ׁשֶ
א  כ  ם־ל ֵ֥ אִׁ ה וְּ ֶׂשֹ֔ ֶדָ֣ה בְּ פְּ וֶפִֶ֤טר ֲחמֹור  תִׁ

ה  ֶדֹ֔ פְּ יך  תִׁ ֶנֹ֨ ֹור בָּ כִ֤ ל בְּ ֹו כ ָ֣ תִ֑ ה ַוֲעַרפְּ ֶד  פְּ תִׁ
ם׃ ָֽ ַנ י ֵריקָּ ו פָּ אֵ֥ ל א־ֵירָּ  וְּ

ה ֲחמֹור  ּוְבכֹור ְפּדֶ הּתִ ֶלה אֹו ׂשֶ מּוַרת טָּ ְוִאם  ,ּתְ
ֲחִליףלֹא  ֲערֹוף ֶאת ֹראׁשוֹ  – ּתַ כֹור ּכָּ  ,ּתַ ל ּבְ

ֶניךָּ ִמ  הּבָּ ְפּדֶ ְר וְ  ,ּתִ ֲעִליָּּה ַני ּפָּ  ה ֶאתאֶ ַאל ּתִ ּבָּ
ֶרֶגל ן ְללֹא לָּ ְרּבָּ  .קָּ

י  כא  יעִׁ  בִׁ ד וַביֵֹ֥ום ַהשְּ ים  ַתֲעב ֹ֔ ֵשִֶ֤שת יָּמִׁ
ת׃ ב ָֽ שְּ יר תִׁ צִׁ  יש וַבקָּ ֵ֥ רִׁ ת ֶבחָּ ב ִ֑ שְּ  תִׁ

ִביִעי  ְ ֲעבֹוד ּוַביֹּום ַהׁשּ ה יִָּמים ּתַ ָּ ׁשּ ֲעבֹוד לֹאׁשִ , ּתַ
ְזַמן ם ּבִ ּבֹותַהֲחׁשּוִבים  ִצירּקָּ הַ וְ  ִרישׁ חָּ הֶ  ּגַ ׁשְ  .ּתִ

יר  כב  ָ֣ צִׁ י קְּ כוֵר  ךֹ֔ בִׁ ת  ַתֲעֶׂשָ֣ה לְּ ע  ב  ַחִ֤ג שָּ וְּ
ָֽה׃ נָּ ת ַהשָּ קוַפ  יף תְּ סִֹׁ֔ אָּ ַחג  הָּ ים וְּ ִ֑ טִׁ  חִׁ

ה ְלךָּ  בּועֹות ְוַתֲעׂשֶ תַחג ׁשָּ ִחּלַ ְזַמן ּתְ ְקִציר  ּבִ
ים ִסיף , ִחּטִ אָּ רֹותְוַחג הָּ ַנת ִאּסּוף ַהּפֵ סֹוף ׁשְ  .ּבְ

ךֹ֔  כג  ורְּ כָ֣ ל־זְּ ֶאה  כׇּ ִ֑ה ֵיַָֽֽרָּ נָּ ים ַבשָּ מִׁ  עָּ ש פְּ ֹלֵ֥ שָּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהֵ֥ ן ׀ יְּ ד ֵ֥ אָּ ִ֛י הָּ ֵנ  ֶאת־פְּ

ה  נָּ ָּ ׁשּ ִמים ּבַ עָּ לֹוׁש ּפְ אוּ ׁשָּ ל  ֵירָּ ֶריךָּ ִלְפֵניּכָּ  ְזכָּ
דֹון ה אָּ ֵאל 'הָּ רָּ  .ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

י ֶאת־  כד  תִׁ  ַחבְּ רְּ הִׁ יך וְּ ֶנֹ֔ פָּ ם  מִׁ יש גֹויִׁ ִ֤ י־אֹורִׁ ָֽ כִׁ
ךֹ֔  צְּ ת־ַארְּ יש  ֶאָֽ ד אִׁ מ ֵ֥ ל א־ַיחְּ ֶלִ֑ך וְּ ב  גְּ
יך  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ֵני  יְּ אֹות  ֶאת־פְּ רָּ ך  ֵלָֽ ַבֲעֹלתְּ

ָֽה׃ נָּ ים ַבשָּ מִׁ  עָּ ש פְּ ֹלֵ֥  שָּ

ֶאְכּבֹושׁ  ׁשֶ בּוְלךָּ  ּכְ ֶניךָּ ְוַאְרִחיב ֶאת ּגְ , ּגֹוִים ְלפָּ
ד  ךָּ  ִיְרֶצהלֹא ַאף ֶאחָּ ַקַחת ִמּמְ ֶאת ַאְרְצךָּ  לָּ
ֲעֶלה ּתַ ׁשֶ אֹות ּכְ לֹוׁש  'ה ִלְפֵני ְלֵהרָּ ֱאלֶֹהיךָּ ׁשָּ

ה נָּ ָּ ׁשּ ִמים ּבַ עָּ  .ּפְ
ל א־  כה  י וְּ ִ֑ חִׁ בְּ ץ ַדם־זִׁ ֵמ  ט ַעל־חָּ ַחֵ֥ שְּ ל א־תִׁ

ג  ֶקר ֶז ַבח ַחֵ֥ ָ֣ין ַלב ֹ֔ ַסח׃יָּלִׁ ָֽ  ַהפָּ
ַחטּתִ ַאל  ןֶאת  ׁשְ ְרּבַ ַסח קָּ מוֹ שֶׁ  ַהּפֶ ק ְזַר נִ  ּדָּ

חַ  ְזּבֵ יֵּׁש  ַלּמִ ׁשֶ ֵמץ ְלךָּ ּכְ ִאיר  ַאלוְ , חָּ ׁשְ  ַעדּתַ
ַסחֶזַבח  ֶאת ַהּבֹוֶקר  .ַחג ַהּפֶ

ית  כו  יא ֵב  בִִּׁ֕ ךֹ֔ תָּ ָ֣תְּ מָּ כוֵרי  ַאדְּ ית בִׁ ֵראשִׁ 
י  דִׁ  ל גְּ ַבֵשֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ל א־תְּ הוָּ ַבֲחֵלֵ֥ב יְּ

ֹו׃ פ מָֽ  אִׁ

תֶאת  ִחּלַ ִביא  ּתְ ְתךָּ ּתָּ ּכּוֵרי ַאְדמָּ  'ֵבית הלְ ּבִ
ל , ֱאלֶֹהיךָּ  ֵ ַבׁשּ ה ְוַאל ּתֹאַכל ַאל ּתְ ֵהמָּ ר ּבְ ׂשַ ּבְ

ה רָּ ׁשֵ ה ּכְ ֵהמָּ ב ּבְ לָּ חָּ ה ּבְ רָּ ׁשֵ  .ּכְ
ת    ש   ר  ֶוה פ   סְּ מ    ה 

ך  ֶאת־  כז שביעי ב־לְּ תׇּ ה כְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ים  ָ֣ רִׁ בָּ י ׀ ַהדְּ ָ֣ י ַעל־פִׁ ֵאִֶ֑לה כִִׁ֞ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ַהדְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֶאת־יִׁ ית וְּ רִׁ  ךִ֛ בְּ תְּ י אִׁ תִׁ ַר  ֶלה כָּ ֵא   הָּ

ַמר  'ה האָּ תוֹ  :ְלֹמׁשֶ ִרים ב ְלךָּ ֶאתּכְ בָּ  ַהּדְ
ה ֵאּלֶ ה  ,הָּ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ י ַעל ַהּדְ יִתיּכִ ׂשִ ךָּ  עָּ ִאּתְ

ֵאל ְוִעם רָּ ם ִיׂשְ ִרית ֶהְסּכֵ  .ּבְ
ים יֹום   כח  ֵ֥ עִׁ בָּ ה ַארְּ הוָּ  ם־יְּ ָ֣ם עִׁ י־שָּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ם  יִׁ ל וַמ  ַכֹ֔ א אָּ ה ֶלֵֶ֚חם ל ָ֣ לָּ יְּ ָ֣ים ַלֹ֔ עִׁ בָּ ַארְּ וְּ
י  ֵרָ֣ בְּ ת ֵאֵ֚ת דִׁ ח   ב ַעל־ַהל  ת ָ֣ כְּ ִ֑ה ַויִׁ תָּ א שָּ ל ָ֣

ים׃ ָֽ רִׁ בָּ ֶרת ַהדְּ ית ֲעֶׂש  ֹ֔ רִׁ  ַהבְּ

ה ם ִעם ה ֹמׁשֶ יָּה ׁשָּ ִעים  'הָּ ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ ַאְרּבָּ
ה ַכל  ,ַלְילָּ הוְ ֶלֶחם לֹא אָּ תָּ הּוא , ַמִים לֹא ׁשָּ

ַתב ַעל ַהּלּוחֹות  ְבֵרי הַ  ֶאתּכָּ םּדִ ֶאת  – ֶהְסּכֵ
רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ  .ֲעׂשֶ

ת  כט  ח ִ֤ י ל  ֵנֹ֨ י ושְּ יַנֹ֔ ֶשה  ֵמַהָ֣ר סִׁ ֶדת מ  ֶרִ֤ י בְּ הִׁ  שֶׁ ַויְּ הּמֹ ּכְ ֵני לּוחֹות  –ֵמַהר ִסיַני  יַָּרד ׁשֶ ִריתׁשְ  ַהּבְ
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ִ֑ר  הָּ ן־הָּ ֹו מִׁ ת  דְּ רִׁ ה בְּ ֶשֹ֔ ַיד־מ  ת  בְּ ֵעד  ָֽ הָּ
ע  ַד  א־יָּ ֶשָ֣ה ל ָֽ נָּ יו ומ  ֹור פָּ ן עֵ֥ ַרִ֛ י קָּ ֵ֥ כִׁ

ֹו׃ תָֽ ֹו אִׁ רֵ֥ ַדבְּ  בְּ

ה  ַיד ֹמׁשֶ יּו ּבְ יַָּּרדהָּ ׁשֶ רמֵ  ּכְ הָּ ה לֹא יַָּדע , הָּ ּוֹמׁשֶ
יו  נָּ עֹור ּפָּ שֶׁ  זַָּרחׁשֶ ר' הּכְ ּבֵ  .ִאּתוֹ  ּדִ

ִ֤י  ל  ֵנ ל־בְּ כׇּ ן וְּ א ַאֲהר ַּ֜ רְּ ה ַוַיֹ֨ ֶשֹ֔ ֵאל  ֶאת־מ  רָּ ׂשְּ יִׁ
יו׃ ָֽ ֶגֵֶ֥שת ֵאלָּ ו מִׁ א  ירְּ ָֽ ִ֑יו ַויִׁ נָּ ֹור פָּ ן עָ֣ ַר  ֵנֵ֥ה קָּ הִׁ  וְּ

ה ְוִהּנֵה  אּו ֶאת ֹמׁשֶ ֵאל רָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ַאֲהרֹן ְוכָּ
יו זַָּרח נָּ ֲחדוּ , עֹור ּפָּ ת ּופָּ ֶגׁשֶ יו לָּ  .ֵאלָּ

ן  לא  ִ֛יו ַאֲהר ֵ֥ ש  בו ֵאלָּ ה ַויָּ ֶשֹ֔ א ֲאֵלֶהם  מ  ִ֤ רָּ קְּ ַויִׁ
ל כׇּ ים־וְּ אִׁ  ׂשִׁ ִ֑ה ַהנְּ ֵעדָּ ַדֵבֵ֥ר בָּ ֶש ה ַויְּ ם׃ מ   ֲאֵלֶהָֽ

ה  ֶהםֹמׁשֶ א לָּ רָּ יִאים וְ , קָּ ׂשִ ל ַהּנְ ַאֲהרֹן ְוכָּ
ּבּורבַּ שֶׁ  ְזר ּצִ יוחָּ ר  ,ּו ֵאלָּ ּבֵ ה ּדִ  .ֲאֵליֶהםּוֹמׁשֶ

ן  לב  ַאֲחֵרי־ֵכֵ֥ ם וְּ ַצֵוִּ֕ ֵאִ֑ל ַויְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ל־בְּ ו כׇּ ש  גְּ נִׁ
ר ֵאת֩  ל־ֲאֶשֹ֨ ֶב ר כׇּ ִ֛ה דִׁ הוָּ ֹו יְּ ת  ַהֵ֥ר אִׁ ָֽי׃ בְּ ינָּ  סִׁ

ֵאל וְ  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשּו ּכָּ ה ִצּוָּ הּוא ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנּגְ
ֶ ם אֶ אֹותָּ  ל ַמה ׁשּ ר 'הת ּכָּ ּבֵ ַהר  ּדִ  .ִסיַניִאּתֹו ּבְ

ה  לג מפטיר ֶשֹ֔ ַכָ֣ל מ  נָּ יו ַויְּ ן ַעל־פָּ ֵתֵ֥ ִ֑ם ַויִׁ תָּ ר אִׁ ַדֵב  מִׁ
ֶוָֽה׃  ַמסְּ

ה  ר ִסיֵּםֹמׁשֶ ם  ְלַדּבֵ ם ְוׂשָּ הַמסֵּ ִאּתָּ יו כָּ נָּ  .ַעל ּפָּ

ֹו  לד  תֹ֔ ַדֵבָ֣ר אִׁ ה  לְּ הוָּ ִ֤י יְּ ֵנ פְּ ה לִׁ ֶשַּ֜ א מ  ב ֹ֨ ובְּ
ֶבר   דִׁ א וְּ יָּצָּ  ֹו וְּ ֶו ה ַעד־ֵצאתִ֑ יר ֶאת־ַהַמסְּ ֵ֥ יָּסִׁ

ת  ל ֵא  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶוָֽה׃ֶאל־בְּ צ  ר יְּ  ֲאֶשֵ֥

שֶׁ  ה ּמֹ ּכְ סׁשֶ ר ִאּתוֹ  'ִלְפֵני ה ִנְכנָּ ִסיר מֵ הּוא , ְלַדּבֵ
הֶאת  כָּ ּסֵ ר ֶאל הּוא וְ , ַעד ֵצאתוֹ  ַהּמַ יֹוֵצא ּוְמַדּבֵ

ֵאל אֶ  רָּ ֵני ִיׂשְ ֶ ּבְ  .הּוא ְמֻצּוֶהת ַמה ׁשּ
ן  לה  ַרֹ֔ י קָּ ָ֣ ה כִׁ ֶשֹ֔ ָ֣י מ  ֵנ ֵאל  ֶאת־פְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ו בְּ אִ֤ רָּ וְּ

ֹור  ֶוה  ע  ֶשִ֤ה ֶאת־ַהַמסְּ יב מ  ֵהשִֹׁ֨ ֶשִ֑ה וְּ ָ֣י מ  ֵנ פְּ
ֹו׃ ס תָֽ ר אִׁ ַדֵבֵ֥ ֹו לְּ א  יו ַעד־ב  נָֹּ֔  ַעל־פָּ

ֵאל בְּ  רָּ ה  רֹוִאיםֵני ִיׂשְ ֵני ֹמׁשֶ עֹור ּפָּ ֶאת ּפְ  וינָּ ׁשֶ
ל  הׁשֶ ה וּ , חַ ֵר וֹ ז ֹמׁשֶ סֵּ ֶאת  ִזירַמחֲ ֹמׁשֶ הַהּמַ  ֶאל כָּ

יו ַעד שֶׁ  נָּ סהּפָּ ר  ּוא ִנְכַנָּ  .'ִעם הְלַדּבֵ
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ֵהל   ת ַוַיקְּ ש   ר  ת פ   ב   ש     ה 

ל  א לה ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ת בְּ ל־ֲעַדִ֛ ת־כׇּ ה ֶאָֽ ֶש  ֵהָ֣ל מ  ַוַיקְּ
ים ֲאֶשר־  ֹ֔ רִׁ בָּ ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶהִ֑ם ֵאֵֶ֚לה ַהדְּ

ם׃ ָֽ תָּ ת א  ֵ֥ הוָּ ה ַלֲעׂש  ֵ֥ה יְּ וָּ  צִׁ

ה ל  ִהְקִהיל ֹמׁשֶ ֵאל  ְקַהלֶאת ּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ַמרוְ ּבְ  אָּ
ִרים  :ֶהםלָּ  בָּ ה ַהּדְ ה ַלֲעשׂ ' השֶׁ ֵאּלֶ םִצּוָּ  :ֹות אֹותָּ

ה  וַביָֹ֣ום  ב  אכָּ לָּ ֶׂשָ֣ה מְּ ים֮ ֵתעָּ ֵשֶָ֣שת יָּמִׁ
ֹון  ת  ת ַשבָּ ֶדש ַשַבֵ֥ ֶכֵ֥ם ק ִ֛ ה לָּ ֶיֹ֨ הְּ י יִׁ יעִׁ  בִׁ ַהשְּ

אכָּ ה  לָּ ֹו מְּ ה בִ֛ ֶׂשֵ֥ ע  ל־הָּ ִ֑ה כׇּ תַליהוָּ ָֽ  ׃יומָּ

ְך בְּ  הֶמׁשֶ ָּ ׁשּ ה ׁשִ אכָּ ה ְמלָּ ׂשֶ עָּ ּוַביֹּום  ,יִָּמים ּתֵ
ִביִעי  ְ ֶכם ּתִ ַהׁשּ תְהֶיה לָּ ַ ת ְקֻדׁשּ ּבַ ה – ׁשַ  ְמנּוחָּ

ל  ,'ַלה ה בּ עֲ יַּ ִמי שֶׁ ּכָּ הׂשֶ אכָּ  .יּוַמת – ֹו ְמלָּ
י ֹום  ג  ֵתיֶכִ֑ם בְּ ב ָֽ שְּ ל מ  כ   ש בְּ ו ֵאֹ֔ ַבֲערָ֣ ל א־תְּ

ת׃ פ ָֽ  ַהַשבָּ
כָּ  רּו ֵאשׁ יִע בְ ַאל ּתַ  יֹום ְמגּוֵר  ְמקֹומֹותל ּבְ יֶכם ּבְ
ת ּבָּ ַ  .ַהׁשּ

ת   * ש   ר  ה פ   רו מ  ת ְּ  ה 
ל  ד  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ת בְּ ל־ֲעַדֵ֥ ה ֶאל־כׇּ ֶשֹ֔ ַוי ָ֣אֶמר מ 

ר ָ֣ה ֵלאמ ִ֑ ר ֶז בָֹּ֔ ֵ֥ה־ֲאֶשר ַהדָּ וָּ הוָּ ה צִׁ ר׃ יְּ  ֵלאמ ָֽ
ה  ַמרֹמׁשֶ ל לְ  אָּ ֵאלִצּבּור כָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ר  :ּבְ בָּ ֶזה ַהּדָּ

ה' השֶׁ   :ִצּוָּ
יב  ה  ָ֣ דִׁ ֵ֚ל נְּ ה כ  יהוָֹּ֔ ה  ַלָֽ רומָּ ֶכִ֤ם תְּ תְּ ו ֵמאִׁ חֹ֨ קְּ

ב  ֵ֥ ִ֑ה זָּהָּ הוָּ רוַמָ֣ת יְּ ת תְּ הָּ ֵא  יֶאִּ֕ בִׁ ֹו יְּ בֹ֔ לִׁ
ֶשת׃ ח ָֽ ֶכ ֶסף ונְּ  וָּ

ה ַלה ֶכםַעְצמְ מֵ ְקחּו  רּומָּ ֵלב ל ְנִדיב ּכָּ  – 'ּתְ
הּ  יִָּביא רּוַמת האֶ  אֹותָּ ב וְ  :'ת ּתְ ֶכֶסף זָּהָּ
תוֹ ּוְנח  .ׁשֶ

ש  ו  ֵשֵ֥ י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ותְּ
ים׃ ָֽ זִׁ עִׁ  וְּ

דֹום ִמּתֹוַלַעת  ן ְוֶצַבע אָּ מָּ ן ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ּתָּ ּוִפׁשְ
ים ַערּושְׂ   .ִעזִּ

ים  ז  שִׁ  חָּ ת תְּ ר ֵ֥ ע  ים וְּ ִ֛ מִׁ דָּ אׇּ ם מְּ ת ֵאילִׁ  ר ֹ֨ ע  וְּ
ים׃ ָֽ טִׁ י שִׁ  ַוֲעֵצֵ֥

דֹוםבְּ ְצבּוִעים  ַאִילת וֹ רוֹ ְוע לת וֹ רוֹ ְוע ,אָּ  ׁשֶ
ה ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה  ּטָּ  .ַוֲעֵצי ׁשִ

ה  ח ]*[ חָֹּ֔ שְּ ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ים  לְּ מִׁ ׂשָּ ֹור ובְּ אִ֑ ֶמן ַלמָּ ֶש  וְּ
ים׃ ָֽ ֶרת ַהַסמִׁ ט   קְּ לִׁ  וְּ

ֶמן לַ  הְוׁשֶ אּורָּ ִמים  ּתְ ֶ לַ ּוְבׂשָּ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ  ׁשֶ
ִמים ְקטֹוֶרתְולִ  ׂשָּ  .ַהּבְ

ַהם ט  ֵני־ש ֹ֔ בְּ ַאֹ֨ ֵנ י וְּ ַאבְּ ים וְּ ִ֑ אִׁ ל  ֹוד מִׁ ֵאפ   לָּ
ֶשן׃ ַלח ָֽ  וְּ

ּבּוץ ֵחן ַאְבֵניוְ ַהם וֹ ְוַאְבֵני שׁ  ֵאפֹוד  ,ְלׁשִ לָּ
ןוֹ ְוַלח  .ׁשֶ

כׇּ  י  ו ֵאִ֛ת וְּ ַיֲעׂשֹ֔ או וְּ ֶכִ֑ם יָּב ָ֣ ל־ֲחַכם־ֵל ב בָּ
ָֽה׃ הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ל־ֲאֶשֵ֥  כׇּ

ל  ִריםַהּמוּ ְוכָּ ֶכם יָּבשֶׁ  ְכׁשָּ ל ְוַיֲעׂשּו אֶ אּו וֹ ּבָּ ת ּכָּ
ֶ ַמה  ה' הׁשּ  :ִצּוָּ

ת־אׇּ  יא * ן ֶאָֽ כָֹּ֔ שְּ ת־ַהמִׁ ֵסִ֑הו ֶאֹ֨ כְּ ֶאת־מִׁ ֹו וְּ ֳהל 
ו ֶאת־  יחִָּּ֕ רִׁ יו ֶאת־בְּ שָֹּ֔ רָּ ֶאת־קְּ יו  וְּ סָּ רָּ ֶאת־קְּ

ָֽיו׃ נָּ ֶאת־ֲאדָּ יו וְּ דָּ   ַעמ 

ֳהלֹו ְוֶאת  ן ֶאת אָּ ּכָּ ׁשְ ּסּויהַ ֶאת ַהּמִ ּלוֹ  ּכִ ֶאת  ,ׁשֶ
סִ ּקְ הַ  יםּקְ הַ  םירָּ ׁשִ ִריִחיםהַ  רָּ  ִדיםַעּמוּ הָּ  ּבְ
ִסיסִ הַ וְ  ּלוֹ ּבְ  .ים ׁשֶ

ת  יב  ֵא  ֶרת וְּ יו ֶאת־ַהַכפ ִ֑ ֶאת־ַבדָּ  ן וְּ ר ֵ֥ אָּ ֶאת־הָּ
ְך׃ ָֽ סָּ ֶכת ַהמָּ ר ֵ֥  פָּ

ר אָּ מָּ ן ְוֶאת וֹ ֶאת הָּ ּסּויֶאת הַ  ,תוֹ ַהּמֹוטֹות ַלֲהרָּ  ּכִ
רֹוֶכתהַ  ֶאתוְ   .ּפָּ

יו  יג  ֶאת־ַבדָּ  ן וְּ ֵ֥ חָּ לְּ ִ֑יו ֶאת־ַהש  ל־ֵכלָּ ֶאת־כׇּ וְּ
ים׃ ָֽ נִׁ ת ֶלֵֶ֥חם ַהפָּ ֵא   וְּ

ן ְוֶאת ְלחָּ ֻ מָּ ַהּמֹוטֹות  ֶאת ַהׁשּ ל  תוֹ ַלֲהרָּ ְוֶאת ּכָּ
יו לָּ דֶחם לֶּ הַ  ֶאתוְ  ,ּכֵ ֻכּבָּ  .ַהּמְ

ֶאת־  יד  ֶאת־ֵכֶל יהָּ וְּ ֹור וְּ אִ֛ ת ַהמָּ ַר  נ  ֶאת־מְּ וְּ
ֹור׃ אָֽ ֶמן ַהמָּ ת ֶשֵ֥ ֵא  ֶתִ֑יהָּ וְּ  ֵנר 

הַרת הַ וֹ ְוֶאת ְמנ אּורָּ ֶליהָּ ְוֶאת ֵנר ּתְ ֶתיהָּ וֹ ְוֶאת ּכֵ
ֶמן הַ  ֶאתוְ  ֶ הלַ ׁשּ אּורָּ  .ּתְ

ֵאת  ֶשֶָ֣מן  טו  יו וְּ ֹ֔ ֶאת־ַבדָּ ֶרת  וְּ ט ֹ֨ ַבִ֤ח ַהקְּ זְּ ֶאת־מִׁ ח הַ וְּ טֹוֶרתְוֶאת ִמְזּבַ מָּ ַהּמֹוטֹות  ְוֶאת ּקְ , תוֹ ַלֲהרָּ
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ְך  ַסֵ֥ ֶאת־ מָּ ים וְּ ִ֑ ֶרת ַהַסמִׁ ט ָ֣ ת קְּ ֵא  ה וְּ חָֹּ֔ שְּ ַהמִׁ
ן׃ ָֽ כָּ שְּ ַתח ַהמִׁ ֶפֵ֥ ַתח לְּ  ַהֶפ 

ֶ הַ  ֶאתוְ  ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ  ְקטֹוֶרת ֶאתוְ  ׁשֶ
ׂשָּ  ן ִמיםַהּבְ ּכָּ ׁשְ ַתח ְלֶפַתח ַהּמִ ַסְך ַהּפֶ  .ְוֶאת מָּ

ֶשת   טז  ח ֹ֨ ַבִ֤ר ַהנְּ כְּ ֶאת־מִׁ ה וְּ לָּ  ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ ֵאָ֣ת ׀ מִׁ
ִ֑יו ֶאת־  ל־ֵכלָּ ֶאת־כׇּ יו וְּ ֹו ֶאת־ַבדָּ  ֲאֶשר־לֹ֔

ֹו׃ ֶאת־ַכנָֽ י  ר וְּ  ַהכִׁ

ח הָּ  ֶאת הִמְזּבַ תְוֶאת  עֹולָּ ח ֶרׁשֶ לּ וֹ ַהּנְ ת ׁשֶ ֹו ׁשֶ
מָּ ַהּמֹוטֹות ֶאת  יו תוֹ ַלֲהרָּ לָּ ל ּכֵ ֶאת  ,ְוֶאת ּכָּ
יּ  ִסיסוֹ ר ְוֶאת וֹ ַהּכִ  .ּבְ

ֶאת־  יז  יו וְּ דָּ  ר ֶאת־ַעמ  ֵצֹ֔ ָ֣י ֶהחָּ ֵע ֵאֵ֚ת ַקלְּ
ר׃ ֵצָֽ ַער ֶהחָּ ְך ַשֵ֥ ַס  ת מָּ ֵאִּ֕ ִ֑יהָּ וְּ ֶנ  ֲאדָּ

ֵצרלּועֹות ּקְ הַ  ֹותֵדרַהגְּ  ֶאת  ֶדיהָּ ֶאת ַעּמוּ  ֶלחָּ
ִסיסֶ ְוֶאת  ֵצר ֶאתוְ  הָּ יּבְ ַער ֶהחָּ ַסְך ׁשַ  .מָּ

ר  יח  ֵצ  ת ֶהחָּ ד ֵ֥ תְּ ֶאת־יִׁ ִ֛ן וְּ כָּ שְּ ת ַהמִׁ ד   תְּ ֶאת־יִׁ
ם׃ ֵריֶהָֽ ֶאת־ֵמיתְּ  וְּ

ן ְוֶאת ִיְתדוֹ ֶאת ִיְתד ּכָּ ׁשְ ֵצר ְוֶאת וֹ ת ַהּמִ ת ֶהחָּ
ִר ּמֵ הַ  ֶהם יםיתָּ ּלָּ  .ׁשֶ

ֶדש ֶאת־  יט  ֵרָ֣ת ַבק ִ֑ שָּ ד לְּ רָּ  י ַהשְּ ֵדֵ֥ גְּ ֶאת־בִׁ
י  ֵדֵ֥ גְּ ֶאת־בִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ן ַהכ  ַאֲהר ָ֣ ֶדש  לְּ י ַהק ֹ֨ ֵדִ֤ גְּ בִׁ

ן׃ ַכֵהָֽ נָּ יו לְּ  בָּ

ּסּוֵייֶאת  ֶהם ּכִ ְרִתים ּבָּ ׁשָּ ּמְ ִלים ׁשֶ קּ  ַהּכֵ  ,ֶדשׁ וֹ ּבַ
ְגֵדי ַהקּ  ְגֵדי ּבָּ  ּכֵֹהןֶדׁש ְלַאֲהרֹן הַ וֹ ֶאת ּבִ יו ְוֶאת ּבִ נָּ

 .ְלַכֵהן
ו כ  אִ֛ ֵ֥צְּ ל ַוֵי ת־כׇּ ֵנָֽי ֲעַדֵ֥ ֵא ל־בְּ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ פְּ לִׁ ה׃ מִׁ ֶשָֽ ל  מ  ֵאל ִצּבּור ּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ היְָּצאּו ּבְ ְפֵני ֹמׁשֶ  .ִמּלִ
ל  כא שני כ ֶ֡ ֹו וְּ בִ֑ ֹו לִׁ אָ֣ ׂשָּ יש ֲאֶשר־נְּ ל־אִׁ  או כׇּ ב ִּ֕ ַויָּ

 ֶּ֠ בִׁ ֹו ֵהֶּ֠ ת  ֹו א  ה רוחַּ֜ בָֹּ֨ יאו ֶאת־ ֲאֶשר֩ נָּדְּ
ֶהל מֹוֵעד   אֶכת א ִ֤ ֶלֹ֨ מְּ ה לִׁ הוַָּּ֜ ת יְּ רוַמֹ֨ תְּ

כׇּ  ֶדש׃ולְּ י ַהק ָֽ ֵד  גְּ בִׁ ֹו ולְּ תֹ֔ דָּ  ל־ֲעב ָ֣

ל  ִרים ַלֲעׂשֹות שִׁ נָּ אֲ הָּ ּכָּ הים ַהּמּוְכׁשָּ אכָּ  ְמלָּ
אוּ  הל ְוכָּ  ,ּבָּ ֵהִביאּו ֶאת ם רוֹ ְת לִ  וּ בּדְ נַ ְת הִ שֶׁ  ֵאּלֶ

רּוַמת ה סַהִהְת  אֹוֶהלִלְמֶלאֶכת  'ּתְ ּנְ ל  ּותּכַ ּוְלכָּ
תֹו ּוְלִבְגֵדי ַהקּ וֹ ֲעב  .ֶדשׁ וֹ דָּ

יב  כב  ָ֣ דִׁ ל ׀ נְּ ִ֑ים כ ָ֣ ים ַעל־ַהנָּשִׁ ֲאנָּשִׁ  או הָּ ב ֵ֥ ַויָּ
 ֶּ֠ בִׁ ב ֵהֶּ֠ ז  ֵל  כומָּ ַטַבִַ֤עת וְּ ֶזם וְּ ֶנַּ֜ ָ֣ח וָּ יאו חָּ

ב  ָ֣י זָּהָֹּ֔ לִׁ ל־כְּ כׇּ כׇּ ִ֛יף וְּ ר ֵהנִׁ יש ֲאֶשֵ֥ ִּ֕ ל־אִׁ
ָֽה׃ ב ַליהוָּ ת זָּהָּ  נוַפֵ֥  תְּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ אּו הָּ נֹוַסף לַ ּבָּ יםּבְ ׁשִ ב לֵּ הַ  יל ְנִדיבֵ ּכָּ , ּנָּ
ִגילֵהִביאּו  ַעת ְוֶנֶזם עָּ חֹוךְ וּ  ְוַטּבַ ִלי  – מָּ ל ּכְ ּכָּ

ב ל ִאיׁש , זָּהָּ ב ַלהמַ וּ רּתְ  ַרםּתָּ שֶׁ ְוכָּ  .'ת זָּהָּ

כׇּ  כג  ֵכ ֶלת וְּ ֹו תְּ ת  ָ֣א אִׁ צָּ מְּ יש ֲאֶשר־נִׁ ִ֞ ל־אִׁ
ֵשָ֣ש  י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ת וְּ ר ֹ֨ ע  ִ֑ים וְּ זִׁ עִׁ וְּ

יאו׃ ָֽ ים ֵהבִׁ שִׁ  חָּ ת תְּ ר ֵ֥ ע  ים וְּ ִ֛ מִׁ דָּ אׇּ ם מְּ  ֵאילִׁ 

ל ִאיׁש  א נִּ שֶׁ ְוכָּ ן ְוֶצַבע  ֶאְצלוֹ ְמצָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ּתְ
דֹום ן ִמּתֹוַלַעת אָּ ּתָּ ים ַערְושֵׂ  ּוִפׁשְ  ַאִיל תוֹ רוֹ ְוע ִעזִּ

דֹוםבְּ  ְצבּוִעים  .ֵהִביאוּ  – ַחשׁ ּתַ  ַהַחיָּּה תוֹ רוֹ ְוע אָּ
יאו  כד  ֶשת ֵהבִִּׁ֕ ח ֹ֔ ֶסף  ונְּ וַמת ֶכֹ֨ רִ֤ ים תְּ ל־ֵמרִׁ  כׇּ

ֹו  תַּ֜ א אִׁ צָֹּ֨ מְּ ל ֲאֶשר֩ נִׁ כ ֶ֡ ִ֑ה וְּ הוָּ רוַמָ֣ת יְּ ת תְּ ֵא 
י ים ֲעֵצֵ֥ ִ֛ טִׁ כׇּ  שִׁ ֶלֵ֥אֶכת־ללְּ ה מְּ דָּ  ֲעב  יאו׃ הָּ ָֽ  ֵהבִׁ

ל  ֶסף ּוְנח ּתֹוֵרםּכָּ רּוַמת ּכֶ ת ֵהִביאּו אֶ וֹ ּתְ ת ׁשֶ
רּוַמת ה א נִּ שֶׁ ִמי ל ְוכָּ , 'ּתְ ה  ֶאְצלוֹ ְמצָּ ּטָּ ֲעֵצי ׁשִ

ֲעב ל ְמֶלאֶכת הָּ ה וֹ ְלכָּ  .ֵהִביאוּ  –דָּ
ו  כה  וִ֑ ֶדָ֣יהָּ טָּ יָּ ַמת־ֵל ב בְּ ה ַחכְּ ֵ֥ שָּ ל־אִׁ כׇּ וְּ

ֶאת־  ֶלת  וְּ ֵכֹ֨ ת־ַהתְּ ה ֶאָֽ ֶו  יאו ַמטְּ ָ֣ בִׁ ַויָּ
ש׃ ֶאת־ַהֵשָֽ נִׁ י וְּ ן ֶאת־תֹוַלֵַ֥עת ַהשָּ גָּמָֹּ֔ ַארְּ ָֽ  הָּ

ל  ים ְוכָּ ׁשִ רֹותוּ ַהּמ ַהּנָּ י ְכׁשָּ וּו ּבִ ִביאּו הֵ וְ  ,ןיהֶ ֵד טָּ
ן  –ִיים וּ וטְ  חּוִטים מָּ ַאְרּגָּ ֵכֶלת ְוֶאת הָּ ֶאת ַהּתְ

דֹום ֵמַהּתֹוַלַעת ְוֶאת הַ  אָּ ַבע הָּ ןֶאת ַהּצֶ ּתָּ ׁשְ  .ּפִ
נָּה  כו  תָּ  ִ֛ן א  בָּ א לִׁ ֵ֥ ר נָּׂשָּ ים ֲאֶשֹ֨ ל־ַהנָּשִֹׁ֔ כׇֹּ֨ וְּ

חׇּ  ים׃בְּ ָֽ זִׁ עִׁ ו ֶאת־הָּ ו  ִ֑ה טָּ מָּ  כְּ
ים  ׁשִ ל ַהּנָּ רֹוןבְּ  ְתַעּלוּ הִ שֶׁ ְוכָּ ָּ וּו ֶאת  ִכׁשּ ַער טָּ ׂשְ

ים ִעזִּ  .הָּ
ת  כז  ֵא  ַהם וְּ ָ֣י ַהש ֹ֔ ֵנ יאו ֵאֵ֚ת ַאבְּ ָ֣ם ֵהבִֹׁ֔ אִׁ ׂשִׁ ַהנְּ וְּ

ֶשן׃ ַלח ָֽ ֹוד וְּ ֵאפ  ים לָּ ִ֑ אִׁ ל  ָ֣י ַהמִׁ ֵנ  ַאבְּ
שִׂ  ַאְבֵני  ֶאתַהם וְ וֹ ַאְבֵני ַהׁשּ  ֶאתֵהִביאּו  ִאיםיְוַהּנְ

ּבּוץ ֵאפֹוד ְוַלח, ַהֵחן ְלׁשִ ןוֹ לָּ  .ׁשֶ
ֶמן   כח  ֶשֹ֨ ֹור ולְּ אִּ֕ מָּ ִֶ֑מן לְּ ֶאת־ַהשָּ ֶׂשם וְּ ֶאת־ַהב   וְּ

ים׃ ָֽ ֶרת ַהַסמִׁ ט   קְּ לִׁ ה וְּ חָֹּ֔ שְּ  ַהמִׁ
ֶ וֹ ְוֶאת ַהבּ  ם ְוֶאת ַהׁשּ ה ,ֶמןׂשֶ ֶ לַ וְ  ִלְתאּורָּ ֶמן ׁשּ

ּמֹוְרִחים ּבוֹ  ִמים ְקטֹוֶרתְולִ  ׁשֶ ׂשָּ  .ַהּבְ
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ם   כט  תָּ ם֮ א  בָּ ַדָ֣ב לִׁ ר נָּ ה ֲאֶשֹ֨ שָּ  אִׁ יש וְּ ָ֣ ל־אִׁ כׇּ
ִ֛ה  הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ה ֲאֶשֹ֨ אכָֹּ֔ לָּ ל־ַהמְּ כׇּ יא  לְּ בִׁ הָּ לְּ
ֵאִ֛ל  רָּ ׂשְּ ֵני־ יִׁ יאו בְּ ֶשִ֑ה ֵהבִׁ  ַיד־מ  ֹות בְּ ַלֲעׂש 

ָֽה׃ פ ה ַליהוָּ בָּ  דָּ  נְּ

ה  ָּ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ם ּטּוב שֶׁ ּכָּ ם ב ּדֵ נִ ִלּבָּ ִביא אֹותָּ ְלהָּ
ה  אכָּ לָּ ל ַהּמְ ה  'השֶׁ ְלכָּ עּותִצּוָּ ֶאְמצָּ ה ּבְ  ֹמׁשֶ

ֵאל בְּ  – ַלֲעׂשֹות רָּ ה ַלהֵהִביאּו ֵני ִיׂשְ בָּ  .'ְנדָּ

ת    ש   ר  ֵאל פ   לְּ צ   ב ְּ
  שלישי

 (שני)

א  ל ֵ֥ רָּ ו קָּ אִ֛ ל רְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶשה  ֶאל־בְּ ַוי ִ֤אֶמר מ 
י  ֵ֥ ֵאִ֛ל ֶבן־אורִׁ ַצלְּ ֵשִ֑ם בְּ הוָּ ה בְּ ור יְּ ֶבן־ח 

ה׃ ָֽ הודָּ ה יְּ ַמֵטֵ֥  לְּ

ה  ַמר ֹמׁשֶ ֵאללִ אָּ רָּ  ַעל ִהְכִריז 'ה ,ְראוּ  :ְבֵני ִיׂשְ
ן אּוִרי בֶּ  ַצְלֵאל ּבֶ ֵ ִמ ן חּור ּבְ ה ֶבטׁשּ  .ְיהּודָּ

ִ֛ה  לא  מָּ כְּ חׇּ ים בְּ ִ֑ וַח ֱאֹלהִׁ ֹו רָ֣ ת  ַמֵלֵ֥א א  ַויְּ
ַעת  ַד  ֵ֥ה ובְּ בונָּ תְּ כׇּ בִׁ ה׃ובְּ ָֽ אכָּ לָּ  ל־מְּ

א אִמ וּ  ה  ,רּוַח ֱאלִֹהיםבְּ תֹו וֹ ּלֵ ְתבּונָּ ה ּבִ ְכמָּ חָּ ּבְ
הבְּ ַלֲעסֹוק ּוְבַדַעת  אכָּ ל ְמלָּ  .כָּ

ב וַבֶכ ֶסף  לב  ֵ֥ הָּ ת ַבזָּ ִ֛ ת ַלֲעׂש  ב ִ֑ ב ַמֲחשָּ ש   ַלחְּ וְּ
ֶשת׃ ח ָֽ  וַבנְּ

ְכִניֹּות ֶסף וֹ ַלֲעשׂ  ּוְלַתְכֵנן ּתָּ ב ּוַבּכֶ זָּּהָּ ת ּבַ
ח תוֹ ּוַבּנְ  .ׁשֶ

ִ֑ץ  לג  ֶשת ֵע את וַבֲחר ָ֣ ַמל   ֶשת ֶאִֶ֛בן לְּ וַבֲחר ֵ֥
ֹות  כׇּ ַלֲעׂש  ֶבת׃בְּ ָֽ ֶלֵ֥אֶכת ַמֲחשָּ  ל־מְּ

צֹות ִניםבָּ אֲ ֲחִריַטת נּות ּמָּ ּוְבאֻ  ּבָּ רּות  ְמׁשֻ ּוְבַנּגָּ
ל ְמֶלאֶכת  ַלֲעׂשֹות ,ֵעץ כָּ נּותּבְ  .ֳאמָּ

ב  לד  ֵ֥ יאָּ ֳהלִׁ אׇּ וא וְּ ֹו הִּ֕ בִ֑ לִׁ ַתָ֣ן בְּ ת נָּ הֹור   ולְּ
ן׃ ָֽ ַמֵטה־דָּ ְך לְּ מָּ  יסָּ  ֶבן־ֲאחִׁ

ִלּבֹו וְ  ַתן ּבְ םנָּ ָּ  ּגַ ׁשּ הּוא , ַלֲאֵחִריםת וֹ ְלהֹור רֹוןּכִ
ְך  מָּ ן ֲאִחיסָּ ב ּבֶ ֳהִליאָּ ֵ ִמ ְואָּ  .ןּדָּ  ֶבטׁשּ

ל־  לה  ב ַלֲעׂשֹות֮ כׇּ ַמת־ֵל  כְּ ם חׇּ תַָּּ֜ א א  ֵלֹ֨ מִׁ
ֵכֶָ֣לת  ם ַבתְּ ֵקִ֞ ר  ֵשב  וְּ ח  ָ֣ש ׀ וְּ רָּ ֶלָ֣אֶכת חָּ מְּ
ג  ֵרִ֑ א  ש וְּ ִ֛י וַבֵש  נִׁ תֹוַל ַעת ַהשָּ ן בְּ מָּ  גָּ ַארְּ ובָּ

ת׃ ב ָֽ י ַמֲחשָּ ֵב  שְּ ח  ה וְּ אכָֹּ֔ לָּ ל־מְּ ֵׂשי  כׇּ  ע 

א הּוא  ם ִמּלֵ האֹותָּ ְכמָּ חָּ ל ְמֶלאֶכת  ּבְ ַלֲעׂשֹות ּכָּ
ה ,ְוִתְכנּון נּותמָּ אֳ  ן ֵכֶלת ּובְ ְת בִּ  ְוִרְקמָּ מָּ ַאְרּגָּ

ַבע ּצֶ דֹום מֵ הָּ  ּבַ ןּובְ  ּתֹוַלַעתהַ אָּ ּתָּ , ִפׁשְ
הוּ  ה  םישִׂ וֹ ע ֵהם – ִבְמֶלאֶכת ֲאִריגָּ אכָּ ל ְמלָּ ּכָּ

ְכִניֹּות םיּוְמַתְכְננִ   .ּתָּ

אׇּ  א לו ל וְּ ֵאֹ֨ ַצלְּ ה֩ בְּ ׂשָּ עָּ ישוְּ ָ֣ ל ׀ אִׁ כ ָ֣ ב וְּ יאַָּּ֜  ֳהלִׁ
ה ֲחַכם הוַָּּ֜ ן יְּ ַתֹ֨ ב ֲאֶשר֩ נָּ בונָּה  חׇּ ־ֵל  ִ֤ה ותְּ מָּ כְּ

ל־  ת־כׇּ ת ֶאָֽ ַדַָ֣עת ַלֲעׂש ֹ֔ ה לָּ מָּ ֵהֹ֔ ֶל אֶכת בָּ מְּ
ָֽה׃ הוָּ וָּ ה יְּ ל ֲאֶשר־צִׁ כ ֵ֥ ֶדש לְּ ַדָ֣ת ַהק ִ֑  ֲעב 

ב וְ בְּ  ֳהִליאָּ לַצְלֵאל ְואָּ ַתן ' השֶׁ ִאיׁש ֲחַכם ֵלב  כָּ נָּ
ַדַעת ַלֲעשׂ  םהֶ לָּ  ה לָּ ה ּוְתבּונָּ ְכמָּ ל וֹ חָּ ת ֶאת ּכָּ

ׂשוּ ֶדׁש וֹ ַדת ַהקּ וֹ ְמֶלאֶכת ֲעב ַמה ל ּכָּ  ְלצֹוֶרךְ  עָּ
 ֶ ה' הׁשּ  .ִצּוָּ

ָ֣א ב  רָּ קְּ ָֽ  ַויִׁ ֶאל־אׇּ ֵאל֮ וְּ ַצלְּ ה ֶאל־בְּ ֶש  ב  מ  יאָּ ֳהלִׁ
ִ֛ה  הוָּ ן יְּ ַת  ר נָּ ב ֲאֶשֹ֨ יש ֲחַכם־ֵלֹ֔ ָ֣ ל־אִׁ ֶאל  כׇּ וְּ
ֹו  בֹ֔ ֹו לִׁ אָ֣ ׂשָּ ֵ֚ל ֲאֶשָ֣ר נְּ ֹו כ  בִ֑ לִׁ ה בְּ מָּ  כְּ חׇּ

ּה׃ ָֽ תָּ ת א  ֵ֥ אכָּ ה ַלֲעׂש  לָּ ה ֶאל־ַהמְּ ֵ֥ בָּ רְּ קׇּ  לְּ

ה  א לִ קָּ ֹמׁשֶ בלְ ְבַצְלֵאל וּ רָּ ֳהִליאָּ ל ִאיׁש לְ וּ , אָּ כָּ
ִלּבֹו ' השֶׁ ֲחַכם ֵלב  ה ּבְ ְכמָּ ַתן חָּ ִמי ל ּכָּ  –נָּ
ב ִהְתַנּדֵ תלָּ  ׁשֶ ה ַלֲעשׂ לַ  ֶגׁשֶ אכָּ לָּ יַּת ַהּמְ ת וֹ ֲעׂשִ

הּ וֹ א  .תָּ
ה   ג  רומָּ ל־ַהתְּ ה ֵאִ֤ת כׇּ ֶש  ָ֣י מ  ֵנ פְּ לִׁ ו מִׁ חִ֞ קְּ ַויִׁ

ֶלִ֛אֶכת  מְּ ל לִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ יאו בְּ ר ֵהבִַּׁ֜ ֲאֶשֹ֨
ֶדש  ת ַהק   ַדֵ֥ ֵהֶּ֠ ֲעב  ִּ֑ה וְֶּּ֠ תָּ ת א  ָ֣ יאו ַלֲעׂש  ם ֵהבִֹׁ֨

ֶקר׃ ֶקר ַבב ָֽ ה ַבב ֵ֥ בָּ  דָּ ֹוד נְּ יו עִ֛ ֵ֥  ֵאלָּ

ה ֵהם לָּ  ְפֵני ֹמׁשֶ ה  ֶאתְקחּו ִמּלִ רּומָּ ל ַהּתְ ֵני שֶׁ ּכָּ ּבְ
ֵאל  רָּ ֵדי ֶדׁש וֹ ַדת ַהקּ וֹ ִלְמֶלאֶכת ֲעבֵהִביאּו ִיׂשְ ּכְ

הּ וֹ ת אוֹ ַלֲעשׂ  ֵאלּוְבֵני , תָּ רָּ הֵהִביאּו  ִיׂשְ  ְלֹמׁשֶ
ה  בָּ םעֹוד ְנדָּ בּ  ֻמְקּדָּ  .ֶקרוֹ ּבַ

ל־  ד  ת כׇּ ים ֵא  ׂשִִּׁ֕ ע  ים הָּ מִֹׁ֔ ל־ַהֲָ֣חכָּ או  כׇּ ב ֹ֨ ַויָּ
ֹו  ת  ַלאכְּ מְּ יש מִׁ ֵ֥ יש־אִׁ ָֽ ֶדש אִׁ ֶלָ֣אֶכת ַהק ִ֑ מְּ

ִמים  ל ַהֲחכָּ ים וֹ עשֶׁ ּכָּ ל ְמֶלאֶכת  ֶאתׂשִ ּכָּ
אוּ  ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ל – ּבָּ ד ּכָּ ַלאְכּתֹו  ֶאחָּ  הּואשֶׁ ִמּמְ
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ים׃ ָֽ ׂשִׁ ה ע  מָּ  .ְמֶחה ַלֲעׂשֹותמֻ  ֲאֶשר־ֵהֵ֥
עָּ ם  ה  ים הָּ ֵ֥ בִׁ ר ַמרְּ ֶשָ֣ה ֵלאמ ֹ֔ רו  ֶאל־מ  ַוי אמְּ

ה ֲאֶשר־  אכָֹּ֔ לָּ ה  ַלמְּ דָּ ֲעב  ָֽ י הָּ ֵדִ֤ יא מִׁ ִ֑ בִׁ הָּ לְּ
ּה׃ ָֽ תָּ ת א  ֵ֥ הוָּ ה ַלֲעׂש  ֵ֥ה יְּ וָּ  צִׁ

הְמרּו אָּ וְ  ם  :ְלֹמׁשֶ עָּ ים הָּ ִביא ַמְרּבִ  יֹוֵתרְלהָּ
ךְ  ְצרָּ ֲעב ֵמַהּנִ ה וֹ לָּ ה שֶׁ הַ  ֲעבּורדָּ אכָּ לָּ ה ' הּמְ ִצּוָּ

 .תוֹ ַלֲעשׂ 
ר   ו  ַמֲחֶנה֮ ֵלאמ  ֹול ַבָֽ ירו קֵ֥ ה ַוַיֲעבִֹׁ֨ ֶש  ַצָ֣ו מ  ַויְּ

אכָּ ה  לָּ ֹוד מְּ ה ַאל־ַיֲעׂשו־עִ֛ שָּ  אִׁ יש וְּ ָ֣ אִׁ
יא׃ ָֽ בִׁ עָּ ם ֵמהָּ ֵלֵ֥א הָּ כָּ ֶדש ַויִׁ רוַמָ֣ת ַהק ִ֑ תְּ  לִׁ

ה  ה ֹמׁשֶ ֲחֶנה ְכִריזוּ הִ וְ ִצּוָּ ּמַ ה  :ּבַ ָּ  לֹאִאיׁש ְוִאׁשּ
ה  אכָּ רּוַמת ַהקּ  ֲעבּורַיֲעׂשּו עֹוד ְמלָּ , ֶדשׁ וֹ ּתְ

ם וְ  עָּ ִביאלְ  וּ ְפִסיקהִ הָּ  .הָּ
ִ֛ם  ז  ה ַדיָּ ֵ֥ תָּ יְּ ה הָּ אכָּ  לָּ ַהמְּ כׇּ וְּ אכָּ ה לְּ לָּ ל־ַהמְּ

ר׃ ס הֹוֵתָֽ ִּ֑ה וְּ תָּ ֹות א   ַלֲעׂשָ֣
ִדים םיִר ַהחֹומָּ וְ  ֻעּבָּ ר שֶׁ  ַהּמְ בָּ יקּו ֵהִביאּו ּכְ ִהְסּפִ

ה ְויֹוֵתרֲעבּור  אכָּ לָּ ל ַהּמְ יַּת ּכָּ  .ֲעׂשִ
ת    ש   ר  יע פ   רִׁ יְּ  תוֹ ה 

ִ֛ה  ח רביעי אכָּ לָּ ֵׂש י ַהמְּ ע  ב בְּ ל־ֲחַכם־ֵלַּ֜ ו כׇּ ַוַיֲעׂשֹ֨
ר  זָּ  שְּ ת ֵשָ֣ש מׇּ יע ִ֑ רִׁ ֶָׂ֣שר יְּ ן ֶע כָּ  שְּ ֶאת־ַהמִׁ
ים  ִ֛ בִׁ ר  י כְּ ֹ֔ נִׁ תֹוַלַָ֣עת שָּ ן  וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכִֶ֤לת וְּ ותְּ

ב  ֵש  ה ח  ם׃ַמֲעֵׂשֵ֥ ָֽ תָּ ה א  ֵ֥ ׂשָּ  עָּ

עלֵּ הַ  ַחְכֵמיל ּכָּ  ּבְ ה וֹ ב ׁשֶ אכָּ לָּ י ַהּמְ ׂשּו ׂשֵ ֶאת עָּ
ן  ּכָּ ׁשְ ר מֵ ַהּמִ זּור ּוְתֵכֶלת ִמ  ,ְיִריעֹותֶעׂשֶ ן ׁשָּ ּתָּ ׁשְ ּפִ

דֹום ִמּתֹוַלַעת ן ְוֶצַבע אָּ מָּ  לשֶׁ צּורֹות ִעם  ,ְוַאְרּגָּ
ִכים ְמֶלאֶכת, ַמְלאָּ נּות ֵהם ַנֲעׂשּו ּבִ  .ֳאמָּ

ֶרְך  ט  ים  א ַּ֜ רִׁ ֶעׂשְּ ִ֤ה וְּ ֶנ מ  ת שְּ ַאַח  ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ַהיְּ
יעָּ ה  רִׁ ה ַהיְּ ַאמָֹּ֔ ָֽ ַבָ֣ע בָּ ַחב  ַארְּ ר ֹ֨ ה וְּ ַאמָֹּ֔ ָֽ בָּ

ת׃ יע ָֽ רִׁ ל־ַהיְּ כׇּ ת לְּ ה ַאַח  ֵ֥ דָּ ִ֑ת מִׁ ֶאחָּ  הָּ

ל ֶרְך וֹ א ה ּכָּ ִרים וּ ְיִריעָּ מֶעׂשְ , ַאּמֹותֶנה וֹ ׁשְ
ע וֹ ְור ל  ַאּמֹותַחב ַאְרּבַ הּכָּ ה ַאַחת  ,ְיִריעָּ ִמּדָּ

ל ַהיְּ   .תוֹ ִריעְלכָּ
ַחֵבר   י  ת ֶאת־ֲחֵמָ֣ש ַויְּ יע ֹ֔ רִׁ ת ַהיְּ ִ֑ת ַאַח   ֶאל־ֶאחָּ

ֵמִ֤ש חָּ ת   וְּ יע  רִׁ ר יְּ ַבֹ֔ ת חִׁ ת׃ ַאַח  ָֽ  ֶאל־ֶאחָּ
ר ֶאת ֲחֵמׁש הַ חִ הּוא   ,תחַ אַ לְ ַאַחת ִריעֹות יְּ ּבֵ

ֵמׁש  ר ַאַחת ְיִריעֹות ְוחָּ פֹות ִחּבֵ  .תחַ אַ לְ נֹוסָּ
ַעׂש יא  ה   ַוַיַּ֜ יעָּ רִׁ ַפִ֤ת ַהיְּ ֶלת ַעָ֣ל ׂשְּ ֵכ  ת תְּ א ָ֣ לְּ ל 

ה   ׂשָּ ִֶ֑רת ֵכִ֤ן עָּ בָּ ה ַבַמחְּ צָּ  קָּ ת מִׁ ֶאחָֹּ֔ הָּ
ֶרת  ֶב  ה ַבַמחְּ יצֹונָֹּ֔ ָ֣ ה ַהקִׁ יעָֹּ֔ רִׁ ַפָ֣ת ַהיְּ ׂשְּ בִׁ

ית׃ ָֽ  ַהֵשנִׁ

ה ׂשָּ ַפת ַהיְּ ִמ ת וֹ אלָּ וּ ל הּוא עָּ ֵכֶלת ַעל ׂשְ ה ּתְ ִריעָּ
אַ  ֶצהת חַ הָּ ּקָּ ל  ּבַ קֹום ׁשֶ ּמָּ ךְ וְ  ,ַהִחּבּורּבַ ה  כָּ ׂשָּ עָּ

ַפת ַהיְּ  ׂשְ הִר ּבִ יצֹונָּ ה ַהּקִ צַּ  יעָּ ֵ ד ּבַ ל  ִניַהׁשּ ׁשֶ
 .ַהִחּבּור

ת   יב  ֶאחָּ ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ה֮ ַביְּ ׂשָּ ת עָּ א   לָּ ָ֣ים ל  שִׁ ֲחמִׁ
ה  יעָֹּ֔ רִׁ ֵצָ֣ה ַהיְּ קְּ ה  בִׁ ׂשָּ ת עָּ א   לָּ ָ֣ים ל  שִׁ ַוֲחמִׁ
יֹלת   בִׁ ִ֑ית ַמקְּ ֶבֶָ֣רת ַהֵשנִׁ ר ַבַמחְּ ֲאֶש 

ת׃ ָֽ ת ֶאל־ֶאחָּ ת ַאַח  א ֹ֔ ָ֣לָּ  ַהל 

ים  ִ אֹות ֲחִמׁשּ יְּ לּולָּ ה ּבַ ׂשָּ אַ עָּ ה הָּ ת חַ ִריעָּ
ים  ִ אֹות ַוֲחִמׁשּ ְקֵצה הַ לּולָּ ה ּבִ ׂשָּ ִריעָּ עָּ צַּ שֶׁ ה יְּ ד ּבַ

 ֵ ל ַהִחּבּור ִניַהׁשּ אֹות  – ׁשֶ ילַהּלּולָּ ַאַחת ת וֹ ַמְקּבִ
ִניָּּהלַ  ְ  .ׁשּ

ֵסָ֣י  יג  ים ַקרְּ שִׁ  ַעׂש ֲחמִׁ ר ֶאת־ ַוַיִּ֕ ַחֵבֹ֨ ִ֑ב ַויְּ זָּהָּ
י  ֵ֥ הִׁ ים ַויְּ סִֹׁ֔ רָּ ת ַאַחִ֤ת ֶאל־ַאַחת  ַבקְּ יע ַּ֜ רִׁ ַהיְּ

ד׃ פ ָֽ ן ֶאחָּ כָּ  שְּ  ַהמִׁ

ה  ׂשָּ בהּוא עָּ ים ַקְרֵסי זָּהָּ ִ ר ֶאת ְוחִ  ,ֲחִמׁשּ ּבֵ
ִסיםלְ ַאַחת  תוֹ עיִר ַהיְּ  רָּ ּקְ  אֹוֶהלוְ , ַאַחת ּבַ

ן  ּכָּ ׁשְ יָּה לְ ַהּמִ ד ֶרֶצףהָּ  .ֶאחָּ
ַעׂש   יד  ִ֑ן ַוַיֹ֨ כָּ שְּ ֶהל ַעל־ַהמִׁ א   ים לְּ זִֹׁ֔ ת עִׁ יע ָ֣ רִׁ יְּ

ם׃ ָֽ תָּ ה א  ֵ֥ ׂשָּ ת עָּ יע   רִׁ ה יְּ ֵרֵ֥ י־ֶעׂשְּ ֵתָֽ  ַעשְּ
ה  ׂשָּ יםְיִריעֹות הּוא עָּ ַער ִעזִּ ְ ַעל מֵ ֶהל וֹ ְלא ִמׂשּ

ן ּכָּ ׁשְ ֵרה  ַאַחת ,ַהּמִ ה אְיִריעֹות ֶעׂשְ ׂשָּ םוֹ עָּ  .תָּ
ים   טו  ֹלשִׁ ת שְּ ַאַח  ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ֶרְך ַהיְּ ה א ַּ֜ ַאמָֹּ֔ ָֽ בָּ

ִ֑ת  ֶאחָּ ָ֣ה הָּ יעָּ רִׁ ַחב ַהיְּ ֹות ר   ַבָ֣ע ַאמֹ֔ ַארְּ וְּ
ת׃ יע ָֽ רִׁ ה יְּ ֵר  י ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ ַעשְּ ת לְּ ָ֣ה ַאַחֹ֔ דָּ  מִׁ

ל אֹוֶרְך  לּכָּ ה ׁשְ ה וְ וֹ ְיִריעָּ ים ַאּמָּ ל רֹוַחב הָּ ׁשִ ׁשֶ
ה  ל ְיִריעָּ ע ַאּמֹותּכָּ ה ַאַחת , ַאְרּבַ  ְלַאַחתִמּדָּ

ֵרה  ִריעהַ ֶעׂשְ  .תוֹ יְּ
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ִ֑ד  טז  בָּ ת לְּ יע   רִׁ ש ַהיְּ ַחֵבִ֛ר ֶאת־ֲחֵמֵ֥ ַויְּ
ד׃ ָֽ בָּ ת לְּ יע   רִׁ ש ַהיְּ ֶאת־ֵשֵ֥  וְּ

ר ֶאת ֲחֵמׁש הַ חִ הּוא  ׁש ִריעֹות יְּ ּבֵ ד ְוֶאת ׁשֵ ְלבָּ
דִריעֹות יְּ הַ   .ְלבָּ

ה  יז  יעָֹּ֔ רִׁ ַפָ֣ת ַהיְּ ֵ֚ל ׂשְּ ים ַע שִׁ  ת ֲחמִׁ א ָ֣ לָּ ַעׂש ל  ַוַיַּ֜
ים ל   ָ֣ שִׁ ִֶ֑רת ַוֲחמִׁ בָּ נָּ ה ַבַמחְּ יצ  ת ַהקִׁ א   לָּ

ה יעָֹּ֔ רִׁ ַפָ֣ת ַהיְּ ה  ַעל־ׂשְּ ׂשָּ ֶרת עָּ ֶב  ית׃ ַהח  ָֽ  ַהֵשנִׁ

ה  ׂשָּ ים הּוא עָּ ִ אֹות לוּ ֲחִמׁשּ ַפת הַ לָּ ִריעָּ ַעל ׂשְ ה יְּ
יצ ל ַהִחּבּור הנָּ וֹ ַהּקִ קֹום ׁשֶ ּמָּ ים  ,ּבַ ִ ַוֲחִמׁשּ

אֹות לוּ  ַפת הַ לָּ ה ַעל ׂשְ ׂשָּ ִריעָּ עָּ צַּ ה יְּ ֵ ד ּבַ  ִניַהׁשּ
ל ַהִחּבּור  .ׁשֶ

ר  יח  ַחֵבֵ֥ ִ֑ים לְּ שִׁ ֶשת ֲחמִׁ ח   י נְּ ֵסֵ֥ ִַ֛עׂש ַקרְּ ַוַי
ד׃ ָֽ ֵ֥ת ֶאחָּ י  הְּ ֶהל לִׁ א    ֶאת־הָּ

ה  ׂשָּ ים הּוא עָּ ִ ת ַקְרֵסי ֲחִמׁשּ ֵדי ְנחֹוׁשֶ ר ּכְ ְלַחּבֵ
ְהֶיה אֹוֶהלֶאת הָּ  יִּ דוּ אְמ  ׁשֶ  .חָּ

ם  יט  ת ֵאילִׁ  ר ֵ֥ ֶהל ע  א ֹ֔ ֶסה  לָּ כְּ ִַ֤עׂש מִׁ ַוַי
ת  ר ֵ֥ ֵסִ֛ה ע  כְּ ים ומִׁ ִ֑ מִׁ דָּ אׇּ ים מְּ שִׁ  חָּ תְּ

ה׃ ס לָּ עְּ ָֽ מָּ לְּ  מִׁ

ה  ׂשָּ ּסּויהּוא עָּ ם יֵאילִ  עֹורֹותמֵ  אֹוֶהללָּ  ּכִ
דֹוםבְּ ְצבּוִעים   ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה עֹורֹות מֵ  ְוִכּסּוי, אָּ

המַ ִמלְּ   .ְעלָּ
ת    ש   ר  ים פ   ש ִׁ ר  ק ְּ  ה 

ים  כ חמישי טִׁ  י שִׁ ִ֑ן ֲעֵצֵ֥ כָּ שְּ ים ַלמִׁ שִׁ  רָּ ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהקְּ ַוַי
ים׃ ָֽ דִׁ מְּ  ע 

ה  ׂשָּ ן הּוא עָּ ּכָּ ׁשְ ים ַלּמִ ׁשִ רָּ ה מֵ ֶאת ַהּקְ ּטָּ ֲעֵצי ׁשִ
 .ְמִדיםוֹ ע

י  כא  ָ֣ ה  ַוֲחצִׁ ַאמָּ ֶרש וְּ ִ֑ ֶרְך ַהקָּ ת א ָ֣ ֶעֵֶׂ֥שר ַאמ  
ד׃ ָֽ ֶאחָּ ֶרש הָּ ַחב ַהֶקֵ֥ ה ר   ַאמָֹּ֔  הָּ

ל אֹוֶרְך  ר ַאּמ ֶקֶרׁש ּכָּ ל  רֹוַחבת וְ וֹ ֶעׂשֶ ֶקֶרׁש ּכָּ
ה וָּ   .ִציחֵ ַאּמָּ

ֵתָ֣י  כב  ת שְּ ת ַאַח  ב ֹ֔ לָּ ש ֹ֨ ד מְּ ֶאחָֹּ֔ ֶרש  הָּ ת ַלֶקֹ֨ יָּד  
ן׃ ָֽ כָּ שְּ י ַהמִׁ ֵשֵ֥ ל ַקרְּ כ   ה לְּ ׂשָֹּ֔ ִ֑ת ֵכָ֣ן עָּ  ֶאל־ֶאחָּ

ל ֶקֶרׁש  י ְלכָּ ּתֵ ילֹות יִָּדיֹּותׁשְ ִניָּּהַאַחת  ַמְקּבִ ְ  ַלׁשּ
ךְ  – ה ְלכָּ  ּכָּ ׂשָּ ןעָּ ּכָּ ׁשְ י ַהּמִ  .ל ַקְרׁשֵ

ים  כג  שִׁ  רָּ ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהקְּ ים ַוַי ָ֣ רִׁ ִ֑ן ֶעׂשְּ כָּ שְּ ַלמִׁ
נָּה׃ ָֽ ֵֶַֽ֥גב ֵתימָּ ת ֶנ ַא  פְּ ים לִׁ שִֹׁ֔ רָּ  קְּ

ה  ׂשָּ ןהּוא עָּ ּכָּ ׁשְ ים ַלּמִ ׁשִ רָּ ִרים  ,ֶאת ַהּקְ ֶעׂשְ
ים  ׁשִ רֹום ְלַצדְקרָּ  .ּדָּ

ים  כד  ָ֣ רִׁ ַחת ֶעׂשְּ ה ַת  ׂשִָּּ֕ ֶסף עָּ ֵני־ֶכֹ֔ ים  ַאדְּ עִׁ בָּ ַארְּ וְּ
ֶרש  ַחת־ ַהֶקִ֤ ים ַתָֽ ַּ֜ נִׁ י ֲאדָּ ֵנֹ֨ ִ֑ים שְּ שִׁ רָּ ַהקְּ
ִ֛ים  נִׁ ֵנ י ֲאדָּ יו ושְּ תָֹּ֔ ד  ֵתָ֣י יְּ שְּ ד  לִׁ ֶאחָּ הָּ

יו׃ ָֽ תָּ ד  י יְּ ֵתֵ֥ שְּ ד לִׁ ֶאחָּ  ֶרש הָּ ַחת־ַהֶקֵ֥  ַתָֽ

ִעים  ִסיֵסיְוַאְרּבָּ ה כֶּ  ּבְ ׂשָּ ַחת ִמ ֶסף עָּ ִרים לְ ּתַ ֶעׂשְ
ים ׁשִ רָּ ֵני  ,ַהּקְ ִסיִסיםׁשְ ַחת ִמ  ּבְ ל לְ ּתַ ֶקֶרׁש כָּ
י  ּתֵ יויּוֹ ִד יָּ ִלׁשְ  .תָּ

ֶצ ַלע  כה  ֹון ולְּ פִ֑ ַאָ֣ת צָּ פְּ ִ֛ן ַהֵשנִׁ ית לִׁ כָּ שְּ ַהמִׁ
ים׃ ָֽ שִׁ רָּ ים קְּ ֵ֥ רִׁ ה ֶעׂשְּ ׂשָּ   עָּ

ִניָּּה ֹוֶפןדּ בַ וּ  ְ ל ַהׁשּ ן ׁשֶ ּכָּ ׁשְ פֹון ְלַצד – ַהּמִ ה  ,צָּ ׂשָּ עָּ
ים ׁשִ ִרים ְקרָּ  .ֶעׂשְ

ים  כו  נִׁ  ָ֣י ֲאדָּ ֵנ ִֶ֑סף שְּ ם כָּ ֵניֶה  ים ַאדְּ ֵ֥ עִׁ בָּ ַארְּ וְּ
ָ֣י ֵנ ד ושְּ ֶאחָֹּ֔ ֶרש הָּ ַחת  ַתֵַ֚חת ַהֶקָ֣ ים ַת  ֹ֔ נִׁ ֲאדָּ

ד׃ ָֽ ֶאחָּ ֶרש הָּ  ַהֶקֵ֥

ִעים  ִסיֵסיֶהם ְוַאְרּבָּ ֵני  ,ֶסףכֶּ ם ִמ יֲעׂשּויִ ּבְ ׁשְ
ִסיִסים ַחת ִמ  ּבְ ל לְ ּתַ  .ֶקֶרשׁ כָּ

ה  כז  ֵ֥ שָּ ה שִׁ ׂשָּ  ה עָּ ִ֑מָּ ן יָּ כָּ  שְּ י ַהמִׁ ֵתֵ֥ כְּ ַירְּ לְּ וָֽ
ים׃ ָֽ שִׁ רָּ  קְּ

ן  סֹוףבְ וּ  ּכָּ ׁשְ בְלַצד ַהּמִ ה  ַמֲערָּ ָּ ׁשּ ה ׁשִ ׂשָּ עָּ
ים ׁשִ  .ְקרָּ

ִ֑ן  כח  כָּ שְּ ת ַהמִׁ ע   צְּ ק  מְּ ה לִׁ ׂשָֹּ֔ ים  עָּ שִׁ רָּ ִ֤י קְּ ֵנ ושְּ
ם׃ יִׁ ָֽ תָּ כָּ  ַבַירְּ

ה  ׂשָּ ים עָּ ׁשִ ֵני ְקרָּ ִויֹּותבְּ ּוׁשְ ן  זָּ ּכָּ ׁשְ צָּ ַהּמִ ּקְ  .ֹותוּבַ

ַמ   כט  לְּ ם֮ מִׁ יָ֣ו תֹוֲאמִׁ הָּ ים  וְּ יִ֤ו ַתמִׁ הְּ ו יִׁ דָּ  ַיחְּ ה  וְּ טָּ
ָ֣ה  ׂשָּ ִ֑ת ֵכֵ֚ן עָּ ֶאחָּ ַעת הָּ ֹו ֶאל־ַהַטַב  ֶאל־ר אשֹ֔

ים הָּ  ׁשִ רָּ הְוַהּקְ ַמּטָּ יִלים ִמּלְ יוּ ְוהָּ , יּו ַמְקּבִ
ַעת ַאַחת ַטּבַ יֶהם ּבְ אׁשֵ ִדים ַיַחד ַעל רָּ , ֻמְצמָּ
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ת׃ ע ָֽ צ  קְּ ֵנ י ַהמִׁ שְּ ם לִׁ ֵניֶהֹ֔ שְּ ְך  לִׁ הְוכָּ ׂשָּ ּנֹות עָּ ּפִ ּבַ ים ׁשֶ ׁשִ רָּ ֵני ַהּקְ ם ִלׁשְ  .ּגַ
ה  ל  ֵ֥ שָּ ֶסף שִׁ ֵניֶהָ֣ם ֶכֹ֔ ַאדְּ ים וְּ שִֹׁ֔ רָּ ָ֣ה קְּ נָּ מ  יו  שְּ הָּ וְּ

ים  ֹ֔ נִׁ ָ֣י ֲאדָּ ֵנ ים  שְּ נִׁ ִ֤י ֲאדָּ ֵנ ִ֑ים שְּ נִׁ ר ֲאדָּ ׂשָּ  עָּ
ד׃ ָֽ ֶאחָּ ֶרש הָּ ַחת ַהֶקֵ֥  ַת 

מהָּ ֵהם ַיַחד  יםוֹ יּו ׁשְ ׁשִ ה ְקרָּ ב נָּ ֲערָּ ּמַ  ,ּבַ
ֶסףִמ ּוְבִסיֵסיֶהם  ר  ּכֶ ׂשָּ ה עָּ ָּ ׁשּ ִסיִסיםׁשִ ֵני  ,ּבְ ׁשְ

ִסיִסים ַחת  ּבְ  .ֶקֶרשׁ  לּכָּ ּתַ
י  לא  ֵשֵ֥ ַקרְּ ה לְּ שִָּּ֕ ים ֲחמִׁ ִ֑ טִׁ י ֲעֵצָ֣י שִׁ יֵח  רִׁ ֵַ֥עׂש בְּ ַוַי

ת׃ ָֽ ֶאחָּ כָּ ן הָּ שְּ  ֶצַלע־ַהמִׁ
ה  ׂשָּ ה הּוא עָּ ָּ ִריִחיםֲחִמׁשּ י מֵ  ּבְ ה ְלַקְרׁשֵ ּטָּ ֲעֵצי ׁשִ

נֹות פָּ ן ַאַחת ִמּדְ ּכָּ ׁשְ  .ַהּמִ
ן  לב  כָּ  שְּ י ֶצַלע־ַהמִׁ ֵשֵ֥ ַקרְּ ם לְּ יחִֹׁ֔ רִׁ ָ֣ה בְּ שָּ ַוֲחמִׁ

ן  כָֹּ֔ שְּ ֵשָ֣י ַהמִׁ ַקרְּ ם  לְּ יחִׁ רִׁ ִ֤ה בְּ שָּ ִ֑ית ַוֲחמִׁ ַהֵשנִׁ
ה׃ ָֽמָּ ם יָּ יִׁ ַת  כָּ  ַלַירְּ

ה  ָּ ִריִחים ַוֲחִמׁשּ י ּבְ ִניָּּה  ֶפןוֹ דּ הַ ְלַקְרׁשֵ ְ ל ַהׁשּ ׁשֶ
ן ּכָּ ׁשְ ה בְּ , ַהּמִ ָּ ן יִריחִ ַוֲחִמׁשּ ּכָּ ׁשְ י ַהּמִ ם ְלַקְרׁשֵ

ֶצה הַ בַּ שֶׁ  בִ ּקָּ ֲערָּ  .יּמַ
ֹוְך  לג  תָ֣ ַח  בְּ ר ֹ֨ בְּ ן לִׁ יכ ִ֑ יַח ַהתִׁ ָ֣ רִׁ ַוַי ַעׂש ֶאת־ַהבְּ

ה׃ ֶצָֽ ה ֶאל־ַהקָּ ֶצ  ן־ַהקָּ ים מִׁ שִֹׁ֔ רָּ  ַהקְּ
ה  ׂשָּ ִעיִריַח ֶאת ַהּבָּ הּוא עָּ ֶאְמצָּ יֲַּעבוֹ  הָּ תֹוְך  רׁשֶ ּבְ

ֶצה לְ  ים ִמּקָּ ׁשִ רָּ ֶצהַהּקְ  .קָּ
ם   לד  תָּ ע  ֶאת־ַטבְּ ב וְּ ָ֣ה זָּהָּ  פָּ ים צִׁ שִִׁ֞ רָּ ֶאת־ַהקְּ ָֽ וְּ

ף ֶאת־  ַצֵ֥ ם ַויְּ ִ֑ יחִׁ רִׁ ים ַלבְּ תִׁ  ב בָּ ָ֣ה זָּהָֹּ֔ ׂשָּ עָּ
ב׃ ָֽ ם זָּהָּ יחִׁ  רִׁ  ַהבְּ

ה  ים ִצּפָּ ׁשִ רָּ עבְּ ְוֶאת ַהּקְ ב ְוֶאת ַטּבְ ם יהֶ ֵת וֹ זָּהָּ
ה  ׂשָּ בִמ עָּ קֹום – זָּּהָּ ִריחִ  מָּ ֶאת  הּפָּ ְוצִ  ,םיַלּבְ
ִריחִ  בבְּ ם יַהּבְ  .זָּהָּ

ִ֛ן  לה  גָּמָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ֶכת תְּ ר ֹ֔ ַעׂש  ֶאת־ַהפָּ ַוַיֹ֨
ֵשִ֛ב  ה ח  ִ֑ר ַמֲעֵׂשֵ֥ זָּ שְּ ֵשָ֣ש מׇּ י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ וְּ

ים׃ ָֽ בִׁ ר  ּה כְּ תָּ  ה א  ֵ֥ ׂשָּ  עָּ

ה  ׂשָּ רֹוֶכתהַ ֶאת הּוא עָּ ן ִמ  ּפָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ּתְ
דֹום ִמּתֹוַלַעת  ןְוֶצַבע אָּ ּתָּ זּור ּוִפׁשְ ְמֶלאֶכת ,ׁשָּ  ּבִ

נּות ה  ֳאמָּ ׂשָּ הּ עָּ צּורֹות ,אֹותָּ ִכים ּבְ ל ַמְלאָּ  .ׁשֶ
ַצֵפָ֣ם  לו  ים ַויְּ טִֹׁ֔ ה  ַעמוֵדָ֣י שִׁ עָּ בָּ ּה ַארְּ ַָ֣עׂש לָּ  ַוַי

עָּ ה  בָּ ם ַארְּ ֶהֹ֔ ק לָּ צ ָ֣ ִ֑ב ַויִׁ ם זָּהָּ ֵויֶה  ב וָּ זָּהָֹּ֔
ֶסף׃ ָֽ ֵני־כָּ  ַאדְּ

ה  ׂשָּ ה הּוא עָּ עָּ ּה ַאְרּבָּ ה ְוצִ לָּ ּטָּ ה ּפָּ ַעּמּוֵדי ׁשִ
ב בְּ ם אֹותָּ  ה זָּהָּ ׂשָּ ֵויֶהם ֶאת ְועָּ ָּּ ִמ וָּ בז ק צַ יָּ וְ  ,הָּ

ה  עָּ ֶהם ַאְרּבָּ ִסיסִ לָּ  .ֶסףכֶּ ִמ  םיּבְ
ֵכ ֶלת  לז  ֶהל תְּ א ֹ֔ ֶפַָ֣תח הָּ ְך  לְּ סָּ ִַ֤עׂש מָּ ַוַי

ה  ִ֑ר ַמֲעֵׂש  זָּ שְּ ֵשָ֣ש מׇּ י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ וְּ
ם׃ ֵקָֽ  ר 

ה ׂשָּ ְך ְלֶפַתח הָּ  הּוא עָּ סָּ ֵכֶלת ִמ  אֹוֶהלמָּ ּתְ
דֹום ִמּתֹוַלַעת  ן ְוֶצַבע אָּ מָּ ןְוַאְרּגָּ ּתָּ זּור ּוִפׁשְ  ,ׁשָּ

ְמֶלאֶכת ה ּבִ  .ִרְקמָּ
פָּ ה  לח  צִׁ ם וְּ ֵַָּ֣֧ויֶהֹ֔ ֶאת־וָּ ה  וְּ שָּ יו ֲחמִׁ ִ֤ ֶאת־ַעמודָּ וְּ

ם  ֵניֶהֵ֥ ַאדְּ ִ֑ב וְּ ם זָּהָּ ֵקיֶה  אֵשיֶהִ֛ם ַוֲחש  רָּ
ֶשת׃ פ ח ָֽ ה נְּ שָּ   ֲחמִׁ

ה וְ  ׂשָּ ת ֲחמֵ ֶאת עָּ יו ׁשֶ ֵויֶהםַעּמּודָּ הּוא וְ , ְוֶאת וָּ
ה  יֶהם וְ ֶאת ִצּפָּ אׁשֵ ֻ חִ ֶאת רָּ בבְּ ֵקיֶהם ׁשּ , זָּהָּ

ה וְ  ׂשָּ ה בְּ ֶאת עָּ ָּ תוֹ חנְּ ִמ ִסיֵסיֶהם ֲחִמׁשּ  .ׁשֶ
ת    ש   ר  רֹוןה   פ    א 

ים  א לז ִ֑ טִׁ ן ֲעֵצָ֣י שִׁ ר   אָּ ֵאִ֛ל ֶאת־הָּ ַצלְּ ַוַי ַעׂש בְּ
ם  יִׁ ַתֹ֨ ֹו ַאמָּ בֹ֔ חְּ י  רׇּ צִׁ ֵחֹ֨ ִ֤ה וָּ ַאמָּ ֹו וְּ כ  רְּ י אׇּ צִׁ ֵחַּ֜ וָּ

ֹו׃ תָֽ מָּ י ק  צִׁ ֵח  ה וָּ ֵ֥ ַאמָּ  וְּ

ה ַצְלֵאל בְּ  ׂשָּ רעָּ אָּ המֵ ן וֹ ֶאת הָּ ּטָּ ַתִים  ,ֲעֵצי ׁשִ ַאּמָּ
ֵחִצי  ה וָּ ְחּבֹו ְוַאּמָּ ֵחִצי רָּ ה וָּ ְרּכֹו ְוַאּמָּ ֵחִצי אָּ ְבהוֹ וָּ  .ּגָּ

ת  ב  ַבָ֣יִׁ ֹור מִׁ ה  ב טָּ ֵ֥ ַצֵפִ֛הו זָּהָּ ֵַ֥עׂש ַויְּ וץ ַוַי חִ֑ ומִׁ
יב׃ ָֽ בִׁ ב סָּ ֵ֥ר זָּהָּ  ֹו ֵז  לִ֛

הֹור בְּ  אֹותוֹ  הּפָּ ְוצִ  ב טָּ ְפִניםזָּהָּ חּוץ ִמּבִ , ּוִמּבַ
ה וְ  ׂשָּ ב עָּ  .ִביבּסָּ ִמ לֹו ֵזר זָּהָּ

ַבָ֣ע  ג  ב ַע ל ַארְּ ת זָּהָֹּ֔ ע ָ֣ ַבע  ַטבְּ ֹו ַארְּ ק ל  צ ָ֣ ַויִׁ
ת  ֶאחָֹּ֔ עֹו  הָּ ת ַעל־ַצלְּ ע   ֵתָ֣י ַטבָּ ִ֑יו ושְּ תָּ ַפֲעמ 

ית׃ ָֽ ֹו ַהֵשנִׁ ע  ת ַעל־ַצלְּ ע ֹ֔ ֵתי  ַטבָּ  ושְּ

ע ַטּבָּ  הּוא יַָּצק ע וֹ עלֹו ַאְרּבַ ב ַעל ַאְרּבַ ת ִמזָּּהָּ
ִויּוֹ  יוזָּ י  – תָּ ּתֵ עֹות ׁשְ י  ַאַחת ּדֹוֶפןַעל ַטּבָּ ּתֵ ּוׁשְ

עֹות ַעל  ְ  ּדֹוֶפןהַ ַטּבָּ  .הִניָּּ ַהׁשּ
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ף  ד  ַצֵ֥ ים ַויְּ ִ֑ טִׁ י ֲעֵצָ֣י שִׁ ֵַ֥עׂש ַבֵד  ב׃ַוַי ָֽ ם זָּהָּ תָּ  ה  א  ׂשָּ המֵ מֹוטֹות הּוא עָּ ּטָּ ה ֲעֵצי ׁשִ ם ְוִצּפָּ בבְּ  אֹותָּ  .זָּהָּ
ת  ה  ע ָ֣ ת ַע ל ַצלְּ ע ֹ֔ ים  ַבַטבָּ ֵבִ֤א ֶאת־ַהַבדִׁ ַויָּ

ן׃ ר ָֽ אָּ את ֶאת־הָּ ֵׂש  ן לָּ ר ִ֑ אָּ  הָּ
עֹות טַּ בַּ  ּמֹוטֹותֶאת הַ  ִהְכִניסהּוא   נֹותפָּ ּדְ ַעל ּבָּ

רֹוןהָּ  ֵדי  אָּ את ֶאת הָּ ּכְ ׂשֵ רֹוןלָּ  .אָּ
י   ו  צִׁ ֵחֹ֨ ם וָּ יִׁ ַתִ֤ ֹור ַאמָּ הִ֑ ָ֣ב טָּ ֶרת זָּהָּ ֵַ֥עׂש ַכפ   ַוַי

ּה׃ ָֽ בָּ חְּ י רׇּ צִׁ ֵח  ה וָּ ֵ֥ ַאמָּ ּה וְּ כָֹּ֔ רְּ  אׇּ
ה  ׂשָּ ּסּויהּוא עָּ הֹורִמ  ּכִ ב טָּ ְרּכוֹ , זָּּהָּ י אָּ ּתֵ  ַאּמֹות ׂשְ

ֵחִצי  ְחּבוֹ וָּ ֵחִצי ְורָּ ה וָּ  .ַאּמָּ
ִ֑ב  ז  ים זָּהָּ בִׁ  ר  ֵנֵ֥י כְּ ִַ֛עׂש שְּ ָ֣ה ַוַי ׂשָּ ה  עָּ שָּ קְּ מִׁ

ֶרת׃ ֹות ַהַכפ ָֽ צֵ֥ ֵנ י קְּ שְּ ם מִׁ תָֹּ֔  א 
ה הּוא ׂשָּ ל צּורֹות יּתֵ שְׁ  עָּ ִכים ׁשֶ בִמ  ַמְלאָּ הּוא  ,זָּּהָּ

ה אֹותָּ  ׂשָּ ד ןעָּ ֵני ְקצָּ  ִמּגּוׁש ֶאחָּ ְ ּסּויֹות הַ וִמׁשּ  .ּכִ
ד  ח  ֵ֥ רוב־ֶאחָּ ה וכְּ ֶזֹ֔ ה  מִׁ צָּ קָּ ִ֤ד מִׁ רוב־ֶאחָּ כְּ

ה ֶאת־  ֵ֥ ׂשָּ ֶרת עָּ ן־ַהַכפ ִ֛ ִ֑ה מִׁ ֶז ה מִׁ צָּ  קָּ מִׁ
ֵנֵ֥י  שְּ ים מִׁ בִׁ  ר  יו ַהכְּ ָֽ צֹותָּ  ׃(קצוותו)קְּ

ה ֶצה בְּ ַאַחת  צּורָּ דקָּ ה ַאַחת  ֶאחָּ ֶצה ְוצּורָּ ּקָּ ּבַ
ִני ֵ ה ֶאת צּורֹותהּוא , ַהׁשּ ׂשָּ ִכים עָּ ְלאָּ ֵני  ַהּמַ ְ ִמׁשּ

ֵחֶלק מֵ וֹ וצָּ ּקְ הַ  ּסּויהַ ת ּכְ  .ּכִ
ה  ט  לָּ עְּ ַמ  ם לְּ יִׁ ַפַּ֜ נָּ י כְּ ֵׂשֹ֨ רְּ ים֩ פ  בִׁ ר  יָ֣ו ַהכְּ הְּ ַויִׁ

כְּ   ם ס ָֽ ֵניֶה  ֶרת ופְּ ֵפיֶהם  ַעל־ַהַכפ ֹ֔ ַכנְּ ים בְּ ִ֤ כִׁ
יש ָ֣ ֵנֵ֥י  אִׁ י ו פְּ ֶרת הָּ ל־ַהַכפ ֹ֔ יו ֶאֹ֨ ִ֑ חִׁ ֶאל־אָּ

ים׃ פ ָֽ בִׁ ר   ַהכְּ

ִכיםּמַ הַ  יּו  ְלאָּ י כְּ וֹ פּ הָּ ה סְרׂשֵ ַפִים ְלַמְעלָּ ְכִכים וֹ נָּ
ַכְנֵפיֶהם  ּסּויהַ  ַעלּבְ דּוְפֵניֶהם  ּכִ ִני לאֶ  ֶאחָּ ֵ , ַהׁשּ

ֵני  ִכיםּמַ הַ צּורֹות ּפְ יּו  ְלאָּ ּסּויהַ  ְלֵעֶברהָּ  .ּכִ

ת    ש   ר  ן פ   ח  לְּ ֻ ש    ה 
ם  י  יִׁ ַתִ֤ ים ַאמָּ ִ֑ טִׁ ן ֲעֵצָ֣י שִׁ חָּ  לְּ ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהש  ַוַי

ָ֣ה  ַאמָּ כֹו  וְּ רְּ ֹו׃אׇּ תָֽ מָּ י ק  צִׁ ֵח  ה וָּ ֵ֥ ַאמָּ ֹו וְּ בֹ֔ חְּ  רׇּ
ה  ׂשָּ ן הּוא עָּ ְלחָּ ֻ המֵ ֶאת ַהׁשּ ּטָּ י , ֲעֵצי ׁשִ ּתֵ ׁשְ

ֵחִצי  ַאּמֹות ה וָּ ְחּבֹו ְוַאּמָּ ה רָּ ְרּכֹו ְוַאּמָּ  .ְבהוֹ ּגָּ אָּ
ב  יא  ֵ֥ר זָּהָּ  ֹו ֵז ֵַ֥עׂש לִ֛ ֹור ַוַי הִ֑ ָ֣ב טָּ ֹו זָּהָּ ת  ף א  ַצֵ֥ ַויְּ

יב׃ ָֽ בִׁ  סָּ
הֹור בְּ אֹותֹו  הּפָּ צִ הּוא  ב טָּ ה וְ זָּהָּ ׂשָּ ב עָּ לֹו ֵזר זָּהָּ

 .ִביבּסָּ ִמ 
יב ַוַי ַעׂש ֵזר־  יב  ִ֑ בִׁ ַפח סָּ ִֶַֽ֛רת ט   ֶג סְּ ֹו מִׁ ַעׂש לֵ֥ ַוַיֹ֨

יב׃ ָֽ בִׁ ֹו סָּ ת  ַגרְּ סְּ מִׁ ִ֛ב לְּ  זָּהָּ
ה  ׂשָּ ֶרת הּוא עָּ גלֹו ִמְסּגֶ  ,ִביבּסָּ ִמ ַפח טֶ ַבּה וֹ ּבְ
ה  ׂשָּ ְרּתֹו הּוא עָּ ב ְלִמְסּגַ  .ִביבּסָּ מִ ֵזר זָּהָּ

ֵתן  ֶאת־  יג  ִ֑ב ַויִׁ ת זָּהָּ ע ָ֣ ע ַטבְּ ַב  ֹו ַארְּ ק לֹ֔ צ ָ֣ ַויִׁ
ע  ַבֵ֥ ַארְּ ר לְּ ת ֲאֶש  ַבָ֣ע ַהֵפא ֹ֔ ֵ֚ל ַארְּ ת ַע ע ֹ֔ ַהַטבָּ

יו׃ ָֽ לָּ  ַרגְּ

ע ַטּבָּ  הּוא יַָּצק בוֹ עלֹו ַאְרּבַ ם ,ת ִמזָּּהָּ ֶאת  ְוׂשָּ
עֹות טַּ הַ  ע ּבָּ ּנֹותַעל ַאְרּבַ ַיד  ַהּפִ ּלְ ע ׁשֶ ַאְרּבַ

יו  .ַרְגלָּ
ים   יד  תִׁ ת בָּ ע ִ֑ י ו ַהַטבָּ ֶרת הָּ ֶגֹ֔ סְּ ַמת  ַהמִׁ ע  לְּ

ן׃ ָֽ חָּ לְּ את ֶאת־ַהש  ֵׂש  ים לָּ ֹ֔  ַלַבדִׁ
עֹות ּבָּ יוּ  ַהּטַ ֶרת מּול הָּ ְסּגֶ קֹום – ַהּמִ  ַלּמֹוטֹות מָּ

ן ְלחָּ ֻ את ֶאת ַהׁשּ ׂשֵ  .לָּ
ם  טו  תָּ  ף א  ַצֵ֥ ים ַויְּ טִֹׁ֔ ים  ֲעֵצָ֣י שִׁ ִַ֤עׂש ֶאת־ַהַבדִׁ ַוַי

ִ֑ב  ן׃זָּהָּ ָֽ חָּ לְּ את ֶאת־ַהש  ֵׂש   לָּ
ה  ׂשָּ ה מֵ  ּמֹוטֹותֶאת הַ הּוא עָּ ּטָּ הוְ ֲעֵצי ׁשִ  ִצּפָּ

ם  בבְּ אֹותָּ את , זָּהָּ ׂשֵ ֶהםלָּ ן ּבָּ ְלחָּ ֻ  .ֶאת ַהׁשּ
ן  טז  חָּ  לְּ ָ֣ים ׀ ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַהש  ת־ַהֵכלִׁ ַעׂש ֶאָֽ ַוַיַּ֜

יו  תָֹּ֔ י  ַנקִׁ ֵאת  מְּ יו  וְּ תָּ ֶאת־ַכפ  ִ֤יו וְּ תָּ ר  עָּ ֶאת־קְּ
וֹ֔   ׂשָּ ת־ַהקְּ ֶאֹ֨ ב וְּ ֵהִ֑ן זָּהָּ  ְך בָּ ַס  ר י  ת ֲאֶשֵ֥
ֹור׃ פ הָֽ  טָּ

ה  ׂשָּ הֹור ִמ הּוא עָּ ב טָּ ַעל זָּּהָּ ִלים ׁשֶ ֶאת ַהּכֵ
ן ְלחָּ ֻ יו ְואֶ ֶאת ְק , ַהׁשּ ּפֹותָּ יו ְוֶאת ּכַ רֹותָּ ת עָּ

ַעּמּוִדים  ִדיםשֶׁ הָּ דָּ ְקלֹות , ּתֹוְמִכים ֵמַהּצְ ְוֶאת ַהּמַ
לְ מֵ ּסֹוְכִכים שֶׁ  ֻ ֶחםַעל ַהׁשּ ח ַהּלֶ ֲעֵליֶהם מּונָּ ן ׁשֶ  .חָּ

ת    ש   ר  מ ְּ  פ   הה   נֹור 
 ששי

 (שלישי)
ה  יז שִָּ֞ קְּ ֹור מִׁ הִ֑ ָ֣ב טָּ ה זָּהָּ רָּ  נ  ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהמְּ ַוַי

יֶעִ֛יהָּ  בִׁ ּה גְּ נָֹּ֔ קָּ ָּ֣ה וְּ ֵרכָּ ה  יְּ רָּ נ  ִ֤ה ֶאת־ַהמְּ ׂשָּ עָּ
ה  ׂשָּ הֶאת ַהּמְ הּוא עָּ הֹורִמ  נֹורָּ ב טָּ ִמּגּוׁש  ,זָּּהָּ

ד ה ֶאת ַהּמְ  ֶאחָּ ׂשָּ העָּ הּ  – נֹורָּ ּה וְ  ַרְגלָּ ּלָּ ֶנה ׁשֶ ַהּקָּ
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ו׃ יָֽ נָּה הָּ ֶמֵ֥ יהָּ מִׁ ֶח  רָּ יהָּ ופְּ ֶרֵ֥ ת  ֶחיהָּ וּ יהָּ ְפּתֹוֶר ְגִביֶעיהָּ כַּ וּ  ַכפְּ יוּ  –ְפרָּ ה ֵחֶלק הָּ ּנָּ  .ִמּמֶ
ָ֣י  יח  ֵנ ָ֣ה ׀ קְּ ֹלשָּ ֶדִ֑יהָּ שְּ צִׁ ים מִׁ אִׁ  צְּ ים י  ֹ֔ נִׁ ָ֣ה קָּ שָּ שִׁ וְּ

ד  ֶאחָֹּ֔ ּה  הָּ דָּ צִׁ ה מִׁ רָּ  נ  ה מְּ ֹ֔ רָּ נ  ָ֣י מְּ ֵנ ה  קְּ ֹלשָּ ושְּ
י׃ ָֽ ּה ַהֵשנִׁ דָּ  צִׁ  מִׁ

ִנים י ה קָּ ָּ ׁשּ יהָּ וֹ ְוׁשִ ּדֶ ל ,ְצִאים ִמּצִ ה ְקֵני וֹ ׁשְ ׁשָּ
הְמ  ד נֹורָּ ל ִמּצַ ד ּוׁשְ ה ְקֵני ְמ וֹ ֶאחָּ הׁשָּ ד  נֹורָּ ִמּצַ

ִני  .ׁשֵ
ד֮  יט  ֶאחָּ ָ֣ה הָּ ֶנ ים ַבקָּ ִ֞ דִׁ קָּ ש  ָֽ ים מְּ עִֶּׁ֠ בִׁ ָ֣ה גְֶּּ֠ ֹלשָּ שְּ

ר  ת ָ֣ ים ַכפְּ ִ֛ דִׁ קָּ ש  ים מְּ עִׁ  בִׁ ָ֣ה גְּ ֹלשָּ ַרח  ושְּ ֶפ  וָּ
ֵשֶָ֣שת  ִַ֑רח ֵכֵ֚ן לְּ פָּ ר וָּ ת ָ֣ ד ַכפְּ ֶנֵ֥ה ֶאחָּ  קָּ בְּ

ה׃ ָֽ רָּ נ  ן־ַהמְּ ים מִׁ אִׁ  צְּ ים ַהי  ֹ֔ נִׁ  ַהקָּ

ד בְּ  ֶנה ֶאחָּ ִביִעים  ֵישׁ קָּ ל ּגְ ְבִליִטים ׁשֶ ה ּתַ לֹוׁשָּ ׁשְ
ֶנה בְ וּ , ְוַכְפּתֹור ּוֶפַרח ה ּתַ  רחֵ אַ קָּ לֹוׁשָּ ְבִליִטים ׁשְ

ִביִעים ְוַכְפּתֹור ּוֶפַרח ל ּגְ ְך , ׁשֶ ִנים בְּ ּכָּ ת ַהּקָּ ׁשֶ ׁשֵ
ל ְצִאים מֵ יּוֹ שֶׁ  ִזי ׁשֶ ְרּכָּ ֶנה ַהּמֶ הַהּקָּ נֹורָּ  .ַהּמְ

ים  כ  ֹ֔ דִׁ קָּ ש ֹ֨ ִ֑ים מְּ עִׁ בִׁ ָ֣ה גְּ עָּ בָּ ה ַארְּ רָּ  נ  וַבמְּ
׃ יהָּ ֶחָֽ רָּ יהָּ ופְּ ֶר  ת   ַכפְּ

ה  נֹורָּ ל ַהּמְ ִזי ׁשֶ ְרּכָּ ֶנה ַהּמֶ ִביִעיםּוַבּקָּ ה ּגְ עָּ , ַאְרּבָּ
ִחים ְפּתֹוִרים ּוְפרָּ  .ְוַתְבִליֵטי ּכַ

ר תַ֩  כא  ת ֶ֡ ַכפְּ ר  וְּ ת  ַכפְּ נָּה וְּ ֶמ  ים מִׁ ַּ֜ נִׁ י ַהקָּ ֵנֹ֨ ַחת֩ שְּ
ַחת־  ר ַתָֽ ת ִּ֕ ַכפְּ נָּה וְּ ֶמֹ֔ ים  מִׁ נִׁ ִ֤י ַהקָּ ֵנ ַתַָ֣חת שְּ

נִׁ ים  ֵנֵ֥י ַהקָּ ים שְּ ֹ֔ נִׁ ֶשת  ַהקָּ ֵשֹ֨ ֶמִ֑נָּה לְּ מִׁ
נָּה׃ ֶמָֽ ים מִׁ אִׁ  צְּ  ַהי 

ַחת ִמ  ְפּתֹורְוכַ  ִנים לִ ּתַ ֵני ַהּקָּ ה יֹּוְצִאיםשֶׁ ׁשְ ּנָּ , ִמּמֶ
ֵני ְפּתֹורְוכַ  ַחת ִלׁשְ ִנים  ִמּתַ ה יֹּוְצִאיםשֶׁ ַהּקָּ ּנָּ , ִמּמֶ
ֵני ְפּתֹורְוכַ  ַחת ִלׁשְ ִנים  ִמּתַ ה יֹּוְצִאיםשֶׁ ַהּקָּ ּנָּ  ִמּמֶ

ךְ  – תבְּ  ּכָּ ׁשֶ ִנים ׁשֵ  .יזִ ּכָּ ְר ּמֶ הַ  הנֶ ּקָּ הַ מֵ  ְצִאיםוֹ יּ שֶׁ  ַהּקָּ
ִּ֛ה  כב  לָּ יִ֑ו כ  ֶמָ֣נָּה הָּ ם מִׁ תָּ  נ  ם וקְּ ֵריֶהֵ֥ ת  ַכפְּ

ֹור׃ הָֽ ב טָּ ֵ֥ ת זָּהָּ ה ַאַח  ֵ֥ שָּ קְּ  מִׁ
יּו ֵחֶלק  ִניםּקָּ הַ וְ  יםְפּתֹוִר כַּ הַ  ההָּ ּנָּ ּה  – ִמּמֶ ּלָּ ּכֻ

דֲעׂשּויָּה  ל  ִמּגּוׁש ֶאחָּ בׁשֶ הֹור זָּהָּ  .טָּ
יהָּ  כג  ֶחֵ֥ קָּ ִ֑ה וַמלְּ עָּ בְּ יהָּ שִׁ ֶת  ֵַ֥עׂש ֶאת־ֵנר  ַוַי

ֹור׃ הָֽ ב טָּ ֵ֥ יהָּ זָּהָּ ֶת  ת   וַמחְּ
ה  ׂשָּ הוֹ ֶאת ֵנרהּוא עָּ ְבעָּ חַ ּמֶ הַ ֶאת וְ  ,ֶתיהָּ ׁשִ ִים ְלקָּ

ּלָּ  תוֹ ְחּת ּמַ הַ וְ  הֹורִמ  ,הּ ׁשֶ ב טָּ  .זָּּהָּ
ל־  כד  ת כׇּ ֵא  ִּ֑ה וְּ תָּ ָ֣ה א  ׂשָּ ֹור עָּ ה  ב טָּ ֵ֥ ִ֛ר זָּהָּ כָּ כִׁ

׃ פ יהָּ  ֵכֶלָֽ
ה הּוא  ׂשָּ ּה עָּ ֶליהָּ ְואֶ אֹותָּ ל ּכֵ רִמ  ת ּכָּ ּכָּ ַאַחת  ּכִ
ל הֹור ׁשֶ ב טָּ  .זָּהָּ

ת    ש   ר  ח פ   ב   זְּ טֹוֶרתה   מִׁ  ק ְּ
ים  כה  ִ֑ טִׁ ֶרת ֲעֵצָ֣י שִׁ ט   ח ַהקְּ ַבֵ֥ זְּ ִַ֛עׂש ֶאת־מִׁ ַוַי

ם   יִׁ ַתֹ֨ ַאמָּ וַע וְּ ב  ֹו רָּ בַּ֜ חְּ ה רׇּ ַאמָֹּ֨ כֹו֩ וְּ רְּ ָ֣ה אׇּ ַאמָּ
ֹו  תֹ֔ מָּ יו׃ק ָֽ ָֽ תָּ נ  יֵ֥ו ַקרְּ נו הָּ ֶמ   מִׁ

ה  ׂשָּ ח הַ הּוא עָּ טֹוֶרתֶאת ִמְזּבַ המֵ  ּקְ ּטָּ , ֲעֵצי ׁשִ
ְרּכֹו שֶׁ  ִרּבּועַ צּוַרת בְּ  ה וְ אָּ ְחּבֹו ַאּמָּ הרָּ ְבהוֹ וְ  ,ַאּמָּ  גָּ

י ַאּמֹות ּתֵ יו ,ׁשְ יוּ  ַקְרנֹותָּ ּנוּ ֵחֶלק  הָּ  .ִמּמֶ
ֹור ֶאת־ַגג ֹו  כו  ה  ָ֣ב טָּ ֹו זָּהָּ תַּ֜ ף א  ַצֹ֨ ֶאת־ ַויְּ וְּ

ֵ֥ר  ֹו ֵז ֵַ֥עׂש לִ֛ ִ֑יו ַוַי תָּ נ  ֶאת־ַקרְּ יב וְּ בִׁ  ִ֛יו סָּ תָּ יר  קִׁ
יב׃ ָֽ בִׁ ב סָּ  זָּהָּ 

הֹור בְּ אֹותֹו  הּפָּ צִ הּוא  ב טָּ ּגֹו ְוֶאת  –זָּהָּ ֶאת ּגַ
יו וֹ ִקיר יווֹ ִביב ְוֶאת ַקְרנּסָּ ִמ תָּ ה , תָּ ׂשָּ לֹו הּוא עָּ
ָּּ ִמ ֵזר  ב ז  .ִביבּסָּ ִמ הָּ

ב  כז  ת זָּהַָּּ֜ ע ֹ֨ ֩ ַטבְּ ֵתי ַתַָ֣חת ושְּ ֹו ׀ מִׁ ה־לָ֣ ׂשָּ ָֽ עָּ
ִ֑יו  דָּ ָ֣י צִׁ ֵנ יו ַע ל שְּ תָֹּ֔ ע  ֵתָ֣י ַצלְּ ֵ֚ל שְּ ֹו ַע ֵזר  לְּ

ם׃ ֶהָֽ ֹו בָּ ת  את א  ֵׂשֵ֥ ים לָּ ֹ֔ ַבדִׁ ים לְּ ָ֣ תִׁ בָּ  לְּ

ה לֹו וְ  ׂשָּ י ַטּבָּ עָּ ּתֵ בזָּּ ִמ ת וֹ עׁשְ ַחת ְלֵזרֹו ַעל  הָּ ִמּתַ
י  ּתֵ יופָּ ּדְ ׁשְ יו נֹותָּ ֵני ִצּדָּ קוֹ לְ  ,ַעל ׁשְ  ַלּמֹוטֹותם מָּ

את  ׂשֵ ֶהםאֹותֹו לָּ  .ּבָּ
ם  כח  תָּ  ף א  ַצֵ֥ ים ַויְּ ִ֑ טִׁ ים ֲעֵצָ֣י שִׁ ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהַבדִׁ  ַוַי

ב׃ ָֽ  זָּהָּ
ה  ׂשָּ המֵ  ַהּמֹוטֹותֶאת הּוא עָּ ּטָּ  הּפָּ ְוצִ , ֲעֵצי ׁשִ

ם  בבְּ אֹותָּ  .זָּהָּ
ֶאת־  כט  ֶדש וְּ ה  ק ֹ֔ חָּ שְּ ַעׂש ֶאת־ֶשִֶ֤מן ַהמִׁ ַוַיַּ֜

ֹור  הִ֑ ים טָּ ֶרת ַהַסמִׁ  ט ֵ֥ ַח׃ סקְּ ֵקָֽ ה ר   ַמֲעֵׂש 
ה  ׂשָּ ֶ הַ ֶאת הּוא עָּ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ  ,ֶדשׁ וֹ ק – ׁשֶ

ִמים ְקטֹוֶרת ְוֶאת ׂשָּ הֹור – ַהּבְ ה ,טָּ ה ַמֲעׂשֵ  .ְרִקיחָּ
 שביעי

 (רביעי)
ת   ש   ר  ח פ   ב   זְּ הה   מִׁ  עֹול 
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ֵמש֩  א לח ים חָּ ִ֑ טִׁ לָּ ה ֲעֵצָ֣י שִׁ ע  ח הָּ ַבֵ֥ זְּ ִַ֛עׂש ֶאת־מִׁ ַוַי
ֹות  וַע ַאמֹ֨ בֹ֔ בֹו  רָּ חְּ ֹות רׇּ ֵמש־ַאמִ֤ ָֽ חָּ ֹו וְּ כַּ֜ רְּ אׇּ

ֹו׃ תָֽ מָּ ֹות ק  ש ַאמ  ֹלֵ֥ שָּ  וְּ

ה  ׂשָּ ח הָּ הּוא עָּ הֶאת ִמְזּבַ המֵ  עֹולָּ ּטָּ , ֲעֵצי ׁשִ
ְרּכֹו שֶׁ  ִרּבּועַ צּוַרת בְּ  ֵמׁש ַאּמֹות וְ אָּ ְחּבֹו חָּ רָּ

ֵמׁש ַאּמֹות ְבהוֹ וְ  ,חָּ ל גָּ  .ׁש ַאּמֹותוֹ ׁשָּ
יו ב  תָּ  נ  ַָ֣עׂש ַקרְּ נו  ַוַי ֶמ  יו מִׁ תָֹּ֔ נ  ַבָ֣ע פִׁ ֵ֚ל ַארְּ ַע

ֶשת׃ ח ָֽ ֹו נְּ ת  ף א  ַצֵ֥ ִ֑יו ַויְּ תָּ נ  יָ֣ו ַקרְּ  הָּ
ה  ׂשָּ נּ וֹ ַקְרנֶאת הּוא עָּ ע ּפִ יו ַעל ַאְרּבַ יו וֹ תָּ תָּ
יּו  יו הָּ ּנוּ ֵחֶלק ַקְרנֹותָּ ה, ִמּמֶ תוֹ ְנחבִּ אֹותֹו  ְוִצּפָּ  .ׁשֶ

ַח  ג  ֵב  זְּ ֵלָ֣י ַהמִׁ ל־כְּ ת־כׇּ ַעׂש ֶאָֽ ת ַוַיַּ֜ יר ִ֤ ֶאת־ַהסִׁ
ג  ת  לָּ זְּ ת ֶאת־ַהמִׁ ק ֹ֔ רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ים  וְּ עִׁ ֶאת־ַהיָּ וְּ

ֶשת׃ ח ָֽ ה נְּ ֵ֥ ׂשָּ ל־ֵכלָּ יו עָּ ת כׇּ ת ִ֑ ֶאת־ַהַמחְּ  וְּ

ה  ׂשָּ חַ הּוא עָּ ְזּבֵ ֵלי ַהּמִ ל ּכְ יִרים  :ֶאת ּכָּ ֶאת ַהּסִ
ֵאֶפר ְלהֹוִציא ְגְרפֹות  ,ֶאת הָּ ֵאֶפרְלִנּקּוי ַהּמַ , הָּ

ַלתַהּכֹוסֹות  תוֹ  ְלַקּבָּ ם ּוְזִריקָּ ׁשֹוִנים  ,ַהּדָּ ּלְ ַהּקִ
ר ׂשָּ ִלים ַהיִָּּעיםוְ  ,ַלֲהִפיַכת ַהּבָּ חָּ  – ִלְלִקיַחת ַהּגֶ

חֶאת  ה ִמּנְ ׂשָּ יו עָּ לָּ ל ּכֵ תוֹ ּכָּ  .ׁשֶ
ֶשת  ד  ח ִ֑ ה ֶרֶָ֣שת נְּ ר ַמֲעֵׂש  בָֹּ֔ כְּ ַח  מִׁ ֵבֹ֨ זְּ ִַ֤עׂש ַלמִׁ ַוַי

ֹו׃ יָֽ ה ַעד־ֶחצְּ טָּ ַמ  לְּ ֹו מִׁ בִ֛ כ   ַת ַחת ַכרְּ
ה  ׂשָּ ַח הּוא עָּ ְזּבֵ ּוטַלּמִ צּוַרת ִקׁשּ ת  ּבְ ֶרׁשֶ

חִמ  תוֹ ּנְ ַחת ִמ  ,ׁשֶ ִביבלַ ּתַ ּסְ ה ׁשֶ ִליטָּ ה  –ֹו ּבְ ַמּטָּ ִמּלְ
ִעיתוֹ ַעד   .ֶאְמצָּ

ו    ה  צָּ ע ַהקְּ ַבֵ֥ ַארְּ ת בְּ ע ִ֛ ַב ע ַטבָּ ק ַארְּ צ ִ֞ ת ַויִׁ
ים׃ ָֽ ים ַלַבדִׁ תִׁ  ֶשת בָּ ח ִ֑ ַבָ֣ר ַהנְּ כְּ מִׁ  לְּ

ע  הּוא יַָּצק עֹות ַאְרּבַ ע ְקצָּ ַטּבָּ ַאְרּבַ ת ֹות וּבְ ֶרׁשֶ
ח ת וֹ ַהּנְ קֹום –ׁשֶ  .ַלּמֹוטֹות מָּ

ם  ו  תָּ  ף א  ַצֵ֥ ים ַויְּ ִ֑ טִׁ ים ֲעֵצָ֣י שִׁ ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהַבדִׁ  ַוַי
ֶשת׃ ח ָֽ  נְּ

ה  ׂשָּ ה מֵ  ּמֹוטֹותֶאת הַ הּוא עָּ ּטָּ הֲעֵצי ׁשִ  ְוִצּפָּ
ם  תוֹ ְנחבִּ אֹותָּ  .ׁשֶ

א  ז  ֵבֹ֨ ת ַויָּ ע ָ֣ ֵ֚ל ַצלְּ ת ַע ע   ים ַבַטבָּ ַּ֜ ֶאת־ַהַבדִׁ
ת  ח   וב ל  בֵ֥ ֶהִ֑ם נְּ ֹו בָּ ת  את א  ֵׂשֵ֥ ַח לָּ ֵבֹ֔ זְּ ַהמִׁ

ֹו׃ ס תָֽ ה א  ֵ֥ ׂשָּ  עָּ

עֹות טַּ בַּ  ּמֹוטֹותֶאת הַ  ִהְכִניסהּוא  יַעל שֶׁ ּבָּ  ִצּדֵ
ַח  ְזּבֵ ֵדי ַהּמִ את ּכְ ׂשֵ ֶהםאֹותֹו לָּ ה  הּוא ,ּבָּ ׂשָּ עָּ

לּולאֹותֹו  לּוחֹות חָּ ף ּבְ  .ֻמּקָּ
ת    ש   ר  י ֹור פ   כ ִׁ  ה 

ֶשת  ח  ח ִ֑ ֹו נְּ ת ַכנָ֣ ֵא  ֶשת וְּ ח ֹ֔ יָֹ֣ור נְּ ַעׂש ֵאֵ֚ת ַהכִׁ ַוַי 
ֶהל  ַתח א ֵ֥ ו ֶפ  אֹ֔ בְּ ָֽ ת ֲאֶשָ֣ר צָּ א ֹ֔ בְּ ת  ַהצ ָ֣ א  ַמרְּ בְּ

ד׃ ס  מֹוֵעָֽ

ה  ׂשָּ יֹּור אֶ הּוא עָּ חִמ ת ַהּכִ ת וְ וֹ ּנְ ִסיסוֹ  ֶאתׁשֶ  ּבְ
חִמ  ת וֹ ּנְ יםת וֹ ְראּמַ מִ ׁשֶ ׁשִ ֶפַתח בְּ  וּ ֲהלקָּ ְת הִ שֶׁ  ַהּנָּ

סּות  אֹוֶהל ּנְ ֵדי ַהִהְתּכַ  .ִלְתרֹוםּכְ
ת    ש   ר  ֵצר פ    ֶהח 

נָּה  ט  ֶַָּ֣֧גב ֵתימָּ  ַאָ֣ת ׀ ֶנ פְּ ֵצִ֑ר לִׁ ַוַי ַעׂש ֶאת־ֶהחָּ
ה׃ ָֽ ַאמָּ ה בָּ ר ֵמאָּ  זָֹּ֔ שְּ ֵצר  ֵשָ֣ש מׇּ ֵעִ֤י ֶהחָּ  ַקלְּ

ה  ׂשָּ ֵצרהּוא עָּ רֹוםֶנֶגב  ְלַצד ,ֶאת ֶהחָּ  – ְלדָּ
ֵצרלּועֹות ְק  ֹותֵדרגְּ  ןִמ  ֶלחָּ ּתָּ ׁשְ זּור  ּפִ ְך אֹוֶר בְּ ׁשָּ

ה ה ַאּמָּ  .ֵמאָּ
ים  י  רִׁ  ם ֶעׂשְּ ֵניֶהֵ֥ ַאדְּ ים וְּ ֹ֔ רִׁ ַעמוֵדיֶהָ֣ם ֶעׂשְּ

ֶסף׃ ָֽ ם כָּ ֵקיֶה  ים ַוֲחש  ִ֛ ַעמודִׁ ֵו י הָּ ֶשת וָּ ח ִ֑  נְּ
ִרים  ִרים ּוְבִסיֵסיֶהם ַעּמּוֵדיֶהם ֶעׂשְ חִמ ֶעׂשְ תוֹ ּנְ , ׁשֶ

ֵוי הָּ  וּ  ַעּמּוִדיםוָּ  .ֶסףכֶּ מִ ֵקיֶהם ְוִחׁשּ
ה ַעמוֵדיֶהָ֣ם  יא  ַאמָֹּ֔ ָ֣ה בָּ פֹון  ֵמאָּ ַאִ֤ת צָּ פְּ לִׁ וְּ

ֵו י  ֶשת וָּ ח ִ֑ ים נְּ רִׁ  ם ֶעׂשְּ ֵניֶהֵ֥ ַאדְּ ים וְּ ֹ֔ רִׁ ֶעׂשְּ
ֶסף׃ ָֽ ם כָּ ֵקיֶה  ים ַוֲחש  ִ֛ ַעמודִׁ  הָּ

ה ּוְלַצד ה ַאּמָּ פֹון ֵמאָּ ִרים , צָּ ַעּמּוֵדיֶהם ֶעׂשְ
ִרים ּוְבִסיֵסיֶהם  תוֹ חנְּ ִמ ֶעׂשְ ַעּמּוִדים , ׁשֶ ֵוי הָּ וָּ
ֵקיֶהם  ֻ  .ֶסףכֶּ מִ ְוִחׁשּ

ה  יב  ַאמָֹּ֔ ָ֣ים בָּ שִׁ ים  ֲחמִׁ עִׁ לָּ ם קְּ ַאת־יָּ  פְּ לִׁ וְּ
ֵו י  ִ֑ה וָּ רָּ ם ֲעׂשָּ ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ ֹ֔ רָּ ַעמוֵדיֶהָ֣ם ֲעׂשָּ

ב ּוְלַצד ה ַמֲערָּ ים ַאּמָּ ִ , לּועֹותְק  ֹותֵדרגְּ  ֲחִמׁשּ
ה  ַעּמּוֵדיֶהן רָּ ה ּוְבִסיֵסיֶהןֲעׂשָּ רָּ ֵוי  ,ֲעׂשָּ וָּ
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ֶסף׃ ָֽ ם כָּ ים ַוֲחשוֵקיֶה  ִ֛ דִׁ ַעמ  ּוֵקיֶהם  ַעּמּוִדיםהָּ  הָּ  .ֶסףכֶּ ִמ ְוִחׁשּ
ה׃ יג  ָֽ ים ַאמָּ ֵ֥ שִׁ ה ֲחמִׁ חָּ רָּ  זְּ ה מִׁ מָּ דְּ ַאִ֛ת ֵקֵ֥ פְּ לִׁ ה ּוְלַצד וְּ ים ַאּמָּ ִ ח ֲחִמׁשּ  .ִמְזרָּ
ה  יד  ֵרֵ֥ ִ֛ים ֲחֵמש־ֶעׂשְּ עִׁ לָּ ֵתִ֑ף קְּ ה ֶאל־ַהכָּ ַאמָּ 

ה׃ ָֽ ֹלשָּ ם שְּ ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ ֹלשָֹּ֔  ַעמוֵדיֶהָ֣ם שְּ
ֵרה ֲחֵמשׁ  ה ֶעׂשְ  ַצדלְּ שֶׁ  ּדֹוֶפןלַ  לּועֹותְק  ֹותֵדרגְּ  ַאּמָּ

ַתח ל ַעּמּוֵדיֶהן ,ַהּפֶ ה וֹ ׁשְ ל ּוְבִסיֵסיֶהןׁשָּ הוֹ ׁשְ  .ׁשָּ
ַשַָ֣ער  טו  ֶזה  לְּ ִ֤ה ומִׁ ֶז ית מִׁ ֵתָ֣ף ַהֵשנִׁ  ַלכָּ ר וְּ ֵצֹ֔ ֶהחָּ

ֵדיֶהָ֣ם  ִ֑ה ַעמ  ה ַאמָּ ֵר  ש ֶעׂשְּ ים ֲחֵמֵ֥ עִִּׁ֕ לָּ קְּ
ה׃ ָֽ ֹלשָּ ם שְּ ֵניֶה  ַאדְּ ה וְּ ֹלשָֹּ֔  שְּ

ִניָּּהלַ ֵכן וְ  ְ ד ,ּדֹוֶפן ַהׁשּ ד ֶזה  ִמּצַ ַער  לשֶׁ ֶזה ּוִמּצַ ׁשַ
ֵצר  ה –ֶהחָּ ֵרה ַאּמָּ , לּועֹותְק  ֹותֵדרגְּ  ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ל יֶהןַעּמּוֵד  ה וֹ ׁשְ ל ּוְבִסיֵסיֶהןׁשָּ הוֹ ׁשְ  .ׁשָּ

ָֽר׃ טז  זָּ שְּ ש מׇּ יב ֵשֵ֥ בִׁ  ֵצִ֛ר סָּ ֵע י ֶהחָּ ל־ַקלְּ ל  כׇּ ֵצרהֶ  לשֶׁ לּועֹות ּקְ הַ  ֹותֵדרַהגְּ ּכָּ ִביב  חָּ סָּ
ןִמ  ֲעׂשּויֹות ּתָּ ׁשְ זּור ּפִ  .ׁשָּ

ח    יז  ים֮ נְּ דִׁ ַעמ  ָ֣ים לָּ נִׁ ֲאדָּ הָּ ים וְּ ַּ֜ ַעמודִׁ י הָּ ֵוֹ֨ ֶשת  וָּ
וי  פֵ֥ צִׁ ֶסף וְּ ִֶ֑סף ַוֲחשוֵקיֶהם  ֶכֹ֔ ם כָּ אֵשיֶה  רָּ

ר׃ ֵצָֽ י ֶהחָּ ֵדֵ֥ ל ַעמ  ֶסף כ   ים ֶכֹ֔ ָ֣ קִׁ שָּ ח  ֵהם  מְּ  וְּ

ִסיִסיםְוהַ  תוֹ חִמנְּ  ַעּמּוִדיםלָּ  ּבְ ַעּמּוִדים , ׁשֶ ֵוי הָּ וָּ
יֶהם ׁשּ ְוחִ  אׁשֵ ֶסף ְוִצּפּוי רָּ ֶסףִמ ּוֵקיֶהם ִמּכֶ ְוֵהם , ּכֶ
ֵצרּכָּ  – ִקים ,ל ַעּמּוֵדי ֶהחָּ ָּ ּוֵקי ְמֻחׁשּ ִחׁשּ ֶסף ּבְ  .ּכֶ

ֵכ ֶלת  יח מפטיר ם תְּ ֵקֹ֔ ֵצר  ַמֲעֵׂשָ֣ה ר  ְך ַשִַ֤ער ֶהחָּ ַסִ֞ ומָּ
ִ֑ר  זָּ שְּ ֵשָ֣ש מׇּ י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ וְּ
ֵמָ֣ש  ַחב  חָּ ר ֹ֨ ִ֤ה בְּ קֹומָּ ֶרְך וְּ ה  א ֹ֔ ים ַאמָּ ִ֤ רִׁ ֶעׂשְּ וְּ

ר׃ ֵצָֽ ֵעֵ֥י ֶהחָּ ת ַקלְּ ַמ  ע  ֹות לְּ  ַאמֹ֔

ֵצר  ַער ֶהחָּ ַסְך ׁשַ ְמֶלאֶכתּומָּ הְק ִר  ּבִ ֵכֶלת ִמ  מָּ ּתְ
דֹום ִמּתֹוַלַעת  ן ְוֶצַבע אָּ מָּ ןְוַאְרּגָּ ּתָּ זּור ּוִפׁשְ  ,ׁשָּ

האֹוֶרְך הָּ  ִרים ַאּמָּ רֹוַחב, ֶעׂשְ ֵמשׁ  ְוהָּ  – ַאּמֹות חָּ
גֹוַבהּ  ,ַלּגֹוַבהּ  ֵצרהֶ  לשֶׁ  לּועֹותּקְ הַ  ֹותֵדרַהגְּ  ּבְ  .חָּ

ם  יט  ֵניֶהֵ֥ ַאדְּ ה וְּ עָֹּ֔ בָּ ֵדיֶהם  ַארְּ ָֽ ַעמ  עָּ ה וְּ בָּ ַארְּ
אֵשיֶהִ֛ם  וי רָּ פ  צִׁ ֶסף וְּ ֵויֶהָ֣ם ֶכֹ֔ ֶשת וָּ ח ִ֑ נְּ

ֶסף׃ ָֽ ם כָּ ֵקיֶה   ַוֲחש 

ְך  יַעּמּוֵד וְ  סָּ ַער ְוַהּמָּ ַ הַהׁשּ עָּ ְבִסיֵסיֶהם וּ  ,ַאְרּבָּ
ה  עָּ חִמ ַאְרּבָּ תוֹ ּנְ ֵויֶהם , ׁשֶ ֶסף ְוִצּפּוי ִמ וָּ ּכֶ
יֶהם  אׁשֵ ֵקיֶהםרָּ ֻ  .ֶסףכֶּ ִמ  ְוִחׁשּ

כׇּ  כ  ָֽ יב וְּ בִׁ  ֵצִ֛ר סָּ ֶלחָּ כָּ ן וְּ שְּ ת ַלמִׁ ֵתד ִ֞ ל־ַהיְּ
ֶשת׃ ס ח ָֽ  נְּ

ל ַהיְּ  ֵצר וֹ ֵתדְוכָּ ן ְוֶלחָּ ּכָּ ׁשְ ִביב ּסָּ ִמ ת ַלּמִ
חִמ  תוֹ ּנְ  .ׁשֶ
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קוֵדי   ת פְּ ש   ר  קו ֵדי פ   ְּ ן פ  כ   ש ְּ מ ִׁ  ה 

ן   כא  כָּ שְּ י ַהמִׁ קוֵדִ֤ ר ֵאֶָ֣לה פְּ ת ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ ֵעד  ַכָ֣ן הָּ שְּ מִׁ
ַיד   ם בְּ יִֹׁ֔ וִׁ ַדת  ַהלְּ ֶשִ֑ה ֲעב  י מ  ָ֣ ד ַעל־פִׁ ַק  פ 

ן׃ ֵהָֽ ן ַהכ  ן־ַאֲהר   ר ֶבָֽ מָֹּ֔ יתָּ ָֽ  אִׁ

ה  בּ ֵאּלֶ ן  נֹותוֹ ֶחׁשְ ּכָּ ׁשְ ן  –ַהּמִ ּכַ לּוחֹות ִמׁשְ
ִרית יו  ִהְצַטּווּ שֶׁ  ,ַהּבְ לָּ עּותעָּ ֶאְמצָּ ה ּבְ  ַדתוֹ ֲעב :ֹמׁשֶ

יםַהלְ  ַגתבְּ  ִויִּ ן ַאֲהרֹן הַ  ַהְנהָּ ר ּבֶ מָּ  .ּכֵֹהןִאיתָּ
ַמֵטָ֣ה  כב  ור לְּ י ֶבן־ח  ֵ֥ ֵאִ֛ל ֶבן־אורִׁ ַצלְּ ובְּ

הוָּ ה  ֵ֥ה יְּ וָּ ל־ֲאֶשר־צִׁ ה ֵאִ֛ת כׇּ ׂשִָּּ֕ ִ֑ה עָּ הודָּ יְּ
ה׃ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

ן אּוִרי ֵ ן חּור בֶּ  ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ה  ֶבטִמׁשּ ׂשָּ ה עָּ ְיהּודָּ
ל  ֶאת ֶ ַמה ּכָּ ה' הׁשּ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ן  כג  ַמֵטה־דָּ  ְִ֛ך לְּ מָּ יסָּ ב ֶבן־ֲאחִׁ יאִָּ֞ ֳהלִׁ ֹו אׇּ ת  אִׁ וְּ
ן  מָֹּ֔ גָּ ַארְּ ָֽ ֶלת  ובָּ ֵכֹ֨ ם ַבתְּ ֵק  ר  ֵשִ֑ב וְּ ח  ָ֣ש וְּ רָּ חָּ

ש׃ ס י וַבֵשָֽ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת ַהשָּ  ובְּ

יָּהְוִאּתֹו  ְך  הָּ מָּ ן ֲאִחיסָּ ב ּבֶ ֳהִליאָּ ֶבטאָּ ֵ , ןּדָּ  ִמׁשּ
יָּה הָּ ן ֵכֶלת ּובְ ְת ֵקם בִּ וֹ ְור ּוְמַתְכֵנן ןּמָּ אָּ  ׁשֶ מָּ ַאְרּגָּ

דֹום ִמ הָּ ַבע צֶּ ּובַ  ןּובְ  ּתֹוַלַעתאָּ ּתָּ  .ִפׁשְ
ל  כד * כ   ה בְּ אכָֹּ֔ לָּ ׂשוי  ַלמְּ עָּ ב ֶהָֽ הָּ  ל־ַהזָּ כׇּ

ה  נופָּ  ַהָ֣ב ַהתְּ י ׀ זְּ ָ֣ הִׁ ֶדש ַויְּ ֶלָ֣אֶכת ַהק ִ֑ מְּ
ֹות  ע ֵמא  ַבֹ֨ ר ושְּ כָֹּ֔ ים  כִׁ רִׁ ֶעׂשְּ ֵתִַ֤שע וְּ

ֶקל  ים ֶש  ִ֛ ֹלשִׁ ֶדש׃ושְּ ֶקל ַהק ָֽ ֶשֵ֥  בְּ

ֹון ב  ב ֶחש ְּ ה  ז   ל ה  לָּ  כ   ׂשּוי ַלּמְ כָּ ֶהעָּ ה ּבְ ל אכָּ
הְזַהב  :ֶדשׁ וֹ ְמֶלאֶכת ַהקּ  רּומָּ יָּה  ַהּתְ ַקל הָּ ִמׁשְ

ִרים וְ  ע ֶעׂשְ רֹותֵתׁשַ ּכָּ ַבע ֵמאֹות וּ  ּכִ יםּוׁשְ לֹוׁשִ  ׁשְ
ֶקל ְקֵלי ,ׁשֶ ׁשִ  1(ִקילֹו 0,237כ  ) ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ּבְ

ֶכִֶ֛סף  כה  אֶ֩ וְּ ִ֑ר וְּ כָּ ַאָ֣ת כִׁ ה מְּ ֵעדָּ  י הָּ קוֵדֵ֥ ֶלף֩ פְּ
ֶקל  ִ֛ים ֶש  עִׁ בְּ שִׁ שָּ ה וְּ ֹות ַוֲחמִׁ ע ֵמאַּ֜ ַבֹ֨ ושְּ

ֶדש׃ ֶקל ַהק ָֽ ֶשֵ֥  בְּ

ֱאַסף ִמ  ֶסףכ ֶ ה  וְּ  ּנֶ ִפיַרתׁשֶ ּבּור ּסְ ה – ַהּצִ  ֵמאָּ
רֹות ּכָּ ַבע ֵמאֹות  ,ּכִ ְבִעים ְוֶאֶלף ּוׁשְ ה ְוׁשִ ָּ ַוֲחִמׁשּ
ְקֵלי  .(ִקילֹו 4,255כ  ) ֶדשׁ וֹ ק ׁשִ

ֶשֶָ֣קל  כו  ֶקל בְּ ית ַהֶש  ֵ֥ ֶלת ַמֲחצִׁ ג ֹ֔ לְּ ֶבֵַ֚קע ַלג 
ן  ֶבֹ֨ ים מִׁ דִׁ  ק  ר ַעל־ַהפְּ ֵבַּ֜ ע  ל הָּ כ ֹ֨ ֶדש לְּ ַהק ִ֑
ֶלף   ֹות ֶאֹ֨ ֵשש־ֵמאֵ֥ ה לְּ לָּ עְּ ַמֹ֔ נָּה  וָּ ים שָּ ִ֤ רִׁ ֶעׂשְּ

ים׃ ָֽ שִׁ ֹות ַוֲחמִׁ ש ֵמא  ים ַוֲחֵמֵ֥ פִֹׁ֔ ֶשת ֲאלָּ ֹלָ֣  ושְּ

רּוַמת ֶקל ּתְ הּוא –ֶלת וֹ ַלּגְֻלגּ  ֲחִצי ׁשֶ ַמֲחִצית  ׁשֶ
ֶקל  ִ ִמ ׁשֶ ם 7כ  ) ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ְקֵליׁשּ ר  רּוַמת ,(ג  ל ּתְ ִמי  ּכָּ

ר ְסּפַ ּנִ יל ׁשֶ ה  ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ ׁש  –ֶעׂשְ ׁשֵ
ל ִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות וֹ ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ ת ֲאלָּ ׁשֶ

ים ִ  .ִאישׁ  ַוֲחִמׁשּ
י  כז  הִׁ  ָ֣י ַויְּ ֵנ ֶקת ֵאֵ֚ת ַאדְּ ֶצ  ֶסף לָּ ַכָ֣ר ַהֶכֹ֔ ַאת  כִׁ מְּ

ִ֛ים  נִׁ ַא ת ֲאדָּ ֶכת מְּ ר ִ֑ ָ֣י ַהפָּ ֵנ ת ַאדְּ ֵא  ֶדש וְּ ַהק ֹ֔
ֶדן׃ ָֽ אָּ ֵ֥ר לָּ כָּ כָּ ר כִׁ ת ַהכִׁ ַאֵ֥ מְּ  לִׁ

ה כְּ  ֵמאָּ ֶסף  ֹותרּכִ ֵדי ַהּכֶ יּו ּכְ ֶצֶקתהָּ ִסיֵסי ֶאת לָּ  ּבְ
ן  ּכַ ִסיֵסי ֶאתֶדׁש וְ וֹ ַהקּ ִמׁשְ רֹוֶכתהַ  ּבְ ה – ּפָּ  ֵמאָּ
רֹות ּכָּ ה ֲעבּור ּכִ ִסיִסים ֵמאָּ ר לְ  – ּבְ ּכָּ ִסיסּכִ ל ּבָּ  .כָּ

ָ֣ה  כח  שָּ ַבִ֤ע ַהֵמאֹות  ַוֲחמִׁ ֶלף ושְּ ֶאַּ֜ ֶאת־הָּ וְּ
ה  ֵ֥ פָּ צִׁ ים וְּ ִ֑ ַעמודִׁ וִׁ ים לָּ ה וָּ ֵ֥ ׂשָּ ים עָּ עִֹׁ֔ בְּ שִׁ וְּ

ם׃ ָֽ תָּ ק א  ַשֵ֥ חִׁ ם וְּ אֵשיֶה   רָּ

ַקל ּמִ ּוִמ  ַבע ֵמאֹות ׁשְ ְבִעים ֶאֶלף ּוׁשְ ה ְוׁשִ ָּ ַוֲחִמׁשּ
ִלים קָּ ְ ִרים ַהׁשּ ַעּמּוִדים הּוא  ַהּנֹותָּ ִוים לָּ ה וָּ ׂשָּ עָּ

י לְ  ְוִצּפּוי אׁשֵ ַעּמּוִדיםרָּ ּוִקים הָּ ם ְוִחׁשּ  .ֲעבּורָּ
ם  כט * יִׁ ַפֵ֥ ַאלְּ ִ֑ר וְּ כָּ ָ֣ים כִׁ עִׁ בְּ ה שִׁ נופָּ  ֶשת ַהתְּ ח ֵ֥ ונְּ

ֶקל׃ ָֽ ֹות שָּ ַבע־ֵמא  ַארְּ  וְּ
תו   רו מ  תוֹ חנ ְּ ה   תְּ ֶ ְבִעים  – ש  רֹותׁשִ ּכָּ ִים  ּכִ ְוַאְלּפַ

ע   .(ִקילֹו 2,995כ  ) יםלִ קָּ ֵמאֹות שְׁ ְוַאְרּבַ
ד  ל  ֶהל מֹוֵעֹ֔ ֵני  ֶפֵַ֚תח א ָ֣ ּה ֶאת־ַאדְּ ַָ֣עׂש בָּ  ַוַי

ֶשת  ח   ר ַהנְּ ַבֵ֥ כְּ ֶאת־מִׁ ֶשת וְּ ח ֹ֔ ַבָ֣ח ַהנְּ זְּ ֵאת  מִׁ וְּ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ י ַהמִׁ ֵלֵ֥ ל־כְּ ת כׇּ ֵא  ֹו וְּ  ֲאֶשר־לִ֑

ה  ׂשָּ ּה ֶאת הּוא עָּ ִסיֵסיּבָּ ַתח  ּבְ  אֹוֶהלּפֶ
סּות  ּנְ ח ֶאתוְ ַהִהְתּכַ ח ַהּנְ ת ְוֶאת וֹ ִמְזּבַ ּוטׁשֶ  ִקׁשּ

ת ח ֶרׁשֶ לּ וֹ ַהּנְ ת ׁשֶ חַ  ֶאתֹו וְ ׁשֶ ְזּבֵ ֵלי ַהּמִ ל ּכְ  .ּכָּ
ֵנ י ַשַָ֣ער  לא  ֶאת־ַאדְּ יב וְּ בִֹׁ֔ ֵצר  סָּ ִ֤י ֶהחָּ ֵנ ֶאת־ַאדְּ וְּ

ִ֛ן  כָּ שְּ ת ַהמִׁ ד   תְּ ל־יִׁ ת כׇּ ֵאֹ֨ ֵצִ֑ר וְּ ֶהחָּ
ִסיֵסיְוֶאת  ֵצר  ּבְ ִביב ְוֶאת ִמ ֶהחָּ ִסיֵסיּסָּ ַער  ּבְ ׁשַ

ֵצר וְ  ל ִיְתד ֶאתֶהחָּ ל וֹ ּכָּ ן ְוֶאת ּכָּ ּכָּ ׁשְ ת ַהּמִ



 פקודיפרשת 

 231  

יב׃ ָֽ בִׁ ר סָּ ֵצ  ת ֶהחָּ ד ֵ֥ תְּ ל־יִׁ ֶאת־כׇּ ֵצר וֹ ִיְתד וְּ  .ִביבּסָּ ִמ ת ֶהחָּ

י  א לט ֹ֔ נִׁ תֹוַלַָ֣עת ַהשָּ ן  וְּ מָּ גָּ ַארְּ ָֽ הָּ ֵכִֶ֤לת וְּ ן־ַהתְּ ומִׁ
ו  ַַֽיֲעׂשִ֞ ֶדש ַוָֽ ֵרָ֣ת ַבק ִ֑ שָּ ד לְּ רָּ  ֵדי־ׂשְּ גְּ ו בִׁ ׂשֵ֥ עָּ
ן ַכֲאֶשִ֛ר  ַאֲהר ֹ֔ ֶדש  ֲאֶשָ֣ר לְּ י ַהק ֹ֨ ֵדִ֤ גְּ ֶאת־בִׁ

ה׃ פ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ  צִׁ

ֵכֶלת מֵ וּ  ן ְוהַ ַהּתְ מָּ ַאְרּגָּ דֹום הָּ ַבע צֶּ ְוהָּ אָּ
ׂשּו  ּתֹוַלַעתהַ מֵ  ֵרת עָּ ָּ ּסּוִיים ִלְכֵלי ַהׁשּ קּ ּכִ  ,ֶדשׁ וֹ ּבַ

ְגֵדי ַהקּ עָּ ֵהם  לוֹ ׂשּו ֶאת ּבִ מֹו שֶׁ  ֶדׁש ׁשֶ ' הַאֲהרֹן ּכְ
ה ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ת    ש   ר  ֵאפ פ    דוֹ ה 
 שני

 (חמישי)
ב  ב ד זָּהָּ  ֵאפ ִ֑ ִ֛ן ַוַי ַעׂש ֶאת־הָּ גָּמָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ תְּ

ָֽר׃ זָּ שְּ ש מָׇּּ ֵשֵ֥ י וְּ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ  וְּ
ה  ׂשָּ ֵאפהּוא עָּ ֵכֶלת ִמ ד וֹ ֶאת הָּ ב ּתְ ן וְ זָּּהָּ מָּ ַאְרּגָּ

דֹום ִמּתֹוַלַעת וְ  ןֶצַבע אָּ ּתָּ זּור ּוִפׁשְ  .ׁשָּ
ם   ג  ילִׁ תִׁ ֵצָ֣ץ פְּ קִׁ ב֮ וְּ ו ֶאת־ַפֵחָ֣י ַהזָּהָּ עִ֞ ַרקְּ ַֽיְּ ַוָֽ

ֹוְך  תִ֤ ֹות בְּ ן ַלֲעׂש  גָּמָֹּ֔ ַארְּ ָֽ ֹוְך הָּ תָ֣ ֶלת  ובְּ ֵכֹ֨ ַהתְּ
ֹוְך ַהֵשִ֑ש  תָ֣ נִׁ י ובְּ ֹוְך תֹוַלֵַ֥עת ַהשָּ תִ֛ ובְּ

ב׃ ֵשָֽ ה ח   ַמֲעֵׂש 

דוּ ֵהם  ב ִרּדְ ים ֶאת ַהזָּּהָּ ּקִ ץ  ְוהּוא, ְלַפִחים ּדַ ִקּצֵ
ִתילִ  ִחילם יֵמֶהם ּפְ ֵכֶלת  חּוֵטיבְּ  ְלַהׁשְ ַהּתְ

ן ּובְ  חּוֵטיּובְ  מָּ ַאְרּגָּ דֹום הָּ ַבע צֶּ הַ  חּוֵטיהָּ אָּ
ןהַ  חּוֵטיּובְ  ּתֹוַלַעתהַ מֵ  ּתָּ ׁשְ ְמֶלאֶכת ,ּפִ  ּבִ

נּות  .ֳאמָּ
ֵנֵ֥י  ד  ת ַעל־שְּ ר ִ֑ בְּ ֹו ח  ׂשו־ל  ָֽ ת עָּ ֵתפ ֵ֥ יו כְּ צֹותָּ  קְּ

ר׃( קצוותו) ָֽ בָּ  ח 
ׂשּו  ֵאפעָּ ֵתִפיֹּות דוֹ לָּ רֹות ּכְ ן ,ִמְתַחּבְ רּו אֹותָּ  ְוִחּבְ

יולִ  ֵני ְקצֹותָּ  .ׁשְ
ֶשב  ה  ֵחֹ֨ ֶמָ֣נו הוא֮ וְּ יו מִׁ לָּ  ֹו ֲאֶשָ֣ר עָּ תַּ֜ דָּ ֲאפ 

ַמֲעֵׂש   תֹוַלֵַ֥עת כְּ ִ֛ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ב תְּ הו  זָּהָּ 
הוָּ ה ֶאת־  ֵ֥ה יְּ וָּ ִ֑ר ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ זָּ שְּ ֵשָ֣ש מָׇּּ י וְּ נִׁ  שָּ

ה׃ ס ֶשָֽ  מ 

תֹו  ַוֲחגֹוַרת יו שֶׁ ֲאֻפּדָּ לָּ ּנוּ  ֶלקחֵ א יהִ עָּ , ִמּמֶ
מֹוהוּ  הׂשּויָּ עֲ וַ  ָּּ ִמ  – ּכָּ ֵכֶלת ז ב ּתְ ן וְ הָּ מָּ ֶצַבע וְ ַאְרּגָּ

דֹום ִמּתֹוַלַעת  ןאָּ ּתָּ זּור ּוִפׁשְ מֹו שֶׁ  ,ׁשָּ ה ' הּכְ ִצּוָּ
ה  .ֶאת ֹמׁשֶ

ת  ו  צ ָ֣ בְּ שְּ ת מִׁ ַסב   ַהם מ  ָ֣י ַהש ֹ֔ ֵנ ַַֽיֲעׂשו  ֶאת־ַאבְּ ַוָֽ
ֹות  מ  ם ַעל־שְּ תוֵחָ֣י חֹותָֹּ֔ ת  פִׁ ח  תָּ פ  ִ֑ב מְּ זָּהָּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ  בְּ

פֹותַהם וֹ ֶאת ַאְבֵני ַהׁשּ  ׂשוּ עָּ ֵהם  צבְּ  ֻמּקָּ ּבְ ת וֹ ִמׁשְ
ב פֹות, זָּהָּ א ְמֻגּלָּ מֹו  ֹותקוּ ֲחקִתיֹּות וֹ ּבְ ּכְ
ח ֵאלבִּ  ,ֶתֶמתוֹ ּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ  .ׁשְ

ֵנֵ֥י  ז  ד ַאבְּ ֵאפ ֹ֔ ת הָּ פ ָ֣ תְּ ֵ֚ל כִׁ ם ַע תָּ  ֶָׂ֣שם א  ַויָּ
הוָּ ה ֵ֥ה יְּ וָּ ֵאִ֑ל ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ ֹון לִׁ ר  כָּ  זִׁ

ה׃ פ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

ֵאפֹות יּ פִ ֵת כְּ ַעל  ןאֹותָּ ם ׂשָּ הּוא  ַאְבֵני  –ד וֹ הָּ
ֵאל רָּ רֹון ִלְבֵני ִיׂשְ מֹו שֶׁ  ,ִזּכָּ ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ת    ש   ר  ן פ   ֶ חֹש   ה 
ַמֲעֵׂשָ֣ה  ח  ב כְּ ֵש  ה ח  ֶשן ַמֲעֵׂשֵ֥ ַוַי ַעׂש ֶאת־ַהח ִ֛

ִ֛ן  מָּ גָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ב תְּ ד זָּהָּ  י ֵאפ ִ֑ נִׁ  תֹוַלֵַ֥עת שָּ וְּ
ָֽר׃ זָּ שְּ ש מׇּ ֵשֵ֥  וְּ

ה  ׂשָּ ן וֹ ֶאת ַהחהּוא עָּ ְמֶלאֶכתׁשֶ נּות ּבִ מוֹ  ֳאמָּ  ּכְ
ְמֶלאֶכת ָּּ ִמ  –ד וֹ ֵאפהָּ  ּבִ בז ֵכֶלת ,הָּ ן ,ּתְ מָּ  ,ַאְרּגָּ

דֹום ִמּתֹוַלַעת ן ,ֶצַבע אָּ ּתָּ זּור ּוִפׁשְ  .ׁשָּ
ֶשן ֶז ֶַּ֧רת  ט  ו ֶאת־ַהח ִ֑ ׂשָ֣ ול עָּ פ  ִ֛ה כָּ יָּ וַע הָּ ב  רָּ

ול׃ פָֽ ֹו כָּ ב  חְּ ֵֶַֽ֥רת רׇּ ֶז ֹו וְּ כִ֛ רְּ  אׇּ
ן  ׂשּו ֶאת ַהחֹוׁשֶ ַנִים ִרּבּועַ עָּ ל ִלׁשְ ֲחִצי , ְמֻקּפָּ

ה  ְרּכוֹ  (מ"ס 2315ָקרֹוב ל  )ַאּמָּ ְחּבוֹ  אָּ ה רָּ  ַוֲחִצי ַאּמָּ
ל הּוא ְמֻקּפָּ ׁשֶ  .ּכְ

ור  י  ִֶ֑בן ט  וֵרי אָּ עָּ ה טָ֣ בָּ ֹו ַארְּ או־בֹ֔ לְּ ַמֹ֨ ַויְּ
ה   דָּ טְּ ֶדם פִׁ ד׃א ִ֤ ָֽ ֶאחָּ ור הָּ ֶקת ַהט  ֶרֹ֔  ובָּ

ה טּוֵרי אֶ אּו בּ לְּ ִמ וּ  עָּ  :ִראׁשֹוןַהּטּור הָּ  –ֶבן ֹו ַאְרּבָּ
ֶרֶקתוֹ א ה ּובָּ ְטדָּ  .ֶדם ּפִ

ם׃ יא  יֲָּהֹלָֽ יר וְּ ֵֶ֥פְך ַספִׁ  ִ֑י נ  ור ַהֵשנִׁ ַהט  ִני וְּ ֵ יר ְויֲָּהלוֹ נ: ְוַהּטּור ַהׁשּ  .םוֹ ֶפְך ַסּפִ
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י  יב  ִ֑ ישִׁ לִׁ ור ַהשְּ ַהט  ה׃וְּ מָּ ָֽ לָּ ַאחְּ ֹו וְּ ב  י ֶלֵֶ֥שם שְּ ִליׁשִ ְ ה: ְוַהּטּור ַהׁשּ מָּ בֹו ְוַאְחלָּ ם ׁשְ  .ֶלׁשֶ
ֵפִ֑ה  יג  יָּשְּ ַהם וְּ יש ש   ֵ֥ שִׁ י ַתרְּ יעִֹׁ֔ בִׁ רְּ ַהטור  הָּ וְּ

ם׃ ָֽ תָּ א  ל  מִׁ ב בְּ ת זָּהָּ  צ ֵ֥ בְּ שְּ ת מִׁ  מוַסב ִ֛
ְרִביִעי יׁש שׁ : ְוַהּטּור הָּ ְרׁשִ ֵפהוֹ ּתַ פֹות, ַהם ְויָּׁשְ  ֻמּקָּ

בבְּ  צֹות זָּהָּ ּבְ אֹותשֶׁ  ִמׁשְ ֻמּלָּ ןבְּ  ּמְ ִנים אֹותָּ ֲאבָּ  .הָּ
ֶּ֠  יד  נִׁ ֲאבָּ הָּ ל ֵהִ֛נָּה וְֶּּ֠ ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ת בְּ מ ֹ֨ ים ַעל־שְּ

ם   תָּ תוֵחִ֤י ח  ִ֑ם פִׁ תָּ מ  ה ַעל־שְּ ֵר  ים ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ שְּ
ֶבט׃ ָֽ ר שָּ ׂשָּ  ֵנֵ֥ים עָּ שְּ ֹו לִׁ מֹ֔ יש ַעל־שְּ ָ֣  אִׁ

ִנים  ֲאבָּ מ ֵהןְוהָּ ֵני וֹ ַעל ׁשְ ֵאלת ּבְ רָּ ים  – ִיׂשְ ּתֵ ׁשְ
ֵרה  ִנים ֶעׂשְ מבִּ ֲאבָּ םוֹ ׁשְ מֹו ִתיֹּות וֹ א, תָּ ֲחקּוקֹות ּכְ

חֹוֶתֶמת ל לְ  ,ּבְ ֶבטכָּ מֹו ֵיׁש ֶאֶבן  ׁשֵ  –ַעל ׁשְ
ר  ׂשָּ ֵנים עָּ ִטיםִלׁשְ בָּ ְ  .ַהׁשּ

ל  ת ַמֲעֵׂשָ֣ה  טו  ת ַגבְּ ר ֵ֥ שְּ ֶשן ַשרְּ ו ַעל־ַהח ִ֛ ַוַיֲעׂש 
ֹור׃ הָֽ ב טָּ ת זָּהָּ   ֲעב ִ֑

ן וֹ ׂשּו ַעל ַהחעָּ  ֵצהוּ בְּ ׁשֶ רוֹ  קָּ ְרׁשְ זּורֹותת ׁשַ  ׁשְ
ֶחֶבל הֹורמִ  ּכְ ב טָּ  .זָּּהָּ

ת  טז  ע ָ֣ י ַטבְּ ֵת  ב ושְּ ת זָּהָֹּ֔ צ ָ֣ בְּ שְּ ֵתי  מִׁ ו שְּ ַַֽיֲעׂש  ַוָֽ
ֵנ י  ת ַעל־שְּ ע ֹ֔ ֵתי  ַהַטבָּ ו ֶאת־שְּ נ  תְּ ַֽיִׁ ִ֑ב ַוָֽ זָּהָּ

ֶשן׃ ֹות ַהח ָֽ צֵ֥  קְּ

ׂשּו  י ִמ עָּ ּתֵ צׁשְ ּבְ י ַטּבָּ ת וֹ ׁשְ ּתֵ ב ּוׁשְ בוֹ עזָּהָּ  ,ת זָּהָּ
מוּ  י הַ  ְוׂשָּ ּתֵ עֹות טַּ ֶאת ׁשְ ֵני ְקצֹות ּבָּ ַעל ׁשְ
ןוֹ ַהח  .ׁשֶ

י  יז  ֵת  ב ַעל־שְּ ת ַהזָּהָֹּ֔ ת ָ֣ ֲעב  ֵתי  הָּ ו שְּ נ  תְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ֶשן׃ ֹות ַהח ָֽ צ  ת ַעל־קְּ ע ִ֑  ַהַטבָּ

מּו ֶאת  רֹוִכיםהַ י נֵ שְׁ ׂשָּ ְ ֲעׂשּויִ  ׂשּ ב ַעל ִמ ם יהָּ זָּּהָּ
י הַ  ּתֵ עֹות טַּ ׁשְ ןוֹ ַעל ְקצֹות ַהחּבָּ  .ׁשֶ

ו ַעל־  יח  נ  ת נָּתְּ ת ֹ֔ ֲעב  ֵתָ֣י הָּ צֹות  שְּ י קְּ ֵתִ֤ ת שְּ ֵאֹ֨ וְּ
ד  ֵאפ   ת הָּ פ ֵ֥ תְּ ִ֛ם ַעל־כִׁ נ  תְּ ַֽיִׁ ת ַוָֽ צ ִ֑ בְּ שְּ מִׁ ֵתָ֣י ַהָֽ שְּ

ָֽיו׃ נָּ ול פָּ  ֶאל־מֵ֥

רֹוִכיםהַ י נֵ י ְקצֹות שְׁ נֵ שְׁ  ֶאתוְ  ְ מּו  ׂשּ י ׂשָּ ּתֵ ַעל ׁשְ
צ ּבְ ׁשְ ם ,תוֹ ַהּמִ מּו אֹותָּ ֵאפוֹ יּ פִ ֵת ַעל כְּ  ְוׂשָּ ד וֹ ת הָּ

י חּוץ ַלּפֵ  .ּכְ
ֵנ י  יט  ימו ַעל־שְּ ׂשִִּׁ֕ ב ַויָּ ת זָּהָֹּ֔ ע ָ֣ ֵתי  ַטבְּ ו שְּ ַַֽיֲעׂש  ַוָֽ

ֹו ֲאֶשִ֛ר ֶאל־ֵעֵֶ֥בר  תִּ֕ פָּ ֶשן ַעל־ׂשְּ ֹות ַהח ִ֑ צָ֣ קְּ
ה׃ תָּ יְּ ָֽ ד בָּ ֵאפ    הָּ

ׂשּו  י טַ עָּ ּתֵ ב וֹ עבְּ ׁשְ מּו ת זָּהָּ ֵני ְקצֹות ְוׂשָּ ַעל ׁשְ
ןוֹ ַהח תֹו  ,ׁשֶ פָּ ִניִמיתַעל ׂשְ הרּקְ שֶׁ  ַהּפְ  .דוֹ ֵאפלָּ  ֹובָּ

ֵתי֩  כ  ם ַעל־שְּ נ ֶ֡ תְּ ַֽיִׁ ב  ַוָֽ ת זָּהָּ ע ָ֣ ֵתָ֣י ַטבְּ ַַֽיֲעׂשו֮ שְּ ַוָֽ
יו  נָֹּ֔ ול פָּ מָ֣ ה  מִׁ טָּ ַמֹ֨ לְּ ד מִׁ ֵאפ ִ֤ ת הָּ פ ֹ֨ תְּ כִׁ

ֶשב  ֵח  ַעל לְּ ַמִּ֕ ֹו מִׁ תִ֑ ַברְּ ת ַמחְּ ַמ  ע  ד׃לְּ ֵאפ ָֽ  הָּ

ׂשּו  י טַ עָּ ּתֵ ב וֹ עבְּ ׁשְ מּו אֹותָּ ת זָּהָּ י  ןְוׂשָּ ּתֵ ַעל ׁשְ
ֵאפֹות יּ פִ ֵת כְּ  ה וֹ הָּ ַמּטָּ י חּוץד ִמּלְ ַלּפֵ ְמקֹום  ְלַיד ּכְ

ֵאפֹודִחּבּורָּ  ֵאפ ,ם לָּ  .דוֹ ֵמַעל ֲחגֹוַרת הָּ
֩ ֶאל־  כא  יו תָּ ע  ַטבְּ ֶשן מִׁ ו ֶאת־ַהח ֶ֡ סָ֣ כְּ רְּ ַויִׁ

ד  ֵאפ ַּ֜ ת הָּ ע ֹ֨ ת  ַטבְּ י  הְּ ָֽ ֶלת לִׁ ֵכ  יל תְּ ָ֣ תִׁ פְּ בִׁ
ֶשן ֵמַע ל  ָ֣ח ַהח ֹ֔ ַז ל א־יִׁ ד וְּ ֵאפ ֹ֔ ַעל־ֵחֶָ֣שב הָּ

ה׃ פ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ ד ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֵאפ ִ֑  הָּ

רוּ חִ  עוֹ חֶאת הַ  ּבְ ּבְ ן ִמּטַ יו ֶאל וֹ ׁשֶ ת וֹ עַטבְּ תָּ
ֵאפ ֵכֶלת וֹ הָּ ְפִתיל ּתְ ְהֶיהד ּבִ יִּ ֵדי ׁשֶ  ֲחגֹוַרתַעל  ּכְ
ֵאפ ֵאפוֹ ַהח קּתֵ נַ ְת יִ א ּלֹ שֶׁ , דוֹ הָּ ן ֵמַעל הָּ  ,דוֹ ׁשֶ

מֹו שֶׁ  ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ
ת    ש   ר  יל פ   עִׁ מ ְּ  ה 

 שלישי
 (ששי)

ג  כב ֵרִ֑ ד ַמֲעֵׂשָ֣ה א  ֵאפ   יל הָּ ֵ֥ עִׁ ִַ֛עׂש ֶאת־מְּ ַוַי
ֶלת׃ ֵכָֽ יל תְּ לִׁ   כְּ

ה  ׂשָּ ֵאפהּוא עָּ  ְמֶלאֶכתבִּ ד וֹ ֶאת ְמִעיל הָּ
ה ּלוֹ  ,ֲאִריגָּ ֶמר ִמ  ּכֻ בּוַע בִּ ּצֶ  .ְתֵכֶלתצָּ

ה  כג  ֵ֥ פָּ ִ֑א ׂשָּ רָּ י ַתחְּ ָ֣ פִׁ ֹו כְּ תֹוכ  יל בְּ ֵ֥ עִׁ י־ַהמְּ ָֽ ופִׁ
ַע׃ ֵרָֽ קָּ א יִׁ יב ל ֵ֥ בִׁ  יו סָּ ִ֛ פִׁ  לְּ

ד  ּוְבֶפַתח ִעיל ַהּבַ לַהּמְ מֹו  תֹוכוֹ לְ  ְמֻקּפָּ ּכְ
ארֹון ְריֹון ַצּוָּ ִ ה ֵישׁ  ,ַהׁשּ פָּ ֵדי  ִפְתחוֹ לְ  ִביבּסָּ ִמ  ׂשָּ ּכְ

ַרעּלֹא שֶׁ   .ִיּקָּ
ֵכֵֶ֥לת  כד  י תְּ מֹוֵנִּ֕ יל רִׁ עִֹׁ֔ ַַֽיֲעׂשו  ַעל־שוֵלָ֣י ַהמְּ ַוָֽ

ָֽר׃ זָּ שְּ ִ֑י מׇּ נִׁ תֹוַלַָ֣עת שָּ ן וְּ מָּ  גָּ ַארְּ  וְּ
ׂשּו  ן עָּ מָּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָּ ִעיל ִרּמֹוֵני ּתְ ַעל ׁשּוֵלי ַהּמְ

דֹום ִמּתֹוַלַעת  .יםזּוִר שְׁ  ,ְוֶצַבע אָּ
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ֹור  כה  הִ֑ ָ֣ב טָּ ֵנ י זָּהָּ ו ַפֲעמ  ו ֶאת־ ַוַיֲעׂשֵ֥ נֹ֨ תְּ ַויִׁ
ים ַעל־שוֵלִ֤י  נִׁ  מ  רִׁ ֹוְך הָּ תָ֣ ים בְּ ַּ֜ נִׁ ַהַפֲעמ 

ים׃ ָֽ נִׁ מ  רִׁ ֹוְך הָּ ת  יב בְּ בִֹׁ֔ יל  סָּ עִׁ  ַהמְּ

ׂשּו  ָּּ ִמ  םינִ וֹ ֲעמפַּ עָּ הֹורז ב טָּ מוּ  ,הָּ ֶאת  ְוׂשָּ
ֲעמ ִרּמ וֹ ַהּפַ תֹוְך הָּ ִעיל וֹ ִנים ּבְ ִנים ַעל ׁשּוֵלי ַהּמְ

ִרּמ ּסָּ ִמ  תֹוְך הָּ  .ִניםוֹ ִביב ּבְ
י  כו  ן ַעל־שוֵלֵ֥ מ ֹ֔ רִׁ ן וְּ ן  ַפֲעמ ָ֣ מ  רִׁ ן וְּ ַפֲעמ ִ֤

הוָּ ה  ֵ֥ה יְּ וָּ ת ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֵרִּ֕ שָּ יב לְּ ִ֑ בִׁ יל סָּ עִׁ  ַהמְּ
ה׃ ס ֶשָֽ  ֶאת־מ 

ֲעמ ֲעמוֹ ן ְוִרּמ וֹ ּפַ ִעיל ן ַעל ׁשּולֵ וֹ ן ְוִרּמ וֹ ן ּפַ י ַהּמְ
ֵדי  ,ִביבּסָּ ִמ  ֵרתּכְ מֹו שֶׁ  ,ְלׁשָּ ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ת    ש   ר  ֵדי פ   גְּ ֹה   ב ִׁ  יםנִׁ הֲ כ 
ג  כז  ֵרִ֑ ש ַמֲעֵׂשָ֣ה א  ֵ֥ת ֵש  נ  תְּ ו ֶאת־ַהכׇּ ַַֽיֲעׂשִ֛ ַוָֽ

ָֽיו׃ נָּ בָּ ן ולְּ ַאֲהר    לְּ
ׂשּו  ּתוֹ ֶאת עָּ יונֹות ַהּכֻ נָּ ןִמ  ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ ּתָּ ׁשְ  ,ּפִ

ה ְמֶלאֶכתבִּ   .ֲאִריגָּ
י  כח  ֶאת־ַפֲאֵרֵ֥ ש וְּ ֶָ֣פת ֵשֹ֔ ֶנ צְּ ֵאת  ַהמִׁ ת וְּ ע   בָּ גְּ ַהמִׁ

ָֽר׃ זָּ שְּ ש מׇּ ד ֵשֵ֥ י ַהבָּ  ֵסֵ֥ נְּ כְּ ֶאת־מִׁ  ֵשִ֑ש וְּ
ְצֶנֶפת  ֶאתוְ  ןִמ ַהּמִ ּתָּ ׁשְ ע ּפִ ְגּבָּ ת וֹ ְוֶאת ַהּמִ

פ רֹות וֹ ַהּמְ ןִמ אָּ ּתָּ ׁשְ ד  ּפִ ןִמ ְוֶאת ִמְכְנֵסי ַהּבָּ ּתָּ ׁשְ  ּפִ
זּור  .ׁשָּ

ִ֛ן  כט  גָּמָּ ַארְּ ֵכ ֶלת וְּ ר ותְּ זָּ  שְּ ט ֵשָ֣ש מׇּ ֵנִ֞ ַאבְּ ֶאת־הָּ ָֽ וְּ
ֵ֥ה  וָּ ם ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֵקִ֑ נִׁ י ַמֲעֵׂשָ֣ה ר  תֹוַלֵַ֥עת שָּ וְּ

ה׃ ס ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ   יְּ

ַאְבֵנט  ןִמ ְוֶאת הָּ ּתָּ ׁשְ זּור  ּפִ ן ׁשָּ מָּ ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָּ
דֹום ִמּתֹוַלַעת ְמֶלאֶכת ,ְוֶצַבע אָּ ה ּבִ מֹו  ,ִרְקמָּ ּכְ

ה' השֶׁ  ה ִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ
ת    ש   ר  יץ פ   צ ִׁ  ה 

ֹור  ל  הִ֑ ָ֣ב טָּ ֶדש זָּהָּ יץ ֵנֶַָֽֽזר־ַהק   ֵ֥ ו ֶאת־צִׁ ַַֽיֲעׂשִ֛ ַוָֽ
ֶדש  ם ק   תוֵחָ֣י חֹותָֹּ֔ ַתב  פִׁ כְּ יו מִׁ לָּ  ו עָּ בָ֣ תְּ כְּ ַויִׁ

ָֽה׃  ַליהוָּ

ׂשּו  ֶתר – יץצִּ הַ ֶאת עָּ הֹורִמ  ,ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ּכֶ ב טָּ , זָּּהָּ
יו כָּ וְ  לָּ בְתבּו עָּ תָּ קּוק כְּ  ּכְ חחָּ  –ֶתֶמת וֹ מֹו ּבְ
 .'ֶדׁש ַלהוֹ ק

ת ַעל־  לא  ֵתֵ֥ ֶלת לָּ ֵכֹ֔ יל תְּ ָ֣ תִׁ יו  פְּ לָּ נִ֤ו עָּ תְּ ַויִׁ
הוָּ ה  ֵ֥ה יְּ וָּ ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ לָּ ִ֑עְּ מָּ לְּ ֶנ ֶפת מִׁ צְּ ַהמִׁ

ה׃ ס ֶשָֽ  ֶאת־מ 

רוּ חִ  ֵכֶלת  לוֹ  ּבְ ִתיל ּתְ ְהֶיהּפְ יִּ ְצֶנֶפת  ׁשֶ ַעל ַהּמִ
ה ַמְעלָּ מֹו שֶׁ  ,ִמּלְ ה ' הּכְ הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ת  לב  ַדִּ֕ ל־ֲעב  ֶכל כׇּ ִ֑ד ַוֵתִּ֕ ֶהל מֹוֵע ן א ָ֣ ַכ  שְּ מִׁ
כ ֶּ֠  ל כְֶּּ֠ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַַֽיֲעׂשו  בְּ ִ֛ה ַוָֽ הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ל ֲאֶשֹ֨
ו׃ פ ׂשָֽ ה ֵכֵ֥ן עָּ ֶש   ֶאת־מ 

ל ֲעב ן וֹ ּכָּ ּכַ נְּ ַהִהְת  אֹוֶהלַדת ִמׁשְ ה ּותסּכַ ְלמָּ  ,ֻהׁשְ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ עּבְ ּצְ כָּ  – וּ ּבִ ֶ ַמה ל ּכְ ה ֶאת ' הׁשּ ִצּוָּ

ה ךְ  ֹמׁשֶ ׂשוּ ֵהם  ּכָּ  .עָּ
ת    ש   ר  ן תא  ב  הֲ  פ   כ   ש ְּ מ ִׁ  ה 

ה ֶאת־  לג רביעי ֶשֹ֔ ן  ֶאל־מ  כָּ שְּ יאו ֶאת־ַהמִׁ ִ֤ בִׁ ַויָּ
יו  שָֹּ֔ רָּ ָ֣יו קְּ סָּ רָּ ִ֑יו קְּ ל־ֵכלָּ ֶאת־כׇּ ֶהל וְּ א   הָּ

ָֽיו׃ נָּ יו ַוֲאדָּ ֵ֥ דָּ ַעמ  ו וְּ יחָּ  רִׁ  בְּ

ן הֵ  ּכָּ ׁשְ הִביאּו ֶאת ַהּמִ ְוֶאת  אֹוֶהלֶאת הָּ  – ְלֹמׁשֶ
יו לָּ ל ּכֵ סָּ  ,ּכָּ יו ְוַעּמוּ ְקרָּ ִריחָּ יו ּבְ ׁשָּ יו יו ְקרָּ דָּ
יו  .ּוְבִסיסָּ

ים  לד  מִֹׁ֔ דָּ אׇּ ם  ַהמְּ ֵאילִׁ ָֽ ת הָּ ה עֹור ִ֤ ֵסִ֞ כְּ ֶאת־מִׁ וְּ
ֶכת  ר ֵ֥ ת פָּ ֵא  ִ֑ים וְּ שִׁ חָּ ת ַהתְּ ר ָ֣ ה ע  ֵס  כְּ ֶאת־מִׁ וְּ

ְך׃ ָֽ סָּ  ַהמָּ

ּסּויְוֶאת  ַאִילעֹורֹות  ּכִ בּוִעים שֶׁ  הָּ דֹוםבְּ ּצְ  ,אָּ
ּסּויְוֶאת  רֹוֶכתהַ ת ְואֶ  ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה עֹורֹות  ּכִ  .ּפָּ

ת  לה  ֵא  ִ֑יו וְּ ֶאת־ַבדָּ ת וְּ ֵעד   ֹון הָּ ֶאת־ֲארֵ֥
ֶרת׃  ַהַכפ ָֽ

ִריתלּוחֹות ֲארֹון ֶאת  ַהּמֹוטֹות ְוֶאת  ַהּבְ
תוֹ  יאָּ ּסּויהַ  ֶאתוְ , ִלְנׂשִ  .ּכִ

ת ֶלֵֶ֥חם  לו  ֵא  יו וְּ ל־ֵכלָֹּ֔ ן  ֶאת־כׇּ חָּ לְּ ן ֶאת־ַהש  ְלחָּ ֻ יו ְואֶ ֶאת ַהׁשּ לָּ ל ּכֵ ֶחם הַ ֶאת ּכָּ דת ַהּלֶ ֻכּבָּ  .ּמְ
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ים׃ ָֽ נִׁ  ַהפָּ
ת  לז  יהָּ ֵנר ִ֛ ֶת  ה ֶאת־ֵנר  ַּ֜ רָּ ה  ה ַהטְּ ֹ֨ רָּ נ  ֶאת־ַהמְּ

ֶמן  ת ֶשֵ֥ ֵא  ל־ֵכֶלִ֑יהָּ וְּ ֶאת־כׇּ כָּ ה וְּ ַהַמֲערָּ
ֹור׃ אָֽ  ַהמָּ

הֶאת ַהּמְ  ה נֹורָּ ה ֶאת ֵנרוֹ ַהּטְ ת וֹ ּנֵרהַ  –ֶתיהָּ וֹ רָּ
ֲערּוִכים ֶליהָּ ְואֶ  ,הָּ ל ּכֵ ֶמן הַ ְוֶאת ּכָּ הת ׁשֶ אּורָּ  .ּתְ

ה  לח  חָֹּ֔ שְּ ֵאת  ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ב וְּ הָֹּ֔ ַבָ֣ח ַהזָּ זְּ ֵאת  מִׁ וְּ
ַתח  ְך ֶפֵ֥ ַס  ת מָּ ֵאִּ֕ ים וְּ ִ֑ ֶרת ַהַסמִׁ ט ָ֣ ת קְּ ֵא  וְּ

ֶהל׃ א ָֽ  הָּ

ב ְואֶ  ח ַהזָּּהָּ ֶ הַ ת ְוֶאת ִמְזּבַ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ  ׁשֶ
ִמים ְקטֹוֶרתת ְואֶ  ׂשָּ ַתח ְואֶ  ,ַהּבְ ַסְך ּפֶ ת מָּ
 .אֹוֶהלהָּ 

ֶשת   לט  ח ֹ֨ ַבִ֤ר ַהנְּ כְּ ֶאת־מִׁ ֶשת וְּ ח   ַבָ֣ח ַהנְּ זְּ ֵאָ֣ת ׀ מִׁ
ִ֑יו  ל־ ֵכלָּ ֶאת־כׇּ יו וְּ ֹו ֶאת־ַבדָּ  ֲאֶשר־לֹ֔

ֹו׃ ֶאת־ַכנָֽ י  ר וְּ  ֶאת־ַהכִׁ

חאֶ  ח ַהּנְ ת ְוֶאת וֹ ת ִמְזּבַ ּוטׁשֶ ת ִקׁשּ ח ֶרׁשֶ ת וֹ ַהּנְ ׁשֶ
תוֹ  ַהּמֹוטֹותֶאת  ,וֹ לּ שֶׁ  יאָּ יו, ִלְנׂשִ לָּ ל ּכֵ  ,ְוֶאת ּכָּ

ִסיסוֹ ְוֶאת  יֹּורֶאת ַהכִּ   .ּבְ
ֶאת־  מ  ֶדָ֣יהָּ וְּ ר ֶאת־ַעמ  ֵצַּ֜ י ֶהחָּ ֵעֹ֨ ֵאת֩ ַקלְּ

ר ֶאת־  ֵצֹ֔ ַשַָ֣ער ֶהחָּ ְך  לְּ סָּ ֶאת־ַהמָּ יהָּ וְּ ֶנ  ֲאדָּ
ת  ַדֵ֥ ֵלִ֛י ֲעב  ל־כְּ ת כׇּ ֵא  ֶתִ֑יהָּ וְּ יֵתד  יו וִׁ רָּ  ֵמיתָּ

ן  כָּ  שְּ ד׃ַהמִׁ ֶהל מֹוֵעָֽ א ֵ֥  לְּ

ללּועֹות ּקְ הַ  ֹותֵדרַהגְּ  ֶאת ֵצר ׁשֶ  יַעּמּוֵד ֶאת  ,ֶהחָּ
ֵצר ִסיֵסיְוֶאת  ֶהחָּ ֵצר ּבְ ַער  ,ֶהחָּ ְך ְלׁשַ סָּ ְוֶאת ַהּמָּ
ֵצר יו  ,ֶהחָּ רָּ ֵלי  ֶאתוְ  יהָּ ֵת וֹ ִויֵתדֶאת ֵמיתָּ ל ּכְ ּכָּ

ן וֹ ֲעב ּכָּ ׁשְ לַדת ַהּמִ נְּ ַהִהְת  אֹוֶהל ׁשֶ  .ּותסּכַ
ֶדש ֶאת־  מא  ֵרָ֣ת ַבק ִ֑ שָּ ד לְּ רָּ  י ַהשְּ ֵדֵ֥ גְּ ֶאת־בִׁ

י  ֵדֵ֥ גְּ ֶאת־בִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ן ַהכ  ַאֲהר ָ֣ ֶדש  לְּ י ַהק ֹ֨ ֵדִ֤ גְּ בִׁ
ן׃ ַכֵהָֽ נָּ יו לְּ  בָּ

ּסּוֵיי ֶאת  ֶהםּכִ ְרִתים ּבָּ ׁשָּ ּמְ ִלים ׁשֶ קּ  ַהּכֵ  ,ֶדשׁ וֹ ּבַ
ְגֵדי ַהקּ  ְגֵדי  ּכֵֹהןַאֲהרֹן הַ  לשֶׁ ֶדׁש וֹ ֶאת ּבִ ְוֶאת ּבִ

יו ּבָּ  ֵדי נָּ ים ּכְ ֵהם לֹוְבׁשִ  .ְלַכֵהןׁשֶ
ׂשו   מב  ֶשִ֑ה ֵכִ֤ן עָּ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ ל ֲאֶשר־צִׁ כ ִ֛ כְּ

ה׃ ָֽ דָּ ֲעב  ל־הָּ ת כׇּ ל ֵא  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ  בְּ
ֶ  ַמה לּכָּ  מוֹ כְּ  ה' הׁשּ ה ֶאת ֹמׁשֶ ךְ  – ִצּוָּ ֵני  ּכָּ ּבְ

ֵאל  רָּ ׂשּו ִיׂשְ ֲעבאֶ עָּ ל הָּ הוֹ ת ּכָּ  .דָּ
א  מג  רְּ ו ַוַיֹ֨ ׂשָ֣ ֵנה  עָּ הִׁ ה וְּ אכָּ  לָּ ל־ַהמְּ ה ֶאת־כׇּ ֶשַּ֜ מ 

ֶרְך  ֵ֥ בָּ ו ַויְּ ׂשִ֑ הוָּ ה ֵכָ֣ן עָּ ֵ֥ה יְּ וָּ ּה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ תָֹּ֔ א 
ה׃ פ ֶשָֽ ם מ  תָּ   א 

ה  הֹמׁשֶ אָּ ׂשּו  רָּ ה ְוִהּנֵה עָּ אכָּ לָּ ל ַהּמְ הּ ֶאת ּכָּ  אֹותָּ
מֹו שֶׁ  – ה ' הּכְ ךְ ִצּוָּ ׂשוּ  ּכָּ ה וּ  ,עָּ םְך ֵר בֵּ ֹמׁשֶ  .אֹותָּ

 חמישי
 (שביעי)

ת   ש   ר  ןמ  ק  הֲ  יו  ו  צִׁ  פ   כ   ש ְּ מ ִׁ  ת ה 

ר׃ א מ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֶדש  ב  ָ֣ד ַלח ִ֑ ֶאחָּ ֹון בְּ אש  רִׁ ֶדש הָּ יֹום־ַהח ֵ֥ בְּ

ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ן א ֵ֥ ַכ  שְּ ים ֶאת־מִׁ קִִּׁ֕  תָּ
ִראׁשֹון  חֹוֶדשׁ בַּ  ִקים  חֹוֶדשׁ לַ  ִראׁשֹוןהָּ ֹום יּ בַּ הָּ ּתָּ

ן  ּכַ נְּ ַהִהְת  אֹוֶהלֶאת ִמׁשְ  .ּותסּכַ
ֵ֥  ג  תָּ ַסכ  ות וְּ ֵעדִ֑ ֹון הָּ ת ֲארָ֣ ם ֵא  ָ֣ שָֹּ֔ תָּ ַׂשמְּ וְּ

ֶכת׃ ר ָֽ ן ֶאת־ַהפָּ ר   אָּ  ַעל־הָּ
ים ּתָּ  ם אֶ ׂשִ ִריתלּוחֹות ת ֲארֹון ׁשָּ ךְ  ,ַהּבְ  ּוְתַסּכֵ

רֹוןַעל הָּ  רֹוֶכתבַּ  אָּ  .ּפָּ
ֵהֵבאתָּ   ד  ֹו וְּ כִ֑ תָּ  ֶאת־ֶערְּ ַרכְּ עָּ ן וְּ חָֹּ֔ לְּ ֶאת־ַהש 

ַהֲעֵליתָּ  ֶאת־  ה וְּ ֹ֔ רָּ נ  ֵהֵבאתָּ  ֶאת־ַהמְּ וְּ
׃ יהָּ ֶתָֽ  ֵנר 

ן  ִביאּתָּ  ְלחָּ ֻ תוֹ ֶאת ְך ְוַתֲערוֹ ֶאת ַהׁשּ  ,ֲעִריכָּ
ִביא הֶאת ַהּמְ  ְותָּ  .ֶתיהָּ וֹ ֶאת ֵנר ְוַתְדִליק נֹורָּ

ֶרת  ה  ט ֹ֔ קְּ ב  לִׁ ַבִ֤ח ַהזָּהָּ זְּ ה ֶאת־מִׁ נַָּתתִָּ֞ ֵנ י וְּ פְּ לִׁ
ַתח  ְך ַהֶפ  ַסֵ֥ ִ֛ ֶאת־מָּ תָּ ַׂשמְּ ִ֑ת וְּ ֵעד  ֹון הָּ ֲארָ֣

ן׃ ָֽ כָּ שְּ  ַלמִׁ

ים  ׂשִ ב לִ ּתָּ ח ַהזָּּהָּ ִלְפֵני ֲארֹון  ְקטֹוֶרתֶאת ִמְזּבַ
ִריתלּוחֹות  ים  ,ַהּבְ ׂשִ ַתח ְותָּ ַסְך ַהּפֶ ֶאת מָּ
ן ּכָּ ׁשְ  .ַלּמִ

ַתח  ו  י ֶפ  ֵנִּ֕ פְּ ִ֑ה לִׁ לָּ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ ת מִׁ ה ֵא  ַָ֣תתָֹּ֔ נָּ ים וְּ ׂשִ ח הָּ אֶ ּתָּ הת ִמְזּבַ ן  עֹולָּ ּכַ ַתח ִמׁשְ ִלְפֵני ּפֶ
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ד׃ ֶהל־מֹוֵעָֽ ן א ָֽ ַכֵ֥ שְּ נְּ  אֹוֶהל מִׁ  .סּותַהִהְתּכַ
ֶהל מֹוֵע ד וֵבָ֣ין  ז  ין־א ֵ֥ ר ֵבָֽ י ֹ֔ ַָֽתתָּ  ֶאת־ַהכִׁ נָּ וְּ

ם׃ יִׁ ָֽ ם מָּ ֵ֥ שָּ  נַָּתתָּ ֵבִַ֑ח וְּ זְּ  ַהמִׁ
ים  ׂשִ ין  יֹּורֶאת ַהכִּ ּתָּ סּות  אֹוֶהלּבֵ ּנְ ּוֵבין ַהִהְתּכַ
ַח  ְזּבֵ ים ַהּמִ ׂשִ ם ְותָּ  .ַמִיםׁשָּ

ְך  ח  ַס  ַָ֣תתָֹּ֔ ֶאת־מָּ נָּ יב וְּ ִ֑ בִׁ ר סָּ ֵצ  ֵ֥ ֶאת־ֶהחָּ תָּ ַׂשמְּ וְּ
ר׃ ֵצָֽ ַער ֶהחָּ  ַשֵ֥

ֵצר ים ִק ּתָּ  ַסְך  ְוַתֲעִמיד ,ִביבּסָּ ִמ ֶאת ֶהחָּ ֶאת מָּ
ֵצר ַער ֶהחָּ  .ׁשַ

ה  ט  חָֹּ֔ שְּ תָּ  ֶאת־ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ַקחְּ לָּ ֵ֥ ֶאת־ וְּ תָּ ַשחְּ ומָּ
ֹו  תִ֛ ֵ֥ א  תָּ ַדשְּ קִׁ ֹו וְּ ל־ֲאֶשר־בִ֑ ֶאת־כׇּ ן וְּ כָּ  שְּ ַהמִׁ

ֶדש׃ יָּה ק ָֽ ֵ֥ הָּ ל־ֵכלָּ יו וְּ ֶאת־כׇּ  וְּ

ח ּקַ ֶ הַ ֶאת  ּתִ ּמֹוְרִחים ּבֹו ֶמן ׁשּ  ַעל ְוִתְמַרחׁשֶ
ן  ּכָּ ׁשְ ל  ְוַעלַהּמִ ֶ ַמה ּכָּ שׁ  ,ּבוֹ ׁשּ ְוֶאת אֹותֹו  ּוְתַקּדֵ

יו וְ  לָּ ל ּכֵ  .שׁ וֹ דה קָּ ִיְהיֶ הּוא ּכָּ
ל־  י  ֶאת־כׇּ לָּ ה וְּ ע  ח הָּ ַבֵ֥ זְּ ִ֛ ֶאת־מִׁ תָּ ַשחְּ ומָּ

ַח  ֵב  זְּ ֵ֥ה ַהמִׁ יָּ הָּ ַח וְּ ֵבֹ֔ זְּ תָּ  ֶאת־ַהמִׁ ַדשְּ קִׁ ִ֑יו וְּ ֵכלָּ
ֶדש קׇּ  ים׃ק ֵ֥ ָֽ שִׁ  דָּ

ְמַרח ֶמן  ּתִ ֶ ח הָּ  ַעלֶאת ַהׁשּ הִמְזּבַ ל  ְוַעל עֹולָּ ּכָּ
יו לָּ ׁש  ,ּכֵ ַח ּוְתַקּדֵ ְזּבֵ ַח וְ ֶאת ַהּמִ ְזּבֵ ֶדׁש וֹ קִיְהֶיה ַהּמִ

ים ׁשִ דָּ  .קָּ
ֵ֥  יא  תָּ ַשחְּ י  ר ומָּ ֶאת־ַכנִֹ֑ו ֶאת־ַהכִׁ ֹו׃ וְּ תָֽ תָּ  א  ַדשְּ קִׁ ְמַרח וְּ ִסיסוֹ  ְוַעל יֹּורַהכִּ  ַעל ּתִ ׁש  ּבְ  .תוֹ וֹ אּוְתַקּדֵ
ַתח  יב  יו ֶאל־ֶפ  נָֹּ֔ ֶאת־בָּ ן  וְּ ת־ַאֲהר  ִ֤ ֶאָֽ תָּ ַרבְּ קְּ הִׁ וְּ

ִ֑ד  ֶהל מֹוֵע ם׃א ָ֣ יִׁ ָֽ ם ַבמָּ תָּ  ֵ֥ א  תָּ ַחצְּ רָּ  וְּ
יו  בֵר קָּ ּתְ  נָּ  אֹוֶהלֶפַתח לְ ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ

סּות ּנְ ילְוַתטְ  ,ַהִהְתּכַ ם  ּבִ ַמִיםאֹותָּ  .ּבְ
ֶדש  יג  ֵדָ֣י ַהק ִ֑ גְּ ת בִׁ ן ֵא  ת־ַאֲהר ֹ֔ תָּ  ֶאָֽ ַבשְּ לְּ הִׁ וְּ

י׃ ָֽ ן לִׁ ֵהֵ֥ כִׁ ֹו וְּ ת  ֵ֥ א  תָּ ַדשְּ קִׁ ֹו וְּ תִ֛ ֵ֥ א  תָּ ַשחְּ  ומָּ
ישׁ  ְלּבִ ְגֵדי ַהקּ  ֶאתֶאת ַאֲהרֹן  ּתַ  ְוִתְמַרח ,ֶדשׁ וֹ ּבִ

יו לָּ ֶמן  עָּ ֶ ׁש ֶאת ַהׁשּ  .ִלי ְוהּוא ְיַכֵהןאֹותֹו ּוְתַקּדֵ
ת׃ יד  ֳתנ ָֽ ם כ  תָּ  ֵ֥ א  תָּ ַבשְּ לְּ הִׁ יב וְּ ִ֑ רִׁ נָּ יו ַתקְּ ֶאת־בָּ ֵרבוּ  וְּ יו  ְתקָּ נָּ ישׁ ֶאת ּבָּ ם  ְוַתְלּבִ ּתוֹ אֹותָּ  .תוֹ נּכֻ
תָּ  ֶאת־  טו  חְּ ַשֹ֨ ם ַכֲאֶשִ֤ר מָּ תָּ  ָ֣ א  תָּ ַשחְּ ומָּ

תֶָּּ֠  יְּ הָּ ִ֑י וְֶּּ֠ ֲהנ ו לִׁ כִׁ ם וְּ יֶהֹ֔ ֶה ם ֲאבִׁ ת לָּ י ֹ֨ הְּ ה לִׁ
ם׃ ָֽ תָּ ר  ד  ַנֵ֥ת עֹולָּ ם לְּ ה  כְּ ִ֛ם לִׁ תָּ חָּ שְּ  מׇּ

מֹו  ֲעֵליֶהם ְוִתְמַרח ֵהם וְ ֲאִביֶהם  ַעל ַרְחּתָּ ּמָּ שֶׁ ּכְ
ֵדי שֶׁ  ,ִלי ַכֲהנוּ יְ  ם יִר ּמְ ּכְ תָּ יר חָּ ְכׁשִ ם ּתַ אֹותָּ
ְהֶיהשֶׁ  ם  ּתִ ֻהּנַת עֹולָּ ֶהם ּכְ  .רֹותוֹ ְלדלָּ

כ ֶּ֠  טז  ֶשִ֑ה כְֶּּ֠ ֹו ַוַי ַעׂש מ  ת  ִ֛ה א  הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ל ֲאֶשֹ֨
ה׃ ס ָֽ ׂשָּ  ֵכֵ֥ן עָּ

ה  עַ ֹמׁשֶ ּצֵ ֶ ַמה  לכָּ כְּ  – ּבִ ה א' הׁשּ ךְ  ,ֹותוֹ ִצּוָּ הּוא  ּכָּ
ה ׂשָּ  .עָּ

ת    ש   ר  ןמ  ק  הֲ  פ   כ   ש ְּ מ ִׁ  ת ה 
י  יז ששי הִִׁ֞ ֵ֥ה ַהֵשנִׁ ית ַויְּ נָּ ֹון ַבשָּ אשִ֛ רִׁ ֶדש הָּ ַבח  

ן׃ ָֽ כָּ שְּ ם ַהמִׁ ֶדש הוַק  ָ֣ד ַלח ִ֑ ֶאחָּ  בְּ
ִניָּּה חֹוֶדשׁ בַּ  ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ ִראׁשֹון ּבַ יֹּום הָּ  הָּ  ִראׁשֹוןּבַ
ן חֹוֶדשׁ לַ  ּכָּ ׁשְ  .הּוַקם ַהּמִ

יו  יח  נָֹּ֔ ֵתן  ֶאת־ֲאדָּ ן ַויִׁ כָּ  שְּ ה ֶאת־ַהמִׁ ֶשַּ֜ ֶקם מ  ַויָֹּ֨
ִ֑יו ַויָּ ֶַֽקם  יחָּ רִׁ ן ֶאת־בְּ ֵת  יו ַויִׁ שָֹּ֔ רָּ ֶׂשם  ֶאת־קְּ ַויָֹּ֨

יו׃ ָֽ  ֶאת־ַעמודָּ

ה  ן ֵהִקים ֹמׁשֶ ּכָּ ׁשְ ֶאת  ֵהִניחַ הּוא ֶאת ַהּמִ
יו ִסיסָּ יוׂשָּ  ,ּבְ ׁשָּ ם  ,ם ֶאת ְקרָּ יוׂשָּ ִריחָּ  ,ֶאת ּבְ
יו ְוֵהִקים  .ֶאת ַעּמּודָּ

ן יט  כָֹּ֔ שְּ ֶהל  ַעל־ַהמִׁ א ֹ֨ ׂש ֶאת־הָּ ר ִ֤ פְּ ֶׂשם  ַויִׁ ַויַָּּ֜
ה  לָּ ִ֑עְּ מָּ לְּ לָּ יו מִׁ ֶהל עָּ א ִ֛ ה הָּ ֵסֵ֥ כְּ ֶאת־מִׁ

ה׃ ס ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ  ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ

ן וְ  אֹוֶהלֶאת ְיִריעֹות הָּ  ַרשׂ ּפָּ הּוא  ּכָּ ׁשְ ם ׂשָּ ַעל ַהּמִ
ּסּויֶאת  יו  אֹוֶהלהָּ  ּכִ לָּ העָּ ַמְעלָּ מֹו שֶׁ  ,ִמּלְ ' הּכְ
ה ה ִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ח  כ  ַקִ֞ ֵֶׂ֥שם ַויִׁ ן ַויָּ ר ֹ֔ ָ֣אָּ ת  ֶאל־הָּ ֵעד  ֵתִ֤ן ֶאת־הָּ ַויִׁ
ֵת ן ֶאת־  ן ַויִׁ ר ִ֑ אָּ ים ַעל־הָּ ֶאת־ַהַבדִׁ 

ה׃ לָּ עְּ ָֽ מָּ לְּ ן מִׁ ר   אָּ ֶרת ַעל־הָּ  ַהַכפ ִ֛

ִריתַקח ֶאת הּוא לָּ   ןאֹותָּ  ְוִהְכִניס לּוחֹות ַהּבְ
רֹוןתֹוְך הָּ לְ  רֹוןהָּ  ם ֶאת ַהּמֹוטֹות ַעלׂשָּ , אָּ  ,אָּ

ם  ּסּויֶאת הַ ְוׂשָּ רֹוןַעל הָּ  ּכִ ה אָּ ַמְעלָּ  .ִמּלְ
ֶׂשם ֵאֵ֚ת  כא  ן  ַויָּ  כָּ שְּ ן֮ ֶאל־ַהמִׁ ר  אָּ ֵבָ֣א ֶאת־הָּ רֹוןֶאת הָּ  הּוא ֵהִביאַויָּ ןלַ  אָּ ּכָּ ׁשְ ְך ת ם אֶ ׂשָּ  ,ּמִ סָּ מָּ
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ות  ֵעדִ֑ ֹון הָּ ֶסְך ַע ל ֲארָ֣ ְך ַויִָּּ֕ סָֹּ֔ ֶכת ַהמָּ ר ָ֣ פָּ
ה׃ ס ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ  ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ

רֹוֶכתהַ  ְך ְוסִ  ּפָּ ִריתלּוחֹות ַעל ֲארֹון ּבֹו ּכֵ  ,ַהּבְ
מֹו שֶׁ  ה ' הּכְ הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ֵֶַֽ֥רְך  כב  ד ַעִ֛ל ֶי ֶהל מֹוֵעֹ֔ א ָ֣ ן  בְּ חָּ לְּ ֵתִ֤ן ֶאת־ַהש  ַויִׁ
ֶכת׃ ר ָֽ וץ ַלפָּ ח  נָּה מִׁ פ ִ֑ כָּ ן צָּ שְּ  ַהמִׁ

ם  ן בְּ הּוא ׂשָּ ְלחָּ ֻ סּות  אֹוֶהלֶאת ַהׁשּ ּנְ ַהִהְתּכַ
ןסֹוף בְּ  ּכָּ ׁשְ פֹון ַצדלְ  ַהּמִ רֹוֶכתִמחּוץ לַ  ,צָּ  .ּפָּ

ִ֑ה  כג  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ִ֛יו ֵעֵֶ֥רְך ֶל ֶחם לִׁ לָּ ְך עָּ ַוַיֲער ֵ֥
ה׃ ס ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ  ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ

ַרךְ  יו  הּוא עָּ לָּ מֹו שֶׁ , 'ֶלֶחם ִלְפֵני ה ֲעִריַכתעָּ ' הּכְ
ה ה ִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ה   כד  רָּ נ  ִֶׂ֤שם ֶאת־ַהמְּ ד נ  ַכח  ַויָּ ֶהל מֹוֵעֹ֔ א ָ֣ בְּ
ה׃ בָּ ן ֶנַָֽֽגְּ כָּ  שְּ ֵֶַֽ֥רְך ַהמִׁ ִ֑ן ַעִ֛ל ֶי חָּ לְּ  ַהש 

ם  הֶאת ַהּמְ הּוא ׂשָּ סּות  אֹוֶהלבְּ  נֹורָּ ּנְ ַהִהְתּכַ
ן ִמּמּול ְלחָּ ֻ ןסֹוף בְּ , ַהׁשּ ּכָּ ׁשְ רֹום ַצדלְ  ַהּמִ  .ּדָּ

ֵ֥ה  כה  וָּ ִ֑ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ת לִׁ ֵַ֥על ַהֵנר   ַוַי
הוָּ ה  ה׃ סיְּ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

מֹו שֶׁ  ,'ת ִלְפֵני הוֹ ַהּנֵר ֶאת ִהְדִליקהּוא  ה ' הּכְ ִצּוָּ
ה  .ֶאת ֹמׁשֶ

ִ֑ד  כו  ֶהל מֹוֵע א ָ֣ ב בְּ ח ַהזָּהָּ  ַבֵ֥ זְּ ִֶׂ֛שם ֶאת־מִׁ ַויָּ
ֶכת׃ ר ָֽ ֵנ י ַהפָּ פְּ  לִׁ

ם  ב בְּ הּוא ׂשָּ ח ַהזָּּהָּ סּות אֹוֶהלֶאת ִמְזּבַ ּנְ  ,ַהִהְתּכַ
רֹוֶכתִלְפֵני הַ   .ּפָּ

ֵ֥ה  כז  וָּ ים ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ִ֑ ֶרת ַסמִׁ ט ָ֣ לָּ יו קְּ ֵטֵ֥ר עָּ ַוַיקְּ
ה׃ ס ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ   יְּ

יו  הּוא ִהְקִטיר לָּ ִמים ְקטֹוֶרתעָּ ׂשָּ מֹו שֶׁ  ,ּבְ ' הּכְ
ה  הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ן׃ כח שביעי ָֽ כָּ שְּ ַתח ַלמִׁ ְך ַהֶפ  ַסֵ֥ ִֶׂ֛שם ֶאת־מָּ ם  ַויָּ ןהּוא ׂשָּ ּכָּ ׁשְ ַתח ַלּמִ ַסְך ַהּפֶ  .ֶאת מָּ
ַכָ֣ן  כט  שְּ ַתח מִׁ ם ֶפ  ה ׂשִָּּ֕ לָֹּ֔ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ ֵאת  מִׁ וְּ

ה   לָּ ע  יו ֶאת־הָּ לָּ  ַָ֣על עָּ ִ֑ד ַוַי ֶהל־מֹוֵע א ָֽ
הוָּ ה ֶאת־  ֵ֥ה יְּ וָּ ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ חָֹּ֔ נְּ ֶאת־ַהמִׁ וְּ

ה׃ ס ֶשָֽ  מ 

ח הָּ  ֶאתוְ  הִמְזּבַ ם הּוא  עֹולָּ ן בְּ ׂשָּ ּכַ ֶפַתח ִמׁשְ
סּות אֹוֶהל ּנְ ה ,ַהִהְתּכַ יו ֶאת הָּ  ְוֶהֱעלָּ לָּ העָּ  עֹולָּ

ה ְנחָּ מֹו שֶׁ  ,ְוֶאת ַהּמִ ה ' הּכְ הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ֶהל מֹוֵע ד וֵבָ֣ין  ל  ין־א ֵ֥ ר ֵבָֽ י ֹ֔ ֶׂשם  ֶאת־ַהכִׁ ַויָֹּ֨
ה׃ ָֽ צָּ חְּ רׇּ ם לְּ יִׁ ה ַמ  ִ֛מָּ ן שָּ ֵתֵ֥ ֵבִַ֑ח ַויִׁ זְּ  ַהמִׁ

ם  ין  יֹּורֶאת ַהכִּ הּוא ׂשָּ סּות  אֹוֶהלּבֵ ּנְ ּוֵבין ַהִהְתּכַ
חַ  ְזּבֵ ם ,ַהּמִ היִלְרחִ ַמִים  םׁשָּ  ְוׂשָּ  .צָּ

ִ֑יו ֶאת־  לא  נָּ ן ובָּ ַאֲהר ָ֣ ה וְּ ֶש  נו מ  ֶמֹ֔ ו מִׁ ֲחצָ֣ רָּ וְּ
ם׃ ֵליֶהָֽ ֶאת־ַרגְּ ם וְּ ֵדיֶה   יְּ

ְרֲחצוּ  יִּ ֵדי ׁשֶ יו ֶאת  ּכְ נָּ ה ְוַאֲהרֹן ּובָּ ּנּו ֹמׁשֶ ִמּמֶ
 .ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם

ד  לב  ֶהל מֹוֵע  ם ֶאל־א ָ֣ אִָּ֞ ב  ִ֛ם ֶאל־ בְּ תָּ בָּ רְּ קׇּ ובְּ
הוָּ ה ֶאת־  ֵ֥ה יְּ וָּ ִ֑צו ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ חָּ רְּ ַח יִׁ ֵב  זְּ ַהמִׁ

ה׃ ס ֶשָֽ  מ 

יָּּבֹואוּ  ׁשֶ סּות  אֹוֶהללְ  ּכְ ּנְ ׁשוּ ַהִהְתּכַ ּגְ יִּ ַח לַ  ּוְכׁשֶ ְזּבֵ ּמִ
מֹו  ,צוּ ִיְרחֲ  – ה' השֶׁ ּכְ ה ִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ָ֣ן  לג  כָּ שְּ יב  ַלמִׁ בִׁ ר סָּ ֵצ  ֶַָּ֣֧קם ֶאת־ֶהחָּ ַויָּ
ֵצִ֑ר  ְך ַשַָ֣ער ֶהחָּ ַס  ן ֶאת־מָּ ֵתִּ֕ ַח ַויִׁ ֵבֹ֔ זְּ ַלמִׁ וְּ

ה׃ פ ָֽ אכָּ לָּ ה ֶאת־ַהמְּ ֶש  ַכֵ֥ל מ   ַויְּ

ֵצר  הּוא ֵהִקים ן ּסָּ ִמ ֶאת ֶהחָּ ּכָּ ׁשְ ִביב ַלּמִ
חַ  ְזּבֵ ֵצר ֶהֱעִמידוְ  ,ְוַלּמִ ַער ֶהחָּ ַסְך ׁשַ ה  ,ֶאת מָּ ֹמׁשֶ
ִלים  הִהׁשְ אכָּ לָּ  .ֶאת ַהּמְ

נָּ ַֽן  לד מפטיר ַכֵ֥ס ֶהעָּ ה ַויְּ הוָֹּ֔ ֹוד יְּ בָ֣ ִ֑ד וכְּ ֶהל מֹוֵע ֶאת־א ָ֣
ן׃ ָֽ כָּ שְּ ֵל א ֶאת־ַהמִׁ  מָּ

ן  נָּ הֶהעָּ ּסָּ סּות אֹוֶהלֶאת  ּכִ ּנְ  'ּוְכבֹוד ה ,ַהִהְתּכַ
ן אִמלֵּ  ּכָּ ׁשְ  .ֶאת ַהּמִ

ד  לה  ֶהל מֹוֵעֹ֔ בֹוא  ֶאל־א ָ֣ ה לָּ ֶש  ל מ  כ ָ֣ ל א־יָּ וְּ
ֵל א  ה מָּ הוָֹּ֔ ֹוד יְּ בָ֣ ִַּ֑֧ן וכְּ נָּ לָּ יו ֶהעָּ ַכֵ֥ן עָּ י־שָּ ָֽ כִׁ

ן׃ ָֽ כָּ שְּ  ֶאת־ַהמִׁ

ה  יָּה לֹא ֹמׁשֶ בֹוא וֹ יָּכהָּ סּות  אֹוֶהללְ ל לָּ ּנְ ַהִהְתּכַ
י  ן ּכִ נָּ יוֶהעָּ לָּ ַכן עָּ ֶאת  אִמלֵּ  'ּוְכבֹוד ה ,ׁשָּ

ן ּכָּ ׁשְ  .ַהּמִ
ָ֣י  לו  ֵנ ו בְּ ע  סְּ ן יִׁ כָֹּ֔ שְּ ָ֣ל ַהמִׁ ן  ֵמַע נָּ עָּ ֹות ֶהָֽ לִ֤ ֵהעָּ ן ּוְכשֶַׁ ובְּ נָּ ֵאל ֶלהוֹ עֶהעָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ן ּבְ ּכָּ ׁשְ  ֵמַעל ַהּמִ
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ם׃ ֵעיֶהָֽ ל ַמסְּ כ   ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ כָּ , נֹוְסִעים יִׁ יָּה ּבְ ְך הָּ  .יֶהםל ַמְסעֹוֵת ּכָּ
ו ַעד־י ֹום  לז  עֹ֔ סְּ א יִׁ ל ָ֣ ִַּ֑֧ן וְּ נָּ ֶל ה ֶהעָּ א ֵיעָּ ם־ל ֵ֥ אִׁ וְּ

ֹו׃ ֹלתָֽ  ֵהעָּ
ן ְוִאם  נָּ יֹום לְ ַעד , נֹוְסִעיםלֹא  – עֹוֶלהלֹא ֶהעָּ

 .ֲעִליָּּתוֹ 
ן  לח  ֩ ֲעַנֹ֨ י ש כִׁ ֵאִּ֕ ם וְּ ן  יֹומָֹּ֔ כָּ שְּ ל־ַהמִׁ ִ֤ה ַעָֽ הוָּ יְּ

ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ית־יִׁ ל־ֵבָֽ ֵעיֵנֵ֥י כׇּ ֹו לְּ ה בִ֑ לָּ יְּ ֶיֵ֥ה ַל  הְּ תִׁ
ם׃ ֵעיֶהָֽ ל־ַמסְּ כׇּ  בְּ

י ֲעַנן ה א 'ּכִ ן  ִנְמצָּ ּכָּ ׁשְ יֹּוםַעל ַהּמִ ְוֵאׁש  ,ּבַ
הבַּ ּבֹו  ִנְמֵצאת ְילָּ ֵאל ְלֵעיֵני ּכָּ , ּלַ רָּ ית ִיׂשְ ל ּבֵ
ל  כָּ  .ַמְסעֹוֵתיֶהםּבְ
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א   רָּ קְּ   ַויִׁ

ה    עֹול  ת ה  ש   ר   פ  

רָּ   א א קְּ יו אֶ  אַויִׁ ה  ֵאלָֹּ֔ הוָּ ַדֵבִ֤ר יְּ ֶשִ֑ה ַויְּ ל־מ 
ר׃ ֶהל מֹוֵע ד ֵלאמ ָֽ  ֵמא ֵ֥

א  'ה רָּ הקָּ רוְ  ,ְלֹמׁשֶ יו מֵ  ִדּבֵ  אֹוֶהלֵאלָּ
סּות ּנְ ַמר ,ַהִהְתּכַ  :ְואָּ

ר  ב  ם ַדֵבִ֞ ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ֶאל־בְּ
ִ֑ה  יהוָּ ן ַלָֽ בָּ  רְּ ֶכִ֛ם קׇּ יב מִׁ ֵ֥ רִׁ י־ַיקְּ ָֽ ם כִׁ דָּ  אָּ
אן  ן־ַהצ ֹ֔ ר  ומִׁ קָּ ן־ַהבָּ ה מִׁ ֵהמָּ  ן־ַהבְּ מִׁ

ם׃ ֶכָֽ ַבנְּ רְּ יבו ֶאת־קׇּ רִׁ   ַתקְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהםּדַ שֶׁ  :ְוֹתאַמר לָּ ם ּכְ דָּ אָּ
ם ןַיְקִריב  ִמּכֶ ְרּבָּ ְנֶכם – 'הלַ  קָּ ְרּבַ ְקִריבּו ֶאת קָּ  ּתַ

ֵהמֹות רמֵ : ֵמַהּבְ קָּ  .ַהּצֹאןּומֵ  ,ַהּבָּ

ים  ג  מִׁ  ֵ֥ר תָּ ר זָּכָּ קָֹּ֔ ן־ַהבָּ נֹו  מִׁ בָּ רְּ ִ֤ה קׇּ לָּ ם־ע  אִׁ
יב  ָ֣ רִׁ ֶהל מֹוֵעד  ַיקְּ ַתח א ִ֤ יֶבִ֑נו ֶאל־ֶפַּ֜ רִׁ ַיקְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ נ ֹו לִׁ צ  רְּ ֹו לִׁ תֹ֔  א 

נֹו  ְרּבָּ ן ִאם קָּ ְרּבַ ה קָּ רמֵ עֹולָּ קָּ ר ַיְקִריב  ,ַהּבָּ זָּכָּ
ֵלם ְללֹא מּום ישׁ , ׁשָּ ַתח אֹותֹו  ְוַיּגִ ֶאל מּול ּפֶ

סּות אֹוֶהל ּנְ ה ַהִהְתּכַ ֵדי ׁשֶ ה ' ּכְ  .לוֹ ִיְתַרּצֶ
ֹו  ד  ה ל  ֵ֥ צָּ רְּ נִׁ ִ֑ה וְּ לָּ ע  אש הָּ ֹו ַע ל ר ָ֣ ַמְָ֣ך יָּדֹ֔ סָּ וְּ

יו׃ ָֽ לָּ ר עָּ ַכֵפֵ֥  לְּ
ִעיןהּוא  יו ֶאת ַיׁשְ הַעל רֹאׁש הָּ  יָּדָּ ' ַוה, עֹולָּ

ה לֹו וִ  ריִיְתַרּצֶ יו ַעל ַכּפֵ  .ֲעוֹונֹותָּ
ִ֑ה  ה * הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר לִׁ קָּ  ן ַהבָּ ַחִ֛ט ֶאת־ֶבֵ֥ שָּ וְּ

 ֶּ֠ רִׁ קְּ הִׁ ם וְֶּּ֠ ֹ֔ ים  ֶאת־ַהדָּ ֲהנִׁ ן ַהכ ָֽ י ַאֲהר ִ֤ ֵנֹ֨ יבו בְּ
יב  בִֹׁ֔ ַח  סָּ ֵבֹ֨ זְּ ם ַעל־ַהמִׁ ִ֤ ו ֶאת־ַהדָּ קֹ֨ זָּרְּ וְּ

ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ַתח א ֵ֥  ֲאֶשר־ֶפ 

ר ִלְפֵני שְׁ הּוא יִ  קָּ ן ַהּבָּ  ּכֲֹהִניםהַ וְ  ,'הַחט ֶאת ּבֶ
ֵני ַאֲהרֹן  יׁשוּ ּבְ ם וְ  ַיּגִ ִביב אֹותוֹ ְרקּו זְ יִ ֶאת ַהּדָּ  ִמּסָּ
חַ  ְזּבֵ ּמ  ַעל ַהּמִ ַתח ׁשֶ סּות אֹוֶהלּול ּפֶ ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ּה  ו  תָּ  ח א  ַתֵ֥ נִׁ ִ֑ה וְּ לָּ ע  יט ֶאת־הָּ שִׁ  פְּ הִׁ וְּ
׃ יהָּ ֶחָֽ תָּ נְּ  לִׁ

יט ֶאת הּוא יַ  הְפׁשִ עֹולָּ קחַ ִוי ,עֹורֵמהָּ  הָּ ּה  ּלֵ אֹותָּ
 .ִקיםלָּ חֲ לַ 

נֶּ֠  ז  נָּתְּ ֵבִַ֑ח וְֶּּ֠ זְּ ש ַעל־ַהמִׁ ֵהִ֛ן ֵא  ן ַהכ  י ַאֲהר   ֵנֹ֨ ו בְּ
ש׃ ֵאָֽ ים ַעל־הָּ ו ֵעצִׁ  כֵ֥ רְּ עָּ  וְּ

ֵני ַאֲהרֹן הַ  ִניחוּ  ּכֵֹהןּבְ ַח  יָּ ְזּבֵ רוּ ֵאׁש ַעל ַהּמִ  ִויַסּדְ
ֵאשׁ   .ֵעִצים ַעל הָּ

ִ֤י ח  ֵנ ו בְּ כ  רְּ עָּ ים  וְּ חִֹׁ֔ תָּ ים ֵאֵ֚ת ַהנְּ ֹ֔ ֲהנִׁ ן  ַהכ ָ֣ ֲהר  ַאָֽ
ים   ֵעצִׁ ִֶ֑דר ַעל־הָּ ֶאת־ַהפָּ אש וְּ ר   ֶאת־הָּ

ַח׃ ֵבָֽ זְּ ר ַעל־ַהמִׁ ש ֲאֶש  ֵאֹ֔  ֲאֶשָ֣ר ַעל־הָּ

ֵני ַאֲהרֹן  ּכֲֹהִניםהַ  רוּ ּבְ ִקים ֶאת ְיַסּדְ ֶאת  – ַהֲחלָּ
רֹאׁש ְוֶאת  ֵעִצים  ,ַהֵחֶלב ןׁשּומַ הָּ ַעל שֶׁ ַעל הָּ

ַעל ֵאׁש ׁשֶ חַ  הָּ ְזּבֵ  .ַהּמִ
יר  ט  טִֹׁ֨ קְּ הִׁ ם וְּ ִ֑יִׁ ַחָ֣ץ ַבמָּ רְּ עָּ יו יִׁ רָּ ֹו וכְּ בֵ֥ רְּ קִׁ וְּ

ה  ֵשֵ֥ ִ֛ה אִׁ לָּ ה ע  חָּ ֵבֹ֔ זְּ ל  ַהמִׁ ֵהִ֤ן ֶאת־ַהכ  ַהכ 
ָֽה׃ ס ֹוַח ַליהוָּ יח  יַח־נִׁ  ֵרָֽ

יוֶאת וְ  יו ְוַרְגלָּ ַמִיםִיְרַחץ  ֵמעָּ ְקִטיר ַהּכֵֹהן יַ וְ  ,ּבְ
חַ ֶאת ַהּכֹל  ְזּבֵ ֵאשׁ  ֶלהעֲ יַּ שֶׁ  ,ַעל ַהּמִ ְלַנַחת  ּבָּ

 .'ַלהרּוַח 
ֹו  י * ים אֵ֥ ִ֛ בִׁ ׂשָּ ן־ַהכְּ ֹו מִׁ נ  בָּ רְּ אן קׇּ ן־ַהצ ֹ֨ ם־מִׁ אִׁ וְּ

נו׃ יֶבָֽ רִׁ ים ַיקְּ מִׁ  ֵ֥ר תָּ ִ֑ה זָּכָּ לָּ ע  זִׁ ים לְּ עִׁ ן־הָּ  מִׁ
נֹו ְוִאם  ְרּבָּ ים מֵ  –ַהּצֹאן מֵ קָּ ׂשִ בָּ ים מֵ אֹו ַהּכְ ִעזִּ הָּ

הלְ  ֵלם ְללֹא מּוםַיְקִריב  ,עֹולָּ ר ׁשָּ  .זָּכָּ
ָ֣י  יא  ֵנ פְּ נָּה לִׁ פ   ֵבִַ֛ח צָּ זְּ ָ֣ל ֶי ֶַּ֧רְך ַהמִׁ ֹו ַע תַּ֜ ט א  ַחֹ֨ שָּ וְּ

ֹו  מִ֛ ֲהנִׁ ים ֶאת־דָּ ן ַהכ  ֵני֩ ַאֲהר ֹ֨ ו בְּ קֶ֡ זָּרְּ ִ֑ה וְּ הוָּ יְּ
יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ  ַעל־ַהמִׁ

ַחט  ְקֵצהאֹותֹו הּוא ִיׁשְ ַח  ּבִ ְזּבֵ צַ ַהּמִ ּלְ  ןפוֹ צָּ ד ׁשֶ
ֵני ַאֲהרֹן  ּכֲֹהִניםהַ וְ  ,'הִלְפֵני  מֹו  ִיְזְרקוּ ּבְ ֶאת ּדָּ

ַח  ְזּבֵ  .ִביבּסָּ ִמ ַעל ַהּמִ
ֹו  יב  ֶאת־ר אש  יו וְּ חָֹּ֔ תָּ נְּ תֹו  לִׁ ַתִ֤ח א  נִׁ וְּ

ם  תָֹּ֔ ֵהן  א  ְך ַהכ  ַרִ֤ עָּ ֹו וְּ רִ֑ דְּ ֶאת־פִׁ וְּ
ר  ש ֲאֶש  ֵאֹ֔ ים  ֲאֶשָ֣ר ַעל־הָּ ֵעצִׁ ָֽ ַעל־הָּ

ק חַ הּוא יְ  ִק אֹותֹו ּלֵ ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת  –ים ַלֲחלָּ
ּלוֹ לֶ חֵ הַ ׁשּוַמן  ם ְך וֹ רעֲ ַהּכֵֹהן יַ וְ , ב ׁשֶ ַעל אֹותָּ

חַ  ְזּבֵ ַעל ַהּמִ ֵאׁש ׁשֶ ַעל הָּ ֵעִצים ׁשֶ  .הָּ
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ַח׃ ֵבָֽ זְּ  ַעל־ַהמִׁ
יב  יג  ֹ֨ רִׁ קְּ הִׁ ם וְּ ִ֑יִׁ ַחָ֣ץ ַבמָּ רְּ ם יִׁ ַע יִׁ רָּ ַהכְּ ֶרב וְּ ַהֶקֵ֥ וְּ

ָ֣ה  לָּ ה ע  חָּ ֵבֹ֔ זְּ יר ַהמִׁ ָ֣ טִׁ קְּ הִׁ ל  וְּ ֵהִ֤ן ֶאת־ַהכ  ַהכ 
ַח  יח   יַח נִׁ ֵשִ֛ה ֵרֵ֥ וא אִׁ ָֽה׃ פה   ַליהוָּ

ַעִיםְוֶאת  ַרְגַלִים ַהּמֵ ַהּכֵֹהן וְ , ַמִיםִיְרַחץ בְּ  ְוֶאת הָּ
חַ ְקִטיר יַ ְקִריב ֶאת ַהּכֹל וְ יַ  ְזּבֵ ן , ַעל ַהּמִ ְרּבַ קָּ

ה ֵאשׁ  –הּוא  עֹולָּ  .'ַלהְלַנַחת רּוַח  עֹוֶלה ּבָּ
ִ֑ה  יד שני יהוָּ ֹו ַלָֽ נ  בָּ רְּ ֵ֥ה קׇּ לָּ ֹוף ע  עִ֛ ן־הָּ ם מִׁ אִׁ  וְּ

יב  ָ֣ רִׁ קְּ הִׁ ֵנֵ֥י ַהיֹונָּ ה וְּ ן־בְּ ֹו מִׁ ים אִ֛ רִׁ  ן־ַהת  מִׁ
ֹו׃ נָֽ בָּ רְּ  ֶאת־קׇּ

נֹו ַלהְוִאם  ְרּבָּ ה הּוא  'קָּ עֹוף מֵ עֹולָּ ְקִריב יַ  –הָּ
נֹו מֵ  ְרּבָּ הוֹ ַהּת ֶאת קָּ ֵני ַהיֹּונָּ  .ִרים אֹו ִמּבְ

ַלק   טו  ַח ומָּ ֵבֹ֔ זְּ ֵהן  ֶאל־ַהמִׁ ֹו ַהכ  יבִ֤ רִׁ קְּ הִׁ וְּ
יר  טִׁ  קְּ הִׁ ֹו וְּ ָ֣ה ֶאת־ר אשֹ֔ צָּ מְּ נִׁ ה וְּ ֵבִ֑חָּ זְּ ַהמִׁ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ יר ַהמִׁ ֵ֥ ֹו ַע ל קִׁ מֹ֔  דָּ

יׁש יַ  ּכֵֹהןהַ  ַח וְ לַ  אֹותוֹ ּגִ ְזּבֵ ֶאת רֹאׁשֹו  ֲחתֹוךְ יַ ּמִ
ִצּפֹוֶרן ַהּבֹוֶהן חַ ְקִטיר יַ וְ , ּבְ ְזּבֵ מֹו וְ  ,ַעל ַהּמִ דָּ

ֵחט חַ  ִיּסָּ ְזּבֵ  .ַעל ִקיר ַהּמִ
ִּ֑ה טז  תָּ צָּ נ  ֹו בְּ ת  אָּ רְּ יר ֶאת־מ  ֵ֥ ֵהסִׁ יְך  וְּ לִֹׁ֨ שְּ הִׁ וְּ

ֹום  ק  ה ֶאל־מְּ מָּ דְּ ַח  ֵקֹ֔ ֵבֹ֨ זְּ ּה ֵאִֶ֤צל ַהמִׁ תַָּּ֜ א 
ֶשן׃ ָֽ  ַהדָּ

ַעִים ִסיר ֶאת הּוא יָּ  ּלֹו ִעם ַהּמֵ ֵלִאים שֶׁ ַהזֶֶּפק ׁשֶ ּמְ
א לוֹ ּבְ ִליְך יַ וְ  ,ֶכל ְמֻעּכָּ ם ׁשְ רֹובאֹותָּ ַח לַ  קָּ ְזּבֵ ּמִ

ַצד ִמְזַר  ֵאֶפרְמקֹום לִ  – חּבְ ַכת הָּ לָּ  .ַהׁשְ
יר  יז  טִֹׁ֨ קְּ הִׁ יל  וְּ דִׁ א ַיבְּ יו֮ ל ָ֣ נָּפָּ כְּ ֹו בִׁ תָ֣ ע א  ַסֹ֨ שִׁ וְּ

ים ֲאֶשָ֣ר  ֵעצִׁ  ה ַעל־הָּ חָּ ֵבֹ֔ זְּ ֵהן  ַהמִׁ ֹו ַהכ  תִ֤ א 
ַח  יח   יַח נִׁ ֵשִ֛ה ֵרֵ֥ וא אִׁ ָ֣ה ה  לָּ ֵאִ֑ש ע  ַעל־הָּ

ָֽה׃ ס  ַליהוָּ

יו בִּ ִיְתּפֹוס הּוא  פָּ ל וֹ אֹות ְקַרעיִ וְ ְכנָּ לֹא  ֲאבָּ
חַ אֹותֹו ְקִטיר ַהּכֵֹהן יַ וְ  ,ַיְפִריד ְלַגְמֵרי ְזּבֵ  ַעל ַהּמִ

ֵאשׁ  ַעל הָּ ֵעִצים ׁשֶ ן  ,ַעל הָּ ְרּבַ הקָּ  –הּוא  עֹולָּ
ֵאׁש ְלַנַחת רּוַח   .'ַלהעֹוֶלה ּבָּ

ה    ח  נְּ מ ִׁ ת ה  ש   ר   פ  

ה  א ב יהוָֹּ֔ ה  ַלָֽ חָּ נְּ ַבִ֤ן מִׁ רְּ יב קׇּ ִ֞ רִׁ י־ַתקְּ ָֽ ֶפש כִׁ ֶנ  וְּ
ַצִ֤ק  יָּ ֹו וְּ נִ֑ בָּ רְּ ָ֣ה קׇּ ֶי הְּ ֶלת יִׁ ן ס   ַתֵ֥ נָּ ֶמן וְּ יהָּ  ֶשֹ֔ ֶלֹ֨ עָּ

ָֽה׃ נָּ ב  ֶל יהָּ לְּ  עָּ

םְכשֶׁ וּ  דָּ ה לַ  ַיְקִריב אָּ ן ִמְנחָּ ְרּבַ נֹו  – 'הקָּ ְרּבָּ קָּ
ֶמן וְ וֹ ציִ  הּוא, סֹוֶלתִיְהֶיה  ֶליהָּ ׁשֶ ים ק עָּ ֶליהָּ יָּׂשִ עָּ
הוֹ ְלב  .נָּ

ץ  ב  ַמֹ֨ קָּ ים  וְּ ֲהנִׁ ן֮ ַהכ  ָ֣י ַאֲהר  ֵנ ּה ֶאל־בְּ יאָּ  ֶוֱהבִׁ
א  ל ָ֣ ם מְּ שַָּּ֜ ּה ַע ל מִׁ נָֹּ֔ ַשמְּ ּה  ומִׁ תָּ לְּ סׇּ ֹו מִׁ צ  מְּ ק 

ן ֶאת־ ֵהַּ֜ יר ַהכ  טִֹׁ֨ קְּ הִׁ ִּ֑ה וְּ תָּ נָּ ב  ל־לְּ  כׇּ
ַח  יח   יַח נִׁ ֵשִ֛ה ֵרֵ֥ ה אִׁ חָּ ֵבֹ֔ זְּ ּה  ַהמִׁ תָּ רָּ כָּ ַאזְּ

ָֽה׃  ַליהוָּ

הּ  ִביאיָּ הּוא  ֵני ַאֲהרֹן ּכֲֹהִניםלַ  אֹותָּ ַהּכֵֹהן וְ  ,ּבְ
ח  ם ִיּקַ ָּ ֵלאִמׁשּ ּה ֶלת ֵמַהּסוֹ  חֹוֶפן מָּ ּלָּ ֶמן ׁשֶ ֶ ּוֵמַהׁשּ
נֹוסַ  ל ף ּבְ ּלָּ נָּ וֹ בלְּ הַ ַעל ּכָּ  לעַ ְקִטיר יַ וְ  ,הּ ה ׁשֶ

חַ הַ  ְזּבֵ ּגֹוֵרם ְלִהזֵָּּכר ִלְפֵני זֶּ הַ חֹוֶפן ֶאת הַ  ּמִ ה ׁשֶ
ֵדי ,'ה יַּ  ּכְ ֵאשׁ ֲעֶלה ׁשֶ  .'ַלהַנַחת רּוַח ִיְגרֹום וְ  ּבָּ

ן  ג  ַאֲהר   ה לְּ חָֹּ֔ נְּ ן־ַהמִׁ ֶרת  מִׁ ַהנֹוֶתֹ֨ ִ֑יו וְּ נָּ בָּ ולְּ
ָֽה׃ ס הוָּ י יְּ ֵשֵ֥ ים ֵמאִׁ שִׁ  דָּ ֶדש קׇּ  ק ֵ֥

ֶ וּ  ה מֵ ר אַ שְׁ נִּ ַמה ׁשּ ְנחָּ ֵתןַהּמִ יו ִיּנָּ נָּ  – ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ
ים וֹ ק ׁשִ דָּ נֹותֶדׁש קָּ ְרּבְ  .'ה ִמּקָּ

ה ַמֲאֵפָ֣ה ַתנִ֑ור  ד  חָּ  נְּ ן מִׁ ַבֵ֥ רְּ ב קׇּ ִ֛ רִׁ י ַתקְּ ֵ֥ כִׁ וְּ
ת  לוֹלָ֣ ת  בְּ ֹות ַמצ  ֶלת ַחלִ֤ י ס ָ֣ יֵקֵ֥ קִׁ ֶמן ורְּ ַבֶשֹ֔

ֶמן׃ ס ָֽ ים ַבשָּ ֵ֥ חִׁ ש  ֹות מְּ  ַמצ 

ְקִריבשֶׁ כְ וּ  ה ַמֲאֵפה ּתַ  ּתַ ן ִמְנחָּ ְרּבַ ִביא  –ּנּור קָּ ּתָּ
ּלֹא ֶהְחִמיצּו ֲעׂשּויֹות ִמּסֹוֶלתַחּלֹות   ׁשֶ

בֹותוּ  ֶמן ְמֻעְרּבָּ ׁשֶ ּקֹות ,ּבְ ּלֹא  ּוִפּתֹות ּדַ ׁשֶ
ֶמן ְמרּוחֹות ֶהְחִמיצוּ  ׁשֶ  .ּבְ

ֶלת  ה  ִַּ֑֧ך ס ִ֛ ֶנ בָּ רְּ ת קׇּ ַמֲחַב  ה ַעל־ַהָֽ ֵ֥ חָּ נְּ ם־מִׁ אִׁ וְּ
ֶיָֽה׃ הְּ ה תִׁ ֵ֥ ֶמן ַמצָּ ֵ֥ה ַבֶש  לולָּ  בְּ

ה ַעל ַמֲחַבתְוִאם  ְנךָּ ִמְנחָּ ְרּבָּ ה קָּ טּוחָּ  ִהיא ,ׁשְ
ְהֶיה ּלֹא ֶלתוֹ סּ ִמ  ּתִ ֶבת הֶהְחִמיצָּ  ׁשֶ ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  .ּבְ

ִֶ֑מן  ו  ֶל יהָּ שָּ ֵ֥ עָּ תָּ יַָּצקְּ ים וְּ תִֹׁ֔ ּה  פִׁ תָּ ֹות א  תִ֤ ּה  ֲחתֹוךְ פָּ פֹוךְ  ְקַטּנֹות ִתיכֹותַלחֲ אֹותָּ ֶליהָּ  ּוׁשְ עָּ
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וא׃ ס ָֽ ה הִׁ חָּ  נְּ ֶמן מִׁ הִהיא , ׁשֶ  .ִמְנחָּ
ֶלת  ז שלישי ִַּ֑֧ך ס ֵ֥ ֶנ בָּ רְּ ֶשת קׇּ ֶח  ת ַמרְּ ַחֵ֥ נְּ ם־מִׁ אִׁ וְּ

ה׃ ֶׂשָֽ ֶמן ֵתעָּ  ַבֶש 
ְנךָּ ְוִאם  ְרּבָּ הקָּ ֶנת  ִמְנחָּ ה ַמֲחַבתבְּ ְמֻטּגֶ  ,ֲעמּוקָּ

ה  ׂשֶ עָּ ֶמןֶלת בְּ וֹ סּ ִמ ִהיא ּתֵ  .ׁשֶ
ֶלה  ח  ֶׂשִ֛ה ֵמֵא  ה ֲאֶש ר ֵיעָּ חָּ  נְּ ָ֣ ֶאת־ַהמִׁ ֵהֵבאתָּ וְּ

ּה  ישָּ  גִׁ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ּה  ֶאל־ַהכ  יבָּ רִׁ קְּ הִׁ ִ֑ה וְּ ַליהוָּ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ  ֶאל־ַהמִׁ

ִביא ה שֶׁ  ּתָּ ְנחָּ ה ּתֵ ֶאת ַהּמִ ׂשֶ ַאַחת עָּ ּבְ
רּויֹות  ֶאְפׁשָּ ה לַ הָּ ֵמהָּ ִביא , 'הֵאּלֶ ישׁ יַ ַהּמֵ ּה אֹותָּ  ּגִ

יַּ  ּכֵֹהןלַ  ישׁ ׁשֶ ּה  ּגִ חַ אֹותָּ ְזּבֵ  .ַלּמִ
ּה  ט  תָֹּ֔ ָ֣רָּ כָּ ה  ֶאת־ַאזְּ חָּ נְּ ן־ַהמִׁ ֵהִ֤ן מִׁ ים ַהכ  ֹ֨ ֵהרִׁ וְּ

ַח  יח   יַח נִׁ ֵשִ֛ה ֵרֵ֥ ה אִׁ ֵבִ֑חָּ זְּ יר ַהמִׁ טִׁ  קְּ הִׁ וְּ
ָֽה׃  ַליהוָּ

ה ֶאת ִרים מֵ יָּ ַהּכֵֹהן  ְנחָּ ֵָּּכר ּגֹוֵרם שֶׁ  ַהחֹוֶפןַהּמִ ְלִהז
חַ ְקִטיר יַ וְ , 'הִלְפֵני  ְזּבֵ ן עֹוֶלה  ,ַעל ַהּמִ ְרּבָּ קָּ
ֵאשׁ   .'ַלה ְלַנַחת רּוחַ ֵריַח  ּבָּ

ִ֑יו  י  נָּ בָּ ן ולְּ ַאֲהר   ה לְּ חָֹּ֔ נְּ ן־ַהמִׁ ֶרת  מִׁ ַהנֹוֶתֹ֨ וְּ
ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵשֵ֥ ים ֵמאִׁ שִׁ  דָּ ֶדש קׇּ  ק ֵ֥

 ֶ אַ ּוַמה ׁשּ ׁשְ ה מֵ  רּנִ ְנחָּ ֵתןַהּמִ יו ִיּנָּ נָּ  ,ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ
ים וֹ ק ׁשִ דָּ נֹותֶדׁש קָּ ְרּבְ  .'ה ִמּקָּ

א  יא  ה ל ֵ֥ יבו  ַליהוָֹּ֔ ֹ֨ רִׁ ה ֲאֶשִ֤ר ַתקְּ חָּ  נְּ ל־ַהמִׁ כׇּ
ש  ַבֹ֔ ל־דְּ כׇּ ר  וְּ א  ל־ׂשְּ י כׇּ ִ֤ ֵמִ֑ץ כִׁ ה חָּ ֶׂש  ֵתעָּ

ָֽה׃ ה ַליהוָּ ֶש  ֶמִ֛נו אִׁ ירו מִׁ טִׁ  א־ַתקְּ  ל ָֽ

ל ַהּמְ  ְקִריבּו לַ  ֹותחנָּ ּכָּ ּתַ ׂשוּ לֹא  'הׁשֶ ֵמץ ֵיעָּ י ,חָּ  ּכִ
ֵצק ׁשּום ֵצק ּבָּ יַח ּבָּ ְתּפִ ּמַ ַבשׁ  אוֹ  ַאֵחר ּתֹוֵפַח ׁשֶ  ּדְ

ֶכם ְלהַ  סּור לָּ  .'ַלה ֵאשׁ ּבָּ ְקִטיר אָּ
ִ֑ה  יב  ם ַליהוָּ תָּ  יבו א  ֵ֥ רִׁ ית ַתקְּ ִ֛ ן ֵראשִׁ ַבֵ֥ רְּ קׇּ

ַח׃ יח ָֽ יַח נִׁ ֵרֵ֥ ו לְּ ַח ל א־ַיֲעל  ֵבֵ֥ זְּ ֶאל־ַהמִׁ  וְּ
ןַרק  ְרּבַ ית  ְלקָּ ה ֵראׁשִ בּואָּ ְקִריִבים שֶׁ ַהּתְ ַחג בְּ ּמַ
ָּ הַ  ְקִריבּו  בּועֹותׁשּ ֵמץ ּתַ ז וְ , 'הלַ ְדַבׁש וּ חָּ ַגם אָּ

ם לֹא ַיֲעלּו  ַח ְלַנַחת רּוחַ לַ אֹותָּ ְזּבֵ  .ּמִ
א  יג  ל ָ֣ ח  וְּ לָּ מְּ ך֮ ַבֶמַָ֣לח תִׁ תְּ חָּ נְּ ַבָ֣ן מִׁ רְּ ל־קׇּ כׇּ וְּ

ית  ָ֣ רִׁ ית ֶמֵַ֚לח בְּ בִׁ  יך ֵמַע ל ַתשְּ ֱאֹלֶהֹ֔
ַלח׃  יב ֶמָֽ ֵ֥ רִׁ ך  ַתקְּ נְּ בָּ רְּ ל־קׇּ ֶתִ֑ך ַעֵ֥ל כׇּ חָּ נְּ מִׁ

 ס

יםוְ  ׂשִ נֹותּכָּ  ַעל ֶמַלח תָּ ְרּבְ ה  ל קָּ ְנחָּ ַהּמִ
ְקִריב ּתַ ל ְולֹא , ׁשֶ ַבּטֵ ְת ּמִ ִמ ּתְ ַלח  ךָּ ְנחָּ ֶאת ַהּמֶ

ל שֶׁ  ַסּמֵ ִרית ֶאתִמידּותֹו עֲ בַּ ּמְ ִעם  ִנְצִחיּּות ַהּבְ
ְרבְּ  – ֱאלֶֹהיךָּ  ל קָּ ְקִריב ֶמַלחֹוֶתינַעל ּכָּ  .ךָּ ּתַ

ִ֑ה  יד  ים ַליהוָּ כורִׁ  ת בִׁ ַחֵ֥ נְּ יב מִׁ ִ֛ רִׁ ם־ַתקְּ אִׁ וְּ
יב  ִּ֕ רִׁ ל ַתקְּ ֶמֹ֔ ֶַָּ֣֧רׂש ַכרְּ ֵאש  ֶג וי בָּ לִ֤ יב קָּ בִִׁ֞ אָּ

יך׃ כוֶרָֽ ת בִׁ ַחֵ֥ נְּ ת מִׁ  ֵא 

רוְ  ּכּוִרים לַ  ַכֲאׁשֶ ְקִריב ִמְנַחת ּבִ ֳחַרת  – 'הּתַ ְלמָּ
ַסח ְקִריב  ,ַהּפֶ ךָּ לְּ שֶׁ ּכּוִרים ַהבִּ ִמְנַחת  ֶאתּתַ
ִריִסים ים ּגְ ה  ַרּכִ בּואָּ הִמּתְ ֵאשׁ  הלּויָּ ְק  ְצִעירָּ  .ּבָּ

ִ֑ה  טו  נָּ ב  ֶל יהָּ לְּ ֵ֥ עָּ תָּ ַׂשמְּ ֶמן וְּ יהָּ  ֶשֹ֔ ֶלֹ֨ ִ֤ עָּ נַָּתתָּ וְּ
וא׃ ָֽ ה הִׁ חָּ  נְּ  מִׁ

ים ּתָּ  ֶמן ׂשִ ֶליהָּ ׁשֶ ים עָּ ׂשִ ֶליהָּ ְלבְותָּ הוֹ עָּ ִהיא  – נָּ
ה  .ִמְנחָּ

ּה   טז  ׂשָּ רְּ גִׁ ּה מִׁ תָּ  רָּ כָּ ן ֶאת־ַאזְּ ֵהַּ֜ יר ַהכ  טִֹׁ֨ קְּ הִׁ וְּ
ָֽה׃  ה ַליהוָּ ֶש  ִּ֑ה אִׁ נָּתָּ ב  ל־לְּ ּה ַע ל כׇּ נָֹּ֔ ַשמְּ ומִׁ

 פ

ִריסִ ֵמהַ ְקִטיר ַהּכֵֹהן יַ וְ  ּלָּ ם יּגְ ֶמן ׁשֶ ֶ ֶאת ּה ּוֵמַהׁשּ
ֵָּּכר חֹוֶפןהַ  ּגֹוֵרם ְלִהז נֹוַסף , 'ִלְפֵני ה ׁשֶ ל לְ ּבְ כָּ
ּלָּ בֹונָּ לְּ הַ  ֵאשׁ , הּ ה ׁשֶ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  .'הלַ  קָּ

 
ים   רביעי מִׁ ל  ְּ ש   ת ה  ש   ר   פ  

ר   א ג קָּ ן־ַהבָּ ם מִׁ ִ֤ נִֹ֑ו אִׁ בָּ רְּ ים קׇּ מִׁ  לָּ ֵַ֥בח שְּ ם־ֶז אִׁ וְּ
ים  ֵ֥ מִׁ ה תָּ ֵקבָֹּ֔ ם־נְּ ר  אִׁ ם־זָּכָּ יב אִׁ ֹ֔ רִׁ וא ַמקְּ הָ֣

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ נו לִׁ יֶב  רִׁ  ַיקְּ

נֹו ְוִאם  ְרּבָּ ִמיםקָּ לָּ הּוא ַמְקִריב ִאם : ֶזַבח ׁשְ
ר מֵ  קָּ יןַהּבָּ ר  ּבֵ יןזָּכָּ ה ּבֵ ִלְפֵני  אֹותוֹ  ַיְקִריב – ְנֵקבָּ
ֵלם ְללֹא מּום 'ה  .ׁשָּ

ַתח  ב  ֹו ֶפ  טִּ֕ חָּ ֹו ושְּ נֹ֔ בָּ רְּ אש קׇּ ַמְִ֤ך יָּדֹו  ַעל־ר ָ֣ סָּ וְּ
ֲהנִׁ ים  ן ַהכ  ֩ ַאֲהר ֹ֨ ֵני ו בְּ קֶ֡ זָּרְּ ִ֑ד וְּ ֶהל מֹוֵע א ָ֣

ִעיןהּוא  יוֶאת  ַיׁשְ נֹו וְ  יָּדָּ ְרּבָּ חַ יִ ַעל רֹאׁש קָּ  טׁשְ
ַתח אֹות סּות אֹוֶהלֹו מּול ּפֶ ּנְ  ּכֲֹהִניםהַ וְ , ַהִהְתּכַ
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ַח  ֵב  זְּ ם ַעל־ַהמִׁ ִ֛ יב׃ֶאת־ַהדָּ ָֽ בִׁ ֵני ַאֲהרֹן  סָּ ַח ִיְזְרקּו ּבְ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ  .ִביבּסָּ ִמ ֶאת ַהּדָּ
ִ֑ה  ג  ה ַליהוָּ ֶש  ים אִׁ מִֹׁ֔ לָּ ַָ֣בח ַהשְּ ֶז יב  מִׁ רִׁ קְּ הִׁ וְּ

מְּ   ֶלב  ַהָֽ ֵאת  ֶאת־ַהֵחֹ֨ ֶרב וְּ ַכֶסָ֣ה ֶאת־ַהֶקֹ֔
ֶרב׃ ר ַעל־ַהֶקָֽ ֶלב ֲאֶש  ל־ַהֵחֹ֔  כׇּ

ִמים הּוא יַ  לָּ ְ ֶַּבח ַהׁשּ ֶאת  – 'הלַ  ֵאשׁ לָּ ְקִריב ִמז
הַהֵחֶלב  ַכּסֶ ּמְ ַעִים וְ  ׁשֶ ל ַהֵחֶלב  ֶאתֶאת ַהּמֵ ּכָּ

ַעִים ַעל ַהּמֵ  .ׁשֶ
ת  ד  י ֹ֔ לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ ֵאת  שְּ ֶלב  ֲאֶשָ֣ר וְּ ֶאת־ַהֵחֹ֨ וְּ

ֶרת   ֶתֹ֨ ֶאת־ַהי  ִ֑ים וְּ לִׁ סָּ ר ַעל־ַהכְּ ן ֲאֶש  ֲעֵלֶהֹ֔
נָּה׃ יֶרָֽ סִׁ י ֹות יְּ לָּ ד ַעל־ַהכְּ ֵבֹ֔  ַעל־ַהכָּ

י ֶאתוְ  לָּ י ַהּכְ ּתֵ ֲעלֵ וֹ ׁשְ  ְוַעלֶהן ית ְוֶאת ַהֵחֶלב ׁשֶ
ְתַנִים ַעל הַ  ַהּתֹוֶסֶפתְוֶאת  ,ַהּמָּ ֵבד ׁשֶ  ִסיריָּּ שֶׁ ּכָּ
ּה ִעם יֹותהַ  אֹותָּ לָּ  .ּכְ

ה  ה  חָּ ֵבֹ֔ זְּ ן  ַהמִׁ ֵנָֽי־ַאֲהר  ֹו בְּ תִ֤ ירו א  טִֹׁ֨ קְּ הִׁ וְּ
ים ֲאֶשָ֣ר  ֵעצִׁ  ר ַעל־הָּ ה ֲאֶשֵ֥ לָֹּ֔ ָ֣ע  ַעל־הָּ

ָֽה׃ פ ַח ַליהוָּ יח   יַח נִׁ ֵשִ֛ה ֵרֵ֥ ֵאִ֑ש אִׁ  ַעל־הָּ

ֵני ַאֲהרֹן יַ  חַ  םתָּ וֹ ְקִטירּו אּבְ ְזּבֵ ַעל  ,ַעל ַהּמִ
ההָּ  ֵאשׁ  עֹולָּ ַעל הָּ ֵעִצים ׁשֶ ַעל הָּ ן  ,ׁשֶ ְרּבָּ עֹוֶלה קָּ

ֵאׁש ְלַנַחת רּוַח   .'ַלהּבָּ
ים  ו  מִׁ  לָּ ֵַ֥בח שְּ ֶז נִֹ֛ו לְּ בָּ רְּ אן קׇּ ן־ַהצ   ם־מִׁ אִׁ וְּ

נו׃ יֶבָֽ רִׁ ים ַיקְּ מִׁ  ה תָּ ֵקבָֹּ֔ ֹו נְּ ר  אָ֣ ִ֑ה זָּכָּ  ַליהוָּ
נֹו ְוִאם  ְרּבָּ ִמים  'ַלהקָּ לָּ  – ַהּצֹאןמֵ ְלֶזַבח ׁשְ

ֵלם ְללֹא  ַיְקִריב אֹותוֹ  ה ׁשָּ ר אֹו ְנֵקבָּ  .מּוםזָּכָּ
ֹו  ז  נִ֑ בָּ רְּ יב ֶאת־קׇּ רִׁ  וא־ַמקְּ ם־ֶכֵֶׂ֥שב הָֽ אִׁ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ֹו לִׁ ת  יב א  ֵ֥ רִׁ קְּ הִׁ  וְּ
ֶבשׂ ִאם הּוא ַמְקִריב  נוֹ לְ  ּכֶ ְרּבָּ אֹותֹו ְקִריב יַ  – קָּ

 .'הִלְפֵני 
ַחָ֣ט  ח  שָּ ֹו וְּ נֹ֔ בָּ רְּ אש קׇּ ַמְִ֤ך ֶאת־יָּדֹו  ַעל־ר ָ֣ סָּ וְּ

ִ֑ד  ֶהל מֹוֵע ֵנ י א ָ֣ פְּ ֹו לִׁ תֹ֔ קֶּ֠ א  זָּרְּ ן וְֶּּ֠ י ַאֲהר   ֵנֹ֨ ו בְּ
יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ ֹו ַעל־ַהמִׁ מִ֛  ֶאת־דָּ

ִעיןוְ  נֹו וְ  יוֶאת יָּדָּ  ַיׁשְ ְרּבָּ אֹותֹו ַחט שְׁ יִ ַעל רֹאׁש קָּ
סּות אֹוֶהלִלְפֵני  ּנְ ֶאת ִיְזְרקּו ְבֵני ַאֲהרֹן וּ  ,ַהִהְתּכַ

ַח  ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ  .ִביבּסָּ ִמ ּדָּ
ַָ֣בח  ט  ֶז יב מִׁ ֹ֨ רִׁ קְּ הִׁ ה  וְּ ֶשָ֣ה ַליהוָּ ים֮ אִׁ מִׁ לָּ ַהשְּ

ה  ֶצ  ת ֶהעָּ ַמֵ֥ ע  ה לְּ ימָֹּ֔ מִׁ ָ֣ה תְּ יָּ ַאלְּ בֹו  הָּ ֶחלְּ
מְּ   ֶלב  ַהָֽ ֶאת־ַהֵחֹ֨ יֶרִ֑נָּה וְּ סִׁ ֶרב יְּ ַכֶסָ֣ה ֶאת־ַהֶקֹ֔

ֶרב׃ ר ַעל־ַהֶקָֽ ֶלב ֲאֶש  ל־ַהֵחֹ֔ ֵאת  כׇּ  וְּ

ִמים הּוא יַ  לָּ ְ ן עֹוֶלה ְקִריב ִמזֶַּבח ַהׁשּ ְרּבָּ ֵאשׁ קָּ  ּבָּ
יּ  ןׁשּומַ ֶאת  – 'הלַ  ב ׁשֶ ָּּנָּ ֵלמּות סַ וּ ַהז ׁשְ  ִמּמּולר ּבִ

ב ָּּנָּ הְוֶאת ַהֵחֶלב , ֶעֶצם ַהז ַכּסֶ ּמְ ַעִים  ׁשֶ ֶאת ַהּמֵ
ַעִים ֶאתוְ  ַעל ַהּמֵ ל ַהֵחֶלב ׁשֶ  .ּכָּ

ֶלב  ֲאֶשָ֣ר  י  ֶאת־ַהֵחֹ֨ ת וְּ י ֹ֔ לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ ֵאת  שְּ וְּ
ֶרת   ֶתֹ֨ ֶאת־ַהי  ִ֑ים וְּ לִׁ סָּ ר ַעל־ַהכְּ ן ֲאֶש  ֲעֵלֶהֹ֔

נָּה׃ יֶרָֽ סִׁ י  ת יְּ לָּ ד ַעל־ַהכְּ ֵבֹ֔  ַעל־ַהכָּ

ֲעֵליֶהן  ֶאתוְ  יֹות ְוֶאת ַהֵחֶלב ׁשֶ לָּ י ַהּכְ ּתֵ  ְוַעלׁשְ
ְתַנִים ַעל הַ  ַהּתֹוֶסֶפתְוֶאת  ,ַהּמָּ ֵבד ׁשֶ  ִסיריָּּ שֶׁ ּכָּ

ּה ִעם  יֹותהַ אֹותָּ לָּ  .ּכְ
ה  יא  ֶש  ה ֶלֵֶ֥חם אִׁ ֵבִ֑חָּ זְּ ן ַהמִׁ ֵה  ֹו ַהכ  ירֵ֥ טִׁ קְּ הִׁ וְּ

ָֽה׃   פַליהוָּ
חַ ֹו אֹות ְקִטירַהּכֵֹהן יַ  ְזּבֵ ל ,ַעל ַהּמִ  – ֵאשׁ לָּ  ַמֲאכָּ

 .'הלַ 
ָֽה׃ יב  הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ֹו לִׁ יב  רִׁ קְּ הִׁ ֹו וְּ נִ֑ בָּ רְּ ם ֵע ז קׇּ ֵ֥ אִׁ נֹו ְוִאם  וְּ ְרּבָּ  .'הֹו ִלְפֵני אֹות ְקִריביַ  – ֵעזקָּ
ֹו  יג  תֹ֔ ַחָ֣ט א  שָּ ֹו וְּ ַמְִ֤ך ֶאת־יָּדֹו  ַעל־ר אשֹ֔ סָּ וְּ

ֶהל  ֵנ י א ָ֣ פְּ קֶּ֠ לִׁ זָּרְּ ִ֑ד וְֶּּ֠ ן מֹוֵע י ַאֲהר   ֵנֹ֨ ו בְּ
יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ ֹו ַעל־ַהמִׁ מִ֛  ֶאת־דָּ

ִעיןוְ  ִלְפֵני אֹותֹו ַחט שְׁ יִ ַעל רֹאׁשֹו וְ  יוֶאת יָּדָּ  ַיׁשְ
סּות אֹוֶהל ּנְ מֹו ִיְזְרקּו ְבֵני ַאֲהרֹן וּ  ,ַהִהְתּכַ ֶאת ּדָּ

ַח  ְזּבֵ  .ִביבּסָּ ִמ ַעל ַהּמִ
נו   יד  ֶמֹ֨ יב מִׁ ִ֤ רִׁ קְּ הִׁ ִ֑ה וְּ יהוָּ ה ַלָֽ ֶש  ֹו אִׁ נֹ֔ בָּ רְּ קׇּ

מְּ   ֶלב  ַהָֽ ֵאת  ֶאת־ַהֵחֹ֨ ֶרב וְּ ַכֶסָ֣ה ֶאת־ַהֶקֹ֔
ֶרב׃ ר ַעל־ַהֶקָֽ ֶלב ֲאֶש  ל־ַהֵחֹ֔  כׇּ

ּנּו יַ וְ  נֹו ֶאת ְקִריב ִמּמֶ ְרּבָּ ֶאת  ,'הלַ  ֵאשׁ לָּ קָּ
הַהֵחֶלב  ַכּסֶ ּמְ ַעִיםֶאת  ׁשֶ ל ַהֵחֶלב  ֶאתוְ  ַהּמֵ ּכָּ
ַעל  ַעִיםׁשֶ  .ַהּמֵ

ֵאת   טו  ֶלב  ֲאֶשָ֣ר וְּ ֶאת־ַהֵחֹ֨ ת וְּ י ֹ֔ לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ שְּ
ֶרת   ֶתֹ֨ ֶאת־ַהי  ִ֑ים וְּ לִׁ סָּ ר ַעל־ַהכְּ ן ֲאֶש  ֲעֵלֶהֹ֔

נָּה׃ יֶרָֽ סִׁ י  ת יְּ לָּ ד ַעל־ַהכְּ ֵבֹ֔  ַעל־ַהכָּ

ֲעֵליֶהן  ֶאתוְ  יֹות ְוֶאת ַהֵחֶלב ׁשֶ לָּ י ַהּכְ ּתֵ  ְוַעלׁשְ
ְתַנִים ַעל הַ  ַהּתֹוֶסֶפתְוֶאת  ,ַהּמָּ ֵבד ׁשֶ  ִסיריָּּ שֶׁ ּכָּ

ּה ִעם  יֹותהַ אֹותָּ לָּ  .ּכְ
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ֶשה   טז  ה ֶלִֶ֤חם אִׁ ֵבִ֑חָּ זְּ ן ַהמִׁ ֵה  ם ַהכ  ֵ֥ ירָּ טִׁ קְּ הִׁ וְּ
ָֽה׃ ֶלב ַליהוָּ ל־ֵח  ַח כׇּ יח ֹ֔ ֵרָ֣יַח נִׁ  לְּ

חַ ם ְקִטיר אֹותָּ יַ ַהּכֵֹהן  ְזּבֵ ל ֵחֶלב הּוא, ַעל ַהּמִ  ּכָּ
ל ֵאשׁ  ַמֲאכָּ  .'ַלהְלַנַחת רּוַח  לָּ

ם   יז  ת עֹולָּ ַקִ֤ ֵתיֶכִ֑ם ח  ב ָֽ ל מֹושְּ כ   ם בְּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  לְּ
לו׃ פ א ת אֵכָֽ ם ל ֵ֥ ל־דָּ  כׇּ ֶלב וְּ ל־ֵחֵ֥  כׇּ

םלְ  קוֹ ח לבְּ  תוֹ רוֹ ְלד עֹולָּ  ,ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכם כָּ
ם ׁשּוםֵחֶלב וְ  אְכלּו ׁשּוםּתֹ ַאל   .ּדָּ

 
ת    חמישי ש   ר  ט   פ   יח  את ח  ש ִׁ מ   ֵֹהן ה  כ   ה 

הוָּ ה  א ד ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר׃ַויְּ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ ר  'ה ֶאל־מ  ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֶפש  ב  ר  ֶנ  ֮ ֵלאמ  ֵאל רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ר ֶאל־בְּ ַדֵבִ֞

וָ֣   צְּ ל  מִׁ כ  גָּה  מִׁ גָּ שְּ ִ֤א בִׁ י־ֶתֱחטָּ ָֽ ה כִׁ הוָֹּ֔ ת יְּ
נָּה׃ ת ֵמֵהָֽ ה ֵמַאַח  ׂשִָּּ֕ עָּ ֶׂשִ֑ינָּה וְּ א ֵתעָּ ר ל ָ֣  ֲאֶש 

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ם ִאם: ראמַ תֹ וְ ּדַ דָּ א יֶ  אָּ ֱחטָּ
ה בִּ  גָּ גָּ למִ ַאַחת  ְוַיֲעבֹור ַעלׁשְ  'הֹות וִמצְ  ּכָּ

ן סּור ַלֲעׂשֹותָּ אָּ  – ׁשֶ
ִ֑ם  ג  עָּ ַמָ֣ת הָּ ַאשְּ א לְּ יַח ֶיֱחטָּ  ִ֛ שִׁ ֵה ן ַהמָּ ָ֣ם ַהכ  אִׁ

א ַפָ֣ר  טַָּּ֜ ר חָּ ֩ ֲאֶשֹ֨ אתֹו ָ֣ל ַחטָּ יב ַע ֶ֡ רִׁ קְּ הִׁ וְּ
את׃ ָֽ ַחטָּ ים ַליהוָּ ה לְּ ִ֛ מִׁ ר תָּ ֵ֥ קָּ  ֶבן־בָּ

דֹול ּכֵֹהןִאם הַ  א  ַהּגָּ הְוִיְגרֹום ֶיֱחטָּ מָּ ם ַאׁשְ עָּ  ,לָּ
אשֶׁ אֹו טְ ַעל חֶ  'ַלהְקִריב יַ הּוא  טָּ ֵלם  חָּ ר ׁשָּ ּפַ

ן לְ ְללֹא מּום  ְרּבַ אתקָּ  .ַחּטָּ
ֶהל מֹוֵע ד  ד  ר ֶאל־ֶפִַ֛תח א ֵ֥ יא ֶאת־ַהפָּ  ָ֣ ֵהבִׁ וְּ

אש  ַמְִ֤ך ֶאת־יָּדֹו  ַעל־ר ָ֣ סָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ
ט  ַחֵ֥ שָּ ר וְּ ָֽה׃ַהפָֹּ֔ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ר לִׁ  ֶאת־ַהפָּ 

ר יָּ הּוא  ַתח  ֶאל 'ִלְפֵני הִביא ֶאת ַהּפָּ מּול ּפֶ
סּות אֹוֶהל ּנְ ִעין  ,ַהִהְתּכַ ַעל רֹאׁש  יוֶאת יָּדָּ ְוַיׁשְ
ר וְ  ר ִלְפֵני שְׁ יִ ַהּפָּ  .'הַחט ֶאת ַהּפָּ

יא  ה  ֵ֥ ֵהבִׁ ִ֑ר וְּ ַדָ֣ם ַהפָּ יַח מִׁ שִׁ  ן ַהמָּ ֵהֵ֥ ח ַהכ  ַקִ֛ לָּ וְּ
ֹו  ת  ד׃א  ֶהל מֹוֵעָֽ  ֶאל־א ֵ֥

דֹול ּכֵֹהןהַ  ח  ַהּגָּ ר וְ ִיּקַ ם ַהּפָּ אֹותֹו ִביא יָּ ִמּדַ
סּות אֹוֶהללְ  ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ה  ו  זָֹּ֨ הִׁ ִ֑ם וְּ ֹו ַבדָּ ע  בָּ ֵהִ֛ן ֶאת־ֶאצְּ ַב ל ַהכ  טָּ וְּ
ה  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ים  לִׁ מִׁ עָּ ם ֶשִַ֤בע פְּ ַּ֜ ן־ַהדָּ מִׁ

ֶדש׃ ֶכת ַהק ָֽ ר ֵ֥ ֵנ י פָּ  ֶאת־פְּ

ם וְ ל יְטבִּ יַ  ּכֵֹהןהַ  ּדָּ עֹו ּבַ ם ה מֵ זֶּ יַ ֶאת ֶאְצּבָּ ַהּדָּ
ִמים ִלְפֵני  עָּ ַבע ּפְ רֹוֶכתהַ  ְלֵעֶבר 'הׁשֶ ְפֵני  ּפָּ ּלִ ׁשֶ

 .ֶדשׁ וֹ ַהקּ 
נֶּ֠  ז  רְּ ם ַעל־ַקֶּ֠ ַּ֜ ן־ַהדָּ ן מִׁ ֵהֹ֨ ֩ ַהכ  ַתן נָּ ח וְּ ַבֹ֨ זְּ ֹות מִׁ

ֶהל  א ָ֣ ר בְּ ה ֲאֶש  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ים  לִׁ ֶרת ַהַסמִׁ ט ִ֤ קְּ
ֵאָ֣ת ׀  ִ֑ד וְּ ְך  מֹוֵע פ  שְּ ר יִׁ ל־ַדָ֣ם ַהפָּ  כׇּ

ֶהל  ַתח א ֵ֥ ה ֲאֶשר־ֶפ  לָֹּ֔ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ סֹוד  מִׁ ֶאל־יְּ
ד׃  מֹוֵעָֽ

ים  ּכֵֹהןהַ  ח מֵ יָּׂשִ ם ַעל ַקְרנֹות ִמְזּבַ  ְקטֹוֶרתַהּדָּ
ִמים ׂשָּ סּות אֹוֶהלבְּ  'הְפֵני לִּ שֶׁ  ַהּבְ ּנְ  ֶאתוְ  ,ַהִהְתּכַ

ל  ר ּכָּ אָּ ר ׁשְ ם ַהּפָּ ּפֹוְך הּוא ּדַ ח  ַעלִיׁשְ ְיסֹוד ִמְזּבַ
ההָּ  ַתח ּמ שֶׁ  עֹולָּ סּות אֹוֶהלּול ּפֶ ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ֶמִ֑נו  ח  ים מִׁ ָ֣ רִׁ ר ַהַחטָּ את יָּ ל־ֵחִֶ֛לב ַפֵ֥ ֶאת־כׇּ וְּ
מְּ   ֶלב  ַהָֽ ֵאת  ֶאת־ַהֵחֹ֨ ֶרב וְּ ַכֶסָ֣ה ַעל־ַהֶקֹ֔

ֶרב׃ ר ַעל־ַהֶקָֽ ֶלב ֲאֶש  ל־ַהֵחֹ֔  כׇּ

ּנּו  ְוַיְפִרישׁ  ר ִמּמֶ ל ֵחֶלב ּפַ אתֶאת ּכָּ ֶאת  – ַהַחּטָּ
הַהֵחֶלב  ַכּסֶ ּמְ ל ַהֵחֶלב  ֶאתַעִים וְ ַעל ַהּמֵ  ׁשֶ ּכָּ

ַעִיםשֶׁ   .ַעל ַהּמֵ
ֶלב  ֲאֶשָ֣ר  ט  ֶאת־ַהֵחֹ֨ ת וְּ י ֹ֔ לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ ֵאת  שְּ וְּ

ֶרת   ֶתֹ֨ ֶאת־ַהי  ִ֑ים וְּ לִׁ סָּ ר ַעל־ַהכְּ ן ֲאֶש  ֲעֵליֶהֹ֔
נָּה׃ יֶרָֽ סִׁ י ֹות יְּ לָּ ד ַעל־ַהכְּ ֵבֹ֔  ַעל־ַהכָּ

ֲעֵליֶהן  ֶאתוְ  יֹות ְוֶאת ַהֵחֶלב ׁשֶ לָּ י ַהּכְ ּתֵ  ְוַעלׁשְ
ְתַנִים ַעל הַ  ַהּתֹוֶסֶפתְוֶאת  ,ַהּמָּ ֵבד ׁשֶ  ִסיריָּּ שֶׁ ּכָּ

ּה ִעם  יֹותהַ אֹותָּ לָּ  .ּכְ
ים  י  ִ֑ מִׁ לָּ ַָ֣בח ַהשְּ ֹור ֶז ש  ם מִׁ ַכֲאֶשָ֣ר יוַרֹ֔

ה׃ ָֽ לָּ ע  ח הָּ ַבֵ֥ זְּ ן ַע ל מִׁ ֵהֹ֔ ם  ַהכ  ירָּ טִׁ קְּ הִׁ  וְּ
ׁש  ְפרָּ ּמֻ מֹו ׁשֶ ִמיםּכְ לָּ ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ  ּכֵֹהןהַ , ִמׁשּ

ח הָּ ם אֹותָּ  ַיְקִטיר הַעל ִמְזּבַ  .עֹולָּ
ֹו  יא  רֹ֔ ׂשָּ ל־בְּ ֶאת־כׇּ ר  וְּ ֹור ַהפָּ ֶאת־עִ֤ וְּ

ֹו׃ שָֽ רְּ ֹו ופִׁ ב  רְּ קִׁ ִ֑יו וְּ עָּ רָּ ַעל־כְּ ֹו וְּ  ַעל־ר אש 
רֹו  ׂשָּ ל ּבְ ר ְוֶאת ּכָּ  ְוִעםרֹאׁשֹו  ִעםְוֶאת עֹור ַהּפָּ

יו יו ַרְגלָּ ּבוֹ  ,ּוֵמעָּ ל ׁשֶ ֻעּכָּ אֹוֶכל ַהּמְ  .ְוהָּ
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פֶָּּ֠  יב  ל־ַהֶּ֠ יא ֶאת־כׇּ ָ֣ הֹוצִׁ ה וְּ ַמֲחֶנַּ֜ וץ ַלָֽ חֹ֨ ר ֶאל־מִׁ
ף  ַרֵ֥ ׂשָּ ֶשן וְּ הֹור  ֶאל־ֶשֶָ֣פְך ַהֶדֹ֔ ֹום טָּ קִ֤ ֶאל־מָּ
ֶשן  ֶפְך ַהֶד  ֵאִ֑ש ַעל־ֶשֵ֥ ים בָּ ֹו ַעל־ֵעצִׁ  תִ֛ א 

ף׃ פ ֵרָֽ שָּ  יִׁ

ר  – ל ַהּפָּ ֲחֶנה יֹוִציא ֶאת ּכָּ ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ
הֹורלְ  קֹום טָּ ֵאֶפרלִ  – מָּ ִפיַכת הָּ , ְמקֹום ׁשְ
ֵאׁש אֹותֹו ף וֹ רשְׂ יִ וְ  ֵרףהּוא  –ַעל ֵעִצים ּבָּ ָּ  ִיׂשּ

קֹום  ּמָּ ֹוְפִכים ֶאתּבַ ׁשּ ֵאֶפר ׁשֶ  .הָּ
ט       ת ח  ש   ר  לפ   ה  ק    את ה 
ַלָ֣ם  יג  ֶנעְּ ו וְּ גֹ֔ שְּ ֵאל  יִׁ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ל־ֲעַדִ֤ ם כׇּ ֹ֨ אִׁ ר וְּ בָֹּ֔ דָּ

ׂשֶּ֠  עָּ ִ֑ל וְֶּּ֠ הָּ ו   ֵמֵעיֵנ י ַהקָּ צְּ ל־מִׁ כׇּ ת מִׁ ת ו ַאַחֹ֨
מו׃ ֵשָֽ אָּ ינָּה וְּ ֶׂש  ר ל א־ֵתעָּ ִ֛ה ֲאֶשֵ֥ הוָּ  יְּ

ל  ֵאל  ְקַהלְוִאם ּכָּ רָּ י ַמְנִהיֵגי ִיְטעוּ ִיׂשְ ל ּכִ הָּ  ַהּקָּ
חוּ  ּכְ ר ִיׁשְ בָּ ל ִמצְ  ַעל וּ ְוַיַעְבר, ּדָּ  'הֹות וַאַחת ִמּכָּ

סּורשֶׁ  ן אָּ ִמים ַלֲעׂשֹותָּ  ,ְוִיְהיּו ֲאׁשֵ
ֶלִ֑יהָּ  יד  ו עָּ א  טְּ ר חָּ את ֲאֶשֵ֥ ה  ַהַחטָֹּ֔ עָּ ֹודְּ נָֽ וְּ

את  ַחטָֹּ֔ ר  לְּ קָּ ל ַפִ֤ר ֶבן־בָּ הַָּּ֜ יבו ַהקָּ ֹ֨ רִׁ קְּ הִׁ וְּ
ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ֵנ י א ֵ֥ פְּ ֹו לִׁ תֹ֔ יאו א  ָ֣ ֵהבִׁ  וְּ

ֶהם ַדעִיּוָּ וְ  ְטאּו שֶׁ ַהֵחְטא  לָּ יוהִ וְ חָּ לָּ בּו עָּ , ְתַחיְּ
ל  הָּ ר לְ ְקִריבּו יַ ַהּקָּ ן ּפַ ְרּבַ את וְ קָּ אֹותֹו ִביאּו יָּ ַחּטָּ

סּות אֹוֶהלִלְפֵני ֶאל  ּנְ  .ַהִהְתּכַ
כֶּ֠  טו  מְּ סָּ אש וְֶּּ֠ ֵדיֶהִ֛ם ַעל־ר ֵ֥ ה ֶאת־יְּ ֵעדָּ  י הָּ ֵנֹ֨ קְּ ו זִׁ

ֵנֵ֥י  פְּ ר לִׁ ט ֶאת־ַהפָּ  ַחֵ֥ שָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר לִׁ ַהפָּ 
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ּבּורִזְקֵני  ִעינוּ  ַהּצִ ר  ַיׁשְ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהּפָּ
ר ִלְפֵני  וּ טחֲ שְׁ יִ וְ  ,'הִלְפֵני   .'הֶאת ַהּפָּ

ִ֑ר  טז  ַדָ֣ם ַהפָּ יַח מִׁ שִׁ  ן ַהמָּ ֵהֵ֥ יא ַהכ  ִ֛ ֵהבִׁ וְּ
ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ  ֶאל־א  

דֹול ּכֵֹהןהַ  ר  יִָּביא ַהּגָּ ם ַהּפָּ  אֹוֶהללְ ִמּדַ
סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ֹו  יז  ע  בָּ ֵהִ֛ן ֶאצְּ ַב ל ַהכ  טָּ הוְּ זִָּ֞ הִׁ ִ֑ם וְּ ן־ַהדָּ  ֶשִַ֤בע מִׁ
ֶכת׃ ר ָֽ ֵנֵ֥י ַהפָּ ת פְּ ה ֵא  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ים  לִׁ מִׁ עָּ  פְּ

י ּכֵֹהןהַ  עֹו ל ֶאת ַיְטּבִ חֶאְצּבָּ םמֵ  ְוִיּקַ ה זֶּ יַ וְ  ,ַהּדָּ
ִמים ִלְפֵני  עָּ ַבע ּפְ רֹוֶכתהַ  ְלֵעֶבר 'הׁשֶ  .ּפָּ

ַח  יח  ֵב  זְּ ָ֣ת ַהמִׁ נ  ֵתָ֣ן ׀ ַעל־ַקרְּ ם יִׁ ִ֞ ן־ַהדָּ ֲאֶשר  ומִׁ
ֵאָ֣ת  ִ֑ד וְּ ֶהל מֹוֵע א ָ֣ ר בְּ ה ֲאֶש  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ
ה  לָֹּ֔ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ סֹוד  מִׁ ְך  ֶאל־יְּ פ  שְּ ם יִׁ ל־ַהדָּ  כׇּ

ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ַתח א ֵ֥  ֲאֶשר־ֶפ 

ים הּוא  ם מֵ יָּׂשִ ַח שֶׁ ַקְרנֹות ַעל ַהּדָּ ְזּבֵ  'הְפֵני לִּ ַהּמִ
בְּ  סּות אֹוֶהלׁשֶ ּנְ ל  ֶאתוְ  ,ַהִהְתּכַ ר ּכָּ אָּ ם ׁשְ ַהּדָּ

ּפֹוְך  ח הָּ עַ ִיׁשְ הל ְיסֹוד ִמְזּבַ ּמ  עֹולָּ ַתח ׁשֶ ּול ּפֶ
סּות אֹוֶהל ּנְ  .ַהִהְתּכַ

יר  יט  טִׁ  קְּ הִׁ ֶמִ֑נו וְּ ים מִׁ ָ֣ ֹו יָּרִׁ ב  ל־ֶחלְּ ת כׇּ ֵאֵ֥ וְּ
ה׃ חָּ ֵבָֽ זְּ  ַהמִׁ

ל ֶחְלּבֹו  ֶאתוְ  ּנּו וְ  ַיְפִרישׁ ּכָּ  ַעלאֹותֹו ְקִטיר יַ ִמּמֶ
ְזבֵּ   .חַ ַהּמִ

את  כ  ַפָ֣ר ַהַחטָֹּ֔ ה  לְּ ׂשָּ ר ַכֲאֶשִ֤ר עָּ ָ֣ה ַלפָֹּ֔ ׂשָּ עָּ וְּ
ַלֵ֥ח  סְּ נִׁ ן וְּ ֵה  ֶפ ר ֲעֵלֶהִ֛ם ַהכ  כִׁ ֹו וְּ ן ַיֲעֶׂשה־לִ֑ ֵכ 

ם׃ ֶהָֽ  לָּ

מֹו שֶׁ שֶׂ עֲ יַ וְ  ר ּכְ את ה ַלּפָּ ה ְלַפר ַהַחּטָּ ׂשָּ ךְ  –עָּ  ּכָּ
ה לוֹ  לר פֵּ כַ ַהּכֵֹהן יְ וְ  ,ַיֲעׂשֶ הָּ ֶהםּסָּ יִ וְ  ַעל ַהּקָּ  .ַלח לָּ

ה  כא  ַמֲחֶנֹ֔ חוץ  ַלָֽ ר ֶאל־מִׁ יא ֶאת־ַהפָּ  ָ֣ הֹוצִׁ וְּ
ָ֣ר  ת ַהפָּ ף ֵא  ַרֹ֔ ֹו ַכֲאֶשָ֣ר ׂשָּ תֹ֔ ַרָ֣ף א  ׂשָּ וְּ

וא׃ פ ל הָֽ הָּ  ֹון ַחַטֵ֥את ַהקָּ אשִ֑ רִׁ  הָּ

ֲחֶנה וְ הּוא י ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ף וֹ רשְׂ יִ ֹוִציא ֶאת ַהּפָּ
מֹו שֶׁ אֹותֹו  ָּ ּכְ ִראׁשֹון ֶאתַרף ׂשּ ר הָּ ן ֶזה  ,ַהּפָּ ְרּבַ קָּ

ל אתַחּטָּ הַ  ל ׁשֶ הָּ  .ַהּקָּ
ט       ת ח  ש   ר  יאפ   ש ִׁ נ    את ה 
ה ַאַחָ֣ת  כב  ׂשֶָּ֡ עָּ ִ֑א וְּ יא ֶיֱחטָּ ר נָּׂשִׁ  ֲאֶשֵ֥

ו   צְּ ל־מִׁ כׇּ יו ֲאֶש ר מִׁ ה ֱאֹלהַָּּ֜ הוָֹּ֨ ת֩ יְּ
ם׃ ֵשָֽ אָּ גָּ ה וְּ גָּ שְּ ֶׂשִ֛ינָּה בִׁ  ל א־ֵתעָּ

ר ֲאׁשֶ א ּכַ יא ֶיֱחטָּ ׂשִ עּות בֹורעֲ יַ וְ  ,נָּ טָּ ַאַחת  ַעל ּבְ
ל  יו שֶׁ  'הֹות וִמצְ ִמּכָּ סּור ַלֲעׂשֹותֱאלֹהָּ  ןאֹותָּ  אָּ

םִיְהֶיה וְ  ׁשֵ  ,אָּ
ִּ֑ה  כג  א בָּ טָּ  ר חָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ אתֹ֔ יו  ַחטָּ ע ֵאלָּ ֹו־הֹוַדִ֤ האָֽ ּלֶ ִיְתּגַ ׁשֶ א ּבוֹ אֹו שֶׁ טְ חֶ לֹו  ּכְ טָּ ֶאת יִָּביא , חָּ
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ֵ֥ר  זִׁ ים זָּכָּ יר עִׁ ֵ֥ עִׁ נִֹ֛ו ׂשְּ בָּ רְּ יא ֶאת־קׇּ ֵהבִׁ  וְּ
ים׃ ָֽ מִׁ  תָּ

נֹו  ְרּבָּ ִיׁש  –קָּ ר ּתַ  .ְללֹא מּוםזָּכָּ

ֹו  כד  ת  ַחָ֣ט א  שָּ יר וְּ עִֹׁ֔ אש ַהשָּ ַמְִ֤ך יָּדֹו  ַעל־ר ָ֣ סָּ וְּ
ָ֣י  ֵנ פְּ לָּ ה לִׁ ע  ט ֶאת־הָּ ַחֵ֥ שְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ קִ֛ מְּ בִׁ

וא׃ ִ֑ה ַחטָּ את הָֽ הוָּ  יְּ

יוהּוא  ִעין ֶאת יָּדָּ ִישׁ ַעל רֹאׁש  ַיׁשְ ַחט שְׁ יִ וְ  ַהּתַ
קֹוםאֹותֹו  ּמָּ הֶאת הָּ  ֹוֲחִטיםׁשּ שֶׁ  ּבַ  ,'הִלְפֵני  עֹולָּ
ן הּוא  ְרּבַ אתקָּ  .ַחּטָּ

ֹו  כה  עֹ֔ בָּ ֶאצְּ את  בְּ ַחטָּ ם ַהָֽ ַדִ֤ ן מִׁ ֵהַּ֜ ח ַהכ  ַקֹ֨ לָּ וְּ
ֹו  מָ֣ ֶאת־דָּ ִ֑ה וְּ לָּ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ נ  ת מִׁ ן ַעל־ַקרְּ ַתִּ֕ נָּ וְּ

ה׃ ָֽ לָּ ע  ח הָּ ַבֵ֥ זְּ ֹוד מִׁ ס  ְך ֶאל־יְּ פ ֹ֔ שְּ  יִׁ

ח  ּכֵֹהןהַ  עֹו ִיּקַ ֶאְצּבָּ את ּבְ ם ַהַחּטָּ יםִמּדַ ַעל  ְויָּׂשִ
ח הָּ ַקְרנֹות  הִמְזּבַ ר ְוֶאת  ,עֹולָּ אָּ םׁשְ ּפֹוְך  ַהּדָּ ִיׁשְ

ח הָּ  ַעל הְיסֹוד ִמְזּבַ  .עֹולָּ
ֶלב  כו  ֵח  ה כְּ חָּ ֵבֹ֔ זְּ יר ַהמִׁ ָ֣ טִׁ בֹו  ַיקְּ ל־ֶחלְּ ֶאת־כׇּ וְּ

ֵהִ֛ן  לָּ יו ַהכ  ר עָּ ֶפֹ֨ כִׁ ים וְּ ִ֑ מִׁ לָּ ַָ֣בח ַהשְּ ֶז
ֹו׃ פ ַלֵ֥ח לָֽ סְּ נִׁ ֹו וְּ את   ֵמַחטָּ

ל חַ עַ  ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ְוֶאת ּכָּ ְזּבֵ ֵחֶלב מֹו כְּ  ל ַהּמִ
ִמים לָּ ְ יו ֵמחֶ פֵּ כַ ַהּכֵֹהן יְ , ֶזַבח ַהׁשּ לָּ אֹו טְ ר עָּ

 .ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ 
ט       ת ח  ש   ר  ו טפ   ש  ם פ   ד   את א 
ָ֣ם  כז ששי גָּ ה ֵמַע גָּ שְּ א בִׁ ֵ֥ ם־ֶנ ֶפש ַאַחִ֛ת ֶתֱחטָּ אִׁ וְּ

תֶָּּ֠  ִֶ֑רץ ַבֲעׂש  אָּ ת הָּ ו   ּה ַאַחֹ֨ צְּ מִׁ ר מִׁ ִ֛ה ֲאֶשֵ֥ הוָּ ת יְּ
ם׃ ֵשָֽ אָּ ינָּה וְּ ֶׂש   ל א־ֵתעָּ

ׁשּוטְוִאם  ם ּפָּ דָּ א יֶ  אָּ עּותֱחטָּ טָּ  ְוַיֲעבֹור ַעל ּבְ
צְ  סּור ַלֲעׂשֹות 'הֹות וַאַחת ִמּמִ אָּ ִיְהֶיה וְ  ןאֹותָּ  ׁשֶ

ם ׁשֵ  .אָּ
ִ֑א  כח  טָּ ֹו ֲאֶשָ֣ר חָּ את  יו ַחטָּ אֵֹ֚ו הֹוַדָ֣ע ֵאלָֹּ֔

ֹו  נַּ֜ בָּ רְּ יא קׇּ ֵהבִֹׁ֨ ָ֣ה וְּ ימָּ מִׁ ים  תְּ זִׁ ת עִׁ יַרִ֤ עִׁ ׂשְּ
א׃ ָֽ טָּ ר חָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ את  ה ַעל־ַחטָּ ֵקבָֹּ֔  נְּ

יִּ  ׁשֶ הּכְ ּלֶ אלֹו  ְתּגַ טָּ חָּ ֶאת ִביא יָּ הּוא  ,ֶחְטאֹו ׁשֶ
נֹו  ְרּבָּ א אוֹ טְ חֶ ַעל קָּ טָּ חָּ ה  ֵעז – ׁשֶ ְללֹא ְנֵקבָּ

 .מּום
ַחט   כט  שָּ ִ֑את וְּ אש ַהַחטָּ ֹו ַע ל ר ָ֣ ַמְך  ֶאת־יָּדֹ֔ סָּ וְּ

ה׃ ָֽ לָּ ע  ֹום הָּ ק  מְּ את בִׁ  ֶאת־ַהַָ֣חטָֹּ֔
יוהּוא  ִעין ֶאת יָּדָּ את וְ  ַיׁשְ ַחט שְׁ יִ ַעל רֹאׁש ַהַחּטָּ

את בַּ  ֹוֲחִטים ֶאתקֹום ּמָּ ֶאת ַהַחּטָּ ׁשּ ההָּ  ׁשֶ  .עֹולָּ
ן  ל  ַתִּ֕ נָּ ֹו וְּ עֹ֔ בָּ ֶאצְּ ּה  בְּ מָּ דָּ ֵהִ֤ן מִׁ ח ַהכ  ַקֹ֨ לָּ וְּ

ִ֑ה  לָּ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ נ  ת מִׁ ָּ֣ה ַעל־ַקרְּ מָּ ל־דָּ ֶאת־כׇּ וְּ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ ֹוד ַהמִׁ ס  ְך ֶאל־יְּ פ ֹ֔ שְּ  יִׁ

ח  ּכֵֹהןהַ  עֹו ִיּקַ ֶאְצּבָּ ּה ּבְ מָּ יםִמּדָּ ַקְרנֹות ַעל  ְויָּׂשִ
ח הָּ  הִמְזּבַ ל  ,עֹולָּ ר ְוֶאת ּכָּ אָּ םׁשְ ּפֹוְך  הּוא ַהּדָּ ִיׁשְ

חַ  ַעל ְזּבֵ  .ְיסֹוד ַהּמִ
ר  לא  יר ַכֲאֶשֹ֨ ָּ֣ה יָּסִׁ  בָּ ל־ֶחלְּ ֶאת־כׇּ הוַסָ֣ר וְּ

יר ֵח֮  ִ֤ טִׁ קְּ הִׁ ים  וְּ מִׁ לָּ ַָ֣בח ַהשְּ ָ֣ל ֶז ֶלב֮ ֵמַע
ִ֑ה  ַח ַליהוָּ יח   יַח נִׁ ֵרֵ֥ ה לְּ חָּ ֵבֹ֔ זְּ ֵהן  ַהמִׁ ַהכ 

ֹו׃ פ ַלֵ֥ח לָֽ סְּ נִׁ ן וְּ ֵה  ִ֛יו ַהכ  לָּ ר עָּ ֶפֵ֥ כִׁ  וְּ

ל יִָּסיר וְ  ּלָּ  בלֶ חֵ הַ ֶאת ּכָּ מֹו שֶׁ ּה ׁשֶ ֵחֶלב הַ הּוַסר ּכְ
ן ִמּתֹוךְ  ְרּבַ ִמים וְ  קָּ לָּ ְ ַעל  וֹ אֹות ְקִטיריַ ַהּכֵֹהן ַהׁשּ
ְזבֵּ  יו פֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןהַ וְ , 'ַלהְלַנַחת רּוַח ַח ַהּמִ לָּ ר עָּ

 .ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ 
ה  לב  ֵ֥ ֵקבָּ ִ֑את נְּ ַחטָּ ֹו לְּ נ  בָּ רְּ יא קׇּ ֵ֥ ם־ֶכִֶ֛בׂש יָּבִׁ אִׁ וְּ

נָּה׃ יֶאָֽ בִׁ ה יְּ ימָּ  מִׁ  תְּ
ֶבׂש לְ ִאם יִָּביא  אתּכֶ נֹו ְלַחּטָּ ְרּבָּ ה  יִָּביא ,קָּ ְנֵקבָּ

 .מּוםְללֹא 
ַחִ֤ט  לג  שָּ ִ֑את וְּ אש ַהַחטָּ ֹו ַע ל ר ָ֣ ַמְך  ֶאת־יָּדֹ֔ סָּ וְּ

ט  ַח  שְּ ר יִׁ ֹום ֲאֶשֵ֥ קִּ֕ מְּ את בִׁ ַחטָֹּ֔ ּה  לְּ תָּ א 
ה׃ ָֽ לָּ ע   ֶאת־הָּ

יוהּוא  ִעין ֶאת יָּדָּ ן ַעל רֹאׁש  ַיׁשְ ְרּבַ אתקָּ  ,ַהַחּטָּ
ּה ַחט שְׁ יִ וְ  ן לְ אֹותָּ ְרּבַ את בַּ קָּ קֹום ּמָּ ַחּטָּ
ן ֶאת  ֹוֲחִטיםׁשּ שֶׁ  ְרּבַ עקָּ הוֹ הָּ  .לָּ

ֹו  לד  עֹ֔ בָּ ֶאצְּ את  בְּ ַחטָּ ם ַהָֽ ַדִ֤ ן מִׁ ֵהַּ֜ ח ַהכ  ַקֹ֨ לָּ וְּ
ִ֑ה  לָּ ע  ַבָ֣ח הָּ זְּ נ  ת מִׁ ן ַעל־ַקרְּ ַתִּ֕ נָּ וְּ
ַח׃ ֵבָֽ זְּ ֹוד ַהמִׁ ס  ְך ֶאל־יְּ פ ֹ֔ שְּ ָּ֣ה יִׁ מָּ ל־דָּ ֶאת־כׇּ  וְּ

ח  ּכֵֹהןהַ  עֹו ִיּקַ ֶאְצּבָּ את ּבְ ם ַהַחּטָּ יםִמּדַ ַעל  ְויָּׂשִ
חַקְרנֹות  ההָּ  ִמְזּבַ ל  ,עֹולָּ ר ְוֶאת ּכָּ אָּ םׁשְ  ַהּדָּ
ּפֹוְך  חַ  ַעלִיׁשְ ְזּבֵ  .ְיסֹוד ַהּמִ
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ר  לה  ר יוַסֵ֥ יר ַכֲאֶשֹ֨ ָּ֣ה יָּסִׁ  בָּ ל־ֶחלְּ ֶאת־כׇּ וְּ
ֶלב־ַהֶכ֮  יר ֵחָֽ טִֹׁ֨ קְּ הִׁ ים  וְּ מִׁ לָּ ַָ֣בח ַהשְּ ֶז ֶׂשב֮ מִׁ

ִ֑ה  הוָּ ֵשָ֣י יְּ ה ַע ל אִׁ חָּ ֵבֹ֔ זְּ ם  ַהמִׁ תָּ ֵהִ֤ן א  ַהכ 
לָּ יו  ר עָּ ֶפֹ֨ כִׁ ֹו וְּ אתֵ֥ ֵהִ֛ן ַעל־ַחטָּ ַהכ 

ֹו׃ פ ַלֵ֥ח לָֽ סְּ נִׁ א וְּ טָּ   ֲאֶשר־חָּ

ל יִָּסיר וְ  ּלָּ  בלֶ חֵ הַ ֶאת ּכָּ מֹו שֶׁ ּה ׁשֶ ֶאת  יםִר יסִ ּמְ ּכְ
ִמים וְ  לָּ ְ ֶַּבח ַהׁשּ ֶבׂש ִמז ְקִטיר יַ ַהּכֵֹהן ֵחֶלב ַהּכֶ

חַ  אֹותוֹ  ְזּבֵ נֹותּקָּ הַ  ִעם ַעל ַהּמִ ֵאשׁ  ְרּבְ עֹוִלים ּבָּ  הָּ
יו ַעל  רפֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןְוהַ  ,'הלַ  לָּ אשֶׁ  אוֹ טְ חֶ עָּ טָּ  ,חָּ
 .ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ 

ת     ש   ר  ט   פ   יֹוֵרדאת ח   עֹוֶלה וְּ

וא  א ה הָ֣ ה וְּ לָֹּ֔ ֹול אָּ ה  קָ֣ עָּ מְּ ָֽ שָּ א וְּ י־ֶתֱחטָּ  ָֽ ֶָ֣פש כִׁ ֶנ וְּ
א  ֵ֥ נָּׂשָּ יד וְּ ֹוא ַיגִׁ  ם־לֵ֥ ִ֑ע אִׁ דָּ ֹו יָּ ה אָ֣ אָּ  ֹו רָּ ד אֵ֥ ֵעֹ֔

ֹו׃ֲעו    נָֽ

םִאם וְ  דָּ איֶ  אָּ יעוּ  – ֱחטָּ ּבִ ִהׁשְ ִעיד  אֹותוֹ  ׁשֶ ְלהָּ
ֵכן  יָּה ְוהּוא אָּ ה אֹו שֶׁ אֹו  –ֵעד הָּ אָּ ִאם , עַד יָּּ שֶׁ רָּ

ל ע הּואלֹא יִָּעיד  הּוא  .ֹונוֹ ועֲ  ַעל ֶנשׁ וֹ ְיַקּבֵ
ֵמא  אֹו֩  ב  ָ֣ר טָּ בָּ ל־דָּ כׇּ ַגע֮ בְּ ֶפש ֲאֶשָ֣ר תִׁ ֹו ֶנ  אָ֣

ַלת   בְּ נִׁ ה אֵֹ֚ו בְּ ֵמאָּ  ה טְּ ת ַחיַָּּ֜ ַלֹ֨ בְּ נִׁ ָ֣ה בְּ ֵהמָּ בְּ
ַלָ֣ם  ֶנעְּ ֵמִ֑א וְּ ַל ת ֶשֶָ֣רץ טָּ בְּ נִׁ ֹו בְּ ה אִּ֕ ֵמאָֹּ֔ טְּ

ם׃ ֵשָֽ אָּ א וְּ ֵמ  וא טָּ הֵ֥ נו וְּ ֶמֹ֔  מִׁ

ם אֹו  דָּ ֵמא אוֹ יִּ שֶׁ אָּ ר טָּ בָּ ל ּדָּ כָּ ע ּבְ ללָּ בֵ נְ בִּ  ּגַ  ה ׁשֶ
ה אֹו  ללָּ בֵ נְ בִּ ַחיָּּה ְטֵמאָּ ה  ה ׁשֶ ה ְטֵמאָּ ֵהמָּ אֹו ּבְ

ללָּ בֵ נְ בִּ  ֵמא ה ׁשֶ ֶרץ טָּ א  ַכחׁשָּ הּוא וְ  ,ׁשֶ טָּ ְוחָּ
ַכל קָּ  ׁש אֹו אָּ ְקּדָּ יםְוִנְכַנס ַלּמִ ׁשִ עֹודוֹ  דָּ ֵמא ּבְ  .טָּ

ֹו  ג  תֹ֔ אָּ מְּ ל  ט  כ  ם לְּ ֹ֔ דָּ ַאָ֣ת אָּ מְּ ט  ַגע  בְּ י יִׁ ִ֤ ֹו כִׁ אָ֣
ע  ַד  וא יָּ הֵ֥ נו וְּ ֶמֹ֔ ַלָ֣ם מִׁ ֶנעְּ ִּ֑ה וְּ א בָּ מָּ  טְּ ר יִׁ ֲאֶשֵ֥

ם׃ ֵשָֽ אָּ  וְּ

ם ִאםאֹו  דָּ ֻטְמַאת אָּ ע ּבְ ַאַחת  – ִיּגַ ְמאֹותּבְ  ַהּטֻ
יִּ  ֵהןמֵ ּטָּ ׁשֶ ַכח ְוהּוא יַָּדע ,א ּבָּ א ְוׁשָּ טָּ ְוִנְכַנס  ְוחָּ
ַכל קָּ לַ  ׁש אֹו אָּ ְקּדָּ יםּמִ ׁשִ  .דָּ

ם  ד  יִׁ ַתַּ֜ פָּ ׂשְּ א בִׁ ַבֵטֹ֨ ַבע֩ לְּ שָּ י תִׁ ָ֣ ֶפש כִׁ ֹו ֶנֶ֡ אָ֣
כ ֶּ֠  יב לְֶּּ֠ ֵהיטִׁ  ֹו לְּ ַרָ֣ע ׀ אָ֣ הָּ ַבֵט א לְּ ר יְּ ל ֲאֶשֹ֨
ַלָ֣ם  ֶנעְּ עָּ ה וְּ ב  שְּ ם בִׁ ִ֛ דָּ אָּ ע הָּ ַדֵ֥ הוא־יָּ ֶמִ֑נו וְּ מִׁ

ֶלה׃ ת ֵמֵאָֽ ַאַחֵ֥ ם לְּ ֵש  אָּ  וְּ

ם יְ ִאם אֹו  דָּ אאָּ ה  ַבּטֵ בּועָּ ִפיוׁשְ ַרע  ּבְ  ְלַעְצמוֹ ְלהָּ
ל –אֹו ְלֵהיִטיב  ם  ַמה ּכָּ דָּ אָּ ֶ בׁשּ ׁשְ א ּבִ הוּ ְיַבּטֵ  ,עָּ
ַכח ְוהּוא יַָּדע א ְוׁשָּ טָּ בּועֹותבְּ  ְוחָּ ְ  ַאַחת ִמׁשּ

ה  .ֵאּלֶ
ֵ֥ה  ה  יָּ הָּ ה וְּ ֹ֔ ַודָּ תְּ הִֹׁ֨ ַאַחָ֣ת ֵמֵאִֶ֑לה וְּ ם לְּ ַש  י־ֶיאְּ ָֽ כִׁ

׃ יהָּ ֶלָֽ א עָּ טָּ  ר חָּ  ֲאֶשֵ֥
ֲעֵברֹות הָּ ַאַחת מֵ בְּ  אטָּ ֶיחֱ ִאם  ההָּ ה ִיְתַוּדֶ  – ֵאּלֶ

א  ַעל ַהֵחְטא טָּ חָּ  .ּבוֹ ׁשֶ
אתֹו֩  ו  ָ֣ל ַחטָּ ה ַע ֹו ַליהוֶָּ֡ מָ֣ יא ֶאת־ֲאשָּ ָ֣ ֵהבִׁ וְּ

אן  ן־ַהצ ֵ֥ ה מִׁ ֵקבָֹּ֨ א נְּ טַָּּ֜ ר חָּ ִ֛ה ֲאֶשֹ֨ בָּ ׂשְּ כִׁ
ִ֛יו  לָּ ר עָּ ֶפֵ֥ כִׁ ִ֑את וְּ ַחטָּ זִׁ ים לְּ ת עִׁ יַרֵ֥ עִׁ ֹו־ׂשְּ אָֽ

ֹו׃ אתָֽ ן ֵמַחטָּ ֵה   ַהכ 

מֹו לַ יָּ וְ  אשֶׁ אֹו טְ ַעל חֶ  'הִביא ֶאת ֲאׁשָּ טָּ ה : חָּ ְנֵקבָּ
ה –ַהּצֹאן מֵ  ְבׂשָּ את ִעזָּּהאֹו  ּכִ  ּכֵֹהןְוהַ  ,ְלַחּטָּ
יו ֵמחֶ פֵּ כַ יְ  לָּ  .אוֹ טְ ר עָּ

ָ֣יַע  ז  א ַתגִׁ ם־ל ֹ֨ אִׁ יא וְּ ֵהבִֹׁ֨ יָּדֹו֮ ֵדָ֣י ֶׂשה  וְּ
ים  ִ֛ רִׁ י ת  ֵתֵ֥ א שְּ טָּ  ֹו ֲאֶשָ֣ר חָּ מַּ֜ ֶאת־ֲאשָּ
ַחטָּ את  ד לְּ ֵ֥ ִ֑ה ֶאחָּ יהוָּ ֵנָֽי־יֹונָּ ה ַלָֽ ֵנֵ֥י בְּ ֹו־שְּ אָֽ

ה׃ ָֽ לָּ ע  ד לְּ ֵ֥ ֶאחָּ  וְּ

ֶסף יק פִּ סְ מַ  לוֹ  ִיְהֶיהְוִאם לֹא  הִלְקנֹות ּכֶ ְבׂשָּ  ּכִ
ן ֶאת  'ַלהִביא יָּ  ,ִעזָּּהאֹו  ְרּבַ מֹו קָּ ַעל ֶחְטאֹו ֲאׁשָּ
אשֶׁ  טָּ י – חָּ ּתֵ ֵני בְּ ּתוֹ  ׁשְ הִרים אֹו ׁשְ ד  ,ֵני יֹונָּ ֶאחָּ

ד לְ  את ְוֶאחָּ הְלַחּטָּ  .עֹולָּ
יב  ח  ִ֛ רִׁ קְּ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ם  ֶאל־ַהכ  תָּ יא א  ִ֤ ֵהבִׁ וְּ

ִ֑ה ו אשֹונָּ ר ַלַחטָּ את רִׁ ַל ק ֶאת־ֲאֶשֵ֥ מָּ
ול עׇּ  מֵ֥ ֹו מִׁ יל׃ֶאת־ר אשִ֛ ָֽ דִׁ א ַיבְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ פ   רְּ

ם ִביא יָּ הּוא   לשֶׁ ְקִריב ֶאת יַ וְ  ּכֵֹהןלַ אֹותָּ
את הַ  הַחּטָּ ִחּלָּ דֶאת רֹאׁשֹו  ֲחתֹוךְ יַ וְ  ,ּתְ ְרּפוֹ  ִמּצַ  עָּ

ִצּפֹוֶרן ַהּבֹוֶהן רֹאשׁ ְולֹא  ּבְ  .ְלַגְמֵרי ַיְפִריד ֶאת הָּ
ַח  ט  ֵבֹ֔ זְּ יר ַהמִׁ ָ֣ את  ַעל־קִׁ ַחטָּ ם ַהָֽ ַדִ֤ ה מִׁ זִָּ֞ הִׁ וְּ

ה  ֵצ  מָּ ם יִׁ ֹ֔ ָ֣ר ַבדָּ אָּ שְּ ַהנִׁ ֵבִַ֑ח וְּ זְּ ֹוד ַהמִׁ סָ֣ ֶאל־יְּ
וא׃  ַחטָּ את הָֽ

ם ַהחַ זֶּ יַ וְ  חַ ה ִמּדַ ְזּבֵ את ַעל ִקיר ַהּמִ ּוַמה , ּטָּ
 ֶ ר ׁשּ אָּ ׁשְ ם יִ ּנִ ֵחטֵמַהּדָּ ַח  ַעל ּסָּ ְזּבֵ הּוא  –ְיסֹוד ַהּמִ

את  .ַחּטָּ
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ר  י  ֶפֹ֨ כִׁ ִ֑ט וְּ פָּ שְּ לָּ ה ַכמִׁ ה ע  ִ֛י ַיֲעֶׂשֵ֥ ֶאת־ַהֵשנִׁ וְּ
ֵהִ֛ן  לָּ יו ַהכ  ַלֵ֥ח עָּ סְּ נִׁ טָּ א וְּ ֹו ֲאֶשר־חָּ אתֵ֥ ֵמַחטָּ

ֹו׃ ס  לָֽ

ה  ִני ַיֲעׂשֶ ֵ הְוֶאת ַהׁשּ ין עֹולָּ ּדִ ר פֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןהַ וְ  ,ּכַ
יו  לָּ אשֶׁ  אוֹ טְ חֶ מֵ עָּ טָּ  .ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ  ,חָּ

ים אֹ֮ו  יא שביעי רִׁ  ֵתָ֣י ת  שְּ ֹו לִׁ יג יָּדַּ֜ ם־ל א֩ ַתשִֹׁ֨ אִׁ וְּ
יא  ֵהבִֹׁ֨ ֵני־יֹונָּה  וְּ ָ֣י בְּ ֵנ שְּ ֹו ֲאֶשָ֣ר לִׁ נַּ֜ בָּ רְּ ֶאת־קׇּ

ִ֑את  ַחטָּ ֶלת לְּ ִ֛ה ס   ֵאפָּ ת הָּ ירִׁ  א ֲעׂשִׁ טָּ  חָּ
יהָּ   ֶלֹ֨ ֵתִ֤ן עָּ ל א־יִׁ ֶמן וְּ יהָּ ֶש  ֶלַּ֜ ים עָּ ל א־יָּׂשִֹׁ֨

וא׃ ָֽ י ַחטָּ את הִׁ ֵ֥ ה כִׁ נָֹּ֔ ב   לְּ

י ּת יַ ְוִאם לֹא  ּתֵ ֶסף ִלׁשְ יג ּכֶ ִ ֵניוֹ ׂשּ ֵני בְּ  ִרים אֹו ִלׁשְ
ה נוֹ יָּ  ,יֹונָּ ְרּבָּ אשֶׁ  ַעל ִביא ֶאת קָּ טָּ יִר  ,חָּ ת יֲעׂשִ
ה יאֵ  אתוֹ ס( ִליֶטר 2106כִ )פָּ ים  ,ֶלת ְלַחּטָּ לֹא יָּׂשִ

ֶמן ְולֹא  ֶליהָּ ׁשֶ ים עָּ ֶליהָּ ְלביָּׂשִ י וֹ עָּ ה ּכִ ִהיא נָּ
ן  ְרּבַ אתקָּ  .ַחּטָּ

ֶמֶּ֠  יב  ֵהָ֣ן ׀ מִֶּׁ֠ ַמָ֣ץ ַהכ  קָּ ֵהן  וְּ ּה֮ ֶאל־ַהכ  יאָּ נָּה ֶוֱהבִׁ
ּה   תָּ רָּ כָּ ֹו ֶאת־ַאזְּ צַּ֜ מְּ ֹוא ק  לֹ֨ יר מְּ ָ֣ טִׁ קְּ הִׁ וְּ

וא׃ ָֽ ִ֑ה ַחטָּ את הִׁ הוָּ ֵשָ֣י יְּ ה ַע ל אִׁ חָּ ֵבֹ֔ זְּ  ַהמִׁ

ח  ּכֵֹהןהַ  ,ּכֵֹהןּה לַ אֹותָּ  ִביאהּוא יָּ  ה ִמּמֶ ִיּקַ חֹוֶפן ּנָּ
ֵלא ֵָּּכר  – מָּ ּגֹוֵרם ְלִהז ַעל ְקִטיר ְויַ , 'הִלְפֵני ׁשֶ

חַ  ְזּבֵ ֵאשׁ  ַעל ַהּמִ ל הָּ נֹות ׁשֶ ְרּבְ את ִהיא ,'ה קָּ  .ַחּטָּ
ֹו  יג  את  ן ַעל־ַחטָּ ֵהַּ֜ יו ַהכ  לָֹּ֨ ֶפר֩ עָּ כִׁ וְּ

ֹו  ַלָ֣ח לִ֑ סְּ נִׁ ֶלה וְּ ת ֵמֵא  ִ֛א ֵמַאַחֵ֥ טָּ ֲאֶשר־חָּ
ה׃ ס ָֽ חָּ נְּ ן ַכמִׁ ֵה  ה ַלכ  ֵ֥ תָּ יְּ הָּ  וְּ

יו פֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןהַ  לָּ אשֶׁ  אוֹ טְ חֶ מֵ ר עָּ טָּ ַבר ַעל  – חָּ עָּ ׁשֶ
ֲעֵברֹות הָּ ַאַחת מֵ  ההָּ ֶלת וֹ ַהסּ וְ  ,ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ  ,ֵאּלֶ

ֵתןּתִ  מֹו  – ּכֵֹהןלַ  ּנָּ ההַ ּכְ ְנחָּ  .ּמִ
ת     ש   ר  ילֹותֲאש   פ   עִׁ  ם מְּ

ר׃ יד  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ה  טו  גָֹּ֔ גָּ שְּ ה  בִׁ אָּ טְּ ָֽ חָּ ַעל וְּ ל ַמֹ֔ ע ָ֣ מְּ י־תִׁ ָֽ ֵֶ֚פש כִׁ ֶנ

ה  ֹו ַליהוַָּּ֜ מֹ֨ יא֩ ֶאת־ֲאשָּ ֵהבִׁ ִ֑ה וְּ הוָּ י יְּ ֵש  דְּ קׇּ מִׁ
ךִ֛  כְּ ֶערְּ אן בְּ ן־ַהצ   ים מִׁ ָ֣ מִׁ ל תָּ ַא יִׁ

ם׃ ָֽ שָּ אָּ ֶדש לְּ ֶקל־ַהק   ֶשָֽ ים בְּ ֵ֥ לִׁ קָּ ֶסף־שְּ  ֶכָֽ

םִאם  דָּ עּותא טָּ חֱ יֶ ל וְ וֹ ְמעיִ  אָּ טָּ י  הנֶ ְוֶיהֱ  ּבְ ְדׁשֵ ִמּקָּ
ן  'ַלהִביא יָּ הּוא  ,'ה ְרּבָּ ר ַעללְ קָּ ֹו תמָּ שְׁ אַ  ַכּפֵ

ָּ ְללֹא מּום ַהּצֹאן מֵ ַאִיל  ׁשּ ֶסף  ֶוהׁשֶ ַקל בְּ ּכֶ ִמׁשְ
ל  םילִ קָּ שְׁ י נֵ שְׁ  ֶקל ַהקּ ׁשֶ ם 2812) ֶדשׁ וֹ ׁשֶ ר   .(ג 

ם  טז  ַשֵל  ֶדש יְּ ן־ַהק ַּ֜ א מִׁ טָֹּ֨ ֵאָ֣ת ֲאֶשר֩ חָּ וְּ
ֹו  ת  ן א  ַתֵ֥ נָּ יו וְּ לָֹּ֔ תֹו  יֹוֵסָ֣ף עָּ ישִׁ ָֽ ֶאת־ֲחמִׁ וְּ
ם  שָּ  אָּ יל הָּ ֵאֵ֥ ִ֛יו בְּ לָּ ר עָּ ַכֵפֵ֥ ן יְּ ֵה  ַהכ  ֵהִ֑ן וְּ ַלכ 

ֹו׃ פ ַלֵ֥ח לָֽ סְּ נִׁ  וְּ

ם וִ  ּלֵ ל תאֶ יׁשַ ֹוִוי ׁשֶ ֶ  ַמה ַהׁשּ א וְ ׁשּ טָּ החָּ  ֶנֱהנָּ
יו וְ  ,ֶדשׁ וֹ ַהקּ מֵ  לָּ אֹותֹו  ןּתֵ יִ וְ ת יֲחִמישִׁ יֹוִסיף עָּ
ם וְ  ּכֵֹהןְוהַ  ,ּכֵֹהןלַ  ׁשָּ אָּ ֵאיל הָּ יו ּבְ לָּ ר עָּ ַלח ּסָּ יִ ְיַכּפֵ
 .לוֹ 

לו י     ם ת   ש   ת א  ש   ר   פ  
א  יז  י ֶתֱחטָֹּ֔ ָ֣ ֶפש  כִׁ ם־ֶנֹ֨ אִׁ ה ַאַחת  וְּ תָּ  ׂשְּ ָֽ עָּ וְּ

וָ֣   צְּ ל־מִׁ כׇּ ֶׂשִ֑ינָּה מִׁ א ֵתעָּ ר ל ָ֣ ה ֲאֶש  הוָֹּ֔ ת יְּ
א ֲעו   ֵ֥ נָּׂשָּ ם וְּ ֵש  אָּ ע וְּ ַדֵ֥ ל א־יָּ ֹו׃וְּ  נָֽ

םְוִאם  דָּ א אָּ ל ִמְצו בֹור ַעלְוַיעֲ  ֶיֱחטָּ ת וֹ ַאַחת ִמּכָּ
ן 'ה סּור ַלֲעׂשֹותָּ אָּ אּות ִאם ֵיַדע ְולֹא  ,ׁשֶ ַוּדָּ ּבְ

א טָּ ר ַעלוְ  ְתַחיֵּביִ הּוא , חָּ ֵרְך ְלַכּפֵ  .ֹונוֹ ועֲ  ִיְצטָּ
ֵהבִֶּׁ֠  יח  ךֵ֥ וְֶּּ֠ כְּ ֶערְּ אן בְּ ן־ַהצ ִ֛ ים מִׁ מִׁ  ל תָּ יא ַאָ֣יִׁ

ָ֣ל  ן ַע ֵהַּ֜ יו ַהכ  לָֹּ֨ ֶפר֩ עָּ כִׁ ֵהִ֑ן וְּ ם ֶאל־ַהכ  שָּ  אָּ לְּ
ַלֵ֥ח  סְּ נִׁ ע וְּ ַד  א־יָּ וא ל ָֽ הֵ֥ ִ֛ג וְּ גָּ ֹו ֲאֶשר־שָּ גָּת  גְּ שִׁ

ֹו׃  לָֽ

ם ַלּכֵֹהן ִביא יָּ הּוא  ׁשָּ ן אָּ ְרּבַ ֵלם ְללֹא ַאִיל ׁשָּ ְלקָּ
עֵ מּום מֵ  ר ַהּצֹאן ּבָּ ֻהְזּכַ  ּכֵֹהןהַ וְ , ִלְפֵני ֵכןֶרְך ׁשֶ

יו ַעל פֵּ כַ יְ  לָּ עּותוֹ ר עָּ ה שֶׁ  טָּ עָּ , ְוהּוא לֹא יַָּדעּטָּ
 .ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ 

ָֽה׃ פ יט  ם ַליהוָּ ַש  ם אָּ ש ֵ֥ וא אָּ ם הִ֑ שָּ  ן ֶזה אָּ ְרּבַ ם קָּ ׁשָּ י ,אָּ אהּוא  ּכִ טָּ  .'הלַ  חָּ
ת    ש   ר  ֵזלֹותֲאש    פ    ם ג ְּ
ר׃ כ  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
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ִ֑ה  כא  ַעל ַביהוָּ ֵ֥ה ַמ  ֲעלָּ א ומָּ י ֶתֱחטָֹּ֔ ָ֣ ֵֶ֚פש כִׁ ֶנ
וֶמת יָּד   ׂשִ֤ תְּ ֹו־בִׁ ֹון אָֽ ד  קָּ פִׁ ֹו בְּ יתַּ֜ ש ַבֲעמִׁ ֵחֹ֨ כִׁ וְּ

ֹו׃ יתָֽ ק ֶאת־ֲעמִׁ ַשֵ֥ ֹו עָּ ל א  ֵזֹ֔ גָּ ֹו בְּ  אָ֣

םִאם  דָּ א וְ יֶ  אָּ  ֲחֵברוֹ לַ  ְכִחישׁ יַ וְ  'הבַּ  ְמעֹוליִ ֱחטָּ
דֹון אֹו פִּ ַעל  פּותּקָּ ּתָּ ר ל אֹו זֶ גֵּ אֹו  ׁשֻ כָּ ׂשָּ

ִהְתַחיֵּב  .ֲחֵברוֹ לַ  ׁשֶ
ַבָ֣ע  כב  שְּ נִׁ ּה וְּ ֶחש בָּ  ֵ֥ כִׁ ה וְּ ִ֛ צָּ א ֲאֵבדָּ ֹו־מָּ אָֽ

ה  ל ֲאֶשר־ַיֲעֶׂשֵ֥ כ ִ֛ ת מִׁ ִֶ֑קר ַעל־ַאַח  ַעל־שָּ
א  ם ַלֲחט ֵ֥ דָּ  אָּ נָּה׃הָּ ֵהָֽ  בָּ

ה ּמָּ שֶׁ אֹו  א ֲאֵבדָּ א ְוִהְכִחישׁ צָּ צָּ ּמָּ ע ַעל  ׁשֶ ּבַ ְוִנׁשְ
ֶקר, ֶקרשֶׁ  ֶ ע ַלׁשּ ּבַ לַעל ַאַחת ִמ  אֹו ִנׁשְ  ּכָּ

מֹון  מָּ ֲעֵברֹות ּבְ ם שֶׁ הָּ דָּ  .ֵהןּבָּ  חֹוֵטאאָּ
יב  כג  ֵהשִֹׁ֨ ֵשם  וְּ אָּ ָ֣א וְּ י־ֶיֱחטָּ ָֽ יָּה֮ כִׁ הָּ וְּ

ֹו  ל אִ֤ זָּ  ה ֲאֶשָ֣ר גָּ ֵזלַָּּ֜ ֶשק  ֶאת־ַהגְּ ע ֹ֨ ֶאת־הָּ
ד  ַק  פְּ ר הׇּ ֹון ֲאֶשֵ֥ דֹ֔ קָּ ק אֵֹ֚ו ֶאת־ַהפִׁ שָֹּ֔ ֲאֶשָ֣ר עָּ

א׃ ָֽ צָּ ר מָּ ה ֲאֶשֵ֥ ֲאֵבדָּ  ֹו ֶאת־הָּ ֹו אֵ֥ תִ֑  אִׁ

א וְ  ִאם ה  ַיֲחִזירהּוא  ,ִיְתַחיֵּבֶיֱחטָּ ֵזלָּ ֶאת ַהּגְ
זָּל אֹו ֶאת שֶׁ  םּגָּ ּלֵ ִהְתַחיֵּב ְלׁשַ ר ׂשֶ כָּ ָּ אֹו ֶאת  ַהׂשּ

הֻ  דֹון ׁשֶ ּקָּ ה  ְצלוֹ אֶ ְפַקד ַהּפִ ֲאֵבדָּ אֹו ֶאת הָּ
ּמָּ  אׁשֶ  ,צָּ

יו֮ ַלֶש   כד מפטיר לָּ ַבָ֣ע עָּ שָּ ל ֲאֶשר־יִׁ כ ִ֞ ֹו מִׁ ַלִ֤ם אֶּ֠ שִׁ ֶקר  וְּ
ר  ִ֑יו ַלֲאֶשֹ֨ לָּ ֵסָ֣ף עָּ יו י  תָּ  שִׁ ֹו ַוֲחמִׁ ר אשֹ֔ תֹו  בְּ א 

ֹו׃ תָֽ מָּ יֵֹ֥ום ַאשְּ ֶנ נו בְּ תְּ ֹו יִׁ וא לִ֛  הֵ֥

לֶאת אֹו  ֶ ַמה  ּכָּ יו יִּ ׁשּ לָּ ַבע עָּ ָּ ֶקרׁשּ ֶ םשַׁ יוִ  ,ַלׁשּ  ּלֵ
יוסִ וֹ יוְ  ֶעְרּכוֹ  ֶאת לָּ יתיֲחִמ  יף עָּ ן אֹותוֹ  הּוא, ׁשִ  ִיּתֵ

יֹום  ַרת ּבְ ּפָּ הּוא ְלִמי  ֶחְטאוֹ ּכַ  .לוֹ ַחיָּּב ׁשֶ
ים  כה  מִׁ  ל תָּ ִ֑ה ַאָ֣יִׁ יא ַליהוָּ ֹו יָּבִׁ  מֵ֥ ֶאת־ֲאשָּ וְּ

ן׃ ֵהָֽ ם ֶאל־ַהכ  שָּ  אָּ ךֵ֥ לְּ כְּ ֶערְּ אן בְּ ן־ַהצ ִ֛  מִׁ
ן ַהּקָּ ֶאת  'יִָּביא ַלהוְ  ַרתְרּבָּ  – וֹ תמָּ שְׁ אַ  ְלַכּפָּ

מוֹ ַהּצֹאן ַאִיל ְללֹא מּום מֵ ַלּכֵֹהן  יִָּביא ֶוה ּכְ ָּ ׁשּ  ׁשֶ
ן  ְרּבַ הם ֲאשַׁ קָּ ִעילָּ  .ַהּמְ

ֹו  כו  ַלָ֣ח לִ֑ סְּ נִׁ הוָּ ה וְּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ֵהִ֛ן לִׁ לָּ יו ַהכ  ר עָּ ֶפֹ֨ כִׁ וְּ
ה  ֵ֥ מָּ ַאשְּ ה לְּ ר־ַיֲעֶׂש  ל ֲאֶשָֽ כ ֵ֥ ַעל־ַאַחִ֛ת מִׁ

ּה׃ פ ָֽ  בָּ

יו ִלְפֵני פֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןהַ  לָּ ל  ַעל – ַלח לוֹ ּסָּ יִ וְ  'הר עָּ ּכָּ
ֶליהָּ ב ִהְתַחיֵּשֶׁ מֹון ּמָּ הַ ֲעֵברֹות ַאַחת מֵ   .עָּ
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  ַצו  

ת     ש   ר  הפ   עֹל   ה 

ר׃ א ו ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ר ז ֵ֥את  ב  ָ֣יו ֵלאמ ֹ֔ נָּ ֶאת־בָּ ן  וְּ ת־ַאֲהר  ַצִ֤ו ֶאָֽ

 ֩ ה ַעל לֶָּ֡ ע  וא הָּ ָ֣ ִ֑ה הִׁ לָּ ע  ת הָּ ה מתֹוַר  ֹ֨ דָּ ֹוקְּ
ֶקר  ה  ַעד־ַהב ֹ֔ לָּ יְּ ל־ַהַלֹ֨ ֵבִַ֤ח כׇּ זְּ ַעל־ַהמִׁ

ֹו׃ וַקד בָֽ ַח תֵ֥ ֵב  זְּ ש ַהמִׁ ֵאֵ֥  וְּ

יו  הַצוֵּ  נָּ ה: ֶוֱאמֹורֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ יֵני ֵאּלֶ  ּדִ
ההָּ  הִהיא : עֹולָּ ֵהמָּ ֶרֶפת ּבְ ׂשְ ּנִ ּה  ׁשֶ ּלָּ ה ׁשֶ דּורָּ ּמְ ּבַ

חַ  ְזּבֵ ּתִ ֵאׁש ּבָּ  – ַעל ַהּמִ ַח  ַעל ְבַערׁשֶ ְזּבֵ ל ַהּמִ ּכָּ
ה ְילָּ  .ַעד ַהּבֹוֶקר ַהּלַ

ֵסי־ַבד֮  ג  נְּ כְּ ָֽ ד ומִׁ ֹו ַב  דָ֣ ן מִׁ ֵהַּ֜ ש ַהכ  ַבֹ֨ לָּ וְּ
ֶשן  ים ֶאת־ַהֶד  ָ֣ ֵהרִׁ רֹו  וְּ ׂשָּ ַבָ֣ש ַעל־בְּ לְּ יִׁ
לָּ ה ַעל־ ע  ֵאִ֛ש ֶאת־הָּ ר ת אַכֵ֥ל הָּ  ֲאֶשֹ֨

ַח׃ ֵבָֽ זְּ ֶצל ַהמִׁ ֹו ֵא  מִּ֕ ׂשָּ ֵבִַ֑ח וְּ זְּ  ַהמִׁ

ׁש  ּכֵֹהןהַ  ּלוֹ יּדִ ּמַ הַ ֶאת ִיְלּבַ דִמ  םייִ ֲעׂשוּ שֶׁ  ם ׁשֶ  ,ּבַ
ׁש ַעל ּגּופֹו וְ  ַעל מֵ ִרים יָּ וְ , דבַּ ִמ  םיִ סַ ִמְכנָּ ִיְלּבַ

ַח  ְזּבֵ ֵאֶפרֶאת ַהּמִ ַאר הָּ ׁשְ ּנִ המֵ  ׁשֶ עֹולָּ ֵאׁש שֶׁ  הָּ הָּ
ה ְרפָּ ים אֹות, ׂשָּ חַ  דיַ לְ ֹו ְויָּׂשִ ְזּבֵ  .ַהּמִ

ים  ד * ִ֑ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ דִׁ גָּ ש בְּ ַב  לָּ יו וְּ ֹ֔ גָּדָּ ַשט  ֶאת־בְּ ופָּ
ה  ַמֲחֶנֹ֔ וץ ַלָֽ חָ֣ ֶשן  ֶאל־מִׁ יא ֶאת־ַהֶדֹ֨ ִ֤ הֹוצִׁ וְּ

ֹור׃ הָֽ ֹום טָּ ק   ֶאל־מָּ

יו וְ  ִיְפׁשֹוטוְ  דָּ גָּ ִדים ֲאֵחִריםבַּ לְ יִ ֶאת ּבְ גָּ  ,ׁש ּבְ
ֲחֶנה לְ  ֵאֶפרֹוִציא ֶאת הַ יוְ  קֹום ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ מָּ

הֹור  .טָּ
ה  ה  ֶבֹ֔ כְּ א תִׁ וַקד־בֹו  ל ָ֣ ֵבִַ֤ח תָֽ זְּ ש ַעל־ַהמִׁ ֵאֹ֨ הָּ וְּ

ֶקר  ֶקר ַבב ִ֑ ים ַבב ָ֣ ֵהִ֛ן ֵעצִׁ  ֶל יהָּ ַהכ  ר עָּ ֵעֹ֨ ובִׁ
ֶל יהָּ  יר עָּ ֵ֥ טִׁ קְּ הִׁ ה וְּ לָֹּ֔ ע  יהָּ  הָּ ֶלֹ֨ ְך עָּ ַרִ֤ עָּ וְּ

ים׃ ָֽ מִׁ לָּ י ַהשְּ ֵבֵ֥  ֶחלְּ

ֵאׁש  ַח שֶׁ ְוהָּ ְזּבֵ יו ְבַערּתִ ַעל ַהּמִ לָּ הּתִ  לֹאוְ  עָּ , ְכּבֶ
ֶליהָּ ֵעִצים  ַיְדִליק ּכֵֹהןְוהַ  םעָּ בּ  ֻמְקּדָּ , ֶקרוֹ ּבַ

ר ֶליהָּ  ִויַסּדֵ ההָּ  ֶאתעָּ ֶליהָּ יַ וְ  עֹולָּ  ֶאתְקִטיר עָּ
י ל בלֶ חֵ הַ  ּגּוׁשֵ נֹות  ׁשֶ ְרּבְ ִמיםקָּ לָּ ְ  .ַהׁשּ

ש ו  יד ֵא  ִ֛ מִׁ ד תָּ חַ  תוַקֵ֥ ֵב  זְּ א ַעל־ַהמִׁ ה׃ ל ֵ֥ ֶבָֽ כְּ ִמיד  ס תִׁ ְבַער ּתָּ חַ ֵאׁש ּתִ ְזּבֵ הּתִ  לֹאוְ  ַעל ַהּמִ  .ְכּבֶ
ה   * ח  נְּ מ ִׁ ת ה  ש   ר   פ  
ִּ֤ה  ז  תָּ ב א  ֵרֹ֨ ִ֑ה ַהקְּ חָּ נְּ ת ַהמִׁ ז ֵ֥את תֹוַר  וְּ

ַח׃ ֵבָֽ זְּ ֵנ י ַהמִׁ ה ֶאל־פְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ן  לִׁ ֵנָֽי־ַאֲהר   בְּ
ה יֵני ֵאּלֶ ה ּדִ ְנחָּ ֵני ַאֲהרֹן : ַהּמִ ּה  וּ שׁ יגִּ יַ ּבְ ֶאל אֹותָּ
חַ  ִקְדַמתלְ  'הִלְפֵני  ְזּבֵ  .ַהּמִ

ה   ח  חָּ נְּ ֶלת ַהמִׁ ס ִ֤ ֹו מִׁ צ  מְּ ק  נו בְּ ֶמַּ֜ ים מִׁ ֹ֨ ֵהרִׁ וְּ
ר  ה ֲאֶש  נָֹּ֔ ב  ל־ַהלְּ ֵאת  כׇּ ּה וְּ נָֹּ֔ ַשמְּ ומִׁ
ַח  יח ִ֛ יַח נִׁ ַח ֵר  ֵב  זְּ יר ַהמִׁ ָ֣ טִׁ קְּ הִׁ ִ֑ה וְּ חָּ נְּ ַעל־ַהמִׁ

ּה  תָּ  רָּ כָּ ָֽה׃ַאזְּ  ַליהוָּ

ה ַיְפִרישׁ ַהּכֵֹהן  ּנָּ יָּדוֹ  ִמּמֶ ֶלת וֹ סּ ֵמהַ חֹוֶפן  ּבְ
ֶמן ֶ ל ּוֵמַהׁשּ ה ׁשֶ ְנחָּ חיִ וְ  ,ַהּמִ ב ֶאת ּקַ ל ַהּלְ ה וֹ ּכָּ נָּ

ַעל  הׁשֶ ְנחָּ ַח ְקִטיר יַ וְ , ַהּמִ ְזּבֵ חֹוֶפן ֶזה ' ַלהַעל ַהּמִ
ּגֹוֵרם ְלִהזֵָּּכר ִלְפֵני ה  .ְלַנַחת רּוחַ  'ׁשֶ

ִ֑יו  ט  נָּ ן ובָּ ו ַאֲהר ָ֣ ל  נָּה י אכְּ ֶמֹ֔ ַהנֹוֶתֶָ֣רת מִׁ וְּ
ר  ש ַבֲחַצֵ֥ ד ֹ֔ ֹום קָּ קָ֣ מָּ ֵכל  בְּ אָּ ֹות ֵתָֽ ַמצִ֤

׃ והָּ לָֽ ֶהל־מֹוֵע ד י אכְּ  א ָֽ

ֶ ֶאת וְ  ר ֵמַהּמִ נִּ ַמה ׁשּ אָּ יו הְנחָּ ׁשְ נָּ , יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּובָּ
ֵכלּתֵ  ִהיא ִלי שֶׁ  אָּ הּ  יֹאְכלוּ ֵהם  ,ְחִמיץּתַ ּבְ  אֹותָּ

ד קֹום קָּ מָּ ֲחַצר  – שׁ וֹ ּבְ סּות אֹוֶהלּבַ ּנְ  .ַהִהְתּכַ
ּה  י  תָּ  י א  תִׁ ַתֵ֥ ם נָּ ִ֛ קָּ ץ ֶחלְּ ֵמֹ֔ ֶפה  חָּ א ֵתאָּ ל ִ֤

וא ַכַחטָּ את  ים  הִֹׁ֔ שִׁ דָּ ָֽ ֶדש קׇּ ִ֑י ק ִ֤ שָּ ֵמאִׁ
ם׃ ָֽ שָּ אָּ כָּ  וְּ

ֵמץלֹא ּתֵ ִהיא  ֶפה חָּ י  ,אָּ ַתּתִ ּה נָּ ם לְ אֹותָּ ֶחְלקָּ
ל יו  ׁשֶ נָּ נֹוַתיַאֲהרֹן ּובָּ ְרּבְ  קֹוֶדשׁ ִהיא  ,ִמּקָּ

ים  ׁשִ דָּ מֹו הַ קָּ את וְ ּכְ םהָּ ַחּטָּ ׁשָּ  .אָּ
אכְּ   יא  ן  י ָֽ ֲהר  ִ֤י ַאָֽ ֵנ בְּ ר בִׁ ל־זָּכִָּ֞ ם  כׇּ ק־עֹולָּ נָּה חׇּ ֶלֹ֔

ַגֵ֥ע  ל ֲאֶשר־יִׁ ִ֑ה כ ִ֛ הוָּ י יְּ ֵש  ם ֵמאִׁ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  לְּ
ש׃ פ ָֽ דָּ קְּ ם יִׁ ֶה   בָּ

ְבֵני ַאֲהרֹן  ר ּבִ ל זָּכָּ ם לְ ק וֹ ח ,הּ אֹותָּ  יֹאַכלּכָּ עֹולָּ
נֹות תוֹ רוֹ ְלד ְרּבְ ל ,'ה ִמּקָּ ֶהם יִּ שֶׁ  ִמי ּכָּ ע ּבָּ ִריְך ּגַ צָּ

שׁ ְלִהְת   .ַקּדֵ



 צופרשת 

 248  

ת     ש   ר  ו ךְּ פ   נ  חִׁ ת ה  ח  נְּ  מִׁ
ר׃ יב שני ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
יו  יג  נַָּּ֜ ן ובָּ ֩ ַאֲהר ֹ֨ ַבן רְּ ה קׇּ יבו ֶזֶ֡ ָ֣ רִׁ ֲאֶשר־ַיקְּ

ה  ֵ֥ ֵאפָּ ת הָּ ֹ֨ ירִׁ ֹו ֲעׂשִׁ תֹ֔ ַשָ֣ח א  מָּ יֹום  הִׁ ה בְּ ַליהוָּ 
ֶקר  ָּ֣ה ַבב ֹ֔ יתָּ יד ַמֲחצִׁ ִ֑ מִׁ ה תָּ חָּ  נְּ ֶלת מִׁ ס ִ֛

ֶרב׃ ָֽ עָּ ּה בָּ יתָּ   וַמֲחצִׁ

ן ּקָּ הַ ֶזה  ל ְרּבַ דַאֲהרֹן ׁשֶ יו אֹו ֶאחָּ נָּ יְַּקִריב ִמּבָּ  וּ ׁשֶ
ִמיד  'ַלה ּמוֹ יֹּום בַּ ּתָּ יוִחים ְר ׁשֶ לָּ ֶמן לְ  עָּ ַמּנֹותֹו ׁשֶ
דֹול ֵהןכֹלְ  ה סֹוֶלת: ּגָּ ֵאפָּ יִרית הָּ  (ריטֶ לִ  2כִ ) ֲעׂשִ

ה ֶעֶרב ,ִמְנחָּ ּה ּבָּ ּבֹוֶקר ּוַמֲחִציתָּ ּה ּבַ  .ַמֲחִציתָּ
ֶבֶָ֣כת  יד  רְּ ה מ  ֶׂש  ת ַבֶשִֶ֛מן ֵתעָּ ל־ַמֲחַב  ַעָֽ

יב  ֵ֥ רִׁ ים ַתקְּ תִֹׁ֔ ַחָ֣ת פִׁ נְּ יֵני  מִׁ פִׁ יֶאִ֑נָּה ת  בִׁ תְּ
ָֽה׃ ַח ַליהוָּ יח   יַח־נִׁ  ֵרָֽ

ֶמן  ׁשֶ ה ּבְ ׂשֶ עָּ ה ַמֲחַבתַעל ִהיא ּתֵ טּוחָּ ִביא  ,ׁשְ ּתָּ
ּה ְמ  ֶמן עֹוֶרֶבתאֹותָּ ׁשֶ  ֲחִתיכֹות ִמְנַחת שׁ יגִּ ּתַ  ,ּבְ

ל ַמֲאִפים   .'ְלַנַחת רּוַח ִלְפֵני הׁשֶ
נָּ יו ַיֲעֶׂשָ֣ה  טו  בָּ ִ֛יו מִׁ תָּ יַח ַתחְּ שִׁ  ן ַהמָּ ֵהֹ֨ ַהכ  וְּ

ִּ֑ה  תָּ ר׃א  ָֽ טָּ קְּ יל תׇּ ֵ֥ לִׁ ם ַליהוָּ ה כָּ ק־עֹולִָּּ֕  חׇּ
דֹול ַהּכֵֹהן ַגםוְ  ְתַמּנֶה ַהּגָּ יִּ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ יו ּבִ נָּ ה  ִמּבָּ ַיֲעׂשֶ

הּ  ם  ,אֹותָּ ּה חֹוק ְלעֹולָּ ּלָּ יְַּקִטירּו ֶאת ּכֻ  .'ַלהׁשֶ
א  טז  ֶי ה ל ֵ֥ הְּ יל תִׁ ֵ֥ לִׁ ֵהִ֛ן כָּ ת כ  ַחֵ֥ נְּ ל־מִׁ כׇּ וְּ

ל׃ פ ֵכָֽ  ֵתאָּ
ל ה ׁשֶ ל ִמְנחָּ הּ  ַיְקִטירּו ֶאתּכֵֹהן  ְוכָּ ּלָּ  לֹאִהיא , ּכֻ

ֵכלּתֵ   .אָּ
את    ט   ח  ת ה  ש   ר   פ  

ר׃ יז  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ר ז ֵ֥את  יח  ָ֣יו ֵלאמ ֹ֔ נָּ ֶאל־בָּ ן  וְּ ל־ַאֲהר  ַדֵבִ֤ר ֶאָֽ

ֹום ֲאֶשר֩  קֶ֡ מְּ ִ֑את בִׁ ת ַהַחטָּ ט תֹוַר  ֵחֹ֨ שָּ תִׁ
ֶדש  ה ק ֵ֥ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ את  לִׁ ַחטָּ ֵחִ֤ט ַהָֽ שָּ ה תִׁ לַָּּ֜ ע  הָּ

וא׃ ָֽ ים הִׁ שִׁ  דָּ  קׇּ

יו  נָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָּ ּבֵ ה: ֶוֱאמֹורּדַ יֵני ֵאּלֶ  ּדִ
את קֹום: ַהַחּטָּ ּמָּ ה  ּבַ עֹולָּ ֵחט הָּ ָּ ׁשּ ּתִ ם ׁשֶ ֵחט ׁשָּ ָּ ׁשּ ּתִ

את ִלְפֵני ה ים, 'ַהַחּטָּ ׁשִ דָּ  .ִהיא קֹוֶדׁש קָּ

מְּ   יט  ֵהִ֛ן ַהָֽ ּה י אכְּ  ַהכ  תָּ  א א  ֹום ַחֵטֵ֥ קִ֤ מָּ ֶלִ֑נָּה בְּ
ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ר א ֵ֥ ל ַבֲחַצ  ֵכֹ֔ ש  ֵתאָּ ד   קָּ

הּ  ְקִריב אֹותָּ ּמַ ּה הּוא יֹאַכל ַהּכֵֹהן ׁשֶ ר ּבָּ  ּוְמַכּפֵ
הּ  דֹושׁ ִהיא , אֹותָּ קֹום קָּ מָּ ֵכל ּבְ אָּ ֲחַצר  – ּתֵ ּבַ

סּות ּנְ  .אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ל  כ  ִ֤ה כ ִ֛ ֶז ר יִׁ ִ֑ש ַוֲאֶשֹ֨ דָּ קְּ ּה יִׁ רָּ  ׂשָּ בְּ ַגֵ֥ע בִׁ ֲאֶשר־יִׁ

יהָּ  ֶלֹ֔ ָ֣ה עָּ ֶז ֶגד ֲאֶשר  יִׁ ּה  ַעל־ַהֶבֹ֔ מָּ דָּ מִׁ
ש׃ ד ָֽ ֹום קָּ קֵ֥ מָּ ס בְּ ַכֵב   תְּ

ל ע  ּכָּ ּגַ יִּ ֶ ּה ַמה ׁשּ ּה ּבָּ רָּ ׂשָּ ל ַטַעם ִמּבְ ׁש ִויַקּבֵ ִיְתַקּדֵ
מֹוהָּ  זְוִאם , ּכָּ ֶגד  יּוּתַ ּה ַעל ַהּבֶ מָּ ס  –ִמּדָּ ַכּבֵ ּתְ

דֹוׁש ֶאת  קֹום קָּ מָּ ֶגדּבְ זשֶׁ  ַהּבֶ יו יּּוּתַ לָּ  .עָּ
ֵבִ֑ר  כא  שָּ ֹו יִׁ ַשל־ב  ב  ר תְּ י־ֶחִֶ֛רׂש ֲאֶשֵ֥ לִׁ וכְּ

ף  ַט  ש  ק וְּ ַרֵ֥ ה ומ  לָּ שָֹּ֔ ֶשת  ב  ח ֹ֨ י נְּ ִ֤ לִׁ כְּ ם־בִׁ אִׁ וְּ
ם׃ יִׁ ָֽ  ַבמָּ

ִהיא ּתְ  לּוְכִלי ֶחֶרס ׁשֶ ַ ֵבר –ּבֹו  ֻבׁשּ ָּ ְוִאם , ִיׁשּ
הִנְתבַּ  לָּ ְ ת  ׁשּ ְכִלי ְנחֹוׁשֶ ְטפוּ  –ּבִ ַמִים בְּ  אֹותוֹ  ִיׁשְ

ים וְ  ִרים יִָּדיחוּ ַחּמִ ַמִים קָּ  .ּבְ
ֶדש  כב  ִּ֑ה ק ֵ֥ תָּ ֲהנִׁ ים י אַכָ֣ל א  ֵ֥ר ַבכ  ל־זָּכָּ כׇּ

וא׃ ָֽ ים הִׁ שִׁ  דָּ  קׇּ
הּ  ּכֲֹהִנים יֹאַכל אֹותָּ ר ּבַ ל זָּכָּ קֹוֶדׁש ִהיא  ,ּכָּ

ים ׁשִ דָּ  .קָּ
את ֲאֶשר֩  כג  ל־ַחטֶָּ֡ כׇּ ֶהל  וְּ ּה ֶאל־א   מַָּּ֜ דָּ א מִׁ יובָֹּ֨

ש  ֵא  ֵכִ֑ל בָּ א ֵתאָּ ֶדש ל ָ֣ ר ַבק   ַכֵפֵ֥ מֹוֵעִ֛ד לְּ
ף׃ פ ֵרָֽ שָּ  תִׁ

יּוּ  את ׁשֶ ל ַחּטָּ ּה ְלאֹוֶהל  ְכַנסְוכָּ מָּ ִמּדָּ
ּקֹוֶדשׁ  ר ּבַ סּות ְלַכּפֵ ּנְ ֵכלּתֵ  לֹא – ַהִהְתּכַ א , אָּ ֶאּלָּ

ֵרף  ָּ ׂשּ ֵאשׁ ּתִ  .ּבָּ
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ם ש   א  ת ה  ש   ר   פ  

וא׃ א ז ים הָֽ שִׁ  דָּ ֶדש קׇּ ִ֑ם ק ֵ֥ שָּ אָּ ת הָּ ז ֵ֥את תֹוַר  ה וְּ יֵני ֵאּלֶ ם ּדִ ׁשָּ אָּ ים :הָּ ׁשִ דָּ  .הּוא קֹוֶדׁש קָּ
ו  ב  ֲחט  שְּ ה יִׁ לָֹּ֔ ָ֣ע  ֲחטו  ֶאת־הָּ שְּ ֹום ֲאֶשִ֤ר יִׁ ק  מְּ בִׁ

ַח  ֵב  זְּ ק ַעל־ַהמִׁ ר ֵ֥ זְּ ֹו יִׁ מִ֛ ֶאת־דָּ ִ֑ם וְּ שָּ אָּ ֶאת־הָּ
יב׃ ָֽ בִׁ  סָּ

קֹום ּמָּ ה  ּבַ עֹולָּ ֲחטּו ֶאת הָּ ׁשְ יִּ ם ׁשֶ ֲחטּו ֶאת ׁשָּ ִיׁשְ
ם ׁשָּ אָּ ַח וֹ ִיְזרַהּכֵֹהן וְ , הָּ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ק ֶאת ּדָּ
ִביב  .סָּ

ה  ג  יָֹּ֔ ַאלְּ ֶמִ֑נו ֵאֵ֚ת הָּ יב מִׁ ָ֣ רִׁ ֹו ַיקְּ ב  ל־ֶחלְּ ת כׇּ ֵאֵ֥ וְּ
מְּ   ֶלב ַהָֽ ֶאת־ַהֵח  ֶרב׃וְּ ה ֶאת־ַהֶקָֽ  ַכֶסֵ֥

יר  ּנוּ ְוַיּסִ ל  ֶאת ִמּמֶ יׁש ְויַ  ַהֵחֶלבּכָּ ׁשּוַמן  ֶאת –ּגִ
ב ְוֶאת ַהֵחֶלב  ָּּנָּ הַהז ַכּסֶ ּמְ ַעִים ׁשֶ  ,ֶאת ַהּמֵ

ֶלב  ֲאֶשָ֣ר  ד  ֶאת־ַהֵחֹ֨ ת וְּ י ֹ֔ לָּ ֵתָ֣י ַהכְּ ֵאת  שְּ וְּ
ֶרת   ֶתֹ֨ ֶאת־ַהי  ִ֑ים וְּ לִׁ סָּ ר ַעל־ַהכְּ ן ֲאֶש  ֲעֵליֶהֹ֔

נָּה׃ יֶרָֽ סִׁ י  ת יְּ לָּ ד ַעל־ַהכְּ ֵבֹ֔  ַעל־ַהכָּ

ֲעֵליֶהן  ֶאתוְ  יֹות ְוֶאת ַהֵחֶלב ׁשֶ לָּ י ַהּכְ ּתֵ  ְוַעלׁשְ
ְתַנִים ַעל הַ  ַהּתֹוֶסֶפתְוֶאת  ,ַהּמָּ ֵבד ׁשֶ  ִסיריָּּ שֶׁ ּכָּ

ּה ִעם  יֹותהַ אֹותָּ לָּ  .ּכְ
ה  ה  ֶש  ה אִׁ חָּ ֵבֹ֔ זְּ ֵהן  ַהמִׁ ִ֤ם ַהכ  תָּ יר א  טִֹׁ֨ קְּ הִׁ וְּ

וא׃ ם הָֽ שָּ  ִ֑ה אָּ  ַליהוָּ
רֹוףַהּכֵֹהן  ם  ִיׂשְ ְזבֵּ הַ  ַעלאֹותָּ ן  –ַח ּמִ ְרּבָּ עֹוֶלה קָּ
ֵאשׁ  ם ֶזה, 'ַלה ּבָּ ׁשָּ  .אָּ

ֲהנִׁ ים י אכְּ   ו  ֵ֥ר ַבכ  ל־זָּכָּ דֹוש  כׇּ ֹום קָּ קִ֤ מָּ ֶלִ֑נו בְּ
וא׃ ים הָֽ שִׁ  דָּ ֶדש קׇּ ל ק ֵ֥ ֵכֹ֔  ֵיאָּ

ר  ל ּכֵֹהן זָּכָּ קֹום , וֹ אֹות יֹאַכלּכָּ מָּ ֵכל ּבְ הּוא ֵיאָּ
דֹושׁ  ים ,קָּ ׁשִ דָּ  .הּוא קֹוֶדׁש קָּ

ֵהִ֛ן  ז  ֶהִ֑ם ַהכ  ת לָּ ה ַאַח  ֵ֥ ם תֹורָּ שָֹּ֔ אָּ את  כָּ ַחטָּ ַכָֽ
ֶיָֽה׃ הְּ ֹו יִׁ ֹו לֵ֥ ַכֶפר־ב  ר יְּ  ֲאֶשֵ֥

את ִדין ַהַחּטָּ ם ּכְ ׁשָּ אָּ ין הָּ ְך ּדִ ין , ּכָּ ֶהםּדִ ד לָּ , ֶאחָּ
ר ּבֹו  ַכּפֵ יְּ ּלוֹ  –ַהּכֵֹהן ׁשֶ ן ִיְהֶיה ׁשֶ ְרּבָּ  .ַהּקָּ

ַלת  ח  יב ֶאת־ע ָ֣ רִׁ  ן ַהַמקְּ ֵהֹ֔ כ  ַהֹ֨ ֹור וְּ יש עִ֤ ִ֑ אִׁ
ֶיָֽה׃ הְּ ֹו יִׁ ן לֵ֥ ֵה  יב ַלכ  ֹ֔ רִׁ קְּ ה  ֲאֶשָ֣ר הִׁ לָּ ע  ָֽ  הָּ

ל ִאישׁ שֶׁ  ְוַהּכֵֹהן ה ׁשֶ ְקִריב עֹולָּ ה , ּמַ עֹולָּ עֹור הָּ
יְָּּך  ִיְהֶיה ִהְקִריבשֶׁ   .ְלאֹותֹו ּכֵֹהןׁשַ

ור  ט  ֶפה  ַבַתנֹ֔ אָּ ה ֲאֶשִ֤ר ֵתָֽ חָּ  נְּ ל־מִׁ כׇּ וְּ
ֶשת  ֶח  ה ַבַמרְּ ֵ֥ ל־ַנֲעׂשָּ כׇּ ל־ַמֲחַבִ֑ת וְּ ַעָֽ וְּ

ֶיָֽה׃ הְּ ָֽ ֹו תִׁ ּה לֵ֥ תָּ  יב א  ֵ֥ רִׁ ֵהִ֛ן ַהַמקְּ  ַלכ 

ל  ּנּור ְוכָּ ּתַ ֶפה ּבַ אָּ ּתֵ ה ׁשֶ ל ִמְנחָּ ית שֶׁ ְוכָּ ֲעׂשֵ ּנַ
ה ַמֲחַבתבְּ  האֹו  ֲעמּוקָּ טּוחָּ ְהֶיהִהיא , ׁשְ ַלּכֵֹהן  ּתִ
הּ שֶׁ  ְקִריב אֹותָּ  .ּמַ

ִ֑ה  י  ֶמן ַוֲחֵרבָּ ה־ַבֶש  ָֽ לולָּ ה בְּ ֵ֥ חָּ נְּ ל־מִׁ כׇּ וְּ
יו׃ פ ָֽ חִׁ אָּ יש כְּ ֵ֥ ֶי ה אִׁ הְּ ן תִׁ ֵנ י ַאֲהר ִ֛ ל־בְּ כׇּ  לְּ

ל ה ְוכָּ ֶבת ִמְנחָּ ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה אוֹ  ּבְ ְהֶיה ְיֵבׁשָּ ל  ּתִ ְלכָּ
ֵני ַאֲהרֹן מֹו ַלֲחֵברוֹ  – ּבְ ֶוה ּכְ ד ֵחֶלק ׁשָּ ל ֶאחָּ  .ְלכָּ

ים    מִׁ ל  ְּ ש   ת ה  ש   ר   פ  
ים  יא שלישי ִ֑ מִׁ לָּ ַָ֣בח ַהשְּ ת ֶז ז ֵ֥את תֹוַר  יב וְּ רִׁ  ר ַיקְּ ֲאֶשֵ֥

ָֽה׃  ַליהוָּ
הוְ  יֵני ֵאּלֶ יְַּקִריב ַלה ּדִ ִמים ׁשֶ לָּ ְ  :'ֶזַבח ַהׁשּ

יֶב   יב  רִׁ ה֮ ַיקְּ ם ַעל־תֹודָּ ָ֣ יב ׀ אִׁ ָ֣ רִׁ קְּ הִׁ נו  וְּ
ת  לוֹלָ֣ ֹות ַמצֹות  בְּ ה ַחלִ֤ ַָ֣בח ַהתֹודָּ  ַעל־ֶז
ִֶ֑מן  ים ַבשָּ ָ֣ חִׁ ש  ֹות מְּ י ַמצ  יֵקֵ֥ קִׁ ֶמן ורְּ ַבֶשֹ֔

ֶלת  ס ָ֣ ֶמן׃וְּ ָֽ ת ַבשָּ לוֹלֵ֥ ת בְּ ֶכת ַחל  ֶבֹ֔ רְּ  מ 

ן  אֹותוֹ  ִאם ַיְקִריב ְרּבַ קָּ יָּהּכְ ף בְּ ַיְקִריב , הֹודָּ נֹוסָּ
ּלֹא ֶהְחִמיצּו לְ  ה ַחּלֹות ׁשֶ בֹותֶזַבח ַהּתֹודָּ  ְמֻעְרּבָּ

ֶמן ׁשֶ ּקֹות, ּבְ ּלֹא ֶהְחִמיצּו  ּוִפּתֹות ּדַ ְמרּוִחים ׁשֶ
ֶמן ׁשֶ ֶמן ְמעֹוֶרֶבתְוסֹוֶלת , ּבְ ׁשֶ ַחּלֹות  – ּבְ

בֹות ֶמן ְמֻעְרּבָּ ׁשֶ  .ּבְ
ֹו  יג  נִ֑ בָּ רְּ יב קׇּ רִׁ  ץ ַיקְּ ֵמֹ֔ ַעל־ַחלת  ֶלֶָ֣חם חָּ

יו׃ ָֽ מָּ לָּ ת שְּ  ַעל־ֶז ַבח תֹוַדֵ֥
נֹו הּוא  ְרּבָּ ֵמץ ִעםַיְקִריב ֶאת קָּ  ַחּלֹות ֶלֶחם חָּ
ן ִעם ְרּבַ ִמים  קָּ לָּ ְ ִביא לְ ַהׁשּ ּמֵ יָּהׁשֶ  .הֹודָּ

ה  יד  רומָּ  ן תְּ בָֹּ֔ רְּ ל־קׇּ כׇּ ד  מִׁ ֶמִ֤נו ֶאחָּ יב מִׁ ֹ֨ רִׁ קְּ הִׁ וְּ
ים  מִׁ  לָּ ם ַהשְּ ק ֶאת־ַדֵ֥ ֵרִ֛ ן ַהז  ֵה  ִ֑ה ַלכ  ַליהוָּ

יׁש הּוא יַ  ל  ֵמֶהםּגִ ד ִמּכָּ ה כִּ סּוג ַמֲאֶפה ֶאחָּ ְתרּומָּ
יְָּּך  ִיְהֶיהוְ , 'ַלה ם ַלּכֵֹהן ׁשַ זֹּוֵרק ֶאת ּדַ ׁשֶ
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ֶיָֽה׃ הְּ ֹו יִׁ ִמים לֵ֥ לָּ ְ  .ַהׁשּ
ֹו  טו  נ  בָּ רְּ יֵֹ֥ום קׇּ יו בְּ מָֹּ֔ לָּ ֵַ֚בח תֹוַדָ֣ת שְּ ר ֶז ַׂש  ובְּ

ֶקר׃ נו ַעד־ב ָֽ ֶמ  ֵ֥יַח מִׁ ֵכִ֑ל ל א־ַינִׁ  ֵיאָּ
ר  ןּוְבׂשַ ְרּבַ ִמים  קָּ לָּ ְ יָּהַהׁשּ ִביא ְלהֹודָּ ּמֵ ֵכל  ׁשֶ ֵיאָּ
יֹום  תוֹ ּבְ בָּ ִאירלֹא  – ַהְקרָּ ּנּו ַעד ַהּבֹוֶקר ַיׁשְ  .ִמּמֶ

ֹו  טז  ֶַָּ֣֧דר ׀ אָ֣ ם־ֶנ אִׁ יִֹ֛ום וְּ ֹו בְּ נֹ֔ בָּ רְּ ֵַ֚בח קׇּ ה ֶז בָּ  דָּ נְּ
ֹו יבֵ֥ רִׁ מׇּ  ַהקְּ ָֽ ֵכִ֑ל ומִׁ ֹו ֵיאָּ ח  בְּ ת ֶאת־זִׁ ֹ֔ ֳחרָּ

ל׃ ֵכָֽ נו ֵיאָּ ֶמ  ר מִׁ ֵ֥ ַהנֹותָּ  וְּ

ֵאינֹו  ה ׁשֶ בָּ נֹו הּוא ֶנֶדר אֹו ְנדָּ ְרּבָּ ְוִאם ֶזַבח קָּ
ה ן ּתֹודָּ ְרּבַ ֵכל הּוא  – קָּ יְַּקִריבֹום יּ בַּ ֵיאָּ ֶאת  ׁשֶ

ֵאר הּומַ , ִזְבחוֹ  ָּ ׁשּ יִּ ֶ ֵכל  ׁשּ ּנּו ֵיאָּ תלְ ִמּמֶ ֳחרָּ  .מָּ
י  יז  ישִֹׁ֔ לִׁ ִַ֑בח ַביֹום  ַהשְּ ַׂשָ֣ר ַהזָּ בְּ ר מִׁ ַהנֹותָּ  וְּ

ף׃ ֵרָֽ שָּ ש יִׁ ֵא   בָּ
ֵארַמה וּ  ָּ ׁשּ יִּ ֶ ר ַהזֶַּבח  ׁשּ ׂשַ ֵאׁש ִמּבְ ֵרף ּבָּ ָּ יֹּום ִיׂשּ ּבַ

י ִליׁשִ ְ  .ַהׁשּ
ֵכֶּ֠  יח  ל ֵיאָּ כ ָ֣ ם ֵהאָּ ָ֣ אִׁ יו ל וְּ מַָּּ֜ לָּ ַבח שְּ ַׂשר־ֶזֹ֨ בְּ מִׁ

ֹו  ת  יב א  ָ֣ רִׁ ֶצה  ַהַמקְּ א ֵירָּ י֮ ל ָ֣ ישִׁ לִׁ ַביָֹ֣ום ַהשְּ
ִֶ֛פש  ַהֶנ ִ֑ה וְּ ֶי הְּ ָֽ גָ֣ול יִׁ ֹו פִׁ ֵשִ֛ב ל  א ֵיחָּ ל  

נו ֲעו   ֶמ  ֶכֵֶ֥לת מִׁ א  א׃הָּ ָֽ שָּ ֵּ֥ה תִׁ  נָּ

י  ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ יו ּבַ מָּ לָּ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ ֵכל ִמּבְ  –ְוִאם ֵיאָּ
צֹוןלֹא הּוא  רָּ ל ּבְ ה ֶזה , ִיְתַקּבֵ ב ִמְצוָּ ׁשֵ לֹא ֵיחָּ

ְקִריב אֹותוֹ לַ  אּוס ,ּמַ ן מָּ ְרּבָּ ם , ֶזה קָּ דָּ אָּ ְוהָּ
ל עֹוֶנׁש שֶׁ  ּנּו ְיַקּבֵ  .ֲעוֹונוֹ ַעל אֹוֵכל ִמּמֶ

ל  יט  ֵכֹ֔ א ֵיאָּ ֵמא  ל ָ֣ ל־טָּ כׇּ ִ֤ע בְּ ַג ר ֲאֶשר־יִׁ ׂשִָּ֞ ַהבָּ וְּ
ר  ׂשָֹּ֔ בָּ ַהֹ֨ ֵרִ֑ף וְּ שָּ ש יִׁ ֵא  ֹור י אַכֵ֥ל בָּ ה  ל־טָּ כׇּ

ר׃ ָֽ ׂשָּ  בָּ

ל וּ  כָּ ע ּבְ ּגַ יִּ ר ׁשֶ ׂשָּ ר בָּ בָּ ֵכל ּדָּ ֵמא לֹא ֵיאָּ אטָּ  ֶאּלָּ
ֵאשׁ  ֵרף ּבָּ ָּ ִמים שַׂ בְ וּ , ִיׂשּ לָּ ל  –ר ׁשְ הֹור ּטָּ ִמי שֶׁ ּכָּ

רֵמהַ יֹאַכל  ׂשָּ  .ּבָּ
ִַ֤בח  כ  ֶז ר מִׁ ׂשָּ  ֶפש ֲאֶשר־ת אַכָ֣ל בָּ ַהֶנַּ֜ וְּ

ה  ים  ֲאֶשָ֣ר ַליהוָֹּ֔ מִׁ לָּ ִ֑יו ַהשְּ לָּ ֹו עָּ ת  אָּ מְּ ט  וְּ
׃ יהָּ וא ֵמַעֶמָֽ ִ֛ה ַהֶנֵֶ֥פש ַההִׁ  תָּ רְּ כְּ נִׁ  וְּ

ל ה ִמים ׁשֶ לָּ ְ ר ִמזֶַּבח ַהׁשּ ׂשָּ יֹּאַכל ּבָּ ם ׁשֶ דָּ אָּ  'ְוהָּ
ֵמאשֶׁ כְּ  ֶפׁש  – הּוא טָּ אַבד ַהִהיאַהּנֶ  .הּ ֵמַעּמָּ  ּתֹ

ם   כא  דָּ ַאִ֤ת אָּ מְּ ט  א בְּ ֵמ  ל־טָּ כׇּ ָ֣ע בְּ ַג י־תִׁ ָֽ ֶפש כִׁ ֶנַּ֜ וְּ
ֹו ׀  א אָ֣ ֵמֹ֔ ל־ֶשֶָ֣קץ טָּ כׇּ ה אֵֹ֚ו בְּ ֵמאָּ  ָ֣ה טְּ ֵהמָּ בְּ בִׁ

ים ֲאֶשָ֣ר  מִׁ  לָּ ֵַ֥בח ַהשְּ ַׂשר־ֶז בְּ ַכִ֛ל מִׁ אָּ וְּ
׃ פ יהָּ וא ֵמַעֶמָֽ ִ֛ה ַהֶנֵֶ֥פש ַההִׁ  תָּ רְּ כְּ נִׁ ִ֑ה וְּ  ַליהוָּ

ל  כָּ ע ּבְ ּגַ יִּ ם ׁשֶ דָּ ר ְואָּ בָּ ם אֹו ּדָּ דָּ ֻטְמַאת אָּ ֵמא ּבְ טָּ
ֵמא ֶקץ טָּ ל ׁשֶ כָּ ה אֹו ּבְ ה ְטֵמאָּ ְבֵהמָּ ְויֹאַכל  ,ּבִ

ל ה ִמים ׁשֶ לָּ ְ ר ֶזַבח ַהׁשּ ׂשַ ֶפׁש  – 'ִמּבְ  ַהִהיאַהּנֶ
 .הּ ֵמַעּמָּ  ּתֹאַבד

ת     ש   ר  םפ   ד  ו ר ֵחֶלב וְּ ס   אִׁ
ר׃ כב  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר' ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֶלב  כג  ל־ֵחַּ֜ ר כׇּ ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ַדֵבִ֛ר ֶאל־בְּ

לו׃ א ת אֵכָֽ ֵע ז ל ֵ֥ ֶכִֶׂ֛שב וָּ ֹור וְּ  שֵ֥
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אְכלּו : ֶוֱאמֹורּדַ  ׁשּוםַאל ּתֹ

ל ׁשֹור  .ְוֵעז ,ֶבשׂ כֶּ  ,ֵחֶלב ׁשֶ
ה  כד  ֶׂש  ה ֵיעָּ ֵרפָֹּ֔ ֵחֶָ֣לב טְּ ה  וְּ ֵבלָּ ֵחִֶ֤לב נְּ וְּ

הו׃ ָֽ ל  א ת אכְּ ל ל ֵ֥ כ   אָּ ִ֑ה וְּ אכָּ לָּ ל־מְּ כׇּ  לְּ
ל ְוֵחֶלב  ה ׁשֶ לְנֵבלָּ ה  ְוׁשֶ ׁשּו ּבוֹ ְטֵרפָּ ּמְ ּתַ ׁשְ  ּתִ

אְכל ל ַאל ּתֹ ה ֲאבָּ אכָּ ל ְמלָּ  .ּו אֹותוֹ ְלכָּ
ר  כה  ה ֲאֶשֹ֨ ֵהמָֹּ֔ ן־ַהבְּ ֶלב מִֹׁ֨ ֵכָ֣ל ֵחֹ֔ ל־א  ֵ֚י כׇּ כִׁ

ִ֛ה  תָּ רְּ כְּ נִׁ ִ֑ה וְּ ה ַליהוָּ ֶש  ֶמִ֛נָּה אִׁ יב מִׁ ֵ֥ רִׁ ַיקְּ
׃ יהָּ ֶכ ֶלת ֵמַעֶמָֽ א   ַהֶנֵֶ֥פש הָּ

אוֹ  ל ִמי ׁשֶ י ּכָּ ְקִריִבים ֵכל ֵחֶלב מֵ ּכִ ּמַ ה ׁשֶ ֵהמָּ ַהּבְ
ה  ּנָּ ֵאשׁ ִמּמֶ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ ֶפׁש  – 'ַלה קָּ ַהּנֶ

הּ  ּתֹאַבדאֹוֶכֶלת שֶׁ   .ֵמַעּמָּ
ֵתיֶכִ֑ם  כו  ב  ל מֹושְּ כ   ו בְּ לֹ֔ א ת אכְּ ם  ל ָ֣ ל־דָּ כׇּ וְּ

ה׃ ָֽ ֵהמָּ ַלבְּ ֹוף וְּ ע   לָּ
אְכלּו  ה בְּ  ׁשּוםְוַאל ּתֹ ֵהמָּ ל עֹוף אֹו ּבְ ם ׁשֶ לּדָּ  כָּ

 .ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכם
ִ֛ה  כז  תָּ רְּ כְּ נִׁ ִ֑ם וְּ ל־דָּ ל־ֶנ ֶפש ֲאֶשר־ת אַכָ֣ל כׇּ כׇּ

׃ פ יהָּ וא ֵמַעֶמָֽ  ַהֶנֵֶ֥פש ַההִׁ 
ל ַחיָּּה  ל ּכָּ ם ׁשֶ יֹּאַכל ּדַ ם ׁשֶ דָּ ל אָּ ֶפׁש  –ּכָּ ַהּנֶ

הּ  ּתֹאַבד ַהִהיא  .ֵמַעּמָּ
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ת     ש   ר  ֶזה פ   ֹוקֶהח  ש   ה   וְּ
הוָּ ה  כח  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר׃ַויְּ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ ַמר 'ה ֶאל־מ  ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
יב  כט  ִ֞ רִׁ ר ַהַמקְּ ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ַדֵבִ֛ר ֶאל־בְּ

ֹו  נִ֛ בָּ רְּ יא ֶאת־קׇּ ה יָּבִׁ  יו  ַליהוָֹּ֔ מָּ לָּ ִַ֤בח שְּ ֶאת־ֶז
יו׃ ָֽ מָּ לָּ ֶזֵַ֥בח שְּ  ַליהוָּ ה מִׁ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְקִריב ִמי שֶׁ : ֶוֱאמֹורּדַ ֶזַבח ּמַ
ִמ  לָּ ּלוֹ יׁשְ יְָּּך ַלהיִָּביא  'ַלה ם ׁשֶ ַ ׁשּ ' ֶאת ַהֵחֶלק ׁשֶ

ן ְרּבַ ְ הַ  ִמּקָּ ִמ ׁשּ ּלוֹ ילָּ  .ם ׁשֶ
ִ֑ה ֶאת־ַהֵחִֶ֤לב  ל  הוָּ ֵשָ֣י יְּ ת אִׁ ינָּה ֵא  יֶאֹ֔ בִׁ ָ֣יו תְּ יָּדָּ

ֹו  תִ֛ ֵ֥יף א  נִׁ הָּ ה לְּ ֶז  נו ֵאָ֣ת ֶהחָּ יֶאֹ֔ בִׁ ֶזה  יְּ חָּ ַעל־ֶהָֽ
ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ה לִׁ נופָּ   תְּ

יו  נֹות ֶאתיִָּביאּו יָּדָּ ְרּבְ ֶאת  יִָּביאהּוא  – 'ה קָּ
ח  ֶזה ַעלַהֵחֶלב מּונָּ ֶזה יִָּביא  ְוֶאת, ֶהחָּ ֶהחָּ

ִניף אֹותֹו ִלְפֵני ה  .'ְלהָּ
ה  לא  ֵבִ֑חָּ זְּ ֶלב ַהמִׁ ֵהִ֛ן ֶאת־ַהֵח  יר ַהכ  טִׁ  קְּ הִׁ וְּ

ָֽיו׃ נָּ בָּ ן ולְּ ַאֲהר   ה לְּ ֶזֹ֔ יָּה  ֶהחָּ הָּ  וְּ
חַ ַהּכֵֹהן ַיְקִטיר ֶאת ַהֵחֶלב ַעל  ְזּבֵ ֶזה , ַהּמִ ְוֶהחָּ

יו נָּ  .ִיְהֶיה ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ
ֵהִ֑ן  לב  ה ַלכ  רומָּ  נֵ֥ו תְּ תְּ ין תִׁ מִֹׁ֔ ֹוק ַהיָּ ֵאת  שָ֣ וְּ

ם׃ ֵמיֶכָֽ י ַשלְּ ֵח  בְּ זִׁ  מִׁ
ֹוק ֶאתוְ  מָּ  ַהׁשּ נוּ  ִניַהיְּ ּתְ ְבֵחי ּתְ  ּתִ ִּ ה ַלּכֵֹהן ִמז רּומָּ

ִמים לָּ ְ ֶכם ַהׁשּ ּלָּ  .ׁשֶ
יב  לג  ִ֞ רִׁ ֶלב ַהַמקְּ ֶאת־ַהֵח  ים וְּ ִ֛ מִׁ לָּ ם ַהשְּ ֶאת־ַד 

ין  מִׁ  ֹוק ַהיָּ ִ֛ה שֵ֥ ֶי הְּ ֹו תִׁ ן ל  ָ֣י ַאֲהר ִ֑ ֵנ בְּ מִׁ
ָֽה׃ נָּ מָּ  לְּ

ִמים  לָּ ְ ם ַהׁשּ ְקִריב ֶאת ּדַ ּמַ ֵני ַאֲהרֹן ׁשֶ ַהּכֵֹהן ִמּבְ
מָּ  –ְוֶאת ַהֵחֶלב  ֹוק ַהיְּ ּלוֹ ּמָּ הַ  ִיְהֶיהִני ַהׁשּ ה ׁשֶ  .נָּ

ה  לד  ֩ ֶאת־ֲחֵזֹ֨ י ֹוק כִׁ ֵאָ֣ת ׀ שָ֣ ה וְּ נופַָּּ֜ ַהתְּ
ל  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י  ֵמֵאָ֣ת בְּ תִׁ חְּ ַקֹ֨ ה לָּ רומָּ  ַהתְּ

תֶָּּ֠  ֶאֵתָ֣ן א ֶּ֠ ֵמיֶהִ֑ם וָּ י ַשלְּ ֵח  בְּ זִׁ ן מִׁ ַאֲהר ֹ֨ ם לְּ
ֵנֵ֥י  ת בְּ ם ֵמֵא  ק־עֹולָֹּ֔ חׇּ יו  לְּ נָּ בָּ ֵהִ֤ן ולְּ ַהכ 

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

י ֶאת  ֶזהּכִ ף ֶהחָּ הּוַרם ֶאתוְ  ַהּמּונָּ ֹוק ׁשֶ  ַהׁשּ
ְבֵחי  ִּ ֵאל ִמז רָּ ֵני ִיׂשְ י ֵמֵאת ּבְ ַקְחּתִ ִמים לָּ לָּ ְ ַהׁשּ

ֶהם ּלָּ יו  ,ׁשֶ נָּ ם ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלבָּ י אֹותָּ ַתּתִ  –ְונָּ
ם חֹוק ֵאל ְלעֹולָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ִמּבְ

י  לה  ֵש  יו ֵמאִׁ נָֹּ֔ ַחָ֣ת בָּ שְּ ן  ומִׁ ֲהר  ַחִ֤ת ַאָֽ שְּ ז ָ֣את מִׁ
כַ  ם לְּ תָֹּ֔ יב א  ָ֣ רִׁ קְּ יֹום  הִׁ ִ֑ה בְּ הוָּ ָֽה׃יְּ ן ַליהוָּ  ֵה 

ַנת זֹאת ּנּוי ַמּתְ ל ַהּמִ ל ַאֲהרֹן ׁשֶ יו ְוׁשֶ נָּ נֹות ּבָּ ְרּבְ  ִמּקָּ
יֹּום שֶׁ  'ה נּו ּבַ ּתְ ְר ּנִ ּקֵ ם ְלַכֵהן ַלה וּ בׁשֶ  .'אֹותָּ

ֹו  לו  חָ֣ שְּ יֹום  מׇּ ם בְּ ֶה  ֵתָ֣ת לָּ ה לָּ הוַָּּ֜ ה יְּ וָֹּ֨ ֲאֶשר֩ צִׁ
ת עֹולָּ ם  ַקֵ֥ ֵאִ֑ל ח  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת בְּ ם ֵמֵא  תָֹּ֔ א 

ם׃ ָֽ תָּ ר  ד   לְּ

ה ' השֶׁ  ֵתןִצּוָּ ּנָּ יִּ ֶהם  ׁשֶ ֵאלִמ לָּ רָּ ֵני ִיׂשְ יֹּום  ּבְ ּבַ
ּמְ  ם יםנִּ מַ ׁשֶ ם חֹוק, אֹותָּ  .תְלדֹורוֹ  ְלעֹולָּ

ַלַחטָּ את  לז  ה וְּ חָֹּ֔ נְּ ה  ַלמִׁ לָּ ע  ָֽ ה לָּ ז ָ֣את ַהתֹורָּ 
ים׃ ָֽ מִׁ לָּ ֶז ַבח ַהשְּ ים ולְּ ֹ֔ לואִׁ מִׁ ַלֹ֨ ִ֑ם וְּ שָּ אָּ לָּ  וְּ

ה ם  יםינִ ּדִ הַ  ֵאּלֶ ׁשָּ אָּ את ְולָּ ה ְוַלַחּטָּ ְנחָּ ה ַלּמִ עֹולָּ לָּ
ן ְרּבָּ ּנּוי ּוְלקָּ ִמים ַהּמִ לָּ ְ  .ּוְלֶזַבח ַהׁשּ

ִ֑י  לח  ינָּ ַהָ֣ר סִׁ ה בְּ ֶש  ִ֛ה ֶאת־מ  הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ֲאֶשֹ֨
ֹום ַצו   יֹ֨ יב בְּ רִׁ  ַהקְּ ל לְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֹו ֶאת־בְּ תַּ֜

ָֽי׃ פ ינָּ ר סִׁ ַבֵ֥ דְּ מִׁ ֵניֶהִ֛ם ַליהוָּ ה בְּ בְּ רְּ  ֶאת־קׇּ

ה' השֶׁ  ַהר ִסיַני בַּ  ִצּוָּ ה ּבְ ה ֶאת יּ ֶאת ֹמׁשֶ ּוָּ ּצִ ֹום ׁשֶ
נֹוֵתיֶהם ַלה ְרּבְ ֵאל ְלַהְקִריב ֶאת קָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  'ּבְ

ר  ִמְדּבַ  .ִסיַניּבְ
 
ים   רביעי ו אִׁ ל  מ ִׁ ת ה  ש   ר   פ  

ר׃ א ח ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֵאת   ב  ֹו וְּ תֹ֔ ָ֣יו אִׁ נָּ ֶאת־בָּ ן  וְּ ת־ַאֲהר  ח ֶאָֽ ַקִ֤

ֵאָ֣ת ׀ ַפָ֣ר  ִ֑ה וְּ חָּ שְּ ת ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ֵא  ים וְּ ֹ֔ גָּדִׁ ַהבְּ
ל  ת ַסֵ֥ ֵא  ים וְּ ֵאילִֹׁ֔ ָֽ ָ֣י הָּ ֵנ ֵאת  שְּ את וְּ ַהַחטָּ 

יו ִאּתֹו וְ  נָּ ִדים  ֶאתַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ גָּ ַהּבְ
ֶ הַ  ֶאתוְ  ּמֹוְרִחים ֶמן ׁשּ את  ֶאתוְ  ּבוֹ ׁשֶ ר ַהַחּטָּ ּפַ
ֵאיִלים וְ  ֶאתוְ  ֵני הָּ ּלֹא  ֶאתׁשְ ֶחם ׁשֶ ַסל ַהּלֶ
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ֹות׃  .ֶהְחִמיץ ַהַמצָֽ
ֶהל  ג  ַתח א ֵ֥ ֵהִ֑ל ֶאל־ֶפ  ה ַהקְּ ֵעדָּ  ל־הָּ ת כׇּ ֵאֵ֥ וְּ

ד׃  מֹוֵעָֽ
ל  ֶאת ַכּנֵסוְ  ּבּורּכָּ ַתח אֹוֶהל  ַהּצִ ֶאל מּול ּפֶ

סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ
ה ַכֲאֶשִ֛ר  ד  ֶשֹ֔ ַָ֣עׂש מ  ֹו ַוַי תִ֑ הוָּ ה א  ֵ֥ה יְּ וָּ צִׁ

ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ַתח א ֵ֥ ה ֶאל־ֶפ  ֹ֔ ֵעדָּ ָֽ ֵהל  הָּ קָּ  ַותִׁ
מֹו שֶׁ  ה ּכְ ׂשָּ ה עָּ ה אֹותוֹ ' הֹמׁשֶ ּבּורוְ , ִצּוָּ  ַהּצִ

סּות ףִהְתַאסֵּ  ּנְ ַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  .ֶאל מּול ּפֶ
ר  ה  בָֹּ֔ ָ֣ה ַהדָּ ִ֑ה ֶז ֵעדָּ ה ֶאל־הָּ ֶש  ַוי ֵ֥אֶמר מ 

הוָּ ה  ֵ֥ה יְּ וָּ ֹות׃ֲאֶשר־צִׁ  ַלֲעׂשָֽ
ַמר לַ  ה אָּ ּבּורֹמׁשֶ ר שֶׁ : ּצִ בָּ ה ' הֶזה ַהּדָּ ִצּוָּ

 :ַלֲעׂשֹות
ִ֑יו  ו  נָּ ֶאת־בָּ ן וְּ ת־ַאֲהר   ה ֶאָֽ ֶשֹ֔ ֵרָ֣ב מ  ַוַיקְּ

ם׃ יִׁ ָֽ ם ַבמָּ תָּ  ץ א  ַחֵ֥ רְּ  ַויִׁ
יל אוֹ  יו ְוִהְטּבִ נָּ ה ֵקֵרב ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ ם ֹמׁשֶ תָּ

ַמִים  .ּבְ
יו  ז  לַָּּ֜ ן עָּ ֵתֹ֨ תֹו  ַויִׁ ִ֤ר א  ג  ֶנת ַוַיחְּ ת   ֶאת־ַהכ 

ן  ֵתֵ֥ יל ַויִׁ עִֹׁ֔ ת־ַהמְּ תֹו  ֶאָֽ ֵבִ֤ש א  ט ַוַילְּ ֵנֹ֔ ַאבְּ בָּ
ֶשב   ֵחֹ֨ ֹו בְּ ת  ָ֣ר א  ג  ד ַוַיחְּ ֵאפ ִ֑ לָּ יו ֶאת־הָּ עָּ

ֹו׃ ֹו בָֽ ד ל  פ ֵ֥ ד ַוֶיאְּ ֵאפ ֹ֔  הָּ

ּתֹוֶנת יו ֶאת ַהּכֻ לָּ ם עָּ ַגר אֹותֹו , הּוא ׂשָּ חָּ
ַאְבֵנט יׁש אֹותֹו , ּבָּ ִעילבַּ ִהְלּבִ יו ֶאת , ּמְ לָּ ם עָּ ׂשָּ
ֵאפֹוד ַגר אֹותֹו , הָּ ֲחגֹוַרתחָּ ֵאפֹוד  ּבַ יׁש הָּ ְוִהְלּבִ
יו אֹותוֹ  לָּ  .עָּ

ֶשן  ח  ֵתן  ֶאל־ַהח ֹ֔ ֶשן ַויִׁ לָּ יו ֶאת־ַהח ִ֑ ֵֶׂ֥שם עָּ ַויָּ
ים  אורִׁ  ים׃ֶאת־הָּ ָֽ מִׁ ֶאת־ַהת   וְּ

ן יו ֶאת ַהחֹוׁשֶ לָּ ם עָּ ן ֶאת , הּוא ׂשָּ חֹוׁשֶ ם ּבַ ְוׂשָּ
ִאירֹות  ִנים ַהּמְ ֲאבָּ ֵאלֹותשֶׁ הָּ  .עֹונֹות ִלׁשְ

ֶׂשם ט  ֹו ַויָֹּ֨ ֶנ ֶפת ַעל־ר אשִ֑ צְּ ֵֶׂ֥שם ֶאת־ַהמִׁ  ַויָּ
יץ  ִ֤ יו ֵאָ֣ת צִׁ נָּ  ול פָּ ֶפת ֶאל־מָ֣ ֶנַּ֜ צְּ ל־ַהמִׁ ַעָֽ
הוָּ ה  ֵ֥ה יְּ וָּ ֶדש ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֶַָּ֣֧זר ַהק ֹ֔ ב  ֵנ ַהזָּהָּ

ה׃ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

ם  ְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו ְוׂשָּ ם ֶאת ַהּמִ ַעל הּוא ׂשָּ
ְצֶנֶפת  י חּוץַהּמִ ַלּפֵ ב  ֶאת ּכְ ֶתר –ִציץ ַהזָּּהָּ  ּכֶ

מֹו שֶׁ , ַהּקֹוֶדשׁ  ה ' הּכְ הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ח י  ַקִ֤ ֶשה   ַויִׁ ה ֶאת־ֶשֶָ֣מן מ  חָֹּ֔ שְּ ַשֵ֥ח ַהמִׁ מְּ  ַויִׁ
ש ֶאת ַקֵד  ֹו ַויְּ ל־ֲאֶשר־בִ֑ ֶאת־כׇּ ן וְּ כָּ  שְּ ־ַהמִׁ

ם׃ ָֽ תָּ  א 

ַקח ֶאת הַ  ה לָּ ֶ ֹמׁשֶ ַרחֶמן ׁשּ ּמֹוְרִחים ּבֹו ּומָּ  ַעל ׁשֶ
ן וְ  ּכָּ ׁשְ ם ַעלַהּמִ ׁש אֹותָּ ּבֹו ְוִקּדֵ ֶ ל ַמה ׁשּ  .ּכָּ

ים  יא  ִ֑ מִׁ עָּ ַח ֶשַָ֣בע פְּ ֵב  זְּ ֶמִ֛נו ַעל־ַהמִׁ ֵ֥ז מִׁ ַוַי
יו  ל־ֵכלָּ  ֶאת־כׇּ ַח וְּ ֵבַּ֜ זְּ ח ֶאת־ַהמִׁ ַשֹ֨ מְּ ַויִׁ

ם׃ ָֽ שָּ ַקדְּ ֶאת־ַכנ ֹו לְּ ִ֛ר וְּ י  ֶאת־ַהכִׁ  וְּ

יהּוא הִ  ִמים זּתִ עָּ ַבע ּפְ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ּנּו ַעל ַהּמִ , ִמּמֶ
ַרח ַח וְ  ַעל ּומָּ ְזּבֵ יו וְ  ַעלַהּמִ לָּ ל ּכֵ יֹּור וְ  ַעלּכָּ  ַעלַהּכִ

ֵדי ְלַקּדֵ  ּנֹו ּכְ  .םאֹותָּ  שׁ ּכַ
ן  יב  אש ַאֲהר ִ֑ ה ַע ל ר ָ֣ חָֹּ֔ שְּ ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ק  מִׁ צ  ַויִׁ

ֹו׃ שָֽ ַקדְּ ֹו לְּ ת  ח א  ַשֵ֥ מְּ  ַויִׁ
ַפךְ  ֶ ֵמהַ  הּוא ׁשָּ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ רֹאׁש הָּ ַעל  ׁשֶ

ל  ַרח, ַאֲהרֹןׁשֶ יו ּומָּ לָּ ֵדי ְלַקּדֵ  עָּ  .וֹ אֹות שׁ ּכְ
ֵשִ֤ם  יג  בִׁ ן ַוַילְּ ָ֣י ַאֲהר   ֵנ ה ֶאת־בְּ ֶשַּ֜ ב מ  ֵרֹ֨ ַוַיקְּ

ם  ֶה  ש לָּ ט ַוַיֲחב ֵ֥ ֵנֹ֔ ם  ַאבְּ תָּ ִ֤ר א  ג  ת  ַוַיחְּ ֳתנ  כ 
ה׃ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ ֹות ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ עִ֑ בָּ גְּ  מִׁ

ישׁ  ֵני ַאֲהרֹן ְוִהְלּבִ ה ֵקֵרב ֶאת ּבְ ם  ֹמׁשֶ אֹותָּ
ּתוֹ  ם בַּ , נֹותּכֻ ַגר אֹותָּ החָּ ֶהם  ֲחגֹורָּ ַבׁש לָּ ְוחָּ

עֹות מֹו שֶׁ , ִמְגּבָּ ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ
ן  יד חמישי ְך ַאֲהר ִ֤ מ ֹ֨ סְּ ִ֑את ַויִׁ ת ַפָ֣ר ַהַחטָּ ש ֵא  ַוַיֵגִּ֕

את׃ ָֽ ר ַהַחטָּ אש ַפֵ֥ ם ַעל־ר   ֵדיֶהֹ֔ יו  ֶאת־יְּ נָּ  ובָּ
יׁש  את ֶאתהּוא ִהּגִ ר ַהַחּטָּ יו וְ , ּפַ נָּ ַאֲהרֹן ּובָּ

ִעינוּ  את ִהׁשְ ר ַהַחּטָּ  .ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ּפַ
ֵתֶּ֠  טו  יִׁ ם  ַוֶּ֠ ֶשִ֤ה ֶאת־ַהדָּ ח מ  ַקֹ֨ ט ַויִׁ חָּ  שְּ ן ַויִׁ

ֹו  עֹ֔ בָּ ֶאצְּ יב  בְּ בִׁ ֵבִַ֤ח סָּ זְּ ֹות ַהמִׁ נֹ֨ ַעל־ַקרְּ
ם יַָּצק   ֶאת־ַהדָּ  ֵבִַ֑ח וְּ זְּ א ֶאת־ַהמִׁ ַחֵט  ַויְּ
ר  ַכֵפֵ֥ הו לְּ ֵש  ַקדְּ ַֽיְּ ַח ַוָֽ ֵבֹ֔ זְּ ֹוד ַהמִׁ סָ֣ ֶאל־יְּ

ה  ַחטֹמׁשֶ ם וְ  אֹותוֹ  ׁשָּ ם ְוׂשָּ ַקח ֶאת ַהּדָּ לָּ
עֹו ַעל  ֶאְצּבָּ ּנֹותּבְ ַח  ּפִ ְזּבֵ ֶאת  ְוִטֵהרִביב ּסָּ מִ ַהּמִ

חַ  ְזּבֵ ם  ְוֶאת ,ַהּמִ ר ַהּדָּ אָּ ַפךְ ׁשְ חַ  ַעל ׁשָּ ְזּבֵ  ,ְיסֹוד ַהּמִ
יואֹות שׁ ִקּדֵ וְ  לָּ ר עָּ ר ְלַכּפֵ ְהֶיה ֶאְפׁשָּ יִּ  .ֹו ׁשֶ
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יו׃ ָֽ לָּ  עָּ
ל־ַהֵח֮  טז  ת־כׇּ ח ֶאָֽ ַק  ֶרב  ֶלב֮ ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַהֶק  ַויִׁ

י  ת  לָּ י ַהכְּ ֵתֵ֥ ֶאת־שְּ ד וְּ ֵבֹ֔ ֶתֶָ֣רת ַהכָּ ֵאת  י  וְּ
ה׃ חָּ ֵבָֽ זְּ ה ַהמִׁ ֶש  ר מ  ֵטֵ֥ ֶהִ֑ן ַוַיקְּ בְּ ת־ֶחלְּ ֶאָֽ  וְּ

ַעִים וְ  ַעל ַהּמֵ ל ַהֵחֶלב ׁשֶ ַקח ֶאת ּכָּ  ֶאתהּוא לָּ
ַעל ּתֹוֶסֶפת הַ  יֹות ְוֶאת ׁשֶ לָּ י ַהּכְ ּתֵ ֵבד ְוֶאת ׁשְ ַהּכָּ

ֲעֵלי בַהֵחלֶ  ה ,ֶהןׁשֶ ם ִהְקִטיר ּוֹמׁשֶ  ַעל אֹותָּ
ְזבֵּ   .חַ ַהּמִ

ִ֤ר  יז  ֶאת־ַהפָּ ֹו וְּ רָ֣ ׂשָּ ֶאת־בְּ רֹו  וְּ ֶאת־ע  וְּ
ִ֑ה  ַמֲחֶנ וץ ַלָֽ ח  ש מִׁ ֵאֹ֔ ַרָ֣ף בָּ ֹו ׂשָּ שֹ֔ רְּ ֶאת־פִׁ וְּ

ה׃ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ  ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ

רֹו ְוֶאת  ׂשָּ ר ְוֶאת עֹורֹו ְוֶאת ּבְ אֹוֶכל ְוֶאת ַהּפָּ הָּ
ּבוֹ  ל ׁשֶ ֻעּכָּ ֲחֶנההּוא  ַהּמְ ֵאׁש ִמחּוץ ַלּמַ ַרף ּבָּ , ׂשָּ

מֹו שֶׁ  ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ
ן  יח  ו ַאֲהר   כִ֞ מְּ סְּ ַֽיִׁ ִ֑ה ַוָֽ לָּ ע  ת ֵאָ֣יל הָּ ב ֵא  ֵרִּ֕ ַוַיקְּ

ל׃ יִׁ ָֽ אָּ אש הָּ ם ַעל־ר ֵ֥ ֵדיֶה  ִ֛יו ֶאת־יְּ נָּ  ובָּ
ישׁ הּוא  ה ֶאת ִהּגִ עֹולָּ יו , ֵאיל הָּ נָּ ַאֲהרֹן ּובָּ

ִעינוּ  אַ  ִהׁשְ  .ִילֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש הָּ
ֶש ה יט  ק מ  ר ֹ֨ זְּ ִ֑ט ַויִׁ חָּ שְּ ם  ַויִׁ ִ֛ ֶאת־ַהדָּ

יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ  ַעל־ַהמִׁ
ה  ַחט ֹמׁשֶ ַח וְ אֹותֹו ׁשָּ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ זַָּרק ֶאת ַהּדָּ
ִביב  .סָּ

ֶשה   כ  ֵטִ֤ר מ  ִ֑יו ַוַיקְּ חָּ תָּ נְּ ח לִׁ ַת  ל נִׁ יִׁ ַאֹ֔ ת־הָּ ֶאֹ֨ וְּ
ֶדר׃ ָֽ ֶאת־ַהפָּ ים וְּ חִׁ  תָּ ֶאת־ַהנְּ אש וְּ ר ֹ֔  ֶאת־הָּ

קוְ  ַאִיל  ִחּלֵ יוֶאת הָּ קָּ ה ִהְקִטיר ֶאת וּ  ,ַלֲחלָּ ֹמׁשֶ
רֹאׁש ְוֶאת  ִקיםהָּ  .ַהֵחֶלבְוֶאת  ַהֲחלָּ

ם  כא  ִ֑יִׁ ַחָ֣ץ ַבמָּ ם רָּ ַע יִׁ רָּ ֶאת־ַהכְּ ֶרב וְּ ֶאת־ַהֶקֵ֥ וְּ
ה  חָּ ֵב  זְּ ל ַהמִׁ יִׁ ַאַּ֜ ל־הָּ ה ֶאת־כׇּ ֶשֹ֨ ֵטר֩ מ  ַוַיקְּ
ה  ה הוא  ַליהוָֹּ֔ ֶשֵ֥ ַח  אִׁ יח ֹ֨ יַח־נִׁ ֵרָֽ וא לְּ ה הִ֤ לָֹּ֨ ע 

הוָּ ה  ֵ֥ה יְּ וָּ ה׃ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

ַחץ  ַעִים רָּ רָּ ַעִים ְוֶאת ַהּכְ ַמִיםְוֶאת ַהּמֵ ה וּ , ּבְ ֹמׁשֶ
חַ  ְזּבֵ ַאִיל ַעל ַהּמִ ל הָּ ה , ִהְקִטיר ֶאת ּכָּ הּוא עֹולָּ

ֵאשׁ הּוא , ְלַנַחת רּוחַ  ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ מֹו , 'הלַ  קָּ ּכְ
ה' השֶׁ  ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

י  כב ששי ֹ֔ ל ַהֵשנִׁ ַאָ֣יִׁ ֵרב  ֶאת־הָּ ים ַוַיקְּ ִ֑ אִׁ ל  יל ַהמִׁ ֵא 
ם  ֵדיֶה  ִ֛יו ֶאת־יְּ נָּ ן ובָּ ו ַאֲהר   כִ֞ מְּ סְּ ַֽיִׁ ַוָֽ

ל׃ יִׁ ָֽ אָּ אש הָּ  ַעל־ר ֵ֥

ישׁ הּוא הִ  ִני  ּגִ ֵ ַאִיל ַהׁשּ ן ֵאיל –ֶאת הָּ ְרּבַ  קָּ
ּנּוי יו , ַהּמִ נָּ ִעינוּ ַאֲהרֹן ּובָּ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל  ִהׁשְ

אַ   .ִילרֹאׁש הָּ
ֶשה   כג  ח מ  ַקִ֤ ט ׀ ַויִׁ חָָּ֓ שְּ ן ַויִׁ ֵתִ֛ ֹו ַויִׁ מֹ֔ דָּ מִׁ

ֶהן  ַעל־ב ִ֤ ִ֑ית וְּ נִׁ מָּ ן ַהיְּ ֶזן־ַאֲהר   נֵ֥וְך א ָֽ ַעל־תְּ
ית׃ ָֽ נִׁ מָּ ֹו ַהיְּ ל  ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥ ית וְּ ֹ֔ נִׁ מָּ  יָּדֹו  ַהיְּ

ה  ַחט ֹמׁשֶ נּוְך אֹותֹו וְ ׁשָּ ם ַעל ּתְ מֹו ְוׂשָּ ַקח ִמּדָּ לָּ
ִניתַהיְּ אֹוֶזן ַאֲהרֹן  ִניתַהיְּ ְוַעל ּבֹוֶהן יָּדֹו , מָּ , מָּ

ִניתַהיְּ ְוַעל ּבֹוֶהן ַרְגלֹו   .מָּ
ֶשִ֤  כד  ן מ  ֵתֹ֨ ן ַויִׁ ָ֣י ַאֲהר   ֵנ ב ֶאת־בְּ ֵרִ֞ ה ַוַיקְּ

נִ֤וְך אׇּ  ם  ַעל־תְּ ן־ַהדָּ ית מִׁ ֹ֔ נִׁ מָּ ם  ַהיְּ נָּ זְּ
לָּ ם  ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥ ית וְּ ֹ֔ נִׁ מָּ ם  ַהיְּ ֶהן יָּדָּ ַעל־ב ִ֤ וְּ

ִ֑ית  נִׁ מָּ קַהיְּ ר ֹ֨ זְּ ֶש ה ַויִׁ ם מ  ִ֛  ֶאת־ַהדָּ
חַ  ֵב  זְּ יב׃ ַעל־ַהמִׁ ָֽ בִׁ  סָּ

ֵני ַאֲהרֹן ם , הּוא ֵקֵרב ֶאת ּבְ ה ׂשָּ ם ַעל מֵ ּוֹמׁשֶ ַהּדָּ
ם  ְזנָּ נּוְך אָּ ִניתַהיְּ ּתְ ם , מָּ ִניתַהיְּ ְוַעל ּבֹוֶהן יָּדָּ , מָּ

ם  ִניתַהיְּ ְוַעל ּבֹוֶהן ַרְגלָּ ם וּ , מָּ ה זַָּרק ֶאת ַהּדָּ ֹמׁשֶ
ִביב ַח ִמּסָּ ְזּבֵ  .ַעל ַהּמִ

ח  כה  ַקִ֞ ה ַויִׁ יָּ  ַאלְּ ֶאת־הָּ ֶאת־ַהֵחֶָ֣לב וְּ
ל־ַהֵח֮  ת־כׇּ ֶאָֽ ֵאת  ֶלב֮ ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַהֶק  וְּ ֶרב  וְּ

י  ת  לָּ י ַהכְּ ֵתֵ֥ ֶאת־שְּ ד וְּ ֵבֹ֔ ֶתֶָ֣רת ַהכָּ י 
ין׃ ָֽ מִׁ ֹוק ַהיָּ ת שֵ֥ ֵא  ֶהִ֑ן וְּ בְּ ת־ֶחלְּ ֶאָֽ  וְּ

ַקח ֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ׁשּוַמן ַהזָּּנָּב ְוֶאת , הּוא לָּ
ַעל  ל ַהֵחֶלב ׁשֶ ַעִיםּכָּ ַעל  ּתֹוֶסֶפתהַ  ֶאתוְ , ַהּמֵ ׁשֶ

ֵבד יֹות ְוֶאת , ַהּכָּ לָּ י ַהּכְ ּתֵ  בלֶ חֵ הַ ְוֶאת ׁשְ
ֲעֵלי ִמי ֶאתוְ , ֶהןׁשֶ ֹוק ַהיְּ  .ִניַהׁשּ

ַקֶּ֠  כו  ה לֶָּּ֠ הוָּ  ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ֹות ֲאֶשָ֣ר ׀ לִׁ ל ַהַמצַּ֜ ַסֹ֨ ח ומִׁ
ת  ת ֶלֵֶ֥חם ֶשִֶ֛מן ַאַח  ַחַלֹ֨ ָֽ ִ֤ה ַאַחת  וְּ ת ַמצָּ ַחַלֹ֨
ַע ל  ים וְּ בִֹׁ֔ ֶׂשם  ַעל־ַהֲָ֣חלָּ ִ֑ד ַויָֹּ֨ יק ֶאחָּ ָ֣ קִׁ רָּ וְּ

ּלֹא ֶהְחִמיץ ֶחם ׁשֶ ל ַהּלֶ ְפֵני ה ּוִמּסַ ּלִ ַקח  'ׁשֶ לָּ
ה  ּלֹא ֶהְחִמיצָּ ַחּלָּ ה , ה ַאַחתׁשֶ ֶנת ּוִפּתָּ ה ְמֻטּגֶ בָּ עָּ

ֶמן  ׁשֶ ה ַאַחת ,ַאַחתּבְ ּקָּ ה ּדַ ם ַעל  ,ּוִפּתָּ י ְוׂשָּ ּגּוׁשֵ
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ין׃ ָֽ מִׁ ֹוק ַהיָּ ִני ַהֵחֶלב שֵ֥ מָּ ֹוק ַהיְּ  .ְוַעל ַהׁשּ
ַע ל ַכֵפָ֣י  כז  ן וְּ ֵ֚ל ַכֵפָ֣י ַאֲהר ֹ֔ ל ַע ֵתָ֣ן ֶאת־ַהכ ֹ֔ ַויִׁ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ה לִׁ נופָּ  ִ֛ם תְּ תָּ ִ֑יו ַויָּ ֶַּ֧נף א  נָּ  בָּ
ּפֹות  ם ֶאת ַהּכֹל ַעל ּכַ להּוא ׂשָּ ַאֲהרֹן  ַהיַָּּדִים ׁשֶ

ל יוּבָּ  ְוׁשֶ ם ִלְפֵני ה, נָּ  .'ְוֵהִניף אֹותָּ
ר  כח  ֵטֵ֥ ם ַוַיקְּ ָ֣ל ַכֵפיֶהֹ֔ ם  ֵמַע תָּ ֶשִ֤ה א  ח מ  ַקֹ֨ ַויִׁ

ֵרָ֣יַח  ים ֵהם  לְּ ֵ֥ אִׁ ל  ִ֑ה מִׁ לָּ ע  ה ַעל־הָּ חָּ ֵב  זְּ ַהמִׁ
ָֽה׃ וא ַליהוָּ ה ה  ֶשֵ֥ ַח אִׁ יח ֹ֔  נִׁ

ּפֹות ְיֵדיֶהם ְוִהְקִטיר  ם ֵמַעל ּכַ ַקח אֹותָּ ה לָּ ֹמׁשֶ
ה עֹולָּ ַח ַעל הָּ ְזּבֵ ן ֵהם , ַעל ַהּמִ ְרּבָּ ִמּנּוי לְ קָּ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוחַ , ְלַתְפִקיד ן  ֶזה, ּכְ ְרּבָּ קָּ
ֵאשׁ   .'ַלה עֹוֶלה ּבָּ

ה  כט  נופָּ  הו תְּ יֵפֵ֥ נִׁ ה ַויְּ ֶזֹ֔ ֶשה  ֶאת־ֶהָ֣חָּ ח מ  ַקִ֤ ַויִׁ
ָ֣י  ֵנ פְּ יָּה  לִׁ ֶשִ֤ה הָּ מ  ים לְּ אִׁ  ל  ִ֑ה ֵמֵאָ֣יל ַהמִׁ הוָּ יְּ

ה׃ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ נָֹּ֔ מָּ  לְּ

ֶזה ְוֵהִני ַקח ֶאת ֶהחָּ ה לָּ  – 'ִלְפֵני ה ף אֹותוֹ ֹמׁשֶ
ל  ַאִיל ׁשֶ ן הָּ ְרּבַ ה ִמּקָּ ה ְלֹמׁשֶ נָּ יָּה מָּ הּוא הָּ

ּנּוי מֹו שֶׁ , ַהּמִ ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ
ם֮  ל שביעי ן־ַהדָּ ה ומִׁ חָּ  שְּ ֶשֶָ֣מן ַהמִׁ ה מִׁ ֶשַּ֜ ח מ  ַקֹ֨ ַויִׁ

ֵב   זְּ ן  ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַהמִׁ ל־ַאֲהר  ִ֤ז ַעָֽ ַח  ַוַי
נָּ יו  י בָּ ֵדֵ֥ גְּ ַעל־בִׁ ִ֛יו וְּ נָּ ַעל־בָּ יו וְּ ֹ֔ דָּ גָּ ַעל־בְּ
יו  ֹ֔ גָּדָּ ן  ֶאת־בְּ ת־ַאֲהר  ש ֶאָֽ ַקֵדִ֤ ֹו ַויְּ תִ֑ אִׁ

ֹו תָֽ נָּ יו אִׁ י בָּ ֵדֵ֥ גְּ ֶאת־בִׁ ִ֛יו וְּ נָּ ֶאת־בָּ  ׃וְּ

ַקח ֵמהַ  ה לָּ ֶ ֹמׁשֶ ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ ַעל ּומֵ  ׁשֶ ם ׁשֶ ַהּדָּ
חַ  ְזּבֵ יזְוהִ , ַהּמִ יו וְ ַעל ַאֲהרֹן  ּתִ נָּ יו ְוַעל ּבָּ דָּ גָּ ַעל ּבְ

ְגֵדי יו ִאּתוֹ ּבָּ  ְוַעל ּבִ ׁש ֶאת ַאֲהרֹן , נָּ ֶאת וְ ְוִקּדֵ
ְגֵדי יו ְוֶאת ּבִ נָּ יו ְוֶאת ּבָּ דָּ גָּ יו ִאּתוֹ ּבָּ  ּבְ  .נָּ

ו  לא  לָ֣ יו ַבשְּ נָּ  ֶאל־בָּ ן וְּ ה ֶאל־ַאֲהר ָ֣ ֶשַּ֜ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ם   שָּ ֶהל מֹוֵעד  וְּ ר֮ ֶפַָ֣תח א ָ֣ ׂשָּ ֶאת־ַהבָּ
ַסָ֣ל  ר בְּ ֶחם ֲאֶש  ת־ַהֶלֹ֔ ֶאֹ֨ ֹו וְּ תֹ֔ ו א  לָ֣ ת אכְּ
ן  ר ַאֲהר ֵ֥ י  ֵלאמ ֹ֔ יתִׁ ֵוֹ֨ ים ַכֲאֶשִ֤ר צִׁ ִ֑ אִׁ ל  ַהמִׁ

הו׃ ָֽ ל  נָּ יו י אכְּ  ובָּ

יו נָּ ַמר ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ ה אָּ ר : ֹמׁשֶ ׂשָּ לּו ֶאת ַהּבָּ ְ ׁשּ ּבַ
אְכלּו  ִלְפֵני ם ּתֹ סּות ְוׁשָּ ּנְ ַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ּפֶ

ּנּוי ן ַהּמִ ְרּבַ ַסל קָּ ּבְ ֶחם ׁשֶ מֹו , אֹותֹו ְוֶאת ַהּלֶ ּכְ
יִתי ּוִ ּצִ יו יֹאְכלוּ שֶׁ : ׁשֶ נָּ  .אֹותוֹ  ַאֲהרֹן ּובָּ

ׂשָּ   לב  ר ַבבָּ ֵ֥ ַהנֹותָּ פו׃וְּ ר ָֽ ׂשְּ ש תִׁ ֵא  ִֶ֑חם בָּ ֶ  ַמה ְוֶאת ר וַבלָּ ֵארׁשּ ָּ ׁשּ רֵמהַ  יִּ ׂשָּ ֶחםֵמהַ וּ  ּבָּ ְרפוּ  ּלֶ ׂשְ ֵאשׁ  ּתִ  .ּבָּ
פֶ֩  לג מפטיר ָ֣ת ומִׁ ַע בְּ או  שִׁ צְּ א ֵתָֽ ד ל ִ֤ ֶהל מֹוֵעַּ֜ ַתח֩ א ֹ֨

ֵ֚י  ֵאיֶכִ֑ם כִׁ ל  י מִׁ ֵמ  את יְּ ל ֹ֔ ֵ֚ד יָֹ֣ום מְּ ים ַע יָּמִֹׁ֔
ַמֵל א  ים יְּ מִֹׁ֔ ָ֣ת יָּ ַע בְּ ם׃שִׁ ֶכָֽ  ֶאת־ֶידְּ

ה וְ  ְבעָּ סּות ׁשִ ּנְ ַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ְצאּו ִמּפֶ ַאל ּתֵ
ַמתיֹום לְ ַעד  –יִָּמים  לָּ ֶכםְיֵמי  ַהׁשְ ּלָּ ּנּוי ׁשֶ , ַהּמִ

י  הּכִ ְבעָּ ֶכם ׁשִ ּלָּ ּנּוי ׁשֶ  .יִָּמים ִיְהֶיה ֶטֶקס ַהּמִ
ִ֛ה  לד  הוָּ וָּ ה יְּ ִ֑ה צִׁ ה ַביָֹ֣ום ַהֶז ׂשָּ  ר עָּ ַכֲאֶשֵ֥

ת  ם׃ַלֲעׂש   ר ֲעֵליֶכָֽ ַכֵפֵ֥  לְּ
יֹּום ַהזֶּה  ה ּבַ ֲעׂשָּ ּנַ מֹו ׁשֶ ְך  –ּכְ ה ַלֲעׂשֹות ' הּכָּ ִצּוָּ

ה ְבעָּ ר ֲעֵליֶכםיִָּמים  ׁשִ ֵדי ְלַכּפֵ  .ּכְ
ה  ופֶ֩  לה  לָּ יְּ ַלֹ֨ ִ֤ם וָּ ו יֹומָּ בֹ֨ ד ֵתשְּ ֶהל מֹוֵעַּ֜ ַתח֩ א ֹ֨

ֶרת  ֶמֵ֥ שְּ ֶתִ֛ם ֶאת־מִׁ ַמרְּ ים ושְּ ָ֣ת יָּמִֹׁ֔ ַע בְּ שִׁ
א  ל ָ֣ הוָּ ה וְּ י׃יְּ ֵוָֽיתִׁ י־ֵכ ן צ  ותו כִׁ מִ֑  תָּ

ה יִָּמים וְ  ְבעָּ בוּ ּתֵ ׁשִ ה בְּ  ׁשְ ְילָּ יֹּום ּוַבּלַ ֶפַתח ּבַ
סּות ּנְ ֶמֶרת הבְּ ּו ְרתׁשָּ ְת וּ , אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  – 'ִמׁשְ

ְך וְ  ְך , מּותוּ ּתָּ  לֹאכָּ י ּכָּ  .ִתייְצַטוֵּ הִ ּכִ
ים  לו  ֹ֔ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ִ֑יו ֵאֵ֚ת כׇּ נָּ ן ובָּ ֵַ֥עׂש ַאֲהר   ַוַי

ה׃ ס ֶשָֽ ַיד־מ  הוָּ ה בְּ ֵ֥ה יְּ וָּ  ֲאֶשר־צִׁ
ׂשּו  יו עָּ נָּ ִרים שֶׁ  ֶאתַאֲהרֹן ּובָּ בָּ ל ַהּדְ ה ' הּכָּ ִצּוָּ

עּות ֶאְמצָּ ה ּבְ  .ֹמׁשֶ
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י   ינִׁ מִׁ   שְּ

ת    ש   ר  י ֹום  פ   ו  ה  ל  מ ִׁ י ל  ינִׁ מִׁ ְּ ש   יםה   אִׁ

י  ַביָֹ֣ום  א ט הִׁ ַֽיְּ ן ַוָֽ ַאֲהר   ה לְּ ֶשֹ֔ ָ֣א מ  רָּ י קָּ ֹ֔ ינִׁ מִׁ ַהשְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ קְּ זִׁ ִ֑יו ולְּ נָּ בָּ  ולְּ

ִמיִני  ְ יֹּום ַהׁשּ ה ּבַ יו ּוְלִזְקֵני ֹמׁשֶ נָּ א ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ רָּ קָּ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

ךֶּ֠  ב  ן ַקח־לְֶּּ֠ ל־ַאֲהר   ר  ַוי ָ֣אֶמר ֶאָֽ קָּ  ֶָ֣גל ֶבן־בָּ ֵע
ב  ֵר  ַהקְּ ם וְּ ִ֑ ימִׁ מִׁ לָּ ה תְּ ע  ל לְּ יִׁ ַאֵ֥ ִ֛את וְּ ַחטָּ לְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ  לִׁ

ַמרהּוא  ר ַקח ֵעֶגל :ַאֲהרֹןלְ  אָּ קָּ את  ֵמַהּבָּ ְלַחּטָּ
הְוַאִיל לְ  ם ְוהַ  ,ְללֹא מּום – עֹולָּ ׁש אֹותָּ ִלְפֵני ּגֵ

 .'ה
ר  ג  ַדֵבָ֣ר ֵלאמ ִ֑ ל תְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֶאל־בְּ ו וְּ חִ֤ קְּ

ֵני־ ֶכ ֶבׂש בְּ ֶגל וָּ ֵעֹ֨ את וְּ ַחטָֹּ֔ ים  לְּ זִׁ יר־עִׁ עִׁ  ׂשְּ
ה׃ ָֽ לָּ ע  ם לְּ ימִׁ  מִׁ ִ֛ה תְּ נָּ  שָּ

ר וּ  ֵאל ְתַדּבֵ רָּ ֵני ִיׂשְ ִישׁ ְקחּו : ְוֹתאַמרֶאל ּבְ  ּתַ
את ילָּ ֶכֶבׂש ְוֵעֶגל וְ  ,ְלַחּטָּ ּגִ ה ַעד םׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ

הלְ  מּום  .עֹולָּ
ים  ד  מִׁ  לָּ שְּ ל לִׁ יִׁ ַאַּ֜ ֹור וָּ שֹ֨ ה וְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ַח  לִׁ ב ֹ֨ זְּ לִׁ

הוָּ ה  ֹום יְּ י ַהיֹ֔ ָ֣ ִֶ֑מן כִׁ ָ֣ה ַבשָּ לולָּ ה בְּ חָּ  נְּ ומִׁ
ם׃ ה ֲאֵליֶכָֽ ֵ֥ אָּ רְּ  נִׁ

ִמים לִ ְוׁשֹור וְ  לָּ חֹוטַאִיל ִלׁשְ ה  'הִלְפֵני  ׁשְ ּוִמְנחָּ
ֶמןבְּ  ֶבתבֶּ ְר ְמעֻ  י ַהיֹּום  ,ׁשֶ לֶּ  'הּכִ  .ֲאֵליֶכם הִיְתּגַ

ו ֵאֵ֚ת  ה ]*[ ח  קְּ ֶהל ַויִׁ ֵנ י א ָ֣ ה ֶאל־פְּ ֶשֹ֔ ָ֣ה מ  וָּ ֲאֶשָ֣ר צִׁ
ֵנֵ֥י  פְּ ו לִׁ ד  ה ַוַיַעמְּ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ בו  כׇּ רְּ קְּ ַֽיִׁ ִ֑ד ַוָֽ מֹוֵע

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ּמֹ  ֶאתְקחּו ֵהם לָּ  ֶ הַמה ׁשּ ה ִצּוָּ אֹוֶהל  ְפֵנילִ  לאֶ  ׁשֶ
סּות ּנְ ל וְ  ,ַהִהְתּכַ ּבּורכָּ שׁ  ַהּצִ  .'הִלְפֵני  ַמדעָּ וְ  ִנּגַ

הוָּ ה ַוי ָ֣אֶמר  ו * ֵ֥ה יְּ וָּ ִ֛ר ֲאֶשר־צִׁ בָּ ה ֶז ה ַהדָּ ֶשֹ֔ מ 
ָֽה׃ הוָּ ֹוד יְּ בֵ֥ א ֲאֵליֶכ ם כְּ ֵ֥ ֵירָּ ו וְּ  ַתֲעׂשִ֑

ה  ַמרֹמׁשֶ ר  :אָּ בָּ ה' השֶׁ ֶזה ַהּדָּ ֲעׂשוּ שֶׁ  ִצּוָּ ז  ,ּתַ ְואָּ
בֹוד ה  :ֲאֵליֶכם הלֶּ ִיְתגַּ  'ּכְ

ב  ז  ַרִ֤ ן קְּ ל־ַאֲהר   ה ֶאָֽ ֶשַּ֜ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ך   אתְּ ָֽ ה ֶאת־ַחטָּ ַח  ַוֲעֵׂשִ֞ ֵבֹ֨ זְּ ֶאל־ַהמִׁ

ך  ֶתֹ֔ לָּ ֶאת־ע ָ֣ רוְּ ַכֵפֵ֥ ך   וְּ ָ֣ד ַבַעדְּ ַע ִ֑ם ובְּ עָּ  הָּ
ה ַבִ֤ןֶאת־ ַוֲעֵׂשִ֞ רְּ ם  קׇּ ֹ֔ ַכֵפָ֣ר ַבֲעדָּ ם  וְּ עָּ הָּ

ָֽה׃ הוָּ ֵ֥ה יְּ וָּ ר צִׁ  ַכֲאֶש 

ה  ַמרֹמׁשֶ שׁ  :ַאֲהרֹןלְ  אָּ ה ֶאת  ּגַ ַח ַוֲעׂשֵ ְזּבֵ ַלּמִ
אְתךָּ ְוֶאת ע ְת וֹ ַחּטָּ ר לָּ  ַעל ַעְצְמךָּ ְוַעלךָּ ְוַכּפֵ

ם עָּ ר  ,הָּ ם ְוַכּפֵ עָּ ן הָּ ְרּבַ ה ֶאת קָּ מֹו  ֲעֵליֶהםַוֲעׂשֵ ּכְ
ה' השֶׁ   .ִצּוָּ

ַחִ֛ט  ח ]*[ שְּ ֵבִַ֑ח ַויִׁ זְּ ן ֶאל־ַהמִׁ ב ַאֲהר   ַרֵ֥ קְּ ַויִׁ
ֹו׃  ֶאת־ֵעֵֶ֥גל ַהַחטָּ את ֲאֶשר־לָֽ

שׁ ַאֲהרֹן  ַח וְ  ִנּגַ ְזּבֵ את ׁשָּ ַלּמִ ַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחּטָּ
לּ   .וֹ ׁשֶ

ֶּ֠  ט  רִׁ ַיקְּ יו  ַוֶּ֠ ם֮ ֵאלָּ ן ֶאת־ַהדָּ י ַאֲהר ָ֣ ֵנֹ֨ בו בְּ
נָֹ֣ות  ן ַעל־ַקרְּ ֵת  ם ַויִׁ ֹ֔ עֹו  ַבדָּ בָּ ל ֶאצְּ ב ִ֤ טְּ ַויִׁ

ֵבִ֑חַ  זְּ ָ֣ם ַהמִׁ ֶאת־ַהדָּ ק וְּ ֹודֶאל יַָּצֹ֔ ס  ַח׃ ־יְּ ֵבָֽ זְּ  ַהמִׁ

ֵני ַאֲהרֹן  יׁשּו לוֹ ּבְ ם ִהּגִ  ֶאת לבַ טָּ הּוא , ֶאת ַהּדָּ
ם  ּדָּ עֹו ּבַ םֶאְצּבָּ ּנֹותַעל  ְוׂשָּ חַ  ּפִ ְזּבֵ ְוֶאת  ,ַהּמִ

אָּ  ם ר ׁשְ ַפְך ַהּדָּ חַ  ַעלהּוא ׁשָּ ְזּבֵ  .ְיסֹוד ַהּמִ
ֶתִֶ֤רת  י  ֶאת־ַהי  ת וְּ י ַּ֜ לָּ ֶאת־ַהכְּ ֶלב וְּ ֶאת־ַהֵחֹ֨ וְּ

את  ן־ַהַָ֣חטָֹּ֔ ֵבד  מִׁ ן־ַהכָּ יר מִׁ טִׁ  קְּ הִׁ
ה׃ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ  ֵ֥ה יְּ וָּ ה ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ֵבִ֑חָּ זְּ  ַהמִׁ

י לָּ ַעלת ְוֶאת וֹ ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהּכְ  ַהּתֹוֶסֶפת ׁשֶ
ֵבד מֵ  את ַהּכָּ חַ ִהְקִטיר הּוא ַהַחּטָּ ְזּבֵ מֹו  ,ַעל ַהּמִ ּכְ

ה ' השֶׁ  הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ
ַרָ֣ף  יא ]*[ * ֹור ׂשָּ עִ֑ ֶאת־הָּ ר וְּ ׂשָּ  ֶאת־ַהבָּ ש וְּ ֵאֹ֔ בָּ

ַמֲחֶנָֽה׃ וץ ַלָֽ ח   מִׁ
עֹור  ר ְוֶאת הָּ ׂשָּ ֵאׁש ִמחּוץ הּוא ְוֶאת ַהּבָּ ַרף ּבָּ ׂשָּ

ֲחֶנה  .ַלּמַ
צִֶּׁ֠  יב  ַימְּ ִ֑ה ַוֶּ֠ לָּ ע  ט ֶאת־הָּ ַח  שְּ ן ַויִׁ י ַאֲהר ִ֤ ֵנֹ֨ או בְּ

ַח  ֵב  זְּ הו ַעל־ַהמִׁ ֵקֵ֥ רְּ זְּ ם ַויִׁ ֹ֔ יו  ֶאת־ַהדָּ ֵאלָּ
הַחט ֶאת הָּ הּוא ׁשָּ  ֵני ַאֲהרֹן  ,עֹולָּ  לוֹ  ֵהִביאוּ ּבְ

ם ַח  ְוהּוא זַָּרק אֹותוֹ  ,ֶאת ַהּדָּ ְזּבֵ  .ִביבּסָּ ִמ ַעל ַהּמִ
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יב׃ ָֽ בִׁ  סָּ
יהָּ  יג  ֶח  תָּ נְּ ִ֛יו לִׁ יאו ֵאלָּ צִׁ  מְּ ה הִׁ לָּ  ע  ֶאת־הָּ וְּ

ַח׃ ֵבָֽ זְּ ר ַעל־ַהמִׁ ֵט  אש ַוַיקְּ ר ִ֑ ֶאת־הָּ  וְּ
יו  ֵהִביאוּ ֵהם  הֶאת הָּ ֵאלָּ ֶקת  עֹולָּ ֶקיהָּ ְמֻחּלֶ  ַלֲחלָּ

רֹאשׁ  חַ  ְוהּוא ִהְקִטיר, ְוֶאת הָּ ְזּבֵ  .ַעל ַהּמִ
ר  יד  ֵטֵ֥ ם ַוַיקְּ ִ֑יִׁ עָּ רָּ ֶאת־ַהכְּ ֶרב וְּ ץ ֶאת־ַהֶק  ַחֵ֥ רְּ ַויִׁ

ה׃ חָּ ֵבָֽ זְּ לָּ ה ַהמִׁ ע   ַעל־הָּ
ַעִים ְוֶאת רָּ הּוא  ַרְגַלִיםַחץ ֶאת ַהּמֵ ר יְקטִ הִ וְ  ,הָּ

ם  הַעל הָּ אֹותָּ ְזבֵּ  עֹולָּ  .חַ ַעל ַהּמִ
ב  טו  ֵרִּ֕ ִ֤יר ַוַיקְּ עִׁ ח ֶאת־ׂשְּ ַקִ֞ ִ֑ם ַויִׁ עָּ ַבָ֣ן הָּ רְּ ת קׇּ ֵא 

הו  ֵא  ַחטְּ ַֽיְּ הו ַוָֽ ֵטֵ֥ חָּ שְּ ם ַויִׁ עָֹּ֔ את  ֲאֶשָ֣ר לָּ ַחטָּ ַהָֽ
ֹון׃ אשָֽ רִׁ  כָּ

ישׁ הּוא  ם ֶאת ִהּגִ עָּ ן הָּ ְרּבַ ַקח ֶאת הּוא לָּ  ,קָּ
ִישׁ הַ  ללְ  ּתַ את ׁשֶ ם הָּ  ַחּטָּ ַחט אֹותוֹ וְ עָּ ר ׁשָּ  ְוִכּפֵ

מוֹ  דָּ מֹו  ּבְ ה ּכְ ׂשָּ עָּ ִראׁשֹוןּקָּ בַּ ׁשֶ ן הָּ  .ְרּבָּ
ט׃ טז  ָֽ פָּ שְּ הָּ ַכמִׁ ַַֽיֲעֶׂש  ִ֑ה ַוָֽ לָּ ע  ב ֶאת־הָּ ֵר  ישׁ הּוא הִ  ַוַיקְּ הֶאת הָּ  ּגִ הּ  עֹולָּ ה אֹותָּ ׂשָּ יןכַּ  ְועָּ  .ּדִ
נָּה  יז שני ֶמֹ֔ ַמֵלִ֤א ַכפֹו  מִׁ ה  ַויְּ חָּ נְּ ֵרב֮ ֶאת־ַהמִׁ ַוַיקְּ

ַלֵ֥ת  ד ע  ַב  לְּ ֵבִַ֑ח מִׁ זְּ ֵט ר ַעל־ַהמִׁ ֶקר׃ַוַיקְּ  ַהב ָֽ
ישׁ הִ  הּוא ה ֶאת ּגִ ְנחָּ ַפןוְ  ַהּמִ ה חָּ ּנָּ יָּדוֹ  ִמּמֶ  ּבְ

חַ  ַעל ְוִהְקִטיר ְזּבֵ הלַ  ףנֹוסָּ בְּ  ,ַהּמִ ְנחָּ ל ּמִ  ַלתוֹ ע ׁשֶ
 .ֶקרוֹ ַהבּ 

ֵַ֥בח  יח  ל ֶז יִׁ ַאֹ֔ ֶאת־הָּ ַחִ֤ט ֶאת־ַהשֹור  וְּ שְּ ַויִׁ
 ֶּ֠ צִׁ ַימְּ ִ֑ם ַוֶּ֠ עָּ ים ֲאֶשָ֣ר לָּ מִׁ  לָּ ן ַהשְּ י ַאֲהר ִ֤ ֵנֹ֨ או בְּ

ַח  ֵב  זְּ הו ַעל־ַהמִׁ ֵקֵ֥ רְּ זְּ יו ַויִׁ ם  ֵאלָֹּ֔ ֶאת־ַהדָּ
יב׃ ָֽ בִׁ  סָּ

ַחט ַאִיל  הּוא ׁשָּ ֹור ְוֶאת הָּ ֶזַבח  –ֶאת ַהׁשּ
ִמים  לָּ ְ לַהׁשּ םהָּ  ׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן , עָּ ֶאת  לוֹ ֵהִביאּו ּבְ

ם  ַח  ְוהּוא זַָּרק אֹותוֹ ַהּדָּ ְזּבֵ  .ִביבּסָּ ִמ ַעל ַהּמִ

ים  יט  בִׁ  ֶאת־ַהֲחלָּ ל וְּ יִׁ ַאֹ֔ ן־הָּ ֹור ומִֹׁ֨ ן־ַהשִ֑ מִׁ
מְּ   ַהָֽ ִ֤ה וְּ יָּ ַאלְּ ֶרת הָּ ֶת  י  ת וְּ י ֹ֔ לָּ ַהכְּ ַכֶסה  וְּ

ד׃ ֵבָֽ  ַהכָּ

י ַהֵחֶלבְוֶאת  ֹור ּגּוׁשֵ ַאִיל ּומֵ  ,ֵמַהׁשּ ׁשּוַמן  ֶאת –הָּ
ב ָּּנָּ ה ְוַהֵחֶלב ַהז ַכּסֶ ּמְ ַעִים ׁשֶ י ֶאת ַהּמֵ לָּ ת וֹ ְוַהּכְ

ֵבדלַ  ֹוֶסֶפתּת הַ וְ   .ּכָּ
ימו כ  ֵ֥ ׂשִׁ ֵטֵ֥ר  ַויָּ זִֹ֑ות ַוַיקְּ ים ַעל־ֶהחָּ בִׁ  ֶאת־ַהֲחלָּ

ה׃ חָּ ֵבָֽ זְּ ים ַהמִׁ בִׁ   ַהֲחלָּ
מּו ֵהם  י ַהֵחֶלב ֶאת ׂשָּ ֹור ְוהָּ  ַעלּגּוׁשֵ  ,ַאִילֲחֵזה ַהׁשּ

י ַהֵחֶלב  ֶאת ְוהּוא ִהְקִטיר ְזבֵּ ּגּוׁשֵ  .חַ ַעל ַהּמִ
ן  כא  ין ֵהנִׁ יף ַאֲהר ִ֛ מִֹׁ֔ ֹוק ַהיָּ ֵאת  שָ֣ ֹות וְּ ז  ֵאָ֣ת ֶהחָּ וְּ

ה׃ ֶשָֽ ֵ֥ה מ  וָּ ר צִׁ ִ֑ה ַכֲאֶש  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ה לִׁ נופָּ   תְּ
אַ  ֶאתוְ  ֹור ְוהָּ ִמי ֶאתוְ  ִילֲחֵזה ַהׁשּ ֹוק ַהיְּ ִני ַהׁשּ

מֹו שֶׁ  ,'הִלְפֵני ֵהִניף ַאֲהרֹן  ה ּמֹ ּכְ הׁשֶ  .ִצּוָּ
רְּ   כב  בָּ ַֽיְּ עָּ ם ַוָֽ ו ֶאל־הָּ ִ֛ ן ֶאת־יָּדָּ א ַאֲהר   שָֹּ֨ ֵכִ֑ם ַויִׁ

ת  ֶרד ֵמֲעׂש   לָּ ה ַוֵי  ע  הָּ ִ֛את וְּ ַהַחטָּ
ים׃ ָֽ מִׁ לָּ ַהשְּ  וְּ

א ַאֲהרֹן  ׂשָּ ם וּ נָּ עָּ יו ֶאל הָּ  ,םֵרְך אֹותָּ בֵ ֶאת יָּדָּ
ַח  יַָּרדוְ  ְזּבֵ הֵמַהּמִ ׂשָּ עָּ את  ֶאת ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶאת וְ ַהַחּטָּ
ההָּ  ִמיםֶאת וְ  עֹולָּ לָּ ְ  .ַהׁשּ

ד  כג  ֶהל מֹוֵעֹ֔ ן  ֶאל־א ָ֣ ֲהר  ַאָֽ ֶשִ֤ה וְּ א מ  ב ֹ֨ ַויָּ
ו  אֹ֔ ָ֣צְּ רְּ  ַוֵי בָּ ַֽיְּ א ַוָֽ ֵ֥ ִ֑ם ַוֵירָּ עָּ ו ֶאת־הָּ כ 

ם׃ ָֽ עָּ ל־הָּ הוָּ ה ֶאל־כׇּ בֹוד־יְּ  כְּ

ה ְוַאֲהרֹן  אּו ֹמׁשֶ סּות  אֹוֶהל לאֶ ּבָּ ּנְ ְצאּו יָּ וְ ַהִהְתּכַ
םְר בֵ וּ  עָּ ה 'הְכבֹוד וּ  ,כּו ֶאת הָּ ּלָּ ל  ִהְתּגַ ֶאל ּכָּ

ם עָּ  – הָּ
אַכל   כד שלישי ה ַות ֹ֨ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ ַוֵתִֵ֤צא ֵאש  מִׁ

ים  ִ֑ בִׁ ֶאת־ַהֲחלָּ לָּ ה וְּ ע  ַח ֶאת־הָּ ֵבֹ֔ זְּ ַעל־ַהמִׁ
ם׃ ֵניֶהָֽ ו ַעל־פְּ ל  פְּ ַֽיִׁ נו ַוָֽ ר ֹ֔ ם  ַויָּ עָּ ל־הָּ א כׇּ ִַּ֤֧רְּ  ַוַי

ה  – ְפֵני ֵאׁש יְָּצאָּ הוְ  'הִמּלִ ְרפָּ הֶאת הָּ  ׂשָּ  עֹולָּ
ִבים חַ  ְוֶאת ַהֲחלָּ ְזּבֵ ם ,ַעל ַהּמִ עָּ ל הָּ ה ּכָּ אָּ ְוֵהם  רָּ

חוּ  ּבְ ֲחווּ וְ ' ֶאת ה ׁשִ ּתַ ֵניֶהם ִהׁשְ  .ַעל ּפְ
יהו א    ֲאבִׁ ב ו  ד  ת נ  ש   ר   פ  

ֲהר ֶּ֠  א י ֵנָֽי־ַאֶּ֠ ו בְּ חָ֣ קְּ יש ַויִׁ ָ֣ וא אִׁ יהַּ֜ ב ַוֲאבִׁ ֹ֨ ן נָּדָּ
ֶל יהָּ  ימו עָּ ֵ֥ ׂשִׁ ש ַויָּ ֵהן  ֵאֹ֔ נִ֤ו בָּ תְּ ֹו ַויִׁ ת  תָּ ַמחְּ

ב ַוֲאִביהּוא בְּ  דָּ ל ֵני ַאֲהרֹן נָּ ְקחּו ּכָּ דלָּ ֶאת  ֶאחָּ
תֹו  מוּ ַמְחּתָּ ִליםֵהן ּבָּ  ְוׂשָּ חָּ מּו  ּגֶ  םיהֶ ֲעלֵ ְוׂשָּ
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ה  ֹ֔ ה  ֵאָ֣ש זָּרָּ הוָּ ִ֤י יְּ ֵנ פְּ יבו לִׁ ַּ֜ רִׁ ֶרת ַוַיקְּ ט ִ֑ קְּ
א  ם׃ֲאֶש ר ל ֦ ָֽ תָּ וָּ ה א   צִׁ

ה"ֵאׁש  'הִלְפֵני  ְוִהְקִריבוּ  ְקטֹוֶרת הּוא שֶׁ  –" זָּרָּ
ה א םוֹ לֹא ִצּוָּ  .תָּ

אַכל  ב  הוָּ ה ַות ָ֣ ֵנֵ֥י יְּ פְּ לִׁ ֵצא ֵאִ֛ש מִׁ ִ֑ם ַוֵתֵ֥ אֹותָּ
ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ תו לִׁ מ    ַויָּ

ה ְפֵני  יְָּצאָּ ם הפָּ ְר ׂשָּ וְ  'הֵאׁש ִמּלִ תּו מֵ ֵהם וְ  ,אֹותָּ
 .'הִלְפֵני 

ר  ג  ֶבֹ֨ ן הוא֩ ֲאֶשר־דִׁ ל־ַאֲהר   ה ֶאָֽ ֶשַּ֜ אֶמר מ  ַוי ֹ֨
ֵנֵ֥י  ַעל־פְּ ש וְּ ֵדֹ֔ ַבָ֣י ֶאקָּ ר  קְּ ר  בִׁ ִ֤ה ׀ ֵלאמ  הוָּ יְּ

ם  ד   ֵבִ֑ד ַויִׁ עָּ ם ֶאכָּ ל־הָּ ן׃כׇּ  ַאֲהר ָֽ

ה  ַמר ֹמׁשֶ ֶ  ַמה ֶזהַאֲהרֹן לְ אָּ בֵּ ' הׁשּ ים בִ רוֹ ּקְ בַּ  :רּדִ
יֹוֵתר ֲאִני ִמ  ילַ אֵ  שׁ ּבְ ד וְ  ,ְתַקּדֵ ּבֵ ְך ֲאִני ִמְתּכַ כָּ
םּכָּ ְפֵני בִּ  עָּ ַתק ַאֲהרֹן !ל הָּ  .ׁשָּ

ן  ד  פָֹּ֔ צָּ ֶאָ֣ל ֶאלְּ ֵאל  וְּ ישָּ ָֽ ה ֶאל־מִׁ ֶש  ָ֣א מ  רָּ קְּ ַויִׁ
ד  ל ד ָ֣ יֵא  זִׁ ֵנֵ֥י ע  ם בְּ ן ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶה  ַאֲהר ִ֑

 ֶּ֠ בִ֞ רְּ ֶדש קִֶּׁ֠ ֵני־ַהק ֹ֔ ו ֶאת־ֲאֵחיֶכם  ֵמֵאָ֣ת פְּ אִ֤ ו ׂשְּ
ַמֲחֶנָֽה׃ וץ ַלָֽ ח   ֶאל־מִׁ

ה  א ֹמׁשֶ רָּ ֵאל וּ לְ קָּ יֵאל לְ ִמיׁשָּ ֵני ֻעזִּ ן ּבְ פָּ ֶאְלצָּ
לדוֹ דּ  ַמרוְ  ,ַאֲהרֹן ֹו ׁשֶ הֶ  אָּ ׁשוּ  :םלָּ ֶאת  ּוְקחוּ  ּגְ

ְפֵניֲאֵחיֶכם  ֲחֶנה ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ִמּלִ  .ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

וץ  ה  ח  ם ֶאל־מִׁ תָֹּ֔ ֳתנ  כ  ם  בְּ א  שָּ ו ַויִׁ ב  רְּ קְּ ַֽיִׁ ַוָֽ
ה׃ ֶשָֽ ר מ  ֶבֵ֥ ר דִׁ ִ֑ה ַכֲאֶש  ַמֲחֶנ  ַלָֽ

ׁשּו ֵהם נִ  םּגְ ּלָּ  תוֹ נוֹ ּת כֻּ בַּ  ְוֵהִרימּו אֹותָּ ם ֶאל הֶ ׁשֶ
ֲחֶנה מֹו שֶׁ  ,ִמחּוץ ַלּמַ ה ּמֹ ּכְ בֵּ ׁשֶ  .רּדִ

זָּר֩  ו  עָּ ֶאלְּ ן ולְּ ל־ַאֲהר ֶ֡ ֶשָ֣ה ֶאָֽ ַוי ָ֣אֶמר מ 
ָ֣עו ׀  רָּ פְּ אֵשיֶכֵ֥ם ַאל־תִׁ ָֽ יו רָּ נַָּּ֜ ר ׀ בָּ מָֹּ֨ יתָּ ָֽ אִׁ ולְּ
ַעֵ֥ל  תו וְּ מ ֹ֔ א תָּ ל ָ֣ מו  וְּ ר ֹ֨ פְּ א־תִׁ ֵדיֶכִ֤ם ל ָֽ גְּ ובִׁ
ל־ֵבָ֣ית  ף ַוֲאֵחיֶכם  כׇּ צ ִ֑ קְּ ה יִׁ ֵעדָּ  ל־הָּ כׇּ

ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ף  יִׁ ַרֵ֥ ר ׂשָּ ה ֲאֶש  ֵרפָֹּ֔ כו  ֶאת־ַהשְּ בְּ יִׁ
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ה  ַמר ֹמׁשֶ יווּ ַאֲהרֹן לְ אָּ נָּ ר ּבָּ מָּ זָּר ְוִאיתָּ  :ְלֶאְלעָּ
לּו ַאל  ַגּדְ ר ּתְ עָּ  ְפְרמוּ ּתִ  ַאלוְ  ֶכםאשְׁ רֶֹאת ׂשֵ
ז, ֲאֵבלּותלַ  ְגֵדיֶכםבִּ ֶאת  י אָּ מוּ  ּכִ ' הוְ  ,תוּ ּתָּ

ל ִיְכַעס  ּבּורַעל ּכָּ ית  ֲאֵחיֶכם ַרק ;ַהּצִ ל ּבֵ ּכָּ
ֵאל ִיְבּכּו  רָּ ה  ַעלִיׂשְ ֵרפָּ ְ ַרף' השֶׁ ַהׂשּ  .ׂשָּ

פֶ֩  ז  תו ומִׁ מ ֹ֔ או  ֶפן־תָּ צְּ א ֵתָֽ ד ל ִ֤ ֶהל מֹוֵעַּ֜ ַתח֩ א ֹ֨
ו  ַַֽיֲעׂש  הוָּ ה ֲעֵליֶכִ֑ם ַוָֽ ת יְּ ַחֵ֥ שְּ י־ֶשִֶ֛מן מִׁ כִׁ

ה׃ פ ֶשָֽ ר מ  ַבֵ֥ דְּ  כִׁ

ַתח ְצאּו ּתֵ  ַאלוְ  סּות  אֹוֶהלִמּפֶ ּנְ ֵדי ַהִהְתּכַ ּכְ
ּלֹא  מׁשֶ י וּ ּתָּ ֶ הַ תּו ּכִ לֶמן ׁשּ  ,ֲעֵליֶכם ִנְמַרח 'ה ׁשֶ
ׂשּו ֵהם  העָּ ְדַבר ֹמׁשֶ  .ּכִ

ת     ש   ר  ןפ   י  יִׁ ו ר ה  ס   אִׁ
ר׃ ח  ן ֵלאמ ָֽ ל־ַאֲהר   ה ֶאָֽ הוָֹּ֔ ַדֵבָ֣ר יְּ ר ֶאל ַאֲהרֹן  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ  :ְואָּ
ָ֣ה ׀  ט  תְּ ׀ ַאתָּ ר ַאל־ֵתָ֣שְּ ֵשכִָּ֞ ן וְּ ַָּ֣֧יִׁ ְך ַי תָּ  ָ֣יך אִׁ ֶנ ובָּ

ִ֑תו  מ  א תָּ ל ָ֣ ֶהל מֹוֵע ד וְּ ֲאֶכִ֛ם ֶאל־א ֵ֥ ב  בְּ
ם׃ ֵתיֶכָֽ ר  ד  ת עֹולָּ ם לְּ ַקֵ֥  ח 

הַאל  ּתֶ ׁשְ רַיִין  ּתִ ּכֵ ֶקה ְמׁשַ ֶניךָּ  ּוַמׁשְ ה ּובָּ ַאּתָּ
ךָּ שֶׁ  ִסיםִאּתְ ם ִנְכנָּ ַאּתֶ ׁשֶ סּות ּכְ ּנְ , ְלאֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ְך וְ  ם , מּותוּ ּתָּ  לֹאכָּ  .תְלדֹורוֹ חֹוק ְלעֹולָּ

לְּ   י  ין וָֽ ל וֵבֵ֥ ֶדש וֵבָ֣ין ַהח ִ֑ ין ַהק   יל ֵבֵ֥ ֹ֔ דִׁ ַהבְּ
ֹור׃ הָֽ ין ַהטָּ א וֵבֵ֥ ֵמ   ַהטָּ

ּתּוְכלוּ וּ  ין ַהּקֹוֶדׁש ּוֵבין ַהחֹול  ְכֵדי ׁשֶ יל ּבֵ ְלַהְבּדִ
הֹור ֵמא ּוֵבין ַהּטָּ  .ּוֵבין ַהּטָּ

ֵאִ֑ל ֵאֵ֚ת  יא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת ֶאת־בְּ הֹור   ולְּ
ם  ִ֛ה ֲאֵליֶה  הוָּ ֶב ר יְּ ר דִׁ ים ֲאֶשֹ֨ קִֹׁ֔ ל־ַהָ֣ח  כׇּ

ה׃ פ ֶשָֽ ַיד־מ   בְּ

ֵאל לִ ּוְלהֹורֹות  רָּ ים שֶׁ  ֶאתְבֵני ִיׂשְ ל ַהֻחּקִ ' הּכָּ
בֵּ  עּות ֲאֵליֶהםר ּדִ ֶאְמצָּ ה ּבְ  .ֹמׁשֶ

י ֹום    נֹות ה  ב ְּ רְּ ת ק  יל  ת ֲאכִׁ ש   ר   פ  
ן  יב רביעי ל־ַאֲהר   ה ֶאָֽ ֶשַּ֜ ר מ  ַדֵבֹ֨ זֶָּּ֠ ַויְּ עָּ לְּ ֶאָ֣ל ֶאֶּ֠ ר וְּ

ו  חָ֣ ים  קְּ רִׁ ֹותָּ יו֮ ַהנָֽ נָּ ר ׀ בָּ ֵ֥ מָּ יתָּ ֹ֨ ֶאל־אִׁ וְּ
ר  מָּ זָּר ְוֶאל ִאיתָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ֶאְלעָּ ּבֵ ה ּדִ ֹמׁשֶ

ים ַחיִּ ֲארּו ּבַ ׁשְ ּנִ יו ׁשֶ נָּ ה : ּבָּ ְנחָּ  –ְקחּו ֶאת ַהּמִ
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ה  הוָֹּ֔ ֵשָ֣י יְּ ֶרת  ֵמאִׁ ה ַהנֹוֶתֹ֨ חָּ  נְּ ֶאת־ַהמִׁ
ֶדש  י ק ֵ֥ ִ֛ ֵבִַ֑ח כִׁ זְּ ֹות ֵאֶָ֣צל ַהמִׁ והָּ ַמצ  לֵ֥ כְּ אִׁ וְּ

וא׃ ָֽ ים הִׁ שִׁ  דָּ  קׇּ

 הּ אֹותָּ  ְוִאְכלוּ  ,'הלַ  ֵאשׁ ּבָּ  ּלֹא ֻהְקַטרשֶׁ ֵחֶלק הַ 
חַ  ְזּבֵ ְחִמיץ ְלַיד ַהּמִ ּתַ ִלי ׁשֶ י ִהיא קֹוֶדׁש  ,ּבְ ּכִ

ים ׁשִ דָּ  .קָּ
ךִ֤  יג  קְּ י חׇּ ָ֣ ֹוש כִׁ דֹ֔ ֹום קָּ קָ֣ מָּ ּה  בְּ תָּ ֶתִ֤ם א  ַוֲאַכלְּ

יך   ֶנֹ֨ ק־בָּ חׇּ וא וְּ י הִֹׁ֔ ֵש  ִ֑ה ֵמאִׁ הוָּ י־ֵכ ן יְּ י׃ כִׁ ֵוָֽיתִׁ  צ 
י ִהיא  דֹוׁש ּכִ קֹום קָּ מָּ ּה ּבְ ְתךָּ ּתֹאְכלּו אֹותָּ  ִקְצּבָּ

ת ֶניךָּ  ְוִקְצּבַ נֹותּבָּ ְרּבְ יִתי, 'ה ִמּקָּ ְך ִנְצַטּוֵ י ּכָּ  .ּכִ
ֵאת֩  יד  ה וְּ רומָּ  ֹוק ַהתְּ ֵאָ֣ת ׀ שָ֣ ה וְּ נופַָּּ֜ ה ַהתְּ ֲחֵזֹ֨

ֶנֵ֥יך  ה ובָּ ֹור ַאתִָּּ֕ הֹ֔ ֹום טָּ קָ֣ מָּ לו  בְּ אכְּ ת ָֽ
ו  נֹ֔ תְּ יך  נִׁ ֶנֹ֨ ק־בָּ חׇּ ךִ֤ וְּ קְּ י־חׇּ ָֽ ְִ֑ך כִׁ תָּ יך אִׁ ֶת  נ  ובְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ י בְּ ֵמ  י ַשלְּ ֵחֵ֥ בְּ זִׁ  מִׁ

ֶזה ֶאתוְ  ף ֶהחָּ הּוַרם  ֶאתוְ  ַהּמּונָּ ֹוק ׁשֶ אְכלּו ַהׁשּ ּתֹ
ֶניךָּ ּוְבנֹוֶתיךָּ  ה ּובָּ הֹור ַאּתָּ קֹום טָּ מָּ ךָּ ּבְ י , ִאּתְ ּכִ

נּו ֵהם  ֶניךָּ לְ ה ְלךָּ וּ ִקְצּבָּ לְ ִנּתְ נֹותבָּ ְרּבְ  ִמּקָּ
ְ הַ  ֵאל לים שֶׁ ִמ לָּ ׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

ֵשִ֤י  טו  ָ֣ל אִׁ ה ַע נופָּ  ָ֣ה ַהתְּ ה ַוֲחֵז רומִָּ֞ ֹוק ַהתְּ שָ֣
ֵ֥יף נִׁ הָּ יאו לְּ ים  יָּבִֹׁ֔ בִׁ ָ֣י  ַהֲחלָּ ֵנ פְּ ה לִׁ נופָּ  תְּ

ך   תְּ ִ֤יך אִׁ ֶנ בָּ ךַּ֜ ולְּ ה לְּ יָֹּ֨ הָּ ִ֑ה וְּ הוָּ יְּ
ָֽה׃ הוָּ ֵ֥ה יְּ וָּ ר צִׁ ם ַכֲאֶש  ק־עֹולָֹּ֔ חׇּ  לְּ

הּוַרםֶאת  ֹוק ׁשֶ ֶזה ַהׁשּ הּוא  ְוֶהחָּ ׁשֶ ף יִָּביאּו ּכְ ַהּמּונָּ
ח ֵרִביםַעל  ֻמּנָּ י ַהֵחֶלב ַהּקְ ֵדי לְ , ּגּוׁשֵ ף ִניהָּ ּכְ
ה ִיְהֶיה ֶזה וְ , 'ם ִלְפֵני האֹותָּ  ֶניךָּ ִקְצּבָּ ְלךָּ ּוְלבָּ

ךָּ  מֹו שֶׁ לְ ִאּתְ ם ּכְ ה' העֹולָּ  .ִצּוָּ
ה  טז חמישי ֶש  ש מ  ַרִ֛ ש דָּ ר ֵ֥ את דָּ ָ֣יר ַהַחטָּ  עִׁ ֵאָ֣ת ׀ ׂשְּ וְּ

צ ֶּ֠  קְּ יִׁ ִ֑ף ַוֶּ֠ רָּ ָ֣ה ׂש  ֵנ הִׁ ִ֤ר וְּ זָּ עָּ ף ַעל־ֶאלְּ
ר׃ ם ֵלאמ ָֽ רִׁ  ן ַהנֹותָּ ָ֣י ַאֲהר ֹ֔ ֵנ ר  בְּ מָּ יתָּ ָֽ ַעל־אִׁ  וְּ

ׂש  ה ִחּפֵ ִישׁ  ֶאתֹמׁשֶ את וְ הַ  ּתַ הּוא ַחּטָּ ה ׁשֶ ִגּלָּ
ַר  זָּר ּוְבִאי, ףִנׂשְ ֶאְלעָּ ַער ּבְ ֵני ַאֲהרֹן הּוא ּגָּ ר ּבְ מָּ תָּ

אֲ  ׁשְ ּנִ יםׁשֶ ַחיִּ ֶהם, רּו ּבַ ַמר לָּ  :ְואָּ
ֹום  יז  קָ֣ מְּ את  בִׁ ֶתִ֤ם ֶאת־ַהַחטָּ א־ֲאַכלְּ וַע ל ָֽ ַמד 

ָּ֣ה ׀  תָּ א  וא וְּ ִ֑ ים הִׁ שִׁ  דָּ ֶדש קׇּ י ק ֵ֥ ִ֛ ֶדש כִׁ ַתָ֣ן ַהק ֹ֔ נָּ
ֵׂשאת  ֶאת־ֲעוָ֣   ם לָּ ֶכ  ר לָּ ַכֵפֵ֥ ה לְּ ֹ֔ ֵעדָּ ן הָּ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ם לִׁ  ֲעֵליֶה 

ה ּמָּ ְמקֹום  לָּ את ּבִ ם ֶאת ַהַחּטָּ לֹא ֲאַכְלּתֶ
ים ֲהֵרי? ַהּקֹוֶדשׁ  ׁשִ דָּ ֶכם ' ַוה !ִהיא קֹוֶדׁש קָּ ַתן לָּ נָּ
ּה ֶלֱאכֹול  ְסַלח ַעל ֲעוֹון אֹותָּ יִּ ֵדי ׁשֶ ּבּורּכְ , ַהּצִ

ֵדי ר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ה ּכְ  !'ְלַכּפֵ
ֶדש  יח  ּה ֶאל־ַהק   מָֹּ֔ ָ֣א ֶאת־דָּ ֵהֵ֚ן ל א־הובָּ

ֶדש  ִּ֛ה ַבק   תָּ ו א  לֵ֥ ֹול ת אכְּ כֹ֨ ה אָּ ִ֑ימָּ נִׁ פְּ
י׃ ֵוָֽיתִׁ ר צִׁ  ַכֲאֶשֵ֥

ה ֲהֵרי ִנימָּ ּה ַלּקֹוֶדׁש ּפְ מָּ , לֹא ֵהִביאּו ֶאת ּדָּ
צִּ  מֹו ׁשֶ ּקֹוֶדׁש ּכְ ּה ּבַ  !יִתיוִּ ִאְכלּו אֹותָּ

יֶּ֠  יט  ה ֵהָ֣ן ַהֶּ֠ ֶש  ן ֶאל־מ  ר ַאֲהר ַּ֜ ַדֵבֹ֨ ֹום ַויְּ
ָ֣י  ֵנ פְּ ם  לִׁ תָּ לָּ ֶאת־ע ָֽ ִ֤ם וְּ אתָּ יבו ֶאת־ַחטָּ ֹ֨ רִׁ קְּ הִׁ
י  תִׁ ַכִ֤לְּ אָּ ֵאִֶ֑לה וְּ י כָּ תִׁ  אנָּה א  ֶרֵ֥ קְּ ה ַותִׁ הוָֹּ֔ יְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵעיֵנֵ֥י יְּ ב בְּ יַט  ֹום ַהיִׁ את  ַהיֹ֔  ַחטָּ

ה ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ ִהְקִריבּו ֶאת ֲהֵרי ַהיֹּום : ַאֲהרֹן ּדִ
ם ִלְפֵני ה תָּ ם ְוֶאת עֹולָּ אתָּ רּו  'ַחּטָּ ֲאסֹונֹות ִלי ְוקָּ

הֲאֵבלּות  את ַהיֹּום , ֵאּלֶ  ַהִאם –ִאם אֹוַכל ַחּטָּ
ֵעיֵני ה  !?'ֶזה ִייַטב ּבְ

ָֽיו׃ פ כ  ֵעינָּ ב בְּ יַט  ה ַויִׁ ֶשֹ֔ ַמָ֣ע מ  שְּ ַמע  ַויִׁ ה ׁשָּ הֹמׁשֶ ׁשּובָּ ים ַלּתְ  .ְוִהְסּכִ
 
ה   ששי הֹור  ט ְּ י  ה ה  ח  ת ה  ש   ר   פ  

ן  א יא ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ה וְּ ֶשֵ֥ ִ֛ה ֶאל־מ  הוָּ ַדֵב ר יְּ ַויְּ
ם׃ ר ֲאֵלֶהָֽ  ֵלאמ ֵ֥

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן' ה ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ ֶהם, ּדִ ַמר לָּ  :ְואָּ

ר ז ִ֤את  ב  ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ו ֶאל־בְּ רִ֛ ַדבְּ
ה ֵהמָּ  ל־ַהבְּ כׇּ ו מִׁ לֹ֔ ה  ֲאֶשָ֣ר ת אכְּ ַחיָּ ר  ַהָֽ ֲאֶשֵ֥

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  ַעל־הָּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ ה: ְוִאְמרוּ ּדַ ַהַחיֹּות  ֵאּלֶ
ֵהמֹות ל ַהּבְ אְכלּו ִמּכָּ ּתֹ ֶרץ ׁשֶ אָּ ַעל הָּ  .ׁשֶ

ַסע   ג  ַסִַ֤עת ֶשֹ֨ ש  ה וְּ סָּ  ֶרֶָ֣סת ַפרְּ ל ׀ ַמפְּ לכ ָ֣ הּ  ּכָּ יֵּׁש לָּ ה ׁשֶ ֵהמָּ הּ  ּבְ ּלָּ ְרסֹות ׁשֶ ְרסֹות ְוַלּפַ ֵיׁש  ּפַ
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ת ס ֹ֔ רָּ ה ַמֲעַלֵ֥ת פְּ ִ֑ה ֵגרָּ  ֵהמָּ ּה ַבבְּ תָּ  לו׃ א  ַסע  ת אֵכָֽ הׁשֶ ה  ְוִהיא ַמֲעלָּ רָּ אְכלוּ  –ּגֵ ּה ּתֹ  .אֹותָּ
ה  ד  ֹ֔ ַמֲעֵלי  ַהֵגרָּ ָֽ ו מִׁ לֹ֔ אכְּ א ת ָֽ ַאְִ֤ך ֶאת־ֶזה  ל ָ֣

גָּמֶָּּ֠  ת־ַהֶּ֠ ִ֑ה ֶאָֽ סָּ י ַהַפרְּ ֵס  רִׁ ַמפְּ ה ומִׁ י־ַמֲעֵלֹ֨ ָֽ ל כִׁ
ה   סָּ וא וַפרְּ ה ה  ַּ֜ א ֵגרָּ ֵמֵ֥ יס טָּ ֹ֔ רִׁ ָ֣נו ַמפְּ ֵאיֶנ

ם׃ ֶכָֽ וא לָּ  ה 

ה  רָּ ֲעֵלי ַהּגֵ ל ֶאת ֶזה ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמַ ֲאבָּ
ֲעֵלי ּוִמ  הּבַ ְרסָּ ה ּפַ ל : ְסדּוקָּ מָּ י הּוא  –ֶאת ַהּגָּ ּכִ

הגֵּ  ַמֲעֵלה ְרסָּ ל ֵאין לֹו ּפַ ה ֲאבָּ ֵמא , רָּ הּוא טָּ
 .ֲעבּוְרֶכם

ה   ה  י־ַמֲעֵלִ֤ה ֵגרָּ ָֽ ן כִׁ פָּ  ֶאת־ַהשָּ ה וְּ סָּ  וא וַפרְּ הֹ֔
ם׃ ֶכָֽ וא לָּ א ה  ֵמֵ֥ יס טָּ ִ֑ רִׁ א ַיפְּ  ל ָ֣

ן  פָּ ָּ י הּוא ַמֲעֵלה –ְוֶאת ַהׁשּ ל ֵאין לֹו גֵּ  ּכִ ה ֲאבָּ רָּ
ה ְרסָּ ֵמא , ּפַ  .ֲעבּוְרֶכםהּוא טָּ

וא  ו  ה  הִֹׁ֔ י־ַמֲעַלִ֤ת ֵגרָּ ָֽ ֶבת כִׁ ֶנ  ַארְּ ֶאת־הָּ וְּ
ם׃ ֶכָֽ וא לָּ ה הִׁ  ֵ֥ ֵמאָּ ה טְּ יסָּ ִ֑ רִׁ פְּ א הִׁ ה ל ָ֣ סָּ   וַפרְּ

ַאְרֶנֶבת  ל ֵאין  –ְוֶאת הָּ ה ֲאבָּ רָּ ה ּגֵ י ִהיא ַמֲעלָּ ּכִ
ה ְרסָּ ּה ּפַ ה , לָּ  .ֲעבּוְרֶכםִהיא ְטֵמאָּ

ֶאת־ַהֲחזִֶּׁ֠  ז  וא וְּ ה ה  סַָּּ֜ יס ַפרְּ ֹ֨ רִׁ י־ַמפְּ ָֽ יר כִׁ
ִ֑ר  גָּ א־יִׁ ָ֣ה ל ָֽ וא ֵגרָּ ה  ה וְּ סָֹּ֔ ַסע  ַפרְּ ע ֶשֹ֨ ַסֵ֥ ש  וְּ

ם׃ ֶכָֽ וא לָּ א ה  ֵמֵ֥  טָּ

י  –ְוֶאת ַהֲחִזיר  ה ֵיׁש לֹו ּכִ ְרסָּ ּלֹו ְולַ ּפַ ה ׁשֶ ְרסָּ ּפַ
ַסע ל הּוא לֹא מַ , ֵיׁש ׁשֶ ה ֲעֶלהֲאבָּ רָּ הּוא  ,ּגֵ

ֵמא   .ֲעבּוְרֶכםטָּ
ִ֑עו  ח  גָּ א תִׁ ם ל ָ֣ תָּ  לָּ בְּ נִׁ לו ובְּ א ת אֵכֹ֔ ם  ל ָ֣ רָּ ׂשָּ בְּ מִׁ

ם׃ ֶכָֽ ם לָּ ים ֵה  ֵ֥ ֵמאִׁ  טְּ
ם רָּ ׂשָּ אְכלּו ִמּבְ עּו בְּ וְ  ,ַאל ּתֹ ּגְ ם ַאל ּתִ תָּ ִנְבלָּ

ֵמא סּור ְלִהּטָּ אָּ ׁשֶ  .ֲעבּוְרֶכםֵהם ְטֵמִאים , ּכְ
ל  ט  ם כ ָ֣ ִ֑יִׁ ל ֲאֶשָ֣ר ַבמָּ כ   ו מִׁ לֹ֔ אכְּ ֶאת־ֶזה  ת ָֽ

ים  ִ֛ ם ַבַימִׁ יִׁ ֶׂשת ַבַמ  ֶקַּ֜ ַקׂשְּ יר וְּ ַנפִֹׁ֨ ֩ סְּ ֲאֶשר־לֹו
לו׃ ם ת אֵכָֽ ֵ֥ תָּ ים א  לִׁ  חָּ  וַבנְּ

אְכלּו ִמ  לֶאת ֶזה ּתֹ בַּ  ּכָּ ֶ ִיםַמה ׁשּ ג ּכֹל: ּמַ יֵּׁש  ּדָּ ׁשֶ
ת ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ ִים, לֹו ְסַנּפִ ּמַ ִלים: ּבַ חָּ ים ּוַבּנְ יַּּמִ , ּבַ

ם   .לוּ ּתֹאכְ אֹותָּ
ֶׂשת  י  ֶק  ַקׂשְּ יר וְּ ָ֣ ַנפִׁ ֹו סְּ ין־לַּ֜ ר ֵאָֽ ֩ ֲאֶשֹ֨ ל כ  וְּ

ל כ ִ֛ ם ומִׁ יִׁ ל  ֶשֶָ֣רץ ַהַמֹ֔ כ  ים מִׁ לִֹׁ֔ חָּ ים  וַבנְּ  ַבַימִׁ
ם׃ ֶכָֽ ם לָּ ֶקץ ֵה  ם ֶשֵ֥ ִ֑יִׁ  ֶנֵֶ֥פש ַהַחיָּ ה ֲאֶשָ֣ר ַבמָּ

לוְ  ג כָּ ים  ּדָּ יַּּמִ ת ּבַ ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ ֵאין לֹו ְסַנּפִ ׁשֶ
ִלים חָּ לִמ , ּוַבּנְ ְ  ּכָּ ִציםַהׁשּ בַּ  רָּ ִים ּוִמ ׁשֶ לּמַ ֲעֵלי  ּכָּ ּבַ
ים בַּ  ַהַחיִּ ִיםׁשֶ  .ְמאּוִסיםֵהם  – ּמַ

ֶכִ֑ם  יא  יָ֣ו לָּ הְּ ֶקץ יִׁ ֶש  לו וְּ א ת אֵכֹ֔ ם  ל ָ֣ רָּ ׂשָּ בְּ מִׁ
צו׃ ַשֵקָֽ ם תְּ תָּ  לָּ בְּ ֶאת־נִׁ  וְּ

לּו אכְ ַאל ּתֹ  – ֲעבּוְרֶכם ְמאּוִסיםִיְהיּו ֵהם וְ 
ם וְ  רָּ ׂשָּ ם ַתְרִחיקוּ ִמּבְ תָּ  .ֶאת ִנְבלָּ

ם  יב  ִ֑יִׁ ֶׂשת ַבמָּ ֶק  ַקׂשְּ יר וְּ ֵ֥ ַנפִׁ ֹו סְּ ין־לִ֛ ר ֵאָֽ ל ֲאֶשֵ֥ כ ָ֣
ם׃ ֶכָֽ וא לָּ ֶקץ ה   ֶשֵ֥

ַעל ּכֹל  ִיםבַּ ַחי ּבַ ת ּמַ ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ ֵאין לֹו ְסַנּפִ , ׁשֶ
אּוס ֲעבּוְרֶכםהּוא   .מָּ

ו  יג  ל  כְּ א ֵיאָּ ֹוף ל ֵ֥ עֹ֔ ן־הָּ ו מִׁ צָ֣ ַשקְּ ֶלה  תְּ ֶאת־ֵאֹ֨ וְּ
ת  ֵא  ֶרס וְּ ֶאת־ַהֶפֹ֔ ֶשר  וְּ ֶשֶָ֣קץ ֵהִ֑ם ֶאת־ַהֶנֹ֨

ָֽה׃ יָּ נִׁ זְּ עׇּ  הָּ

ה  עֹופֹות לֹא ֵהם  –ֵמַעְצְמֶכם  קוּ יחִ ְר ּתַ ֵאּלֶ
י ֵהם  ְכלּו ּכִ ֶרס : ְמאּוִסיםֵיאָּ ר ְוֶאת ַהּפֶ ׁשֶ ֶאת ַהּנֶ

ְזִניָּּה ֶאתוְ  עָּ   .הָּ
ָּֽה׃ יד  ינָּ מִׁ ַאיָּ ה לְּ ֶאת־הָּ ה וְּ אָֹּ֔ ת־ַהדָּ ֶאֹ֨ ה ְוֶאת  וְּ אָּ ל סּוֵגי ְוֶאת ַהּדָּ ַאיָּּהּכָּ  .הָּ
ֹו׃ טו  ינָֽ מִׁ ב לְּ ֵר  ל־ע  ת כׇּ ל  ֶאת ֵאֵ֥ עֹוְר ּכָּ לבִ הָּ  .ַהּסּוִגים ים ִמּכָּ
ס  טז  מָּ  ֶאת־ַהַתחְּ ה וְּ ַיֲענָֹּ֔ ֵאת  ַבָ֣ת ַהָֽ וְּ

יֵנָֽהו׃ מִׁ ֶאת־ַהֵנ ץ לְּ ִַ֑חף וְּ ֶאת־ַהשָּ  וְּ
ַחף  ֶאתוְ  ָּ ס ְוֶאת ַהׁשּ ְחמָּ ה ְוֶאת ַהּתַ ת ַהיֲַּענָּ ּבַ

ל סּוֵגי ְוֶאת   .ַהּנֵץּכָּ
וף׃ יז  שָֽ ֶאת־ַהַינְּ לָּ ְך וְּ ֶאת־ַהשָּ ֹוס וְּ ֶאת־ַהכֵ֥ ַ ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת  וְּ  .ְוֶאת ַהיְַּנׁשּוף ְקַנאיַהׂשּ
ם׃ יח  ָֽ חָּ רָּ ֶאת־הָּ ת וְּ אָּ  ֶאת־ַהקָּ ֶמת וְּ ֶשֵ֥ נְּ ֶאת־ַהתִׁ ם וְּ חָּ רָּ ת ְוֶאת הָּ אָּ ֶמת ְוֶאת ַהּקָּ ְנׁשֶ  .ְוֶאת ַהּתִ
ִּ֑ה  יט  ינָּ מִׁ ה לְּ ֲאנָּפָּ  ה הָּ ֹ֔ ידָּ ֵאת  ַהֲחסִׁ וְּ

ף׃ ֲעַטֵלָֽ ֶאת־הָּ ת וְּ יַפ  ֶאת־ַהדוכִׁ  וְּ
ה ֶאתוְ  ל סּוֵגי  ,ַהֲחִסידָּ הּכָּ פָּ ֲאנָּ ְוֶאת , הָּ

ף ֲעַטּלֵ  .ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת הָּ
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ֶקץ  כ  ַבִ֑ע ֶשֵ֥ ֵל ְך ַעל־ַארְּ ֹוף ַהה  עֹ֔ ֵ֚ל ֶשֶָ֣רץ הָּ כ 
ם׃ ֶכָֽ וא לָּ  ה 

ֶרץ עֹוף  עשֶׁ ּכֹל ׁשֶ אּוסהּוא , הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ  מָּ
 .ֲעבּוְרֶכם

ֹוף  כא  עֹ֔ ל  ֶשֶָ֣רץ הָּ כ  ו מִׁ לֹ֔ אכְּ ַאְִ֤ך ֶאת־ֶזה  ת ָֽ
ֵל ְך ַבִ֑ע ַהה  ֹו ַעל־ַארְּ ם   (לא) ֲאֶשר־לִ֤ יִׁ ַעֹ֨ רָּ  כְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ן ַעל־הָּ ֵה  ר בָּ ַנֵתֵ֥ יו לְּ לָֹּ֔ ַרגְּ ַמַָ֣על לְּ  מִׁ

ל אְכלּו מִ  ֲאבָּ לֶאת ֶזה ּתֹ עֹוף  ֵציְר שִׁ  ּכָּ הָּ
ע שֶׁ  יֵּׁש לֹו ֶאת  –הֹוְלִכים ַעל ַאְרּבַ ִיםׁשֶ  ַקְרֻסּלַ

ֶרץ אָּ ֵהן ַעל הָּ ר ּבָּ ֵדי ְלַנּתֵ יו ּכְ  .ֵמַעל ְלַרְגלָּ
ֶבָ֣ה  כב  ַארְּ לו ֶאת־הָּ ֶאת־ֵאִֶ֤לה ֵמֶהם  ת אֵכֹ֔

ִ֑הו  יֵנ מִׁ עָּ ם לְּ לְּ ֶאת־ַהסׇּ ֹו וְּ ינֹ֔ מִׁ לְּ
גָּ ב  ֶאת־ֶהחָּ הו וְּ יֵנֹ֔ מִׁ ָ֣ל לְּ ג  ֶאת־ַהַחרְּ וְּ

יֵנָֽהו׃ מִׁ  לְּ

אְכלוּ  ה ֵמֶהם ּתֹ ל סּוֵגי ֶאת : ֶאת ֵאּלֶ הּכָּ ַאְרּבֶ , הָּ
ל סּוֵגי ְוֶאת  םּכָּ ְלעָּ ל סּוֵגי ְוֶאת , ַהּסָּ ַהַחְרּגֹול ּכָּ
ל סּוֵגי ְוֶאת  בּכָּ גָּ  .ֶהחָּ

ם  כג  ִ֑יִׁ לָּ ַבָ֣ע ַרגְּ ֹו ַארְּ ֹוף ֲאֶשר־ל  עֹ֔ ל  ֶשֶָ֣רץ הָּ כ  וְּ
ם׃ ֶכָֽ וא לָּ ֶקץ ה   ֶשֵ֥

לוְ  יֵּׁש  כָּ ֶרץ עֹוף ׁשֶ ע ַרְגלַ ׁשֶ ִים הּוא לֹו ַאְרּבַ
אּוס   .ֲעבּוְרֶכםמָּ

ם כד  תָּ  לָּ בְּ נִׁ ֵגֵַ֥ע בְּ ל־ַהנ  ִ֑או כׇּ ַטמָּ ֶלה תִׁ ֵא   ולְּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵ֥ מָּ טְּ  יִׁ

אּו  ּמְ ּטַ ה ּתִ ל  –ּוְלֵאּלֶ ם ִמי שֶׁ ּכָּ תָּ ִנְבלָּ ּנֹוֵגַע ּבְ
ֶעֶרב א ַעד הָּ  .ִיְטמָּ

א  כה  ֵמֵ֥ טָּ יו וְּ גָּדָּ  ס בְּ ַכֵבֵ֥ ִ֑ם יְּ תָּ לָּ בְּ נִׁ א מִׁ ֵׂש  ל־ַהנ  כׇּ וְּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ל  ם ִמי שֶׁ ְוכָּ תָּ ְבלָּ ִרים ִמּנִ ילּמֵ יו  ַיְטּבִ דָּ גָּ ֶאת ּבְ
ֶעֶרב א ַעד הָּ  .ְוִיְטמָּ

ֶסת  כו  ֶרֹ֨ וא֩ ַמפְּ ה ֲאֶשָ֣ר הִׁ ֵהמֶָּ֡ ל־ַהבְּ כׇּ ָֽ לְּ
ה   ֵגרָּ ַעת וְּ ַס  ַָּ֣֧נָּה ש  ֶשַָ֣סע ׀ ֵאיֶנ ה וְּ סַָּּ֜ ַפרְּ
ֶכִ֑ם  ם לָּ ים ֵה  ֵ֥ ֵמאִׁ ה טְּ ַָּ֣֧נָּה ַמֲעלָֹּ֔ ֵאיֶנ

א׃ ָֽ מָּ טְּ ם יִׁ ֶה  ֵגֵַ֥ע בָּ ל־ַהנ   כׇּ

ל  ּה פְּ ּכָּ יֵּׁש לָּ ה ׁשֶ ֵהמָּ ל ֵאין רָּ ִמיֵני ּבְ סֹות ֲאבָּ
הּ שֶׁ אֹו  ֶסֶדקסֹות רָּ ַלפְּ  ה  ֵאינָּ רָּ ה ּגֵ ֵהם  –ַמֲעלָּ

ל , ֲעבּוְרֶכםְטֵמִאים  אִמי שֶׁ ּכָּ ֶהם ִיְטמָּ  .ּנֹוֵגַע ּבָּ

ה   כז  ַחיָּ ל־ַהָֽ כׇּ יו בְּ ל ׀ הֹוֵלְָ֣ך ַעל־ַכפָּ  כ ָ֣ וְּ
ֶכִ֑ם  ם לָּ ים ֵה  ֵ֥ ֵמאִׁ ע טְּ ַבֹ֔ ֶלֶָ֣כת ַעל־ַארְּ ַהה 

ֵגֵַ֥ע  ל־ַהנ  ֶרב׃כׇּ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵ֥ מָּ טְּ ם יִׁ תָּ  לָּ בְּ נִׁ  בְּ

ע ַעל תוֹ כהֹולְ שֶׁ  ּוַבַחיֹּות  ַעל ַההֹוְלִכים לּכָּ  – ַאְרּבַ
ּפֹות ִלי ֶהםיַרְגלֵ  ּכַ ה ּבְ ְרסָּ  ,ֲעבּוְרֶכםְטֵמִאים  ֵהם ּפַ
ל ם ּנֹוֵגעַ שֶׁ  ִמי ּכָּ תָּ ִנְבלָּ א ּבְ ֶעֶרב ַעד ִיְטמָּ  .הָּ

ס כח  ַכֵבֵ֥ ם יְּ תָֹּ֔ לָּ בְּ ֵׂשא  ֶאת־נִׁ ַהנ  ֵמָ֣א  וְּ טָּ יו וְּ דָּ  גָּ בְּ
ם׃ ס ֶכָֽ ה לָּ מָּ ים ֵה  ֵ֥ ֵמאִׁ ִֶ֑רב טְּ עָּ  ַעד־הָּ

ִריםּוִמי שֶׁ  ם  ּמֵ תָּ ילֶאת ִנְבלָּ יו  ַיְטּבִ דָּ גָּ ֶאת ּבְ
ֶעֶרב  א ַעד הָּ  .ֲעבּוְרֶכםְטֵמִאים  ֵהם –ְוִיְטמָּ

ֶרץ    ֶ ש   ת ה  א  ת ֻטמְּ ש   ר   פ  
ץ  כט  ֵרָ֣ ֶרץ ַהש  א ַבֶש  ֵמֹ֔ ֶכם  ַהטָּ ִ֤ה לָּ ֶז וְּ

ב  ֵ֥ ַהצָּ ר וְּ בָּ  ַעכְּ הָּ ֶלד וְּ ִֶ֑רץ ַהח ֵ֥ אָּ ַעל־הָּ
יֵנָֽהו׃ מִׁ  לְּ

ֵמא  ֶכם ַהּטָּ ְ ְוֶזה לָּ ֹוְרִציםשֶׁ  ִציםרָּ ֵמַהׁשּ ַעל  ׁשּ
ֶרץ אָּ ר: הָּ ַעְכּבָּ ל סּוֵגי וְ  ,ַהחֹוֶלד ְוהָּ  .ַהַחְרּדֹוןכָּ

ֶמט  ל  ַהח   ִ֑ה וְּ אָּ טָּ ַהלְּ ַח וְּ ַהכ   ה וְּ ֵ֥ ֲאנָּקָּ הָּ וְּ
ֶמת׃ ָֽ שָּ נְּ ַהתִׁ  וְּ

ה  קָּ ֲאנָּ ֶמתְוהָּ ְנׁשֶ ה ְוַהחֹוֶמט ְוַהּתִ אָּ טָּ  .ְוַהּכֹוַח ְוַהּלְ

ִֶ֑רץ  לא  ל־ַהשָּ כׇּ ֶכ ם בְּ ים לָּ ֵ֥ ֵמאִׁ ֵאִֶ֛לה ַהטְּ
א  ֵ֥ מָּ טְּ ם יִׁ תָּ  מ  ֶהִ֛ם בְּ ֵג ַע בָּ ל־ַהנ  כׇּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ה  ִצים ֵאּלֶ רָּ ְ ֶכם שֶׁ ַהׁשּ ֵמִאים לָּ ִציםּטְ רָּ ְ ל ַהׁשּ  – ִמּכָּ
ל ֶהם שֶׁ  ִמי ּכָּ ֶעֶרבּנֹוֵגַע ּבָּ א ַעד הָּ ם ִיְטמָּ מֹותָּ  .ּבְ

ם  לב  תַָּּ֜ מ  ם ׀ בְּ ֩ ֵמֶהֹ֨ יו לָּ ל־עָּ פ  ל ֲאֶשר־יִׁ כ ָ֣ וְּ
ֹו  ֹו ֶבִֶ֤גד אֹו־עֹור  אָ֣ י־ֵעץ  אָ֣ לִׁ ל־כְּ כׇּ א מִׁ מָּ  טְּ יִׁ

לוְ  ר כָּ בָּ ם ּדָּ מֹותָּ יו ֵמֶהם ּבְ לָּ ּפֹול עָּ יִּ א – ׁשֶ : ִיְטמָּ
ִלי  ל ּכְ ׂשּוי מֵ ִמּכָּ עָּ ק ׁשֶ ֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָּ ֵעץ אֹו ּבֶ
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ֶהִ֑ם  אכָּ ה בָּ לָּ ה מְּ ֶׂשֵ֥ י ֲאֶשר־ֵיעָּ לִִּׁ֕ ל־כְּ ק כׇּ ׂשָֹּ֔
ר׃ ֵהָֽ טָּ ֶע ֶרב וְּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ִ֛א וְּ ם יובָּ  ַבַמ יִׁ

ים ּבוֹ  עֹוׂשִ ה  ׁשֶ אכָּ ל –ְמלָּ ַמִים יְֻטּבַ ְהֶיה ְויִ  ּבְ
ֵמא ֶעֶרב ְוִיְטַהר טָּ  .ַעד הָּ

ם  לג שביעי ל ֵמֶה  פ ֵ֥ ֶרׂש ֲאֶשר־יִׁ י־ֶחֹ֔ לִׁ ל־כְּ כׇֹּ֨ וְּ
ֹו  תֵ֥ א  א וְּ מָּ  טְּ ֹו יִׁ תֹוכִ֛ ל ֲאֶש ר בְּ ֹו כ ָ֣ ֶאל־תֹוכִ֑

רו׃ ב ָֽ שְּ  תִׁ

ּפֹול ֵמֶהם ְלתֹוכֹו  יִּ ִלי ֶחֶרׂש ׁשֶ ל ּכְ ל –ְוכָּ ַמה  ּכָּ
 ֶ א ְואֹותוֹ ׁשּ תֹוכֹו ִיְטמָּ רוּ ּתִ  ּבְ ּבְ  .ׁשְ

ֹוא  לד  ר יָּבֵ֥ ל ֲאֶשֹ֨ ֵכ  ֶכל ֲאֶשָ֣ר ֵיאָּ א ַּ֜ ל־הָּ כׇּ מִׁ
ִ֑א  מָּ טְּ ם יִׁ יִׁ ִ֛יו ַמ  לָּ ֶקה  ֲאֶשָ֣ר עָּ ל־ַמשְּ כׇּ וְּ

א׃ ָֽ מָּ טְּ י יִׁ לִׁ  ל־כְּ כׇּ ה בְּ ֶתֹ֔ שָּ  יִׁ

יו ַמִים  לָּ יָּּבֹוא עָּ ֵכל ׁשֶ יֵּאָּ אֹוֶכל ׁשֶ ל הָּ  –ִמּכָּ
א ִלי , ִיְטמָּ ל ּכְ כָּ ֶתה ּבְ ָּ ׁשּ יִּ ֶקה ׁשֶ ל ַמׁשְ  –ְוכָּ
א  .ִיְטמָּ

כ ֶּ֠  לה  א  וְֶּּ֠ מָּ טְּ יו֮ יִׁ לָּ ם ׀ עָּ ֵ֥ תָּ לָּ בְּ נִׁ ל מִׁ פ ֹ֨ ל ֲאֶשר־יִׁ
ים ַתנ ור  ֵמאִׁ  ים ֵהִ֑ם וטְּ ָ֣ ֵמאִׁ ץ טְּ ם י תָּ  יִׁ יַרִ֛ כִׁ וְּ

ם׃ ֶכָֽ יֵ֥ו לָּ הְּ  יִׁ

לוְ  ר כָּ בָּ יו ּדָּ לָּ ם עָּ תָּ ְבלָּ ּפֹול ִמּנִ יִּ א – ׁשֶ , ִיְטמָּ
ּנּור ְוִכיַרִים  ְת  ְטֵמִאיםּתַ ְטֵמִאים ִיְהיּו ֵהם וְ , צוּ ִיּנָּ

 .ֲעבּוְרֶכם
ֹור  לו  הִ֑ ָ֣ה טָּ ֶי הְּ ם יִׁ יִׁ ֵוה־ַמ  קְּ ֹור מִׁ ֵַֽ֥ן ובִ֛ יָּ ַאְָ֣ך ַמעְּ

א׃ ָֽ מָּ טְּ ם יִׁ תָּ  לָּ בְּ נִׁ ֵגֵַ֥ע בְּ נ   וְּ
ִסים ִיְהיּו טְ  ַמִיםוּ ַמְעיָּן ּובֹור  ַרק ִמי וּ , יםהֹוִר ְמֻכּנָּ
שֶׁ שֶׁ  ם ּכְ תָּ ִנְבלָּ ִים ּנֹוֵגַע ּבְ ּמַ א –הּוא ּבַ  .ִיְטמָּ

וַע  לז  ֵַַֽ֥רע ֵזר  ל־ֶז ם ַעל־כׇּ תָֹּ֔ לָּ בְּ נִׁ ל  מִׁ פ  י יִׁ ִ֤ כִׁ וְּ
וא׃ ֹור הָֽ ה  ַע טָּ ֵרִ֑ זָּ  ֲאֶשָ֣ר יִׁ

יִּ  ְוִאם ל ֶזַרע ׁשֶ ם ַעל ּכָּ תָּ ְבלָּ ַר ִיּפֹול ִמּנִ ָּּ הּוא  –ע ז
הֹור  .טָּ

ם  לח  תָּ  לָּ בְּ נִׁ ל מִׁ ַפֵ֥ נָּ ַרע וְּ ם  ַעל־ֶזֹ֔ יִׁ ַתן־ַמֹ֨ י י  ִ֤ כִׁ וְּ
ם׃ ס ֶכָֽ וא לָּ א ה  ֵמֵ֥ ִ֑יו טָּ לָּ  עָּ

ל ֵפךְ ִאם  ֲאבָּ ָּ ז ִיּפֹול  ִיׁשּ ַמִים ַעל ֶזַרע ְואָּ
יו  לָּ ם עָּ תָּ ְבלָּ ֵמא הּוא  –ִמּנִ  .ֲעבּוְרֶכםטָּ

ֶכ ם  לט  יא לָּ ֵ֥ ה ֲאֶשר־הִׁ ֵהמָֹּ֔ ן־ַהבְּ י יָּמות  מִׁ ִ֤ כִׁ וְּ
א  ֵ֥ מָּ טְּ ּה יִׁ תָּ  לָּ בְּ נִׁ ֵגֵַ֥ע בְּ ִ֑ה ַהנ  לָּ כְּ אׇּ לְּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ֵהמֹות  מּות ַאַחת ֵמַהּבְ ֶכם שֶׁ ְוִאם ּתָּ רֹות לָּ ּתָּ ּמֻ
ה  ֲאִכילָּ א ַעד ִמי שֶׁ  –ּבַ ּה ִיְטמָּ תָּ ִנְבלָּ ּנֹוֵגַע ּבְ

ֶעֶרב  .הָּ
ֵכל   מ  א  ָֽ הָּ ֵמָ֣א וְּ טָּ יו וְּ דָּ  גָּ ס בְּ ַכֵבֵ֥ ּה יְּ תָֹּ֔ לָּ בְּ נִׁ מִׁ

ס  ַכֵבֵ֥ ּה יְּ תָֹּ֔ לָּ בְּ ֵׂשא  ֶאת־נִׁ ַהנ  ִֶ֑רב וְּ עָּ ַעד־הָּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ יו וְּ גָּדָּ   בְּ

ּה ּוִמי שֶׁ  תָּ ְבלָּ יל ֶאת אֹוֵכל ִמּנִ א ַיְטּבִ יו ְוִיְטמָּ דָּ גָּ ּבְ
ֶעֶרב ּה ּוִמי שֶׁ , ַעד הָּ תָּ ִרים ֶאת ִנְבלָּ יל ּמֵ ַיְטּבִ

ֶעֶרבֶאת  א ַעד הָּ יו ְוִיְטמָּ דָּ גָּ  .ּבְ
ֶקץ  מא  ִֶ֑רץ ֶשֵ֥ אָּ ֵרָ֣ץ ַעל־הָּ ֶרץ ַהש  ל־ַהֶש  כׇּ וְּ

ל׃ ֵכָֽ א ֵיאָּ וא ל ֵ֥  ה 
 ְ ל ַהׁשּ ֹוְרִציםשֶׁ  ִציםרָּ ְוכָּ ֶרץ ׁשּ אָּ ֵהם , ַעל הָּ
םוְ  ְמאּוִסים סּור ֶלֱאכֹול אֹותָּ  .אָּ

ְך ַעל־גָּחַּ֜  מב  ֩ הֹוֵלֹ֨ ל ל ׀ הֹוֵלְָ֣ך ֹוכ  כ ָ֣ ן וְּ
ם  יִׁ ַלֹ֔ ֵבָ֣ה ַרגְּ ל־ַמרְּ ֵ֚ד כׇּ ע ַע ַב  ַעל־ַארְּ
א  ִֶ֑רץ ל ֵ֥ אָּ ֵרָ֣ץ ַעל־הָּ ֶרץ ַהש  ל־ַהֶש  כׇּ לְּ

ם׃ ֶקץ ֵהָֽ י־ֶשֵ֥ ום כִׁ ל   ת אכְּ

 ְ ל ַהׁשּ ה  ִציםרָּ ִמּכָּ מָּ ֲאדָּ ֹוְרִצים ַעל הָּ ׁשּ ל –ׁשֶ  ּכָּ
ְטנוֹ ֹוֵחל ַעל זּ שֶׁ  לוְ  ּבִ ע שֶׁ  כָּ ַרְגַלִים הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ

ה ַרְגַלִים ַעד, אֹו יֹוֵתר ל ַמְרּבֵ אְכלוּ  – ּכָּ  ַאל ּתֹ
י ֵהם אֹותָּ   .ְמאּוִסיםם ּכִ

ֶרץ  מג  ל־ַהֶש  כׇּ ם בְּ ֵתיֶכֹ֔ ש ָ֣ צו  ֶאת־ַנפְּ ַשקְּ ַאל־תְּ
ם׃ ָֽ ם בָּ ֵמֶת  טְּ נִׁ ם וְּ ֶהֹ֔ או  בָּ ַטמְּ ָֽ א תִׁ ל ִ֤ ֵרִ֑ץ וְּ  ַהש 

ִצים ּו ֶאתפנְּ טַ ַאל ּתְ  רָּ ְ ל ַהׁשּ כָּ  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ
ֹוְרִצים ׁשּ אוּ  ְוַאל ,ׁשֶ ּמְ ּטַ ֶהם ּתִ  .םֵמהֶ  ְטֵמִאים ְוִתְהיוּ  ּבָּ

ֶתם   מד  שְּ ַקדִׁ תְּ הִׁ ֵהיֶכם  וְּ ה֮ ֱאֹלָֽ הוָּ ָ֣י יְּ י ֲאנִׁ ָ֣ כִׁ
א  ל ִ֤ י וְּ ִ֑נִׁ ֹוש אָּ ד  י קָּ ֵ֥ ים כִׁ שִֹׁ֔ ד  יֶתָ֣ם קְּ יִׁ הְּ וִׁ
ֶרץ  ל־ַהֶש  כׇּ ם בְּ ֵתיֶכֹ֔ ש ָ֣ או  ֶאת־ַנפְּ ַטמְּ תְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ׂש ַעל־הָּ ֵמֵ֥ ר   הָּ

י ֲאִני ה ים ּתִ , ֱאלֵֹהיֶכם 'ּכִ ׁשּו ְוִתְהיּו ְקדֹוׁשִ ְתַקּדְ
י  דֹושׁ אֲ ּכִ אּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם , ִני קָּ ַטּמְ ְוַאל ּתְ

ל  כָּ ִציםּבְ רָּ ְ ֶרץ זֹּוֲחִליםשֶׁ  ַהׁשּ אָּ  .ַעל הָּ
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ֶכם  ֵמֶאֶָ֣רץ  מה מפטיר ַמֲעֶלִ֤ה ֶאתְּ ה ַהָֽ הוָּ  ָ֣י יְּ י ׀ ֲאנִׁ ָ֣ כִׁ
ֶכ ם ֵ֥ת לָּ י  הְּ ם לִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ יֶתָ֣ם  מִׁ יִׁ הְּ ים וִׁ ִ֑ ֵלאֹלהִׁ

י׃ נִׁ ָֽ ֹוש אָּ ד  י קָּ ֵ֥ ים כִׁ שִֹׁ֔ ד   קְּ

י ֲאִני ה ֶהֱעֵליִתי 'ּכִ ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ׁשֶ
ֶכם ֵלאלִֹהים י אֲ , ִלְהיֹות לָּ ים ּכִ ִני ֱהיּו ְקדֹוׁשִ

דֹושׁ   .קָּ
ֶָ֣פש  מו  ל  ֶנ כ  ֹוף וְּ עֹ֔ הָּ ה  וְּ ֵהמָּ ת ַהבְּ ז ָ֣את תֹוַרִ֤

ֶׂשת  ֶמ  ר  ה הָּ ל־ֶנ ֶפש ַהַחיָֹּ֔ כׇּ ם ולְּ ִ֑יִׁ ַבמָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶצת ַעל־הָּ ֶרֵ֥  ַהש 

ה יֵני ֵאּלֶ עֹוף וְ  ּדִ ה ְוהָּ ֵהמָּ לַהּבְ ים כָּ ֲעֵלי ַהַחיִּ  ּבַ
ִעיםשֶׁ  ם ּנָּ ִיםבַּ  ְלִאּטָּ ל , ּמַ ֲעֵלי ּוְלכָּ יםהַ ּבַ  ַחיִּ
ֹוְר שֶׁ  הצִ ׁשּ מָּ ֲאדָּ  .ים ַעל הָּ

ר  מז  ה ִ֑ א וֵבָ֣ין ַהטָּ ֵמ  ין ַהטָּ יל ֵבֵ֥ ִּ֕ דִׁ ַהבְּ וֵבִ֤ין לְּ
א  ר ל ֵ֥ ה ֲאֶש  ֶלת וֵבין  ַהַחיָֹּ֔ ֶנֱאֶכֹ֔ ה  ַהָֽ ַחיָּ ַהָֽ

ל׃ פ ֵכָֽ  ֵתאָּ

הֹור ֵמא ְלֵבין ַהּטָּ ין ַהּטָּ יל ּבֵ ּוֵבין ַחיָּּה , ְלַהְבּדִ
ה ֲאִכילָּ ֶרת ּבַ ּתֶ ּמֻ  הסּורָּ אֲ ְלֵבין ַחיָּּה שֶׁ  ׁשֶ

ה ֲאִכילָּ  .ּבַ
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יעַ    רִׁ   ַתזְּ

י      ת ה  ש   ר   ֶלֶדתוֹ פ  

ר׃ א יב ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
י  ב  ָ֣ ה  כִׁ שָּ ר אִׁ ֵאל  ֵלאמ ֹ֔ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ר ֶאל־בְּ ַדֵבִ֞

ים  ָ֣ת יָּמִֹׁ֔ ַע בְּ ה  שִׁ אָּ מְּ ָֽ טָּ ִ֑ר וְּ ה זָּכָּ דָּ  יָּלְּ יַע וְּ ֹ֔ רִׁ ַתזְּ
ו   ת דְּ ַדֵ֥ יֵמִ֛י נִׁ ּה כִׁ א׃תָּ  ָֽ מָּ טְּ  תִׁ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ שֶׁ  :ֶוֱאמֹורּדַ ה ּכְ ָּ ְהֶיה ִאׁשּ ּתִ
יֹון ֵהרָּ ר ְוֵתֵלד ּבְ הִהיא  זָּכָּ ְהֶיה ְטֵמאָּ ה  ּתִ ְבעָּ ׁשִ
הבִּ  מוֹ כְּ  יִָּמים ּדָּ  .יֵמי ֻטְמַאת ַהּנִ

ר עׇּ וַבי ֹום הַ  ג  ַׂשֵ֥ ֹול בְּ מ  ִ֑י יִׁ ינִׁ מִׁ ֹו׃שְּ תָֽ לָּ ִמיִני  רְּ ְ ר  יָּמּולּו ֶאתּוַביֹּום ַהׁשּ ׂשַ ןּבְ ְרַלת ַהּבֵ  .עָּ
ֵמָ֣י  ד  דְּ ב בִׁ ים ֵתֵש  ֶשת יָּמִֹׁ֔ ֹלָ֣ ים יֹום  ושְּ ֵ֥ ֹלשִׁ ושְּ

ֶאל־ ע וְּ גָּ  א־תִׁ ֶדש ל ָֽ ל־ק ָ֣ כׇּ ִ֑ה בְּ ֳהרָּ  טׇּ
ש   דָּ קְּ א ַהמִׁ א ל ָ֣ ב ֹ֔ את תָּ ל   י ַעד־מְּ ֵמֵ֥ ּה׃ יְּ ָֽ ֳהרָּ  טׇּ

ים לֹוׁשִ ה ׁשְ לֹוׁשָּ הּ  יִָּמים ּוׁשְ ּלָּ ה ׁשֶ ּדָּ ם ַהּנִ  ִיְהֶיה ּדַ
ַעת, הֹורטָּ  ּה ַלּגַ סּור לָּ  ְולֹאקֹוֶדׁש  ׁשּוםבְּ  אָּ

ֵנס שׁ  ְלִהּכָּ ְקּדָּ ה ַעד ַלּמִ ֲהרָּ ְמרּו ְיֵמי ַהּטַ ּגָּ יִּ  .ׁשֶ
ם  ה * ַע יִׁ ב  ה שְּ ֵ֥ אָּ מְּ טָּ ד וְּ ָ֣ה ֵתֵלֹ֔ ֵקבָּ ם־נְּ אִׁ וְּ

ב  ים ֵתֵש  מִֹׁ֔ ֵשֶָ֣שת יָּ ים יֹום  וְּ ֵ֥ שִׁ שִׁ ִּ֑ה וְּ תָּ דָּ נִׁ כְּ
ה׃ ָֽ ֳהרָּ י טׇּ ֵמֵ֥  ַעל־דְּ

ֵלד ִהיא ְוִאם  הּתֵ בּוַעִים  ,ְנֵקבָּ ְהֶיה ׁשְ ִהיא ּתִ
הּ בְּ מֹו כְּ  האָּ מֵ טְ  תָּ ים  ,ִנּדָּ ִ ׁשּ הְוׁשִ ָּ ׁשּ ם יִָּמים  ְוׁשִ ּדַ

ּה ִיְהֶיה ּלָּ ה ׁשֶ ּדָּ הֹור ַהּנִ  .טָּ
ַבת   ו  ֹו לְּ ֵבן֮ אָ֣ ּה לְּ ֳהרָּ  ֵמָ֣י טׇּ את ׀ יְּ ל ָ֣ מְּ ובִׁ

ה  לָֹּ֔ ע  נָּתֹו  לְּ יא ֶכִֶ֤בׂש ֶבן־שְּ בִִׁ֞ ֵ֥ה תָּ וֶבן־יֹונָּ
ֶהל־מֹוֵע ד  ַתח א ָֽ ִ֑את ֶאל־ֶפֵ֥ ַחטָּ ר לְּ אֹו־ת  

ן׃ ֵהָֽ  ֶאל־ַהכ 

ְמר ּגָּ יִּ ה וּ ּוְכׁשֶ ֲהרָּ ל ֵליַדת  ְיֵמי ַהּטַ , תן אֹו בַּ בֵּ ׁשֶ
ִביא ִהיא  ַתח אֹוֶהל ַלּכֵֹהן ּתָּ ֶאל מּול ּפֶ

סּות ּנְ ֶבׂש  ,ַהִהְתּכַ ילֹו ּכֶ ּגִ ה ׁשֶ נָּ הלְ ַעד ׁשָּ ּוֶבן , עֹולָּ
ה  אתּתוֹ  אוֹ יֹונָּ  .ר ְלַחּטָּ

יהָּ  ז  ֶלֹ֔ ֶפָ֣ר עָּ כִׁ ה  וְּ הוָּ ִ֤י יְּ ֵנ פְּ ֹו לִׁ יבִ֞ רִׁ קְּ הִׁ וְּ
ֶמִ֑יהָּ ז ִ֤את תֹוַרת   ר דָּ ק ָ֣ מְּ ה מִׁ ֲהרָּ  טָּ וְּ

ה׃ ָֽ ֵקבָּ ֹו ַלנְּ כָּ ר אֵ֥ ֶדת ַלזָּ ֶלֹ֔  ַהי 

ישׁ יַ  ּכֵֹהןהַ  ֶליהָּ פֵּ כַ יוִ  'הִלְפֵני ֶאל ֹו אֹות ּגִ , ר עָּ
ה ּתִ  ִהיאוְ  הְהֶיה ְטהֹורָּ ְמאָּ קֹור  ֵמַהּטֻ ה ִמּמְ אָּ ּבָּ ׁשֶ

ם הּ  ַהּדָּ ּלָּ ה ,ׁשֶ יֵני ֵאּלֶ רוֹ י ּדִ האֹו  ֶלֶדת זָּכָּ  .ְנֵקבָּ
ָ֣ה  ח  חָּ קְּ לָּ י ֶׂשה  וְּ ּה֮ ֵדָ֣ ָ֣א יָּדָּ צָּ מְּ א תִׁ ם־ל ֹ֨ אִׁ וְּ

ד  ֵ֥ ה ֶאחָּ ָ֣י יֹונָֹּ֔ ֵנ ֵני  בְּ ֹו שְּ ים אִ֤ רִׁ  י־ת  ֵתָֽ שְּ
ֶלִ֛יהָּ  ר עָּ ֶפֵ֥ כִׁ ִ֑את וְּ ַחטָּ ָ֣ד לְּ ֶאחָּ לָּ ה וְּ ע  לְּ

ה׃ פ רָּ ֵהָֽ טָּ ן וְּ ֵה   ַהכ 

יק הּ לָּ  ִיְהֶיהְוִאם לֹא  ֶסף  ַמְסּפִ ֶלהּכֶ ִהיא , ְלטָּ
ח ּקַ י ּתִ ּתֵ ד ּתוֹ  ׁשְ ה ֶאחָּ ֵני יֹונָּ ֵני ּבְ ִרים אֹו ׁשְ

הלְ  את עֹולָּ ד ְלַחּטָּ ֶליהָּ פֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןהַ וְ , ְוֶאחָּ ר עָּ
הּתִ ִהיא וְ   .ְהֶיה ְטהֹורָּ

עֹור   * ת ה  ע  ר  ת צ  ש   ר   פ  

ַדֵבָ֣ר א יג הוָֹּ֔ה ַויְּ ֶשֵ֥ה יְּ ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ר׃ וְּ ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ֵאִ֤ת  ב  רֹו  ׂשְּ ׂשָּ עֹור־בְּ ִ֤ה בְּ ֶי הְּ י־יִׁ ָֽ ם כִׁ דָּ  אָּ

ֹו  ר  ׂשָּ עֹור־בְּ ֵ֥ה בְּ יָּ הָּ ֶרת וְּ ֹו ַבֶהֹ֔ ַחת  אָ֣ ֹו־ַסַפֹ֨ אָֽ
ן  א  ֶאל־ַאֲהר ָ֣ הובָּ ִַ֑עת וְּ רָּ ַַָּ֣֧גע צָּ ֶנ ֹו לְּ ן אִ֛ ֵהֹ֔ ַהכ 

ים׃ ָֽ ֲהנִׁ נָּ יו ַהכ  בָּ ד מִׁ  ֶאל־ַאַחֵ֥

ם דָּ ּדּולאֹו  הׁשּומָּ  עֹורוֹ בְּ ְהֶיה יִּ שֶׁ  אָּ ֶתם אֹו  ּגִ ּכֶ
ִהיר ַר ֶזה , ּבָּ עֹורוֹ  ַעתֶנַגע צָּ ִריְך ַלֲהִביאוֹ , ּבְ  ְוצָּ

יו הַ חָּ אֶ  לאֶ אֹו  ּכֵֹהןַאֲהרֹן הַ  לאֶ  נָּ  .ּכֲֹהִניםד ִמּבָּ

ֵהָ֣ן  ג  ָ֣ה ַהכ  אָּ רָּ ׂשֶָּּ֠ וְּ בָּ עֹור־ַהֶּ֠ ַַָּ֣֧גע בְּ ר ֶאת־ַהֶנ
ַגע   ֵאִ֤ה ַהֶנֹ֨ ן וַמרְּ בָּ  ַפְָ֣ך ׀ לָּ ַגע הָּ ר ַבֶנַּ֜ ֵׂשעָֹּ֨ וְּ
וא  ַעת הִ֑ ַר  ֵַַֽ֥גע צָּ ֹו ֶנ רֹ֔ ׂשָּ ֹור בְּ ק  ֵמעָ֣ מ  עָּ

ֹו׃ תָֽ א א  ֵמֵ֥ טִׁ ן וְּ ֵה  הו ַהכ  ֵ֥ אָּ רָּ  וְּ

ַגע  ִיְרֶאה ּכֵֹהןהַ  ר וְ שֶׁ ֶאת ַהּנֶ ׂשָּ עֹור ַהּבָּ ִאם ּבְ
ֵ הַ  ר ׂשּ ַפְך שֶׁ עָּ ַגע הָּ ּנֶ ן ְוֶצַבעלְ ּבַ בָּ מ לָּ ַגע עָּ ק וֹ ַהּנֶ

עֹור  ַרַעת ֶזהוּ  –ֵמהָּ  אֹותוֹ  האֶ ְר יִ ַהּכֵֹהן , ֶנַגע צָּ
א אטַ יוִ   .תוֹ וֹ ּמֵ

ם־ַבהֶ֩  ד  אִׁ ֹו וְּ ר  ׂשָּ ֹור בְּ עָ֣ וא בְּ ה הִַּׁ֜ נָֹּ֨ בָּ ֶתםהַ ְוִאם ֶרת֩ לְּ עֹורוֹ  ּכֶ ִהיר ןבָּ לָּ  ּבְ ל  ּבָּ  ֵאינוֹ  ִצְבעוֹ ֲאבָּ
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ה  רָּ  עָּ ֹור וׂשְּ עֹ֔ ן־הָּ ֶאָ֣הָּ מִׁ ק  ֵאין־ַמרְּ מ  עָּ וְּ
ִ֑ן  בָּ ַפְָ֣ך לָּ ֵהִ֛ן ֶאת־ַהֶנ ַַֽגע ל א־הָּ גִׁ יר ַהכ  סְּ הִׁ וְּ
ים׃ ָֽ מִׁ ַעֵ֥ת יָּ בְּ  שִׁ

מ עֹור מֵ  קוֹ עָּ רהָּ עָּ ֵ ּבוֹ  ְוַהׂשּ ַפְך  ׁשֶ ןלְ לֹא הָּ בָּ  ,לָּ
ירַהּכֵֹהן  ַגע  ַיְסּגִ ה ֶאת ַהּנֶ ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ

ֵהן֮ ַביָֹ֣ום  ה  ָ֣הו ַהכ  אָּ רָּ ַגע  וְּ ִ֤ה ַהֶנֹ֨ ֵנ הִׁ י  וְּ יעִׁ בִׁ ַהשְּ
ֹור  עִ֑ ה ַהֶנ ַַֽגע בָּ ֵ֥ ׂשָּ יו ל א־פָּ ֵעינָֹּ֔ ַמָ֣ד בְּ עָּ

ית׃ ָֽ ים ֵשנִׁ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ ֵהִ֛ן שִׁ ֹו ַהכ  יר  גִׁ סְּ הִׁ  וְּ

ִביִעיִיְרֶאה אֹותֹו  ּכֵֹהןהַ  ְ יֹּום ַהׁשּ ִאם  ְוִהּנֵה ,ּבַ
ַגע  ַמְרֶאה הַהּנֶ ּנָּ ּתַ ַגע  – לֹא ִהׁשְ טהִ לֹא ַהּנֶ ֵ ׁשּ  ְתּפַ
עֹור ירַהּכֵֹהן , ּבָּ ה ֹו אֹות ַיְסּגִ ְבעָּ ִניתׁשִ  .יִָּמים ׁשֵ

ית   ו שני י֮ ֵשנִׁ יעִׁ בִׁ ֹו ַביָֹ֣ום ַהשְּ תַּ֜ ן א  ֵהֹ֨ ה֩ ַהכ  אָּ רָּ וְּ
ֹור  עִ֑ ה ַהֶנ ַַֽגע בָּ ֵ֥ ׂשָּ ל א־פָּ ַגע וְּ ָ֣ה ַהֶנֹ֔ ֵנה  ֵכהָּ הִׁ וְּ

ס  ֶבֵ֥ כִׁ וא וְּ ַפַָ֣חת הִֹׁ֔ סְּ ֵהן  מִׁ ֹו ַהכ  ֲהרִ֤ טִׁ יו וְּ גָּדָּ  בְּ
ר׃ ֵהָֽ טָּ  וְּ

ִנית אֹותֹו ִיְרֶאה  ּכֵֹהןהַ  ִביִעיׁשֵ ְ יֹּום ַהׁשּ ְוִהּנֵה  ,ּבַ
ַגע ִאם  ַגע וְ  ֶנְחַלשׁ ַהּנֶ טהִ לֹא ַהּנֶ ֵ ׁשּ עֹור ְתּפַ  ,ּבָּ

ִריג ֶזהוּ  – וֹ אֹות רהֵ טַ יְ ַהּכֵֹהן  ּדּול חָּ הּוא , ּגִ
יו וְ ֶאת  ליבִּ טְ יַ  דָּ גָּ הִיְהֶיה ּבְ  .רוֹ טָּ

ֹור  ז  עֹ֔ ַחת  בָּ ַפֹ֨ סְּ ֶׂשִ֤ה ַהמִׁ פְּ ה תִׁ ׂש ֹ֨ ם־פָּ אִׁ וְּ
ֹו תִ֛ א  י ֵהרָּ טׇּ  ַאֲחֵר  ן לְּ ֵה  ֹו ֶאל־ַהכ  תִ֑ ֳהרָּ

ן׃ ֵהָֽ ה ֵשנִׁ ית ֶאל־ַהכ  ֵ֥ אָּ רְּ נִׁ  וְּ

ּדּולְוִאם  טיִ  ַהּגִ ֵ ׁשּ עֹור ַאֲחֵרי  ְתּפַ ֶהְראוּ ּבָּ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ִנית  ַיְראּו אֹותוֹ  ,ְוהּוא ִטֵהר אֹותוֹ  ּכֵֹהןלַ  ׁשֵ
 .ּכֵֹהןלַ 

ַחת  ח  ַפ  סְּ ה ַהמִׁ ֵ֥ תָּ ׂשְּ ִ֛ה פָּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ה  ַהכ  אָּ רָּ וְּ
וא׃ פ ָֽ ַעת הִׁ ַרֵ֥ ן צָּ ֵה  ֹו ַהכ  אֵ֥ מְּ טִׁ ֹור וְּ עִ֑  בָּ

ּדּולַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ְוִהּנֵה  ֵ ְתפַּ הִ  ַהּגִ עֹור טׁשּ ַהּכֵֹהן , ּבָּ
ַרַעתזֹו  – וֹ אֹות אּמֵ ְיטַ   .צָּ

ת     ש   ר  י הפ   חְּ מ ִׁ  ה 
ַַָּ֣֧גע  ט  א ֶנ הובָּ  ִ֑ם וְּ דָּ אָּ ֶי ה בְּ הְּ י תִׁ ֵ֥ ַעת כִׁ ַרֹ֔ צָּ

ן׃ ֵהָֽ  ֶאל־ַהכ 
ם דָּ אָּ ַרַעת ּבְ א ַלּכֵֹהן, ִאם ִיְהֶיה ֶנַגע צָּ  .הּוא יּובָּ

ֹור  י  עֹ֔ נָּה  בָּ בָּ ֵאת־לְּ ִ֤ה ׂשְּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵה  ָ֣ה ַהכ  אָּ רָּ וְּ
י  ר ַח  ֵ֥ ׂשָּ ִ֛ת בָּ ַי חְּ ָֽ ִ֑ן ומִׁ בָּ ָ֣ר לָּ כָּ ה ֵׂשעָּ פְּ יא הָּ הִִּׁ֕ וְּ

ת׃ ֵאָֽ  ַבׂשְּ

הַהּכֵֹהן  עֹור ְוִהיא  הׁשּומָּ  ֵישׁ  ִיְרֶאה ְוִהּנֵ ה ּבָּ נָּ ְלבָּ
ה ֶאת  ְפכָּ רהָּ עָּ ֵ ן ַהׂשּ בָּ ּומָּ  ְללָּ ׁשּ ר ַחי  הְוֵיׁש ּבַ ׂשָּ ּבָּ
ְבִריא ּמַ  .ׁשֶ

ֹו  יא  א  מְּ טִׁ ֹו וְּ רֹ֔ ׂשָּ ֹור בְּ עָ֣ וא  בְּ ַעת נֹוֶשִֶ֤נת הִׁ ַרֹ֨ צָּ
וא׃ א הָֽ ֵמ  י טָּ ֵ֥ נו כִׁ ֶרֹ֔ גִׁ א ַיסְּ ֵהִ֑ן ל ָ֣  ַהכ 

ַרַעת זֹו  הצָּ נָּ עֹורֹו  ְיׁשָּ , אֹותוֹ  אְיַטּמֵ  ַהּכֵֹהן –ּבְ
ירלֹא הּוא  ֵמא אֹותוֹ  ַיְסּגִ י הּוא טָּ  .ּכִ

ֹוחַ  יב  רֹ֨ ם־פָּ אִׁ ַרִ֤ח וְּ פְּ ֹור תִׁ עֹ֔ ַעת  בָּ ַרֹ֨ ָ֣ה ַהצָּ תָּ סְּ כִׁ  וְּ
ַגע  ֹור ַהֶנֹ֔ ל־עָ֣ ַעת ֵאֵ֚ת כׇּ ַר  ֹו ַהצָּ ֵמר אש 

ן׃ ֵהָֽ ה ֵעיֵנֵ֥י ַהכ  ֵא  ל־ַמרְּ כׇּ ִ֑יו לְּ לָּ ַעד־ַרגְּ  וְּ

ְפַרח ַרַעת ּתִ ט ְוִאם ַהּצָּ ֵ ׁשּ עֹור  ְוִתְתּפַ ַרַעת וְ ּבָּ ַהּצָּ
ה ּתְ  ל עֹור  ֶאתַכּסֶ ּבֹו ּכָּ ַגעַהּגּוף ׁשֶ ֵמרֹאׁשֹו  – ַהּנֶ

יו קֹום בְּ  ,ְוַעד ַרְגלָּ ל מָּ ֵעיֵני ַהּכֵֹהן רֹואֹותכָּ  ,ׁשֶ
ַעת   יג  ַרֹ֨ ִ֤ה ַהצָּ תָּ סְּ ה כִׁ ֵנֹ֨ הִׁ ן וְּ ֵה  ָ֣ה ַהכ  אָּ רָּ וְּ

ֹו  לִ֛ ִַַּ֑֧גע כ  ר ֶאת־ַהנָּ ַה  טִׁ ֹו וְּ רֹ֔ ׂשָּ ל־בְּ ֶאת־כׇּ
וא׃ ֹור הָֽ הֵ֥ ן טָּ בָּ  ְך לָּ ַפֵ֥  הָּ

ַרַעת שֶׁ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה  ל ּגּופֹו כִּ ַהּצָּ ה ֶאת ּכָּ תָּ ּסְ
ַגע ן ִאם , ִויַטֵהר ֶאת ַהּנֶ בָּ ַפְך לָּ ּלֹו הָּ הּוא  –ּכֻ

הֹור  .טָּ
י  יד  ר ַח  ֵ֥ ׂשָּ ֹו בָּ ֹות בִ֛ אֵ֥ ֹום ֵהרָּ יֹ֨ א׃ובְּ ָֽ מָּ טְּ ר ַחי  יִׁ ׂשָּ ֶאה ּבֹו ּבָּ יֵּרָּ  .אמֵ טָּ ְהֶיה יִ הּוא  –ּוַביֹּום ׁשֶ
ֹו  טו  אִ֑ מְּ טִׁ י וְּ ר ַהַח  ֵ֥ ׂשָּ ֵהִ֛ן ֶאת־ַהבָּ אָּ ה ַהכ  רָּ וְּ

וא׃ ַעת הָֽ ַרֵ֥ וא צָּ א ה  ֵמֵ֥ ר ַהַחִ֛י טָּ ֵ֥ ׂשָּ  ַהבָּ
ר ַהַחי ִויַטּמֵ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה  ׂשָּ , וֹ אֹות אֶאת ַהּבָּ

ר ַהַחי הּוא  ׂשָּ ֵמאַהּבָּ ַרַעת, טָּ  .הּוא צָּ
ִ֑ן  טז  בָּ לָּ ַפְָ֣ך לְּ ֶנהְּ י וְּ ר ַהַח  ֵ֥ ׂשָּ וב ַהבָּ י יָּשִ֛ ֵ֥ ֹו כִׁ אָ֣

ן׃ ֵהָֽ א ֶאל־ַהכ   ובָּ 
ר ַהַחיוְ  ׂשָּ ן ַיֲחזֹור ִאם ַהּבָּ בָּ ֵפְך ְללָּ יָּבֹוא הּוא , ְוֵיהָּ

 .ַלּכֵֹהן
ִ֑ן  יז  בָּ לָּ ְך ַהֶנ ַַֽגע לְּ ַפֵ֥ ִ֛ה ֶנהְּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ הו  ַהכ  אָֹּ֨ רָּ ןוְּ בָּ ְך ְללָּ ַגע ֶנְהּפַ , ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה אֹותֹו ְוִהּנֵה ַהּנֶ
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ַה ר  טִׁ וא׃ פוְּ ֹור הָֽ הֵ֥ ֵהִ֛ן ֶאת־ַהֶנ ַַֽגע טָּ ַגע  ַהכ  הֹור –ַהּכֵֹהן ְיַטֵהר ֶאת ַהּנֶ  .הּוא טָּ
ין וְּ     חִׁ ְּ ש   ת ה  ע  ר  ת צ  ש   ר  הפ   ו  כְּ מ ִׁ  ה 

ין  יח שלישי ִ֑ חִׁ ֹו שְּ ר  ע  ֹו־בְּ ֶיֵ֥ה בָֽ הְּ י־יִׁ ָֽ ר כִׁ ׂשִָּּ֕ א׃ובָּ ָֽ פָּ רְּ נִׁ ִחין וְּ ר ׁשְ ׂשָּ עֹור ַהּבָּ א, ִאם ִיְהֶיה ּבְ  ,ְוהּוא ִיְתַרּפֵ
ֹו  יט  ה אֵ֥ נָֹּ֔ בָּ ֵאָ֣ת לְּ ין  ׂשְּ חִׁ ֹום ַהשְּ קִ֤ מְּ ה בִׁ יִָּ֞ הָּ וְּ

ה  אָּ  רְּ נִׁ ִֶ֑מת וְּ דָּ ָ֣ה ֲאַדמְּ נָּ בָּ ֶרת לְּ ַבֶה 
ן׃ ֵהָֽ  ֶאל־ַהכ 

ִחין  ְ ְמקֹום ַהׁשּ ה אֹו  הׁשּומָּ ְוִתְהֶיה ּבִ נָּ ֶתם ְלבָּ ּכֶ
ִהיר ן ּבָּ בָּ ב לָּ דֹוםבְּ  ְמעֹורָּ  .ַלּכֵֹהן אֹותוֹ  ַיְראוּ  – אָּ

ָ֣ל  כ  פָּ הָּ  שָּ ֶאֹ֨ ִ֤ה ַמרְּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵה  ָ֣ה ַהכ  אָּ רָּ וְּ
ֹו  א  מְּ טִׁ ִ֑ן וְּ בָּ ַפְָ֣ך לָּ ּה הָּ רָּ  עָּ ֹור וׂשְּ עֹ֔ ן־הָּ מִׁ

ה׃ חָּ ָֽ רָּ ין פָּ ֵ֥ חִׁ וא ַבשְּ ַעת הִׁ  ַרֵ֥ ֵהִ֛ן ֶנַגע־צָּ  ַהכ 

ְבעֹו שֶׁ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה  מֹוקּצִ עֹור מֵ  עָּ ר שֶׁ הָּ עָּ ֵ  ּבוֹ ְוַהׂשּ
ן בָּ ַפְך ְללָּ ֶנַגע ֶזהּו  – וֹ אֹות אּמֵ ַהּכֵֹהן ְיטַ , הָּ

ַרַעת שֶׁ  ַרחצָּ ִחין ּפָּ ְ ׁשּ  .ּבַ
ָ֣ר  כא  ּה  ֵׂשעָּ ין־בָּ ִ֤ה ֵאָֽ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵה  ֶאָ֣נָּה ַהכ  רְּ ם ׀ יִׁ ָ֣ אִׁ וְּ

יא  ָ֣ הִׁ ֹור וְּ ע  ן־הָּ ִַֽ֛נָּה מִׁ ֵ֥ה ֵאיֶנ לָּ פָּ ן ושְּ בָֹּ֔ לָּ
ן  ֵה  ֹו ַהכ  ירֵ֥ גִׁ סְּ הִׁ ִ֑ה וְּ ים׃ֵכהָּ ָֽ מִׁ ַעֵ֥ת יָּ בְּ  שִׁ

ן  בָּ ר לָּ עָּ ְוִאם ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה אֹותֹו ְוִהּנֵה ֵאין ּבֹו ׂשֵ
מֹוק ֵאינוֹ  ִצְבעוֹ וְ  הּוי עָּ עֹור ְוהּוא ּדָּ ַהּכֵֹהן , ֵמהָּ

ה יִָּמים ְבעָּ יר אֹותֹו ׁשִ  .ַיְסּגִ
ֵהִ֛ן  כב  ֵמ א ַהכ  טִׁ ֹור וְּ עִ֑ ה בָּ ֶׂש  פְּ ה תִׁ ֵ֥ ׂש  ם־פָּ אִׁ וְּ

וא׃ ָֽ ֵַַֽ֥גע הִׁ ֹו ֶנ ת   א 
טיִ  הּואְוִאם  ֵ ׁשּ עֹור ְתּפַ א אֹותוֹ , ּבָּ , ַהּכֵֹהן ְיַטּמֵ
 .ֶנַגע ֶזהוּ 

ה  כג  תָּ ׂשָֹּ֔ א פָּ ֶרת  ל ָ֣ ד ַהַבֶהֹ֨ יהָּ ַתֲעמ ִ֤ ֶתַּ֜ ם־ַתחְּ אִׁ וְּ
ן׃ ס ֵהָֽ ֹו ַהכ  ֲהר  טִׁ וא וְּ ִ֑ ין הִׁ חִׁ  ֶבת ַהשְּ ֶרֵ֥  צָּ

ֶתםְוִאם הַ  ְמקֹומוֹ ֲעמֹוד יַ  ּכֶ טיִ ְולֹא  ּבִ ֵ ׁשּ זֹו , ְתּפַ
הַרק  ִחין ְצִריבָּ ְ  .וֹ אֹות רהֵ ַהּכֵֹהן ְיטַ , ֵמַהׁשּ

 רביעי
 (שני)

ַות־ֵאִ֑ש  כד כְּ ֹו מִׁ ר  ע  ֶיֵ֥ה בְּ הְּ י־יִׁ ָֽ ר כִׁ ׂשָֹּ֔ ֹו בָּ אָ֣
ֵ֥ה  נָּ בָּ ה ַבֶהִֶ֛רת לְּ וָּ  כְּ ָ֣ת ַהמִׁ ַי חְּ ָֽ ה מִׁ תִָּ֞ יְּ הָּ ָֽ וְּ

ָֽה׃ נָּ בָּ ֹו לְּ ֶמת אֵ֥ ֶד   ֲאַדמְּ

ר  ׂשָּ עֹור ַהּבָּ ִויָּּהאֹו ִאם ִיְהֶיה ּבְ ְוִיְהֶיה , ֵאשׁ מֵ  ּכְ
ִויָּּה ל ַהּכְ קֹום ׁשֶ ּמָּ אתשֶׁ  ּבַ ְתַרּפֵ ִהיר ּמִ ֶתם ּבָּ  ּכֶ

ן בָּ דֹום לָּ אָּ ב ּבְ ןַרק אֹו  ְמעֹורָּ בָּ  .לָּ
ר  כה  ַפְך֩ ֵׂשעָֹּ֨ ָ֣ה ֶנהְּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵהֶ֡ ָּ֣ה ַהכ  תָּ ָ֣ה א  אָּ רָּ וְּ

ֹור  עֹ֔ ן־הָּ ק מִׁ מ ָ֣ הָּ  עָּ ֶאֹ֨ ֶרת וַמרְּ ן ַבַבֶה  בַָּּ֜ לָּ
וָּ ה  כְּ וא ַבמִׁ ַרַָ֣עת הִֹׁ֔ תֹו  צָּ ֵמִ֤א א  טִׁ ה וְּ ִ֑חָּ רָּ פָּ

וא׃ ָֽ ַעת הִׁ ַר  ֵַַֽ֥גע צָּ ן ֶנ ֵהֹ֔  ַהכ 

ֵ הַ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה אֹותֹו ְוִהּנֵה  ר ׂשּ ֶתםעָּ ּכֶ ּבַ ְך  ׁשֶ ֶנְהּפַ
ן בָּ מוֹ  ְוִצְבעוֹ  ְללָּ עֹור ק מֵ עָּ ַרַעת שֶׁ זֹו  –הָּ ה צָּ ְרחָּ ּפָּ
ִויָּּה ּכְ א אֹותוֹ  ,ּבַ ַרַעת ֶזה, ַהּכֵֹהן ְיַטּמֵ  .ֶנַגע צָּ

ָ֣ם כו  אִׁ ֶרת   וְּ ין־ַבַבֶהֹ֨ ִ֤ה ֵאָֽ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵה  ֶאָ֣נָּה ַהכ  רְּ ׀ יִׁ
ֹור  ע  ן־הָּ ִַֽ֛נָּה מִׁ ֵ֥ה ֵאיֶנ לָּ פָּ ן ושְּ בָֹּ֔ ָ֣ר לָּ ֵׂשעָּ
ים׃ ָֽ ַעֵ֥ת יָּמִׁ בְּ ן שִׁ ֵה  ֹו ַהכ  ירֵ֥ גִׁ סְּ הִׁ ִ֑ה וְּ וא ֵכהָּ ָ֣ הִׁ  וְּ

ֶתםְוִהּנֵה ֵאין  ה אֹותוֹ ְוִאם ַהּכֵֹהן ִיְראֶ  ּכֶ ר  ּבַ עָּ ׂשֵ
ן וְ  בָּ מֹוק ֵאינוֹ  ִצְבעוֹ לָּ עֹור מֵ  עָּ הּוי ְוהּואהָּ , ּדָּ

יר ה יִָּמיםאֹות ַהּכֵֹהן ַיְסּגִ ְבעָּ  .ֹו ׁשִ
ה  כז  ִ֤ ׂש  ם־פָּ ִ֑י אִׁ יעִׁ בִׁ ן ַביָֹ֣ום ַהשְּ ֵה  הו ַהכ  ֵ֥ אָּ רָּ וְּ

ֵַַֽ֥גע  ֹו ֶנ תֹ֔ ֵהן  א  ֵמִ֤א ַהכ  טִׁ ֹור וְּ עֹ֔ ֶׂשה  בָּ פְּ תִׁ
וא׃ ָֽ ַעת הִׁ ַר   צָּ

ִביִעי אֹותוֹ  הַהּכֵֹהן ִיְראֶ  ְ יֹּום ַהׁשּ א הוּ  ִאם, ּבַ
עֹור יִ  ט ּבָּ ֵ ׁשּ א אֹותוֹ  –ְתּפַ ֶנַגע  ֶזה, ַהּכֵֹהן ְיַטּמֵ

ַרַעת  .צָּ
תֶ֩  כח  ם־ַתחְּ אִׁ ִ֤ה וְּ תָּ ׂשְּ ֶרת ל א־פָּ ד ַהַבֶהַּ֜ ֩ ַתֲעמ ֹ֨ יהָּ

וא  ִ֑ וָּ ה הִׁ כְּ ת ַהמִׁ ֵאֵ֥ ה ׂשְּ וא ֵכהָֹּ֔ ָ֣ הִׁ עֹור  וְּ בָּ
וא׃ ָֽ וָּ ה הִׁ כְּ ֶבת ַהמִׁ ֶרֵ֥ י־צָּ ָֽ ן כִׁ ֵהֹ֔ ֲהרֹו  ַהכ  ָֽ טִׁ  פ וְּ

ֶתםְוִאם  ְמקֹומוֹ  ֲעמֹודיַ  ַהּכֶ טיִ לֹא וְ  ּבִ ֵ ׁשּ  ְתּפַ
עֹור הּוי הּואוְ , ּבָּ ִויָּּה הׁשּומָּ  ֶזה, ּדָּ ל ּכְ ַהּכֵֹהן , ׁשֶ

י אֹות רהֵ ְיטַ  ה שֶׁ  ֶזהֹו ּכִ ִויָּּהל ְצִריבָּ  .ּכְ
ר    ע  ֵ ש   ת ה  ע  ר  ת צ  ש   ר   פ  

אש  כט חמישי ר   ִַַּ֑֧גע בְּ ֹו נָּ ֶיֵ֥ה ב  הְּ י־יִׁ ָֽ ה כִׁ שָֹּ֔ ֹו אִׁ יש  אָ֣ אִׁ וְּ
ֹו ן׃ אֵ֥ ָֽ זָּקָּ  בְּ

ה בְּ ִאם ִיְהֶיה  ָּ רֹאשׁ  ,ֶנַגעִאיׁש אֹו ִאׁשּ אֹו  ּבָּ
ן זָּּקָּ  .ּבַ
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הו   ל  ֵאֹ֨ ִ֤ה ַמרְּ ֵנ הִׁ ַגע וְּ ן ֶאת־ַהֶנ  ֵהַּ֜ ה ַהכ  אָֹּ֨ רָּ וְּ
ִ֑ק  ב דָּ ה   ֵ֥ר צָּ ֹו ֵׂשעָּ ֹור ובִ֛ עֹ֔ ן־הָּ ק מִׁ מ ָ֣ עָּ
ַעת  ַר  וא צָּ ֶָ֣תק הֹ֔ ֵהן  ֶנ ֹו ַהכ  תִ֤ א א  ֵמֹ֨ טִׁ וְּ

ן  קָּ  ֹו ַהזָּ אש אֵ֥ ר ִ֛ וא׃הָּ  הָֽ

ַגע ְוִהּנֵה  מֹוק  ִצְבעוֹ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ֶאת ַהּנֶ עָּ
עֹור וְ מֵ  קבּ ֵיׁש הָּ הֹוב ּדָּ ר צָּ עָּ א , ֹו ׂשֵ ַהּכֵֹהן ְיַטּמֵ

ל ִנּתּוק ֶנַגעֶזה  – אֹותוֹ  ר ׁשֶ עָּ ַרַעת ֶזה , ׂשֵ צָּ
ן רֹאׁש אֹו ַהזָּּקָּ  .הָּ

ִ֤ה  לא  ֵנ הִׁ ֶתק וְּ ַַָּ֣֧גע ַהֶנ  ן ֶאת־ֶנ ֵהַּ֜ ה ַהכ  ֶאֹ֨ רְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ
ר  ח   ֵ֥ר שָּ ֵׂשעָּ ֹור וְּ עֹ֔ ן־הָּ ק מִׁ מ ָ֣ הו  עָּ ֵאֹ֨ ֵאין־ַמרְּ
ֵַַֽ֥גע ַהֶנ ֶתק  ֵהִ֛ן ֶאת־ֶנ גִׁ יר ַהכ  סְּ הִׁ ֹו וְּ ֵאָ֣ין בִ֑

ים׃ ָֽ מִׁ ַעֵ֥ת יָּ בְּ  שִׁ

ר ִנּתּוקְוִאם ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ֶאת ֶנַגע  עָּ ֵ ה , ַהׂשּ ְוִהּנֵ
מֹוק  ִצְבעֹו ֵאינוֹ  חֹורמֵ עָּ ר ׁשָּ עָּ עֹור ְוֵאין ּבֹו ׂשֵ , הָּ

יר ֶאת ֶנַגע  ר ִנּתּוקַהּכֵֹהן ַיְסּגִ עָּ ֵ ה  ַהׂשּ ְבעָּ ׁשִ
 .יִָּמים

ֵהָ֣ן ֶאת־ַהֶנ֮  לב  ה ַהכ  אָֹּ֨ רָּ י  וְּ יעִׁ בִׁ ֹום ַהשְּ ַגע֮ ַביָ֣
ֹו  יָּה ב  ֵ֥ ל א־הָּ ֶתק וְּ ָ֣ה ַהֶנֹ֔ ׂשָּ ֵנה  ל א־פָּ הִׁ וְּ

ין  ֶתק ֵאֵ֥ ֵאָ֣ה ַהֶנֹ֔ ב וַמרְּ ה ִ֑ ָ֣ר צָּ ק ֵׂשעָּ מ   עָּ
ֹור׃ עָֽ ן־הָּ  מִׁ

ִביִעי ְ יֹּום ַהׁשּ ַגע ּבַ  ֶנַגעְוִהּנֵה , ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ֶאת ַהּנֶ
ר ִנּתּוק עָּ ֵ טלֹא  ַהׂשּ ֵ ׁשּ הֹוב  ְוֵאין ִהְתּפַ ר צָּ עָּ ּבֹו ׂשֵ

ל ר ִנּתּוק ֶנַגע ְוִצְבעֹו ׁשֶ עָּ ֵ מֹוק  ֵאינוֹ  ַהׂשּ עָּ
עֹורמֵ   .הָּ

תְּ  לג  הִֹׁ֨ א גַ וְּ ֶאת־ַהֶנ ֶתק ל ָ֣ ח וְּ יר לָֹּ֔ גִֹׁ֨ סְּ הִׁ ַגֵלִַ֑ח וְּ יְּ
ית׃ ָֽ ים ֵשנִׁ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ ִֶ֛תק שִׁ ֵה ן ֶאת־ַהֶנ  ַהכ 

ַח  ַגעּסָּ ִמ הּוא ְיַגּלֵ ל ֶאת , ִביב ַלּנֶ רֲאבָּ עָּ ֵ  ַהׂשּ
מּוד לְ  ּצָּ ר ִנּתּוק ֶנַגעׁשֶ עָּ ֵ חַ  ַהׂשּ ַהּכֵֹהן , לֹא ְיַגּלֵ

יר ִנית ַיְסּגִ ה ׁשֵ ְבעָּ ר ִנּתּוק ֶנַגע ֶאת יִָּמים ׁשִ עָּ ֵ  .ַהׂשּ
י  לד  יעִׁ  בִׁ ֶתק ַביָֹ֣ום ַהשְּ ן ֶאת־ַהֶנַּ֜ ֵהֹ֨ ה֩ ַהכ  אָּ רָּ וְּ

ֵנֶּ֠  הִׁ הו וְֶּּ֠ ֵאִּ֕ ֹור וַמרְּ עֹ֔ ֶתק  בָּ ִ֤ה ַהֶנֹ֨ ׂשָּ ה ל א־פָּ
ן  ֵהֹ֔ תֹו  ַהכ  ַהִ֤ר א  טִׁ ֹור וְּ עִ֑ ן־הָּ ק מִׁ מ   ֵאיֶנֵ֥נו עָּ

ר׃ ֵהָֽ טָּ יו וְּ גָּדָּ  ס בְּ ֶבֵ֥ כִׁ  וְּ

ר ִנּתּוק ֶנַגעַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ֶאת  עָּ ֵ יֹּום  ַהׂשּ ּבַ
ִביִעי ְ ר ִנּתּוק ֶנַגעְוִהּנֵה , ַהׁשּ עָּ ֵ טלֹא  ַהׂשּ ֵ ׁשּ  ִהְתּפַ

עֹור מֹוק  ֵאינוֹ  ְוִצְבעוֹ , ּבָּ עֹורמֵ עָּ ַהּכֵֹהן ְיַטֵהר , הָּ
הֹור, אֹותוֹ  יו ְוִיְהֶיה טָּ דָּ גָּ יל ֶאת ּבְ  .ְוהּוא ַיְטּבִ

ֶׂשִ֛ה לה  פְּ ה יִׁ ֵ֥ ׂש  ם־פָּ אִׁ י  וְּ ֹור ַאֲחֵר  עִ֑ ַהֶנ ֶתק בָּ
ֹו׃טׇּ  תָֽ  ֳהרָּ

ר ִנּתּוק ֶנַגעַמְרֵאה ְוִאם  עָּ ֵ טיִ  ַהׂשּ ֵ ׁשּ עֹור  ְתּפַ ּבָּ
ְטַהרַאֲחֵרי  ּנִ  .ׁשֶ

ֹור  לו  עִ֑ ה ַהֶנ ֶתק בָּ ֵ֥ ׂשָּ ִ֛ה פָּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ הו  ַהכ  אָֹּ֨ רָּ וְּ
א  ֵמֵ֥ ב טָּ ה   ֵ֥ר ַהצָּ ֵהִ֛ן ַלֵשעָּ ר ַהכ  ַבֵק  א־יְּ ל ָֽ

וא׃  הָֽ

ר ִנּתּוק ֶנַגעְוִהּנֵה  אֹותוֹ  הַהּכֵֹהן ִיְראֶ  עָּ ֵ  ַהׂשּ
ט ֵ ׁשּ עֹור ִהְתּפַ שׂ ַהּכֵֹהן לֹא , ּבָּ ם ְיַחּפֵ ר ּגַ עָּ  ׂשֵ
הֹוב  ֵמא ֶזה –צָּ  .טָּ

ר  לז  ח   ר שָּ ֵׂשעָֹּ֨ ֶתק וְּ ד ַהֶנַּ֜ ַמֹ֨ ֩ עָּ יו ֵעינָּ ם־בְּ אִׁ וְּ
ֹו  ֲהר  טִׁ וא וְּ ֹור הִ֑ הָ֣ א ַהֶנ ֶתק טָּ ֵ֥ פָּ רְּ ֹו נִׁ ַמח־בִ֛ ָֽ צָּ

ן׃ ס ֵהָֽ  ַהכ 

ר ִנּתּוק ֶנַגעַמְרֵאה ְוִאם  עָּ ֵ ה ַהׂשּ ּנָּ ּתַ  לֹא ִהׁשְ
חֹור  ר ׁשָּ עָּ ַמח ּבֹו ׂשֵ ר ִנּתּוק ֶנַגע –ְוצָּ עָּ ֵ  ַהׂשּ

א הֹור ,ִנְרּפָּ  .וֹ אֹות רהֵ ַהּכֵֹהן ְיטַ , הּוא טָּ
ת     ש   ר  רֹותפ   ה  ֶ ב   ה 
ם  לח  רָּ  ׂשָּ עֹור־בְּ ֶיֵ֥ה בְּ הְּ י־יִׁ ָֽ ה כִׁ שָֹּ֔ ֹו־אִׁ יש  אָֽ אִׁ וְּ

ת׃ נ ָֽ בָּ ת לְּ ר   ת ֶבהָּ ר ִ֑  ֶבהָּ
ה ִאם  ָּ ם ִיְהיוּ ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ עֹורָּ ִמים  ּבְ תָּ ּכְ

ִנים ִהיִרים ְלבָּ  .ּבְ
ת  לט  ר   ם ֶבהָּ ִ֛ רָּ ׂשָּ עֹור־בְּ ֵנ ה בְּ הִׁ ן וְּ ֵה  ָ֣ה ַהכ  אָּ רָּ וְּ

ֹור  ע  ח בָּ ַרֵ֥ וא פָּ ַהק הִ֛ ִ֑ת ב ֵ֥ נ  בָּ ֹות לְּ ֵכהָ֣
וא׃ ס ֹור הָֽ הֵ֥  טָּ

םֵיׁש ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ְוִהּנֵה  עֹורָּ ִמים  ּבְ תָּ ִהיִרים ּכְ ּבְ
הּוִיים ִנים ּדְ נּותזֹו  ,ְלבָּ ה ַלְבקָּ ְרחָּ ּפָּ עֹור  ׁשֶ  ֶזה –ּבָּ
הֹור  .טָּ

ת     ש   ר  תפ   ח  ב   ג  ת וְּ ח  ר   ק 
 ששי

 (שלישי)
ֹור  מ הֵ֥ וא טָּ ַח ה  ֹו ֵקֵרֵ֥ ט ר אשִ֑ ֵר  מָּ י יִׁ ֵ֥ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ ֵ שֶׁ ִאיׁש וְ וְּ ֵלשׁ ׂשּ הּוא  ,הּוא ֵקֵרחַ  – ַער רֹאׁשֹו ִיּתָּ
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וא׃ הֹור הָֽ  .טָּ
וא  מא  ַח ה  ֵבֵ֥ ֹו גִׁ ט ר אשִ֑ ֵר  מָּ יו יִׁ נָֹּ֔ ַאָ֣ת פָּ פְּ ם  מִׁ אִׁ וְּ

וא׃ ֹור הָֽ הֵ֥  טָּ
ֵלׁש שֵׂ ְוִאם  ּמּולַער רֹאׁשֹו ִיּתָּ ד ׁשֶ יו ֵמַהּצַ נָּ  – ּפָּ

חַ  ּבֵ הֹורהּוא  ,הּוא ּגִ  .טָּ
ָ֣ן  מב  בָּ ַחת ֶנ ַַֽגע לָּ ֹו ַבַגַבֹ֔ ַחת  אָ֣ ַרֹ֨ ִ֤ה ַבקָּ ֶי הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ַעת  ַרִ֤ ִ֑ם צָּ דָּ ֹו ֲאַדמְּ ֹו אֵ֥ ת  ַרחְּ קָּ וא בְּ ַחת  הִֹׁ֔ ַרֹ֨ פ 
ֹו׃ תָֽ ַגַבחְּ  בְּ

ַחת ֶנַגע  ְוִאם ּבַ ּגַ ַרַחת אֹו ּבַ ּקָּ ןִיְהֶיה ּבַ בָּ ב  לָּ ְמעֹורָּ
דֹום אָּ ַרַעת זֹו , ּבְ ּפֹוַרַחתצָּ ַרְחּתֹו אוֹ  ׁשֶ קָּ  ּבְ

ְחּתוֹ בְּ   .ַגּבַ
ַגע   מג  ֵאת־ַהֶנֹ֨ ִ֤ה ׂשְּ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵה  ֹו ַהכ  תַּ֜ ה א  אָֹּ֨ רָּ וְּ

ָ֣ה  נָּ בָּ ֹו לְּ תִ֑ ַגַבחְּ ֹו בְּ ֹו אָ֣ ת  ַרחְּ קָּ ֶמת בְּ ֶדֹ֔ ֲאַדמְּ
ר׃ ָֽ ׂשָּ ֹור בָּ ַעת עֵ֥ ַר  ה צָּ ֵאֵ֥ ַמרְּ  כְּ

לּומָּ ׁשּ הַ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה אֹותֹו ְוִהּנֵה  ַגע  ה ׁשֶ ַהּנֶ
הבָּ לְ  דֹום נָּ אָּ ַרְחּתֹו אוֹ  – ְמעֹוֶרֶבת ּבְ קָּ  ּבְ
ְחּתוֹ בְּ  ינֹו , ַגּבַ מֹו ַמְראֶ ּדִ ל הּכְ ַרַעת עֹור ׁשֶ  .צָּ

ֶאִ֛נו  מד  ַטמְּ וא ַטֵמ א יְּ ֵמָ֣א הִ֑ וא טָּ וַע ה  רֵ֥ יש־צָּ אִׁ
ֹו׃ עָֽ גְּ ֹו נִׁ ר אשֵ֥ ן בְּ ֵה   ַהכ 

רּועַ  ֵמא – הּוא ִאיׁש צָּ  אְיַטּמֵ  ַהּכֵֹהן, הּוא טָּ
י ֵיׁש  אֹותוֹ  רֹאׁשוֹ ּכִ  .ֶנַגע ּבְ

יִ֤ו  מה  הְּ יו יִׁ ִ֞ גָּדָּ ַגע בְּ ֹו ַהֶנ  וַע ֲאֶשר־בָ֣ רַּ֜ ַהצָּ וְּ
ים   מִׁ ר  ם פְּ פָּ  ַעל־ׂשָּ וַע וְּ רֹ֔ ָ֣ה פָּ ֶי הְּ ר אשֹו  יִׁ וְּ

א׃ ָֽ רָּ קְּ א יִׁ ֵמ  א ׀ טָּ ֵמֵ֥ טָּ ֶטִ֑ה וְּ  ַיעְּ

רּוַע שֶׁ  רּוִמים – ֶנַגע ּבוֹ יֵּׁש ְוַהּצָּ יו ִיְהיּו ּפְ דָּ גָּ , ּבְ
לּוי ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה  ד –ּגָּ ִלי ּכֹוַבע ְמֻכּבָּ הּוא וְ , ּבְ

יו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ַיֲעטֹוף תָּ פָּ ִבְגּדוֹ  ׂשְ  :ְוַיְכִריז, ּבְ
ֵמא ֲאִני! ְזִהירּות  !טָּ

וא  מו  ֵמָ֣א הִ֑ א טָּ מָּ  טְּ ֹו יִׁ ר ַהֶנֵַַֽ֥גע בִ֛ י ֲאֶשֹ֨ ֵמִ֞ ל־יְּ כׇּ
ֹו׃ ס בָֽ ַמֲחֶנ ה מֹושָּ וץ ַלָֽ חֵ֥ ב מִׁ ָ֣ד ֵיֵשֹ֔ דָּ  בָּ

ל  ַגע ּבֹו הּוא ִיְהֶיה  ַהיִָּּמיםּכָּ ַהּנֶ ֵמאׁשֶ  הּוא ,טָּ
ב ֲחֶנה יָּגּור הּוא – ּבֹוֵדד ֵיׁשֵ  .ִמחּוץ ַלּמַ

ֶגד    ֶ ב  ת ה  ע  ר  ת צ  ש   ר   פ  
ֶבֶָ֣גד  מז  ִַ֑עת בְּ רָּ ַַָּ֣֧גע צָּ ֹו ֶנ ֶיֵ֥ה ב  הְּ י־יִׁ ָֽ ֶגד כִׁ ַהֶבִּ֕ וְּ

ים׃ ָֽ תִׁ שְּ ֶגד פִׁ ֶבֵ֥ ֹו בְּ ֶמר א   ֶצֹ֔
ַעת  ִאם ,ּוֶבֶגד רָּ ֶבֶגד ֶצֶמר אֹו  –ִיְהֶיה ּבֹו ֶנַגע צָּ ּבְ

ֶבֶגד  ןּבְ ּתָּ ׁשְ  ,ּפִ
ֶרב  מח  ֵעֹ֔ ֹו בְּ י  אָ֣ תִׁ שְּ ָֽ ֹו בִׁ ֹו אִ֤ ִֶ֑מר אָ֣ ַלצָּ ים וְּ תִׁ  שְּ ַלפִׁ

ֹור׃ ֶלֵ֥אֶכת עָֽ ל־מְּ כׇּ ֹו בְּ ֹור א  עֹ֔  בְּ
ין ִתי ּבֵ ׁשְ ין ּבִ ֵעֶרב ּבֵ ין, ּבְ ן ּבֵ ּתָּ ִפׁשְ ין ּבְ ֶצֶמר ּבֵ  ,ּבְ
ין עֹור ּבֵ ין ּבְ ר  ּבֵ בָּ ל ּדָּ כָּ ׂשּויּבְ עָּ  ,ֵמעֹור ׁשֶ

ם ַבבֶ֩  מט  דָּ  ֹו ֲאַדמְּ ַרָ֣ק ׀ אָ֣ ַרקְּ ַגע יְּ ה ַהֶנַּ֜ יָֹּ֨ הָּ ֶגד֩ וְּ
ֹו  ֶרב  אָ֣ ֵעֹ֨ י אֹו־בָּ ִ֤ תִׁ ֹו־ַבשְּ ֹור אָֽ עַּ֜ ֹו בָּ אֹ֨

ֹור י־עֹ֔ לִׁ ל־כְּ כׇּ ה  בְּ אָּ  רְּ הׇּ וא וְּ ַעת הִ֑ ַר  ֵַַֽ֥גע צָּ ֶנ
ן׃ ֵהָֽ  ֶאת־ַהכ 

ַגע ִיְהֶיה  דֹוםאֹו  ְצַהְבַהבְוַהּנֶ עֹור, אָּ ֶגד אֹו ּבָּ ּבֶ , ּבַ
ֵעֶרב ִתי אֹו ּבָּ ְ ׁשּ ִלי עֹור, אֹו ּבַ ל ּכְ כָּ הּו זֶ  – אֹו ּבְ

ַרַעת  .ַלּכֵֹהן אֹותוֹ  ְוַיְראוּ , ֶנַגע צָּ

יר  נ  ֵ֥ גִׁ סְּ הִׁ ִַַּ֑֧גע וְּ ן ֶאת־ַהנָּ ֵה  ה ַהכ  ֵ֥ אָּ רָּ וְּ
ים׃ ָֽ ַעֵ֥ת יָּמִׁ בְּ  ֶאת־ַהֶנ ַַֽגע שִׁ

ַגע ַגע , ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ֶאת ַהּנֶ יר ֶאת ַהּנֶ ְוַיְסּגִ
ה יִָּמים ְבעָּ  .ׁשִ

ִ֤ה  נא  ׂשָּ י־פָּ ָֽ י כִׁ יעִׁ  בִׁ ַגע ַביָֹ֣ום ַהשְּ ה ֶאת־ַהֶנַּ֜ אָֹּ֨ רָּ וְּ
ֶבֶּ֠  ַגע  ַבֶּ֠ ֹו ַהֶנֹ֨ ֶרב  אָ֣ ֵעֹ֨ ֹו־בָּ י אָֽ ִ֤ תִׁ ֹו־ַבשְּ ֶגד אָֽ

ֹור ע  ה הָּ ֶׂשֵ֥ ל ֲאֶשר־ֵיעָּ כ ִ֛ ֹור לְּ עֹ֔ ִ֑ה בָּ אכָּ לָּ מְּ  לִׁ
ַעת ַר  ֶאִֶ֛רת צָּ א ַהֶנ ַַֽגע ַממְּ ֵמֵ֥ וא׃ טָּ  הָֽ

ִביִעי ְ יֹּום ַהׁשּ ַגע ּבַ ַגע  ,הּוא ִיְרֶאה ֶאת ַהּנֶ ִאם ַהּנֶ
טהִ  ֵ ׁשּ ֵעֶרב אֹו ּבָּ  ְתּפַ ִתי אֹו ּבָּ ְ ׁשּ ֶגד אֹו ּבַ ּבֶ  –עֹור ּבַ
לבְּ  ׂשּוי ר בָּ ּדָּ  כָּ עָּ ַרַעת , עֹורמֵ ׁשֶ ַגע הּוא צָּ ַהּנֶ

ה ֵמא, ַמְכִאיבָּ  .הּוא טָּ
ֹו  נב  י ׀ אָ֣ ָ֣ תִׁ ת־ַהשְּ ֹו ֶאָֽ ֶגד אֵ֥ ף ֶאת־ַהֶבַּ֜ ַרֹ֨ ׂשָּ וְּ

ים אֵֹ֚ו  תִֹׁ֔ שְּ ֹו ַבפִׁ ֶמר  אָ֣ ֶרב ַבֶצֹ֨ ֵע  ֶאת־הָּ
ִַַּ֑֧גע  ֹו ַהנָּ ֶיֵ֥ה ב  הְּ ֹור ֲאֶשר־יִׁ עֹ֔ ָ֣י הָּ לִׁ ל־כְּ ֶאת־כׇּ

ִתי אֹו ֶאת  ְ ֶגד אֹו ֶאת ַהׁשּ רֹוף ֶאת ַהּבֶ הּוא ִיׂשְ
ׂשּוי  ֵעֶרב ֶהעָּ ןִמ ֶמר אֹו צֶּ ִמ הָּ ּתָּ ׁשְ ל , ּפִ ִלי אֹו ּכָּ ּכְ

ַגע עֹור ְהֶיה ּבֹו ַהּנֶ יִּ י , ׁשֶ ַרַעת זֹו ּכִ הצָּ  – ַמְכִאיבָּ
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ף׃ ֵרָֽ שָּ ש תִׁ ֵא  וא בָּ ֶרת  הִֹׁ֔ ֶאֹ֨ ַעת ַממְּ ַרִ֤ י־צָּ ָֽ ֵאשׁ ִהיא  כִׁ ֵרף ּבָּ ָּ ׂשּ  .ּתִ
ָ֣ה  נג  ׂשָּ ֵנה  ל א־פָּ הִׁ ֵהן  וְּ ֶאָ֣ה ַהכ  רְּ ם֮ יִׁ אִׁ ַגע וְּ ַהֶנֹ֔

ֹו  ִֶ֑רב א  ֵע ֹו בָּ י אָ֣ תִׁ  ֹו ַבשְּ ֶגד אֵ֥ ַבֶבִּ֕
ֹור׃ י־עָֽ לִׁ ל־כְּ כׇּ  בְּ

ַגע ה ַהּנֶ טלֹא  ְוִאם ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ְוִהּנֵ ֵ ׁשּ  ִהְתּפַ
ל  כָּ ֵעֶרב אֹו ּבְ ִתי אֹו ּבָּ ְ ׁשּ ֶגד אֹו ּבַ ּבֶ ִליּבַ  .עֹור ּכְ

ֹו  נד  ת ֲאֶשר־ב  ו ֵאֵ֥ סֹ֔ בְּ כִֹׁ֨ ן וְּ ֵהֹ֔ ה  ַהכ  וָּ צִׁ ִַַּ֑֧גע וְּ ַהנָּ
ית׃ ָֽ ים ֵשנִׁ ַעת־יָּמִׁ  בְּ ֹו שִׁ ירֵ֥ גִׁ סְּ הִׁ  וְּ

ה  סּו יְּ שֶׁ ַהּכֵֹהן ְיַצּוֶ ר הַ  ֶאתַכּבְ בָּ ּבֹו ּדָּ ַגעׁשֶ  ַהּנֶ
ירוּ  ִנית אֹותוֹ  ְוַיְסּגִ ה יִָּמים ׁשֵ ְבעָּ  .ׁשִ

 שביעי
 (רביעי)

ַגע  נה ַכֵבָ֣ס ֶאת־ַהֶנ  י ׀ ה  ן ַאֲחֵרָ֣ ֵהַּ֜ ה ַהכ  אָֹּ֨ רָּ וְּ
ֵנֶּ֠  הִׁ ְךוְֶּּ֠ ַפֹ֨ ַַָּ֣֧גע  ה ל א־הָּ ַהֶנ ִַַּ֤֧גע ֶאת־ֵעינֹו  וְּ ַהֶנ

ֶפִ֑נו  רְּ ׂשְּ ש תִׁ ֵא  וא בָּ ֵמָ֣א הֹ֔ ה טָּ ׂשָֹּ֔ א־פָּ ל ָֽ
ֹו׃ תָֽ ַגַבחְּ ֹו בְּ ֹו אֵ֥ ת  ַרחְּ קָּ וא בְּ ֶחֶָ֣תת הִֹׁ֔  פְּ

סוּ ַהּכֵֹהן ִיְרֶאה ַאֲחֵרי  ּבְ ּכִ ַגע ׁשֶ ה וְ , ֶאת ַהּנֶ ִהּנֵ
ה ֶאת  ּנָּ ַגע לֹא ׁשִ ַגע לֹא  ִצְבעוֹ ַהּנֶ טְוַהּנֶ ֵ ׁשּ  ,ִהְתּפַ

ֵמא ֵאשׁ  – הּוא טָּ רֹוף אֹותֹו ּבָּ ׂשְ  ֶחְסרֹון וּ ֶזה, ּתִ
קֹוםבְּ  חּוק  מָּ חּוק לֹאאֹו ׁשָּ  .ׁשָּ

י  נו  ַגע ַאֲחֵר  ָ֣ה ַהֶנֹ֔ ֵנה  ֵכהָּ הִׁ ֵהן  וְּ ָ֣ה ַהכ  אָּ ם֮ רָּ אִׁ וְּ
ֹו  ֶגד  אָ֣ ן־ַהֶבֹ֨ ֹו מִׁ ת  ַרָ֣ע א  קָּ ֹו וְּ תִ֑ ַכֵבָ֣ס א  ה 

י  תִׁ  ן־ַהשְּ ֹו מִׁ ֹור אֵ֥ עֹ֔ ן־הָּ ֶרב׃מִׁ ֵעָֽ ן־הָּ ֹו מִׁ  אֵ֥

ַגע וְ ה אֶ ְר יִ ְוִאם ַהּכֵֹהן  ה ַהּנֶ ַאֲחֵרי  ֶנֱחַלשׁ ִהּנֵ
סוּ  ּבְ ּכִ ֶגד אֹו מֵ ִיְקַרע אֹותֹו הּוא , אֹותוֹ  ׁשֶ ַהּבֶ

עֹור אֹו מֵ  ִתי אֹו מֵ הָּ ְ ֵעֶרבמֵ ַהׁשּ  .הָּ
ֶבֶּ֠  נז מפטיר ֹוד ַבֶּ֠ ה עַּ֜ ֶאֹ֨ ם־ֵתרָּ אִׁ י וְּ ִ֤ תִׁ ֹו־ַבשְּ ֶגד אָֽ

ֹו  ֶרב  אָ֣ ֵעֹ֨ ֹו־בָּ ַחת אָֽ ַר  ֹור פ  י־עֹ֔ לִׁ ל־כְּ כׇּ בְּ
ַַָֽֽגע׃ ֹו ַהנָּ ת ֲאֶשר־ב  נו ֵאֵ֥ ֶפֹ֔ רְּ ׂשְּ ֵאָ֣ש תִׁ וא בָּ ִ֑  הִׁ

ִתי אֹו  ִהיא ְוִאם ְ ׁשּ ֶגד אֹו ּבַ ּבֶ ֶאה ׁשּוב ּבַ רָּ ּתֵ
ל  כָּ ֵעֶרב אֹו ּבְ ִליּבָּ ַרַעת זֹו , עֹור ּכְ ֶטתצָּ ֶ ׁשּ  ִמְתּפַ

רֹוף  – ׂשְ ֵאׁש ּתִ ר הַ  ֶאתּבָּ בָּ ַגעּדָּ ּבֹו ַהּנֶ  .ׁשֶ
י  נח  ִ֤ לִׁ ל־כְּ ֹו־כׇּ ֶרב אָֽ ֵעַּ֜ י אֹו־הָּ תִֹׁ֨ ֹו־ַהשְּ ֶגד אָֽ ַהֶבֶ֡ וְּ

ִַַּ֑֧גע  ם ַהנָּ ר ֵמֶה  ֵ֥ סָּ ס וְּ ַכֵבֹ֔ עֹור  ֲאֶשָ֣ר תְּ הָּ
ר׃ ֵהָֽ טָּ ס ֵשנִׁ ית וְּ ַבֵ֥ כ   וְּ

ֵעֶרב אֹו  ִתי אֹו הָּ ְ ֶגד אֹו ַהׁשּ לְוַהּבֶ ִלי ּכָּ  ,עֹור ּכְ
ַגע  ס ְוֵיֵרד ֵמֶהם ַהּנֶ ֻכּבַ יְּ סהּוא  –ׁשֶ ִנית  ְיֻכּבַ ׁשֵ

הֹור  .ְוִיְהֶיה טָּ
ֹו  נט  ֶגד ַהֶצֶָ֣מר ׀ אָ֣ ַעת ֶבֵ֥ ַרַּ֜ ת ֶנַגע־צָּ את תֹוַרֹ֨ ז ֶּ֠

ֹו  ֶרב א  ֵעֹ֔ ֹו הָּ י  אָ֣ תִׁ ֹו ַהשְּ ים אִ֤ תִׁ  שְּ ַהפִׁ
ֹו׃ פ אָֽ ַטמְּ ֹו לְּ ֹו אֵ֥ ַטֲהר  ֹור לְּ י־עִ֑ לִׁ ל־כְּ  כׇּ

ה יֵני ֵאּלֶ ֶגד  ּדִ ל ּבֶ ַרַעת ׁשֶ ֶמר אֹו צֶּ ִמ ֶנַגע צָּ
ןִמ  ּתָּ ׁשְ ִתי אֹו ֵעֶר  ּפִ ל אֹו ׁשְ ִליב אֹו ּכָּ ִאם , עֹור ּכְ

 .וֹ אֹות אַטּמֵ אֹו לְ  רְלַטהֵ 
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ע   רָּ צ    מְּ

ע    צֹור  מ ְּ ת ה  ֲהר  ת ט  ש   ר   פ  

ר׃ א יד ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֹו ז ִ֤את  ב  תִ֑ ֳהרָּ י ֹום טׇּ ע בְּ ֹ֔ רָּ צ  ֶיה  תֹוַרָ֣ת ַהמְּ הְּ ָֽ תִׁ

ן׃ ֵהָֽ א ֶאל־ַהכ  הובָּ   וְּ
ה יֵני ֵאּלֶ צ ִיְהיּו ּדִ ע בַּ וֹ ַהּמְ הּוא ִנְטהַ ֹום יּ רָּ : רׁשֶ

א א יוּ הוּ   .ּכֵֹהןלַ בָּ
ה   ג  אָּ רָּ ִ֑ה וְּ ַמֲחֶנ וץ ַלָֽ ח  ן ֶאל־מִׁ ֵהֹ֔ א  ַהכ  יָּצָּ וְּ

א  ֵ֥ פָּ רְּ ִ֛ה נִׁ ֵנ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ַעת ַהכ  ַר  ֶנַגע־ַהצָּ
וַע׃ רָֽ ן־ַהצָּ  מִׁ

ֲחֶנהֵיֵצא  ּכֵֹהןהַ  ה אֶ ְר יִ ַהּכֵֹהן וְ , ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ
ַרַעת ִהּנֵה שֶׁ  א ֶנַגע ַהּצָּ רּועַ מֵ ִנְרּפָּ  .ַהּצָּ

ַטֵהִ֛ר  ד  ח ַלמִׁ ַק  לָּ ן וְּ ֵהֹ֔ ה  ַהכ  וָּ צִׁ וְּ
ֶרז  ָ֣ץ ֶאֹ֔ ֵע ֹות וְּ רִ֑ ה  ים ַחי ֹות טְּ ֵ֥ ֳפרִׁ י־צִׁ ֵתָֽ שְּ

ֵ֥י  נִׁ ב׃ושְּ ֵאז ָֽ  תֹוַל ַעת וְּ

הַהּכֵֹהן  ְקחוּ  ְיַצּוֶ יִּ ִביל הַ  ׁשֶ ׁשְ י  ְטַהרנִּ ּבִ ּתֵ ׁשְ
בּוַע וְ ְוֵעץ ֶאֶרז  ,רֹותוֹ ִרים ַחיֹּות ְטהִצּפוֹ  חּוט צָּ
דֹוםבְּ   .בוֹ ּתֹוַלַעת ְוֵאזִמ  ֶצַבע אָּ

ִ֑ת  ה  ֶאחָּ ֹור הָּ פָ֣ ט ֶאת־ַהצִׁ ַח  שָּ ן וְּ ֵהֹ֔ ה  ַהכ  וָּ צִׁ וְּ
ֶרׂש  י־ֶח  לִׁ ים׃ֶאל־כְּ ָֽ ם ַחיִׁ יִׁ  ַעל־ַמֵ֥

ה ַהּכֵֹהן  ּפֹוִר  ַאַחתֶאת  וּ טחֲ שְׁ יִּ שֶׁ ְיַצּוֶ ֵמַעל  ,יםַהּצִ
ִלי ֶחֶר  ֵמי ַמְעיָּן סּכְ ֵלא ּבְ  .מָּ

ֶאת־ֵעֵ֥ץ  ו * ּה וְּ תָֹּ֔ ח א  ַקָ֣ ה  יִׁ ַחיָּ ר ַהָֽ פ ִ֤ ֶאת־ַהצִׁ
ִ֑ב  ֵאז  ֶאת־הָּ י ַהתֹוַל ַעת וְּ ֵ֥ נִׁ ֶאת־שְּ ֶאִֶ֛רז וְּ הָּ

ֵאָ֣ת ׀  ם וְּ ל אֹותַָּּ֜ ַבֹ֨ טָּ ַדם  וְּ ה בְּ ר ַהַחיָּ  פ ָ֣ ַהצִׁ
ים׃ ָֽ ַחיִׁ ם ַהָֽ יִׁ ה ַע ל ַהַמֵ֥ טָֹּ֔ ח  ר ַהשְּ פ ָ֣  ַהצִׁ

פּ  חקַּ יִ וְ  ֶאֶרז ְוֶאת וֹ ֶאת ַהּצִ ר ַהַחיָּּה ְוֶאת ֵעץ הָּ
בּוַע בְּ  דֹוםַהחּוט ַהּצָּ ּתֹוַלַעת ְוֶאת ִמ  ֶצַבע אָּ

ֵאז ם וְ יבִּ טְ יַ וְ , בוֹ הָּ פּ  ֶאתל אֹותָּ ַדם וֹ ַהּצִ ר ַהַחיָּּה ּבְ
פּ  הר וֹ ַהּצִ ֲחטָּ ׁשְ ּנִ ְעַיןַעל  ׁשֶ  .ֵמי ַהּמַ

ַעת ֶשַָ֣בע  ז  ַר  ן־ַהצָּ ַטֵהִ֛ר מִׁ ה ַע ל ַהמִׁ זָּ  הִׁ וְּ
ַחיָּ ה  ר ַהָֽ פ ֵ֥ ַלִ֛ח ֶאת־ַהצִׁ שִׁ ֹו וְּ ֲהרֹ֔ ָ֣ טִׁ ים וְּ ִ֑ מִׁ עָּ פְּ

ה׃ ֶדָֽ ֵנֵ֥י ַהשָּ  ַעל־פְּ

טְ ַעל הַ  ְוַיזֶּה ִמיםמֵ ר הַ ּנִ עָּ ַבע ּפְ ַרַעת ׁשֶ  ,ַהּצָּ
ְחֵר וִ , אֹותוֹ ר ִויַטהֵ  ֶדה בַּ  ריׁשַ ָּ פּ ׂשּ ר וֹ ֶאת ַהּצִ
 .ַהַחיָּּה

ַלָ֣ח ֶאת־ ח  גִׁ יו וְּ ַּ֜ דָּ גָּ ר ֶאת־בְּ ַטֵהֹ֨ ֶבס֩ ַהמִׁ כִׁ  וְּ
ר  ַאַח  ר וְּ ֵהֹ֔ טָּ ם  וְּ יִׁ ַחִ֤ץ ַבַמֹ֨ רָּ ֹו וְּ ר  עָּ ל־ׂשְּ כׇּ

אׇּ  וץ לְּ חֵ֥ ַשִ֛ב מִׁ יָּ ִ֑ה וְּ ַמֲחֶנ ֹוא ֶאל־ַהָֽ ֹו יָּבָ֣ ֳהל 
ים׃ ָֽ מִׁ ַעֵ֥ת יָּ בְּ  שִׁ

ְטהַ  יל  רַהּנִ יו ַיְטּבִ דָּ גָּ חַ ֶאת ּבְ רֹו  ִויַגּלֵ עָּ ל ׂשְ ֶאת ּכָּ
ַמִיםל וֹ בּ טְ יִ וְ  ךְ  ר ְוַאַחרהֵ ּטָּ יִ וְ  ּבְ בֹוא לָּ  יּוַכל ּכָּ
ֲחֶנהלַ  ל ,ּמַ ב ֲאבָּ ֳהלֹו ֲעַדִין  ֵיׁשֵ ה ִמחּוץ ְלאָּ ְבעָּ ׁשִ

 .יִָּמים
ל־ ט  ַגַלָ֣ח ֶאת־כׇּ י יְּ יעִַּׁ֜ בִׁ ֹום ַהשְּ יָּה֩ ַביֹ֨ הָּ  וְּ

ֹו  ר  עָּ ת ׂשְּ ֵאת  ַגב ָ֣ נֹו  וְּ קָּ ֶאת־זְּ ֹו וְּ ֶאת־ר אשִ֤
ֶבָ֣ס ֶאת־ כִׁ ַגֵלִַ֑ח וְּ ֹו יְּ ר  עָּ ל־ׂשְּ ֶאת־כׇּ יו וְּ  ֵעינָֹּ֔

ר׃ ֵהָֽ טָּ ם וְּ יִׁ ֹו ַבַמ  רִ֛ ׂשָּ ַח ץ ֶאת־בְּ רָּ יו וְּ גָּדָּ   בְּ

ִביִעי ְיַגלֵּ בַּ  ְ רֹו  חַ יֹּום ַהׁשּ עָּ ל ׂשְ ַער  –ֶאת ּכָּ ֶאת ׂשְ
נֹו וְ  בּ  ֶאתרֹאׁשֹו ְוֶאת ְזקָּ ל ת וֹ ּגַ יו ְוֶאת ּכָּ ֵעינָּ

רוֹ  עָּ ר ׂשְ אָּ יל, ׁשְ יו  ְוַיְטּבִ דָּ גָּ ילֶאת ּבְ ֶאת  ְוַיְטּבִ
ז ִיּטָּ ַמִים בְּ  ּופוֹ גּ   .רהֵ ְואָּ

ם  י * ימִֹׁ֔ מִׁ ים  תְּ ׂשִׁ בָּ ֵנָֽי־כְּ ח שְּ ַקִ֤ י יִׁ ינִׁ  מִׁ וַביָֹ֣ום ַהשְּ
ִ֑ה  ימָּ מִׁ ּה תְּ תָּ  נָּ ה ַאַחִ֛ת ַבת־שְּ ֵ֥ ׂשָּ ַכבְּ וְּ

ים  נִׁ  ר  ָ֣ה ֶעׂשְּ ֹלשָּ ָ֣ה ושְּ לולָּ ה  בְּ חָּ נְּ ֶלת מִׁ ס ִ֤
ֶמן׃ ָֽ ד שָּ ג ֶאחָּ  ֹלֵ֥ ֶמן וְּ  ַבֶשֹ֔

ֵני כְּ  ח ׁשְ ִמיִני ִיּקַ ְ ים ּוַביֹּום ַהׁשּ ׂשִ  ,ְללֹא מּוםבָּ
ה ת ְוִכְבׂשָּ ה  ַאַחת ּבַ נָּ ל ַהיֹּוֵתרׁשָּ ְללֹא  ,ְלכָּ

ל ַכּמּות וְ  ,מּום ה שׁ וֹ לׁשָּ ׁשֶ יִריֹּות ֵאיפָּ  615כ  ) ֲעׂשִ

ה סֹוֶלת  (ריטֶ לִ  ֶבתֲעבּור ִמְנחָּ ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  ,ּבְ
דוֹ ְול ֶמן (ל"מ 311כִ ) ג ֶאחָּ  .ׁשֶ

יש  יא  ֵ֥ אִׁ ר ֵאִ֛ת הָּ ַטֵה  מְּ ֵהָ֣ן ַהָֽ יד ַהכ  ֶהֱעמִִׁ֞ וְּ
ֶהל  ַתח א ֵ֥ ה ֶפ  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ִ֑ם לִׁ תָּ א  ר וְּ ַטֵה  ַהמִׁ

ִאיׁש הַ  ֶאתַיֲעִמיד ַטֵהר ַהּמְ  ּכֵֹהןהַ  ר ְוֶאת הַ טְ נִּ הָּ
ים ׂשִ בָּ ַתח  'הִלְפֵני  ַהּכְ  אֹוֶהלמּול ּפֶ
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ד׃ נְּ ַהִהְת  מֹוֵעָֽ  .ּותסּכַ
יב  יב  ֵ֥ רִׁ קְּ הִׁ ד וְּ ֶאחָּ  ן ֶאת־ַהֶכֶָ֣בׂש הָּ ֵהַּ֜ ח ַהכ  ַקֹ֨ לָּ וְּ

ִ֛ם  תָּ ֵ֥יף א  ֵהנִׁ ִֶ֑מן וְּ ג ַהשָּ ֶאת־ֹלָ֣ ם וְּ שָּ  אָּ ֹו לְּ תִ֛ א 
ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ה לִׁ נופָּ   תְּ

ח  ּכֵֹהןהַ  ד ֵמהַ ֶאת ִיּקַ ישׁ יַ וְ  יםשִׂ בָּ כְּ ֶאחָּ אֹותֹו  ּגִ
ֶמןג וֹ ְוֶאת ל ֶ ן לְ  ַהׁשּ ְרּבַ םקָּ ׁשָּ ם  ִניףיָּ וְ  אָּ ִלְפֵני אֹותָּ

 .'ה
קֶּ֠  יג שני מְּ ֶבׂש בִֶּׁ֠ ַחָ֣ט ֶאת־ַהֶכ  שָּ ַח ט וְּ שְּ ר יִׁ ֹום ֲאֶשֹ֨

ֶדש  ֹום ַהק ִ֑ קָ֣ מְּ לָּ ה בִׁ ע  ֶאת־הָּ ִ֛את וְּ ֶאת־ַהַחטָּ
י ַכַחטֶָּּ֠  ֶדש כִֶׁ֡ ן ק ֵ֥ ֵהֹ֔ ם הוא  ַלכ  ֵ֥ שָּ אָּ את הָּ

וא׃ ים הָֽ שִׁ  דָּ  קׇּ

ַחט ֶבׂש  הּוא ִיׁשְ ֶאת  ֹוֲחִטיםׁשּ שֶׁ  קֹוםּמָּ בַּ ֶאת ַהּכֶ
את ְוֶאת הָּ  הַהַחּטָּ ְמקֹום ַהקּ  – עֹולָּ י , ֶדשׁ וֹ ּבִ ּכִ

את מֹו ַהַחּטָּ ְך  – ּכְ ם ּכָּ ן לַ ּגַ ם ִנּתָּ ׁשָּ אָּ הּוא , ּכֵֹהןהָּ
יםוֹ ק ׁשִ דָּ  .ֶדׁש קָּ

ן  יד  ֵהֹ֔ ַתן  ַהכ  נָּ ם  וְּ שָּ אָּ ַדָ֣ם הָּ ֵהן֮ מִׁ ח ַהכ  ַקָ֣ לָּ וְּ
ֶהן ַעל־ב ִ֤ ִ֑ית וְּ נִׁ מָּ ר ַהיְּ ַטֵה  ֶזן ַהמִׁ נִ֛וְך א ֵ֥  ַעל־תְּ

ית׃ ָֽ נִׁ מָּ ֹו ַהיְּ ל  ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥ ית וְּ ֹ֔ נִׁ מָּ  יָּדֹו  ַהיְּ

ח  ּכֵֹהןהַ  םִיּקַ ׁשָּ אָּ ם הָּ יםוְ  ,ִמּדַ נּוְך  יָּׂשִ ֶזן וֹ אהָּ ַעל ּתְ
ִנית ַהיְּ  ל מָּ ְטהַ ׁשֶ ל ְוַעל ר ַהּנִ ִנית ַהיְּ יָּדֹו ֲאֻגּדָּ מָּ

ִניתֶהן ַרְגלֹו ַהיְּ וֹ ְוַעל בּ   .מָּ
ַצִ֛ק ַעל־ַכֵ֥ף  טו  יָּ ִֶ֑מן וְּ ג ַהשָּ לָ֣ ן מִׁ ֵה  ח ַהכ  ַקֵ֥ לָּ וְּ

ית׃ ָֽ אלִׁ מָּ ן ַהשְּ ֵה   ַהכ 
ח  ּכֵֹהןהַ  ֶמןג וֹ ִמלּ ִיּקַ ֶ ף  ךְ וֹ פּ שְׁ יִ וְ  ַהׁשּ ד יַּ הַ ַעל ּכַ

אִלית מָּ ְ ל ַהׂשּ  .ּכֵֹהןהַ  ׁשֶ
ית  טז  ֹ֔ נִׁ מָּ ֹו ַהיְּ עָ֣ בָּ ֵהן  ֶאת־ֶאצְּ ַבִ֤ל ַהכ  טָּ וְּ

ן־ ֶמןמִׁ ֹו־ַעל ֲאֶשֵ֥ר ַהֶשִּ֕ ִ֑ית ַכפ  אלִׁ מָּ ה ַהשְּ זָֹּ֨ הִׁ  וְּ
ן ים ־ַהֶש ֶמןמִׁ מִׁ  עָּ ַבע פְּ ֹו ֶשֵ֥ עִ֛ בָּ ֶאצְּ ֵנֵ֥י  בְּ פְּ לִׁ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

י ּכֵֹהןהַ  עֹו ַהיְּ ל ַיְטּבִ ִנית ֶאת ֶאְצּבָּ ֶמןמָּ ֶ ׁשּ ַעל  ּבַ ׁשֶ
אִלית וְ  יָּדוֹ  מָּ ְ עֹו זֶּ יַ ַהׂשּ ֶאְצּבָּ ֶמן מֵ ה ּבְ ֶ ַבע ַהׁשּ ׁשֶ

ִמים ִלְפֵני  עָּ  .'הּפְ

ֵהן   יז  ֵתִ֤ן ַהכ  ֹו יִׁ ֶמן ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַכפ  ֶתר ַהֶשַּ֜ ֶיֹ֨ ומִׁ
ית  ֹ֔ נִׁ מָּ ַטֵהר  ַהיְּ ֶזן ַהמִׁ וְך א ִ֤ נִ֞ ַעל־תְּ
ֹו  ל  ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥ ית וְּ ֹ֔ נִׁ מָּ ֶהן יָּדֹו  ַהיְּ ַעל־ב ִ֤ וְּ

ם׃ ָֽ שָּ אָּ ם הָּ ִ֑ית ַע ל ַדֵ֥ נִׁ מָּ  ַהיְּ

ר אָּ ְ ֶמן  ּוִמׁשּ ֶ ַעל ַהׁשּ ים  ּכֵֹהןהַ  יָּדוֹ ׁשֶ נּוְך יָּׂשִ ַעל ּתְ
ִניתַהיְּ ֶזן וֹ אהָּ  ל מָּ לר ְוַעל הַ טְ נִּ הַ  ׁשֶ יָּדֹו  ֲאֻגּדָּ
ִנית ְוַעל בּ ַהיְּ  ִניתֶהן ַרְגלֹו ַהיְּ וֹ מָּ קֹום, מָּ ּמָּ ן  ּבַ ּתַ ּנִ ׁשֶ

ם   .םׁשָּ אָּ הָּ ִלְפֵני ֵכן ּדַ
ן  יח  ֵת  ן יִׁ ֵהֹ֔ ֶמן  ֲאֶשר  ַעל־ַכָ֣ף ַהכ  ר ַבֶשֹ֨ ַהנֹותָּ  וְּ

ן  ֵה  ִ֛יו ַהכ  לָּ ר עָּ ֶפֵ֥ כִׁ ַטֵהִ֑ר וְּ אש ַהמִׁ ַעל־ר ָ֣
ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ  לִׁ

ֶ ְוֶאת  ר ֵמהַ ַמה ׁשּ אָּ ׁשְ ֶמן ּנִ ֶ ַעל ׁשּ ף ׁשֶ ל ד יַּ הַ ּכַ ׁשֶ
ים ַעל רֹאׁש הַ  ּכֵֹהןהַ  טְ יָּׂשִ ר פֵּ כַ יְ ַהּכֵֹהן וְ , רהַ ּנִ

יו ִלְפֵני  לָּ  .'העָּ
ר ַעל־ יט  ֶפִּ֕ כִׁ את וְּ ֵהן  ֶאת־ַהַָ֣חטָֹּ֔ ִ֤ה ַהכ  ׂשָּ עָּ  וְּ

ט ֶאת־ ַחֵ֥ שְּ ר יִׁ ַאַח  ֹו וְּ תִ֑ אָּ מְּ ט  ר מִׁ ַטֵה   ַהמִׁ
ה׃ ָֽ לָּ ע   הָּ

ה ּכֵֹהןהַ  את  ַיֲעׂשֶ טְ הַ ַעל ר פֵּ ִויכַ ֶאת ַהַחּטָּ ר הַ ּנִ
תוֹ  ְמאָּ ַחט ֶאת הָּ  ,ִמּטֻ ְך ִיׁשְ הְוַאַחר ּכָּ  .עֹולָּ

ה  כ  חָּ  נְּ ֶאת־ַהמִׁ ֵ֥ה וְּ לָּ ע  ֵהִ֛ן ֶאת־הָּ ֶהֱעלָּ ה ַהכ  וְּ
ר׃ ס ֵהָֽ טָּ ן וְּ ֵה  ִ֛יו ַהכ  לָּ ר עָּ ֶפֵ֥ כִׁ ה וְּ ֵבִ֑חָּ זְּ  ַהמִׁ

הֶאת הָּ ַיֲעֶלה  ּכֵֹהןהַ  ְזבֵּ  עֹולָּ ה ַלּמִ ְנחָּ  ,חַ ְוֶאת ַהּמִ
יו ר פֵּ ְיכַ  ּכֵֹהןהַ  לָּ ז עָּ הֹורהּוא ְואָּ  .ִיְהֶיה טָּ

 שלישי
 (חמישי)

וא  כא ם־ַדָ֣ל ה  אִׁ ֵאָ֣ין יָּדֹו֮ ַמֶש  וְּ ַקֶּ֠ וְּ לָּ ח ֶגת  וְֶּּ֠
ִ֑יו  לָּ ַכֵפָ֣ר עָּ ה לְּ נופָּ  תְּ ִ֛ם לִׁ שָּ ד אָּ ֵ֥ ֶכֶָ֣בׂש ֶאחָּ
ה  חָּ  נְּ מִׁ ול ַבֶשִֶ֛מן לְּ לֵ֥ ד בָּ ֶלת ֶאחָֹּ֨ ֹון ס ַּ֜ רֹ֨ שָּ עִׁ וְּ

ֶמן׃ ָֽ ג שָּ ֹלֵ֥  וְּ

ִניהּוא ְוִאם  ֶסףְוֵאין  עָּ יק ּכֶ ֶבׂש  יִָּביא, לֹו ַמְסּפִ ּכֶ
ד  ם ַלהֲ ֶאחָּ ׁשָּ ה נָּ ְלאָּ ֵדי פָּ ר ּכְ , ַעל ַעְצמוֹ ְלַכּפֵ

ה יִרית ֵאיפָּ ל (ִליֶטר 2106כִ ) ַוֲעׂשִ ֶלת וֹ ס ׁשֶ
ֶמן תבֶ ְרבֶּ ְמעֻ  ׁשֶ ה ּבְ ֶמן (ל"מ 311כִ ) גוֹ ְול ,ְלִמְנחָּ  .ׁשֶ

יג  כב  ר ַתשִׁ  ה ֲאֶשֵ֥ ָ֣י יֹונָֹּ֔ ֵנ ֵני  בְּ ֹו שְּ ים אִ֤ רִׁ  ֵתָ֣י ת  ושְּ
ד  ֶאחָּ  הָּ את וְּ ד  ַחטָֹּ֔ ִ֤ה ֶאחָּ יָּ הָּ ֹו וְּ ה׃יָּדִ֑ ָֽ לָּ  ע 

י ּתֵ הּתוֹ  ּוׁשְ ֵני יֹונָּ ֵני ּבְ יֵּשׁ  – ִרים אֹו ׁשְ לֹו  ׁשֶ
ֶסף ִלְקנֹות יק ּכֶ אתיֶ הְ יִ וְ  ,ַמְסּפִ ד ַחּטָּ  ,ה ֶאחָּ

ד  הְוֶאחָּ  .עֹולָּ
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ֹו  כג  ת  ֳהרָּ טׇּ ִ֛י לְּ ינִׁ מִׁ ם ַבי ֹום ַהשְּ תַָּּ֜ יא א  ֵהבִֹׁ֨ וְּ
ֵהִ֑ן ֵנֵ֥י  ֶאל־ַהכ  פְּ ֶהל־מֹוֵע ד לִׁ ַתח א ָֽ ֶאל־ֶפֵ֥

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ם ִביא הּוא יָּ  ִמיִני לְ אֹותָּ ְ יֹּום ַהׁשּ  ,ּכֵֹהןלַ ֹו תרָּ הֲ טַ ּבַ
ַתח  סּות אֹוֶהלֶאל מּול ּפֶ ּנְ  .'הִלְפֵני  – ַהִהְתּכַ

ג  כד  ֶאת־ֹלָ֣ ם וְּ שָּ  אָּ ֵהִ֛ן ֶאת־ֶכֵֶ֥בׂש הָּ ח ַהכ  ַק  לָּ וְּ
ֵנֵ֥י  פְּ ה לִׁ נופָּ  ֵהִ֛ן תְּ תָּ ם ַהכ  יף א  ֹ֨ ֵהנִׁ ִֶ֑מן וְּ ַהשָּ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ח  ּכֵֹהןהַ  ם ְוֶאת לִיּקַ ׁשָּ אָּ ֶבׂש הָּ ֶמןג וֹ ֶאת ּכֶ ֶ  ,ַהׁשּ
ם ִניף יָּ  ּכֵֹהןהַ וְ   .'הִלְפֵני אֹותָּ

ֵהן   כה  ח ַהכ  ַקִ֤ לָּ ם  וְּ שָּ אָּ ַחט֮ ֶאת־ֶכֶָ֣בׂש הָּ שָּ וְּ
ֶזן־ נֵ֥וְך א ָֽ ַתִ֛ן ַעל־תְּ נָּ ם וְּ שָֹּ֔ אָּ ַדָ֣ם הָּ  מִׁ
ית  ֹ֔ נִׁ מָּ ֶהן יָּדֹו  ַהיְּ ַעל־ב ִ֤ ִ֑ית וְּ נִׁ מָּ ר ַהיְּ ַטֵה  ַהמִׁ

ית׃ ָֽ נִׁ מָּ ֹו ַהיְּ ל  ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥  וְּ

ַחט ם הּוא ִיׁשְ ׁשָּ אָּ ֶבׂש הָּ ם קַּ יִ ַהּכֵֹהן וְ  ,ֶאת ּכֶ ח ִמּדַ
ם וְ  ׁשָּ אָּ יםהָּ נּוְך  יָּׂשִ ִנית ַהיְּ ֶזן וֹ אהָּ ַעל ּתְ ל מָּ ׁשֶ

ְטהַ  ל ְוַעל ר ַהּנִ ִנית ְוַעל בּ ַהיְּ יָּדֹו ֲאֻגּדָּ ֶהן ַרְגלֹו וֹ מָּ
ִניתַהיְּ   .מָּ

ֶמן  כו  ן־ַהֶש  ן ומִׁ ֵה  ֵהִ֑ן ַעל־ַכֵ֥ף ַהכ  ק ַהכ  צ ָ֣ יִׁ
ית׃ ָֽ אלִׁ מָּ  ַהשְּ

ּפֹוךְ  ּכֵֹהןְוהַ  ף ַיד הַ מֵ  ִיׁשְ ֶמן ַעל ּכַ ֶ  ּכֵֹהןַהׁשּ
אִלית מָּ ְ  .ַהׂשּ

ֶמן  כז  ן־ַהֶשִּ֕ ית מִׁ ֹ֔ נִׁ מָּ ֹו ַהיְּ עָ֣ בָּ ֶאצְּ ֵהן  בְּ ִ֤ה ַהכ  זָּ הִׁ וְּ
ים  מִׁ  עָּ ַבע פְּ ִ֑ית ֶשֵ֥ אלִׁ מָּ ֹו ַהשְּ ר ַעל־ַכפ  ֲאֶשֵ֥

ֵנֵ֥י  פְּ ָֽה׃לִׁ הוָּ  יְּ

יזיַ  ּכֵֹהןהַ  עֹו  ּתִ ֶאְצּבָּ ִנית מֵ ַהיְּ ּבְ ֶמן מָּ ֶ ַעל ַהׁשּ  יָּדוֹ ׁשֶ
ִמים ִלְפֵני  עָּ ַבע ּפְ אִלית ׁשֶ מָּ ְ  .'הַהׂשּ

ֹו  כח  ן־ַהֶשֶָ֣מן ׀ ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַכפ  ן מִׁ ֵהַּ֜ ן ַהכ  ַתֹ֨ נָּ וְּ
ית  ֹ֔ נִׁ מָּ ַטֵהר  ַהיְּ ֶזן ַהמִׁ וְך א ִ֤ נִ֞ ַעל־תְּ

ֶהן יָּדֹו   ַעל־ב ִ֤ ֹו וְּ ל  ֶהן ַרגְּ ַעל־ב ֵ֥ ית וְּ ֹ֔ נִׁ מָּ ַהיְּ
ם׃ ָֽ שָּ אָּ ם הָּ ֹום ַדֵ֥ ק  ִ֑ית ַעל־מְּ נִׁ מָּ  ַהיְּ

ים ּכֵֹהןהַ  ֶמן מֵ  יָּׂשִ ֶ ַעל ַהׁשּ נּוְך  יָּדוֹ ׁשֶ ֶזן וֹ אהָּ ַעל ּתְ
ִנית ַהיְּ  ל מָּ ְטהַ ׁשֶ לְוַעל ר ַהּנִ ִנית ַהיְּ יָּדֹו  ֲאֻגּדָּ מָּ

ִניתַהיְּ ֶהן ַרְגלֹו וֹ ְוַעל בּ  ם ֶאתקֹום ּמָּ הַ ַעל  ,מָּ ָּ ׂשּ  ׁשֶ
ם ׁשָּ אָּ ם הָּ  .ּדַ

ן  כט  ֵהֹ֔ ֶמן  ֲאֶשר  ַעל־ַכָ֣ף ַהכ  ן־ַהֶשֹ֨ ר מִׁ ַהנֹותָּ  וְּ
לָּ יו  ר עָּ ַכֵפֵ֥ ַטֵהִ֑ר לְּ אש ַהמִׁ ן ַעל־ר ָ֣ ֵת  יִׁ

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ  לִׁ

ֶ ֶאת וְ  ר מֵ נִּ ַמה ׁשּ אָּ ֶמן ׁשְ ֶ ַעל ַהׁשּ ף יָּ ׁשֶ לדּכַ  ֹו ׁשֶ
ים ּכֵֹהןהַ  ְטהַ ַעל רֹאׁש  יָּׂשִ יו  ,רַהּנִ לָּ ר עָּ ְלַכּפֵ

 .'הִלְפֵני 
ָ֣י  ל  ֵנ ן־בְּ ֹו מִׁ ים א  ֹ֔ רִׁ ן־ַהת  ד  מִׁ ֶאחָּ ָֽ ִ֤ה ֶאת־הָּ ׂשָּ עָּ וְּ

ֹו׃ יג יָּדָֽ ר ַתשִׁ  ִ֑ה ֵמֲאֶשֵ֥  ַהיֹונָּ
הוְ  דֶאת  ַיֲעׂשֶ עֹופֹות  ֶאחָּ ֵני וֹ ַהּת מֵ  –הָּ ִרים אֹו ִמּבְ

ה  ה –ַהיֹּונָּ ֶסף ִלְקנֹות ִמּמַ יק ּכֶ ְהֶיה לֹו ַמְסּפִ יִּ ֶ  .ׁשּ
ִ֛את  לא  ד ַחטָּ ֵ֥ ֶאחָּ ֹו ֶאת־הָּ יג יָּד  ֵאָ֣ת ֲאֶשר־ַתשִִׁ֞

ֶפ ר  כִׁ ִ֑ה וְּ חָּ נְּ לָּ ה ַעל־ַהמִׁ ד ע  ֵ֥ ֶאחָּ ֶאת־הָּ וְּ
ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ר לִׁ ַטֵה  ֵהִ֛ן ַעֵ֥ל ַהמִׁ  ַהכ 

ֶסף ִלְקנֹות ֶאת יק ּכֶ ְהֶיה לֹו ַמְסּפִ יִּ ֶ  – ַמה ׁשּ
ה  ד ַיֲעׂשֶ ֶאחָּ את ְוֶאת הָּ ד ַחּטָּ ֶאחָּ הֶאת הָּ  ,עֹולָּ

הנֹוסַ בְּ  ְנחָּ ר הַ טְ נִּ ַעל הַ ר ְיַכפֵּ  ּכֵֹהןהַ , ף ַעל ַהּמִ
 .'הִלְפֵני 

ִַ֑עת ֲאֶשִ֛ר  לב  רָּ ַַָּ֣֧גע צָּ ֹו ֶנ ת ֲאֶשר־ב  ז ָ֣את תֹוַרֹ֔
ֹו׃ פ תָֽ ֳהרָּ טׇּ ֹו בְּ יג יָּד  ֵ֥  ל א־ַתשִׁ

ה יֵני ֵאּלֶ ל  ּדִ ֲהרּות ׁשֶ םַהִהּטַ דָּ אשֶׁ  אָּ ְתַרּפֵ  ּמִ
ַר נֶּ ִמ  יק ֵאיןשֶׁ ַעת ַגע צָּ ֶסף לֹו ַמְסּפִ  .ּכֶ

יִׁת    ב   ת ה  ע  ר  ת צ  ש   ר   פ  
 רביעי

 (ששי)
ַדֵבָ֣ר לג הוָֹּ֔ה ַויְּ ֶשֵ֥ה־ֶאל יְּ ל מ  ֶאָֽ ן־וְּ ר׃ ַאֲהר   ר 'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן  ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ

ן  לד  ֵתֵ֥ ִ֛י נ  ר ֲאנִׁ ַען ֲאֶשֵ֥ ַנֹ֔ או  ֶאל־ֶאֶָ֣רץ כְּ ב ֹ֨ י תָּ ִ֤ כִׁ
י   נַָּתתִׁ ִ֑ה וְּ זָּ ֶכ ם ַלֲאח  ית לָּ ֵב  ַעת בְּ ַרֹ֔ ַַָּ֣֧גע צָּ ֶנ

ם׃ ֶכָֽ ַזתְּ ֶרץ ֲאח   ֶאֵ֥

שֶׁ  בּכְ ַנַען לְ  אוּ וֹ ּתָּ ֶכם וֹ ֲאִני נשֶׁ ֶאֶרץ ּכְ ֵתן לָּ
ה הוְ , ְלַנֲחלָּ ַרַעת בְּ  ֶאֱעׂשֶ ֶאֶרץ בְּ  יםּתִ בָּ ֶנַגע צָּ

 ,ַנֲחַלְתֶכם
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ר  לה  ן ֵלאמ ִ֑ ֵה  יד ַלכ  ֵ֥ גִׁ הִׁ ת וְּ יִׁ ֹו ַהַבֹ֔ א  ֲאֶשר־לָ֣ ובָּ
ה  ֵ֥ אָּ רְּ ַגע נִׁ ֶנִּ֕ ת׃כְּ יִׁ ָֽ י ַבבָּ  לִׁ 

ִית לעַ בַּ  ריָּבֹוא  ַהּבַ ה  :ְויֹאַמר ּכֵֹהןלַ  ִויַסּפֵ ִנְראָּ
בַּ ֶאצְ  מֹו ֶנַגע ִיתִלי ּבַ  .ּכְ

א  לו  ב ִ֤ ֶרם יָּ ֶטֹ֨ ת בְּ יִׁ ו ֶאת־ַהַב  נָ֣ ן ופִׁ ֵהַּ֜ ה ַהכ  וָֹּ֨ צִׁ וְּ
א  מָּ  טְּ א יִׁ ל ֵ֥ ַגע וְּ ֹות ֶאת־ַהֶנֹ֔ אָ֣ רְּ ֵהן  לִׁ ַהכ 

ת  ִ֑יִׁ ל־ֲאֶשָ֣ר ַבבָּ ן כׇּ ֵה  א ַהכ  ַחר ֵכִ֛ן יָּב ֵ֥ ַאֵ֥ וְּ
ת׃ יִׁ ָֽ ֹות ֶאת־ַהבָּ אֵ֥ רְּ  לִׁ

ה ּכֵֹהןהַ  ִית פַ יְּ שֶׁ  ְיַצּוֶ ַהּכֵֹהן שֶׁ  ְפֵנילִ ּנּו ֶאת ַהּבַ
ַגע וֹ יָּב ל ּלֹ י שֶׁ ֵד כְּ א ִלְראֹות ֶאת ַהּנֶ א ּכָּ א ִיְטמָּ
ֶ  המַ  בַּ ׁשּ ִלְראֹות ֶאת א וֹ יָּבַהּכֵֹהן  ךְ ְוַאַחר ּכָּ , ִיתּבַ

 .ִיתַהבַּ 
ת  לז  יר ָ֣ קִׁ ַגע  בְּ ִ֤ה ַהֶנֹ֨ ֵנ הִׁ ַגע וְּ ָ֣ה ֶאת־ַהֶנ  אָּ רָּ וְּ

ת  ַדמ ִ֑ ֹו ֲאַדמְּ ת א  ַרק ֹ֔ ַרקְּ ת  יְּ ֲערור  ַקָֽ ת שְּ יִׁ ַהַבֹ֔
יר׃ ָֽ ן־ַהקִׁ ל מִׁ פָּ  ן שָּ ֵאיֶהֵ֥  וַמרְּ

ִקיר הּוא ִיְרֶאה ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ַגע ְוִהּנֵ ת וֹ ֶאת ַהּנֶ
ִית  ִעיםַהּבַ קָּ יםֲאדֻ אֹו  יםבִּ ְצַהְבהַ  ׁשְ  ,ּמִ
מֹוק םּוַמְרֵאיהֶ  ירמֵ  עָּ  .ַהּקִ

ת  לח  ִ֑יִׁ ת ֶאל־ֶפַָ֣תח ַהבָּ יִׁ ן־ַהַב  ֵהִ֛ן מִׁ יָּצָּ א ַהכ  וְּ
ים׃ ָֽ ַעֵ֥ת יָּמִׁ בְּ ת שִׁ יִׁ יר ֶאת־ַהַב  ֵ֥ גִׁ סְּ הִׁ  וְּ

ַתח הַ מֵ א צֵ יֵ ַהּכֵֹהן  ִית ֶאל ּפֶ ִיתַהּבַ יר ֶאת יַ וְ  ּבַ ְסּגִ
ִית  ה ַהּבַ ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ

ן  לט  ֵה  ב ַהכ  ֵ֥ שָּ ִ֛ה וְּ ֵנ הִׁ ה וְּ אִָּּ֕ רָּ ִ֑י וְּ יעִׁ בִׁ ַביָֹ֣ום ַהשְּ
ת׃ יִׁ ָֽ ת ַהבָּ יר ֵ֥ קִׁ ה ַהֶנ ַַֽגע בְּ ֵ֥ ׂשָּ  פָּ

ִביִעיַיֲחזֹור  ּכֵֹהןהַ  ְ יֹּום ַהׁשּ ַגע ה ְוִהּנֵה אֶ ְר יִ וְ  ,ּבַ ַהּנֶ
ֵ ְתפַּ הִ  ִקירט ׁשּ ִיתת הַ וֹ ּבְ  .ּבַ

ר  מ  ים ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ נִׁ ֲָ֣אבָּ צו  ֶאת־הָּ לְּ חִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ה  ַהכ  וָּ צִׁ וְּ
ן  ֵה  וץ בָּ חָ֣ ֶהן  ֶאל־מִׁ יכו ֶאתְּ ִ֤ לִׁ שְּ הִׁ ִַַּ֑֧גע וְּ ַהנָּ

א׃ ֵמָֽ ֹום טָּ ק  יר ֶאל־מָּ עִֹׁ֔  לָּ

ִנים ֶאת  ֹוִציאוּ יּ שֶׁ ה וֶּ ְיצַ ַהּכֵֹהן  ֲאבָּ נִּ הָּ א ׁשֶ ְמצָּ
ַגע ם הֶ ּבָּ  ןיַ וְ ַהּנֶ ִליכּו אֹותָּ ִעיר  ׁשְ ֶאל ִמחּוץ לָּ
ֵמאלְ  קֹום טָּ  .מָּ

יב  מא  ִ֑ בִׁ ת סָּ יִׁ ַב  ַע מִׁ ֵ֥ צִׁ ת ַיקְּ ֶאת־ַהַבִ֛יִׁ ו וְּ כ  פְּ שָּ וְּ
יר  עִֹׁ֔ וץ לָּ חָ֣ ו ֶאל־מִׁ צֹ֔ קְּ ר  ֲאֶשָ֣ר הִׁ פָּ עָּ ֶאת־ֶהָֽ

א׃ ֵמָֽ ֹום טָּ ק   ֶאל־מָּ

ִית  ףְוֶאת ַהּבַ ְפִניםִמ  ְיַקּלֵ ִביב ּבִ כּו ֶאת פְּ שְׁ יִ וְ  ,ִמּסָּ
ר  פָּ פוּ ּקִ שֶׁ ֶהעָּ ִעיר  ּלְ ֵמאלְ ֶאל ִמחּוץ לָּ קֹום טָּ  .מָּ

יאו  מב  ֵהבִׁ  ֹות וְּ ָ֣ים ֲאֵחרֹ֔ נִׁ חו  ֲאבָּ קְּ ָֽ לָּ ֶאל־ַתַָ֣חת וְּ
ֵ֥ח ֶאת־ טָּ ח וְּ ַק  ר ַאֵחִ֛ר יִׁ ֵ֥ פָּ עָּ ִ֑ים וְּ נִׁ ֲאבָּ  הָּ

ת׃ יִׁ ָֽ  ַהבָּ

ִנים ֲאֵחרֹות וְ יִ  ְמקֹום ִביאּו יָּ ְקחּו ֲאבָּ ִנים ּבִ ֲאבָּ הָּ
הֹוִציאוּ  חוּ וְ , ׁשֶ ר ַאֵחר  ִיּקְ פָּ ִיתֶאת הַ  חוּ יְּ טַ ִויעָּ  .ּבַ

ר  מג  ת ַאַח  יִׁ ַרָ֣ח ַבַבֹ֔ ַגע  ופָּ וב ַהֶנֹ֨ ם־יָּשִ֤ אִׁ ֵלָ֣ץ וְּ חִׁ
ת  יִׁ ֹות ֶאת־ַהַב  צֵ֥ קְּ י הִׁ ַאֲחֵרִ֛ ִ֑ים וְּ נִׁ ֲאבָּ ֶאת־הָּ

ֹוַח׃ טָֽ י הִׁ ַאֲחֵרֵ֥  וְּ

ַגע  טְויִ ַיֲחזֹור ְוִאם ַהּנֶ ֵ ׁשּ ִית ַאחֲ  ְתּפַ ּבַ  ַאתהֹוצָּ  יֵר ּבַ
ִנים ְוַאֲחֵרי  ֲאבָּ ִית ְוַאֲחֵרי  ִקּלּוףהָּ יּּוחַ ַהּבַ  .ַהּטִ

ִ֛ה  מד  ֵנ הִׁ ה וְּ אִָּּ֕ רָּ ן וְּ ֵהֹ֔ א  ַהכ  ה ַהֶנ ַַֽגע ובָּ ֵ֥ ׂשָּ פָּ
א  ֵמֵ֥ ת טָּ יִׁ וא ַבַב  ִ֛ ֶרת הִׁ ֶאֵ֥ ַעת ַממְּ ַרֹ֨ ת צָּ ִ֑יִׁ ַבבָּ

וא׃  הָֽ

ַגע ִהּנֵה שֶׁ ה אֶ ְר יִ וְ  יָּבֹואַהּכֵֹהן  ֵ ְתפַּ הִ ַהּנֶ ִיתבַּ ט ׁשּ  ּבַ
ַרַעת  זוֹ  – הצָּ ִית ַמְכִאיבָּ ּבַ ֵמאהּוא  – ּבַ  .טָּ

יו  מה  ֶאת־ֵעצָֹּ֔ יו  וְּ נָּ ת ֶאת־ֲאבָּ יִׁ ַתָ֣ץ ֶאת־ַהַב  נָּ וְּ
וץ  חָ֣ יא  ֶאל־מִׁ הֹוצִׁ ת וְּ ִ֑יִׁ ל־ֲעַפָ֣ר ַהבָּ ת כׇּ ֵא  וְּ

א׃ ֵמָֽ ֹום טָּ ק  יר ֶאל־מָּ עִֹׁ֔  לָּ

ץנַ הּוא יְ  ִית  ּפֵ יו  –ֶאת ַהּבַ יו ְוֶאת ֵעצָּ נָּ ֶאת ֲאבָּ
ל ֲעַפר הַ  ֶאתוְ  ִיתּכָּ ִעיר יוְ , ּבַ ֹוִציא ֶאל ִמחּוץ לָּ
ֵמאלְ  קֹום טָּ  .מָּ

י  מו  ֵמ  ל־יְּ ת כׇּ יִׁ א  ֶאל־ַהַבֹ֔ ַהבָּ ֹו וְּ תִ֑ ָ֣יר א  גִׁ סְּ הִׁ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ מָּ  טְּ  יִׁ

ְכנָּס ִית לַ  ְוַהּנִ ל ְיֵמי בְּ ּבַ רכָּ א ַעד מֵ טָּ ְהֶיה יִ  ַהֶהְסּגֵ
ֶעֶרב  .הָּ

ֵכָ֣ל  מז  א  הָּ ִ֑יו וְּ דָּ גָּ ס ֶאת־בְּ ַכֵב  ת יְּ יִׁ ֵכָ֣ב ַבַבֹ֔ ַהש  וְּ
יו׃ ָֽ דָּ גָּ ס ֶאת־בְּ ַכֵב  ת יְּ יִׁ  ַבַבֹ֔

ִית וֹ ְוַהׁשּ  ּבַ ילֵכב ּבַ יו ַיְטּבִ דָּ גָּ א ,ֶאת ּבְ ֵכל וֹ ְוהָּ
ִית  ּבַ ילּבַ יו ַיְטּבִ דָּ גָּ  .ֶאת ּבְ



 מצורעפרשת 

 273  

יִׁת    ב   ת ה  ֲהר  ת ט  ש   ר   פ  
ֵנֶּ֠  מח  הִׁ ה  וְֶּּ֠ אָּ רָּ ן וְּ ֵה  א ַהכ  א יָּב ַּ֜ ם־ב ֹ֨ אִׁ ה וְּ

ַח  ט ָ֣ י הִׁ ת ַאֲחֵר  יִׁ ַגע  ַבַבֹ֔ ִ֤ה ַהֶנֹ֨ ׂשָּ ל א־פָּ
י  ֵ֥ ת כִׁ יִׁ ֵהן  ֶאת־ַהַבֹ֔ ַהִ֤ר ַהכ  טִׁ ת וְּ ִ֑יִׁ ֶאת־ַהבָּ

ַַָֽֽגע׃ א ַהנָּ פָּ  רְּ  נִׁ

ַגע ִהּנֵה שֶׁ ה אֶ ְר יִ א וְ וֹ יָּבַהּכֵֹהן ְוִאם  לֹא ַהּנֶ
ט ֵ ׁשּ ִית ַאֲחֵרי  ִהְתּפַ ּבַ ִיתהַ  ִטיּּוחַ ּבַ ר הֵ טַ יְ ַהּכֵֹהן , ּבַ

י  ִית ּכִ ַגע ֶאת ַהּבַ אַהּנֶ  .ִהְתַרּפֵ

ים  מט  ִ֑ ֳפרִׁ ֵתָ֣י צִׁ ת שְּ יִׁ א ֶאת־ַהַב  ַחֵטֵ֥ ח לְּ ַקִ֛ לָּ וְּ
ֶרז  ָ֣ץ ֶאֹ֔ ֵע ב׃וְּ ֵאז ָֽ ֵ֥י תֹוַל ַעת וְּ נִׁ  ושְּ

ֵדי ח קַּ יִ וְ  י ִצּפוֹ  ְלַטֵהרּכְ ּתֵ ִית ׁשְ ִרים ְוֵעץ ֶאת ַהּבַ
בּוַע בְּ וְ ֶאֶרז  דֹוםחּוט צָּ  .בוֹ ְוֵאז ,ִמּתֹוַלַעת ֶצַבע אָּ

ֶרׂש  נ  י־ֶח  לִׁ ִ֑ת ֶאל־כְּ ֶאחָּ ר הָּ פ ָ֣ ט ֶאת־ַהצִׁ ַח  שָּ וְּ
ים׃ ָֽ ם ַחיִׁ יִׁ  ַעל־ַמֵ֥

פּ מֵ  ַאַחתַחט ֶאת שְׁ יִ וְ  ךְ  יםִר וֹ ַהּצִ הּ שֶׁ  ּכָּ מָּ ֵפךְ יִ  ּדָּ ָּ  ׁשּ
ְעיָּןַעל ַמִים  בִּ  ִמּמַ  .ֶחֶרסְכִלי ׁשֶ

ֶאֶּ֠  נא  ץ־הֶָּּ֠ ח ֶאת־ֵעָֽ ַקָ֣ לָּ ֵאָ֣ת ׀ וְּ ב וְּ ֵאז ַּ֜ ֶאת־הָֹּ֨ ֶרז וְּ
ַבָ֣ל  טָּ ה  וְּ ר ַהַחיָּ פ ָ֣ ֵאת֮ ַהצִׁ ַעת וְּ ָ֣י ַהתֹוַל  נִׁ שְּ
ם  יִׁ ה וַבַמ  חוטָֹּ֔ ר ַהשְּ פ ָ֣ ַדם  ַהצִׁ ם בְּ תָּ  א 

ים׃ ָֽ מִׁ עָּ ַבע פְּ ת ֶשֵ֥ יִׁ ֵ֥ה ֶאל־ַהַב  זָּ הִׁ ִ֑ים וְּ  ַהַחיִׁ

ח וְ  ֵאזִיּקַ ֶאֶרז ְוֶאת הָּ חּוט הַ  ֶאתב וְ וֹ ֶאת ֵעץ הָּ
בּוַע בְּ  דֹום ֶצַבעַהּצָּ פּ  ֶאתוְ  ,ּתֹוַלַעתִמ  אָּ ר וֹ ַהּצִ

ם ל יבִּ טְ יַ וְ  ,ַהַחיָּּה פּ אֹותָּ ַדם ַהּצִ ה וֹ ּבְ חּוטָּ ְ ר ַהׁשּ
יז עַ יַ וְ  ,ְעַיןּמַ ֵמהַ  ִיםּמַ בַ וּ  ִמיםּתִ עָּ ַבע ּפְ ִית ׁשֶ  .ל ַהּבַ

ם  נב  יִׁ ֹור וַבַמ  פֹ֔ ַדם  ַהצִׁ ת בְּ יִׁ ֵטָ֣א ֶאת־ַהַבֹ֔ חִׁ וְּ
ֶאִֶ֛רז  ֵעֵ֥ץ הָּ ה ובְּ ר ַהַחיָּ  פ ָ֣ ִ֑ים וַבצִׁ ַהַחיִׁ

ַעת׃ ָֽ ֵ֥י ַהתֹולָּ נִׁ שְּ ֵאז  ב ובִׁ  ובָּ

ּפֹור רהֵ טַ הּוא יְ  ַדם ַהּצִ ִית ּבְ ִים  ,ֶאת ַהּבַ ּוַבּמַ
פּ  ,ְעַיןֵמַהּמַ  ֶאֶרז ,ר ַהַחיָּּהוֹ ּוַבּצִ ֵאז ,ּוְבֵעץ הָּ  ,בוֹ ּובָּ

בּוַע בְּ ּובַ  דֹום ֶצַבעחּוט ַהּצָּ  .ַעתּתֹולַ ִמ  אָּ
ח נג  ַלִ֞ שִׁ ר וְּ פ   ִ֛ה ֶאת־ַהצִׁ וץ ַהַחיָּ חֵ֥ יר  ֶאל־מִׁ עִׁ  לָּ

ר׃ ֵהָֽ טָּ ת וְּ יִׁ ר ַעל־ַהַב  ֶפֵ֥ כִׁ ֶדִ֑ה וְּ ָ֣י ַהשָּ ֵנ  ֶאל־פְּ
ְחֵררוִ  פּ  יׁשַ ִעיר  ִמחּוץר ַהַחיָּּה וֹ ֶאת ַהּצִ ֶדהבַּ לָּ ָּ , ׂשּ

ךְ  ִית פֵּ כַ יְ  ּכָּ ִית וְ ר ַעל ַהּבַ הֹורַהּבַ  .ִיְהֶיה טָּ
ֶָֽתק׃ נד חמישי ַלנָּ ַעת וְּ ַר  ֵַַֽ֥גע ַהצָּ ל־ֶנ כׇּ ִ֑ה לְּ ה ז  את ַהתֹורָּ ל נִ  יםינִ ּדִ הַ  ֵאּלֶ ַרַעת  יעֵ גְ ְלכָּ ְנִתיַקת  ּוְלֶנַגעַהּצָּ

ר עָּ ֵ  .ַהׂשּ
ֶגד  נה  ַעת ַהֶב  ַרֵ֥ צָּ ת׃ולְּ יִׁ ָֽ ַלבָּ ֶגד  וְּ ַרַעת ַהּבֶ ַרַעתּוְלצָּ ִיתהַ  ּוְלצָּ  .ּבַ
ֶרת׃ נו  ָֽ ַלֶבהָּ ַחת וְּ ַלַסַפ  ת וְּ ֵאֵ֥ ַלׂשְּ ּומָּ ְולַ  וְּ ּדּול הׁשּ ֶתם ֶנַגעלְ וּ  ְוַלּגִ ִהיר ַהּכֶ  .ַהּבָּ
ר ז ֵ֥את  נז  ה ִ֑ יָֹ֣ום ַהטָּ א ובְּ ֵמ  יֵֹ֥ום ַהטָּ ת בְּ הֹור ִּ֕ לְּ

ַעת׃ פ ָֽ רָּ ת ַהצָּ  תֹוַר 
ְרֶאה וֹ ְלהֹורֵיַדע ַהּכֵֹהן  יֶהםפִּ  לעַ  יִּ יֹום ׁשֶ ת ּבְ

ה ְרֶאה טָּ יִּ ֵמא ּוְביֹום ׁשֶ ה, רוֹ טָּ יֵני ֵאּלֶ ַר  ּדִ  .ַעתַהּצָּ
ז  ב    ת ה  ש   ר   פ  

ַדֵבָ֣ר א טו הוָֹּ֔ה ַויְּ ֶשֵ֥ה־ֶאל יְּ ל מ  ֶאָֽ ן־וְּ ר׃ ַאֲהר   ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
רו   ב  ם ֲאֵלֶהִ֑ם ַדבְּ ֶת  ל ַוֲאַמרְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶאל־בְּ

א  ֵמֵ֥ ֹו טָּ ֹו זֹוב  רֹ֔ ׂשָּ בְּ ָ֣ב מִׁ ֶיה  זָּ הְּ ָֽ י יִׁ ִ֤ יש כִׁ יש אִׁ  ָ֣ אִׁ
וא׃  הָֽ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ ֶהםְוִא ּדַ ל: ְמרּו לָּ ִאיׁש  ּכָּ
ִריג נֹוֵזל ִמּגּופוֹ  ֵצאיֵּ שֶׁ  ֵמא ַההּוא ַהּנֹוֵזל ,חָּ  .טָּ

ז ִ֛את  ג  ֹו וְּ רִ֞ ׂשָּ ָ֣ר בְּ ֹו רָּ זֹובִ֑ ֹו בְּ ת  אָּ מְּ ֶיֵ֥ה ט  הְּ תִׁ
ֹו  זֹובֹ֔ רֹו  מִׁ ׂשָּ ים בְּ ִ֤ תִׁ ֹו־ֶהחְּ ֹו אָֽ ֶאת־זֹוב 

וא׃ ָֽ ֹו הִׁ ת  אָּ מְּ  ט 

ךְ וְ  ְהֶיה  כָּ שֶׁ  :וֹ תבָּ יזִ בְּ  וֹ תֻטְמאָּ ּתִ ּגּופֹו ִמ ֹוֵטף נּ ּכְ
הנֹוזֵ  ם ֶנֶקבאֹו , ל ִזיבָּ ְסּתַ ּנִ יו ּגּופוֹ  ׁשֶ  זוֹ  – ִמּנֹוְזלָּ

תוֹ   .ֻטְמאָּ
ִ֛יו ַהזָּ ב  ד  לָּ ַכֵ֥ב עָּ שְּ ר יִׁ ב ֲאֶשֹ֨ כָּ  שְּ ל־ַהמִׁ כׇּ

לָּ יו  ב עָּ י ֲאֶשר־ֵיֵשֵ֥ ִ֛ לִׁ ל־ַהכְּ ָֽ כׇּ ִ֑א וְּ מָּ טְּ יִׁ
א׃ ָֽ מָּ טְּ  יִׁ

ל  ׂשּויּכָּ עָּ ר ׁשֶ בָּ ה ּדָּ ִכיבָּ ָּּ הַ שֶׁ  ִלׁשְ יו ב ז לָּ ב עָּ ּכַ  –ִיׁשְ
א ִלי , ִיְטמָּ ל ּכְ ׂשּוי ְוכָּ עָּ ה ׁשֶ יבָּ יו יֵּ שֶׁ ִליׁשִ לָּ ב עָּ ׁשֵ

א –  .ִיְטמָּ
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יו  ה  ִ֛ גָּדָּ ַכֵב ס בְּ ֹו יְּ בִ֑ כָּ שְּ מִׁ ַג ע בְּ ר יִׁ יש ֲאֶשֵ֥ ִּ֕ אִׁ וְּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ץ ַבַמ  ַחֵ֥ רָּ  וְּ

בֹו יִּ שֶׁ ְוִאיׁש  ּכָּ ִמׁשְ ע ּבְ יל ֶאת ּגַ יו ַיְטּבִ דָּ גָּ  לוֹ בּ טְ יִ וְ ּבְ
ַמִים ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ

י  ו  לִֹׁ֔ ל־ַהכְּ ֵשב  ַעָֽ ַהי  ִ֑ב וְּ לָּ יו ַהזָּ ב עָּ ֲאֶשר־ֵיֵשֵ֥
א  ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ץ ַבַמ  ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ ַכֵב ס בְּ יְּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ִלי וֹ יּ ִמי שֶׁ וּ  ב ַעל ּכְ ָּּ הַ שֶׁ ׁשֵ יו שַׁ יָּ ב ז לָּ יל ב עָּ ַיְטּבִ
יו ֶאת  דָּ גָּ ַמִים לוֹ בּ טְ יִ וְ ּבְ ֵמא ּבְ ַעד  ְוִיְהֶיה טָּ
ֶעֶרב  .הָּ

ַׂשָ֣ר  ז  בְּ ֵג ַע בִׁ ַהנ  ץ וְּ ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ִ֛ דָּ גָּ ַכֵב ס בְּ ִ֑ב יְּ ַהזָּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ  ַבַמ 

גּוףוֹ נּ ִמי שֶׁ וּ  יל ֶאת ַהזָּּב  ֵגַע ּבְ יו ַיְטּבִ דָּ גָּ  ְוִיְטּבֹולּבְ
ַמִים ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ

יו  ח  ִ֛ גָּדָּ ֶב ס בְּ כִׁ ֹור וְּ הִ֑ ק ַהזָּ ב ַבטָּ י־יָּר ֵ֥ ָֽ כִׁ וְּ
ץ  ַחֵ֥ רָּ ֶרב׃וְּ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ  ַבַמ 

הֹורבְּ  ִייַרקב זָּּ הַ ְוִאם  יל  הּוא טָּ יו ֶאת ַיְטּבִ דָּ גָּ ּבְ
ַמִים ְוִיְטּבֹול ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ

ִ֛יו ַהזָּ ב  ט  לָּ ַכֵ֥ב עָּ רְּ ר יִׁ ב ֲאֶשֹ֨ כָּ  ל־ַהֶמרְּ כׇּ וְּ
א׃ ָֽ מָּ טְּ  יִׁ

ל  רְוכָּ בָּ הַ  ּדָּ ָּּ ׁשֶ יויִ ב ז לָּ ב עָּ א – ְרּכַ  .ִיְטמָּ

יו  י  תָֹּ֔ ָ֣ה ַתחְּ ֶי הְּ ל  ֲאֶשָ֣ר יִׁ כ  ַע בְּ ֵג  ל־ַהנ  כׇּ וְּ
ַכֵב ס  ם יְּ ַהנֹוֵׂשָ֣א אֹותָֹּ֔ ִֶ֑רב וְּ עָּ א ַעד־הָּ מָּ  טְּ יִׁ

ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ץ ַבַמ  ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ  בְּ

ל ַהנּ  לֵגַע בְּ וֹ ְוכָּ ר כָּ בָּ יָּהשֶׁ  ּדָּ ַחתמִ  הָּ ָּּ לַ  ּתַ א ב ז ִיְטמָּ
ֶעֶרב ִריםשֶׁ  ִמיוּ , ַעד הָּ יל ֶאת  ּמֵ ם ַיְטּבִ אֹותָּ

יו  דָּ גָּ ַמִים ְוִיְטּבֹולּבְ ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ
ַטָ֣ף  יא  יו ל א־שָּ יָּדָּ  ב וְּ ַגע־בֹו  ַהזָֹּ֔ ל ֲאֶשִ֤ר יִׁ כ ֹ֨ וְּ

א  ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ץ ַבַמ  ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ ֶב ס בְּ כִׁ ם וְּ ִ֑יִׁ ַבמָּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

לוְ  ע ּבֹו יִּ שֶׁ ִמי  כָּ ָּּ הַ ּגַ ַטףּלֹ שֶׁ ב ז יו  ֶאת א ׁשָּ יָּדָּ
ַמִים  יל ֶאת  –ּבְ יו ַיְטּבִ דָּ גָּ ַמִיםְוִיְטּבֹול ּבְ ְוִיְהֶיה  ּבְ
ֵמא ֶעֶרב טָּ  .ַעד הָּ

ֵבִ֑ר  יב  שָּ ֹו ַהזָּ ב יִׁ ַגע־בֵ֥ י־ֶחִֶ֛רׂש ֲאֶשר־יִׁ לִׁ וכְּ
ם׃ יִׁ ָֽ ֵט ף ַבמָּ שָּ ץ יִׁ י־ֵעֹ֔ לִׁ ל־כְּ כׇֹּ֨  וְּ

ע ּבֹו יִּ שֶׁ  ֶחֶרסּוְכִלי  ָּּ הַ ּגַ ֵבר בז ָּ ִלי ֵעץ , ִיׁשּ ל ּכְ ְוכָּ
ל יוּ  ַמִיםְטּבַ  .ּבְ

ז  ב    ת ה  ֲהר  ת ט  ש   ר   פ  
ַעֵ֥ת  יג  בְּ ֹו שִׁ ַפר לַּ֜ סָֹּ֨ ֹו וְּ זֹובֹ֔ ַהִ֤ר ַהזָּב  מִׁ טְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ַח ץ  רָּ ִ֑יו וְּ דָּ גָּ ֶבָ֣ס בְּ כִׁ ֹו וְּ ת  ֳהרָּ טׇּ ים לְּ ִ֛ יָּמִׁ
ר׃ ֵהָֽ טָּ ם ַחיִׁ ים וְּ יִׁ ַמֵ֥ ֹו בְּ רִ֛ ׂשָּ  בְּ

תוֹ זָּּב שֶׁ ּוכְ  יבָּ ֵפא ִמזִּ ה  ִיְסּפֹורהּוא  ֵירָּ ְבעָּ יִָּמים ׁשִ
ֳהרָּ לְ  יל ֶאת ֹו תטָּ יוְוַיְטּבִ דָּ גָּ יל  ,ּבְ  ֶאת ּגּופוֹ ְוַיְטּבִ

ַמִים  הֹור ,נֹוְבִעיםּבְ ז ִיְהֶיה טָּ  .ְואָּ
ֹו  יד  ים אֵ֥ ֹ֔ רִׁ ֵתָ֣י ת  ח־לֹו  שְּ ַקָֽ ָֽ י יִׁ ינִׁ  מִׁ וַביָֹ֣ום ַהשְּ

ִ֑ה  ָ֣י יֹונָּ ֵנ ֵנ י בְּ ַתח  שְּ ה ֶאל־ֶפֹ֨ הוָּ  ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ָ֣א ׀ לִׁ ובָּ
ן׃ ֵהָֽ נָּ ם ֶאל־ַהכ  תָּ ד ונְּ ֶהל מֹוֵעֹ֔  א ָ֣

י ּתֵ ח ׁשְ ִמיִני ִיּקַ ְ ֵני ּתוֹ  ּוַביֹּום ַהׁשּ ֵני ּבְ ִרים אֹו ׁשְ
ה ַתח  'הִלְפֵני ֶאל א וֹ ביָּ וְ  ,יֹונָּ  אֹוֶהלֶאל מּול ּפֶ

סּות  ּנְ  .ּכֵֹהןם לַ ן אֹותָּ ּתֵ יִ וְ ַהִהְתּכַ
ד  טו  ֶאחָּ  הָּ את וְּ ָ֣ד ַחטָֹּ֔ ן ֶאחָּ ֵהֹ֔ ם  ַהכ  תָּ ִ֤ה א  ׂשָּ עָּ וְּ

הוָּ ה  ֵנֵ֥י יְּ פְּ ֵהִ֛ן לִׁ לָּ יו ַהכ  ר עָּ ֶפֹ֨ כִׁ ִ֑ה וְּ לָּ ע 
ֹו׃ ס זֹובָֽ  מִׁ

ה ּכֵֹהןהַ  ם  ַיֲעׂשֶ ד אֹותָּ את ְוֶאחָּ ד ַחּטָּ הֶאחָּ , עֹולָּ
יו ִלְפֵני פֵּ כַ ִוי לָּ ְמַאת  'הר עָּ תוֹ ִמּטֻ  .ִזיבָּ

ע    ת ֶזר  א  ת טו מְּ ש   ר   פ  
 ששי

 (שביעי)
ץ  טז ַחֵ֥ רָּ ִַַּ֑֧רע וְּ ַבת־זָּ כְּ נו שִׁ ֶמ  א מִׁ י־ֵתֵצֵ֥ ָֽ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ וְּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ֹו וְּ ר  ׂשָּ ל־בְּ ם ֶאת־כׇּ  ַבַמִ֛יִׁ
ּנּו  ֵצאיֵּ שֶׁ ְוִאיׁש  יל נֹוֵזל ַהזֶַּרעִמּמֶ ַמִים ַיְטּבִ ֶאת  ּבְ
ל  ֵמא ּגּופוֹ ּכָּ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ

ל־ֶבֶָ֣גד  יז  כׇּ לָּ יו וְּ ֶיֵ֥ה עָּ הְּ ֹור ֲאֶשר־יִׁ ל־עֹ֔ כׇּ וְּ
א  ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ס ַבַמ  ַבֵ֥ כ  ִַַּ֑֧רע וְּ ַבת־זָּ כְּ שִׁ

ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ל עֹור  ֶגד ְוכָּ ל ּבֶ יו נֹוֵזל ַהזֶַּרע יִּ שֶׁ ְוכָּ לָּ ְהֶיה עָּ
ַמִים לבַּ טְ וּ י ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ
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ּה  יח  תָּ  יש א  ִ֛ ַכֵ֥ב אִׁ שְּ ר יִׁ ה ֲאֶשֹ֨ שִָּּ֕ אִׁ וְּ
ו  א  מְּ טָּ ם וְּ יִׁ ו ַבַמֹ֔ ֲחצָ֣ רָּ ִַַּ֑֧רע וְּ ַבת־זָּ כְּ שִׁ

ֶרב׃ פ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ה  ָּ ּה ֶאת נֹוֵזל ִאיׁש שֶׁ ְוִאׁשּ ן ּבָּ ּה ְוִיּתֵ ב ִאּתָּ ּכַ ִיׁשְ
ֶעֶרב ַעד יםְטֵמִא  ְוִיְהיוּ  ַמִיםבְּ  לוּ בְּ טְ יִ  ֵהם ,ַהזֶַּרע  .הָּ

ת     ש   ר  הפ   ד    נִׁ
ה  יט  ָ֣ה זָּבָֹּ֔ ֶי הְּ י־תִׁ ָֽ ה  כִׁ שָּ אִׁ ּה וְּ בָּ  ֶיֵ֥ה ז  הְּ ם יִׁ ִ֛ דָּ

ּה  תָֹּ֔ דָּ נִׁ ָ֣ה בְּ ֶי הְּ ים  תִׁ ַעִ֤ת יָּמִׁ בְּ ִּ֑ה שִׁ רָּ ׂשָּ בְּ בִׁ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵ֥ מָּ טְּ ּה יִׁ ֵגֵַ֥ע בָּ  ל־ַהנ  כׇּ  וְּ

ה  ָּ שֶׁ ְוִאׁשּ ה ּתִ ּכְ ם ְנזֹול יִּ שֶׁ  –ְהֶיה זָּבָּ הּדָּ ִהיא  ,ִמּגּופָּ
ְהֶיה  הּ ּתִ תָּ ֻטְמאָּ ה ּבְ ה יִָּמים  ְמֻנּדָּ ְבעָּ ל ׁשִ ִמי ְוכָּ

ֶעֶרבוֹ נּ שֶׁ  א ַעד הָּ ּה ִיְטמָּ  .ֵגַע ּבָּ
ִ֑א  כ  מָּ טְּ ּה יִׁ תָּ  דָּ נִׁ ִ֛יו בְּ לָּ ַכֵ֥ב עָּ שְּ ר תִׁ ֩ ֲאֶשֹ֨ ל כ  וְּ

א׃ ָֽ מָּ טְּ לָּ יו יִׁ ב עָּ ל ֲאֶשר־ֵתֵשֵ֥ כ ִ֛  וְּ
לוְ  ֶ ַמה  כָּ אׁשּ ּה ִיְטמָּ תָּ ִנּדָּ יו ּבְ לָּ ב עָּ ּכַ ׁשְ לוְ , ּתִ  כָּ

ֶ ַמה  אׁשּ יו ִיְטמָּ לָּ ב עָּ ׁשֵ  .ּתֵ
ֵג ַע  כא  ל־ַהנ  כׇּ ץ וְּ ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ ַכֵב ס בְּ ִּ֑ה יְּ בָּ כָּ שְּ מִׁ בְּ

ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ  ַבַמ 
ל  ֶ וֹ נּ ִמי שֶׁ ְוכָּ ַמה ׁשּ ָּ ֵגַע ּבְ הכְ ׁשּ יו בָּ לָּ יל ֶאת  עָּ ַיְטּבִ

יו  דָּ גָּ ַמִים ְוִיְטּבֹולּבְ ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ
י  כב  לִׁ  ל־כְּ כׇּ ַע בְּ ֵגֹ֔ ל־ַהנ  כׇֹּ֨ ִ֑יו וְּ לָּ ֲאֶשר־ֵתֵשָ֣ב עָּ

א  ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ץ ַבַמ  ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ ַכֵב ס בְּ יְּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ל  ִלי וֹ נּ ִמי שֶׁ ְוכָּ ל ּכְ כָּ יו ִהיא שֶׁ ֵגַע ּבְ לָּ ב עָּ ׁשֵ  –ּתֵ
יו  דָּ גָּ יל ֶאת ּבְ ַמִיםְוִיְטּבֹול ַיְטּבִ ֵמא ּבְ  ְוִיְהֶיה טָּ

ֶעֶרב  .ַעד הָּ
ב  כג  כַָּּ֜ שְּ ל־ַהמִׁ ם ַעָֽ ֹ֨ אִׁ י וְּ ִ֛ לִׁ ל־ַהכְּ ֹו ַעָֽ וא א  ה 

נׇּ ֲאשֶ  לָּ יו בְּ ֶבת־עָּ ֶשָֽ וא י  ֵ֥ א ר־הִׁ מָּ  טְּ ֹו יִׁ עֹו־בִ֑ גְּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ןנִ ְוִאם הּוא  עָּ ֶ  ַעל ׁשְ יוַמה ׁשּ לָּ אֹו  ִהיא ׁשֹוֶכֶבת עָּ
יו לָּ ֶבת עָּ ִהיא יֹוׁשֶ ִלי ׁשֶ הּוא נ אוֹ , ַעל ַהּכְ  עַ גֵ וֹ ׁשֶ

א, ּבוֹ  ֶעֶרב ִיְטמָּ  .ַעד הָּ
ם  כד  ֶ֡ אִׁ ּה  וְּ תָּ דָּ י נִׁ ִ֤ הִׁ ּה ותְּ תָּ  יש א  ַּ֜ ב אִׁ ַכֹ֨ שְּ ב֩ יִׁ כ  שָּ

ִ֛ב  כָּ שְּ ל־ַהמִׁ כׇּ ים וְּ ִ֑ ָ֣ת יָּמִׁ ַע בְּ א שִׁ ֵמ  טָּ יו וְּ לָֹּ֔ עָּ
א׃ ס ָֽ מָּ טְּ לָּ יו יִׁ ַכֵ֥ב עָּ שְּ  ֲאֶשר־יִׁ

ב ִאיׁש ְוִאם  ּכַ הּ ִיׁשְ ּה  ֻטְמַאת ,ִאּתָּ תָּ ְהיֶה ִנּדָּ ּתִ
יו וְ  לָּ ה יִָּמיםהּוא עָּ ְבעָּ א ׁשִ ר , ִיְטמָּ בָּ ל ּדָּ ְוכָּ

יו  לָּ ב עָּ ּכַ הּוא ִיׁשְ ה ׁשֶ ִכיבָּ ׂשּוי ִלׁשְ עָּ א –ׁשֶ  .ִיְטמָּ
ה    ב  ת ז  ש   ר   פ  
ים  כה  ים ַרבִׁ  ָ֣ מִׁ ּה יָּ מַָּּ֜ ֹוב דָּ י־יָּזוב֩ זֹ֨ ָֽ ה כִׁ שֶָּ֡ אִׁ וְּ

ִּ֑ה  תָּ דָּ ז וב ַעל־נִׁ י־תָּ ָֽ ֹו כִׁ ּה אֵ֥ תָֹּ֔ דָּ ל א  ֶעת־נִׁ בְּ
י זָֹ֣וב  ֵמִ֞ ל־יְּ ֶי ה כׇּ הְּ ִּ֛ה תִׁ תָּ דָּ יֵמ י נִׁ ּה כִׁ תָּ  אָּ מְּ ט 
וא׃ ָֽ ה הִׁ ֵ֥ ֵמאָּ  טְּ

ה וְ  ָּ ּה שֶׁ ִאׁשּ מָּ ךְ ּדָּ ֶמׁשֶ ים  ֵיֵצא ּבְ ּלֹאיִָּמים ַרּבִ  ׁשֶ
ְזַמן הּ  ּבִ תָּ יְך יַּ שֶׁ אֹו , ִנּדָּ ֵצאתְמׁשִ ַמן  לָּ יֹוֵתר ִמזְּ
הּ  תָּ ל ַהיִָּּמים שֶׁ , ִנּדָּ כָּ ּה  יֹּוֵצאּבְ תָּ ם ֻטְמאָּ ה ּדַ ּנָּ ִמּמֶ
יֵמיִהיא  מֹו ּבִ ְהֶיה ּכְ ּה  ּתִ תָּ ה ִהיא –ִנּדָּ  .ְטֵמאָּ

ֵמָ֣י  כו  ל־יְּ יו  כׇּ לָּ ַכִ֤ב עָּ שְּ ב ֲאֶשר־תִׁ כִָּ֞ שְּ ל־ַהמִׁ כׇּ
ִּ֑ה  ֶיה־לָּ הְּ ָֽ ּה יִׁ תָּ  דָּ ַכֵ֥ב נִׁ שְּ מִׁ ּה כְּ זֹובָֹּ֔
ה  ֶיֹ֔ הְּ ָֽ ֵמָ֣א יִׁ יו טָּ לָֹּ֔ י  ֲאֶשָ֣ר ֵתֵשָ֣ב עָּ לִׁ ל־ַהכְּ ָֽ כׇּ וְּ

ּה׃ ָֽ תָּ דָּ ת נִׁ ַא  מְּ ט   כְּ

ל  הּכָּ ִכיבָּ ׂשּוי ִלׁשְ עָּ ר ׁשֶ בָּ יו  ּדָּ לָּ ב עָּ ּכַ ׁשְ ִהיא ּתִ ׁשֶ
ל הַ  כָּ ה ּדָּ  יֹּוֵצאיִָּּמים שֶׁ ּבְ ּנָּ ֵמא  –ם ִמּמֶ ִיְהֶיה טָּ

ב  ּכַ מֹו ִמׁשְ הּ ּכְ תָּ יו  ,ִנּדָּ לָּ ב עָּ ׁשֵ ּתֵ ִלי ׁשֶ ל ּכְ  –ְוכָּ
הּ ִיְהֶיה  תָּ ֻטְמַאת ִנּדָּ ֵמא ּכְ  .טָּ

ִ֑א  כז  מָּ טְּ ם יִׁ ל־ַהנֹוֵגֵַ֥ע בָּ  כׇּ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ ֶב ס בְּ כִׁ וְּ
ֶרב׃ ָֽ עָּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ ם וְּ יִׁ ץ ַבַמ  ַחֵ֥ רָּ  וְּ

ל  ֶהם ּנֹוֵגַע ִמי שֶׁ ְוכָּ אּבָּ יו  ,ִיְטמָּ דָּ גָּ יל ֶאת ּבְ ְוַיְטּבִ
ַמִים ְוִיְטּבֹול ֵמא ּבְ ֶעֶרב ְוִיְהֶיה טָּ  .ַעד הָּ

ת     ש   ר  ההֲ ט  פ   ב  ז   ת ה   ר 
ה  כח  רָּ פְּ ֵ֥ סָּ ִּ֑ה וְּ זֹובָּ ה מִׁ ֲהרָּ  ם־טָּ ָֽ אִׁ ַעֵ֥ת וְּ בְּ ִּ֛ה שִׁ לָּ

ר׃ ָֽ הָּ טְּ ר תִׁ ַאַחֵ֥ ים וְּ  יָּמִׁ 
הְוִאם  אָּ הּ  ִנְתַרּפְ תָּ יבָּ ְסּפֹורִהיא  ִמזִּ ה  ּתִ ְבעָּ ׁשִ

ךְ  יִָּמים ְוַאַחר ְטהַ  ּכָּ  .רּתִ
ֹו  כט שביעי ים אֵ֥ ֹ֔ רִׁ ֵתָ֣י ת  ּה  שְּ ח־לָּ ַקָֽ ָֽ י תִׁ ינִׁ  מִׁ יוַביָֹ֣ום ַהשְּ ּתֵ ח ׁשְ ּקַ ִמיִני ּתִ ְ ֵני ּתוֹ  ּוַביֹּום ַהׁשּ ֵני ּבְ ִרים אֹו ׁשְ
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ם   ִ֤ה אֹותָּ יאָּ ֵהבִׁ ִ֑ה וְּ ָ֣י יֹונָּ ֵנ ֵנ י בְּ ן שְּ ֵהֹ֔ ֶאל־ַהכ 
ד׃ ֶהל מֹוֵעָֽ ַתח א ֵ֥  ֶאל־ֶפ 

ִביאוְ  ,יֹונָּה ם  תָּ ַתח  ּכֵֹהןלַ אֹותָּ  אֹוֶהלֶאל מּול ּפֶ
סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ

את  ל  ָ֣ד ַחטָֹּ֔ ֶאחָּ ֵהן  ֶאת־הָּ ִ֤ה ַהכ  ׂשָּ עָּ וְּ
ִ֑ה  לָּ ד ע  ֶאחָּ  ֶאת־הָּ ֵהן  וְּ ֶלִ֤יהָּ ַהכ  ר עָּ ֶפֹ֨ כִׁ וְּ

ּה׃ ָֽ תָּ אָּ מְּ ז ֹוב ט  ה מִׁ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ  לִׁ

ה ּכֵֹהןהַ  ד  ַיֲעׂשֶ ֶאחָּ את ְוֶאת הָּ ד ַחּטָּ ֶאחָּ ֶאת הָּ
ה ֶליהָּ פֵּ כַ יְ ֶזה ּובָּ  ,עֹולָּ  'הִלְפֵני ַהּכֵֹהן ר עָּ

 .הּ תָּ ִזיבָּ  ְמַאתטֻּ ִמ 
ִ֑ם לא מפטיר תָּ אָּ מְּ ט  ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ם ֶאת־בְּ ֶתֵ֥ ַזרְּ הִׁ א  וְּ ל ִ֤ וְּ

י  נִׁ  כָּ שְּ ם ֶאת־מִׁ ֵ֥ אָּ ַטמְּ ם בְּ תָֹּ֔ אָּ מְּ ט  תו  בְּ יָּמ ֹ֨
ם׃ ָֽ תֹוכָּ ר בְּ  ֲאֶשֵ֥

ם ֶאת ַהְרִחיקוּ  תָּ ְמאָּ ֵאל ִמּטֻ רָּ ֵני ִיׂשְ ּלֹא  ,ּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
אּו ֶאת  ם ִאם ְיַטּמְ תָּ ֻטְמאָּ ִתייָּמּותּו ּבְ ִכינָּ  ׁשְ

ם תֹוכָּ ּבְ  .ׁשֶ
א לב  ר ֵתֵצֵ֥ ִ֑ב ַוֲאֶשֹ֨ ת ַהזָּ ֶמִ֛נו  ז ֵ֥את תֹוַר  מִׁ

ּה׃ ָֽ ה־בָּ אָּ מְּ טׇּ ַבת־ֶז ַַֽרע לְּ כְּ  שִׁ
ה יֵני ֵאּלֶ ּנּו נֹוֵזל ַהזֶַּרע ַהזָּּב וּ  ּדִ יֵֵּצא ִמּמֶ ִמי ׁשֶ

ֵמא ּבוֹ   ,ְוִיּטָּ
כָּ ר  לג  ֹו ַלזָּ ַהזָּב  ֶאת־זֹובֹ֔ ּה וְּ תָֹּ֔ דָּ נִׁ ה  בְּ וָּ ַהדָּ וְּ

ה׃  ָֽ ֵמאָּ ם־טְּ ַכ ב עִׁ שְּ ר יִׁ יש ֲאֶשֵ֥ ִּ֕ אִׁ ִ֑ה ולְּ ֵקבָּ ַלנְּ וְּ
 פ

הְוהַ  ֵמאָּ קָּ בְּ  ּטְ הּ ַהְרחָּ ּנּו  ,תָּ ּנֹוְזִלים ִמּמֶ ּוִמי ׁשֶ
יו ר זָּ  נֹוְזלָּ הכָּ ב ִעםיִּ שֶׁ ִאיׁש וְ , אֹו ְנֵקבָּ ּכַ ה ׁשְ ָּ  ִאׁשּ
ה  .ְטֵמאָּ
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  ַאֲחֵרי מֹות  

ת     ש   ר  ק  פ   ה ל  יס  נִׁ כ ְּ  ֶדש  וֹ ה 

ה   א טז הוָּ ַדֵבִ֤ר יְּ ֵנ י ַויְּ ֹות שְּ י מֹ֔ ה ַאֲחֵרָ֣ ֶשֹ֔ ֶאל־מ 
תו׃ ָֽ מ  הוָּ ה ַויָּ ֵני־יְּ פְּ ם לִׁ ֵ֥ תָּ בָּ רְּ קׇּ ן בְּ ָ֣י ַאֲהר ִ֑ ֵנ  בְּ

ר  'ה ּבֵ ה ַאֲחֵרי ּדִ ֵני ַאֲהרֹן וּ תּמֵ שֶׁ ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ּבְ  ,ׁשְ
שֶׁ  ׁשּו ּכְ ּגְ  .ֵמתוּ וּ  'הִלְפֵני ּנִ

ן  ב  ה ַדֵבר֮ ֶאל־ַאֲהר ָ֣ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
חִׁ   ֶדש אָּ ל־ֵעת  ֶאל־ַהק ֹ֔ כׇּ א בְּ ַאל־יָּב ִ֤ יך  וְּ

ֶרת ֲאֶשִ֤ר  י ַהַכפ ַּ֜ ֵנֹ֨ ֶכת ֶאל־פְּ ר ִ֑ ית ַלפָּ ֵב  מִׁ
ה  ֶא  ן ֵארָּ נָֹּ֔ ֵ֚י ֶבעָּ ות כִׁ א יָּמֹ֔ ל ָ֣ ן  וְּ ר  אָּ ַעל־הָּ

ֶרת׃  ַעל־ַהַכפ ָֽ

ַמר  'ה הלְ אָּ ִחיךָּ  :ֹמׁשֶ ר ֶאל ַאֲהרֹן אָּ ּבֵ ּלֹאּדַ  ׁשֶ
ל א בְּ וֹ יָּב ןכָּ ְרֶצה  ְזמָּ יִּ  ֶברעֵ ּמֵ שֶׁ ֶדׁש וֹ ֶאל ַהקּ ׁשֶ
רֹוֶכתלַ  ְפִנים ּפָּ ּסּויהַ  מּולֶאל  – ִמּבִ ַעל  ּכִ ׁשֶ

ר אָּ ךְ וְ  ,ןוֹ הָּ י , לֹא יָּמּות כָּ הּכִ ּלֶ ן  ֲאִני ִמְתּגַ נָּ עָּ ּבֶ
ּסּויַעל שֶׁ  רֹון ּכִ אָּ  .הָּ

ַפ ר  ג  ֶדש בְּ ן ֶאל־ַהק ִ֑ א ַאֲהר   ז ִ֛את יָּב ֵ֥ בְּ
ַחטָּ את  ר לְּ ִ֛ קָּ ה׃ֶבן־בָּ ָֽ לָּ ע  ל לְּ יִׁ ַאֵ֥  וְּ

נֹות  ְרּבָּ הִעם קָּ ֵנס ַאֲהרֹן ֵאּלֶ ר פַּ ִעם  :ֶדשׁ וֹ קּ לַ  ִיּכָּ
את ְוַאִיל לְ  הְלַחּטָּ  .עֹולָּ

יָ֣ו  ד ]*[ הְּ ֵסי־ַבד֮ יִׁ נְּ כְּ ָֽ ש ומִׁ בָּ  לְּ ֶדש יִׁ ד ק ַּ֜ ֶנת־ַבֹ֨ ת ָֽ כְּ
ֶנֵֶ֥פת  צְּ מִׁ ר ובְּ ג ֹ֔ ֵנֵ֥ט ַבד  ַיחְּ ַאבְּ רֹו  ובְּ ׂשָּ ַעל־בְּ

ִ֑ף  נ  צְּ ד יִׁ ם ַב  ץ ַבַמִ֛יִׁ ַחֵ֥ רָּ ם וְּ ֶדש ֵהֹ֔ ֵדי־ק ָ֣ גְּ בִׁ
ם׃ ָֽ ֵבשָּ ֹו ולְּ ר  ׂשָּ  ֶאת־בְּ

ׁש הּוא  תִיְלּבַ הוֹ ְקדֶנת וֹ ּכְ ד ׁשָּ  ּגּופוֹ ִיְהיּו ַעל וְ  ,ִמּבַ
ד ה ִמ ַיְחּגֹור וְ  ,ִמְכְנֵסי ּבַ דֲחגֹורָּ ַיֲחבֹוׁש וְ  ,ּבַ

ד ִמְצֶנֶפת ְלרֹאׁשוֹ  ְגֵדי קֵהם  הֵאלֶּ  – ּבַ  ,ֶדשׁ וֹ ּבִ
ַמִיםל וֹ בּ טְ יִ  הּוא ל בְּ  ּבְ  .םאֹותָּ  שׁ ְוִיְלבַּ  ,ּופוֹ גּ כָּ

י  ה  יֵרֵ֥ עִׁ ֵנָֽי־ׂשְּ ח שְּ ַקִ֛ ל יִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת ֲעַדת  בְּ וֵמֵא 
ה׃ ָֽ לָּ ע  ד לְּ ל ֶאחָּ  יִׁ ַאֵ֥ ִ֑את וְּ ַחטָּ זִׁ ים לְּ  עִׁ

ח וְ  ַהלִיּקַ את  ִמּקְ ים ְלַחּטָּ יָּׁשִ ֵני ּתְ ֵאל ׁשְ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ד ְלע הוֹ ְוַאִיל ֶאחָּ  .לָּ

ר ַהַחטָּ את  ו  ן ֶאת־ַפֵ֥ יב ַאֲהר ִ֛ רִׁ  קְּ הִׁ וְּ
ֹו׃ ַעֵ֥ד ֵביתָֽ ֹו ובְּ ר ַבֲעד  ֶפֵ֥ כִׁ ֹו וְּ  ֲאֶשר־לִ֑

ישׁ ַאֲהרֹן  את  ַיּגִ ר ַהַחּטָּ ּלוֹ ֶאת ּפַ ַעל ר פֵּ כַ יוִ  ׁשֶ
ְחּתוֹ ַעל וְ  ַעְצמוֹ  ּפַ  .ִמׁשְ

ם   ז * תָּ יד א  ִ֤ ֶהֱעמִׁ ם וְּ ִ֑ ירִׁ עִׁ ָ֣י ַהשְּ ֵנ ח ֶאת־שְּ ַק  לָּ וְּ
ָ֣י  ֵנ פְּ ד׃לִׁ ֶהל מֹוֵעָֽ ַתח א ֵ֥ ה ֶפ  הוָֹּ֔  יְּ

ים וְ קַּ הּוא יִ  יָּׁשִ ֵני ַהּתְ ם ִמיד עֲ יַ ח ֶאת ׁשְ ִלְפֵני אֹותָּ
ַתח  – 'ה סּות אֹוֶהלמּול ּפֶ ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ֹות  ח  לִ֑ רָּ ם ג  ירִׁ  עִׁ ֵנֵ֥י ַהשְּ ן ַעל־שְּ ַת ן ַאֲהר ִ֛ נָּ וְּ
ד ַלֲעזָּאֵזָֽל׃ ל ֶאחָּ  ֵ֥ גֹורָּ ה וְּ ד  ַליהוָֹּ֔ ל ֶאחָּ ִ֤  גֹורָּ

לֹות ַאֲהרֹן יל ּגֹורָּ ים ַיּטִ יָּׁשִ ֵני ַהּתְ ין ׁשְ ַעל  ,ּבֵ
ל  ד ּגֹורָּ תּובֶאחָּ ל ַעל וְ  ,"'הלַ ": ּכָּ ד ּגֹורָּ ֶאחָּ
תּוב לוּ לַ ": ּכָּ  ."לּצּוק ַהּתָּ

ֵ֥ה  ט  לָּ ר עָּ יר ֲאֶשֹ֨ עִֹׁ֔ ן  ֶאת־ַהשָּ ֲהר  יב ַאָֽ ִ֤ רִׁ קְּ הִׁ וְּ
את׃ ָֽ הו ַחטָּ ׂשָּ  עָּ ִ֑ה וְּ ל ַליהוָּ ִ֛יו ַהגֹורָּ  לָּ  עָּ

ישׁ יַ ַאֲהרֹן  ִישׁ ֶאת  ּגִ ל שֶׁ  ַהּתַ יו ַהּגֹורָּ לָּ ה עָּ לָּ עָּ
את אֹותוֹ  השֶׂ ַיעֲ וְ  "'הלַ "  .ַחּטָּ

ל   י  ִ֤יו ַהגֹורָּ לָּ ה עָּ לָֹּ֨ יר ֲאֶשר֩ עָּ עִׁ  ַהשָּ וְּ
ַכֵפָ֣ר  הוָּ ה לְּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ל יֳׇּעַמד־ַחִ֛י לִׁ ַלֲעזָּאֵזֹ֔

ה׃ רָּ ָֽ בָּ דְּ ֹו ַלֲעזָּאֵז ל ַהמִׁ תִ֛ ַשַלֵ֥ח א  ִ֑יו לְּ לָּ  עָּ

ִישׁ ֶאת וְ  ל שֶׁ  ַהּתַ יו ַהּגֹורָּ לָּ ה עָּ לָּ ּצּוק לַ "עָּ
לּול ֵדי  'הַחי ִלְפֵני  וּ דיִמ עֲ יַ " ַהּתָּ יוְלִהְתַוּדֹות ּכְ לָּ  עָּ

לֹוחַ  ,הרָּ ְלַכּפָּ  לּול ּצּוקלַ  אֹותוֹ  ְוִלׁשְ בַּ  ַהּתָּ רׁשֶ ְדּבָּ  .ּמִ
את   יא  ן ֶאת־ַפִ֤ר ַהַחטָּ יב ַאֲהר ַּ֜ ֹ֨ רִׁ קְּ הִׁ וְּ

ָ֣ד  ַע ֹו ובְּ ר ַבֲעד  ֶפֵ֥ כִׁ ֹו וְּ ַחִ֛ט ֲאֶשר־לֹ֔ שָּ ֹו וְּ ֵביתִ֑
ֹו׃ ר ַהַחטָּ את ֲאֶשר־לָֽ  ֶאת־ַפֵ֥

ישׁ יַ ַאֲהרֹן  את  ּגִ ר ַהַחּטָּ ּלוֹ ֶאת ּפַ ַעל ר פֵּ כַ יוִ  ׁשֶ
ְחּתֹו ַעל וְ  ַעְצמוֹ  ּפַ את חַ שְׁ יִ וְ ִמׁשְ ר ַהַחּטָּ ט ֶאת ּפַ
ּלוֹ   .ׁשֶ

תֶָּּ֠  יב * ַמחְּ א־ַהֶּ֠ ל ָֽ ח מְּ ַקָ֣ לָּ ש ֵמַעִ֤ל וְּ ֲחֵלי־ֵאִ֞ ה ַגָֽ
ַח   ֵבֹ֨ זְּ א חׇּ  ַהמִׁ ל ָ֣ ה ומְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ יו מִׁ נָֹּ֔ פְּ
ֶרת ט ֵ֥ ים קְּ ה ַסמִׁ  ִ֑ יא ַדקָּ ֵהבִׁ  ית וְּ ֵבֵ֥ ֶכת׃ מִׁ ר ָֽ  ַלפָּ

הקַּ יִ וְ  ל ח ַמְחּתָּ ה ׁשֶ ִלים ּבֹוֲערֹות ְמֵלאָּ חָּ ֵמַעל  ּגֶ
ְפֵני  ַח ִמּלִ ְזּבֵ יו ְקט, 'הַהּמִ ְפנָּ ׂשָּ ֶרת וֹ ּוְמלֹא חָּ  ִמיםּבְ

ה ּקָּ ה יָּ וְ  ,ּדַ ִנימָּ רֹוֶכתֵעֶבר לַ מֵ ֶאל ִביא ּפְ  .ּפָּ
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ִ֑ה  יג  הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ש לִׁ ֵא  ֶרת ַעל־הָּ ט ִ֛ ת־ַהקְּ ַת ן ֶאָֽ נָּ וְּ
ר  ֶרת ֲאֶשֵ֥ ֶרת ֶאת־ַהַכפ ִ֛ ט   ַָּ֣֧ן ַהקְּ ָ֣ה ׀ ֲעַנ סָּ כִׁ וְּ

ות׃ א יָּמָֽ ל ֵ֥ ות וְּ ֵעד   ַעל־הָּ

יםהּוא  ט יָּׂשִ ֵאׁש ִלְפֵני וֹ ֶאת ַהּקְ , 'הֶרת ַעל הָּ
טוַ  ה ֶרת וֹ ֲעַנן ַהּקְ ּסּויֶאת הַ ְיַכּסֶ ַעל  ּכִ ֲארֹון ׁשֶ

ִריתלּוחֹות   .לֹא יָּמּותהּוא וְ  ,ַהּבְ
ֹו  יד  עִ֛ בָּ ֶאצְּ זָּ ה בְּ הִׁ ר וְּ ַדָ֣ם ַהפָֹּ֔ ַקח  מִׁ לָּ וְּ

ֶרת  ָ֣י ַהַכפ   ֵנ פְּ לִׁ ה וְּ מָּ דְּ ֶרת ֵקִ֑ ֵנֵ֥י ַהַכפ   ַעל־פְּ
ֹו׃ עָֽ בָּ ֶאצְּ ם בְּ ן־ַהדָּ  ים מִׁ ִ֛ מִׁ עָּ  ַיֶז ה ֶשַבע־פְּ

ר וְ קַּ יִ הּוא  ם ַהּפָּ יזיַ ח ִמּדַ עֹו בְּ  ּתִ  ֵמַעלֶאל ֶאְצּבָּ
ּסּויהַ  חּמִ ִמ  ּכִ ּסּויהַ  ּוְלִכּוּון ,ְזרָּ עֹו  ּכִ ֶאְצּבָּ יז ּבְ ַיּתִ
םמֵ  ִמים ַהּדָּ עָּ ַבע ּפְ  .ׁשֶ

ם  טו  עָֹּ֔ את  ֲאֶשָ֣ר לָּ ַחטָּ ִ֤יר ַהָֽ עִׁ ט ֶאת־ׂשְּ ַחִ֞ שָּ וְּ
ֶכת  ר ִ֑ ית ַלפָּ ֵב  ֹו ֶאל־מִׁ מֹ֔ יא  ֶאת־דָּ ֵהבִׁ וְּ

ֹו  מ  ָ֣ה ֶאת־דָּ ׂשָּ עָּ ר וְּ ַדָ֣ם ַהפָֹּ֔ ה  לְּ ׂשָּ ַכֲאֶשִ֤ר עָּ
ֶרת׃ ֵנֵ֥י ַהַכפ ָֽ פְּ לִׁ ֶרת וְּ ֹו ַעל־ַהַכפ   תִ֛ ֵ֥ה א  זָּ הִׁ  וְּ

ִישׁ ט ֶאת חַ ִישְׁ הּוא  את  ּתַ םהָּ  לשֶׁ ַהַחּטָּ ִביא ְויָּ , עָּ
מֹו  הֶאת ּדָּ ִנימָּ רֹוֶכתֵעֶבר לַ מֵ ֶאל  ּפְ ה שֶׂ עֲ יַ וְ  ,ּפָּ

מֹו בְּ  ה דָּ ׂשָּ עָּ מֹו ׁשֶ ר וְ בְּ ּכְ יזַדם ַהּפָּ ַעל מֵ תֹו וֹ א ַיּתִ
ּסּויהַ  ּסּויהַ  ּוְלִכּוּון ּכִ  .ּכִ

ל  טז  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת  בְּ א  מְּ ט  ֶדש מִׁ ֶפָ֣ר ַעל־ַהק   כִׁ וְּ
ֵכִ֤ן ַיֲָֽעֶׂשה   ִ֑ם וְּ ל־ַחט אתָּ כׇּ ם לְּ ֵעיֶה  שְּ פִׁ ומִׁ
ֹוְך  ת  ם בְּ תָֹּ֔ ֵכָ֣ן אִׁ ד ַהש  ֶהל מֹוֵעֹ֔ א ָ֣ לְּ

ם׃ ָֽ תָּ א  מְּ  ט 

ְמקֹוםהּוא  יז ּבִ ר ַעל ֶדׁש וֹ ַהקּ  ַיּתִ ֵדי ְלַכּפֵ ּכְ
ֵאל וְ וֹ ֻטְמא רָּ ֵני ִיׂשְ ֵעיֶהם וְ פִּ ַעל ת ּבְ לׁשְ  כָּ

ךְ  ,םיהֶ אֵ טָּ חֲ  יז ּכָּ ם ְוַיּתִ סּות  אֹוֶהלבְּ  ּגַ ּנְ ַהִהְתּכַ
תֹוְך ֻטְמאוֹ ׁשּ שֶׁ  ם ּבְ  .םֵתיהֶ וֹ ֵכן ִאּתָּ

ד  יז  ֶהל מֹוֵע  א ָ֣ ָ֣ה ׀ בְּ ֶי הְּ ם ל א־יִׁ ִ֞ דָּ ל־אָּ כׇּ וְּ
ר  ַכֵפֵ֥ ֹו לְּ אִ֛ ב  ֶפִ֤ר בְּ כִׁ ֹו וְּ ֶדש ַעד־ֵצאתִ֑ ַבק  

ל  ַהֵ֥ ל־קְּ ַע ד כׇּ ֹו ובְּ ָ֣ד ֵביתֹ֔ ַע ֲעדֹו  ובְּ ַבָֽ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ם לֹא ִיְהֶיה בְּ  ׁשּוםוְ  דָּ סּות  אֹוֶהלאָּ ּנְ ַהִהְתּכַ
ֵנס ִיּכָּ ׁשֶ ר ַעד ֶדׁש וֹ ַלקּ  ּכְ יֵֵּצאְלַכּפֵ ר פֵּ כַ הּוא יְ וְ , ׁשֶ

ְחּתוֹ  ַעלוְ  ,ַעל ַעְצמוֹ  ּפַ ל ְקַהל  ַעלוְ  ,ִמׁשְ ּכָּ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

הוָּ ה  יח שני ֵנָֽי־יְּ פְּ ר לִׁ ֵבִַ֛ח ֲאֶשֵ֥ זְּ א ֶאל־ַהמִׁ יָּצָּ  וְּ
ַדָ֣ם  ר  ומִׁ ם ַהפָּ ַדִ֤ ח מִׁ ַקִ֞ לָּ ִ֑יו וְּ לָּ ֶפָ֣ר עָּ כִׁ וְּ
יב׃ ָֽ בִׁ ַח סָּ ֵב  זְּ נֵֹ֥ות ַהמִׁ ַתִ֛ן ַעל־ַקרְּ נָּ יר וְּ עִֹׁ֔  ַהשָּ

ַח לַ  הּוא ֵיֵצא ְזּבֵ יו  'הְפֵני לִּ שֶׁ ּמִ לָּ יז עָּ ֵדי ְוַיּתִ ּכְ
ר ם קַּ יִ וְ  ,ְלַכּפֵ ר ּוִמּדַ ם ַהּפָּ ִישׁ ח ִמּדַ יםוְ  ,ַהּתַ  יָּׂשִ
ּנֹותַעל  ַח  ּפִ ְזּבֵ  .ִביבּסָּ ִמ ַהּמִ

ֹו ֶשַָ֣בע  יט  ע  בָּ ֶאצְּ ם בְּ ִ֛ ן־ַהדָּ לָּ יו מִׁ ה עָּ זָֹּ֨ הִׁ וְּ
ֵנֵ֥י  ת בְּ א   מְּ ט  ֹו מִׁ שֹ֔ דְּ קִׁ ֹו וְּ ֲהרָ֣ טִׁ ים וְּ ִ֑ מִׁ עָּ פְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

יז הּוא  חַ  ַעלַיּתִ ְזּבֵ ם בְּ מֵ  ַהּמִ ַבע ַהּדָּ עֹו ׁשֶ ֶאְצּבָּ
ִמים עָּ ְמאאֹות שׁ ּדֵ קַ ֹו ִויאֹות רהֵ טַ ִוי ,ּפְ ת וֹ ֹו ִמּטֻ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ֶהל  כ  ֶאת־א ֵ֥ ֶדש וְּ ַכֵפָ֣ר ֶאת־ַהק ֹ֔ ה  מִׁ לָּ כִׁ וְּ

יר  ֵ֥ עִׁ יב ֶאת־ַהשָּ רִׁ  קְּ הִׁ ֵבִַ֑ח וְּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ מֹוֵע ד וְּ
י׃ ָֽ  ֶהחָּ

ְגמֹור יִּ ׁשֶ יז ַעל ּכְ  אֹוֶהל ַעלֶדׁש וְ וֹ ַהקּ  ְלַהּתִ
סּות  ּנְ חַ  ַעלוְ ַהִהְתּכַ ְזּבֵ ר ַהּמִ ֵדי ְלַכּפֵ ְקִריב יַ  ,ּכְ

ִישׁ ֶאת   .יחַ הַ  ַהּתַ
אש  כא  ו ַעָ֣ל ר ָ֣ ֵתָ֣י יָּדָּ  ן ֶאת־שְּ ְך ַאֲהר ַּ֜ ַמֹ֨ סָּ וְּ

יו  לָּ  ָ֣ה עָּ ַודָּ תְּ הִׁ יר֮ ַהַחי  וְּ עִׁ ַהשָּ
ל־ֲעו   ל ֶאת־כׇּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ת  בְּ נ 

ן  ַתִ֤ נָּ ִ֑ם וְּ ל־ַחט אתָּ כׇּ ם לְּ ֵעיֶה  שְּ ל־פִׁ ֶאת־כׇּ וְּ
אש  ם  ַעל־ר ָ֣ תָּ יש א  ֵ֥ ַיד־אִׁ ַלִ֛ח בְּ שִׁ יר וְּ עִֹׁ֔ ַהשָּ

 ָֽ בָּ דְּ י ַהמִׁ תִׁ  ה׃עִׁ  רָּ

ִעין ַאֲהרֹן  ּתֵ ַיׁשְ ִיׁש ֶאת ׁשְ יו ַעל רֹאׁש ַהּתַ י יָּדָּ
ל ֲעֹונִיְתַוּדֶ ַהַחי וְ  יו ֶאת ּכָּ לָּ ֵאל וֹ ה עָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ת ּבְ

ל חֲ  ֵעיֶהם ְוכָּ ׁשְ ל ּפִ יםוְ  ,םיהֶ אֵ טָּ ְוֶאת ּכָּ ם  יָּׂשִ אֹותָּ
ִיׁש וִ  ֵרשׁ יַעל רֹאׁש ַהּתַ ַיד ִאיׁש אֹות גָּ ר ּבְ ְדּבָּ ֹו ַלּמִ

ךְ  הנָּ וּ ּמ שֶׁ   .ְלכָּ

ל־ֲעו    כב  ִ֛יו ֶאת־כׇּ לָּ יר עָּ ֵ֥ עִׁ א ַהשָּ נָּׂשָֹּ֨ ם וְּ תָּ  נ 
יר  עִׁ  ַלֵ֥ח ֶאת־ַהשָּ שִׁ ִ֑ה וְּ ֵזרָּ ֶאל־ֶאֶָ֣רץ גְּ

ר׃ ָֽ בָּ דְּ  ַבמִׁ

ִישׁ  יו ְסחֹוביִ  ַהּתַ לָּ ל ֲעֹונ עָּ ם ֶאל ֶאֶרץ יהֶ ֵת וֹ ֶאת ּכָּ
ה מָּ מָּ ִליךְ הּוא וְ  ,ׁשְ ִישׁ ֶאת  ַיׁשְ ר ַהּתַ ְדּבָּ ּמִ  .ּבַ
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ִ֤א  כג  ַשט  ובָּ ד ופָּ ֶהל מֹוֵעֹ֔ ן  ֶאל־א ָ֣ ֲהר  ַאָֽ
ֹו  אָ֣ ב  ש בְּ ַב  ר לָּ ד ֲאֶשֵ֥ ֵדָ֣י ַהבָֹּ֔ גְּ ֶאת־בִׁ

ם׃ ָֽ ם שָּ יחָּ  נִׁ הִׁ ֶדש וְּ  ֶאל־ַהק ִ֑

סּות  אֹוֶהללְ יָּבֹוא ַאֲהרֹן  ּנְ ט ֶאת וֹ שׁ פְ יִ וְ ַהִהְתּכַ
ד  ְגֵדי ַהּבָּ בּלָּ שֶׁ ּבִ ם אֹותָּ  יחַ נִּ יַ ֶדׁש וְ וֹ קּ לַ אֹו וֹ ַבׁש ּבְ

ם  .ׁשָּ
ֹוש  כד  דֹ֔ ֹום קָּ קָ֣ מָּ ם  בְּ יִׁ ֹו ַבַמֹ֨ רִ֤ ׂשָּ ץ ֶאת־בְּ ַחֹ֨ רָּ וְּ

תֹו   לָּ ִ֤ה ֶאת־ע ָֽ ׂשָּ עָּ א וְּ צָּ  יָּ ִ֑יו וְּ גָּדָּ ש ֶאת־בְּ ַב  לָּ וְּ
ם׃ ָֽ עָּ ַעֵ֥ד הָּ ֹו ובְּ ר ַבֲעד  ֶפֵ֥ כִׁ ם וְּ עָֹּ֔ ַלָ֣ת הָּ ֶאת־ע   וְּ

ל בְּ ל וֹ בּ טְ הּוא יִ  ַמִים ּופוֹ גּ כָּ דֹוׁש  ּבְ קֹום קָּ מָּ ּבְ
יובַּ לְ יִ וְ  דָּ גָּ תֹו וֹ ה ֶאת עשֶׂ ַיעֲ א וְ צֵ ְויֵ  ,ׁש ֶאת ּבְ לָּ

םוֹ ְוֶאת ע עָּ ם ַעלוְ  ַעל ַעְצמוֹ  רפֵּ כַ יוִ  ַלת הָּ עָּ  .הָּ
 שלישי

 (שני)
ה׃ כה חָּ ֵבָֽ זְּ יר ַהמִׁ ֵ֥ טִׁ ֶלב ַהַחטָּ את ַיקְּ ֵאִ֛ת ֵחֵ֥ את ַיְקִטיר  ֶאתוְ  וְּ ְזבֵּ הַ  לעַ ֵחֶלב ַהַחּטָּ  .חַ ּמִ

מְּ   כו  ַהָֽ ל וְּ יר  ַלֲעזָּאֵזֹ֔ עִׁ ַכֵבָ֣ס ַשֵלִַ֤ח ֶאת־ַהשָּ יְּ
ם  ִ֑יִׁ ֹו ַבמָּ ר  ׂשָּ ץ ֶאת־בְּ ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ֹ֔ גָּדָּ בְּ

ַמֲחֶנָֽה׃ ֹוא ֶאל־ַהָֽ ן יָּבֵ֥ ַאֲחֵרי־ֵכ   וְּ

ִאיׁש שֶׁ  ִליךְ ּמַ ְוהָּ ִישׁ ֶאת  ׁשְ יל  ַהּתַ ַלֲעזָּאֵזל ַיְטּבִ
יו וְ  דָּ גָּ ְוַאֲחֵרי ֵכן  ַמִיםבְּ  ּגּופוֹ ל ֶאת יבִּ טְ יַ ֶאת ּבְ

ֲחֶנהלַ בֹוא ּוַכל לָּ י  .ּמַ
ֵאת֩  כז  את וְּ ָ֣יר ַהַחטָּ  עִׁ ֵאָ֣ת ׀ ׂשְּ את וְּ ר ַהַחטַָּּ֜ ַפֹ֨

ֶדש  ַכֵפָ֣ר ַבק ֹ֔ ם  לְּ מָּ ִ֤א ֶאת־דָּ ר הובָּ ֲאֶשֹ֨
ש  ֵאֹ֔ ו בָּ פָ֣ רְּ ׂשָּ ִ֑ה וְּ ַמֲחֶנ וץ ַלָֽ חָ֣ יא ֶאל־מִׁ יֹוצִׁ 

ם׃ ָֽ שָּ רְּ ֶאת־פִׁ ם וְּ רָּ  ׂשָּ ֶאת־בְּ ם וְּ ֵ֥ תָּ ר   ֶאת־ע 

את וְ  ֶאתוְ  ר ַהַחּטָּ ִישׁ  ֶאתּפַ את  ּתַ ם שֶׁ ַהַחּטָּ מָּ ּדָּ
קּ  ר ּבַ א ְלַכּפֵ ֲחֶנהוֹ הּובָּ  ,ֶדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

רוְ  תוֹ רוֹ עהָּ ֵאׁש ֶאת ּבָּ  ְרפוּ שְׂ יִ וְ  ׂשָּ ֶהם ַהּבָּ ּלָּ ְוֶאת  ׁשֶ
ּבָּ  ל ׁשֶ ֻעּכָּ אֹוֶכל ַהּמְ  .םהֶ הָּ

ץ  כח  ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ֹ֔ דָּ גָּ ַכֵבָ֣ס בְּ ם יְּ תָֹּ֔ ֵרָ֣ף א  ַהש  וְּ
ַאֲחֵרי־ֵכ ן  ם וְּ ִ֑יִׁ ֹו ַבמָּ ר  ׂשָּ ֹוא ֶאת־בְּ יָּבֵ֥

ַמֲחֶנָֽה׃  ֶאל־ַהָֽ

ִאיׁש שֶׁ  ם ֵרף וֹ ׂשּ ְוהָּ יו אֹותָּ דָּ גָּ יל ֶאת ּבְ ַיְטּבִ
יל  בֹוא ּוַכל לָּ יְוַאֲחֵרי ֵכן  ,ַמִיםבְּ  ּגּופוֹ ֶאת ְוַיְטּבִ

ֲחֶנהלַ   .ּמַ
ֶדש  כט  ִ֑ם ַבח ָ֣ ת עֹולָּ ַקָ֣ ח  ֶכ ם לְּ ה לָּ ֵ֥ תָּ יְּ הָּ וְּ

יעִֶּׁ֠  בִׁ שְּ ו ַהֶּ֠ ַענָ֣ ֶדש תְּ ֹור ַלח ַּ֜ ׂשֹ֨ י ֶבעָּ
ו  א ַתֲעׂשֹ֔ ה  ל ָ֣ אכָּ לָּ ל־מְּ כׇּ ם וְּ ֵתיֶכ  ש ָֽ ֶאת־ַנפְּ

תֹוכְּ   ֵ֥ר בְּ ַהֵג ר ַהגָּ ח וְּ ֹ֔ רָּ ֶאזְּ ָֽ ם׃הָּ  ֶכָֽ

ֶכם  היֶ הְ יִ ֶזה  םוֹ חלָּ ִביִעי  חֹוֶדשׁ בַּ  ,ק ְלעֹולָּ ְ ַהׁשּ
ֲעשִׂ  יֹּום הָּ ַעּנּו ֶאת ַנְפשׁ וֹ ַלח יִריּבַ ֵתיֶכם וֹ ֶדׁש ּתְ

צֹום ה ׁשּום ֲעׂשוּ ּתַ ַאל וְ  ,ּבְ אכָּ ח  – ְמלָּ ֶאְזרָּ הָּ
ר  ר שֶׁ ְוַהּגֵ ֶכםּגָּ  .ִאּתְ

ַטֵהָ֣ר  ל  ר ֲעֵליֶכ ם לְּ ַכֵפֵ֥ ִ֛ה יְּ י־ַביֵֹ֥ום ַהֶז ָֽ כִׁ
ֶכִ֑ם הוָּ ה  ֶאתְּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ם לִׁ אֵתיֶכֹ֔ ל  ַחט ָ֣ כ  מִׁ

רו׃ ָֽ הָּ טְּ  תִׁ

י בַּ  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמ ּכִ ליֹּום ַהזֶּה ְיַכּפֵ  ּכָּ
ּטָּ  –ֶכם יאֵ טָּ חֲ   .'הִלְפֵני רּו הֲ ּתִ

ם  לא  יֶת  נִׁ עִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ יא  לָּ ֹון הִׁ תֵ֥ ת ַשבָּ ַשַבֹ֨
ם׃ ָֽ ת עֹולָּ ַק  ֵתיֶכִ֑ם ח  ש   ֶאת־ַנפְּ

תֹון הּוא  ּבָּ ֶאת  ּוְתַעּנוּ  ֲעבּוְרֶכםיֹום ׁשַ
צֹום וֹ ַנְפשׁ  םוֹ ח –ֵתיֶכם ּבְ  .ק ְלעֹולָּ

ֹו ַוֲאֶשִ֤ר  לב  ת  ַשָ֣ח א  מְּ ן ֲאֶשר־יִׁ ֵהַּ֜ ר ַהכ  ֶפֹ֨ כִׁ וְּ
ֹו  ַמֵלא  ֶאת־יָּדֹ֔ ַבִ֛ש יְּ לָּ יו וְּ ִ֑ בִׁ ן ַתַָ֣חת אָּ ַכֵה  לְּ

ֶדש׃ י ַהק ָֽ ֵדֵ֥ גְּ ד בִׁ י ַהבָּ  ֵדֵ֥ גְּ  ֶאת־בִׁ

חוּ יִּ שֶׁ  ּכֵֹהןהַ  ְמקֹוםְלַכֵהן מּוֶנה יְּ שֶׁ תֹו וְ וֹ א ְמׁשְ  ּבִ
ִביו ר הּוא אָּ ד בַּ לְ יִ וְ  ,ְיַכּפֵ ְגֵדי ַהּבָּ ְגֵדי  –ׁש ֶאת ּבִ ּבִ
 .ֶדשׁ וֹ ַהקּ 

ַדָ֣ש  לג  קְּ ֶפר  ֶאת־מִׁ כִׁ ֶהל וְּ ֶאת־א   ֶדש וְּ ַהק ֹ֔
ִ֛ים  ֲהנִׁ ַע ל ַהכ  ַכֵפִ֑ר וְּ ַח יְּ ֵב  זְּ ֶאת־ַהמִׁ מֹוֵעִ֛ד וְּ

ר׃ ַכֵפָֽ ל יְּ הָּ  ל־ַעֵ֥ם ַהקָּ ַעל־כׇּ  וְּ

יזהּוא  יםוֹ ק ַעל ַיּתִ ׁשִ דָּ ר  ַעלוְ  ֶדׁש ַהּקֳ אָּ  אֹוֶהלׁשְ
סּות ּנְ ַח  ַעלוְ  ַהִהְתּכַ ְזּבֵ ֵדי לְ ַהּמִ רּכְ ר וְ , ַכּפֵ ְך ְיַכּפֵ כָּ

ל ּכֲֹהִניםַעל הַ  הָּ ל ַעם ַהּקָּ  .ְוַעל ּכָּ
ר  לד  ַכֵפִ֞ ם לְּ ת עֹולָּ  ַקָ֣ ח  ם לְּ ֶכַּ֜ את לָּ ה־ז ֹ֨ תָּ יְּ ָֽ הָּ וְּ

ת  ם ַאַח  ל־ַחט אתָֹּ֔ כׇּ ֵאל  מִׁ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ַעל־בְּ
ִ֑ה נָּ ַעׂש ַבשָּ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר ַוַיִּ֕ וָּ הוָּ ה צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  פ ֶאת־מ 

ֶכם ְהֶיה יִ  ֶזה ם חֹוקלָּ ר – ְלעֹולָּ ֵני  ְלַכּפֵ ַעל ּבְ
ל חֲ  ֵאל ִמּכָּ רָּ היהֶ אֵ טָּ ִיׂשְ נָּ ָּ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ . ם ּפַ

ה ׂשָּ מֹו שֶׁ  ַאֲהרֹן עָּ ה ' הּכְ הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ
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ת    רביעי ש   ר  חו ֵטי חו ץפ    ש ְּ

ר׃ א יז ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ן  ב  ל־ַאֲהר ַּ֜ ר ֶאָֽ ָ֣י ַדֵבֹ֨ ֵנ ל־בְּ ֶאל  כׇּ יו וְּ נָּ  ֶאל־בָּ וְּ

ר  בָֹּ֔ ָ֣ה ַהדָּ תָּ  ֲאֵליֶהִ֑ם ֶז ַמרְּ אָּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
ר׃ הוָּ ה ֵלאמ ָֽ ֵ֥ה יְּ וָּ  ֲאֶשר־צִׁ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ יו ְוֶאל ּכָּ נָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָּ ּבֵ ּדַ
ֶהםוֹ מאֱ וֶ  ר  :ר לָּ בָּ ה' השֶׁ ֶזה ַהּדָּ  :ִצּוָּ

ֵבָ֣ית  ג  יש  מִׁ יש אִׁ ֵ֥ ט אִׁ ַחַּ֜ שְּ ר יִׁ ל ֲאֶשֹ֨ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
ִ֑ה אֵֹ֚ו ֲאֶשָ֣ר  ַמֲחֶנ ֹור אֹו־ֶכִֶׂ֛שב אֹו־ֵע ז ַבָֽ שֵ֥

ַמֲחֶנָֽה׃ וץ ַלָֽ ח  ט מִׁ ַחֹ֔ שְּ  יִׁ

ל ֵאל  ִאיׁש ֵמַעם ּכָּ רָּ ַחט ׁשֹור אֹו יִּ שֶׁ ִיׂשְ ֶבשׂ ׁשְ  ּכֶ
ֲחֶנה אֹו  ּמַ ַחטאֹו ֵעז ּבַ ׁשְ יִּ ֲחֶנה ׁשֶ  ,ִמחּוץ ַלּמַ

ֶהל ד  ַתח א ָ֣ ֶאל־ֶפַּ֜ יאֹו   וְּ א ֱהבִׁ מֹוֵעד֮ ל ָ֣
ַכָ֣ן  שְּ ֵנ י מִׁ פְּ ה לִׁ יהוָֹּ֔ ן  ַלָֽ בָּ רְּ יב קׇּ ִ֤ רִׁ ַהקְּ לְּ
ְך  פָֹּ֔ ָ֣ם שָּ יש ַההוא  דָּ ִ֤ אִׁ ב לָּ ֵשִ֞ ָ֣ם ֵיחָּ ִ֑ה דָּ הוָּ יְּ

ֹו׃ ֶרב ַעמָֽ ֶקֵ֥ וא מִׁ יש ַהה  ֵ֥ אִׁ ת הָּ ַרִ֛ כְּ נִׁ  וְּ

ַתח אֹו אֹות ִביאיָּ לֹא וְ  ֶהל וֹ ֶאל מּול ּפֶ
סּות  ּנְ ֵדי ַהִהְתּכַ ן לַ  אֹותוֹ  ְלַהְקִריבּכְ ְרּבָּ  'הקָּ
ן  ּכַ ִאיׁש ַההּואֶזה  – 'הִלְפֵני ִמׁשְ ב לָּ ׁשֵ םלְ  ֵיחָּ , דָּ

ִאּלּו  ַצח וְ ּכְ פַ רָּ ם ךְ ׁשָּ ִאיׁש ַההּוא  ,ּדָּ ַמד יֻ הָּ ׁשְ
 .ַעּמוֹ  ִמּתֹוךְ 

מַ֩  ה  ת־לְּ ל ֶאָֽ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ יאו בְּ ר יָּבִַּׁ֜ ֩ ֲאֶשֹ֨  ַען
ים֮  חִׁ בְּ ֵחיֶהם֮ ֲאֶשָ֣ר ֵהָ֣ם ז  בְּ ָ֣י זִׁ ֵנ ַעל־פְּ

ֶהל  ה ֶאל־ֶפִַ֛תח א ֵ֥ יהוָּ  ָ֣ם ַלָֽ יא  ֶדה  ֶוֱהבִׁ ַהשָּ
ים  ִ֛ מִׁ לָּ ֵח י שְּ בְּ ו זִׁ חַּ֜ בְּ זָֹּ֨ ֵהִ֑ן וְּ מֹוֵע ד ֶאל־ַהכ 

ם׃ ָֽ יהוָּ ה אֹותָּ  ַלָֽ

ֵדי ֵאל שֶׁ  ּכְ רָּ ֵני ִיׂשְ ֵהם שֶׁ ֶאת ִזְבֵחיֶהם יִָּביאּו ּבְ
ֶדהבַּ  חַ וֹ ִלְזבּ ְרִגיִלים  ָּ ם לַ  – ׂשּ יִָּּביאּו אֹותָּ  'הׁשֶ

ַתח  סּות אֹוֶהלֶאל מּול ּפֶ ּנְ  ,ּכֵֹהןלַ  – ַהִהְתּכַ
ם חּו בְּ זְ יִ וְ  ִמים לַ כְּ אֹותָּ לָּ  .'הִזְבֵחי ׁשְ

ה  ו  הוָֹּ֔ ַבָ֣ח יְּ זְּ ם  ַעל־מִׁ ֵהִ֤ן ֶאת־ַהדָּ ק ַהכ  זַָּרֹ֨ וְּ
יַח  ֵרֵ֥ ֶלב לְּ יר ַהֵחֹ֔ ָ֣ טִׁ קְּ הִׁ ִ֑ד וְּ ֶהל מֹוֵע ַתח א ָ֣ ֶפ 

ָֽה׃ ַח ַליהוָּ יח    נִׁ

ח ִיְזרֹוק  ּכֵֹהןהַ וְ  ם ַעל ִמְזּבַ ַתח  'הֶאת ַהּדָּ מּול ּפֶ
סּות אֹוֶהל ּנְ ַהֵחֶלב ְלַנַחת ֶאת ְקִטיר יַ וְ  ,ַהִהְתּכַ
 .'ַלהרּוַח 

ם  ז  ִּ֕ ירִׁ עִׁ ם ַלשְּ ֵחיֶהֹ֔ בְּ ו עֹוד  ֶאת־זִׁ חֵ֥ בְּ זְּ ל א־יִׁ וְּ
ִ֛ם  ת עֹולָּ ַקֵ֥ נִׁ ים ַאֲחֵריֶהִ֑ם ח  ם ז  ֲאֶשִ֛ר ֵהֵ֥

ם׃ ָֽ תָּ ר  ד  ם לְּ ֶה  ֶיה־ז ֵ֥את לָּ הְּ ָֽ  תִׁ

ִדים  ֵ חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלׁשּ ֵהם שֶׁ ְולֹא ִיְזּבְ
ִכים ֶהם ְהֶיה יִ  ֶזה, ַאֲחֵריֶהם ִנְמׁשָּ ם חֹוקלָּ  ְלעֹולָּ

 .תוֹ רוֹ דלְ 
 חמישי

 (שלישי)
ל  ח ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵבָ֣ית יִׁ יש  מִׁ יש אִׁ ֵ֥ ר אִׁ ַוֲאֵלֶהָ֣ם ת אַמֹ֔

ִ֑ם ֲאֶשר־ַיֲעֶלֵ֥ה  תֹוכָּ גָ֣ור בְּ ן־ַהֵג ר ֲאֶשר־יָּ ומִׁ
לָּ ה ַָֽבח׃ ע   אֹו־זָּ

ל :ֶהםלָּ  רוֹ מאֱ וֶ  אֵ  ִאיׁש ֵמַעם ּכָּ רָּ ר ל ּומֵ ִיׂשְ ַהּגֵ
םגּור יָּּ שֶׁ  ה ְקִריביַּ שֶׁ  ִאּתָּ  ,ֶזַבחאֹו  עֹולָּ

נו  ט  יֶאֹ֔ בִׁ א יְּ ֶהל מֹוֵעד  ל ָ֣ ַתח א ִ֤ ֶאל־ֶפַּ֜ וְּ
וא  יש ַהה  ֵ֥ אִׁ ת הָּ ַרִ֛ כְּ נִׁ ִ֑ה וְּ ֹו ַליהוָּ ת  ֹות א  ַלֲעׂשֵ֥

יו׃ ָֽ  ֵמַעמָּ

ַתח לֹא יִָּביא אֹותֹו וְ   אֹוֶהלֶאל מּול ּפֶ
סּות  ּנְ ִאיׁש ַההּוא  – 'התֹו לַ וֹ ְלַהְקִריב אַהִהְתּכַ הָּ

ַמד   .ֵמַעּמוֹ יֻׁשְ
ת     ש   ר  ו ר פ   ס  םה  אִׁ  ד  

ָ֣ר  י  ן־ַהֵגר  ַהגָּ ל ומִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵבָ֣ית יִׁ יש מִׁ ַּ֜ יש אִׁ ֹ֨ אִׁ וְּ
י  ַנ  י פָּ ָ֣ נַָּתתִׁ ִ֑ם וְּ ל־דָּ ר י אַכ ל כׇּ ם ֲאֶשֵ֥ תֹוכָֹּ֔ בְּ
ּה  תָּ  י א  ֵ֥ ַרתִׁ כְּ הִׁ ם וְּ ֹ֔ ֶכֶָ֣לת ֶאת־ַהדָּ א  ֶפש  הָּ ַבֶנֹ֨

ּה׃ ָֽ ֶרב ַעמָּ ֶקֵ֥  מִׁ

ל ֵאל אֹו  ְוכָּ רָּ ית ִיׂשְ ם מֵ ִאיׁש ִמּבֵ תֹוכָּ ר ּבְ ר ַהּגָּ ַהּגֵ
םיֹּשֶׁ  ל ּדָּ הּוא אַכל ּכָּ ֶפׁש הַ  ס ַעלֶאְכעַ  ,ׁשֶ ּנֶ

א םוֹ הָּ ּתֹאַבד ,ֶכֶלת ֶאת ַהּדָּ ה ׁשֶ  ּתֹוךְ ִמ  ְוֶאֱעׂשֶ
הּ   .ַעּמָּ
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יו  יא  ִ֤ ַתתִׁ י נְּ ִ֞ וא  ַוֲאנִׁ ָ֣ם הִׁ ר֮ ַבדָּ ׂשָּ ֶָ֣פש ַהבָּ י ֶנ ָ֣ כִׁ
ֵתיֶכִ֑ם  ש  ר ַעל־ַנפְּ ַכֵפ  ַח לְּ ֵבֹ֔ זְּ ֶכם  ַעל־ַהמִׁ לָּ

ר׃ ַכֵפָֽ וא ַבֶנֵֶ֥פש יְּ ם ה  ֵ֥ י־ַהדָּ ָֽ  כִׁ

י  יםּכִ ל  ַהַחיִּ ֲעֵלי ׁשֶ ם ֵהם יםַהַחיִּ ּבַ ּדָּ ַוֲאִני , ּבַ
ְזְרקוּ  ּתִ יִתי ֶאְתֶכם ׁשֶ ֵדי  אֹותוֹ  ִצּוִ ַח ּכְ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ר ַעל ַנְפשׁ  ם , ֵתיֶכםוֹ ְלַכּפֵ י ְזִריַקת ַהּדָּ  לעַ ּכִ
ֶרת הַ  ַח ְמַכּפֶ ְזּבֵ ןַעל הַ ּמִ ְרּבָּ ל ֵמִביא ַהּקָּ ֶפׁש ׁשֶ  .ּנֶ

ל־ֶנֵֶ֥פש  יב  ל כׇּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ י  לִׁ תִׁ רְּ ַמֹ֨ ַעל־ֵכִ֤ן אָּ
ֵ֥ר  ִ֛ר ַהגָּ ַהֵג ִ֑ם וְּ אַכל דָּ ֶכ ם ל א־ת ָ֣ מִׁ

תֹוכְּ   ם׃בְּ ָֽ  ֶכ ם ל א־י ֵ֥אַכל דָּ

ֵאל רָּ י ִלְבֵני ִיׂשְ ַמְרּתִ ֵכן אָּ ם  ׁשּום :לָּ דָּ ֶכםאָּ  ֵמִאּתְ
ם רַגם וְ  ,לֹא יֹאַכל ּדָּ ר שֶׁ  ַהּגֵ ֶכם ּגָּ לֹא יֹאַכל ִאּתְ

ם  .ּדָּ
ָ֣ר  יג  ן־ַהֵגר  ַהגָּ ל ומִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ יש מִׁ ַּ֜ יש אִׁ ֹ֨ אִׁ וְּ

ם תֹוכָֹּ֔ ר בְּ וד ֲאֶשֹ֨ יד יָּצַּ֜ ִ֛ה ֵצֵ֥ ֹוף־אֹו ַחיָּ  ֲאֶשָ֣ר ע 
ר׃ ָֽ פָּ הו ֶבעָּ סָּ  כִׁ ֹו וְּ מֹ֔ ַפְך  ֶאת־דָּ שָּ ֵכִ֑ל וְּ  ֵיאָּ

ל ֵאל אֹו מֵ  ְוכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ִאיׁש ִמּבְ ר שֶׁ ַהּגֵ םּגָּ  ִאּתָּ
יָּּצּוד ר לֶ  ׁשֶ ּתָּ ּמֻ ם לוֹ כאֱ ַחיָּּה אֹו עֹוף ׁשֶ  ,אֹותָּ

מֹו ִוי ּפֹוְך ֶאת ּדָּ ר אֹותוֹ  הסֶּ כַ ִיׁשְ פָּ עָּ  .ּבֶ
שֹו֮ הוא   יד  ַנפְּ ֹו בְּ מָ֣ ר דָּ ׂשָּ  ל־בָּ ֶָ֣פש כׇּ י־ֶנ ָֽ כִׁ

א  ר ל ָ֣ ׂשָּ  ל־בָּ ם כׇּ ל ַדֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ ַמר  לִׁ ָֽא  וָּ
וא  ֹו הִֹׁ֔ מָ֣ ר  דָּ ׂשָּ ל־בָּ ִֶ֤פש כׇּ י ֶנ ָ֣ ת אֵכִ֑לו כִׁ

ת׃ ֵרָֽ כָּ לָּ יו יִׁ כְּ ל־א   כׇּ

י  לּכִ ים ׁשֶ ל  ַהַחיִּ יםּכָּ ֲעֵלי ַהַחיִּ מָּ  ֵהם ּבַ דָּ  ,םּבְ
ַמְרּתִ  ֵאל יְואָּ רָּ אְכלּו  :ִלְבֵני ִיׂשְ ם  ׁשּוםַאל ּתֹ ּדַ

ל  ַעל ׁשֶ י , ַחיּבַ לּכִ ים ׁשֶ ל  ַהַחיִּ יםּכָּ ֲעֵלי ַהַחיִּ  ּבַ
מָּ  ֵהם דָּ ל , םּבְ אֹוֵכל אֹותוֹ ּכָּ  .ֵמַעּמוֹ  יֹאַבד הָּ

ה  טו  ֵרפָֹּ֔ ה  וטְּ ֵבלָּ ר ת אַכִ֤ל נְּ ֶפש ֲאֶשֹ֨ ל־ֶנ  כׇּ וְּ
ס  ֶבֹ֨ כִׁ ִ֑ר וְּ ח וַבֵג רָּ  ֶאזְּ ם בָּ ץ ַבַמִ֛יִׁ ַחֵ֥ רָּ יו וְּ ַּ֜ גָּדָּ בְּ

ר׃ ֵהָֽ טָּ ֶע ֶרב וְּ א ַעד־הָּ ֵמֵ֥ טָּ  וְּ

ל  ר –ִאיׁש ְוכָּ ח אֹו ּגֵ ה  אַכליֹּשֶׁ  ,ֶאְזרָּ אֹו ְנֵבלָּ
ה יל ֶאת ,ְטֵרפָּ יו וְ  ַיְטּבִ דָּ גָּ ַמִים ִיְטּבֹולּבְ אוְ  ּבְ  ִיְטמָּ

ֶעֶרב הֹור ,ַעד הָּ ז ִיְהֶיה טָּ  .ְואָּ
ֹו  טז  ר  ׂשָּ ס ובְּ ַכֵבֹ֔ א יְּ ם  ל ָ֣ אִׁ א וְּ נָּׂשָּ  ִ֑ץ וְּ חָּ רְּ א יִׁ ל ָ֣

ֹו׃ פֲעו    נָֽ
יו  דָּ גָּ יל ֶאת ּבְ יל לֹא וְ ְוִאם לֹא ַיְטּבִ  ֶאתַיְטּבִ

קֹוֶדׁש הּוא ּגּופוֹ  ע ּבְ ל ע ְוִיּגַ  .ֹונוֹ ועֲ  ַעל ֶנשׁ וֹ ְיַקּבֵ
ת     ש   ר  ת א  פ   ר  ה   יֹותֲער  ה  זְּ

ר׃ א יח ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרֶאל ּדִ ה ְואָּ  :ֹמׁשֶ
תָּ  ֲאֵלֶהִ֑ם  ב  ַמרְּ אָּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַדֵבר  ֶאל־בְּ

ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ  ֲאנִׁ י יְּ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהםוֹ מֶואֱ ּדַ  'הֲאִני  :ר לָּ

 .ֱאלֵֹהיֶכם
ּה  ג  ֶתם־בָּ  ַשבְּ ר יְּ ם ֲאֶשֵ֥ יִׁ ַרִ֛ צְּ ֶרץ־מִׁ ַמֲעֵׂש ה ֶאָֽ כְּ

ו  א ַתֲעׂשִ֑ י֩ ל ָ֣ ַען ֲאֶשָ֣ר ֲאנִׁ ַנֶ֡ ֶרץ־כְּ ַמֲעֵׂשָ֣ה ֶאָֽ וכְּ
ו  א ַתֲעׂשֹ֔ ה  ל ָ֣ מָּ ֶכֵ֥ם שָֹּ֨ יא ֶאתְּ ֵמבִֹׁ֨

כו׃ א ֵתֵלָֽ ם ל ֵ֥ ֵתיֶה  ק  ח   ובְּ

ֲעׂשּו  ימַ כְּ ַאל ּתַ ְר שֶׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ֲעׂשֵ הּ ּגַ ם ּבָּ  ,ּתֶ
ֲעׂשוּ וְ  י מַ כְּ  ַאל ּתַ ַנַען ֲעׂשֵ ֲאִני ֵמִביא שֶׁ ֶאֶרץ ּכְ

םֶאְתֶכם  ְתַנֲהגוּ ַאל וְ  ,ְלׁשָּ ם יְלִפי ַהֻחּקִ  ּתִ
ּלָּ   .ֶהםׁשֶ

ו  ד  ר  מְּ שְּ י תִׁ ַתֵ֥ ק  ֶאת־ח  ו וְּ ַט י ַתֲעׂשִ֛ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ
ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ ֶהִ֑ם ֲאנִׁ י יְּ ֶלֶָ֣כת בָּ  לָּ

ֲעׂשּו  ְמרּו ּתַ ַטי ְוִתׁשְ ּפָּ יֶאת ִמׁשְ ְוִתְתַנֲהגוּ  ֶאת ֻחּקַ
יֶהם  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני  ,ַעל ּפִ

ר  ה  י ֲאֶשֹ֨ ַטֹ֔ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ ַתי  וְּ ק  ֶתִ֤ם ֶאת־ח  ַמרְּ ושְּ
ה ִ֛ם ַיֲעֶׂשֵ֥ תָּ ם א  דָּ  אָּ ַחָ֣י הָּ ֶהִ֑ם וָּ ָֽה׃ ֲאנִׁ י בָּ הוָּ  ס יְּ

ְמרוּ  ַטי  ׁשִ ּפָּ י ְוֶאת ִמׁשְ ם ִאם שֶׁ ֶאת ֻחּקַ דָּ ה אָּ ַיֲעׂשֶ
ם  ם ִיְחֶיההּוא אֹותָּ ְזכּותָּ  .'הֲאִני , ּבִ

ֵאָ֣ר  ו ששי ל־שְּ יש  ֶאל־כׇּ יש אִׁ ֵ֥ א אִׁ ֹו ל ֵ֥ רֹ֔ ׂשָּ בְּ
ָֽה׃ ס הוָּ ִ֑ה ֲאנִׁ י יְּ וָּ ֹות ֶערְּ ַגלָ֣ ו לְּ ב  רְּ קְּ  תִׁ

ְחּתוֹ  תְקרֹובַ  ׁשּוםֶאל  שׁ ִיגַּ  לֹאִאיׁש  ׁשּום ּפַ  ִמׁשְ
קֹום ְלַגּלֹות ֶאת   .'הֲאִני , ענָּ צְ ּמֻ הַ ַהּמָּ

ַגֵלִ֑ה  ז  א תְּ ך  ל ָ֣ מְּ ַוֵ֥ת אִׁ ֶערְּ יך וְּ ִ֛ בִׁ ַוֵ֥ת אָּ ֶערְּ
ַגֶל ה  א תְּ וא ל ֵ֥ ךָ֣ הִֹׁ֔ מְּ ּה׃ סאִׁ ָֽ תָּ וָּ  ֶערְּ

קֹום ַהּמֻ ה ֶאת ַגלֶּ ּתְ ַאל  עַהּמָּ יְָּּך  ְצנָּ ַ ׁשּ ִביךָּ לְ ׁשֶ אָּ
קֹום ַהּמֻ  – עַהּמָּ ל  ְצנָּ ךָּ ׁשֶ ךָּ זֹו  ,ִאּמְ ַאל  ,ִאּמְ
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ב ּתִ  ּכַ  .הּ ּתָּ ִא ׁשְ
ַוֵ֥ת  ח  ַגֵלִ֑ה ֶערְּ א תְּ יך ל ָ֣ בִׁ  ֶשת־אָּ ַוֵ֥ת ֵאָֽ ֶערְּ

וא׃ ס ָֽ יך הִׁ בִׁ   אָּ
קֹום ַהּמֻ ֶאת ה ַגלֶּ ּתְ ַאל  עַהּמָּ ל  ְצנָּ ת ׁשֶ ֵאׁשֶ
ִביךָּ  קֹום ַהּמֻ  ֶזהוּ  –אָּ עַהּמָּ ל ְצנָּ ִביךָּ  ׁשֶ  .אָּ

ך  ט  ֶמֹ֔ ֹו ַבת־אִׁ יך  אָ֣ בִֹׁ֨ ךִ֤ ַבת־אָּ ת ֲאחֹותְּ ַוֹ֨ ֶערְּ
ַגֶל ה  א תְּ וץ ל ֵ֥ ֹו מֹוֶלֶָ֣דת חִ֑ ת א  יִׁ מֹוֶלֶָ֣דת ַבֹ֔

ן׃ ס ָֽ תָּ וָּ  ֶערְּ

קֹום ַהּמֻ  ה ֶאתַגלֶּ ּתְ  ַאל עַהּמָּ ל  ְצנָּ ת ֲאחֹוְתךָּ בַּ ׁשֶ
ִביךָּ  השֶׁ  ,ךָּ ִאּמְ  תבַּ  אוֹ  אָּ ִנׂשּ  ּנֹוְלדָּ חּוץ ִמ  אוֹ  ּוִאיןּבְ

הּתְ  ַאל ;ּוִאיןִנׂשּ לְ  קֹום ֶאת ַגּלֶ ְצנָּע ַהּמָּ ּלָּ  ַהּמֻ  .ֵהןׁשֶ
ַגֶל ה  י  א תְּ ךֹ֔ ל ֵ֥ תְּ ת־בִׁ ֹו ַבָֽ ך  אָ֣ נְּ ִ֤ת ַבת־בִׁ ַו ֶערְּ

נָּה׃ ס ך  ֵהָֽ תְּ וָּ י ֶערְּ ֵ֥ ִ֑ן כִׁ תָּ וָּ  ֶערְּ
קֹום ַהּמֻ  עַהּמָּ ל  ְצנָּ ְנךָּ אוֹ ׁשֶ ת ּבִ ךָּ בַּ  ּבַ ּתְ  –ת ּבִ

הּתְ ַאל  קֹום ַהּמֻ  ַגּלֶ ּלָּ  ְצנָּעֶאת ַהּמָּ י  ,ֵהןׁשֶ  ֶזהּכִ
קֹום ַהּמֻ  עַהּמָּ ךָּ  ְצנָּ ּלְ  .ׁשֶ

יך  יא  בִֹׁ֔ יך  מֹוֶלֶָ֣דת אָּ בִֹׁ֨ ת ַבת־ֵאִֶ֤שת אָּ ַוֹ֨ ֶערְּ
ּה׃ ס ָֽ תָּ וָּ ַגֶל ה ֶערְּ א תְּ וא ל ֵ֥ ִ֑ ך  הִׁ  ֲאחֹותְּ

הּתְ ַאל  קֹום ַהּמֻ ֶאת  ַגּלֶ עַהּמָּ ל  ְצנָּ ת ׁשֶ ת ֵאׁשֶ ּבַ
ִביךָּ שֶׁ  ה מֵ אָּ ִביךָּ ּנֹוְלדָּ ַאל , ֲאחֹוְתךָּ  ִהיא –אָּ

הּתְ  ּלָּ  ַגּלֶ ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ  .הֶאת ַהּמָּ
ר  יב  ֵאֵ֥ ַגֵלִ֑ה שְּ א תְּ יך ל ָ֣ בִׁ  ַוֵ֥ת ֲאחֹות־אָּ ֶערְּ

וא׃ ס ָֽ יך הִׁ בִׁ   אָּ
קֹום ַהּמֻ ֶאת  הַגלֶּ ַאל ּתְ  עַהּמָּ ל  ְצנָּ  ֲאחֹותׁשֶ
ִביךָּ  ִביךָּ  ְקרֹוַבת ִהיא ,אָּ  .אָּ

ר  יג  ֵאֵ֥ י־שְּ ָֽ ַגֵלִ֑ה כִׁ א תְּ ך  ל ָ֣ מְּ ֹות־אִׁ ַוֵ֥ת ֲאחָֽ ֶערְּ
וא׃ ס ָֽ ך  הִׁ מְּ  אִׁ

קֹום ַהּמֻ ֶאת  הַגלֶּ ַאל ּתְ  עַהּמָּ ל  ְצנָּ ֲאחֹות ׁשֶ
י  ךָּ ּכִ ךָּ  ְקרֹוַבת ִהיאִאּמְ  .ִאּמְ

ַגֵלִ֑ה  יד  א תְּ יך ל ָ֣ בִׁ  י־אָּ ָֽ ַוֵ֥ת ֲאחִׁ תֹו  ֶערְּ שְּ ֶאל־אִׁ
וא׃ ס ָֽ ך  הִׁ תְּ ָֽ דָּ ב ד  ֹ֔ רָּ קְּ א תִׁ  ל ָ֣

קֹום ַהּמֻ ה ַגלֶּ ַאל ּתְ  עֶאת ַהּמָּ ל  ְצנָּ ִביךָּ ׁשֶ  ,ֲאִחי אָּ
שׁ  ַאל ּגַ ּתוֹ  ֶאל ּתִ ב ִאׁשְ ּכַ הּ  ִלׁשְ ְתךָּ וֹ דּ  ִהיא ,ִאּתָּ  .דָּ

וא  טו  ך  הִֹׁ֔ נְּ ַגֵלִ֑ה ֵאִֶ֤שת בִׁ א תְּ ך  ל ָ֣ תְּ ָֽ ַוֵ֥ת ַכלָּ ֶערְּ
ַגֶל ה  א תְּ ּה׃ סל ֵ֥ ָֽ תָּ וָּ  ֶערְּ

קֹום ֶאת הַגלֶּ ּתְ  ַאל עַהּמֻ  ַהּמָּ ל ְצנָּ ְתךָּ  ׁשֶ ּלָּ  ִהיא, ּכַ
ת ְנךָּ  ֵאׁשֶ ַגלֶּ  ַאל ,ּבִ קֹום ֶאת הּתְ ְצנָּע ַהּמָּ הּ  ַהּמֻ ּלָּ  .ׁשֶ

ַוֵ֥ת  טז  ַגֵלִ֑ה ֶערְּ א תְּ יך ל ָ֣ חִׁ  ֶשת־אָּ ַוֵ֥ת ֵאָֽ ֶערְּ
וא׃ ס ָֽ יך הִׁ חִׁ   אָּ

קֹום ַהּמֻ ֶאת  עַהּמָּ ל  ְצנָּ ִחיךָּ ׁשֶ ת אָּ ַאל ֵאׁשֶ
קֹום ַהּמֻ ֶזהּו  ,הַגלֶּ ּתְ  עַהּמָּ ל  ְצנָּ ִחיךָּ ׁשֶ  .אָּ

ַגֵלִ֑ה  יז  א תְּ ּה ל ָ֣ תָּ  ִ֛ה ובִׁ שָּ ַוֵ֥ת אִׁ ֶערְּ
ַקח   א תִׁ ּה ל ִ֤ תָּ  ֶאת־ַבת־בִׁ ּה וְּ נִָּ֞ ת־ַבת־בְּ ֶאָֽ

וא׃ ָֽ ה הִׁ ֵ֥ מָּ נָּה זִׁ ה ֵה  ֵ֥ ּה ַשֲארָּ תָֹּ֔ וָּ ֹות ֶערְּ ַגלָ֣  לְּ

קֹום ַהּמֻ ֶאת  עַהּמָּ ל  ְצנָּ ּה ׁשֶ ה ּוִבּתָּ ָּ ַאל ִאׁשּ
ן , הַגלֶּ ּתְ  ְתַחּתֵ ּה וְ  ִעםַאל ּתִ נָּ ת ּבְ ת  ִעםּבַ ּבַ

ּה  ּתָּ ֵדיּבִ ְצנָּ  ּכְ ֵהן , עְלַגּלֹות ֶאת ְמקֹוַמן ַהּמֻ
ֶבת ֵחְטאזֹו  ,ְקרֹובֹות  .ַמְחׁשֶ

ר  יח  ר   צְּ ח לִׁ ִ֑ קָּ א תִׁ ּה ל ָ֣ תָּ  ה ֶאל־ֲאח  ֵ֥ שָּ אִׁ וְּ
ֶל יהָּ  ִּ֛ה עָּ תָּ וָּ ֹות ֶערְּ ַגל  ׃לְּ ַחֶיָֽיהָּ  בְּ

ח וְ  ּקַ ה ַאל ּתִ ָּ ּה וֹ ֲאח ִעםִאׁשּ ן תָּ ן ִעּמָּ ְלִהְתַחּתֵ
רֹות זֹו לָּ  ה צָּ ְהֶיינָּ ּתִ קֹום ְלַגּלֹות ֶאת  – זוֹ ׁשֶ ַהּמָּ

ל ְצַנע ׁשֶ ַחיֶּיהָּ  ֵמֶהן ַאַחת ַהּמֻ ל ֲאח ּבְ הּ וֹ ׁשֶ  .תָּ
ב  יט  ַרֹ֔ קְּ א תִׁ ִּ֑ה ל ָ֣ תָּ אָּ מְּ ַדָ֣ת ט  נִׁ ה בְּ שָּ  ֶאל־אִׁ וְּ

ֹות  ַגל  ּה׃לְּ ָֽ תָּ וָּ  ֶערְּ
ׁש וְ  ּגַ ִהיא ַאל ּתִ ׁשֶ ה ּכְ ָּ הּ ְטֵמאָּ ֶאל ִאׁשּ תָּ ִנּדָּ  ,ה ּבְ

ּלָּ  ְלַגּלֹות ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ  .הּ ֶאת ַהּמָּ
ך   כ  תְּ בְּ כׇּ ן שְּ ֵתֵ֥ ךֹ֔ ל א־תִׁ יתְּ ָֽ ֶשת  ֲעמִׁ ֶאל־ֵאֹ֨ וְּ

ּה׃ ָֽ ה־בָּ אָּ מְּ טׇּ ִַַּ֑֧רע לְּ זָּ  לְּ
ְכִניסַאל וְ  לְּ ַרע זֶּ הַ ֶאת  ּתַ ת בְּ  ךָּ ׁשֶ  ֲחֵבְרךָּ ֵאׁשֶ
אִת וְ  ּמֵ  .הּ ּבָּ  ּטַ

א  כא  ל   ֶלְך וְּ יר ַלמ ִ֑ ָ֣ ַהֲעבִׁ ן לְּ ֵת  ֲעךֵ֥ ל א־תִׁ ַזרְּ ָֽ ומִׁ
ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵ֥ יך ֲאנִׁ ם ֱאֹלֶה  ַחֵלִ֛ל ֶאת־ֵשֵ֥  תְּ

ן וְ  ּתֵ ֶאיךָּ ִמצֶּ ַאל ּתִ ֵאׁש  ֱאצָּ  ַדתוֹ ַלֲעבְלַהֲעִביר ּבָּ
ֱאִליל  לּתְ  ְולֹא ,ֶלךְ וֹ מהָּ ךְ  ַחּלֵ כָּ ם  ּבְ ֶאת ׁשֵ
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 .'הֲאִני  ,ֱאלֶֹהיךָּ 
 שביעי

 (רביעי)
ִ֑ה  כב שָּ ֵבָ֣י אִׁ כְּ שְּ ַכ ב מִׁ שְּ א תִׁ ר ל ֵ֥ ת־זָּכָֹּ֔ ֶאֹ֨ וְּ

וא׃ ָֽ ה הִׁ  תֹוֵעבָּ 
ב וְ  ּכַ ׁשְ מֹו  ִעםַאל ּתִ ר ּכְ בזָּכָּ ּכַ ִמׁשְ י  ִעם ּבְ ה ּכִ ָּ ִאׁשּ

הזֹו   .ּתֹוֵעבָּ
ך   כג  תְּ בְּ כׇּ ן שְּ ֵתֵ֥ ִ֛ה ל א־תִׁ ֵהמָּ ל־בְּ כׇּ ובְּ

ִּ֑ה  ה־בָּ אָּ מְּ טׇּ ֵנ י לְּ פְּ ד לִׁ א־ַתֲעמ ִ֞ ה ל ָֽ שָּ  אִׁ וְּ
וא׃ ֶבל הָֽ עָּ ּה ֶתֵ֥ בְּ רִׁ ִ֛ה לְּ ֵהמָּ  בְּ

ְכִניסַאל וְ  לְּ ַרע זֶּ הַ ֶאת  ּתַ ה בְּ  ךָּ ׁשֶ ֵהמָּ ל ּבְ כָּ
אִת וְ  ּמֵ ה , הּ ּבָּ  ּטַ ָּ ֲעמֹוד  לֹאְוִאׁשּ ה ִלְפֵני בְּ ּתַ ֵהמָּ

ר  ין זָּכָּ יִּ ִמּמִ ב ׁשֶ ּכַ  .ִבְלּבּולוּ ִעְרּבּוב ֶזה , הּ ּתָּ ִא ׁשְ
ֶלה   כד  ל־ֵאֹ֨ כׇּ י בְּ ִ֤ ל־ֵאִֶ֑לה כִׁ כׇּ ו בְּ א  ַטמְּ ָֽ ַאל־תִׁ

ם׃ ֵניֶכָֽ פְּ ַח מִׁ ַשֵל  ֵ֥י מְּ ם ֲאֶשר־ֲאנִׁ ו ַהגֹויִֹׁ֔ אָ֣ מְּ טְּ  נִׁ
י בְּ  ה ּכִ ל ֵאּלֶ כָּ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ה ִנְטְמאּו ַאל ּתִ ל ֵאּלֶ כָּ

ים ַעּמִ ֵרשׁ ֲאִני שֶׁ  הָּ ֵניֶכם ְמגָּ  .ִמּפְ
ד  כה  ק ֵ֥ ֶאפְּ ֶרץ וָּ אָֹּ֔ ָ֣א הָּ מָּ טְּ א ֲעו  ַותִׁ ֵ֥ קִׁ ֶלִ֑יהָּ ַותָּ נָּ ּה עָּ

׃ יהָּ ֶבָֽ שְּ ֶרץ ֶאת־י  אָּ   הָּ
ֶרץ ִנְטְמ  אָּ י האָּ הָּ ַכְרּתִ ֶאיהָּ ֶאת  זָּ י  ֲחטָּ ּתִ ְוֶהֱעַנׁשְ

הּ  ֶרץ ,אֹותָּ אָּ ה יהָּ בֶ ׁשָּ וֹ ּת  ֶאת הִקיאָּ הֵ  הָּ  ְוֵגְרׁשָּ
ם  .אֹותָּ

י  כו  ַטֹ֔ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ ַתי  וְּ ק  ם ֶאת־ח  ֶתָ֣ם ַאֶת  ַמרְּ ושְּ
ו  א ַתֲעׂשֹ֔ ל ָ֣ ֵאִֶ֑לה וְּ ת הָּ ל ַהתֹוֵעב   כ ֵ֥ מִׁ

תֹוכְּ   ֵ֥ר בְּ ַהֵג ר ַהגָּ ח וְּ ֹ֔ רָּ ֶאזְּ ָֽ ם׃הָּ  ֶכָֽ

ם  ְמרוּ ַאּתֶ ׁשְ ַטי וְ  ּתִ ּפָּ י ְוֶאת ִמׁשְ  ַאלֶאת ֻחּקַ
לֲעׂשּו ִמ ּתַ  הוֹ ַהּתֹוֵעב ּכָּ ֵאּלֶ ח , ת הָּ ֶאְזרָּ ם הָּ ַגם וְ ּגַ

ר  ר שֶׁ ַהּגֵ ֶכםּגָּ  .ִאּתְ
ל  כז  ֵאֹ֔ ת הָּ ל־ַהתֹוֵעב ָ֣ ֵ֚י ֶאת־כׇּ ו כִׁ ׂשֵ֥ עָּ

א  מָּ  טְּ ֵניֶכִ֑ם ַותִׁ פְּ ֶרץ ֲאֶשָ֣ר לִׁ אָּ  י־הָּ ֵשָֽ ַאנְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ל ַהּתֹוֵעב י ֶאת ּכָּ ֵאלֶּ ת וֹ ּכִ ֶרץ  ההָּ אָּ י הָּ ׂשּו ַאְנׁשֵ עָּ
יוּ שֶׁ  ֶרץ ּה ִלְפֵניֶכם וְ ּבָּ  הָּ אָּ  .האָּ ִנְטְמ הָּ

ַמֲאֶכ ם  כח מפטיר ַטָֽ ם בְּ ֶכֹ֔ ֶרץ  ֶאתְּ אָֹּ֨ יא הָּ ִ֤ קִׁ א־תָּ ל ָֽ וְּ
ר  ִּ֑ה ַכֲאֶשֵ֥ תָּ ר א  ִ֛ה ֶאת־ַהג ֹוי ֲאֶשֵ֥ אָּ קָּ

ם׃ ֵניֶכָֽ פְּ  לִׁ

ְך וְ  ֶרץ כָּ אָּ ְגַללֶאְתֶכם ִקיא ּתָּ  לֹאהָּ ם  ּבִ ַאּתֶ ׁשֶ
ִאים הּ וֹ א ְמַטּמְ מֹו שֶׁ  ,תָּ הּכְ םֶאת  ֵהִקיאָּ עָּ  הָּ

יָּה ִלְפֵניֶכםשֶׁ   .הָּ
ת  כט  ל ַהתֹוֵעב   כ ֵ֥ ה מִׁ ל־ֲאֶשָ֣ר ַיֲעֶׂשֹ֔ ֵ֚י כׇּ כִׁ

ו  תִ֛ רְּ כְּ נִׁ ֵאִֶ֑לה וְּ ֶרב הָּ ֶקֵ֥ ת מִׁ ׂש   ע  ֹות הָּ שֵ֥ פָּ ַהנְּ
ם׃ ָֽ  ַעמָּ

ל  י ּכָּ ה ִמ יַּ ִמי שֶׁ ּכִ לֲעׂשֶ ה  ּכָּ ֵאּלֶ –ַהּתֹוֵעבֹות הָּ
ׁשֹות  פָּ ךְ  תוֹ שׂ וֹ עשֶׁ ַהּנְ ְמדיֻ  ּכָּ ם ּתֹוךְ ִמ ּו ׁשְ  .ַעּמָּ

ֹות  ל  י ֲעׂשַּ֜ תִֹׁ֨ לְּ בִׁ י לְּ תִׁ  ַמרְּ שְּ ֶתָ֣ם ֶאת־מִׁ ַמרְּ ושְּ
ת  ֲאֶשָ֣ר  ֹוֵעב  ֹות ַהתָֽ קִ֤ ם ֵמח  ֵניֶכֹ֔ פְּ ו לִׁ ַנֲעׂשָ֣

ֶהִ֑ם ו בָּ א  ַטמְּ ָֽ א תִׁ ל ֵ֥ ם׃ פ וְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ  ֲאנִׁ י יְּ

ידּו ַעל ִמְצוֹוַתי ְקּפִ ּלֹא ּתַ ֲעׂשוּ  ׁשֶ יםמֵ  ּתַ  ַהֻחּקִ
אּו ּתִ  ְולֹא, ֲעׂשּו ִלְפֵניֶכםנַּ שֶׁ  יםבִ ֹועָּ תּמְ הַ  ּמְ ּטַ

ֶהם  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני  ,ּבָּ
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ים   שִׁ ד    קְּ

ת     ש   ר  הפ   ֻדש    ק ְּ וֹות ה  צְּ  מִׁ

ר׃ א יט ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֵ֥  ב  תָּ ַמרְּ אָּ ֵאִ֛ל וְּ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ת בְּ ל־ֲעַד  ר ֶאל־כׇּ ַדֵבִ֞

י  ָ֣ יִ֑ו כִׁ הְּ ָ֣ים תִׁ שִׁ ד  ם קְּ ֵ֥ה ֲאֵלֶה  הוָּ י יְּ ֹוש ֲאנִׁ  דֹ֔ קָּ
ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

ל  ר ֶאל ּכָּ ּבֵ ֵאל ִצּבּור ּדַ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶהםוֹ מאֱ וֶ ּבְ  :ר לָּ
ְהיּו  י ֲאִני וֹ ְקדּתִ ים ּכִ דֹושׁ  ֱאלֵֹהיֶכם 'הׁשִ  .קָּ

י  ג  ַת  ת  ֶאת־ַשבְּ או וְּ ֹ֔ ירָּ יו  תִׁ בִׁ אָּ ֹו וְּ מִ֤ יש אִׁ ָ֣ אִׁ
ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ רו ֲאנִׁ י יְּ מ ִ֑ שְּ  תִׁ

דוּ  ַכּבְ ל ִאישׁ  – ּתְ ִביו ּכָּ , ֶאת ִאּמֹו ְוֶאת אָּ
ְמרּו וְ  תִתׁשְ ּבְ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני , ַתיוֹ ֶאת ׁשַ

ה  ד ]*[ ם ֵוָֽאֹלֵהי  ַמֵסכָֹּ֔ ילִֹׁ֔ ֱָ֣אלִׁ נו  ֶאל־הָּ פְּ ַאל־תִׁ
ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ י יְּ ֶכִ֑ם ֲאנִׁ  ו לָּ א ַתֲעׂש   ל ֵ֥

ְפנּו ַלֲעב ֱאִליִלים וֹ ַאל ּתִ ֲעׂשּו וְ ד ֶאת הָּ ַאל ּתַ
ֶכם  כֹותסְ פִּ לָּ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני , ֵלי ַמּתָּ

ִ֑ה  ה * ים ַליהוָּ מִׁ  לָּ ֵַ֥בח שְּ ו ֶז חִ֛ בְּ זְּ י תִׁ כִׁ  וְּ
הו׃ ָֽ ח  בָּ זְּ ֶכ ם תִׁ נְּ צ  רְּ ָֽ  לִׁ

ִמים לַ ּתִ שֶׁ כְ וּ  לָּ חּו ֶזַבח ׁשְ ח ,'הְזּבְ ְזּבְ  אֹותוֹ  וּ ּתִ
אֹוֶפן ה ּבְ יֶכם' ׁשֶ ֲעׂשֵ  .ִיְהֶיה ְמרּוֶצה ִמּמַ

י ֹו ו  מׇּ בְּ ָֽ ֵכ ל ומִׁ ֲחֶכִ֛ם ֵיאָּ בְּ ר  ם זִׁ ַהנֹותָּ ִ֑ת וְּ ֳחרָּ
ף׃ ֵרָֽ שָּ ש יִׁ ֵא  י בָּ ישִֹׁ֔ לִׁ  ַעד־יָֹ֣ום ַהשְּ

ֵכל ן ֵיאָּ ְרּבָּ יֹום הַ  ַהּקָּ ְ ּבְ תה ִחיטָּ ׁשּ ֳחרָּ ּוַמה , ּוְלמָּ
ֵאר ָּ ׁשּ יִּ ֶ ֵרףיּ הַ ַעד  ׁשּ ָּ י ִיׂשּ ִליׁשִ ְ ֵאשׁ  ֹום ַהׁשּ  .ּבָּ

ֵכ ל  ז ]*[ ל ֵיאָּ כ ֵ֥ ם ֵהאָּ ִ֛ אִׁ גֵ֥ול וְּ י פִׁ ִ֑ ישִׁ לִׁ ַביָֹ֣ום ַהשְּ
ה׃ ֶצָֽ א ֵירָּ וא ל ֵ֥  ה 

י ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ֵכל ּבַ אּוסהּוא  ,ְוִאם ֵיאָּ לֹא ְוהּוא  מָּ
צֹון רָּ ל ּבְ  .ִיְתַקּבֵ

יו  ֲעו   ח  לָּ כְּ א ָֽ הוָּ ה וְּ ֶדש יְּ י־ֶאת־ק ֵ֥ ָֽ א כִׁ שָֹּ֔ ֹו יִׁ נָ֣
׃ יהָּ וא ֵמַעֶמָֽ ִ֛ה ַהֶנֵֶ֥פש ַההִׁ  תָּ רְּ כְּ נִׁ ֵלִ֑ל וְּ  חִׁ

ל  וֹ אֹות לכֵ וֹ אִמי שֶׁ וּ  י  ֹונוֹ וֶנׁש עֲ וֹ ֶאת עְיַקּבֵ ּכִ
ל  ֶפׁש ַהִהיא  ,'ה ישֵׁ ְד וֹ ֶאת קהּוא ִחּלֵ אַבדַהּנֶ  ּתֹ

הּ   .ֵמַעּמָּ
א  ט  ם ל   ֶכֹ֔ צְּ יר ַארְּ ָ֣ צִׁ ֶכם  ֶאת־קְּ רְּ צְּ ק  בְּ וָֽ

ך   ירְּ ָֽ צִׁ ֶקט קְּ ֶלֵ֥ ר וְּ צ ִ֑ קְּ ך  לִׁ דְּ ת ׂשָּ ַאֵ֥ ַכֶלִ֛ה פְּ תְּ
ט׃ ַלֵקָֽ א תְּ  ל ֵ֥

ְקצְ כְ וּ  ּתִ ְגמֹורַאל , ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם וּ רׁשֶ  ּתִ
ם ר וֹ ִלְקצ ֶדהּגַ ָּ ֶאת ֱאסֹוף ּתֶ ַאל וְ , ֶאת ְקֵצה ַהׂשּ
בֹּ  ִ ּנָּ ִלים ַהׁשּ הן מַ זְ ּו בִּ ְפלׁשֶ ִצירָּ  .ַהּקְ

א  י  ך  ל ָ֣ מְּ ֶרט ַכרְּ ל וֶפֵ֥ עֹוֵלֹ֔ א תְּ ך  ל ָ֣ מְּ ַכרְּ וְּ
ם  תָֹּ֔ ָ֣ב א  ַלֵגר  ַתֲעז  ִ֤י וְּ נִׁ עָּ ט ֶלָֽ ַלֵקִ֑ ֵ֥ה תְּ הוָּ י יְּ ֲאנִׁ 

ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

כּ ֶאת הָּ ַכְרְמךָּ בְּ ְבצֹור ּתִ ַאל וְ  לֹות וֹ ֶאׁשְ
ים ַטּנִ ִבים ֱאסֹוף ּתֶ  ַאלוְ  ,ַהּקְ ֲענָּ  ְפלוּ ּנָּ שֶׁ ֶאת הָּ

ִציר ַכְרְמךָּ בְּ  ְזַמן ַהּבָּ א , ּבִ ם ֶאּלָּ ִאיר אֹותָּ ׁשְ ּתַ
ר ִני ְוַלּגֵ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני , ֶלעָּ

ִ֑בו  יא ]*[ * נ  גְּ א תִׁ ו ל   ר  ַשקְּ ל א־תְּ ו וְּ ַכֲחשֵ֥ ל א־תְּ וְּ
ֹו׃ יתָֽ יש ַבֲעמִׁ ֵ֥  אִׁ

ְגנְ ַאל  ַאל וְ  חֹובֹוֵתיֶכםֶאת ׁשּו יחִ כְ ּתַ  ַאלוְ , בוּ ּתִ
 .ֲחֵברוֹ ֶאת ּו ִאיׁש ּמ ַר ּתְ 

ִ֛ ֶאת־ יב  תָּ ַללְּ חִׁ ִֶ֑קר וְּ י ַלשָּ מִׁ  שְּ ו בִׁ עֵ֥ בְּ שָּ ל א־תִׁ  וְּ
ָֽה׃ הוָּ ֵ֥י יְּ יך ֲאנִׁ ם ֱאֹלֶה   ֵשֵ֥

ְבעּו בִּ ּתִ  ַאלוְ  ָּ ֶ ׁשּ ִמי ַלׁשּ ּלֹאֶקר ׁשְ לּתְ  ׁשֶ ֶאת  ַחּלֵ
ם ֱאלֶֹהיךָּ   .'הֲאִני , ׁשֵ

א־ יג  ִ֑ל ל ָֽ ז  גְּ א תִׁ ל ָ֣ ק ֶאת־ֵרֲעך  וְּ  ל א־ַתֲעש ֵ֥
ֶקר׃ ך  ַעד־ב ָֽ תְּ יר אִׁ ִ֛ כִׁ ַלֵ֥ת ׂשָּ ע  ין פְּ לִִׁ֞  תָּ

ם ּלֵ ׁשַ ַנע ִמּלְ ּמָּ כָּ  ַלֲחֵבְרךָּ  ַאל ּתִ  ַאלוְ  וֹ רֶאת ׂשְ
ִאיר ַאל , לוֹ ְגזּתִ  ׁשְ ה ַעד ַהּבֹוֶקר ּתַ ְילָּ ּלַ ֶאְצְלךָּ ּבַ

ַכר ֲעבֹודָּ ֶאת  ל  וֹ תׂשְ ִכירׁשֶ  .ׂשָּ
ן  יד  ֵת  א תִׁ ר ל ֵ֥ ֵוֹ֔ ָ֣י עִׁ ֵנ פְּ לִׁ ש וְּ ַקֵלָ֣ל ֵחֵרֹ֔ ל א־תְּ

ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵ֥ יך ֲאנִׁ אתָּ ֵמֱאֹלֶה  ֵרֵ֥ יָּ ל וְּ ש ִ֑ כְּ  מִׁ
ל ֲאִפּלּו ֵחֵרשׁ ּתְ ַאל  ים ִמְכׁשֹול ַאל וְ , ַקּלֵ ׂשִ ּתָּ
רִלְפֵני  ד ֶאת, ִעּוֵ  .'הֲאִני , ֱאלֶֹהיךָּ  ּוְתַכּבֵ
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ֵני־ טו ָ֣א פְּ שָּ ט ל א־תִׁ פָֹּ֔ שְּ ֶול  ַבמִׁ ו עָֹּ֨  ל א־ַתֲעׂשֵ֥
ט  פ ֵ֥ שְּ ֶדק תִׁ ֶצ  ֹול בְּ ָ֣י גָּדִ֑ ֵנ ר פְּ ַד  א ֶתהְּ ל ֵ֥ ל וְּ ֹ֔ דָּ

ך׃ יֶתָֽ  ֲעמִׁ

ֶולֲעׂשּו ּתַ ַאל  ט  עָּ ּפָּ ׁשְ ּמִ ן ֲעִדיפּות ּתִ ַאל  –ּבַ ּתֵ
ִני  ד ּתְ  ַאלוְ ְלעָּ ׁשּובַכּבֵ ם חָּ דָּ א , אָּ ּפֹוט ֶאּלָּ ׁשְ ּתִ
ֶצֶדק ֲחֵבְרךָּ ֶאת   .ּבְ

ד ַעל־ טז  א ַתֲעמ   יך ל ֵ֥ ַעֶמֹ֔ יל  בְּ כִׁ  ל א־ֵתֵלְִ֤ך רָּ
ָֽה׃ הוָּ ִ֑ך ֲאנִׁ י יְּ  ַדָ֣ם ֵרֶע

ין ַעלַאל  ְלׁשִ ם מֵ  ּתַ דָּ ַנע ַאל , ךָּ ַעּמְ אָּ ּמָּ ּתִ
יל ֶאת ַחיֵּי ִמלְּ  ה ֲחֵבְרךָּ ַהּצִ נָּ ַסּכָּ ּבְ  .'הֲאִני , ׁשֶ

ֶבִ֑ך הֹוֵכִַ֤ח  יז  בָּ לְּ יך בִׁ חִׁ  ֵ֥א ֶאת־אָּ נָּ ׂשְּ ל א־תִׁ
יַח  ֶאת ֹ֨ ך־תֹוכִׁ יֶתֹ֔ ל א ֲעמִׁ א־וְּ ֵ֥ שָּ לָּ יו תִׁ א׃ עָּ טְּ  ֵחָֽ

ִחיךָּ בְּ ּתִ ַאל  א ֶאת אָּ נָּ ֶאת  חהֹוכַ , ךָּ בְּ לִ ׂשְ
ֵדי ,ֲחֵבְרךָּ  ֵנׁש ּלֹ שֶׁ  ּכְ עָּ  .ְטאוֹ חֶ  ַעלא ּתֵ

ם  יח  ק ִ֤ א־תִׁ ך ל ָֽ ָ֣י ַעֶמֹ֔ ֵנ ר  ֶאת־בְּ ט  א־תִׁ ל ָֽ וְּ
ָֽה׃ הוָּ ֹוך ֲאנִׁ י יְּ מִ֑ ֵרֲעך  כָּ ֵ֥ לְּ תָּ ַהבְּ אָּ  וְּ

ךָּ  מֹורשְׁ ּתִ  ַאלם וְ וֹ ְנקּתִ ַאל  ִלּבְ ֵני  ּבְ ה ַעל ּבְ ְנאָּ ׂשִ
מֹוךָּ  ֲחֵבְרךָּ  ב ֶאתוֹ האֱ , ךָּ ַעּמְ   .'הֲאִני  ,ּכָּ

מ    יט  שְּ ַתי֮ תִׁ ק  ת־ח  ך  ֶאָֽ תְּ ֶהמְּ יַע רו  בְּ ָ֣ בִׁ ל א־ַתרְּ
ם וֶבִֶ֤גד  ִ֑יִׁ אָּ לְּ ַרָ֣ע כִׁ זְּ ך  ל א־תִׁ דְּ ם ׂשָּ יִׁ ַאֹ֔ לְּ כִׁ

יך׃ ֶלָֽ א ַיֲעֶל ה עָּ ז ל ֵ֥ ֵנֹ֔ ם  ַשַעטְּ יִׁ ַאֹ֨ לְּ  כִׁ

ייֻחּקִ הַ ֶאת ְמרּו שִׁ  ּלִ יַע ֶאת ּתַ ַאל  :ם ׁשֶ ְרּבִ
ךָּ  ֶהְמּתְ ִעְרּבּוב ִעם ִמין אַ ּבְ ְדךָּ ֶאת , ֵחרּבְ ַאל ׂשָּ

ִעְרּבּוב ּתִ  ל ְזַרע ּבְ ִעיםׁשֶ לֹא ַיֲעֶלה וְ , ִמיֵני ְזרָּ
ֶליךָּ  ן צֶּ ִמ ֶגד בֶּ עָּ ּתָּ  .יםבִ ְמעֹורָּ ֶמר ּוִפׁשְ

ֶּ֠  כ  אִׁ ַרע וְֶּּ֠ ַבת־ֶז  כְּ ה שִׁ שַָּּ֜ ב ֶאת־אִׁ ַכֹ֨ שְּ י־יִׁ ָֽ יש כִׁ
וא שִׁ  ִ֤ הִׁ הׇּ וְּ יש וְּ ֹ֔ אִׁ ה  ֶנֱחֶרֶָ֣פת לְּ חָּ א פְּ ֵדה  ל ָ֣ פְּ

ֶרת  ק   ִּ֑ה בִׁ ַתן־לָּ א נִׁ ה ל ָ֣ שָּ  פְּ ֹו ח  ה אֵ֥ תָּ ֹ֔ דָּ פְּ נִׁ
ה׃ שָּ ָֽ פָּ א ח  י־ל ֵ֥ ו כִׁ ת  א יומְּ ִ֛ה ל ֵ֥ ֶי הְּ  תִׁ

ב ִאיׁש ִאם וְ  ּכַ ּה ִיׁשְ ן ּבָּ ה ְוִיּתֵ ָּ  ֶאת נֹוֵזלִעם ִאׁשּ
ה ְמאֹוֶרֶסת ְלִאיׁש ְוִהיא לֹא זֶּ הַ  ְפחָּ ַרע ְוִהיא ׁשִ

ֶכֶסף וְ  ה ּבְ תָּ הּ לֹא ִנְפּדְ ְחְררּו אֹותָּ  ,ישִׁ פְ חָּ לַ  ׁשִ
ִגיל ִיְהֶיה  רָּ ין הָּ ל ֵמַהּדִ י ֵהם  –ֶהְבּדֵ לֹא יּוְמתּו ּכִ
יִהיא  ְפׁשִ ה ַלחָּ  .לֹא יְָּצאָּ

ֶהל  כא  ַתח א ָ֣ ה ֶאל־ֶפ  יהוָֹּ֔ מֹו  ַלָֽ יא ֶאת־ֲאשָּ ִ֤ ֵהבִׁ וְּ
ם׃ ָֽ שָּ יל אָּ ִ֑ד ֵא   מֹוֵע

תוֹ ִביא ֶאת יָּ הּוא  מָּ ן ַעל ַאׁשְ ְרּבָּ ֶאל  – 'הלַ  ַהּקָּ
ַתח  מּול סּות אֹוֶהלּפֶ ּנְ ם ,ַהִהְתּכַ ׁשָּ  .ַאִיל ְלאָּ

ֶפר֩  כב  כִׁ ָ֣י וְּ ֵנ פְּ ם  לִׁ שָּ אָּ ֵאִ֤יל הָּ ן בְּ ֵהַּ֜ יו ַהכ  לָֹּ֨ עָּ
ֹו  ַלָ֣ח לֹ֔ סְּ נִׁ ִ֑א וְּ טָּ ֹו ֲאֶשָ֣ר חָּ את  ה ַעל־ַחטָּ הוָֹּ֔ יְּ

א׃ פ ָֽ טָּ ר חָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ את   ֵמַחטָּ

ם ִלְפֵני פֵּ כַ יְ  ּכֵֹהןהַ  ׁשָּ אָּ ֵאיל הָּ יו ּבְ לָּ ַעל  'הר עָּ
אשֶׁ  אוֹ טְ חֶ  טָּ אשֶׁ  אוֹ טְ חֶ ַעל ַלח לֹו ּסָּ יִ וְ  ,חָּ טָּ  .חָּ

ל־ כג שלישי ֶתם  כׇּ ַטעְּ ֶרץ ונְּ אָּ  או ֶאל־הָּ ב ָ֣ י־תָּ כִׁ ָ֣ץ וְּ ֵע
ם עׇּ  ֶתֵ֥ ל ַוֲעַרלְּ ש ַמֲאכָֹּ֔ ֹלָ֣ יִֹ֑ו שָּ רְּ ֹו ֶאת־פִׁ ת  לָּ רְּ

ל׃ ֵכָֽ א ֵיאָּ ים ל ֵ֥ ֶכִ֛ם ֲעֵרלִׁ  ֶיֵ֥ה לָּ הְּ ים יִׁ נִׁ   שָּ

ֶרץ אּו וֹ בּתָּ ּוְכשֶׁ  אָּ עוּ לָּ ל  ֵעץ ְוִתּטְ ל ִמ ַמֲאכָּ  ,ןִמיּכָּ
ְת  ֱאכֹול קּו חֲ ַר ּתִ רֹותָּ ִמּלֶ ֵהם  יוֶאת ּפֵ ְרלָּ ׁשֶ  – העָּ
ל ה שׁ וֹ ׁשָּ ְרלָּ ֶכם עָּ ִנים ִיְהֶיה לָּ כְ  ,ׁשָּ  .וּ ללֹא ֵיאָּ

ֶדש  כד  יִֹ֑ו ק ֵ֥ רְּ ל־פִׁ ֶי ה כׇּ הְּ ת יִׁ יעִֹׁ֔ בִׁ רְּ נָּה  הָּ וַבשָּ
ָֽה׃ ים ַליהוָּ לולִׁ   הִׁ

ְרִביִע  ה הָּ נָּ ָּ רֹותָּ  ִיְהיוּ ת יּוַבׁשּ ל ּפֵ ל  קֹוֶדשׁ  יוּכָּ ְלַהּלֵ
 .'הלַ 

ָ֣ה  כה  נָּ ֹו וַבשָּ יֹ֔ רְּ לו  ֶאת־פִׁ אכְּ ת ת ָֽ ישִׁ  ַהֲחמִׁ
ֵ֥ה  הוָּ ֹו ֲאנִׁ י יְּ תִ֑ בואָּ ֶכ ם תְּ יף לָּ ֵ֥ הֹוסִׁ לְּ

ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

ה ַהֲחִמישִׁ  נָּ ָּ אְכלּו ֶאת יּוַבׁשּ רֹותָּ ת ּתֹ ְך , יוּפֵ ְוכָּ
ּלוֹ  בּול ׁשֶ ה ַהיְּ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני , ִיְתַרּבֶ

ו  כו  ַנֲחש  א תְּ ִ֑ם ל ֵ֥ ו ַעל־ַהדָּ ל  א ת אכְּ א ל ֵ֥ ל ֵ֥ וְּ
עֹוֵנָֽנו׃  תְּ

ראְכלּו ּתֹ ַאל  ׂשָּ עֹודֹו ִעם ּבָּ ם ּבְ פּו ּתְ ַאל , ַהּדָּ ְ ַכׁשּ
 .זּו ֵעיַנִיםאחֲ ּתֹ  ַאלוְ 

ית  כז  חִֹׁ֔ א ַתשְּ ל ָ֣ ֶכִ֑ם וְּ ת ר אשְּ ַא  פו פְּ א ַתקִֹׁ֔ ל ָ֣
ֶנַָֽֽך׃ קָּ ת זְּ ַאֵ֥ ת פְּ  ֵא 

חּתְ ַאל  ַעְרֶכם ֶאת ּו ַגּלְ ֶוה ִביב ּסָּ ִמ ׂשְ ׁשָּ ּבְ
אֹות ְותֹוִרידּו ֶאת ֶכם ּפֵ ִחיתּתַ  ַאלוְ  ,רֹאׁשְ  ֶאת ׁשְ

וֹות נְ  ְקצָּ  .ךָּ ְזקָּ
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ם  כח  ֶכֹ֔ ַׂשרְּ בְּ נו  בִׁ תְּ א תִׁ ֶפש ל ִ֤ ֶנ  ֶׂשֶָ֣רט לָּ וְּ
ָֽה׃ הוָּ ֶכִ֑ם ֲאנִׁ י יְּ נ ו בָּ תְּ א תִׁ ע ל ֵ֥ ֶבת ַקֲעַקֹ֔ ת ָ֣  וכְּ

גּוְפֶכם ּתַ ַאל  ה ֲעׂשּו ּבְ ִריטָּ  לעַ ֲאֵבלּות  ִמּתֹוךְ ׂשְ
ֲעׂשוּ  ַאלוְ  ,ֶנֶפשׁ  ֶכם ּתַ  .'הֲאִני  ,ַקֲעקּועַ ֶבת וֹ תכְּ  ּבָּ

ִּ֑ה  כט  נֹותָּ ַהזְּ ך  לְּ תְּ ת־בִׁ ַחֵלֵ֥ל ֶאָֽ ַאל־תְּ
ה׃ ָֽ מָּ ֶרץ זִׁ אָּ  ה הָּ ֵ֥ אָּ לְּ ֶרץ ומָּ אָֹּ֔ ָ֣ה הָּ ֶנ זְּ ל א־תִׁ  וְּ

ךָּ ַלֲעׂשֹות ּתְ ל ֶאת ּבִ ַחּלֵ ְולֹא , ּה זֹונָּהאֹותָּ  ַאל ּתְ
ְהֶיה ֶרץ ּתִ אָּ ֶרץ  אְתַמלֵּ ּתִ שֶׁ  – ְזנּות ּבָּ אָּ הָּ

בֹות ֵחְטאבְּ   .ַמְחׁשְ
י  ל  ִ֑או ֲאנִׁ  ירָּ י תִׁ שִׁ  דָּ קְּ רו ומִׁ מ ֹ֔ שְּ ַתָ֣י תִׁ ת  ֶאת־ַשבְּ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ
תְמרּו שְׁ ּתִ  ּבְ דּו ְת וּ  ַתיוֹ ֶאת ׁשַ יֶאת ַכּבְ ׁשִ , ִמְקּדָּ

 .'הֲאִני 
ים  לא  ֹ֔ נִׁ ע  דְּ ֶאל־ַהיִׁ ת  וְּ ב  א  ו ֶאל־הָּ נִ֤ פְּ ַאל־תִׁ

ֶהִ֑ם  ָ֣ה בָּ אָּ מְּ טׇּ ו לְּ ש  ַבקְּ ֵ֥ה ַאל־תְּ הוָּ ֲאנִׁ י יְּ
ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

ְפנּו ֶאל  ּוף  ַמֲעֵליַאל ּתִ ִכׁשּ ְוֶאל רּוחֹות ֵמִתים ּבְ
יֵדי א, ֲעִתידֹות ַמּגִ ּמֵ ַבְקׁשּו ְלִהּטַ , ֶהםּבָּ  ַאל ּתְ
 .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני 

ן  לב  ָ֣י זֵָּקִ֑ ֵנ תָּ  פְּ ַדרְּ הָּ ום וְּ קֹ֔ ה  תָּ ִ֤י ֵׂשיבָּ ֵנ פְּ מִׁ
י ֵ֥ יך ֲאנִׁ אתָּ ֵמֱאֹלֶה  ֵרֵ֥ יָּ ָֽה׃ ס וְּ הוָּ  יְּ

ְבִעיםקּום  ן ׁשִ ֵקן ּבֶ ְפֵני זָּ ה ,ּבִ ּתֹורָּ ם ּבַ כָּ ד חָּ , ְוַכּבֵ
ד ֶאת ּבֵ  .'הֲאִני  ,ֱאלֶֹהיךָּ  ּכַ

ת     ש   ר  ֶדקפ   צ ֶ ת ה  יר  מִׁ  ש ְּ
 רביעי

 (ששי)
ו  לג א תֹונ  ֶכִ֑ם ל ֵ֥ צְּ ַארְּ ךִ֛ ֵג ר בְּ תְּ ג ור אִׁ י־יָּ ָֽ כִׁ וְּ

ֹו׃ תָֽ  א 
ַאְרְצֶכם  ֶכםְוִאם יָּגּור ִאּתְ  ר ּבְ ַצֲערוּ ַאל ּגֵ ּתְ

 .אֹותוֹ 
ָ֣ר  לד  ָ֣ר ׀ ַהגָּ ם ַהֵג ֶכַּ֜ ה לָּ ֶיֹ֨ הְּ ֶכם֩ יִׁ ָ֣ח מִׁ רָּ ֶאזְּ כְּ

ם יֶת  ים ֱהיִׁ ֵ֥ י־ֵגרִׁ ָֽ ֹוך כִׁ מֹ֔ ֵ֥ לֹו  כָּ תָּ ַהבְּ אָּ ם וְּ ֶכ  תְּ  אִׁ
ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ י יְּ ם ֲאנִׁ  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ  בְּ

ר  ֶכם כְּ שֶׁ ַהּגֵ ֶכם ִיְהֶיה לָּ ר ִאּתְ ח מֹו ּגָּ ֶכםֶאְזרָּ ּלָּ , ׁשֶ
יוֹ האֱ  מֹו ֶאת ַעְצְמךָּ ּכִ ִרים גֵּ ֱהִייֶתם  ב אֹותֹו ּכְ

ֶאֶרץ ִמְצַר   .ֱאלֵֹהיֶכם 'ֲאִני ה, ִיםּבְ
ל  לה  קָּ  שְּ ה ַבמִׁ ִּ֕ דָּ ִ֑ט ַבמִׁ פָּ שְּ ו עָּ ֶול ַבמִׁ ל א־ַתֲעׂשֵ֥

ה׃ ָֽ ׂשורָּ  וַבמְּ
ֲעׂשּו ַאל  ֶולּתַ ט עָּ ּפָּ ׁשְ ּמִ ל ֶנַפח  ְבִמּדֹותוּ  ,ּבַ ׁשֶ
קבְּ  ,יֵָּבשׁ   .נֹוְזִלים ּוְבִמּדֹות ,לֹותוֹ ִמׁשְ

ין  לו  ֵ֥ הִׁ יַפת ֶצִֶ֛דק וְּ ֶדק ֵאֵ֥ ֵני־ֶצ  ֵני ֶצֶָ֣דק ַאבְּ אזְּ מ  
ם  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ י  יְּ ֶכִ֑ם ֲאנִׁ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ֶדק יִׁ ֶצ 

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶכ ם ֵמֶאֵ֥ י ֶאתְּ אתִׁ  ֲאֶשר־הֹוֵצֵ֥

ֶכם  ק ,םיִ ֹמאְזנַ ִיְהיּו לָּ ת ְמִדיַד ְכֵלי וּ  ,לֹותוֹ ִמׁשְ
 'ֲאִני ה, ְמֻדיָּּקֹות – נֹוְזִליםּולְ  ְליֵָּבשׁ ֶנַפח 

הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ   .ִמְצַרִיםֱאלֵֹהיֶכם ׁשֶ
ל־  לז  ֶאת־כׇּ ַתי  וְּ ק  ל־ח  ֶתִ֤ם ֶאת־כׇּ ַמרְּ ושְּ

ָֽה׃ פ הוָּ י יְּ ִ֑ם ֲאנִׁ  תָּ ם א  יֶת  י ַוֲעׂשִׁ ַטֹ֔ פָּ שְּ  מִׁ
י ְוֶאת  ל ֻחּקַ ְמרּו ֶאת ּכָּ ַטי ַוֲעׂשּו ׁשִ ּפָּ ל ִמׁשְ ּכָּ

ם  .'ֲאִני ה, אֹותָּ
 
ת    חמישי ש   ר  ֶֹלךְּ ה  פ    מ 

ר׃ א כ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר 'ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
י  ב  ֵנֹ֨ בְּ יש֩ מִׁ יש אִׁ ָ֣ ֵאל֮ ת אַמר  אִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶאל־בְּ וְּ

ָ֣ר  ָ֣ר ׀ ַהגָּ ן־ַהֵג ל ומִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ר יִׁ ל ֲאֶשֹ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ בְּ
ֶרץ  אָּ  ִ֑ת ַעֵ֥ם הָּ ֹות יומָּ ֶלְך מָ֣ ֹו ַלמ   עִ֛ ַזרְּ ֵת ן מִׁ יִׁ

ֶבן׃ ָֽ אָּ הו בָּ ֵ֥ מ  גְּ רְּ  יִׁ

ֵאל רָּ ֵאל : ֱאמֹור ִלְבֵני ִיׂשְ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ִאיׁש ִמּבְ ּכָּ
יו מֵ וּ  אָּ ֱאצָּ ן ִמּצֶ ּתֵ יִּ ֵאל ׁשֶ רָּ ִיׂשְ ר ּבְ ּגָּ ר ׁשֶ יִּ ַהּגֵ ֵרף ׁשֶ ָּ ׂשּ

ֵאׁש ַלֲעבֹוַדת  מוּ  ;יּוַמת – ַהּמֹוֶלךְ ּבָּ ם ִיְרּגְ עָּ  הָּ
ִנים אֹותוֹ  ֲאבָּ  .ּבָּ

י  ג  ֵ֥ ַרתִׁ כְּ הִׁ וא וְּ יש ַההֹ֔ ָ֣ אִׁ ַני  בָּ י ֶאֵתִ֤ן ֶאת־פָּ ִ֞ ַוֲאנִׁ
ֶלְך  ַתָ֣ן ַלמ ֹ֔ עֹו  נָּ ַזרְּ י מִׁ ִ֤ ֹו כִׁ ֶרב ַעמִ֑ ֶקָ֣ ֹו מִׁ ת  א 
ם  ַחֵל ל ֶאת־ֵשֵ֥ י ולְּ שִֹׁ֔ דָּ קְּ ַען ַטֵמא  ֶאת־מִׁ ַמ  לְּ

י׃ ָֽ שִׁ דְּ  קׇּ

ִאיׁש ַההּוא  ה  –ַוֲאִני ֶאְכַעס ַעל הָּ ְוֶאֱעׂשֶ
יֹּאַבד י, ַעּמוֹ ְך ִמּתוֹ  ׁשֶ ַתן  הּוא ּכִ יו נָּ אָּ ֱאצָּ ִמּצֶ

ְך  י הּוא ַלּמֹוֶלְך ּוְבכָּ ְדׁשִ א ֶאת ַעם קָּ ְמַטּמֵ
דֹושׁ  ִמי ַהּקָּ ל ֶאת ׁשְ  .ּוְמַחּלֵ
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לִׁ֩  ד  ֵלָ֣ם ַיעְּ ם ַהעְּ ֶ֡ אִׁ ֶרץ וְּ אַָּּ֜ ם הָּ ֩ ַעֹ֨ ו ימָֽ
יֵניֶהם   ֹו ֶאת־ֵעָֽ תֵ֥ תִׁ וא בְּ יש ַההֹ֔ ָ֣ אִׁ ן־הָּ מִׁ

ֹו׃ תָֽ ית א  ֵ֥ מִׁ י הָּ תִׁ  לְּ בִׁ ֶלְך לְּ ֹו ַלמ ִ֑ ע  ַזרְּ  מִׁ

ם ַיֲעִלימּו ֶאת ֵעיֵניֶהם  עָּ ִאיׁש ַההּוא מֵ ְוִאם הָּ הָּ
ַתןשֶׁ  יוִמ  ּנָּ אָּ ֱאצָּ  .אֹותוֹ  ַיַהְרגוּ ְולֹא , ַלּמֹוֶלךְ  ּצֶ

וא  ה  יש ַהה  ֵ֥ אִׁ ִ֛י בָּ ַנ י ֲאנִׁ י ֶאת־פָּ תִֹׁ֨ ַׂשמְּ וְּ
ל־  ֵאָ֣ת ׀ כׇּ ֹו וְּ תַּ֜ י א  ַרתִֹׁ֨ כְּ הִׁ ֹו וְּ תִ֑ ַפחְּ שְּ מִׁ ובְּ
ֶלְך  י ַהמ   נִֹ֛ות ַאֲחֵרֵ֥ זְּ יו לִׁ ָ֣ים ַאֲחרָּ  נִׁ ַהז 

ם׃ ָֽ ֶרב ַעמָּ ֶקֵ֥  מִׁ

ִאיׁש ַההּוא ְוַעל  ְחּתוֹ ֲאִני ֶאְכַעס ַעל הָּ ּפַ  ,ִמׁשְ
הּוא ה ׁשֶ ל וְ  ְוֶאֱעׂשֶ יוכָּ ִעְקבֹותָּ י ּבְ  ַהּבֹוְגִדים ּבִ

ם יֹאְבדוּ  ַאֲחֵרי ַהּמֹוֶלךְ  ְוהֹוְלִכים  .ִמּתֹוְך ַעּמָּ

ֶאל־  ו  ת  וְּ ב  א  ָֽ ִ֤ה ֶאל־הָּ ֶנ פְּ ר תִׁ ֶפש ֲאֶשֹ֨ ַהֶנ  וְּ
ַני   י ֶאת־פָּ ִ֤ נַָּתתִׁ נ  ת ַאֲחֵריֶהִ֑ם וְּ זְּ ים לִׁ ֹ֔ נִׁ ע  דְּ ַהיִׁ
ֹו׃ ֶרב ַעמָֽ ֶקֵ֥ ֹו מִׁ ת  י א  ֵ֥ ַרתִׁ כְּ הִׁ וא וְּ ֶָ֣פש ַההִֹׁ֔  ַבֶנ

ּוף  ִכׁשּ ְפֶנה ֶאל ַמֲעֵלי רּוחֹות ֵמִתים ּבְ יִּ ם ׁשֶ דָּ אָּ ְוהָּ
יֵדיְוֶאל  י  ֲעִתידֹות ְוִיְבּגֹוד ַמּגִ  ,ַאֲחֵריֶהם ְוֵיֵלךְ ּבִ

ם דָּ אָּ יֹּאַבד ַההּוא ֶאְכַעס ַעל הָּ ה ׁשֶ ִמּתֹוְך  ְוֶאֱעׂשֶ
 .ַעּמוֹ 

י  ז  ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ִ֑ים כִׁ שִׁ ד  ם קְּ יֶת  יִׁ הְּ ם וִׁ ֶתֹ֔ שְּ ַקדִׁ תְּ הִֹׁ֨ וְּ
ם׃ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ  יְּ

ׁשּו ַעְצְמֶכם וְ  יםהְ ִת ַקּדְ י ֲאִני ה, יּו ְקדֹוׁשִ  'ּכִ
 .ֱאלֵֹהיֶכם

 ששי
 (שביעי)

י  ח ֵ֥ ִ֑ם ֲאנִׁ תָּ ם א  יֶת  י ַוֲעׂשִׁ ַתֹ֔ ק  ֶתם  ֶאת־ח  ַמרְּ ושְּ
ם׃ ֶכָֽ שְּ ַקדִׁ הוָּ ה מְּ  יְּ

ם י ַוֲעׂשּו אֹותָּ ְמרּו ֶאת ֻחּקַ ׁש שֶׁ  'ֲאִני ה, ׁשִ ַקּדֵ ּמְ
 .ֶאְתֶכם

ֶאת־  ט  יו וְּ ִ֛ בִׁ ַקֵל ל ֶאת־אָּ ר יְּ יש ֲאֶשֹ֨ יש אִׁ  ָ֣ י־אִׁ ָֽ כִׁ
ֹו׃ יו בָֽ ֵ֥ מָּ ֵל ל דָּ ֹו קִׁ מִ֛ אִׁ יו וְּ בִׁ  ִ֑ת אָּ ֹות יומָּ ֹו מָ֣ מ   אִׁ

ִביו אֹו ֶאת ִאּמֹו  ל ֶאת אָּ ַקּלֵ יְּ ל ִאיׁש ׁשֶ , יּוַמתּכָּ
ל הּוא  ִביו ְוִאּמוֹ ֶאת ִקּלֵ ה – אָּ  .הּוא ַחיָּּב ִמיתָּ

ת     ש   ר  יפ   ֵ ש  יֹות עֹנְּ ֲער   ה 
ר  י  יש ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ ַאף  ֶאת־ֵאֶָ֣שת אִׁ נְּ יש ֲאֶשִ֤ר יִׁ אִׁ  וְּ

ף  ֵא  ת ַהנ  ֹות־יוַמֵ֥ ִ֑הו מָֽ ף ֶאת־ֵאֶָ֣שת ֵרֵע ַא  נְּ יִׁ
ֶפת׃ ָֽ אָּ ַהנ   וְּ

ת ִאיׁש  ְזֶנה ִעם ֵאׁשֶ יִּ ת  –ְוִאיׁש ׁשֶ ְזֶנה ִעם ֵאׁשֶ יִּ ׁשֶ
ה יּוְמתוּ , ֲחֵברוֹ   .ַהזֹּוֶנה ְוַהזֹּונָּ

יש  יא  אִׁ  ַוֵ֥ת וְּ יו ֶערְּ בִֹׁ֔ ַכב  ֶאת־ֵאֶָ֣שת אָּ שְּ ֲאֶשִ֤ר יִׁ
ם  ֵמיֶהֵ֥ ם דְּ ֵניֶה  ו שְּ תֵ֥ ֹות־יומְּ ִ֑ה מָֽ לָּ יו גִׁ בִׁ  אָּ

ם׃ ָֽ  בָּ

ִביו  ת אָּ ב ִעם ֵאׁשֶ ּכַ ׁשְ יִּ ה ֶאת  –ְוִאיׁש ׁשֶ ּלָּ הּוא ּגִ
ל  ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ ִביוַהּמָּ י ֵהם , אָּ ֵניֶהם יּוְמתּו ּכִ ׁשְ

ה  .ַחיִָּּבים ִמיתָּ
ו  יב  ת  ֹות יומְּ ֹו מֵ֥ תֹ֔ ַכב  ֶאת־ַכלָּ שְּ יש ֲאֶשִ֤ר יִׁ אִׁ  וְּ

ם׃ ָֽ ם בָּ ֵמיֶהֵ֥ ו דְּ ׂש  ֶבל עָּ ֵניֶהִ֑ם ֶתֵ֥  שְּ
נוֹ  ת ּבְ ב ִעם ֵאׁשֶ ּכַ ׁשְ יִּ ֵניֶהם יּוְמתוּ , ְוִאיׁש ׁשֶ , ׁשְ

ׂשּו ִעְרּבּוב ּוִבְלּבּול וְ ֵהם  הֵהם עָּ  .ַחיִָּּבים ִמיתָּ
ַכִ֤ב  יג  שְּ ר יִׁ יש ֲאֶשֹ֨ אִׁ  ה וְּ שָֹּ֔ ֵבָ֣י אִׁ כְּ שְּ ר  מִׁ ֶאת־זָּכָּ

ם  ֵמיֶהֵ֥ תו דְּ ֹות יומָּ  ֵניֶהִ֑ם מֵ֥ ו שְּ ׂש  ה עָּ ֵ֥ תֹוֵעבָּ
ם׃ ָֽ  בָּ

מֹו  ר ּכְ ב ִעם זָּכָּ ּכַ ׁשְ יִּ ה בְּ ְוִאיׁש ׁשֶ ָּ ֵבי ִאׁשּ ּכְ  –ִמׁשְ
ה ׂשּו ּתֹוֵעבָּ ֵניֶהם עָּ י ֵהם ַחיִָּּבים , ׁשְ ֵהם יּוְמתּו ּכִ

ה  .ִמיתָּ
ר  יד  יש ֲאֶשֹ֨ אִׁ  ּה וְּ מָּ  ֶאת־אִׁ ִ֛ה וְּ שָּ ח ֶאת־אִׁ ַק  יִׁ

ל א־  ן וְּ ֶהֹ֔ ֶאתְּ תֹו  וְּ ו א  פִ֤ רְּ ׂשְּ ש יִׁ ֵאִ֞ וא בָּ ִ֑ ָ֣ה הִׁ מָּ זִׁ
תֹוכְּ   ה בְּ מָּ  ֶיֵ֥ה זִׁ הְּ ם׃תִׁ  ֶכָֽ

יִּ  אְוִאיׁש ׁשֶ ָּ ּה  ׂשּ ה ְוַגם ֶאת ִאּמָּ ָּ ֶבת זֹו  –ִאׁשּ ַמְחׁשֶ
ֵאשׁ , ֵחְטא ן ּבָּ ְרפּו אֹותֹו ְואֹותָּ ְהֶיה ּתִ  ְולֹא, ִיׂשְ

ֶבת ֵחְטא תֹוְכֶכם ַמְחׁשֶ  .ּבְ
ֹות  טו  ה מָ֣ ֵהמָּ  בְּ ֹו בִׁ תִ֛ בְּ כׇּ ֵת ן שְּ ר יִׁ יש ֲאֶשֹ֨ אִׁ  וְּ

גו׃ ה ַתֲהר ָֽ ֵהמָּ  ֶאת־ַהבְּ ִ֑ת וְּ  יומָּ
ה  ֵהמָּ ְזֶנה ִעם ּבְ יִּ ה , יּוַמתְוִאיׁש ׁשֶ ֵהמָּ ְוֶאת ַהּבְ

ַהְרגוּ   .ּתַ
ה   טז  ֵהמָּ ל־בְּ ב ֶאל־כׇּ ַרִ֤ קְּ ר תִׁ ה ֲאֶשֹ֨ שָּ  אִׁ ה וְּ ֵהמָּ ל ּבְ ׁש ֶאל ּכָּ ּגַ ּתִ ה ׁשֶ ָּ ִהיאְוִאׁשּ ְזֶנה  ׁשֶ ּתִ ׁשֶ
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ֶאת־  ה וְּ שָּ  אִׁ ֵ֥ ֶאת־הָּ תָּ ַרגְּ הָּ ּה וְּ תָֹּ֔ ָ֣ה א  עָּ בְּ רִׁ לְּ
ם׃ ָֽ ם בָּ ֵמיֶהֵ֥ תו דְּ ֹות יומָּ  ִ֑ה מֵ֥ ֵהמָּ  ַהבְּ

ּה  ה –ִאּתָּ ֵהמָּ ה ְוֶאת ַהּבְ ָּ ִאׁשּ ֲהרֹוג ֶאת הָּ ֵהם , ּתַ
ה י ֵהם ַחיִָּּבים ִמיתָּ  .יּוְמתּו ּכִ

ֹו  יז  יו אָ֣ ָ֣ בִׁ ֹו ַבת־אָּ תֶ֡ ח ֶאת־ֲאח  ַקָ֣ יש ֲאֶשר־יִׁ ָ֣ אִׁ וְּ
מֶּ֠  ֶאִ֤ה ַבת־אִֶּׁ֠ רְּ יא־תִׁ ָֽ הִׁ ּה וְּ תַָּּ֜ וָּ ה ֶאת־ֶערְּ אָֹּ֨ רָּ ֹו וְּ

ָ֣י  ֵנ ֵעיֵנ י בְּ ו לְּ תֹ֔ רְּ כְּ ֹ֨ נִׁ וא וְּ תֹו  ֶחֶָ֣סד הֹ֔ וָּ ֶאת־ֶערְּ
לָּ ה ֲעו   ֹו גִׁ תִ֛ ַו ת ֲאח  ִ֑ם ֶערְּ א׃ַעמָּ ָֽ שָּ ֹו יִׁ  נֵ֥

יִּ  א ְוִאיׁש ׁשֶ ָּ ִביו אֹו מֵ ֹו ֶאת ֲאחֹותׂשּ ֵהם ִאּמֹו וְ מֵ אָּ
בּו ַיַחד ְוִיְזנּו  ּכְ הזֹו  –ִיׁשְ ְמדּו ְלֵעיֵני  ,ּבּוׁשָּ ְוֵהם יֻׁשְ

ם ֵני ַעּמָּ ה הּוא , ּבְ ּלָּ ל ּגִ ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ ֶאת ַהּמָּ
ל ֶאת עֹוֶנׁש ֲעוֹונוֹ  ֵכן ְיַקּבֵ  .ֲאחֹותֹו לָּ

ֶּ֠  יח  אִׁ ה וְֶּּ֠ שַָּּ֜ ב ֶאת־אִׁ ַכֹ֨ שְּ ִ֤ה יש ֲאֶשר־יִׁ לָּ גִׁ ה וְּ וָּ  דָּ
וא  הִִּׁ֕ ה וְּ ֹ֔ ָּ֣ה ֶהֱערָּ רָּ ק  ּה  ֶאת־מְּ תָּ וָּ ֶאת־ֶערְּ
ם  ֵניֶה  ו שְּ תֵ֥ רְּ כְּ נִׁ ֶמִ֑יהָּ וְּ ֹור דָּ קָ֣ ה ֶאת־מְּ תָּ  לְּ גִׁ

ם׃ ָֽ ֶרב ַעמָּ ֶקֵ֥  מִׁ

ה ֶאת  ה ִויַגּלֶ ה זָּבָּ ָּ ב ִעם ִאׁשּ ּכַ ׁשְ יִּ קֹום ְוִאיׁש ׁשֶ ַהּמָּ
ע  ְצנָּ ּה ַהּמֻ ּלָּ ֶמיהּוא  –ׁשֶ ף ֶאת ְמקֹור ּדָּ ׂשַ  ,הָּ חָּ
הְוִהיא  תָּ ּלְ ֶמיהָּ  ּגִ ֵניֶהם , ֶאת ְמקֹור ּדָּ  יֹאְבדוּ ׁשְ

ם  .ִמּתֹוְך ַעּמָּ
א  יט  יך ל ָ֣ בִׁ  ֹות אָּ ךִ֛ ַוֲאחֵ֥ מְּ ֹות אִׁ ת ֲאח  ַוֹ֨ ֶערְּ וְּ

ה ֲעו    ֹו ֶהֱערָּ  ֵארִ֛ י ֶאת־שְּ ַגֵלִ֑ה כִׁ  או׃תְּ ָֽ שָּ ֵ֥ם יִׁ  נָּ
הַאל  ַגּלֵ ל  ּתְ ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ ֲאחֹות ֶאת ַהּמָּ
ךָּ  ִביךָּ  אוֹ ִאּמְ לּו עֹוֶנשׁ ֵהם , אָּ י  ַעל ְיַקּבְ ם ּכִ ֲעוֹונָּ
ף ֶאתהּוא  ׂשַ ע  חָּ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ ל ַהּמָּ תוֹ ׁשֶ  .ְקרֹובָּ

ֹו  כ  ד  ַוֵ֥ת ד  ֹו ֶערְּ תֹ֔ דָּ ַכב  ֶאת־ד ָ֣ שְּ יש ֲאֶשִ֤ר יִׁ אִׁ  וְּ
תו׃ ָֽ מ  ים יָּ ֵ֥ ירִׁ או ֲערִׁ שָּ  ם יִׁ ֵ֥ אָּ ִ֑ה ֶחטְּ לָּ  גִׁ

תֹו  ב ִעם ּדֹודָּ ּכַ ׁשְ יִּ ההּוא  –ְוִאיׁש ׁשֶ ּלָּ ֶאת  ּגִ
ל  ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ לּו ֶאת עֹוֶנׁש ֵהם , ּדֹודוֹ ַהּמָּ ְיַקּבְ

ם ִדיםוְ  ֶחְטאָּ  .יָּמּותּו ְללֹא ְילָּ
ָ֣ה  כא  דָּ יו נִׁ חִׁ  ֶשת אָּ ח ֶאת־ֵאֵ֥ ַקִ֛ ר יִׁ יש ֲאֶשֵ֥ אִׁ  וְּ

ים  ֵ֥ ירִׁ לָּ ה ֲערִׁ יו גִׁ ִ֛ חִׁ ַוֵ֥ת אָּ וא ֶערְּ ִ֑ ו׃הִׁ יָֽ הְּ  יִׁ
יִּ  אְוִאיׁש ׁשֶ ָּ ִחיו  ׂשּ ת אָּ ר ֶזהּו  –ֶאת ֵאׁשֶ בָּ ּדָּ

ק ה הּוא , ְמרּוחָּ ּלָּ ל ּגִ ע ׁשֶ ְצנָּ קֹום ַהּמֻ ֶאת ַהּמָּ
ִחיו  ִדיםְוֵהם אָּ  .ִיְהיּו ְללֹא ְילָּ

ל־  כב  ֶאת־כׇּ ַתי  וְּ ק  ל־ח  ֶתִ֤ם ֶאת־כׇּ ַמרְּ ושְּ
יא  ִ֤ קִׁ ל א־תָּ ִ֑ם וְּ תָּ ם א  יֶת  י ַוֲעׂשִׁ ַטֹ֔ פָּ שְּ ֶכם  מִׁ ֶאתְּ

ה  מָּ ֶכִ֛ם שָּ  יא ֶאתְּ ֵ֥ י ֵמבִׁ ַּ֜ ר ֲאנִׁ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָֹּ֔ הָּ
ּה׃ ָֽ ֶבת בָּ ֶשֵ֥  לָּ

ַטי וַ  ּפָּ ל ִמׁשְ י ְוֶאת ּכָּ ל ֻחּקַ ְמרּו ֶאת ּכָּ ֲעׂשּו ׁשִ
ם ךְ וְ , אֹותָּ ם  כָּ ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ְלׁשָּ ֶרץ ׁשֶ אָּ הָּ

ּה לֹא גּור ּבָּ  .ִקיא ֶאְתֶכםּתָּ  לָּ

כו   כג שביעי לְּ א ֵתָֽ ל ִ֤ ַח וְּ ַשֵל  י מְּ ֵ֥ ֹוי ֲאֶשר־ֲאנִׁ ת ַהגֹ֔ ק ָ֣ ח  בְּ
ץ  ק   אָּ ו וָּ ׂשֹ֔ ֶלה  עָּ ל־ֵאֹ֨ י ֶאת־כׇּ ִ֤ ֵניֶכִ֑ם כִׁ פְּ מִׁ

ם׃ ָֽ  בָּ

ְתַנהֲ  ַאלוְ  יגּתִ ֵרׁש  ּו ַעל ּפִ ֲאִני ְמגָּ ם ׁשֶ עָּ י הָּ ֻחּקֵ
ֵניֶכם י , ִמּפְ ה ֵהם ּכִ ֵאּלֶ ים הָּ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ׂשּו ֶאת ּכָּ עָּ

ֶהם י ּבָּ ַאְסּתִ  .ּומָּ
ם   כד  תָּ מָּ ו ֶאת־ַאדְּ שָ֣ ירְּ ָֽ ם ַאֶתם֮ תִׁ ֶכ  ַמָ֣ר לָּ א  וָּ

ּה ֶאִֶ֛רץ  תָֹּ֔ ֶרֶָ֣שת א  ֶכם  לָּ ִַּ֤֧נָּה לָּ ֶנ י ֶאתְּ ִ֞ ַוֲאנִׁ
ם  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ י  יְּ ִ֑ש ֲאנִׁ בָּ לָּ ב ודְּ ת חָּ זַָּבֵ֥

ים׃ ָֽ ַעמִׁ ן־הָּ ֶכ ם מִׁ י ֶאתְּ תִׁ לְּ ַדֵ֥ בְּ  ֲאֶשר־הִׁ

ֶכםוְ  י לָּ ַמְרּתִ תָּ : אָּ ׁשּו ֶאת ַאְדמָּ ְכּבְ ם ּתִ , םַאּתֶ
ּה  ֶכם ִלְכּבֹוׁש אֹותָּ ּה לָּ ן אֹותָּ ֶאֶרץ  –ֲאִני ֶאּתֵ

שׁ  ב ּוְדבָּ לָּ י  'ֲאִני ה, זַָּבת חָּ ְלּתִ ִהְבּדַ ֱאלֵֹהיֶכם ׁשֶ
יםמֵ ֶאְתֶכם  ַעּמִ  .הָּ

ה   כה מפטיר רָּ ה  ִ֤ה ַהטְּ ֵהמָּ ין־ַהבְּ ם ֵבָֽ ֶתִ֞ ַדלְּ בְּ הִׁ וְּ
ר  ה ִ֑ א ַלטָּ ֵמ  ֹוף ַהטָּ עֵ֥ ה וֵבין־הָּ ֵמאָֹּ֔ ַלטְּ
ָ֣ה  ֵהמָּ ם ַבבְּ ֵתיֶכַּ֜ ש  ו ֶאת־ַנפְּ צֹ֨ ַשקְּ א־תְּ ל ָֽ וְּ
ה  מָֹּ֔ ֲאדָּ ׂש הָּ מ ָ֣ רְּ ל  ֲאֶשָ֣ר תִׁ כ  ֹוף ובְּ ע  ובָּ

א׃ ַטֵמָֽ ֶכ ם לְּ י לָּ תִׁ לְּ ַדֵ֥ בְּ  ֲאֶשר־הִׁ

ה ֵמאָּ ה ַלּטְ הֹורָּ ה ַהּטְ ֵהמָּ ין ַהּבְ ילּו ּבֵ ּוֵבין , ַהְבּדִ
הֹור ֵמא ַלּטָּ עֹוף ַהּטָּ ְמִאיסּו ֶאת ּתַ  ְולֹא, הָּ

ֲאִכיַלת ִאּסּוִרים  עֹוף  –ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבַ ה ּובָּ ֵהמָּ ּבְ ּבַ
לּובְ  ֶכם  כָּ י לָּ ְלּתִ ִהְבּדַ ה ׁשֶ מָּ ֲאדָּ ַהזֹּוֲחִלים ַעל הָּ

ִאים ֵהם ְמַטּמְ י ׁשֶ ַמְרּתִ  .ְואָּ
ִ֑ה  כו  הוָּ ָ֣י יְּ ֹוש ֲאנִׁ ד  י קָּ ֵ֥ ים כִׁ שִֹׁ֔ ד  י  קְּ ִ֤יֶתם לִׁ יִׁ הְּ י ֲאִני הוִׁ ים ּכִ דֹושׁ  'ֱהיּו ִלי ְקדֹוׁשִ י , קָּ ְלּתִ ְוִהְבּדַ
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ים  ַעמִׁ  ן־הָּ ֶכִ֛ם מִׁ ל ֶאתְּ ֵ֥ דִׁ ַאבְּ י׃וָּ ָֽ יֵֹ֥ות לִׁ הְּ יםמֵ ֶאְתֶכם  לִׁ ַעּמִ ֵדי הָּ ְהיוּ  ּכְ ּתִ  .ילִּ שֶׁ  ׁשֶ
ֹו  כז  ֹוב אֵ֥ ם אִ֛ ֶהֵ֥ ה בָּ ֶיֹ֨ הְּ י־יִׁ ה כִׁ שָּ  ֹו־אִׁ יש אָֽ ָ֣ אִׁ וְּ

ם  תָּ  ו א  מֵ֥ גְּ רְּ ֶאִֶ֛בן יִׁ ִ֑תו בָּ ֹות יומָּ י מָ֣ נִׁ  ע  דְּ יִׁ
ם  ֵמיֶהֵ֥ ם׃ פדְּ ָֽ  בָּ

ה  ָּ ַמֲעֵלי רּוחֹות ֵמִתים אֹו ִיְהיּו ְוִאם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
יֵדי  ּוףַמּגִ ִכׁשּ מּו , יּוְמתוּ  ֵהם – ֲעִתידֹות ּבְ ִיְרּגְ
ם י ִניםבָּ אֲ בַּ  אֹותָּ ה ּכִ  .ֵהם ַחיִָּּבים ִמיתָּ



 אמורפרשת 

 291  

  ֱאמ ר  

ו ֵרי ה      ס  ת אִׁ ש   ר  ֵֹהןפ    כ 

ר ֶאל־ א כא ה ֱאמ ֵ֥ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ  ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ם  ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ן וְּ ָ֣י ַאֲהר ִ֑ ֵנ ֲהנִׁ ים בְּ ַהכ 

יו׃ ָֽ ַעמָּ א בְּ ַטמָּ  א־יִׁ ֶנֵֶ֥פש ל ָֽ  לְּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ר :ֹמׁשֶ ּבֵ ֵני ַאֲהרֹן ּדַ  ,ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ
ד ֵמהֶ שֶׁ ֶהם לָּ  ֶוֱאמֹור ּמָּ  לֹא םַאף ֶאחָּ ם  אִיּטַ דָּ ְלאָּ

 .ֵמַעּמוֹ  ֵמת
ֹו  ב  מָ֣ אִׁ ִ֑יו לְּ ב ֵאלָּ ר   ֹו ַהקָּ ֵארֹ֔ שְּ ם־לִׁ ֵ֚י אִׁ כִׁ

יו׃ ָֽ חִׁ אָּ ֹו ולְּ ת  בִׁ נֵֹ֥ו ולְּ בְּ לִׁ יו וְּ בִֹׁ֔ אָּ  ולְּ
א ַרק ְחּת  ִלְקרֹוב ֶאּלָּ ּפַ רֹו ִמׁשְ יו וֹ ַהּקָּ  –ב ֵאלָּ

ִביו ִחיווּ ִלְבנֹו וְ  ,ְלִאּמֹו ּוְלאָּ  .ְלִבּתֹו ּוְלאָּ
ֹו  ג  תִ֤ ַלֲאח  ר וְּ יו ֲאֶשֵ֥ ָ֣ה ֵאלָֹּ֔ רֹובָּ ה  ַהקְּ תולָּ ַהבְּ

א׃ ָֽ ַטמָּ יש לָּ ּה יִׁ ִ֑ אִׁ ה לְּ תָּ  יְּ א־הָּ  ל ָֽ
ה תֹו וֹ ְוַלֲאח תּולָּ יו ַהּבְ ה ֵאלָּ רֹובָּ ּלֹא שֶׁ ַהּקְ

ה ִעם  נָּ הּ  – ִאישׁ ִהְתַחּתְ ּמֵ הִ לְ  לוֹ  רּתָּ מֻ  לָּ  .אּטַ
ֹו׃ ד  ַחלָֽ ֵה  ִ֑יו לְּ ַעמָּ א ַבַָ֣על בְּ ַטמָּ  א יִׁ השֶׁ  ּכֵֹהן ל ֵ֥ ָּ ׂשּוי ְלִאׁשּ הֵמַעּמֹו שֶׁ  ּנָּ ּה לֹו וּ  ֲאסּורָּ בָּ

יו  יםלִ ִמְתַחלְּ  אָּ א –ֶצֱאצָּ ּמָּ הּ  לֹא ִיּטַ  .לָּ
א־ ה  ו ל ָֽ חִ֤ רְּ קְּ ם ( יקרחה)יִׁ ר אשָֹּ֔ ה  בְּ חָּ רְּ קׇּ

א  ם ל ֵ֥ ֹ֔ רָּ ׂשָּ בְּ ַגֵלִ֑חו ובִֹׁ֨ א יְּ נָּ ם ל ָ֣ קָּ ת זְּ ַאֵ֥ ופְּ
ֶטת׃ ָֽ רָּ ו ׂשָּ ט  רְּ ׂשְּ  יִׁ

ַרַחתלֹא ֵהם  ם  ַיֲעׂשּו קָּ רֹאׁשָּ ֶאת  חוּ לֹא ְיַגלְּ וְ ּבְ
וֹות ם ְקצָּ נָּ ְרטּו וְ  ,ְזקָּ ה לֹא ִיׂשְ ִריטָּ םׂשְ גּופָּ  ּבְ

םבַּ   .ֲאֵבלּותָּ
ם  ו ]*[ ו ֵש  לֹ֔ ַחלְּ א יְּ ל ָ֣ ם וְּ ֵהיֶהֹ֔ יו  ֵלאֹלָ֣ הְּ ָֽ ים יִׁ ִ֤ שִׁ ד  קְּ

ה ֶל ֶחם  הוַָּּ֜ י יְּ ֵשֹ֨ ֩ ֶאת־אִׁ י ֱאֹלֵהיֶהִ֑ם כִׁ
יו  ֵ֥ הָּ ם וְּ יבִׁ  רִׁ ם ַמקְּ ֶדש׃ֱאֹלֵהיֶהִ֛ם ֵהֵ֥  ק ָֽ

ים וֹ ְקדִיְהיּו ֵהם  לּו ׁשִ ֶאת ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא ְיַחּלְ
ם ֱאלֵֹהיֶהם י ֶאת  ,ׁשֵ נֹותּכִ ְרּבָּ ֶלֶחם ֶאת  – 'ה קָּ

ֵכן  ,םיֱאלֵֹהיֶהם ֵהם ַמְקִריבִ   .קֹוֶדשׁ יּו הְ יִ לָּ
ִ֛ה  ז * שָּ אִׁ חו וְּ קָֹּ֔ א יִׁ ה  ל ָ֣ לָּ ִ֤ה ַוֲחלָּ נָּ ה ז  שָֹּ֨ אִׁ

א  ּה ל ָ֣ ישָּ  ה ֵמאִׁ ֵ֥ רושָּ וא גְּ ש ה  ד ֵ֥ י־קָּ ָֽ חו כִׁ ִ֑ קָּ יִׁ
יו׃ ָֽ  ֵלאֹלהָּ

אוּ לֹא  ה  ִיׂשְ ָּ נְּ ִאׁשּ ִּ ז ה ׁשֶ הּ תָּ סּור לָּ אָּ  ִעם ִאיׁש הָּ
הּ  ּכֵֹהןאֹו ִעם  סּור לָּ אָּ אוּ לֹא וְ  ,הָּ ה  ִיׂשְ ָּ ִאׁשּ
ה  רּוׁשָּ הּ ּגְ ֲעלָּ י  ,ִמּבַ דַהּכֵֹהן ּכִ יווֹ קָּ  .ׁש ֵלאלֹהָּ

י־ֶאת־ֶלֵֶ֥חם  ח  ָֽ ֹו כִׁ תֹ֔ ַדשְּ קִֹׁ֨ וא וְּ יך הָ֣ ֱאֹלֶה 
י  ֵ֥ ֹוש ֲאנִׁ דֹ֔ י קָּ ָ֣ ְך כִׁ ֶיה־לָֹּ֔ הְּ ָֽ ש  יִׁ ד  יב קָּ ִ֑ רִׁ ַמקְּ

ם׃ ֶכָֽ שְּ ַקדִׁ הוָּ ה מְּ  יְּ

י אוֹ  שׁ ּדֵ קַ  נֹותֶאת הּוא ַמְקִריב תֹו ּכִ ְרּבְ  קָּ
ד ִיְהֶיההּוא  ,ֱאלֶֹהיךָּ  י ֲאִני ֲעבּוְרךָּ  שׁ וֹ קָּ  'ה – ּכִ

דֹושׁ  – ְתֶכםאֶ  שׁ ַקּדֵ ּמְ שֶׁ   .קָּ
יש  ט  ָ֣ יהָּ  וַבת  אִׁ בִֹׁ֨ נִֹ֑ות ֶאת־אָּ זְּ ל לִׁ י ֵתֵח  ֵ֥ ן כִׁ ֵהֹ֔ כ 

ף׃ ס ֵרָֽ שָּ ש תִׁ ֵא  ֶלת בָּ ַחֶלֹ֔ יא מְּ ָ֣  הִׁ
הּוַבת  ל ְנׁשּואָּ ל ִאם ,ּכֵֹהןִאיׁש  ׁשֶ ְתַחּלֵ ְזנּות ּתִ  ּבִ

ֶלת – ִביהָּ  ִהיא ְמַחּלֶ ֵכן  ,ֶאת אָּ ֵרף לָּ ָּ ׂשּ ֵאשׁ ּתִ  .ּבָּ
ו ֵרי ה     ]*[ ס  ת אִׁ ש   ר  ֵֹהןפ   דֹול כ  ג    ה 
ק  י  יו אֲֶֽשר־יוַצֵ֥ ֹול ֵמֶאחַָּּ֜ ֩ ַהגָּדֹ֨ ֵהן ַהכ  וְּ

ֹו  ֵלָ֣א ֶאת־יָּדֹ֔ ה  ומִׁ חָּ שְּ ֹו ׀ ֶשִֶ֤מן ַהמִׁ ַעל־ר אשָ֣
א  ים ֶאת־ר אשֹו  ל ָ֣ ִ֑ גָּדִׁ ש ֶאת־ַהבְּ ב   לְּ לִׁ

ם׃ ר ָֽ פְּ א יִׁ יו ל ֵ֥ גָּדָּ  ע ובְּ ֹ֔ רָּ פְּ  יִׁ

יו שֶׁ  ּכֵֹהןְוהַ  דֹול ֵמֶאחָּ ֶאת ַעל רֹאׁשֹו  ְצקוּ יָּּ ַהּגָּ
ֶ הַ  ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ ְפִקידְוִק  ,ׁשֶ ל ֶאת ַהּתַ  ּבֵ

דָּ  ֶאת שׁ וֹ ִלְלבּ  גָּ ִדים יוּבְ יּוחָּ ל לֹא ,ַהּמְ י ְיַגּדֵ ֶאת  ִמּדַ
עַ  יובְּ ֶאת  םוֹ לֹא ִיְפרוְ  ,רֹאׁשוֹ ר ׂשְ דָּ ֲאֵבלּות גָּ  .ּבַ

יו  יא  ֵ֥ בִׁ אָּ א לְּ א יָּב ִ֑ ת ל ָ֣ ת ֵמ  ש ֵ֥ ל־ַנפְּ ַעִ֛ל כׇּ וְּ
א׃ ָֽ ַטמָּ א יִׁ ֹו ל ֵ֥ מ  אִׁ  ולְּ

ם ׁשּום לאֶ  אוֹ יָּב לֹאוְ  דָּ ִביו ֲאִפּלּו  – ֵמת אָּ ְלאָּ
א ּמָּ  .ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ

ת  יב  ל ֵא  ַחֵלֹ֔ א יְּ ל ָ֣ א וְּ א ֵיֵצֹ֔ ש  ל ָ֣ דָּ קְּ ן־ַהמִׁ ומִׁ
ַח ת  שְּ ֶזר ֶשֶָ֣מן מִׁ י ֵנֶּ֠ ֶ֡ ִ֑יו כִׁ ַדָ֣ש ֱאֹלהָּ קְּ מִׁ

ָֽה׃ הוָּ ֵ֥י יְּ לָּ יו ֲאנִׁ ִ֛יו עָּ  ֱאֹלהָּ

ל ַדת וֹ ֲעבמֵ לֹא ֵיֵצא וְ  ׁש ְולֹא ְיַחּלֵ ְקּדָּ  ֶאתַהּמִ
יו ׁש ֱאלֹהָּ י  ,ִמְקּדַ יו ֵישׁ ּכִ לָּ ֶתר" עָּ ל" ּכֶ ֶ הַ  ׁשֶ ֶמן ׁשּ
יו  לָּ ְרחּו עָּ ּמָּ יוִלְכבֹוד ׁשֶ  .'הֲאִני  ,ֱאלֹהָּ
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ח׃ יג * ָֽ קָּ יהָּ יִׁ תוֶל  בְּ ה בִׁ ֵ֥ שָּ וא אִׁ הִּ֕ ָּ יִ  ְוהּוא וְּ ה ַרק אׂשּ ָּ ַכב לֹא ִאישׁ  ַאףשֶׁ  ִאׁשּ  .הּ ּתָּ ִא  ׁשָּ
ֶלה  יד  ה ֶאת־ֵא  נָֹּ֔ ָ֣ה ז  לָּ ה  ַוֲחלָּ רושָּ ִ֤ה וגְּ נָּ מָּ ַאלְּ

ח  ַקֵ֥ יו יִׁ ֵ֥ה ֵמַעמָּ  תולָּ ם־בְּ י אִׁ ִ֛ ח כִׁ ִ֑ קָּ א יִׁ ל ָ֣
ה׃ ָֽ שָּ  אִׁ

ה  נָּ ה גְּ  וֹ אַאְלמָּ ה רּוׁשָּ ָּ ה אֹו ִאׁשּ תָּ ּנְ ִּ ז  ּכֵֹהןִעם ׁשֶ
הּ  סּור לָּ אָּ הּ  ַאֵחר אֹו ִעם ִאישׁ  הָּ סּור לָּ אָּ ֶאת  – הָּ
ה לֹא יִ  אֵאּלֶ ָּ א  ,ׂשּ אֶאּלָּ ָּ ה ַרק ִיׂשּ ָּ  ֵמַעּמוֹ  ִאׁשּ

ִאישׁ  ַכב לֹא ׁשֶ  .הּ ּתָּ ִא  ׁשָּ
הוָּ ה  טו  י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ִ֑יו כִׁ ַעמָּ ֹו בְּ ע  ַחֵלֵ֥ל ַזרְּ ל א־יְּ וְּ

ֹו׃ ס שָֽ ַקדְּ  מְּ
ל  ים ְולֹא ְיַחּלֵ ׁשִ נָּ הּבְ יו  ֶאת ֵאּלֶ אָּ ּלֹא ֶצֱאצָּ ׁשֶ

ַעּמוֹ  יםשִׁ וֹ דִיְהיּו ְק  י ֲאִני  ,ּבְ  .וֹ אֹות שׁ ְמַקּדֵ  'הּכִ
ים    ו מִׁ מ  ת ה  ש   ר   פ  

ר׃ טז שני ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֲעךִ֞  יז  ַזרְּ ָֽ יש מִׁ ָ֣ ר אִׁ ן ֵלאמ ִ֑ ל־ַאֲהר   ר ֶאָֽ ַדֵבֵ֥

ב  ַרֹ֔ קְּ א יִׁ ום ל ָ֣ ֶיֵ֥ה בֹו  מֹ֔ הְּ ר יִׁ ם ֲאֶשֹ֨ תָּ  ר  ד  לְּ
יו׃ ָֽ יב ֶלֵֶ֥חם ֱאֹלהָּ רִׁ  ַהקְּ  לְּ

ר ֶאל ַאֲהרֹן  ּבֵ ֶאיךָּ ִאיׁש ִמ  :ֶוֱאמֹורּדַ ֱאצָּ כָּ ּצֶ  לּבְ
יִּ  תוֹ רוֹ דּ הַ  ׁש ֹו מּום לֹא יִ ְהֶיה בּ ׁשֶ ֶאת ְלַהְקִריב ּגַ

ְרבַּ  יו ןקָּ  .ֱאלֹהָּ
ִ֑ב  יח  רָּ קְּ א יִׁ ום ל ָ֣ ֹו מ  יש ֲאֶשר־בֵ֥ ִ֛ ל־אִׁ י כׇּ ֵ֥ כִׁ

וַע׃ רָֽ ֹו ׂשָּ ם אֵ֥ ר   ֹו חָּ ַח אֵ֥ ֵסֹ֔ ֹו פִׁ ֵור  אָ֣ יש עִׁ ִ֤  אִׁ
י ּכָּ  ׁש יִ ּבֹו מּום לֹא  יֵּשׁ ל ִאיׁש שֶׁ ּכִ ר  –ּגַ ִאיׁש ִעּוֵ
קּוַע אֹו  צֹוֵלעַ אֹו  ף ׁשָּ ַעל אָּ ר אֹו ּבַ ַעל ֵאיבָּ ּבַ

דֹול  יּגָּ  .ִמּדַ
ֹו  יט  ֶגל א  ִ֑ ֹו ֶשֶָ֣בר רָּ ֶיֵ֥ה ב  הְּ יש ֲאֶשר־יִׁ ֹ֔ ֹו אִׁ אָ֣

ָֽד׃ ֶבר יָּ  ֶשֵ֥
יִּ  ֶבר לְהֶיה אֹו ִאיׁש ׁשֶ ֶבר  ֶגלֶר ּבָּ ֹו ׁשֶ  .דיָּּ בַּ אֹו ׁשֶ

ב   כ  ֹו גָּרָּ ֵעינִֹ֑ו אִ֤ ָ֣ל בְּ ַבל  ֹו תְּ ק א  ֵבָ֣ן אֹו־ַדֹ֔ ֹו־גִׁ אָֽ
ֶשְך׃ ָֽ ֹוַח אָּ רֵ֥ ֹו מְּ ֶפת א  ֹו ַיֶלֹ֔  אָ֣

ןגִּ  אוֹ  דאֹו  ,ּבֵ ּמָּ יֵּׁש אֹו  ,ּגַ ֵעין ׁשֶ לּולּכְ ּבְ ֵעינוֹ  ׁשַ  ,ּבְ
ִחיןאֹו  ַעל ׁשְ ַעל אֹו יֵָּבׁש  ּבַ ִחיןּבַ אֹו  ַלח ׁשְ
יוׁשָּ אֲ שֶׁ   .עּוִכיםְמ  כָּ

ן  כא  ַרע  ַאֲהר ָ֣ ֶזֹ֨ ום מִׁ ֹו מ  יש ֲאֶשר־בָ֣ ִ֞ ל־אִׁ כׇּ
ִ֑ה  הוָּ ֵשָ֣י יְּ יב ֶאת־אִׁ רִׁ  ַהקְּ ש לְּ ַגֹ֔ א יִׁ ן ל ָ֣ ֵהֹ֔ ַהכ 
ַג ש  א יִׁ יו ל ֵ֥ ֹו ֵאֵ֚ת ֶלֶָ֣חם ֱאֹלהָֹּ֔ ום בֹ֔ מָ֣

יב׃ ָֽ רִׁ ַהקְּ  לְּ

ל ִאיׁש מִ  ֵאיּכָּ ֱאצָּ ּבֹו מּום  יֵּשׁ שֶׁ  ּכֵֹהןַאֲהרֹן הַ  ּצֶ
ׁש ְלַהְקִריב ֶאת  נֹותלֹא ִיּגַ ְרּבְ ן ,'ה קָּ יוָּ ׁש יֵּ שֶׁ  ּכֵ

ׁש ְלַהְקִריב הּוא מּוםּבֹו  נֹות ֶאת לֹא ִיּגַ ְרּבְ  קָּ
יו  .ֱאלֹהָּ

ִ֑ים  כב  שִׁ י ַהֳקדָּ ֵש  דְּ קׇּ יו מִׁ ֶלֶָ֣חם ֱאֹלהָֹּ֔
ל׃ ים י אֵכָֽ שִׁ  ן־ַהֳקדָּ  ומִׁ

ל אי ֲאבָּ ַ נֹותּקָּ מִ  ֶלֱאכֹול הּוא ַרׁשּ יו ְרּבְ  – ֱאלֹהָּ
ים וּ  ׁשִ דָּ י ַהּקֳ ְדׁשֵ יםמֵ ִמּקָּ ׁשִ דָּ  .ַהּקֳ

ֵבִַ֛ח  כג  זְּ ֶאל־ַהמִׁ א וְּ א יָּב   ֶכת ל ָ֣ ר ַּ֜ ַאְָ֣ך ֶאל־ַהפָּ
ַחֵלל   א יְּ ל ִ֤ ֹו וְּ ום בִ֑ י־מָ֣ ָֽ ַג ש כִׁ א יִׁ ל ֵ֥

ם׃ ָֽ שָּ ַקדְּ הוָּ ה מְּ י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ י כִׁ ַשֹ֔ דָּ קְּ  ֶאת־מִׁ

ל רֹוֶכתלַ  ֶברֵמעֵ ֶאל א וֹ לֹא יָּב ֲאבָּ ׁש וְ  ּפָּ לֹא ִיּגַ
י  ַח ּכִ ְזּבֵ ל ֶאת  ,מּוםּבֹו ֵיׁש ֶאל ַהּמִ ְולֹא ְיַחּלֵ

י ׁשַ דָּ י ֲאִני  קָּ  .םאֹותָּ  שׁ ְמַקּדֵ  'הּכִ
ִ֑יו  כד  נָּ ֶאל־בָּ ן וְּ ל־ַאֲהר   ה ֶאָֽ ֶשֹ֔ ַדֵבָ֣ר מ  ַויְּ

ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ ל־בְּ ל־כׇּ ֶאָֽ  וְּ
ה  ַמרֹמׁשֶ ִרים  אָּ בָּ הּדְ יו וּ לְ ַאֲהרֹן וּ לְ  ֵאּלֶ נָּ ל לְ בָּ כָּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ים    ֲֹהנִׁ כ  ירו ת ה  הִׁ ת זְּ ש   ר  ה פ   א  מְּ ֻ ט   מִׁ

ר׃ א כב ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
רו   ב  ַֽזְּ ָֽ נָּ יִׁ יו וְּ נָּ  ֶאל־בָּ ן וְּ ל־ַאֲהר ַּ֜ ר ֶאָֽ ַדֵבֹ֨

ו  ל  ַחלְּ א יְּ ל ֵ֥ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֵשָ֣י בְּ דְּ קׇּ מִׁ
יו  נָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָּ ּבֵ י בְּ  וּ ְפְרשׁ יִּ שֶׁ ּדַ ְדׁשֵ ֵני ִמּקָּ

ֵאל  רָּ ֵהם בִּ ִיׂשְ ְך וְ  ,ְטֵמִאיםְזַמן ׁשֶ לוּ כָּ לֹא ְיַחּלְ
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י  ים לִׁ  ִ֛ שִׁ דִׁ ר ֵה ם ַמקְּ י ֲאֶשֹ֨ ִ֑ שִׁ דְּ ֶאת־ֵשָ֣ם קׇּ
ָֽה׃ הוָּ ֵ֥י יְּ  ֲאנִׁ

י  ְדׁשִ ם קָּ ֶ ְוֶאת ַמה ֶאת ׁשֵ ים יֵהם ַמְקּדִ ׁשּ ׁשִ
 .'הֲאִני  ,יְכבֹוִד לִ 

יש ׀  ג  ָ֣ ל־אִׁ ם כׇּ ֵתיֶכַּ֜ ר ֹ֨ ד  ם לְּ ר ֲאֵלֶה  ֱאמ ָ֣
ים   שִׁ ם ֶאל־ַהֳקדָּ ֲעֶכ  ל־ַזרְּ כׇּ ַרָ֣ב מִׁ קְּ ֲאֶשר־יִׁ

ישו  ִ֤ דִׁ ר ַיקְּ ה ֲאֶשֹ֨ יהוָֹּ֔ ֵאל  ַלָֽ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ
וא  ִ֛ ה ַהֶנ ֶפש ַההִׁ תִָּ֞ רְּ כְּ נִׁ ִ֑יו וְּ לָּ ֹו עָּ ת  אָּ מְּ ט  וְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵ֥י יְּ ַנ י ֲאנִׁ פָּ לְּ  מִׁ

כָּ  :ֶהםר לָּ וֹ ֱאמ ל  ,תוֹ רוֹ דּ הַ  לּבְ ל ִאיׁש ִמּכָּ ּכָּ
ֵאי יִּ ֶכם ֶצֱאצָּ שׁ ׁשֶ שֶׁ  ּגַ ֵמאּכְ ים  הּוא טָּ ׁשִ דָּ ֶאל ַהּקֳ

בְּ  ֵאל ׁשֶ רָּ יׁשּו ֵני ִיׂשְ ֶפׁש  – 'הלַ ַיְקּדִ  ַהִהיאַהּנֶ
ַני ּתֹאַבד פָּ  .'הֲאִני  ,ִמּלְ

ֹו  ד  וַע  אָ֣ רֹ֨ וא צָּ הִ֤ ן וְּ ַַָּ֣֧רע ַאֲהר   ֶז יש מִׁ ִ֞ יש אִׁ ָ֣ אִׁ
ִ֑ר  הָּ טְּ ל ַע ד ֲאֶשָ֣ר יִׁ א י אַכֹ֔ ים  ל ָ֣ שִׁ ב ַבֳקדָּ זָֹּ֔
יש  ֹ֔ ֹו אִׁ ֶפש אָ֣ ֵמא־ֶנֹ֔ ל־טְּ כׇּ ַע  בְּ ֵגֹ֨ ַהנ  וְּ

ַַָֽֽרע׃ ַבת־זָּ כְּ נו שִׁ ֶמ  א מִׁ  ֲאֶשר־ֵתֵצֵ֥

ל ֵאיִאיׁש מִ  ּכָּ ֱאצָּ רּוַע אֹו זָּב שֶׁ ַאֲהרֹן  ּצֶ הּוא צָּ
ים לֹא יֹאַכל  ׁשִ דָּ ּקֳ יִּ ּבַ ֵגַע וֹ ַהנּ  ֵכןוְ  ,רְטהַ ַעד ׁשֶ

ל  כָּ אִמי ּבְ ְטמָּ ּנִ ּנוּ  אֹו ִאישׁ  ,ֶנֶפשׁ לְ  ׁשֶ ֵצא ִמּמֶ ּתֵ ׁשֶ
ְכַבת זֶ   .ַרעׁשִ

ֶרץ ֲאֶשָ֣ר  ה  ל־ֶש  כׇּ ע בְּ ַגֹ֔ יש  ֲאֶשָ֣ר יִׁ אֹו־אִׁ
ֹו  א־לֹ֔ מָּ טְּ ם  ֲאֶשָ֣ר יִׁ דָּ אָּ ֹו בְּ ֹו אִ֤ א־לִ֑ מָּ טְּ יִׁ

ֹו׃ תָֽ אָּ מְּ ל ט  כ    לְּ

יִּ  ֶרץ אֹו ִאיׁש ׁשֶ ל ׁשֶ כָּ ע ּבְ אּגַ ַטּמֵ ּמְ ם אֹו בְּ  ,ׁשֶ דָּ אָּ
את הֻטְמאָּ  לכָּ בְּ  אמֵ ּטָּ יִּ שֶׁ  ַטּמֵ ּמְ  .ׁשֶ

ִֶ֑רב  ו  עָּ ה ַעד־הָּ אָּ  מְּ טָּ ֹו וְּ ַגע־בֹ֔ ֵֶ֚פש ֲאֶשָ֣ר תִׁ ֶנ
א י אַכל   ל ִ֤ ץ וְּ ַחֵ֥ ם־רָּ י אִׁ ִ֛ ים כִׁ שִֹׁ֔ ן־ַהֳקדָּ מִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ ֹו ַבמָּ ר  ׂשָּ  בְּ

ע יִּ שֶׁ  ִאישׁ  ֵמאִיְהֶיה  – ּבוֹ ּגַ ֶעֶרב טָּ ְולֹא  ,ַעד הָּ
יםמֵ יֹאַכל  ׁשִ דָּ א  ַהּקֳ ן ִאם ֶאּלָּ  ּגּופוֹ  ל ֶאתיבִּ טְ הִ ּכֵ

 .ַמִיםבְּ 
ַאַחר  י אַכָ֣ל  ז  ֵהִ֑ר וְּ טָּ ֶמש וְּ א ַהֶש  ֵ֥ ובָּ

ים  שִֹׁ֔ ן־ַהֳקדָּ וא׃מִׁ ֹו הָֽ מ  י ַלחְּ ֵ֥  כִׁ
שֶׁ  ַקעּתִ ּכְ ֶמׁש  ׁשְ ֶ הֹורהּוא ַהׁשּ ְך ְוַאַחר  ,ִיְהֶיה טָּ ּכָּ

י מֵ יֹאַכל  ים ּכִ ׁשִ דָּ  .ְמזֹונוֹ  הוּ זֶ ַהּקֳ
ִּ֑ה  ח  ה־בָּ אָּ מְּ טׇּ א י אַכ ל לְּ ִ֛ה ל ֵ֥ ֵרפָּ ֵבלָּ ה וטְּ נְּ

ָֽה׃ הוָּ  ֲאנִׁ י יְּ
ה לְ לֹא יֹאַכל  ה ּוְטֵרפָּ  .'הֲאִני  ,הּ ּבָּ  אמֵ ּטָּ הִ ְנֵבלָּ

יו   ט  לָּ ו עָּ אִ֤ ׂשְּ א־יִׁ ל ָֽ י וְּ תִׁ  ַמרְּ שְּ ו ֶאת־מִׁ רָ֣ מְּ שָּ וְּ
הוָּ ה  ֵ֥י יְּ ִ֑הו ֲאנִׁ ל  ַחלְּ י יְּ ָ֣ ֹו כִׁ תו ב  א וֵמֵ֥ טְּ ֵחֹ֔

ם׃ ָֽ שָּ ַקדְּ  מְּ

ְך וְ  יַת וֹ וִמצְ ְמרּו ֶאת שְׁ ֵהם יִ  לּו עלֹא כָּ  ֶנשׁ וֹ ְיַקּבְ
ְך תּו וּ מיָּ וְ  – ֵחְטאַעל  כָּ שֶׁ ּבְ לוּ יְּ ּכְ  ,ִמיֶאת שְׁ  ַחּלְ
 .םאֹותָּ  שׁ ְמַקּדֵ  'הֲאִני 

ֵהִ֛ן  י  ב כ  ֶדש תֹוַשֵ֥ ל־זָּ ר ל א־י ָ֣אַכל ק ִ֑ כׇּ וְּ
ֶדש׃ יר ל א־י ֵ֥אַכל ק ָֽ כִׁ  ׂשָּ  וְּ

ל זָּר לֹא יֹאַכל  ל ִעְבִריֶעֶבד  ,קֹוֶדשׁ ְוכָּ  ּכֵֹהן ׁשֶ
ִכירוֹ   .קֹוֶדשׁ  וּ ללֹא יֹאכְ  ּוׂשְ

ֹו  יא  פֹ֔ ַָּ֣֧ן ַכסְּ ַי נְּ ֶפש  קִׁ ֶנֵ֥ה ֶנֹ֨ קְּ י־יִׁ ָֽ ן כִׁ ֵה  כ  וא וְּ ה 
ו  לֵ֥ ם י אכְּ ֹו ֵה  ָ֣יד ֵביתֹ֔ ילִׁ ֹו וִׁ י ָ֣אַכל בִ֑

ֹו׃ מָֽ ַלחְּ  בְּ

ְהיֶה  ַכְסּפוֹ בְּ ִיְקֶנה  ֵהןּכִֹאם וְ  יִּ ְרכּוׁשֹו ֹו וּ דּ בְ עַ ּגֹוי ׁשֶ
ּנֹוַלד  ֵכןוְ  ,ֵמַהּקֹוֶדשׁ הּוא יֹאַכל  – ֶעֶבד ׁשֶ

תוֹ  ְפחָּ ִ יוִמ ֵהם יֹאְכלּו  – ִמׁשּ לָּ ֲאכָּ  .ּמַ
ן  יב  ֵהֹ֔ ת־כ  וא וַבֹ֨ ִ֑ר הִִּׁ֕ יש זָּ ָ֣ אִׁ ֶי ה לְּ הְּ י תִׁ ֵ֥ כִׁ

ל׃ א ת אֵכָֽ ים ל ֵ֥ שִׁ  ת ַהֳקדָּ רוַמֵ֥ תְּ  בִׁ
אַבת ּכֵֹהן וּ  ׂשֵ ּנָּ ּתִ ֵאינֹו ְלִאיׁש  ׁשֶ ִהיא  – ּכֵֹהןׁשֶ

יםּתְ ִמ ל אכַ ּתֹ  לֹא ׁשִ דָּ  .רּוַמת ַהּקֳ
ה  יג  רושָּ  ָ֣ה וגְּ נָּ מָּ ה ַאלְּ ֶיַּ֜ הְּ י תִׁ ֩ כִֹׁ֨ ֵהן וַבת־כ 

ֶז֮  ּה  וְּ יהָּ  ַרע֮ ֵאָ֣ין לָּ בִֹׁ֨ ה ֶאל־ֵבִ֤ית אָּ בִָּ֞ שָּ וְּ
ל־זָּ ר  כׇּ יהָּ ת אֵכִ֑ל וְּ בִׁ  ֶלֵֶ֥חם אָּ יהָּ מִׁ עוֶרֹ֔ נְּ כִׁ

ֹו׃  ל א־י ֵ֥אַכל בָֽ

ה ּתִ שֶׁ  ּכֵֹהןַבת וּ  נָּ הגְּ  וֹ אְהֶיה ַאְלמָּ ּה וְ  רּוׁשָּ ֵאין לָּ
ִאים ְחזֹורִהיא  – ֶצֱאצָּ ִביהָּ  ּתַ ית אָּ יֵמי כִּ ֶאל ּבֵ
למֵ ל ֹתאכַ וְ  ְנעּוֶריהָּ  אֹוֶכל ׁשֶ ִביהָּ  הָּ ל וְ  ,אָּ ִמי כָּ

אֵ  ּנוּ לֹא יֹאַכל ּכֵֹהן נֹו יׁשֶ  .ִמּמֶ
ַסִ֤ף  יד  יָּ ִ֑ה וְּ גָּ גָּ שְּ ֶדש בִׁ י־י אַכֵ֥ל ק   ָֽ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ ה קֹוֶדשׁ אַכל יֹּשֶׁ  ִאישׁ וְ וְּ גָּ גָּ ׁשְ יו  ףֹוִסייהּוא  ,ּבִ לָּ עָּ
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ֶדש׃ ן ֶאת־ַהק ָֽ ֵה  ן ַלכ  ַתֵ֥ נָּ יו וְּ לָֹּ֔ יתֹו  עָּ שִׁ ָֽ ית וְ יֲחִמ  ֲחמִׁ ְדיֹון ֶאת  ּכֵֹהןן לַ ּתֵ יִ ׁשִ  .ֶדשׁ וֹ ַהקּ ּפִ
ת  טו  ֵאִ֑ל ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ י בְּ ֵש  דְּ ו ֶאת־קׇּ לֹ֔ ַחלְּ א יְּ ל ָ֣ וְּ

ָֽה׃ ימו ַליהוָּ  ֲאֶשר־יָּרִׁ 
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ְדׁשֵ לּו ֶאת קָּ ַמה  ֶאת –ְולֹא ְיַחּלְ

 ֶ  – 'הלַ  מוּ ְר ְת יִּ ׁשּ
ם  ֲעוָ֣    טז  יאו אֹותָּ ִ֤ שִׁ הִׁ ה וְּ מָֹּ֔ לָּ ם ן ַאשְּ כְּ אׇּ בְּ

ם׃ פ ָֽ שָּ ַקדְּ הוָּ ה מְּ י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ֵשיֶהִ֑ם כִׁ דְּ  ֶאת־קׇּ
םיוִ  בּו ֶאת ַעְצמָּ מַ בְּ  ַחיְּ  ִאם יֹאְכלוּ  ֲעוֹון תַאׁשְ

יֶהם ְדׁשֵ י ֲאִני  ,ֶאת קָּ  .םאֹותָּ  שׁ ְמַקּדֵ  'הּכִ
נֹות    ב   רְּ ק   ת מו ֵמי ה  ש   ר   פ  

ה  יז שלישי ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר׃ַויְּ ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ָ֣י  יח  ֵנ ל־בְּ ֶאל  כׇּ יו וְּ נָּ  ֶאל־בָּ ן וְּ ל־ַאֲהר ַּ֜ ר ֶאָֽ ַדֵבֹ֨

ית  ֵבֹ֨ יש֩ מִׁ יש אִׁ ָ֣ תָּ  ֲאֵלֶהִ֑ם אִׁ ַמרְּ אָּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
יב  ִ֤ רִׁ ר ַיקְּ ל ֲאֶשֹ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ָ֣ר בְּ ן־ַהֵג ל ומִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ יִׁ

ֵריֶהם   דְּ ל־נִׁ כׇּ נֹו  לְּ בָּ רְּ ם קׇּ בֹותָֹּ֔ דְּ ל־נִׁ כׇּ ולְּ
ה׃ ָֽ לָּ ע  יבו ַליהוָּ ה לְּ ֵ֥ רִׁ  ֲאֶשר־ַיקְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ יו ְוֶאל ּכָּ נָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָּ ּבֵ ּדַ
ל :ֶהםלָּ  ֶוֱאמֹור ֵאל וּ  ַעםמֵ ִאיׁש  ּכָּ רָּ ר מֵ ִיׂשְ ַהּגֵ

יַּ  ֵאל ׁשֶ רָּ ִיׂשְ נֹו ֶאת ְקִריב ּבְ ְרּבָּ  לּכָּ  ֶאת –קָּ
יַּ יהֶ ִנְדבֹוֵת  לּכָּ  וֹ אִנְדֵריֶהם   'הְקִריבּו לַ ם ׁשֶ

הלְ   .עֹולָּ
ים  יט  בִׁ  ׂשָּ ר ַבכְּ קִָּּ֕ ר ַבבָּ ים זָּכָֹּ֔ ָ֣ מִׁ ֶכִ֑ם תָּ נְּ צ  רְּ ָֽ לִׁ

ים׃ ָֽ זִׁ עִׁ  ובָּ
ֶכם  'השֶׁ  ה ִמּמְ ְקִריבּו אֹותוֹ  –ִיְהֶיה ְמֻרּצֶ ֵלם  ּתַ ׁשָּ

ר ,ְללֹא מּום ר מִ  ,זָּכָּ קָּ יםמִ ּבָּ ׂשִ בָּ יםמֵ וּ  ּכְ  .ִעזִּ
ֹו כ  ל ֲאֶשר־בֵ֥ א  כ ִ֛ י־ל ֵ֥ יבו כִׁ ִ֑ רִׁ א ַתקְּ ום ל ָ֣ מ 

ם׃ ֶכָֽ ֶיֵ֥ה לָּ הְּ ֹון יִׁ צ  רָּ  לְּ
ל ְקִריבוּ ּתַ ַאל  ֶ ַמה  ּכָּ י  ,ּבֹו מּוםיֵּׁש ׁשּ  לֹא ֶזהּכִ

ֵעיֵני ה ה ֶאְתֶכם ּבְ  .'ְיַרּצֶ
ה  כא  ים  ַליהוָֹּ֔ מִׁ לָּ יב ֶזַָֽבח־שְּ ִ֤ רִׁ י־ַיקְּ ָֽ יש כִׁ אִׁ  וְּ

ֹו ר אָ֣ קָּ  ה ַבבָּ בָֹּ֔ דָּ נְּ ֹו לִׁ ֶדר  אָ֣ ַפֵלא־ֶנֹ֨ אן  לְּ ַבצ ִ֑
א  ום ל ֵ֥ ל־מ  ֹון כׇּ צֹ֔ רָּ ֶיה  לְּ הְּ ָֽ ים יִׁ ִ֤ מִׁ תָּ

ֹו׃ ֶיה־בָֽ הְּ ָֽ  יִׁ

ןַיְקִריב  ִאישׁ  ִאםוְ  ְרּבַ ִמים לַ  קָּ לָּ ֶאת ַמה  'הׁשְ
 ֶ ה  ִהְפִריׁש ֲעבּורׁשּ בָּ ר אוֹ ִמ ֶנֶדר אֹו ְנדָּ קָּ  ּבָּ
ֵלם ִיְהֶיה הּוא  ,אןּצִֹמ  לֹא  – 'ה ְלַרּצֹות ֶאתׁשָּ

 .מּום ׁשּום ִיְהֶיה ּבוֹ 
ֹו ַעוֶ֩  כב  ֶלת אִ֤ ֹו־ַיֶב  וץ אָֽ רָ֣ ור אֹו־חָּ בַּ֜ ֹו שָּ ֶרת֩ אֹ֨

ִ֑ה  ֶלה ַליהוָּ יבו ֵא  ֵ֥ רִׁ ֶפת ל א־ַתקְּ ֹו ַיֶלֹ֔ ב  אָ֣ גָּרָּ
ַח  ֵב  זְּ נֵ֥ו ֵמֶהִ֛ם ַעל־ַהמִׁ תְּ ה ל א־תִׁ ֶש  אִׁ וְּ

ָֽה׃  ַליהוָּ

ֶבראֹו  ִעּוֵר ַעל ׁשֶ ַעל אֹו  ּבַ ִר ּבַ אֹו  הׁשּומָּ אֹו  ץיחָּ
ִחין ִחיןאֹו יֵָּבׁש  ׁשְ ֶאת ְקִריבּו ּתַ ַאל  –ַלח  ׁשְ

ה לַ  ֲעׂשּו ַאל וְ  ,'הֵאּלֶ ֵאשׁ ֵמֶהם ּתַ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  קָּ
ַח ַלה ְזּבֵ  .'ַעל ַהּמִ

ה  ַתֲעֶׂשָ֣ה  כג  בָּ דָּ וט נְּ לִ֑ קָּ וַע וְּ רָ֣ ה ׂשָּ ֶׂש  ֹור וָּ שֵ֥ וְּ
ה׃ ֶצָֽ א ֵירָּ ֵנ ֶַֽדר ל ֵ֥ ֹו ולְּ תֹ֔  א 

ה ְוׁשֹור וְ  ַעל ֵאבֶ ׂשֶ י ּבַ דֹול ִמּדַ  –ֵסר אֹו חָּ ר ּגָּ
ןתֹו וֹ א ּתֵ ה  ּתִ בָּ ל ,שׁ ּדָּ ְק ַלּמִ ְנדָּ לֹא הּוא  ֲאבָּ

ֶצה לּוםכְּ  ֵירָּ ל ֵנֶדרלְ  ַתׁשְ ן ׁשֶ ְרּבָּ  .קָּ
יבו  כד  רִׁ  א ַתקְּ ות ל ֵ֥ רֹ֔ כָּ וק וְּ נָּתָ֣ תות  וְּ כָּ וְך וְּ עִ֤ ומָּ

ו׃ א ַתֲעׂשָֽ ֶכ ם ל ֵ֥ צְּ ַארְּ בְּ ִ֑ה וָֽ יהוָּ  ַלָֽ
עּוְך ֵאֶבר ַעל בַּ  'ְקִריבּו ַלהּתַ ַאל  ק אוֹ מָּ  ְמֻרּסָּ
ק אוֹ  לּובְ  ,רּותּכָּ  אוֹ  ְמֻנּתָּ ַאל  ֶכםֵתיוֹ ַאְרצ כָּ
ךְ  ֲעׂשוּ ּתַ   .ַלַחיֹּות ּכָּ

יבו ֶאת־ֶלֵֶ֥חם  כה  ִ֛ רִׁ א ַתקְּ ר ל ֵ֥ ָ֣ד ֶבן־ֵנכָּ  ַי ומִׁ
י מׇּ ֱאֹל ָ֣ ל־ֵאִֶ֑לה כִׁ כׇּ ֶהם  ֵהיֶכ ם מִׁ ִ֤ם בָּ תָּ חָּ שְּ

ם׃ ס ֶכָֽ ו לָּ צ  א ֵירָּ ם ל ֵ֥ ום בָֹּ֔  מָ֣

ל ןבֵּ  ִמיַּד םגַּ  ל ְקִריבוּ ּתַ  ַאל ַאֵחר ַעם ׁשֶ ה ִמּכָּ  ֵאּלֶ
ְרבַּ  ֶאת י ,ֱאלֵֹהיֶכם ןקָּ ֶהם ֵישׁ  ּכִ ה ּבָּ תָּ חָּ ֵיׁש  – ַהׁשְ

ֶהם  ֵעיֵני ה ְיַרּצּו ֶאְתֶכםלֹא ֵהם  – מּוםּבָּ  .'ּבְ
נֹות    ב   רְּ סו ֵלי ק  ְּ ת פ  ש   ר   פ  

ר׃ כו  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרֶאל ּדִ ה ְואָּ  :ֹמׁשֶ
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ִ֛ה  כז  יָּ הָּ ד וְּ ֵלֹ֔ וָּ י יִׁ ָ֣ ֹור אֹו־ֶכִֶׂ֤שב אֹו־ֵעז  כִׁ שָ֣
י   ינִׁ מִׁ יִֹ֤ום ַהשְּ ֹו ומִׁ מִ֑ ים ַתַָ֣חת אִׁ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ שִׁ

ָֽה׃ ה ַליהוָּ ֶש  ן אִׁ ַבֵ֥ רְּ קׇּ ה לְּ ֶצִּ֕ ה ֵירָּ אָּ לְּ הָֹּ֔  וָּ

ֵלד  ִאם ֶבשׂ ׁשֹור אֹו ִיּוָּ ה ה יֶ ִיהְ הּוא אֹו ֵעז  ּכֶ ְבעָּ ׁשִ
ה הַ ּומֵ  ,ִאּמוֹ  ִעםיִָּמים  ְלאָּ הָּ ִמיִני וָּ ְ ִיְהֶיה יֹּום ַהׁשּ
צּוי  .'הלַ ֵאׁש לָּ  ְלַהְקִריבוֹ  רָּ

ו  כח  ֲחט  שְּ א תִׁ ֹו ל ֵ֥ נֹ֔ ֶאת־בְּ ֹו וְּ תָ֣ ֹור אֹו־ֶׂשִ֑ה א  ש  וְּ
ד׃ ָֽ יֵֹ֥ום ֶאחָּ  בְּ

ה  ֵאם –ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ נָּ ְוֶאת  ֶאת הָּ ַאל  הּ ּבְ
דּתִ  יֹום ֶאחָּ ֲחטּו ּבְ  .ׁשְ

ֶכ ם  כט  נְּ צ  רְּ ָֽ ִ֑ה לִׁ ה ַליהוָּ ו ֶזַבח־תֹודָּ  חֵ֥ בְּ זְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ וְּ
חו׃ ָֽ בָּ זְּ  תִׁ

ה לַ ּתִ  ִאםוְ  חּו ֶזַבח ּתֹודָּ חוּ  ,'הְזּבְ ְזּבְ  אֹותוֹ  ּתִ
אֹוֶפן ה ּבְ יֶכם' ׁשֶ ֲעׂשֵ  .ִיְהֶיה ְמרּוֶצה ִמּמַ

נו  ל  ֶמ  ירו מִׁ ֵ֥ ל ל א־תֹותִׁ ֵכֹ֔ ַביִֹ֤ום ַההוא  ֵיאָּ
י  ֶקר ֲאנִׁ  ָֽה׃ַעד־ב ִ֑ הוָּ  יְּ

אֹותֹו  ֵכל ֹוםיּ הַ ּבְ ִאיּתַ ַאל  ,ֵיאָּ ּנּו ַעד ׁשְ רּו ִמּמֶ
 .'הֲאִני  ,ּבֹוֶקרהַ 

ו   לא  צְּ ֶתם  מִׁ ַמרְּ י ושְּ ִ֑ם ֲאנִׁ  תָּ ם א  יֶת  י ַוֲעׂשִׁ ַתֹ֔
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

 .'הֲאִני  ,ןאֹותָּ  ֲעׂשוּ וַ י ְצוֹוַת ִמ  ְמרּו ֶאתשִׁ 

י  לב  שִֹׁ֔ דְּ לו  ֶאת־ֵשָ֣ם קׇּ ַחלְּ א תְּ ל ִ֤ י וְּ תִֹׁ֔ ַדשְּ קְּ ֹ֨ נִׁ וְּ
ם׃ ֶכָֽ שְּ ַקדִׁ הוָּ ה מְּ י יְּ ֵ֥ ֵאִ֑ל ֲאנִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֹוְך בְּ ת   בְּ

יּתְ  ַאל ְדׁשִ ם קָּ לּו ֶאת ׁשֵ שׁ  ,ַחּלְ תֹוְך  ְוֶאְתַקּדֵ ּבְ
ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  ,ֶכםֶאְת  שׁ ַקּדֵ ּמְ שֶׁ  'הֲאִני  ,ּבְ

יֵֹ֥ות  לג  הְּ ם לִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶכם  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ יא ֶאתְּ ִ֤ ַהמֹוצִׁ
ֶכ ם  ָֽה׃ פלָּ הוָּ י יְּ ים ֲאנִׁ  ִ֑  ֵלאֹלהִׁ

ֶכם שֶׁ  ּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות לָּ
 .'הֲאִני  ,ֵלאלִֹהים

 
ים   רביעי ֹוֲעדִׁ מ  ת ה  ש   ר   פ  

ר׃ א כג ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֵאל   ב  רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ר ֶאל־בְּ ם ַדֵבִ֞ ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ וְּ

ֵאָ֣י  רָּ קְּ ם מִׁ תָּ  ו א  אֵ֥ רְּ קְּ ה ֲאֶשר־תִׁ הוָֹּ֔ מֹוֲעֵדָ֣י יְּ
י׃ ָֽ ם מֹוֲעדָּ ֶלה ֵה  ֶדש ֵאֵ֥  ק ִ֑

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהם ֶוֱאמֹורּדַ י :לָּ י ַחּגֵ  'ה ְזַמּנֵ
ְכִריזּו ֲעֵליֶהםשֶׁ  ה ֵהם  – קֹוֶדשׁ  עֹותְמאֹוְר כִּ  ּתַ ֵאּלֶ

י   :ימֹוֲעַד ְזַמּנֵ
ה  וַביָֹ֣ום  ג  אכָּ לָּ ֶׂשָ֣ה מְּ ים֮ ֵתעָּ ֵשֶָ֣שת יָּמִׁ

ֶדש  א־ק ֹ֔ רָּ קְּ תֹון  מִׁ י ַשַבִ֤ת ַשבָּ יעִׁ  בִׁ ַהשְּ
וא   ת הִׁ ֵ֥ ו ַשבָּ א ַתֲעׂשִ֑ אכָּ ה ל ָ֣ לָּ ל־מְּ כׇּ

ם׃ פ ֵתיֶכָֽ ב  ל מֹושְּ כ   ה בְּ יהוָֹּ֔  ַלָֽ

 ָּ ׁשּ ה הׁשִ אכָּ ה ְמלָּ ׂשֶ עָּ ִביִעי  ,יִָּמים ּתֵ ְ ּוַביֹּום ַהׁשּ
ה  ִביַתתשְׁ  ע –ְמנּוחָּ ֲעׂשוּ ּתַ ַאל , קֹוֶדשׁ  ְמאֹורָּ

ה ׁשּום אכָּ ת לַ ִהיא  – ְמלָּ ּבָּ כָּ  'הׁשַ ְמקֹומֹות ל ּבְ
 .ְמגּוֵריֶכם

ֶדש  ד  י ק ִ֑ ֵא  רָּ קְּ ה מִׁ הוָֹּ֔ י יְּ ֵאֵֶ֚לה מֹוֲעֵדָ֣
ם׃ ָֽ מֹוֲעדָּ ם בְּ תָּ  ו א  אֵ֥ רְּ קְּ  ֲאֶשר־תִׁ

ה  יֵאּלֶ עוּ שֶׁ  ,קֹוֶדשׁ  עֹותְמאֹוְר  – 'ה ַחּגֵ ְקּבְ  ּתִ
ם  ְזמַ אֹותָּ  :םּנָּ ּבִ

ֶדש  ה  ִ֛ר ַלח   ׂשָּ ֵ֥ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ ֹון בְּ אש  רִׁ ֶדש הָּ ַבח ָ֣
ָֽה׃ ַסח ַליהוָּ ם ֶפ  ִ֑יִׁ בָּ ַערְּ  ֵבָ֣ין הָּ

ר לַ  חֹוֶדשׁ בַּ  ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ִראׁשֹון ּבְ  ַאַחר חֹוֶדשׁ הָּ
ֳהַרִים ן  – ַהּצָּ ְרּבַ ְקִריבּו קָּ ַסח לַ ּתַ  .'הּפֶ

ה ו  שָֹּ֨ ר וַבֲחמִׁ ֵ֥ ׂשָּ ֶדש יֹום   עָּ ה ַלח ָ֣ ג ַהֶזֹ֔  ַחֵ֥
ֹות ִ֑ה ַהַמצ  ַעֵ֥ת ַליהוָּ בְּ ים שִׁ מִׁ  ֹות יָּ  ַמצֵ֥
לו׃  ת אֵכָֽ

ר יֹום ַלח ׂשָּ ה עָּ ָּ ּצֹות וֹ ּוַבֲחִמׁשּ ֶדׁש ַהזֶּה ַחג ַהּמַ
ְבעָּ  – 'הלַ   .ַמּצֹות לוּ יִָּמים ּתֹאכְ  הׁשִ

ֶכִ֑ם  ז  ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ֶדש יִׁ א־ק   רָּ קְּ ֹון מִׁ אשֹ֔ רִׁ ָֽ ַביֹום  הָּ
ו׃ א ַתֲעׂשָֽ ה ל ֵ֥ דָּ  ֶלֵ֥אֶכת ֲעב  ל־מְּ  כׇּ

ִראׁשֹון  יֹּום הָּ עּבַ ֶכםקֹוֶדׁש  ְמאֹורָּ ַאל  ,ִיְהֶיה לָּ
הוֹ ְמֶלאֶכת ֲעב ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ   .דָּ

ים  ח  ִ֑ ָ֣ת יָּמִׁ ַע בְּ ֶשִ֛ה ַליהוָּ ה שִׁ ם אִׁ ֶתֵ֥ ַרבְּ קְּ הִׁ וְּ
ֶלֵ֥אֶכת  ל־מְּ ֶדש כׇּ א־ק ֹ֔ רָּ קְּ י  מִׁ יעִׁ בִׁ ַביִֹ֤ום ַהשְּ

ֵאשׁ  ְקִריבוּ הַ  ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ ה  'הלַ  קָּ ְבעָּ  ,יִָּמיםׁשִ
ִביִעי  ְ יֹּום ַהׁשּ עּבַ  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ ַאל  ,קֹוֶדשׁ  ְמאֹורָּ
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א  ה ל ֵ֥ דָּ  ו׃ פֲעב  הוֹ ְמֶלאֶכת ֲעב ַתֲעׂשָֽ  .דָּ
ר׃ ט  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ִ֤י  י  ֵנ ר ֶאל־בְּ ם ַדֵבִ֞ ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ יִׁ

ם  ֶכֹ֔ ֵתָ֣ן לָּ י  נ  ֶרץ ֲאֶשִ֤ר ֲאנִׁ אָּ  או ֶאל־הָּ ב ָ֣ י־תָּ ָֽ כִׁ
ם ֶאת־ ִּ֑ה ַוֲהֵבאֶתֵ֥ ירָּ צִׁ ם ֶאת־קְּ ֶת  ַצרְּ  וקְּ

ן׃ ֵהָֽ ֶכ ם ֶאל־ַהכ  ירְּ צִׁ ית קְּ ֵ֥ ֶמר ֵראשִׁ  ע ִ֛

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהם ֶוֱאמֹורּדַ שֶׁ  :לָּ אוּ וֹ בּתָּ ּכְ
ֶרץ  אָּ ֲאִני נלָּ ֶכם וֹ ׁשֶ הּ  ִתְקְצרוּ וְ ֵתן לָּ  ,ֶאת ְקִצירָּ

עֹוֶמרֶאת  ִביאוּ הֲ  ְקְצרוּ  הָּ ּתִ ִראׁשֹון ׁשֶ  .ּכֵֹהןלַ  הָּ

ֶכִ֑ם  יא  נְּ צ  רְּ ָֽ הוָּ ה לִׁ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ֶמר לִׁ ע ִ֛ ֵהנִׁ יף ֶאת־הָּ וְּ
ן׃ ֵהָֽ נו ַהכ  יֶפ  נִׁ ת יְּ ֳחַרת  ַהַשבָֹּ֔ מׇּ ָֽ  מִׁ

עֹוֶמרֶאת  ףינִ יָּ הּוא  ֵדי 'הִלְפֵני  הָּ ה ּכְ ה ' ׁשֶ ִיְתַרּצֶ
ֶכם ֳחַרת לְ  יִָּניף אֹותוֹ  ַהּכֵֹהן ,לָּ המָּ ִביתָּ ְ  .יֹום ַהׁשּ

ֶמר ֶכֶָ֣בׂש  יב  ע ִ֑ ֶכ ם ֶאת־הָּ יפְּ ָֽ יֵֹ֥ום ֲהנִׁ ם בְּ יֶתִּ֕ ַוֲעׂשִׁ
ָֽה׃ לָּ ה ַליהוָּ ע  ֹו לְּ נָּתִ֛ ים ֶבן־שְּ מִׁ   תָּ

ִניפוּ ֹום יּ בַ וּ  ּתָּ עֹוֶמרֶאת  ׁשֶ ֶבׂש  ְקִריבוּ ּתַ  הָּ ּכֶ
הלְ  ֵלם 'ַלה עֹולָּ תוֹ ְללֹא מּום  ׁשָּ נָּ ׁשְ ה ּבִ ִראׁשֹונָּ  .הָּ

ֵ֥ה  יג  לולָּ ֶלת בְּ ים ס ָ֣ ַּ֜ נִׁ ר  י ֶעׂשְּ ֵנֹ֨ ֩ שְּ תֹו חָּ נְּ ומִׁ
ה  כ ֵ֥ סְּ נִׁ ַח וְּ יח ִ֑ ה ַליהוָּ ה ֵרָ֣יַח נִׁ ֶשֵ֥ ַבֶשִֶ֛מן אִׁ

ין׃ ָֽ ת ַההִׁ ֵ֥ יעִׁ בִׁ ן רְּ  ַי ַֽיִׁ

ר ֵני ֶעׂשְ תֹו ׁשְ ֶלת וֹ ס (ריטֶ לִ  4⅓כ  ) ִניםוֹ ּוִמְנחָּ
ֶבת ֶמןבְּ  ְמֻעְרּבֶ ֵאשׁ  ׁשֶ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ ְלַנַחת  'ַלה קָּ

ה לַ וְ  ,רּוחַ  ׁשָּ  .(ל"מ 911כִ ) ַיִין ַהִהין תיְרִביִע  ִאּתוֹ ַהּגָּ
לֶ֩  יד  ו ַעד־וְּ ל  אכְּ א ת ָֽ ל ל ָ֣ ֶמַּ֜ ַכרְּ י וְּ לִֹׁ֨ קָּ  ֶחם֩ וְּ

ן  ַב  רְּ ם ֶאת־קׇּ יֲאֶכֹ֔ ָ֣ ֵ֚ד ֲהבִׁ ה ַע ֶצם  ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ ֶעֹ֨
ם   ת עֹולָּ ַקִ֤ ל ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם ח  כ   ם בְּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  לְּ

ם׃ ס ֵתיֶכָֽ ב ָֽ שְּ  מ 

ה ְקלּויָּהֶלֶחם אְכלּו ּתֹ  ַאלוְ  ֶקת  ְוִחּטָּ אֹו ְמֻרּסֶ
ה הַ  בּואָּ הֵמַהּתְ ׁשָּ ַעד  –ַעד ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה  ,ֲחדָּ

ִביאוּ  ּתָּ ן ֱאלֵֹהיֶכם ֶאת ׁשֶ ְרּבַ ם ,קָּ  חֹוק ְלעֹולָּ
כָּ  תוֹ רוֹ ְלד  .ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכםל ּבְ

יֹום   טו  ת מִׁ ֳחַרָ֣ת ַהַשבָֹּ֔ מׇּ ֶכם  מִׁ ֶתִ֤ם לָּ ַפרְּ וסְּ
ַבע  ִ֑ה ֶשֵ֥ נופָּ ֶמר ַהתְּ ם ֶאת־ע   יֲאֶכֹ֔ ָ֣ ֲהבִׁ

ֶיָֽינָּה׃ הְּ ת תִׁ ימ ֵ֥ מִׁ ֹות תְּ ת   ַשבָּ

ֳחַרת לְּ ִמ  ְפרוּ סִ  המָּ ִביתָּ ְ יֹּום הַ מֵ  – יֹום ַהׁשּ
ִביאוּ  ּתָּ עֹוֶמרֶאת  ׁשֶ ףַהּמוּ  הָּ בּועֹות העָּ בְ שִׁ  ,נָּ  ׁשָּ

לֵ   .ִמיםיׁשְ
ו  טז  ר  פְּ סְּ ת תִׁ יעִֹׁ֔ בִׁ ת  ַהשְּ ת ַהַשבָּ ֳחַרִ֤ מׇּ ָֽ ָ֣ד מִׁ ַע

ה  שָּ  ה ֲחדָּ ֵ֥ חָּ נְּ ֶתִ֛ם מִׁ ַרבְּ קְּ הִׁ ָ֣ים יִֹ֑ום וְּ שִׁ ֲחמִׁ
ָֽה׃  ַליהוָּ

ים יֹום  ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ֳחַרתלְ ַעד ּתִ בּועַ  מָּ ָּ  ַהׁשּ
ִביִע  ְ ה  'ַלה ַתְקִריבוּ וְ  ,יַהׁשּ ה ִמְנחָּ בּואָּ ֵמַהּתְ

ההַ  ׁשָּ  .ֲחדָּ
ה  יז  נופָּ  יּאו ׀ ֶלֶָ֣חם תְּ ָ֣ בִׁ ם תָּ ֵתיֶכַּ֜ ב ֹ֨ מֹושְּ מִׁ

ץ  ֵמ  ינָּה חָּ ֶיֹ֔ הְּ ֶלת תִׁ ים ס ָ֣ ֹ֔ נִׁ ר  ָ֣י ֶעׂשְּ ֵנ ם שְּ ֵַ֚תיִׁ שְּ
ָֽה׃ ים ַליהוָּ כורִׁ  ֶפִ֑ינָּה בִׁ  ֵתאָּ

ִביאוּ  הלַ ֶלֶחם  ּתָּ פָּ קֹומֹות ְמגּוֵריֶכםִמ  ֲהנָּ י  ,ּמְ ּתֵ ׁשְ
ְ ִמ  ַחּלֹות ה יּתֵ ׁשּ ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ה ֵהן  ,ֲעׂשִ ְהֶיינָּ ּתִ

ה וְ ֶלת וֹ ס ֶפינָּ ֵמץֵתאָּ ּכּוִרים לַ  – חָּ  .'הּבִ
ים  יח  ִ֤ ׂשִׁ בָּ ת כְּ ַעֹ֨ בְּ ֶחם שִׁ ֶתָ֣ם ַעל־ַהֶל  ַרבְּ קְּ הִׁ וְּ

ד  ר ֶאחָּ  ִ֛ קָּ ה וַפ ר ֶבן־בָּ נָֹּ֔ ָ֣י שָּ ֵנ ם  בְּ ימִׁ מִׁ תְּ
ם   תָּ חָּ נְּ ה ומִׁ יהוָֹּ֔ ה  ַלָֽ לָּ יִ֤ו ע  הְּ ם יִׁ ִַּ֑֧יִׁ נָּ ָ֣ם שְּ ֵאילִׁ וְּ

ה  ֵשֵ֥ ם אִׁ ֵכיֶהֹ֔ סְּ נִׁ ָֽה׃וְּ ַח ַליהוָּ יח   יַח־נִׁ  ֵרָֽ

ף בְּ  ַתְקִריבוּ וְ  ֶחםנֹוסָּ ה  :ַלּלֶ ְבעָּ ים ׁשִ ׂשִ בָּ ְללֹא ּכְ
ם  מּום ילָּ ּגִ ד ַעד ׁשֶ ה ּוַפר ֶאחָּ נָּ ֵני ֵאיִליםוּ ׁשָּ  ,ׁשְ
ה הִיְהיּו  ֵאּלֶ ִפיכֹות ַהיִַּין ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ,'הלַ  עֹולָּ  ּוׁשְ

ם ִאּתָּ ן עֹוֶלה ּבָּ  ,ׁשֶ ְרּבָּ  .'ַלהֵאׁש ְלַנַחת רּוַח קָּ
ֵנ י  יט  ִ֑את ושְּ ַחטָּ ד לְּ ֵ֥ים ֶאחָּ  זִׁ יר־עִׁ עִׁ יֶתִ֛ם ׂשְּ ַוֲעׂשִׁ

ים׃ ָֽ מִׁ לָּ ֵַ֥בח שְּ ֶז נָּ ה לְּ ֵנֵ֥י שָּ ים בְּ ִ֛ ׂשִׁ בָּ  כְּ
ִיׁש  ַתֲעׂשוּ וְ  ֵניּתַ את ּוׁשְ ד ְלַחּטָּ ים כְּ  ֶאחָּ ׂשִ בָּ

ם  ילָּ ּגִ ִמיםַעד ׁשֶ לָּ ה ְלֶזַבח ׁשְ נָּ  .ׁשָּ
ֵהָ֣ן כ  ָ֣יף ַהכ  ֵהנִׁ ים  וְּ ִ֤ רִׁ כ  ֶחם ַהבִׁ ם ַעל֩ ֶלֹ֨ תֶָּ֡ ׀ א 

ִ֑ים  ׂשִׁ בָּ ֵנ י כְּ ה ַעל־שְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ה  לִׁ נופָּ תְּ
ן׃ ֵהָֽ יֵ֥ו ַליהוָּ ה ַלכ  הְּ ֶדש יִׁ  ק ִ֛

ם ִלְפֵני הוֹ א ףינִ יָּ ַהּכֵֹהן  ּכּוִרים  תאֶ  –' תָּ ֶלֶחם ַהּבִ
ף ִלְפֵני ה ֵני  ִעם' ַהּמּונָּ יםהַ ׁשְ ׂשִ בָּ ִיְהיּו ֵהם  ,ּכְ

ְתנּו  'הלַ  קֹוֶדשׁ   .ּכֵֹהןלַ ְוִיּנָּ
א־ כא  רָּ קְּ ָֽ ה מִׁ ֶָ֣צם ׀ ַהיָֹ֣ום ַהֶז  ֶע ם בְּ אֶתִ֞ רָּ ע וקְּ יֹּום ַהזֶּה ַעְצמוֹ ּו ְוִתְקּבְ ע – ּבַ ִיְהֶיה  שׁ ֶד וֹ ק ְמאֹורָּ
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ה  דָּ  ֶלֵ֥אֶכת ֲעב  ל־מְּ ם כׇּ ֶכֹ֔ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ֶדש  יִׁ ק ֹ֨
ֵתיֶכ ם  ב ֵ֥ ל־מֹושְּ כׇּ ִ֛ם בְּ ת עֹולָּ ַקֵ֥ ו ח  א ַתֲעׂשִ֑ ל ָ֣

ם׃ ֵתיֶכָֽ ר  ד   לְּ

ֶכם הוֹ ְמֶלאֶכת ֲעב ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ ַאל  ,לָּ  חֹוק ,דָּ
םלְ  ל  עֹולָּ כָּ  .תוֹ רוֹ ְלד ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכםּבְ

א־ כב  ם ל ָֽ ֶכ  צְּ יר ַארְּ ָ֣ צִׁ ם ֶאת־קְּ ֶכִ֞ רְּ צְּ ק  בְּ  וָֽ
ֶלֵֶ֥קט  ך וְּ ֶרֹ֔ צְּ ק  ך  בְּ דְּ ָֽ ַאִ֤ת ׂשָּ ה פְּ ַכֶלִ֞ תְּ

ַלֵגר   ִ֤י וְּ נִׁ עָּ ט ֶלָֽ ַלֵקִ֑ א תְּ ך  ל ָ֣ ירְּ צִׁ ָ֣ב קְּ ַתֲעז 
ם׃ פ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ ם ֲאנִׁ י יְּ תָֹּ֔  א 

ְקְצרוּ  ּתִ ל ַאל ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם  ּוְכׁשֶ ַחּסֵ ּתְ
ְתךָּ  ְקִצירָּ ּנַת ֶאתּבִ ְדךָּ  ּפִ ט ּתְ ַאל וְ  ,ׂשָּ ֶאת ַלּקֵ

ּבוֹ  ִ ִאירּתַ  – ּנֹוְפלֹותשֶׁ ִלים ַהׁשּ ִני  ןתָּ וֹ א ׁשְ ֶלעָּ
ר  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני  ,ְוַלּגֵ

ר׃ כג חמישי ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
ֶדש  כד  ר ַבח ֹ֨ ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ַדֵבִ֛ר ֶאל־בְּ

ֶכם   ִ֤ה לָּ ֶי הְּ ֶדש יִׁ ָ֣ד ַלח   ֶאחָּ י בְּ יעִַּׁ֜ בִׁ ַהשְּ
ֶדש׃ א־ק ָֽ רָּ קְּ רועָּ ה מִׁ ֹון תְּ רֵ֥ כְּ ֹון זִׁ תֹ֔  ַשבָּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ח :ֶוֱאמֹורּדַ ִביִעי וֹ ּבַ ְ ֶדׁש ַהׁשּ
ִראׁשֹון ֶכם  חֹוֶדשׁ לַ  ּבָּ הִיְהֶיה לָּ ַרת ,ְמנּוחָּ  ַהְזּכָּ
ה רּועָּ ע ,ּתְ  .קֹוֶדשׁ  ְמאֹורָּ

ו  כה  א ַתֲעׂשִ֑ ה ל ָ֣ דָּ  ֶלֵ֥אֶכת ֲעב  ל־מְּ כׇּ
ָֽה׃ ס ה ַליהוָּ ֶש  ם אִׁ ֶתֵ֥ ַרבְּ קְּ הִׁ  וְּ

הוֹ ְמֶלאֶכת ֲעב ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ ַאל   ַתְקִריבוּ וְ  ,דָּ
ן עֹוֶלה ּבָּ  ְרּבָּ  .'הלַ ֵאׁש קָּ

ר׃ כו  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרֶאל מֹ ּדִ ה ְואָּ  :ׁשֶ
ֹור ַלח ֩  כז  ׂשָ֣ ְך ֶבעָּ ה י ֹום ַאֶ֡ י ַהֶזַּ֜ יעִֹׁ֨ בִׁ ֶדש֩ ַהשְּ

ם ֶכֹ֔ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ֶדש  יִׁ א־ק ֹ֨ רָּ קְּ ָֽ וא מִׁ ים ה  ָ֣ רִׁ פ   ַהכִׁ
ה  ֶש  ם אִׁ ֶתֵ֥ ַרבְּ קְּ הִׁ ֵתיֶכִ֑ם וְּ ש  ם ֶאת־ַנפְּ יֶת  נִׁ עִׁ וְּ

ָֽה׃  ַליהוָּ

ל יִרי ֲאבָּ ֲעׂשִ ִביִעי ַהזֶּהוֹ ַלח ּבַ ְ יֹום הּוא  ,ֶדׁש ַהׁשּ
פּ  ֶכם ,ִריםוּ ַהּכִ ע ִיְהֶיה לָּ ְתַעּנוּ  ,קֹוֶדשׁ  ְמאֹורָּ  ּתִ
צֹום ן עֹוֶלה ּבָּ  ַתְקִריבוּ וְ  ,ּבְ ְרּבָּ  .'הלַ ֵאׁש קָּ

ֶע ֶצם ַהיָֹ֣ום  כח  ו בְּ א ַתֲעׂשֹ֔ ה  ל ָ֣ אכָּ לָּ ל־מְּ כׇּ וְּ
ם  ַכֵפָ֣ר ֲעֵליֶכֹ֔ וא לְּ ים  הֹ֔ רִׁ פ  י יִֹ֤ום כִׁ ָ֣ ִ֑ה כִׁ ַהֶז

ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ  לִׁ

ה  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ ַאל וְ  אכָּ יֹּום ַהזֶּה ַעְצמוֹ ְמלָּ י  ,ּבַ ּכִ
ַרתיֹום  הּוא ּפָּ ִאים ּכַ ר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני  ֲחטָּ  'הְלַכּפֵ

 .ֱאלֵֹהיֶכם
ֶע ֶצם  כט  ה בְּ ֶנֹ֔ ע  א־תְּ ֶפש  ֲאֶשָ֣ר ל ָֽ ל־ַהֶנֹ֨ י כׇּ ִ֤ כִׁ

׃ יהָּ ה ֵמַעֶמָֽ תָּ  רְּ כְּ נִׁ ִ֑ה וְּ  ַהיָֹ֣ום ַהֶז
י ּכָּ  םל ּכִ דָּ צֹום הנֶּ עַ ְת יִ א ּלֹ שֶׁ  אָּ יֹּום ַהזֶּה  ּבְ ּבַ
 .ֵמַעּמוֹ  אַבדיֹ – ַעְצמוֹ 

ֲעֶׂשה   ל  ֶפש ֲאֶשִ֤ר ַתָֽ ל־ַהֶנ  כׇּ ה וְּ אכָֹּ֔ לָּ ל־מְּ כׇּ
י ֶאת־ַהֶנֵֶ֥פש  ִ֛ תִׁ ַהֲאַבדְּ ִ֑ה וְּ ֶע ֶצם ַהיָֹ֣ום ַהֶז בְּ

ּה׃ ָֽ ֶרב ַעמָּ ֶקֵ֥ וא מִׁ  ַההִׁ 

ל  םְוכָּ דָּ ה יַּ שֶׁ  אָּ אכָּ ה ְמלָּ לְ ֲעׂשֶ ִהיּכָּ יֹּום ַהזֶּה  ׁשֶ ּבַ
 .וֹ ַעּמ  ּתֹוךְ ִמ  אֹותוֹ  דיֲאבִ אַ  ,ַעְצמוֹ 

ם   לא  ת עֹולָּ ַקִ֤ ו ח  א ַתֲעׂשִ֑ אכָּ ה ל ָ֣ לָּ ל־מְּ כׇּ
ם׃ ֵתיֶכָֽ ב  שְּ ל מ  כ   ם בְּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד   לְּ

ה ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ ַאל  אכָּ ם ,ְמלָּ  תוֹ רוֹ ְלד חֹוק ְלעֹולָּ
לבְּ   .ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכם כָּ

ם  לב  יֶת  נִׁ עִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ֹון הוא  לָּ תֵ֥ ת ַשבָּ ַשַבֹ֨
ֶרב  ֶעֹ֔ ֶדש  בָּ ִ֤ה ַלח ֹ֨ עָּ שְּ תִׁ ֵתיֶכִ֑ם בְּ ש  ֶאת־ַנפְּ

ֶרב  ֶָ֣רב ַעד־ֶעֹ֔ ם׃ פֵמֶע ֶכָֽ ו ַשַבתְּ ת  בְּ שְּ  תִׁ

ה ֻמְחֶלֶטת יֹום הּוא ִביתָּ ִבי ׁשְ ׁשְ ְוִתְתַעּנּו ֶכם לְ ּבִ
צֹום ה ַלח ,ּבְ עָּ ִתׁשְ ֶעֶרבוֹ ּבְ ֵמֶעֶרב ַעד  – ֶדׁש ּבָּ
בְּ ב ּתִ ֶעֶר  ְ בַּ תּו ׁשְ ּלָּ יבִ ׁשּ ה ׁשֶ  .ֶכםתָּ

ר׃ לג ששי ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר ' ה ַויְּ ּבֵ ַמרֶאל ּדִ ה ְואָּ  :ֹמׁשֶ
ה  לד  שָֹּ֨ ר ַבֲחמִׁ ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ַדֵבִ֛ר ֶאל־בְּ

ה ַח ג  י  ַהֶזֹ֔ יעִׁ בִׁ ֶדש ַהשְּ ֹום ַלח ִ֤ ר י  ׂשַָּּ֜ עָּ
ָֽה׃ ים ַליהוָּ מִׁ  ַעֵ֥ת יָּ בְּ ֹות שִׁ כִ֛  ַהס 

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ר  :ראמַ תֹ וְ ּדַ ׂשָּ ה עָּ ָּ ֲחִמׁשּ ּבַ
ִביִעי וֹ יֹום ַלח ְ ּכֹות ִיְהֶיה  ,ַהזֶּהֶדׁש ַהׁשּ ַחג ַהּסֻ
ה  ְבעָּ  .'היִָּמים לַ ׁשִ
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ֶלֵ֥אֶכת  לה  ל־מְּ ֶדש כׇּ א־ק ִ֑ רָּ קְּ ֹון מִׁ אש  רִׁ ַביֵֹ֥ום הָּ
ו׃ א ַתֲעׂשָֽ ה ל ֵ֥ דָּ   ֲעב 

ִראׁשֹון  יֹּום הָּ עּבַ  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ ַאל  ,קֹוֶדשׁ  ְמאֹורָּ
הוֹ ְמֶלאֶכת ֲעב  .דָּ

יבו  לו  ֵ֥ רִׁ ים ַתקְּ מִֹׁ֔ ָ֣ת יָּ ַע בְּ ִ֑ה ַביָֹ֣ום שִׁ ה ַליהוָּ ֶש  אִׁ
א־ק ֩  רָּ קְּ י מִׁ ֶ֡ ינִׁ מִׁ ם ַהשְּ ֶכַּ֜ ה לָּ ֶיֹ֨ הְּ ֶדש֩ יִׁ

וא  ה  ֲעֶצֶָ֣רת הִֹׁ֔ יהוָּ ֶשִ֤ה ַלָֽ ם אִׁ ֶתֹ֨ ַרבְּ קְּ הִׁ וְּ
ו׃ א ַתֲעׂשָֽ ה ל ֵ֥ דָּ  ֶלֵ֥אֶכת ֲעב  ל־מְּ  כׇּ

ה  ְבעָּ ְקִריבּו ׁשִ ן עֹוֶלה ּבָּ יִָּמים ּתַ ְרּבָּ  ,'הלַ ֵאׁש קָּ
ִמיִני  ְ יֹּום ַהׁשּ ֶכם ּבַ עִיְהֶיה לָּ  קֹוֶדשׁ  ְמאֹורָּ

ן עֹוֶלה ּבָּ ְוַתְקִריבּו  ְרּבָּ יֹום  אוּ ה ,'הלַ ֵאׁש קָּ
סּות ּנְ לאכָּ ְמלָּ  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ  ַאל ,ִהְתּכַ הוֹ ֲעב ה ׁשֶ  .דָּ

ם  לז  תָּ  ו א  אֵ֥ רְּ קְּ ה ֲאֶשר־תִׁ הוָֹּ֔ י יְּ ֵאֵֶ֚לה מֹוֲעֵדָ֣
ה  ה ַליהוָּ  ֶשַּ֜ יב אִׁ ֹ֨ רִׁ ַהקְּ ֶדש לְּ ֵאָ֣י ק ִ֑ רָּ קְּ מִׁ

לָּ ה ַבר־יֵֹ֥ום  ע  ים דְּ כִׁ  סָּ ֵַ֥בח ונְּ ִ֛ה ֶז חָּ נְּ ומִׁ
ֹו׃ יֹומָֽ  בְּ

ה מֹוֲעֵדי  כְ שֶׁ  'הֵאּלֶ  עֹותְמאֹוְר כִּ  ֲעֵליֶהם וּ ִריזּתַ
ֵאשׁ ְלַהְקִריב  ,קֹוֶדשׁ  ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ ה – 'הלַ  קָּ  עֹולָּ
ה ִמים ,ּוִמְנחָּ לָּ ן ׁשְ ְרּבַ ִפיכֹות ַיִין קָּ נֹות  ,ּוׁשְ ְרּבָּ ַהּקָּ
ל  לׁשֶ אֹותֹו יֹוםיֹום  ּכָּ  .ּבְ

ם  לח  ֹוֵתיֶכ  נָֽ ַבָ֣ד ַמתְּ לְּ ִ֑ה ומִׁ הוָּ ת יְּ ת ָ֣ ד ַשבְּ ַב  לְּ מִׁ
ל־ ַבד  כׇּ לְּ ֵריֶכם  ומִׁ דְּ ל־נִׁ ַבִ֤ד כׇּ לְּ  ומִׁ

ָֽה׃ נ ו ַליהוָּ תְּ ר תִׁ ם ֲאֶשֵ֥ ֵתיֶכֹ֔ ב ָ֣ דְּ  נִׁ

תף לְ נֹוסַ בְּ  ּבְ נֹוֵתיֶכם ף לְ נֹוסַ בְ וּ  ,'הת וֹ ׁשַ ַמּתְ
ל ִנְדֵריֶכם ף לְ נֹוסַ בְ וּ  ל ִנְדבֹוֵתיֶכם ף לְ נֹוסַ בְ וּ כָּ כָּ
נּו לַ שֶׁ  ּתְ  .'הּתִ

י  לט  יעִׁ  בִׁ ֶדש ַהשְּ ֹום ַלח ָ֣ ר יַּ֜ ׂשָֹּ֨ ה֩ עָּ שָּ ְך ַבֲחמִׁ ַאֶ֡
אׇּ  גו בְּ ח ֵ֥ ֶרץ תָּ אָֹּ֔ בוַאָ֣ת הָּ ֶכם  ֶאת־תְּ פְּ סְּ

ים ַביִֹ֤ום  ִ֑ ָ֣ת יָּמִׁ ַע בְּ הוָּ ה שִׁ ֶאת־ַחג־יְּ
י  ינִׁ  מִׁ ֹון וַביֵֹ֥ום ַהשְּ תֹ֔ אשֹון  ַשבָּ רִׁ ָֽ ֹון׃הָּ תָֽ  ַשבָּ

לאֲ  ר יֹום ַלח בָּ ׂשָּ ה עָּ ָּ ֲחִמׁשּ ִביִעי וֹ ּבַ ְ ֶדׁש ַהׁשּ
ֶאְספוּ  ּתֶ ׁשֶ ֶרץ ּתַ  ּכְ אָּ בּוַאת הָּ גחְ ֶאת ּתְ ּו ֶאת ַחג ּגְ

ה  'ה ְבעָּ ִראׁשֹון  ,יִָּמיםׁשִ יֹּום הָּ הּבַ ּוַביֹּום  ְמנּוחָּ
ִמיִני  ְ הַהׁשּ  .ְמנּוחָּ

ֹון  מ  אש  רִׁ ם ַביָֹ֣ום הָּ ֶכַּ֜ ם לָּ ֶתֹ֨ ַקחְּ י ֵעִ֤ץ ולְּ ֹ֨ רִׁ פְּ
ת  ב   ֵַֽ֥ף ֵעץ־עָּ ים ַוֲעַנ ֹ֔ רִׁ מָּ ת תְּ ר  ַכפ ָ֣ דָּ הָּ
ֵ֥ה  הוָּ ִ֛י יְּ ֵנ פְּ ם לִׁ ֶת  ַמחְּ ִַ֑חל וׂשְּ ֵבי־נָּ ַערְּ וְּ

ים׃ ָֽ ַעֵ֥ת יָּמִׁ בְּ  ֱאֹלֵהיֶכ ם שִׁ

ִרי ֵעץ  ְוִתְקחוּ  ִראׁשֹון ּפְ יֹּום הָּ ֶכם ּבַ  ,ֶאְתרֹוגלָּ
ִרים ֵעץ יבֵ לּולְ  מָּ  ,ַחלְוַעְרֵבי נַ  ,ֲהַדסֵעץ  ַוֲעַנף ,ּתְ

ה ֱאלֵֹהיֶכם  'הִלְפֵני  ְמחוּ שְׂ ִת וְ  ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ

ים  מא  ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ ה שִׁ יהוָֹּ֔ תֹו  ַחָ֣ג ַלָֽ ֶתִ֤ם א  ַחג  וְּ
ֶדש  ם ַבח ֵ֥ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  ם  לְּ ת עֹולָּ ַקִ֤ ִ֑ה ח  נָּ ַבשָּ

ֹו׃ תָֽ גו א  ח ֵ֥ י תָּ יעִׁ  בִׁ  ַהשְּ

גחְ ַת וְ  ה  'התֹו ַחג לַ וֹ אּו ּגְ ְבעָּ הׁשִ נָּ ָּ ׁשּ חֹוק  ,יִָּמים ּבַ
ם גחְ ּתַ  ,תוֹ רוֹ ְלד ְלעֹולָּ חֹוֶדׁש  אֹותוֹ ּו ּגְ ּבַ
ִביִעי ְ  .ַהׁשּ

ח   מב  רָּ ֶאזְּ ָֽ ל־הָּ ים כׇּ ִ֑ ָ֣ת יָּמִׁ ַע בְּ ו שִׁ ב  ת ֵתשְּ כ ֵ֥ ַבס 
ת׃ כ ָֽ ו ַבס  ב  ל ֵישְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ

ה  ְבעָּ בּו  יִָּמיםׁשִ ׁשְ ל  ,תוֹ ֻסכּ בְּ ּתֵ ִחיםּכָּ ֶאְזרָּ  הָּ
בּו ַעם בְּ שֶׁ  ֵאל ֵיׁשְ רָּ  .תוֹ ֻסכּ בְּ ִיׂשְ

ַמ֮  מג  ֹות לְּ כ  י ַבס  ָ֣ ֵתיֶכם  כִׁ ר ָֽ ו ד  עָ֣ ַען֮ ֵידְּ
י  ֵ֥ יאִׁ הֹוצִׁ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ י  ֶאת־בְּ תִׁ בְּ הֹוַשֹ֨

ם ֵמֶאֶָ֣רץ ם׃ אֹותָּ  ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ ם ֲאנִׁ י יְּ ִ֑יִׁ רָּ צְּ  מִׁ

ֵדי ֵאיֶכםשֶׁ  ּכְ ֱאצָּ י שֶׁ ֵיְדעּו  ּצֶ ְבּתִ ֵני הֹוׁשַ ֶאת ּבְ
ֵאל  רָּ הֹוֵצאִתיֻסּכֹות בְּ ִיׂשְ ׁשֶ ם ֵמֶאֶרץ  ּכְ אֹותָּ

 .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני  ,ִיםִמְצַר 
ֵנ י  מד  ִ֑ה ֶאל־בְּ הוָּ י יְּ ֲעֵד  ה ֶאת־מ  ֶשֹ֔ ַדֵבָ֣ר מ  ַויְּ

ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ה  רֹמׁשֶ ּבֵ ֵאל 'הֶאת ֹמֲעֵדי  ּדִ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ֶאל ּבְ

 
ת    שביעי ש   ר  אֹורפ   מ   ֶמן ל  ֶ ש    ה 

ר  א כד ַדֵבֵ֥ ר׃ַויְּ ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר ' ה יְּ ּבֵ ַמרּדִ ה ְואָּ  :ֶאל ֹמׁשֶ
יך ֶשֶָ֣מן  ב  ו ֵאֶלַּ֜ חֹ֨ קְּ יִׁ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ו ֶאת־בְּ ַצִ֞

ת ֵנ ר  ַהֲעֹלֵ֥ ֹור לְּ אִ֑ ית ַלמָּ תִׁ  ְִַֽ֛ך כָּ ת זָּ ֵַֽ֥יִׁ ַז
ֵאל ְויָּ  הַצוֵּ  רָּ ֵני ִיׂשְ ֶמן ַזִית ּו לְ ִביאֶאת ּבְ ךָּ ׁשֶ

לּול תּושׁ  ,צָּ ִאיר ,ּכָּ ִביל ְלהָּ ׁשְ ֵנר  ְלַהְדִליק ,ּבִ
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יד׃ ָֽ מִׁ ְקִביעּות תָּ  .ּבִ
ד  ג  ֶהל מֹוֵע  א ָ֣ ת בְּ ַּ֜ ֵעד  ֶכת הָּ ר ֹ֨ פָּ חוץ֩ לְּ מִׁ

ֵנֵ֥י  פְּ ֶקר לִׁ ן ֵמֶע ֶרב ַעד־ב ִ֛ ֹו ַאֲהר ַּ֜ תֹ֨ ְך֩ א  ַיֲער 
ם׃ ֵתיֶכָֽ ר  ד  ת עֹולָּ ם לְּ ַקֵ֥ יד ח  ִ֑ מִׁ הוָּ ה תָּ  יְּ

רַאֲהרֹן  רֹוֶכתִמחּוץ לַ תֹו וֹ א ְיַסּדֵ לִּ  ּפָּ ְפֵני ֲארֹון ׁשֶ
ִרית סּות אֹוֶהלבְּ  לּוחֹות ַהּבְ ּנְ ְדלַ  ,ַהִהְתּכַ יִּ ק ׁשֶ

ִמיד ' ִלְפֵני ה ם ,ּבֹוֶקרֵמֶעֶרב ַעד ּתָּ  חֹוק ְלעֹולָּ
 .תוֹ רוֹ ְלד

ֹות  ד  ְך ֶאת־ַהֵנרִ֑ ה ַיֲער   ֹ֔ רָּ ה  ָ֣ה ַהטְּ רָּ נ  ֵ֚ל ַהמְּ ַע
יד׃ פ ָֽ מִׁ הוָּ ה תָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ  לִׁ

רהּוא  הַהּמְ ַעל ֶאת ַהּנֵרֹות  ְיַסּדֵ ה נֹורָּ הוֹ ַהּטְ  ,רָּ
ִמיד 'הִלְפֵני   .ּתָּ

ת     ש   ר  יםפ   נִׁ פ    ֶלֶחם ה 
ה  ה  ֵר  ים ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ ּה שְּ תָֹּ֔ ָ֣ א  יתָּ פִׁ אָּ ֶלת וְּ ָ֣ ס ֹ֔ תָּ ַקחְּ לָּ וְּ

ת׃ ָֽ ֶאחָּ ֵ֥ה הָּ ֶי ה ַהַחלָּ הְּ ים יִׁ ֹ֔ נִׁ ר  ֵני  ֶעׂשְּ ֹות שְּ  ַחלִ֑
ֵרה ַחּלֹותוֹ א ֹתאֶפהֶלת וְ וֹ ס ַקח ים ֶעׂשְ ּתֵ ּה ׁשְ , תָּ
ל ה ּכָּ יִריֹּות יּתֵ שְׁ ִמ  ְהֶיהּתִ  ַחּלָּ ה ֲעׂשִ ֵאיפָּ  .(ִליֶטר 5כ) הָּ

ֹות ֵשָ֣ש  ו  כ  ם ַמֲערָּ יִׁ ַתֵ֥ ִ֛ם שְּ ֵ֥ אֹותָּ תָּ ַׂשמְּ וְּ
ֵנֵ֥י  פְּ ר לִׁ ה   ן ַהטָּ ֵ֥ חָּ לְּ ִֶ֑כת ַעִ֛ל ַהש  ַמֲערָּ ַהָֽ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ

יםוְ  ׂשִ ם  תָּ ּתֵ בִּ אֹותָּ רֹות יׁשְ ׁש  – ֲעֵרמֹות ְמֻסּדָּ ׁשֵ
ל ַחּלֹות  הּכָּ ה ,ֲעֵרמָּ ן ַהּטָּ ְלחָּ ֻ  .'ר ִלְפֵני הוֹ ַעל ַהׁשּ

ִ֤ה  ז  תָּ יְּ הָּ ִ֑ה וְּ ָ֣ה ַזכָּ נָּ ב  ֶכת לְּ ַמֲעֶר  ֵ֥ ַעל־ַהָֽ נַָּתתָּ וְּ
ָֽה׃ ה ַליהוָּ ֶש  ה אִׁ ֹ֔ רָּ כָּ ַאזְּ ֶחם  לְּ  ַלֶלֹ֨

ה ַעל  ִניחַ תָּ וְ  ֲעֵרמָּ ם הָּ ה וֹ ְלבּבֹוׂשֶ ְקַטר ְנִקיָּּה נָּ ּתֻ ׁשֶ
יר ֶאת הַ  ֵאׁש ְלַהְזּכִ ֶחםּבָּ  .'ַלה ּלֶ

ֵנֵ֥י  ח  פְּ ֶכִ֛נו לִׁ ת ַיַערְּ יָֹ֣ום ַהַשבָּ  ת בְּ ֹום ַהַשבַָּּ֜ יֹ֨ בְּ
הוָּ ה יד יְּ ִ֑ מִׁ ת תָּ ל ֵמֵאֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ית בְּ ֵ֥ רִׁ  בְּ

ם׃ ָֽ  עֹולָּ

ל בְּ  ת  יֹוםכָּ ּבָּ ןׁשַ ְלחָּ ֻ  ,'ה ִלְפֵני ַיֲערֹוְך ֶאת ַהׁשּ
ִמיד בּות  ,ּתָּ םלְ ִהְתַחיְּ ֵאל עֹולָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ֵמֵאת ּבְ

ֹום  ט  קָ֣ מָּ ל  הו בְּ יו ַוֲאכָּ נָֹּ֔ בָּ ן ולְּ ַאֲהר ָ֣ ה  לְּ תָּ יְּ ָֽ הָּ וְּ
י  ֵשֵ֥ ֹו ֵמאִׁ וא לִ֛ ים הֵ֥ שִֹׁ֨ דָּ ֶדש֩ קׇּ י ק ֩ ש כִֶׁ֡ ד ִ֑ קָּ

ם׃ ס ָֽ ק־עֹולָּ הוָּ ה חׇּ  יְּ

ֶחם יוִיְהיֶ  ַהּלֶ נָּ ּו אֹותֹו ליֹאכְ וְ  ,ה ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ
ד קֹום קָּ מָּ י הּוא  ,שׁ וֹ ּבְ ים וֹ ק ֲעבּורוֹ ּכִ ׁשִ דָּ ֶדׁש קָּ

נֹותִמּקָּ  םלְ  חֹוק –' ה ְרּבְ  .עֹולָּ
ת     ש   ר  לפ   ל ֵ ק  מְּ  ה 

יש  י  ָ֣ הוא  ֶבן־אִׁ ית וְּ ֵאלִֹׁ֔ רְּ ׂשְּ ָ֣ה יִׁ שָּ ַוֵיֵצא  ֶבן־אִׁ
ה  ַמֲחֶנֹ֔ נָּצו  ַבָֽ ֵאִ֑ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֹוְך בְּ ת  י בְּ ֹ֔ רִׁ צְּ מִׁ

י׃ ָֽ ֵאלִׁ רְּ ׂשְּ יש ַהיִׁ אִׁ  ית וְּ ֵאלִֹׁ֔ רְּ ׂשְּ  ֶבֵ֚ן ַהיִׁ

ל ן בֵּ  ְרֵאִלית ׁשֶ ה ִיׂשְ ָּ א צָּ ִאיׁש ִמְצִרי יָּ וְ ִאׁשּ
ין ֵאל ְוִהְסּתֹוֵבב ּבֵ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ן בֵּ הַ  ,ּבְ ׁשֶ

ְרֵאִלית ְוִאיׁש  ׂשְ ְרֵאִליַהיִּ בוּ  ִיׂשְ ֲחֶנה רָּ ּמַ  .ּבַ
ק ֶּ֠  יא  יִׁ ית ֶאת־ַהֵשם  ַוֶּ֠ ִ֤ ֵאלִׁ רְּ ׂשְּ ה ַהיִׁ שָֹּ֨ אִׁ ב ֶבן־הָּ

ֹו  ת  יאו א  ֵ֥ בִׁ ל ַויָּ ַקֵלֹ֔ ֹו ַויְּ מִ֛ ם אִׁ ֵשֵ֥ ֶשִ֑ה וְּ ֶאל־מ 
ן׃ ָֽ ַמֵטה־דָּ י לְּ רִׁ  בְּ ית ַבת־דִׁ ֵ֥ ֹלמִׁ  שְּ

ְרֵאִלית  ׂשְ ה ַהיִּ ָּ ִאׁשּ ן הָּ יר ּבֶ םִהְזּכִ ם  ֶאת ׁשֵ ֵ ַהׁשּ
ש ְמפֹורָּ לְוִק  ּבִ הלְ תֹו וֹ ִביאּו אהֵ וְ  ,אֹותוֹ  ּלֵ  .ֹמׁשֶ
ם ִאּמֹו  יָּה ְוׁשֵ להָּ ְבִרי וֹ ׁשְ ת ּדִ ֶבטִמית ּבַ ֵ  .ןּדָּ  ִמׁשּ

י  יב  ֵ֥ ם ַעל־פִׁ ֶה  ש לָּ ר ֵ֥ פְּ ִ֑ר לִׁ מָּ שְּ הו ַבמִׁ יח   ַוַינִׁ
ָֽה׃ פ הוָּ  יְּ

יחהִ  ּמַ  אֹותוֹ  וּ ּנִ פֹוַרׁש  רֲעצָּ ּבַ יְּ ה ַעד ׁשֶ נָּ ַהְמּתָּ ּבְ
ֶהם  ינוֹ לָּ י ה ּדִ  .'ַעל ּפִ

ר׃ יג  ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ַמר' ה ַויְּ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
מְּ   יד  ה הֹוֵצָ֣א ֶאת־ַהָֽ ַמֲחֶנֹ֔ חוץ  ַלָֽ ל ֶאל־מִׁ ַקֵל 

ם  ֵדיֶה  ִ֛ים ֶאת־יְּ עִׁ מְּ ל־ַהש  ָֽ ו כׇּ כ  מְּ סָּ וְּ
ה׃ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ ֹו כׇּ ת  ו א  מֵ֥ גְּ רָּ ֹו וְּ  ַעל־ר אשִ֑

ֲחֶנה  ל ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ לוְ הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקּלֵ  כָּ
ֵעִדים  ְמעוּ הָּ ָּ ׁשּ ִעינוּ  ׁשֶ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁשֹו  ַיׁשְ

ל וְ  ּבּור כָּ יוַהּצִ לָּ ִנים ִיְזְרקּו עָּ  .ֲאבָּ
יש  טו  ֵ֥ ר אִׁ ַדֵבָ֣ר ֵלאמ ִ֑ ל תְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֶאל־בְּ ר וְּ ַדּבֵ ֵאל ּתְ רָּ ֵני ִיׂשְ ל :ְוֹתאַמרְוֶאל ּבְ ִאיׁש  ּכָּ
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ֹו׃ אָֽ א ֶחטְּ ֵ֥ נָּׂשָּ יו וְּ ַקֵלֵ֥ל ֱאֹלהָּ  י־יְּ ָֽ יש כִׁ ִ֛ ליְּ שֶׁ  אִׁ יו ֶאת ַקּלֵ ל ֱאלֹהָּ  .ֶחְטאוֹ  ַעל עֹוֶנשׁ הָּ  ֶאת ְיַקּבֵ
גֵֹ֥ום  טז  ת רָּ ֹות יומָֹּ֔ ה  מָ֣ הוָּ ב ֵשם־יְּ ֵקִ֤ נ  וְּ

ח  ֹ֔ רָּ ֶאזְּ ָֽ ִ֑ה ַכֵגר  כָּ ֵעדָּ ל־הָּ ֹו כׇּ מו־ב  גְּ רְּ יִׁ
ם  בֹו־ֵש  נׇּקְּ תבְּ ָֽ  ׃יומָּ

יר ּוִמי יְַּזּכִ ם ֶאת ׁשֶ ל 'ה ׁשֵ  לּכָּ  – יּוַמת אֹותוֹ  ִויַקּלֵ
ּבּור יו ִיְזְרקוּ  ַהּצִ לָּ ִנים עָּ ין ,ֲאבָּ רהַ  ּדִ חהָּ  ִדיןכְּ  ּגֵ  ֶאְזרָּ

יר ֶאת – ֵ הַ  ִאם ַיְזּכִ ל אֹותוֹ  םׁשּ  .יּוַמת – ִויַקּלֵ
ֹות  יז  ִ֑ם מ  דָּ ֶָ֣פש אָּ ל־ֶנ י ַיֶכ ה כׇּ ֵ֥ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ תוְּ ָֽ לְ יַּ שֶׁ ְוִאיׁש  ׃יומָּ ם ּכָּ דָּ ה אָּ ֶות ּכֶ הּו ַלּמָּ  .יּוַמת –ׁשֶ
ַחת  יח  ֶמִ֑נָּה ֶנ ֶפש ַתֵ֥ ַשלְּ ה יְּ ֵהמָּ  וַמֵכֵ֥ה ֶנֶָֽפש־בְּ

ֶָֽפש׃  נָּ
הּמַ ְוהַ  ֵהמָּ ה ּבְ הּ  ּכֵ לֵּ  ּוֵמִמית אֹותָּ ּה ְיׁשַ ם ֶאת ֶעְרּכָּ
ל  –  .ֶנֶפשׁ  ֲעבּורֶנֶפׁש ֵעֶרְך ׁשֶ

ה  יט  ׂשָֹּ֔ ֹו ַכֲאֶשָ֣ר עָּ יתִ֑ ום ַבֲעמִׁ ן מ  ֵתֵ֥ י־יִׁ ָֽ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ וְּ
ֹו׃ ֵֶׂ֥שה לָֽ ן ֵיעָּ  ֵכ 

הְוִאיׁש  יֲַּעׂשֶ ֲחֵבירוֹ מּום  ׁשֶ ה ּכָּ  ,ּבַ ׂשָּ עָּ מֹו ׁשֶ  ךְ ּכְ
ה לוֹ  ׂשֶ  :ֵיעָּ

ן ַתַָ֣חת  כ  ן ֵש  יִׁ ן ַתַָ֣חת ַעֹ֔ ֵ֚יִׁ ֶבר ַע ֶשֵֶ֚בר ַתַָ֣חת ֶשֹ֔
ֹו׃ ֵֶ֥תן בָֽ נָּ ן יִׁ ם ֵכ  ֹ֔ דָּ אָּ ן מום  בָּ ֵתֵ֥ ר יִׁ  ֵשִ֑ן ַכֲאֶשֹ֨

יצּוֵיי  ֶבר ּפִ ֶבר ֲעבּורׁשֶ ל ֵעֶרְך  ,ׁשֶ ַעל ַעִין ׁשֶ
ַתת חָּ ל ֵעֶרְך  ,ַעִין ַהׁשְ ן ׁשֶ ַתתׁשֵ חָּ ן  ַעל ַהׁשְ  –ׁשֵ

ְך לְ  הׂשָּ עָּ שֶׁ  ֶנֶזק אֹותוֹ  ם ּכָּ דָּ  .ֲעׂשּו לוֹ יַ אָּ
ם  כא מפטיר דָּ  ֶמִ֑נָּה וַמֵכֵ֥ה אָּ ַשלְּ ה יְּ ֵהמָּ  וַמֵכֵ֥ה בְּ

ת ָֽ  ׃יומָּ
ה בְּ  לֵּ ּוַמּכֵ ה ְיׁשַ הּ ֵהמָּ ם  ,ם ֶאת ֶעְרּכָּ דָּ ה אָּ ּוַמּכֵ
ֵמִזיד   .יּוַמתּבְ

ח  כב  רָּ  ֶאזְּ ם ַכֵגֵ֥ר כָּ ֶכֹ֔ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ד  יִׁ ַפִ֤ט ֶאחָּ שְּ מִׁ
ִ֑ה  ֶי הְּ ָֽ ם׃יִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛  כִׁ

ֶכם ד ִיְהֶיה לָּ ט ֶאחָּ ּפַ ין הַ  – ִמׁשְ רּדִ ִדין כְּ  ִיְהֶיה ּגֵ
חהָּ  י ֲאִני ה ,ֶאְזרָּ  .ֱאלֵֹהיֶכם' ּכִ

יאו  כג  ָ֣ ֵאל  ַויֹוצִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶשה֮ ֶאל־בְּ ַדֵבָ֣ר מ  ַויְּ
מְּ   ו ֶאת־ַהָֽ מֵ֥ גְּ רְּ ה ַויִׁ ַמֲחֶנֹ֔ חוץ  ַלָֽ ל ֶאל־מִׁ ַקֵל 

ֵ֥ה  וָּ ו ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ׂשֹ֔ ֵאָ֣ל עָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ִֶ֑בן ובְּ ֹו אָּ ת  א 
ה׃ פ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ   יְּ

ֵאל וְ  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדִ ֹוִציאּו ֶאת ֵהם הֹמׁשֶ
ֲחֶנה וְ  ל ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ תֹו וֹ ְגמּו ארָּ ַהְמַקּלֵ

ִנים ֲאבָּ ׂשּו כְּ בְּ  ,ּבָּ ֵאל עָּ רָּ ה ֶאת ' השֶׁ מֹו ֵני ִיׂשְ ִצּוָּ
ה  .ֹמׁשֶ
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ַהר     בְּ

ה    ט   מִׁ ְּ ש   ת ה  ש   ר   פ  

ַדֵבִ֤ר א כה ה   ַויְּ הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ ַהֵ֥ר ֶאל־מ  יַנ י בְּ ר׃ סִׁ ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ַהר ִסיַני ּדִ ה ּבְ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ם  ב  ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ר ֶאל־בְּ י ַדֵבִ֞ ִ֤ כִׁ

ֶכִ֑ם  ֵתָ֣ן לָּ י נ  ר ֲאנִׁ  ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ או  ֶאל־הָּ ב ֹ֨ תָּ
ָֽה׃ ת ַליהוָּ ֶרץ ַשבָּ  אָֹּ֔ ָ֣ה הָּ תָּ בְּ שָּ  וְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אוּ וֹ בּתָּ שֶׁ כְּ  :ֶהםלָּ  רוֹ מאֱ וֶ ּדַ
ֶרץ  אָּ ֶכםוֹ ֲאִני נשֶׁ לָּ ֶרץ  ,ֵתן לָּ אָּ ּבֹותהָּ ׁשְ  ּתִ
 .'ה ִלְכבֹוד

ַרָ֣ע  ג  זְּ ים  תִׁ נִׁ ר ֵשִ֤ש שָּ מ ָ֣ זְּ נִׁ ים תִׁ ש שָּ ֵשֵ֥ ך וְּ ֶדֹ֔ ׂשָּ
ּה׃ ָֽ תָּ בואָּ תָּ  ֶאת־תְּ ַספְּ אָּ ֶמִ֑ך וְּ  ַכרְּ

ְזַרע ִנים ּתִ ׁש ׁשָּ ְד  ֶאת ׁשֵ ֶאת  ִתְגזֹוםוְ  ,ךָּ ׂשָּ
בּואַ ֶאת  ְוֶתֱאסֹוף ,ךָּ ַכְרְמ בְּ  םיפִ נָּ עֲ הָּ  ֶרץּתְ אָּ  .ת הָּ

ָ֣ה  ד *]*[  ֶי הְּ תֹון  יִׁ ת ַשַבִ֤ת ַשבָּ יעִׁ  בִׁ ָ֣ה ַהשְּ נָּ וַבשָּ
ע  ֹ֔ רָּ זְּ א תִׁ ך  ל ָ֣ דְּ ָֽ ִ֑ה ׂשָּ ת ַליהוָּ ֶרץ ַשבָּ  אָֹּ֔ לָּ

ר׃ מ ָֽ זְּ א תִׁ ך  ל ֵ֥ מְּ ַכרְּ  וְּ

ִביִע  ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ת ְהֶיה ּתִ ת יּוַבׁשּ ּבַ הׁשַ ֶרץ ְמנּוחָּ אָּ  ,לָּ
ת  ּבָּ ְדךָּ ֶאת ע ְזַר ּתִ  ַאל – 'ה ִלְכבֹודׁשַ  ַאלוְ ׂשָּ
ְגזֹום   .ְרְמךָּ כַּ  ַעְנֵפיֶאת ּתִ

ך   ה  ירְּ ָֽ צִׁ יַח קְּ ִ֤ פִׁ י ֵאָ֣ת סְּ ֵבֵ֥ נְּ ֶאת־עִׁ ֹור וְּ צֹ֔ קְּ א תִׁ ל ָ֣
ֶיֵ֥ה  הְּ ֹון יִׁ ת  ַנֵ֥ת ַשבָּ ר שְּ צ ִ֑ בְּ א תִׁ ך ל ָ֣ יֶר  זִׁ נְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  לָּ

ִעים ֶאת ֲאִפּלוּ  ְקצֹורּתִ  ַאל רָּ ּנָּ  ַהזְּ ה  וּ ְפלׁשֶ ִצירָּ ּקְ ּבַ
ְמחוּ  ִבים ֶאת ר וֹ ְבצּתִ  ַאלוְ  ,ְוצָּ ֲענָּ ּתָּ הָּ ַרׁשְ ּפָּ ׁשֶ

ם תָּ ַנת  ,ֵמֲעבֹודָּ ה ׁשְ ֶרץ ְהֶיהּתִ ְמנּוחָּ אָּ  .לָּ
תֶָּּ֠  ו  יְּ הָּ ת וְֶּּ֠ אׇּ ה ַשַבֹ֨ ֶכם  לְּ ִֶ֤רץ לָּ אָּ ך  הָּ ה לְּ לָֹּ֔ כְּ

ךֹ֔  ָ֣בְּ תֹושָּ ך  ולְּ ירְּ ָֽ כִׁ ׂשְּ לִׁ ֶתִ֑ך וְּ ַלֲאמָּ ךָ֣ וְּ דְּ ַעבְּ ולְּ
ְך׃ ָֽ מָּ ים עִׁ  ַהגָּרִׁ 

בּוַאת  ֶרץ ּתְ אָּ ת הָּ ּבַ ְהֶיה ׁשַ היכִ אֲ לַ ְמיּוֶעֶדת ּתִ , לָּ
ךָּ  ְתךָּ ְלךָּ ּוְלַעְבּדְ ְפחָּ ךָּ  ּוְלׁשִ ּלְ  ְלֵגרוּ ְוַלּפֹוֵעל ׁשֶ

בּת הַ  ִרים שֶׁ  ֹוׁשָּ ךָּ ּגָּ  .ִאּתְ
ֶיֵ֥ה  ז  הְּ ֶצִ֑ך תִׁ ַארְּ ַלַחיָּ ה ֲאֶשָ֣ר בְּ ךֹ֔ וְּ תְּ ֶהמְּ בְּ לִֹׁ֨ וְּ

ל׃ ס ּה ֶלֱאכ ָֽ תָּ  בואָּ ל־תְּ  כׇּ
ךָּ ַגם וְ  ַאְרצְ  ִלְבֶהְמּתְ ּבְ בּואַ ל ךָּ ּכָּ ְוַלַחיָּּה ׁשֶ  תּתְ

הּ  ה אֹותָּ נָּ ְהֶיה ׁשָּ  .הלָּ יכִ אֲ לַ  ְמיּוֶעֶדת ּתִ
י ֹוֵבל   ]*[ * ת ה  ש   ר   פ  
ַבע  ח  ים ֶשֵ֥ ֹ֔ נִׁ ת שָּ ת ָ֣ ך  ֶשֵַ֚בע ַשבְּ ָ֣ לְּ תָּ ַפרְּ סָּ וְּ

ֵמי  ֶשֵַ֚בע  ך  יְּ יָ֣ו לְּ הָּ ים וְּ ִ֑ מִׁ עָּ נִׁ ים ֶשַָ֣בע פְּ שָּ
ָֽה׃ נָּ ים שָּ עִׁ  בָּ ַארְּ ַשע וְּ ים ֵתֵ֥ ֹ֔ נִׁ ת ַהשָּ ת ָ֣  ַשבְּ

ַבע  ְספֹור הְלךָּ ׁשֶ נֹות ְמנּוחָּ ַבע  – ׁשְ ִנים ׁשֶ ׁשָּ
ִמים עָּ ַבע ּפְ קּוַפתְסכּום  ְוִיְהֶיה ,ׁשֶ ַבע  ּתְ נֹות ׁשֶ ׁשְ

ה נּוחָּ ע – ַהּמְ ִעים ְוֵתׁשַ ִנים ַאְרּבָּ  .ׁשָּ
י  ט  עִֹׁ֔ בִׁ ֶדש ַהשְּ ה  ַבח ָ֣ רועָּ תִָּ֞ שֹוַפִ֤ר תְּ ַהֲעַברְּ וְּ

ירו  ֵ֥ ים ַתֲעבִׁ ֹ֔ רִׁ פ  יֹום  ַהכִׁ ֶדש בְּ ֹור ַלח ִ֑ ׂש  ֶבעָּ
ר  ם׃שֹופָּ  ֶכָֽ צְּ ל־ַארְּ כׇּ  בְּ

ְתרּוַעת  ְכִריזּתַ  בִ  חֹוֶדשׁ ר בַּ ׁשֹופָּ ּבִ ְ ִעי יַהׁשּ
יִרי ֲעׂשִ פּ  – חֹוֶדשׁ לַ  ּבַ יֹום ַהּכִ ְכִריזוּ  ִריםוּ ּבְ  ּתַ

רבְּ  ל ַאְרְצֶכם ׁשֹופָּ כָּ  .ּבְ
ה  י  נָֹּ֔ ים  שָּ שִׁ ֲחמִׁ ִ֤ת ַהָֽ ַנ ם ֵאָ֣ת שְּ ֶת  ַדשְּ קִׁ וְּ

ֶרץ  אָּ  ֹור בָּ רִ֛ ם דְּ אֶתֵ֥ רָּ ֶבִ֑יהָּ וקְּ שְּ ל־י  כׇּ לְּ
ֵ֚יש ֶאל־ ם אִׁ ֶת  ַשבְּ ם וְּ ֶכֹ֔ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ וא  תִׁ ל הִׁ  יֹוֵבֵ֥

בו׃ ָֽ ש  ֹו תָּ ת  ַפחְּ שְּ יש ֶאל־מִׁ ֵ֥ אִׁ ֹו וְּ זָּתֹ֔  ֲאח 

ׁשוּ  ים  ֶאת ַקּדְ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ֶפׁש וֹ ח ְכִריזּו ַעלַת וְ ׁשְ
ל  ֶרץ ְלכָּ אָּ ְהֶיה זוֹ  ,ֶביהָּ ׁשָּ וֹ ּת ּבָּ ֶכם ּתִ ַנת  לָּ ׁשְ

ֵדה ֶאל  ַיֲחזֹור ִאישׁ ל ּכָּ  – ֹוֵבליּ הַ  ל וְ ֲאֻחזָּּתֹו ׂשְ כָּ
ְחּתוֹ  ַיֲחזֹור ֶעֶבד ּפַ  .ֶאל ִמׁשְ

ָ֣ה  יא ]*[ ֶי הְּ נָּ ה תִׁ ים שָּ ֵ֥ שִׁ ִ֛ת ַהֲחמִׁ ַנ וא שְּ יֹוֵבָ֣ל הִׁ 
רו  ֶאת־ צְּ קְּ א תִׁ ל ִ֤ עו וְּ ֹ֔ רָּ זְּ א תִׁ ֶכִ֑ם ל ָ֣  לָּ

׃ יהָּ ֶרָֽ זִׁ ו ֶאת־נְּ ר  צְּ בְּ א תִׁ ל ֵ֥ יהָּ וְּ יֶחֹ֔ פִׁ  סְּ

ַנת  – יֹוֵבל זוֹ  יםׁשְ ִ ֶכםשֶׁ  ַהֲחִמׁשּ ְהֶיה לָּ ַאל  ,ּתִ
ּה  עוּ ְזְר ּתִ  ִעיםֶאת ֲאִפּלּו ְקְצרּו ּתִ  ַאלוְ ּבָּ רָּ  ַהזְּ
ּנָּ  ְמחוּ ּו ְפלׁשֶ ה ְוצָּ ִצירָּ ּקְ ְבְצרּו ֶאת ּתִ  ַאלוְ , ּבַ

ִבים  ֲענָּ ם הָּ ּתֶ ַרׁשְ ּפְ םׁשֶ תָּ  .ֵמֲעבֹודָּ
ן־ יב  ֶכִ֑ם מִֹׁ֨ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ֶדש תִׁ וא ק   ֵ֚י יֹוֵבָ֣ל הִֹׁ֔ י  כִׁ ֶכםִהיא  ,יֹוֵבלִהיא ּכִ ְהֶיה לָּ אְכלוּ  ,קֹוֶדשׁ  ּתִ ּתֹ
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ּה׃ ָֽ תָּ בואָּ ו ֶאת־תְּ ל  ה ת אכְּ ֶדֹ֔ בּואָּ הַ ֶאת  ַהשָּ ירֹותה ּתְ ֶדהֵמהַ  ְיׁשִ ָּ ִלי ֶלֱאגֹור ׂשּ  .ּבְ
ַנֵ֥ת יג  שְּ ל בִׁ בו ַהז ִ֑את ַהיֹוֵב  ש ִּ֕ יש תָּ  ֶאל־ אִׁ 

ֹו׃ זָּתָֽ  ֲאח 
ַנת ַהיֹּוֵבל ַהזֹּאת  ׁשְ שׁ ּבִ ל בּו וּ ּתָּ  .ֲאֻחזָּּתוֹ ִאיׁש לַ ּכָּ

נ  ה  יד שני ֹו קָּ ך אֵ֥ יֶתֹ֔ ר  ַלֲעמִׁ כָּ מְּ ו מִׁ רִ֤ כְּ מְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ וְּ
יו׃ ָֽ חִׁ יש ֶאת־אָּ ֵ֥ ו אִׁ יֶתִ֑ך ַאל־תֹונ  ָ֣ד ֲעמִׁ ַי  מִׁ

ְקֶנהאֹו  ְרךָּ ַלֲחבֵ  רוֹ ְמכּ ּתִ שֶׁ כְּ  ּתִ ַאל  ְרךָּ ֲחבֵ ִמיַּד  ׁשֶ
ַרּמוּ  ִני ּתְ ֵ ד ֶאת ַהׁשּ  .ֶאחָּ

ֶנ ה ֵמֵאָ֣ת  טו  קְּ ל תִׁ ים  ַאַחָ֣ר ַהיֹוֵבֹ֔ נִׁ ַפִ֤ר שָּ סְּ מִׁ בְּ
ְך׃ ָֽ ר־לָּ כׇּ מְּ ת יִׁ בוא   ֵנָֽי־תְּ ר שְּ ַפֵ֥ סְּ מִׁ יֶתִ֑ך בְּ  ֲעמִׁ

ְקֶנה מֵ  ם  ךָּ ֲחֵבְר ּתִ ּלֵ רְלִפי ּוְתׁשַ ָּ הַ  ִמְסּפַ ִנים ׁשּ
ְברּו שֶׁ   ְלִפי ךָּ לְ ר וֹ ִיְמכּ הּוא  – ַהיֹּוֵבל יֵר ַאחֲ מֵ עָּ

ר  ִנים ִמְסּפַ ָּ הַהׁשּ בּואָּ ּתֹאַכל ֶאת ַהּתְ  .ׁשֶ
י   טז  פִׁ ֹו ולְּ נָּתֹ֔ קְּ ֶבה  מִׁ ים ַתרְּ נִׁ  ב ַהשָּ י ׀ ר ָ֣ ָ֣ פִׁ לְּ

ַפָ֣ר  סְּ ֵ֚י מִׁ ֹו כִׁ נָּתִ֑ קְּ יט מִׁ עִׁ  ים ַתמְּ ֹ֔ נִׁ ט ַהשָּ ע ָ֣ מְּ
ְך׃ ָֽ ֵכ ר לָּ וא מ  ת הֵ֥ בוא ֹ֔  תְּ

ִנים ִרּבּוי ְלִפי  ָּ ֲעֶלהַהׁשּ ּוְלִפי  ִחירּמְ הַ  ֶאת ּתַ
ִנים  ִמעּוט ָּ ִחיר ֶאת ּתֹוִרידַהׁשּ י  ,ַהּמְ הּוא ּכִ

ר  ךָּ לְ ֵכר וֹ מ ל ִמְסּפַ נֹותׁשֶ ה ׁשְ בּואָּ  .ּתְ
אתָּ  יז  ֵר  יָּ ֹו וְּ יתֹ֔ יש ֶאת־ֲעמִׁ ָ֣ א תֹונו  אִׁ ל ִ֤ וְּ

ם׃ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ ֵ֥י יְּ י ֲאנִׁ ִ֛  ֵמֱאֹלֶהִ֑יך כִׁ
ַרּמוּ  ַאלוְ  ִני ּתְ ֵ ד ֶאת ַהׁשּ ד ֶאת ֶאחָּ  ּוְתַכּבֵ

י ֲאִני  ,ֱאלֶֹהיךָּ   .ֱאלֵֹהיֶכם 'הּכִ
ו  יח  ר  מְּ שְּ י תִׁ ַטֵ֥ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ י וְּ ַתֹ֔ ק  יֶתם  ֶאת־ח  ַוֲעׂשִׁ

יֶתָ֣ם ִ֑ם ַוֲעׂשִׁ תָּ ם א  ֶתֵ֥ יַשבְּ ֶרץ־ַעל וִׁ אָּ  ַטח׃ הָּ ֶבָֽ  לָּ
י וְ  ֲעׂשוּ ּתַ  ְמרּו ֶאת ֻחּקַ ַטי וְ ִתׁשְ ּפָּ  וּ ֲעשׂ ַת ֶאת ִמׁשְ

ם ז וְ  ,אֹותָּ בוּ ּתֵ אָּ ֶרץ ּבָּ  ׁשְ חֹוןאָּ ִבּטָּ  .ּבְ
 שלישי

 (שני)
ַבע  יט ִ֑ ׂש  ם לָּ ֶת  ּה ַוֲאַכלְּ יָֹּ֔ רְּ ֶרץ  פִׁ אָֹּ֨ ִ֤ה הָּ נָּ נָּתְּ וְּ

׃ יהָּ ֶלָֽ ַטח עָּ ֶב  ם לָּ ֶתֵ֥ יַשבְּ  וִׁ
ֶרץ  אָּ ן ֶאת הָּ ּתֵ רֹוֶתיהָּ ּתִ שׂ  ְוֹתאְכלוּ  ּפֵ  ,ַבעוֹ לָּ
בוּ  ֶליהָּ  ְוֵתׁשְ חֹון עָּ ִבּטָּ  .ּבְ

ִ֑ת  כ  יעִׁ בִׁ ָ֣ה ַהשְּ נָּ ו ַמה־נ אַכ ל ַבשָּ רֹ֔ י ת אמְּ ָ֣ כִׁ וְּ
א  נו׃ֵהֵ֚ן ל ָ֣ ֵתָֽ בואָּ ף ֶאת־תְּ א ֶנֱאס   ל ֵ֥ ע וְּ ֹ֔ רָּ זְּ  נִׁ

ִביִע ּתֹ ִאם וְ  ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ  ֲהֵרי ?תיאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ
ֵתנוּ וֹ ע ְולֹא ֶנֱאסלֹא ִנְזַר  בּואָּ  !ף ֶאת ּתְ

ִ֑ית  כא  שִׁ נָּ ה ַהשִׁ ם ַבשָּ ֶכֹ֔ י  לָּ תִׁ כָּ רְּ י ֶאת־בִׁ ִ֤יתִׁ וִׁ צִׁ וְּ
ש  ֹל  שְּ ה לִׁ בואָֹּ֔ ת  ֶאת־ַהתְּ ׂשָּ עָּ ים׃וְּ ָֽ נִׁ  ַהשָּ

ה ׁשּובָּ ִתי  ֲאַצּוֶה: ַהּתְ ְרכָּ בֹוא אֲ ֶאת ּבִ ּתָּ ֶכם ילֵ ׁשֶ
ית  ִ ׁשּ ִ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ ל חַ ְצִמיּתַ שֶׁ ּבַ ה ִלׁשְ בּואָּ ׁש וֹ ּתְ

ִנים ָּ אֹות ַהׁשּ  .ַהּבָּ
ם  כב  ֶת  ת ַוֲאַכלְּ ֹ֔ ינִׁ מִׁ ָ֣ה ַהשְּ נָּ ם ֵאֵ֚ת ַהשָּ ֶת  ַרעְּ וזְּ

ָ֣ד ׀  ִ֑ן ַע שָּ ָ֣ה יָּ בואָּ ן־ַהתְּ ת מִׁ יעִׁ  שִׁ ָ֣ה ַהתְּ נָּ ַהשָּ
ן׃ ָֽ שָּ ו יָּ ל  ּה ת אכְּ תָֹּ֔ ואָּ בָ֣  ַעד־בֹוא  תְּ

ִמינִ בַּ  ִתְזְרעוּ וְ  ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ה מֵ  ְוֹתאְכלוּ ת יׁשּ בּואָּ ַהּתְ
ה  נָּ ׁשָּ יִע ַהיְּ ׁשִ ה ַהּתְ נָּ ָּ ַעת ַעד – תיַעד ַהׁשּ  ַהּגָּ
בּוַאת הּ  ּתְ נָּה אֹותָּ אְכלוּ  ׁשָּ המֵ  ּתֹ בּואָּ נָּה ַהּתְ ׁשָּ  .ַהיְּ

י  כג  י־לִׁ  ת כִׁ ת ֹ֔ מִׁ צְּ ֵכר  לִׁ מָּ א תִׁ ֶרץ ל ִ֤ אָּ  הָּ וְּ
י׃ ָֽ דִׁ מָּ ם עִׁ ים ַאֶת  ִ֛ בִׁ תֹושָּ ים וְּ י־ֵגרִׁ  ָֽ ִֶ֑רץ כִׁ אָּ  הָּ

ֶרץ לֹא אָּ ֵכר ּתִ  ְוהָּ ִמידּמָּ ֶרץ ְלתָּ אָּ י הָּ  ִהיא ּכִ
י ּלִ ם  ֲהֵרי ,ׁשֶ ִבים גֵּ ַאּתֶ  .ֶאְצִליִרים ְותֹוׁשָּ

לָּ ה  כד  א  ֶכִ֑ם גְּ ַזתְּ ל ֶאֶָ֣רץ ֲאח  כ   ו ובְּ נֵ֥ תְּ תִׁ
ֶרץ׃ ס ָֽ אָּ  לָּ

לּובְ  ְך הָּ  ֶאתּו ְפדּ ֶאֶרץ ֲאֻחזְַּתֶכם ּתִ  כָּ כָּ ה ּבְ מָּ ֲאדָּ
חֲ  ּתַ הּ  ִזירוּ ׁשֶ ֶליהָּ  אֹותָּ  .ִלְבעָּ

עֹות    ק  רְּ ק   ת ה  ֻאל   ת ג ְּ ש   ר   פ  
ִ֤א  כה רביעי ֹו ובָּ זָּתִ֑ ַכ ר ֵמֲאח  יך ומָּ חִֹׁ֔ וְך אָּ י־יָּמָ֣ ָֽ כִׁ

ל ַאִּ֕ גָּ יו וְּ ב ֵאלָֹּ֔ ר ָ֣ ֲאלֹו  ַהקָּ ַכֵ֥ר  ג ָֽ מְּ ת מִׁ ֵא 
יו׃ ָֽ חִׁ  אָּ

ִחיךָּ  ִאם ִני אָּ  אוֹ יָּב ,ר ֵמֲאֻחזָּּתוֹ וֹ כּ ְמ יִ וְ ִיְהֶיה עָּ
ר ְקרֹובוֹ  יווֹ ַהּקָּ יֹוֵתר ב ֵאלָּ ה ּבְ ֶדה  ֶאת ְוִיְפּדֶ ָּ ַהׂשּ

ִחיושֶׁ  ַכר אָּ  .מָּ
ֹו  כו  ָ֣יגָּה יָּדֹ֔ שִׁ הִׁ ֵאִ֑ל וְּ ֹו ג  ֶיה־ל  הְּ ָֽ א יִׁ י ל ֵ֥ ִ֛ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ וְּ

י  ֵדֵ֥ א כְּ צָּ  ֹו׃ומָּ תָֽ לָּ א   גְּ
יָּהא ּלֹ שֶׁ ְוִאיׁש  רֹוב ִלְפּדֹותלֹו  הָּ  ְרִויחַ הִ הּוא וְ  ,קָּ

יגהִ וְ  ִ יק ׂשּ ֶסף  ַמְסּפִ ֵדי ּכֶ ֵדהוּ  ִלְפּדֹותּכְ  ,ֶאת ׂשָּ
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יב   כז  ֵהשִׁ ֹו וְּ רֹ֔ כָּ מְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ַשב  ֶאת־שְּ חִׁ וְּ
ב  שָּ  ֹו וְּ ַכר־לִ֑ ָֽ יש ֲאֶשָ֣ר מָּ אִׁ  ף לָּ ֵדֹ֔ ָ֣ע  ֶאת־הָּ

ֹו׃ זָּתָֽ  ַלֲאח 

ֵ חַ יְ הּוא  ז ב ֶאת ׁשּ ְברּו ֵמאָּ עָּ ִנים ׁשֶ ָּ הַהׁשּ ִכירָּ  ַהּמְ
ַכר לוֹ הּוא שֶׁ  ּקֹוֶנהלַ  ֶהְפֵרשׁ ֶאת הַ  ִזירְוַיחֲ   ,מָּ
 .ַלֲאֻחזָּּתוֹ  הּוא ַיֲחזֹורוְ 

ָ֣ה  כח  יָּ הָּ ָ֣יב לֹו  וְּ שִׁ ֹו ֵדי֮ הָּ ה יָּד  אַָּּ֜ צְּ א־מָּ ם ל ָֽ ֹ֨ אִׁ וְּ
ָ֣ת  ַנ ֹו ַע ד שְּ תֹ֔ ָ֣ה א  ֶנ ַיד  ַהק  ֹו בְּ ר  כָּ מְּ ַהיֹוֵבִ֑ל מִׁ

ֹו׃ ס זָּתָֽ ב ַלֲאח  שָּ  ל וְּ ֵבֹ֔ א  ַבי  יָּצָּ  וְּ

יגְוִאם לֹא  ִ יק ַיׂשּ ֶסף  ַמְסּפִ  ,ַלּקֹוֶנה ריזִ חֲ הַ לְ ּכֶ
ָּ הַ  ְמכֶּ ה ֶד ׂשּ הּ  ִמי ייֵד בִּ ְהֶיה ּתִ  תֶר ַהּנִ ה אֹותָּ נָּ ּקָּ  ׁשֶ

ַנת ַהיֹּוֵבל ֲחזֹור ִהיאוְ  ,ַעד ׁשְ יּ  ּתַ הּוא ֵבל וְ וֹ ּבַ
 .ַלֲאֻחזָּּתוֹ  ַיֲחזֹור

 חמישי
 (שלישי)

ה  כט ָ֣יר חֹומָֹּ֔ ר ֵבית־מֹוַשב  עִׁ כ ִ֤ מְּ י־יִׁ ָֽ יש כִׁ אִׁ  וְּ
ֹו  רִ֑ כָּ מְּ ָ֣ת מִׁ ַנ ם שְּ ֹו ַעד־ת   תֹ֔ לָּ א  ה  גְּ תָּ יְּ ָֽ הָּ וְּ

ֹו׃ תָֽ לָּ א  ֶיֵ֥ה גְּ הְּ ים תִׁ  יָּמִׁ 

ית וֹ ִאיׁש ִיְמכּ  ִאםוְ  ֶפת  ִעירבְּ  ְמגּוִריםר ּבֵ ֻמּקֶ
ה ַנת  סֹוףַעד  אֹותוֹ  הּוא יּוַכל ִלְפּדֹות ,חֹומָּ ׁשְ

תוֹ  קּוַפת  – ְמִכירָּ ְדיֹונוֹ ּתְ ְהֶיה ּפִ ה ּתִ נָּ  .ׁשָּ
ָ֣ה  ל  נָּ את לֹו֮ שָּ ל ָ֣ ל ַעד־מְּ ֵא  גָּ א־יִׁ ם ל ָֽ ָ֣ אִׁ וְּ

קֶָּּ֠  ה  וְֶּּ֠ ימָּ מִׁ יר ֲאֶשר־תְּ עִַּׁ֜ ת ֲאֶשר־בָּ יִׁ ֹום ַהַבֹ֨  לָ֣
ֹו ( לא) ת  ֶנֵ֥ה א  ִ֛ת ַלק  ית  מִׁ ה ַלצְּ מָּ  ח 

ל׃ ֵבָֽ א ַבי  א ֵיֵצ  ִ֑יו ל ֵ֥ תָּ ר  ד   לְּ

ֶדהלֹא הּוא ְוִאם  ֲעבֹורַעד  ִיּפָּ ּתַ ה  ׁשֶ נָּ לֹו ׁשָּ
ה ֵלמָּ ִעיר  ,ׁשְ ּבָּ ִית ׁשֶ יֵּשׁ ַהּבַ הּ  ׁשֶ ה וֹ ח לָּ ִיְהֶיה מָּ
יְָּּך  יוֶנה אֹותֹו וֹ ַלקּ ׁשַ ִמיד ּוְליֹוְרׁשָּ לֹא הּוא  – ְלתָּ

יּ   .ֵבלוֹ ֵיֵצא ּבַ
ה   לא  מָּ ֶהִ֤ם ח  ר ֵאין־לָּ ים ֲאֶשֹ֨ ֵתָ֣י ַהֲחֵצרִׁ  ובָּ

יב  בִֹׁ֔ ה  סָּ לָּ א  ֵשִ֑ב גְּ ֶרץ ֵיחָּ אָּ  ה הָּ ֵדֵ֥ ַעל־ׂשְּ
א׃ ל ֵיֵצָֽ ֵב  ֹו וַבי  ֶיה־לֹ֔ הְּ ָֽ  תִׁ

י  ּתֵ ִריםּובָּ פָּ ֶהם ח ַהּכְ ֵאין לָּ ה וֹ ׁשֶ  ,ִביבּסָּ ִמ מָּ
שְׁ  מֹו ּו בֵיחָּ ֵדהּכְ ֶרץ ׂשְ אָּ  ִלְפּדֹות רְפׁשָּ אֶ  – הָּ
ִמיד םאֹותָּ   .ֵבלוֹ יּ בַּ  ְזרוּ ֵהם ַיחְ וְ  ,ּתָּ

ם  לב  יִֹׁ֔ וִׁ ֵרי  ַהלְּ עָּ ַלֵ֥ת וְּ א  ִ֑ם גְּ תָּ זָּ ֵרָ֣י ֲאח  י עָּ ֵת  בָּ
ם׃ ָֽ יִׁ וִׁ ֶיֵ֥ה ַללְּ הְּ  עֹולָּ ם תִׁ

ֵריוְ  יםַהלְ  עָּ ֵרי בְּ ם שֶׁ יּתִ ַהּבָּ  – ִויִּ םעָּ תָּ  ,ַנֲחלָּ
יםלְ הַ  םיּוְכלּו  ִויִּ ִמיד ִלְפּדֹותָּ  .ּתָּ

ַכר־ לג  מְּ יָּצָּ א מִׁ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ן־ַהלְּ ַאל  מִׁ גְּ  ַוֲאֶשִ֤ר יִׁ
ֹו  זָּת  יר ֲאח  ֵ֥ עִׁ ת וְּ י ַבִ֛יִׁ ֵרָ֣ י עָּ ֵתִ֞ י בָּ ָ֣ ֵבִ֑ל כִׁ ַבי 

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֹוְך בְּ ת  ם בְּ זָּתָֹּ֔ ֵ֚וא ֲאח  ם הִׁ יִׁ  וִׁ  ַהלְּ

םשֶׁ כְ וּ  דָּ יםַהלְ מֵ  ִיְקֶנה אָּ ִיתהַ  ְמִכיַרת ,ִויִּ  וֹ א ּבַ
ֶחְלקוֹ שֶׁ ִעיר הָּ  ל ּבְ ּטֵ ְתּבַ יּ  ּתִ י  ,ֵבלוֹ ּבַ  םיּתִ ּבָּ הַ ּכִ

בְּ  ֵרי ׁשֶ יםַהלְ עָּ ם םהֵ  ִויִּ ין ֶחְלקָּ ֵאל ּבֵ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ׂשְּ   לד  ֵכִ֑ר וָֽ מָּ א יִׁ ם ל ָ֣ ֵריֶה  ש עָּ ַרֵ֥ גְּ ה מִׁ ֵדִ֛

ם׃ ס ֶהָֽ וא לָּ ִ֛ם ה  ַזֵ֥ת עֹולָּ י־ֲאח  ָֽ  כִׁ
ֵכר  ֵריֶהם לֹא ִיּמָּ ֵדה ִמְגַרׁש עָּ ִמידּוׂשְ י , ְלתָּ ּכִ

םהּוא  ָּּ  ֲעבּורָּ םלְ  הֲאֻחז  .עֹולָּ
ת     ש   ר  יתפ   ב ִׁ  רִׁ

יך  לה  חִֹׁ֔ וְך אָּ י־יָּמָ֣ ָֽ כִׁ ְִ֑ך וְּ מָּ ֹו עִׁ ה יָּד  טָּ ֵ֥ ומָּ
ְך׃ ָֽ מָּ י עִׁ ַח  ִ֛ב וָּ תֹושָּ ֹו ֵג ר וְּ תָּ בֹ֔ ַָּ֣֧קְּ ֶהֱחַז  וְּ

ִחיךָּ  ִאםוְ  ךָּ שֶׁ אָּ ִני ִאּתְ תוֹ  ִיְהֶיה עָּ סָּ  ּוַפְרנָּ
מֹוךְ  – ְתמֹוֵטטּתִ  יעּוִטיםבְּ ַגם וְ  ,ּבוֹ  ּתְ  ֶבן ַהּמִ

ִא  ֵדי  – ךָּ ּתְ ׁשֶ יּ ּכְ  .ּוַכל ִלְחיֹותׁשֶ
ח  לו  ַקִ֤ אתָּ ַאל־תִׁ ֵר  יָּ ית וְּ בִֹׁ֔ ַתרְּ ֶָ֣שְך וְּ תֹו  ֶנ אִׁ ֵמָֽ

ְך׃ ָֽ מָּ יך עִׁ חִׁ  י אָּ ֵחֵ֥  ֵמֱאֹלֶהִ֑יך וְּ
ח  ּקַ ּנוּ ַאל ּתִ ית ִמּמֶ ד ֶאתכַּ  – ִרּבִ  ,ֱאלֶֹהיךָּ  ּבֵ

ִחיךָּ וְ   .ךָּ ּתְ ִא ִיְחֶיה אָּ
ית  לז  בִׁ  ַמרְּ ִֶ֑שְך ובְּ ֶנ ֹו בְּ ן ל  ֵתֵ֥ ךֹ֔ ל א־תִׁ פְּ ת־ַכסְּ ֶאֹ֨

ך׃ ֶלָֽ כְּ ן אׇּ ֵתֵ֥  ל א־תִׁ
ְלֶוה ַאל ךָּ לֹו  ּתַ ְסּפְ הְת בִּ ֶאת ּכַ  ,ֶסֶפתוֹ תלְ  מּורָּ

ְלֶוהוְ  יתבְּ לֹו אֹוֶכל  ַאל ּתַ  .ִרּבִ
י  לח  אתִׁ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֵ֥ ֵהיֶכֹ֔ ה  ֱאֹלָ֣ הוָּ י יְּ ֲאנִׁ 

ֶכם   ֵתִ֤ת לָּ ם לָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶכ ם ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ֶאתְּ
ים׃  ָֽ ֶכ ם ֵלאֹלהִׁ יֵֹ֥ות לָּ הְּ ַען לִׁ ַנֹ֔ ֶאת־ֶאֶָ֣רץ כְּ

הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ֱאלֵֹהיֶכם שֶׁ  'הֲאִני 
ֶכם ִמְצַר  ַנַען ִלְהיֹות לָּ ֶכם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ֵתת לָּ ִים לָּ

 .ֵלאלִֹהים
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 ס
ים    רִׁ כ   מְּ נ ִׁ יֹון ה  דְּ ִׁ ת פ  ש   ר   פ  
 ששי

 (רביעי)
ְִ֑ך  לט ַכר־לָּ מְּ נִׁ ְך וְּ מָּ  יך עִׁ ִ֛ חִׁ וְך אָּ י־יָּמֵ֥ ָֽ כִׁ וְּ

ֶבד׃ ָֽ ַדת עָּ ֹו ֲעב ֵ֥ ד ב   ל א־ַתֲעב ֵ֥
ִחיךָּ  ִאםוְ  ִני ךָּ ּתְ ִא שֶׁ אָּ  ַאל ,ךָּ לְ ר כֵ ּמָּ יִ וְ  ִיְהֶיה עָּ
לדָּ וֹ ֲעבבַּ  אֹותוֹ ד יֲעבִ ּתַ   .ֶבדעֶ  ה ׁשֶ

ַנֵ֥ת  מ  ְִ֑ך ַעד־שְּ מָּ ָ֣ה עִׁ ֶי הְּ ב יִׁ תֹושָּ  יר כְּ ֵ֥ כִׁ ׂשָּ כְּ
ְך׃ ָֽ מָּ ד עִׁ ל ַיֲעב ֵ֥ ֵב   ַהי 

ִכירֹוֵעל פּ מֹו כְּ  ֶאְצְלךָּ ִיְהֶיה הּוא  בוְ  ׂשָּ  תֹוׁשָּ
י ַנת ַהיּ ַרק  ֶאְצְלךָּ ד וֹ ַיֲעבוְ  ,ְזַמּנִ  .ֵבלוֹ ַעד ׁשְ

ב   מא  שָּ ֹו וְּ מִ֑ ָ֣יו עִׁ נָּ וא ובָּ ְך ה  מָֹּ֔ עִׁ א  ֵמָֽ יָּצָּ וְּ
וב׃ יו יָּשָֽ תָּ  ַזֵ֥ת ֲאב  ֶאל־ֲאח  ֹו וְּ תֹ֔ ַפחְּ שְּ  ֶאל־מִׁ

יו  ,ֵבלוֹ יּ בַּ  ֶאְצְלךָּ מֵ א צֵ יֵ הּוא  נָּ  ,ִאּתוֹ הּוא ּובָּ
ַּת ֲאב ְוַיֲחזֹור ְחּתֹו ְוֶאל ֲאֻחז ּפַ יווֹ ֶאל ִמׁשְ  .תָּ

ם  מב  תָּ  י א  אתִׁ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֵ֥ י ֵהֹ֔ ַדָ֣ י־ֲעבָּ ָֽ כִׁ
ם ֵמֶאֶָ֣רץ ִ֑יִׁ רָּ צְּ א מִׁ ו ל ֵ֥ ר  כְּ מָּ ֶכֵֶ֥רת יִׁ מְּ ֶבד׃ מִׁ ָֽ  עָּ

ם ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתי אֹותָּ ַדי ׁשֶ י ֵהם ֲעבָּ  ,ִמְצַרִיםּכִ
ְכרּו ֵהם  ּמוֹ כְּ לֹא ִיּמָּ  .ֶבדעֶ  יםִר כְ מֹו ׁשֶ

ִֶ֑רְך  מג  פָּ ֹו בְּ ה ב  ֶדֵ֥ רְּ יך׃ל א־תִׁ אתָּ ֵמֱאֹלֶהָֽ ֵר  יָּ ד אֹותֹו  ַאל וְּ ְעּבֵ ׁשַ ֶרֶכתבַּ ּתְ ה ְמפָּ ד ֶאתכַּ  ,ֲעבֹודָּ  ּבֵ
 .ֱאלֶֹהיךָּ 

ְִ֑ך ֵמֵאָ֣ת  מד  יו־לָּ הְּ ָֽ ך  ֲאֶשָ֣ר יִׁ תְּ ךֵ֥ ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ וְּ
ו  נ  קְּ ם תִׁ ם ֵמֶהֵ֥ ֵתיֶכֹ֔ יב ָ֣ בִׁ ם ֲאֶשר  סְּ ַהגֹויִׁ 

ה׃ ָֽ מָּ אָּ  ֶעֵֶ֥בד וְּ

ךָּ  ְתךָּ ְוַעְבּדְ ְפחָּ יִּ  ְוׁשִ ים  ִיְהיוּ  ,ךָּ לְ ְהיּו ׁשֶ ַעּמִ ֵמהָּ
סְּ  ְקנּו ֶעֶבד  ַרק – ֵתיֶכםוֹ ִביבׁשֶ הֵמֶהם ּתִ ְפחָּ  .ְוׁשִ

ַגֶּ֠  מה  ֶכם  ֵמֶהָ֣ם וְֶּּ֠ מָּ ים עִׁ ִ֤ רִׁ ים ַהגָּ בִַּׁ֜ י ַהתֹושָּ ֵנֹ֨ בְּ ם מִׁ
ר  ם ֲאֶשֵ֥ ֶכֹ֔ מָּ ם  ֲאֶשָ֣ר עִׁ תָּ ַפחְּ שְּ מִׁ ו ומִׁ נֹ֔ קְּ תִׁ

ֶכ ם  יֵ֥ו לָּ הָּ ֶכִ֑ם וְּ צְּ ַארְּ ידו בְּ ָֽה׃הֹולִׁ  זָּ ֲאח   ַלָֽ

ִבים  ֵני ַהּתֹוׁשָּ ִרים שֶׁ ַהּגֹוִים ְוַגם ִמּבְ ֶכם ֵמֶהם ּתְ ִא ּגָּ
ם שֶׁ  ְחּתָּ ּפַ ׁשְ ְקנּו ּוִמּמִ ֶכםּתִ הֹוִלידּו  ִאּתְ ׁשֶ

ַאְרְצֶכם ֶכם הְ יִ ֵהם וְ  ,ּבְ מֹו לִ יּו לָּ ה ּכְ ָּ  .ֲאֻחזָּּהיֻרׁשּ
ֵניֶכִ֤ם ַאֲחֵריֶכם   מו  בְּ ם לִׁ תַָּּ֜ ם א  ֶתֹ֨ ַנַחלְּ תְּ הִׁ וְּ

דו  ֶהָ֣ם ַתֲעב ִ֑ לָּ ם בָּ ע  ה לְּ זָֹּ֔ ֶרֶָ֣שת ֲאח  לָּ
יו  חִֹׁ֔ אָּ יש בְּ ָ֣ ֵאל  אִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֵחיֶכִ֤ם בְּ ַאֹ֨ ובְּ

ֶרְך׃ ס ָֽ פָּ ֹו בְּ ה ב  ֶדֵ֥ רְּ  ל א־תִׁ

ם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם  ֹוִריׁשוּ ּת  יְרׁשּו אֹותָּ יִּ ׁשֶ
מוֹ  ם ּכְ עַ  ,ֲאֻחזָּּה אֹותָּ ֶהם ְלעבְ ּתַ ם וֹ דּו ּבָּ ם לָּ ַאּתֶ

ֵאל, ֵאיֶכםְוֶצֱאצָּ  רָּ ֵני ִיׂשְ ִאיׁש  – ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ
ִחיו אָּ ד אֹותֹו ַאל  – ּבְ ְעּבֵ ׁשַ ֶרֶכתבַּ ּתְ ה ְמפָּ  .ֲעבֹודָּ

יך  מז שביעי חִׁ  ְך אָּ ֵ֥ ְך ומָּ מָֹּ֔ ב  עִׁ תֹושָּ ִ֤ר וְּ ָ֣ד ֵג יג ַי י ַתשִׁ  ָ֣ כִׁ וְּ
ֵע ֶקר  ֹו לְּ ְך אֵ֥ מָֹּ֔ ב  עִׁ ִ֤ר תֹושָּ ֵג ר לְּ ַכ  מְּ נִׁ ֹו וְּ מִ֑ עִׁ

ַחת  ַפֵ֥ שְּ  ֵגָֽר׃מִׁ

ן ִמיעּוִטים ִאםוְ  ר ֶאְצְלךָּ שֶׁ  ּבֶ יר ּגָּ ִחיךָּ וְ , ַיֲעׁשִ  אָּ
ר ְליָּדוֹ שֶׁ  ִני ּגָּ יעּוִטיםר כֵ ּמָּ יִ וְ  ִיְהֶיה עָּ  ְלֶבן ַהּמִ
דלְ אֹו  ְצְלךָּ אֶ שֶׁ  חְ ּמִ מִ  ֶאחָּ ּפַ ֶרץ וֹ ּת ׁשְ אָּ חּוץ לָּ  .ּבְ

ד  מח  ֵ֥ ֹו ֶאחָּ ֶיה־לִ֑ הְּ ָֽ לָּ ה תִׁ א  ר גְּ ַכֹ֔ מְּ י נִׁ ַאֲחֵרָ֣
יו  נו׃ֵמֶאחָּ  ֶלָֽ אָּ גְּ  יִׁ

רנִּ שֶׁ ַאֲחֵרי  ר ִלְפּדֹותוֹ  ְמּכַ יו  – ֶאְפׁשָּ ד ֵמֶאחָּ ֶאחָּ
ה אֹותוֹ   .ִיְפּדֶ

ֵא ר  מט  שְּ ֹו־מִׁ נו אָֽ ֶלֹ֔ אָּ גְּ דֹו  יִׁ ֹו ֶבן־ד  ֹו אִ֤ דִ֞ אֹו־ד 
ֹו  יגָּה יָּד  ֵ֥ שִׁ ֹו־הִׁ ֶלִ֑נו אָֽ אָּ גְּ ֹו יִׁ ת  ַפחְּ שְּ מִׁ ֹו מִׁ רִ֛ ׂשָּ בְּ

ל׃ ָֽ אָּ גְּ נִׁ  וְּ

ה אֹותוֹ דֹו וֹ דּ ן דֹו אֹו בֶּ וֹ אֹו דּ  רֹוב אֹו  ,ִיְפּדֶ קָּ
יו ְחּתֹו  ֵאלָּ ּפַ ׁשְ ה אֹותוֹ ִמּמִ יְַּרִויחַ אֹו  ,ִיְפּדֶ ֶסף ׁשֶ  ּכֶ

ה ֶאת ַעְצמוֹ וְ   .ִיְפּדֶ
ֹו ַע ד  נ  רֹו לֹ֔ ָ֣כְּ מָּ ַנת  הִׁ שְּ הו מִׁ ֵנֹ֔ ם־ק  ַשב  עִׁ חִׁ וְּ

ַפָ֣ר  סְּ מִׁ רֹו  בְּ כָּ מְּ ה ֶכִֶ֤סף מִׁ יִָּ֞ הָּ ֵבִ֑ל וְּ ָ֣ת ַהי  ַנ שְּ
ים ֹ֔ נִׁ ֹו׃ שָּ מָֽ ֶיֵ֥ה עִׁ הְּ יר יִׁ כִׁ  י ׂשָּ יֵמֵ֥  כִׁ

ֵ חַ יוִ  ה אֹותֹו ֶאת הַ ִעם  בׁשּ נָּ ּקָּ ןִמי ׁשֶ מָּ ה זְּ נָּ ָּ  ֵמַהׁשּ
ר ְמּכַ ּנִ ַנת ַהיּ לִ לֹו ַעד  ׁשֶ ק ֶאת ְסכּום  ,ֵבלוֹ ׁשְ ִויַחּלֵ

ֶסף הַ  ל ּכֶ ּבֵ ּקִ ר ׁשֶ ִמְסּפַ ָּ הַ ּבְ ִבים כְּ  ,ִניםׁשּ ְ ַחׁשּ ּמְ מֹו ׁשֶ
ִכיר ּפֹוֵעל ֵמי יְ ְמִחיר  ךְ ׂשָּ ב הּוא ּכָּ ֵ  .וֹ ּת ִא  ְיַחׁשּ

ָ֣יב  נא  יֶהן  יָּשִׁ פִׁ ִ֑ים לְּ נִׁ ֹות ַבשָּ ֹוד ַרב  ם־עֵ֥ ִניםעֹוד נֹוְתרּו ִאם אִׁ ַיֲחִזיר  הּוא ֶזה ְלִפי ,ַרּבֹות ׁשָּ
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ֹו׃ נָּתָֽ קְּ ֶכ ֶסף מִׁ ֹו מִׁ תֹ֔ לָּ א  בֹוהַּ  גְּ  .ְקִניָּּתוֹ  ְמִחירְלִפי  ,ִפְדיֹונוֹ לְ  ְמִחיר ּגָּ
ל  נב  ֵב  ַנֵ֥ת ַהי  ִ֛ים ַעד־שְּ נִׁ ַא ר ַבשָּ שְּ ט נִׁ ַעִ֞ ם־מְּ אִׁ וְּ

ֹו׃ תָֽ לָּ א  יב ֶאת־גְּ יו יָּשִׁ  נָֹּ֔ י שָּ ָ֣ פִׁ ֹו כְּ ַשב־לִ֑ חִׁ  וְּ
אֲ ְוִאם  ִנים  וּ רִנׁשְ ַנת ַהיּ  ֹותטּ עַ ְמ ׁשָּ ְך  ,ֵבלוֹ ַעד ׁשְ ּכָּ

ֵ חַ יְ  ֶסף לְ ַיֲחִזיר הּוא  ,לוֹ  בׁשּ ִפי לְ  ִפְדיֹונוֹ ֶאת ַהּכֶ
ר יונוֹ שְׁ  ִמְסּפַ  .תָּ

ֹו  נג  מִ֑ ָ֣ה עִׁ ֶי הְּ נָּ ה יִׁ שָּ ִ֛ה בְּ נָּ יר שָּ ֵ֥ כִׁ ׂשְּ כִׁ
ֵעיֶנָֽיך׃ ֶרְך לְּ ֶפ  ו בְּ נָֽ ֶדֵ֥ רְּ  ל א־יִׁ

ל ֹו ּת ִא ִיְהֶיה הּוא  ה כְּ ּכָּ נָּ הלְ ִכיר ׂשָּ מֹו ׁשָּ נָּ  – ׁשָּ
ד אֹותֹו לֹא  ְעּבֵ ֶרֶכתבַּ ְיׁשַ ה ְמפָּ  .ְלֵעיֶניךָּ  ֲעבֹודָּ

ֵאִֶ֑לה  נד  ל בְּ ֵא  גָּ א יִׁ ם־ל ֵ֥ אִׁ ל וְּ ֵבֹ֔ ָ֣ת ַהי  ַנ שְּ א  בִׁ יָּצָּ וְּ
ֹו׃ מָֽ ֵ֥יו עִׁ נָּ וא ובָּ  ה 

ֶדהְוִאם לֹא  רּויֹות הָּ בְּ  ִיּפָּ ֶאְפׁשָּ הַאַחת ֵמהָּ  ֵאּלֶ
ַנת ַהיּ צֵ הּוא יֵ  ׁשְ יו וֹ א ּבִ נָּ  .ִאּתוֹ ֵבל הּוא ּובָּ

ם  נה מפטיר ַדָ֣י ֵהֹ֔ ים ֲעבָּ ֹ֔ דִׁ ֵאל  ֲעבָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י בְּ ִ֤ י־לִׁ ָֽ כִׁ
ם  י אֹותָּ  אתִׁ י ֲאֶשר־הֹוֵצֵ֥ ם ֲאנִׁ  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ

ם׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ  יְּ

י בְּ  ֵאל ּכִ רָּ ִדיםֵהם הָּ ֵני ִיׂשְ י ֲעבָּ ּלִ ַדי  – ׁשֶ ֵהם ֲעבָּ
ם ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתי אֹותָּ ' ֲאִני ה ,ִמְצַרִיםׁשֶ

 .ֱאלֵֹהיֶכם

ה   א כו ם וֶפִֶ֤סל וַמֵצבָּ ילִׁ  ם ֱאלִׁ ֶכַּ֜ ו לָּ ל א־ַתֲעׂשֹ֨
ֶאֶָ֣בן  ם וְּ ֶכֹ֔ ימו לָּ ָ֣ קִׁ נו  ל א־תָּ תְּ א תִׁ ית ל ִ֤ כִׁ  ַמׂשְּ
ַתֲחו    שְּ ָֽ הִׁ ם לְּ ֶכֹ֔ צְּ ַארְּ י בְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ֶלִ֑יהָּ כִׁ ת עָּ

ם׃ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ  יְּ

ֶכם ּתַ  ַאל ֶכם ּתָּ  ַאלוְ  ,םיֱאִלילִ ֲעׂשּו לָּ ִקימּו לָּ
הפֶּ  בָּ ימוּ  לְואַ  ,ֶסל ּוַמּצֵ ׂשִ ַאְרְצֶכם ּתָּ ֶאֶבן  ּבְ

ֵדי  ֶטת ּכְ ֶ חֲ ְמֻקׁשּ ּתַ ֶליהָּ וְלִהׁשְ י ֲאִני ה ,ֹות עָּ ' ּכִ
 .ֱאלֵֹהיֶכם

י  ב  ִ֑או ֲאנִׁ  ירָּ י תִׁ שִׁ  דָּ קְּ רו ומִׁ מ ֹ֔ שְּ ַתָ֣י תִׁ ת  ֶאת־ַשבְּ
ָֽה׃ פ הוָּ  יְּ

ְמ  ׁשְ ת רוּ ּתִ ּבְ דוּ וּ ַתי וֹ ֶאת ׁשַ יֶאת  ְתַכּבְ ׁשִ  ,ִמְקּדָּ
 .'ֲאִני ה
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ַתי   ק  ח    בְּ

כֹות    ר  ב ְּ ת ה  ש   ר   פ  
ו    ג  צְּ ֶאת־מִׁ י ֵתֵלִ֑כו וְּ ַת  ק  ח  ם־בְּ ו אִׁ רֹ֔ מְּ שְּ ַתָ֣י תִׁ

ם׃ ָֽ תָּ ם א  יֶת   ַוֲעׂשִׁ
ְמרּו וְ י ֻחקַּ ְלִפי ּו ְתַנֲהגּתִ ִאם  ֹוַתי וֶאת ִמצְ ִתׁשְ

ם ְוַתֲעׂשוּ   .אֹותָּ
ֶרץ   ד  אָֹּ֨ ִ֤ה הָּ נָּ תְּ נָּ ִ֑ם וְּ תָּ עִׁ ֵמיֶכ ם בְּ שְּ י גִׁ ֵ֥ נַָּתתִׁ וְּ

ן ֵתֵ֥ ה יִׁ ֶד  ֵעֵ֥ץ ַהשָּ ּה וְּ בולָֹּ֔ ֹו׃ יְּ יָֽ רְּ  פִׁ
ן ֵמיֶכם גִּ ֶאת  ֶאּתֵ מַ ׁשְ זְּ ְתִאים ןּבַ ֶרץ  ,ַהּמַ אָּ ן הָּ ּתֵ ּתִ
ּה וְ ֶאת  ֶדה בַּ ֵעץ הָּ ְיבּולָּ ָּ ְריוֹ  ֶאת ַיְצִמיחַ ׂשּ  .ּפִ

ָ֣יג  ה  יר ַישִׁ צִׁ  יר ובָּ צִֹׁ֔ ש  ֶאת־בָּ יִׁ ֶכֵ֥ם ַדֹ֨ יג לָּ שִֹׁ֨ הִׁ וְּ
ַבע  ׂש ֹ֔ ֶכם  לָּ מְּ ֶתִ֤ם ַלחְּ ִַַּ֑֧רע ַוֲאַכלְּ ֶאת־זָּ

ם׃ ֶכָֽ צְּ ַארְּ ַטח בְּ ֶב  ם לָּ ֶתֵ֥ יַשבְּ  וִׁ

ה יׁשָּ ךְ ּמָּ ּתִ  עֹוַנת ַהּדִ ֶכם  ׁשֵ ִצירהַ עֹוַנת  ַעדלָּ  ּבָּ
ךְ ִיּמָּ  ִצירּבָּ הַ וְ  ֶאת  ֹתאְכלוּ וְ  ,העָּ יִר זְּ הַ  עֹוַנת ַעד ׁשֵ

שׂ  בוּ ַבע וֹ ַלְחְמֶכם לָּ חֹון ְוֵתׁשְ ִבּטָּ ַאְרְצֶכם ּבְ  .ּבְ
ֶרץ  ו שני אָֹּ֔ לֹום  בָּ י שָּ ִ֤ נַָּתתִׁ ֵאָ֣ין וְּ ם וְּ ֶת  ַכבְּ ושְּ

ֶרץ  אָֹּ֔ ן־הָּ ה  מִׁ עָּ ִ֤ה רָּ י ַחיָּ ַבתִִׁ֞ שְּ הִׁ יד וְּ ִ֑ ַמֲחרִׁ
ם׃ ֶכָֽ צְּ ַארְּ ר בְּ ֶרב ל א־ַתֲעב ֵ֥ ֶח   וְּ

ין ּכִ ֶרץ ַאׁשְ אָּ לֹום ּבָּ בּו ִליׁשֹון ,ׁשָּ ּכְ ׁשְ ד  ּתִ ְוַאף ֶאחָּ
ִמיד ֶאת ,ֶאְתֶכם ִחידפְ יַ  לֹא עהָּ  ֹותַחיּ הַ  ַאׁשְ  ֹותרָּ
ֶרץמֵ  אָּ הר וֹ ֲעבּתַ  לֹאוְ  ,הָּ מָּ ַאְרְצֶכם ִמְלחָּ  .ּבְ

ֵניֶכ ם  ז  פְּ ו לִׁ לֵ֥ נָּפְּ ֵביֶכִ֑ם וְּ יְּ ם ֶאת־א  ֶת  ַדפְּ ורְּ
ֶרב׃ ָֽ  ֶלחָּ

פוּ  ְרּדְ לּו ִלְפֵניֶכם פְּ יִ ֵהם ְיֵביֶכם וְ וֹ ֶאת א ּתִ
הבַּ  מָּ ְלחָּ  .ּמִ

ֶכ ם  ח  ה מִׁ ֵ֥ ה וֵמאָּ ה  ֵמאָֹּ֔ שָּ ֶכִ֤ם ֲחמִׁ ו מִׁ פֹ֨ דְּ רָּ וְּ
ו  ל  נָּפְּ פו וְּ ד ִ֑ רְּ ָ֣ה יִׁ בָּ בָּ ֵניֶכ ם רְּ פְּ ֵביֶכִ֛ם לִׁ יְּ א 

ֶרב׃ ָֽ  ֶלחָּ

ה  ָּ ֶכםֲחִמׁשּ פּו  ֵמִאּתְ ה ִיְרּדְ ה , באֹויֵ ֵמהָּ ֵמאָּ ּוֵמאָּ
ֶכם ִפים פוּ ִיְרּדְ  ֵמִאּתְ ֶרת ֲאלָּ לּו ְיֵביֶכם וֹ א ,ֲעׂשֶ ִיּפְ
הבַּ ִלְפֵניֶכם  מָּ ְלחָּ  .ּמִ

ם  ט  ֶכֹ֔ י ֶאתְּ ָ֣ ֵריתִׁ פְּ הִׁ ם וְּ י ֲאֵליֶכֹ֔ ָ֣יתִׁ נִׁ ופָּ
ֶכִ֑ם  י ֶאתְּ ֵביתִׁ  רְּ הִׁ י וְּ יתִׁ  רִׁ י ֶאת־בְּ ֵ֥ תִׁ ימ  ַוֲהקִׁ

ם׃ ֶכָֽ תְּ  אִׁ

ֶכם ֲאֵליֶכם ֶאְפֶנה ה, ְלֵהִטיב לָּ ֶאְתֶכם  ְוַאְרּבֶ
ל ִמיֶאת  ַוֲאַקיֵּם ,ֶאְתֶכם ַוֲאַגּדֵ ֶכם ֶהְסּכֵ  .ִאּתְ

 שלישי
 (חמישי)

ש  י דָּ  ֵנֵ֥י חָּ פְּ ן מִׁ שִָּּ֕ יָּ ִ֑ן וְּ ן נֹושָּ שָּ  ם יָּ ֶתֵ֥ ַוֲאַכלְּ
יאו׃ ָֽ  תֹוצִׁ

אְכלוּ  ן  ּתֹ ן נֹוׁשָּ הוֹ ֵמריָּׁשָּ בּואָּ ְרכוּ  ,ב ּתְ ְצטָּ  ּתִ
ִנים ְחסָּ ה ְלהֹוִציא ֵמַהּמַ נָּ ה ְיׁשָּ בּואָּ ֵדי  ּתְ ּכְ

ׁשָּ חֲ  ְלַהְכִניס  .הדָּ
תֹוכְּ   יא  י בְּ נִׁ  כָּ שְּ י מִׁ ֵ֥ נַָּתתִׁ י וְּ שִׁ  ַעֵ֥ל ַנפְּ גְּ ל א־תִׁ ֶכִ֑ם וְּ

ם׃ ֶכָֽ  ֶאתְּ
ֶרה ֶאת ִתי ַאׁשְ ִכינָּ תֹוְכֶכם וְ  ׁשְ י ּבְ לֹא ַנְפׁשִ

ְדֶחה  .ֶאְתֶכם ּתִ
ֹוכְּ   יב  תָ֣ י  בְּ תִׁ ַהַלכְּ תְּ הִׁ ֶכ ם וְּ י לָּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ ם וְּ ֶכֹ֔

ם׃ ָֽ עָּ י לְּ ֵ֥ יו־לִׁ הְּ ָֽ ם תִׁ ַאֶת  ים וְּ ִ֑  ֵלאֹלהִׁ
ִתי ִכינָּ ְהֶיה ְמצּויָּה  ׁשְ תֹוְכֶכם ּתִ ֶכם  הְוֶאְהיֶ ּבְ לָּ

ם ְהיּו ִלי ְלעָּ ם ּתִ  .ֵלאלִֹהים ְוַאּתֶ
ר יג  ם ֲאֶשֹ֨ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכ  הוָּ י יְּ ִ֞ ֶכם   ֲאנִׁ י ֶאתְּ הֹוֵצִ֤אתִׁ

ים  ִ֑ דִׁ ם ֲעבָּ ֶה  ֵ֥ת לָּ י  הְּ ָֽ ם מִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ
ֶכ ם  אֹוֵלְֵ֥ך ֶאתְּ ם וָּ ֶכֹ֔ לְּ ת ע  ט ָ֣ ר  מ  ב  ֶָֽאשְּ וָּ

ֹומְּ   ות׃ פקָֽ יָֽ  מִׁ

הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  'הֲאִני  ֱאלֵֹהיֶכם ׁשֶ
ִדיםוֹ ְהילִּ ִמְצַרִים ִמ  ֶהם ֲעבָּ י ֶאת  ,ת לָּ ְלּתִ ּטַ ּבִ

ּלָּ  ַעְבּדּותהָּ  י ֶכםׁשֶ ה ֶאְתֶכם  ְוהֹוַלְכּתִ קֹומָּ ּבְ
ה  .ְזקּופָּ

לֹות   * ל  ק ְּ ת ה  ש   ר   פ  
ת  יד  ו ֵאֵ֥ א ַתֲעׂשֹ֔ ל ָ֣ ִ֑י וְּ ו לִׁ ע  מְּ שְּ א תִׁ ם־ל ֵ֥ אִׁ וְּ

ו    צְּ ל־ַהמִׁ ֶלה׃כׇּ ֵאָֽ  ת הָּ
ְמעּו ִלי ְולֹאּתִ  ְוִאם לֹא ל  ֶאתֲעׂשּו ּתַ  ׁשְ ּכָּ

צְ  הוַהּמִ ֵאּלֶ  .ֹות הָּ
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י  טו  ַט  פָּ שְּ ם ֶאת־מִׁ ֵ֥ אִׁ סו וְּ אָֹּ֔ מְּ ַתָ֣י תִׁ ק  ח  ם־בְּ אִׁ וְּ
י ֲעׂשֹות   ִ֤ תִׁ לְּ בִׁ ֶכִ֑ם לְּ שְּ ָ֣ל ַנפְּ ַע גְּ תִׁ

ו   צְּ ל־מִׁ י׃ֶאת־כׇּ ָֽ יתִׁ רִׁ ֶכ ם ֶאת־בְּ רְּ ַהפְּ י לְּ  ַתֹ֔

סוּ ְוִאם  ְמאָּ יבְּ  ּתִ ֶכםְוִאם  ,ֻחּקַ ְדֶחה ַנְפׁשְ ֶאת  ּתִ
ַטי ּפָּ ֲעׂשוּ א ּלֹ שֶׁ  ,ִמׁשְ ל ִמצְ  ּתַ ֵפרּו ֹוַתי וֶאת ּכָּ ְותָּ

ם ֶאת  יַהֶהְסּכֵ  .ִאּתִ
י  טז  תִֹׁ֨ ַקדְּ פְּ הִׁ ם וְּ ֶכ  י ֶאֱעֶׂשה־ז ָ֣את לָּ ִ֞ ַאף־ֲאנִׁ

ֶאת־ ה  ֶאת־ַהַשֶחֶָ֣פת וְּ לָּ הָּ  ֲעֵליֶכִ֤ם ֶבָֽ
ִֶ֑פש  ת נָּ יב ָ֣ דִׁ ם ומְּ ֹות ֵעיַנ ַֽיִׁ ַכלֵ֥ ַחת מְּ ַהַקַדֹ֔
ם׃ ֵביֶכָֽ יְּ ל  הו א  ם ַוֲאכָּ ֲעֶכֹ֔ יק  ַזרְּ רִׁ ֶתִ֤ם לָּ ַרעְּ  וזְּ

ם ה  ּגַ ֶכםֲאִני ֶאֱעׂשֶ ךְ  לָּ ַלחוְ  ,ּכָּ ֶכם ֶאׁשְ ַחד ּבָּ  ּפַ
ֶחֶפת ַחת ׁשַ יכֹות – ְוַקּדַ  ּוַמֲעִציבֹותֵעיַנִים  ַמְחׁשִ

ְזְרעוּ  ,ֶפשׁ נֶּ הַ  ֶאת ְוא ֶאת ּתִ ָּ  ְויֹאְכלוּ ַזְרֲעֶכם  ַלׁשּ
 .ְיֵביֶכםוֹ א אֹותוֹ 

ָ֣י  יז  ֵנ פְּ ם לִׁ ֶת  ַגפְּ נִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ַני  בָּ י פָּ ִ֤ נַָּתתִׁ ֵביֶכִ֑ם וְּ יְּ א 
ף  ֵדֵ֥ ֵאין־ר  ם וְּ ֶת  ַנסְּ ם וְּ ֵאיֶכֹ֔ נְּ ֶכם  ׂש ָֽ ו בָּ דִ֤ רָּ וְּ

ם׃ ֶכָֽ  ֶאתְּ

ֲעִסי עֲ ְפֶנה אַ  ִלְפֵני  ֵליֶכם ְותּוְבסוּ ֶאת ּכַ
ְלטוּ ְנֵאיֶכם וֹ שׂ  ,ְיֵביֶכםוֹ א ם ְוִתְבְרחוּ ֶכם ּבָּ  ִיׁשְ  ּגַ
 .ַאֲחֵריֶכם ֵדףוֹ רשֶׁ ִמי  ֵאיןשֶׁ כְּ 

א  יח  ֶלה ל ֵ֥ ם־ַעד־ֵאֹ֔ ֹ֨ אִׁ י  וְּ תִׁ ַָֽספְּ יָּ ִ֑י וְּ ו לִׁ ע  מְּ שְּ תִׁ
ם׃ ַבע ַעל־ַחט אֵתיֶכָֽ ם ֶש  ֶכֹ֔ ָ֣ה ֶאתְּ רָּ ַיסְּ  לְּ

םְוִאם  ה לֹאַמּכֹות  יֵר חֲ אַ  ּגַ ְמעּו ִלי ּתִ  ֵאּלֶ  –ׁשְ
ר ִסיףוֹ א י  ְתֶכםאֶ  ְלַיּסֵ ַבע ּפִ ְגַללׁשֶ  ּבִ

 .ַחּטֹאֵתיֶכם
י ֶאת־ יט  ִ֤ ַתתִׁ נָּ ֶכִ֑ם וְּ זְּ ֹון ע  אָ֣ י ֶאת־גְּ תִׁ  ַברְּ שָּ  וְּ

ה׃ ָֽ שָּ ח  ֶכ ם ַכנְּ צְּ ת־ַארְּ ֶאָֽ ל וְּ ֶזֹ֔ ֵמיֶכם  ַכַברְּ  שְּ
ּבוֹ  ֲאַוְת ֶאת  רֶאׁשְ ׁש ֶאת ,ֶכםֹוחֲ כּ ַעל  ֶכםּגַ  ֲאַיּבֵ

ֵמיֶכם  ְרֶזלׁשְ ּבַ הֹוִריד ִמ  ּכַ םּלְ ׁשֶ ה וְ  ,ּגֶ ֶאת ַאְקׁשֶ
חַאְרְצֶכם  ּנְ ַהְצִמיחַ  תשֶׁ וֹ ּכַ  .ִמּלְ

ֵתִ֤ן כ  א־תִׁ ל ָֽ ֲחֶכִ֑ם וְּ יק כ  רִׁ  ם לָּ ַתֵ֥ ֶכם   וְּ צְּ ַארְּ
ֹו׃ יָֽ רְּ ן פִׁ ֵת  א יִׁ ֶרץ ל ֵ֥ אָֹּ֔ ָ֣ץ הָּ ֵע ּה וְּ בולָֹּ֔  ֶאת־יְּ

ֵמרֲחֶכם וֹ כּ  ְוא ִיּגָּ ָּ ֲעב ַלׁשּ הוֹ ּבַ מָּ ֲאדָּ , ַדת הָּ
ֶרץ לֹא ּתִ  לֹאַאְרְצֶכם  אָּ ּה ְוֵעץ הָּ ן ֶאת ְיבּולָּ ּתֵ

ן  ְריוֹ ֶאת ִיּתֵ  .ּפִ
ַעָֽ  כא  מ ָ֣ שְּ ו לִׁ א ת אב  ל ֵ֥ י וְּ רִׁ י  ֶקֹ֔ מִׁ ו עִׁ כִ֤ ם־ֵתלְּ אִׁ  וְּ

ַבע  ה ֶש  י ֲעֵליֶכם  ַמכָֹּ֔ ִ֤ תִׁ יַָּספְּ ִ֑י וְּ לִׁ
ם׃ ַחט אֵתיֶכָֽ  כְּ

ְלכּו  נּותבְּ י ּתִ ִא ְוִאם ּתֵ ְרצוּ ְולֹא  ַעְקׁשָּ מ ּתִ ַע וֹ ִלׁשְ
ה  ִסיףוֹ א –ִלי  י ֲעֵליֶכם ַמּכָּ ַבעּפִ אּוי ּכָּ  – ׁשֶ רָּ
 .ַחּטֹאֵתיֶכםלְ 

ֶדה   כב  ִ֤ת ַהשָּ ם ֶאת־ַחַי ֶכַּ֜ י בָּ תִֹׁ֨ ַלחְּ שְּ הִׁ וְּ
ם  ֶכֹ֔ תְּ ֶהמְּ ה  ֶאת־בְּ יתָּ ֹ֨ רִׁ כְּ הִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ָ֣ה ֶאתְּ לָּ כְּ שִׁ וְּ

ם׃ ֵכיֶכָֽ מו ַדרְּ ַש  נָּ ֶכִ֑ם וְּ ה ֶאתְּ יטָּ עִׁ  מְּ הִׁ  וְּ

ה ּסֶ ֶדה וֹ ֶכם ֶאת ַחיּ ּבָּ  ֲאׁשַ ָּ יַּ ת ַהׂשּ  ְתֶכםאֶ  וּ ֲעשׂ ׁשֶ
ּכּוִלים ִמידֵהם יַ  ,ׁשַ  וּ ְמִעיטיַ וְ ֶכם יֵת וֹ מהֱ ֶאת בֶּ  וּ ׁשְ
ְהיֶ  ַדְרֵכיֶכםוְ  ,ֶאְתֶכם היּתִ  .ׁשֹוְממֹות נָּ

י  כג  מִׁ  ם עִׁ ֶתֵ֥ ִ֑י ַוֲהַלכְּ ו לִׁ ר  סְּ וָּ א תִׁ ֶלה ל ֵ֥ ֵאֹ֔ ם־בְּ ֹ֨ אִׁ וְּ
י׃ רִׁ  ֶקָֽ

ּכֹות ִמ ְוִאם  ה ּמַ ְלְמדוּ לֹא ֵאּלֶ ר  ּתִ מֹועַ מּוסָּ  ִלׁשְ
קוֹ  נּותבְּ י ּתִ ִא ֵתְלכּו וְ  ,ִליּבְ  .ַעְקׁשָּ

י  כד  ִ֤ ֵכיתִׁ הִׁ י וְּ רִׁ ֶקִ֑ ֶכ ם בְּ מָּ ִ֛י עִׁ י ַאף־ֲאנִׁ תִׁ  ַלכְּ הָּ וְּ
ם׃ ַבע ַעל־ַחט אֵתיֶכָֽ י ֶש  נִׁ ֶכם  ַגם־אָֹּ֔  ֶאתְּ

נּותבְּ ֶכם ּתְ ִא  ֵאֵלךְ ֲאִני  םגַּ  ה ַעְקׁשָּ ֶאְתֶכם  ְוַאּכֶ
ם אֲ  י ִני ּגַ ַבע ּפִ  .ַעל ַחּטֹאֵתיֶכםעֹוֶנׁש  –ׁשֶ

ית  כה  ֹ֔ רִׁ ַקם־בְּ ֶמת  נְּ ֶקֹ֨ ֶרב נ  ם ֶח  י ֲעֵליֶכַּ֜ ֵהֵבאתִֹׁ֨ וְּ
ֵריֶכִ֑ם  ם ֶאל־עָּ ֶת  ֶנֱאַספְּ ֶבר  וְּ י ֶדֹ֨ תִׁ ַלִ֤חְּ שִׁ וְּ

ַיד־אֹוֵיָֽב׃ ם בְּ ַתֶת  נִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ֹוכְּ תָ֣  בְּ

ִביא ַרת  ַעל ִלְנקֹום המָּ ִמְלחָּ ֲעֵליֶכם  אָּ ֲהפָּ
ם י ַהֶהְסּכֵ נְּ ְוִתְת  ִאּתִ ֵריֶכםבְּ  וּ סּכַ ז ,עָּ ַלח ְואָּ  ֶאׁשְ
תֹוְכֶכם ְכדְוִת  ,ֶברּדֶ ַמֲחַלת  ּבְ ַיד ּו ּלָּ  .אֹוֵיבהָּ ּבְ

י  כו  ָ֣ רִׁ בְּ שִׁ ֶכם֮ ַמֵטה־ֶל  בְּ פֶּ֠ לָּ אָּ ֶָׂ֣שר ֶחם  וְֶּּ֠ ו ֶע
יבו  ֵ֥ ֵהשִׁ ד וְּ ַתנָ֣ור ֶאחָֹּ֔ ֶכם  בְּ מְּ ים ַלחְּ ִ֤ נָּשִׁ
עו׃  ָֽ בָּ ׂשְּ א תִׁ ל ֵ֥ ם וְּ ֶת  ל ַוֲאַכלְּ ִ֑ קָּ שְּ ֶכ ם ַבמִׁ מְּ ַלחְּ

 ס

שֶׁ  ּבֹורּכְ ַסְתֶכם ַוֲאמֹוֵטט ֶאׁשְ ְרנָּ ר  ,ֶאת ּפַ ֶעׂשֶ
ים  ׁשִ ט ַלְחְמֶכםֶאת  ינָּהאפֶ ּתֹ נָּ ַתּנּור  ַהּמּועָּ ּבְ
ד  יֵניֶהןֶאחָּ קּו ּבֵ לַלְחְמֶכם בְּ ֶאת  ִויַחּלְ קָּ , ִמׁשְ

בְּ ּתִ  ְולֹא ְוֹתאְכלוּ   .עוּ ׂשְ
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י  כז  מִׁ  ם עִׁ ֶתֵ֥ ִ֑י ַוֲהַלכְּ ו לִׁ ע  מְּ שְּ א תִׁ את ל ֵ֥ ז ֹ֔ ם־בְּ ֹ֨ אִׁ וְּ
י׃ רִׁ ֶקָֽ  בְּ

ל זֹאתְוִאם  כָּ ְמעּו ִלי ּתִ  לֹא ּבְ י ׁשְ ְוֵתְלכּו ִאּתִ
נּותבְּ   .ַעְקׁשָּ

י  כח  ִ֤ תִׁ ַסרְּ יִׁ י וְּ רִׁ ֶכ ם ַבֲחַמת־ֶקִ֑ מָּ י עִׁ ֵ֥ תִׁ ַלכְּ הָּ וְּ
ם׃ ַבע ַעל־ַחט אֵתיֶכָֽ י ֶש  נִׁ ֶכם  ַאף־אָֹּ֔  ֶאתְּ

נּותֶכם בְּ ּתְ ֵאֵלְך ִא  ר ,ַכַעסּובְ  ַעְקׁשָּ ֶאְתֶכם  ַוֲאַיּסֵ
ם י ִני אֲ  ּגַ ַבעּפִ  .ֵאיֶכםטָּ ַעל חֲ עֹוֶנׁש  ,ׁשֶ

ֵניֶכִ֑ם  כט  ַׂשָ֣ר בְּ ם בְּ ֶת  ֵתיֶכ ם ַוֲאַכלְּ נ  ר בְּ ַׂשֵ֥ ובְּ
לו׃  ת אֵכָֽ

אְכלוּ  נֵ ֶאת  ּתֹ ר ּבְ ׂשַ ר בְּ ֶאת לּו ֹתאכְ וְ יֶכם ּבְ ׂשַ
נ  .ֵתיֶכםוֹ ּבְ

י  ֶאת־ ל  ַרתִׁ כְּ הִׁ ם וְּ ֵתיֶכ  מ ָֽ י ֶאת־בָּ תִִׁ֞ ַמדְּ שְּ הִׁ  וְּ
י  ֵר  גְּ ם ַעל־פִׁ ֵריֶכֹ֔ גְּ י  ֶאת־פִׁ ַָֽתתִׁ נָּ ם וְּ ֵָ֣ניֶכֹ֔ ַחמָּ

י  שִׁ  ֵ֥ה ַנפְּ ֲעלָּ גָּ לוֵליֶכִ֑ם וְּ ם׃גִׁ ֶכָֽ  ֶאתְּ

ִמיד מ ַאׁשְ ִמיד ֱאִליֵליֶכם תוֹ ֶאת ּבָּ ֶאת  ְוַאׁשְ
ְסֵלי ֶכם ּפִ ּלָּ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ים ,ַהׁשּ ׂשִ ַעל  ּגּופֹוֵתיֶכםֶאת  אָּ
ְבֵרי ְסֵלי ׁשִ י וְ  ,ֶכםּפִ  .ֶאְתֶכם הְדחֶ ּתִ ַנְפׁשִ

ֵריֶכם  חׇּ  לא  ָֽ י ֶאת־עָּ ִ֤ נַָּתתִׁ י ֶאת־וְּ מֹותִׁ  ה ַוֲהשִׁ בָֹּ֔  רְּ
ֵשיֶכִ֑ם  דְּ קְּ ם׃מִׁ ֲחֶכָֽ יח ָֽ יַח נִׁ ֵר  יַח בְּ ֹ֔ רִׁ א אָּ ל ָ֣  וְּ

ה ֶאת ֵריֶכם ֶאֱעׂשֶ ֶאת ְך ְוֶאֱהפוֹ  ,ֻחְרּבֹות עָּ
יֶכם  ׁשֵ הִמְקּדְ מָּ מָּ ִריַח , ִלׁשְ  חַ וֹ ִניח ֶאתְולֹא אָּ

נֹוֵתי ְרּבְ  .םכֶ קָּ
מְּ   לב  ָֽ שָּ ִֶ֑רץ וְּ אָּ י ֶאת־הָּ י ֲאנִׁ  ֵ֥ תִׁ מ  יהָּ  ַוֲהשִׁ ֶלֹ֨ ו עָּ מִ֤

ים  בִׁ  שְּ ם ַהי  ֵביֶכֹ֔ יְּ ּה׃א ָֽ ָֽ  בָּ
ה ֶרץ  ֲאִני ֶאֱעׂשֶ אָּ הֶאת הָּ מָּ מָּ ְיֵביֶכם וֹ אֲאִפּלּו  ,ׁשְ

הּ  בּו ּבָּ ְ ְתַיׁשּ יִּ הבִּ ִיְהיּו  ׁשֶ מָּ מָּ  .ׁשְ
י ַאֲחֵריֶכ ם  לג  ֵ֥ תִׁ יק  ם ַוֲהרִׁ ֶכם  ֱאזֶָּרָ֣ה ַבגֹויִֹׁ֔ ֶאתְּ וְּ

ֶכם  שְּ  צְּ ִ֤ה ַארְּ תָּ יְּ הָּ ִֶ֑רב וְּ ֵריֶכ ם חָּ עָּ ה וְּ מָֹּ֔ מָּ
יֵ֥ו חׇּ  הְּ ה׃יִׁ ָֽ בָּ  רְּ

לֹוף ,ּגֹוִיםבַּ  ֲאַפזֵּרְוֶאְתֶכם   – ֶרבחֶ ֲעֵליֶכם  ְוֶאׁשְ
ְהֶיה ַאְרְצֶכם  ,ַאֲחֵריֶכם פוּ ְרּדְ יִּ שֶׁ  ה ּתִ מָּ מָּ ׁשְ

ֵריֶכם  הְועָּ ְהֶיינָּ  .ֲחֵרבֹות ּתִ
ֵמָ֣י  לד  ֵ֚ל יְּ יהָּ כ  ֶת  ת  ֶרץ ֶאת־ַשבְּ אַָּּ֜ ה הָּ ֶצֹ֨ רְּ ֩ תִׁ ז אָּ

ֵ֚ז  ֵביֶכִ֑ם אָּ יְּ ֶאֶָ֣רץ א  ם בְּ ַאֶת  ה וְּ ַשמָֹּ֔ ַבָ֣ת הׇּ שְּ תִׁ
׃ יהָּ ֶתָֽ ת  ת ֶאת־ַשבְּ צָּ  רְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָֹּ֔  הָּ

ז  ֻ יְ אָּ ֶרץ לָּ  ְלמוּ ׁשּ האָּ ִהְפִסידָּ ִמּטֹות ׁשֶ ְ ל – ַהׁשּ  ּכָּ
ְ הַ ְיֵמי  לׁשּ ה ׁשֶ מָּ לּות מָּ שֶׁ  ַהּגָּ ֶאֶרץ ּכְ ם ּבְ ַאּתֶ

ז  ,ְיֵביֶכםוֹ א ֶרץ אָּ אָּ בּ הָּ ׁשְ ה תוֹ ּתִ ֲחזָּרָּ ל ּבַ  ּוְתַקּבֵ
 .ֶתיהָּ וֹ טּ ִמ שְׁ ֶאת 

א־ לה  ת ֵאָ֣ת ֲאֶש ר ל ָֽ ב ִ֑ שְּ ה תִׁ ַשמָּ  י הׇּ ֵמֵ֥ ל־יְּ  כׇּ
׃ יהָּ ֶלָֽ ֶכֵ֥ם עָּ תְּ בְּ שִׁ ֵתיֶכ ם בְּ ת  ַשבְּ ִ֛ה בְּ תָּ בְּ  שָּ

בּ ִהיא  ׁשְ ל ְיֵמי ת וֹ ּתִ הּ ּכָּ תָּ ְממָּ ֶ  ַמה ֶאת ׁשִ א ּלֹ ׁשּ
ה  ְבתָּ הׁשָּ ִמיטָּ ְ נֹות ַהׁשּ ׁשְ יְּ ַמן זְּ בַּ  ּבִ םׁשֶ ְבּתֶ  ׁשַ

ֶליהָּ   .עָּ
ם  לו  בָֹּ֔ בָּ לְּ ֶרְך  בִׁ י מ ֹ֨ ֵהֵבִ֤אתִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ים בָּ ָ֣ רִׁ אָּ שְּ ַהנִׁ וְּ

ֶלָ֣ה  ם קֵֹ֚ול עָּ תָּ  ַדָ֣ף א  רָּ ֵביֶהִ֑ם וְּ יְּ ת א  צ   ַארְּ בְּ
ף׃ ֵדָֽ ין ר  ֵאֵ֥ ו וְּ ל  נָּפְּ ַָֽסת־ֶחִֶ֛רב וְּ נ  ו מְּ נָּס  ף וְּ ֹ֔ דָּ  נִׁ

ִרים  אָּ ׁשְ םְוַהּנִ ִביא ,ִמּכֶ ַחד אָּ ַאְרצּבָּ לִ בְּ  ּפַ ת וֹ ם ּבְ
ם  ִיְרּדֹוף ,ְיֵביֶהםוֹ א לאֹותָּ ֶלה  ֲאִפּלּו ַרַעׁש ׁשֶ עָּ

מוֹ בְ יִ וְ  ,ְמעֹוֵפף ּנּו ּכְ םלּו פְּ יִ וְ  ֶחֶרבמֵ  ְרחּו ִמּמֶ  ּגַ
 .ֵדףוֹ רשֶׁ  ִמי ֵאיןשֶׁ כְּ 

ֵדָ֣ף  לז  ר  ֶרב וְּ ֵני־ֶח  פְּ מִׁ יו כְּ ִ֛ חִׁ אָּ יש־בְּ ו אִׁ ל  שְּ כָּ וְּ
ֵנ י  פְּ ה לִׁ קומָֹּ֔ ֶכם  תְּ ִ֤ה לָּ ֶי הְּ ָֽ ל א־תִׁ ן וְּ ִ֑יִׁ אָּ

ם׃ ֵביֶכָֽ יְּ  א 

ִני ְקלוּ ִיּתָּ  ֵ ׁשּ ד ּבַ ּבֹוְרִחים מֹו כְּ  ֶאחָּ ׁשֶ ין ְואֵ ֶחֶרב מֵ ּכְ
שׁ ְולֹא  ,ֵדףוֹ רִמי שֶׁ  ְצִליחּו ְלִהְתאֹוׁשֵ ַלת ּתַ ּפָּ  ִמּמַ

 .ְיֵביֶכםוֹ א
ם לח  ֶת  ִ֑ם ַוֲאַבדְּ ָ֣ה ַבגֹויִׁ לָּ כְּ אָּ ם וְּ ֶכֹ֔ ֶרץ ֶאתְּ  ֶא 

ם׃ ֵביֶכָֽ יְּ  א 
אְבדוּ  ּגֹוִים  ּתֹ הּתְ  ְיֵביֶכםוֹ ֶאֶרץ אוְ ּבַ  .ֶאְתֶכם ַכּלֶ

קו  ַבֲעו   לט  ַמֹ֨ ם יִׁ ֶכ  ים בָּ ָ֣ רִׁ אָּ שְּ ַהנִׁ ת וְּ צ   ַארְּ ם בְּ נָֹּ֔
ַאִ֛ף ַבֲעו   ֵביֶכִ֑ם וְּ יְּ קו׃א  ָֽ מָּ ם יִׁ ֵ֥ תָּ ם אִׁ תָּ  ֵ֥ת ֲאב   נ 

ִרים  אָּ ׁשְ םְוַהּנִ ְקבוּ  ִמּכֶ עֲ  ֵירָּ ַאְרצ םֵתיהֶ וֹ ֹונוּבַ ת וֹ ּבְ
ְקבוּ וְ  ,ְיֵביֶכםוֹ א ם  ֵירָּ עֲ ּגַ ֵהם  םיהֶ ֵת וֹ ֲאבת וֹ ֹונוּבַ ׁשֶ

יִכים   .ַלֲעׂשֹותַמְמׁשִ
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ו ֶאת־ֲעו   מ  ַודִ֤ תְּ הִׁ ֶאת־ֲעוָ֣   וְּ ם  וְּ ם נָּ תָֹּ֔ ן ֲאב 
ף ֲאֶשר־ ַאִּ֕ י וְּ ִ֑ ֲעלו־בִׁ ָֽ ַמֲעלָּ ם ֲאֶשָ֣ר מָּ  בְּ

י׃ רִׁ ֶקָֽ י בְּ מִׁ  ו עִׁ כֵ֥ לְּ  הָּ

 ֹותֹונועֲ  ַעלם וְ ֹוֵתיהֶ ֹונועֲ  ַעל ִיְתַוּדוּ ֵהם וְ 
ם ,םיהֶ ֵת וֹ ֲאב תָּ ְבִגידָּ ְגדוּ  ּבִ ּבָּ ַגם ַעל וְ  ,יבִּ  ׁשֶ
נּותבְּ י ּתִ ִא  וּ ְלכהָּ שֶׁ   .ַעְקׁשָּ

ם  מא  תָֹּ֔ י א  ָ֣ ֵהֵבאתִׁ י וְּ רִׁ ֶקֹ֔ ם  בְּ מָּ י ֵאֵלְִ֤ך עִׁ ַאף־ֲאנִׁ 
ם   בָּ בָּ ע לְּ ַנ  כָּ ָ֣ז יִׁ ֵביֶהִ֑ם אֹו־אָּ יְּ ֶרץ א  ֶא  בְּ

ו ֶאת־ֲעו   צֵ֥ רְּ ז יִׁ אָּ  ל וְּ ֵרֹ֔ ָֽם׃ֶהעָּ  נָּ

ם םֲאִני ֵאֵלְך  ּגַ נּותבְּ  ִאּתָּ ִביא ַעְקׁשָּ ם וֹ א ְואָּ תָּ
ַנע לִ ַרק  ,ְיֵביֶהםוֹ ֶאֶרץ אלְ  ז ִיּכָּ תּוםם ּבָּ אָּ ז  ַהּסָּ ְואָּ

לוּ  םועֲ  ַעל ֶנשׁ וֹ ע ְיַקּבְ  .ֹונָּ
ַאף֩ ֶאת־ מב  ֹוב וְּ י ַיֲעקִ֑ ָ֣ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ תִׁ  זַָּכרְּ  וְּ

ִ֛ם  הָּ רָּ י ַאבְּ יתִׁ  רִׁ ף ֶאת־בְּ ַאֹ֨ ק וְּ חַָּּ֜ צְּ י יִׁ יתִֹׁ֨ רִׁ בְּ
ר׃ כ ָֽ ֶרץ ֶאזְּ ֵ֥ אָּ הָּ ר וְּ כ    ֶאזְּ

ִתיֶאת  ְוֶאְזּכֹור חָּ ֶאת  םגַ ַיֲעקֹב וְ לְ  ַהְבטָּ
ִתי חָּ ק וְ לְ  ַהְבטָּ ִתיֶאת  םגַ ִיְצחָּ חָּ ם לְ  ַהְבטָּ הָּ ַאְברָּ

ֵאל ֶרץאֶ ֶאת  רוֹ ֶאְזכּ וְ  ,רוֹ ֶאְזכּ  רָּ  .ִיׂשְ
אָּ֩  מג  הָּ יהָּ וְּ ֶת  ת  ֶרץ ֶאת־ַשבְּ ָ֣ תִׁ ם וְּ ב ֵמֶהַּ֜ ֵזֹ֨ ֶרץ֩ ֵתעָּ

ו ֶאת־ֲעו   צָ֣ רְּ ם יִׁ ֵה  ם וְּ ה  ֵמֶהֹ֔ ַשמָּ הְּ ַָ֣ען בׇּ ִ֑ם ַי נָּ
ֵ֥ה  ֲעלָּ י גָּ ַת  ק  ֶאת־ח  סו וְּ אָֹּ֔ ַטָ֣י מָּ פָּ שְּ מִׁ ַען בְּ ַיֹ֔ ובְּ

ם׃ ָֽ שָּ  ַנפְּ

ֵזב ֵמֶהם  עָּ ֶרץ ּתֵ אָּ לְוהָּ ִמּטֹות ּוְתַקּבֵ ְ  ֶאת ַהׁשּ
ה ִהְפִסידָּ ה ׁשֶ ְהֶיה ׁשֹוֵממָּ ּתִ ׁשֶ לוּ ְוֵהם  ,ֵמֶהם ּכְ  ְיַקּבְ

ם ועֲ  ַעל ֶנשׁ וֹ ע ְגַללֹונָּ סוּ ּמָּ שֶׁ  ּבִ ַטי אָּ ּפָּ ִמׁשְ  ּבְ
ם וְ  הַנְפׁשָּ ֲחתָּ י ּדָּ  .ֶאת ֻחּקַ

ם  מד  ֵביֶה  יְּ ֶאֶָ֣רץ א  ם בְּ יֹותִָּ֞ הְּ ָֽ את בִׁ ַאף־ַגם־ז ֶּ֠ וְּ
ם  ַכלתָֹּ֔ ים  לְּ תִׁ ַעלְּ א־גְּ ל ָֽ ים וְּ ִ֤ תִׁ ַאסְּ א־מְּ ל ָֽ
הוָּ ה  ֵ֥י יְּ י ֲאנִׁ ִ֛ ִ֑ם כִׁ תָּ י אִׁ יתִׁ  רִׁ ר בְּ ֵפֵ֥ הָּ לְּ

ם׃  ֱאֹלֵהיֶהָֽ

זְוַגם  ְהיוּ  אָּ יִּ ׁשֶ ֶאֶרץ א ּכְ ֶאְמַאס ְיֵביֶהם לֹא וֹ ּבְ
ֶהם  םְולֹא ּבָּ ִמיד ֶאְדֶחה אֹותָּ  – םאֹותָּ  ְלַהׁשְ
ֵפר  ִמיֶאת ְלהָּ ם ֶהְסּכֵ י ֲאִני  ,ִאּתָּ  .ֱאלֵֹהיֶהם 'הּכִ

ִ֑ים ֲאֶשָ֣ר  מה  נִׁ אש  ית רִׁ ָ֣ רִׁ ם בְּ ֶה  י לָּ ֵ֥ תִׁ זַָּכרְּ וְּ
ָ֣י  ֵעיֵנ ם לְּ יִׁ ַרַּ֜ צְּ ֶרץ מִׁ ם֩ ֵמֶאֹ֨ תָּ י־א  אתִׁ הֹוֵצָֽ

ים  ֶהִ֛ם ֵלאֹלהִׁ  יֵֹ֥ות לָּ הְּ ם לִׁ ָֽה׃ַהגֹויִׁ  הוָּ ֵ֥י יְּ  ֲאנִׁ

ֶהם  ְוֶאְזּכֹור ִמי ִעםֶאת לָּ ֲאבֹוֵתיֶהם  ֶהְסּכֵ
הֹוֵצאִתי  ִניםוֹ ִראשׁ הָּ  ם ׁשֶ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹותָּ

יםְלֵעיֵני  ַעּמִ ֶהם ֵלאלִֹהיםוֹ ִלְהי הָּ  .'הֲאִני  ,ת לָּ
ת  ֲאֶשר   מו  ַהתֹור  ים֮ וְּ טִׁ פָּ שְּ ַהמִׁ ים וְּ ָ֣ קִׁ ֶלה ַהח  ֵאֶּ֠

ה  הוָֹּ֔ ַתָ֣ן יְּ ר נָּ ַהֵ֥ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ין בְּ ֹו וֵב  ֵבינִּ֕
ה׃ פ ֶשָֽ ַיד־מ  יַנ י בְּ  סִׁ

ִטים  ּפָּ ׁשְ ים ְוַהּמִ ה ַהֻחּקִ ה ' השֶׁ  אֹותרָּ הוֹ ְוהַ ֵאּלֶ הֹורָּ
ַהר ִסיַני  עּותּבְ ֶאְמצָּ ה ּבְ ם ֹמׁשֶ ֶהְסּכֵ ינֹו ּוֵבין שֶׁ  ּבַ ּבֵ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
 רביעי

 (ששי)
ים   כִׁ ֲער  ת ה  ש   ר   פ  

ר׃ א כז ה ֵלאמ ָֽ ֶשֵ֥ הוָּ ה ֶאל־מ  ר יְּ ַדֵבֵ֥ ה ּדִ ' ה ַויְּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ַמרּבֵ  :ְואָּ
ם  ב  ָ֣ ֲאֵלֶהֹ֔ תָּ ַמרְּ אָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ ר ֶאל־בְּ ַדֵבִ֞

ת  ש   פָּ ךֵ֥ נְּ כְּ ֶערְּ ִֶַּ֑֧דר בְּ א ֶנ לִׁ  י ַיפְּ ֵ֥ יש כִׁ ִּ֕ אִׁ
ָֽה׃  ַליהוָּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ  ִאישׁ  :ֶהםלָּ  ְוֹתאַמרּדַ
מֹונוֹ ִר פְ יַּ שֶׁ  ִביאֶד נֶ בְּ  יׁש ִמּמָּ ֶסף  'הלַ  ר ְלהָּ ּכֶ

שׁ  םוֹ ּבְ דָּ  .ִוי אָּ
ה  ג  נָֹּ֔ ים שָּ ָ֣ רִׁ ֶבן  ֶעׂשְּ ר מִׁ כָֹּ֔ ך  ַהזָּ כְּ ִ֤ה ֶערְּ יָּ הָּ וְּ

ך   כְּ ָ֣ה ֶערְּ יָּ הָּ ִ֑ה וְּ נָּ ָ֣ים שָּ שִׁ ַע ד ֶבן־שִׁ וְּ
ֶדש׃ ֶקל ַהק ָֽ ֶשֵ֥ ֶקל ֶכ ֶסף בְּ ים ֶשֵ֥ ִ֛ שִׁ  ֲחמִׁ

ל  ׁשֹוִוי רׁשֶ יל זָּכָּ ים  ִמּגִ ִ ׁשּ ן ׁשִ ה ְוַעד ּבֶ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  נָּ ֹוִוי –ׁשָּ ֶסף  הּוא ַהׁשּ ַקל ּכֶ ִמׁשְ ֶקל ּבְ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ

ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ם 715) ֶדשׁ וֹ ּבְ ר   .(ג 
ים  ד  ֵ֥ ֹלשִׁ ך  שְּ כְּ ֵ֥ה ֶערְּ יָּ הָּ וא וְּ ִ֑ ה הִׁ ֵקבָּ  ם־נְּ אִׁ וְּ

ֶקל׃ ָֽ  שָּ
הִהיא ְוִאם  ֹוִוי ,ְנֵקבָּ יםִיְהֶיה  ַהׁשּ לֹוׁשִ  ֶקלשֶׁ  ׁשְ

ם 423) ר   .(ג 
ים  ה  ָ֣ רִׁ ַעד  ֶבן־ֶעׂשְּ ים וְּ נִׁ  ש שָּ ֵמַּ֜ ֶבן־חָּ ם מִׁ ֹ֨ אִׁ וְּ

ִ֑ים  לִׁ קָּ ים שְּ ָ֣ רִׁ כָּ ר ֶעׂשְּ ךִ֛ ַהזָּ כְּ יָּ ה ֶערְּ הָּ ה וְּ נָֹּ֔ שָּ
ילהּוא ְוִאם  ִרים  ִמּגִ ן ֶעׂשְ ִנים ְוַעד ּבֶ ֵמׁש ׁשָּ חָּ
ה נָּ ֹוִוי ,ׁשָּ ר  :ִיְהֶיה ַהׁשּ ִלים –ַהזָּּכָּ קָּ ִרים ׁשְ  282) ֶעׂשְ
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ים׃ ָֽ לִׁ קָּ ֶרת שְּ ה ֲעֶׂשֵ֥ ֵקבָּ  ַלנְּ ם וְּ ר  ה  ,(ג  ֵקבָּ ִלים הרָּ ֲעׂשָּ  –ְוַלּנְ קָּ ם 040) ׁשְ ר   .(ג 
ים  ו  ֹ֔ נִׁ ֵמָ֣ש שָּ ַעד  ֶבן־חָּ ֶדש וְּ ֶבן־ח   ָ֣ם מִׁ אִׁ וְּ

ִֶ֑סף  ים כָּ לִׁ  קָּ ה שְּ ֵ֥ שָּ ר ֲחמִׁ כָֹּ֔ ך  ַהזָּ כְּ ִ֤ה ֶערְּ יָּ הָּ וְּ
ךֹ֔  כְּ ָ֣ה ֶערְּ ֵקבָּ ַלנְּ ֶסף׃וְּ ָֽ ים כָּ לִׁ  קָּ ֶשת שְּ ֹלֵ֥  שְּ

ילְוִאם  ִנים חֹוֶדשׁ  ִמּגִ ֵמׁש ׁשָּ ן חָּ ֹוִוי ,ְוַעד ּבֶ  ַהׁשּ
ר  :ִיְהֶיה ִלים  –ַהזָּּכָּ קָּ ה ׁשְ ָּ ם 7115) ֶסףכֶּ ֲחִמׁשּ ר   ,(ג 

ה ֵקבָּ ֹוִוי – ְוַלּנְ ל ַהׁשּ ִלים הׁשָּ וֹ ׁשְ קָּ ם 4213) ֶסףכֶּ  ׁשְ ר   .(ג 
ֶּ֠  ז  אִׁ ים וְֶּּ֠ שִֹׁ֨ ֶבן־שִׁ ר ם מִׁ ם־זָּכָֹּ֔ ה  אִׁ לָּ עְּ ַמֹ֨ ִ֤ה וָּ נָּ שָּ

ה  ֵקבָּ  ַלנְּ ִֶ֑קל וְּ ר שָּ ׂשָּ  ה עָּ ֵ֥ שָּ ךֹ֔ ֲחמִׁ כְּ ָ֣ה ֶערְּ יָּ הָּ וְּ
ים׃ ָֽ לִׁ קָּ ה שְּ ֵ֥ רָּ  ֲעׂשָּ

ילְוִאם  ה ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ים ׁשָּ ִ ׁשּ ר  :ׁשִ –ִאם זָּכָּ
ֹוִוי ר ִיְהֶיה  ַהׁשּ ׂשָּ ה עָּ ָּ ם 20015) ֶקלשֶׁ ֲחִמׁשּ ר   ,(ג 

ה  ֵקבָּ ה  –ְוַלּנְ רָּ ִליםֲעׂשָּ קָּ ם 040) ׁשְ ר   .(ג 
ָ֣י  ח  ֵנ פְּ ידֹו  לִׁ ֱעמִׁ ֶהָֽ ך וְּ ֶכֹ֔ ֶערְּ ְך הוא  ֵמָֽ ֵ֥ ם־מָּ אִׁ וְּ

י ֲאֶשִ֤ר  ֵהִ֑ן ַעל־פִׁ  ֹו ַהכ  ת  יְך א  ֵ֥ ֶהֱערִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ַהכ 
ן׃ ס ֵהָֽ נו ַהכ  יֶכ  ר ַיֲערִׁ ֵדֹ֔ ָ֣ד ַהנ  יג  ַי  ַתשִׁ

ִני הּוא ְוִאם יגלְּ ִמ  עָּ ִ ֹוִוי ֶאת ַהׂשּ ֵלא ַהׁשּ ַיֲעִמידוּ  ,ַהּמָּ
ְלּתוֹ ֶאת ִריְך עֲ יַ  ַהּכֵֹהןוְ  ּכֵֹהןִלְפֵני הַ  אֹותוֹ   ,ְיכָּ

ךְ  ֵדרוֹ ַהנּ ְיכֹוֶלת  ִפיכְּ  ם ּכֵֹהןהַ לֹו  ךְ ַיֲעִרי ּכָּ ּלֵ  .ְלׁשַ
ן  ט  בָּ  רְּ ֶמִ֛נָּה קׇּ יבו מִׁ רִׁ  ר ַיקְּ ה ֲאֶשֹ֨ ֵהמָֹּ֔ ם־בְּ ֹ֨ אִׁ וְּ

ֶמִ֛נו ַליהוָּ ה  ן מִׁ ֵתֵ֥ ר יִׁ ֩ ֲאֶשֹ֨ ל ִ֑ה כ  יהוָּ ַלָֽ
ֶדש׃ ֶיה־ק ָֽ הְּ ָֽ  יִׁ

ֵתת וְ  ַדר לָּ הבְּ ִאם נָּ ְקִריִבים ֵהמָּ ּמַ ן  ׁשֶ ְרּבָּ ה קָּ ּנָּ ִמּמֶ
ל ,'הלַ  יֻּ ַמה  ּכָּ שׁ ׁשֶ ּנָּ  ְקּדַ שׁ ְהֶיה יִ  'הלַ  הִמּמֶ  ֻמְקּדָּ

ן ְרּבָּ  .ְלקָּ
ע  י  רָּ  ֹוב בְּ ֹו טֵ֥ תִ֛ יר א  ֵ֥ ל א־יָּמִׁ נו וְּ יֶפ  א ַיֲחלִׁ ל ָ֣

יר  ִ֤ מִׁ ר יָּ ֵמֹ֨ ם־הָּ אִׁ ֹוב וְּ טִ֑ ה  אֹו־ַרָ֣ע בְּ ֵהמָּ בְּ
ֹו  ת  מורָּ וא ותְּ יָּה־הֵ֥ ָֽ הָּ ה וְּ ֵהמָֹּ֔ בְּ בִׁ

ֶדש׃ ֶיה־ק ָֽ הְּ ָֽ  יִׁ

ה אֹותוֹ לֹא הּוא  טֹוב לֹא אֹותֹו  ףַיֲחִליְולֹא  ִיְפּדֶ
ע  רָּ טֹוב ְולֹאּבְ ה  ףַיֲחִליְוִאם  ,ַרע ּבְ ֵהמָּ ּבְ

ה ְבֵהמָּ הם גַּ  ,ּבִ ִראׁשֹונָּ הַגם וְ  הָּ ְמקֹומָּ ּבִ  וּ ִיְהי זֹו ׁשֶ
 .קֹוֶדשׁ 

ֶשֶּ֠  יא  ה ֲאֶּ֠ ֵמאָֹּ֔ ָ֣ה טְּ ֵהמָּ ל־בְּ ם  כׇּ אִׁ ר וְּ
ִ֑ה  יהוָּ ן ַלָֽ בָּ  רְּ ֶמִ֛נָּה קׇּ יבו מִׁ רִׁ  ל א־ַיקְּ

ן׃ ֵהָֽ ֵנֵ֥י ַהכ  פְּ ה לִׁ ֵהמָּ  יד ֶאת־ַהבְּ ֵ֥ ֶהֱעמִׁ  וְּ

ישׁ  ְוִאם ּלֹ  ַיְקּדִ ה ׁשֶ ה ְטֵמאָּ ֵהמָּ  יםְקִריבִ מַ א ּבְ
ן לַ  ְרּבָּ ה קָּ ּנָּ ה ִלְפֵני  ַיֲעִמידוּ  – 'הִמּמֶ ֵהמָּ ֶאת ַהּבְ

 .ּכֵֹהןהַ 
ִ֑ע  יב  ֹוב וֵבָ֣ין רָּ ין ט  ּה ֵבֵ֥ תָֹּ֔ ֵהן  א  יְך ַהכ  ִ֤ ֶהֱערִׁ וְּ

ֶיָֽה׃ הְּ ן יִׁ ן ֵכֵ֥ ֵה  ךֵ֥ ַהכ  כְּ ֶערְּ  כְּ
ַמֲעלֹוֶתיהָּ ִפי ׁשֹוְויָּּה לְ  ֶאתַיֲעִריְך ַהּכֵֹהן 

ַכת – ְוֶחְסרֹונֹוֶתיהָּ  ַהֲערָּ הּ  ִיְהֶיה ךְ ּכָּ  ּכֵֹהןהַ  ּכְ  .ְמִחירָּ
ל  יג  ם־גָּא   אִׁ ֹו ַעל־וְּ ת  ישִׁ ף ֲחמִׁ ַסֵ֥ יָּ ֶלִ֑נָּה וְּ אָּ גְּ  יִׁ

ך׃ ֶכָֽ  ֶערְּ
ַעְצמוֹ ְוִאם  יׁש ּבְ ְקּדִ ה ַהּמַ הּ  ִיְפּדֶ  יֹוִסיףהּוא , אֹותָּ
הּ ַעל  תיֲחִמישִׁ   .ְמִחירָּ

יֹונֹות    דְּ ִׁ פ  ת ה  ש   ר   פ  
ה  יד  יהוָֹּ֔ ֶדש  ַלָֽ ֹו ק ֹ֨ ש ֶאת־ֵביתֵ֥ ֹ֨ דִׁ י־ַיקְּ ָֽ יש כִׁ אִׁ  וְּ

יכֹו   ֱערִׁ ֶהָֽ ע וְּ ִ֑ ֹוב וֵבָ֣ין רָּ ין ט  ן ֵבֵ֥ ֵהֹ֔ ַהכ 
ום׃ קָֽ ן יָּ ן ֵכֵ֥ ֵה  ֹו ַהכ  תִ֛ יְך א  ֵ֥ ר ַיֲערִׁ  ַכֲאֶשֹ֨

יתֹו יִאיׁש ַיְקּדִ ִאם וְ  ְהֶיה ׁש ֶאת ּבֵ יִּ  ,'הלַ  קֹוֶדשׁ ׁשֶ
יו  ֶאת ׁשֹוְויוֹ ְך ִריַיעֲ ַהּכֵֹהן  ְלִפי ַמֲעלֹותָּ

יו  .ְמִחירוֹ  ִיְהֶיה ךְ ּכָּ  ַיֲעִריךְ  ַהּכֵֹהןשֶׁ  ִפיכְּ  ,ְוֶחְסרֹונֹותָּ
ַסֶּ֠  טו  יָּ ֹו וְֶּּ֠ ל ֶאת־ֵביתִ֑ ַא  גְּ יש יִׁ ֹ֔ דִׁ ם־ַהַמקְּ ֹ֨ אִׁ ף וְּ

ֹו׃ יָּה לָֽ ֵ֥ הָּ יו וְּ לָּ  ךִ֛ עָּ כְּ ֶסף־ֶערְּ ית ֶכָֽ ישִׁ   ֲחמִׁ
יׁש  ְקּדִ היִ ַעְצמֹו ְוִאם ַהּמַ יתוֹ  ְפּדֶ הּוא  ,ֶאת ּבֵ

ית  ֹוִסיףי ּלוֹ  ְוִיְהֶיה ,וֹ יׁשֹווְ  ְמִחירַעל ֲחִמיׁשִ  .ׁשֶ
 חמישי

 (שביעי)
ה  טז יהוָֹּ֔ יש  ַלָֽ יש אִׁ ֵ֥ דִׁ ֹו ַיקְּ זָּת  ֵדָ֣ה ֲאח  שְּ ם ׀ מִׁ ָ֣ אִׁ וְּ

ֶמר  ֵַ֚רע ח ָ֣ ֹו ֶז עִ֑ י ַזרְּ ָ֣ פִׁ ך  לְּ כְּ ֵ֥ה ֶערְּ יָּ הָּ וְּ
ֶסף׃ ָֽ ֶקל כָּ ים ֶשֵ֥ שִׁ  ים ַבֲחמִׁ ֹ֔ רִׁ ע   ׂשְּ

יׁש ַלהִאיׁש ְוִאם  ֵדה ֲאֻחזָּּתוֹ  'ַיְקּדִ ְ ִחיר ּמְ הַ  ,ִמׂשּ
ַבע ּמּות ְלִפי  ִיּקָּ הּכַ בּואָּ ַטח  – ַהּתְ זֹּוְרִעים ּבוֹ ׁשֶ  ׁשֶ
ע חֹוֶמר ֶדה בַּ  (ִליֶטר 206כ) ִריםוֹ ׂשְ ים ִיּפָּ ִ ֲחִמׁשּ
ֶקל  ֶסףׁשֶ ם 715) ּכֶ ר   .(ג 

ך   יז  כְּ ֶערְּ ֵדִ֑הו כְּ יש ׂשָּ ָ֣ דִׁ ל ַיקְּ ֵב  ַנֵ֥ת ַהי  שְּ ם־מִׁ ישׁ ִאם אִׁ ֵדהּו  ֶאת ַיְקּדִ ַנת ַהיּ ַאֲחֵרי ִמיַּד ׂשָּ  ,ֵבלוֹ ׁשְ
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ום׃ ַבע  יָּקָֽ ִחיר ִיּקָּ  :ַהזֶּהַהּמְ
ֵד   יח  יש ׂשָּ ָ֣ דִׁ ֮ ַיקְּ ֵבל ם־ַאַחָ֣ר ַהי  אִׁ ַשב־וְּ חִׁ  הו  וְּ

ים   נִׁ י ַהשָּ ִ֤ ֶסף ַעל־פִׁ ן ֶאת־ַהֶכ  ֵהַּ֜ ֹו ַהכ  לֹ֨
ך׃ ֶכָֽ ע ֵמֶערְּ ַר  גְּ נִׁ ֵבִ֑ל וְּ ָ֣ת ַהי  ַנ ת ַע ד שְּ ר ֹ֔  ַהנָֹ֣ותָּ

ישׁ ְוִאם  ֵדהּו  ֶאת ַיְקּדִ ַהּכֵֹהן ֵבל וֹ ַהיּ ַאֲחֵרי ׂשָּ
ִחירֵמהַ  ַיְפִחית ֵ חַ יוִ  ּמְ ֶסף  בׁשּ ַעל ַרק לֹו ֶאת ַהּכֶ

י  ר ּפִ ִנים ִמְסּפַ ָּ ַנת ַהיּ  רוּ אֲ שְׁ נִּ שֶׁ ַהׁשּ  .ֵבלוֹ ַעד ׁשְ
יש  יט  דִׁ  ה ַהַמקְּ ֶדֹ֔ ַאל  ֶאת־ַהשָּ גְּ ל יִׁ א ִ֤ ם־גָּ אִׁ וְּ

ַסֶּ֠  יָּ ֹו וְֶּּ֠ תִ֑ לָּ יו א  ךִ֛ עָּ כְּ ֶסף־ֶערְּ ית ֶכָֽ שִׁ  ף ֲחמִׁ
ֹו׃ ם לָֽ ֵ֥ קָּ  וְּ

יׁש ְוִאם  ְקּדִ ה ַעְצמוֹ ַהּמַ ֶדה ִיְפּדֶ ָּ  ֹוִסיףי ,ֶאת ַהׂשּ
יו לָּ ית יֲחִמ ֶאת  עָּ  .וֹ לּ שֶׁ  ְוִיְהֶיה ,וֹ יׁשֹווְ ְמִחיר ׁשִ

ַכֵ֥ר  כ  ם־מָּ אִׁ ה וְּ ֶדֹ֔ ַאל  ֶאת־ַהשָּ גְּ א יִׁ ם־ל ִ֤ אִׁ וְּ
ֹוד׃ ל עָֽ ֵא  גָּ א יִׁ יש ַאֵחִ֑ר ל ֵ֥ ָ֣ אִׁ ה לְּ ֶד   ֶאת־ַהשָּ

ֶדהלֹא ִיְגַאל ֶאת הּוא ְוִאם  ָּ  ִאם וֹ א ,ַהׂשּ
ׁש  ַכרַהֶהְקּדֵ ֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר מָּ ָּ  ִאי ,ֶאת ַהׂשּ

ר ִלְפּדֹותוֹ   .עֹוד ֶאְפׁשָּ
יהוָּ ה  כא  ֶדש ַלָֽ ל ק ִ֛ ֵב  ֹו ַבי  ֵצאתָ֣ ה בְּ ֶדַּ֜ ה ַהשָּ יָֹּ֨ הָּ וְּ

ֹו׃ זָּתָֽ ֶיֵ֥ה ֲאח  הְּ ן תִׁ ֵה  ֵדָ֣ה ַהֵחִֶ֑רם ַלכ  ׂשְּ  כִׁ
ֶדה שֶׁ ּוכְ  ָּ ֵצאַהׂשּ ְהֶיה ִהיא ֵבל וֹ יּ בַּ  ּתֵ  'הלַ  קֹוֶדשׁ ּתִ
ה הֶד ׂשָּ מֹו כְּ  ׁשָּ ֻהְקּדְ ְהֶיה ּתִ ִהיא  ,ֲעבּור ּכֲֹהִנים ׁשֶ

 .הֲאֻחזָּּ לַ ַלּכֵֹהן 
ֵדָ֣ה  כב ששי שְּ א מִׁ ר ל   ֹו ֲאֶשִּ֕ נָּתֹ֔ קְּ ֵדָ֣ה מִׁ ם  ֶאת־ׂשְּ אִׁ וְּ

ָֽה׃ יש ַליהוָּ דִׁ  ֹו ַיקְּ זָּתִ֑  ֲאח 
יׁש ַלהְוִאם  ה שֶׁ  הנּויָּ ְק  הֶד ׂשָּ  'ַיְקּדִ ֵדה ֵאיֶנּנָּ ְ ִמׂשּ

 ,ֲאֻחזָּּתוֹ 
ךֹ֔ ַע ד  כג  כְּ ֶערְּ ַסָ֣ת הָּ כְּ ן ֵאֵ֚ת מִׁ ֵה  ֹו ַהכ  ַשב־לָ֣ חִׁ וְּ

ך  ַביָֹ֣ום  כְּ ֶערְּ ַתִ֤ן ֶאת־הָּ נָּ ֵבִ֑ל וְּ ָ֣ת ַהי  ַנ שְּ
ָֽה׃ ֶדש ַליהוָּ וא ק    ַההֹ֔

ב  ּכֵֹהןהַ  ֵ ֶדה ְמִחיר ֶאת לוֹ ְיַחׁשּ ָּ ׂשּ ּמּוׁש ּבַ ִ ַעד  ַהׁשּ
ַנת ַהיּ  ִאיׁש יִ וְ  ,ֵבלוֹ ׁשְ יֹּום ַההּוא ן ּתֵ הָּ ֶאת ּבַ

ִחירהַ  ְהֶיה  ,ּמְ יִּ  .'הלַ  קֹוֶדשׁ ׁשֶ
נָּ הו  כד  ר קָּ ה ַלֲאֶשֵ֥ ֶדֹ֔ וב ַהשָּ ִ֤ת ַהיֹוֵבל  יָּשָ֣ ַנ שְּ בִׁ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ַזֵ֥ת הָּ ֹו ֲאח  ֹו ַלֲאֶשר־ל  תִ֑  ֵמאִׁ
ַנת ַהיֹּוֵבל  ׁשְ ֶדה ּבִ ָּ  התָּ ְקנְ נִּ שֶׁ  ֶזהלְ  ֲחזֹורּתַ ַהׂשּ

ּנוּ  ֶרץ ִמי לְ  – ִמּמֶ אָּ ֲאֻחזַּת הָּ  .וֹ לּ שֶׁ ׁשֶ
ים  כה  ֵ֥ רִׁ ֶדש ֶעׂשְּ ֶשֶָ֣קל ַהק ִ֑ ֶי ה בְּ הְּ ךֹ֔ יִׁ כְּ ל־ֶערְּ כׇֹּ֨ וְּ

ֶקל׃ ָֽ ֶיֵ֥ה ַהשָּ הְּ ה יִׁ  ֵגרָּ 
ל  כֹותְוכָּ ֶקל ַהקּ ְלִפי  וּ ִיְהי ַהַהֲערָּ  –ֶדׁש וֹ ׁשֶ

ה ִיְהֶיה  רָּ ִרים ּגֵ ַקלֶעׂשְ ֶ  ִמׁשְ ם 0410) ֶקלַהׁשּ ר   .(ג 
ֹור  כו  כִ֞ ה ַאְך־בְּ ֵהמָֹּ֔ בְּ ה  בִׁ יהוָּ ַכִ֤ר ַלָֽ ב  ֲאֶשר־יְּ

ה  ם־ֶׂשֹ֔ ֹור אִׁ ם־שָ֣ ֹו אִׁ תִ֑ יש א  יש אִׁ  ֵ֥ דִׁ ל א־ַיקְּ
וא׃ יהוָּ ה הָֽ  ַלָֽ

ל כֹור  ֲאבָּ ה בְּ ּבְ ין ,'הלַ הּוא קֹוֶדׁש שֶׁ ֵהמָּ ִאם  ּבֵ
ֶלה ּוֵבין ִאםׁשֹור  ִדי אֹו טָּ יּוַכל לֹא ִאיׁש , ּגְ
יׁש ְלהַ  י ,תוֹ וֹ אְקּדִ ל  הּוא ּכִ  .'הׁשֶ

ך  כז  ֶכֹ֔ ֶערְּ ָ֣ה בְּ דָּ ה  ופָּ ֵמאָּ ִ֤ה ַהטְּ ֵהמָּ ם ַבבְּ ֹ֨ אִׁ וְּ
ל  ֵא  גָּ א יִׁ ם־ל ֵ֥ אִׁ ִ֑יו וְּ לָּ ֹו עָּ ת  שִׁ ף ֲחמִׁ ַסֵ֥ יָּ וְּ

ך׃ ֶכָֽ ֶערְּ ַכֵ֥ר בְּ מְּ נִׁ  וְּ

יׁש יַ ְוִאם  הְקּדִ ה ְטֵמאָּ ֵהמָּ ה אֹותָּ  ,ּבְ  הּ ִיְפּדֶ
ֶליהָּ  ְויֹוִסיף הּ ׁשֹוְויָּ בְּ  ישׁ ְוִאם  ,תישִׁ יֲחִמ עָּ ְקּדִ  ַהּמַ

ּה  הּדֶ פְ יִ לֹא  רוּ אֹותָּ הּ  ִיְמּכְ  .הּ ׁשֹוְויָּ בְּ  אֹותָּ
ה  כח  יש ַליהוַָּּ֜ ֹ֨ ם֩ אִׁ ֶרם ֲאֶשָ֣ר ַיֲחרִׁ ל־ֵחֶ֡ ַאְך־כׇּ

ֵדָ֣ה  שְּ ה  ומִׁ ֵהמָּ ם ובְּ ִ֤ דָּ ֹו ֵמאָּ ל־ֲאֶשר־ל  כׇּ מִׁ
ֶרם  ל־ֵחִּ֕ ֵאִ֑ל כׇּ גָּ א יִׁ ל ָ֣ ֵכ ר וְּ מָּ א יִׁ ֹו ל ֵ֥ זָּתֹ֔ ֲאח 

ָֽה׃ וא ַליהוָּ ים ה  ֵ֥ שִׁ דָּ ֶדש־קׇּ  ק ָֽ

ל ל  ֲאבָּ שׁ ּכָּ  ישׁ ְפִר יַ ִאיׁש שֶׁ  ֲעבּור ּכֲֹהִנים ֶהְקּדֵ
ל  'הלַ  מֹון ִמּכָּ לּ ַהּמָּ ֵדה  –ֹו ׁשֶ ְ ה ּוִמׂשּ ם ּוְבֵהמָּ דָּ ֵמאָּ

ֵכר ְולֹא  –ֲאֻחזָּּתֹו  ל  ,הֶד ּפָּ יִ לֹא ִיּמָּ שׁ ּכָּ  ֶהְקּדֵ
ים לַ  קֹוֶדשׁ א הוּ  ֲעבּור ּכֲֹהִנים ׁשִ דָּ  .'הקָּ

א  כט שביעי ם ל ָ֣ דָּ  אָּ ן־הָּ ם מִׁ ֳחַרִ֛ ֶרם ֲאֶש ר יׇּ ל־ֵח  כׇּ
ֹות  ֶדִ֑ה מ  פָּ תיִׁ ָֽ  ׃יומָּ

ל  םּכָּ דָּ ם אָּ יְֻּחרָּ ֶות  ׁשֶ ֶדהְלמָּ א  ,לֹא ִיּפָּ  .יּוַמתֶאּלָּ

י  ל  ָ֣ רִׁ פְּ ֶרץ  מִׁ אָֹּ֨ ִַַּ֤֧רע הָּ ֶז ֶרץ מִׁ אַָּּ֜ ר הָּ ַׂשֹ֨ ל־ַמעְּ כׇּ וְּ
ָֽה׃ ֶדש ַליהוָּ וא ק   ץ ַליהוָּ ה הִ֑ ֵעֹ֔  הָּ

ל ַמעֲ  יְֻּפַרׁש ִמ  רשֵׂ ְוכָּ ּדּוֵליׁשֶ ֶרץ ּגִ אָּ ִמזֶַּרע  – הָּ
ֶרץ  אָּ ֵעץ ֹותרִמּפֵ אֹו הָּ  .'הלַ  קֹוֶדשׁ  – 'הלַ הּוא  ,הָּ
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ֹו  לא  ית  שִׁ ֹו ֲחמִׁ רִ֑ ַעׂשְּ ַמָֽ יש מִׁ ַאִ֛ל אִׁ  גְּ ל יִׁ א ֵ֥ ם־גָּ אִׁ וְּ
יו׃ ָֽ לָּ ף עָּ ֵסֵ֥  י 

רוֹ ֵחֶלק  הְפּדֶ יִ ִאיׁש ְוִאם  ַעׂשְ  ףיסִ וֹ יהּוא  ,ִמּמַ
יו  לָּ יתיֲחִמ עָּ ִחירוֹ  ׁשִ  .ִמּמְ

ר  לב מפטיר ל ֲאֶשר־ַיֲעב   אן כ ֵ֥ צ ֹ֔ ר  וָּ קָּ ַׂשִ֤ר בָּ ל־ַמעְּ כׇּ וְּ
ֶדש  ֶיה־ק   הְּ ָֽ י יִׁ ִּ֕ ירִׁ ֲעׂשִׁ ִֶ֑בט הָּ ַתַָ֣חת ַהשָּ

ָֽה׃  ַליהוָּ

ל ַמעֲ  ל רשֵׂ ְוכָּ ר וְ  ׁשֶ קָּ לִמ  –צֹאן ּבָּ ה ּכָּ  ֵאּלֶ
יַּ  ַחת  וּ רבְ עַ ׁשֶ הּתַ ִפירָּ ל ַהּסְ יִרי ִיְהֶיה  – ַמּקֵ ֲעׂשִ הָּ
 .'הֶדׁש לַ וֹ ק

נו  לג  יֶרִ֑ מִׁ א יְּ ל ָ֣ ע וְּ ַר  ֹוב לָּ ין־טֵ֥ ר ֵבָֽ ַבֵקִ֛ א יְּ ל  
ֹו  תִ֛ מורָּ וא ותְּ יָּה־ה  ָֽ הָּ נו וְּ יֶרֹ֔ מִׁ ֵמָ֣ר יְּ ם־הָּ אִׁ וְּ

ל׃ ֵאָֽ גָּ א יִׁ ֶדש ל ֵ֥ ֶיה־ק   הְּ ָֽ  יִׁ

ַרע ְולֹא אֹו טֹוב  ִאם הּואְלַהְבִחין  ִיְבּדֹוקלֹא 
 ִפְדיֹונוֹ וּ הּוא  – ף אֹותוֹ ַיֲחִליְוִאם  ,ף אֹותוֹ ַיֲחִלי
ר וְ  קֹוֶדשׁ  וּ ִיְהי  .םאֹותָּ  ִלְפּדֹותִאי ֶאְפׁשָּ

ו    לד  צְּ ה ֵאֶָ֣לה ַהמִׁ ֶש  ִ֛ה ֶאת־מ  הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ ת ֲאֶשֹ֨
ָֽי׃ ינָּ ר סִׁ ַה  ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ  ֶאל־בְּ

צְ  ה ַהּמִ ֵני ' הֹות שֶׁ וֵאּלֶ ה ֶאל ּבְ ה ֶאת ֹמׁשֶ ִצּוָּ
ַהר  ֵאל ּבְ רָּ  .ִסיַניִיׂשְ
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ַבר   דְּ מִׁ   בְּ

ת    ש   ר  ֵאל פ   ר  ש ְּ קו ֵדי יִׁ ְּ  פ 
ר א א ַדֵבֹ֨ הוָּ ה ַויְּ ֶשִ֛ה יְּ ר ֶאל־מ  ַבֵ֥ דְּ מִׁ יַנ י בְּ  סִׁ

ֶהל א ָ֣ ִ֑ד בְּ ד֩  מֹוֵע ֶאחָּ ֶדש בְּ י ַלח ֹ֨ ַּ֜ ָ֣ה ַהֵשנִׁ נָּ  ַבשָּ
ית ִ֛ם ַהֵשנִׁ  ֵצאתָּ ֶרץ לְּ ם ֵמֶאֵ֥ יִׁ ַר  צְּ ר׃ מִׁ  ֵלאמ ָֽ

ר  'ה ּבֵ ר ִסיַני בְּ ּדִ ִמְדּבַ ה ּבְ  אֹוֶהלֶאל ֹמׁשֶ
סּות ּנְ ִראׁשֹון ,ַהִהְתּכַ יֹּום הָּ ל ּבַ ִני חֹוֶדשׁ הַ  ׁשֶ ֵ  ַהׁשּ
 ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ ם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים הִניָּּ ּבַ ַמר ,ְלֵצאתָּ  :ְואָּ

ו ב  א  ל־ֲעַדָ֣ת ֶאת־ר אש   ׂשְּ ל כׇּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ
ם תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ ִ֑ם לְּ תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ  בְּ

ֹות ל־זָּכָּ ר ֵשמֹ֔ ם׃ כׇּ ָֽ ֹלתָּ גְּ לְּ ג   לְּ

ל  ִסְפרוּ  ּבּור ֶאת ּכָּ ל ַהּצִ ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
חֹוֵתיֶהםלְ  ּפְ ה  ִמׁשְ ֲחלּוקָּ חֹות ִפילְ ּבַ ּפְ  ִמׁשְ

ל  ,םיהֶ ֵת וֹ ֲאב מוֹ ּכָּ ׁשְ ד ּבִ ל  ,ֶאחָּ ר ִאישׁ ּכָּ  .זָּכָּ
ן ג  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ א וָּ ֵצֵ֥ ל־י  א כׇּ בָּ   צָּ

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ יִׁ ו בְּ דֵ֥ קְּ פְּ ִ֛ם תִׁ תָּ ם א  תָּ  א  בְּ צִׁ ה לְּ ֵ֥  ַאתָּ
ן׃ ַאֲהר ָֽ  וְּ

יל ה  ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ ל  –ֶעׂשְ יֵּסּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  בָּ
ֵאל רָּ ִיׂשְ ה  ,ּבְ רּתִ  ְוַאֲהרֹןַאּתָּ ם  וּ ְסּפְ ִביל אֹותָּ ׁשְ ּבִ

א בָּ  .ַהּצָּ
ֶכָ֣ם ד  תְּ אִׁ ו וְּ יֹ֔ הְּ ָֽ יש יִׁ ֵ֥ יש אִׁ יש ַלַמֶטִ֑ה אִׁ  ִ֛ אש אִׁ  ר ֵ֥

יו תָּ  ֵבית־ֲאב  וא׃ לְּ  הָֽ
ֶכם ִיְהיּו  ֶבט ְוִאּתְ ל ׁשֵ ד ִמּכָּ ְוהּוא  –ִאיׁש ֶאחָּ
ל ְנִהיג ׁשֶ יו ַהּמַ חֹותָּ ּפְ  .ִמׁשְ

ֶלה   ה * ֵאֹ֨ ֹות וְּ מָ֣ ים שְּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ר הָּ ו ֲאֶשֵ֥ ד   ַיַעמְּ
ֶכִ֑ם תְּ ן אִׁ אוֵבִּ֕ רְּ ור לִׁ יצ  ור׃ ֱאלִׁ ֵדיאָֽ  ֶבן־שְּ

יַּ  ים ׁשֶ ׁשִ ֲאנָּ מֹות הָּ ה ׁשְ ֶכםְוֵאּלֶ  :ַעְמדּו ִאּתְ
ֵדיאּור –ִלְראּוֵבן  ן ׁשְ  .ֱאִליצּור ּבֶ

ֹון ו  עִּ֕ מְּ שִׁ ל לְּ יֵא  מִׁ ל  י׃ שְּ ָֽ יַשדָּ ָֽ ְמעֹון  ֶבן־צורִׁ ל –ְלׁשִ יִמיֵאל וּ ׁשְ ּדָּ ן צּוִריׁשַ  .ּבֶ
ה ז  ִּ֕ יהודָּ ֹון לִׁ ש  ב׃ ַנחְּ ָֽ ינָּדָּ ה  ֶבן־ַעמִׁ ב –ִליהּודָּ דָּ ינָּ ן ַעּמִ  .ַנְחׁשֹון ּבֶ
ר ח  שכָֹּ֔ שָּ יִֹׁ֨ ל לְּ ֵא  ַתנְּ ר׃ נְּ ָֽ ר  ֶבן־צועָּ שכָּ ָּ ר –ְלִיׂשּ ן צּועָּ  .ְנַתְנֵאל ּבֶ
ן ט  בול ִּ֕ זְּ ב לִׁ יאָּ  ן׃ ֱאלִׁ ן  –ן וּ ִלְזבּול ֶבן־ֵחֹלָֽ ב ּבֶ  .ןוֹ ֵחלֱאִליאָּ

ָ֣י י ]*[ ֵנ בְּ ף לִׁ ם יֹוֵסֹ֔ יִׁ ַרִּ֕ ֶאפְּ ע לְּ מָּ  ישָּ  ֶבן־ ֱאלִׁ
וד יהִ֑ ה ַעמִׁ ַנֶשִּ֕ מְּ ל לִׁ יֵא  לִׁ ור׃ ַגמְּ הצָֽ דָּ  ֶבן־פְּ

יהּוד –ְלֶאְפַרִים  :ִלְבֵני יֹוֵסף ן ַעּמִ ע ּבֶ מָּ  ,ֱאִליׁשָּ
ה  ֶ הצּור –ִלְמַנׁשּ דָּ ן ּפְ ְמִליֵאל ּבֶ  .ּגַ

ן יא  מִֹׁ֔ יָּ נְּ ֹ֨ בִׁ ן לְּ ידָּ  י׃ ֲאבִׁ ָֽ נִׁ ע  דְּ ְדע –ן יְלִבְניִָּמ  ֶבן־גִׁ ן ּגִ ן ּבֶ  .ִניוֹ ֲאִבידָּ
ן יב  ִּ֕ דָּ יֶע ֶזר לְּ י׃ ֲאחִׁ ָֽ יַשדָּ ָֽ ן  ֶבן־ַעמִׁ י –ְלדָּ ּדָּ יׁשַ ן ַעּמִ  .ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ
ר יג  ֵשִּ֕ אָּ ל לְּ יֵא  עִׁ ן׃ ַפגְּ ָֽ רָּ כְּ ר  ֶבן־עׇּ ׁשֵ ן –ְלאָּ ְכרָּ ן עָּ ְגִעיֵאל ּבֶ  .ּפַ
גִָּּ֕ד יד  ף לְּ יָּסָּ  ל׃ ֶאלְּ עוֵאָֽ ד  ֶבן־דְּ עּוֵאל –ְלגָּ ן ּדְ ף ּבֶ  .ֶאְליָּסָּ
י טו  לִֹׁ֔ תָּ פְּ ַנֹ֨ ע לְּ יַר  ַָֽֽן׃ ֲאחִׁ ִלי  ֶבן־ֵעינָּ ן –ְלַנְפּתָּ ן ֵעינָּ  .ֲאִחיַרע ּבֶ
רוֵאָ֣י  ֵאֵֶ֚לה טז  ה (קריאי)קְּ ֹ֔ ֵעדָּ י הָּ יֵא  ׂשִׁ  נְּ

ֹות ִ֑ם ַמטָ֣ אֵשִ֛י ֲאבֹותָּ י רָּ ֵפֵ֥ ל ַאלְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ם׃ יִׁ  ֵהָֽ
ה  ְזמָּ ֵהם ֵאּלֶ ּבּורמֵ  םינִ ַהּמֻ יֵאי  – ִלְסּפֹור ַהּצִ ְנׂשִ
ְבֵטי י ֵהם ,ֲאבֹוֵתיֶהם ׁשִ אׁשֵ ֵני ַאְלֵפי רָּ ֵאל ּבְ רָּ  .ִיׂשְ

ח יז * ַקֵ֥ ה ַויִׁ ֶש  ן מ  ַאֲהר ִ֑ ָ֣ים ֵאֵ֚ת וְּ ֲאנָּשִׁ ֶלה הָּ ֵאֹ֔  הָּ
ר ו ֲאֶשֵ֥ ב  קְּ ת׃ נִׁ ֵשמ ָֽ  בְּ

ה ְוַאֲהרֹן  ְקחוּ ֹמׁשֶ ם לָּ ה  ֶאת ִאּתָּ ֵאּלֶ ים הָּ ׁשִ ֲאנָּ הָּ
ְ שֶׁ   .רוּ ֻהְזכְּ  יֶהםמֹוֵת ׁשּ

ת יח  ֵאֹ֨ ה וְּ ַּ֜ ֵעדָּ ל־הָּ ילו כׇּ הִׁ  קְּ ד   הִׁ ֶאחָּ ֶדש בְּ  ַלח ָ֣
י ֹ֔ ו ַהֵשנִׁ דֵ֥ ַיָֽלְּ תְּ ם ַויִׁ תָּ  ח  פְּ שְּ ֵבָ֣ית ַעל־מִׁ  לְּ

ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ֹות בְּ ן ֵשמ  ֶבֹ֨ ים מִׁ ֵ֥ רִׁ ִ֛ה ֶעׂשְּ נָּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמ  ם׃ וָּ ָֽ ֹלתָּ גְּ ג לְּ  לְּ

ְספוּ וְ  ל  ֶאת אָּ ּבּור ּכָּ ִראׁשֹוןֹום יּ בַּ ַהּצִ ל  הָּ ׁשֶ
יגוּ  ְוֵהם ,ִאיָּּר ֹוֶדשׁ ח חֹוֵתיֶהם ֶאת ִיחּוֵסי ִהּצִ ּפְ  ִמׁשְ

חֹות ְלִפי ּפְ מֹות ,םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ  יםשִׁ נָּ אֲ הָּ  ׁשְ
רוּ  ילִמ  ִנְסּפְ ה ּגִ ַמְעלָּ ִרים וָּ ד ,ֶעׂשְ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ  .ּכָּ

ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר יט  וָּ הוָּ ה צִׁ ֶשִ֑ה יְּ ם ֶאת־מ  ֵד  קְּ פְּ ַֽיִׁ  ַוָֽ
ר ַבֵ֥ דְּ מִׁ ָֽי׃ בְּ ינָּ  ס סִׁ

ה' השֶׁ מֹו כְּ ׂשּו עָּ ֵהם  ה ֶאת ֹמׁשֶ ַפרהּוא וְ  ,ִצּוָּ  סָּ
ם ר  אֹותָּ ִמְדּבַ  .ִסיַניּבְ

יִ֤ו כ שני הְּ אוֵבן   ַויִׁ ֵנָֽי־רְּ ר בְּ כ ָ֣ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ כבְּ  יִׁ ֵאלוֹ ֵני ְראּוֵבן ּבְ רָּ ֵאי ,ר ִיׂשְ ח ֶצֱאצָּ ּפְ ם יהֶ ֵת וֹ ִמׁשְ
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ם ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ ִ֑ם לְּ תָּ  ֲאב 
ַפִ֤ר סְּ מִׁ ם ֵשמֹות   בְּ ֹלתָֹּ֔ גְּ לְּ ג  ר לְּ ל־זָּכָּ  ן כׇּ ֶבֹ֨  מִׁ
ים ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ה בַּ  חֹותִפי לְ ֲחלּוקָּ ּפְ רּו  ,םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ׁשֶ
מוֹ  ׁשְ ד ּבִ ל ֶאחָּ ל ,ּכָּ ר  ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ

ה  ַמְעלָּ ל  –וָּ יֵּסּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ
ם כא  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ אוֵבִ֑ן לְּ שָּ ה רְּ ִ֛ים שִׁ עִׁ בָּ ַארְּ  וְּ

ֶלף ש ֶא  ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  פ ֵמאָֽ
ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם יָּה ְראּוֵבן  ׁשֵ ִעיםהָּ ה  ַאְרּבָּ ָּ ׁשּ ְוׁשִ

 .ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
ָ֣י כב  ֵנ בְּ ֹון לִׁ עֹ֔ מְּ ם שִׁ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ֵבָ֣ית ִ֑ם לְּ תָּ יו ֲאב  דָּ  ק  ַפִ֤ר פְּ סְּ מִׁ  ֵשמֹות   בְּ
ם ֹלתָֹּ֔ גְּ ג לְּ ר לְּ ל־זָּכָּ  ן כׇּ ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ

ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ְמעֹון ִלְבֵני ֵאי ׁשִ ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ ם – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ רוּ  ִמְניָּנָּ ְסּפְ ּנִ ד  ׁשֶ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם כג  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ֹון לְּ עִ֑ מְּ עָּ ה שִׁ שְּ ים תִׁ ִ֛ שִׁ  ַוֲחמִׁ
ֶלף ש ֶא  ֹלֵ֥ ֹות׃ ושְּ  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ְמעֹון  ׁשֵ יםׁשִ ִ ה וְ  ֲחִמׁשּ עָּ ֶאֶלף ִתׁשְ
ל  .ׁש ֵמאֹותוֹ ּוׁשְ

ָ֣י כד  ֵנ בְּ ד לִׁ ם גָֹּ֔ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ֹות בְּ ן ֵשמ  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ֵאיד ּגָּ  ִלְבֵני ח ֶצֱאצָּ ּפְ חֹות ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ ּפְ  ִמׁשְ
רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ מוֹ  ִמְניָּנָּ ׁשְ ד ּבִ ל ֶאחָּ  ,ּכָּ
ל  ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ לֶעׂשְ  ּכָּ

יֵּס אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ
ם כה  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ִ֑ד לְּ ִ֤ה גָּ שָּ ים   ֲחמִׁ עִׁ בָּ ַארְּ  וְּ

ֶלף ש ֶאֹ֔ ֵשֵ֥ ֹות וְּ ים׃ ֵמא  ָֽ שִׁ  פ ַוֲחמִׁ
ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ִעים ד ּגָּ  ׁשֵ הוַ ַאְרּבָּ ָּ ֶאֶלף  ֲחִמׁשּ

ים ִ ׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ  .ְוׁשֵ
ָ֣י כו  ֵנ בְּ ה לִׁ ֹ֔ הודָּ ם יְּ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ֵבָ֣ית ִ֑ם לְּ תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨  מִׁ
ים ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ה  ֵאיִלְבֵני ְיהּודָּ ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ד  ִמְניָּנָּ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם כז  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ִ֑ה לְּ הודָּ עָּ ה יְּ בָּ  ַארְּ
ִ֛ים עִׁ בְּ שִׁ ֶלף וְּ ש ֶא  ֵשֵ֥ ֹות׃ וְּ  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ה  ׁשֵ ְבִעיםְיהּודָּ ה  ׁשִ עָּ ֶאֶלף ְוַאְרּבָּ
ׁש ֵמאֹות  .ְוׁשֵ

ָ֣י כח  ֵנ בְּ ר לִׁ שכָֹּ֔ שָּ ם יִׁ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ
ֵבָ֣ית ִ֑ם לְּ תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨  מִׁ

ים ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ר  שכָּ ָּ ֵאיִלְבֵני ִיׂשּ ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ד  ִמְניָּנָּ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם כט  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ִ֑ר לְּ שכָּ שָּ עָּ ה יִׁ בָּ  ַארְּ
ים ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ ע ֶא  ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ר  ׁשֵ שכָּ ָּ יםִיׂשּ ִ ה וְ  ֲחִמׁשּ עָּ ַאְרּבָּ
ע ֵמאֹות  .ֶאֶלף ְוַאְרּבַ

ָ֣י ל  ֵנ בְּ ן לִׁ בול ֹ֔ ם זְּ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ֵאין וּ ִלְבֵני ְזבּול ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ד  ִמְניָּנָּ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם לא  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ִ֑ן לְּ בול  עָּ ה זְּ בְּ ים שִׁ ִ֛ שִׁ  ַוֲחמִׁ
ֶלף ע ֶא  ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם יםן וּ ְזבּול ׁשֵ ִ ה וְ  ֲחִמׁשּ ְבעָּ ֶאֶלף ׁשִ
ע ֵמאֹות  .ְוַאְרּבַ

ִ֤י לב  ֵנ בְּ ָ֣י יֹוֵסף   לִׁ ֵנ בְּ ם לִׁ יִׁ ַרֹ֔ ם ֶאפְּ ֵ֥ תָּ ד   תֹולְּ
ם תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ ִ֑ם לְּ תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ  ֵשמ  

ֵאיִלְבֵני ֶאְפַרִים  ,ִלְבֵני יֹוֵסף ח ֶצֱאצָּ ּפְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ִפילְ  ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ל  ִמְניָּנָּ ּכָּ
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ן ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥  י 
א׃ ָֽ בָּ  צָּ

מוֹ  ׁשְ ד ּבִ ל  ,ֶאחָּ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם לג  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ם לְּ יִׁ ִ֑ רָּ ים ֶאפְּ ֵ֥ עִׁ בָּ ֶלף ַארְּ  ֶא 
ש ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֶאְפַר  ׁשֵ ִים ַאְרּבָּ
 .ֵמאֹות

ָ֣י לד  ֵנ בְּ ה לִׁ ַנֶשֹ֔ ם מְּ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ֹות בְּ ן ֵשמ  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ה  ֶ ֵאיִלְבֵני ְמַנׁשּ ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ד  ִמְניָּנָּ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם לה  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ַנֶשִ֑ה לְּ ם מְּ ַנ ַּ֧יִׁ ים שְּ ִ֛ ֹלשִׁ  ושְּ
ֶלף ם׃ ֶא  יִׁ ָֽ אתָּ  פ ומָּ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ה  ׁשֵ ֶ יםְמַנׁשּ לֹוׁשִ ַנִים וּ  ׁשְ ֶאֶלף ׁשְ
אַת   .ִיםּומָּ

ָ֣י לו  ֵנ בְּ ן לִׁ מִֹׁ֔ יָּ נְּ ם בִׁ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ֵאין יְניִָּמ ִלְבֵני בִּ  ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ד  ִמְניָּנָּ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם לז  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ן לְּ ִ֑ מִׁ יָּ נְּ שָּ ה בִׁ ים ֲחמִׁ ִ֛ ֹלשִׁ  ושְּ
ֶלף ע ֶא  ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם יםן יְניִָּמ בִּ  ׁשֵ לֹוׁשִ ה וַ  ׁשְ ָּ ֶאֶלף ֲחִמׁשּ
ע   .ֵמאֹותְוַאְרּבַ

ָ֣י לח  ֵנ בְּ ן לִׁ ֹ֔ ם דָּ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ֵאין ּדָּ  ִלְבֵני ח ֶצֱאצָּ ּפְ חֹות ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ ּפְ  ִמׁשְ
רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ מוֹ  ִמְניָּנָּ ׁשְ ד ּבִ ל ֶאחָּ  ,ּכָּ
ל  ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ לֶעׂשְ  ּכָּ

יֵּס אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ
ם לט  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ִ֑ן לְּ ם דָּ ַנ ַּ֧יִׁ ים שְּ ִ֛ שִׁ שִׁ ֶלף וְּ  ֶא 

ע ַבֵ֥ ֹות׃ ושְּ  פ ֵמאָֽ
ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם יםן ּדָּ  ׁשֵ ִ ׁשּ ַנִים וּ  ׁשִ ַבע ׁשְ ֶאֶלף ּוׁשְ
 .ֵמאֹות

ָ֣י מ  ֵנ בְּ ר לִׁ ֵשֹ֔ ם אָּ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ר  ׁשֵ ֵאיִלְבֵני אָּ ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ל  ִמְניָּנָּ ד ּכָּ ֶאחָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם מא  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ֵשִ֑ר לְּ ִ֛ים ֶאחָּ ד אָּ עִׁ בָּ ַארְּ  וְּ
ֶלף ש ֶא  ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ר  ׁשֵ ׁשֵ ִעיםאָּ ד וְ  ַאְרּבָּ ֶאֶלף ֶאחָּ
 .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ָ֣י מב  ֵנ י בְּ לִֹׁ֔ תָּ ם ַנפְּ ֵ֥ תָּ ד  ם תֹולְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ַפָ֣ר ֲאב  סְּ מִׁ ת בְּ ן ֵשמ   ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ  שָּ
ה לָּ עְּ ַמֹ֔ ל וָּ א כ   ֵצֵ֥ א׃ י  ָֽ בָּ  צָּ

ִלי  ֵני ַנְפּתָּ ֵאיּבְ ח ֶצֱאצָּ ּפְ  ִפילְ  יֶהםֵת וֹ ִמׁשְ
חֹות ּפְ רוּ  – םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ְסּפְ ּנִ ם ׁשֶ ד  ִמְניָּנָּ ל ֶאחָּ ּכָּ

מוֹ  ׁשְ ל  ,ּבִ ר ִאיׁש ּכָּ ילזָּכָּ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ לוָּ יֵּס ּכָּ אּצָּ לַ  ִמְתּגַ  – בָּ

ם מג  ֵדיֶה  ק  ַמֵטָ֣ה פְּ ִ֑י לְּ לִׁ תָּ ֹלשָּ ה ַנפְּ ים שְּ ִ֛ שִׁ  ַוֲחמִׁ
ֶלף ע ֶא  ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  פ ֵמאָֽ

ֶבט לשֶׁ  ִמְניָּנָּם ִלי  ׁשֵ יםַנְפּתָּ ִ לוּ  ֲחִמׁשּ ה וֹ ׁשְ ֶאֶלף ׁשָּ
ע ֵמאֹות  .ְוַאְרּבַ

ים ֵאֶָ֣לה מד  ֶ֡ דִׁ ק  ד ֲאֶשר֩  ַהפְּ ַקֹ֨ ֶשִ֤ה פָּ ן   מ  ֲהר  ַאָֽ  וְּ
יֵאָ֣י ׂשִׁ ל ונְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥ים יִׁ ר שְּ ׂשָּ  יש עָּ ִ֑ יש־ אִׁ  אִׁ
ד ֵ֥ יו ֶאחָּ תָּ  ֵבית־ֲאב  ו׃ לְּ יָֽ  הָּ

ה  הֵאּלֶ ִפירָּ ה ְוַאֲהרֹן  ְפרוּ ּסָּ שֶׁ  ּתֹוְצאֹות ַהּסְ ֹמׁשֶ
ר ִאישׁ וּ  ׂשָּ ֵנים עָּ ֵאל – ׁשְ רָּ יֵאי ִיׂשְ ל  ,ְנׂשִ דּכָּ  ֶאחָּ

פַּ  ִציג ְלִמׁשְ יָּה נָּ  .וֹ ּת חְ הָּ
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יִ֛ו מה  הְּ ָֽ י ַויִׁ קוֵדֵ֥ ל־פְּ ל כׇּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֵבָ֣ית בְּ  לְּ
ִ֑ם תָּ ן ֲאב  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔  וָּ

א ֵצֵ֥ ל־י  א כׇּ בָּ  ל׃ צָּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ

ל  ןִמְניַ  ֵאל  ֵניבְּ ּכָּ רָּ ה בַּ ִיׂשְ חֹותִפי לְ ֲחלּוקָּ ּפְ  ִמׁשְ
יל םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ה  ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ ל  –ֶעׂשְ ּכָּ

יֵּס אּצָּ לַ  ִמְתּגַ ֵאל בָּ רָּ ִיׂשְ  – ּבְ
יו   מו  הְּ ָֽ ים ַויִׁ ֹ֔ דִׁ ק  ל־ַהפְּ ֹות כׇּ ֶלף ֵשש־ֵמאֵ֥  ֶא 

ֶשת ֹלָ֣ ים ושְּ ִ֑ פִׁ ש ֲאלָּ ֹות ַוֲחֵמֵ֥ ים׃ ֵמא  ָֽ שִׁ  ַוֲחמִׁ
ל  יוּ הַ ּכָּ ִרים הָּ ְסּפָּ ל ּנִ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ ת וֹ ׁשֵ ׁשֶ

ים ִ ִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ  .ֲאלָּ
יִׁ ם מז  וִׁ ַהלְּ ַמֵטָ֣ה וְּ ִ֑ם לְּ תָּ א ֲאב  ו ל ֵ֥ ד  קְּ פָּ תְּ  הׇּ

ם׃ ָֽ תֹוכָּ  פ בְּ
ֶבטוְ  יםַהלְ  ׁשֵ חֹוֵת לְ  ִויִּ ּפְ ַיַחד  ִנְמנוּ לֹא  יֶהםִמׁשְ

ם  .ִאּתָּ
ת     ש   ר  ידפ   קִׁ פְּ לְּ  ת   יםה  י ִׁ  וִׁ
ַדֵבֵ֥ר מח  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
י   ֶאת־ַמֵטִ֤ה ַאְָ֣ך מט  א ֵלוִׁ ד ל ָ֣ ק ֹ֔ פְּ ֶאת־ תִׁ  וְּ

ם א ר אשָּ  ִ֑א ל ָ֣ שָּ ֹוְך תִׁ ת  ֵנֵ֥י בְּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ל ֶבטֶאת  ֲאבָּ  ְסּפֹורּתִ  ַאלוְ  ְמֶנהּתִ ַאל ֵלִוי  ׁשֵ

ם ַיַחד ִעם ֵאל אֹותָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ה נ  ַאתֶָּ֡ ד וְּ ֵקָ֣ ם֩  ַהפְּ יִׁ וִׁ ן ֶאת־ַהלְּ ַכֹ֨ שְּ  ַעל־מִׁ

ת ַּ֜ ֵעד  ַעָ֣ל הָּ יו֮  וְּ ל־ֵכלָּ ָ֣ל כׇּ ַע ל־ֲאֶשר־לֹו   וְּ  כׇּ
ה מָּ ו ֵהַּ֜ אִ֤ ׂשְּ ן   יִׁ כָּ שְּ יו ֶאת־ַהמִׁ ל־ֵכלָֹּ֔ ֶאת־כׇּ  וְּ
ם ֵה  ִ֑הו וְּ ת  רְּ שָּ יב יְּ ֵ֥ בִׁ סָּ ן וְּ כָּ  שְּ ו׃ ַלמִׁ  ַיֲחנָֽ

ה  ַמּנֶהְוַאּתָּ יםֶאת ַהלְ  ּתְ ן  ִויִּ ּכַ לּוחֹות ַעל ִמׁשְ
ִרית ל  ,ַהּבְ יו ְוַעל ּכָּ לָּ ל ּכֵ ִרים ְוַעל ּכָּ בָּ יִָּּכיםַהּדְ ַ ׁשּ  ׁשֶ
יו יוֲחבסְ יִ  םהֵ  – ֵאלָּ לָּ ל ּכֵ ן ְוֶאת ּכָּ ּכָּ ׁשְ  ּו ֶאת ַהּמִ

ִתים ִיְהיוּ  ְוֵהם רָּ ָּ ּלוֹ  ַהׁשּ ן ִביבּסָּ ִמ ַיֲחנּו וְ  ׁשֶ ּכָּ ׁשְ  .ַלּמִ
עַ  נא  ס ָ֣ נְּ ן ובִׁ כָּ  שְּ ידו ַהמִׁ ִ֤ תֹו   יֹורִׁ ם א  יִֹׁ֔ וִׁ  ַהלְּ

ת   ֲחנ  ן וַבָֽ כָֹּ֔ שְּ ימו ַהמִׁ ֵ֥ ֹו יָּקִׁ ת  ִ֑ם א  יִׁ וִׁ ֵ֥ר ַהלְּ ַהזָּ  וְּ
ב ֵר  ת ַהקָּ ָֽ  ׃יומָּ

שֶׁ  ןּכְ ּכָּ ׁשְ ע ַהּמִ ים  ִיּסַ ְרקוּ ַהְלִויִּ אֹותֹו  ְיפָּ
ןְכשֶׁ וּ  ּכָּ ׁשְ ים  ַיֲחֶנה ַהּמִ ִאיׁש וְ  ,יִָּקימּו אֹותוֹ ַהְלִויִּ

שׁ זָּר  ּגַ יִּ  .יּוַמת – ֶאת ֶזהַלֲעׂשֹות  ׁשֶ
נ ו נב  חָּ ָ֣י וְּ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ יש יִׁ ִ֛הו אִׁ  ל־ַמֲחֵנ יש ַעָֽ ֵ֥ אִׁ  וְּ

ֹו ל  גְּ ם׃ ַעל־דִׁ ָֽ תָּ א  בְּ צִׁ  לְּ
ֵאל וּ  רָּ ל  נוּ חֲ יַ ְבֵני ִיׂשְ דּכָּ ּלוֹ  הֲחנֶ ּמַ בַּ  ֶאחָּ ל  – ׁשֶ ּכָּ

ַחת ִאישׁ  ְגלֹו  ּתַ  .ִלְקִהּלֹוֵתיֶהםּדִ
ם נג  יִִׁ֞ וִׁ ַהלְּ ו וְּ יב   ַיֲחנִ֤ בִׁ ַכָ֣ן סָּ שְּ מִׁ ת לְּ ֹ֔ ֵעד   הָּ

ָ֣ה ֶי הְּ ל א־יִׁ ֶצף וְּ ת ֶקֹ֔ ָ֣י ַעל־ֲעַד  ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ  יִׁ
רו   מְּ ָֽ שָּ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ֶרת ַהלְּ ֶמ  שְּ ן ֶאת־מִׁ ַכֵ֥ שְּ  מִׁ

ות׃ ֵעדָֽ  הָּ

יםְוַהלְ  ן ּסָּ ִמ ַיֲחנּו  ִויִּ ּכַ ִריתלּוחֹות ִביב ְלִמׁשְ  ַהּבְ
ַעסְולֹא ִיְהֶיה  ּבּור ַעל  ּכַ ל ַהּצִ ֵאלׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ  ,ּבְ

יםְוַהלְ  מַ  ֶאת ְמרוּ שְׁ יִ  ִויִּ ן רִמׁשְ ּכַ ִרית לּוחֹות ִמׁשְ  .ַהּבְ

ו נד  ַַֽיֲעׂש  ָ֣י ַוָֽ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ כ ֶּ֠  יִׁ ר לכְֶּּ֠ וָּ ה ֲאֶשֹ֨ ִ֛ה צִׁ הוָּ  יְּ
ה ֶש  ו׃ ֵכֵ֥ן ֶאת־מ  ׂשָֽ  פ עָּ

ֵאל וּ  רָּ עְבֵני ִיׂשְ ּצְ לכְּ  ,וּ ּבִ ֶ ַמה  כָּ ה ֶאת ' הׁשּ ִצּוָּ
ה ׂשוּ ֵהם  ךְ ּכָּ  – ֹמׁשֶ  .עָּ

 
 שלישי

ים   לִׁ ג  ד ְּ ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבָ֣ר א ב הוָֹּ֔ה ַויְּ ֶשֵ֥ה יְּ ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ר׃ וְּ ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ

ָ֣יש ב  ֹו אִׁ לִ֤ גְּ ת   ַעל־דִׁ ת  א  ֵבָ֣ית בְּ ם לְּ תָֹּ֔ ו ֲאב   ַיֲחנ 
ָ֣י ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ֶגד יִׁ ֶנִּ֕ יב מִׁ ֵ֥ בִׁ ֶהל־מֹוֵע ד סָּ א ָֽ  לְּ

ו׃  ַיֲחנָֽ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ד  ַיֲחנוּ  ּבְ ל ֶאחָּ ְבטֹו  לגֶ ּדֶ  ְלַידּכָּ ׁשִ
חֹותלְ  ְוִסְמלוֹ  ּפְ  מּול ַיֲחנוּ ֵהם  ,םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִפי ִמׁשְ

סּות ּנְ  .ִביבּסָּ ִמ  אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ים   ג  נִׁ ַהח  ה וְּ מָּ דְּ ה ֵקָ֣ חָּ ֹ֔ רָּ זְּ ֶגל מִׁ  ַמֲחֵנֵ֥ה ֶדִ֛

ה הודָּ  ִ֑ם יְּ תָּ א  בְּ צִׁ יא   לְּ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ה לִׁ ֹ֔ הודָּ  יְּ
ֹון ש  ב׃ ַנחְּ ָֽ ינָּדָּ  ֶבן־ַעמִׁ

ח ַצדבְּ ִנים וֹ ְוַהח ה  – ִמְזרָּ ֶגל ַמֲחֵנה ְיהּודָּ ּדֶ
יו יא ּנָּ הַ  ,ּוְקִהּלֹותָּ ה בְּ  לשֶׁ ׂשִ ן  –ֵני ְיהּודָּ ַנְחׁשֹון ּבֶ
ב דָּ ינָּ  .ַעּמִ

ֹו ד  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  עָּ ה ופְּ בָּ ִ֛ים ַארְּ עִׁ בְּ שִׁ ֶלף וְּ  ֶא 
ש ֵשֵ֥ ֹות׃ וְּ  ֵמאָֽ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ְבִעים ַאְנׁשֵ ה וְ  ׁשִ עָּ ֶאֶלף ַאְרּבָּ
ׁש ֵמאֹות  .ְוׁשֵ

ֵ֥ים ה  נִׁ ַהח  לָּ יו וְּ ִ֑ר ַמֵטָ֣ה עָּ שכָּ שָּ יא   יִׁ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ֶבט :ִאּתוֹ ִנים וֹ ְוַהח לִׁ ר ׁשֵ שכָּ ָּ יא ּנָּ הַ  ,ִיׂשּ ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ
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ר שכָֹּ֔ שָּ ל יִׁ ֵא  ַתנְּ ר׃ נְּ ָֽ ר  ֶבן־צועָּ שכָּ ָּ ר –ִיׂשּ ן צּועָּ  .ְנַתְנֵאל ּבֶ
ֹו ו  א  בָּ ִ֑יו וצְּ דָּ ק  עָּ ה ופְּ בָּ ים ַארְּ ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ  ֶא 

ע ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ֵמאָֽ
אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ ִ ה וְ  ֲחִמׁשּ עָּ ֶאֶלף ַאְרּבָּ

ע ֵמאֹות  .ְוַאְרּבַ
ִ֑ן ַמֵט ה ז  בול  יא   זְּ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ן לִׁ בול ֹ֔ ב זְּ יאָּ   ֱאלִׁ

ן׃  ֶבן־ֵחֹלָֽ
ֶבטוְ  יא ּנָּ הַ  ,ןוּ ְזבּול ׁשֵ  –ן וּ ֵני ְזבּולבְּ  לשֶׁ ׂשִ

ן ֵחל ב ּבֶ  .ןוֹ ֱאִליאָּ
ֹו ח  א  בָּ ִ֑יו וצְּ דָּ ק  עָּ ה ופְּ בְּ ים שִׁ ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ  ֶא 

ע ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ֵמאָֽ
אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ ִ ה וְ  ֲחִמׁשּ ְבעָּ ֶאֶלף ׁשִ

ע   .ֵמאֹותְוַאְרּבַ
ים ט  ִ֞ דִׁ ק  ל־ַהפְּ ָֽ ָ֣ה כׇּ ַמֲחֵנ ה לְּ הודָּ  ת יְּ ַאֹ֨ ֶלף מְּ  ֶאַּ֜

ֵ֥ים נִׁ מ  ים ֶאִֶ֛לף ושְּ ֵ֥ פִׁ ֶשת־ֲאלָּ ֵשָֽ ַבע־ וְּ ַארְּ  וְּ
ֹות ִ֑ם ֵמא  תָּ א  בְּ צִׁ נָּ ה לְּ אש  עו׃ רִׁ ָֽ סָּ  ס יִׁ

ל  ְניָּןהַ ּכָּ ה  לשֶׁ  ּמִ הַמֲחֵנה ְיהּודָּ מ ֵמאָּ ִנים וֹ ּוׁשְ
ה ָּ ׁשּ ע ֵמאֹות  ְוׁשִ ֵהם  ,יֶהםֵת ִלְקִהּלוֹ ֶאֶלף ְוַאְרּבַ

 .יםנִ וֹ ִראשׁ  עוּ ִיסְ 
אוֵבִ֛ן ַמֲחֵנ ה ֶדֶָ֣גל י  נָּה רְּ ִ֑ם ֵתימָּ  תָּ א  בְּ צִׁ  לְּ

יא   נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ן לִׁ אוֵבֹ֔ ור רְּ יצ  ור׃־ֶבן ֱאלִׁ ֵדיאָֽ  שְּ
ֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן  רֹוםוּ ּדֶ ּדָּ יו ַיֲחנּו ּבַ , ְקִהּלֹותָּ

יא ִלְבֵני ְראּוֵבן ּנָּ הַ  ֵדיאּורֱאִליצּור  –ׂשִ ן ׁשְ  .ּבֶ
ֹו יא  א  בָּ ִ֑יו וצְּ דָּ ק  שָּ ה ופְּ ִ֛ים שִׁ עִׁ בָּ ַארְּ ֶלף וְּ  ֶא 

ש ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ֵמאָֽ
אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ִעים ַאְנׁשֵ ה  ַאְרּבָּ ָּ ׁשּ ֶאֶלף ְוׁשִ

 .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
ֵ֥ם יב  ַהחֹונִׁ יו וְּ לָּ  ֹון ַמֵטָ֣ה עָּ עִ֑ מְּ יא   שִׁ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ  לִׁ

ֹון עֹ֔ מְּ ל שִׁ יֵא  מִׁ ל  י׃ שְּ ָֽ יַשדָּ ָֽ  ֶבן־צורִׁ
ֶבט :ִאּתוֹ ם יְוַהחֹונִ  ְמעֹון ׁשֵ יא ּנָּ הַ  ,ׁשִ ִלְבֵני ׂשִ

ְמעֹון  ל –ׁשִ יוּ ׁשְ ּדָּ ן צּוִריׁשַ  .ִמיֵאל ּבֶ
ֹו יג  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  עָּ ה ופְּ שְּ ים תִׁ ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ  ֶא 

ש ֹלֵ֥ ֹות׃ ושְּ  ֵמאָֽ
אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ ִ ה וְ  ֲחִמׁשּ עָּ ֶאֶלף ִתׁשְ

ל  .ׁש ֵמאֹותוֹ ּוׁשְ
ִ֑ד וַמֵט ה יד  יא   גָּ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ד לִׁ ף גָֹּ֔ סָּ  יָּ  ֶאלְּ

ל׃ עוֵאָֽ  ֶבן־רְּ
ֶבט ד ְוׁשֵ יא ּנָּ הַ  ,ּגָּ ן  –ד ּגָּ  ֵניבְּ  לשֶׁ ׂשִ ף ּבֶ ֶאְליָּסָּ
 .ְרעּוֵאל

ֹו טו  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  ִ֤ה ופְּ שָּ ים   ֲחמִׁ עִׁ בָּ ַארְּ ֶלף וְּ  ֶאֹ֔
ש ֵשֵ֥ ֹות וְּ ים׃ ֵמא  ָֽ שִׁ  ַוֲחמִׁ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ִעים ַאְנׁשֵ ה וַ  ַאְרּבָּ ָּ ֶאֶלף ֲחִמׁשּ
ים ִ ׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ  .ְוׁשֵ

ים טז  ִ֞ דִׁ ק  ל־ַהפְּ ָֽ ָ֣ה כׇּ ַמֲחֵנ ן לְּ אוֵב  ת רְּ ַאֹ֨ ֶלף מְּ  ֶאַּ֜
ד ֶאחָֹּ֨ ים וְּ ֵ֥ שִׁ ֹות ֶאִֶ֛לף ַוֲחמִׁ ַבע־ֵמאֵ֥ ַארְּ  וְּ

ים שִׁ  ִ֑ם ַוֲחמִׁ תָּ א  בְּ צִׁ יִׁ ם לְּ נִׁ עו׃ ושְּ ָֽ סָּ  ס יִׁ

ל  ְניָּןהַ ּכָּ ה ַמֲחֵנה ְראּוֵבן  לשֶׁ  ּמִ ים ֵמאָּ ִ ַוֲחִמׁשּ
ים  ִ ע ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ ד ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ְוֶאחָּ

ִניִּ עּו ִיסְ ֵהם וְ  ,םיהֶ ֵת וֹ ְקִהלּ לִ   .םיׁשְ
ַס ע יז  נָּ ֶהל־מֹוֵעִ֛ד וְּ יִׁ ם ַמֲחֵנֵ֥ה א ָֽ וִׁ ֹוְך ַהלְּ תָ֣  בְּ

ִ֑ת ַמֲחנ  עו ֵכָ֣ן ַיֲָֽחנו   ַכֲאֶשִ֤ר ַהָֽ סָֹּ֔ יש יִׁ ֵ֥  אִׁ
ֹו ם׃ ַעל־יָּד  ֵליֶהָֽ גְּ דִׁ  ס לְּ

סּות  ּנְ עאֹוֶהל ַהִהְתּכַ יםַמֲחֵנה ַהלְ ִעם  ִיּסַ  ִויִּ
ֶאְמַצע ֲחנ ּבְ מֹו צּוַרת ,תוֹ ַהּמַ םֲחִניָּּ  ּכְ ְהֶיה  תָּ ְך ּתִ ּכָּ

ם תָּ ל  – צּוַרת ְנִסיעָּ דּכָּ ְמקֹומוֹ  ֶאחָּ ִרים  ּבִ ְמֻסּדָּ
 .ְגֵליֶהםּדִ ִפי לְ 

ם  ַמֲחֵנֵ֥ה ֶדֶָ֣גל יח  יִׁ ַרִ֛ םֶאפְּ תָּ  א  בְּ צִׁ ה לְּ ִ֑מָּ יא   יָּ נָּׂשִׁ וְּ
וד׃ יהָֽ ע ֶבן־ ַעמִׁ מָּ  ישָּ ם ֱאלִׁ יִׁ ַרֹ֔ ָ֣י ֶאפְּ ֵנ בְּ  לִׁ

ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים יווּ  ּדֶ ב ְקִהּלֹותָּ ַצד ַמֲערָּ  ,ּבְ
יא ּנָּ הַ  יהּוד –ֵני ֶאְפַרִים בְּ  לשֶׁ ׂשִ ן ַעּמִ ע ּבֶ מָּ  .ֱאִליׁשָּ

ֹו יט  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  ים ופְּ ֵ֥ עִׁ בָּ ֶלף ַארְּ ש ֶא   ַוֲחֵמֵ֥
ֹות׃  ֵמאָֽ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש  ַאְנׁשֵ ַאְרּבָּ
 .ֵמאֹות

לָּ יו כ  עָּ ַנֶשִ֑ה ַמֵטָ֣ה וְּ יא   מְּ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ה לִׁ ַנֶשֹ֔  מְּ
ל יֵא  לִׁ ור׃ ַגמְּ הצָֽ דָּ  ֶבן־פְּ

ֶבט ִאּתוֹ וְ  ה ׁשֵ ֶ יא ּנָּ הַ  ,ְמַנׁשּ ה ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ ֶ ְמַנׁשּ
הצּור דָּ ן ּפְ ְמִליֵאל ּבֶ  .ּגַ

ֹו כא  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  ם ופְּ ַנ ַּ֧יִׁ ים שְּ ִ֛ ֹלשִׁ ֶלף ושְּ  ֶא 
ם׃ יִׁ ָֽ אתָּ  ומָּ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ לֹוׁשִ ַנִים  ׁשְ ֶאֶלף ּוׁשְ
אַת   .ִיםּומָּ
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ן וַמֵט ה כב  ִ֑ מִׁ יָּ נְּ יא   בִׁ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ן לִׁ מִֹׁ֔ יָּ נְּ ן בִׁ ידָּ   ֲאבִׁ
י׃ ָֽ נִׁ ע  דְּ  ֶבן־גִׁ

ֶבט ְניִָּמ  ְוׁשֵ יא ּנָּ הַ  ,ןיּבִ ן  –ן יְניִָּמ בִּ  ֵניבְּ  לשֶׁ ׂשִ ֲאִבידָּ
ְדע ן ּגִ  .ִניוֹ ּבֶ

ֹו כג  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  שָּ ה ופְּ ים ֲחמִׁ ִ֛ ֹלשִׁ ֶלף ושְּ  ֶא 
ע ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ֵמאָֽ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ לֹוׁשִ ה וַ  ׁשְ ָּ ֶאֶלף ֲחִמׁשּ
ע   .ֵמאֹותְוַאְרּבַ

ים כד  ִ֞ דִׁ ק  ל־ַהפְּ ָֽ ָ֣ה כׇּ ַמֲחֵנ ם לְּ יִׁ ַר  ת ֶאפְּ ַאֵ֥  ֶאִֶ֛לף מְּ
ים ֵ֥ פִׁ ַנת־ֲאלָּ מ ָֽ ִ֑ם וֵמאָּ ה ושְּ תָּ א  בְּ צִׁ ים לְּ שִׁ  לִׁ  ושְּ

עו׃ ָֽ סָּ  ס יִׁ

ל  ְניָּןהַ ּכָּ הַמֲחֵנה ֶאְפַרִים  לשֶׁ  ּמִ מ ֵמאָּ  הנָּ וֹ ּוׁשְ
ה  לִ עּו ִיסְ ֵהם וְ  ,םיהֶ ֵת ְקִהּלוֹ לִ ֶאֶלף ּוֵמאָּ יםיׁשְ  .ׁשִ

ן ַמֲחֵנֵ֥ה ֶדֶָ֣גל כה  ִ֛ נָּה דָּ פ   ִ֑ם צָּ תָּ א  בְּ צִׁ יא   לְּ נָּׂשִׁ  וְּ
ָ֣י ֵנ בְּ ן לִׁ ֹ֔ יֶע ֶזר דָּ י׃ ֲאחִׁ ָֽ יַשדָּ ָֽ  ֶבן־ַעמִׁ

ן  ֶגל ַמֲחֵנה ּדָּ פֹוןַיֲחֶנה בְּ ּדֶ , יותָּ ְקִהּלוֹ לִ  ַצד צָּ
יא ּנָּ הַ  ן בְּ  לשֶׁ ׂשִ י –ֵני ּדָּ ּדָּ יׁשַ ן ַעּמִ  .ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ

ֹו כו  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  ם ופְּ ַנ ַּ֧יִׁ ים שְּ ִ֛ שִׁ שִׁ ֶלף וְּ  ֶא 
ע ַבֵ֥ ֹות׃ ושְּ  ֵמאָֽ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ ִ ׁשּ ַנִים וּ  ׁשִ ַבע ׁשְ ֶאֶלף ּוׁשְ
 .ֵמאֹות

ֵ֥ים כז  נִׁ ַהח  לָּ יו וְּ ֵשִ֑ר ַמֵטָ֣ה עָּ יא   אָּ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ  לִׁ
ר ֵשֹ֔ ל אָּ יֵא  עִׁ ן׃ ַפגְּ ָֽ רָּ כְּ  ֶבן־עׇּ

ֶבט :ִאּתוֹ ִנים וֹ ְוַהח ר ׁשֵ ׁשֵ יא ּנָּ הַ  ,אָּ ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ
ר  ׁשֵ ן –אָּ ְכרָּ ן עָּ ְגִעיֵאל ּבֶ  .ּפַ

ֹו כח  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  ִ֛ים ֶאחָּ ד ופְּ עִׁ בָּ ַארְּ ֶלף וְּ  ֶא 
ש ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ֵמאָֽ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ִעים ַאְנׁשֵ ד  ַאְרּבָּ ֶאֶלף ְוֶאחָּ
 .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ִ֑י וַמֵט ה כט  לִׁ תָּ יא   ַנפְּ נָּׂשִׁ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ י לִׁ לִֹׁ֔ תָּ  ַנפְּ
ע יַר  ַֽן׃ ֲאחִׁ ָֽ  ֶבן־ֵעינָּ

ֶבט ִלי ְוׁשֵ יא ּנָּ הַ  ,ַנְפּתָּ ִלי ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ  –ַנְפּתָּ
ן ן ֵעינָּ  .ֲאִחיַרע ּבֶ

ֹו ל  א  בָּ ֵדיֶהִ֑ם וצְּ ק  ֹלשָּ ה ופְּ ים שְּ ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ  ֶא 
ע ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ֵמאָֽ

אוֹ  רִמְספַּ וּ  י ְצבָּ ים ַאְנׁשֵ ִ לוּ  ֲחִמׁשּ ה וֹ ׁשְ ֶאֶלף ׁשָּ
ע ֵמאֹות  .ְוַאְרּבַ

ים   לא  דִׁ ק  ל־ַהפְּ ַמֲָ֣חֵנה כׇּ ן לְּ ֹ֔ ַאָ֣ת דָּ ֶלף מְּ  ֶא 
עָּ ה בְּ שִׁ ים וְּ ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ ֵשָ֣ש ֶא  ֹות וְּ  ֵמאִ֑

ֵ֥ה נָּ ַאֲחר  ו לָּ ע  סְּ ם׃ יִׁ ֵליֶהָֽ גְּ דִׁ  פ לְּ

ל  ְניָּןהַ ּכָּ ן  לשֶׁ  ּמִ הַמֲחֵנה ּדָּ ים ֵמאָּ ִ ה  ֲחִמׁשּ ְבעָּ ְוׁשִ
ׁש ֵמאֹות  .ַאֲחרֹוִניםִיְסעּו ְגֵליֶהם ּדִ  ,ֶאֶלף ְוׁשֵ

י ֵאִֶ֛לה לב  קוֵדֵ֥ ל פְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֵבָ֣ית בְּ ִ֑ם לְּ תָּ  ֲאב 
י קוֵדִ֤ ל־פְּ ת   כׇּ ַמֲחנ  ם ַהָֽ תָֹּ֔ א  בְּ צִׁ ֹות לְּ  ֵשש־ֵמאֵ֥

ֶלף   ֶשת ֶאֹ֨ ֹלָ֣ ים ושְּ פִֹׁ֔ ש ֲאלָּ ֹות ַוֲחֵמֵ֥  ֵמא 
ים׃ ָֽ שִׁ  ַוֲחמִׁ

ה  ֵאל בְּ  ִמְניֵָּניֵאּלֶ רָּ ה ֵני ִיׂשְ ֲחלּוקָּ ִפי לְ ּבַ
חֹות ּפְ ל יהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ ֲחנ ֵניִמְניְ ם ּכָּ ת וֹ ַהּמַ

ל – םיהֶ ֵת ְקִהּלוֹ לִ  ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ ת וֹ ׁשֵ ׁשֶ
ים ִ ִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ  .ֲאלָּ

ם לג  יִֹׁ֔ וִׁ לְּ ַהֹ֨ א וְּ והׇּ  ל ָ֣ דֹ֔ קְּ פָּ ֹוְך תְּ ת  ָ֣י בְּ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר וָּ הוָּ ה צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

יםְוַהלְ  ֵאל ַיַחד ִעם ִנְמנוּ לֹא  ִויִּ רָּ ֵני ִיׂשְ מֹו  ,ּבְ ּכְ
ה' השֶׁ  ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ו לד  ַַֽיֲעׂש  ָ֣י ַוָֽ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ כ ֶּ֠  יִׁ ה לכְֶּּ֠ וָֹּ֨ ה ֲאֶשר־צִׁ הוַָּּ֜  יְּ
ה ֶש  ו ֶאת־מ  נִ֤ ן־חָּ ֵליֶהם   ֵכָֽ גְּ דִׁ ֵכָ֣ן לְּ עו וְּ  נָּסָֹּ֔

יש ֵ֥ יו אִׁ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ית לְּ יו׃ ַעל־ֵבֵ֥ ָֽ תָּ  פ ֲאב 

ֵאל וּ  רָּ ׂשוּ ְבֵני ִיׂשְ לכְּ  ,עָּ ֶ ַמה  כָּ ה ֶאת ' הׁשּ ִצּוָּ
ה ּכָּ  נּו  ךְ ֹמׁשֶ ִרים חָּ סְ  ךְ ְגֵליֶהם ְוכָּ ּדִ ִפי לְ ְמֻסּדָּ  ,עוּ נָּ

ל  דּכָּ פַּ ִעם  ֶאחָּ חֹות וֹ ּת חְ ִמׁשְ ּפְ יווֹ ֲאב ְלַיד ִמׁשְ  .תָּ
 
 רביעי

ת    ש   ר  דֹתפ   ֹולְּ ֲהרֹן ת   א 
ֵאִֶ֛לה א ג ת וְּ ד ֵ֥ ן תֹולְּ ֶשִ֑ה ַאֲהר   ֹום ומ  י  ֶב ר בְּ  דִׁ

ִ֛ה הוָּ ה יְּ ֶש  ר ֶאת־מ  ַהֵ֥ ָֽי׃ בְּ ינָּ  סִׁ
ה  ֵאיְוֵאּלֶ ה בַּ  ֶצֱאצָּ בֵּ ' השֶׁ ֹום יּ ַאֲהרֹן ּוֹמׁשֶ  ִעםר ּדִ

ַהר  ה ּבְ  .ִסיַניֹמׁשֶ
ֵאִֶ֛לה ב  ֹות וְּ מֵ֥ ן שְּ ֵני־ַאֲהר   ָֽ ר בְּ כ ָ֣ ב׀  ַהבְּ ִ֑ דָּ  נָּ

וא יהִּ֕ זָּ ר ַוֲאבִׁ עָּ ר׃ ֶאלְּ ָֽ מָּ יתָּ אִׁ  וְּ
ֵני ַאֲהרֹן מֹות ּבְ ה ׁשְ ב :ֵאּלֶ דָּ כֹור נָּ  ,ַוֲאִביהּוא ,ַהּבְ

זָּר ר ,ֶאְלעָּ מָּ  .ְוִאיתָּ
ֶלה ג  מֹות   ֵא  ָ֣י שְּ ֵנ ן בְּ ֲהנִׁ ים ַאֲהר ֹ֔ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים  ַהכ  מֹות ּבְ ה ׁשְ ְמְרחוּ ֵאּלֶ ּנִ  ׁשֶ
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ים ִ֑ חִׁ ש  ֵלֵ֥א ַהמְּ ם ֲאֶשר־מִׁ ן׃ יָּדָּ  ַכֵהָֽ ֶמן לְּ ׁשֶ ּמִ  ,ּבְ ם ּנוּ ׁשֶ  .ְלַכֵהן אֹותָּ
ת ד  ָ֣מָּ ָ֣ב ַויָּ וא נָּדָּ יהָ֣ ָ֣י ַוֲאבִׁ ֵנ פְּ ה לִׁ הוֶָּ֡  יְּ

ם֩  בָּ רִׁ ַהקְּ ָֽ ש בְּ ה ֵאֹ֨ ַּ֜ ִ֤י זָּרָּ ֵנ פְּ ה   לִׁ הוָּ ַבָ֣ר יְּ דְּ מִׁ  בְּ
י יַנֹ֔ נִׁ ים סִׁ יָ֣ו ובָּ ֶהִ֑ם ל א־הָּ ַכֵהִ֤ן לָּ זָּר   ַויְּ עָּ  ֶאלְּ

ר מָֹּ֔ יתָּ ָ֣ אִׁ ֵנ י וְּ ן ַעל־פְּ ם׃ ַאֲהר ֵ֥ יֶהָֽ  פ ֲאבִׁ

ב ַוֲאִביהּוא  דָּ ִהְקִריבוּ ' ִלְפֵני הֵמתּו נָּ ׁשֶ ִלְפֵני  ּכְ
ה' ה ר ִסיַני ֵאׁש זָּרָּ ִמְדּבַ ֶליהָּ  ּבְ ּלֹא ִנְצַטּוּו עָּ  ,ׁשֶ
ֶהםוְ  יּו לָּ ר  ,ִניםּבָּ  לֹא הָּ מָּ זָּר ְוִאיתָּ ֲהנּו ֶאְלעָּ ַיַחד ּכִ

 .ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם ִעם
ת     ש   ר  ֶמֶרתפ   ש ְּ ים מִׁ י ִׁ וִׁ לְּ  ה 
ַדֵבֵ֥ר ה  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֵרב   ו  י ֶאת־ַמֵטָ֣ה ַהקְּ ֹ֔ ָ֣ ֵלוִׁ תָּ ַהֲעַמדְּ ֹו וְּ תֹ֔  א 

ֵנ י פְּ ן לִׁ ֵהִ֑ן ַאֲהר ָ֣ ו ַהכ  ת  ֵשרְּ ֹו׃ וְּ תָֽ  א 
שׁ  ֶבטֶאת  ַהּגֵ אֹותֹו ִלְפֵני ַאֲהרֹן  ְוַהֲעֵמדֵלִוי  ׁשֵ

ְרתּו אֹותוֹ ְוֵהם ַהּכֵֹהן   .ְיׁשָּ
ו ז  רָ֣ מְּ שָּ ֹו וְּ ת  ַמרְּ שְּ ֶרת   ֶאת־מִׁ ֶמֹ֨ שְּ ֶאת־מִׁ ל־ וְּ  כׇּ

ה ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ֵנ י הָּ פְּ ֶהל לִׁ ִ֑ד א ָ֣ ד מֹוֵע  ֶאת־ ַלֲעב  
ת ַדֵ֥ ן׃ ֲעב  ָֽ כָּ שְּ  ַהמִׁ

ה וְ  ֲעבֹודָּ ֶלת ַיֲעׂשּו ֶאת הָּ ּטֶ יו ְוַעל ַהּמֻ לָּ ל עָּ ּכָּ
ּבּור סּות  ַהּצִ ּנְ ד ֶאת וֹ ַלֲעב –ִלְפֵני אֹוֶהל ַהִהְתּכַ

ןוֹ ֲעב ּכָּ ׁשְ  .ַדת ַהּמִ
ו ח  ר  מְּ שָּ ֵלי   וְּ ל־כְּ ת־כׇּ ֶהל ֶאָֽ ד א ָ֣ ֶאת־ מֹוֵעֹ֔  וְּ

ֶרת ֶמ  שְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ד יִׁ ת ַלֲעב   ַדֵ֥  ֶאת־ֲעב 
ן׃ ָֽ כָּ שְּ  ַהמִׁ

סּות שְׁ ֵהם יִ  ּנְ ֵלי אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ל ּכְ ְמרּו ֶאת ּכָּ
ה ֶאת ְוַיַעְבדּו  ֲעבֹודָּ ֶלת הָּ ּטֶ ֵאלַעל ַהּמֻ רָּ ֵני ִיׂשְ  ,ּבְ

ןוֹ ד ֶאת ֲעבוֹ ַלֲעב ּכָּ ׁשְ  .ַדת ַהּמִ
ה   ט  נַָּתתָּ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ן ֶאת־ַהלְּ ַאֲהר   ִ֑יו לְּ נָּ בָּ  ולְּ

ם ֹ֨ תונִׁ ֵ֥ם נְּ תונִׁ ה   נְּ מָּ ֹו ֵהֹ֨ ת לֹ֔ ֵנֵ֥י ֵמֵא  ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ןּתִ  יו ּתֵ נָּ ים ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ  םיְנתּונִ  ֵהם ,ֶאת ַהְלִויִּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ה לֹו ֵמֵאת ּבְ  .ְלֶעְזרָּ
ן י  ֶאת־ַאֲהר ִ֤ יו   וְּ נָּ ֶאת־בָּ ד וְּ ק ֹ֔ פְּ ו תִׁ ר  מְּ שָּ  וְּ

ִ֑ם נָּתָּ ה  ֵ֥ר ֶאת־כְּ ַהזָּ ב וְּ ֵר  ת ַהקָּ ָֽ  פ ׃יומָּ
יו  נָּ ַמּנֶהְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָּ ְמר ּתְ ׁשְ יִּ  ַעל וּ ׁשֶ

ם תָּ ֻהּנָּ שׁ  ְוזָּר – ּכְ ּגַ יִּ ם ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ְמקֹומָּ  .יּוַמת ּבִ
ַדֵבֵ֥ר יא  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
י יב  ִ֞ ֵנ ה ַוֲאנִׁ י הִׁ תִׁ חְּ ַקָ֣ ם לָּ יִׁ  וִׁ תֹוְך   ֶאת־ַהלְּ ָ֣י מִׁ ֵנ  בְּ

ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֹור ַת ַחת יִׁ כִ֛ ל־בְּ ֶטר כׇּ ֶחם ֶפֵ֥  ֶר 
ָ֣י ֵנ בְּ ֵאִ֑ל מִׁ רָּ ׂשְּ יו יִׁ ֵ֥ הָּ י וְּ ם׃ לִׁ  ָֽ יִׁ וִׁ  ַהלְּ

ֵני  ים ִמּתֹוְך ּבְ י ֶאת ַהְלִויִּ ַקְחּתִ ִהּנֵה ֲאִני לָּ
ֵאל  רָּ ְמקֹוםִיׂשְ ֵאל ּבִ רָּ ֵני ִיׂשְ כֹור ִמּבְ ל ּבְ יָּּ  ּכָּ א צָּ ׁשֶ

ֶרֶחם ַתח הָּ ים ,ִראׁשֹון ִמּפֶ  .ילִּ שֶׁ  יוּ הְ יִ  ַהְלִויִּ
י יג  ָ֣ י֮  כִׁ כֹור   לִׁ ל־בְּ יֹום֩  כׇּ י בְּ תִֹׁ֨ ֹור ַהכ  כַּ֜ ל־בְּ  כׇּ

ֶאֶָ֣רץ ם בְּ יִׁ ַר  צְּ י מִׁ תִׁ שְּ ַדֹ֨ קְּ י הִׁ ִ֤ כֹור   לִׁ ל־בְּ  כׇּ
ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ם בְּ דָּ  ִ֑ה ֵמאָּ ֵהמָּ י ַעד־בְּ ֵ֥ י ו לִׁ הְּ י יִׁ ֵ֥  ֲאנִׁ

ָֽה׃ הוָּ  פ יְּ

ל  י ּכָּ כֹורהַ ּכִ יּבְ ּלִ י, ֹות ֵהם ׁשֶ יִתיֹום יּ בַּ  ּכִ ִהּכֵ  ׁשֶ
כֹורהַ ל ּכָּ ֶאת  י ִלי ֹות ּבְ ּתִ ׁשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקּדַ ּבְ
כֹורהַ ל ּכָּ ֶאת  הֹות ּבְ ֵהמָּ ם ַעד ּבְ דָּ ֵאל ֵמאָּ רָּ ִיׂשְ  ,ּבְ
 !'ֲאִני ה ,ילִּ שֶׁ ִיְהיּו ֵהם 

ים    י ִׁ וִׁ לְּ קו ֵדי ה  ְּ ת פ  ש   ר   פ  
יַנ י  יד חמישי ר סִׁ ַבֵ֥ דְּ מִׁ ה בְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַדֵבִ֤ר יְּ ַויְּ

ר׃  ֵלאמ ָֽ
ר ' ה ּבֵ ר ִסיַני ּדִ ִמְדּבַ ה ּבְ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ

ד   טו  ק  ָ֣י פְּ ֵנ י ֶאת־בְּ ֹ֔ ית ֵלוִׁ ֵבֵ֥ ם לְּ תָּ   ֲאב 
ִ֑ם תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ִ֛ר לְּ ל־זָּכָּ ֶדש כׇּ ֶבן־ח ֵ֥ ה מִׁ לָּ עְּ ַמ   וָּ
ם׃ ֵדָֽ קְּ פְּ  תִׁ

ֵני ֵלִוי  ְספֹור חֶאת ּבְ ּפְ ה םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ֲחלּוקָּ ְלִפי  ּבַ
חֹות ֲאבֹוֵתיֶהם ּפְ ם ,ִמׁשְ ְסּפֹור אֹותָּ ר  – ּתִ ל זָּכָּ ּכָּ

יל ה ִמּגִ ַמְעלָּ  .חֹוֶדׁש וָּ
ד טז  ק ֵ֥ פְּ ִ֛ם ַויִׁ תָּ ה א  ֶש  י מ  ָ֣ ִ֑ה ַעל־פִׁ הוָּ ר יְּ  ַכֲאֶש 

ָֽה׃ וָּ  צ 
ה  ַפר ֹמׁשֶ י סָּ ם ַעל ּפִ ְבֵרי אֹותָּ מֹו כְּ ' הּדִ

הטַ צְ נִּ שֶׁ   .ּוָּ
ֶלה יז  יו־ֵאֵ֥ הְּ ָֽ י ַויִׁ ֵנָֽי־ֵלוִׁ  ִ֑ם בְּ תָּ מ  שְּ ֹון בִׁ שִּ֕  ֵגרְּ

ת הָּ  י׃ וקְּ ָֽ רִׁ רָּ  ומְּ
ה הָּ  מיּו בְּ ֵאּלֶ ׁשְ םוֹ ֵני ֵלִוי ּבִ ת  :תָּ ְרׁשֹון ְקהָּ ּגֵ
ִרי  .ּוְמרָּ
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ֵאִֶ֛לה יח  ֹות וְּ מֵ֥ ֹון שְּ ש  ֵני־ֵגרְּ ָֽ ִ֑ם בְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ
י נִׁ  בְּ י׃ לִׁ ָֽ עִׁ מְּ שִׁ  וְּ

ֵני מֹות ּבְ ה ׁשְ חְרׁשֹון גֵּ  ְוֵאּלֶ ּפְ ִלְבִני  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ
ְמִעי  .ְוׁשִ

ֵנֵ֥י יט  ת ובְּ הָּ  ִ֑ם קְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ָ֣ם לְּ רָּ ר ַעמְּ הָֹּ֔ צְּ יִׁ  וְּ
ֹון ר  ל׃ ֶחבְּ יֵאָֽ זִׁ ע   וְּ

ת  חּוְבֵני ְקהָּ ּפְ ר ֶחְברֹון  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ם ְוִיְצהָּ ַעְמרָּ
יֵאל  .ְוֻעזִּ

ֵנ י כ  י ובְּ ִ֛ רִׁ רָּ ם מְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ָ֣י לְּ לִׁ י ַמחְּ ִ֑  ומושִׁ
ֶלה ת ֵהִ֛ם ֵאֵ֥ ח ֵ֥ פְּ שְּ ית ַהֵלוִׁ י מִׁ ֵבֵ֥ ם׃ לְּ ָֽ תָּ  ֲאב 

ִרי  חּוְבֵני ְמרָּ ּפְ ה  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ י ֵאּלֶ ַמְחִלי ּומּוׁשִ
ח ּפְ ִוי וֹ ֵהם ִמׁשְ חֹות ֲאבֹוֵתיֶהםת ַהּלֵ ּפְ  .ְלִמׁשְ

ֹון כא  שֹ֔ ַָּ֣֧רְּ ֵג ַחת   לְּ ַפֹ֨ שְּ י מִׁ ֹ֔ נִׁ בְּ ַחת ַהלִׁ ַפ  שְּ  ומִׁ
ִ֑י עִׁ מְּ ם ֵאֶָ֣לה ַהשִׁ ת ֵהֹ֔ ח   פְּ שְּ י׃ מִׁ ָֽ נִׁ ש   ַהֵגרְּ

ְמִעי  :ְלֵגְרׁשֹון ִ ַחת ַהׁשּ ּפַ ְבִני ּוִמׁשְ ַחת ַהּלִ ּפַ ִמׁשְ
ח ּפְ ה ֵהם ִמׁשְ יוֹ ֵאּלֶ ּנִ ְרׁשֻ  .ת ַהּגֵ

ֵדיֶהם   כב  ק  ַפָ֣ר פְּ סְּ מִׁ ר בְּ ל־זָּכָֹּ֔ ֶדש כׇּ ֶבן־ח    מִׁ
ה לָּ ִ֑עְּ מָּ ם וָּ ֵדיֶהֹ֔ ָ֣ ק  ַעֵ֥ת פְּ בְּ ים שִׁ פִׁ  ש ֲאלָּ  ַוֲחֵמֵ֥
ֹות׃  ֵמאָֽ

ם רָּ ְפרוּ  ִמְסּפָּ ּסָּ ׁשֶ ר  ּכְ ל זָּכָּ ילּכָּ ה  ִמּגִ ְעלָּ מָּ חֹוֶדׁש וָּ
ִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות – ְבַעת ֲאלָּ  .ׁשִ

ת כג  ח   פְּ שְּ ִ֑י מִׁ נִׁ ש  י ַהֵגרְּ ִ֛ן ַאֲחֵר  כָּ שְּ ו ַהמִׁ  ַיֲחנ 
ה׃ ָֽמָּ  יָּ

ח ּפְ י ַיֲחנּו וֹ ִמׁשְ ּנִ ְרׁשֻ ןוֹ ַאחמֵ ת ַהּגֵ ּכָּ ׁשְ  – ֵרי ַהּמִ
ב ַצד ַמֲערָּ  .ּבְ

יא כד  ֵ֥ ׂשִׁ ב ונְּ ית־אָּ  ִ֑י ֵבָֽ נִׁ ש  ף ַלֵגרְּ יָּסָּ   ֶאלְּ
ל׃ ֵאָֽ  ֶבן־לָּ

יא  הּוְנׂשִ חָּ ּפָּ ׁשְ ח לשֶׁ  ַהּמִ ּפְ י הַ ת וֹ ִמׁשְ ּנִ ְרׁשֻ  –ּגֵ
ֵאל ן לָּ ף ּבֶ  .ֶאְליָּסָּ

ֶמִֶ֤רת כה  שְּ שֹון   ומִׁ ֵנָֽי־ֵגרְּ ֶהל בְּ א ָ֣ ד בְּ  מֹוֵעֹ֔
כָּ ן שְּ ֶהל ַהמִׁ א ִ֑ הָּ הו וְּ ֵסִּ֕ כְּ ְך מִׁ ַסִּ֕ ַתח ומָּ  ֶפ 

ֶהל ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

ְפִקידהַ  ל ּתַ ֵני ׁשֶ סּותגֵּ  ּבְ ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  :ְרׁשֹון ּבְ
ּסּוי  ןּכִ ּכָּ ׁשְ אֹוֶהל ,ַהּמִ יו ,ְוהָּ לָּ עָּ ּסּוי ׁשֶ ַסְך ּמָּ הַ וְ  ,ְוַהּכִ
ל  סּותׁשֶ ּנְ ַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  ,ּפֶ

ָ֣י כו  ֵע ַקלְּ ר וְּ ֵצ  ַסְך   ֶהחָּ ֶאת־מָּ ר ֶפַָ֣תח וְּ ֵצֹ֔  ֶהחָּ
ִ֛ן ֲאֶש ר כָּ שְּ חַ  ַעל־ַהמִׁ ֵב  זְּ ַעל־ַהמִׁ יב וְּ ִ֑ בִׁ  סָּ
ֵאת   יו וְּ ֹ֔ רָּ יתָּ ל ֵמָֽ כ   ֹו׃ לְּ תָֽ דָּ  ס ֲעב 

ל לּועֹותּקְ הַ  ֹותֵדרַהגְּ וְ  ֵצר ׁשֶ ל  ַסךְ ּמָּ הַ וְ  ,ֶהחָּ ׁשֶ
ֵצר שֶׁ  ַתח ֶהחָּ ן  ִביבסְּ ּפֶ ּכָּ ׁשְ חַ ַהּמִ ְזּבֵ ֵמיְתֵרי וּ  ,ְוַהּמִ

אֹוֶהל ים  הָּ ׂשִ ּמְ ׁשַ ללְ ַהּמְ ְרֵכי  כָּ תוֹ וֹ ֲעבצָּ  .דָּ
ת כז  הָּ  קְּ לִׁ ַפִַ֤חת וְּ שְּ י   מִׁ מִׁ רָּ ַעמְּ ַפַָ֣חת ַהָֽ שְּ  ומִׁ

י ֹ֔ רִׁ הָּ צְּ ַחת   ַהיִׁ ַפֹ֨ שְּ י ומִׁ ֹ֔ נִׁ ר  ֶחבְּ ַחת ַהָֽ ַפ  שְּ  ומִׁ
ִ֑י יֵאלִׁ ָֽ זִׁ עׇּ ֶלה הָּ ם ֵאֵ֥ ת ֵה  ח ֵ֥ פְּ שְּ י׃ מִׁ ָֽ תִׁ הָּ  ַהקְּ

ת ִמי :ְוִלְקהָּ ַחת ַהַעְמרָּ ּפַ ַחת  ,ִמׁשְ ּפַ ּוִמׁשְ
ִרי ְצהָּ ַחת ַהֶחְבר ,ַהיִּ ּפַ ַחת  ,ִניוֹ ּוִמׁשְ ּפַ ּוִמׁשְ
יֵאִלי זִּ עָּ ח ;הָּ ּפְ ה ֵהם ִמׁשְ ִתיוֹ ֵאּלֶ הָּ  .ת ַהּקְ

ַפר   כח  סְּ מִׁ ר בְּ ל־זָּכָֹּ֔ ֶדש כׇּ ֶבן־ח   ה מִׁ לָּ ִ֑עְּ מָּ  וָּ
ִ֤ת ַנ מ  ים   שְּ פִׁ ֵשָ֣ש ֲאלָּ ֹות וְּ י ֵמאֹ֔ ֵר  מְּ  ש 

ֶרת ֶמֵ֥ שְּ ֶדש׃ מִׁ  ַהק ָֽ

ְסִפיַרת ר  ּבִ ל זָּכָּ ילּכָּ ה  ִמּגִ ְעלָּ מָּ אחֹוֶדׁש וָּ  ִנְמצָּ
ם מ :ִמְניָּנָּ ׁש ֵמאֹות שׁ וֹ ׁשְ ִפים ְוׁשֵ ְמֵרי וֹ ַנת ֲאלָּ

ֶמֶרת ַהקּ   .ֶדשׁ וֹ ִמׁשְ
ת כט  ח ֵ֥ פְּ שְּ ת מִׁ הָּ  ֵני־קְּ ֵֶַֽ֥רְך ַעִ֛ל ַיֲחנִ֑ו בְּ  ֶי

ן כָּ  שְּ נָּה׃ ַהמִׁ ָֽ  ֵתימָּ
ח ּפְ ת ַיֲחנּו וֹ ִמׁשְ ֵני ְקהָּ ן  ַצדבְּ ת ּבְ ּכָּ ׁשְ רֹוםִמ ַהּמִ  .ּדָּ

יא ל  ֵ֥ ׂשִׁ ב ונְּ ית־אָּ  ת ֵבָֽ ח ָ֣ פְּ שְּ מִׁ י לְּ ִ֑ תִׁ הָּ  ַהקְּ
ן פָּ  יצָּ ל׃ ֱאלִׁ יֵאָֽ זִׁ  ֶבן־ע 

יא  ּפָּ ּמִ הַ ּוְנׂשִ ח לשֶׁ  החָּ ׁשְ ּפְ ִתיוֹ ִמׁשְ הָּ  – ת ַהּקְ
יֵאל ן ֻעזִּ ן ּבֶ פָּ  .ֱאִליצָּ

ם לא  תָּ  ַמרְּ שְּ ן ומִׁ ר ִ֤ אָּ ן   הָּ חָּ לְּ ַהש  ָ֣ה וְּ רָּ נ  ַהמְּ  וְּ
ת ח ֹ֔ בְּ זְּ מִׁ ַהָֽ ֵלָ֣י וְּ ֶדש וכְּ ר ַהק ֹ֔ ו ֲאֶשֵ֥ ת  רְּ שָּ  יְּ

ֶהִ֑ם ְך בָּ סָֹּ֔ מָּ ַהֹ֨ ל וְּ כ   ֹו׃ וְּ תָֽ דָּ  ֲעב 

ם רֹון :ְוַתְפִקידָּ אָּ ן ,הָּ ְלחָּ ֻ ה ,ְוַהׁשּ נֹורָּ  ,ְוַהּמְ
ח ְזּבְ יְּ וֹ ת ּוְכֵלי ַהקּ וֹ ְוַהּמִ ֶהםֶדׁש ׁשֶ ְרתּו ּבָּ  ,ׁשָּ
ְך וְ  סָּ לְוַהּמָּ תוֹ וֹ ֲעב כָּ  .דָּ

יא   לב  ׂשִׁ יֵאָ֣י ונְּ ׂשִׁ י נְּ ֹ֔ זָּ ר ַהֵלוִׁ עָּ ן ֶאלְּ  ֶבן־ַאֲהר ָ֣
ֵהִ֑ן ת ַהכ  ַדִּ֕ ק  י פְּ ֵר  מְּ ֶרת ש  ֶמֵ֥ שְּ ֶדש׃ מִׁ  ַהק ָֽ

ל יא ׁשֶ ׂשִ ִוי  ְוַהּנָּ יֵאי ַהּלֵ ן ַאֲהרֹן  –ְנׂשִ זָּר ּבֶ ֶאְלעָּ
ד –ַהּכֵֹהן   .ֶדשׁ וֹ ַהקּ  עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ְמַפּקֵ

י לג  ִּ֕ רִׁ רָּ מְּ ַחת   לִׁ ַפֹ֨ שְּ י מִׁ לִֹׁ֔ ַחת ַהַמחְּ ַפ  שְּ ִרי ומִׁ ְחִלי :ִלְמרָּ ַחת ַהּמַ ּפַ י ,ִמׁשְ ַחת ַהּמּוׁשִ ּפַ  .ּוִמׁשְ
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י ִ֑ ֶלה ַהמושִׁ ם ֵאֵ֥ ת ֵה  ח ֵ֥ פְּ שְּ י׃ מִׁ ָֽ רִׁ רָּ ח מְּ ּפְ ה ֵהם ִמׁשְ ִריוֹ ֵאּלֶ  .ת ְמרָּ
ֵדיֶהם   לד  ק  ַפָ֣ר ופְּ סְּ מִׁ ר בְּ ל־זָּכָֹּ֔ ֶדש כׇּ ֶבן־ח    מִׁ

ה לָּ ִ֑עְּ מָּ ֶשת וָּ ים ֵשֵ֥ פִׁ  ם׃ ֲאלָּ יִׁ ָֽ אתָּ  ומָּ
רָּ וּ  ְפרוּ ם ִמְסּפָּ ּסָּ ׁשֶ ר  ּכְ ל זָּכָּ ילּכָּ מַ  ִמּגִ ה חֹוֶדׁש וָּ ְעלָּ
אַת  – ִפים ּומָּ ת ֲאלָּ ׁשֶ  .ִיםׁשֵ

יא לה  ִ֤ ׂשִׁ ב   ונְּ ית־אָּ ת ֵבָֽ ח ָ֣ פְּ שְּ מִׁ י לְּ ֹ֔ רִׁ רָּ  מְּ
ל יֵא  ל צורִׁ ִ֑יִׁ יחָּ ָ֣ל ֶבן־ֲאבִׁ ִ֛ן ֶי ֶַּ֧רְך ַע כָּ שְּ  ַהמִׁ

נָּה׃ ַיֲחנ ו פ ָֽ  צָּ

יא  הּמִ הַ ּוְנׂשִ חָּ ּפָּ ל  ׁשְ חׁשֶ ּפְ ִרי וֹ ִמׁשְ  –ת ְמרָּ
ן ֲאִביחַ  ן  ַצדבְּ ַיֲחנּו ֵהם  ,ִילצּוִריֵאל ּבֶ ּכָּ ׁשְ ַהּמִ

פֹון  .ִמּצָּ
ַדָ֣ת לו  ק  ֶמ֮  ופְּ שְּ ָ֣י ֶרת֮ מִׁ ֵנ י   בְּ רִׁ רָּ ֵשי   מְּ  ַקרְּ

ן כָֹּ֔ שְּ יו ַהמִׁ יחָּ  רִׁ יו ובְּ ָ֣ דָּ ַעמ  ִ֑יו וְּ נָּ  ַוֲאדָּ
יו ל־ֵכלָֹּ֔ כׇֹּ֨ ל וְּ כ   ֹו׃ וְּ תָֽ דָּ  ֲעב 

ִריוּ  ִדים ַעל ְבֵני ְמרָּ ן ֻמְפקָּ ּכָּ ׁשְ י ַהּמִ  ,ַקְרׁשֵ
יו יווּ ְוַעּמ  ,ּוְבִריחָּ יו ,דָּ יו וְ  ,ּוְבִסיסָּ לָּ ל ּכֵ לְוכָּ  כָּ

תוֹ וֹ ֲעב  ,דָּ
י לז  ֵד  ַעמ  ֵצִ֛ר וְּ יב ֶהחָּ בִׁ  ֵניֶהִ֑ם סָּ ַאדְּ ם וְּ תָּ  יֵתד   וִׁ

ם׃ ֵריֶהָֽ יתְּ  וֵמָֽ
ֵצר וּ ְוַעּמ  ם וֹ ִויֵתד ּוְבִסיֵסיֶהם ,ִביבּסָּ ִמ ֵדי ֶהחָּ תָּ

 .ּוֵמיְתֵריֶהם
ָ֣ים לח  נִׁ ַהח  ָ֣י וְּ ֵנ פְּ ן לִׁ כֶָּ֡ שְּ ה ַהמִׁ מָּ דְּ ֩  ֵקָ֣ ֵני פְּ  לִׁ

ד ֶהל־מֹוֵעֹ֨ ה׀  א ָֽ חָּ ַּ֜ רָּ זְּ ֶשָ֣ה מִׁ ן׀  מ  ַאֲהר ָ֣  וְּ
יו נָּ  ים   ובָּ רִׁ מְּ ֶמֶָ֣רת ש ָֽ שְּ ש מִׁ ֹ֔ דָּ קְּ  ַהמִׁ

ֶרת ֶמ  שְּ מִׁ ָ֣י לְּ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ֵ֥ר יִׁ ַהזָּ ב וְּ ֵר   ַהקָּ
ת ָֽ  ׃יומָּ

ן וֹ ְוַהח ּכָּ ׁשְ ח ִנים ִלְפֵני ַהּמִ ְזרָּ ּמִ ִלְפֵני אֹוֶהל  –ּבַ
סּות  ּנְ חבְּ ַהִהְתּכַ יו  :ַצד ִמְזרָּ נָּ ה ְוַאֲהרֹן ּובָּ  –ֹמׁשֶ

ַמרְמִרים וֹ שׁ  ׁש  ֶאת ִמׁשְ ְקּדָּ ל ַעל ַהּמִ ּטָּ ֵני ַהּמֻ ּבְ
ֵאל רָּ שׁ ְוזָּר  ,ִיׂשְ ּגַ יִּ ם  ׁשֶ תָּ  –ַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹודָּ
 .יּוַמת

י לט  קוֵדֹ֨ ל־פְּ ם כׇּ יִַּׁ֜ וִׁ ד ֲאֶשר֩  ַהלְּ ַקֹ֨ ֶש ה פָּ  מ 
ׄן ַעל ׄ ר ִ֛ ֲהׄ ַׄאׄ ר  ־וְּ ל־זָּכָּ ִ֑ם כׇּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ הוָּ ה לְּ י יְּ ֵ֥  פִׁ

ֶבן ה־מִׁ לָּ עְּ ַמֹ֔ ֶדש וָּ ם ח ָ֣ ַנֵַֽ֥יִׁ ים שְּ רִׁ  ֶעׂשְּ ֶלף׃ וְּ ָֽ  ס אָּ

ל  ּמֹ  ִמְנַיןּכָּ ים ׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ַהְלִויִּ ְפרוּ ׁשֶ י ה סָּ ' ַעל ּפִ
ח ּפְ ר  – םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ל זָּכָּ ילּכָּ ה  ִמּגִ ַמְעלָּ חֹוֶדׁש וָּ
ִרים וּ  ַנִים אֶ ֶעׂשְ  .ֶלףׁשְ

כֹורֹות    ב ְּ יֹון ה  דְּ ִׁ ת פ  ש   ר   פ  
אֶמר מ ששי ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  ד ֶאל־מ  ק ֹ֨ ר פְּ כ ִ֤ ל־בְּ  כׇּ

ר   ָ֣י זָּכָּ ֵנ בְּ ל לִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֶדש יִׁ ֶבן־ח   ה מִׁ לָּ ִ֑עְּ מָּ  וָּ
א ׂשִָּּ֕ ת וְּ ר ֵא  ַפֵ֥ סְּ ם׃ מִׁ ָֽ תָּ מ   שְּ

ַמר' ה הלְ  אָּ כ ְספֹור :ֹמׁשֶ ל ּבְ ר וֹ ּכָּ  ֵניבְּ ִמ ר זָּכָּ
ֵאל  רָּ ילִיׂשְ מַ  ִמּגִ החֹוֶדׁש וָּ ב ,ְעלָּ ֵ ר ֶאת ְוַחׁשּ  ִמְסּפַ

מ  .םיהֶ ֵת וֹ ׁשְ
תָֹּ֨  מא  ַקחְּ לָּ ֵ֥ם וְּ יִׁ וִׁ י   ֶאת־ַהלְּ ָ֣י לִׁ ה ֲאנִׁ הוָֹּ֔ ַחת יְּ  ַתֵ֥

ל ר־כׇּ כ   ָ֣י בְּ ֵנ בְּ ֵאִ֑ל בִׁ רָּ ׂשְּ ֵאת   יִׁ ם ֶבֱהַמָ֣ת וְּ יִֹׁ֔ וִׁ  ַהלְּ
ֹור ַתַָ֣חת כֹ֔ ל־בְּ ת כׇּ ֶבֱהַמ  ֵנֵ֥י בְּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ים !'ֲאִני ה ִתי  ַקח ֶאת ַהְלִויִּ ְמקֹוםַלֲעבֹודָּ ל  ּבִ ּכָּ
כ ֵאלוֹ ּבְ רָּ ְבֵני ִיׂשְ ֱהמ ֶאתוְ  ,ר ּבִ ים וֹ ּבֶ ת ַהְלִויִּ

ְמקֹום כֹור ּבִ ל ּבְ ֵאלוֹ ֱהמבֶּ  ֹותּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ת ּבְ
ד מב  ק ָ֣ פְּ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר מ  וָּ הוָּ ה צִׁ ֹו יְּ תִ֑  א 

ֹור כ  ל־בְּ ת־כׇּ ֵנֵ֥י ֶאָֽ בְּ ל׃ בִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ה  ַפרֹמׁשֶ ל  סָּ כהַ ֶאת ּכָּ ל ֹותרוֹ ּבְ ֵאל בְּ  ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ

ה אֹותוֹ ' השֶׁ מֹו כְּ   .ִצּוָּ
֩  מג  י הִׁ ֹור ַויְּ כֹ֨ ל־בְּ ר כׇּ ר זָּכַָּּ֜ ַפֵ֥ סְּ מִׁ ת בְּ  ֵשמ ִ֛

ֶדש ֶבן־ח ֵ֥ ה מִׁ לָּ עְּ ַמ  ֵדיֶהִ֑ם וָּ ק  פְּ ם לִׁ ִַּ֤֧יִׁ ַנ  שְּ
ים   רִׁ ֶעׂשְּ ֶלף וְּ ה ֶאֹ֔ ֵ֥ ֹלשָּ ים שְּ עִׁ  בְּ שִׁ ם׃ וְּ יִׁ ָֽ אתָּ  ומָּ

 פ

ר כֹורהַ  לּכָּ  מֹותשְׁ  ִמְסּפַ ִר זְּ הַ  ֹותּבְ יל יםכָּ  ִמּגִ
ה  ַמְעלָּ יָּה חֹוֶדׁש וָּ ִרים הָּ ַנִיםוּ ֶעׂשְ אַת ֶאֶלף  ׁשְ  ִיםמָּ

ְבִעים  לוּ ׁשִ הוֹ ׁשְ  .ׁשָּ

ַדֵבֵ֥ר מד  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ח מה  ם ַקָ֣ יִׁ  וִׁ כֹור   ַתִַ֤חת ֶאת־ַהלְּ ל־בְּ ָ֣י כׇּ ֵנ בְּ  בִׁ

ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ֶאת־ֶבֱהַמֵ֥ יִׁ ם וְּ וִׁ  ַתַָ֣חת ַהלְּ
ִ֑ם תָּ ֶהמְּ י בְּ ֵ֥ יו־לִׁ הָּ יִׁ ם וְּ וִׁ ֵ֥י ַהלְּ ָֽה׃ ֲאנִׁ הוָּ  יְּ

ים  ְמקֹוםַקח ֶאת ַהְלִויִּ ֵאל  ּבִ רָּ ְבֵני ִיׂשְ כֹור ּבִ ל ּבְ ּכָּ
ֱהמ ים וֹ ְוֶאת ּבֶ ְמקֹוםת ַהְלִויִּ ֱהמ ּבִ ֵאלוֹ ּבֶ רָּ  ,ת ִיׂשְ

ים וְ  ִתיַהְלִויִּ ׁשּו ַלֲעבֹודָּ  !'ֲאִני ה ,יְֻקּדְ
ֵאת   מו  ָ֣י וְּ דוֵי ה פְּ ֹלשָֹּ֔ ים ַהשְּ עִׁ  בְּ ַהשִׁ ם וְּ ִ֑יִׁ אתָּ ַהמָּ אַת  ּוְכֵדי ִלְפּדֹות ֶאת וְּ ְבִעים  ִיםמָּ לוּ ׁשִ ה וֹ ׁשְ ׁשָּ
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ים   פִׁ דְּ ע ָֽ ם־ַעל הָּ יִֹׁ֔ וִׁ ֹור ַהלְּ כ  בְּ ֵנֵ֥י מִׁ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ כֹוֵרי  יִׁ ֵאלּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ יםוֹ עשֶׁ  ּבְ  – ְדִפים ַעל ַהְלִויִּ
תָּ   מז  ַקחְּ לָּ ים ֲחֵמִֶ֛שת ֲחֵמ ֶשת וְּ לִׁ  קָּ ִֶ֑לת שְּ ג  לְּ  ַלג 

ֶשִֶ֤קל ֶדש   בְּ ח ַהק ֹ֨ קָֹּ֔ ים תִׁ ֵ֥ רִׁ ה ֶעׂשְּ  ֵגרָּ 
ֶקל׃ ָֽ  ַהשָּ

ל ַקח  ַקל ׁשֶ הִמׁשְ ָּ ִלים  ֲחִמׁשּ קָּ ם 7115)ׁשְ ר  ל  (ג  ְלכָּ
ַקל ח קַ  ,ִאישׁ  ִפי ִמׁשְ ְקֵליּלְ ַקל  – קֹוֶדשׁ  ׁשִ ִמׁשְ
 ֶ ה ֶקלַהׁשּ רָּ ִרים ּגֵ ם 0410) ֶעׂשְ ר   .(ג 

ָ֣ה מח  נַָּתתָּ ֶסף וְּ ן ַהֶכֹ֔ ַאֲהר   ִ֑יו לְּ נָּ בָּ י ולְּ דוֵיִּ֕  פְּ
ים פִׁ  דְּ ע  ם׃ הָּ ֶהָֽ  בָּ

ן ֶאתוְ  יו  ִתּתֵ נָּ ֶסף ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ ְדיֹון –ַהּכֶ  ּפִ
כֹורֹות  עַהּבְ יםְדִפים וֹ הָּ  .ַעל ַהְלִויִּ

ח מט  ַקָ֣ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ ת מ  יִֹ֑ום ֶכֶָ֣סף ֵא  דְּ  ֵמֵאת   ַהפִׁ
ים פִֹׁ֔ דְּ ע ָ֣ דוֵיֵ֥י ַע ל הָּ ם׃ פְּ ָֽ יִׁ וִׁ  ַהלְּ

ה  ֶסף  ֶאתַקח לָּ ֹמׁשֶ ְדיוֹ ּכֶ כֹורֹות מֵ  ןַהּפִ ַהּבְ
ע הְדִפים ַעל וֹ הָּ ְפּדּו בַּ  ֵאּלֶ ּנִ יםלְּ ׁשֶ  .ִויִּ

ת נ  ֹור ֵמֵא  כִ֛ ֵנֵ֥י בְּ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ח יִׁ ַקָ֣ ִֶ֑סף לָּ  ֶאת־ַהכָּ
ה שָֹּ֨ ים ֲחמִׁ שִַּׁ֜ שִׁ ש וְּ ֹלֵ֥ ֹות ושְּ ֶלף ֵמאִ֛ ֶא   וָּ
ֶקל ֶשֵ֥ ֶדש׃ בְּ  ַהק ָֽ

ַקח ֶאת הּוא  כֹוֵר ִמ  ֶסףַהכֶּ לָּ ֵאל יּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ  – ּבְ
ל  ַקל ׁשֶ לִמׁשְ ים וֹ ֶאֶלף ּוׁשְ ִ ׁשּ ׁש ֵמאֹות ְוׁשִ

הוַ  ָּ ִלים ֲחִמׁשּ קָּ ְקֵלי ׁשְ ׁשִ ע 09כִ ) ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ּבְ  .(ִקילֹו ָוֶרב 
ן נא  ֵתֹ֨ ה ַויִׁ ֶשַּ֜ ִ֛ם ֶאת־ֶכ ֶסף מ  יִׁ ד  ן ַהפְּ ַאֲהר ֵ֥  לְּ

נָּ יו בָּ י ולְּ ָ֣ ִ֑ה ַעל־פִׁ הוָּ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר יְּ וָּ הוָּ ה צִׁ  יְּ
ה׃ ֶשָֽ  פ ֶאת־מ 

ה  ַתןֹמׁשֶ ֶסף הַ ֶאת  נָּ ְתנּו ּכֶ ּנָּ דׁשֶ ם ְלַאֲהרֹן ייִ וּ ַהּפְ
י  יו ַעל ּפִ נָּ ְבֵרי ּוְלבָּ הצִ ' השֶׁ מֹו כְּ  ,'הּדִ ֶאת  ּוָּ

ה  .ֹמׁשֶ
 
 שביעי

ת   ה  ֵני קְּ ת ב ְּ ש   ר   פ  
ַדֵבָ֣ר א ד ה ַויְּ הוָֹּ֔ ֶשֵ֥ה יְּ ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ר׃ וְּ ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
א ב  ָ֣י ֶאת־ר אש   נָּׂש   ֵנ ת בְּ הָֹּ֔ ֹוְך קְּ ת  ָ֣י מִׁ ֵנ ִ֑י בְּ  ֵלוִׁ

ם תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ית לְּ ֵבֵ֥ ם׃ לְּ ָֽ תָּ  ֲאב 
ֵני ֵלִוי  ִסְפרוּ  ת ִמּתֹוְך ּבְ ֵני ְקהָּ ֶאת ּבְ

ח ּפְ ה םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ֲחלּוקָּ ח ִפילְ  ּבַ ּפְ  תוֹ ִמׁשְ
 .םיהֶ ֵת וֹ ֲאב

ן ג  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ ֹלשִׁ נָּה   שְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ַע ד וָּ  ֶבן־ וְּ
ָ֣ים שִׁ ִ֑ה ֲחמִׁ נָּ א   שָּ ל־בָּ א כׇּ בָֹּ֔ ֹות ַלצָּ  ַלֲעׂשֵ֥
אכָּ ה לָּ ֶהל מְּ א ֵ֥ ד׃ בְּ  מֹוֵעָֽ

יל ה ְוַעד  ִמּגִ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ים ׁשָּ לֹוׁשִ ילׁשְ ים  ּגִ ִ ֲחִמׁשּ
ה נָּ ל  – ׁשָּ יּכָּ ל עֹוׂשֵ ל ׁשֶ הָּ ִאים ַלּקָּ ה ּמְ הַ  ַהּבָּ אכָּ לָּ

אֹוֶהל  סּותּבְ ּנְ  .ַהִהְתּכַ
ת ז ִ֛את ד  ַדֵ֥ ת ֲעב  הָּ  ֵני־קְּ ֶהל בְּ א ָ֣ ִ֑ד בְּ  מֹוֵע

ֶדש ים׃ ק   ָֽ שִׁ  ַהֳקדָּ
סּות וֹ זֹאת ֲעב ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ת ּבְ ֵני ְקהָּ  –ַדת ּבְ

יֹוֵתר ה ּבְ דֹוׁשָּ ה ַהּקְ ֲעבֹודָּ  .הָּ
א ה  ן ובָֹּ֨ עַ  ַאֲהר ִ֤ ס ָ֣ נְּ נָּיו  בִׁ ַמֲחֶנֹ֔ה ובָּ ת ַהָֽ דו ֵא  ִּ֕ הֹורִׁ  וְּ

ֶכת ר ָ֣ ְִ֑ך פָּ סָּ ּה ַהמָּ סו־בָֹּ֔ כִֹׁ֨ ת וְּ ן ֵא  ת׃ ֲאר ֵ֥ ָֽ ֵעד   הָּ
יו  נָּ שֶׁ יָּבֹואּו ַאֲהרֹן ּובָּ ֲחֶנהּכְ ע ַהּמַ  ֶאתדּו יֹוִר יוְ  ,ִיּסַ

ַסְך  רֹוֶכתהַ מָּ ִריתן וֹ ֶאת ֲאר הּ ּבָּ  ּסוּ כַ יוִ  ּפָּ  .לּוחֹות ַהּבְ
נָ֣ו ו  נָּתְּ יו וְּ לָּ  סוי   עָּ ֹור כְּ ַחש עָ֣ ו ַתֹ֔ ׂש  רְּ  ופָּ

יל ִ֛ לִׁ ֶגד־כְּ ֵכ ֶלת ֶבָֽ ה תְּ לָּ ִ֑עְּ מָּ לְּ ו מִׁ מ  ׂשָּ  וְּ
יו׃ ָֽ  ַבדָּ

ימוְ  יו יָּׂשִ לָּ ל עֹורמֵ  ּויסּ כִּ ּו עָּ ַחׁש ַהַחיָּּה  ׁשֶ ּתַ
ה בֶּ מַ ְרׂשּו ִמלְּ פְ יִ וְ  בּועַ ֶגד ְעלָּ ּלוֹ  צָּ ֵכֶלת ּכֻ  ,ּתְ

רוּ  ּלוֹ  ִויַסּדְ ִרימוֹ  ֶאת ַהּמֹוטֹות ׁשֶ  .ְלהָּ
ָ֣ל ז  ַע ַחָ֣ן׀  וְּ לְּ ים ש  נִׁ  ׂשו֮  ַהפָּ רְּ פְּ ֵכ   ֶבֶָ֣גד יִׁ  ֶלת  תְּ

נָ֣ו נָּתְּ לֶָּּ֠  וְּ ת יועֶָּּ֠ ר ִ֤ עָּ ת   ֶאת־ַהקְּ ֶאת־ַהַכפ   וְּ
ת י ֹ֔ ַנקִׁ ֶאת־ַהמְּ ת וְּ ֵא  ֹות וְּ ׂשָ֣ ִֶ֑סְך קְּ ֶלֵֶ֥חם ַהנָּ  וְּ

יד מִׁ  ֵ֥יו ַהתָּ לָּ ֶיָֽה׃ עָּ הְּ  יִׁ

ְלַחן ֶחם ְוַעל ׁשֻ דהַ  ַהּלֶ ֻכּבָּ ֵכֶלת  ּמְ ֶגד ּתְ ִיְפְרׂשּו ּבֶ
רישִׂ יָּ וְ  עָּ יו ֶאת ַהּקְ לָּ פּ וֹ מּו עָּ ת ְוֶאת וֹ ת ְוֶאת ַהּכַ

ַעּמּוִדי ְקלֹותשֶׁ  םהָּ ְחִזיִקים ֶאת ַהּמַ  ֶאתוְ  ,ּמַ
ְקלֹות  ן יםּסֹוְככִ שֶׁ ַהּמַ ְלחָּ ֻ ח  ,ַעל ַהׁשּ ֲעֵליֶהם ֻמּנָּ ׁשֶ

ֶחם ִמיד ,ַהּלֶ יו ִיְהֶיה ֶלֶחם ַהּתָּ לָּ  .ְועָּ
ו ח  ׂשָ֣ רְּ ם ופָּ י תֹוַלַָ֣עת ֶבֵֶ֚גד ֲעֵליֶה  ֹ֔ נִׁ ו שָּ סָ֣ כִׁ  וְּ

ֹו תֹ֔ ה א  ֵס  כְּ מִׁ ֹור בְּ ִַ֑חש עָ֣ ו תָּ מ  ׂשָּ יו׃ וְּ ָֽ  ֶאת־ַבדָּ
ֶגד פְ יִ וְ  בּוַע ְרׂשּו ֲעֵליֶהם ּבֶ דֹום ִמ צָּ אָּ  ֹוַלַעתּת ּבְ
ׂשּוי מֵ  ִכּסּויּו אֹותֹו בְּ סּ כַ יוִ  עָּ ַחׁש ּתַ ַהַחיָּּה עֹור ׁשֶ
ּלוֹ ישִׂ יָּ וְ   .מּו ֶאת ַהּמֹוטֹות ׁשֶ
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ו ט  חָ֣ קְּ לָּ ֶלת ֶבֶָ֣גד׀  וְּ ֵכ  ו תְּ סִ֞ כִׁ ת וְּ ַרִ֤ נ   ֶאת־מְּ
אֹור   יהָּ  ַהמָּ ֶתֹ֔ ָ֣ר  ֶאת־ֵנ יהָּ  וְּ ֶח  קָּ ֶאת־ַמלְּ  וְּ

ֶתִ֑יהָּ  ת  ֶאת־ַמחְּ ֵאת   וְּ ֵלָ֣י וְּ ל־כְּ ּה כׇּ נָֹּ֔  ַשמְּ
ר תו־לָּ ּה ֲאֶשֵ֥ רְּ שָּ ם׃ יְּ ֶהָֽ  בָּ

ֶגד יִ וְ  בּוַע בִּ ְקחּו ּבֶ ַרת וֹ ּסּו ֶאת ְמנכַ יְתֵכֶלת וִ צָּ
ההַ  אּורָּ ְלְקַחִיםֶתיהָּ ְוֶאת וֹ ְוֶאת ֵנר ּתְ ְוֶאת  ַהּמֶ

ּמְ  ֶהםַהיִָּעים ׁשֶ ּה ּבָּ ים אֹותָּ ֵלי  ֶאתוְ  ,ַנּקִ ל ּכְ ּכָּ
ֶ הַ  ּלָּ מֶ ׁשּ ּמְ שֶׁ  הּ ן ׁשֶ ּתַ ׁשְ יםּמִ ֶהם ׁשִ הּ  ּבָּ  .ֲעבּורָּ

נִ֤ו י  נָּתְּ ּה   וְּ תָּ יהָּ  א  ל־ֵכֶלֹ֔ ֶאת־כׇּ ה וְּ ֵס  כְּ  ֶאל־מִׁ
ֹור ִַ֑חש עָ֣ ו תָּ נ  נָּתְּ ֹוט׃ וְּ  ַעל־ַהמָֽ

ֶליהָּ ישִׂ יָּ וְ  ל ּכֵ ּה ְוֶאת ּכָּ ׂשּוי  ִכּסּויבְּ מּו אֹותָּ עָּ ׁשֶ
ה מּו ַעל מֹוטישִׂ יָּ וְ  ,ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה עֹור מֵ  יאָּ  .ִלְנׂשִ

ָ֣ל יא  ַע ַבָ֣ח׀  וְּ זְּ ב מִׁ ׂשו   ַהזָּהָּ  רְּ פְּ ֶלת ֶבֶָ֣גד יִׁ ֵכֹ֔  תְּ
ו סָ֣ כִׁ ֹו וְּ תֹ֔ ה א  ֵס  כְּ מִׁ ֹור בְּ ִַ֑חש עָ֣ ו תָּ מ  ׂשָּ  וְּ

יו׃ ָֽ  ֶאת־ַבדָּ

ֵכֶלת וִ  ֶגד ּתְ ב ִיְפְרׂשּו ּבֶ ח ַהזָּּהָּ ּסוּ כַ יְוַעל ִמְזּבַ
ׂשּוי מֵ  ִכּסּויבְּ אֹותֹו  עָּ מּו ֶאת ישִׂ יָּ ַחׁש וְ עֹור ּתַ ׁשֶ

ּלוֹ   .ַהּמֹוטֹות ׁשֶ
֩  יב  חו קְּ לָּ י וְּ ֵלֹ֨ ל־כְּ ת ֶאת־כׇּ ֵרַּ֜  ֲאֶש ר ַהשָּ

ָ֣ם תו־בָּ רְּ ָֽ שָּ ֶדש יְּ נו   ַבק   ָֽתְּ נָּ  ֶאל־ֶבֶָ֣גד וְּ
ֶלת ֵכֹ֔ ו תְּ סָ֣ כִׁ ם וְּ ה אֹותָֹּ֔ ֵס  כְּ מִׁ ֹור בְּ ִַ֑חש עָ֣  תָּ
נ ו נָּתְּ ֹוט׃ וְּ  ַעל־ַהמָֽ

יְּ  ְקחוּ יִ וְ  ֵרת ׁשֶ ָּ ֵלי ַהׁשּ ל ּכְ ְרתּו ּבָּ ֶאת ּכָּ ם הֶ ׁשָּ
קּ  ֶבֶגדֶדׁש וֹ ּבַ ֵכֶלת וִ  ִויַכּסּו ּבְ ם כַ יּתְ  ִכּסּויבְּ ּסּו אֹותָּ
 .מּו ַעל מֹוטישִׂ יָּ וְ  ַחשׁ ּתַ ַהַחיָּּה עֹור מֵ 

נ ו יג  שְּ דִׁ ֵבִ֑חַ  וְּ זְּ ו ֶאת־ַהמִׁ ׂשָ֣ רְּ יו ופָּ לָֹּ֔ ֶגד עָּ  ֶב 
ן׃ ָֽ מָּ גָּ  ַארְּ

ַח וְ  וּ יַנקּ וִ  ְזּבֵ ֶגד פְ יִ ֶאת ַהּמִ יו ּבֶ לָּ בּוַע ְרׂשּו עָּ ֶצֶמר צָּ
ןבְּ  מָּ  .ַאְרּגָּ

נָ֣ו יד  נָּתְּ לֶָּּ֠  וְּ יו יועֶָּּ֠ ל־ֵכלִָּ֞ ת־כׇּ ו ֲאֶשָ֣ר ֶאָֽ ת  רְּ שָּ ָֽ  יְּ
ָ֣יו לָּ ם עָּ ֶה  ת בָּ ת ִ֤ ת   ֶאת־ַהַמחְּ ג  לָּ זְּ  ֶאת־ַהמִׁ

ָ֣ים עִׁ ֶאת־ַהיָּ ת וְּ ק ֹ֔ רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ל וְּ ֵלָ֣י כ    כְּ
ֵבִ֑חַ  זְּ ו ַהמִׁ ׂשָ֣ רְּ יו ופָּ לָּ  וי עָּ סִ֛ ֹור כְּ ַחש עֵ֥  ַת 
ו מֵ֥ ׂשָּ יו׃ וְּ ָֽ  ַבדָּ

יו שֶׁ ישִׂ יָּ וְ  לָּ ל ּכֵ יו ֶאת ּכָּ לָּ ּמְ ּמִ מּו עָּ ּתַ ֶהם  יםשִׁ ׁשְ ּבָּ
יו לָּ ִליםֶאת  – עָּ חָּ ֶאת וְ  ַהיִָּּעים ִלְלִקיַחת ַהּגֶ

ׁשֹוִנים ּלְ ר ַלֲהִפיַכת ַהּקִ ׂשָּ ִנּקּוי  ַמְגְרפֹות ְוֶאת ַהּבָּ
ֵאֶפר תוֹ ּכֹוסֹות ְוֶאת  הָּ ם ּוְזִריקָּ ַלת ַהּדָּ ל – ַקּבָּ  ּכָּ

חַ  ְזּבֵ ֵלי ַהּמִ יו פְ יִ וְ  ,ּכְ לָּ ׂשּוי  ּויסּ כִּ ְרׂשּו עָּ עָּ עֹור מֵ ׁשֶ
ַחׁש וְ ַהַחיָּּה  ּלוֹ מּו ישִׂ יָּ ּתַ  .ֶאת ַהּמֹוטֹות ׁשֶ

ָ֣ה טו  לָּ כִׁ נֶָּּ֠  וְּ בָּ ן־וֶּ֠ ֲהר  ת יוַאָֽ ַכס ֹ֨ ֶדש לְּ  ֶאת־ַהק ַּ֜
ֵלָ֣י ל־כְּ ֶאת־כׇּ ֮  וְּ עַ  ֶדש֮ ַהק  ס ָ֣ נְּ ַמֲחֶנה   בִׁ  ַהָֽ

ן ַאֲחֵרי־ֵכ  או וְּ ב ִ֤ ת   יָּ הָּ ֵני־קְּ את בְּ ֵׂשֹ֔  לָּ
ו עֵ֥ גְּ ל א־יִׁ ֶדש וְּ ֵמִ֑תו ֶאל־ַהק   א ֵאִֶ֛לה וָּ ֵ֥  ַמשָּ
ת הָּ  ֵנָֽי־קְּ ֶהל בְּ א ֵ֥ ד׃ בְּ  מֹוֵעָֽ

יו  נָּ ל וֹ ת ֶאת ַהקּ וֹ ְלַכסּ  ְגְמרוּ יִ ַאֲהרֹן ּובָּ ֶדׁש ְוֶאת ּכָּ
ֵלי ַהקּ  שֶׁ ֶדׁש וֹ ּכְ ֲחֶנהּכְ ע ַהּמַ ֵני ְוַאֲחֵרי ֵכן בְּ  ,ִיּסַ
ת יָּב עּו  ִלְסחֹובאּו וֹ ְקהָּ  ֶדשׁ וֹ קּ ְכֵלי הַ בִּ ְולֹא ִיּגְ

אּמַ הַ  ֶזה ;תוּ וּ מיָּ וְ  ָּ ל ׂשּ אֹוֶהל בְּ  ׁשֶ ת ּבְ ֵני ְקהָּ
סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ת טז  ַדִ֞ ק  ָ֣ר ופְּ זָּ עָּ ן׀  ֶאלְּ ן ֶבן־ַאֲהר ָ֣ ֵה   ֶשִֶ֤מן ַהכ 
אֹור   ֶרת ַהמָּ ט ָ֣ ים וקְּ ת ַהַסמִֹׁ֔ ַחֵ֥ נְּ יד ומִׁ מִׁ   ַהתָּ
ֶשֶָ֣מן ִ֑ה וְּ חָּ שְּ ת ַהמִׁ ַד  ק  ן   פְּ כָּ שְּ ל־ַהמִׁ  כׇּ

ֹו ל־ֲאֶשר־בֹ֔ כׇּ ֶדש וְּ ק   יו׃ בְּ ָֽ ֵכלָּ  פ ובְּ

ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַתְפִקידוְ  זָּר ּבֶ ֶ  :ֶאְלעָּ ֶמן ַהׁשּ
הלַ  אּורָּ ִמיםּוְקטֹוֶרת  ּתְ ׂשָּ ִמיד  ַהּבְ ּוִמְנַחת ַהּתָּ
ֶ הַ וְ  ּמֹוְרִחים ּבוֹ ֶמן ׁשּ ּקּוד ,ׁשֶ ן ַעל  ְוַהּפִ ּכָּ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָּ

ל  ֶ ַמה ְוכָּ יוקּ ּבֹו בַּ ׁשּ  .ֹוֶדׁש ּוְבֵכלָּ
ַדֵבָ֣ר יז מפטיר הוָֹּ֔ה ַויְּ ֶשֵ֥ה־ֶאל יְּ ל מ  ֶאָֽ ן־וְּ ר׃ ַאֲהר   ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
יתו יח  ִּ֕ רִׁ ֶבט ַאל־ַתכְּ ת ֶאת־ֵש  ח ָ֣ פְּ שְּ י מִׁ ִ֑ תִׁ הָּ  ַהקְּ

ֹוְך ת  ם׃ מִׁ ָֽ יִׁ וִׁ  ַהלְּ
ִמידוּ ַאל  ׁשְ ח ּתַ ּפְ ֶבט ִמׁשְ ִתי וֹ ֶאת ׁשֵ הָּ ת ַהּקְ

ים  .ִמּתֹוְך ַהְלִויִּ
ז ָ֣את יט  ו׀  וְּ ם ֲעׂשָ֣ ֶה  יו   לָּ חָּ א וְּ ל ָ֣ תו וְּ מ ֹ֔ ם יָּ תָּ  שְּ גִׁ  בְּ

ֶדש ִ֑ים ֶאת־ק ָ֣ שִׁ ן ַהֳקדָּ יו   ַאֲהר ִ֤ נָּ או ובָּ  יָּב ֹ֔
ו מָ֣ ׂשָּ ם וְּ יש אֹותָּ  ֵ֥ יש אִׁ ִ֛ ֹו אִׁ ת  דָּ  ַעל־ֲעב 

ֹו׃ אָֽ ֶאל־ַמשָּ  וְּ

ְך  ֶהםּכָּ ֵדי ֲעׂשּו לָּ יִּ  ּכְ ֵהם תּו וּ יּו ְולֹא יָּמחְ ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ים ׁשִ יֹוֵתר  ִנּגָּ ה ּבְ דֹוׁשָּ ה ַהּקְ ֲעבֹודָּ יו  –לָּ נָּ ַאֲהרֹן ּובָּ

ם  ִויַמּנוּ אּו וֹ יָּב לאֹותָּ ד ּכָּ תוֹ וֹ ֲעבַעל  ֶאחָּ ְוַעל  דָּ
אוֹ  ָּ  .ַמׂשּ
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או כ  ל א־יָּב   ֹות וְּ אִ֛ רְּ ַבַלֵ֥ע לִׁ ֶדש כְּ  ֶאת־ַהק  
תו׃ ֵמָֽ  פ וָּ

ֵליאּו ִלְראֹות וֹ ְולֹא יָּב ים ֶאת ּכְ ַכּסִ ּמְ ׁשֶ  ּכְ
 .תוּ וּ מיָּ וְ  ,ֶדשׁ וֹ ַהקּ 
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ֵני  נָּׂש א   ת ב ְּ ש   ר  ֹוןפ   ש   ֵגרְּ
ַדֵבֵ֥ר כא  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
א כב  אש נָּׂש   ֵנֵ֥י ֶאת־ר ִ֛ ֹון בְּ ש  ית ַגם־ֵהִ֑ם ֵגרְּ ֵבֵ֥  לְּ

ם תָּ  ם׃ ֲאב  ָֽ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ
ם  ִסְפרוּ  ֵניּגַ ה ְרׁשֹון גֵּ  ֶאת ּבְ ֲחלּוקָּ  יּתֵ ּבָּ ִפי לְ ּבַ

חִפי לְ וּ  ֲאבֹוֵתיֶהם ּפְ  .םיהֶ ֵת וֹ ִמׁשְ
֩  כג  ֶבן ים מִׁ ֹלשִֹׁ֨ ה שְּ נַָּּ֜ ה שָּ לָּ עְּ ַמ   ַעִ֛ד וָּ

ים ֵ֥ שִׁ נָּ ה ֶבן־ֲחמִׁ ד שָּ ק ָ֣ פְּ ִ֑ם תִׁ א   אֹותָּ ל־ַהבָּ  כׇּ
א ב ָ֣ צְּ א לִׁ בָֹּ֔ ד צָּ ה ַלֲעב ֵ֥ דָּ  ֶהל ֲעב  א ֵ֥  בְּ
ד׃  מֹוֵעָֽ

ְספּ  ם רוֹ ּתִ יל אֹותָּ ים ִמּגִ לֹוׁשִ ה ַעד  ׁשְ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ׁשָּ
ה ילגִּ  נָּ ים ׁשָּ ִ ִא  ,ֲחִמׁשּ ל ַהּבָּ ֵרף ים ּכָּ לְלִהְצטָּ הָּ  ַלּקָּ

ְפִקידָּ  ּתַ ה בְּ וֹ ד ֲעבוֹ ַלֲעב םׁשֶ  אֹוֶהלדָּ
סּותהַ  ּנְ  .ִהְתּכַ

ת ז ָ֣את כד  ַדֹ֔ ת ֲעב  ח   פְּ שְּ ִ֑י מִׁ נִׁ ש  ד ַהֵגרְּ  ַלֲעב  
א׃ ָֽ ַמשָּ  ולְּ

חוֹ זֹאת ֲעב ּפְ יוֹ ַדת ִמׁשְ ּנִ ְרׁשֻ ד וֹ ַלֲעב – ת ַהּגֵ
אֹות ָּ  .ְוִלְסחֹוב ַמׂשּ

ו כה * אַּ֜ ׂשְּ נָֹּ֨ ת וְּ יע ִ֤ רִׁ ן   ֶאת־יְּ כָּ שְּ ֶהל ַהמִׁ ֶאת־א ָ֣  וְּ
ד הו מֹוֵעֹ֔ ֵסִּ֕ כְּ ֵסִ֛ה מִׁ כְּ ַחש ומִׁ  ַהַתֵ֥

לָּ יו ה ֲאֶשר־עָּ לָּ ִ֑עְּ מָּ לְּ ְך מִׁ ַסֹ֔ ת־מָּ ֶאֹ֨ ַתח וְּ  ֶפ 
ֶהל ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

אּו ֶאת ֵהם יִ  ןְיִריעֹות ׂשְ ּכָּ ׁשְ  אֹוֶהלְוֶאת  ,ַהּמִ
סּותהַ  ּנְ ּסּויוֹ ֶאת  ,ִהְתּכַ ּסּויֶאת וְ  ּכִ ׂשּוי  ַהּכִ עָּ ׁשֶ
ַחׁש ַחיָּּה הַ עֹור מֵ  יו ִמלְּ שֶׁ ּתַ לָּ המַ עָּ ַסְך  ,ְעלָּ ְוֶאת מָּ

ַתח  סּותהַ  אֹוֶהלּפֶ ּנְ  .ִהְתּכַ
ֵאת֩  כו  י וְּ ֵעֹ֨ ר ַקלְּ ֵצַּ֜ ַסְָ֣ך ֶהחָּ ֶאת־מָּ ׀  ֶפַָ֣תח׀  וְּ

ר ַשַָ֣ער ֵצ  ר ֶהחָּ ִ֤ן ֲאֶשֹ֨ כָּ שְּ  ַעל־ַהמִׁ
ַח   ֵבֹ֨ זְּ ַעל־ַהמִׁ יב וְּ בִֹׁ֔ ֵאת   סָּ ם וְּ ֵריֶהֹ֔ יתְּ  ֵמָֽ
י ֵל  ל־כְּ ת־כׇּ ֶאָֽ ִ֑ם וְּ תָּ דָּ ת ֲעב  ֵאֹ֨ ל־ֲאֶש ר וְּ  כׇּ

ֶׂשִ֛ה ם ֵיעָּ ֶה  דו׃ לָּ ָֽ בָּ עָּ  וְּ

ל לּועֹותּקְ הַ  ֹותֵדרַהגְּ  ֶאתוְ  ֵצר ׁשֶ ַסְך  ,ֶהחָּ ְוֶאת מָּ
ֵצר  ַער ֶהחָּ ַתח ׁשַ ִביבשֶׁ ּפֶ חַ  ּסְ ְזּבֵ ן ְוַהּמִ ּכָּ ׁשְ  ,ַהּמִ

ֵלי ֲעב ,ֵמיְתֵריֶהם ֶאתוְ  ל ּכְ םוֹ ְוֶאת ּכָּ תָּ  ֶאתוְ  ,דָּ
ל  ִצים ּכָּ ֲעׂשּויִ ַהֲחפָּ ִרים ּדְ לַ  םיהָּ ההָּ בָּ ְלצֹוֶרְך  ֵאּלֶ

ה ֲעבֹודָּ  .הָּ
֩  כז  י ן ַעל־פִׁ יו ַאֲהר ֹ֨ נַָּּ֜ ה ובָּ ֶי  הְּ ָֽ ַדת   תִׁ ל־ֲעב   כׇּ

ָ֣י ֵנ י בְּ נִֹׁ֔ ש  ם ַהֵגרְּ אָֹּ֔ ל־ַמשָּ כׇֹּ֨ ל לְּ כ   ִ֑ם ולְּ תָּ דָּ  ֲעב 
ֶתִ֤ם ַקדְּ ֶרת ֲעֵלֶהם   ופְּ ֶמֹ֔ שְּ מִׁ ת בְּ  ֵא 

ם׃ ָֽ אָּ ל־ַמשָּ  כׇּ

ל ֲעב ֵני וֹ ּכָּ ְרשׁ ַדת ּבְ ם וְ ּכָּ  – ןוֹ ּגֵ אָּ ָּ לל ַמׂשּ  כָּ
ם וֹ ֲעב תָּ ֻקּדֹות פִּ  לעַ  וּ ְהייִ דָּ יוי ּפְ נָּ ַמּנוּ  ,ַאֲהרֹן ּובָּ  ּתְ

ְפִקיֵדיֶהם  ם ַעל ּתַ םּכָּ ַעל  –אֹותָּ אָּ ָּ  .ל ַמׂשּ

ת ז ָ֣את כח  ַד  ת ֲעב  ח ִ֛ פְּ שְּ ֵנֵ֥י מִׁ נִׁ י בְּ ש  ֶהל ַהֵגרְּ א ָ֣  בְּ
ִ֑ד ם מֹוֵע תָֹּ֔ ַמרְּ שְּ ַיד   ומִֹׁ֨ ר בְּ מָֹּ֔ יתָּ ָֽ ן אִׁ ן־ַאֲהר    ֶבָֽ

ן׃ ֵהָֽ  ס ַהכ 

חוֹ זֹאת ֲעב ּפְ י בְּ וֹ ַדת ִמׁשְ ּנִ ְרׁשֻ ֵני ַהּגֵ  אֹוֶהלת ּבְ
סּותהַ  ּנְ ים ,ִהְתּכַ ּקּוד ְוֵהם ְמֻמּנִ ַחת ּפִ ר  ּתַ מָּ ִאיתָּ

ן ַאֲהרֹן הַ   .ּכֵֹהןּבֶ
ֵני    * ת ב ְּ ש   ר  יפ   רִׁ ר   מְּ
ֵנ י כט  י בְּ ִ֑ רִׁ רָּ ם מְּ ֵ֥ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ם לְּ תָּ  ֵבית־ֲאב   לְּ

ד ק ֵ֥ פְּ ם׃ תִׁ ָֽ תָּ  א 
ִרי  ֶאת ְספֹור ֵני ְמרָּ ה ּבְ ֲחלּוקָּ ִפי לְ ּבַ

חֹוֵתיֶהם ּפְ  .ֲאבֹוֵתיֶהםי ּתֵ בָּ וּ  ִמׁשְ
֩  ל  ֶבן ים מִׁ ֹלשִֹׁ֨ ה שְּ נַָּּ֜ ה שָּ לָּ עְּ ַמ  ַעִ֛ד וָּ  וְּ

ים ֵ֥ שִׁ נָּ ה ֶבן־ֲחמִׁ ֵדִ֑ם שָּ קְּ פְּ א   תִׁ ל־ַהבָּ  כׇּ
א בָֹּ֔ ד ַלצָּ ת ַלֲעב ִּ֕ ַד  ֶהל ֶאת־ֲעב  ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

יל םאֹותָּ  רְסּפוֹ ּתִ  ים ִמּגִ לֹוׁשִ ה ְוַעד  ׁשְ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ׁשָּ
ים ילגִּ  ִ נָּה ֲחִמׁשּ ל – ׁשָּ ִא  ּכָּ ל יםַהּבָּ הָּ ְפִקיד ַלּקָּ ּתַ  וֹ ׁשֶ

סּותהַ  אֹוֶהל ַדתוֹ ֲעב ֶאת דוֹ ַלֲעב ּנְ  .ִהְתּכַ
ז את   לא  ֶמֶָ֣רת וְּ שְּ ם מִׁ אָֹּ֔ ם ַמשָּ תָּ  דָּ ל־ֲעב  כׇּ  לְּ

ֶהל א ָ֣ ִ֑ד בְּ ֵשי   מֹוֵע ן ַקרְּ כָֹּ֔ שְּ יו ַהמִׁ יחָּ  רִׁ  ובְּ
יו ֵ֥ ַעמודָּ ָֽיו׃ וְּ נָּ  ַוֲאדָּ

לבְּ  סּותוֹ ֲעב כָּ ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ם ּבְ תָּ  םְפִקידָּ ּתַ  ,דָּ
ן ִלְסחֹוב ֶאת ּכָּ ׁשְ י ַהּמִ יו ,ַקְרׁשֵ יו ,ּוְבִריחָּ  ,ְוַעּמּודָּ

יו  .ּוְבִסיסָּ
֩  לב  ַעמוֵדי ר וְּ ֵצֹ֨ יב ֶהחָּ בִַּׁ֜ ם סָּ ֵניֶה  ַאדְּ ם   וְּ תָּ ד  יֵתָֽ  וִׁ

ם ֵריֶהֹ֔ ם וֵמָ֣יתְּ ֵליֶהֹ֔ ל־כְּ כׇֹּ֨ ל לְּ כ   ִ֑ם ולְּ תָּ דָּ  ֲעב 
ֵצר   ,ּוְבִסיֵסיֶהם ,ִביבּסָּ ִמ ְוַעּמּוֵדי ֶהחָּ

ֵליֶהם וְ ּכָּ  ,ּוֵמיְתֵריֶהם ,םיהֶ ֵת וֹ ִויֵתד לל ּכְ  כָּ
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ת ֵשמ ָ֣ ו ובְּ דֹ֔ קְּ פְּ י תִׁ ֵל  ֶרת ֶאת־כְּ ֶמֵ֥ שְּ  מִׁ
ם׃ ָֽ אָּ  ַמשָּ

םוֹ ֲעב תָּ ד ּוְתַמּנּו  ,דָּ ל ֶאחָּ מֹו ּכָּ ׁשְ  םילִ כֵּ ַעל הַ ּבִ
ְפִקידֹו שֶׁ   .ִלְסחֹובּתַ

ת ז ָ֣את לג  ַד  ת   ֲעב  ח  פְּ שְּ ָ֣י מִׁ ֵנ י בְּ ֹ֔ רִׁ רָּ  מְּ
ם תָּ  דָּ ל־ֲעב  כׇּ ֶהל לְּ א ָ֣ ַיד   מֹוֵעִ֑ד בְּ ר בְּ מָֹּ֔ יתָּ ָֽ  אִׁ

ן ן־ַאֲהר   ן׃ ֶבָֽ ֵהָֽ  ַהכ 

חוֹ זֹאת ֲעב ּפְ ִרי וֹ ַדת ִמׁשְ ֵני ְמרָּ ל ּכָּ  –ת ּבְ
ם וֹ ֲעב תָּ סּות אֹוֶהלבְּ שֶׁ דָּ ּנְ ּקּוד ,ַהִהְתּכַ ַחת ּפִ  ּתַ

ן ַאֲהרֹן הַ  ר ּבֶ מָּ  .ּכֵֹהןִאיתָּ
ת    * ש   ר  קו ֵדיפ   ְּ לְּ  פ  יםה  י ִׁ  וִׁ
ד לד  ק ֹ֨ פְּ ֶש ה ַויִׁ ן מ  ַאֲהר ִ֛ י וְּ יֵאֵ֥ ׂשִׁ ה ונְּ ֵעדָּ   הָּ

ָ֣י ֵנ י ֶאת־בְּ ִ֑ תִׁ הָּ ם ַהקְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ית לְּ ֵבֵ֥  ולְּ
ם׃ ָֽ תָּ  ֲאב 

ה ְוַאֲהרֹן יֵאי ֹמׁשֶ ּבּור ּוְנׂשִ ְפרוּ  ַהּצִ ֵני ֶאת סָּ תְק  ּבְ  הָּ
ה  ֲחלּוקָּ חִפי לְ ּבַ ּפְ ּתֵ ם וּ יהֶ ֵת וֹ ִמׁשְ  .ֲאבֹוֵתיֶהםי בָּ

ן לה  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ ֹלשִׁ נָּה   שְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ַע ד וָּ  וְּ
ָ֣ים שִׁ ִ֑ה ֶבן־ֲחמִׁ נָּ א   שָּ ל־ַהבָּ א כׇּ בָֹּ֔  ַלצָּ

ה דָּ  ֶהל ַלֲעב  א ֵ֥ ד׃ בְּ  מֹוֵעָֽ

יל ים ִמּגִ לֹוׁשִ ה ְוַעד  ׁשְ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ילׁשָּ ים  ּגִ ִ ֲחִמׁשּ
ל  ה ּכָּ נָּ ִא ׁשָּ לַהּבָּ הָּ ְפִקיד ים ַלּקָּ ּתַ ה וֹ ֲעב וֹ ׁשֶ דָּ

סּותהַ  אֹוֶהלבְּ  ּנְ  .ִהְתּכַ
יֵ֥ו לו  הְּ ם ַויִׁ ֵדיֶה  ק  ִ֑ם פְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ם לְּ יִׁ ַפִּ֕ ע ַאלְּ ַבֵ֥  שְּ

ֹות ים׃ ֵמא  ָֽ שִׁ  ַוֲחמִׁ
ר ִמ  יםְסּפַ ׁשִ ֲאנָּ רּו ְלִפי  הָּ ְסּפְ ּנִ חֹוֵתיֶהםׁשֶ ּפְ  ִמׁשְ

יָּה  יםהָּ ִ ַבע ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ ִים ׁשְ  .ַאְלּפַ
קוֵדי   ֵאִֶ֤לה לז  ת פְּ ח ָ֣ פְּ שְּ י מִׁ תִֹׁ֔ הָּ  ַהקְּ

ד ֵב  ע  ל־הָּ ֶהל כׇּ א ָ֣ ִ֑ד בְּ ר מֹוֵע ד ֲאֶשֹ֨ ַקִ֤  פָּ
ֶשה   ן מ  ֲהר ֹ֔ ַאָֽ י וְּ ֵ֥ הוָּ ה ַעל־פִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ ַיד־מ   ס בְּ

ר ֶזהוּ  ל  ִמְסּפַ י ּכָּ חַאְנׁשֵ ּפְ ִתי וֹ ִמׁשְ הָּ ת ַהּקְ
עֹובְ  סּות  אֹוֶהלבְּ  יםִד הָּ ּנְ ה ְוַאֲהרֹן ּמֹ שֶׁ ַהִהְתּכַ ׁשֶ
ְפרּו  י סָּ ְבֵרי ַעל ּפִ ֶאְמרוּ  'הּדִ ּנֶ הלְ  ׁשֶ  .ֹמׁשֶ

י לח שני קוֵד  ָ֣י ופְּ ֵנ ֹון בְּ שִ֑ ם ֵגרְּ חֹותָּ  פְּ שְּ מִׁ ית לְּ ֵבֵ֥  ולְּ
ם׃ ָֽ תָּ  ֲאב 

רוּ  ֵני ִמְסּפַ חֹוֵתיֶהםְרׁשֹון לְ גֵּ  ּבְ ּפְ ּוְלֵבית  ִמׁשְ
 .ֲאבֹוֵתיֶהם

ן לט  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ ֹלשִׁ נָּה   שְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ַע ד וָּ  וְּ
ָ֣ים שִׁ ִ֑ה ֶבן־ֲחמִׁ נָּ א   שָּ ל־ַהבָּ א כׇּ בָֹּ֔  ַלצָּ

ה דָּ  ֶהל ַלֲעב  א ֵ֥ ד׃ בְּ  מֹוֵעָֽ

יל ים ִמּגִ לֹוׁשִ ה ְוַעד  ׁשְ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ים  ילגִּ ׁשָּ ִ ֲחִמׁשּ
ל  ה ּכָּ נָּ ִא ׁשָּ לַהּבָּ הָּ ְפִקיד ים ַלּקָּ ּתַ ה וֹ ֲעב וֹ ׁשֶ דָּ

סּותהַ  אֹוֶהלבְּ  ּנְ  .ִהְתּכַ
יו   מ  הְּ ָֽ ם ַויִׁ ֵדיֶהֹ֔ ָ֣ ק  ם פְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ ֵבָ֣ית לְּ  לְּ

ִ֑ם תָּ ם ֲאב  יִׁ ַפִּ֕ ש ַאלְּ ֵשֵ֥ ֹות וְּ ים׃ ֵמא  ָֽ ֹלשִׁ  ושְּ
ר רּו ְלִפי ִמְסּפַ ְסּפְ ּנִ ים ׁשֶ ׁשִ ֲאנָּ חֹוֵתיֶהם הָּ ּפְ  ִמׁשְ

יוּ  ּתֵ יָּה  ֲאבֹוֵתיֶהם בָּ ׁש הָּ ִים ְוׁשֵ ֵמאֹות ַאְלּפַ
יםוּ  לֹוׁשִ  .ׁשְ

י ֵאֶָ֣לה מא  קוֵד  ת   פְּ ח  פְּ שְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ֹון בְּ שֹ֔  ֵגרְּ
ד ֵב  ע  ל־הָּ ֶהל כׇּ א ָ֣ ִ֑ד בְּ ר מֹוֵע ד ֲאֶשֹ֨ ַקֵ֥  פָּ

ֶשִ֛ה ן מ  ַאֲהר   י וְּ ֵ֥ ָֽה׃ ַעל־פִׁ הוָּ  יְּ

ר ֶזהוּ  ל  ִמְסּפַ י ּכָּ חַאְנׁשֵ ּפְ ֵניוֹ ִמׁשְ ְרׁשֹון גֵּ  ת ּבְ
ע סּות  אֹוֶהלבְּ  יםִד בְ וֹ הָּ ּנְ ה ְפרּו ּסָּ שֶׁ ַהִהְתּכַ ֹמׁשֶ

י  ְבֵרי ְוַאֲהרֹן ַעל ּפִ  .'הּדִ
י מב  קוֵדִּ֕ ת ופְּ ח   פְּ שְּ ָ֣י מִׁ ֵנ י בְּ ִ֑ רִׁ רָּ ם מְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ית ֵבֵ֥ ם׃ לְּ ָֽ תָּ  ֲאב 
רוּ  ח ִמְסּפַ ּפְ ִרי וֹ ִמׁשְ ֵני ְמרָּ רּו ת ּבְ ְסּפְ ּנִ ִפי לְ ׁשֶ

חֹוֵתיֶהם ּפְ יוּ  ִמׁשְ ּתֵ  .ֲאבֹוֵתיֶהם בָּ
ן מג  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ ֹלשִׁ נָּה   שְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ַע ד וָּ  וְּ

ָ֣ים שִׁ ִ֑ה ֶבן־ֲחמִׁ נָּ א   שָּ ל־ַהבָּ א כׇּ בָֹּ֔  ַלצָּ
ה דָּ  ֶהל ַלֲעב  א ֵ֥ ד׃ בְּ  מֹוֵעָֽ

יל ים ִמּגִ לֹוׁשִ ה ְוַעד  ׁשְ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ים  ילגִּ ׁשָּ ִ ֲחִמׁשּ
ל  ה ּכָּ נָּ ִא ׁשָּ לַהּבָּ הָּ ְפִקיד ים ַלּקָּ ּתַ ה וֹ ֲעב וֹ ׁשֶ דָּ

סּותהַ  אֹוֶהלבְּ  ּנְ  .ִהְתּכַ
יֵ֥ו מד  הְּ ם ַויִׁ ֵדיֶה  ק  ִ֑ם פְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ֶשת לְּ ֹלֵ֥  שְּ

ים פִׁ  ם׃ ֲאלָּ יִׁ ָֽ אתָּ  ומָּ
ר יֶהם  ִמְסּפַ רּו ַאְנׁשֵ ְסּפְ ּנִ חֹוֵתיֶהםִפי לְ ׁשֶ ּפְ  ִמׁשְ
יָּה  להָּ אַת וֹ ׁשְ ִפים ּומָּ ת ֲאלָּ  .ִיםׁשֶ

י ֵאֶָ֣לה מה  קוֵדֹ֔ ת פְּ ח   פְּ שְּ ָ֣י מִׁ ֵנ י בְּ ִ֑ רִׁ רָּ ר מְּ  ֲאֶשֹ֨
ד ַקִ֤ ֶשה   פָּ ן מ  ַאֲהר ֹ֔ י וְּ ֵ֥ הוָּ ה ַעל־פִׁ  יְּ

ר ח ֶזה ִמְסּפַ ּפְ ִרי וֹ ִמׁשְ ֵני ְמרָּ ה ְוַאֲהרֹן ּמֹ שֶׁ ת ּבְ ׁשֶ
ְפרּו  י סָּ ְבֵרי ַעל ּפִ ֶאְמרוּ  'הּדִ ּנֶ הלְ  ׁשֶ  .ֹמׁשֶ



 נשאפרשת 

 326  

ה׃ ֶשָֽ ַיד־מ   בְּ
ים מו  ֶ֡ דִׁ ק  ל־ַהפְּ ָֽ ד ֲאֶשר֩  כׇּ ַקֹ֨ ֶש ה פָּ ן מ  ַאֲהר ִ֛  וְּ

י יֵאֵ֥ ׂשִׁ ל ונְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ִ֑ם יִׁ יִׁ וִׁ ם ֶאת־ַהלְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ
ית ֵבֵ֥ ם׃ ולְּ ָֽ תָּ  ֲאב 

ל  ים ּכָּ ְמִניםַהְלִויִּ ּמֹ  ַהּנִ יֵאי ׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּוְנׂשִ ׁשֶ
ֵאל  רָּ ְפרוּ ִיׂשְ חֹוֵת ִפי לְ  סָּ ּפְ יוּ  יֶהםִמׁשְ ּתֵ  בָּ
 ,ֲאבֹוֵתיֶהם

ן מז  ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ ֹלשִׁ נָּה   שְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ַע ד וָּ  וְּ
ָ֣ים שִׁ ִ֑ה ֶבן־ֲחמִׁ נָּ א שָּ ל־ַהבָּ  ד כׇּ  ַלֲעב ֹ֨

ת ַד  ה ֲעב  ִ֛ דָּ ת ֲעב  ַדֵ֥ א ַוֲעב  ֶהל ַמשָּ  א ֵ֥  בְּ
ד׃  מֹוֵעָֽ

יל ים ִמּגִ לֹוׁשִ ה ְוַעד  ׁשְ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ילׁשָּ ים  ּגִ ִ ֲחִמׁשּ
ה נָּ ל  ,ׁשָּ  'ִלְפֵני ה הדָּ וֹ ֲעבד וֹ ַלֲעב ְמֻגיָּּסּכָּ
א בְּ וֹ ַוֲעב ָּ סּותהַ  אֹוֶהלַדת ַמׂשּ ּנְ  ,ִהְתּכַ

י ו מח  הְּ ֵדיֶהִ֑ם ַויִׁ ק  ָ֣ת פְּ ַנ מ  ים שְּ פִֹׁ֔ ש ֲאלָּ  ַוֲחֵמֵ֥
ֹות ים׃ ֵמא  ָֽ נִׁ מ   ושְּ

ר ִמ  יֶהם ְסּפַ יָּה ַאְנׁשֵ מהָּ ִפים ַוֲחֵמׁש וֹ ׁשְ ַנת ֲאלָּ
מֹוִניםֵמאֹות וּ   .ׁשְ

י מט  ה ַעל־פִֹׁ֨ הוַָּּ֜ ד יְּ ַקִ֤ ם   פָּ ה אֹותָּ ֶשֹ֔ ַיד־מ  יש בְּ ֵ֥  אִׁ
יש ִ֛ ֹו אִׁ ת  דָּ ֹו ַעל־ֲעב  אִ֑ ַעל־ַמשָּ יו וְּ ִּ֕ דָּ ק   ופְּ

ֵ֥ה וָּ הוָּ ה ֲאֶשר־צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  פ ֶאת־מ 

ְפרוּ  ם  סָּ ֶאְמרוּ  'הִדְבֵרי כְּ אֹותָּ ּנֶ הלְ  ׁשֶ ל  – ֹמׁשֶ ּכָּ
ה  ד ִהְתַמּנָּ ד ְוֶאחָּ אוֹ וֹ ַעל ֲעבֶאחָּ ָּ תֹו ְוַעל ַמׂשּ  ,דָּ

יּו  ְמִנים הָּ ילְוַהּנִ ּגִ ה' השֶׁ  ּבַ ה ִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ
 
 שלישי

ים   ֵמאִׁ ט ְּ ו ח  ה  ל  ת ש ִׁ ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א ה הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֵ֚ו ב  ָ֣י ַצ ֵנ ל ֶאת־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ חו   יִׁ יַשלְּ ָֽ ה וִׁ ַמֲחֶנֹ֔ ן־ַהָֽ  מִׁ

ועַ  ר  ל־צָּ ִ֑ב כׇּ ל־זָּ כׇּ ל וְּ כ   א וְּ ֵמֵ֥ ֶָֽפש׃ טָּ נָּ  לָּ
ֵאל  הַצוֵּ  רָּ ֵני ִיׂשְ ְרשׁ יְּ שֶׁ ֶאת ּבְ ל מֵ ּו גָּ ֲחֶנה ּכָּ ַהּמַ

ל זָּב וְ  רּוַע ְוכָּ לצָּ א כָּ ְטמָּ ּנִ  .תּמֵ ִמ  ִמי ׁשֶ
ִ֤ר ג  זָּכָּ ה   מִׁ ֵקבָּ חו ַעד־נְּ ַשֵלֹ֔ וץ תְּ חֵ֥  ֶאל־מִׁ

ַמֲחֶנ ה ום ַלָֽ חִ֑ ַשלְּ א תְּ ל ִ֤ או   וְּ ַטמְּ  ֶאת־ יְּ
ם ר ַמֲָ֣חֵניֶהֹ֔ ן ֲאנִׁ י ֲאֶשֵ֥ ֵכֵ֥ ם׃ ש  ָֽ תֹוכָּ  בְּ

ְרשׁ ּתְ  ין וּ גָּ ר  ּבֵ ה ּוֵביןזָּכָּ ְרשׁ ּתְ  ,ְנֵקבָּ ם וּ גָּ ֶאל  אֹותָּ
ֲחֶנה אּו ֶאת  ,ִמחּוץ ַלּמַ ּלָּ ֲחנֶ ּמַ הַ ְולֹא ְיַטּמְ  ֶהםה ׁשֶ

םוֹ ֲאִני שׁ שֶׁ  תֹוכָּ  .ֵכן ּבְ
ָ֣י ַוַיֲָֽעׂשו־ֵכן   ד  ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ו יִׁ חָ֣ ַשלְּ ם ַויְּ  אֹותָֹּ֔

וץ ח  ִ֑ה ֶאל־מִׁ ַמֲחֶנ ר ַלָֽ ֶבִ֤ר ַכֲאֶשֹ֨ ה   דִׁ הוָּ  יְּ
ה ֶשֹ֔ ו ֵכֵ֥ן ֶאל־מ  ׂש  ֵנֵ֥י עָּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  פ יִׁ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ךְ ׂשּו עָּ ּבְ ם ֶאל ִמחּוץ ּו אוֹ ֵגְרשׁ וְ  ּכָּ תָּ
ֲחֶנה בֵּ ' השֶׁ  מוֹ כְּ  ,ַלּמַ הּדִ ְך  ר ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ּכָּ ּבְ
ֵאל רָּ ׂשוּ  ִיׂשְ  .עָּ

ג ֵר    ֶזל ה  ת ג ֵ ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר ה  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ָ֣י ַדֵבר֮  ו  ֵנ ֵאל   ֶאל־בְּ רָּ ׂשְּ יש יִׁ ָ֣ ה אִׁ שָּ  ֹו־אִׁ י אָֽ ִ֤  כִׁ

את ַיֲָֽעׂשו   ל־ַחט ָ֣ כׇּ ם מִׁ ֹ֔ דָּ אָּ ל הָּ ע ֵ֥ מְּ ַעל לִׁ  ַמ 
ִ֑ה ה ַביהוָּ מָּ  שְּ ָֽ אָּ וא׃ ַהֶנֵֶ֥פש וְּ ָֽ  ַההִׁ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה  :ּדַ ָּ  ֲעׂשוּ יַּ שֶׁ ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
ל ה ֵמֲעֵברֹות ׁשֶ ִגיעָּ ם בְּ  ּפְ דָּ ְבעוּ אָּ ָּ ֶקר  ְוִיׁשּ ֶ ַלׁשּ

ם  ׁשֵ ְזלוּ  'הּבְ ּלֹא ּגָּ םהָּ  – ׁשֶ דָּ ם אוּ ַהה אָּ ׁשֵ  .ִיְהֶיה אָּ
ו ז  ַוד  תְּ הִׁ ם֮  וְּ אתָּ ת־ַחטָּ ׂשו   ֲאֶשָ֣ר ֶאָֽ יב עָּ ִ֤ ֵהשִׁ  וְּ

מֹו   ֹו ֶאת־ֲאשָּ ר אשֹ֔ ֹו בְּ ת  ישִׁ ֵסָ֣ף ַוֲחמִׁ ִ֑יו י  לָּ  עָּ
ן ַתִּ֕ נָּ ר וְּ ם ַלֲאֶש  ַשֵ֥ ֹו׃ אָּ  לָֽ

ׂשָּ  וֹ אטְ חֶ  ַעל הְתַוּדֶ יִ הּוא  עָּ  חֹובוֹ ֶאת  ַיֲחִזירוְ  ,הׁשֶ
ְויוֹ  ׁשָּ יו יסִ וֹ יוְ  ּבְ לָּ  ְלֶזהן ּתֵ יִ וְ  ,תיֲחִמישִׁ ף עָּ

 .אֹו ְליֹוְרׁשוֹ  לוֹ  ִהְתַחיֵּבשֶׁ 
ין ח  ם־ֵאֹ֨ אִׁ יש וְּ ַּ֜ אִׁ ל לָּ ֵא  יב ג  ִ֤ שִׁ הָּ ם   לְּ שָּ אָּ  הָּ

יו ִ֛ם ֵאלָֹּ֔ שָּ אָּ ב הָּ ֵ֥ ֵהִ֑ן ַליהוָּ ה ַהמושָּ  ַלכ 
ד ַב  לְּ ים ֵאֵ֚יל מִׁ ֹ֔ רִׁ פ  ר ַהכִׁ ֹו ֲאֶשֵ֥ ַכֶפר־ב   יְּ
יו׃ ָֽ לָּ  עָּ

ִאיׁש  הְוִאם ֵאין לָּ חָּ ּפָּ ַהֲחִזיר לְ יֹוֵרׁש  ְקרֹוב ִמׁשְ
ֵתןיִ וְ  'הלַ  ֻמְחַזר ַהחֹוב ,ַהחֹוב ֶאת לוֹ   ,ּכֵֹהןלַ  ּנָּ
ף בְּ  ה  ַאִיללָּ נֹוסָּ רָּ ַעל ר ַכפֵּ ּבֹו הּוא ְמ שֶׁ ְלַכּפָּ

 .ַעְצמוֹ 
ה ט  רומִָּ֞ ל־תְּ כׇּ ֵש י וְּ דְּ ל־קׇּ כׇּ ֵאִ֛ל לְּ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ  בְּ

יבו ֵ֥ רִׁ ן ֲאֶשר־ַיקְּ ֵה  ֹו ַלכ  ֶיָֽה׃ לֵ֥ הְּ  יִׁ
רּומָּ  ל ּתְ ל  – הְוכָּ יּכָּ ְדׁשֵ ֵאל בְּ  קָּ רָּ ֵני ִיׂשְ

יםּמַ שֶׁ  יׁשִ ּלוֹ  ְהֶיהּתִ  ִהיא ,ּכֵֹהןלַ  ּגִ  .ׁשֶ
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יש י  ֵ֥ אִׁ יו וְּ שָּ  ֹו ֶאת־ֳקדָּ יִ֑ו לָ֣ הְּ יש יִׁ ִ֛ ן אִׁ ֵתֵ֥  ֲאֶשר־יִׁ
ן ֵה  ֹו ַלכ  ֶיָֽה׃ לֵ֥ הְּ  פ יִׁ

ל וְ  יו קָּ  ,ִאישׁ כָּ ׁשָּ ּלֹו ִלְפֵני ִיְהיוּ דָּ ּנָּ  ׁשֶ  ,םן אֹותָּ ַת ׁשֶ
ן ִאיׁש הָּ שֶׁ  יֵר ַאחֲ וְ   .ּכֵֹהןהַ  לשֶׁ  וּ ִיְהי ֵהם ּכֵֹהןלַ ִיּתֵ

ה    ֹוט  ס  ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר יא רביעי הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר 'ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ָ֣י ַדֵבר   יב  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ יש ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ ֵ֥  אִׁ

יש   ֶטָ֣ה אִׁ ׂשְּ י־תִׁ ָֽ ֹו כִׁ תֹ֔ שְּ ֵ֥ה אִׁ ֲעלָּ ֹו ומָּ ַעל׃ ב  ָֽ  מָּ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהםּדַ ל :ְוֹתאַמר לָּ ִאיׁש  ּכָּ

ּתוֹ שֶׁ   .ְסֶטה ְוִתְבגֹוד ּבוֹ ּתִ  ִאׁשְ
ב יג  ַכֹ֨ שָּ יש וְּ ָ֣ ּה֮  אִׁ תָּ ַבת־ֶז   א  כְּ ַלם   ַרע  שִׁ ֶנעְּ  וְּ

ָ֣י ּה ֵמֵעיֵנ ישָֹּ֔ ה אִׁ רָּ  תְּ סְּ נִׁ יא וְּ ָ֣ הִׁ ה וְּ ִ֑אָּ מָּ טְּ ֵעד   נִׁ  וְּ
ּה ֵאָ֣ין וא בָֹּ֔ הִׁ  א וְּ ה׃ ל ֵ֥ ׂשָּ ָֽ פָּ תְּ  נִׁ

הּ ּתֵ יִ וְ  הּ ּתָּ ִא ב כַּ שְׁ יִ זָּר ִאיׁש וְ  ְכַבת ֶזַרע  ן ּבָּ  ְולֹאׁשִ
הּ לְ  נֹוַדע הִנְטְמ וְ ִעם זָּר  האָּ ְתַחבְּ ִהיא הִ וְ  ,ַבֲעלָּ  אָּ
ּנוּ  יִָּּעיד ִמיְוֵאין , ִמּמֶ ֶליהָּ  ׁשֶ הִנְתפְּ לֹא  איְוהִ  עָּ  .ׂשָּ

ר יד  ַבֹ֨ עָּ לָּ יו וְּ ִ֛ה עָּ אָּ נְּ וַח־קִׁ ֵנֵ֥א רָֽ קִׁ ֹו וְּ ת  שְּ  ֶאת־אִׁ
וא ָ֣ הִׁ ה וְּ ִ֑אָּ מָּ טְּ ר נִׁ ַבֹ֨ ִ֤יו אֹו־עָּ לָּ ה   עָּ אָּ נְּ וַח־קִׁ  רָֽ
ָ֣א ֵנ קִׁ ֹו וְּ תֹ֔ שְּ יא ֶאת־אִׁ הִׁ  א וְּ ה׃ ל ֵ֥ אָּ ָֽ מָּ טְּ  נִׁ

ד  ּבוֹ  ְתעֹוֵררהִ וְ  נּות בְּ ֲחׁשָּ ּתֹו ֶנֱאמָּ ֵכן איְוהִ ִאׁשְ  אָּ
הִנְטְמ  ד  ּבוֹ  ְתעֹוֵררהִ שֶׁ אֹו  ,אָּ נּותבְּ ֲחׁשָּ  ֶנֱאמָּ

ּתֹו ְוִהיא לֹא ִנְטְמ  הִאׁשְ  .אָּ
יא טו  ֵהבִֹׁ֨ יש וְּ ָ֣ אִׁ תֹו֮  הָּ שְּ ֵהן   ֶאת־אִׁ  ֶאל־ַהכ 

יא ִ֤ ֵהבִׁ נָּּה   וְּ בָּ רְּ יהָּ  ֶאת־קׇּ ֶלֹ֔ ת עָּ ֵ֥ ירִׁ  ֲעׂשִׁ
ה ֵאיפָּ  ַמח הָּ ים ֶקָ֣ ִ֑ רִׁ ע  ק ׂשְּ צ ֹ֨ א־יִׁ יו ל ָֽ לַָּּ֜  עָּ

ֶמן ן ֶש  ֵתִ֤ א־יִׁ ל ָֽ יו   וְּ לָּ ה עָּ נָֹּ֔ ב  ַחִ֤ת לְּ נְּ י־מִׁ ָֽ  כִׁ
ת   נָּא  וא קְּ ת הֹ֔ ַחֵ֥ נְּ ֹון מִׁ ר  כָּ ֶרת זִׁ ֶכֵ֥ וָֽ   ַמזְּ  ן׃עָּ

ִאיׁש  ּתֹו ִביא יָּ הָּ ִביא ֶאת יָּ וְ  ,ּכֵֹהןלַ ֶאת ִאׁשְ
ּה  נָּ ְרּבָּ יִר  :הּ ֲעבּורָּ קָּ היֲעׂשִ ֵאיפָּ ( ִליֶטר 2106כִ ) ת הָּ

ל  עׁשֶ ּפֹוךְ לֹא  ,ִריםוֹ ֶקַמח ׂשְ לֶ  ִיׁשְ ֶמן ְולֹא  יהָּ עָּ ׁשֶ
ן  לֶ ִיּתֵ הוֹ ְלב יהָּ עָּ י  ,נָּ לה ִמְנחָּ א יהִ ּכִ ד ׁשֶ  ,ֲחׁשָּ

רֹון  יר –ִמְנַחת ִזּכָּ  .ֹוןועָּ  ְלַהְזּכִ
יב טז  ֵ֥ רִׁ קְּ הִׁ ּה וְּ תָּ  ֵהִ֑ן א  ּה ַהכ  דָּ  ֶהֱעמִׁ ֵנֵ֥י וְּ פְּ  לִׁ

ָֽה׃ הוָּ  יְּ
ישׁ יַ  ּכֵֹהןהַ  ה ּגִ ְנחָּ  .'הּה ִלְפֵני אֹותָּ  דיִמ עֲ יַ וְ  ֶאת ַהּמִ

ח יז  ַק  לָּ ֵהִ֛ן וְּ ם ַהכ  יִׁ ים ַמֵ֥ שִׁ  ד  ִֶ֑רׂש קְּ י־חָּ לִׁ כְּ  בִׁ
ר פָּ  ן־ֶהעָּ ֶיה   ֲאֶשִ֤ר ומִׁ הְּ ָֽ ע יִׁ ַקָ֣ ַקרְּ ן בְּ כָֹּ֔ שְּ  ַהמִׁ

ח ַקֵ֥ ן יִׁ ֵה  ן ַהכ  ַתֵ֥ נָּ ם׃ וְּ יִׁ ָֽ  ֶאל־ַהמָּ

ְכִלי  חקַּ יִ  ּכֵֹהןהַ  יֹּורַמִים  סֶר חֶ ּבִ ים ֵמַהּכִ ׁשִ  ,ְמֻקּדָּ
יִּ מֵ ח קַּ ְויִ  ר ׁשֶ פָּ ן וְ ֶהעָּ ּכָּ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ יםְהֶיה ּבְ  יָּׂשִ
ִיםבַּ   .ּמַ

יד יח  ֶהֱעמִֹׁ֨ ן וְּ ֵהֵ֥ ה֮  ַהכ  שָּ אִׁ ת־הָּ ָ֣י ֶאָֽ ֵנ פְּ ה   לִׁ הוָּ  יְּ
ַרע   אש ופָּ ה ֶאת־ר ָ֣ שָֹּ֔ אִׁ ַתָ֣ן הָּ נָּ יהָּ  וְּ  ַעל־ַכֶפ 
ַחָ֣ת ֵאֵ֚ת נְּ ֹון מִׁ רֹ֔ כָּ ת ַהזִׁ ַחֵ֥ נְּ ת מִׁ נָּא   וא קְּ ִ֑  הִׁ

ִ֤ד ַי ֵהן   ובְּ ו ַהכ  יֹ֔ הְּ ָֽ י יִׁ ים ֵמֵ֥ רִׁ   ַהמָּ
רְּ   ָֽ אָּ ים׃ַהמְּ ָֽ  רִׁ

ה ִלְפֵני ִמיד עֲ יַ  ּכֵֹהןהַ  ָּ ִאׁשּ ֶאת  ִסיריָּ  ,'הֶאת הָּ
ּסּוי הָּ  ל רֹאׁש ּכִ הׁשֶ ָּ ִאׁשּ יםוְ  ,הָּ  ֶאת יֶָּדיהָּ ַעל  יָּׂשִ
ַרת הֶ ִמְנַחת  דִמְנַחת ִהיא  –ֹון ועָּ ַהְזּכָּ ּוְבַיד  ,ֲחׁשָּ

ִיםִיְהיּו  ּכֵֹהןהַ  ִרים  ַהּמַ לִ ַהּמְ ַהּמָּ  .יםַקּלְ

יעַ  יט  בִֹׁ֨ שְּ הִׁ ּה וְּ תַָּּ֜ ן א  ֵה  ַמִ֤ר ַהכ  אָּ ה   וְּ שָּ אִׁ ָֽ  ֶאל־הָּ
א ם־ל ֹ֨ ַכֵ֥ב אִׁ יש   שָּ ְך אִׁ תָֹּ֔ א א  ם־ל ֵ֥ אִׁ ית וְּ ִ֛ טִׁ  ׂשָּ
ה אָּ  מְּ יֵשְִ֑ך ַתַָ֣חת ט  י אִׁ קִִּׁ֕ נָּ ֵמִ֛י הִׁ ים מִׁ ֵ֥ רִׁ  ַהמָּ
רְּ   אָּ מְּ יםַהָֽ ֶלה׃ רִׁ  ֵאָֽ  הָּ

יַע איַ  ּכֵֹהןהַ  ּבִ הּ וֹ ׁשְ הלָּ אַמר יֹוְ  ,תָּ ָּ  ַאףִאם  :ִאׁשּ
ַכב  זָּר ִאישׁ  ִטית ְולֹא ְוִאם לֹא ךְ ּתָּ ִא לֹא ׁשָּ  סָּ

ה ִנְטֵמאת עֹוֵדְך ְנׂשּואָּ ּנָּ  – ַבֲעֵלךְ לְ  ּבְ  ְזִקילֹא ּתִ
ִיםמֵ  ִרים  ַהּמַ לִ ַהּמְ ַהּמָּ ה יםַקּלְ ֵאּלֶ  .הָּ

תְּ  כ  ַא  י וְּ ֵ֥ ית כִׁ ִ֛ טִׁ ַחת ׂשָּ ְך ַתֵ֥ יֵש  י אִׁ ָ֣ כִׁ ֵמִ֑את וְּ טְּ  נִׁ
ן ֵתֹ֨ יש ַויִׁ ֵ֥ ְך   אִׁ ֹו בָּ תֹ֔ בְּ כׇּ י ֶאת־שְּ ֲעֵד  ַבלְּ ָֽ  מִׁ

ְך׃ יֵשָֽ  אִׁ

ה ִאם ,ְוַאּתְ  עֹוֵדְך ְנׂשּואָּ ִטית ּבְ  ַבֲעֵלךְ לְ  סָּ
ַכב ,ִנְטֵמאתוְ  ךְ  ְוׁשָּ ֲעלֵ חּוץ מֵ  ַאֵחרִאיׁש  ִאּתָּ  ךְ ּבַ
– 

יעַ  כא  בִֹׁ֨ שְּ הִׁ ן וְּ ֵהֵ֥ ה֮  ַהכ  שָּ אִׁ ת־הָּ ָ֣ת ֶאָֽ ַע ב  שְּ  בִׁ
ה   לָּ אָּ ַמִ֤ר הָּ אָּ ֵהן   וְּ ה ַהכ  שָֹּ֔ אִׁ ָֽ ן לָּ ֵתֹ֨ ֵ֥ה יִׁ הוָּ  יְּ
ְִ֛ך ֵ֥ה אֹותָּ לָּ אָּ עָּ ה לְּ ב  שְּ לִׁ ֹוְך וְּ תָ֣ ת ַעֵמְִ֑ך בְּ ֵתֹ֨  בְּ

יַע יַ  ּכֵֹהןהַ  ּבִ בׁשְ ׁשְ ה ּבִ ָּ ִאׁשּ הְקלָּ  ה ִעםעָּ וּ ֶאת הָּ  ,לָּ
האַמר יַֹהּכֵֹהן  ָּ ִאׁשּ ְהִיי 'ה :לָּ ַאּתְ ּתִ ה ׁשֶ  ַיֲעׂשֶ

ךְ בְּ  ה דֻּ  ַעּמֵ בבִּ  ֹותלְקלָּ לִ ְגמָּ הוּ ׁשְ ְך שֶׁ בְּ  ,עָּ ' הכָּ
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ִ֤ה הוָּ ֵרֵכְך   יְּ ֶלת ֶאת־יְּ ֶפֹ֔ ֵנ ְַֽך נ  טְּ ֶאת־בִׁ ה׃ וְּ ָֽ בָּ ה צָּ ּפֹולֵרֵכְך יְּ שֶׁ  ַיֲעׂשֶ חַ ִבְטֵנְך וּ  ּתִ ְתַנּפֵ  .ּתִ
בֶָּּ֠  כב  ם אווֶּ֠ יִׁ אָּ  ַהַמֹ֨ יםרְּ  ַהמְּ ִ֤ ֶלה   רִׁ ֵאֹ֨ ְך הָּ יִׁ ֵמַעֹ֔ ָֽ  בְּ

ֹות בֵ֥ ֶטן ַלצְּ ָ֣ל ֶב  פִׁ ַלנְּ ֵרְִ֑ך וְּ ה יָּ ֵ֥ רָּ מְּ אָּ ה וְּ שָּ  אִׁ  הָּ
ן ֵמֵ֥ ן׃׀  אָּ ֵמָֽ  אָּ

ִים  לִ ַהּמְ ַהּמַ ה  יםַקּלְ ֵאּלֶ ַח  ִבְטֵנךְ בְּ אּו וֹ יָּבהָּ ְלַנּפֵ
ֶטן  הוְ  .ךְ ֵר יָּ  ליפִּ הַ לְ וּ ּבֶ ָּ ִאׁשּ ֵמן :ראמַ ּתֹ  הָּ ֵמן אָּ  .אָּ

ַתֶּ֠  כג  כָּ ת בוְֶּּ֠ ֹלֵ֥ אָּ ֵאִֶ֛לה ֶאת־הָּ ן הָּ ֵה   ַבֵסִֶ֑פר ַהכ 
ה חָּ  י ומָּ ים׃ ֶאל־ֵמֵ֥ ָֽ רִׁ  ַהמָּ

לָּ הַ ֶאת ִיְכּתֹוב  ּכֵֹהןהַ  ה  תוֹ לּקְ ֵאּלֶ עֹור ַעל הָּ
ד ם ,ְמֻעּבָּ ִים ְוִיְמחֹוק אֹותָּ ּמַ ִרים ּבַ  .ַהּמָּ

ה   כד  קָּ שְּ הִׁ ה וְּ שָֹּ֔ ָ֣אִׁ י ֶאת־הָּ ים ֶאת־ֵמֵ֥ רִׁ   ַהמָּ
רְּ   ָֽ אָּ יםַהמְּ ִ֑ או רִׁ ֵ֥ ִּ֛ה ובָּ ם בָּ יִׁ רְּ   ַהַמֵ֥ אָּ מְּ יםַהָֽ  רִׁ 

ים׃ ָֽ רִׁ מָּ  לְּ

קֶ הּוא יַ  ה ׁשְ ָּ ִאׁשּ ִיםבַּ ה ֶאת הָּ ִרים  ּמַ ַהּמָּ
לִ ַהּמְ  ִים וְ  ,יםַקּלְ לִ ַהּמְ ַהּמַ ְנסוּ  יםַקּלְ ּה ּבָּ  ִיּכָּ

הּ  ְררּו לָּ  .ִוימָּ
ח כה  ַקִ֤ לָּ ֵהן   וְּ ָ֣ד ַהכ  ַי ה מִׁ שָֹּ֔ אִׁ ת הָּ ַחָ֣ת ֵא  נְּ  מִׁ

ת נָּא ִ֑ ִ֤יף ַהקְּ ֵהנִׁ ה   וְּ חָּ נְּ ָ֣י ֶאת־ַהמִׁ ֵנ פְּ ה לִׁ הוָֹּ֔  יְּ
יב ֵ֥ רִׁ קְּ הִׁ ּה וְּ תָּ  ַח׃ א  ֵבָֽ זְּ  ֶאל־ַהמִׁ

ח  ּכֵֹהןהַ  ה ִיּקַ ָּ ִאׁשּ דִמְנַחת  ֶאתִמיַּד הָּ  ףינִ יָּ וְ  ַהֲחׁשָּ
ה ִלְפֵני  ְנחָּ ישׁ יַ וְ  'הֶאת ַהּמִ ּה  ּגִ חַ לַ אֹותָּ ְזּבֵ  .ּמִ

ץ כו  ַמֹ֨ קָּ ֵהִ֤ן וְּ ה   ַהכ  חָּ נְּ ן־ַהמִׁ ּה מִׁ תָֹּ֔ ָ֣רָּ כָּ  ֶאת־ַאזְּ
יר טִׁ  קְּ הִׁ ה וְּ ֵבִ֑חָּ זְּ ַאַחִ֛ר ַהמִׁ ה וְּ ֶקֵ֥  ֶאת־ ַישְּ
ה שָּ  אִׁ ם׃ הָּ יִׁ ָֽ  ֶאת־ַהמָּ

ה ֶאת מֵ ִיְקמֹוץ  ּכֵֹהןהַ  ְנחָּ ּמַ ֶמץ וֹ ַהקּ ַהּמִ יר ׁשֶ ְזּכִ
ּה לַ  חַ ְקִטיר יַ וְ  ,'האֹותָּ ְזּבֵ ְך  ְוַאַחר ,ַעל ַהּמִ ּכָּ

ה  ָּ ִאׁשּ ֶקה ֶאת הָּ ִיםבַּ ַיׁשְ ה ּמַ ֵאּלֶ  .הָּ
ּה כז  ָ֣ קָּ שְּ הִׁ ם וְּ יִׁ ָ֣ה ֶאת־ַהַמ  תָּ יְּ הָּ ה֮  וְּ אָּ מְּ טְּ ם־נִׁ ָֽ  אִׁ

ל ע ָ֣ מְּ ּה   ַמַָ֣על ַותִׁ ישָּ אִׁ או בְּ ּה ובָֹּ֨ ם בַָּּ֜  ַהַמִ֤יִׁ
רְּ   ָֽ אָּ ים  ַהמְּ ים רִׁ ֹ֔ רִׁ מָּ ָ֣ה לְּ תָּ בְּ צָּ ּה וְּ נָֹּ֔ טְּ  בִׁ
לָּ ה נָּפְּ ִּ֑ה וְּ ֵרכָּ תָּ ה יְּ יְּ הָּ ִ֛ה וְּ שָּ אִׁ לָּ ה הָּ אָּ  לְּ
ֶרב ֶקֵ֥ ּה׃ בְּ ָֽ  ַעמָּ

ֶקה ּה  הּוא ַיׁשְ ִיםבַּ אֹותָּ יָּהִאם  ,ּמַ ִהיא שֶׁ  הָּ
ה  הִנְטְמאָּ ְגדָּ ִים  ,הּ ַבֲעלָּ בְּ  ּובָּ לִ ַהּמְ ַהּמַ  יםַקּלְ

ְנסוּ  הּ ּה ּבָּ  ִיּכָּ ְררּו לָּ הּ וּ , ִוימָּ חַ ּתִ  ִבְטנָּ הּ וִ  ְתַנּפֵ  יֵרכָּ
ה וְ  ,ּפֹולּתִ  ָּ ִאׁשּ ְהֶיה הָּ הדֻּ ּתִ ה ְגמָּ לָּ בבִּ  ִלְקלָּ הוּ ׁשְ  עָּ

תֹוךְ  הּ  ּבְ  .ַעּמָּ
א כח  ם־ל ִ֤ אִׁ ה   וְּ אָּ מְּ טְּ ה נִׁ שָֹּ֔ אִׁ ָֽ ה הָּ רָּ  ה  וא וטְּ ִ֑  הִׁ

ה תָּ  קְּ נִׁ ֵ֥ה וְּ עָּ רְּ זְּ נִׁ ַַָֽֽרע׃ וְּ  זָּ
ה ְוִאם  ָּ ִאׁשּ ה וְ הָּ הוֹ ְטהִהיא לֹא ִנְטְמאָּ ִהיא  ,רָּ
ה זֻּכֶ ה לְ , ּתְ  .יֶֶלדְוִתְזּכֶ

ת ז ֵ֥את כט  ת תֹוַר  נָּא ִ֑ ר ַהקְּ ֶטֵ֥ה ֲאֶשֹ֨ ׂשְּ ִ֛ה תִׁ שָּ  אִׁ
ַחת ּה ַתֵ֥ ישָּ  ה׃ אִׁ אָּ ָֽ מָּ טְּ נִׁ  וְּ

ה יֵני ֵאּלֶ ד ּדִ ה שֶׁ כְּ  ַהֲחׁשָּ ָּ ּה ּתִ ִאׁשּ עֹודָּ ְסֶטה ּבְ
ה ֵמא הּ ַבֲעלָּ לְ  ְנׂשּואָּ  .ְוִתּטָּ

ֹו ל  יש אָ֣ ר אִׁ  ר ֲאֶשֹ֨ ִ֛יו ַתֲעב ֵ֥ לָּ וחַ  עָּ ה רֵ֥ אָּ  נְּ  קִׁ
ָ֣א ֵנ קִׁ ֹו וְּ תִ֑ שְּ יד ֶאת־אִׁ ִ֤ ֶהֱעמִׁ ה   וְּ שָּ אִׁ ָֽ  ֶאת־הָּ
ָ֣י ֵנ פְּ ה לִׁ הוָֹּ֔ ה יְּ ִׂ֤שָּ עָּ ּה   וְּ ן לָּ ֵהֹ֔ ת ַהכ   ֵאֵ֥

ה ל־ַהתֹורָּ  את׃ כׇּ  ַהז ָֽ

ד וֹ ּת בְ ַמְחשַׁ בְּ ר וֹ ֲעביַּ אֹו ִאיׁש שֶׁ   ְוַיְחׁשֹוד ,ֲחׁשָּ
ּתוֹ בְּ  ה ִלְפֵני עֲ יַ  הּוא ,ִאׁשְ ָּ ִאׁשּ  ,'הִמיד ֶאת הָּ
ּה שֶׂ עֲ יַ ַהּכֵֹהן וְ  ל  ֶאתה לָּ הּכָּ ֵאּלֶ אֹות הָּ  .ַההֹורָּ

ה לא  ֵ֥ קָּ נִׁ יש וְּ אִׁ  וִ֑   הָּ ָ֣ה ןֵמעָּ שָּ אִׁ הָּ וא וְּ א ַההִֹׁ֔ שָּ   תִׁ
ָּֽה׃ֶאת־ֲעו    פ נָּ

ִאיׁש  ִקיִיְהֶיה הָּ ה ,ֹוןועָּ מֵ  נָּ ָּ ִאׁשּ בֹוא ַעל ַהִהיא ְוהָּ  ּתָּ

 .הּ ֶחְטאָּ  ּה ַעלׁשָּ ֹונְ ע
יר    זִׁ נ   ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א ו הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ָ֣י ַדֵבר   ב  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ  ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ

יש ָ֣ ה אִׁ שָּ  ֹו־אִׁ י אָֽ ִ֤ א   כִׁ לִׁ ר   ַיפְּ ד  נְּ ֶַָּ֣֧דר לִׁ יר ֶנ זִֹׁ֔  נָּ
ַהזִׁ יר ָֽה׃ לְּ  ַליהוָּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ִאיׁש אֹו  :ֶהםלָּ  ְוֹתאַמרּדַ
ה  ָּ ן ֵמַעְצמֹו ִלְנּדֹוריִּ שֶׁ ִאׁשּ  – ּותִזירֶנֶדר נְ  ּתֵ

ִזיר  .'הלַ  ִלְהיֹות נָּ
ן ג  ִַּ֤֧יִׁ ַי ר   מִׁ ֵשכָּ יר וְּ ֶמץ ַיזִֹׁ֔ ן ח ֵ֥ ִַֽ֛יִׁ ֶמץ ַי ח ֵ֥  ֵשכָּ ר וְּ

א ֶתִ֑ה ל ָ֣ שְּ ת יִׁ ַרִ֤ שְּ ל־מִׁ כׇּ ים   וְּ א ֲענָּבִׁ ה ל ָ֣ ֶתֹ֔ שְּ  יִׁ
רִמיִַּין ִיְתַנזֵּר הּוא  ּכֵ ֶקה ְמׁשַ ה  – ּוַמׁשְ ּתֶ לֹא ִיׁשְ

ל ֶמץוֹ ֶמץ ַיִין ְוחוֹ ח ֶקה ְמשַׁ  ׁשֶ לֹא וְ  ,רכֵּ ַמׁשְ
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ים ִ֛ ים ַוֲענָּבִׁ ֵ֥ ים ַלחִׁ יֵבשִׁ  א וִׁ ל׃ ל ֵ֥ ה  י אֵכָֽ ּתֶ רּו ּבוֹ  ׁשּוםִיׁשְ ָּ ׁשּ ֶקה ׁשֶ ִבים ַמׁשְ לֹא וְ  ,ֲענָּ
ים ליֹאכַ  ִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ  .ֲענָּ

ל ד  ֵמָ֣י כ   ֹו יְּ רִ֑ זְּ ֩  נִׁ ל כ  ר מִׁ ה ֲאֶשֹ֨ ֶׂשַּ֜ ֶָ֣פן ֵיעָּ ֶג  מִׁ
ן יִׁ ִ֛ים ַהַי  ַצנִׁ ַעד־זָּ ג ֵמַחרְּ א וְּ ל׃ ל ֵ֥  י אֵכָֽ

לבְּ  לִמ  ליֹאכַ לֹא  ,ְנִזירּותוֹ ְיֵמי  כָּ ֶ ַמה  ּכָּ  ּוַצריּ ׁשּ
ֶפןֵעץ הַ מֵ  ִניב שֶׁ  ּגֶ ְרִעיִמ  – ַיִיןּמֵ הְוַעד  ִניםּגַ  .ְקִלּפָּ

ֵמי   ה  ל־יְּ ֶַָּ֣֧דר כׇּ ֹו ֶנ רֹ֔ זְּ ַער נִׁ ר ַת   ל א־ַיֲעב ָ֣
ֹו את־ַעד ַעל־ר אשִ֑ ל ֹ֨ ם מְּ מִַּׁ֜ ִ֤יר־ֲאֶשר ַהיָּ  ַיזִׁ

ש ַליהוָּה   ד ָ֣ ה קָּ ֶיֹ֔ הְּ ָֽ ל יִׁ ַרע ַגֵדֵ֥ ַעֵ֥ר ֶפ   ׂשְּ
ֹו׃  ר אשָֽ

ל ְיֵמי ֶנֶדר בְּ   ר ַעל רֹאׁשוֹ ילֹא ַיֲעבִ ְנִזירּותֹו כָּ
ין דהּוא  ,ִגּלּוחַ  ַסּכִ ליוִ ׁש וֹ ִיְהֶיה קָּ ַער ֶאת  ַגּדֵ ׂשְ

יֻּ ַעד רֹאׁשֹו   .'הלַ  ְתַנזֵּרהִ שֶׁ  םיַהיִָּּמ  וּ מלְ שְׁ ׁשֶ

י ו  ֵמֵ֥ ל־יְּ ֹו כׇּ יר  ִ֑ה ַהזִׁ ת ַעל־ֶנֵֶ֥פש ַליהוָּ א ֵמ   ל ֵ֥
א׃  יָּב ָֽ

ל ְיֵמי בְּ   .ֵמת לאֶ  יָּבֹואלֹא  'הלַ  ְנִזירּותוֹ כָּ

יו ז  ָ֣ בִׁ אָּ ֹו לְּ מ  אִׁ יו   ולְּ חִׁ אָּ ֹו לְּ תֹ֔ ַאָ֣ח  א ולְּ ֵ֥ ַטמָּ  ל א־יִׁ
ם ֶה  ִ֑ם לָּ תָּ מ  י בְּ ִ֛ ֵֶַֽ֥זר כִׁ יו ֵנ ֹו׃ ֱאֹלהָּ   ַעל־ר אשָֽ

ִחיו ּוְלִאּמוֹ  ִביוְלאָּ  ֲאִפּלוּ  א  לֹא תוֹ וֹ חּוְלאֲ  ְלאָּ ּמָּ ִיּטַ
ֶהם מ לָּ םוֹ ּבְ י ,תָּ א רֹאׁשוֹ  ַעל ּכִ ֶתר ִנְמצָּ יו ּכֶ  .ֱאלֹהָּ

ל ח  ֵמָ֣י כ   ֹו יְּ רִ֑ זְּ ש נִׁ ד ֵ֥ וא קָּ ָֽה׃ ה  לבְּ  ַליהוָּ דהּוא  תוֹ רוּ יזִ ְיֵמי נְ  כָּ  .'הׁש לַ וֹ קָּ
ות ט  י־יָּמֹ֨ ָֽ כִׁ יו   ֵמִ֤ת וְּ לָּ ֶפַָ֣תע עָּ ם בְּ א ֹ֔ תְּ א פִׁ ֵמ  טִׁ  וְּ

אש ֹו ר ָ֣ רִ֑ זְּ ַלִ֤ח נִׁ גִׁ יָֹ֣ום ר אשֹו   וְּ ֹוטׇּ  בְּ תֹ֔  ֳהרָּ
י ַביֵֹ֥ום יעִׁ  בִׁ נו׃ ַהשְּ ֶחָֽ ַגלְּ  יְּ

ְתאלְ  םִא וְ  ם  ֶאְצלוֹ יָּמּות ם וֹ ֶפַתע ּפִ דָּ א טַ יוִ אָּ ּמֵ
 ֹוםיּ בַּ רֹאׁשֹו ֶאת  חַ לֵּ גַ יְ הּוא  –ֶאת ְנִזירּותֹו 

ֵהר ּטַ יִּ ִביִעי ְיַגלֵּ  – ׁשֶ ְ יֹּום ַהׁשּ  .אֹותוֹ  חַ ּבַ
י וַביָֹ֣ום י  ינִׁ  מִׁ א   ַהשְּ ֵתָ֣י יָּבִׁ ים שְּ ֹ֔ רִׁ ֹו ת  ֵנ י אֵ֥  שְּ

ָ֣י ֵנ ִ֑ה בְּ ן יֹונָּ ֵהֹ֔ ל־ַהכ  ַתח ֶאֹ֨ ֶהל ֶאל־ֶפ  ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ
ִמיִני יָּבִ  ְ ֵני ּתוֹ  ינֵ א שְׁ יּוַביֹּום ַהׁשּ ֵני ּבְ ִרים אֹו ׁשְ

ה  ַתח  ּכֵֹהןלַ יֹונָּ סּותהַ  אֹוֶהלֶאל ּפֶ ּנְ  .ִהְתּכַ
ָ֣ה יא  ׂשָּ עָּ ן וְּ ֵה  ִ֤ד ַהכ  את   ֶאחָּ ַחטָּ ָ֣ד לְּ ֶאחָּ  וְּ

ה לָֹּ֔ ע  ֶפָ֣ר לְּ כִׁ יו וְּ לָֹּ֔ ר עָּ א ֵמֲאֶשֵ֥ טָּ   חָּ
ִֶ֑פש ש ַעל־ַהנָּ ַדֵ֥ קִׁ ֹו וְּ  ַביֵֹ֥ום ֶאת־ר אש 

וא׃  ַההָֽ

ה  ּכֵֹהןהַ  דַיֲעׂשֶ ד לְ  ֵמֶהם ֶאחָּ את ְוֶאחָּ הְלַחּטָּ  עֹולָּ
יו רפֵּ כַ יוִ  לָּ אשֶׁ  ַעל עָּ טָּ א חָּ ְטמָּ ּנִ ם ֶפשׁ נֶ לְ  ׁשֶ דָּ  ,אָּ
שׁ יְ  הּוא יֹום אֹותוֹ בְ וּ   .ְלִהְתַנזֵּר ׁשּוב ַעְצמוֹ  ֶאת ַקּדֵ

ִ֤יר יב  זִׁ הִׁ ה   וְּ יהוָּ ֵמָ֣י ַלָֽ ֹו ֶאת־יְּ רֹ֔ זְּ יא נִׁ ִ֛ ֵהבִׁ  ֶכֵֶ֥בׂש וְּ
ֹו נָּת  ִ֑ם ֶבן־שְּ שָּ אָּ ים לְּ ִ֤ מִׁ ַהיָּ ים   וְּ נִׁ אש  רִׁ  הָּ

ו לֹ֔ פְּ י יִׁ ֵ֥ א כִׁ ֵמ  ֹו׃ טָּ רָֽ זְּ  נִׁ

ֶבשׂ  ִביאיָּ וְ  ,ְנִזירוּתוֹ  ֵמייְ  ֶאת ׁשּוב 'הלַ  ִיְתַנזֵּר הוּא  ּכֶ
ילֹו ַעד  ּגִ ה ׁשֶ נָּ ן לְ ׁשָּ ְרּבַ םקָּ ׁשָּ ִראשׁ  ,אָּ  ִניםוֹ ַהיִָּּמים הָּ
לוּ  ּטְ י ִיְתּבַ אהּוא  ּכִ ה ְנִזירּותוֹ וּ  ִנְטמָּ  .ִנְפְסלָּ

ז ֵ֥את יג  ת וְּ ִ֑יר תֹוַר  זִׁ ֹום ַהנָּ י  ל את   בְּ ֵמָ֣י מְּ ֹו יְּ רֹ֔ זְּ  נִׁ
יא ָ֣ ֹו יָּבִׁ תֹ֔ ַתח א  ֶהל ֶאל־ֶפ  ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

הוְ  יֵני ֵאּלֶ ן  ּדִ ְרּבַ ִזירקָּ ַתח יָּּ שֶׁ  ,ַהּנָּ ִביא ֶאל ּפֶ
סּות  ּנְ יֻּ ֹום יּ בַּ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ְלמׁשֶ  .ְנִזירּותוֹ ְיֵמי  וּ ׁשְ

יב יד  ָ֣ רִׁ קְּ הִׁ ֹו וְּ נָ֣ בָּ רְּ ה ֶאת־קׇּ  ֶבׂש֩ כֶ֩  ַליהוֶָּ֡
ֹו נָּתֹ֨ ים ֶבן־שְּ ִ֤ מִׁ ד   תָּ ה ֶאחָּ לָֹּ֔ ע  ה לְּ ׂשָֹּ֨ ַכבְּ  וְּ

ִּ֛ה ַאַח ת תָּ נָּ ה ַבת־שְּ ימָּ  מִׁ ִ֑את תְּ ַחטָּ  לְּ
ד ֵ֥ ל־ֶאחָּ יִׁ ַאָֽ ים וְּ מִׁ  ים׃ תָּ ָֽ מִׁ לָּ שְּ  לִׁ

נֹו לַ הּוא יַ  ְרּבָּ ֶבׂש  :'הְקִריב ֶאת קָּ ד ּכֶ ְללֹא ֶאחָּ
ילֹו ַעד מּום ּגִ ה  ׁשֶ נָּ הׁשָּ הְוכִ  ,ְלעֹולָּ ַאַחת  ְבׂשָּ

ּה ַעד ְללֹא מּום ילָּ ּגִ ה ׁשֶ נָּ את ׁשָּ ְוַאִיל  ,ְלַחּטָּ
ד  ִמים ְללֹא מּוםֶאחָּ לָּ  .ִלׁשְ

ַסָ֣ל טו  ֹות וְּ ֶלת ַמצ  ת ַחלת   ס ִ֤ לוֹלָ֣ ֶמן בְּ  ַבֶשֹ֔
י יֵקֵ֥ קִׁ ֹות ורְּ ים ַמצ  ָ֣ חִׁ ש  ִֶ֑מן מְּ ם ַבשָּ תָּ  חָּ נְּ  ומִׁ

ם׃ ֵכיֶהָֽ סְּ נִׁ  וְּ

ּלֹא ֶהְחִמיֶלֶחם ְוַסל  ּתֹות עָּ  –ץ ׁשֶ  ֶלתוֹ סּ בֹות ִמ ּפִ
בֹות ֶמןבְּ  ְמֻעְרּבָּ ּקֹות ,ׁשֶ ּלֹא ֶהְחִמיצוּ  ּוִפּתֹות ּדַ  ׁשֶ

ֶמן ְמרּוִחים ׁשֶ ִפיַכת םיהֶ ֵת וֹ ּוִמְנח ,ּבְ ּלָּ  ַהיִַּין ּוׁשְ  .ֶהםׁשֶ
יב טז  ֵ֥ רִׁ קְּ הִׁ ן וְּ ֵה  ָ֣י ַהכ  ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ה יְּ ֵ֥ ׂשָּ עָּ  וְּ

ֹו את  ֹו׃ ֶאת־ַחטָּ תָֽ לָּ ֶאת־ע   וְּ
ישׁ יַ  ּכֵֹהןהַ  ם  ּגִ אתֹו שֶׂ עֲ יַ וְ  'הִלְפֵני אֹותָּ ה ֶאת ַחּטָּ

תוֹ וֹ ְוֶאת ע  .לָּ
ל יז  יִׁ ַאַּ֜ ֶאת־הָּ ה וְּ ִַ֤בח ַיֲעֶׂשֹ֨ ים   ֶז מִׁ לָּ ה שְּ יהוָֹּ֔ ה  ַלָֽ ַאִיל ַיֲעׂשֶ ִמים לַ  ֶזַבחלְ ְוֶאת הָּ לָּ ף בְּ  ,'הׁשְ נֹוסָּ
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ֹות ַסָ֣ל ַע ל ה   ַהַמצִ֑ ׂשָּ עָּ ן וְּ ֵהֹ֔ ֹו ַהכ  ת  חָּ נְּ  ֶאת־מִׁ
ֹו׃ כָֽ סְּ ֶאת־נִׁ  וְּ

ּלֹא ֶהְחִמיץַסל לְ  ֶחם ׁשֶ ה ּכֵֹהןהַ וְ  ,ַהּלֶ ֶאת  ַיֲעׂשֶ
תֹו ְוֶאת  ִפיַכת ַהיִַּיןִמְנחָּ ּלוֹ  ׁשְ  .ׁשֶ

ַלָ֣ח יח  גִׁ יר וְּ זִׁ  ֶהל ֶפִַ֛תח ַהנָּ אש מֹוֵע ד א ֵ֥  ֶאת־ר ָ֣
ֹו רִ֑ זְּ ח נִׁ ַק  לָּ ַער   וְּ אש ֶאת־ׂשְּ ֹו ר ָ֣ רֹ֔ זְּ ַתן   נִׁ נָּ  וְּ

ש ֵאֹ֔ ַחת ַעל־הָּ ֵַ֥בח ֲאֶשר־ַת  ים׃ ֶז ָֽ מִׁ לָּ  ַהשְּ

ִזיר  רֹות ְנִזירּותוֹ ֶאת  חַ לֵּ גַ יְ ַהּנָּ עָּ  אֹוֶהלֶפַתח בְּ  ׂשְ
סּות ּנְ ַער קַּ יִ וְ  ,ַהִהְתּכַ ִליךְ ח ֶאת ׂשְ  ְנִזירּותֹו ְוַיׁשְ

ֵאשׁ  ַחת ִמ שֶׁ  לָּ ִמיםלְ ּתַ לָּ ְ  .ֶזַבח ַהׁשּ
ח יט  ַקֹ֨ לָּ ן וְּ ֵהַּ֜ עַ  ַהכ  ר ָ֣ ה֮  ֶאת־ַהזְּ ֵשלָּ  בְּ

ַא   ן־הָּ ל  מִׁ ת יִׁ ַחַלֹ֨ ָֽ ִ֤ה וְּ ל ַאַחת   ַמצָּ ן־ַהַסֹ֔  מִׁ
יק ֵ֥ קִׁ ה ורְּ ִ֑ד ַמצָּ  ַתן   ֶאחָּ נָּ יר ַעל־ַכֵפָ֣י וְּ זִֹׁ֔  ַהנָּ
ר ֹו ַאַח  חֵ֥ ַגלְּ תְּ ָֽ ֹו׃ הִׁ רָֽ זְּ  ֶאת־נִׁ

רח קַּ יִ  ּכֵֹהןהַ  ֶלת ַע וֹ ֶאת ַהזְּ ֶ ֻבׁשּ ַאִילמֵ ַהּמְ  ,הָּ
למֵ וּ  ה חקַּ יִ  ַהּסַ ּתָּ ה ּפִ בָּ ה ַאַחת עָּ ּלֹא ֶהְחִמיצָּ  ׁשֶ

ה  ּקָּ ה ּדַ ה ַאַחתּוִפּתָּ ּלֹא ֶהְחִמיצָּ יםיָּ וְ  ,ׁשֶ ם ׂשִ  אֹותָּ
ִזיר ְיֵדי ַעל ח יֵר ַאחֲ  ַהּנָּ ּלַ ּגִ רֹות ֶאת ׁשֶ עָּ  .ְנִזירּותוֹ  ׂשְ

יף֩  כ  ֵהנִׁ ם וְּ ן אֹותָֹּ֨ ֵהֵ֥ ה֮ ׀  ַהכ  נופָּ ָ֣י תְּ ֵנ פְּ ה   לִׁ הוָּ  יְּ
ֶדש ן הוא   ק ִ֤ ֵהֹ֔ ֵ֚ל ַלכ  ָ֣ה ַע ה ֲחֵז נופָֹּ֔ ַע ל ַהתְּ  וְּ
ֹוק ִ֑ה שָ֣ רומָּ ַאַחִ֛ר ַהתְּ ה וְּ ֶתֵ֥ שְּ זִׁ יר יִׁ ן׃ ַהנָּ ַָֽֽיִׁ  יָּ

ם ִלְפֵני  ףייָּנִ  ּכֵֹהןהַ   קֹוֶדשׁ ְוֵהם ִיְהיּו  – 'האֹותָּ
ף בְּ  ּכֵֹהןלַ  הּוַנףֲחֵזה לַ נֹוסָּ ֹוק ְולַ  ׁשֶ הּוַרםׁשּ  ,ׁשֶ

ְך ְוַאַחר  ִזיר ר לַ ּתָּ מֻ ּכָּ ּתֹותּנָּ  .ִיןיַ  ִלׁשְ
יר֮  תֹוַרָ֣ת ז ָ֣את כא  זִׁ ר   ֲאֶשָ֣ר ַהנָּ ד  ֹו יִׁ נִ֤ בָּ רְּ  קׇּ

ה   יהוָּ ֹו ַלָֽ רֹ֔ זְּ ד ַעל־נִׁ ַב  לְּ ָ֣יג מִׁ ֹו ֲאֶשר־ַתשִׁ  יָּדִ֑
י ִ֤ פִׁ רֹו   כְּ דְּ ר ֲאֶשָ֣ר נִׁ ד ֹ֔ ה ֵכָ֣ן יִׁ  ַע ל ַיֲעֶׂשֹ֔

ת ֹו׃ תֹוַרֵ֥ רָֽ זְּ  פ נִׁ

ין יִּ ִמי  ְוֶזה ּדִ ִזירִלְהיֹות  רוֹ דּ נְ ׁשֶ ְרּבָּ ֶזה  ,נָּ  'הלַ  נוֹ קָּ
ִפיםנֹות ְרּבָּ ּקָּ ְנִזירּותֹו חּוץ ִמ ַעל  ְלּתוֹ  נֹוסָּ ִפי ְיכָּ  ,ּכְ
ֶדר  מוֹ כְּ  ה ךְ ר ּכָּ ַד ּנָּ שֶׁ ַהּנֶ ף בְּ  ,ַיֲעׂשֶ  ְלִדיֵנינֹוסָּ

 .ְנִזירּותוֹ 
ים    ֲֹהנִׁ ת כ  כ   רְּ ת ב ִׁ ש   ר   פ  

ַדֵבֵ֥ר כב  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ן   ַדֵבִ֤ר כג  ל־ַאֲהר  ָ֣יו ֶאָֽ נָּ ֶאל־בָּ ר וְּ ה ֵלאמ ֹ֔  כ ֵ֥

בָּ  ורְּ  תְּ ָ֣י כ  ֵנ ֵאִ֑ל ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ ֹור יִׁ מ  ם׃ אָּ ֶהָֽ  ס לָּ
יו  נָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָּ ּבֵ ְר ּתְ  ךְ ּכָּ : ֶוֱאמֹורּדַ  כוּ בָּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ֶהם וּ רְמ ִא  –ֶאת ּבְ  :לָּ
ךֵ֥  כד  ֶרכְּ בָּ הוָּ ה יְּ ך׃ יְּ ֶרָֽ מְּ שְּ יִׁ ֵר  'ה ס וְּ מךָּ ְך אֹוְת ְיבָּ  .ךָּ אֹוְת  רוֹ ְוִיׁשְ
ר כה  הוָּ ה יֵָּאֹ֨ ִ֛יו׀  יְּ נָּ ׃ ֵאֶל יך פָּ ֶנַָֽֽךָּ יח  ָֽ נִ ְלךָּ  רייִָּא  'ה ס וִׁ  .ְויָּחֹון אֹוְתךָּ ִמּטּובוֹ  םיּפָּ
א כו  שָֹּ֨ ִ֤ה יִׁ הוָּ יו   ׀ יְּ נָּ יך פָּ ם ֵאֶלֹ֔ יֵָּׂשֵ֥ ך   וְּ ֹום׃ לְּ לָֽ טֹו  ְפֶנהיַ  'ה ס שָּ ן ֵאֶליךָּ ֶאת ַמּבָּ לֹום ְוִיּתֵ  .ְלךָּ ׁשָּ
ו כז  מֵ֥ ׂשָּ י וְּ מִׁ  ָ֣י ֶאת־שְּ ֵנ ֵאִ֑ל ַעל־בְּ רָּ ׂשְּ י יִׁ  ַוֲאנִׁ 

ם׃ ֵכָֽ רְּ  ס ֲאבָּ
ִמי בִּ  ִיְקְראוּ ֵהם  ֵאל ֵעֶברלְ ׁשְ רָּ ֵני ִיׂשְ  ֲאִניוַ  ,ּבְ
ֵר   .םְך אֹותָּ ֲאבָּ

 
 חמישי

ן   כ   ש ְּ מ ִׁ ת ה  ת ֲחֻנכ   ש   ר   פ  
י א ז הִֶׁ֡ יֹום֩  ַויְּ ֹות בְּ ה ַכלֹ֨ ֶשַּ֜ ים מ  ָ֣ קִׁ הָּ  ֶאת־ לְּ

ן כָּ  שְּ ח ַהמִׁ ַשֹ֨ מְּ ֹו ַויִׁ תַּ֜ ש א  ַקֵדִ֤ תֹו   ַויְּ ֶאת־ א   וְּ
יו ל־ֵכלָֹּ֔ חַ  כׇּ ֵב  זְּ ֶאת־ַהמִׁ ִ֑יו וְּ ל־ֵכלָּ ֶאת־כׇּ  וְּ
ם ֵח  שָּ מְּ ש ַויִׁ ַקֵדֵ֥ ם׃ ַויְּ ָֽ תָּ  א 

ה ּמֹ שֶׁ ֹום יּ בַּ  ן ִסיֵּםׁשֶ ּכָּ ׁשְ ִקים ֶאת ַהּמִ הּוא  ,ְלהָּ
יו חַר מָּ  לָּ ֶ ֵמהַ  עָּ ׁש ִק וְ  ֶמןׁשּ יו אֹותֹו ּדֵ לָּ ל ּכֵ ְוֶאת ּכָּ

יו לָּ ל ּכֵ ַח ְוֶאת ּכָּ ְזּבֵ ַרח א וּ ה – ְוֶאת ַהּמִ  ֲעֵליֶהםמָּ
ֶ ֵמהַ  ְך וּ  ֶמןׁשּ ׁש ִק ְבכָּ םּדֵ  .אֹותָּ

יבו   ב  ֹ֨ רִׁ יֵאָ֣י ַוַיקְּ ׂשִׁ ל נְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ אֵש   ֵבָ֣ית רָּ
ִ֑ם תָּ יֵאָ֣י ֵהֵ֚ם ֲאב  ׂשִׁ ת נְּ ם ַהַמט ֹ֔ ים ֵהֵ֥ דִׁ  מְּ ע   הָּ

ים׃ ָֽ דִׁ ק   ַעל־ַהפְּ

ז וְ  ֵאל אָּ רָּ יֵאי ִיׂשְ י  –ְנׂשִ אׁשֵ חרָּ ּפְ  ,ֹוֵתיֶהםִמׁשְ
םהִ  תָּ רּומָּ יׁשּו ֶאת ּתְ יֵאי  ,ּגִ ִטיםֵהם ְנׂשִ בָּ ְ  – ַהׁשּ

ִאים ַעלֵהם  ַאְחרָּ ם הָּ עָּ  .ְסִפיַרת הָּ
יאו ג  בִֹׁ֨ ם ַויָּ נַָּּ֜ בָּ רְּ ָ֣י ֶאת־קׇּ ֵנ פְּ ה לִׁ הוָּ   ֵשש־ יְּ

ת ֹלֵ֥ ב   ֶעגְּ ָ֣י צָּ ֵנ ָ֣ר ושְּ ׂשָּ ר עָּ קָֹּ֔ ִ֛ה בָּ  ַעל־ ֲעגָּלָּ
ֵנֵ֥י ים שְּ אִׁ  ׂשִׁ ֹור ַהנְּ שָ֣ ִ֑ד וְּ ֶאחָּ יבו לְּ ֵ֥ רִׁ  ַוַיקְּ

ם ֵנֵ֥י אֹותָּ  פְּ ן׃ לִׁ ָֽ כָּ שְּ  ַהמִׁ

םִביאּו ֶאת הֵ ֵהם  תָּ רּומָּ ׁש  – 'הִלְפֵני  ּתְ ׁשֵ
גְמֻכּסֹות בְּ  תוֹ לגָּ עֲ  ֵני גָּ ר  םּוׁשְ ׂשָּ ִריםעָּ וָּ ל ,ׁשְ  ּכָּ

ֵני ְנשִׂ  ְתנוּ  ִאיםיׁשְ ה נָּ לָּ לוְ  ֲעגָּ יא כָּ ׂשִ ַתן נָּ  ,ׁשֹור נָּ
יׁשוּ ֵהם וְ  ן ִהּגִ ּכָּ ׁשְ ם ִלְפֵני ַהּמִ  .אֹותָּ
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הוָּ ה ַוי ֵ֥אֶמר ד  ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר 'ה ֵלאמ ָֽ הלְ  אָּ  :ֹמׁשֶ
ם ַקֵ֚ח ה  תָֹּ֔ אִׁ ו ֵמָֽ יִּ֕ הָּ ד וְּ ת ַלֲעב ִּ֕ ַד  ֶהל ֶאת־ֲעב   א ָ֣

ִ֑ד ִ֤ה מֹוֵע נַָּתתָּ ם   וְּ ם אֹותָּ יִֹׁ֔ וִׁ יש ֶאל־ַהלְּ  אִׁ 
י ֵ֥ פִׁ ֹו׃ כְּ תָֽ דָּ  ֲעב 

ׁשוּ  ,ֶהםַקח מֵ  ּמְ ַדת וֹ ד ֶאת ֲעבוֹ ַלֲעב ְוֵהם ְיׁשַ
סּותהַ  אֹוֶהל ּנְ ן ,ִהְתּכַ ם ַללְ  ּתֵ יםאֹותָּ ל לְ  – ִויִּ כָּ

ה חָּ ּפָּ תָּ וֹ ֲעבְך צֹוֶר ִפי כְּ  ִמׁשְ  .הּ דָּ
ח ו  ַקָ֣ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ ת מ  ֲעגָֹּל  ר ֶאת־הָּ ִ֑ קָּ ֶאת־ַהבָּ  וְּ

ן ֵתֵ֥ ם ַויִׁ ם׃ אֹותָּ  ָֽ יִׁ וִׁ  ֶאל־ַהלְּ
ה  לַקח לָּ ֹמׁשֶ ֲעגָּ ִריםהַ ת ְוֶאת וֹ ֶאת הָּ וָּ ְ ן ַת ְונָּ  ׁשּ

ם ַללְ  יםאֹותָּ  .ִויִּ
ֵתָ֣י׀  ֵאָ֣ת ז  ֹות שְּ ֲעגָּל  ֵאת   הָּ ַבַָ֣עת וְּ ר ַארְּ קָֹּ֔  ַהבָּ

ן ַת  ָ֣י נָּ ֵנ בְּ ֹון לִׁ שִ֑ י ֵגרְּ פִׁ  ם׃ כְּ ָֽ תָּ דָּ  ֲעב 
ל י ֲעגָּ ּתֵ ִרים העָּ ְוַאְרּבָּ ת וֹ ׁשְ וָּ ַתן ִלְבֵני ׁשְ ְרׁשֹון גֵּ  נָּ

םוֹ ֲעבצֹוֶרְך כְּ  – תָּ  .דָּ
ֵאָ֣ת ח  ַבָ֣ע׀  וְּ ת ַארְּ ֲעגָֹּל  ֵאת   הָּ ָ֣ת וְּ ַנ מ  ר שְּ קָֹּ֔  ַהבָּ

ן ַת  ָ֣י נָּ ֵנ בְּ י לִׁ ִ֑ רִׁ רָּ י   מְּ פִׁ ם כְּ תָֹּ֔ דָּ ַיד   ֲעב ָ֣  בְּ
ר מָֹּ֔ יתָּ ָֽ ן אִׁ ן־ַאֲהר   ן׃ ֶבָֽ ֵהָֽ  ַהכ 

ע ל ְוַאְרּבַ מוּ ת וֹ ֲעגָּ ִרים הנָּ וֹ ׁשְ וָּ ִרי  ׁשְ ַתן ִלְבֵני ְמרָּ נָּ
ם וֹ ֲעב צֹוֶרךְ כְּ  – תָּ ּקּודשֶׁ דָּ ַחת ּפִ ן  ּתַ ר ּבֶ מָּ ִאיתָּ

 .ּכֵֹהןַאֲהרֹן הַ 
ֵנֵ֥י ט  בְּ לִׁ ת וְּ הָּ  א קְּ ִ֑ן ל ָ֣ ת נָּתָּ ַדִ֤ י־ֲעב  ָֽ ֶדש   כִׁ  ַהק ֹ֨

ם ף ֲעֵלֶהֹ֔ ֵת  או׃ ַבכָּ ָֽ שָּ  יִׁ
ַת  ת לֹא נָּ י  ,ןְוִלְבֵני ְקהָּ ֶלת ֶהם יֲעלֵ ּכִ ֻמּטֶ

ֵכן ֶדׁש וֹ ַדת ַהקּ וֹ ֲעב ֵתף ִיְסֲחבוּ ֵהם ְולָּ ּכָּ  .ּבַ
יבו י  ָ֣ רִׁ ים ַוַיקְּ אִׁ  ׂשִׁ ַכָ֣ת ֵאֵ֚ת ַהנְּ חַ  ֲחנ  ֵבֹ֔ זְּ  ַהמִׁ

י ֹום ַשָ֣ח בְּ מָּ ֹו הִׁ תִ֑ יבו א  רִׁ  ם ַוַיקְּ ִ֛ יאִׁ ׂשִׁ  ֶאת־ ַהנְּ
נָּ ם בָּ רְּ ֵנֵ֥י קׇּ פְּ ַח׃ לִׁ ֵבָֽ זְּ  ַהמִׁ

שִׂ  נֹות  ֶאתְקִריבּו הִ ִאים יַהּנְ ְרּבְ ַח קָּ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲחֻנּכַ
ְרחוּ  ֹוםיּ בַּ  ּמָּ ֶמןאֹותֹו  ׁשֶ ׁשֶ ישׁ הִ  ֵהם, ּבְ ּו ֶאת ּגִ

חַ  ְזּבֵ ם ִלְפֵני ַהּמִ נָּ ְרּבָּ  .קָּ
הוָּ ה ַוי ֵ֥אֶמר יא  ֶשִ֑ה יְּ יא ֶאל־מ  ד נָּׂשִֹׁ֨ ֹום ֶאחַָּּ֜  ַלי 

יא ִ֤ ד   נָּׂשִׁ ֹום ֶאחָּ יבו   ַליֹ֔ ֹ֨ רִׁ ם ַיקְּ נָֹּ֔ בָּ רְּ  ֶאת־קׇּ
ַכ ת ַח׃ ַלֲחנ  ֵבָֽ זְּ  ס ַהמִׁ

ַמר 'ה הלְ  אָּ ד  :ֹמׁשֶ יא ֶאחָּ ׂשִ ל נָּ כָּ  וּ ַיְקִריב ,יֹוםּבְ
נָּ ֶאת  ְרּבָּ חַ  םקָּ ְזּבֵ ת ַהּמִ  .ַלֲחֻנּכַ

י יב  הִׁ  יב ַויְּ ִ֛ רִׁ ֹון ַביֵֹ֥ום ַהַמקְּ אש  רִׁ ֹו הָּ נִ֑ בָּ רְּ  ֶאת־קׇּ
ֹון שֵ֥ ב ַנחְּ ינָּדָּ  ה ֶבן־ַעמִׁ ַמֵטֵ֥ ה׃ לְּ ָֽ הודָּ  יְּ

ְקִריב  נֹו ַהּמַ ְרּבָּ ִראׁשֹון ֶאת קָּ יֹּום הָּ יָּה ּבַ ַנְחׁשֹון הָּ
ב  דָּ ינָּ ן ַעּמִ ֵ ִמ ּבֶ ה ֶבטׁשּ  .ְיהּודָּ

ֹו יג  נִ֞ בָּ רְּ קׇּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף וְּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ  שְּ
ה֮  ּה   וֵמאָּ לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ  שִׁ
ֶקל ֶשֶָ֣קל ֶש  ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ   מְּ
ֶלת ֵ֥ה ס ִ֛ לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :ְוקָּ הּ ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ לָּ קָּ ה  ׁשְ ֵמאָּ
ים  לֹוׁשִ ֶקל ּוׁשְ ם 833ִקילֹו ּו)ׁשֶ ר   ַאַחת כֹוסוְ  ,(ג 

תוֹ  ם ּוְזִריקָּ ַלת ַהּדָּ ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ְלַקּבָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ  ּבְ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֶקל ּבְ ְבִעים ׁשֶ ם 987) ֶדשׁ וֹ ׁשִ ר  ֵניֶהם  ,(ג  ׁשְ

ֶבתֶלת וֹ ְמֵלִאים ס ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף יד  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה  ,(ג   .ְקטֹוֶרתְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר טו  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ר  ר ּפַ קָּ ן ּבָּ דּבֶ ד ,ֶאחָּ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה  נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ הלְ ׁשֶ  .עֹולָּ
ֵ֥ים טז  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ ִישׁ  לְּ את ּתַ ד ְלַחּטָּ  .ֶאחָּ
ַָ֣בח יז  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ ה ַעתודִׁ שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ֹון קׇּ ש  ב׃ ֶבן־ ַנחְּ ָֽ ינָּדָּ  פ ַעמִׁ

ִמים  לָּ ְ ִריםּוְלֶזַבח ַהׁשּ ֵני ּפָּ ה  ,ׁשְ ָּ  ,םיֵאילִ ֲחִמׁשּ
ה  ָּ ִייםֲחִמׁשּ דָּ ה וַ  ,ּגְ ָּ ים ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ַעד  םילָּ גִּ שֶׁ ּכְ

ה נָּ ב ,ׁשָּ דָּ ינָּ ן ַעּמִ ן ַנְחׁשֹון ּבֶ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
י ַביֹום   יח  ֹ֔ יב ַהֵשנִׁ רִׁ  קְּ ֵאָ֣ל הִׁ ַתנְּ ִ֑ר נְּ  ֶבן־צועָּ

יא ׂשִׁ  ר׃ נְּ ָֽ שכָּ שָּ  יִׁ
יא  ר ְנׂשִ ן צּועָּ ִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ּבֶ ֵ יֹּום ַהׁשּ ּבַ

ר שכָּ ָּ  .ִיׂשּ
ב יט  ֹ֨ רִׁ קְּ ֹו הִׁ נַּ֜ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף ֶאת־קׇּ ת ַקָֽ נוֹ יִהְקִר  ַאַח  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :ב ֶאת קָּ ַקֲעַרת ּכֶ
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ָ֣ים ֹלשִׁ ה֮  שְּ ּה   וֵמאָּ לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ  ֶאחָּ
ֶסף ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ ֶשֶָ֣קל ֶש  ֶדש בְּ  ַהק ִ֑

ֵניֶהָ֣ם ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ ֵ֥ה ס ִ֛ לולָּ ֶמן בְּ  ַבֶש 
ה׃ ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

ּה ּמִ שֶׁ  לָּ קָּ ים ׁשְ לֹוׁשִ ה ּוׁשְ ֶקלֵמאָּ  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ
תוֹ  ם ּוְזִריקָּ ַלת ַהּדָּ ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ְלַקּבָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ  ּבְ

ְבִעים  ֶקל ַהקּ ׁשִ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ׁשֶ ׁשְ
ֶבתסֹוֶלת  ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ

ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף כ  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר כא  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים כב  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח כג  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ל קׇּ ֵא  ַתנְּ ר׃ נְּ ָֽ  פ ֶבן־צועָּ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ ְרבַּ  ,ׁשָּ רֶזה קָּ ן צּועָּ  .ן ְנַתְנֵאל ּבֶ
י ַביֹום   כד  ישִֹׁ֔ לִׁ יא ַהשְּ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ִ֑ן לִׁ בול  ב זְּ יאָּ   ֱאלִׁ

ן׃  ֶבן־ֵחֹלָֽ
י  ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ יא ּנָּ הַ ּבַ  – ןוּ ֵני ְזבּולבְּ  לשֶׁ ׂשִ

ן ֵחל ב ּבֶ  .ןוֹ ֱאִליאָּ
ֹו כה  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ּה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ לָּ קָּ ה ׁשְ ֵמאָּ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף כו  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר כז  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים כח  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ ד  לְּ ִיׁש ֶאחָּ אתּתַ  .ְלַחּטָּ
ַָ֣בח כט  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ב קׇּ יאָּ  ן׃ ֱאלִׁ  פ ֶבן־ֵחֹלָֽ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ ן ֵחלֹן ,ׁשָּ ב ּבֶ ן ֱאִליאָּ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
י ַביֹום   ל  יעִֹׁ֔ בִׁ רְּ יא הָּ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ אוֵבִ֑ן לִׁ  רְּ

ור יצ  ור׃ ֱאלִׁ ֵדיאָֽ  ֶבן־שְּ
ְרִביִעי  יֹּום הָּ יא ּנָּ הַ ּבַ ֱאִליצּור  – ְראּוֵבןֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ
ֵדיאּור ן ׁשְ  .ּבֶ

ֹו לא  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ
ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף לב  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר לג  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥ ד ֶכֶבׂש־ֶאחָּ ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ
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ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע  ה לְּ ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים לד  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח לה  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ור קׇּ יצ  ור׃ ֱאלִׁ ֵדיאָֽ  פ ֶבן־שְּ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ ֵדיאּור ,ׁשָּ ן ׁשְ ן ֱאִליצּור ּבֶ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
י ַביֹום   לו  ישִֹׁ֔ יא ַהֲחמִׁ ׂשִׁ  ָ֣י נָּ ֵנ בְּ ֹון לִׁ עִ֑ מְּ  שִׁ

ל יֵא  מִׁ ל  י׃ שְּ ָֽ יַשדָּ ָֽ  ֶבן־צורִׁ
י יֹּום ַהֲחִמיׁשִ יא ּנָּ הַ  ּבַ ְמעֹון ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ  –ׁשִ

ל יוּ ׁשְ ּדָּ ן צּוִריׁשַ  .ִמיֵאל ּבֶ
ֹו לז  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף לח  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר לט  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים מ  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח מא  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ל קׇּ יֵא  מִׁ ל   ֶבן־ שְּ

י׃ ָֽ יַשדָּ ָֽ  פ צורִׁ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד שֶׁ ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ

ה נָּ ל ,ׁשָּ ן ׁשְ ְרּבַ יוּ ֶזה קָּ ּדָּ ן צּוִריׁשַ  .ִמיֵאל ּבֶ

י ַביֹום   מב ששי שִֹׁ֔ יא ַהשִׁ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ִ֑ד לִׁ ף גָּ יָּסָּ   ֶאלְּ
ל׃ עוֵאָֽ  ֶבן־דְּ

י  ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ יא ּנָּ הַ ּבַ ן  –ד ּגָּ ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ ף ּבֶ ֶאְליָּסָּ
עּוֵאל  .ּדְ

ֹו מג  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ
ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים ס ,ֶדשׁ וֹ ּבְ ֶלת וֹ ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף מד  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר מה  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים מו  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח מז  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ף קׇּ סָּ  יָּ ל׃ ֶאלְּ עוֵאָֽ  פ ֶבן־דְּ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ עּוֵאל ,ׁשָּ ן ּדְ ף ּבֶ ן ֶאְליָּסָּ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
י ַביֹום   מח  יעִֹׁ֔ בִׁ יא ַהשְּ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ם לִׁ יִׁ ִ֑ רָּ ִביִעי  ֶאפְּ ְ יֹּום ַהׁשּ יא ּנָּ הַ ּבַ  –ִים ֶאְפַר ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ
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ע מָּ  ישָּ ָֽ וד׃ ֱאלִׁ יהָֽ יהּוד ֶבן־ַעמִׁ ן ַעּמִ ע ּבֶ מָּ  .ֱאִליׁשָּ
ֹו מט  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף נ  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר נא  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ר ד ּפַ ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ד ,ּבֶ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים נב  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח נג  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ מָּ ע קׇּ ישָּ וד׃־ֶבן ֱאלִׁ יהָֽ  פ ַעמִׁ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ יהּוד ,ׁשָּ ן ַעּמִ ע ּבֶ מָּ ן ֱאִליׁשָּ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
י ַביֹום   נד  ֹ֔ ינִׁ מִׁ יא ַהשְּ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ַנֶשִ֑ה לִׁ ל מְּ יֵא  לִׁ  ַגמְּ

ור׃ הצָֽ דָּ  ֶבן־פְּ
ִמיִני  ְ יֹּום ַהׁשּ יא ּנָּ הַ ּבַ הֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ ֶ  – ְמַנׁשּ

הצּור דָּ ן ּפְ ְמִליֵאל ּבֶ  .ּגַ
ֹו נה  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף נו  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר נז  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים נח  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח נט  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ יֵא ל קׇּ לִׁ ור׃־ֶבן ַגמְּ הצָֽ דָּ  פ פְּ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ הצּור ,ׁשָּ דָּ ן ּפְ ְמִליֵאל ּבֶ ן ּגַ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
י ַביֹום   ס  יעִֹׁ֔ שִׁ יא ַהתְּ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ן לִׁ ִ֑ יָּמִׁ נְּ ן בִׁ ידָּ   ֲאבִׁ

י׃ ָֽ נִׁ ע  דְּ  ֶבן־גִׁ
יִעי  ׁשִ יֹּום ַהּתְ יא ּנָּ הַ ּבַ ן  – ןיְניִָּמ בִּ ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ ֲאִבידָּ

ְדע ן ּגִ  .ִניוֹ ּבֶ
ֹו סא  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף סב  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ
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ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר סג  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים סד  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח סה  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ן קׇּ ידָּ  י׃ ֲאבִׁ ָֽ נִׁ ע  דְּ  פ ֶבן־גִׁ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ ן  ,ׁשָּ ן ּבֶ ן ֲאִבידָּ ְרּבַ ְדעֹוִניֶזה קָּ  .ּגִ
י ַביֹום   סו  ֹ֔ ירִׁ ֲעׂשִׁ יא הָּ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ִ֑ן לִׁ יֶע ֶזר דָּ  ֲאחִׁ

י׃ ָֽ יַשדָּ  ֶבן־ַעמִׁ
יִרי  ֲעׂשִ יֹּום הָּ יא ּנָּ הַ ּבַ ן  – ןּדָּ ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ

י ּדָּ יׁשַ  .ַעּמִ
ֹו סז  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף סח  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר סט  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים ע  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח עא  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ יֶע ֶזר קׇּ י׃ ֲאחִׁ ָֽ יַשדָּ  פ ֶבן־ַעמִׁ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ י ,ׁשָּ ּדָּ יׁשַ ן ַעּמִ ן ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
יֹום   עב שביעי ֵתָ֣י בְּ ָ֣ר ַעשְּ ׂשָּ ֹום עָּ יא יֹ֔ ׂשִׁ  ָ֣י נָּ ֵנ בְּ ֵשִ֑ר לִׁ  אָּ

ל יֵא  עִׁ ן׃ ַפגְּ ָֽ רָּ כְּ  ֶבן־עׇּ
ַאחַ ֹום יּ בַּ  רד הָּ ׂשָּ יא ּנָּ הַ  עָּ ר ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ ׁשֵ  –אָּ

ן ְכרָּ ן עָּ ְגִעיֵאל ּבֶ  .ּפַ
ֹו עג  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ

ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף עד  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר עה  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ד ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ ד ,ּפַ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים עו  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח עז  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ל קׇּ יֵא  עִׁ ן׃ ַפגְּ ָֽ רָּ כְּ  פ ֶבן־עׇּ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ ן ,ׁשָּ ְכרָּ ן עָּ ְגִעיֵאל ּבֶ ן ּפַ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
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יֹום   עח  ָ֣ים בְּ ֵנ ָ֣ר שְּ ׂשָּ ֹום עָּ יא יֹ֔ ָ֣י נָּׂשִׁ  ֵנ בְּ ִ֑י לִׁ לִׁ תָּ  ַנפְּ
ע יַר  ַֽן׃ ֲאחִׁ ָֽ  ֶבן־ֵעינָּ

ְ הַ ֹום יּ בַּ  ר ׁשּ ׂשָּ יא ּנָּ הַ ֵנים עָּ ִלי ֵני בְּ  לשֶׁ ׂשִ  –ַנְפּתָּ
ן ן ֵעינָּ  .ֲאִחיַרע ּבֶ

ֹו עט  נִ֞ בָּ רְּ ֲעַרת־ֶכֶָ֣סף קׇּ ת ַקָֽ ָ֣ים ַאַח  ֹלשִׁ ה֮  שְּ  וֵמאָּ
ּה   לָּ קָּ שְּ ק מִׁ ִ֤ רָּ זְּ ד   מִׁ ֶסף ֶאחָּ ים ֶכֹ֔ ֵ֥ עִׁ בְּ ֶקל שִׁ  ֶש 
ֶשֶָ֣קל ֶדש בְּ ֵניֶהָ֣ם ַהק ִ֑ ים׀  שְּ ֵלאִׁ  ֶלת מְּ  ס ִ֛
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ה׃ ַבֶש  ָֽ חָּ נְּ מִׁ  לְּ

נוֹ  ְרּבָּ ֶסף ַאַחת  :קָּ ה ּמִ שֶׁ ַקֲעַרת ּכֶ ּה ֵמאָּ לָּ קָּ ׁשְ
ים  לֹוׁשִ ֶקלּוׁשְ ם  כֹוס ַאַחתוְ  ,ׁשֶ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תוֹ  ֶסףֲעׂשּויָּה ִמ  ּוְזִריקָּ ל ,ּכֶ קָּ ִמׁשְ ֶקל  ּבְ ְבִעים ׁשֶ ׁשִ
ֶקל ַהקּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְמֵלִאים  ,ֶדשׁ וֹ ּבְ סֹוֶלת ׁשְ

ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ה ּבְ  .ְלִמְנחָּ
ה ַאַחִ֛ת ַכֵ֥ף פ  ֵ֥ רָּ ב ֲעׂשָּ ה זָּהָּ  ֵ֥ ֵלאָּ ֶרת׃ מְּ ט ָֽ ף ַאַחת  קְּ ַקל ּכַ ִמׁשְ ה ּבְ רָּ ב יםלִ קָּ שְׁ ֲעׂשָּ  040) זָּהָּ

ם ר  ה ְקטֹוֶרת ,(ג   .ְמֵלאָּ
ד ַפָ֣ר פא  ר ֶאחִָּ֞ קָּ  ל ֶבן־בָּ ִ֛ד ַא יִׁ ד ֶאחָּ ֵ֥  ֶכֶבׂש־ֶאחָּ

ֹו נָּת  ה׃ ֶבן־שְּ ָֽ לָּ ע   לְּ
ר ד ּפַ ר ֶאחָּ קָּ ן ּבָּ ד ,ּבֶ ד  ,ַאִיל ֶאחָּ ֶבׂש ֶאחָּ ּכֶ

ה ה ְלעֹולָּ נָּ ילֹו ַעד ׁשָּ ּגִ  .ׁשֶ
ֵ֥ים פב  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ את׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ את לְּ ד ְלַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ַָ֣בח פג  ֶז ים֮  ולְּ מִׁ לָּ ר ַהשְּ ָ֣ קָּ ַנ   בָּ ם  שְּ ם יִׁ ִ֤  ֵאילִׁ

ה   שָּ ים ֲחמִׁ ָ֣ דִׁ ה ַעת  שָֹּ֔ ים ֲחמִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ִ֑ה שָּ ִ֛ה ֲחמִׁ ן ֶז ַבֵ֥ רְּ ע קׇּ יַר  ַָֽֽן׃ ֲאחִׁ  פ ֶבן־ֵעינָּ

ִרים ֵני ּפָּ ִמים ׁשְ לָּ ְ ה ֵאיִלים, ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ָּ , ֲחִמׁשּ
ִיים דָּ ה ּגְ ָּ ים , ֲחִמׁשּ ׂשִ בָּ ה ּכְ ָּ ם ַעד ַוֲחִמׁשּ ילָּ ּגִ ׁשֶ

ה נָּ ן ,ׁשָּ ן ֵעינָּ ן ֲאִחיַרע ּבֶ ְרּבַ  .ֶזה קָּ
ַכָ֣ת׀  ז ָ֣את פד  חַ  ֲחנ  ֵב  זְּ יֹום   ַהמִׁ ַשָ֣ח בְּ מָּ ֹו הִׁ תֹ֔  א 

ת יֵאָ֣י ֵמֵא  ׂשִׁ ֵאִ֑ל נְּ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ֶסף ַקֲער ֹ֨ ֵתָ֣ים ֶכַּ֜  שְּ
ה ֵר  ֶסף   ֶעׂשְּ ֵקי־ֶכֹ֨ רְּ זְּ ָֽ ָ֣ים מִׁ ֵנ ר שְּ ׂשָֹּ֔ ֹות עָּ  ַכפֵ֥
ב ים זָּהָּ  ֵתֵ֥ ה׃ שְּ ֵרָֽ  ֶעׂשְּ

ה נֹות ֵאּלֶ ְרּבְ ַח  קָּ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֵאל נְּ שֶׁ ֲחֻנּכַ רָּ יֵאי ִיׂשְ ׂשִ
ּמָּ  ֹוםיּ בַּ  ֵהִביאוּ  ֶמן אֹותוֹ  וּ חְר ׁשֶ ׁשֶ ים :ּבְ ּתֵ  ׁשְ
ֵרה ֶסףִמ ת וֹ ַקֲער ֶעׂשְ ר ,ּכֶ ׂשָּ ֵנים עָּ  ּכֹוסֹות ׁשְ

ֶסף ִמ  ַלתּכֶ ם תּוְזִריקַ  ְלַקּבָּ ֵרה וּ  ,ַהּדָּ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ
ּפֹות  ָּּ ִמ ּכַ בז  .הָּ

ָ֣ים פה  ֹלשִׁ ה שְּ ה וֵמאָּ  ִ֤ רָּ עָּ ַאַחת   ַהקְּ ֶסף הָּ  ֶכֹ֔
ים עִׁ  בְּ שִׁ ָ֣ק וְּ רָּ זְּ ִ֑ד ַהמִׁ ֶאחָּ ֵ֚ל הָּ  ֶכֶָ֣סף כ 
ים ם ַהֵכלִֹׁ֔ יִׁ ַפֵ֥ ֹות ַאלְּ ַבע־ֵמא  ַארְּ ֶקל וְּ ֶשֵ֥  בְּ
ֶדש׃  ַהק ָֽ

ַקל ל ִמׁשְ ה  ּכָּ רָּ ה וּ ְקעָּ יםֵמאָּ לֹוׁשִ ֶקל  ׁשְ ֶסףׁשֶ  ּכֶ
ם 833ִקילֹו ּו) ר  ַקל ,(ג  ל ִמׁשְ ם  ּכֹוס ּכָּ ַלת ַהּדָּ ְלַקּבָּ

תֹו  ְבִעיםּוְזִריקָּ ֶקל ׁשִ ֶסף ׁשֶ ם 987) ּכֶ ר  ל ,(ג  ֶסף ּכָּ  ּכֶ
ִלים ַקל ַהּכֵ ִמׁשְ ִים ּבְ ע ַאְלּפַ ֶקל ֵמאֹות ְוַאְרּבַ ׁשֶ  ּבְ

 .(ִקילֹו 33,841) ֶדשׁ וֹ ַהקּ 
ֹות פו  ִ֤ב ַכפֹ֨ ֵרה   זָּהָּ ֵתים־ֶעׂשְּ ת שְּ ֵלא ָ֣ ֶרת מְּ ט ֹ֔  קְּ

ה רָּ  ה ֲעׂשָּ ִ֛ רָּ ֶשֶָ֣קל ַהַכ ף ֲעׂשָּ ֶדש בְּ  ַהק ִ֑
ב ַהֵ֥ ל־זְּ ֹות כׇּ ים ַהַכפ  ֵ֥ רִׁ ה׃ ֶעׂשְּ ָֽ  וֵמאָּ

ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ב ְמֵלאׁשְ ּפֹות זָּהָּ  – ְקטֹוֶרתבִּ ת וֹ ּכַ
ה  רָּ ִליםֲעׂשָּ קָּ ם 040) ׁשְ ר  ף ( ג  ל ּכַ ַקל ּכָּ ֶקל ִמׁשְ ׁשֶ ּבְ

ּפֹות  ,ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ל ְזַהב ַהּכַ הּכָּ ִריםוְ  ֵמאָּ ֶקל ֶעׂשְ  ׁשֶ
 .(ִקילֹו 01692)

ר פז מפטיר קָֹּ֨ ל־ַהבָּ ה כׇּ לַָּּ֜ ע  ֵנ ים לָּ ָ֣ר שְּ ׂשָּ ים עָּ רִׁ   פָּ
ם ִ֤ ר   ֵאילִׁ ׂשָּ ֵנים־עָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ֵנֵ֥ים ר שְּ ׂשָּ  ִ֑ם עָּ תָּ חָּ נְּ י ומִׁ יֵרֵ֥ עִׁ ִ֛ים וׂשְּ זִׁ ֵנֵ֥ים עִׁ  שְּ
ר ׂשָּ  את׃ עָּ ָֽ ַחטָּ  לְּ

ר לָּ  קָּ ל ַהּבָּ הּכָּ ִרים עֹולָּ ר ּפָּ ׂשָּ ֵנים עָּ ֵנים  ,ׁשְ ׁשְ
ר  ׂשָּ ר וּ  ,םיֵאילִ עָּ ׂשָּ ֵנים עָּ ים ׁשְ ׂשִ בָּ ם ַעד ּכְ ילָּ ּגִ ׁשֶ
ה נָּ ין םיהֶ ֵת וֹ ּוִמְנח ,ׁשָּ ּדִ ר וּ  ,ּכַ ׂשָּ ֵנים עָּ יםּתְ ׁשְ  יָּׁשִ

את  .ְלַחּטָּ
ל פח  כ ִ֞ ר וְּ ַקָ֣ ַָ֣בח׀  בְּ ים ֶז מִׁ  לָּ ים ַהשְּ ָ֣ רִׁ  ֶעׂשְּ

ה֮  עָּ בָּ ַארְּ ים   וְּ רִׁ ִ֤ם פָּ ים   ֵאילִׁ שִׁ ים שִׁ ָ֣ דִׁ  ַעת 
ים שִֹׁ֔ ים שִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ ִ֑ים בְּ שִׁ ֵ֚את שִׁ  ז 
חַ  ֲחנ ַכָ֣ת ֵבֹ֔ זְּ י ַהמִׁ ח ַאֲחֵר  ַשֵ֥ מָּ ֹו׃ הִׁ תָֽ  א 

לוְ  ִמים לְ ר קָּ ּבָּ הַ  כָּ לָּ ְ ה  –ֶזַבח ַהׁשּ עָּ ִרים ְוַאְרּבָּ ֶעׂשְ
ִרים ים  ,ּפָּ ִ ׁשּ ים  ,םיֵאילִ ׁשִ ִ ׁשּ ִייםׁשִ דָּ ים  ,ּגְ ִ ׁשּ ׁשִ

ים  ׂשִ בָּ הּכְ נָּ ם ַעד ׁשָּ ילָּ ּגִ ה ,ׁשֶ נֹות ֵאּלֶ ְרּבְ ת  קָּ ֲחֻנּכַ
ַח ַאֲחֵרי  ְזּבֵ ְרחוּ ַהּמִ ּמָּ ֶמןבְּ אֹותֹו  ׁשֶ  .ׁשֶ
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א פט  ב ֹ֨ ה ובְּ ֶשַּ֜ ֶהל מ  ַדֵבָ֣ר מֹוֵעד֮  ֶאל־א ָ֣ תֹו   לְּ  אִׁ
ע ַמֹ֨ שְּ ֹול ַויִׁ ַדֵבָ֣ר ֶאת־ַהקַּ֜ יו מִׁ  ֵמַעִ֤ל ֵאלָּ 

ֶרת   ן ֲאֶשר   ַהַכפ ֹ֨ ת ַעל־ֲאר ָ֣ ֹ֔ ֵעד  ין הָּ ֵב  ָ֣י מִׁ ֵנ  שְּ
ים ִ֑ בִׁ ר  ר ַהכְּ ַדֵב  יו׃ ַויְּ ָֽ  פ ֵאלָּ

הּמֹ שֶׁ ּוכְ  סּות  אֹוֶהללְ  ִנְכַנס ׁשֶ ּנְ ר ַהִהְתּכַ ִעם ְלַדּבֵ
ַמע ,'ה רֶאת ַהּקֹול  הּוא ׁשָּ ּובֹוֵקַע  וֹ ּת ִא  ְמַדּבֵ

ּסּויֵמַעל הַ  ַעל  ּכִ ִריתלּוחֹות ן וֹ ֲארׁשֶ ין  – ַהּבְ ִמּבֵ
ֵני  ִכיםׁשְ ְלאָּ יוּדִ הּוא וְ , צּורֹות ַהּמַ ר ֵאלָּ  .ּבֵ
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ך   ַהֲעֹלתְּ   בְּ

ה    נֹור  מ ְּ ת ה  ק  ל  דְּ ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א ח הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ן ַדֵבר   ב  ל־ַאֲהר ֹ֔ תָּ   ֶאָֽ ַמרְּ אָּ ִ֑יו וְּ ך   ֵאלָּ תְּ ַהֲעֹלָֽ  בְּ

ת ָ֣י ֶאל־מול   ֶאת־ַהֵנר ֹ֔ ֵנ ה פְּ ֹ֔ נֹורָּ ירו ַהמְּ אִׁ   יָּ
ַעֵ֥ת בְּ ֹות׃ שִׁ  ַהֵנרָֽ

ר ֶאל ַאֲהרֹן  ּבֵ ְדִליק :ר לוֹ וֹ מאֱ וֶ ּדַ ּתַ ׂשֶ ֶאת  ּכְ
ְבַעת ַהּנֵרֹות ,תוֹ ַהּנֵר ה מּול לאֶ  יִָּאירוּ  ׁשִ נֹורָּ  ַהּמְ

ֶניהָּ  –  .ְלפָּ
ִַ֤עׂש ג  ן ֵכן   ַוַי ָ֣י ֶאל־מול   ַאֲהר ֹ֔ ֵנ ה פְּ ֹ֔ נֹורָּ  ַהמְּ

ֶתִ֑יהָּ  ֶהֱעלָּ ה ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר ֵנר  וָּ הוָּ ה צִׁ  יְּ
ה׃ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

הַאֲהרֹן  ׂשָּ  ֶתיהָּ וֹ ֵנרֶאת  ִהְדִליקהּוא  ,ךְ ּכָּ  עָּ
הִקְדַמת  ְלִכּוּון נֹורָּ ה ֶאת ' השֶׁ מֹו כְּ  ,ַהּמְ ִצּוָּ
ה  .ֹמׁשֶ

ֶזֹ֨ה ד  ה   ַמֲעֵׂשִ֤ה וְּ רָּ נ  ָ֣ה ַהמְּ שָּ קְּ ב מִׁ  זָּהָֹּ֔
ֵּ֥ה ֵרכָּ ּה ַעד־יְּ חָּ  רְּ ָ֣ה ַעד־פִׁ שָּ קְּ וא מִׁ ִ֑  הִׁ
ה ֶא  ר ַכַמרְּ ִ֤ה ֲאֶשֹ֨ אָּ ה   ֶהרְּ הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ ן ֶאת־מ   ֵכֵ֥

ה ׂשָּ  ה׃ עָּ ָֽ רָּ נ   פ ֶאת־ַהמְּ

ְך  יַּ  צּוַרתְוכָּ הַהּמְ  תֲעׂשִ ד – נֹורָּ ב ִמּגּוׁש ֶאחָּ  ,זָּהָּ
ם הּ  ּגַ ם ַרְגלָּ רָּ  ּגַ ּה ֲעׂשּויָּה  – ֶחיהָּ ּפְ ּלָּ ִמּגּוׁש ּכֻ

ד ְרֶאה שֶׁ  ,ֶאחָּ ּמַ ה ' הּכַ ה ּכָּ לְ ֶהְראָּ ה  ךְ ֹמׁשֶ ׂשָּ עָּ
הֶאת ַהּמְ   .נֹורָּ

לְּ    *]*[  ת ה  ש   ר  יםפ   י ִׁ  וִׁ
ַדֵבֵ֥ר ה  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ם ַקֵ֚ח ו  יִֹׁ֔ וִׁ ֹוְך ֶאת־ַהלְּ ת  ָ֣י מִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ  יִׁ

תָּ   ַהרְּ טִׁ ם׃ וְּ ָֽ תָּ  א 
יםַקח ֶאת ַהלְ  ֵאל  ִויִּ רָּ ֵני ִיׂשְ  ֵהרְוטַ ִמּתֹוְך ּבְ

ם  .אֹותָּ
ה־ַתֲעֶׂשִ֤ה ז  כ ָֽ ֶהם   וְּ ם לָּ ֹ֔ ֲהרָּ ַטָֽ ם ַהֵזֵ֥ה לְּ  ֲעֵליֶה 

ִ֑את ֵמָ֣י ירו ַחטָּ ִ֤ ֶהֱעבִׁ ַער   וְּ  ַתֹ֨
ם ֹ֔ רָּ ׂשָּ ל־בְּ ו ַעל־כׇּ סֵ֥ בְּ כִׁ ם וְּ ֵדיֶה  גְּ  בִׁ

רו׃ ָֽ ֶטהָּ הִׁ  וְּ

ֶהם ּתַ  ךְ ְוכָּ  ה לָּ ֵדי ֲעׂשֶ ַהזֵּה  :םאֹותָּ  רהֵ טַ לְ ּכְ
ֳהרָּ ֲעֵליֶהם ֵמי  חוּ  הטָּ ל  ֶאת ִויַגּלְ ם ּכָּ ין בְּ ּגּופָּ ַסּכִ

ל  סוּ כַ יוִ  ּלּוחַ גִּ ׁשֶ  .רוּ הֲ ּטָּ יִ וְ ְגֵדיֶהם בִּ ֶאת  ּבְ

חו   ח  קְּ ָֽ לָּ ר ַפָ֣ר וְּ קָֹּ֔ ֹו ֶבן־בָּ תֹ֔ חָּ נְּ ֹ֨ ֶלת ומִׁ ָ֣ה ס   לולָּ  בְּ
ִֶ֑מן ֵ֥י ַבשָּ ר וַפר־ֵשנִׁ קָּ  ח ֶבן־בָּ ַקֵ֥ את׃ תִׁ ָֽ ַחטָּ  לְּ

ר ְקחוּ יִ וְ  קָּ ן ּבָּ ר ּבֶ תֹו  ,ּפַ ֶבתֶלת וֹ ס –ּוִמְנחָּ  ְמֻעְרּבֶ
ֶמן ׁשֶ ִני ּוַפר  ,ּבְ ח ׁשֵ ּקַ ן לְ ּתִ ְרּבַ אתקָּ  .ַחּטָּ

תָּ   ט  ַרבְּ קְּ הִׁ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ֵנ י ֶאת־ַהלְּ פְּ ֶהל לִׁ ִ֑ד א ָ֣  מֹוֵע
תָֹּ֔  ַהלְּ קְּ הִֹׁ֨ ת וְּ ל־ֲעַד  ת־כׇּ ֵנֵ֥י ֶאָֽ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

יםַהלְ  ֶאת בֵר קָּ ְת וּ  סּות  אֹוֶהל ִלְפֵני ֶאל ִויִּ ּנְ ַהִהְתּכַ
ל  ְוֶתֱאסֹוף ֵאל ְקַהלֶאת ּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

ֵ֥  י * תָּ ַרבְּ קְּ הִׁ יִׁ ם וְּ וִׁ ָ֣י ֶאת־ַהלְּ ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ו יְּ כ  מְּ סָּ  וְּ
ֵאִ֛ל רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ם בְּ ֵדיֶה  ם׃ ֶאת־יְּ ָֽ יִׁ וִׁ  ַעל־ַהלְּ

יםֶאת ַהלְ  בֵר קָּ ְת וּ  ֵאל וּ  ,'הִלְפֵני  ִויִּ רָּ ְבֵני ִיׂשְ
ִעינוּ  יםֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ַהלְ  ַיׁשְ  .ִויִּ

ָ֣י  יא ]*[ ֵנ פְּ ה  לִׁ נופָּ ִ֤ם תְּ יִׁ וִׁ ן ֶאת־ַהלְּ יף֩ ַאֲהר ֹ֨ ֵהנִׁ וְּ
ה  הוָֹּ֔ תיְּ ָ֣י ֵמֵא  ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ו יִׁ יִּ֕ הָּ ד וְּ  ַלֲעב  

ת ַדֵ֥ ָֽה׃ ֶאת־ֲעב  הוָּ  יְּ

ים ִניףיָּ ַאֲהרֹן  ֵאל  ֶאת ַהְלִויִּ רָּ ֵני ִיׂשְ ְתנּו ִמּבְ ּנָּ יִּ ׁשֶ
 .'ַדת הוֹ ֲעב ִיְהיּו עֹוְבֵדיְוֵהם  ,'ִלְפֵני ה

ם   יב  יִׁ וִׁ ַהלְּ ו וְּ כָ֣ מְּ סְּ ם יִׁ ֵדיֶהֹ֔ אש ַע ל ֶאת־יְּ  ר ָ֣
ים ִ֑ רִׁ ֲעֵׂשֶּ֠  ַהפָּ ד הַוֶּ֠ ֶאחָֹּ֨ את ֶאת־הָּ  ַחטַָּּ֜

ִ֤ד ֶאחָּ ֶאת־הָּ ה   וְּ לָּ ה ע  יהוָֹּ֔ ר ַלָֽ ַכֵפ   לְּ
ם׃ ָֽ יִׁ וִׁ  ַעל־ַהלְּ

ים  ִעינוּ ְוַהְלִויִּ ִרים יאשֵׁ רָּ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל  ַיׁשְ  ,ַהּפָּ
ד  ֶאחָּ ה ֶאת הָּ ן לְ ַוֲעׂשֵ ְרּבַ ד קָּ ֶאחָּ את ְוֶאת הָּ ַחּטָּ

ן לְ  ְרּבַ ה ַלהקָּ ים' עֹולָּ ר ַעל ַהְלִויִּ  .ְלַכּפֵ

תָּ   יג  ֲעַמדְּ ַהָֽ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ֵנֵ֥י ֶאת־ַהלְּ פְּ ן לִׁ ָ֣י ַאֲהר   ֵנ פְּ לִׁ  וְּ
ִ֑יו נָּ ֵ֥  בָּ תָּ ֵהַנפְּ ִ֛ם וְּ תָּ ה א  נופָּ  ָֽה׃ תְּ  ַליהוָּ

ים ִלְפֵני ַאֲהרֹן ְוִלְפֵני ַתֲעִמידוְ  יו ּבָּ  ֶאת ַהְלִויִּ נָּ
ִניףוְ  ם ַלה תָּ  .'אֹותָּ
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תָּ   יד  ַדלְּ בְּ הִׁ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ֹוְך ֶאת־ַהלְּ ת  ָ֣י מִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ  יִׁ
יו ֵ֥ הָּ י וְּ ם׃ לִׁ  ָֽ יִׁ וִׁ  ַהלְּ

יל וְ  ֵאלַתְבּדִ רָּ ֵני ִיׂשְ ים ִמּתֹוְך ּבְ  ,ֶאת ַהְלִויִּ
יםוְ   .ילִּ שֶׁ  ִיְהיוּ  ַהְלִויִּ

ֲחֵרי־ֵכן   טו שני ַאָֽ או וְּ ם יָּב ָ֣ יִֹׁ֔ וִׁ ד ַהלְּ ֶהל ַלֲעב    ֶאת־א ָ֣
ִ֑ד ָ֣ מֹוֵע תָּ ַהרְּ טִׁ ם וְּ תָֹּ֔ ֵ֥  א  תָּ ֵהַנפְּ ם וְּ תָּ  ה׃ א  ָֽ נופָּ  תְּ

ים יָּב  אֹוֶהלבְּ ד וֹ אּו ַלֲעבוֹ ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהְלִויִּ
סּות  ּנְ ם  ּוְתַטֵהרַהִהְתּכַ ִניףוְ אֹותָּ ם תָּ  .אֹותָּ

֩  טז  י ים כִׁ ֹ֨ נִׁ ת  ֵ֥ים נְּ נִׁ ת  ה   נְּ מָּ י ֵהֹ֨ ֹוְך לִֹׁ֔ ת  ָ֣י מִׁ ֵנ  בְּ
ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ת ַחת֩ תַ֩  יִׁ ַרֹ֨ טְּ ֶחם פִׁ ל־ֶרַּ֜ ֹור כׇּ כֵ֥  בְּ

ל   ָ֣י כ  ֵנ בְּ ל מִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ תִׁ חְּ ַקֵ֥ ם לָּ תָּ  י׃ א  ָֽ  לִׁ

י  הִנים ִלי וּ ְנת םהֵ ּכִ נָּ ַמּתָּ ֵאל ּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ  ,ִמּתֹוְך ּבְ
ם ִלי י אֹותָּ ַקְחּתִ ְמקֹום לָּ ל ּבִ כֹור  ּכָּ ם ּבְ דָּ ֵני אָּ ִמּבְ

ֵאל רָּ ל – ִיׂשְ ַתח הָּ  ּכָּ  .ֶרֶחםַהיֹּוְצִאים ִראׁשֹוִנים ִמּפֶ
י יז  ָ֣ י כִׁ ִ֤ כֹור   לִׁ ל־בְּ ָ֣י כׇּ ֵנ בְּ ל בִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ם יִׁ דָּ  אָּ  בָּ

ִ֑ה ֵהמָּ ֹום וַבבְּ י  י בְּ ִ֤ תִׁ כֹור   ַהכ  ל־בְּ ֶאֶָ֣רץ כׇּ  בְּ
ם יִׁ ַרֹ֔ צְּ י מִׁ תִׁ שְּ ַדֵ֥ קְּ ם הִׁ תָּ  י׃ א  ָֽ  לִׁ

י ּכָּ  כֹורהַ ל ּכִ לּבְ ם  ֹות ׁשֶ דָּ אָּ ֵאל ּבָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ה ֵהמָּ י ּוַבּבְ ּלִ י  ,ֵהם ׁשֶ י ֶאת ֹוםיּ בַּ ּכִ ַרְגּתִ הָּ ל ּכָּ  ׁשֶ

כֹורהַ  ל ֹותּבְ י ִמְצַרִים ֶאֶרץ ׁשֶ ּתִ ׁשְ ם ִהְקּדַ  .ִלי אֹותָּ
ֶָֽאַקח   יח  ִ֑ם וָּ יִׁ וִׁ ַחת ֶאת־ַהלְּ ֹור ַתֵ֥ כ  ל־בְּ ֵנֵ֥י כׇּ בְּ  בִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
י ַקְחּתִ יו לָּ ים  ְוַעְכׁשָּ ְמקֹוםֶאת ַהְלִויִּ ל  ּבִ ּכָּ

כֹורהַ  ל  ֹותּבְ ֵניׁשֶ ֵאל ּבְ רָּ  .ִיׂשְ
נָֹּ֨ה יט  ֶאתְּ ם וָּ יִַּׁ֜ וִׁ ָ֣ים ֶאת־ַהלְּ נִׁ ת  ן׀  נְּ ַאֲהר ָ֣  לְּ

יו נָּ  בָּ תֹוְך֮  ולְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ֵאל   בְּ רָּ ׂשְּ ד יִׁ  ֶאת־ ַלֲעב ִ֞
ת ַדִ֤ ֵאל   ֲעב  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֶהל בְּ א ָ֣ ד בְּ ר מֹוֵעֹ֔ ַכֵפ   ולְּ
ָ֣י ֵנ ֵאִ֑ל ַעל־בְּ רָּ ׂשְּ א יִׁ ל ֹ֨ ה וְּ ֶיַּ֜ הְּ ִ֤י יִׁ ֵנ בְּ ֵאל   בִׁ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ֶגף ֶגֵֶ֥שת ֶנֹ֔ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֶדש׃ ֶאל־ בְּ  ַהק ָֽ

י ַתּתִ ים  ְונָּ ה ֶאת ַהְלִויִּ נָּ ַמּתָּ יו ּבְ נָּ ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ
ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ֵדי ִמּתֹוְך ּבְ ֵני וֹ ד ֶאת ֲעבוֹ ַלֲעב ּכְ ַדת ּבְ
אֹוֶהל  ֵאל ּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ סּות ּוְלַכּפֵ ּנְ ַהִהְתּכַ

ֵאל רָּ ֵדי שֶׁ  ,ִיׂשְ ה ְהֶיה ּתִ  אּלֹ ּכְ פָּ ֵאל ַמּגֵ רָּ ְבֵני ִיׂשְ ּבִ
ֵאל ִאם  רָּ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ַעְצמָּ ׁשוּ ּבְ  .ֶדשׁ וֹ ֶאל ַהקּ  ִיּגְ

ַעׂש כ  ֶש ה ַוַיֹ֨ ן מ  ַאֲהר ִ֛ ת וְּ ל־ֲעַדֵ֥ כׇּ ֵנָֽי־ וְּ  בְּ
ל ֵא  רָּ ׂשְּ ִ֑ם יִׁ יִׁ וִׁ כ ֶּ֠  ַללְּ ה לכְֶּּ֠ וָֹּ֨ ִ֤ה ֲאֶשר־צִׁ הוָּ  יְּ

ֵנֵ֥י ֶאת־ ם בְּ ֶה  ו לָּ ׂשֵ֥ ם ֵכן־עָּ יִֹׁ֔ וִׁ ֶשה  ַללְּ מ 
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ל  ה ְוַאֲהרֹן ְוכָּ ֵאל  ְקַהלֹמׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ׂשּו ּבְ  ךְ ּכָּ עָּ
ים לכְּ  ,ַלְלִויִּ ֶ ַמה  כָּ ה ' הׁשּ ה ֶאת ֹמׁשֶ ִעְנַין ִצּוָּ ּבְ

יםהַ  ֶהם ךְ ּכָּ  ְלִויִּ ׂשּו לָּ ֵאל עָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

ו כא  אָ֣ ַחטְּ תְּ ָֽ ם ַויִׁ יִׁ  וִׁ סו   ַהלְּ ַכבְּ ַֽיְּ ם ַוָֽ ֵדיֶהֹ֔ גְּ ֶנף בִׁ  ַויָֹּ֨
ן ִ֛ם ַאֲהר ֵ֥ תָּ ה א  נופָּ  ָ֣י תְּ ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ַכֵפ ר יְּ  ַויְּ

ן ֲעֵליֶהִ֛ם ם׃ ַאֲהר   ָֽ ַטֲהרָּ  לְּ

ים  סּו ְוכִ  וּ ְטֲהרנִ ַהְלִויִּ ְגֵדיֶהםֶאת ּבְ ַאֲהרֹן וְ  ,ּבִ
ם ִלְפֵני הֵהִניף  ר ֲעֵליֶהם ְוַאֲהרֹן כִּ ' אֹותָּ ֵדי ּפֵ ּכְ
 .םאֹותָּ  רְלַטהֵ 

ן כב  ַאֲחֵרי־ֵכִ֞ ָ֣או וְּ ם בָּ יִׁ  וִׁ ד ַהלְּ  ַלֲעב ִ֤
ם   תָּ דָּ ֶהל ֶאת־ֲעב ָֽ א ָ֣ ד בְּ ֵנֵ֥י מֹוֵעֹ֔ פְּ ן לִׁ  ַאֲהר  

ָ֣י ֵנ פְּ לִׁ ִ֑יו וְּ נָּ ה ַכֲאֶשר֩  בָּ וָֹּ֨ ִ֤ה צִׁ הוָּ ֶשה   יְּ  ֶאת־מ 
ם יִֹׁ֔ וִׁ ו ֵכ ן ַעל־ַהלְּ ׂשֵ֥ ם׃ עָּ ֶהָֽ  ס לָּ

אּו ַלֲעב ים ּבָּ ם וֹ ד ֶאת ֲעבוֹ ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהְלִויִּ תָּ דָּ
סּות  ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ֵרת ּבְ ַחת ְלׁשָּ תפְּ ּתַ ַאֲהרֹן  ֻקּדַ

תפְּ ַתַחת וְ  יוּבָּ  ֻקּדַ מֹו שֶׁ  – נָּ ה ' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ ִצּוָּ
ים ּכָּ  ֶהם ךְ ַעל ַהְלִויִּ ׂשּו לָּ  .עָּ

ת     ש   ר  ת פ   יל ֲעבֹוד  יםג ִׁ י ִׁ וִׁ לְּ  ה 
ַדֵבֵ֥ר כג  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ִ֑ם ֲאֶשָ֣ר ז  את כד  יִׁ וִׁ ֩  ַללְּ ֶבן ש מִׁ ֵמֹ֨ ים חָּ ִ֤ רִׁ ֶעׂשְּ  וְּ

נָּה   ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ א יָּבֹוא   וָּ ב ָ֣ צְּ א לִׁ בָֹּ֔ ת צָּ ַד   ַבֲעב 
ֶהל ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

ה לַ זֹאת  ְצוָּ יםַהּמִ יל :ְלִויִּ ה  ִמּגִ נָּ ֵמׁש ׁשָּ ִרים ְוחָּ ֶעׂשְ
ה יָּבֹוא ַמְעלָּ ֵרף לִ  וּ וָּ ת ְלִהְצטָּ ַדת אֹוֶהל וֹ ֲעבְקִהּלַ
סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ֶבן   כה  ָ֣ים ומִׁ שִׁ ה ֲחמִׁ נָֹּ֔ וב שָּ ָ֣א יָּש  בָּ צְּ ִ֑ה מִׁ דָּ ֲעב   הָּ
א ל ֵ֥ ד וְּ ֹוד׃ ַיֲעב    עָֽ

ילוּ  ה  ִמּגִ נָּ ים ׁשָּ ִ ת ִמ  ַיֲחזֹורֲחִמׁשּ ִהּלַ ֲעבּקְ ה וֹ הָּ דָּ
 .ד עֹודוֹ ְולֹא ַיֲעב

ת כו  ֵשֵרֹ֨ יו וְּ ֶהל ֶאת־ֶאחַָּּ֜ א ִ֤ ר מֹוֵעד   בְּ מ ָ֣ שְּ  לִׁ
ֶרת ֶמֹ֔ שְּ ה מִׁ דָּ  א ַוֲעב  ד ל ָ֣ ה ַיֲעב ִ֑ ִ֛כָּ ה כָּ  ַתֲעֶׂשֵ֥

סּות  ִעםֵרת ׁשָּ הּוא יְ  ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ יו ּבְ ֶאחָּ
מ ֶמֶרתבְּ ר וֹ ִלׁשְ הוֹ ד ֲעבוֹ לֹא ַיֲעבוְ  ִמׁשְ ה  ,דָּ כָּ ּכָּ
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יִׁ ם וִׁ ם׃ ַללְּ ָֽ תָּ ר  מְּ שְּ מִׁ ְמר פ בְּ ִמׁשְ ים ּבְ ה ַלְלִויִּ ֲעׂשֶ  .םיהֶ ֵת וֹ ּתַ
 
 שלישי

י   נִׁ ֵ ח ש  ס  ֶ ת פ  ש   ר   פ  
ַדֵבָ֣ר א ט ָ֣ה ַויְּ הוָּ ֶשָ֣ה יְּ יַנֶּ֠  ֶאל־מ  ַבר־סִֶּׁ֠ דְּ מִׁ  יבְּ

ה נָֹּ֨ ית ַבשָּ ַּ֜ ם ַהֵשנִׁ ֵצאתָֹּ֨ ם ֵמֶא ֶרץ לְּ יִׁ ַרִ֛ צְּ  מִׁ
ֶדש ֹון ַבח ֵ֥ אש  רִׁ ר׃ הָּ  ֵלאמ ָֽ

ר ' ה ּבֵ ה בְּ ּדִ ר ִסיַני ֶאל ֹמׁשֶ ְ ִמְדּבַ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ  הִניָּּ ּבַ
ִראׁשֹון  חֹוֶדׁש הָּ ם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ְלֵצאתָּ

ַמר  :ְואָּ
ו ב  ַיֲעׂש  ֵאִ֛ל וְּ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ַסח בְּ ֹו׃ ֶאת־ַהפָּ  מֹוֲעדָֽ ֵאל בְּ  בְּ רָּ ן ֶאת  ַיֲעׂשוּ ֵני ִיׂשְ ְרּבַ ְזַמּנוֹ  ַסחַהפֶּ קָּ  .ּבִ
ָ֣ה ג  עָּ בָּ ַארְּ ֹום בְּ ר־יֶּ֠ ָֽ ׂשָּ ֶדש עָּ ה ַבח ֹ֨  ֵב ין ַהֶזַּ֜

ם ַבִ֛יִׁ ַערְּ ו הָּ ֹו ַתֲעׂשֵ֥ ת  ֹו א  ֲעדִ֑ מ  ל־ בְּ כׇּ  כְּ
יו ֵ֥ תָּ ק  יו ח  טָּ  פָּ שְּ ל־מִׁ כׇּ ו וכְּ ֹו׃ ַתֲעׂשֵ֥ תָֽ  א 

ֲעׂשּו אֹותֹו  ְזַמּנוֹ ּתַ ר הָּ ֹום יּ בַּ  ּבִ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ
חֹוֶדׁש ַהזֶּה  ֳהַרִיםַאַחר ּבַ ל  ,ַהּצָּ כָּ ֲעׂשּו אֹותֹו ּכְ ּתַ

יו טָּ ּפָּ ל ִמׁשְ יו ּוְככָּ  .ֻחּקָּ
ת  ד  ֵ֥ ל ַלֲעׂש  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֶשִ֛ה ֶאל־בְּ ר מ  ַדֵבֵ֥ ַויְּ

ַסח׃ ָֽ  ַהפָּ
ה  ר ֹמׁשֶ ּבֵ ֵאל ּדִ רָּ ֵני ִיׂשְ יֲַּעׂשוּ ֶאל ּבְ ן  ׁשֶ ְרּבַ ֶאת קָּ

 .ַסחַהפֶּ 
ו ה  ַסח ַוַיֲעׂשָ֣ ֹון ֶאת־ַהֶפֶ֡ אשֶ֡ רִׁ ה֩  בָּ עָּ בָּ ַארְּ  בְּ

ר ׂשָֹּ֨ ֶדש יֵֹ֥ום עָּ ין ַלח ִ֛ ם ֵבֵ֥ יִׁ ַב  ַערְּ ַבָ֣ר הָּ דְּ מִׁ  בְּ
ִ֑י ינָּ כ ֶּ֠  סִׁ ר לכְֶּּ֠ ִ֤ה ֲאֶשֹ֨ וָּ ה   צִׁ הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ ן ֶאת־מ   ֵכֵ֥
ו ׂש  ֵנֵ֥י עָּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ן ׂשּו ֶאת עָּ ֵהם  ְרּבַ ַסח קָּ  ִראׁשֹוןחֹוֶדׁש הָּ בַּ ַהּפֶ
ר יֹום ַלחֹוֶדׁש  ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ֳהַרִיםּבְ  ַאַחר ַהּצָּ

ר  ִמְדּבַ לכְּ  ,ִסיַניּבְ ֶ  ַמה כָּ ְך ' הׁשּ ה ּכָּ ה ֶאת ֹמׁשֶ ִצּוָּ
ׂשוּ  ֵאל עָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

י ו  ָ֣ הִׁ ים ַויְּ שִׁ  ר ֲאנָּ יִ֤ו ֲאֶשֹ֨ ים   הָּ ֵמאִׁ ֶָ֣פש טְּ ֶנ  לְּ
ם ֹ֔ דָּ ו אָּ לֵ֥ ל א־יָּכְּ ַסח וְּ ת־ַהֶפ   ַביָֹ֣ום ַלֲעׂש 
וא ו ַההִ֑ בִ֞ רְּ קְּ ַֽיִׁ ֵנֵ֥י ַוָֽ פְּ ֶשִ֛ה לִׁ ֵנֵ֥י מ  פְּ לִׁ ן וְּ  ַאֲהר  
וא׃ ַביֵֹ֥ום  ַההָֽ

יּו ְטֵמִאים  וּ יהָּ  הָּ ים ׁשֶ ׁשִ םמֵ ֲאנָּ דָּ ְולֹא יְָּכלוּ  ֵמת אָּ
ן ת וֹ ַלֲעשׂ  ְרּבַ ַסח בְּ ֶאת קָּ ֵהם  ,יֹּוםאֹותֹו הַ ַהּפֶ
אוּ  ה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹןיֹום ִלפְ אֹותֹו בְּ  ּבָּ  .ֵני ֹמׁשֶ

רֶּ֠  ז  י אמְּ ים וַוֶּ֠ ִ֤ ֲאנָּשִׁ ה   הָּ מָּ ֵהֹ֨ יו הָּ נו ֵאלָֹּ֔  ֲאַנֵ֥חְּ
ים ֵמאִׁ  ֶָ֣פש טְּ ֶנ ִ֑ם לְּ דָּ ה אָּ ָ֣מָּ ע לָּ ַר  גָּ י נִׁ תִֹׁ֨ לְּ בִׁ  לְּ
יב ַּ֜ רִׁ ַבִ֤ן ַהקְּ רְּ ה   ֶאת־קׇּ הוָּ ֹו יְּ ֲעדֹ֔ מ ָ֣ ֹוְך בְּ ת   בְּ

ֵנֵ֥י ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ים  ׁשִ ֲאנָּ הֵ הָּ םמֵ ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים  :לוֹ ְמרּו אָּ  םהָּ דָּ  אָּ
ה  ,ֵמת ּמָּ ּלֹא נַ  ַנְפִסידלָּ ן היְקִר ׁשֶ ְרּבַ ' ב ֶאת קָּ

ְזַמּנוֹ  ֵאל ִעם ּבִ רָּ ֵני ִיׂשְ  !?ּבְ

ם ַוי ֵ֥אֶמר ח  ֶשִ֑ה ֲאֵלֶה  ו מ  דָ֣ מְּ ה עִׁ עָֹּ֔ מְּ ֶאשְּ  וְּ
ַצֶוֵ֥ה הוָּ ה ַמה־יְּ ם׃ יְּ ֶכָֽ  פ לָּ

ה אָּ  מַ  ַחּכוּ  :ֶהםר לָּ מַ ֹמׁשֶ ְיַצּוֶה  'ה הע מַ ְוֶאׁשְ
 .ֶכםילֵ עֲ 

ַדֵבֵ֥ר ט  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֵנֵ֥י ַדֵבִ֛ר י  ל ֶאל־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ יש ֵלאמ ִ֑ ָ֣ יש אִׁ ָ֣  אִׁ

ֵמָ֣א ֶיָֽה־טָּ הְּ י־יִׁ ֶפש׀  כִׁ ֶנֶ֡ ֩  לָּ ֶרְך אֹו ֶדֹ֨ הׄ  בְּ קַָּּ֜ ח   רְּ
ם ֶכ  ם אֵֹ֚ו לָּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  ה לְּ ֵׂ֥שָּ עָּ ַסח וְּ ָֽה׃ ֶפ   ַליהוָּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ל: ּדַ ֵמא יִּ שֶׁ ִאיׁש  ּכָּ ְהֶיה טָּ
ְהֶיה אֹו  ֵמתלְ  יִּ הוֹ ְרח ֶדֶרךְ בְּ ׁשֶ אֹו  ֶאְצְלֶכם ,קָּ

דֹור ַאֵחר ן ה שֶׂ עֲ יַ הּוא  ,ּבְ ְרּבַ  .'ַלה ַסחפֶּ קָּ
ֶדש יא  י ַבח ֹ֨ ַּ֜ ה ַהֵשנִׁ עָֹּ֨ בָּ ַארְּ ר בְּ ֵ֥ ׂשָּ ין יִֹ֛ום עָּ  ֵבֵ֥

ם יִׁ ַב  ַערְּ ו הָּ ֹו ַיֲעׂשָ֣ תִ֑ ֹות א  ים ַעל־ַמצֵ֥ רִׁ  ר   ומְּ
הו׃ ָֽ ל   י אכְּ

ר יֹום  ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ִני ּבְ ֵ חֹוֶדׁש ַהׁשּ ַיֲעׂשּו אֹותֹו ּבַ
ֳהַרִים ְוִעם ַמּצֹות  ִעם אֹותוֹ  וּ יֹאְכלוְ  ,ַאַחר ַהּצָּ
ִרים קֹות מָּ  .ְירָּ

ירו יב  ִ֤ אִׁ א־ַישְּ נו   ל ָֽ ֶמֹ֨ ֶקר מִׁ ֶע ֶצם ַעד־ב ֹ֔ א וְּ  ל ָ֣
ֹו רו־בִ֑ בְּ שְּ ת יִׁ ַקֵ֥ ל־ח  כׇּ ַסח כְּ ו ַהֶפ  ֹו׃ ַיֲעׂשֵ֥ תָֽ  א 

ּנּו ַעד  ִאירּו ִמּמֶ רּו בּ  ְולֹא ,ּבֹוֶקרהַ לֹא ַיׁשְ ּבְ ֹו ִיׁשְ
ל ֻחקֵּ  ,ֶעֶצם כָּ ַסח יַיֲעׂשּו אֹותֹו ּכְ  .ַהּפֶ

יש֩  יג  אִׁ הָּ וא וְּ ֹור ֲאֶשר־הֹ֨ הַּ֜ ֶדֶָ֣רְך טָּ ה ובְּ יָּ   ל א־הָּ
ַדל   חָּ ֹות וְּ ַסח ַלֲעׂשָ֣ ִ֛ה ַהֶפֹ֔ תָּ רְּ כְּ נִׁ  ַהֶנֵֶ֥פש וְּ
וא י ֵמַעֶמִ֑יהָּ  ַההִׁ  ָ֣ ַבָ֣ן׀  כִׁ רְּ ה קׇּ הוָּ  א יְּ  ל ִ֤

הֹור  הּוא טָּ יָּהוְ ְוִאיׁש ׁשֶ חֹוק לֹא הָּ ַנע רָּ  ְוִיּמָּ
ַסחֶאת  ֲעׂשֹותלַּ ִמ  ֶפׁש ַהִהיא  – ַהּפֶ אַבדַהּנֶ  ּתֹ

ִאיׁש ַההּוא ,הּ ֵמַעּמָּ  ל  הָּ י ֶחְטאוֹ  עֹוֶנשׁ  ֶאתְיַקּבֵ  ּכִ
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יב   רִׁ קְּ ֹו הִׁ ֲעדֹ֔ מ ָ֣ ֹו בְּ אֵ֥ א ֶחטְּ שָּ  יש יִׁ ֵ֥ אִׁ וא הָּ ן הֶאת לֹא ִהְקִריב הּוא  ׃ַההָֽ ְרּבַ ְזַמּנוֹ ' קָּ  .ּבִ
ור יד  גֹ֨ י־יָּ ָֽ כִׁ ם וְּ ֶכַּ֜ תְּ ר אִׁ ה ֵג  ָֽ ִׂ֤שָּ עָּ ַסח   וְּ ה ֶפֹ֨ יהוָֹּ֔  ַלָֽ

ת ַקֵ֥ ח  ֹו ַהֶפִַ֛סח כְּ ט  פָּ שְּ מִׁ ה ַיֲעֶׂשִ֑ה ֵכָ֣ן וכְּ ִ֤ קָּ  ח 
ָ֣ה ַאַחת   ֶי הְּ ם יִׁ ֶכֹ֔ ַלֵג ר לָּ ח וְּ ַרֵ֥ ֶאזְּ ֶרץ׃ ולְּ ָֽ אָּ  ס הָּ

ר  ִאםוְ  ֶכם ּגֵ ן ה שֶׂ עֲ הּוא יַ יָּגּור ִאּתְ ְרּבַ  ַסחפֶּ קָּ
ֻחקֵּ  ,'ַלה ה יּכְ ְך ַיֲעׂשֶ טֹו ּכָּ ּפָּ ַסח ּוְכִמׁשְ  חֹוק ,ַהּפֶ

ד ֶכם  ֶאחָּ ר –ִיְהֶיה לָּ ֶרץ ַלּגֵ אָּ  .ּוְלֶאְזַרח הָּ
ן    נ  ת ֶהע  ש   ר   פ  
יֹום   טו רביעי ים ובְּ ָ֣ קִׁ ן הָּ כָֹּ֔ שְּ ִ֤ה ֶאת־ַהמִׁ סָּ ן   כִׁ נָּ עָּ  ֶהָֽ

ן כָֹּ֔ שְּ ֶהל ֶאת־ַהמִׁ א   ִ֑ת לְּ ֵעד  ֶרב הָּ ֶעַּ֜ ֶי ה ובָּ הְּ  יִׁ
ִ֛ן כָּ שְּ ל־ַהמִׁ ש ַעָֽ ֵאה־ֵא  ַמרְּ ֶקר׃ כְּ  ַעד־ב ָֽ

הּוַקם ֹוםיּ בַּ  ן ׁשֶ ּכָּ ׁשְ ה ֶאת  ,ַהּמִ ּסָּ ן ּכִ נָּ כַּ ֶהעָּ ן ִמׁשְ
ִאיםשֶׁ  אֹוֶהלהָּ  ִריתלּוחֹות  ּבֹו ִנְמצָּ ֶעֶרב  ,ַהּבְ ּובָּ

יָּה ַמְרֵאה ֵאׁש ַעד  הָּ ן ּכְ ּכָּ ׁשְ  .ּבֹוֶקרהַ ַעל ַהּמִ
ָ֣ה ֵכֵ֚ן טז  ֶי הְּ יד יִׁ מִֹׁ֔ נָּ ַֽן תָּ ַכֶסִ֑נו ֶהעָּ ש יְּ ֵאה־ֵא   וַמרְּ

ה׃ לָּ יְּ ָֽ  לָּ
יָּה ךְ ּכָּ  ן  ,ִמידּתָּ  הָּ נָּ יֹּום אֹותוֹ  הְמַכסֶּ ֶהעָּ  הַמְראֶ וּ  ּבַ

ל הלַּ בַּ ֵאׁש  ׁשֶ  .ְילָּ
י יז  פִִׁ֞ ֹות ולְּ לִ֤ ן   ֵהעָּ נָּ עָּ ָ֣ל ֶהָֽ ֶהל ֵמַע א ֹ֔ ַאֲָ֣חֵרי־ הָּ  וְּ

ן ו ֵכֹ֔ ע  סְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ֹום יִׁ ק  מְּ  ֲאֶשִ֤ר ובִׁ
ם   ן־שָּ כׇּ שְּ ן יִׁ נָֹּ֔ ם ֶהעָּ ֵ֥ ֵנֵ֥י ַיֲחנ ו שָּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

אֹוֶהל ֲעִליַּת ִסיַמןּוְלִפי  ן ֵמַעל הָּ נָּ  ִמיַּד ,ֶהעָּ
ֵאל ֵכן ַאֲחֵרי רָּ ֵני ִיׂשְ  דוֹ מיַּעֲ שֶׁ  קֹוםּמָּ ּובַ  ,ִיְסעוּ  ּבְ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ן ׁשָּ נָּ ם ֶהעָּ  .ַיֲחנוּ  ׁשָּ
י יח  ָ֣ ה ַעל־פִׁ הוָּ  עו   יְּ סְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵ֥ ַעל־פִׁ  וְּ

הוָּ ה ו יְּ י ַיֲחנִ֑ ֵמ  ל־יְּ ר כׇּ ן ֲאֶשֹ֨ כ   שְּ ִַֽ֛ן יִׁ נָּ  ֶהעָּ
ן כָּ  שְּ ו׃ ַעל־ַהמִׁ  ַיֲחנָֽ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ י ה ִיְסעוּ ּבְ י ה ְוַיֲחנוּ ' ַעל ּפִ ל  ,'ַעל ּפִ ּכָּ
ן ַהיִָּּמים  נָּ ֶהעָּ ּכֹוןׁשֶ ן  ִיׁשְ ּכָּ ׁשְ  .ַיֲחנוּ  ֵהםַעל ַהּמִ

יְך יט  ַהֲארִׁ  ִַֽ֛ן ובְּ נָּ כָּ ן ֶהעָּ שְּ ים ַעל־ַהמִׁ ָ֣  יָּמִׁ
ים ִ֑ ו ַרבִׁ ר  מְּ שָּ ֵאִ֛ל וְּ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ֶרת בְּ ֶמֵ֥ שְּ  ֶאת־מִׁ
הוָּ ה א יְּ ל ֵ֥ עו׃ וְּ ָֽ סָּ  יִׁ

ן ּוְכשֶׁ  נָּ הֹותֶהעָּ ן יִָּמים  ַיֲאִריְך ִלׁשְ ּכָּ ׁשְ ַעל ַהּמִ
ים ֵאל בְּ  ַרּבִ רָּ ידוּ ֵני ִיׂשְ ְולֹא ' ה ִמְצַות ַעל ַיְקּפִ
 .ִיְסעוּ 

ֵיִ֞ש כ  ר וְּ ֶי ה ֲאֶשֹ֨ הְּ ִַֽ֛ן יִׁ נָּ ים ֶהעָּ ֵ֥ מִׁ ר יָּ פָּ  סְּ  מִׁ
ִ֑ן כָּ שְּ י ַעל־ַהמִׁ ִ֤ ה   ַעל־פִׁ הוָּ ו יְּ י ַיֲחנֹ֔ ֵ֥ ַעל־פִׁ  וְּ

הוָּ ה עו׃ יְּ ָֽ סָּ  יִׁ

ִמים  ֵישׁ וְ  עָּ ן ּפְ נָּ ֶהעָּ ֶהה ׁשֶ ר יִָּמים ַעל ִיׁשְ ִמְסּפָּ
ן ּכָּ ׁשְ י ה ַיֲחנוּ ֵהם  – ַהּמִ י ה ְוִיְסעוּ ' ַעל ּפִ  .'ַעל ּפִ

ֵיִ֞ש כא  ִ֤ה וְּ ֶי הְּ ן   ֲאֶשר־יִׁ נָּ עָּ ֶָ֣רב ֶהָֽ ֶקר ֵמֶע  ַעד־ב ֹ֔
ַנֲעלָּ ה ִַֽ֛ן וְּ נָּ ֶקר ֶהעָּ ִ֑עו ַבב   נָּסָּ ָ֣ם אֵֹ֚ו וְּ  יֹומָּ
ה לָּ יְּ ַלֹ֔ ֵ֥ה וָּ ַנֲעלָּ נָּ ַֽן וְּ עו׃ ֶהעָּ ָֽ נָּסָּ  וְּ

ִמים  ֵישׁ וְ  עָּ ןּפְ נָּ ֶהעָּ ֶהה  ׁשֶ  ,ּבֹוֶקרֵמֶעֶרב ַעד ַרק ִיׁשְ
ןוְ  נָּ ּבֹוֶקר וְ  ַיֲעֶלה ֶהעָּ ֶההשֶׁ אֹו  ,ִיְסעוּ ֵהם ּבַ ׁשְ יֹום  יִּ
הוְ  ן וְ  ,ַלְילָּ נָּ  .ִיְסעוּ ֵהם וְ  ַיֲעֶלהֶהעָּ

ם כב  יִׁ ַמַּ֜ ֹו־י  ֶדש אָֽ ים אֹו־ח ָ֣ יְך אֹו־יָּמִׁ  ֹ֨ ַהֲארִׁ  בְּ
ִַּ֤֧ן נָּ ן   ֶהעָּ כָּ שְּ ן ַעל־ַהמִׁ כ ָ֣ שְּ יו לִׁ לָֹּ֔ ו עָּ  ַיֲחנֵ֥

ל ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ א בְּ ל ָ֣ ִ֑עו וְּ סָּ ֹו יִׁ ֹלת  ֵהעָּ עו׃ ובְּ ָֽ סָּ  יִׁ

האֹו  ,אֹו חֹוֶדשׁ  ,ַמִיםוֹ אֹו י נָּ שֶׁ  – ׁשָּ ן ּכְ נָּ ַיֲאִריְך ֶהעָּ
ֶהה ן  ְוִיׁשְ ּכָּ ׁשְ ה ְזמָּ ַעל ַהּמִ ֵאלבְּ ן ַהְרּבֶ רָּ  ַיֲחנוּ  ֵני ִיׂשְ
 .ִיְסעוּ  יֲַּעֶלה ֵהםּוְכשֶׁ  ,ִיְסעוּ ְולֹא 

י כג  ִ֤ ה   ַעל־פִׁ הוָּ ו יְּ י ַיֲחנֹ֔ ֵ֥ ַעל־פִׁ הוָּ ה וְּ ִ֑עו יְּ סָּ  יִׁ
ֶמִֶ֤רת שְּ ה   ֶאת־מִׁ הוָּ רו יְּ מָֹּ֔ י שָּ ֵ֥ הוָּ ה ַעל־פִׁ  יְּ
ה׃ ֶשָֽ ַיד־מ   פ בְּ

י ה י הוְ  ֵהם ַיֲחנוּ  'ַעל ּפִ ֵהם  ,ֵהם ִיְסעוּ  'ַעל ּפִ
יִדים ַעל עּותשֶׁ  'ִדְבֵרי הכְּ ' הִמְצַות  ַמְקּפִ ֶאְמצָּ  ּבְ

ה  .ֹמׁשֶ
ת ה      ש   ר  רפ    תוֹ ֲחצֹוצְּ
ַדֵבֵ֥ר א י הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ך   ֲעֵׂשָ֣ה ב  ֵתי   לְּ ת שְּ ר ָ֣ ֶסף ֲחצֹוצְּ ה ֶכֹ֔ שָּ  קְּ  מִׁ

ִ֑ם ַתֲעֶׂשָ֣ה תָּ יִ֤ו א  הָּ ך   וְּ ָ֣א לְּ רָּ קְּ מִׁ ה לְּ ֹ֔ ֵעדָּ ָֽ  הָּ
ע ַמַס  ֹות׃ ולְּ ַמֲחנָֽ  ֶאת־ַהָֽ

י ֲחצֹוְצר ּתֵ ה ְלךָּ ׁשְ ֶסףִמ ת וֹ ֲעׂשֵ ד ,ּכֶ  ִמּגּוׁש ֶאחָּ
ם ה אֹותָּ ֲעׂשֶ ֵדי יּו ְלךָּ הְ יִ ֵהם  ,ּתַ ּבּור אִלְקרֹּכְ  ַלּצִ

יּולְ  ֲחנֹות עַ ַהּסִ  .ֶאת ַהּמַ
ו ג  ע  קְּ תָּ ֵהִ֑ן וְּ ו בָּ ֹוֲעדִ֤ נָֽ יך   וְּ ה ֵאֶלֹ֨ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ יִּ  כׇּ ׁשֶ ֵהן ְת ּכְ פְקעּו ּבָּ ל הַ  וּ ִיְתַאּסְ לֵאֶליךָּ ּכָּ הָּ ֶאל  ּקָּ
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ַתח ֶהל ֶאל־ֶפ  ד׃ א ֵ֥ סּות מֹוֵעָֽ ּנְ ַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  .ּפֶ
ת ד  ַאַח  ם־בְּ אִׁ עו וְּ ִ֑ קָּ תְּ ו יִׁ נֹוֲעדִ֤ יך   וְּ  ֵאֶלֹ֨

ים ֹ֔ יאִׁ ׂשִׁ י ַהנְּ אֵש  י רָּ ֵפֵ֥ ל׃ ַאלְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
פ ,ַאַחת הֲחצֹוְצרָּ עּו בַּ ִיְתְק ְוִאם  ֵאֶליךָּ  וּ ִיְתַאּסְ
יִאים ַרק  ׂשִ ֵאל –ַהּנְ רָּ י ַאְלֵפי ִיׂשְ אׁשֵ  .רָּ

ם ה  ֶת  ַקעְּ ִ֑ה ותְּ רועָּ עו   תְּ ָֽסְּ נָּ ֹות וְּ ַמֲחנֹ֔ נִׁ ים ַהָֽ  ַהח 
ה׃ מָּ דְּ  ֵקָֽ

שֶׁ  רּוע וּ עְתְק ּתִ ּכְ רֹות ֹותּתְ ֲחנֹות ְסעוּ יִ  ְקצָּ  ַהּמַ
חִנים וֹ ַהח ְזרָּ ּמִ  .ּבַ

ֶתִ֤ם ו  ַקעְּ ה   ותְּ רועָּ ית תְּ ֹ֔ עו   ֵשנִׁ ָֽסְּ נָּ ֹות וְּ ַמֲחנֹ֔  ַהָֽ
נִׁ ים ִ֑נָּה ַהח  ֵ֥ה ֵתימָּ רועָּ ו תְּ ע  קְּ תְּ ם׃ יִׁ ֵעיֶהָֽ ַמסְּ  לְּ

ּתִ וּ  רוּע וּ עְתְק ְכׁשֶ רֹות ֹותּתְ ִנית ְקצָּ ֲחנֹות ְסעוּ יִ  ׁשֵ  ַהּמַ
רֹום ִנים וֹ ַהח ּדָּ ה  –ּבַ רּועָּ  .יֶהםֹוֵת עְלַמסְ ִיְתְקעּו ּתְ

יל ז  הִׁ  ַהקְּ ִ֑ל ובְּ הָּ ו ֶאת־ַהקָּ ע  קְּ תְּ א תִׁ ל ֵ֥  וְּ
יעו׃ ָֽ רִׁ  תָּ

ְתְקעּו וְ  ּוְכֵדי ֶלֱאסֹוף ֶאת ל ּתִ הָּ  ִריעוּ ּתָּ  ַאלַהּקָּ
רּוע רֹותּתְ  .ֹות ְקצָּ

ִ֤י ח  ֵנ ן   ובְּ ֲהר  ים ַאָֽ ֹ֔ ֲהנִׁ ו ַהכ ָ֣ ע  קְּ תְּ ֹות יִׁ רִ֑ צְּ  ַבֲחצ 
יֵ֥ו הָּ ֶכִ֛ם וְּ ת לָּ ַקֵ֥ ח  ם׃ עֹולָּ ם לְּ ֵתיֶכָֽ ר  ד   לְּ

ֲחצ ֵניבְּ   ֶזה ִיְהֶיה ,ְצרֹותוֹ ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ּבַ
ֶכם  םלְ  קוֹ חלָּ  .תוֹ רוֹ ְלד עֹולָּ

או ט  ב ֹ֨ י־תָּ ָֽ כִׁ ה וְּ מַָּּ֜ חָּ לְּ ם מִׁ ֶכ  צְּ ַארְּ  ַעל־ַהַצר   בְּ
ֵרָ֣ר ם ַהצ  ֶכֹ֔ ם ֶאתְּ ֶת  ת ַוֲהֵרע  ר ִ֑ צְּ  ַבֲחצ 

ם ֶת  ַכרְּ זְּ נִׁ ֵני   וְּ פְּ ָ֣ה לִׁ הוָּ ם יְּ ם ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ ֶת  נֹוַשעְּ  וְּ
ם׃ ֵביֶכָֽ יְּ  ֵמא 

הלְ אּו וֹ בּתָּ  ִאםוְ  מָּ ַאְרְצֶכם ַעל  ִמְלחָּ  ֵררוֹ צּבְ
ה שֶׁ  ֶכםעֹוׂשֶ רֹות לָּ ִריעוּ  ,צָּ ֲחצ ּתָּ ְצרֹות וֹ ּבַ

רּוע רֹותּתְ זְָּּכרוּ  ,ֹות ְקצָּ ְך ּתִ ' ִלְפֵני הְלטֹוב  ּכָּ
ְצלוּ ֱאלֵֹהיֶכם   .ְיֵביֶכםוֹ ֵמא ְוִתּנָּ

ֹום י  יֹ֨ ֶכֵ֥ם ובְּ ַחתְּ מְּ מֹוֲעֵדיֶכם֮  ׂשִׁ בְּ אֵשָ֣י וָֽ רָּ  ובְּ
ֵשיֶכם  חׇּ  ֶתָ֣ם דְּ ַקעְּ ת ותְּ ר   צְּ ֵ֚ל ַבֲחצ   ַע

ם ֵתיֶכֹ֔ ֹלָ֣ ַע ל ע  ֵחָ֣י וְּ בְּ ֵמיֶכִ֑ם זִׁ ו ַשלְּ יֹ֨ הָּ ֶכִ֤ם וְּ  לָּ
רֹון   כָּ זִׁ ָ֣י לְּ ֵנ פְּ ם לִׁ י ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ ֵ֥ה ֲאנִׁ  הוָּ  יְּ

ם׃  פ ֱאֹלֵהיֶכָֽ

י  אׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְברָּ ּוְביֹום ׂשִ
יֶכם  ְדׁשֵ ְתְקעוּ חָּ ֲחצ ּתִ ֵתיֶכם וֹ לוֹ ת ַעל עוֹ ְצרוֹ ּבַ

ְלֵמיֶכם  ְלִתְזּכֹוֶרת ֲעבּוְרֶכםיּו הְ יִ וְ  ,ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ
 .ֱאלֵֹהיֶכם' ֲאִני ה ,ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם

ע    ס   מ   ת ה  ש   ר   פ  
י יא חמישי הִִׁ֞ נָּ ה ַויְּ ִ֛ית ַבשָּ ֶדש ַהֵשנִׁ י ַבח ֵ֥  ַהֵשנִׁ 

ים ָ֣ רִׁ ֶעׂשְּ ֶדש בְּ ה   ַבח ִ֑ ן ַנֲָֽעלָּ נָֹּ֔  ֵמַע ל ֶהעָּ
ן ַכֵ֥ שְּ ת׃ מִׁ ָֽ ֵעד   הָּ

חֹוֶדׁש  ִרים ּבַ ֶעׂשְ ִני ּבְ ֵ חֹוֶדׁש ַהׁשּ ִנית ּבַ ֵ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ ּבַ
ן  נָּ הֶהעָּ לָּ ן  עָּ ּכַ ִריתֵמַעל ִמׁשְ  .לּוחֹות ַהּבְ

ו יב  ע  סְּ ֵאִ֛ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ם בְּ ֵעיֶה  ַמסְּ ַבָ֣ר לְּ דְּ מִׁ  מִׁ
ִ֑י ינָּ ן סִׁ כ ֵ֥ שְּ נָּ ַֽן ַויִׁ ר ֶהעָּ ַבֵ֥ דְּ מִׁ ן׃ בְּ ָֽ ארָּ  פָּ

ְסעּו בְּ  ֵאל נָּ רָּ ר  ֶהםֹוֵתיְלַמְסעֵני ִיׂשְ ְדּבַ  ,ִסיַניִמּמִ
ן וְ  נָּ ַכן ֶהעָּ ןׁשָּ ארָּ ר ּפָּ ִמְדּבַ  .ּבְ

ו יג  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ נָּ אש  רִׁ י בָּ ֵ֥ הוָּ ה ַעל־פִׁ ַיד־ יְּ  בְּ
ה׃ ֶשָֽ  מ 

ְסעּו ֵהם  ַעם הָּ בַּ נָּ הוֹ ִראשׁ ּפַ י  נָּ ְבֵרי ַעל ּפִ ' הּדִ
עּותשֶׁ  ֶאְמצָּ ה ּבְ  .ֹמׁשֶ

ע יד  ַסִ֞ ֶגל ַויִׁ ה ַמֲחֵנ ה ֶדָ֣ ִ֛ הודָּ ֵנָֽי־יְּ נָּ ה בְּ אש  רִׁ  בָּ
ִ֑ם תָּ א  בְּ צִׁ ֹו לְּ אֹ֔ בָּ ל־צְּ ַעֹ֨ ֹון וְּ ש  ב׃ ֶבן־ ַנחְּ ָֽ ינָּדָּ  ַעמִׁ

ֶגל ַמֲחֵנה בְּ ְקַהל  ה ּדֶ ַסע ֵני ְיהּודָּ ְוַעל  ,ֹוןִראשׁ נָּ
ל הָּ ּלֹו  ַהּקָּ דׁשֶ ב ֻמְפקָּ דָּ ינָּ ן ַעּמִ  .ַנְחׁשֹון ּבֶ

א טו  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ה וְּ ָ֣י ַמֵט  ֵנ ִ֑ר בְּ שכָּ שָּ ל יִׁ ֵא  ַתנְּ  נְּ
ר׃ ָֽ  ֶבן־צועָּ

ֶבטְוַעל ְקַהל  ָּ  ׁשֵ ֵני ִיׂשּ ר ּבְ ד שכָּ ן ֻמְפקָּ ְנַתְנֵאל ּבֶ
ר  .צּועָּ

א טז  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ָ֣י ַמֵט ה וְּ ֵנ ִ֑ן בְּ בול  ב זְּ יאָּ   ֶבן־ ֱאלִׁ
ן׃  ֵחֹלָֽ

ֶבט ְקַהלְוַעל  ֵני ְזבּול ׁשֵ ד ן וּ ּבְ ן ֻמְפקָּ ב ּבֶ ֱאִליאָּ
 .ֵחלֹון

ד יז  הוַר  ִ֑ן וְּ כָּ שְּ ו ַהמִׁ עִ֤ נָּסְּ שֹון   וְּ ֵנָֽי־ֵגרְּ ָ֣י בְּ ֵנ  ובְּ
י ֹ֔ רִׁ רָּ י מְּ ֵא  ׂשְּ ן׃ נ  ָֽ כָּ שְּ  ַהמִׁ

ןּוֵפְרקּו ֶאת  ּכָּ ׁשְ ִרי גֵּ  ְבֵניוּ  ,ַהּמִ ְרׁשֹון ּוְבֵני ְמרָּ
ן וֹ נ ּכָּ ׁשְ ֵאי ַהּמִ ְסעוּ ׂשְ  .נָּ

ע יח  ַס  נָּ ֶגל וְּ ן ַמֲחֵנֵ֥ה ֶדִ֛ אוֵב  ִ֑ם רְּ תָּ א  בְּ צִׁ ַסע  לְּ ֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבןְקַהל ְונָּ ל ,ּדֶ הָּ ּלֹו  ְוַעל ַהּקָּ ׁשֶ
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ֹו אֹ֔ בָּ ל־צְּ ַעֹ֨ ור וְּ יצ  ור׃ ֱאלִׁ ֵדיאָֽ ד ֶבן־שְּ ֵדיאּור ֻמְפקָּ ן ׁשְ  .ֱאִליצּור ּבֶ
א יט  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ה וְּ ָ֣י ַמֵט  ֵנ ֹון בְּ עִ֑ מְּ ל שִׁ יֵא  מִׁ ל   שְּ

י׃ ָֽ יַשדָּ ָֽ  ֶבן־צורִׁ
ְמעֹון  ְקַהלְוַעל  ֵני ׁשִ ֶבט ּבְ ד ׁשֵ לֻמְפקָּ ִמיֵאל וּ ׁשְ

י ּדָּ ן צּוִריׁשַ  .ּבֶ
א כ  בָּ  ַעל־צְּ ִ֑ד ַמֵטָ֣ה וְּ ֵני־גָּ ף בְּ יָּסָּ   ֶאלְּ

ל׃ עוֵאָֽ  ֶבן־דְּ
ֶבט בְּ  ְקַהלְוַעל  ד ד ּגָּ  ֵניׁשֵ ן ֻמְפקָּ ף ּבֶ ֶאְליָּסָּ

עּוֵאל  .ּדְ
עו   כא  ָֽסְּ נָּ ים וְּ תִֹׁ֔ הָּ י ַהקְּ ֵא  ׂשְּ ִ֑ש נ  דָּ קְּ ימו ַהמִׁ ֵ֥ ֵהקִׁ  וְּ

ן כָּ  שְּ ם׃ ֶאת־ַהמִׁ ָֽ אָּ  ַעד־ב 
ִתיםוְ  הָּ ֵאיוֹ נ ַהּקְ ֵלי ׂשְ שׁ  ּכְ ְקּדָּ ְסעוּ  ַהּמִ  ְרׁשֹוןגֵּ  ְבֵניוּ  ,נָּ

ִרי ּוְבֵני ן ֶאת ֵהִקימוּ  ְמרָּ ּכָּ ׁשְ םוֹ בלְ  ַעד ַהּמִ  .אָּ
ע כב  ַס  נָּ ֶגל וְּ ם ַמֲחֵנֵ֥ה ֶדִ֛ יִׁ ַר  ֵנָֽי־ֶאפְּ ִ֑ם בְּ תָּ א  בְּ צִׁ  לְּ

ֹו אֹ֔ בָּ ל־צְּ ַעֹ֨ ע וְּ מָּ  ישָּ וד׃ ֱאלִׁ יהָֽ  ֶבן־ַעמִׁ
ַסע  ֶגל ַמֲחֵנהְקַהל ְונָּ ל ,ֵני ֶאְפַרִיםבְּ  ּדֶ הָּ  ְוַעל ַהּקָּ
ּלֹו  דׁשֶ יהּוד ֻמְפקָּ ן ַעּמִ ע ּבֶ מָּ  .ֱאִליׁשָּ

א כג  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ה וְּ ָ֣י ַמֵט  ֵנ ַנֶשִ֑ה בְּ ל מְּ יֵא  לִׁ  ַגמְּ
ור׃ הצָֽ דָּ  ֶבן־פְּ

ה  ְקַהלְוַעל  ֶ ֵני ְמַנׁשּ ֶבט ּבְ ד ׁשֵ ן ֻמְפקָּ ְמִליֵאל ּבֶ ּגַ
הצּור דָּ  .ּפְ

א כד  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ָ֣י ַמֵט ה וְּ ֵנ ן בְּ ִ֑ מִׁ יָּ נְּ ן בִׁ ידָּ   ֲאבִׁ
י׃ ָֽ עֹונִׁ דְּ  ֶבן־גִׁ

ֵני בִּ  ֶבט ּבְ ד ן יְניִָּמ ְוַעל ְקַהל ׁשֵ ן ֻמְפקָּ ן ּבֶ ֲאִבידָּ
ְדעֹוִני  .ּגִ

ע כה  ַס  נָּ ֶגל וְּ ָ֣ה ֶדֵ֚ ן ַמֲחֵנ ֹ֔ ֵני־דָּ ף בְּ ַאֵסֵ֥  מְּ
ַמֲחנ  ת ל־ַהָֽ כׇּ ִ֑ם לְּ תָּ א  בְּ צִׁ ֹו לְּ אֹ֔ בָּ ל־צְּ ַעֹ֨  וְּ

יֶע ֶזר י׃ ֲאחִׁ ָֽ יַשדָּ  ֶבן־ַעמִׁ

ַסע  ֶגל ַמֲחֵנה בְּ ְונָּ ןְקַהל ּדֶ ףּמְ הַ  ֵני ּדָּ ל  ַאּסֵ ְלכָּ
ֲחנ ל ,תוֹ ַהּמַ הָּ ּלֹו  ְוַעל ַהּקָּ דׁשֶ ן  ֻמְפקָּ ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ

י ּדָּ יׁשַ  .ַעּמִ
א כו  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ה וְּ ָ֣י ַמֵט  ֵנ ֵשִ֑ר בְּ ל אָּ יֵא  עִׁ  ַפגְּ

ן׃ ָֽ רָּ כְּ  ֶבן־עׇּ
ר  ׁשֵ ֵני אָּ ֶבט ּבְ ד ְוַעל ְקַהל ׁשֵ ן ֻמְפקָּ ְגִעיֵאל ּבֶ ּפַ

ן ְכרָּ  .עָּ
א כז  בָֹּ֔ ל־צְּ ַעֹ֨ ה וְּ ָ֣י ַמֵט  ֵנ ִ֑י בְּ לִׁ תָּ ע ַנפְּ יַר   ֲאחִׁ

ַֽן׃ ָֽ  ֶבן־ֵעינָּ
ִלי  ֵני ַנְפּתָּ ֶבט ּבְ ד ְוַעל ְקַהל ׁשֵ ן ֻמְפקָּ ֲאִחיַרע ּבֶ

ן  .ֵעינָּ
ֵעֵ֥י ֵאִֶ֛לה כח  ל ַמסְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ִ֑ם בְּ תָּ א  בְּ צִׁ  לְּ

עו׃ ָֽ סָּ  ס ַויִׁ
ה ַמְסֵעי בְּ  ֵאלֵאּלֶ רָּ ֵהם וְ  ,ִלְקִהּלֹוֵתיֶהם ֵני ִיׂשְ

 .עוּ סְ נָּ 
ה ַוי ָ֣אֶמר כט  ֶש  בֶָּּ֠  מ  ח  עוֵאָ֣ל בלְֶּּ֠ י֮  ֶבן־רְּ נִׁ יָּ דְּ  ַהמִׁ

ֵתָ֣ן ֶשה   ח  ָ֣ים מ  עִׁ סְּ נו׀  נ  חְּ קֹום   ֲאַנ   ֶאל־ַהמָּ
ַמָ֣ר ֲאֶשָ֣ר ה אָּ הוָֹּ֔ ֹו יְּ ת  ֶכִ֑ם ֶאֵתָ֣ן א  ִ֤ה לָּ כָּ  לְּ
נו   תָֹּ֨ נו אִׁ ֵהַטָ֣בְּ ְך וְּ ֵ֥ה לָֹּ֔ הוָּ י־יְּ ָֽ ֹוב כִׁ ֶבר־ט   דִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ַעל־יִׁ

ה  ַמרֹמׁשֶ ְדיִָּני חוֹ ְלח אָּ ן ְרעּוֵאל ַהּמִ ב ּבֶ ֵתן וֹ בָּ
ה קֹום שֶׁ לַ ְסִעים וֹ ֲאַנְחנּו נ :ֹמׁשֶ ַמר ' הּמָּ יואָּ לָּ  :עָּ

ֶכם ן לָּ נּו  ךְ לֵ  ,תוֹ וֹ א ֶאּתֵ י ה ךָּ לְ  ְוֵנִטיבִאּתָּ ' ּכִ
ר ּבֵ ִרים  ּדִ בָּ ֵאלַעל  יםטֹובִ ּדְ רָּ  !ִיׂשְ

א ֵאלָּ יו ַוי ֵ֥אֶמר ל  י ֵאֵלְִ֑ך ל ָ֣ י כִׁ  ִ֛ צִׁ ם־ֶאל־ַארְּ  אִׁ
י תִׁ  ֶאל־מֹוַלדְּ ְך׃ וְּ  ֵאֵלָֽ

ַמר לוֹ  ֶכםלֹא ֵאֵלְך  :אָּ א ֵאֵלְך ֶאל , ִאּתְ ֶאּלָּ
יַאְרִצי ְוֶאל  ְחּתִ ּפַ  .ִמׁשְ

אֶמר לא  ָ֣ב ַאל־נָּ א ַוי ִּ֕ ִ֑נו ַתֲעז  תָּ י א  ָ֣  ַעל־ֵכָ֣ן׀  כִׁ
תָּ  עְּ ַד  נו   יָּ ֵתֹ֨ ר ֲחנ  בָֹּ֔ דְּ יתָּ  ַבמִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ  לָּ נו וְּ

ם׃ ַָֽֽיִׁ ֵעינָּ  לְּ

ַמר לוֹ  ה :אָּ ׁשָּ ַבּקָּ ֲעז ּבְ נוּ וֹ ב אוֹ ַאל ּתַ י ֲהֵרי  ,תָּ ּכִ
יר  ה ַמּכִ ר ֵתנּו יָּ ֲחנָּ  אֹוֶפן ֶאתַאּתָּ ְדּבָּ ּמִ ּוַכל ְותּבַ

נּו ַמְדִריךְ  ִלְהיֹות  .לָּ
יָּ ה לב  הָּ י־ֵתֵלְָ֣ך וְּ ִ֑נו כִׁ מָּ ָ֣ה עִׁ יָּ הָּ ֹוב׀  וְּ וא ַהטָ֣  ַהה 

ר יב ֲאֶשֹ֨ ִ֛ה ֵייטִׁ  הוָּ נו יְּ מָּ  נו עִׁ בְּ ֵהַטֵ֥ ְך׃ וְּ ָֽ  לָּ
נּו ּתָּ ִא ֵייִטיב ' הַהּטֹוב ַההּוא שֶׁ  ,נוּ ּתָּ ִא ֵלְך ּתֵ  ִאם

ם ֵנִטיב   !ְלךָּ ּגַ
עו   לג  סְּ ה ֵמַהָ֣ר ַויִׁ הוָֹּ֔ ֶרְך יְּ ֶשת ֶד  ֹלָ֣ ים שְּ ִ֑  יָּמִׁ

ֹון ה ַוֲארֹ֨ הוַָּּ֜ ית־יְּ רִׁ ֵסָ֣עַ  בְּ ם נ  ֵניֶה  פְּ ֶרְך לִׁ  ֶדֵ֚
ֶשת ֹלָ֣ ים שְּ ור יָּמִֹׁ֔ תֵ֥ ם לָּ ֶה  ה׃ לָּ ָֽ נוחָּ  מְּ

ְסעּו ֵמַהר הֵהם  ֶרְך ' נָּ ל ּדֶ לׁשֶ  ימֵ יְ  הׁשָּ וֹ ׁשְ
ה תֹוכֹו לּוחֹות ֲארֹון הָּ וְ  ,ֲהִליכָּ ּבְ ִריתהַ ׁשֶ ' הִעם  ּבְ

ֶמְרַחקֵסַע ִלְפֵניֶהם וֹ נ ֶרךְ  ּבְ ל ּדֶ ל ׁשֶ יִָּמים  הׁשָּ וֹ ׁשְ
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ֶהם  ִלְמצֹא יָּהלָּ  .ְמקֹום ֲחנָּ
ִ֛ה ַוֲעַנ ַּ֧ן לד  הוָּ ם יְּ ִ֑ם ֲעֵליֶה  עָּ ם יֹומָּ נׇּסְּ  בְּ

ַמֲחֶנָֽה׃ ן־ַהָֽ  ׆ ס מִׁ
יֹּוםֲעֵליֶהם מֵ ֵסַע וֹ נ' ַוֲעַנן ה ם ּבַ תָּ ְזַמן ְנִסיעָּ  ּבִ

קֹוםִמ  יָּ הַ  ּמְ  .הֲחנָּ
י לה ששי ִ֛ הִׁ עַ  ַויְּ ס ֵ֥ נְּ ן בִׁ ר   אָּ ֶשִ֑ה ַוי ָ֣אֶמר הָּ ָ֣ה מ  ׀  קומָּ

ה הוָּ  צו   יְּ יָּפ ֹ֨ יך וְּ ֶבֹ֔ יְּ ֵ֥סו א ָֽ יָּנ  יך וְּ ֶא  ַׂשנְּ ֶנָֽיך מְּ פָּ  ׃מִׁ
שֶׁ  רֹון ּכְ אָּ יָּה נֹוֵסעַ הָּ ה הָּ ַמר ֹמׁשֶ ' ה םקוּ  :אָּ

רוּ ְיֶביךָּ וֹ אוְ  זְּ ךָּ  ְנֶאיךָּ וֹ שׂ  וּ ְבְרחְויִ  – ִיְתּפַ  !ִמּמְ
ה לו  נ ח   ָ֣ה י אַמִ֑ר ובְּ ה שובָּ הוָֹּ֔ בְּ   יְּ ָֽ ֹותרִׁ י ב  ֵפֵ֥  ַאלְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ׆ פ יִׁ
ה  נָּ חָּ רֹוןּוְכׁשֶ אָּ ה ַמראָּ  הָּ ה !'ה :ֹמׁשֶ ן ְמנּוחָּ  ּתֵ

ֵאל ַאְלֵפיּולְ  ִרְבבֹותלְ  רָּ  .ִיׂשְ
ת ה      ש   ר  יםמ ִׁ פ   נִׁ ֹאנְּ  תְּ
י א יא ִ֤ הִׁ ם   ַויְּ עָּ ים הָּ ֹ֔ נִׁ נְּ א ָ֣ תְּ מִׁ ע כְּ ָ֣י ַר  ֵנ זְּ אׇּ ִ֑ה בְּ הוָּ  יְּ

ַמִ֤ע שְּ ה   ַויִׁ הוָּ ַָ֣חר יְּ ֹו ַויִׁ ם   ַאפֹ֔ ַער־בָּ בְּ  ֵאָ֣ש ַותִׁ
ה הוָֹּ֔ אַכל יְּ ה ַות   ֵצֵ֥ קְּ ַמֲחֶנָֽה׃ בִׁ  ַהָֽ

ם  עָּ ִרים  ִהְתלֹוְננוּ הָּ בָּ ְמרּו ּדְ ְזֵני ה יםִע רָּ ְואָּ אָּ  ,'ּבְ
ַמע ' ה עַ וְ ׁשָּ ה 'ֵאׁש הוְ  – סכָּ ֲערָּ ֶהם  ּבָּ הּבָּ ְרפָּ  ְוׂשָּ

ֲחֶנה ְקֵצה ַהּמַ  .ּבִ
ַעֵ֥ק ב  צְּ עָּ ם ַויִׁ ֶשִ֑ה הָּ ַפֵלִ֤ל ֶאל־מ  תְּ ֶשה   ַויִׁ  מ 

ה הוָֹּ֔ ע ֶאל־יְּ ַק  שְּ ש׃ ַותִׁ ֵאָֽ  הָּ
ם  עָּ ַעק הָּ הצָּ ה  ,ֶאל ֹמׁשֶ ל ֶאל ההִ ֹמׁשֶ ּלֵ ' ְתּפַ

ֵאשׁ וְ  ה הָּ ְקעָּ  .ׁשָּ
א ג  ִ֛ רָּ קְּ ֹום ַויִׁ קֵ֥ ם־ַהמָּ וא ֵשָֽ ִ֑ה ַהה  ֵערָּ י־ ַתבְּ ָֽ  כִׁ

ה ֵ֥ ֲערָּ ם בָּ ש בָּ  ָֽה׃ ֵאֵ֥ הוָּ  יְּ
קֹום ַההּוא  ם ַהּמָּ א ׁשֵ י ֵאׁש הִנְקרָּ ה ּכִ ְבֵערָּ  'ּתַ

ה ּבָּ ּבָּ   .םהֶ ֲערָּ
ף   ד  ס  אַספְּ ָֽ הָּ ֹו ֲאֶשָ֣ר וְּ בֹ֔ רְּ קִׁ ו בְּ ַאו  תְּ ִ֑ה הִׁ  ַתֲאוָּ

ָ֣בו ש  ו ַויָּ כ  בְּ ֵ֚ם ַויִׁ ָ֣י ַג ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ו יִׁ רֹ֔ י ַוי ָ֣אמְּ ֵ֥  מִׁ
ֵל נו ר׃ ַיֲאכִׁ ָֽ ׂשָּ  בָּ

יעּוִטים בְּ  ּוְבֵני ַהּמִ התֹוְך ׁשֶ ֲאוָּ ֵאל ִהְתַאּוּו ּתַ רָּ  ,ִיׂשְ
ֵאל וְ  כוּ ּבָּ  ְוַאֲחֵריֶהם רָּ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ִמי  :ְמרוּ אָּ ּגַ

ראֹותָּ  ליַיֲאכִ  ׂשָּ  ?נּו ּבָּ
נו   ה  רְּ ה זַָּכֹ֨ גָֹּ֔ ם ֲאֶשר־נ אַכֵ֥ל ֶאת־ַהדָּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ  בְּ

ִ֑ם נָּ ים ֵאָ֣ת חִׁ אִׁ  ש  ֵאת   ַהקִׁ ים וְּ חִֹׁ֔ ֲאַבטִׁ ָֽ ֶאת־ הָּ  וְּ
יר ֵ֥ צִׁ ים ֶהחָּ לִׁ  צָּ ֶאת־ַהבְּ ים׃ וְּ ָֽ ֶאת־ַהשומִׁ  וְּ

ַכְרנּו ֶאת  גִ זָּ ַכְלנוּ שֶׁ  יםַהּדָּ ִמְצַרִים  אָּ םבְּ ּבְ  ,ִחּנָּ
ׁשּ  ֶאת ֲאַבטִּ  ֶאתִאים וְ וּ ַהּקִ  ַהּלּוףִחים ְוֶאת יהָּ

ּוִמים ִלים ְוֶאת ַהׁשּ צָּ  .ְוֶאת ַהּבְ
ִ֛ה ו  ַעתָּ נו וְּ ֵשֵ֥ ה ַנפְּ ֵבשָּ  ל ֵאָ֣ין יְּ י כ ִ֑ תִׁ  לְּ  ֶאל־ בִׁ

ן ֵ֥  ֵעיֵנָֽינו׃ ַהמָּ
יוְועַ  ה ְכׁשָּ נּו ְיֵבׁשָּ נּו ֵאין  ,ַנְפׁשֵ ֲאַנְחנּו  – ּוםלכְּ לָּ

ן ַרק ְיכֹוִלים ְלַצּפֹות  .ַלּמָּ
ן ז  ַהמִָּּ֕ ַרע־ַג ד וְּ זְּ וא כִׁ ֵעינ ֹו הִ֑ ֵעֵ֥ין וְּ  כְּ

ַלח׃ ד ָֽ  ַהבְּ
ן הּוא ה ַרעזֶ צּוַרת בְּ  ְוַהּמָּ רָּ ְסּבְ ן ֹו ִצְבעוְ  ,ּכֻ בָּ לָּ

ה מוֹ כְּ  ִנינָּ  .ּפְ
֩  ח  ֩טו ם שָּ עָֹּ֨ ו הָּ טַּ֜ קְּ לָּ ו וְּ ֲחנָ֣ טָּ ם וְּ יִׁ ֵרַח  ֹו בָּ כו   אִ֤  דָּ

ה כָֹּ֔ ד  לו   ַבמְּ שְּ ור ובִׁ רֹ֔ ו ַבפָּ ׂשֵ֥ עָּ ֹו וְּ ת  גִֹ֑ות א   ע 
ָ֣ה יָּ הָּ ֹו וְּ מֹ֔ ַעם ַטעְּ ַט  ד כְּ ַשֵ֥ ֶמן׃ לְּ ָֽ  ַהשָּ

ם  עָּ ֲחנּו בְּ אֹותֹו ּו פסְ אָּ וְ  וּ טטְ וֹ שׁ הָּ ֵרַחִים אֹו ְוטָּ
ְתׁשוּ  שׁ  ּכָּ ַמְכּתֵ לּו  ּבְ ְ ּנוּ ׂשּו ְועָּ  רִסיבְּ ּוִבׁשּ ּתֹות ִמּמֶ  ּפִ
יָּהְוַטְעמֹו  ,ֲעגוּלֹות ַטַעם  הָּ ּלֹושׁ ּכְ ּנִ  .ֶמןשֶׁ בְּ  ַמֲאֶפה ׁשֶ

ֶדת ט  ֶר  ַמֲחֶנ ה ַהַטִ֛ל ובְּ ה ַעל־ַהָֽ לָּ ִ֑יְּ ד לָּ  ֵיֵרֵ֥
ן יו׃ ַהמָּ  ָֽ לָּ  עָּ

הלַּ בַּ  שֶׁ  ְילָּ ל ּכְ ֲחֶנה יַָּרדַהּטַ ן יָּ  ,ַעל ַהּמַ ד ַר ַהּמָּ
יו לָּ  .עָּ

ע י  ַמֹ֨ שְּ ה ַויִׁ ֶשַּ֜ ם מ  עָּ  ֶכה   ֶאת־הָּ יו ב  תָֹּ֔ ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ
יש ֶפַָ֣תח אִׁ  ֹו לְּ ֳהלִ֑ ַחר־ַאִ֤ף אׇּ ָֽ ה   ַויִׁ הוָּ ד יְּ א ֹ֔  מְּ

ֵעיֵנֵ֥י ה ובְּ ֶש  ע׃ מ  ָֽ  רָּ

ה  ַמע ֹמׁשֶ חׁשָּ ּפְ ם ְלִמׁשְ עָּ יו בּ וֹ ֶאת הָּ ל  – ֶכהוֹ תָּ ּכָּ
ד ֳהלוֹ  ֶפַתחבְּ  ֶאחָּ ַעס' ה ,אָּ ֵעיֵני בְּ  ַגםוְ  ,ְמאֹוד ּכָּ
ה  יָּה ֹמׁשֶ עֶזה הָּ  .רָּ

אֶמר יא  ה ַוי ֹ֨ ֶשַּ֜ ה מ  הוָּ  ִ֤ה ֶאל־יְּ מָּ תָּ   לָּ  ֲהֵרע ֹ֨
ך ֶדֹ֔ ַעבְּ ה לְּ ִ֛מָּ לָּ י וְּ תִׁ ֵ֥ צָּ ן ל א־מָּ ִ֑יך ֵח  ֵעיֶנ  בְּ
ום ׂש  ִ֛א לָּ ֵ֥ם ֶאת־ַמשָּ עָּ ל־הָּ י׃ ַהֶז ה כׇּ ָֽ לָּ  עָּ

ה  ַמרֹמׁשֶ ה ' הלַ  אָּ מָּ ה  ,ךָּ ְלַעְבּדְ ִלי  ּתָּ ְע ַר הֵ לָּ ּמָּ ְולָּ
צָּ לֹא  ֵעיֶניךָּ  ִתיאמָּ הֵ ֵחן ּבְ ַלי  ַטְלּתָּ ׁשֶ ֶאת עָּ

יּות ַעל ַאֲחרָּ ם ַהזֶּה הָּ עָּ ל הָּ  ?ּכָּ
י יב  ָ֣ כִׁ נ  י ֶהאָּ יתִׁ רִׁ  ָ֣ם ֵאֵ֚ת הָּ עָּ ל־הָּ ה כׇּ ם־ ַהֶזֹ֔ ל ְוִכי ֲאִני אִׁ ם ַהזֶּה ַההֹוֶרה ׁשֶ עָּ ל הָּ ֲאִני  ַהִאם !?ּכָּ
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י כִׁ  נ  יהו אָּ ִ֑ תִׁ דְּ לִׁ ר יְּ י־ת אַמֹ֨ ָֽ י כִׁ ֵאָ֣הו ֵאַלַּ֜  ׂשָּ
ך ֵחיֶק  ר בְּ ִ֤א ַכֲאֶשֹ֨ שָּ ֵמן   יִׁ א  ק הָּ ֵנֹ֔ ֵ֚ל ֶאת־ַהי   ַע
ה מָֹּ֔ ֲאדָּ ר הָּ תָּ  ֲאֶשֵ֥ עְּ ַב  שְּ יו׃ נִׁ ָֽ תָּ  ַלֲאב 

י אֹותוֹ  ה אֹוֵמר יַָּלְדּתִ ַאּתָּ א :ֵאַלי ׁשֶ אֹותֹו  ׂשָּ
ְזרֹוֲעךָּ  לשֶׁ מֹו כְּ  ּבִ ַטּפֵ א ּמְ ינוֹ  נֹוׂשֵ ִביא  – קּתִ ְלהָּ
ֶרץלָּ אֹותֹו  נִּ  אָּ ְעּתָּ ַלֲאבׁשֶ ּבַ יווֹ ׁשְ  !?תָּ

ן יג  י   ֵמַאִ֤יִׁ ר לִׁ ׂשָֹּ֔ ת בָּ ֵת  ָ֣ם לָּ עָּ ל־הָּ כׇּ ִ֑ה לְּ  ַהֶז
ו כִ֤ בְּ י־יִׁ ָֽ ַלי   כִׁ ר עָּ ֵ֥נו ֵלאמ ֹ֔ נָּה־לָּ ר תְּ ׂשָּ   בָּ
ה׃ לָּ נ אֵכָֽ  וְּ

ם ַהזֶּה נַּ ִמ  עָּ ל הָּ ֵתת ְלכָּ ר לָּ ׂשָּ ֵהם ִין ִלי ּבָּ ׁשֶ
נּו ּבָּ  ןּתֵ " :ְואֹוְמִרים ּבֹוִכים ֵאַלי ר לָּ  !?"לְוֹנאכַ ׂשָּ

א־אוַכִ֤ל יד  י   ל ָֽ כִׁ נ  י אָּ ֹ֔ ַבדִׁ את לְּ ֵׂש  ל־ לָּ  ֶאת־כׇּ
ָ֣ם עָּ ִ֑ה הָּ י ַהֶז ֵ֥ ד כִׁ ֵב  י׃ כָּ נִׁ ֶמָֽ  מִׁ

את  ִניאֲ לֹא אּוַכל  ׂשֵ י לָּ יּות ַעלְלַבּדִ ַאֲחרָּ ל  ּבָּ ּכָּ
י  ם ַהזֶּה ּכִ עָּ יהָּ ה ִמּדַ ׁשֶ ִביִלי ֶזה קָּ ׁשְ  .ּבִ

ה טו  ָ֣כָּ ם־כָּ אִׁ ֶׂשה׀  וְּ ־ע ָ֣ י ַאתְּ י לִׁ  ִַּ֤֧נִׁ ֵג רְּ ג נָּא   הׇּ ר ֹ֔  הָּ
י אתִׁ ֵ֥ צָּ ם־מָּ ן אִׁ ִ֑יך ֵח  ֵעיֶנ ה בְּ ֶא  ַאל־ֶארְּ  וְּ

י׃ ָֽ תִׁ עָּ רָּ  פ בְּ

ה  כָּ הוֹ ע הַאּתָּ ְוִאם ּכָּ ה אֹוִתי גוֹ רהֲ  ,ילִ  ׂשֶ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ
ֵעיֶניךָּ  אִתי ֵחן ּבְ צָּ ֵדי  ,ִאם מָּ ּלֹאּכְ ֶאְרֶאה  ׁשֶ

ִתי עָּ רָּ  !ּבְ
אֶמר טז  ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  י ֶאל־מ  ה־לִִׁ֞ פָּ  ֶאסְּ

ָ֣ים עִׁ בְּ יש֮  שִׁ ָ֣י אִׁ ֵנ קְּ זִׁ ֵאל   מִׁ רָּ ׂשְּ תָּ  ֲאֶשָ֣ר יִׁ עְּ ַדֹ֔  יָּ
י־ֵהִ֛ם ֵנֵ֥י כִׁ קְּ עָּ ם זִׁ ִ֑יו הָּ רָּ טְּ ש  ִ֤  וְּ תָּ ַקחְּ לָּ ם   וְּ תָּ  א 

ֶהל ד ֶאל־א ָ֣ ו מֹוֵעֹ֔ בֵ֥ ַיצְּ תְּ ָֽ הִׁ ם וְּ ְך׃ שָּ  ָֽ מָּ  עִׁ

ַמר' ה הלְ  אָּ ְקֵני  ֹוףסאֱ  :ֹמׁשֶ ִּ ְבִעים ִאיׁש ִמז ִלי ׁשִ
ֵאל שֶׁ  רָּ ה יֹוֵדַע שֶׁ ִיׂשְ ם  ַחְכֵמיֵהם ַאּתָּ עָּ הָּ

יווֹ ְושׁ  ח ,ְטרָּ ם  ְוִתּקַ סּות לְ אֹותָּ ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ם ךָּ ּתְ ִא  וּ ְמדַיעַ וְ   .ׁשָּ

י יז  תִׁ  יַָּרדְּ י וְּ ָ֣ תִׁ ַברְּ דִׁ ך֮  וְּ מְּ ם   עִׁ י שָּ תִׁ  ַצלְּ אָּ  וְּ
וחַ  רִ֛ ן־הָּ ר מִׁ ֶל יך ֲאֶשֵ֥ י עָּ ָ֣ תִׁ ַׂשמְּ  ֲעֵליֶהִ֑ם וְּ

ו אִ֤ נָּׂשְּ ך   וְּ תְּ ָ֣א אִׁ ַמשָּ ם בְּ עָֹּ֔ ל א־ הָּ אוְּ ֵ֥ שָּ ה תִׁ  ַאתָּ 
ך׃ ַבֶדָֽ  לְּ

ר ךָּ  ְוֵאֵרד ַוֲאַדּבֵ ם ִאּתְ ח ְואֶ  ,ׁשָּ ֶליךָּ מֵ ּקַ עָּ רּוַח ׁשֶ הָּ
ים ׂשִ פוּ וְ  ,ֲעֵליֶהם ְואָּ ּתְ ּתַ ךָּ  ִיׁשְ יּות ַעלִאּתְ ַאֲחרָּ  ּבָּ

ם ְולֹא עָּ אּתִ  הָּ ָּ הּ  ׂשּ ה ְלבָּ  אֹותָּ  .דַאּתָּ

ם יח  עָֹּ֨ ֶאל־הָּ ר וְּ ו ת אַמַּ֜ שָ֣ ַקדְּ תְּ ר֮  הִׁ חָּ מָּ  לְּ
ֶתָ֣ם ר   ַוֲאַכלְּ ׂשָּ י בָּ יתֶ֩  כִֶׁ֡ כִׁ י ם֩ בְּ ֵנֹ֨ זְּ אׇּ ה בְּ הוַָּּ֜  יְּ
ר י ֵלאמ   ִ֤ נו   מִׁ ֵלֹ֨ ר ַיֲאכִׁ ׂשָֹּ֔ ֹוב בָּ י־טֵ֥  לָּ נו כִׁ

ם יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ן בְּ ַתֹ֨ נָּ ֵ֥ה וְּ הוָּ ֶכִ֛ם יְּ ר לָּ ׂשָּ  ם׃ בָּ ֶתָֽ  ַוֲאַכלְּ

ם ּתֹאַמרלָּ וְ  ר  ִהְתּכֹוְננוּ  :עָּ חָּ ר ְוֹתאְכלוּ ְלמָּ ׂשָּ  ,ּבָּ
ְזֵני ה אָּ ִכיֶתם ּבְ י ּבְ ם' ּכִ  ליִמי ַיֲאכִ  :ַוֲאַמְרּתֶ

ר אֹותָּ  ׂשָּ יָּה  ֲהֵרינּו ּבָּ נּו טֹוב בְּ הָּ ן ' ה !ִמְצַרִיםלָּ ִיּתֵ
ר  ׂשָּ ֶכם ּבָּ  .ְוֹתאְכלוּ לָּ

א יט  ִ֛ד יֵֹ֥ום ל ָ֣ ון ֶאחָּ ל  א ת אכְּ ל ָ֣ ם וְּ ִ֑יִׁ א יֹומָּ ל ָ֣ ׀  וְּ
ָ֣ה שָּ ים ֲחמִׁ מִׁ  ל א   יָּ ָ֣ה וְּ רָּ ים ֲעׂשָּ א יָּמִֹׁ֔ ל    וְּ
ים ֵ֥ רִׁ ֹום׃ ֶעׂשְּ  יָֽ

ד  ה  ,ַמִיםְולֹא יוֹ  ,ּתֹאְכלוּ לֹא יֹום ֶאחָּ ָּ ְולֹא ֲחִמׁשּ
ה יִָּמים ,יִָּמים רָּ ִרים יֹום ,ְולֹא ֲעׂשָּ  .ְולֹא ֶעׂשְ

ָ֣ד כ  ֶדש׀  ַע ים ח ָ֣ מִׁ  ם ֲאֶשר־ֵיֵצא   ַעִ֤ד יָּ ֶכֹ֔ ַאפְּ  ֵמָֽ
ֵ֥ה יָּ הָּ ֶכ ם וְּ ִ֑א לָּ זָּרָּ ַען לְּ ֶתִ֤ם ַי  ַאסְּ י־מְּ ָֽ  כִׁ

ה   הוָּ ם ֲאֶשָ֣ר ֶאת־יְּ ֶכֹ֔ בְּ רְּ קִׁ ו בְּ כִ֤ בְּ יו   ַותִׁ נָּ פָּ  לְּ
ר ה ֵלאמ ֹ֔ ֵ֥מָּ אנו ֶז ה לָּ ֵ֥ צָּ ם׃ יָּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

יֵּ  –ַעד חֹוֶדׁש יִָּמים  ֶכם ֵצא ַעד ׁשֶ אַ מֵ לָּ  ףהָּ
ֶכם ֵאס לָּ ְגַלל שֶׁ  ,ְוִיּמָּ םּמְ ּבִ ֹוֵכן ' הבַּ  ַאְסּתֶ ׁשּ ׁשֶ

תֹוְכֶכם יו  ּוְבִכיֶתם ּבְ נָּ םְלפָּ אנּו  :ַוֲאַמְרּתֶ ה יָּצָּ ּמָּ לָּ
ְצַר   !ִיםִמּמִ

ֶשה   אֶמר֮ ַוי ֮  כא  ֹות מ  ֶלף   ֵשש־ֵמאֵ֥ י ֶאֹ֨ לִֹׁ֔ ם ַרגְּ עִָּּ֕  הָּ
ר י ֲאֶשֵ֥ כִׁ  נ  ֹו אָּ בִ֑ רְּ קִׁ ָ֣ה בְּ ַאתָּ תָּ  וְּ רְּ ַמ  ר   אָּ ׂשָּ  בָּ
ם ֶאֵתָ֣ן ֶהֹ֔ ו לָּ ל  כְּ אָּ ֶדש וְּ ים׃ ח ֵ֥ ָֽ  יָּמִׁ

ה ַמר ֹמׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף  :אָּ ם  הֹוְלֵכי ֶרֶגלׁשֵ עָּ הָּ
ַמְרּתָּ  וֹ תֹוכבְּ  ִניאֲ שֶׁ  ה אָּ ןשֶׁ ְוַאּתָּ ֶהם ֶאּתֵ ר לָּ ׂשָּ  ּבָּ
 !?אְכלּו חֹוֶדׁש יִָּמיםיֹוְ 

אן כב  ר ֲהצ   ִ֛ קָּ ט ובָּ ֵחֵ֥ שָּ ם יִׁ ֶה  ָ֣א לָּ צָּ ֶהִ֑ם ומָּ ָ֣ם לָּ  אִׁ
ת ל־ֶאָֽ ֵגֵ֥י־כׇּ ִ֛ם דְּ ֵסֵ֥ף ַהיָּ ֶה ם ֵיאָּ ֵ֥א לָּ צָּ ם׃ ומָּ ֶהָֽ  פ לָּ

ֶהם  צֹאן ַהִאם ֵחט לָּ ָּ ר ִיׁשּ קָּ יקּובָּ ֶהם ְוַיְסּפִ  !?לָּ
ל  ַהִאם ֵגיֶאת ּכָּ ֶהם  פוּ סְ אַ יַ  ַהיָּּם ּדְ יקלָּ ֶהם ְוַיְסּפִ  !?לָּ

ה   ַוי ִ֤אֶמר כג  הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ הוָּ ה ֲהַיֵ֥ד ֶאל־מ  ִ֑ר יְּ צָּ קְּ  תִׁ
ה ֵ֥ ֶאִ֛ה ַעתָּ רְּ ךֵ֥  תִׁ רְּ קְּ י ֲהיִׁ רִׁ  בָּ א׃ דְּ ם־ל ָֽ  אִׁ

ַמר' ה הלְ  אָּ ל :ֹמׁשֶ כֹוחֹו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ' ה ְוִכי ֵאין ּבְ
ְרֶצה יִּ ֶ ל ַמה ׁשּ יו !?ּכָּ ַמה  ִאם ִיְקֶרה ְרֶאהּתִ  ַעְכׁשָּ
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י ַמְרּתִ אָּ ֶ  .אּלֹ שֶׁ  אוֹ , ׁשּ
ה ַוֵיֵצָ֣א כד  ֶשֹ֔ ַדֵבר   מ  ם ַויְּ עָֹּ֔ ת ֶאל־הָּ י ֵא  ֵרָ֣ בְּ  דִׁ

ִ֑ה הוָּ ף יְּ ים ַוֶיֱאס ִ֞ ֵ֥ עִׁ בְּ יש   שִׁ ָ֣י אִׁ ֵנ קְּ זִׁ ם מִׁ עָֹּ֔  הָּ
ד ַַֽיֲעֵמֵ֥ ם ַוָֽ תָּ  ת א  יב ֵ֥ בִׁ ֶהל׃ סְּ א ָֽ  הָּ

ה  רֹמׁשֶ א ְוִדּבֵ ם  יָּצָּ עָּ ְבֵרי ה ֶאתֶאל הָּ הּוא  ,'ּדִ
ַסף ם  אָּ עָּ ְקֵני הָּ ִּ ְבִעים ִאיׁש ִמז ם  ְוֶהֱעִמידׁשִ אֹותָּ

ִביב ן אֹוֶהללְ  ִמּסָּ ּכָּ ׁשְ  .ַהּמִ
ֶרד כה  ֵ֥ה ַוֵיֹ֨ הוָּ ן֮ ׀  יְּ נָּ ַדֵבָ֣ר ֶבעָּ יו   ַויְּ אֶצל ֵאלָּ  ַויָּ 

וַח   רֹ֨ ן־הָּ יו ֲאֶשָ֣ר מִׁ לָֹּ֔ ן עָּ ֵתִּ֕ ים ַויִׁ ֵ֥ עִׁ בְּ  ַעל־שִׁ
יש ִ֑ים אִׁ  ֵקנִׁ י ַהזְּ הִׁ  ֹוחַ  ַויְּ נִ֤ וחַ  ֲעֵליֶהם   כְּ רֹ֔  הָּ

ו א  ַנבְּ תְּ ָֽ א ַויִׁ ל ֵ֥ פו׃ וְּ ָֽ  יָּסָּ

בֹוד  ה ' הּכְ ּלָּ ן יַָּרד ְוִהְתּגַ נָּ עָּ רּבֶ יו ְוִדּבֵ הּוא  ,ֵאלָּ
ַקח יו מֵ  לָּ לָּ עָּ רּוַח ׁשֶ םהָּ ְבִעים  ְוׂשָּ יםַעל ׁשִ ׁשִ ֲאנָּ  הָּ

ֵקִנים ְּ הוּ  ,ַהז חָּ ּנָּ רּוַח  ְכׁשֶ אוּ ֵהם הִ ֲעֵליֶהם הָּ  ,ְתַנּבְ
זוּ  אּו לֹא  ֵמאָּ  .יֹוֵתרִהְתַנּבְ

ו כו  ֲארָ֣ שָּ ָ֣ים ַויִׁ שִׁ ֵנָֽי־ֲאנָּ ה׀  שְּ ַמֲחֶנֶ֡ ָ֣ד ֵשָ֣ם ַבָֽ ֶאחָּ  הָּ
ד׀  ֶ֡ דָּ ֵשם֩  ֶאלְּ י וְּ ֹ֨ ד ַהֵשנִׁ ַּ֜  ֲעֵלֶהָ֣ם ַותָּ ַנח ֵמידָּ

וחַ  ר  ה   הָּ מָּ ֵהֹ֨ ים וְּ בִֹׁ֔ ת  א ַבכְּ ל ֵ֥ ו וְּ א   יָּצְּ
ה ֱהלָּ א ִ֑ ו הָּ א  ַנבְּ תְּ ָֽ ַמֲחֶנָֽה׃ ַויִׁ  ַבָֽ

ֵני ראֲ שְׁ נִ  ֲחֶנהּו ׁשְ ּמַ ים ּבַ ׁשִ ד  ֲאנָּ ד ֶאְלּדָּ ֶאחָּ ם הָּ ׁשֵ
ד ִני ֵמידָּ ֵ ם ַהׁשּ רּוַח  ,ְוׁשֵ ההָּ חָּ יוּ ְוהֵ ֲעֵליֶהם  נָּ  ם הָּ

ְזמָּ ֵמהַ  ל ֵהם  יםנִ ּמֻ ֵהם וְ  ,אֹוֶהללָּ לֹא יְָּצאּו ֲאבָּ
ֲחֶנההִ  ּמַ אּו ּבַ  .ְתַנּבְ

ץ כז  ַָּ֣֧רׇּ ַער ַויָּ ה ַוַיֵגֵ֥ד ַהַנֹ֔ ֶש  מ  ָ֣ד ַוי אַמִ֑ר לְּ דָּ  ֶאלְּ
ד ֹ֔ ים וֵמידָּ אִׁ  ַנבְּ תְּ ָֽ ַמֲחֶנָֽה׃ מִׁ  ַבָֽ

ץ  יםִר עָּ ַהנְּ ַאַחד  רוְ רָּ ה ִסּפֵ ד  :רמַ אָּ וְ  ,ְלֹמׁשֶ ֶאְלּדָּ
ֲחֶנה ּמַ ִאים ּבַ ד ִמְתַנּבְ  !ּוֵמידָּ

ַען כח  ָ֣עַ  ַוַיַּ֜ הֹוש  ון יְּ ן־נ  ת בִׁ ֵרֵ֥ שָּ ֶשִ֛ה מְּ  מ 
יו רָּ  ח  בְּ י ַוי אַמִ֑ר מִׁ ֵ֥ נִׁ ה ֲאד  ֶש  ם׃ מ  ֵאָֽ לָּ  כְּ

נָּה ן נּון  עָּ ַע ּבִ ִריםְיהֹוׁשֻ ְבחָּ ְרֵתי ֵמַהּמֻ ְמׁשָּ ּבִ  ׁשֶ
ה וְ  ה  :ַמראָּ ֹמׁשֶ ֶלא םאֹותָּ  ַהְכֵנסֲאדֹוִני ֹמׁשֶ  !ַלּכֶ

ה לֹו   ַוי ִ֤אֶמר כט  ֶשֹ֔ מְּ   מ  ה ַקֵנֵ֥אַהָֽ ִ֑י ַאתָּ  י לִׁ  ומִֹׁ֨
ן ֵתַּ֜ ל־ַעִ֤ם יִׁ ה   כׇּ הוָּ ים יְּ ֹ֔ יאִׁ בִׁ ֵת ן נְּ י־יִׁ ִ֛ה כִׁ הוָּ  יְּ

ֹו ם׃ ֶאת־רוח   ֲעֵליֶהָֽ

ַמר ה אָּ ה  ַהִאם :לֹו ֹמׁשֶ  ִמי ?יְכבֹוִד לִ  ּדֹוֵאגַאּתָּ
ן  לשֶׁ ִיּתֵ ֶאת  חַ יִָּני' השֶׁ  –ְנִביִאים ִיְהיּו ' ַעם ה ּכָּ

 !רּוחֹו ֲעֵליֶהם
ֵנֵ֥י  ל שביעי קְּ זִׁ וא וְּ ִ֑ה ה  ַמֲחֶנ ה ֶאל־ַהָֽ ֶש  ף מ  ֵסֵ֥ ַוֵיאָּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ה  ֵאל ֹמׁשֶ רָּ ֲחֶנהִנְכְנסּו ְוִזְקֵני ִיׂשְ  .ַלּמַ

וחַ  לא  רַּ֜ ַסָ֣ע וְּ ה ֵמֵאָ֣ת׀  נָּ הוָּ  ז יְּ ַָּ֣֧גׇּ ים֮  ַויָּ וִׁ  ַׂשלְּ
ם   ן־ַהיָּ ש מִׁ ט ֹ֨ ה ַויִׁ ַמֲחֶנַּ֜ ֶרְך ַעל־ַהָֽ ֶד   יָֹ֣ום כְּ

ה ֶרְך כ   ֶדִ֤ ה יֹום   וכְּ ֹות כ ֹ֔ יב  בִׁ ִ֑ה סְּ ַמֲחֶנ  ַהָֽ
ם יִׁ ַת  ַאמָּ ֵנֵ֥י וכְּ ֶרץ׃ ַעל־פְּ ָֽ אָּ  הָּ

ה ְורּוחַ  בָּ ׁשְ ה' ֵמה נָּ ה ַהיָּּם מֵ  ִויםלְ שַׂ  ְוִהְפִריחָּ רָּ ּוִפזְּ
ם ֲחֶנה  אֹותָּ ל ַעל ַהּמַ ק ׁשֶ ֶמְרחָּ ֶרְך יֹום ּדֶ ּבְ

ה  אןֲהִליכָּ אןְוֶדֶרְך יֹום  ְלכָּ ֲחֶנהלַ  ִביבּסָּ ִמ  ְלכָּ  ּמַ
הּ וֹ ְבגוּ  ל  בָּ י ַאּמֹותׁשֶ ּתֵ ֶמֶטר) ׁשְ ֶרץ (כ  אָּ ֵני הָּ  .ַעל ּפְ

ם לב  ַָּ֣֧קׇּ ם ַויָּ עֶָּ֡ ל־ַהיֹום֩  הָּ וא כׇּ ל־ ַההֹ֨ כׇּ  וְּ
ה לָּ יְּ ל ַהַלַּ֜ כ ָ֣ מׇּ  יָֹ֣ום׀  וְּ תַהָֽ פו   ֳחרָּ   ַוַיַָֽאסְּ

ו לָֹּ֔ יט ֶאת־ַהשְּ עִִּׁ֕ ף ַהַממְּ ַס  ָ֣ה אָּ רָּ  ֲעׂשָּ
ים ִ֑ רִׁ ו ֳחמָּ חִ֤ טְּ שְּ ֶהם   ַויִׁ ֹוחַ  לָּ טֹ֔ ֹות שָּ יב  בִׁ  סְּ
ַמֲחֶנָֽה׃  ַהָֽ

ה וְ  ְילָּ ל ַהּלַ ל ַהיֹּום ַההּוא ְוכָּ לּכָּ ת  כָּ ֳחרָּ יֹום ַהּמָּ
ם  עָּ וְספּו ֶאת אָּ וְ  מוּ קָּ הָּ לָּ ְ ַסף  ,ַהׂשּ ְמִעיט אָּ ַהּמַ

ה ּכּוִרים רָּ ֶהם ׁשָּ ֵהם  ,(ִליֶטר 2061כ) ֲעׂשָּ  ֶאתְטחּו לָּ
ר ׂשָּ ֲחֶנהלַ ִביב ּסָּ ִמ  ַהּבָּ ֵדי  ּמַ שׁ ּכְ ר ְלַיּבֵ ּמֵ  .אֹותוֹ  ּוְלׁשַ

ר לג  ׂשָּ  נו   ַהבָּ ם ֵבָ֣ין עֹוֶדֹ֨ ֵניֶהֹ֔ ֶרם שִׁ ֵרִ֑ת ֶט  כָּ  יִׁ
ַאִ֤ף ה   וְּ הוָּ ָ֣ה יְּ רָּ ם חָּ עָֹּ֔ ְִַּ֤֧ך בָּ ה   ַוַי הוָּ ם יְּ עָֹּ֔  בָּ
ה ַמכָּ ה ֵ֥ ד׃ ַרבָּ א ָֽ  מְּ

ר  ׂשָּ יָּה ַהּבָּ יֶהם  ֲעַדִיןהָּ ּנֵ ין ׁשִ יקּו  –ּבֵ עֹוד לֹא ִהְסּפִ
ְמרוֹ  ַעסוְ  ,ְלגָּ ל  ַהּכַ ַגע' הׁשֶ םּבָּ  ּפָּ ה ' ה ,עָּ ם ִהּכָּ עָּ ּבָּ
ה  הַמּכָּ דֹולָּ  .ְמאֹוד ּגְ

א לד  ִ֛ רָּ קְּ ֹום ַויִׁ קֵ֥ ם־ַהמָּ וא ֶאת־ֵשָֽ ֹות ַהה  רָ֣ בְּ  קִׁ
ִ֑ה ַתֲאוָּ י ַהָֽ ו ֶאת־כִׁ רֹ֔ בְּ ָֽ ם  קָּ עָּ ם־שָּ ים הָּ ָֽ ַאוִׁ תְּ  ׃ַהמִׁ

קֹום ַההּוא  ם ַהּמָּ אנִ ׁשֵ י  ְקרָּ ה ּכִ ֲאוָּ ִקְברֹות ַהּתַ
ְברּו ֶאת  ם קָּ י ׁשָּ ם ַאְנׁשֵ עָּ ִהְתַאּווּ הָּ  .ׁשֶ

ֹות לה  ר  בְּ קִׁ ִ֛ה מִׁ ַתֲאוָּ ו ַהָֽ עֵ֥ עָּ ם נָּסְּ ֹות הָּ  ֲחֵצרִ֑
י ו הְּ ֹות׃ ַויִׁ  פ ַבֲחֵצרָֽ

ְסעּו  ם נָּ עָּ ה הָּ ֲאוָּ ְברֹות ַהּתַ נּו  ֲחֵצרֹותלַ ִמּקִ ְוחָּ
ֲחֵצרֹות  .ּבַ
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ת     ש   ר  י םפ   רְּ  מִׁ
ר א יב ַדֵבֹ֨ ִ֤ם ַותְּ יָּ רְּ ן   מִׁ ֲהר  ַאָֽ ה וְּ ֶשֹ֔ מ  ֹות בְּ דִ֛  ַעל־א 

ה ֵ֥ שָּ אִׁ ית הָּ שִׁ  ח ֲאֶשָ֣ר ַהכ  ִ֑ קָּ ה לָּ ֵ֥ שָּ י־אִׁ ָֽ  כִׁ
ית שִׁ  ח׃ כ  ָֽ קָּ  לָּ

ה ִעם ִמְריָּם  רָּ ּבְ ה  ַעל ַאֲהרֹןּדִ דֹות וֹ ַעל א –ֹמׁשֶ
ה ַהכּ  ָּ ִאׁשּ ּלָּ וּ הָּ ית ׁשֶ ה  חקַ ׁשִ ָּ ַזבְלִאׁשּ ֲהֵרי  ,ְועָּ ׁשֶ

ה כּ  ָּ קַ וּ ִאׁשּ ית לָּ  .חׁשִ
ו ב  ר  ק ַוי אמְּ ֶשה   ֲהַרִ֤ מ  ֶבָ֣ר ַאְך־בְּ ה דִׁ הוָֹּ֔  יְּ

א ָ֣נו ֲהל   ֵבִ֑ר ַגם־בָּ ע דִׁ ַמ  שְּ ָֽה׃ ַויִׁ הוָּ  יְּ
ּה  :ְמרוּ אָּ ֵהם  ַזב אֹותָּ אי לֹא עָּ ֵני שֶׁ ַוּדָּ הּוא ִמּפְ
ִביא הִעם  ַרק ַהִאם! נָּ בֵּ ' ה ֹמׁשֶ הר ּדִ ְנבּואָּ  ?ּבִ
ם ֲהֵרי  נוּ ִא ּגַ ר ּתָּ ּבֵ ַמע ֶאת 'ה !ּדִ ְבֵריֶהם ׁשָּ  .ּדִ

יש ג  ֵ֥ אִׁ הָּ ה וְּ ֶש  ָ֣ו מ  נָּ ד עָּ א ִ֑ ל   מְּ כ  ם מִׁ ֹ֔ דָּ אָּ  הָּ
ר ֵנֵ֥י ֲאֶש  ה׃ ַעל־פְּ ָֽ מָּ ֲאדָּ  ס הָּ

יו ְמאֹוד נָּ ה עָּ ִאיׁש ֹמׁשֶ לִמ יֹוֵתר  ,ְוהָּ ם  ּכָּ דָּ אָּ הָּ
ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ַעל ּפְ  .ׁשֶ

אֶמר ד  ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ם יְּ א   תְּ ֶשִ֤ה פִׁ ל־ ֶאל־מ  ֶאָֽ  וְּ
ן   ם ַאֲהר  יָֹּ֔ רְּ ֶאל־מִׁ ו וְּ אֵ֥ ֶכ ם צְּ תְּ שְּ לׇּ  ֶאל־ שְּ
ֶהל ִ֑ד א ָ֣ ו מֹוֵע א  ם׃ ַוֵיצְּ ָֽ תָּ שְּ לׇּ  שְּ

ַמר' ה ְתא אָּ ה לְ ם וֹ ּפִ ְצאּו  :ִמְריָּםּולְ ַאֲהרֹן לְ ֹמׁשֶ
ֶכם  ּתְ ׁשְ לָּ סּותלְ ׁשְ ּנְ ם  !אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ּתָּ ׁשְ לָּ ׁשְ

 .ְצאוּ יָּ 
ִֶַּ֤֧רד ה  ה   ַוֵי הוָּ וד יְּ ַעמָ֣ ן בְּ נָֹּ֔ ד עָּ ַַֽיֲעמ    ֶפַָ֣תח ַוָֽ

ֶהל א ִ֑ א   הָּ רָּ קְּ ן ַויִׁ ם ַאֲהר ָ֣ יָֹּ֔ רְּ ו ומִׁ א   ַוֵיצְּ
ם׃ ֵניֶהָֽ  שְּ

בֹוד  ה ' הּכְ ּלָּ ן וְ יַָּרד ְוִהְתּגַ נָּ ַעּמּוד עָּ ד מַ עָּ ּבְ
אֹוֶהל ֶפַתחבְּ  א קָּ הּוא  ,הָּ ּוִמְריָּם  ַאֲהרֹןלְ רָּ
ֵניֶהםוּ   .יְָּצאוּ  ׁשְ

ָ֣א ַוי  אֶמר ו  עו־נָּ מְּ י שִׁ ִ֑ רָּ בָּ ֶיה   דְּ הְּ ָֽ ם־יִׁ  אִׁ
ם יֲאֶכֹ֔ ָ֣ בִׁ ה נְּ הוָּ  ה   יְּ אָּ ָ֣יו ַבַמרְּ ע ֵאלָּ ֹ֔ ַודָּ  ֶאתְּ
ֹום ֹו׃ ַבֲחל   ֲאַדֶבר־בָֽ

ֶהם ַמר לָּ ְמעּו : אָּ אׁשִ ַר ֶאת  נָּ בָּ ִאם ִיְהֶיה  !יּדְ
ֶכם ִביאנָּ  ה ' הֲאִני  ,ֵמִאּתְ ּלֶ יו ֶאְתּגַ  ,הְתמּונָּ בִּ ֵאלָּ
ראֲ  ֲחלֹום ִאּתוֹ  ַדּבֵ  .ּבַ

ן ז  י ל א־ֵכ  ָ֣ דִׁ ֶשִ֑ה ַעבְּ י מ  ל־ֵביתִׁ  כׇּ ן בְּ ֵ֥  ֶנֱאמָּ
וא׃  הָֽ

ךְ לֹא  ה ּכָּ י ֹמׁשֶ אי הּוא ,ַעְבּדִ ָּ ֵנס  ַרׁשּ ְלִהּכָּ
ְרצֹונוֹ  יִתי ּכִ ל ּבֵ כָּ  .ּבְ

ה ֶפָ֣ה ח  ֹו ֶאל־ֶפִ֞ ֶאה   ֲאַדֶבר־ב  א וַמרְּ ל ָ֣  וְּ
ת יד ֹ֔ חִׁ ַנֵ֥ת בְּ מ  הוָּ ה ותְּ יט יְּ ִ֑ וַע   ַיבִׁ א וַמדֹ֨  ל ָ֣
ם ֵראֶתֹ֔ ר יְּ ַדֵב  י לְּ ֵ֥ דִׁ ַעבְּ ה׃ בְּ ֶשָֽ מ   בְּ

ִנים ִאּתוֹ ר ַדבֵּ ִני ְמ אֲ  ִניםֶאל  ּפָּ רּור ַמְרֶאהבְ וּ  ּפָּ  ּבָּ
יטהּוא מַ וְ  ,תוֹ ִחידְולֹא בְּ  בֹוד  ַנתוּ ְתמבִּ  ּבִ  ,'הּכְ

ם ֵאיךְ וְ  ר  ֵהַעְזּתֶ יַעל ְלַדּבֵ ה ַעְבּדִ  !?ֹמׁשֶ
ַחר־ַא ף ט  ָֽ ִ֛ה ַויִׁ הוָּ ם יְּ ְך׃ בָּ  ַעס ' ה ַוֵיַלָֽ ַלךְ  ,ֲעֵליֶהםּכָּ  .ְוהָּ
ן י  נָּ  ֶהעָּ ֵ֚ר וְּ ָ֣ל סָּ ֶהל ֵמַע א ֹ֔ ֵנֵ֥ה הָּ הִׁ יָּ ם וְּ רְּ  מִׁ

ַרַָ֣עת צ  ִֶ֑לג מְּ ן ַויִׁ ֶפן ַכשָּ יָּ ם ַאֲהר ִ֛ רְּ  ֶאל־מִׁ
ֵנֵ֥ה הִׁ ַעת׃ וְּ ָֽ רָּ צ   מְּ

ה ִמְריָּם ְמצ אֹוֶהל ְוִהּנֵ ר ֵמַעל הָּ ן סָּ נָּ ַרַעת וֹ ְוֶהעָּ
 ֶ ׁשּ ה לְ ַאֲהרֹן  ,ֶלגּכַ נָּ ה ּפָּ  .ַעתַר וֹ ְמצִהיא ִמְריָּם ְוִהּנֵ

ן ַוי ֵ֥אֶמר יא  ֶשִ֑ה ַאֲהר   י ֶאל־מ  ָ֣ י בִׁ ֹ֔ נִׁ א ֲאד   ַאל־נָֹּ֨
ֵשִ֤ת ינו   תָּ ֵלֹ֨ את עָּ ר ַחטָֹּ֔ נו ֲאֶשֵ֥ לְּ ר נֹוַא   ַוֲאֶשֵ֥

אנו׃ ָֽ טָּ  חָּ

ַמרַאֲהרֹן  הלְ  אָּ ה :ֹמׁשֶ ׁשָּ ַבּקָּ ה !ֲאדֹוִני ּבְ ׁשָּ ַבּקָּ  ,ּבְ
יב ֶאת ֶזהַאל  ְחׁשִ ִעינוּ א שֶׁ טְ חֵ כְּ  ּתַ ׁשּוֵתנוּ  ּטָּ ִטּפְ  ּבְ

אנוּ וְ  טָּ חָּ  .ׁשֶ
ֵ֥א יב  י ַאל־נָּ הִׁ  ֵצאתֹו   ֲאֶשִ֤ר ַכֵמִ֑ת תְּ  ֵמֶרֶָ֣חם בְּ

ֹו מֹ֔ ֵכ ל אִׁ י ַוֵיאָּ ֵ֥ ֹו׃ ֲחצִׁ רָֽ ׂשָּ  בְּ
ה ׁשָּ ַבּקָּ מֹו  ,ּבְ ְהֶיה ּכְ ֲאחֹוֵתנּו לֹא ּתִ  !ֵמתׁשֶ

אנוּ  נּו יָּצָּ ּתֵ לֹוׁשְ יו, נוּ ֵמֶרֶחם ִאּמֵ  ׁשְ ִאּלוּ  ְוַעְכׁשָּ ּכְִ
ַמק ֵר  נָּ ׂשָּ  .וּ נֲחִצי ּבְ

ָ֣ק יג  ַע צְּ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ הוָּ ה מ  ר ֶאל־יְּ ל ֵלאמ ִ֑ ִ֛א ֵאִּ֕  נָּ
א ֵ֥ פָּ ּה׃ נָּ א רְּ ָֽ  פ לָּ

ה צָּ  ַמר' ַעק ֶאל הֹמׁשֶ ה  :ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ א פֵּ ַר  !ֵאלּבְ
ה הּ אֹותָּ  ׁשָּ ַבּקָּ  !ּבְ

אֶמר יד מפטיר ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  יהָּ   ֶאל־מ  בִֹׁ֨ אָּ ק וְּ  יַָּרק   יָּר ִ֤
יהָּ  ֶנֹ֔ פָּ א בְּ ֵל ם ֲהל ֵ֥ כָּ ָ֣ת תִׁ ַע בְּ ים שִׁ ִ֑ מִׁ ר יָּ ֵגִ֞ סָּ  תִׁ

ַמר' ה הלְ  אָּ ִביהָּ ִאּלּו  :ֹמׁשֶ יָּה יוֹ אָּ ֶניהָּ  קֵר הָּ פָּ ּבְ
ת ֵריהֲ  יֶּׁשֶ ה ִמְתּבַ ְיתָּ ְבעָּ  הָּ ֵכן  ,יִָּמים הׁשִ לָּ
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ַעִ֤ת בְּ ים   שִׁ וץ יָּמִׁ חָ֣ ה מִׁ ַמֲחֶנֹ֔ ר ַלָֽ ַאַח   וְּ
ף׃ ֵסָֽ  ֵתאָּ

סְ  ְבעָּ ר גֵּ ּתַ ּתִ ֲחֶנה ְוַאַחר  הׁשִ ְך יִָּמים ִמחּוץ ַלּמַ ּכָּ
ֵנס ּכָּ ֲחֶנה ּתִ  .ַלּמַ

ֵגֵ֥ר טו  סָּ ִ֛ם ַותִׁ יָּ רְּ וץ מִׁ חֵ֥ ַמֲחֶנ ה מִׁ ָ֣ת ַלָֽ ַע בְּ  שִׁ
ים ִ֑ ם   יָּמִׁ עָּ הָּ א וְּ ע ל ָ֣ ַסֹ֔ ף נָּ ֵס  ָֽם׃ ַעד־ֵהאָּ יָּ רְּ  מִׁ

ה ּתַ סְ הִ ִמְריָּם  רָּ ֲחֶנה ּגְ ְבעָּ ִמחּוץ ַלּמַ  ,יִָּמים הׁשִ
ַסע ַעד  ם לֹא נָּ עָּ ה ְריָּםּמִ שֶׁ ְוהָּ ֲחֶנה ִנְכְנסָּ  .ַלּמַ

ַאַחִ֛ר טז  ו וְּ עֵ֥ סְּ עָּ ם נָּ ֹות הָּ ו ֵמֲחֵצרִ֑ ַַֽיֲחנ   ַוָֽ
ר ַבֵ֥ דְּ מִׁ ן׃ בְּ ָֽ ארָּ  פ פָּ

ְך ְוַאַחר  ר ּכָּ ִמְדּבַ נּו ּבְ ְסעּו ֵמֲחֵצרֹות ְוחָּ ם נָּ עָּ הָּ
ן ארָּ  .ּפָּ
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ַלח     שְּ

ים    לִׁ ג ְּ ר  מ ְּ ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א יג הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ךָ֣  ב  ַלח־לְּ ים שְּ רו   ֲאנָּשִׁ  יָּת ֹ֨ ַען ֶאת־ֶאֶָ֣רץ וְּ ַנֹ֔  כְּ

ֵ֥י ן ֲאֶשר־ֲאנִׁ ֵת  ָ֣י נ  ֵנ בְּ ֵאִ֑ל לִׁ רָּ ׂשְּ יש יִׁ ָ֣ ד֩  אִׁ  ֶאחָּ
יש ֹ֨ ד אִׁ ַמֵטִ֤ה ֶאחַָּּ֜ יו   לְּ תָּ חו ֲאב  לָֹּ֔ שְּ ל תִׁ  כ  
יא ֵ֥ ם׃ נָּׂשִׁ ֶהָֽ  בָּ

ים  ׁשִ ַלח ֲאנָּ ֲאִני נ ֶאֶרץבְּ  רוּ יְּ ַת יְּ שֶׁ ׁשְ ַנַען ׁשֶ ֵתן וֹ ּכְ
ֵאל רָּ לְ  ,ִלְבֵני ִיׂשְ ׁשְ ד  חוּ ּתִ ֶבטִמ ִאיׁש ֶאחָּ ל ׁשֵ  – ּכָּ

ל ד ּכָּ ד ֶאחָּ ְבטוֹ  ִנְכּבָּ ׁשִ  .ּבְ

ח ג  ַלֹ֨ שְּ ם ַויִׁ ֵ֥ תָּ ֶשִ֛ה א  ר מ  ַבֵ֥ דְּ מִׁ ן מִׁ ארָּ   ַעל־ פָּ
י ָ֣ ִ֑ה פִׁ הוָּ ָ֣ם יְּ לָּ ים כ  י ֲאנָּשִֹׁ֔ אֵשֵ֥ ל רָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ

ה׃ מָּ  ֵהָֽ

ה  ם ַלח ׁשָּ ֹמׁשֶ יאֹותָּ ן ַעל ּפִ ארָּ ר ּפָּ ְדּבַ ְבֵרי ּדִ  ִמּמִ
ים  ,'ה ׁשִ ם ֲאנָּ ּלָּ י בְּ  םהֵ  –ֲחׁשּוִבים ּכֻ אׁשֵ ֵני רָּ

ֵאל רָּ  .ִיׂשְ
ֶלה ד *]*[  ֵא  ִ֑ם וְּ מֹותָּ ַמֵטָ֣ה שְּ ן לְּ אוֵבֹ֔ ועַ  רְּ  ַשמ 

ור׃  ֶבן־ַזכָֽ
ם מֹותָּ ה ׁשְ ֶבטלְ  ,ְוֵאּלֶ ן ַזּכּור ׁשֵ ּמּוַע ּבֶ  .ְראּוֵבן ׁשַ

ַמֵטָ֣ה ה  ֹון לְּ עֹ֔ מְּ ט שִׁ פָּ  י׃ שָּ ָֽ ֶבטלְ  ֶבן־חֹורִׁ ן חֹוִרי ׁשֵ ט ּבֶ פָּ ְמעֹון ׁשָּ  .ׁשִ
ַמֵטָ֣ה ו  ה לְּ ֹ֔ הודָּ ֵל ב יְּ ֶנָֽה׃ כָּ פ  ֶבטלְ  ֶבן־יְּ ן ְיֻפּנֶה ׁשֵ ֵלב ּבֶ ה ּכָּ  .ְיהּודָּ
ַמֵטָ֣ה ז  ר לְּ שכָֹּ֔ שָּ ל יִׁ אָּ  גְּ ף׃ יִׁ ֶבטלְ  ֶבן־יֹוֵסָֽ ן יֹוֵסף ׁשֵ ל ּבֶ ר ִיְגאָּ שכָּ ָּ  .ִיׂשּ
ַמֵטֵ֥ה ח  ם לְּ יִׁ רָּ  עַ  ֶאפְּ ון׃ הֹוֵשֵ֥ ן־נָֽ ֶבטלְ  בִׁ ַע בֶּ ֶאְפַר  ׁשֵ  .ן נּוןִים הֹוׁשֵ
ַמֵטָ֣ה ט ]*[ ן לְּ יָּמִֹׁ֔ נְּ י בִׁ טִׁ  וא׃ ַפלְּ פָֽ ֶבטלְ  ֶבן־רָּ פּואיְניִָּמ בִּ  ׁשֵ ן רָּ ְלִטי ּבֶ  .ן ּפַ
ַמֵטָ֣ה י  ן לְּ בול ֹ֔ ל זְּ יֵא  י׃ ַגדִׁ ָֽ ֶבטלְ  ֶבן־סֹודִׁ ן סֹוִדיוּ ְזבּול ׁשֵ יֵאל ּבֶ ּדִ  .ן ּגַ
ַמֵטֵ֥ה יא  ף לְּ ַמֵטָ֣ה יֹוֵס  ַנֶשִ֑ה לְּ י מְּ י׃ ַגדִׁ  ָֽ ֶבטבְּ  ֶבן־סוסִׁ ֶבטלְ  :יֹוֵסף ׁשֵ ן סּוִסי ׁשֵ י ּבֶ ּדִ ה ּגַ ֶ  .ְמַנׁשּ
ַמֵטָ֣ה יב  ן לְּ ֹ֔ ל דָּ יֵא  י׃ ַעמִׁ ָֽ ַמלִׁ ֶבטלְ  ֶבן־גְּ יּדָּ  ׁשֵ ַמּלִ ן ּגְ יֵאל ּבֶ  .ן ַעּמִ
ַמֵטָ֣ה יג  ר לְּ ֵשֹ֔ ור אָּ ת  ל׃ סְּ ֵאָֽ יכָּ ֶבטלְ  ֶבן־מִׁ ֵאל ׁשֵ ן ִמיכָּ ר ְסתּור ּבֶ ׁשֵ  .אָּ
ַמֵטָ֣ה יד  י לְּ לִֹׁ֔ תָּ י ַנפְּ בִׁ  י׃ ַנחְּ ָֽ סִׁ פְּ ֶבטלְ  ֶבן־וׇּ ְפִסי ׁשֵ ן וָּ י ּבֶ ִלי ַנְחּבִ  .ַנְפּתָּ
ַמֵטָ֣ה טו  ד לְּ ל גָֹּ֔ אוֵא  י׃ גְּ ָֽ כִׁ ֶבטלְ  ֶבן־מָּ ִכיּגָּ  ׁשֵ ן מָּ אּוֵאל ּבֶ  .ד ּגְ
ֹות ֵאֵֶ֚לה טז  מָ֣ ים שְּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ַלֵ֥ח הָּ ה ֲאֶשר־שָּ ֶש   מ 

ור תָ֣ ִֶ֑רץ לָּ אָּ א ֶאת־הָּ ֵ֥ רָּ קְּ ֶשִ֛ה ַויִׁ עַ  מ  הֹוֵשֵ֥  לְּ
ון ן־נ  ַע׃ בִׁ ָֽ הֹוש   יְּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ מֹות הָּ ה ׁשְ ה ּמֹ שֶׁ ֵאּלֶ ַלח ׁשֶ  ריֵּ ַת לְ ׁשָּ
ֶרץּבָּ  ה  ,אָּ א ֹמׁשֶ רָּ עַ קָּ ן נּון ְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ  .ְלהֹוׁשֵ

ַלִ֤ח יז *]*[  שְּ ם   ַויִׁ תָּ ה א  ֶשֹ֔ ור מ  ת  ִַ֑ען ֶאת־ֶאֶָ֣רץ לָּ נָּ  כְּ
ם ַוי ָ֣אֶמר ו ֲאֵלֶה  ֶגב ֶזה   ֲעלֵ֥ ם ַבֶנֹ֔ יֶת   ַוֲעלִׁ

ר׃ ָֽ הָּ  ֶאת־הָּ

ה  ם ַלח ׁשָּ ֹמׁשֶ ַנַען ֶאֶרץבְּ  ריֵּ ַת לְ אֹותָּ ר מַ אָּ וְ  ּכְ
ֶר ֲעלּו  :ֶהםלָּ  רּבָּ  וּ ַוֲעל ּנֶֶגבהַ ְך ּדֶ  .הָּ

ם יח  יֶתֵ֥ אִׁ ֶרץ ורְּ אָּ  וא ֶאת־הָּ ִ֑ ם   ַמה־הִׁ עָּ ֶאת־הָּ  וְּ
ֵשָ֣ב יהָּ  ַהי  ֶלֹ֔ ֵ֥ק עָּ זָּ ה הוא   ֶהחָּ ֶפֹ֔ ַעֵ֥ט ֲהרָּ  ַהמְּ
וא ב׃ ה  ָֽ ם־רָּ  אִׁ

ֶרץ ִתְראּו וְ  אָּ ם  ,ִהיא ֵאיךְ ֶאת הָּ עָּ רשֶׁ ְוֶאת הָּ  ּגָּ
זָּקהּוא  ִאם – הּ ּבָּ  שׁ  חָּ  יםְמַעטִּ  ֵהם ִאם ,אֹו ַחּלָּ

 .יםבִּ ַר אֹו 
ָ֣ה יט  ֶרץ ומָּ אָּ  ֵשָ֣ב ֲאֶשר־הוא   הָּ ּה י  ה בָֹּ֔ ֵ֥  ֲהטֹובָּ

וא ִ֑ה הִׁ  עָּ ם־רָּ ָ֣ה אִׁ ים ומָּ רִׁ   ֲאֶשר־הוא   ֶהעָּ
נָּה יֹוֵשָ֣ב ֵהֹ֔ ַמֲחנִׁ ים בָּ ם ַהבְּ ֵ֥ ים׃ אִׁ ָֽ רִׁ צָּ בְּ מִׁ  בְּ

ֶרץ  ְוֵאיךְ  אָּ ּה וֹ הּוא ישֶׁ הָּ ב ּבָּ ה ִהיא  ִאם –ׁשֵ טֹובָּ
האֹו  עָּ ִרים  ְוֵאיךְ  ,רָּ רהּוא שֶׁ ֶהעָּ הֵ  ּגָּ ֵהן  ִאם – ןּבָּ

ַמֲחנ תּוִחיםּבְ ִריםאֹו  ֹות ּפְ ִמְבצָּ  .ּבְ
ָ֣ה כ  אֶָּּ֠  ומָּ ה ֶרץהֶָּּ֠ ֵמנָֹּ֨ וא ַהשְּ ה הִַּׁ֜ זָּ  ם־רָּ  אִׁ

ּה ֵ֥ ן ֵעץ   ֲהֵיָֽש־בָּ יִׁ ם־ַאֹ֔ ם אִׁ ֶתֹ֔ ַחַזקְּ תְּ הִֹׁ֨  וְּ
ֶרץ ְוֵאיךְ  אָּ ה ִהיא  ִאם ,הָּ ֵמנָּ זָּהאֹו ׁשְ ֵיׁש  םִא  ,רָּ

ּה עֵ  ְּ ִת וְ  ,יןאֵ אֹו  ִציםּבָּ  ֹותרִמפֵּ  וּ חְק ִת וְ  וּ קְתַחז
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ם ֶת  ַקחְּ י ולְּ ָ֣ רִׁ פְּ ִֶ֑רץ מִׁ אָּ ים הָּ מִֹׁ֔ יָּ ַהֹ֨ י וְּ ֵמ   יְּ
י כוֵרֵ֥ ים׃ בִׁ ָֽ  ֲענָּבִׁ

ֶרץ אָּ ם וְ  ,הָּ יוּ  יִָּמיםאֹותָּ ַלתְיֵמי  הָּ ִביםהָּ  ַהְבׁשָּ  .ֲענָּ

ו כא שני ַַֽיֲעל  ָ֣רו ַוָֽ ת  ִֶ֑רץ ַויָּ אָּ ן ֶאת־הָּ ֵ֥ ַבר־צִׁ דְּ מִׁ  מִׁ
ב ח   א ַעד־רְּ ב ֵ֥ ת׃ לְּ ָֽ  ֲחמָּ

רוּ ְוִת  לוּ עָּ  ֵהם ֶרץּבָּ  יְּ ר אָּ ְדּבַ בַּ  ןיצִ  ִמּמִ ֶגבׁשֶ  ַעד ּנֶ

ַבתלִ  ההַ  ְרחָּ ִניסָּ  .יָּּהִק ּוְר ט ְדרֹוםבִּ שֶׁ  ַאְנְטיֹוְכיָּאלְ  ּכְ
ו כב  א ֶגב֮ ַבֶנ֮  ַוַיֲעלָ֣ ב ָ֣ רֹון   ַויָּ ִ֤ם ַעד־ֶחבְּ שָּ  וְּ

יַמן   י ֵשַשָ֣י ֲאחִׁ ַמֹ֔ ַתלְּ י וְּ יֵד  לִׁ ִ֑ק יְּ ֲענָּ ֹון הָּ ר  ֶחבְּ  וְּ
ים   ֶשִַ֤בע נִׁ ה שָּ תָֹּ֔ נְּ בְּ ֵנ י נִׁ פְּ ַען לִׁ ם׃ צ ֵ֥ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ֶר לּו עָּ ֵהם  ֶגבהַ ְך ּדֶ ם  ,ַעד ֶחְברֹון וּ אּובָּ  ּנֶ ְוׁשָּ
י ְוַתְלַמי  ׁשַ ֵאיֲאִחיַמן ׁשֵ ִק  ֶצֱאצָּ ֲענָּ ְוֶחְברֹון  ,יםהָּ

ה ַבע ִנְבְנתָּ ִנים ׁשֶ  .ִמְצַרִיםבְּ שֶׁ  ןעַ צוֹ  ירִע הָּ  ִלְפֵני ׁשָּ
או כג  ב ַּ֜ ַָ֣חל ַויָּ ל ַעד־ַנ כ   ו ֶאשְּ תֹ֨ רְּ כְּ ִ֤ם ַויִׁ שָּ  מִׁ

ה   מֹורָּ ֹול זְּ כִ֤ ֶאשְּ ים   וְּ ד ֲענָּבִׁ הו ֶאחָֹּ֔ ֵ֥ א  שָּ  ַויִׁ
ֹוט ם ַבמ  ִַּ֑֧יִׁ נָּ שְּ ן בִׁ נִׁ ים־ומִׁ מ  רִׁ ן הָּ ים׃־ומִׁ ָֽ ֵאנִׁ  ַהתְּ

אוּ  כּ  ֵהם ּבָּ ם כָּ וְ  ,לוֹ ַעד ַנַחל ֶאׁשְ ָּ נָּףְרתּו ִמׁשּ  עָּ
דִעם  ִבים ֶאחָּ ּכֹול ֲענָּ ים ,ֶאׁשְ ׁשִ ֵני ֲאנָּ  וּ אשְׂ נָּ  ׁשְ

ם הֵ וְ  ,מֹוטבְּ אֹותֹו  ִרּמ מֵ ִביאּו ּגַ ֵאִניםִנים ּומֵ וֹ הָּ  .ַהּתְ
ֹום כד  קָ֣ וא ַלמָּ א ַההֹ֔ רָּ  ַָ֣חל קָּ ֹול ַנ כִ֑ ֵ֚ל ֶאשְּ ֹות ַע דָ֣  א 

ֹול כֹ֔ ֶאשְּ ָֽ ו הָּ תֵ֥ רְּ ם ֲאֶשר־כָּ שָּ  ֵנֵ֥י מִׁ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
קֹום ַההּוא הַ  ּכֹול ַעל ְק נִ ּמָּ א ַנַחל ֶאׁשְ םרָּ  ׁשֵ

ּכֹול  ֶאׁשְ ֵאל שֶׁ הָּ רָּ ֵני ִיׂשְ םּבְ ָּ ְרתּו ִמׁשּ  .ּכָּ
בו כה  ש   ור ַויָּ תָ֣ ִֶ֑רץ מִׁ אָּ ץ הָּ ֵק  ים מִׁ ֵ֥ עִׁ בָּ ֹום׃ ַארְּ ְזרֵהם  יָֽ ֶרץּבָּ  ריֵּ ַת לְּ ִמ  וּ חָּ סֹוף אָּ ִעים יֹום ּבְ  .ַאְרּבָּ
ו כו  כֶ֡ ב ֩  ַוֵילְּ ֩ ַויָּ ה או ֶשֹ֨ ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר ַּ֜ ֶאָֽ  וְּ

ת ל־ֲעַד  ֶאל־כׇּ ֵאִ֛ל וְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ר בְּ ַבֵ֥ דְּ  ֶאל־מִׁ
ן ארָּ  ה פָּ ֵדִ֑שָּ יבו קָּ שִֹׁ֨ ִ֤ם ַויָּ תָּ ר   א  בָּ  דָּ

ה ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ ֶאת־כׇּ ום וְּ א  י ַוַירְּ ֵ֥ רִׁ  ֶאת־פְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ְלכוּ  ן לְ  ֵהם הָּ ארָּ ר ּפָּ ֵדשׁ לְ ִמְדּבַ אוּ  קָּ ה לְ  ּובָּ ֹמׁשֶ
ל ּולְ ַאֲהרֹן ּולְ  להַ כָּ הָּ ל  ּקָּ ֵאלׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ יבּו הֵ וְ  ,ּבְ ׁשִ

ֶהם ללְ וּ  לָּ להַ  כָּ הָּ ׁשּובֹות ּקָּ הֶ  ְראוּ הֶ וְ  ,ּתְ ֶאת  םלָּ
רֹות ֶרץ ּפֵ אָּ  .הָּ

רו־לֹו   כז  ַספְּ ו ַויְּ רֹ֔ אנו ַוי ָ֣אמְּ ֶרץ בִָּּ֕ אָּ   ֶאל־הָּ
ִ֑נו ֲאֶשָ֣ר תָּ ַלחְּ ַגֶּ֠  שְּ ת םוְֶּּ֠ ֵ֥ב זַָּבֹ֨ לָּ ַבִ֛ש חָּ וא ודְּ  הִׁ 

ָּֽה׃ יָּ רְּ ֶזה־פִׁ  וְּ

רּו לֹו וְ סִ ֵהם  ָּ  :ְמרוּ אָּ ּפְ ׁשּ ֶרץ ׁשֶ אָּ אנּו לָּ  ַלְחּתָּ ּבָּ
ם ִהיאוְ  ,נוּ אֹותָּ  ְמנָּ ב ּוְדַבשׁ  ׁשֹוַפַעת אָּ לָּ הוְ  ,חָּ  ֵאּלֶ

רֹוֶתיהָּ   .ּפֵ
ָ֣ז ֶאֵֶ֚פס כח  י־ַע ָֽ ם כִׁ עָֹּ֔ ב הָּ ֵש  ִֶ֑רץ ַהי  אָּ ים בָּ רִׁ  עָּ ֶהָֽ  וְּ

ֹות רִ֤ צ  ֹלת   בְּ ד  ד גְּ א ֹ֔ י מְּ ֵדֵ֥ לִׁ ַגם־יְּ ֲענָּ ק וְּ  הָּ
ינו ֵ֥ אִׁ ם׃ רָּ ָֽ  שָּ

ל ם  ֲאבָּ עָּ ֶרץוֹ יּ שֶׁ הָּ אָּ ב ּבָּ ּבֹורהּוא  ׁשֵ ִרים , ּגִ ְוֶהעָּ
ִאינּו ְוַגם  ,ְמאֹוד תוֹ לוֹ ְגדוּ  רֹותּצָּ בֻ ְמ  םרָּ ֶאת  ׁשָּ

ֵאי ִק  ֶצֱאצָּ ֲענָּ  .יםהָּ
ֵלֵ֥ק כט  ב ֲעמָּ ֶאֶָ֣רץ יֹוֵש  ִֶַּ֑֧גב בְּ תִֶּׁ֠  ַהֶנ חִׁ ַהָֽ  יוְֶּּ֠

י ִ֤ בוסִׁ ַהיְּ י   וְּ רִׁ ֱאמ  ָֽ הָּ ר יֹוֵשָ֣ב וְּ הָֹּ֔ י   בָּ ַנֲענִׁ כְּ ַהָֽ  וְּ
ם יֹוֵשָ֣ב ַע ל ַעל־ַהיָֹּ֔ ן׃ ַיֵ֥ד וְּ ֵדָֽ  ַהַירְּ

ֶגב ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ֵלק יֹוׁשֵ י וְ  ,ֲעמָּ  בּוִסיַהיְּ ְוַהִחּתִ
ֱאמ ר יםבִ יֹושְׁ ִרי וֹ ְוהָּ הָּ ַנֲעִני ,ּבָּ ַעל  יםבִ שְׁ וֹ י םְוַהּכְ

ן לעַ ַהיָּּם וְ  ַיד  .ַיד ַהיְַּרּדֵ
ֵלִ֛ב ַוַי ַהס ל  עָּ ם כָּ ֶשִ֑ה ֶאת־הָּ אֶמר ֶאל־מ   ַוי  

ה ֹלִ֤ נו ַנֲָֽעֶלה   עָּ ַרָ֣שְּ יָּ ּה וְּ תָֹּ֔ ֹול א  י־יָּכֵ֥ ָֽ  נוַכ ל כִׁ
ּה׃ ָֽ  לָּ

יק  ֵלבּכָּ  ּתִ ם ִהׁשְ עָּ ְמעּו ֶאת הָּ ׁשְ יִּ הלְ ׁשֶ  ,ֹמׁשֶ
ֶרץ ְכּבֹושׁ ְונִ ַנֲעֶלה  נוּ ַנחְ אֲ  :רמַ אָּ וְ  אָּ י  ֶאת הָּ ּכִ

הּ  ִלְכּבֹושׁ נּוַכל   !אֹותָּ
ים לא  ֲאנָּשִַּׁ֜ הָֹּ֨ ו וְּ לִ֤ מֹו   ֲאֶשר־עָּ ו עִׁ רֹ֔ מְּ ָֽ א אָּ  ל ֵ֥

ֹות נוַכ ל ִ֑ם ַלֲעלָ֣ עָּ ֵ֥ק ֶאל־הָּ זָּ י־חָּ ָֽ וא כִׁ  ה 
נו׃ ֶמָֽ  מִׁ

ים  ׁשִ ֲאנָּ לּו שֶׁ ְוהָּ ְמרוּ  ִאּתוֹ עָּ לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות  :אָּ
םהָּ  מּול ֵחם  ַהזֶּה עָּ י הּוא  ּבוֹ ְלִהּלָּ זָּק יֹוֵתר ּכִ חָּ
 .נוּ ִאּתָּ מֵ 

יאו לב  צִַּׁ֜ ַבִ֤ת ַוי  ֶרץ   דִׁ אָֹּ֨ ו ֲאֶשָ֣ר הָּ רָ֣ ּה תָּ תָֹּ֔  א 
ֵנֵ֥י ל ֶאל־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ ֶרץ ֵלאמ ִ֑ אֶָּ֡  ֲאֶשר֩  הָּ
נו רְּ ַבֹ֨ ּה עָּ ור בַָּּ֜ תָ֣ ּה לָּ תָּ  ֶכִֶ֤לת ֶאֶָ֣רץ א   א 
יהָּ   ֶבֹ֨ וא יֹושְּ ִ֛ם הִֹׁ֔ עָּ ל־הָּ כׇּ ינו וְּ ֵ֥ אִׁ  ֲאֶשר־רָּ

ם ַרע ֹוִציאּו ֵהם ה ְזֵניׁשֵ אָּ ֵאל ּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ  ַעל ּבְ
ֶרץ  אָּ רוּ שֶׁ הָּ יְּ ֶרץ  :ְמרוּ אָּ וְ  ,הּ ּבָּ  ּתִ אָּ ַבְרנוּ שֶׁ הָּ ּה ּבָּ  עָּ
ֶביהָּ  ֶאת הֹוֶרֶגתשֶׁ ֶאֶרץ ִהיא  הּ ּבָּ  ְלַתיֵּר  ,יֹוׁשְ

ם  עָּ ל הָּ ִאינּו בְּ שֶׁ ְוכָּ ּה רָּ דֹוִלים םישִׁ נָּ אֲ  ֵהםתֹוכָּ  .ּגְ
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תֹוכָּ ּה י בְּ ֵשֵ֥ ֹות׃ ַאנְּ דָֽ  מִׁ
ָ֣ם לג  שָּ ינו וְּ אִׁ  ים רָּ ִ֛ ילִׁ פִׁ ֵנֵ֥י ֶאת־ַהנְּ  ֲענָּ ק בְּ

ִ֑ים לִׁ פִׁ ן־ַהנְּ י מִׁ ִ֤ הִׁ ינו   ַונְּ ֵעיֵנֹ֨ ים בְּ ֲחגָּבִֹׁ֔ ן ַכָֽ ֵכֵ֥  וְּ
ינו יִׁ  ם׃ הָּ ֵעיֵניֶהָֽ  בְּ

ִאינּו ֶאת  ם רָּ ִקיםהַ ְוׁשָּ ִאישׁ  ינֵ בְּ  ֲענָּ ק' הָּ  – 'ֲענָּ
ִק הָּ מֵ  יּו ּבָּ שֶׁ  יםֲענָּ ֶרץ הָּ ראָּ בָּ עָּ ִיינוּ  ,ּבֶ ֵעיֵנינּו בְּ  הָּ
ִבים מֹו כְּ  ֵעיֵניֶהםֲחגָּ ם ּבְ ִיינּו ּגַ ְך הָּ  .ְוכָּ

א   א יד שָּ ה ַותִׁ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ ו כׇּ נ  תְּ ַֽיִׁ ִ֑ם ַוָֽ  ֶאת־קֹולָּ
ו כֵ֥ בְּ עָּ ם ַויִׁ ה הָּ לָּ יְּ וא׃ ַבַלֵ֥  ַההָֽ

ל  לּכָּ הָּ ם – ַהּקָּ עָּ ם  ֵהִרימוּ  ,הָּ כּו וּ ֶאת קֹולָּ בָּ
האֹותֹו בְּ   .ַלְילָּ

נו   ב  לֹ֨ ֶשָ֣ה ַויִׁ ן ַעל־מ  ל־ַאֲהר ֹ֔ ַעָֽ ל וְּ ָ֣י כ   ֵנ  בְּ
ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ו יִׁ רֹ֨ אמְּ ם ַוי ָֽ ה ֲאֵלֶהַּ֜ ֵעדָּ  ל־הָּ  כׇּ
נו   תְּ ֶאֶָ֣רץ לו־ַמֹ֨ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֹו מִׁ ר אִ֛ ֵ֥ בָּ דְּ  ַבמִׁ

נו׃ ַהֶז ה תְּ ָֽ  לו־מָּ

ל ֵאל ּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ה ְוַעל ַאֲהרֹן נוּ נְ וֹ לְת הִ  ּבְ  ,ַעל ֹמׁשֶ
ל וְ  לכָּ הָּ ִיינּו ֵמִתים איוַ לְ הַ  :ֶהםְמרּו לָּ אָּ  ַהּקָּ הָּ  ׁשֶ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ר ַהזֶּהאֹו  ,ּבְ ְדּבָּ ּמִ ִיינּו  איוַ לְ הַ  ּבַ הָּ ׁשֶ
 !ֵמִתים

ָ֣ה ג  מָּ לָּ הוֶָּּ֠  וְּ יא היְֶּּ֠ נו ֵמבִֹׁ֨ תַָּּ֜ ִֶ֤רץ א  אָּ  ֶאל־הָּ
ל ַהז את   פ ָ֣ נְּ ֶרב לִׁ ינו ַבֶחֹ֔ ֵשֵ֥ נו נָּ ַטֵפ  יָ֣ו וְּ הְּ  יִׁ
ַבִ֑ז ֹוא לָּ וב לָּ נו ֦טֹוב ֲהל  ה׃ שֵ֥ מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ּמָּ  נּו וֹ ֵמִביא א 'הה ְולָּ ֶרץ ַהזֹּאת לָּ תָּ מּות אָּ ּנָּ ׁשֶ
ה מָּ ְלחָּ ּמִ יִּ  ,ּבַ ינּו ּו ֶאת בּ שְׁ ְוׁשֶ ׁשֵ ֵד וִ נָּ  ֵריהֲ  ?נוּ ילָּ

ִדיף נּו  עָּ  !ִמְצַרִיםלְ  ַלֲחזֹורלָּ
ו ד  ר  יש ַוי אמְּ ָ֣ יו אִׁ ִ֑ חִׁ ֵ֥ה ֶאל־אָּ נָּ תְּ אש נִׁ  ר  

ה ובָּ נָּשֵ֥ ה׃ וְּ מָּ יְּ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ
ִניְמרּו אָּ ֵהם  ֵ ד ַלׁשּ נּו ַמְנִהיג ְנַמּנֶה :ֶאחָּ  ֲחזֹורְונַ  לָּ
 !ִמְצַרִיםלְ 

ל ה  פ ֵ֥ ֶשִ֛ה ַויִׁ ן מ  ַאֲהר   ֵניֶהִ֑ם וְּ י ַעל־פְּ ֵנִּ֕ פְּ  לִׁ
ל ַהֵ֥ ל־קְּ ת כׇּ ֵנֵ֥י ֲעַד  ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ה ְוַאֲהרֹן  חוּ ֹמׁשֶ ּטְ ּתַ ל  ִהׁשְ ֵניֶהם ִלְפֵני ּכָּ ַעל ּפְ
ֵאל ְקַהל ִצּבּור רָּ ֵני ִיׂשְ יְַּפִסיקוּ  ּבְ ׁש ֵמֶהם ׁשֶ  .ְלַבּקֵ

ָ֣עַ  ו  יהֹוש  ון וִׁ ן־נ  ֵלב   בִׁ כָּ ה וְּ ֶנֹ֔ פ   ֶבן־יְּ
ים רִׁ  ן־ַהתָּ ִֶ֑רץ מִׁ אָּ ו ֶאת־הָּ ע  רְּ ם׃ קָּ ֵדיֶהָֽ גְּ  בִׁ

ן ְיֻפּנֶה  ֵלב ּבֶ ן נּון ְוכָּ ַע ּבִ יּו ִויהֹוׁשֻ הָּ  ִריםיְּ ַת ּמְ הַ מֵ ׁשֶ
ֶרץּבָּ  ְרעּו  אָּ ְגֵדיֶהםֶאת קָּ  .ּבִ

ו ז  רֹ֔ ת ַוי ָ֣אמְּ ל־ֲעַדֵ֥ ל ֶאל־כׇּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ
ר ֶרץ ֵלאמ ִ֑ אָּ  ר הָּ נו ֲאֶשֹ֨ ַבִ֤רְּ ּה   עָּ ור בָּ תָ֣  לָּ
ּה תָֹּ֔ ה א  ֵ֥ ֶרץ טֹובָּ אָּ  ד הָּ א ֵ֥ ד׃ מְּ א ָֽ  מְּ

ְמרוּ  ל לְ  ְואָּ לכָּ הָּ ל  ַהּקָּ ֵאלׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶרץ : ּבְ אָּ הָּ
ַבְרנוּ שֶׁ  ה ֶרץ אֶ יא הִ  הּ ּבָּ  ריֵּ ַת לְ ּה ּבָּ  עָּ  ְמאֹודטֹובָּ

 !ְמאֹוד
ץ ח שלישי ֵפֵ֥ ם־חָּ נו   אִׁ ה בָֹּ֨ הוָֹּ֔ יא יְּ ִ֤ ֵהבִׁ נו   וְּ תָֹּ֨  ֶאל־ א 

ֶָ֣רץ אָּ את הָּ נָּ ּה ַהז ֹ֔ תָּ ִ֑נו ונְּ ֶרץ לָּ וא ֶאִּ֕ ִ֛  ֲאֶשר־הִׁ
ת לָּ ב זַָּבֵ֥ ש׃ חָּ ָֽ בָּ  ודְּ

נּו  רֹוֶצה' הִאם  נּו וֹ אהּוא יִָּביא ּבָּ ֶרץ לָּ תָּ אָּ
ן ַהזֹּאת  נּו ְוִיּתֵ הּ לָּ ב  ֹוַפַעתׁשּ שֶׁ ֶאֶרץ  – אֹותָּ לָּ חָּ
שׁ   !ּוְדבָּ

ה֮  ַאְָ֣ך ט  יהוָּ ר    ַבָֽ מְּ ם דו  ַאל־תִׁ ַאֶת  או   וְּ ירְּ ָֽ  ַאל־תִׁ
ָ֣ם ֶרץ ֶאת־ַע אָֹּ֔ י הָּ ֵ֥ נו כִׁ ֵמ  ָ֣ר ֵהִ֑ם ַלחְּ לָּ ם סָּ  צִׁ

ֵ֥ה ֵמֲעֵליֶהִ֛ם נו ַויהוָּ תָּ  ם׃ אִׁ ָֽ א  ירָּ  ַאל־תִׁ

ְמְר  ַרק ה דוּ ַאל ּתִ ם ַאל  ,'ּבַ ְפֲחדוּ ְוַאּתֶ  םעָּ ֵמהָּ  ּתִ
רשֶׁ  ֶרץּבָּ  ּגָּ י  אָּ םּכִ ר ֲהֵרי , ִנְכּבֹוׁש אֹותָּ םוֹ כּ סָּ  חָּ

נוּ  'הֵמֲעֵליֶהם וַ   !ְפְחדּו ֵמֶהםּתִ ַאל  ,ִאּתָּ
רו   י  אמְּ ה ַוי ָֽ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ גֵֹ֥ום כׇּ רְּ ם לִׁ תָּ   א 

ִ֑ים נִׁ ֲאבָּ ֹוד בָּ בָ֣ ה וכְּ הוָּ  ה   יְּ אָּ רְּ ֶהל נִׁ א ָ֣  בְּ
ד ֵנ י מֹוֵעֹ֔ ל־בְּ ל־כׇּ ל׃ ֶאָֽ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  פ יִׁ

ל  ּבּורּכָּ בּו  ַהּצִ ׁשְ ם ִלְרּגֹום חָּ ִניםאֹותָּ ֲאבָּ  ,ּבָּ
ה 'הּוְכבֹוד  ּלָּ סּות  אֹוֶהלבְּ  ִהְתּגַ ּנְ ל ַהִהְתּכַ ֶאל ּכָּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
ה   ַוי ִ֤אֶמר יא  הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ נָּה ֶאל־מ  ֵ֥ י ַעד־אָּ נִׁ ַנֲאצ    יְּ

ָ֣ם עָּ ִ֑ה הָּ נָּה   ַהֶז ַעד־אָֹּ֨ ינו וְּ ָ֣ י ל א־ַיֲאמִׁ ל   בִֹׁ֔ כ   בְּ
ֹות תֹ֔ א  ָֽ ר הָּ י ֲאֶשֵ֥ יתִׁ ׂשִׁ  ֹו׃ עָּ בָֽ רְּ קִׁ  בְּ

ַמר 'ה הלְ  אָּ ַתיַעד  :ֹמׁשֶ ם ַהזֶּה מָּ עָּ ַיְכִעיסּו  הָּ
ַתיְוַעד  ,אֹוִתי לַלְמרֹות י לֹא ַיֲאִמינּו בִּ  מָּ  ּכָּ

ִנים ימָּ  ?וֹ לִתי ֶהְרֵאישֶׁ ִחי וֹ ְלכ ַהּסִ
נו יב  ֶבר ַאֶכֵ֥ ֶשִ֑נו ַבֶד  אֹורִׁ ֱעֶׂשה   וְּ ֶאָֽ ךֹ֔  וְּ תְּ  א ָֽ

ֹול גֹוי־גָּדֵ֥ ום לְּ צ  עָּ נו׃ וְּ ֶמָֽ  מִׁ
ה ה אֹותוֹ ַאכֶּ  ׁשָּ ה קָּ ַמֲחלָּ  ,אֹותוֹ  שׁ ֵר גָּ אֲ וַ  ּבְ

ה  ךָּ ְוֶאֱעׂשֶ ּנוּ יֹוֵתר  ַעם ִמּמְ צּום ִמּמֶ דֹול ְועָּ  .ּגָּ
ֶש ה ַוי ֵ֥אֶמר יג  ִ֑ה מ  הוָּ ו ֶאל־יְּ עָ֣ מְּ שָּ ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ה  מִׁ ַמרֹמׁשֶ שֶׁ  :'הלַ  אָּ ּמִ ְצַרִים ּמִ ּכְ םׁשֶ  ֶהֱעִליתָּ  ּתֹוכָּ
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יתָּ  י־ֶהֱעלִׁ  ָֽ ֲחךִ֛  כִׁ כ  ֵ֥ם בְּ עָּ  ַהֶז ה ֶאת־הָּ
ֹו׃ בָֽ רְּ קִׁ  מִׁ

ם ַהזֶּה  עָּ ְמעּו זֹאת ,ֲחךָּ וֹ כבְּ ֶאת הָּ  ,ִיׁשְ

ו יד  ר  מְּ אָּ ֶָ֣רץ ֶאל־יֹוֵשב֮  וְּ אָּ עו   ַהז את   הָּ מְּ ָֽ  שָּ
ָ֣ה י־ַאתָּ ָֽ ה כִׁ הוָֹּ֔ ֶרב יְּ ֶק  ָ֣ם בְּ עָּ ִ֑ה הָּ  ֲאֶשר־ ַהֶז

ן יִׁ ן ַעֹ֨ יִׁ ַעַּ֜ ָ֣ה בְּ אָּ רְּ ָ֣ה׀  נִׁ ה ַאתָּ הוָּ  ך   יְּ ַָֽֽנְּ ֵמָ֣ד ַוֲענָּ  ע 
ם ָ֣ד ֲעֵלֶהֹ֔ ַעמ  ן ובְּ נָּ  ה עָּ ֵלְִ֤ך ַאתָֹּ֨ ֵניֶהם   ה  פְּ  לִׁ
ם וד יֹומָֹּ֔ ַעמֵ֥ ש ובְּ ה׃ ֵא  לָּ יְּ ָֽ  לָּ

ֶרץ ַהזֹּאת  יבֵ ֹושְׁ תלְ  ֵהם יֹאְמרוּ  אָּ ָּ שֶׁ הָּ  ְמעוּ ׁשּ
השֶׁ  א 'ה ַאּתָּ תֹוךְ  ִנְמצָּ ם ַהזֶּה ּבְ עָּ אוּ  – הָּ רָּ  ׁשֶ

ַעִין  ה שֶׁ ּבְ ה 'הַאּתָּ ּלֶ ְנךָּ  ֲאֵליֶהם ִמְתּגַ רּושׂ ַוֲענָּ  ּפָּ
ה הוְ  ֶהםיֲעלֵ מֵ  יֹּום ,ֵלְך ִלְפֵניֶהםוֹ ַאּתָּ ד וּ ַעּמ בְּ  ּבַ

ן נָּ הלַּ בַּ ּוְבַעּמּוד ֵאׁש  ,עָּ  .ְילָּ
ִ֛ה טו  ֵהַמתָּ ֵ֥ם וְּ עָּ ָ֣יש ַהֶז ה ֶאת־הָּ אִׁ ִ֑ד כְּ רו   ֶאחָּ מְּ ָֽ אָּ  וְּ

ם ו ַהגֹויִֹׁ֔ עֵ֥ מְּ ֲעך   ֲאֶשר־שָּ מְּ ת־שִׁ ר׃ ֶאָֽ  ֵלאמ ָֽ
ֲהרֹוגִאם  ד ּתַ ִאיׁש ֶאחָּ ם ַהזֶּה ּכְ עָּ ים ,ֶאת הָּ ַעּמִ  הָּ
ָּ שֶׁ  מּועֹות ַעל ּכֹוֲחךָּ ְמעּו ֶאת ׁשּ ְ ךְ  יֹאְמרוּ  ַהׁשּ  :ּכָּ

י טז  תִִׁ֞ לְּ בִׁ ֶלת מִׁ כ ָ֣ ה יְּ הוָּ  יא   יְּ בִׁ הָּ ָ֣ם לְּ עָּ  ֶאת־הָּ
ה ֶרץ ַהֶזֹ֔ אָּ  ַבָ֣ע ֶאל־הָּ שְּ ֶהִ֑ם ֲאֶשר־נִׁ  לָּ

ֵט ם חָּ שְּ ר׃ ַויִׁ ָֽ בָּ דְּ  ַבמִׁ

ְגַלל  לתלְ ְיכָּ  חֹוֶסרּבִ ם  'ה ֹו ׁשֶ עָּ ִביא ֶאת הָּ ְלהָּ
ֶרץ לָּ ַהזֶּה  ֶהםנִּ שֶׁ אָּ ע לָּ ּבַ םׁשָּ  הּוא ׁשְ  ַחט אֹותָּ

ר ְדּבָּ ּמִ  .ּבַ
ה יז  ַעתִָּּ֕ ַדל־נָּ איִׁ  וְּ חַ  גְּ ִ֑י כ ָ֣ נָּ ר ֲאד  תָּ  ַכֲאֶשֵ֥ רְּ ַב   דִׁ

ר׃  ֵלאמ ָֽ
יוְועַ  ל  ,ְכׁשָּ הִיְגּדַ ׁשָּ ַבּקָּ ל ּכֹחַ הַ  ּבְ י ׁשֶ ֵעיֵני  ֲאדֹנָּ ּבְ

ים ַעּמִ ה, הָּ ְרּתָּ שֶׁ מֹו כְּ  ַוֲעׂשֵ ּבַ  :ּדִ

הוָּ ה יח  ם   ֶאִֶ֤רְך יְּ יִׁ ֶסד ַאַפֹ֨ ַרב־ֶחֹ֔ א וְּ ֵׂשֵ֥ ו    נ   ןעָּ
ִַ֑שע פָּ ַנֵקה   וָּ א וְּ ה ל ָ֣ ַנֶקֹ֔ ד יְּ ֵקִ֞ בֹות   ןֲעוִ֤   פ   אָּ

ים ֹ֔ נִׁ ים ַעל־בָּ ֵלשִׁ  ים׃ ַעל־שִׁ ָֽ ֵבעִׁ ַעל־רִׁ  וְּ

ן 'ה" ְכעֹוס ַסְבלָּ ה  ִמּלִ  ַעל ַמְבִליג ,ֶחֶסדּוַמְרּבֶ
וֹון ע ַעלוְ  עָּ ׁשַ ל ּפֶ ם ֵאינוֹ  ֲאבָּ  זֹוֵכר ,מֹוֵחק אֹותָּ
בֹות ועֲ  ִנים  ְלַהֲעִנישׁ ֹון אָּ ִדיםּבָּ  ."ְוִניִנים ְנכָּ

א יט  ח־נָּ  ַלָֽ ֵ֥ם ןַלֲעוִ֛    סְּ עָּ ֶָ֣דל ַהֶז ה הָּ ג  ֶדִ֑ך כְּ  ַחסְּ
ַכֲאֶשִ֤ר ה   וְּ אתָּ ָ֣ם נָּׂשָֹּ֨ עָּ ה לָּ ם ַהֶזֹ֔ יִׁ ַר  צְּ מִׁ  מִׁ

נָּה׃ ַעד־ֵהָֽ  וְּ

הְסַלח  ׁשָּ ַבּקָּ ם ַהזֶּה וַלעֲ  ּבְ עָּ ךָּ ַחְסּדְ  ֶדלוֹ גּ ִפי כְּ ֹון הָּ
ַלחְ  מוֹ כְ וּ  ּסָּ ם ַהזֶּה  ּתָּ ׁשֶ עָּ ׂשּו ועֲ הָּ ַעל לָּ עָּ ֹונֹות ׁשֶ

ְצַרִים ְוַעד  יוִמּמִ  .ַעְכׁשָּ
ה ַוי ָ֣אֶמר כ  הוָֹּ֔ י יְּ תִׁ ַל חְּ ך׃ סָּ ֶרָֽ בָּ דְּ ַמר 'ה כִׁ ְר  :אָּ ְדבָּ י ּכִ ַלְחּתִ  .ךָּ סָּ
אולָּ ם כא  י וְּ ִ֑נִׁ ֵלֵ֥א ַחי־אָּ מָּ יִׁ הוָּ ה וְּ בֹוד־יְּ  כְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־הָּ  ֶאת־כׇּ
ל ע ֲאִני  ֲאבָּ ּבַ ַחיַּיִנׁשְ ְנׁשוּ שֶׁ  ּבְ  'ה בֹודכְ וּ , ֵהם ֵיעָּ

ְרֵסם בְּ  ל ִיְתּפַ ם כָּ עֹולָּ  –הָּ
י כב  ָ֣ ים כִׁ ֲאנָּשִׁ  ל־הָּ ים כׇּ ִ֤ אִׁ ר  י   הָּ דִׁ ב   ֶאת־כְּ

י ַתֹ֔ ת  ֶאת־א ָ֣ י וְּ יתִׁ ֵ֥ ׂשִׁ ם ֲאֶשר־עָּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ  בְּ
ִ֑ר בָּ דְּ ו וַבמִׁ ַנסָ֣ י ַויְּ תִׁ  ֵ֚ה א  ֶָׂ֣שר ֶז ים ֶע מִֹׁ֔ עָּ  פְּ

א ל ֵ֥ ו וְּ ע  מְּ י׃ שָּ ָֽ קֹולִׁ  בְּ

ים  לּכָּ שֶׁ  ׁשִ ֲאנָּ אוּ הָּ רָּ ב ׁשֶ ִדי ְוֶאת וֹ ֶאת ּכְ
ִנים ְלכ ימָּ יִתי בְּ שֶׁ  ִחיוֹ ַהּסִ ׂשִ רעָּ ְדּבָּ  ,ִמְצַרִים ּוַבּמִ

ראֹוִתי  ְוַלְמרֹות זֹאת ִנּסוּ  בָּ ִמים ְולֹא  ּכְ עָּ ר ּפְ ֶעׂשֶ
קֹוִלי ְמעּו ּבְ  ,ׁשָּ

או   כג  רְּ ם־יִׁ ֶרץ אִׁ אָֹּ֔ ר ֶאת־הָּ י ֲאֶשֵ֥ תִׁ עְּ ַב  שְּ  נִׁ
ִ֑ם תָּ י ַלֲאב  ַנֲאַצ  ל־מְּ כׇּ א וְּ ׃ ל ֵ֥ והָּ אָֽ רְּ  יִׁ

ּלֹא ֶרץ  ׁשֶ אָּ י לַ נִּ שֶׁ ִיְראּו ֶאת הָּ ְעּתִ ּבַ  ,ֲאבֹוֵתיֶהםׁשְ
ל  יִזים ְוכָּ ְרּגִ הּ  לֹא ִיְראוּ אֹוִתי ַהּמַ  !אֹותָּ

י כד  ָ֣ דִׁ ַעבְּ ב וְּ ֵל  ֶָ֣קב כָּ ה ֵע תִָּ֞ יְּ וחַ  הָּ ֶרת   רִ֤  ַאֶחֹ֨
ֹו מֹ֔ ַמֵל א עִׁ י ַויְּ ִ֑ יו ַאֲחרָּ תִׁ  יא  ֶרץ   ַוֲהבִׁ אָֹּ֨  ֶאל־הָּ

ָ֣א ה ֲאֶשר־בָּ מָּ ֹו שָֹּ֔ ע  ַזרְּ נָּה׃ וְּ ֶשָֽ  יֹורִׁ

ֵלב וְ  יכָּ ְגַלל ,ַעְבּדִ השֶׁ  ּבִ ְיתָּ ִלּבֹו  הָּ רּוַח ַאֶחֶרת ּבְ
נּותֹו  הלְ ְוֶנֱאמָּ ֵלמָּ ה ׁשְ ְיתָּ י הָּ  אֹותוֹ  ִביאאָּ , ַדְרּכִ

ֶרץלָּ  אשֶׁ  אָּ יווְ  ֵאֶליהָּ  ּבָּ אָּ הּ  וּ שׁ ִייְר  ֶצֱאצָּ  .אֹותָּ
י כה  ֵ֥ ֵלקִׁ ֲעמָּ הָּ ַנֲענִׁ י וְּ כְּ ַהָֽ ִֶ֑מק יֹוֵשָ֣ב וְּ ֵע ר בָּ חָּ   מָּ

ו נֹ֨ ו פְּ עֵ֥ ֶכִ֛ם וסְּ בָּ ר לָּ דְּ ֶרְך ַהמִׁ וף׃ ֶדֵ֥  פ ַים־סָֽ
ֵלִקי ֲעמָּ ַנֲעִני םְוהָּ ִר  םְוַהּכְ ֵעֶמק יםּגָּ ר ,ּבָּ חָּ נוּ  מָּ ה ּפְ  ֲחזָּרָּ

רלַ  ּוְסעוּ  ְדּבָּ ֶרךְ  ּמִ ֵדי סּוף ַים ּדֶ ם אּלֹ שֶׁ  ּכְ ְגׁשָּ  .ְלפָּ
ַדֵבָ֣ר כו רביעי הוָֹּ֔ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ר׃ וְּ ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
י כז  ַת  ִ֤ה ַעד־מָּ ֵעדָּ ה   לָּ עָּ רָּ את הָּ ה ֲאֶשִ֛ר ַהז ֹ֔ מָּ  ֵהֵ֥

ינִׁ ים ִ֑י ַמלִׁ לָּ ֹות עָּ נִ֞ ל  ָ֣י ֶאת־תְּ ֵנ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ
ַתי  ּבּורַעד מָּ ַר  ַהּצִ לַ  ְננוּ וֹ ִיְתל הע ַהזֶּ הָּ ֲהֵרי  !?יעָּ

מַ  י ׁשָּ לֻ ְעּתִ ֵאל ֶאת ּתְ רָּ ֵני ִיׂשְ  םהֵ שֶׁ ּנֹות ּבְ
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ר ה ֲאֶשֹ֨ ִ֛ים ֵה מָּ ינִׁ ַל י ַמלִׁ י׃ עָּ תִׁ עְּ ָֽ מָּ ַלי ְנִניםוֹ ִמְתל שָּ  .עָּ
ר כח  ם ֱאמ ָ֣ י   ֲאֵלֶה  נִׁ ה ַחי־אָֹּ֨ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  א נְּ ם־ל ִּ֕  אִׁ

ר ם ַכֲאֶשֵ֥ ֶת  ַברְּ ִ֑י דִׁ נָּ זְּ אׇּ ה ֵכ ן בְּ ם׃ ֶאֱעֶׂשֵ֥ ֶכָֽ  לָּ
ַמר' ה ,ֶהםר לָּ וֹ ֱאמ עִני אֲ  :אָּ ּבַ ַחיַּי ִנׁשְ מֹו כְּ שֶׁ  ּבְ
ְזנַ שֶׁ  אָּ ם ּבְ ְרּתֶ ּבַ ְך  – יּדִ ֶכםּכָּ ה לָּ  !ֶאֱעׂשֶ

ָ֣ר כט  בָּ דְּ ֶזֶּ֠  ַבמִׁ ו הַהֶּ֠ לֹ֨ פְּ ם יִׁ ֵריֶכַּ֜ גְּ  פִׁ
ֵדיֶכם   ק  ל־פְּ כׇּ ם וְּ ֶכֹ֔ ַפרְּ סְּ ל־מִׁ כׇּ ֶבִ֛ן לְּ  מִׁ

ים ֵ֥ רִׁ נָּ ה ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ ִ֑עְּ מָּ ר וָּ ם ֲאֶשֵ֥ ֶת  ינ  ָֽ  ֲהלִׁ
י׃ ָֽ לָּ  עָּ

לוּ  ְגֵריֶכםפִּ  ר ַהזֶּה ִיּפְ ְדּבָּ ּמִ יל ּכָּ  – ּבַ  ֶכםַאְנׁשֵ
יל מַ  ִמּגִ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ הֶעׂשְ רוּ  ְעלָּ ְסּפְ ּנִ ְגַלל  ,ׁשֶ ּבִ

םוֹ ִהְתלשֶׁ  לַ  ַנְנּתֶ  .יעָּ

ם־ַאֶתם   ל  או אִׁ ב ָ֣ ֶרץ תָּ אָֹּ֔ י   ֲאֶשִ֤ר ֶאל־הָּ אתִׁ  נָּׂשָֹּ֨
י ֹ֔ ן ֶאת־יָּדִׁ ַשֵכֵ֥ ֶכ ם לְּ ִּ֑ה ֶאתְּ ֵ֚י בָּ ֵלָ֣ב כִׁ ם־כָּ  אִׁ
ה ֶנֹ֔ פ  עַ  ֶבן־יְּ יהֹוש   ון׃ וִׁ ן־נָֽ  בִׁ

ע ִניאֲ  ּבַ בא ּלֹ שֶׁ  ִנׁשְ ֶרץ לָּ אּו וֹ ּתָּ י שֶׁ אָּ ְעּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ
הֲ  יבד לְ יַ  תמַ רָּ ּבַ הּ  הֹוׁשִ ן ִמ  חּוץ ,ֶאְתֶכם ּבָּ ֵלב ּבֶ ּכָּ

ן נּון ַע ּבִ  .ְיֻפּנֶה ִויהֹוׁשֻ
ם לא  ֶכֹ֔ פְּ ַטֹ֨ ר וְּ ם ֲאֶשֵ֥ ֶת  ַבָ֣ז ֲאַמרְּ ִ֑ה לָּ ֶי הְּ ָֽ  יִׁ

י ָ֣ ֵהֵביאתִׁ ם וְּ תָֹּ֔ עו   א  ַָֽֽדְּ יָּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ר ֶאת־הָּ  ֲאֶשֵ֥
ם ֶת  ַאסְּ ּה׃ מְּ ָֽ  בָּ

ם שֶׁ  ֶכםַיְלֵדיוְ  לְהייִּ שֶׁ ֲאַמְרּתֶ לָּ ם  ,ּו ׁשָּ ִביאאֹותָּ  אָּ
יריַ ֵהם וְ  ֶרץ  וּ ּכִ אָּ הּ ּמְ שֶׁ ֶאת הָּ ם ּבָּ  .ַאְסּתֶ

ֵריֶכ ם לב  גְּ ו ַאֶתִ֑ם ופִׁ ל  פְּ ר יִׁ ֵ֥ בָּ דְּ םוְ  ַהֶזָֽה׃ ַבמִׁ ִרים ,ַאּתֶ גָּ ֶכם ַהּפְ ּלָּ ר ַהזֶּה ׁשֶ ְדּבָּ ּמִ לּו ּבַ  .ִיּפְ
ֵניֶכֶּ֠  לג  בְּ ו םוֶּ֠ יֹ֨ הְּ ִ֤ים יִׁ עִׁ ר   ר  בָּ דְּ ָ֣ים ַבמִׁ עִׁ בָּ  ַארְּ

ה נָֹּ֔ ו שָּ א  נָּׂשְּ נוֵתיֶכִ֑ם וְּ ם ֶאת־זְּ  ַעד־ת ֵ֥
ֵריֶכ ם גְּ ר׃ פִׁ ָֽ בָּ דְּ  ַבמִׁ

ה  ִיְסּתֹוְבבוּ ּוְבֵניֶכם  נָּ ִעים ׁשָּ ר ַאְרּבָּ ְדּבָּ ּמִ ּבַ
ְגַלל  לּו ּבִ ִגיַדְתֶכםְוִיְסּבְ ְמרוּ ַעד  ,ּבְ ּגָּ יִּ ְגֵריֶכם ׁשֶ  ּפִ

ר ְדּבָּ ּמִ  .ּבַ
ר לד  ַפֹ֨ סְּ מִׁ ים בְּ מִַּׁ֜ ֶתָ֣ם ַהיָּ ֮  ֲאֶשר־ַתרְּ אָּ  ֶרץ֮ ֶאת־הָּ

ָ֣ים עִׁ בָּ ה יָֹ֣ום יֹום   ַארְּ נִָּ֞ ה יָֹ֣ום ַלשָּ נָּ   ַלשָּ
או   ׂשְּ םֶאת־ֲעו   תִׁ ֵתיֶכֹ֔ ָ֣ ים נ  עִׁ  בָּ ִ֑ה ַארְּ נָּ  שָּ

ם ֶת  יַדעְּ י׃ וִׁ ָֽ תִׁ נואָּ  ֶאת־תְּ

רכְּ  ם יַּ ּתִ שֶׁ ַהיִָּּמים  ִמְסּפַ ֶרץּבָּ ְרּתֶ ִעים  – אָּ ַאְרּבָּ
ה  ,יֹום נָּ ָּ ה יֹום ַלׁשּ נָּ ָּ ְך  –יֹום ַלׁשּ לוּ ּכָּ ַקּבְ ֶאת  ּתְ
ה –ֵתיֶכם וֹ ֲעֹונֶנׁש וֹ ע נָּ ִעים ׁשָּ  ֶאת ְוַתְפִנימוּ  ,ַאְרּבָּ

ִריִתי ַרת ּבְ  .עֹוֶנׁש ֲהפָּ
ָ֣י לה  ה֮  ֲאנִׁ הוָּ ַב   יְּ י  דִׁ תִׁ א רְּ ם־ל ָ֣ ה ז ָ֣את׀  אִׁ  ֶאֱעֶׂש 

ה ִ֤ ֵעדָּ ל־הָּ כׇּ ה   לְּ עָּ רָּ את הָּ ים ַהז ֹ֔ דִׁ   ַהנֹועָּ
ִ֑י לָּ ר עָּ ֵ֥ בָּ דְּ ִ֛ה ַבמִׁ מו ַהֶז ַת  ם יִׁ ֵ֥ שָּ תו׃ וְּ ָֽ  יָּמ 

ךְ שֶׁ  ַמְצִהיר 'הֲאִני  ל  ּכָּ ה ְלכָּ ּבּורֶאֱעׂשֶ ַר  ַהּצִ ע הָּ
ִהְתאַ  הַהזֶּ  יסְּ ׁשֶ ְמדוּ ֵהם  ,פּו ֶנְגּדִ ר ַהזֶּה  יֻׁשְ ְדּבָּ ּמִ ּבַ

ם   .תוּ וּ יָּמְוׁשָּ
ים לו  ֲָ֣אנָּשִֹׁ֔ הָּ ַלֵ֥ח וְּ ה ֲאֶשר־שָּ ֶש  ור מ  תָ֣  לָּ

ִֶ֑רץ אָּ בו ֶאת־הָּ ש   ינו  ַויָּ ִ֤ יו   (וילונו)ַוַילִׁ לָּ  עָּ
ה ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ יא ֶאת־כׇּ ֵ֥ הֹוצִׁ ה לְּ בָּ   דִׁ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  ַעל־הָּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ ה ּמֹ שֶׁ ְוהָּ ַת ׁשֶ ַלח לָּ ֶרץּבָּ ר יֵּׁשָּ ְזרוּ וְ  אָּ  חָּ
ְרמוּ  ללְ  ְוגָּ ּבּור כָּ יו ְלִהְתלֹוֵנן ַהּצִ לָּ  ִציאוֹ הּולְ  ,עָּ
ם ַר  ֶרץ עׁשֵ אָּ  – ַעל הָּ

תו   לז  מ ֹ֨ ים ַויָּ ֲאנָּשִֹׁ֔ י הָּ ֵאֵ֥ ֶרץ מֹוצִׁ אָּ  ַבת־הָּ  דִׁ
ִ֑ה עָּ ה רָּ ֵנֵ֥י ַבַמֵגפָּ  פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ  יְּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ ה הָּ ֵאּלֶ הֹוִציאוּ הָּ ם ַר  ׁשֶ ֶרץַעל  עׁשֵ אָּ  ,הָּ
ם ' ה ַרג אֹותָּ ההָּ פָּ ּגֵ ּמַ  .ּבַ

ָ֣עַ  לח  יהֹוש  ון וִׁ ן־נֹ֔ ֵל ב בִׁ כָּ ִ֑ה וְּ ֶנ פ  יו   ֶבן־יְּ  חָּ
ָ֣ים ֲאנָּשִׁ ן־הָּ ם מִׁ ֵהֹ֔ ים הָּ כִׁ  לְּ ור ַהה  תֵ֥  לָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ  ֶאת־הָּ

ה  ן ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ ן נּון ְוכָּ ַע ּבִ ִחיִדים ִויהֹוׁשֻ יּו ַהיְּ הָּ
ם מֵ  ים אֹותָּ ׁשִ ֲאנָּ ְלכוּ הָּ הָּ ֶרץּבָּ  ְלַתיֵּר ׁשֶ  אָּ
נִּ  אֲ ׁשֶ יםׁשְ ַחיִּ  .רּו ּבַ

ַדֵבִ֤ר לט  ֶשה   ַויְּ ים מ  ָ֣ רִׁ בָּ ֶלה ֶאת־ַהדְּ ֵאֹ֔  הָּ
ֵנ י ל־בְּ ל־כׇּ ֵאִ֑ל ֶאָֽ רָּ ׂשְּ ו יִׁ לֵ֥ ַאבְּ תְּ ָֽ עָּ ם ַויִׁ  הָּ

ד׃ א ָֽ  מְּ

ה  ר ֹמׁשֶ ּבֵ ֵני ּדִ ל ּבְ ה ֶאל ּכָּ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ֶאת ַהּדְ
ֵאל רָּ ם וְ  ,ִיׂשְ עָּ לּו הִ הָּ  .ְמאֹודְתַאּבְ

ָ֣מו מ  כִׁ ֶקר ַוַישְּ ו ַבב ֹ֔ ר ַוַיֲעלֵ֥ הָּ  כִּ ֵהם הִ  ֶאל־ר אש־הָּ ר  לאֶ לּו עָּ וְ  ּבֹוֶקרמּו בַּ יׁשְ הָּ רֹאׁש הָּ
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ר נו ֵלאמ ִ֑ ֶנ  ינו הִׁ ִ֛ לִׁ עָּ ֹום וְּ קִ֛  ֶאל־ַהמָּ
ר ַמֵ֥ הוָּ ה ֲאֶשר־אָּ י יְּ ֵ֥ אנו׃ כִׁ ָֽ טָּ  חָּ

ְמרוּ  קֹום לַ  ַנֲעֶלה ה ֲאַנְחנוּ ִהנֵּ  :ְואָּ ַמר ' השֶׁ ּמָּ אָּ
יו  אנוּ ֲהֵרי שֶׁ ַלֲעלֹות ֵאלָּ טָּ ּלֹ  חָּ ִצינוּ א ׁשֶ  !רָּ

ה ַוי ָ֣אֶמר מא  ֶשֹ֔ ה מ  ֵ֥מָּ ִ֛ה לָּ ם ֶז ים ַאֶתֵ֥ רִׁ  בְּ  ע 
י ָ֣ ִ֑ה ֶאת־פִׁ הוָּ וא יְּ הִׁ  א וְּ ח׃ ל ֵ֥ ָֽ לָּ צְּ  תִׁ

ה ַמר ֹמׁשֶ ם ע :אָּ ה ַאּתֶ ּמָּ ְבֵריְבִרים וֹ לָּ  ?'ה ַעל ּדִ
 !ַיְצִליחַ לֹא  ֲהֵרי ֶזה

ו מב  ל־ַתֲעלֹ֔ י ַאָֽ ִ֛ ין כִׁ הוָּ ה ֵאֵ֥ ֶכִ֑ם יְּ בְּ רְּ קִׁ ל א   בְּ  וְּ
ו פֹ֔ ַָּ֣֧גְּ נָּ ֵנ י תִׁ פְּ ם׃ לִׁ ֵביֶכָֽ יְּ  א 

י ֲעלּו ּכִ ֶכם' ה ַאל ּתַ ְך וְ  ,לֹא ִאּתְ ַעל ּו כּ ּתֻ לֹא כָּ
 .ְיֵביֶכםוֹ א ֵדייְ 

֩  מג  י י כִׁ ֵלקִֹׁ֨ ֲעמָּ י הָּ ֵ֥ ַנֲענִׁ ַהכְּ ם   וְּ ם שָּ ֵניֶכֹ֔ פְּ  לִׁ
ם ֶת  ַפלְּ ִֶ֑רב ונְּ י־ַעל־ֵכִ֤ן ֶבחָּ ָֽ ֶתם   כִׁ  ַשבְּ
י ה ֵמַאֲחֵרָ֣ הוָֹּ֔ ֶיֵ֥ה יְּ הְּ ל א־יִׁ הוָּ ה וְּ ם׃ יְּ ֶכָֽ מָּ  עִׁ

ֵלִקי ֲהֵרי ֲעמָּ ַנֲעִני םהָּ ם ִלְפֵניֶכם  םְוַהּכְ מּותּו ׁשָּ ְותָּ
ה מָּ ְלחָּ ּמִ ְגַלל ,ּבַ ם ֶאתעֲ שֶׁ  ּבִ  לֹא 'ה – 'ה ַזְבּתֶ

ֶכםִיְהֶיה   .ִאּתְ
לו מד  פִִּׁ֕ ֹות ַוַיעְּ אש ַלֲעל  ִ֑ר ֶאל־ר ָ֣ הָּ ֹון הָּ  ַוֲארִ֤

ה   הוָּ ית־יְּ רִׁ ה בְּ ֶשֹ֔ שו ומ  ֶרב ל א־מָּ  ֶקֵ֥  מִׁ
ַמֲחֶנָֽה׃  ַהָֽ

שׁ ֵהם הִ  ר לאֶ ַלֲעלֹות  וּ ְתַעּקְ הָּ ל ,רֹאׁש הָּ  ֲאבָּ
ִרית  ה לֹא  'הֲארֹון ּבְ זוּ ּוֹמׁשֶ ֲחֶנה ּתֹוךְ מִ  זָּ  .ַהּמַ

ִֶַּ֤֧רד מה  י   ַוֵי ֵלקִׁ ֲעמָּ י הָּ ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ַהָֽ ב וְּ ֵש  ָ֣ר ַהי  הָּ  בָּ
וא ום ַההִ֑ ום ַוַיכֵ֥ ת  ַַֽיכְּ ה׃ ַוָֽ ָֽ מָּ רְּ  פ ַעד־ַהחׇּ

ֵלִקי ֲעמָּ ַנֲעִני םהָּ ִריםשֶׁ  םְוַהּכְ ר ַההּוא  ּגָּ הָּ יְָּרדּו ּבָּ
ם ְוכָּ  ּכוּ הִ וְ  ם  ְתׁשוּ אֹותָּ הלְ ַעד אֹותָּ דָּ מָּ  .ַהׁשְ

ים    כִׁ ס  נ ְּ ה  חֹות וְּ נ  מ ְּ ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א טו הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ָ֣י ַדֵבר   ב  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ י ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ ָ֣  כִׁ

או ב   ֶרץ   תָּ ם ֶאל־ֶאֹ֨ ֵתיֶכֹ֔ ב ָ֣ ר מֹושְּ י ֲאֶשֵ֥  ֲאנִׁ 
ן ֵתֵ֥ ם׃ נ  ֶכָֽ  לָּ

ֵאל וְ  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אוּ וֹ בּתָּ שֶׁ כְּ  :ֶהםלָּ  ֹתאַמרּדַ
ֶכםוֹ ֲאִני נשֶׁ  ְמגּוֵריֶכםֶאֶרץ לְ   .ֵתן לָּ

ם ג  יֶתֹ֨ ֶשִ֤ה ַוֲעׂשִׁ ה   אִׁ יהוָּ ָ֣ה ַלָֽ לָּ ַבח ע   אֹו־ֶזֹ֔
ֶדר   ַפֵלא־ֶנֹ֨ ֹו לְּ ה אָ֣ בָֹּ֔ דָּ נְּ ֹו בִׁ ֲעֵדיֶכִ֑ם א  מ   בְּ

ֹות יחַ  ַלֲעׂשִ֞ ַח   ֵרִ֤ יח ֹ֨ ה נִׁ יהוָֹּ֔ ר ַלָֽ קָּ  ן־ַהבָּ ֹו מִׁ  אֵ֥
אן׃ ן־ַהצ ָֽ  מִׁ

ֵאשׁ  ַתֲעׂשוּ וְ  ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ ה – 'הלַ  קָּ  אֹו ֶזַבח עֹולָּ
ל ּנֱֶאכָּ בּות ,ׁשֶ הבִּ  אוֹ  ֶנֶדרבְּ  ֲעבּור ִהְתַחיְּ בָּ  ,ְנדָּ
מ ֵדי  ,ֲעֵדיֶכםוֹ אֹו ּבְ  'ַלהַנַחת רּוַח ַלֲעׂשֹות ּכְ

ר אֹו מֵ  קָּ  .ַהּצֹאןמֵ ַהּבָּ
יב ד  ִ֛ רִׁ קְּ הִׁ יב וְּ ֵ֥ רִׁ ֹו ַהַמקְּ נ  בָּ רְּ ִ֑ה קׇּ יהוָּ ה   ַלָֽ חָּ נְּ  מִׁ

ֶלת ֹון ס ָ֣ רֹ֔ שָּ ול עִׁ לִּ֕ ית בָּ ֵ֥ עִׁ בִׁ רְּ ין בִׁ ֶמן׃ ַההִׁ  ָֽ  שָּ
ְקִריב  נֹו לַ ֶאת ַהּמַ ְרּבָּ ה ַיְקִריב  'הקָּ ל ִמְנחָּ ׁשֶ

ה יִרית ֵאיפָּ ֶבת ,ֶלתוֹ ס (ריטֶ לִ  2106כִ ) ֲעׂשִ  ְמֻעְרּבֶ
 .ֶמןשֶׁ  (ִליֶטר 119כ  ) ִהין עבַ ֶר בְּ 

ן ה  ִַּ֤֧יִׁ ַי ֶסְך   וְּ ָ֣ית ַלֶנֹ֨ יעִׁ בִׁ ין רְּ ה ַההִֹׁ֔  ַתֲעֶׂשֵ֥
לָּ ה ע  ֹו ַעל־הָּ ִַ֑בח אָ֣ ד׃ ַלֶכ ֶבׂש ַלזָּ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

ה אֹו  ִעםַתְקִריב וְ  עֹולָּ  119כ  ) ִהין עבַ ֶר  ַבחזֶּ הַ הָּ

חַ ַיִין  ,(ִליֶטר ְזּבֵ ה ַלּמִ ׁשָּ ל  ְלַהּגָּ ֶבשׂ ֲעבּור ּכָּ  .ּכֶ
ֹו ו  ל   אִ֤ יִׁ ַאֹ֨ ה ַתֲעֶׂשָ֣ה לָּ חָֹּ֔ נְּ ֶלת מִׁ ָ֣י ס   ֵנ  שְּ

ִ֑ים נִׁ ר  ֵ֥ה ֶעׂשְּ לולָּ ֶמן בְּ ית ַבֶש  ֵ֥ שִׁ לִׁ ין׃ שְּ ָֽ  ַההִׁ
ַאִיל וְ  הלָּ ֲעׂשֶ ה  ּתַ ל ִמְנחָּ רׁשֶ ֵני ֶעׂשְ  4133כ  ) ִניםוֹ ׁשְ

ֶבת ,ֶלתוֹ ס (ריטֶ לִ  לִ בִּ  ְמֻעְרּבֶ  (ִליֶטר 012כ  ) ׁש ִהיןיׁשְ
ֶמן  .ׁשֶ

ן ז  ֵַֽ֥יִׁ ַי ָ֣ית ַלֶנ ֶסְך וְּ שִׁ לִׁ ין שְּ ִ֑ יב ַההִׁ ֵ֥ רִׁ יַח־ ַתקְּ  ֵרָֽ
חַ  יח   ָֽה׃ נִׁ  ַליהוָּ

לִ ַתְקִריב וְ  ה ַיִין  (ריטֶ לִ  012כ  ) ׁש ִהיןיׁשְ ׁשָּ ְלַהּגָּ
חַ  ְזּבֵ  .'ַלהְלַנַחת רּוַח  ַלּמִ

י־ַתֲעֶׂשֵ֥ה ח חמישי ָֽ כִׁ ר וְּ קָּ  ָ֣ה ֶבן־בָּ לָּ ִַ֑בח ע   אֹו־זָּ
ֵֶַֽ֥דר ַפֵלא־ֶנ ים לְּ מִׁ  לָּ ֹו־שְּ ָֽה׃ אָֽ  ַליהוָּ

הּתַ  ִאםוְ  ר בֶּ  ֲעׂשֶ קָּ הלְ ן ּבָּ ּנֱֶאכַ  ַבחזֶ לְ אֹו  עֹולָּ  ,לׁשֶ
בּות ן אֹו  ֶנֶדרבְּ  ֲעבּור ִהְתַחיְּ ְרּבַ ל קָּ ה ׁשֶ בָּ ְנדָּ

ִמים לָּ  – 'הלַ  ,ׁשְ
יב ט  ִ֤ רִׁ קְּ הִׁ ר   וְּ קָּ ה ַעל־ֶבן־ַהבָּ חָֹּ֔ נְּ ֶלת מִׁ ה  ִעםְקִריב יַ  ס   ר ִמְנחָּ קָּ ן ַהּבָּ יִריֹּות  שׁ וֹ לׁשָּ  –ּבֶ ֲעׂשִ
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ָ֣ה ֹלשָּ ִ֑ים שְּ נִׁ ר  ול ֶעׂשְּ לֵ֥ ֶמן בָּ י ַבֶש  ֵ֥  ֲחצִׁ
ין׃ ָֽ  ַההִׁ

ה  ֵאיפָּ ֶבתֶלת וֹ ס (ִליֶטר 615כ  )הָּ  ִהיןֲחִצי בַּ  ְמֻעְרּבֶ
ֶמן (ִליֶטר 018כ  )  .ׁשֶ

ן י  ִַֽ֛יִׁ ַי יב וְּ ֵ֥ רִׁ י ַלֶנ ֶסְך ַתקְּ ָ֣ ין ֲחצִׁ ִ֑ ה ַההִׁ ֵשֵ֥  אִׁ
חַ  יח   יַח־נִׁ ָֽה׃ ֵרָֽ  ַליהוָּ

ה  ַיִין (ִליֶטר 018כ  ) ִהיןֲחִצי ְוַתְקִריב  ׁשָּ ְלַהּגָּ
חַ  ְזּבֵ ֵאשׁ  ,ַלּמִ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  .'ַלהְלַנַחת רּוַח  קָּ

ה יא  ָ֣כָּ ה כָּ ֶׂש  ד ַלשֹור   ֵיעָּ ֶאחָֹּ֔ ֹו הָּ ל א  ַאָ֣יִׁ  לָּ
ִ֑ד ֶאחָּ ה הָּ ֹו־ַלֶשֵ֥ ים אָֽ ׂשִׁ  בָּ ֹו ַבכְּ ים׃ אֵ֥ ָֽ זִׁ עִׁ  בָּ

ה  ׂשֶ ה ֵיעָּ כָּ לּכָּ ל ,ׁשֹור ְלכָּ ל ,ַאִיל ְלכָּ ֶלה ּוְלכָּ  טָּ
ים ׂשִ בָּ ִדיאֹו  ּכְ ים ּגְ  .ִעזִּ

פָּ ר יב  סְּ ו ֲאֶשָ֣ר ַכמִׁ ה ַתֲעׂשִ֑ ִ֛כָּ ו כָּ ד ַתֲעׂשֵ֥ ֶאחָּ   לָּ
ם׃ ָֽ רָּ פָּ סְּ מִׁ  כְּ

ֵהמֹות ר ִמְספַּ כְּ  ְקִריבוּ שֶׁ ַהּבְ ֲעׂשּו  ּתַ ה ּתַ כָּ ֲעבּור ּכָּ
ל  דּכָּ ם – ֶאחָּ רָּ ִמְסּפָּ  .ּכְ

ח יג  ֵ֥ רָּ ֶאזְּ ל־הָּ ה כׇּ  ֶאת־ֵאִֶ֑לה ַיֲעֶׂשה־כָּ כָּ
יב ִ֛ רִׁ ַהקְּ ה לְּ ֵשֵ֥ חַ  אִׁ יח   יַח־נִׁ ָֽה׃ ֵרָֽ  ַליהוָּ

ה  ה ֶאת ֵאּלֶ ח ַיֲעׂשֶ ל ֶאְזרָּ הּכָּ כָּ ְלַהְקִריב  ,ּכָּ
ֵאשׁ  ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  .'ַלהְלַנַחת רּוַח  קָּ

י־יָּגור֩  יד  ָֽ כִׁ ם וְּ ֶכֹ֨ תְּ ר אִׁ ֹו ֵגַּ֜ ֹוכְּ   אִ֤ תָֽ  ֶכם  ֲאֶשר־בְּ
ם ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  ִ֛ה לְּ ׂשָּ עָּ ה וְּ ֵשֵ֥ חַ  אִׁ יח   יַח־נִׁ  ֵרָֽ

ִ֑ה ר ַליהוָּ ו ַכֲאֶשֵ֥ ן ַתֲעׂש  ה׃ ֵכֵ֥  ַיֲעֶׂשָֽ

רוְ  ֶכם לָּ  ִאם יָּבֹוא ּגֵ אֹו  תוֹ רוֹ דּ הַ  ַאַחדבְּ גּור ִאּתְ
א ר ִנְמצָּ בָּ ּכְ הוְ  ,ֶאְצֵליֶכם ׁשֶ ן עֹוֶלה  ַיֲעׂשֶ ְרּבָּ קָּ

ֵאשׁ  מוֹ  ,'ַלהְלַנַחת רּוַח  ּבָּ םשֶׁ  ּכְ ים ַאּתֶ ְך ּכָּ  עֹוׂשִ
ה הּוא  .ַיֲעׂשֶ

ל טו  הִָּּ֕ ה ַהקָּ ֵ֥ קָּ ֶכ ם ַאַחִ֛ת ח  ָ֣ר לָּ ַלֵג ִ֑ר וְּ ת ַהגָּ ַקִ֤  ח 
ם   ם עֹולָּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד  ֶכִ֛ם לְּ ֶי ה ַכֵגֵ֥ר כָּ הְּ ֵנֵ֥י יִׁ פְּ  לִׁ
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ל  ל ּכָּ הָּ ד ִיְהֶיה קוֹ ח –ַהּקָּ ר  ֶאחָּ ֶכם ְוַלּגֵ ר שֶׁ לָּ ּגָּ
ֶכם םלְ  קוֹ ח, ִאּתְ רהַ  ,תוֹ רוֹ ְלד עֹולָּ ִיְהֶיה  ּגֵ

מ  .'הִלְפֵני ֶכם וֹ ּכְ
ה טז  ֵ֥ ט ַאַחִ֛ת תֹורָּ ֵ֥ פָּ שְּ ד ומִׁ ָ֣ה ֶאחָּ  ֶי הְּ ֶכִ֑ם יִׁ  לָּ

ַלֵג ר ֵ֥ר וְּ ם׃ ַהגָּ ֶכָֽ תְּ  פ אִׁ
ה אָּ ֶכם ְוַלּגֵר  הֹורָּ ד ִיְהֶיה לָּ ט ֶאחָּ ּפָּ ַאַחת ּוִמׁשְ

ר שֶׁ  ֶכםּגָּ  .ִאּתְ
ה    ל   ח  ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר יז ששי הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ָ֣י ַדֵבר   יח  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ  ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ

ֲאֶכם   ב ָֽ ֶרץ בְּ אָֹּ֔ ר ֶאל־הָּ ִ֛י ֲאֶשֵ֥ יא ֲאנִׁ ֵ֥  ֵמבִׁ
ֶכ ם ה׃ ֶאתְּ מָּ ָֽ  שָּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהםּדַ ב :ְוֹתאַמר לָּ ּתָּ ׁשֶ  אוּ וֹ ּכְ
ֶרץ לָּ   ,םׁשָּ לְ ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם שֶׁ אָּ

יִָּּ֕ה יט  הָּ ֶכ ם וְּ לְּ ֶלֶָ֣חם ַבֲאכׇּ ִֶ֑רץ מִׁ אָּ ימו הָּ ֵ֥ רִׁ  תָּ
ה רומָּ  ָֽה׃ תְּ  ַליהוָּ

אְכלוּ כְּ  ּתֹ ז  ׁשֶ בּוַאת ֶלֶחםאָּ ֶרץ ִמּתְ אָּ ְפִריׁשוּ  ,הָּ  ּתַ
ה לַ ּתְ   .'הרּומָּ

ית   כ  ם ֵראשִׁ ֵתֶכֹ֔ ס ָ֣ ימו ַחלָּ ה ֲערִׁ ָ֣ רִׁ ִ֑ה תָּ רומָּ  תְּ
רוַמָ֣ת תְּ ֶרן כִׁ ן ג ֹ֔ ימו ֵכ  ֵ֥ רִׁ ּה׃ תָּ ָֽ תָּ  א 

ֶכם  ּלָּ ֵצק ׁשֶ ית ַהּבָּ ְפִריׁשּו ֶאת ֵראׁשִ הלְ ּתַ  ,ַחּלָּ
ּמַ מֹו כְּ  יםׁשֶ ְפִריׁשוּ  ךְ ּכָּ  ֶרןוֹ גּ הַ מֵ  ְפִריׁשִ הּ וֹ א ּתַ  .תָּ

ית   כא  ם ֵמֵראשִׁ ֵתיֶכֹ֔ ס ָ֣ נֵ֥ו ֲערִׁ תְּ  ַליהוָּ ה תִׁ
ִ֑ה רומָּ ם׃ תְּ ֵתיֶכָֽ ר   ד   ס לְּ

ֶכם  ּלָּ ֵצק ׁשֶ ית ַהּבָּ נּו לַ ֶאת ֵראׁשִ ּתְ ה 'הּתִ רּומָּ  ,ּתְ
ל בְּ   .תוֹ רוֹ דּ הַ כָּ

ר    ב  ֵלם ד   ת ֶהעְּ ש   ר   פ  
י כב  ָ֣ כִׁ ו וְּ גֹ֔ שְּ א תִׁ ל ָ֣ ו וְּ ת ַתֲעׂשֹ֔ ו    ֵאֵ֥ צְּ ל־ַהמִׁ  תכׇּ

ֵאִֶ֑לה ר הָּ ֶבֵ֥ הוָּ ה ֲאֶשר־דִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  ֶאל־מ 
ל ַהּמִ  ֶאתֲעׂשּו ּתַ  ְולֹאעּו טְ ּתִ  ִאםוְ  ה  ְצוֹותּכָּ ֵאּלֶ הָּ
בֵּ ' השֶׁ  הּדִ  – ר ֶאל ֹמׁשֶ

ר ֵאת֩  כג  ל־ֲאֶשֹ֨ וָּ ה כׇּ ִ֛ה צִׁ הוָּ  ֲאֵליֶכ ם יְּ
ֶשִ֑ה ַיד־מ  ֹום בְּ ן־ַהיִ֞ ר מִׁ וָּ ה ֲאֶשֹ֨ ִ֛ה צִׁ הוָּ  יְּ

ה אָּ לְּ הָּ  ם׃ וָּ ֵתיֶכָֽ ר  ד   לְּ

ל  ֶאת ֶ ַמה ּכָּ ה ' הׁשּ ה ַעל ְיֵדי ְתֶכםאֶ ִצּוָּ  ֹמׁשֶ
ה' השֶׁ ַהיֹּום מֵ  ְלאָּ הָּ ה וָּ ַאַחד ,ִצּוָּ ְטעּו ּבְ  ִאם ּתִ
 – תוֹ רוֹ דּ הַ 

יָּ ה כד  הָּ ם וְּ ָ֣ ָ֣י אִׁ ה֮  ֵמֵעיֵנ ֵעדָּ ָ֣ה הָּ תָּ ה   ֶנֶעׂשְּ גָּ גָּ שְּ עּות ִאם לִׁ ה טָּ תָּ ַאת ֶנֶעׂשְ הֹורָּ ְנֶהְדִרין ּבְ ל ּכָּ  ,ַהּסַ
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ו ׂשָ֣ עָּ ה וְּ ֶ֡ ֵעדָּ ל־הָּ ר֩  ַפָ֣ר כׇּ קָּ ד ֶבן־בָּ  ֶאחָֹּ֨
ה לַָּּ֜ ע  יחַ  לְּ ֵרִ֤ ַח   לְּ יח ֹ֨ יהוָֹּ֔ה נִׁ ֹו ַלָֽ תֵ֥ חָּ נְּ ֹו ומִׁ כ  סְּ נִׁ  וְּ

ִ֑ט פָּ שְּ ֵ֥ים ַכמִׁ זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד וׂשְּ ת׃ ֶאחָּ  ָֽ ַחטָּ  לְּ

ּבּור  ד לְ  ַיְקִריבוּ ַהּצִ ר ֶאחָּ הּפַ ְלַנַחת רּוַח  עֹולָּ
תֹו  ,'ַלה ִפיַכתּוִמְנחָּ יןִאּתֹו ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ּדִ ַתִיׁש וְ  ,ּכַ

ד   .תאְלַחּטָּ ֶאחָּ
ֶפָ֣ר כה  כִׁ ן וְּ ֵה  ת ַהכ  ל־ֲעַדִ֛ ל־כׇּ ֵנֵ֥י ַעָֽ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ

ַלָ֣ח סְּ נִׁ ֶהִ֑ם וְּ ָ֣ה לָּ גָּ גָּ י־שְּ ָֽ וא כִׁ ֵהם֩  הִֹׁ֔ יאו וְּ  ֵהבִֹׁ֨
ם נַָּּ֜ בָּ רְּ ֶשָ֣ה ֶאת־קׇּ ה אִׁ ִ֛ם ַליהוָּ  אתָּ ַחטָּ ֵנֵ֥י וְּ פְּ  לִׁ

הוָּ ה ם׃ יְּ ָֽ גָּתָּ גְּ  ַעל־שִׁ

ר  ּכֵֹהןהַ  ל ְיַכּפֵ ֵני ִצּבּור ַעל ּכָּ ֵאל וְ ּבְ רָּ ַלח ּסָּ יִ ִיׂשְ
י  ֶהם ּכִ ה  זוֹ לָּ ְיתָּ עּותהָּ םַעל ְוֵהם ֵהִביאּו  טָּ עּותָּ  טָּ

ןּקָּ הַ  ֶאת ֵאשׁ שֶׁ  ְרּבַ ן ' ַלה עֹוֶלה ּבָּ ְרּבַ ְוֶאת קָּ
ם ִלְפֵני ה אתָּ  .'ַחּטָּ

ח כו  ַל  סְּ נִׁ ל־ֲעַדת   וְּ כׇּ ָ֣י לְּ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַלֵג ר יִׁ  וְּ
ָ֣ר ִ֑ם ַהגָּ תֹוכָּ י בְּ ֵ֥ עָּ ם כִׁ ל־הָּ כׇּ ָֽה׃ לְּ גָּ גָּ שְּ  ס בִׁ

ל ַלח ּסָּ יִ וְ  ִר ִצּבּור ְלכָּ ֵאל ְוַלּגֵ רָּ ֵני ִיׂשְ ִר שֶׁ  יםּבְ  יםּגָּ
י  ם ּכִ תֹוכָּ ם  לּכָּ ּבְ עָּ עּותֲעׂשּו הָּ טָּ  .ּבְ

ת     ש   ר  ידפ   י  חִׁ א ה   ֵחטְּ
ם־ֶנֵֶ֥פש כז שביעי אִׁ ת וְּ ָ֣א ַאַח  ִ֑ה ֶתֱחטָּ גָּ גָּ שְּ ה בִׁ יבָּ ִ֛ רִׁ קְּ הִׁ  וְּ

ּה ֵעֵ֥ז נָּתָּ  את׃ ַבת־שְּ ָֽ ַחטָּ  לְּ
א יֶ  ִאיׁש יִָּחידְוִאם  עּותֱחטָּ טָּ ֵעז  ְקִריבהּוא יַ  ,ּבְ

הּ  ילָּ ּגִ ה ַעד ׁשֶ נָּ את ׁשָּ  .ְלַחּטָּ
ֶפָ֣ר כח  כִׁ ן וְּ ֵה  ִֶַֽ֛גת ַעל־ַהֶנ ֶפש ַהכ  ֶג ה ַהש  ֵ֥ אָּ ֶחטְּ  בְּ

גָּ ה גָּ שְּ ָ֣י בִׁ ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ַכֵפֵ֥ר יְּ לָּ יו לְּ ַלֵ֥ח עָּ סְּ נִׁ ֹו׃ וְּ  לָֽ
ר  ּכֵֹהןהַ  ִאישׁ ַעל ְיַכּפֵ א ַהּטֹוֶעה הָּ טָּ חָּ עּות ׁשֶ טָּ  ּבְ

יו וְ הּוא יְ  ,'הִלְפֵני  לָּ ר עָּ  .ַלח לוֹ ּסָּ יִ ַכּפֵ
ח   כט  רָּ ֶאזְּ ָֽ ָ֣י הָּ ֵנ בְּ ל בִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַלֵג ר יִׁ ָ֣ר וְּ ִ֑ם ַהגָּ תֹוכָּ  בְּ

ה ִ֤ ָ֣ה ַאַחת   תֹורָּ ֶי הְּ ם יִׁ ֶכֹ֔ ה לָּ ֶׂש  ע  ָֽה׃ לָּ גָּ גָּ שְּ  בִׁ
ֵאל לָּ  רָּ ְבֵני ִיׂשְ ח ּבִ רלַ וְ ֶאְזרָּ ר שֶׁ  ּגֵ םּגָּ תֹוכָּ , ּבְ

ְהֶיה ֶכם ּתִ ה לָּ אָּ ע ַאַחת הֹורָּ ה וֹ לָּ עּותׂשֶ טָּ  .ּבְ
ֶפש ל  ַהֶנַּ֜ ר־ַתֲעֶׂשָ֣ה וְּ ָ֣ד׀  ֲאֶשָֽ יָּ ה בְּ מָּ   רָּ

ח   רָּ ֶאזְּ ָֽ ן־הָּ ר מִׁ ן־ַהֵגֹ֔ הוָּ ה ומִׁ וא ֶאת־יְּ  הָ֣
ַגֵדִ֑ף ִ֛ה מְּ תָּ רְּ כְּ נִׁ וא ַהֶנֵֶ֥פש וְּ ֶרב ַההִׁ  ֶקֵ֥  מִׁ
ּה׃ ָֽ  ַעמָּ

ל וְ  םכָּ דָּ ח  – אָּ ראֹו ֶאְזרָּ היַּ שֶׁ  ,ּגֵ ֵמִזיד  ֲעׂשֶ ְביָּד וּ ּבְ
הבְּ  מּוֶרֶמת ֶפׁש  – 'הֶאת  זֶּהבַ ְמ הּוא  ,ֻחְצּפָּ ַהּנֶ
הּ ְך ִמּתוֹ  ּתֹאַבדַהִהיא   .ַעּמָּ

י לא  ִ֤ ה   כִׁ הוָּ ַבר־יְּ ה דְּ זָֹּ֔ ֹו בָּ ת  וָּ צְּ ֶאת־מִׁ  ֵהַפִ֑ר וְּ
ת ֵר  כָּ ת ׀ הִׁ ֵרִ֛ כָּ וא ַהֶנֵֶ֥פש תִׁ ֵ֥הֲעו   ַההִׁ  ּה׃ נָּ ָֽ  פ בָּ

י  תוֹ  רֵהפֵ וְ  ,'ה ַברּדְ ֶאת  הזָּּ בִּ הּוא ּכִ  – ֶאת ִמְצוָּ
ֶפׁש ַהִהיא  אַבדַהּנֶ י ֵיׁש  ּתֹ  .ןוֹ וּה עֲ ּבָּ ּכִ

ש      ֵ קֹוש  מ ְּ ת ה  ש   ר   פ  
יֵ֥ו לב  הְּ ל ַויִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ִ֑ר בְּ בָּ דְּ ו ַבמִׁ א  צְּ מְּ ַֽיִׁ יש ַוָֽ ִ֛  אִׁ

ש ֵשֵ֥ ק  ים מְּ יֵֹ֥ום ֵעצִׁ  ת׃ בְּ ָֽ  ַהַשבָּ
ֵאל בְּ  רָּ יּו ֵני ִיׂשְ ר וּ הָּ ְדּבָּ ּמִ אֹוֵסף ְצאּו ִאיׁש מָּ ּבַ

ת ּבָּ ַ יֹום ַהׁשּ  .ֵעִצים ּבְ
יבו לג  ָ֣ רִׁ ֹו ַוַיקְּ תֹ֔ ים א  ֵ֥ אִׁ צְּ ֹו ַהמ  ת  ֵשָ֣ש א  ק  ִ֑ים מְּ  ֵעצִׁ

ֶשה   ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר ֹ֔ ֶאָֽ ל וְּ ֶא  ה׃ וְּ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ  כׇּ
ה ְצאוּ  ֵאּלֶ ּמָּ אֹותֹו  ֵהִביאוּ ֵעִצים אֹוֵסף אֹותֹו  ׁשֶ

ה לְ  ל ּולְ ַאֲהרֹן ּולְ ֹמׁשֶ ּבּורכָּ  .ַהּצִ
ֵ֥יחו לד  ֹו ַוַינִׁ ת  ִ֑ר א  מָּ שְּ ֵ֚י ַבמִׁ א כִׁ ש ל ָ֣ ַרֹ֔  פ 

ה ֶׂש  ֹו׃ ַמה־ֵיעָּ  ס לָֽ
ראֹותֹו ִניחּו הֵ ֵהם  ַמֲעצָּ י לֹא  ּבְ ֶהםּכִ ְרׁשּו לָּ ַמה  ּפֵ

ֲעׂשֹות  .לוֹ  ּלַ
ה   ַוי ִ֤אֶמר לה  הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ ֹות ֶאל־מ  ת מֵ֥ יש יוַמ  ִ֑ אִׁ  הָּ

ֹום גֹ֨ ֹו רָּ תִ֤ ים   א  נִׁ ֲאבָּ ָֽ ה בָּ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ וץ כׇּ ח   מִׁ
ַמֲחֶנָֽה׃  ַלָֽ

ַמר 'ה הלְ  אָּ ִאיׁש  :ֹמׁשֶ ל  ,יּוַמתהָּ ּבּור ּכָּ ַהּצִ
מוּ  ִנים בַּ אֹותֹו  ִיְרּגְ ֲחֶנהֲאבָּ  .ִמחּוץ ַלּמַ

יאו לו  צִֹׁ֨ ֹו ַוי  תַּ֜ ה א  ֵעדָּ  ל־הָּ חוץ   כׇּ  ֶאל־מִׁ
ה ַמֲחֶנֹ֔ ו ַלָֽ מֵ֥ גְּ רְּ ֹו ַויִׁ תִ֛ נִׁ ים א  ֲאבָּ ת בָּ מ ִ֑  ַויָּ
ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר וָּ הוָּ ה צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  פ ֶאת־מ 

ל  ּבּורּכָּ ֲחֶנהאֹותֹו ִציאּו וֹ ה ַהּצִ  ,ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ
ִנים ובַּ אֹותֹו ְגמּו רָּ וְ  ה ' השֶׁ  מוֹ כְּ  ,תמֵ הּוא ֲאבָּ ִצּוָּ

ה  .ֶאת ֹמׁשֶ
ת     ש   ר  יתפ   יצִׁ  צִׁ
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הוָּ ה ַוי ֵ֥אֶמר לז מפטיר ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר 'ה ֵלאמ ָֽ הלְ  אָּ  :ֹמׁשֶ
ר לח  ִ֤י ַדֵבִ֞ ֵנ ֵאל   ֶאל־בְּ רָּ ׂשְּ ָ֣ יִׁ תָּ ַמרְּ אָּ ם וְּ  ֲאֵלֶהֹ֔

ו ׂשֹ֨ עָּ ם וְּ ֶהֵ֥ ת לָּ ִ֛ יצִׁ י צִׁ ֵפֵ֥ ם ַעל־ַכנְּ ֵדיֶה  גְּ  בִׁ
ִ֑ם תָּ ר  ד  ו לְּ נִ֛ ֵ֥תְּ נָּ ת וְּ ֵ֥ יצִׁ נָּ ַֽף ַעל־צִׁ יל ַהכָּ ֵ֥ תִׁ  פְּ
ֶלת׃ ֵכָֽ  תְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ יֲַּעׂשוּ ֶהם ְוֹתאַמר לָּ ּדַ  ׂשֶ
ֶהם  וֹותַעל  חּוִטיםלָּ ל בְּ  ,ְגֵדיֶהםבִּ  ְקצָּ כָּ

ימוְ  ,תוֹ רוֹ דּ הַ  ַעל ְקֵצהַהחּוִטים ַעל  וּ יָּׂשִ ֶגד ׁשֶ  ַהּבֶ
ֵכֶלת ִתיל ּתְ  .ּפְ

ָ֣ה לט  יָּ הָּ ֶכם֮  וְּ ת   לָּ יצִׁ צִׁ יֶתָ֣ם לְּ אִׁ ֹו ורְּ ת   א 
ֶתם   ַכרְּ וָ֣   וזְּ צְּ ל־מִׁ ה תֶאת־כׇּ הוָֹּ֔ ם יְּ יֶת   ַוֲעׂשִׁ

ִ֑ם תָּ ורו א  תַּ֜ א־תָּ ל ָֽ י וְּ ֶכם   ַאֲחֵרִ֤ ַבבְּ י לְּ ַאֲחֵרָ֣  וְּ
ם יֵניֶכֹ֔ ם ֵעָֽ נִׁ ים ֲאֶשר־ַאֶתֵ֥ ם׃ ז   ַאֲחֵריֶהָֽ

ֶכם ִציצִ יֶ הְ ֶזה יִ וְ  רוּ אֹותֹו  ְוִתְראוּ  ,תיה לָּ  ְוִתְזּכְ
ל ִמצְ  ם ַתֲעׂשוּ וְ  'הֹות וֶאת ּכָּ כוּ ְולֹא  ,אֹותָּ ׁשְ ּמָּ  ּתִ

ם שֶׁ ֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם בְּ ַאֲחֵרי לִ   סֹוִטיםַאּתֶ
 .ַאֲחֵריֶהם

ַמַָ֣ען מ  ו לְּ רֹ֔ כְּ זְּ ם תִׁ יֶת  ו   ַוֲעׂשִׁ צְּ ל־מִׁ ִ֑יֶאת־כׇּ  תָּ
ם יֶתֵ֥ יִׁ הְּ ים וִׁ שִׁ  ד  ם׃ קְּ  ֵלאֹלֵהיֶכָֽ

ֵדי שֶׁ  רּו ּכְ ְזּכְ ל ִמ  ְוַתֲעׂשוּ ּתִ  ְוִתְהיוּ  ,יְצוֹוַת ֶאת ּכָּ
ים ֵלאלֵֹהיֶכםוֹ ְקד  .ׁשִ

י מא  ִ֞ ָ֣ה ֲאנִׁ הוָּ ם יְּ ר ֱאֹלֵהיֶכ  י ֲאֶשֹ֨ ֶכם   הֹוֵצִ֤אתִׁ  ֶאתְּ
ם ֵמֶאֶָ֣רץ יִׁ ַרֹ֔ צְּ יֵֹ֥ות מִׁ הְּ ֶכ ם לִׁ ים לָּ ִ֑  ֵלאֹלהִׁ

ֵ֥ה ֲאנִׁ י הוָּ ם׃ יְּ  פ ֱאֹלֵהיֶכָֽ

הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ שֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם  'הֲאִני 
ֵדי ִמְצַרִים  ֶכם ֵלאלִֹהיםּכְ  'הֲאִני  ,ִלְהיֹות לָּ
 .ֱאלֵֹהיֶכם
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ַרח     ק 

ת     ש   ר  ֲחלֶֹקת פ   חמ   קֹר 
ח א טז ַקָ֣ ַרח ַויִׁ ר ק ֹ֔ ֵ֥ הָּ צְּ ת ֶבן־יִׁ הָּ  ִ֑י ֶבן־קְּ  ֶבן־ֵלוִׁ

ן תָֹּ֨ דָּ ם וְּ ַּ֜ ירָּ ֵנ י ַוֲאבִׁ ִ֛ב בְּ יאָּ ֹון ֱאלִׁ אֵ֥ ֶלת וְּ  ֶבן־ֶפ 
ֵנֵ֥י ן׃ בְּ אוֵבָֽ  רְּ

ן ֵלִויוֹ ק ת ּבֶ ן ְקהָּ ר ּבֶ ן ִיְצהָּ ם  ,ַרח ּבֶ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ְודָּ
ב ֵני ֱאִליאָּ ן פַּ  ּבְ ֵני ְראּוֵבן –ּוא לּ ְואֹון ּבֶ  ,ּבְ

פוּ הִ   .ְתַאּסְ
מו   ב  ק ֹ֨ ָ֣י ַויָּ ֵנ פְּ ה לִׁ ֶשֹ֔ ים מ  ֵ֥ ל ַוֲאנָּשִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ  מִׁ

ָ֣ים שִׁ ם ֲחמִׁ ִ֑יִׁ אתָּ י ומָּ יֵאֵ֥ ׂשִׁ ה נְּ ִ֛ י ֵעדָּ ֵאֵ֥ רִׁ  קְּ
ם׃ מֹוֵע ד ֵשי־ֵשָֽ  ַאנְּ

הבְּ  ִלְמרֹודמּו קָּ ֵהם  םוְ  ,ֹמׁשֶ אַת  ִאּתָּ ִים מָּ
ים וַ  ִ ֵני ֲחִמׁשּ ים ִמּבְ ׁשִ ֵאלֲאנָּ רָּ יֵאי  ,ִיׂשְ  ,ִצּבּורְנׂשִ
ים ,ֲאֵסיפֹותלַ  ִניםמָּ זְ ּמֻ שֶׁ  ׁשִ ִמים ֲאנָּ  .ְמפּוְרסָּ

ו ג  ֲהלִ֞ קָּ ָֽ ֶשָ֣ה ַויִׁ ן ַעל־מ  ל־ַאֲהר   ַעָֽ ו וְּ רָ֣  ַוי אמְּ
ֶכם   ֲאֵלֶהם֮  י ַרב־לָּ ִ֤ ה   כִׁ ֵעדָּ ָֽ ל־הָּ ָ֣ם כׇּ לָּ  כ 
ים שִֹׁ֔ ד  תֹוכָּ ם קְּ ִ֑ה ובְּ הוָּ ועַ  יְּ ו וַמדֵ֥ א  ַנשְּ תְּ ָֽ  תִׁ

ל ַהֵ֥ ָֽה׃ ַעל־קְּ הוָּ  יְּ

ה  ֶנֶגד פוּ סְּ ְתאַ הִ ֵהם  ְמרוּ ַאֲהרֹן  ֶנֶגדוְ ֹמׁשֶ  ְואָּ
יק :ֶהםלָּ  ֶכם ַמְסּפִ ּבּורל ּכָּ  ֲהֵרי !לָּ ם  ַהּצִ ּלָּ ּכֻ

ם וֹ ְקד ים ּוְבתֹוכָּ ּמָּ  ,'ה ׁשֹוֵכןׁשִ ם  הְולָּ ַאּתֶ
ִאים ְ  ?'הַעל ְקַהל  ִמְתַנׂשּ

ַמָ֣ע ד * שְּ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ ל מ  פ   ָֽיו׃ ַויִׁ נָּ ה  ַעל־פָּ טֵּ ַמע וְ ׁשָּ ֹמׁשֶ ּתַ יו חַ ִהׁשְ נָּ  .ַעל ּפָּ
ר ה ]*[ ַדֵבֹ֨ ַרח ַויְּ תֹו֮  ֶאל־ק ַּ֜ ל־ֲעדָּ ל־כׇּ ֶאָֽ ר   וְּ  ֵלאמ 

ֶקר ע ב ֶּ֠ ַדֹ֨ י  הוָּ ה וְּ ֹו יְּ ֶאת־ ֶאת־ֲאֶשר־לִ֛  וְּ
ֹוש ד  יב ַהקָּ ָ֣ רִׁ קְּ הִׁ ִ֑יו וְּ ֵאִ֛ת ֵאלָּ ר וְּ ַחר־ ֲאֶשֵ֥ בְּ  יִׁ

ֹו יב ב  ֵ֥ רִׁ יו׃ ַיקְּ ָֽ  ֵאלָּ

רהּוא  ּבֵ ל וֹ ֶאל ק ּדִ תוֹ ַרח ְוֶאל ּכָּ ַמר ֲחבּורָּ : ְואָּ
לּ  ִמייֹוִדיַע  'ה ּבֹוֶקרבַּ  דֹושׁ  ּוִמי וֹ ׁשֶ הּוא וְ  ,קָּ

ֵרב יו אֹותוֹ  ְיקָּ ֵרביְ  הּואְבַחר יִּ שֶׁ  ִמי ֶאתוְ  ,ֵאלָּ  קָּ
 .וֹ תַלֲעבֹודָּ 

ו ז  את ו  ֶכָ֣ם ֲעׂשִ֑ חו־לָּ ֹות קְּ תֹ֔ ַרח ַמחְּ  ק  
ֹו׃ תָֽ ל־ֲעדָּ כׇּ  וְּ

ךְ  ֲעׂשוּ  ֶכם  :ּכָּ ל וֹ ק ,יםִע יָּ ְקחּו לָּ תוֹ ַרח ְוכָּ  .ֲחבּורָּ

נָ֣ו ז  ֵהָ֣ן ותְּ ש ׀ בָּ ׂשִׁ֩  ֵאֶ֡ ֩ וְּ ן ימו ֶרת ׀ ֲעֵליֶהֹ֨ ט ַּ֜ ִ֤י קְּ ֵנ פְּ  לִׁ
ה   הוָּ ר יְּ חָֹּ֔ ה מָּ יָּ  הָּ יש וְּ ִ֛ אִׁ ר ֲאֶשר־ הָּ ַחֵ֥ בְּ  יִׁ
הוָּ ה וא יְּ ֹוש הָ֣ דִ֑ ֶכ ם ַהקָּ ֵנֵ֥י ַרב־לָּ י׃ בְּ ָֽ  ֵלוִׁ

ימוְ  ִלים םהֵ ּבָּ  וּ ׂשִ חָּ ימּו ֲעֵליהֶ  ּגֶ  ְקטֹוֶרת םְוׂשִ
יׁשוּ  ר 'הִלְפֵני  ְוַתּגִ חָּ זוְ  ,מָּ ִאיׁש  אָּ  ּבוֹ ִיְבַחר ' השֶׁ הָּ

דֹושׁ  יק ,הּוא ַהּקָּ ֵני ֵלִוי ַמְסּפִ ֶכם ּבְ  !לָּ
ֶש ה ַוי ֵ֥אֶמר ח ]*[ * ַרח מ  עו־נָּ א ֶאל־ק ִ֑ מְּ ֵנֵ֥י שִׁ י׃ בְּ ָֽ ה  ֵלוִׁ ַמרֹמׁשֶ ְמעּו  :ַרחוֹ קלְ  אָּ הׁשִ ׁשָּ ַבּקָּ ֵני ֵלִוי ּבְ  !ּבְ
ָ֣ט ט  ַע ם ַהמְּ ֶכ  ֩  מִׁ יל דִׁ בְּ י־הִׁ ָֽ י כִׁ ֵאִ֤ל ֱאֹלֵהֹ֨ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ֶכם   ל ֵמֲעַדָ֣ת ֶאתְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יב יִׁ ֵ֥ רִׁ ַהקְּ ֶכ ם לְּ  ֶאתְּ
ִ֑יו ד ֵאלָּ ַדת   ַלֲעב   ַכָ֣ן ֶאת־ֲעב  שְּ ה מִׁ הוָֹּ֔  יְּ

ד ַלֲעמ ִ֛ ֵנֵ֥י וְּ פְּ ה לִׁ ֵעדָּ  ם׃ הָּ ָֽ תָּ רְּ שָּ  לְּ

יק ַהִאם ֶכם לֹא ַמְסּפִ ֵאל שֶׁ  לָּ רָּ ילֱאלֵֹהי ִיׂשְ  ִהְבּדִ
ּבּור ֶאְתֶכם ִמ  ֵאל ּצִ רָּ יו  ֵרבְוקֵ ִיׂשְ ֶאְתֶכם ֵאלָּ

ן וֹ ֶאת ֲעב ַלֲעבֹוד ּכַ ִלְפֵני  דוֹ מעֲ לַ וְ  'הַדת ִמׁשְ
ּבּור ם ַהּצִ ְרתָּ  ,ְלׁשָּ

ֵרב   י  ךֹ֔  ַוַיקְּ תְּ יך א ָֽ ל־ַאֶחֵ֥ ֶאת־כׇּ י וְּ ֵנָֽי־ֵלוִׁ   בְּ
ְִ֑ך תָּ ם אִׁ ֶת  ַקשְּ ָֽה׃ ובִׁ נָּ ה   ַגם־כְּ

ל אֲ  ֶכםְת אֶ ֵרב הּוא קֵ וְ  ֵני ֵלִוי בְּ  ֶכםיחֵ ְוֶאת ּכָּ
ים ,ֶכםִאּתְ  ם ּדֹוְרׁשִ ה ְוַאּתֶ ֻהּנָּ ם ּכְ  !?ּגַ

ן יא ]*[ ֵכ  ה   לָּ ךֹ֔  ַאתָּ ָ֣תְּ ל־ֲעדָּ כׇּ ים וְּ דִׁ  עָּ  ַהנ 
ִ֑ה הוָּ ן ַעל־יְּ ַאֲהר ָ֣ וא וְּ י ַמה־הֹ֔ ֵ֥ ינו  כִׁ ַתלִׁ 

יו׃ (תלונו) ָֽ לָּ  עָּ

ל  ה ְוכָּ ֵכן ַאּתָּ ְתךָּ לָּ םְת הִ  ֲחבּורָּ ְפּתֶ  – 'הֶנֶגד  ַאּסַ
ם ֶחְטאוֹ ַאֲהרֹן ַמה  ִהְתלֹוַנְנּתֶ יו ׁשֶ לָּ  ?עָּ

ַלָ֣ח יב  שְּ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ א מ  ר ִ֛ קְּ ן לִׁ ֵ֥ תָּ דָּ ם לְּ ירָּ  ַלֲאבִׁ  וְּ
ָ֣י ֵנ ִ֑ב בְּ יאָּ ו ֱאלִׁ ר  א ַוי אמְּ ה׃ ל ֵ֥  ַנֲעֶלָֽ

ה  ם ַלח ׁשָּ ֹמׁשֶ ן ְוַלֲאִבירָּ תָּ ֵני ִלְקרֹא ְלדָּ ּבְ
ב  !ֵאֶליךָּ  לֹא ַנֲעֶלה :ְמרוּ אָּ ֵהם וְ  ,ֱאִליאָּ

ט יג  ַע  י ַהמְּ ִ֤ נו   כִׁ יתָֹּ֨ ֶרץ ֶהֱעלִׁ ב   זַָּבִ֤ת ֵמֶאֹ֨ לָּ  חָּ
ש ַבֹ֔ נו ודְּ יֵת  ִ֑ר ַלֲהמִׁ בָּ דְּ ר ַבמִׁ ֵרֵ֥ תָּ ׂשְּ י־תִׁ ָֽ  כִׁ
ֵל ינו ר׃ עָּ ֵרָֽ תָּ ׂשְּ  ַגם־הִׁ

יק ַהִאם ֵמֶאֶרץ  נוּ תָּ וֹ א תָּ יֶהֱעלִ שֶׁ  לֹא ַמְסּפִ
ב ּוְדַבׁש  ׁשֹוַפַעת לָּ ֵדי ַלֲהרֹוגחָּ  נוּ תָּ וֹ א ּכְ
ר ְדּבָּ ּמִ ט ,ּבַ ּלֵ ּתַ ם ִמׁשְ ה ּגַ ַאּתָּ ֵלינוּ  ׁשֶ  !?עָּ
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ף יד שני א ַאֶ֡ ת ֶרץ֩ ֶאל־אֶ֩  ל ָ֣ ִ֤ב זַָּבֹ֨ לָּ ַבש   חָּ  ודְּ
נו תָֹּ֔ יא  ָ֣ נו ֲהבִׁ ֶתן־לָֹּ֔ ֶדָ֣ה ַנֲחַל ת ַותִֹׁ֨ ִֶ֑רם ׂשָּ כָּ  וָּ

י ים ַהֵעיֵנִ֞ ֵ֥ ֲאנָּשִׁ ֵהִ֛ם הָּ ר הָּ ַנֵק  א תְּ ה׃ ל ֵ֥  ַנֲעֶלָֽ

ם ִאם  ב  ׁשֹוַפַעתֶאֶרץ לְ נּו תָּ וֹ ֵהֵבאתָּ אלֹא ּגַ לָּ חָּ
חֹות  ,ּוְדַבשׁ  ִייתָּ נֹוֵתןְלפָּ נּו ַנֲחלָּ  הָּ ללָּ ֶדה  ה ׁשֶ ׂשָּ

ה ִמְתַיֵחס אֵ  ַהִאם !ֶרםכֶ וְ  ִריםַאּתָּ ֶאל ִעּוְ  !?ֵלינּו ּכְ
 !ֵאֶליךָּ  לֹא ַנֲעֶלה

ִַ֤חר טו  ֶשה   ַויִׁ מ  ד לְּ א ֹ֔ אֶמר   מְּ ה ַוי ֹ֨ הוָֹּ֔  ֶאל־יְּ
ֶפן ִ֑ם ַאל־ֵת  תָּ חָּ נְּ א ֶאל־מִׁ ֹור ל ֶּ֠ ִ֤ד ֲחמֹ֨  ֶאחָּ

י ֵמֶהם   אתִׁ א נָּׂשָֹּ֔ ל ֵ֥ י וְּ תִׁ ד ֲהֵרע    ֶאת־ַאַחֵ֥
ם׃  ֵמֶהָֽ

ה ֶאל  ֶנהפְ ּתִ ַאל  :'הלַ ר מַ אָּ וְ  ְמאֹוד ִהְצַטֵער ֹמׁשֶ
ילֹא  ,ִמְנחֹוֵתיֶהם ַקְחּתִ ֲחמֹור ֲאִפּלּו ֵמֶהם  לָּ
ד ְולֹא  יִתי ַרעֶאחָּ ׂשִ  !ֵמֶהם דחָּ אֶ  ְלַאף עָּ

ֶשה   ַוי ִ֤אֶמר טז  ַרח מ  ה   ֶאל־ק ֹ֔ ךֹ֔  ַאתָּ ָ֣תְּ ל־ֲעדָּ כׇּ  וְּ
ָ֣י ֱהי ו ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ה יְּ ֵ֥ ֵהִ֛ם ַאתָּ ן וָּ ַאֲהר   ר׃ וְּ ָֽ חָּ  מָּ

ה  ַמרֹמׁשֶ ל  :ַרחוֹ קלְ  אָּ ה ְוכָּ ְתךָּ ַאּתָּ  ִעְמדוּ  ֲחבּורָּ
ה וְ  ,'הִלְפֵני  ר ,ַאֲהרֹןַגם ֵהם וְ ַאּתָּ חָּ  .מָּ

ו יז  חָ֣ יש׀  וקְּ ָ֣ ֹו אִׁ ת  תָּ ַתֶתִ֤ם ַמחְּ  ֲעֵליֶהם   ונְּ
ֶרת ט ֹ֔ ם קְּ ֶתִ֞ ַרבְּ קְּ הִׁ ִ֤י וְּ ֵנ פְּ ה   לִׁ הוָּ יש יְּ ָ֣  אִׁ
ֹו תֹ֔ תָּ ים ַמחְּ ֵ֥ שִׁ ם ֲחמִׁ יִׁ אַת  ת ומָּ ת ִ֑ ה ַמחְּ ֵ֥ ַאתָּ  וְּ
ן ַאֲהר   יש וְּ ֵ֥ ֹו׃ אִׁ תָֽ תָּ  ַמחְּ

ל ּוְקחּו  דּכָּ ּלוֹ עֶ ֶאת ַהיָּּ  ֶאחָּ ימוּ וְ  ה ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ׂשִ
ל  'הִלְפֵני  ְוַתְקִריבוּ  ְקטֹוֶרת ד ֶאתּכָּ ה עֶ ַהיָּּ  ֶאחָּ

ּלוֹ  אַתִים  – ׁשֶ ים מָּ ִ ה ַגםוְ  ,יםִע יָּ ֲחִמׁשּ ְוַאֲהרֹן  ַאּתָּ
ל  – ד ֶאתּכָּ ּלוֹ עֶ ַהיָּּ  ֶאחָּ  .ה ׁשֶ

ו יח  חִ֞ קְּ יש ַויִׁ ָ֣ ֹו אִׁ ת  תָּ נִ֤ו ַמחְּ תְּ ש ֲעֵליֶהם   ַויִׁ  ֵאֹ֔
ימו ֵ֥ ׂשִׁ ם ַויָּ ֶרת ֲעֵליֶה  ט ִ֑ ו קְּ ד   ֶפִַ֛תח ַוַיַעמְּ
ֶהל ה מֹוֵע ד א ֵ֥ ֶשֵ֥ ן׃ ומ  ַאֲהר ָֽ  וְּ

ְקחוּ  ל  ֵהם לָּ דּכָּ ּלוֹ עֶ ֶאת ַהיָּּ  ֶאחָּ מוּ  ה ׁשֶ  ְוׂשָּ
ִלים ֲעֵליֶהם חָּ מוּ וְ  ּגֶ מּול  ְמדוּ עָּ וְ  ,ְקטֹוֶרת ֲעֵליֶהם ׂשָּ
ַתח  סּות  אֹוֶהלּפֶ ּנְ ה ְוַאֲהרֹןַהִהְתּכַ ם ּוֹמׁשֶ  .ִאּתָּ

ל יט  ֵהֹ֨ ם ַוַיקְּ ַרח   ֲעֵליֶהֵ֥ ה ק ֹ֨ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ  ֶאת־כׇּ
ַתח ֶהל ֶאל־ֶפ  ִ֑ד א ָ֣ א מֹוֵע ֵ֥ הוָּ ה ַוֵירָּ בֹוד־יְּ  כְּ

ה׃ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ  ס ֶאל־כׇּ

ַסףַרח וֹ ק ם אָּ ל  ְלמּולָּ ּבּורֶאת ּכָּ מּול ֶאל  ַהּצִ
ַתח  סּותהַ  אֹוֶהלּפֶ ּנְ ה 'ה ְכבֹודוּ  ,ִהְתּכַ ּלָּ ֶאל  ִהְתּגַ
ל  ּבּורּכָּ  .ַהּצִ

ת     ש   ר  ח עֶֹנש  פ   ת קֹר   ֲעד 
ַדֵבָ֣ר  כ שלישי ה ַויְּ הוָֹּ֔ ל־ֶאליְּ ֶאָֽ ה וְּ ֶשֵ֥ ר׃־מ  ן ֵלאמ ָֽ ר ' ה ַאֲהר   ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ו כא  לֹ֔ ָ֣דְּ בָּ ֹוְך הִׁ ת  ָ֣ה מִׁ ֵעדָּ  ַוֲאַכֶלֵ֥ה ַהז ִ֑את הָּ

ם תָּ  ַגע׃ א  ָֽ רָּ  כְּ
ּבּורִמּתֹוְך  ְצאוּ  ִמידוְ  הַהזֶּ  ַהּצִ ם  ַאׁשְ ְך ּתוֹ אֹותָּ
 !ַגעֶר 

ו כב  לִ֤ פְּ ֵניֶהם   ַויִׁ ו ַעל־פְּ רֹ֔ ל ַוי ָ֣אמְּ י ֵאִּ֕  ֱאֹלֵהֵ֥
ת רוח   ִ֑ר הָּ ׂשָּ ל־בָּ כׇּ יש לְּ ִ֤ אִׁ ד   הָּ א ֶאחָּ  ֶיֱחטָֹּ֔

ַעֵ֥ל ה וְּ ֵעדָּ  ל־הָּ ף׃ כׇּ צ ָֽ קְּ  ס תִׁ

חוּ ֵהם  ּטְ ּתַ ֵניֶהם ִהׁשְ ֱאלֵֹהי  ,ֵאל :ְמרוּ אָּ וְ , ַעל ּפְ
מֹות ים לּכָּ  ִנׁשְ ׁשִ ֲאנָּ ְגַלל ַהִאם !הָּ ד שֶׁ  ּבִ ִאיׁש ֶאחָּ
א טָּ ְכַעס  חָּ ל ּתִ ּבּורַעל ּכָּ  !?ַהּצִ

ַדֵבֵ֥ר כג  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ה ַדֵבֵ֥ר כד  ֵעדָּ  ר ֶאל־הָּ לו   ֵלאמ ִ֑ עָּ יב ֵהָֽ בִֹׁ֔ סָּ  מִׁ

ַרח ַכן־ק   שְּ מִׁ ן לְּ ֵ֥ תָּ ם׃ דָּ ָֽ ירָּ  ַוֲאבִׁ
ר ֶאל  ּבֵ ּבּורּדַ קוּ : ֶוֱאמֹור ַהּצִ ּלְ ִביב  ִהְסּתַ ִמּסָּ

םוֹ ק ְמגּוֵרילִ  ן ַוֲאִבירָּ תָּ  .ַרח ּדָּ
ם כה  ַָּ֣֧קׇּ ה ַויָּ ֶשֹ֔ ָ֣ן ַוֵי ֶלְך מ  תָּ ִ֑ם ֶאל־דָּ ירָּ  ַוֲאבִׁ

ו כֵ֥ יו ַוֵילְּ ֵנֵ֥י ַאֲחרָּ  קְּ ל׃ זִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ם וְ  ה קָּ םלְ ְך לַ הָּ ֹמׁשֶ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ֵאלוְ  ,דָּ רָּ  ִזְקֵני ִיׂשְ

יוהָּ   .ְלכּו ַאֲחרָּ
ר כו  ַדֵבֹ֨ ה ַויְּ ַּ֜ ֵעדָּ ר ֶאל־הָּ ורו ֵלאמ   א סָ֣ ֩  נֶָּ֡  ֵמַעל

י ֳהֵלֹ֨ ים אׇּ ִ֤ ֲאנָּשִׁ ים   הָּ עִׁ שָּ רְּ ָֽ ֶלה הָּ ֵאֹ֔  הָּ
ו ע  גְּ ל־תִׁ ַאָֽ ל־ֲאֶשָ֣ר וְּ כׇּ ֶהִ֑ם בְּ ו לָּ פ  סָּ  ֶפן־תִׁ

ם׃ ָֽ ל־ַחט אתָּ כׇּ  בְּ

ר ּבֵ לֶאל  הּוא ּדִ הָּ ַמר ַהּקָּ הסּורּו : ְואָּ ׁשָּ ַבּקָּ  ּבְ
ה ְוַאל  ֵאּלֶ ִעים הָּ ְרׁשָּ ים הָּ ׁשִ ֲאנָּ ֳהֵלי הָּ ֵמַעל אָּ

ל  כָּ עּו ּבְ ּגְ ֶ ַמה ּתִ יָּּךְ ׁשּ ַ ּלֹא  ׁשּ ֶהם ׁשֶ ְמדּו לָּ ׁשְ ּתֻ
 .םיהֶ אֵ טָּ ל חֲ ּכָּ ְגַלל בִּ 

ו כז  ל  ַרח ֵמַע ל ַוֵיעָּ ַכן־ק ִ֛ שְּ ן מִׁ ֵ֥ תָּ ם דָּ ירָּ  קוּ  ַוֲאבִׁ ּלְ גּוֵריִמ  ֵהם ִהְסּתַ ם וֹ ק ּמְ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ַרח ּדָּ
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יב ִ֑ בִׁ סָּ ן מִׁ תָֹּ֨ דָּ ם וְּ ַּ֜ ירָּ ו ַוֲאבִׁ אָ֣ צְּ ים יָּ בִׁ  צָּ  נִׁ
ם ֶפֵַ֚תח ֳהֵליֶהֹ֔ ָֽ ם אׇּ ֵשיֶהֵ֥ ם ונְּ ֵניֶה  ם׃ ובְּ ָֽ ַטפָּ  וְּ

ִביב ם יְָּצאּו  ,ִמּסָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ֶפַתח בְּ  ְזקּוִפיםְודָּ
ֳהֵליֶהם וְ  םאָּ יֶהם ּוְבֵניֶהם  ִאּתָּ  .ְוַיְלֵדיֶהםְנׁשֵ

ֶשה   אֶמר֮ ַוי ֮  כח  ז את   מ  ון בְּ עֹ֔ דְּ ָ֣ה ֵתָֽ הוָּ י־יְּ ָֽ  כִׁ
י נִׁ ַחֹ֔ לָּ ֹות שְּ ת ַלֲעׂשִּ֕ ים ֵאֵ֥ ַמֲעׂשִׁ  ל־ַהָֽ ֵאִֶ֑לה כׇּ  הָּ
א י־ל   י׃ כִׁ ָֽ בִׁ לִׁ  מִׁ

ה ַמר ֹמׁשֶ זֹאת  :אָּ ְדעוּ ּבְ  אֹוִתי חלַ ׁשָּ  'השֶׁ  ּתֵ
הַלֲעׂשֹות  ֵאּלֶ ים הָּ ֲעׂשִ ל ַהּמַ  אּלֹ שֶׁ  – ֶאת ּכָּ

ם  יִהְמֵצאִתי אֹותָּ ּבִ  .ִמּלִ
ֹות כט  מִ֤ ם־כְּ ם   אִׁ דָּ אָּ ל־הָּ ון כׇּ תָ֣ מ  ֶלה יְּ  ֵאֹ֔

ַדת   ק  ם ופְּ ֹ֔ דָּ ָ֣אָּ ל־הָּ ד כׇּ ֵק  פָּ א ֲעֵליֶהִ֑ם יִׁ  ל ֵ֥
הוָּ ה י׃ יְּ נִׁ ָֽ חָּ לָּ  שְּ

ה ִאם ל תוּ וּ מיָּ  ֵאּלֶ כָּ ם ּכְ דָּ ֵזר ֲעֵליֶהם  ,אָּ ּגָּ ּתִ ׁשֶ
ְגֶזֶרת ַעל ּנִ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֶות ְרִגילָּ ֵזיַרת מָּ ל  ּגְ םּכָּ דָּ – אָּ

 !אֹוִתי חלַ ׁשָּ ' לֹא ה
ה ל  יאִָּ֞ רִׁ ם־בְּ אִׁ ָ֣א וְּ רָּ בְּ ה יִׁ הוָּ  ה יְּ תָֹּ֨ צְּ  ופָּ

ִ֤ה מָּ ֲאדָּ יהָּ   הָּ ִ֤ה ֶאת־פִֹׁ֨ עָּ לְּ ם   ובָּ תָּ  א 
ל־ֲאֶשָ֣ר ֶאת־כׇּ ם וְּ ֶהֹ֔ ו לָּ דֵ֥ יָּרְּ ה ַחיִׁ ים וְּ לָּ א ִ֑  שְּ

ם ֶתִּ֕ יַדעְּ י וִׁ ו כִׁ  ֲאצִ֛ ָֽ ים נִׁ ֵ֥ שִׁ ֲאנָּ ֶלה הָּ ֵא   הָּ
ָֽה׃ הוָּ  ֶאת־יְּ

ה  'ְוִאם ה ִריאָּ א ּבְ הִיְברָּ ׁשָּ ה שֶׁ  ,ֲחדָּ מָּ ֲאדָּ הָּ
ח ְפּתַ יהָּ  ּתִ ל  ְוִתְבַלעֶאת ּפִ ם ְוֶאת ּכָּ ַמה אֹותָּ

 ֶ יָּּךְ ׁשּ ַ ֶהם ׁשּ ֶבר ְרדוּ יֵ ֵהם וְ  ,לָּ יםבַּ  ַלּקֶ ְדעוּ  ,ַחיִּ ז ּתֵ  אָּ
ה שֶׁ  ֵאּלֶ ים הָּ ׁשִ ֲאנָּ  .'ה ֶאת ִהְכִעיסוּ הָּ

י   לא  הִׁ ַֽיְּ ֹו ַוָֽ ַכלתֹ֔ ר כְּ ַדֵבִּ֕ ת לְּ ים ֵאֵ֥ רִׁ  בָּ ל־ַהדְּ  כׇּ
ֵאִֶ֑לה ע הָּ ַקֵ֥ בָּ ה ַותִׁ מָּ  ֲאדָּ ר הָּ ם׃ ֲאֶשֵ֥ ֵתיֶהָֽ  ַתחְּ

שֶׁ  ַמרהּוא ּכְ ר  ּגָּ ה  ֶאתְלַדּבֵ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ ּכָּ
ה  מָּ ֲאדָּ ּמִ הָּ יֶהםׁשֶ ְחּתֵ ה ּתַ  .ִנְבְקעָּ

ַתִ֤ח לב  פְּ ֶרץ   ַותִׁ אָֹּ֨ יהָּ  הָּ ַלֵ֥ע ֶאת־פִֹׁ֔ בְּ ם ַותִׁ תָּ   א 
ֵתיֶהִ֑ם ֶאת־בָּ ֵאִ֤ת וְּ ם   וְּ דָּ אָּ ל־הָּ  ֲאֶשָ֣ר כׇּ

ַרח ק ֹ֔ ת לְּ ֵא  ל־הָּ  וְּ וש׃רְּ  כׇּ  כָֽ

ֶרץ  אָּ ה הָּ ְתחָּ יהָּ ּפָּ הֶאת ּפִ ְלעָּ ם ְוֶאת  ּובָּ אֹותָּ
יֶהם ּתֵ ל  ֶאתוְ  ,ּבָּ יּכָּ ל  ֶאתוְ  ַרחוֹ ק ַאְנׁשֵ ּכָּ

 .םכּוׁשָּ ְר 
ו לג  דַּ֜ רְּ ר ֵהָ֣ם ַוֵיֹ֨ ל־ֲאֶשֵ֥ כׇּ ֶהִ֛ם וְּ ה ַחיִׁ ים לָּ לָּ א ִ֑  שְּ

ַכִ֤ס ֶרץ ֲעֵליֶהם   ַותְּ אָֹּ֔ ו הָּ ד  ֹוְך ַוי אבְּ תֵ֥  מִׁ
ל׃ ָֽ הָּ  ַהקָּ

ל  ֵהם ֶ ַמה ְוכָּ יָּּךְ ׁשּ ַ ֶהם  ׁשּ ים בַּ  יְָּרדוּ לָּ ֶברַחיִּ  ,ַלּקֶ
ֶרץ  אָּ ההָּ תָּ ּסְ ם ּכִ ְבדוּ  אֹותָּ ל ְוֵהם אָּ הָּ  .ִמּתֹוְך ַהּקָּ

ל לד  ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ כׇּ ם ֲאֶשִ֛ר וְּ ֵתיֶה  יב  בִׁ ָ֣סו סְּ  נָּ
ִ֑ם לָּ ק  י לְּ ָ֣ ו כִׁ רֹ֔ מְּ ָֽ ֵע נו אָּ לָּ בְּ ֶרץ׃ ֶפן־תִׁ ָֽ אָּ  הָּ

ל  ֵאל שֶׁ ְוכָּ רָּ ְרחוּ  םִביבָּ סְּ ִיׂשְ ֲעקֹוֵתיֶהם ּבָּ י  ,ִמּצַ ּכִ
ְמרוּ  ּלֹא  :אָּ ְבלַ ׁשֶ ה נוּ אֹותָּ  עּתִ מָּ ֲאדָּ  !הָּ

ש לה  ֵאֵ֥ ה וְּ אָּ  ִ֑ה ֵמֵאָ֣ת יָּצְּ הוָּ אַכל יְּ  ֵאָ֣ת ַות  
י  יֵב  רִׁ יש ַמקְּ ֹ֔ ם  אִׁ יִׁ אַתֹ֨ ים ומָּ ִ֤ שִׁ ַהֲחמִׁ

ֶרת׃ ס ט ָֽ  ַהקְּ

ה ֵאׁש  ְפֵניְויְָּצאָּ ה' ה ִמּלִ ְרפָּ אַתִים  ֶאת ְוׂשָּ מָּ
יםוַ  ִ ים ֲחִמׁשּ ׁשִ ֲאנָּ טֹוֶרת הָּ  .ַמְקִריֵבי ַהּקְ

ח      ֵ ב  זְּ מ ִׁ ו י ה  פ  ת צִׁ ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א יז הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ר ב  ר ֱאמ ֹ֨ זַָּּ֜ עָּ ן ֶאל־ֶאלְּ ן ֶבן־ַאֲהר ָ֣ ֵה  ם ַהכ  ֵרִ֤ יָּ  וְּ

ת   ת  ֵבָ֣ין ֶאת־ַהַמחְּ ה מִׁ ֵרפָֹּ֔ ש ַהשְּ ֵא  ֶאת־הָּ  וְּ
ה אָּ ִ֑לְּ ֵרה־הָּ י זְּ שו׃ כִׁ  ֵדָֽ  קָּ

ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן לְ ר וֹ ֱאמ זָּר ּבֶ יָּּ ֶאְלעָּ ם ֶאת יִר ׁשֶ
ין ַהיִָּּעים ה ֹותיּ ֵאִר שְׁ  ִמּבֵ ֵרפָּ ְ י ַהׂשּ ׁשוּ הִ  ֵהם ּכִ  ,ְתַקּדְ
ִלים ֹותיּ ֵאִר שְׁ ְוֶאת  חָּ ִליךְ  ַהּגֶ ה ַיׁשְ ְלאָּ   .הָּ

ת ג  תֹות֩  ֵאֶ֡ ים ַמחְּ ֹ֨ אִׁ ֶלה ַהַחטָּ ֵאַּ֜ ם הָּ תָּ  ש  ַנפְּ  בְּ
ו ׂשֹ֨ עָּ ם וְּ תַָּּ֜ ֵעִ֤י א  ק  ים   רִׁ וי ַפחִׁ פָ֣ חַ  צִׁ ֵבֹ֔ זְּ  ַלמִׁ

ם ֵ֥ יב  רִׁ קְּ י־הִׁ ָֽ הוָּ ה כִׁ ֵנָֽי־יְּ פְּ ִ֑שו לִׁ דָּ קְּ יֵ֥ו ַויִׁ הְּ יִׁ  וְּ
ֹות א  ֵנֵ֥י לְּ בְּ ל׃ לִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ל  ַהיִָּּעים ֶאתְוִיְקחּו  ה  ִאיםטְ וֹ ַהחׁשֶ ֵאּלֶ ְרמּו הָּ ּגָּ ׁשֶ
ם ֶות ְלַעְצמָּ ּקִ  ְרִדיִדים ֵמֶהם ְוַיֲעׂשוּ  ,מָּ  יםּדַ

חַ לְ  ְזּבֵ י  ,ִצּפּוי ַלּמִ ' ִלְפֵני ה םאֹותָּ  וּ ִהְקִריבֵהם ּכִ
ֵאל ִלְבֵני עּודּתֵ  ִסיַמןלְ  וּ ְוִיְהי ,ׁשוּ ּדְ קַ ְת הִ  ֵהםוְ  רָּ  .ִיׂשְ

ח ד  ַקִ֞ ָ֣ר ַויִׁ זָּ עָּ ן ֶאלְּ ֵה  ֹות ֵאֵ֚ת ַהכ  תָ֣ ֶשת ַמחְּ ח ֹ֔  ַהנְּ
ר יבו ֲאֶשֵ֥ רִׁ  קְּ ים הִׁ ִ֑ פִׁ ר  ום ַהשְּ ע  ַרקְּ ַֽיְּ וי ַוָֽ פֵ֥  צִׁ

זָּר ַהּכֵֹהן  ַקח ֶאְלעָּ חִמ  ַהיִָּּעים ֶאתלָּ תוֹ ּנְ  ׁשֶ
ר ְ ַהׂשּ דוּ  ,ִפים ִהְקִריבוּ וּ ׁשֶ ׂשּו ֵמֶהם  םאֹותָּ  ְוִרּדְ ְועָּ
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ַח׃ ֵבָֽ זְּ חַ  ַלמִׁ ְזּבֵ  .ִצּפּוי ַלּמִ
ֹון ה  רִ֞ כָּ ָ֣י זִׁ ֵנ בְּ ל לִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ַמֶּ֠  יִׁ ר ַעןלְֶּּ֠  ֲאֶשֹ֨

ב ַרַּ֜ קְּ א־יִׁ יש ל ָֽ ָ֣ ר אִׁ ֶשֶּ֠  זָּ  א רֲאֶּ֠ ִַַּ֤֧רע ל ָ֣ ֶז  מִׁ
ן   ֲהר  וא ַאָֽ יר הֹ֔ ֵ֥ טִׁ ַהקְּ ֶרת לְּ ט   ָ֣י קְּ ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ  יְּ

ִ֤ה ֶי הְּ א־יִׁ ל ָֽ ַרח   וְּ ק ֹ֨ ֹו כְּ תֹ֔ ַכֲָ֣עדָּ ר וְּ ֶב ר ַכֲאֶשֹ֨  דִׁ
ִ֛ה הוָּ ה יְּ ֶש  ַיד־מ  ֹו׃ בְּ  פ לָֽ

ֶרת ֵאל ַמְזּכֶ רָּ ֵדי ,ִלְבֵני ִיׂשְ ִאיׁש זָּר שֶׁ  ּכְ  ֵאינוֹ ׁשֶ
ֵאיִמ  ֱאצָּ ׁש ַאֲהרֹן לֹא יִ  ּצֶ ְלַהְקִטיר ְקטֹוֶרת ִלְפֵני ּגַ
תוֹ וַ ַרח וֹ קמֹו כְּ  ִיְקֶרה לוֹ ְולֹא  ,'ה זָּר  .ֲחבּורָּ ֶאְלעָּ

ה  ׂשָּ בֵּ ' השֶׁ מֹו כְּ עָּ יואֵ ר ּדִ עּות לָּ ֶאְמצָּ ה ּבְ  .ֹמׁשֶ

ה    פ  ג ֵ מ   ת ה  ש   ר   פ  
נו ו  לַּ֜ ת ַויִׁ ל־ֲעַדִ֤ ֵאל   כׇּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ מׇּ  בְּ ָֽ תמִׁ ֹ֔  ֳחרָּ

ה ֶשֵ֥ ן ַעל־מ  ל־ַאֲהר   ַעָֽ ר וְּ ם ֵלאמ ִ֑  ַאֶתֵ֥
ם ֶת  ָֽה׃ ֶאת־ַעֵ֥ם ֲהמִׁ הוָּ  יְּ

ל  ֵאל  להַ ְק ּכָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ת ַעל ִהְתלֹוְננּו לְ ּבְ ֳחרָּ מָּ
ה ְוַעל ַאֲהרֹן  ְמרוּ ֹמׁשֶ ם  :ְואָּ ֶות ַאּתֶ ם מָּ ַרְמּתֶ ּגְ

 !'ַעם הלְ 
י ז  הִׁ  ֵהִ֤ל ַויְּ קָּ הִׁ ה   בְּ ֵעדָּ ָֽ ֶשָ֣ה הָּ  ַעל־מ 

ן ל־ַאֲהר ֹ֔ ַעָֽ נו   וְּ פְּ ֶהל ַויִׁ ד ֶאל־א ָ֣ ֵנֵ֥ה מֹוֵעֹ֔ הִׁ  וְּ
הו סָּ  ִַּ֑֧ן כִׁ נָּ א ֶהעָּ ֹוד ַוֵירָּ  בֵ֥ ָֽה׃ כְּ הוָּ  יְּ

שֶׁ  לּכְ הָּ פוּ  ַהּקָּ ה ְוַעל ְלִהְתלֹוֵנן  ִהְתַאּסְ ַעל ֹמׁשֶ
סּות ְוִהּנֵה נּו לְ ּפָּ ֵהם ַאֲהרֹן  ּנְ ןאֹוֶהל ַהִהְתּכַ נָּ  ֶהעָּ

הכִּ  ה 'ְכבֹוד הוּ  אֹותוֹ  ּסָּ  .ִנְגלָּ
א ח  ב ִ֤ ֶשה   ַויָּ ן מ  ֲהר ֹ֔ ַאָֽ ֵנ י וְּ ֶהל ֶאל־פְּ ד׃ א ֵ֥ ה ְוַאֲהרֹן  ס מֹוֵעָֽ אּו ֹמׁשֶ סּות ְפֵנילִ ֶאל ּבָּ ּנְ  .אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ַדֵבֵ֥ר ט רביעי הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה  ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
מו י  תֹוְך   ֵהר   ָ֣ה מִׁ ֵעדָּ את הָּ ם ַוֲאַכֶלֵ֥ה ַהז ֹ֔ תָּ   א 

ִַ֑גע רָּ ו כְּ ל  פְּ ַֽיִׁ ם׃ ַוָֽ ֵניֶהָֽ  ַעל־פְּ
קוּ  ּלְ ּבּורִמּתֹוְך  ִהְסּתַ ִמיד הַהזֶּ  ַהּצִ ם  ְוַאׁשְ אֹותָּ

חוּ ֵהם  !ַגעֶר  ּתֹוךְ  ּטְ ּתַ ֵניֶהם ִהׁשְ ה ַעל ּפְ ְתִפּלָּ  .ּבִ
אֶמר יא  ה ַוי ֹ֨ ֶשַּ֜ ן מ  ל־ַאֲהר   ח ֶאָֽ תֶָּּ֠  ַקָ֣ ַמחְּ  הֶאת־ַהֶּ֠

יהָּ  ֶלֹ֨ ֶתן־עָּ ש וְּ ַח   ֵמַעִ֤ל ֵאַּ֜ ֵבֹ֨ זְּ ָ֣ים ַהמִׁ ׂשִׁ  וְּ
ֶרת ט ֹ֔ הֹוֵל ְך קְּ ה וְּ ִ֛ ֵהרָּ ה מְּ ֵעדָּ  ַכֵפָ֣ר ֶאל־הָּ  וְּ
א ֲעֵליֶהִ֑ם ֵ֥ צָּ י־יָּ ָֽ ֶצף כִׁ ֵנֵ֥י ַהֶקִ֛ פְּ לִׁ הוָּ ה מִׁ  יְּ
ל ֶַָֽֽגף׃ ֵהֵחֵ֥  ַהנָּ

ה  ַמרֹמׁשֶ יםוְ  ַהיֶָּּעהַקח ֶאת  :ַאֲהרֹןלְ  אָּ  וילָּ עָּ  ׂשִ
ִלים חָּ ים ְקטֹוֶרת וְ  ּגֶ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ְך יֹולִ תֵמַעל ַהּמִ

ְמִהירּות ּבּורֶאל  ּבִ ר ֲעֵליֶהם ַהּצִ י  ,ְוַכּפֵ תּכִ ֻעּלַ  ּפְ
ַעסהַ  ר  ּכַ בָּ ְפֵני ה האָּ יָּצְ ּכְ הוְ ' ִמּלִ פָּ ּגֵ  !הלָּ יחִ ְת הִ  ַהּמַ

ח יב  ַקֹ֨ ן ַויִׁ ֶבָ֣ר׀  ַכֲאֶשָ֣ר ַאֲהר ַּ֜ ה דִׁ ֶש  ץ   מ  רׇּ  ַויָֹּ֨
ֹוְך ל ֶאל־תָ֣ הָֹּ֔ ִ֛ה ַהקָּ ֵנ הִׁ ל וְּ ִ֑ם ַהֶנ ֶַֽגף ֵהֵחֵ֥ עָּ  בָּ

ֵתן   ֶרת ַויִׁ ט ֹ֔ ת־ַהקְּ ר ֶאָֽ ַכֵפ  ם׃ ַויְּ ָֽ עָּ  ַעל־הָּ

ַקח ַאֲהרֹן  ּמֹ מֹו כְּ לָּ ה ׁשֶ בֵּ ׁשֶ ץ ֶאל ּתֹוְך הּוא ר ּדִ רָּ
ל ְוִהּנֵה  הָּ הַהּקָּ פָּ ּגֵ םה לָּ יחִ ְת הִ  ַהּמַ עָּ ם ,ּבָּ  הּוא ׂשָּ

טֹוֶרת וְ  ר ַעלכִ ֶאת ַהּקְ ם ּפֵ עָּ  .הָּ
ד יג  ים ַוַיֲעמ ֵ֥ ין־ַהֵמתִׁ  ִ֑ים וֵבָ֣ין ֵבָֽ ר ַהַחיִׁ ַצ   ַוֵתעָּ

ה׃ ָֽ  ַהַמֵגפָּ
ַמד ים  הּוא עָּ ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ הוְ ּבֵ פָּ ּגֵ  ַהּמַ

ה  .ֶנֶעְצרָּ
ִ֛ר  יד  ׂשָּ ֵ֥ה עָּ עָּ בָּ ה ַארְּ ים  ַבַמֵגפָֹּ֔ ו ַהֵמתִׁ י  הְּ ַויִׁ

ד  ַבֵ֥ לְּ ֹות מִׁ ַבָ֣ע ֵמאִ֑ ֶלף ושְּ ים ֶא  ַהֵמתִׁ 
ַרח׃ ַבר־ק ָֽ  ַעל־דְּ

ה  פָּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ יּו ַהּמֵ ַבע הָּ ר ֶאֶלף ּוׁשְ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ
ף בְּ  ,ֵמאֹות ִתים לַ נֹוסָּ  .ַרחוֹ ק ַעל ַמֲחלֹוֶקתּמֵ

ב טו  ִ֤שׇּ ן   ַויָּ ֲהר  ה ַאָֽ ֶשֹ֔ ַתח ֶאל־מ  ֶהל ֶאל־ֶפ   א ָ֣
ִ֑ד ה מֹוֵע ַהַמֵגפָּ  ה׃ וְּ רָּ ָֽ  פ ֶנֱעצָּ

ַזרַאֲהרֹן  סּות לְ  חָּ ּנְ ַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ ה ֶאל ּפֶ ֹמׁשֶ
ה  פָּ ּגֵ הצְ ֶנעֶ ְוַהּמַ  .רָּ

ה    ט ֶ מ   ת ה  יח  רִׁ ְּ ת פ  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר טז חמישי הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ָ֣י׀  ַדֵבָ֣ר יז  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ח יִׁ ַקָ֣ ם וְּ תֶָּ֡  ַמֶטָ֣ה ֵמאִׁ

ית ַמֶטה֩  ֵבֹ֨ ב לְּ יֵאֶהם   ֵמֵאִ֤ת אַָּּ֜ ָֽ ׂשִׁ ל־נְּ  כׇּ
ֵבָ֣ית ם לְּ תָֹּ֔ ֵנֵ֥ים ֲאב  ר שְּ ׂשָּ  ֹות עָּ יש ַמטִ֑ ָ֣  אִׁ

ֵאל ְוַקח מֵ  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ לם מַ הֶ ּדַ ד ּקֵ  ֶאחָּ
ל  הִמּכָּ חָּ ּפָּ יאֵ מִ  ִמׁשְ ל ְנׂשִ חֹות יּכָּ ּפְ  םיהֶ ֵת וֹ ֲאב ִמׁשְ

ֵנים  – ר מַ ׁשְ ׂשָּ ֵ הַ ֶאת ב וֹ ִתְכּת וְ  ,ֹותְקלעָּ ל  םׁשּ ׁשֶ
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ֹו מֹ֔ ב ֶאת־שְּ ת   כְּ הו׃ תִׁ ל  ַעל־ַמֵטָֽ דאֶ ּכָּ  .ְקלוֹ ַעל מַ  חָּ
ֵאת   יח  ן ֵשָ֣ם וְּ ב ַאֲהר ֹ֔ ת   כְּ ִ֑י ַעל־ַמֵטָ֣ה תִׁ ֵ֚י ֵלוִׁ  כִׁ

ד ַמֶטָ֣ה אש ֶאחָֹּ֔ ר   ית לְּ ם׃ ֵבֵ֥ ָֽ  ֲאבֹותָּ
ְכּת  ֶאתוְ  ם ַאֲהרֹן ּתִ לּמַ הַ ב ַעל וֹ ׁשֵ ל ּקֵ  ,ֵלִוי ׁשֶ

ְהֶיה יִּ למַ  ׁשֶ ד ּקֵ ל  ְנִהיגּמַ לַ  ֶאחָּ ל ׁשֶ חֹות ּכָּ ּפְ ִמׁשְ
 .ֲאבֹוֵתיֶהם

ם יט  תָּ  ַנחְּ הִׁ ֶהל וְּ א ָ֣ ִ֑ד בְּ ֵני   מֹוֵע פְּ ות לִׁ ֵעדֹ֔ ָֽ  הָּ
ֵעֵ֥ד ֲאֶשִ֛ר וָּ ֶכ ם אִׁ ה׃ לָּ מָּ ָֽ  שָּ

ם וְ  ִניַח אֹותָּ סּות ִלְפֵני תָּ ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  ֲארֹוןּבְ
ִריתלּוחֹות  ֶכםִנְפּגָּ ֲאִני שֶׁ  ַהּבְ  .םׁשָּ  ׁש ִאּתְ

יָּ ה כ  הָּ יש וְּ ִ֛ אִׁ ר הָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ ַחר־ב   ַמֵטָ֣הו ֶאבְּ
ִ֑ח רָּ פְּ י יִׁ ָ֣ תִׁ כ  י ַוֲהשִׁ ַל  נֹות   ֵמעָּ ל  ָ֣י ֶאת־תְּ ֵנ  בְּ

ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ם ֲאֶשִ֛ר יִׁ ינִׁ ם ֵהֵ֥ ם׃ ַמלִׁ  ֲעֵליֶכָֽ

ֶאְבַחר ּבֹו  ִאיׁש ׁשֶ לּמַ הַ ְוהָּ ּלֹו  ּקֵ ְך  ,חִיְפַר ׁשֶ ּכָּ
ֻלּנֹות הַ ֶאת  טיִק ַאשְׁ  ל ּתְ ֵני ׁשֶ ֵאלּבְ רָּ ַלי ִיׂשְ  עָּ

ֵהם   .ֲעֵליֶכם ִמְתלֹוְנִניםׁשֶ
ר כא  ַדֵבֹ֨ ה ַויְּ ֶשַּ֜ ָ֣י מ  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ נָ֣ו יִׁ תְּ ָ֣יו ַויִׁ  ֵאלָּ

ָֽ ׀  ׂשִׁ ל־נְּ ָֽ םכׇּ יא ַמֶטה֩  יֵאיֶהֶ֡ נָּׂשִֹׁ֨ ד לְּ ה ֶאחַָּּ֜  ַמֶטֹ֨
יא ִ֤ נָּׂשִׁ ד   לְּ ֵבָ֣ית ֶאחָּ ם לְּ תָֹּ֔ ֵנֵ֥ים ֲאב  ר שְּ ׂשָּ   עָּ
ֹות ה ַמטִ֑ ן וַמֵטֵ֥ ֹוְך ַאֲהר   תֵ֥ ם׃ בְּ ָֽ  ַמטֹותָּ

ה  ר ֹמׁשֶ ּבֵ ֵאלּדִ רָּ ֵני ִיׂשְ יֵאיֶהם וְ  ,ֶאל ּבְ ל ְנׂשִ כָּ
ְתנוּ  למַ  לוֹ  נָּ ל  ּקֵ יא נָּ ֲעבּור ּכָּ ל ׂשִ חֹות ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ

ר מַ  – ֲאבֹוֵתיֶהם ׂשָּ ֵנים עָּ לּמַ הַ וְ  ,ֹותְקלׁשְ ל ּקֵ  ׁשֶ
יןַאֲהרֹן   .םיהֶ ֵת ְקלוֹ מַ  ּבֵ

ֶשִ֛ה ַוַיַנֵ֥ח כב  ת מ  ָ֣י ֶאת־ַהַמט   ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ֶהל יְּ א    בְּ
ת׃ ָֽ ֵעד   הָּ

ה  יַח ֹמׁשֶ אֹוֶהל בְּ ' ת ִלְפֵני הְקלוֹ ֶאת ַהּמַ ִהּנִ
ִריתלּוחֹות   .ַהּבְ

י כג  ָ֣ הִׁ מׇּ  ַויְּ ָֽ תמִׁ א ֳחרָּ  ב ִ֤ ֶשה   ַויָּ ֶהל מ   ֶאל־א ָ֣
ות ֵעדֹ֔ ִ֛ה הָּ ֵנ הִׁ ח וְּ ַרֵ֥ ן פָּ ה־ַאֲהר   ֵבָ֣ית ַמֵטָֽ  לְּ

ִ֑י א ֵלוִׁ ֵצָֽ ִ֤ ַרח   ַוי  ץ ֶפֹ֨ ֵָ֣צָֽ יץ ַויָּ ל צִֹׁ֔ מ   גְּ ים׃ ַויִׁ ָֽ ֵקדִׁ  שְּ

תלְ  ֳחרָּ ה  ,מָּ א לְ ֹמׁשֶ ִריתלּוחֹות אֹוֶהל ּבָּ  ַהּבְ
לּמַ הַ ְוִהּנֵה  ל  ּקֵ ַחתַאֲהרֹן ׁשֶ ּפַ ׁשְ ַרח ֵלִוי ִמּמִ  – ּפָּ
ִניםַרח פֶּ  הֹוִציא ל ֵהֵנץ ִנּצָּ ֵקִדים ְוִגּדֵ  .ׁשְ

ת   כד  ל־ַהַמט  ֶשִ֤ה ֶאת־כׇּ א מ  ֵצֹ֨ ה ַוי  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ מִׁ
יש  ֵ֥ ו אִׁ ח  קְּ ו ַויִׁ אֵ֥ רְּ ֵאִ֑ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ ל־בְּ ל־כׇּ ֶאָֽ

הו׃ פ  ַמֵטָֽ

ה  ל ַהּמַ  הֹוִציאֹמׁשֶ ְפֵני הְקלוֹ ֶאת ּכָּ ֶאל ' ת ִמּלִ
ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ל ְקחּו לָּ אּו וְ רָּ ֵהם  ,ּכָּ דּכָּ ֶאת  ֶאחָּ

 .ְקלוֹ מַ 
אֶמר כה ששי ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  ב ֶאל־מ  ֵשִ֞  ֶאת־ַמֵטִ֤ה הָּ

ן   ֲהר  ָ֣י ַאָֽ ֵנ פְּ ות לִׁ ֵעדֹ֔ ֶרת הָּ ֶמֵ֥ שְּ מִׁ ֹות לְּ א   לְּ
י ֵני־ֶמִ֑רִׁ בְּ ַכ ל לִׁ ִ֛ם ותְּ תָּ לונ  ַל י תְּ א ֵמעָּ ל ֵ֥  וְּ

תו׃ ָֽ  יָּמ 

ַמר' ה הלְ  אָּ ב ֶאת  :ֹמׁשֶ ׁשֵ לּמַ הַ הָּ ל  ּקֵ ַאֲהרֹן ׁשֶ
ִריתלּוחֹות ִלְפֵני ֶאל   עּודּתֵ ִסיַמן לְ  ַהּבְ

ֶרתְלמַ  ִנים ְזּכֶ ְסקוּ  ,ְלַסְרבָּ לּונּ הַ  ְוִיּפָּ ּלָּ  תוֹ ּתְ  םהֶ ׁשֶ
ַלי ְולֹא יָּמ  .תוּ וּ עָּ

ֶשִ֑ה ַוַי ַעׂש כו  ר מ  וָּ ה ַכֲאֶשֹ֨ ִ֛ה צִׁ הוָּ ֹו יְּ ת  ן א   ֵכֵ֥
ה׃ ָֽ ׂשָּ  פ עָּ

ה  עַ ֹמׁשֶ ּצֵ מוֹ , ּבִ ה ' השֶׁ  ּכְ ההּוא  ךְ ּכָּ  אֹותוֹ ִצּוָּ ׂשָּ  .עָּ

ש      ד   קְּ מ ִׁ ֶמֶרת ה  ש ְּ ת מִׁ ש   ר   פ  
רו   כז  אמְּ ָ֣י ַוי ָֽ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ה יִׁ ֶש  ר ֶאל־מ  ן ֵלאמ ִ֑  ֵהֵ֥

נו ִ֛עְּ ַו נו גָּ דְּ ַב  ֵ֥נו אָּ לָּ נו׃ כ  דְּ ָֽ בָּ  אָּ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ְמרוּ ּבְ הלְ  אָּ ַבְדנוּ  ,ַמְתנוּ  ֲהֵרי: ֹמׁשֶ  ,אָּ

נּו  ּלָּ  !ֹנאַבדּכֻ
ל כח  ב כ ָ֣ ֵר  ב׀  ַהקָּ ֵרִ֛ ן ַהקָּ ַכֵ֥ שְּ הוָּ ה ֶאל־מִׁ  יְּ

ות ם יָּמִ֑ ֵ֥ נו ַהאִׁ מְּ וָֽ    ַת  גְּ  ס ַע׃לִׁ
ל ׁש לְ ִמי שֶׁ  ּכָּ ּגָּ ן הּנִ ּכַ  ִסיְַּמנוּ  ַהִאם !יָּמּות' ִמׁשְ

מּות  ?לָּ

ה   ַוי ִ֤אֶמר א יח הוָּ ן יְּ ל־ַאֲהר ֹ֔ ה ֶאָֽ ִ֤יך ַאתָּ  ֶנ  ובָּ
יך   בִֹׁ֨ ְך וֵבית־אָּ תָֹּ֔ ו אִׁ א  ׂשְּ  ןֶאת־ֲעוָ֣   תִׁ

ִ֑ש דָּ קְּ ה   ַהמִׁ ַאתָּ ָ֣יך וְּ ֶנ ְך ובָּ תָֹּ֔ ו אִׁ א  ׂשְּ  תִׁ
ם׃ ןֶאת־ֲעוֵ֥   ֶכָֽ ַנתְּ ה   כְּ

ַמר' ה ה  ,ַאֲהרֹןלְ  אָּ ַחתֶניךָּ ּבָּ  ךָּ ִאּתְ וְ ַאּתָּ ּפַ  ּוִמׁשְ
ִביךָּ  ְקחוּ  ,אָּ יּות ַעל ֶאת  ּתִ ַאֲחרָּ ִחּלּול ֹון ועֲ הָּ

שׁ  ְקּדָּ ֶניךָּ  ,ַהּמִ ה ּובָּ ְקחוּ  ךָּ ִאּתְ ְוַאּתָּ ֶאת  ּתִ
יּות ַעל  ַאֲחרָּ ְתֶכםִחּלּול ֲעוֹון הָּ ֻהּנַ  .ּכְ

ָ֣ם ב  ַג ה יך֩ ֶאת־ַאחֶ֩  וְּ י ַמֵטֹ֨ ַּ֜ יך   ֵשִֶ֤בט ֵלוִׁ בִֹׁ֨ ר ם ֶאת ַאֶחיךָּ גַּ  ֶליךָּ אֵ ֵרב ְוקָּ  אָּ אָּ ֶבט ֵלִוי ׁשְ ׁשֵ
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ֵרָ֣ב ְך ַהקְּ תָֹּ֔ ו אִׁ וֵ֥ לָּ יִׁ ֶל יך וְּ וך עָּ תִ֑ רְּ ישָּ ָֽ  וִׁ
ה   ַאתָּ ָ֣יך וְּ ֶנ ְך ובָּ תָֹּ֔ ֵנ י אִׁ פְּ ֶהל לִׁ ת׃ א ֵ֥ ָֽ ֵעד   הָּ

ִביךָּ  ֶבט אָּ ְרפוּ  ,ׁשֵ ְרתוּ  ֶליךָּ אֵ  ְוִיְצטָּ  ,ךָּ אֹוְת  ִויׁשָּ
ה וְ  ְהיּו ֶניךָּ ּבָּ  ךָּ ִאּתְ ְוַאּתָּ לּוחֹות ִלְפֵני אֹוֶהל ּתִ
ִרית  .ַהּבְ

רו   ג  מְּ ָֽ שָּ ךֹ֔  וְּ תְּ ַמרְּ שְּ ָֽ ֶרת מִׁ ֶמ  שְּ ֶהל ומִׁ א ִ֑ ל־הָּ  כׇּ
י ַאְך֩  ֵלֹ֨ ֶדש ֶאל־כְּ ַח   ַהק ִ֤ ֵבֹ֨ זְּ ֶאל־ַהמִׁ א וְּ  ל ָ֣

בו ֹ֔ רָּ קְּ תו יִׁ ֵ֥ ל א־יָּמ  ם וְּ ם׃ ַגם־ֵה   ַגם־ַאֶתָֽ

ה ְמרּו ֵהם ִישְׁ  ִמירָּ ְ ֶליךָּ שֶׁ ֶאת ַהׁשּ ֶלת עָּ ּטֶ ֶאת וְ  ּמֻ
ִמיַרת אֹוֶהל ׁשְ ל הָּ ל ,ּכָּ ׁשוּ לֹא  ֲאבָּ ֵלי  ִיּגְ ֶאל ּכְ

ַח וְ וֹ ַהקּ  ְזּבֵ ְך ֶדׁש ְוֶאל ַהּמִ ֵהם  לֹא ,תוּ וּ לֹא יָּמכָּ
ם ְולֹא  .ַאּתֶ

ו ד  וָ֣ לְּ נִׁ יך וְּ ֶלֹ֔ ו עָּ ר  מְּ ָֽ שָּ ֶרת   וְּ ֶמֹ֨ שְּ ֶהל ֶאת־מִׁ  א ָ֣
ד ל מֹוֵעֹ֔ כ   ַדָ֣ת לְּ ֶהל ֲעב  א ִ֑ זָּ ר הָּ  וְּ

ב ַרֵ֥ קְּ ם׃ ל א־יִׁ  ֲאֵליֶכָֽ

ְרפוּ  ִמיַרתְמרּו ֶאת שְׁ יִ וְ  ֶליךָּ אֵ  ֵהם ִיְצטָּ אֹוֶהל  ׁשְ
סּות  ּנְ לוְ ַהִהְתּכַ אֹוֶהלוֹ ֲעב כָּ ם וְ  ,ַדת הָּ דָּ זָּר לֹא אָּ

שׁ   .ֲאֵליֶכם ִיּגַ
ם ה  ֶת  ַמרְּ ֶמֶָ֣רת ֵאֵ֚ת ושְּ שְּ ֶדש מִׁ ת ַהק ֹ֔ ֵא   וְּ

ֶמֶָ֣רת שְּ ֵבִ֑חַ  מִׁ זְּ ֶיֵ֥ה ַהמִׁ הְּ ל א־יִׁ ֹוד וְּ ֶצף עִ֛  ֶק 
ֵנֵ֥י ל׃ ַעל־בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ְמרוּ ּתִ  ִמיַרת ֶאת ׁשְ ִמיַרת ֶאתֶדׁש וְ וֹ ַהקּ  ׁשְ  ׁשְ
ַח וְ  ְזּבֵ ְך ַהּמִ ַעסלֹא ִיְהֶיה עֹוד כָּ ֵני  ּכַ ַעל ּבְ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

י ו  ִ֤ה ַוֲאנִׁ  ֵנ י   הִׁ תִׁ חְּ ַקֹ֨ ם ֶאת־ֲאֵחיֶכָ֣ם לָּ יִֹׁ֔ וִׁ  ַהלְּ
ֹוְך ת  ָ֣י מִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ם יִׁ ֶכִ֞ ִ֤ה לָּ נָּ ים   ַמתָּ נִׁ ת   נְּ
ה יהוָֹּ֔ ד ַלָֽ ת ַלֲעב ִּ֕ ַד  ֶהל ֶאת־ֲעב  ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

י ֶאת ֲאֵחיֶכם ַהְלִויִּ  ַקְחּתִ ה לָּ ם ִמּתֹוְך יַוֲאִני ִהּנֵ
ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ ֶכם ְלצֹוֶרְך ִנים וּ ְנתֵהם  ,ּבְ  ַדתוֹ ֲעבלָּ

סּות אֹוֶהל ַדתוֹ ֲעב ֶאת דוֹ ַלֲעב 'ה ּנְ  .ַהִהְתּכַ
ָ֣ה ז  ַאתָּ ָ֣יך וְּ ֶנ ךֶּ֠  ובָּ תְּ ו אִֶּׁ֠ רֹ֨ מְּ שְּ ם תִׁ ֶכַּ֜ ַנתְּ ה   ֶאת־כְּ

ַב ר ל־דְּ כׇּ ֵבִ֛חַ  לְּ זְּ ית ַהמִׁ ֵבֵ֥ מִׁ ֶכת ולְּ ר    ַלפָּ
ֶתִ֑ם ַדָ֣ת ַוֲעַבדְּ ה ֲעב  נָּ   ֶאת־ ֶאֵתן   ַמתָּ
ם ֶכֹ֔ ַנתְּ ה  ֵ֥ר כְּ ַהזָּ ב וְּ ֵר  ת ַהקָּ ָֽ  פ ׃יומָּ

ְמרּו  ׁשְ ךָּ ּתִ ֶניךָּ ִאּתְ ה ּובָּ תְוַאּתָּ ַ ְתֶכם ַעל ְקֻדׁשּ ֻהּנַ  ּכְ
ל בְּ  ַח  ִעְנְיֵניכָּ ְזּבֵ הַהּמִ רֹוֶכתֵמהַ  ּוְפִנימָּ  ְוַתַעְבדוּ  ,ּפָּ

ְתֶכםַדת וֹ ֲעבֶאת  ֻהּנַ ִהיא ּכְ ה ׁשֶ נָּ י ַמּתָּ ַתּתִ ּנָּ  ׁשֶ
ֶכם ׁש ַלֲעבֹודְוזָּר  ,לָּ ּגַ יִּ  .תיּומַ  ׁשֶ

ת     ש   ר  הפ   ֻהנ   כ ְּ נֹות ה  ת ְּ  מ 
ַדֵבָ֣ר ח  ה֮  ַויְּ הוָּ ן   יְּ ל־ַאֲהר  י   ֶאָֽ ֲאנִׁ ָ֣ה ַוָֽ ֵנ י הִׁ ָֽ ַתָ֣תִׁ  נָּ

ךֹ֔  ֶרת לְּ ֶמ  שְּ ִ֑י ֶאת־מִׁ תָּ רומ  ֵשָ֣י תְּ דְּ ל־קׇּ כׇּ  לְּ
ֵאֶּ֠  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִֶּׁ֠ ךֹ֨  לבְּ ים לְּ ַתתִׁ  ִ֛ה נְּ חָּ שְּ מׇּ  לְּ

ֶנ יך בָּ ם׃ ולְּ ָֽ ק־עֹולָּ חׇּ  לְּ

ר ' ה ּבֵ י ְלךָּ ֶאת  :ֶאל ַאֲהרֹןּדִ ַתּתִ ה נָּ ַוֲאִני ִהּנֵ
רּומ מ יַת וֹ ּתְ ׁשְ ּתִ ה םאֹותָּ  רוֹ ׁשֶ ַטֲהרָּ  לּכָּ  ,ּבְ

ל ה ׁשֶ רּומָּ ֵאל בְּ  ּתְ רָּ ינָּ  ,ַלּקֹוֶדשׁ ֵני ִיׂשְ ם אֹותָּ  ַתּתִ
ד ֶניךָּ ַגם וְ  ,אֹוְתךָּ  ְלךָּ ְלַכּבֵ םוֹ ח – ְלבָּ  .ק ְלעֹולָּ

ֶיֵ֥ה ט  הְּ ךִ֛  ֶזָֽה־יִׁ ֶדש לְּ ק ֵ֥ ים מִׁ שִׁ  ֵאִ֑ש ַהֳקדָּ ן־הָּ  מִׁ
נֶָּּ֠  בָּ רְּ ל־קֶׇּּ֠ ם םכׇּ תִָּ֞ חָּ נְּ ל־מִׁ כׇּ ָֽ ל־ לְּ כׇּ  ולְּ
ם אתָּ  ם   ַחטָּ מָּ ל־ֲאשָּ כׇּ ָ֣יבו ֲאֶשָ֣ר ולְּ י יָּשִׁ  לִֹׁ֔

ֶדש ים ק ָ֣ ֵ֥ שִׁ דָּ ךִ֛  קׇּ וא לְּ ֶנָֽיך׃ ה  בָּ  ולְּ

ים וֹ ֶזה ִיְהֶיה ְלךָּ ִמקּ  ׁשִ דָּ ֵאשׁ מֵ ֶדׁש ַהּקֳ ל : הָּ ּכָּ
ְרבְּ  ל  יֶהםאֵת ַחּטֹֹוֵתיֶהם ִמְנחֹוֵתיֶהם נקָּ ְוכָּ

ּנֹוְתִנים ַלהם מֹוֵתיהֶ שְׁ אַ  ר ׁשֶ ֶזל ַהּגֵ ַבת ּגֵ  ',ַוֲהׁשָּ
ֶניךָּ הּוא  ים ְלךָּ ּוְלבָּ ׁשִ דָּ  .קֹוֶדׁש קָּ

ֶדש י  ק ֵ֥ ים בְּ שִׁ  ר   ֶלִ֑נות אכְּ   ַהֳקדָּ ל־זָּכָּ  כׇּ
ֹו י אַכָ֣ל תֹ֔ ֶדש א  ְך׃ ק   ָֽ ֶיה־לָּ הְּ ָֽ  יִׁ

אכַ  תֹוךְ  אֹותוֹ  לּתֹ ן ּבְ ּכָּ ׁשְ שׁ  ַהּמִ ֻקּדָּ ר  ,ַהּמְ ל זָּכָּ ּכָּ
 .קֹוֶדשׁ  ְלךָּ ִיְהֶיה ְוהּוא  ,יֹאַכל אֹותוֹ 

ךִ֞  יא  ֶזה־לְּ רוַמָ֣ת וְּ ם תְּ נָּ  ת֮  ַמתָּ נופ  ל־תְּ כׇּ ָ֣י לְּ ֵנ  בְּ
ֵאל   רָּ ׂשְּ ךָ֣  יִׁ ים לְּ ַתתִׁ  ֶנ יך נְּ בָּ ֶתִ֛יך ולְּ נ  בְּ לִׁ  וְּ

ך   תְּ ִ֑ם אִׁ ק־עֹולָּ חׇּ ֹור לְּ הֵ֥ ל־טָּ ך   כׇּ ֵביתְּ  בְּ
ֹו׃ י אַכֵ֥ל תָֽ  א 

יְָּּך  ִיְהֶיהְוֶזה  נֹותֵמהַ ךָּ לְ ׁשַ ּתָּ ים ּמַ ֵהם ַמְפִריׁשִ  ,ׁשֶ
רּומֹותהַ  לּכָּ ִמ  ל ּתְ ֵאל  ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ינָּ  –ּבְ  ַתּתִ

ֶניךָּ ְוִלְבנאֹותָּ  ךָּ וֹ ם ְלךָּ ּוְלבָּ ק וֹ ח ,ֶתיךָּ ִאּתְ
ם ֵביְתךָּ יֹאַכל אֹותוֹ  ,ְלעֹולָּ הֹור ּבְ ל טָּ  :ּכָּ

ֵ֚ל יב  ר ֵחֶָ֣לב כ  הָֹּ֔ צְּ ֶלב יִׁ ל־ֵח  כׇּ ֹוש וְּ ירָ֣ ִַּ֑֧ן תִׁ גָּ דָּ  וְּ
ִ֛ם יתָּ נֵ֥ו ֵראשִׁ תְּ ךֵ֥  ַליהוָּ ה ֲאֶשר־יִׁ ים׃ לְּ ָֽ ַתתִׁ  נְּ

ח  ּבָּ ׁשֻ למִ ַהֵחֶלק ַהּמְ ֶמן ּכָּ ֶ ח ַהחֵ וְ  ַהׁשּ ּבָּ ׁשֻ ֶלק ַהּמְ
הל ּכָּ ִמ  בּואָּ ִראׁשֹון  ,ַהיִַּין ְוַהּתְ ֶאת ַהֵחֶלק הָּ
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ּנֹוְתִנים  ינָּ  –' ַלהׁשֶ  .ם ְלךָּ אֹותָּ  ַתּתִ
י יג  כוֵרִ֞ ל־ֲאֶש ר בִׁ ִ֛ם כׇּ צָּ ַארְּ יאו בְּ ֵ֥  ֲאֶשר־יָּבִׁ

ךָ֣  ַליהוָּ ה ִ֑ה לְּ ֶי הְּ ָֽ ֹור יִׁ הֵ֥ ל־טָּ ך   כׇּ ֵביתְּ  בְּ
נו׃י אכְּ    ֶלָֽ

ּכּוִר הַ  ל ִמ  םיּבִ רֹות ּכָּ יָּּ ַהּפֵ ם ׁשֶ ַאְרצָּ ּבְ ' ִביאּו ַלהׁשֶ
ל  ,ךָּ לְּ שֶׁ  וּ ִיְהי ם ּכָּ דָּ ֵביְתךָּ אָּ הֹור ּבְ  ליֹאכַ טָּ

ם  .אֹותָּ
ֶרם יד  ל־ֵחֵ֥ ל כׇּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ךֵ֥  בְּ ֶיָֽה׃ לְּ הְּ ל  יִׁ ׁש ּכָּ ֻהְקּדַ ר ׁשֶ בָּ ֵאל ּדָּ רָּ ִיׂשְ ְלׁשֹון ּבְ  – 'ֵחֶרם'ּבִ

 .ךָּ לְּ שֶׁ ִיְהֶיה 
ל־ֶפֶָ֣טר טו  ֶחם כׇּ ר ֶרֶּ֠ ׂשִָּ֞ ל־בָּ כׇּ ָֽ  ֲאֶשר־ לְּ

יבו רִׁ  ִ֛ה ַיקְּ ם ַליהוָּ ֵ֥ דָּ אָּ ה בָּ ֵהמָּ  ֶיה־ וַבבְּ הְּ ָֽ  יִׁ
ְִ֑ך ה׀  ַאְָ֣ך לָּ ד ָ֣ ה פָּ ֶד  פְּ ֹור ֵאֵ֚ת תִׁ כָ֣ ם בְּ ֹ֔ דָּ אָּ  הָּ
ֵאִ֛ת ה וְּ ֵ֥ ֵהמָּ ֹור־ַהבְּ כָֽ ה בְּ ֵמאָּ  ה׃ ַהטְּ ֶדָֽ פְּ  תִׁ

ל  כֹור ּכָּ ֶרֶחםשֶׁ  –ּבְ ַתח הָּ ל  יֹּוֵצא ִראׁשֹון ִמּפֶ ׁשֶ
ה ,יחַ  לּכָּ  ֵהמָּ ם ּוַבּבְ דָּ אָּ יֻּ  ,ּבָּ  ִיְהֶיה – 'ַלה שׁ ּדַ ְק ׁשֶ
ל ,ךָּ לְּ שֶׁ  ם ֶאת ֲאבָּ דָּ אָּ כֹור הָּ ה ּבְ ְפּדֶ  ֶאתַגם וְ  ,ּתִ

ה ְפּדֶ ה ּתִ ֵמאָּ ה ַהּטְ ֵהמָּ כֹור ַהּבְ  .ּבְ
ו   טז  דויָּ ֶדש ופְּ ֶבן־ח ָ֣ ה מִׁ ֶדֹ֔ פְּ ךֹ֔  תִׁ כְּ רְּ ֶעֹ֨  ֶכִֶ֛סף בְּ

ֶשת ים ֲחֵמֵ֥ לִׁ  קָּ ֶשֶָ֣קל שְּ ֶדש בְּ ים ַהק ִ֑ ֵ֥ רִׁ  ֶעׂשְּ
ה וא׃ ֵגרָּ   הָֽ

ה ְפּדֶ הים ְפּדִ נִ  ּתִ יל  ֵאּלֶ ַקל ֶכֶסףבְּ  ,חֹוֶדשׁ ִמּגִ ִמׁשְ  ּבְ
ָּ ֲחִמ  ִלים  הׁשּ קָּ ְקֵליׁשְ ׁשִ ם 7115) ֶדשׁ וֹ ַהקּ  ּבְ ר  , (ג 

ֶקל ַהּקֹוֶדׁש הּוא  ַקל ׁשֶ ִריםִמׁשְ ה ֶעׂשְ רָּ ם 0410) ּגֵ ר   .(ג 
ֹור ַאְָ֣ך יז  כֹור־שֶ֡ ָֽ ֹור בְּ כֹ֨ ֹו־בְּ ֶׂשב אָֽ ֹו־ ֶכַּ֜  אָֽ

ֹור כֵ֥ א ֵעִ֛ז בְּ ה ל ֵ֥ ֶד  פְּ ֶדש תִׁ ם ֵהִ֑ם ק ָ֣ מִָּ֞  ֶאת־דָּ
ק ר ִ֤ זְּ ַח   תִׁ ֵבֹ֨ זְּ ָ֣ם ַעל־ַהמִׁ בָּ ֶאת־ֶחלְּ יר וְּ טִֹׁ֔  ַתקְּ
ֶשִ֛ה יחַ  אִׁ ֵרֵ֥ חַ  לְּ יח   ָֽה׃ נִׁ  ַליהוָּ

ל כֹור ׁשֹור אֹו בְּ ּתִ ַאל  ֲאבָּ ה ּבְ ֶבשׂ כֹור ְפּדֶ אֹו  ּכֶ
י כֹור ֵעז בְּ  ְזר ,ֵהם קֹוֶדשׁ ּכִ ם ּתִ מָּ ק ַעל וֹ ֶאת ּדָּ

ְקִטיר  ם ּתַ ַח ְוֶאת ֶחְלּבָּ ְזּבֵ ֵאשׁ ַהּמִ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  קָּ
 .'ַלהְלַנַחת רּוַח 

ם יח  רָּ  ׂשָּ ְִ֑ך ובְּ ֶיה־לָּ הְּ ָֽ ִ֛ה ַכֲחֵז ה יִׁ נופָּ  ַהתְּ
ֹוק שֵ֥ ין וכְּ מִׁ  ךֵ֥  ַהיָּ ֶיָֽה׃ לְּ הְּ  יִׁ

ם ִיְהֶיה  רָּ ה זֶ חָּ מֹו הֶ כְּ  ךָּ לְּ שֶׁ ִיְהֶיה הּוא  ,ךָּ לְּ שֶׁ ּוְבׂשָּ
ף  .ִניִמיַהיְּ  ֹוקׁשּ מֹו הַ כְ וּ  ַהּמּונָּ

ל יט  ת׀  כ ָ֣ רומ ָ֣ ים תְּ שִׁ  ר ַהֳקדָּ ימו ֲאֶשֹ֨ ֵ֥ רִׁ  יָּ
 ֮ ֵאל רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ה   בְּ יהוָּ י ַלָֽ ָֽ ַתָ֣תִׁ ך   נָּ ֶנ יך לְּ בָּ  ולְּ

ֶתִ֛יך נ  בְּ לִׁ ך   וְּ תְּ ִ֑ם אִׁ ק־עֹולָּ חׇּ ית֩  לְּ רִׁ ַלח בְּ  ֶמֹ֨
ֵ֥ם וא   עֹולָּ ָ֣י הִׁ ֵנ פְּ ה לִׁ הוָֹּ֔ ך   יְּ ֲעךֵ֥  לְּ ַזרְּ לְּ ְך׃ וָֽ ָֽ תָּ  אִׁ

ֶניךָּ ְוִלְבנ י ְלךָּ ּוְלבָּ ַתּתִ ךָּ וֹ נָּ לֶאת ֶתיךָּ ִאּתְ  ּכָּ
רּומ ים וֹ ּתְ ׁשִ דָּ ֵאל בְּ שֶׁ ת ַהּקֳ רָּ  ,'ַלה ַיְפִריׁשוּ ֵני ִיׂשְ

םלְ ק וֹ ח בּות ,עֹולָּ ם ִלְפֵני הלְ  זֹו ִהְתַחיְּ מֹו  'עֹולָּ ּכְ
ֶאיְלךָּ ּולְ  ,ַלחּמֶ הַ  ֲעִמידּות  .ךָּ ִאּתְ ךָּ ֶצֱאצָּ

אֶמר כ  ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ן יְּ ל־ַאֲהר   ם   ֶאָֽ צָּ ַארְּ א בְּ  ל ָ֣
ל חָֹּ֔ נְּ ֶלק תִׁ ֵחִּ֕ ֶיֵ֥ה וְּ הְּ ך   ל א־יִׁ ִ֑ם לְּ תֹוכָּ ִ֤י בְּ  ֲאנִׁ
ך   קְּ ךֹ֔  ֶחלְּ ָ֣תְּ ַנֲחלָּ ֹוְך וְּ ת  ֵנֵ֥י בְּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ס יִׁ

ַמר' ה ְנחַ  לֹא :ַאֲהרֹןלְ  אָּ םּתִ ַאְרצָּ ְולֹא  ,ל ּבְ
ם תֹוכָּ ְתךָּ  ,ִיְהֶיה ְלךָּ ֵחֶלק ּבְ ֲאִני ֶחְלְקךָּ ְוַנֲחלָּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ  .ּבְ
ת ה      ש   ר  רמ   פ   ֵ  ֲעש 
ָ֣י כא שביעי ֵנ בְּ לִׁ י וְּ ֹ֔ ֵנֵ֥ה ֵלוִׁ י הִׁ ַתִ֛תִׁ ר נָּ ל־ַמֲעֵׂשֵ֥  כׇּ

ל ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ִ֑ה בְּ ַנֲחלָּ ם   ֵחִֶ֤לף לְּ תָּ דָּ  ֲאֶשר־ ֲעב ָֽ
ים ֵהָ֣ם ֹ֔ דִׁ בְּ ת ע ָֽ ַד  ֶהל ֶאת־ֲעב  ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

ה י ִלְבֵני ֵלִוי ְלַנֲחלָּ ַתּתִ ל  ֶאת ְוִהּנֵה נָּ ּכָּ
ֵאל  רֹותשְׂ עַ ּמַ הַ  רָּ ִיׂשְ מּוַרתּבְ ֵהםוֹ ֲעב ּתְ ם ׁשֶ תָּ  דָּ
סּותוֹ ֲעבבַּ ְבִדים וֹ ע ּנְ  .ַדת אֹוֶהל ַהִהְתּכַ

ו כב  בֵ֥ רְּ קְּ ל א־יִׁ ֹוד וְּ ֵנֵ֥י עִ֛ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֶהל יִׁ  ֶאל־א ָ֣
ִ֑ד את מֹוֵע ֵׂשֵ֥ א לָּ טְּ ות׃ ֵח  מָֽ  לָּ

ֵאל לֹא יִ וּ  רָּ ׁשוּ ְבֵני ִיׂשְ סּותלְ עֹוד  ּגְ ּנְ  אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ם ְויָּמּותוּ  לּו עֹוֶנׁש ַעל ֶחְטאָּ  .ְולֹא ְיַקּבְ

ד כג  ַבֹ֨ עָּ י וְּ ַּ֜ וא ַהֵלוִׁ ַדת   ה  ֶהל ֶאת־ֲעב  ד א ָ֣  מֹוֵעֹ֔
ם ֵה  ו וְּ אָ֣ ׂשְּ ִ֑םֲעו   יִׁ ת נָּ ַקִ֤ ם   ח  ם עֹולָּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ד   לְּ

תֹוְך   ָ֣י ובְּ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ א יִׁ ו ל ֵ֥ ֲחל  נְּ ה׃ יִׁ ָֽ  ַנֲחלָּ

ים ִויִּ סּותוֹ ֶאת ֲעבַיַעְבדּו  ְוַהּלְ ּנְ  ,ַדת אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
יּות ַעל  ִיְקחוּ ְוֵהם  םלְ ק וֹ ח, ִחּלּולוֹ  וֹוןעֲ ַאֲחרָּ  עֹולָּ
ה וְ  ,תוֹ רוֹ ְלד ֵאל ִעםלֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחלָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

י כד  ַׂשָ֣ר כִִׁ֞ ל ֶאת־ַמעְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ר בְּ ימו ֲאֶשֹ֨ ִ֤  יָּרִׁ
ה   יהוָּ ה ַלָֽ רומָֹּ֔ י תְּ תִׁ ַתֵ֥ יִׁ ם נָּ וִׁ ִ֑ה ַללְּ ַנֲחלָּ  לְּ

י ֶאת  ל ר שֵׂ עֲ ּמַ הַ ּכִ ֵאל שֶׁ ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ַיְפִריׁשּו ֵהם ּבְ
ה ַלהכִּ  ה – 'ְתרּומָּ ים ְלַנֲחלָּ י ַלְלִויִּ ַתּתִ ֵכן לָּ  ,נָּ
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י ַעל־ֵכן   תִׁ ַמָ֣רְּ ם אָּ ֶהֹ֔ תֹוְך   לָּ ָ֣י בְּ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ
א ו ל ֵ֥ ֲחל  נְּ ה׃ יִׁ ָֽ  פ ַנֲחלָּ

י  ַמְרּתִ ה ּלֹ שֶׁ  ֲעֵליֶהםאָּ ֵני  ִעםא ִיְנֲחלּו ַנֲחלָּ ּבְ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

ת ה      רו מ  ת ת ְּ ש   ר  רמ   פ   ֵ  ֲעש 
ַדֵבֵ֥ר כה  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ָ֣ם כו  יִׁ וִׁ ֶאל־ַהלְּ ַדֵבר֮  וְּ ָ֣ תְּ תָּ ַמרְּ אָּ י־ ֲאֵלֶהם   וְּ ָֽ  כִׁ

חֶּ֠  קְּ ת ותִֶּׁ֠ ל ֵמֵאֹ֨ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ר־ֶאת בְּ ַמֲעֵׂש  ר ַהָֽ  ֲאֶשֹ֨
י ֶכִ֛ם נַָּת תִׁ ם לָּ תָּ  ֶכִ֑ם ֵמאִׁ ַנֲחַלתְּ ֶתִ֤ם בְּ  ַוֲהֵרמ 
נו   ֶמֹ֨ רוַמָ֣ת מִׁ ה תְּ הוָֹּ֔ ר יְּ ר׃ ַמֲעֵׂש  ַמֲעֵׂשָֽ ן־ַהָֽ  מִׁ

ר ֶאל ַהְלִויִּ  ַדּבֵ ֶהםיּתְ שֶׁ  :ם ְוֹתאַמר לָּ ְקחוּ ּתִ ּכְ
ּנָּ ִמ  ר ׁשֶ ֲעׂשֵ ֵאל ֶאת ַהּמַ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶכם מֵ ּבְ י לָּ ֶהם ַתּתִ
ְפִריׁשוּ  ,הַנֲחלָּ כְּ  רּומָּ  ּתַ ּנּו ּתְ ר  –' הלַ  הִמּמֶ ַמֲעׂשֵ
רמֵ  ֲעׂשֵ  .ַהּמַ

ב כז  ַשֵ֥ ֶנחְּ ֶכ ם וְּ ֶכִ֑ם לָּ רוַמתְּ ן   תְּ גָּ ֶרן ַכדָּ ן־ַהג ֹ֔  מִׁ
מְּ   ַכָֽ הוְּ ֶַָֽֽקב׃ ֵלאָּ  ן־ַהיָּ  מִׁ

רּוַמְתֶכם ב זוֹ  ּתְ ׁשֵ חָּ ֶכם  ּתֵ מֹו לָּ רּוַמת ּכְ ּתְ
ההַ  בּואָּ  .ֶקבַהיֶּ מֵ  ּוִבּכּוִריםֶרן וֹ ַהגּ מֵ  ּתְ

ימו ֵכָ֣ן כח  ִ֤ רִׁ רוַמָ֣ת ַגם־ַאֶתם   תָּ ה תְּ הוָֹּ֔ ל   יְּ כ   מִׁ
ם ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ׂשְּ ו ֲאֶשָ֣ר ַמעְּ חֹ֔ קְּ ת תִׁ ָ֣י ֵמֵא  ֵנ  בְּ

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ַתֶתִ֤ם יִׁ נו   ונְּ ֶמֹ֨ רוַמָ֣ת מִׁ ה ֶאת־תְּ הוָֹּ֔  יְּ
ן ַאֲהר   ן׃ לְּ ֵהָֽ  ַהכ 

ְתְרמוּ  ךְ ּכָּ  רּוַמת הגַּ  ּתִ ם ּתְ לִמ ' ם ַאּתֶ  ּכָּ
ר ֵאלֵתיֶכם וֹ ַמְעׂשְ רָּ ֵני ִיׂשְ ְקחּו ֵמֵאת ּבְ ּתִ  ,ׁשֶ
נוּ  ּנּו  ְוִתּתְ רּומָּ ִמּמֶ  .ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן – 'הלַ  הּתְ

ל   כט  כ  ם מִׁ ֵתיֶכֹ֔ ָ֣ נ  ימו ַמתְּ ִּ֕ רִׁ ת תָּ רוַמָ֣ת ֵא  ל־תְּ  כׇּ
ִ֑ה הוָּ ֹו יְּ בֹ֔ ל־ֶחלְּ כׇֹּ֨ ֹו מִׁ ש  דְּ קְּ ת־מִׁ נו׃ ֶאָֽ ֶמָֽ  מִׁ

ְתְרמוּ  לִמ  ּתִ נ ּכָּ רּוַמת ה ֶאתֵתיֶכם וֹ ַמּתְ ל ּתְ  ,'ּכָּ
ּבֹו  ַהֵחֶלקמֵ  ח ׁשֶ ּבָּ ׁשֻ ׁשוּ  –ַהּמְ ַקּדְ ּנוּ  ִתְקחוּ וְ  ּתְ  .ִמּמֶ

תָּ   ל מפטיר ַמרְּ אָּ ֶכִ֤ם ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ ימְּ ָֽ בֹו   ַבֲהרִׁ  ֶאת־ֶחלְּ
נו ֶמֹ֔ ַשב   מִׁ ֶנחְּ ם וְּ יִֹׁ֔ וִׁ ת ַללְּ בוַאֵ֥ תְּ ֶרן כִׁ  ג  

ת בוַאֵ֥ תְּ כִׁ ֶַָֽֽקב׃ וְּ  יָּ

ים ְוֹתאַמר ְפִריׁשוּ  :ַלְלִויִּ ּתַ ׁשֶ ח ֶאת  ּכְ ּבָּ ׁשֻ ַהּמְ
ּבוֹ  ר ,ׁשֶ אָּ ְ ב  ַהׁשּ ׁשֵ יםֵיחָּ ְתבּוַאת  חּוִלין ַלְלִויִּ ּכִ

 .ֶקביֶּ הַ ֶרן ְוִכְתבּוַאת וֹ גּ הַ 
ֶתִ֤ם לא  תֹו   ַוֲאַכלְּ ֹום א  קֹ֔ ל־מָּ כׇּ ם בְּ ֶכִ֑ם ַאֶת  יתְּ  וֵבָֽ

ֵ֥ר כָּ י־ׂשָּ ָֽ ם הוא   כִׁ ֶכֹ֔ ֶלף לָּ ֶכ ם ֵחֵ֥ ַדתְּ  ֲעב 
ֶהל א ֵ֥ ד׃ בְּ  מֹוֵעָֽ

ם  ְוֹתאְכלוּ  קֹום ַאּתֶ ל מָּ כָּ ֶכםאֹותֹו ּבְ ְחּתְ ּפַ  ,ּוִמׁשְ
ר  כָּ י הּוא ׂשָּ מּוַרתֶכם ֲעבּוְר ּכִ ַדְתֶכם וֹ ֲעב ּתְ

סּות ּנְ אֹוֶהל ַהִהְתּכַ  .ּבְ
ו לב  אִ֤ ׂשְּ א־תִׁ ל ָֽ יו   וְּ לָּ א עָּ טְּ ֶכֵ֥ם ֵחֹ֔ ימְּ ָֽ  ֶאת־ ַבֲהרִׁ

ֹו ב  ֶמִ֑נו ֶחלְּ ֵש י מִׁ דְּ ֶאת־קׇּ ֵאִ֛ל וְּ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ א בְּ  ל ֵ֥
ו ל  ַחלְּ א תְּ ל ֵ֥ ותו׃ וְּ מָֽ  פ תָּ

ְפִריׁשוּ  ּתַ ּנוּ  ּוִבְזכּות ׁשֶ ּבוֹ  ֶאת ִמּמֶ ח ׁשֶ ּבָּ ׁשֻ לֹא  ַהּמְ
לוּ ּתְ  יו  ַקּבְ לָּ ְך וְ  ,ֵחְטא עֹוֶנשׁ עָּ לּו ֶאת ּתְ  לֹאכָּ ַחּלְ

י בְּ  ְדׁשֵ ֵאל ְולֹאקָּ רָּ  .מּותוּ ּתָּ  ֵני ִיׂשְ
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ַקת     ח 

ת     ש   ר  הפ   פ   ה ֲאֻדמ    ר 
ַדֵבָ֣ר א יט הוָֹּ֔ה ַויְּ ה־ֶאל יְּ ֶשֵ֥ ל מ  ֶאָֽ ן־וְּ ר׃ ַאֲהר   ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ֵ֚את ב  ת ז  ַקָ֣ ה ח  ֹ֔ ֵ֥ה ַהתֹורָּ וָּ הוָּ ה ֲאֶשר־צִׁ  יְּ

ר ָ֣י׀  ַדֵבָ֣ר ֵלאמ ִ֑ ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ו יִׁ חָ֣ קְּ יִׁ  וְּ
ה יך֩ ֵאלֶ֩  ֹ֨ רָּ ה פָּ מַָּּ֜ ה ֲאד  ימָּ  מִׁ  ֲאֶשִ֤ר תְּ

ּה   ין־בָּ ום ֵאָֽ ֵ֥ה ֲאֶשִ֛ר מֹ֔ לָּ ֶל יהָּ  ל א־עָּ ל׃ עָּ  ע ָֽ

ה  ת ַהּתֹורָּ ה' השֶׁ זֹאת ֻחּקַ ֵני  :ִצּוָּ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
ֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליךָּ ּפָּ  רָּ ה ִיׂשְ ה ֲאֻדּמָּ ֵאין  ,ְלַגְמֵרירָּ ׁשֶ

ּה מּום  ה ְמלָּ לֹא וְ ּבָּ תָּ ׂשְ העָּ  .אכָּ

ַתֶתָ֣ם ג  ּה ונְּ תָֹּ֔ זָּ ר א  עָּ ֵהִ֑ן ֶאל־ֶאלְּ יא ַהכ  ִ֤ הֹוצִׁ  וְּ
ּה   תָּ וץ א  חָ֣ ה ֶאל־מִׁ ַמֲחֶנֹ֔ ט ַלָֽ ַחֵ֥ שָּ ּה וְּ תָּ   א 

ָֽיו׃ נָּ פָּ  לְּ

נוּ וְ  ּה  ִתּתְ זָּר הַ לְ אֹותָּ ֹוִציא ּוא יְוה ,ּכֵֹהןֶאְלעָּ
ּה  ֲחֶנה אֹותָּ ֲחטוּ ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּה  ְוִיׁשְ יואֹותָּ נָּ  .ְלפָּ

ח ד ]*[ ַקִ֞ לָּ זָּ ר וְּ עָּ ֵהִ֛ן ֶאלְּ ּה ַהכ  מָּ  דָּ ֹו מִׁ עִ֑ בָּ ֶאצְּ  בְּ
ה זִָּ֞ הִׁ ַכח וְּ ֵנ י ֶאל־נ ֹ֨ ֶהל־מֹוֵעִ֛ד פְּ ּה א ָֽ מָּ  דָּ  מִׁ
ַבע ים׃ ֶשֵ֥ ָֽ מִׁ עָּ  פְּ

זָּר הַ  עֹו וְ  חקַּ יִ  ּכֵֹהןְוֶאְלעָּ ֶאְצּבָּ ּה ּבְ מָּ יזיַ ִמּדָּ ַבע  ּתִ ׁשֶ
ִמים  עָּ ַתח מּולֶאל ּפְ סּות אֹוֶהל ּפֶ ּנְ  .ַהִהְתּכַ

ף ה  ַרֵ֥ ׂשָּ ה וְּ רָּ  ִ֑יו ֶאת־ַהפָּ ֵעינָּ ּה לְּ ִ֤ רָּ  ֶאת־ע 
ּה   רָּ ׂשָּ ֶאת־בְּ ּה וְּ מָֹּ֔ ֶאת־דָּ ּה וְּ שָּ  רְּ  ַעל־פִׁ

ף׃ ר ָֽ ׂשְּ  יִׁ

ְרפוּ  יו ְוִיׂשְ ה ְלֵעינָּ רָּ רּבָּ הַ וְ  רוֹ עהָּ ֶאת  ,ֶאת ַהּפָּ  ׂשָּ
ּלָּ ּדָּ הַ וְ  ּה  ִעםּה ם ׁשֶ ּבָּ ל ׁשֶ ֻעּכָּ אֹוֶכל ַהּמְ ֶאת  –הָּ

ר ַהּכֹל  .ףוֹ ִיׂשְ
ח ו  ַקָ֣ לָּ ן וְּ ֵה  ֵאז ֹוב ֶאִֶ֛רז ֵעֵ֥ץ ַהכ  ָ֣י וְּ נִׁ ִַ֑עת ושְּ  תֹולָּ

יְך לִִּׁ֕ שְּ הִׁ ֹוְך וְּ ת ֶאל־ת  ֵרַפֵ֥ ה׃ ׂשְּ ָֽ רָּ  ַהפָּ
דֹום ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב  חקַּ יִ ַהּכֵֹהן וְ  ְוֶצַבע אָּ

ִליְך יַ וְ , ִמּתֹוַלַעת הלְ ׁשְ רָּ ֵרַפת ַהּפָּ  .תֹוְך ׂשְ
ס ז ]*[ * ֶבֹ֨ כִׁ יו וְּ ַּ֜ גָּדָּ ן בְּ ֵה  ַחִ֤ץ ַהכ  רָּ רֹו   וְּ ׂשָּ ם בְּ יִׁ  ַבַמֹ֔

ר ַאַח  א וְּ ב ָ֣ ִ֑ה יָּ ַמֲחֶנ א ֶאל־ַהָֽ ֵמֵ֥ טָּ ן וְּ ֵה   ַהכ 
ֶרב׃ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

יל ֶאת ּכֵֹהןהַ  יו  ַיְטּבִ דָּ גָּ ילוְ ּבְ ּגּופֹו  ֶאת ַיְטּבִ
ַמִים ְך ְוַאַחר  ,ּבְ ֲחֶנהלַ יָּבֹוא ּכָּ ִיְהֶיה  ּכֵֹהןהַ  ,ּמַ
ֵמא עֶ ַעד  טָּ  .ֶרבהָּ

ֵרָ֣ף ח  ַהש  ּה וְּ תָֹּ֔ ַכֵבִ֤ס א  יו   יְּ גָּדָּ ם בְּ יִׁ ץ ַבַמֹ֔ ַחֵ֥ רָּ  וְּ
ֹו ר  ׂשָּ ם בְּ ִ֑יִׁ א ַבמָּ ֵמ  טָּ ֶרב׃ וְּ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ִאיׁש שֶׁ וְ  ּה ֵרף וֹ ׂשּ הָּ יל ֶאתאֹותָּ יו בְּ  ַיְטּבִ דָּ גָּ  ,ַמִיםּבְ
ילוְ  ֵמאְוִיְהֶיה  ,ַמִיםבְּ ּגּופֹו  ֶאת ַיְטּבִ עֶ ַעד  טָּ  .ֶרבהָּ

ַסָ֣ף ט  אָּ יש׀  וְּ ָ֣ ֹור אִׁ ה  ה ֵאֶָ֣פר ֵאֵ֚ת טָּ ֹ֔ רָּ  ַהפָּ
ִ֛יחַ  נִׁ הִׁ וץ וְּ חֵ֥ ַמֲחֶנ ה מִׁ ֹום ַלָֽ קָ֣ מָּ ֹור בְּ הִ֑  טָּ
תֶָּּ֠  יְּ הָּ ת הוְֶּּ֠ ֵא ל ַלֲעַדֹ֨ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֶמִֶ֛רת בְּ שְּ מִׁ  לְּ
י ֵמֵ֥ ה לְּ דָּ  ֵ֥את נִׁ וא׃ ַחטָּ ָֽ  הִׁ

הֹור  ה ֶאת ףוֹ ֶיֱאסִאיׁש טָּ רָּ יחַ יַ וְ  ,ֵאֶפר ַהּפָּ ִמחּוץ  ּנִ
הֹור קֹום טָּ מָּ ֲחֶנה ּבְ ֵאל ִצּבּור וְ  ,ַלּמַ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ּה  ְמרּו אֹותָּ ההַ ֵמי  ְלצֹוֶרךְ ִיׁשְ ֵדי  ,ַהזָּּאָּ  .ֵהרְלִהטַּ ּכְ

ֶבֶּ֠  י * כִׁ ף סוְֶּּ֠ ֵסֹ֨ א  ה   ֶאת־ֵאִֶ֤פר הָּ רָּ יו ַהפָּ ֹ֔ גָּדָּ  ֶאת־בְּ
א ֵמ  טָּ ִֶ֑רב וְּ עָּ ה ַעד־הָּ תִָּ֞ יְּ הָּ ָֽ ָ֣י וְּ ֵנ בְּ ל לִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ
ִ֛ר ַלֵג ֵ֥ר וְּ תֹוכָּ ם ַהגָּ ת בְּ ַקֵ֥ ח  ם׃ לְּ ָֽ  עֹולָּ

ה וֹ אִאיׁש שֶׁ הָּ  רָּ ילֵסף ֶאת ֵאֶפר ַהּפָּ ֶאת  ַיְטּבִ
יו  דָּ גָּ ֵמאְוִיְהֶיה ּבְ עֶ ַעד  טָּ  חֹוק הִיְהיֶ ֶזה  ,ֶרבהָּ

םלְ  ר  עֹולָּ ֵאל ְוַלּגֵ רָּ ר שֶׁ ִלְבֵני ִיׂשְ םּגָּ  .ִאּתָּ
ה    א  יֵני ֻטמְּ ת ד ִׁ ש   ר   פ  
ֵגֵ֥עַ  יא ]*[ ת ַהנ  ֵמ  ֶָ֣פש בְּ ל־ֶנ כׇּ ִ֑ם לְּ דָּ א אָּ ֵמ  טָּ  וְּ

ַעֵ֥ת בְּ ים׃ שִׁ ָֽ מִׁ  יָּ
הֵגַע בְּ וֹ נּ שֶׁ  ִמי ם לּכָּ  לשֶׁ  גּופָּ דָּ ֵמא  ִיְהֶיה ֵמת אָּ טָּ

ה  ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ
וא יב  ֹו הָ֣ א־בִ֞ ַחטָּ תְּ י ַבי ֹום יִׁ ִ֛ ישִׁ לִׁ  וַביֵֹ֥ום ַהשְּ

י יעִׁ  בִׁ ִ֑ר ַהשְּ הָּ טְּ א יִׁ ם־ל ֹ֨ אִׁ א וְּ ַחטַָּּ֜ תְּ  ַבי ֹום יִׁ
י ִ֛ ישִׁ לִׁ י וַביֵֹ֥ום ַהשְּ יעִׁ  בִׁ א ַהשְּ ר׃ ל ֵ֥ ָֽ הָּ טְּ  יִׁ

ֵהריִ הּוא  ה ּטַ רָּ ֵאֶפר ַהּפָּ י ּוַביֹּום  ּבְ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ּבַ
ִביִעי ְ ז  ,ַהׁשּ הֹורְואָּ ֵהריִ ְוִאם לֹא  ,ִיְהֶיה טָּ יֹּום  ּטַ ּבַ

ִביִעי ְ י ּוַביֹּום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ הֹורהּוא לֹא  ,ַהׁשּ  .ִיְהֶיה טָּ
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עַ  יג  ֵגֶ֡ ל־ַהנ  ָֽ ֵמָ֣ת כׇּ נֶ֩  בְּ ם ֶפש֩ בְּ ֹ֨ דָּ אָּ ות הָּ  ֲאֶשר־יָּמַּ֜
א ל ָ֣ א וְּ ַחטָּ  תְּ ַכִ֤ן יִׁ שְּ ה   ֶאת־מִׁ הוָּ א יְּ ֵמֹ֔  טִׁ

ִ֛ה תָּ רְּ כְּ נִׁ וא ַהֶנֵֶ֥פש וְּ ֵאִ֑ל ַההִׁ  רָּ ׂשְּ יִׁ ֩  מִׁ י י כִׁ  ֵמֹ֨
ה ַּ֜ דָּ ק נִׁ ַרִ֤ יו   ל א־ז  לָּ ֵמָ֣א עָּ ה טָּ ֶיֹ֔ הְּ ָֽ ֹוד יִׁ  ע 

ֹו תֵ֥ אָּ מְּ ֹו׃ ט   בָֽ

ל ַהנּ  ֵמת וֹ ּכָּ יָּּ  –ֵגַע ּבְ ם ׁשֶ דָּ אָּ ֶנֶפׁש הָּ ְולֹא  ,מּותּבְ
ֵנס  ֵהר ְוִיּכָּ ְך ִיּטַ שׁ ּכָּ ְקּדָּ א ֶאת הּוא  ,ַלּמִ ִטּמֵ

ן ה ּכַ ֶפׁש ַהִהיא  ,'ִמׁשְ אַבדַהּנֶ ֵאל ּתֹ רָּ ׂשְ י  ,ִמיִּ ּכִ
יו ֵמי  זְָּרקוּ לֹא  לָּ העָּ ֵמאהּוא  ,ַהזָּּאָּ  – ִיְהֶיה טָּ

תֹו   .וֹ בּ  ֲעַדִיןֻטְמאָּ
ֵ֚את יד  ה ז  ֹ֔ ם ַהתֹורָּ דָּ  ות אָּ י־יָּמָ֣ ָֽ ֶהל כִׁ א ִ֑  בְּ

ִ֤א ל־ַהבָּ ֶהל   כׇּ א ֹ֨ ל־ֲאֶשָ֣ר ֶאל־הָּ כׇּ ֶהל וְּ א ֹ֔  בָּ
א מָּ  טְּ ַעֵ֥ת יִׁ בְּ ים׃ שִׁ ָֽ  יָּמִׁ

הזֹאת  אָּ ם ִאם :ַההֹורָּ דָּ אֹוֶהל אָּ ל  ,יָּמּות ּבְ ִמי ּכָּ
א שֶׁ  ללָּ ּבָּ ֶ  ַמה אֹוֶהל ְוכָּ א ׁשּ אֹוֶהל ִיְטמָּ ה ּבָּ ְבעָּ ׁשִ

 .יִָּמים
ל   טו  כ  ָ֣י וְּ לִׁ וחַ  כְּ תֹ֔ יד ֲאֶשִ֛ר פָּ ֵ֥ מִׁ יל ֵאין־צָּ תִׁ   פָּ

ִ֑יו לָּ א עָּ ֵמ  וא׃ טָּ  הָֽ
לוְ  ִלי ּפָּ  כָּ ף ּלֹאתּוַח שֶׁ ּכְ יו ְמֻלּפָּ לָּ ּסּוי  עָּ מּכִ  – דוּ צָּ

ֵמא  .הּוא טָּ
ל טז  כ ֹ֨ ע וְּ ַגַּ֜ ָ֣י ֲאֶשר־יִׁ ֵנ ה ַעל־פְּ ֶד   ַהשָּ

ֶרב   ֲחַלל־ֶחֹ֨ ֹו ַבָֽ ת אָ֣ ֵמֹ֔ ֶעֵֶ֥צם בְּ ֹו־בְּ ם אָֽ דָּ   אָּ
ֹו ֶבר אָ֣ ִ֑ קָּ א בְּ מָּ  טְּ ַעֵ֥ת יִׁ בְּ ים׃ שִׁ ָֽ  יָּמִׁ

לוְ  ֶ ַמה  כָּ ֶדה יִּ ׁשּ ָּ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ  ֱהַרגנֶּ ִמי שֶׁ בְּ ּגַ
ל אֹו בְּ  ,ֶחֶרבבְּ  ל ֶעֶצם אֹו בְּ  ,ֵמתכָּ םׁשֶ דָּ אֹו  ,אָּ
א  ,ֶברקֶ בְּ  ה ִיְטמָּ ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ

חו   יז  קְּ ָֽ לָּ א וְּ ֵמֹ֔ ר ַלטָּ ֵרַפָ֣ת ֵמֲעַפ  ִ֑את ׂשְּ  ַהַחטָּ
ן ַתֵ֥ נָּ ִ֛יו וְּ לָּ ם עָּ יִׁ י׃ ַחיִׁ ים ַמֵ֥ לִׁ  ֶאל־ֶכָֽ

ִביל הַ ְקחּו יִ וְ  ׁשְ ֵרַפת ּבִ ֵמא ֵמֲעַפר ׂשְ ה ּטָּ רָּ ַהּפָּ
הלְ  ְעיָּןַמִים  רפָּ עָּ הֶ  לעַ  ימוּ שִׂ יָּ וְ  ,ַהזָּּאָּ  ְלתֹוךְ  ִמּמַ
 .ִליכְּ 

ח יח שני ַקֹ֨ לָּ ֹוב וְּ ַבָ֣ל ֵאזַּ֜ טָּ ם֮ ַבַמ֮  וְּ יש יִׁ ָ֣ הֹור   אִׁ  טָּ
ִ֤ה זָּ הִׁ ֶהל   וְּ א ֹ֨ ים ַעל־הָּ ל־ַהֵכלִֹׁ֔ ַעל־כׇּ ַעל־ וְּ  וְּ

ֹות ש  פָּ ִ֑ם ֲאֶשָ֣ר ַהנְּ יו־שָּ ָֽ עַ  הָּ ֵג  ַעל־ַהנ   וְּ
ֶצם   ֹו ַבֶעֹ֨ ל אָ֣ לָֹּ֔ ֹו ֶבחָּ ת אֵ֥ ֹו ַבֵמ  ֶבר׃ אֵ֥ ָֽ  ַבקָּ

הֹור  ה ַעל זֶּ יַ וְ  ,ִיםּמַ בַּ ל יבִּ טְ יַ ח ֵאזֹוב וְ קַּ יִ ִאיׁש טָּ
יּו  הָּ ׁשֹות ׁשֶ פָּ ִלים ְוַעל ַהּנְ ל ַהּכֵ אֹוֶהל ְוַעל ּכָּ הָּ

ם חנִּ בַּ ֶעֶצם אֹו ֵגַע ּבָּ וֹ ְוַעל ַהנּ  ,ׁשָּ ת אֹו ּמֵ אֹו בַּ  ְרצָּ
 .ֶברקֶּ בַּ 

ִ֤ה יט  זָּ הִׁ ר   וְּ ה  א ַהטָּ ֵמֹ֔ י ַביֵֹ֥ום ַעל־ַהטָּ ישִׁ  לִׁ  ַהשְּ
ִ֑י וַביָֹ֣ום יעִׁ בִׁ אֹו   ַהשְּ טְּ חִׁ י ַביָֹ֣ום וְּ יעִֹׁ֔ בִׁ  ַהשְּ
ֶב ס כִׁ יו וְּ ִ֛ גָּדָּ ץ בְּ ַחֵ֥ רָּ ם וְּ יִׁ ר ַבַמ  ֵהֵ֥ טָּ ֶרב׃ וְּ ָֽ עָּ  בָּ

הִאיׁש הָּ  ֵמא זֶּ יַ ר וֹ ַהּטָּ י ה ַעל ַהּטָּ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ּבַ
ִביִעי ְ ִביִעייַטֵהר אֹותֹו וִ  ,ּוַביֹּום ַהׁשּ ְ יֹּום ַהׁשּ  ,ּבַ

ילהּוא וְ  יו ֶאת  ַיְטּבִ דָּ גָּ ַמִים לוֹ בּ טְ יִ וְ ּבְ ְוִיְהֶיה  ּבְ
הֹור עֶ  טָּ  .ֶרבּבָּ

יש כ  ִ֤ אִׁ א   וְּ מָּ טְּ א ֲאֶשר־יִׁ ל ָ֣ א וְּ ַחטָֹּ֔ תְּ ִ֛ה יִׁ תָּ רְּ כְּ נִׁ  וְּ
וא ַהֶנֵֶ֥פש ֹוְך ַההִׁ  תָ֣ ִ֑ל מִׁ הָּ ֩  ַהקָּ י  כִׁ

ש ַדֹ֨ קְּ ה ֶאת־מִׁ הוַָּּ֜ א יְּ ֵמ  י טִׁ ה ֵמֵ֥ ִ֛ דָּ ק נִׁ ַרֵ֥  ל א־ז 
לָּ יו א עָּ ֵמֵ֥ וא׃ טָּ  הָֽ

יִּ  א ְולֹאְוִאיׁש ׁשֶ ֵנס יִ  ְטמָּ ֵהר ְוִיּכָּ ְך ּטַ ׁש ּכָּ ְקּדָּ –ַלּמִ
ֶפׁש ַהִהיא  אַבדַהּנֶ ל ּתֹ הָּ י  ,ִמּתֹוְך ַהּקָּ הּוא ּכִ

א ֶאת  יִטּמֵ ְדׁשֵ יו ֵמי  זְָּרקוּ לֹא  ,'ה קָּ לָּ העָּ  – ַהזָּּאָּ
ֵמא  .הּוא טָּ

ה כא  ֵ֥ תָּ יְּ הָּ ם וְּ ֶה  ת לָּ ַקָ֣ ח  ִ֑ם לְּ ִ֤ה עֹולָּ י־ וַמֵז  ֵמָֽ
ה   דָּ ַכֵבָ֣ס ַהנִׁ יו יְּ ֹ֔ גָּדָּ ַע   בְּ ֵגֹ֨ ַהנ  ֵמָ֣י וְּ ה בְּ ֹ֔ דָּ  ַהנִׁ
א מָּ  טְּ ֶרב׃ יִׁ ָֽ עָּ  ַעד־הָּ

ֶהם ֶזה ִיְהֶיה  ם חֹוקלָּ ֵמי ֶאת זֵּה ּמַ הַ וְ  ,ְלעֹולָּ
ההַ  יל ַהזָּּאָּ יו ֶאת ַיְטּבִ דָּ גָּ ֵמי וֹ ְוַהנּ  ,ּבְ ההַ ֵגַע ּבְ  ַהזָּּאָּ

ֵמא עֶ ַעד  ִיְהֶיה טָּ  .ֶרבהָּ
ל כב  כ ִ֛ ֹו וְּ ַגע־בֵ֥ א ֲאֶשר־יִׁ ֵמ  ִ֑א ַהטָּ מָּ טְּ ַהֶנֵֶ֥פש יִׁ  וְּ

ַג ַעת א ַהנ  ֵ֥ מָּ טְּ ֶרב׃ תִׁ ָֽ עָּ  פ ַעד־הָּ
לוְ  ֶ ַמה  כָּ ֵמאיִּ ׁשּ ע ּבֹו ַהּטָּ א – ּגַ םְוהָּ  ,ִיְטמָּ דָּ  אָּ

ע ּבֹו  ּגַ יִּ א ַעד יִ  –ׁשֶ עֶ ְטמָּ  .ֶרבהָּ
ה    יב  רִׁ מ ְּ ת ֵמי ה  ש   ר   פ  
או א כ ב ָ֣ ֵאֶּ֠  ַויָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִֶּׁ֠ ה לבְּ ִ֤ ֵעדָּ ל־הָֹּ֨ ַבר־ כׇּ דְּ  מִׁ

ן   ֶדש צִׁ ֹון ַבח ָ֣ אשֹ֔ רִׁ ָֽ עָּ ם ַוֵיֵֶ֥שב הָּ ֵדִ֑ש הָּ קָּ  בְּ
ת ִ֤מָּ ם   ַותָּ ם שָּ יָֹּ֔ רְּ ר מִׁ ֵב  קָּ ם׃ ַותִׁ ָֽ  שָּ

ל  ֵאל בְּ ִצּבּור ּכָּ רָּ אּו לְ ֵני ִיׂשְ ר צִ ּבָּ חֹוֶדׁש יִמְדּבַ ן ּבַ
ִראׁשֹון ם  ,הָּ עָּ ב הָּ ֵ ֵדשׁ ִהְתַיׁשּ קָּ ה ִמְריָּםוּ  ,ּבְ  ֵמתָּ

ם  הׁשָּ רָּ ם ְוִנְקּבְ  .ׁשָּ
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יָּה ב  ֵ֥ ל א־הָּ ם וְּ יִׁ ִ֑ה ַמ  ֵעדָּ ו לָּ ֲהלֹ֔ ָ֣ קָּ ה ַויִׁ ֶש   ַעל־מ 
ן׃ ל־ַאֲהר ָֽ ַעָֽ  וְּ

יָּה ַמִים  ּבּורלַ ְולֹא הָּ ה  ִלְפֵניֲהלּו קָּ ֵהם ִהְת  ,ּצִ ֹמׁשֶ
 .ְוַאֲהרֹן

ֵֶַֽ֥רב ג  עָּ ם ַויָּ ֶשִ֑ה הָּ ם־מ  ו עִׁ רָ֣ ר ַוי אמְּ ו ֵלאמ ֹ֔ לֵ֥  וְּ
נו ִ֛עְּ ַו ַוֵ֥ע גָּ גְּ ינו בִׁ ֵנֵ֥י ַאֵח  פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ  יְּ

ם  עָּ בּו הָּ ה וְ רָּ ִיינּו  ַהְלַואי: ְמרוּ אָּ ִעם ֹמׁשֶ הָּ ׁשֶ
ִגים שֶׁ  ֶנֱהרָּ ֵחְטא ֵמתוּ ַאֵחינּו ּכְ ִלים ּבְ ַרּגְ ' השֶׁ  ַהּמְ
ם  !ֶהֱעִניׁשָּ

ִ֤ה ד  מָּ לָּ ַהָ֣ל ֲהֵבאֶתם   וְּ ה ֶאת־קְּ הוָֹּ֔  ֶאל־ יְּ
ר בָּ  דְּ ִ֑ה ַהמִׁ ות ַהֶז מָ֣ ם לָּ נו שָֹּ֔ נו׃ ֲאַנ חְּ יֵרָֽ עִׁ  ובְּ

ה הֲ  מָּ ר ַהזֶּהלַ ' ֵבאֶתם ֶאת ְקַהל הְולָּ ְדּבָּ  ,ּמִ
ם מּות ׁשָּ  !?ְוצֹאֵננוּ ֲאַנְחנּו  – לָּ

ִ֤ה ה  מָּ לָּ נו   וְּ ית ֹ֨ ם ֶהֱעלִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ יא מִׁ ָ֣ בִׁ הָּ נו לְּ תָֹּ֔  א 
ֹום קֵ֥ ע ֶאל־ַהמָּ רָּ  ִ֑ה הָּ א ַהֶז ֹום׀  ל ָ֣ קָ֣ ַרע מְּ  ֶז 

ִ֤ה ֵאנָּ ֶפן   ותְּ ֶגֹ֨ ֹון וְּ מֹ֔ רִׁ ם וְּ יִׁ ן וַמֵ֥ יִׁ ֹות׃ ַא  תָֽ שְּ  לִׁ

ה  מָּ נוּ ְולָּ ִביא א ֶהֱעִליֶתם אֹותָּ ְצַרִים ְלהָּ נּו וֹ ִמּמִ תָּ
ע ַהזֶּה לַ  רָּ קֹום הָּ ל קֹוםלֹא מָּ  –ּמָּ ה  ׁשֶ ֶזַרע ּוְתֵאנָּ

ּתֹות יןאֵ וְ  ,ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון  !?ַמִים ִלׁשְ
ב א֩  ו  ה ַויָּ ֶשֹ֨ ן מ  ַאֲהר ַּ֜ ָ֣י וְּ ֵנ פְּ ל מִׁ הָּ   ֶאל־ ַהקָּ

ַתח   ֶהל ֶפֹ֨ ד א ָ֣ ו מֹוֵעֹ֔ ל  פְּ ַֽיִׁ ֵניֶהִ֑ם ַוָֽ  ַעל־פְּ
א ֵ֥ הוָּ ה ַוֵירָּ בֹוד־יְּ ם׃ כְּ  פ ֲאֵליֶהָֽ

ה ְוַאֲהרֹן  אּו ֹמׁשֶ סּות לְ ּבָּ ּנְ ֶפַתח אֹוֶהל ַהִהְתּכַ
ל הָּ ֵני ַהּקָּ חוְ  ,ִמּפְ ּטְ ּתַ ֵניֶהםִהׁשְ ' ה ְכבֹודוּ , ּו ַעל ּפְ

ה   .ֲאֵליֶהםִנְגלָּ
ַדֵבֵ֥ר ז שלישי הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ח ח  ה ַקָ֣ ֵהִ֤ל ֶאת־ַהַמֶט  ַהקְּ ה   וְּ ֵעדָּ ה   ֶאת־הָּ  ַאתָּ

ן ַאֲהר ָ֣ יך וְּ חִֹׁ֔ ֶת ם אָּ ַברְּ דִׁ  ֶאל־ַהֶסִַ֛לע וְּ
ם ֵעיֵניֶה  ַתָ֣ן לְּ נָּ ִ֑יו וְּ הֹוֵצאתָֹּ֨  ֵמימָּ ם וְּ ֶהֵ֥ ם   לָּ יִׁ  ַמֹ֨

ה  ֵעדָּ  ֵ֥ ֶאת־הָּ יתָּ קִׁ שְּ הִׁ ַלע וְּ ן־ַהֶסֹ֔ מִׁ
ם׃ ָֽ ירָּ עִׁ ֶאת־בְּ  וְּ

ל ְוַהְקֵהל ֶאת הַ  לקֵּ ַקח ֶאת ַהּמַ  הָּ ה ְוַאֲהרֹן ּקָּ ַאּתָּ
ִחיךָּ  רוּ וּ  ,אָּ ַלע ְלֵעיֵניֶהם וְ  ְתַדּבְ ן ֶאתֶאל ַהּסֶ  ִיּתֵ
יו ֶהם ַמִים יֹוצִ תוְ  ,ֵמימָּ ַלע וְ מֵ א לָּ ֶקהַהּסֶ ֶאת  ַתׁשְ
ּבּור  .מֹוֵתיֶהםהֱ בֶּ ְוֶאת  ַהּצִ

ח ט  ַקֵ֥ ֶשִ֛ה ַויִׁ ה מ  ָ֣י ֶאת־ַהַמֶט  ֵנ פְּ לִׁ ִ֑ה מִׁ הוָּ  יְּ
ר ָֽהו׃ ַכֲאֶש  וָּ  צִׁ

ה  לַקח ֶאת ַהּמַ לָּ ֹמׁשֶ א  ּקֵ ְפֵני הְויָּצָּ מֹו כְּ ' ִמּלִ
צִּ  הׁשֶ  .אֹותוֹ  ּוָּ

לו י  הִַּׁ֜ ֶש ה ַוַיקְּ ן מ  ַאֲהר ִ֛ ל וְּ הָּ  ָ֣י ֶאת־ַהקָּ ֵנ  ֶאל־פְּ
ִַ֑לע ם ַוי ָ֣אֶמר ַהסָּ ֶה  א   לָּ עו־נָּ מְּ ים שִׁ ֹ֔ רִׁ  ַהמ 

ן־ַהֶסַָ֣לע ה ֲהמִׁ יא ַהֶזֹ֔ ֵ֥ ֶכ ם נֹוצִׁ ם׃ לָּ יִׁ ָֽ  מָּ

ה ְוַאֲהרֹן  ל יְקהִ הִ ֹמׁשֶ הָּ  ,ַלעַהסֶּ  ִלְפֵנילּו ֶאת ַהּקָּ
ַמרוְ  ֶהם אָּ ְמעּו  :לָּ הׁשִ ׁשָּ ַבּקָּ ִנים ּבְ  ַהִאם !ַמְרּדָּ
ֶכם מֵ  ַלע ַהזֶּה נֹוִציא לָּ  ?ַמִיםַהּסֶ

ֶרם יא  ה ַויָֹּ֨ ֶשַּ֜ ֹו מ   ֶאת־ַהֶסִַ֛לע ַוַי ְַּ֧ך ֶאת־יָּד 
ַמֵט הו ם בְּ ִ֑יִׁ או   ַפֲעמָּ ם ַוֵיצְּ ים ַמָ֣יִׁ תְּ  ַרבִֹׁ֔ שְּ  ַוֵתֵ֥
ה ֵעדָּ  ם׃ הָּ ָֽ ירָּ עִׁ  ס ובְּ

ה  הֶאת יָּדֹו וְ  ֵהִניףֹמׁשֶ מַ  ִהּכָּ ַלע ּבְ  ְקלוֹ ֶאת ַהּסֶ
עֲ  ים  ,ַמִיםּפַ ּבּוריְָּצאּו וְ ַמִים ַרּבִ םוְ  ַהּצִ תוּ  צֹאנָּ  .ׁשָּ

ה֮  ַוי ָ֣אֶמר יב  הוָּ ֶשָ֣ה יְּ ן   ֶאל־מ  ל־ַאֲהר  ֶאָֽ ֵַ֚ען וְּ  ַי
ֶתָ֣ם י ל א־ֶהֱאַמנְּ י בִֹׁ֔ נִׁ יֵשֹ֔ דִׁ קְּ ַהֹ֨ ֵעיֵנ י לְּ ָ֣י לְּ ֵנ  בְּ

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ן יִׁ ֵכ  א לָּ יאו   ל ִ֤ בִֹׁ֨ ָ֣ל תָּ הָּ ה ֶאת־ַהקָּ  ַהֶזֹ֔
ֶרץ אָּ  י ֶאל־הָּ תִׁ ַתֵ֥ ם׃ ֲאֶשר־נָּ ֶהָֽ  לָּ

ַמר' ה ה לְ  אָּ ן :ַאֲהרֹןּולְ ֹמׁשֶ יוָּ ם  אּלֹ שֶׁ  ּכֵ ֶהֱאַמְנּתֶ
י  ִתיּבִ ָּ ֵאל ְלַהְראֹות ֶאת ְקֻדׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ  ,ְלֵעיֵני ּבְ

ֵכן לֹא ֶּה ּתָּ  לָּ ל ַהז הָּ ּנָּ לָּ ִביאּו ֶאת ַהּקָּ ֶרץ ׁשֶ י אָּ ַתּתִ
ֶהם  .לָּ

ה יג  ה ֵמָ֣י ֵהֵ֚מָּ יבָֹּ֔ רִׁ ו מְּ בֵ֥ ל ֲאֶשר־רָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ
ִ֑ה הוָּ ש ֶאת־יְּ ֵד  קָּ ם׃ ַויִׁ ָֽ  ס בָּ

ה  ֶזהוּ  ה'ַמֲעׂשֶ בְּ  ,'ֵמי ְמִריבָּ בוּ ׁשֶ ֵאל רָּ רָּ ִעם  ֵני ִיׂשְ
מוֹ וּ  ,'ה ׁש  ׁשְ  .םהֶ ּבָּ ִהְתַקּדֵ

ת     ש   ר   ֱאדֹוםפ  
ח יד רביעי ַלֹ֨ שְּ ֶש ה ַויִׁ ים מ  ִ֛ כִׁ אָּ ש ַמלְּ ֵד  קָּ  ֶאל־ֶמֶָ֣לְך מִׁ

ֹום ה ֱאדִ֑ ַמר   כ ִ֤ יך אָּ ָ֣ חִׁ ל אָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣ה יִׁ  ַאתָּ
תָּ  עְּ ַדֹ֔ ת יָּ ה ֵאֵ֥ אָּ  לָּ ל־ַהתְּ ר כׇּ נו׃ ֲאֶשֵ֥ תְּ ָֽ אָּ צָּ  מְּ

ה  ַלח ֹמׁשֶ ִליִחיםׁשָּ ֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ׁשְ  ִמּקָּ
יֹּאְמרּו לוֹ  ֵאל  ךְ ּכָּ  :ׁשֶ רָּ ִחיךָּ ִיׂשְ ַמר אָּ ה  –אָּ ַאּתָּ

ל  ֶאתיַָּדְעּתָּ  רֹותּכָּ נּו שֶׁ  ַהּצָּ רּו לָּ  –ּקָּ
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ו טו  דִ֤ ינו   ַוֵירְּ ֵתֹ֨ ה ֲאב  מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ ם ַוֵנֵֶ֥שב מִׁ יִׁ ַר  צְּ מִׁ  בְּ
ים ָ֣ ִ֑ים יָּמִׁ עו ַרבִׁ ֵרֵ֥ ִ֛נו ַויָּ ם לָּ יִׁ ַר  צְּ ינו׃ מִׁ ֵתָֽ ַלֲאב   וְּ

ְבנוּ  ,םִמְצַריִ לְ  יְָּרדוּ ֵתינּו וֹ ֲאב ִמְצַרִים  ְויָּׁשַ  ןְזמַ ּבְ
ב עים ְצִר ּמִ ְוהַ  ,רָּ ׂשּו רָּ נּו ְוַלֲאב עָּ  .ֵתינוּ וֹ לָּ

ַעִ֤ק טז  צְּ ה   ַונִׁ הוָּ ַמָ֣ע ֶאל־יְּ שְּ נו ַויִׁ ֵלֹ֔ ַלָ֣ח ק  שְּ  ַויִׁ
ְך אָֹּ֔ נו ַמלְּ ֵא  צִׁ ם ַוי  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ֵנה   מִׁ הִׁ נו וְּ ָ֣חְּ  ֲאַנ
ש ֵדֹ֔ קָּ יר בְּ ה עִׁ  ֵצֵ֥ ך׃ קְּ בוֶלָֽ  גְּ

ַעְקנוּ  ַמע' ֶאל ה צָּ הּוא  ,ֵלנוּ וֹ קֶאת  ְוהּוא ׁשָּ
ַלח ִליחַ  ׁשָּ ְצַר אֹותָּ  איצִ הוֹ וְ  ׁשָּ ְוִהּנֵה  ,ִיםנּו ִמּמִ

ֵדשׁ ֲאַנְחנּו בְּ  בִּ ִעיר הָּ  – קָּ  .ךָּ בּולְ גְּ  ְקֵצהׁשֶ
ָ֣א יז  ה־נָּ רָּ בְּ ך ַנעְּ ֶצ  ַארְּ א בְּ ר   ל ִ֤ ֶדָ֣ה ַנֲָֽעב  ׂשָּ  בְּ

ֶרם ֶכֹ֔ א ובְּ ל ֵ֥ ה וְּ ֶת  שְּ ֵאִ֑ר ֵמָ֣י נִׁ ֶרְך בְּ  ֶד 
ְך ַהֶמֶָ֣לְך א ֵנֵל  ֶטה   ל ִ֤ ין נִׁ ָ֣ אול יָּמִׁ מ ֹ֔  ַעֵ֥ד וׂשְּ

ר ר־ַנֲעב   ך׃ ֲאֶשָֽ ֶלָֽ ב   גְּ

ה רוֹ בַנעֲ  ׁשָּ ַבּקָּ ֶדה וֹ לֹא ַנֲעב ,ךָּ ַאְרצְ בְּ  ּבְ ׂשָּ ר ּבְ
ה מַ  ּתֶ ֶרךְ בַּ ַרק ֵנֵלְך  ,ֵארבְּ ִמ  םיִ ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנׁשְ  ּדֶ

ית אׁשִ רָּ הה יִָּמיטֶ סְ לֹא נִ  – הָּ ֹמאלָּ  וֹ א נָּ ַעד  ,הׂשְ
נַּ  ךָּ ֶאת ר וֹ ֲעבׁשֶ ּלְ ַטח ׁשֶ ֶ  .ַהׁשּ

יו   ַוי ִ֤אֶמר יח  ֹום ֵאלָּ א ֱאדֹ֔ ר ל ֵ֥ י ַתֲעב   ִ֑  בִׁ
ֶרב א ֶפן־ַבֶח  ך׃ ֵאֵצֵ֥ אֶתָֽ רָּ קְּ  לִׁ

ַמר ַאְרִציר וֹ ֲעבּתַ  ַאל :ֱאדֹום לוֹ  אָּ  – ֶחֶרתאַ  ,ּבְ
הלְ ֵאֵצא  מָּ אְת  ִמְלחָּ  !ךָּ ִלְקרָּ

ו יט  רֹ֨ ֵ֥יו ַוי אמְּ ֮  ֵאלָּ ֵאל רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ מְּ   בְּ ָ֣הַבָֽ לָּ  סִׁ
ם־ֵמיֶמִ֤יך ַנֲעֶלה   אִׁ ֶתה   וְּ שְּ ָ֣י נִׁ י ֲאנִׁ ַנֹ֔ קְּ  ומִׁ
י נַָּתתִׁ  ִ֑ם וְּ רָּ כְּ ק מִׁ ר ַרֵ֥ בָּ  י ֵאין־דָּ ַלֵ֥ ַרגְּ  בְּ

ה׃ רָּ  ֶאֱעב ָֽ

ְמרּו לוֹ  ֵאל אָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶר ַנעֲ  :ּבְ ּדֶ ְך בֹור ַרק ּבַ
ה לּולָּ ה  ֶבֱהמֹוַתיְוִאם ֲאִני וּ  ,ַהּסְ ּתֶ ִים ִנׁשְ ֵמַהּמַ

לְּ  םךָּ ׁשֶ ּלֵ ם ֲאׁשַ ה ,ֶאת ְמִחירָּ ר  לֹא ֶאֱעׂשֶ בָּ ּדָּ
ע ַרְגַליר וֹ ֶאֱעב ַרק, רָּ  .ּבְ

א ַוי  אֶמר כ  ר ל ָ֣ ֹו ֱאדֹום   ַוֵיֵצִ֤א ַתֲעב ִ֑ אתֹ֔ רָּ קְּ  לִׁ
ַעֵ֥ם ד בְּ ֵב  ֵ֥ד כָּ יָּ ה׃ ובְּ ָֽ  ֲחזָּקָּ

ַמר לוֹ  אתֹו צָּ ֱאדֹום יָּ  !רוֹ ֲעבּתַ ַאל  :אָּ א ִלְקרָּ
ַעם  ה ברָּ ּבְ  .ּוְביָּד ֲחזָּקָּ

ֵאָ֣ן כא  מָּ ֹום׀  ַויְּ ן   ֱאד  ת  ל נְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ר ֶאת־יִׁ  ֲעב  
ֹו לִ֑ ב  גְּ ל ַוֵיֵ֥ט בִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יו׃ יִׁ ָֽ לָּ  פ ֵמעָּ

ֵתת ֵסֵרב ֱאדֹום ֵאללְ  לָּ רָּ ְגב רוֹ ֲעבלַ  ִיׂשְ  ,לוֹ וּ ּבִ
ֵאלַעם וְ  רָּ טוּ  ִיׂשְ ּנוּ ִמ  סָּ  .ּמֶ

ת     ית  ת מִׁ ש   ר  ֲהרֹןפ    א 
ו כב חמישי ע  סְּ ֵדִ֑ש ַויִׁ קָּ או מִׁ ב   ֵאִ֛ל ַויָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ

ה ֵעדָּ  ל־הָּ ר כׇּ ר׃ ה ֵ֥ ָֽ הָּ  הָּ
ְסעּו ֵהם  ֵדשׁ נָּ ֵאל וּ  ,ִמּקָּ רָּ ל הַ  –ְבֵני ִיׂשְ לּכָּ הָּ  ,ּקָּ

ר-רוֹ הלְ  אוּ ּבָּ  הָּ  .הָּ
ִ֛ה ַוי  אֶמר כג  הוָּ ה יְּ ֶשֵ֥ ן ֶאל־מ  ל־ַאֲהר   ֶאָֽ ר וְּ ה ָ֣  בְּ

ִ֑ר הָּ ול הָּ בֵ֥ ֹום ַעל־גְּ ר׃ ֶאֶרץ־ֱאד   ֵלאמ ָֽ
ַמר' ה ה לְ  אָּ הּולְ ֹמׁשֶ בּול -רוֹ ַאֲהרֹן ּבְ ר ַעל ּגְ הָּ הָּ

 :ֶאֶרץ ֱאדֹום
ֵסִ֤ף כד  ן   ֵיאָּ ֲהר  יו ַאָֽ י ֶאל־ַעמָֹּ֔ ָ֣ א כִׁ  יָּב א   ל ִ֤

ֶרץ אָֹּ֔ ר ֶאל־הָּ י ֲאֶשֵ֥ תִׁ ַת  ָ֣י נָּ ֵנ בְּ ֵאִ֑ל לִׁ רָּ ׂשְּ  ַעִ֛ל יִׁ
ם יֶתֵ֥ רִׁ י ֲאֶשר־מְּ י ֶאת־פִׁ  ֵמֵ֥ ה׃ לְּ ָֽ יבָּ רִׁ  מְּ

תוֹ  מָּ ל ִנׁשְ ֵסף ַאֲהרֹן ׁשֶ אָּ מֹות ְמקֹום ֶאל ּתֵ ׁשָּ  ,ַהּנְ
י ֶרץלָּ  אוֹ יָּב לֹא הּוא ּכִ ּנָּ  אָּ יׁשֶ ֵאל ִלְבֵני ַתּתִ רָּ  ,ִיׂשְ

םשֶׁ  ַעל עֹוֶנשׁ  ַרְבּתֶ ַרי ֶאת ְלַקיֵּם ּסֵ בָּ ה ֵמיבְּ  ּדְ  .ְמִריבָּ
ן ַקֵ֚ח כה  ת־ַאֲהר ֹ֔ זָּ ר ֶאָֽ עָּ ֶאת־ֶאלְּ נִֹ֑ו וְּ ַעל בְּ ַהֵ֥  וְּ

ם תָּ  ר א  ר׃ ה ֵ֥ ָֽ הָּ  הָּ
נֹו  זָּר ּבְ ם  הלֶ ְוַהעֲ ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלעָּ אֹותָּ

ר-רוֹ הלְ  הָּ  .הָּ
ֵשִ֤ט כו  ַהפְּ ן   וְּ ת־ַאֲהר  יו ֶאָֽ ֹ֔ גָּדָּ  ֶאת־בְּ

ם תָּ  ַבשְּ לְּ הִׁ ָ֣ר וְּ זָּ עָּ ֹו ֶאת־ֶאלְּ נִ֑ ן בְּ ַאֲהר ֵ֥  וְּ
ף ֵס  ת ֵיאָּ ם׃ וֵמֵ֥ ָֽ  שָּ

ט ֶאת ַאֲהרֹן  יו וְ ִמ ְוַהְפׁשֵ דָּ גָּ ם ֶאת אֹותָּ  שׁ יְלבִּ ַת ּבְ
נוֹ  זָּר ּבְ מַ  ,ֶאְלעָּ ֵסף ֶאל ַאֲהרֹן תְוִנׁשְ אָּ  ְמקֹום ּתֵ

מֹות ׁשָּ ם תוּ מהּוא יָּ וְ  ,ַהּנְ  .ׁשָּ
ַָ֣עׂש כז  ה ַוַי ֶשֹ֔ ר מ  ָ֣ה ַכֲאֶש  וָּ ִ֑ה צִׁ הוָּ ַַֽיֲעלו   יְּ  ַוָֽ

ר ר ֶאל־ה ָ֣ הָֹּ֔ ֵעיֵנ י הָּ ה׃ לְּ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ  כׇּ
ה  ה ֹמׁשֶ ׂשָּ ה' השֶׁ מֹו כְּ עָּ לוּ  ,ִצּוָּ ר -רוֹ הלְ  ֵהם עָּ הָּ הָּ

ל  ּבּורְלֵעיֵני ּכָּ  .ַהּצִ
ֵשט֩  כח  ה ַוַיפְּ ֶשֹ֨ ן מ  ת־ַאֲהר ַּ֜ יו ֶאָֽ דָּ  גָּ  ֶאת־בְּ

ֵבִ֤ש ם   ַוַילְּ תָּ ָ֣ר א  זָּ עָּ ֹו ֶאת־ֶאלְּ נֹ֔ ת בְּ  ַויָּ מָּ
ן ם ַאֲהר ִ֛ אש שָּ  ר ָ֣ ִ֑ר בְּ הָּ ֶשִ֛ה ַוֵי ֶַּ֧רד הָּ  מ 

ה  יט ֹמׁשֶ יו ִמ ֶאת ַאֲהרֹן ִהְפׁשִ דָּ גָּ ישׁ ּבְ ֶהם ְוִהְלּבִ  ּבָּ
נוֹ  ֶאת זָּר ּבְ רֵמת ַאֲהרֹן וְ  ,ֶאְלעָּ הָּ רֹאׁש הָּ ם ּבְ  ,ׁשָּ

זָּר וּ  ה ְוֶאְלעָּ רמֵ  וּ דְר יָּ ֹמׁשֶ הָּ  .הָּ
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זָּ ר עָּ ֶאלְּ ר׃ וְּ ָֽ הָּ ן־הָּ  מִׁ
או   כט  רְּ ה ַויִׁ ֹ֔ ֵָ֣עדָּ ל־הָּ י כׇּ ֵ֥ ַו ע כִׁ ן גָּ ו ַאֲהר ִ֑ כִ֤ בְּ  ַויִׁ

ת ן  ־ֶאָֽ ָ֣ים ַאֲהר  ֹלשִׁ ֹום שְּ ל יֹ֔ ית כ   ל ֵבֵ֥ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ס ׃יִׁ
ל  ּבּורּכָּ אּו שֶׁ  ַהּצִ לוְ  ,ֵמת ַאֲהרֹןרָּ ֵאל כָּ רָּ ית ִיׂשְ  ּבֵ
כוּ  ים יֹום ַעל ּבָּ לֹוׁשִ  .ַאֲהרֹן ׁשְ

ת     מ  ר  חְּ ת ה  ש   ר  יפ   ֲענִׁ נ  כ ְּ  ה 
ע א כא ַמִ֞ שְּ ִ֤י ַויִׁ ַנֲענִׁ ד   ַהכְּ ֶלְך־ֲערָּ ֵשָ֣ב ֶמָֽ ֶגב י   ַהֶנֹ֔

ֵ֚י ָ֣א כִׁ ל בָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֶרְך יִׁ ים ֶד  ִ֑ רִׁ ֲאתָּ ֶחם   הָּ לָֹּ֨  ַויִׁ
ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ בְּ  בְּ ֵ֥שְּ נו׀  ַויִׁ ֶמ  י׃ מִׁ בִׁ  ֶשָֽ

ד ַנֲעִני  ֶמֶלְך ֲערָּ בוֹ יּ שֶׁ ַהּכְ ֶגבבַּ  ׁשֵ ַמע  ּנֶ ׁשָּ
א יִּ שֶׁ  ֵאל ּבָּ רָּ יִָּּר הַ  ֶדֶרךְ בְּ ׂשְ  ְוהּוא ִנְלַחם ,יםּתַ

ֵאל  רָּ ִיׂשְ הּבְ בָּ ִבי ְוׁשָּ ּנּו ׁשֶ  .ִמּמֶ
ר ב  ַדֹ֨ ל ַויִׁ ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ ִֶַֽ֛דר יִׁ ם־ ַוי אַמִ֑ר ַליהוָּ ה ֶנ  אִׁ

ן ן נָּת ֹ֨ ֵתַּ֜ ִ֤ם תִׁ עָּ י ַהֶזה   ֶאת־הָּ ֹ֔ יָּדִׁ י בְּ תִׁ  ַהֲחַרמְּ  וְּ
ם׃ ֵריֶהָֽ  ֶאת־עָּ

ֵאל  רָּ ַדרִיׂשְ ַמר' ֶנֶדר ַלה נָּ ן ֶאת  :ְואָּ ּתֵ ִאם ּתִ
יִָּדי  ם ַהזֶּה ּבְ עָּ ִמידהָּ ֵריֶהם ַאׁשְ  .ֶאת עָּ

ע ג  ַמֹ֨ שְּ ה ַויִׁ הוַָּּ֜ ֹול יְּ קָ֣ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵתן   יִׁ  ֶאת־ ַויִׁ
י ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ם ַהָֽ ם ַוַיֲחֵרֵ֥ ֶה  ֵריֶהִ֑ם ֶאתְּ ֶאת־עָּ  וְּ
א ֵ֥ רָּ קְּ ֹום ַויִׁ ק  ה׃ ֵשם־ַהמָּ ָֽ מָּ רְּ  פ חׇּ

ַמע' ה ֵאל  ׁשָּ רָּ קֹול ִיׂשְ ַתןּבְ ם  ְונָּ יָּדָּ ַנֲעִני ּבְ ֶאת ַהּכְ
ִמיד ֵריֶהם םֹותָּ א ְוהּוא ִהׁשְ אוְ  ,ְוֶאת עָּ רָּ ֶאת  קָּ

ה ְרמָּ קֹום חָּ ם ַהּמָּ ה, ׁשֵ דָּ מָּ לֹוַמר ַהׁשְ  .ּכְ
ת     ש   ר  חפ   נ ְּ ש  ה  ח  תוֹ נְּ ֶ  ש 
ו ד  עִ֞ סְּ ר ַויִׁ ר   ֵמה ִ֤ הָּ וף ֶדֶָ֣רְך הָּ ב ַים־סֹ֔ ב   סְּ  לִׁ

ֹום ֶאֶָ֣רץ־ֶאת ַצֵ֥ר ֱאדִ֑ קְּ עָּ ם־ֶנֶפש ַותִׁ ֶרְך׃ הָּ ָֽ  ַבדָּ
ְסעּו ֵהם  ֶרְך ַים סּוף -רוֹ ֵמהנָּ ר ּדֶ הָּ יףהָּ ֶאת  ְלַהּקִ

םלָּ  ְוִנְמַאס ,ֶאֶרץ ֱאדֹום ּדֶ  עָּ  .ֶרךְ ּבַ
ַדֵבָ֣ר ה  ם ַויְּ עָּ  ים֮  הָּ ֶשה   ֵבאֹלהִׁ מ  ִ֤ה ובְּ מָּ  לָּ

נו   ית ֹ֨ ם ֶהֱעלִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ות מִׁ מ  ִ֑ר לָּ בָּ דְּ י ַבמִׁ ָ֣  כִׁ
ין ֶחם   ֵאֵ֥ ֵאָ֣ין ֶלֹ֨ ם וְּ יִׁ ֵשָ֣נו ַמֹ֔ ַנפְּ ה וְּ צָּ  ַבֶל ֶחם קָֹּ֔

ל׃ ֹלֵקָֽ  ַהקְּ

ם  עָּ ר ֶנֶגד הָּ ּבֵ הוּ  לִֹהיםאֱ ּדִ ה  :ֹמׁשֶ מָּ ם ֶהֱעִליֶת לָּ
ר נוּ אֹותָּ  ְדּבָּ ּמִ מּות ּבַ ְצַרִים לָּ אן ֵאין  ֲהֵרי ,ִמּמִ ּכָּ

נוּ  ,ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ֶחםֵמהַ  ְוִנְמַאס לָּ  ּלֶ
ְתַקְלֵקל ַקּלּות ַהּמִ  .ּבְ

ח ו  ַשַלֹ֨ ה ַויְּ הוַָּּ֜ ם יְּ עָּ  ָ֣ים ֵאֵ֚ת בָּ שִׁ חָּ  ַהנְּ
ים פִֹׁ֔ רָּ ו ַהשְּ כ  ַנשְּ ַֽיְּ ִ֑ם ַוָֽ עָּ ת ֶאת־הָּ ֵ֥מׇּ  ַעם־ ַויָּ

ב ל׃ רָּ  ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  מִׁ

ח ' ה ּלַ ם ׁשִ עָּ ים  ֶאתּבָּ ׁשִ חָּ יםַהּנְ ַאְרִסיִּ ְוֵהם  הָּ
כוּ  ׁשְ ם נָּ עָּ ים  ֵמתוּ וּ  ,ֶאת הָּ ׁשִ יםֲאנָּ  ַעםמֵ  ַרּבִ

ֵאל רָּ  .ִיׂשְ
ב א֩  ז  ם ַויָּ עָֹּ֨ ה הָּ ֶשַּ֜ ו ֶאל־מ  רָ֣ אנו ַוי אמְּ טָּ  י־ חָּ ָֽ  כִׁ

נו ַבִ֤רְּ ה   דִׁ יהוָּ ְך ַבָֽ בָֹּ֔ ַפֵלל   וָּ תְּ ה הִׁ הוָֹּ֔  ֶאל־יְּ
ר ֵסֵ֥ יָּ ֵל ינו וְּ ִ֑ש ֵמעָּ ַפֵלֵ֥ל ֶאת־ַהנָּחָּ תְּ ה ַויִׁ ֶש   מ 
ַעֵ֥ד ם׃ בְּ ָֽ עָּ  הָּ

ם  עָּ אוּ הָּ ה וְ לְ  ּבָּ אנּו  :ְמרוּ אָּ ֹמׁשֶ טָּ שֶׁ חָּ ְרנּו ּכְ ּבַ ּדִ
ךָּ ' הֶנֶגד  ל ֶאל ההִ  ,ְוֶנְגּדְ ּלֵ ֵלינּו יסִ יָּּ שֶׁ ' ְתּפַ ר ֵמעָּ
שִׁ ַהנְּ ֶאת  ה  !יםחָּ ל ֹמׁשֶ ּלֵ ם ַעלִהְתּפַ עָּ  .הָּ

אֶמר ח  ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  ך   ֲעֵׂשִ֤ה ֶאל־מ  ף לְּ ֹ֔ רָּ  ׂשָּ
ים ֵ֥ ׂשִׁ ֹו וְּ ת  ִ֑ס א  יָּה   ַעל־ֵנ הָּ וְך וְּ ל־ַהנָּשֹ֔  כׇּ
ה ֵ֥ אָּ רָּ ֹו וְּ ת  י׃ א  ָֽ חָּ  וָּ

ַמר' ה הלְ  אָּ ה ְלךָּ  :ֹמׁשֶ מּות ֲעׂשֵ ׁש ַאְרִסי ּדְ חָּ  ,נָּ
ים אֹותֹו ַעל  בֹוהַּ ְוׂשִ ל  ,ַעּמּוד ּגָּ ׁשּוךְ ְוכָּ  ִיְרֶאה נָּ

 .ְוִיְחֶיהאֹותֹו 
ִַ֤עׂש ט  ֶשה   ַוַי ַחָ֣ש מ  ֶשת נְּ ח ֹ֔ הו נְּ ֵמ  ׂשִׁ ִ֑ס ַויְּ  ַעל־ַהֵנ

ה יָּ  הָּ ַשְִ֤ך וְּ ם־נָּ ש   אִׁ יש ַהנָּחָּ ֹ֔ יט ֶאת־אִׁ ִ֛ בִׁ הִׁ  וְּ
ש ַחֵ֥ ֶשת ֶאל־נְּ ח   י׃ ַהנְּ ָֽ חָּ  וָּ

ה  הֹמׁשֶ ׂשָּ ׁש ִמ  עָּ חָּ ת וֹ חנְּ נָּ ם אֹותוֹ ׁשֶ ַעּמּוד ַעל  ׂשָּ
בֹוהַּ  שׁ ִאם וְ  ,ּגָּ חָּ ְך ִאישׁ  נָּ ׁשַ יט ֶאל  הּוא, נָּ ִהּבִ

ח ת וְ וֹ ְנַחׁש ַהּנְ ַאר ׁשֶ  .יחַ ִנׁשְ
ֵאר    ב ְּ ה  עֹות וְּ ס   מ   ת ה  ש   ר   פ  
ו י ששי ע  סְּ ָ֣י ַויִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ו יִׁ ַַֽיֲחנ  ת׃ ַוָֽ ב ָֽ א  א בְּ נּו ּבְ ְסעּו ְוחָּ ֵאל נָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .תוֹ בוֹ ּבְ
ו יא  ע  סְּ ת ַויִׁ ב ִ֑ ו ֵמא  ַַֽיֲחנִ֞ ָ֣י ַוָֽ ֵי עִׁ ים בְּ רִׁ  ֲעבָּ ְסעּו ֵמאֵהם  הָּ נּו וֹ בוֹ נָּ חֳ ת ְוחָּ ל רָּ ּבַ בֹות ׁשֶ
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ר   בָּ דְּ ָ֣י ֲאֶשר   ַבמִׁ ֵנ ב ַעל־פְּ ח מֹואָֹּ֔ ַר  זְּ מִׁ  מִׁ
ֶמש׃ ָֽ  ַהשָּ

ִרים ֲעבָּ ר  ,ַהּמַ ְדּבָּ ּמִ ּמִ ּבַ ב לְ  ּולּמ ׁשֶ ד מֹואָּ ִמּצַ
ח  .ִמְזרָּ

ם יב  שָּ  ִ֑עו מִׁ ו נָּסָּ ַַֽיֲחנ  ַנֵַ֥חל ַוָֽ ֶַָֽֽרד׃ בְּ ם  זָּ ָּ סְ ִמׁשּ ַנַחל  עוּ נָּ נּו ּבְ  .ֶרדזֶ ְוחָּ
ם֮  יג  שָּ ו עו  נָּסָּ   מִׁ ַַֽיֲחנ  נֹון   ֵמֵעִֶ֤בר ַוָֽ  ֲאֶשָ֣ר ַארְּ

ר בָֹּ֔ דְּ א ַבמִׁ ֵצ  ָ֣ל ַהי  ב  גְּ י מִׁ ִ֑ רִׁ ֱאמ  י הָּ ִ֤ נֹון   כִׁ  ַארְּ
ול בָ֣ ב גְּ ין מֹואָֹּ֔ ב ֵבֵ֥ ין מֹואָּ  י׃ וֵבֵ֥ ָֽ רִׁ ֱאמ   הָּ

ם  ָּ סְ ִמׁשּ נּו  עוּ נָּ רְלַנַחל  ֵמֵעֶברְוחָּ ְדּבָּ ּמִ ּבַ  ,ַאְרנֹון ׁשֶ
ַטח ִמ זֹּוֵרם שֶׁ  ֶ ֱאמׁשּ י  ,ִריוֹ הָּ הּוא ַאְרנֹון ַנַחל ּכִ

ְתחּום ב ּבִ נוּ ֵהם , מֹואָּ ין חָּ ב ּבֵ ֱאמ ּוֵבין מֹואָּ  .ִריוֹ הָּ
ר ַעל־ֵכן   יד  ַמֹ֔ ֶפר ֵיָֽאָּ ֵס  ת בְּ ֲחמ ָ֣ לְּ ִ֑ה מִׁ הוָּ  יְּ

ֵהָ֣ב ה ֶאת־וָּ סופָֹּ֔ ים בְּ לִׁ  חָּ ֶאת־ַהנְּ ֹון׃ וְּ נָֽ  ַארְּ
ֵכן ֵסֶפר ִמְלֲחמאֱ נֶ  לָּ ים ' ת הוֹ ַמר ּבְ ּסִ ַעל ַהּנִ

ֲעׂשוּ  ּנַ  .ַאְרנֹון לחַ נַ ּובְ  סּוף ַיםבְּ  ׁשֶ
ֶשד   טו  ֶאֹ֨ ים וְּ לִֹׁ֔ חָּ ר ַהנְּ ה ֲאֶשֵ֥ טָּ  ֶשֶָ֣בת נָּ ִ֑ר לְּ  עָּ

ַע ן שְּ נִׁ ול וְּ בֵ֥ גְּ ב׃ לִׁ ָֽ  מֹואָּ
לוְ  נּו ְלַיד ַמּפַ ר ְלמּול הטֶ וֹ נּ שֶׁ ל חַ ַהנַּ  חָּ מוּ  – עָּ ְך סָּ

ב  .ִלְגבּול מֹואָּ
ם טז  שָּ  ה ומִׁ ֵאִ֑רָּ וא בְּ ָ֣ ר הִׁ ֵא  ר ַהבְּ ַמִ֤ר ֲאֶשֹ֨  אָּ

ה   הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ מ  ף   לְּ ם ֱאס  עָֹּ֔ ֵ֥ה ֶאת־הָּ נָּ ֶאתְּ  וְּ
ם ֶה  ם׃ לָּ יִׁ ָֽ  ס מָּ

ם  ָּ ֵארלַ ּוִמׁשּ ֵאר שֶׁ  ,ּבְ ה ' הִהיא ַהּבְ ַמר ְלֹמׁשֶ אָּ
ם וֹ ֱאס עָּ ֶהם  ןְוֶאּתֵ ף ֶאת הָּ  .ַמִיםלָּ

ֵ֚ז יז  ָ֣יר אָּ ל יָּשִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ה יִׁ ירָּ  י ַהז ִ֑את ֶאת־ַהשִׁ ֵ֥  ֲעלִׁ
ר ֵא  ּה׃ בְּ ָֽ  ֱענו־לָּ

ז  רוּ אָּ ה ַהזֹּאת ׁשָּ ירָּ ִ ֵאל ֶאת ַהׁשּ רָּ  !ֵארֲעִלי בְּ  :ִיׂשְ
חוּ  ּבְ הּ  ׁשַ  !לָּ

ר יח  ֵאִ֞ והָּ  בְּ רָ֣ ים ֲחפָּ רִׁ  והָּ   ׂשָּ רֹ֨ יֵבָ֣י כָּ דִׁ ם נְּ עָֹּ֔  הָּ
ק ֵק  ח  מְּ ִ֑ם בִׁ תָּ ֲענ  שְּ מִׁ ר בְּ בָּ  דְּ מִׁ ָֽה׃ ומִׁ נָּ  ַמתָּ

ֵאר  הּ  רוּ פְ חָּ שֶׁ ּבְ ִרים אֹותָּ רוּ  ,ׂשָּ הּ  ּכָּ י  אֹותָּ אׁשֵ רָּ
ם  עָּ ה הָּ ַמּטֶ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ ֶהם –ֹמׁשֶ ּלָּ ֶעֶנת ׁשֶ ׁשְ ּמִ  ,ּבַ
ה ִהיא  נָּ רַמּתָּ ְדּבָּ  .ִמּמִ

נָּ ה יט  ַמתָּ יֵאִ֑ל ומִׁ ל ַנֲחלִׁ יֵא  ַנֲחלִׁ ֹות׃ ומִׁ מָֽ ה בְּ  בָּ נָּ ּתְ ּנִ קֹום ׁשֶ ה ֵמַהּמָּ נָּ ֵאר ַמּתָּ ם ַהּבְ ה ִאּתָּ ְסעָּ נָּ
מֹות לחַ נַּ ֵמהַ וּ  ,לחַ נַּ לַ  רָּ  .לָּ

ֹות כ  מ  בָּ א   ומִׁ ֵדָ֣ה ֲאֶשר   ַהַגיְּ ׂשְּ ב בִׁ אש מֹואָֹּ֔  ר  
ִ֑ה גָּ סְּ ה ַהפִׁ פָּ קָּ  שְּ נִׁ ֵנֵ֥י וְּ ן׃ ַעל־פְּ ימ ָֽ שִׁ  פ ַהיְּ

מֹות ּוֵמהָּ  ה לְ רָּ ְסּגָּ ִקיףשֶׁ רֹאׁש ַהּפִ ׁשְ  מּול ֶאל ּמַ
ה מָּ מָּ ְ ֵעֶמק  – ַהׁשּ בלָּ ֵדה מֹואָּ ׂשְ ּבִ  .ׁשֶ

ו ש      ב  ת כ ִׁ ש   ר  ֱאמפ   יוֹ ה   רִׁ
ַלִ֤ח כא שביעי שְּ ֵאל   ַויִׁ רָּ ׂשְּ ים יִׁ כִֹׁ֔ אָּ ן ַמלְּ יח ֵ֥  ֶאל־סִׁ

י רִׁ  ֱאמ  ר׃ ֶמֶלְך־הָּ  ֵלאמ ָֽ
ֵאל  רָּ לִ ִיׂשְ ַלח ׁשְ ֱאמוֹ ִסיחלְ  ִחיםיׁשָּ ִרי וֹ ן ֶמֶלְך הָּ

 :לוֹ  לֹוַמר
ָ֣ה כב  רָּ בְּ ך ֶאעְּ ֶצ  ַארְּ א בְּ ֶטה   ל ִ֤ ֶדָ֣ה נִׁ ׂשָּ  בְּ

ֶרם ֶכֹ֔ א ובְּ ה ל ֵ֥ ֶת  שְּ ֵאִ֑ר ֵמָ֣י נִׁ ֶרְך בְּ ֶדִ֤  בְּ
ֶלְך   ְך ַהֶמֹ֨ ר ַעֵ֥ד ֵנֵלֹ֔ ר־ַנֲעב   ך׃ ֲאֶשָֽ ֶלָֽ ב   גְּ

ֶדה ַלֲעבֹור  הְסטֶ נִ לֹא  ךָּ ַאְרצְ בְּ  ַנֲעבֹור ׂשָּ אֹו ּבְ
ה ֵמיוְ  ֶכֶרםבְּ  ּתֶ  ֶרךְ ּדֶ בַּ ַרק ֵנֵלְך  ,ֵארבְּ  לֹא ִנׁשְ

ית אׁשִ רָּ נַּ  הָּ בֶאת ר וֹ ֲעבַעד ׁשֶ  .ךָּ לְ וּ ּגְ
ן כג  ַתֹ֨ ל א־נָּ ן וְּ יח ָ֣ ֮  סִׁ ֵאל רָּ ׂשְּ ר ֶאת־יִׁ לֹו   ֲעב ָ֣ ב  גְּ  בִׁ

ף ן ַוֶיֱאס ֹ֨ יח ַּ֜ ֹו סִׁ ל־ַעמ  א ֶאת־כׇּ את ַוֵיֵצִ֞ ַרִ֤ קְּ  לִׁ
ֵאל   רָּ ׂשְּ ה יִׁ רָּ בָֹּ֔ דְּ א ַהמִׁ ב   ה ַויָּ צָּ ִ֑הְּ לָּ ֶחם יָּ  ַויִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ

ַתן וֹ ִסיח ֵאל ְלַעם ן לֹא נָּ רָּ ְגב רוֹ ֲעבלַ ִיׂשְ  –לֹו וּ ּבִ
ַסףן וֹ ִסיח ל ַעּמֹו וְ  אָּ ֵאל צָּ יָּ ֶאת ּכָּ רָּ א ִלְקַראת ִיׂשְ
רלַ  ְדּבָּ ֵאלחַ לְ נִ וְ  ְלַיַהץא ּבָּ הּוא  ,ּמִ רָּ ִיׂשְ  .ם ּבְ

ל ַוַיֵכֵ֥הו כד  ֵא  רָּ ׂשְּ ִֶ֑רב יִׁ י־חָּ פִׁ ש לְּ יַרֹ֨  ַויִׁ
ֹו צַּ֜ ן ֶאת־ַארְּ נ   ק   ֵמַארְּ ָ֣י ַעד־ַיב  ֵנ ֹון ַעד־בְּ  ַעמֹ֔

י ָ֣ ז כִׁ ול ַעֹ֔ ב  ֵנֵ֥י גְּ ֹון׃ בְּ  ַעמָֽ

ֵאל  רָּ הִיׂשְ ַלַהב אֹותוֹ  ִהּכָּ ַבשׁ  ,ֶחֶרבהַ  ּבְ ֶאת  ְוכָּ
ֵני ַעּמֹון –ק וֹ ן ַעד ַיבּ וֹ ַאְרצֹו ֵמַאְרנ י  ,ַעד ּבְ ּכִ

ֵני ַעּמֹון בּול ּבְ זָּק ּגְ יָּה חָּ  .הָּ
ַקח   כה  ל ַויִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ים ֵאֵ֥ רִׁ  ל־ֶהעָּ ֵאִֶ֑לה כׇּ  הָּ

ִֶ֤שב ֵאל   ַוֵי רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵרָ֣ ל־עָּ כׇּ י בְּ ֹ֔ רִׁ ֱאמ   הָּ
ֵאל  רָּ ַקח ִיׂשְ ה ֶאתלָּ ֵאּלֶ ִרים הָּ ל ֶהעָּ ֵאל  ,ּכָּ רָּ ִיׂשְ
ב  ֵ ֱאמִהְתַיׁשּ ֵרי הָּ ל עָּ כָּ ל  –ִרי וֹ ּבְ ּבֹון ּוְבכָּ ֶחׁשְ ּבְ
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ֹון ב  ֶחשְּ ׃ בְּ יהָּ ֶתָֽ נ  ל־בְּ כׇּ הּ  ובְּ ִביבָּ ּסְ ִרים ׁשֶ פָּ  .ַהּכְ
י כו  ָ֣ ֹון כִׁ בֹ֔ יר ֶחשְּ ן עִׁ  יח ִ֛ ֶלְך סִׁ י ֶמֵ֥ רִׁ  ֱאמ  וא הָּ ִ֑  הִׁ

וא הָ֣ ם וְּ ַח  לְּ ֶמִֶ֤לְך נִׁ ב   בְּ ֹון מֹואָּ אשֹ֔ רִׁ ָֽ ח הָּ ַק   ַויִׁ
ֹו צִ֛ ל־ַארְּ ֹו ֶאת־כׇּ ד  יָּ ן׃ מִׁ נ ָֽ  ַעד־ַארְּ

ּבֹון  י ֶחׁשְ בּכִ יֶֶּכת ְלמֹואָּ ה ׁשַ ְיתָּ ר לֹא הָּ בָּ , ּכְ
א  היְ הָּ ֶאּלָּ ל  ִעירהָּ  תָּ ֱאמוֹ ִסיחׁשֶ  ,ִריוֹ ן ֶמֶלְך הָּ

ִראׁשֹון  ב הָּ ֶמֶלְך מֹואָּ ַקחְוהּוא ִנְלַחם ּבְ ֶאת  ְולָּ
ל ַאְרצֹו ִמיָּּדֹו ַעד ַאְרנ  .ןוֹ ּכָּ

ו ַעל־ֵכִ֛ן כז  רֵ֥ ים י אמְּ לִׁ  שְּ או ַהמ  ֹון ב ָ֣ בִ֑  ֶחשְּ
ֶנֵ֥ה בָּ כֹוֵנ ַֽן תִׁ תִׁ יר וְּ ֵ֥ ֹון׃ עִׁ יחָֽ  סִׁ

ן אָּ  ּבֹוןלְ אּו וֹ בּ  :ִליםׁשָּ ַהּמְ אֹוְמֵרי ְמרּו ַעל ּכֵ  !ֶחׁשְ
ל  ִעירהָּ  ֶנה ׁשֶ ּבָּ סְוִת ִסיחֹון ּתִ ּסֵ  .ְתּבַ

י־ֵאש   כח  ָ֣ה כִׁ אָּ ֹון יָּצְּ בֹ֔ ֶחשְּ ה ֵמָֽ בָּ  ָ֣ת ֶלהָּ ַי רְּ קִׁ  מִׁ
ן יח ִ֑ ה   סִׁ לָּ כְּ ָֽ ָ֣ר אָּ ב עָּ ֹות ַבֲעֵל י מֹואָֹּ֔ מֵ֥  בָּ
ן׃ נ ָֽ  ַארְּ

ּבֹון ה ֵאׁש ֵמֶחׁשְ י יְָּצאָּ ְרַית ִסיח – ּכִ ה ִמּקִ בָּ  ,ןוֹ ֶלהָּ
הוְ  ִמידָּ ִעיר ִהׁשְ ר  ֶאת הָּ ל עָּ ב ׁשֶ ְוֶאת מֹואָּ

ַיד רָּ  ּלְ יׁשֹוִרים ׁשֶ  .ןוֹ ַאְרנ מֹותַהּמִ
ךָ֣  כט  ב אֹוי־לְּ תָּ  מֹואָֹּ֔ דְּ ַב  ֹוש אָּ מִ֑ ן ַעם־כְּ ַתֹ֨  נָּ

ִ֤יו נָּ ם   בָּ ֵליטִׁ ָ֣יו פְּ תָּ נ  ית ובְּ בִֹׁ֔ ֶלְך ַבשְּ ֶמֵ֥  לְּ
י רִׁ  ֹון׃ ֱאמ  יחָֽ  סִׁ

ב ַבְדּתָּ  ,אֹוי ְלךָּ מֹואָּ ֱאִליל  םעָּ הָּ אָּ עֹוֵבד לָּ הָּ
מֹושׁ  יו  ,ּכְ נָּ לִ ַנֲעׂשּו ּבָּ יו וֹ ּוְבנ םייטִ ּפְ ִנְלְקחּו תָּ
 ֶ ׁשּ  .ִריוֹ ֱאמהָּ ְלִסיחֹון ֶמֶלְך  ִביּבַ

ם ל  ִ֛ ירָּ ד ַונִׁ ַבֵ֥ ֹון אָּ ב  ן ֶחשְּ יב ִ֑ ָ֣ים ַעד־דִׁ  ַוַנשִׁ
ַפח רׄ  ַעד־נ ֹ֔ א׃ ֲאֶש  ָֽ בָּ  ַעד־ֵמידְּ

ם נּו אֹותָּ ַרׁשְ יבֹון – ַוֲאַנְחנּו ּגֵ ּבֹון ַעד ּדִ ַבד ֶחׁשְ  ,אָּ
ה מָּ מָּ ינּו ׁשְ ׂשִ הַפח וֹ ַעד נ ְועָּ רֹובָּ אלְ  ַהּקְ  .ֵמיְדבָּ

ֶשב   לא  ל ַוֵיֹ֨ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֶרץ יִׁ ֶא  י׃ בְּ ָֽ רִׁ ֱאמ  ֵאל  הָּ רָּ ב ִיׂשְ ֵ ֱאמִהְתַיׁשּ ֶאֶרץ הָּ  .ִריוֹ ּבְ
ַלִ֤ח לב  שְּ ֶשה   ַויִׁ ָ֣ל מ  ַרֵג ר לְּ ֵזֹ֔ ו ֶאת־ַיעְּ ד  כְּ לְּ ַֽיִׁ  ַוָֽ

ֶתִ֑יהָּ  נ  י (ויירש)ַוי ֹוֶרש  בְּ ֵ֥ רִׁ ֱאמ   ֶאת־הָּ
ם׃ ָֽ  ֲאֶשר־שָּ

ה  ַלחֹמׁשֶ ים ׁשָּ ׁשִ ל ֶאת  ֲאנָּ ִעיר ְלַרּגֵ ַיְעֵזר הָּ
ֵאל רָּ ְכדּו ֶאת  ְוִיׂשְ הּ לָּ ִביבָּ ּסְ ּוִבים ׁשֶ ׁשּ  וּ שׁ ְוֵגְר  ַהיִּ
ֱאמ ָּ וֹ ֶאת הָּ ׁשּ  .םִרי ׁשֶ

ו ש      ב  ת כ ִׁ ש   ר  ןפ   ש   ב    ה 
נו   לג  פְּ ו ַויִׁ ַַֽיֲעלֹ֔ ֶרְך ַוָֽ ִ֑ן ֶד  שָּ ֩  ַוֵיֵצָ֣א ַהבָּ  עֹוג

ן שָֹּ֨ ם ֶמֶלְך־ַהבָּ אתַָּּ֜ רָּ קְּ וא לִׁ ֹו ה  ל־ַעמִ֛ כׇּ  וְּ
ה מָּ  חָּ לְּ י׃ ַלמִׁ עִׁ ֶרָֽ  ֶאדְּ

לוּ  נּו ְועָּ ן ֵהם ּפָּ ׁשָּ ֶרְך ַהּבָּ ן  ,ּדֶ ׁשָּ א עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ יָּצָּ
ה  מָּ ְלחָּ ם ַלּמִ אתָּ ל ַעּמוֹ  ֶאְדֶרִעיבְּ ִלְקרָּ  .הּוא ְוכָּ

אֶמר לד מפטיר ִ֤ה ַוי ֹ֨ הוָּ ֶשה   יְּ ָ֣א ֶאל־מ  ירָּ ֹו ַאל־תִׁ תֹ֔  א 
י ָ֣ ךִ֞  כִׁ יָּדְּ י בְּ ַת תִׁ ֹו נָּ תִ֛ ֹו א  ל־ַעמ  ֶאת־כׇּ  וְּ

ֹו צִ֑ ֶאת־ַארְּ ָ֣יתָּ  וְּ ׂשִׁ עָּ ֹו וְּ יתָּ  ַכֲאֶשָ֣ר לֹ֔ ׂשִׁ   עָּ
ן   יח  סִׁ י ֶמֶָ֣לְך לְּ ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ר הָּ ב ֲאֶשֵ֥  יֹוֵש 

ֹון׃ בָֽ ֶחשְּ  בְּ

ַמר' ה הלְ  אָּ ּנּו ַאל  :ֹמׁשֶ ְפַחד ִמּמֶ י ּתִ ֶאְמסֹור ּכִ
ל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצוֹ  ךָּ ְליְָּד  ה ,אֹותֹו ְוֶאת ּכָּ  ְוַתֲעׂשֶ

יתָּ ְלִסיחמֹו לֹו כְּ  ׂשִ עָּ ֱאמוֹ ׁשֶ רִרי שֶׁ וֹ ן ֶמֶלְך הָּ  ּגָּ
ּבֹון ֶחׁשְ  .ּבְ

ו לה  ֹו ַוַיכֹ֨ תִ֤ יו   א  נָּ ֶאת־בָּ ֹו וְּ ל־ַעמֹ֔ ֶאת־כׇּ  וְּ
יַעד־ ֵ֥ תִׁ לְּ ֹו בִׁ יר־ל  ָֽ אִׁ שְּ יד הִׁ ִ֑ רִׁ ו ׂשָּ ש  ירְּ ָֽ  ַויִׁ
ֹו׃־ֶאת צָֽ  ַארְּ

ל ַעּמֹו ַעד  ֵהם ִהּכוּ  יו ְוֶאת ּכָּ נָּ ּלֹא אֹותֹו ְוֶאת ּבָּ ׁשֶ
ַאר ִרידלֹו  ִנׁשְ ְבׁשוּ  ,ׁשָּ  .ֶאת ַאְרצוֹ  ְוֵהם ּכָּ

ו א כב ע  סְּ ָ֣י ַויִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ַַֽיֲחנו   יִׁ ֹות ַוָֽ בָ֣ רְּ ַעָֽ ב בְּ  מֹואָֹּ֔
ן ֵמֵע ֶבר ֵדֵ֥ ַירְּ ֹו׃ לְּ ֵרחָֽ  ס יְּ

ב ַעְרבֹות מֹואָּ נּו ּבְ ְסעּו ְוחָּ ֵאל נָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֵמֵעֶבר  ,ּבְ
ןיַּ לַ   .חוֹ יִר יְ  מּול ְרּדֵ
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ק   לָּ   בָּ

כֹות     רְּ ת ב ִׁ ש   ר  םפ   ע  לְּ  ב ִׁ
א ב  ֵַֽ֥רְּ לָּ ק ַוַי ֹור בָּ פִ֑ ל־ֲאֶשר־ ֵאִ֛ת ֶבן־צִׁ  כׇּ

ה ֵ֥ ׂשָּ ל עָּ ֵא  רָּ ׂשְּ י׃ יִׁ ָֽ רִׁ ֱאמ   לָּ
ן ִצּפֹור  ק ּבֶ לָּ ה ּבָּ אָּ ל  ֶאתרָּ ֶ ַמה ּכָּ ֵאל ַעם ׁשּ רָּ ִיׂשְ

ֱאמ ה לָּ ׂשָּ  .ִריוֹ עָּ
גׇּ  ג  ב רַויָֹּ֨ ֵנֵ֥י מֹואַָּּ֜ פְּ ִ֛ם מִׁ עָּ ד הָּ א   י מְּ ָ֣ וא כִׁ  ַרב־הִ֑

ץ ַָּ֣֧קׇּ ב ַויָּ ֵנ י מֹואָֹּ֔ פְּ ֵנֵ֥י מִׁ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
בִ ּמ הַ  חֲ  יםֹואָּ ֵאל  םעַ מֵ ְמאֹוד  וּ דּפָּ רָּ י ִיׂשְ  ֵהםּכִ

ים בלְ  סְוִנְמאַ  ,ַרּבִ ֵאלמִ  מֹואָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
אֶמר ד  ב ַוי ֹ֨ ָ֣י מֹואַָּּ֜ ֵנ קְּ ן ֶאל־זִׁ יָּ  דְּ ה מִׁ  ַעתִָּ֞

ו ַלֲחכִ֤ ל   יְּ הָּ ינו ַהקָּ ֵתֹ֔ יב  ָ֣ בִׁ ל־סְּ ְך ֶאת־כׇּ ח ָ֣ לְּ  כִׁ
ֹור ת ַהשֹ֔ ֶַָּ֣֧רק ֵא  ֶדִ֑ה ֶי לָּ ק ַהשָּ ֹור ובָּ פִ֛  ֶבן־צִׁ
ֶלְך ב ֶמֵ֥ מֹואָּ  ֵעֵ֥ת לְּ וא׃ בָּ ָֽ  ַההִׁ

בִ ּמ הַ  ְמ  יםֹואָּ יו :ִזְקֵני ִמְדיָּןלְ  וּ ראָּ ל  ַעְכׁשָּ הָּ ַהּקָּ
ִמידַהזֶּה  ל  ַיׁשְ יםֶאת ּכָּ ַעּמִ ִביֵבנוּ  הָּ ּסְ מוֹ  ׁשֶ  ּכְ

ֹורשֶׁ  ֶדה ֶאתזֹוֵלל  ַהׁשּ ָּ ן ִצּפֹור  !ֶיֶרק ַהׂשּ ק ּבֶ לָּ ּובָּ
יָּה בֶמֶלְך  הָּ ן מֹואָּ אֹותֹו ְזמָּ  .ּבְ

ח ה ]*[ * ַלֹ֨ שְּ ים ַויִׁ כִַּׁ֜ אָּ ָ֣ם ַמלְּ עָּ לְּ ר ֶאל־בִׁ ע    ֶבן־בְּ
תֶּ֠  הפְֶּּ֠ ִ֛ר ֲאֶש ר ֹורָּ ֶרץ ַעל־ַהנָּהָּ ֹו ֶאֵ֥ ֵנָֽי־ַעמ   בְּ

ֹו ר א־לִ֑ קְּ ר לִׁ ֵנֶּ֠  ֵלאמ   ָ֣ם ההִֶּׁ֠ ִ֤א ַע צָּ  יָּ
ם   יִׁ ַרֹ֨ צְּ מִׁ ִ֤ה מִׁ ֵנ ה   הִׁ סָּ ָ֣ין כִׁ ֶרץ ֶאת־ֵע אָֹּ֔  הָּ

וא הֵ֥ ב וְּ ֵש  י׃ י  ָֽ לִׁ מ   מִׁ

ַלח לִ  הּוא ׁשָּ עֹור לְ  ִחיםיׁשְ ן ּבְ ם ּבֶ ִעיר ֶאל ִבְלעָּ הָּ
תֹור ַפת ַעלשֶׁ  ּפְ ת ׂשְ רָּ ל ֶרץאָּ הָּ ֶאל  ,ְנַהר ּפְ  ׁשֶ

ֵני ַעּמוֹ  א  :ְולֹוַמר לוֹ  ,ִלְקרֹא לוֹ  – ּבְ ִהּנֵה ַעם יָּצָּ
ְצַרִים ה ֶאת כִּ הּוא ִהּנֵה  ,ִמּמִ ֶרץ  הַמְראֵ ּסָּ אָּ הָּ

 .ִליוּ ִמּמ  חֹוֶנהְוהּוא 
ה֩  ו  ַעתָּ א וְּ ה־נָֹּ֨ כָּ י לְּ ה־לִַּׁ֜ רָּ ָֽ ָ֣ם אָּ עָּ ה ֶאת־הָּ  ַהֶז 

ום צֵ֥ י־עָּ ָֽ י הוא   כִׁ נִׁ ֶמֹ֔ ֹו אוַכל   אוַלִ֤י מִׁ  ַנֶכה־בֹ֔
נו ֶש  ִֶ֑רץ ַוֲאגָּרְּ אָּ ן־הָּ י מִׁ ָ֣ י כִׁ תִׁ עְּ ַד   ֵאִ֤ת יָּ

ֵרְך   בָּ ְך ֲאֶשר־תְּ ֹ֔ רָּ ב  ר מְּ ר ַוֲאֶשֵ֥ א   ר׃ תָּ ָֽ  יואָּ

יוְועַ  ה ֵלךְ  ְכׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ ל ּבְ י לִ  ַקּלֵ ם ַהזֶּה ּכִ עָּ י ֶאת הָּ
צּוםהּוא  ייֹוֵתר  ,עָּ ּנִ ּבֹו  ְלַהּכֹותאּוַלי אּוַכל  ,ִמּמֶ
ֵר  ֶרץמֵ  אֹותוֹ  שׁ ַוֲאגָּ אָּ י  ,הָּ י ֲאִני יֹוֵדעַ ּכִ ּמִ  ׁשֶ

ֵרךְ שֶׁ  בָּ ךְ וֹ ְמב הּוא ּתְ ל שֶׁ  ּוִמי, רָּ ַקּלֵ ליְ ּתְ  .ֻקּלָּ
ו ז  כַּ֜ לְּ ִ֤י ַוֵיֹ֨ ֵנ קְּ ב   זִׁ ָ֣י מֹואָּ ֵנ קְּ זִׁ ן וְּ יָֹּ֔ דְּ ים מִׁ מִׁ  סָּ  וקְּ

ִ֑ם יָּדָּ או   בְּ ב ֹ֨ ם ַויָּ עָֹּ֔ לְּ ו ֶאל־בִׁ רֵ֥ ַדבְּ  ֵאלָּ יו ַויְּ
י ֵרֵ֥ בְּ ק׃ דִׁ ָֽ לָּ  בָּ

ב ְוִזְקֵני ִמְדיָּן  ְלכּו ִזְקֵני מֹואָּ םוּ הָּ ִסְפֵרי  ְביָּדָּ
ִמים אוּ ֵהם  ,ְקסָּ ם לְ  ּבָּ רוּ ִבְלעָּ יו  ְוִדּבְ ֶאת ֵאלָּ
ְבֵרי ּבָּ  קּדִ  .לָּ

ם ַוי ָ֣אֶמר ח * ינו ֲאֵליֶה  ִ֤ ה   לִׁ ה פ  לָּ יְּ  ַהַלֹ֔
י ִ֤ תִׁ ב  ֶכם   ַוֲהשִׁ ר ֶאתְּ בָֹּ֔ ר ַכֲאֶשִ֛ר דָּ ַדֵבֵ֥  יְּ

הוָּ ה ִ֑י יְּ ו ֵאלָּ בֵ֥ ב ַוֵישְּ י־מֹואָּ  ֵרָֽ ם׃ ׂשָּ ָֽ עָּ לְּ ם־בִׁ  עִׁ

ַמרהּוא  ֲארוּ  :ֶהםלָּ  אָּ ָּ ה פֹּ  ִהׁשּ ְילָּ יבאָּ וְ ה ַהּלַ  ׁשִ
ֶכם ה לָּ ׁשּובָּ ֶ ִפי לְ  ּתְ ֵרי  ,יֹאַמר ִלי' הַמה ׁשּ ׂשָּ

ב  ם ֵאֶצלִהְתַאְכְסנּו מֹואָּ ְלעָּ  .ּבִ
א ט ]*[ ב ֵ֥ ים ַויָּ ִ֑ם ֱאֹלהִׁ  עָּ לְּ אֶמר ֶאל־בִׁ י ַוי ִּ֕ ִ֛  מִׁ

ים ֵ֥ ֲאנָּשִׁ ֶלה הָּ ֵא  ְך׃ הָּ ָֽ מָּ  עִׁ
ם לְ א ּבָּ ֱאלִֹהים  ַמרִבְלעָּ ה  :ְואָּ ֵאּלֶ ים הָּ ׁשִ ֲאנָּ ִמי הָּ

ךָּ שֶׁ   ?ִאּתְ
עָּ ם ַוי ֵ֥אֶמר י  לְּ ים בִׁ ִ֑ ֱאֹלהִׁ לָּ ק ֶאל־הָּ  ֶבן־ בָּ

ר פ ִ֛ ֶלְך צִׁ ב ֶמֵ֥ ַלֵ֥ח מֹואָּ  י׃ שָּ ָֽ  ֵאלָּ
ם  ְלעָּ ַמר ּבִ ן ִצפּ  :ֱאלִֹהיםלָּ אָּ ק ּבֶ לָּ ר ֶמֶלְך וֹ ּבָּ

ַלח  ב ׁשָּ ם מֹואָּ  :לֹוַמר ִלי יֵאלַ אֹותָּ
ִ֤ה יא  ֵנ ם   הִׁ עָּ ֵצָ֣א הָּ ם ַהי  יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ַכ ס מִׁ ָ֣ין ַויְּ  ֶאת־ֵע

ִֶ֑רץ אָּ ה הָּ ִ֤ה ַעתָּ  כָּ י   לְּ ה־לִׁ בָּ ָֽ ֹו קָּ תֹ֔ י א   אוַלֵ֥
ֵֶ֥חם אוַכִ֛ל לָּ הִׁ ֹו לְּ יו׃ ב  ָֽ תִׁ ֵגַרשְּ  וְּ

ם  עָּ אִהּנֵה הָּ יָּּצָּ ְצַרִים  ׁשֶ  הַמְראֵ ֶאת  הּסָּ כִּ ִמּמִ
ֶרץ אָּ יועַ  ,הָּ ל ֵלךְ  ְכׁשָּ ַקּלֵ אּוַלי אּוַכל אֹותֹו ִלי  ּתְ
חֵ  ְרׁשוֹ ם ּבֹו ְלִהּלָּ  .ּוְלגָּ

ים   ַוי ִ֤אֶמר יב  ם ֱאֹלהִׁ עָֹּ֔ לְּ א ֶאל־בִׁ  ֵתֵל ְך ל ֵ֥
ֶהִ֑ם מָּ א עִׁ ר   ל ִ֤ א  ם תָּ עָֹּ֔ י ֶאת־הָּ ֵ֥ וְך כִׁ ר  וא׃ בָּ  הָֽ

ַמר ֱאלִֹהים  םלְ אָּ םֵלְך ּתֵ  ַאל :ִבְלעָּ  ַאל ,ִאּתָּ
ל ַקּלֵ י ּתְ ם ּכִ עָּ ךְ  הּוא ֶאת הָּ  .ְמבֹורָּ

ם יג שני ִַּ֤֧קׇּ ם   ַויָּ עָּ לְּ ֶקר בִׁ אֶמר   ַבב ֹ֔ י ַוי ֹ֨ ֵרָ֣  ֶאל־ׂשָּ
ק לָֹּ֔ ו בָּ כ  ֶכִ֑ם לְּ צְּ ל־ַארְּ ֵ֚י ֶאָֽ ה ֵמֵאָ֣ן כִׁ הוָֹּ֔  יְּ
י תִׁ  תִׁ ְך לְּ ם׃ ַלֲהֹלֵ֥ ֶכָֽ מָּ  עִׁ

ם  ְלעָּ ם ּבִ ַמר ּבֹוֶקרבַּ קָּ ֵרי ּבָּ לְ  ְואָּ קׂשָּ ְלכוּ  :לָּ
י לְ  ר  בֵסֵר ' הַאְרְצֶכם ּכִ ֶלֶכת ִליְלַאְפׁשֵ  לָּ

ֶכם  .ִאּתְ



 בלקפרשת 

 374  

ומו   יד  קֹ֨ י ַויָּ ֵרָ֣ ב ׂשָּ או מֹואָֹּ֔ ב   ִ֑ק ַויָּ לָּ  ֶאל־בָּ
ו רֹ֔ ן ַוי ָ֣אמְּ עָּ ם ֵמֵאֵ֥ לְּ ְך בִׁ נו׃ ֲהֹלֵ֥ ָֽ מָּ  עִׁ

ב  ֵרי מֹואָּ אוּ ׂשָּ מּו ּובָּ ק לְ  קָּ לָּ ְמרוּ בָּ ם  :ְואָּ ְלעָּ ּבִ
ֶלֶכת ֵסֵרב  .נוּ ּתָּ ִא  לָּ

ֵֶ֥סף טו  ֹוד ַוי  ִ֑ק ע  לָּ חַ  בָּ ֹלָ֣ ים שְּ ֹ֔ רִׁ ים ׂשָּ ֵ֥  ַרבִׁ
ים דִׁ  בָּ כְּ נִׁ ֶלה׃ וְּ  ֵמֵאָֽ

ק  לָּ ללִ הֹוִסיף ּבָּ ִר עֹוד  חַ וֹ ׁשְ ִדים  ,יםׂשָּ ים ְוִנְכּבָּ ַרּבִ
ַלח קֹוֶדםֵמֵאלֶּ  ָּ ׁשּ  .ה ׁשֶ

או טז  ב   ִ֑ם ַויָּ עָּ לְּ רו ֶאל־בִׁ ֹו ַוי ָ֣אמְּ ה ל  ַמר   כ ִ֤  אָּ
ָ֣ק לָּ ֹור־ֶבן בָּ פֹ֔ ֵ֥א־ַאל צִׁ ַנ ע נָּ מָּ ְך תִׁ י׃ ֵמֲהֹלֵ֥ ָֽ  ֵאלָּ

אוּ  ם וְ לְ  ֵהם ּבָּ ן  ךְ ּכָּ  :ְמרּו לוֹ אָּ ִבְלעָּ ק ּבֶ לָּ ַמר ּבָּ אָּ
א :ִצּפֹור נָּ  .יֵאלַ  ֶלֶכתּלָּ ִמ  ענַ ּמָּ ּתִ ַאל  ,אָּ

י־ַכֵבִ֤ד יז  ָֽ ך   כִׁ ד ֲאַכֶבדְּ א ֹ֔ ל מְּ כ ִ֛  ֲאֶשר־ וְּ
ר י ת אַמֵ֥ ה־נָּא   ֶאֱעֶׂשִ֑ה ֵאַל  כָּ י ולְּ ה־לִֹׁ֔ בָּ ָֽ  קָּ

ת ֵ֥ם ֵא  עָּ  ַהֶזָֽה׃ הָּ

י  הוְ  ְמאֹוד ךָּ אֹוְת  דֲאַכבֵּ ֲאִני ּכִ ַמה  לּכָּ  ֶאֱעׂשֶ
 ֶ אוְ  ,ִליּתֹאַמר ׁשּ ּנָּ ל ךְ לֵ  ,אָּ ם  ֶאתִלי  ַקּלֵ עָּ הָּ

 .ַהזֶּה
ַָ֣ען יח  ם ַוַי עָּ  לְּ אֶמר   בִׁ י ַוי ֹ֨ ֵדָ֣ ק ֶאל־ַעבְּ לָֹּ֔  בָּ

י ֵ֥ ֶתן־לִׁ ם־יִׁ ִ֛ק אִׁ לָּ א בָּ ל ֵ֥ ֹו מְּ ִ֑ב ֶכֶָ֣סף ֵבית  זָּהָּ  וְּ
א ל ל ָ֣ ר   אוַכ  ֲעב  י   ַלָֽ ָ֣ה ֶאת־פִׁ הוָּ י יְּ  ֱאֹלהָֹּ֔

ֹות ַטנָּ ה ַלֲעׂשֵ֥ ֹו קְּ ה׃ אֵ֥ ָֽ דֹולָּ  גְּ

ם  ְלעָּ הּבִ נָּ ַמר עָּ קּבָּ  ַעְבֵדילְ  ְואָּ ם  :לָּ ק ּבָּ ִאם ּגַ לָּ
ב ִיּתֵ  ֶסף ְוזָּהָּ כַ ן ִלי ּכֶ א ֶאתשֶׁ ּות ּמ ּבְ ה ְלַמּלֵ כֹולָּ  יְּ
ְבֵריר וֹ לֹא אּוַכל ַלֲעב יתוֹ בֵּ  י ֱאלֹהַ  'ה ַעל ּדִ

ןַלֲעׂשֹות  טָּ ר קָּ בָּ דֹולאֹו  ּדָּ  .ּגָּ
ה יט  ַעתָּ  ו וְּ בֹ֨ ֵ֥א שְּ ִ֛ה נָּ ֶז ם בָּ ה ַגם־ַאֶת  לָּ ִ֑יְּ  ַהלָּ

ה עָֹּ֔ ֵאָ֣דְּ ף וְּ ֵסֵ֥ הוָּ ה ַמה־י  ר יְּ י׃ ַדֵבֵ֥ ָֽ מִׁ  עִׁ
יוְועַ  ה ְכׁשָּ ׁשָּ ַבּקָּ ְתַאְכְסנּו  ,ּבְ אן ּתִ ם ּכָּ ם ַאּתֶ ּגַ
הַהלַּ  ריְ ' הַמה  עֵאַד ַעד שֶׁ  ,ְילָּ  .עֹוד יּתִ ִא  ַדּבֵ

א כ  ב ֹ֨ ים ַויָּ ֵ֥ ם֮ ׀  ֱאֹלהִׁ עָּ לְּ ה  ַל   ֶאל־בִׁ לָּ  ַוי ָ֣אֶמר יְּ
ֹו א ל  ר ִ֤ קְּ ם־לִׁ ך   אִׁ ָ֣או לְּ ים בָּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ום הָּ  ק 
ִ֑ם ֵלְָ֣ך תָּ ְך אִׁ ַא  ִ֛ר וְּ בָּ ר ֶאת־ַהדָּ  ֲאֶשר־ֲאַדֵבֵ֥

ֹו ֵאֶל יך תֵ֥ ה׃ א   ַתֲעֶׂשָֽ

א ֱאלִֹהים  ם לְ ּבָּ הלַּ בַּ ִבְלעָּ ַמר ,ְילָּ ִאם  :לוֹ  ְואָּ
אּו  ים ּבָּ ׁשִ ֲאנָּ םַרק הָּ  ,ִלְקרֹא ְלךָּ קּום ֵלְך ִאּתָּ

ל ר ַרק  ֲאבָּ בָּ ר ֵאֶליךָּ שֶׁ ֶאת ַהּדָּ  אֹותוֹ ֲאַדּבֵ
הּתַ   .ֲעׂשֶ

ם כא שלישי ִַּ֤֧קׇּ ם   ַויָּ עָּ לְּ ֶקר בִׁ ש ַבב ֹ֔ ַַֽיֲחב   ֹו ַוָֽ נִ֑  ֶאת־ֲאת 
י ַוֵי ֶלְך ֵרֵ֥ ם־ׂשָּ ב׃ עִׁ ָֽ  מֹואָּ

ם  ְלעָּ ם ּבִ ַלךְ  ,נוֹ וֹ ֶאת ֲאת םַת רָּ  ,ּבֹוֶקרבַּ קָּ ִעם  ְוהָּ
ב ֵרי מֹואָּ  .ׂשָּ

ַחר־ַאָ֣ף כב  ָֽ ים֮  ַויִׁ י־הֹוֵלְָ֣ך ֱאֹלהִׁ ָֽ  הוא   כִׁ
ב ַיֵצִ֞ תְּ ַא ְך ַויִׁ ִ֛ה ַמלְּ הוָּ ֶרְך יְּ ָ֣ן ַבֶד  טָּ ׂשָּ ֹו לְּ  לִ֑

הוא   ֵכָ֣ב וְּ ֹו ר  נֹ֔ ֵנֵ֥י ַעל־ֲאת  יו ושְּ רָּ  עָּ ֹו׃ נְּ מָֽ  עִׁ

ַעס ֱאלִֹהים   'הַמְלַאְך  ,הֹוֵלךְ הּוא שֶׁ  ַעל ֶזהּכָּ
ַמד  ֶרְך עָּ ּדֶ נֹו וֹ ֵכב ַעל ֲאתוֹ ר ְוהּוא ,לוֹ  ְלַהְפִריעַ ּבַ

יו  רָּ ֵני ְנעָּ  .וֹ ּת ִא ּוׁשְ
֩  ַוֵתֶָ֣רא כג  תֹון אָּ ְך הָּ ַאֹ֨ ה ֶאת־ַמלְּ הוַָּּ֜ ָ֣ב יְּ צָּ  נִׁ

ֶרְך ֹו ַבֶד  בִ֤ ַחרְּ ה   וְּ לופָּ ֹו שְּ יָּדֹ֔ תֹון   ַוֵתִ֤ט בְּ אָּ ָֽ  הָּ
ֶרְך ן־ַהֶדֹ֔ ֶלְך מִׁ ֶדִ֑ה ַוֵת  ְִַּ֤֧ך ַבשָּ ם   ַוַי עָּ לְּ  בִׁ
ֹון תֹ֔ ָ֣אָּ ּה ֶאת־הָּ תָּ  ַהט  ֶרְך׃ לְּ ָֽ  ַהדָּ

תֹון  אָּ ה הָּ ֲאתָּ ֶרְך  עֹוֵמד 'הֶאת ַמְלַאְך רָּ ּדֶ ּבַ
יָּדוֹ  ה ּבְ לּופָּ תֹון  ,ְוַחְרּבֹו ׁשְ אָּ ההָּ ְטתָּ ֶרְך מֵ  סָּ ַהּדֶ

ה ְלכָּ ֶדה ְוהָּ ָּ ׂשּ ם  ,ּבַ ְלעָּ ה ּבִ תֹון ִהּכָּ אָּ ֵדי ֶאת הָּ ּכְ
ּה לַ   .ֶרךְ ּדֶ ְלַהְפנֹות אֹותָּ

ד   כד  ַַֽיֲעמ  ַאְָ֣ך ַוָֽ ה ַמלְּ הוָֹּ֔ ֹול יְּ ע  שְּ מִׁ ים בְּ ִ֑ מִׁ רָּ  ַהכְּ
ר ֵדֵ֥ ֶז ה גָּ ר מִׁ ֵדֵ֥ גָּ ֶזָֽה׃ וְּ  מִׁ

ַמד  'הַמְלַאְך  ִביבַּ עָּ ְ ין לׁשּ ּבֵ ִמים ׁשֶ רָּ ֵדר  ,ַהּכְ ּגָּ
אן ֵדר  ִמּכָּ אןְוגָּ  .ִמּכָּ

ֶרא כה  ֹון ַוֵתֹ֨ תַּ֜ אָּ ַאְָ֣ך הָּ ה ֶאת־ַמלְּ הוָּ  ֵחץ   יְּ לָּ  ַותִׁ
יר ַחִ֛ץ ֶאל־ַהקִֹׁ֔ לְּ ֶגל ַותִׁ עָּ ם ֶאת־ֶרֵ֥ לְּ  בִׁ
יר ִ֑ ּה׃ ַוי  ֶסף ֶאל־ַהקִׁ ָֽ תָּ ַהכ   לְּ

תֹון  אָּ ההָּ ֲאתָּ הִהיא  ,'הֶאת ַמְלַאְך  רָּ  ִנְלֲחצָּ
יר וְ לַ  החֲ לָּ ּקִ ם צָּ ְלעָּ ההּוא  ,ֶאת ֶרֶגל ּבִ  הּ אֹותָּ  ִהּכָּ

 .ׁשּוב
הוָּ ה ַויֵֹ֥וֶסף כו  ַאְך־יְּ ֹור ַמלְּ ד   ֲעבִ֑ ַַֽיֲעמ  ֹום ַוָֽ קָ֣ מָּ  בְּ

ר ין ֲאֶשִ֛ר צָֹּ֔ ֶרְך־ֵאָֽ ֹות ֶדֵ֥ ט  נְּ ין לִׁ ֵ֥ אול׃ יָּמִׁ מ ָֽ  וׂשְּ
יְך  'הַמְלַאְך  ַמדוְ  ,ֲעבֹורלַ ִהְמׁשִ ר  עָּ קֹום צָּ מָּ ּבְ
ֵאין  ֶרְך ּבֹו ׁשֶ ֹמאלאֹו לִ יִָּמין לְ  ֹותטסְ לִ ּדֶ  .ׂשְ

תֹון   ַוֵתִֶ֤רא כז  אָּ ָֽ ַאְָ֣ך הָּ ה ֶאת־ַמלְּ הוָֹּ֔ ץ יְּ ַב  רְּ  ַותִׁ
ִ֑ם ַתַָ֣חת עָּ לְּ ַחר־ַאָ֣ף בִׁ ָֽ ם ַויִׁ עָֹּ֔ לְּ ְֵַֽ֥ך בִׁ  ַוַי

תֹון  אָּ ההָּ ֲאתָּ ה ,'הֶאת ַמְלַאְך  רָּ ְבצָּ ַחת  ְורָּ ּתַ
ם ְלעָּ ם  ,ּבִ ְלעָּ ַעסּבִ ה ּכָּ ל ְוִהּכָּ ּקֵ ּמַ תֹון ּבַ אָּ  .ֶאת הָּ
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ֹון ת  אָּ ל׃ ֶאת־הָּ  ַבַמֵקָֽ
ח כח  ַתֵ֥ פְּ הוָּ ה ַויִׁ י יְּ ָ֣ ֹון ֶאת־פִׁ תִ֑ אָּ אֶמר הָּ  ַות ִ֤

ם   עָּ לְּ בִׁ י לְּ ָֽ ָ֣יתִׁ ׂשִׁ ךֹ֔  ֶמה־עָּ י לְּ ָ֣ י כִׁ נִׁ יַתֹ֔ כִׁ  ֶז ה הִׁ
ש ֹלֵ֥ ים׃ שָּ ָֽ גָּלִׁ  רְּ

ַתח 'ה תֹון  ּפָּ אָּ י הָּ הֶאת ּפִ ְמרָּ ם ְוִהיא אָּ  :ְלִבְלעָּ
יִתי ְלךָּ  ׂשִ יתָּ שֶׁ ֶמה עָּ ל אֹוִתי ִהּכִ ִמיםׁש וֹ ׁשָּ עָּ  ?ּפְ

ם   ַוי ִ֤אֶמר כט  עָּ לְּ ֹון בִׁ תֹ֔ אָּ י לָּ ֵ֥ תְּ  כִׁ ַעַל לְּ תְּ י הִׁ ִ֑  בִׁ
ו ֶרב   לִ֤ י ֶיש־ֶחֹ֨ ֹ֔ יָּדִׁ י בְּ ֵ֥ ה כִׁ יְך׃ ַעתָּ  ָֽ תִׁ  ֲהַרגְּ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ תֹון אָּ אָּ י :לָּ ְלּתְ ּבִ י ִהְתַעּלַ ִאּלּו  ,ּכִ
ה ְיתָּ יִָּדי  הָּ ִייִתיֶחֶרב ּבְ יו הָּ ךְ  ַעְכׁשָּ  !הֹוֵרג אֹותָּ

אֶמר ל  ֹון ַות ֹ֨ תַּ֜ אָּ ם הָּ עָּ  לְּ י ֲהלֹוא֩  ֶאל־בִׁ כִֹׁ֨ נ   אָּ
ךַּ֜  נְּ תָּ  ֲאת  ַכָ֣בְּ י ֲאֶשר־רָּ ַל  ך   עָּ ֹודְּ  ַעד־ ֵמעָֽ
ה ַהיָֹ֣ום ֵכָ֣ן ַהֶזֹ֔ ַהסְּ י ַהָֽ תִׁ נְּ ַכֹ֔ סְּ ֹות הִׁ ך   ַלֲעׂשֵ֥  לְּ
ה א׃ ַוי  אֶמר כ ִ֑  ל ָֽ

תֹון  אָּ ההָּ ְמרָּ םלְ  אָּ ְנךָּ וֹ ֲאתֲאִני  ֵריהֲ  :ִבְלעָּ
ַלי שֶׁ  ַכְבּתָּ עָּ ז רָּ ִהְתַחְלּתָּ ִלְרכּ ֵמאָּ ַהיֹּום  ַעדוְ  בוֹ ׁשֶ

ִייִתי ַהִאם ,ַהזֶּה ה הָּ  ?ךְ ּכָּ ַלֲעׂשֹות ְלךָּ  ְרִגילָּ
ַמר  .לֹא :אָּ

ָ֣ל לא  ַג ה֮  ַויְּ הוָּ ָ֣י יְּ ם   ֶאת־ֵעיֵנ עָּ לְּ א בִׁ רְּ  ַוַיִ֞
ַאְִ֤ך ה   ֶאת־ַמלְּ הוָּ ָ֣ב יְּ צָּ ֶרְך נִׁ ֹו ַבֶדֹ֔ בֵ֥ ַחרְּ  וְּ

ה פָּ  ל  ֹו שְּ יָּדִ֑ ד בְּ ק ֵ֥ חו ַויִׁ ַת  שְּ יו׃ ַויִׁ ָֽ ַאפָּ  לְּ

ַקח ֶאת 'ה ם בִּ  ֵעיֵני ּפָּ הוְ ְלעָּ אָּ ֶאת ַמְלַאְך  הּוא רָּ
ל עֹוֵמד 'ה ֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּדֶ יָּדוֹ וּ ּבַ ה ּבְ ד הוּ  ,פָּ א קָּ

ה ֲחוָּ ּתַ יו ְוִהׁשְ נָּ  .ַעל ּפָּ
יו   ַוי ִ֤אֶמר לב  ַאְָ֣ך ֵאלָּ ה ַמלְּ הוָֹּ֔ ה יְּ יתָּ   ַעל־מָּ  כִֹׁ֨  הִׁ

ךֹ֔  נְּ ֹוש ֶז ה ֶאת־ֲאת ָ֣ לָ֣ ִ֑ים שָּ גָּלִׁ ִ֤ה רְּ ֵנ י   הִׁ כִׁ נ   אָּ
י ָ֣אתִׁ ן יָּצָּ טָֹּ֔ ׂשָּ ט לְּ ַרֵ֥ י־יָּ ָֽ ֶרְך כִׁ י׃ ַהֶד  ָֽ דִׁ ֶנגְּ  לְּ

ַמר 'ַמְלַאְך ה יתָּ ֶאת ֲאת הּמָּ לַ  :לוֹ  אָּ ְנךָּ וֹ ִהּכִ
ר בָּ לֹוׁש  ּכְ ִמיםׁשָּ עָּ אִתי יָּּ הּוא שֶׁ  ֲאִני ֲהֵרי? ּפְ צָּ

י ּדַ  ,ַהְפִריעַ לְ  הּ ךָּ כְּ ְר ּכִ ֵעיַני ֵאינָּ ה ּבְ רָּ  !ְיׁשָּ
י   לג  נִׁ ַאֹ֨ רְּ ֹון ַותִׁ תֹ֔ אָּ י ַוֵתָ֣ט הָּ ַנֹ֔ פָּ ש ֶז ה לְּ ֹלָ֣  שָּ

ִ֑ים גָּלִׁ ָ֣ה אוַלי   רְּ תָּ י נָּטְּ ַנֹ֔ פָּ י מִׁ ֵ֥ ִ֛ה כִׁ  ַעתָּ
ֵ֥ה כָּ תְּ י ַגם־א  תִׁ גְּ ַר  ּה הָּ ֵ֥ אֹותָּ י׃ וְּ  ֶהֱחֵיָֽיתִׁ

תֹון  אָּ ה אֹוִתי הָּ ֲאתָּ הרָּ ְטתָּ ַנילְּ ִמ  ְוסָּ ר פָּ בָּ  ּכְ
ל ִמיםׁש וֹ ׁשָּ עָּ ה ,ּפְ ה סֹוטָּ ְיתָּ ַני  ִאם לֹא הָּ ִמּפָּ

ִייִתי יו הֹוֵרג  הָּ ּה  ,ךָּ ְת וֹ אַעְכׁשָּ ִייִתיְואֹותָּ  הָּ
ים ַחיִּ ִאיר ּבַ  .ַמׁשְ

אֶמר לד  ם ַוי ֹ֨ עַָּּ֜ לְּ ַאְִ֤ך בִׁ ה   ֶאל־ַמלְּ הוָּ י יְּ אתִׁ טָֹּ֔  חָּ
ֵ֚י א כִׁ י ל ָ֣ תִׁ עְּ ַדֹ֔ י יָּ ֵ֥ ִ֛ה כִׁ ב ַאתָּ ֵ֥ צָּ י נִׁ אתִׁ  רָּ קְּ  לִׁ

ִֶ֑רְך ִ֛ה ַבדָּ ַעתָּ ם וְּ ע־אִׁ ֵעיֶנ יך ַרֵ֥ ה בְּ ובָּ שֵ֥ י׃ אָּ ָֽ  לִׁ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ י לֹא  :'הְלַאְך מַ לְ  אָּ אִתי ּכִ טָּ חָּ
י  ה שֶׁ יַָּדְעּתִ ּדֶ  מּוִלי עֹוֵמדַאּתָּ יווְ  ,ֶרךְ ּבַ ִאם  ,ַעְכׁשָּ

ֵעיֶניךָּ ֶזה  יַרע ּבְ ַלְכּתִ הָּ  .ֶאֱחזֹור ,ׁשֶ
ְך אֶמר֩ ַוי ֩  לה  ַאֹ֨ ה ַמלְּ הוַָּּ֜ ם יְּ עָּ  לְּ  ֵלְֵ֚ך ֶאל־בִׁ

ים ֲָ֣אנָּשִֹׁ֔ ם־הָּ ֶפס עִׁ ֶא  ִ֛ר וְּ בָּ  ֲאֶשר־ ֶאת־ַהדָּ
ר ֹו ֵאֶל יך ֲאַדֵבֵ֥ תָ֣ ַדֵבִ֑ר א  עָּ ם ַוֵיֵֶ֥לְך תְּ לְּ  בִׁ

י ֵרֵ֥ ם־ׂשָּ ק׃ עִׁ ָֽ לָּ  בָּ

ַמר 'הַמְלַאְך  םלְ  אָּ ים :ִבְלעָּ ׁשִ ֲאנָּ  ,ֵלְך ִעם הָּ
ל ר ַרק  ֲאבָּ בָּ ר ֵאֶליךָּ שֶׁ ֶאת ַהּדָּ  אֹותוֹ ֲאַדּבֵ

רּתְ  ם  !ַדּבֵ ְלעָּ ַלךְ ּבִ ֵרי הָּ קּבָּ  ִעם ׂשָּ  .לָּ

ע לו  ַמֵ֥ שְּ לָּ ק ַויִׁ י בָּ ָ֣ ָ֣א כִׁ ִ֑ם בָּ עָּ לְּ א בִׁ  ַוֵיֵצֹ֨
ֹו אתַּ֜ רָּ קְּ ָ֣יר לִׁ ב ֶאל־עִׁ ול ֲאֶשר   מֹואָּ  בָ֣  ַעל־גְּ

ן נ ֹ֔ ר ַארְּ ה ֲאֶש  ֵצֵ֥ קְּ ול׃ בִׁ בָֽ  ַהגְּ

ק  לָּ ַמעּבָּ ם בִּ שֶׁ  ׁשָּ א ,אּבָּ ְלעָּ אתֹו  הּוא יָּצָּ ִלְקרָּ
ל ִעיר לְ  ה ׁשֶ ירָּ ב ַהּבִ ְמֵצאתשֶׁ מֹואָּ בּול  ּנִ ַעל ּגְ

אשֶׁ ן וֹ ַאְרנַנַחל  ְמצָּ ְקֵצה  ּנִ בּולּבִ ב ּגְ  .מֹואָּ
אֶמר לז  ק ַוי ֹ֨ לַָּּ֜ ם בָּ עָּ  לְּ חַ  ֲהל א֩  ֶאל־בִׁ ֹלֹ֨  שָּ

י תִׁ ַלִ֤חְּ יך   שָּ ְך ֵאֶלֹ֨ ר א־לָֹּ֔ קְּ ה לִׁ ֵ֥מָּ  לָּ
תָּ  ַל כְּ ִ֑י ל א־הָּ ם ֵאלָּ נָֹּ֔ מְּ א  א ַהָֽ  אוַכ ל ל ֵ֥

ך׃ ֶדָֽ  ַכבְּ

ק  לָּ ַמרּבָּ םלְ  אָּ י ֵאֶליךָּ ר בָּ כְּ  ֵריהֲ  :ִבְלעָּ ַלְחּתִ ׁשָּ
לִ  ַלְכּתָּ ֵאלַ  ,ךָּ לְ ִלְקרֹא ִחים יׁשְ ה לֹא הָּ ּמָּ  ?ילָּ
ֱאֶמת ַהִאם ְבּתָּ  ּבֶ ׁשַ ד אּוַכל אּלֹ שֶׁ  חָּ  ?אֹוְתךָּ  ְלַכּבֵ

אֶמר לח  ם ַוי ֹ֨ עַָּּ֜ לְּ ק בִׁ לָּ  י   ֶאל־בָּ אתִׁ ֵנה־בָֹּ֨ ָֽ יך הִׁ  ֵאֶלֹ֔
ה ל ַעתִָּּ֕ כ ֵ֥ ה ַדֵבָ֣ר אוַכ ל ֲהיָּ ומָּ אִ֑ ר מְּ בָּ   ַהדָּ
ר ים ֲאֶשֹ֨ ים יָּׂשִׁ  ִ֛ י ֱאֹלהִׁ פִׁ  ֹו בְּ תֵ֥ ר׃ א   ֲאַדֵבָֽ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ קלְ  אָּ לָּ יואִתי ֵאֶליךָּ ִהּנֵה ּבָּ  :בָּ  ,ַעְכׁשָּ
רלְ  יָּכֹול ֲאִני ַהִאם הוּ  ַדּבֵ ֶ ִר ַהּדְ ַרק ֶאת  !?ַמׁשּ  יםבָּ

ִפיֱאלִֹהים שֶׁ  ים ּבְ ר םאֹותָּ  ,יָּׂשִ  .ֲאַדּבֵ
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ֵֶ֥לְך לט רביעי עָּ ם ַוֵי לְּ ִ֑ק בִׁ לָּ ם־בָּ או עִׁ ב   ַיֵ֥ת ַויָּ רְּ  קִׁ
ֹות׃ צָֽ  ח 

ם  ְלעָּ ַלךְ ּבִ ק הָּ לָּ אוּ  ,ִעם ּבָּ ִעיר ְוֵהם ּבָּ  – לָּ
הִעיר ְלחּוצֹות  ירָּ  .ַהּבִ

ַבֵ֥ח מ  זְּ לָּ ק ַויִׁ ר בָּ ָ֣ קָּ אן בָּ צ ִ֑ ַשַלָ֣ח וָּ ם ַויְּ עָֹּ֔ לְּ בִׁ  לְּ
ים רִׁ  ַלשָּ ר וְּ ֹו׃ ֲאֶשֵ֥ תָֽ  אִׁ

ק  לָּ ַחטּבָּ צֹאן ׁשָּ ר וָּ קָּ ר מֵ ַלח ׁשָּ וְ  ,ּבָּ ׂשָּ ם ַהּבָּ ְלִבְלעָּ
ִרים  ָּ  .ִאּתוֹ שֶׁ ְוַלׂשּ

י מא  ָ֣ הִׁ ֶקר ַויְּ ח ַבב ֹ֔ ַקִ֤ ק   ַויִׁ לָּ ם בָּ עָֹּ֔ לְּ  ֶאת־בִׁ
ַַֽיֲעֵל הו ֹות ַוָֽ מָ֣ ִַ֑על בָּ א בָּ ֵַֽ֥רְּ ם ַוַי שָּ  ה מִׁ ֵצֵ֥  קְּ
ם׃ ָֽ עָּ  הָּ

ק  ,ּבֹוֶקרבַּ  לָּ ַקחּבָּ ם  לָּ ְלעָּ הֶאת ּבִ  אֹותוֹ  ְוֶהֱעלָּ
ֶליהָּ ֶאת ְבדּו עָּ עָּ ה ׁשֶ מָּ רָּ ה ,ַעלבַּ הַ  לָּ אָּ  ְוהּוא רָּ

ם  ָּ םֶאת ִמׁשּ עָּ  .ְקֵצה הָּ
ם   ַוי ִ֤אֶמר א כג עָּ לְּ ק בִׁ לָֹּ֔ י ֶאל־בָּ ֵ֥ ֵנה־לִׁ ֶז ה בְּ  בָּ

ָ֣ה עָּ בְּ ת שִׁ ח ִ֑ בְּ זְּ ֵכֵ֥ן מִׁ הָּ י   וְּ ה לִׁ ֶזֹ֔ ֵ֥ה בָּ עָּ בְּ  שִׁ
ים רִׁ  ֵ֥ה פָּ עָּ בְּ שִׁ ים׃ וְּ ָֽ  ֵאילִׁ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ קלְ  אָּ לָּ ֵנה ִלי  :בָּ אןּבְ ה  ּכָּ ְבעָּ ׁשִ
ח ֵכן ִלי וֹ ִמְזּבְ אןת ְוהָּ ה ּכָּ ְבעָּ ה ּפָּ  ׁשִ ְבעָּ ִרים ְוׁשִ
 .ֵאיִלים

ַָ֣עׂש ב  ק ַוַי לָֹּ֔ ר בָּ ֶבָ֣ר ַכֲאֶש  ִ֑ם דִׁ עָּ לְּ ַעל בִׁ  ַוַיֹ֨
לָּ ק ִ֛ם בָּ עָּ לְּ ר ובִׁ ֵ֥ ל פָּ יִׁ ַא  ַח׃ וָּ ֵבָֽ זְּ  ַבמִׁ

ק  לָּ ה ּבָּ ׂשָּ םשֶׁ מֹו כְּ עָּ ְלעָּ בֵּ  ּבִ ם וּ  ,רּדִ ק ּוִבְלעָּ לָּ בָּ
לבְּ ִהְקִריבּו  חַ  כָּ ר  ִמְזּבֵ ה ַאִילוְ ּפָּ  .ְלעֹולָּ

אֶמר ג  ם ַוי ֹ֨ עַָּּ֜ לְּ ק בִׁ לָּ  בָּ ַיֵצב֮  לְּ תְּ ֶת   הִׁ לָּ  ך  ַעל־ע 
ה כָּ  ֵאלְּ י וְּ ה אוַלִ֞ ֵרִ֤ קָּ ה   יִׁ הוָּ י יְּ אתִֹׁ֔ רָּ קְּ  לִׁ
ר ַבֵ֥ י ודְּ נִׁ ֵא  י ַמה־ַירְּ תִׁ ַָּ֣֧דְּ ַג הִׁ ְִ֑ך וְּ י׃ ַוֵי ֶלְך לָּ פִׁ  ֶשָֽ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ ק אָּ לָּ ְת וֹ ע ַידלְ  ֲעמֹוד :ְלבָּ  ,ךְ ְוֵאלֵ  ךָּ לָּ
מִ אּוַלי  אִתי 'הְקֶרה ּבְ ִלי  הַיְראֶ וְ  יָּבֹוא ִלְקרָּ
ר בִּ  בָּ הּדָּ יד ְנבּואָּ ַלךְ וְ  ,ךָּ לְ  ְוַאּגִ ד הּוא הָּ  .ְלבָּ

ר ד  ֵ֥ קָּ ים ַויִׁ ִ֑ם ֱאֹלהִׁ  עָּ לְּ יו ַוי ָ֣אֶמר ֶאל־בִׁ  ֵאלָּ 
ַעִ֤ת בְּ ת   ֶאת־שִׁ ח  בְּ זְּ מִׁ י ַהָֽ תִׁ כְּ ַרֹ֔ ַאִַ֛על עָּ ר וָּ ֵ֥  פָּ

ל יִׁ ַא  ַח׃ וָּ ֵבָֽ זְּ  ַבמִׁ

ן ֱאלִֹהים  ּמֵ םלְ ִהְזּדַ ַמר ,ִבְלעָּ י  :לוֹ  אָּ ַרְכּתִ ֶאת עָּ
ח ְזּבְ ְבַעת ַהּמִ ית וֹ ׁשִ לבְּ  ְוִהְקַרְבּתִ חַ  כָּ ר  ִמְזּבֵ ּפָּ

ה ַאִילוְ   .ְלעֹולָּ
ִ֛ה ַויָּ ֶׂשם ה  הוָּ ר יְּ בָּ  י דָּ ָ֣ פִׁ ִ֑ם בְּ עָּ לְּ  ַוי ִ֛אֶמר בִׁ

וב לָּ ק שֵ֥ ה ֶאל־בָּ כ ֵ֥ ר׃ וְּ ַדֵבָֽ  תְּ
ַסר 'ה ה לְ ר בַ ּדְ  מָּ םְנבּואָּ ַמר ,ִבְלעָּ ׁשּוב  :ְואָּ
ק לְ  לָּ רּתְ  ךְ ְוכָּ בָּ  .ַדּבֵ

ב ו  ָ֣שָּ יו ַויָּ ֵנֵ֥ה ֵאלָֹּ֔ הִׁ ב וְּ צָּ  ֹו נִׁ תִ֑ לָּ וא ַעל־ע   ה 
י ֵרֵ֥ ל־ׂשָּ כׇּ ב׃ וְּ ָֽ  מֹואָּ

ַזרהּוא  ה  חָּ יו ְוִהּנֵ תוֹ וֹ ע ַידלְ  עֹוֵמדהּוא ֵאלָּ  ,לָּ
לוְ  ב כָּ ֵרי מֹואָּ  .ִאּתוֹ  ׂשָּ

א ז  ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ ֶּ֠  ַוי אַמִ֑ר מְּ רָּ ן־ֲאֶּ֠ י םמִׁ נִׁ ֵחֹ֨ ִ֤ק ַינְּ לָּ  בָּ
ב   ֶלְך־מֹואָּ ֶדם ֶמָֽ ֵרי־ֶקֹ֔ ַהרְּ ה   ֵמָֽ כָּ ה־ לְּ רָּ ָֽ  אָּ

ָ֣י ב לִׁ כָּ ה ַיֲעק ֹ֔ ה ולְּ ֵ֥ ֲעמָּ ל׃ ז  ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

אהּוא  ׂשָּ ַמר ְנאּומוֹ  ֶאת נָּ ב ּבָּ  :ְואָּ ק ֶמֶלְך מֹואָּ לָּ
םמֵ  הֹוִביל אֹוִתי חֵרי ֵמהָּ  – ֲארָּ ְזרָּ ׁש ּוִבקֵּ , ַהּמִ

י ּנִ ל  ֵלךְ : ִמּמֶ ֲהֵבא ַזַעם  ֵלךְ וְ ַיֲעקֹב ֶאת ִלי ַקּלֵ
ֵאל ַעל רָּ  .ִיׂשְ

ָ֣ה ח  ב מָּ א ֶאק ֹ֔ ה ל ֵ֥ ָ֣ה ֵאִ֑ל ַקב   ם ומָּ ע ֹ֔ א ֶאזְּ  ל ֵ֥
ָֽה׃ זַָּע ם הוָּ  יְּ

ל ֵאיךְ  ֵאין ֲאַקּלֵ ׁשֶ ִביא  ְוֵאיךְ  ,ֵאל ִקְלַלת ּכְ אָּ
 !?זַָּעם לֹא 'הוַ  ַזַעם

אש ט  י־ֵמר ִ֤ ָֽ ים   כִׁ רִׁ נו צ  ֶאֹ֔ ֹות ֶארְּ ע  בָּ גְּ  ומִׁ
נו ם   ֲאשוֶרִ֑ ָ֣ד ֶהן־עָּ דָּ בָּ ן לְּ כ ֹ֔ שְּ ם יִׁ א וַבגֹויִׁ   ל ֵ֥
ב׃ ָֽ ַחשָּ תְּ  יִׁ

יט ּבֹו ּומַ  יםַהּצּוִק ֵמרֹאׁש  ֲאִני רֹוֶאה אֹותוֹ  ֲהֵרי ּבִ
עֹות בָּ ד ם עַ  ִהּנֵה – ִמּגְ ַאְרצוֹ יִּ שֶׁ ְמיּוחָּ ב ּבְ ֵ  ,ְתַיׁשּ

אֶ  ב ּכְ יםמֵ ד חָּ ְוֵאינֹו ֶנְחׁשַ ַעּמִ  .הָּ
י י  ִ֤ נָּה   מִׁ ב ֲעַפָ֣ר מָּ ר ַיֲעק ֹ֔ פָּ  סְּ ַבע ומִׁ  ֶאת־ר ָ֣

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ת יִׁ מ ִ֤ י   תָּ שִׁ ֹות ַנפְּ ים מָ֣ ֹ֔ רִׁ שָּ י יְּ ֵ֥ הִׁ  ותְּ
י יתִׁ  הו׃ ַאֲחרִׁ מ ָֽ  כָּ

ֵאי ֶאת  יָּכֹול ִלְמנֹותִמי  יםַיֲעקֹב ֶצֱאצָּ ֻרּבִ  ַהּמְ
ל ד חָּ ֶרַבע אֶ יָּכֹול ִלְסּפֹור ֲאִפּלּו  ּוִמי ,רפָּ עָּ כֶּ  ׁשֶ

ֵאל ַמֲחֵנה רָּ מּותַהְלַואי  ,ִיׂשְ אָּ יק ׁשֶ ַצּדִ  ְוִיְהֶיה ּכְ
מ סֹוִפי  .הוּ וֹ ּכָּ

ק   ַוי ִ֤אֶמר יא  לָּ ם בָּ עָֹּ֔ לְּ ה ֶאל־בִׁ יתָּ  ֶמֵ֥ ׂשִׁ  ִ֑י עָּ  לִׁ
ב ק ִ֤ ַבי   לָּ יְּ יך א ָֽ תִֹׁ֔ ַקחְּ ֵנ ה לְּ הִׁ תָּ  וְּ כְּ ְך׃ ֵבַרֵ֥ ֵרָֽ  בָּ

ק  לָּ ַמרּבָּ םלְ  אָּ יתָּ ִלי :ִבְלעָּ ׂשִ ילָּ  !?ֶמה עָּ  ַקְחּתִ
לךָּ אֹוְת  ַרְכּתָּ וֹ אֶאת  ְלַקּלֵ םְיַבי ְוִהּנֵה ּבֵ  !אֹותָּ
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א ַוי אַמִ֑ר ַוַי ַען יב  ר ֵאת֩  ֲהל   ים ֲאֶשֹ֨ ִ֤ ה   יָּׂשִׁ הוָּ  יְּ
י פִֹׁ֔ ֹו בְּ תֵ֥ ר א  מ   ר׃ ֶאשְּ ַדֵבָֽ  לְּ

נָּה ַמרלֹו  עָּ ה ֶאת ֵריהֲ  :ְואָּ בּואָּ ים ' השֶׁ  ַהּנְ יָּׂשִ
ִפי יד לֹוַמר הּ אֹותָּ ַרק  ,ּבְ  !ַאְקּפִ

אֶמר יג חמישי יו ַוי ֹ֨ ק ֵאלַָּּ֜ לָּ  א בָּ ך־נָֹּ֨ י לְּ תִַּׁ֜ ֹום אִׁ קִ֤  ֶאל־מָּ
ֶאָ֣נו ֲאֶשָ֣ר ַאֵחר   רְּ ם תִׁ שָֹּ֔ ֵצָ֣הו ֶאֵֶ֚פס מִׁ  קָּ

ה ֶאֹ֔ רְּ ֹו תִׁ ל  כ  א וְּ ֶאִ֑ה ל ָ֣ רְּ י תִׁ נֹו־לִׁ  בְּ קׇּ ם׃ וְּ ָֽ שָּ  מִׁ

ק לָּ ַמר ּבָּ ה ךְ לֵ  :לוֹ  אָּ ׁשָּ ַבּקָּ י  ּבְ קֹום ַאֵחר לְ ִאּתִ מָּ
ְראֶ שֶׁ  ם ה אֹותוֹ ּתִ ָּ ֵצהוּ  ַרק ֶאתְרֶאה ּתִ  ,ִמׁשּ  קָּ
ל  ,ּלוֹ כֻּ ֶאת  ְרֶאהּתִ  לֹאוְ  ם אֹותוֹ  ִליְוַקּלֵ ָּ  .ִמׁשּ

הו   יד  ֵחֹ֨ קָּ ֵדָ֣ה ַויִׁ ים ׂשְּ פִֹׁ֔ אש צ  ִ֑ה ֶאל־ר   גָּ סְּ  ַהפִׁ
ֶבן   ֹ֨ ָ֣ה ַויִׁ עָּ בְּ ת שִׁ ח ֹ֔ בְּ זְּ ִַ֛על מִׁ ר ַוַי ֵ֥ ל פָּ יִׁ ַא   וָּ

ַח׃ ֵבָֽ זְּ  ַבמִׁ

ַקח אֹותוֹ  ֵדהלִ  הּוא לָּ ית ׂשְ ְצּפִ רֹאׁש לְ  ַהּתַ
ה ְסּגָּ ה ,ַהּפִ נָּ ח הּוא ּבָּ ה ִמְזּבְ ְבעָּ  ְוִהְקִריבת וֹ ׁשִ

לבְּ  חַ  כָּ ר  ִמְזּבֵ ה ַאִילוְ ּפָּ  .ְלעֹולָּ
אֶמר   טו  ק ַוי ֹ֨ לָֹּ֔ ב ֶאל־בָּ ַיֵצֵ֥ תְּ ה הִׁ ֶתִ֑ך כ   לָּ  ַעל־ע 

י כִׁ  נ  אָּ ֶרה וְּ ֵ֥ קָּ ה׃ אִׁ  כ ָֽ
ַמר קלְ  אָּ לָּ אן :בָּ ְת וֹ ע ַידלְ  ֲעמֹוד ּכָּ  ,ֲאִניוַ  ,ךָּ לָּ

ן ּתִ  ּמֵ אן ִליְזּדַ ה ּכָּ  .ְנבּואָּ
ר טז  ִ֤ קָּ ה   ַויִׁ הוָּ ם יְּ עָֹּ֔ לְּ ֵֶׂ֥שם ֶאל־בִׁ ר ַויָּ בָּ  יו דָּ ִ֑ פִׁ  בְּ

וב ַוי ִ֛אֶמר לָּ ק שֵ֥ ה ֶאל־בָּ כ ֵ֥ ר׃ וְּ ַדֵבָֽ  תְּ
ן הִ  'ה ּמֵ ם לְ ְזּדַ ַסר לוֹ ִבְלעָּ ה רבַ ּדְ  ּומָּ  ,ְנבּואָּ
ַמרוְ  ק לְ  ֲחזֹור :לוֹ  אָּ לָּ רּתְ  ךְ ְוכָּ בָּ  .ַדּבֵ

א יז  ב ָ֣ יו ַויָּ ֹו ֵאלָּ  נִ֤ הִׁ ב   וְּ צָּ ֹו נִׁ תֹ֔ לָּ י ַעל־ע ָ֣ ֵרֵ֥ ׂשָּ  וְּ
ב ֹו מֹואָּ  תִ֑ ק לֹו   ַוי ִ֤אֶמר אִׁ לָֹּ֔ ר בָּ ֶב   ַמה־דִׁ
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

א יו  הּוא ּבָּ תֹו וֹ ע ַידלְ  עֹוֵמד ה הּואְוִהנֵּ ֵאלָּ לָּ
ב ִאּתוֹ  ֵרי מֹואָּ ַמר ,ְוׂשָּ ק אָּ לָּ בֵּ  'הַמה  :לֹו ּבָּ  ?רּדִ

א יח  ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ ום ַוי אַמִ֑ר מְּ ק   קִ֤ לָּ שְּ   בָּ עוָֽ  מָֹּ֔
ֵ֥ינָּה י ַהֲאזִׁ ַד  ֹו עָּ נֵ֥ ר׃ בְּ פ ָֽ  צִׁ

א ֶאת ְנאּומוֹ הּוא  ׂשָּ ַמר נָּ ק  :ְואָּ לָּ עּושְׁ קּום ּבָּ  ,מָּ
ב נֹו  ֵאַלי ַהְקׁשֵ ל ּבְ  .רוֹ ִצפּ ׁשֶ

א יט  יש ל ָ֣ ֵ֥ ב ֵאל   אִׁ יַכֵזֹ֔ ָֽ ם וִׁ דָּ  ִ֑ם וֶבן־אָּ ֶנחָּ תְּ יִׁ  וְּ
וא ַמר   ַההִ֤ א אָּ ל ָ֣ ה וְּ ר ַיֲעֶׂשֹ֔ ֶב  דִׁ א וְּ ל ֵ֥  וְּ

נָּה׃ יֶמָֽ קִׁ  יְּ

רִאיׁש  ֵאינוֹ  ֵאלהָּ  ּקֵ ׁשַ ּמְ ם  ןבֶּ  ֵאינוֹ הּוא  ,ׁשֶ דָּ אָּ
ֵרט ְתחָּ ּמִ ַמר ,ׁשֶ ה לֹאִכי וְ  – הּוא אָּ  הּוא !?ַיֲעׂשֶ

 !?ְיַקיֵּם לֹאִכי וְ  – רבֵּ ּדִ 
ֵנֵ֥ה כ  ְך הִׁ ֵר  י בָּ תִׁ חְּ ִ֑ קָּ ְך לָּ א וֵבֵר  ל ֵ֥ נָּה׃ וְּ יֶבָֽ הֵהֵבאִתי ִהּנֵה  ֲאשִׁ כָּ רָּ יֶאחֱ ְולֹא  ,ּבְ ֵרךְ  זֹור ּבִ בָּ  .ִמּלְ
יט כא  ֵ֥ בִׁ א־הִׁ ֶון   ל ָֽ ב אָֹּ֨ ַיֲָֽעק ֹ֔ ה בְּ ֵ֥ אָּ ל א־רָּ ל וְּ מָּ   עָּ

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ יִׁ ִ֤ה בְּ הוָּ יו   יְּ ֹו ֱאֹלהָּ מֹ֔ רוַעֵ֥ת עִׁ  ותְּ
ֶלְך ֹו׃ ֶמ   בָֽ

הלֹא  ַיֲעקֹב  ִנְראָּ ר שֶׁ ּבְ בָּ גּון ֵאינוֹ ּדָּ ְולֹא  ,הָּ
ה ֵאל ִנְראָּ רָּ ִיׂשְ ֶקר ּבְ ַבר ׁשֶ יו  'ה ,ּדְ  ִאּתוֹ ֱאלֹהָּ

ַמַעת  ֶלךְ ּמֶ הַ ּוְתרּוַעת  הִ  ּבוֹ ִנׁשְ ּלֹותוֹ ְת ּבְ  .ּגַ
ָ֣ם ֵא ל כב  יאָּ ם מֹוצִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ת מִׁ תֹוֲעפ ֵ֥ ם כְּ ֵא   רְּ

ֹו׃  לָֽ
ְצַר  וֹ אֹות ֹוִציאהשֶׁ  ֵאלהָּ  מֹו  ּכֹחַ לֹו נֹוֵתן ִים ִמּמִ ּכְ

ל ׁשֹור  ר הַ ׁשֶ דֹולהַ ּבָּ  .ּגָּ
י כג  ִ֤ ַחש   כִׁ ב ל א־ַנֹ֨ ַיֲָֽעק ֹ֔ ֶסם בְּ ל א־ֶק  ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ

ת ֵע  ֵמִ֤ר כָּ ב   ֵיאָּ ַיֲָֽעק  ל לְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ַעל ולְּ  ַמה־פָּ 
ל׃  ֵאָֽ

יקִת ִניחּוׁש עֲ ֲהֵרי  ִחזּּוי וְ  ,ַיֲעקֹבלְ  ידֹות ֵאינֹו ַמזִּ
יעַ  לֹא ֶקֶסםבְּ  ּפִ ֵאל ַעל ַמׁשְ רָּ יו ,ִיׂשְ ַעל  אֹוַמר ַעְכׁשָּ

ֵאל ְוַעל  ַיֲעקֹב רָּ ֶ ַמה ֶאת ִיׂשְ ה ֵאלהָּ ׁשּ  :לוֹ  ַיֲעׂשֶ
ם   כד  יא ֶהן־עָּ ָ֣ בִׁ לָּ ום כְּ י יָּקֹ֔ ַכֲארִׁ  ִ֑א וְּ ַנשָּ תְּ א יִׁ  ל ִ֤

ַכב   שְּ ֶרף ַעד־י ָ֣אַכל יִׁ ים ֶטֹ֔ לִׁ  ַדם־ֲחלָּ  וְּ
ה׃ ֶתָֽ שְּ  יִׁ

לֹא הּוא , ַאְרֵיהמֹו כְּ  ִיְתרֹוֵמםוְ יָּקּום ֶזה ם עַ  ִהּנֵה
ב ּכַ נּוחַ  ִיׁשְ הֶטֶרף וְ אַכל יֹּשֶׁ ַעד  לָּ ּתֶ ם ּדַ  ֶאת ִיׁשְ

 .ַהֲהרּוִגים
ק   ַוי ִ֤אֶמר כה  לָּ ם בָּ עָֹּ֔ לְּ ב ֶאל־בִׁ א ַגם־ק    ל ָ֣

ֳקֶבִ֑נו ְך תִׁ ֵר  א ַגם־בָּ בָּ  ל ֵ֥ נו׃רְּ  תְּ  ֶכָֽ
ק  לָּ ַמרּבָּ םלְ  אָּ ם  :ִבְלעָּ ל אֹותוֹ ּגַ ַקּלֵ  ִאם לֹא ּתְ

חֹות ֵרְך אֹותוֹ  ְלפָּ בָּ  !ַאל ּתְ
ַָ֣ען כו  ם ַוַי עָֹּ֔ לְּ ִ֑ק ַוי  אֶמר בִׁ לָּ א ֶאל־בָּ  ֲהל  

י תִׁ ַבִ֤רְּ יך   דִׁ ר ֵאֶלֹ֨ ל ֵלאמ ֹ֔ ר כ ִ֛ ַדֵבֵ֥  ֲאֶשר־יְּ
הוָּ ה ֹו יְּ תֵ֥ ה׃ א   ֶאֱעֶׂשָֽ

העָּ  ם  נָּ ְלעָּ ַמרּבִ קלְ  ְואָּ לָּ י ֵאֶליךָּ  ֵריהֲ  :בָּ ְרּתִ ּבַ ּדִ
י ַמְרּתִ ל :ְואָּ ֶ ַמה  ּכָּ ר' הׁשּ האֹותֹו  – ְיַדּבֵ  .ֶאֱעׂשֶ
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ק   ַוי ִ֤אֶמר כז ששי לָּ ם בָּ עָֹּ֔ לְּ ה־נָּא   ֶאל־בִׁ כָּ ֲחךֹ֔  לְּ ָ֣  ֶאקָּ
ֹום ק  יַשר   אוַלִ֤י ַאֵחִ֑ר ֶאל־מָּ ָ֣י יִׁ ֵעיֵנ  בְּ
ים ֱאֹלהִֹׁ֔ תֹו הָּ ַקב ֵ֥ י וְּ ם׃ לִׁ  ָֽ שָּ  מִׁ

ק  לָּ ַמרּבָּ םלְ  אָּ ה ֵלךְ  :ִבְלעָּ ׁשָּ ַבּקָּ  ךָּ אֹוְת  חֶאקַּ  ּבְ
קֹום ַאֵחרלְ  ֱאלִֹהים  ַטבִייאּוַלי  ,מָּ ֵעיֵני הָּ ּבְ

ל  ם אֹותוֹ ִלי ּוְתַקּלֵ ָּ  .ִמׁשּ
ח כח  ַקֵ֥ לָּ ק ַויִׁ ִ֑ם בָּ עָּ לְּ אש ֶאת־בִׁ ֹור ר ָ֣ עֹ֔  ַהפְּ

ף קָּ  שְּ ֵנֵ֥י ַהנִׁ ן׃ ַעל־פְּ ימ ָֽ שִׁ  ַהיְּ
ק  לָּ ַקחּבָּ ם  לָּ ְלעָּ ְבדוּ רֹאׁש לְ ֶאת ּבִ עָּ ה ׁשֶ ְבעָּ ַהּגִ
ֶליהָּ  ֱאִליל עָּ עֹור לָּ ּמַ  ּפְ ִקיִפיםׁשֶ ם ׁשְ ָּ רלַ  ִמׁשּ ְדּבָּ  .ּמִ

ם   ַוי ִ֤אֶמר כט  עָּ לְּ ק בִׁ לָֹּ֔ י ֶאל־בָּ ֵ֥ ֵנה־לִׁ ֶז ה בְּ  בָּ
ָ֣ה עָּ בְּ ת שִׁ ח ִ֑ בְּ זְּ ֵכֵ֥ן מִׁ הָּ י   וְּ ה לִׁ ֶזֹ֔ ֵ֥ה בָּ עָּ בְּ  שִׁ
ים רִׁ  ֵ֥ה פָּ עָּ בְּ שִׁ ם׃ וְּ ָֽ  ֵאילִׁ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ קלְ  אָּ לָּ ֵנה ִלי  :בָּ אןּבְ ה  ּכָּ ְבעָּ ׁשִ
ח ֵכן ִלי וֹ ִמְזּבְ אןת ְוהָּ ה ּפָּ  ּכָּ ְבעָּ ה ׁשִ ְבעָּ ִרים ְוׁשִ
 .ֵאיִלים

ַָ֣עׂש ל  ק ַוַי לָֹּ֔ ר בָּ ַמָ֣ר ַכֲאֶש  ִ֑ם אָּ עָּ לְּ ִַ֛על בִׁ ר ַוַי ֵ֥  פָּ
ל יִׁ ַא  ַח׃ וָּ ֵבָֽ זְּ  ַבמִׁ

ק  לָּ ה ּבָּ ׂשָּ םשֶׁ מֹו כְּ עָּ ְלעָּ ַמר  ּבִ לבְּ  ביְקִר ְוהִ אָּ  כָּ
חַ  ר  ִמְזּבֵ ה ַאִילוְ ּפָּ  .ְלעֹולָּ

א א כד ַָּ֣֧רְּ ם ַוַי עָּ  לְּ י בִׁ ָ֣ ֹוב כִׁ ִ֤י טִ֞ ֵעיֵנ ה   בְּ הוָּ ֵרְָ֣ך יְּ בָּ  לְּ
ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַלְֵ֥ך ֶאת־יִׁ ל א־הָּ ַעם וְּ ַפ  ַעם־בְּ ַפָֽ  כְּ

ַרָ֣את קְּ ִ֑ים לִׁ שִׁ חָּ ֵֶ֥שת נְּ ר ַויָּ בָּ  דְּ ָֽיו׃ ֶאל־ַהמִׁ נָּ  פָּ

ם  ְלעָּ ה ּבִ אָּ ֵעיֵני טּ שֶׁ רָּ ֵרְך ֶאת  'הֹוב ּבְ ְלבָּ
ֵאל רָּ ֵכן  ,ִיׂשְ ׁש  לֹאהּוא לָּ ּמֵ ּתַ ִעים ִהׁשְ ֶאְמצָּ ּבְ
 ,ֹוְדמֹותקּ הַ ם ִמיעָּ פְּ בַּ מֹו כְּ  ִתידֹותעֲ  ְלִניחּושׁ 
א  ה ֶאּלָּ יו  ֶאתִהְפנָּ נָּ רלַ ּפָּ ְדּבָּ  .ּמִ

א ב  שָֹּ֨ ם ַויִׁ עַָּּ֜ לְּ יו בִׁ א   ֶאת־ֵעינָּ  ל ַוַירְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  ֶאת־יִׁ
ֵכ ן ִ֑יו ש  טָּ בָּ שְּ י לִׁ ֵ֥ הִׁ יו ַותְּ לָּ  וחַ  עָּ ים׃ רֵ֥ ָֽ  ֱאֹלהִׁ

םבִּ  טוֹ  ֶאת ֵהִרים ְלעָּ ה ַמּבָּ אָּ ֵאל ֶאת ְורָּ רָּ חֹוֶנה  ִיׂשְ
ר יוִפי לְ  ְמֻסּדָּ טָּ בָּ ה ,ׁשְ ְרתָּ יו רּוַח ֱאלִֹהים ְוׁשָּ לָּ  .עָּ

א ג  ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ ִ֤ם ַוי אַמִ֑ר מְּ א  ם   נְּ עָּ לְּ ֹו בִׁ נָ֣ ר בְּ ע ֹ֔  בְּ
ם ֵ֥ א  ם ַהֶג ֶבר ונְּ ֵ֥ ת  ן׃ שְּ יִׁ ָֽ עָּ  הָּ

א הּוא ׂשָּ ַמר ְנאּומוֹ  ֶאת נָּ ם םוּ ְנא :ְואָּ ְלעָּ נוֹ  ּבִ  ּבְ
ל  ֶבר וּ ְנא ,רוֹ עבְּ ׁשֶ ַעל ם ַהּגֶ עַ ּבַ ְתּבֹוֶנֶנת ִיןהָּ  ַהּמִ
 .ֵהיֵטב

ם ד  א ִּ֕ עַ  נְּ ֵמ  ֵרי־ֵאִ֑ל ש  מְּ ר אִׁ ִ֤ה ֲאֶשֹ֨  ַשַדי   ַמֲחֵז
ה ל ֶיֱחֶזֹ֔ ֵפ  וי נ  לֵ֥ ם׃ וגְּ ַָֽֽיִׁ  ֵעינָּ

ּבּוֵריֵמַע וֹ ׁשּ הַ ם וּ ְנא י ֹותֲחזמַ רֹוֶאה שֶׁ  ,ֵאל ּדִ ּדַ  ,ׁשַ
ה ֵפל וֹ נ מָּ ַתְרּדֵ הוּ ּבְ ּלָּ ה ִמְתּגַ יו ְנבּואָּ  .ְלֵעינָּ

בו־ַמה ה  ֶל יך ט ֵ֥ הָּ ב א  יך ַיֲעק ִ֑ ֶת  נ  כְּ שְּ ל׃ מִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֶליךָּ ַיֲעקֹבוֹ א יםבִ וֹ ט הּמָּ כַּ  יִׁ ֵאל ּוְמגּוֶריךָּ  ,הָּ רָּ  !ִיׂשְ
ָ֣ים ו  לִׁ חָּ נְּ יו כִׁ טָֹּ֔ ַגנ  ת נִׁ ִ֑ר ֲעֵלָ֣י כְּ הָּ ים   נָּ לִׁ  ַכֲאהָּ

ַטָ֣ע ה נָּ הוָֹּ֔ זִׁ ים יְּ ם׃ ַכֲארָּ יִׁ ָֽ  ֲעֵלי־מָּ
ִלים מֹו כְּ  ר לעַ  יםנִּ גַּ מֹו כְּ  ,זֹוְרִמיםְנחָּ הָּ מֹו  ,נָּ ּכְ
ִמיםבְּ  ִזים מֹו כְּ  ,ַטענָּ ' השֶׁ  ׂשָּ  .ַמִים לעַ ֲארָּ

ם   ז  יִׁ ַזל־ַמֹ֨ ָֽ ו יִׁ יָֹּ֔ ָ֣לְּ דָּ ֹו מִׁ ע  ַזרְּ ם וְּ ַמָ֣יִׁ ים בְּ ִ֑  ַרבִׁ
ם יָּר ִ֤ ֲאַגג   וְּ ֹו ֵמָֽ כֹ֔ א ַמלְּ ַנֵש  תִׁ ֹו׃ וְּ תָֽ כ   ַמלְּ

יו ַמִים ְיַטְפְטפוּ  פָּ ַרעְוַזְרעֹו  ,ֵמֲענָּ ים ִיזָּּ ַמִים ַרּבִ  ,ּבְ
םִיְהֶיה  ַמְלּכוֹ  ֵלק ֵמֲאַגג יֹוֵתר ְמרֹומָּ  ,ֶמֶלְך ֲעמָּ

הּתִ  תוֹ וּ ַמְלכוּ   .ְתַעּלֶ
ֹו ֵאֵ֚ל ח  יאָ֣ ם מֹוצִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ת מִׁ תֹוֲעפ ֵ֥ ם כְּ ֵא  ֹו רְּ  לִ֑

ל ָ֣ם י אַכִ֞ יו גֹויִׁ רָּ  ֵתיֶהִ֛ם צָּ מ  ַעצְּ ם וְּ ֵר  גָּ  יְּ
יו ֵ֥ צָּ חִׁ ץ׃ וְּ ָֽ חָּ מְּ  יִׁ

ְצַר  וֹ אֹות ֹוִציאהשֶׁ  ֵאלהָּ  מֹו  ּכֹחַ לֹו נֹוֵתן ִים ִמּמִ ּכְ
דֹול ר ַהּגָּ ל ׁשֹור ַהּבָּ ים ִיְכּבֹושׁ הּוא  ,ׁשֶ ַעּמִ  ֶאת הָּ

יו ּבֹורוְ  ׂשֹוְנאָּ ֶהם ץחַ ִיְמ ֵתיֶהם וְ וֹ ַעְצמ ֶאת ִיׁשְ  ּבָּ
יוֶאת   .ִחּצָּ

ע ט  ַרֹ֨ ַכ ב כָּ י שָּ ִ֛ יא ַכֲארִׁ בִׁ  לָּ י וכְּ ָ֣ יֶמִ֑נו מִׁ קִׁ  יְּ
בָּ  וְך ֶכָ֣יךרְּ  מְּ רֹ֔ א   בָּ יךרְּ  וְּ ור׃ ֶר  רָֽ  אָּ

בִיְרּבֹוץ  ֵ ב ִיְתַיׁשּ ּכַ ם ִקיִמי יָּ  – היֵ ְר אַ מֹו כְּ  ְוִיׁשְ
ְר  !אֹותוֹ  ִכיםֶכיךָּ ְמבָּ לִ ילֶ ּוְמַקלְּ  ְמבֹורָּ  .יםךָּ ְמֻקּלָּ

ַחר־ַאִ֤ף י  ָֽ ק   ַויִׁ לָּ ם בָּ עָֹּ֔ לְּ ק ֶאל־בִׁ פ   סְּ  ַויִׁ
ִ֑יו אֶמר ֶאת־ַכפָּ ק ַוי ֹ֨ לַָּּ֜ ם בָּ עָּ  לְּ ב ֶאל־בִׁ ק ִ֤  לָּ

ַבי   יְּ יך א ָֽ אתִֹׁ֔ רָּ ֵנה   קְּ הִׁ תָּ  וְּ ְך ֵבַרָ֣כְּ ֵרֹ֔  ֶז ה בָּ
ש ֹלֵ֥ ים׃ שָּ ָֽ מִׁ עָּ  פְּ

ק  לָּ ם  ַעלַעס ּכָּ ּבָּ ְלעָּ הוּ ּבִ חָּ יו מָּ ּפָּ ַכַעס ֶאת ּכַ  ,ּבְ
ק  לָּ ַמרּבָּ םלְ  אָּ אִתיקָּ  :ִבְלעָּ ל ֶאת ךָּ לְ  רָּ  ְלַקּלֵ

ַרְכּתָּ וֹ א םְיַבי ְוִהּנֵה ּבֵ ר אֹותָּ בָּ ל ּכְ ִמיםוֹ ׁשָּ עָּ  !ׁש ּפְ
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ה יא  ַעתָּ  ךָ֣  וְּ ַרח־לְּ קֹוֶמִ֑ך בְּ י   ֶאל־מְּ תִׁ רְּ ַמֹ֨  אָּ
ךֹ֔  ַכֵבָ֣ד ִ֛ה ֲאַכֶבדְּ ֵנ הִׁ נֲָּעךֵ֥  וְּ הוָּ ה מְּ ֹוד׃ יְּ בָֽ כָּ  מִׁ

יוְועַ  ַרח ְלךָּ  ְכׁשָּ ד  !ךָּ ְמקֹוְמ לִ ּבְ ִציִתי ְלַכּבֵ רָּ
ַנע  'הְוִהּנֵה  אֹוְתךָּ  ךָּ מָּ בֹוד ִמּמְ  .ּכָּ

עָּ ם ַוי ֵ֥אֶמר יב  לְּ ִ֑ק בִׁ לָּ א ֶאל־בָּ  ַג ם ֲהל  
י  תִׁ רְּ ַבֵ֥ תָּ ֵאַל י דִׁ ַלֵ֥חְּ ֶכִ֛יך ֲאֶשר־שָּ אָּ ֶאל־ַמלְּ

ר׃  ֵלאמ ָֽ

ם  ְלעָּ ַמרּבִ קלְ  אָּ לָּ ם  ֵריהֲ  :בָּ לּוֶחיךָּ לִ ּגַ  ׁשְ
ָּ שֶׁ  י ׁשּ ְרּתִ ּבַ י ַלְחּתָּ ֵאַלי ּדִ ַמְרּתִ ךְ ְואָּ  :ּכָּ

י יג  ֶתן־לִֹׁ֨ ם־יִׁ ק אִׁ לַָּּ֜ א בָּ ל ָ֣ ב   ֶכֶָ֣סף ֵביתֹו֮  מְּ זָּהָּ  וְּ
א ל ל ָ֣ ר   אוַכ  ֲעב  י ַלָֽ ָ֣ ה ֶאת־פִׁ הוָֹּ֔ ֹות יְּ  ַלֲעׂשֵ֥

ִ֛ה ֹו טֹובָּ עָּ ה אֵ֥ י רָּ ִ֑ בִׁ לִׁ ר מִׁ ַדֵבֵ֥ הוָּ ה ֲאֶשר־יְּ  יְּ
ֹו תֵ֥ ר׃ א   ֲאַדֵבָֽ

ם  ק ּבָּ ִאם ּגַ ב ִיּתֵ לָּ ֶסף ְוזָּהָּ כַ ן ִלי ּכֶ ּות ּמ ּבְ
ר ֶאְפׁשָּ א ׁשֶ הּ  ְלַמּלֵ לֹא אּוַכל  – יתוֹ בֵּ  ֶאת ּבָּ

ְבֵריר וֹ ַלֲעב יַלֲעׂשֹות וְ י ֱאלֹהַ  'ה ַעל ּדִ ּבִ  טֹוב ִמּלִ
ֶ ַמה ַרק ֶאת  – עַר אֹו  ר ' הׁשּ ראֹותֹו ְיַדּבֵ  .ֲאַדּבֵ

ה יד שביעי ַעתִָּּ֕ י וְּ ֵ֥ נִׁ נְּ י הֹוֵל ְך הִׁ ִ֑ ַעמִׁ ה   לְּ כָּ ךֹ֔  לְּ ָ֣צְּ יעָּ  אִׁ
ר ה ֲאֶשֹ֨ ֵ֥ם ַיֲעֶׂשַּ֜ עָּ ִ֛ה הָּ ך   ַהֶז ַעמְּ ית לְּ ֵ֥ ַאֲחרִׁ  בְּ

ים׃ ָֽ מִׁ  ַהיָּ

יוְועַ  י ֲאִני ְכׁשָּ ַמה ַוֲאיֵָּעץ ְלךָּ  ּבֹא ,הֹוֵלְך ְלַעּמִ
ֲעׂשֹות ה ְלךָּ וַ  ּלַ ךָּ יַּ  ַמה ֲאַגּלֶ ם ַהזֶּה ְלַעּמְ עָּ ה הָּ ֲעׂשֶ

ַאֲחִרית ַהיִָּּמים  .ּבְ
א טו  ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ ִ֤ם ַוי אַמִ֑ר מְּ א  ם   נְּ עָּ לְּ ֹו בִׁ נָ֣ ר בְּ ע ֹ֔  בְּ

ם ֵ֥ א  ם ַהֶג ֶבר ונְּ ֵ֥ ת  ן׃ שְּ יִׁ ָֽ עָּ  הָּ
א ֶאת ְנאּומוֹ הּוא  ׂשָּ ַמר נָּ נֹו וּ ְנא :ְואָּ ם ּבְ ְלעָּ ם ּבִ
ל  ֶבר וּ ּוְנא רוֹ עבְּ ׁשֶ ַעל ם ַהּגֶ עַ ּבַ ְתּבֹוֶנֶנת ִיןהָּ  ַהּמִ
 .ֵהיֵטב

ם טז  א   ַע   נְּ ֵמֹ֨ ל ש  ֵרי־ֵאֹ֔ מְּ עַ  אִׁ ֵד  י  יִֹ֑ון ַדַָ֣עת וְּ  ֶעלְּ
ִ֤ה ה ַשַדי   ַמֲחֵז ל ֶיֱחֶזֹ֔ ֵפ  וי נ  לֵ֥ ם׃ וגְּ ַָֽֽיִׁ  ֵעינָּ

ּבּוֵריֵמַע וֹ ׁשּ הַ ם וּ ְנא ַעת וֹ ֵאל ְוי ּדִ ֵמֵאל ֵדַע ּדַ
רֹוֶאה ַמֲחזֹות ,ֶעְליֹון י הָּ ּדַ ה ֵפל וֹ נ ,ׁשַ מָּ ַתְרּדֵ ּבְ

הוּ  ּלָּ יו ִמְתּגַ ה ְלֵעינָּ  .ְנבּואָּ
נו   יז  ֶאֹ֨ א ֶארְּ ל ָ֣ ה וְּ נו ַעתָֹּ֔ א ֲאשוֶר  ל ָ֣ ֹוב וְּ רִ֑  קָּ

ְך ַרֹ֨ ב דָּ ב כֹוכַָּּ֜ ַיֲעק   ָֽ ם מִׁ ֵ֥ קָּ ֶבט   וְּ ל ֵשֹ֨ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ  מִׁ
ַחץ   ב ַפֲאֵתָ֣י ומָּ ר מֹואָֹּ֔ ַק  ַקרְּ ת׃ וְּ ֵני־ֵשָֽ ל־בְּ  כׇּ

יועַ  ְולֹא אֹותוֹ  רֹוֶאה ֲאִני יטמַ  ֲאִני ,ְכׁשָּ הּוא וְ  ּבוֹ  ּבִ
רֹוב ֵאינוֹ  ִתיד  ,קָּ עָּ ִמיֲַּעקֹב  ִיְזַרח ֶמֶלְך ֶעְליֹוןּבֶ

יטם יָּקוּ וְ  ּלִ ֵאל ׁשַ רָּ ׂשְ ב ֶאת  ַחץְמ יִ וְ  ,ִמיִּ מֹואָּ
ְגבּולוֹ  ִבים ּבִ יֹּוׁשְ ֵני  ֶאת ְוִיְכּבֹושׁ , ׁשֶ ל ּבְ םּכָּ דָּ אָּ  .הָּ

יָֹּ֨ה יח  הָּ ֹום וְּ ה ֱאדַּ֜ ֵרשָּ  יָּ ה יְּ הָּ ִ֛ה וְּ ֵרשָּ יר יְּ  ֵׂשעִׁ 
ִ֑יו בָּ יְּ ל א  ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ֶׂשה וְּ ל׃ ע ֵ֥ יִׁ ָֽ  חָּ

ה  ֱאדֹום ִעיר א –ִיְהיּו לֹו ִלירּוׁשָּ יווֹ ׂשֵ ִיְהיּו לֹו  ְיבָּ
ה ֵאל ע ,ִלירּוׁשָּ רָּ ה חַ וֹ ְוִיׂשְ  .ִילׂשֶ

דְּ  יט  ֵי ַֽרְּ ב וְּ ַיֲעק ִ֑ ָֽ יד מִׁ ֵ֥ ֶהֱאבִׁ יד וְּ רִׁ  יר׃ ׂשָּ ָֽ לֹוט ִמיֲַּעקֹב ִאישׁ וְ  ֵמעִׁ ִמיד ִיׁשְ ל ְוַיׁשְ ִריד ּכָּ  .ִעירהָּ מֵ  ׂשָּ
א   כ  ק ַוַירְּ ֵלֹ֔ א ֶאת־ֲעמָּ ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ  ַוי אַמִ֑ר מְּ

ית ִ֤ ם   ֵראשִׁ ק גֹויִׁ ֵלֹ֔ ֹו ֲעמָּ ית  ַאֲחרִׁ י וְּ  ֲעֵדֵ֥
ד׃ ֵבָֽ  א 

ה אָּ ֵלק הּוא רָּ א ֶאת ְנאּומוֹ  ,ֶאת ֲעמָּ ׂשָּ ַמר נָּ  :ְואָּ
ֵלק ם הָּ  הּוא ֲעמָּ עָּ ֵאל ִראׁשֹוןהָּ רָּ ִיׂשְ ְלַחם ּבְ ּנִ , ׁשֶ
יֹּאַבד ְוסֹופוֹ   .ׁשֶ

א   כא  י ַוַירְּ ֹ֔ א ֶאת־ַהֵקינִׁ ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ  ַוי אַמִ֑ר מְּ
ן   ך ֵאיתָּ ֶבֹ֔ ֹושָּ ים מָֽ ֵ֥ ׂשִׁ ַלע וְּ ֶנַָֽֽך׃ ַבֶס   קִׁ

ה אָּ ֵני ִיְתרוֹ ֶאת  הּוא רָּ א ֶאת ְנאּומוֹ  ,ּבְ ׂשָּ  נָּ
ַמר ַלע  ךָּ יְמגּוֶר ֶאת  ַחזֵּק :ְואָּ ּסֶ ים ּבַ יְתךָּ ֶאת ְוׂשִ  .ּבֵ

י כב  ֵ֥ ֶי ה כִׁ הְּ ם־יִׁ ר אִׁ ֵָ֣עָֽ בָּ ן לְּ יִׁ ִ֑ ה קָּ ור ַעד־מָּ   ַאשֵ֥
׃ ךָּ ֶבָֽ שְּ  תִׁ

ִמיד  י ִאם ִיְרצּו ְלַהׁשְ ְלטֹון ֶאתּכִ ֵני ִיְתרוֹ  ׁשִ , ּבְ
ּורשֶׁ  הּמָּ לָּ  ִביאֹוְת  ִיְקחוּ  ַאׁשּ ֶ ׁשּ  ?ךָּ ּבַ

א כג  ֵ֥ שָּ ֹו ַויִׁ ל  שָּ ֹוי ַוי אַמִ֑ר מְּ י אִּ֕ ֵ֥ ֶי ה מִׁ חְּ ֹו יִׁ מֵ֥ ש   מִׁ
ל׃  ֵאָֽ

א ֶאת ְנאּומוֹ הּוא  ׂשָּ ַמר נָּ ֵאר ִמי  !אֹוי :ְואָּ ָּ ִיׁשּ
ים  ַחיִּ ה ֵאלהָּ שֶׁ כְּ ּבַ ֵאל ַיֲעׂשֶ רָּ  .יםיטִ לִּ שַׁ  ֶאת ִיׂשְ

ים   כד  צִׁ ָ֣ד וְּ ַי ים מִׁ תִֹׁ֔ נֵ֥ו כִׁ עִׁ ור וְּ ִֶ֑בר ַאש  נו־ֵע עִׁ  וְּ
וא ַגם־ה  י וְּ ד׃ ֲעֵדֵ֥ ֵבָֽ  א 

יםֵמֶאֶרץ  ֵיְצאוּ  י ֳאִניֹּותְוִציֵּ  ּתִ ַעם  ְיַעּנּו ֶאת ,ּכִ
ּור  יםַעם  – ְוַגם הּוא ,ֵעֶבר ַעם יַעּנּו ֶאתוִ ַאׁשּ ּתִ  ּכִ
יֹּאַבד סֹופוֹ   .ׁשֶ
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ם כה  ַָּ֣֧קׇּ ם ַויָּ עָֹּ֔ לְּ ב ַוֵי ֶלְך בִׁ ָ֣שָּ ֹו ַויָּ מִ֑ ק  מְּ  לִׁ
לָּ ק ַגם־בָּ ַלְֵ֥ך וְּ ֹו׃ הָּ כָֽ ַדרְּ  פ לְּ

ם  ְלעָּ ם ּבִ ַלךְ קָּ ַזרוְ  ְוהָּ ַלְך  ,מוֹ וֹ ִלְמק חָּ ק הָּ לָּ ְוַגם ּבָּ
 .ְלַדְרּכוֹ 

ת     א  נְּ ת קִׁ ש   ר  ספ   ח  ינְּ ִׁ  פ 
ֵֶ֥שב א כה ל ַוֵי ֵא  רָּ ׂשְּ ים יִׁ ִ֑ טִׁ ֶָ֣חל ַבשִׁ ם ַויָּ עָֹּ֔ נ ֹות הָּ זְּ  לִׁ

נֵֹ֥ות ב׃ ֶאל־בְּ ָֽ  מֹואָּ
ֵאל  רָּ נּו ִיׂשְ יםחָּ ּטִ ִ ׁשּ ם וְ  ,ּבַ עָּ  ִעםִלְזנֹות  ִחילוּ ִהְת הָּ

ב נֹות מֹואָּ  .ּבְ
ָּ  ב  ֶרָ֣אן קְּ ם ַותִׁ עָֹּ֔ י לָּ ֵח  בְּ זִׁ  ַוי ָ֣אַכל ֱאֹלֵהיֶהִ֑ן לְּ

ם עָֹּ֔ ו הָּ ַתֲחו  שְּ ָֽ ן׃ ַויִׁ  ֵלאֹלֵהיֶהָֽ
ְראוּ  ם  ֵהן קָּ עָּ נֹותּקָּ ִמ ל וֹ ֶלֱאכלָּ  ,ֱאלֵֹהיֶהן ְרּבְ

ם וְ  עָּ כְ הָּ ֲחוּו ֵלאלֵֹהיֶהןהִ וְ  וּ לאָּ ּתַ  .ׁשְ
ֶמד ג  ֵ֥ צָּ ל ַויִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ַבַָ֣על יִׁ ֹור לְּ עִ֑ ף פְּ ַחר־ַאֵ֥ ָֽ  ַויִׁ

הוָּ ה ל׃ יְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ
ֵאל  ַעם רָּ ר הִ ִיׂשְ עֹור ַעלבַּ ֱאִליל לָּ ְתַחּבֵ  'הוַ  ,ּפְ

ַעס  ֵאלַעל ּכָּ רָּ  .ִיׂשְ
אֶמר ד  ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  ל־ ַקֵ֚ח ֶאל־מ   ֶאת־כׇּ

אֵשָ֣י ם רָּ עָֹּ֔ ע הָּ הֹוַקֵ֥ ִ֛ם וְּ ֶַָּ֣֧גד ַליהוָּ ה אֹותָּ  ֶנ
ִֶ֑מש ב ַהשָּ יָּש ִ֛ ֹון וְּ הוָּ ה ֲחרֵ֥ ל׃ ַאף־יְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  מִׁ

ַמר 'ה הלְ  אָּ ךָּ ַקח  :ֹמׁשֶ םִאּתְ עָּ י הָּ אׁשֵ ל רָּ  ֶאת ּכָּ
ֶ  מּוללְ  ַהחֹוְטִאים ֶאת ְתֵלהוּ   ְלַמַען ֶמשׁ ַהׁשּ

בֹוד  ֵסק וְ  ,'הּכְ ְך ִיּפָּ ַעסכָּ ל ַהּכַ ֵאל' ה ׁשֶ רָּ ׂשְ  .ִמיִּ
ה ַוי ָ֣אֶמר ה  ֶשֹ֔ י מ  ֵט  פְּ ֵאִ֑ל ֶאל־ש  רָּ ׂשְּ גו   יִׁ רְּ  הִׁ

יש ָ֣ יו אִׁ שָֹּ֔ ים ֲאנָּ דִׁ  מָּ צְּ ַעל ַהנִׁ ַבֵ֥ ֹור׃ לְּ עָֽ  פְּ
ה  ַמרֹמׁשֶ ֵאלוֹ שׁ לְ  אָּ רָּ ל ִהְרגּו  :ְפֵטי ִיׂשְ ִאיׁש ּכָּ
יו ֶאת  ׁשָּ רוּ הִ שֶׁ ֲאנָּ עֹור ְתַחּבְ  !ְלַבַעל ּפְ

ֵנֶ֡ה ו  הִׁ יש֩  וְּ י אִׁ ֵנֹ֨ בְּ ל מִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ א יִׁ ב בָּ  ֵרִ֤  ַוַיקְּ
יו   ית ֶאל־ֶאחָּ ֹ֔ נִׁ יָּ דְּ ָ֣י ֶאת־ַהמִׁ ֵעיֵנ ה לְּ ֶשֹ֔  מ 

ֵעיֵנ י ל־ֲעַדָ֣ת ולְּ ֵאִ֑ל כׇּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ה בְּ ֵהָ֣מָּ  וְּ
ים כִֹׁ֔ ַתח ב  ֶהל ֶפ  ד׃ א ֵ֥  מֹוֵעָֽ

א  ֵאל ּבָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  לאֶ  בְוֵקֵר ְוִהּנֵה ִאיׁש ִמּבְ
ְחּתוֹ  ּפַ ת ֶאת  ִמׁשְ ה ַהּבַ ְדיִָּנית ְלֵעיֵני ֹמׁשֶ ַהּמִ

ל  להַ ּוְלֵעיֵני ּכָּ הָּ ל  ּקָּ ֵאלׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ִכים וֹ בּ  םְוהֵ  ,ּבְ
ַתח ִלְפֵני  סּותהַ  אֹוֶהלּפֶ ּנְ  .ִהְתּכַ

א ז מפטיר רְּ ס   ַוַי  חָּ ינְּ ָֽ ר פִׁ זָֹּ֔ עָּ ן ֶבן־ֶאלְּ ן־ַאֲהר   ֵהִ֑ן ֶבָֽ  ַהכ 
ם   קׇּ ֹוְך ַויָֹּ֨ תָ֣ ה מִׁ ֹ֔ ֵעדָּ ח הָּ ַקֵ֥ ַמח ַויִׁ ֹו׃ ר   יָּדָֽ  בְּ

ן ַאֲהרֹן הַ  זָּר ּבֶ ן ֶאְלעָּ ס ּבֶ יְנחָּ ה ּכֵֹהןּפִ אָּ ם  ,רָּ קָּ
ּבּורִמּתֹוְך  יָּדוֹ  רֹוַמחַקח לָּ וְ  ַהּצִ  .ּבְ

ב ֶּ֠  ח  יָּ ר אַוֶּ֠ ל ַאַחֹ֨ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ יש־יִׁ ָֽ ה אִׁ בָּ   ֶאל־ַהק 
ר   ק  דְּ ם ַויִׁ ֵניֶהֹ֔ יש ֵאֵ֚ת ֶאת־שְּ ָ֣ ל אִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ה שָּ  אִׁ ֶאת־הָּ ִּ֑ה וְּ תָּ ַצר   ֶאל־ֳקבָּ עָּ ה ַוֵתָֽ  ַהַמֵגפָֹּ֔
ֵנֵ֥י ֵמַע ל ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

א ֵני  ִאישׁ הָּ  יֵר חֲ אַ  הּוא ּבָּ ֵאלִמּבְ רָּ  אֹוֶהללָּ  ִיׂשְ
ְכבוּ  ּבֹו ׁשָּ ֵניֶהםקַ דָּ וְ  ,ׁשֶ  ִאישׁ הָּ  ֶאת – ר ֶאת ׁשְ

ה יִּ ִמ  ָּ ִאׁשּ ֵאל ְוֶאת הָּ רָּ הּ בְּ ׂשְ ה וְ  ,ִבְטנָּ פָּ ּגֵ ַהּמַ
ה  ֵאלֶנֶעְצרָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ֵמַעל ּבְ

ו ט  יִּ֕ הְּ ים ַויִׁ ִ֑ה ַהֵמתִׁ  ֵ֥ה ַבַמֵגפָּ עָּ בָּ ים ַארְּ רִׁ  ֶעׂשְּ  וְּ
ֶלף׃ ָֽ  פ אָּ

ר  הִמְסּפַ פָּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ יוּ  ַהּמֵ ה  הָּ עָּ ִרים ְוַאְרּבָּ ֶעׂשְ
 .ֶלףאֶ 
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ס   חָּ ינְּ   פִׁ

ר     כ  ת ש ְּ ש   ר  ספ   ח  ינְּ ִׁ  פ 
ַדֵבֵ֥ר י  הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ס יא  חָֹּ֨ ינְּ ָֽ ר פִׁ זַָּּ֜ עָּ ן ֶבן־ֶאלְּ ן ֶבן־ַאֲהר ָ֣ ֵה   ַהכ 

יב ִ֤ י   ֵהשִׁ תִׁ ל ֵמַעָ֣ל ֶאת־ֲחמָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ
ֹו אֵ֥ ַקנְּ י בְּ תִׁ  אָּ נְּ ִ֑ם ֶאת־קִׁ תֹוכָּ י בְּ יתִׁ ֵ֥ לִׁ ל א־כִׁ  וְּ

ל ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י׃ ֶאת־בְּ ָֽ תִׁ אָּ נְּ קִׁ  בְּ

ן ַאֲהרֹן הַ  זָּר ּבֶ ן ֶאְלעָּ ס ּבֶ יְנחָּ ִקיט ּכֵֹהןּפִ ֶאת  ִהׁשְ
ֲעִסי ֵאל  ּכַ רָּ ֵני ִיׂשְ ְך ַעל ּבְ כָּ ִתיֶאת  םקַ ּנָּ שֶׁ ּבְ  ִנְקמָּ

ם תֹוכָּ ֵכן וְ  ,ּבְ י לֹאלָּ ַמְדּתִ ֵאל  ִהׁשְ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ
ַכֲעִסי  .ּבְ

ֵכ ן יב  ר לָּ י ֱאמ ִ֑ ֹ֨ נִׁ נְּ ן הִׁ ֵתֵ֥ ֹו נ  י לִ֛ יתִׁ  רִׁ ֹום׃ ֶאת־בְּ לָֽ ֵכן ֱאמ שָּ אֲ  לוֹ ר וֹ לָּ לֹום לוֹ  ִמְתַחיֵּב ְלַהֲעִניק ִניׁשֶ  .ׁשָּ
ה יג * תָּ ִ֤יְּ הָּ ֹו לֹו   וְּ עָ֣ ַזרְּ יו ולְּ ֹ֔ ית ַאֲחרָּ רִׁ  ָ֣ת בְּ ַנ ה   כְּ

ִ֑ם ַחת עֹולָּ ֵנא   ֲאֶשִ֤ר ַת  יו קִׁ אֹלהָֹּ֔ ר ֵלָֽ ַכֵפ   ַויְּ
ֵנֵ֥י ל׃ ַעל־בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

יו ּולְ  לוֹ  ְוִתְהֶיה אָּ יו ֶצֱאצָּ בּותַאֲחרָּ י ִהְתַחיְּ ּנִ  ִמּמֶ
ְהיּו ּכֲֹהִנים יִּ םלְ  ׁשֶ ׂשָּ  ,עֹולָּ ַקם ֲעבּור ַעל רכָּ ּכְ ּנָּ  ׁשֶ

יואֱ  ֵאלְוכִ  לֹהָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ  .ּפֵ
ֵשם֩  יד  יש וְּ ֹ֨ ל אִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ה יִׁ ֶכ  ה   ֲאֶשִ֤ר ַהמ  כָּ  ה 

ית ֹ֔ נִׁ יָּ דְּ י ֶאת־ַהמִׁ רִׁ  מְּ וא זִׁ לִ֑ יא ֶבן־סָּ ֵ֥ ׂשִׁ  נְּ
ב ית־אָּ  י׃ ֵבָֽ ָֽ נִׁ ע  מְּ  ַלשִׁ

ם  ֵאליִּ ִמ ִאיׁש הָּ ְוׁשֵ רָּ רּוג ׂשְ הָּ ֱהַרג הָּ ּנֶ  ִעם ׁשֶ
ְדיִָּנית לּוא :ַהּמִ ן סָּ יא  ,ִזְמִרי ּבֶ הְנׂשִ ֶבט  ֵעדָּ ׁשֵ ּבְ

ְמע  .ןוֹ ׁשִ
ם טו  ֵשֹ֨ שָּ ה וְּ אִׁ ִ֛ה הָּ כָּ נִׁ ית ַהמ  יָּ דְּ י ַהמִׁ ָ֣ בִׁ זְּ  כׇּ

ור אש ַבת־צִ֑ ֹות ר ָ֣ מֵ֥ ִ֛ב א  ית־אָּ יָּ ַֽן ֵבָֽ דְּ מִׁ  בְּ
וא׃  פ הָֽ

ה  ָּ ִאׁשּ ם הָּ ְדיִָּנית ְוׁשֵ י בַּ  :הַהֲהרּוגָּ ַהּמִ ְזּבִ  ,ת צּורּכָּ
יָּהשֶׁ  ר ַמְנִהיג הָּ ל ִמְסּפַ ל  ׁשֶ ִטיםׁשֶ בָּ ִמְדיָּן ׁשְ  .ּבְ

ַדֵבֵ֥ר טז * הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ֹור יז  ר  ִ֑ים צָּ נִׁ יָּ דְּ ם ֶאת־ַהמִׁ יֶת  כִׁ הִׁ ם׃ וְּ ָֽ ֲחמוּ  אֹותָּ ְדיִָּניםבַּ  ִהּלָּ ם וּ ְוִהְרגּ  ּמִ  .אֹותָּ
י יח  ָ֣ יםרְּ  צ   כִׁ ֵ֥ ם ֵהם   רִׁ ֶכֹ֔ ֵליֶהִ֛ם לָּ כְּ נִׁ  בְּ

ו לֵ֥ כְּ ֶכ ם ֲאֶשר־נִׁ ֹור לָּ עִ֑ ַבר־פְּ  ַעל־דְּ
ר ַבִ֞ ַעל־דְּ י וְּ בִֹׁ֨ זְּ יא כׇּ ִ֤ ׂשִׁ ן   ַבת־נְּ יָּ דְּ ם מִׁ תָֹּ֔  ֲאח 

ֵ֥ה כָּ ה ַהמ  יֹום־ַהַמֵגפָּ  ֹור׃ בְּ עָֽ ַבר־פְּ  ַעל־דְּ

י  ִמיםֵהם ּכִ ֶכם ִנְלחָּ ֶכם ְמִזּמֹוֵתיֶהםבִּ  ּבָּ  ֶנְגּדְ
ִעְנַין  עֹורּבְ ם וֹ ֲאחְבִעְנַין וּ  ,ּפְ י בַּ תָּ ְזּבִ יא ּכָּ ת ְנׂשִ
הִמְדיָּן  ֶנֶהְרגָּ ה בְּ  ׁשֶ פָּ ּגֵ ה עיֹום ַהּמַ ְיתָּ הָּ ַעל ֶנׁש וֹ ׁשֶ
עֹור ִעְנַין  .ּפְ

ים    קו דִׁ ְּ פ  ת ה  ש   ר   פ  
י א כו הִׁ  י ַויְּ ִ֑ה ַאֲחֵרָ֣ ה   ַוי ִ֤אֶמר פ ַהַמֵגפָּ הוָּ  יְּ

הֶאל־ ֶשֹ֔ ֶא ל מ  ִ֛ר וְּ זָּ עָּ ן־ֶבן ֶאלְּ ן ַאֲהר ֵ֥ ֵה   ַהכ 
ר׃  ֵלאמ ָֽ

ה פָּ ּגֵ ַמר  'ה ,ַאֲחֵרי ַהּמַ ה וּ לְ אָּ ן לְ ֹמׁשֶ זָּר ּבֶ ֶאְלעָּ
 :ּכֵֹהןַאֲהרֹן הַ 

ו ב  אִ֞ אש ׂשְּ ל־ֲעַדָ֣ת׀  ֶאת־ר ָ֣ ל כׇּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ  בְּ
ן ֶבֹ֨ ים מִׁ ֵ֥ רִׁ ִ֛ה ֶעׂשְּ נָּ ה שָּ לָּ עְּ ַמ  ֵבָ֣ית וָּ ִ֑ם לְּ תָּ  ֲאב 

א ֵצֵ֥ ל־י  א כׇּ בָּ  ל׃ צָּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ

ל  ִסְפרוּ  ּבּור ֶאת ּכָּ ל ַהּצִ ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ילּבְ  ִמּגִ
ה  ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ ח ִפילְ ֶעׂשְ ּפְ ל  ,םיהֶ ֵת וֹ ִמׁשְ ּכָּ

יֵּס אּצָּ לַ  ִמְתּגַ ֵאל בָּ רָּ ִיׂשְ  .ּבְ
ר ג  ַדֵבֹ֨ ה ַויְּ ֶשַּ֜ זָּ ר מ  עָּ ֶאלְּ ֵהִ֛ן וְּ ם ַהכ  תָּ   א 

ת ב ָ֣ רְּ ַעָֽ ִ֑ב בְּ ן מֹואָּ ֵדֵ֥ ֹו ַעל־ַירְּ ֵרח  ר׃ יְּ  ֵלאמ ָֽ
זָּר הַ  ה ְוֶאְלעָּ ֵאל וּ רבְּ ּדִ  ּכֵֹהןֹמׁשֶ רָּ  ֶאל ִיׂשְ

יׁשֹוִרים ּמִ ל ּבַ ב ׁשֶ ן ַיד ַעל מֹואָּ ְמרוּ  חוֹ יְיִר  ַיְרּדֵ  :ְואָּ
ֶבִ֛ן ד  ים מִׁ ֵ֥ רִׁ נָּ ה ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ ִ֑עְּ מָּ ה ַכֲאֶשר֩  וָּ וָֹּ֨  צִׁ

ִ֤ה הוָּ ֶשה   יְּ ָ֣י ֶאת־מ  ֵנ ל ובְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ים יִׁ אִׁ  צְּ  ַהי 
ֶרץ ם׃ ֵמֶאֵ֥ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

יל ה ִמּגִ ְעלָּ מָּ ה וָּ נָּ ִרים ׁשָּ ְפרוּ  ֶעׂשְ מוֹ  ,ִיּסָּ ' השֶׁ  ּכְ
ֵאל  רָּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  אוּ צְ יָּּ י שֶׁ ֵר חֲ אַ ִצּוָּ

ת בְּ ) ְצַרִיםֵמֶאֶרץ ִמ  ׁשַ רָּ פָּ רּבְ  .(ִמְדּבַ
ן ה שני אוֵב  ֹור רְּ כָ֣ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ן בְּ אוֵב  ֵאל – ְראּוֵבן ֲחנֹוְך   רְּ רָּ כֹור ִיׂשְ ֵני ְראּוֵבן ,ּבְ ֲאִבי  – ֲחנֹוךְ  :ּבְ
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ַפַָ֣חת שְּ י מִׁ כִֹׁ֔ וא ַהֲחנ  ַפלִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ אִׁ ַחת ַהֲחנ ַהַפל  ּפַ לּ  –ְלַפּלּוא  ,ִכיוֹ ִמׁשְ ַחת ַהּפַ ּפַ  .ִאיוּ ִמׁשְ
ן ו  ר ִּ֕ ֶחצְּ ַחת לְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ רֹונִׁ י ַהֶחצְּ מִִּׁ֕ ַכרְּ  לְּ

ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ מִׁ  ַהַכרְּ
ַחת ַהֶחְצרֹוִניוֹ ְלֶחְצר ּפַ ַחת  ,ן ִמׁשְ ּפַ ְלַכְרִמי ִמׁשְ
ְרִמי  .ַהּכַ

ֶלה ז  ת ֵא  ח ָ֣ פְּ שְּ ִ֑י מִׁ ראוֵבנִׁ יָ֣ו הָּ הְּ ם ַויִׁ ֵדיֶה  ק   פְּ
ִ֤ה ֹלשָּ ים   שְּ עִׁ בָּ ַארְּ ֶלף וְּ ע ֶאֹ֔ ַבֵ֥ ֹות ושְּ  ֵמא 

ים׃ ָֽ ֹלשִׁ  ושְּ

ה ח ֵאּלֶ ּפְ יֶהם  רפַּ סְ ִמ  ,ןאּובֵ ת ְר וֹ ִמׁשְ יָּ ַאְנׁשֵ  ההָּ
ִעים  לוּ ַאְרּבָּ הוֹ ׁשְ ַבע ֵמאֹות  ׁשָּ ֶאֶלף ּוׁשְ

יםוּ  לֹוׁשִ  .ׁשְ
ֵנֵ֥י ח  וא ובְּ ב׃ ַפל  ָֽ יאָּ ב :ּלּואפַּ  ּוְבֵני ֱאלִׁ  .ֱאִליאָּ
ָ֣י ט  ֵנ ב ובְּ יאָֹּ֔ ל ֱאלִׁ מוֵא  ָ֣ן נְּ תָּ דָּ ִ֑ם וְּ ירָּ  ַוֲאבִׁ

ן תָֹּ֨ וא־דָּ ם הָֽ ַּ֜ ירָּ יֵאָ֣י  ַוֲאבִׁ רִׁ  (קרואי)קְּ
ה ֵעדָּ  ר הָּ ו ֲאֶשֹ֨ צַּ֜ ֶשִ֤ה הִׁ ן   ַעל־מ  ל־ַאֲהר  ַעָֽ  וְּ

ַרח ם ַבֲעַדת־ק ֹ֔ תָּ  ַהצ  ָֽה׃ בְּ הוָּ  ַעל־יְּ

ב ם :ּוְבֵני ֱאִליאָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ן ּדָּ  ֵהם ,ְנמּוֵאל ְודָּ תָּ
ם  ּבּורְנִציֵגי  ,יםִר ּכָּ וּ ַהּמ ַוֲאִבירָּ ֲאֵסיפֹות בַּ  ַהּצִ
ה גָּ ם שֶׁ , ַהַהְנהָּ עָּ ה  ֶנֶגדִהְמִרידּו ֶאת הָּ ַאֲהרֹן וְ ֹמׁשֶ

לבַּ  הָּ ל ּקָּ ִריבִהְמִרידּו שֶׁ כְּ ַרח וֹ ק ׁשֶ  .'ה ִעם לָּ
ח י  ַתֹ֨ פְּ ֶרץ ַותִׁ אַָּּ֜ יהָּ  הָּ ַלֵ֥ע ֶאת־פִׁ  בְּ ִ֛ם ַותִׁ תָּ  א 

ַרח ֶאת־ק   ֹות וְּ מָ֣ ִ֑ה בְּ ֵעדָּ ל הָּ ש ַבֲאכ ָ֣ ֵא   ֵאָ֣ת הָּ
ים ִ֤ שִׁ ם   ֲחמִׁ יִׁ אַתֹ֨ יש ומָּ ֹ֔ י ו אִׁ הְּ ֵנָֽס׃ ַויִׁ  לְּ

ֶרץ  אָּ ההָּ ְתחָּ יהָּ  ּפָּ הֶאת ּפִ ְלעָּ ם  ּובָּ ְוֶאת אֹותָּ
ְזַמן מֹות  ,ַרחוֹ ק ּבּור ּבִ ל ַהּצִ שֶׁ  ,ַרחוֹ קׁשֶ ֵאׁש ּכְ הָּ

ה ְרפָּ אַתִים  ֶאת ׂשָּ יםוַ מָּ ִ ים ֲחִמׁשּ ׁשִ ֲאנָּ ם הֵ וְ  ,הָּ
ר בָּ ם ּדָּ ְפכּו ְלׁשֵ  .הָּ

ַרח יא  ֵני־ק   תו׃ ובְּ  .ַרח לֹא ֵמתוּ וֹ ּוְבֵני ק ס ל א־ֵמָֽ
ָ֣י יב  ֵנ עֹון֮  בְּ מְּ ם   שִׁ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ל לְּ מוֵא  נְּ  לִׁ

ַחת   ַפֹ֨ שְּ י מִׁ וֵאלִֹׁ֔ מָ֣ ין ַהנְּ מִִּׁ֕ יָּ ַחת לְּ ַפ  שְּ  מִׁ
ִ֑י ינִׁ מִׁ ין ַהיָּ כִִּׁ֕ יָּ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ ינִׁ כִׁ  ַהיָּ

ְמעֹון  ֵני ׁשִ חּבְ ּפְ ַחת  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ִלְנמּוֵאל ִמׁשְ
מּוֵאִלי ַחת ַהיִָּּמיִני ,ַהּנְ ּפַ ְליִָּכין , ְליִָּמין ִמׁשְ

ַחת ַהיִָּּכיִני ּפַ  .ִמׁשְ
ַרח יג  ֶזִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ חִׁ ול ַהַזרְּ אִּ֕ שָּ ַחת לְּ ַפ  שְּ  מִׁ

י׃ ָֽ אולִׁ  ַהשָּ
ְַּרִחי ַחת ַהז ּפַ ַחת , ְלֶזַרח ִמׁשְ ּפַ אּול ִמׁשְ ְלׁשָּ

אּוִלי ָּ  .ַהׁשּ
ֶלה יד  ת ֵא  ח ָ֣ פְּ שְּ ִ֑י מִׁ נִׁ ע  מְּ ם ַהשִׁ ַנ ַּ֧יִׁ ים שְּ ִ֛ רִׁ ֶעׂשְּ  וְּ

ֶלף ם׃ ֶא  יִׁ ָֽ אתָּ  ס ומָּ
ח ּפְ ה ִמׁשְ ְמעוֹ ֵאּלֶ ִ ם , ִניוֹ ת ַהׁשּ רָּ ִרים ּוִמְסּפָּ ֶעׂשְ

ַנִיםוּ  ִים ׁשְ אתָּ  .ֶאֶלף ּומָּ
ָ֣י טו  ֵנ ם   גָּד֮  בְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ֹון לְּ פ  צְּ ַחת   לִׁ ַפֹ֨ שְּ  מִׁ

י ֹ֔ פֹונִׁ י ַהצְּ ַחגִִּׁ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ י ַהַחגִׁ ִּ֕ שונִׁ  לְּ
ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ  ַהשונִׁ

ֵני חד ּגָּ  ּבְ ּפְ ַחת : םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ִלְצפֹון ִמׁשְ
פֹוִני י, ַהּצְ ַחת ַהַחּגִ ּפַ י ִמׁשְ ַחת , ְלַחּגִ ּפַ ְלׁשּוִני ִמׁשְ
ּוִני  .ַהׁשּ

ַחת  טז  ַפ  שְּ י מִׁ ִּ֕ ֵערִׁ ִ֑י לְּ נִׁ זְּ אׇּ ַחת הָּ ַפ  שְּ י מִׁ ִּ֕ נִׁ זְּ אׇּ לְּ
י׃ ָֽ ֵערִׁ  הָּ

ַחת  ּפַ ְזִני ִמׁשְ ְזִניְלאָּ אָּ ֵעִרי, הָּ ַחת הָּ ּפַ  .ְלֵעִרי ִמׁשְ

ֹוד יז  ַחת ַלֲארִּ֕ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ ֲארֹודִׁ י הָּ ֵאלִֹׁ֔ רְּ ַאֹ֨  לְּ
ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ ֵאלִׁ ַארְּ  הָּ

ֲארֹוִדי ַחת הָּ ּפַ ַחת , ַלֲארֹוד ִמׁשְ ּפַ ְלַאְרֵאִלי ִמׁשְ
ַאְרֵאִלי  .הָּ

ת ֵאִֶ֛לה יח  ח ֵ֥ פְּ שְּ ֵנָֽי־גָּ ד מִׁ ֵדיֶהִ֑ם בְּ ק  פְּ  לִׁ
ים ֵ֥ עִׁ בָּ ֶלף ַארְּ ש ֶא  ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ס ֵמאָֽ

ח ּפְ ה ִמׁשְ ֵניוֹ ֵאּלֶ רּו  דּגָּ  ת ּבְ ְסּפְ ּנִ ִעים  –ׁשֶ ַאְרּבָּ
 .ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ֵנֵ֥י יט  ה בְּ הודָּ  ָ֣ר יְּ ִַּ֑֧ן ֵע אֹונָּ ת וְּ ֵ֥מׇּ אֹונָּ ַֽן ֵעִ֛ר ַויָּ  וְּ
ֶרץ ֶאֵ֥ ַָֽען׃ בְּ נָּ  כְּ

ה ֵני ְיהּודָּ ן: ּבְ ן  ,ֵער ְואֹונָּ ֶאֶרץ ֵמתּו ֵער ְואֹונָּ ּבְ
ַנַען  .ּכְ

יָ֣ו כ  הְּ ה֮  ַויִׁ הודָּ ֵני־יְּ ם   בְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ה לְּ ֵשלָּ   לְּ
ַחת   ַפֹ֨ שְּ י מִׁ ֹ֔ נִׁ ֶרץ ַהֵשָ֣לָּ ֶפִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ צִׁ  ַהַפרְּ
ַרח ֶזִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ חִׁ  ַהַזרְּ

ה בְּ  חֵני ְיהּודָּ ּפְ יוּ  םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ַחת : הָּ ּפַ ה ִמׁשְ לָּ ְלׁשֵ
ִני לָּ ֵ ְרִציְלֶפֶרץ , ַהׁשּ ַחת ַהּפַ ּפַ ְלֶזַרח , ִמׁשְ

ְַּרִחי ַחת ַהז ּפַ  .ִמׁשְ
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יָ֣ו כא  הְּ ֶרץ ַויִׁ ֵני־ֶפֹ֔ ן בְּ ר ִּ֕ ֶחצְּ ַחת לְּ ַפ  שְּ  מִׁ
ִ֑י נִׁ ר  ֶחצְּ ול ַהָֽ מִּ֕ חָּ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ מולִׁ  ֶהחָּ

יוּ  ֶרץפֶּ  ֵניבְּ  ַחת ַהֶחְצרוֹ ְלֶחְצר: הָּ ּפַ , ִניוֹ ן ִמׁשְ
מּוִלי ַחת ֶהחָּ ּפַ מּול ִמׁשְ  .ְלחָּ

ת ֵאִֶ֛לה כב  ח ֵ֥ פְּ שְּ ה מִׁ הודָּ  ֵדיֶהִ֑ם יְּ ק  פְּ שָּ ה לִׁ  שִׁ
ִ֛ים עִׁ בְּ שִׁ ֶלף וְּ ש ֶא  ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ס ֵמאָֽ

ח ּפְ ה ִמׁשְ ה וֹ ֵאּלֶ רּו ת ְיהּודָּ ְסּפְ ּנִ ְבִעים –ׁשֶ  ׁשִ
ה  ָּ ׁשּ  .ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹותְוׁשִ

ִ֤י כג  ֵנ ר   בְּ שכָּ שָּ ם יִׁ תָֹּ֔ ח  פְּ שְּ מִׁ ע לְּ ַחת תֹולִָּּ֕ ַפ  שְּ  מִׁ
ִ֑י עִׁ ה ַהתֹולָּ וִָּּ֕ פ  ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ  ַהפונִׁ

ר שכָּ ָּ ֵני ִיׂשּ ח ּבְ ּפְ ַחת  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ע ִמׁשְ ּתֹולָּ
ִעי ַחת ַהּפּוִני, ַהּתֹולָּ ּפַ ה ִמׁשְ  .ְלֻפוָּ

וב כד  יָּשִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ בִׁ ש  ן ַהיָּ ר ִּ֕ מְּ שִׁ  לְּ
ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ נִׁ ר  מְּ  ַהשִׁ

ַחת  ּפַ ְמר, ַהיָּּׁשּוִביְליָּׁשּוב ִמׁשְ ַחת וֹ ְלׁשִ ּפַ ן ִמׁשְ
ְמר ִ  .ִניוֹ ַהׁשּ

ת ֵאִֶ֛לה כה  ח ֵ֥ פְּ שְּ שכָּ ר מִׁ שָּ ֵדיֶהִ֑ם יִׁ ק  פְּ  לִׁ
עָּ ה בָּ ים ַארְּ ִ֛ שִׁ שִׁ ֶלף וְּ ש ֶא  ֹלֵ֥ ֹות׃ ושְּ  ס ֵמאָֽ

ח ּפְ ה ִמׁשְ ר וֹ ֵאּלֶ שכָּ ָּ רּו ת ִיׂשּ ְסּפְ ּנִ ים –ׁשֶ ִ ׁשּ  ׁשִ
ה עָּ ל ְוַאְרּבָּ  .ׁש ֵמאֹותוֹ ֶאֶלף ּוׁשְ

ָ֣י כו  ֵנ ן֮  בְּ בול  ם   זְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ֶרד לְּ ֶס  ַחת   לְּ ַפֹ֨ שְּ  מִׁ
י ֹ֔ דִׁ ֹון ַהַסרְּ ֵאלִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ ֵאֹלנִׁ  הָּ

ל ֵאֹ֔ לְּ חְּ ַיֹ֨ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ ֵאלִׁ לְּ  ַהַיחְּ

ֵני ְזבּול חן וּ ּבְ ּפְ ַחת : םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ְלֶסֶרד ִמׁשְ
י ְרּדִ ֵאל, ַהּסַ ַחת הָּ ּפַ ְלַיְחְלֵאל , ִניוֹ ְלֵאלֹון ִמׁשְ

ַחת ַהיְַּחְלֵאִלי ּפַ  .ִמׁשְ
ת ֵאִֶ֛לה כז  ח ֵ֥ פְּ שְּ י מִׁ בוֹלנִׁ  ֵדיֶהִ֑ם ַהזְּ ק  פְּ  לִׁ

ים ֵ֥ שִׁ ֶלף שִׁ ש ֶא  ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ס ֵמאָֽ
ח ּפְ ה ִמׁשְ בּולוֹ ֵאּלֶ ְּ רוּ ִני וֹ ת ַהז ְסּפְ ּנִ ים  – ׁשֶ ִ ׁשּ ׁשִ

 .ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
ֵנֵ֥י כח  ף בְּ ִ֑ם יֹוֵס  תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ה לְּ ַנֶש  ם׃ מְּ יִׁ ָֽ רָּ ֶאפְּ ֵני יֹוֵסף  וְּ חּבְ ּפְ ה ְוֶאְפַר : םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ֶ  .ִיםְמַנׁשּ
ָ֣י כט  ֵנ ה בְּ ַנֶש  יר   מְּ כִׁ מָּ ַפַָ֣חת לְּ שְּ י מִׁ ֹ֔ ירִׁ כִׁ  ַהמָּ

יר כִׁ  ָ֣יד ומָּ ִ֑ד הֹולִׁ עָּ לְּ ד ֶאת־גִׁ עִָּּ֕ לְּ גִׁ  לְּ
ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ דִׁ עָּ לְּ  ַהגִׁ

ה ֶ ֵני ְמַנׁשּ ִכיר  :ּבְ ִכיִרי ּומָּ ַחת ַהּמָּ ּפַ ִכיר ִמׁשְ ְלמָּ
ד ְלעָּ ִדי, הֹוִליד ֶאת ּגִ ְלעָּ ַחת ַהּגִ ּפַ ד ִמׁשְ  .ְלִגְלעָּ

ָ֣י ֵאֵֶ֚לה ל  ֵנ ד בְּ עָֹּ֔ לְּ ֶזר גִׁ יֶעִּ֕ ַחת אִׁ ַפ  שְּ  מִׁ
י ִ֑ רִׁ יֶעזְּ ָֽ אִׁ ֶלק הָּ ֵחִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ קִׁ  ַהֶחלְּ

ֵני ה ּבְ דגִּ  ֵאּלֶ ַחת : ְלעָּ ּפַ ִאיֶעְזִריִאיֶעֶזר ִמׁשְ , הָּ
ַחת ַהֶחְלִקי ּפַ  .ְלֵחֶלק ִמׁשְ

ל לא  יֵאֹ֔ רִׁ ׂשְּ ַאֹ֨ ַחת וְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ ֵאלִׁ ָֽ רִׁ ַאׂשְּ ֶכם הָּ ֶשִּ֕  וְּ
ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ מִׁ כְּ  ַהשִׁ

ִרֵאִלי ַאׂשְ ַחת הָּ ּפַ ִריֵאל ִמׁשְ ֶכם , ְוַאׂשְ ְוׁשֶ
ְכִמי ִ ַחת ַהׁשּ ּפַ  .ִמׁשְ

ע לב  ִּ֕ ידָּ מִׁ ַחת ושְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ עִׁ ידָּ מִׁ ֶפר ַהשְּ ֵחִּ֕  וְּ
ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ רִׁ  ַהֶחפְּ

ִעי ִמידָּ ְ ַחת ַהׁשּ ּפַ ע ִמׁשְ ִמידָּ ַחת , ּוׁשְ ּפַ ְוֵחֶפר ִמׁשְ
 .ַהֶחְפִרי

ָ֣ד לג  חָּ פְּ לׇּ ֶפר וצְּ יו ֶבן־ֵח  ֵ֥ ֹו ל א־הָּ נִׁ ים לִ֛ י בָּ ָ֣  כִׁ
נִֹ֑ות ם־בָּ ֵשם   אִׁ נָֹ֣ות וְּ ד בְּ חָֹּ֔ פְּ לׇּ ָ֣ה צְּ לָּ  ַמחְּ

ה עָֹּ֔ נ  ֵ֥ה וְּ לָּ גְּ כָּ ה חׇּ לְּ ה׃ מִׁ ָֽ צָּ רְּ תִׁ  וְּ

ִנים  יּו לֹו ּבָּ ן ֵחֶפר לֹא הָּ ד ּבֶ ְפחָּ אּוְצלָּ נֹות ֶאּלָּ , ּבָּ
ד ְפחָּ נֹות ְצלָּ ם ּבְ ה ְונ: ְוׁשֵ ה וֹ ַמְחלָּ ה ִמְלּכָּ ְגלָּ ה חָּ עָּ

ה  .ְוִתְרצָּ
ֶלה לד  ת ֵא  ח ָ֣ פְּ שְּ ַנֶשִ֑ה מִׁ ם מְּ ֵדיֶהֹ֔ ָ֣ ק  ם ופְּ ַנ ַּ֧יִׁ  שְּ

ים ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ ע ֶא  ַבֵ֥ ֹות׃ ושְּ  ס ֵמאָֽ
ח ּפְ ה ִמׁשְ הת וֹ ֵאּלֶ ֶ ם , ְמַנׁשּ רָּ יםּוִמְסּפָּ ִ  ֲחִמׁשּ

ַנִים וּ  ַבע ֵמאֹותׁשְ  .ֶאֶלף ּוׁשְ
ַר֮  ֵאֶָ֣לה לה  ֵני־ֶאפְּ ם֮ בְּ ם   יִׁ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ַלח לְּ שוֶת   לְּ

ַחת   ַפֹ֨ שְּ י מִׁ חִֹׁ֔ ַָ֣תלְּ ֶכר ַהש  ֶבִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ  מִׁ
י ִ֑ רִׁ ַחן ַהַבכְּ ַתִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ ַתֲחנִׁ  ַהָֽ

ה חֵני ֶאְפַרִים בְּ  ֵאּלֶ ּפְ ְלׁשּוֶתַלח : םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ
ַחת ַהׁשּ  ּפַ ְכִרי, ַתְלִחיוּ ִמׁשְ ַחת ַהּבַ ּפַ , ְלֶבֶכר ִמׁשְ

ֲחִני ַחת ַהּתַ ּפַ  .ְלַתַחן ִמׁשְ
ֶלה לו  ֵא  ָ֣י וְּ ֵנ ִַ֑לח בְּ ן שותָּ ִּ֕ ֵערָּ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ נִׁ ֵערָּ ֵני ׁשּוֶת  הָּ ה ּבְ ִני: ַלחְוֵאּלֶ ֵערָּ ַחת הָּ ּפַ ן ִמׁשְ  .ְלֵערָּ
ת ֵאֶָ֣לה לז  ח ִ֤ פְּ שְּ ם   מִׁ יִׁ ַרֹ֨ ֵני־ֶאפְּ ם בְּ ֵדיֶהֹ֔ ָ֣ ק  פְּ  לִׁ

ם ַנ ַּ֧יִׁ ים שְּ ִ֛ ֹלשִׁ ֶלף ושְּ ֹות ַוֲחֵמָ֣ש ֶא  ֶלה ֵמאִ֑  ֵאֵ֥
ף ֵני־יֹוֵס  ם׃ בְּ ָֽ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ  ס לְּ

ח ּפְ ה ִמׁשְ ֵני ֶאְפַרִים וֹ ֵאּלֶ רּו ת ּבְ ְסּפְ ּנִ  –ׁשֶ
ים לֹוׁשִ ַנִים  ׁשְ ה בְּ  .ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹותּוׁשְ ֵני ֵאּלֶ

חיֹוֵסף  ּפְ  .םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ
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ָ֣י לח  ֵנ ן֮  בְּ מִׁ יָּ נְּ ם   בִׁ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ַלע לְּ ֶב  ַחת   לְּ ַפֹ֨ שְּ  מִׁ
י עִֹׁ֔ ל ַהַבלְּ ֵבִּ֕ ַאשְּ ַחת לְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ ֵבלִׁ ַאשְּ  הָּ

ם ִּ֕ ירָּ ַחת ַלֲאחִׁ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ מִׁ ירָּ ֲאחִׁ  הָּ

ֵני בִּ  חן יְניִָּמ ּבְ ּפְ ַחת  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ְלֶבַלע ִמׁשְ
ְלִעי ִלי, ַהּבַ ּבֵ ַאׁשְ ַחת הָּ ּפַ ל ִמׁשְ ּבֵ ם , ְלַאׁשְ ַלֲאִחירָּ

ִמי ֲאִחירָּ ַחת הָּ ּפַ  .ִמׁשְ
ם לט  פופִָּּ֕ שְּ ַחת לִׁ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ מִׁ ם ַהשופָּ חופִָּּ֕  לְּ

ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ מִׁ  ַהחופָּ
ִמי ּופָּ ַחת ַהׁשּ ּפַ ם ִמׁשְ פּופָּ ַחת , ִלׁשְ ּפַ ם ִמׁשְ ְלחּופָּ

ִמי  .ַהחּופָּ
יֵ֥ו מ  הְּ ַלע ַויִׁ ֵני־ֶב  דְּ  בְּ ִ֑ן ַאָ֣רְּ ַנֲעמָּ ַחת   וְּ ַפֹ֨ שְּ  מִׁ

י ֹ֔ דִׁ ַארְּ ן הָּ ַנֲָֽעמָֹּ֔ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ ַנֲעמִׁ  ַהָֽ
יּו ַלע בֶּ  ֵניבְּ  ןהָּ ַחת  ְלַאְרּדְ  :ַאְרּדְ ְוַנֲעמָּ ּפַ ִמׁשְ

י ַאְרּדִ ֲעִמי, הָּ ַחת ַהּנַ ּפַ ן ִמׁשְ  .ְלַנֲעמָּ
ֶלה מא  ן ֵאֵ֥ מִׁ  יָּ נְּ ֵני־בִׁ ִ֑ם בְּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֵדיֶהֹ֔ ָ֣ ק   ופְּ

שָּ ה ִ֛ים ֲחמִׁ עִׁ בָּ ַארְּ ֶלף וְּ ש ֶא  ֵשֵ֥ ֹות׃ וְּ  ס ֵמאָֽ
ה בְּ  חן יְניִָּמ בִּ  ֵניֵאּלֶ ּפְ ם  ,םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ רָּ ּוִמְסּפָּ
ִעים ה וַ  ַאְרּבָּ ָּ ׁש ֵמאֹותֲחִמׁשּ  .ֶאֶלף ְוׁשֵ

ֵני ֵאִֶ֤לה מב  ן  ־בְּ ם דָּ תָֹּ֔ ח  פְּ שְּ מִׁ ם לְּ שוחִָּּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ  מִׁ
י ִ֑ מִׁ ת ֵאִֶ֛לה ַהשוחָּ ח ֵ֥ פְּ שְּ ן מִׁ ם׃ דָּ  ָֽ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ה בְּ  חן ּדָּ  ֵניֵאּלֶ ּפְ ַחת  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ם ִמׁשְ ְלׁשּוחָּ
ִמי ּוחָּ ח ,ַהׁשּ ּפְ ה ִמׁשְ ן לְ וֹ ֵאּלֶ חֹוֵתיֶהםת ּדָּ ּפְ  .ִמׁשְ

ת מג  ח ֵ֥ פְּ שְּ ל־מִׁ י כׇּ מִׁ  ֵדיֶהִ֑ם ַהשוחָּ ק  פְּ  לִׁ
עָּ ה בָּ ים ַארְּ ִ֛ שִׁ שִׁ ֶלף וְּ ע ֶא  ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ס ֵמאָֽ

ִמי  ּוחָּ חֹת ַהׁשּ ּפְ ל ִמׁשְ רּו ּכָּ ְסּפְ ּנִ ים –ׁשֶ ִ ׁשּ  ׁשִ
ה וְ  עָּ ע ֵמאֹותַאְרּבָּ  .ֶאֶלף ְוַאְרּבַ

ָ֣י מד  ֵנ ֵשר֮  בְּ ם   אָּ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ה לְּ נָּ  מְּ יִׁ ַחת   לְּ ַפֹ֨ שְּ  מִׁ
ה נָֹּ֔ מְּ י ַהיִׁ ִּ֕ וִׁ שְּ יִׁ ַחת לְּ ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ וִׁ שְּ ה ַהיִׁ יעִָּּ֕ רִׁ בְּ  לִׁ

ַחת ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ יעִׁ רִׁ  ַהבְּ

ר  ׁשֵ ֵני אָּ חּבְ ּפְ ַחת  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ה ִמׁשְ ְלִיְמנָּ
ה ְמנָּ ִוי, ַהיִּ ׁשְ ַחת ַהיִּ ּפַ ִוי ִמׁשְ ה , ְלִיׁשְ ִלְבִריעָּ

ִריִעי ַחת ַהּבְ ּפַ  .ִמׁשְ
ָ֣י מה  ֵנ בְּ ה לִׁ יעָֹּ֔ רִׁ ֶבר בְּ ֶחִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ רִׁ ֶחבְּ  ַהָֽ

ל יֵאֹ֔ כִׁ לְּ ַמֹ֨ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ יֵאלִׁ כִׁ  ַהַמלְּ
הִלְבֵני בְּ  ַחת ַהֶחְבִרי: ִריעָּ ּפַ , ְלֶחֶבר ִמׁשְ

יֵאִלי ְלּכִ ַחת ַהּמַ ּפַ יֵאל ִמׁשְ  .ְלַמְלּכִ
ם מו  ֵשֵ֥ ר וְּ ֵש  ַרח׃ ַבת־אָּ ָֽ ם  ׂשָּ תהַ ְוׁשֵ ל ּבַ ר ׁשֶ ׁשֵ  .ַרחשֶׂ  – אָּ
ת ֵאִֶ֛לה מז  ח ֵ֥ פְּ שְּ ר מִׁ ֵש  ֵנָֽי־אָּ ֵדיֶהִ֑ם בְּ ק  פְּ  לִׁ

ֹלשָּ ה ים שְּ ִ֛ שִׁ ֶלף ַוֲחמִׁ ע ֶא  ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ס ֵמאָֽ
ח ּפְ ה ִמׁשְ ר וֹ ֵאּלֶ ׁשֵ ֵני אָּ רּו ת ּבְ ְסּפְ ּנִ ים –ׁשֶ ִ  ֲחִמׁשּ

לוּ  ה וֹ ׁשְ ע ֵמאֹותׁשָּ  .ֶאֶלף ְוַאְרּבַ
ִ֤י מח  ֵנ י   בְּ לִׁ תָּ ם ַנפְּ תָֹּ֔ ח  פְּ שְּ מִׁ ל לְּ ֵאֹ֔ צְּ חְּ ַיֹ֨  לְּ

ַחת ַפ  שְּ ִ֑י מִׁ ֵאלִׁ צְּ י ַהַיחְּ ִּ֕ גונִׁ ַחת לְּ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ  ַהגונִׁ
ִלי  ֵני ַנְפּתָּ חּבְ ּפְ ַחת  :םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ ּפַ ְלַיְחְצֵאל ִמׁשְ
ַחת ַהּגּוִני, ַהיְַּחְצֵאִלי ּפַ  .ְלגּוִני ִמׁשְ

ֶצר מט  ֵיִּ֕ ַחת לְּ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ רִׁ צְּ ם ַהיִׁ ֵלִּ֕ שִׁ ַחת לְּ ַפ  שְּ  מִׁ
י׃ ָֽ ֵלמִׁ  ַהשִׁ

ְצִרי ַחת ַהיִּ ּפַ ַחת , ְלֵיֶצר ִמׁשְ ּפַ ם ִמׁשְ ּלֵ ְלׁשִ
ִמי ּלֵ ִ  .ַהׁשּ

ִ֑ם  נ  תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ י לְּ לִׁ  תָּ ת ַנפְּ ח ֵ֥ פְּ שְּ ֵאִֶ֛לה מִׁ
ם  ֵדיֶהֹ֔ ָ֣ ק  שָּ הופְּ ִ֛ים ֲחמִׁ עִׁ בָּ ַארְּ ֶלף וְּ  ֶא 

ע ַבֵ֥ ַארְּ ֹות׃ וְּ  ֵמאָֽ

ח ּפְ ה ִמׁשְ ִלי וֹ ֵאּלֶ חת ַנְפּתָּ ּפְ  ,םיהֶ ֵת וֹ ְלִמׁשְ
ם  רָּ ִעיםּוִמְסּפָּ ה וַ  ַאְרּבָּ ָּ ע ֶאֶלף ֲחִמׁשּ ְוַאְרּבַ

 .ֵמאֹות
ֶלה נא  קוֵדי   ֵא  ָ֣י פְּ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֹות יִׁ  ֵשש־ֵמאֵ֥

ֶלף ִֶ֑לף ֶא  אָּ ע וָּ ַבֵ֥ ֹות שְּ ים׃ ֵמא  ָֽ ֹלשִׁ  פ ושְּ
ר ֵאל  ֶזה ִמְסּפַ רָּ ֵני ִיׂשְ רּו ּבְ ְסּפְ ּנִ ׁש ֵמאֹות  –ׁשֶ ׁשֵ

ד  ַבע ֵמאֹות וּ ְוֶאחָּ יםֶאֶלף ׁשְ לֹוׁשִ  .ׁשְ
ַדֵבֵ֥ר נב שלישי הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר' ה ֵלאמ ָֽ ה ְואָּ ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ  :ּדִ
ֶלה נג  ֵא  ֵלֵ֥ק לָּ ִֶ֛רץ ֵתחָּ אָּ ַנֲחלָּ ה הָּ ר בְּ ַפֵ֥ סְּ מִׁ  בְּ

ֹות׃  ֵשמָֽ
ֶרץ ּתִ  אָּ יםה ַנֲחלָּ לְ ק לֵּ חַ ְת הָּ ׁשִ ֲאנָּ ההָּ  לָּ  ֵאּלֶ
רּו  ְסּפְ ּנִ ר  ְלִפיׁשֶ ֵ הַ ִמְסּפַ ההָּ  מֹותׁשּ  .ֵאּלֶ

ב נד  ַר  ֶבה   לָּ ֹו ַתרְּ תֹ֔ ט ַנֲחלָּ ַעִּ֕ ַלמְּ יט וְּ עִׁ   ַתמְּ
ֹו תִ֑ ֵ֚יש ַנֲחלָּ י אִׁ ָ֣ פִׁ יו לְּ ֹ֔ דָּ ק  ן פְּ ַת  ֹו׃ י  תָֽ  ַנֲחלָּ

ֶבט  ילְלׁשֵ ְגּדִ דֹול ּתַ תוֹ  ֶאת ּגָּ ֶבט וּ  ,ַנֲחלָּ ן ְלׁשֵ טָּ קָּ
ְקִטין תֹו  ֶאת ּתַ ר ְלִפי  –ַנֲחלָּ ל  ישֵׁ נְ אַ ִמְסּפַ ּכָּ
ֶבט ְך  ׁשֵ ֵתן ּכָּ ּנָּ תוֹ ּתִ  .ַנֲחלָּ

ל נה  ִּ֕ גֹורָּ ֵל ק ַאְך־בְּ ִֶ֑רץ ֵיחָּ אָּ ֹות ֶאת־הָּ מֵ֥ שְּ ל לִׁ ֶרץ  ֲאבָּ אָּ קהָּ ְתַחּלֵ ל ּתִ גֹורָּ מֹות  ִפילְ  – ּבְ ֵ ַהׁשּ
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ם תָּ  לו׃ ַמטֹות־ֲאב  ָֽ חָּ נְּ ל  לוּ עֲ יַּ שֶׁ  יִׁ ּגֹורָּ קֹום שֶׁ ּבַ ַבע ַהּמָּ ְבֵטילּו ְנחֲ יִּ ִיּקָּ  ׁשִ
 .ֲאבֹוֵתיֶהם

י   נו  ל ַעל־פִׁ ֹ֔ ֵל ק ַהגֹורָּ ֹו ֵתחָּ תִ֑ ין ַנֲחלָּ ב ֵבֵ֥  ַר 
ט׃ ָֽ עָּ מְּ  ס לִׁ

ל ּתִ  יפִּ  לעַ  ה קלֵּ חַ ְת ַהּגֹורָּ ֲחלָּ ין  ַהּנַ הּבֵ חָּ ּפָּ  ִמׁשְ
ה  דֹולָּ ה לְ ּגְ חָּ ּפָּ הִמׁשְ  .ְקַטּנָּ

ֶלה נז  ֵאֹ֨ י וְּ קוֵדָ֣ י֮  פְּ ם   ַהֵלוִׁ תָּ ח  פְּ שְּ מִׁ ֹון לְּ ש  ֵגרְּ  לְּ
ַחת   ַפֹ֨ שְּ י מִׁ נִֹׁ֔ ש  ַָּ֣֧רְּ ת ַהֵג הִָּּ֕ קְּ ַחת לִׁ ַפ  שְּ  מִׁ
י ִ֑ תִׁ הָּ י ַהקְּ ִּ֕ רִׁ רָּ מְּ ַחת לִׁ ַפ  שְּ י׃ מִׁ ָֽ רִׁ רָּ  ַהמְּ

ה  ֶבטְוֵאּלֶ ֵ ִרים ִמׁשּ ְסּפָּ ח ַהּנִ ּפְ ִוי ְלִמׁשְ : םיהֶ ֵת וֹ ַהּלֵ
י ּנִ ְרׁשֻ ַחת ַהּגֵ ּפַ ַחת , ְלֵגְרׁשֹון ִמׁשְ ּפַ ת ִמׁשְ ִלְקהָּ

ִתי הָּ ִרי, ַהּקְ רָּ ַחת ַהּמְ ּפַ ִרי ִמׁשְ  .ִלְמרָּ
ת׀  ֵאֶָ֣לה נח  ח ָ֣ פְּ שְּ י מִׁ ַחת ֵלוִׁ  ַפֹ֨ שְּ י מִׁ ַּ֜ נִׁ בְּ  ַהלִׁ

ַפִַ֤חת שְּ י   מִׁ נִׁ ר  ֶחבְּ ַפִַ֤חת ַהָֽ שְּ י   מִׁ לִׁ  ַהַמחְּ
ַפַָ֣חת שְּ י מִׁ ַחת ַהמושִֹׁ֔ ַפ  שְּ י מִׁ ִ֑ חִׁ רְּ ת ַהקׇּ הָּ   וקְּ
ד ֵ֥ ם׃ הֹולִׁ ָֽ רָּ  ֶאת־ַעמְּ

ח ּפְ ה ִמׁשְ ְבִני: ת ֵלִויוֹ ֵאּלֶ ַחת ַהּלִ ּפַ ַחת , ִמׁשְ ּפַ ִמׁשְ
ַחת , ִניוֹ ַהֶחְבר ּפַ ְחִליִמׁשְ י, ַהּמַ ַחת ַהּמּוׁשִ ּפַ , ִמׁשְ

ְרִחי ַחת ַהּקָּ ּפַ ת  ,ִמׁשְ ם דיהֹולִ ּוְקהָּ  .ֶאת ַעְמרָּ

ֵשָ֣ם נט  ם ֵאֶָ֣שת׀  וְּ רָּ  ֶבד   ַעמְּ י יֹוֶכֹ֨ ֹ֔ ר ַבת־ֵלוִׁ  ֲאֶשֹ֨
ה ֵ֥ דָּ ִּ֛ה יָּלְּ תָּ י א  ֵלוִׁ  ם לְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ  ַוֵתֶָ֣לד בְּ

ם רָּ  ַעמְּ ן   לְּ ת־ַאֲהר  ה ֶאָֽ ֶשֹ֔ ֶאת־מ  ת וְּ ֵא   וְּ
ֵ֥ם יָּ רְּ ם׃ מִׁ ָֽ תָּ  ֲאח 

ת ֵלִוי ם יֹוֶכֶבד ּבַ ת ַעְמרָּ ם ֵאׁשֶ ת שֶׁ  ְוׁשֵ  ֵלִויֵאׁשֶ
ה  מִ  ֵלִוילְ יְָּלדָּ ה, ְצַרִיםּבְ ם ֶאת  ִהיא יְָּלדָּ ְלַעְמרָּ
ה ַאֲהרֹן םוֹ ִמְריָּם ֲאח ֶאתוְ  ֶאת ֹמׁשֶ  .תָּ

ֵלָ֣ד ס  וָּ ן ַויִׁ ַאֲהר ֹ֔ ב לְּ וא ֶאת־נָּדָּ  יהִ֑ ֶאת־ֲאבִׁ  וְּ
זָּ ר עָּ ר׃ ֶאת־ֶאלְּ ָֽ מָּ יתָּ ֶאת־אִׁ  וְּ

זָּר  :נֹוְלדוּ  ְלַאֲהרֹן ב ֲאִביהּוא ֶאְלעָּ דָּ רנָּ מָּ  .ְוִאיתָּ

ת סא  ֵ֥מָּ ב ַויָּ וא נָּדָּ  יהִ֑ ם ַוֲאבִׁ ֵ֥ יבָּ רִׁ ַהקְּ ה בְּ  ֵאש־זָּרָּ 
ֵנֵ֥י פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ  יְּ

ב ַוֲאִביהּוא  דָּ ִהְקִריבוּ ֵמתּו נָּ ׁשֶ ֵאׁש  'הִלְפֵני  ּכְ
הּ הּוא שֶׁ  ה ּבָּ צָּ  .לֹא רָּ

יָ֣ו סב  הְּ ם ַויִׁ ֵדיֶה  ק  ִ֤ה פְּ ֹלשָּ ים   שְּ רִׁ ֶעׂשְּ ֶלף וְּ  ֶאֹ֔
ל־זָּכָּ ר ֶדש כׇּ ֶבן־ח ָ֣ ה מִׁ לָּ ִ֑עְּ מָּ י וָּ ָ֣ א׀  כִׁ  ל ָ֣
ו ד  קְּ פָּ תְּ תֹוְך   הׇּ ָ֣י בְּ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ ַתִ֤ן כִֶּׁ֠  ל א־נִׁ

ֶהם   ה לָּ ֹוְך ַנֲחלָֹּ֔ ת  ֵנֵ֥י בְּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

יָּה  םרָּ ּפָּ סְ ִמ  ִריםהָּ לוּ  ֶעׂשְ ה וֹ ׁשְ ר  –ֶאֶלף ׁשָּ ל זָּכָּ ּכָּ
ילִמ  מַ  חֹוֶדשׁ  ּגִ הוָּ ילְולֹא  ,ְעלָּ ִרים  ִמּגִ יֶעׂשְ  ֵהם ּכִ

רסְ נִ לֹא  ֵאל ַיַחד ִעם וּ ּפְ רָּ ֵני ִיׂשְ י לֹא  ּבְ הִנּתְ ּכִ  נָּ
ה  ֶהם ַנֲחלָּ ֵאל ַיַחד ִעםלָּ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

קוֵדָ֣י ֵאֵֶ֚לה סג  ה פְּ ֶשֹ֔ זָּ ר מ  עָּ ֶאלְּ ֵהִ֑ן וְּ ר ַהכ   ֲאֶשֹ֨
ו דַּ֜ קְּ ִ֤י פָּ ֵנ ֵאל   ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ב ָ֣ רְּ ַעָֽ ב בְּ  מֹואָֹּ֔
ן ַע ל ֵדֵ֥ ֹו׃ ַירְּ ֵרחָֽ  יְּ

ה  ים שֶׁ ֵאּלֶ ׁשִ ֲאנָּ זָּר ַהּכֵֹהןּמֹ הָּ ה ְוֶאְלעָּ ְפרוּ  ׁשֶ  – סָּ
ֵאל  ְפרוּ ּסָּ שֶׁ כְּ  רָּ ֵני ִיׂשְ לֶאת ּבְ יׁשֹוִרים ׁשֶ ּמִ  ּבַ

ב ַעל  ןיַּ הַ ַיד מֹואָּ לְּ  ְרּדֵ  .חוֹ יְיִר  ַידׁשֶ
ֶלה   סד  ֵאֹ֨ ָ֣יָּה ובְּ יש ל א־הָּ ֹ֔ קוֵדָ֣י אִׁ פְּ ה מִׁ ֶשֹ֔  מ 

ן ַאֲהר   ֵהִ֑ן וְּ ר ַהכ  ו ֲאֶשֵ֥ דִ֛ קְּ ֵנֵ֥י פָּ  ֶאת־בְּ
ל ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ ַבֵ֥ דְּ מִׁ ָֽי׃ בְּ ינָּ  סִׁ

יָּה  ה לֹא הָּ דּוְבֵאּלֶ ים שֶׁ  ַאף ֶאחָּ ׁשִ ֲאנָּ ה ּמֹ ֵמהָּ ׁשֶ
ְפרוּ  ְוַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאל  ְפרוּ ּסָּ שֶׁ כְּ  סָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ר  ִמְדּבַ  .ִסיַניּבְ
ַמִ֤ר סה  י־אָּ ָֽ ה   כִׁ הוָּ ם יְּ ֶהֹ֔ ֹות לָּ תו מֵ֥ מ   ִ֑ר יָּ בָּ דְּ  ַבמִׁ

ל א־נֹוַתִ֤ר יש ֵמֶהם   וְּ ֹ֔ ֵ֚י אִׁ ֵלָ֣ב כִׁ ם־כָּ  אִׁ
ה ֶנֹ֔ פ  עַ  ֶבן־יְּ יהֹוש   ון׃ וִׁ ן־נָֽ  ס בִׁ

י  ַמר  'הּכִ ר תוּ וּ מיָּ ֵהם שֶׁ  ֲעֵליֶהםאָּ ְדּבָּ ּמִ ְולֹא , ּבַ
אַ נִ  דַאף ר ֵמֶהם ׁשְ ן ִמ  חּוץ ֶאחָּ ֵלב ּבֶ ְיֻפּנֶה ּכָּ

ן נּון ַע ּבִ  .ִויהֹוׁשֻ
ת     ש   ר  דפ   ח  פְּ ל  נֹות צְּ  ב ְּ
נָּה א כז בְּ ַרַּ֜ קְּ נָֹ֣ות ַותִׁ ד בְּ חָּ  פְּ לׇּ  ֶבן־ֵחִֶ֤פר צְּ

ד   עָּ לְּ יר ֶבן־גִׁ ָ֣ כִׁ ה ֶבן־מָּ ַנֶשֹ֔ ת ֶבן־מְּ ח   פְּ שְּ מִׁ  לְּ
ַנֶשָ֣ה ֶלה   ֶבן־יֹוֵסִ֑ף מְּ ֵאֹ֨ ֹות וְּ מָ֣ יו שְּ תָֹּ֔ נ   בְּ
ָ֣ה לָּ ה ַמחְּ עָֹּ֔ ֵ֥ה נ  לָּ גְּ חׇּ כָּ ה וְּ לְּ ה׃ ומִׁ ָֽ צָּ רְּ תִׁ  וְּ

ן  ִכיר ּבֶ ן מָּ ד ּבֶ ְלעָּ ן ּגִ ן ֵחֶפר ּבֶ ד ּבֶ ְפחָּ נֹות ְצלָּ ּבְ
ה  ֶ חּמִ מִ ְמַנׁשּ ּפְ ה בֶּ וֹ ׁשְ ֶ ׁשוּ  ן יֹוֵסףת ְמַנׁשּ ה  ,ִנּגְ ְוֵאּלֶ

נ מֹות ּבְ יווֹ ׁשְ ה נ :תָּ ה וֹ ַמְחלָּ ה ּוִמְלּכָּ ְגלָּ ה ְוחָּ עָּ
ה  .ְוִתְרצָּ
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נָּה ב  דְּ ַתֲעמ ַּ֜ ָ֣י ַוָֽ ֵנ פְּ ה לִׁ ֶש  ֵני   מ  פְּ לִׁ ָ֣ר וְּ זָּ עָּ  ֶאלְּ
ן ֵהֹ֔ ֵנֵ֥י ַהכ  פְּ לִׁ ם וְּ יאִׁ  ׂשִׁ ִ֑ה ַהנְּ ֵעדָּ ל־הָּ כׇּ ַתח וְּ  ֶפֵ֥

ֶהל־מֹוֵע ד ר׃ א ָֽ  ֵלאמ ָֽ

ְמדוּ ֵהן  זָּר הַ  עָּ ה ְוִלְפֵני ֶאְלעָּ ְוִלְפֵני  ּכֵֹהןִלְפֵני ֹמׁשֶ
יִא  ׂשִ ל יַהּנְ ּבּורם ְוכָּ ַתח מּול  ַהּצִ  אֹוֶהלּפֶ

סּות ּנְ ְמרוּ  ,ַהִהְתּכַ  :ְואָּ
֮  ג  בִׁ ר   ֵמָ֣ת ינו֮ אָּ בָּ דְּ וא ַבמִׁ הֹ֨ ה וְּ יַָּּ֜ ֹוְך ל א־הָּ תָ֣  בְּ

ה ֵעדָּ  ים הָּ ִ֛ דִׁ הוָּ ה ַהנֹועָּ ַרח ַעל־יְּ  ַבֲעַדת־ק ִ֑
ֹו אָ֣ ֶחטְּ י־בְּ ָֽ ת כִׁ נִׁ ים ֵמֹ֔ יו ובָּ ֵ֥ ֹו׃ ל א־הָּ  לָֽ

יָּה  ר ְוהּוא לֹא הָּ ְדּבָּ ּמִ ִבינּו ֵמת ּבַ בּוצָּ אָּ ּקְ  הּבַ
פּו שֶׁ  יןִהְתַאּסְ ּבּור בַּ  'ה ֶנֶגד ְלַהְפּגִ לּצִ , ַרחוֹ ק ׁשֶ

א ִטי ֶחְטאוֹ בְּ  ֵמת ֶאּלָּ רָּ יּו לוֹ  לֹאוְ , ַהּפְ  .ִניםּבָּ  הָּ
ה ד  ָ֣מָּ ע לָּ ַרִ֤ גָּ ינו   יִׁ בִֹׁ֨ ֹוְך ֵשם־אָּ תָ֣ ֹו מִׁ תֹ֔ ַפחְּ שְּ  מִׁ

י ִ֛ ין כִׁ ֹו ֵאֵ֥ ָ֣נו ֵבִ֑ן ל  נָּה־לָּ ה תְּ זָֹּ֔ ֹוְך ֲאח  ת   בְּ
י ינו׃ ֲאֵחֵ֥ ָֽ בִׁ  אָּ

ה  ּמָּ ֵלםיֵּ שֶׁ לָּ ְחּתֹו  עָּ ּפַ ִבינּו ִמּתֹוְך ִמׁשְ ם אָּ ַרק ׁשֵ
ֵני ן ֵאיןשֶׁ  ִמּפְ ן !?לֹו ּבֵ נּו ֲאֻחזָּּה  ּתֵ ֲאֵחי  ַיַחד ִעםלָּ
ִבינוּ   !אָּ

ב ה  ֵרֵ֥ ֶשִ֛ה ַוַיקְּ טָּ   מ  פָּ שְּ ֵנֵ֥י ןֶאת־מִׁ פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ ה פ יְּ ישׁ  ֹמׁשֶ רּור ֵאַלתשְׁ  ֶאת ִהּגִ ן ּבֵ תָּ ִביעָּ  .'ה ִלְפֵני ּתְ

ֲחלֹות    נ   ת ה  ש   ר   פ  
הוָּ ה ַוי ֵ֥אֶמר ו רביעי ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר  'ה ֵלאמ ָֽ הלְ אָּ  :ֹמׁשֶ
ן ז  נָֹ֣ות ֵכ  ד֮  בְּ חָּ פְּ לׇּ ת   צְּ ר  בְּ ן ד  ֵתִ֤ן נָּת ֹ֨ ֶהם   תִׁ  לָּ

ָ֣ת ַז ה ֲאח  ֹוְך ַנֲחלָֹּ֔ ת  יֶהִ֑ם ֲאֵחָ֣י בְּ  ֲאבִׁ
 ִ֛ תָּ ַהֲעַברְּ ן ֶאת־ַנֲחַלֵ֥ת וְּ יֶה  ן׃ ֲאבִׁ ֶהָֽ  לָּ

ְבֵרי  ד ּדִ ְפחָּ נֹות ְצלָּ ן – ְנכֹוִניםּבְ הֶ  ּתֵ ֲאֻחזַּת  ןלָּ
הלְ ַקְרַקע   ַהֲעֵבר – ןֲאֵחי ֲאִביהֶ  ַיַחד ִעם ַנֲחלָּ

ֶהן  .ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביֶהן לָּ
ֵנֵ֥י ח  ֶאל־בְּ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ַדֵבָ֣ר יִׁ ר תְּ יש ֵלאמ ִ֑ ָ֣  אִׁ

ות י־יָּמ  ָֽ ֹו ֵאָ֣ין וֵבן   כִׁ ם לֹ֔ ֶתֵ֥ ַהֲעַברְּ  וְּ
ֹו ת  ֹו׃ ֶאת־ַנֲחלָּ תָֽ בִׁ  לְּ

ר  ַדּבֵ ֵאל ּתְ רָּ ֵני ִיׂשְ ִאיׁש  ִאם: ְוֹתאַמרְוֶאל ּבְ
ֲעִבירּו  – ןבֵּ לֹו  ֵאיןוְ  יָּמּות תֹו ְלִבּתוֹ ּתַ  .ֶאת ַנֲחלָּ

ין ט  ם־ֵאֵ֥ אִׁ ֹו וְּ ם ַבִ֑ת ל  ַתֶתֵ֥ ֹו ונְּ ת   ֶאת־ַנֲחלָּ
יו׃ ָֽ ֶאחָּ  לְּ

ת נוּ , ְוִאם ֵאין לֹו ּבַ ּתְ יו ּתִ תֹו ְלֶאחָּ  .ֶאת ַנֲחלָּ

ין י  ם־ֵאֵ֥ אִׁ ֹו וְּ ים ל  ִ֑ ם ַאחִׁ ַתֶתֵ֥ ֹו ונְּ ת   ֶאת־ַנֲחלָּ
י יו׃ ַלֲאֵחֵ֥ ָֽ בִׁ  אָּ

נוּ , ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים ּתְ תֹו ַלֲאֵחי  ּתִ ֶאת ַנֲחלָּ
ִביו  .אָּ

ם־ֵאָ֣ין יא  אִׁ ים֮  וְּ יו   ַאחִׁ בִׁ אָּ ַתֶתָ֣ם לְּ  ונְּ
ֹו ת  ֹו ֶאת־ַנֲחלָּ ֵארִ֞ שְּ ב לִׁ ר ֵ֥ ִ֛יו ַהקָּ  ֵאלָּ
ֹו ת  ַפחְּ שְּ מִׁ ַרָ֣ש מִׁ יָּ ִּ֑ה וְּ תָּ ה א  תַָּּ֜ יְּ הָֹּ֨ ָֽ ִ֤י וְּ ֵנ בְּ  לִׁ

ֵאל   רָּ ׂשְּ ת יִׁ ַקָ֣ ח  ט לְּ פָֹּ֔ שְּ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר מִׁ וָּ הוָּ ה צִׁ  יְּ
ה׃ ֶשָֽ  פ ֶאת־מ 

ִביו ְוִאם ֵאין  נוּ ַאִחים ְלאָּ ּתְ תֹו  ּתִ ֶאת ַנֲחלָּ
ר בוֹ רוֹ ְק לִ  יו ב וֹ ַהּקָּ יֹוֵתרֵאלָּ ְחּתוֹ  ּבְ ּפַ ׁשְ הּוא וְ  ִמּמִ
הּ וֹ ַרׁש אייִ  ין ֶזה ִיְהֶיה ,תָּ ֵאל  ּדִ רָּ  קוֹ ְלחִלְבֵני ִיׂשְ

טוּ  ּפְ ׁשְ יִּ ה' השֶׁ מֹו כְּ  ׁשֶ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ת     יכ  מִׁ ת סְּ ש   ר  ע  פ   ֻ הֹוש   יְּ
ה   ַוי ִ֤אֶמר יב  הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔ ר ֲעֵלִ֛ה ֶאל־מ   ֶאל־ַהֵ֥

ים רִׁ  ֲעבָּ ִ֑ה הָּ ֵאה   ַהֶז ֶרץ ורְּ אָֹּ֔ ר ֶאת־הָּ  ֲאֶשֵ֥
י תִׁ ַת  ֵנֵ֥י נָּ בְּ ל׃ לִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ַמר  'ה הלְ אָּ ן'ַהר לְ ֲעֵלה  :ֹמׁשֶ  'ַמֲעַבר ַהיְַּרּדֵ
ֶרץ , ַהזֶּה אָּ ֵאלּנָּ שֶׁ ּוְרֵאה ֶאת הָּ רָּ י ִלְבֵני ִיׂשְ  .ַתּתִ

ה יג  יתָּ ָ֣ אִׁ רָּ ּה וְּ תָֹּ֔ ֵ֥  א  תָּ ֶנֱאַספְּ יך וְּ  ֶאל־ַעֶמ 
ה ִ֑תָּ ר ַגם־אָּ ף ַכֲאֶשֵ֥ ן ֶנֱאַס  יך׃ ַאֲהר ֵ֥ ָֽ חִׁ  אָּ

ְרֶאה יֵר ְוַאחֲ  ּתִ ּה  ׁשֶ ֵסף אֹותָּ אָּ ם ּתֵ ְתךָּ ֶאל ּגַ מָּ ִנׁשְ
מֹות ְמקֹום ׁשָּ הסְ אֶ נֶּ שֶׁ  מוֹ כְּ  ַהּנְ ַמת פָּ  ַאֲהרֹן ִנׁשְ
ִחיךָּ   .אָּ

ם ַכֲאֶשר֩  יד  יֶתֹ֨ רִׁ י מְּ ן פִַּׁ֜ ַבר־צִׁ  דְּ מִׁ יַבת   בְּ רִׁ מְּ  בִׁ
ה ֹ֔ ֵעדָּ י הָּ נִׁ יֵשֵ֥ דִׁ ַהקְּ ם לְּ יִׁ ֵעיֵניֶהִ֑ם ַבַמ   ֵהִ֛ם לְּ

םשֶׁ  ֶנׁש ַעלוֹ ע ַרְבּתֶ ִתי ּסֵ ר צִ  ִלְפֻקּדָּ ִמְדּבַ ן יּבְ
ְמִריַבת  ּבּורּבִ יָּה וְ  ,ַהּצִ ישׁ  ֲעֵליֶכםהָּ ֶאת  ְלַהְקּדִ
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ת יַבֵ֥ רִׁ י־מְּ ש ֵמָֽ ֵד  ן׃ קָּ ָֽ ַבר־צִׁ דְּ ִמי ס מִׁ ִים ְלֵעיֵניֶהםִעְנַין הַ בְּ  ׁשְ ה , ּמַ ֵהם ֵמי ֵאּלֶ
יּו בְּ  הָּ ה ׁשֶ ִריבָּ ֵדׁש ַהּמְ בְּ קָּ רׁשֶ  .ןיצִ  ִמְדּבַ

ַדֵבָ֣ר טו  ה ַויְּ ֶשֹ֔ הוָּ ה מ  ר׃ ֶאל־יְּ ה  ֵלאמ ָֽ ר ֹמׁשֶ ּבֵ ַמר 'הֶאל ּדִ  :ְואָּ
ד טז  ק ָ֣ פְּ ה יִׁ הוָֹּ֔ י יְּ ת ֱאֹלֵהֵ֥ רוח   ִ֑ר הָּ ׂשָּ ל־בָּ כׇּ  לְּ

יש ה׃ אִׁ  ָֽ ֵעדָּ  ַעל־הָּ
מֹותֱאלֵֹהי ' ה ׁשָּ ר לּכָּ  לשֶׁ  ַהּנְ ׂשָּ ם ּבָּ דָּ  ְיַמּנֶה, וָּ

ה ׁשָּ ַבּקָּ יְַּנִהיג ֶאתִאיׁש  ּבְ ּבּור ׁשֶ  .ַהּצִ
ם ֲאֶשר־ֵיֵצָ֣א יז  ֵניֶה  פְּ ם יָּב א   ַוֲאֶשִ֤ר לִׁ ֵניֶהֹ֔ פְּ  לִׁ

ר ם ַוֲאֶשֵ֥ יֵא  יֵאִ֑ם ַוֲאֶשָ֣ר יֹוצִׁ בִׁ א יְּ ל ִ֤ ֶיה   וְּ הְּ ָֽ  תִׁ
ה ֲעַדָ֣ת הוָֹּ֔ אן יְּ ר ַכצ ִּ֕ ם ֲאֶשֵ֥ ֶה  ה׃ ֵאין־לָּ ֶעָֽ  ר 

בַלּקְ ֵצא ִלְפֵניֶהם יֵּ שֶׁ  יָּּ וְ , רָּ  א ִלְפֵניֶהםוֹ בׁשֶ
ם ׁשּובָּ יּ וְ , ּבְ ם םאֹותָּ  ִביאיָּ וְ  ֹוִציאׁשֶ ֵדי , ְלַהְנִהיגָּ ּכְ

 .ֶעהוֹ ר וֹ ֵאין לשֶׁ צֹאן כְּ  'ה ְקַהלְהֶיה יִ  אּלֹ שֶׁ 
אֶמר יח  ה ַוי ֹ֨ הוַָּּ֜ ה יְּ ֶש  ך   ֶאל־מ   ֶאת־ ַקח־לְּ

ָ֣עַ  הֹוש  ון יְּ ן־נֹ֔ יש בִׁ וחַ  אִׁ  ֹו ֲאֶשר־רָ֣  בִ֑
 ֵ֥ תָּ ַמכְּ סָּ ך   וְּ יו׃ ֶאת־יָּדְּ ָֽ לָּ  עָּ

ַמר 'ה הלְ  אָּ ן נּון : ֹמׁשֶ ַע ּבִ  –ַקח ְלךָּ ֶאת ְיהֹוׁשֻ
הרּוַח יֵּׁש ּבֹו שֶׁ ִאיׁש  יםוְ , ְנבּואָּ ׂשִ  לעַ ֶאת יְָּדךָּ  תָּ
 .רֹאׁשוֹ 

ָ֣  יט  תָּ ַהֲעַמדְּ ֹו וְּ ת  ֵני   א  פְּ ָ֣ר לִׁ זָּ עָּ ן ֶאלְּ ֵהֹ֔ ֵנ י ַהכ  פְּ לִׁ  וְּ
ִ֑ה ֵעדָּ ל־הָּ ה כׇּ ֵ֥ יתָּ וִׁ צִׁ ֹו וְּ ת  ם׃ א  ֵעיֵניֶהָֽ  לְּ

זָּר הַ אֹותֹו  ַתֲעִמידוְ  ל  ּכֵֹהןִלְפֵני ֶאְלעָּ ְוִלְפֵני ּכָּ
ּבּור  .ְלֵעיֵניֶהםאֹותֹו  ּוְתַמּנֶה, ַהּצִ

ה כ  ֵ֥ נַָּתתָּ ך   וְּ ִ֑יו ֵמהֹודְּ לָּ ַמַָ֣ען עָּ ו לְּ עֹ֔ מְּ שְּ  יִׁ
ת ל־ֲעַד  ֵנֵ֥י כׇּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ים וְ  ׂשִ בוֹ ִמ תָּ יו  ְדךָּ ּכְ לָּ ֵדי שֶׁ עָּ ְמעּו יִּ ּכְ ל קֹולֹו בְּ ׁשְ ּכָּ
ּבּור  ל ַהּצִ ֵאלׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

י כא  ֵנֹ֨ פְּ לִׁ ִ֤ר וְּ זָּ עָּ ֵהן   ֶאלְּ ד ַהכ  ַאל ַיֲעמ ֹ֔ ֵ֥ שָּ ֹו וְּ  לִ֛
ט ַפֵ֥ שְּ מִׁ ים בְּ אורִׁ  ָ֣י הָּ ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ יו יְּ  ַעל־פִֹׁ֨

ו אַּ֜ יו ֵיצְּ ָ֣ ַעל־פִׁ או וְּ וא יָּב    הִ֛
ל ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ ל־בְּ כׇּ ֹו וְּ ת  ה׃ אִׁ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ כׇּ  וְּ

זָּר הַ ד וֹ ַיֲעמהּוא וְ  ַאל ּכֵֹהןִלְפֵני ֶאְלעָּ ׁשְ יִּ  ׁשֶ
ַאת ֶאת 'המֵ  ֲעבּורוֹ  ִאירֹות  הֹורָּ ִנים ַהּמְ ֲאבָּ הָּ

ן  חֹוׁשֶ ֵאלֹותעֹונֹות שֶׁ ּבַ יוִפי לְ  ,ִלׁשְ אֹותָּ ֵיְצאּו  הֹורָּ
בַלּקְ  יוִפי לְ וּ  רָּ אֹותָּ ֵני  וּ ׁשּוביָּ  הֹורָּ ל ּבְ הּוא ְוכָּ

ל  ֵאל ִאּתֹו ְוכָּ רָּ ּבּורִיׂשְ  .ַהּצִ
ַָ֣עׂש כב  ה ַוַי ֶשֹ֔ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר מ  וָּ הוָּ ה צִׁ ֹו יְּ תִ֑ ח א  ַקָ֣  ַויִׁ

עַ  הֹוש   הו   ֶאת־יְּ ֵדֹ֨ ֵני   ַוַיֲעמִׁ פְּ ָ֣ר לִׁ זָּ עָּ  ֶאלְּ
ן ֵהֹ֔ ֵנ י ַהכ  פְּ לִׁ ה׃ וְּ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ  כׇּ

ה  ה ֹמׁשֶ ׂשָּ ה ' השֶׁ מֹו כְּ עָּ ַקח ,אֹותוֹ ִצּוָּ ֶאת  הּוא לָּ
ַע  זָּר הַ  וֹ אֹות ְוֶהֱעִמידְיהֹוׁשֻ ְוִלְפֵני  ּכֵֹהןִלְפֵני ֶאְלעָּ

ל  ּבּורּכָּ  .ַהּצִ
ְך כג  מ   סְּ יו ַויִׁ ִ֛ לָּ יו ֶאת־יָּדָּ ִ֑הו עָּ ַצֵו  ַכֲאֶשִ֛ר ַויְּ

ר ֶבֵ֥ הוָּ ה דִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ ַיד־מ   פ בְּ
ם יו  הּוא ׂשָּ לָּ יו עָּ ה אֹותוֹ ֶאת יָּדָּ מֹו שֶׁ  ,ּוִמּנָּ ' הּכְ

בֵּ  ה לאֶ ר ּדִ  .ֹמׁשֶ
 
 חמישי

ים   פִׁ ו ס  מ  ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א כח הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר  'ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ֵ֚ו ב  ָ֣י ַצ ֵנ ל ֶאת־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ  ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ

י ֹ֨ נִׁ בָּ רְּ י ֶאת־קׇּ מִַּׁ֜ י ַלחְּ ַש  אִׁ יחַ  לְּ י ֵרֵ֚ חִֹׁ֔ יח  ָֽ  נִׁ
ו רִּ֕ מְּ שְּ יב תִׁ ֵ֥ רִׁ ַהקְּ י לְּ ֹו׃ לִׁ  מֹוֲעדָֽ  בְּ

ֵאל  הַצוֵּ  רָּ ֵני ִיׂשְ ֶהם ְוֹתאַמרֶאת ּבְ ידוּ  :לָּ  ַהְקּפִ
ַניְלַהְקִריב  ל ְלפָּ ְזַמּנוֹ  ַמֲאכָּ עֹוֶלה ן ְרּבָּ ּקָּ הַ  – ּבִ הָּ

 .ַניפָּ ְלַנַחת רּוַח לְ  ֵאשׁ ּבָּ 
ָ֣ ג  תָּ ַמרְּ אָּ ם וְּ ֶהֹ֔ ֵ֚ה לָּ ה ֶז ֶשֹ֔ אִׁ ר הָּ יבו ֲאֶשֵ֥ רִׁ   ַתקְּ

ִ֑ה ים ַליהוָּ ׂשִֹׁ֨ בָּ נָּ ה כְּ ֵנָֽי־שָּ ם בְּ ִ֛ ימִׁ מִׁ ם תְּ ֵַֽ֥יִׁ ַנ  שְּ
ֵ֥ה ַלי ֹום לָּ יד׃ ע  ָֽ מִׁ  תָּ

ֶהם ֹתאַמרוְ  עֹוֶלה הַ ֶזה : לָּ ן הָּ ְרּבַ ֵאׁש ּקָּ ּבָּ
ְקִריבּו לַ שֶׁ  ים  – 'הּתַ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ

ַנִים  ,מּום ל ׁשְ כָּ הלְ  יֹוםּבְ  .ִמידּתָּ  עֹולָּ
ד ֶאת־ַהֶכֵֶ֥בׂש ד  ֶקר ַתֲעֶׂשָ֣ה ֶאחָּ  ֵאת   ַבב ִ֑  וְּ

י ַהֶכֶָ֣בׂש ֹ֔ ה ַהֵשנִׁ ין ַתֲעֶׂש  ם׃ ֵבֵ֥ יִׁ ָֽ בָּ ַערְּ  הָּ
ד  ֶבׂש ֶאחָּ ְקִריב ּכֶ ִני  ֶאתוְ  ,ֶקרוֹ בּ בַּ ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ַהּכֶ

ְקִריב  ֳהַרִים ַאַחרּתַ  .ַהּצָּ
ית ה  ירִׁ  ִ֛ה ַוֲעׂשִׁ ֵאיפָּ ֶלת הָּ ִ֑ה ס   חָּ נְּ מִׁ ִ֛ה לְּ לולָּ  בְּ

ֶמן ֶשֵ֥ ית בְּ תִׁ  ת כָּ ֵ֥ יעִׁ בִׁ ין׃ רְּ ָֽ  ַההִׁ
לוְ  יִרית ַכּמּות ׁשֶ ה ֲעׂשִ ֶלת וֹ ס (ִליֶטר 2106כִ ) ֵאיפָּ

ה  ֶבתְלִמְנחָּ ֶמן  ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ תּושׁ ּבְ ל  ּכָּ ַכּמּות ׁשֶ ּבְ
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 .(ל"מ 911כִ ) ת ַהִהיןיְרִביִע 
ַל ת ו  יד ע  ִ֑ מִׁ יָּה   תָּ ֲעׂש  ַהָ֣ר הָּ י בְּ יַנֹ֔ ֵרָ֣יחַ  סִׁ  לְּ

חַ  יח ֹ֔ ה נִׁ ֶש  ָֽה׃ אִׁ  ַליהוָּ
ה ְקַרב עֹולָּ ּתֻ ִמיד ׁשֶ ה מוֹ כְּ , ּתָּ ֻהְקְרבָּ ַהר  ׁשֶ ּבְ
ֵאשׁ  –ְלַנַחת רּוַח , ִסיַני ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  .'הלַ  קָּ

כֹו   ז  סְּ נִׁ ָ֣ת וְּ יעִׁ בִׁ ין רְּ ֶבׂש ַההִֹׁ֔ ִ֑ד ַלֶכ  ֶאחָּ  הָּ
ֶדש ָֽה׃ ֵשכָּ ר ֶנֵֶ֥סְך ַהֵסְִ֛ך ַבק    ַליהוָּ

ּמֹוְזִגיםַהיִַּין  ל  ִיְהֶיה הּ ּתָּ ִא  ׁשֶ ַכּמּות ׁשֶ ת יְרִביִע ּבְ
ל לְ  (ל"מ 911כִ )ַהִהין  ֶבשׂ כָּ ׁש ּו גזְ מְ יִ  ,ּכֶ ְקדָּ ּמִ  ַעלּבַ

חַ הַ  ְזּבֵ ן  ּמִ  .'הלַ ַיִין יָּׁשָּ
ֵאת   ח  י ַהֶכֶָ֣בׂש וְּ ֹ֔ ה ַהֵשנִׁ ם ֵבָ֣ין ַתֲעֶׂש  ִ֑יִׁ בָּ ַערְּ  הָּ

ת ַחֹ֨ נְּ מִׁ ֶקר כְּ כֹו   ַהב ִ֤ סְּ נִׁ ה וכְּ ֵשִ֛ה ַתֲעֶׂשֹ֔  אִׁ
יחַ  חַ  ֵרֵ֥ יח   ָֽה׃ נִׁ  פ ַליהוָּ

ִני  ֶאתוְ  ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ְקִריב ַהּכֶ ֳהַרִים ַאַחרּתַ  ,ַהּצָּ
ִביא  מוֹ ְוַיִין ה ִמְנחָּ  ִאּתוֹ ְותָּ ן, ֶקרוֹ בּ בַּ  ּכְ ְרּבָּ  קָּ
ֵאׁש עֹוֶלה   .'הלַ ְלַנַחת רּוַח ּבָּ

יֹום   ט  ת ובְּ ים ַהַשבָֹּ֔ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ ֵנָֽי־כְּ נָּ ה שְּ ֵנָֽי־שָּ  בְּ
ם ִ֑ ימִׁ מִׁ ָ֣י תְּ ֵנ ים ושְּ נִׁ  ר  ֶלת ֶעׂשְּ ִ֛ה ס   חָּ נְּ  מִׁ
ֵ֥ה לולָּ ֶמן בְּ ֹו׃ ַבֶש  כָֽ סְּ נִׁ  וְּ

ת  ּבָּ ַ ְקִריבּו ּוְביֹום ַהׁשּ ֵני כְּ ּתַ ים ׁשְ ׂשִ ם בָּ ילָּ ּגִ ַעד ׁשֶ
ה נָּ הי ּתֵ ּושְׁ  ,ְללֹא מּום ׁשָּ ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ  4⅓כ  ) ֲעׂשִ

ל  (ִליֶטר ֶבתֶלת וֹ סׁשֶ ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ הלְ  ּבְ , ִמְנחָּ
ּלוֹ   .ְוַהיִַּין ׁשֶ

ַלֵ֥ת י  ת ע  ֹו ַשַב  ַשַבתִ֑ ַלֵ֥ת בְּ יד ַעל־ע  מִׁ   ַהתָּ
ּה׃ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  פ וְּ

ל כָּ ה ּבְ ה ְקבּועָּ ּבָּ  עֹולָּ ף , תׁשַ ה ַעל נֹוסָּ עֹולָּ הָּ
ה  בּועָּ ִמידַהּקְ ִפיַכת ּתָּ ּלָּ ַהיִַּין  ּוׁשְ  .הּ ׁשֶ

אֵשי   יא  רָּ םחׇּ  ובְּ ֵשיֶכֹ֔ יבו דְּ ֵ֥ רִׁ לָּ ה ַתקְּ ִ֑ה ע   ַליהוָּ
ים ֹ֨ רִׁ ֵנָֽ  פָּ רבְּ ִ֤ קָּ ם   י־בָּ יִׁ ַנֹ֨ ל שְּ ַאָ֣יִׁ ד וְּ  ֶאחָֹּ֔

ים ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵני־שָּ עָּ ה בְּ בְּ ם׃ שִׁ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ְקִריבּו  יֶכם ּתַ ְדׁשֵ י חָּ אׁשֵ הּוְברָּ ֵני  – 'הלַ  עֹולָּ ׁשְ
ִרים ד ,ּפָּ הוְ  ,ַאִיל ֶאחָּ ְבעָּ יםכְּ  ׁשִ ׂשִ ם  בָּ ילָּ ּגִ ַעד ׁשֶ
ה נָּ  .ְללֹא מּום ׁשָּ

ָ֣ה יב  ֹלשָּ ים ושְּ נִׁ  ר  ֶלת ֶעׂשְּ ה   ס ִ֤ חָּ נְּ ָ֣ה מִׁ לולָּ  בְּ
ֶמן ר ַבֶשֹ֔ ִ֑ד ַלפָּ  ֶאחָּ ָ֣י הָּ ֵנ ים ושְּ נִׁ  ר  ֶלת ֶעׂשְּ  ס ִ֤
ה   חָּ נְּ ָ֣ה מִׁ לולָּ ֶמן בְּ ל ַבֶשֹ֔ יִׁ ַא  ד׃ לָּ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

ה שׁ וֹ לּוׁשָּ  ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ֶלת וֹ ס (ִליֶטר 615כ  ) ֲעׂשִ
ֶבת ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ ל לְ  ּבְ רכָּ הלְ  ּפָּ י ּתֵ ּושְׁ  ,ִמְנחָּ

ה ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ֶבתֶלת וֹ ס (ִליֶטר 4⅓כ  ) ֲעׂשִ  ְמֻעְרּבֶ
ֶמן ׁשֶ ל לְ  ּבְ הלְ  ַאִילכָּ  .ִמְנחָּ

ן יג  ר ָ֣ שָּ עִׁ ֹון וְּ ר  שָּ ֶלת עִׁ ה   ס ִ֤ חָּ נְּ ָ֣ה מִׁ לולָּ  בְּ
ֶמן ִ֑ד ַלֶכ ֶבׂש ַבֶשֹ֔ ֶאחָּ ה   הָּ לָּ חַ  ֵרָ֣יחַ  ע  יח ֹ֔  נִׁ
ה ֶש  ָֽה׃ אִׁ  ַליהוָּ

יִרית הָּ  הַוֲעׂשִ ֶבתֶלת וֹ ס (ִליֶטר 2106כִ ) ֵאיפָּ  ְמֻעְרּבֶ
ֶמן ׁשֶ ל לְ  ּבְ ֶבשׂ כָּ הלְ  ּכֶ ה ,ִמְנחָּ  ,ְלַנַחת רּוחַ  עֹולָּ

ֵאשׁ  ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ   .'הלַ  קָּ
ם יד  ֵכיֶה  סְּ נִׁ י וְּ ָ֣ ֩  ֲחצִׁ ין ה ַההִׁ ֶיֹ֨ הְּ ר יִׁ ת ַלפַָּּ֜ ישִׁ  לִׁ  ושְּ

ין ָ֣ ל ַההִׁ יִׁ ַא  ת לָּ ֵ֥ יעִׁ בִׁ ין ורְּ ִ֛ ן ַלֶכ ֶבׂש ַההִׁ ִַּ֑֧יִׁ  יָּ
ַלֵ֥ת ז ָ֣את ֶדש   ע  ֹו ח ֹ֨ שֹ֔ דְּ חׇּ י בְּ ֵש  דְּ חׇּ ָֽה׃ לְּ נָּ  ַהשָּ

ם הגָּ יזִ ְמ יִַּין לִ ְוהַ   811ר ּויטֶ לִ כ  ) ִיןיַ  ִהיןֲחִצי  :ִאּתָּ

ל לְ ִיְהֶיה  (ל"מ רכָּ ִלישׁ  ּפָּ ִליֶטר ּו) ִהין ּוׁשְ  211כ 

ל לְ  (ל"מ ל לְ  (ל"מ 911כִ ) ִהיןת יּוְרִביִע  ַאִילכָּ כָּ
ֶבשׂ  ל ַלת וֹ זֹאת ע ,ּכֶ המֵ  חֹוֶדשׁ ּכָּ נָּ ָּ י ַהׁשּ ְדׁשֵ  .חָּ

יר טו  עִֹׁ֨ ֵ֥ים וׂשְּ זִׁ ִ֛ד עִׁ את ֶאחָּ ַחטָּ  ִ֑ה לְּ  ַליהוָּ
ַל ת יד ַעל־ע  ִ֛ מִׁ ה ַהתָּ ֶׂש  ֹו׃ ֵיעָּ כָֽ סְּ נִׁ  ס וְּ

ד וְ  ן לְ ַתִיׁש ֶאחָּ ְרּבַ אתקָּ ף בְּ  בַר ְק יֻ  'הלַ  ַחּטָּ נֹוסָּ
ה לָּ  ןעֹולָּ ְרּבַ ל קָּ ִמידהַ  ׁשֶ  .ִאּתוֹ שֶׁ יִַּין הַ ִעם  ,ּתָּ

ֶדש טז ששי ֹון וַבח ָ֣ אש  רִׁ ֵ֥ה הָּ עָּ בָּ ַארְּ ִ֛ר בְּ ׂשָּ  י ֹום עָּ
ֶדש ַסח ַלח ִ֑ ָֽה׃ ֶפ   ַליהוָּ

ִראׁשֹון  חֹוֶדשׁ ּובַ  ר לַ הָּ ֹום יּ בַּ הָּ ׂשָּ ה עָּ עָּ  חֹוֶדשׁ ַאְרּבָּ
ַבת – ן ַהְקרָּ ְרּבַ ַסח לַ  קָּ  .'הּפֶ

ה יז  שָֹּ֨ ר וַבֲחמִׁ ֵ֥ ׂשָּ ֶדש יִֹ֛ום עָּ ִ֑ג ַהֶז ה ַלח ֵ֥  חָּ
ָ֣ת ַע בְּ ים שִׁ מִֹׁ֔ ֹות יָּ ל׃ ַמצ  ֵכָֽ  ֵיאָּ

ההַ  ַביֹּוםוּ  ָּ ר לַ  ֲחִמׁשּ ׂשָּ ג –ַהזֶּה  חֹוֶדשׁ עָּ ְבעָּ , חָּ  הׁשִ
 .ַמּצֹות וּ לאכְ יֹיִָּמים 

ֹון ַביֵֹ֥ום יח  אש  רִׁ ֶדש הָּ א־ק ִ֑ רָּ קְּ ֶלֵ֥אֶכת מִׁ ל־מְּ  כׇּ
ה דָּ  א ֲעב  ו׃ ל ֵ֥  ַתֲעׂשָֽ

ִראׁשֹון  יֹּום הָּ עּבַ דֹושׁ  ְמאֹורָּ  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ  ַאל – קָּ
לאכָּ ְמלָּ  הוֹ ֲעב ה ׁשֶ  .דָּ
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ם יט  ֶתֹ֨ ַרבְּ קְּ הִׁ ֶשִ֤ה וְּ ה   אִׁ לָּ ה ע  יהוָֹּ֔ ים ַלָֽ רִׁ   פָּ
ר ִ֛ קָּ ֵני־בָּ ם בְּ ַנ ַֽיִׁ ל שְּ ַאָ֣יִׁ ִ֑ד וְּ ִ֤ה ֶאחָּ עָּ בְּ שִׁ  וְּ
ים   ׂשִׁ בָּ ָ֣י כְּ ֵנ ה בְּ נָֹּ֔ ם שָּ ימִׁ  מִׁ יֵ֥ו תְּ הְּ ם׃ יִׁ ֶכָֽ  לָּ

ן ֵאׁש לָּ  ְוַתְקִריבוּ  ְרּבַ הקָּ נֵ  – 'הלַ  עֹולָּ  ִריםי ּפָּ ׁשְ
ה כְּ  ְבעָּ ד ְוׁשִ ים ְוַאִיל ֶאחָּ ׂשִ ם בָּ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ  ,ׁשָּ

ֵדי שֶׁ  ְללֹא מּום ֵעיֵני ה ְהיוּ יִּ ּכְ  .ֲעבּוְרֶכם 'ְרצּוִיים ּבְ
ם כ  תָֹּ֔ חָּ נְּ ֹ֨ ֶלת ומִׁ ָ֣ה ס   לולָּ ִֶ֑מן בְּ ה ַבשָּ ֹלשָֹּ֨  שְּ

ים ַּ֜ נִׁ ר  ר ֶעׂשְּ ֵנ י ַלפָּ  ִ֛ים ושְּ נִׁ ר  ל ֶעׂשְּ יִׁ ַא   לָּ
ו׃  ַתֲעׂשָֽ

ֶבתֶלת וֹ ס ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  שׁ וֹ לׁשָּ  ּבְ
יִריֹּות ההָּ  ֲעׂשִ ל לְ  (ִליֶטר 615כ  ) ֵאיפָּ רכָּ י ּתֵ ּושְׁ  ּפָּ

ה ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ֲעׂשוּ  (ִליֶטר 4⅓כ  ) ֲעׂשִ ל לְ  ּתַ  .ַאִילכָּ
ֹון כא  רִ֤ שָּ רֹון   עִׁ שָּ ה עִׁ ִ֑ד ַלֶכ ֶבׂש ַתֲעֶׂשֹ֔ ֶאחָּ  הָּ

ַע ת בְּ שִׁ ים׃ לְּ ָֽ ׂשִׁ בָּ  ַהכְּ
ה יִרית ֵאיפָּ ה  (ִליֶטר 2106כִ ) ַאַחת ֲעׂשִ ֲעׂשֶ ל לְ ּתַ כָּ

ֶבשׂ  ים ּכֶ ׂשִ בָּ ְבַעת ַהּכְ  .ְלׁשִ
יר כב  ֵ֥ עִׁ ִ֑ד ַחטָּ את וׂשְּ ר ֶאחָּ ַכֵפ  ם׃ לְּ ד  ְוַתִישׁ  ֲעֵליֶכָֽ אתלְ ֶאחָּ ר ֲעֵליֶכם ַחּטָּ  .ְלַכּפֵ
ַבד   כג  לְּ ַלָ֣ת מִׁ ֶקר ע  ר ַהב ֹ֔ ַלָ֣ת ֲאֶש  ע  יד לְּ ִ֑ מִׁ  ַהתָּ

ו ֶלה׃ ַתֲעׂש   ֶאת־ֵאָֽ
ה  ֲעׂשּו ֶאת ֵאּלֶ ף ַעל עּתַ  –ֶקר וֹ ַלת ַהבּ וֹ נֹוסָּ
ן ְרּבַ ל קָּ ה ׁשֶ עֹולָּ ִמידהַ  הָּ  .ּתָּ

ֶלה כד  ֵאַּ֜ ו כָּ ָ֣ת ַליֹום   ַתֲעׂשִ֤ ַע בְּ ים שִׁ מִֹׁ֔  ֶלִֶ֛חם יָּ
ה ֵשֵ֥ חַ  אִׁ יח   יַח־נִׁ ִ֑ה ֵרָֽ  ַעל־עֹוַל ת ַליהוָּ

יד ִ֛ מִׁ ה ַהתָּ ֶׂש  ֹו׃ ֵיעָּ כָֽ סְּ נִׁ  וְּ

ךְ  ֲעׂשּו  ּכָּ ל בְּ ּתַ ְך  יֹוםכָּ ֶמׁשֶ ה ּבְ ְבעָּ ן, יִָּמיםׁשִ ְרּבָּ  קָּ
הּוא  ,'הלַ ְלַנַחת רּוַח ל כָּ אֲ מַ כְּ  ֵאשׁ עֹוֶלה ּבָּ 

ף בְּ  בַר ְק יֻ  הלָּ נֹוסָּ ן הַ  עֹולָּ ְרּבַ ל קָּ ִמידׁשֶ ִעם  ּתָּ
ִפיַכת  .ִאּתוֹ ַהיִַּין שֶׁ  ׁשְ

י וַביֹום   כה  יעִֹׁ֔ בִׁ ֶדש ַהשְּ א־ק   רָּ קְּ ָ֣ה מִׁ ֶי הְּ ֶכִ֑ם יִׁ  לָּ
ֶלֵ֥אֶכת ל־מְּ ה כׇּ דָּ  א ֲעב  ו׃ ל ֵ֥  ס ַתֲעׂשָֽ

ִביִעי  ְ ֶכםּוַביֹּום ַהׁשּ ע ִיְהֶיה לָּ דֹושׁ  ְמאֹורָּ  ַאל ,קָּ
לאכָּ ְמלָּ  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ  הוֹ ֲעב ה ׁשֶ  .דָּ

יָֹ֣ום כו  ים ובְּ כורִׁ  ם ַהבִׁ ֶכַּ֜ יבְּ ֹ֨ רִׁ ַהקְּ ִ֤ה בְּ חָּ נְּ  מִׁ
ה   שָּ ה ֲחדָּ יהוָֹּ֔ ֵתיֶכִ֑ם ַלָֽ ע   ב  שָּ ֶדש   בְּ א־ק ֹ֨ רָּ קְּ ָֽ  מִׁ
ָ֣ה ֶי הְּ ם יִׁ ֶכֹ֔ ֶלֵ֥אֶכת לָּ ל־מְּ ה כׇּ דָּ  א ֲעב   ל ֵ֥

ו׃  ַתֲעׂשָֽ

ּכּוִרים  שֶׁ ּוְביֹום ַהּבִ ְקִריבּו ּכְ ה לַ ּתַ ׁשָּ ה ֲחדָּ  'הִמְנחָּ
סִ  ָּ הַ  ֶכם ֶאתְסִפיַרְת  יּּוםּבְ ֶכם  תוֹ עוּ בׁשּ ִיְהֶיה לָּ

ע דֹושׁ  ְמאֹורָּ לאכָּ ְמלָּ  ׁשּוםֲעׂשּו ּתַ  ַאל – קָּ  ה ׁשֶ
הוֹ ֲעב  .דָּ

ם כז  ֶתֹ֨ ַרבְּ קְּ הִׁ ה וְּ יחַ  עֹולַָּּ֜ ֵרִ֤ ַח   לְּ יח ֹ֨ ה נִׁ יהוָֹּ֔  ַלָֽ
ים רִׁ  ר פָּ ִ֛ קָּ ֵני־בָּ ם בְּ ַנ ַֽיִׁ ל שְּ ִ֑ד ַאָ֣יִׁ ֵ֥ה ֶאחָּ עָּ בְּ  שִׁ

ים ׂשִׁ  בָּ ֵנֵ֥י כְּ ָֽה׃ בְּ נָּ  שָּ

ה  ְוַתְקִריבוּ  ֵני : 'הלַ ְלַנַחת רּוַח עֹולָּ ֵניׁשְ ִרים ּבְ  ּפָּ
ד ּבָּ  ר ַאִיל ֶאחָּ ה כְּ וְ קָּ ְבעָּ ים ׁשִ ׂשִ ם בָּ ילָּ ּגִ ַעד ׁשֶ

ה נָּ  .ׁשָּ
ם כח  תָֹּ֔ חָּ נְּ ֹ֨ ֶלת ומִׁ ָ֣ה ס   לולָּ ִֶ֑מן בְּ ִ֤ה ַבשָּ ֹלשָּ  שְּ

ים   נִׁ ר  ָ֣ר ֶעׂשְּ ד ַלפָּ ֶאחָֹּ֔ ֵני   הָּ ים שְּ ֹ֔ נִׁ ר   ֶעׂשְּ
ל יִׁ ַא  ד׃ לָּ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

ֶבתֶלת וֹ ס :ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  שׁ וֹ לׁשָּ  ,ּבְ
ה ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ל לְ  (ִליֶטר 615כ  ) ֲעׂשִ רכָּ י ּתֵ שְׁ וּ  ,ּפָּ
ה ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ל לְ  (ִליֶטר 4⅓כ  ) ֲעׂשִ  .ַאִילכָּ

רֹון   כט  שָּ ֹון עִׁ רֹ֔ שָּ ִ֑ד ַלֶכ ֶבׂש עִׁ ֶאחָּ ַע ת הָּ בְּ שִׁ  לְּ
ים׃ ָֽ ׂשִׁ בָּ  ַהכְּ

יִרית  הֲעׂשִ ל לְ  (ִליֶטר 2106כִ ) ֵאיפָּ ֶבשׂ כָּ  ּכֶ
ים ׂשִ בָּ ְבַעת ַהּכְ  .ְלׁשִ

יר ל  ֵ֥ עִׁ זִׁ ים ׂשְּ ִ֑ד עִׁ ר ֶאחָּ ַכֵפ  ם׃ לְּ ר ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכָֽ ד ְלַכּפֵ ִיׁש ֶאחָּ  .ּתַ
ד לא  ַבִ֞ לְּ ַל ת מִׁ יד ע  ִ֛ מִׁ ֹו ַהתָּ ת  חָּ נְּ ו ומִׁ  ַתֲעׂשִ֑

ם ֵ֥ ימִׁ מִׁ ֶכ ם תְּ יו־לָּ הְּ ם׃ יִׁ ֵכיֶהָֽ סְּ נִׁ  פ וְּ
ְך  ֲעׂשוּ ּכָּ ף בְּ  ּתַ ן הַ לָּ נֹוסָּ ְרּבַ ל קָּ ה ׁשֶ ִמידעֹולָּ  ּתָּ

הּ ְוַהיִַּין שֶׁ  ֵדי שֶׁ  ְללֹא מּוםִיְהיּו ֵהם , ִאּתָּ  ְהיוּ יִּ ּכְ
ֵעיֵני ה םַהיִַּין ִעם וְ  ,ֲעבּוְרֶכם 'ְרצּוִיים ּבְ ִאּתָּ  .ׁשֶ

ֶדש א כט י וַבח ֹ֨ יעִַּׁ֜ בִׁ ָ֣ד ַהשְּ ֶאחָּ ֶדש בְּ  ַלח  
ֶדש   א־ק ֹ֨ רָּ קְּ ָֽ ָ֣ה מִׁ ֶי הְּ ם יִׁ ֶכֹ֔ ֶלֵ֥אֶכת לָּ ל־מְּ  כׇּ

ה דָּ  א ֲעב  ו ל ָ֣ רועָּ ה יֵֹ֥ום ַתֲעׂשִ֑ ֶיֵ֥ה תְּ הְּ  יִׁ
ם׃ ֶכָֽ  לָּ

ִביִעי  חֹוֶדשׁ ּובַ  ְ ִראׁשֹוןַהׁשּ ֶכם  חֹוֶדשׁ לַ  ּבָּ ִיְהֶיה לָּ
ע דֹושׁ  ְמאֹורָּ ֲעׂשּו ׁשּום – קָּ לאכָּ ְמלָּ  ַאל ּתַ  ה ׁשֶ

הוֹ ֲעב ֶכם , דָּ ל יֹוםִיְהֶיה לָּ ִקיעַ  ׁשֶ רּועֹות תּתְ  .ּתְ
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ם ב  יֶתֹ֨ ה ַוֲעׂשִׁ לַָּּ֜ יחַ  ע  ֵרִ֤ ַח   לְּ יח ֹ֨ ה נִׁ יהוָֹּ֔  ַפ ר ַלָֽ
ר ִ֛ קָּ ד ֶבן־בָּ ל ֶאחָּ  ִ֑ד ַאָ֣יִׁ ים ֶאחָּ ׂשִׁ  בָּ  כְּ
ִ֛ה נָּ ֵני־שָּ עָּ ה בְּ בְּ ם׃ שִׁ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ה ְוַתֲעׂשוּ  ד ַאִיל  – 'הלַ ְלַנַחת רּוַח  עֹולָּ ר ֶאחָּ ּפַ
ד  ה וְ ֶאחָּ ְבעָּ ים ׁשִ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ
 .מּום

ם ג  תָֹּ֔ חָּ נְּ ֹ֨ ֶלת ומִׁ ָ֣ה ס   לולָּ ִֶ֑מן בְּ ִ֤ה ַבשָּ ֹלשָּ  שְּ
ים   נִׁ ר  ר ֶעׂשְּ ֵנֵ֥י ַלפָֹּ֔ נִׁ ים שְּ ר  ל׃ ֶעׂשְּ יִׁ ָֽ אָּ  לָּ

ֶבתֶלת וֹ ס :ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  שׁ וֹ לׁשָּ  ,ּבְ
ה  ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ל לְ  (ִליֶטר 615כ  )ֲעׂשִ רכָּ י ּתֵ שְׁ  ּפָּ
ה  ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ל לְ  (ִליֶטר 4⅓כ  )ֲעׂשִ  .ַאִילכָּ

ֹון ד  רָ֣ שָּ עִׁ ד וְּ ִ֑ד ַלֶכ ֶבׂש ֶאחָֹּ֔ ֶאחָּ ַע ת הָּ בְּ שִׁ  לְּ
ים׃ ָֽ ׂשִׁ בָּ  ַהכְּ

הוַ  יִרית ֵאיפָּ ל לְ  (ִליֶטר 2106כִ ) ֲעׂשִ ֶבשׂ כָּ  ּכֶ
ִ ִמ  יםׁשּ ׂשִ בָּ  .ְבַעת ַהּכְ

ֵ֥ים ה  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ִ֑את ֶאחָּ ד וׂשְּ ר ַחטָּ ַכֵפ  ם׃ לְּ ר ֲעֵליֶכםוְ  ֲעֵליֶכָֽ את ְלַכּפֵ ד ַחּטָּ  .ַתִיׁש ֶאחָּ
ַבד֩  ו  לְּ ת מִׁ ַלֹ֨ ֶדש ע  ּה ַהח ַּ֜ תָּ  חָּ נְּ ַלִ֤ת ומִׁ ע   וְּ

יד   מִׁ ּה ַהתָּ תָֹּ֔ חָּ נְּ ם ומִׁ ֵכיֶה  סְּ נִׁ ִ֑ם וְּ טָּ פָּ שְּ מִׁ  כְּ
ֵרָ֣יחַ  חַ  לְּ יח ֹ֔ ה נִׁ ֶש  ָֽה׃ אִׁ  ס ַליהוָּ

ף ַעל ע ּה  חֹוֶדשׁ רֹאׁש ַלת וֹ נֹוסָּ תָּ ה ּוִמְנחָּ עֹולָּ ְוהָּ
ל ן ׁשֶ ְרּבַ ִמידהַ  קָּ הּ  ּתָּ תָּ ִפיַכתוּ  ּוִמְנחָּ םשֶׁ  ַהיִַּין ׁשְ  ִאּתָּ

ִדיֵניהֶ  ֵאשׁ  ,םּכְ ן עֹוֶלה ּבָּ ְרּבָּ  .'הלַ ְלַנַחת רּוַח  קָּ
ׂשֹור֩  ז  ֶדש וֶבעָּ י ַלח ֹ֨ יעִַּׁ֜ בִׁ ה ַהשְּ א־ ַהֶז  רָּ קְּ ָֽ  מִׁ

ֶדש   ָ֣ה ק ֹ֨ ֶי הְּ ם יִׁ ֶכֹ֔ ם לָּ יֶת  נִׁ עִׁ ֵתיֶכִ֑ם וְּ ש   ֶאת־ַנפְּ
אכָּ ה לָּ ל־מְּ א כׇּ ו׃ ל ֵ֥  ַתֲעׂשָֽ

יִרי ֲעׂשִ ִביִעי ַהזֶּה  חֹוֶדשׁ לַ  ּובָּ ְ ֶכםַהׁשּ  ִיְהֶיה לָּ
ע דֹושׁ  ְמאֹורָּ צֹום ֵתיֶכם וֹ ֶאת ַנְפשׁ  ּוְתַעּנוּ , קָּ ּבְ

ה ׁשּום ֲעׂשוּ ּתַ ַאל וְ  אכָּ  .ְמלָּ
ם ח  ֶתֹ֨ ַרבְּ קְּ הִׁ ִ֤ה וְּ לָּ ה   ע  יהוָּ חַ  ֵרָ֣יחַ  ַלָֽ יח ֹ֔  ַפ ר נִׁ

ר ִ֛ קָּ ד ֶבן־בָּ ל ֶאחָּ  ִ֑ד ַאָ֣יִׁ ים ֶאחָּ ִ֤ ׂשִׁ בָּ ֵנָֽי־ כְּ  בְּ
נָּה   ה שָּ עָֹּ֔ בְּ ם שִׁ ימִׁ  מִׁ יֵ֥ו תְּ הְּ ם׃ יִׁ ֶכָֽ  לָּ

ה ְוַתְקִריבוּ  ד ַאִיל : ְלַנַחת רּוחַ  'הלַ  עֹולָּ ר ֶאחָּ ּפַ
ד  ה וְ ֶאחָּ ְבעָּ ים ׁשִ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ
ֵדי שֶׁ  מּום ֵעיֵני ה ְהיוּ יִּ ּכְ  .ֲעבּוְרֶכם 'ְרצּוִיים ּבְ

ם ט  תָֹּ֔ חָּ נְּ ֹ֨ ֶלת ומִׁ ָ֣ה ס   לולָּ ִֶ֑מן בְּ ִ֤ה ַבשָּ ֹלשָּ  שְּ
ים   נִׁ ר  ר ֶעׂשְּ ֵני   ַלפָֹּ֔ ים שְּ ֹ֔ נִׁ ר  ל ֶעׂשְּ יִׁ ַא   לָּ
ד׃ ָֽ ֶאחָּ  הָּ

ֶבתֶלת וֹ ס ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  שׁ וֹ לׁשָּ  ּבְ
ה ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ל לְ  (ִליֶטר 615כ  ) ֲעׂשִ רכָּ י ּתֵ שְׁ וּ  ,ּפָּ
ה ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ ל לְ  (ִליֶטר 4⅓כ  ) ֲעׂשִ  .ַאִילכָּ

רֹון   י  שָּ ֹון עִׁ רֹ֔ שָּ ִ֑ד ַלֶכ ֶבׂש עִׁ ֶאחָּ ַע ת הָּ בְּ שִׁ  לְּ
ים׃ ָֽ ׂשִׁ בָּ  ַהכְּ

ה יִרית ֵאיפָּ ל לְ  (ִליֶטר 2106כִ ) ֲעׂשִ ֶבשׂ כָּ  ּכֶ
ִ ִמ  יםׁשּ ׂשִ בָּ  .ְבַעת ַהּכְ

ֵ֥ים יא  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד ׂשְּ ִ֑את ֶאחָּ  ד ַחטָּ ַבִ֞ לְּ  ַחַטִ֤את מִׁ
ים   רִׁ פ  ַלָ֣ת ַהכִׁ ע  יד וְּ מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ  ומִׁ
ם׃ ֵכיֶהָֽ סְּ נִׁ  ס וְּ

את ד ַחּטָּ ִיׁש ֶאחָּ פּ , ּתַ את ַהּכִ ף ַעל ַחּטַ ִרים וּ נֹוסָּ
ן הַ  ְרּבַ ל קָּ ה ׁשֶ עֹולָּ ִמידְוהָּ ּה  ּתָּ תָּ ִפיַכתּוִמְנחָּ  ּוׁשְ

 .םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ 
ה֩  יב שביעי שָּ ר וַבֲחמִׁ ׂשָֹּ֨ ֹום עָּ ֶדש יַּ֜ י ַלח ָ֣ יעִׁ  בִׁ  ַהשְּ

ֶדש   א־ק ֹ֨ רָּ קְּ ָֽ ָ֣ה מִׁ ֶי הְּ ם יִׁ ֶכֹ֔ ֶלֵ֥אֶכת לָּ ל־מְּ  כׇּ
ה דָּ  א ֲעב  ו ל ָ֣ ם ַתֲעׂשִ֑ ֶתֵ֥ ַחג   ַליהוָּ ה ַחִ֛ג וְּ
ַעֵ֥ת בְּ ים׃ שִׁ ָֽ מִׁ  יָּ

ההַ  ֹוםיּ ּובַ  ָּ ר לַ  ֲחִמׁשּ ׂשָּ ִביִעי  חֹוֶדשׁ עָּ ְ ִיְהֶיה ַהׁשּ
ֶכם  עלָּ דֹושׁ  ְמאֹורָּ ֲעׂשּו ׁשּום  – קָּ ה אכָּ ְמלָּ ַאל ּתַ
ל הוֹ ֲעב ׁשֶ גוּ  ,דָּ ה  'הַחג לַ  ְוַתְחּגְ ְבעָּ  .יִָּמיםׁשִ

ם יג  ֶתֹ֨ ַרבְּ קְּ הִׁ ה וְּ לַָּּ֜ ה ע  ֵשֹ֨ יחַ  אִׁ ַח   ֵרִ֤ יח ֹ֨ ה נִׁ יהוָֹּ֔  ַלָֽ
ים רִׁ  ר פָּ ִ֛ קָּ ֵני־בָּ ה בְּ ֵ֥ ֹלשָּ ר שְּ ׂשָּ  ָ֣ם עָּ  ֵאילִׁ
ם ִַּ֑֧יִׁ נָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵנָֽי־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ ר ַארְּ ׂשָּ   עָּ

ם ֵ֥ ימִׁ מִׁ ו׃ תְּ יָֽ הְּ  יִׁ

ן ְוַתְקִריבוּ  ְרּבָּ ה קָּ  :'הלַ ְלַנַחת רּוַח  ֵאשׁ לָּ  עֹולָּ
ל רוֹ ׁשְ ׂשָּ ה עָּ ִרים ׁשָּ ֵני  ,ּפָּ ה וְ  ,םיֵאילִ ׁשְ עָּ ַאְרּבָּ

ר  ׂשָּ ים עָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ  .ְללֹא מּום ִיְהיוּ וְ  ,ׁשָּ

ם יד  תָֹּ֔ חָּ נְּ ֹ֨ ֶלת ומִׁ ָ֣ה ס   לולָּ ִֶ֑מן בְּ ה ַבשָּ ֹלשָֹּ֨  שְּ
ים ַּ֜ נִׁ ר  ָ֣ר ֶעׂשְּ ד ַלפָּ ֶאחָּ  ִ֤ה הָּ ֹלשָּ שְּ ר   לִׁ ׂשָּ  עָּ

ים ֹ֔ רִׁ ִ֤י פָּ ֵנ ים   שְּ נִׁ ר  ל ֶעׂשְּ ַאָ֣יִׁ ד לָּ ֶאחָֹּ֔ ֵנ י הָּ שְּ  לִׁ

ֶבתֶלת וֹ ס ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ֶמן ְמֻעְרּבֶ ׁשֶ  שׁ וֹ לׁשָּ  :ּבְ
יִריֹּות ה ֲעׂשִ ֵאיפָּ ל לְ  (ִליֶטר 615כ  ) הָּ רכָּ  ּפָּ

ְ ִמ  ר וֹ לׁשּ ׂשָּ ה עָּ ִריםהַ ׁשָּ הי ּתֵ שְׁ  ,ּפָּ ֵאיפָּ יִריֹּות הָּ  ֲעׂשִ
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ם׃ ָֽ ֵאילִׁ ל לְ  (ִליֶטר 4⅓כ  ) הָּ ְ ִמ  ַאִילכָּ ֵאילִ ׁשּ  .םיֵני הָּ
רֹוׄן   טו  שָּ עִׁ ֹון וְּ רֹ֔ שָּ ִ֑ד ַלֶכ ֶבׂש עִׁ ֶאחָּ ֵ֥ה הָּ עָּ בָּ ַארְּ  לְּ

ר ׂשָּ  ים׃ עָּ ָֽ ׂשִׁ בָּ  כְּ
ה יִרית ֵאיפָּ ל לְ  (ִליֶטר 2106כִ ) ֲעׂשִ ֶבשׂ כָּ  ּכֶ

ר מֵ  ׂשָּ ה עָּ עָּ יםהַ ַאְרּבָּ ׂשִ בָּ  .ּכְ
ֵ֥ים טז  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד וׂשְּ ִ֑את ֶאחָּ  ַבד   ַחטָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 

יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ּה׃ מִׁ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  ס וְּ
את וְ  ד ַחּטָּ ף בְּ ַתִיׁש ֶאחָּ ִמיד וֹ עלְ נֹוסָּ ַלת ַהּתָּ

ּה  תָּ ִפיַכתִמְנחָּ הּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ  .ִאּתָּ
י וַביָֹ֣ום יז  ים ַהֵשנִׁ  רִׁ  ר פָּ ִ֛ קָּ ֵני־בָּ ֵנֵ֥ים בְּ ר שְּ ׂשָּ   עָּ

ָ֣ם ם ֵאילִׁ ִַּ֑֧יִׁ נָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵני־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ  ַארְּ
ר ׂשָּ  ם׃ עָּ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ר ׂשָּ ֵנים עָּ ִני ׁשְ ֵ ִרים ּוַביֹּום ַהׁשּ ֵני  ,ּפָּ  ,םיֵאילִ ׁשְ
ר  ׂשָּ ה עָּ עָּ ים ַאְרּבָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ,ׁשָּ

 .מּום
ָ֣ם יח  תָּ חָּ נְּ ם ומִׁ ֵכיֶהֶ֡ סְּ נִׁ ֶּ֠  וְּ רִׁ פָּ ם יםַלֶּ֠ ֵאילִׁ   לָּ

ים ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ם וְּ רָּ  פָּ סְּ מִׁ ט׃ בְּ ָֽ פָּ שְּ  ַכמִׁ
ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ִרים  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ַלּפָּ

ֵאילִ  ים ילָּ ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ם ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ יןּבְ ּדִ  .ּכַ
ֵ֥ים יט  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד וׂשְּ ִ֑את ֶאחָּ  ַבד   ַחטָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 

יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ם׃ ומִׁ ֵכיֶהָֽ סְּ נִׁ  ס וְּ
את וְ  ד ַחּטָּ ף ַעל עַתִיׁש ֶאחָּ ִמיד וֹ נֹוסָּ ַלת ַהּתָּ

ּה  תָּ ִפיַכתּוִמְנחָּ  .םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ
י וַבי ֹום כ  ִ֛ ישִׁ לִׁ ים ַהשְּ ֵ֥ רִׁ ר פָּ ׂשָּ  ֵתי־עָּ ָ֣ם ַעשְּ  ֵאילִׁ

ם ִַּ֑֧יִׁ נָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵני־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ ר ַארְּ ׂשָּ   עָּ
ם׃ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

י  ִליׁשִ ְ ר ַאַחדּוַביֹּום ַהׁשּ ׂשָּ ִרים עָּ ֵני  ,ּפָּ  ,םיֵאילִ ׁשְ
ר  ׂשָּ ה עָּ עָּ ים ַאְרּבָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ

 .מּום
ָ֣ם כא  תָּ חָּ נְּ ם ומִׁ ֵכיֶהֶ֡ סְּ נִׁ ֶּ֠  וְּ רִׁ פָּ ם יםַלֶּ֠ ֵאילִׁ   לָּ

ים ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ם וְּ רָּ  פָּ סְּ מִׁ ט׃ בְּ ָֽ פָּ שְּ  ַכמִׁ
ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ִרים  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ַלּפָּ

ֵאילִ  ים ילָּ ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ם ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ יןּבְ ּדִ  .ּכַ
יר כב  ֵ֥ עִׁ ִ֑ד ַחטָּ את וׂשְּ ַבד   ֶאחָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 

יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ּה׃ ומִׁ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  ס וְּ
ד  ְוַתִישׁ  אתלְ ֶאחָּ ף בְּ  ַחּטָּ ן ַלת וֹ עלְ נֹוסָּ ְרּבַ קָּ

ּה  תָּ ִמיד ּוִמְנחָּ ִפיַכתַהּתָּ  .הּ ִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ
ִ֛י וַבי ֹום כג  יעִׁ בִׁ רְּ ים הָּ ֵ֥ רִׁ ה פָּ רָּ  ָ֣ם ֲעׂשָּ  ֵאילִׁ

ם ִַּ֑֧יִׁ נָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵנָֽי־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ ר ַארְּ ׂשָּ   עָּ
ם׃ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ה רָּ ְרִביִעי ֲעׂשָּ ִרים ּוַביֹּום הָּ ֵני ֵאיִלים ,ּפָּ  ,ׁשְ
ר  ׂשָּ ה עָּ עָּ ים ַאְרּבָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ

 .מּום
ָ֣ם כד  תָּ חָּ נְּ ם מִׁ ֵכיֶהֶ֡ סְּ נִׁ ֶּ֠  וְּ רִׁ פָּ ם יםַלֶּ֠ ֵאילִׁ   לָּ

ים ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ם וְּ רָּ  פָּ סְּ מִׁ ט׃ בְּ ָֽ פָּ שְּ  ַכמִׁ
ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהם ִרים  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ַלּפָּ

ֵאילִ  ים ילָּ ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ם ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ יןּבְ ּדִ  .ּכַ
ֵ֥ים כה  זִׁ יר־עִׁ עִׁ ד וׂשְּ ִ֑את ֶאחָּ  ַבד   ַחטָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 

יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ּה׃ מִׁ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  ס וְּ
את וְ  ד ַחּטָּ ף בְּ ַתִיׁש ֶאחָּ ן ַלת וֹ עלְ נֹוסָּ ְרּבַ קָּ

ּה  תָּ ִמיד ִמְנחָּ הּ ַהּתָּ ּלָּ  .ְוַהיִַּין ׁשֶ
י וַבי ֹום כו  ִ֛ ישִׁ ים ַהֲחמִׁ ֵ֥ רִׁ עָּ ה פָּ שְּ ָ֣ם תִׁ  ֵאילִׁ

ם ִַּ֑֧יִׁ נָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵנָֽי־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ ר ַארְּ ׂשָּ   עָּ
ם׃ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ה עָּ ׁשְ י ּתִ ִרים ּוַביֹּום ַהֲחִמיׁשִ ֵני ֵאיִלים ,ּפָּ  ,ׁשְ
ר  ׂשָּ ה עָּ עָּ ים ַאְרּבָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ

 .מּום
ָ֣ם כז  תָּ חָּ נְּ ם ומִׁ ֵכיֶהֶ֡ סְּ נִׁ ֶּ֠  וְּ רִׁ פָּ ם יםַלֶּ֠ ֵאילִׁ   לָּ

ים ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ם וְּ רָּ  פָּ סְּ מִׁ ט׃ בְּ ָֽ פָּ שְּ  ַכמִׁ
ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ִרים  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ַלּפָּ

ֵאילִ  ים ילָּ ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ם ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ יןּבְ ּדִ  .ּכַ
יר כח  ֵ֥ עִׁ ִ֑ד ַחטָּ את וׂשְּ ַבד   ֶאחָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 

יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ּה׃ ומִׁ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  ס וְּ
ד  ְוַתִישׁ  אתלְ ֶאחָּ ף בְּ  ַחּטָּ ִמיד וֹ עלְ נֹוסָּ ַלת ַהּתָּ

ּה  תָּ הּ ּוִמְנחָּ ּלָּ  .ְוַהיִַּין ׁשֶ
י וַבי ֹום כט  ִ֛ שִׁ ים ַהשִׁ ֵ֥ רִׁ נָּ ה פָּ מ  ָ֣ם שְּ ם ֵאילִׁ ִַּ֑֧יִׁ נָּ  שְּ

ים ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵני־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ ר ַארְּ ׂשָּ  ם׃ עָּ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ
י ּוַביֹּום ִ ׁשּ ִ מ ַהׁשּ הוֹ ׁשְ ִרים נָּ ֵני ֵאיִלים ּפָּ ה  ,ׁשְ עָּ ַאְרּבָּ
ר  ׂשָּ ים עָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ  .ְללֹא מּום ׁשָּ

ָ֣ם ל  תָּ חָּ נְּ ם ומִׁ ֵכיֶהֶ֡ סְּ נִׁ ֶּ֠  וְּ רִׁ פָּ ם יםַלֶּ֠ ֵאילִׁ   לָּ
ים ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ם וְּ רָּ  פָּ סְּ מִׁ ט׃ בְּ ָֽ פָּ שְּ  ַכמִׁ

ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ִרים  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ַלּפָּ
ֵאילִ  ים ילָּ ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ם ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ יןּבְ ּדִ  .ּכַ
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יר לא  ֵ֥ עִׁ ִ֑ד ַחטָּ את וׂשְּ ַבד   ֶאחָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 
יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ׃ מִׁ יהָּ ֶכָֽ סָּ  ס ונְּ

ד  ְוַתִישׁ  אתלְ ֶאחָּ ף בְּ  ַחּטָּ ִמיד וֹ עלְ נֹוסָּ ַלת ַהּתָּ
ּה  תָּ ִפיכֹותִמְנחָּ  .הּ ִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ

ִ֛י וַבי ֹום לב  יעִׁ בִׁ ים ַהשְּ ֵ֥ רִׁ עָּ ה פָּ בְּ ָ֣ם שִׁ  ֵאילִׁ
ם ִַּ֑֧יִׁ נָּ ים שְּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵני־שָּ ֵ֥ה בְּ עָּ בָּ ר ַארְּ ׂשָּ   עָּ

ם׃ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ה ְבעָּ ִביִעי ׁשִ ְ ִרים ּוַביֹּום ַהׁשּ ֵני ֵאיִלים ,ּפָּ  ,ׁשְ
ר  ׂשָּ ה עָּ עָּ ים ַאְרּבָּ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ הַעד ׁשֶ נָּ ְללֹא  ׁשָּ

 .מּום
ָ֣ם לג  תָּ חָּ נְּ ם ומִׁ ֵכֶהֶ֡ סְּ נִׁ ֶּ֠  וְּ רִׁ פָּ ם יםַלֶּ֠ ֵאילִׁ   לָּ

ים ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ם וְּ רָּ  פָּ סְּ מִׁ ם׃ בְּ ָֽ טָּ פָּ שְּ מִׁ  כְּ
ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהםוּ  ִרים  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ַלּפָּ

ֵאילִ  ים ילָּ ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ם ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ ִדיֵניֶהםּבְ  .ּכְ
יר לד  ֵ֥ עִׁ ִ֑ד ַחטָּ את וׂשְּ ַבד   ֶאחָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 

יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ּה׃ מִׁ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  ס וְּ
ד  ְוַתִישׁ  אתלְ ֶאחָּ ף בְּ  ַחּטָּ ן ַלת וֹ עלְ נֹוסָּ ְרּבַ קָּ

ּה  תָּ ִמיד ִמְנחָּ הּ ַהּתָּ ּלָּ  .ְוַהיִַּין ׁשֶ
י ַביֹום   לה מפטיר ֹ֔ ינִׁ מִׁ ֶרת ַהשְּ ָ֣ה ֲעֶצ  ֶי הְּ ֶכִ֑ם תִׁ  לָּ

ֶלֵ֥אֶכת ל־מְּ ה כׇּ דָּ  א ֲעב  ו׃ ל ֵ֥  ַתֲעׂשָֽ
ִמיִני  ְ יֹּום ַהׁשּ ֶכםּבַ ְהֶיה לָּ סּות ּתִ ּנְ , ֲחִגיִגית ִהְתּכַ
ֲעׂשּו ׁשּום  לאכָּ ְמלָּ ַאל ּתַ הוֹ ֲעב ה ׁשֶ  .דָּ

ם לו  ֶתֹ֨ ַרבְּ קְּ הִׁ ה וְּ לַָּּ֜ ה ע  ֵשֹ֨ יחַ  אִׁ ַח   ֵרִ֤ יח ֹ֨ ה נִׁ יהוָֹּ֔  ַלָֽ
ר ד ַפֵ֥ ל ֶאחָּ  ִ֑ד ַאָ֣יִׁ ים ֶאחָּ ׂשִׁ  בָּ ִ֛ה כְּ נָּ ֵני־שָּ  בְּ

עָּ ה בְּ ם׃ שִׁ ָֽ ימִׁ מִׁ  תְּ

ן ְוַתְקִריבוּ  ְרּבָּ ה קָּ  ,'הלַ ְלַנַחת רּוַח  ֵאשׁ לָּ  עֹולָּ
ד ר ֶאחָּ ד ,ּפַ ה וְ  ,ַאִיל ֶאחָּ ְבעָּ ים ׁשִ ׂשִ בָּ ם ּכְ ילָּ ּגִ ׁשֶ

הַעד  נָּ  .ְללֹא מּום ׁשָּ
ָ֣ם לז  תָּ חָּ נְּ ם מִׁ ֵכיֶה  סְּ נִׁ ר וְּ ל ַלפָֹּ֨ ַא יִׁ ים לָּ ִ֛ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ  וְּ

ם רָּ  פָּ סְּ מִׁ ט׃ בְּ ָֽ פָּ שְּ  ַכמִׁ
ִפיַכת ִמְנחֹוֵתיֶהם ַאִיל  םִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ ר לָּ ַלּפָּ
ים  ׂשִ בָּ ם ִיְהיּו ְוַלּכְ רָּ ִמְסּפָּ יןּבְ ּדִ  .ּכַ

יר לח  ֵ֥ עִׁ ִ֑ד ַחטָּ את וׂשְּ ַבד   ֶאחָּ לְּ ַלָ֣ת מִׁ  ע 
יד מִֹׁ֔ ּה ַהתָּ תָּ  חָּ נְּ ּה׃ ומִׁ ָֽ כָּ סְּ נִׁ  וְּ

ד  ְוַתִישׁ  אתלְ ֶאחָּ ף ַעל ע ַחּטָּ ִמיד וֹ נֹוסָּ ַלת ַהּתָּ
ּה  תָּ ִפיַכתּוִמְנחָּ  .הּ ִאּתָּ ַהיִַּין שֶׁ  ּוׁשְ

ו ֵאִֶ֛לה לט  מֹוֲעֵדיֶכִ֑ם ַליהוָּ ה ַתֲעׂשֵ֥ ד בְּ ַבֹ֨  לְּ
ם ֵריֶכַּ֜ דְּ נִׁ ם מִׁ ֵתיֶכ  ב  דְּ נִׁ ֵתיֶכם   וְּ ֹלָֽ ע   לְּ

ם ֵתיֶכֹ֔ ח ָ֣ נְּ מִׁ ֵכיֶכ ם ולְּ סְּ נִׁ ם׃ ולְּ ֵמיֶכָֽ ַשלְּ  ולְּ

נֹות  ְרּבָּ ֲעׂשּו לַ קָּ ה ּתַ מֹוֲעֵדיֶכם 'הֵאּלֶ ף בְּ  ,ּבְ נֹוסָּ
ִפיַכת ,ֵתיֶכםוֹ ִמְנח ,ֵתיֶכםוֹ לוֹ ְלע ֶכםַהיִַּין  ׁשְ ּלָּ  ,ׁשֶ
נֹות הַ וְ  ְרּבְ ְ קָּ ּלָּ יִמ לָּ ׁשּ ְקִריבוּ  ,ֶכםם ׁשֶ ּתַ  ׁשֶ
 .ֵתיֶכםוֹ ְוִנְדב ִנְדֵריֶכםלְ 

ה ַוי ֵ֥אֶמר א ל ֶש  ָ֣י מ  ֵנ ֵאִ֑ל ֶאל־בְּ רָּ ׂשְּ ל יִׁ כ ִ֛  כְּ
ֵ֥ה וָּ הוָּ ה ֲאֶשר־צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  פ ֶאת־מ 

ה  ַמר ֹמׁשֶ ֵאל לִ אָּ רָּ לְבֵני ִיׂשְ ֶ ַמה  ֶאת ּכָּ ה ' הׁשּ ִצּוָּ
 .אֹותוֹ 
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  ַמטֹות  

ים    רִׁ ד  ת נְּ ר  ת ֲהפ  ש   ר   פ  
ַדֵבִ֤ר ב  ֶשה   ַויְּ אֵשָ֣י מ  ֹות ֶאל־רָּ ֵנֵ֥י ַהַמטֹ֔ בְּ  לִׁ

ל ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ ָ֣ה ֵלאמ ִ֑ ר ֶז בָֹּ֔ ר ַהדָּ ֵ֥ה ֲאֶש  וָּ  צִׁ
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ה  ר ֹמׁשֶ ּבֵ י ּדִ אׁשֵ ְבֵטיֶאל רָּ ֵאל  ֵניבְּ  ׁשִ רָּ ִיׂשְ
ַמר ר : ְואָּ בָּ ה' השֶׁ ֶזה ַהּדָּ  :ִצּוָּ

יש֩  ג  ר אִׁ ד ֹ֨ י־יִׁ ָֽ ֶדר כִׁ ה ֶנַּ֜ ִַ֤בע ַליהוָּ  שָּ ֹו־הִׁ  אָֽ
ה   עָּ ב  ר שְּ ס ִ֤ ר   ֶלאְּ סָּ ֹו אִׁ שֹ֔ א ַעל־ַנפְּ ל ל ֵ֥  ַיֵח 
ֹו רִ֑ בָּ א דְּ ֵצֵ֥ ל־ַהי  כׇּ יו כְּ פִׁ  ה׃ מִׁ  ַיֲעֶׂשָֽ

ַבעיִ אֹו  ,'הר ֶנֶדר לַ וֹ ִידּ ִאיׁש  ִאם ָּ ב ׁשּ ה וּ ׁשְ עָּ
 ללֵּ יחַ יֵָּפר וִ לֹא הּוא  – רוּ ִאסּ  ַעְצמוֹ ַעל  רוֹ סֶלאֱ 
רוֹ ֶאת  בָּ א  ,ּדְ הֶאּלָּ ֶ ַמה  לכָּ כְּ  ַיֲעׂשֶ יוצָּ יָּּ ׁשּ  .א ִמּפִ

ה ד  שִָּּ֕ אִׁ ר וְּ ד ֵ֥ י־תִׁ ָֽ ִ֑ה ֶנ ֶַֽדר כִׁ ה ַליהוָּ ֵ֥ רָּ סְּ אָּ  וְּ
ִ֛ר סָּ ית אִׁ ֵבֵ֥ יהָּ  בְּ בִׁ  ׃ אָּ יהָּ ֶרָֽ ע  נְּ  בִׁ

ה ִאםוְ  ָּ ְנע 'הר ֶנֶדר לַ וֹ דּ ּתִ  ִאׁשּ  ֱאסֹורּתֶ אֹו ֶריהָּ וּ ּבִ
הּ ַעל  ִהיא  רוּ ִאסּ  ַעְצמָּ ׁשֶ ִביהָּ ּכְ ֵבית אָּ  .ּבְ

ע ה  ַמֹ֨ שָּ יהָּ  וְּ בִַּׁ֜ ּה אָּ רָּ  דְּ ּה   ֶאת־נִׁ רָּ ֱאסָּ  ֲאֶשָ֣ר ֶוָֽ
ָ֣ה רָּ סְּ ּה אָּ שָֹּ֔ יש ַעל־ַנפְּ ֵ֥ ֶהֱחרִׁ יהָּ  לָּ ּה וְּ ִ֑ בִׁ  אָּ
מו   קָֹּ֨ יהָּ  וְּ ֶרֹ֔ דָּ ל־נְּ ִ֛ר כׇּ סָּ ל־אִׁ כׇּ  ֲאֶשר־ וְּ

ה ֵ֥ רָּ סְּ ּה אָּ שָּ  ום׃ ַעל־ַנפְּ  יָּקָֽ

ִביהָּ וְ  ּלָּ  רֶד נֶּ הַ ֶאת  ַמעשְׁ יִ אָּ  רוּ ִאסּ הָּ ת אֶ אֹו ּה ׁשֶ
ה ַעל שֶׁ  ְסרָּ הּ אָּ ִביהָּ וְ  ַעְצמָּ ּתֹוקאָּ הּ  ִיׁשְ ל  – לָּ ּכָּ
ל  ַקיִָּּמים ֶריהָּ דָּ נְ  ה ַעל שֶׁ  רוּ ִאסּ ְוכָּ ְסרָּ הּ אָּ  ַעְצמָּ

 .ַקיָּּם
יא ו  ֹ֨ ם־ֵהנִׁ אִׁ יהָּ  וְּ ָ֣ בִׁ ּה֮  אָּ תָּ יָֹ֣ום א  עֹו   בְּ מְּ  שׇּ

יהָּ  ֶר  דָּ ל־נְּ יהָּ  כׇּ ֶרִ֛ ה ֶוֱאסָּ ֵ֥ רָּ סְּ  ֲאֶשר־אָּ
ּה שָּ  א ַעל־ַנפְּ ום ל ָ֣ ה   יָּקִ֑ ּה ַוָֽיהוָּ ַלח־לָֹּ֔ סְּ ָֽ  יִׁ
יא ֵ֥ י־ֵהנִׁ יהָּ  כִׁ בִׁ  ּה׃ אָּ ָֽ תָּ  א 

ִביהָּ ְוִאם  לאָּ ַמע ֹוםיּ בַּ ּה לָּ  ְיַבּטֵ ׁשְ יִּ ֶריהָּ  ,ׁשֶ ל ְנדָּ ּכָּ
ּה לֹא שֶׁ  ֶריהָּ וּ ִאסּ וְ  ה ַעל ַנְפׁשָּ ְסרָּ  'הוַ  ,מוּ יְּ קַ ִיְת אָּ

ּה  הִאם ִיְסַלח לָּ ְברָּ ֶדרַעל  עָּ י  ַהּנֶ ִביהָּ ּכִ ל אָּ ּטֵ  ּבִ
 .הּ לָּ 

יִֹ֤ו ז ]*[ ם־הָּ אִׁ ֶיה   וְּ הְּ ָֽ יש תִׁ ֹ֔ אִׁ יהָּ  לְּ ֶר  דָּ ֶלִ֑יהָּ  ונְּ  אֵֹ֚ו עָּ
ָ֣א טָּ בְּ יהָּ  מִׁ ֶתֹ֔ פָּ ר ׂשְּ ה ֲאֶשֵ֥ רָּ  סְּ ּה׃ אָּ ָֽ שָּ  ַעל־ַנפְּ

הְלִאיׁש  אשֵׂ ּנָּ ּתִ ִהיא ְוִאם  ְדרָּ ּנָּ ִאּסּור  ַאֲחֵרי ׁשֶ
הּ  ה ַעל אֹו  ַעל ַעְצמָּ ְסרָּ הּ אָּ ֶתיהָּ בִּ  ַעְצמָּ פָּ  ׂשְ
ה בּועָּ ׁשְ  .ּבִ

ע ח  ַמֵ֥ שָּ ִּ֛ה וְּ ישָּ יֵֹ֥ום אִׁ ֹו בְּ ע  מְּ יש שׇּ ָ֣ ֶהֱחרִׁ ִּ֑ה וְּ  לָּ
מו ָ֣ קָּ יהָּ  וְּ ֶר  דָּ הָּ  נְּ ֶרִ֛ ה ֶוֱאסָּ ֵ֥ רָּ סְּ  ַעל־ ֲאֶשר־אָּ
ּה שָּ  מו׃ ַנפְּ ָֽ  יָּק 

הּ וּ  ּתֹוקוְ  ַמעשְׁ יִ  ַבֲעלָּ הּ  ִיׁשְ ַמע ֹוםיּ בַּ  לָּ ׁשְ יִּ ז  ,ׁשֶ אָּ
ֶריהָּ  ּה שֶׁ  ֶריהָּ וּ ִאסּ וְ  ,ַקיִָּּמים ְנדָּ ה ַעל ַנְפׁשָּ ְסרָּ אָּ
 .ַקיִָּּמים

ֶּ֠  ט  אִׁ ֹום םוְֶּּ֠ יֹ֨ עַ  בְּ מ ָ֣ ּה֮  שְּ ישָּ ָ֣יא אִׁ נִׁ ּה   יָּ ר אֹותָּ ֵהֵפ   וְּ
ּה   רָּ דְּ יהָּ  ֲאֶשָ֣ר ֶאת־נִׁ ֶלֹ֔ ֵאת   עָּ ָ֣א וְּ טָּ בְּ  מִׁ

יהָּ  ֶתֹ֔ פָּ ר ׂשְּ ה ֲאֶשֵ֥ רָּ  סְּ ִּ֑ה אָּ שָּ  ַויהוָּ ה ַעל־ַנפְּ
ּה׃ ָֽ ח־לָּ ַלָֽ סְּ ָֽ  יִׁ

הּ שֶׁ  ֹוםיּ בַּ ְוִאם  ֲעלָּ ַמע  ּבַ להּוא ִיׁשְ  הּוא, הּ לָּ  ְיַבּטֵ
ּה  ֵפריָּ  ֶליהָּ וְ שֶׁ ֶאת ִנְדרָּ ה ֶאתעָּ בּועָּ ְ ה שֶׁ  ַהׁשּ ְסרָּ אָּ

ֶתיהָּ  פָּ ׂשְ הּ ַעל  ּבִ הּ  'הוַ  ,ַעְצמָּ הִאם  ִיְסַלח לָּ ְברָּ  עָּ
ֶדרַעל   .ַהּנֶ

ֵנֵֶַֽ֥דר י *]*[  נָּ ה וְּ מָּ ִ֑ה ַאלְּ רושָּ ל וגְּ ה כ ִ֛ ֵ֥ רָּ סְּ  ֲאֶשר־אָּ
ּה שָּ  ום ַעל־ַנפְּ ׃ יָּקֵ֥ יהָּ ֶלָֽ  עָּ

ל ֶדר ְונֶ  הׁשֶ ה ּוְגרּוׁשָּ נָּ ל – ַאְלמָּ ֱאסֹור ּכָּ ּתֶ ֶ  ַמה ׁשּ
הּ ַעל  ֶליהָּ  יָּחּול ַעְצמָּ  .עָּ

ית יא  ם־ֵבֵ֥ אִׁ ּה וְּ ישָּ  ה אִׁ ִ֑רָּ ה נָּדָּ ֵ֥ רָּ סְּ ֹו־אָּ ִ֛ר אָֽ סָּ  אִׁ
ּה שָּ  ה׃ ַעל־ַנפְּ ָֽ עָּ ב  שְּ  בִׁ

ְנּדֹור ְוִאם  הּ  ֵביתבְּ ִהיא ּתִ ֲעלָּ ֱאסֹוראֹו  ,ּבַ ַעל  ּתֶ
הּ  ב רוּ ִאסּ  ַעְצמָּ ׁשְ הוּ ּבִ  .עָּ

ַמִ֤ע יב  שָּ ּה   וְּ ישָּ ש אִׁ ָ֣ ֶהֱחרִׁ ּה וְּ א לָֹּ֔ ִּ֑ה ֵהנִׁ יא ל ֵ֥ תָּ  א 
מו   קָֹּ֨ יהָּ  וְּ ֶרֹ֔ דָּ ל־נְּ ִ֛ר כׇּ סָּ ל־אִׁ כׇּ  ֲאֶשר־ וְּ

ה ֵ֥ רָּ סְּ ּה אָּ שָּ  ום׃ ַעל־ַנפְּ  יָּקָֽ

הּ וּ  ּה  קוֹ ּת ִישְׁ וְ ַמע שְׁ יִ  ַבֲעלָּ הּ בַ יְ  לֹאוְ לָּ ל לָּ ל  ,ּטֵ ּכָּ
ֶריהָּ  ל  ַקיִָּּמים ְנדָּ ה ַעל שֶׁ  רוּ ִאסּ ְוכָּ ְסרָּ האָּ  ַעְצמָּ
 .ַקיָּּם

ֵפר֩  יג  ם־הָּ אִׁ ר וְּ ֵפֹ֨ ם יָּ ֵ֥ תָּ ּה֮ ׀  א  ישָּ יָֹ֣ום אִׁ עֹו   בְּ מְּ  שׇּ
א ל־מֹוצָֹּ֨ ֶת יהָּ  כׇּ פָּ יהָּ  ׂשְּ ֶרִ֛ דָּ נְּ ר לִׁ ַסֵ֥ אִׁ  ולְּ

הּ ְוִאם  ֲעלָּ ם יֵָּפר  ּבַ ַמע ֹוםיּ בַּ אֹותָּ ׁשְ יִּ ל , ׁשֶ ַמה ּכָּ
ה בִּ  ְדרָּ ּנָּ ֶ ֶתיהָּ ׁשּ פָּ ה  ׂשְ ה ַעל ַעְצמָּ ְסרָּ לֹא ְואָּ
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ּה שָּ  א ַנפְּ ום ל ָ֣ ָּ֣ה יָּקִ֑ ישָּ ם אִׁ ֹ֔  ַויהוָּ ה ֲהֵפרָּ
ּה׃ ָֽ ח־לָּ ַלָֽ סְּ ָֽ  יִׁ

הּ  ,ִיְתַקיֵּם ֲעלָּ הּ  'הוַ  םאֹותָּ  ֵפרהֵ  ּבַ  ִאם ִיְסַלח לָּ
ה ְברָּ ֶדרַעל  עָּ  .ַהּנֶ

ִֶַֽ֛דר יד *]*[  ל־ֵנ ַעֵ֥ת כׇּ ב  ל־שְּ כׇּ ר וְּ סָּ  ָ֣ת אִׁ ַענ  ִֶ֑פש לְּ  נָּ
ּה ֵ֥ ישָּ נו אִׁ יֶמ  קִׁ ּה יְּ ֵ֥ ישָּ אִׁ נו׃ וְּ ֵפֶרָֽ  יְּ

ב ל ׁשְ ל ֵנֶדר ְוכָּ ּה  רוּ ִאסּ ַעת וּ ּכָּ ַעל ַעְצמָּ
ּגֹוְר  הּ  – ִעּנּוילְ  יםִמ ׁשֶ ֲעלָּ הּ וּ ְיַקיֵּם  ּבַ  .יֵָּפר ַבֲעלָּ

ם־ַהֲחֵרש֩  טו  אִׁ יש וְּ ֹ֨ ֵּ֥ה ַיֲחרִׁ ּה֮  לָּ ישָּ יָֹ֣ום אִׁ  מִׁ
ים   ֶאל־יֹום   ֵהקִׁ יהָּ  וְּ ֶרֹ֔ דָּ ל־נְּ ֹו ֶאת־כׇּ  ֶאת־ אֵ֥

יהָּ  ֶר  ל־ֱאסָּ ֶלִ֑יהָּ  ֲאֶשָ֣ר כׇּ ים עָּ ָ֣ ם ֵהקִׁ תָֹּ֔ י־ א   כִׁ
ש ֵ֥ יֵֹ֥ום לָּ ּה ֶהֱחרִׁ ֹו׃ בְּ עָֽ מְּ  שׇּ

הּ ְוִאם  ֲעלָּ ּתֹוק ּבַ ַמע ַעד ַליֹּום  ִיׁשְ ָּ ׁשּ ֵמַהיֹּום ׁשֶ
א ֶריהָּ אֹו ֶאת ֶזה ּבָּ  ַקיֵּםיְ הּוא  ,ַהּבָּ ל ְנדָּ ֶאת ּכָּ
ל  ֶליהָּ שֶׁ  ֶריהָּ וּ ִאסּ ּכָּ ם ם יֵּ קַ ְמ הּוא  –עָּ י אֹותָּ ּכִ
ַתק ּה  ׁשָּ ַמע ֹוםיּ בַּ לָּ ָּ ׁשּ  .ׁשֶ

ר טז  ֵפֵ֥ ם־הָּ אִׁ ֵפִ֛ר וְּ ם יָּ תָּ  י א  ֹו ַאֲחֵרָ֣ עִ֑ מְּ א שׇּ נָּׂשָּ   וְּ
ָּֽה׃ֶאת־ֲעו    נָּ

ם ְוִאם יֵָּפר  ַמע ֹוםיּ הַ ַאֲחֵרי אֹותָּ ָּ ׁשּ ֵכן ׁשֶ ה  ְולָּ ְברָּ עָּ
הּ  ל יְּ שֶׁ הּוא  ,ַעל ִנְדרָּ הּ  ַעל שׁ עֹונֶ הָּ ֶאת ַקּבֵ  .ֲעֹונָּ

ים ֵאֶָ֣לה יז  קִׁ  ר ַהח  ִ֤ה ֲאֶשֹ֨ וָּ ה   צִׁ הוָּ ה יְּ ֶשֹ֔  ֶאת־מ 
ין יש ֵבֵ֥ ֹו אִׁ  תִ֑ שְּ אִׁ ָ֣ב לְּ ין־אָּ ֹו ֵבָֽ תֹ֔ בִׁ יהָּ  לְּ ֶר  ע  נְּ  בִׁ
ית ׃ ֵבֵ֥ יהָּ ָֽ בִׁ  פ אָּ

ים  ה ַהֻחּקִ ה' השֶׁ ֵאּלֶ ה ֶאת ֹמׁשֶ ין ִאיׁש  ,ִצּוָּ ּבֵ
ּתוֹ  ב ְלִבּתֹו  ,ְלִאׁשְ ין אָּ ְנעּבֵ ְמֵצאת נִּ שֶׁ כְּ  ֶריהָּ וּ ּבִ

ִביהָּ  ֵביתבְּ   .אָּ
 
 שני

ת    ש   ר  הפ   מ  ק  נ ְּ י ן ה  דְּ מִׁ  ב ְּ
ַדֵבֵ֥ר א לא הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ם ב  ק   ַמת   נְּ קְּ ָ֣י נִׁ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ת יִׁ ִ֑ים ֵמֵא  נִׁ יָּ דְּ  ַהמִׁ

ר ף ַאַח  ֵסֵ֥ יך׃ ֵתאָּ  ֶאל־ַעֶמָֽ
ֵאל ֶאת ם וֹ ְנק רָּ ֵני ִיׂשְ ְדיִָּניםבַּ ִנְקַמת ּבְ  ַאַחרוְ  ,ּמִ
ךְ  ֵסף  ּכָּ אָּ ְתךָּ ּתֵ מָּ מֹות ְמקֹוםֶאל  ִנׁשְ ׁשָּ  .ַהּנְ

ַדֵבִ֤ר ג  ֶשה   ַויְּ ָ֣ם מ  עָּ ר ֶאל־הָּ ו ֵלאמ ֹ֔ צ  לְּ  ֵהחָּ
ֶכִ֛ם תְּ ים ֵמאִׁ ִ֑א ֲאנָּשִׁ  בָּ יו   ַלצָּ הְּ יִׁ ן וְּ יָֹּ֔ דְּ  ַעל־מִׁ

ת ֵתֵ֥ הוָּ ה לָּ ַמת־יְּ קְּ ַֽן׃ נִׁ ָֽ יָּ דְּ מִׁ  בְּ

ה  ר ֹמׁשֶ ּבֵ םּדִ עָּ ַמר ֶאל הָּ סוּ : ְואָּ יְּ ֶכם ּגַ  ֵמִאּתְ
א בָּ ים ַלּצָּ ׁשִ ֲחמּו בְּ ְויִ  ,ֲאנָּ ֵדי ִמְדיָּן ּלָּ  ִלְנקֹום ֶאתּכְ

ִמְדיָּן 'הִנְקַמת   .ּבְ
ה ֶאֵֶ֚לף ד  ֶלף ַלַמֶטֹ֔ ל   ַלַמֶטִ֑ה ֶא  כ  ֹות לְּ  ַמטָ֣

ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ו יִׁ ח  לְּ שְּ א׃ תִׁ ָֽ בָּ  ַלצָּ
א  בָּ ְלחּו ַלּצָּ ׁשְ ל ֶאֶלף ּתִ ֶבטִאיׁש ִמּכָּ ל מִ  ,ׁשֵ ּכָּ

ְבֵטי ֵאל ׁשִ רָּ  .ִיׂשְ
רו   ה  סְּ ָֽ מָּ ֵפָ֣י ַויִׁ ל ֵמַאלְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֶלף יִׁ  ַלַמֶטִ֑ה ֶא 

ר ֵ֥ ׂשָּ ֵנים־עָּ ֶלף שְּ י ֶא  א׃ ֲחלוֵצֵ֥ ָֽ בָּ  צָּ
ֵני ֵמַאְלֵפי  ֵאל ּבְ רָּ ל ִאיׁש ֶאֶלף  וּ חלְ שְׁ נִ ִיׂשְ ִמּכָּ

ֶבט ר ֶאֶלף  – ׁשֵ ׂשָּ ֵנים עָּ אּצָּ לַ  ְמֻגיִָּּסיםׁשְ  .בָּ
ח ו  ַלֹ֨ שְּ ם ַויִׁ ֵ֥ תָּ ֶשִ֛ה א  ֶלף מ  ִ֑א ַלַמֶט ה ֶאֵ֥ בָּ  ַלצָּ

תֶָּּ֠  ס םא ֶּ֠ חַָּּ֜ ינְּ ֹ֨ ֶאת־פִׁ ִ֤ר וְּ זָּ עָּ ֵהן   ֶבן־ֶאלְּ  ַהכ 
א בָֹּ֔ י ַלצָּ ֵלֵ֥ ֶדש וכְּ ֹות ַהק ִ֛ רֵ֥ צְּ רועָּ ה ַוֲחצ   ַהתְּ
ֹו׃ יָּדָֽ  בְּ

ה  ַלח ֹמׁשֶ ם ׁשָּ א אֹותָּ בָּ ל ֶאֶלף ַלּצָּ ִאיׁש ִמּכָּ
ֶבט ם  ,ׁשֵ זָּר הַ אֹותָּ ן ֶאְלעָּ ס ּבֶ יְנחָּ  ,ּכֵֹהןְוֶאת ּפִ

ןֶדׁש וֹ ּוְכֵלי ַהקּ  ּכָּ ׁשְ ה וֹ ַוֲחצ ֵמַהּמִ רּועָּ ְצרֹות ַהּתְ
יָּדוֹ   .ּבְ

או   ז  בְּ צְּ ַֽיִׁ ן ַוָֽ יָֹּ֔ דְּ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר ַעל־מִׁ וָּ הוָּ ה צִׁ  יְּ
ֶשִ֑ה ג ו ֶאת־מ  ר׃ ַוַיַהרְּ ָֽ ל־זָּכָּ  כׇּ

מֹו שֶׁ ִמְדיָּן  ֶנֶגד מוּ ֵהם ִנְלחֲ  ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  ,ִצּוָּ
ְרגוּ  ר ְוֵהם הָּ ל זָּכָּ  .ּכָּ

י ח  ֵכֹ֨ ֶאת־ַמלְּ ן וְּ יַָּּ֜ דְּ ו מִׁ גָ֣ רְּ ם הָּ ֵליֶה   ַעל־ַחלְּ
ִ֤י ֶקם   ֶאת־ֱאוִׁ ֶאת־ֶרֹ֨ ור וְּ ֶאת־צִ֤ ֶאת־חור   וְּ  וְּ

ַבע ֶאת־ֶרֹ֔ ֶשת וְּ ָ֣י ֲחֵמ  ֵכ ִַּ֑֧ן ַמלְּ יָּ דְּ ֵאת   מִׁ  וְּ
ָ֣ם עָּ לְּ ֹור בִׁ עֹ֔ ג ו ֶבן־בְּ רְּ ֶרב׃ הָּ ָֽ  ֶבחָּ

ְרגּו ֵהם וְ  ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם  –ֶאת ַמְלֵכי ִמְדיָּן הָּ
ת ַמְלֵכי  – ֶאת צּור ְוֶאת חּור ְוֶאת ֶרַבעוְ  ֲחֵמׁשֶ

ף ,ִמְדיָּן נֹוסָּ רלִ  ּבְ אָּ ב ֲהרּוֵגיֶהם ׁשְ רָּ ּקְ  ֶאתוְ  ,ּבַ
ְרגּו בְּ בִּ  עֹור הָּ ן ּבְ ם ּבֶ  .ֶרבחֶ ְלעָּ

ו ט  ב  שְּ ֵאִ֛ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ י בְּ ֵשֵ֥ יָּ ַֽן ֶאת־נְּ דְּ  מִׁ
ִ֑ם ֶאת־ַטפָּ ת וְּ ֵאֹ֨ תָּ ם וְּ ֶהמְּ ל־בְּ  כׇּ

ֵנֶהִ֛ם קְּ ל־מִׁ ֶאת־כׇּ ל־ֵחילָּ ם וְּ ֶאת־כׇּ ָֽזו׃ וְּ זָּ  בָּ

ֵאל בְּ  רָּ ִביֵני ִיׂשְ ֶ ׁשּ ְקחּו ּבַ ִמְדיָּן ְוֶאת  ֹותְנשׁ ֶאת  לָּ
זְ וּ  ,ַיְלֵדיֶהן הֵ  ֶאת זוּ בָּ ל ּבְ ל יהֶ ֵת וֹ מּכָּ ם ְוֶאת ּכָּ

ל  ֶעְדֵריֶהם  .ִנְכֵסיֶהםְוֶאת ּכָּ
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ֵאִ֤ת י  ֵריֶהם   וְּ ל־עָּ ם כׇּ תָֹּ֔ ב  ֹושְּ מָ֣ ת בְּ ֵא   וְּ
ִ֑ם תָּ יר  ָֽ ל־טִׁ ו כׇּ פ  רְּ ש׃ ׂשָּ ֵאָֽ  בָּ

ֵאשׁ וְ  ְרפּו ּבָּ ל  ֶאת ׂשָּ ִר הֶ ּכָּ בוּ שֶׁ ים עָּ ְ ֵהם ִהְתַיׁשּ
ֶהן ל  ֶאתוְ  ּבָּ  .ֵריֶהםִמְבצְ ּכָּ

חו   יא  קְּ ל ַויִׁ לָֹּ֔ ל־ַהשָּ ת ֶאת־כׇּ ֵא   וְּ
ֹוחַ  קִ֑ ל־ַהַמלְּ ם כׇּ דָּ  אָּ ה׃ בָּ ָֽ ֵהמָּ  וַבבְּ

ְקחוּ וְ  ל וְ  לָּ לָּ ָּ ל ַהׁשּ ל ֶאתֶאת ּכָּ ים  ּכָּ ׁשִ ֲאנָּ הָּ
ְקחוּ  ּלָּ ֵהמֹות ׁשֶ  .ְוַהּבְ

או יב  בִֶׁ֡ ֶשה֩  ַויָּ ר ֶאל־מ  זָֹּ֨ עָּ ֶאל־ֶאלְּ ן וְּ ֵהַּ֜  ַהכ 
ֶאל־ֲעַדָ֣ת ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ י בְּ בִׁ   ֶאת־ַהשְּ

ֹוחַ  קִ֛ ֶאת־ַהַמלְּ לָּ ל וְּ ֶאת־ַהשָּ ִ֑ה וְּ ַמֲחֶנ  ֶאל־ַהָֽ
ת ב ָ֣ רְּ ב ֶאל־ַעָֽ ר מֹואָֹּ֔ ן ֲאֶש  ֵדֵ֥ ֹו׃ ַעל־ַירְּ ֵרחָֽ  יְּ

 ס

ה לְ  ֵהם ֵהִביאוּ  זָּר הַ ּולְ ֹמׁשֶ ּבּור לַ וְ  ּכֵֹהןֶאְלעָּ לּצִ  ׁשֶ
 ְ ֵאל ֶאת ַהׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ ֵהמֹותְוֶאת  יםיִ וּ בּבְ  ַהּבְ

ְקחוּ  ּלָּ ל  ׁשֶ לָּ ָּ ֲחֶנהלַ ְוֶאת ַהׁשּ ב ִמיׁשֹוֵרי לְ  ,ּמַ מֹואָּ
ןיַּ הַ  ַידלְּ שֶׁ   .חוֹ יְיִר  מּול ְרּדֵ

 שלישי
 (שני)

ו יג אַּ֜ צְּ ה ַוֵיֹ֨ ֶשֹ֨ זָּ ר מ  עָּ ֶאלְּ ֵהִ֛ן וְּ י ַהכ  יֵאֵ֥ ׂשִׁ ל־נְּ כׇּ  וְּ
ה ֵעדָּ  ִ֑ם הָּ אתָּ רָּ קְּ וץ לִׁ ח  ַמֲחֶנָֽה׃ ֶאל־מִׁ  ַלָֽ

זָּר הַ  ה ְוֶאְלעָּ יֵאי  ּכֵֹהןֹמׁשֶ ל ְנׂשִ ּבּורְוכָּ יְָּצאּו  ַהּצִ
ֲחֶנה ם ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ אתָּ  .ִלְקרָּ

ף יד  צ ָ֣ קְּ ה ַויִׁ ֶשֹ֔ י ַע ל מ  קוֵדָ֣ ל פְּ ִ֑יִׁ י ֶהחָּ ֵרִ֤  ׂשָּ
ים   פִׁ ֲאלָּ י הָּ ֵרָ֣ ׂשָּ ֹות וְּ ים ַהֵמאֹ֔ אִׁ  א ַהבָּ ֵ֥ בָּ צְּ  מִׁ

ה׃ ָֽ מָּ חָּ לְּ  ַהמִׁ

ה  ַעס ֹמׁשֶ ֵדיַעל ּכָּ א ְמַפּקְ בָּ ִפים  ַהּצָּ ֲאלָּ ֵרי הָּ ׂשָּ
אֹות  ֵרי ַהּמֵ אשֶׁ ְוׂשָּ ה וּ ּבָּ מָּ ְלחָּ א ַהּמִ בָּ  .ִמּצְ

ם ַוי ֵ֥אֶמר טו  ֶשִ֑ה ֲאֵליֶה  ם מ  יֶת  יִׁ ל־ ַהחִׁ  כׇּ
ה׃ ָֽ ֵקבָּ  נְּ

ה ַמר ֹמׁשֶ ם ֶאת הַ  ַהִאם :ֶהםלָּ  אָּ ַאְרּתֶ יםִהׁשְ ׁשִ  ּנָּ
ים ַחיִּ  !?ּבַ

נָּה ֵהָ֣ן טז  ו ֵהַּ֜ יֹ֨ ִ֤י הָּ ֵנ בְּ ֵאל   לִׁ רָּ ׂשְּ ַבָ֣ר יִׁ דְּ ם בִׁ עָֹּ֔ לְּ  בִׁ
ַעל ר־ַמֵ֥ סׇּ מְּ ֹור ַביהוָּ ה לִׁ עִ֑ ַבר־פְּ  ַעל־דְּ

י ֵ֥ הִׁ ה ַותְּ ת ַהַמֵגפָּ  ָֽה׃ ַבֲעַדֵ֥ הוָּ  יְּ

ה ֵהן ֵריהֲ  ילּו ֶאת ֵאּלֶ ִהְכׁשִ ֵאל בְּ  ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ
ֲעַצת ם ּבַ ְלעָּ ִעְנַין 'הבַּ  דוֹ ְמרְולִ  ִלְסטֹות ,ּבִ  ּבְ
עֹור ז ,ּפְ ה אָּ ְיתָּ ה בַּ  ְוהָּ פָּ ּגֵ ּבּור ַהּמַ לּצִ  !'ה ׁשֶ

ה יז  ַעתִָּּ֕ ו וְּ גֵ֥ רְּ ל־זָּכָּ ר הִׁ ִ֑ף כׇּ ה ַבטָּ שָּ  ל־אִׁ כׇּ  וְּ
ַעת ַדֵ֥ יש י  ִ֛ ַכֵ֥ב אִׁ שְּ מִׁ גו׃ זָּכָּ ר לְּ  ֲהר ָֽ

יוְועַ  ִדיםהַ ל ּכָּ ֶאת ִהְרגּו  ְכׁשָּ לָּ ִרים יְּ כָּ ל ּכָּ ַגם וְ  ,ַהזְּ
ה  ָּ ה ִעםִאׁשּ ְכבָּ ָּ ׁשּ ַהְרגוּ ִאיׁש  ׁשֶ  !ּתַ

ל   יח  כ  ים ַהַטָ֣ף וְּ ר ַבנָּשִֹׁ֔ ו ֲאֶשֵ֥ ע  ַכָ֣ב ל א־יָּדְּ שְּ  מִׁ
ִ֑ר ם׃ ַהֲחי ו זָּכָּ ֶכָֽ  לָּ

ֶכםיּ חַ ְת וּ  דֹות לּכָּ ֶאת  ּו לָּ לָּ ְכבּו ִעםא ּלֹ שֶׁ  ַהיְּ  ׁשָּ
ר  .זָּכָּ

ם יט  ַאֶת  ו וְּ וץ ֲחנִ֛ חֵ֥ ַמֲחֶנ ה מִׁ ָ֣ת ַלָֽ ַע בְּ ים שִׁ ִ֑  יָּמִׁ
 ֩ ל ג כ  ֵרֹ֨ ֶפש ה  ל ֶנַּ֜ כ ָ֣ ָ֣עַ ׀  וְּ ֵג ל נ  לָּ  ו ֶבחָּ אִ֞ ַחטְּ תְּ ָֽ  תִׁ

י   ַביִֹ֤ום ישִׁ לִׁ י וַביָֹ֣ום ַהשְּ יעִֹׁ֔ בִׁ ם ַהשְּ  ַאֶת 
ם׃ יֶכָֽ בִׁ  ושְּ

ֲחֶנה  ם ֲחנּו ִמחּוץ ַלּמַ ה ְוַאּתֶ ְבעָּ ל ,יִָּמיםׁשִ ִמי  ּכָּ
ַרג הָּ ם ׁשֶ דָּ לוְ  אָּ ַגע כָּ ּנָּ ֵמת ִמי ׁשֶ ֲהרוּ  – ּבְ ּטָּ יֹּום  ּתִ ּבַ

ִביִעי ְ י ּוַביֹּום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ם  ,ַהׁשּ בַאּתֶ  .ֶכםייֵ וּ ּוׁשְ

ל־ֶב ֶגד כ  כׇּ ֹור וְּ י־עִ֛ לִׁ ל־כְּ כׇּ ה וְּ ל־ַמֲעֵׂשֵ֥ כׇּ  וְּ
זִׁ ים ִ֑ץ עִׁ י־ֵע לִׁ ל־כְּ כׇּ או׃ וְּ ָֽ ַחטָּ תְּ  ס תִׁ

ל ּכָּ  ְתַטֲהרוּ וּ  ִלי עֹור ְוכָּ ל ּכְ ֶגד ְוכָּ ׂשּוי ל ּבֶ ר עָּ בָּ ּדָּ
ַער ֵ ִלי ֵעץ ִמׂשּ ל ּכְ ים ְוכָּ  .ִעזִּ

אֶמר כא  ִ֤ר ַוי ֹ֨ זָּ עָּ ֵהן   ֶאלְּ ֵשָ֣י ַהכ  א ֶאל־ַאנְּ בָֹּ֔  ַהצָּ
ים אִׁ  ִ֑ה ַהבָּ מָּ חָּ לְּ ֵ֚את ַלמִׁ ת ז  ַקָ֣ ה ח  ֹ֔  ַהתֹורָּ

ֵ֥ה וָּ הוָּ ה ֲאֶשר־צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

זָּר הַ  אוּ  ּלֹוֲחִמיםלַ ר מַ אָּ  ּכֵֹהןֶאְלעָּ ּבָּ  ׁשֶ
ה מָּ ְלחָּ ה  קוֹ ח ֶזהוּ  :ַלּמִ ה ֶאת ' השֶׁ ַהּתֹורָּ ִצּוָּ

ה  :ֹמׁשֶ
ב ַאְֵ֥ך כב  ִֶ֑סף ֶאת־ַהזָּהָּ  ֶאת־ַהכָּ ֶשת   וְּ ח ֹ֨ ת־ַהנְּ  ֶאָֽ

ל ֶזֹ֔ יל ֶאת־ַהַברְּ דִׁ  ת־ַהבְּ ֶרת׃ ֶאָֽ ָֽ פָּ ע  ֶאת־הָּ  וְּ
ב ְוֶאת  ַרק ח ֶסףַהכֶּ ֶאת ַהזָּּהָּ ת ֶאת וֹ ֶאת ַהּנְ ׁשֶ

ִדיל ְוֶאת  ְרֶזל ֶאת ַהּבְ עַהּבַ  – ֶרתפֶ וֹ הָּ
ר כג  בִָּ֞ ל־דָּ א כׇּ ש ֲאֶשר־יָּב ָ֣ ֵא  ירו בָּ ִ֤ ֵאש   ַתֲעבִׁ  בָּ

ר ֵהֹ֔ טָּ ְך וְּ י ַאִּ֕ ֵמֵ֥ ה בְּ דָּ  ִ֑א נִׁ ַחטָּ תְּ ל יִׁ כ ֹ֨  ֲאֶש ר וְּ
א א־יָּב ִ֛ ש ל ָֽ ֵא  ירו בָּ ֵ֥ ם׃ ַתֲעבִׁ יִׁ ָֽ  ַבמָּ

ר  בָּ ל ּדָּ ֵאשׁ ּכָּ ר ְלַהֲעִבירֹו ּבָּ ֶאְפׁשָּ ֲעִבירּו  ׁשֶ ּתַ
הֹורְוִיְהֶיה ֵאׁש ּבָּ  ִריְך ְלַטֵהר אֹותוֹ  ,טָּ ל צָּ ם  ֲאבָּ ּגַ

ֵמי  לוְ  ,האָּ ֲהזָּ ּבְ ר כָּ בָּ ר ְלַהֲעִבירֹו שֶׁ  ּדָּ ִאי ֶאְפׁשָּ
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ֵאׁש  ילוּ ּבָּ ְטּבִ ַמִיםַרק  ּתַ  .ּבְ
ֶת ם כד  ַבסְּ כִׁ ֵדיֶכִ֛ם וְּ גְּ י ַביֵֹ֥ום בִׁ יעִׁ  בִׁ  ַהשְּ

ֶתִ֑ם ַהרְּ ר וטְּ ַאַח  או וְּ ב ֵ֥ ַמֲחֶנָֽה׃ תָּ  ס ֶאל־ַהָֽ
ילוּ  ִביִעי ֶאת  ְוַתְטּבִ ְ יֹּום ַהׁשּ ְגֵדיֶכם ּבַ ְוִתְהיּו ּבִ
ְך ְוַאַחר  ,ְטהֹוִרים בּכָּ ֲחֶנהלַ אּו וֹ ּתָּ  .ּמַ

ת ֲחלו      ש   ר  לפ   ל  ש    ת ה   ק 
הוָּ ה ַוי ֵ֥אֶמר כה רביעי ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ַמר  'ה ֵלאמ ָֽ הלְ אָּ  :ֹמׁשֶ
א כו  אש ֵאָ֣ת ׂשָּ  ֹוַח   ר ִ֤ קֹ֨ י ַמלְּ בִֹׁ֔ ם ַהשְּ דָּ  אָּ  בָּ

ִ֑ה ֵהמָּ ה   וַבבְּ ָ֣ר ַאתָּ זָּ עָּ ֶאלְּ ן וְּ ֵהֹ֔ י ַהכ  אֵש  רָּ  וְּ
ֹות ה׃ ֲאבֵ֥ ָֽ ֵעדָּ  הָּ

י ֲאבֹות  ,ְספֹור אׁשֵ זָּר ַהּכֵֹהן ְורָּ ה ְוֶאְלעָּ ַאּתָּ
ּבּור קּוִחים ֶאת ,ַהּצִ ֶ בַּ  ַהּלְ ם ֵמהָּ  ִביׁשּ דָּ אָּ

הֵמהַ וּ  ֵהמָּ  .ּבְ
יתָּ   כז  צִֹׁ֨ חָּ ֹוחַ  וְּ קֹ֔ ֵׂשָ֣י ֵבֵ֚ין ֶאת־ַהַמלְּ פְּ  ת 

ה מָֹּ֔ חָּ לְּ ים ַהמִׁ אִׁ  צְּ ִ֑א ַהי  בָּ ין ַלצָּ  וֵב 
ה׃ ָֽ ֵעדָּ ל־הָּ  כׇּ

ק קּוִחיםֶאת  ּוְתַחּלֵ ֶ בַּ  ַהּלְ ֶוה ִביׁשּ ׁשָּ ין  – ּבְ ּבֵ
ה בַּ  םיפִ ּתְ ּתַ שְׁ ּמִ הַ  מָּ ְלחָּ א ּוֵבין  וּ ְצאיָּּ שֶׁ ּמִ בָּ ַלּצָּ

ר אָּ ּבּור ׁשְ  .ַהּצִ
תָֹּ֨  כח  ֶכס ַוֲהֵרמ  ה ֶמַּ֜ ת ַליהוָּ  ֵשִ֤י ֵמֵאִ֞  ַאנְּ

ה   מָּ חָּ לְּ ים ַהמִׁ ָ֣ אִׁ צְּ א ַהי  בָֹּ֔ ָ֣ד ַלצָּ ֶפש ֶאחָּ  ֶנֹ֔
ש ֹות ֵמֲחֵמ  ם   ַהֵמאִ֑ דָּ אָּ ן־הָּ ר מִׁ קָֹּ֔ ן־ַהבָּ  ומִׁ

ים רִׁ  ן־ַהֲחמ  אן׃ ומִׁ ן־ַהצ ָֽ  ומִׁ

ל מֵ  'הֶמֶכס לַ  ְוַתְפִרישׁ  ם ׁשֶ י ֶחְלקָּ ַאְנׁשֵ
ה  מָּ ְלחָּ א וּ ְצאיָּּ שֶׁ ַהּמִ בָּ ל ִמ  תחַ אַ ֶנֶפׁש  ,ַלּצָּ ּכָּ

ם מֵ הָּ מֵ  – ֵמאֹותֲחֵמׁש  דָּ ר אָּ קָּ ִרים וֹ ַהֲחממֵ ַהּבָּ
 .ַהּצֹאןּומֵ 

ם כט  יתָּ  ַמֲחצִׁ חו מִׁ ִ֑ קָּ ִ֛ה תִׁ נַָּתתָּ ֵ֥ר וְּ זָּ עָּ ֶאלְּ  לְּ
ן ֵה  ת ַהכ  רוַמֵ֥ ָֽה׃ תְּ הוָּ  יְּ

ְק  ל ֵמַהֵחִצי חוּ ּתִ ה י פֵ ּתְ ּתַ שְׁ ִמ  ׁשֶ מָּ ְלחָּ ן ַהּמִ ְוִתּתֵ
ם זָּר הַ  אֹותָּ  .'הלַ  הְתרּומָּ כִּ  ּכֵֹהןְלֶאְלעָּ

ת ל  ַמֲחצִֹׁ֨ ל ומִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ח בְּ ַקָ֣ ָ֣ד׀  תִׁ ָ֣ז׀  ֶאחָּ ח   אָּ
ים שִׁ  ן־ַהֲחמִׁ ם מִׁ דָּ  אָּ ן־הָּ ר מִׁ ִ֛ קָּ ן־ַהבָּ  מִׁ
ים ֵ֥ רִׁ ן־ַהֲחמ  אן מִׁ ן־ַהצ   ִ֑ה ומִׁ ֵהמָּ ל־ַהבְּ כׇּ  מִׁ

ִ֤ה נַָּתתָּ ם   וְּ תָּ ם א  יִֹׁ֔ וִׁ י ַללְּ ֵרִּ֕ מְּ ֶרת ש  ֶמ  שְּ  מִׁ
ַכֵ֥ן שְּ ָֽה׃ מִׁ הוָּ  יְּ

ל ח  ּוֵמַהֵחִצי ׁשֶ ּקַ ֵאל ּתִ רָּ ֵני ִיׂשְ ד  ֵחֶלקּבְ לֶאחָּ  ִמּכָּ
ים ִ ם מֵ מֵ  ,ֲחִמׁשּ דָּ אָּ ר מֵ הָּ קָּ ִרים וֹ ַהֲחמַהּבָּ

ֵהמ ,ַהּצֹאןּומֵ  ל ַהּבְ ן  ,ֹותִמּכָּ ם ְוִתּתֵ ם יַלְלִויִּ אֹותָּ
מַ ִמ ם בְּ יְמִר וֹ ׁשּ הַ  ן  רׁשְ ּכַ  .'הִמׁשְ

ַָ֣עׂש לא  ה ַוַי ֶשֹ֔ זָּ ר מ  עָּ ֶאלְּ ֵהִ֑ן וְּ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר ַהכ  וָּ  צִׁ
הוָּ ה ה׃ יְּ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

זָּר הַ  ה ְוֶאְלעָּ ׂשּו  ּכֵֹהןֹמׁשֶ ה ֶאת ' השֶׁ מֹו כְּ עָּ ִצּוָּ
ה  .ֹמׁשֶ

י   לב  הִׁ ַֽיְּ ֹוחַ  ַוָֽ קֹ֔ ֶָ֣תר ַהַמלְּ ז ֶי ר ַהבָֹּ֔ ָ֣ם ז וזְּ  בָּ  ֲאֶשֵ֥  ַע
ִ֑א בָּ אן ַהצָּ ֹות צ   ים ֶאִֶ֛לף ֵשש־ֵמאֵ֥ ֵ֥ עִׁ בְּ שִׁ  וְּ
ֶלף ֶשת ֶא  ים׃ ַוֲחֵמֵ֥ ָֽ פִׁ  ֲאלָּ

הוְ  קּוִחים ֵאּלֶ ֶ בַּ  ַהּלְ הּובְ  ִביׁשּ ה וּ אׁשֶ – ַלֲחלּוקָּ
רהַ  אָּ ׁשְ ה ּנִ ֶ  ִמּמַ ְזזּו  ַהּלֹוֲחִמיםׁשּ ה לוּ כְ אָּ וְ ּבָּ מָּ ְלחָּ ּמִ  :ּבַ

ְבִעים  – צֹאן ׁש ֵמאֹות ׁשִ ָּ ַוֲחמִ ׁשֵ  .ֶאֶלף הׁשּ
ר לג  קִָּּ֕ ם ובָּ ֵַֽ֥יִׁ ַנ ים שְּ עִׁ  בְּ שִׁ ֶלף׃ וְּ ָֽ ר אָּ קָּ ְבִעים  – ּובָּ ַנִיםוּ ׁשִ  .ֶאֶלף ׁשְ
ים לד  ִּ֕ רִׁ ד ַוֲחמ  ֵ֥ ים ֶאחָּ שִׁ  שִׁ ֶלף׃ וְּ ָֽ ים – ִריםוֹ ַוֲחמ אָּ ִ ׁשּ ד ֶאֶלףוְ  ׁשִ  .ֶאחָּ
ֶָ֣פש לה  ֶנ ם וְּ ֹ֔ דָּ ים אָּ ן־ַהנָּשִֹׁ֔ ר מִֹׁ֨ ו ֲאֶשֵ֥ ע  א־יָּדְּ  ל ָֽ

ַכָ֣ב שְּ ִ֑ר מִׁ ל זָּכָּ ֶפש־כׇּ ם ֶנִּ֕ ֵַֽ֥יִׁ ַנ ים שְּ ֹלשִׁ  ֶלף׃ ושְּ ָֽ  אָּ
ם מֵ  דָּ ים ְוֶנֶפׁש אָּ ׁשִ ר ְכבּו ִעםׁשָּ א ּלֹ שֶׁ ַהּנָּ ל  – זָּכָּ ּכָּ

ים – ׁשֹותפָּ נְּ הַ  לֹוׁשִ ַנִים ֶאֶלף ׁשְ  .ּוׁשְ
י   לו  הִׁ ה ַותְּ ֶמֱחצָֹּ֔ ֶלק ַהָֽ ים ֵחִּ֕ אִׁ  צְּ ִ֑א ַהי  בָּ  ַבצָּ

ַפָ֣ר סְּ אן מִׁ ֹות ַהצ   ֹלש־ֵמאֵ֥ ֶלף   שְּ ָ֣ים ֶאֹ֨ ֹלשִׁ  ושְּ
ֶלף ַעֵ֥ת ֶאֹ֔ בְּ שִׁ ים וְּ פִׁ  ש ֲאלָּ ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ֵמאָֽ

ל  ֵחֶלקהַ  – ַהֵחִצי א וֹ ַהיּ ׁשֶ בָּ ּצָּ ךְ ְצִאים ּבַ יָּה ּכָּ  :הָּ
ר ַהּצֹאן ל – ִמְסּפַ יםׁש ֵמאֹות וּ וֹ ׁשְ לֹוׁשִ ְבעָּ  ׁשְ  הְוׁשִ

 .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶאֶלף
י לז  ִ֛ הִׁ ֶכס ַויְּ יהוָּ ה ַהֶמֵ֥ אן ַלָֽ ן־ַהצ ִ֑ ש מִׁ ֹות ֵשֵ֥  ֵמא 

ש ֵמֵ֥ ים׃ חָּ ָֽ עִׁ בְּ שִׁ  וְּ
ֶכס לַ  יָּהַהּצֹאן מֵ  'הַהּמֶ ְבִעים  הָּ ׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשֵ

ֵמשׁ וְ   .חָּ
ר לח  קָֹּ֔ בָּ ַהֹ֨ ה וְּ ֵ֥ שָּ ים שִׁ ֹלשִׁ  ִֶ֑לף ושְּ ם אָּ ֵ֥ סָּ כְּ ר ומִׁ קָּ ים – ְוַהּבָּ לֹוׁשִ ה ֶאֶלףוְ  ׁשְ ָּ ׁשּ ֶכסוְ  ,ׁשִ ֵמֶהם  ַהּמֶ
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ם ַליהוָּ ה ֵַֽ֥יִׁ ַנ ים׃ שְּ ָֽ עִׁ בְּ שִׁ ְבִעים – 'הלַ  וְּ ַנִיםוּ  ׁשִ  .ׁשְ
ים לט  ִּ֕ רִׁ ים ַוֲחמ  ֵ֥ ֹלשִׁ ֶלף שְּ ֹות ַוֲחֵמָ֣ש ֶא   ֵמאִ֑

ם ֵ֥ סָּ כְּ יהוָּ ה ומִׁ ד ַלָֽ ֵ֥ ים׃ ֶאחָּ ָֽ שִׁ שִׁ  וְּ
ים – ִריםוֹ ַוֲחמ לֹוׁשִ  ,ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשְ

ֶכסוְ  ד – 'הלַ ֵמֶהם  ַהּמֶ ים ְוֶאחָּ ִ ׁשּ  .ׁשִ
ֶָ֣פש מ  ֶנ ם וְּ ֹ֔ דָּ ה אָּ ֵ֥ שָּ ר שִׁ ׂשָּ  ִֶ֑לף עָּ ם   אָּ סָּ כְּ  ומִׁ

ה יהוָֹּ֔ ם ַלָֽ ֵַֽ֥יִׁ ַנ ים שְּ ֹלשִׁ  ֶָֽפש׃ ושְּ  נָּ
ם דָּ ר  – ְוֶנֶפׁש אָּ ׂשָּ ה עָּ ָּ ׁשּ ֶכסוְ  ,ֶאֶלףׁשִ ֵמֶהם  ַהּמֶ

ים – 'הלַ  לֹוׁשִ ַנִים ׁשְ  .ֶפשׁ נֶ  ּוׁשְ
ֵתָ֣ן מא  ה ַויִׁ ֶש  ֶכס  ־ֶאת מ  רוַמָ֣ת ֶמֹ֨ הוָֹּ֔ה תְּ זָּ ר יְּ עָּ ֶאלְּ  לְּ

ֵהִ֑ן ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר ַהכ  וָּ הוָּ ה צִׁ ה׃ יְּ ֶשָֽ  ֶאת־מ 
ה  ַתןֹמׁשֶ ִהְפִריׁשוּ  ֶכסּמֶ הַ ֶאת  נָּ זָּר  'הלַ  ׁשֶ ְלֶאְלעָּ

ה' השֶׁ מֹו כְּ  ּכֵֹהןהַ  ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ
ית מב חמישי ַמֲחצִׁ  ָֽ ָ֣י ומִׁ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ ָ֣ה ֲאֶשר   יִׁ צָּ ה חָּ ֶשֹ֔  מ 

ים ֲאנָּשִׁ  ן־הָּ ים׃ מִׁ ָֽ אִׁ בְּ  ַהצ 
ל ֵחִצי הַ ּומֵ  ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ה ּמֹ שֶׁ ּבְ ה ׁשֶ צָּ ֵמַהֵחֶלק חָּ

ל ַהּלֹוֲחִמים   –ׁשֶ
י מג  ִ֛ הִׁ ת ַותְּ ה ֶמֱחַצֵ֥ ֵעדָּ  אן הָּ ן־ַהצ ִ֑  מִׁ

ֹות ֹלש־ֵמאֵ֥ ֶלף   שְּ ָ֣ים ֶאֹ֨ ֹלשִׁ ֶלף ושְּ ַעֵ֥ת ֶאֹ֔ בְּ  שִׁ
ים פִׁ  ש ֲאלָּ ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥  ֵמאָֽ

ֵחִצי לוּ שֶׁ  ּבַ ּבְ ּבּור ּקִ יָּ  ַהּצִ ל – ַהּצֹאןמֵ  :ההָּ ׁש וֹ ׁשְ
יםֵמאֹות וּ  לֹוׁשִ ְבעָּ  ׁשְ  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹותֶאֶלף  הְוׁשִ

ר מד  קִָּּ֕ ה ובָּ ֵ֥ שָּ ים שִׁ ֹלשִׁ  ֶלף׃ ושְּ ָֽ ר  אָּ קָּ ים –ּובָּ לֹוׁשִ ה ֶאֶלףוְ  ׁשְ ָּ ׁשּ  .ׁשִ
ים מה  ִּ֕ רִׁ ים ַוֲחמ  ֵ֥ ֹלשִׁ ֶלף שְּ ש ֶא  ֹות׃ ַוֲחֵמֵ֥ ים –ִרים וֹ ַוֲחמ ֵמאָֽ לֹוׁשִ  .ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשְ
ֶָ֣פש מו  ֶנ ם וְּ ֹ֔ דָּ ה אָּ ֵ֥ שָּ ר שִׁ ׂשָּ  ֶלף׃ עָּ ָֽ ם אָּ דָּ ר  – ְוֶנֶפׁש אָּ ׂשָּ ה עָּ ָּ ׁשּ  .ֶאֶלףׁשִ
ח מז  ַקֹ֨ ה ַויִׁ ֶשַּ֜ ת מ  ָ֣ ַמֲחצִׁ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ

ז   ח  אָּ ָֽ ָ֣ד ֶאת־הָּ ים ֶאחָּ שִֹׁ֔ ן־ַהֲחמִׁ ם מִׁ דָּ  אָּ ן־הָּ  מִׁ
ן ֵתֹ֨ ִ֑ה ַויִׁ ֵהמָּ ן־ַהבְּ ם ומִׁ תַָּּ֜ ם א  יִׁ  וִׁ ֵרי   ַללְּ מְּ  ש ָֽ

ֶרת   ֶמֹ֨ שְּ ַכָ֣ן מִׁ שְּ ה מִׁ הוָֹּ֔ ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר יְּ וָּ הוָּ ה צִׁ  יְּ
ה׃ ֶשָֽ  ֶאת־מ 

ה ַקח ֹמׁשֶ ל  ֵמַהֵחִצי לָּ ֵאל ׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ד  ֵחֶלקּבְ ֶאחָּ
ל  יםִמּכָּ ִ ם ּומֵ מֵ  ֲחִמׁשּ דָּ אָּ ה הָּ ֵהמָּ ַתןַהּבְ ם  ְונָּ אֹותָּ

יםַללְ  ֹוְמִרים שֶׁ  ִויִּ מַ מִ בְּ ׁשּ ן  רׁשְ ּכַ מֹו כְּ  ,'הִמׁשְ
ה ' השֶׁ  הִצּוָּ  .ֶאת ֹמׁשֶ

ן     ב   רְּ ת ק  ש   ר  קפ   ְּ פ  יםו  ה   דִׁ
בו   מח  רְּ קְּ ַֽיִׁ ה ַוָֽ ֶשֹ֔ ים ֶאל־מ  ִּ֕ דִׁ ק  ֵפָ֣י ֲאֶש ר ַהפְּ ַאלְּ  לְּ

ִ֑א בָּ י ַהצָּ ֵרֵ֥ ים ׂשָּ פִׁ  ֲאלָּ י הָּ ֵרֵ֥ ׂשָּ ֹות׃ וְּ  ַהֵמאָֽ
ִדים ַפּקְ ל ַהּמְ ֵרי  – ּלֹוֲחִמיםַאְלֵפי הַ  ׁשֶ ׂשָּ

אֹות ֵרי ַהּמֵ ִפים ְוׂשָּ ֲאלָּ ׁשּו  ,הָּ הלְ ִנּגְ  .ֹמׁשֶ
רו   מט  אמְּ ה ַוי ָֽ ֶשֹ֔ ֶדָ֣יך ֶאל־מ  ו ֲעבָּ א  ָֽׂשְּ  נָּ

אש י ֶאת־ר ִ֛ ֵשֵ֥ ה ַאנְּ מָּ  חָּ לְּ ֵדִ֑נו ֲאֶשָ֣ר ַהמִׁ יָּ  בְּ
ד ַקֵ֥ פְּ ל א־נִׁ נו וְּ ֶמ  יש׃ מִׁ ָֽ  אִׁ

ְמרוּ  הלְ  ְואָּ ֶדיךָּ  :ֹמׁשֶ ְפרוּ ֲעבָּ רֶאת  סָּ  ִמְסּפַ
ִפּקּוֵדינוּ שֶׁ  ּלֹוֲחִמיםהַ  נוּ  ֶנְחַסרְולֹא  ,ּבְ ַאף  ֵמִאּתָּ

ד  .ֶאחָּ
ב נ  ֵרִ֞ ַבָ֣ן ַוַנקְּ רְּ ה ֶאת־קׇּ הוָּ  יש֩  יְּ ר אִׁ ִ֤א ֲאֶשֹ֨ צָּ  מָּ

ב   י־זָּהָּ ָֽ לִׁ ָ֣ה כְּ דָּ עָּ יד ֶאצְּ מִֹׁ֔ צָּ ַעת וְּ ָ֣יל ַטַב  גִׁ  עָּ
ִ֑ז כומָּ ר וְּ ַכֵפֵ֥ ינו לְּ ֵת  ש  ֵנֵ֥י ַעל־ַנפְּ פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ  יְּ

ֵכן ֵהֵבאנוּ  ן  לָּ ְרּבַ ל  ,'הלַ קָּ דּכָּ נּו  ֶאחָּ ֵמִאּתָּ
אּמָּ שֶׁ  יט צָּ ְכׁשִ ל ּתַ ב ׁשֶ ה – זָּהָּ דָּ ֶרֶגל ֶאְצעָּ  ,לָּ

ִמיד ַעת, צָּ ִגיל, ַטּבַ חֹוךְ אֹו , עָּ ֵדי ֵהֵבאנוּ  ,מָּ  ּכְ

ר  .'ה ִלְפֵני ֵתינוּ וֹ ַנְפשׁ  ַעל ְלַכּפֵ
ח נא  ַקֹ֨ ה ַויִׁ ֶשַּ֜ זָּ ר מ  עָּ ֶאלְּ ֵהִ֛ן וְּ ב ַהכ   ֶאת־ַהזָּהָּ 

ִ֑ם תָּ ל ֵמאִׁ י כ   ֵ֥ לִׁ ה׃ כְּ  ַמֲעֶׂשָֽ
זָּר הַ  ה ְוֶאְלעָּ ְקחּו  ּכֵֹהןֹמׁשֶ ב ֵמֶהם לָּ  –ֶאת ַהזָּּהָּ

ל ִלי  ּכָּ  .יָּצּוקּכְ
י נב  ָ֣ הִׁ ַהָ֣ב׀  ַויְּ ל־זְּ ה כׇּ רומָּ  ימו   ֲאֶשִ֤ר ַהתְּ ֹ֨  ֵהרִׁ

ה יהוָֹּ֔ ה ַלָֽ שָֹּ֨ ר שִׁ ֵ֥ ׂשָּ ֹות ֶאִֶ֛לף עָּ ַבע־ֵמאֵ֥  שְּ
ים שִׁ  ִֶ֑קל ַוֲחמִׁ י ֵמֵאת   שָּ ֵרָ֣ ים ׂשָּ פִֹׁ֔ ֲאלָּ  הָּ

ת י וֵמֵא  ֵרֵ֥ ֹות׃ ׂשָּ  ַהֵמאָֽ

ל  ה ִהְפִריׁשּו שֶׁ ב הָּ זָּּ הַ ּכָּ רּומָּ יָּה 'הלַ ּתְ ַקל הָּ ִמׁשְ  ּבְ
ר ֶאֶלף  ׂשָּ ה עָּ ָּ ׁשּ ַבעוּ ׁשִ ים  ׁשְ ִ  ֶקלשֶׁ ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ

ל הִ שֶׁ  – (ילֹוִק  236כ  ) ָּ מִ ְתַקּבֵ ִפים ּוִמ ׂשּ ֲאלָּ ָּ ֵרי הָּ ֵרי ׂשּ
אֹות  .ַהּמֵ

ֵשי   נג  א ַאנְּ בָֹּ֔ יש ז וזְּ  בָּ  ַהצָּ ֵ֥ ֹו׃ אִׁ ְזזּו  ַהּלֹוֲחִמים לָֽ ה ּבָּ מָּ ְלחָּ ּמִ ד ְלַעְצמוֹ ּבַ ל ֶאחָּ  .ּכָּ
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ח נד  ַקֹ֨ ה ַויִׁ ֶשַּ֜ ִ֤ר מ  זָּ עָּ ֶאלְּ ֵהן   וְּ ב ַהכ   ֶאת־ַהזָּהָֹּ֔
י ֵמֵאִ֛ת ֵרֵ֥ ים ׂשָּ פִׁ  ֲאלָּ ֹות הָּ ַהֵמאִ֑ או וְּ ִ֤ בִׁ תֹו   ַויָּ  א 

ֶהל ד ֶאל־א ָ֣ ֹון מֹוֵעֹ֔ רֵ֥ כָּ ל זִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ בְּ  לִׁ
ֵנֵ֥י פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ  פ יְּ

זָּר הַ  ה ְוֶאְלעָּ ְקחּו  ּכֵֹהןֹמׁשֶ ב ִמ לָּ ָּ ֶאת ַהזָּּהָּ ֵרי ׂשּ
ִפים וְ  ֲאלָּ ֵרי הָּ אֹותׂשָּ  אֹוֶהללְ אֹותֹו אּו יבִ הֵ וְ  ,ַהּמֵ
סּות ּנְ ְהֶיה  ַהִהְתּכַ יִּ ֵאל ִלְפֵני ׁשֶ רָּ רֹון ִלְבֵני ִיׂשְ ִזּכָּ

 .'ה
ששי 

 (שלישי)
ת    ש   ר  ד ב ְּ פ   או ֵבן ו  ֵני ג  ֵני רְּ  בְּ

ָ֣ה א לב ֶנ קְּ ב ומִׁ יִָּ֞ה ׀ ַר  ֵנ י הָּ בְּ אוֵבִ֛ן לִׁ ֵני־גָּ ד רְּ בְּ לִׁ  וְּ
ום צָ֣ ד עָּ א ִ֑ ו מְּ אִ֞ רְּ ֵזר   ֶאת־ֶאִֶ֤רץ ַויִׁ  ַיעְּ

ֶאת־ֶאֶָ֣רץ ד וְּ עָֹּ֔ לְּ ֵנֵ֥ה גִׁ הִׁ ֹום וְּ ק  ֹום ַהמָּ קֵ֥  מְּ
ֶנָֽה׃ קְּ  מִׁ

יָּה דּגָּ  ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ֵהמֹות ֵעֶדר  הָּ דֹולּבְ  ּגָּ
צּום אוּ  ,ְמאֹוד ְועָּ ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת  ֵהם רָּ

קֹום  ד ְוִהּנֵה ַהּמָּ ְלעָּ  .ִמְרֶעהטֹוב לְ  קֹוםמָּ ֶאֶרץ ּגִ

או ב  ב ֵ֥ ֵנָֽי־גָּ ד ַויָּ ָ֣י בְּ ֵנ אוֵבִ֑ן ובְּ ו רְּ רִ֤  ַוי אמְּ
ֶשה   ָ֣ר ֶאל־מ  זָּ עָּ ֶאל־ֶאלְּ ן וְּ ֵהֹ֔  ַהכ 

י יֵאֵ֥ ׂשִׁ ֶאל־נְּ ה וְּ ֵעדָּ  ר׃ הָּ  ֵלאמ ָֽ

ְמרוּ ּבָּ ד ּוְבֵני ְראּוֵבן ּגָּ  ֵניבְּ  ה לְ  אּו ְואָּ ֹמׁשֶ
זָּר הַ לְ וּ  יֵאי ְולִ  ּכֵֹהןֶאְלעָּ ּבּורְנׂשִ  :ַהּצִ

ֹות ג  רִ֤ ן   ֲעטָּ יב  דִׁ ָ֣ר וְּ ֵז ַיעְּ ה וְּ ֹ֔ רָּ מְּ נִׁ ֹון וְּ ב  ֶחשְּ  וְּ
ֵלִ֑ה עָּ ֶאלְּ ם וְּ ֵ֥ בָּ ֹו וׂשְּ ב  ן׃ ונְּ ע ָֽ  ובְּ

רֹות ְוִדיב ֵלה וֹ ֲעטָּ ּבֹון ְוֶאְלעָּ ה ְוֶחׁשְ ן ְוַיְעֵזר ְוִנְמרָּ
ם ּוְנבֹו ּוְבע בָּ  – ןוֹ ּוׂשְ

ֶרץ ד  אָּ  ר הָּ ִ֤ה ֲאֶשֹ֨ כָּ ה   הִׁ הוָּ ֵני   יְּ פְּ  ֲעַדָ֣ת לִׁ
ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֶרץ יִׁ ֶנ ה ֶאֵ֥ קְּ וא מִׁ ִ֑ יך הִׁ ֶד  ַלֲעבָּ ֶנָֽה׃ וְּ קְּ  ס מִׁ

ֶרץ  אָּ ה ִלְפֵני ' השֶׁ הָּ ּבּור ִהּכָּ ל ַהּצִ ֵאל ׁשֶ רָּ ִהיא ִיׂשְ
ה ֶאֶרץ ֶדיךָּ  ,ִמְרֶעהלְ  טֹובָּ ֵהמֹות ֶעְדֵרי ֵישׁ  ְוַלֲעבָּ  .ּבְ

ו ה  ר  ִ֤אנו ַוי אמְּ צָּ ם־מָּ יך ֵחן   אִׁ ֵעיֶנֹ֔ ן בְּ ַתִ֞  י 
אָּ ֶרץ יך ַהז ִ֛את ֶאת־הָּ ֶד  ִ֑ה ַלֲעבָּ זָּ  ַלֲאח 

נו ֵר  ן׃ ַאל־ַתֲעבִׁ ֵדָֽ  ֶאת־ַהַירְּ

ֶרץ ַהזֹּאת  :ְמרוּ אָּ ֵהם  אָּ ֵעיֶניךָּ הָּ אנּו ֵחן ּבְ צָּ ִאם מָּ
ֵתן ּנָּ ֶדיךָּ  ּתִ ֲעבִ  ,ֲאֻחזֵָּּתנוּ לַ ַלֲעבָּ נּו אֹותָּ  ריַאל ּתַ

ן  .ֶאת ַהיְַּרּדֵ
ה ַוי ָ֣אֶמר ו  ֶשֹ֔ ֵני־גָּ ד מ  בְּ ָ֣י לִׁ ֵנ בְּ לִׁ אוֵבִ֑ן וְּ  רְּ

ם או   ַהַאֵחיֶכ  ה יָּב ֹ֨ מָֹּ֔ חָּ לְּ ם ַלמִׁ ַאֶת  בו וְּ שְּ ה׃ ֵתֵ֥  פ ָֽ
ה  ַמרֹמׁשֶ  ַהִאם :ד ְוִלְבֵני ְראּוֵבןּגָּ  ִלְבֵני אָּ

בּו פֹּ  ֵיְלכוּ  ֵחיֶכםאֲ  ׁשְ ם ּתֵ ה ְוַאּתֶ מָּ ְלחָּ  !?הַלּמִ
ה ז  ָ֣מָּ לָּ ון  וְּ יאֹ֔ נִׁ ָ֣י ֶאת־ֵל ב (תנואון)תְּ ֵנ  בְּ

ֵאִ֑ל רָּ ׂשְּ ר   יִׁ ֲעב  ֶרץ ֵמָֽ אָֹּ֔ ן ֶאל־הָּ ַתֵ֥  ֲאֶשר־נָּ
ם ֶה  ָֽה׃ לָּ הוָּ  יְּ

ה  ּמָּ יִתיםלָּ ם ַמּסִ ֵאל  ַאּתֶ רָּ ֵני ִיׂשְ  אּלֹ שֶׁ ֶאת ּבְ
ֶרץ לָּ  רוֹ ֲעבלַ  ֶהם' השֶׁ אָּ ַתן לָּ  !?נָּ

ה ח  ו כ ֵ֥ ׂש  ֵתיֶכִ֑ם עָּ שׇּ  ֲאב  יבְּ ֵ֥ חִׁ ִ֛ם לְּ תָּ ש א  ֵדֵ֥ קָּ  מִׁ
ֵנ עַ  ֹות ַברְּ אֵ֥ רְּ ֶרץ׃ לִׁ ָֽ אָּ  ֶאת־הָּ

ׂשּו ֲאב ךְ ּכָּ  יֵתיֶכם וֹ עָּ ַלְחּתִ ָּ ׁשּ ׁשֶ ם  ּכְ ֵדׁש אֹותָּ ִמּקָּ
ֶרץ אָּ ְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת הָּ  .ּבַ

ו ט  ַָ֣חל ַוַַָֽֽיֲעלִ֞ ֹול ַעד־ַנ כ  או   ֶאשְּ רְּ ֶרץ ַויִׁ אָֹּ֔  ֶאת־הָּ
יאו ִּ֕ נִׁ ָ֣י ֶאת־ֵל ב ַויָּ ֵנ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ י־ב א   יִׁ תִׁ לְּ בִׁ  לְּ

ֶרץ אָֹּ֔ ן ֶאל־הָּ ַתֵ֥ ם ֲאֶשר־נָּ ֶה  ָֽה׃ לָּ הוָּ  יְּ

לוּ  ּכֹול  ֵהם עָּ אוּ ַעד ַנַחל ֶאׁשְ ֶרץ  ְורָּ אָּ ֶאת הָּ
יתוּ  ֵאל  ְוִהּסִ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶרץ לָּ  רוֹ ֲעבלַ  לֹאֶאת ּבְ אָּ

ֶהם' השֶׁ  ַתן לָּ  .נָּ
ף י  ַחר־ַאֵ֥ ָֽ הוָּ ה ַויִׁ וא ַביָֹ֣ום יְּ ע ַההִ֑ ַב  שָּ  ַויִׁ

ר׃  ֵלאמ ָֽ
ַעס ' ה עוְ יֹום אֹותֹו בְּ ּכָּ ּבַ  :ַמראָּ וְ  ִנׁשְ

ו יא  אֹ֨ רְּ ם־יִׁ ים אִׁ ֲאנָּשִַּׁ֜ ָ֣ים הָּ לִׁ ע  ם הָּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ  מִׁ
ן ֶבֹ֨ ים מִׁ ִ֤ רִׁ נָּה   ֶעׂשְּ ה שָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ה ֵאֵ֚ת וָּ מָֹּ֔ ֲאדָּ  הָּ
ר י ֲאֶשֵ֥ תִׁ ַבִ֛עְּ שְּ ם נִׁ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ ק לְּ חָּ  צְּ יִׁ  לְּ

ב ַיֲעק ִ֑ לְּ י וָֽ ֵ֥ ו כִׁ א  לְּ י׃ ל א־מִׁ ָֽ  ַאֲחרָּ

ים  ׁשִ ֲאנָּ יְָּּצאוּ הָּ ְצַרִים  ׁשֶ ילִמּמִ ה  ִמּגִ נָּ ִרים ׁשָּ ֶעׂשְ
ה  ַמְעלָּ ה  ֶאתִיְראּו  לֹאוָּ מָּ ֲאדָּ י נִּ שֶׁ הָּ ְעּתִ ּבַ ׁשְ

ק ּוְלַיֲעקֹב ם ְלִיְצחָּ הָּ י  ,ְלַאְברָּ מוּ לֹא ֵהם ּכִ  ִקיְּ
ִתי  .ֶאת ִמְצוָּ

י יב  תִִׁ֞ לְּ ֵלִ֤ב בִׁ ֶנה   כָּ פ  י ֶבן־יְּ זִֹׁ֔ נִׁ עַ  ַהקְּ יהֹוש    וִׁ
ון ן־נִ֑ י בִׁ ֵ֥ ו כִׁ א  לְּ י מִׁ ָֽה׃ ַאֲחֵרֵ֥ הוָּ  יְּ

ן ְיֻפּנֶה חּוץ ִמ  ֵלב ּבֶ ַחתּכָּ ּפַ ׁשְ ן  ,ְקַנז ִמּמִ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ
י  ,נּון מוּ ּכִ  .'הֶאת ִמְצַות  ֵהם ִקיְּ
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ַחר־ַאִ֤ף יג  ָֽ ה   ַויִׁ הוָּ ל יְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ֵעם   בְּ נִׁ ר ַויְּ בָֹּ֔ דְּ  ַבמִׁ
ים עִׁ  בָּ ִ֑ה ַארְּ נָּ ם   שָּ ֹור ַעד־ת  ל־ַהדֹ֔  כׇּ
ה ֶׂשֵ֥ ע  ע הָּ ַר  ֵעיֵנֵ֥י הָּ ָֽה׃ בְּ הוָּ  יְּ

ַעס ַעל ' ה ֵאל ּכָּ רָּ ם  ִטְלֵטלוְ ִיׂשְ ר אֹותָּ ְדּבָּ ּמִ ּבַ
ה ַעד  נָּ ִעים ׁשָּ ל ַהּדֹור שֶׁ ַאְרּבָּ השֶׁ ּכָּ ׂשָּ ַרע ֶאת  עָּ הָּ

ֵעיֵני ה  .ֵמתוּ  'ּבְ
ָ֣ה יד  ֵנ הִׁ ם וְּ ֶת  ם ַתֵַ֚חת ַקמְּ ֵתיֶכֹ֔ ות ֲאב ָ֣ ב   ַתרְּ

ָ֣ים ים ֲאנָּשִׁ ִ֑ אִׁ ֹות ַחטָּ פָ֣ סְּ ֹוד לִׁ ֹון ַעִ֛ל ע   ֲחרֵ֥
הוָּ ה ל׃ ַאף־יְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ֶאל־יִׁ

ם  ְמקֹוםְוִהּנֵה ַקְמּתֶ ִכים – ֵתיֶכםוֹ ֲאב ּבִ  ְמחּונָּ
ים כַּ  ׁשִ ַעסהַ עֹוד ַעל  ְלהֹוִסיף ,חֹוְטִאיםֲאנָּ ל  ּכַ ׁשֶ
ֵאל לעַ ' ה רָּ  .ִיׂשְ

י טו  ִ֤ ן   כִׁ שוב  יו תְּ ֹ֔ ַאֲחרָּ ַסָ֣ף ֵמָֽ יָּ ֹוד וְּ ֹו עֹ֔ יח  ַהנִׁ  לְּ
ִ֑ר בָּ דְּ ם ַבמִׁ ַחֶת  שִׁ ֵ֥ם וְּ עָּ ל־הָּ כׇּ  ס ַהֶזָֽה׃ לְּ

ן שֶׁ  ם ּכֵ ִריםַאּתֶ ַקיֵּם  סָּ תוֹ ֶאת ִמּלְ הּוא וְ  ,ִמְצוָּ
יךְ  םעֹוד  ַיְמׁשִ עָּ ִאיר ֶאת הָּ ר ְלַהׁשְ ְדּבָּ ּמִ  ,ּבַ

ם ַהזֶּה ּוְתַקְלְקלוּ  עָּ ל הָּ  !ְלכָּ
ו טז  שִ֤ גְּ יו   ַויִׁ ו ֵאלָּ רֹ֔ ת ַוי ָ֣אמְּ ר ֵ֥ דְּ אן גִׁ ֶנֵ֥ה צ ִ֛ בְּ  נִׁ

ֵנ נו קְּ מִׁ ה לְּ ים פ ִ֑ רִׁ  עָּ נו׃ וְּ ַטֵפָֽ  לְּ
יו וְ ֵהם נִ  ׁשּו ֵאלָּ יִרים  ּפֹהִנְבֶנה  :ְמרוּ אָּ ּגְ  לשֶׁ ּדִ
ִרים  ,וּ ֵתנוֹ מְבהֵ לִ צֹאן  ֵד לִ ְועָּ  .נוּ ילָּ

נו יז  חְּ ֵלָ֣ץ ַוֲאַנַּ֜ ים ֵנחָּ שִׁ  ֵני   ח  פְּ ָ֣י לִׁ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ר ַעִ֛ד נ  ם ֲאֶשֵ֥ יא  ָֽ ם־ֲהבִׁ ִ֑ם אִׁ קֹומָּ ַשִ֤ב ֶאל־מְּ יָּ  וְּ

נו   י ַטֵפֹ֨ ֵרָ֣ עָּ ר בְּ צָֹּ֔ בְּ ֵנ י ַהמִׁ פְּ י מִׁ ֵבֵ֥ שְּ ֶרץ׃ י  ָֽ אָּ  הָּ

יֵּסַוֲאַנְחנּו  ֵער ִנְתּגַ ֵאל ְוִנְסּתָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ַעד  ,ִלְפֵני ּבְ
םלִ  םאֹותָּ  ִביאּנָּ שֶׁ  ֵדינוּ וִ  ,ְמקֹומָּ ֵרי  יָּגּורוּ  ילָּ עָּ ּבְ

ר  ְבצָּ ֵני נִ ּגָּ ּמֻ הַ ַהּמִ ֶרץ ֵבישְׁ ּתוֹ ים ִמּפְ אָּ  .הָּ
א יח  וב ל ֵ֥ ֵתִ֑ינו נָּש  ד ֶאל־בָּ ַנֵחל   ַע  תְּ ָ֣י הִׁ ֵנ  בְּ

ל ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יש יִׁ ֹו׃ אִׁ  תָֽ  ַנֲחלָּ
ינּו ַעד לְ  ַנֲחזֹורלֹא  ּתֵ ֵאל שֶׁ בָּ רָּ ֵני ִיׂשְ לוּ ּבְ ל  ְיַקּבְ ּכָּ
ד תוֹ ֶאת  ֶאחָּ  .ַנֲחלָּ

י יט  ָ֣ א כִׁ ַחל   ל ִ֤ נְּ ם נִׁ תָֹּ֔ ן ֵמֵעֵֶ֥בר אִׁ ֵד   ַלַירְּ
ה אָּ ִ֑לְּ הָּ י וָּ ָ֣ ה כִׁ ִ֤אָּ נו   בָּ ֵתֹ֨ ינו ַנֲחלָּ  ֵמֵעֵֶ֥בר ֵאֵלֹ֔
ן ֵד  ה׃ ַהַירְּ חָּ ָֽ רָּ זְּ  פ מִׁ

י לֹא  ק ּכִ הִנְתַחּלֵ ַנֲחלָּ ן ּבְ ם ֵמֵעֶבר ַליְַּרּדֵ י  ,ִאּתָּ ּכִ
ר  בָּ ְלנּו ֶאתּכְ ֵתנּו  ִקּבַ ן בְּ ַנֲחלָּ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ
ִחי ְזרָּ  .ַהּמִ

 שביעי
 (רביעי)

ה ֲאֵליֶהם   ַוי ִ֤אֶמר כ ֶשֹ֔ ון מ  ם־ַתֲעׂש  ָֽ  אִׁ
ָ֣ר בָּ ִ֑ה ֶאת־ַהדָּ ו ַהֶז צִ֛ לְּ ֵ֥ ם־ֵתחָּ ֵנֵ֥י אִׁ פְּ הוָּ ה לִׁ  יְּ
ה׃ ָֽ מָּ חָּ לְּ  ַלמִׁ

ה ַמר ֹמׁשֶ ֲעׂשוּ ִאם  :ֶהםלָּ  אָּ ר ַהזֶּה  ּתַ בָּ  –ֶאת ַהּדָּ
סוּ ִאם  יְּ ְתּגַ ה' הַעם ִלְפֵני  ּתִ מָּ ְלחָּ  .ַלּמִ

ר כא  ַבֹ֨ עָּ ֶכ ם וְּ וץ לָּ לִ֛ ל־חָּ ן כׇּ ֵד  ָ֣י ֶאת־ַהַירְּ ֵנ פְּ  לִׁ
ִ֑ה הוָּ ֹו ַע ד יְּ ישִ֛ יו הֹורִׁ בָּ  יְּ ָֽיו׃ ֶאת־א  נָּ פָּ  מִׁ

ל וְ  ן  ַיַעְברוּ  ֶכםּלָּ שֶׁ ּלֹוֲחִמים הַ כָּ ִלְפֵני ֶאת ַהיְַּרּדֵ
הַעד ' ה ַעם ִמיד' ׁשֶ יווֹ ֶאת א ַיׁשְ נָּ יו ִמּפָּ  .ְיבָּ

ה כב  שָֹּ֨ בְּ כְּ נִׁ ֶרץ וְּ אַָּּ֜ ִ֤י הָּ ֵנ פְּ ה   לִׁ הוָּ ַאַחָ֣ר יְּ בו וְּ ש ֹ֔  תָּ
יֶת ם יִׁ הְּ ִ֛ם וִׁ יִׁ קִׁ הוָּ ה נְּ ֵאִ֑ל ֵמיְּ רָּ ׂשְּ יִׁ תֶָּּ֠  ומִׁ יְּ הָּ  הוְֶּּ֠
ֶרץ אָֹּ֨ ֶכִ֛ם ַהז ֵ֥את הָּ זָּ ה לָּ ֵנֵ֥י ַלֲאח  פְּ ָֽה׃ לִׁ הוָּ  יְּ

ֶרץ וְ  אָּ ֵבשׁ ּתִ הָּ ְך ְוַאַחר ' הַעם ִלְפֵני  ּכָּ  ,ְחְזרוּ ּתַ ּכָּ
ֵעיֵני ְהיוּ ּתִ  ִאים ּבְ ֵאליִ  ְבֵעיֵניוּ  'ה ַזּכָּ רָּ ֶרץ ׂשְ אָּ  ְוהָּ

ְהֶיה ַהזֹּאת  ֶכם ּתִ ה ֶכםְק לְ ְלחֶ לָּ ֲחלָּ ּנַ  .'ִלְפֵני ה ּבַ
א כג  ם־ל ִ֤ אִׁ ן ַתֲעׂשון   וְּ ֵנֵ֥ה ֵכֹ֔ ם הִׁ אֶת  ִ֑ה ֲחטָּ  ַליהוָּ

עו   ם ודְּ ֶכֹ֔ ר ַחַטאתְּ א ֲאֶשֵ֥ צָּ  מְּ ם׃ תִׁ ֶכָֽ  ֶאתְּ
ךְ  ֲעׂשוּ ּתַ  ְוִאם לֹא אֶתם ַלה – ּכָּ ּוְדעּו  ,'ִהּנֵה ֲחטָּ

יַּ  יַע ׁשֶ עֹוֶנׁש  ֲאֵליֶכםּגִ ֶכםשֶׁ הָּ יַע לָּ ּגִ  .ּמַ
ֶכִ֤ם כד  ו־לָּ נָֽ ים   בְּ רִׁ ם עָּ ֶכֹ֔ ַטפְּ ת לְּ ֵדר    וגְּ

ַנֲאֶכִ֑ם צ  א לְּ ֵצֵ֥ ַהי  יֶכ ם וְּ פִׁ ו׃ מִׁ  ַתֲעׂשָֽ
ִרים  ֶכם עָּ נּו לָּ  ,ֶכםְלצֹאנְ  ְוִדיִרים ֶכםֵדיַילְ לְ ּבְ

אֲ  ַתֲעׂשוּ וְ  ֶ םֶאת ַמה ׁשּ  .ַמְרּתֶ
ֵני־גָּד   ַוי ִ֤אֶמר כה  ָ֣י בְּ ֵנ ן ובְּ אוֵבֹ֔ ה רְּ ֶש   ֶאל־מ 

ר ֶדָ֣יך ֵלאמ ִ֑ ו ֲעבָּ ר ַיֲעׂשֹ֔ ַצֶוָֽה׃ ַכֲאֶשֵ֥ נִׁ י מְּ  ֲאד 
ֵני ְמרּו ד ּוְבֵני ְראּוֵבן ּגָּ  ּבְ הלְ אָּ ֶדיךָּ ַיֲעׂשוּ : ֹמׁשֶ ֲעבָּ

ֶ  ֶאת ַמה  .ְמַצּוֶהֲאדֹוִני ׁשּ
ינו ַטֵפָ֣נו כו  ֵשֹ֔ ֵנ נו נָּ קְּ ֵתִ֑נו מִׁ ֶהמְּ ל־בְּ כׇּ  וְּ

ם יו־שָּ  הְּ ָֽ י יִׁ ֵרֵ֥ עָּ ד׃ בְּ ָֽ עָּ לְּ  ַהגִׁ
ֵדינוּ  ינוּ  ,ְילָּ ׁשֵ נוּ  ,נָּ הֵ  ,ְרכּוׁשֵ ל ּבְ ם וֹ מְוכָּ ֵתנּו ִיְהיּו ׁשָּ

ד ְלעָּ ֵרי ַהּגִ עָּ  .ּבְ
יך כז  ֶדֹ֨ ו ַוֲעבָּ רַּ֜ וץ ַיַעבְּ ל־ֲחלֵ֥ ִ֛א כׇּ בָּ ֵנֵ֥י צָּ פְּ  לִׁ

הוָּ ה ִ֑ה יְּ מָּ חָּ לְּ ר ַלמִׁ י ַכֲאֶשֵ֥ נִׁ  ר׃ ֲאד  ֵבָֽ  ד 
ֶדיךָּ  ל  – ַוֲעבָּ אּצָּ בַּ  לֹוֵחםּכָּ ' הַעם ִלְפֵני  ַיַעְברוּ  ,בָּ

ה מָּ ְלחָּ  .אֹוֵמרֲאדֹוִני שֶׁ מֹו כְּ  ,ַלּמִ
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ַצִ֤ו כח  ֶהם   ַויְּ ה לָּ ֶשֹ֔ ָ֣ר ֵאֵ֚ת מ  זָּ עָּ ן ֶאלְּ ֵהֹ֔ ת ַהכ  ֵא   וְּ
ָ֣עַ  הֹוש  ון יְּ ן־נִ֑ אֵשִ֛י בִׁ ֶאת־רָּ ֹות וְּ ֹות ֲאבֵ֥  ַהַמט 
ֵנֵ֥י בְּ ל׃ לִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ה  הֹמׁשֶ זָּר הַ  ֶאת ֲעֵליֶהם ִמּנָּ  ֶאתוְ  ּכֵֹהןֶאְלעָּ
י  אׁשֵ ן נּון ְוֶאת רָּ ַע ּבִ חֹותְיהֹוׁשֻ ּפָּ ׁשְ  לשֶׁ  ַהּמִ

ְבֵטי  ֵאל ֵניבְּ ׁשִ רָּ  .ִיׂשְ
אֶמר כט  ה ַוי ֹ֨ ֶשַּ֜ ם מ  ו ֲאֵלֶה  רָ֣ ם־ַיַעבְּ ָ֣ד אִׁ ֵני־גָּ  בְּ

אוֵבָ֣ן ֵני־רְּ ֶכֶּ֠ ׀  ובְּ תְּ ן םאִֶּׁ֠ ֵדִ֞ ת־ַהַירְּ  ֶאָֽ
וץ לִ֤ ל־חָּ ה   כׇּ מָּ חָּ לְּ ָ֣י ַלמִׁ ֵנ פְּ ה לִׁ הוָֹּ֔  יְּ
ה ֵ֥ שָּ בְּ כְּ נִׁ ֶרץ וְּ אָּ  ֵניֶכִ֑ם הָּ פְּ ם לִׁ ַתֶתֵ֥ ֶהִ֛ם ונְּ  לָּ
ֶרץ עָּ ד ֶאת־ֶאֵ֥ לְּ ָֽה׃ ַהגִׁ זָּ  ַלֲאח 

ַמר הֶהם לָּ  ְואָּ ל ִאם  :ֹמׁשֶ ד ּוְבֵני ּגָּ  ֵניבְּ  לֹוֲחֵמיּכָּ
ן ְראּוֵבן  ֶכם ֶאת ַהיְַּרּדֵ ה ַיַעְברּו ִאּתְ מָּ ְלחָּ ַלּמִ
ֶרץ וְ  ,'הַעם ִלְפֵני  אָּ ֵבשׁ ּתִ הָּ נוּ  –ִלְפֵניֶכם  ּכָּ  ּתְ

ד  ְלעָּ ֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ ם לְ לָּ הנַּ בַּ ֶחְלקָּ  .ֲחלָּ

א ל  ם־ל   אִׁ ו וְּ רִ֛ ים ַיַעבְּ ֶכִ֑ם ֲחלוצִׁ  תְּ נ אֲחזֵ֥ו אִׁ  וְּ
ת   ֶרץ ֶכ םכְּ  בְּ ֶאֵ֥ ַָֽען׃ בְּ נָּ  כְּ

ֶכם ְוִאם לֹא ַיַעְברּו  לֹוֲחִמיםִאּתְ לוּ ֵהם  ,ּכְ  ְיַקּבְ
ה  ֶכםַנֲחלָּ נַ  ַיַחד ִאּתְ ֶאֶרץ ּכְ  .ַעןּבְ

ִ֛ד ַוַיֲענ ו לא  ֵני־גָּ ֵנֵ֥י בְּ ן ובְּ אוֵב  ר רְּ  ֵאת֩  ֵלאמ ִ֑
ר ֶב ר ֲאֶשֹ֨ ִ֛ה דִׁ הוָּ יך יְּ ֶד  ה׃ ֵכֵ֥ן ֶאל־ֲעבָּ  ַנֲעֶׂשָֽ

ֶ ַמה  ֶאת: נוּ עָּ  ד ּוְבֵני ְראּוֵבןּגָּ  ֵניבְּ  בֵּ ' הׁשּ ר ֶאל ּדִ
ֶדיךָּ  ְך  – ֲעבָּ הּכָּ  .ַנֲעׂשֶ

נו לב  ָ֣חְּ ר ַנ ים ַנֲעב   ִ֛ ֵנֵ֥י ֲחלוצִׁ פְּ הוָּ ה לִׁ  ֶאֶָ֣רץ יְּ
ִַ֑ען נָּ נו   כְּ תָֹּ֨ אִׁ ָ֣ת וְּ ַז נו ֲאח  ֵתֹ֔  ֵמֵע ֶבר ַנֲחלָּ

ן׃ ֵדָֽ  ַלַירְּ

לֹוֲחִמיםר וֹ ַנֲעב ַנְחנוּ אֲ  ֶאֶרץ ֶאל ' הַעם ִלְפֵני  ּכְ
נַ  ל ,ַעןּכְ הנַּ בַּ  ֶחְלֵקנוּ  ֶאת ּוְנַקּבֵ ֵמֵעֶבר  ֲחלָּ

ן  .ַליְַּרּדֵ
ֵתָ֣ן לג  ֶהָ֣ם ַויִׁ ה׀  לָּ ֶשֶ֡ ֵני־גָּד֩  מ  בְּ י לִׁ ֵנֹ֨ בְּ לִׁ  וְּ

ן אוֵבַּ֜ י רְּ ָ֣ ַלֲחצִׁ ַנֶשָ֣ה׀  ֵשֶָ֣בט׀  וְּ ף מְּ  ֶבן־יֹוֵס 
ֶכת   ֶלֹ֨ ן   ֶאת־ַממְּ יח  י ֶמֶָ֣לְך סִׁ ֹ֔ רִׁ ֱאמ   הָּ
ֶכת ֶלֹ֔ ת־ַממְּ ֶאֹ֨ ֹוג וְּ ִ֑ן ֶמֶָ֣לְך ע  שָּ ֶרץ ַהבָּ אָּ   הָּ

יהָּ   ֶרֹ֨ עָּ ת לְּ ֹלֹ֔ ב  גְּ י בִׁ ֵרֵ֥ ֶרץ עָּ אָּ  יב׃ הָּ ָֽ בִׁ  סָּ

ה ַתן ֹמׁשֶ ֶהם נָּ ד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ּגָּ  ִלְבֵני – לָּ
ה ֶ ֶבט ְמַנׁשּ ן ֶמֶלְך וֹ ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיח ,ן יֹוֵסףבֶּ  ׁשֵ

ֱאמ ןוֹ הָּ ׁשָּ ק  ,ִרי ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ ְוִחּלֵ
יֵניֶהם ֶאת  ֶרץ ּבֵ אָּ ֶריהָּ  ְוֶאתהָּ ְוִציֵּן ֶאת  עָּ

ל  ,תוֹ לוּ בגְּ הַ  ֶרץ ְוֶאת ּכָּ אָּ ֵרי הָּ  .ִביבּסָּ ּמִ שֶׁ עָּ
נָ֣ו לד  בְּ ד ַויִׁ ֵני־גָֹּ֔ ן בְּ יב   ת ֶאת־דִׁ ר ִ֑ ֶאת־ֲעטָּ ת וְּ ֵא   וְּ

ר׃ ֵעָֽ  ֲער 
נּו ד ּגָּ  ֵניבְּ  יבּבָּ רוֹ ֶאת ּדִ  ֶאתת וְ וֹ ן ְוֶאת ֲעטָּ

 .ֵערוֹ ֲער
ת לה  ר ֵ֥ ֶאת־ַעטְּ ִ֛ן וְּ ֵז ר שֹופָּ ֶאת־ַיעְּ ה׃ וְּ ָֽ הָּ בְּ גְּ יׇּ ן ְוֶאת ַיְעֵזר וֹ ְוֶאת ַעְטר וְּ הּ ת ׁשֹופָּ ּלָּ ה ׁשֶ מָּ רָּ  .ְוהָּ
ית לו  ֶאת־ֵבֵ֥ ה וְּ רָּ  מְּ ֶאת־ֵבָ֣ית נִׁ ִ֑ן וְּ רָּ י הָּ ֵרֵ֥  עָּ

ר צָּ  בְּ ת מִׁ ר ֵ֥ דְּ גִׁ אן׃ וְּ  צ ָֽ
ן  רָּ ית הָּ ה ְוֶאת ּבֵ ית ִנְמרָּ ן  –ְוֶאת ּבֵ ּלָּ ֵרי ּכֻ עָּ

ר ל וְ  ִמְבצָּ  .צֹאןִדיִרים ׁשֶ
ִ֤י לז  ֵנ אוֵבן   ובְּ ו רְּ נֹ֔ ֹון בָּ ב   ֶאת־ֶחשְּ

ֵלִ֑א עָּ ֶאת־ֶאלְּ ת וְּ ֵא  ם׃ וְּ יִׁ ָֽ יָּתָּ רְּ  קִׁ
ֵלא וְ  ּבֹון ְוֶאת ֶאְלעָּ נּו ֶאת ֶחׁשְ  ֶאתּוְבֵני ְראּוֵבן ּבָּ

 .ִיםִקְריַָּת 
ֹו לח  בִ֞ ֶאת־נְּ ֶאת־ַב ַעל וְּ ֹון וְּ עִ֛ ת מְּ ם מוַסב ֵ֥  ֵש 

ִ֑ה מָּ בְּ ֶאת־ׂשִׁ ו וְּ אָ֣ רְּ קְּ ת ַויִׁ ֵשמ ֹ֔ ֹות בְּ מֵ֥  ֶאת־שְּ
ים רִׁ  ר ֶהעָּ ו׃ ֲאֶשֵ֥ נָֽ  בָּ

ַעל ְמעֹון  ּנוּ  –ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ּבַ ֶאת  ְוׁשִ
מ ְקְראוּ שֶׁ  ֹוֵתיֶהםׁשְ ם ֱאִליִלים ּנִ ְוֶאת  ,ַעל ׁשֵ

ה ְבמָּ ְתנוּ וְ  ,ׂשִ מ נָּ ים תוֹ ׁשֵ ׁשִ ִרים לֶ  ֲחדָּ נוּ שֶׁ עָּ  .ּבָּ
ו לט  כַּ֜ לְּ י ַוֵיֹ֨ ֵנֹ֨ יר בְּ כִׁ  ַנֶשִ֛ה מָּ ה ֶבן־מְּ עָּ דָּ לְּ  גִׁ

ִ֑הָּ  ד  כְּ לְּ ַֽיִׁ י ַוי ֹוֶרש ַוָֽ ֵ֥ רִׁ ֱאמ  ּה׃ ֶאת־הָּ ָֽ  ֲאֶשר־בָּ
ה  ֶ ן ְמַנׁשּ ִכיר ּבֶ ֵני מָּ ְלכּו ּבְ דלַ הָּ ְלעָּ  ׁשוּ בְ כָּ וְ  ּגִ

ִמידוּ  ,אֹותוֹ  ֱאמ ְוִהׁשְ בּ וֹ ֶאת הָּ  .וֹ ִרי ׁשֶ
ֵתִ֤ן מ מפטיר ֶשה   ַויִׁ ד מ  עָֹּ֔ לְּ יר ֶאת־ַהגִׁ כִׁ  מָּ  לְּ

ַנֶשִ֑ה ּה׃ ַוֵי ֶשב ֶבן־מְּ ָֽ  בָּ
ה  ַתן ֹמׁשֶ ה נָּ ֶ ן ְמַנׁשּ ִכיר ּבֶ ד ְלמָּ ְלעָּ ְוהּוא ֶאת ַהּגִ

ר הּ  ּגָּ  .ּבָּ
יר מא  ִ֤ יָּאִׁ ַנֶשה   וְּ ְך ֶבן־מְּ ַלֹ֔ ד הָּ כ   לְּ  ַויִׁ

א ֵתיֶהִ֑םֶאת־ַחו   ֵ֥ רָּ קְּ ן ַויִׁ ֶה  יר׃ תַחוֵ֥    ֶאתְּ ָֽ  יָּאִׁ
ַלְך  ה הָּ ֶ ן ְמַנׁשּ ַבשׁ ְויִָּאיר ּבֶ  תוֹ ַחוּ הַ ֶאת  ְוכָּ

א קָּ וְ  םִביבָּ סְּ שֶׁ  ֵהןרָּ  .ת יִָּאירוֹ ַחוּ  לָּ
ַָ֣בח מב  נ  ְך וְּ ַלֹ֔ ד הָּ כ ֵ֥ לְּ נָּ ת ַויִׁ ֶתִ֑יהָּ  ֶאת־קְּ נ  ֶאת־בְּ ַלְך וֹ ְונ וְּ ַבשׁ ַבח הָּ ת ְוֶאת  ְוכָּ ֶריהָּ ֶאת ְקנָּ פָּ א קָּ וְ  ,ּכְ רָּ
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א רָּ  קְּ ֦ה ַויִׁ ֹו׃ נ  ַבח לָּ מָֽ שְּ הּ  פ בִׁ מוֹ וֹ נ לָּ ׁשְ  .ַבח ּבִ
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ֵעי     ַמסְּ

ת ה      ש   ר   ֹותעס   מ   פ  
ֶלה א לג ָ֣י ֵאַּ֜ ֵע ל ַמסְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ר בְּ ו ֲאֶשֵ֥ אִ֛  יָּצְּ

ֶרץ ם ֵמֶאֵ֥ יִׁ ַר  צְּ ִ֑ם מִׁ תָּ א  בְּ צִׁ ה לְּ ֶש  ַיד־מ   בְּ
ן׃ ַאֲהר ָֽ  וְּ

ה  ֵאל בְּ  ֹותעַמסְּ ֵהם ֵאּלֶ רָּ לִעם ְצאּו יָּּ שֶׁ ֵני ִיׂשְ  ּכָּ
ִגים מוּ , ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְקִהּלֹוֵתיֶהם  ייֵד בִּ ְנהָּ
ה ְוַאֲהרֹן  .ֹמׁשֶ

ב ב  ת ֹ֨ כְּ ה ַויִׁ ֶשַּ֜ ֵאיֶהִ֛ם מ  ם ֶאת־מֹוצָּ ֵעיֶה  ַמסְּ  לְּ
י ָ֣ ִ֑ה ַעל־פִׁ הוָּ ֶלה יְּ ֵאֵ֥ ם וְּ ֵעיֶה   ַמסְּ

ם׃ ֵאיֶהָֽ מֹוצָּ  לְּ

ה  ַתב ֹמׁשֶ מֹות ֶאת ּכָּ ם יְָּצאוּ קֹומֹות ּמְ הַ ׁשְ ָּ ׁשּ ּמִ  ׁשֶ
י  םֹוֵתיהֶ עַמסְּ לְ  ֵהם  הְוֵאלֶּ  ,'הִצּוּוי ַעל ּפִ

אְמקֹומֹות י פִּ  לעַ ֹוֵתיֶהם עַמסְּ   :ַהּמֹוצָּ
ו ג  עִ֤ סְּ ֵסס   ַויִׁ מְּ ַרעְּ ֶדש ֵמָֽ ֹון ַבח ָ֣ אשֹ֔ רִׁ  הָּ

ה ֵ֥ שָּ ִ֛ר ַבֲחמִׁ ׂשָּ ֶדש י ֹום עָּ ֹון ַלח ָ֣ אשִ֑ רִׁ  הָּ
מׇּ  ָֽ ַסח ֳחַרָ֣תמִׁ ו ַהֶפ  אִ֤ ֵאל   יָּצְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ָ֣ד בְּ יָּ  בְּ

ה מָֹּ֔ ֵעיֵנ י רָּ ם׃ לְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ל־מִׁ  כׇּ

ְסעוּ  ִראׁשֹון  חֹוֶדשׁ ֵמַרְעְמֵסס בַּ  ֵהם נָּ יּ  –הָּ  ֹוםּבַ
ההַ  ָּ ר לַ  ֲחִמׁשּ ׂשָּ ִראׁשֹון חֹוֶדשׁ עָּ ֵאלבְּ  ,הָּ רָּ  ֵני ִיׂשְ

ֳחַרתלְ  יְָּצאוּ  ן מָּ ְרּבַ ִחיַטת קָּ ַסח ׁשְ יָּד  ,ַהּפֶ ּבְ
המּוֶרֶמת בְּ  ל ִמ  ַגֲאוָּ  .ְצַרִיםְלֵעיֵני ּכָּ

ם ד *]*[  ַרָ֣יִׁ צְּ ים ומִׁ רִׁ  ַקבְּ ר ֵאת֩  מְּ כָּ ה ֲאֶשֹ֨ ִ֛ה הִׁ הוָּ  יְּ
ם ֶה  ֹור בָּ כִ֑ ל־בְּ ם כׇּ ֵהיֶהֹ֔ ה וֵבאֹלָ֣ ֵ֥ ׂשָּ הוָּ ה עָּ  יְּ

ים׃ ָֽ טִׁ פָּ  שְּ

ל  ֶאת קֹוְבִריםּוִמְצַרִים  כֹורהַ ּכָּ ַרג' השֶׁ  ֹותּבְ  הָּ
ֶהם  .יֶהםילֵ לִ אֱ ֶאת ֶהֱעִניׁש ' הוַ  ,ּבָּ

ו ה  עֵ֥ סְּ ֵנָֽי ַויִׁ ֵא ל־בְּ רָּ ׂשְּ ֵסִ֑ס יִׁ מְּ ַַֽיֲחנ ו ֵמַרעְּ ת׃ ַוָֽ כ ָֽ ס  ֵאל בְּ  בְּ רָּ ְסעּו ֵני ִיׂשְ ֻסכּ חָּ ֵמַרְעְמֵסס וְ נָּ  .תוֹ נּו ּבְ
ו ו  ע  סְּ ת ַויִׁ כ ִ֑ ס  ו מִׁ ם ַוַיֲחנָ֣ ֵאתָֹּ֔ ר בְּ ה ֲאֶש  ֵצֵ֥ קְּ  בִׁ

ר׃ ָֽ בָּ דְּ  ַהמִׁ
ְסעוּ  כּ  ֵהם נָּ ם בְּ  נוּ חָּ וְ ת וֹ ִמּסֻ ְקֵצה שֶׁ ֵאתָּ ּבִ
ר ְדּבָּ  .ַהּמִ

עו   ז *]*[  סְּ ם ַויִׁ ֵאתָֹּ֔ ב   ֵמָֽ שָּ י ַויָֹּ֨ ָ֣ ת ַעל־פִׁ יר ֹ֔ ר ַהחִׁ  ֲאֶשֵ֥
ֵנ י ֹון ַבַָ֣על ַעל־פְּ פִ֑ ו צְּ ַַֽיֲחנ  ֵנֵ֥י ַוָֽ פְּ ל׃ לִׁ ד ָֽ גְּ  מִׁ

ְסעּו ֵהם  ם נָּ ְזרוְ ֵמֵאתָּ י ַהִחיר' ְלַיד ֶאל וּ חָּ  'תוֹ ּפִ
ְפֵנישֶׁ  ַעל ְצפֹון' ּלִ נּו  ,'ּבַ  .לוֹ ִלְפֵני ִמְגדּ ְוחָּ

עו   ח  סְּ ָ֣י ַויִׁ ֵנ פְּ ת מִׁ יר ֹ֔ ו ַהחִׁ רֵ֥ תֹוְך־ַהיָּ ם ַוַיַעבְּ  בְּ
ה ִ֑רָּ בָּ דְּ ו ַהמִׁ כַּ֜ לְּ ֶשת ֶדֶָ֣רְך ַוֵיֹ֨ ֹלִ֤ ים   שְּ  יָּמִׁ
ַבָ֣ר דְּ מִׁ ם בְּ ו ֵאתָֹּ֔ ַַֽיֲחנ  ה׃ ַוָֽ ָֽ רָּ מָּ  בְּ

ְסעּו ֵהם  תֹוְך ַהיָּּם ְברּו בְּ עָּ וְ  'תוֹ י ַהִחירפִּ 'ִמ נָּ
רלַ  ְדּבָּ ֶרְך הָּ וְ  ,ּמִ ל ְלכּו ּדֶ לׁשֶ יִָּמים  הׁשָּ וֹ ׁשְ

ם  ר ֵאתָּ ִמְדּבַ נּו ּבְ הְוחָּ רָּ מָּ  .ּבְ
עו   ט  סְּ ה ַויִׁ ֹ֔ רָּ מָּ או מִׁ ב   ה ַויָּ ִ֑מָּ ֵאילִֶּׁ֠  ֵאילִׁ בְּ  םוֶּ֠

ֵתָ֣ים ה שְּ ֵרִ֞ ֵ֥ת ֶעׂשְּ ם ֵעינ  ים ַמִ֛יִׁ ֵ֥ עִׁ בְּ שִׁ  וְּ
ים רִׁ  מָּ ם׃ תְּ ָֽ  ַוַיֲחנו־שָּ

ְסעּו ֵהם  ה נָּ רָּ יּו ם יּוְבֵאילִ  ,יםֵאילִ לְ אּו בָּ וּ ִמּמָּ הָּ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ְבִעים  ַמְעיָּנֹותׁשְ רַמִים ְוׁשִ מָּ  ,ֲעֵצי ּתָּ

םנּו חָּ ֵהם וְ   .ׁשָּ
ו י  ע  סְּ ִ֑ם ַויִׁ ַַֽיֲחנ ו ֵמֵאילִׁ וף׃ ַוָֽ ְסעּו ֵהם  ַעל־ַים־סָֽ  .ַים סּוףַיד ַעל נּו חָּ וְ ם יֵמֵאילִ נָּ
ו יא * ע  סְּ וף ַויִׁ ַים־סִ֑ ו מִׁ ַַֽיֲחנ  ין׃ ַוָֽ ָֽ ַבר־סִׁ דְּ מִׁ ְסעּו ֵהם  בְּ ר ִסיןנּו חָּ וְ ִמיַּם סּוף נָּ ִמְדּבַ  .ּבְ
ו יב ]*[ ע  סְּ ין ַויִׁ ִ֑ ַבר־סִׁ דְּ מִׁ ַַֽיֲחנ ו מִׁ דׇּ  ַוָֽ ה׃בְּ ָֽ קָּ ְסעּו ֵהם  פְּ ר ִסין נָּ ְדּבַ הנּו חָּ וְ ִמּמִ ְפקָּ דָּ  .ּבְ
ו יג  ע  סְּ דׇּ  ַויִׁ המִׁ ִ֑ קָּ ַַֽיֲחנ ו פְּ וש׃ ַוָֽ לָֽ אָּ ְסעּו ֵהם  בְּ ה נָּ ְפקָּ לּושׁ נּו חָּ וְ ִמּדָּ אָּ  .ּבְ
ו יד  ע  סְּ וש ַויִׁ לִ֑ ַַֽיֲחנו   ֵמאָּ ם ַוָֽ ֹ֔ ידִׁ פִׁ רְּ יָּה בִׁ ל א־הָֹּ֨  וְּ

ם ֵ֥ ם שָּ עָּ ם ַמִ֛יִׁ ֹות׃ לָּ תָֽ שְּ  לִׁ
ְסעּו ֵהם  לּוׁש נָּ ְרִפיִד נּו חָּ וְ ֵמאָּ ם  ,םיּבִ יָּה ׁשָּ ְולֹא הָּ

ּתֹות ם ִלׁשְ עָּ  .ַמִים לָּ
ו טו  ע  סְּ ם ַויִׁ ִ֑ ידִׁ פִׁ ו ֵמרְּ ַַֽיֲחנ  ר ַוָֽ ַבֵ֥ דְּ מִׁ ָֽי׃ בְּ ינָּ ְסעּו ֵהם  סִׁ ר נּו חָּ וְ ם יֵמְרִפיִד נָּ ִמְדּבַ  .ִסיַניּבְ
ו טז  ע  סְּ ַבָ֣ר ַויִׁ דְּ מִׁ ִ֑י מִׁ ינָּ ו סִׁ ַַֽיֲחנ  ת ַוָֽ ר ֵ֥ בְּ קִׁ  בְּ

ָֽה׃ ַתֲאוָּ  ַהָֽ
ְסעּו ֵהם  ר נָּ ְדּבַ ִקְברנּו חָּ וְ  ִסיַניִמּמִ הוֹ ּבְ ֲאוָּ  .ת ַהּתַ

ו יז  ע  סְּ ת ַויִׁ ר ָ֣ בְּ קִׁ ִ֑ה מִׁ ַתֲאוָּ ו ַהָֽ ַַֽיֲחנ  ת׃ ַוָֽ ְסעּו ֵהם  ַבֲחֵצר ָֽ ְברנָּ ה וֹ ִמּקִ ֲאוָּ ֲחֵצרנּו חָּ וְ ת ַהּתַ  .תוֹ ּבַ
ו יח  ע  סְּ ת ַויִׁ ַַֽיֲחנ ו ֵמֲחֵצר ִ֑ ה׃ ַוָֽ ָֽ מָּ תְּ רִׁ ְסעּו ֵהם  בְּ הנּו חָּ וְ ת וֹ ֵמֲחֵצרנָּ ִרְתמָּ  .ּבְ
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ו יט  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ מָּ תְּ ו ֵמרִׁ ַַֽיֲחנ  ן ַוָֽ מ ֵ֥ רִׁ ֶרץ׃ בְּ ָֽ ְסעּו ֵהם  פָּ ה נָּ ִרּמ נּו חָּ וְ ֵמִרְתמָּ  .ֶרץן פֶּ וֹ ּבְ
ו כ  ע  סְּ ן ַויִׁ מ ָ֣ ִֶ֑רץ ֵמרִׁ ַֽ פָּ וַוָֽ ָֽה׃ ַיֲחנ  נָּ בְּ לִׁ ְסעּו ֵהם  בְּ הנּו חָּ וְ ֶרץ ן פֶּ וֹ ֵמִרּמ נָּ ִלְבנָּ  .ּבְ
ו כא  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ נָּ בְּ לִׁ ַַֽיֲחנ ו מִׁ ה׃ ַוָֽ ָֽ סָּ רִׁ ְסעּו ֵהם  בְּ ה נָּ ְבנָּ נּו ִמּלִ הְוחָּ ִרּסָּ  .ּבְ
ו כב  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ סָּ ו ֵמרִׁ ַַֽיֲחנ  ה׃ ַוָֽ תָּ ָֽ ֵהלָּ קְּ ְסעּו ֵהם  בִׁ ה נָּ נּו ֵמִרּסָּ הְוחָּ תָּ ְקֵהלָּ  .ּבִ
ו כג  ע  סְּ ה ַויִׁ ִ֑תָּ ֵהלָּ קְּ ַַֽיֲחנ ו מִׁ ֶפר׃ ַוָֽ ָֽ ַהר־שָּ ְסעּו ֵהם  בְּ ה נָּ תָּ ֵהלָּ נּו ִמּקְ ַהר שֶׁ ְוחָּ  .ֶפרּבְ
ו כד  ע  סְּ ִֶ֑פר ַויִׁ ַהר־שָּ ו ֵמָֽ ַַֽיֲחנ  ה׃ ַוָֽ ָֽ דָּ ְסעּו ֵהם  ַבֲחרָּ נּו ֶפר ֵמַהר שֶׁ נָּ הְוחָּ דָּ ֲחרָּ  .ּבַ
ו כה  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ דָּ ַַֽיֲחנ ו ֵמֲחרָּ ת׃ ַוָֽ ֵהֹלָֽ ַמקְּ ְסעּו ֵהם  בְּ ה נָּ דָּ נּו ֵמֲחרָּ ַמְקֵהלְוחָּ  .תוֹ ּבְ
ו כו  ע  סְּ ת ַויִׁ ֵהֹלִ֑ ַמקְּ ו מִׁ ַַֽיֲחנ  ַחת׃ ַוָֽ ָֽ תָּ ְסעּו ֵהם  בְּ ְקֵהלנָּ נּו ת וֹ ִמּמַ ַחתְוחָּ תָּ  .ּבְ
ו כז  ע  סְּ ִַ֑חת ַויִׁ תָּ ו מִׁ ַַֽיֲחנ  ַרח׃ ַוָֽ ָֽ תָּ ְסעּו ֵהם  בְּ ַחת נָּ נּו ִמּתָּ ַרחְוחָּ תָּ  .ּבְ
ו כח  ע  סְּ ִַ֑רח ַויִׁ תָּ ו מִׁ ַַֽיֲחנ  ה׃ ַוָֽ ָֽ קָּ תְּ מִׁ ְסעּו ֵהם  בְּ ַרח נָּ נּו ִמּתָּ הְוחָּ ִמְתקָּ  .ּבְ
ו כט  ע  סְּ ה ַויִׁ ִ֑ קָּ תְּ מִׁ ַַֽיֲחנ ו מִׁ ָֽה׃ ַוָֽ נָּ מ  ַחשְּ ְסעּו ֵהם  בְּ ה נָּ ְתקָּ נּו ִמּמִ מְוחָּ ַחׁשְ הוֹ ּבְ  .נָּ
ו ל  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ נָּ מ  ו ֵמַחשְּ ַַֽיֲחנ  ֹות׃ ַוָֽ ֵסרָֽ מ  ְסעּו ֵהם  בְּ מנָּ ה וֹ ֵמַחׁשְ נּו נָּ מְוחָּ  .ֵסרֹותוֹ ּבְ
ו לא  ע  סְּ ֹות ַויִׁ ֵסרִ֑ מ  ַַֽיֲחנ ו מִׁ ֵנֵ֥י ַוָֽ בְּ ן׃ בִׁ ָֽ ְסעּו ֵהם  ַיֲעקָּ נּו ֵסרֹות וֹ ִמּמ נָּ ןְוחָּ ְבֵני ַיֲעקָּ  .ּבִ
ו לב  ע  סְּ ָ֣י ַויִׁ ֵנ בְּ ן מִׁ ִ֑ ו ַיֲעקָּ ַַֽיֲחנ  ר ַוָֽ ח ֵ֥ ָֽד׃ בְּ גָּ דְּ ְסעּו ֵהם  ַהגִׁ ן נָּ ֵני ַיֲעקָּ נּו ִמּבְ חְוחָּ דוֹ ּבְ ְדּגָּ  .ר ַהּגִ
ו לג  ע  סְּ ר ַויִׁ ִ֑ד ֵמח ָ֣ גָּ דְּ ַַֽיֲחנ ו ַהגִׁ ה׃ ַוָֽ תָּ ָֽ בָּ יׇּטְּ ְסעּו ֵהם  בְּ ד וֹ ֵמחנָּ ְדּגָּ נּו ר ַהּגִ הְוחָּ תָּ יְָּטבָּ  .ּבְ
ו לד  ע  סְּ ה ַויִׁ ִ֑תָּ בָּ טְּ יׇּ ו מִׁ ַַֽיֲחנ  ָֽה׃ ַוָֽ נָּ ר  ַעבְּ ְסעּו ֵהם  בְּ ה נָּ תָּ נּו ִמיְָּּטבָּ ַעְברְוחָּ הוֹ ּבְ  .נָּ
ו לה  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ נָּ ר  ַַֽיֲחנ ו ֵמַעבְּ ֵ֥ן ַוָֽ י  ֶעצְּ ֶָֽבר׃ בְּ ְסעּו ֵהם  גָּ ה וֹ ֵמַעְברנָּ נּו נָּ ֶעְציֹון גֶּ ְוחָּ  .ֶברּבְ
ו לו  ע  סְּ ָ֣ן ַויִׁ י  ִֶ֑בר ֵמֶעצְּ ו גָּ ן ַוַיֲחנֵ֥ ַבר־צִׁ  דְּ מִׁ  בְּ

וא ֵ֥ ש׃ הִׁ ֵדָֽ  קָּ
ְסעּו ֵהם  נּו ֶבר ֵמֶעְציֹון גֶּ נָּ ר צִ בְּ ְוחָּ ן ִהיא יִמְדּבַ
ֵדשׁ   .קָּ

ו לז  ע  סְּ ֵדִ֑ש ַויִׁ קָּ ַַֽיֲחנו   מִׁ ר ַוָֽ ה ָ֣ ר בְּ הָֹּ֔ ה הָּ ֵצ  קְּ  בִׁ
ֶרץ ֹום׃ ֶאֵ֥  ֱאדָֽ

ְסעּו ֵהם  ֵדׁש נָּ נּו ִמּקָּ הְוחָּ ר -רוֹ ּבְ הָּ ְקֵצה  –הָּ ּבִ
 .ֶאֶרץ ֱאדֹום

֩ ַויַ֩  לח  ן ַעל ן ַאֲהר ֹ֨ ֵהַּ֜ ר ַהכ  ִ֛ר ֶאל־ה ֵ֥ הָּ י הָּ ֵ֥  ַעל־פִׁ
הוָּ ה ת יְּ ָ֣מָּ ִ֑ם ַויָּ ָ֣ת שָּ ַנ שְּ ים בִׁ עִׁ  בָּ ַארְּ ֵצִ֤את הָּ  לְּ

ֵאל   רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ם ֵמֶאֶָ֣רץ בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶדש מִׁ  ַבח ֵ֥
י ישִׁ  ד ַהֲחמִׁ ֵ֥ ֶאחָּ ֶדש׃ בְּ  ַלח ָֽ

ה  ּכֵֹהןַאֲהרֹן הַ  לָּ י -רוֹ הלְ עָּ ר ַעל ּפִ הָּ  ,'הִצּוּוי הָּ
ֵני  הּוא ֵמת ִעים ְלֵצאת ּבְ ַאְרּבָּ ַנת הָּ ׁשְ ם ּבִ ׁשָּ

ֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים רָּ י  חֹוֶדשׁ בַּ  ,ִיׂשְ יֹּום ַהֲחִמיׁשִ ּבַ
 .חֹוֶדשׁ לַ  ִראׁשֹוןהָּ 

ן לט  ֲהר ֹ֔ ַאָֽ ש וְּ ֹל  ים ֶבן־שָּ ִ֛ רִׁ ֶעׂשְּ ת וְּ ַא  ִ֑ה ומְּ נָּ  שָּ
ֹו ת  מ  ר בְּ ה ֵ֥ ר׃ בְּ ָֽ הָּ  ס הָּ

יָּה ְוַאֲהרֹן  ן הָּ ה ּבֶ ִרים ֵמאָּ לוְ ֶעׂשְ נִ  שׁ וֹ ׁשָּ  יםׁשָּ
ת ּמֵ ׁשֶ ה ּכְ ר-רוֹ ּבְ הָּ  .הָּ

ע מ  ַמ  שְּ י   ַויִׁ ַנֲענִׁ כְּ ד ֶמֶָ֣לְך ַהָֽ ֹ֔ ב ֲערָּ ֵשֵ֥ וא־י  הָֽ  וְּ
ֶאֶָ֣רץ ַבֶנ ֶַֽגב ִַ֑ען בְּ נָּ א כְּ ב   ֵנֵ֥י בְּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ד ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲערָּ נַ  רּגָּ שֶׁ  ַהּכְ ֶאֶרץ ּכְ ֶגב ּבְ ּנֶ  ַעןּבַ
ַמע ֵאל שֶׁ  ׁשָּ רָּ ֵני ִיׂשְ יעוּ ּבְ  .ִהּגִ

ו מא  ע  סְּ ר ַויִׁ ִ֑ר ֵמה ָ֣ הָּ ַַֽיֲחנ ו הָּ ָֽה׃ ַוָֽ נָּ מ  ַצלְּ ְסעּו ֵהם  בְּ ר -רוֹ ֵמהנָּ הָּ נּו הָּ ַצְלמְוחָּ הוֹ ּבְ  .נָּ
ו מב  ע  סְּ ִ֑ה ַויִׁ נָּ מ  ַצלְּ ַַֽיֲחנ ו מִׁ ן׃ ַוָֽ פונ ָֽ ְסעּו ֵהם  בְּ ְלמנָּ ה וֹ ִמּצַ נּו נָּ פּונְוחָּ  .ןוֹ ּבְ
ו מג  ע  סְּ ן ַויִׁ ִ֑ פונ  ו מִׁ ַַֽיֲחנ  ת׃ ַוָֽ ב ָֽ א  ְסעּו ֵהם  בְּ נּו ן וֹ ִמּפּוננָּ אְוחָּ  .תוֹ בוֹ ּבְ
ו מד  ע  סְּ ת ַויִׁ ב ִ֑ ַַֽיֲחנִ֛ו ֵמא  ֵ֥י ַוָֽ ֵי עִׁ ים בְּ רִׁ  ֲעבָּ  הָּ

ול בֵ֥ גְּ ב׃ בִׁ ָֽ  מֹואָּ
ְסעּו ֵהם  נּו ת וֹ בוֹ ֵמאנָּ ִריםְוחָּ ֲעבָּ ְרבֹות ַהּמַ חָּ  ּבְ

בִעם בּול גְּ בַּ   .מֹואָּ
ו מה  ע  סְּ ִ֑ים ַויִׁ יִׁ ַַֽיֲחנ ו ֵמעִׁ ן ַוָֽ יב ֵ֥ דִׁ ָֽד׃ בְּ ְסעּו ֵהם  גָּ נּו בֹות רָּ חֳ הָּ מֵ נָּ ִדיבְוחָּ דוֹ ּבְ  .ן ּגָּ
ו מו  ע  סְּ ן ַויִׁ יב ָ֣ דִׁ ִ֑ד מִׁ ו גָּ ַַֽיֲחנ  ן ַוָֽ מ ֵ֥ ַעלְּ  בְּ

ה׃ מָּ יְּ ָֽ תָּ לָּ בְּ  דִׁ
ְסעּו ֵהם  יבנָּ ד וֹ ִמּדִ נּו ן ּגָּ ַעְלמְוחָּ ַת וֹ ּבְ ְבלָּ הן ּדִ  .ְימָּ
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ו מז  ע  סְּ ן ַויִׁ מ ָ֣ ה ֵמַעלְּ מָּ ִ֑יְּ תָּ לָּ בְּ ַַֽיֲחנִ֛ו דִׁ י ַוָֽ ֵרֵ֥ הָּ  בְּ
ים רִׁ  ֲעבָּ ֵנֵ֥י הָּ פְּ ֹו׃ לִׁ בָֽ  נְּ

ְסעּו ֵהם  ַת וֹ ֵמַעְלמנָּ ְבלָּ ה ן ּדִ נּו ְימָּ ֵרי ְוחָּ הָּ ּבְ
ן'  .ִלְפֵני ְנבוֹ  'ַמֲעַבר ַהיְַּרּדֵ

ו מח  ע  סְּ י ַויִׁ ֵרָ֣ ים ֵמהָּ ִ֑ רִׁ ֲעבָּ ַַֽיֲחנו   הָּ ת ַוָֽ ב ָ֣ רְּ ַעָֽ  בְּ
ב ן ַע ל מֹואָֹּ֔ ֵדֵ֥ ֹו׃ ַירְּ ֵרחָֽ  יְּ

ְסעּו ֵהם  ֵרי נָּ ן'ֵמהָּ נּו  'ַמֲעַבר ַהיְַּרּדֵ יׁשֹוִרים ְוחָּ ּמִ ּבַ
ל ב ַעל  ׁשֶ ןיַּ הַ ַיד מֹואָּ  .חוֹ יְיִר  לּמוּ שֶׁ  ְרּדֵ

ֵדן   ַוַיֲחנִ֤ו מט  ֵבָ֣ית ַעל־ַהַירְּ ת מִׁ מ ֹ֔ שִׁ  ַע ד ַהיְּ
ֵבָ֣ל ים אָּ ִ֑ טִׁ ת ַהשִׁ ב   רְּ ַעָֽ ב׃ בְּ ָֽ  ס מֹואָּ

נּו ֵהם וְ  ן ַיד ַעל חָּ ית 'ִמ  –ַהיְַּרּדֵ ַעד  'תוֹ מישִׁ ַהיְּ ּבֵ
ּטָּ  ֲעֵציׁשֹור יִמ  ִ אַהׁשּ ְקרָּ ֵבל' ה ַהּנִ יׁשֹוִרים  ,'אָּ ּמִ ּבַ

ל ב ׁשֶ  .מֹואָּ
ת ה    ש   ר  ת וֹ פ   ש    ֶרץא  ה  ר 
 שני

 (חמישי)
ַדֵב ר נ ִ֛ה ַויְּ הוָּ ה יְּ ֶש  ת ֶאל־מ  ב ָ֣ רְּ ַעָֽ ִ֑ב בְּ  מֹואָּ

ן ֵדֵ֥ ֹו ַעל־ַירְּ ֵרח  ר׃ יְּ  ֵלאמ ָֽ
ר ' ה ּבֵ ה ּדִ לֶאל ֹמׁשֶ יׁשֹוִרים ׁשֶ ּמִ ב ַעל  ּבַ ַיד מֹואָּ
ן יַּ הַ  ּמּול ְרּדֵ ַמרחֹו יְיִר ׁשֶ  :ְואָּ

ָ֣י ַדֵבר   נא  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ י ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ ֵ֥  כִׁ
ים ַאֶתִ֛ם ֵ֥ רִׁ בְּ ן ע  ֵד  ֶרץ ֶאת־ַהַירְּ ַָֽען׃ ֶאל־ֶאֵ֥ נָּ  כְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶהםּדַ ַעְברוּ  :ְוֹתאַמר לָּ ּתַ ׁשֶ  ּכְ
ן  נַ לְ ֶאת ַהיְַּרּדֵ  ,ַעןֶאֶרץ ּכְ

ם נב  ֶתַּ֜ ֹוַרשְּ הֹ֨ ֵבִ֤י וְּ שְּ ל־י  ֶרץ   ֶאת־כׇּ אָֹּ֨ ם הָּ ֵניֶכֹ֔ פְּ  מִׁ
ם ֶתֹ֔ ַבדְּ ֹ֨ אִׁ ת וְּ ִ֑ם ֵא  תָּ י  כִׁ ל־ַמׂשְּ ת כׇּ ֵאֹ֨  וְּ
ֵמִ֤י ל־ַצלְּ ם   כׇּ תָּ כ  דו ַמֵסָֽ ַאֵבֹ֔ ת תְּ ֵאֵ֥  וְּ

ם מֹותָּ  ל־בָּ ידו׃ כׇּ ָֽ מִׁ  ַתשְּ

ִמידּו  ׁשְ ל יּתַ ֵניֶכםוֹ ֶאת ּכָּ ֶרץ ִמּפְ אָּ ֵבי הָּ  ,ׁשְ
דוּ  ל  ֶאת ּוְתַאּבְ ֶהםּכָּ ּלָּ יָּה ׁשֶ ֲחוָּ ּתַ  ,ְמקֹומֹות ַהִהׁשְ

ל  ֶאת דוּ ְתַאבְּ וּ  צּוִקיםהַ  םילִ סָּ ַהפְּ ּכָּ הֶ  יְּ ּלָּ  ,םׁשֶ
ִמידוּ וְ  ל  ֶאת ַתׁשְ ּלָּ ַהּמִ ּכָּ חֹות ׁשֶ  .םהֶ ְזּבְ

ם נג  ֶתֵ֥ הֹוַרשְּ ֶרץ וְּ אָּ  ִּ֑ה ֶאת־הָּ ֶתם־בָּ יַשבְּ ָֽ י וִׁ ֵ֥  כִׁ
ֶכִ֛ם י לָּ תִׁ ַתֵ֥ ֶרץ נָּ אָּ  ֶשת ֶאת־הָּ ֶרֵ֥ ּה׃ לָּ ָֽ תָּ  א 

ְבׁשוּ  ֶרץ  ּכִ אָּ גּורּו ֶאת הָּ הּ ְותָּ י  ,ּבָּ ַתּתִ ֶכם נָּ י לָּ ּכִ
ֶרץ  אָּ הֶאת הָּ  .ְלַנֲחלָּ

ֶתם֩  נד שלישי ַנַחלְּ תְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָֹּ֨ ל ֶאת־הָּ ַּ֜ גֹורָּ  בְּ
ם ֵתיֶכ  ח ָֽ פְּ שְּ מִׁ ב לְּ ַרִ֞ ו לָּ בִ֤ תֹו   ַתרְּ  ֶאת־ַנֲחלָּ

ַעט   ַלמְּ ָ֣יט וְּ עִׁ ֹו ַתמְּ תֹ֔ ֩  ֶאת־ַנֲחלָּ  ֶאל
ֵצא ֹו ֲאֶשר־ֵיֹ֨ ה לֵ֥ ִ֛מָּ ל שָּ ֹו ַהגֹורָּ  ִ֑ה לָ֣ ֶי הְּ ָֽ  יִׁ

ֹות ַמטֵ֥ ֵתיֶכ ם לְּ לו׃ ֲאב  ָֽ ֶנחָּ תְּ  תִׁ

קוּ  ֶרץ  ּוְתַחּלְ אָּ ל ֶאת הָּ גֹורָּ ְלַנֲחלֹות ּבְ
ח ּפְ נּו  – ֵתיֶכםוֹ ְלִמׁשְ ּתְ ה ּתִ דֹולָּ ה ּגְ חָּ ּפָּ ְלִמׁשְ

ה  נּו ַנֲחלָּ ּתְ ה ּתִ ה ְקַטּנָּ חָּ ּפָּ ה ּוְלִמׁשְ דֹולָּ ה ּגְ ַנֲחלָּ
ה קֹום ,ְקַטּנָּ ל  םׁשָּ  הּ ֵצא לָּ יֵּ שֶׁ  ַהּמָּ  הּ ּלָּ שֶׁ  –ַהּגֹורָּ
נְ ֵתיֶכם וֹ ֲאב יטֵ בְ ִפי שִׁ לְ  ,ִיְהֶיה  .לוּ חֲ ּתִ

א נה  ם־ל ֹ֨ אִׁ ישו וְּ ַּ֜ ֵבָ֣י־ֶאת תֹורִׁ שְּ ֮  י  אָּ ֵניֶכם   ֶרץ֮ הָּ פְּ  מִׁ
יָּה   הָּ ירו ֲאֶשָ֣ר וְּ ָ֣ ם תֹותִׁ ים   ֵמֶהֹ֔ כִׁ ׂשִׁ ם לְּ ָ֣יֵניֶכֹ֔ ֵע  בְּ

ינִׁ ם נִׁ צְּ לִׁ ֵדיֶכִ֑ם וְּ צִׁ צָּ  בְּ ורְּ  וְּ ם רָ֣ ֶכֹ֔  ֶאתְּ
ֶרץ אִָּּ֕ ר ַעל־הָּ ם ֲאֶשֵ֥ ים ַאֶת  ֵ֥ בִׁ שְּ ּה׃ י  ָֽ  בָּ

קוּ ְוִאם לֹא  ַסּלְ ֵניֶכםוֹ ֶאת י ּתְ ֶרץ ִמּפְ אָּ ֵבי הָּ  ,ׁשְ
ה ִאירוּ שֶׁ  ֵאּלֶ ׁשְ יִנים וּ יהְ יִ ֵמֶהם  ּתַ מֹו ַסּכִ  ּכְ

ֵעיֵניֶכם  ֶכם  ,ּוְכמֹו קֹוִצים ְסִביְבֶכםּבְ ְוַיֲעׂשּו לָּ
רֹות ֶרץ ּבָּ  צָּ ם ישֶׁ אָּ הּ וֹ ַאּתֶ ִבים ּבָּ  .ׁשְ

יָּ ה נו  הָּ ר וְּ י ַכֲאֶשֵ֥ יתִׁ ִ֛ מִׁ ֹות דִׁ ם ַלֲעׂשֵ֥ ֶה   לָּ
ה ם׃ ֶאֱעֶׂשֵ֥ ֶכָֽ  פ לָּ

ישֶׁ מֹו כְ וּ  ְבּתִ ׁשַ ֶהם  חָּ ְך ַלֲעׂשֹות לָּ ֶכםּכָּ ה לָּ  .ֶאֱעׂשֶ

בו לֹות    ג ְּ ת ה  ש   ר   פ  
ַדֵבֵ֥ר א לד הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ
ו ב  ִ֤י ַצִ֞ ֵנ ֵאל   ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ ָ֣ יִׁ תָּ ַמרְּ אָּ ם וְּ  ֲאֵלֶהֹ֔

ם י־ַאֶתֵ֥ ָֽ ים כִׁ אִׁ  ֶָ֣רץ בָּ אָּ ִַ֑ען ֶאל־הָּ נָּ  ז ָ֣את כְּ
ֶרץ אָּ  ר הָּ ל ֲאֶשֹ֨ פ ִ֤ ֶכם   תִׁ ה לָּ ַנֲחלָֹּ֔ ָֽ ֶרץ בְּ  ֶאֵ֥
ַנ ַען ׃ כְּ יהָּ ֹלֶתָֽ ב  גְּ  לִׁ

ֵאל  הַצוֵּ  רָּ ֵני ִיׂשְ בֹואוּ שֶׁ כְּ  :ֶהםלָּ  ֶוֱאמֹורֶאת ּבְ  ּתָּ
ֶרץלָּ  ַנַעןֶאֶרץ  – אָּ ֶרץ  ,ּכְ אָּ ְהֶיהשֶׁ זֹאת הָּ ֶכם  ּתִ לָּ
הלְ  ַנַען ִלְגב – ַנֲחלָּ  .ֶתיהָּ וֹ לוּ ֶאֶרץ ּכְ

יָֹּ֨ה ג  הָּ ֶכ ם וְּ ִֶַֽ֛גב לָּ ַאת־ֶנ ן פְּ ַבר־צִׁ  דְּ מִׁ  מִׁ
י ֵדָ֣ ֹום ַעל־יְּ ִ֤ה ֱאדִ֑ יָּ הָּ ֶכם   וְּ ול לָּ בָ֣ ֶגב גְּ  ֶנֹ֔

רֹוִמי בּול ַהּדְ ֶכם ִיְהֶיה  ַהּגְ ר צִ לָּ ְדּבַ  דיַ ַעל שֶׁ ן יִמּמִ
ֶכם  ְוִיְהֶיה ,ֱאדֹום בּול ְקֵצה לָּ רֹוםּגְ ִמְקֵצה יָּם  ַהּדָּ
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ֵצֵ֥ה קְּ ַלח מִׁ ה׃ יָּם־ַהֶמ  מָּ דְּ ַלח  ֵקָֽ חַהּמֶ ַצד ִמְזרָּ  .ּבְ
ַסָ֣ב ד  נָּ ֶכם֩  וְּ ול לָּ בֹ֨ ֶגב ַהגְּ ֶנַּ֜ ַמֲעֵלִ֤ה מִׁ  לְּ

ים   ַרבִׁ ַָ֣בר ַעקְּ עָּ נָּה וְּ ֹ֔ יו   צִׁ הָּ  (והיה)וְּ
יו תָֹּ֔ א  ֹוצְּ ֶנ ֶַֽגב תָֽ ֵדָ֣ש מִׁ קָּ ִ֑עַ  לְּ ֵנ א ַברְּ ֵ֥ צָּ יָּ  וְּ

ר ר ֲחַצר־ַאדָּ  ַבֵ֥ עָּ נָּה׃ וְּ מ ָֽ  ַעצְּ

בּול  רֹוִמי ַהּגְ יףַהּדְ ֶכם  ַיּקִ ים לָּ ְלַמֲעֵלה ַעְקַרּבִ
ֵצהוּ  ְוִיְהֶיה ,יןצִ ר לְ וֹ ְוַיֲעב רֹוִמית קָּ ֵדׁש  ּדְ ְלקָּ
ְרֵנעַ  יְך  ,ּבַ ר לַ ְוַיְמׁשִ  .ןוֹ ַעְצמר לְ וֹ ְוַיֲעבֲחַצר ַאּדָּ

ַס ב ה  נָּ ול וְּ בִ֛ ֹון ַהגְּ מ  ה ֵמַעצְּ לָּ ָ֣חְּ ם ַנ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ  מִׁ
יֵ֥ו הָּ יו וְּ תָּ  א  ה׃ תֹוצְּ ָֽמָּ  ַהיָּ

בּול  יףַהּגְ יְך ֶאל ַנַחלֵמַעְצמֹון  ַיּקִ  ,ִיםִמְצַר  ְוַיְמׁשִ
ֵצהוּ וְ  יָּּם ִיְהֶיה קָּ  .ּבַ

ול ו  בָ֣ ם וגְּ ֵ֥ה יָֹּ֔ יָּ הָּ ֶכִ֛ם וְּ ֵ֥ם לָּ ֹול ַהיָּ ול ַהגָּד  בִ֑  וגְּ
ֶיֵ֥ה הְּ ֶכ ם ֶזָֽה־יִׁ ול לָּ בֵ֥ ָֽם׃ גְּ  יָּ

בּוְגבּול  דֹול  – ַמֲערָּ ֶכם  ִיְהֶיהַהיָּּם ַהּגָּ  ,ְגבּוללִ לָּ
בּול  ֶכם ּגְ בֶזה ִיְהֶיה לָּ  .ַמֲערָּ

ֶיֵ֥ה ז  הְּ ֶזה־יִׁ ֶכ ם וְּ ול לָּ בָ֣ ֹון גְּ פִ֑ ם   צָּ ן־ַהיָּ  מִׁ
ל ו ַהגָּד ֹ֔ אֵ֥ תָּ ֶכ ם תְּ ר לָּ ר׃ ה ֵ֥ ָֽ הָּ  הָּ

בּול  ֶכם ּגְ דמֵ  – פֹוןּצָּ הַ ְוֶזה ִיְהֶיה לָּ ל וֹ ַהיָּּם ַהּגָּ
נוּ  ַכּוְ ֶכם  ּתְ בּול ֶאל לָּ ה ֶאת ַהּגְ בֹוהָּ ה ַהּגְ ְסּגָּ ַהּפִ
ל  ֵרי ׁשֶ  .ַאְמנֹוןהָּ

ר ח  ר ֵמה ָ֣ הָֹּ֔ ו הָּ א  תָּ א תְּ ב ָ֣ ִ֑ת לְּ יִ֛ו ֲחמָּ הָּ  וְּ
ת א ֵ֥ ל תֹוצְּ ב   ה׃ ַהגְּ דָּ ָֽ דָּ  צְּ

ה בֹוהָּ ה ַהּגְ ְסּגָּ נוּ  ֵמַהּפִ ַכּוְ בּול  ּתְ  ְלִכּוּוןֶאת ַהּגְ
ב ְקֵצה ְוִיְהֶיה ,ַאְנְטיֹוְכיָּא דבִּ ל וּ ַהּגְ  .ְצדָּ

ִ֤א ט  יָּצָּ ל   וְּ ב  נָּה ַהגְּ ר ֹ֔ פְּ יֵ֥ו זִׁ הָּ יו וְּ תָּ  א   ֲחַצָ֣ר תֹוצְּ
ִַּ֑֧ן ֶיֵ֥ה ֵעינָּ הְּ ֶכ ם ֶזה־יִׁ ול לָּ בֵ֥ ֹון׃ גְּ פָֽ  צָּ

ב ֵצהוּ  ְוִיְהֶיה ןוֹ ִזְפרלְ  אצֵ יֵ ל וּ ַהּגְ ן ֲחַצרבַּ  קָּ ֶזה  ,ֵעינָּ
פֹון בּול צָּ ֶכם ּגְ  .ִיְהֶיה לָּ

ם י  יֶתֵ֥ ַאוִׁ תְּ הִׁ ֶכ ם וְּ ול לָּ בָ֣ גְּ ה לִׁ מָּ דְּ ר ֵקִ֑  ֵמֲחַצֵ֥
ה׃ ֵעינָּ ַֽן מָּ ָֽ פָּ  שְּ

נוּ וּ  ֶכם  ְתַכּוְ ח בּולגְּ ֶאת לָּ ְזרָּ ן  ַהּמִ ֶאל ֵמֲחַצר ֵעינָּ
פָּ   .םׁשְ

ד יא  יַָּרֹ֨ ב  ל וְּ ִ֛ם ַהגְּ פָּ שְּ לָּ ה מִׁ בְּ רִׁ ֶדם הָּ ֶקָ֣  מִׁ
ן ִ֑יִׁ עָּ ַרָ֣ד לָּ יָּ ל וְּ ב ֹ֔ ִ֛ה ַהגְּ חָּ ֶתף ומָּ  ַעל־ֶכֵ֥

ֶנ ֶַֽרת ה׃ יָּם־כִׁ מָּ דְּ  ֵקָֽ

ב ם  דֵר יֵ ל וּ ַהּגְ פָּ ְ הלְ ִמׁשּ ִחית ,ִרְבלָּ ְעיָּן ִמְזרָּ  ,ַלּמַ
בּול  ל דֵר יֵ ַהּגְ ִחית ׁשֶ ְזרָּ ה ַהּמִ ּנָּ יַע ַלּפִ יָּם  ְוַיּגִ
ּנֶֶרת  .ּכִ

יַָּרִ֤ד יב  בול   וְּ נָּה ַהגְּ ֵדֹ֔ יֵ֥ו ַהַירְּ הָּ יו וְּ תָּ  א  ָ֣ם תֹוצְּ  יָּ
ה ז את֩  ַהֶמִַ֑לח ֶיֹ֨ הְּ ֶכֵ֥ם תִׁ ִֶ֛רץ לָּ אָּ  הָּ

יהָּ  ֹלֶת  ב  גְּ יב׃ לִׁ ָֽ בִׁ  סָּ

בּול  ֵצהוּ וְ  ןיְַּרּדֵ לַ  דֵר יֵ ַהּגְ ַלח יָּםבְּ  ִיְהֶיה קָּ  .ַהּמֶ
ֶרץ ִלְגב אָּ ֶכם הָּ ְהֶיה לָּ  .ִביבּסָּ ִמ ֶתיהָּ וֹ לוּ זֹאת ּתִ

ַצָ֣ו יג  ה ַויְּ ֶשֹ֔ ֵנֵ֥י מ  ל ֶאת־בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ  ז ָ֣את ֵלאמ ִ֑
ֶרץ אָּ  ר הָּ ו ֲאֶשֹ֨ ַנֲחלִ֤ תְּ ּה   תִׁ תָּ ל א  ֹ֔ גֹורָּ  ֲאֶשר   בְּ
ָ֣ה וָּ ה צִׁ הוָֹּ֔ ֵתִ֛ת יְּ ַעֵ֥ת לָּ שְּ תִׁ ֹות לְּ י ַהַמט  ֵ֥  ַוֲחצִׁ

ה׃  ַהַמֶטָֽ

ה  ה ֹמׁשֶ ֵאל ִצּוָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ַמרֶאת ּבְ ֶרץ : ְואָּ אָּ זֹאת הָּ
קוּ ּתְ שֶׁ  ּה  ַחּלְ ה אֹותָּ לְלַנֲחלָּ גֹורָּ ה צִ ' השֶׁ  ,ּבְ ּוָּ

עָּ  ֵתת ְלִתׁשְ ֵחִצילָּ ִטיםהַ  ה וָּ בָּ ְ  .ׁשּ

י יד  ָ֣ ו כִׁ חִ֞ קְּ ה לָּ ִ֤י ַמֵטֹ֨ ֵנ י   בְּ אוֵבנִׁ רָֽ ֵבָ֣ית הָּ  לְּ
ם תָֹּ֔ ה ֲאב  י וַמֵטֵ֥ ֵנָֽי־ַהגָּדִׁ  ֵבָ֣ית בְּ ִ֑ם לְּ תָּ  ֲאב 
י   ה ַמֵטָ֣ה ַוֲָֽחצִׁ ַנֶשֹ֔ ו מְּ ח  קְּ ם׃ לָּ ָֽ תָּ  ַנֲחלָּ

י  ֶבטּכִ חֹוֵתיֶהם ןאּובֵ ֵני ְר בְּ  ׁשֵ ּפְ ֶבטוְ  ְלִמׁשְ ֵני בְּ  ׁשֵ
ד חֹוֵתיֶהם ּגָּ ּפְ ֶבט ֲחִציוַ  ,ְלִמׁשְ ה  ׁשֵ ֶ ר ְמַנׁשּ בָּ ּכְ

ְקחּו  םֶאת לָּ תָּ  .ַנֲחלָּ
ֵנֵ֥י טו  ֹות שְּ י ַהַמט  ָ֣ ו ַהַמֶטִ֑ה ַוֲחצִׁ חָ֣ קְּ ם לָּ תָּ   ַנֲחלָּ

ן ֵמֵעִֶ֛בר ֵדֵ֥ ַירְּ ֹו לְּ ֵרח  ה יְּ מָּ דְּ ה׃ ֵקֵ֥ חָּ ָֽ רָּ זְּ  פ מִׁ
נַ  ֵחִצי םיִ ׁשְ ִטים וָּ בָּ ְ ר  ַהׁשּ בָּ לוּ ּכְ ם נַ ֶאת  ִקּבְ תָּ ֲחלָּ
ִחי ֵעֶברּבָּ  ְזרָּ ן יַּ הַ  לשֶׁ  ַהּמִ  .חוֹ יְיִר  ּמּולשֶׁ ְרּדֵ

ים    ילִׁ חִׁ נְּ מ   ת ה  ש   ר   פ  
 רביעי

 (ששי)
ַדֵבֵ֥ר טז הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ

ֹות ֵאֵֶ֚לה יז  מָ֣ ים שְּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ו הָּ ֲחלֵ֥ נְּ ֶכ ם ֲאֶשר־יִׁ  לָּ
ִֶ֑רץ אָּ זָּר   ֶאת־הָּ עָּ ן ֶאלְּ ֵהֹ֔ עַ  ַהכ  יהֹוש   ון׃ וִׁ ן־נָֽ  בִׁ

ים  ׁשִ ֲאנָּ מֹות הָּ ה ׁשְ ֶכם ֶאת  ְנִחילוּ יַּ שֶׁ ֵאּלֶ לָּ
ֶרץ אָּ זָּר הַ  :הָּ ן נּון ,ּכֵֹהןֶאְלעָּ ַע ּבִ  .ִויהֹוׁשֻ
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יא יח  ֵ֥ נָּׂשִׁ ִ֛ד וְּ יא ֶאחָּ ֵ֥ ד נָּׂשִׁ ַמֶטִ֑ה ֶאחָּ  ו מִׁ ח  קְּ  תִׁ
ל ח ֵ֥ נְּ ֶרץ׃ לִׁ ָֽ אָּ  ֶאת־הָּ

ד  יא ֶאחָּ ׂשִ ֶבטִמ ְונָּ ל ׁשֵ ְקחּו  ּכָּ ֶאת  ְלַהְנִחילּתִ
ֶרץ אָּ  .הָּ

ֶלה יט  ֵא  ֹות וְּ מָ֣ ִ֑ים שְּ ֲאנָּשִׁ ַמֵטָ֣ה הָּ ה לְּ ֹ֔ הודָּ  יְּ
ֵל ב ֶנָֽה׃ כָּ פ   ֶבן־יְּ

ים ׁשִ ֲאנָּ מֹות הָּ ה ׁשְ ֶבטלְ  :ְוֵאּלֶ ה ׁשֵ ֵלב  – ְיהּודָּ ּכָּ
ן ְיֻפּנֶה  .ּבֶ

ַמֵטה   כ  ָ֣י ולְּ ֵנ ֹון בְּ עֹ֔ מְּ ל שִׁ מוֵא  וד׃ שְּ יהָֽ ֶבטּולְ  ֶבן־ַעמִׁ ְמעֹון  ׁשֵ ֵני ׁשִ יהּוד –ּבְ ן ַעּמִ מּוֵאל ּבֶ  .ׁשְ
ַמֵטָ֣ה כא  ן לְּ יָּמִֹׁ֔ נְּ ד בִׁ ידָּ  ֹון׃ ֱאלִׁ לָֽ סְּ ֶבטלְ  ֶבן־כִׁ ְסלֹון –ן יְניִָּמ בִּ  ׁשֵ ן ּכִ ד ּבֶ  .ֱאִלידָּ
ַמֵטֵ֥ה כב  ן ולְּ ֵני־דָּ  ִ֑יא בְּ י נָּׂשִׁ קִׁ  י׃ ב  ָֽ לִׁ גְּ יאּנָּ הַ וְ  ֶבן־יׇּ ֶבטלְ  ׂשִ ְגִלי – ןּדָּ  ֵניבְּ  ׁשֵ ן יָּ י ּבֶ ּקִ  .ּבֻ
ָ֣י כג  ֵנ בְּ ף לִׁ ה יֹוֵסֹ֔ ַמֵטֵ֥ ה לְּ ַנֶש  ֵנָֽי־מְּ ִ֑יא בְּ ׂשִׁ  נָּ

ל יֵא  ד׃ ַחנִׁ  ֶבן־ֵאפ ָֽ
יאּנָּ הַ  :ִלְבֵני יֹוֵסף ֶבטלְ  ׂשִ הבְּ  ׁשֵ ֶ יֵאל  – ֵני ְמַנׁשּ ַחּנִ

ן ֵאפ  .דוֹ ּבֶ
ַמֵטֵ֥ה כד  ם ולְּ יִׁ ַר  ֵנָֽי־ֶאפְּ ִ֑יא בְּ ל נָּׂשִׁ מוֵא   קְּ

ן׃ ָֽ טָּ פְּ  ֶבן־שִׁ
יאּנָּ הַ וְ  ֶבטלְ  ׂשִ ן ְקמּוֵאל – ֶאְפַרִים ֵניבְּ  ׁשֵ  ּבֶ

ן ְפטָּ  .ׁשִ
ַמֵטֵ֥ה כה  בול  ן ולְּ ֵנָֽי־זְּ ִ֑יא בְּ ׂשִׁ ן נָּ פָּ  יצָּ  ֱאלִׁ

ְַָֽֽך׃ נָּ  ֶבן־ַפרְּ
יאּנָּ הַ וְ  ֶבטלְ  ׂשִ ן  –ן וּ ְזבּולֵני בְּ  ׁשֵ פָּ ן ֱאִליצָּ ּבֶ

ךְ  ְרנָּ  .ּפַ
ַמֵטֵ֥ה כו  שכָּ ר ולְּ שָּ ֵנָֽי־יִׁ ִ֑יא בְּ ׂשִׁ ל נָּ יֵא  טִׁ  ַפלְּ

ַֽן׃ ָֽ  ֶבן־ַעזָּ
יאּנָּ הַ וְ  ֶבטלְ  ׂשִ ָּ ֵני בְּ  ׁשֵ ר ִיׂשּ ן  –שכָּ ְלִטיֵאל ּבֶ ּפַ

ן ָּּ  .ַעז
ַמֵטֵ֥ה כז  ר ולְּ ֵש  ֵנָֽי־אָּ ִ֑יא בְּ וד נָּׂשִׁ יה   ֲאחִׁ

י׃ ָֽ ֹלמִׁ  ֶבן־שְּ
יאּנָּ הַ וְ  ֶבטלְ  ׂשִ ר ֵני בְּ  ׁשֵ ׁשֵ ן  –אָּ ֲאִחיהּוד ּבֶ

ל  .ִמיוֹ ׁשְ
ַמֵטֵ֥ה כח  י ולְּ לִׁ  תָּ ֵנָֽי־ַנפְּ ִ֑יא בְּ ׂשִׁ ל נָּ ֵא  ַדהְּ  פְּ

וד׃ יהָֽ  ֶבן־ַעמִׁ
יאּנָּ הַ וְ  ֶבטלְ  ׂשִ ִלי ֵני בְּ  ׁשֵ ן  –ַנְפּתָּ ַדְהֵאל ּבֶ ּפְ

יהּוד  .ַעּמִ
ֶלה כט  ר ֵאִּ֕ ָ֣ה ֲאֶש  וָּ ִ֑ה צִׁ הוָּ ל יְּ ַנֵחֵ֥  לְּ

ל ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֶרץ ֶאת־בְּ ֶאֵ֥ ַָֽען׃ בְּ נָּ  פ כְּ
ה  יםֵאּלֶ ׁשִ ֲאנָּ ה ' השֶׁ  הָּ יְַּנִחילוּ ִצּוָּ ֵני ֶאת  ׁשֶ ּבְ

נַ  ֶאֶרץ ּכְ ֵאל ּבְ רָּ  .ַעןִיׂשְ
 
 חמישי

ת ע     ש   ר  יםלְּ ֵרי ה  פ   י ִׁ  וִׁ
ַדֵב ר א לה ִ֛ה ַויְּ הוָּ ה יְּ ֶש  ת ֶאל־מ  ב ָ֣ רְּ ַעָֽ ִ֑ב בְּ  מֹואָּ

ן ֵדֵ֥ ֹו ַעל־ַירְּ ֵרח  ר׃ יְּ  ֵלאמ ָֽ
ר ' ה ּבֵ ה ּדִ לֶאל ֹמׁשֶ יׁשֹוִרים ׁשֶ ּמִ ב ַעל  ּבַ ַיד מֹואָּ
ן יַּ הַ  ּמּול ְרּדֵ ַמרחֹו יְיִר ׁשֶ  :ְואָּ

ָ֣י ַצו֮  ב  ֵנ ֵאל   ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ ו יִׁ נָ֣ נָּתְּ ם וְּ יִׁ  וִׁ ַנֲחַלִ֛ת ַללְּ ָֽ  מִׁ
ם זָּתָּ  ים ֲאח  ָ֣ רִׁ ִֶ֑בת עָּ שָּ ש לָּ רָּ  גְּ ים   ומִׁ רִׁ עָּ  ֶלָֽ

ם ֵתיֶהֹ֔ יב ָ֣ בִׁ ו סְּ נ  תְּ ם׃ תִׁ ָֽ יִׁ וִׁ  ַללְּ

ֵאל  הַצוֵּ  רָּ ֵני ִיׂשְ נוּ יִּ שֶׁ ֶאת ּבְ ֵחֶלק ם יִויִּ ַללְּ  ּתְ
ֲחלָּ  םִמּנַ ִרים לְ  תָּ יםוְ  ,ִלְמגּוִריםעָּ נּו ַלְלִויִּ ם גַּ  ִתּתְ
שׁ  ל ְסִביב ִמְגרָּ  .ִעיר ּכָּ

י ו ג  הָּ ים וְּ ִ֛ רִׁ ם ֶהעָּ ֶה  ִֶ֑בת לָּ שָּ ם לָּ ֵשיֶה  רְּ גְּ  ומִׁ
יִ֤ו הְּ ם   יִׁ תָּ ֶהמְּ בְּ ם לִׁ שָֹּ֔ כ  רְּ לִׁ ל וְּ כ   ם׃ ולְּ ָֽ תָּ  ַחיָּ

ִרים  ֶהם ִיְהיּו ֶהעָּ יהֶ  ,ִלְמגּוִריםלָּ ם ִיְהיּו ּוִמְגְרׁשֵ
ם ּולְ וּ ם ְוִלְרכיהֶ ֵת וֹ מהֱ בֶ לְ  לׁשָּ  .םיהֶ ֵת וֹ ַחיּ  כָּ

ֵשי   ד  רְּ גְּ ים ומִׁ ֹ֔ רִׁ ר ֶהעָּ נ ו ֲאֶשֵ֥ תְּ ִ֑ם תִׁ יִׁ וִׁ  ַללְּ
יר ִ֤ קִׁ יר   מִׁ עִׁ ה הָּ וצָּ חֹ֔ ֶלף וָּ ה ֶאֵ֥ יב׃ ַאמָּ  ָֽ בִׁ  סָּ

ִרים  י ֶהעָּ נּו ַללְ שֶׁ ּוִמְגְרׁשֵ ּתְ יםּתִ ם ִויִּ ּמּוׁשָּ  – ְלׁשִ
ה  ִעיר  חֹוַמתמֵ  ,ִביבּסָּ ִמ ֶאֶלף ַאּמָּ י חּוץהָּ ַלּפֵ  .ּכְ

ם ה  ֶתִ֞ וץ וַמד  חָ֣ יר מִׁ עִׁ  ה לָּ מָּ דְּ ַאת־ֵקָ֣  ֶאת־פְּ
ם ַפַּ֪יִׁ ָּ֟ה ַאלְּ ַאמָּ ַאת־נֶ֩  בָּ ֶאת־פְּ ם ֶגב֩ וְּ יִׁ ַפֹ֨  ַאלְּ
ה ַאמַָּּ֜ ָ֣ם בָּ ַאת־יָּ ֶאת־פְּ ם׀  וְּ ַפָ֣יִׁ ה ַאלְּ ַאמָּ   בָּ
ת ֵאֹ֨ ת וְּ ַאֵ֥ ֹון פְּ פִ֛ ם צָּ יִׁ ַפֵ֥ ה ַאלְּ ַאמָּ  ָ֣יר בָּ עִׁ הָּ  וְּ

ִֶ֑וְך ֵ֚ה ַבתָּ ָ֣ה ֶז ֶי הְּ ם יִׁ ֶהֹ֔ י לָּ ֵש  רְּ גְּ ים׃ מִׁ ָֽ רִׁ  ֶהעָּ

דוּ  ִעיר  ְוִתְמּדְ ִים  חִמְזַר  ְלַצדִמחּוץ לָּ הַאְלּפַ  ,ַאּמָּ
רֹום ּוְלַצד ִים  ּדָּ הַאְלּפַ ב ּוְלַצד ,ַאּמָּ ִים  ַמֲערָּ ַאְלּפַ
ה ִים  ּוְלַצד ,ַאּמָּ פֹון ַאְלּפַ הצָּ ׁש  ַאּמָּ ְלִמְגרָּ

אּות ִעיר  ,ּוְלַחְקלָּ זְוהָּ ְרּכָּ ּמֶ ֶהם  ,ּבַ ֶזה ִיְהֶיה לָּ
ִרים י ֶהעָּ  .ִמְגְרׁשֵ

ֵאָ֣ת ו  ים וְּ רִׁ  נו   ֲאֶשִ֤ר ֶהעָּ תְּ ם תִׁ יִֹׁ֔ וִׁ ִרים  ֵאֵ֚ת ַללְּ נּו ַללְ שֶׁ ֶהעָּ ּתְ יםּתִ ֵרי לְ  נֹוַסףבְּ  – ִויִּ ׁש עָּ ׁשֵ
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ֵרָ֣י ט ֵשש־עָּ לָֹּ֔ קְּ ו ֲאֶשָ֣ר ַהמִׁ נֹ֔ תְּ ֵ֥ס תִׁ נ  ה לָּ מָּ  שָּ 
ֵצִ֑חַ  ר  ו ַוֲעֵליֶהָ֣ם הָּ נֹ֔ תְּ ים תִׁ ֵ֥ עִׁ בָּ ם ַארְּ יִׁ ַת   ושְּ
יר׃ ָֽ  עִׁ

ט  ְקלָּ נּו שֶׁ ַהּמִ ּתְ רֹוְצִחים ּתִ עּותלָּ טָּ ְבְרחוּ  ּבְ יִּ  ׁשֶ
ם נוּ וְ  ֲעֵליֶהםּתֹוִסיפּו  ,ְלׁשָּ ִעים  עֹוד ִתּתְ ַאְרּבָּ

ִים  ּתַ  .יםִר עָּ ּוׁשְ
ים ז  רִׁ  ל־ֶהעָּ נו   ֲאֶשִ֤ר כׇּ תְּ ם תִׁ יִֹׁ֔ וִׁ ים ַללְּ ֵ֥ עִׁ בָּ  ַארְּ

ֶנ ה מ  ִ֑יר ושְּ ן עִׁ ֶה  ן׃ ֶאתְּ ֵשיֶהָֽ רְּ גְּ ֶאת־מִׁ  וְּ
ִרים  ל ֶהעָּ נּו ַללְ שֶׁ ּכָּ ּתְ יםּתִ מ ִויִּ ִעים ּוׁשְ ֶנה וֹ ַאְרּבָּ

נוּ  ,יםִר עָּ  ּתְ ן ּתִ יֶהן אֹותָּ  .ְוֶאת ִמְגְרׁשֵ
ים ח  רִׁ  ֶהעָּ נו   ֲאֶשִ֤ר וְּ תְּ ָ֣ת תִׁ ַז ל ֵמֲאח  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ

ַרב   ֵמֵאִ֤ת ו הָּ בֹ֔ ת ַתרְּ ַע ט וֵמֵאֵ֥ ִ֑יטו ַהמְּ עִׁ  ַתמְּ
יש י אִׁ  ִ֤ פִׁ תֹו   כְּ לו ֲאֶשָ֣ר ַנֲחלָּ חָֹּ֔ נְּ ן יִׁ ֵתֵ֥ יו יִׁ רָּ   ֵמעָּ

ם׃ ָֽ יִׁ וִׁ  פ ַללְּ

ִרים  נּו שֶׁ ְוֶהעָּ ּתְ ֵאל  ֵמַנֲחַלתּתִ רָּ ֵני ִיׂשְ ֶבט ִמ  –ּבְ ֵ ׁשּ
ְקחּו  דֹול ּתִ ִריםּגָּ ֶבט , ַרּבֹות עָּ ֵ ןּוִמׁשּ טָּ ְקחוּ  קָּ ּתִ

ל  – ְמַעט ֶבטּכָּ תֹו ּגֹוֶדל ִפי לְ  ׁשֵ לַנֲחלָּ ַקּבֵ יְּ ךְ  ׁשֶ  ּכָּ
יו ַללְ  רָּ ן ֵמעָּ יםִיּתֵ  .ִויִּ

רֹוֵצח      ת ה  ש   ר   פ  
 ששי

 (שביעי)
ַדֵבֵ֥ר ט הוָּ ה ַויְּ ה יְּ ֶשֵ֥ ר׃ ֶאל־מ  ר ' ה ֵלאמ ָֽ ּבֵ ה ּדִ ַמרֶאל ֹמׁשֶ  :ְואָּ

ָ֣י ַדֵבר   י  ֵנ ל ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ תָּ   יִׁ ַמרְּ אָּ י ֲאֵלֶהִ֑ם וְּ ֵ֥  כִׁ
ים ַאֶתִ֛ם ֵ֥ רִׁ בְּ ן ע  ֵד  ה ֶאת־ַהַירְּ צָּ רְּ ַָֽען׃ ַאֵ֥ נָּ  כְּ

ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ַעְברוּ שֶׁ כְּ  :ֶהםלָּ  ְוֹתאַמרּדַ  ּתַ
ן  ַנַען ְלֶאֶרץֶאת ַהיְַּרּדֵ  ,ּכְ

יֶתִ֤ם יא  רִׁ קְּ הִׁ ֶכם   וְּ ים לָּ ֹ֔ רִׁ י עָּ ֵרֵ֥ לָּ ט עָּ קְּ  מִׁ
ָ֣ינָּה ֶי הְּ ֶכִ֑ם תִׁ ֵ֥ס לָּ נָּ ה   וְּ מָּ חַ  שָֹּ֨ ֵצֹ֔  ַמֵכה־ֶנ ֶפש ר 
ָֽה׃ גָּ גָּ שְּ  בִׁ

ִכינוּ  ִרים  ּתָּ ֶכם עָּ ֶכם שֶׁ לָּ ה לָּ ְהֶיינָּ טּתִ ֵרי ִמְקלָּ  – עָּ
יָּּנּוס ם  ׁשֶ ַרגשֶׁ  ֵצחַ וֹ רְלׁשָּ ם הָּ דָּ עּות אָּ טָּ  .ּבְ

ו יב  יֹ֨ הָּ ֶכ ם וְּ ים לָּ ִ֛ רִׁ לָּ ט ֶהעָּ קְּ מִׁ ֵאִ֑ל לְּ ג  א מִׁ ל ִ֤  וְּ
חַ  יָּמות   ֵצֹ֔ ר  ֹו הָּ דִ֛ מְּ ֵנֵ֥י ַעד־עׇּ פְּ ה לִׁ ֵעדָּ   הָּ

ט׃ ָֽ פָּ שְּ  ַלמִׁ

ִרים  הֶהעָּ ְהֶיינָּ ט ִמגּ  ּתִ םֵאל וֹ ְלִמְקלָּ רוְ , ַהּדָּ ֵצַח וֹ הָּ
ֵרגלֹא  ט לְ  ַיֲעמֹודהּוא שֶׁ ַעד  ֵיהָּ ּפָּ ִלְפֵני ִמׁשְ

יִָּּנים  .ַהּדַ
ים יג  רִׁ  ֶהעָּ ֵתִ֑נו ֲאֶשָ֣ר וְּ י תִׁ ֵרֵ֥ לָּ ט ֵשש־עָּ קְּ  מִׁ

ֶיֵ֥ינָּה הְּ ם׃ תִׁ ֶכָֽ  לָּ
ִרים  ְך  ִכינוּ ּתָּ שֶׁ ְוֶהעָּ ֶכם  ִיְהיוּ  –ְלכָּ ֵרי לָּ ׁש עָּ ׁשֵ
ט  .ִמְקלָּ

ש׀  ֵאָ֣ת יד  ֹלָ֣ ים שְּ רִׁ  נו   ֶהעָּ תְּ ֶָ֣בר תִׁ ן ֵמֵע ֵדֹ֔  ַלַירְּ
ֵאת   ש וְּ ֹלָ֣ ים שְּ ֹ֔ רִׁ נ ו ֶהעָּ תְּ ֶאֶָ֣רץ תִׁ ִַ֑ען בְּ נָּ  כְּ
י ֵרֵ֥ לָּ ט עָּ קְּ ֶיָֽינָּה׃ מִׁ הְּ  תִׁ

ל ֶאת ִרים וֹ ׁשְ ִראׁשֹונֹות ׁש ֶהעָּ ימּתָּ הָּ ּו ֵמֵעֶבר ׂשִ
ן  חּמִ ִמ ַליְַּרּדֵ ל ֶאתוְ , ְזרָּ ִרים וֹ ׁשְ ֲאֵחרֹותׁש ֶהעָּ  הָּ

ימּתָּ  נַ ּו ׂשִ ֶאֶרץ ּכְ הֵהן וְ  ,ַעןּבְ ְהֶיינָּ ט ּתִ ֵרי ִמְקלָּ  .עָּ
ָ֣י טו  ֵנ בְּ ל לִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ִ֤ר יִׁ ַלֵג ב   וְּ ַלתֹושָּ ם וְּ תֹוכָֹּ֔  בְּ

ִ֛ינָּה ֶי הְּ ים תִׁ ֵ֥ רִׁ ֶלה ֵשש־ֶהעָּ ֵא  ִ֑ט הָּ לָּ קְּ מִׁ  לְּ
נָ֣וס ה לָּ מָּ ל־ַמֵכה־ֶנ ֶפש שָֹּ֔ ָֽה׃ כׇּ גָּ גָּ שְּ  בִׁ

ט  ה ְלִמְקלָּ ְהֶיינָּ ה ּתִ ֵאּלֶ ִרים הָּ ׁש ֶהעָּ ִלְבֵני ׁשֵ
ב  ר ְוַלּתֹוׁשָּ ֵאל ְוַלּגֵ רָּ םשֶׁ ִיׂשְ תֹוכָּ ְבַרח  ,ּבְ יִּ ׁשֶ

ם ל  ְלׁשָּ ַרגּכָּ הָּ ם ִמי ׁשֶ דָּ עּות אָּ טָּ  .ּבְ
י טז  לִֹׁ֨ כְּ ם־בִׁ אִׁ ֶז ל וְּ ִ֛הו׀  ַברְּ כָּ ת הִׁ מ   ֵצַָ֣חָֽ  ַויָּ  ר 

וא ֹות הִ֑ ת מֵ֥ ַח׃ יוַמ  ֵצָֽ ר   הָּ
ההּוא ְוִאם  ְכִלי בַּ  אֹותוֹ  ִהּכָּ  – ְוהּוא ֵמתְרֶזל ּבִ
ֵמִזידֵצַח וֹ ר הּוא ר ,ּבְ ֵרגֵצַח וֹ הָּ  .ֵיהָּ

ם יז  אִֶׁ֡ ֶאֶָ֣בן וְּ ות יָּד֩  בְּ ּה ֲאֶשר־יָּמֹ֨ ֵ֥ ִ֛הו בָּ כָּ  הִׁ
ת מ   ֵצַָ֣חָֽ  ַויָּ וא ר  ֹות הִ֑ ת מֵ֥ ַח׃ יוַמ  ֵצָֽ ר   הָּ

הְוִאם  ֶאֶבן  אֹותוֹ  ִהּכָּ גֹוֶדלּבְ ף ּבְ ל ּכַ  – יָּד ׁשֶ
הּ שֶׁ  ֵכן הּוא וְ  ,מּותלָּ  לּולעָּ  הּוא ּבָּ  הּוא ,תמֵ אָּ
ֵמִזידֵצַח וֹ ר ר ,ּבְ ֵרג ֵצחַ וֹ הָּ  .ֵיהָּ

ֹו יח  ָ֣י אֶ֡ לִׁ כְּ ץ־יָּד֩  בִׁ ות ֵעָֽ ֹו ֲאֶשר־יָּמֹ֨ ִ֛הו בֵ֥ כָּ  הִׁ
ת מ   ֵצַָ֣חָֽ  ַויָּ וא ר  ֹות הִ֑ ת מֵ֥ ַח׃ יוַמ  ֵצָֽ ר   הָּ

הִאם אֹו  ְכִלי ֵעץ  אֹותוֹ  ִהּכָּ גֹוֶדל ּבִ ףּבְ ל ּכַ יָּד  ׁשֶ
ּבֹו  – לּולהּוא ׁשֶ ֵכן ְוהּוא  ,מּותלָּ  עָּ ֶזהּו  ,ֵמתאָּ
ֵמִזידֵצַח וֹ ר ר ,ּבְ ֵרגֵצַח וֹ הָּ  .ֵיהָּ

ֵאָ֣ל יט  ם ג  ֹ֔ וא ַהדָּ ית הֵ֥ ֵצִ֑חַ  יָּמִׁ  ר  עֹו־ ֶאת־הָּ גְּ פִׁ  בְּ
ֹו וא ב  נו׃ הֵ֥ ֶתָֽ מִׁ  יְּ

ם הּוא וֹ גּ  ר ַיֲהרֹוגֵאל ַהּדָּ ַיֲהרֹוג הּוא  ,ֵצחַ וֹ ֶאת הָּ
ְפּגֹוׁש אֹותוֹ  אֹותוֹ  יִּ ׁשֶ  .ּכְ
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ה כ  אָּ  נְּ ׂשִׁ ם־בְּ אִׁ ֳדֶפִ֑נו וְּ יְך ֶיהְּ ֵ֥ לִׁ שְּ ֹו־הִׁ ִ֛יו אָֽ לָּ  עָּ
יָּ ה דִׁ צְּ ת׃ בִׁ מ ָֽ  ַויָּ

ה ף אֹותוֹ חַ ּדָּ  הּוא ְוִאם ְנאָּ ׂשִ יו  זַָּרקאֹו  ,ּבְ לָּ עָּ
הבְּ  נָּ  .תמֵ ְוהּוא  ַכּוָּ

ֹו כא  ה אָ֣ ֵאיבִָּ֞ ִ֤הו בְּ כָּ יָּדֹו   הִׁ ת בְּ מ ֹ֔ ת ַויָּ ֹות־יוַמֵ֥  מָֽ
ֵצַָ֣חָֽ  ַהַמֶכ ה וא ר  ֵאָ֣ל הִ֑ ם ג  ית ַהדָּ  ִ֛  יָּמִׁ

חַ  ֵצ  ר  ֹו׃ ֶאת־הָּ עֹו־בָֽ גְּ פִׁ  בְּ

ההּוא ִאם אֹו  היָּדֹו בְּ  אֹותוֹ  ִהּכָּ ְנאָּ ׂשִ  ְוהּוא ֵמת ּבְ
ה  – ּכֶ ֵרגַהּמַ ם וֹ גּ  ,ֵצחַ וֹ רהּוא  ,ֵיהָּ  ַיֲהרֹוגֵאל ַהּדָּ

ר שֶׁ ֵצַח וֹ ֶאת הָּ  .ִיְפּגֹוׁש אֹותוֹ הּוא ּכְ
ַתע כב  ֶפֵ֥ ם־בְּ אִׁ ה וְּ ל א־ֵאיבָּ  ֹו בְּ פִ֑  אֹו־ ֲהדָּ

יְך ֵ֥ לִׁ שְּ ִ֛יו הִׁ לָּ י עָּ לִׁ  ל־כְּ א כׇּ ל ֵ֥ ָֽה׃ בְּ יָּ דִׁ  צְּ
ַחף אֹותוֹ ְוִאם  עּותבְּ  הּוא ּדָּ לִ , טָּ ה יּבְ ְנאָּ אֹו  ,ׂשִ
יו  זַָּרק לָּ ִלי  ֵאיֶזהעָּ לִ ּכְ ה יּבְ נָּ ּוָּ  .ּכַ

ֹו כג  ֶבן אָ֣ ל־ֶאַּ֜ כׇּ ות בְּ ּה   ֲאֶשר־יָּמֵ֥ א בָּ ל ָ֣  בְּ
ֹות אֹ֔ ל רְּ לָּ יו ַוַיֵפֵ֥ ת עָּ מ ִ֑ הוא   ַויָּ ָ֣ב וְּ  ל א־אֹוֵי

ֹו א לֹ֔ ל ֵ֥ ש וְּ ַבֵק  ֹו׃ מְּ תָֽ עָּ  רָּ

ִהי ֶאֶבןבְּ  וֹ אֹות גַר הָּ אֹו  ְלׁשֶ  לּולהּוא עָּ שֶׁ  ּכָּ
ה מּותלָּ  ּנָּ לִ , ִמּמֶ ה יּבְ אָּ רָּ ילהּוא וְ  ,אֹותוֹ  ׁשֶ  ִהּפִ

יו  לָּ ְולֹא  וֹ לּ שֶׁ ְוהּוא לֹא אֹוֵיב  ,ְוהּוא ֵמתעָּ
תוֹ  ֶאת שׁ פֵּ חַ ְמ  עָּ  – רָּ

טו   כד  פְּ ָֽ שָּ ה וְּ ֹ֔ ֵעדָּ ָֽ ה ֵבֵ֚ין הָּ ין ַהַמֶכֹ֔ ֵאָ֣ל וֵב   ג 
ִ֑ם ים ַעֵ֥ל ַהדָּ טִׁ  פָּ שְּ ֶלה׃ ַהמִׁ ֵאָֽ  הָּ

טוּ  ּפְ יִָּּנים ִיׁשְ ה ּוֵבין גּ  ַהּדַ ּכֶ ין ַהּמַ ם ַעל וֹ ּבֵ ֵאל ַהּדָּ
י  הּפִ ֵאּלֶ ִטים הָּ ּפָּ ׁשְ  .ַהּמִ

ילו כה  צִֹׁ֨ הִׁ ה וְּ ַּ֜ ֵעדָּ חַ ־ֶאת הָּ ֵצ  ר  ַיד֮  הָּ ֵאָ֣ל מִׁ ם   ג   ַהדָּ
יבו ִ֤ ֵהשִׁ תֹו   וְּ ָֽ  א  ההָּ ֹ֔ יר ֵעדָּ ֵ֥ ֹו  ֶאל־עִׁ ט  לָּ קְּ מִׁ

ֵהָ֣ן  ּה ַעד־מֹות  ַהכ  ַָ֣שב בָּ  יָּ ה וְּ ִ֑מָּ ָ֣ס שָּ ֲאֶשר־נָּ
ֶדש׃ ֶמן ַהק ָֽ ֶשֵ֥ ֹו בְּ ת  ח א  ַשֵ֥ ל ֲאֶשר־מָּ  ַהגָּד ֹ֔

יִָּּנים  ילּו ַהּדַ רַיּצִ םוֹ ֵצַח ִמיַּד גּ וֹ ֶאת הָּ  ,ֵאל ַהּדָּ
טֹו לְ אֹותֹו  ְוַיֲחִזירוּ  ַרח שֶׁ ִעיר ִמְקלָּ םהּוא ּבָּ  ,ְלׁשָּ

ּה ַעד  יָּגּורהּוא וְ  ד ּכֵֹהןהַ שֶׁ ּבָּ  חְמשַׁ נִּ שֶׁ ל וֹ ַהּגָּ
ֶמן ַהקּ  ׁשֶ  .יָּמּות ֶדשׁ וֹ ּבְ

א כו  ם־יָּצ ֵ֥ אִׁ א וְּ ֵצִ֑חַ  ֵיֵצ  ר  בול   הָּ ָ֣יר ֶאת־גְּ  עִׁ
ֹו טֹ֔ לָּ קְּ ר מִׁ נ וס ֲאֶשֵ֥ ה׃ יָּ מָּ ָֽ  שָּ

רְוִאם  טֹו ִמ ֵיֵצא ֵצַח וֹ הָּ בּול ִעיר ִמְקלָּ הּוא שֶׁ ּגְ
ַרח ם ּבָּ  .ְלׁשָּ

ִ֤א כז  צָּ תֹו   ומָּ ֵאָ֣ל א  ם ג  ֹ֔ וץ ַהדָּ חִּ֕ ול מִׁ ב  גְּ ָ֣יר לִׁ  עִׁ
ֹו טִ֑ לָּ קְּ ח מִׁ ַצִ֞ רָּ ֵאִ֤ל וְּ ם   ג  חַ  ַהדָּ ֵצֹ֔ ָ֣ר  ין ֶאת־הָּ  ֵאֵ֥

ֹו ם׃ ל  ָֽ  דָּ

ם וֹ גוְ  אֵאל ַהּדָּ ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר אֹותֹו  ִיְמצָּ
טוֹ  םוֹ גּ  – ִמְקלָּ אי ֵאל ַהּדָּ ַ ֶאת  ַלֲהרֹוג ַרׁשּ

ר ה ִאּסּורֵאין  ,ֵצחַ וֹ הָּ תוֹ  ְרִציחָּ ֲהִריגָּ  .ּבַ
י כח  ָ֣ ִ֤יר כִׁ עִׁ טֹו   בְּ לָּ קְּ ב מִׁ ֹות ֵיֵשֹ֔ ֵהָ֣ן ַעד־מ   ַהכ 

ל י ַהגָּד ִ֑ ַאֲחֵרֵ֥ ֵהָ֣ן מֹות   וְּ ל ַהכ   יָּשוב   ַהגָּד ֹ֔
חַ  ֵצֹ֔ ר  ֶרץ הָּ ֹו׃ ֶאל־ֶא  זָּתָֽ  ֲאח 

ֵכן גּור לָּ ִריְך לָּ טֹו ַעד בְּ  הּוא צָּ  ּכֵֹהןהַ שֶׁ ִעיר ִמְקלָּ
ד ד ּכֵֹהןהַ שֶׁ ְוַאֲחֵרי  ,יָּמּות לוֹ ַהּגָּ  יָּמּותל וֹ ַהּגָּ
ר ל שֶׁ ֶרץ אֶ לָּ  ַיֲחזֹורֵצַח וֹ הָּ ּבֵ ֶחְלקוֹ ּקִ  .ּבְ

ו כט  יֹ֨ הָּ ֶכִ֛ם ֵא ֶלה וְּ ת לָּ ַקֵ֥ ח  ט לְּ פָּ  שְּ  מִׁ
ֵתיֶכִ֑ם ר  ד  ל לְּ כ   ם׃ בְּ ֵתיֶכָֽ ב   מֹושְּ

יִנים  הּדִ ֶכם  יוּ הְ יִ  ֵאּלֶ ט ְלד קוֹ ְלחלָּ ּפָּ  תוֹ רוֹ ִמׁשְ
לבְּ   .ְמקֹומֹות ְמגּוֵריֶכם כָּ

ֶפש ל  ל־ַמֵכה־ֶנֹ֔ י כׇֹּ֨ ָ֣ פִׁ ים לְּ ֹ֔ ח ֵעדִׁ ַצ  רְּ  ֶאת־ יִׁ
ֵצִ֑חַ  ר  ָ֣ד הָּ ֵע ד וְּ ֶנ ֶפש ל א־ַיֲעֶנֵ֥ה ֶאחָֹּ֔  בְּ
ות׃ מָֽ  לָּ

ל  ר ַיַהְרגוּ  –ֶנֶפׁש  הֹוֵרגּכָּ י ֵצחַ וֹ ֶאת הָּ  ַעל ּפִ
ד לֹא  ,ֵעִדים ם יִָּעידְוֵעד ֶאחָּ דָּ ֵדי  ֶנֶגד אָּ ּכְ

 .וֹ אֹות גוֹ רהֲ לַ 
ו לא  חֵ֥ קְּ ל א־תִׁ ֶפר   וְּ ֶָ֣פש כ ֹ֨ ֶנ חַ  לְּ ֵצֹ֔ וא ר   ֲאֶשר־הֵ֥

ע שָּ  ות רָּ מִ֑ ֹות לָּ י־מ  ת כִׁ ָֽ  ׃יומָּ
ֶסף ְקחּו ּתִ  ַאלוְ  עהוּ שֶׁ ֵצַח וֹ רלְ ֶנֶפׁש -ֶפרוֹ ככְּ ּכֶ  ְרׁשַ

ין  ֵבית ּדִ ֵרגּבְ א  ,ְלֵההָּ ֵרגֶאּלָּ  .הּוא ֵיהָּ
ו לב  חָ֣ קְּ ל א־תִׁ ֶפר וְּ נ וס כ ֹ֔ ָ֣יר לָּ ֹו ֶאל־עִׁ טִ֑ לָּ קְּ  מִׁ

שוב   ֶשֶָ֣בת לָּ ֶרץ לָּ אָֹּ֔ ֹות בָּ ן׃ ַעד־מ  ֵהָֽ  ַהכ 
ֶסף ְקחּו ּתִ  ַאלוְ  ַחיָּּיב  ֶפרוֹ ככְּ ּכֶ  ִלְברֹוחַ ְלִמי ׁשֶ
טוֹ לְ  ֵדי  ִעיר ִמְקלָּ יּּוַכלּכְ גּור ַלֲחזֹור ׁשֶ  צוֹ ְר אַ בְּ  ְולָּ

 .ּכֵֹהןמֹות הַ  ִלְפֵני
ָ֣יפו לג  ל א־ַתֲחנִׁ ֶרץ וְּ אָּ  ּה ַאֶתם   ֲאֶשִ֤ר ֶאת־הָּ  בָֹּ֔

י ָ֣ ם כִׁ ֹ֔ וא ַהדָּ ִֶ֑רץ ַיֲחנִׁ יף הֵ֥ אָּ ֶָ֣רץ ֶאת־הָּ אָּ לָּ  וְּ
ְך וְ  יעוּ לֹא כָּ ְרׁשִ ֶרץ  ּתַ אָּ הּ שֶׁ ֶאת הָּ ם ּבָּ י  ,ַאּתֶ ּכִ

ה ֲעוֹון יעַ  ְרִציחָּ ֶרץ ַמְרׁשִ אָּ ֶרץ לֹא  ,ֶאת הָּ אָּ ְולָּ
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ר ַפ  כ  א־יְּ ם   ל ָֽ ּה ֲאֶשָ֣ר ַלדָּ ַפְך־בָֹּ֔ ם ש  י־אִׁ   כִׁ
ם ַדֵ֥ ֹו׃ בְּ כָֽ פְּ  ש 

ר ּפֵ םהַ  לעַ  ִיְתּכַ ְרַצחל שֶׁ  ּדָּ ּנִ ּה  ִמי ׁשֶ אּבָּ ַרק  ֶאּלָּ
ִפיַכת בִּ  רֹוֵצחַ  םּדַ ׁשְ  .הָּ

א לד  ל   ַטֵמָ֣א וְּ ֶרץ תְּ אָּ   ַאֶתם   ֲאֶשִ֤ר ֶאת־הָּ
ים ָ֣ בִׁ שְּ ּה י  ר בָֹּ֔ י ֲאֶשֵ֥ ֵכָ֣ן ֲאנִׁ  ִּ֑ה ש  תֹוכָּ ֵ֚י בְּ  כִׁ

ָ֣י ה ֲאנִׁ הוָֹּ֔ ן יְּ ֵכִּ֕ ֹוְך ש  ת  ֵנֵ֥י בְּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  פ יִׁ

ֶרץ  וּ אַטּמְ ּתְ ְולֹא  אָּ ם ישֶׁ ֶאת הָּ הּ וֹ ַאּתֶ ִבים ּבָּ  ,ׁשְ
הּ וֹ ֲאִני שׁ שֶׁ  תֹוכָּ ֲהֵרי ,ֵכן ּבְ תֹוְך וֹ שׁ ' ֲאִני ה ׁשֶ ֵכן ּבְ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ
 
 שביעי

ת    ֲחל  ת נ  ש   ר  דפ   ח  פְּ ל   צְּ
ו א לו בִ֞ רְּ קְּ ַֽיִׁ אֵשָ֣י ַוָֽ ֹות רָּ ב  אָּ ַפִַ֤חת הָּ שְּ מִׁ ֵנָֽי־ לְּ  בְּ

ד   עָּ לְּ יר גִׁ ָ֣ כִׁ ה ֶבן־מָּ ַנֶשֹ֔ ת ֶבן־מְּ ח   פְּ שְּ מִׁ ָֽ  מִׁ
ָ֣י ֵנ ו יֹוֵסִ֑ף בְּ רִ֞ ַדבְּ ַֽיְּ ִ֤י ַוָֽ ֵנ פְּ ֶשה   לִׁ ָ֣י מ  ֵנ פְּ לִׁ  וְּ

ים ֹ֔ אִׁ ׂשִׁ י ַהנְּ אֵשֵ֥ ֹות רָּ ב  ֵנֵ֥י אָּ בְּ ל׃ לִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

י  אׁשֵ ּפָּ ּמִ הַ רָּ ל ת וֹ חׁשְ ֵניׁשֶ ן גִּ  ּבְ ִכיר ּבֶ ן מָּ ד ּבֶ ְלעָּ
ח ּפְ ׁשְ ה ִמּמִ ֶ ֵני יֹוֵסףוֹ ְמַנׁשּ ׁשוּ  ת ּבְ רוּ  ִנּגְ ִלְפֵני  ְוִדּבְ
שִׂ  ה ְוִלְפֵני ַהּנְ י  – ִאיםיֹמׁשֶ אׁשֵ ּפָּ ּמִ הַ רָּ ל ת וֹ חׁשְ ׁשֶ

ֵאלבְּ  רָּ  .ֵני ִיׂשְ
ו ב  ר  י   ַוי אמְּ נִׁ ָ֣ה ֶאת־ֲאד  וָּ ה צִׁ הוָֹּ֔ ת יְּ ֵתֹ֨  לָּ

אָּ ֶרץ ִ֛ה ֶאת־הָּ ַנֲחלָּ ל בְּ גֹורָּ  ָ֣י בְּ ֵנ בְּ ֵאִ֑ל לִׁ רָּ ׂשְּ  יִׁ
י   נִׁ ָ֣ה ַוָֽאד  וָּ ה צ  יהוָֹּ֔ ת ַבָֽ ֵת  ת־ַנֲחַלִ֛ת לָּ  ֶאָֽ

ד ֵ֥ חָּ פְּ לׇּ ינו צְּ חִׁ  יו׃ אָּ ָֽ תָּ נ  בְּ  לִׁ

ְמרוּ  ה ' ה :ֵהם אָּ ֶרץ ֲאדֹוִני ֶאת ִצּוָּ אָּ ֵתת ֶאת הָּ לָּ
הלְ  ֵאל ַנֲחלָּ רָּ ל ִלְבֵני ִיׂשְ גֹורָּ הדִֹני ַואֲ  ,ּבְ  ִנְצַטּוָּ
ִחינּו  'הְדַבר בִּ  ד אָּ ְפחָּ ֵתת ֶאת ַנֲחַלת ְצלָּ לָּ

יווֹ ִלְבנ  .תָּ
יֶּ֠  ג  הָּ ד ווְֶּּ֠ ֶאחִָּ֞ י לְּ ֵנֹ֨ בְּ י מִׁ ֵטֵ֥ בְּ ֮  שִׁ ֵאל רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ  בְּ

ים   נָּשִׁ ִ֤ה לְּ עָּ רְּ גְּ נִׁ ן   וְּ תָּ ַנֲחַלָ֣ת ַנֲחלָּ ינו מִׁ ֵתֹ֔  ֲאב 
ף נֹוַסִּ֕ ֵ֚ל וְּ ה ַנֲחַלָ֣ת ַע ר ַהַמֶטֹ֔ ֶי ינָּה ֲאֶשֵ֥ הְּ  תִׁ
ֶהִ֑ם ל לָּ ַרֵ֥ ג  נו ומִׁ ֵת  ַע׃ ַנֲחלָּ ֵרָֽ גָּ  יִׁ

אוּ ֵהן ּוְכשֶׁ  ׂשְ ְבֵטי בְּ  ִיּנָּ ֵני ׁשִ ד ִמּבְ ֵאלְלֶאחָּ רָּ  ֵני ִיׂשְ
ן  – תָּ ְחַסרַנֲחלָּ ֲחַלת ֲאב ּתֶ  ףסֵּ ְוִתְתוַ ֵתינּו וֹ ִמּנַ
ֵ ַנֲחַלת הַ לְ  אוּ שֶׁ  ֶבטׁשּ ׂשְ ֶהם ֵהן ִיּנָּ ים לָּ ׁשִ  ,ְלנָּ
ֵסרוְ  ְלנוּ  ֵיחָּ ּבַ ּקִ  .לרָּ וֹ גּ בַּ  הַנֲחלָּ לְ  ֵמַהֵחֶלק ׁשֶ

ָ֣ה ד  ֶי הְּ ם־יִׁ אִׁ ֮  וְּ ֵבל ָ֣י ַהי  ֵנ בְּ ֵאל   לִׁ רָּ ׂשְּ ה   יִׁ פָּ ֹוסְּ נָֽ  וְּ
ן  תָֹּ֔ ֵ֚לַנֲחלָּ ה ַנֲחַלָ֣ת ַע ר ַהַמֶטֹ֔ ֶי ינָּה ֲאֶשֵ֥ הְּ  תִׁ

ן׃ ָֽ תָּ ע ַנֲחלָּ גַָּר  ינו יִׁ ֵתֹ֔ ַנֲחַלת  ַמֵטָ֣ה ֲאב  ָֽ ֶהִ֑ם ומִׁ  לָּ

ֵאלוֹ ַהיּ ְהֶיה יִּ שֶׁ כְּ ַגם וְ  רָּ ְתוַ  ,ֵבל ִלְבֵני ִיׂשְ  ףסֵּ ּתִ
ן ַעל ַנֲחַלת  תָּ ֵ ַנֲחלָּ אוּ  ֵהןשֶׁ ֶבט ַהׁשּ ׂשְ ֶהם ִיּנָּ  ,לָּ

ֲחַלת  ֶבטּוִמּנַ ֵסרּתֵ ֵתינּו וֹ ֲאב ׁשֵ ן חָּ תָּ  !ַנֲחלָּ
ַצִ֤ו ה  ֶשה   ַויְּ ָ֣י מ  ֵנ ל ֶאת־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵ֥ הוָּ ה ַעל־פִׁ  יְּ

ר ף ַמֵטֵ֥ה ֵכִ֛ן ֵלאמ ִ֑ ֵנָֽי־יֹוֵס  ים׃ בְּ ָֽ רִׁ בְּ  ד 
ה  ה ֹמׁשֶ י ִצּוָּ ֵאל ַעל ּפִ רָּ ֵני ִיׂשְ ַבר ֶאת ּבְ ' הּדְ
ַמר ֶבט בְּ : ְואָּ ִרים ֵני יֹוֵסף ׁשֵ ִרים ְנכֹוִניםְמַדּבְ בָּ  .ּדְ

ָ֣ה ו  ר ֶז בִָּ֞ ָ֣ה ַהדָּ וָּ ה ֲאֶשר־צִׁ הוָּ  נִֹ֤ות יְּ בְּ  לִׁ
ד   חָּ פְּ לׇּ ר צְּ ֹוב ֵלאמ ֹ֔ ם ַלטֵ֥ ֵעיֵניֶה  ָ֣ינָּה בְּ ֶי הְּ  תִׁ
ִ֑ים נָּשִׁ ְך לְּ ַפִַ֛חת ַא  שְּ מִׁ ה לְּ ם ַמֵטֵ֥ יֶה   ֲאבִׁ
ֶיֵ֥ינָּה הְּ ים׃ תִׁ ָֽ נָּשִׁ  לְּ

ר  בָּ ה ' השֶׁ ֶזה ַהּדָּ דלֹוַמר ִצּוָּ ְפחָּ ֵהן  :ִלְבנֹות ְצלָּ
אוּ  ׂשְ ֵעיֵניהֶ  ּטֹובשֶׁ  ִאישׁ לְ  ִיּנָּ ל ,ןּבְ ִאיׁש לְ ַרק  ֲאבָּ

ַחתּמִ ִמ  ּפַ ֶבט ׁשְ אוּ ֵהן  ןֲאִביהֶ  ׁשֵ ׂשְ  .ִיּנָּ

ב ז  ס ִ֤ א־תִׁ ל ָֽ ה   וְּ ָ֣י ַנֲָֽחלָּ ֵנ בְּ ל לִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ה יִׁ ַמֶט   מִׁ
י ֶאל־ַמֶטִ֑ה ָ֣ יש כִׁ ַנֲָֽחַלת   אִׁ  יו ַמֵטָ֣ה בְּ תָֹּ֔  ֲאב 

ו ק  בְּ דְּ ֵנֵ֥י יִׁ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ְך וְ  ה  ֲעבֹורּתַ  לֹאכָּ ֵאל ִמ בְּ  לשֶׁ ַנֲחלָּ רָּ ֵ ֵני ִיׂשְ  ֶבטׁשּ
ֶבטלְ  א ,ׁשֵ ֵאל ֶאּלָּ רָּ ֵני ִיׂשְ קּו  ּבְ ל ִיְדּבְ דּכָּ  ֶאחָּ

ַנֲחַלת  ֶבטּבְ יווֹ ֲאב ׁשֵ  .תָּ
ת ח  ל־ַבִ֞ כׇּ ֶרֶָ֣שת וְּ ה י  ַמטֹות֮  ַנֲחלָּ  ָ֣י מִׁ ֵנ  בְּ

ֵאל   רָּ ׂשְּ ד יִׁ ֶאחָּ  ַפִַ֛חת לְּ שְּ מִׁ יהָּ  ַמֵטֵ֥ה מִׁ בִׁ   אָּ
ָ֣ה ֶי הְּ ִ֑ה תִׁ שָּ אִׁ ַען לְּ ַמ  שו   לְּ ירְּ ָֽ ָ֣י יִׁ ֵנ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ
יש יו׃ ַנֲחַלֵ֥ת אִׁ  ָֽ תָּ  ֲאב 

ת  ל ּבַ ה וֹ יּ שֶׁ ְוכָּ ת ַנֲחלָּ ְבֵטיֶרׁשֶ ִ ֵאל  ִמׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
א ׂשֵ ּנָּ ַחת ַרק  ּתִ ּפַ ׁשְ ד ִמּמִ ֶבטְלֶאחָּ ִביהָּ  ׁשֵ ֵדי ,אָּ  ּכְ

ִ שֶׁ  ֵאל ְבֵטי ׁשּ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ִייְרׁשּו ּבְ ד ּכָּ ֶאת ֶאחָּ
יווֹ ַנֲחַלת ֲאב  .תָּ

ב ט  ס   א־תִׁ ל ָֽ ִ֛ה וְּ ה ַנֲחלָּ ַמֶט  ַמֶטָ֣ה מִׁ  ַאֵחִ֑ר לְּ
יש   י־אִׁ ֹו כִׁ תֹ֔ ֲָ֣חלָּ ַנ ו בְּ קִּ֕ בְּ דְּ ֹות יִׁ ֵנֵ֥י ַמט   בְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ְך וְ  ה ִמ  ֲעבֹורּתַ  לֹאכָּ ֵ ַנֲחלָּ ֶבטלְ  ֶבטׁשּ  ,ַאֵחר ׁשֵ
ְבֵטי  א ׁשִ ֵאל ֶאּלָּ רָּ ֵני ִיׂשְ קּו ּבְ ל ִיְדּבְ דּכָּ  ֶאחָּ

תוֹ  ַנֲחלָּ  .ּבְ
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ֵ֥ה ַכֲאֶשִ֛ר י  וָּ הוָּ ה צִׁ ֶשִ֑ה יְּ ו ֵכֵ֥ן ֶאת־מ  ׂש   עָּ
נֵֹ֥ות ד׃ בְּ ָֽ חָּ פְּ לׇּ  צְּ

ה ' השֶׁ מֹו כְּ  ה ֶאת ֹמׁשֶ נֹות  ךְ ּכָּ ִצּוָּ ׂשּו ּבְ עָּ
ד ְפחָּ  .ְצלָּ

ינָּה יא מפטיר ֶיַּ֜ הְּ ָ֣ה ַותִׁ לָּ ה ַמחְּ צָּ  רְּ לָּ ה תִׁ גְּ חׇּ ִ֛ה וְּ כָּ לְּ  ומִׁ
עָּ ה נ  נָֹ֣ות וְּ ִ֑ד בְּ חָּ פְּ לׇּ ֵנֵ֥י צְּ בְּ ן לִׁ ֵדיֶה  ים׃ ד  ָֽ נָּשִׁ  לְּ

ה ּתִ  ה ְונַמְחלָּ ה ִמְלּכָּ ְגלָּ ה חָּ נֹות וֹ ְרצָּ ה ּבְ עָּ
ד  ְפחָּ אוּ ְצלָּ ְ  .ֵדיֶהןוֹ ִלְבֵני דּ  ִנׂשּ

ת יב  ח ִ֛ פְּ שְּ מִׁ ָֽ ה מִׁ ַנֶשֵ֥ ֵנָֽי־מְּ ף בְּ יָ֣ו ֶבן־יֹוֵס   הָּ
ִ֑ים נָּשִׁ י   לְּ הִׁ ן ַותְּ תָֹּ֔ ה ַנֲחלָּ ַחת ַעל־ַמֵט  ַפֵ֥ שְּ  מִׁ
ן׃ יֶהָֽ  ֲאבִׁ

אּו  ְ ים ֵהן ִנׂשּ ׁשִ חַלֲאנָּ ּפְ ׁשְ ה בֶּ וֹ ִמּמִ ֶ ֵני ְמַנׁשּ ן ת ּבְ
ןוְ  ,יֹוֵסף תָּ ה ַנֲחלָּ ֲארָּ ֶבט ֵאֶצל ִנׁשְ ַחת  ׁשֵ ּפַ ִמׁשְ

 .ֲאִביֶהן
וִ֞   ֵאֶָ֣לה יג  צְּ ים תַהמִׁ טִׁ  פָּ שְּ ַהמִׁ ר וְּ וָּ ה ֲאֶשֹ֨  צִׁ

ִ֛ה הוָּ ה יְּ ֶש  ַיד־מ  ָ֣י בְּ ֵנ ֵאִ֑ל ֶאל־בְּ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ת ב ָ֣ רְּ ַעָֽ ב בְּ ן ַע ל מֹואָֹּ֔ ֵדֵ֥ ֹו׃ ַירְּ ֵרחָֽ  יְּ

ה ַהּמִ  ִטים  ְצוֹותֵאּלֶ ּפָּ ׁשְ ה ' השֶׁ ְוַהּמִ ֵני  תאֶ ִצּוָּ ּבְ
ֵאל רָּ עּות ִיׂשְ ֶאְמצָּ ה ּבְ ל ,ֹמׁשֶ יׁשֹוִרים ׁשֶ ּמִ  ּבַ

ב ַעל  ן יַּ הַ ַיד מֹואָּ  .חוֹ יְיִר  ּמּולשֶׁ ְרּדֵ
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ים   רִׁ בָּ   דְּ

ת    ש   ר  ים פ   אִׁ ֲחט   ה 

ים א א רִׁ  בָּ ֶשה   ֵאֶָ֣לה ַהדְּ ֶבִ֤ר מ  ר דִׁ ֲאֶשֹ֨
ר  בֶָּ֡ דְּ ֵדִ֑ן ַבמִׁ ֵע ֶבר ַהַירְּ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ֶאל־כׇּ
ֶפל  ין־ת ִ֛ ן וֵבָֽ ארָּ  וף ֵבין־פָּ ֹול סַּ֜ ה֩ מֹ֨ בָּ ֲערָּ בָּ

ב׃ ָֽ י זָּהָּ ֵ֥ דִׁ ת וְּ ן ַוֲחֵצר   ֵ֥ בָּ לָּ  וְּ

ִרים  בָּ ה ַהּדְ הּמֹ שֶׁ ֵאּלֶ ר ׁשֶ ּבֵ ֵאל  ּדִ רָּ ל ִיׂשְ ֶאל ּכָּ
ר  ְדּבָּ ּמִ ן ּבַ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ השֶׁ ּבְ בָּ ֲערָּ מּול ַים סּוף  ,ּבָּ

ן ּוֵבין ּת  ארָּ ין ּפָּ ן ַוֲחֵצרוֹ ּבֵ בָּ בוֹ ֶפל ְולָּ  .ת ְוִדי זָּהָּ

ִ֑יר  ב  ֶרְך ַהר־ֵׂשעִׁ ב ֶד  ֵרֹ֔ ח  ר יֹום  ֵמָֽ ֵ֥ ׂשָּ ד עָּ ַאַחֹ֨
ֵנַָֽע׃ ש ַברְּ ֵדֵ֥  ַע ד קָּ

ְרֵנַע לְ ֵרב וֹ ֵמחק ְרחַ ּמֶ הַ  ֵדׁש ּבַ ִעירקָּ ֶרְך ַהר ׂשֵ  ּדֶ
ר הּוא  ׂשָּ ה ְיֵמיַאַחד עָּ  .ֲהִליכָּ

ֶדש  ג  ר ח   ֵ֥ ׂשָּ י־עָּ ֵתָֽ ַעשְּ ה בְּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ַארְּ י  בְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ָ֣ד ֶאחָּ ֶדש בְּ ֶבִ֤ר ַלח ִ֑ ֶשה   דִׁ ָ֣י מ  ֵנ ל  ֶאל־בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

כ ֶּ֠  ם׃כְֶּּ֠ ֹו ֲאֵלֶהָֽ ת  ִ֛ה א  הוָּ וָּ ה יְּ ר צִׁ  ל ֲאֶשֹ֨

הַאְך ַרק  נָּ ָּ ׁשּ ִעים ּבַ ַאְרּבָּ ר חֹוֶדשׁ בַּ  הָּ ׂשָּ ַאַחד עָּ  הָּ
ִראׁשֹון יֹּום הָּ ה  חֹוֶדשׁ בַּ  ּבַ בֵּ ֹמׁשֶ ֵני ּדִ ר ֶאל ּבְ

ֵאל רָּ ֶ  המַ  לּכָּ  ֶאת ִיׂשְ ה 'הׁשּ ֶהם לֹוַמר אֹותוֹ  ִצּוָּ  .לָּ
י  ד * ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ן  ֶמֶָ֣לְך הָּ יח  ֹו ֵאֵ֚ת סִׁ ת  י ַהכ  ַאֲחֵרָ֣

ב  ר יֹוֵש  ת עֵֹ֚וג ֶמֶָ֣לְך ֲאֶשֵ֥ ֵא  ֹון וְּ בִ֑ ֶחשְּ בְּ
י׃ עִׁ ֶרָֽ ֶאדְּ ת בְּ ר   תָּ ַעשְּ ב בְּ ן ֲאֶשר־יֹוֵשֵ֥ שָֹּ֔  ַהבָּ

חַ נִּ שֶׁ ַאֲחֵרי  ֱאמוֹ ִסיח ֶאת ּצֵ ב יּ שֶׁ ִרי וֹ ן ֶמֶלְך הָּ ֹוׁשֵ
ּבֹון וְ  ֶחׁשְ ן  ֶאתּבְ ׁשָּ ב יּ שֶׁ עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ ֹוׁשֵ

ר ּתָּ ַעׁשְ ַמְלכּותת שֶׁ וֹ ּבְ  .ֶאְדֶרִעי ּבְ
ה  ה  ֶשֹ֔ יל מ  ָ֣ ִ֑ב הֹואִׁ ֶאֶָ֣רץ מֹואָּ ן בְּ ֵד  ֵעֵֶ֥בר ַהַירְּ בְּ

ר׃ ה ַהז  את ֵלאמ ָֽ ֵ֥  ֵבֵאִ֛ר ֶאת־ַהתֹורָּ
ה  ה ַהזֹּאת  ִהְתִחילֹמׁשֶ ֵאר ֶאת ַהּתֹורָּ ֵעֶבר ְלבָּ ּבְ

ב ֶאֶרץ מֹואָּ ן ּבְ  :רמַ אָּ וְ , ַהיְַּרּדֵ
ר  ו  ֵרָ֣ב ֵלאמ ִ֑ ח  ינו בְּ ר ֵאֵל  ֶבֵ֥ הוָּ ה ֱאֹלֵהִ֛ינו דִׁ יְּ

ר ַהֶזָֽה׃ ֵ֥ הָּ ֶבת בָּ ֶכֵ֥ם ֶש   ַרב־לָּ
רֱאלֵֹהינּו  'ה ּבֵ ַהר ח ּדִ ַמרֵרב וֹ ֵאֵלינּו ּבְ  :ְואָּ

ר ַהזֶּה הָּ ֶבת ּבָּ ׁשֶ ֶכם לָּ יק לָּ  .ַמְסּפִ
ו ז  נָ֣ י֮  פְּ רִׁ ֱאמ  ר הָּ או ַהֵ֥ ם וב ֹ֨ ֶכ  ו לָּ עָ֣ ׀ וסְּ

ֵ֥ה  ֵפלָּ ִ֛ר וַבשְּ הָּ ה בָּ ֵ֥ בָּ ֲערָּ יו  בָּ ֵכנָּ ל־שְּ ֶאל־כׇּ וְּ
י  וַבֶנ ֶַֽגב  ַנֲענִׁ כְּ ִ֑ם ֶאִֶ֤רץ ַהָֽ ֹוף ַהיָּ חָ֣ ובְּ

ת׃ ָֽ רָּ ַהר־פְּ ל נְּ ד   ר ַהגָּ ֵ֥ ֹון ַעד־ַהנָּהָּ נֹ֔ בָּ ַהלְּ  וְּ

ֶכם ּוב נוּ פְּ  אן ּוְסעּו לָּ ֵאלוֹ ִמּכָּ רָּ , אּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ֱאמ ְלַהר יווֹ הָּ ֵכנָּ ל ׁשְ ה ּבָּ שֶׁ  ִרי ְוֶאל ּכָּ בָּ ֲערָּ ר ּבָּ הָּ

ֶגב ּוְבחֹוף ַהיָּּם ה ּוַבּנֶ ֵפלָּ ְ ַנֲעִני  ,ּוַבׁשּ ֶאֶרץ ַהּכְ
ד ר ַהּגָּ הָּ נֹון ַעד ַהּנָּ בָּ ת –ל וֹ ְוַהּלְ רָּ  .ְנַהר ּפְ

ֵ֚או  ח * ִֶ֑רץ ב  אָּ ֵניֶכ ם ֶאת־הָּ פְּ י לִׁ תִׁ ַתֵ֥ ֵאִ֛ה נָּ רְּ
הוֶָּּ֠  ַבָ֣ע יְֶּּ֠ שְּ ֶרץ ֲאֶשָ֣ר נִׁ אָֹּ֔ ו ֶאת־הָּ שָ֣ ה ורְּ

ב   ַיֲעק  לְּ ִ֤ק וָֽ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָֹּ֨ רָּ ַאבְּ ם לְּ ֵתיֶכַּ֜ ַלֲאב ֹ֨
ם  ֶהֹ֔ ֵתָ֣ת לָּ ם׃לָּ עָּ ם ַאֲחֵריֶהָֽ ַזרְּ  ולְּ

ֵאל רָּ ֶרץ !ְרֵאה ,ַעם ִיׂשְ אָּ י ִלְפֵניֶכם ֶאת הָּ ַתּתִ  ,נָּ
ֶרץ ְוִכבְ אּו וֹ בּ  אָּ ע 'השֶׁ ׁשּו ֶאת הָּ ּבַ  ִנׁשְ

ֵתת  – ֵתיֶכםוֹ ַלֲאב ק ּוְלַיֲעקֹב לָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ ְלַאְברָּ
ֶהם ֵאיהֶ ּולְ  ,לָּ  .ם ַאֲחֵריֶהםֶצֱאצָּ

ֵעֵ֥ת  ט  ם בָּ ַמָ֣ר ֲאֵלֶכֹ֔ א  ר ל א־וָּ וא ֵלאמ ִ֑  ַההִׁ 
ם׃ ֶכָֽ ת ֶאתְּ ֵאֵ֥ י ׂשְּ ַבדִׁ   אוַכֵ֥ל לְּ

י ַמְרּתִ ן ֶכםלָּ  אָּ אֹותֹו ְזמָּ אתלֹא אּוַכל : ּבְ ׂשֵ  לָּ
י ֶאְתֶכם  .ְלַבּדִ

ֶכָ֣ם  י  נְּ הִׁ ֶכִ֑ם וְּ ָ֣ה ֶאתְּ בָּ רְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם הִׁ הוָּ יְּ
ב׃ ר ָֽ ם לָּ יִׁ ַמ  י ַהשָּ ֵבֵ֥ כֹוכְּ ֹום כְּ  ַהיֹ֔

ה ֶאְתֶכםֱאלֹ  'ה ם ַהיֹּום ְוִהּנֵה ַאּתֶ  ֵהיֶכם ִהְרּבָּ
ים ַמִים ַרּבִ ָּ כֹוְכֵבי ַהׁשּ  .ּכְ

ֶכ ם  יא שני ֵס ף ֲעֵליֶכִ֛ם כָּ ם י  ֹוֵתֶכ  ה ֱאֹלֵהָ֣י ֲאבָֽ הוִָּ֞ יְּ
ר  ֶבֵ֥ ר דִׁ ם ַכֲאֶש  ֶכֹ֔ ֵרְָ֣ך ֶאתְּ יבָּ ים וִׁ ִ֑ מִׁ עָּ ֶאֶָ֣לף פְּ

ם׃ ֶכָֽ  לָּ

יֲעֵליֶכם  ִסיףוֹ יֶכם יֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵת  'ה ֶאֶלף  ּפִ
הִמ  ֶ  ּמַ ֶכםׁשּ מֹו יְ הּוא וְ , ִהּנְ ֵרְך ֶאְתֶכם ּכְ ַמרשֶׁ בָּ  אָּ

ֶכם  .לָּ
ַשֲאֶכ ם  יב * ֲחֶכֵ֥ם וַמָֽ רְּ י טׇּ ִ֑ ַבדִׁ א לְּ ֵ֥ה ֶאשָּ  ֵאיכָּ

ם׃ ֶכָֽ יבְּ ָֽ רִׁ  וְּ
א ְוֶאסְ  ָּ יַצד ֶאׂשּ ה ְוֶאת  לוֹ בּ ּכֵ ְרחָּ י ֶאת ַהּטִ ְלַבּדִ

 ָּ ׂשּ ק ַהּמַ ֵבד ְלַהְנִהיג ֶאְתֶכם ּוְלִהְתַעּסֵ א ַהּכָּ
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ְמִריבֹוֵתיֶכם  !?ּבִ
ֶכֶּ֠  יג  ו לֶָּּ֠ בָ֣ ִ֛ים הָּ נִׁ ב  ים ונְּ מִׁ  ים ֲחכָּ ם ֲאנָּשִֹׁ֨

ם׃ אֵשיֶכָֽ רָּ ם בְּ יֵמ  ֵטיֶכִ֑ם ַוֲאׂשִׁ בְּ שִׁ ים לְּ עִׁ  יד   וִׁ
ִמים ּוְנב ים ֲחכָּ ׁשִ ֶכם ֲאנָּ ִעים וּ ִנים ִוידוֹ ֲהִביאּו לָּ

ל  ְבֵטיֶכם ִמּכָּ ְהיּו מַ ם תָּ ה אוֹ נֶּ מַ אֲ וַ ׁשִ יִּ  .ֶכםיגֵ יְנהִ ׁשֶ
ר  יד  ֵ֥ בָּ ו טֹוב־ַהדָּ רֹ֔ אמְּ י ַות ָ֣ ִ֑ תִׁ ַתֲענ ו א  ַוָֽ

ֹות׃ תָּ ַלֲעׂשָֽ רְּ ַב   ֲאֶשר־דִׁ
םִלי  ֲעִניֶתם ר  ֶאת טֹוב ַלֲעׂשֹות :ַוֲאַמְרּתֶ בָּ ַהּדָּ

מַ שֶׁ   .ְרּתָּ אָּ
ים  טו  ִ֤ ם ֲאנָּשִׁ ֵטיֶכ  בְּ אֵשָ֣י שִׁ ח ֶאת־רָּ ֶאַקִ֞ וָּ

ים  אשִׁ  ִ֛ם רָּ ן אֹותָּ ֶאֵתֵ֥ ים וָּ עִֹׁ֔ יד  ָֽ ים  וִׁ מִׁ ֲחכָּ
י  ֵרִ֤ ׂשָּ ֹות וְּ י ֵמא  ֵרָ֣ ׂשָּ ים וְּ פִַּׁ֜ י ֲאלָּ ֵרֹ֨ ֲעֵליֶכִ֑ם ׂשָּ
ים  רִׁ  טְּ ש  ת וְּ ר ֹ֔ י ֲעׂשָּ ֵרָ֣ ׂשָּ ים  וְּ שִׁ ֲחמִׁ

ם׃ ֵטיֶכָֽ בְּ שִׁ  לְּ

י ַקְחּתִ ְבֵטיֶכם  לָּ י ׁשִ אׁשֵ ִמים  –ֶאת רָּ ים ֲחכָּ ׁשִ ֲאנָּ
ם  יִתיּוִמנִּ , ִעיםוּ ִויד  ,ֲעֵליֶכם ְלַמְנִהיִגיםאֹותָּ

ֶבט ל ׁשֵ ִפיםִר ׂשָּ  – ִמּכָּ ים ַעל ֲאלָּ ֻמּנִ , ים ַהּמְ
ִרים ים ַעל ֵמאֹות ׂשָּ ֻמּנִ ִרים  ,ַהּמְ ים ַעל ׂשָּ ֻמּנִ ַהּמְ

ים  ִ ִרים וְ ֲחִמׁשּ ים עַ ׂשָּ ֻמּנִ רֹותַהּמְ  .ְטִריםוֹ ְושׁ  ,ל ֲעׂשָּ
ר  טז  וא ֵלאמ ִ֑ ֵעֵ֥ת ַההִׁ  ם בָּ ֵטיֶכֹ֔ פְּ ֲאַצֶוה  ֶאת־ש ָ֣ וָּ

ֶדק ֶתָ֣ם ֶצֹ֔ ַפטְּ ַע ֵבין־ֲאֵחיֶכם  ושְּ מ ִ֤  שָּ
ֹו׃ ין ֵגרָֽ יו וֵבֵ֥ חִׁ  יש וֵבין־אָּ ֵ֥ ין־אִׁ  ֵבָֽ

יִתי ןְפֵטיֶכם וֹ ֶאת שׁ  ִצּוִ אֹותֹו ְזמָּ י ּבְ ַמְרּתִ : ְואָּ
ְמעוּ  ֻלּנֹות ֶאת ׁשִ ין ַהּתְ ּבֵ ְפטוּ  ֲאֵחיֶכם ׁשֶ ֶצֶדק ְוׁשִ  ּבְ

ין ִאיׁש  ִחיו ּוֵבין לְ ּבֵ יעּוִטיםֵבין אָּ ן ַהּמִ  .ּבֶ
ים  יז  ַּ֜ נִׁ ירו פָּ ל  ל א־ַתכִֹׁ֨ ן ַכגָּד  ט ִ֤ ט ַכקָּ פָּ  שְּ ַבמִׁ

י  ֵ֥ יש כִׁ ֹ֔ ֵני־אִׁ פְּ ורו  מִׁ גֹ֨ א תָּ ון ל ִ֤ עֹ֔ מָּ שְּ תִׁ
ר  ֲאֶשָ֣ר  בָּ ַהדָּ וא וְּ ים הִ֑ ָ֣ ט ֵלאֹלהִׁ פָּ  שְּ ַהמִׁ

יו׃ ָֽ תִׁ ַמעְּ י ושְּ ון ֵאַל  בֵ֥ רִׁ ם ַתקְּ ֶכֹ֔ ֶשָ֣ה מִׁ קְּ  יִׁ

טל אַ  ּפָּ ׁשְ ּמִ ִדים ּבַ דָּ נּו ֲעִדיפּות ְלַאַחד ַהּצְ ּתְ , ּתִ
טָּ  ְמעּו ַלּקָּ ׁשְ מֹו  ןּתִ דּכְ ְפֲחדּו ִמ  ַאל, לוֹ ַלּגָּ ּום ּתִ ׁשּ

ט  ,ִאישׁ  ּפָּ ׁשְ י ַהּמִ ר  ,ֵלאלִֹהיםהּוא ּכִ בָּ ה יֶ הְ יִּ שֶׁ ְודָּ
 .תוֹ ע אוֹ מַ שְׁ אֶ ֵאַלי וְ  וּ ישׁ גִּ ּתַ יע ִר כְ הַ ם לְ כֶ ה לָּ שֶׁ קָּ 

ת  יח  וא ֵאֵ֥ ִ֑ ָ֣ת ַההִׁ ֵע ֶכ ם בָּ ֲאַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ וָּ
ים  רִׁ  בָּ ל־ַהדְּ ון׃כׇּ ר ַתֲעׂשָֽ  ֲאֶשֵ֥

ז  יִתי ְואָּ ִרים ְוִסְדֵרי  ֶאתֶאְתֶכם ִצּוִ בָּ ל ַהּדְ ּכָּ
יִנים  ֲעׂשוּ שֶׁ ַהּדִ ט ּתַ ּפָּ ׁשְ ּמִ  .ּבַ

ָ֣ר  יט  בָּ דְּ ל־ַהמִׁ ֶלְך ֵאָ֣ת כׇּ ב ַוֵנֶ֡ ֵר  ַסָ֣ע ֵמח  ַונִׁ
ם  יֶת  אִׁ וא ֲאֶשָ֣ר רְּ א ַההַּ֜ ֹ֨ ַהנֹורָּ ֩ וְּ ַהגָּדֹול

י  ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ֶרְך ַהָ֣ר הָּ ֵ֥ה ֶדֵ֚ הוָּ ִ֛ה יְּ וָּ ר צִׁ ַכֲאֶשֵ֥
ֵנַָֽע׃ ש ַברְּ ֵדֵ֥ א ַע ד קָּ ב ִּ֕ ִ֑נו ַונָּ תָּ ינו א   ֱאֹלֵה 

ַסְענוּ וְ  ַלְכנוּ ֵרב וֹ ֵמַהר ח נָּ ר  ֶאת ְוהָּ ְדּבָּ ל ַהּמִ ּכָּ
א ַההּוא  דֹול ְוַהּנֹורָּ ֶרךְ בַּ  ,יֶתםְרִא שֶׁ ַהּגָּ ַהר לְ  ּדֶ

ֱאמ מֹו שֶׁ , ִריוֹ הָּ ה אֱאלֵֹהינּו ' הּכְ נוּ וֹ ִצּוָּ אנוּ , תָּ  ּובָּ
ְרֵנעַ לְ ַעד  ֵדׁש ּבַ  .קָּ

י  כ  ֹ֔ רִׁ ֱאמ  אֶתם  ַעד־ַהָ֣ר הָּ ר ֲאֵלֶכִ֑ם בָּ ַמ  א  וָּ
נו׃ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ ינו נ  ֵ֥ה ֱאֹלֵה  הוָּ  ֲאֶשר־יְּ

י לָּ  ַמְרּתִ אֶתם ַעד  הנֵּ הִ  :ֶכםאָּ ֱאמלְ ּבָּ ִרי וֹ ַהר הָּ
נוּ וֹ ֱאלֵֹהינּו נ 'השֶׁ   .ֵתן לָּ

ֵאֶּ֠  כא  ֶּ֠ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך רְּ ן יְּ ַתֹ֨ ֶנ יך ה נָּ פָּ לְּ
ה  הוַָּּ֜ ר יְּ ֶבֹ֨ ש ַכֲאֶשר֩ דִׁ ִֶ֑רץ ֲעֵלָ֣ה ֵר  אָּ ֶאת־הָּ
ת׃ ָֽ ַאל־ֵתחָּ א וְּ ירָּ  ְך ַאל־תִׁ יך  לָֹּ֔ ֶתֹ֨  ֱאֹלֵהִ֤י ֲאב 

ַתן ךָּ ֱאלֶֹהי 'ה, ְרֵאה ֶרץנָּ אָּ ֶניךָּ ֶאת הָּ  ֲעֵלה, ְלפָּ
מֹו  ְכבֹושׁ וּ  בֵּ ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֶתיךָּ ' השֶׁ ּכְ  ,ךָּ ֵאֶליר ּדִ

ֵבר ְוַאלד חֵ פַ ּתְ ַאל  ָּ ׁשּ  .ּתִ
ִ֤ה  כב שלישי חָּ לְּ שְּ ו נִׁ ר  ֶכם  ַות אמְּ לְּ ון ֵאַלי֮ כ  בָ֣ רְּ קְּ ַותִׁ

ִֶ֑רץ  אָּ רו־לָּ נו ֶאת־הָּ פְּ ַיחְּ ינו וְּ ֵנֹ֔ פָּ ים  לְּ ֲאנָּשִׁ
ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר  ר ֶאת־ַהֶדֹ֨ בָֹּ֔ נו  דָּ תָֹּ֨ בו א  ִ֤ יָּשִׁ וְּ

ּה ֵאת   ַנֲעֶלה־בָֹּ֔ ים וְּ ֹ֔ רִׁ א ֲאֶשֵ֥ר ֶהעָּ ן׃ נָּב    ֲאֵליֶהָֽ

ֶכם ַואֲ  םּתֶ שְׁ גַּ נִ  ּלְ םְר מַ ֵאַלי ּכֻ ַלח :ּתֶ ים  ִנׁשְ ׁשִ ֲאנָּ
ֵנינּו  לּו יְּ שֶׁ ְלפָּ ׂשּו ִויַרּגְ ֶרץּבָּ  נוּ ֵר בוּ עֲ ַחּפְ ּו ריְוַיֲחזִ  ,אָּ
נּו  ׁשּובֹותלָּ ֶרְך  ַעל ּתְ ּה וְ נַּ שֶׁ ַהּדֶ  ַעלֲעֶלה ּבָּ

ִרים   .ֵליֶהןאֲ א וֹ בּנָּ שֶׁ ֶהעָּ
ִ֑ר  כג  בָּ ֵעיַנ י ַהדָּ יַטֵ֥ב בְּ ָ֣ים ַויִׁ ֵנ ֶכם  שְּ ח מִׁ ֶאַקִ֤ וָּ

ֶבט׃ ָֽ ד ַלשָּ יש ֶאחָּ  ֵ֥ ים אִׁ ָ֣ר ֲאנָּשִֹׁ֔ ׂשָּ  עָּ
ר  בָּ הַהּדָּ ֵעיַניב טוֹ  ִנְראָּ י, ּבְ ַקְחּתִ ֵנים ם ִמכֶּ  לָּ ׁשְ

ים ׁשִ ר ֲאנָּ ׂשָּ ד  – עָּ ל שֵׁ ִאיׁש ֶאחָּ  .ֶבטִמּכָּ
ַָ֣חל  כד  או ַעד־ַנ ב   ה ַויָּ רָּ הָֹּ֔ ו הָּ נו  ַוַיֲעלָ֣ פְּ ַויִׁ

ל  כ ִ֑ ּה׃ֶאשְּ ָֽ תָּ ו א  ל  ַרגְּ ַֽיְּ  ַוָֽ
נוּ  ֶלֶכת ֵהם ּפָּ רלּו עָּ וְ  לָּ הָּ אּו ַעד ַנַחל בָּ וּ  ,לָּ
ּכֹל לּו ְוִר , ֶאׁשְ ֶרץּבָּ ּגְ  .אָּ
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דו ֵאֵלִ֑ינו  כה  ֶרץ ַויֹורִׁ  אָֹּ֔ י הָּ ָ֣ רִׁ פְּ ם  מִׁ יָּדָּ ו בְּ חִ֤ קְּ ַויִׁ
ֶרץ  אָֹּ֔ ָ֣ה הָּ ו טֹובָּ רֹ֔ ר  ַוי ָ֣אמְּ בָּ ִ֤נו דָּ תָּ בו א  שִֹׁ֨ ַויָּ

ֵ֥ה  הוָּ נו׃ֲאֶשר־יְּ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ ינו נ   ֱאֹלֵה 

ְקחּו  ם בְּ ֵהם לָּ ֶרץ וְ ת רוֹ פֵּ ִמ יָּדָּ אָּ , דּו ֵאֵלינוּ יִר הוֹ הָּ
נוּ  נוּ  ְועָּ ֶרץ  :ְמרוּ אָּ וְ  לָּ אָּ נוּ וֹ ֱאלֵֹהינּו נ 'השֶׁ הָּ  ֵתן לָּ

ה –  .טֹובָּ
הוָּ ה  כו  י יְּ ֵ֥ ו ֶאת־פִׁ רִּ֕ ת ַוַתמְּ ם ַלֲעֹלִ֑ יֶת  א ֲאבִׁ ל ֵ֥ וְּ

ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ
 'ה יוּ וּ ל צִ ם עַ ּתֶ ְר בַ עֲ וַ , תוֹ ַלֲעל ְרִציֶתםְולֹא 

 .ֱאלֵֹהיֶכם
ַאִ֤ת  כז  נְּ ׂשִׁ ו בְּ רֹ֔ אמְּ ֳהֵליֶכם  ַות ָ֣ אׇּ נִ֤ו בְּ גְּ ַוֵתרָּ

ת  ֵתֵ֥ ם לָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ נו ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ יאָּ  נו הֹוצִׁ תָֹּ֔ ה  א  הוָּ יְּ
נו׃ יֵדָֽ מִׁ ַהשְּ י לְּ רִׁ  ֱאמ  ַיֵ֥ד הָּ ִ֛נו בְּ תָּ  א 

םנְ נַ וֹ ִהְתל ֳהֵליֶכם ַואֲ בְּ  ּתֶ םְר מַ אָּ  הֹוִציא 'ה :ּתֶ
נּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַר  ֵני שֶׁ  ִיםאֹותָּ  הּוא ׂשֹוֵנאִמּפְ

נוּ  נּו וֹ א ִלְמסֹור יֵד כְּ , אֹותָּ ֱאמ ייֵד לִ תָּ ִרי וֹ הָּ
ִמיד  .נוּ אֹותָּ  ְלַהׁשְ

ָ֣ה כח  נָּ ים ַאחֵ֩  אָּ לִׁ  נו ע  ָ֣חְּ סו ׀ ֲאַנ ֩ ֵהַמֹ֨ ינו
נו  ֶמֹ֔ ם  מִׁ רָּ ֹול וָּ ָ֣ם גָּדִ֤ ר ַע נו ֵלאמ   ֵבַּ֜ בָּ ֶאת־לְּ

ים  ִ֛ רִׁ ֵנֵ֥י עָּ ַגם־בְּ ם וְּ ִ֑יִׁ מָּ ת ַבשָּ צור   ת ובְּ ֹלֵ֥ ד  גְּ
ם׃ ָֽ ינו שָּ ֵ֥ אִׁ ים רָּ  ֲענָּקִׁ 

ן ֲאַנְחנּו ע נּו בֵּ ֶאת לִ  ִמיסוּ הֵ ַאֵחינּו  !?ִליםוֹ ְלאָּ
דֹול תָּ אוֹ  ְוִהְפִחידוּ  אּו ַעם ּגָּ רָּ ם ׁשֶ ְמרָּ אָּ בנּו ּבְ  הַּ וֹ ְוגָּ

ד, נוּ ִאּתָּ מֵ  ִרים ּגְ רֹותת וֹ לוֹ עָּ בֹוהֹות , ּוְמֻבּצָּ ַעד "ּגְ
 ָּ ְמרוּ , "ַמִיםַלׁשּ ם :ְואָּ ִאינּו ׁשָּ ם רָּ ִקים ּגַ ֵני ֲענָּ  !ּבְ

ון  כט  א  ירְּ ָֽ ל א־תִׁ ָֽ ון וְּ צֵ֥ ר ֲאֵלֶכִ֑ם ל א־ַתַערְּ ַמ  א  וָּ
ם׃  ֵמֶהָֽ

ֶכם י לָּ ַמְרּתִ ָּ ּתִ  ַאל: אָּ פְ  ְוַאל רוּ בְ ׁשּ  !ֵמֶהם דוּ חֲ ּתִ

וא  ל  ם ה  ֵניֶכֹ֔ פְּ ֵלְָ֣ך לִׁ ֵהיֶכם  ַהה  ִ֤ה ֱאֹלָֽ הוָּ יְּ
ֵחָ֣ם  לָּ כ ֶּ֠ יִׁ ֶכִ֑ם כְֶּּ֠ ֶכִ֛ם לָּ תְּ ׂשָּ ה אִׁ ר עָּ ל ֲאֶשֹ֨

ם׃ ֵעיֵניֶכָֽ ם לְּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ  בְּ

ֵחם וֹ השֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם  'ה ֵלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיּלָּ
ֶ  המַ  לּכָּ מֹו כְּ ם כֶ ְר בוּ עֲ  ִמְצַרִים ׁשּ ֶכם ּבְ ה ִאּתְ ׂשָּ עָּ

 .ְלֵעיֵניֶכם
ָ֣ה לא  הוָּ ֲאך  יְּ ׂשָּ יתָּ ֲאֶשִ֤ר נְּ ֹ֔ אִׁ ר  ֲאֶשָ֣ר רָּ בָּ דְּ  וַבמִׁ

ֹו  נִ֑ יש ֶאת־בְּ א־אִׁ  שָּ ר יִׁ יך ַכֲאֶשֵ֥ ֱאֹלֶהֹ֔
ֲאֶכ ם  ם ַעד־ב  ֶתֹ֔ ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר ֲהַלכְּ ל־ַהֶדֹ֨ כׇּ בְּ

ֹום ַהֶזָֽה׃ קֵ֥  ַעד־ַהמָּ

ֶ  המַ  לּכָּ מֹו ּוכְ  רׁשּ ְדּבָּ ּמִ ה ּבַ ׂשָּ מֹו שֶׁ  עָּ ִאיתָּ ּכְ  ,רָּ
א ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ  ׂשָּ מֹו  ךָּ ְת אוֹ  נָּ אִאיׁש שֶׁ ּכְ ֶאת  נֹוׂשֵ

נוֹ  ֶרְך , ּבְ ל ַהּדֶ כָּ ם ַעד שֶׁ ּבְ אֶתםֲהַלְכּתֶ ּבָּ  ׁשֶ
קֹום  .ַהזֶּה ַלּמָּ

ם ַביהוָּ ה  לב  ֹ֔ ינִׁ ֶכם  ַמֲאמִׁ ינְּ ִ֑ה ֵאָֽ ר ַהֶז בָּ  וַבדָּ
ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

ר ַהזֶּה בָּ הּוא יָּ  – ּוַבּדָּ ֶכם ְלֶאֶרץ ֶאְת  ִביאׁשֶ
ֵאל רָּ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הם בַּ יֵאיְנֶכם ַמֲאִמינִ , ִיׂשְ

ֶכִ֛ם  לג  ור לָּ תֵ֥ ֶרְך לָּ ם ַבֶד  ֵניֶכַּ֜ פְּ ְך לִׁ ֵלֹ֨ ַהה 
ֵאָ֣ש ֶכִ֑ם בָּ תְּ ֹום ַלֲחנ ָֽ ק  ֶכם   מָּ תְּ א ָֽ ה ַלרְּ לָּ יְּ ׀ ַל 

ם׃ ָֽ נָּ ַֽן יֹומָּ ּה וֶבעָּ כו־בָֹּ֔ לְּ ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר ֵתָֽ  ַבֶדֹ֨

ֶרְך וֹ השֶׁ  ּדֶ ׂש עֲ ֵלְך ִלְפֵניֶכם ּבַ קֹום כֶ ְר בוּ ְלַחּפֵ ם מָּ
הבַּ  – ְתֶכםיַּ ַלֲחנִ  ְילָּ ַעּמּוד  ּלַ י ֵד כְּ  ֵאשׁ הֹוֵלְך ּבְ

ְלכוּ ת הַ אֶ  ֶכםלָּ  ְלַהְראֹות ּתֵ ֶרְך ׁשֶ  ּוַביֹּום, הּ ּבָּ  ּדֶ
ַעּמּוד  ןּבְ נָּ  .עָּ

ף  לד  צ   קְּ ֵריֶכִ֑ם ַויִׁ בְּ ֹול דִׁ הוָּ ה ֶאת־קָ֣ ע יְּ ַמֵ֥ שְּ ַויִׁ
ר׃ ע ֵלאמ ָֽ ַבֵ֥ שָּ  ַויִׁ

ַמע  'ה ְבֵריֶכםׁשָּ ַעסוְ  ,ֶאת קֹול ּדִ  :עבַּ שְׁ נִ וְ  כָּ

ֹור  לה  ֶלה ַהדֵ֥ ֵאֹ֔ ָ֣ים הָּ ֲאנָּשִׁ יש  בָּ ה אִׁ ֶאֵ֥ רְּ ם־יִׁ אִׁ
ה ֲאֶשָ֣ר  ֶָ֣רץ ַהטֹובָֹּ֔ אָּ ִ֑ה ֵאֵ֚ת הָּ ע ַהֶז רָּ  הָּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ ת ַלֲאב  ֵת  י לָּ תִׁ עְּ ַבֹ֔ שְּ  נִׁ

דף אַ  ים הָּ מֵ  ֶאחָּ ׁשִ הֲאנָּ ֵאּלֶ ע ַהזֶּה – הָּ רָּ  ,ַהּדֹור הָּ
ה  ֶאתִיְרֶאה  לֹא ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ ֵתת נִּ שֶׁ הָּ י לָּ ְעּתִ ּבַ ׁשְ

 .ֵתיֶכםוֹ ַלֲאב
נָּה  לו  ֶאֹ֔ רְּ וא יִׁ ֶנה  הָ֣ פ  ֵלִ֤ב ֶבן־יְּ י כָּ תִִׁ֞ זולָּ

ּה  ַרְך־בָּ  ָֽ ר דָּ ִֶ֛רץ ֲאֶשֵ֥ אָּ ֹו־ֶאֵת ן ֶאת־הָּ לָֽ וְּ
ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵל א ַאֲחֵרֵ֥ ר מִׁ ַען ֲאֶשֵ֥ ִ֑יו ַיִּ֕ נָּ בָּ  ולְּ

ֵלב  ן ְיֻפּנֶהחּוץ ִמּכָּ ּה ְולֹו  ִיְרֶאההּוא , ּבֶ אֹותָּ
יו  נָּ ןּוְלבָּ ֶרץ  ֶאּתֵ אָּ הּ שֶׁ ֶאת הָּ ַרְך ּבָּ ַעל  רכָּ ׂשָּ  – ּדָּ

ּקִ   .'הִמְצַות  ֶאת םיֵּ ׁשֶ
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ר  לז  ֶכ ם ֵלאמ ִ֑ ַללְּ גְּ ה בִׁ הוָֹּ֔ ַָּ֣֧ף יְּ ַאַנ תְּ י  הִׁ ַגם־בִׁ
ם׃ ָֽ א שָּ ב ֵ֥ ה ל א־תָּ  ַגם־ַאתָּ 

ם  ְגַלְלֶכם סעַ ּכָּ  'הי לַ עָּ ּגַ ַמר ִלי, ּבִ ה  :ְואָּ ם ַאּתָּ ּגַ
םלְ א וֹ בּתָּ  לֹא  .ׁשָּ

ִַ֤ע  לח  הֹוש  ָ֣ב א יְּ וא יָּ יך ה  ֶנֹ֔ פָּ ֵמָ֣ד לְּ ע  ן־נון  הָּ בִׁ
נָּה  ֶלֵ֥ חִׁ וא ַינְּ י־ה  ק כִׁ ֹו ַחֵזֹ֔ תָ֣ ה א  ִ֑מָּ שָּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ֶאת־יִׁ

ן נּון  ַע ּבִ ְלִמידְיהֹוׁשֻ ֵר הַ וְ  ַהּתַ לְּ  תְמׁשָּ ךָּ הּוא ׁשֶ
םא וֹ יָּב י הּוא  ַחזֵּק ּוְתעֹוֵדדּתְ אֹותֹו , ְלׁשָּ  ַיְנִחילּכִ

הּ  ֵאל אֹותָּ רָּ  .ְלִיׂשְ
ה  לט רביעי ֶי  הְּ ָֽ ַבָ֣ז יִׁ ם לָּ ֶתַּ֜ ר ֲאַמרְּ ֶכם֩ ֲאֶשֹ֨ ַטפְּ וְּ

ֵניֶכֶּ֠  בְּ ע וֶּ֠ ֹ֔ רָּ ֹוב וָּ ו ַהיֹום  טָ֣ עִ֤ ר ל א־יָּדְּ ם ֲאֶשֹ֨
ם  ֵה  נָּה וְּ ֶנֹ֔ ֶהָ֣ם ֶאתְּ לָּ ה וְּ ִ֑מָּ או שָּ ה יָּב ָ֣ מָּ ֵה 

׃ והָּ שָֽ ירָּ  יִׁ

ם שֶׁ שֶׁ  ֵדיֶכםלְ יַ וְ  ְהיוּ ֲאַמְרּתֶ ּוְבֵניֶכם , יםיִ בוּ שְׁ  יִּ
םים שֶׁ נִּ טַ ּקְ הַ  ין טֹוב ין בֵּ חִ בְ הַ ים ַהיֹּום לְ ִע ְד יוֹ  ֵאינָּ
עלְ  םאּו וֹ ביָּּ שֶׁ  ֵהם ,רָּ ֶהםוְ  ְלׁשָּ הּ  לָּ ן אֹותָּ ְוֵהם  ֶאּתֵ

ׁשוּ  הּ  ִיְכּבְ  .אֹותָּ
ֶרְך  מ  ה ֶדֵ֥ רָּ בָּ  דְּ ו ַהמִׁ עֵ֥ ֶכִ֑ם וסְּ ו לָּ נָ֣ ם פְּ ַאֶת  וְּ

וף׃  ַים־סָֽ
ֶכם ּוְסעּו  נּו לָּ ם ּפְ רְוַאּתֶ ְדּבָּ ֶרְך ַים סּוף ַלּמִ  .ּדֶ

ַתֲענָ֣ו מא  ֮  ַוָֽ טָּ י חָּ ו ֵאַל  רָ֣ ה  ׀ ַות אמְּ אנו֮ ַליהוָּ
וָּ נו  ל ֲאֶשר־צִׁ כ ֵ֥ נו כְּ מְּ ַחֹ֔ לְּ נִׁ נו ַנֲָֽעֶלה  וְּ ִ֤חְּ ֲאַנ
ֵלָ֣י  ֵ֚יש ֶאת־כְּ ו אִׁ ר  גְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהִ֑ינו ַוַָֽתחְּ הוָּ יְּ

ה׃ רָּ ָֽ הָּ ת הָּ ינו ַלֲעֹלֵ֥ הִׁ  ֹו ַותָּ תֹ֔ ַחמְּ לְּ  מִׁ

ם ִליֲעִניֶתם  אנּו לַ  :ַוֲאַמְרּתֶ טָּ ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה , 'החָּ
ֵחם לכְּ  ְוִנּלָּ ֶ  המַ  כָּ נוּ  ֱאלֵֹהינוּ ' הׁשּ ה אֹותָּ  !ִצּוָּ
ם ל  ֲחַגְרּתֶ דּכָּ ֵלי ִמְלַחְמּתֹו  ֶאחָּ ֶאת ּכְ

ם ִמיָּּד ַלֲעל רת וֹ ְוִהְתַחְלּתֶ הָּ  .לָּ
ֲעלו   מב  א ַתָֽ ֶהם  ל ִ֤ ר לָּ י ֱאמ ִ֤ ה ֵאַל  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨

ל א   ֶכִ֑ם וְּ בְּ רְּ קִׁ י בְּ י ֵאיֶנ ַֽנִׁ ֵ֥ ו כִׁ ֲָ֣חמֹ֔ לָּ ל א־תִׁ וְּ
ַָּ֧֣ נָּ ם׃תִׁ ֵביֶכָֽ יְּ ֵנ י א  פְּ ו לִׁ פֹ֔  גְּ

ַמר  'ה ֶהםוֹ ֱאמ ,ֵאַליאָּ ל ְואַ ֲעלּו ּתַ ל אַ  :ר לָּ
י ּתִ  י ֵאיֶנּנִ ֲחמּו ּכִ ב ְולֹא, םכֶ ּתְ ִא ּלָּ רָּ ְפִסידּו ַבּקְ  ּתַ

 .ְיֵביֶכםוֹ ִלְפֵני א
ר ֲאֵליֶכ ם  מג  ֲאַדֵבֵ֥ רו  וָּ ֶתִ֑ם ַוַתמְּ ַמעְּ א שְּ ל ָ֣ וְּ

ה׃ רָּ ָֽ הָּ ו הָּ זִׁ דו ַוַתֲעלֵ֥ ה ַותָּ הוָֹּ֔ י יְּ ָ֣  ֶאת־פִׁ
י ְרּתִ ּבַ ם ֲאֵליֶכם ּדִ ַמְעּתֶ ם ְלִצּוּוי, ְולֹא ׁשְ  ֵסַרְבּתֶ

ם, 'ה ְעּתֶ ר ְוִהְרׁשַ הָּ  .ַוֲעִליֶתם לָּ
ִ֤ר ַההוא   מד  הָּ ב בָּ ֵשֹ֨ י ַהי  ַּ֜ רִׁ ֱאמ  א הָּ ַוֵיֵצֹ֨

ם  ֶכֹ֔ ַראתְּ קְּ ר לִׁ ם ַכֲאֶשֵ֥ ֶכֹ֔ ו ֶאתְּ פָ֣ דְּ רְּ ַויִׁ
יר  ֵׂשעִׁ  ֶכִ֛ם בְּ ו ֶאתְּ תֵ֥ ַַֽיכְּ ים ַוָֽ ִ֑ רִׁ ב  ינָּה ַהדְּ ַתֲעֶׂש 

ה׃ ָֽ מָּ רְּ  ַעד־חׇּ

ֱאמ רִרי וֹ הָּ ּגָּ ר ַההּוא  ׁשֶ הָּ א ּבָּ ֵהם , ִלְקַראְתֶכםיָּצָּ
ְדפוּ  מֹו שֶׁ  רָּ ב עֹוׂשֹותֶאְתֶכם ּכְ שׁ , ִריםוֹ ַהּדְ  וּ ְוַכּתְ

ִעיר  ׂשֵ ְדפוּ ֶאְתֶכם ּבְ הַאֲחֵריֶכם ַעד  ְורָּ דָּ מָּ  .ַהׁשְ

ַמִ֤ע  מה  א־שָּ ל ָֽ ִ֑ה וְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ו לִׁ כ  בְּ בו ַותִׁ ֵ֥ ש  ַותָּ
ם׃ א ֶהֱאזִׁ ין ֲאֵליֶכָֽ ל ֵ֥ ם וְּ ֶכֹ֔ לְּ ק ָ֣ ה  בְּ הוָּ  יְּ

ם ַמע  'ְוה, 'הִלְפֵני ּוְבִכיֶתם  ֲחַזְרּתֶ לֹא ׁשָּ
ק  .ְולֹא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם, ְלֶכםוֹ ּבְ

ו  מו  בֵ֥ ר ַוֵתשְּ ים ֲאֶשֵ֥ מִׁ  ים ַכיָּ ִ֑ ים ַרבִׁ ָ֣ מִׁ ש יָּ ֵד  קָּ בְּ
ם׃ ֶתָֽ ַשבְּ  יְּ

םיְ  ְבּתֶ יםבְּ  ׁשַ ֵדׁש יִָּמים ַרּבִ ר ַהיִָּּמים  – קָּ ִמְסּפַ ּכְ
םשֶׁ  ְבּתֶ ׁשַ יְּ ֶכם ׁשֶ  .יָּּדּוַע לָּ

וף  א ב ה  ֶדֶָ֣רְך ַים־סֹ֔ רָּ בָֹּ֨ דְּ ַסִ֤ע ַהמִׁ ֶפן ַונִׁ ַוֵנַּ֜
ִ֑י  הוָּ ה ֵאלָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ב ַכֲאֶשִ֛ר דִׁ ֵ֥סׇּ ַונָּ

ים׃ ס ָֽ ים ַרבִׁ ֵ֥ יר יָּמִׁ  ֶאת־ַהר־ֵׂשעִׁ 

ַסְענוּ ִנינּו ּפָּ  מֹו שֶׁ  ְונָּ ֶרְך ַים סּוף ּכְ ר ּדֶ ְדּבָּ ' הַלּמִ
בֵּ  ְפנוּ וְ , יר ֵאלַ ּדִ ים ִהּקַ ִעיר יִָּמים ַרּבִ  .ֶאת ַהר ׂשֵ

ת    ש   ר  יר פ   עִׁ ֵ  ש 
ר׃ ב חמישי י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַמר ִלי 'ה ַוי ֵ֥אֶמר יְּ  :אָּ
ֶכ ם  ג  ו לָּ נֵ֥ ִ֑ה פְּ ָ֣ר ַהֶז הָּ ב ֶאת־הָּ ם ס   ֶכִּ֕ ַרב־לָּ

נָּה׃ פ ָֽ  צָּ
ר ַהזֶּהם ּתֶ פְ קַּ יק הִ פִּ סְ מַ  הָּ ֶכם , ֶאת הָּ נּו לָּ ּפְ
פ הוֹ צָּ  .נָּ
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ים  ד  רִׁ  בְּ ר  ַאֶתָ֣ם ע  ם֮ ַצָ֣ו ֵלאמ  עָּ ֶאת־הָּ וְּ
ים  בִׁ  שְּ ו ַהי  ֵנָֽי־ֵעׂשָֹּ֔ בול  ֲאֵחיֶכָ֣ם בְּ גְּ בִׁ

ם  ֶכֹ֔ ו מִׁ אָ֣ ירְּ יִׁ ִ֑יר וְּ ֵׂשעִׁ ד׃בְּ א ָֽ ם מְּ ֶת  ַמרְּ שְּ נִׁ  וְּ

הוְ  ם ַצּוֵ עָּ ם ע: ֶאת הָּ ְגבּול ֲאֵחיֶכם וֹ ַאּתֶ ְבִרים ּבִ
ו  ֵני ֵעׂשָּ ִריםּבְ ּגָּ ִעיר ׁשֶ ׂשֵ ְולֹא ם ִמכֶּ  דוּ ֵהם ִיְפחֲ  ,ּבְ

ֶכם ֲחמּו ּבָּ  – ְמאֹוד רוּ הֲ זָּּ הִ , ִיּלָּ
ֶכם   ה  א־ֶאֵתִ֤ן לָּ י ל ָֽ ם כִֶּׁ֠ ו בָֹּ֔ גָּרָ֣ תְּ ַאל־תִׁ

ם ַע ד  צָֹּ֔ ַארְּ ָ֣ה ֵמָֽ שָּ ר  י־יְּ ָֽ ִֶ֑גל כִׁ ַרְָ֣ך ַכף־רָּ דְּ מִׁ
יר׃ ָֽ ר ֵׂשעִׁ י ֶאת־ַהֵ֥ תִׁ ַת  ו נָּ ֵעׂשָֹּ֔  לְּ

רּו ּבָּ  ְתּגָּ ם  ,םהֶ ַאל ּתִ ֶכם ֵמַאְרצָּ ן לָּ י לֹא ֶאּתֵ ּכִ
ף  ְדִריַכתלִ קֹום מָּ  ֲאִפּלוּ  י  ,ֶרֶגלּכַ ֶאת ַהר ּכִ

י  ַתּתִ ִעיר נָּ וׂשֵ ה ְלֵעׂשָּ ָּ  .ְיֻרׁשּ
ו  ו  ר  בְּ שְּ ֶכל תִׁ ֶתִ֑ם א ָ֣ ִ֛ם ַבֶכ ֶסף ַוֲאַכלְּ תָּ ֵמאִׁ

ם׃ יֶתָֽ תִׁ ֶסף ושְּ ִ֛ם ַבֶכ  תָּ ו ֵמאִׁ ר  כְּ ם תִׁ יִׁ ַגם־ַמַּ֜  וְּ
ם  ַגם ַמִים וְ , ְוֹתאְכלוּ ֶכֶסף בְּ אֹוֶכל ְקנּו ֵמִאּתָּ

ם בְּ  ְקנּו ֵמִאּתָּ ּתוּ ֶכֶסף ּתִ  .םהֶ מֵ  לוּ זְ גְ ּתִ  ַאלוְ , ְוִתׁשְ
ך   ז  ַרכְּ יך ֵבָֽ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ֩ יְּ י ל  ַמֲעֵׂשָ֣ה כִׁ כ  בְּ

ל  ר ַהגָּד   ֵ֥ בָּ דְּ ךֹ֔ ֶאת־ַהמִׁ תְּ ַדָ֣ע ֶלכְּ ך יָּ ֶדֹ֔ יָּ
ָ֣ה ִ֑ה ֶז יך   ַהֶז ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ה יְּ נָּ  ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ׀ ַארְּ

ר׃ ָֽ בָּ תָּ דָּ רְּ ַס  א חָּ ְך ל ֵ֥ מָֹּ֔  עִׁ

ׁשוּ ַאל  ְחׁשְ ם ּתַ ּלֵ י , ְלׁשַ ַר  'הּכִ ךָּ אֹוְת  ךְ ֱאלֶֹהיךָּ ּבֵ
לבְּ  ה יֶָּדךָּ  כָּ  יךָּ כֶ רָּ צְ  ֶאתיד ִמ ּתָּ יַָּדע הּוא , ַמֲעׂשֵ
ר ךָּ ְת כָּ ילִ הֲ  ְזַמןבִּ  ְדּבָּ ּמִ ד ּבַ ִעים  ֶזה ,ַהזֶּה לוֹ ַהּגָּ ַאְרּבָּ

ה  נָּ ךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ׁשָּ ַסר ְלךָּ  ְולֹא ִאּתְ ר חָּ בָּ  .ּדָּ
ים   ח  בִׁ שְּ ו ַהי ָֽ ֵני־ֵעׂשָּ  ר ֵמֵא ת ַאֵחָ֣ינו בְּ ַַֽנֲעב ִ֞ ַוָֽ

ה  בָֹּ֔ ֲערָּ ֶרְך  הָּ ֶדֹ֨ יר מִׁ ֵׂשעִֹׁ֔ ָ֣ן בְּ י  ֵמֵאיַל ת וֵמֶעצְּ
ב׃ ָֽ ר מֹואָּ ַבֵ֥ דְּ ֶרְך מִׁ ר ֶד  ַַֽנֲעב ֹ֔ ֶפן  ַוָֽ ִֶ֑בר ס ַוֵנֹ֨  גָּ

ַבְרנוּ  ו ֵמַאֵחינּו בְּ  עָּ ִעיר וֹ יּ שֶׁ ֵני ֵעׂשָּ ׂשֵ ִבים ּבְ ׁשְ
ה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְצי בָּ ֲערָּ ֶרְך הָּ ִנינּו  ,ֶברן גֶּ וֹ ִמּדֶ ּופָּ

ַבְרנוּ  ב ְועָּ ר מֹואָּ ֶרְך ִמְדּבַ  .ּדֶ

ת    ש   ר  ב פ    מֹוא 
ב  ט  ַצר  ֶאת־מֹואָֹּ֔ י ַאל־תָֹּ֨ ה ֵאַל  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨

ן  א־ֶאֵתֹ֨ י ל ָֽ ִ֑ה כִֶּׁ֠ מָּ חָּ לְּ ם מִׁ ֵ֥ר בָּ  גָּ תְּ ַאל־תִׁ וְּ
י  תִׁ ַתֵ֥ ֹוט נָּ ֵני־לֹ֔ בְּ י לִׁ ָ֣ ה כִׁ שָֹּ֔ ר  צֹו  יְּ ַארְּ ךִ֤ ֵמָֽ לְּ

ה׃ ָֽ שָּ ר   ֶאת־עָּ ר יְּ

ַמר ִלי 'ה ב ְוַאל  :אָּ צֹור ַעל מֹואָּ ה מָּ ֲעׂשֶ ַאל ּתַ
ֶרה ְתּגָּ הם הֶ ּבָּ  ּתִ מָּ ִמְלחָּ ן ְלךָּ  ,ּבְ י לֹא ֶאּתֵ ּכִ

ה ָּ ר , ֵמַאְרצֹו ְיֻרׁשּ י ֶאת עָּ ַתּתִ י ִלְבֵני לֹוט נָּ ּכִ
הלִ  ָּ  .יֻרׁשּ

ב  י  ַרִ֛ ֹול וְּ ָ֣ם גָּדֵ֥ ִּ֑ה ַע בו בָּ ָ֣שְּ נִׁ ים יָּ פָּ ים לְּ ֵ֥ ֵאמִׁ הָּ
ים׃ ָֽ ֲענָּקִׁ ם כָּ רָּ   וָּ

אֵ ַעם  יםהָּ ִניִּ בּו ּבָּ  ְמּתָּ ַעם הּ יָּׁשְ  לדוֹ גָּ ק וְ זָּ חָּ ַעם  – ּפַ
ב ִקים הַּ וֹ ְוגָּ ֲענָּ  .ּכָּ

ים  יא  ִ֑ ֲענָּקִׁ ם כָּ ו ַאף־ֵה  בֵ֥ שְּ ים ֵיחָּ ִ֛ אִׁ פָּ רְּ
ים׃ ָֽ ם ֵאמִׁ ֶה  ו לָּ אֵ֥ רְּ קְּ ים יִׁ בִֹׁ֔ אָּ ַהמ ָ֣  וְּ

ִאיםהָּ  –ם הֵ  ִקיםם גַּ  בוּ שְׁ חְ נֶ  ,ְרפָּ ֲענָּ  ,ֵהם ּכָּ
ִבים וֹ ְוַהּמ  ֶהם  קֹוְרִאיםאָּ אֵ "לָּ יהָּ ִניִּ  ."םְמּתָּ

ָ֣ו  יב  ֵנ י ֵעׂשָּ ים  ובְּ נִׁ פָּ ים֮ לְּ רִׁ ו ַהח  בָ֣ יר יָּשְּ ֵׂשעִִׁ֞ ובְּ
ו  ב  ם ַוֵישְּ ֵניֶהֹ֔ פְּ ידום  מִׁ מִׁ ום ַוַישְּ ש  ירָּ ָֽ יִׁ
ֶרץ   ֶאֹ֨ ל לְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣ה יִׁ ׂשָּ ִ֑ם ַכֲאֶש ר עָּ תָּ ַתחְּ

ם׃ ֶהָֽ הוָּ ה לָּ ן יְּ ַתֵ֥ ֹו ֲאֶשר־נָּ תֹ֔ שָּ ר   יְּ

בּו  ִעיר יָּׁשְ ַעם ּוְבׂשֵ ו , ִריםוֹ ַהחּפַ ׁשוּ בְ ּכָּ ּוְבֵני ֵעׂשָּ
ם וְ  ִמידוּ הִ אֹותָּ ֵניֶהם וְ אֹותָּ  ׁשְ בּו יָּ ם ִמּפְ ׁשְ
ם ְמקֹומָּ מֹו שֶׁ , ּבִ ֵאל יִּ ּכְ רָּ תֹו ׂשְ ָּ ה ְלֶאֶרץ ְיֻרׁשּ ׂשָּ עָּ

ַתן ' השֶׁ  ֶהםנָּ  .לָּ
ִֶַּ֑֧רד  יג  ַָ֣חל זָּ ֶכ ם ֶאת־ַנ ו לָּ רֵ֥ בְּ עִׁ מו וְּ ִ֛ ה ק  ַעתָּ 

ר ֶאת־ַנֵַ֥חל  ַַֽנֲעב   ֶַָֽֽרד׃ַוָֽ  זָּ
יו ֶכם ֶאת ַנַחל קוּ  ,ַעְכׁשָּ , ֶזֶרדמּו ְוִעְברּו לָּ

 .ֶזֶרדֶאת ַנַחל  ַבְרנוּ ְועָּ 
נו יד  ַלָ֣כְּ ים ֲאֶשר־הָּ מִִׁ֞ ַהיָּ ַע ַעִ֤ד  וְּ ֵנ  ֵדָ֣ש ַברְּ קָּ ׀ מִׁ

ים  ֵ֥ ֹלשִׁ ֶרד שְּ ַָ֣חל ֶזֹ֔ נו  ֶאת־ַנ רְּ ַבֹ֨ ֲאֶשר־עָּ
ֵשִ֤י  ֹור ַאנְּ ל־ַהדַּ֜ ם כׇּ ִ֑ה ַעד־ת ֹ֨ נָּ ֶנ ה שָּ מ  ושְּ
ע  ַבֵ֥ שְּ ה ַכֲאֶשִ֛ר נִׁ ַמֲחֶנֹ֔ ֶרב ַהָֽ ֶקָ֣ ה  מִׁ מָּ חָּ לְּ ַהמִׁ

ם׃ ֶהָֽ הוָּ ה לָּ  יְּ

ן ְוהַ  מָּ ְרֵנַע ַעד שֶׁ זְּ ֵדׁש ּבַ ַלְכנּו ִמּקָּ ַבְרנּו ֶאת שֶׁ הָּ עָּ
יָּהַנַחל ֶזֶרד  ים הָּ לֹוׁשִ מ ׁשְ ִניםוֹ ּוׁשְ ַעד , ֶנה ׁשָּ

ל  ְגְמרוּ נִּ שֶׁ  ְך ִמּתוֹ  יםִמ חֲ וֹ לּ הַ  םישִׁ נָּ אֲ הָּ ּדֹור ּכָּ
ֲחֶנה מֹו שֶׁ , ַהּמַ ֶהם' הּכְ ע לָּ ּבַ  .ִנׁשְ
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ֶרב  טו  ֶקָ֣ ם מִׁ מָּ  ה  ם לְּ ה בָֹּ֔ תָּ ָ֣יְּ ה  הָּ הוָּ ִ֤ם ַיד־יְּ ַג וְּ
ם׃ ָֽ מָּ ִ֑ה ַע ד ת  ַמֲחֶנ  ַהָֽ

ה ּבָּ  'הת כַּ מַ ְוַגם  ְיתָּ ִמיד יֵד כְּ  םהֶ הָּ  םאֹותָּ  ְלַהׁשְ
ֲחֶנה ךְ וֹ ּת ִמ  ְגְמרוּ ַעד  ,ַהּמַ ּנִ  .ׁשֶ

י  טז  הִֹׁ֨ ִ֛ה ַויְּ מָּ חָּ לְּ ֵש י ַהמִׁ ל־ַאנְּ מו כׇּ ַכֲאֶשר־ַתַּ֜
ם׃ ס ָֽ עָּ ֶרב הָּ ֶקֵ֥ ות מִׁ מ   לָּ

ה  ְגְמרוּ נִּ שֶׁ כְּ  מָּ ְלחָּ י ַהּמִ ל ַאְנׁשֵ םְך ִמּתוֹ ּכָּ עָּ ֵהם וְ  הָּ
 – ֵמתוּ 

ת    ש   ר  ֹון פ   מ   ע 
ר׃ יז  הוָּ ה ֵאַלֵ֥י ֵלאמ ָֽ ר יְּ ַדֵבֵ֥ ר  'ה ַויְּ ּבֵ ַמרֵאַלי ּדִ  :ְואָּ
ה יח  ר ַאתָֹּ֨ ֵבֵ֥ ול ַהיִֹ֛ום ע  בֵ֥ ב ֶאת־גְּ ר׃ מֹואָּ  ָֽ ה ע ֶאת־עָּ רוֹ ַאּתָּ ב ֶאת עָּ בּול מֹואָּ  .ֵבר ַהיֹּום ֶאת ּגְ
ם  יט  ֵר  צ  ֹון ַאל־תְּ ָ֣י ַעמֹ֔ ֵנ תָּ  מֵ֚ול בְּ ַרבְּ קָּ וְּ

ֵתֶּ֠  א־ֶאֶּ֠ י ל ָֽ ָ֣ ִ֑ם כִׁ ָ֣ר בָּ גָּ תְּ ַאל־תִׁ ֶרץ וְּ ן ֵמֶאֹ֨
ֹוט  ֵני־ל  בְּ י לִׁ ֵ֥ ה כִׁ שָֹּ֔ ר  ך  יְּ ֹון לְּ ֵני־ַעמִ֤ בְּ

ה׃ ָֽ שָּ ר  יהָּ יְּ ֵ֥ ַתתִׁ  נְּ

ֵרב ְתקָּ ֵני ַעּמֹון ֶאל ּתִ ה  ,מּול ּבְ ֲעׂשֶ ַאל ּתַ
צֹור ְוַאל  ֶרהֲעֵליֶהם מָּ ְתּגָּ ֶהם ּתִ ן  ,ּבָּ י לֹא ֶאּתֵ ּכִ

ה  ָּ ֵני ַעּמֹוןְלךָּ ְיֻרׁשּ י, ֵמֶאֶרץ ּבְ יִלְבֵני לֹוט נָּ  ּכִ  ַתּתִ
הּ  הלִ  אֹותָּ ָּ  .יֻרׁשּ

ב  כ  ֵש  ים ֵתחָּ ֵ֥ אִׁ פָּ ים ֶאֶרץ־רְּ ִ֤ אִׁ פָּ וא רְּ ִ֑ ַאף־הִׁ
ם  ֶה  ו לָּ אֵ֥ רְּ קְּ ים יִׁ ֹ֔ נִׁ ַעמ  ָֽ הָּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ פָּ ּה  לְּ בו־בָּ ָֽשְּ יָּ

ים׃ ָֽ ז מִׁ  ַזמְּ

ֶבת  ִהיאם גַּ  ִאיםֶנְחׁשֶ ִאים ,ֶאֶרץ ְרפָּ ְרפָּ בוּ  הָּ  יָּׁשְ
ַעםּה ּבָּ  ַעּמ  ּפַ ְראוּ ִנים וֹ ְוהָּ ֶהם  קָּ  .'יםּמִ זֻ ְמ זַ 'לָּ

ים  כא  ִ֑ ֲענָּקִׁ ם כָּ רָּ  ב וָּ ַרִ֛ ֹול וְּ ָ֣ם גָּדֵ֥ ם ַע יֵדִ֤ מִׁ ַוַישְּ
ם׃ ָֽ תָּ ו ַתחְּ בֵ֥ ם ַוֵישְּ ש   ירָּ ם ַויִׁ ֵניֶהֹ֔ פְּ ה  מִׁ הוָּ  יְּ

יּו ַעם  ב לדוֹ גָּ ק וְ זָּ חָּ ֵהם הָּ ִקים הַּ וֹ ְוגָּ ֲענָּ ' ה, ּכָּ
ִמידהִ  ֵניֶהםאֹותָּ  ׁשְ ַעּמֹוִניםוְ , ם ִמּפְ ׁשוּ בְ ּכָּ  הָּ

ם ְ ִהְתיַ וְ  אֹותָּ םבּו ׁשּ ְמקֹומָּ  ,ּבִ
ָ֣י  כב  ֵנ בְּ ה  לִׁ ׂשָּ ִ֑יר ַכֲאֶשִ֤ר עָּ ֵׂשעִׁ ים בְּ בִׁ  שְּ ו ַהי  ֵעׂשָֹּ֔

ם  ֵניֶהֹ֔ פְּ י  מִׁ רִׁ יד ֶאת־ַהח  ִ֤ מִׁ שְּ ר הִׁ ֲאֶשֹ֨
ם ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ תָֹּ֔ ו ַתחְּ בָ֣ ם  ַוֵישְּ ש  ירָּ ָֽ  ַויִׁ

מֹו  ה' השֶׁ ּכְ ׂשָּ ו  עָּ ִעירוֹ יּ שֶׁ ִלְבֵני ֵעׂשָּ ׂשֵ ִבים ּבְ  – ׁשְ
ִמיד ֶאת ַהח ִהׁשְ ֵניֶהםוֹ ׁשֶ ְבׁשּו ם הֵ  ,ִרי ִמּפְ ּכָּ

ם בּו  ,אֹותָּ ְ םְוִהְתַיׁשּ ְמקֹומָּ  .ַעד ַהיֹּום ּבִ
ִ֑ה  כג  ים ַעד־ַעזָּ ים ַבֲחֵצרִׁ  ֵ֥ בִׁ שְּ ִ֛ים ַהי  ַעוִׁ הָּ וְּ

ם  יד   מִׁ שְּ ר הִׁ ת ֹ֔ ַכפְּ ים מִׁ ָ֣ אִׁ צְּ ים  ַהי  רִׁ ת  ַכפְּ
ם׃ ָֽ תָּ ו ַתחְּ בֵ֥  ַוֵישְּ

ִפיחַ  רָּ בּו ּבְ יָּּׁשְ ים ׁשֶ ַעּוִ ים ְפּתֹוִר כַּ , ַעד ַעזָּּה ְוהָּ
יְָּּצאוּ  ִמיד ׁשֶ ֵרִתים ִהׁשְ םִמּכְ בּו  ּו אֹותָּ ְ ְוִהְתַיׁשּ

ם ְמקֹומָּ  .ּבִ

ת    ש   ר  יח פ    ןוֹ סִׁ
ֵאָ֣ה  כד  ן  רְּ נ  ַָ֣חל ַארְּ רו֮ ֶאת־ַנ בְּ עִׁ ו וְּ ע  ומו סְּ קָ֣

ךֶּ֠  יָּדְּ י בְֶּּ֠ ַתָ֣תִׁ ֹון  נָּ ב  ֶלְך־ֶחשְּ ן ֶמָֽ יח ֹ֨ ֶאת־סִׁ
ֹו  ֵ֥ר ב  גָּ תְּ הִׁ ִ֑ש וְּ ֵחָ֣ל רָּ ֹו הָּ צ  ֶאת־ַארְּ י וְּ ִ֛ רִׁ ֱאמ  הָּ

ה׃ ָֽ מָּ חָּ לְּ  מִׁ

י וֹ קּומּו ְסעּו ְוִעְברּו ֶאת ַנַחל ַאְרנ ַתּתִ ן ְרֵאה נָּ
ֱאמוֹ יְָּדךָּ ֶאת ִסיחבְּ  ּבֹון הָּ ִרי ְוֶאת וֹ ן ֶמֶלְך ֶחׁשְ

ֶר , ִלְכּבֹושׁ  ַהְתֵחל, ַאְרצוֹ  ֵדי ְוִתְתּגָּ ה ּבֹו ּכְ
ה מָּ  .ַלֲעׂשֹות ִמְלחָּ

ךֹ֔  כה  ָ֣תְּ אָּ רְּ יִׁ ך  וְּ דְּ ֵחל  ֵתִ֤ת ַפחְּ ה אָּ ַהיָֹ֣ום ַהֶז 
ם ֲאֶשִ֤ר  ִ֑יִׁ מָּ ל־ַהשָּ ַחת כׇּ ים ַת  ַעמִֹׁ֔ ָֽ ֵני  הָּ ַעל־פְּ

ֶנָֽיך׃ פָּ ו מִׁ ל  חָּ זֵ֥ו וְּ גְּ רָּ ֲעךֹ֔ וְּ מְּ עון  שִׁ מְּ שְּ  יִׁ

ילְלהַ ַהיֹּום ַהזֶּה ַאְתִחיל  ךָּ  ּפִ ְחּדְ ֶאת וְ ֶאת ּפַ
ְתךָּ  ים לּכָּ  לעַ  ִיְראָּ ַעּמִ ַחת הָּ ּתַ ָּ  ׁשֶ  ,ַמִיםַהׁשּ

ְמעוּ יִּ שֶׁ   .ךָּ ּמְ ְוִיְפֲחדּו ְוִיְרֲעדּו ִמ  יךָּ לֶ עָּ  ׁשְ
ֹות  כו  ֵדמֹ֔ ַבָ֣ר קְּ דְּ מִׁ ים  מִׁ כִׁ אָּ ַלִ֤ח ַמלְּ ֶאשְּ וָּ

ֹום  ל  י שָּ ֵרֵ֥ בְּ ֹון דִׁ בִ֑ ֹון ֶמֶָ֣לְך ֶחשְּ יח  ֶאל־סִׁ
ר׃  ֵלאמ ָֽ

י ַלְחּתִ ִליִחים ׁשָּ ר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון  ׁשְ ְדּבַ ִמּמִ
ּבֹון לֹום יּתִ ְר מַ אָּ וְ , ֶמֶלְך ֶחׁשְ ְבֵרי ׁשָּ  :ּדִ

ֶרְך ֵאֵלְִ֑ך  כז  ֶרְך ַבֶד  ך ַבֶדֵ֥ ֶצֹ֔ ַארְּ ָ֣ה בְּ רָּ בְּ ַאְרְצךָּ  ֶאֱעבֹורֶאעְּ ֶרְך  ַרקֵאֵלְך , ּבְ ּדֶ  – יתאשִׁ רָּ הָּ ּבַ



 דבריםפרשת 

 407  

אול׃ מ ָֽ ין וׂשְּ ֵ֥ ור יָּמִׁ ס  א אָּ ֹמאללִ  וֹ איִָּמין לְ  ֶאְסֶטהלֹא  ל ֵ֥  .ׂשְ
ם  כח  י וַמִ֛יִׁ תִׁ לְּ ַכֹ֔ אָּ י  וְּ נִׁ ֵרֹ֨ בִׁ ֶכל ַבֶכִֶ֤סף ַתשְּ א ָ֣

ה  ֵ֥ רָּ בְּ ק ֶאעְּ י ַר  יתִׁ ִ֑ תִׁ שָּ י וְּ ֶתן־לִׁ  ַבֶכֵֶ֥סף תִׁ
י׃ ָֽ לָּ ַרגְּ  בְּ

ְמּכֹור  ן ִלי וְ , ְואֹוַכלֶכֶסף בְּ אֹוֶכל ִלי ּתִ ַמִים ִתּתֶ
מּוַרת  הוְ ֶסף כֶּ ּתְ ּתֶ  ,יַרְגלַ בְּ  ֶאֱעבֹורַרק , ֶאׁשְ

ים   כט  בִׁ שְּ ו ַהי ָֽ ָ֣י ֵעׂשָּ  ֵנ י בְּ ׂשו־לִַּׁ֜ ָֽ ר עָּ ַכֲאֶשֹ֨
ִ֑ר ַעִ֤ד  עָּ ים בְּ בִׁ  שְּ ים ַהי  בִֹׁ֔ ֹואָּ ַהמָ֣ יר וְּ ֵׂשעִֹׁ֔ בְּ
ֶרץ  אִָּּ֕ ן ֶאל־הָּ ֵדֹ֔ ר  ֶאת־ַהַירְּ ר־ֶאֱעב  ֲאֶשָֽ

נו׃ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ ינו נ  ֵ֥ה ֱאֹלֵה  הוָּ  ֲאֶשר־יְּ

ו מֹו כְּ  – ֵני ֵעׂשָּ ׂשּו ִלי ּבְ עָּ ִר שֶׁ ׁשֶ ִעיר ּגָּ ׂשֵ ים ּבְ
ִבים  ִר שֶׁ ְוַהּמֹואָּ רים ּגָּ עָּ ר ֶאת וֹ ֶאֱעבשֶׁ ַעד , ּבְ

ֶרץ  אָּ ן ֶאל הָּ נוּ וֹ ֱאלֵֹהינּו נ 'השֶׁ ַהיְַּרּדֵ  .ֵתן לָּ

נו  ל  ֵר  ֹון ַהֲעבִׁ בֹ֔ ן  ֶמֶָ֣לְך ֶחשְּ יח  ה סִׁ בָּ  א אָּ ל ָ֣ וְּ
ה  הוָֹּ֨ ה֩ יְּ שָּ קְּ י־הִׁ ָֽ ֹו כִׁ ֹו בִ֑ יך ֶאת־רוח  ֱאֹלֶהַּ֜

ך  ַכיֵֹ֥ום  יָּדְּ ֹו בְּ תֵ֥ ַמִַ֛ען תִׁ ֹו לְּ בֹ֔ בָּ ֵמץ  ֶאת־לְּ אִׁ וְּ
 ַהֶזָֽה׃ ס

ּבֹון וְ  הלֹא ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחׁשְ צָּ  נוּ אֹותָּ  ריְלַהֲעבִ  רָּ
י  צוֹ ְר אַ בְּ  ַתן לֹו  תוֹ אוֹ  יחַ שִׁ ְק הִ ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ ְונָּ

ֵתת אֹותוֹ ֹו בּ לִ בְּ  אֹוֶמץ ֵדי לָּ  מוֹ כְּ יְָּדךָּ בְּ  ּכְ
השֶׁ  רָּ  .ּקָּ

י  ֵתָ֣ת  לא ששי תִׁ לֹ֨ ה ַהחִׁ ֵא  י רְּ ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ש  ֹ֔ ֵחָ֣ל רָּ ֹו הָּ צִ֑ ֶאת־ַארְּ ן וְּ יח   יך ֶאת־סִׁ ֶנֹ֔ פָּ לְּ

ֹו׃ צָֽ ֶשת ֶאת־ַארְּ ֶר   לָּ

ַמר ִלי 'ה יְרֵאה  :אָּ ֵתת ִהְתַחְלּתִ ֶניךָּ לְ  לָּ ֶאת  פָּ
ֵדי  ,שׁ ְכּבוֹ לִ  לְתחֵ הַ , ן ְוֶאת ַאְרצוֹ וֹ ִסיח ִלְכּבֹוׁש ּכְ

 .ֶאת ַאְרצוֹ 
ֹו  לב  ל־ַעמִ֛ כׇּ וא וְּ נו ה  אֵתַּ֜ רָּ קְּ ן לִׁ יח ֹ֨ ַוֵיֵצא֩ סִׁ

ה׃ צָּ ָֽהְּ ה יָּ מָּ  חָּ לְּ  ַלמִׁ
א ן וֹ ִסיח ל ַעּמֹו יָּצָּ אֵתנּו ִעם ּכָּ ְלַיַהץ ִלְקרָּ

ה מָּ ְלחָּ  .ַלּמִ
ֹו  לג  תִ֛ ִ֑ינו ַוַנְֵַֽ֥ך א  ֵנ פָּ ינו לְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵה  הוָּ ִ֛הו יְּ ֵנ תְּ ַֽיִׁ ַוָֽ

ֹו׃ ל־ַעמָֽ ֶאת־כׇּ נָּ ו וְּ ֶאת־בָּ  וְּ
יֵָּדנוּ  ן אֹותוֹ ַתָּ נָּ ֱאלֵֹהינּו  'ה ְחנוּ  ,ּבְ ְוֶאת אֹותֹו  ְוִנּצַ

ל ַעּמוֹ  יו ְוֶאת ּכָּ נָּ  .ּבָּ
וא  לד  ָ֣ת ַההִֹׁ֔ ֵע יו  בָּ רָּ ל־עָּ ד ֶאת־כׇּ כ ִ֤ לְּ ַונִׁ

ים  ַהנָּשִׁ  ם וְּ תִֹׁ֔ ָ֣יר מְּ ל־עִׁ ַַֽנֲחֵרם  ֶאת־כׇּ ַוָֽ
נו  רְּ ַא  שְּ א הִׁ ִ֑ף ל ֵ֥ ַהטָּ יד׃וְּ ָֽ רִׁ  ׂשָּ

ַכְדנוּ  ז לָּ יו  אָּ רָּ ל עָּ ַמְדנוּ ֶאת ּכָּ ל  ְוִהׁשְ ֶאת ּכָּ
רָּ ֵבי שְׁ וֹ ּת  ים  ויעָּ ׁשִ ִדיםְוַהּנָּ לָּ ַאְרנּו  ,ְוַהיְּ לֹא ִהׁשְ

ִריד  .ׂשָּ
ים  לה  רִׁ  ַלֵ֥ל ֶהעָּ ִ֑נו ושְּ נו לָּ ַָּ֣֧זְּ ַז ה בָּ ֵהמָּ  ק ַהבְּ ַרֵ֥

נו׃ דְּ ָֽ כָּ ר לָּ  ֲאֶשֵ֥
ה  ֵהמָּ ַקְחנוּ ַרק ֶאת ַהּבְ נּו  לָּ ל לָּ לָּ ַלל ְלׁשָּ ְוֶאת ׁשְ

ִרים  ְדנוּ ּלָּ שֶׁ ֶהעָּ  .כָּ
ן  לו  נ ַּ֜ ַחל ַארְּ ַפת־ַנֹ֨ ר ֲאֶשר֩ ַעל־ׂשְּ ֵעֶ֡ ֵמֲער 

א  ד ל ִ֤ עָֹּ֔ לְּ ַעד־ַהגִׁ ַחל  וְּ יר ֲאֶשִ֤ר ַבַנֹ֨ עִֹׁ֨ הָּ וְּ
ֶמִ֑נו  ה מִׁ בָּ  גְּ ר ׂשָּ ה ֲאֶשֵ֥ יָֹּ֔ רְּ ה  קִׁ תָּ יְּ ָֽ הָּ

ֵנָֽינו׃ פָּ ינו לְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵה  הוָּ ן יְּ ַתִ֛ ל נָּ  ֶאת־ַהכ ִּ֕

ַפת ַנַחל ַאְרנשֶׁ ֵער וֹ ֵמֲער ִעיר וֹ ַעל ׂשְ ַחל שֶׁ ן ְוהָּ ּנַ ּבַ
ד ְלעָּ ה , ְוַעד ַהּגִ ְיתָּ ה יר ִע לֹא הָּ ה ֲחזָּקָּ ְיתָּ הָּ ׁשֶ

נוּ  ַתןֱאלֵֹהינּו  'הֶאת ַהּכֹל , ֵמִאּתָּ ֵנינוּ לְ  נָּ  .פָּ

תָּ  לז  ִ֑בְּ רָּ א קָּ ֹון ל ָ֣ ֵנָֽי־ַעמ  ֶרץ בְּ ק ֶאל־ֶאֵ֥ ַרִ֛
י  ֵרָ֣ עָּ ק  וְּ ִַ֤חל ַיב  ד ַנ ל־ַיִ֞ ל כׇּ כ ֵ֥ ר וְּ הָֹּ֔ הָּ

ינו׃ ֵ֥ה ֱאֹלֵהָֽ הוָּ וָּ ה יְּ  ֲאֶשר־צִׁ

ֵני ַעּמֹון לֹא  ּתָּ ַרק ֶאל ֶאֶרץ ּבְ ׁשְ ֱאזֹור  – ִנּגַ ל הָּ ּכָּ
רוֹ ַעל ַיד ַנַחל ַיבּ  הָּ ֵרי הָּ לוְ , ק ְועָּ ֶ  המַ  כָּ  'הׁשּ

ה  ֱאלֵֹהינוּ  ֵחם ּבָּ ִצּוָּ ּלֹא ִנּלָּ  .םהֶ ׁשֶ

ת    ש   ר   עֹוג פ  

ַעל  א ג ֶָ֣פן ַוַנֹ֔ ִ֑ן ַוֵיֵצָ֣א עֹוג֩ ַוֵנ שָּ ֶרְך ַהבָּ ֶד 
ֹו  ל־ַעמִ֛ כׇּ וא וְּ נו ה  אֵתַּ֜ רָּ קְּ ן לִׁ שָֹּ֨ ֶמֶלְך־ַהבָּ

י׃ עִׁ ֶרָֽ ה ֶאדְּ מָּ  חָּ לְּ  ַלמִׁ

ִלינוּ  ִנינּו ְועָּ ן ּפָּ ׁשָּ ֶרְך ַהּבָּ ה ּדֶ פֹונָּ עֹוג ֶמֶלְך , צָּ
ן  ׁשָּ א ַהּבָּ אֵתנּו יָּצָּ ה  ְלֶאְדֶרִעיִלְקרָּ מָּ ְלחָּ הּוא ַלּמִ

ל ַעּמוֹ   .ְוכָּ
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י  ב  ָ֣ ֹו כִׁ תֹ֔ ָ֣א א  ירָּ ִ֤ה ֵאַלי  ַאל־תִׁ הוָּ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ֶאת־ ֹו וְּ ל־ַעמ  ֶאת־כׇּ ֹו וְּ תִ֛ י א  ַת תִׁ ךִ֞ נָּ יָּדְּ  בְּ
ן   יח  סִׁ יתָּ לְּ ׂשִׁ  ֹו ַכֲאֶשָ֣ר עָּ ָ֣יתָּ לֹ֔ ׂשִׁ עָּ ֹו וְּ צִ֑ ַארְּ

ֹון׃ בָֽ ֶחשְּ ב בְּ ר יֹוֵש  י ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ ֱאמ   ֶמֶָ֣לְך הָּ

ַמר ִלי 'ה ּנוּ ַאל  :אָּ ְפַחד ִמּמֶ י  ,ּתִ י ּכִ ַתּתִ יְָּדךָּ נָּ ּבְ
ל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצוֹ  ה, אֹותֹו ְוֶאת ּכָּ מֹו  ֲעׁשֵ לֹו ּכְ

יתָּ ְלִסיחשֶׁ  ׂשִ ֱאמוֹ עָּ רשֶׁ ִרי וֹ ן ֶמֶלְך הָּ ּבֹון ּגָּ ֶחׁשְ  .ּבְ

ֹוג  ג  ִ֛ם ֶאת־עֵ֥ נו ַג ֵד  יָּ ינו בְּ ה ֱאֹלֵהַּ֜ הוָֹּ֨ ֩ יְּ ֵתן ַויִׁ
ֹו  ל־ַעמִ֑ ֶאת־כׇּ ן וְּ שָּ  הו ַעד־ֶמֶלְך־ַהבָּ  ַוַנֵכִּ֕

יד׃ ָֽ רִׁ ֹו ׂשָּ יר־ל  ָֽ אִׁ שְּ י הִׁ ֵ֥ תִׁ לְּ  בִׁ

ַתן ֱאלֵֹהינּו  'ה ן נָּ ׁשָּ ם ֶאת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ יֵָּדנּו ּגַ ּבְ
ל ַעּמוֹ  ינּו אֹותוֹ , ְוֶאת ּכָּ ַארַעד  ִהּכִ ּלֹא ִנׁשְ  ׁשֶ

ּנוּ  ִריד ִמּמֶ  .ׂשָּ
א  ד  וא ל ִ֤ ָ֣ת ַההִֹׁ֔ ֵע יו  בָּ רָּ ל־עָּ ד ֶאת־כׇּ כ ִ֤ לְּ ַונִׁ

ִ֑ם  תָּ נו ֵמאִׁ חְּ ַק  ר ל א־לָּ ה ֲאֶשֵ֥ יָֹּ֔ רְּ ה  קִׁ תָּ יְּ ָֽ הָּ
ֹוג  ֶלֵֶ֥כת ע  ב ַממְּ ג ֹ֔ ל־ֶחֶָ֣בל ַארְּ יר  כׇּ ים עִׁ ֵ֥ שִׁ שִׁ

ן׃ ָֽ שָּ  ַבבָּ

ַכְדנוּ  ז  לָּ יואָּ רָּ ל עָּ ה  ,ֶאת ּכָּ ְיתָּ א ּלֹ שֶׁ  ִעירלֹא הָּ
ם ַקְחנּו ֵמִאּתָּ יּו , לָּ ים ִעיר הָּ ִ ׁשּ לׁשִ כָּ ֶחֶבל  ּבְ

הּוא , בוֹ ַאְרגּ  ןׁשֶ ׁשָּ ּבָּ  .ַמְמֶלֶכת עֹוג ּבַ

ה  ה  הָּ  ב  ה גְּ ֵ֥ ת חֹומָּ ר ִ֛ צ  ים בְּ רִׁ  ֶלה עָּ ל־ֵאַּ֜ כׇּ
זִׁ י  רָּ י ַהפְּ ֵרֵ֥ ַבִ֛ד ֵמעָּ יַח לְּ ִ֑ רִׁ ם ובְּ ַתָ֣יִׁ לָּ דְּ

ד׃ א ָֽ ה מְּ ֵבֵ֥  ַהרְּ

ִרים  יּו עָּ ה הָּ ל ֵאּלֶ הִעם רֹות ּצָּ בֻ ְמ ּכָּ ה וֹ בגְּ  חֹומָּ הָּ
תֹות ּובָּ  לָּ ףּובְ  ,ִריחַ ּדְ ם  נֹוסָּ יּו ּגַ ה ְמאֹוד הָּ ַהְרּבֵ

ה ִרים ְללֹא חֹומָּ  .עָּ
ן ֶמֶָ֣לְך  ו  יח   סִׁ ינו לְּ ׂשִֹׁ֔ ם ַכֲאֶשָ֣ר עָּ ַוַנֲחֵרָ֣ם אֹותָֹּ֔

ים  ם ַהנָּשִׁ  תִֹׁ֔ ָ֣יר מְּ ל־עִׁ ֲחֵרם  כׇּ ֹון ַהָֽ בִ֑ ֶחשְּ
ף׃ ָֽ ַהטָּ  וְּ

מוֹ  ם ּכְ ַמְדנּו אֹותָּ ינּו ְלִסיח ִהׁשְ ׂשִ עָּ ן ֶמֶלְך וֹ ׁשֶ
ּבֹון  ל  –ֶחׁשְ ַדת ּכָּ מָּ ִריםַהׁשְ ֵבי ֶהעָּ ים וְ  ּתֹוׁשְ ׁשִ ַהּנָּ
ִדים לָּ  .ְוַהיְּ

נו׃ ז  ָֽ ים ַבזֵֹ֥ונו לָּ רִׁ  ַלֵ֥ל ֶהעָּ ִ֛ה ושְּ ֵהמָּ ל־ַהבְּ כׇּ ֵהמּכָּ ֶאת וְ  וְּ ִרים  ֹותל ַהּבְ ַלל ֶהעָּ ַקְחנוּ ּוׁשְ נוּ  לָּ  לָּ
ל לָּ  .ְלׁשָּ

ֵני   ח  ד שְּ ַי  ֶרץ מִׁ אָֹּ֔ וא  ֶאת־הָּ ֵעִ֤ת ַההִׁ ח בָּ ַקִ֞ ַונִׁ
י ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ֵכָ֣י הָּ ן  ַמלְּ ֵדִ֑ ֶָ֣בר ַהַירְּ ֵע ר בְּ ֲאֶש 

ֹון׃ מָֽ ר ֶחרְּ נ  ן ַעד־ַהֵ֥ ַנֵַ֥חל ַארְּ  מִׁ

ַקְחנוּ  ז לָּ ֱאמ אָּ ֵני ַמְלֵכי הָּ ֶרץ ִמיַּד ׁשְ אָּ ִרי וֹ ֶאת הָּ
ַחל ַאְרנשֶׁ  ן ִמּנַ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ  .ן ַעד ַהר ֶחְרמֹוןוֹ ּבְ

י  ט  ֹ֔ רִׁ ֱָ֣אמ  הָּ ִ֑ן וְּ י  רְּ ֹון ׂשִׁ מ  ֶחרְּ ו לְּ אֵ֥ רְּ קְּ ִ֛ים יִׁ נִׁ יד  צִׁ
יר׃ ָֽ נִׁ ֹו ׂשְּ או־ל  רְּ קְּ  יִׁ

ְראוּ ִנים וֹ ִציד ְרי'ְלֶחְרמֹון  קָּ ֱאמ, 'ןוֹ ׂשִ ִרי וֹ ְוהָּ
ְראוּ  ג'לֹו  קָּ לָּ ׁשְ  .'ַהּמֻ

ל י  ל־ כ ָ֣ כׇּ ד  וְּ עָּ לְּ ל־ַהגִׁ כׇּ ר וְּ יש   י ַהמִׁ ֵרָ֣  ׀ עָּ
ֶלֵֶ֥כת  י ַממְּ ֵרִ֛ י עָּ עִׁ ֶרִ֑ ֶאדְּ כָּ ה וְּ ן ַעד־ַסלְּ שָֹּ֔ ַהבָּ

ן׃ ָֽ שָּ ֹוג ַבבָּ  ע 

ַקְחנּו  ל ֶאתלָּ ישׁ  ּכָּ ֵרי ַהּמִ ל וֹ עָּ ד ְוכָּ ְלעָּ ל ַהּגִ ר ְוכָּ
ֵרי ַמְמֶלֶכת עֹוג  ה ְוֶאְדֶרִעי עָּ ן ַעד ַסְלכָּ ׁשָּ ַהּבָּ

ן ׁשָּ ּבָּ  .ּבַ
ֶָ֣תר  יא  ֶי ַאר֮ מִׁ שְּ ן נִׁ שָּ  ֹוג ֶמֶָ֣לְך ַהבָּ י ַרק־עִ֞ ָ֣ כִׁ

ה  ל ֲהֹלָ֣ ֶזֹ֔ ֶָ֣רׂש ַברְּ ׂשֹו  ֶע ִ֤ה ַערְּ ֵנ ים  הִׁ אִׁ פָּ רְּ הָּ
ָ֣י  ֵנ ת בְּ ַרַב  וא בְּ ּה הִֹׁ֔ כָּ  רְּ ֹות אׇּ ֹון ֵת ַשע ַאמָ֣ ַעמִ֑

יש׃ ָֽ ַאַמת־אִׁ ּה בְּ בָּ  חְּ ֹות רׇּ ע ַאמִ֛ ַבֵ֥ ַארְּ  וְּ

ַאר י ֵר הֲ  ן ִנׁשְ ׁשָּ ְ ִמ ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ ית ִר אֵ ׁשּ
ִאים ְרפָּ תִהּנֵה  ,הָּ תֹו ִמּטַ ְרֶזל ִמּטָּ ִהיא ֵרי הֲ , ּבַ

ֵני ַעּמֹון ת ּבְ ַרּבַ ּה , ּבְ ְרּכָּ ע ַאּמֹות אָּ ׁשַ ּה ּתֵ ְחּבָּ ְורָּ
ע ַאּמֹות  ל ַאְרּבַ ת ׁשֶ  .עצָּ מוּ מְ  ִאישׁ ַאּמַ

וא  יב  ִ֑ ָ֣ת ַההִׁ ֵע נו בָּ שְּ ַר  אָּ ֶרץ ַהז ִ֛את יָּ ֶאת־הָּ וְּ
י  ִ֤ ן ַוֲחצִׁ נ   ַָ֣חל ַארְּ ר ֲאֶשר־ַעל־ַנ ֵעִ֞ ֵמֲער 
י  ראוֵבנִׁ  י לָּ תִׁ ַתִּ֕ יו נָּ ֹ֔ רָּ עָּ ד  וְּ עָּ לְּ ר־ַהגִׁ ַהָֽ

י׃ ָֽ דִׁ ַלגָּ  וְּ

נּו וְ  ַבׁשְ ז כָּ ֶרץ אָּ אָּ ְראּוֵבִני  ,ַהזֹּאתֶאת הָּ י לָּ ַתּתִ נָּ
ִדי  ַוֲחִצי ַהר  ,ןוֹ ַעל ַיד ַנַחל ַאְרנשֶׁ ֵער וֹ ֵמֲער –ְוַלּגָּ
ד ְלעָּ יו, ַהּגִ רָּ  .ְועָּ

ֹוג  יג  ֶלֶָ֣כת עֹ֔ ן  ַממְּ שָּ ל־ַהבָּ כׇּ ִ֤ד וְּ עָּ לְּ ֶתר ַהגִׁ ֶיֹ֨ רוְּ אָּ ן ַמְמֶלֶכת עֹוג ּוׁשְ ׁשָּ ל ַהּבָּ ד ְוכָּ ְלעָּ ַת  – ַהּגִ י נָּ ּתִ
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י תִׁ ַתִּ֕ מְּ   נָּ י ֵשֶָ֣בט ַהָֽ ל ֶחִֶ֤בל ַלֲחצִׁ  ַנֶשִ֑ה כ ָ֣
ב   ג  ַארְּ ָֽ ֶרץ הָּ א ֶאֵ֥ ֵר  קָּ וא יִׁ ן ַההֵ֥ שָֹּ֔ ל־ַהבָּ כׇּ לְּ
ים׃ ָֽ אִׁ פָּ  רְּ

ה ֶ ֶבט ַהְמַנׁשּ ל ,ַלֲחִצי ׁשֵ ַאְרגּ  ּכָּ ל בְּ שֶׁ ב וֹ ֶחֶבל הָּ כָּ
ן ׁשָּ ֵאזֹור, ַהּבָּ אַההּוא  הָּ ִאים ִנְקרָּ  .ֶאֶרץ ְרפָּ

ה  יד  ַנֶש  יר ֶבן־מְּ ָ֣ ל־ֶחֶָ֣בל יָּאִׁ ַקח  ֶאת־כׇּ לָּ
י  ִ֑ תִׁ ַהַמֲעכָּ י וְּ שורִׁ  ול ַהגְּ בֵ֥ ב ַעד־גְּ ג ֹ֔ ַארְּ
ת   ָ֣ ן  ַחו  שָּ ֹו ֶאת־ַהבָּ מִ֤ ם ַעל־שְּ תָֹּ֨ א֩ א  רָּ קְּ ַויִׁ

יר ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ֹ֔  יָּאִׁ

ל ֶחֶבל ַאְרגּ  ַקח ֶאת ּכָּ ה לָּ ֶ ן ְמַנׁשּ ב ַעד וֹ יִָּאיר ּבֶ
ִתי ֲעכָּ ׁשּוִרי ְוַהּמַ בּול ַהּגְ א קָּ וְ  ,ּגְ ֶהןרָּ ַחּוֹות לְ  לָּ

מֹו  ,ןׁשָּ ּבָּ הַ  ם  ,'ת יִָּאירוֹ ַחוּ ' –ַעל ׁשְ מָּ ְך ׁשְ ַעד ְוכָּ
 .ַהיֹּום

ד׃ טו שביעי ָֽ עָּ לְּ י ֶאת־ַהגִׁ תִׁ ַתֵ֥ יר נָּ כִׁ  מָּ ד ולְּ ְלעָּ י ֶאת ַהּגִ ַתּתִ ִכיר נָּ  .ּוְלמָּ
ד   טז  עָּ לְּ ן־ַהגִׁ י מִׁ ַתִ֤תִׁ י נָּ ַּ֜ דִׁ ַלגָּ י וְּ ֹ֨ ראוֵבנִׁ לָּ וְּ

ַָ֣חל  ַעד־ַנ ַעד  וְּ ִ֑ל וְּ ב  ֹוְך ַהַנ ַחל וגְּ ן תֵ֥ נ ֹ֔ ַארְּ
ֹון׃ ֵנֵ֥י ַעמָֽ ול בְּ ב  ַחל גְּ ק ַהַנֹ֔  ַיב ָ֣

ְר  י ְולָּ ַתּתִ ִדי נָּ ד ְוַעד ַנַחל מֵ אּוֵבִני ְוַלּגָּ ְלעָּ ַהּגִ
ַפת  ּכֹוֵללן וֹ ַאְרנ חּום ׂשְ ַחלּתְ  קוֹ ַיבּ ַנַחל ְוַעד , ַהּנַ

הּוא ֵני ַעּמֹון ׁשֶ בּול ּבְ  .ּגְ
ִ֤ם  יז  ד יָּ ַעֹ֨ ֶרת וְּ ֶנ  כִׁ ִ֑ל מִׁ ב  ן וגְּ ֵדָ֣ ַהַירְּ ה וְּ בָּ  ֲערָּ הָּ וְּ

גָּ ה  סְּ ת ַהפִׁ ד ֵ֥ ַלח ַתִַ֛חת ַאשְּ ָ֣ם ַהֶמֹ֔ ה  יָּ בָּ ֲערָּ ָֽ הָּ
ה׃ חָּ ָֽ רָּ זְּ  מִׁ

הֶאת וְ  בָּ ֲערָּ ן ,הָּ חּום ּכֹוֵלל ְוַהיְַּרּדֵ תוֹ  ּתְ פָּ  ,ׂשְ
ה  בָּ ֲערָּ ּנֶֶרת ְוַעד יָּם הָּ ַלח –ִמּכִ , יָּם ַהּמֶ

לֹות ִלים ְלַמְרּגְ ּפָּ ּמֵ  ַהּמַ ר ׁשֶ הָּ חּמִ ּמִ שֶׁ הָּ  .ְזרָּ

ת    ש   ר  ים פ   מִׁ ח  לְּ נ ִׁ ו ו י ה   צִׁ
ָ֣ה  יח  הוָּ ר יְּ וא ֵלאמ ִ֑ ֵעֵ֥ת ַההִׁ  ם בָּ ֶכֹ֔ ֲאַצָ֣ו ֶאתְּ וָּ

ִֶ֤רץ ַהז את   אָּ ם ֶאת־הָּ ֶכַּ֜ ן לָּ ַתֹ֨ ם נָּ ֱאֹלֵהיֶכ 
ִ֛י ֲאֵחיֶכֵ֥ם  ֵנ פְּ ו לִׁ ר  ים ַתַעבְּ ָ֣ ּה ֲחלוצִׁ תָֹּ֔ שְּ רִׁ לְּ

ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ל׃בְּ יִׁ ָֽ ֵני־חָּ ל־בְּ  כׇּ

יִתי ן ַההּוא ֶאְתֶכם ִצּוִ מָּ ְּ ז ד – ּבַ ֵני ְראּוֵבן ְוגָּ  ,ּבְ
ךְ  ֶרץ ַהזֹּאת  'ה: ּכָּ אָּ ֶכם ֶאת הָּ ַתן לָּ ֱאלֵֹהיֶכם נָּ

הּ ִלְכּבֹוׁש  ם  ,אֹותָּ ל ַהּלֹוֲחִמים ַאּתֶ ַעְברּו ּכָּ ּתַ
ֵאלִראׁשֹוִנים  רָּ ֵני ִיׂשְ  .ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ּבְ

ק  יט  י ַרֶּ֠ תִׁ עְּ ַדִּ֕ ֵנֶכם  יָּ קְּ ֶכם֮ ומִׁ ַטפְּ ֵשיֶכָ֣ם וְּ נְּ
ר  ם ֲאֶשֵ֥ ֵָ֣ריֶכֹ֔ עָּ בו  בְּ ֶכִ֑ם ֵיָֽשְּ ב לָּ ֶנֵ֥ה ַר  קְּ י־מִׁ ָֽ כִׁ

ם׃ ֶכָֽ י לָּ תִׁ ַת   נָּ

יֶכם  ֵדיֶכםַרק ְנׁשֵ ֵרי ִוילָּ יֵּשׁ  ַוֲאִני ,ֶכםַוֲעדָּ  יֹוֵדַע ׁשֶ
ִרים ֶכם ֲעדָּ ֵריֶכם  ,יםַרבִּ  לָּ עָּ בּו ּבְ י ּנָּ שֶׁ ֵיׁשְ ַתּתִ

ֶכם  .לָּ
ֵ֥ה כ מפטיר הוָּ יַח יְּ ֹ֨ נִׁ ד ֲאֶשר־יָּ ֶכם   ַעֶּ֠ ׀ ַלֲאֵחיֶכם֮ כָּ

הוָּ ה  ר יְּ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אִָּּ֕ ם ֶאת־הָּ ו ַגם־ֵהֹ֔ שָ֣ יָּרְּ וְּ
ן  ֵדִ֑ ֶָ֣בר ַהַירְּ ֵע ם בְּ ֶה  ן לָּ ֵתֵ֥ ֱאֹלֵהיֶכִ֛ם נ 
ם׃ ֶכָֽ י לָּ תִׁ ַת  ר נָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ תֹ֔ שָּ יר  ָֽ ֵ֚יש לִׁ ם אִׁ ֶת  ַשבְּ  וְּ

מֹו ה חָּ נוּ ְמ לִ ה לָּ חֲ נַ ַלֲאֵחיֶכם ן ּתֵ יִ  'השֶׁ ַעד  ּכְ
ֶכםה חָּ נוּ ן ְמ ַת ּנָּ שֶׁ  ֶרץ גַּ ׁשּו בְּ כְ ְויִ , לָּ אָּ ם ֵהם ֶאת הָּ
ןוֹ ֱאלֵֹהיֶכם נ 'השֶׁ  ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ ֶהם ּבְ ז אָּ וְ , ֵתן לָּ
תֹו ִאיׁש  ׁשּובוּ ּתָּ  ֶכםּנָּ שֶׁ ְלַנֲחלָּ י לָּ  .ַתּתִ

ר  כא  וא ֵלאמ ִ֑ ֵעֵ֥ת ַההִׁ  י בָּ יתִׁ ֵוֹ֔ וַע צִׁ הֹושָ֣ ֶאת־יְּ וְּ
ָ֣יך  ִ֤ה ֵעיֶנ הוָּ ה יְּ ׂשַָּּ֜ ר עָּ ל־ֲאֶשֹ֨ ת ֵאת֩ כׇּ א   ר  הָּ

ֶלה  ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ כִׁ לָּ ֵני  ַהמְּ שְּ ֱאֹלֵהיֶכם  לִׁ
ר  ֹות ֲאֶשֵ֥ כֹ֔ לָּ ל־ַהַממְּ כׇּ ה  לְּ הוָּ ן־ַיֲעֶׂשִ֤ה יְּ ֵכָֽ

ה׃ מָּ ָֽ ר שָּ ֵבֵ֥ ה ע   ַאתָּ 

יִתי ְוֶאת ְיהֹושֻׁ  זַע ִצּוֵ אּו ֵעיֶניךָּ : אָּ ל ֶאתרָּ  המַ  ּכָּ
 ֶ ה ֱאלֵֹהיֶכם  'הׁשּ ׂשָּ העָּ ֵאּלֶ ִכים הָּ לָּ ֵני ַהּמְ ְך  ,ִלׁשְ ּכָּ
ה  'ה כֹות ַיֲעׂשֶ ְמלָּ ל ַהּמַ ם רבוֹ עֲ ּתַ שֶׁ ְלכָּ  .ְלׁשָּ

וא  כב  ם ה  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ֵ֚י יְּ ום כִׁ אִ֑ ירָּ ָֽ א תִׁ ל  
ם׃ ס ֶכָֽ ם לָּ ֵ֥ חָּ לְּ  ַהנִׁ

י  ,ְפֲחדּו ֵמֶהםּתִ ל אַ  ם  'הּכִ ְלחָּ ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ַהּנִ
 !םכֶ ְר בוּ עֲ 
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ַחַנן   ֶאתְּ   וָּ

ת    ש   ר  ה פ   ֶ ת ֹמש  ל   פִׁ  ת ְּ
ר׃ כג  וא ֵלאמ ָֽ ֵעֵ֥ת ַההִׁ  ִ֑ה בָּ הוָּ ַחַנ ַֽן ֶאל־יְּ ֶאתְּ אֹותֹו  וָּ יַמן זְּ הַ ּבְ ְנּתִ י 'הֶאל  ִהְתַחּנַ ַמְרּתִ  :ְואָּ
ֹות  כד  אָ֣ ַהרְּ ֹותָּ  לְּ לֹ֨ ִ֤ה ַהחִׁ ה ַאתָּ הוִׁ  ָ֣י יְּ נָּ ֲאד 

ה  ִ֑ ך  ַהֲחזָּקָּ ֶאת־יָּדְּ ךֹ֔ וְּ לְּ ת־גׇּדְּ ךֹ֔ ֶאֹ֨ דְּ ת־ַעבְּ ֶאָֽ
ֶרץ  אָֹּ֔ ם ובָּ ַמָ֣יִׁ י־ֵאל  ַבשָּ ֲאֶשִ֤ר מִׁ

ך׃ ֶתָֽ בור  גְּ כִׁ יך וְּ ַמֲעֶׂש  ה כְּ  ֲאֶשר־ַיֲעֶׂשֵ֥

ה ִהְתַחְלּתָּ ְלַהְראֹות  ,ֱאלִֹהים 'ה ךָּ ַאּתָּ  ְלַעְבּדְ
ְתךָּ ֶאת  ֻדּלָּ ה ּגְ ֵאין  – ְוֶאת יְָּדךָּ ַהֲחזָּקָּ ֵאל ׁשֶ

ֶרץ  אָּ ַמִים ּובָּ ָּ ׁשּ יַּ ּבַ ה כְּ ׁשֶ יךָּ ְוִכְגבּורֲעׂשֶ  !ךָּ יֶת וֹ ַמֲעׂשֶ

ה  כה  ֶָ֣רץ ַהטֹובָֹּ֔ אָּ ֶאה  ֶאת־הָּ ֶארְּ א וְּ ה־נָּ  רָּ בְּ ֶאעְּ
ֹוב ַהֶז ה  ר ַהטִ֛ ֵ֥ הָּ ֵדִ֑ן הָּ ֶָ֣בר ַהַירְּ ֵע ר בְּ ֲאֶש 

ן׃ נ ָֽ בָּ ַהלְּ  וְּ

ר  ה ִליַאְפׁשֵ ׁשָּ ַבּקָּ ֶרץ  ְוִלְראֹותַלֲעבֹור  ּבְ אָּ ֶאת הָּ
ה שֶׁ  ןלַ ֵעֶבר ּמֵ ַהּטֹובָּ ר ַהּטֹוב ַהזֶּה , יְַּרּדֵ הָּ ֶאת הָּ

נֹוןֶאת וְ  בָּ  .ַהּלְ
ע  כו *]*[  ַמ  א שָּ ל ֵ֥ ם וְּ ֶכֹ֔ ַמַָ֣ענְּ י  לְּ ֵ֥ה בִׁ הוָּ ר יְּ ַעֵבֹ֨ תְּ ַויִׁ

ְך  ִ֤ה ֵאַלי  ַרב־לָֹּ֔ הוָּ אֶמר יְּ ִ֑י ַוי ֹ֨ ֵאלָּ
ר  ֵ֥ בָּ ֹוד ַבדָּ ר ֵאַלִ֛י ע  ֹוֶסף ַדֵבֵ֥  ַהֶזָֽה׃ַאל־ת 

ַעס  'ה ַליּכָּ ַמע  עָּ ְגַלְלֶכם ְולֹא ׁשָּ ַמר 'ה ,ִליּבִ  אָּ
יק :ִלי יךְ ַאל ! ַמְסּפִ ְמׁשִ ר ּתַ ִעְניָּן עֹוד ֵאַלי  ְלַדּבֵ ּבָּ

 !ַהזֶּה
ה  ֲעֵלָ֣ה כז  ִ֛יך יָּ מָּ א ֵעיֶנ ֵ֥ ׂשָּ ה וְּ גָּ  סְּ אש ַהפִׁ ׀ ר ָ֣

ִ֑יך  ֵעיֶנ ֵאָ֣ה בְּ ה ורְּ חָּ רָּ  זְּ נָּה ומִׁ ֵ֥ ֵתימָּ נָּה וְּ פ ִ֛ צָּ וְּ
ן ַהֶזָֽה׃ ֵדֵ֥ ר ֶאת־ַהַירְּ א ַתֲעב   י־ל ֵ֥  כִׁ

ה  ְלרֹאשׁ ֲעֵלה  ְסּגָּ טַהּפִ בלְ  ְוַהּבֵ פֹוןלְ  ,ַמֲערָּ  ,צָּ
רֹוםלְ  חלְ וּ  ,דָּ ֶרץּוְרֵאה בְּ  ,ִמְזרָּ אָּ י , ֵעיֶניךָּ ֶאת הָּ ּכִ

ה  ן ַהזֶּהוֹ ֲעבּתַ  לֹאַאּתָּ  .ר ֶאת ַהיְַּרּדֵ
הו  כח  ֵקָ֣ ַחזְּ ַע וְּ הֹוש   ו ֶאת־יְּ ַצֵ֥ וא וְּ י־הָ֣ ֵצִ֑הו כִׁ ַאמְּ וְּ

יל  ָ֣ חִׁ הוא  ַינְּ ה וְּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ֵני  הָּ פְּ ר לִׁ ַיֲעב  
ה׃ ֶאָֽ רְּ ר תִׁ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָּ  ם ֶאת־הָּ  אֹותָֹּ֔

 ֵּ ַע ְוַחז יץ אֹותוֹ  קְוַצּוֵה ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְהֶיה ַאּמִ יִּ י  ,ׁשֶ ּכִ
רֹאשׁ ר וֹ הּוא ַיֲעב ם ַהזֶּה ּבְ עָּ ְוהּוא ַיְנִחיל , הָּ

ְרֶאה ּתִ ֶרץ ׁשֶ אָּ ם ֶאת הָּ  .אֹותָּ
ֹור׃ פ כט  עָֽ ית פְּ ול ֵבֵ֥ א מ  יְּ ֶָ֣שב ַבגָֹּ֔ ְבנוּ  ַוֵנ עֹור יָּׁשַ ית ּפְ ֵעֶמק מּול ּבֵ  .ּבָּ
ת   ]*[ ש   ר  ית פ   רִׁ ב ְּ ת ה  ר  ה  זְּ  ה 

ֶאל־ א ד ים  וְּ קִׁ ח  ַמִ֤ע ֶאל־ַהָֽ ל שְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣ה יִׁ ַעתָּ  וְּ
ֶכ ם  ד ֶאתְּ ַלֵמֵ֥ י מְּ ִ֛ כִׁ נ  ים ֲאֶש ר אָּ טִֹׁ֔ פָּ שְּ ַהמִׁ
ֶתָ֣ם  שְּ ירִׁ אֶתם  וִׁ ו ובָּ י  חְּ ָֽ ַמַָ֣ען תִׁ ֹות לְּ ַלֲעׂשִ֑
ֵתיֶכ ם  י ֲאב  ִ֛ה ֱאֹלֵהֵ֥ הוָּ ֶרץ ֲאֶש ר יְּ אָֹּ֔ ֶאת־הָּ

ם׃ ֶכָֽ ן לָּ ֵתֵ֥  נ 

יו ְועַ  ֵאלְכׁשָּ רָּ ים וְ ַציֵּת לַ  ,ִיׂשְ ִטים לַ ֻחּקִ ּפָּ ׁשְ ּמִ
ד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲאִנישֶׁ  ִביל, ְמַלּמֵ ׁשְ ְחיּו שֶׁ  ּבִ ּתִ

ב ֶרץ שֶׁ  ׁשוּ ְכבְּ ְוִת  אוּ וֹ ְותָּ אָּ ֱאלֵֹהי  'הֶאת הָּ
ֶכםוֹ ֵתיֶכם נוֹ ֲאב  .ֵתן לָּ

ָ֣ה  ב  ַצֶו י  מְּ כִׁ נ  ר  ֲאֶשִ֤ר אָּ בָּ פו ַעל־ַהדָּ סִׁ  א ת  ל ָ֣
ר  מ   שְּ ֶמִ֑נו לִׁ ו מִׁ ע  רְּ גְּ א תִׁ ל ֵ֥ ם וְּ ֶכֹ֔ ֶאתְּ

ֹות   צְּ י ֶאת־מִׁ כִׁ  נ  ר אָּ ם ֲאֶשֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ יְּ
ם׃ ֶכָֽ ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ  מְּ

צְ יסִ וֹ ּת ַאל  ה ֶאְתֶכםֲאִני שֶׁ ֹות ופּו ַעל ַהּמִ , ְמַצּוֶ
ְמרוּ , ֵמֶהם ְחִסירוּ ּתַ ְוַאל   'הֹות וֶאת ִמצְ  ׁשִ

ה ֶאְתֶכםֲאִני שֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם   .ְמַצּוֶ

הוָּ ה ג  ה יְּ ֵ֥ ׂשָּ ֹות ֵאִ֛ת ֲאֶשר־עָּ אֹ֔ ר  יֵניֶכם  הָּ  ֵעָֽ
ַלְך   יש ֲאֶשִ֤ר הָּ אִׁ  ל־הָּ י כׇּ ָ֣ ֹור כִׁ עִ֑ ַבַָ֣על פְּ בְּ
ֵ֥ה  הוָּ ֹו יְּ ידִ֛ מִׁ שְּ ֹור הִׁ עֹ֔ ַעל־פְּ ַאֲחֵרָ֣י ַבָֽ

ך׃ ֶבָֽ רְּ קִׁ יך מִׁ  ֱאֹלֶה 

אוּ ֵעיֵניֶכם  ֶ  ַמה ֶאת רָּ ה ' הׁשּ ׂשָּ עֹורלְ עָּ , ַבַעל ּפְ
ל ּכָּ ַלְך ַאֲחֵרי בַּ שֶׁ  ִאישׁ  ׁשֶ עֹורהָּ  'ה – ַעל ּפְ

ִמידֱאלֶֹהיךָּ   .ִמּתֹוְכךָּ  וֹ אֹות ִהׁשְ

ֵ֥ים  ד  ים ַביהוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם ַחיִׁ ֵבקִֹׁ֔ ַאֶתם  ַהדְּ ם  ְוִאּלוּ וְּ ֵבִקים בַּ שֶׁ ַאּתֶ ֶכם  –ֱאלֵֹהיֶכם  'הּדְ ּלְ ּכֻ
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ֹום׃ ֶכ ם ַהיָֽ לְּ ים  כ   .ַהיֹּוםַחיִּ
ֵאָ֣ה ה שני ים  רְּ טִֹׁ֔ פָּ שְּ ים  ומִׁ קִׁ ם ח  ֶכ  י ֶאתְּ תִׁ ַמָ֣דְּ ׀ לִׁ

ר  ן ַכֲאֶשֵ֥ ֹות ֵכֹ֔ ִ֑י ַלֲעׂשָ֣ ָ֣ה ֱאֹלהָּ הוָּ י יְּ ַו ַֽנִׁ צִׁ
ה  מָּ ים שָּ  ֵ֥ אִׁ ר ַאֶתִ֛ם בָּ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ ֶרב הָּ ֶקָ֣ בְּ

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ  לְּ

י אֶ  ְדּתִ ִטים ְרֵאה ִלּמַ ּפָּ ים ּוִמׁשְ מֹו ְתֶכם ֻחּקִ  'השֶׁ ּכְ
ה אֹוִת צִ י ֱאלֹהַ  ֲעׂשוּ , יּוָּ ּתַ ֶרץ  ׁשֶ אָּ תֹוְך הָּ ם ּבְ אֹותָּ

ִאים שֶׁ  ם ּבָּ ם ַאּתֶ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  .אֹותָּ

ֶכם   ו  ַמתְּ כְּ וא חׇּ ִ֤ י הִׁ ָ֣ יֶתם  כִׁ ֶתם֮ ַוֲעׂשִׁ ַמרְּ ושְּ
ון  ע  מְּ שְּ ים ֲאֶשָ֣ר יִׁ ִ֑ ַעמִׁ ֵעיֵנ י הָּ ם לְּ ֶכֹ֔ יַנתְּ ָ֣ ובִׁ
ק  ו ַרֵ֚ ר  מְּ אָּ ֶלה וְּ ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ קִׁ ל־ַהח  ֵאֵ֚ת כׇּ

ֹול ַהֶזָֽה׃ ֹוי ַהגָּד  ֹון ַהגֵ֥ נָּבֹ֔ ָ֣ם וְּ כָּ  ַעם־חָּ

מּו  ידּו ְוַקיְּ י ַהְקּפִ ה ּכִ ְכַמְתֶכם  ִהיאֶאת ַהּתֹורָּ חָּ
ים ַעּמִ ְמעוּ יִּ שֶׁ  ,ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני הָּ ל  ֶאת ׁשְ ּכָּ

ה  ֵאּלֶ ים הָּ םַרק  :ְויֹאְמרוּ ַהֻחּקִ עָּ דֹול ַהזֶּה  הָּ ַהּגָּ
בֹון הּוא ם ְונָּ כָּ  !ַעם חָּ

ים  ז  ֹו ֱאֹלהִׁ  ֹול ֲאֶשר־לֵ֥ י־גָֹ֣וי גָּדֹ֔ ֵ֚י מִׁ כִׁ
ינו  ָ֣ה ֱאֹלֵהֹ֔ ִ֑יו ַכיהוָּ ים ֵאלָּ ָ֣ בִׁ ר  קְּ

יו׃ ָֽ נו ֵאלָּ ֵא  רְּ ל־קׇּ כׇּ  בְּ

דֹול  ַעם עֹוד ִמיֲהֵרי  ֶזה ּגָּ לֹו ֱאלִֹהים  שׁ יֵּ שֶׁ ּכָּ
יווֹ ְקר ֹוֵמַע שֶׁ ֱאלֵֹהינּו  'הכַּ  ,ִבים ֵאלָּ ֶאת ׁשּ

ִפּלוֹ  ל  נוּ ֵת ּתְ כָּ יו ְקִריאֹוֵתינוּ ּבְ  !ֵאלָּ
ֹול  ח  י  גָֹ֣וי גָּדֹ֔ ים ומִׁ טִׁ  פָּ שְּ ים ומִׁ ֵ֥ קִׁ ֹו ח  ֲאֶשר־לִ֛

י  ִ֛ כִׁ נ  את ֲאֶש ר אָּ ָ֣ה ַהז ֹ֔ ל  ַהתֹורָּ כ  ם כְּ ִ֑ יקִׁ ַצדִׁ
ֹום׃ ֵניֶכ ם ַהיָֽ פְּ ן לִׁ ֵתֵ֥  נ 

דֹול  ַעם ּוִמי ֶזה ּגָּ ִטים  שׁ יֵּ שֶׁ ּכָּ ּפָּ ים ּוִמׁשְ לֹו ֻחּקִ
ה ַהזֹּאת  מוֹ ֲהגּוִנים כְּ  ֶכםֵתן וֹ נֲאִני שֶׁ ַהּתֹורָּ  לָּ

 !ַהיֹּום
ד  ט * א   ךַּ֜ מְּ שְּ ר ַנפְּ מ ֹ֨ ך֩ ושְּ ֶָ֣מר לְּ שָּ ק הִׁ ַרֶ֡

ו  אָ֣ ים ֲאֶשר־רָּ ַּ֜ רִׁ בָּ ח ֶאת־ַהדְּ ַכֹ֨ שְּ ֶפן־תִׁ
ִ֑יך  ֵמָ֣י ַחֶי ל יְּ ךֹ֔ כ   ָ֣בְּ בָּ לְּ ורו  מִׁ יך וֶפן־יָּסֹ֨ ֵעיֶנ 

ֶנָֽיך׃ ֵנֵ֥י בָּ בְּ לִׁ ֶנ יך וְּ בָּ ם לְּ ֵ֥ תָּ הֹוַדעְּ  וְּ

מִהזֵָּּהר ַרק  ךָּ ֶאת ר וֹ ְלךָּ ּוׁשְ ּלֹא  דְמאוֹ ַנְפׁשְ ׁשֶ
ִרים  בָּ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ׁשְ אוּ ֵעיֶניךָּ שֶׁ ּתִ א ּלֹ שֶׁ  – רָּ

לךָּ בְּ יָּסּורּו ִמלִּ  ם ְותֹוִדיעַ , ְיֵמי ַחיֶּיךָּ  ּכָּ  אֹותָּ
ֶניךָּ ְוִלְבֵני  – ֶניךָּ ּבָּ  ְלבָּ

ָ֣ה ֱאֹלֶה֮  י  הוָּ י יְּ ֵנֹ֨ פְּ תָּ לִׁ דְּ ַמַּ֜ ר עָּ ֹום ֲאֶשֹ֨ יך֮ י 
י  ה ֵאַל  הוַָּּ֜ ר יְּ ֵרב  ֶבֱאמ ֹ֨ ח  י  בְּ ֶהל־לִׁ ַהקְּ

ר  י ֲאֶשֹ֨ ִ֑ רָּ בָּ ֵע ם ֶאת־דְּ מִׁ ַאשְּ ם וְּ עָֹּ֔ ֶאת־הָּ
ר  ים  ֲאֶשֹ֨ מִׁ ל־ַהיָּ י כׇּ תִׁ  ָ֣ה א  אָּ רְּ יִׁ ון לְּ דַּ֜ מְּ לְּ יִׁ
ם  ֵניֶה  ֶאת־בְּ ה וְּ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ים  ַעל־הָּ ֵהִ֤ם ַחיִׁ

ון׃ ַלֵמדָֽ  יְּ

ַמְדּתָּ ִלְפֵני יּ ֶאת הַ  עָּ ח 'הֹום ׁשֶ , ֵרבוֹ ֱאלֶֹהיךָּ ּבְ
שֶׁ  ַמר' הּכְ ִמ  ֱאסֹוף ֵאַלי :ִלי אָּ ם ְוַאׁשְ עָּ ַע יֶאת הָּ
ֶהם ַר  לָּ בָּ ֵדי ,יֶאת ּדְ ְלְמדוּ  ּכְ יִּ ד אֹוִתי ׁשֶ ל  ְלַכּבֵ ּכָּ

ה מָּ ֲאדָּ ים ַעל הָּ ֵהם ַחיִּ דּו וִ , ַהיִָּּמים ׁשֶ  ם ֶאתגַּ יַלּמְ
ֵניֶהם  .ּבְ

ר  יא  הִָּ֞ הָּ ִ֑ר וְּ הָּ ון ַתַָ֣חת הָּ ד  ון ַוַתַעמְּ בֵ֥ רְּ קְּ ַותִׁ
ֵאש  ַעד־ֵלָ֣ב  ֵעִ֤ר בָּ ֵַֽ֥ן ב  נָּ ֶשְך עָּ ם ח   יִׁ ַמֹ֔ ַהשָּ

ל׃ ֶפָֽ  ַוֲערָּ

ם ּתֶ ׁשְ ם ִנּגַ לֹות ַוֲעַמְדּתֶ ר ְלַמְרּגְ הָּ ר בּ , הָּ הָּ ֵער וֹ ְוהָּ
ֵאׁש ַעד  ַמִים ֵלבּבָּ ָּ יָּה וְ , ַהׁשּ ְך וֹ חהָּ ן וְ ׁשֶ נָּ עָּ

ֶפל  .ַוֲערָּ
ֹול  יב  ֵאִ֑ש קִ֤ ֹוְך הָּ תָ֣ ִ֛ה ֲאֵליֶכ ם מִׁ הוָּ ַדֵב ר יְּ ַויְּ

ים  ַאֶתָ֣ם  רִׁ בָּ ֶכֵ֥ם דְּ ִ֛ה ֵאינְּ מונָּ ים ותְּ עִֹׁ֔ מְּ ש 
ֹול׃ י קָֽ ֵ֥ תִׁ ים זולָּ אִׁ   ר 

ר  'ה ּבֵ ֵאשׁ  ֲאֵליֶכםּדִ ם, ִמּתֹוְך הָּ ַמְעּתֶ קֹול  ׁשְ
ל  ל ,רוּ בּ ּדִ ׁשֶ הלֹא ְרִאיֶתם  ֲאבָּ א ַרק צּורָּ  ֶאּלָּ
 .קֹול

ֶכם   יג  ִ֤ה ֶאתְּ וָּ ר צִׁ ֹו ֲאֶשֹ֨ ית  רִׁ ם ֶאת־בְּ ֶכַּ֜ ד לָּ ַוַיֵגֹ֨
ֶרת  ֹות ֲעֶׂש  ם ַעל־ַלֲעׂשֹ֔ ֵבֹ֔ תְּ כְּ ַֽיִׁ ים ַוָֽ ִ֑ רִׁ בָּ  ַהדְּ

ים׃ ָֽ נִׁ ֹות ֲאבָּ חֵ֥ ֵנ י ל   שְּ

ֶכם ֶאת  הּוא הֹוִדיעַ  םלָּ  ֶאת ַמה ,ִאּתוֹ  ַהֶהְסּכֵ
 ֶ ה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות צִּ ׁשּ ֶרת  –ּוָּ רֹותֲעׂשֶ ּבְ  ,ַהּדִ
ֵני ל םאֹותָּ  בַת ּכָּ הּוא וְ  ִניםוּ ַעל ׁשְ  .חֹות ֲאבָּ

ַלֵמָ֣ד  יד  וא לְּ ָ֣ת ַההִֹׁ֔ ֵע ה  בָּ הוָּ ִ֤ה יְּ וָּ י צִׁ תִִׁ֞ א  וְּ
ם  תָֹּ֔ ֶכָ֣ם א  תְּ ים ַלֲעׂש  ִ֑ טִׁ פָּ שְּ ים ומִׁ קִׁ  ם ח  ֶכֹ֔ ֶאתְּ

ה  'האֹוִתי וְ  ַמן ַההּואִצּוָּ זְּ ים  ּבַ ד ֶאְתֶכם ֻחּקִ ְלַלּמֵ
ִטים ּפָּ ֲעׂשּו , ּוִמׁשְ ּתַ ם ׁשֶ ם אֹותָּ ַאּתֶ ֶרץ ׁשֶ אָּ ּבָּ
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ֶרץ אִָּּ֕ ר בָּ ים ַאֶתִ֛ם ֲאֶשֵ֥ ֵ֥ רִׁ בְּ ה ע  מָּ ּה׃ שָּ  ָֽ תָּ שְּ רִׁ ם ְבִרים וֹ ע לְּ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  .אֹותָּ
א  טו  י ל ִ֤ ָ֣ ֵתיֶכִ֑ם כִׁ ש  ַנפְּ ד לְּ א   ם מְּ ֶתֵ֥ ַמרְּ שְּ נִׁ וְּ

הוָּ ה  ר יְּ ֶבֹ֨ ֹום דִׁ י  ה בְּ מונָֹּ֔ ל־תְּ יֶתם  כׇּ אִׁ רְּ
ש׃ ֵאָֽ ֹוְך הָּ תֵ֥ ב מִׁ ֵר  ח   ֲאֵליֶכִ֛ם בְּ

ַעְבדוּ ְוַאל ֵתיֶכם וֹ ַנְפשׁ ַעל  ְמאֹוד ִהזֲָּּהרוּ  גּוף לְ  ּתַ
ִמי ׁשְ ֲהֵרי, ּגַ ה ׁשּוםלֹא ְרִאיֶתם  ׁשֶ יּ  צּורָּ  'הֹום שֶׁ ּבַ
ר ּבֵ ח ֲאֵליֶכם ּדִ ֵאשׁ וֹ ּבְ  .ֵרב ִמּתֹוְך הָּ

ָ֣ת  טז  מוַנ ֶסל תְּ ֶכִ֛ם ֶפ  ם לָּ יֶתֵ֥ ון ַוֲעׂשִׁ תֹ֔ חִׁ ן־ַתשְּ ֶפֹ֨
ה׃ ָֽ ֵקבָּ ֹו נְּ ֵ֥ית זָּכָּ ר אֵ֥ נִׁ ִֶ֑מל ַתבְּ ל־סָּ  כׇּ

ּלֹא  ִהזֲָּּהרוּ  ַקְלְקלּו ׁשֶ יֶכם ֶאתּתְ  ְוַתֲעׂשוּ  ,ַמֲעׂשֵ
ֶסל ֶכם ּפֶ מּות, לָּ ל ֵאיזֹו  ּדְ הׁשֶ ר  צּוַרת ,צּורָּ זָּכָּ
ה  .אֹו ְנֵקבָּ

ית   יז  נִׁ ִֶ֑רץ ַתבְּ אָּ ה ֲאֶשָ֣ר בָּ ֵהמָּ  ל־בְּ ית כׇּ ִּ֕ נִׁ ַתבְּ
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ וף ַבשָּ ע  ר תָּ ף ֲאֶשֵ֥ נָֹּ֔ ֹור כָּ פָ֣ ל־צִׁ  כׇּ

ה – ל  צּורָּ ל ַאַחת ִמ ׁשֶ ֵהמֹותּכָּ ֶרץ  ַהּבְ אָּ ּבָּ  אוֹ ׁשֶ
ל ִמ  ֲעלֵ  – יםּפֹוִר צִּ הַ ּכָּ ף שֶׁ  יּבַ נָּ ִפיםּכָּ ָּ  עָּ ׁשּ  .ַמִיםּבַ

ִ֛ית  יח  נִׁ ִ֑ה ַתבְּ מָּ ֲאדָּ ׂש בָּ ֵמ  ל־ר  ית כׇּ ִּ֕ נִׁ ַתבְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ַחת לָּ ַתֵ֥ ם מִׁ יִׁ ֵ֥ה ֲאֶשר־ַבַמ  גָּ ל־דָּ  כׇּ

האֹו  ל  צּורָּ ד ִמ ׁשֶ ל ֶאחָּ ה ַעל הָּ  יםלִ ֹוחֲ זּ הַ ּכָּ מָּ ֲאדָּ
ל אֹו ִמ  גִ הַ ּכָּ ִים שֶׁ  יםּדָּ ּמַ ַחת ִמ ּבַ הּה בַ וֹ גלְ ּתַ ׁשָּ  .ַהיַּּבָּ

ֶּ֠  יט  אִׁ רָּ ֶָּֽ֠ ה וְּ מָּ יְּ ַמ  יך ַהשָּ א ֵעיֶנַּ֜ שָֹּ֨ יתָּ וֶפן־תִׁ
ים  בִׁ  ֶאת־ַהכֹוכָּ ַח וְּ ֵרַּ֜ ֶאת־ַהיָּ ֶמש וְּ ֶאת־ַהֶשֹ֨
ֵ֥יתָּ  ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ִ֛ וְּ תָּ ַדחְּ נִׁ ם וְּ יִׁ ַמֹ֔ ָ֣א ַהשָּ בָּ ֵ֚ל צְּ כ 

ִ֑ם  תָּ ם ַוֲעַבדְּ ֶה  יך  לָּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ק יְּ ַלַּ֜ ר חָּ ֲאֶשֹ֨
ם׃ יִׁ ָֽ מָּ ל־ַהשָּ ַחת כׇּ ים ַת  ַעמִֹׁ֔ ָֽ ל  הָּ כ  ם לְּ תָֹּ֔  א 

ְטךָּ  ִרים ֶאת ַמּבָּ ּלֹא ּתָּ ַמִים ְוׁשֶ ָּ ֶאת  ְוִתְרֶאה ,ַלׁשּ
ִבים  ֶמׁש ְוֶאת ַהיֵָּּרַח ְוֶאת ַהּכֹוכָּ ֶ ְרֵמיל ּכָּ  –ַהׁשּ  ּגַ

ַמִים ָּ ֲחֶוהְוִתְטֶעה , ַהׁשּ ּתַ ֶהם ְוַתעֲ  ְוִתׁשְ  דוֹ בלָּ
ה שֶׁ , םאֹותָּ  קֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת ֵאּלֶ ללְ  ִחּלֵ  כָּ

ים  ַעּמִ ַחתהָּ ּתַ ָּ  ׁשֶ ל ַהׁשּ  .ִלְטעֹות ַאֲחֵריֶהם ,ַמִיםּכָּ
ור  כ  כֵ֥ ֶכִ֛ם מִׁ א ֶאתְּ ֵ֥ ה ַויֹוצִׁ הוָֹּ֔ ח יְּ ַקָ֣ ֶכם  לָּ ֶאתְּ וְּ

ַעֵ֥ם ַנֲחלָּ ה  ֹו לְּ יֵֹ֥ות לִ֛ הְּ ם לִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ֶז ל מִׁ ַהַברְּ
 ַהֶזָֽה׃ַכיֵֹ֥ום 

ַקח  'הֶאְתֶכם ִאּלּו וְ  ְבשַׁ א ֶאְתֶכם יֹוצִ הוְ לָּ  ןִמּכִ
ְרֶזל ְוִיּצּור  ִהּתּוךְ  ְהיּו , ְצַרִיםִמּמִ  –ַהּבַ ּתִ לֹו ׁשֶ
תוֹ וְ  ַעּמוֹ  מֹו , ַנֲחלָּ  .ַהיֹּוםּכְ

ע  כא  ַב  שָּ ֵריֶכִ֑ם ַויִׁ בְּ י ַעל־דִׁ ַאַנף־בִׁ  תְּ ֵ֥ה הִׁ ַויהוָּ
י   רִׁ בְּ י עׇּ ִ֤ תִׁ לְּ בִׁ י־ב א  לְּ תִׁ לְּ בִׁ ן ולְּ ֵדֹ֔ ֶאת־ַהַירְּ

יך  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ה ֲאֶשר  יְּ ֶָ֣רץ ַהטֹובָֹּ֔ אָּ ֶאל־הָּ
ה׃ ָֽ ך  ַנֲחלָּ ן לְּ ֵתֵ֥  נ 

ְגַלְלֶכם 'הוַ  ַלי ּבִ ַעס עָּ ּלֹא ע בַּ שְׁ הּוא נִ , ּכָּ ׁשֶ
ן ֶאֱעבֹור ּלֹא אָּ וְ , ֶאת ַהיְַּרּדֵ ֶרץ וֹ בׁשֶ אָּ א לָּ
ה הֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ , ַהּטֹובָּ  .ַנֲחלָּ

ר  כב  ֵב  י ע  ֵַֽ֥נִׁ את ֵאיֶנ ֶָ֣רץ ַהז ֹ֔ אָּ י ֵמת  בָּ ֵ֥ כִׁ נ  י אָּ ָ֣ כִׁ
ם  ֶתִּ֕ שְּ ירִׁ ים וִׁ ֹ֔ רִׁ בְּ ַאֶתם  ע ָֽ ן וְּ ֵדִ֑ ֶאת־ַהַירְּ

את׃ ה ַהז ָֽ ֶרץ ַהטֹובָּ  ֵ֥ אָּ  ֶאת־הָּ

א מּות ֶאּלָּ ֶרץ ַהזֹּאת ֲאִני אָּ אָּ י ע, ּבָּ ֵבר וֹ ֵאיֶנּנִ
ן ם ִאּלּו וְ  ,ֶאת ַהיְַּרּדֵ ַעְברוּ ַאּתֶ ֶאת  ׁשוּ בְּ כְ ְוִת  ּתַ

ה ַהזֹּאת ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ  .הָּ
ית  כג  ִ֤ רִׁ חו  ֶאת־בְּ כְּ שְּ ן־תִׁ ם ֶפָֽ ֶכ  ו לָּ רָ֣ מְּ שָּ הִׁ

ֶכִ֑ם  מָּ ת עִׁ ַר  ר כָּ ם ֲאֶשֵ֥ ֵהיֶכֹ֔ ה  ֱאֹלָ֣ הוָּ יְּ
ר  ל ֲאֶשֵ֥ וַנת כ ֹ֔ מָ֣ ֶסל  תְּ ֶכֵ֥ם ֶפֹ֨ ם לָּ יֶתֹ֨ ַוֲעׂשִׁ

יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ך  יְּ וְּ  צִׁ

ֶכם  ִהזֲָּּהרוּ  ּלֹא לָּ חּו ֶאת ׁשֶ ּכְ ׁשְ םהַ ּתִ  'הִעם  ֶהְסּכֵ
השֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם  ׂשָּ ֶכם עָּ ֶסל  ְוַתֲעׂשוּ  ,ִאּתְ ֶכם ּפֶ לָּ

ל  ִהיאּכָּ ׁשֶ ה ׁשֶ ה אֹוְת ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ  ,ל צּורָּ ךָּ ִצּוָּ
ּלֹא הּתַ  ׁשֶ  .ֲעׂשֶ

ל  כד  וא ֵא  לָּ ה הִ֑ כְּ ש א  יך ֵאֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ֵ֚י יְּ כִׁ
ָֽא׃ פ  ַקנָּ

י  הּוא  – ֶכֶלתוֹ אֵאׁש מֹו כְּ  ַמֲעִנישׁ  ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ
 .נֹוֵקםֵאל 

ת    ש   ר  ת פ   ר  ה  זְּ לו ת ה  ג    ה 
ם  כה  ֶת  נֹוַשנְּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ ָ֣י בָּ ֵנ ים  ובְּ נִׁ יד בָּ ִ֤ י־תֹולִׁ ָֽ כִׁ

וַנת  מָ֣ ֶסל  תְּ יֶתם ֶפֹ֨ ִ֤ ם ַוֲעׂשִׁ ַחֶת  שְּ הִׁ ִֶ֑רץ וְּ אָּ בָּ
ִנים  ִאם ּתֹוִליד ִדיםּבָּ ִתיִקים  ,ּוְנכָּ ְוִתְהיּו וָּ

ֶרץ אָּ יֶכםּוְתַקְלְקלּו ֶאת , ּבָּ ֶסל  ְוַתֲעׂשוּ  ,ַמֲעׂשֵ ּפֶ
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ֵעיֵנֵ֥י  ע בְּ ַרִ֛ ם הָּ יֶתֵ֥ ל ַוֲעׂשִׁ יך כ ֹ֔ ָֽה־ֱאֹלֶה  הוָּ יְּ
ֹו׃ יסָֽ עִׁ ַהכְּ  לְּ

ל  ִהיא לּכָּ ׁשֶ ה ׁשֶ ֵעיֵני  ְוַתֲעׂשוּ , צּורָּ ַרע ּבְ ֶאת הָּ
 .וֹ אֹות ְלַהְכִעיס, ֱאלֶֹהיךָּ  'ה

יד ֩  כו  ֩ ַהעִׁ י ם תִׁ ַמָ֣יִׁ ֹום ֶאת־ַהשָּ ם ַהיַּ֜ ֶכֹ֨ בָּ
ד ת אֵבדון֮ ַמֵהר   ב ָ֣ י־אָּ ָֽ ֶרץ כִׁ אָּ  ֶאת־הָּ וְּ
ים  רִׁ  בְּ ם ע  ר ַאֶתַּ֜ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָֹּ֔ ָ֣ל הָּ ֵמַע
ִ֤ן  יכ  א־ַתֲארִׁ ִּ֑ה ל ָֽ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ ן שָּ  ֵדִ֛ ֶאת־ַהַירְּ

ון׃ ֵמדָֽ שָּ ד תִׁ ֵמ  שָּ י הִׁ ֵ֥ יהָּ כִׁ ֶלֹ֔ ים  עָּ  יָּמִׁ

ֶרץּבָּ ֵמִעיד  ֲאִני אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ָּ , ֶכם ַהיֹּום ֶאת ַהׁשּ
אְבדּו ַמֵהר שֶׁ  ֶרץּתֹ אָּ ם ֵמהָּ ַאּתֶ ְבִרים ֶאת וֹ ע ׁשֶ

ן  ם ַהיְַּרּדֵ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ מּו  לֹא ,אֹותָּ ְתַקיְּ ּתִ
ֶליהָּ  ב עָּ א, ְזַמן רָּ ְמדוּ  ֶאּלָּ ׁשְ  .ּתֻ

ֶתם   כז  ַארְּ שְּ נִׁ ים וְּ ִ֑ ַעמִׁ ֶכ ם בָּ ִ֛ה ֶאתְּ הוָּ יץ יְּ ֵהפִׁ  וְּ
ִ֛ה  הוָּ ַנֵה ג יְּ ר יְּ ם ֲאֶשֹ֨ ר ַבגֹויִִּׁ֕ פָֹּ֔ סְּ ֵתָ֣י מִׁ מְּ

ה׃ מָּ ָֽ ֶכ ם שָּ  ֶאתְּ

ֲארּו ין הָּ ֶאְתֶכם בֵּ  ְיַפזֵּר 'ה ָּ ים ְוִתׁשּ ְמַעט ַעּמִ
ים ׁשִ ים , ֲאנָּ ַעּמִ םיֹוִליְך ֶאְתֶכם  'השֶׁ ּבָּ  .ְלׁשָּ

ִ֑ם  כח  דָּ י אָּ ֵדָ֣ ה יְּ ים ַמֲעֵׂש  ָ֣ם ֱאֹלהִֹׁ֔ ֶתם־שָּ ַוֲעַבדְּ
ֶבן  ֶאֹ֔ ָ֣ץ וָּ ון ֵע עֹ֔ מְּ שְּ א יִׁ ל ָ֣ און  וְּ רְּ א־יִׁ ֲאֶשִ֤ר ל ָֽ

ן׃ ָֽ יח  רִׁ א יְּ ל ֵ֥ ון וְּ ל  א י אכְּ ל ֵ֥  וְּ

ם עֹוְבֵדי  ְוַתַעְבדוּ  ם ֱאִליִליםׁשָּ דָּ ה ְיֵדי אָּ , ַמֲעׂשֵ
ֶאֶבן םיֲעׂשּויִ  ּלֹ , ֵעץ וָּ  ׁשֹוְמִעיםְולֹא  רֹוִאים אׁשֶ

 .ְמִריִחיםְולֹא  ֹוְכִליםְולֹא א
ִ֛ם כט  שָּ ם מִׁ ֶתֵ֥ ַקשְּ יך  ובִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ֶאת־יְּ

ך   בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ נו בְּ ֶשֹ֔ רְּ דְּ י תִׁ ָ֣ ִ֑אתָּ כִׁ צָּ ומָּ
ך׃ ֶשָֽ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ

ׂשוּ  ם ֶאת  ּוְתַחּפְ ָּ ֶרךְ ִמׁשּ , ֱאלֶֹהיךָּ  'הלַ  ַהּדֶ
א י ,ְוִתְמצָּ ׂש אֹותוֹ ּתְ  ּכִ ל לִ  ַחּפֵ כָּ ל בְּ ּבְ ךָּ ּוְבכָּ
 .ְרצֹוְנךָּ 

ל  ל  וך כ   אִּ֕ צָּ ךֹ֔ ומְּ ֵאִֶ֑לה ַבַצָ֣ר לְּ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ַהדְּ
ָ֣ה  הוָּ תָּ  ַעד־יְּ ַשבְּ ים וְּ מִֹׁ֔ ית  ַהיָּ ֲחרִׁ ַאָֽ בְּ

ֹו׃ לָֽ ק  תָּ  בְּ ַמעְּ שָּ יך וְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

רֹות  ְהיּו ְלךָּ צָּ יִּ ׁשֶ ל ְוִיְקרּו ְלךָּ ּכְ ִרים  ּכָּ בָּ ַהּדְ
ה ֵאּלֶ ַאֲחִרית ַהיִָּּמים, הָּ ׁשּוב, ּבְ ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ֶאל ּתָּ

ַמע ק ְוִתׁשְ  .לוֹ וֹ ּבְ
ך   לא  פְּ א ַירְּ יך ל ֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ י ֵאִ֤ל ַרחום  יְּ ָ֣ כִׁ

ית  ָ֣ רִׁ ַכח  ֶאת־בְּ שְּ א יִׁ ל ִ֤ יֶתִ֑ך וְּ חִׁ א ַישְּ ל ָ֣ וְּ
ם׃ ֶהָֽ ע לָּ ַב  שְּ ר נִׁ יך ֲאֶשֵ֥ ֶתֹ֔  ֲאב 

י   בוֹ לֹא ַיֲעזהּוא  – ֵאל ַרחּוםֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ
ִמידךָּ ְולֹא אֹוְת  ח ֶאת , ךָּ אֹוְת  ַיׁשְ ּכַ ְולֹא ִיׁשְ

םהַ  ֶהם הּואֶתיךָּ שֶׁ וֹ ֲאבִעם  ֶהְסּכֵ ע לָּ ּבַ  .ִנׁשְ
יָ֣ו  לב  ים ֲאֶשר־הָּ ַּ֜ נִׁ אש  ים רִׁ יָּמִֹׁ֨ ַאל־נָּא֩ לְּ י שְּ ָ֣ כִׁ

ים ִ֤ א ֱאֹלהִׁ ֹ֨ רָּ ן־ַהיֹום  ֲאֶשר֩ בָּ מִׁ יך לְּ ֶנ  פָּ ׀  לְּ
ם  יִׁ ַמ  ה ַהשָּ ֵצֵ֥ קְּ מִׁ ֶרץ ולְּ אָֹּ֔ ם  ַעל־הָּ דָּ אָּ
ִ֤ר  בָּ ה ַכדָּ יָּ  הְּ ָֽ ם ֲהנִׁ ִ֑יִׁ מָּ ֵצָ֣ה ַהשָּ ַעד־קְּ וְּ

הו׃ מ ָֽ ע כָּ ַמֵ֥ שְּ ֹו ֲהנִׁ ה א   ַהגָּדֹול  ַהֶזֹ֔

ַאל  ,ֲהֵרי אׁשְ יּו שֶׁ ִנים וֹ ִראשׁ הָּ  ַהיִָּּמים ַעל נָּ הָּ
ֶניךָּ  ֱאלִֹהים  ֵמַהיֹּום –ְלפָּ אׁשֶ רָּ ם ַעל  ּבָּ דָּ אָּ
ֶרץ אָּ ָּ  ּוִמְקֵצה, הָּ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָּ  ,ַמִיםַהׁשּ
יָּה ַהִאם ֶּה הָּ דֹול ַהז ר ַהּגָּ בָּ ּדָּ ַמע ַהִאםאֹו , ּכַ  ִנׁשְ
מ  ?הוּ וֹ ּכָּ

ַדֵב ר  לג  ים מְּ ֹול ֱאֹלהִַּׁ֜ ם֩ קֹ֨ ע עָּ ַָ֣מָֽ ֲהשָּ
י׃ ה ַוֶיָֽחִׁ תָּ ַאתָּ  עְּ ַמֵ֥ ֵאִ֛ש ַכֲאֶשר־שָּ תֹוְך־הָּ  מִׁ

ם  ַהִאם ַמעעָּ ֵאׁש קֹול ֱאלִֹהים ְמַד  ׁשָּ ר ִמּתֹוְך הָּ ּבֵ
מֹו שֶׁ  ָּ ּכְ הׁשּ י, ַמְעּתָּ ַאּתָּ ַאר חָּ  ?ְוִנׁשְ

ֹו לד  ָ֣ה  אָ֣ סָּ בֶּ֠ ׀ ֲהנִׁ ים לֶָּּ֠ ֹו גֹוי֮ ֱאֹלהִׁ  ַחת לָ֣ ַקֹ֨ ֹוא לָּ
ים  תִַּׁ֜ מֹופְּ ת ובְּ ת ֹ֨ א  ת֩ בְּ ַמס  ֶרב גֹוי  בְּ ֶקָ֣ מִׁ
ה  טויָֹּ֔ ֹוַע נְּ רָ֣ זְּ ה  ובִׁ ִ֤ד ֲחזָּקָּ יָּ ה ובְּ מָּ  חָּ לְּ מִׁ ובְּ

כ ֶּ֠  ִ֑ים כְֶּּ֠ לִׁ ד  ים גְּ אִׁ  מֹורָּ ה ובְּ ׂשָֹּ֨ ל ֲאֶשר־עָּ
ֵעיֶנָֽיך׃ ם לְּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֛ם בְּ ם יְּ ֶכַּ֜  לָּ

ה ַהִאםאֹו  ַקַחת לֹו ֵאיֶזה  ִנּסָּ בֹוא לָּ ֱאלִֹהים לָּ
ים  ,ֵחראַ  םעַ ְך ִמּתוֹ  םעַ  ִנּסִ נִ בְּ ּבְ  יםִסימָּ

חֹות ה ּוִבְזרֹוַע  ּוְבהֹוכָּ ה ּוְביָּד ֲחזָּקָּ מָּ ּוְבִמְלחָּ
ד ְלַהּכֹותמּוֶנֶפת  לכְּ  ,ִליםוֹ ּוְבַמְראֹות ּגְ ַמה  כָּ

 ֶ ֶכם ֱאלֵֹהיֶכם  'הׁשּ ה לָּ ׂשָּ ִמְצַרִים עָּ  ?ְלֵעיֶניךָּ ּבְ
וא  לה  הוָּ ה הָ֣ י יְּ ֵ֥ ַעת כִׁ ַדֹ֔ ֵאָ֣תָּ לָּ רְּ ה  הׇּ ַאתָּ

ֹו׃ ַבדָֽ לְּ ֹוד מִׁ ין ע  ים ֵאֵ֥ ִ֑ ֱאֹלהִׁ  הָּ
ה ְלךָּ  ַדע ֶאת הּוא ֶהְראָּ ּתֵ ֵדי ׁשֶ ל זֹאת ּכְ  'השֶׁ ּכָּ
ֱאלִֹהים   .ַבּדוֹ ֵאין עֹוד ִמלְּ  –הּוא הָּ
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ֹו  לו  ל  יֲעךֵ֥ ֶאת־ק  מִׁ שְּ ם הִׁ ַמִ֛יִׁ ן־ַהשָּ ֶרִ֑ךָּ מִׁ ַיסְּ לְּ
ה  דֹולָֹּ֔ ֹו ַהגְּ שָ֣ ֲאך  ֶאת־אִׁ ֶרץ ֶהרְּ אָּ  ַעל־הָּ וְּ

ש׃ ֵאָֽ ֹוְך הָּ תֵ֥ תָּ מִׁ עְּ ַמ  יו שָּ ֵ֥ רָּ בָּ  ודְּ

ַמִים מֵ  ָּ ִמיעַ הּוא ַהׁשּ ֵדי  וֹ לוֹ ךָּ ֶאת קלְ  ִהׁשְ ּכְ
ראֹוְת  דְלַלּמֵ  ֶרץ , ךָּ מּוסָּ אָּ ה ֶהְראָּ הּוא ְוַעל הָּ

ֵאׁש ךָּ ֶאת לְ  ההָּ דֹולָּ ּלוֹ  ַהּגְ יוְוֶאת , ׁשֶ רָּ בָּ  ּדְ
ֵאשׁ  ַמְעּתָּ ִמּתֹוְך הָּ  .ׁשָּ

ר  לז  ַחֵ֥ בְּ יך ַויִׁ ֶתֹ֔ ַהב  ֶאת־ֲאב  י אָּ ִ֤ ַחת כִׁ ַת  וְּ
ֹו  חֵ֥ כ  ִ֛יו בְּ נָּ פָּ ֲאך  בְּ ִ֑יו ַויֹוצִׁ ֹו ַאֲחרָּ ע  ַזרְּ בְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ל מִׁ  ַהגָּד  

ן  ַהבְוֵכיוָּ אָּ ַחר  ֶתיךָּ וֹ ֶאת ֲאב ׁשֶ הּוא ּבָּ
ֵאיבְּ  ְהיוּ  ֶהםֶצֱאצָּ יִּ כָּ  ׁשֶ ךָּ אֹוְת  איֹוצִ הוְ , םֶהְמׁשֵ

ְרצֹונוֹ  כַהּטֹוב  ּבִ דוֹ ּבְ  .ְצַרִיםל ִמּמִ וֹ חֹו ַהּגָּ
ך   לח  מְּ ים מִׁ ִ֛ מִׁ ים ַוֲעצ  לִׁ  ד  ִ֛ם גְּ יש גֹויִׁ הֹורִׁ  לְּ

ִ֛ם  צָּ ך  ֶאת־ַארְּ ֶתת־לְּ יֲאך  לָּ ִ֑יך ַלֲהבִׁ ֶנ פָּ מִׁ
 ַנֲחלָּ ה ַכיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃

ר ְלךָּ  ים שׁ ְכּבוֹ לִ  ְלַאְפׁשֵ ד ַעּמִ ִמים וּ ִלים ַוֲעצוֹ ּגְ
ךָּ  ֵת וְ ךָּ אֹוְת  ַלֲהִביא, ִמּמְ ם לָּ ת ְלךָּ ֶאת ַאְרצָּ

הלְ  מֹו , ַנֲחלָּ עָּ ּכְ ם ֶאת  – ַהיֹּוםה ׂשָּ ׁשֶ ּתֶ ַבׁשְ ּכְ ׁשֶ
 .ִסיחֹון ְועֹוג

ֶב   לט  בָּ ֮ ֶאל־לְּ תָּ ֹום ַוֲהֵשב  ָ֣ ַהי  תָּ יַָּדעְּ י וְּ ִ֤ ך  כִׁ
ַעל  ַמֹ֔ ם מִׁ ַמָ֣יִׁ ים ַבשָּ ֱאֹלהִֹׁ֔ וא הָּ ה  הָ֣ הוָּ יְּ

ֹוד׃ ין עָֽ ִַ֑חת ֵא  תָּ ֶרץ מִׁ אָּ  ַעל־הָּ  וְּ

ֶליךָּ  ַדַעת ַהיֹּום ּוְלַהְפִנים  ְועָּ הּוא  'השֶׁ  ,ךָּ בְּ לִ בְּ לָּ
מַ  ָּ ׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ ֶרץ ִמּתַ הָּ אָּ ַעל ְוַעל הָּ , ַחתִים ִמּמַ

 .ֱאלִֹהים ֵאין עֹודוְ 
ר  מ  יו ֲאֶשֹ֨ ֹותָּ  צְּ ֶאת־מִׁ יו וְּ ָ֣ קָּ תִָּ֞ ֶאת־ח  ַמרְּ שָּ וְּ

ך   ַצוְּ י מְּ ִ֤ כִׁ נ  ךֹ֔  אָּ יַטָ֣ב לְּ ֹום ֲאֶשר  יִׁ ַהיֹ֔
ים   יְך יָּמִׁ ִ֤ ַען ַתֲארִׁ ַמֹ֨ ֶנ יך ַאֲחֶרִ֑יך ולְּ בָּ ולְּ
ך   ן לְּ ֵתֵ֥ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך נ  ר יְּ ה ֲאֶשֹ֨ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ַעל־הָּ

ים׃ פ ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ  כׇּ

ד ְלַקיֵּם  יו ְוֶאת ִמצְ ַהְקּפֵ יו שֶׁ וֶאת ֻחּקָּ ֲאִני ֹותָּ
ֵדי, ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת  יַטב ּכְ יִּ ֶניךָּ  ׁשֶ ְלךָּ ּוְלבָּ

ֲאִריךְ  ּוְכֵדי, ַאֲחֶריךָּ  ּתַ ִמיד יִָּמים  ׁשֶ ַעל ּתָּ
ה שֶׁ  מָּ ֲאדָּ  .ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'ההָּ

ת    ש   ר  ן פ   ד ֵ י  רְּ  ֵעֶבר ה 
ֵע ֶבר  מא שלישי ים בְּ ֹ֔ רִׁ ש עָּ ֹלָ֣ ֶשה  שָּ יל מ  ִ֤ דִׁ ָ֣ז ַיבְּ אָּ

ֶמש׃ ָֽ ה שָּ חָּ  רְּ זְּ ֵדִ֑ן מִׁ  ַהַירְּ
ה  יל ֹמׁשֶ ז ִהְבּדִ לאָּ ן וֹ ׁשָּ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ ִרים ּבְ ׁש עָּ
ִחי ְזרָּ  .ַהּמִ

הו   מב  ַצִ֤ח ֶאת־ֵרֵעֹ֨ רְּ ר יִׁ ַח ֲאֶשֹ֨ ה רֹוֵצ  מָּ ס שַָּּ֜ נ ֹ֨ לָּ
ל  מ ָ֣ תְּ ֹו מִׁ ֵנֵ֥א ל  וא ל א־ׂש  הִ֛ ַעת וְּ י־ַדֹ֔ לִׁ בְּ בִׁ
ל  ֵא  ים הָּ ֵ֥ רִׁ ן־ֶהעָּ ס ֶאל־ַאַחִ֛ת מִׁ נָּ  ם וְּ ש ִ֑ לְּ שִׁ

י׃ ָֽ חָּ  וָּ

ֵדי ישֶׁ  ּכְ ַרגשֶׁ  ּמִ ִליֶאת ֲחֵברֹו  הָּ ה ּבְ נָּ ּוָּ ְוהּוא לֹא  ּכַ
ְלׁשֹום   חַ וֹ ְבריּוַכל לִ ׂשֹוֵנא אֹותֹו ֵמֶאְתמֹול ְוׁשִ

ם ִרים מֵ ַאַחת לְ ִיְבַרח הּוא  – ְלׁשָּ הֶהעָּ ֵאּלֶ  הָּ
ֵאר חַ  ָּ  .יְוִיׁשּ

ר  מג  יש   ֶרץ ַהמִׁ ֶאֵ֥ ִ֛ר בְּ בָּ דְּ ֶאת־ֶב ֶצר ַבמִׁ
ת  אמ ִ֤ ֶאת־רָּ ִ֑י וְּ אוֵבנִׁ רָֽ י לָּ ֹ֔ דִׁ ד  ַלגָּ עָּ לְּ ַבגִׁ

מְּ   ן ַלָֽ שָּ  ֵ֥ן ַבבָּ ֶאת־גֹולָּ י׃וְּ ָֽ  ַנשִׁ

ֶבט ְראּוֵבן ֶאֶרץ  ְלׁשֵ ר ּבְ ְדּבָּ ּמִ ֶצר ּבַ ִעיר ּבֶ ֶאת הָּ
ישׁ  ד, רוֹ ַהּמִ ֶבט ּגָּ מ ְלׁשֵ דוֹ ֶאת רָּ ְלעָּ ּגִ , ת ּבַ

הוּ  ֶ ֶבט ְמַנׁשּ ן ְלׁשֵ ׁשָּ ּבָּ ן ּבַ  .ֶאת ּגֹולָּ
ָ֣ם מד  ִ֑ה ֲאֶשר־ׂשָּ ז  את ַהתֹורָּ ֵנֵ֥י  וְּ ֵנ י בְּ פְּ ה לִׁ ֶשֹ֔ מ 

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ
ִרים בָּ ה ַהּדְ ֵאּלֶ ה שֶׁ  זֹאת – הָּ ה ּמֹ ַהּתֹורָּ ם ׁשֶ ׂשָּ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ִלְפֵני ּבְ
ר  מה  ים ֲאֶשֹ֨ ִ֑ טִׁ פָּ שְּ ַהמִׁ ים וְּ קִׁ  ַהח  ת וְּ ֵעד ֹ֔ ֵאֵֶ֚לה הָּ

ם  ֵצאתָּ  ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶשה  ֶאל־בְּ ֶבִ֤ר מ  דִׁ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

ה  רֹותֵאּלֶ ַאְזהָּ ִטים  הָּ ּפָּ ׁשְ ים ְוַהּמִ ה ּמֹ שֶׁ ַהֻחּקִ ׁשֶ
בֵּ  ֵאל  ֲעֵליֶהם רּדִ רָּ ֵני ִיׂשְ יְָּּצאוּ ֶאל ּבְ ׁשֶ  ּכְ
 .ְצַרִיםִמּמִ 

ֹור  מו  עֹ֔ א מֵ֚ול ֵבָ֣ית פְּ יְּ ן ַבַג  ֵדַּ֜ ֶבר ַהַירְּ ֵעֹ֨ ֵעֶמקבְּ ן ּבָּ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ ית ּבְ ֶאֶרץ -מּול ּבֵ עֹור ּבְ ּפְ
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ב  ר יֹוֵש  י ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ן  ֶמֶָ֣לְך הָּ יח  ֶרץ סִׁ ֶא  בְּ
ֹון  בִ֑ ֶחשְּ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֶשה  ובְּ ִ֤ה מ  כָּ ר הִׁ ֲאֶשֹ֨

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ם מִׁ ֵצאתָּ   בְּ

ֱאמוֹ ִסיח יּ וֹ ן ֶמֶלְך הָּ ּבֹוןִרי ׁשֶ ֶחׁשְ ב ּבְ ּמֹ  ,ֹוׁשֵ ה ׁשֶ ׁשֶ
ֵאל  רָּ יְָּּצאוּ ּו ֵהִביסּוְבֵני ִיׂשְ ׁשֶ  .ְצַרִיםִמּמִ  ּכְ

ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מז  ֹו וְּ צַּ֜ ו ֶאת־ַארְּ שֹ֨ ירְּ ָֽ ֹוג  ַויִׁ ׀ עָ֣
ר  י ֲאֶש  ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ֵכָ֣י הָּ ֵני  ַמלְּ ן שְּ שָּ  ֶמֶלְך־ַהבָּ

ֶמש׃ ָֽ ח שָּ ַר  זְּ ֵדִ֑ן מִׁ ֶָ֣בר ַהַירְּ ֵע  בְּ

ְבׁשּו ֵהם  ן ּכָּ ׁשָּ ֶאת ַאְרצֹו ְוֶאת ֶאֶרץ עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ
ֱאמ – ֵני ַמְלֵכי הָּ ןשֶׁ ִרי וֹ ׁשְ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ ִחי ּבְ ְזרָּ  .ַהּמִ

ן  מח  ִ֛ נ  ַפת־ַנ ַחל ַארְּ ר ַעל־ׂשְּ ר ֲאֶשֹ֨ ֵעִ֞ ֵמֲער 
ֹון׃ מָֽ וא ֶחרְּ ן הֵ֥ יא   ר ׂשִׁ ַעד־ַהֵ֥  וְּ

ַפת ַנַחל ַאְרנשֶׁ ֵער וֹ ֵמֲער ְוַעד ַהר , ןוֹ ַעל ׂשְ
יא  .ֶחְרמֹוןהָּ ן הּוא וֹ ׂשִ

ַע ד  מט  ה וְּ חָּ ֹ֔ רָּ זְּ ֵדן  מִׁ ה ֵעִֶ֤בר ַהַירְּ בַָּּ֜ ֲערָּ ל־הָֹּ֨ כׇּ וְּ
ִ֑ה בָּ ֲערָּ ָ֣ם הָּ ָֽה׃ פ יָּ גָּ סְּ ת ַהפִׁ ד ֵ֥ ַחת ַאשְּ  ַת 

ל  יׁשֹורְוכָּ ֵעֶבר ַהּמִ ּבְ ן  ׁשֶ חוֹ ִמ בְּ ַהיְַּרּדֵ ְוַעד יָּם  ,ְזרָּ
ַלח ר ֹותלגְּ ַמְר לְ  ,ַהּמֶ הָּ הָּ ּמֵ ִלים ׁשֶ ּפָּ  .ַהּמַ

 
 רביעי

ת   ש   ר  ינ   פ   ר סִׁ ד ה  ֲעמ    ימ 

ֵאל  ַוי ָ֣אֶמר  א ה רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ֶשה֮ ֶאל־כׇּ ָ֣א מ  רָּ קְּ ַויִׁ
ים  ָ֣ קִׁ ֵאל  ֶאת־ַהח  רָּ ׂשְּ ַמִ֤ע יִׁ ם שְּ ֲאֵלֶה 
ר  ֵבֵ֥ י ד  ִ֛ כִׁ נ  ים ֲאֶש ר אָּ טִֹׁ֔ פָּ שְּ ֶאת־ַהמִׁ וְּ
ם  ֶת  ַמרְּ ם ושְּ תָֹּ֔ ֶתָ֣ם א  ַמדְּ ֵניֶכ ם ַהיִֹ֑ום ולְּ זְּ אׇּ בְּ

ם׃ ָֽ תָּ  ַלֲעׂש 

ה  א ֹמׁשֶ רָּ ֵאל לְ קָּ רָּ ל ִיׂשְ ֶהםכָּ ַמר לָּ ַמע  :ְואָּ ַעם ׁשְ
ים ְוֶאת ַהּמִ  ֵאל ֶאת ַהֻחּקִ רָּ ִטים שֶׁ ִיׂשְ ּפָּ  ֲאִניׁשְ

ר ְזֵניֶכם ַהיֹּום ְמַדּבֵ אָּ ם ְוִתְלְמדוּ , ּבְ  אֹותָּ
ידּו ְלַקיֵּם אֹותָּ וְ   .םַתְקּפִ

ב׃ ב  ֵרָֽ ח  ית בְּ רִׁ  ִ֛נו בְּ מָּ ת עִׁ ַרֵ֥ ינו כָּ ָ֣ה ֱאֹלֵה  הוָּ הֱאלֵֹהינּו  'ה יְּ ׂשָּ נוּ  עָּ ם ִאּתָּ ח ֶהְסּכֵ  .ֵרבוֹ ּבְ
הוָּ ה  ג  ת יְּ ַרֵ֥ ינו כָּ ֵתֹ֔ א ֶאת־ֲאב  ית ל ָ֣ ָ֣ רִׁ ֶאת־ַהבְּ

ה ַהי ֹום  ֶלה פ ִ֛ נו ֵאֵ֥ חְּ נו ֲאַנֹ֨ תָֹּ֔ י אִׁ ָ֣ ַהז ִ֑את כִׁ
ים׃ ָֽ נו ַחיִׁ ֵ֥ לָּ  כ 

הֵתינּו וֹ ִעם ֲאבַרק לֹא  ׂשָּ םֶאת הַ  'ה עָּ  ֶהְסּכֵ
א ,ַהזֶּה ם  ֶאּלָּ נּו ּגַ ִאים שֶׁ ֲאַנְחנּו  –ִאּתָּ ְמצָּ  ּפֹהּנִ
ים ,ַהיֹּום נּו ַחיִּ ּלָּ  .ּכֻ

ָ֣ים ד  נִׁ ר ׀  פָּ הָּ  ֶכִ֛ם בָּ מָּ הוָּ ה עִׁ ר יְּ ֶבֹ֨ ים דִׁ נִׁ  פָּ בְּ
ש׃ ֵאָֽ ֹוְך הָּ תֵ֥  מִׁ

בֵּ  'ה ֶכםר ּדִ ִנים  ִאּתְ ר ִמּתֹוְך ּפָּ ֶאל ּפָּ הָּ ִנים ּבָּ
ֵאשׁ   .הָּ

כִֶּׁ֠  ה  נ  ואאָּ ָ֣ת ַההִֹׁ֔ ֵע יֵניֶכם  בָּ ִ֤ה וֵבָֽ הוָּ ד ֵבין־יְּ ֵמֹ֨  י ע 
ֵראֶתם   י יְּ ִ֤ ִ֑ה כִׁ הוָּ ַבָ֣ר יְּ ֶכ ם ֶאת־דְּ יד לָּ ֵ֥ ַהגִׁ לְּ
ר׃ ס ר ֵלאמ ָֽ הָּ  ם בָּ יֶתֵ֥ ל א־ֲעלִׁ ש וְּ ֵאֹ֔ ָ֣י הָּ ֵנ פְּ  מִׁ

יֲאִני  ַמְדּתִ ן עָּ אֹותֹו ְזמָּ ְך  ּבְ ין ְלַתּוֵ ּוֵביֵניֶכם  'הּבֵ
ַבר  ֶכם ֶאת ּדְ יד לָּ י , 'הְלַהּגִ םפְּ ּכִ ֵאשׁ מֵ  ַחְדּתֶ  הָּ

ר הָּ ַמר ,ְולֹא ֲעִליֶתם ּבָּ  :ְוהּוא אָּ
טעם 
עליון 
בסוף 
 הספר

יך  ו ִ֛ יך ֲאֶש ר הֹוֵצאתִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ י  יְּ כִׁ נ  ָֽ אָּ
ֶיֵ֥ה  הְּ ים ל א־יִׁ ִ֑ דִׁ ֵבָ֣ית ֲעבָּ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ֵמֶאֵ֥

ָֽי׃ נָּ ים ַעל־פָּ ים ֲאֵחרִׁ  ֵ֥ ךִ֛ ֱאֹלהִׁ  לְּ

הֹוֵצאִתי 'הֲאִני  ךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹוְת  ֱאלֶֹהיךָּ ׁשֶ
ִדים ית ֲעבָּ לֹא ִיְהֶיה ְלךָּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים , ִמּבֵ

י ּנִ  .חּוץ ִמּמֶ
ה ֲאֶשִ֤ר  ז  מונָֹּ֔ ל־תְּ ֶסל  כׇּ ךֵ֥ ֶפֹ֨ ה לְּ ל א־ַתֲעֶׂשֹ֨

ִַ֑חת  תָּ ֶרץ מִׁ אָּ  ר בָּ ַעל ַוֲאֶשֵ֥ ַמֹ֔ ם  מִׁ יִׁ ַמֹ֨ ַבשָּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ַחת לָּ ַתֵ֥ ם מִׁ יִׁ ר ַבַמ   ַוֲאֶשֵ֥

ה ּתַ ַאל  ל , ֶסלְלךָּ פֶּ ֲעׂשֶ האֹו ּכָּ ר  צּורָּ בָּ ל ּדָּ ׁשֶ
ַמִים שֶׁ  ָּ ׁשּ הּבַ ֶרץ וְ  ְלַמְעלָּ אָּ ּבָּ הׁשֶ ִיםוְ  ְלַמּטָּ ּמַ ּבַ  ׁשֶ
ַחת ִמ  הוֹ גלְ ּתַ ׁשָּ  .ַבּה ַהיַּּבָּ

א תׇּ  ח  ל ָ֣ ם וְּ ֶה  ַתֲחֶוֵ֥ה לָּ שְּ י עׇּ ל א־תִׁ ָ֣ ֵדִ֑ם כִׁ בְּ
ֵקֶּ֠  א פ ֶּ֠ יך  ֵאָ֣ל ַקנָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י יְּ כִִׁ֞ נ  ן אָּ ד ֲעֹוֹ֨ 

ים  ֵ֥ ֵלשִׁ ַעל־שִׁ ִ֛ים וְּ נִׁ ֹות ַעל־בָּ ב  אָּ
י׃ ָֽ אָּ נְּ ׂש  ים לְּ ֵבעִׁ  ַעל־רִׁ  וְּ

ֶהם ּתִ ַאל  ֲחֶוה לָּ ּתַ ֲעבֹוד ׁשְ םְוַאל ּתַ י , אֹותָּ ֲאִני ּכִ
זֹּוֵכר ,נֹוֵקםֱאלֶֹהיךָּ ֵאל  'ה ל ֹון ועֲ  ׁשֶ בֹותׁשֶ , אָּ

ִנים ְוַעל וֹ ּוֵמִביא ע ֵני ְוַעל ִניִנים ֶנׁש ַעל ּבָּ ּבְ
 .יְנאַ וֹ ְלשׂ , ִניִנים
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י  ט  ֵרֵ֥ מְּ ש  י ולְּ ֲהַב  א  ים לְּ ִ֑ פִׁ ֶסד ַלֲאלָּ ֶׂשה ֶח  ע ֵ֥ וְּ
י  ָֽ ֹותָּ צְּ  ׃ ס(מצותו)מִׁ

ה ֶחֶסד וֹ ְוע ְמֵרי וֹ ֲהַבי ּוְלשׁ וֹ ְלא, ְלַאְלֵפי ּדֹורֹותׂשֶ
 .יֹוַת וִמצְ 

א  י  ִ֑וְּ יך ַלשָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ם־יְּ ִ֛א ֶאת־ֵשָֽ שָּ א תִׁ ל ֵ֥
ה ֵאִ֛ת  הוָֹּ֔ ַנֶקה  יְּ א יְּ י ל ִ֤ ָ֣ א כִׁ ֵ֥ שָּ ֲאֶשר־יִׁ

א׃ ס וְּ ָֽ ֹו ַלשָּ מ   ֶאת־שְּ

ם ַאל  יר ֶאת ׁשֵ ְזּכִ הֱאלֶֹהיךָּ  'הּתַ בּועָּ ׁשְ  ּבִ
ם י , ְלִחּנָּ רלֹא ' הּכִ ַבע בִּ יִּ שֶׁ ְלִמי  ְיַוּתֵ ָּ מֹו ׁשּ ׁשְ
ם  .ְלִחּנָּ

ר  יא  ֹו ַכֲאֶשֵ֥ שִ֑ ַקדְּ ת לְּ ֹור ֶאת־יֵֹ֥ום ַהַשבָּ  מִ֛ שָּ
יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ך  יְּ וְּ  צִׁ

ת ְלַקּדֵ  ֶאתְזכֹור  ּבָּ ַ מֹו  ,וֹ אֹות שׁ יֹום ַהׁשּ ' השֶׁ ּכְ
ה אֹוְת צִ ֱאלֶֹהיךָּ   .ךָּ ּוָּ

יתָּ  יב  ׂשִׁ  עָּ ד וְּ ים  ַתֲעב ֹ֔ ֵשִֶ֤שת יָּמִׁ
ך׃ ֶתָֽ ַלאכְּ ל־מְּ  כׇּ

ה ָּ ׁשּ ֲעב ׁשִ ה ֶאתד וֹ יִָּמים ּתַ ל  ְוַתֲעׂשֶ ּכָּ
 .ךָּ ְמַלאְכּתְ 

ָ֣ה  יג  ת ַליהוָּ י ַשבָּ  יעִֹׁ֔ בִׁ יֹום  ַהשְּ א וְּ ֱאֹלֶהִ֑יך ל ָ֣
ֶתָ֣ך  ־ובִׁ ךָֽ נְּ ָ֣ה ובִׁ ה ַאתָּ אכֶָּ֡ לָּ ל־מְּ ַתֲעֶׂשָ֣ה כׇּ

ֶתֶּ֠  ֲאמָּ ־ַוֶּ֠ ךָֽ דְּ ַעבְּ ךַּ֜ וְּ רְּ ךֹ֨ ַוֲחמ  שֹורְּ ך וְּ
יך  ֶרֹ֔ עָּ שְּ ך  ֲאֶשָ֣ר בִׁ ַֽרְּ ֵגָֽ ך וְּ ֶת  ֶהמְּ ל־בְּ כׇּ וְּ

ֹוך׃ מָֽ ך  כָּ תְּ ךֵ֥ ַוֲאמָּ דְּ וַח ַעבְּ נִ֛ ַען יָּ ַמ   לְּ

ִביִעי  ְ ה עֲ  יֹוםִיְהֶיה ְויֹום ַהׁשּ ִביתָּ  'ה בּורׁשְ
ה ּתַ ַאל  ,ֱאלֶֹהיךָּ  הְמ  ׁשּוםֲעׂשֶ אכָּ ה, לָּ ּוִבְנךָּ , ַאּתָּ

ךָּ  ,ךָּ ּוִבּתְ  ְתךָּ ְוַעְבּדְ ְפחָּ ל וֹ ְוׁשֹוְרךָּ ַוֲחמ, ְוׁשִ ְרךָּ ְוכָּ
הֵ  ֶריבְּ שֶׁ ְוֵגְרךָּ , ךָּ ֹוֶתימּבְ ֵדי, ךָּ עָּ ךָּ  יָּּנּוחוּ שֶׁ  ּכְ ַעְבּדְ

ְתךָּ  ְפחָּ מֹוךָּ  ְוׁשִ  .ּכָּ
ם  יד  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ יתָּ  בְּ יִֹׁ֨ י ֶעִֶ֤בד הָּ ָ֣ תָּ  כִׁ זַָּכרְּ וְּ

ה  ֵ֥ד ֲחזָּקָּ  יָּ ם בְּ שָֹּ֔ יך  מִׁ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ֲאךַּ֜ יְּ צִֹׁ֨ ַוי 
יך  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ וְּ ן צִׁ ִ֑ה ַעל־ֵכ  טויָּ ַע נְּ ר ָ֣ זְּ ובִׁ

ת׃ ס ָֽ ֹות ֶאת־יֵֹ֥ום ַהַשבָּ  ַלֲעׂש 

ִייתָּ שֶׁ  ּוְזכֹור ֶאֶרץ ִמְצַריִ הָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הוַ , םֶעֶבד ּבְ
ה ךָּ אֹוְת  איצִ וֹ ה יָּד ֲחזָּקָּ ם ּבְ ָּ ת פֶ נֶ וּ מַע וֹ ּוִבְזר, ִמׁשּ

ֵכן ,ְלַהּכֹות ה אֹוְת ֱאלֶֹהיךָּ  'ה לָּ ךָּ ַלֲעׂשֹות ִצּוָּ
ת ּבָּ ַ  .ֶאת יֹום ַהׁשּ

ך   טו  וְּ ר צִׁ ך ַכֲאֶשֵ֥ ֶמֹ֔ ֶאת־אִׁ יך  וְּ בִֹׁ֨ ַכֵבִ֤ד ֶאת־אָּ
ַמַָ֣ען ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך לְּ הוָּ יך ׀  יְּ ֶמ  ָ֣ן יָּ יכ  ַיֲארִׁ

ה  מָֹּ֔ ֲאדָּ ֵ֚ל הָּ ְך ַע ָ֣יַטב לָֹּ֔ ַען  יִׁ ַמֹ֨ ולְּ
ְך׃ ס ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ יך נ  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  ֲאֶשר־יְּ

בֵּ  ִביךָּ ְוֶאת ִאּמְ ּכַ מֹו ד ֶאת אָּ  ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ךָּ ּכְ
ה אֹוְת  ֵדי, ךָּ ִצּוָּ ְרכוּ  ּכְ ְתאָּ יִּ ְהֶיה  ּוְכֵדי ,ַחיֶּיךָּ  ׁשֶ יִּ ׁשֶ
ה  ְלךָּ טֹוב מָּ ֲאדָּ  .ְלךָּ ֵתן וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ ַעל הָּ

ב ס  טז  נ ֹ֔ גְּ א תִׁ ל ָ֣ ִ֑ף ס וְּ אָּ נְּ א תִׁ ל ָ֣ ח ס וְּ צָּ  רְּ א תִׁ ל ֵ֥
א׃ ס וְּ ָֽ ֵרֲעך  ֵעֵ֥ד שָּ ל א־ַתֲעֶנֵ֥ה בְּ  וְּ

ְרצַ ַאל  ת ִאישׁ ְוַאל , חּתִ ב ִעם ֵאׁשֶ ּכַ ׁשְ ְוַאל , ּתִ
ְגנ ִעיד ְוַאל , בוֹ ּתִ ֶקר ֵעדּות ֲחֵבְרךָּ ֶנֶגד ּתָּ  .ׁשֶ

א  יז  ל ֵ֥ ה וְּ ַאֶוַּ֜ תְּ א תִׁ ל ֹ֨ ִ֑ך ס וְּ ד ֵאֶָ֣שת ֵרֶע מ   ַתחְּ
ֹו  תֹו  שֹורָ֣ ֹו ַוֲאמָּ דִ֤ ַעבְּ הו וְּ ֵדַּ֜ ך ׂשָּ ֵבָ֣ית ֵרֶע 

ך׃ ס ֵרֶעָֽ ר לְּ ל ֲאֶשֵ֥ כ   ֹו וְּ רֹ֔  ַוֲחמ 

ת ְחׁשֹוקּתַ ְוַאל  ֵאׁשֶ ְתַאּוֶה ּתִ ְוַאל , ֲחֵבְרךָּ  ּבְ
ית  ל ֶאת ּבֵ ֵדהוּ , ֲחֵבְרךָּ ְלַקּבֵ ְוַעְבּדֹו , ׂשָּ

תוֹ  ְפחָּ לוְ  ,רוֹ וֹ ַוֲחמ ׁשֹורוֹ  ,ְוׁשִ ְרכּושׁ  כָּ ל הָּ  .ֲחֵבְרךָּ  ׁשֶ
ה  יח חמישי הוָֹּ֨ ֶבר֩ יְּ ֶלה דִׁ ֵאֶ֡ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ת־ַהדְּ ֶאָֽ

ֵאש   ֹוְך הָּ תִ֤ ר מִׁ הָּ  ם בָּ ֶכַּ֜ ַהלְּ ל־קְּ ֶאל־כׇּ
ִ֑ף  א יָּסָּ ל ָ֣ ֹול וְּ ֹול גָּד  ל קֵ֥ ֶפֹ֔ ֲערָּ הָּ ַָּ֣֧ן וְּ נָּ ֶהעָּ

ת  ח ָ֣ ֵני  ל  ם ַעל־שְּ ֵב  תְּ כְּ ַֽיִׁ ֵנ ם ַוָֽ תְּ ַֽיִׁ ים ַוָֽ ֹ֔ נִׁ ֲאבָּ
י׃ ָֽ  ֵאלָּ

ה  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ בֵּ  'הֶאת ַהּדְ ל ְקַהְלֶכםר ּדִ  ֶאל ּכָּ
ֶפל ֲערָּ ן ְוהָּ נָּ ֵאׁש ֶהעָּ ר ִמּתֹוְך הָּ הָּ דֹול , ּבָּ קֹול ּגָּ

ּלֹא ךְ אַ  ךְ יְמשִׁ הִ  ׁשֶ ַעל  םאֹותָּ  בַת ְוהּוא ּכָּ  ,ַחר ּכָּ
ֵני  ִנים  לּוחֹותׁשְ ַסרֲאבָּ  .יֵאלַ  םאֹותָּ  ּומָּ

ֶשְך  יט  ֹוְך ַהח ֹ֔ תָ֣ ֲעֶכִ֤ם ֶאת־ַהקֹול  מִׁ מְּ שׇּ י כְּ הִׁ  ַויְּ
י  ון ֵאַלֹ֔ בָ֣ רְּ קְּ ֵאִ֑ש ַותִׁ ָ֣ר בָּ ֵע ר ב  הָּ  הָּ וְּ

ם׃ ֵניֶכָֽ קְּ זִׁ ֵטיֶכ ם וְּ בְּ י שִׁ אֵשֵ֥ ל־רָּ  כׇּ

 ְ ׁשּ ׁשֶ םּכְ ךְ וֹ ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהח ַמְעּתֶ ר  ׁשֶ הָּ ְוהָּ
ֵאשׁ וֹ בּ  ם ,ֵער ּבָּ ּתֶ ׁשְ ְבֵטיֶכם  ִנּגַ י ׁשִ אׁשֵ ל רָּ ֵאַלי ּכָּ

 .ְוִזְקֵניֶכם
ינו   כ  ִ֤ה ֱאֹלֵהֹ֨ הוָּ נו יְּ אַָּּ֜ ו ֵהָ֣ן ֶהרְּ ר  םַות אמְּ ה ֱאלֵֹהינוּ  'ה ֲהֵרי ,ַוֲאַמְרּתֶ נוּ  ֶהְראָּ ֶאת  לָּ
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נו  עְּ ַמ  ֹו שָּ לֵ֥ ֶאת־ק  ֹו וְּ לֹ֔ ֶאת־גׇּדְּ ֹו וְּ דָ֣ ב  ֶאת־כְּ
ַדֵב ר  י־יְּ ָֽ ינו כִׁ ֹ֔ אִׁ ֵאִ֑ש ַהיִֹ֤ום ַהֶזה  רָּ ֹוְך הָּ תָ֣ מִׁ

י׃ ָֽ חָּ ם וָּ דָּ  אָּ ים ֶאת־הָּ ִ֛  ֱאֹלהִׁ

ב תוֹ דֹו ְוֶאת וֹ ּכְ ֻדּלָּ ַמְענּו וְ , ּגְ לֹו ִמּתֹוְך וֹ ֶאת קׁשָּ
ֵאשׁ  ִאינּו , הָּ ִרישֶׁ ַהיֹּום ַהזֶּה רָּ ֱאלִֹהים שֶׁ  ֶאְפׁשָּ
ר ם ֶאל ְיַדּבֵ דָּ  .ִיְחֶיההּוא וְ  אָּ

ש  כא  ֵאֵ֥ נו הָּ ֵלֹ֔ אכְּ י ת ָֽ ָ֣ ות כִׁ ה נָּמֹ֔ ָ֣מָּ ה  לָּ ַעתָּ וְּ
לָּ ה  ד  ים ַהז ִ֑אתַהגְּ ָ֣ פִׁ סְּ ם־י  מ ֶּ֠  אִׁ שְּ נו לִֶּׁ֠ חְּ ַע ׀ ֲאַנ 

נו׃ תְּ ָֽ מָּ ֹוד וָּ הוָּ ה ֱאֹלֵהִ֛ינו ע  ֹול יְּ  ֶאת־קֹ֨

יו ה  ,ְוַעְכׁשָּ ּמָּ ּתֹאכַ  –מּות ּנָּ שֶׁ לָּ ֵאׁש  נוּ אֹותָּ  לׁשֶ הָּ
ד ה ַהזֹּאתוֹ ַהּגְ יךְ ִאם ? לָּ מעֹוד  ַנְמׁשִ ַע ֶאת וֹ ִלׁשְ
מּות, ֱאלֵֹהינוּ  'הקֹול   !נָּ

ים  כב  ַמָ֣ע קֹול֩ ֱאֹלהִֹׁ֨ ר ֲאֶשָ֣ר שָּ ׂשֶָּ֡ ל־בָּ י כׇּ ָ֣ י מִׁ ָ֣ כִׁ
י׃ נו ַוֶיָֽחִׁ מ   ֵאִ֛ש כָּ תֹוְך־הָּ ַדֵב ר מִׁ ים מְּ  ַחיִַּׁ֜

י ִמי  לּכִ ר ִמּכָּ ׂשָּ ם ּבָּ דָּ ים  וָּ ַמע קֹול ֱאלִֹהים ַחיִּ ׁשָּ
מ ֵאׁש ּכָּ ר ִמּתֹוְך הָּ ים נוּ וֹ ְמַדּבֵ ַחיִּ ַאר ּבַ  !?ְוִנׁשְ

שְּ   כג  ה  וָֽ ב ַאתָּ ַרִ֤ ר קְּ ר י אַמ  ל־ֲאֶשֵ֥ ע ֵאִ֛ת כׇּ מָֹּ֔
ַאָ֣תְּ  ָ֣ה ֱאֹלֵהִ֑ינו וְּ הוָּ ינו ֵאת֩  יְּ ַדֵבָ֣ר ֵאֵל  ׀ תְּ

הוָּ ה ֱאֹלֵהִ֛ינו ֵאֶל יך  ר יְּ ַדֵבַּ֜ ר יְּ ל־ֲאֶשֹ֨ כׇּ
ינו׃ ָֽ ׂשִׁ עָּ נו וְּ עְּ ַמֵ֥ שָּ  וְּ

שׁ  מַ  ּגַ ה ּוׁשְ ל  ֶאתע ַאּתָּ ֶ ַמה ּכָּ  ֱאלֵֹהינוּ  'הׁשּ
ה, יֹאַמר ר ֵאֵלינּו  ְוַאּתָּ ַדּבֵ ל  ֶאתּתְ ֶ ַמה ּכָּ  'הׁשּ

ר ֱאלֵֹהינּו  ה, ֵאֶליךָּ ְיַדּבֵ ַמע ְוַנֲעׂשֶ  .ְוִנׁשְ

ם  כד  ֵריֶכֹ֔ בְּ ֹול דִׁ ה  ֶאת־קָ֣ הוָּ ַמִ֤ע יְּ שְּ ַויִׁ
ַמֶּ֠  י שֶָּּ֠ ה ֵאַל  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ִ֑י ַוי ֹ֨ ֶכ ם ֵאלָּ ַדֶברְּ י בְּ תִׁ עְּ

ֹול  ו ֶאת־קֹ֨ רָ֣ בְּ ִ֤ם ַהֶזה  ֲאֶשָ֣ר דִׁ עָּ י הָּ ֵרַּ֜ בְּ דִׁ
רו׃ ֵבָֽ ר דִׁ ל־ֲאֶשֵ֥ יבו כׇּ יך ֵהיטִׁ   ֵאֶלֹ֔

ַמע  'ה ְבֵריֶכם ׁשָּ יֶאת קֹול ּדִ ם ִאיּתִ ְרּתֶ ּבַ ּדִ ׁשֶ , ּכְ
ַמר ִליוְ  ם ַהזֶּה  :'ה אָּ עָּ ְבֵרי הָּ י ֶאת קֹול ּדִ ַמְעּתִ ׁשָּ

רּו  ּבְ ּדִ ךָּ ׁשֶ ל וְ , ִאּתְ ִריםכָּ בָּ רוּ שֶׁ  ַהּדְ ּבְ  .טֹוִבים ּדִ

ה  כה  ֵ֥ אָּ רְּ יִׁ ם לְּ ֶה  ה לָּ ם ֶזַּ֜ בָֹּ֨ בָּ יָּה֩ לְּ הָּ ן וְּ ֵתֶ֡ י־יִׁ ָֽ מִׁ
ים  ִ֑ מִׁ ל־ַהיָּ י כׇּ ֹוַת  צְּ ל־מִׁ ר ֶאת־כׇּ מ ֵ֥ שְּ לִׁ י וְּ ִ֛ תִׁ א 

ם׃ ָֽ לָּ ע  ם לְּ ֵניֶה  בְּ לִׁ ֶהִ֛ם וְּ ב לָּ יַטֵ֥ ַען יִׁ ַמֹ֨  לְּ

ד – הזֶ  םצֹונָּ ְר שֶׁ  ַהְלַואי מאֹוִתי  ְלַכּבֵ ר ֶאת וֹ ְוִלׁשְ
ל ִמצְ  ם ,ֹוַתיוּכָּ ֵאר ֶאְצלָּ ָּ ל ַהיִָּּמים ִיׁשּ ֵדי, ּכָּ  ּכְ
יַטב יִּ ֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלע ׁשֶ םוֹ לָּ  .לָּ

ם׃ כו  ֳהֵליֶכָֽ אׇּ ֶכ ם לְּ ובו לָּ ֶהִ֑ם שֵ֥ ר לָּ ֶהם וֹ ֵלְך ֱאמ ֵל ְך ֱאמ ָ֣ ֳהֵליֶכם ִחְזרוּ ר לָּ ֶכם ְלאָּ  .לָּ
יך  כז  ָ֣ה ֵאֶל  רָּ י  ַוֲאַדבְּ דִׁ מָּ ד עִׁ ה֮ ֲעמ ָ֣ ה פ  ַאתָּ  וְּ

ים ֵא ת  טִׁ  פָּ שְּ ַהמִׁ ים וְּ ֵ֥ קִׁ ַהח  ִ֛ה וְּ וָּ צְּ ל־ַהמִׁ כׇּ
י  ִ֛ כִׁ נ  ֶרץ ֲאֶש ר אָּ אָֹּ֔ ו בָּ ׂשָ֣ עָּ ֵדִ֑ם וְּ ַלמְּ ֲאֶשָ֣ר תְּ

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ם לְּ ֶה  ן לָּ ֵתֵ֥  נ 

ה ֲעמ יּפֹה ד וֹ ְוַאּתָּ ל  ֶאת ְלךָּ  ְואֹוַמר, ִאּתִ ּכָּ
צְ  ִטים  ֹותוַהּמִ ּפָּ ׁשְ ים ְוַהּמִ ַלּמֵ שֶׁ ְוַהֻחּקִ , םאֹותָּ  דּתְ

ם יֲַּעׂשּו אֹותָּ ֶרץ ׁשֶ אָּ ֶהם וֹ נֲאִני שֶׁ  ּבָּ  ִלְכּבֹושׁ ֵתן לָּ
הּ   .אֹותָּ

ֵ֥ה  כח  הוָּ ִ֛ה יְּ וָּ ר צִׁ ֹות ַכֲאֶשֵ֥ ֶתָ֣ם ַלֲעׂשֹ֔ ַמרְּ ושְּ
אל׃ מ ָֽ ין וׂשְּ ֵ֥ רו יָּמִׁ ס   א תָּ ֶכִ֑ם ל ֵ֥  ֱאֹלֵהיֶכ ם ֶאתְּ

ידוּ  מֹו  ַהְקּפִ ה ֱאלֵֹהיֶכם  'השֶׁ ַלֲעׂשֹות ּכְ ִצּוָּ
ְסטוּ  ַאל, ֶאְתֶכם ֹמאלאֹו לִ יִָּמין לְ  ּתִ  .ׂשְ

הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֛ם  כט  ה יְּ וַָּּ֜ ר צִׁ ֶרְך ֲאֶשֹ֨ ל־ַהֶד  כׇּ בְּ
ם  ֶכֹ֔ ֹוב לָּ טָ֣ יון  וְּ חְּ ָֽ ַמִַ֤ען תִׁ ֶכ ם ֵתֵלִ֑כו לְּ ֶאתְּ

ון׃ שָֽ ירָּ ָֽ ר תִׁ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָּ  ים בָּ ֶתָ֣ם יָּמִֹׁ֔ ַהֲאַרכְּ  וְּ

ֶרְך שֶׁ  ְלכוּ  ל ַהּדֶ כָּ ה ֱאלֵֹהיֶכם  'הּבְ , ֶאְתֶכםִצּוָּ
ֵדי ְחיוּ שֶׁ  ּכְ ֶכם ְוִיְהֶיה  ּתִ ְרכוּ  ,טֹובלָּ  ְוַחיֵּיֶכם ִיְתאָּ

ֶרץ  אָּ ׁשוּ ּבָּ ְכּבְ ּתִ  .ׁשֶ

ר  א ו ים ֲאֶשֵ֥ טִֹׁ֔ פָּ שְּ ַהמִׁ ים  וְּ קִׁ ח  ה ַהָֽ וָּ  צְּ ז ָ֣את ַהמִׁ וְּ
ֶכִ֑ם  ַלֵמָ֣ד ֶאתְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם לְּ הוָּ ִ֛ה יְּ וָּ צִׁ

ר ַאֶתִ֛ם  ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ ֹות בָּ ה ַלֲעׂשָ֣ מָּ ים שָּ  ֵ֥ רִׁ בְּ ע 
ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ  לְּ

ה צְ  ֵאּלֶ ִטים שֶׁ  ֹותוַהּמִ ּפָּ ׁשְ ים ְוַהּמִ  'הַהֻחּקִ
ה ֱאלֵֹהיֶכם  ד ֶאְתֶכם ִצּוָּ מּו אֹוִתי ְלַלּמֵ ַקיְּ ּתְ ׁשֶ

ם ם ע אֹותָּ ַאּתֶ ֶרץ ׁשֶ אָּ ם ְבִרים וֹ ּבָּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ
הּ   .אֹותָּ

יך  ב  ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ א ֶאת־יְּ ַּ֜ ירָּ ַען תִׁ ַמֹ֨ מ ֶּ֠ לְּ שְּ ר לִֶּׁ֠
י  ָ֣ כִׁ נ  יו֮ ֲאֶשָ֣ר אָּ ֹותָּ צְּ ָ֣יו ומִׁ תָּ ק  ל־ח  ֶאת־כׇּ

ַצֶו   ֵמָ֣י מְּ ל יְּ ךֹ֔ כ   נְּ ךָ֣ וֶבן־בִׁ נְּ ה  ובִׁ ך  ַאתָּ

ֵדי ד ּכְ ַכּבֵ ּתְ יד ְלַקיֵּם ֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת  ׁשֶ ְוַתְקּפִ
יו ּוִמצְ  ל ֻחּקָּ יו שֶׁ וֶאת ּכָּ , ךָּ ה אֹוְת ְמַצוֶּ ֲאִני ֹותָּ

ה ּוִבְנךָּ  ךָּ ַאּתָּ ל ְוֶנְכּדְ  ּוְכֵדי, ְיֵמי ַחיֶּיךָּ  ּכָּ
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יך׃ ֶמָֽ ן יָּ ֵ֥ כ  ַען ַיֲארִׁ ַמ  ִ֑יך ולְּ ְרכוּ  ַחֶי ְתאָּ יִּ  .ְיֵמי ַחיֶּיךָּ  ׁשֶ
ֹות ֲאֶשר   ג  ָ֣ ַלֲעׂשֹ֔ תָּ ַמרְּ שָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ִ֤ יִׁ תָּ ַמעְּ שָּ וְּ

ד ַכֲאֶשר֩  א ִ֑ ון מְּ ב  רְּ ר תִׁ ךֹ֔ ַוֲאֶשֵ֥ יַטָ֣ב לְּ יִׁ
ה ֱאֹלֵהִ֤י  הוַָּּ֜ ר יְּ ֶבֹ֨ ת דִׁ ְך ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ יך  לָֹּ֔ ֶתֹ֨ ֲאב 

ש׃ פ ָֽ בָּ לָּ ב ודְּ  חָּ

ַמע ם ׁשְ ֵאל ַעם, אֹותָּ רָּ  ַלֲעׂשֹות דַהְקפֵּ וְ  ,ִיׂשְ
ֵדי ,םאֹותָּ  ְהֶיה  ּכְ יִּ ְתַרּבוּ  טֹובְלךָּ ׁשֶ ּתִ , ְמאֹוד ְוׁשֶ
מוֹ  ֶאֶרץ  – ְלךָּ ִהְבִטיַח ֶתיךָּ וֹ ֱאלֵֹהי ֲאב 'השֶׁ  ּכְ

שׁ  ׁשֹוַפַעת ב ּוְדבָּ לָּ  .חָּ
ת    ש   ר  ע פ   מ   ש ְּ
ַמ   ד ששי ֵאִ֑ל עשְּ רָּ ׂשְּ ֵ֥ה יִׁ הוָּ ינו יְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵה  הוָּ ָֽ  ׀ יְּ ֵאל ׃דֶאחָּ רָּ ַמע ִיׂשְ  .הּוא ַהיִָּּחיד 'ה, הּוא ֱאלֵֹהינוּ  'ה ,ׁשְ

ךֵ֥  ה  בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך בְּ הוָּ ת יְּ תָֹּ֔ ֵא  ַָ֣הבְּ אָּ וְּ
ך׃ ֶדָֽ א  ל־מְּ כׇּ ך  ובְּ שְּ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ

ל לִ  'ה ֶאת ֱאהֹוב כָּ ל בְּ ֱאלֶֹהיךָּ ּבְ  ְרצֹוְנךָּ ךָּ ּוְבכָּ
ל  ךָּ ּוְבכָּ  .ְרכּוׁשְ

ךִ֛  ו  ַצוְּ י מְּ כִׁ  נ  ר אָּ ֶלה ֲאֶשֹ֨ ֵא  ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ו ַהדְּ יִ֞ הָּ וְּ
ך׃ ֶבָֽ בָּ  ַהי ֹום ַעל־לְּ

ה שֶׁ  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ִיְהיּו ךָּ ַהיֹּום ְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני ַהּדְ
מּוִרים בְּ   .ךָּ בְּ לִ ׁשְ

ךִ֤  ז  תְּ בְּ שִׁ ִ֑ם בְּ תָּ  בָּ ַברְּ דִׁ יך וְּ ֶנֹ֔ בָּ ָ֣ם לְּ תָּ ַננְּ שִׁ וְּ
ך   בְּ כְּ שׇּ בְּ ֶרְך וָֽ ךָ֣ ַבֶדֹ֔ תְּ ֶלכְּ ך  ובְּ ֵביֶתֹ֨ בְּ

ך׃ קוֶמָֽ  ובְּ

ם ן אֹותָּ ּנֵ ֶניךָּ  ׁשַ רוְ ְלבָּ ֶהם  ַדּבֵ בּבָּ ה יֹוׁשֵ ַאּתָּ ׁשֶ  ּכְ
ֵביְת  ה הֹוֵלךְ ךָּ ּבְ ַאּתָּ ֶרְך בַּ  ּוְכׁשֶ ה ּדֶ ַאּתָּ ׁשֹוֵכב ּוְכׁשֶ

ם ה קָּ ַאּתָּ  .ּוְכׁשֶ
ת  ח  פ   טָּ ט  יֵ֥ו לְּ הָּ ֶדִ֑ך וְּ ֹות ַעל־יָּ א  ם לְּ ֵ֥ תָּ ַשרְּ וקְּ

ין ֵעיֶנָֽיך׃  ֵבֵ֥
ם לְ אוֹ  רוֹ ְקשׁ  ןתָּ יטּתַ יּו הְ יִ וְ  ,ךָּ ַעל יְָּד  ִסימָּ ין  ְכׁשִ ּבֵ

 .ֵעיֶניךָּ 
יך׃ ס ט  ֶרָֽ עָּ שְּ ך ובִׁ ז זֵֹ֥ות ֵביֶת  ִ֛ם ַעל־מְּ תָּ ַתבְּ ם ַעלאוֹ  בוֹ תכְּ  וכְּ יְת וֹ ְמזּוז תָּ ֶריךָּ  ,ךָּ ת ּבֵ עָּ  .ּוִבׁשְ
ת    ש   ר  ה פ   ר  ה ז  ת ֲעבֹוד  ר  ה  זְּ  ה 
יֲאךָ֣  י  בִׁ י יְּ ֵ֥ ה כִׁ יִָּ֞ הָּ יך ֶאל־ וְּ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ  ׀ יְּ

ִ֛ם  הָּ רָּ ַאבְּ ֶתִ֛יך לְּ ַב ע ַלֲאב  שְּ ר נִׁ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אַָּּ֜ הָּ
ת  ֹלֵ֥ ד  ים גְּ ִ֛ רִׁ ְִ֑ך עָּ ֶָ֣תת לָּ ב לָּ ַיֲעק   לְּ ק וָֽ ֵ֥ חָּ צְּ יִׁ לְּ

ת  ב   ט  ׃וְּ יתָּ ָֽ נִׁ ר ל א־בָּ  ֲאֶשֵ֥

ֶרץ לָּ ךָּ אֹוְת  ִביאיָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ כְּ  ע הּוא שֶׁ אָּ ּבַ ִנׁשְ
הָּ וֹ ַלֲאב ֵת ֶתיךָּ ְלַאְברָּ ק ּוְלַיֲעקֹב לָּ  ךָּ ת לְ ם ְלִיְצחָּ

ד – ִרים ּגְ ּלֹ וֹ בוֹ ת ְוטוֹ לוֹ עָּ  .ִניתָּ א ּבָּ ת ׁשֶ

ֵל   יא  ל־טוב֮ ֲאֶשָ֣ר ל א־מִׁ ָ֣ים כׇּ ֵלאִׁ ים מְּ תִַּׁ֜ אתָּ  ובָֹּ֨
ים  ֵ֥ מִׁ רָּ תָּ כְּ בְּ ַצֹ֔ ים  ֲאֶשָ֣ר ל א־חָּ ת ֲחצובִׁ ר ִ֤ וב 
׃ תָּ עְּ ָֽ בָּ ׂשָּ תָּ  וְּ ַכלְּ אָּ תָּ וְּ ִ֑עְּ טָּ ים ֲאֶשָ֣ר ל א־נָּ ֵזיתִׁ   וְּ

ּלֹ  ל טּוב ׁשֶ ים ְמֵלִאים ּכָּ ּתִ אתָּ ּובּובָּ ת וֹ רוֹ א ִמּלֵ
ּלֹ  ַצְבּתָּ ֲחצּוִבים ׁשֶ ּלֹ  ,א חָּ ִמים ְוֵזיִתים ׁשֶ רָּ א ּכְ

טַ   .עבַּ ְוֹתאַכל ְוִתשְׂ  ,ְעּתָּ נָּ
ִ֑ה ֲאֶש ר  יב  הוָּ ַכ ח ֶאת־יְּ שְּ ךֹ֔ ֶפן־תִׁ ֶָ֣מר לְּ שָּ הִׁ

ים׃ ָֽ דִׁ ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ יֲאךִ֛ ֵמֶאֵ֥  הֹוצִׁ
ּלֹא ר ְלךָּ זָּּהֵ הִ  ח ֶאת ׁשֶ ּכַ ׁשְ ךָּ אֹוְת  הֹוִציאשֶׁ  'הּתִ

ִדים ית ֲעבָּ  .ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
א  יג  ירָּ  הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך תִׁ ד ֶאת־יְּ ֹו ַתֲעב ִ֑ תָ֣ א  וְּ

ַע׃ ֵבָֽ שָּ ֹו תִׁ מ  שְּ  ובִׁ
ד כַּ  מֹו וֹ ֲעבּתַ אֹותֹו ֱאלֶֹהיךָּ וְ  'הֶאת ּבֵ ׁשְ ד ְוַרק ּבִ

בַ  ָּ ׁשּ  .עּתִ
ים  יד  ִ֑ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ י ֱאֹלהִׁ ון ַאֲחֵר  כֹ֔ לְּ א ֵתָֽ ל ָ֣

ם׃ יבֹוֵתיֶכָֽ בִׁ ר סְּ ים ֲאֶש  ַעמִֹׁ֔ ָֽ  ֵמֱאֹלֵהי  הָּ
ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵמֱאלֵֹהי  ְלכוּ ּתֵ  ַאל

ים  ַעּמִ ם ִביבֹוֵתיֶכםסְּ שֶׁ הָּ  .ַלֲעבֹוד אֹותָּ
ֶבִ֑ך ֶפן־ טו  רְּ קִׁ יך בְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ִ֛א יְּ ל ַקנָּ י ֵאֵ֥ ָ֣  כִׁ

ךֹ֔ ֶיֱחֶרֶּ֠  ידְּ ָ֣ מִׁ שְּ הִׁ ְך וְּ יך  בָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ה ַאף־יְּ
ה׃ ס ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ  ֵמַע ל פְּ

י  תֹוְכךָּ הּוא ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ א ּבְ ְמצָּ ּנִ  – נֹוֵקםֵאל ׁשֶ
ֶליךָּ  ִיְכַעס לֹאֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ  ִמיד עָּ  ךָּ אֹוְת  ְוַיׁשְ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  .ֵמַעל ּפְ
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ר  טז  הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם ַכֲאֶשֵ֥ ו ֶאת־יְּ ַנסֹ֔ א תְּ ל ָ֣
ה׃ ָֽ ם ַבַמסָּ יֶת  סִׁ  נִׁ

מֹו שֶׁ  'הַנּסּו ֶאת ּתְ  ַאל יֶתם נִּ ֱאלֵֹהיֶכם ּכְ ּסִ
ה ה ּוְמִריבָּ ַמּסָּ ם, ּבְ ֲאַמְרּתֶ  'הֵיׁש  ַהִאם: "ׁשֶ

 ".לֹאאֹו נּו תֹוכֵ בְּ 
ָ֣ה  יז  הוָּ ת יְּ ֹו   צְּ ון ֶאת־מִׁ רֹ֔ מְּ שְּ ֹור תִׁ מָ֣ שָּ

ְַָֽֽך׃ וָּ ר צִׁ יו ֲאֶשֵ֥ קָּ  ח  יו וְּ ֵ֥ תָּ ֵעד   ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם וְּ
ידּו ְלַקיֵּם ֶאת ֱאלֵֹהיֶכם ְוֶאת  'הֹות וִמצְ  ַהְקּפִ

יוַאזְ  יו ְוֻחּקָּ ה אֹוְת  ֲהרֹותָּ ּוָּ ּצִ  .ךָּ ׁשֶ
ַען   יח  ַמֹ֨ ִ֑ה לְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵעיֵנ ֹוב בְּ ַהט  ר וְּ ֵ֥ שָּ יתָּ ַהיָּ ִ֛ ׂשִׁ עָּ וְּ

ֶָ֣רץ  אָּ תָּ  ֶאת־הָּ ַַָֽֽרשְּ יָּ אתָּ וְּ ְך ובָּ  ָ֣יַטב לָֹּ֔ יִׁ
יך׃ ֶתָֽ הוָּ ה ַלֲאב  ע יְּ ַבֵ֥ שְּ ה ֲאֶשר־נִׁ בָֹּ֔  ַהט 

ֵעיֵני  ה ֶאתֲעשֵׂ  ר ְוַהּטֹוב ּבְ ֵדי 'הַהיָּּׁשָּ יַטב יִּ שֶׁ  ּכְ
ֶרץ ַהטּ  שׁ ְכּבוֹ א ְוִת וֹ בּתָּ שֶׁ  ,ךָּ לְ  אָּ ה שֶׁ וֹ ֶאת הָּ  'הבָּ

ע  ּבַ  .ֶתיךָּ וֹ ַלֲאבִנׁשְ
ר  יט  ִ֑יך ַכֲאֶש  ֶנ פָּ יך מִׁ ֶב  יְּ ל־א  ף ֶאת־כׇּ ַלֲהד ֵ֥

ָֽה׃ ס הוָּ ר יְּ ֶבֵ֥  דִׁ
ל אף אֶ וֹ ֲהדְוַת  מֹו וֹ ת ּכָּ ֶניךָּ ּכְ ' השֶׁ ְיֶביךָּ ִמּפָּ

 .ִהְבִטיחַ 
אָּ   כ  שְּ י־יִׁ ָֽ ךִ֛ כִׁ נְּ ךֵ֥ בִׁ ָ֣ה לְּ ר מָּ ר ֵלאמ ִ֑ חָּ  מָּ

ִ֛ה  וָּ ר צִׁ ים ֲאֶשֵ֥ טִֹׁ֔ פָּ שְּ ַהמִׁ ים  וְּ קִׁ ח  ַהָֽ ת וְּ ֵעד   הָּ
ם׃ ֶכָֽ ינו ֶאתְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵה  הוָּ  יְּ

ְנךָּ  ִאם אַ ּבִ ִתידךָּ אֹוְת  לִיׁשְ עָּ ם: ּבֶ ה  ְלׁשֵ מָּ
רֹות ַאְזהָּ ִטים  הָּ ּפָּ ׁשְ ים ְוַהּמִ ֱאלֵֹהינּו  'השֶׁ ַהֻחּקִ

ה   ?ֶאְתֶכםִצּוָּ
ָ֣  כא  תָּ ַמרְּ אָּ ה וְּ ע   ַפרְּ ינו לְּ ֵ֥ יִׁ ים הָּ ִ֛ דִׁ ךֹ֔ ֲעבָּ נְּ בִׁ לְּ

ֵ֥ד  יָּ ם בְּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ ִ֛ה מִׁ הוָּ יֵא נו יְּ צִׁ ם ַוי  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ בְּ
ה׃ ָֽ  ֲחזָּקָּ

ִיינּו  :ְלִבְנךָּ  ֱאמֹור ִדים הָּ ִמ ֲעבָּ  ,ְצַרִיםְלַפְרעֹה ּבְ
הנּו אֹותָּ  הֹוִציא 'הוְ  יָּד ֲחזָּקָּ ְצַרִים ּבְ  .ִמּמִ

ֵתָ֣ן כב  ה ַויִׁ הוֶָּ֡ ת  יְּ תִֶּׁ֠ אֹות ָ֣ פְּ מ  עִׁ ים יםוֶּ֠ רָּ ים וְּ לִֹׁ֨ ד   ׀ גְּ
ֵעיֵנָֽינו׃ ֹו לְּ ל־ֵבית  כׇּ ה ובְּ ע ֵ֥ ַפרְּ ם בְּ יִׁ ַרִ֛ צְּ מִׁ  בְּ

ה  'ה ׂשָּ נִ ְלֵעיֵנינּו עָּ חֹותִסימָּ ד ים ְוהֹוכָּ ִלים וֹ ּגְ
ִמְצַרִים ִעים ּבְ יתוֹ  – ְורָּ ל ּבֵ ַפְרעֹה ּוְבכָּ  .ּבְ

נו  כג  תָֹּ֔ יא א  ָ֣ בִׁ ַען  הָּ ַמֹ֨ ִ֑ם לְּ שָּ יא מִׁ ָ֣ נו הֹוצִׁ אֹותָּ  וְּ
ִֶ֤תת נו   לָּ ֶרץ לָֹּ֨ אָֹּ֔ ַב ע ֲאֶשֵ֥ר ֶאת־הָּ שְּ ינו׃ נִׁ ֵתָֽ  ַלֲאב 

ם  ָּ נּו הֹוִציא ִמׁשּ ֵדיְואֹותָּ ִביאלְ  ּכְ ֵת וֹ א הָּ נּו לָּ ת תָּ
ֶרץ  אָּ נּו ֶאת הָּ ע ַלֲאבנִּ שֶׁ לָּ ּבַ  .ֵתינוּ וֹ ׁשְ

ה  כד  הוָּ  ָ֣נו יְּ ַצֵו ים ַויְּ ָ֣ קִׁ ל־ַהח  ַלֲעׂשֹות  ֶאת־כׇּ
ֹוב  טֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֵהִ֑ינו לְּ הוָּ ה ֶאת־יְּ אָּ  רְּ יִׁ ֶלה לְּ ֵאֹ֔ הָּ

ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ נו כְּ ֵת  ַחי  ים לְּ מִֹׁ֔ ל־ַהיָּ נו  כׇּ  לָֹּ֨

ה ה אֹותָּ ּוָּ צִ ' ה ֵאּלֶ ים הָּ ל ַהֻחּקִ נּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָּ
ד – ֵדי  ,ֱאלֵֹהינוּ  'הֶאת  ְלַכּבֵ ליטִ הֵ לְ ּכְ נּו ּכָּ  ב לָּ

מֹו ַהיֹּום נוּ אֹותָּ  תוֹ ְלַהֲחי ,ַהיִָּּמים  .ַהזֶּה ּכְ
ֹות  כה  ר ַלֲעׂשַּ֜ מ ֹ֨ שְּ י־נִׁ ָֽ ִ֑נו כִׁ ֶיה־לָּ הְּ ָֽ ה תִׁ קָּ  דָּ וצְּ

ֵ֥ה  הוָּ ִ֛י יְּ ֵנ פְּ את לִׁ ָ֣ה ַהז   וָּ צְּ ל־ַהמִׁ ֶאת־כׇּ
ָֽנו׃ ס וָּ ר צִׁ ינו ַכֲאֶשֵ֥  ֱאֹלֵה 

נּו  ִתְהֶיהוְ  ְך לָּ כָּ יד ְלַקיֵּם ְזכּות ּבְ ְקּפִ ּנַ ל ׁשֶ ֶאת ּכָּ
ְצוֹות ה ַהּמִ ֵאּלֶ הּוא שֶׁ  מוֹ ֱאלֵֹהינּו כְּ  'הִלְפֵני  הָּ

 .נוּ ה אֹותָּ ִצּוָּ 
 
 שביעי

ת   ש   ר  ת פ   ר  ה  זְּ ת  ה  ע  בְּ יםש ִׁ מ ִׁ ע   ה 

ֶרץ  א ז אִָּּ֕ יך ֶאל־הָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ יֲאך  יְּ ָֽ בִׁ י יְּ ִ֤ כִׁ
ַשָ֣ל  נָּ ִּ֑ה וְּ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ א־שָּ  ה בָּ ֵ֥ ֲאֶשר־ַאתָּ

ים ָ֣ ם־ַרבִׁ ֹויִׁ י  גָֽ גָּשִֹׁ֨ רְּ ַהגִׁ ֩ וְּ י תִׁ יך ַהחִׁ ֶנֶ֡ פָּ ׀ מִׁ
י ֹ֔ בוסִׁ ַהיְּ י  וְּ וִׁ חִׁ ַהָֽ י וְּ זִׁ  רִׁ ַהפְּ ָ֣י וְּ ַנֲענִׁ ַהכְּ י וְּ ַּ֜ רִׁ ֱאמ  הָּ  וְּ

׃ ךָּ ֶמָֽ ים מִׁ ים ַוֲעצומִׁ  ֵ֥ ם ַרבִׁ ָ֣ה גֹויִֹׁ֔ עָּ בְּ  שִׁ

ֶרץ לָּ ךָּ אֹוְת  ִביאיָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ כְּ  ה ּבָּ שֶׁ אָּ א ַאּתָּ
ם  הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ ֵרשׁ , אֹותָּ ֶניךָּ  ִויגָּ יםִמּפָּ ים ַעּמִ  ַרּבִ

ֱאמ ֶאת – י הָּ ׁשִ ְרּגָּ י ַהּגִ י וֹ ַהִחּתִ ִּ ִרז ַנֲעִני ַהּפְ ִרי ַהּכְ
י וְ  ה ,בּוִסיַהיְּ ַהִחּוִ ְבעָּ ים  ׁשִ דֹוִלים ַעּמִ ִקים ּגְ ַוֲחזָּ

 .ךָּ ִמּמְ 
ִ֑ם  ב  יתָּ כִׁ הִׁ ֶנ יך וְּ פָּ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך לְּ ם יְּ נִָּ֞ תָּ ונְּ

כְּ  ם ל א־תִׁ תָֹּ֔ ים  א  ם ַתֲחרִׁ ֶהִ֛ם ַהֲחֵרִ֤ ת לָּ ר ֵ֥
חׇּ  א תְּ ל ֵ֥ ית וְּ רִׁ   ֵנָֽם׃בְּ

ן אֹותָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הוַ  ֶניךָּ וְ ִיּתֵ ִביסם ְלפָּ םאוֹ  תָּ  – תָּ
ֵמד ם ַהׁשְ ה  ַאל !אֹותָּ ֲעׂשֶ םּתַ ם ִאּתָּ  ַאלוְ  ֶהְסּכֵ

ַרֵחם ֲעֵליֶהם  .ּתְ
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ֹו  ג  נֹ֔ בְּ ֵתָ֣ן לִׁ ך  ל א־תִׁ תְּ ִ֑ם בִׁ ן בָּ ַחֵת  תְּ א תִׁ ל ֵ֥ וְּ
ֶנַָֽֽך׃ בְּ ח לִׁ ַקֵ֥ ֹו ל א־תִׁ ת   ובִׁ

ם ּתִ  ַאל ן ִאּתָּ ךָּ ֶאת  –ְתַחּתֵ ּתְ ן ִלְבנֹו ּתִ  ַאלּבִ ּתֵ
ח לְ ּתִ  ַאלּתֹו בִּ ֶאת וְ   .ךָּ נְ בִ ּקַ

ך  ֵמָֽ  ד  נְּ יר ֶאת־בִׁ ִ֤ י־יָּסִׁ ָֽ ו כִׁ ד  בְּ עָּ י וְּ ַאֲחַרֹ֔
ם  ֶכֹ֔ ה  בָּ הוָּ ה ַאף־יְּ ִ֤ רָּ חָּ ים וְּ ִ֑ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ ֱאֹלהִׁ

ר׃ ך  ַמֵהָֽ ידְּ מִׁ שְּ הִׁ  וְּ

ּלֹא  ֶלֶכת ׁשֶ ְנךָּ ִמּלָּ ַלֲעבֹוד  ַאֲחַרייִָּסיט ֶאת ּבִ
 ִיְכַעס' ַוה ,ְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםעַ יַ וְ  ,אֹוִתי
ִמידיַ ֶכם וְ ֲעֵלי  .ךָּ ַמֵהראֹוְת  ׁשְ

ֵתיֶהָ֣ם  ה  ח  בְּ זְּ ם מִׁ ֶהֹ֔ ֲעׂשו  לָּ ה ַתָֽ ם־כ ִ֤ י־אִׁ ָֽ כִׁ
יֵרֶהם   ַשֵבִ֑רו ַוֲאֵשָֽ ם תְּ תָּ  צו וַמֵצב  ת ֹ֔ תִׁ

ש׃ ֵאָֽ ון בָּ פֵ֥ רְּ ׂשְּ ם תִׁ יֵליֶה  סִׁ ון ופְּ ַגֵדעֹ֔  תְּ

ְך  א ּכָּ ֶהםּתַ ֶאּלָּ צּו  :ֲעׂשּו לָּ ַנּתְ חֶאת ּתְ ֵתיֶהם וֹ ִמְזּבְ
רּו וְ  ּבְ בֹוֵתיֶהם וְ ֶאת ִתׁשְ עּו ַמּצֵ ֵעִצים ֶאת ִתְגּדְ הָּ

ֵהם עֹוְבִדים ֵאׁש וְ  ׁשֶ ְרפּו ּבָּ  .ֶהםְסֵליפִּ ֶאת ִתׂשְ
ךִ֞  ו  ה ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהִ֑יך בְּ דֹוש  ַאתָֹּ֔ י ַעִ֤ם קָּ ָ֣ כִׁ

ַחָ֣ר ָ֣ם  בָּ ַע יֵֹ֥ות לֹו  לְּ הְּ יך לִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ
ה ג לָֹּ֔ ים סְּ ַעמִֹׁ֔ ָֽ ל  הָּ כ  ֵנֵ֥י ־ַעל ֲאֶש ר מִׁ ה׃פְּ ָֽ מָּ ֲאדָּ  הָּ

י  ה ּכִ דֹוׁש לַ ַאּתָּ ךָּ  ,ֱאלֶֹהיךָּ  'הַעם קָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הּבְ
ַחר  למִ ּבָּ ים  ּכָּ ַעּמִ השֶׁ הָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ְהיֶה ַעל ּפְ ּתִ  ׁשֶ

ם לֹו  עָּ ִביהָּ  .בֶהחָּ
ִ֛ה  ז  הוָּ ַש ק יְּ ים חָּ ַעמִׁ  ל־הָּ כׇּ ם מִׁ ֶכִ֞ בְּ א ֵמר  ל ָ֣

ַע ט ם ַהמְּ י־ַאֶתֵ֥ ָֽ ֶכִ֑ם כִׁ ַחָ֣ר בָּ בְּ ֶכ ם ַויִׁ  בָּ
ים׃ ָֽ ַעמִׁ ל־הָּ כׇּ  מִׁ

ֶכם לֹא  'ה ַחר ּבָּ ֶכם ּובָּ ק ּבָּ ׁשַ ֵני שֶׁ חָּ ם ִמּפְ ַאּתֶ
ים ַעּמִ ל הָּ ים ִמּכָּ ֲהֵרי ,ְמֻרּבִ ם  ׁשֶ א ַאּתֶ ְוקָּ ּדַ

ים יםַעטִּ ַהּמְ  ַעּמִ ל הָּ  .ִמּכָּ
ֹו ֶאת־ ח  רִ֤ מְּ שׇּ ם ומִׁ ֶכ  ה ֶאתְּ הוַָּּ֜ ת יְּ ֩ ֵמַאֲהַבֹ֨ י  כִׁ

ַבע   שְּ ה  ֲאֶשִ֤ר נִׁ עָּ ב  יא ַהשְּ ם הֹוצִׁ  ֵתיֶכֹ֔ ַלֲאב ָ֣
ֵבָ֣ית  ך  מִׁ דְּ פְּ ַֽיִׁ ה ַוָֽ ִ֑ ָ֣ד ֲחזָּקָּ יָּ ֶכ ם בְּ ִ֛ה ֶאתְּ הוָּ יְּ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ה ֶמֶלְך־מִׁ ע ֵ֥ ַי ד ַפרְּ ים מִׁ ֹ֔ דִׁ  ֲעבָּ

א תֹו ֶאְתֶכם  'הַאֲהַבת ִמּתֹוְך  ֶאּלָּ דָּ ּוֵמַהְקּפָּ
בְלַקיֵּם  ְ נִּ וּ ֶאת ַהׁשּ ה ׁשֶ ע ַלֲאבעָּ ּבַ  'ה – ֵתיֶכםוֹ ׁשְ
ה הֹוִציא  יָּד ֲחזָּקָּ ה אֹוְתךָּ ֶאְתֶכם ּבְ דָּ ית  ּופָּ ִמּבֵ

ְרעֹה ֶמֶלְך ִמ  ִדים ִמיַּד ּפַ  .ְצַרִיםֲעבָּ
ים  ט מפטיר ִ֑ ֱאֹלהִׁ וא הָּ יך הָ֣ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ י־יְּ ָֽ תָֹּ֔ כִׁ ַַָּ֣֧דעְּ יָּ וְּ

ֶסד  ַהֶח  ית וְּ ָ֣ רִׁ ֵמ ר ַהבְּ ן ש  ֶנֱאמָֹּ֔ ֵאל  ַהָֽ הָּ
ֶלף  ֶאֵ֥ ו לְּ ֹותָּ  צְּ י מִׁ ֵרֵ֥ מְּ ש  ִ֛יו ולְּ ֲהבָּ א  ֹור׃לְּ  דָֽ

ע ֵאל הַ ֱאלֶֹהיךָּ הּוא  'השֶׁ  ּדַ ֹוֵלטהָּ ֵאל , ׁשּ הָּ
ן  חֹות ְמַקיֵּם –ַהּנֱֶאמָּ ִדים ַהְבטָּ יו וֹ ְלא ַוֲחסָּ ֲהבָּ

יו ְלֶאֶלף ּדֹורוְמֵרי ִמצְ וֹ ּוְלשׁ   .ֹותֹותָּ
א  י  ֹו ל ִ֤ ידִ֑ ַהֲאבִׁ נָּ יו לְּ ִ֛יו ֶאל־פָּ אָּ נְּ ׂש  ַשֵל ם לְּ ומְּ

נָּ יו  ֹו ֶאל־פָּ אֹ֔ נְּ ָ֣ ׂש  ַאֵחר  לְּ ֹו׃יְּ ַשֶלם־לָֽ  יְּ
ם ְלשׂ  ּלֵ יו וֹ ּוְמׁשַ ַחיָּּיואֶ ְנאָּ ט ּבְ רֹו ַהּמּועָּ כָּ ֵדי ת ׂשְ  ּכְ

אֵמהָּ ֹו אֹות ְלַהֲאִביד ם ַהּבָּ מֹורלֹא הּוא  ,עֹולָּ  ִיׁשְ
ָּ ֶאת הַ ְנאֹו וֹ ְלשׂ  ר לָּ ׂשּ אכָּ ם ַהּבָּ לֵּ ֶאּלָּ , עֹולָּ ם א ְיׁשַ
ַחיָּּיו לוֹ   .ּבְ

ה  יא  וַָּּ֜ צְּ תָֹּ֨ ֶאת־ַהמִׁ ַמרְּ שָּ ֶאת־וְּ ים וְּ ָ֣ קִׁ ֶאת־ַהח   וְּ
ךִ֛ ַהי ֹום  ַצוְּ י מְּ כִׁ  נ  ר אָּ ים ֲאֶשֹ֨ טִׁ  פָּ שְּ ַהמִׁ

ם׃ פ ָֽ  ַלֲעׂשֹותָּ

ד ְלַקיֵּם  צְ ַהְקּפֵ ים ְוֶאת וֶאת ַהּמִ ֹות ְוֶאת ַהֻחּקִ
ִטים שֶׁ  ּפָּ ׁשְ  ךָּ ַהיֹּום ַלֲעׂשֹותְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני ַהּמִ

 .םאֹותָּ 
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  ֵעֶקב  

ת    ש   ר  כֹות פ   ר  ב ְּ  ה 
ָ֣ה יב  יָּ הָּ ים   וְּ טִׁ פָּ שְּ ון ֵאִ֤ת ַהמִׁ ע  מְּ שְּ ֶָ֣קב תִׁ ׀ ֵע

ַמר֩  שָּ ִ֑ם וְּ תָּ ם א  יֶת  ם ַוֲעׂשִׁ ֶתֵ֥ ַמרְּ ֶלה ושְּ ֵאֹ֔ הָּ
ֶאת־ ית  וְּ רִׁ ת־ַהבְּ ך  ֶאָֽ יך לְּ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨  יְּ

ע  ַב  שְּ ר נִׁ ֶסד ֲאֶשֵ֥ יך׃ַהֶחֹ֔ ֶתָֽ  ַלֲאב 

ִעְקבֹות  ְמעוּ שֶׁ ּבְ ׁשְ קֹול ּתִ ה  ּבְ ֵאּלֶ ִטים הָּ ּפָּ ׁשְ ַהּמִ
ידוּ  ם ַלֲעׂשֹות ְוַתְקּפִ  ְלךָּ  ְיַקיֵּםֱאלֶֹהיךָּ  'ה, אֹותָּ

םֶאת  ִפי יםִד סָּ חֲ ְוֶאת הַ  ַהֶהְסּכֵ ע נִּ שֶׁ  ּכְ ּבַ ׁשְ
 .ֶתיךָּ וֹ ַלֲאב

ֶבִ֑ך וֵבַרְָ֣ך  יג  רְּ הִׁ ך  וְּ ךֹ֔ וֵבַרכְּ י־ַוֲאֵהָ֣בְּ ָֽ רִׁ  פְּ
ֶתֶּ֠  מָּ דְּ י־ַאֶּ֠ ָֽ רִׁ ךָ֣ ופְּ נְּ טְּ ךָ֣ בִׁ שְּ יר  תִׁ ךַּ֜ וְּ נְּ גָֹּ֨ ך דְּ

ך ֶר  הָּ צְּ יִׁ יך   וְּ ֶפֹ֨ ַגר־ֲאלָּ ר ָ֣  שְּ תְּ ַעשְּ ךצ   תוְּ ֵ֚ל אֶנֹ֔  ַע
ה מָֹּ֔ ֲאדָּ ע הָּ ַבֵ֥ שְּ יך ֲאֶשר־נִׁ ֶת  ֵֶ֥תת ַלֲאב  ְך׃ לָּ ָֽ  לָּ

ה אֹוְתךָּ וִ אֹוְתךָּ הּוא יֹאַהב  ֵרְך ְוַיְרּבֶ ים  ,יבָּ ְויָּׂשִ
ה כָּ רָּ ֶד בִּ  ּבְ ְתךָּ  ֹותרפֵּ  ,ךָּ יילָּ בּואָּ הַ  – ַאְדמָּ  הּתְ
ךָּ  ַהיִַּין ּלְ ֶמן ׁשֶ ֶ ֶריךָּ  ,ְוַהׁשּ וָּ דֹות ׁשְ  ,ךָּ ְוֶעְדֵרי צֹאנְ  ְולָּ

ע ַלֲאבוֹ  ּבַ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ מָּ ֲאדָּ ֵת ַעל הָּ  .ְלךָּ ת ֶתיךָּ לָּ
ֶיֵ֥ה  יד  הְּ ים ל א־יִׁ ִ֑ ַעמִׁ ל־הָּ כׇּ ֶי ה מִׁ הְּ ָֽ וְך תִׁ רֵ֥ בָּ

ה  רָּ  ר ַוֲעקָּ ֵ֥ קָּ ךִ֛ עָּ ך׃בְּ ֶתָֽ ֶהמְּ בְּ  ובִׁ
ְהֶיה ךְ  ּתִ ים ְמבֹורָּ ַעּמִ ל הָּ ךָּ לֹא ִיְהֶיה , יֹוֵתר ִמּכָּ ּבְ

ךָּ  ֵאינֹו יָּכֹול ְלהֹוִליד ּוִבְבֶהְמּתֶ ּה  ִמי ׁשֶ ֵאינָּ אֹו ׁשֶ
ֶלֶדת ה לָּ  .ְיכֹולָּ

ֵוי֩  טו  ל־ַמדְּ כׇּ י וְּ לִׁ ל־ח ִ֑ ך  כׇּ מְּ ִ֛ה מִׁ הוָּ יר יְּ ֵהסִׁ  וְּ
ים ֲאֶשָ֣ר  עִַּׁ֜ רָּ ם הָּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ם  מִׁ ימָּ ׂשִׁ א יְּ תָּ ל ִ֤ עְּ ַד  יָּ

יך׃ ֶאָֽ נְּ ל־ׂש  כׇּ נָּ ם בְּ תָּ ְך ונְּ  בָֹּ֔

ךָּ  יִָּסיר 'ה ל ֶאת ִמּמְ יוְ , ֲחלֹותּמַ הַ ּכָּ ךָּ ם לֹא יָּׂשִ  ּבְ
עֹותִמְצַרִים  ַמֲחלֹותל ּכָּ ֶאת  רָּ ְרּתָּ שֶׁ  הָּ  ,ִהּכַ
א  יםֶאּלָּ ם  יָּׂשִ ל שׂ אֹותָּ כָּ  .ְנֶאיךָּ וֹ ּבְ

ִ֤ה  טז  הוָּ ר יְּ ים ֲאֶשֹ֨ ַעמִׁ  ל־הָּ ָ֣ ֶאת־כׇּ תָּ ַכלְּ אָּ וְּ
יך   ך  ֲעֵליֶהִ֑ם ֱאֹלֶהֹ֨ ינְּ ֹוס ֵעָֽ חֵ֥ ְך ל א־תָּ ֵתָ֣ן לָֹּ֔ נ 

א  ל ִ֤ וא וְּ ש ה  י־מֹוֵקֵ֥ ָֽ ם כִׁ ֵהיֶהֹ֔ ד  ֶאת־ֱאֹלָ֣ ֲעב  ַתָֽ
ְך׃ ס ָֽ  לָּ

ה  ְכּבֹושׁ ַאּתָּ ים שֶׁ  ּתִ ַעּמִ ל הָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת ּכָּ
ַרֵחם ַאל ,ְלךָּ ֵתן וֹ נ ד ֶאת וֹ ֲעבּתַ  ַאלוְ , ֲעֵליֶהם ּתְ

י   .ֲעבּוְרךָּ  ֵהם ַמְלּכֹוֶדתֱאלֵֹהיֶהם ּכִ

ת   ]*[ ש   ר  ֹויִׁם פ   ג  ת ה  ש    הֹור 
ֶלה  יז  ֵא  ֵ֥ם הָּ ים ַהגֹויִׁ ִ֛ ךֹ֔ ַרבִׁ ָ֣בְּ בָּ לְּ י ת אַמר  בִׁ ִ֤ כִׁ

ם׃ ָֽ ישָּ הֹורִׁ ֵ֥ה אוַכ ל לְּ י ֵאיכָּ ֶמִ֑נִׁ  מִׁ
ַעְתךָּ ִאם  ךְ  ַיֲעֶלה ַעל ּדַ י :ּכָּ ַעּמִ ה הָּ ֵאּלֶ ים ם הָּ ַרּבִ

י ּנִ ם ִלְכּבֹושׁ אּוַכל  ֵאיךְ , יֹוֵתר ִמּמֶ  !?אֹותָּ
ר ֵאִ֤ת ֲאֶשר־ יח  כ   זְּ ר תִׁ א ֵמֶהִ֑ם זָּכ ָ֣ ירָּ  א תִׁ  ל ֵ֥

ל־ כׇּ ה ולְּ ע   ַפרְּ יך לְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ה  יְּ ׂשָּ  עָּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ְפַחד ַאל ֶ ַמה  ֶאת רוֹ ְזכ !ֵמֶהם ּתִ ֱאלֶֹהיךָּ ' הׁשּ
ה  ׂשָּ ל ִמ עָּ  – ְצַרִיםְלַפְרעֹה ּוְלכָּ

ת  יט  ת ִ֤ א  הָּ יך וְּ ו ֵעיֶנ  אָ֣ ת ֲאֶשר־רָּ ֹלַּ֜ ד  ת ַהגְּ ַהַמס ֹ֨
ה  טויָֹּ֔ ַע ַהנְּ ר ָ֣ ַהזְּ ה  וְּ ִ֤ד ַהֲחזָּקָּ ַהיָּ ים  וְּ תִׁ פְּ ַהמ ָֽ וְּ
ה  ן־ַיֲעֶׂשִ֞ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ֵכָֽ הוָּ ֲאך  יְּ ר הֹוצִׁ ֲאֶשֵ֥

ים  ַָ֣עמִֹׁ֔ ל־הָּ כׇּ יך  לְּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ה יְּ ֵ֥ ֲאֶשר־ַאתָּ
ם׃ ֵניֶהָֽ פְּ א מִׁ ֵר   יָּ

דֹוִלים  ים ַהּגְ ּסִ אוּ ֵעיֶניךָּ שֶׁ ֶאת ַהּנִ נִ ְוהַ , רָּ ימָּ  יםּסִ
חֹות ר ,ְוַההֹוכָּ ה ְוַהזְּ  ֶנֶפתַהּמוּ ַע וֹ ְוַהיָּּד ַהֲחזָּקָּ

ה ,ְלַהּכֹות ם ךָּ א אֹוְת יהֹוצִ ֱאלֶֹהיךָּ  'ׁשֶ תָּ ֶעְזרָּ  ,ּבְ
ךְ  ה ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ּכָּ ים ַיֲעׂשֶ ַעּמִ ל הָּ ה שֶׁ ְלכָּ ַאּתָּ

 .ֶהםמֵ  ּפֹוֵחד
ַגם  ֶאת כ  ִ֑ם־וְּ יך בָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ַשַלִ֛ח יְּ ה יְּ עָֹּ֔ רְּ  ַהצִׁ

ֶנָֽיך׃ פָּ ים מִׁ רִׁ  תָּ סְּ ַהנִׁ ים וְּ ִ֛ רִׁ אָּ שְּ ד ַהנִׁ  ַעד־ֲאב  
ֶהם ' הוְ  ה ּבָּ ּסֶ ַעד , ֹותערָּ ם ֶאת ַהצְּ גַּ ֱאלֶֹהיךָּ ְיׁשַ
ִרים שֶׁ  אָּ ׁשְ ִריםַהּנִ ּתְ ְסּתַ ֶניךָּ  ְוַהּמִ  .יֹאְבדוּ  ִמּפָּ

יך   כא  ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י־יְּ ָֽ ֵניֶהִ֑ם כִׁ פְּ ץ מִׁ א ַתֲער   ל ֵ֥
א׃ ָֽ נֹורָּ ֹול וְּ ל גָּד  ך ֵאֵ֥ ֶבֹ֔ רְּ קִׁ  בְּ

 ָּ ׁשּ ֵניֶהם ֵברַאל ּתִ י , ִמּפְ ךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ  הּוא ,ִאּתְ
א דֹול ְונֹורָּ  .ֵאל ּגָּ
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ה  כב *]*[  הוָֹּ֨ ֩ יְּ נַָּשל ֵאִ֛ל וְּ ֵ֥ם הָּ יך ֶאת־ַהגֹויִׁ ֱאֹלֶהַּ֜
ָ֣ם  א תוַכל  ַכלתָּ ִ֑ט ל ִ֤ עָּ ָ֣ט מְּ ַע ֶנ יך מְּ פָּ מִׁ

ה׃ ֶדָֽ ֵ֥ת ַהשָּ ֶל יך ַחַי ה עָּ ֶבֵ֥ רְּ ר ֶפן־תִׁ  ַמֵהֹ֔

ים ֶאת יִָּסיר ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ַעּמִ ֶניךָּ הָּ ה ִמּפָּ ֵאּלֶ הָּ
ם ַמֵהר ִמיד ְלַהשְׁ ַכל ּתוּ  לֹא, טְמַעט ְמעַ  אֹותָּ

ֵדי  ֶדה שֶׁ ּכְ ָּ ה לֹא ַחיַּת ַהׂשּ ְתַרּבֶ  ְלךָּ ֶאצְ ּתִ
שֶׁ  ה ִמ ּכְ ְהֶיה ֵריקָּ ֶרץ ּתִ אָּ ִביםהָּ  .ּתֹוׁשָּ

ם   כג  מָּ הָּ ִ֑יך וְּ ֶנ פָּ יך לְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ִ֛ם יְּ נָּ תָּ ונְּ
ם׃ ָֽ דָּ מְּ שָּ ה ַע ד הִׁ לָֹּ֔ ד  ָ֣ה גְּ הומָּ  מְּ

םֱאלֶֹהיךָּ  'ה ֶניךָּ  ִיְמסֹור אֹותָּ ל, ְלפָּ ם  ִויַבְלּבֵ אֹותָּ
ה ְמהּומָּ ה ַעד וֹ דגְּ  ּבִ ְמדוּ לָּ יֻּׁשְ  .ׁשֶ

ם  כד  מָֹּ֔ ָ֣ ֶאת־שְּ תָּ ַהֲאַבדְּ ך וְּ ֶדֹ֔ יָּ ֵכיֶהם  בְּ ַתִ֤ן ַמלְּ נָּ וְּ
יך  ֶנֹ֔ פָּ יש  בְּ ב אִׁ ַיֵצֵ֥ תְּ ם ל א־יִׁ ִ֑יִׁ מָּ ַחת ַהשָּ ַת  מִׁ

ם׃ ָֽ תָּ ך  א  דְּ ָֽ מִׁ שְּ  ַעֵ֥ד הִׁ

ן ֶאתהּוא  יְָּד  ִיּתֵ ִמיד, ךָּ ַמְלֵכיֶהם ּבְ ֶאת  ְוַתׁשְ
ַחת  ם ִמּתַ מָּ ָּ לַ ׁשְ ֶניךָּ  ַיֲעמֹודלֹא ִאיׁש , ַמִיםׁשּ פָּ ּבְ

ִמידַעד  ׁשְ ּתַ ם ׁשֶ  .אֹותָּ
א־ כה  ֵאִ֑ש ל ָֽ ון בָּ פָ֣ רְּ ׂשְּ ם תִׁ י ֱאֹלֵהיֶה  יֵלֵ֥ סִׁ  פְּ

ד֩  מ  ֶסף ַתחְּ ִ֤ב ֶכֹ֨ זָּהָּ ָ֣ ֲעֵליֶהם   וְּ תָּ ַקחְּ לָּ ְך וְּ  ֶפֵ֚ן לָֹּ֔
וא׃ יך הָֽ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ י תֹוֲעַבִ֛ת יְּ ֹו כִׁ  ש בֹ֔ ֵקָ֣ וָּ  תִׁ

ְרפוּ ֵלי ֱאלֵֹהיֶהם סְ ֶאת ּפִ  ׂשְ ֵאשׁ  ּתִ  ְחׁשֹוקּתַ ַאל , ּבָּ
ֶסףבַּ  בבַ וּ  ּכֶ ֲעֵליֶהם זָּּהָּ ַקַחת אֹותוֹ  ׁשֶ ֵדי ְלַעְצְמךָּ  לָּ  ּכְ

ּלֹא ל ׁשֶ ׁשֵ ּכָּ י , ּבוֹ  ּתִ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הֹוֲעַבת ּת הּוא ּכִ
יתָּ  כו  ֵ֥ יִׁ הָּ ך וְּ ה  ֶאל־ֵביֶתֹ֔ ֹוֵעבָּ יא תָֽ ִ֤ בִׁ ל א־תָּ וְּ

הו  מ ִ֑ ֶרם כָּ ץֵח  ַתֵעֵ֥ב ַשֵק  ֶצִ֛נו וְּ ַשקְּ ׀  ׀ תְּ
וא׃ פ ֶרם הָֽ י־ֵחֵ֥ נו כִׁ ַתֲעֶב  ָֽ  תְּ

ה ּת  ֱאִלילִביא ּתָּ ְוַאל  ּלֹא  ךָּ ֵביְת לְ ֹוֵעבָּ ׁשֶ
יָּה לָּ ְתַחיֵּב ּכְ מ ּתִ ְמַאס , וּ הוֹ ּכָּ א ּתִ  וֹ אֹותֶאּלָּ

א נָּ י  וֹ אֹות ְוִתׂשְ הּכִ ִמי חֹובָּ  .וֹ דְלַהׁשְ
ת   ]*[ ש   ר  ת  פ   יר  כִׁ םזְּ ֵ ש    ה 

ךִ֛ ַהי ֹום  א ח ַצוְּ י מְּ כִׁ  נ  ר אָּ ה ֲאֶשֹ֨ וָּ  צְּ ל־ַהמִׁ כׇּ
ם  יֶת  בִׁ ון ורְּ יַּ֜ חְּ ָֽ ַען תִׁ ַמֹ֨ ֹות לְּ ון ַלֲעׂשִ֑ רָ֣ מְּ שְּ תִׁ
ע  ַבֵ֥ שְּ ֶרץ ֲאֶשר־נִׁ אָֹּ֔ ֶתָ֣ם ֶאת־הָּ שְּ ירִׁ אֶתם  וִׁ ובָּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ הוָּ ה ַלֲאב   יְּ

ידוּ  ל ְלַקיֵּם  ַהְקּפִ ה ֲאִנישֶׁ  ְצוֹותַהּמִ ֶאת ּכָּ  ְמַצּוֶ
ֵדי שֶׁ , ַהיֹּום ֶכםְת אֶ  ְחיּו ְוִת ּכְ בּבּו ַר ְת ּתִ אּו וֹ ְותָּ
ֶרץ  ׁשוּ ְכבְּ ְוִת  אָּ ע ַלֲאב' השֶׁ ֶאת הָּ ּבַ  .ֵתיֶכםוֹ ִנׁשְ

ָ֣ אֶ  ב  תָּ זַָּכרְּ ר הֹולִׁ וְּ ֶרְך ֲאֶשֹ֨ ל־ַהֶד  ךַּ֜ יכְּ  ת־כׇּ
ִ֑ר  בָּ דְּ נָּ ה ַבמִׁ ים שָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ִ֛ה ַארְּ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך ֶז יְּ

ַען  ַמֹ֨ ַעת ֶאת־ֲאֶש ר לְּ ַדַּ֜ ך  לָּ תְּ ַנס  ךַּ֜ לְּ תְּ ַענ 
א׃ ם־ל ָֽ ו אִׁ ֹותָּ  צְּ ר מִׁ מ ֵ֥ שְּ ךִ֛ ֲהתִׁ בְּ בָּ לְּ ָֽ  בִׁ

ֶרְך  ְזכֹור ל ַהּדֶ ךָּ ְך אֹוְת הֹוִליֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ֶאת ּכָּ
ר ְדּבָּ ּמִ ה ּבַ נָּ ִעים ׁשָּ ֵדי, ֶזה ַאְרּבָּ ךָּ אֹוְת  ְלַהְכִניעַ  ּכְ

ַדַעת ִלְבחֹון אֹוְת  – ֶ ַמה ֶאת ךָּ לָּ לִ ׁשּ ִאם  –ךָּ בְּ ּבְ
מ ׁשְ  .לֹא אוֹ יו ְצוֹותָּ ִמ ר ֶאת וֹ ּתִ

ֶב   ג  עִׁ ך֮ ַוַירְּ ַענְּ ַֽיְּ ן  ֲאֶשָ֣ר ַוָֽ ךִ֤ ֶאת־ַהמָּ לְּ ָֽ ך  ַוַיֲאכִׁ
ַמַָ֣ען  ֶתִ֑יך לְּ ון ֲאב  ע  א יָּדְּ ל ֵ֥ תָּ וְּ עְּ ַדֹ֔ ל א־יָּ
ָ֣ה  ֶי חְּ ַבדֹו  יִׁ א ַעל־ַהֶלִֶ֤חם לְּ י ל ָ֣ יֲעך  כִֶּׁ֠ הֹודִׁ

י  ִ֛ ם כִׁ ֹ֔ דָּ אָּ ֶיֵ֥ה הָּ חְּ הוָּ ה יִׁ י־יְּ ָֽ א פִׁ ֵ֥ ל־מֹוצָּ ַעל־כׇּ
ם׃ ָֽ דָּ אָּ  הָּ

 ְוֶהֱאִכיל ךָּ אֹוְת  ךָּ ְוִהְרִעיבאֹוְת  א ִהְכִניעַ הוּ 
ן ֶאת הַ  ךָּ אֹוְת  ְרּתָּ א ּלֹ שֶׁ ּמָּ לֹא ֲאבֹוֶתיךָּ וַ  ִהּכַ

ירוּ  ֵדי, ִהּכִ םשֶׁ  ךָּ לְ  עַ יְלהֹוִד  ּכְ דָּ אָּ ַרק ִיְחֶיה  לֹא הָּ
ֶחם א, ַעל ַהּלֶ ם ִיְחֶיה  ֶאּלָּ דָּ אָּ ל  ִעםהָּ ר ּכָּ בָּ ּדָּ

 .יֹאַמר' השֶׁ 
א  ד * ך  ל ָ֣ לְּ ַרגְּ יך וְּ ֶלֹ֔ ה  ֵמעָּ תָּ לְּ ָֽ א בָּ ךַּ֜ ל ִ֤ תְּ לָֹּ֨ מְּ ׂשִׁ

ָֽה׃ נָּ ים שָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ה ֶז ה ַארְּ ֵצִ֑קָּ  בָּ
ה נָּ ִעים ׁשָּ ֶדיךָּ שֶׁ  ֶזה ַאְרּבָּ גָּ לוּ לֹא  ּבְ ַעד  ּבָּ

ְצַרְכּתָּ  ּנִ ם ׁשֶ טָּ ׁשְ ֶליךָּ  ְלפָּ ה לֹא ְוַרְגְלךָּ  ,ֵמעָּ חָּ  .ִהְתַנּפְ
יש   ה  ר אִׁ ַיֵסֵ֥ ר יְּ י ַכֲאֶשֹ֨ ֶבִ֑ך כִׁ  בָּ ם־לְּ תָּ  עִׁ יַָּדעְּ וְּ

׃ ךָּ ֶרָֽ ַיסְּ יך מְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ֹו יְּ נֹ֔  ֶאת־בְּ
ךָּ  עּדַ  ִלּבְ כְּ  ,ּבְ רִאיׁש שֶׁ  מוֹ ׁשֶ נוֹ  ְמַיּסֵ ְך  ֶאת ּבְ  'הּכָּ

רֱאלֶֹהיךָּ   .אֹוְתךָּ  ְמַיּסֵ
ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך  ו  הוָּ ת יְּ ֹו   צְּ תָֹּ֔ ֶאת־מִׁ ַָ֣מרְּ שָּ ֶלֵֶ֥כת וְּ לָּ

ֹו׃ תָֽ ה א  ֵ֥ אָּ רְּ יִׁ כָּ יו ולְּ רָּ דְּ  בִׁ
מֹור יו  –ֱאלֶֹהיךָּ  'הֹות וֶאת ִמצְ  ׁשְ כָּ ְדרָּ ֶלֶכת ּבִ לָּ
ד  .אֹותוֹ  ּוְלַכּבֵ
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יֲאך  ֶאל־ֶאֶָ֣רץ  ז  בִׁ יך מְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ֵ֚י יְּ כִׁ
ת  מ ֹ֔ ה  ת  ותְּ נ  ם ֲעיָּ יִׁ ֲָ֣חֵלי מָֹּ֔ ִ֑ה ֶאֵֶ֚רץ ַנ טֹובָּ

ר׃ ָֽ הָּ עָּ ה ובָּ קְּ ים ַבבִׁ ֵ֥ אִׁ צְּ  י 

י  ה לְ  ֵמִביא אֹוְתךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ  –ֶאֶרץ טֹובָּ
 יםִע בְ וֹ נּ שֶׁ , תוֹ מוֹ ּוְתה תוֹ ַמֲעיָּנ ַמִיםֶאֶרץ ַנֲחֵלי 

ר הָּ ה ּובָּ ְקעָּ ּבִ  .ּבַ
ֹון  ח  מִ֑ רִׁ ֵאנָּ ה וְּ ֶגֵֶ֥פן ותְּ ה וְּ ֹ֔ רָּ ע  ה  וׂשְּ טָּ ֶאִֶ֤רץ חִׁ

ש׃ ָֽ בָּ ֶמן ודְּ ֵ֥ית ֶש   ֶאֶרץ־ֵז
ע ה ּוׂשְ ה ְוִרּמֹוןוֹ ֶאֶרץ ִחּטָּ ה ְוֶגֶפן ּוְתֵאנָּ ֶאֶרץ , רָּ

ֶמן ֵזיֵתי ִרים שׁ ּוְדבַ , ׁשֶ מָּ  .ּתְ
ָּ֣ה  ט  אַכל־בָּ ת  ת ָֽ ֵכנ  סְּ מִׁ א בְּ ר ל ִ֤ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ ֶא 

ִּ֑ה ֶאֵֶ֚רץ ֲאֶשָ֣ר  ל בָּ ר כ   ַסֵ֥ ֶחם ל א־ֶתחְּ ֶלֹ֔
ֶשת׃ ח ָֽ ב נְּ צ ֵ֥ יהָּ ַתחְּ ֶר  ל וֵמֲהרָּ ֶזֹ֔ ָ֣יהָּ ַברְּ ֶנ  ֲאבָּ

ּה ֶלֶחם א ּלֹ שֶׁ ֶאֶרץ  אַכל ּבָּ ֲעִניּּותּתֹ לֹא  – ּבַ
ּה  ֶיְחַסר רְלךָּ ּבָּ בָּ ֶניהָּ יֵּׁש בַּ שֶׁ ֶאֶרץ , ׁשּום ּדָּ ֲאבָּ

ֶריהָּ , ְרֶזלבַּ  ְחצ ּוֵמהָּ תוֹ ב ְנחוֹ ּתַ  .ׁשֶ
ָ֣ה  י  הוָּ תָּ  ֶאת־יְּ ַרכְּ תָּ וֵבָֽ ִ֑עְּ בָּ ׂשָּ תָּ  וְּ ַכלְּ אָּ וְּ

יך ַעל ה־ֱאֹלֶהֹ֔ בָּ  ֶרץ ַהט  ֵ֥ אָּ ַָֽתן ֲאֶשֵ֥ר הָּ ְך׃־נָּ ָֽ  לָּ
ה  עּתֹ ַאּתָּ ּבַ ֵרךְ , אַכל ְוִתׂשְ ֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת  ּוְתבָּ

ֶרץ ַהטּ  אָּ ה וֹ ַעל הָּ  .ְלךָּ ַתן ּנָּ שֶׁ בָּ
ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך  יא שני הוָּ ַכ ח ֶאת־יְּ שְּ ךֹ֔ ֶפן־תִׁ ֶָ֣מר לְּ שָּ הִׁ

יו  תָֹּ֔ ק  ח  ָ֣יו וְּ טָּ פָּ שְּ יו  ומִׁ ֹותָּ צְּ ר מִׁ מ ִ֤ י שְּ תִֹׁ֨ לְּ בִׁ לְּ
ך   ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  ֹום׃ֲאֶשִ֛ר אָּ  ַהיָֽ

ּלֹא ר ְלךָּ זָּּהֵ הִ  ח ֶאת ׁשֶ ּכַ ׁשְ ךְ  ,ֱאלֶֹהיךָּ  'הּתִ כָּ  ּבְ
ּלֹא  מּתִ ׁשֶ יו ור ֶאת ִמצְ וֹ ׁשְ יו ְוֻחּקָּ ֹותָּ טָּ ּפָּ יו ּוִמׁשְ

 .ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני שֶׁ 
ֶנ ה  יב  בְּ ים תִׁ ִ֛ בִׁ ים ט  ֵ֥ תִׁ תָּ ובָּ ִ֑עְּ בָּ ׂשָּ ֶפן־ת אַכ ל וְּ

׃ תָּ בְּ ָֽ יָּשָּ  וְּ
ּלֹא  עּתֹאַכל ׁשֶ ּבַ ים טּבָּ ְוִתְבֶנה  ְוִתׂשְ ִבים וֹ ּתִ

ֶהם גּור ּבָּ  ,ְותָּ
ב  יג  זָּהָּ  ֶסף וְּ ֶכֵ֥ ן וְּ י ֹ֔ בְּ רְּ ך  יִׁ אנְּ צ ָֽ ךִ֤ וְּ רְּ קָּ ובְּ

ה׃ ֶבָֽ רְּ ך  יִׁ ל ֲאֶשר־לְּ כ ֵ֥ ְִ֑ך וְּ ֶבה־לָּ רְּ  יִׁ
ְרךָּ ְוצֹאְנךָּ  ה ַר ְת יִ וְ  ,ּבוּ ַר ְת יִ ּוְבקָּ בכֶּ  ְלךָּ ּבֶ  ,ֶסף ְוזָּהָּ

לוְ  יֵּשׁ  כָּ ֶ הַר ְת ְלךָּ יִ  ַמה ׁשּ  .ּבֶ
יך  יד  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ תָּ  ֶאת־יְּ ַכחְּ ָֽ שָּ ֶבִ֑ך וְּ בָּ ם לְּ רָּ  וְּ

ים׃ ָֽ דִׁ ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ יֲאךִ֛ ֵמֶאֵ֥  ַהמֹוצִׁ
ךָּ  ִלּבְ ֶאה ּבְ ח, ְוִתְתּגָּ ּכַ ֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת  ְוִתׁשְ

הֹוִציא ִדים ךָּ אֹוְת  ׁשֶ ית ֲעבָּ  .ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
יכְּ   טו  ָ֣רַהמֹולִֹׁ֨ בָּ דְּ א  ךַּ֜ ַבמִׁ ַהנֹורָּ  ל וְּ ד ָ֣ ׀ ַהגָּ

ִ֤ש ֹון ֲאֶשָ֣ר  נָּחָּ א  מָּ צִׁ ב וְּ ֹ֔ רָּ ַעקְּ ף  וְּ רָּ ׀ ׂשָּ
ור  צ  ם מִׁ יִׁ ך  ַמֹ֔ יא לְּ ִ֤ ם ַהמֹוצִׁ ִ֑יִׁ ין־מָּ ֵאָֽ

יש׃ ָֽ מִׁ  ַהַחלָּ

הֹוִלי ד ךָּ ְך אֹוְת ׁשֶ ר ַהּגָּ ְדּבָּ ּמִ א שֶׁ וֹ ּבַ ּבֹו יֵּׁש ל ְוַהּנֹורָּ
שִׁ נְ  אֹון , יםבִּ ים ְוַעְקַר ַאְרִסיִּ  יםחָּ ֵאין –ְוִצּמָּ ּבֹו  ׁשֶ
הֹוִציא, ִיםמַ  הְלךָּ ַמִים  ׁשֶ ׁשֶ ַלע ַהּקָּ  .ֵמַהּסֶ

ון  טז  ע  ר ל א־יָּדְּ ר ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔ דְּ ן  ַבמִׁ ךֵ֥ מָּ לְּ ַהַמֲאכִֹׁ֨
ך  ֶתֹ֔ ַען  ַנס  ַמֹ֨ ך  ולְּ תְּ ַמַָ֣ען ַענ  ֶתִ֑יך לְּ ֲאב 

ך׃ יֶתָֽ ַאֲחרִׁ ך  בְּ בְּ ָֽ ֵהיטִׁ  לְּ

ֶהֱאכִ  ר ךָּ אֹוְת  ליׁשֶ ְדּבָּ ּמִ ן  ּבַ ירוּ א ּלֹ שֶׁ מָּ  ִהּכִ
ֵדי, ֶתיךָּ וֹ ֲאב ן ִלְבחוֹ  ּוְכֵדיךָּ אֹוְת  ְלַהְכִניעַ  ּכְ
יּּוַכל , ךָּ אֹוְת  ֵדי ׁשֶ  .ְלךָּ ב יְלֵהיטִ ַבּסֹוף לְ ּכְ

ה  יז  ֵׂ֥שָּ י עָּ ֹ֔ ֶצם יָּדִׁ ע ָ֣ י  וְּ חִׁ ֶבִ֑ך כ  בָּ לְּ תָּ  בִׁ ַמרְּ אָּ וְּ
ל ַהֶזָֽה׃ יִׁ י ֶאת־ַהַחֵ֥  לִׁ 

ּלֹא  ְצַמת יִָּדי וֹ כּ  :ְלַעְצְמךָּ  אַמרּתֹ ׁשֶ ׂשוּ ִחי ְועָּ  עָּ
רִלי ֶאת  עֹוׁשֶ  .ַהזֶּה הָּ

ן  יח  ֵתֵ֥ וא ַהנ  י ה  ָ֣ יך כִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ תָּ  ֶאת־יְּ ַָֽכרְּ זָּ וְּ
ים ֶאת־ קִׁ  ַען הָּ ַמֹ֨ ל לְּ ִ֑יִׁ ֹות חָּ ַח ַלֲעׂשָ֣ ךִ֛ כ    לְּ

ֹו יתִ֛ רִׁ עֲאֶשר־ בְּ ַבֵ֥ שְּ יך נִׁ ֶת   פ ׃ַהֶזָֽה ַכיֵֹ֥ום ַלֲאב 

א  הּוא, ֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת  ְזכֹורֶאּלָּ נּ  ׁשֶ ְלךָּ  ֵתןוֹ ׁשֶ
ר ַלֲעׂשֹותּכַֹח  םֶאת  ְלַקיֵּים ֵדיכְּ , עֹוׁשֶ  ַהֶהְסּכֵ

ע ּבַ ִנׁשְ הּוא ְמַקיֵּ  מוֹ כְּ , ֶתיךָּ וֹ בַלאֲ  ׁשֶ יֹּוםׁשֶ  .ם ּכַ
ָ֣ה  יט  הוָּ ַכח  ֶאת־יְּ שְּ ַח תִׁ כ ִ֤ ם־שָּ ה אִׁ יָּ  הָּ וְּ

תָּ   ַלכְּ הָּ יך וְּ ים ֱאֹלֶהֹ֔ ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ ֲחֵרי  ֱאֹלהִׁ ַאָֽ
ֶכם   י בָּ תִׁ ד ִ֤ ֶהִ֑ם ַהעִׁ ָ֣יתָּ לָּ ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ם וְּ תָּ  ַוֲעַבדְּ

ון׃ ד ת אֵבדָֽ ב   י אָּ ֵ֥ ֹום כִׁ  ַהיֹ֔

ח ֶאת  ּכַ ׁשְ ַאֲחֵרי  ְוֵתֵלךְ , ֱאלֶֹהיךָּ  'הִאם ּתִ
םוֹ ְוַתֲעבֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ֲחֶוה ד אֹותָּ ּתַ  ְוִתׁשְ

ֶהם ֶכם ֲאִני ֵמִעיד, לָּ אְבדוּ ַהיֹּום  ּבָּ ּתֹ  .ׁשֶ

ן  כ  ם ֵכ  ֵניֶכֹ֔ פְּ יד מִׁ ָ֣ ה  ַמֲאבִׁ הוָּ ם ֲאֶשִ֤ר יְּ מֹו ַכגֹויִׁ  יּכְ ַעּמִ ִמ מַ  'השֶׁ  םהָּ ךְ ׁשְ ֵניֶכם ּכָּ אְבדוּ  יד ִמּפְ , ּתֹ
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ֵ֥ה  הוָּ ֹול יְּ ק  ון בְּ עֹ֔ מְּ שְּ א תִׁ ֵֶ֚קב ל ָ֣ ון ֵע ת אֵבדִ֑
ם׃ פ  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

ךְ  ה ִמּכָּ אָּ תֹוצָּ ְמעוּ ּתִ  אּלֹ שֶׁ  ּכְ קֹול  ׁשְ  'הּבְ
 .ֱאלֵֹהיֶכם

ת    ש   ר  ים פ   אִׁ ֲחט  ת ה  יר  כִׁ  זְּ

ֵבִ֤ר ַהיֹום   א ט ה ע  ל ַאתָֹּ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ ַמָ֣ע יִׁ שְּ
ים  ֵ֥ לִׁ ד  ם גְּ ֶרֶָ֣שת גֹויִֹׁ֔ ב א  לָּ ן לָּ ֵדֹ֔ ֶאת־ַהַירְּ
ת  ר   צ  ת ובְּ ֹלֵ֥ ד  ים גְּ ִ֛ רִׁ ֶמִ֑ךָּ עָּ ים מִׁ מִׁ  ַוֲעצ 

ם׃ יִׁ ָֽ מָּ  ַבשָּ

ֵאל רָּ ַמע ִיׂשְ ה ע, ׁשְ ן וֹ ַאּתָּ ֵבר ַהיֹּום ֶאת ַהיְַּרּדֵ
ב ים ִלְכּבֹושׁ א וֹ לָּ ד ַעּמִ ִמים יֹוֵתר ִלים ַוֲעצוּ וֹ ּגְ

ךָּ  ד, ִמּמְ ִרים ּגְ רת וֹ לוֹ עָּ חֹומֹותוֹ ּוְמֻבּצָּ  – ת ּבְ
ִאּלּו  מַ ּכְ ָּ  .ִיםַעד ַהׁשּ

ִ֤ה  ב  ר ַאתָּ ים ֲאֶשֹ֨ ִ֑ ָ֣י ֲענָּקִׁ ֵנ ם בְּ רָּ  ֹול וָּ ם־גָּדֵ֥ ַעָֽ
ָ֣ה  ַאתָּ תָּ  וְּ עְּ ַדֹ֨ ֵנֵ֥י יָּ ֵנ י בְּ פְּ ב לִׁ ַיֵצֹ֔ תְּ י יִׁ ָ֣ תָּ מִׁ עְּ ַמֹ֔ שָּ

ָֽק׃  ֲענָּ

דֹול  בֹוהַּ ַעם ּגָּ ִקים – ְוגָּ ֵני ֲענָּ ה יַָּדְעּתָּ ַאּתָּ ֲהֵרי , ּבְ
ַמְעּתָּ  ה ׁשָּ ב ִלְפֵני ְלהִ  יָּכֹול ִמיְוִכי  –ְוַאּתָּ ְתַיּצֵ

ק ֵני ֲענָּ  !ּבְ
יך  ג  ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ֩ יְּ י ֹום כִׁ ָ֣ ַהי  תָּ יַָּדעְּ וְּ

וא  ה ה  לָֹּ֔ כְּ יך  ֵאָ֣ש א ָֽ ֶנֹ֨ פָּ ֵבִ֤ר לְּ ע  וא־הָּ הָֽ
ִ֤ם  תָּ הֹוַרשְּ ִ֑יך וְּ ֶנ פָּ יֵע ם לְּ נִׁ וא ַיכְּ הֵ֥ ם וְּ יֵדִ֛ מִׁ ַישְּ
ְך׃ ָֽ הוָּ ה לָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ר ַכֲאֶשִ֛ר דִׁ ם  ַמֵהֹ֔ תָּ ֲאַבדְּ ַהָֽ  וְּ

ֶניךָּ וֹ עשֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ הּוא  'השֶׁ , ַהיֹּוםע ּדַ  , ֵבר ְלפָּ
ִמידהּוא , ׂשֹוֶרֶפתֵאׁש  –חֹו וֹ כּ  ם ְוהּוא אֹותָּ  ַיׁשְ

ֶניךָּ אֹותָּ  ַיְכִניעַ  בֹוׁש , ם ְלפָּ ם ּכְ ם אֹותָּ ד אֹותָּ ְוַאּבֵ
מוֹ , ַמֵהר ַמר ' השֶׁ  ּכְ  .ְלךָּ אָּ

ה֩  ד שלישי הוָּ ף יְּ ך  ַבֲהד ָ֣ בְּ בָּ לְּ ַאל־ת אַמָ֣ר בִׁ
ם ֵ֥ תָּ יך א  ֶנ֮  ֱאֹלֶהֹ֨ פָּ לְּ י  ׀ מִׁ תִׁ קָּ דְּ צִׁ ר  בְּ יך֮ ֵלאמ 

ֶשת  ֶר  ה לָּ הוָֹּ֔ י יְּ יַאָ֣נִׁ ֶָ֣רץ ַהז ִ֑את ֱהבִׁ אָּ ֶאת־הָּ
ם  ֵ֥ ישָּ הוָּ ה מֹורִׁ ֶלה יְּ ֵאֹ֔ ָ֣ם הָּ ַעת  ַהגֹויִׁ שְּ רִׁ ובְּ

ֶנָֽיך׃ פָּ  מִׁ

שֶׁ  ם ַיֲהדֹוף ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכְ ֶניךָּ אֹותָּ פָּ ַאל ִמּלְ
ְחׁשֹוב ם " :ְוֹתאַמר ּתַ ִתיּגַ ְזכּות ִצְדקָּ  ִביאהֵ  'ה ּבִ

ֶרץ ַהזֹּאת ִלְכּבֹוׁש י אֹוִת  אָּ ְגַלל בִּ ַגם וְ ֶאת הָּ
ַעת ים ִרׁשְ ַעּמִ ה  הָּ ֵאּלֶ ֵר  'ההָּ ם אֹותָּ  שׁ ְמגָּ

ֶניךָּ לְּ ִמ   ."פָּ
א  ה  ה בָּ  ֵ֥ ךֹ֔ ַאתָּ ָ֣בְּ בָּ ֶשר  לְּ י ֹ֨ ך  ובְּ תְּ קָּ דְּ צִׁ א בְּ ל ָ֣

ָ֣ת ַע שְּ רִׁ י בְּ ִ֑ם כִִׁ֞ צָּ ֶרֶָ֣שת ֶאת־ַארְּ ָ֣ם  לָּ ׀ ַהגֹויִׁ
יך  ֶנֹ֔ פָּ ָ֣ם מִׁ ישָּ יך  מֹורִׁ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ֶלה יְּ ֵא  הָּ

ים  ָ֣ קִׁ ַען הָּ ַמַּ֜ ַבִ֤ע ולְּ שְּ ר נִׁ ר ֲאֶשֹ֨ בָּ  ֶאת־ַהדָּ
ק  חָּ  צְּ יִׁ ם לְּ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ יך לְּ ֶתֹ֔ ה  ַלֲאב  הוָּ יְּ

ב׃ ַיֲעק ָֽ לְּ  וָֽ

ְתךָּ לֹא  ְזכּות ִצְדקָּ רוֹ ְוי ּבִ ה ּבָּ בְּ לִ  ׁשֶ א ךָּ ַאּתָּ
םִלְכּבֹוׁש  א, ֶאת ַאְרצָּ ַעת  ַרק ֶאּלָּ ְגַלל ִרׁשְ ּבִ
ים ַעּמִ ה  הָּ ֵאּלֶ ֵר ֱאלֶֹהיךָּ  'ההָּ  םאֹותָּ  שׁ ְמגָּ
ֶניךָּ  פָּ ֶ  ַמהֶאת  םיֵּ ּוְכֵדי ְלקַ , ִמּלְ ע ' הׁשּ ּבַ ִנׁשְ

ק ּוְלַיֲעקֹבוֹ ַלֲאב ם ְלִיְצחָּ הָּ  .ֶתיךָּ ְלַאְברָּ

ֹלֶהֶּ֠  ו  ָ֣ה ֱאֶּ֠ הוָּ ך  יְּ תְּ ָֽ קָּ דְּ צִׁ א בְּ י ל ִ֤ תָּ  כִֶּׁ֠ יַָּדעְּ יך וְּ
ִ֛ה ַהז  את  אָּ ֶרץ ַהטֹובָּ ךַּ֜ ֶאת־הָּ ן לְּ ֵתֹ֨ נ 

ֶרף  ֵשה־ע   י ַעם־קְּ ֵ֥ ִּ֑ה כִׁ תָּ שְּ רִׁ ה׃לְּ תָּ ָֽ  אָּ

ְתךָּ א ּלֹ שֶׁ  עּדַ  ְזכּות ִצְדקָּ ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'ה ּבִ
ה ַהזֹּאת  ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ הּ ִלְכּבֹוׁש ֶאת הָּ י , אֹותָּ ּכִ

ה ןַעם  ֲהֵרי ַאּתָּ ן ַעְקׁשָּ  .ְוַסְרבָּ
תָּ  ז  ַצִ֛פְּ קְּ ח ֵא ת ֲאֶשר־הִׁ ַכֹ֔ שְּ ר  ַאל־תִׁ כ  זְּ

ִ֑ר  בָּ דְּ יך ַבמִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ֹום ֶאת־יְּ ן־ַהיִ֞ מִׁ לְּ
ָ֣אתָּ  ֲאֶכם   ֲאֶשר־יָּצָּ ם ַעד־ב ָֽ יִׁ ַר  צְּ ׀ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ

ם  יֶת  ים ֱהיִׁ ֵ֥ רִׁ ה ַממְּ ֹום ַהֶזֹ֔ קָ֣ ַעד־ַהמָּ
ָֽה׃ הוָּ ם־יְּ  עִׁ

ח אֶ וֹ ְזכ ּכַ ׁשְ ִהְכַעְסּתָּ ֶאת ֶזה ת ר ַאל ּתִ  'הׁשֶ
ר ְדּבָּ ּמִ אתָּ ֵמֶאֶרץ יָּּ שֶׁ  ֵמַהיֹּום, ֱאלֶֹהיךָּ ּבַ צָּ

אֶתםִמְצַרִים ַעד  ּבָּ קֹום ַהזֶּה  ׁשֶ ֲהִייֶתם ַעד ַהּמָּ
ְרִבים  .'הִדְבֵרי לְ  ְמסָּ

ַאַנ ַּ֧ף  ח  תְּ ִ֑ה ַויִׁ הוָּ ם ֶאת־יְּ ֶת  ַצפְּ קְּ ב הִׁ ֵרֵ֥ ח  ובְּ
ם׃ ֶכָֽ יד ֶאתְּ ֵ֥ מִׁ ַהשְּ ֶכ ם לְּ ִ֛ה בָּ הוָּ  יְּ

ם ֶאת וֹ חַהר ּובְ   ֲעֵליֶכם ַעסּכָּ ' ַוה, 'הֵרב ִהְכַעְסּתֶ
ה  צָּ ִמיד ֶאְתֶכםְורָּ  .ְלַהׁשְ

ים   ט  נִׁ ֲאבָּ ָֽ ת הָּ ַחת לוח ִ֤ ַקַּ֜ ה לָּ רָּ הָּ  י הָּ ָ֣ ִליִתי ַבֲעֹלתִׁ עָּ ׁשֶ רּכְ הָּ ַקַחת ֶאת לּוח לָּ ִנים וֹ לָּ ֲאבָּ  –ת הָּ
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ֶכִ֑ם  מָּ הוָּ ה עִׁ ת יְּ ַרֵ֥ ית ֲאֶשר־כָּ ֹ֔ רִׁ ת ַהבְּ לוח ָ֣
ֵאֵשָ֣ב ר וָּ הָּ  ים בָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ָ֣ים יֹום   ַארְּ עִׁ בָּ ַארְּ  וְּ
ה לָּ יְּ אֶלֵֶ֚חם  ַלֹ֔ ם  ל ָ֣ יִׁ י וַמ  תִׁ לְּ ַכֹ֔ אאָּ י׃ ל ֵ֥ יתִׁ ָֽ תִׁ  שָּ

םת וֹ לּוח ה 'השֶׁ  ַהֶהְסּכֵ ׂשָּ ֶכם עָּ י, ִאּתְ ְבּתִ ר  יָּׁשַ הָּ ּבָּ
ה ִעים ַלְילָּ ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ י , ַאְרּבָּ ַכְלּתִ לֹא אָּ

ִתיִתי וְ ֶלֶחם   .ַמִיםלֹא ׁשָּ
ים  י  ֹ֔ נִׁ ֲאבָּ ת הָּ ֵני  לוח ָ֣ י ֶאת־שְּ ה ֵאַל  הוַָּּ֜ ן יְּ ֵתֹ֨ ַויִׁ

ים ִ֑ ַבָ֣ע ֱאֹלהִׁ ֶאצְּ ים בְּ בִׁ  ת  ם  כְּ ַוֲעֵליֶה 
ֶכֵ֥ם  מָּ ה עִׁ הוָֹּ֨ ֶבר֩ יְּ ים ֲאֶשָ֣ר דִׁ ֶ֡ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ כׇּ ָֽ כְּ

ל׃ ָֽ הָּ יֵֹ֥ום ַהקָּ ש בְּ ֵא  ֹוְך הָּ תֵ֥ ִ֛ר מִׁ הָּ  בָּ

ַתן ִלי 'ה ֵני לּוח נָּ תוֹ ֶאת ׁשְ ִנים ּכְ ֲאבָּ ִבים וּ ת הָּ
ע ֱאלִֹהים ֶאְצּבַ תּוִבים ַוֲעֵליֶהם, ּבְ ִרים ּכָּ  ּכְ בָּ ל ַהּדְ

בֵּ  'השֶׁ  ֶכםר ּדִ יֹום  ִאּתְ ֵאׁש ּבְ ר ִמּתֹוְך הָּ הָּ ּבָּ
סּות ּנְ ל ִהְתּכַ הָּ  .ַהּקָּ

ה  יא  לָּ ִ֑יְּ ים לָּ עִׁ  בָּ ַארְּ ֹום וְּ ָ֣ים יֹ֔ עִׁ בָּ ֵקץ  ַארְּ י מִׁ הִׁ  ַויְּ
נִׁ ים  ֲאבָּ ת הָּ ח ֵ֥ ִ֛י ל  ֵנ י ֶאת־שְּ ה ֵאַל  הוַָּּ֜ ן יְּ ַתֹ֨ נָּ

ית׃ ָֽ רִׁ ֹות ַהבְּ חֵ֥  ל 

סֹוף ִעים לַ  ּבְ ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ הַאְרּבָּ ַתן  'ה, ְילָּ ִלי נָּ
ֵני ל ִניםוֹ חוּ ֶאת ׁשְ ֲאבָּ םלּוחֹות  – ת הָּ  .ַהֶהְסּכֵ

ֵ֚י  יב  ה כִׁ ֶזֹ֔ ד ַמֵהר  מִׁ ום ֵרִ֤ י קָ֣ ה ֵאַל  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ָ֣רו  ם סָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ אתָּ מִׁ ר הֹוֵצ  ךֹ֔ ֲאֶשֵ֥ ֵחָ֣ת ַעמְּ שִׁ
ם  ֶה  ו לָּ ׂשֵ֥ ם עָּ יתִֹׁ֔ וִׁ ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר צִׁ ן־ַהֶדֹ֨ ר מִׁ ַמֵה 

ה׃ ָֽ  ַמֵסכָּ

ַמר ִלי 'ה אן :אָּ ךָּ , ַמֵהר קּום ֵרד ִמּכָּ י ַעּמְ ּכִ
הֹוֵצאתָּ ִמּמִ  ּו ַמֵהר טסָּ  ֵהם ,ִקְלֵקל ְצַרִיםׁשֶ

ֶרְך מֵ  םצִּ שֶׁ ַהּדֶ יִתי אֹותָּ ֶסל  ,ּוִ ֶהם ּפֶ ׂשּו לָּ עָּ
ֶכת ּתֶ  .ִמּמַ

י   יג  יתִׁ ֹ֨ אִׁ ר רָּ הוָּ ה ֵאַלָ֣י ֵלאמ ִ֑ ַוי ֵ֥אֶמר יְּ
ֶרף  ֵשה־ע   ֵנֵ֥ה ַעם־קְּ הִׁ ה וְּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ֶאת־הָּ

וא׃  הָֽ

ַמר ִלי 'ה ם ַהזֶּה ְוִהּנֵה : אָּ עָּ ִאיִתי ֶאת הָּ הּוא רָּ
ןַעם  ן ַעְקׁשָּ  .ְוַסְרבָּ

ם  יד  מָֹּ֔ ֶחָ֣ה ֶאת־שְּ ֶאמְּ ם וְּ יֵדֹ֔ מִׁ ַאשְּ י  וְּ נִׁ ֶמֹ֨ ֶהִֶ֤רף מִׁ
ךֹ֔  ֹותְּ ֱעֶׂשה  אָֽ ֶאָֽ ם וְּ ִ֑יִׁ מָּ ַחת ַהשָּ ַת  מִׁ

נו׃ ֶמָֽ ב מִׁ רָּ  ום וָּ צֵ֥ גֹוי־עָּ  לְּ

ִמיד  ב אֹוִתיוֹ ֲעז םְוַאׁשְ ם  ְוֶאְמחֹוק ,אֹותָּ מָּ ֶאת ׁשְ
ַחת  ָּ לַ ִמּתַ ה , ַמִיםׁשּ ךָּ ְוֶאֱעׂשֶ צּום  ַעם ִמּמְ דֹול עָּ ְוגָּ
 !ֵמֶהםיֹוֵתר 

ֵאִ֑ש  טו  ָ֣ר בָּ ֵע ר ב  הָּ  הָּ ר וְּ הָֹּ֔ ן־הָּ ֵאֵרד  מִׁ ָֽ ֶפן וָּ ֵא  וָּ
י׃ ָֽ דָּ י יָּ ֵתֵ֥ ית ַע ל שְּ ֹ֔ רִׁ ת ַהבְּ ֵני  לוח ָ֣  ושְּ

יִניִתי ּפָּ  ַרְדּתִ רמֵ  ְויָּ הָּ ר בּ  ,הָּ הָּ ֵאשׁ וֹ ְוהָּ ֵני , ֵער ּבָּ ּוׁשְ
םת וֹ חוּ ל י יַָּד  ַהֶהְסּכֵ ּתֵ  .יַעל ׁשְ

ם  טז  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ אֶתם  ַליהוָּ ִ֤ה ֲחטָּ ֵנ הִׁ ֶרא וְּ ֵא  וָּ
ר  ֶתָ֣ם ַמֵהֹ֔ ִ֑ה ַסרְּ ם ֵע ֶגל ַמֵסכָּ ֶכֹ֔ יֶתָ֣ם לָּ ֲעׂשִׁ

ם׃ ֶכָֽ הוָּ ה ֶאתְּ ֵ֥ה יְּ וָּ ֶרְך ֲאֶשר־צִׁ ן־ַהֶדִּ֕  מִׁ

ִאיִתי אֶתם שֶׁ  רָּ  –ֱאלֵֹהיֶכם  'הלַ ִהּנֵה ֲחטָּ
ֶכם ֵעֶגל  יֶתם לָּ ֶכתֲעׂשִ ּתֶ ֶתם ַמֵהר ְסִטי, ִמּמַ

ֶרְך מֵ  ה ֶאְתֶכם' השֶׁ ַהּדֶ  .ִצּוָּ
ם ֵמַע ל  יז  ֵכֹ֔ לִׁ ַָֽאשְּ ת וָּ ח ֹ֔ ָ֣י ַהל  ֵנ שְּ ׂש  בִׁ פ  ֶָֽאתְּ וָּ

ם׃ ֵעיֵניֶכָֽ ם לְּ ֵר  ֲאַשבְּ י וָּ ִ֑ ֵתָ֣י יָּדָּ  שְּ
י ּתִ ַפׂשְ ֵני ַהּלוּ  ּתָּ ׁשְ יוְ ת וֹ חּבִ ַלְכּתִ ם ִהׁשְ ֵמַעל  אֹותָּ
י יַָּד  ּתֵ ם, יׁשְ י אֹותָּ ַבְרּתִ  .ְלֵעיֵניֶכם ְוׁשָּ

ים  יח  ֵ֥ עִׁ בָּ ה ַארְּ נָּ  אש  רִׁ ה כָּ הוַָּּ֜ י יְּ ֵנֹ֨ פְּ ֩ לִׁ ַנַפל ֶאתְּ וָּ
י  תִׁ לְּ ַכֹ֔ א אָּ ה ֶלֵֶ֚חם ל ָ֣ לָּ יְּ ָ֣ים ַלֹ֔ עִׁ בָּ ַארְּ יֹום  וְּ
ֶכם   ל־ַחַטאתְּ י ַעִ֤ל כׇּ יתִׁ ִ֑ תִׁ א שָּ ם ל ָ֣ יִׁ וַמ 

הוָּ ה ֲאֶשָ֣ר  ֵעיֵנֵ֥י יְּ ע בְּ ַרִ֛ ֹות הָּ ם ַלֲעׂשֵ֥ אֶתֹ֔ ֲחטָּ
ֹו׃ יסָֽ עִׁ ַהכְּ  לְּ

ּתַ  י ִלְפֵני טַּ ִהׁשְ ִעים  'הְחּתִ ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ ַאְרּבָּ
ה ה ַלְילָּ ִראׁשֹונָּ ַעם הָּ ּפַ מֹו ּבַ י , ּכְ ַכְלּתִ ֶלֶחם לֹא אָּ

ִתיִתיוְ  י ּוִבקַּ , ַמִים לֹא ׁשָּ ּתִ ה ׁשְ ל ְסִליחָּ ַעל ּכָּ
ֶכם ּלָּ אֶתם  ַהֵחְטא ׁשֶ ֲחטָּ ַרע ֶאת ַלֲעׂשֹות  –ׁשֶ הָּ

ֵעיֵני   .ְלַהְכִעיסוֹ , 'הּבְ
ַצ ף  יט  ר קָּ ה ֲאֶשֹ֨ ַהֵָ֣חמָֹּ֔ ַאף  וְּ ִ֤י הָּ ֵנ פְּ י מִׁ תִׁ רְּ ג   י יָּ ָ֣ כִׁ

ַמִ֤ע  שְּ ֶכִ֑ם ַויִׁ יד ֶאתְּ ָ֣ מִׁ ַהשְּ ִ֛ה ֲעֵליֶכ ם לְּ הוָּ יְּ
וא׃ ָֽ ַעם ַההִׁ י ַג ם ַבַפֵ֥ ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ  יְּ

י  ּתִ ׁשְ ׁשַ י חָּ ַעס מֵ ּכִ רֹוֶגזַהּכַ ַעס 'השֶׁ  ְוהָּ ֲעֵליֶכם  ּכָּ
ה  צָּ ִמיד ֶאְתֶכםְורָּ ַמע  'ה, ְלַהׁשְ ם ׁשָּ ֵאַלי ּגַ
ַעם  ּפַ  .ַהִהיאּבַ

ֹו  כ  ידִ֑ מִׁ ַהשְּ ד לְּ א   ִ֛ה מְּ הוָּ ַאַנ ַּ֧ף יְּ תְּ ן הִׁ ַאֲהר   בְּ ַעס 'הוָֽ ה ַעל ַאֲהרֹן  ְמאֹוד ּכָּ צָּ ִמידְורָּ , וֹ אֹות ְלַהׁשְ
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וא׃ ָֽ ֵעֵ֥ת ַההִׁ ן בָּ ַעֵ֥ד ַאֲהר   ַפֵלִ֛ל ַגם־בְּ ֶאתְּ לַּ  וָּ ילְ ִהְתּפַ ן ּתִ אֹותֹו ְזמָּ ם  ּבְ  .ַאֲהרֹןַעל ּגַ
ֶגל  כא  ֵע  יֶתָ֣ם ֶאת־הָּ ם ֲאֶשר־ֲעׂשִׁ ֶכִ֞ ֶאת־ַחַטאתְּ ָֽ וְּ

ַק֮  ֹולָּ תָ֣ ף א  ר ָ֣ ֶאׂשְּ י֮ וָּ תִׁ ֹו  חְּ תִ֤ ת א  ֶאכ ֹ֨ ֵאש  וָּ ׀ בָּ
חֹון   ב טָּ ק ַעֵ֥ד ֵהיֵטֹ֔ ִ֑ר ֲאֶשר־ַד  פָּ עָּ ְך   לְּ לִׁ ַָֽאשְּ וָּ

ֹו רֹ֔ ר׃ ֶאת־ֲעפָּ ָֽ הָּ ן־הָּ ד מִׁ ֵרֵ֥  ֶאל־ַהַנ ַחל ַהי 

ֶכםְוֶאת  ּלָּ יֶתם  ַהֵחְטא ׁשֶ ֲעׂשִ ֵעֶגל –ׁשֶ , ֶאת הָּ
י  ַקְחּתִ ילָּ ַרְפּתִ ֵאשׁ אֹותֹו  ְוׂשָּ י  ,ּבָּ ַחְנּתִ אֹותֹו ְוטָּ

קנִּ שֶׁ ַעד , ֵהיֵטב ה ְהיָּה ּדַ ה ְוַנֲעׂשָּ , ַאְבקָּ
י ַלְכּתִ רֹו  ְוִהׁשְ ַחל לַ ֶאת ֲעפָּ רמֵ ֵרד וֹ יּ שֶׁ ּנַ הָּ  .הָּ

ִ֑ה  כב  ַתֲאוָּ ת ַהָֽ ר   בְּ קִׁ ה ובְּ ַמסָֹּ֔ ה  ובְּ ֵערָּ ַתבְּ ובְּ
ָֽה׃ הוָּ ם ֶאת־יְּ יֶת  ים ֱהיִׁ ֵ֥ פִׁ צִׁ  ַמקְּ

ה ה ,ּוְבַתְבֵערָּ ה ּוְמִריבָּ ת וֹ ּוְבִקְבר ,ּוְבַמּסָּ
ה ֲאוָּ ם ,ַהּתַ  .'הֶאת  ִהְכַעְסּתֶ

ַע   כג  ֵנֹ֨ ש ַברְּ ֵדִ֤ קָּ ם מִׁ ֶכ  ה ֶאתְּ הוַָּּ֜ ַח יְּ ֹלֹ֨ שְּ ובִׁ
ר ֲעלו   י ֵלאמ ֹ֔ תִׁ ַת  ר נָּ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ ו ֶאת־הָּ שָ֣ ורְּ

א  ל ִ֤ ם וְּ ֵהיֶכֹ֔ ה  ֱאֹלָ֣ הוָּ י יְּ ִ֤ ו ֶאת־פִׁ ר  ֶכִ֑ם ַוַתמְּ לָּ
ֹו׃ לָֽ ק  ם בְּ ֶת  ַמעְּ א שְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ ֶתם  לֹ֔ ֱאַמנְּ  ֶהָֽ

ַלח' הּוְכשֶׁ  ְרֵנַע ֶאְתֶכם  ׁשָּ ֵדׁש ּבַ ַמרִמּקָּ ֲעלּו  :ְואָּ
ֶרץ ִכבְ וְ  אָּ ֶכםּנָּ שֶׁ ׁשּו ֶאת הָּ י לָּ ם  ,ַתּתִ ֵסַרְבּתֶ

ם לֹו ְולֹא  'הְלִצּוּוי  ֱאלֵֹהיֶכם ְולֹא ֶהֱאַמְנּתֶ
ק ם ּבְ ַמְעּתֶ  .לוֹ וֹ ׁשְ

י  כד  ֵ֥ תִׁ י ֹום ַדעְּ ִ֑ה מִׁ הוָּ ם־יְּ ם עִׁ יֶת  ים ֱהיִׁ ֵ֥ רִׁ ַממְּ
ם׃ ֶכָֽ  ֶאתְּ

ְרִבים  י ֵמַהיֹּום 'הְלִצּוּוי ֲהִייֶתם ְמסָּ ְרּתִ ִהּכַ  ׁשֶ
 .ֶאְתֶכם

הוָּ ה כה  ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ל לִׁ ַנַפִ֞ ֶאתְּ ים ַהיִֹ֛ום  וָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ֵאָ֣ת ַארְּ
י  תִׁ ִ֑לְּ ַנפָּ תְּ ה ֲאֶשָ֣ר הִׁ לָּ יְּ ים ַהַל  ֵ֥ עִׁ בָּ ֶאת־ַארְּ וְּ

ם׃ ֶכָֽ יד ֶאתְּ ֵ֥ מִׁ ַהשְּ הוָּ ה לְּ ר יְּ ַמֵ֥ י־אָּ ָֽ  כִׁ

ּתַ  י ִלְפֵני טַּ ִהׁשְ ם  'הְחּתִ אֹותָּ ִעים יֹום ּבְ ַאְרּבָּ
ה וְ  ִעים ַלְילָּ ּתַ שֶׁ ַאְרּבָּ יטַּ ִהׁשְ י , ְחּתִ ה  'הּכִ צָּ רָּ

ִמיד   .ֶאְתֶכםְלַהׁשְ
ה  כו  הוִׁ  ָ֣י יְּ נָּ ַמר  ֲאד  א  הוָּה֮ וָּ ַפֵלָ֣ל ֶאל־יְּ ֶאתְּ וָּ

יתָּ  דִׁ  ר פָּ ךֹ֔ ֲאֶשֵ֥ ָ֣תְּ ַנֲחלָּ ך  וְּ ֵחִ֤ת ַעמְּ ַאל־ַתשְּ
ֶלִ֑ך גׇּדְּ אתָּ  בְּ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֵ֥ יִׁ ַר  צְּ מִׁ ֵ֥ד מִׁ יָּ  בְּ
ה׃ ָֽ  ֲחזָּקָּ

לַּ  ילְ ִהְתּפַ י 'הֶאל  ּתִ ַמְרּתִ ַאל  ,ֱאלִֹהים 'ה :ְואָּ
ְתךָּ שֶׁ  ֲהרֹוסּתַ  ךָּ ְוַנֲחלָּ ַאְלּתָּ ֶאת ַעּמְ ַגְדלּוְתךָּ  ּגָּ  ּבְ
יָּד – ְצַרִים ּבְ הֹוֵצאתָּ ִמּמִ ה ׁשֶ  .ֲחזָּקָּ

ק  כז  חָּ  צְּ יִׁ ם לְּ ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ יך לְּ ֶדֹ֔ ר  ַלֲעבָּ כ  זְּ
ה  ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ י  הָּ שִׁ ֶפן ֶאל־קְּ ב ַאל־ֵת  ַיֲעק ִ֑ לְּ וָֽ

ֹו׃ אתָֽ ֶאל־ַחטָּ ֹו וְּ ע  שְּ ֶאל־רִׁ  וְּ

ְעּתָּ ר וֹ ְזכ ּבַ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ בּועָּ ְ ק לְ ֶאת ַהׁשּ ם ִיְצחָּ הָּ ַאְברָּ
ֶדיךָּ ְוַיֲעקֹב  יט , ֲעבָּ ְפֶנה ְלַהּבִ נּות ַעלַאל ּתִ  ַעְקׁשָּ

ם ַהזֶּה וְ  עָּ עעַ הָּ  .אוֹ טְ חֶ ל עַ ֹו וְ ּותל ִרׁשְ
֮  כח  אָּ ו הָּ ר  ם  ֶפן־י אמְּ שָּ ָ֣נו מִׁ ֶרץ֮ ֲאֶשָ֣ר הֹוֵצאתָּ

ה  הוָֹּ֔ ֶלת יְּ כ ָ֣ י  יְּ לִׁ בְּ ֶרץ מִׁ אָּ  ם ֶאל־הָּ יאִָּּ֕ ַלֲהבִׁ
ם  ֹו אֹותָֹּ֔ תָ֣ אָּ נְּ שִׁ ֶהִ֑ם ומִׁ ֶבָ֣ר לָּ ֲאֶשר־דִׁ

ר׃ ָֽ בָּ דְּ ם ַבמִׁ ֵ֥ תָּ ם ַלֲהמִׁ יאָּ   הֹוצִׁ

ּלֹא  ֵבי יֹאְמרּו ׁשֶ ֶרץ ּתֹוׁשְ אָּ נּו אֹותָּ  הֹוֵצאתָּ שֶׁ הָּ
ם ָּ רלַ ם אֹותָּ  הֹוִציא' ה :ִמׁשּ ְדּבָּ  ,םַלֲהרֹוג אֹותָּ  ּמִ

ְגַלל  ֶרץ לָּ ם ֹותָּ אא ִביהָּ לְ  וֹ ְלּת וֹ ְיכ ֶסרוֹ חּבִ אָּ
ֶהם וּ  ִהְבִטיחַ שֶׁ  םִבְגַלל לָּ תֹו אֹותָּ ְנאָּ  .ׂשִ

ֲחךָ֣  כט  כ  אתָּ  בְּ ֶתִ֑ך ֲאֶשִ֤ר הֹוֵצֹ֨ ַנֲחלָּ ך  וְּ ם ַעמְּ ֵהֵ֥ וְּ
ָֽה׃ פ טויָּ ֲעך  ַהנְּ ר  זְּ ָֽ ל ובִׁ  ַהגָּד ֹ֔

ךָּ ַוֲהֵרי  ְתךָּ ֵהם ַעּמְ כשֶׁ ְוַנֲחלָּ ֲחךָּ וֹ הֹוֵצאתָּ ּבְ
ד הֲעךָּ וֹ ל ּוִבְזרוֹ ַהּגָּ ַגֲאוָּ  !ַהּמּוֶרֶמת ּבְ

 
 רביעי

ת   ש   ר  אחֵ קְּ לִׁ  פ   ֵעֶגל י ֵחטְּ  ה 

ךִ֞  א י ל־לְּ סׇּ י פְּ ָ֣ה ֵאַל  הוָּ ַמ ר יְּ וא אָּ ת ַההִַּׁ֜ ֵעֹ֨ בָּ
י  ים ַוֲעֵלֵ֥ה ֵאַל  ֹ֔ נִׁ אש  ָ֣ רִׁ ים  כָּ נִׁ ת ֲאבָּ ֵנָֽי־לוח ִ֤ שְּ

ץ׃ ֹון ֵעָֽ ך  ֲארֵ֥ יתָּ לְּ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ה וְּ ִ֑רָּ הָּ  הָּ

ַמן זְּ ַמר  'הַההּוא  ּבַ סוֹ  :ֵאַליאָּ ֵני ּפְ ל ְלךָּ ׁשְ
ִנים וֹ לּוח ִראׁשֹוִניםת ֲאבָּ מֹו הָּ ַוֲעֵלה ֵאַלי , ּכְ
ר הָּ  .ְלךָּ ֲארֹון ֵעץ הֲעשֵׂ וַ  ,לָּ

ר  ב  ים ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ בָּ ת־ַהדְּ ת ֶאֹ֨ ח ֹ֔ ב  ַעל־ַהל  ת  ֶאכְּ וְּ
תָּ  ַבִ֑רְּ נִׁ ים ֲאֶשָ֣ר שִׁ אש  רִׁ ת הָּ ח ֵ֥ יִ֛ו ַעל־ַהל  הָּ

יוּ ת אֶ וֹ חַעל ַהּלוּ  בוֹ ְוֶאְכּת  הָּ ִרים ׁשֶ בָּ  ת ַהּדְ
תּוִבים ִראשׁ וֹ חַעל ַהּלוּ  ּכְ ַבְרּתָּ ִנים וֹ ת הָּ ָּ ׁשּ , ׁשֶ
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ֹון׃ רָֽ אָּ ם בָּ תָּ  ַׂשמְּ ם וְּ ים אֹותָּ ׁשִ רֹון ְותָּ אָּ  .ּבָּ
ֵני־ ג  ל שְּ ס ִ֛ ֶאפְּ ים וָּ טִֹׁ֔ ַאִַ֤עׂש ֲארֹון  ֲעֵצָ֣י שִׁ  וָּ

ה  רָּ הָֹּ֔ ַאַָ֣על הָּ ִ֑ים וָּ נִׁ אש  רִׁ נִׁ ים כָּ ת ֲאבָּ ח ֵ֥ ל 
ת  ח   ֵנֵ֥י ַהל  י׃ושְּ ָֽ יָּדִׁ  בְּ

יִתי ׂשִ ה ֵמֲעֵציֲארֹון  עָּ ּטָּ י, ׁשִ ְלּתִ ֵני  ּוִפּסַ  לּוחֹותׁשְ
מֹו  ִנים ּכְ ִראשׁ ֲאבָּ ִליִתי, ִניםוֹ הָּ ר ְועָּ הָּ ֵני לָּ ְ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ

יִָּדיוֹ חַהּלוּ   .ת ּבְ
ֹון ֵאֵ֚ת  ד  אש  רִׁ ָ֣ב הָּ תָּ כְּ ת ַכמִׁ ח ַּ֜ ל־ַהל  ב ַעָֽ ת ֹ֨ כְּ ַויִׁ

ים ֲאֶשָ֣ר  ֹ֔ רִׁ בָּ ה ֲעֶׂשֶָ֣רת ַהדְּ הוָֹּ֨ ֶבר֩ יְּ דִׁ
ִ֑ל  הָּ יָֹ֣ום ַהקָּ ש בְּ ֵא  ֹוְך הָּ תֵ֥ ִ֛ר מִׁ הָּ ֲאֵליֶכֵ֥ם בָּ

י׃ ָֽ הוָּ ה ֵאלָּ ֵנֵ֥ם יְּ תְּ  ַויִׁ

ַתב מֹו ַהכְּ ת וֹ חַעל ַהּלוּ  הּוא ּכָּ  הבָּ יִת ּכְ
ה ִראׁשֹונָּ ֶרת  ֶאת – הָּ רֹותֲעׂשֶ ּבְ ר  'השֶׁ  ַהּדִ ּבֵ ּדִ

יֹום  ֲאֵליֶכם ֵאׁש ּבְ ר ִמּתֹוְך הָּ הָּ סּותּבָּ ּנְ  ִהְתּכַ
ל הָּ  .ִלים ן אֹותָּ ַת נָּ ' הוַ , ַהּקָּ

ת  ה  ח ֹ֔ ם  ֶאת־ַהל  ׂשִׁ ָֽאָּ ר וָּ הָֹּ֔ ן־הָּ ֵאֵרד  מִׁ ָֽ ֶפן וָּ ֵא  וָּ
ר  ם ַכֲאֶשֵ֥ יו שָֹּ֔ ָ֣הְּ י ַויִׁ ִ֑יתִׁ ׂשִׁ ֹון ֲאֶשָ֣ר עָּ ר  אָּ בָּ

ָֽה׃ הוָּ י יְּ ַו ַֽנִׁ  צִׁ

י ִניִתיּפָּ  רמֵ  ְויַָּרְדּתִ הָּ י, הָּ ְמּתִ ת וֹ חֶאת ַהּלוּ  ְוׂשַ
יִתי ׂשִ עָּ רֹון ׁשֶ אָּ יּו , ּבָּ ם ְוֵהם הָּ מוֹ ׁשָּ ה צִ ' השֶׁ  ּכְ ּוָּ

 .יאֹוִת 
ן  ו  ֵני־ַיֲעקָּ  ת בְּ ֵאר ֵ֥ בְּ ו מִׁ עִ֛ ֵ֥סְּ ל נָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ובְּ

ַכֵהִ֛ן  ם ַויְּ ֵבָ֣ר שָֹּ֔ קָּ ן  ַויִׁ ֲהר  ָ֣ם ֵמִ֤ת ַאָֽ ִ֑ה שָּ מֹוֵסרָּ
יו׃ ָֽ תָּ נ ֹו ַתחְּ ֵ֥ר בְּ זָּ עָּ  ֶאלְּ

ֵאר ְסעּו ִמּבְ ֵאל נָּ רָּ ן וֹ ּוְבֵני ִיׂשְ ֵני ַיֲעקָּ ת ּבְ
הלְ  ם , מֹוֵסרָּ רֵמת ַאֲהרֹן ׁשָּ ם ְוִנְקּבַ זָּר וְ , ׁשָּ ֶאְלעָּ

נֹו  ֵהן ּבְ יוּכִ ְחּתָּ  .ּתַ
ו ַהג דְּ  ז  ע  ם נָּסְּ ֵ֥ שָּ ה מִׁ ָ֣דָּ ג  ן־ַהג דְּ ה ומִׁ ִ֑דָּ ג 

ם׃יׇּ  יִׁ ָֽ ֶרץ ַנֲֵ֥חֵלי מָּ ה ֶא  תָּ בָֹּ֔  טְּ
ְסעּו לְ  ם נָּ ָּ ְדגּ ּומִ , דוֹ ֻגְדגּ ִמׁשּ ת ׇּילְ  דוֹ ּגֻ ֶאֶרץ  –ְטבָּ

 .ַמִיםַנֲחֵלי 
ה  ֶאת־ֵשֶָ֣בט  ח  הוָּ יל יְּ ִ֤ דִׁ בְּ וא הִׁ ָ֣ת ַההִׁ  ֵע בָּ

ִ֑ה  הוָּ ית־יְּ רִׁ ֹון בְּ את ֶאת־ֲארָ֣ ֵׂש  י לָּ ֹ֔ ַהֵלוִׁ
ֵרְָ֣ך  בָּ תֹו  ולְּ רְּ ָֽ שָּ ִ֤ה לְּ הוָּ י יְּ ֵנֹ֨ פְּ ד֩ לִׁ ַלֲעמ 

ֹו ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ מֹ֔ שְּ  בִׁ

אֹותֹו  ןזְּ הַ ּבְ ֵעֶגל – מָּ יל  'ה ,ַאֲחֵרי ֵחְטא הָּ ִהְבּדִ
ִוי  ֶבט ַהּלֵ אֶאת ׁשֵ ָּ ַרק הּוא ִיׂשּ ֶאת ֲארֹון  ׁשֶ

ִרית  ֵר  'הד ִלְפֵני וֹ ֲעמְויַ  'הּבְ ֵרְך יוִ  וֹ אֹות תְלׁשָּ בָּ
מוֹ  ׁשְ ים ַעד ַהיֹּום מוֹ כְּ  ּבִ ֵהם עֹוׂשִ  .ׁשֶ

ַנֲחלָּ ה  ט  ֶלק וְּ ִ֛י ֵחֵ֥ ֵלוִׁ יָּ ה לְּ א־הָּ ן ל ָֽ ַעל־ֵכִ֞
ר ֹו ַכֲאֶשֵ֥ תֹ֔ וא ַנֲחלָּ ה  הָ֣ הוָּ ִ֑יו יְּ ם־ֶאחָּ ֶבִ֛ר  עִׁ דִׁ

ֹו׃ יך לָֽ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  יְּ

ֵכן יו ֵאין לָּ ה ִעם ֶאחָּ ַדת וֹ ֲעב, ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ
תוֹ  ִהיא 'ה מֹו  ַנֲחלָּ בֵּ ֱאלֶֹהיךָּ ' השֶׁ ּכְ יור ּדִ  .ְלַגּבָּ

ים  י  ֹ֔ נִׁ אש  ָ֣ רִׁ ים  הָּ מִׁ ר ַכיָּ הָּ  י בָּ תִׁ ַמָ֣דְּ י עָּ כִִׁ֞ נ  אָּ וְּ
ה  לָּ ִ֑יְּ ים לָּ עִׁ  בָּ ַארְּ ֹום וְּ ָ֣ים יֹ֔ עִׁ בָּ ע ַארְּ ַמֹ֨ שְּ ַויִׁ

ה  ֵ֥ בָּ וא ל א־אָּ ֵ֚ם ַבַפַָ֣עם ַההִֹׁ֔ י ַג ה ֵאַל  הוַָּּ֜ יְּ
ך׃ יֶתָֽ חִׁ הוָּ ה ַהשְּ  יְּ

י ּבָּ  ַוֲאִני ַמְדּתִ ר הַ עָּ ִמְסּפַ ר ּכְ ִראשׁ הָּ  –ִנים וֹ יִָּּמים הָּ
ִעים לַ  ִעים יֹום ְוַאְרּבָּ הַאְרּבָּ ם ׁשָּ  'ה ,ְילָּ ַמע ֵאַלי ּגַ

ַעם  ּפַ ה  'ה – ַהִהיאּבַ צָּ ִמידלֹא רָּ  .ךָּ אֹוְת  ְלַהׁשְ

ָ֣י  יא  ֵנ פְּ ע לִׁ ַמַס  ום ֵלְֵ֥ך לְּ י קִ֛ ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ֶרץ  אָֹּ֔ ו ֶאת־הָּ שָ֣ ירְּ ָֽ יִׁ או  וְּ יָּב ֹ֨ ִ֑ם וְּ עָּ הָּ

ם׃ פ ֶהָֽ ת לָּ ֵתֵ֥ ם לָּ תָּ  י ַלֲאב  תִׁ עְּ ַבֵ֥ שְּ  ֲאֶשר־נִׁ

ַמר ִלי 'ה ם ַהְנֵהג ֶאתֵלְך , קּום :אָּ עָּ אּו וֹ ְויָּב, הָּ
ֶרץׁשּו ְכבְּ ְויִ  אָּ נִּ  ֶאת הָּ י לַ ׁשֶ ְעּתִ ּבַ  ֲאבֹוֵתיֶהםׁשְ

ֶהם ֵתת לָּ  .לָּ
ת    ש   ר  ם פ   ֵ ש   ת ה  ֲהב   א 
ל  יב חמישי ֵא  יך ש  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ֵ֚ה יְּ ל מָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ה  יִׁ ַעתָּ וְּ

אֶָּּ֠  רְּ יִׁ ם־לְֶּּ֠ י אִׁ ָ֣ ְִ֑ך כִׁ מָּ יך ֵמעִׁ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ה ֶאת־יְּ
ֹו  תֹ֔ ָ֣ה א  ַאֲהבָּ יו  ולְּ כָּ רָּ ל־דְּ כׇּ ֶלִֶ֤כת בְּ לָּ
ך   בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ יך בְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ד  ֶאת־יְּ ֲעב  ַלָֽ וְּ

יו ֵאל ְוַעְכׁשָּ רָּ ה , ִיׂשְ ךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'המָּ ׁש ִמּמְ  ,ְמַבּקֵ
ד ַרק יו 'הֶאת  ְלַכּבֵ כָּ רָּ ל ּדְ כָּ ֶלֶכת ּבְ  ֱאלֶֹהיךָּ לָּ
ל ֱאלֶֹהי 'הד ֶאת וֹ ְוַלֲעב אֹותוֹ  ֶלֱאהֹובוְ  כָּ ךָּ ּבְ
ל בְּ לִ   ,ְרצֹוְנךָּ ךָּ ּוְבכָּ
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ך׃ ֶשָֽ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ
יו  יג  תָֹּ֔ ק  ֶאת־ח  ה  וְּ הוָּ ת יְּ ֹוִ֤  צְּ ר ֶאת־מִׁ מ ִ֞ שְּ לִׁ

ְך׃ ָֽ ֹוב לָּ ט  ך  ַהיִֹ֑ום לְּ ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ   ֲאֶשִ֛ר אָּ
מ יו  'הֹות ור ֶאת ִמצְ וֹ ִלׁשְ ְמַצּוֶה ֲאִני שֶׁ ְוֶאת ֻחּקָּ
ְהֶיה  ,ךָּ ַהיֹּוםאֹוְת  יִּ ֵדי ׁשֶ ל זֹאת ּכְ  .ְלךָּ טֹובְוכָּ

ֵמָ֣י  יד  ם ושְּ יִׁ ַמ  יך ַהשָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ ֵהֵ֚ן ַליהוָּ
ּה׃ ָֽ ל־ֲאֶשר־בָּ כׇּ ֶרץ וְּ אָּ  ם הָּ ִ֑יִׁ מָּ  ַהשָּ

ַמִים  'הלַ  ֲהֵרי ָּ יִָּּכים ַהׁשּ ּוַמה ֱאלֶֹהיךָּ ׁשַ
ֲעֵליֶהם ּמֵ ֶ ֶרץ, ׁשּ אָּ ל , הָּ ֶ ַמה ְוכָּ הּ ׁשּ  !ּבָּ

ִ֑ם  טו  ָ֣ה אֹותָּ ַאֲהבָּ הוָּ ה לְּ ק יְּ ַשֵ֥ ֶתִ֛יך חָּ ק ַבֲאב  ַר 
ֶכִ֛ם  ם בָּ ָ֣ם ַאֲחֵריֶה  עָּ ַזרְּ ר בְּ ַחִ֞ בְּ ַויִׁ

ים ַכיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ַעמִׁ  ל־הָּ כׇּ  מִׁ

ל ֲאב ֲאבָּ ק  'הֶתיךָּ וֹ ַרק ּבַ ׁשַ ם בוֹ ֶלֱאהחָּ , אֹותָּ
ֶכם ַחר בָּ וּ  ֵאיהֶ בְּ  –ּבָּ לם ַאֲחֵריֶהם ֶצֱאצָּ  ִמּתֹוְך ּכָּ

ים ַעּמִ יֹּום מוֹ כְּ  ,הָּ ם רֹוִאים ּכַ ַאּתֶ  .ׁשֶ
ם  טז  ֶכֹ֔ פְּ רְּ עׇֹּ֨ ֶכִ֑ם וְּ ַבבְּ ַלָ֣ת לְּ רְּ ת עׇּ ם ֵא  ֶתִּ֕ וַמלְּ

ֹוד׃ ו עָֽ ש  א ַתקְּ  ל ֵ֥
ִסירּו  ׁשוּ  ַאלוְ  – ֶכםבְּ לִ ֲאִטימּות  ֶאתהָּ ְתַעּקְ  ּתִ

 .עֹוד
ם הֵ֚וא  יז  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ֵ֚י יְּ ים כִׁ ֱאֹלהִֹׁ֔ ֱאֹלֵהָ֣י הָּ

ֵנ י ִ֑ים ַוֲאד  נִׁ ֲאד  ל הָּ ֵאֹ֨ ל הָּ ר   ַהגָּד ִ֤ ב  א  ַהגִׁ ֹ֔ ַהנֹורָּ וְּ
ַחד׃ ח ש ָֽ ַק  א יִׁ ל ֵ֥ ים וְּ ֹ֔ נִׁ ָ֣א פָּ שָּ  ֲאֶשר  ל א־יִׁ

י  ֱאלִֹהים ַוֲאד 'הּכִ ֵני וֹ ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלֵֹהי הָּ
דהּוא  ,םֲאדֹוִניהָּ  ֵאל ַהּגָּ בּ וֹ הָּ א וֹ ל ַהּגִ ר ְוַהּנֹורָּ

ּלֹ  ן ֲעִדיפּות א ׁשֶ ין ּלֹ שֶׁ ִיּתֵ ּדִ ח שׁ א ּכַ  .ַחדוֹ ְולֹא ִיּקַ
ר  יח  ֵהָ֣ב ֵגֹ֔ א  ִ֑ה וְּ נָּ מָּ ַאלְּ ֹום וְּ ט יָּת  ַפֵ֥ שְּ ֶׂשִ֛ה מִׁ ע 

ה׃ ָֽ לָּ מְּ ׂשִׁ ֹו ֶלֵֶ֥חם וְּ ֵֶ֥תת ל   לָּ
הוֹ עהּוא  נָּ ט ֶצֶדק ֲעבּור יָּתֹום ְוַאְלמָּ ּפַ ה ִמׁשְ , ׂשֶ
ֵת וֹ ְוא ר לָּ ִדיםאֹוֶכל ת לֹו ֵהב ּגֵ  .ּוְבגָּ

ם  יט  יֶת  ים ֱהיִׁ ֵ֥ י־ֵגרִׁ ָֽ ִ֑ר כִׁ ם ֶאת־ַהֵג ֶת  ַוֲאַהבְּ
ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֶאֵ֥  בְּ

י  בוּ הֱ אֶ  ר ּכִ ם ֶאת ַהּגֵ ם ַאּתֶ ִבים  ִייֶתםהֱ ּגַ ּתֹוׁשָּ
ֶאֶרץ ִמ  זִָּרים  .ְצַרִיםּבְ

ֹו  כ  ד ובָ֣ ֹו ַתֲעב ִ֑ תָ֣ א א  ירָּ  הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך תִׁ ֶאת־יְּ
ַע׃ ֵבָֽ שָּ ֹו תִׁ מ  שְּ ק ובִׁ בָֹּ֔ דְּ  תִׁ

דכַּ  קּתִ  וֹ בּ  ,דוֹ ֲעבּתַ  אֹותוֹ  ,ֱאלֶֹהיךָּ  'הֶאת  ּבֵ  ,ְדּבָּ
ַבעוְ  ָּ מוֹ בִּ ַרק  ִתׁשּ  .ׁשְ

ָ֣ה  כא  ׂשָּ וא ֱאֹלֶהִ֑יך ֲאֶשר־עָּ הָ֣ ך  וְּ תְּ לָּ הִׁ וא תְּ הֵ֥
ֶלה  ֵאֹ֔ ת  הָּ א  ֹורָּ ֶאת־ַהנָֽ ת וְּ ֹלִ֤ ד  ך  ֶאת־ַהגְּ תְּ אִׁ

ו ֵעיֶנָֽיך׃ א  ר רָּ  ֲאֶשֵ֥

ֲאַוְתךָּ הּוא  ה שֶׁ  ,ְוהּוא ֱאלֶֹהיךָּ  ְמקֹור ּגַ ׂשָּ  ְלךָּ עָּ
אֹות ֶאת  ְפלָּ דַהּנִ ְפִחידֹותת וֹ לוֹ ַהּגְ ה  ְוַהּמַ ֵאּלֶ הָּ

אוּ  ֵעיֶניךָּ שֶׁ   .רָּ
ה  כב  מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ יך מִׁ ֶת  ו ֲאב  דֵ֥ ֶפש יָּרְּ ָ֣ים ֶנֹ֔ עִׁ בְּ שִׁ בְּ

י  ֵבֵ֥ כֹוכְּ יך כְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ מְּ ָֽ ה ׂשָּ ַעתָּ  וְּ
ב׃ ר ָֽ ם לָּ יִׁ ַמ   ַהשָּ

ְבִעים יוּ  ׁשִ ים הָּ ׁשִ יְָּּרדּו וֹ ֲאב ֲאנָּ ׁשֶ  ,ְצַרִיםְלִמ ֶתיךָּ ּכְ
יו ה ֶאְתֶכםֱאלֶֹהיךָּ  'ה ְוַעְכׁשָּ ׂשָּ כֹוְכֵבי  עָּ ים ּכְ ַרּבִ
ַמִים ָּ  .ַהׁשּ

ָ֣  א יא תָּ ַמרְּ שָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ הוָּ ת יְּ תָֹּ֔ ֵא  ַָ֣הבְּ אָּ וְּ
יו  ֹותָּ  צְּ ִ֛יו ומִׁ טָּ פָּ שְּ תָּ יו ומִׁ ק  ח  ֹו וְּ ת  ַמרְּ שְּ מִׁ

ים׃ ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ  כׇּ

ד, ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ֶאת ֱאהֹוב יו  ַהְקּפֵ ְלַקיֵּם ֶאת ֻחּקָּ
יו ּוִמצְ  טָּ ּפָּ יווִמׁשְ ִמיד, ֹותָּ  .ּתָּ

י ב  ָ֣ ֶתם֮ ַהיֹום  כִׁ יַדעְּ ָֽ ם ֲאֶשִ֤ר  וִׁ ֵניֶכ  א ֶאת־בְּ ׀ ל ָ֣
ר  ו ֶאת־מוַס  אֹ֔ עו  ַוֲאֶשָ֣ר ל א־רָּ א־יָּדְּ ל ָֽ

ֹו  לִּ֕ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם ֶאת־גׇּדְּ הוָּ ֶאת־יָּדֹו  יְּ
ָֽה׃ טויָּ ֹו ַהנְּ ע  ר  ה וזְּ  ַהֲחזָּקָֹּ֔

עּו ְוַהְפִנימוּ  י, ַהיֹּום ּדְ ֵאיֶכם ֲאִני לֹא ּכִ  ְלֶצֱאצָּ
ּלֹ  – ּפֹוֶנה ירוּ א ׁשֶ ּלֹ וְ  ִהּכִ אּו ֶאת מּוַסרׁשֶ  א רָּ

ל שֶׁ  ּכֵ ֶאת  ,ֶכםֶאְת  דִלּמֵ ֱאלֵֹהיֶכם  'הַהַהׂשְ
ה ּוְזר ֶאת ,וֹ תּלָּ דֻ גְּ   .ְלַהּכֹות ֶנֶפתּמוּ שֶׁ  עוֹ וֹ יָּדֹו ַהֲחזָּקָּ

ה  ג  ׂשָּ  ר עָּ יו ֲאֶשֵ֥ ת־ַמֲעׂשָֹּ֔ ֶאָֽ יו  וְּ תָּ ת  ֶאת־א ָֽ וְּ
ם  יִׁ ַר  צְּ ה ֶמֶלְך־מִׁ ע ֵ֥ ַפרְּ ם לְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֹוְך מִׁ תָ֣ בְּ

ֹו׃ צָֽ ל־ַארְּ כׇּ  ולְּ

נָּ ְוֶאת  מִ  ,יוִסימָּ ה ּבְ ׂשָּ עָּ יו ׁשֶ  ְצַרִיםְוֶאת ַמֲעׂשָּ
ל ַאְרצוֹ   .ְלַפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ּוְלכָּ
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ָ֣יו  ד  סוסָּ ם לְּ יִׁ ַרַּ֜ צְּ יל מִׁ ֵחֹ֨ ה֩ לְּ ׂשָּ ַוֲאֶשָ֣ר עָּ
יף ֶאת־ֵמִ֤י ַים־סוף   ר ֵהצִַּׁ֜ ֹו ֲאֶשֹ֨ ב  כְּ רִׁ ולְּ

רׇּ  ם בְּ ֵניֶהֹ֔ ֵדָ֣ם ַעל־פְּ ַאבְּ ם ַאֲחֵריֶכִ֑ם ַויְּ פָּ  דְּ
ה ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ הוָֹּ֔  יְּ

ֶ ֶאת ַמה וְ  ה ְלֵחיל ִמְצַרִים ׁשּ ׂשָּ יו  –עָּ ְלסּוסָּ
ֵניֶהם, ּוְלִרְכּבוֹ  ֵהִציף ֶאת ֵמי ַים סּוף ַעל ּפְ , ׁשֶ

ְדפּו  רָּ ׁשֶ ְוֵהם לֹא , םאֹותָּ  דִאבֵּ ' הוְ , ַאֲחֵריֶכםּכְ
ְזרּו ְלע םוֹ חָּ תָּ  .ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ְצמָּ

ֲאֶכ ם  ה  ִ֑ר ַעד־ב  בָּ דְּ ֶכ ם ַבמִׁ ִ֛ה לָּ ׂשָּ ר עָּ ַוֲאֶשֵ֥
ֹום ַהֶזָֽה׃ קֵ֥  ַעד־ַהמָּ

ה  ׂשָּ עָּ ֶ ר ַעד ְוֶאת ַמה ׁשּ ְדּבָּ ּמִ ֶכם ּבַ אֶתםלָּ ּבָּ  ׁשֶ
קֹום ַהזֶּהלַ   .ּמָּ

ָ֣י  ו  ֵנ ם בְּ ירָּ  ַלֲאבִׁ ָ֣ן וְּ תָּ דָּ ה לְּ ׂשַָּּ֜ ר עָּ ַוֲאֶשֹ֨
ֶרץ   אָֹּ֨ ִ֤ה הָּ תָּ צְּ ר פָּ אוֵבן  ֲאֶשֹ֨ ב֮ ֶבן־רְּ יאָּ ֱאלִׁ
ם  ֵתיֶה  ֶאת־בָּ ֵעֵ֥ם וְּ לָּ בְּ יהָּ ַותִׁ ֶאת־פִֹׁ֔

ֵאִ֤ת  ֳהֵליֶהִ֑ם וְּ ֶאת־אׇּ קום  ֲאֶשָ֣ר וְּ ל־ַהיְּ כׇּ
ֶרב כׇּ  ֶק  ם בְּ ֵליֶהֹ֔ ַרגְּ ל׃בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  ל־יִׁ

ה  ׂשָּ עָּ ֶ ב ְוֶאת ַמה ׁשּ ֵני ֱאִליאָּ ם ּבְ ן ְוַלֲאִבירָּ תָּ ְלדָּ
ן ְראּוֵבן  ֶרץ –ּבֶ אָּ הָּ ה ׁשֶ ְתחָּ יהָּ  ּפָּ ה ֶאת ּפִ ְלעָּ ּובָּ

ם ֳהֵליֶהם וְ  אֹותָּ יֶהם ְוֶאת אָּ ּתֵ ל  ֶאתְוֶאת ּבָּ ּכָּ
ִסיהַ  כָּ םם ּנְ ִאּתָּ זבְּ  ,ׁשֶ ֵאל ֶמְרּכַ רָּ ל ִיׂשְ  .ּכָּ

הוָּ ה  ז  ה יְּ ל־ַמֲעֵׂשֵ֥ ת ֶאת־כׇּ א ֹ֔ ר  יֵניֶכם  הָּ י ֵעָֽ ִ֤ כִׁ
ה׃ ָֽ ׂשָּ ר עָּ ל ֲאֶש   ַהגָּד ִ֑

אוּ ֵעיֵניֶכם ֵהן א ֶאּלָּ  רָּ ה  ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ  'הֶאת ּכָּ
ד הוֹ ַהּגָּ ׂשָּ עָּ  .ל ׁשֶ

י  ח  ֵ֥ כִׁ נ  ה ֲאֶשִ֛ר אָּ וָֹּ֔ צְּ ל־ַהמִׁ ֶתם  ֶאת־כׇּ ַמרְּ ושְּ
ך   ַצוְּ אֶתם  מְּ ו ובָּ ק  ַמַָ֣ען ֶתֶחזְּ ַהיִֹ֑ום לְּ

ים  ֵ֥ רִׁ בְּ ר ַאֶתִ֛ם ע  ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ ֶתָ֣ם ֶאת־הָּ שְּ ירִׁ וִׁ
ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ  שָּ 

ידּו ְלַקיֵּם ל  ַהְקּפִ צְ ֶאת ּכָּ ה ֲאִני שֶׁ  ֹותוַהּמִ ְמַצּוֶ
ֵדי, ךָּ ַהיֹּוםאֹוְת  ב ּכְ קּו ְותָּ ְתַחזְּ ּתִ  ׁשוּ ְכבְּ ְוִת  אוּ וֹ ׁשֶ

ם ע ַאּתֶ ֶרץ ׁשֶ אָּ ם ְבִרים וֹ ֶאת הָּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ
הּ   .אֹותָּ

ה ֲאֶשר֩  ט  מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ים  ַעל־הָּ יכו יָּמִׁ ִ֤ ַען ַתֲארִׁ ַמֹ֨ ולְּ
ם  ֶה  ת לָּ ֵתֵ֥ ֵתיֶכִ֛ם לָּ הוָּ ה ַלֲאב  ע יְּ ַבֹ֨ שְּ נִׁ

ש׃ ס ָֽ בָּ לָּ ב ודְּ ת חָּ ִ֑ם ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ עָּ ַזרְּ  ולְּ

ב ּוְכֵדי מּו ְזַמן רָּ ְתַקיְּ ּתִ ה שֶׁ  ׁשֶ מָּ ֲאדָּ ' הַעל הָּ
ע ַלֲאב ּבַ ֶהם ּולְ וֹ ִנׁשְ ֵתת לָּ ֵאיהֶ ֵתיֶכם לָּ  –ם ֶצֱאצָּ

שׁ  ׁשֹוַפַעתֶאֶרץ  ב ּוְדבָּ לָּ  .חָּ
ת    ש   ר  ח פ   ב  ֶ ֶרץ ש  א   ה 
ּה  י ששי תָֹּ֔ שְּ רִׁ ה  לְּ מָּ א־שָֹּ֨ ִ֤ה בָּ ר ַאתָּ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָּ  י הָּ ָ֣ כִׁ

ם  אֶת  צָּ ר יְּ וא ֲאֶשֵ֥ ם  הִֹׁ֔ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶאִֶ֤רץ מִׁ א כְּ ל ָ֣
יתָּ  ֵ֥ קִׁ שְּ הִׁ ֲעךֹ֔ וְּ ת־ַזרְּ ַרע  ֶאָֽ זְּ ִ֑ם ֲאֶשִ֤ר תִׁ שָּ מִׁ

ק׃ ָֽ רָּ ַגֵַֽ֥ן ַהיָּ ך  כְּ לְּ ַרגְּ  בְּ

ֶרץ  אָּ י הָּ ה ּבָּ שֶׁ ּכִ ם א ַאּתָּ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  ,אֹותָּ
ם יְּ שֶׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא כְּ ִהיא  ָּ אֶתם ִמׁשּ ִייתָּ שֶׁ צָּ הָּ
ַעְצְמךָּ ֶאת ַזְרֲעךָּ זֹוֵרַע  ֶקה ּבְ מֹו ּוַמׁשְ ִקיםּכְ ׁשְ ּמַ  ׁשֶ

קגַּ   .ן יָּרָּ
ה   יא  מָּ ים שָֹּ֨ ֵ֥ רִׁ בְּ ם ע  ר ַאֶתַּ֜ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָּ  הָּ וְּ

ר  ַטֵ֥ מְּ ת לִׁ ע ִ֑ קָּ ים ובְּ רִׁ  ֶרץ הָּ ּה ֶאֵ֥ תָֹּ֔ שְּ רִׁ לְּ
ם׃ יִׁ ָֽ ֶתה־מָּ שְּ ם תִׁ יִׁ ַמ   ַהשָּ

ֶרץ  אָּ ם עשֶׁ הָּ ם ְבִרים וֹ ַאּתֶ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  אֹותָּ
עִהיא  ִרים ּוְבקָּ ה ִהיא , תוֹ ֶאֶרץ הָּ ּתֶ ׁשְ  ַמִיםּתִ

ַמִיםּמְ ִמ  ָּ  .ַטר ַהׁשּ
ִּ֑ה  יב  תָּ ֵרָ֣ש א  יך ד  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ֶרץ ֲאֶשר־יְּ ֶאִּ֕

ית   ֵרשִׁ ּה ֵמָֽ יך  בָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י יְּ יד ֵעיֵנֹ֨ מִׁ  תָּ
ָֽה׃ ס נָּ ית שָּ ֵ֥ ַע ד ַאֲחרִׁ ה וְּ נָֹּ֔  ַהשָּ

לֹומָּ ֵרׁש וֹ ֱאלֶֹהיךָּ דּ  'השֶׁ ֶאֶרץ  ׁשְ  'הֵעיֵני , הּ ּבִ
גִּ מַ ֱאלֶֹהיךָּ  יטֹותׁשְ ִמיד יחֹות ּוַמּבִ ּה ּתָּ  ,ּבָּ
ת ִחּלַ ה ְוַעד  ִמּתְ נָּ ָּ ָּ הַ  סֹוףַהׁשּ הׁשּ  .נָּ

ת    ש   ר  ֹמע   פ   ם ש   י ה אִׁ ה   וְּ
י ֲאֶש ר  יג  ֹוַתֹ֔ צְּ עו  ֶאל־מִׁ מְּ שְּ ַע תִׁ מ ִ֤ ם־שָּ ה אִׁ יָּ  הָּ וְּ

ה ֶאת־ ַאֲהבִָּ֞ ֶכ ם ַהיִֹ֑ום לְּ ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ י מְּ ִ֛ כִׁ נ   אָּ
ֶכ ם  ַבבְּ ל־לְּ כׇּ ֹו בְּ דֹ֔ בְּ עׇּ ֵהיֶכם  ולְּ ִ֤ה ֱאֹלָֽ הוָּ יְּ

ְמעּו  ׁשְ ה ֶאְתֶכם ַהיֹּום ֲאִנישֶׁ ֹוַתי וִמצְ לְ ִאם ּתִ  ְמַצּוֶ
ל  ד אֹותוֹ בוֹ עֲ לַ וְ , ֱאלֵֹהיֶכם 'הֶאת  ֶלֱאהֹוב – כָּ ּבְ
ל בְּ לִ   ,ֶכםְרצֹונְ ֶכם ּוְבכָּ
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ם׃ ֶכָֽ שְּ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ
ֶכִ֛ם  יד  צְּ ר־ַארְּ ַטָֽ י מְּ נַָּתתִׁ  ֹו יֹוֶרָ֣ה וְּ ת  עִׁ בְּ

ך   שְּ יר  ָֽ תִׁ ך וְּ ֶנֹ֔ גָּ ָ֣ דְּ תָּ ַספְּ אָּ ֹוש וְּ קִ֑ וַמלְּ
ך׃ ֶרָֽ הָּ צְּ יִׁ  וְּ

ן ם ֶאת  ֶאּתֵ ׁשֶ ְזַמּנוֹ ַאְרְצֶכם בְּ ַהּגֶ ם  ּבִ ׁשֶ ֵמַהּגֶ
ִראׁשֹון חֹוֶרף הָּ ַאֲחרֹון ּבַ ֶאת  ףוֹ ְוֶתֱאס ,ְוַעד לָּ

ְתךָּ ְוֵייְנךָּ  בּואָּ ְמְנךָּ ּתְ  .ְוׁשַ
י  טו  ִ֛ נַָּתתִׁ תָּ  וְּ ַכלְּ אָּ ֶתִ֑ך וְּ ֶהמְּ בְּ ך  לִׁ דְּ ׂשָּ ֵעֵֶׂ֥שב בְּ

׃ תָּ עְּ ָֽ בָּ ׂשָּ  וְּ
ן שְׂ  ֶאּתֵ ב ּבִ ְוֹתאַכל , ךָּ ךָּ ִלְבֶהְמּתְ ֹוֶתידֵעׂשֶ

ע ּבַ  .ְוִתׂשְ
ם  טז  ֶת  ַסרְּ ֶכִ֑ם וְּ ַבבְּ ה לְּ ֶת  פְּ ן יִׁ ם ֶפֵ֥ ֶכֹ֔ ו לָּ רָ֣ מְּ שָּ הִׁ

ם  יֶת  ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ים וְּ ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ ֶתם  ֱאֹלהִׁ ַוֲעַבדְּ
ם׃ ֶהָֽ  לָּ

ֶכם זָּּהֲ הִ  ֶכם לִּ שֶׁ רּו לָּ ה לֹאּבְ ּתֶ  וּ טסְ ְוִת , ִיְתּפַ
ה כֹונָּ ֶרְך ַהּנְ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ְוַתַעְבדוּ  ֵמַהּדֶ

ֲחווּ  ּתַ ֶהם ְוִתׁשְ  .לָּ
ם   יז  יִׁ ַמֹ֨ ַצִ֤ר ֶאת־ַהשָּ עָּ ם וְּ ֶכ  ה בָּ הוַָּּ֜ ה ַאף־יְּ ֹ֨ רָּ חָּ וְּ

ן  ֵת  א תִׁ ה ל ֵ֥ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ הָּ ר וְּ טָֹּ֔ ָ֣ה מָּ ֶי הְּ ל א־יִׁ וְּ
ה ֵמַעל   ֵהרָּ  ֶתָ֣ם מְּ ִּ֑ה ַוֲאַבדְּ בולָּ ֶאת־יְּ

ם׃ ֶכָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ הוָּ ה נ  ר יְּ ה ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔ ֶָ֣רץ ַהט  אָּ  הָּ

ַמִים ְולֹא  ְוַיֲעצֹור ,ֲעֵליֶכם ִיְכַעס' ה ָּ ֵיֵרד ֶאת ַהׁשּ
ם ׁשֶ ה לֹא, ּגֶ מָּ ֲאדָּ הּ ּתִ  ְוהָּ ן ֶאת ְיבּולָּ  ְוֹתאְבדוּ , ּתֵ

ְמִהירּות ֶרץ ַהטּ  ּבִ אָּ ה וֹ ֵמַעל הָּ ֶכםוֹ נ 'השֶׁ בָּ  .ֵתן לָּ

ֶכ ם  יח  ַבבְּ ֶלה ַעל־לְּ י ֵאֹ֔ ַרָ֣ בָּ ֶתם  ֶאת־דְּ ַׂשמְּ וְּ
אֹות   ִ֤ם לְּ תָּ ם א  ֶתֹ֨ ַשרְּ ֶכִ֑ם וקְּ שְּ ל־ַנפְּ ַעָֽ וְּ

ם׃ ין ֵעיֵניֶכָֽ ת ֵבֵ֥ פ   טֹוטָּ יֵ֥ו לְּ הָּ ם וְּ ֶכֹ֔  ַעל־ֶידְּ

ה  ַהְפִנימוּ  ַרי ֵאּלֶ בָּ ֶכםֶאת ּדְ ִלּבְ , ֶכםְרצֹונְ ּובִ  ּבְ
רוּ  ם לְ  ִקׁשְ ּלָּ  דיַּ הַ ַעל  ֵתעּודאֹותָּ  ְוִיְהיוּ , ֶכםׁשֶ

יט ין ֵעיֵניֶכם ְלַתְכׁשִ  .ּבֵ
ִ֑ם  יט  ַדֵבָ֣ר בָּ ֵניֶכ ם לְּ ִ֛ם ֶאת־בְּ תָּ ם א  ֶתֵ֥ ַמדְּ לִׁ וְּ

ך  ו ֵביֶתֹ֨ ךִ֤ בְּ תְּ בְּ שִׁ ֶרְך בְּ ךָ֣ ַבֶדֹ֔ תְּ ֶלכְּ בְּ
שׇּ  בְּ ך׃וָֽ קוֶמָֽ ך  ובְּ בְּ  כְּ

דוּ  ם  ַלּמְ ֵניֶכם ְלַדבֵּ אֹותָּ ה , םהֶ ר ּבָּ ֶאת ּבְ ַאּתָּ ׁשֶ ּכְ
ב ֵביְת  יֹוׁשֵ ה הֹוֵלְך בַּ ךָּ ּבְ ַאּתָּ ֶרךְ ּוְכׁשֶ ה כְּ  ,ּדֶ ַאּתָּ ׁשֶ

ם ה קָּ ַאּתָּ  .ׁשֹוֵכב ּוְכׁשֶ
יך׃ כ  ֶרָֽ עָּ שְּ ך ובִׁ זוזֵֹ֥ות ֵביֶת  ִ֛ם ַעל־מְּ תָּ ַתבְּ ם וכְּ תֹוב אֹותָּ יְת  ּכְ ֶריךָּ ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ עָּ  .ךָּ ּוִבׁשְ
ֵמיֶכם   כא  ו יְּ בִ֤ רְּ ַען יִׁ ַמֹ֨ ֵ֚ל לְּ ם ַע ֵניֶכֹ֔ יֵמָ֣י בְּ וִׁ

ֵתיֶכ ם  ִ֛ה ַלֲאב  הוָּ ַב ע יְּ שְּ ר נִׁ ה ֲאֶשֹ֨ מָֹּ֔ ֲאדָּ הָּ
ֶרץ׃ ס ָֽ אָּ ם ַעל־הָּ יִׁ ַמ  י ַהשָּ יֵמֵ֥ ֶהִ֑ם כִׁ ֵתָ֣ת לָּ  לָּ

ֵדי ְרכְת יִ ֵניֶכם בְּ ַחיֵּי וְ ֶכם ַחיֵּישֶׁ  ּכְ ה ּו אָּ מָּ ֲאדָּ ַעל הָּ
ע ַלֲאב' השֶׁ  ּבַ ֶהםוֹ ִנׁשְ ֵתת לָּ ְך ֶמשֶׁ כְּ , ֵתיֶכם לָּ

נֹות ַמִים  ׁשְ ָּ ֶרץמֵ ַהׁשּ אָּ  .ַעל הָּ
ת    ש   ר  ה פ   ֵלמ  ְּ ש   ה ה  ֻרש    י ְּ  ה 
 שביעי
 מפטיר

ָ֣ה  כב וָּ צְּ ל־ַהמִׁ ון ֶאת־כׇּ רַּ֜ מְּ שְּ ר תִׁ מ ֹ֨ ם־שָּ ֩ אִׁ י כִׁ
ִּ֑ה  תָּ ֶכ ם ַלֲעׂש  ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ י מְּ ִ֛ כִׁ נ  את ֲאֶש ר אָּ ַהז  
ֶלֵֶ֥כת  הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֛ם לָּ ה ֶאת־יְּ ַאֲהבִָּ֞ לְּ

כָּ יו  רָּ ל־דְּ כׇּ ֹו׃בְּ ה־בָֽ קָּ בְּ דׇּ  ולְּ

י ִאם  ידּו ְלַקיֵּםּכִ ְקּפִ ל  ּתַ צְ ֶאת ּכָּ ההָּ  ֹותוַהּמִ  ֵאּלֶ
ה ֶאְתֶכם ֲאִני שֶׁ   ֶלֱאהֹוב – ןאֹותָּ  תוֹ ַלֲעשׂ ְמַצּוֶ

יו  'הֶאת  כָּ רָּ ל ּדְ כָּ ֶלֶכת ּבְ  ְוִלְדּבֹוקֱאלֵֹהיֶכם לָּ
 .ּבוֹ 

ֶלה  כג  ֵא  ם הָּ ֵ֥ ל־ַהגֹויִׁ ִ֛ה ֶאת־כׇּ הוָּ יש יְּ הֹורִׁ  וְּ
ים  מִׁ  ים ַוֲעצ  ֵ֥ לִׁ ד  ם גְּ ֶתָ֣ם גֹויִֹׁ֔ שְּ ירִׁ ֵניֶכִ֑ם וִׁ פְּ לִׁ מִׁ

ם׃ ֶכָֽ  מִׁ

ֵרשׁ ' ה ל  ְיגָּ ים ֶאת ּכָּ ַעּמִ ְפֵניֶכםהָּ ה ִמּלִ ֵאּלֶ , הָּ
יםׁשּו בְּ כְ ְוִת  ד ַעּמִ  .םִמכֶּ ִמים יֹוֵתר וּ ִלים ַוֲעצוֹ ּגְ

ֶכִ֛ם  כד  לְּ ף־ַרגְּ ְך ַכָֽ ר   דְּ ר תִׁ ֹום ֲאֶשֹ֨ ק  ל־ַהמָּ כׇּ
ֶכָ֣ם  ֹו לָּ ן־ב  ֹון מִׁ נַּ֜ בָּ ַהלְּ ר וְּ בָֹּ֨ דְּ ן־ַהמִׁ ִ֑ה מִׁ ֶי הְּ ָֽ  יִׁ

ֹון  ַאֲחרֹ֔ ָ֣ם הָּ ַעד  ַהיָּ ת וְּ רָּ  ַהר־פְּ ָ֣ר נְּ ַהנָּהָּ
ם׃ ֶכָֽ לְּ ב  ֶי ה גְּ הְּ  יִׁ

קֹום שֶׁ  ל מָּ ף ַרְגְלֶכם ּכָּ ְדרּכַ ִיְהֶיה ּבֹו ְך וֹ ּתִ
נֹון, ֶכםּלָּ שֶׁ  בָּ ר ְוַהּלְ ְדּבָּ בּוְלֶכם ִיְהֶיה ֵמַהּמִ  ּגְ
ר מֵ וּ  הָּ תְנַהר  –ַהּנָּ רָּ ִביְוַעד ַהיָּּם  ,ּפְ ֲערָּ  .ַהּמַ
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ם  כה  ֶכֹ֨ דְּ ֵניֶכִ֑ם ַפחְּ פְּ יש בִׁ ב אִׁ  ַיֵצֵ֥ תְּ ל א־יִׁ
ֵתָ֣ן ם יִׁ ִ֤י  ומֹוַרֲאֶכַּ֜ ֵנ ם ַעל־פְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכ  הוָּ ׀ יְּ

ר  ּה ַכֲאֶש  כו־בָֹּ֔ רְּ דְּ ֶרץ  ֲאֶשָ֣ר תִׁ אָֹּ֨ ל־הָּ כׇּ
ם׃ ס ֶכָֽ ר לָּ ֶבֵ֥  דִׁ

ְפֵניֶכם ַיֲעמֹודלֹא ִאיׁש  ֶרהֱאלֵֹהיֶכם  'ה, ּבִ  ַיׁשְ
חַ  בֹודוְ ד ּפַ לם ִמכֶּ  כָּ כָּ ֶרץ  ּבְ אָּ ְדְרכּו ּבָּ הָּ ּתִ ּה ׁשֶ

מֹו שֶׁ  ֶכם ִהְבִטיחַ ּכְ  .לָּ



 ראהפרשת 

 442  

ֵאה     רְּ

ת    ש   ר  ה פ   ל  ל  ק ְּ ה  ה וְּ כ  ר  ב ְּ  ה 
כָּ ה  כו  רָּ ֵניֶכ ם ַהיִֹ֑ום בְּ פְּ ן לִׁ ֵתֵ֥ י נ  ִ֛ כִׁ נ  ה אָּ ֵא  רְּ

ה׃ ָֽ לָּ לָּ  וקְּ
הוֹ נֲאִני  :ְרֵאה לָּ ה ּוְקלָּ כָּ רָּ  .ֵתן ִלְפֵניֶכם ַהיֹּום ּבְ

ֹות   כז  צְּ ו ֶאל־מִׁ ע  מְּ שְּ ִ֑ה ֲאֶשָ֣ר תִׁ כָּ רָּ ת־ַהבְּ ֶאָֽ
ֶכ ם  ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ י מְּ ִ֛ כִׁ נ  ם ֲאֶש ר אָּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ יְּ

ֹום׃  ַהיָֽ

ה כָּ רָּ לּו  ֶאת ַהּבְ ַקּבְ מּו ֶאת ִאם ּתְ ַקיְּ  'הֹות וִמצְ ּתְ
ה ֶאְתֶכם ַהיֹּוםֲאִני שֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם   .ְמַצּוֶ

ֹות   כח  צְּ עו  ֶאל־מִׁ מְּ שְּ א תִׁ ם־ל ִ֤ ה אִׁ לָּ  לָּ ַהקְּ וְּ
ֶרְך ֲאֶש ר  ן־ַהֶדֹ֔ ֶתָ֣ם מִׁ ַסרְּ ם וְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ יְּ
י  ֶכת ַאֲחֵרִ֛ ֶל  ֶכ ם ַהיִֹ֑ום לָּ ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ י מְּ ִ֛ כִׁ נ  אָּ

ם׃ ֶתָֽ ַדעְּ א־יְּ ר ל ָֽ ים ֲאֶשֵ֥ ים ֲאֵחרִׁ  ֵ֥  ס ֱאֹלהִׁ

ה ֶאת וְ  לָּ לָּ לּו ַהּקְ ַקּבְ מּו ֶאת ִאם לֹא ּתְ ַקיְּ ּתְ
ֶרְך מֵ  וּ טסְ ִת ֱאלֵֹהיֶכם וְ  'הֹות וִמצְ  ֲאִני שֶׁ ַהּדֶ

ה ֶאְתֶכם ַהיֹּום ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים  ְוֵתְלכוּ  ,ְמַצּוֶ
םא ּלֹ שֶׁ ֲאֵחִרים  ְרּתֶ  .ִהּכַ

יך  כט ]*[ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ יֲאך  יְּ ָֽ בִׁ י יְּ ִ֤ ה כִׁ יָּ  הָּ וְּ
ה  מָּ א־שָּ  ה בָּ ֵ֥ ֶרץ ֲאֶשר־ַאתָּ אִָּּ֕ ֶאל־הָּ
ה  ַעל־ַהָ֣ר  כָּ רָּ ִ֤ה ֶאת־ַהבְּ נַָּתתָּ ִּ֑ה וְּ תָּ שְּ רִׁ לְּ

ל׃ ָֽ ר ֵעיבָּ לָּ ה ַעל־ַהֵ֥ לָּ ֶאת־ַהקְּ ים וְּ זִֹׁ֔ רִׁ  גְּ

ֶרץ לָּ ךָּ אֹוְת  ִביאיָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ כְּ  ה ּבָּ שֶׁ אָּ א ַאּתָּ
ם  הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ ה ֶאת יֹאְמרּו , אֹותָּ כָּ רָּ ַהּבְ
ִר  ְלֵעֶבר ה יַהר ּגְ לָּ לָּ  יֹאְמרּו ְלֵעֶברִזים ְוֶאת ַהּקְ

ל  .ַהר ֵעיבָּ
ֶרְך  ל  ֲחֵרי  ֶדֵ֚ ן ַאָֽ ֵד  ֶָ֣בר ַהַירְּ ֵע ה בְּ מָּ ֲהל א־ֵהַּ֜

ב  ֵש  י ַהי  ֹ֔ ַנֲענִׁ כְּ ֶרץ  ַהָֽ ֶאֹ֨ ֶמש בְּ ֹוא ַהֶשֹ֔ בָ֣ מְּ
ה׃ ֶרָֽ ֶצל ֵאלֹוֵנֵ֥י מ  ל ֵא  גָֹּ֔ לְּ ִ֑ה מֵ֚ול ַהגִׁ בָּ ֲערָּ  בָּ

ה  ִרים ֵאּלֶ ן ַאֲחֵרי לַ ֵעֶבר מֵ  ֵהםהָּ ֶרךְ הַ יְַּרּדֵ  ּדֶ
בָּ  ַנֲעִנישֶׁ  (םדָ ר אָ ׁשֶ גֶ ִמ  57 יׁשבִ כ  )ה ַמֲערָּ ֶאֶרץ ַהּכְ  םּבְ

ְקעָּ שֶׁ  ּבִ ִרים ּבַ ל ְלַיד  – הּגָּ ְלּגָּ  .ֶרהוֹ מ ֵאלֹוןמּול ַהּגִ
ב א   לא  ן לָּ ֵדֹ֔ ים ֶאת־ַהַירְּ ָ֣ רִׁ בְּ י ַאֶתם  ע  ִ֤ כִׁ

ֵ֥ה  הוָּ ֶרץ ֲאֶשר־יְּ אָֹּ֔ ֶרֶָ֣שת ֶאת־הָּ ֱאֹלֵהיֶכ ם לָּ
ּה׃ ָֽ ֶתם־בָּ יַשבְּ ָֽ ּה וִׁ תָּ  ם א  ֶתֵ֥ שְּ ירִׁ ֶכִ֑ם וִׁ ֵתָ֣ן לָּ  נ 

ם עי ֲהֵר  בוֹ ַאּתֶ ן לָּ ִלְכּבֹוׁש א וֹ ְבִרים ֶאת ַהיְַּרּדֵ
ֶרץ  אָּ ֶכםוֹ ֱאלֵֹהיֶכם נ 'השֶׁ ֶאת הָּ ְבׁשוּ  – ֵתן לָּ ּכִ

ּה  ְ ִהְתיַ וְ אֹותָּ הּ  בוּ ׁשּ  .ּבָּ
ת  לב * ֹות ֵאֵ֥ ֶתָ֣ם ַלֲעׂשֹ֔ ַמרְּ ים ושְּ קִׁ  ל־ַהח  כׇּ

ים ִ֑ טִׁ פָּ שְּ ֶאת־ַהמִׁ י ֲאֶש ר וְּ ִ֛ כִׁ נ  ן אָּ ֵתֵ֥ ֵניֶכ ם נ  פְּ  לִׁ

ֹום׃  ַהיָֽ

ידּו ְלַקיֵּם ִטים  ֶאת ַהְקּפִ ּפָּ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ל ַהֻחּקִ ּכָּ
 .ֵתן ִלְפֵניֶכם ַהיֹּוםוֹ נֲאִני שֶׁ 

ת   [*] ש   ר  ה פ   ר  ה ז  ו ד ֲעבֹוד  ב  ש   אִׁ ד   קְּ מ ִׁ ת ה  מ  ֲהק   ו 

ון  א יב רָ֣ מְּ שְּ ים֮ ֲאֶשָ֣ר תִׁ טִׁ פָּ שְּ ַהמִׁ ים וְּ ָ֣ קִׁ ֶלה ַהח  ֵאֶּ֠
ה ֱאֹלֵה י  הוַָּּ֜ ן יְּ ַתֹ֨ ֶרץ ֲאֶשר֩ נָּ אִָּּ֕ ַלֲעׂשֹות  בָּ
ים ֲאֶשר־ מִֹׁ֔ ל־ַהיָּ ִּ֑ה כׇֹּ֨ תָּ שְּ רִׁ ך  לְּ ֶתִ֛יך לְּ  ֲאב 

ה׃ ָֽ מָּ ֲאדָּ ם ַחיִׁ ים ַעל־הָּ  ַאֶתֵ֥

ִטים  ּפָּ ׁשְ ים ְוַהּמִ ה ַהֻחּקִ ְקפִּ ֵאּלֶ ּתַ יֵּם ידּו ְלקַ ׁשֶ
ֶרץ  אָּ ַתן ֶתיךָּ וֹ ֱאלֵֹהי ֲאב 'השֶׁ ּבָּ ִלְכּבֹוׁש ְלךָּ נָּ
הּ  ה, אֹותָּ מָּ ֲאדָּ ים ַעל הָּ ם ַחיִּ ַאּתֶ ל ַהיִָּּמים ׁשֶ  .ּכָּ

דֶּ֠  ב  ַאבְּ ֹות ֲאֶש ר ַאֵבָ֣ד תְֶּּ֠ מִ֞ ק  ל־ַהמְּ ת־כׇּ ון ֶאָֽ
ים  ֵ֥ שִׁ רְּ ר ַאֶתִ֛ם י  ם ֲאֶשֵ֥ ָ֣ם ַהגֹויִׁ  דו־שָּ בְּ ָֽ עָּ

ם ֶאת־ֱאֹלֵהיֶהִ֑ם  תָּ  ים  א  מִׁ רָּ ָֽ ים הָּ ִ֤ רִׁ ַעל־ֶההָּ
ַָֽֽן׃ ל־ֵעֵ֥ץ ַרֲענָּ ַחת כׇּ ַת  ֹות וְּ עֹ֔ בָּ ַעל־ַהגְּ  וְּ

ִמידוּ  ק ַהׁשְ ל ַהּמְ יםשֶׁ מֹות וֹ ֶאת ּכָּ ַעּמִ ם  הָּ ַאּתֶ ׁשֶ
ים  ם ּכֹוְבׁשִ ם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהםאֹותָּ ְבדּו ׁשָּ ַעל  – עָּ
ִרים  בֹוִהיםֶההָּ עֹות ּוִמ  ַהּגְ בָּ ל לְ ַחת ּתַ ְוַעל ַהּגְ כָּ

ןֵעץ   .ַרֲענָּ
ֶתם   ג  ַברְּ שִׁ ם וְּ תָּ  ח  בְּ זְּ ֶתָ֣ם ֶאת־מִׁ ַתצְּ נִׁ וְּ

ש  ֵאֹ֔ ון בָּ פָ֣ רְּ ׂשְּ ֵריֶהם  תִׁ ם ַוֲאֵשָֽ תָֹּ֔ ֶאת־ַמֵצָ֣ב 
צנַ ּתְ  חֹוֵתיֶהם ֶאת  וּ ּתְ ֶאת  רוּ בְּ שְׁ ִת וְ ִמְזּבְ

בֹוֵתיֶהם ְרפוּ וְ  ,ַמּצֵ ֵאׁש  ִתׂשְ ה  ֶאתּבָּ רָּ ֲאׁשֵ ֲעֵצי הָּ
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ֶתָ֣ם ֶאת־ ַבדְּ אִׁ ון וְּ ַגֵדעִ֑ ם תְּ יֵלֵ֥י ֱאֹלֵהיֶה  סִׁ  ופְּ
וא׃ ֹום ַההָֽ ק  ן־ַהמָּ ם מִׁ מָֹּ֔  שְּ

ֶהם ּלָּ עּו וְ  ,ׁשֶ  וּ חְוִתְמ , ֵלי ֱאלֵֹהיֶהםסְ פִּ ֶאת ִתְגּדְ
ם מֵ ֶאת  קֹוםִזְכרָּ  .ַההּוא ַהּמָּ

ם׃ ד  ן ַליהוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ ון ֵכֹ֔ ךְ  ֲעׂשוּ ּתַ ַאל  ל א־ַתֲעׂשָ֣  .ֱאלֵֹהיֶכם 'הלַ  ּכָּ
י  ה ]*[ ִ֤ה כִֶּׁ֠ הוָּ ר יְּ ַחֹ֨ בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ קִ֞ ם־ֶאל־ַהמָּ ָֽ אִׁ

ום ֶאת־ ׂשֵ֥ ם לָּ ֵטיֶכֹ֔ בְּ ל־שִׁ כׇּ ֵהיֶכם  מִׁ  ֱאֹלָֽ
ה׃ מָּ ָֽ אתָּ שָּ ֵ֥ ו ובָּ ש  רְּ דְּ נֵֹ֥ו תִׁ כְּ שִׁ ִ֑ם לְּ ֹו שָּ מ   שְּ

א קֹום בַּ ַרק  ֶאּלָּ ל ִיְבַחר ֱאלֵֹהיֶכם  'השֶׁ ּמָּ ִמּכָּ
ְבֵטיֶכם  רֹותׁשִ ם ְלַהׁשְ כִ  ׁשָּ תוֹ ֶאת ׁשְ  – ינָּ

צוּ ּתִ  נוֹ  ְתַאּמְ ּכָּ ִקים ֶאת ִמׁשְ ב ְלהָּ ם וּ אוֹ ְותָּ  .ְלׁשָּ
ֵאת   ו * ם וְּ ֵחיֶכֹ֔ בְּ זִׁ ֵתיֶכם  וְּ ֹלָֽ ה ע  מָּ ַוֲהֵבאֶתָ֣ם שָּ 

ֶכִ֑ם  רוַמָ֣ת ֶידְּ ת תְּ ֵא  ם וְּ ֵתיֶכֹ֔ ר ָ֣ ׂשְּ ַמעְּ
ֶכ ם  ַקרְּ ת בְּ ר ֵ֥ כ  ם ובְּ ֵתיֶכֹ֔ ב ָ֣ דְּ נִׁ ֵריֶכם  וְּ דְּ נִׁ וְּ

ם׃ ֶכָֽ צ אנְּ  וְּ

ם  וּ אֲהִבי  ֶאתֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם וְ וֹ לוֹ עֶאת ְלׁשָּ
רַמעַ  רּומֹוֵתיֶכם ֶאתֵתיֶכם וְ וֹ ׂשְ ְוִנְדֵריֶכם  ּתְ

ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםוֹ רוֹ ֵתיֶכם ּוְבכוֹ ְוִנְדב  .ת ּבְ

ם  ז  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ֵני  יְּ פְּ ם לִׁ ֶתם־שָּ  ַוֲאַכלְּ
ם  ם ַאֶת  ֶכֹ֔ ַלָ֣ח ֶידְּ שְּ ל  מִׁ כ  ם בְּ ֶת  ַמחְּ וׂשְּ

ר  ֵתיֶכִ֑ם ֲאֶשֵ֥ יך׃ובָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ך  יְּ  ֵבַרכְּ

ם  ְוֹתאְכלוּ  ם אֹותָּ  ,ֱאלֵֹהיֶכם 'הִלְפֵני  –ׁשָּ
ְמחוּ  ם  ְוִתׂשְ חֹוֵתיֶכםַאּתֶ ּפְ לבְּ  ּוִמׁשְ יֶכם כָּ  ַמֲעׂשֵ

ַר ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ   .םהֵ ּבָּ ךָּ ְך אֹוְת ּבֵ
כ ֶּ֠  ח  ון כְֶּּ֠ א ַתֲעׂשֹ֔ ה ל ָ֣ ים פ   ִ֛ ׂשִׁ נו ע  ר ֲאַנ חְּ ל ֲאֶשֹ֨

יש ָֽיו׃ ַהיִֹ֑ום אִׁ  ֵעינָּ ר בְּ ֵ֥ שָּ ל־ַהיָּ  כׇּ
למֹו כְּ  ֲעׂשוּ ּתַ ַאל  ֶ ַמה  ּכָּ ים ּפֹה וֹ ֲאַנְחנּו עׁשּ ׂשִ
ל שֶׁ  – ַהיֹּום דּכָּ ה ֶאת  ֶאחָּ יועֹוׂשֶ ֵעינָּ ר ּבְ  .ַהיָּּׁשָּ

ה   ט  נוחָּ ה ֶאל־ַהמְּ ִ֑תָּ ם ַעד־עָּ אֶת  י ל א־בָּ ֵ֥ כִׁ
ֶאל־ הוְּ ַנֲחלָֹּ֔ ֵ֥הֲאֶשר ַהָֽ הוָּ יך ־יְּ ן ֱאֹלֶה  ֵתֵ֥ ְך׃ נ  ָֽ  לָּ

י ַעד  יוּכִ ם ֲעַדִין  ַעְכׁשָּ ְעּתֶ ה לַ לֹא ִהּגַ נּוחָּ ּמְ
ה ְולַ  ֲחלָּ  .ךָּ ֵתן לְ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ ּנַ

ֶרץ  י  אָֹּ֔ ֶתָ֣ם בָּ יַשבְּ ֵדן  וִׁ ֶתם֮ ֶאת־ַהַירְּ ַוֲעַברְּ
ֶכִ֑ם  יל ֶאתְּ ָ֣ חִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם ַמנְּ הוָּ ֲאֶשר־יְּ
יב  בִׁ  סָּ ֵביֶכִ֛ם מִׁ יְּ ל־א  כׇּ ֶכ ם מִׁ יַח לָּ ֹ֨ ֵהנִׁ וְּ

ַטח׃ ֶתם־ֶבָֽ יַשבְּ ָֽ  וִׁ

ן וְ  ִעְברוּ  ְ ִהְתיַ ֶאת ַהיְַּרּדֵ ֶרץ  וּ בׁשּ אָּ  'השֶׁ ּבָּ
ן הּוא וְ  ,ֱאלֵֹהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ֶכם ִיּתֵ ה לָּ ְמנּוחָּ

ל א ִביב וֹ ִמּכָּ בּו ְיֵביֶכם ִמּסָּ חֹוןְוֵתׁשְ ִבּטָּ  .ּבְ

ה  יא שני הוָֹּ֨ ַחר֩ יְּ בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ ק  ָ֣ה ַהמָּ יָּ הָּ וְּ
ה ֱאֹלֵהיֶכֵ֥ם  ָ֣מָּ ם שָּ מֹו  שָֹּ֔ ַשֵכִ֤ן שְּ בֹו  לְּ

ֶכִ֑ם  ָ֣ה ֶאתְּ ַצֶו י מְּ כִׁ  נ  ר אָּ ל־ֲאֶשֵ֥ יאו ֵאִ֛ת כׇּ בִֹׁ֔ תָּ
ֵתיֶכם   ר ָֽ ׂשְּ ם ַמעְּ ֵחיֶכ  בְּ זִׁ עֹוֹלֵתיֶכָ֣ם וְּ
ם  ֵריֶכֹ֔ דְּ ַחָ֣ר נִׁ בְּ ל  מִׁ כ  ם וְּ ֶכֹ֔ ַמָ֣ת ֶידְּ ר  ותְּ

ָֽה׃ ו ַליהוָּ ר  דְּ ר תִׁ  ֲאֶשֵ֥

קֹום  רֹות ֹו בּ ִיְבַחר ֱאלֵֹהיֶכם  'השֶׁ ְוַהּמָּ ם ְלַהׁשְ ׁשָּ
תוֹ  ִכינָּ ם  ,ֶאת ׁשְ ל ֶאתִביאּו ּתָּ ְלׁשָּ ֶ  ַמה ּכָּ ֲאִני ׁשּ

ה ֶאְתֶכם ֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם וֹ עֹול – ְמַצּוֶ
רַמעַ  לוְ  ,ּוְתרּומֹוֵתיֶכםֵתיֶכם וֹ ׂשְ  ִנְדֵריֶכם כָּ
רּו לַ שֶׁ  ּדְ בְּ  'הּתִ ר ׁשֶ  .ֵסיֶכםכְ נִ ֵמַהּמּוְבחָּ

ֵני֮  יב  פְּ ם לִׁ ֶת  ַמחְּ ם וׂשְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכם  ַאֶת  הוָּ יְּ
ֵתיֶכִ֑ם  ה  ַאמְּ ֵדיֶכ ם וְּ ַעבְּ ם וְּ ֵתיֶכֹ֔ ָ֣ נ  ֵניֶכם  ובְּ ובְּ
ֶלק  ֹו ֵחֵ֥ ין לִ֛ י ֵאֵ֥ ָ֣ ם כִׁ ַשֲעֵריֶכֹ֔ י  ֲאֶשָ֣ר בְּ ַהֵלוִׁ וְּ

ם׃ ֶכָֽ תְּ ַנֲחלָּ ה אִׁ  וְּ

ְמחוּ וְ  ֲאִכיַלת  'הִלְפֵני  ִתׂשְ ֱאלֵֹהיֶכם ּבַ
נֹות ְרּבָּ ם ּוְבֵניֶכם ּוְבנ ,ַהּקָּ ֵתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם וֹ ַאּתֶ

ְפחֹוֵתיֶכם ִוי  ,ְוׁשִ בְּ ְוַהּלֵ ֵריׁשֶ י ֵאין לֹו ֵחֶלק ֶכם עָּ ּכִ
ֶכם ה ִאּתְ  .ְוַנֲחלָּ

ל־ יג  כׇּ ֹלֶתִ֑יך בְּ ן־ַתֲעֶל ה ע  ךֹ֔ ֶפָֽ ֶָ֣מר לְּ שָּ  הִׁ
ה׃ ֶאָֽ רְּ ר תִׁ ֹום ֲאֶשֵ֥ ק   מָּ

ּלֹא ְלךָּ ִהזֵָּּהר  ֲעֶלהׁשֶ ל וֹ לוֹ ע ֶאת ּתַ כָּ ֶתיךָּ ּבְ
קֹום  ְרֶאהשֶׁ מָּ  .ּתִ

ַאַחָ֣ד  יד  ה  בְּ הוָּ ַחִ֤ר יְּ בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ קִ֞ ם־ַבמָּ י אִׁ ָ֣ כִׁ
ה  ָ֣ם ַתֲעֶׂשֹ֔ שָּ ֹלֶתִ֑יך וְּ ם ַתֲעֶלָ֣ה ע  יך שָּ  ֶטֹ֔ בָּ שְּ

׃ ַצֶוַָֽֽךָּ י מְּ כִׁ  נ  ר אָּ ל ֲאֶשֵ֥  כ ִ֛

א קֹום ַרק  ֶאּלָּ ּמָּ ַנֲחַלת –ִיְבַחר ' השֶׁ ּבַ ד חָּ אֶ  ּבְ
ְ ִמ  ֶטיךָּ ׁשּ ֲעֶלה ע ,בָּ ם ּתַ הוֹ לוֹ ׁשָּ ֲעׂשֶ ם ּתַ  ֶתיךָּ ְוׁשָּ

ל ֶאת ֶ ַמה  ּכָּ  .ךָּ ה אֹוְת ְמַצוֶּ ֲאִני ׁשּ
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ַבָ֣ח טו  זְּ ךַּ֜ תִׁ שְּ ת ַנפְּ ל־ַאַוֹ֨ כׇּ ָ֣  ַרק֩ בְּ תָּ ַכלְּ אָּ ׀ וְּ
ר  הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך ֲאֶשֵ֥ ת יְּ ַכֹ֨ רְּ בִׁ ר כְּ ׂשָּ  בָּ
הֹור   ַהטָּ ֵמִ֤א וְּ ֶרִ֑יך ַהטָּ עָּ ל־שְּ כׇּ ך  בְּ ַָֽתן־לְּ נָּ

י י אכְּ   בִׁ  נו ַכצְּ ָֽל׃ֶלֹ֔ ַאיָּ כָּ  וְּ

ל שֶׁ  ֲאבָּ ֵאינוֹ ּכְ ר ׁשֶ ׂשָּ ה ֶלֱאכֹול ּבָּ ְתַאּוֶ ן ּתִ ְרּבָּ  ,קָּ
ַחט ׁשְ ל  ְוֹתאַכל ּתִ כָּ ֶריךָּ ּבְ ת  ,עָּ ִבְרּכַ  'הּכְ
ם  ,ַתן ְלךָּ ּנָּ שֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ  ֵמא ּגַ הֹור  ְוַגםטָּ ִריםטָּ  ֻמּתָּ

ֵהם אֹוְכִלים ֶאתכְּ  ,ְכלוֹ וֹ ְלא ִבי וְ הַ  מֹו ׁשֶ  .ַאיָּּלהָּ ּצְ
ק  טז  ֶרץ ַרֵ֥ ֵ֥ אָּ א ת אֵכִ֑לו ַעל־הָּ ם ל ָ֣ ַהדָּ 

ם׃ יִׁ ָֽ ֶכ נו ַכמָּ פְּ שְּ  תִׁ
ם ַרק  א, לוּ אכְ ּתֹ ַאל ֶאת ַהּדָּ שְׁ  ֶאּלָּ ּפֹוְך אֹותֹו ּתִ

מֹו  ֶרץ ּכְ אָּ  .ַמִיםַעל הָּ
ך   יז  ַֽנְּ ָֽ גָּ ַׂשִ֤ר דְּ יך ַמעְּ ֶר  עָּ שְּ ל בִׁ ל ֶלֱאכ ָ֣ א־תוַכִ֞ ל ָֽ

ת  ר ֵ֥ כ  ך ובְּ ֶרֹ֔ הָּ צְּ יִׁ ךָ֣ וְּ שְּ יר  תִׁ ִַּ֑֧ך וְּ צ אֶנ ך  וְּ רְּ קָּ בְּ
יך  ֶת  ב  דְּ נִׁ ר וְּ ד ֹ֔ יך  ֲאֶשָ֣ר תִׁ ֶרֹ֨ דָּ ל־נְּ כׇּ וְּ

ך׃ ֶדָֽ ת יָּ רוַמֵ֥  ותְּ

ֶריךָּ וֹ ֶלֱאכְרׁשּות  ֵאין ְלךָּ  עָּ ר עֲ ַהּמַ  ֶאתל ּבְ ׂשֵ
ךָּ  ּלְ ֶמן ׁשֶ ֶ ה ְוַהיִַּין ְוַהׁשּ בּואָּ ל ַהּתְ ת וֹ רוֹ כבְּ ֶאת וְ  ,ׁשֶ

ר וְ ּבָּ הַ  ךָּ  ןאּצֹהַ קָּ ּלְ ֶריךָּ ּכָּ ֶאת וְ  ,ׁשֶ דּ שֶׁ ל ְנדָּ  ,רוֹ ּתִ
ךָּ  רּומֹותּתְ הַ וְ ת וֹ בדָּ נְּ הַ וְ  ּלְ  .ׁשֶ

יך ת אכְּ   יח  ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ֩ יְּ ֵני פְּ ם־לִׁ י אִׁ נו כִֶׁ֡ ֶל 
ָ֣ה ֱאֹלֶה֮  הוָּ ר יְּ ַחַּ֜ בְּ ר יִׁ קֹום  ֲאֶשֹ֨ יך֮ בֹו  ַבמָּ

י  ַהֵלוִׁ  ך וְּ ֶתֹ֔ ךָ֣ ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ ך  וְּ ֶתֹ֨ ךִ֤ ובִׁ נְּ ה ובִׁ ַאתָֹּ֨
ָ֣ה ֲאֶשָ֣ר  הוָּ ֵני  יְּ פְּ תָּ  לִׁ ַמחְּ ׂשָּ ֶרִ֑יך וְּ עָּ שְּ בִׁ

ך׃ ֶדָֽ ַלֵ֥ח יָּ שְּ ל מִׁ כ   יך בְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

א  –ֱאלֶֹהיךָּ  'הִלְפֵני ַרק ם אֹותָּ  לּתֹאכַ  ֶאּלָּ
קֹום  ּמָּ ה ּוִבְנךָּ  ,ּבוֹ ִיְבַחר ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ּבַ ַאּתָּ

ךָּ ּוִבּתְ  ְתךָּ ךָּ ְוַעְבּדְ ְפחָּ ִוי  ְוׁשִ ֶריךָּ שֶׁ ְוַהּלֵ עָּ  ,ּבְ
ַמח לֱאלֶֹהיךָּ בְּ  'הִלְפֵני  ְוִתׂשְ יךָּ  כָּ  .ַמֲעׂשֶ

ל־ יט  ִ֑י כׇּ ן־ַתֲעז  ב ֶאת־ַהֵלוִׁ ךֹ֔ ֶפָֽ ֶָ֣מר לְּ שָּ  הִׁ
ך׃ ס ֶתָֽ מָּ יך ַעל־ַאדְּ ֶמ   יָּ

ּלֹא ְלךָּ ִהזֵָּּהר  ֲעזֹב ֶאת הַ ׁשֶ ִויּתַ ל יֶָּמיךָּ  ,ּלֵ ּכָּ
ה  ַאּתָּ ׁשֶ ְת ּכְ  .ךָּ ַעל ַאְדמָּ

ת    ש   ר  ה פ   ֲאו  ר ת   ש    ב ְּ

ך֮  כ  לְּ ב  ת־גְּ יך ֶאָֽ ה ֱאֹלֶהֵ֥ הוָֹּ֨ יב֩ יְּ חִׁ י־ַירְּ ָֽ כִׁ
ר  ׂשָֹּ֔ ָ֣ה בָּ לָּ כְּ תָּ  א  ַמרְּ אָּ ְך  וְּ ֶבר־לָּ ַכֲאֶשָ֣ר דִׁ
ל־ַאַוֵ֥ת  כׇּ ִ֑ר בְּ ׂשָּ ל בָּ ך  ֶלֱאכ ָ֣ שְּ ַאֶוֵ֥ה ַנפְּ י־תְּ ָֽ כִׁ

ר׃ ָֽ ׂשָּ ך  ת אַכֵ֥ל בָּ שְּ  ַנפְּ

שֶׁ  ִהבְ  'הּכְ מֹו ׁשֶ בּוְלךָּ ּכְ ִטיַח ֱאלֶֹהיךָּ ַיְרִחיב ֶאת ּגְ
ר ְוִתְרֶצה ֶלֱאכֹול, ְלךָּ  ׂשָּ י  ּבָּ הּכִ ְתַאּוֶ ֶלֱאכֹול  ּתִ

ר  ׂשָּ ּתִ ר ְלךָּ לֶ מּוּתָּ  –ּבָּ ל ׁשֶ כָּ ר ּכְ ׂשָּ  .הצֶ ְר ֱאכֹול ּבָּ

ר  כא  ַחַּ֜ בְּ ר יִׁ ֹום ֲאֶשֹ֨ ק  ךַּ֜ ַהמָּ מְּ ק מִׁ ַחֹ֨ רְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ
ָ֣ה ֱאֹלֶה֮  הוָּ תִָּ֞ יְּ זַָּבחְּ ם  וְּ ֹו שָּ מָ֣ ום שְּ ׂשָ֣ יך֮ לָּ
ךָ֣  רְּ קָּ בְּ ךֹ֔ מִׁ ה  לְּ הוָּ ן יְּ ַתִ֤ ר נָּ ך  ֲאֶשֹ֨ צ אנְּ ומִׁ

ל  כ   יך בְּ ֶרֹ֔ עָּ שְּ תָּ  בִׁ ַכלְּ ָֽ אָּ ך וְּ ִ֑ יתִׁ וִׁ ר צִׁ ַכֲאֶש 
ך׃ ֶשָֽ  ַאַוֵ֥ת ַנפְּ

ה קֹום ׁשֶ ם  'ִאם ַהּמָּ רֹות ׁשָּ ֱאלֶֹהיךָּ ִיְבַחר ְלַהׁשְ
ךָּ  חֹוק ִמּמְ תֹו ִיְהֶיה רָּ ִכינָּ חֹוט , ֶאת ׁשְ ּתּוַכל ִלׁשְ

ְרךָּ ּוִמּצֹאְנךָּ שֶׁ  קָּ יִתי' הִמּבְ ּוִ ּצִ מֹו ׁשֶ ַתן ְלךָּ ּכְ  נָּ
ּתִ , ךָּ אֹוְת  ל ׁשֶ כָּ ֶריךָּ ּכְ עָּ  .הצֶ ְר ְוֹתאַכל ּבְ

י   כב  בִׁ ת־ַהצְּ ֵכִ֤ל ֶאָֽ ר ֵיאָּ ְך ַכֲאֶשֹ֨ ל ַא  ַָ֣איָֹּ֔ ֶאת־הָּ וְּ
ו ֵכ ן ת אכְּ   דָּ  ֹור ַיחְּ הֹ֔ ַהטָּ ֵמא  וְּ ֶלִ֑נו ַהטָּ

נו׃י אכְּ    ֶלָֽ

ה ְלַהְקִריבָּ  א, םֵאין חֹובָּ מוֹ  ,ֶאּלָּ  אֹוְכִליםשֶׁ  ּכְ
ַאיָּּל ִבי ְוֶאת הָּ ךְ  – ֶאת ַהּצְ אַכל  ּכָּ ם אֹותָּ ּתֹ , םּגַ

הֹור ְיכֹוִלים ְלא ֵמא ְוַהּטָּ  .ַיַחד םְכלָּ וֹ ַהּטָּ
ם  כג  י ַהדָּ  ֵ֥ ם כִׁ ֹ֔ ל ַהדָּ י  ֲאכ ָ֣ תִׁ לְּ בִׁ ק לְּ ַרָ֣ק ֲחַז 

וא ִ֑פֶ הַ  הָ֣ ל אנָּ םֶנ פֶ ת אַכֵ֥ל הַ ־ש וְּ ר־ש עִׁ ָֽ ׂשָּ  ׃ַהבָּ
ם  י ַהּדָּ ם ּכִ ּלֹא ֶלֱאכֹול ֶאת ַהּדָּ ְתַחזֵּק ׁשֶ ַרק ּתִ

ר, ַהּנֶֶפשׁ הּוא  ׂשָּ ֶפׁש ִעם ַהּבָּ  .ְוַאל ּתֹאַכל ֶאת ַהּנֶ
א ת אכְּ   כד  ם׃ֶלִ֑נו ל   יִׁ ָֽ ֶכ נו ַכמָּ פְּ שְּ ֶרץ תִׁ ֵ֥ אָּ פֹוךְ  – אֹותוֹ  ּתֹאַכל ַאל ַעל־הָּ ֶרץ אֹותוֹ  ׁשְ אָּ מוֹ  לָּ  .ִיםמַ  ּכְ
א ת אכְּ   כה  ָ֣יך ל   ֶנ בָּ ך  ולְּ יַטִ֤ב לְּ ַען יִׁ ַמֹ֨ ֶלִ֑נו לְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵעיֵנֵ֥י יְּ ר בְּ שָּ  ה ַהיָּ י־ַתֲעֶׂשֵ֥ ָֽ יך כִׁ  ַאֲחֶרֹ֔
יִּ  –ַאל ּתֹאַכל אֹותֹו  ֵדי ׁשֶ ֶניךָּ ּכְ יַטב ְלךָּ ּוְלבָּ

שֶׁ  ֵעיֵני הּתַ ַאֲחֶריךָּ ּכְ ר ּבְ ה ֶאת ַהיָּּׁשָּ  .'ֲעׂשֶ



 ראהפרשת 

 445  

ֶרִ֑יך כו  דָּ ך  ונְּ יֵ֥ו לְּ הְּ ֶשִ֛יך ֲאֶשר־יִׁ דָּ ק קׇּ ָ֣א  ַר  שָּ תִׁ
ָֽה׃ הוָּ ר יְּ ַחֵ֥ בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ ק  אתָּ ֶאל־ַהמָּ  ובָֹּ֔

יםַרק ֶאת  ׁשִ דָּ ְהיּו ְלךָּ ְוֶאת  ַהּקֳ יִּ ִר נְּ הַ ׁשֶ לְּ ידָּ  ךָּ ם ׁשֶ
קַּ  קֹום שֶׁ ּתִ בֹוא ַלּמָּ ךָּ ְותָּ  .ִיְבַחר' הח ִאּתְ

ח  כז  ַב  זְּ ם ַעל־מִׁ ֹ֔ ַהדָּ ָ֣ר וְּ ׂשָּ יך  ַהבָּ ֹלֶתֹ֨ יתָּ ע  ִ֤ ׂשִׁ עָּ וְּ
ֵפְך  ַעל־  שָּ יך יִׁ ֶח  בָּ ַדם־זְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ הוָּ יְּ

ל׃ ר ת אֵכָֽ ׂשָּ  ַהבָּ יך וְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ַבח  יְּ זְּ  מִׁ

ם ַעל  ַהְקֵרב ר ְוַהּדָּ ׂשָּ  חַ ְזבֵּ ּמִ הַ ֶאת עֹולֹוֶתיךָּ ַהּבָּ
ל לם ּדָּ הַ וְ , ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ׁשֶ חִ זְּ הַ  ׁשֶ לְּ יבָּ ֵפְך ם ׁשֶ ָּ ךָּ ִיׁשּ
ל חַ ְזבֵּ ּמִ הַ ַעל  ר 'ה ׁשֶ ׂשָּ  .ֱאלֶֹהיךָּ ְוֹתאַכל ֶאת ַהּבָּ

ֶלה  כח  ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ תָּ  ֵאֵ֚ת כׇּ ַמעְּ שָּ ר וְּ מ ָ֣ שְּ
י  כִׁ  נ  ר אָּ מַ֩ ֲאֶשֵ֥ ִַּ֑֧ךָּ לְּ ַצֶו ךַּ֜ מְּ ב לְּ יַטֹ֨ ֩ יִׁ ַען

ֲעֶׂשה   י ַתָֽ ִ֤ ם כִׁ יך  ַעד־עֹולָֹּ֔ ִ֤יך ַאֲחֶרֹ֨ ֶנ בָּ ולְּ
יך׃ ס ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ֵעיֵנ י יְּ ר בְּ שָֹּ֔ ַהיָּ ֹוב וְּ  ַהטָ֣

ֲאִני  ה ׁשֶ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ ד ְלַקיֵּם ֶאת ּכָּ ַהְקּפֵ
ֶניךָּ אַ , ְמַצּוֶה אֹוְתךָּ  יַטב ְלךָּ ּוְלבָּ יִּ ֵדי ׁשֶ ֲחֶריךָּ ּכְ

םלְ  ֵעיֵני ה ,עֹולָּ ר ּבְ ה ֶאת ַהּטֹוב ְוַהיָּּׁשָּ ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ  'ּכְ
 .ֱאלֶֹהיךָּ 

ת    ש   ר  ֹויִׁם פ   ג  ֹות ה   ֻחק 

ם  כט שלישי יך ֶאת־ַהגֹויִׁ  ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ית֩ יְּ רִׁ י־ַיכְּ ָֽ כִׁ
ם  ֶשת אֹותָּ  ֶרֵ֥ ה לָּ ִ֛מָּ א־שָּ ה בָּ ֵ֥ ר ַאתָּ ֲאֶשֹ֨

ם  תָֹּ֔ ָ֣ א  תָּ יַָּרשְּ ִ֑יך וְּ ֶנ פָּ ם׃מִׁ ָֽ צָּ ַארְּ תָּ  בְּ ַשבְּ יָּ  וְּ

ה ׁשֶ ים  'ּכְ ַעּמִ ֶניךָּ ֶאת הָּ ִמיד ִמּפָּ ֱאלֶֹהיךָּ ַיׁשְ
ה ּבָּ  ַאּתָּ ם ׁשֶ ם ִלְכּבֹוׁש א ְלׁשָּ ֹוׁש ְכבּ ּתִ  –אֹותָּ

ם וְ  ֵ ְתיַ ִת אֹותָּ םׁשּ ַאְרצָּ  .ב ּבְ
י  ל  ם ַאֲחֵר  נֵָּקש  ַאֲחֵריֶהֹ֔ ך  ֶפן־תִׁ ֶָ֣מר לְּ שָּ הִׁ

ִ֑יך  ֶנ פָּ ָ֣ם מִׁ דָּ מְּ שָּ ם הִׁ ש ֵלאֹלֵהיֶהַּ֜ ר ֹ֨ דְּ וֶפן־תִׁ
ֶלה   ֵאֹ֨ ִ֤ם הָּ ו ַהגֹויִׁ דַּ֜ ה ַיַעבְּ ר ֵאיכָֹּ֨ ֵלאמ  

י׃ נִׁ ָֽ ן ַגם־אָּ ֶאֱעֶׂשה־ֵכ  ם וְּ ֵהיֶהֹ֔  ֶאת־ֱאֹלָ֣

ל ְוֵתֵלְך ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי  ׁשֵ ּכָּ ּלֹא ּתִ ִהזֵָּּהר ְלךָּ ׁשֶ
יֻּ  ֶניךָּ ׁשֶ ְמדּו ִמּפָּ ְחקֹור ַעל ֱאלֵֹהיֶהם , ׁשְ ּלֹא ּתַ ְוׁשֶ

יּו עֹוְבִדים ֶאת  ֵאיךְ  :רְוֹתאמַ  ה הָּ ֵאּלֶ ים הָּ ַעּמִ הָּ
ִני –? ֱאלֵֹהיֶהם ם אָּ ְך ּגַ ה ּכָּ  .ֶאֱעׂשֶ

ל־  לא  ֩ כׇּ י ן ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהִ֑יך כִׁ ל א־ַתֲעֶׂשָ֣ה ֵכֹ֔
ם  ֵהיֶהֹ֔ ׂשו  ֵלאֹלָ֣ א עָּ ֵנ  ה ֲאֶשָ֣ר ׂשָּ הוַָּּ֜ ת יְּ תֹוֲעַבֹ֨

ם  ֵתיֶהֹ֔ ָ֣ נ  ֶאת־בְּ ֵניֶהם  וְּ ִ֤ם ֶאת־בְּ י ַג ָ֣ ו כִׁ פֵ֥ רְּ ׂשְּ יִׁ
ם׃ ש ֵלאֹלֵהיֶהָֽ ֵא   בָּ

ה ַאל ּתַ  י , ֲעבֹודֹוֵתיֶהםכַּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הִלְפֵני ֲעׂשֶ ּכִ
ׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהם ֶאת ּכָּ  הּוא שֶׁ  'ל ּתֹוֲעַבת הֵהם עָּ

ֵנא נֹוֵתיֶהם ֵהם גַּ  ֲהֵרי ,ׂשָּ ֵניֶהם ְוֶאת ּבְ ם ֶאת ּבְ
ֵאׁש ֵלאלֵֹהיֶהם  .ׂשֹוְרִפים ּבָּ

ם ֵאָ֣ת  א יג ֶכֹ֔ ָ֣ה ֶאתְּ ַצֶו י  מְּ כִׁ נ  ָֽ ר ֲאֶשִ֤ר אָּ בָּ  ל־ַהדָּ כׇּ
א  ל ֵ֥ יו וְּ לָֹּ֔ ֵסָ֣ף עָּ ֹות ל א־ת  ו ַלֲעׂשִ֑ ר  מְּ שְּ ֹו תִׁ תֵ֥ א 

נו׃ פ ֶמָֽ ע מִׁ ַר  גְּ  תִׁ

ה ֶאְתֶכם ֲאִני ְמַצּוֶ ר ׁשֶ בָּ ל ַהּדָּ ידּו ְלַקיֵּם הַ  – ּכָּ ְקּפִ
יו ְוַאל , אֹותוֹ  לָּ ְחִסירַאל ּתֹוִסיף עָּ ּנוּ  ּתַ  .ִמּמֶ

ת    ש   ר  ֶקר פ   ֶ ש   יא ה  בִׁ  נְּ

ֹום  ב  ֵלָ֣ם ֲחלִ֑ ֹו ח  יא א  ך  נָּבִֹׁ֔ בְּ רְּ קִׁ ום בְּ י־יָּקִ֤ ָֽ כִׁ
ת׃ ֹו מֹוֵפָֽ ֹות אֵ֥ ן ֵאֶלִ֛יך א  ַתֵ֥ נָּ  וְּ

ה ִביא אֹו חֹוֵלם ֲחלֹום ְנבּואָּ , ִאם יָּקּום ֶאְצְלךָּ נָּ
ן  תוֹ  ְלךָּ ְוִיּתֵ ַחת ְנבּואָּ ן אֹו ֵנס ְלהֹוכָּ  .ִסימָּ

אֹות   ג  ִ֤א הָּ ר ֵאֶל יך ובָּ ֶבֵ֥ ת ֲאֶשר־דִׁ ַהמֹוֵפֹ֔ וְּ
ים  ִ֛ ים ֲאֵחרִׁ י ֱאֹלהִׁ  ה ַאֲחֵרֹ֨ כִָּ֞ ר ֵנלְּ ֵלאמ ִ֑

ם׃ ֵדָֽ בְּ נׇּעׇּ ם וְּ תָּ  ַדעְּ א־יְּ ר ל ָֽ  ֲאֶשֵ֥

ן וְ  ימָּ בֵּ ַהּנֵס שֶׁ אֹו ַהּסִ , ר ֵאֶליךָּ ִיְתַקיֵּםהּוא ּדִ
ֵאיְנךָּ : יֹאַמרהּוא וְ  ֵנֵלְך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ׁשֶ

יר ְוַנֲעב םַמּכִ  .ֹוד אֹותָּ
ֹו  ד  וא אִ֛ יא ַההֹ֔ ָ֣ ֵרי  ַהנָּבִׁ בְּ ע ֶאל־דִׁ ַמ  שְּ א תִׁ ל ָ֣

ִ֤ה  הוָּ ה יְּ ַנֶסִ֞ י מְּ ָ֣ וא כִׁ ֹום ַההִ֑ ֶאל־חֹוֵלֵ֥ם ַהֲחל 
ים   ֲהבִׁ ֶכִ֤ם א ָֽ שְּ ַעת ֲהיִׁ ַד  ם לָּ ֶכֹ֔ ֵהיֶכם  ֶאתְּ ֱאֹלָֽ
ֶכ ם  ַבבְּ ל־לְּ כׇּ ם בְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ֶאת־יְּ

ם׃ ֶכָֽ שְּ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ

יב  ְקׁשִ ִביא ַההּוא אֹו ְלחֹוֵלם ַאל ּתַ ְלִדְבֵרי ַהּנָּ
י ה, ַהֲחלֹום ַההּוא ה ֶאְתֶכם  'ּכִ ֱאלֵֹהיֶכם ְמַנּסֶ

ַדַעת  םלָּ ֱאלֵֹהיֶכם  'אֹוֲהִבים ֶאת ה ִאם ַאּתֶ
ל  ֶכם ּוְבכָּ ל ִלּבְ כָּ  .ֶכםְרצֹונְ ּבְ
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ֹו  ה  תָ֣ א  הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֛ם ֵתֵל כו וְּ י יְּ ַאֲחֵרֹ֨
ִ֤יו ֹותָּ צְּ ֶאת־מִׁ ִ֑או וְּ ירָּ ֹו  תִׁ לָ֣ ק  רו  ובְּ מ ֹ֨ שְּ תִׁ

ון׃ קָֽ בָּ דְּ ֹו תִׁ דו ובֵ֥ ֹו ַתֲעב   תֵ֥ א  עו וְּ מָֹּ֔ שְּ  תִׁ

דּו אֹותוֹ כַּ  ,ֱאלֵֹהיֶכם 'ְלכּו ַאֲחֵרי ה ְמרּו שִׁ  ,ּבְ
יו , ְבדּו אֹותוֹ ִע  ,קֹולוֹ ְמעּו בְּ שִׁ  ,ֶאת ִמְצוֹותָּ

יוְתכּונבִּ לֹו  וּ מּדָּ ְוהִ   .ֹותָּ
ֵלם֩  ו  ֹו ח  וא אָ֣ יא ַההֶ֡ ָ֣ ַהנָּבִׁ וא  וְּ ֹום ַההַּ֜ ַהֲחלֹ֨

 ֶּ֠ רָּ ֶבר־סֶָּּ֠ י דִׁ ָ֣ ת כִׁ ם יומָּ  ה ֱאֹלֵהיֶכַּ֜ הוָֹּ֨ ה ַעל־יְּ
ֶכָ֣ם יא ֶאתְּ ֵ֥ ך   ַהמֹוצִׁ דְּ ַהפ ָֽ ם וְּ יִׁ ַר  צְּ ׀ ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ

ֶרְך ֲאֶש ר  ן־ַהֶדֹ֔ יֲחך  מִׁ ָֽ ַהדִׁ ים לְּ ֹ֔ דִׁ ֵבָ֣ית ֲעבָּ מִׁ
 ֵ֥ תָּ ַערְּ ִּ֑ה ובִׁ ֶלֶָ֣כת בָּ יך לָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ךִ֛ יְּ וְּ צִׁ

רְּ  קִׁ ע מִׁ רָּ  ך׃ סהָּ  ֶבָֽ

ִביא ַההּוא אֹו חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא  י  יּוַמתְוַהּנָּ ּכִ
הֱאלֵֹהיֶכם  'ה ֶנֶגדֵהִסית  ֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ׁשֶ

ִדים דָּ פָּ ִמְצַרִים וּ  ית ֲעבָּ ִסיט  –ה אֹוְתךָּ ִמּבֵ ְלהָּ
ה ֶרְך ׁשֶ ה אֹוְת ֱאלֶֹהיךָּ צִ  'אֹוְתךָּ ֵמַהּדֶ ֶלֶכת ּוָּ ךָּ לָּ

הּ  עּוְתַבֵער ִמּת , ּבָּ רָּ  .ֹוְכךָּ ֶאת הָּ

ת    ש   ר  יח   פ   ד ִׁ ית ו מ   ֵמסִׁ

ֶמֶּ֠  ז  יך ֶבן־אִֶּׁ֠ ָ֣ חִׁ ךֶ֡ אָּ יתְּ ָֽ סִׁ י יְּ ָ֣ ֹו־ כִׁ ךֹ֨ אָֽ נְּ ֹו־בִׁ ך אָֽ
ֹו ךַּ֜ אָ֣ תְּ ר  בִׁ ֹו ֵרֲעךִ֛ ֲאֶשֵ֥ ך א  ׀ ֵאֶָ֣שת ֵחיֶק 

ה   דָּ ַנַָֽעבְּ ה וְּ כָּ  ר ֵנלְּ ך  ַבֵסֶָ֣תר ֵלאמ ִ֑ שְּ ַנפְּ כְּ
ים ֲאֶשר   ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ ה ֱאֹלהִׁ תָּ ַאתָּ  עְּ ַדֹ֔ א יָּ ל ָ֣

יך׃ ֶתָֽ  ַוֲאב 

ִחיךָּ בֶּ  ךָּ ךָּ אֹו בִּ ן ִאּמְ ִאם אָּ ּתְ ךָּ אֹו ִאׁשְ ּתְ ְנךָּ אֹו ּבִ
ֵחיְקךָּ אֹו ֲחֵבְרךָּ שֶׁ  ה ּבְ ינָּ ׁשֵ ֶליךָּ שֶׁ יְּ הּוב עָּ אָּ

ךָּ  ַנְפׁשְ ֶתר ךָּ ְויֹאַמרִסית אֹוְת יָּ , ּכְ ּסֵ ֵנֶלְך : ּבַ
ּלֹא ִהכַּ  ה ְוַנֲעבֹוד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ׁשֶ ְרּתָּ ַאּתָּ

 .ַוֲאבֹוֶתיךָּ 
ם  ח  ֵתיֶכֹ֔ יב ָ֣ בִׁ ים ֲאֶשר  סְּ ַעמִׁ  ֵמֱאֹלֵהָ֣י הָּ

רְּ   ֹו הָּ יך א  ים ֵאֶלֹ֔ ָ֣ בִׁ ר  ֶמִ֑ךָּ ַהקְּ ים מִׁ ָ֣ קִׁ ח 
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ה הָּ ֵצֵ֥ ַעד־קְּ ֶרץ וְּ אָּ  ה הָּ ֵצֵ֥ קְּ  מִׁ

רֹוִבים ֵאֶליךָּ  ִביבֹוֵתיֶכם ַהּקְ ּסְ ים ׁשֶ ַעּמִ ֵמֱאלֵֹהי הָּ
ךָּ  ְרחֹוִקים ִמּמְ ם ְוַעד ְקֵצה , אֹו הָּ עֹולָּ ִמְקֵצה הָּ

ם עֹולָּ  .הָּ
ל א־  ט  ִ֑יו וְּ ע ֵאלָּ ַמ  שְּ א תִׁ ל ֵ֥ ֹו וְּ ל א־ת אֶבָ֣ה לֹ֔

א־  ל ָֽ ל וְּ מ ֵ֥ ל א־ַתחְּ יו וְּ לָֹּ֔ ך  עָּ ינְּ ֹוס ֵעָֽ חִ֤ תָּ
יו׃ ָֽ לָּ ה עָּ ַכֶס   תְּ

יםַאל  ְסּכִ ַמע  ּתַ ׁשְ קֹולוֹ לֹו ְוַאל ּתִ ַרֵחםַאל , ּבְ  ּתְ
יו לָּ ֵגן עָּ ְחמֹול ְוַאל ּתָּ יו ְוַאל ּתַ לָּ  .עָּ

ֹו  י  ֶיה־בֵ֥ הְּ ָֽ ךִ֛ תִׁ ֵַֽ֥דְּ נו יָּ ֶגֹ֔ ג  ַתַהרְּ ר  י הָּ ִ֤ כִׁ
עָּ ם  ל־הָּ ַיֵ֥ד כׇּ ֹו וְּ יתִ֑ אשֹונָּ ה ַלֲהמִׁ ָֽ רִׁ בָּ

ָֽה׃ נָּ ַאֲחר   בָּ

א ה ּת  –ֲהרֹוג אֹותֹו  ֶאּלָּ יט ֶאת יְָּדךָּ ַאּתָּ ֹוׁשִ
ה ַלהֲ  ִחּלָּ ם ַאַחר  ,וֹ אֹות רֹוגּתְ עָּ ל הָּ ךְ ְוכָּ  .ּכָּ

ש  יא  ֵק  י בִׁ ָ֣ ֵמִ֑ת כִׁ נִׁ ים וָּ ֲאבָּ ֹו בָּ תֵ֥ ַקלְּ וסְּ
יֲאךִ֛  יך ַהמֹוצִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ יֲחך  ֵמַעל  יְּ ָֽ ַהדִׁ לְּ

ים׃ ָֽ דִׁ ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ  ֵמֶאֵ֥

ה  י הּוא ִנּסָּ יָּּמּות ּכִ ִנים ׁשֶ ֲאבָּ ְסקֹול אֹותֹו ּבָּ
יט אֹוְתךָּ ֵמה הֹוִציא אֹוְתךָּ  'ְלַהּסִ ֱאלֶֹהיךָּ ׁשֶ

ִדים ית ֲעבָּ  .ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
פו  יב  ָ֣ ל א־יֹוסִׁ ון וְּ אִ֑ רָּ ָֽ יִׁ ו וְּ ע  מְּ שְּ ל יִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ כׇֹּ֨ וְּ

ך׃ ס ֶבָֽ רְּ קִׁ ע ַהֶז ה בְּ ִ֛ רָּ ר הָּ ֵ֥ בָּ ֹות ַכדָּ  ַלֲעׂש 
ְמעּו  ֵאל ִיׁשְ רָּ ל ִיׂשְ ְולֹא ַיֲעׂשּו ׁשּוב  ,ְוִיְפֲחדוּ ְוכָּ

ע ַהזֶּה ֶאְצְלךָּ  רָּ ר הָּ בָּ  .ֶאת ַהּדָּ
  

ת  ש   ר  ת פ   ח  ד   נ ִׁ יר ה   עִׁ

ה  יג  הוָֹּ֨ יך ֲאֶשר֩ יְּ ֶר  ַאַחָ֣ת עָּ ע בְּ ַמִ֞ שְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ
ר׃ ם ֵלאמ ָֽ ֶבת שָּ  ֶשֵ֥ ךִ֛ לָּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ   ֱאֹלֶהַּ֜

ה ֶריךָּ ׁשֶ ַאַחת עָּ ּבְ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן  'ִאם ּתִ
ךְ  ה ּכָּ רָּ ם קָּ גּור ׁשָּ  :ְלךָּ לָּ

ו יד  אִ֞ ים יָּצְּ ִ֤ ַעל   ֲאנָּשִׁ ַיֹ֨ לִׁ ֵנָֽי־בְּ ך בְּ ֶבֹ֔ רְּ קִׁ יחו  מִׁ ִ֛ ַוַידִׁ
ה  כָּ  ר ֵנלְּ ם ֵלאמ ִ֑ ירָּ  י עִׁ ֵבֵ֥ שְּ ה ֶאת־י  ִ֛ דָּ ַנַעבְּ וְּ

ם׃ ֶתָֽ ַדעְּ ר ל א־יְּ ים ֲאֶשֵ֥ ים ֲאֵחרִׁ  ֵ֥  ֱאֹלהִׁ

ִלי עֹול ֱאלִֹהים ִמּתֹוְכךָּ יְָּצאּו  ים ּבְ ׁשִ  וּ טיסִּ ְוהִ  ,ֲאנָּ
ם  ֵבי ִעירָּ ְמרוּ ֶאת יֹוׁשְ ֵנֵלְך ְוַנֲעבֹוד ֱאלִֹהים : ְואָּ

ם ְרּתֶ ּלֹא ִהּכַ  .ֲאֵחִרים ׁשֶ
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ִ֤ה  טו  ֵנ הִׁ תָּ  ֵהיֵטִ֑ב וְּ ַאלְּ שָּ ִ֛ וְּ תָּ ַקרְּ חָּ תָּ  וְּ ַרשְּ דָּ וְּ
ה  ֵ֥ ִ֛ה ַהתֹוֵעבָּ תָּ ר ֶנֶעׂשְּ בָֹּ֔ ֹון ַהדָּ ֱאֶמת  נָּכָ֣

ך׃ ַהז  את ֶבָֽ רְּ קִׁ  בְּ

ֵרר ֵהיֵטב ְוהִ וְ  ֵררִתְדרֹוׁש ְוַתְחקֹור ּוְתבָּ  ְתּבָּ
רשֶׁ  בָּ כֹון ַהּדָּ ה  ,ֱאֶמת ְונָּ ה ֶאְצְלךָּ ַהּתֹוֵעבָּ תָּ ֶנֶעׂשְ

 .ַהזֹּאת
וא  טז  יר ַההִׁ  ֵ֥ עִׁ ֵבִ֛י הָּ ֵ֥שְּ ה ֶאת־י  ַהֵכָ֣ה ַתֶכ 

תָּ ּה  ם א  ִֶ֑רב ַהֲחֵרֹ֨ י־חָּ פִׁ לְּ
ִּ֛ה  ל־ֲאֶשר־בָּ ֶאת־כׇּ ּה וְּ תָּ  ֶהמְּ ֶאת־בְּ וְּ

ֶרב׃ ָֽ י־חָּ פִׁ  לְּ

ִעיר ַהִהיאֲהרֹוג  ֵבי הָּ ַלַהב ֶאת יֹוׁשְ , ֶחֶרבהַ  ּבְ
 ֶ ל ַמה ׁשּ ּה ְוֶאת ּכָּ ֵמד אֹותָּ הּ ַהׁשְ הֵ ְוֶאת  ּבָּ  תוֹ מַהּבְ

ּלָּ  ַלַהב הּ ׁשֶ  .ֶחֶרבהַ  ּבְ

ּה   יז  בָּ ח  ֹוְך רְּ ץ֮ ֶאל־תָ֣ ב  קְּ ּה תִׁ לָּ  לָּ ל־שְּ ֶאת־כׇּ וְּ
ש  ֵאַּ֜ תָֹּ֨ בָּ ַרפְּ ׂשָּ ל־ וְּ ֶאת־כׇּ ִ֤יר וְּ עִׁ ֶאת־הָּ

ה  ֵתָ֣ל  תָּ יְּ ָֽ הָּ יל ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ לִֹׁ֔ ּה  כָּ לָּ לָּ שְּ
ֹוד׃ ֶנ ה עָֽ בָּ א תִׁ ם ל ֵ֥  עֹולָֹּ֔

ל  ָּ הַ ְוֶאת ּכָּ ה ּלָּ ל שֶׁ לָּ ׁשּ בָּ ְרחָּ ֱאסֹוף ֶאל ּתֹוְך הָּ ּה ּתֶ
הּ  ּלָּ ל , ׁשֶ ִעיר ְוֶאת ּכָּ ֵאׁש ֶאת הָּ רֹוף ּבָּ ְוִתׂשְ

ָּ הַ  ְהֶיה ּתִ ִהיא וְ , ֱאלֶֹהיךָּ  'הלַ , ַהּכֹל –ּה ּלָּ ל שֶׁ לָּ ׁשּ
ה  םֻחְרּבָּ ֶנה עֹודּתִ  לֹא – ְלעֹולָּ  .ּבָּ

ן־ַהֵחִֶ֑רם  יח  ה מִׁ ומָּ א  ךִ֛ מְּ יָּדְּ ַב ק בְּ דְּ א־יִׁ ל ָֽ וְּ
מַ֩  ךִ֤ לְּ ַָֽתן־לְּ נָּ ֹו וְּ ֹון ַאפ  ה ֵמֲחרָ֣ הוַָּּ֜ וב יְּ ֩ יָּשֹ֨ ַען

ע  ַב  שְּ ר נִׁ ך ַכֲאֶשֵ֥ ֶבֹ֔ רְּ הִׁ ךָ֣ וְּ ַחמְּ רִׁ ים  וְּ ַרֲחמִׁ
יך׃ ֶתָֽ  ַלֲאב 

ם ל ַהּמּוְחרָּ לָּ ָּ ר ֵמַהׁשּ בָּ יְָּדךָּ ׁשּום ּדָּ ח ּבְ ּקַ , ַאל ּתִ
ה ֵדי ׁשֶ ְביָּכֹול  'ּכְ ֲעסֹו ּכִ ַגע ִמּכַ ֶליְך ֵירָּ א עָּ ְוִיְתַמּלֵ

ה אֹוְתךָּ בְּ  ֶליךָּ ְוַיְרּבֶ מֹו  ,ַרֲחִמים ִויַרֵחם עָּ ּכְ
ע ַלֲאבֹוֶתיךָּ  ּבַ ׁשְ ּנִ  .ׁשֶ

ָ֣ה  יט  הוָּ קֹול  יְּ ע בְּ ַמ  שְּ י תִׁ ָ֣ ר  כִׁ מ  שְּ יך לִׁ ֱאֹלֶהֹ֔
ך  ַהיִֹ֑ום  ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  יו ֲאֶשִ֛ר אָּ ֹותָֹּ֔ צְּ ל־מִׁ ֶאת־כׇּ

יך׃ ס ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ֵעיֵנ י יְּ ר בְּ שָֹּ֔  ַלֲעׂשֹות  ַהיָּ

י קֹול הּתִ  ּכִ ַמע ּבְ יד ְלַקיֵּם ֶאת  'ׁשְ ֱאלֶֹהיךָּ ְלַהְקּפִ
ל  ּלוֹ  ְצוֹותּמִ הַ ּכָּ ֲאִני  ׁשֶ , ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת ׁשֶ

ִריםַלֲעׂשֹות  בָּ ִר יְ  ַרק ּדְ ֵעיֵני ה יםׁשָּ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'ּבְ
 
 רביעי

 
ת  ש   ר  ה פ   ח  רְּ ק  ה וְּ יד  דִׁ  ג ְּ

א  א  יד יהוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם ל ָ֣ ם ַלָֽ ָ֣ים ַאֶתֹ֔ נִׁ בָּ
ין ֵעיֵניֶכ ם  ִ֛ה ֵבֵ֥ חָּ רְּ ימו קׇּ ׂשִׁ  א־תָּ ל ָֽ ו וְּ ד  דְּ ג  תְּ תִׁ

ת׃ ֵמָֽ  לָּ

ִנים ַלה ם ּבָּ ְרטּו ֶאת  – ֱאלֵֹהיֶכם 'ַאּתֶ ׂשְ ַאל ּתִ
ין  ֶכם ֵמַעל ּבֵ רֹאׁשְ ַרַחת ּבְ ֲעׂשּו קָּ ַעְצְמֶכם ְוַאל ּתַ

 .ַעל ֵמתַעְצבּות ְך ִמּתוֹ , ֵעיֵניֶכם
ךִ֞  ב  ה ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהִ֑יך ובְּ דֹוש  ַאתָֹּ֔ י ַעִ֤ם קָּ ָ֣ כִׁ

ל   כ  ה מִׁ ג לָֹּ֔ ָ֣ם סְּ ַע יֵֹ֥ות לֹו  לְּ הְּ ָֽ ה לִׁ הוָּ  ַחָ֣ר יְּ בָּ
ר  ים ֲאֶש  ַעמִֹׁ֔ ה׃ סהָּ ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ  ַעל־פְּ

דֹוׁש ַלה ה ַעם קָּ י ַאּתָּ ַחר ה 'ּכִ  'ֱאלֶֹהיךָּ ּוְבךָּ ּבָּ
ִביב ליֹוֵתר מִ , ִלְהיֹות לֹו ְלַעם חָּ ַעל  ּכָּ ים ׁשֶ ַעּמִ הָּ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  .ּפְ
  

ת  ש   ר  ה פ   ֵהמ  ב ְּ ה ה  הֹור  ט ְּ  ה 
ה׃ ג  ָֽ ל־תֹוֵעבָּ א ת אַכ ל כׇּ הַאל ּתֹאַכל ׁשּום  ל ֵ֥  .ּתֹוֵעבָּ
ה  ד  ֹור ֵׂשֵ֥ ה ֲאֶשָ֣ר ת אֵכִ֑לו שִּ֕ ֵהמָּ  ז ֵ֥את ַהבְּ

ים׃ ָֽ זִׁ ה עִׁ ֵׂשֵ֥ ים וְּ בִׁ  ׂשָּ  כְּ
ּתֹאְכלוּ  ה ׁשֶ ֵהמָּ ֶלה , ׁשֹור :זֹאת ַהּבְ ל טָּ ׁשֶ

ים ׂשִ בָּ ים ּוְגִדי, ּכְ  .ִעזִּ
ֹו  ה  אֵ֥ ן ותְּ יש   דִׁ ֹו וְּ ַאקֵ֥ ור וְּ מִ֑ ַיחְּ י וְּ בִׁ  ֵ֥ל וצְּ ַאיָּ

ֶָֽמר׃ זָּ  וָּ
ר ַאיָּּל  ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְויֵָּעל ּוְרֵאם ְוׁשֹור ּבָּ

ה'ְוגִ  פָּ  .ירָּ
ַסִַ֤עת  ו  ש  ה וְּ סָּ  ֶרֶָ֣סת ַפרְּ ה ַמפְּ ֵהמִָּ֞ ל־בְּ כׇּ וְּ

ִ֑ה  ֵהמָּ ה ַבבְּ ֹות ַמֲעַלֵ֥ת ֵגרָּ  סֹ֔ רָּ ֵתָ֣י פְּ ַסע  שְּ ֶשֹ֨
לו׃ ּה ת אֵכָֽ תָּ   א 

ֶקת  ִהיא ְמחּוּלֶ ה ׁשֶ ְרסָּ ּה ּפַ יֵּׁש לָּ ה ׁשֶ ֵהמָּ ל ּבְ ְוכָּ
י פְּ  ּתֵ ה ִלׁשְ רָּ ה ַמֲעַלת ּגֵ ֵהמָּ סֹות ְוִהיא ּבְ  –רָּ

ּה ּתֹאְכלוּ   .אֹותָּ
ה  ז  ֹ֔ ַמֲעֵלָ֣י ַהֵגרָּ לו  מִׁ אכְּ א ת ָֽ ה ל ִ֤ ה ַאְָ֣ך ֶאת־ֶזִ֞ רָּ ֲעֵלי ַהּגֵ אְכלּו ִמּמַ ַרק ֶאת ֶזה ַאל ּתֹ
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מֶָּּ֠  גָּ ת־ַהֶּ֠ ִ֑ה ֶאָֽ סועָּ ה ַהשְּ סָּ  י ַהַפרְּ יֵסֵ֥ רִׁ ַמפְּ ל ומִׁ
י־ַמֲעֵל ה  ָֽ ן כִׁ פַָּּ֜ ֶאת־ַהשָּ ֶבת וְּ ֶנֹ֨ ַארְּ ֶאת־הָּ וְּ

ה  מָּ ָ֣ה ֵה  ים ֵגרָּ ֵ֥ ֵמאִׁ יסו טְּ ֹ֔ רִׁ פְּ א הִׁ ה  ל ָ֣ סָּ וַפרְּ
ם׃ ֶכָֽ ם לָּ  ֵה 

ה סּועָּ ְ ה ַהׁשּ ְרסָּ ְפִריֵסי ַהּפַ ל ְוֶאת : ּוִמּמַ מָּ ֶאת ַהּגָּ
ַאְרֶנֶבת ְוֶאת  ִעיםהָּ לָּ ַפן ַהּסְ י ֵהם ַמֲעֵלי ׁשְ ה גֵּ  ּכִ רָּ

ה ְרסָּ ם ַמְפִריִסים ּפַ ֶכםֵהם ְט  – ְוֵאינָּ  .ֵמִאים לָּ

ֶאת־ַהֲחזִֶּׁ֠  ח  א וְּ ל ָ֣ ה הוא  וְּ ֵ֥ סָּ יס ַפרְּ ֹ֨ רִׁ י־ַמפְּ ָֽ יר כִׁ
א  ם  ל ָ֣ רָּ ׂשָּ בְּ ֶכִ֑ם מִׁ וא לָּ א ה  ֵמֵ֥ ה טָּ ֹ֔ ֵגרָּ

ָֽעו׃ ס גָּ א תִׁ ם ל ֵ֥ תָּ  לָּ בְּ נִׁ לו ובְּ  ת אֵכֹ֔

ה ְולֹא  ,ְוֶאת ַהֲחִזיר ְרסָּ י הּוא ַמְפִריס ּפַ  ַמֲעֵלהּכִ
ה גֵּ  ֶכם –רָּ ֵמא לָּ ם , הּוא טָּ רָּ ׂשָּ אְכלּו ִמּבְ ַאל ּתֹ
עוּ ַאל וְ  ּגְ ם בְּ  ּתִ תָּ שֶׁ ִנְבלָּ ֵמאּכְ סּור ִלְהיֹות טָּ  .אָּ

  
ת  ש   ר  ג פ   ד   הֹור ה  ט    ה 

ל  ט  ם כ   ִ֑יִׁ ל ֲאֶשָ֣ר ַבמָּ כ   ו מִׁ לֹ֔ אכְּ ֶאת־ֶזה  ת ָֽ
לו׃ ֶׂשת ת אֵכָֽ ֶק  ַקׂשְּ יר וְּ ֵ֥ ַנפִׁ ֹו סְּ  ֲאֶשר־לִ֛

אְכלּו ִמ ֶאת ֶזה  לּתֹ בַּ  ּכָּ ֶ ִיםַמה ׁשּ ל :ּמַ ַעל ַחי ּכָּ  ּבַ
יִרים  יֵּׁש לֹו ְסַנּפִ יםוְ ׁשֶ ִ ַקׂשּ אְכלוּ  ַקׂשְ  .ּתֹ

א  י  ֶׂשת ל ָ֣ ֶק  ַקׂשְּ יר וְּ ֵ֥ ַנפִׁ ֹו סְּ ין־לִ֛ ל ֲאֶש ר ֵאָֽ כ ֹ֨ וְּ
ם׃ ס ֶכָֽ וא לָּ א ה  ֵמֵ֥  ת אֵכִ֑לו טָּ

לוְ  יִרים  כָּ ֵאין לֹו ְסַנּפִ יםוְ ׁשֶ ִ ַקׂשּ ַאל  – ַקׂשְ
ֶכם – ּתֹאְכלוּ  ֵמא לָּ  .הּוא טָּ

  
ת  ש   ר  הֹור פ   ט   עֹוף ה   ה 

לו׃ יא  ה ת אֵכָֽ רָּ  ה  ֹור טְּ פֵ֥ ל־צִׁ אְכלוּ  כׇּ ה ּתֹ ל ִצּפֹור ְטהֹורָּ  .ּכָּ
ו ֵמֶהִ֑ם ַהֶנֵֶ֥שר  יב  ל  א־ת אכְּ ר ל ָֽ ה ֲאֶשֵ֥ ֶזִּ֕ וְּ

ָֽה׃ יָּ נִׁ זְּ עׇּ הָּ ֶרס וְּ ַהֶפ   וְּ
 ֶ ּפֹוִריםּלֹא ּתֹאְכלּו ְוֶזה ַמה ׁשּ ר  :ֵמַהּצִ ׁשֶ ַהּנֶ

ְזִניָּּה עָּ ֶרס ְוהָּ  .ְוַהּפֶ
ָּֽה׃ יג  ינָּ מִׁ ַהַדיָּ ה לְּ ה וְּ ַָ֣איָֹּ֔ ֶאת־הָּ ה  וְּ אָּ רָּ הָּ ַאיָּּה וְּ ה ְוהָּ אָּ רָּ יָּּה  ,ְוהָּ  .ְלִמיֶניהָּ ְוַהּדַ
ֹו׃ יד  ינָֽ מִׁ ב לְּ ֵר  ל־ע  ת כׇּ ֵאֵ֥ ל  ֶאתוְ  וְּ יוסּוֵגי הָּ ּכָּ  .עֹוֵרב ְלִמינָּ
ֵאת  ַבָ֣ת  טו  ס וְּ מָּ  ֶאת־ַהַתחְּ ה וְּ ַיֲענָֹּ֔ ַהָֽ

יֵנָֽהו׃ מִׁ ֶאת־ַהֵנ ץ לְּ ִַ֑חף וְּ ֶאת־ַהשָּ  וְּ
ַחף  ֶאתוְ  ָּ ס ְוֶאת ַהׁשּ ְחמָּ ה ְוֶאת ַהּתַ ת ַהיֲַּענָּ ּבַ

יו  .ְוֶאת ַהּנֵץ ְלִמינָּ
ֶמת׃ טז  ָֽ שָּ נְּ ַהתִׁ וף וְּ ש  ֶאת־ַהַינְּ ֹוס וְּ ֶמתֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהיְַּנׁשּוף  ֶאת־ַהכֵ֥ ְנׁשֶ  .ְוַהּתִ
ְך׃ יז  ָֽ לָּ ֶאת־ַהשָּ ה וְּ מָּ חָּ  רָּ ת־הָּ ֶאָֽ ת וְּ ֵ֥ אָּ ַהקָּ אי וְּ ְקנָּ ַ ה ְוֶאת ַהׂשּ מָּ חָּ רָּ ת ְוֶאת הָּ אָּ  .ְוַהּקָּ
ת  יח  יַפ  ַהדוכִׁ ִּ֑ה וְּ ינָּ מִׁ ה לְּ פָּ  ֲאנָּ הָּ ה וְּ ֹ֔ ידָּ ַהֲָ֣חסִׁ וְּ

ף׃ ֲעַטֵלָֽ הָּ  וְּ
ה  פָּ ֲאנָּ ה ְוהָּ ף ְלִמיֶניהָּ ְוַהֲחִסידָּ ֲעַטּלֵ  .ְוַהּדּוִכיַפת ְוהָּ

א  יט  ֶכִ֑ם ל   וא לָּ א ה  ֵמֵ֥ ֹוף טָּ עֹ֔ ל  ֶשֶָ֣רץ הָּ כ  וְּ
לו׃ ֵכָֽ  ֵיאָּ

לוְ  ֶרץ כָּ ֶכם ְמעֹוֵפף  ׁשֶ ֵמא לָּ לֹא  –הּוא טָּ
ְכלוּ   .ֵיאָּ

לו׃ כ  ֹור ת אֵכָֽ ה  ֹוף טָּ ל־עֵ֥ הֹור  כׇּ ל עֹוף טָּ אְכלוּ ּכָּ  .ּתֹ
ֵבלֶָּּ֠  כא  ל־נְֶּּ֠ ו כׇּ לָ֣ א ת אכְּ ר ל ָ֣ ה ַלֵגֹ֨

ַָּ֣֧נָּ  ֶנ תְּ יך תִׁ ֶרַּ֜ עָּ שְּ ר  ֲאֶשר־בִׁ כ  ֹו מָּ ּה אִ֤ לָּ  ה ַוֲאכָּ
נׇּ  ה ַליהוָּ ה לְּ דֹוש  ַאתָֹּ֔ י ַעִ֤ם קָּ ָ֣ י כִׁ ֹ֔ רִׁ כְּ

ֹו׃ פ מָֽ י ַבֲחֵלֵ֥ב אִׁ דִׁ  ל גְּ ַבֵשֵ֥  ֱאֹלֶהִ֑יך ל א־תְּ

ה אְכלּו ׁשּום ְנֵבלָּ הּ , ַאל ּתֹ ן אֹותָּ ּתֵ ְלֶבן  ּתִ
ֶריךָּ  עָּ ּבְ הּ אוֹ  ליֹאכַ הּוא וְ ִמיעּוִטים ׁשֶ אֹו  תָּ

ְמּכוֹ  ּתִ הּ  רׁשֶ דֹוׁש ַלה, ְלגֹוי אֹותָּ ה ַעם קָּ י ַאּתָּ  'ּכִ
ל , ֱאלֶֹהיךָּ  ֵ ַבׁשּ ה ְוַאל ּתֹאַכל ַאל ּתְ ֵהמָּ ר ּבְ ׂשַ ּבְ

ה רָּ ׁשֵ ה ּכְ ֵהמָּ ב ּבְ לָּ חָּ ה ּבְ רָּ ׁשֵ  .ּכְ
ת    ש   ר  עֲ  פ   י רש ֵ מ  נִׁ ֵ  ש 
ִ֑ך  כב חמישי ֶע בוַאָ֣ת ַזרְּ ל־תְּ ת כׇּ ר ֵא  ַעֵשֹ֔ ר ַעֵשָ֣ר תְּ ֵ ה  ֶאתַעׂשּ בּואָּ ל ַהּתְ ִעים ּכָּ רָּ ה ֵמַהזְּ ֵדלָּ ַהּגְ
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ָֽה׃ נָּ ֵ֥ה שָּ נָּ ה שָּ ֶד  א ַהשָּ ֵצֵ֥ ֶדה  ַהי  ָּ ה מֹוִציא ַלׂשּ ַאּתָּ ל זֹוֵרַע וְ ׁשֶ כָּ ה ּבְ נָּ הוְ ׁשָּ נָּ  .ׁשָּ
ָ֣י כג  ֵנ פְּ תִָּ֞ לִׁ ַכלְּ אָּ ֹום  וְּ קָ֣ יך ַבמָּ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ

ם   ֹו שָּ מָ֣ ַשֵכָ֣ן שְּ ַחר֮ לְּ בְּ ַׂשִ֤ר ֲאֶשר־יִׁ ַמעְּ
ך   רְּ קָּ ת בְּ ר ֵ֥ כ  ך ובְּ ֶרֹ֔ הָּ צְּ יִׁ ךָ֣ וְּ שְּ יר  ך  תִׁ ַֽנְּ ָֽ גָּ דְּ
ֵ֥ה  הוָּ ִ֛ה ֶאת־יְּ אָּ רְּ יִׁ ד לְּ ַמ  לְּ ַמַָ֣ען תִׁ ִַּ֑֧ך לְּ צ אֶנ וְּ

ים׃ ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ יך כׇּ  ֱאֹלֶה 

ְבַחר  –ֱאלֶֹהיךָּ  'ִלְפֵני ה ְוֹתאַכל יִּ קֹום ׁשֶ ּמָּ ּבַ
רֹות  םְלַהׁשְ תוֹ  ֶאת ׁשָּ ִכינָּ ר ּמַ הַ  ֶאת, ׁשְ ֲעׂשֵ

כֹורֹות מֵ  ךָּ ְוֶאת ּבְ ּלְ ֶמן ׁשֶ ֶ ה ְוַהיִַּין ְוַהׁשּ בּואָּ ַהּתְ
ְרךָּ ְוצֹאְנךָּ  קָּ ְלַמד  ,ּבְ ּתִ ֵדי ׁשֶ דּכְ  'ֶאת ה ְלַכּבֵ

ל ַהיִָּּמים  .ֱאלֶֹהיךָּ ּכָּ
א תוַכל֮  כד  י ל ָ֣ ָ֣ ֶרְך כִׁ ךַּ֜ ַהֶד  מְּ ה מִׁ ֶבֹ֨ רְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ך   מְּ ַחִ֤ק מִׁ רְּ י־יִׁ ָֽ ֵאתֹו  כִׁ ֹום ֲאֶשִ֤ר ׂשְּ קֹ֔ ַהמָּ
י  ֵ֥ ִ֑ם כִׁ ֹו שָּ מ  ום שְּ ׂשֵ֥ יך לָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ַחר  יְּ בְּ יִׁ

יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ך  יְּ ֶרכְּ בָּ  יְּ

י ֲעבּוְרךָּ ְולֹא ּת  ְוִאם ה ִמּדַ ֶרְך ֲאֻרּכָּ ּוַכל ַהּדֶ
ִביא אֹותוֹ  ה ,ְלהָּ קֹום ׁשֶ י ַהּמָּ ֱאלֶֹהיךָּ ִיְבַחר  'ּכִ
רֹות ֶאת תוֹ  ְלַהׁשְ ִכינָּ ם ִיהְ  ׁשְ ךָּ ׁשָּ חֹוק ִמּמְ , ֶיה רָּ

י ה ֵרְך אֹוְת  ֱאלֶֹהיךָּ  'ּכִ הךָּ ְיבָּ דֹולָּ ֶאֶרץ ּגְ  – ּבְ
ךֹ֔  כה  ַָּ֣֧דְּ יָּ ֶסף  בְּ ִ֤ ַהֶכֹ֨ תָּ ַצרְּ ִֶ֑סף וְּ ה ַבכָּ נַָּתתָּ  וְּ

ֵ֥ה  הוָּ ַחִ֛ר יְּ בְּ ר יִׁ ֹום ֲאֶשֵ֥ קֹ֔ תָּ  ֶאל־ַהמָּ ַלכְּ ָֽ הָּ וְּ
ֹו׃ יך בָֽ  ֱאֹלֶה 

ֶכֶסף ר ּבְ ֲעׂשֵ ה ֶאת ַהּמַ ְפּדֶ ֶסף  ְצרֹורּתִ , ּתִ ֶאת ַהּכֶ
יְָּדךָּ  ה ְוֵתֵלךְ , ּבְ קֹום ׁשֶ  .ֱאלֶֹהיךָּ ִיְבַחר ּבוֹ  'ַלּמָּ

ךַּ֜  כו  שְּ ה ַנפְּ ַאֶוֹ֨ ֩ ֲאֶשר־תְּ ל כ  ֶסף בְּ ָ֣ה ַהֶכֶ֡ נַָּתתָּ וְּ
ן  וַבשֵ  יִׁ אן וַבַיֹ֨ ר וַבצ   ָ֣ קָּ ר ַבבָּ ל ֲאֶשֵ֥ כ ִ֛ ר ובְּ כָֹּ֔

אָּ  שְּ ָֽ ם תִׁ תָּ שָּ  ַכָ֣לְּ אָּ ֶשִ֑ך וְּ ך  ַנפְּ ָ֣ה לְּ הוָּ ֵני  יְּ פְּ לִׁ
ך׃ ה וֵביֶתָֽ ֵ֥ תָּ  ַאתָּ ַמחְּ ׂשָּ יך וְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

ֶסףְוִתְקֶנה  ּכֶ ל ּבַ ֶ  ִמּכָּ יוַמה ׁשּ ה ֵאלָּ ְתַאּוֶ ר :ּתִ קָּ , ּבָּ
ר, ַיִין, צֹאן ּכֵ ֶקה ְמׁשַ לוְ  ,ַמׁשְ ְרֶצה כָּ ּתִ ֶ , ַמה ׁשּ

ם ִלְפֵני ה ה  ,ֱאלֶֹהיךָּ  'ְוֹתאַכל ׁשָּ ַמח ַאּתָּ ְוִתׂשְ
ךָּ וּ  ְחּתְ ּפַ  .ִמׁשְ

י  כז  ָ֣ ֶבִ֑נו כִׁ א ַתַעזְּ יך ל ָ֣ ֶר  עָּ שְּ י ֲאֶשר־בִׁ ֵ֥ ַהֵלוִׁ וְּ
ְך׃ ס ָֽ מָּ ַנֲחלָּ ה עִׁ ֶלק וְּ ֹו ֵחֵ֥ ין לִ֛  ֵאֵ֥

ֶריךָּ  עָּ ּבְ ִוי ׁשֶ ֲעזֹוב אֹותוֹ  –ְוַהּלֵ ן לֹו ֶאת , ַאל ּתַ ּתֵ
ה  י ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ יַע לֹו ּכִ ּגִ ר ַהּמַ ֲעׂשֵ ַהּמַ

ה מָּ ֲאדָּ ךָּ  ּבָּ  .ִאּתְ
ת    ש   ר  י פ   נִׁ ר ע  ֵ ֲעש   מ 
ֵצָ֣ה כח  קְּ יא   מִׁ ים תֹוצִׁ נִׁ  ש שָּ ֹלָ֣ ׀ שָּ

וא  ִ֑ נָּ ה ַההִׁ ךֹ֔ ַבשָּ ָ֣תְּ בואָּ ַׂשר  תְּ ל־ַמעְּ ֶאת־כׇּ
יך׃ ֶרָֽ עָּ שְּ תָּ  בִׁ ַנחְּ הִׁ  וְּ

סֹוף ל  ּבְ ִניםּכָּ לֹוׁש ׁשָּ ל  ּתֹוִציא ׁשָּ ֶאת ּכָּ
רֹות ה ַהִהיא ַמַעׂשְ נָּ ָּ ׁשּ ְתךָּ ּבַ בּואָּ ִניַח , ּתְ ְותָּ
ֶריךָּ  עָּ  .ּבְ

ְך  כט  מָּ  ה עִׁ ַנֲחלַָּּ֜ ֶלק וְּ ין־לֹו֩ ֵחֹ֨ י ֵאָֽ ָ֣ י כִׁ ֶ֡ ָ֣א ַהֵלוִׁ ובָּ
ַהֵגֶּ֠  יך וְֶּּ֠ ֶרֹ֔ עָּ שְּ נָּה  ֲאֶשָ֣ר בִׁ מָּ ַאלְּ ָֽ הָּ ֹום וְּ תִ֤ ַהיָּ ר וְּ

ָ֣ה  הוָּ ך  יְּ ֶרכְּ בָּ ַמִַ֤ען יְּ ֵבִ֑עו לְּ ׂשָּ ו וְּ ל  כְּ אָּ וְּ
יך ל־ַמֲעֵׂשֵ֥ה ֱאֹלֶהֹ֔ כׇּ ך   בְּ ר יָּדְּ ה׃ ֲאֶשֵ֥  ס ַתֲעֶׂשָֽ

ִוי : ְויָּבֹואוּ  ֶרץ  –ַהּלֵ אָּ ה ּבָּ י ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ ּכִ
ךָּ  ֶריךָּ , ִאּתְ עָּ ּבְ ה ׁשֶ נָּ ַאְלמָּ ר ְוַהיָּּתֹום ְוהָּ , ְוַהּגֵ

עוּ  ּבְ ה, ְויֹאְכלּו ְוִיׂשְ ֵדי ׁשֶ ֵרְך אֹוְתךָּ  'ּכְ ֱאלֶֹהיךָּ ְיבָּ
ה יְָּדךָּ  ל ַמֲעׂשֵ כָּ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ  .ׁשֶ

 
 ששי

ת   ש   ר  ים פ   פִׁ ס  ת כ ְּ ט   מִׁ  ש ְּ

ה׃ א טו ָֽ טָּ מִׁ ה שְּ נִׁ ים ַתֲעֶׂשֵ֥ ץ ֶשַבע־שָּ ֵקֵ֥ סֹוף מִׁ ה ּבְ ִמּטָּ ה ׁשְ ֲעׂשֶ ִנים ּתַ ַבע ׁשָּ  .ׁשֶ
ַעל   ב  ל־ַבֹ֨ ֹוט כׇּ מ  ה  שָּ טָּ מִׁ ַבָ֣ר ַהשְּ ֶזה֮ דְּ וְּ

ֹו ַמֵשָ֣ה ר יָּדֹ֔ ה ֲאֶשֵ֥ ִ֑הו ַיֶש  ֵרֵע ג ִׂ֤ש בְּ א־יִׁ  ל ָֽ
הו   יו ֶאת־ֵרֵעֹ֨ חִֹׁ֔ ֶאת־אָּ א וְּ ֵ֥ רָּ י־קָּ ָֽ טָּ ה כִׁ מִׁ  שְּ

ָֽה׃  ַליהוָּ

ה ִמּטָּ ְ ין ַהׁשּ ַעל חֹוב שֶׁ  :ְוֶזה ּדִ ל ּבַ  ּתֹוֵבַע חֹובּכָּ
ר ַעל חֹובֹו , ֵמֲחֵברוֹ  עיִ  ְולֹאְיַוּתֵ ֶאת ֲחֵברֹו  ְתּבַ

י  ִחיו ּכִ ה ַלה ֻהְכְרזָּהְוֶאת אָּ ִמּטָּ  .'ׁשְ

ךִ֛ ֶאת־ ֶאת־ַהנׇּ  ג  ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ר יִׁ ִׂ֑ש ַוֲאֶשֹ֨ ג  י תִׁ רִׁ  הכְּ ְגּבֶ ְכִרי ּתִ ִחיךָּ חֹוב שֶׁ ּוֵמהַ , ֵמַהּנָּ  – ַחיָּּב ְלךָּ אָּ
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ך׃ ֶדָֽ ט יָּ ֵמֵ֥ יך ַתשְּ חִׁ  ק אָּ  .ֶאת יְָּדךָּ  ַסּלֵ
ְך  ד  ֵרִ֤ י־בָּ ָֽ יִֹ֑ון כִׁ ך  ֶאבְּ ֶיה־בְּ הְּ ָֽ א יִׁ י ל ֵ֥ ִ֛ ֶפס כִׁ ֶאִּ֕

ֶרץ ֲאֶשר   אִָּּ֕ ה בָּ הוָֹּ֔ ך  יְּ ֶרכְּ ָֽ בָּ יך  יְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ יְּ
ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ךֵ֥ ַנֲחלָּ ה לְּ ֵתן־לְּ  נ ָֽ

ְזכּות  ךָּ  ֶזהּבִ ְהֶיה ּבְ י ה, ֲעִניּּותלֹא ּתִ ֵרְך  'ּכִ ְיבָּ
ה ֶרץ ׁשֶ אָּ ה לְ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן ְלךָּ  'אֹוְתךָּ ּבָּ ַנֲחלָּ

הּ ִלְכּבֹוׁש   – אֹותָּ
ָ֣ה  ה  הוָּ ֹול יְּ ק  ע בְּ ַמֹ֔ שְּ ֹוַע תִׁ מָ֣ ם־שָּ ק אִׁ ַרֵ֚

ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך  וָּ צְּ ל־ַהמִׁ ר ַלֲעׂשֹות  ֶאת־כׇּ מ ִ֤ שְּ לִׁ
ֹום׃ ך  ַהיָֽ ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  את ֲאֶשִ֛ר אָּ  ַהז ֹ֔

קֹול ה ַמע ּבְ ׁשְ יד  'ַרק ִאם ּתִ ֱאלֶֹהיךָּ ְלַהְקּפִ
ל  ְצוֹותְלַקיֵּם ֶאת ּכָּ ההָּ  ַהּמִ ה  ֵאּלֶ ֲאִני ְמַצּוֶ ׁשֶ

 .ךָּ ַהיֹּוםאֹוְת 
ךֹ֔  ו  ַרכְּ יך  ֵבָֽ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י־יְּ ָֽ ֶבר־ כִׁ ר דִׁ ַכֲאֶש 

א  ה  ל ָ֣ ַאתָּ ים וְּ ָ֣ם ַרבִׁ  תִָּ֞ גֹויִׁ ַהֲעַבטְּ ְִ֑ך וְּ לָּ
א  ך  ל ֵ֥ ים ובְּ ָ֣ם ַרבִֹׁ֔ גֹויִׁ תָּ  בְּ ַשלְּ ָֽ ט ומָּ ַתֲעב ֹ֔

לו׃ ס ש ָֽ מְּ  יִׁ

י ה ִהְבִטיַח ְלךָּ  'ּכִ מֹו ׁשֶ ֵרְך אֹוְתךָּ ּכְ , ֱאלֶֹהיךָּ ּבֵ
ה  ּכֹון ְלֶוהּתַ ַאּתָּ מּוַרת ַמׁשְ ים  ּתְ י ַעּמִ ְלַאְנׁשֵ

ים ְולֹא ֵרְך ִלְלוֹות ַרּבִ ְצטָּ  ְוִתְמׁשֹול, ֵמֶהם ּתִ
ים ַעּמִ ים ְוֵהם ּבְ לוּ  ַרּבִ  .ךָּ בְּ  לֹא ִיְמׁשְ

  
ת  ש   ר  ה פ   ק  ד  צ ְּ  ה 

ַאַחָ֣ד  ז  יך  בְּ ֹון ֵמַאַחִ֤ד ַאֶחֹ֨ יַּ֜ ךֹ֨ ֶאבְּ ֶיה֩ בְּ הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ
ֵ֥ה  הוָּ ךֹ֔ ֲאֶשר־יְּ צְּ רְּ ַאֹ֨ יך בְּ ֶרֹ֔ עָּ ֵתָ֣ן שְּ יך נ  ֱאֹלֶה 

ץ   פ  קְּ א תִׁ ל ִ֤ ך  וְּ בְּ בָּ ַאֵמָ֣ץ ֶאת־לְּ א תְּ ְִ֑ך ל   לָּ
ֹון׃ יָֽ ֶאבְּ יך הָּ חִׁ  ךֹ֔ ֵמאָּ ַָּ֣֧דְּ  ֶאת־יָּ

ד ֵמַאֶחיךָּ  ִאם ִני ֶאְצְלךָּ שֶׁ ֶאחָּ ַאַחת ִיְהֶיה עָּ ּבְ
ִרים השֶׁ  ֶהעָּ ַאְרְצךָּ ׁשֶ ַאל , ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן ְלךָּ  'ּבְ

ךָּ ְוַאל  יַח ֶאת ִלּבְ ְקׁשִ ְקמֹוץּתַ ֶאת יְָּדךָּ  ּתִ
ִני ִחיךָּ ֶהעָּ  .ֵמאָּ

ֲעֵבט   ח  ַהָֽ ֹו וְּ ך  לִ֑ ַתִ֛ח ֶאת־יָּדְּ פְּ ַח תִׁ ת   י־פָּ ָֽ כִׁ
ֹו׃ ר לָֽ ַס  ר ֶיחְּ ֹו ֲאֶשֵ֥ רֹ֔ ס  י ַמחְּ נו ֵדֵ֚ יֶטֹ֔  ַתֲעבִׁ

ֵדי ַתח לֹו ֶאת יְָּדךָּ ְוַתְלֶוה לֹו פְּ  יַּ ּכְ יק ׁשֶ ְסּפִ
יו ַהֲחֵסִרים לוֹ לִ  כָּ  .ְצרָּ

ֶָ֣מר  ט  שָּ ךֹ֨ הִׁ בְּ בָּ ם־לְּ ר֩ עִׁ בָּ ָ֣ה דָּ ֶי הְּ ךֶ֡ ֶפן־יִׁ לְּ
ַנָֽת־ַהֶש֮  ָ֣ה שְּ בָּ רְּ ר קָּ ַעל ֵלאמ   ַיַּ֜ לִׁ ָ֣ת בְּ ַנ ַבע֮ שְּ

ֹון  יֹ֔ ֶאבְּ יך  הָּ חִֹׁ֨ אָּ ך  בְּ ָ֣ה ֵעינְּ עָּ רָּ ה  וְּ טָּ מִׁ ַהשְּ
ה  הוָֹּ֔ יך  ֶאל־יְּ ֶלֹ֨ א עָּ ִ֤ רָּ קָּ ֹו וְּ ן לִ֑ ֵת  א תִׁ ל ֵ֥ וְּ

א׃ טְּ ך  ֵחָֽ ֵ֥ה בְּ יָּ הָּ  וְּ

ּלֹא  בַ ִהזֵָּּהר ְלךָּ ׁשֶ ךָּ ּדְ ִלּבְ  –ּות עשְׁ ר ִר ִיְהֶיה ּבְ
ֵרב ְתקָּ ּתִ ִביִעית ׁשֶ ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ה  ַהׁשּ ִמּטָּ ְ ַנת ַהׁשּ ׁשְ

י ַלּפֵ ן ּכְ ֶאְביֹון ְולֹא ְוִתְהֶיה ַקְמצָּ ִחיךָּ הָּ ן ּתִ  אָּ ּתֵ
ל, לוֹ  ּלֵ ךָּ  'ֶאל ה הּוא ִיְתּפַ ךָּ  ִיְהֶיהוְ  ֶנְגּדְ  .ֵחְטא ּבְ

ֹו  י  ֵתן  לֹ֔ ֹון תִׁ ֹו נָּתִ֤ ךָ֣ לִ֑ תְּ תִׁ ך  בְּ בְּ בָּ ע לְּ ל א־ֵיַרֵ֥ וְּ
ַלָ֣ל גְּ י בִׁ ָ֣ה  כִִׁ֞ הוָּ ך  יְּ ֶרכְּ בָּ ה יְּ ָ֣ר ַהֶז  בָּ ׀ ַהדָּ

ך׃ ֶדָֽ ַלֵ֥ח יָּ שְּ ל מִׁ כ   ך ובְּ ל־ַמֲעֶׂשֹ֔ ָֽ כׇּ יך בְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

א ן לוֹ  ֶאּלָּ יׁש ַרע ,ּתֵ ְרּגִ ךְ  ְוַאל ּתַ כָּ ה  ּבְ ַאּתָּ ׁשֶ
י , לוֹ  נֹוֵתן ְזכּותּכִ ר ַהזֶּה ה ּבִ בָּ ֵרְך ֱאלֶֹהיךָּ  'ַהּדָּ ְיבָּ
יךָּ ּובְ אֹוְת  ל ַמֲעׂשֶ כָּ לךָּ ּבְ ּת  כָּ ֶ יטַמה ׁשּ ֶאת  ֹוׁשִ

 .יְָּדךָּ ַלֲעסֹוק ּבוֹ 
ִֶ֑רץ ַעל־  יא  אָּ ֶרב הָּ ֶקָ֣ י ֹון מִׁ ל ֶאבְּ ַדֵ֥ י ל א־ֶיחְּ ִ֛ כִׁ

ת ֶּ֠  ר פֶָּּ֠ ך  ֵלאמ ֹ֔ ַצוְּ י מְּ ִ֤ כִׁ נ  ן אָּ ח ֶאת־ ֵכִ֞ ַתֹ֨ פְּ ַח תִׁ
ךַּ֜  יך יָּדְּ חִׁ  אָּ ִַֽ֛ך לְּ ֶי ך   ַלֲענִׁ נְּ י  ֶאבְּ ך׃ ולְּ ֶצָֽ ַארְּ  ס בְּ

י לֹא  ְסקוּ ּכִ ֶרץ ּבָּ  ֶאְביֹוִנים ִיּפָּ ֵכן ֲאִניאָּ ְמַצּוֶה  לָּ
ַת  :אֹוְתךָּ  ִחיךָּ לְ ּפְ  ןּוְלֶאְביוֹ ִני עָּ ח ֶאת יְָּדךָּ ְלאָּ

ַאְרְצךָּ  ּבְ  .ׁשֶ
ת    ש   ר  הה   פ   ק  ֲענ   ֶעֶבדל   ה 
י אֵֹ֚ו  יב  רִׁ  בְּ עִׁ יך הָּ ָ֣ חִׁ ךַּ֜ אָּ ר לְּ ֵכֹ֨ מָּ י־יִׁ ָֽ כִׁ

נָּה   ִ֑ים וַבשָּ נִׁ ך  ֵשָ֣ש שָּ דְּ ָֽ ה ַוֲעבָּ יָֹּ֔ רִׁ בְּ עִׁ הָּ
ְך׃ ָֽ מָּ י ֵמעִׁ שִׁ  פְּ נו חׇּ ֶחֵ֥ ַשלְּ ת תְּ יעִֹׁ֔ בִׁ  ַהשְּ

ֵכר ְלךָּ  ִעְבִריָּּה ִיּמָּ ִעְבִרי אֹו הָּ ִחיךָּ הָּ הּוא , ִאם אָּ
ִנים ׁש ׁשָּ ִביִעית , ַיֲעבֹוד ֲעבּוְרךָּ ׁשֵ ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ּוַבׁשּ

י  ְפׁשִ ְחֵרר אֹותֹו ַלחָּ  .ְתךָּ ֲעבֹודָּ מֵ ׁשַ
נו  יג  ֶח  ַשלְּ א תְּ ְִ֑ך ל ֵ֥ מָּ י ֵמעִׁ שִׁ  פְּ נו חׇּ ֶחֵ֥ ַשלְּ י־תְּ ָֽ כִׁ י ּוְכשֶׁ וְּ ְפׁשִ ְחֵרר אֹותֹו ַלחָּ ׁשַ ַאל  ְתךָּ ֵמֲעבֹודָּ ּתְ
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ם׃ ָֽ ְחֵר  ֵריקָּ ׁשַ יַָּדִים ֵרקֹותֹו אֹות רּתְ  .ּבְ
ך   יד  נְּ גׇּרְּ ָֽ ךֹ֔ ומִׁ אנְּ צ ָ֣ ֹו מִׁ יק  לֹ֔ ִ֤יק ַתֲענִׁ ַהֲעֵנ

יך  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ךִ֛ יְּ ֶבִ֑ך ֲאֶש ר ֵבַרכְּ קְּ יִׁ ומִׁ
ֹו׃ ֶתן־לָֽ  תִׁ

ן לֹו ִמּצֹאְנךָּ  בּוַאת ַהגּ , ּתֵ ךָּ ּוֵמַהיִַּין וֹ ִמּתְ ּלְ ֶרן ׁשֶ
יֶֶּקב ּבַ ךָּ  ׁשֶ ּלְ ּתֵ , ׁשֶ ה  ן לוֹ ּתִ הִמּמַ ֵרְך  'ׁשֶ ֱאלֶֹהיךָּ ּבֵ
 .אֹוְתךָּ 

יתָּ   טו  יִֹׁ֨ י ֶעִֶ֤בד הָּ ָ֣ תָּ  כִׁ זַָּכרְּ ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ בְּ
ךִ֛  ַצוְּ י מְּ כִׁ  נ  ן אָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ַעל־ֵכִ֞ הוָּ ך  יְּ דְּ פְּ ַֽיִׁ ַוָֽ

ֹום׃ ר ַהֶז ה ַהיָֽ ֵ֥ בָּ  ֶאת־ַהדָּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוה ִייתָּ ֶעֶבד ּבְ הָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'ּוְזכֹור ׁשֶ
ה אֹוְתךָּ  דָּ ֵכן ֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְתךָּ ַהיֹּום ֶאת , ּפָּ לָּ
ר ַהזֶּה בָּ  .ַהּדָּ

ְִ֑ך  טז  מָּ א ֵמעִׁ א ֵאֵצ  יך ל ֵ֥ י־י אַמָ֣ר ֵאֶלֹ֔ ָֽ יָּה  כִׁ הָּ וְּ
ְך׃ ָֽ מָּ ֹו עִׁ ֹוב ל  י־טֵ֥ ך כִׁ ֶאת־ֵביֶתֹ֔ ך  וְּ בְּ י ֲאֵהָֽ ִ֤  כִׁ

ךָּ : ְוִאם יֹאַמר ְלךָּ  י הּוא אֹוֵהב , לֹא ֵאֵצא ִמּמְ ּכִ
יְתךָּ  י טֹוב לֹו , אֹוְתךָּ ְוֶאת ּבֵ ךָּ ּכִ  .ִאּתְ

ָ֣ אֶ  יז  תָּ ַקחְּ לָּ ַע וְּ ֵצ  אׇּ ת־ַהַמרְּ ִ֤ה בְּ נַָּתתָּ נֹו  וְּ זְּ
ף  ַאֵ֥ ִ֑ם וְּ ֶָ֣בד עֹולָּ ך  ֶע ֵ֥ה לְּ יָּ הָּ ֶלת וְּ וַבֶדֹ֔

ן׃ ך  ַתֲעֶׂשה־ֵכָֽ תְּ  ַלֲאמָּ

ֶלת ְזנֹו ּוַבּדֶ אָּ ְרֵצַע ְוִתְדקֹור ּבְ ְוהּוא , ַקח ֶאת ַהּמַ
ם ְתךָּ ְוַגם , ִיְהֶיה ְלךָּ ֶעֶבד ְלעֹולָּ ְפחָּ ה  ְלׁשִ ֲעׂשֶ ּתַ

ְך  הּ  –ּכָּ  .ְלַהֲעִניק לָּ
י   יח  שִׁ פְּ ֹו חׇּ תִ֤ ֲחךֹ֨ א  ַשֵלָֽ ך בְּ ֵעיֶנ  ֶשָ֣ה בְּ קְּ ל א־יִׁ

ך  ֵשָ֣ש  דְּ יר ֲעבָּ כִֹׁ֔ ַכָ֣ר ׂשָּ ֶנה  ׂשְּ שְּ י מִׁ ְך כִׁ  מָֹּ֔ עִׁ ֵמָֽ
ר  ל ֲאֶשֵ֥ כ   יך בְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ ַרכְּ ִ֑ים וֵבָֽ נִׁ שָּ

ה׃ פ  ַתֲעֶׂשָֽ

ֵעיֶניךָּ כְּ קָּ ְהֶיה לֹא יִ  ה ּבְ ְחֵרר אֹותֹו שֶׁ ׁשֶ ׁשַ ּתְ
ְפשִׁ  ךָּ מֵ י ַלחָּ ׁש  ,ִאּתְ ַבד אֹוְתךָּ ׁשֵ י הּוא עָּ ּכִ
ִנים ַנִים ִמ , ׁשָּ י ׁשְ ֵהם ּפִ קּוַפתׁשֶ ִגיל ּפֹוֵעל ּתְ , רָּ

ֵרְך אֹוְתךָּ בְּ  'ַוה לֱאלֶֹהיךָּ ְיבָּ ה כָּ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ  .ַמה ׁשּ
ת    ש   ר  כֹור פ   ב ְּ  ה 
ךִ֤  יט שביעי רְּ קָּ בְּ ד בִׁ ֵלֹ֨ וָּ ֹור ֲאֶשר֩ יִׁ כֶ֡ ל־ַהבְּ ָֽ כׇּ

ך   אנְּ צ ָֽ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ובְּ יש ַליהוָּ דִׁ  ר ַתקְּ כָֹּ֔ ַהזָּ
ֹור  כֵ֥ ז בְּ ג   א תָּ ל ֵ֥ ך וְּ ר שֹוֶרֹ֔ כ ָ֣ בְּ ד  בִׁ ֲעב  א ַתָֽ ל ִ֤

 צ אֶנַָֽֽך׃

יׁש ַלה ְקּדִ כֹור  'ּתַ ל ּבְ רֱאלֶֹהיךָּ ּכָּ ֵלד  זָּכָּ ּוָּ יִּ ׁשֶ
ְרךָּ ּוְבצֹאְנךָּ  ְבקָּ ֲעבֹוד , ּבִ כֹור ׁשֹוְרךָּ בְּ ִעם ַאל ּתַ

ְגזֹוז ֶאתְוַאל  כֹור צֹאְנךָּ  ּתִ  .ּבְ

ה ֱאֹלֶהִ֤יך ת אכְּ   כ  הוָֹּ֨ ֵני֩ יְּ פְּ ה לִׁ נָֹּ֔ שָּ ָ֣ה בְּ נָּ נו  שָּ ֶלֹ֨
ך׃ ה וֵביֶתָֽ ִ֑ה ַאתָּ  הוָּ ַחָ֣ר יְּ בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ ק   ַבמָּ

כֹורֹותּתֹ  ה  אַכל ֶאת ַהּבְ ךָּ ַאּתָּ ְחּתְ ּפַ ל  ּוִמׁשְ כָּ ּבְ
ה ִלְפֵני ה נָּ ה ְוׁשָּ נָּ קֹום שֶׁ  ֱאלֶֹהיךָּ  'ׁשָּ ּמָּ  .ִיְבַחר' הּבַ

ום  כא  ל מָ֣ ר כ   ֵוֹ֔ ֹו עִׁ ַח  אָ֣ ֵסֹ֨ ום פִׁ ֹו מ  ה בַּ֜ ֶיֹ֨ הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ
יך׃ נו ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהָֽ ֶחֹ֔ בָּ זְּ א תִׁ ִ֑ע ל ָ֣  רָּ

עַ  –ִיְהֶיה ּבֹו מּום  ְוִאם ר ִקּטֵ לאֹו , אֹו ִעּוֵ מּום  ּכָּ
ע ְקִריב אֹותוֹ ַאל , רָּ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'ַלה ּתַ

יך ת אכְּ   כב  ֶר  עָּ שְּ ו בִׁ ֹ֔ דָּ הֹור  ַיחְּ ַהטָּ ֵמִ֤א וְּ ֶלִ֑נו ַהטָּ
ָֽל׃ ַאיָּ כָּ י וְּ בִׁ   ַכצְּ

א  ֶריךָּ ּתֹ ֶאּלָּ ל עָּ כָּ הֹור , אַכל אֹותֹו ּבְ ֵמא ְוַהּטָּ ַהּטָּ
ַאיָּּל ִבי ְוהָּ ִדין ַהּצְ  .ַיַחד ּכְ

ֶרץ  כג  ֵ֥ אָּ א ת אֵכִ֑ל ַעל־הָּ ֹו ל ָ֣ מ  ק ֶאת־דָּ ַרֵ֥
ם׃ פ יִׁ ָֽ ֶכ נו ַכמָּ פְּ שְּ  תִׁ

מוֹ  פֹוְך אֹותֹו , ַרק ַאל ּתֹאַכל ֶאת ּדָּ א ׁשְ ֶאּלָּ
מֹו  ֶרץ ּכְ אָּ  .ַמִיםלָּ

ת    ש   ר  חה   פ   ס  ֶ  פ 

ַסח  א טז ָ֣יתָּ ֶפֹ֔ ׂשִׁ עָּ יב וְּ בִֹׁ֔ אָּ ֶדש הָּ מֹור  ֶאת־ח ָ֣ שָּ
יב  בִׁ  אָּ ֶדש הָּ ח ָ֣ י בְּ ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהִ֑יך כִִׁ֞
ה׃ לָּ יְּ ָֽ ם לָּ יִׁ ַר  צְּ מִׁ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך מִׁ יֲאךַּ֜ יְּ  הֹוצִֹׁ֨

ַסח ַלה ז ּפֶ ה אָּ ִביב ַוֲעׂשֵ אָּ  'ְזכֹור ֶאת חֹוֶדׁש הָּ
ִביב ה, ֱאלֶֹהיךָּ  אָּ חֹוֶדׁש הָּ י ּבְ הֹוִציא ֱאלֶֹהיךָּ  'ּכִ

ְצַרִים אֹוְת  לַּ ךָּ ִמּמִ הּבַ  .ְילָּ
ר  ב  ִ֑ קָּ אן ובָּ יך צ ָ֣ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  תָּ ֶפִַ֛סח ַליהוָּ חְּ זַָּבֵ֥ וְּ

ֹו  מ  ַשֵכֵ֥ן שְּ ה לְּ הוָֹּ֔ ַחָ֣ר יְּ בְּ קֹום  ֲאֶשר־יִׁ ַבמָּ
ַחט ׁשְ ַסח ַלה ּתִ ן ּפֶ ְרּבַ ר 'קָּ קָּ , ֱאלֶֹהיךָּ ְוצֹאן ּובָּ

קֹום שֶׁ  ּמָּ תוֹ ִיְבַחר ' הּבַ ִכינָּ רֹות ֶאת ׁשְ ם ְלַהׁשְ  .ׁשָּ
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ם׃ ָֽ  שָּ
ים ל א־ת אַכִ֤ל  ג  ִ֛ ַעֵ֥ת יָּמִׁ בְּ ץ שִׁ ֵמֹ֔ יו  חָּ לָּ עָּ

ֹון  ז  פָּ חִׁ י בְּ ָ֣ י כִׁ נִׁ ֹות ֶלֶָ֣חם ע ִ֑ ֵ֥יו ַמצ  לָּ אַכל־עָּ ת ָֽ
ר  כ   זְּ ַמַָ֣ען תִׁ ם לְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ אתָּ  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ יָּצָֹּ֨
י  ֵמֵ֥ ל יְּ ם כ   יִׁ ַרֹ֔ צְּ ך  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ אתְּ ֶאת־יִֹ֤ום ֵצָֽ

 ַחֶיָֽיך׃

ן  ְרּבַ ַסחַאל ּתֹאַכל ִעם קָּ ֵמץ ַהּפֶ ה , חָּ ְבעָּ יִָּמים ׁשִ
יו ַמּצֹות  נֹוַסף ֵאלָּ אַכל ּבְ י  ,ֶלֶחם עֹוִני –ּתֹ ּכִ
זֹון ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִחּפָּ אתָּ ּבְ ְזּכֹור , יָּצָּ ּתִ ֵדי ׁשֶ לּכְ  ּכָּ

אתָּ ּבוֹ ֹום יּ הַ ְיֵמי ַחיֶּיךָּ ֶאת  יָּּצָּ  .ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשֶ

ָ֣ת  ד  ַע בְּ ך  שִׁ לְּ ב  ל־גְּ כׇּ ר בְּ א ִ֛ ךֵ֥ ׂשְּ ה לְּ ֶאֹ֨ ל א־ֵירָּ וְּ
ח  ַבֵ֥ זְּ ר תִׁ ר ֲאֶשֹ֨ ׂשָּ  ן־ַהבָּ ָ֣ין מִׁ ל א־יָּלִׁ ים וְּ ִ֑ יָּמִׁ

ֶקר׃ ֹון ַלב ָֽ אש  רִׁ ֶעִֶ֛רב ַביֵֹ֥ום הָּ  בָּ

ל  כָּ ֶאה ּבְ ה יִָּמים לֹא ֵירָּ ְבעָּ ךָּ ׁשִ ּלְ ַטח ׁשֶ ֶ ֵצק  ַהׁשּ ּבָּ
ךָּ  ּלְ ֶהֱחִמיץ ׁשֶ ר שֶׁ וּ , ׁשֶ ׂשָּ ַחטֵמַהּבָּ ׁשְ  יֹּוםבַּ  ּתִ

ִראׁשֹון ֶעֶרב  הָּ ֵאר לֹאּבָּ ָּ ּבֹוֶקר ַעד ִיׁשּ ת ּבַ ֳחרָּ  .ְלמָּ
ַאַחָ֣ד  ה  ִַ֑סח בְּ ַח ֶאת־ַהפָּ ב ָ֣ זְּ א תוַכ ל לִׁ ל ֵ֥

ְך׃ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ יך נ  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יך ֲאֶשר־יְּ ֶרֹ֔ עָּ  שְּ
חֹוטֵאין ְלךָּ  ַסחֶאת  ְרׁשּות ִלׁשְ ל ַאַחת  ַהּפֶ כָּ ּבְ

המֵ  ֶריךָּ ׁשֶ  .ְלךָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן  'עָּ
ֹום  ו  קִ֞ ם־ֶאל־ַהמָּ ָֽ י אִׁ ִ֤ה כִֶּׁ֠ הוָּ ר יְּ ַחֹ֨ בְּ ֲאֶשר־יִׁ

ח  ַבֵ֥ זְּ ִ֛ם תִׁ ֹו שָּ מֹ֔ ַשֵכָ֣ן שְּ יך  לְּ ֱאֹלֶהֹ֨
ֶמש מֹוֵע ד  ֹוא ַהֶשֹ֔ בָ֣ ִֶ֑רב כְּ עָּ ַסח בָּ ֶאת־ַהֶפ 

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ךֵ֥ מִׁ  ֵצאתְּ

א הַרק  ֶאּלָּ קֹום ׁשֶ ּמָּ רֹות ֱאלֶֹהיךָּ ִיְבַחר  'ּבַ ְלַהׁשְ
ם תוֹ  ֶאת ׁשָּ ִכינָּ ַחט ׁשְ ׁשְ ם ּתִ ַסח  ׁשָּ ֶעֶרבֶאת ַהּפֶ  ּבָּ
ֶמשׁ  – ֶ ִקיַעת ַהׁשּ ל ִלְקַראת ׁשְ  ַהיֹּוםֶעֶרב  ׁשֶ

אתָּ  יָּּצָּ  .ְצַרִיםִמּמִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַחִ֛ר  ז  בְּ ר יִׁ ֹום ֲאֶשֵ֥ קִּ֕ תָֹּ֔ ַבמָּ ַָ֣כלְּ אָּ תָּ  וְּ ַשלְּ ובִׁ

תָּ   ַלכְּ הָּ ֶקר וְּ ָ֣יתָּ ַבב ֹ֔ נִׁ ֹו ופָּ יך בִ֑ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יְּ
יך׃ ֶלָֽ הָּ א   לְּ

קֹום  ּמָּ ְצֶלה ְוֹתאַכל ּבַ הּתִ , ֱאלֶֹהיךָּ ִיְבַחר ּבוֹ  'ׁשֶ
ֶליךָּ  ּבֹוֶקר ְוֵתֵלְך ְלאֹוהָּ  .ְוִתְפֶנה ּבַ

י  ח  יעִׁ  בִׁ ֹות וַביָֹ֣ום ַהשְּ ים ת אַכָ֣ל ַמצִ֑ ֶשת יָּמִׁ  ֵשֵ֥
ה  א ַתֲעֶׂש  יך ל ֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ ֶרת  ַליהוָּ ֲעֶצֹ֨

ה׃ ס ָֽ אכָּ לָּ  מְּ

ִביִעי  ְ ה יִָּמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַביֹּום ַהׁשּ ָּ ׁשּ ׁשִ
ה אֲ  ֲעׁשֶ ה ִלְפֵני סֵ ּתַ ה , ֱאלֶֹהיךָּ  'היפָּ ֲעׂשֶ ְוַאל ּתַ
ה אכָּ  .ְמלָּ

ת    ש   ר  ג פ    בו עֹותש    ה   ח 
ֵמש   ט  ֵחִ֤ל ֶחרְּ ְִ֑ך ֵמהָּ ר־לָּ פָּ סְּ ת תִׁ ע   ב  ֵ֥ה שָּ עָּ בְּ שִׁ

ֹות׃ עָֽ ב  עָּ ה שָּ בְּ ר שִׁ פ ֹ֔ סְּ ֵחָ֣ל לִׁ ה תָּ מָֹּ֔  ַבקָּ
ְסּפֹור בּועֹות ְלךָּ  ּתִ ה ׁשָּ ְבעָּ ְתִחיל ִלְסּפֹור , ׁשִ ּתַ

ת ְקִציַרת הַ  ִחּלַ בּועֹות ִמּתְ ה ׁשָּ ְבעָּ ִ ׁשִ ִלים ּבוֹ ׁשּ
לבַּ  ּגָּ  .ּמַ

ַסִ֛ת  י  יך מִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ עֹות  ַליהוָּ ב  יתָּ ַחִ֤ג שָּ ׂשִַּׁ֜ עָּ וְּ
ך   ֶרכְּ בָּ ר יְּ ֵתִ֑ן ַכֲאֶשֵ֥ ך  ֲאֶשָ֣ר תִׁ ת יָּדְּ ַבֵ֥ דְּ נִׁ

יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ  יְּ

ה  בּועֹות 'ַלהֲעׂשֵ נֹות , ֱאלֶֹהיךָּ ַחג ׁשָּ ְרּבָּ ַוֲהֵבא קָּ
ן ּתֵ ּתִ ת ְנִדיבּוְתךָּ ׁשֶ ִמּדַ ִפי שֶׁ  ,ּכְ  ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכְ

ֵרְך אֹוְת   .ךָּ ְיבָּ
ָ֣י יא  ֵנ פְּ תִָּ֞ לִׁ ַמחְּ ׂשָּ ךָ֣  וְּ נְּ ה ובִׁ יך ַאתָֹּ֨ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ

ֶת֮  ֶת  ובִׁ ךָ֣ ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ י  ֲאֶשָ֣ר ך֮ וְּ ַהֵלוִׁ ך  וְּ
נָּ ה ֲאֶשָ֣ר  מָּ ַאלְּ הָּ ֹום וְּ תֵ֥ ַהיָּ ִ֛ר וְּ ַהֵג יך וְּ ֶרֹ֔ עָּ שְּ בִׁ
ָ֣ה  הוָּ ַחר  יְּ בְּ ֹום ֲאֶשִ֤ר יִׁ ק  ֶבִ֑ך ַבמָּ רְּ קִׁ בְּ

ם׃ ָֽ ֹו שָּ מ  ַשֵכֵ֥ן שְּ יך לְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

ַמח ִלְפֵני ה ךָּ  – ֱאלֶֹהיךָּ  'ׂשְ ה ּוִבְנךָּ ּוִבּתְ ַאּתָּ
ךָּ  ְתךָּ ְוַעְבּדְ ְפחָּ ִוי שֶׁ  ְוׁשִ ֶריךָּ בְּ ְוַהּלֵ ר ְוַהיָּּתֹום  ,עָּ ְוַהּגֵ

ה שֶׁ  נָּ ַאְלמָּ ה, ךָּ ֶאְצלְ ְוהָּ קֹום ׁשֶ ּמָּ ֱאלֶֹהיךָּ ִיְבַחר  'ּבַ
תוֹ  ִכינָּ רֹות ֶאת ׁשְ ם ְלַהׁשְ  .ׁשָּ

ָ֣  יב  תָּ ַמרְּ שָּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ יתָּ בְּ יִׁ  י־ֶעֵֶ֥בד הָּ תָֹּ֔ כִׁ ַָ֣כרְּ זָּ וְּ
ֶלה׃ פ ֵאָֽ ים הָּ קִׁ  יתָּ ֶאת־ַהח  ׂשִֹׁ֔ עָּ  וְּ

ִמ  ִייתָּ ֶעֶבד ּבְ הָּ ד ְלַקיֵּם ֶאת , ְצַרִיםְזכֹור ׁשֶ ְוַהְקּפֵ
ה ֵאּלֶ ים הָּ  .ַהֻחּקִ
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ת    ש   ר  ג ה   פ   ֹותס ֻ ח   כ 
ים  יג מפטיר ִ֑ מִׁ ָ֣ת יָּ ַע בְּ ך  שִׁ ה לְּ ת ַתֲעֶׂשֵ֥ כ ִ֛ ַח ג ַהס 

ך׃ ֶבָֽ קְּ יִׁ ך  ומִׁ נְּ גׇּרְּ ָֽ ךֹ֔ מִׁ פְּ סְּ אׇֹּ֨  בְּ
ה ְלךָּ  ֲעׂשֶ ה יִָּמים ֶאת ּתַ ְבעָּ ּכֹות ׁשִ ַחג ַהּסֻ

ֱאסֹוףכְּ  ּתֶ בּוַאתֶאת  ׁשֶ ךָּ  ּתְ ּלְ  .ַהּגֹוֶרן ְוַהיֶֶּקב ׁשֶ
ך   יד  ֶתֹ֨ ךִ֤ ובִׁ נְּ ה ובִׁ ִַּ֑֧ך ַאתָֹּ֨ ַחֶג תָּ  בְּ ַמחְּ ׂשָּ וְּ

ֹום  תֵ֥ ַהיָּ ִ֛ר וְּ ַהֵג י וְּ ַהֵלוִׁ  ך וְּ ֶתֹ֔ ךָ֣ ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ וְּ
יך׃ ֶרָֽ עָּ שְּ ר בִׁ נָּ ה ֲאֶשֵ֥ מָּ ַאלְּ הָּ  וְּ

ךָּ  ךָּ ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנךָּ ּוִבּתְ ךָּ ַאּתָּ ַחּגְ ַמח ּבְ ׂשְ
ְתךָּ  ְפחָּ ה  ,ְוׁשִ נָּ ַאְלמָּ ר ְוַהיָּּתֹום ְוהָּ ִוי ְוַהּגֵ ְוַהּלֵ
ֶריךָּ  עָּ ּבְ  .ׁשֶ

יך  טו  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ ג  ַליהוָּ ח  ים תָּ ָ֣ת יָּמִׁ  ַע בְּ שִׁ
ךִ֞  ֶרכְּ בָּ י יְּ ָ֣ ִ֑ה כִׁ הוָּ ַחָ֣ר יְּ בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ ק  ַבמָּ

יך  ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ל  יְּ כ  ך  ובְּ תְּ ָֽ בואָּ ל תְּ כ ִ֤ בְּ
ַח׃ ֵמָֽ ְך ׂשָּ יתָּ ַאֵ֥ יִׁ  הָּ יך וְּ ֶדֹ֔  ַמֲעֵׂשָ֣ה יָּ

ְחּגֹוג ַלה ה יִָּמים ּתַ ְבעָּ קֹום שֶׁ  'ׁשִ ּמָּ ' הֱאלֶֹהיךָּ ּבַ
י ה, ְבַחריִ  ֵרְך אֹוְת ֱאלֶֹהיךָּ  'ּכִ לךָּ בְּ ְיבָּ  כָּ

ְתךָּ ּובְ  בּואָּ לּתְ ה יֶָּדיךָּ  כָּ ֵמחַ  ,ַמֲעׂשֵ  .ְוִתְהֶיה ַרק ׂשָּ

ים טז  ָ֣ מִׁ עָּ ֹוש פְּ לָ֣ ךַּ֜  שָּ כורְּ ל־זְּ ה כׇּ ֶאֹ֨ ה ֵירָּ נֶָּ֡ ׀ ַבשָּ
ָ֣י ֵנ קֹום  ֲאֶשָ֣ר  ֶאת־פְּ יך ַבמָּ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ

ַחָ֣ג ֹות ובְּ ע  ב  ג ַהשָּ ַחֵ֥ ֹות ובְּ ַח ג ַהַמצִ֛ ר בְּ חָֹּ֔ בְּ  יִׁ
ם׃ ָֽ הוָּ ה ֵריקָּ ֵנֵ֥י יְּ ֶאִ֛ה ֶאת־פְּ א ֵירָּ ל   ֹות וְּ כִ֑  ַהס 

ל  אּו ּכָּ ה ֵירָּ נָּ ָּ ׁשּ ִמים ּבַ עָּ לֹוׁש ּפְ ֶכםׁשָּ ּלָּ ִרים ׁשֶ כָּ  ַהזְּ
ְבחַ  'ה ִלְפֵני יִּ קֹום ׁשֶ ּמָּ ּצֹות  –ר ֱאלֶֹהיךָּ ּבַ ַחג ַהּמַ ּבְ

ּכֹות בּועֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָּ אּו וֹ יָּבְולֹא , ּוְבַחג ַהׁשּ
אֹות ן 'ִלְפֵני ה ְלֵהרָּ ְרּבָּ יַָּדִים ֵרקֹות ְללֹא קָּ  .ּבְ

יש  יז  יך אִׁ  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ַכִ֛ת יְּ רְּ בִׁ ֹו כְּ ָ֣ת יָּדִ֑ ַנ ַמתְּ כְּ
ְך׃ ס ָֽ ַָֽתן־לָּ ר נָּ  ֲאֶשֵ֥

ל  דּכָּ יִּ  ֶאחָּ ִפי ׁשֶ ן ּכְ ת ה –ן ּתֵ ִיּתֵ ִבְרּכַ ֱאלֶֹהיךָּ  'ּכְ
ַתן  ּנָּ  .ְלךָּ ׁשֶ
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ים   טִׁ פְּ   ש 

ת    ש   ר  ש    פ   יםוֹ ה  טִׁ  פְּ
ים  יח  ָ֣ טִׁ פְּ יך ש  ֶרֹ֔ עָּ ל־שְּ כׇּ ך  בְּ ֶתן־לְּ ָֽ ים תִׁ רִׁ  טְּ ש  וְּ

ֶטִ֑יך  בָּ שְּ ך  לִׁ ן לְּ ֵתֵ֥ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך נ  ר יְּ ֲאֶשֹ֨
ֶדק׃ ַפט־ֶצָֽ שְּ עָּ ם מִׁ ו ֶאת־הָּ טֵ֥ פְּ שָּ  וְּ

ֶטיךָּ ְטִרים וֹ ְפִטים ְושׁ וֹ שׁ ַמּנֵה  בָּ ל ִלׁשְ כָּ ֶריךָּ ּבְ  עָּ
ם פְּ שְׁ יִ ֵהם וְ  ,ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ  עָּ טּו ֶאת הָּ
ט ֶצֶדקבְּ  ּפַ  .ִמׁשְ

ִ֑ים  יט  נִׁ יר פָּ א ַתכִׁ  ט ל ֵ֥ פָֹּ֔ שְּ ל א־ַתֶטָ֣ה מִׁ
ָ֣י  ַעֵור  ֵעיֵנ ַחד יְּ י ַהש   ָ֣ ַחד כִׁ ח ש ֹ֔ ַקָ֣ ל א־תִׁ וְּ

ם׃ ָֽ יקִׁ י ַצדִׁ ֵרֵ֥ בְּ יַסֵל ף דִׁ ים וִׁ מִֹׁ֔  ֲחכָּ

ַעּוֵת  טַאל ּתְ ּפָּ ן ֲעִדיפּות , ִמׁשְ ּתֵ ֵברַאל ּתִ , ְלחָּ
ח ּתִ  ְוַאל י ַהׁשּ וֹ שׁ ּקַ ִמים וֹ ַחד ּכִ ר ֵעיֵני ֲחכָּ ַחד ְיַעּוֵ

 .םיִק ְד וֹ צ םיִר בָּ ּדְ  ףלֵּ סַ ִוי
ָ֣  כ  תָּ יַָּרשְּ ֶיה  וְּ חְּ ָֽ ַמִַ֤ען תִׁ ף לְּ ד ִ֑ רְּ ֶדק תִׁ ֶדק ֶצ  ֶצֵ֥

ֶרץ־ֶאת אָֹּ֔ ֵ֥ה־ֲאֶשר הָּ הוָּ ן יְּ ֵתֵ֥ יך נ  ְך ֱאֹלֶה  ָֽ  ס ׃לָּ
ְרדּ  ֵדיֶדק צֶּ הַ  ַאַחר ףוֹ ּתִ ְחֶיה שֶׁ  ּכְ ֶאת  ַחלנְ ְוִת ּתִ

ֶרץ  אָּ  .ךָּ ֵתן לְ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ הָּ
ת   ]*[ * ש   ר  ֶרךְּ  פ   תד ֶ  'ה ֲעבֹוד 
ֶצל  כא  ִ֑ץ ֵא  ל־ֵע ה כׇּ ךִ֛ ֲאֵשרָּ  ע לְּ ַטֵ֥ ל א־תִׁ

ְך׃ ָֽ ר ַתֲעֶׂשה־לָּ יך ֲאֶשֵ֥ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ַבִ֛ח יְּ זְּ  מִׁ
ע ּתִ ַאל  ה ְלךָּ ּטַ רָּ ל ִמין ׁשּום –ֲאׁשֵ ְלַיד , ֵעץ ׁשֶ

ח  ה שֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ  'הִמְזּבַ ֲעׂשֶ  .ְלךָּ ּתַ
ֵ֥ה  כב  הוָּ ֵנ א יְּ ר ׂשָּ ִ֑ה ֲאֶשֵ֥ ך  ַמֵצבָּ ים לְּ ֵ֥ קִׁ ל א־תָּ וְּ

יך׃ ס  ֱאֹלֶהָֽ
ְזקֹוף ְוַאל  ה ְלֵאלצֹוֶרְך לְ ֶאֶבן ּתִ  ַמה – ֲעבֹודָּ

 ֶ  .ֵנאׂשוֹ ֱאלֶֹהיךָּ ' הׁשּ

ה  א יז ֶׂש  ֹור וָּ יך שָ֣ ה ֱאֹלֶהַּ֜ ַבח֩ ַליהוָֹּ֨ זְּ ל א־תִׁ
ֶיֵ֥ה  הְּ ר יִׁ י ֲאֶשֹ֨ ִ֑ע כִׁ  ָ֣ר רָּ בָּ ל דָּ ום כ   בֹו  מֹ֔

וא׃ ס יך הָֽ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  תֹוֲעַבִ֛ת יְּ

ַחטּתִ ַאל  יֵּׁש ֱאלֶֹהיךָּ ׁשֹור  'הלַ  ׁשְ ה ׁשֶ ֹו בּ אֹו ׂשֶ
ל – מּום ע ּכָּ ר רָּ בָּ י ,ּדָּ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הלַ  הבָּ ֹועֵ ּת  ֶזה ּכִ

ת   [*] ש   ר  ה פ   ה ֲעבֹוד  ר   ז 
ך   ב  בְּ רְּ קִׁ ֵצִ֤א בְּ מָּ י־יִׁ ָֽ יך כִׁ ֶרֹ֔ עָּ ַאַחָ֣ד שְּ בְּ

יש  ָ֣ ְִ֑ך אִׁ ֵתָ֣ן לָּ יך נ  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ֲאֶשר־יְּ
ֵעיֵנֵ֥י  ע בְּ ַרִ֛ ר ַיֲעֶׂש ה ֶאת־הָּ ה ֲאֶשֹ֨ שָּ  אֹו־אִׁ

ֹו׃ יתָֽ רִׁ ר בְּ יך ַלֲעב ֵ֥ ָֽה־ֱאֹלֶה  הוָּ  יְּ

ֵצא  ִאם ַאַחת ֶאְצְלךָּ ִיּמָּ ֶריךָּ מֵ  ּבְ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ עָּ
ה  ,ְלךָּ ֵתן וֹ נ ָּ ַרע יַּ שֶׁ ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ה ֶאת הָּ ֲעׂשֶ

ֵעיֵני  ם ִאּתוֹ ר וֹ ֱאלֶֹהיךָּ ַלֲעב 'הּבְ  .ַעל ַהֶהְסּכֵ

חו  ג  ַת  שְּ ים ַויִׁ ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ ד  ֱאֹלהִׁ ַַֽיֲעב  ֶלְך ַוָֽ ַוֵי 
ַלֶשֶָ֣מש ֶהִ֑ם וְּ א  לָּ ֵ֥ בָּ ל־צְּ כׇּ ֹו לְּ ַח אִ֛ ֵר  ֹו ַליָּ ׀ אָ֣

י׃ יתִׁ ָֽ וִׁ ר ל א־צִׁ ם ֲאֶשֵ֥ יִׁ ַמ   ַהשָּ

ַבדוְ  ַלְך ְועָּ ֲחוָּ וְ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  הָּ ּתַ ֶהם הִהׁשְ – לָּ
ל  ֶמׁש אֹו ַליֵָּּרַח אֹו ְלכָּ ֶ ְרֵמי ַלׁשּ ַמִים ּגַ ָּ ַהׁשּ

יִתיצִּ שֶׁ   .םאֹותָּ  דוֹ בעֲ לֹא לַ  ּוִ
ִ֤ה  ד  ֵנ הִׁ ב וְּ ָ֣ ֵהיֵטֹ֔ תָּ ַרשְּ דָּ תָּ וְּ ִ֑עְּ מָּ שָּ ך  וְּ ַגד־לְּ ָֽ ה  וְּ

ה  ֵ֥ ִ֛ה ַהתֹוֵעבָּ תָּ ר ֶנֶעׂשְּ בָֹּ֔ ֹון ַהדָּ ֱאֶמת  נָּכָ֣
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  ַהז  את בְּ

ְעּתָּ  וּ רְוִספְּ  מָּ ַקְרּתָּ  ,ְלךָּ ְוׁשָּ ר ֵהיֵטב ְוִהּנֵה ְוחָּ בָּ ַהּדָּ
כֹוןוְ ֱאֶמת  ה ַהזֹּאת  – נָּ ה ַהּתֹוֵעבָּ תָּ ֶנֶעׂשְ
ֵאל רָּ ִיׂשְ  .ּבְ

ה  ה  שָֹּ֨ אִׁ וא אֹו֩ ֶאת־הָּ יש ַההֶ֡ ָ֣ אִׁ ָ֣ ֶאת־הָּ הֹוֵצאתָּ וְּ
ׂשֶּ֠  וא ֲאֶשָ֣ר עֶָּּ֠ ר ַההִַּׁ֜ בָֹּ֨ ע ַהֶזה  ו ֶאת־ַהדָּ ִ֤ רָּ הָּ

ִ֑ה  שָּ אִׁ ֹו ֶאת־הָּ יש א  ִּ֕ אִׁ יך ֶאת־הָּ ֶרֹ֔ עָּ ֶאל־שְּ
תו׃ ֵמָֽ נִׁ ים וָּ ֲאבָּ ם בָּ ֵ֥ תָּ ַקלְּ  וסְּ

ין א ּתֹוִצי ִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ְלֵבית ַהּדִ ֶאת הָּ
ה  ָּ ִאׁשּ ע ַהזֶּהשֶׁ  ַהִהיאהָּ רָּ ר הָּ בָּ ׂשּו ֶאת ַהּדָּ  ,עָּ

ם ִנים וְ  ְוִתְסקֹול אֹותָּ ֲאבָּ  .תוּ וּ מיָּ ּבָּ

י ו  ָ֣ ים  ַעל־פִׁ ה ֵעדִׁ  ֵ֥ ֹלשָּ ֹו שְּ ים אִ֛ ם ֵעדִׁ  ַָּ֣֧יִׁ ַנ ׀ שְּ
ד׃ ָֽ י ֵעֵ֥ד ֶאחָּ ת ַעל־פִׁ  א יוַמֹ֔  יוַמָ֣ת ַהֵמִ֑ת ל ָ֣

י  ֵני ַעל ּפִ לׁשְ ה ֵעִדים וֹ ֵעִדים אֹו ׁשְ ֵרגׁשָּ ּדֹון  ֵיהָּ ַהּנִ
ה ֵרגלֹא הּוא , ְלִמיתָּ ד ֵיהָּ י ֵעד ֶאחָּ  .ַעל ּפִ
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ֹו  ז  ֶיה־בִ֤ הְּ ָֽ ים תִׁ ִ֞ ֵעדִׁ ָ֣ד הָּ ֹו ַי יתֹ֔ נָּה  ַלֲהמִׁ אש  רִׁ בָּ
ע  רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ ִ֑ה ובִׁ נָּ ַאֲחר  עָּ ם בָּ ל־הָּ ַיֵ֥ד כׇּ וְּ

ך׃ פ ֶבָֽ רְּ קִׁ  מִׁ

ֵעִדים  ְפגַּ ַיד הָּ ְרגוֹ ה ּלָּ חִ ּתְ ּבֹו  עּתִ ְך וְ  ְלהָּ ַאַחר ּכָּ
ם עָּ ל הָּ עֶאת  ֹוְכךָּ ּת ִמ  ְתַבֵערוּ  ,ַיד ּכָּ רָּ  .הָּ

ת   ]*[ ש   ר  דֹול פ   ג   ין ה  ית ד ִׁ ֵ  ב 
י  ח  ָ֣ םכִׁ ֹ֨ ין־דָּ ט ֵבָֽ פָּ  שְּ ר ַלמִׁ בַָּּ֜ ךֹ֨ דָּ מְּ ֵלא֩ מִׁ פָּ ׀  יִׁ

ַגע  ֶנֹ֔ ַגע  לָּ ין ֶנֹ֨ ין וֵבֵ֥ דִׁ  ין לְּ ָ֣ ין־דִׁ ם ֵבָֽ ַּ֜ דָּ לְּ
יתָּ  לִֹׁ֔ עָּ ָ֣ וְּ תָּ ַקמְּ ֶרִ֑יך וְּ עָּ שְּ ת בִׁ יב   י רִׁ ֵרֵ֥ בְּ דִׁ
יך  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ַחִ֛ר יְּ בְּ ר יִׁ ֹום ֲאֶשֵ֥ קֹ֔ ל־ַהמָּ ֶאֹ֨

ֹו׃  בָֽ

ֵלם יֵ ִאם  ךָּ עָּ ין הַ ַמה  ִמּמְ טּמִ בַּ ּדִ ּפָּ ִמית  ,ׁשְ ִאם ְלהָּ
מֹון אֹו לֹאאֹו , אֹו לֹא ין ֶנַגע אֹו , ִאם ְלַחיֵּב מָּ ּבֵ

הֹור ֵמא ְלטָּ ּפֹול שֶׁ אֹו , טָּ ין ּתִ ֵבית ּדִ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
קֹום לַ ְוַתֲעֶלה  קּוםּתָּ , ִעיְרךָּ בְּ  ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ּמָּ

 .ּבוֹ ִיְבַחר 
ם  ט  יִֹׁ֔ וִׁ ים  ַהלְּ ֲהנִׁ אתָּ  ֶאל־ַהכ  ט ובָּ ֵפֹ֔ ל־ַהש  ֶאֹ֨ וְּ

ָ֣ידו  גִׁ הִׁ תָּ  וְּ ַרשְּ דָּ ֵהִ֑ם וְּ ים הָּ ָ֣ מִׁ ֶי ה ַביָּ הְּ ר יִׁ ֲאֶשֵ֥
ט׃ ָֽ פָּ שְּ ר ַהמִׁ ַבֵ֥ ת דְּ ךֹ֔ ֵא   לְּ

ב יםּכֲֹהִנים ַהלְ לַ  אוֹ ּתָּ יִָּּמים יִּ שֶׁ ֵפט וֹ ְוַלׁשּ  ִויִּ ְהֶיה ּבַ
ֵהם ַאל  ,הָּ ׁשְ ידּו ְלךָּ יַ וְ ּתִ ט ֶאתּגִ ּפָּ ׁשְ ַבר ַהּמִ  .ּדְ

ךֹ֔  י  ו לְּ ָ֣ידָֽ ר  ֲאֶשָ֣ר ַיגִׁ בָּ י ַהדָּ ִ֤ יתָּ ַעל־פִׁ ׂשִׁ  עָּ וְּ
ִ֑ה  הוָּ ַחָ֣ר יְּ בְּ ר יִׁ וא ֲאֶש  ֹום ַההֹ֔ קָ֣ ן־ַהמָּ מִׁ

וך׃ ר יֹורָֽ ל ֲאֶשֵ֥ כ   ֹות כְּ ָ֣ ַלֲעׂשֹ֔ תָּ ַמרְּ שָּ  וְּ

ְנַהג  ר ּתִ בָּ י ַהּדָּ ידּו ְלךָּ יַּ שֶׁ ַעל ּפִ קֹום ַההּוא מֵ ּגִ ַהּמָּ
יד  ,ִיְבַחר 'השֶׁ  לַלֲעׂשֹות כְּ ְוַתְקּפִ ֶ ַמה  כָּ  .ֹורּוךָּ יּ ׁשּ

ַעל־ יא * וך וְּ ה ֲאֶשָ֣ר יֹור  ַּ֜ י ַהתֹורָּ  ַעל־פִֹׁ֨
א  ך  ַתֲעֶׂשִ֑ה ל ָ֣ ו לְּ רֵ֥ ִ֛ט ֲאֶשר־י אמְּ פָּ שְּ ַהמִׁ

ור ס  ין  תָּ ֵ֥ ך  יָּמִׁ ו לְּ ידָֽ ֵ֥ ִ֛ר ֲאֶשר־ַיגִׁ בָּ ן־ַהדָּ מִׁ
אל׃ מ ָֽ  וׂשְּ

י  הַעל ּפִ אָּ ט לְ  ֹורוּ יּ שֶׁ  ַההֹורָּ ּפָּ ׁשְ ךָּ ּוְלִפי ַהּמִ
ה – אְמרּו ְלךָּ יֹּשֶׁ  ֲעׂשֶ ר מֵ סּור ּתָּ ַאל , ּתַ בָּ ַהּדָּ
ידּו ְלךָּ יַּ שֶׁ  ה אֹו יָּ ּגִ ֹמאלָּ ִמינָּ  .הׂשְ

ַע  יב  מ ִ֤ י שְּ תִֹׁ֨ לְּ בִׁ ֹון לְּ זָּד  יש ֲאֶשר־ַיֲעֶׂשָ֣ה בְּ ִ֞ אִׁ הָּ וְּ
ָ֣ה  הוָּ ם  ֶאת־יְּ ִֶ֤רת שָּ שָּ ד לְּ ֵמִ֞ ע  ֵהן  הָּ ֶאל־ַהכ 

ֹו  יך א  וא ֱאֹלֶהֹ֔ יש ַההֹ֔ ָ֣ אִׁ ֵפִ֑ט וֵמת  הָּ ֶאל־ַהש 
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ ע מִׁ רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ  ובִׁ

ִאיׁש  ה יַּ שֶׁ ְוהָּ עּות ֲעׂשֶ ִרׁשְ ַמעּבְ  ּכֵֹהןלַ  ְולֹא ִיׁשְ
ֵר וֹ עשֶׁ  ם ְלׁשָּ  ֵפטוֹ ׁשּ לַ אֹו  ,ֱאלֶֹהיךָּ  'הת ֶאת ֵמד ׁשָּ
ִאיׁש ַההּוא – ע ֶאת  ְתַבֵערוּ  ,יָּמּות הָּ רָּ הָּ

ֵאל רָּ ׂשְ  .ִמיִּ
ֹוד׃ יג  ון עָֽ יד  זִׁ א יְּ ל ֵ֥ ִ֑או וְּ רָּ יִׁ ו וְּ עָ֣ מְּ שְּ עָּ ם יִׁ ל־הָּ כׇּ ְמעּו  וְּ ם ִיׁשְ עָּ ל הָּ יעוּ ְולֹא  ְוִיְפֲחדוּ ְוכָּ  .עֹוד ַיְרׁשִ
ת ס   ש   ר  ֶלךְּ  פ   ֶ מ   ה 
יך   יד שני ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ר יְּ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָּ  א ֶאל־הָּ ב ָ֣ י־תָּ ָֽ כִׁ

ה  תָּ ַשָ֣בְּ יָּ ּה וְּ תָּ  שְּ ירִׁ ְך וִׁ ֵתָ֣ן לָֹּ֔ תָּ  נ  ַמרְּ אָּ ִּ֑ה וְּ בָּ
ר  ם ֲאֶשֵ֥ ל־ַהגֹויִׁ  כׇּ ֶלְך כְּ ַלי  ֶמֹ֔ ה עָּ ימָּ ִ֤ ׂשִׁ אָּ

י׃ ָֽ תָּ יב  בִׁ  סְּ

שֶׁ  ֶרץ וֹ בּתָּ ּכְ אָּ  ,ְלךָּ ֵתן וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ א לָּ
הּ  ְכּבֹושׁ ְוִת  בוְ  אֹותָּ ֵ הּ  ִתְתַיׁשּ  ַאְמִליךְ  ֹתאַמרוְ , ּבָּ

ל  כָּ ַלי ֶמֶלְך ּכְ יםעָּ ַעּמִ  .ִביִביסְּ שֶׁ  הָּ

ֹום  טו  ַחִ֛ר ׂשָ֣ בְּ ר יִׁ ֶלְך ֲאֶשֵ֥ יך  ֶמֹ֔ ֶלֹ֨ ים עָּ ִ֤ ׂשִׁ תָּ
ים  ִ֤ ׂשִׁ יך תָּ ֶרב ַאֶח  ֶקָ֣ ֹו מִׁ יך בִ֑ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יְּ
יש  ָ֣ יך  אִׁ ֶלֹ֨ ֵתִ֤ת עָּ ל לָּ א תוַכ  ֶלְך ל ָ֣ יך  ֶמֹ֔ ֶלֹ֨ עָּ

וא׃ יך הָֽ חִׁ  א־אָּ ר ל ָֽ י ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ  נָׇּּכְּ

ֶליךָּ ֶמֶלְך  ַמּנֵה ים , ּבוֹ ִיְבַחר ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ עָּ ׂשִ ּתָּ
ֶליךָּ ֶמֶלְך  אי – ַאֶחיךָּ  ִמּתֹוךְ עָּ ָּ  ְלַמּנֹות ֵאיְנךָּ ַרׁשּ
ֶליךָּ ִאיׁש  ִחיךָּ ֵאינֹו שֶׁ  זָּרעָּ  .אָּ

יב  טז  ִ֤ א־יָּשִׁ ל ָֽ ים  וְּ ֹו סוסִׁ ֶבה־לָ֣ ַרק֮ ל א־ַירְּ
וס  ֹות סִ֑ בָ֣ ַען ַהרְּ ַמ  ה לְּ מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ ם  מִׁ עָּ ֶאת־הָּ

ה לֹו סּוִסיםּלֹ שֶׁ ַרק  ּלֹא  ,א ַיְרּבֶ ֵדי ׁשֶ  ִזירַיחֲ ּכְ
ם  עָּ ֵדי  ְלִמְצַרִיםֶאת הָּ  'הוַ , סּוִסיםְלַהְרּבֹות ּכְ
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ון  פ  סִׁ א ת  ם ל ָ֣ ֶכֹ֔ ַמָ֣ר לָּ ה  אָּ וב ַוָֽיהוָּ שִ֛ לָּ
ֹוד׃ ֶרְך ַהֶז ה עָֽ  ַבֶדֵ֥

ֶכם ַאל  ַמר לָּ ְחְזרוּ אָּ ֶרְך ַהזֹּו  ּתַ ּדֶ  .ׁשּובּבַ

ור  יז  ס  א יָּ ל ֵ֥ ים וְּ ֶבה־לֹו  נָּשִֹׁ֔ א ַירְּ ל ִ֤ ֹו וְּ בִ֑ בָּ לְּ
ד׃ א ָֽ ֹו מְּ ֶבה־ל  א ַירְּ ב ל ֵ֥ זָּהָֹּ֔ ֶכֶָ֣סף וְּ  וְּ

ים  ׁשִ ה לֹו נָּ ה ְולֹא ַיְרּבֶ ּתֶ ּלֹא ִיְתּפַ ֵדי ׁשֶ ַלֲעבֹור ּכְ
ן ֲעֵברֹות לָּ ְגלָּ ה לֹו , ּבִ ֶסף כֶּ ְמאֹוד ְולֹא ַיְרּבֶ
ב  .ְוזָּהָּ

ַתב  יח  כָֹּ֨ ֹו וְּ תִ֑ ַלכְּ ֵסָ֣א ַממְּ ֹו ַע ל כִׁ תֹ֔ בְּ שִׁ ָ֣ה כְּ יָּ הָּ וְּ
ֹו  ֶפר לַּ֜ ה ַהז את  ַעל־ֵסֹ֔ ִ֤ ה ַהתֹורָּ ֵנֹ֨ שְּ ֶאת־מִׁ

ם׃ ָֽ יִׁ וִׁ ֵ֥ים ַהלְּ ֲהנִׁ ֵנ י ַהכ  פְּ לִׁ  מִׁ

יֵּ וּ  בְכׁשֶ א ַמְמַלְכּתֹו  ׁשֵ ּסֵ עֹוֶתק לֹו  ִיְכּתֹובַעל ּכִ
ל ה ַהזֹּאת ַעל ֵסֶפר  ׁשֶ ְפֵני  –ַהּתֹורָּ ּלִ ֶפר ׁשֶ ֵמַהּסֵ

יםַהּכֲֹהִנים ַהלְ   .ִויִּ
ֹו  יט  מֹ֔ ָ֣ה עִׁ תָּ יְּ הָּ ִ֑יו וְּ ֵמָ֣י ַחיָּ ל־יְּ ֹו כׇּ א ב  רָּ ֵ֥ קָּ וְּ

יו  ָ֣ה ֱאֹלהָֹּ֔ הוָּ ה  ֶאת־יְּ אָּ רְּ יִׁ ד לְּ ַמ  לְּ ַמַָ֣ען יִׁ לְּ
מ ֶּ֠  שְּ ה ַהז ִ֛את לִֶּׁ֠ ֵ֥ י ַהתֹורָּ ֵרִ֞ בְּ ל־דִׁ ת־כׇּ ר ֶאָֽ

ם׃ ָֽ תָּ ֶלה ַלֲעׂש  ֵא  ים הָּ ֵ֥ קִׁ ֶאת־ַהח   וְּ

ה ּתִ  א ְק יִ הּוא וְ  ִאּתוֹ  ְהֶיהְוַהּתֹורָּ ֶפר רָּ ּסֵ ל ְיֵמי ּבַ ּכָּ
ֵדי ,ַחיָּּיו דְלַמד יִּ שֶׁ  ּכְ יו  'הֶאת  ְלַכּבֵ יד ֱאלֹהָּ ְוַיְקּפִ
ה ַהזֹּאת ַעל  ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ ים ְוַעל ּכָּ ַהֻחּקִ

ה ַלֲעשׂ  ֵאּלֶ  .םאֹותָּ  תוֹ הָּ
ור  כ  י סֵ֥ ִ֛ תִׁ לְּ בִׁ יו ולְּ ֶאחָֹּ֔ בֹו  ֵמָֽ בָּ י רום־לְּ ִ֤ תִׁ לְּ בִׁ לְּ

מַ֩  אול לְּ מ ִ֑ ין וׂשְּ ָ֣ וָּ ה יָּמִׁ צְּ ן־ַהמִׁ יְך מִׁ ֹ֨ ֩ ַיֲארִׁ ַען
ים  ֶרב יָּמִׁ  ֶקֵ֥ נָּ יו בְּ וא ובָּ ֹו הֵ֥ תִ֛ ַלכְּ ַעל־ַממְּ

ל׃ ס ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ֵדי  ּלֹאּכְ ֶאה ׁשֶ בֹו בִּ  ִיְתּגָּ יו ְלבָּ ּלֹאוְ ַעל ֶאחָּ  ׁשֶ
ְצוֹות ִיְסֶטה יּּום ַהּמִ ה יָּ  ִמּקִ ֹמאלָּ אֹו ִמינָּ ֵדי  ,הׂשְ ּכְ

יו יַּ שֶׁ  נָּ תֹוךְ ֲאִריְך יִָּמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּובָּ  ּבְ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

 
 שלישי

ת   ש   ר  נ פ   ת ְּ הוֹ מ  ֻהנ    ת כ ְּ

ֶיֶּ֠  א יח הְּ ִ֛י ל א־יִֶּׁ֠ ל־ֵש ֶבט ֵלוִׁ ם כׇּ יִַּׁ֜ וִׁ ים ַהלְּ ֹ֨ ֲהנִׁ ה ַלכ 
ִ֛ה  הוָּ ֵש י יְּ ֵאִ֑ל אִׁ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ ַנֲחלָּ ה עִׁ ֶלק וְּ ֵחֵ֥

ון׃ ֹו י אֵכלָֽ ת  ַנֲחלָּ  וְּ

יםַלּכֲֹהִנים ַהלְ  ֶבט ֵלִוי ּולְ  ִויִּ ל ׁשֵ ֵחֶלק לֹא ִיְהֶיה כָּ
ה  ֵאלְוַנֲחלָּ רָּ ֶרץ ִעם ִיׂשְ אָּ א, ּבָּ יֹאְכלּו  ֵהם ֶאּלָּ

נֹות  ְרּבְ  .ּוֵמֶחְלקוֹ  'הִמּקָּ
ה   ב  הוָּ ִ֑יו יְּ ֶרב ֶאחָּ ֶקָ֣ ֹו בְּ ֶיה־ל  הְּ ָֽ ֵ֥ה ל א־יִׁ ַנֲחלָּ וְּ

ֹו׃ ס ֶבר־לָֽ ר דִׁ ֹו ַכֲאֶש  תֹ֔ וא ַנֲחלָּ  הָ֣
ל ַקְרַקע לֹא ִיְהֶיה לְ  ה ׁשֶ ֶבט ֵלִוי ַנֲחלָּ תֹוךְ ׁשֵ  ּבְ

יו א ,ֶאחָּ מֹו שֶׁ  'ה ֶאּלָּ תֹו ּכְ ה' ההּוא ַנֲחלָּ ּוָּ יו ּצִ לָּ  .עָּ
ם  ג  עָּ  ים ֵמֵאָ֣ת הָּ ַּ֜ ֲהנִׁ ט ַהכ  ַפֹ֨ שְּ ֶיה֩ מִׁ הְּ ה יִׁ ֶזֶ֡ וְּ

ַתן   נָּ ם־ֶׂשִ֑ה וְּ ֹור אִׁ ם־שָ֣ י ַהֶז ַבח אִׁ ֵחֵ֥ בְּ ֵמֵאִ֛ת ז 
ה׃ ָֽ ַהֵקבָּ ם וְּ ַי ַֽיִׁ חָּ ַהלְּ ַע וְּ ר ֵ֥ ן ַהזְּ ֵהֹ֔  ַלכ 

ין ְוֶזה ִיְהֶיה  לּו ַהּכֲֹהִנים ּדִ ַקּבְ יְּ םמֵ ׁשֶ עָּ המֵ  – הָּ  ֵאּלֶ
ֹוֲחִטים ׁשּ האֹו ׁשֹור  ׁשֶ ן : ׂשֶ ֹוֵחט ִיּתֵ  ֶאת ּכֵֹהןלַ ַהׁשּ

ר הוֹ ַהזְּ בָּ ַיִים ְוַהּקֵ חָּ  .ַע ַהּלְ
ית  ד  ִ֛ ֵראשִׁ ך וְּ ֶר  הָּ צְּ יִׁ ךָ֣ וְּ שְּ יר  ךַּ֜ תִׁ נְּ גָּ ית דְּ ֵראשִֹׁ֨

ֹו׃ ֶתן־לָֽ ך  תִׁ  ֵגֵ֥ז צ אנְּ
ן לֹו  ּתֶ ה ִמ ּתִ ִחּלָּ ְתךָּ ּתְ בּואָּ ְמְנךָּ ֵייְנךָּ וְ  ּתְ ֶאת וְ  ,ְוׁשַ
ת ִחּלַ ִזי ּתְ  .ַזת צֹאְנךָּ ּגְ

ֶטִ֑יך  ה  בָּ ל־שְּ כׇּ יך מִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ַחִ֛ר יְּ ֹו בָּ י ב  ָ֣ כִׁ
נָּ יו  וא ובָּ ִ֛ה הֵ֥ הוָּ ֵשם־יְּ ת בְּ ֵר  שָּ ד לְּ ַלֲעמ ֹ֨

ים׃ ס ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ  כׇּ

י  ַחר ּבֹו ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכִ ֶטיךָּ ַלֲעמּבָּ בָּ ל ׁשְ ד וֹ ִמּכָּ
ם  ׁשֵ ֵרת ּבְ יו – 'הְלׁשָּ נָּ ל ַהיִָּּמים ,הּוא ּובָּ  .ּכָּ

יך   ו רביעי ֶרֹ֨ עָּ י ֵמַאַחִ֤ד שְּ ַּ֜ א ַהֵלוִׁ י־יָּב ֹ֨ ָֽ כִׁ וְּ
א   ִ֑ם ובָּ ָ֣ר שָּ וא גָּ ל ֲאֶשר־ה  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ כׇּ מִׁ

ל־ כׇּ ֹו ֶאלבְּ שֹ֔ ָ֣ת ַנפְּ ֹום ֲאֶשר־ַאַו ק  ר ־ַהמָּ ַחֵ֥ בְּ יִׁ
ָֽה׃ הוָּ  יְּ

ֶריךָּ מֵ  תֵמַאחַ יָּבֹוא ִוי לֵּ שֶׁ כְּ  בְּ  עָּ ֵאל ׁשֶ רָּ ל ִיׂשְ כָּ
ם ר ׁשָּ הּוא ּגָּ קֹום שֶׁ  ׁשֶ יָּבֹוא הּוא  – ִיְבַחר' הַלּמָּ

ל כְּ  יְַּחּפֹוץכָּ  .ׁשֶ

יו   ז  ל־ֶאחָּ כׇּ ִ֑יו כְּ ָ֣ה ֱאֹלהָּ הוָּ ם יְּ ֵש  ת בְּ ֵשֵרִּ֕ ם ׁשָּ יְ ְוהּוא וְּ ׁשֵ יו ַהְלִויִּ  'הֵרת ּבְ ל ֶאחָּ כָּ יו ּכְ ם יֱאלֹהָּ



 שפטיםפרשת 

 457  

ָֽה׃ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ם לִׁ ים שָּ  ֵ֥ דִׁ מְּ ע  ם הָּ יִֹׁ֔ וִׁ ם ִלְפֵני וֹ עשֶׁ  ַהלְּ  .'הְמִדים ׁשָּ
יו  ח  רָּ  כָּ מְּ ד מִׁ ַבֵ֥ ֶלק י אֵכִ֑לו לְּ ֵח  ֶלק כְּ ֵחֵ֥

ֹות׃ ס בָֽ אָּ  ַעל־הָּ
קּו  ַהּכֹוֲהִנים ֶוה בַּ ִיְתַחּלְ ׁשָּ נֹותּבְ ְרּבָּ , ֲאִכיַלת ַהּקָּ
החּוץ ִמ  ֶ  ּמַ זֹו ׁשּ חֹות מֹוְכרֹות זֹו לָּ ּפָּ ׁשְ לוּ ַהּמִ ַקּבְ יְּ  ׁשֶ
םֶאת  תֹורָּ  ֶחְלקָּ  .םּבְ

ת    ש   ר  ֹוֲעב פ   םוֹ ת  ֹויִׁ ג   ת ה 
ֵ֥ה  ט  הוָּ ֶרץ ֲאֶשר־יְּ אָֹּ֔ ָ֣א ֶאל־הָּ ה  בָּ י ַאתָּ ִ֤ כִׁ

ֹות  ַמָ֣ד ַלֲעׂשֹ֔ לְּ ְִ֑ך ל א־תִׁ ֵתָ֣ן לָּ יך נ  ֱאֹלֶה 
ם׃ ֵהָֽ ֵ֥ם הָּ ת ַהגֹויִׁ תֹוֲעב    כְּ

בכְּ  ּתָּ ֶרץ לָּ  אוֹ ׁשֶ ַאל  ,ְלךָּ ֵתן וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ אָּ
ל תוֹ ֹוֲעבּת מֹו הַ ְלַמד ַלֲעׂשֹות כְּ ּתִ  ם  ׁשֶ אֹותָּ

ים  .ַעּמִ
ֵאִ֑ש  י  ֹו בָּ ת  ֹו־ובִׁ נָֽ יר בְּ ֵ֥ ךֹ֔ ַמֲעבִׁ ֵצָ֣א בְּ מָּ ל א־יִׁ

ף׃ ַכֵשָֽ ש ומְּ ַנֵח  ֵַֽ֥ן ומְּ עֹוֵנ ים מְּ מִֹׁ֔ סָּ ֵסָ֣ם קְּ  ק 
ֶכם ְהֶיהיִ  לֹא נֹו  ֶאת ֲעִבירּמַ ִמי שֶׁ  ּבָּ ּתֹו בִּ  וֹ אּבְ

ֵאשׁ  יד ,ּבָּ נֹוֵתן  ,אֹוֵחז ֵעיַנִים ,ֲעִתידֹות ַמּגִ
כֹות  יַהְדרָּ ִנים ַעל ּפִ ףאֹו  ,ִסימָּ ֵ  .ְמַכׁשּ

ש  יא  ֵר  ד  י וְּ ֹ֔ נִׁ ע  דְּ יִׁ ל אֹוב  וְּ ֵאֵ֥ ש  ִֶ֑בר וְּ ר חָּ ֵב  ח  וְּ
ים׃ ָֽ  ֶאל־ַהֵמתִׁ

ים ׁשִ ֵנט ְנחָּ ל ֵמִתים ,ְמַהּפְ  ,ַמֲעֶלה רּוחֹות ׁשֶ
ּוף ִכׁשּ יד ֲעִתידֹות ּבְ  .ִתיםמֵ  ֹוֶנה ֶאלפּ  וֹ א ,ַמּגִ

ַלל   יב  גְּ ֵׂשה ֵאִֶ֑לה ובִׁ ל־ע ָ֣ הוָּ ה כׇּ ת יְּ י־תֹוֲעַבֵ֥ ָֽ כִׁ
יש  ֵ֥ יך מֹורִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ֶלה יְּ ֵאֹ֔ ת הָּ ַהתֹוֵעב ָ֣

ֶנָֽיך׃ פָּ ם מִׁ  אֹותָּ 

י  ל עוֹ ּכִ ִריםּכָּ בָּ י ַהּדְ ההָּ  ׂשֵ  ,'הלַ  הבָּ ֹועֵ ּת ֵהם  ֵאּלֶ
ה וֹ ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעב ֵאּלֶ ִמידֱאלֶֹהיךָּ  'הת הָּ  ַמׁשְ

ם  ֶניךָּ לְּ ִמ אֹותָּ  .פָּ
יך׃ יג  ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ם יְּ ה עִׁ  ֶיֹ֔ הְּ ָֽ ים תִׁ ָ֣ מִׁ ְתךָּ ה ֱהיֵ  תָּ ֱאמּונָּ ֵלם ּבֶ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הבַּ ׁשָּ
י יד חמישי ָ֣ ה  יֹוֵרָ֣ש  כִׁ ֶלה ֲאֶשִ֤ר ַאתָּ ֵא  ָ֣ם הָּ ׀ ַהגֹויִׁ

נְּ   ע  ם ֶאל־מְּ ִ֑עו אֹותָֹּ֔ מָּ שְּ ים יִׁ מִׁ  סְּ ֶאל־ק  ֵ֥ים וְּ נִׁ
ן  א ֵכֹ֔ ה ל ָ֣ ַאתִָּּ֕ יך׃וְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ך  יְּ ֵַ֥תן לְּ  נָּ

י  יםּכִ ַעּמִ ה  הָּ ֵאּלֶ ה שֶׁ הָּ  םתָּ וֹ אׁש בֵ וֹ כּ ַאּתָּ
קֹול  יֵדיוְ אֹוֲחֵזי ֵעיַנִים ׁשֹוְמִעים ּבְ , ֲעִתידֹות ַמּגִ

הִאּלּו וְ  ְך לֹא  – ַאּתָּ ַתן ְלךָּ ּכָּ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הנָּ
ים  טו  ֵ֥ י יָּקִׁ נִׁ מ ֹ֔ יך  כָּ ךִ֤ ֵמַאֶחֹ֨ בְּ רְּ קִׁ יא מִׁ ך  נָּבִֹׁ֨ לְּ

ון׃ עָֽ מָּ שְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ֵאלָּ יו תִׁ הוָּ  יְּ
א ִביא ֱאלֶֹהיךָּ יִָּקים ְלךָּ  'ה ,ֶאּלָּ יךָּ  ֹוךְ ּת ִמ נָּ ׁשֶ ֲאנָּ

מ – ֵמַאֶחיךָּ  יו  ,ִניוֹ ּכָּ ְמעוּ ֵאלָּ ׁשְ  .ּתִ
יך   טז  ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ם יְּ תָּ ֵמעִֹׁ֨ לְּ ַאַּ֜ ל ֲאֶשר־שָּ כ ֹ֨ כְּ

א  ר ל ָ֣ ל ֵלאמ ִ֑ הָּ  יֵֹ֥ום ַהקָּ ב בְּ ֵרֹ֔ ח  ף בְּ ֵס  א 
ש  ֵאֹ֨ ֶאת־הָּ י וְּ ָ֣ה ֱאֹלהָֹּ֔ הוָּ ַע  ֶאת־קֹול  יְּ מ ֹ֨ שְּ לִׁ

ֵ֥ה לָּ ד  ה ַהז ִ֛את ַהגְּ ֶאֵ֥ ֹוד ל א־ֶארְּ א ע  ל ֵ֥  וְּ
ות׃ מָֽ  אָּ

ּתָּ  ׁשְ ּקַ ּבִ מֹו ׁשֶ ח 'המֵ  ּכְ יֹוםוֹ ֱאלֶֹהיךָּ ּבְ  ֵרב ּבְ
סּות ּנְ ל ִהְתּכַ הָּ מִסיוֹ לֹא א" :ַהּקָּ ַע ֶאת וֹ ף ִלׁשְ

ֵאׁש לֹא ֶאְרֶאה עֹוד וְ י ֱאלֹהַ  'הקֹול  ֶאת הָּ
ד ה ַהזֹּאתוֹ ַהּגְ מּות ,לָּ  ."ְולֹא אָּ

רו׃ יז  ֵבָֽ ר דִׁ יבו ֲאֶשֵ֥ ִ֑י ֵהיטִׁ  הוָּ ה ֵאלָּ ַמר ִלי' ַוה ַוי ֵ֥אֶמר יְּ ׂשּו טֹוב  :אָּ ֶ ַמה בְּ עָּ ְמ ׁשּ  .רוּ אָּ
ֹוך  יח  מִ֑ ם כָּ ֶרב ֲאֵחיֶה  ֶקֵ֥ ֶהִ֛ם מִׁ ים לָּ ֵ֥ קִׁ יא אָּ נָּבִֹׁ֨

ַרי   בָּ י דְּ ִ֤ נַָּתתִׁ ת וְּ ם ֵא  ֶבָ֣ר ֲאֵליֶהֹ֔ דִׁ יו וְּ פִֹׁ֔ בְּ
ר ֲאַצֶוָֽנו׃ ל־ֲאֶשֵ֥  כׇּ

ֵכן ַאֲעִמיד  ֶהם לָּ ִביא ִמּתֹוְך לָּ מֹוךָּ  – ֲאֵחיֶהםנָּ  ,ּכָּ
ים ֶאתוְ  ׂשִ ִפיו ּדְ  אָּ ַרי ּבְ ר בָּ  ֶאת ֲאֵליֶהםְוהּוא ְיַדּבֵ

ל  ֶ ַמה ּכָּ  .ה אֹותוֹ ֲאַצוֶּ ׁשּ
ַמע   יט  שְּ א־יִׁ יש  ֲאֶשִ֤ר ל ָֽ אִׁ ה הָּ יָּ  הָּ י וְּ ַרֹ֔ בָּ ֶאל־דְּ

ֹו׃ מָֽ ש ֵמעִׁ ר ֵ֥ י ֶאדְּ כִׁ  נ  י אָּ ִ֑ מִׁ שְּ ר בִׁ ַדֵב  ר יְּ  ֲאֶשֵ֥
ִאיׁש  ַמע ּלֹ שֶׁ ְוהָּ ַרילִ א ִיׁשְ ר  ִביאּנָּ הַ שֶׁ  ְדבָּ ְיַדּבֵ
ִמי ׁשְ ע ֲאִני  ,ּבִ  .ְנׁשוֹ עָּ ֶאת ֶאְתּבַ

י  כ  מִׁ  שְּ ר בִׁ בַָּּ֜ ר דָּ ַדֵבֹ֨ יד֩ לְּ יא ֲאֶשָ֣ר יָּזִׁ ַאְָ֣ך ַהנָּבִֶׁ֡
ר  ַדֵבֹ֔ ר ַוֲאֶשָ֣ר יְּ ַדֵבֹ֔ יו  לְּ יתִׁ וִׁ א־צִׁ ֵאָ֣ת ֲאֶשִ֤ר ל ָֽ

ל  ִביא ֲאבָּ ייַּ שֶׁ ַהּנָּ ר ִוי עְרׁשִ ִמי ַדּבֵ ׁשְ ר ּבִ בָּ א ּלֹ שֶׁ ּדָּ
יִתי ר אֹותוֹ  ִצּוִ ם ֱאלִֹהים יְּ שֶׁ אֹו  ,ְלַדּבֵ ׁשֵ ר ּבְ ַדּבֵ
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וא׃ יא ַההָֽ ֵ֥ ת ַהנָּבִׁ ים וֵמ  ִ֑ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ ם ֱאֹלהִׁ ֵש  ִביא ַההּוא – ֲאֵחִרים בְּ  .יָּמּות ַהּנָּ
ה  ֵנַדָ֣ע  כא  ֶבִ֑ך ֵאיכָּ בָּ לְּ ר בִׁ י ת אַמ  ֵ֥ כִׁ וְּ

ָֽה׃ הוָּ ֹו יְּ ר  בְּ ר ל א־דִׁ ר ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔  ֶאת־ַהדָּ
ַאל ֶאת ַעְצְמךָּ ִאם וְ  ׁשְ ר ְנַזֶהה  ֵאיךְ  :ּתִ בָּ ֶאת ַהּדָּ
 ?וֹ אֹות רמַ אָּ  לֹא' השֶׁ 

ה  כב  הוָּ  ֵשָ֣ם יְּ יא בְּ ר ַהנָּבִַּׁ֜ ַדֵבֹ֨ ֲאֶשר֩ יְּ
ר  בָֹּ֔ וא ַהדָּ א הָ֣ א יָּב ֹ֔ ל ָ֣ ר  וְּ בָּ ִ֤ה ַהדָּ ֶי הְּ א־יִׁ ל ָֽ וְּ
ֹו  רָ֣ בְּ זָּדֹון  דִׁ ִ֑ה בְּ הוָּ ֹו יְּ ר  בְּ ר ל א־דִׁ ֲאֶשֵ֥

נו׃ ס ֶמָֽ ג ור מִׁ א תָּ יא ל ֵ֥  ַהנָּבִֹׁ֔

ר  בָּ ִביא שֶׁ ּדָּ ם  יֹאַמרַהּנָּ ׁשֵ ְולֹא  ִיְתַקיֵּםְולֹא  'הּבְ
ר  – ִיְקֶרה בָּ רוֹ  'ה אּלֹ שֶׁ הּוא ּדָּ ִביא , ֲאמָּ  רמַ אָּ ַהּנָּ
עּות וֹ אֹות ִרׁשְ ּנּו  ְפַחדּתִ ַאל  ,ּבְ ְרגוֹ ִמּמֶ  .ְלהָּ

ת    ש   ר  רֹוֵצח   פ    ה 

ם  א יט יך  ֶאת־ַהגֹויִֹׁ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ית יְּ ִ֞ רִׁ י־ַיכְּ ָֽ כִׁ
ך   ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ִ֑ם ֲאֶשר  יְּ צָּ ֶאת־ַארְּ

ם׃ ֵתיֶהָֽ בָּ ם ובְּ ֵריֶה  עָּ ֵ֥ בְּ תָּ ַשבְּ יָּ ם וְּ תִָּּ֕ שְּ ירִׁ  וִׁ

ִמיד ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ כְּ  יםֶאת ַיׁשְ ַעּמִ ֵתן וֹ נהּוא שֶׁ  הָּ
ם  ם ְכּבֹושׁ ְוִת ְלךָּ ֶאת ַאְרצָּ ֵ וְ  אֹותָּ ב ִתְתַיׁשּ

יֶהםבְּ  ּתֵ ֵריֶהם ּוְבבָּ  .עָּ
ֹוְך  ב  תָ֣ ְִ֑ך בְּ יל לָּ ָ֣ דִׁ ים ַתבְּ רִׁ  ֹוש עָּ לֵ֥ ךֹ֔ שָּ צְּ ַארְּ

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ך  לְּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ  ֲאֶשר  יְּ
יל ְלךָּ  ְבּדִ תֹוְך ַאְרְצךָּ ּתַ ִרים ּבְ לֹוׁש עָּ  'השֶׁ ׁשָּ

הּ ִלְכּבֹוׁש ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ  .אֹותָּ
ך֮ ַהֶד   ג  ין לְּ ָ֣ כִׁ ול תָּ בָ֣ תָּ  ֶאת־גְּ ַלשְּ שִׁ ֶרְך  וְּ

ך   ילְּ ָֽ חִׁ ר ַינְּ ךֹ֔ ֲאֶשֵ֥ צְּ ה ַארְּ יִָּּ֕ הָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ הוָּ יְּ
ַח׃ ֵצָֽ ל־ר  ה כׇּ מָּ נֵ֥וס שָּ   לָּ

ִכין ְלךָּ  הּתָּ ֶרְך נֹוחָּ ק ֶאת , ֲאֵליֶהם ּדֶ ַטח ּוְתַחּלֵ ׁשֶ
הךָּ לְ  ַיְנִחיל ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ַאְרְצךָּ  לֹוׁשָּ ִעיר  – ִלׁשְ

ל ֵחֶלק ל רוְ , ְלכָּ ם ִלְברֹוחַ יּוַכל ֵצַח וֹ כָּ  .ְלׁשָּ
ַבָ֣ר  ד  ֶזה  דְּ ִ֑י וְּ חָּ ה וָּ מָּ נֵ֥וס שָּ  ַח ֲאֶשר־יָּ ֵצֹ֔ ר  הָּ

וא  הִ֛ ַעת וְּ י־ַדֹ֔ לִׁ בְּ הו  בִׁ ר ַיֶכִ֤ה ֶאת־ֵרֵעֹ֨ ֲאֶשֹ֨
ם׃ ש ָֽ לְּ ל שִׁ מ ֵ֥ תְּ ֹו מִׁ ֵנֵ֥א ל   ל א־ׂש 

יִּ  רֹוֵצַח ׁשֶ ין הָּ ם ְוִיְחֶיה ְבַרחְוֶזה ּדִ ה  ,ְלׁשָּ יַּּכֶ ִמי ׁשֶ
ִלי ֲחֵברוֹ ֶאת  ה ְוהּוא  ּבְ נָּ ּוָּ ׂשֹוֵנא אֹותֹו  לֹאּכַ

ְלׁשֹום  .ֵמֶאְתמֹול ׁשִ
א ַוֲאֶשר֩  ה  ב ַער֮ ַבַי֮  ֶאת־ֵרֵעֵ֥הו יָּב ֹ֨ ט ָ֣ ים   ַלחְּ ֵעצִׁ

ַשִ֤ל  נָּ ץ וְּ ֵעֹ֔ ת הָּ ר ָ֣ כְּ ֶזן  לִׁ ֹו ַבַגרְּ ה יָּדִ֤ חָֹּ֨ דְּ נִׁ וְּ
ֵמִ֑ת  א ֶאת־ֵרֵע הו וָּ ֵ֥ צָּ ץ ומָּ ֵעֹ֔ ן־הָּ ֶזל  מִׁ ַהַברְּ
י׃ ָֽ חָּ ֶלה וָּ ֵא  ים־הָּ רִׁ ת ֶהעָּ נִ֛וס ֶאל־ַאַחֵ֥ וא יָּ  ה 

יָּּבֹוא ִעם ֲחֵברֹו  טֹוב ֵעִצים יַַּער ַלחֲ לַ ּוִמי ׁשֶ
ֵמט יָּדֹו  ָּ ְרֶזן אֹוֶחֶזתשֶׁ ְוִתׁשּ ּגַ ֵעץ ּבַ , ִלְכרֹות ֶאת הָּ

ְרֶזל וְ  ֵמט ַהּבַ ָּ ֵעץמֵ ִיׁשּ , ְוִיּפֹול ַעל ֲחֵברֹו ְויָּמּות הָּ
ה ְוִיְחֶיהלְ הּוא ִיְבַרח  ֵאּלֶ ִרים הָּ  .ַאַחת ֶהעָּ

ל  ו  ֵאֹ֨ ף֩ ג  ד  רְּ ַח ֶפן־יִׁ ֵצ  ר  ם ַאֲחֵרָ֣י הָּ ַּ֜ ַהדָּ
ֶרְך  ה ַהֶד  ֶבֵ֥ רְּ י־יִׁ ָֽ ֹו כִׁ יגִ֛ שִׁ הִׁ בֹו  וְּ בָּ י־ֵיַחם֮ לְּ כִׁ
א  י ל ָ֣ ֶות כִֶּׁ֠ ַפט־מָֹּ֔ שְּ לֹו  ֵאָ֣ין מִׁ ִֶ֑פש וְּ ָ֣הו נָּ כָּ הִׁ וְּ

ֹום׃ שָֽ לְּ ֹול שִׁ מֵ֥ תְּ ֹו מִׁ וא ל  ֵנֵ֥א הִ֛  ׂש 

ֵדי  רֹוֵצַח ּכְ ם ַאֲחֵרי הָּ ּלֹא ִיְרּדֹוף ּגֹוֵאל ַהּדָּ ׁשֶ
שֶׁ  ַכֲעסוֹ יִּ ּכְ ח ּבְ יג ְרּתַ ִ שֶׁ  אֹותוֹ  ְוַיׂשּ ְהיֶה ּכְ ֶרְך ּתִ ַהּדֶ

ה ֶות לוֹ  ֵאיןוְ  ;אֹותוֹ  גוֹ רְוַיהֲ , ֲארּוּכָּ ין מָּ י , ּדִ ּכִ
יָּה לֹא הּוא ְלׁשֹוםוְ  ֵמֶאְתמֹול אֹותוֹ  ׂשֹוֵנא הָּ  .ׁשִ

ים  ז  רִׁ  ש עָּ ֹלֵ֥ ר שָּ ך  ֵלאמ ִ֑ ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  ַעל־ֵכִ֛ן אָּ
יל  ֵ֥ דִׁ ְך׃ַתבְּ ָֽ  לָּ

ֵכן ֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְתךָּ ְואֹוֵמר יל : לָּ ְבּדִ  ְלךָּ ּתַ
ִרים לֹוׁש עָּ  .ׁשָּ

ךֹ֔  ח  ָ֣לְּ ב  יך  ֶאת־גְּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ יב יְּ חִִׁ֞ ם־ַירְּ אִׁ וְּ
ך   ִַ֤תן לְּ נָּ ֶתִ֑יך וְּ ע ַלֲאב  ַב  שְּ ר נִׁ ַכֲאֶשֵ֥
ת  ֵתֵ֥ ר לָּ ֶב  ר דִׁ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ ל־הָּ ֶאת־כׇּ

יך׃ ֶתָֽ  ַלֲאב 

ע ַיְרִחיב ֱאלֶֹהיךָּ  'ְוִאם ה ּבַ ׁשְ ּנִ מֹו ׁשֶ בּוְלךָּ ּכְ ֶאת ּגְ
ֶרץ שֶׁ , ַלֲאבֹוֶתיךָּ  אָּ ל הָּ ן ְלךָּ ֶאת ּכָּ ַמרְוִיּתֵ  אָּ

ן ּתֵ יִּ  .ַלֲאבֹוֶתיךָּ  ׁשֶ

את  ט  ה ַהז ַּ֜ וָֹּ֨ צְּ ל־ַהמִׁ ר֩ ֶאת־כׇּ מ  שְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ
ך֮ ַהיֹום   ַצוְּ י מְּ ָ֣ כִׁ נ  ר אָּ ּה ֲאֶשֹ֨ תָּ  ַלֲעׂש 

יד  ְקּפִ ּתַ ׁשֶ ה  ֶאתְלַקיֵּם ּכְ ֵאּלֶ ְצוֹות הָּ ל ַהּמִ ּכָּ
ֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְתךָּ ַהיֹּום  'ֶלֱאהֹוב ֶאת ה – ׁשֶ
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ה  ַאֲהבִָּ֞ ֶלֵֶ֥כת לְּ לָּ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך וְּ ֶאת־יְּ
ךֵ֥ עֹוד   תָֹּ֨ לְּ יַָּספְּ ים וְּ ִ֑ מִׁ ל־ַהיָּ כָּ יו כׇּ רָּ דְּ בִׁ

ֶלה׃ ֵאָֽ ש הָּ ֹלֵ֥ ים ַע ל ַהשָּ ֹ֔ רִׁ ש עָּ ֹלָ֣  שָּ

ֶלֶכת  ל ַהיִָּּמים ֱאלֶֹהיךָּ ְולָּ יוּכָּ כָּ ְדרָּ ּתֹוִסיף ְלךָּ  ,ּבִ
ִרים  לֹוׁש עָּ הנֹוַסף לַ בְּ עֹוד ׁשָּ ֵאּלֶ לֹוׁש הָּ ָּ  .ׁשּ

ךֹ֔ ֲאֶשר   י  צְּ ֶרב ַארְּ ֶקָ֣ י בְּ קִֹׁ֔ ָ֣ם נָּ ֵפְך  דָּ שָּ א יִׁ ל ִ֤ וְּ
ֵ֥ה  יָּ הָּ ִ֑ה וְּ ך  ַנֲחלָּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ יְּ

ים׃ פ ָֽ מִׁ ֶל יך דָּ  עָּ

ְך  רֹוֵצַח ְוכָּ ֵלטהָּ יק ְלִהּמָּ ִקי  ,ַיְסּפִ ם נָּ ֵפְך ּדָּ ָּ ְולֹא ִיׁשּ
ה תֹוְך ַאְרְצךָּ ׁשֶ ה לְ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן ְלךָּ  'ּבְ ַנֲחלָּ

ז   .ֶרַצחַעל הָּ ְוִתְתַחיֵּב אָּ
ִַ֤רב לֹו   יא  אָּ הו וְּ ֵרֵעֹ֔ ָ֣א לְּ ֵנ יש  ׂש  ֶיֵ֥ה אִׁ הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ֵמִ֑ת  ֵ֥הו ֶנ ֶפש וָּ כָּ הִׁ יו וְּ לָֹּ֔ ם עָּ ָ֣ קָּ ס וְּ נִָּּ֕ וְּ
ל׃ ֵאָֽ ים הָּ ֵ֥ רִׁ ת ֶהעָּ  ֶאל־ַאַח 

ֹוֵנא ֶאת  ְוִאם ׂשּ רֹוב לֹו ְוֶיאֱ  ֲחֵברוֹ ִיְהֶיה ִאיׁש ׁשֶ
יו ְוַיכֶּ  לָּ ְרגֹו ְוהּוא יָּמּות אֹותוֹ  הְויָּקּום עָּ ֵדי ְלהָּ , ּכְ

הלְ ִיְבַרח הּוא וְ  ֵאּלֶ ִרים הָּ  .ַאַחת ֵמֶהעָּ
ֹו  יב  ת  ו א  חֵ֥ קְּ לָּ ֹו וְּ ירֹ֔ ָ֣י עִׁ ֵנ קְּ חו  זִׁ לְּ ָֽ שָּ ִ֑ם וְּ שָּ מִׁ

ת׃ ֵמָֽ ם וָּ ל ַהדָּ  ֵאֵ֥ ִ֛ד ג  ַי ֹו בְּ ת  נָ֣ו א  נָּתְּ  וְּ
ְלחוּ  ִעירוֹ  ַחְכֵמי ִליִחים ִיׁשְ ְקחוּ  ׁשְ יִּ ם אֹותוֹ  ׁשֶ ָּ  ,ִמׁשּ

ם ּגֹוֵאל ייֵד לִ  אֹותוֹ  וּ ְסרְמ ְויִ   .יּוַמת ְוהּוא ,ַהּדָּ
י  יג  ִ֛ קִׁ ם־ַהנָּ תָּ  ַדָֽ ַערְּ ִ֑יו ובִׁ לָּ ך  עָּ ֹוס ֵעינְּ חֵ֥ ל א־תָּ

ְך׃ ס ָֽ ֹוב לָּ טֵ֥ ל וְּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ  מִׁ
ַרֵחםַאל  יו ּתְ לָּ ֵאל ַבֵער ּתְ , עָּ רָּ ׂשְ ֶאת רֹוֵצַח ִמיִּ

ע ׁשַ  .ְוִיְהֶיה ְלךָּ טֹוב, ַהַחף ִמּפֶ
ת    ש   ר  בו לס   ה   פ   ת ג ְּ  ג 
ו  יד ששי ל  ר גָּבְּ ֲעךֹ֔ ֲאֶשֵ֥ ול ֵרָֽ בָ֣ יג  גְּ א ַתסִׁ ל ִ֤

ך  ֲאֶשָ֣ר  תְּ ָֽ ַנֲחלָּ ִ֑ים בְּ נִׁ אש  ֶרץ רִׁ אִָּּ֕ ל בָּ ַחֹ֔ נְּ תִׁ
ּה׃ ס ָֽ תָּ שְּ רִׁ ך  לְּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ  ֲאֶשר  יְּ

חֹור ֶאת  ִזיז ְלאָּ בּול הַ ַאל ּתָּ ל ּגְ  ֲחֵבְרךָּ ׁשֶ
ּמְ  ִראׁשֹוִניםׁשֶ ֲחלֹות הָּ ֵקי ַהּנַ  ,ִסיְמנוּ  ַחּלְ

ַנֲחַלְתֶכם ְנֲחלוּ שֶׁ  ּבְ ה ּתִ ֶרץ ׁשֶ אָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן  'ּבָּ
הּ ִלְכּבֹוׁש ְלךָּ   .אֹותָּ

ת    ש   ר  ים פ   ֵעדִׁ ט ה  פ   ש ְּ  מִׁ
ֹון   טו  ל־עָּ כׇּ יש לְּ אִׁ  ד בְּ ד ֶאחַָּּ֜ א־יָּקום֩ ֵעֹ֨ ל ָֽ

ִ֑א  א ֲאֶשָ֣ר ֶיֱחטָּ טְּ ל־ֵח  כׇּ את בְּ ל־ַחטָֹּ֔ כׇּ ולְּ
י ָ֣ י  ַעל־פִׁ ֵ֥ ֹו ַעל־פִׁ ים אִ֛ ָ֣י ֵעדִׁ  ֵנ ׀ שְּ

ר׃ ָֽ בָּ ום דָּ ים יָּקֵ֥ ה־ֵעדִׁ  ָֽ ֹלשָּ  שְּ

ִעיד  יָּבֹואלֹא  יִָּחידֵעד  ַעל ׁשּום  ַעל ִאישׁ ְלהָּ
וֹון ְוׁשּום א ׁשּוםבְּ  – ֵחְטא עָּ יֱֶּחטָּ ַעל  ַרק, ֵחְטא ׁשֶ

ה ֵעִדים  לֹוׁשָּ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ  ִיְתַקיֵּםּפִ
ר בָּ  .ּדָּ

ֹו  טז  יש ַלֲענֵֹ֥ות ב  ִ֑ אִׁ ס בְּ מָּ  ום ֵעד־חָּ י־יָּקֵ֥ ָֽ כִׁ
ה׃ ָֽ רָּ  סָּ

ע  ׁשָּ ד ֶנְגּדֹו יִע ְלהָּ ַעל ִאיׁש יָּקּום ִאם ֵעד רָּ
 .ֵעדּות

יב  יז  רִׁ  ם הָּ ֶהֵ֥ ים ֲאֶשר־לָּ ִ֛ ֲאנָּשִׁ ֵנָֽי־הָּ ו שְּ ד  מְּ עָּ וְּ
ים  טִֹׁ֔ פְּ ַהש ָ֣ ים  וְּ ֲהנִׁ ִ֤י ַהכ ָֽ ֵנ פְּ ִ֑ה לִׁ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ לִׁ

ם׃ ֵהָֽ ים הָּ ֵ֥ מִׁ י ו ַביָּ הְּ ר יִׁ  ֲאֶשֵ֥

ים שֶׁ  ׁשִ ֲאנָּ ֵני הָּ יֵניׁשְ  – 'הִלְפֵני ַיַעְמדּו  ִריבֶהם הָּ ּבֵ
ם יִּ שֶׁ ְפִטים וֹ ְוַהׁשּ ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים  אֹותָּ ְהיּו ּבְ

 .יִָּּמיםהַ 
ֶקר   יח  ד־ֶשֹ֨ ִ֤ה ֵעָֽ ֵנ הִׁ ים ֵהיֵטִ֑ב וְּ טִׁ  פְּ ו ַהש  שֵ֥ רְּ דָּ וְּ

יו׃ ָֽ חִׁ אָּ ֵ֥ה בְּ נָּ ֶקר עָּ ד ֶש  ֵעֹ֔  הָּ
ֹוְפִטים ַיְחְקרּו ֵהיֵטב ֵעד ְוִהּנֵה , ַהׁשּ ןהָּ ְקרָּ  – ׁשַ

ִחיוֵהִעיד  הּוא ֶקר ַעל אָּ  .ׁשֶ
ֹו יט  ָ֣יֶתם לֹ֔ יו  ַוֲעׂשִׁ ִ֑ חִׁ אָּ ֹות לְּ ם ַלֲעׂשָ֣ ר זַָּמ  ַכֲאֶשֵ֥

ך׃ ֶבָֽ רְּ קִׁ ע מִׁ רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ  ובִׁ
ִחיו ְכֵנן ַלֲעׂשֹות ְלאָּ הּוא ּתִ מֹו ׁשֶ ֲעׂשּו לֹו ּכְ , ּתַ

קּוְת  ע  ַסּלֵ רָּ  .ֶאְצְלךָּ מֵ ֶאת הָּ
פו  כ  סִֹׁ֨ ל א־י  ִ֑או וְּ רָּ יִׁ ו וְּ עָ֣ מְּ שְּ ים יִׁ רִׁ  אָּ שְּ ַהנִׁ וְּ

ר  ֵ֥ בָּ ֹוד ַכדָּ ֹות ע  ך׃ַלֲעׂשַּ֜ ֶבָֽ רְּ קִׁ ע ַהֶז ה בְּ ִ֛ רָּ  הָּ
שְׁ  ְמעּו ְוִיְפֲחדוּ ְוַהּנִ ִרים ִיׁשְ ְולֹא יֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות  ,אָּ

ע ַהזֶּהֶאְצְלךָּ  רָּ ר הָּ בָּ מֹו ַהּדָּ  .עֹוד ּכְ
ן   כא  יִׁ ַעֹ֨ ן בְּ ֶפש ַעִ֤יִׁ ֶנ  ֶָ֣פש בְּ ִַּ֑֧ך ֶנ ֹוס ֵעיֶנ ח  א תָּ ל ֵ֥ ֲענִ  ,ַרֵחםּתְ  ַאלוְּ  ,ַעִיןַעל ַעִין  ,ֶנֶפשׁ ַעל ֶנֶפׁש  שׁ יּתַ
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ֶגל׃ ס ָֽ רָּ ֶגל בְּ יָּ ד ֶרֵ֥ ֵ֥ד בְּ ן יָּ ֵשֹ֔ ן  ֵשָ֣ן בְּ ןַעל ׁשֵ  .ֶרֶגלַעל ֶרֶגל  ,יָּדַעל יָּד  ,ׁשֵ
ת    ש   ר  ה פ   מ  ח  לְּ מ ִׁ ה ל  יא  צִׁ  יְּ

יתָּ  א כ ַּ֜ אִׁ רָּ ָֽ ך וְּ ֶב  יְּ ה ַעל־א  מַָּּ֜ חָּ לְּ א ַלמִׁ י־ֵתֵצֹ֨ ָֽ כִׁ
א ֵמֶהִ֑ם  ירָּ  א תִׁ ךֹ֔ ל ֵ֥ מְּ ֵ֚ם ַרָ֣ב מִׁ ֶכב  ַע ֶרֹ֨ וס וָּ סִ֤
ֶרץ  ך  ֵמֶאֵ֥ ְך ַהַמַעלְּ מָֹּ֔ יך  עִׁ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י־יְּ ָֽ כִׁ

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ  מִׁ

ֵצא ּתֵ ׁשֶ ה  ּכְ מָּ ְלחָּ סּוִסים  ְוִתְרֶאהאֹוְיֶביךָּ  מּולַלּמִ
בֹות  ךָּ  –ּוֶמְרּכָּ דֹול ִמּמְ ְפַחדַאל , ַעם ּגָּ , ֵמֶהם ּתִ

י ה הֶ ֱאלֶֹהיךָּ  'ּכִ  ְצַרִיםךָּ ֵמֶאֶרץ ִמ ה אֹוְת לָּ עֱ ׁשֶ
א  .ךָּ ּתְ ִא  ִנְמצָּ

ַגֵ֥ש  ב  נִׁ ִ֑ה וְּ מָּ חָּ לְּ ֶכ ם ֶאל־ַהמִׁ בְּ רׇּ קׇּ ה כְּ יִָּּ֕ הָּ וְּ
ם׃ ָֽ עָּ ר ֶאל־הָּ ֶבֵ֥ דִׁ ן וְּ ֵה   ַהכ 

ּתִ וּ  ׁשּו ְכׁשֶ הּגְ מָּ ְלחָּ ׁש  ּכֵֹהןהַ  ,ַלּמִ ר ֶאל בֵּ ַד יוִ ִיּגַ
ם עָּ  .הָּ

ים  ג  ֵ֥ ֵרבִׁ ם קְּ ל ַאֶתֹ֨ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַמָ֣ע יִׁ ַמִ֤ר ֲאֵלֶהם  שְּ אָּ וְּ
ה  מָּ  חָּ לְּ ֵביֶכִ֑ם ַאל־ֵיַרְָ֣ך ַהיִֹ֛ום ַלמִׁ יְּ ַעל־א 

ַאל־  זִ֛ו וְּ פְּ ל־ַתחְּ ַאָֽ ו וְּ א  ירְּ ָֽ ם ַאל־תִׁ ֶכ  ַבבְּ לְּ
ם׃ ֵניֶהָֽ פְּ ו מִׁ צ   ַתַערְּ

ֶהם ֵאל: ְויֹאַמר לָּ רָּ ַמע ִיׂשְ ם , ׁשְ ְרִביםַאּתֶ  ִמְתקָּ
ה  מָּ ְלחָּ ְהיּו ַאל , אֹוְיֵביֶכם מּולַהיֹּום ַלּמִ ּתִ

ִנים ְחּדָּ ְפֲחדוּ ַאל  ,ּפַ ּלָּ  ּתִ ְברּו ְוַאל ּתִ ָּ ׁשּ ֲחצּו ְוַאל ּתִ
ֵניֶהם  .ִמּפְ

ֶכִ֑ם  ד  מָּ ֵל ְך עִׁ ם ַהה  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ֵ֚י יְּ כִׁ
ֵחֵ֥ם לָּ הִׁ ֶכִ֛ם לְּ ם לָּ ֵביֶכ ם־עִׁ יְּ יעַ  א  ֵ֥ הֹושִׁ ם׃ לְּ ֶכָֽ  ֶאתְּ

י  ֵחם ּתְ ִא ֵלְך וֹ השֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם הּוא  'הּכִ ֶכם ְלִהּלָּ
יַע ֶאְתֶכםוּ ְיֵביֶכם וֹ א ֶנֶגד ֲעבּוְרֶכם  .ְלהֹוׁשִ

י־  ה  ָֽ ר  מִׁ ָ֣ם ֵלאמ  עָּ ים֮ ֶאל־הָּ רִׁ טְּ ו ַהש  רָ֣ בְּ דִׁ וְּ
ֹו  א ֲחנָּכֹ֔ ל ָ֣ ש  וְּ דָּ ת־חָּ יִׁ ִ֤ה ַבָֽ נָּ ר בָּ יש ֲאֶשֹ֨ ִ֞ אִׁ הָּ
ה  מָֹּ֔ חָּ לְּ ֹו ֶפן־יָּמות  ַבמִׁ ֵביתִ֑ ב לְּ יָּש ָ֣ ֵיֵל ְך וְּ

נו׃ ֶכָֽ נְּ ר ַיחְּ יש ַאֵח  ֵ֥ אִׁ  וְּ

ם ְויֹאְמרוּ  עָּ רּו ֶאל הָּ ֹוְטִרים ְיַדּבְ ִאיׁש : ְוַהׁשּ ִמי הָּ
ה בַּ  נָּ ּבָּ גּור ּבֹו ׁשֶ ׁש ְולֹא ִהְתִחיל לָּ דָּ ֵיֵלְך  –ִית חָּ
ה ְוִאיׁש , ְלֵביתוֹ  ְוַיֲחזֹור מָּ ְלחָּ ּמִ ּלֹא יָּמּות ּבַ ׁשֶ

 .ַאֵחר יָּגּור ּבוֹ 
ֹו  ו  לֹ֔ לְּ א חִׁ ל ָ֣ ֶרם  וְּ ע ֶכֹ֨ ַטֵ֥ יש ֲאֶשר־נָּ ִ֞ אִׁ י־הָּ ָֽ ומִׁ

ה  מָֹּ֔ חָּ לְּ ֹו ֶפן־יָּמות  ַבמִׁ ֵביתִ֑ ב לְּ יָּש ָ֣ ֵיֵל ְך וְּ
נו׃ ֶלָֽ ַחלְּ ר יְּ יש ַאֵח  ֵ֥ אִׁ  וְּ

ֶרם ְולֹא  ַטע ּכֶ ּנָּ ִאיׁש ׁשֶ ה אֹותוֹ ּוִמי הָּ דָּ ה  ּפָּ נָּ ָּ ׁשּ ּבַ
ְרִביִעית  ּלֹא יָּמּות  ְוַיֲחזֹורֵיֵלְך  –הָּ ְלֵביתֹו ׁשֶ

ה אֹותוֹ  ה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיְפּדֶ מָּ ְלחָּ ּמִ  .ּבַ
ּה  ז  חָֹּ֔ קָּ א לְּ ל ָ֣ ה  וְּ שָּ ׂש אִׁ יש ֲאֶשר־ֵאַרִ֤ ִ֞ אִׁ י־הָּ ָֽ ומִׁ

ה  מָֹּ֔ חָּ לְּ ֹו ֶפן־יָּמות  ַבמִׁ ֵביתִ֑ ב לְּ יָּש ָ֣ ֵיֵל ְך וְּ
נָּה׃ ֶחָֽ קָּ ר יִׁ יש ַאֵח  ֵ֥ אִׁ  וְּ

ִאיׁש שֶׁ  שׁ ּוִמי הָּ ּדֵ ה ְולֹא נָּ  ּקִ ָּ אִאׁשּ  –ּה אֹותָּ  ׂשָּ
ה , ְלֵביתוֹ  ְוַיֲחזֹורֵיֵלְך  מָּ ְלחָּ ּמִ ּלֹא יָּמּות ּבַ ׁשֶ

הּ  א אֹותָּ ָּ  .ְוִאיׁש ַאֵחר ִיׂשּ
ו  ח  פָ֣ יָּסְּ ו וְּ ר  מְּ אָּ ם  וְּ עָּ ַדֵבָ֣ר ֶאל־הָּ ים֮ לְּ רִׁ טְּ ַהש 

ב  יָּש ָ֣ ב ֵיֵל ְך וְּ ַרְָ֣ך ַהֵלבָֹּ֔ ֵרא  וְּ יש ַהיָּ ִ֤ אִׁ י־הָּ מִׁ
ֹו ֵביתִ֑ א לְּ ל ֵ֥ ַמִ֛ס וְּ ב יִׁ ַבֵ֥ יו ֶאת־לְּ ֹו׃ ֶאחָּ  בָֽ בָּ לְּ  כִׁ

ֹוְטִרים וְ  יכוּ ַהׁשּ ם ְויֹאְמרוּ  ַיְמׁשִ עָּ ר ֶאל הָּ ִמי : ְלַדּבֵ
ִאיׁש  ּפוֹ הָּ ִגישׁ  דחֵ ׁשֶ ְולֹא , ֵיֵלְך ְויָּׁשּוב ְלֵביתוֹ  – ְורָּ

יס ֶאת ל ב לֵּ הַ  ַיּמִ מֹו ִלּבוֹ ׁשֶ יו ּכְ  .ֶאחָּ
ִ֑ם  ט  עָּ ַדֵבָ֣ר ֶאל־הָּ ים לְּ רִׁ  טְּ ת ַהש  ַכלֵ֥ ִ֛ה כְּ יָּ הָּ וְּ

ם׃ ס ָֽ עָּ אש הָּ ר ֵ֥ ֹות בְּ א  בָּ י צְּ ֵרֵ֥ ו ׂשָּ דִ֛ קְּ ֵ֥  ופָּ
ְגְמרוּ  יִּ ם ְיַמּנּו  ּוְכׁשֶ עָּ ר ֶאל הָּ ֹוְטִרים ְלַדּבֵ ַהׁשּ

ם עָּ אׁשּות הָּ רָּ ִדים ּבְ  .ְמַפּקְ
ת    ש   ר  ה פ   מ  ח  לְּ מ ִׁ  ה 
ֶלִ֑יהָּ  י שביעי ם עָּ ֵח  לָּ הִׁ יר לְּ ַרָ֣ב ֶאל־עִֹׁ֔ קְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ

ֹום׃ לָֽ שָּ יהָּ לְּ אתָּ ֵאֶל  ֵ֥ רָּ קָּ  וְּ
ּתִ  ׁשֶ ׁש ּכְ ֵחם ּגַ הּ ֶאל ִעיר ְלִהּלָּ א ,ּבָּ הּ  ְקרָּ  לָּ

לֹום  .ְלׁשָּ
ה  יא  יִָּ֞ הָּ ְִ֑ך וְּ ה לָּ חָּ  תְּ ךֹ֔ ופָּ ֹום ַתַענְּ לָ֣ ם־שָּ יָּה  אִׁ הָּ וְּ

ס  ַמ  ךִ֛ לָּ יֵ֥ו לְּ הְּ ּה יִׁ א־בָּ  צָּ מְּ ָ֣ם ַהנִׁ עָּ ל־הָּ כׇּ
וך׃ דָֽ  ַוֲעבָּ

יב ְלךָּ ִהיא ִאם  ׁשִ לֹום בְּ ּתָּ חׁשָּ ֶאת  ְלךָּ  ְוִתְפּתַ
ֶריהָּ  עָּ ם  ,ׁשְ עָּ ל הָּ א ּבָּ שֶׁ ּכָּ ְמצָּ ִדיםּה ִיְהיּו ּנִ ְעּבָּ  ְמׁשֻ
 .ךָּ ֲעבּוְר  דוּ בְ עַ ְלךָּ ְויַ 
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ך   יב  מְּ ה עִׁ ֵ֥ תָּ ׂשְּ עָּ ְך וְּ מָֹּ֔ ים  עִׁ לִׁ א ַתשְּ ם־ל ִ֤ אִׁ וְּ
׃ יהָּ ֶלָֽ תָּ  עָּ ַצרְּ ִ֑ה וְּ מָּ חָּ לְּ  מִׁ

ִלים ּתַ  לֹאִהיא ְוִאם  ה ךָּ ּתְ ִא ׁשְ ךָּ  ְוַתֲעׂשֶ  ִאּתְ
ה מָּ ה, ִמְלחָּ ֲעׂשֶ צֹור ּתַ ֶליהָּ מָּ  .עָּ

ֵ֥  יג  יתָּ כִׁ הִׁ ֶדִ֑ך וְּ יָּ יך בְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ִּ֛ה יְּ נָּ תָּ ונְּ
ֶרב׃ ָֽ י־חָּ פִׁ ּה לְּ כורָּ  ל־זְּ  ֶאת־כׇּ

ּה ֱאלֶֹהיךָּ  'הוַ  ן אֹותָּ יְָּד ִיּתֵ ה, ךָּ ּבְ ל  ְוַתּכֶ ֶאת ּכָּ
ִר זְּ הַ  הּ יכָּ ּבָּ  .ַהֶחֶרב ַלַהבבְּ  ם ׁשֶ

נָּשִֶּׁ֠  יד  ר ַרָ֣ק ַהֶּ֠ ֩ ֲאֶשֹ֨ ל כ  ה וְּ ֵהמַָּּ֜ ַהבְּ ף וְּ ַהַטֹ֨ ים וְּ
תָּ   ַכלְּ ָֽ אָּ ְִ֑ך וְּ ז לָּ ב ָ֣ לָּ ּה תָּ לָּ ל־שְּ ִ֛יר כׇּ עִׁ ֶיֵ֥ה בָּ הְּ יִׁ
ֵ֥ה  הוָּ ַתִ֛ן יְּ ר נָּ יך ֲאֶשֵ֥ ֶבֹ֔ יְּ ַלָ֣ל א  ֶאת־שְּ

ְך׃ ָֽ יך לָּ  ֱאֹלֶה 

ח ּקַ ים  ֶאתַרק  ְלךָּ  ּתִ ׁשִ ִדיםַהּנָּ לָּ ֵהמֹות ַהיְּ  ְוַהּבְ
לְוֶאת  ִעיר ּכָּ ְהֶיה ּבָּ יִּ ֶ הּ  – ַמה ׁשּ לָּ לָּ ל ׁשְ  ,ּכָּ

שׁ  ּמֵ ּתַ ָּ בַּ  ְוִתׁשְ ל  ללָּ ׁשּ ֱאלֶֹהיךָּ ' האֹוְיֶביךָּ שֶׁ ׁשֶ
ַתן   .ְלךָּ נָּ

רְּ   טו  ים הָּ ֹ֔ רִׁ ל־ֶהָ֣עָּ כׇּ ֲעֶׂשה  לְּ ך  ֵכִ֤ן ַתָֽ מְּ ת מִׁ ק ֵ֥ ח 
ֶלה  ֵא  ם־הָּ ֹויִׁ י ַהגָֽ ֵרֵ֥ ד ֲאֶשִ֛ר ל א־ֵמעָּ א ִ֑ מְּ

נָּה׃  ֵהָֽ

ְך  ִרים ּכָּ ל ֶהעָּ ה ְלכָּ ֲעׂשֶ ךָּ וֹ קוֹ ְרחשֶׁ ּתַ  ְמאֹודת ִמּמְ
ןשֶׁ  ֵרי  ֵאינָּ יםֵמעָּ ַעּמִ ה הָּ ֵאּלֶ  .הָּ

ֶלה  טז  ֵאֹ֔ ים  הָּ ַעמִׁ ָֽ י הָּ ֵרִ֤ ק ֵמעָּ ָ֣ה ַר  הוָּ ֲאֶשר  יְּ
ַחֶי ה  א תְּ ִ֑ה ל ֵ֥ ך  ַנֲחלָּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ֱאֹלֶהֹ֔

ה׃ ָֽ מָּ שָּ ל־נְּ  כׇּ

ל  הֲאבָּ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ים הָּ ַעּמִ ֵרי הָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן  'ֵמעָּ
ה ים ַאל ְלךָּ ַנֲחלָּ ַחיִּ ִאיר ּבַ ׁשְ  .ִאישׁ ׁשּום  ּתַ

י   יז  רִׁ ֱאמ  הָּ י וְּ ִ֤ תִׁ ם ַהחִׁ יֵמ  י־ַהֲחֵרָ֣ם ַתֲחרִׁ ָֽ כִׁ
ר  י ַכֲאֶשֵ֥ ִ֑ בוסִׁ ַהיְּ י וְּ וִׁ  י ַהחִׁ זִֹׁ֔ רִׁ ַהפְּ ָ֣י וְּ ַנֲענִׁ ַהכְּ

יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ך  יְּ וְּ  צִׁ

ִמיד אֹותָּ  ׁשְ ַנֲעִני , םּתַ ֱאמֹוִרי ַהּכְ י ְוהָּ ֶאת ַהִחּתִ
י ַהִחוִּ  ִּ ִרז מֹו שֶׁ , בּוִסיַהיְּ י וְ ְוַהּפְ ה  ֱאלֶֹהיךָּ  'הּכְ ִצּוָּ

 .ךָּ אֹוְת 
ר  יח  ַען ֲאֶשֹ֨ ַמ  ֹות לְּ ֶכם  ַלֲעׂשֹ֔ ו ֶאתְּ דִ֤ ַלמְּ א־יְּ ל ָֽ

ו ֵלאֹלֵהיֶהִ֑ם  ׂש  ר עָּ ם ֲאֶשֵ֥ תָֹּ֔ ֹוֲעב  ל  תָֽ כ  כְּ
ם׃ ס ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ ם ַליהוָּ אֶת   ַוֲחטָּ

דּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות כְּ  ּלֹא ְיַלּמְ ֵדי ׁשֶ לּכְ  כָּ
ּלָּ  בֹותַהּתֹועֵ  ׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהםׁשֶ עָּ ְוֶתֶחְטאּו , ֶהם ׁשֶ
 .ֱאלֵֹהיֶכם 'ַלה

ֵח ם  יט  לָּ הִׁ ָֽ ים לְּ ים ַרבִַּׁ֜ מִֹׁ֨ יר֩ יָּ ור ֶאל־עִׁ צָ֣ י־תָּ ָֽ כִׁ
ּה   ית ֶאת־ֵעצָּ ִ֤ חִׁ א־ַתשְּ ּה ל ָֽ ׂשָּ  פְּ תׇּ ֶלָ֣יהָּ לְּ עָּ
ֹו  ת  א  ל וְּ ֶמָ֣נו ת אֵכֹ֔ ֵ֚י מִׁ ן כִׁ ֶזֹ֔ יו  ַגרְּ לָּ ַח עָּ ד ִ֤ נְּ לִׁ
א  ב ֵ֥ ה לָּ ֶדֹ֔ ָ֣ץ ַהשָּ ם  ֵע דָּ אָּ י הָּ ִ֤ ת כִׁ ר ִ֑ כְּ א תִׁ ל ָ֣

ֹור׃ צָֽ ֶנ יך ַבמָּ פָּ  מִׁ

ֲעשֶׂ  ּתַ ׁשֶ צֹור ַעלּכְ ֵחם ִעיר יִָּמ  ה מָּ ים ְלִהּלָּ ים ַרּבִ
ֶליהָּ לִ  ֵעִצים , הּ אֹותָּ  שׁ וֹ בּ כְ עָּ ִחית ֶאת הָּ ׁשְ ַאל ּתַ
ּה  ּלָּ ֶהם ְלַהּכֹותׁשֶ ַגְרֶזן ּבָּ ְוַאל  םאַכל ֵמהֶ ּתֹ , ּבְ

םּתִ  ֶדה  ְוִכי, ְכרֹות אֹותָּ ָּ מֹו ֵעץ ַהׂשּ ם הּוא ּכְ דָּ אָּ
רשֶׁ  ּתֵ ְסּתַ צֹור ּמִ ּמָּ ֶניךָּ ּבַ  !?ִמּפָּ

ל   כ  ֲאכָּ י־ל א־ֵעִ֤ץ ַמָֽ ָֽ ע כִׁ ָ֣ץ ֲאֶשר־ֵתַד  ק ֵע ַרִ֞
ֹור  צ  ָ֣יתָּ מָּ נִׁ ִ֑תָּ ובָּ רָּ כָּ ית וְּ חִׁ  ֹו ַתשְּ תֵ֥ וא א  הֹ֔
ךִ֛  מְּ ׂשָּ ה עִׁ וא ע  יר  ֲאֶשר־הִֹׁ֨ עִׁ ַעל־הָּ

ּה׃ פ ָֽ תָּ דְּ ה ַעֵ֥ד רִׁ מָּ  חָּ לְּ  מִׁ

ַדע שֶׁ  ּתֵ ל  הּוא ֵאינוֹ ַרק ֵעץ ׁשֶ  אֹותוֹ  –ֵעץ ַמֲאכָּ
ִחית ּתַ  ִעיר , ְוִתְכרֹותׁשְ צֹור ַעל הָּ ְוִתְבֶנה מָּ
ה שֶׁ  ךָּ עֹוׂשָּ ה ַעד שֶׁ  ִאּתְ מָּ יְָּדךָּ ִהיא ִמְלחָּ ּפֹול ּבְ  .ּתִ

ת    ש   ר  ה פ   ה ֲערו פ  ל   ֶעגְּ

ה  א כא הוָֹּ֨ ה  ֲאֶשר֩ יְּ מָּ ֲאדָּ ל בָּ לָּ  ֵצָ֣א חָּ מָּ י־יִׁ כִׁ
ֶדִ֑ה  ל ַבשָּ ֵפ  ּה נ  תָֹּ֔ שְּ רִׁ ך  לְּ ֵתִ֤ן לְּ יך נ  ֱאֹלֶהַּ֜

י  ֵ֥ ע מִׁ א נֹוַד  הו׃ל ֵ֥ ָֽ כָּ  הִׁ

רּוג  ִאם ֵצא הָּ ֶדה וֹ נִיּמָּ ָּ ׂשּ ה ֵפל ּבַ מָּ ֲאדָּ  'השֶׁ ּבָּ
הּ ִלְכּבֹוׁש ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ ְולֹא יָּדּוַע ִמי , אֹותָּ

ה ֶות אֹותוֹ  ִהּכָּ מָּ  .לָּ
דְּ   ב  ָֽ ֶטִ֑יך ומָּ פְּ ש  ֵקֶנ יך וְּ ו זְּ אֵ֥ יָּצְּ דו  וְּ

ל׃ ָֽ לָּ ת ֶהחָּ יב ֵ֥ בִׁ ר סְּ ים ֲאֶש  ֹ֔ רִׁ  ֶאל־ֶהָ֣עָּ
ִרים ּדְ ְמ יִ וְ ֵיְצאּו ְפֶטיךָּ וֹ ְושׁ ְזֵקֶניךָּ  דּו ֶאל ֶהעָּ

ִביבשֶׁ  אֹות סָּ ְמצָּ ללֶ  ּנִ לָּ  .חָּ
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ו  ג  חֶ֡ קְּ לָּ ִ֑ל וְּ לָּ ה ֶאל־ֶהחָּ בָּ  ר  יר ַהקְּ עִֹׁ֔ ָ֣ה הָּ יָּ הָּ וְּ
ר ֲאֶשִ֤ר  קָּ  ַלָ֣ת בָּ וא ֶעגְּ יר ַההִַּׁ֜ עִֹׁ֨ ֩ הָּ ֵני קְּ זִׁ

ל׃ ע ָֽ כָּ ה בְּ שְּ ר ל א־מָּ ּה ֲאֶשֵ֥ ַבד  בָֹּ֔ א־ע   ל ָֽ

ר ִעיר ַהּקְ ה וֹ הָּ ללֶ בָּ לָּ ּה ִזְקֵני  – חָּ ִעיר אֹותָּ ִיְקחּו הָּ
ה ר  ֶעְגלָּ קָּ ל ּבָּ ּה ּלֹ שֶׁ ׁשֶ ְבדּו ִאּתָּ א ּלֹ שֶׁ  –א עָּ

ע ה ּבְ כָּ ׁשְ  .לוֹ מָּ
ה   ד  לָּ ֶעגְּ ָֽ וא ֶאת־הָּ ִ֤ יר ַההִׁ עִֹׁ֨ ֩ הָּ ֵני קְּ דו זִׁ ֶ֡ הֹורִׁ וְּ

א  ל ָ֣ ֹו וְּ ד ב  ֵבֵ֥ ן ֲאֶשִ֛ר ל א־ֵיעָּ ַָ֣חל ֵאיתָֹּ֔ ֶאל־ַנ
ם  ֵ֥ פו־שָּ רְּ ָֽ עָּ ַע וְּ ֵרִ֑ זָּ ַָֽחל׃יִׁ לָּ ה ַבנָּ ֶעגְּ  ֶאת־הָּ

ִעיר  ה יֹוִרידּו  ַהִהיאִזְקֵני הָּ ֶעְגלָּ ַפת  ֶאלֶאת הָּ ׂשְ
אַ ַנַחל  ה תוֹ מָּ ְד ׁשֶ ׁשָּ ִדים אֹותֹו שֶׁ  – קָּ ֵאין ְמַעּבְ

נַּ ְוַיעַ , ִנְזַרע ֵאינוֹ וְ  ה ּבַ ֶעְגלָּ ם ֶאת הָּ  .ַחלְרפּו ׁשָּ
ר  ה  ַחִ֞ ם בָּ י בָּ  ָ֣ י  כִׁ ָ֣י ֵלוִׁ ֵנ ים֮ בְּ ֲהנִׁ ו ַהכ  שָ֣ גְּ נִׁ וְּ

יך   ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ֹויְּ תֹ֔ ָ֣רְּ שָּ ְך לְּ ֵר  בָּ ֵשָ֣ם ולְּ ִ֑ה בְּ הוָּ  יְּ
ַַָֽֽגע׃ ל־נָּ כׇּ יב וְּ ֵ֥ ל־רִׁ ֶי ה כׇּ הְּ ם יִׁ יֶהֵ֥ ַעל־פִׁ  וְּ

ֵני ֵלִוי ׁשוּ  ְוַהּכֲֹהִנים ּבְ י , ִיּגְ ֶהם ּכִ ֱאלֶֹהיךָּ  'הּבָּ
ַחר  ֵר ּבָּ ם ה וֹ אֹות תְלׁשָּ ׁשֵ ֵרְך ּבְ יֶהם , 'ּוְלבָּ ְוַעל ּפִ

ַרַעת ל ֶנַגע צָּ ט ְוכָּ ּפָּ ל ִמׁשְ  .יָּדּונּו ּכָּ
ים  ו  בִׁ  ר  וא ַהקְּ ָ֣יר ַההִֹׁ֔ עִׁ ֵני  הָּ קְּ ל זִׁ כ   וְּ

ם  ֵדיֶהֹ֔ ֲחצו  ֶאת־יְּ רְּ ִ֑ל יִׁ לָּ ֶאל־ֶהחָּ
ַָֽחל׃ ה ַבנָּ ֵ֥ ֲערופָּ לָּ ה הָּ ֶעגְּ  ַעל־הָּ

לוְ  ִעיר  כָּ ר ַהִהיאִזְקֵני הָּ ללֶ ִבים וֹ ַהּקְ לָּ ִיְרֲחצּו  ,חָּ
המֵ ֶאת ְיֵדיֶהם  ֲערּופָּ ה הָּ ֶעְגלָּ  .ַחלנַּ בַּ  ,ַעל הָּ

א  ז מפטיר ינו ל ִ֤ ֵד  ו יָּ רִ֑ מְּ אָּ נ ו וְּ עָּ כו  וְּ פְּ ָֽ ( שפכה)שָּ
ו׃ אָֽ א רָּ ֵעיֵנ ינו ל ֵ֥ ה וְּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔  ֶאת־ַהדָּ

ם ַהזֶּה  :אְמרוּ יֹנּו וְ עֲ יַ וְ  ְפכּו ֶאת ַהּדָּ יֵָּדינּו לֹא ׁשָּ
ה  ׂשָּ אּו ִמי עָּ  .ֶאת ֶזהְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ

ה  ח  הוָֹּ֔ יתָּ  יְּ ֹ֨ דִׁ ֵאִ֤ל ֲאֶשר־פָּ רָּ ׂשְּ ךֹ֨ יִׁ ַעמְּ ַכֵפר֩ לְּ
ֵאִ֑ל  רָּ ׂשְּ ךָ֣ יִׁ ֶרב ַעמְּ ֶק  י בְּ קִֹׁ֔ ָ֣ם נָּ ֵתן  דָּ ַאל־תִׁ וְּ

ם׃ ָֽ ם ַהדָּ ֶה  ר לָּ ַכֵפֵ֥ נִׁ  וְּ

ר  ,'ה ּפֵ ךָּ ּכַ ְצַרִיםְלַעּמְ ִדיתָּ ִמּמִ ּפָּ ֵאל ׁשֶ רָּ , ִיׂשְ
רָּ  ךָּ ִיׂשְ ַחיֵּב ֶאת ַעּמְ רֹוְצֵחיְוַאל ּתְ ַחף  ֵאל ּכְ

ע ׁשַ ֶרַצח ,ִמּפֶ ֶהם ַעל הָּ ר לָּ ּפֵ ז ִיְתּכַ  .ְואָּ
ֶבִ֑ך  ט  רְּ קִׁ י מִׁ קִׁ  ם ַהנָּ ֵ֥ ַבֵעִ֛ר ַהדָּ ה תְּ ַאתָּ  וְּ

ָֽה׃ ס הוָּ ֵעיֵנֵ֥י יְּ ר בְּ שָּ  ה ַהיָּ י־ַתֲעֶׂשֵ֥ ָֽ  כִׁ
ה  עְוַאּתָּ ׁשַ ַבֵער ֶאת רֹוֵצַח ַהַחף ִמּפֶ , ִמּתֹוְכךָּ  ּתְ

ֶליךָּ ַלֲעׂשֹות ֶאת י עָּ ֶ  ּכִ ֵעיֵני הַמה ׁשּ ר ּבְ  .'יָּּׁשָּ
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י ֵתֵצא     כִׁ

ת    ש   ר  ת ת   פ   פ  ת יְּ ֶ רוֹ ֵאש   א 
ֹו  י  נִ֞ תָּ ֶבִ֑יך ונְּ יְּ ה ַעל־א  מָּ  חָּ לְּ א ַלמִׁ י־ֵתֵצֵ֥ ָֽ כִׁ

ֹו׃ יָֽ בְּ יתָּ שִׁ ֵ֥ בִׁ שָּ ך וְּ ֶד  יָּ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך בְּ  יְּ
ה ַעל אֹוְיֶביךָּ  מָּ ְלחָּ ֵצא ַלּמִ ֱאלֶֹהיךָּ  'הוַ ִאם ּתֵ

ן אֹותָּ  יְָּדךָּ  םִיּתֵ בּוִיים ֵמֶהם ְלּכֹודְוִת ּבְ  .ׁשְ
ָ֣  יא  תָּ ַשקְּ חָּ ַאר וְּ ַפת־ת ִ֑ ֶשת יְּ ה ֵא  יָֹּ֔ בְּ יתָּ  ַבשִׁ ֹ֨ אִׁ רָּ וְּ

ך   ֵ֥ לְּ תָּ ַקחְּ לָּ ּה וְּ ה׃בָֹּ֔ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ
ה ָּ ִבי ִאׁשּ ֶ ׁשּ  ,הּ ּבָּ  ַתֲחׁשֹוקַאר וְ וֹ ְיַפת ּת  ְוִתְרֶאה ּבַ

ּה  חקַּ ּתִ  האֹותָּ ָּ  .ְלךָּ ְלִאׁשּ
ה   יב  חָּ לְּ גִׁ ֹוְך ֵביֶתִ֑ך וְּ ּה ֶאל־תָ֣ ַוֲהֵבאתָּ 

פׇּ ֶאת־ ה ֶאת־צִׁ תָּ  ׂשְּ עָּ ּה וְּ ׃ר אשָֹּ֔ ֶנָֽיהָּ  רְּ
ּה אוֹ  איבִ ּתָּ  יְת לְ תָּ חַ ּתְ  ְוִהיאךָּ תֹוְך ּבֵ ֶאת  ַגּלֵ

ּה וְ  ְרֶניהָּ  ְקצֹוץִת רֹאׁשָּ  .ֶאת ִצּפָּ
ֵהסִׁ֩  יג  יהָּ וְּ ֶל  ּה ֵמעָּ יַָּּ֜ בְּ ת שִׁ ַלֹ֨ מְּ ה֩ ֶאת־ׂשִׁ ירָּ

יהָּ  ֵ֥ בִׁ ִ֛ה ֶאת־אָּ תָּ כְּ ֵ֥ ך ובָּ ֵביֶתֹ֔ ה  בְּ בָּ ָֽשְּ יָּ וְּ
ֹוא  בִ֤ ן תָּ ַחר ֵכַּ֜ ַאֹ֨ ים וְּ ִ֑ ַַָּ֣֧רח יָּמִׁ ּה ֶי מָּ  ֶאת־אִׁ וְּ

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ ך  לְּ ה לְּ ֵ֥ תָּ יְּ הָּ ּה וְּ תָֹּ֔ ַעלְּ יהָּ  ובְּ  ֵאֶלֹ֨

ֶליהָּ ִהיא  ְפׁשֹוט ֵמעָּ ה ֶאת ּתִ תָּ ּבְ ׁשְ ּנִ ִדים ׁשֶ גָּ ַהּבְ
ֶהם ֵביְת  ּבָּ גּור ּבְ ה וְ  ,ךָּ ְותָּ ִביהָּ  ַעלִתְבּכֶ  ְוַעלאָּ

ּה  ךְ ְוַאַחר  ,יִָּמים חֹוֶדשׁ ִאּמָּ בֹוא ֵאֶליהָּ  ּכָּ  ּתָּ
ב  ּכַ הְהיֶ ּתִ ִהיא וְ  הּ ּתָּ ִא ְוִתׁשְ ָּ  .ה ְלךָּ ְלִאׁשּ

תָּ  יד  ַפָ֣צְּ א חָּ ם־ל   ה אִׁ יִָּ֞ הָּ ּה  וְּ תָּ ַלחְּ שִׁ ּה וְּ בָּ 
ִֶ֑סף  נָּה ַבכָּ ֶר  כְּ מְּ ר ל א־תִׁ כ ֵ֥ ּה ומָּ שָֹּ֔ ַנפְּ לְּ

ּה׃ ס ָֽ יתָּ נִׁ ר עִׁ ַחת ֲאֶשֵ֥ ּה ַת  ַעֵמָ֣ר בָֹּ֔ תְּ  ל א־תִׁ

ְחּפֹוץְוִאם לֹא  ּה  ּתַ הּ  ְחֵררשַׁ ּתְ ּבָּ ּה  אֹותָּ ְלַנְפׁשָּ
הּ  ְמּכֹור אֹותָּ ֶסף ְוַאל ּתִ מּוַרת ּכֶ ְסחֹור ּתִ  ַאל, ּתְ

ּה  יּבָּ לְ ִהשְׁ  ּכִ  .הּ אֹותָּ ּתָּ ּפַ
ת   * ש   ר  כֹור פ   ב ְּ  ה 
ַאַחִ֤ת  טו  ים הָּ ֵתָ֣י נָּשִׁ  יש שְּ ַּ֜ אִׁ ָּ לְּ ין ֶיֹ֨ הְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ

ים  ֹ֔ נִׁ ֹו בָּ דו־לָ֣ ָֽלְּ יָּ ה וְּ נואָֹּ֔ ַאַחָ֣ת ׂשְּ הָּ ה  וְּ ֲאהובָּ
ר  כ   ן ַהבְּ ִ֛ה ַהֵבֵ֥ יָּ הָּ ִ֑ה וְּ נואָּ ַהשְּ ה וְּ ֲאהובָּ  הָּ

ה׃ ָֽ יאָּ נִׁ  ַלשְּ

ְהֶיי ִאם ַאַחת אֲ  הנָּ ּתִ ים הָּ ׁשִ י נָּ ּתֵ ה ְלִאיׁש ׁשְ הּובָּ
ה נּואָּ ַאַחת ׂשְ ה  – ִניםּבָּ  ְלדּו לוֹ יֵ ֵהן וְ , ְוהָּ ֲאהּובָּ הָּ

ה נּואָּ ְ כֹור, ְוַהׂשּ ן ַהּבְ ההַ  לשֶׁ  ִיְהֶיה ְוַהּבֵ נּואָּ ְ  .ׂשּ

ת  טז  יו ֵאֵ֥ נָֹּ֔ ֹו ֶאת־בָּ ילָ֣ חִׁ יֹום  ַהנְּ ה בְּ יָּ  הָּ וְּ
ל  א יוַכ  ֹו ל ָ֣ ֶי ה לִ֑ הְּ ַבֵכר  ֲאֶשר־יִׁ לְּ

ה  נואָּ  ֵנֵ֥י ֶבן־ַהשְּ ה ַעל־פְּ ֲָ֣אהובָֹּ֔ ֶאת־ֶבן־הָּ
ר׃ כ ָֽ  ַהבְּ

יְַּנִחילֹום יּ בַּ  יו לְ  ׁשֶ נָּ ְרכּוׁש שֶׁ  ֶאתבָּ לֹא הּוא , וֹ לּ הָּ
ל ןַהבֵּ ֶאת  ְלַהֲעִדיףיּוַכל  ה ׁשֶ ֲאהּובָּ ֵני הָּ  ַעל ּפְ
ל ןַהבֵּ  ה ׁשֶ נּואָּ ְ הּוא  ַהׂשּ כֹורׁשֶ  .ַהּבְ

֩  יז  י ִֶ֤תת כִׁ יר לָּ ה ַיכִׁ  נואַָּּ֜ ר ֶבן־ַהשְּ כ ֹ֨ ֶאת־ַהבְּ
ֹו  א לִ֑ ֵצ  מָּ ל ֲאֶשר־יִׁ כ ֵ֥ ם בְּ יִׁ ַנֹ֔ י שְּ ָ֣ לֹו  פִׁ
ה׃  ָֽ רָּ כ  ט ַהבְּ ַפֵ֥ שְּ ֹו מִׁ ֹו ל  נֹ֔ ָ֣ית א  י־הוא  ֵראשִׁ כִׁ

 ס

א ל ֶאּלָּ ְזכּותֹו ׁשֶ יר ּבִ כ ַיּכִ ה וֹ ַהּבְ נּואָּ ְ ן ַהׂשּ ר ּבֶ
ן ַנִים  ְוִיּתֵ י ׁשְ לִמ לֹו ּפִ ֶ ַמה  ּכָּ י הּוא , לוֹ  שׁ יֵּ ׁשּ ּכִ

ּנֹוַלד ִמּכֹוחֹו  ִראׁשֹון ׁשֶ כּדִ  לוֹ  –הָּ הוֹ ין ַהּבְ  .רָּ

ת   * ש   ר  ן סֹוֵרר ו מֹוֶרה פ   ֵ  ב 
ָ֣נו  יח  ה ֵאיֶנ יש ֵבֵ֚ן סֹוֵרָ֣ר ומֹוֶרֹ֔ אִׁ  ָ֣ה לְּ ֶי הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ

ֹו  תֹ֔ ו א  רָ֣ סְּ יִׁ ֹו וְּ מִ֑ ֹול אִׁ קָ֣ יו ובְּ בִׁ  ֹול אָּ קֵ֥ ַע בְּ ֵמֹ֔ ש 
א  ל ֵ֥ ם׃וְּ ע ֲאֵליֶהָֽ ַמ  שְּ  יִׁ

ן  ִאם עִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ מָּ  – ּומֹוֵרד לֹא ְמֻמׁשְ
ֵאינוֹ  ִביו ּוְבקֹול ִאּמוֹ וֹ שׁ  ׁשֶ קֹול אָּ ֵהם וְ  ,ֵמַע ּבְ

רּו יַ יְ  ַמע הּוא וְ אֹותֹו ּסְ  .ֲאֵליֶהםלֹא ִיׁשְ
ֹו  יט  תִ֛ יאו א  הֹוצִׁ  ֹו וְּ מִ֑ אִׁ יו וְּ ָ֣ בִׁ ֹו אָּ ׂשו ב  פְּ ֵ֥ תָּ וְּ

ֵנֵ֥י  קְּ ֹו׃ֶאל־זִׁ מָֽ ק  ַער מְּ ֶאל־ַשֵ֥ ֹו וְּ יר   עִׁ
ִביו ְוִאּמֹו  ׂשּו אָּ ִזְקֵני  לאֶ אֹותֹו ֹוִציאּו יוְ  אֹותוֹ ִיְתּפְ

ללְ ִעירֹו וּ  ין ׁשֶ יו ֵבית ַהּדִ  .ִעיר ְמגּורָּ
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ִ֤נו ֶזה  סֹוֵרָ֣ר  כ  ֵנ ֹו בְּ יר  ָ֣י עִׁ ֵנ קְּ ו ֶאל־זִׁ רִ֞ מְּ אָּ וְּ
ֵלִ֑נו זֹוֵל ל  ק  ַע בְּ ֵמ  ה ֵאיֶנֵ֥נו ש  ֶרֹ֔ א׃ומ  ֵבָֽ ס   וְּ

ֵננּו ֶזה  :ִזְקֵני ִעירוֹ לְ אְמרּו יֹוְ  עּבְ מָּ  ֵאינֹו ְמֻמׁשְ
קוֹ שׁ  ֵאינוֹ  ,ּומֹוֵרד רזֹוֵלל  ,ֵלנוּ וֹ ֵמַע ּבְ ּכֵ ּתַ  .ּוִמׁשְ

גָּמ ֶּ֠  כא  רְּ ת וֶּ֠ ֵמֹ֔ ים  וָּ נִׁ ֲאבָּ ָֽ ֹו בָּ ירִ֤ י עִׁ ֵשֹ֨ ל־ַאנְּ הו כׇּ
ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ כׇּ ֶבִ֑ך וְּ רְּ קִׁ ע מִׁ רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ ובִׁ

או׃ ס ָֽ רָּ יִׁ ו וְּ עֵ֥ מְּ שְּ  יִׁ

י ִעירֹו  ל ַאְנׁשֵ מּכָּ ִנים וְ בַּ  אֹותוֹ  וּ ִיְרּגְ הּוא ֲאבָּ
ע ִמ  ֶאת רעֵ בַ ְת וּ , תוּ מיָּ  רָּ ֵאל , ךָּ ּתֹוכְ הָּ רָּ ל ִיׂשְ ְוכָּ

ְמעּו ְויִ   .וּ ְפֲחדִיׁשְ
ת    ש   ר  נ ת  פ   לו יֲהל  ת    ה 
ֶות  כב שני ַפט־מָּ  שְּ א מִׁ יש ֵחִ֛טְּ אִׁ  ָ֣ה בְּ ֶי הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ וְּ

ץ׃ ֹו ַעל־ֵעָֽ ת  יתָּ א  ֵ֥ לִׁ תָּ ִ֑ת וְּ הומָּ  וְּ
ֶות ִאיׁש  םִא וְ  מָּ תֹו וֹ א הְתלֶ ּתִ  ,תּומַ יוְ ִיְתַחיֵּב ּבְ

 .ַעל ֵעץ
ֹור  כג  בִ֤ י־קָּ ָֽ ץ כִׁ ֵע  ֹו ַעל־הָּ תַּ֜ לָּ בְּ ין נִׁ לִֹׁ֨ ל א־תָּ

לְּ   י־קִׁ ָֽ וא כִׁ נו  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ ֶרֹ֨ בְּ קְּ ים תִׁ ַלֵ֥ת ֱאֹלהִׁ 
ַטֵמא   א תְּ ל ִ֤ וי וְּ לִ֑ ךֹ֔ ֲאֶשר  תָּ ָ֣תְּ מָּ ֶאת־ַאדְּ

ה׃ ס ָֽ ך  ַנֲחלָּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ  יְּ

תֹו ּתַ  ַאל ִאיר ֶאת ִנְבלָּ ה ׁשְ ְילָּ ּלַ ֵעץּבַ , ַעל הָּ
א אֹותֹו יֹום ְקבֹור אֹותוֹ  ֶאּלָּ י , ּבְ לּוי ּכִ ם ּתָּ דָּ אָּ
ְתךָּ ּתְ  ַאלוְ , אלִֹהיםִזְלזּול בֵּ  הּוא א ֶאת ַאְדמָּ ַטּמֵ
הלְ ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'השֶׁ   .ַנֲחלָּ

ת    ש   ר  ה פ   ת ֲאֵבד  ב  ה, ֲהש   ינ  עִׁ  ו טְּ

ֹו ֶאת־ֵׂשיֹו   א כב יך אִ֤ חִַּׁ֜ ֹור אָּ ֶאה֩ ֶאת־שֹ֨ רְּ א־תִׁ ל ָֽ
ם  יֵב  שִׁ ב תְּ ֵשֵ֥ תָּ  ֵמֶהִ֑ם הָּ ַעַלמְּ תְּ הִׁ ים וְּ חִֹׁ֔ דָּ נִׁ

יך׃ ָֽ חִׁ אָּ  לְּ

ִחיךָּ אֹו ֶאת ּתִ ִאם  ּלוֹ ְרֶאה ֶאת ׁשֹור אָּ ה ׁשֶ ֶ  ַהׂשּ
ֶרךְ  ּתֹוִעים ּדֶ א , ֵמֶהם םְתַעלֵּ ּתִ ַאל  ,ּבַ ֲחִזירֶאּלָּ  ּתַ
ם ִחיךָּ  אֹותָּ  .ְלאָּ

ֹו  ב  תִ֑ ַדעְּ א יְּ ל ָ֣ יך ֵאֶל יך וְּ ִ֛ חִׁ ֹוב אָּ רֵ֥ א קָּ ם־ל ֹ֨ אִׁ וְּ
ָ֣ד  ך  ַע מְּ ָ֣ה עִׁ יָּ הָּ ך וְּ ֹוְך ֵביֶתֹ֔ תֹו  ֶאל־תָ֣ ַוֲאַספְּ

ֹו׃ ֹו לָֽ ת  ֹו ַוֲהֵשב  תֹ֔ יך  א  חִֹׁ֨ ש אָּ ר ִ֤  דְּ

ִחיךָּ  רֹוב ְוִאם אָּ ירֵאינֹו קָּ ֵאיְנךָּ ַמּכִ  ֵאֶליךָּ אֹו ׁשֶ
יְת לְ ֹו תסֹוף אוֹ אֲ ּתַ , וֹ אֹות ךָּ ה יֶ הְ יִ ךָּ וְ תֹוְך ּבֵ  ִאּתְ

ִחיךָּ ַעד שֶׁ   .תוֹ אוֹ לֹו  ַתֲחִזירוְ  תוֹ וֹ ׁש אוֹ ִיְדראָּ
תֹו   ג  לָּ מְּ ׂשִׁ ֵכָ֣ן ַתֲעֶׂשה֮ לְּ ֹו וְּ ר  ֵכ ן ַתֲעֶׂשָ֣ה ַלֲחמ  וְּ

ה  ֵכָ֣ן ַתֲעֶׂש  יך וְּ ִ֛ חִׁ ת אָּ ל־ֲאֵבַדֵ֥ כׇּ לְּ
ד א תוַכ ל  ֲאֶשר־ת אַבֵ֥ ִּ֑ה ל ֵ֥ אתָּ צָּ נו ומְּ ֶמ  מִׁ
ם׃ ס ַעֵלָֽ תְּ הִׁ  לְּ

ךְ  ה ַלֲחמ ְוכָּ ֲעׂשֶ ְך רֹו וֹ ּתַ ה לְ ְוכָּ ֲעׂשֶ ְך  ִבְגּדוֹ ּתַ ְוכָּ
ל ה ׁשֶ ל ֲאֵבדָּ ה ְלכָּ ֲעׂשֶ ּנּו  ּתַ ּתֹאַבד ִמּמֶ ִחיךָּ ׁשֶ אָּ

א ַ  – הּ אֹותָּ  ְוִתְמצָּ ם איֵאיְנךָּ ַרׁשּ  .ְלִהְתַעּלֵ

ֹו שֹורֹו   ד  יך אִ֤ חִַּׁ֜ ֹור אָּ ֶאה֩ ֶאת־ֲחמֹ֨ רְּ ל א־תִׁ
ם  ֵקֵ֥ תָּ  ֵמֶהִ֑ם הָּ ַעַלמְּ תְּ הִׁ ֶרְך וְּ ָ֣ים ַבֶדֹ֔ לִׁ פְּ נ 

ֹו׃ ס מָֽ ים עִׁ קִׁ   תָּ

ְרֶאה ִאם  ל ֲחמֹורּתִ ִחיךָּ אֹו ׁשֹורֹו נ ׁשֶ ְפִלים וֹ אָּ
ֶרְך  ּדֶ םַאל ּתִ ּבַ ם  ,ֵמֶהם ְתַעּלֵ א ֲהֵקם אֹותָּ ֶאּלָּ

 .ִאּתוֹ 
ת    ש   ר  ש   פ   ב   לְּ  לֹא יִׁ
ל א־ ה  ה וְּ שָֹּ֔ ֶבר  ַעל־אִׁ י־ֶגֹ֨ לִׁ ִ֤ה כְּ ֶי הְּ  ל א־יִׁ

י תֹוֲעַבִ֛ת  ִ֑ה כִׁ  שָּ ַלָ֣ת אִׁ מְּ ש ֶג ֶבר ׂשִׁ ַבֵ֥ לְּ יִׁ
ֶלה׃ פ ֵׂשה ֵאָֽ ל־ע ֵ֥ יך כׇּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  יְּ

ֶגדלֹא ִיְהֶיה  ל ּבֶ ׁש גֶּ  ׁשֶ ה ְולֹא ִיְלּבַ ָּ ֶבר ַעל ִאׁשּ
ְמַלת  ֶבר ׂשִ הּגֶ ָּ י  ,ִאׁשּ ים ֶאתעהָּ ּכִ ל ֹוׂשִ  ּכָּ

ִרים הָּ הַ  בָּ ה ּדְ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הלַ  הבָּ ֹועֵ ּת ֵהם ֵאּלֶ
ת    ש   ר  ן פ   ק ֵ ו ח  ה  ל   ש ִׁ
ֹור ו  פָ֣ ֵרָ֣א ַקן־צִׁ קָּ י יִׁ ָ֣ ֶרְך  כִׁ יך ַבֶדַּ֜ ֶנֶ֡ פָּ ׀ לְּ

ָ֣ץ ל־ֵע כׇּ ֹו  בְּ ים  אָ֣ חִׁ ר  ֶרץ ֶאפְּ אָּ  ֹו ַעל־הָּ ׀ אָ֣
ֹו  ים א  חִֹׁ֔ ר  ֶאפְּ ֶצת  ַעל־הָּ ֶבֹ֨ ֵאִ֤ם ר  הָּ ים וְּ ֵביצִֹׁ֔

ן  ִאם ּמֵ ֶניךָּ ִיְזּדַ ל ןקֵ ְלפָּ ֶרְך  ׁשֶ ּדֶ  אֹו ַעלִצּפֹור ּבַ
הּו ֵעץ  ְלׁשֶ ֶרץּכָּ אָּ ִחים אֹו וֹ ֶאְפר ּובוֹ  אֹו ַעל הָּ

ֵאם ר ,יִציםבֵּ  ֶאְפרוֹ ְוהָּ ִחים אֹו ַעל וֹ ֶבֶצת ַעל הָּ
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ים׃ ָֽ נִׁ ם ַעל־ַהבָּ ֵא  ח הָּ ַקֵ֥ ים ל א־תִׁ ִ֑ יִצים ַעל־ַהֵביצִׁ חּתִ  ַאל ,ַהּבֵ ֵאם ִעם ּקַ ִנים ֶאת הָּ  .ַהּבָּ
ַשַלח   ַשֵלִ֤חַ  ז  ם־ֶאת תְּ ֵאֹ֔ ֶאת הָּ נִׁ ים־וְּ  ַהבָּ

ח ַקָֽ ָֽ ְִ֑ך ־תִׁ תָּ  לָּ ַהֲאַרכְּ ְך וְּ ָ֣יַטב לָֹּ֔ ַען  יִׁ ַמֹ֨ לְּ
ים׃ ס ָֽ  יָּמִׁ

א  ֵרשׁ ֶאּלָּ ֵאם  ּגָּ זֶאת הָּ ח ְלךָּ  ְואָּ ּקַ ִנים ּתִ ֶאת ַהּבָּ
ֵדי  .יִָּמים יךְ ֲאִר ַת וְ  ְלךָּ יַטב יִּ שֶׁ  ּכְ

ת    ש   ר  ֲעֶקה פ    מ 
ִַּ֑֧ך  ח שלישי ַגֶג ה לְּ יתָּ ַמֲעֶק  ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ש וְּ ֹ֔ דָּ ת חָּ ֶנה  ַבָ֣יִׁ בְּ י תִׁ ִ֤ כִׁ

ל  פ ֵ֥ י־יִׁ ָֽ ך כִׁ ֵביֶתֹ֔ ים  בְּ מִׁ ים דָּ ִ֤ ׂשִׁ א־תָּ ל ָֽ וְּ
נו׃ ֶמָֽ ל מִׁ ֵפ   ַהנ 

שׁ ּתִ  ִאם דָּ ִית חָּ ה ְבֶנה ּבַ ֲעׂשֶ לְּ  גגַּ לַ  ּתַ ַמֲעֶקה ךָּ ׁשֶ
ֲעִמיד ַאלוְ  ֵביְתךָּ  ּתַ ֶותּבְ ַנת מָּ לּול ַסּכָּ י עָּ  ּכִ
ּנּו ל וֹ פּ לִ  םִמּמֶ דָּ  .אָּ

ת    ש   ר  א   פ   לְּ  יִׁםכ ִׁ
ע  ט  ַרֵ֥ זְּ ש ל א־תִׁ ַד  קְּ ם ֶפן־תִׁ ִ֑יִׁ אָּ לְּ ך  כִׁ מְּ ַכרְּ

מְּ   ת ַהָֽ בוַא  ע ותְּ ֹ֔ רָּ זְּ ַרע  ֲאֶשָ֣ר תִׁ ִ֤ה ַהֶזֹ֨ ֵלאָּ
ֶרם׃ ס ָֽ  ַהכָּ

הכַּ ַכְרְמךָּ בְּ ְזַרע ּתִ  ַאל ִבים ִמיִנים ּמָּ ֵדי  ְמֻעְרּבָּ ּכְ
ּדּולֵ שֶׁ  ְזַרע ּוְתבּוַאת ַהכֶּ  יּגִ ּתִ  לֹא ֶרםַהזֶַּרע ׁשֶ
 .וּ רסְ ֵיאָּ 

ש י  ו׃ ל א־ַתֲחר ֵ֥ ָֽ דָּ ר ַיחְּ שֹור־וַבֲחמ   ׁשֹור ּוַבֲחמוֹ ֲחרּתַ  ַאל בְּ ַיַחדוֹ ׁש ּבְ  .ר ּבְ
א יא  ַבש   ל ִ֤ לְּ ז תִׁ ֵנֹ֔ ֶמר ַשַעטְּ ים ֶצֵ֥ תִׁ  שְּ ו׃ ופִׁ ָֽ דָּ ַעְטֵנזּתִ ַאל  ס ַיחְּ ׁש ׁשַ לֹוַמר ,ְלּבַ ןֶצֶמר  ּכְ ּתָּ  ּוִפׁשְ

ִרים   .ַיַחדְמֻחּבָּ
ְִ֑ך  יב  ים ַתֲעֶׂשה־לָּ לִׁ  דִׁ ֹות גְּ פֵ֥ ַבִ֛ע ַכנְּ ַעל־ַארְּ

ּה׃ ס ָֽ ַכֶסה־בָּ ר תְּ ך  ֲאֶשֵ֥ סותְּ  כְּ
ה ְלךָּ  ֲעׂשֶ ְנפֹות  ְקלּועֹותֹות ִציִציּ ּתַ ע ּכַ ַעל ַאְרּבַ

יׁש ּבוֹ  ְלּבִ ּתַ ךָּ ׁשֶ ְגּדְ  .ּבִ
ת    ש   ר  ע פ   ם ר  ֵ יא ש   מֹוצִׁ
ּה׃ יג  ָֽ ֵנאָּ א ֵאֶל יהָּ וׂשְּ ֵ֥ ִ֑ה ובָּ שָּ יש אִׁ ח אִׁ  ַקֵ֥ י־יִׁ ָֽ שׁ קַ יְ  ִאישׁ  ִאם כִׁ ה ּדֵ ָּ נָּ יִ וְ  הּ ּתָּ ִא  בכַּ שְׁ יִ וְ  ִאׁשּ הּ  אׂשְ  .אֹותָּ
יהָּ  יד  ֶל  א עָּ ֵ֥ הֹוצִׁ ים וְּ ֹ֔ רִׁ בָּ ת דְּ יֹלָ֣ ּה  ֲעלִׁ ם לָּ ֵ֥ ׂשָּ וְּ

י  תִׁ חְּ ַקֹ֔ ִ֤ה ַהז את  לָּ שָּ אִׁ ר ֶאת־הָּ ַמ  אָּ ִ֑ע וְּ ֵשָ֣ם רָּ
ים׃ ָֽ תולִׁ י לָּ ּה בְּ אתִׁ ֵ֥ צָּ ל א־מָּ יהָּ וְּ ַרָ֣ב ֵאֶלֹ֔ ֶאקְּ  וָּ

ֶליהָּ  ְוַיֲעִליל ְואת וֹ ֲעִליל עָּ ם יֹוצִ יוְ  ׁשָּ ֶליהָּ ׁשֵ א עָּ
ע אִתי  :אַמריֹוְ , רָּ ׂשָּ ה ַהזֹּאת נָּ ָּ ִאׁשּ יֶאת הָּ ּתִ ׁשְ  ְוִנּגַ

אִתי  צָּ יָּהֵאֶליהָּ ְולֹא מָּ הָּ תּוִלים ׁשֶ ם ּבְ ּה ּדַ  .לָּ
יאו  טו  הֹוצִַּׁ֜ ִּ֑ה וְּ מָּ אִׁ ַנֲערָּ  וְּ י ַהָֽ ֵ֥ ח ֲאבִׁ ַקִ֛ לָּ וְּ

ֵנֵ֥י  קְּ ִ֛ ֶאל־זִׁ ַנֲערָּ תוֵל י ַהָֽ יר ֶאת־בְּ עִׁ  הָּ
ה׃ רָּ עְּ ָֽ  ַהשָּ

הֲאִבי  ֲערָּ ּה  ַהּנַ ם ִיְקחּו ְוִאּמָּ תּוִליםֶאת ּדַ ל  ַהּבְ ׁשֶ
ה ֲערָּ יןְויֹוִציאּו  ַהּנַ ִעיר לאֶ  ְלֵבית ַהּדִ  .ִזְקֵני הָּ

י  טז  תִׁ  ִ֑ים ֶאת־בִׁ ֵקנִׁ ַנֲערָּ  ֶאל־ַהזְּ י ַהָֽ ֵ֥ ַמִ֛ר ֲאבִׁ אָּ וְּ
ה  שָּ  אִׁ ִ֛ה לְּ יש ַהֶז ֵ֥ אִׁ י לָּ תִׁ ַתַּ֜ ׃נָּ הָּ ֶאָֽ נָּ ׂשְּ  ַויִׁ

הֲאִבי וַ  ֲערָּ ֵקִניםלַ יֹאַמר  ַהּנַ ְּ י  :ז ַתּתִ י נָּ ּתִ ֶאת ּבִ
ה  ָּ ִאיׁש ַהזֶּה ְלִאׁשּ הּ נֵ ְוהּוא ׂשוֹ לָּ  .א אֹותָּ

ר  יז  ים ֵלאמ   ַּ֜ רִׁ בָּ ת דְּ יֹלֹ֨ ם֩ ֲעלִׁ וא ׂשָּ ֵנה־הֶ֡ הִׁ וְּ
ֶלה  ֵא  ים וְּ תולִֹׁ֔ ך  בְּ תְּ בִׁ י לְּ ִ֤אתִׁ צָּ א־מָּ ל ָֽ

י  ִ֑ תִׁ תוֵלָ֣י בִׁ ֵנֵ֥י בְּ קְּ ֵנ י זִׁ פְּ ה לִׁ לָֹּ֔ מְּ ׂשו  ַהשִׁ רְּ ָֽ ופָּ
יר׃ ָֽ עִׁ  הָּ

ֶליהָּ  ֶהֱעִליל ְוהּוא ַמר ֲעִלילֹותעָּ לֹא : ְואָּ
ךָּ  אִתי ְלִבּתְ צָּ םמָּ תּוִלים ּדַ ם  ִהּנֵהוְ  .ּבְ ּדַ

תּולִ  ליַהּבְ יבִּ  ם ׁשֶ ה  ֶאתְרׂשּו פְ יִ וְ  !ּתִ ְמלָּ ִ הּ ַהׂשּ ּלָּ  ׁשֶ
ִעיר  .ִלְפֵני ִזְקֵני הָּ

ו  יח  חִ֛ ֵ֥קְּ לָּ יש וְּ ִ֑ אִׁ וא ֶאת־הָּ יר־ַההִׁ  עִׁ ֵנֵ֥י הָּ קְּ זִׁ
ֹו׃ תָֽ ו א  ר  סְּ יִׁ  וְּ

ִעיר  ִאיׁש ִוי ַהִהיאִזְקֵני הָּ רּו איַ ִיְקחּו ֶאת הָּ  .תוֹ וֹ ּסְ

י  יט  ָ֣ נו  ַלֲאבִׁ ָֽתְּ נָּ ֶסף וְּ ה ֶכ  ֹו ֵמָ֣אָּ תַּ֜ ו א  שֹ֨ נְּ עָּ םאֹותֹו ׁשּו ַיֲעִניוְ וְּ ּלֵ ֶסף  ְלׁשַ ַקלבְּ ּכֶ ה  ִמׁשְ ֵמאָּ
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תוַלָ֣ת  ע ַע ל בְּ ֹ֔ יא  ֵשָ֣ם רָּ י הֹוצִׁ ִ֤ ה כִׁ ֹ֔ ַנֲערָּ ַהָֽ
ֵאִ֑ל  רָּ ׂשְּ ה ל א־יוַכֵ֥ל יִׁ שָֹּ֔ אִׁ ָ֣ה לְּ ֶי הְּ ֹו־תִׁ לָֽ וְּ

יו׃ ס ָֽ ל־יָּמָּ ּה כׇּ חָּ  ַשלְּ  לְּ

י ּתְ יִ וְ  (ילֹוִק  0140) םילִ קָּ שְׁ  ה ּכִ ֲערָּ הּוא נּו ַלֲאִבי ַהּנַ
ה תּולָּ ע ַעל ּבְ ם רָּ ֵאלבְּ  הֹוִציא ׁשֵ רָּ ִאם ִהיא וְ  ,ִיׂשְ

ְרֶצה  הלֹו ְהֶיה ּתִ  ִהיאּתִ ָּ לֹא יּוַכל הּוא  – ְלִאׁשּ
ֵר  ל בְּ ּה אֹותָּ  שׁ ְלגָּ  .ַחיָּּיוכָּ

ש      ר  נו   תוֹ פ   ז ְּ  תה 
ו  כ  אֵ֥ צְּ מְּ ִ֑ה ל א־נִׁ ר ַהֶז בָּ  ה ַהדָּ יָֹּ֔ ם־ֱאֶמָ֣ת הָּ אִׁ וְּ

׃ ָֽ ַנֲערָּ ים ַלָֽ תולִׁ   בְּ
יָּה ֱאֶמת ר ַהזֶּה הָּ בָּ ֵמילֹא ִנְמְצאּו וְ  ְוִאם ַהּדָּ  ּדְ

התּוִלים בְּ  ֲערָּ  .ַלּנַ
יהָּ  כא  בִׁ  ַּ֜ ֶאל־ֶפַָ֣תח ֵבית־אָּ ַנֲערָּ יאו ֶאת־ַהָֽ הֹוצִֹׁ֨ וְּ

ל֩  קָּ ה וסְּ תָּ ֵמֹ֔ ים  וָּ נִׁ ֲאבָּ ּה בָּ ִ֤ ירָּ י עִׁ ֵשֹ֨ ֩ ַאנְּ והָּ
נ ֹות ֵבָ֣ית  זְּ ל לִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ה  בְּ לָּ בָּ ִ֤ה נְּ תָּ ׂשְּ י־עָּ ָֽ כִׁ

ך׃ ס ֶבָֽ רְּ קִׁ ע מִׁ רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ יהָּ ובִׁ ִ֑ בִׁ  אָּ

ִביהָּ  ית אָּ ַתח ּבֵ ה ֶאל ּפֶ ֲערָּ י וְ , יֹוִציאּו ֶאת ַהּנַ ַאְנׁשֵ
מּות ִנים ְוִהיא ּתָּ ֲאבָּ ּה ּבָּ ּה ִיְסְקלּו אֹותָּ י  ,ִעירָּ ּכִ

ה  תָּ ׂשְ העָּ ה ֶחְרּפָּ ֵאל  ַמֲעׂשֶ רָּ ִיׂשְ ִלְזנֹות  –ּבְ
הּ  ְהיֹותָּ ֵבית  ּבִ ִביהָּ ּבְ עֶאת  ּוְתַבֵער, אָּ רָּ  .ִמּתֹוְכךָּ  הָּ

א  כב  ֵצֹ֨ מָּ י־יִׁ ָֽ ֵכָ֣בכִׁ יש ש  ַּ֜ ָ֣ה  אִׁ שָּ ם־אִׁ ׀ עִׁ
יש  ִ֛ אִׁ ם הָּ ֵניֶהֹ֔ תו  ַגם־שְּ ַעל וֵמֹ֨ ַלת־ַב  ָֽ ע  בְּ
ע  רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ ִ֑ה ובִׁ שָּ אִׁ הָּ ה וְּ שָּ  אִׁ ם־הָּ ֵכֵ֥ב עִׁ ַהש 

ל׃ ס ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ  מִׁ

ה ה ְנׂשּואָּ ָּ ֵצא ִאיׁש ׁשֹוֵכב ִעם ִאׁשּ  ,ִאם ִיּמָּ
ֵניֶהם יָּמ ם , תוּ וּ ׁשְ ֹוֵכב ִעםּגַ ִאיׁש ַהׁשּ ה  הָּ ָּ ִאׁשּ הָּ
ה ָּ ִאׁשּ ֵאל, ְוַגם הָּ רָּ ׂשְ ע ִמיִּ רָּ  .ּוְתַבֵער ֶאת הָּ

יש  כג  ִ֑ אִׁ ה לְּ ׂשָּ  רָּ א  ה מְּ תולָֹּ֔ ָ֣ בְּ ֶיה  ַנֲערָּ הְּ ָֽ י יִׁ ִ֤ כִׁ
ּה׃ ָֽ מָּ ַכֵ֥ב עִׁ שָּ יר וְּ עִׁ  יש בָּ ִ֛ ּה אִׁ ֵ֥ אָּ צָּ  ומְּ

ְהֶיה  הִאם ּתִ ה ַנֲערָּ תּולָּ ת ְלִאישׁ  ּבְ ׁשֶ  ,ְמֻקּדֶ
א ב ִאיׁש ּה אֹותָּ  ְוִיְמצָּ ּכַ ִעיר ְוִיׁשְ  .הּ ּתָּ ִא ּבָּ

ם ֶאל־ַשַָ֣ער כד  ֵניֶהַּ֜ ם ֶאת־שְּ הֹוֵצאֶתֹ֨ ָ֣יר  וְּ עִׁ ׀ הָּ
ֵמ   ים֮ וָּ נִׁ ֲאבָּ ם בָּ ֵ֥ תָּ ם א  ֶתֹ֨ ַקלְּ וא וסְּ תו  ַההִׁ 

ה  ָ֣ ֲעקָּ ַבר  ֲאֶשָ֣ר ל א־צָּ ַנֲערָּ  ַעל־דְּ ֶאת־ַהָֽ
נָּ ה  ר ֲאֶשר־עִׁ ַבֵ֥ יש ַעל־דְּ ֹ֔ אִׁ ת־הָּ ֶאֹ֨ יר וְּ עִֹׁ֔ בָּ

ִ֑הו ך׃  ֶאת־ֵאֶָ֣שת ֵרֵע ֶבָֽ רְּ קִׁ ע מִׁ רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ ובִׁ
 ס

ִעיר  ל הָּ ין ׁשֶ ֵניֶהם ְלֵבית ַהּדִ ּתֹוִציאּו ֶאת ׁשְ
ִנים וְ  ַהִהיא ֲאבָּ ם ּבָּ  –יָּמּותּו ֵהם ְוִתְסְקלּו אֹותָּ
הֶאת  ֲערָּ ֵני שֶׁ  ַהּנַ הִמּפְ ֲעקָּ ְוֶאת , ִעירּבָּ  ּלֹא צָּ

ִאיׁש  ֵני שֶׁ  –הָּ ילִמּפְ ּפִ לֶאת  ִהׁשְ ה ׁשֶ ָּ ִאׁשּ  ,ֲחֵברוֹ  הָּ
ע ִמּתֹוְכךָּ  רָּ  .ּוְתַבֵער ֶאת הָּ

ַנֲערָּ   כה  יש ֶאת־ַהָֽ אִׁ  ָ֣א הָּ צָּ מְּ ה יִׁ ֶדִ֞ ם־ַבשָּ אִׁ ָֽ וְּ
ה  ׂשָֹּ֔ רָּ א ָ֣ ּהַהמְּ ֵ֥ יק־בָּ ָֽ ֶהֱחזִׁ ִּ֑ה וְּ מָּ ַכָ֣ב עִׁ שָּ יש וְּ אִׁ   הָּ

ֹו׃ ַבדָֽ ּה לְּ מָּ  ַכֵ֥ב עִׁ יש ֲאֶשר־שָּ ִ֛ אִׁ ת הָּ  וֵמ 

א ֶאת  ִאיׁש ִיְמצָּ הְוִאם הָּ ֲערָּ ת  ַהּנַ ׁשֶ ֻקּדֶ ַהּמְ
ֶדה ָּ ׂשּ ִאיׁש , ּבַ ב  ִיְתּפֹושׂ ְוהָּ ּכַ ּה ְוִיׁשְ  –ּה ּתָּ ִא אֹותָּ

ַכב  ָּ ׁשּ ִאיׁש ׁשֶ  .ּה יָּמּותּתָּ ִא ַרק הָּ
א  כו  ַנֲערָּ  ֵחָ֣טְּ ין ַלָֽ ר ֵאֵ֥ בָֹּ֔ ַנֲערָּ  ל א־ַתֲעֶׂשָ֣ה דָּ ַלָֽ וְּ

הו   יש ַעל־ֵרֵעֹ֨ ִ֤ ום אִׁ י ַכֲאֶשר֩ יָּקֹ֨ ִֶ֑ות כִֶׁ֡ מָּ
ֶפש  ֹו ֶנֹ֔ חָ֣ צָּ ר ַהֶזָֽה׃ורְּ ֵ֥ בָּ  ֵכ ן ַהדָּ

ה ֲערָּ ר  ְוַלּנַ בָּ ה ּדָּ ֲעׂשֶ הֵאין  –ַאל ּתַ ֲערָּ ֵחְטא  ַלּנַ
ל עֹוֶנׁש  ֶותׁשֶ ר ַהזֶּה , מָּ בָּ י ַהּדָּ ִאיׁש הּוא ּכִ מֹו ׁשֶ ּכְ
 .אֹותוֹ ְוִיְרַצח  ֲחֵברוֹ יָּקּום ַעל 

ַנֲערָּ   כז  ה ַהָֽ ֲעקָּ  ִּ֑ה צָּ אָּ צָּ ה מְּ ֶד  י ַבשָּ ֵ֥ כִׁ
ה  ׂשָֹּ֔ רָּ א ָ֣ ּה׃ סַהמְּ ָֽ יַע לָּ ין מֹושִׁ  ֵאֵ֥  וְּ

ּה  א אֹותָּ צָּ י הּוא מָּ ֶדה ּכִ ָּ ׂשּ ה –ּבַ ֲערָּ  ַהּנַ
יעַ  ּה מֹוׁשִ יָּה לָּ ה ְולֹא הָּ ֲעקָּ ת צָּ ׁשֶ ֻקּדֶ  .ַהּמְ

ה  ֲאֶשָ֣ר  כח  תולָּ ִ֤ בְּ יש ַנֲערָּ ָ֣א אִׁ  צָּ מְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ
או׃ ָֽ צָּ מְּ נִׁ ִּ֑ה וְּ מָּ ַכָ֣ב עִׁ שָּ ּה וְּ ׂשָּ  פָּ ה ותְּ ׂשָּ ֹ֔ רָּ  ל א־א 

א ִאיׁש ִאם  הִיְמצָּ ה ַנֲערָּ תּולָּ ּלֹ  ּבְ ההִ א ׁשֶ ׁשָּ  ְתַקּדְ
ב  סְוִיְתּפוֹ  ,ֲעַדִין ּכַ ּה ְוִיׁשְ ּלוּ יִ ְוֵהם  ,הּ ּתָּ ִא אֹותָּ  .ְתּגַ

ַתֶּ֠  כט  נָּ ַנֲערָּ  וְֶּּ֠ י ַהָֽ ֵ֥ ִּ֛ה ַלֲאבִׁ מָּ ֵכֵ֥ב עִׁ יש ַהש  ֹ֨ אִׁ ן הָּ
ה ַתֵַ֚חת  שָּ  אִׁ ָ֣ה לְּ ֶי הְּ ֹו־תִׁ לָֽ ִֶ֑סף וְּ ָ֣ים כָּ שִׁ ֲחמִׁ

ִאיׁש  ָּ שֶׁ הָּ ן ּתָּ ִא ב כַ ׁשּ ל באָּ לָּ ּה ִיּתֵ ה ׁשֶ ֲערָּ ֶסף  ַהּנַ ּכֶ
ים בְּ  ִ ַקל ֲחִמׁשּ ִהיא ִאם וְ  ,(םָר ג   715) םילִ קָּ שְׁ ִמׁשְ
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ּה  נָֹּ֔ יו׃ סֲאֶשָ֣ר עִׁ ָֽ ל־יָּמָּ ּה כׇּ חָּ  ְרֶצה ל א־יוַכֵ֥ל ַשלְּ ה  ּתִ ָּ ְהיֶה לֹו ְלִאׁשּ ֵני שֶׁ ִהיא ּתִ ילִמּפְ ּפִ  הּוא ִהׁשְ
הּ  ֵר  הּוא ,אֹותָּ ל בְּ ּה אֹותָּ  שׁ לֹא יּוַכל ְלגָּ  .ַחיָּּיוכָּ

ת    ש   ר  הס  אִׁ  פ   יא   ו ֵרי ב ִׁ

ַגֶל ה  א כג א יְּ ל ֵ֥ יו וְּ ִ֑ בִׁ יש ֶאת־ֵאֶָ֣שת אָּ ח אִׁ  ַקֵ֥ ל א־יִׁ
יו׃ ס ָֽ בִׁ ֵַֽ֥ף אָּ ַנ  כְּ

א ׁשּום  ָּ ִביוִאיׁש לֹא ִיׂשּ ת אָּ ה ֶאת ֵאׁשֶ  ְולֹא ְיַגּלֶ
ְך ֶאת ְצִניעּותֹו  כָּ לִויַבזֶּה ּבְ ִביו ׁשֶ  .אָּ

כָּ ה  ב  פְּ ות שׇּ רֵ֥ ִ֛א וכְּ וַע־ַדכָּ צָֽ א פְּ א־יָּב   ל ָֽ
ָֽה׃ ס הוָּ ל יְּ ַהֵ֥ קְּ  בִׁ

הוּ  יוִמי ׁשֶ ֵביצָּ עּוְך ּבְ צּוַע ּומָּ ְכַרת לֹו  א ּפָּ ּנִ אֹו ׁשֶ
ֶתןֵאַבר  ֶ ִפיַכת ַהׁשּ ה מֵ  ׁשְ ָּ א ִאׁשּ ָּ ַעם לֹא ִיׂשּ
ֵאל רָּ  .'ְקַהל ה – ִיׂשְ

ַהָ֣ל  ג  קְּ ֵז ר בִׁ א ַממְּ ֹור ל א־יָּב ֵ֥ ֵ֚ם דָ֣ ִ֑ה ַג הוָּ יְּ
ָֽה׃ ס הוָּ ל יְּ ַהֵ֥ קְּ ֹו בִׁ ֵ֥ב א ל  י ל א־יָּ ֹ֔ ירִׁ  ֲעׂשִׁ

ִאסּ  ּנֹוַלד ּבְ הִמי ׁשֶ א  ּור ֶעְרוָּ ׂשֵ ִעם לֹא יָּבֹוא ְלִהּנָּ
ם , 'ְקַהל ה יו ֲאִפּלּו ַעד ּגַ אָּ ֱאצָּ ד ִמּצֶ ּדֹור ֶאחָּ

יִרי לֹא  ןֲעׂשִ  .'הְקַהל ִעם  ִיְתַחּתֵ
ִ֛י  ד  א ַעמֹונִׁ א־יָּב   ֵ֚ם ל ָֽ ִ֑ה ַג הוָּ ַהָ֣ל יְּ קְּ י בִׁ בִׁ  ומֹואָּ

הוָּ ה  ל יְּ ַהֵ֥ קְּ ֶהִ֛ם בִׁ א לָּ י ל א־יָּב ֵ֥ ֹ֔ ירִׁ ֹור ֲעׂשִׁ דָ֣
ם׃ ָֽ  ַעד־עֹולָּ

ן  וֹ אַעּמֹוִני  ִבי לֹא יָּבֹוא ְלִהְתַחּתֵ ְקַהל ִעם מֹואָּ
ם , 'ה ֵאיֶהם ֲאִפּלּו ַעד ּגַ ֱאצָּ ד ִמּצֶ יִרי ֶאחָּ ּדֹור ֲעׂשִ

נּו  םלְ  'הְקַהל ִעם לֹא ִיְתַחּתְ  .עֹולָּ
ֶכם  ַבֶלֶָ֣חם  ה  ו ֶאתְּ מִ֤ דְּ ר ל א־קִׁ ר ֲאֶשֹ֨ ַבִ֞ ַעל־דְּ

ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ֶכָ֣ם מִׁ ֵצאתְּ ֶרְך בְּ ם ַבֶד  יִׁ וַבַמֹ֔
ֹור  ע  ָ֣ם ֶבן־בְּ עָּ לְּ יך ֶאת־בִׁ ֶלַּ֜ ר עָּ ַכֹ֨ ַוֲאֶשר֩ ׂשָּ

׃ ךָּ ֶלָֽ לְּ ַקָֽ ם לְּ יִׁ ם ַנֲהַר  ֹור ֲאַרֵ֥ תִ֛ פְּ  מִׁ

ֵני שֶׁ  –ַעּמֹון  ִלְקַראְתֶכם ִעם ֶלֶחם ּלֹא יְָּצאּו ִמּפְ
ֵצאְתֶכם ִמּמִ  ֶרְך ּבְ ּדֶ ב, ְצַרִיםּוַמִים ּבַ  – ּומֹואָּ

ֵני שֶׁ  תֹור ִמּפְ עֹור ִמּפְ ן ּבְ ם ּבֶ ְלעָּ ךָּ ֶאת ּבִ ַכר ֶנְגּדְ ָּ ׂשּ
ל אֹוְתךָּ   .ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקּלֵ

ַע  ו  מ ָ֣ שְּ יך  לִׁ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ה יְּ בִָּ֞ א־אָּ ל ָֽ וְּ
ךִ֛  ה ֱאֹלֶה יך לְּ הוָֹּ֨ ְך֩ יְּ ם ַוַיֲהפ  עָֹּ֔ לְּ ֶאל־בִׁ

לָּ ה לָּ ִ֑ה ֶאת־ַהקְּ כָּ רָּ בְּ י לִׁ ֵ֥ ך   כִׁ ֵ֥ה ֲאֵהבְּ הוָּ  יְּ
יך׃  ֱאֹלֶהָֽ

יםֱאלֶֹהיךָּ לֹא  'ַוה ם ִהְסּכִ מֹוַע ְלִבְלעָּ  'ה ,ִלׁשְ
ה כָּ ה ִלְברָּ לָּ לָּ ַפְך ְלךָּ ֶאת ַהּקְ י ה, ֱאלֶֹהיךָּ הָּ  'ּכִ

ַהב אֹוְתךָּ   .ֱאלֶֹהיךָּ אָּ

יך  ז  ֶמ  ל־יָּ ִ֑ם כׇּ תָּ בָּ ט  ם וְּ ֹלמָּ  ש שְּ ר ֵ֥ דְּ ל א־תִׁ
ם׃ ס ָֽ עֹולָּ  לְּ

ם  תָּ ם ְוטֹובָּ לֹומָּ ר ִלׁשְ בָּ ה ּדָּ ֲעׂשֶ ל ַחיֶּיךָּ בְּ ַאל ּתַ כָּ
ם  .ְלעֹולָּ

י  ח רביעי ֵ֥ י כִׁ מִֹׁ֔ ָ֣ב ֲאד  ַתֵע וא ל א־תְּ יך הִ֑ חִׁ  אָּ
ֹו׃ צָֽ ַארְּ יתָּ בְּ ֵ֥ יִׁ י־ֵג ר הָּ י כִׁ ֹ֔ רִׁ צְּ ַתֵעָ֣ב מִׁ  ל א־תְּ

ִחיךָּ  י הּוא אָּ א ּוְתַתֵעב ֱאדֹוִמי ּכִ נָּ ׂשְ ַאל , ַאל ּתִ
ַאְרצוֹ  ְרּתָּ ּבְ י ּגַ ַתֵעב ִמְצִרי ּכִ  .ּתְ

י  ט  ִ֑ ישִׁ לִׁ ֹור שְּ ם דָ֣ ֶה  ו לָּ דֵ֥ לְּ וָּ ִ֛ים ֲאֶשר־יִׁ נִׁ בָּ
ל  ַהֵ֥ קְּ ם בִׁ ֶה  א לָּ ָֽה׃ סיָּב ֵ֥ הוָּ  יְּ

ֶהם לִ  ְלדּו לָּ ּוָּ יִּ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ר ְבֵני ַהּדֹור ַהׁשּ ֻמּתָּ
ן  .'הְקַהל ִעם  ְלִהְתַחּתֵ

ת    ש   ר  ֲחֶנה פ   מ    ה 
תָֹּ֔  י  ַמרְּ שְּ ֹ֨ נִׁ ֶבִ֑יך וְּ יְּ א ַמֲחֶנ ה ַעל־א  י־ֵתֵצֵ֥ ָֽ כִׁ

ע׃ ָֽ ר רָּ ֵ֥ בָּ ל דָּ כ    מִׁ
ֵצא ַמֲחֶנה ִאם ּתֵ ִאי ּבְ זֵָּּהר  מּול ְצבָּ אֹוְיֶביךָּ ּתִ

לִמ  ע ּכָּ ר רָּ בָּ  :ּדָּ
ֹור  יא  ה  ֶיֵ֥ה טָּ הְּ יש ֲאֶשִ֛ר ל א־יִׁ ֹ֔ ך  אִׁ ִ֤ה בְּ ֶי הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ

ה  ַמֲחֶנֹ֔ וץ ַלָֽ חָ֣ א  ֶאל־מִׁ יָּצָּ ה וְּ לָּ ִ֑יְּ ֵרה־לָּ קְּ מִׁ
ַמֲחֶנָֽה׃ ֹוְך ַהָֽ א ֶאל־תֵ֥ א יָּב    ל ֵ֥

הֹור  ּלֹא ִיְהֶיה טָּ ְגַלל ִאם ִיְהֶיה ֶאְצְלךָּ ִאיׁש ׁשֶ ּבִ
לַּ  הֶקִרי ּבַ ֲחֶנה , ְילָּ לֹא וְ הּוא ֵיֵצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

ֵנס ֲחֶנה ִיּכָּ  .ְלתֹוְך ַהּמַ
א  יב  ב ָ֣ ם וכְּ ִ֑יִׁ ַחָ֣ץ ַבמָּ רְּ ֹות־ֶע ֶרב יִׁ נָֽ פְּ ֵ֥ה לִׁ יָּ הָּ ִקיַעת , ַמִיםבְּ  ִיְטּבֹול ִלְפנֹות ֶעֶרב הּואוְּ ּוִבׁשְ
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ַמֲחֶנָֽה׃ ֹוְך ַהָֽ א ֶאל־תֵ֥ ֶמש יָּב   ֶמׁש  ַהֶשֹ֔ ֶ ֲחֶנהבֹוא לְ יּוַכל לָּ ַהׁשּ  .תֹוְך ַהּמַ
אתָּ  יג  ֵ֥ יָּצָּ ִ֑ה וְּ ַמֲחֶנ וץ ַלָֽ ח  ךֹ֔ מִׁ ָ֣ה לְּ ֶי הְּ יָּד  תִׁ וְּ

וץ׃ ה חָֽ מָּ  שָּ 
ם  ֲחֶנה ְוֵתֵצא ְלׁשָּ קֹום ִמחּוץ ַלּמַ ִיְהֶיה ְלךָּ מָּ

 .ַלחּוץ
ה   יד  יָּ הָּ ִַּ֑֧ך וְּ ך  ַעל־ֲאֵזֶנ ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ֵתִ֛ד תִׁ יָּ וְּ

וץ ךָ֣ חֹ֔ תְּ בְּ שִׁ תָּ   בְּ ַשבְּ ּה וְּ ָ֣ה בָֹּ֔ תָּ ַפרְּ חָּ וְּ
ך׃ ֶתָֽ יתָּ ֶאת־ֵצאָּ ֵ֥ סִׁ כִׁ  וְּ

ף לִ בְּ , ְלךָּ יֵָּתד ִיְהֶיהוְ  קְכֵלי הַ נֹוסָּ ׁשֶ בוּ , ּנֶ ׁשֵ ּתֵ  ְכׁשֶ
ֲחֶנהִמחּוץ  ֶכיךָּ  ַלּמַ ְחּפֹור ַלֲעׂשֹות ְצרָּ ּה  ּתַ ּבָּ

ה ֶאת  ׁשּוב ּוְתַכּסֶ ְתךָּ ְותָּ  .צֹואָּ
יך  טו  ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ֩ יְּ י ַהֵלְָ֣ךכִׁ תְּ ֶרב  מִׁ ֶקָ֣ ׀ בְּ

יך  ֶנֹ֔ פָּ יך  לְּ ֶבֹ֨ יְּ ֵתִ֤ת א  לָּ ך  וְּ ילְּ ָֽ ַהצִׁ ך לְּ ַמֲחֶנ 
ך   ֶאִ֤ה בְּ רְּ א־יִׁ ל ָֽ ֹוש וְּ דִ֑ ֵ֥ה ַמֲחֶנ יך קָּ יָּ הָּ וְּ

יך׃ ס ב ֵמַאֲחֶרָֽ שָּ  ר וְּ בָֹּ֔ ָ֣ת דָּ ַו  ֶערְּ

י ה ְך  'ּכִ תֹוךְ ֱאלֶֹהיךָּ ִמְתַהּלֵ ֲחֶנה ּבְ ךָּ  ַהּמַ ּלְ ׁשֶ
יל אֹוְתךָּ ְוִלְמסֹור יְָּדךָּ ֶאת אֹוְיֶביךָּ  ְלַהּצִ ֵכן , ּבְ לָּ

ךָּ  ּלְ ֲחֶנה ׁשֶ דֹושׁ ִיְהֶיה ַהּמַ ךָּ ְוהּוא , קָּ לֹא ִיְרֶאה ּבְ
ר בָּ  .ְוַיֲעזֹוב אֹוְתךָּ  ְמֻגּנֶה ּדָּ

ת    ש   ר  יר ֶעֶבד פ   ג ִׁ סְּ  מ 
ל טז  ֵצֵ֥ נָּ ִ֑יו ֲאֶשר־יִׁ נָּ יר ֶע ֶבד ֶאל־ֲאד  ֵ֥ גִׁ  ל א־ַתסְּ

ָֽיו׃ נָּ ם ֲאד  ֵ֥  ֵאֶל יך ֵמעִׁ
ֵצל  ּנָּ יִּ יר ֶאל ֲאדֹונֹו ֶעֶבד ֵמַעם ַאֵחר ׁשֶ ְסּגִ ַאל ּתַ

ֶרץ אָּ  .ֵמֲאדֹונֹו ְוִיְבַרח ֵאֶליךָּ לָּ
ַחִ֛ר  יז  בְּ ֹום ֲאֶשר־יִׁ ק  ך  ַבמָּ בְּ רְּ קִׁ ךִ֞ ֵיֵשָ֣ב בְּ מְּ עִׁ

א תֹוֶנָֽנו׃ ס ֹו ל   ֹוב לִ֑ יך ַבטָ֣ ֶר  עָּ ד שְּ ַאַחֵ֥  בְּ
א  ַאַחת הּוא ֶאּלָּ ְבַחר ּבְ יִּ קֹום ׁשֶ ּמָּ יָּגּור ֶאְצְלךָּ ּבַ

קֹום  ּמָּ ֶריךָּ ּבַ ַצֵער אֹותוֹ ַאל , ּטֹוב לוֹ שֶׁ ֵמעָּ  .ּתְ
ת    ש   ר  ן פ   נ  ֶאתְּ ֵדש  וְּ  ק 
ֵאִ֑ל  יח  רָּ ׂשְּ נָֹ֣ות יִׁ בְּ ה מִׁ ֵדשָּ  ֶיֵ֥ה קְּ הְּ ל א־תִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ ש מִׁ ֵד  ֶיֵ֥ה קָּ הְּ ל א־יִׁ  וְּ
הלֹא ּתִ  ֵאל ְולֹא ִיְהֶיה זֹוֶנה  ְהֶיה זֹונָּ רָּ נֹות ִיׂשְ ִמּבְ

ֵאל רָּ ֵני ִיׂשְ  .ִמּבְ
ֶלב ֵבִ֛ית  יט  יר ֶכ  ָ֣ חִׁ ה ומְּ ן זֹונַָּּ֜ ַנֹ֨ יא֩ ֶאתְּ בִׁ ל א־תָּ

י תֹוֲעַבִ֛ת  ִֶַּ֑֧דר כִׁ  ל־ֶנ כׇּ יך לְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יְּ
ם׃ ס ֵניֶהָֽ יך ַגם־שְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  יְּ

ְקִריב ְלֵבית ה לּום ֱאלֶֹהיךָּ  'ַאל ּתַ ַתׁשְ ֲעבּור ּכְ
ל ֶנֶדר  ה אֹו ּכָּ לּום ְלזֹונָּ ַתׁשְ ה ּכְ נָּ ּתְ ּנִ ה ׁשֶ ֵהמָּ ּבְ

ֶלב מּוַרת ּכֶ ה ּתְ ֻהְחְלפָּ ֵניֶהם, ׁשֶ י ׁשְ  הבָּ ֹועֵ ּת  ּכִ
ֵעיֵני   .ֱאלֶֹהיךָּ  'הּבְ

ת    ש   ר  ךְּ  פ   ֶ ש  נ ֶ  ה 
ֶכל  כ  ֶָ֣שְך א ִ֑ יך ֶנֵֶ֥שְך ֶכ ֶסף ֶנ חִֹׁ֔ אָּ ָ֣יְך לְּ ל א־ַתשִׁ

ר  בָּ  ל־דָּ ֶשְך כׇּ ְך׃ֶנִּ֕ ָֽ שָּ ר יִׁ  ֲאֶשֵ֥
ִחיךָּ  ית ְלאָּ ִרּבִ ְלֶוה ּבְ ל , ַאל ּתַ ית ׁשֶ ין ִרּבִ ּבֵ

ֶסף ל אֹוֶכל, ּכֶ ית ׁשֶ ין ִרּבִ ל , ּבֵ ל ּכָּ ית ׁשֶ אֹו ִרּבִ
ּגָּ  יִּ ר ׁשֶ בָּ  .ֶבה יֹוֵתר ֵמַהחֹובּדָּ

ַען ַלנׇּ  כא  ַמֹ֨ ִ֑יְך לְּ א ַתשִׁ יך ל ָ֣ חִׁ  אָּ יְך ולְּ י ַתשִֹׁ֔ ָ֣ רִׁ כְּ
ָ֣ה  הוָּ ךַּ֜ יְּ ֶרכְּ בָּ ך יְּ ֶדֹ֔ ַלָ֣ח יָּ שְּ ל  מִׁ כ  יך בְּ ֱאֹלֶה 

ה  מָּ א־שָּ  ה בָּ ֵ֥ ֶרץ ֲאֶשר־ַאתָּ אִָּּ֕ ַעל־הָּ
ּה׃ ס ָֽ תָּ שְּ רִׁ  לְּ

ְכִרי ּת לְ  ִחיךָּ ַאל  ֹותוַהלְ לְ ּוַכל נָּ ית ּוְלאָּ ִרּבִ ּבְ
ית ִרּבִ ְלֶוה ּבְ ה, ּתַ ֵדי ׁשֶ ֵרְך אֹוְתךָּ  'ּכְ ֱאלֶֹהיךָּ ְיבָּ

לבְּ  הַמה  כָּ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ם ּבָּ  ׁשּ א ְלׁשָּ ה ּבָּ ַאּתָּ ֶרץ ׁשֶ אָּ
הּ ִלְכּבֹוׁש   .אֹותָּ

ת    ש   ר  ים פ   רִׁ ד   נְּ
ר  כב  ַאֵח  א תְּ יך ל ֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ ֶדר  ַליהוָּ ר ֶנֹ֨ ד ֵ֥ י־תִׁ ָֽ כִׁ

יך   ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ נו יְּ ֶשַּ֜ רְּ דְּ ש יִׁ ר ֹ֨ י־דָּ ָֽ ֹו כִׁ מִ֑ ַשלְּ לְּ
א׃ טְּ ך  ֵחָֽ ֵ֥ה בְּ יָּ הָּ ְך וְּ מָֹּ֔ עִׁ  ֵמָֽ

ּדֹור ֶנֶדר ַלה ב  'ִאם ּתִ ְתַעּכֵ ֱאלֶֹהיךָּ ַאל ּתִ
ם אֹותוֹ ִמלְּ  ּלֵ י ה, ׁשַ ֱאלֶֹהיךָּ ִיְדרֹוׁש אֹותֹו  'ּכִ

ךָּ ְוִיְהֶיה  .ךָּ ֵחְטאבְּ  ִמּמְ
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א׃ כג  טְּ ך  ֵחָֽ ֶיֵ֥ה בְּ הְּ ר ל א־יִׁ ד ִ֑ נְּ ל לִׁ ַד  י ֶתחְּ ֵ֥ כִׁ ּדֹור לֹא ִיְהֶיה וְּ  .ךָּ ֵחְטאבְּ  ְוִאם לֹא ּתִ
ר  כד  מ ָ֣ שְּ יך תִׁ ֶת  פָּ א ׂשְּ ֵ֥ ר מֹוצָּ יתָּ ַכֲאֶשֹ֨ ִ֑ ׂשִׁ עָּ וְּ

ר  ה ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔ דָּ יך  נְּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ תָּ ַליהוָּ רְּ ַדַּ֜ נָּ
יך׃ ס ָֽ פִׁ תָּ בְּ רְּ ַב   דִׁ

ד ְלַקיֵּם ֶאת  ֶתיךָּ מַ ַהְקּפֵ פָּ ְ יֹּוֵצא ִמׂשּ מֹו  –ה ׁשֶ ּכְ
ה ַלה בָּ ַדְרּתָּ ְנדָּ ּנָּ ִפיךָּ , ֱאלֶֹהיךָּ  'ׁשֶ ְרּתָּ ּבְ ּבַ ּדִ  .ׁשֶ

ת    ש   ר  ֹוֵעל פ    פ 
ים  כה חמישי ִ֛ תָּ  ֲענָּבִׁ ַכלְּ אָּ ך וְּ ֶכֶָ֣רם ֵרֶעֹ֔ ב א  בְּ י תָּ ִ֤ כִׁ

ן׃ ס ֵתָֽ א תִׁ ך  ל ֵ֥ יְּ ל־ֶכלְּ ֶאָֽ ִ֑ך וְּ ֶע בְּ ך  ׂשׇּ שְּ ַנפְּ  כְּ
ֶכֶרם ֲחֵבְרךָּ  בֹוא ִלְהיֹות ּפֹוֵעל ּבְ ֱאכֹול , ִאם ּתָּ

ע ּבַ ׂשְ ּתִ ְרצֹוְנךָּ ַעד ׁשֶ ִבים ּכִ ים  ַאךְ , ֲענָּ ׂשִ ַאל ּתָּ
 .ִתיְקךָּ בְּ 

ב א   כו  י תָּ ִ֤ ת  כִׁ יֹל  לִׁ ֵ֥ מְּ תָּ ַטפְּ קָּ ך וְּ ַמָ֣ת ֵרֶעֹ֔ קָּ בְּ
ך׃  ת ֵרֶעָֽ ַמֵ֥ יף ַע ל קָּ ֹ֔ נִׁ א תָּ ֵמש  ל ָ֣ ֶחרְּ ֶדִ֑ך וְּ יָּ בְּ
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ל  ה ׁשֶ ְתבּואָּ פֹוֵעל ַלֲעבֹוד ּבִ בֹוא ּכְ ִאם ּתָּ
ּבוֹ  ְקטֹוף, ֲחֵבְרךָּ  יְָּדךָּ ְוֹתאַכלׁשִ ם ִלים ּבְ ְוַאל , ׁשָּ

ל ַעל  ִניף ַמּגָּ ּבוֹ ּתָּ ַקַחת ֵליׁשִ ֵדי לָּ  .ֲחֵבְרךָּ ּכְ
ת    ש   ר  ה פ   רו ש    ג ְּ

א  א כד ם־ל   ה אִׁ יִָּ֞ הָּ ִּ֑ה וְּ לָּ עָּ ה ובְּ שָּ  יש אִׁ ִ֛ ח אִׁ ַקֵ֥ י־יִׁ ָֽ כִׁ
ָ֣ת  ַו ּה  ֶערְּ א בָּ ִ֤צָּ י־מָּ יו כִׁ ֵעינָּ  א־ֵחָ֣ן בְּ צָּ מְּ תִׁ
ַתָ֣ן  נָּ ת  וְּ ית  רִׁ ּה ֵסִֶ֤פר כְּ ַתב לַָּּ֜ כָֹּ֨ ר וְּ בָֹּ֔ דָּ

ֹו׃ ֵביתָֽ ּה מִׁ חָּ  לְּ שִׁ ּה וְּ ֹ֔ יָּדָּ  בְּ

אִאם ִאיׁש  ָּ הּ  ִיׂשּ ֲעלָּ ה ְוִיְהֶיה ּבַ ָּ  ִאם ִהיא לֹא, ִאׁשּ
ר ּתִ  בָּ ּה ּדָּ י הּוא ִיְרֶאה ּבָּ יו ּכִ ֵעינָּ א ֵחן ּבְ ְמצָּ

יןהּוא  ,ְמֻגּנֶה רּוׁשִ ב ּגֵ ּה ִמְכּתַ ן  ,ִיְכּתֹוב לָּ ִיּתֵ
הּ  יָּדָּ יתוֹ  ,ּבְ ּה ִמּבֵ  .ְויֹוִציא אֹותָּ

אָּ ה ב  יָּצְּ ֹו וְּ ֵביתִ֑ כָּ ה מִׁ לְּ הָּ ה וְּ ֵ֥ תָּ יְּ הָּ יש וְּ אִׁ ר׃־לְּ יתֹו ְוֵתֵלְך ְוִת  ַאֵחָֽ ֵצא ִמּבֵ אִהיא ּתֵ ׂשֵ  .ְלִאיׁש ַאֵחר ּנָּ
ּה ֵסִֶ֤פר  ג  ַתב לַָּּ֜ כָֹּ֨ ַאֲחרֹון  וְּ יש הָּ ָ֣ אִׁ ּה֮ הָּ ֵנאָּ וׂשְּ

ֹו  ֹו אָ֣ ֵביתִ֑ ּה מִׁ חָּ  לְּ שִׁ ּה וְּ ֹ֔ דָּ יָּ ַתָ֣ן בְּ נָּ ת  וְּ ית  רִׁ כְּ
ּה ֵ֥ חָּ קָּ ֹון ֲאֶשר־לְּ ַאֲחרֹ֔ יש הָּ ָ֣ אִׁ י יָּמות  הָּ ִ֤ ֹו  כִׁ ל 

ה׃ ָֽ שָּ אִׁ  לְּ

ּה ִאם  נָּא אֹותָּ ַאֲחרֹון ִיׂשְ ִאיׁש הָּ ּה וְ הָּ ִיְכּתֹוב לָּ
ּה  ּה ְויֹוִציא אֹותָּ יָּדָּ ן ּבְ ין ְוִיּתֵ רּוׁשִ ב ּגֵ ִמְכּתַ

יתוֹ  ַקח , ִמּבֵ ּלָּ ַאֲחרֹון ׁשֶ ִאיׁש הָּ אֹו ִאם יָּמּות הָּ
ה ָּ ּה לֹו ְלִאׁשּ  .אֹותָּ

ֹון  ד  אשָ֣ רִׁ ָּ֣ה הָּ לָּ חֶָּּ֠ ל א־יוַכָ֣ל ַבעְּ לְּ ר־שִֶּׁ֠ ּה ֲאֶשָֽ
ֲחֵרי   ה ַאָֽ שָּ  אִׁ ֹו לְּ י ֹות לָ֣ הְּ ּה לִׁ תַָּּ֜ ַקחְּ וב לְּ שֹ֨ לָּ
ָ֣י  ֵנ פְּ וא לִׁ ה הִׁ  ֵ֥ י־תֹוֵעבָּ ָֽ ה כִׁ אָּ ַטמָֹּ֔ ֲאֶשָ֣ר ה 
ֶרץ ֲאֶשר   אָֹּ֔ יא  ֶאת־הָּ א ַתֲחטִׁ ל ִ֤ ִ֑ה וְּ הוָּ יְּ

ה׃ ס ָֽ ך  ַנֲחלָּ ן לְּ ֵתֵ֥ יך נ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ  יְּ

ִראׁשֹון שֶׁ  ּה הָּ ְעלָּ ֵר ּבַ אתּה לֹא יּוַכל אֹותָּ  שׁ ּגֵ ׂשֵ  לָּ
ּה  ה ַאֲחֵרי שֶׁ ׁשּוב אֹותָּ ָּ ְהֶיה לֹו ְלִאׁשּ ּתִ אוּ ׁשֶ ּמְ  ּטִ
י , הּ אֹותָּ  ה ִלְפֵני הּת  ֶזהּכִ ים ְוַאל ּתַ , 'ֹוֵעבָּ ְכּתִ

הטְ חֵ בְּ  ֶרץ ׁשֶ אָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן ְלךָּ  'א ֶאת הָּ
ה  .ְלַנֲחלָּ

ת    ש   ר  ס   פ   רו ֵרי אִׁ ע   צ 
ח ה ששי ַקֵ֥ י־יִׁ ָֽ א ֵיֵצא   כִׁ ה ל ִ֤ שָֹּ֔ ָ֣ה ֲחדָּ שָּ יש  אִׁ אִׁ

י  קִִׁ֞ ִ֑ר נָּ בָּ ל־דָּ כׇּ לָּ יו לְּ ר עָּ ל א־ַיֲעב ֵ֥ א וְּ בָֹּ֔ ַבצָּ
ח  ַמ  ׂשִׁ ת וְּ ָ֣ה ֶאחָֹּ֔ נָּ ֵביתֹו  שָּ ִ֤ה לְּ ֶי הְּ יִׁ

ח׃ ָֽ קָּ ֹו ֲאֶשר־לָּ תֵ֥ שְּ  ֶאת־אִׁ

שֶׁ  אִאיׁש ּכְ ָּ ה ִיׂשּ ׁשָּ ה ֲחדָּ ָּ הּוא לֹא ֵיֵצא , ִאׁשּ
ֵדי  א ּכְ בָּ ּלֹאַלּצָּ ר לוֹ ִיְקֶרה  ׁשֶ בָּ א, ׁשּום ּדָּ  ֶאּלָּ

נּוי  ה אַ ִיְהֶיה ּפָּ נָּ ּמֵ חַ ְלֵביתֹו ׁשָּ ּתֹו ַח ת ִויׂשַ ֶאת ִאׁשְ
אשֶׁ  ׂשָּ  .ּנָּ

וא  ו  י־ֶנ ֶפש הֵ֥ ִֶ֑כב כִׁ רָּ ם וָּ יִׁ ל ֵרַח  ל א־ַיֲחב ֵ֥
ל׃ ס ֵבָֽ  ח 

ֶעְליֹון ם הָּ ן ֵרַחִים אֹו ֶאת ֶחְלקָּ ּכֵ ם לֹא ְיַמׁשְ דָּ , אָּ
י  ן ֶאת בְּ ּכִ ּכֵ ְך הּוא ְמַמׁשְ ב – ַהּלֶֹוה ֶנֶפשׁ כָּ עָּ רָּ  .ּבָּ

ָ֣י  ז  ֵנ בְּ יו  מִׁ ִֶ֤פש ֵמֶאחָּ ב ֶנ ֵנֹ֨ יש ג  ֵצָ֣א אִׁ  מָּ י־יִׁ כִׁ
ָ֣ב  ֹו וֵמת  ַהַגנָּ רִ֑ כָּ ֹו ומְּ ַעֶמר־ב  תְּ הִׁ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

ֵפשׂ ִאם  ַנבִאיׁש  ִיּתָּ ּגָּ ֵני  ׁשֶ יו ִמּבְ ם ֵמֶאחָּ דָּ אָּ
ַחר ּבֹו וְ  ֵאל ְוסָּ רָּ ב ַההּוא , וֹ אֹות רכַ מָּ ִיׂשְ ּנָּ ַהּגַ
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ך׃ ס ֶבָֽ רְּ קִׁ ע מִׁ רָּ  ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ וא ובִׁ ע ִמּתֹוְכךָּ , יָּמּות ַההֹ֔ רָּ  .ּוְתַבֵער ֶאת הָּ
ת    ש   ר  ת פ   ע  ר  צ    ה 
ד  ח  א   ר מְּ מ ֵ֥ שְּ ַעת לִׁ ַרִ֛ ֶנַגע־ַהצָּ שָּ ֶמר בְּ הִׁ

ֹות ַלֲעׂשִ֑ ֩  וְּ ל כ  ו־ֲאֶשר כְּ ֲהנִׁ ים יֹורֹ֨ ם ַהכ  ֶכַּ֜  ֶאתְּ
ֹות׃ ו ַלֲעׂשָֽ רֵ֥ מְּ שְּ ם תִׁ יתִׁ  וִׁ ר צִׁ ִ֛ם ַכֲאֶשֵ֥ יִׁ וִׁ  ַהלְּ

יד ְמאֹוד ְוַלֲעׂשֹות ַרַעת ְלַהְקּפִ ֶנַגע ַהּצָּ – ִהזֵָּּהר ּבְ
מֹו  ים ּכְ ֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִויִּ יֹּורּו לָּ ֶ ל ַמה ׁשּ ֶאת ּכָּ

יִתי ּוִ ּצִ ידּו ְלַקיֵּם ,םאֹותָּ  ׁשֶ  .ַהְקּפִ
יך  ט  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ִ֛ה יְּ ׂשָּ ֹור ֵא ת ֲאֶשר־עָּ זָּכִּ֕

ם׃ ס יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ֶכֵ֥ם מִׁ ֵצאתְּ ֶרְך בְּ ִ֑ם ַבֶד  יָּ רְּ מִׁ  לְּ
ה ֶאתְזכֹור  ַרַעת ׁשֶ ה ְלִמְריָּם  ֱאלֶֹהיךָּ  'ַהּצָּ ׂשָּ עָּ

ְגַלל ֲחׁשָּ  ְואּבִ ֵצאְתֶכם ִמּמִ , ד ׁשָּ ֶרְך ּבְ ּדֶ  .ְצַרִיםּבַ
ת    ש   ר  ֹון פ   כ  ש ְּ מ    ה 
ה  י  ומָּ אִ֑ ֵרֲעך  ַמַשָ֣את מְּ ה בְּ י־ַתֶשֵ֥ ָֽ כִׁ

ֹו׃ טָֽ ט ֲעב  ֹו ַלֲעב ֵ֥ א ֶאל־ֵבית  ב ֵ֥  ל א־תָּ
הוּ ּתִ  ִאם ְלׁשֶ ה ֵמֲחֵבְרךָּ חֹוב ּכָּ בֹוא , ְגּבֶ ַאל ּתָּ

ּכֹון  .ְלֵביתֹו ִלְגּבֹות ַמׁשְ
ֹו  יא  ֶשָ֣ה בֹ֔ ה  נ  יש ֲאֶשִ֤ר ַאתָּ אִׁ  הָּ ד וְּ וץ ַתֲעמ ִ֑ ַבח 

יא ֵאֶלִ֛יך  ֵ֥ ה׃יֹוצִׁ וצָּ ֹוט ַהחָֽ ת־ַהֲעב   ֶאָֽ
חּוץ ֲעמֹוד ּבַ ה , ּתַ ַאּתָּ ִאיׁש ׁשֶ ּנוּ ְוהָּ  ּגֹוֶבה ִמּמֶ

ה ּכֹון ַהחּוצָּ ׁשְ  .יֹוִציא ֵאֶליךָּ ֶאת ַהּמַ
ֹו׃ יב  טָֽ ַכ ב ַבֲעב  שְּ א תִׁ וא ל ֵ֥ י הִ֑ נִׁ  יש עָּ ֵ֥ ם־אִׁ אִׁ ב וְּ ּכַ ׁשְ ִני ַאל ּתִ  ִליׁשֹון ְוִאם הּוא ִאיׁש עָּ

ּכֹונֹו ֶאְצְלךָּ  ׁשְ ּמַ ׁשֶ  .ּכְ
ֹוא  יג  בָ֣ ת־ַהֲעבֹוט  כְּ ֹו ֶאָֽ יב לִ֤ שִֹׁ֨ ֵשב֩ תָּ הָּ

רְּ   ֹו וֵבָֽ ת  מָּ ַׂשלְּ ַכֵ֥ב בְּ שָּ ֶמש וְּ ך  ַהֶשֹ֔ ֶכִ֑ךָּ ולְּ
יך׃ ס ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ ה לִׁ קָֹּ֔ דָּ ָ֣ה צְּ ֶי הְּ  תִׁ

ּכֹוןלֹו ֶאת  ַהֲחֵזר ׁשְ ֶמשׁ  ַהּמַ ֶ ִקיַעת ַהׁשּ ׁשְ ְוהּוא , ּבִ
ֵרְך אֹוְתךָּ  תֹו ִויבָּ ִמיכָּ ן ִעם ׂשְ ְהיֶה , ִייׁשַ ּוְלךָּ ּתִ

 .ֱאלֶֹהיךָּ  'ְזכּות ִלְפֵני ה
ת    ש   ר  רוֹ  פ   כ  ן ש ְּ ֵ ת  יֹומֹו תִׁ  ב ְּ
ֹו  יד שביעי יך א  יִֹ֑ון ֵמַאֶחִּ֕ ֶאבְּ ָ֣י וְּ נִׁ יר עָּ כִׁ  ק ׂשָּ ל א־ַתֲעש ֵ֥

ר  ךִ֛ ֲאֶשֵ֥ ֵגרְּ יך׃מִׁ ֶרָֽ עָּ שְּ ך  בִׁ צְּ ַארְּ  בְּ
ְגזֹולַאל  ְרךָּ  ּתִ ִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחיךָּ אֹו ִמּגֵ ִכיר עָּ ׂשָּ

ֶריךָּ  עָּ ַאְרְצךָּ ּבְ ּבְ  .ׁשֶ
ָ֣יו  טו  לָּ ֹוא עָּ ב  ל א־תָּ ָֽ ֹו וְּ רַּ֜ כָּ ן ׂשְּ ֵתֹ֨ ֩ תִׁ יֹומֹו בְּ

א  ֵׂש  וא נ  יו הֵ֥ ֵאלִָּּ֕ וא וְּ י  הֹ֔ נִׁ י עָּ ִ֤ ֶמש כִׁ ַהֶש 
ֹו  שִ֑ ה ֶאת־ַנפְּ הוָֹּ֔ יך  ֶאל־יְּ ֶלֹ֨ א עָּ ִ֤ רָּ קְּ א־יִׁ ל ָֽ וְּ

א׃ ס טְּ ך  ֵחָֽ ֵ֥ה בְּ יָּ הָּ  וְּ

ן ּתֵ רֹו  לוֹ  ּתִ כָּ תוֹ ֶאת ׂשְ יֹום ֲעבֹודָּ ּלֹא ,ּבְ  ׁשֶ
ֶמׁש ִלְפֵני ֵכןּתִ  ֶ ַקע ַהׁשּ ִני ְוַנְפׁשֹו , ׁשְ י הּוא עָּ ּכִ

רוֹ  כָּ ּתֹוֶקֶקת ִלׂשְ ל ַלה, ִמׁשְ ּלֵ ְך לֹא ִיְתּפַ ַעל  'ְוכָּ
ַרְמּתָּ  ּגָּ ַער ׁשֶ ךָּ ֵחְטא ַהּצַ  .לֹו ְוִיְהֶיה ּבְ

ת    ש   ר  ה פ   נ  מ  לְּ א  ֲחֵמי י תֹום וְּ  ר 
נִׁ ים ל א־  טז  ים ובָּ ֹ֔ נִׁ בֹות  ַעל־בָּ ו אָּ תִ֤ א־יומְּ ל ָֽ

ֹו  א  ֶחטְּ יש בְּ ֵ֥ ֹות אִׁ בִ֑ ו ַעל־אָּ תָ֣ תיומְּ ָֽ  ו׃ סיומָּ
ֵניֶהם ְגַלל ֵחְטא ּבְ בֹות לֹא יּוְמתּו ּבִ ִנים , אָּ ּובָּ

ם ְגַלל ֵחְטא ֲאבֹותָּ ם, לֹא יּוְמתּו ּבִ דָּ ַרק יּוַמת  אָּ
ֶחְטאוֹ   .ּבְ

ל  יז  א ַתֲחב ֹ֔ ל ָ֣ ֹום וְּ ָ֣ר יָּתִ֑ ט ֵג ַפ  שְּ ה מִׁ א ַתֶטֹ֔ ל ָ֣
ָֽה׃ נָּ מָּ ֶגד ַאלְּ  ֶב 

ַעּוֵתַאל  ר  ּתְ ט ּגֵ ּפַ ל ִמׁשְ ין ׁשֶ ַסק ּדִ  ,יָּתֹום אוֹ ּפְ
חְוַאל  ּקַ ּכֹון ּתִ ה ְלַמׁשְ נָּ ל ַאְלמָּ ֶגד ׁשֶ  .ּבֶ

ךִ֛  יח  דְּ פְּ ַֽיִׁ ם ַוָֽ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ יתָּ  בְּ יִֹׁ֨ י ֶעִֶ֤בד הָּ ָ֣ תָּ  כִׁ זַָּכרְּ וְּ
ך   ַצוְּ י מְּ ִ֤ כִׁ נ  ן אָּ ִ֑ם ַעל־ֵכִ֞ שָּ יך מִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יְּ

ר ַהֶזָֽה׃ ס בָּ  ֹות ֶאת־ַהדָּ  ַלֲעׂשֹ֔

ִייתָּ ֶעֶבד  הָּ ִמְצַרִים ַוהְזכֹור ׂשֶ ה  'ּבְ דָּ ֱאלֶֹהיךָּ ּפָּ
ם ָּ ֵכן ֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְתךָּ ַלֲעׂשֹות , אֹוְתךָּ ִמׁשּ לָּ

ר ַהזֶּה בָּ  .ֶאת ַהּדָּ
ֶמר  יט  תָּ  ע ָ֣ ַכחְּ שָּ ָֽ ך וְּ ֶדַּ֜ ׂשָּ ךֹ֨ בְּ ירְּ ָֽ צִׁ ר֩ קְּ צ  קְּ י תִׁ ָ֣ ְקצֹור כִׁ ְד ְקִציְרךָּ בְּ ֶאת ִאם ּתִ ח ׂשָּ ּכַ הךָּ ְוִתׁשְ  ֲאֻלּמָּ
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ֹום  תֵ֥ ִ֛ר ַליָּ ֹו ַלֵג תֹ֔ ַקחְּ שוב  לְּ א תָּ ה ל ִ֤ ֶד  ַבשָּ
נָּ ה  מָּ ַאלְּ לָּ ָ֣ה וְּ הוָּ ך  יְּ ֶרכְּ בָּ ַמִַ֤ען יְּ ִ֑ה לְּ ֶי הְּ ָֽ יִׁ

יך׃ ס ֶדָֽ ה יָּ ל ַמֲעֵׂשֵ֥ כ   יך בְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

ֶדה ַאל  ָּ ׂשּ ֲחזֹורּבַ א , הּ אֹותָּ  תַקחַ לָּ  ּתַ  ִהיאֶאּלָּ
הּתִ  נָּ ַאְלמָּ ר ַליָּּתֹום ְולָּ ה, ְהֶיה ַלּגֵ ֵדי ׁשֶ ֱאלֶֹהיךָּ  'ּכְ

ֵרְך אֹוְתךָּ בְּ  לְיבָּ ה יֶָּדיךָּ  כָּ  .ַמֲעׂשֵ
ִ֛ר  כ  ר ַאֲחֶרִ֑יך ַלֵג ַפֵא  א תְּ ךֹ֔ ל ֵ֥ ט  ֵזָֽיתְּ ב  י ַתחְּ ִ֤ כִׁ

ֶיָֽה׃ הְּ נָּ ה יִׁ מָּ ַאלְּ לָּ ֹום וְּ תֵ֥  ַליָּ
יל ֶאת  ךָּ ְלַהּפִ ּלְ ֵעץ ַהזִַּית ׁשֶ ְחּבֹוט ּבְ ּתַ ׁשֶ ּכְ

יו רֹותָּ ֵחֶלק , ּפֵ ֵדִלים ּבַ ח ֶאת ַהזִֵּתים ַהּגְ ּקַ ַאל ּתִ
ֶעְליֹון ה ֵהם, הָּ נָּ ַאְלמָּ ר ַליָּּתֹום ְולָּ  .ִיְהיּו ַלּגֵ

עֹוֵל ל ַאֲחֶרִ֑יך  כא  א תְּ ךֹ֔ ל ֵ֥ מְּ ר  ַכרְּ צ  בְּ י תִׁ ִ֤ כִׁ
ֹום  תֵ֥ ִ֛ר ַליָּ ֶיָֽה׃ַלֵג הְּ נָּ ה יִׁ מָּ ַאלְּ לָּ  וְּ

ְבצֹור  ְרְמךָּ ַאל ּתִ ְבצֹור ֶאת ּכַ ּתִ ׁשֶ ּכֹולֹות ּכְ ֶאׁשְ
ּקִ  ה ֵהם ,יםּדַ נָּ ַאְלמָּ ר ַליָּּתֹום ְולָּ  .ִיְהיּו ַלּגֵ

תָֹּ֔  כב  ַָ֣כרְּ זָּ י־ֶעֵֶ֥בד וְּ יתָּ  כִׁ יִׁ  ֶאֶָ֣רץ הָּ ם בְּ ִ֑יִׁ רָּ צְּ  מִׁ

ן י ַעל־ֵכִ֞ ִ֤ כִׁ נ  ך   אָּ ַצוְּ ֹות מְּ ר ַלֲעׂשֹ֔ בָּ   ֶאת־ַהדָּ

 ס ַהֶזָֽה׃

ֶאֶרץ ִמ  ִייתָּ ֶעֶבד ּבְ הָּ ֵכן ֲאִני  ְצַרִיםְזכֹור ׁשֶ לָּ
ר ַהזֶּה בָּ  .ְמַצּוֶה אֹוְתךָּ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדָּ

ת    ש   ר  קֹות פ   לְּ  מ 

ו ֶאל־  א כה שֵ֥ גְּ נִׁ ים וְּ יב  ֵבָ֣ין ֲאנָּשִֹׁ֔ ֶיֵ֥ה רִׁ הְּ י־יִׁ ָֽ כִׁ
יקו   ֹ֨ דִׁ צְּ הִׁ ום וְּ טִ֑ פָּ ט ושְּ פָּ  שְּ יק ַהמִׁ ֹ֔ ֶאת־ַהַצדִׁ

ע׃ ָֽ שָּ רָּ יעו ֶאת־הָּ שִׁ  רְּ הִׁ  וְּ

ים  ׁשִ ין ֲאנָּ ט ֵהם ִאם ִיְהֶיה ִריב ּבֵ ּפָּ ׁשְ ׁשּו ַלּמִ ִיּגְ
ם טּו אֹותָּ ּפְ יעּו , ְוִיׁשְ יק ְוַיְרׁשִ ּדִ יקּו ֶאת ַהּצַ ְוַיְצּדִ

ע ׁשָּ רָּ  .ֶאת הָּ
ֹו  ב  ילִ֤ פִׁ הִׁ ִ֑ע וְּ שָּ רָּ ֹות הָּ ן ַהכ  ֵ֥ ם־בִׁ ִ֛ה אִׁ יָּ הָּ וְּ

ֵפט   ֹו ַהש  ת  עָּ שְּ י רִׁ ֵדֵ֥ יו כְּ נָֹּ֔ פָּ ָ֣הו לְּ כָּ הִׁ וְּ
ר׃ ָֽ פָּ סְּ מִׁ  בְּ

ע ִיְתַחיֵּב ַמְלקֹות ׁשָּ רָּ ילֹו ְוַיכֶּ , ִאם הָּ ֹוֵפט ַיּפִ  הַהׁשּ
ִמְספַּ  אֹותוֹ  יו ּבְ נָּ ֵהן ְלפָּ ְתַחיֵּב ּבָּ יִּ ְלקֹות ׁשֶ ר ַהּמַ

תוֹ  עָּ ִפי ִרׁשְ  .ּכְ
יף  ג  סִֹׁ֨ יף ֶפן־י  ִ֑ סִׁ א י  נו ל ָ֣ ים ַיֶכ  ֵ֥ עִׁ בָּ ֹו ַארְּ תִ֤ ַהכ  לְּ

יך  חִׁ  ֵ֥ה אָּ לָּ קְּ נִׁ ה וְּ ָ֣ה ַרבָֹּ֔ ֶלה  ַמכָּ ַעל־ֵאֹ֨
ֵעיֶנָֽיך׃  לְּ

ִעים ַמּכֹות ה אֹותוֹ ַיכֶּ הּוא  , לֹא יֹוִסיףוְ  ַאְרּבָּ
ּלֹא יֹוִסיף ְלַהּכֹותֹו  ה יֹוֵתר ִמזֶּה אָּ ּכָּ הַ ׁשֶ ה ַרּבָּ
זֶּה ְלֵעיֶניךָּ  ִחיךָּ ִיְתּבַ  .ְואָּ

ֹו׃ ד  ישָֽ דִׁ ֹור בְּ ם ש  ס ֵ֥ ְחסֹום ַאל ס ל א־ַתחְּ ה ּתַ ל ּפֶ ן בִּ  ׁשֹור ׁשֶ שׁ ְזמָּ ּדָּ ה ׁשֶ בּואָּ  ּתְ
ֵדי ּלֹא ּכְ  .יֹאַכל ׁשֶ

ת    ש   ר  ו ם פ   ב   יִׁ
ת ַאַחִ֤ד ֵמֶהם   ה  ו וֵמֹ֨ דָּ  ים ַיחְּ ו ַאחִַּׁ֜ בֹ֨ י־ֵישְּ ָֽ כִׁ

ֶשת־ַהֵמִ֛ת  ֶי ה ֵאָֽ הְּ א־תִׁ ֹו ל ָֽ ין־לֹ֔ וֵבָ֣ן ֵאָֽ
א  ּה  יָּב ָ֣ מָּ בָּ ִ֑ר יְּ יש זָּ ָ֣ אִׁ ה לְּ וצָּ יהָּ ַהח  ֶלֹ֔ עָּ

ּה׃ ָֽ מָּ בְּ יִׁ ה וְּ שָּ  אִׁ ֹו לְּ ּה לִ֛ ֵ֥ חָּ קָּ  ולְּ

ד יָּגּורּו ַיחַ ַאִחים  ִאם יָּמּות ְוֵאין לֹו ֵמֶהם ד ְוֶאחָּ
ן ת, ּבֵ ת ַהּמֵ אלֹא  ֵאׁשֶ ׂשֵ ּנָּ ְלִאיׁש ִמחּוץ  ּתִ

ה חָּ ּפָּ ׁשְ עֲ  ֲאִחי, ַלּמִ ּה אֵ יָּבֹוא  הּ לָּ ּבַ ח אֹותָּ ֶליהָּ ְוִיּקַ
הּ  ם אֹותָּ ה ִויַיּבֵ ָּ  .לֹו ְלִאׁשּ

ם  ו  ום ַעל־ֵשֵ֥ ד יָּקִּ֕ כֹור  ֲאֶשָ֣ר ֵתֵלֹ֔ ה ַהבְּ יָּ  הָּ וְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ ֹו מִׁ מ  ה שְּ ֶחֵ֥ מָּ ל א־יִׁ יו ַהֵמִ֑ת וְּ חִׁ   אָּ

ֵלד יָּקּום  ּתֵ כֹור ׁשֶ ְמקֹוםַהּבְ ְך  ּבִ ת ְוכָּ ִחיו ַהּמֵ אָּ
ֵאל רָּ ׂשְ ֶחה ִמיִּ מֹו לֹא ִיּמָּ  .ׁשְ

ַחת  ז  ַק  יש לָּ ֹ֔ אִׁ ץ  הָּ פ  א ַיחְּ ם־ל ִ֤ אִׁ ֹו וְּ תִ֑ מְּ בִׁ ֶאת־יְּ
ים  ֵקנִׁ  ה ֶאל־ַהזְּ רָּ עְּ ֹו ַהַשַּ֜ תֹ֨ מְּ בִׁ ה֩ יְּ תָּ לְּ עָּ וְּ
יו ֵשם   ֵ֥ חִׁ אָּ ים לְּ קִֹׁ֨ הָּ י לְּ מִַּׁ֜ בָּ ן יְּ ה  ֵמֵאֹ֨ רָּ מְּ ָֽ אָּ וְּ

י׃ ָֽ מִׁ ה ַיבְּ בָּ  א אָּ ל ל ֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ  בְּ

את ֶאת  ׂשֵ ִאיׁש לֹא ִיְרֶצה לָּ תוֹ ְוִאם הָּ יסָּ  ,ּגִ
תֹו  יסָּ ֲעֶלהּגִ ין ּתַ ֵקִנים ְלֵבית ַהּדִ ְּ : ְוֹתאַמר ,ַלז
יִסי  ם בְּ ּגִ ִחיו ׁשֵ ִקים ְלאָּ ֵרב ְלהָּ ֵאלַעם ְמסָּ רָּ  – ִיׂשְ

יםהּוא לֹא  ם אֹוִתי ִהְסּכִ  .ְלַיּבֵ
ַמָ֣ד  ח  עָּ ִ֑יו וְּ ו ֵאלָּ רָ֣ בְּ דִׁ ֹו וְּ יר  ֵני־עִׁ קְּ ֹו זִׁ או־לֵ֥ רְּ ָֽ קָּ יווְּ רּו ֵאלָּ הּוא ַיֲעמֹוד , ִזְקֵני ִעירֹו ִיְקְראּו לֹו ִויַדּבְ
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ּה׃ ָֽ תָּ ַקחְּ י לְּ תִׁ צְּ ַפ  א חָּ ר ל ֵ֥ ַמֹ֔ אָּ הּ : ְויֹאַמר וְּ את אֹותָּ ׂשֵ י רֹוֶצה לָּ  .ֵאיֶנּנִ
ים   ט  ֵקנִׁ ָ֣י ַהזְּ ֵעיֵנ יו֮ לְּ ֹו ֵאלָּ תָ֣ מְּ בִׁ ה יְּ שָֹּ֨ גְּ נִׁ וְּ

ִ֑יו  נָּ פָּ ה בְּ קָּ  יָּרְּ ֹו וְּ לֹ֔ ָ֣ל ַרגְּ ִ֤ה ַנֲָֽעלֹו  ֵמַע צָּ לְּ חָּ וְּ
ה  ֹ֔ רָּ ָ֣מְּ אָּ ה  וְּ תָּ נְּ ָֽ עָּ ר וְּ יש ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ אִׁ ֶׂשָ֣ה לָּ ה ֵיעָּ ֵ֚כָּ כָּ

יו׃ ָֽ חִׁ ית אָּ ֶנ ה ֶאת־ֵבֵ֥ בְּ  ל א־יִׁ

תוֹ  יסָּ ֵקִנים ּגִ ְּ יו ְלֵעיֵני ַהז ׁש ֵאלָּ ּגַ ֲחלֹוץ ֶאת  ,ּתִ ּתַ
יַרק  ,ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלוֹ  ׁשוֹ ּתִ יו ְלַביְּ נָּ ַתֲעֶנה וְ , ְלפָּ

ּלֹא ִיְבֶנה ֶאת : ְוֹתאַמר ִאיׁש ׁשֶ ה לָּ ׂשֶ ה ֵיעָּ כָּ ּכָּ
ית  ִחיוּבֵ  .אָּ

א י  ֵ֥ רָּ קְּ נִׁ ֹו וְּ מ  ֵאִ֑ל שְּ רָּ ׂשְּ יִׁ ית בְּ וץ ֵב  ַָֽעל ֲחלֵ֥ מוֹ  ס ׃ַהנָּ ֵאל ֶאת ׁשְ רָּ ִיׂשְ ַחת: ִויַכּנּו ּבְ ּפַ  .ַעלֲחלּוץ ַהנַּ  ִמׁשְ
    

ת ש   ר  ת פ   ֶ ֹוש  ב   ה 
ה   יא  בָּ רְּ ָֽ קָּ יו וְּ חִֹׁ֔ אָּ יש וְּ ָ֣ ו  אִׁ דָּ ים ַיחְּ ִ֤ ו ֲאנָּשִׁ נָּצֹ֨ י־יִׁ ָֽ כִׁ

ד  ֶאחָֹּ֔ ָ֣ד ֵאֶָ֣שת הָּ ַי ּה מִׁ ישָּ  יל ֶאת־אִׁ ֵ֥ ַהצִׁ לְּ
יו׃ ָֽ שָּ ב  מְּ ה בִׁ ֶהֱחזִׁ יקָּ ּה וְּ ֹ֔ דָּ ָ֣ה יָּ חָּ לְּ שָּ  ַמֵכִ֑הו וְּ

ים ִאם ׁשִ ְבקוּ  ֲאנָּ ד יֵאָּ ִני ֶאחָּ ֵ ׁשּ ת ,ּבַ ד ְוֵאׁשֶ  ֵמֶהם ֶאחָּ
ַלח ּתִ  הּו ְוִתׁשְ ּה ִמיַּד ַמּכֵ ֲעלָּ יל ֶאת ּבַ ׁש ְלַהּצִ ּגַ

ה ֵאַבר ַהּבּוׁשָּ ּה ְוַתֲחִזיק ּבְ ּלֹו  ֶאת יָּדָּ יו –ׁשֶ ֵבצָּ  .ּבְ
ֹוס ֵעיֶנַָֽֽך׃ ס יב  ח  א תָּ ִּ֑ה ל ֵ֥ ה ֶאת־ַכפָּ תָּ  ַקצ  ּה אֹו  ְקצֹוץ וְּ ף יָּדָּ ם ֶאת ּכַ ּלֵ ׁשַ ִהיא ּתְ ֶאת ׁשֶ

הּ  ְדיֹונָּ ַרֵחםַאל , ּפִ  .ּתְ
ת    ש   ר  קֹולֹות פ   ש ְּ ֹות ו מִׁ ד   מִׁ
דֹולָּ ה יג  ִֶ֑בן גְּ אָּ ך  ֶאֶָ֣בן וָּ יסְּ ָֽ כִׁ ךִ֛ בְּ ֶיֵ֥ה לְּ הְּ  ל א־יִׁ

ָֽה׃ ַטנָּ  וקְּ
קֹולֹות ׁשֹונֹות  י ִמׁשְ ּתֵ ִכיְסךָּ ׁשְ  –לֹא ִיְהֶיה ְלךָּ ּבְ

ה ה ּוְקַטּנָּ דֹולָּ ֵדי ְלַרּמֹות, ּגְ  .ּכְ
ִ֑ה  יד  ֵאיפָּ ָ֣ה וְּ ך  ֵאיפָּ ֵביתְּ ךִ֛ בְּ ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ל א־יִׁ

ָֽה׃ ַטנָּ דֹולָּ ה וקְּ  גְּ
י ִמּדֹות ׁשֹונֹות  ּתֵ ֵביְתךָּ ׁשְ לֹא ִיְהֶיה ְלךָּ ּבְ

ה –ֶנַפח ִלְמִדיַדת  ה ּוְקַטּנָּ דֹולָּ ֵדי ְלַרּמֹות, ּגְ  .ּכְ
ְך ֵאיפָּ ה  טו  ֶיה־לָֹּ֔ הְּ ָֽ ֶדק  יִׁ ֶצֹ֨ ִ֤ה וָּ ֵלמָּ ֶאֶָ֣בן שְּ

יכו  ָ֣ ַען  ַיֲארִׁ ַמֹ֨ ְִ֑ך לְּ ֶיה־לָּ הְּ ָֽ ֶדק יִׁ ֶצ  ִ֛ה וָּ ֵלמָּ שְּ
יך  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ה ֲאֶשר־יְּ מָֹּ֔ ֲאדָּ ֵ֚ל הָּ יך ַע ֶמֹ֔ יָּ

ְך׃ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥  נ 

ל ֶצֶדק ִיְהֶיה ְלךָּ  ה ׁשֶ ֵלמָּ קֹוֶלת ׁשְ א ִמׁשְ , ֶאּלָּ
ל ֶצֶדק ִיְהֶיה ְלךָּ  ה ׁשֶ ֵלמָּ ה ׁשְ ַכר ֶזה , ִמּדָּ  ימֵ יְ ּוִבׂשְ

ְרכוּ ךָּ ַחיֶּי ה ִיְתאָּ ה ׁשֶ מָּ ֲאדָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן  'ַעל הָּ
 .ְלךָּ 

ֵׂשה ֵאִֶ֑לה  טז  ל־ע ָ֣ יך כׇּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ י תֹוֲעַבִ֛ת יְּ כִׁ 
ֵׂשה  ל ע ֵ֥ ֶול׃ פכ   ָֽ  עָּ

י עֹושֶׂ  ּכִ ל ִמי ׁשֶ הּכָּ ֵאּלֶ אּויֹות ּכָּ הּוא  ה ַרּמָּ
ֵעיֵני הבָּ ּתֹועֵ  ל – ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ּבְ ֶולה שֶׂ עוֹ שֶׁ  ִמי ּכָּ  .עָּ

ת    ש   ר  ֵלק פ    ֲעמ 
ֶרְך  יז מפטיר ֵלִ֑ק ַבֶד  ך  ֲעמָּ ה לְּ ֵ֥ ׂשָּ ֹור ֵאִ֛ת ֲאֶשר־עָּ זָּכִּ֕

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ מִׁ ֶכֵ֥ם מִׁ ֵצאתְּ  בְּ
ֶרְך ְזכֹור ֶאת ַמה  ּדֶ ה ְלךָּ ּבַ ׂשָּ ֵלק עָּ ֲעמָּ ֶ ׁשּ

אֶתם ִמּמִ  צָּ יְּ ׁשֶ  .ְצַרִיםּכְ
ך   יח  ִ֤ב בְּ ַזֵנ ֶרְך ַויְּ ךַּ֜ ַבֶד  רְּ ר קָּ ֲאֶשֹ֨

ִַ֑ע  ֵג יָּ ַָּ֣֧ף וְּ ֵי ה עָּ ַאתָּ  יך וְּ ָ֣ים ַאֲחֶרֹ֔ לִׁ ל־ַהֶנֱחשָּ כׇּ
ים׃ ָֽ א ֱאֹלהִׁ ֵר  א יָּ ל ֵ֥  וְּ

ַרג  ֶרְך ְוהָּ ּדֶ ַגׁש אֹוְתךָּ ּבַ ּפָּ ַאֲחרֹוִניםׁשֶ ךָּ  ּבָּ ּבְ  – ׁשֶ
ים שֶׁ  ׁשִ ל ַהַחּלָּ ַאֲחִריםֶאת ּכָּ ה , ַאֲחֶריךָּ  ּמְ ְוַאּתָּ

ֵיף ְויֵָּגעַ  ִייתָּ עָּ ַחד ֵמֱאלִֹהים, הָּ  .ְוהּוא לֹא ּפָּ
ָ֣ה ֱאֹלֶהָ֣יך יט  הוָּ ָ֣יַח יְּ נִׁ הָּ ה בְּ יֶָּ֡ הָּ ךֶּ֠  וְּ  ׀ לְֶּּ֠

ֶרץ  ֲאֶשָ֣ר  אָֹּ֨ יב בָּ בִׁ  סָּ יך מִׁ ֶבַּ֜ יְּ ל־א ֹ֨ כׇּ מִׁ
ֹלֶהֶּ֠  ָֽה־ֱאֶּ֠ הוָּ ּה יְּ תָֹּ֔ שְּ רִׁ ה  לְּ ךִ֤ ַנֲָֽחלָּ ן לְּ ֵתֹ֨ יך נ 

ם  ִ֑יִׁ מָּ ַחת ַהשָּ ַת  ק מִׁ ֵלֹ֔ ֶָ֣כר ֲעמָּ ֶחה  ֶאת־ֵז מְּ תִׁ

ה ׁשֶ ל אֹוְיֶביךָּ  'ּכְ ה ִמּכָּ ן ְלךָּ ְמנּוחָּ ֱאלֶֹהיךָּ ִיּתֵ
ה ֶרץ ׁשֶ אָּ ִביב ּבָּ ה  'ִמּסָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֹוֵתן ְלךָּ ַנֲחלָּ

הּ ִלְכּבֹוׁש  ִמ  – אֹותָּ ׁשְ ל ידּתַ ל ֵזֶכר  ּכָּ ֵלק ׁשֶ ֲעמָּ
ַחת  מַ ִמּתַ ָּ ח, ִיםַלׁשּ ּכָּ ׁשְ  !ַאל ּתִ
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ח׃ פ ָֽ כָּ שְּ א תִׁ  ל  
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בֹוא   י תָּ   כִׁ

ת    ש   ר  יםה   פ   ו רִׁ כ   ב ִׁ

ָ֣ה  א כו הוָּ ֶרץ ֲאֶשר  יְּ אָֹּ֔ ֹוא ֶאל־הָּ בָ֣ י־תָּ ָֽ יָּה  כִׁ הָּ וְּ
יך ן ֱאֹלֶהֹ֔ ֵתֵ֥ ך   נ  ִ֑ה לְּ תָּ ּה ַנֲחלָּ שְּ ירִׁ תָּ  וִׁ בְּ יַָּשֵ֥ ּה׃ וְּ ָֽ  בָּ

בֹואכְּ  ּתָּ ֶרץ שֶׁ לָּ  ׁשֶ ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'האָּ
ה הּ  ְכּבֹושׁ ְוִת  ִלירּוׁשָּ בוְ  אֹותָּ ֵ הּ  ִתְתַיׁשּ  .ּבָּ

ָ֣ית ב  תִָּ֞ ֵמֵראשִׁ ַקחְּ לָּ ה  וְּ מָּ  ֲאדָּ י הָּ ָ֣ רִׁ ל־פְּ ׀ כׇּ
הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך  ר יְּ ךִ֛ ֲאֶשֹ֨ צְּ יא ֵמַארְּ בִׁ  ר תָּ ֲאֶשֹ֨

ן ֵתֵ֥ ָ֣  לָּ ְך נ  תָּ ַׂשמְּ תָּ   ַבֶטִֶ֑נא וְּ ַלכְּ ָֽ הָּ ֹום וְּ קֹ֔  ֶאל־ַהמָּ
ַחר   ֲאֶשִ֤ר בְּ ָ֣ה יִׁ הוָּ יך יְּ ַשֵכֵ֥ן ֱאֹלֶהֹ֔ ֹו לְּ מ  ם׃ שְּ ָֽ  שָּ

ח ּקַ ל פֵּ בְּ  םיִראׁשֹונִ הָּ מֵ  ּתִ ה  ֹותרכָּ מָּ ֲאדָּ הָּ
ִביא ּתָּ ים ְלךָּ ֵתן וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ 'הֵמַאְרְצךָּ שֶׁ  ׁשֶ ׂשִ  ְותָּ

ל ּסַ קֹום שֶׁ לַ  ְוֵתֵלךְ , ּבַ ִיְבַחר ֱאלֶֹהיךָּ  'הּמָּ
רֹות תוֹ  ְלַהׁשְ ִכינָּ ם ֶאת ׁשְ  .ׁשָּ

ים  ג  ָ֣ מִׁ ֶי ה ַביָּ הְּ ר יִׁ ן ֲאֶשֵ֥ ֵהֹ֔ אתָּ  ֶאל־ַהכ  ובָּ
ָ֣ה  י ַהיֹום  ַליהוָּ תִׁ ִַּ֤֧דְּ ַג יו הִׁ ָ֣ ֵאלָּ  תָּ ַמרְּ אָּ ֵהִ֑ם וְּ הָּ
ר  ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָֹּ֔ י  ֶאל־הָּ אתִׁ י־בָֹּ֨ יך כִׁ ֱאֹלֶהֹ֔

ֵֶ֥תת  ינו לָּ ֵת  ִ֛ה ַלֲאב  הוָּ ַב ע יְּ שְּ נו׃נִׁ ָֽ  לָּ

ב ם הַ יִּ שֶׁ  ּכֵֹהןלַ א וֹ ּתָּ אֹותָּ  :לוֹ  ְוֹתאַמריִָּּמים ְהֶיה ּבְ
אִתי ּבָּ שֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ  'ִלְפֵני הַהיֹּום  ִני ַמְכִריזאֲ 
ֶרץ שֶׁ לָּ  ע ַלֲאב 'האָּ ּבַ ֵת ִנׁשְ נוּ ֹוֵתינּו לָּ  .ת לָּ

י  ד *]*[  ֵנִּ֕ פְּ ֹו לִׁ יחֹ֔ נִׁ ֹ֨ הִׁ ֶדִ֑ך וְּ יָּ ֶנא מִׁ ֵהִ֛ן ַהֶט  ח ַהכ  ַק  לָּ וְּ
יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ח יְּ ַב  זְּ  מִׁ

ח  ּכֵֹהןהַ  לֶאת ִמיְָּּדךָּ ִיּקַ יחֹו ִלְפֵני יַ וְ  ַהּסָּ  חַ ְזבֵּ ּמִ הַ ּנִ
ל  .ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ׁשֶ

ָ֣י ה  ֵנ פְּ תַָּּ֜ לִׁ ַמרְּ אָּ יתָּ וְּ ֹ֨ נִׁ עָּ יך  וְּ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ
ֵַֽ֥גָּר  ה ַויָּ מָּ יְּ ַרֹ֔ צְּ ֶַָּ֣֧רד מִׁ י ַוֵי ֹ֔ בִׁ ֵבָ֣ד אָּ י  א  ֲאַרמִׁ

ִ֑ט עָּ ֵתָ֣י מְּ מְּ ם בִׁ ֹול  שָּ  גֵֹ֥וי גָּד  ם לְּ י־שִָּּ֕ הִׁ ַויְּ
ב׃ ָֽ רָּ ום וָּ צֵ֥  עָּ

ְכִריז ְוֹתאַמר י  :ֱאלֶֹהיךָּ  'הִלְפֵני  ּתַ ֲאַרּמִ ן הָּ בָּ לָּ
ה  צָּ ִמידלְ רָּ ִבי ַהׁשְ  יַָּרדַיֲעקֹב וְ , נוּ ֶאת ַיֲעקֹב אָּ

םְלִמְצַרִים וְ  ר ׁשָּ ה גָּ חָּ ּפָּ ה ִעם ִמׁשְ הוְ , ְקַטּנָּ  ַנֲעׂשָּ
ם  םׁשָּ צּום  עָּ דֹול עָּ הּגָּ  .ּוְמֻרּבֶ

ו  ו  נֵ֥ תְּ ַענִ֑ונו ַויִׁ ים ַויְּ רִׁ  צְּ ִ֛נו ַהמִׁ תָּ עו א  ֵר  ַויָּ
ה׃ ָֽ שָּ ה קָּ ֵ֥ דָּ ֵל ינו ֲעב   עָּ

ְצִרים הֵ  נּו ַהּמִ ילוְ ֵרעּו לָּ ּפִ נוּ וֹ ּו אִהׁשְ ְתנוְ  תָּ נּו לָּ ּו נָּ
הוֹ ֲעב ׁשָּ ה קָּ  .דָּ

ַמִ֤ע  ז  שְּ ֵתִ֑ינו ַויִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהָ֣י ֲאב  ק ֶאל־יְּ ַעִּ֕ צְּ ַונִׁ
ה   הוָּ א ֶאת־עׇּ יְּ נו ַוַי ַּ֧רְּ ֵלֹ֔ ִ֛נו ֶאת־ק  ֵי נְּ

נו׃ ֶאת־ַלֲחֵצָֽ נו וְּ ֵל  ֶאת־ֲעמָּ  וְּ

ַעְקנוּ  ַמע  'ה ,ֵתינוּ וֹ ֱאלֵֹהי ֲאב 'הֶאל  צָּ ֶאת ׁשָּ
הֵלנּו וֹ ק אָּ ֵתינוּ ֶאת  ְורָּ לָּ ּפָּ ֵלנּו ְוֶאת  ַהׁשְ ְוֶאת ֲעמָּ

 .ַלֲחֵצנוּ 
ה   ח  ִ֤ד ֲחזָּקָּ יָּ ם בְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ה  מִׁ הוָּ ֵאִ֤נו יְּ ַויֹוצִׁ

ֹות  ת  א  ל ובְּ א גָּד ִ֑ רָּ  מ  ה ובְּ טויָֹּ֔ ַע נְּ ר ָ֣ זְּ ובִׁ
ים׃ ָֽ תִׁ פְּ מ   ובְּ

הנּו אֹותָּ  איהֹוצִ  'ה יָּד ֲחזָּקָּ ְצַרִים ּבְ ַע וֹ ְזרבִּ  ,ִמּמִ
נִ בְּ , ֹותלוֹ דגְּ  ֹותדחָּ פְ הַ בְּ  ,ֶנֶפת ְלַהּכֹותוּ מ ים ִסימָּ

ים ,ְלכֹוחוֹ   .ּוְבִנּסִ
ִ֑ה  ט ]*[ ֹום ַהֶז קָ֣ נו ֶאל־ַהמָּ ֵא  בִׁ נו  ַויְּ ֶתן־לָֹּ֨ ַויִׁ

לָּ ב  ת חָּ את ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ ֶָ֣רץ ַהז ֹ֔ אָּ ֶאת־הָּ
ש׃ ָֽ בָּ  ודְּ

קֹום ַהזֶּה לַ נּו אֹותָּ  איבִ ְוהֵ  ַתןּמָּ ֶרץ  ְונָּ אָּ נּו ֶאת הָּ לָּ
שׁ  ׁשֹוַפַעתֶאֶרץ  –ַהזֹּאת  ב ּוְדבָּ לָּ  .חָּ

י  י  ָ֣ רִׁ ית  פְּ י  ֶאת־ֵראשִׁ אתִׁ ִ֤ה ֵהֵבֹ֨ ֵנ ה הִׁ ַעתָּ  וְּ
ה  מָֹּ֔ ֲאדָּ ֹו הָּ ת  ַנחְּ הִׁ ִ֑ה וְּ הוָּ י יְּ ה לִׁ  תָּ ַתֵ֥ ֲאֶשר־נָּ

ֵנ י  פְּ יתָּ לִׁ ֹ֔ ַתֲחוִׁ שְּ ָֽ הִׁ יך וְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ֵני  יְּ פְּ לִׁ
יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ  יְּ

יו ְועַ   אׁשֹוִניםִר הָּ ִהּנֵה ֵהֵבאִתי ֶאת , 'הְכׁשָּ
פֵ  ּנָּ  ֹותרּבְ ה ׁשֶ מָּ ֲאדָּ ההָּ יחַ ּתַ  .ילִ  ַתּתָּ ִלְפֵני  אֹותוֹ  ּנִ
ֲחֶוהֱאלֶֹהיךָּ  'ה ּתַ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הִלְפֵני  ְוִתׁשְ

ֵ֥ה  יא  הוָּ ךִ֛ יְּ ַָֽתן־לְּ ֹוב ֲאֶש ר נָּ ל־ַהט  כׇּ ָ֣ בְּ תָּ ַמחְּ ׂשָּ וְּ
ר  ַהֵג ר ֲאֶשֵ֥ י וְּ ֹ֔ ַהֵלוִׁ ה  וְּ ֵביֶתִ֑ך ַאתָּ יך ולְּ ֱאֹלֶה 

ַמח ל ַהּטֹוב שֶׁ בְּ  ְוִתׂשְ ַתן ֱאלֶֹהיךָּ  'הכָּ ְלךָּ נָּ
ךָּ  ְחּתְ ּפַ ה  ,ּוְלִמׁשְ ִוי וְ  ִעםַאּתָּ ר ִעם ַהּלֵ ַהּגֵ
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ך׃ ס ֶבָֽ רְּ קִׁ  .ךָּ ֶאְצלְ שֶׁ  בְּ
ת    ש   ר  רֹות פ   ש ְּ ע  ו י מ  ד   וִׁ
ֵׂשֶּ֠  יב שני עְּ ה ַלֶּ֠ ַכֶלִ֞ י תְּ ָ֣ ַׂש ר כִׁ ל־ַמעְּ ר ֶאת־כׇּ

ַמֲעֵׂשִ֑ר  ָ֣ת ַהָֽ ַנ ת שְּ ישִׁ  לִׁ ֵ֥ה ַהשְּ נָּ ךִ֛ ַבשָּ תְּ בואָּ תְּ
ה  נָֹּ֔ מָּ ַאלְּ לָּ ֹום וְּ תָ֣ י ַלֵגר  ַליָּ ָ֣ה ַלֵלוִׁ  נַָּתתָּ וְּ

עו׃ ֵבָֽ ׂשָּ יך וְּ ֶר  עָּ שְּ ו בִׁ לֵ֥ כְּ אָּ  וְּ

ִליםכְּ  ׁשְ ּתַ ר ׁשֶ ֵ ל  ְלַעׂשּ ל  ֹותרַעשְׂ ּמַ הַ ֶאת ּכָּ ׁשֶ
ִלישִׁ  ְ ה ַהׁשּ נָּ ָּ ׁשּ ְתךָּ ּבַ בּואָּ ִהיא תיּתְ ַנת  ׁשֶ ׁשְ

ר ןוְ , ינִ עָּ  ַמֲעׂשֵ ה ִתּתֵ נָּ ַאְלמָּ ר ַליָּּתֹום ְולָּ ִוי ַלּגֵ  ,ַלּלֵ
ֶרייֹוְ  עָּ  – עוּ בְּ שְׂ יִ ךָּ וְ אְכלּו ּבְ

י  יג  תִׁ ַע רְּ יך בִׁ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ֩ יְּ ֵני פְּ תֶָּ֡ לִׁ ַמרְּ אָּ וְּ
ַלֵגר   י  וְּ יו ַלֵלוִׁ ִ֤ ַתתִׁ ם נְּ ַגֹ֨ ת וְּ יִׁ ן־ַהַב  ֶדש מִׁ ַהק ָ֣
ך  ֲאֶשָ֣ר  תְּ וָּ צְּ ל־מִׁ כׇּ ה כְּ נָֹּ֔ מָּ ַאלְּ לָּ ֹום וְּ תָ֣ ַליָּ
א  ל ֵ֥ יך וְּ ֹוֶת  צְּ מִׁ י מִׁ תִׁ רְּ ַבֵ֥ י ל א־עָּ ִ֑נִׁ יתָּ וִׁ צִׁ

י׃ תִׁ חְּ ָֽ כָּ  שָּ

ְכִרי י ֶאת ַהקּ  :ֱאלֶֹהיךָּ  'הִלְפֵני  זּתַ ּתִ ֶדׁש וֹ ִהְפַרׁשְ
ִית ְוַגם נָּ מֵ  יַהּבַ ר ַליָּּתֹום  אֹותוֹ  ַתּתִ ִוי ַלּגֵ ַלּלֵ

ל  כָּ ה ּכְ נָּ ַאְלמָּ ּוּויְולָּ צִּ  ַהּצִ יתָּ ׁשֶ לֹא  ,יאֹוִת  ּוִ
י  ַבְרּתִ כַ ְצוֹוֶת ִמ ַעל עָּ ייךָּ ְולֹא ׁשָּ  .ְחּתִ

נו  יד  ֶמ  י מִׁ ַּ֜ נִׁ א  י בְּ תִׁ לְּ ַכֹ֨ י ל א־אָּ תִׁ ַעִ֤רְּ ל א־בִׁ וְּ
ֵמִ֑ת  נו לְּ ֶמ  י מִׁ תִׁ ַתֵ֥ ל א־נָּ א וְּ ֵמֹ֔ טָּ נו  בְּ ֶמֹ֨ מִׁ
ל  כ   י כְּ יתִׁ ׂשִִּׁ֕ י עָּ ָ֣ה ֱאֹלהָֹּ֔ הוָּ קֹול  יְּ י בְּ תִׁ עְּ ַמ  שָּ

י׃ נִׁ ָֽ יתָּ וִׁ ר צִׁ  ֲאֶשֵ֥

י לֹא אָּ  ּנּו ַכְלּתִ ַעת ִמּמֶ ׁשְ יֹום מֹות ּבִ ַצֲעִרי ּבְ
ֵמא ְולֹאְקרֹוִבי  ְהיֹוִתי טָּ י אֹותֹו ּבִ ּתִ ְולֹא  ִהְפַרׁשְ

ּנוּ  י ִמּמֶ ַתּתִ ְרֵכי נָּ קֹול , ֵמת ְלצָּ י ּבְ ַמְעּתִ  'הׁשָּ
יִתי כְּ ֱאלֹהַ  ׂשִ לי עָּ ֶ  ַמה כָּ יתָּ ׁשּ ּוִ  .יאֹוִת  ּצִ

קִׁ֩  טו  ם ַהשְּ יִׁ ַמ  ן־ַהשָּ ךַּ֜ מִׁ שְּ דְּ ֹון קׇּ עֹ֨ מְּ ה֩ מִׁ יפָּ
ל  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ך  ֶאת־יִׁ ת־ַעמְּ ְך ֶאָֽ ֵרִ֤ ֵאת  ובָּ וְּ

תָּ   עְּ ַבֹ֨ שְּ ִ֑נו ַכֲאֶשִ֤ר נִׁ ה לָּ תָּ ַת  ר נָּ ה ֲאֶשֵ֥ מָֹּ֔ ֲאדָּ הָּ
ש׃ ס ָֽ בָּ לָּ ב ודְּ ת חָּ ינו ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥ ֵתֹ֔  ַלֲאב 

ךָּ  ְדׁשְ ן קָּ ּכַ קֹום ִמׁשְ ט ִמּמְ ַמִיםמֵ  –ַהּבֵ ָּ ֵרְך , ַהׁשּ ּובָּ
ךָּ  ֵאל –ֶאת ַעּמְ רָּ ה  ֶאתוְ  ,ֶאת ִיׂשְ מָּ ֲאדָּ הָּ

נוּ ּנָּ שֶׁ  ה לָּ מֹו , ַתּתָּ ְעּתָּ ַלֲאבנִּ שֶׁ ּכְ ּבַ ֶאֶרץ  –ֵתינּו וֹ ׁשְ
שׁ  ׁשֹוַפַעת ב ּוְדבָּ לָּ  .חָּ

ת    ש   ר  ה פ   ֻגל   ם סְּ ו ש  ע  ד   קִׁ
ֹות  טז שלישי ך  ַלֲעׂשִ֛ ַצוְּ יך מְּ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ה יְּ ַהיָֹ֣ום ַהֶז 

ים  ִ֑ טִׁ פָּ שְּ ֶאת־ַהמִׁ ֶלה וְּ ֵא  ים הָּ ֵ֥ קִׁ ֶאת־ַהח 
ם  יתָּ  אֹותָֹּ֔ ׂשִֹׁ֨ עָּ ִ֤ וְּ תָּ ַמרְּ שָּ ך  וְּ בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ בְּ

ך׃ ֶשָֽ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ

ךָּ ַלֲעׂשֹות ֶאת ֱאלֶֹהיךָּ ְמַצּוֶה אֹוְת  'הַהיֹּום ַהזֶּה 
ִטים ּפָּ ׁשְ ה ְוֶאת ַהּמִ ֵאּלֶ ים הָּ ד, ַהֻחּקִ  הַוֲעשֵׂ  ַהְקּפֵ

ם ל  אֹותָּ כָּ ךָּ ּבְ ל  ִלּבְ  .ְרצֹוְנךָּ ּוְבכָּ

ךֹ֨  יז  יֹות֩ לְּ הְּ תָּ ַהיִֹ֑ום לִׁ רְּ ֵ֥ה ֶהֱאַמ  הוָּ ֶאת־יְּ
יו  קָּ  ר ח  מ ֹ֨ שְּ לִׁ יו וְּ כָּ  רָּ דְּ ֶלֶָ֣כת בִׁ לָּ ים וְּ ֵלאֹלהִַּׁ֜

ֹו׃ לָֽ ק  ַע בְּ מ ֵ֥ שְּ לִׁ יו וְּ טָּ  פָּ שְּ ִ֛יו ומִׁ ֹותָּ צְּ  ומִׁ

ְרּתָּ ַהיֹּום  ְהֶיה 'ֶאת הִהְכּתַ יִּ  – ְלךָּ ֵלאלִֹהים ׁשֶ
יו  כָּ ְדרָּ ֶלֶכת ּבִ יד ְלַקיֵּם ֶאתלָּ יו  ְלַהְקּפִ ֻחּקָּ

מְצוֹותָּ ִמ  יו ְוִלׁשְ טָּ ּפָּ קוֹ יו ּוִמׁשְ  .לוֹ וֹ ַע ּבְ
ָ֣ם  יח  ַע יֵֹ֥ות לֹו  לְּ הְּ ֹום לִׁ ךָ֣ ַהי  ירְּ ָֽ ה ֶהֱאמִׁ ַויהוִָּ֞

ר  מ   שְּ לִׁ ְִ֑ך וְּ ֶבר־לָּ ר דִׁ ה ַכֲאֶש  ג לָֹּ֔ סְּ
יו׃ ָֽ ֹותָּ צְּ ל־מִׁ  כׇּ

יר 'הוַ  ְהֶיהשֶׁ ךָּ ַהיֹּום אֹוְת  ִהְכּתִ עָּ  ֲעבּורוֹ  ּתִ ם הָּ
ד  יּוחָּ ב וְ ַהּמְ קֹורָּ יוַהּמְ ִהְבִטיחַ  ֵאלָּ מֹו ׁשֶ  – ְלךָּ  ּכְ

ם  עָּ מיִּ שֶׁ הָּ ל ִמ  רוֹ ׁשְ  .יוְצוֹותָּ ֶאת ּכָּ
ה  יט  ׂשָֹּ֔ ם  ֲאֶשָ֣ר עָּ ל־ַהגֹויִׁ ֹון ַעִ֤ל כׇּ י  ךָ֣ ֶעלְּ תְּ תִׁ לְּ וָֽ

ך   תְּ י  הְּ ָֽ לִׁ ִֶ֑רת וְּ אָּ פְּ תִׁ ֵשָ֣ם ולְּ לָּ ה ולְּ הִׁ תְּ לִׁ
ר׃  ֵבָֽ ר דִׁ יך ַכֲאֶשֵ֥ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  ש ַליהוָּ ד ִ֛ ַעם־קָּ

 פ

םְוהּוא  ל אֹוְתךָּ  ׂשָּ יםֶעְליֹון ַעל ּכָּ ַעּמִ ה הָּ ׂשָּ עָּ , ׁשֶ
ַהְללוּ  יְּ ְרֵסם ךָּ אֹוְת  ׁשֶ ְהֶיה, ְלִתְפֶאֶרת ְוִתְתּפַ ּתִ  ְוׁשֶ
ד מֹו  'הׁש לַ וֹ ַעם קָּ רֱאלֶֹהיךָּ ּכְ ּבֵ ּדִ  .ׁשֶ

 
 רביעי

ת   ש   ר  ל פ   ר ֵעיב  ח ה  ב   זְּ  מִׁ
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עָּ ם  א כז ל ֶאת־הָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ קְּ זִׁ ֶשה  וְּ ַצִ֤ו מ  ַויְּ
ר   מ  ר שָּ י ֵלאמ ִ֑ ִ֛ כִׁ נ  ה ֲאֶש ר אָּ וָֹּ֔ צְּ ל־ַהמִׁ ֶאת־כׇּ

ֹום׃ ֶכ ם ַהיָֽ ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ  מְּ

ֵאל  רָּ ה ְוִזְקֵני ִיׂשְ עָּ ִצּוּו ֹמׁשֶ ְמרוּ ם ֶאת הָּ : ְואָּ
ידּו ַעל ְצוֹות ַהְקּפִ ל ַהּמִ ה ֶאְתֶכם ֲאִני שֶׁ  ּכָּ ְמַצּוֶ

 .ַהיֹּום
יָּ ה ב  הָּ ו ֶאת ַביֹום֮ ֲאֶשָ֣ר וְּ רָ֣ ֵדן  ־ַתַעבְּ ַהַירְּ

ֶרץֶאל אִָּּ֕ ֵ֥ה ־הָּ הוָּ יך ֲאֶשר־יְּ ֵתָ֣ן ֱאֹלֶה  ְִ֑ך נ   לָּ

 ִ֤ תָּ ם  ַוֲהֵקמ  תָּ  ֵ֥ א  תָּ ַׂשדְּ ֹות וְּ לֹ֔ ד  ָ֣ים גְּ נִׁ ך  ֲאבָּ לְּ
יד׃ ָֽ  ַבשִׁ

יֹּום  ן שֶׁ ּבַ ַעְברּו ֶאת ַהיְַּרּדֵ ֶרץ לָּ ּתַ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ אָּ
ֲעִמיד ,ְלךָּ ֵתן וֹ נ ד ּתַ ִנים ּגְ ם  ּוְתַסיֵּדלֹות וֹ ֲאבָּ אֹותָּ
 .ִסידבְּ 

ה  ג  ֵ֥ י ַהתֹורָּ ֵרִ֛ בְּ ל־דִׁ ת־כׇּ ן ֶאָֽ ָ֣ ֲעֵליֶה  תָּ ַתבְּ כָּ וְּ
א  ב ֹ֨ ַען ֲאֶשר֩ תָּ ַמֶ֡ ֶרִ֑ך לְּ בְּ עׇּ ַהז  את בְּ

ֵ֥ה ֱאֹלֶהָ֣יך הוָּ ֶרץ אֲֶֽשר־יְּ אַָּּ֜ ך   ֶאל־הָּ ֵתָ֣ן לְּ ׀ נ 
ֶבִ֛ר  ר דִׁ ש ַכֲאֶשֵ֥ ַבֹ֔ ב  ודְּ לָּ ֶאֶָ֣רץ זַָּבִ֤ת חָּ

ְך׃ ָֽ יך לָּ ֶת  י־ֲאב  ֵ֥ה ֱאֹלֵהָֽ הוָּ  יְּ

ְבֵר ֲעלֵ  ְכתֹובִת וְ  ל ּדִ ה ַהזֹּאת יֶהן ֶאת ּכָּ י ַהּתֹורָּ
ֲעבֹור ּתַ ׁשֶ ֶרץ ּכְ אָּ ֵדי, לָּ ב ּכְ ּתָּ ֶרץ לָּ  אוֹ ׁשֶ  'השֶׁ אָּ
ב ּוְדַבשׁ  ׁשֹוַפַעתֶאֶרץ  –ֵתן ְלךָּ וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ לָּ , חָּ
מֹו שֶׁ  בֵּ ֶתיךָּ וֹ ֱאלֵֹהי ֲאב 'הּכְ  .ךָּ ילֶ אֵ ר ּדִ

עׇּ  ד  יָּה֮ בְּ הָּ ֵדן  וְּ ֶכָ֣ם ֶאת־ַהַירְּ רְּ ימו בְּ קִַּׁ֜ תָּ
ַצֶוֵ֥ה  י מְּ כִַּׁ֜ נ  ר אָּ ֶלה ֲאֶשֹ֨ ֵא  ָ֣ים הָּ נִׁ ֲאבָּ ֶאת־הָּ
ם  ֵ֥ אֹותָּ  תָּ ַׂשדְּ ִ֑ל וְּ ַהָ֣ר ֵעיבָּ ֶכִ֛ם ַהי ֹום בְּ ֶאתְּ

יד׃ ָֽ  ַבשִׁ

ַעְברּו כְּ  ּתַ ןׁשֶ ֲעִמידוּ , ֶאת ַהיְַּרּדֵ ל  ּתַ ַהר ֵעיבָּ ּבְ
ה  ֵאּלֶ ִנים הָּ ֲאבָּ ה ֶאְתֶכם ַהיֹּוםֲאִני שֶׁ ֶאת הָּ , ְמַצּוֶ

ם בְּ  ּוְתַסיֵּד  .ִסידאֹותָּ

ַבָ֣ח  ה  זְּ ַח ַליהוָּ ה ֱאֹלֶהִ֑יך מִׁ ֵבֹ֔ זְּ ם  מִׁ ִ֤יתָּ שָּ נִׁ ובָּ
ֶזָֽל׃ ם ַברְּ ֵ֥יף ֲעֵליֶה  נִׁ ים ל א־תָּ ֹ֔ נִׁ  ֲאבָּ

ַח לַ  ְוִתְבֶנה ם ִמְזּבֵ ִנים –ֱאלֶֹהיךָּ  'הׁשָּ ח ֲאבָּ , ִמְזּבַ
ְרֶזלּתָּ ַאל   .ִניף ֲעֵליֶהם ּבַ

ֵלמֹות   ו  ִ֤ים שְּ נִׁ ָ֣ה ֲאבָּ הוָּ ח יְּ ַב  זְּ ה ֶאת־מִׁ ֶנֹ֔ בְּ תִׁ
ת ַליהוָּ ה  יו  עֹוֹלֹ֔ לָּ יתָּ עָּ ִ֤ ַהֲעלִׁ ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ

יך׃  ֱאֹלֶהָֽ

ח ה ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹותמֵ ֱאלֶֹהיךָּ  'ּתִ ִנים ׁשְ , ֲאבָּ
יו עֹול ְקִריבַת וְ  לָּ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הת לַ וֹ עָּ

תָֹּ֔  ז  ַָ֣מחְּ ׂשָּ ִ֑ם וְּ תָּ שָּ ַכָ֣לְּ אָּ ים וְּ מִׁ  לָּ ֵ֥ שְּ תָּ זַָּבחְּ וְּ
יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ  לִׁ

ַחטּתִ  ִמים וְ  ׁשְ לָּ ם ֹתאַכלׁשְ ַמח ,ׁשָּ  'הִלְפֵני  ְוִתׂשְ
 .ֱאלֶֹהיךָּ 

י  ח  ֵרִ֛ בְּ ל־דִׁ ת־כׇּ ים ֶאָֽ נִׁ  ֲאבָּ ָ֣ ַעל־הָּ תָּ ַתבְּ כָּ וְּ
ב׃ ס ר ֵהיֵטָֽ ה ַהז  את ַבֵאֵ֥ ֵ֥  ַהתֹורָּ

ה  ְכתֹובּתִ  ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ ִנים ֶאת ּכָּ ֲאבָּ ַעל הָּ
ִרים ֵהיֵטב  .ַהזֹּאת ְמבֹואָּ

ל  ט  ם ֶאֵ֥ יִֹׁ֔ וִׁ ָ֣ים ַהלְּ ֲהנִׁ ַהכ  ֶשה  וְּ ַדֵבִ֤ר מ  ַויְּ
ֵכִ֤ת ר ַהסְּ ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ַמע   כׇּ ׀ ושְּ

ם ַליהוָּ ה  עָֹּ֔ ָֽ לְּ ָ֣יתָּ ֵי הְּ ל ַהיִֹ֤ום ַהֶזה  נִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
יך׃  ֱאֹלֶהָֽ

ה  יםְוַהּכֲֹהִנים ַהלְ ֹמׁשֶ רּו  ִויִּ ּבְ ֵאל ּדִ רָּ ל ִיׂשְ ֶאל ּכָּ
ְמרוּ  ֵאל: ְואָּ רָּ ַמע ,ִיׂשְ ב ּוׁשְ ַהיֹּום ַהזֶּה  !ַהְקׁשֵ
יתָּ  ם לַ  ַנֲעׂשֵ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'העָּ

יתָּ  י  ִ֤ ׂשִׁ עָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ הוָּ ֹול יְּ ק  תָֹּ֔ בְּ ַָ֣מעְּ שָּ וְּ
י  ֵ֥ כִׁ נ  יו ֲאֶשִ֛ר אָּ קָֹּ֔ ֶאת־ח  ו  וְּ ֹותָּ צְּ ך  ֶאת־מִׁ ַצוְּ מְּ

ֹום׃ ס  ַהיָֽ

ַמע קֹול  ׁשְ  יוְצוֹותָּ ִמ ֶאת  הֲעשֵׂ ֱאלֶֹהיךָּ וַ  'הּבְ
יו   .ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני שֶׁ ְוֶאת ֻחּקָּ

ר׃ יא חמישי וא ֵלאמ ָֽ ם ַביֵֹ֥ום ַהה  עָֹּ֔ ֶשה  ֶאת־הָּ ַצִ֤ו מ  ה  ַויְּ ה ֹמׁשֶ אֹותֹו ִצּוָּ ם ּבְ עָּ ַמריֹום ֶאת הָּ  :ְואָּ
ֶלה  יב  ם  ַעל־ַהָ֣ר ֵאֶּ֠ עָּ ְך ֶאת־הָּ ֵרִ֤ בָּ ו לְּ דִ֞ ַיַעמְּ

ָ֣י  ֵלוִׁ עֹון  וְּ מְּ ֵדִ֑ן שִׁ ֶכ ם ֶאת־ַהַירְּ רְּ בְּ עׇּ ים בְּ זִֹׁ֔ רִׁ גְּ
ן׃ ָֽ מִׁ יָּ נְּ ף ובִׁ יֹוֵסֵ֥ שכָּ ר וְּ שָּ יִׁ ה וְּ ֹ֔ יהודָּ ָֽ  וִׁ

ה  ִטים שֶׁ ֵאּלֶ בָּ ְ מֹועַ יַּ ַהׁשּ ת  ַעְמדּו ִלׁשְ ְרּכַ ֶאת ּבִ
ִר  ם ַעל ַהר ּגְ עָּ ַעְברוּ ִזים יהָּ ּתַ ׁשֶ ן ּכְ  :ֶאת ַהיְַּרּדֵ

ר ְויֹוֵסף ּוִבְניִָּמ  שכָּ ָּ ה ְוִיׂשּ ְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּודָּ  .ןיׁשִ
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ִ֑ל  יג  ַהָ֣ר ֵעיבָּ לָּ ה בְּ לָּ ו ַעל־ַהקְּ דֵ֥ ֵאִֶ֛לה ַיַעמְּ וְּ
י׃ ָֽ לִׁ תָּ ַנפְּ ן וְּ ֵ֥ בול  ן דָּ ר וזְּ ֵשֹ֔ אָּ ָ֣ד וְּ אוֵבן  גָּ  רְּ

מֹועַ  ה ַיַעְמדּו ִלׁשְ ל ְוֵאּלֶ ַהר ֵעיבָּ ה ּבְ לָּ לָּ  :ֶאת ַהּקְ
ר ּוְזבּול ׁשֵ ד ְואָּ ִליוּ ְראּוֵבן ּגָּ ן ְוַנְפּתָּ  .ן ּדָּ

ל  יד  ֵא  רָּ ׂשְּ יש יִׁ ֵ֥ ל־אִׁ ו ֶאל־כׇּ רִ֛ מְּ ֵ֥ אָּ ם וְּ יִׁ  וִׁ ו ַהלְּ נָ֣ עָּ וְּ
ם׃ ס ָֽ ֹול רָּ  קֵ֥

יםַהלְ וְ  ל  ְוֹיאְמרוּ  ַיְכִריזוּ  ִויִּ יֶאל ּכָּ ֵאל  ַאְנׁשֵ רָּ ִיׂשְ
ם קֹול רָּ  :ּבְ

ור  טו  רָ֣ ה אָּ ֶסל וַמֵסכַָּּ֜ יש ֲאֶשָ֣ר ַיֲעֶׂשה֩ ֶפֹ֨ ֶ֡ אִׁ הָּ
ָ֣ם  ׂשָּ ש וְּ רָּ  י חָּ ֵדֵ֥ ה ַמֲעֵׂשִ֛ה יְּ הוָּ  תֹוֲעַבָ֣ת יְּ

ן׃ ס ֵמָֽ ו אָּ ר  מְּ אָּ ִ֛ם וְּ עָּ ל־הָּ ו כׇּ נ  עָּ ִֶ֑תר וְּ  ַבסָּ

ִאיׁש  רּור הָּ ה יַּ שֶׁ אָּ ֵעיֵניבָּ ּתֹועֵ ֲעׂשֶ ֶסל פֶּ  – 'ה ה ּבְ
מּות א הֹו ּדְ ן ְיצּוקָּ ה ְיֵדי ֻאּמָּ ים אֹותֹו , ַמֲעׂשֵ ְויָּׂשִ

סֵּ  ם וְ ּכָּ  נוּ עֲ יַ וְ , ֶתרּבַ עָּ ֵמן :אְמרוּ יֹל הָּ  .אָּ
עָּ ם  טז  ל־הָּ ר כׇּ ַמֵ֥ אָּ ֹו וְּ מִ֑ אִׁ יו וְּ בִׁ  ֶלֵ֥ה אָּ ור ַמקְּ רִּ֕ אָּ

ן׃ ס ֵמָֽ  אָּ
ִביו ְוִאּמוֹ  רּור ְמַבזֶּה אָּ םיֹוְ , אָּ עָּ ל הָּ ֵמן :אַמר ּכָּ  .אָּ

ר  יז  ַמֵ֥ אָּ ִ֑הו וְּ ול ֵרֵע בָ֣ יג גְּ ור ַמסִׁ  רִּ֕ עָּ ם אָּ ל־הָּ כׇּ
ן׃ ס ֵמָֽ  אָּ

רּור  בּול ּמֵ ִמי שֶׁ אָּ חֹור ֶאת ּגְ ל ִזיז ְלאָּ ֲאֻחזָּּה ׁשֶ הָּ
םְויֹאַמר , ֲחֵברוֹ  עָּ ל הָּ ֵמן :ּכָּ  .אָּ

ר  יח  ַמֵ֥ אָּ ִֶ֑רְך וְּ ֵו ר ַבדָּ ֶגֵ֥ה עִׁ ור ַמשְּ רִּ֕ אָּ
ן׃ ס ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ  כׇּ

ֶרךְ  ּדֶ ר ּבַ רּור ַמְטֶעה ִעּוֵ םְוֹיאַמר , אָּ עָּ ל הָּ  :ּכָּ
ֵמן  .אָּ

ִ֑ה  יט  נָּ מָּ ַאלְּ ֹום וְּ ט ֵגר־יָּת  ַפֵ֥ שְּ ור ַמֶטִ֛ה מִׁ ר  אָּ
ן׃ ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ ר כׇּ ַמֵ֥ אָּ  וְּ

רּור ְמעַ  ר יָּתֹום  ּוֵתאָּ ט ּגֵ ּפַ ל ִמׁשְ ין ׁשֶ ַסק ּדִ ּפְ
ה נָּ םְויֹאַמר , ְוַאְלמָּ עָּ ל הָּ ֵמן :ּכָּ  .אָּ

ַָּ֣֧ף  כ  ַנ לָּ ה כְּ י גִׁ ֵ֥ יו כִׁ בִֹׁ֔ ם־ֵאֶָ֣שת אָּ ֵכב  עִׁ ור ש  ר  אָּ
יו  ִ֑ בִׁ ן׃ סאָּ ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ ר כׇּ ַמֵ֥ אָּ  וְּ

רּור שׁ  י וֹ אָּ ִביו ּכִ ת אָּ הגִּ  הּואֵכב ִעם ֵאׁשֶ ּוִבזָּּה  ּלָּ
ְך  כָּ ל ְצִניעּותוֹ ֶאת ּבְ ִביו ׁשֶ םְויֹאַמר , אָּ עָּ ל הָּ  :ּכָּ
ֵמן  .אָּ

ר  כא  ַמֵ֥ אָּ ִ֑ה וְּ ֵהמָּ ל־בְּ ם־כׇּ ֵכ ב עִׁ ור ש  רִּ֕ אָּ
ן׃ ס ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ  כׇּ

רּור שׁ  הוֹ אָּ ֵהמָּ ל ּבְ םְויֹאַמר , ֵכב ִעם ּכָּ עָּ ל הָּ  :ּכָּ
ֵמן  .אָּ

ֹו  כב  יו אָ֣ בִׁ  ֹו ַבת־אָּ תֹ֔ ם־ֲאח  ֵכב  עִׁ ור ש  ר  אָּ
ן׃ ס ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ ר כׇּ ַמֵ֥ אָּ ֹו וְּ מִ֑  ַבת־אִׁ

רּור שׁ  ִביו אֹו בַּ  –תֹו וֹ ֵכב ִעם ֲאחוֹ אָּ ת אָּ ת ּבַ
םְויֹאַמר , ִאּמוֹ  עָּ ל הָּ ֵמן :ּכָּ  .אָּ

ֵכ ב  כג  ור ש  רִּ֕ עָּ ם אָּ ל־הָּ ר כׇּ ַמֵ֥ אָּ ֹו וְּ תִ֑ ַתנְּ ם־ח  עִׁ
ן׃ ס ֵמָֽ  אָּ

רּור שׁ  םְויֹאַמר , ֲחמֹותוֹ ֵכב ִעם וֹ אָּ עָּ ל הָּ ֵמן :ּכָּ  .אָּ

ר  כד  ַמֵ֥ אָּ ִֶ֑תר וְּ ור ַמֵכֵ֥ה ֵרֵע הו ַבסָּ רִּ֕ אָּ
ן׃ ס ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ  כׇּ

רּור  הּמַ ִמי שֶׁ אָּ סֵּ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ּכֵ ל ְויֹאַמר , ֶתרּבַ ּכָּ
ם עָּ ֵמן :הָּ  .אָּ

י  כה  ִ֑ קִׁ ָ֣ם נָּ ֹות ֶנ ֶפש דָּ ַהכֵ֥ ַחד לְּ ַח ש ֹ֔ רור  ֹלֵקָ֣ אָּ
ן׃ ס ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ ר כׇּ ַמֵ֥ אָּ  וְּ

רּור  ֵדי וֹ ֵקַח שׁ וֹ לּ ִמי שֶׁ אָּ ע ַלֲהרֹוגַחד ּכְ ׁשַ , ַחף ִמּפֶ
םְויֹאַמר  עָּ ל הָּ ֵמן :ּכָּ  .אָּ

י  כו  ֵרֵ֥ בְּ ים ֶאת־דִׁ ִ֛ ור ֲאֶש ר ל א־יָּקִׁ ר  אָּ
ֹות  ה־ַהז  את ַלֲעׂשָ֣ ָֽ ר ַהתֹורָּ ַמֵ֥ אָּ ִ֑ם וְּ אֹותָּ

ן׃ פ ֵמָֽ עָּ ם אָּ ל־הָּ  כׇּ

רּור ה ַהזֹּאת  ְיַקיֵּםא ּלֹ שֶׁ  ִמי אָּ ְבֵרי ַהּתֹורָּ ֶאת ּדִ
ה ם ְוַיֲעׂשֶ םְויֹאַמר , אֹותָּ עָּ ל הָּ ֵמן :ּכָּ  .אָּ

ת    ש   ר  כֹות פ   ר  ב ְּ  ה 

ָ֣ה  א כח הוָּ קֹול  יְּ ַמע  בְּ שְּ ֹוַע תִׁ מִ֤ ם־שָּ ה אִׁ יָּ  הָּ וְּ
יו  ֹותָֹּ֔ צְּ ל־מִׁ ֲעׂשֹות  ֶאת־כׇּ ר ַלָֽ מ ִ֤ שְּ יך לִׁ ֱאֹלֶהֹ֔
ִ֤ה  הוָּ ךַּ֜ יְּ נְּ תָֹּ֨ ך  ַהיִֹ֑ום ונְּ ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  ֲאֶשִ֛ר אָּ

קֹול  ַמע ּבְ ׁשְ יד ְלַקיֵּםַת וְ ֱאלֶֹהיךָּ  'הִאם ּתִ  ְקּפִ
ל ִמ   'ה ,ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני שֶׁ יו ְצוֹותָּ ֶאת ּכָּ
הֱאלֶֹהיךָּ  ְהֶיה ַיֲעׂשֶ ּתִ ל מֵ ֶעְליֹון  ׁשֶ יַעל ּכָּ  ַעּמֵ
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ֶרץ׃ ָֽ אָּ ל־גֹוֵיֵ֥י הָּ ֹון ַע ל כׇּ יֹ֔ יך  ֶעלְּ םהָּ  ֱאֹלֶהֹ֨  .עֹולָּ
ֶלה  ב  ֵא  ֹות הָּ כֵ֥ רָּ ל־ַהבְּ ֶלִ֛יך כׇּ ובָּ או עָּ

יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ֹול יְּ ק  ע בְּ ַמֹ֔ שְּ י תִׁ ָ֣ ִַּ֑֧ך כִׁ יג  שִׁ הִׁ  וְּ
ה  ֵאּלֶ כֹות הָּ רָּ ל ַהּבְ ֶליךָּ וֹ ביָּ ּכָּ יעּו ֵאֶליךָּ אּו עָּ  ְוַיּגִ

י קֹול ּתִ  ּכִ ַמע ּבְ  .ֱאלֶֹהיךָּ  'הׁשְ
ה׃ ג  ֶדָֽ ה ַבשָּ וְך ַאתָּ  רֵ֥ ִ֑יר ובָּ עִׁ ה בָּ וְך ַאתָּ  רֵ֥ ֶדה בָּ ָּ ׂשּ ה ּבַ רּוְך ַאּתָּ ִעיר ּובָּ ה ּבָּ רּוְך ַאּתָּ  .ּבָּ
י ד  ֵ֥ רִׁ ךִ֛ ופְּ נְּ טְּ י־בִׁ ָֽ רִׁ וְך פְּ ר  י  בָּ ָ֣ רִׁ ך  ופְּ תְּ מָּ ַאדְּ

ֹות צ אֶנַָֽֽך׃ רֵ֥ תְּ ַעשְּ יך וְּ ֶפ  ַגֵ֥ר ֲאלָּ ֶתִ֑ך שְּ ֶהמְּ  בְּ
ְטְנךָּ ּופֵ  יְיִליֵד  ִכיםרוּ בְּ  ְתךָּ  ֹותרּבִ דֹותַאְדמָּ  ּוְולָּ
דֹות – ךָּ יֶת וֹ מהֱ בֶּ  ֶריךָּ  ְולָּ וָּ  .ךָּ ְוֶעְדֵרי צֹאנְ  ׁשְ

ך׃ ה  ֶתָֽ ַארְּ שְּ ֲאך  ומִׁ וְך ַטנְּ רֵ֥ ְהֶיה  בָּ רּוְך ּתִ ֵפרֹות ּבָּ ךָּ  לסַּ הַ ּבְ ּלְ ךָּ  ׁשֶ ּלְ ֵצק ׁשֶ  .ּוַבּבָּ
ה  ו  וְך ַאתָּ  רֵ֥ ֶאִ֑ך ובָּ ב  ה בְּ וְך ַאתָּ  רֵ֥ בָּ

ך׃ ֵצאֶתָֽ  בְּ
ְת  ְכִניסָּ ה ּבִ רּוְך ַאּתָּ ֵצאְת ּבָּ ה ּבְ רּוְך ַאּתָּ  .ךָּ ךָּ ּובָּ

יך  ז ששי ֶלֹ֔ ים עָּ ָ֣ מִׁ יך  ַהקָּ ֶבֹ֨ יְּ ִ֤ה ֶאת־א  הוָּ ן יְּ ֵתֹ֨ יִׁ
יך  ו ֵאֶלֹ֔ אָ֣ ד  ֵיצְּ ֶרְך ֶאחָּ ֶדִ֤ ִ֑יך בְּ ֶנ פָּ ים לְּ גָּפִׁ  נִׁ

ֶנָֽיך׃ פָּ נֵ֥וסו לְּ ים יָּ כִׁ  רָּ ֵ֥ה דְּ עָּ בְּ שִׁ  ובְּ

ה שֶׁ  'ה עֹוְמִד וֹ אַיֲעׂשֶ  וּ ְבסיֻ  ךָּ ֶנְגּדְ ים ְיֶביךָּ הָּ
ֶניךָּ לְ  ֶדֶרְך אַ ֵיְצאּו ֵאֶליךָּ ֵהם  ,פָּ  ִיְבְרחוּ וְ  ,תחַ ּבְ

ֶניךָּ  פָּ רּו ִמּלְ זְּ הבְּ ְוִיְתּפַ ְבעָּ ִכיםּדְ  ׁשִ  .רָּ
יך  ח  ֶמִּ֕ ה ַבֲאסָּ כָֹּ֔ רָּ ך  ֶאת־ַהבְּ תְּ ִ֤ה אִׁ הוָּ ו יְּ ַצֹ֨ יְּ

ֶרץ  אִָּּ֕ ךֹ֔ בָּ ֶדִ֑ך וֵבַָ֣רכְּ ַלָ֣ח יָּ שְּ ל מִׁ כ   ובְּ
ְך׃ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ יך נ  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  ֲאֶשר־יְּ

ה  ְיַצּוֶה 'ה כָּ רָּ ךָּ ֶאת ַהּבְ ְהֶיה ִאּתְ ּתִ ֶמיךָּ ׁשֶ ֲאסָּ ּבַ
לּובְ  י כָּ ֵרְך אֹוְתךָּ  ,יֶָּדךָּ  ַמֲעׂשֵ ֶרץ  ִויבָּ אָּ  'השֶׁ ּבָּ

 .ְלךָּ ֵתן וֹ ֱאלֶֹהיךָּ נ
ר  ט  ֹוש ַכֲאֶש  דֹ֔ ָ֣ם קָּ ַע ֵ֥ה לֹו  לְּ הוָּ ךֹ֨ יְּ ימְּ ָֽ קִׁ יְּ

ָ֣ה  הוָּ ֹות  יְּ צְּ ר ֶאת־מִׁ מ   שְּ י תִׁ ָ֣ ְִ֑ך כִׁ ע־לָּ ַבָֽ שְּ ָֽ נִׁ
יו׃ ָֽ כָּ רָּ דְּ תָּ  בִׁ ַלכְּ הָּ יך וְּ  ֱאֹלֶהֹ֔

ה אֹוְתךָּ  'ה ּלֹו דֹוׁש ּקָּ הַ ם עָּ לָּ ַיֲעׂשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ע נִּ שֶׁ  ּבַ י, ְלךָּ ׁשְ מּתִ  ּכִ ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ְצוֹותר ֶאת ִמ וֹ ׁשְ
יו ֵתֵלךְ וְ  כָּ ְדרָּ  .ּבִ

הוָּ ה  י  ם יְּ י ֵשֵ֥ ִ֛ ֶרץ כִׁ אָֹּ֔ ל־ַעֵמָ֣י הָּ או  כׇּ רָּ וְּ
׃ ךָּ ֶמָֽ ו מִׁ א  ַָֽֽרְּ יָּ ֶלִ֑יך וְּ ָ֣א עָּ רָּ קְּ  נִׁ

י  ל ַעּמֵ םּכָּ עֹולָּ ֵ ִיְראּו שֶׁ  הָּ ֶליךָּ  'הם ׁשּ א עָּ  ,ִנְקרָּ
דוּ   .אֹוְתךָּ  ִויַכּבְ

ךִ֛  יא  נְּ טְּ י בִׁ רִׁ  פְּ ה בִׁ טֹובָֹּ֔ ה  לְּ הוָּ ךִ֤ יְּ רְּ הֹותִׁ וְּ
ֵ֚ל  ֶתִ֑ך ַע מָּ י ַאדְּ ָ֣ רִׁ פְּ ך  ובִׁ תְּ ֶהמְּ י בְּ ֵ֥ רִׁ פְּ ובִׁ
יך  ֶת  ִ֛ה ַלֲאב  הוָּ ַב ע יְּ שְּ ר נִׁ ה ֲאֶשֹ֨ מָֹּ֔ ֲאדָּ הָּ

ְך׃ ָֽ ֵֶ֥תת לָּ  לָּ

הְלךָּ  יֹוִסיף 'ה ֶדיךָּ  – טֹובָּ ילָּ דֹותבִּ  ּבִ  ְולָּ
ְת  ֹותרפֵ ּובְ  ךָּ יֶת וֹ מהֱ בֶּ  ה , ךָּ ַאְדמָּ מָּ ֲאדָּ ' השֶׁ ַעל הָּ

ע ַלֲאב ּבַ ֵת וֹ ִנׁשְ  .ְלךָּ ת ֶתיךָּ לָּ

ָ֣ה יב  הוָּ ַתָ֣ח יְּ פְּ ךֶּ֠  יִׁ ֹוב  ׀ לְֶּּ֠ ֹו ַהטַּ֜ רֹ֨ ֶאת־אֹוצָּ
ֹו  תֹ֔ עִׁ ך  בְּ צְּ ר־ַארְּ ַטָֽ ֵתִ֤ת מְּ ם לָּ יִׁ ַמ  ֶאת־ַהשָּ
יתָּ   ֹ֨ וִׁ לְּ הִׁ ֶדִ֑ך וְּ ל־ַמֲעֵׂשָ֣ה יָּ ת כׇּ ְך ֵא  ֵרִּ֕ בָּ ולְּ

ֶוָֽה׃ לְּ א תִׁ ה ל ֵ֥ ַאתָּ  ים וְּ ָ֣ם ַרבִֹׁ֔  גֹויִׁ

ח  'ה לְלךָּ ֶאת ִיְפּתַ ן ׁשֶ ְחסָּ ֶאת  – וֹ בטוּ  ַהּמַ
ַמִים ָּ ֵדי, ַהׁשּ ם לְ הַ  ֶאת ְלהֹוִריד ּכְ ׁשֶ ַאְרְצךָּ ּגֶ
ְזַמּנוֹ  ֵרְך וּ  ,ּבִ ה יְָּד  ֶאתְלבָּ ל ַמֲעׂשֵ ְלֶוה ,ךָּ ּכָּ  ּתַ

ים לְ  הַעּמִ אָּ ק ְלַהְלוָּ ּקֵ ְזּדַ ה לֹא ּתִ ים ְוַאּתָּ  .ַרּבִ
יתָּ  ַרָ֣ק  יג  יִֹׁ֨ הָּ ב וְּ זָּנָֹּ֔ א לְּ ל ָ֣ ר אש  וְּ ִ֤ה לְּ הוָּ ךֹ֨ יְּ נְּ ָֽ תָּ ונְּ

ה  ִ֑טָּ מָּ ֶי ה לְּ הְּ א תִׁ ל ֵ֥ ה וְּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ע לְּ ַמִ֞ שְּ י־תִׁ ָֽ כִׁ
ת ֹוָ֣  צְּ י  ֶאל־מִׁ כִׁ  נ  ר אָּ יך ֲאֶשֹ֨ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ

ֹות׃ ַלֲעׂשָֽ ר וְּ מ ֵ֥ שְּ ךִ֛ ַהי ֹום לִׁ ַצוְּ  מְּ

ה  'ה ְהֶיהַיֲעׂשֶ ּתִ טְולֹא  ׁשֹוֵלט ׁשֶ לָּ  ְוִתְהֶיה ,ִנׁשְ
ה  יבּותַרק ְלַמְעלָּ ֲחׁשִ הְהֶיה ְלמַ ּתִ  ְולֹא ּבַ י , ּטָּ ּכִ

ה  ַציֵּתַאּתָּ ה ֲאִני שֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ְצוֹותִמ לְ  ּתְ ְמַצּוֶ
יד ְלַקיֵּםךָּ ַהיֹּום אֹוְת   ,ְלַהְקּפִ

י  יד  כִַּׁ֜ נ  ר אָּ ים  ֲאֶשֹ֨ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ כׇּ ור מִׁ ס  א תָּ ל ָ֣ וְּ
ֶכת  ֶל  אול לָּ מ ִ֑ ין וׂשְּ ָ֣ ֶכִ֛ם ַהי ֹום יָּמִׁ ַצֶוֵ֥ה ֶאתְּ מְּ

ם׃ פ ָֽ דָּ בְּ עׇּ ים לְּ ים ֲאֵחרִׁ  ֵ֥ י ֱאֹלהִׁ  ַאֲחֵרִ֛

ה ֶאְתֶכם סּור ּתָּ  לֹאוְ  ֲאִני ְמַצּוֶ ִרים ׁשֶ בָּ ל ַהּדְ ִמּכָּ
ֹמאלַהיֹּום  ֶלֶכת ְליִָּמין אֹו ִלׂשְ ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים  לָּ

 .םאֹותָּ  דוֹ בעֲ ֲאֵחִרים לַ 



 כי תבואפרשת 

 479  

ת    ש   ר  לֹות פ   ל  ק ְּ  ה 
ָ֣ה  טו  הוָּ קֹול  יְּ ַמע  בְּ שְּ א תִׁ ם־ל ִ֤ ה אִׁ יָּ  הָּ וְּ

ָ֣יו ֹותָּ צְּ ל־מִׁ ר ַלֲעׂשֹות  ֶאת־כׇּ מ ִ֤ שְּ יך לִׁ  ֱאֹלֶהֹ֔
ך  ַהיִֹ֑ום ובָּ או  ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  יו ֲאֶשִ֛ר אָּ תָֹּ֔ ק  ח  וְּ

וך׃ יגָֽ שִׁ הִׁ ֶלה וְּ ֵא  ֹות הָּ לֵ֥ לָּ ל־ַהקְּ ֶלִ֛יך כׇּ  עָּ

קֹול ּתִ  ְוִאם לֹא ַמע ּבְ יד ֱאלֶֹהיךָּ  'הׁשְ ְלַהְקּפִ
ל  ְלַקיֵּם ּלוֹ ֻחּקִ הַ וְ  ְצוֹותּמִ הַ ֶאת ּכָּ ֲאִני שֶׁ  ים ׁשֶ

ה , ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת  ֵאּלֶ לֹות הָּ לָּ ל ַהּקְ  אוּ וֹ יָּבּכָּ
ֶליךָּ  יעּו ֵאֶליךָּ עָּ  .ְוַיּגִ

ה׃ טז  ֶדָֽ ה ַבשָּ ור ַאתָּ  רֵ֥ אָּ ִ֑יר וְּ עִׁ ה בָּ ור ַאתָּ  רֵ֥ ִעיר אָּ ה ּבָּ רּור ַאּתָּ ֶדה, אָּ ָּ ׂשּ ה ּבַ רּור ַאּתָּ  .ְואָּ
ך׃ יז  ֶתָֽ ַארְּ שְּ ֲאך  ומִׁ ור ַטנְּ רֵ֥ ְהֶיה אָּ רּור ּתִ ֵפרֹות ַסלְּ  אָּ ךָּ  ךָּ ּבְ ּלְ ֵצק ׁשֶ  .ּוַבּבָּ
ַגֵ֥ר  יח  ֶתִ֑ך שְּ מָּ י ַאדְּ ָ֣ רִׁ ך  ופְּ נְּ טְּ י־בִׁ ָֽ רִׁ ור פְּ רֵ֥ אָּ

ת צ אֶנַָֽֽך׃ ר ֵ֥ תְּ ַעשְּ יך וְּ ֶפ   ֲאלָּ
רּוִר  ְטְנךָּ ּופֵ  יְיִליֵד  יםאָּ ְת  ֹותרּבִ דֹות, ךָּ ַאְדמָּ  ְולָּ
ֶריךָּ  וָּ  .ךָּ ְוֶעְדֵרי צֹאנְ  ׁשְ

ה יט  ור ַאתָּ  רֵ֥ אָּ ֶאִ֑ך וְּ ב  ה בְּ ור ַאתָּ  רֵ֥ ך׃ אָּ ֵצאֶתָֽ ה  בְּ רּור ַאּתָּ ְתךָּ אָּ ֵצאְת , ִבְכִניסָּ ה ּבְ רּור ַאּתָּ  .ךָּ ְואָּ
ָ֣ה כ  הוָּ ַשַלָ֣ח יְּ ךֶּ֠  יְּ ה  ׀ בְֶּּ֠ ִ֤ ֵארָּ ֶאת־ַהמְּ

ֶרת  ֶעֹ֔ גְּ ֶאת־ַהמִׁ ה  וְּ הומָּ ֶאת־ַהמְּ
ך  ֲאֶשָ֣ר ַתֲעֶׂשִ֑ה ַעָ֣ד  ַלֵ֥ח יָּדְּ שְּ ל־מִׁ כׇּ בְּ
ַע  ִ֛י ר ֵ֥ ֵנ פְּ ר מִׁ ך  ַמֵהֹ֔ דְּ ַעד־ֲאבׇּ ךִ֤ וְּ ֶמדְּ שָּ הִׁ

י׃ נִׁ ָֽ תָּ ר ֲעַזבְּ ֶל יך ֲאֶשֵ֥  ַמֲעלָּ

ַלח  'ה ֶליךָּ ִיׁשְ ה ְוֶאת  עָּ לָּ הָּ ה ֶאת ַהּבֶ לָּ לָּ ֶאת ַהּקְ
ל  כָּ ה ּבְ רָּ עָּ יַהּגְ השֶׁ יְָּדךָּ  ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ַעד , ּתַ

ַמד ׁשְ ּתֻ אַבדְוַעד  ׁשֶ ּתֹ ְגַלל, ַמֵהר ׁשֶ יךָּ  ּבִ ַמֲעׂשֶ
ִעים רָּ  .יאֹוִת  ֲעַזְבּתָּ שֶׁ  – הָּ

ֹו  כא  ֵ֚ד ַכלתָ֣ ִֶ֑בר ַע ך  ֶאת־ַהדָּ ִ֛ה בְּ הוָּ ֵב ק יְּ ַידְּ
ךֹ֔ ֵמַעל   תְּ ה א ָֽ ֵ֥ ה ֲאֶשר־ַאתָּ מָֹּ֔ ֲאדָּ הָּ

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ א־שָּ   בָּ

יק  'ה ִמידשֶׁ ַעד  ֶדֶברבְּ  אֹוְתךָּ ַיְדּבִ אֹוְתךָּ  יַּׁשְ
ה  מָּ ֲאדָּ ה ּבָּ שֶׁ ֵמַעל הָּ ם א ַאּתָּ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  .אֹותָּ

הוֶָּּ֠  כב  ָ֣ה יְֶּּ֠ כָּ ֶקת ַיכְּ ַחת וַבַדֶל  ֶפת וַבַקַדַּ֜ ה ַבַשֶחֹ֨
ר   ח  ַחרְּ ֹון וַבָֽ קִ֑ ֹון וַבֵירָּ פ  דָּ ֶרב וַבשִׁ וַבֶחֹ֔

ך׃ ֶדָֽ בְּ וך ַעֵ֥ד אׇּ פ  דָּ  ורְּ

ה  'ה ַמֲחלַ אֹוְתךָּ ַיּכֶ ֶחֶפתּבְ ַ ַחת  ת ַהׁשּ ּדַ ְוַהּקַ
בְוהַ  ֶקת ּוְבחֹום ּגָּ ּלֶ הּובְ  הַּ וֹ ּדַ מָּ ּוְבִיּבּוׁש  ִמְלחָּ
ה ִרְקבֹוןּובְ  בּואָּ רֹות וְ , ַהּתְ הצָּ ךָּ אֹוְת  פוּ ְרּדְ יִ  ֵאּלֶ

מַ ַעד  ׁשְ ּתֻ  .דׁשֶ
ֶשת  כג  ח ִ֑ ך  נְּ ר ַעל־ר אשְּ ֶמִ֛יך ֲאֶשֵ֥ יֵ֥ו שָּ הָּ וְּ

ֶזָֽל׃ יך ַברְּ ֶת  ֶרץ ֲאֶשר־ַתחְּ ֵ֥ אָּ הָּ  וְּ
ַמִים ָּ ךָּ מֵ  ַהׁשּ ם ִיְהיּו ַעל רֹאׁשְ ׁשֶ ים ִמּגֶ ְיֵבׁשִ

ְנח תוֹ ּכִ ֶרץ ,ׁשֶ אָּ יךָּ  ְוהָּ ְחּתֶ ה ְהֶיהּתִ  ּתַ  .ַבְרֶזלכְּ  ְיֵבׁשָּ
ִ֛ה  כד  הוָּ ֵת ן יְּ ִ֑ר יִׁ פָּ עָּ ָ֣ק וְּ בָּ ך  אָּ צְּ ַטֵ֥ר ַארְּ ֶאת־מְּ

ְך׃ ָֽ דָּ מְּ שָּ יך ַע ד הִׁ ֶלֹ֔ ם  ֵיֵרָ֣ד עָּ יִׁ ַמֹ֨ ן־ַהשָּ  מִׁ
ר לְ ֶאת ְמַטר ַאְרְצךָּ  ֲהפֹוךְ יַ  'ה פָּ ק ְועָּ בָּ ֵרד יֵּ שֶׁ אָּ

ֶליךָּ  ַמִים ַעד מֵ עָּ ָּ ַמדַהׁשּ ׁשְ ּתֻ  .ׁשֶ
ֵ֥ה כה  הוָּ ךֹ֨ יְּ ֶתנְּ ֶב   יִׁ יְּ ָ֣י א  ֵנ פְּ גָּף֮ לִׁ ֶרְך ׀ נִׁ ֶדִ֤ יך  בְּ

נָ֣וס  ים תָּ כִׁ  רָּ ֵ֥ה דְּ עָּ בְּ שִׁ יו ובְּ ד  ֵתֵצָ֣א ֵאלָֹּ֔ ֶאחָּ
ֹות  כֵ֥ לְּ ל ַממְּ כ   ה לְּ ַזֲָֽעוָֹּ֔ ָ֣יתָּ לְּ יִׁ הָּ ִ֑יו וְּ נָּ פָּ לְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ  הָּ

ה 'ה ּת  ַיֲעׂשֶ יו , ְיֶביךָּ וֹ ְפֵני אלִ  ּוַבסׁשֶ ֵצא ֵאלָּ ּתֵ
ֶדֶרְך אַ  יו  ִתְבַרחוְ  תחַ ּבְ נָּ זֵּרִמּפָּ יו ְוִתְתּפַ נָּ  ִמּפָּ

ִכיםבְּ  רָּ ה ּדְ ְבעָּ ה לִ  ְהֶיהּתִ , ׁשִ ְגמָּ ה לְ ּדֻ עָּ לְזוָּ  כָּ
םַמְמְלכֹות  עֹולָּ  .הָּ

ֹוף  כו  ל־עֵ֥ כׇּ ל לְּ ֲאכָֹּ֔ ַמָֽ ך  לְּ תְּ ָֽ לָּ בְּ ִ֤ה נִׁ תָּ יְּ הָּ וְּ
יד׃ ָֽ ין ַמֲחרִׁ ֵא  ִֶ֑רץ וְּ אָּ ֶבֱהַמָ֣ת הָּ ם ולְּ יִׁ ַמ   ַהשָּ

ְתךָּ  ְהֶיה ִנְבלָּ ַמִים ּתִ ָּ ל עֹופֹות ַהׁשּ ל ְלכָּ ְלַמֲאכָּ
ֶרץ ּוְלֶבֱהמֹות אָּ יְַּפִחידְוֵאין ִמי , הָּ ֵרׁש  ׁשֶ ִויגָּ

ם  .אֹותָּ
ם   כז  יִׁ ַרֹ֨ צְּ ין מִׁ ִ֤ חִׁ שְּ ה בִׁ הוַָּּ֜ ה יְּ כָֹּ֨ ים ַיכְּ ֹ֔ רִׁ ח  וַבטְּ

ר ( ובעפלים) ִֶ֑רס ֲאֶשֵ֥ ב וֶבחָּ וַבגָּרָּ 
ה אֹוְתךָּ  'ה ִחין ִמְצַרִים ּובְ  ַיּכֶ ׁשְ ֲחַלת מַ ּבִ
חהַ  ֶרֶדתֲאַבְעּבוּ ֹוִרים ּובַ ּטְ ַכל ּתוּ  אּלֹ שֶׁ , עֹות ּוְבגָּ
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א׃ ֵפָֽ ֵהרָּ א ל א־תוַכ ל לְּ  .ְלִהְתַרּפֵ
ֹון  כח  ה  מְּ תִׁ ֹון ובְּ רִ֑ וָּ עִׁ ֹון ובְּ גָּע  שִׁ ה בְּ הוָֹּ֔ ָ֣ה יְּ כָּ ַיכְּ

ב׃ ָֽ  ֵלבָּ
ה אֹוְתךָּ ' ה עֹון בְּ  ַיּכֶ ּגָּ ׁשִ רֹון ּוְבֶהֶלםּבְ  .ִעּוָּ

צׇּ  כט  ַמֵשָ֣ש ַבָֽ יתָּ מְּ יִַּׁ֜ הָּ ַמֵשִ֤ש וְּ ר יְּ ם ַכֲאֶשֹ֨ יִׁ ֳהַר 
ה  ֲאֵפלָֹּ֔ ֵור  בָּ עִׁ ֶכִ֑יך ַהָֽ רָּ יַח ֶאת־דְּ לִׁ  א ַתצְּ ל ֵ֥ וְּ

ין  ֵאֵ֥ ים וְּ מִׁ  ל־ַהיָּ זִ֛ול כׇּ גָּ וק וְּ ש  יתָּ ַאְָ֣ך עָּ יִַּׁ֜ הָּ וְּ
יַע׃ ָֽ  מֹושִׁ

מֹו שֶׁ  ְהֶיהּתִ  ֳהַרִים ּכְ ּצָּ ׁש ּבַ ֵ ׁש ְמ ִעּוֵר הָּ ְמַמׁשּ ֵ ַמׁשּ
ִלי ִלְראֹות ֶכיךָּ בִּ ְצִליַח ּתַ  ְולֹא ,ּבְ ל  ִתְהֶיהוְ , ְדרָּ ּכָּ

ן מָּ יעַ  ַרק ַהזְּ זּול ְוֵאין מֹוׁשִ ׁשּוק ְוגָּ  .עָּ

יש ַאֵחר   ל  ִ֤ אִׁ ׂש וְּ ֵר  אָּ ָ֣ה תְּ שָּ נָּה אִׁ ֶבֹ֔ כָּ שְּ יִׁ
ֹו ( ישגלנה) ל א־ֵתֵשָ֣ב בִ֑ ֶנ ה וְּ בְּ ת תִׁ יִׁ ַבֵ֥

נו׃ ֶלָֽ ַחלְּ א תְּ ל ֵ֥ ע וְּ ַט   ֶכֵֶ֥רם תִׁ

ֵרס  אָּ ה ּתְ ָּ כַּ ִאׁשּ ְבֶנה , הּ ּתָּ ִא  בְוִאיׁש ַאֵחר ִיׁשְ ּתִ
ִית  ב ּבוֹ ּתֵ  ְולֹאּבַ ע , ׁשֵ ּטַ ֶרם ּתִ ה ְולֹא ּכֶ ְפּדֶ ּתִ
ְרִביִעית אֹותוֹ  ה הָּ נָּ ָּ ׁשּ ֵדי ֶלֱאכֹול ּבַ ּנוּ  ּכְ  .ִמּמֶ

ֶמ   לא  ֮ מִׁ א ת אַכל ל ָ֣ יך וְּ ֵעיֶנ  וַח לְּ בָ֣ ךִ֞ טָּ נו  שֹורְּ
ְִ֑ך  וב לָּ א יָּש  ל ֵ֥ יך וְּ ֶנֹ֔ פָּ לְּ זָ֣ול מִׁ ך  גָּ רְּ ֲחמ ָֽ

יך  ֶבֹ֔ יְּ א  נָֹ֣ות לְּ ת  ך  נְּ אנְּ יַע׃צ ָֽ ָֽ ך  מֹושִׁ ין לְּ ֵאֵ֥  וְּ

חּוט ְלֵעיֶניךָּ ְולֹא ּנוּ ּתֹ  ׁשֹוְרךָּ ׁשָּ , אַכל ִמּמֶ
ֶניךָּ וְ וֹ ֲחמ פָּ זּול ִמּלְ , זֹור ֵאֶליךָּ ַיחֲ לֹא הּוא ְרךָּ ּגָּ

תּוןצֹאְנךָּ  יעַ וֹ ְלא נָּ  .ְיֶביךָּ ְוֵאין ְלךָּ מֹוׁשִ
ָ֣יך  לב  ֵעיֶנ ַעִ֤ם ַאֵחר  וְּ ים לְּ ֹ֨ נִׁ ת  יך נְּ ֶתַּ֜ נ  יך ובְּ ֶנֹ֨ בָּ

ין  ֵאֵ֥ ל־ַהיִֹ֑ום וְּ ם כׇּ ֹות ֲאֵליֶה  לֵ֥ כָּ ֹות וְּ אֹ֔ ר 
ך׃ ֶדָֽ ל יָּ ֵא   לְּ

ֶניךָּ ּוְבנ בּוִייםֶתיךָּ וֹ ּבָּ ְוֵעיֶניךָּ , ַעם ַאֵחר לֵאצֶ  ׁשְ
כ ֲאֵליֶהםאֹות ּוְמַצּפֹות וֹ ר ל ַהיֹּום ְוֵאין ּבְ ךָּ ֹוחֲ ּכָּ

ם ילָּ  .ְלַהּצִ
ָ֣יֲעךֹ֔ י אַכֵ֥ל ַע ם לג  גִׁ ל־יְּ כׇּ ך  וְּ תְּ ָֽ מָּ י ַאדְּ ִ֤ רִׁ ֲאֶשָ֣ר  פְּ

וץ  צ  רָּ וק וְּ שֵ֥ ק עָּ יתָּ ַרִ֛ יִׁ  הָּ תָּ וְּ ִ֑עְּ דָּ ל א־יָּ
ים׃ ָֽ מִׁ ל־ַהיָּ  כׇּ

ּלֹא  ְרּתָּ ַעם ׁשֶ ְתךָּ וְ ֶאת יֹאַכל  ִהּכַ ִרי ַאְדמָּ ֶאת ּפְ
ֶ ל ּכָּ  ׁשּוק  ְוִתְהֶיה, ַרְחּתָּ ְלַהְרִויחּטָּ ַמה ׁשּ ַרק עָּ

בּור ל ַהיִָּּמים ְוׁשָּ  .ּכָּ
יתָּ  לד  יִׁ  הָּ ה  וְּ ֵאֵ֥ ַמרְּ ִ֑ע מִׁ גָּ ש  ה׃מְּ ֶאָֽ רְּ ר תִׁ ְרֵאה ֵעיֶניךָּ  ְהֶיהּתִ  ֵעיֶנ יך ֲאֶשֵ֥ ע ִמּמַ ּגָּ ְרֶאהשֶׁ ְמׁשֻ  .ּתִ
ם   לה  יִׁ ַכֹ֨ רְּ ע ַעל־ַהבִׁ ין רָּ  ָ֣ חִׁ שְּ ה בִׁ הוַָּּ֜ ה יְּ כָֹּ֨ ַיכְּ

ֵפִ֑א  ֵהרָּ ר ל א־תוַכ ל לְּ ם ֲאֶשֵ֥ יִׁ ַקֹ֔ ַעל־ַהש  וְּ
ך׃ ֳקֶדָֽ דְּ ַעֵ֥ד קׇּ ך  וְּ לְּ ַכֵ֥ף ַרגְּ  מִׁ

ה אֹוְתךָּ ' ה ִים ְוַעל  ַיּכֶ ְרּכַ ע ַעל ַהּבִ ִחין רָּ ׁשְ ּבִ
אַכל ּתוּ  אּלֹ שֶׁ ַקִים וֹ ַהׁשּ  ף ַרְגְלךָּ , ְלִהְתַרּפֵ ִמּכַ

ְד  ְדקָּ  .ךָּ ְוַעד קָּ
ך  ֲאֶשָ֣ר  לו  כְּ ת־ַמלְּ ֶאָֽ ך  וְּ תְּ ה א  הוַָּּ֜ ְך יְּ יֹוֵלֹ֨

תָּ  עְּ ַד  ר ל א־יָּ ֹוי ֲאֶשֵ֥ יך ֶאל־גִּ֕ ֶלֹ֔ ים עָּ ָ֣ קִׁ תָּ
ָ֣ה  ים ַאתָּ ֵ֥ ִ֛ם ֱאֹלהִׁ תָּ שָּ דְּ ַבֵ֥ עָּ ֶתִ֑יך וְּ ַוֲאב 

ֶבן׃ ָֽ אָּ ים ֵעֵ֥ץ וָּ  ֲאֵחרִׁ 

ךָּ אֹוְתךָּ יֹוִליְך  'ה ֶליךָּ ֶאל שֶׁ ְוֶאת ַמְלּכְ ִקים עָּ ּתָּ
ְרּתָּ א ּלֹ שֶׁ  םעַ  ה ַוֲאב ִהּכַ ם  ַתֲעבֹודוְ , ֶתיךָּ וֹ ַאּתָּ ׁשָּ

 .ֶאֶבןוְ ֵעץ מֵ  םיֲעׂשּויִ שֶׁ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  עֹוְבֵדי

ל   לז  כ  ִ֑ה בְּ ינָּ נִׁ שְּ לִׁ ל וְּ שָּ  מָּ ה לְּ ַשמָֹּ֔ ָ֣יתָּ לְּ יִׁ הָּ וְּ
ה׃ מָּ ָֽ הוָּ ה שָּ ךֵ֥ יְּ ַנֶהגְּ ים ֲאֶשר־יְּ ַעמִֹׁ֔ ָֽ  הָּ

ה  ִתְהֶיהוְ  הִלְפִליאָּ ה בְּ  ְלדּוְגמָּ יחָּ לּוְלׂשִ ים  כָּ ַעּמִ הָּ
ם יֹוִביל אֹוְתךָּ ' השֶׁ   .ְלׁשָּ

ף  לח  ָ֣ט ֶתֱאס ֹ֔ ַע ֶדִ֑ה ומְּ יא ַהשָּ ָ֣ ב תֹוצִׁ ֵַַֽ֥רע ַר  י ֶז ֵ֥ כִׁ
ה׃ ֶבָֽ ַארְּ ֶל נו הָּ סְּ  ַיחְּ

ֶדה  ָּ ְצִמיַח ַהְרבֵּ ַהׂשּ הּתַ בּואָּ הוְ  ,ה ּתְ ֱאסֹוף ּתֶ  ַאּתָּ
ה ַאְרּבֶ י הָּ הּ  ְמַעט ּכִ ל אֹותָּ  .ְיַחּסֵ

ֶתה   לט  שְּ א־תִׁ ן ל ָֽ ִַּ֤֧יִׁ ַי תָּ וְּ ִ֑דְּ בָּ עָּ ע וְּ ַט  ים תִׁ ֵ֥ מִׁ רָּ כְּ
י ת אכְּ   ֵ֥ ר כִׁ א ֶתֱאג ֹ֔ ל ָ֣ ַעת׃וְּ ָֽ לָּ נו ַהת   ֶל 

ע  ּטַ ִמים וְ ּתִ רָּ ה ְולֹאּתִ  ְולֹא ,דוֹ בעֲ ַת ּכְ ּתֶ  ׁשְ
יַיִין ר וֹ ֱאגּתֶ   .אֹותוֹ  לאכַ ּתֹ  ַהּתֹוַלַעת ּכִ

א  מ  ֶמן  ל ָ֣ ֶשֹ֨ בוֶלִ֑ך וְּ ל־גְּ כׇּ ך  בְּ יֵ֥ו לְּ הְּ ים יִׁ ִ֛ ֵזיתִׁ
ך׃ ל ֵזיֶתָֽ ַש  י יִׁ ֵ֥ וְך כִׁ סֹ֔  תָּ

בּולְ ֵזיִתים ִיְהיּו ְלךָּ  ל ּגְ כָּ ֶמן ְמַרח ּתִ לֹא וְ , ךָּ ּבְ ׁשֶ
י ַעל ּגּוְפךָּ  רוּ ךָּ ֵזיֵתיּכִ  .ִיְנׁשְ
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י  מא  ֵ֥ ְך כִׁ יָ֣ו לָֹּ֔ הְּ ל א־יִׁ ִ֑יד וְּ נ ֹות תֹולִׁ ֵ֥ים ובָּ נִׁ בָּ
י׃ בִׁ ו ַבֶשָֽ כ   ֵילְּ

נֹותּתֹוִליד  ִנים ּובָּ י ֵיְלכּו  ךָּ לְּ שֶׁ לֹא ִיְהיּו ֵהם וְ , ּבָּ ּכִ
ִבי ֶ ׁשּ  .ּבַ

ש  מב  ֵר  יָּ ֶתִ֑ך יְּ מָּ י ַאדְּ ָ֣ רִׁ ך  ופְּ ל־ֵעצְּ ל׃כׇּ ַצָֽ לָּ ִבים ַהצְּ ל ֵעֶציךָּ ּופֵ  ְיַכּלוּ  ַהֲחגָּ ְת  ֹותרֶאת ּכָּ  .ךָּ ַאְדמָּ
ה  מג  לָּ ֶל יך ַמָ֣עְּ ךֹ֔ ַיֲעֶלֵ֥ה עָּ בְּ רְּ קִׁ ַהֵגר  ֲאֶשָ֣ר בְּ

ה׃ טָּ ָֽ ה מָּ טָּ ד ַמֵ֥ ה ֵתֵר  ֵ֥ ַאתָּ ה וְּ לָּ ִ֑עְּ  מָּ
ר שֶׁ  ַהּגֹוי ַאְרְצךָּ ּגָּ ה מַ  ּבְ ֶליךָּ ַמְעלָּ ה ַיֲעֶלה עָּ ְעלָּ

יבּות ֲחׁשִ ה, ּבַ ה מַ ּתֵ  ְוַאּתָּ הֵרד ַמּטָּ  .ּטָּ
ָ֣ה  מד  ֶי הְּ ִ֑נו הֵ֚וא יִׁ ֶו א ַתלְּ ה ל ָ֣ ַאתָּ  ךֹ֔ וְּ וְּ וא ַילְּ הָ֣

ָֽב׃ זָּנָּ ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ה תִׁ ַאתָּ  אש וְּ ר ֹ֔  לְּ
ה לֹאהּוא ַיְלֶוה לְ  הּוא ִיְהֶיה , ה לוֹ ְלוֶ ּתַ  ךָּ ְוַאּתָּ

ֹוֵלט ְהֶיה  ַהׁשּ ה ּתִ טְוַאּתָּ לָּ ׁשְ  .ַהּנִ
יך  מה  ֶלַּ֜ או עָּ ֶלה ובָֹּ֨ ֵא  ֹות הָּ לָ֣ לָּ ל־ַהקְּ כׇּ

א  י־ל ָ֣ ְִ֑ך כִׁ דָּ מְּ שָּ וך ַע ד הִׁ יגֹ֔ שִׁ הִׁ וך  וְּ פֹ֨ דָּ ורְּ
ר  מ ִ֛ שְּ יך לִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ קֹול  יְּ תָּ בְּ עְּ ַמ  שָּ

ְַָֽֽך׃ וָּ ר צִׁ יו ֲאֶשֵ֥ תָּ  ק  ח  יו וְּ ֵ֥ ֹותָּ צְּ  מִׁ

ה וְ וֹ בְויָּ  ֵאּלֶ לֹות הָּ לָּ ל ַהּקְ ֶליךָּ ּכָּ  פוּ ּדְ ִיְר אּו עָּ
ִ יַ ךָּ וְ יַאֲחֶר  ַמדךָּ ַעד אֹוְת  יגוּ ׂשּ ׁשְ ּתֻ י לֹא , ׁשֶ ּכִ

קֹול  ַמְעּתָּ ּבְ מ 'הׁשָּ  ְצוֹותּמִ הַ  ֶאת רוֹ ֱאלֶֹהיךָּ ִלׁשְ
ּלֹו ֻחּקִ הַ וְ  ה אֹוְת צִּ שֶׁ ים ׁשֶ  .ךָּ ּוָּ

ֲעך   מו  ַזרְּ בְּ מֹוֵפִ֑ת וָֽ ֹות ולְּ א  ךֹ֔ לְּ יָ֣ו בְּ הָּ וְּ
ם׃ ָֽ  ַעד־עֹולָּ

ֶאיךָּ ּובְ בְּ  יוּ הְ יִ ֵהם וְ  םֶצֱאצָּ ן  ךָּ ַעד עֹולָּ ְלִסימָּ
ה חָּ  ,ּוְלהֹוכָּ

יך  מז  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ תָּ  ֶאת־יְּ דְּ ַבֹ֨ ַחת ֲאֶשִ֤ר ל א־עָּ ַת 
ל׃ ב כ ָֽ ִ֑ב ֵמר   וב ֵלבָּ טָ֣ ה ובְּ חָּ  מְּ ׂשִׁ  בְּ

ע ךְ  ֶנׁש ַעלוֹ ּכְ ַבְדּתָּ ֶאת ּלֹ שֶׁ  ּכָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הא עָּ
ה ּוְבטּוב  ְמחָּ ׂשִ יָּה ְלךָּ  ֵלבּבְ הָּ ׁשֶ  .לּכֵֹמהַ  הַהְרבֵּ ּכְ

ְך מח  הוָּה  בָֹּ֔ ֶחִ֤נו יְּ ַשלְּ ר יְּ יך ֲאֶשֹ֨ ֶב  יְּ ָ֣ ֶאת־א  תָּ ַבדְּ עָּ  וְּ
ן ַתִ֞ נָּ ל וְּ ֶסר כ ִ֑ ח ָ֣ ם ובְּ ֵעיר   ִ֛א ובְּ מָּ צָּ עָּ ב ובְּ רָּ  בְּ

ל  ֶזל  ע ִ֤ ך־ַעל ַברְּ ְך׃ ַעֵ֥ד ַצוָּאֶרֹ֔ ָֽ תָּ ֹו א  יד  מִׁ שְּ  הִׁ

ד ְעּבָּ ְהֶיה ְמׁשֻ ֶליךָּ  'השֶׁ ְיֶביךָּ וֹ אלְ  ּתִ , יִָּביא עָּ
א  מָּ ב ּוְבצָּ עָּ רָּ ִדיםּבְ ְבגָּ , ֶסר ּכֹלוֹ ּוְבח ּוְבַמְחסֹור ּבִ

אְר ן עּתֵ יִ וְ  ְרֶזל ַעל ַצּוָּ ִמידךָּ ַעד ֹול ּבַ יַּׁשְ  .ְתךָּ וֹ א ׁשֶ
ֵצָ֣ה  מט  קְּ ק  מִׁ ח  רָּ יך גִֹ֤וי ֵמָֽ ֶלֹ֨ ה֩ עָּ הוָּ ָ֣א יְּ שָּ יִׁ

ר  ֹוי ֲאֶשֵ֥ ִֶ֑שר גִּ֕ ה ַהנָּ ֶא  דְּ ר יִׁ ֶרץ ַכֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ הָּ
ע  ַמ  שְּ ֹו׃ל א־תִׁ נָֽ ש   לְּ

ֶליךָּ  ַיֲעֶלה 'ה ק םעַ עָּ ְרחָּ ם ִמְקֵצה הָּ  ִמּמֶ עֹולָּ
ְמִהירּות מֹו שֶׁ  ּבִ ר ּכְ ׁשֶ ףּנֶ ִביןא ּלֹ שֶׁ  םעַ  ,עָּ ֶאת  ּתָּ

תוֹ  פָּ  .ׂשְ
ן  נ  זֵָּקֹ֔ ים  לְּ נִׁ ִ֤א פָּ שָּ ר ל א־יִׁ ִ֑ים ֲאֶשֹ֨ נִׁ ָ֣ז פָּ ג ֹוי ַע

ן׃ ח ָֽ א יָּ ַנ ַער ל ֵ֥  וְּ
צּוף םעַ  דא ּלֹ שֶׁ , חָּ  .ַנַער ַעל ְיַרֵחםְולֹא  זֵָּקן ְיַכּבֵ

ַכֶּ֠  נא  אָּ ָ֣ד וְֶּּ֠ ך֮ ַע תְּ מָּ י־ַאדְּ ָֽ רִׁ ךֵ֥ ופְּ תְּ ֶהמְּ י בְּ ֹ֨ רִׁ ל פְּ
ן   גָּ ך  דָּ יר לְּ ַּ֜ אִׁ ר ל א־ַישְּ ְך  ֲאֶשֹ֨ דָּ מְּ ָֽ שָּ הִׁ
ת  ר ָ֣ תְּ ַעשְּ יך וְּ ֶפ  ַגֵ֥ר ֲאלָּ ר שְּ הָֹּ֔ צְּ יִׁ ֹוש וְּ ירָ֣ תִׁ

ְך׃ ָֽ תָּ ֹו א  יד  ִַּ֑֧ך ַעֵ֥ד ַהֲאבִׁ  צ אֶנ

 ֹותריךָּ ּופֵ ֶת וֹ מהֱ בֶּ  ֹותדְולָּ ֶאת  יֹאַכלהּוא וְ 
ְתךָּ ַעד  ַמדַאְדמָּ ׁשְ ּתֻ ּלֹא – ׁשֶ ִאיר ְלךָּ  ׁשֶ ַיׁשְ

ה בּואָּ ֶמן ַיִין ּתְ ֶריךָּ ְוֶעְדֵרי צֹאנְ ְולָּ  ,ְוׁשֶ וָּ , ךָּ דֹות ׁשְ
יַּ  ִמיד ַעד ׁשֶ  .ְתךָּ וֹ אׁשְ

ֶדת  נב  ָ֣ד ֶרִ֤ יך ַע ֶר  עָּ ל־שְּ כׇּ ךַּ֜ בְּ ר לְּ ֵהַצֹ֨ וְּ
ת  ה ָ֣ ב  יך  ַהגְּ ֶתֹ֨ מ  ִ֛ה ח  ר ַאתָּ ֹות ֲאֶשֵ֥ רֹ֔ צ  ַהבְּ וְּ

ך   ֵהַצִ֤ר לְּ ֶצִ֑ך וְּ ל־ַארְּ כׇּ ן בְּ ֵה  ַח בָּ ֵטֵ֥ ב 
ַתִ֛ן  ר נָּ ךֹ֔ ֲאֶשֵ֥ צְּ ל־ַארְּ כׇֹּ֨ יך בְּ ֶרֹ֔ עָּ ל־שְּ כׇּ בְּ

ְך׃ ָֽ יך לָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  יְּ

ֶליךָּ  ה עָּ צֹור הּוא ַיֲעׂשֶ ֶריךָּ  מָּ ל עָּ כָּ ל ַאְרצְ  ּבְ כָּ  ךָּ ּבְ
בוֹ מוֹ ח ְנִפיַלתלִ ַעד  צוֹ ֶתיךָּ ַהּגְ רֹות וּ הֹות ְוַהּבְ

ה בּ שֶׁ  ֵהןוֹ ַאּתָּ ֶליךָּ הּוא  ,ֵטַח ּבָּ ה עָּ צֹור ַיֲעׂשֶ  מָּ
ל ַאְרְצךָּ  כָּ ֶריךָּ ּבְ ל עָּ כָּ ַתן ְלךָּ  ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ּבְ  .נָּ

יך  נג  ֶתֹ֔ נ  יך  ובְּ ֶנֹ֨ ַׂשִ֤ר בָּ ך  בְּ נְּ טְּ י־בִׁ ָֽ רִׁ ָ֣ פְּ תָּ ַכלְּ אָּ וְּ
צֹור   מָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך בְּ הוָּ ך  יְּ ַתן־לְּ ר נָּ ֲאֶשֵ֥

ך׃ ֶבָֽ יְּ ך  א  יק לְּ ֵ֥ צִׁ ֹוק ֲאֶשר־יָּ צֹ֔ מָּ  ובְּ

רֹותֶאת  ֹתאַכלוְ  ְטְנךָּ  ּפֵ ר  – ּבִ ׂשַ ִניםּבְ  ַהּבָּ
לְּ וֹ נּבָּ הַ וְ  ַתן ְלךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ ךָּ ת ׁשֶ  לּתֹאכַ  – נָּ

ה  םאֹותָּ  צֹור ּוִבְמצּוקָּ מָּ  .יִָּציק ְלךָּ ְבךָּ אֹויִ שֶׁ ּבְ
ֹו  נד  ע ֵעינִ֤ ד ֵתַרֹ֨ א ִ֑ ג מְּ נ   ֶהעָּ ךֹ֔ וְּ ַרְָ֣ך בְּ יש  הָּ אִׁ ַרְך בְּ הָּ ִאיׁש הָּ ֶאְצלְ הָּ ק יֹוֵתר ׁשֶ ֻפּנָּ , ְמאֹודךָּ ְוַהּמְ



 כי תבואפרשת 

 482  

ר  נָּ יו ֲאֶשֵ֥ ֶיֵֶ֥תר בָּ ֹו ובְּ ֵאֶָ֣שת ֵחיקֹ֔ יו  ובְּ חִׁ אָּ בְּ
יר׃ ָֽ  יֹותִׁ

ֵתת ִיְתַאְכֵזר ִחיו לְ  ִמּלָּ ּתוֹ ּולְ אָּ שֵׁ  ִאׁשְ ה ַהיְּ נָּ
ֵחיקוֹ  רלִ וְ  ּבְ אָּ יו  ׁשְ נָּ אֲ נִּ שֶׁ ּבָּ  ,רוּ ׁשְ

ֵתָ֣ת נה  ל ׀ מִׁ נָּיו  ֲאֶשָ֣ר י אֵכֹ֔ ַׂשִ֤ר בָּ בְּ ם מִׁ ַאַחָ֣ד ֵמֶה   לְּ
ֹוק  צֹ֔ מָּ צֹור  ובְּ מָּ ל בְּ ֹו כ ִ֑ יר־ל  ָֽ אִׁ שְּ י הִׁ ֵ֥ לִׁ בְּ מִׁ

יך׃ ֶרָֽ עָּ ל־שְּ כׇּ ך  בְּ בְּ יִׁ ךִ֛ א  יק לְּ ֵ֥ ר יָּצִׁ  ֲאֶשֹ֨

יו חָּ ְלאֶ  ֵתתּלָּ ִמ  נָּ ר ּבָּ ׂשַ י, לאכַ יֹּשֶׁ ד ֵמֶהם ִמּבְ  ּכִ
ַאר לּוםלֹו  לֹא ִנׁשְ ה , ּכְ צֹור ּוִבְמצּוקָּ מָּ ּבְ

ל  ְבךָּ אֹויִ שֶׁ  כָּ ֶריךָּ יִָּציק ְלךָּ ּבְ  .עָּ
ִ֤ה  נו  תָּ סְּ א־נִׁ ר ל ָֽ ה ֲאֶשֹ֨ גָּ  ֲענ  הָּ ךַּ֜ וְּ ה בְּ ַרכָֹּ֨ הָּ

ַעֵנ ג  תְּ ֶרץ ֵמהִׁ אָֹּ֔ ּה  ַהֵצָ֣ג ַעל־הָּ לָּ ַכף־ַרגְּ
ּה  יש ֵחיקָֹּ֔ ָ֣ אִׁ ּה  בְּ ע ֵעינָּ ְך ֵתַרִ֤ נָּ ּה וֵמר ִ֑ בְּ ובִׁ

ּה׃ ָֽ תָּ בִׁ  ובְּ

ה בְּ  ַרּכָּ ֶאְצלְ הָּ ֶקתיֹוֵתר ׁשֶ ֻפּנֶ א ּלֹ שֶׁ  – ךָּ ְוַהּמְ
ִניַח ֶאת  ה ְלהָּ תָּ ףִנּסְ ֶרץ  ּכַ אָּ ה ַעל הָּ ּה ְיֵחפָּ ַרְגלָּ

ּנּוק ֵמרֹוב ֵתת  ְתַקְמֵצןּתִ , ְוַרּכּות ּפִ הּ לְ ִמּלָּ  ַבֲעלָּ
ן שֶׁ  הּ יָּּׁשֵ ֵחיקָּ ּה וּ ְולִ  ּבְ הּ לְ ְבנָּ  ,ִבּתָּ

ּה ַהיֹוֵצָ֣ת נז  תִָּ֞ יָּ לְּ שִׁ בְּ יהָּ   וָֽ ֶנֹ֨ בָּ יהָּ ובְּ ֶל  ֵבָ֣ין ַרגְּ ׀ מִׁ
ל  ֶסר־כ   ח  ֵלֵ֥ם בְּ י־ת אכְּ ָֽ ד כִׁ ֲאֶשָ֣ר ֵתֵלֹ֔
ךִ֛  יק לְּ ֵ֥ ר יָּצִׁ ֹוק ֲאֶשֹ֨ צֹ֔ מָּ צֹור  ובְּ מָּ ִֶ֑תר בְּ ַבסָּ

יך׃ ֶרָֽ עָּ שְּ ך  בִׁ בְּ יִׁ  א 

ין ַרְגֶליהָּ וּ  אּה ַהיֹּוצֵ ִתּנֹוקָּ לְ וּ  ֶניהָּ לְ ִמּבֵ לֵ שֶׁ בָּ , דּתֵ
א ֶתרם אֹותָּ  לאכַ ּתֹ  ֶאּלָּ ּסֵ צֹור מָּ בְּ , ֶסר ּכֹלוֹ חמֵ  ּבַ

ה  ֶריךָּ יִָּציק ְלךָּ  ְבךָּ אֹויִ שֶׁ ּוִבְמצּוקָּ עָּ  .ּבְ

ֵרי   נח  בְּ ל־דִׁ ֹות ֶאת־כׇּ ר ַלֲעׂש  מ ַּ֜ שְּ א תִׁ ם־ל ֹ֨ אִׁ
ִ֑ה  ים ַבֵסֶָ֣פר ַהֶז בִׁ  ת  את ַהכְּ ָ֣ה ַהז ֹ֔ ַהתֹורָּ

אֶָּּ֠  רְּ יִׁ ִ֤ד לְֶּּ֠ בָּ כְּ ם ַהנִׁ ה ה ֶאת־ַהֵשִ֞ א  ַהֶזֹ֔ ַהנֹורָּ וְּ
יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ת יְּ  ֵא 

יד ְלַקיֵּםִאם לֹא  ְקּפִ ה  ּתַ ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ ֶאת ּכָּ
ֶפר ַהזֶּה ּסֵ תּוִבים ּבַ ד, ַהזֹּאת ַהּכְ ם  ְלַכּבֵ ֵ ֶאת ַהׁשּ

א ַהזֶּה ד ְוַהּנֹורָּ ְכּבָּ ל ֶאת – ַהּנִ מֹו ׁשֶ  'ה ׁשְ
 .ֱאלֶֹהיךָּ 

ה   נט  הוָּ ִ֤א יְּ לָּ פְּ הִׁ ֹות וְּ ת ַמכָ֣ ֵא  ךֹ֔ וְּ תְּ ֶאת־ַמכ ָ֣
ם  יִׁ  ֳחלָּ ֹות וׇּ נֹ֔ ֱָ֣אמָּ ֶנ ֹלת  וְּ ד  ֹות גְּ ִ֑ך ַמכִ֤ ֶע ַזרְּ

ים׃ ָֽ נִׁ ֶנֱאמָּ ים וְּ ֵ֥ עִׁ  רָּ

ֵּק ְמאֹוד ֶאת הַ  'ה ךָּ ּובִ ּמַ ְיַחז ֶדיךָּ ּכֹות ּבְ  – ילָּ
ד ָּ לֹות וֹ ַמּכֹות ּגְ עֹות ּוַמֲחלֹות כֹותּוְממּוׁשּ  רָּ

 ָּ  .כֹותּוְממּוׁשּ
ך   ס  ָ֣יב בְּ ֵהשִׁ ר  וְּ ם ֲאֶשֵ֥ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ָ֣ה מִׁ ֵו ל־ַמדְּ ֵאֵ֚ת כׇּ

ְך׃ ָֽ ו בָּ ק  בְּ דָּ ֵניֶהִ֑ם וְּ פְּ תָּ מִׁ ג  רְּ  יָּ
ֶליךָּ  ל  ֶאת ׁשּוב ְויִָּביא עָּ ִמְצַרִים  ַמּכֹותּכָּ

ַחְדּתָּ שֶׁ  ֵניֶהם ּפָּ ךָּ קּו בְּ ְד יִ וְ  ,ִמּפְ  .ּבְ
וב  סא  תֹ֔ א כָּ ה ֲאֶשר  ל ָ֣ ל־ַמכָֹּ֔ כׇּ י  וְּ ל־ֳחלִׁ ִ֤ם כׇּ ַג

ֶפר  ֵס  יך בְּ ֶלֹ֔ ה  עָּ הוָּ ֵלִ֤ם יְּ ָ֣ה ַהז ִ֑את ַיעְּ ַהתֹורָּ
ְך׃ ָֽ דָּ מְּ שָּ  ַע ד הִׁ

ל  ם ּכָּ הּגַ ה  ַמֲחלָּ ל ַמּכָּ ֵסֶפר  יםתּובִ א כְּ ּלֹ שֶׁ ְוכָּ ּבְ
ה ַהזֹּאת ֶליךָּ ַעד  יִָּביא' ה, ַהּתֹורָּ ם עָּ אֹותָּ

ַמד ׁשְ ּתֻ  .ׁשֶ
ט ַתֵַ֚חת ֲאֶשָ֣ר  סב  עָֹּ֔ ֵתָ֣י מְּ מְּ ֶתם  בִׁ ַארְּ שְּ נִׁ וְּ

ם  יֶתֹ֔ ָֽ ֱהיִׁ ב כִׁ ר ִ֑ ם לָּ יִׁ ַמ  י ַהשָּ ֵבֵ֥ כֹוכְּ א כְּ י־ל ָ֣
יך׃ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ֹול יְּ ק  תָּ בְּ עְּ ַמֹ֔  שָּ

ֲארוּ  ָּ ים ְמעַ  ְוִתׁשּ ׁשִ ְמקֹום, יםטִּ ֲאנָּ  ִייֶתםהֲ שֶׁ  ּבִ
ים ַמִים ַרּבִ ָּ כֹוְכֵבי ַהׁשּ קֹול , ּכְ ַמְעּתָּ ּבְ י לֹא ׁשָּ  'הּכִ

 .ֱאלֶֹהיךָּ 
יֶָּּ֠  סג  הָּ הוְֶּּ֠ הוַָּּ֜ ׂש יְּ יב  ה ַכֲאֶשר־ׂשָֹּ֨ ָ֣ ֵהיטִׁ ם לְּ ֲעֵליֶכ 

ה   הוָּ יׂש יְּ ִ֤ ֶכם  ֵכָ֣ן יָּׂשִׁ ֹות ֶאתְּ בָ֣ ַהרְּ ֶכם֮ ולְּ ֶאתְּ
יד  ָ֣ מִׁ ַהשְּ ֶכ ם ולְּ יד ֶאתְּ ֵ֥ ַהֲאבִׁ ם לְּ ֲעֵליֶכֹ֔
ה  מָֹּ֔ ֲאדָּ ָ֣ל הָּ ֶתם  ֵמַע ַסחְּ נִׁ ֶכִ֑ם וְּ ֶאתְּ

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ א־שָּ  ה בָּ ֵ֥  ֲאֶשר־ַאתָּ

מֹו שֶׁ  ַמח 'הּכְ ֶכםְלֵהיִטיב  ׂשָּ ֹות ּוְלַהְרבּ  לָּ
ְך , ֶאְתֶכם חַ  'הּכָּ ּמֵ ל לְ  ֶאת אֹוְיֵביֶכם ְיׂשַ ַחּסֵ

ִמיד ֶאְתֶכם ְקרּו ֵמַעל , ֶאְתֶכם ּוְלַהׁשְ ְוֵתעָּ
ה  מָּ ֲאדָּ השֶׁ הָּ ם א ּבָּ  ַאּתָּ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  .אֹותָּ

ה  סד  ֵצֵ֥ קְּ ים מִׁ ַָ֣עמִֹׁ֔ ל־הָּ כׇּ ה  בְּ הוָּ ךִ֤ יְּ יצְּ ָֽ ֶוֱהפִׁ
ם  תָּ שַָּּ֜ דְּ ַבֹ֨ עָּ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ֵצָ֣ה הָּ ַעד־קְּ ֶרץ וְּ אָּ  הָּ
ה  ֵ֥ תָּ ַאתָּ עְּ ַדִ֛ ים ֲאֶש ר ל א־יָּ ים ֲאֵחרִׁ  ָ֣ ֱאֹלהִׁ

ים ִמְקֵצה אֹוְתךָּ  ְיַפזֵּר 'ה ַעּמִ ל הָּ כָּ םּבְ עֹולָּ ְוַעד  הָּ
םְקֵצה  עֹולָּ ם וֹ בעֲ ַת וְ , הָּ ֱאלִֹהים  עֹוְבֵדיד ׁשָּ

ְרּתָּ א ּלֹ שֶׁ ֲעׂשּוִיים ֵמֵעץ ְוֶאֶבן ֲאֵחִרים  ה  ִהּכַ ַאּתָּ
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ֶבן׃ ָֽ אָּ יך ֵעֵ֥ץ וָּ ֶת   .ֶתיךָּ וֹ ַוֲאב ַוֲאב 
ֶיֵ֥ה  סה  הְּ ל א־יִׁ יַע וְּ גִֹׁ֔ א ַתרְּ ֵהם  ל ָ֣ ִ֤ם הָּ וַבגֹויִׁ

ם   ךֵ֥ שָּ ה לְּ הוָֹּ֨ ֩ יְּ ַתן נָּ ֶלִ֑ך וְּ ַכף־ַרגְּ נ ֹוַח לְּ מָּ
ם  יֵֹ֥ון ֵעיַנ ַֽיִׁ לְּ כִׁ ז וְּ ֶָֽפש׃ֵלָ֣ב ַרגָֹּ֔ ֹון נָּ ַדֲאבֵ֥  וְּ

ים ַעּמִ ֵהם לֹא  ּובָּ ְהֶיה ּתִ ְולֹא  ִיְהֶיה ְלךָּ ַמְרּגֹועַ הָּ
ה ן  'ה, ךָּ ְלַכף ַרְגלְ  ְמנּוחָּ ם ִיּתֵ נּותְלךָּ ׁשָּ  ַעְצּבָּ
יָּּה ה ְוִצּפִ  .ְוַאְכזָּבָּ

תָּ   סו  ַחדְּ ָֽ ִֶַּ֑֧גד ופָּ ֶנ ך  מִׁ ים לְּ ֵ֥ אִׁ ל  יך תְּ יָ֣ו ַחֶיֹ֔ הָּ וְּ
א  ל ֵ֥ ם וְּ יֹומָֹּ֔ ה וְּ לָּ ָ֣יְּ ַחֶיָֽיך׃ַל ין בְּ  ַתֲאמִׁ 

ִליםִיְהיּו ַחיֶּיךָּ  ְיֵמי ֵפק מּוּטָּ סָּ ה לַּ בַּ  ְפַחדּתִ , ּבְ ְילָּ
חֹון לֹא ִיְהֶיה ְלךָּ וְ  ֹוםיּ בַ וּ  ּטָּ ְך בְּ  ּבִ  .ַחיֶּיךָּ ֶהְמׁשֵ

ֶעֵֶ֥רב  סז  ֶרב ובָּ ֵתָ֣ן ֶעֹ֔ י־יִׁ ָֽ ֶקר ת אַמר  מִׁ ַבב ִ֤
ַפִַ֤חד  ֶקר מִׁ ֵתָ֣ן ב ִ֑ י־יִׁ ָֽ ר מִׁ ך  ֲאֶשָ֣ר ת אַמ  בְּ ָֽ בָּ לְּ

ה׃ ֶאָֽ רְּ ר תִׁ ה ֵעיֶנ יך ֲאֶשֵ֥ ֵאֵ֥ ַמרְּ ד ומִׁ חָֹּ֔ פְּ  תִׁ

ר שֶׁ  ַהְלַואיּתֹאַמר  ּבֹוֶקרבַּ  בָּ יעּכְ ֶעֶרב  ַיּגִ ֶעֶרב ּובָּ
ר שֶׁ  ַהְלַואיּתֹאַמר  בָּ יעּכְ ַחד , ּבֹוֶקר ַיּגִ ךָּ ִמּפַ  ִלּבְ

ְרֵאה ֵעיֶניךָּ שֶׁ  ד ּוִמּמַ ְפחָּ ְרֶאהשֶׁ ּתִ  .ּתִ
ֵ֥ה סח  הוָּ ךֹ֨ יְּ יבְּ ָֽ ַר֮  ֶוֱהשִׁ צְּ ֶרְך  ׀ מִׁ יֹות  ַבֶדֹ֨ ֳאנִׁ ם֮ בָּ יִׁ

ֹוד  יף ע  ֵ֥ סִׁ ךֹ֔ ל א־ת  י לְּ ָֽ תִׁ ַמָ֣רְּ ֲאֶשָ֣ר אָּ
ֶבִ֛יך  יְּ א  ם שָּ ם לְּ ֶתֹ֨ ַמַכרְּ תְּ הִׁ ִּ֑ה וְּ תָּ א  רְּ לִׁ

ֶנָֽה׃ ס ין ק  ֵאֵ֥ ֹות וְּ ח  פָּ שְּ לִׁ ים וְּ ֵ֥ דִׁ  ַלֲעבָּ

ֳאִניֹּותלְ ַיֲחִזיר אֹוְתךָּ  'ה ֶרְך , ִמְצַרִים ּבָּ ּדֶ ּבַ
י ְלךָּ שֶׁ  ַמְרּתִ ּה עֹוד ׁשּובא ּלֹ שֶׁ אָּ ְרֶאה אֹותָּ , ּתִ
יעּו ְוַת  ם ֶאת ַעְצְמֶכםּצִ ה ׁשָּ ִדים  ִלְמִכירָּ ַלֲעבָּ

חֹות  פָּ  .ֶנהוֹ ְוֵאין קְלאֹוְיֶביךָּ ְוִלׁשְ
יאֵ֩  סט  ֵרֹ֨ בְּ ית ֶלה֩ דִׁ ַּ֜ רִׁ וָּ ה ַהבְּ ָ֣ה אֲֶֽשר־צִׁ הוָּ  יְּ

ה־ֶאת ֶש  ת מ  ר ִ֛ כְּ ֵנֵ֥י־ֶאת לִׁ ֵא ל בְּ רָּ ׂשְּ ֶאֶָ֣רץ יִׁ  בְּ
ִ֑ב  ַבָ֣דמֹואָּ לְּ ית מִׁ ֹ֔ רִׁ ת־ֲאֶשר ַהבְּ ַרֵ֥ ם כָּ תָּ   אִׁ
ב ֵרָֽ ח   פ ׃בְּ

ה ִרית ּדִ  ֵאּלֶ ה ִלְכר' השֶׁ ְבֵרי ַהּבְ ה ֶאת ֹמׁשֶ ת וֹ ִצּוָּ
ב ִעם ֶאֶרץ מֹואָּ ֵאל ּבְ רָּ ֵני ִיׂשְ ףבְּ , ּבְ ִרית לַ  נֹוסָּ ּבְ
חשֶׁ  ם ּבְ ַרת ִאּתָּ  .ֵרבוֹ ּכָּ

 
 שביעי

ת   ש   ר  ית פ   רִׁ ב ְּ ת ה  ר  ה  זְּ  ה 

ל ַוי ָ֣אֶמר  א כט ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ֶשִ֛ה ֶאל־כׇּ א מ  ֵ֥ רָּ קְּ ַויִׁ
ה  ׂשָֹּ֨ ל־ֲאֶשר֩ עָּ ם ֵאָ֣ת כׇּ יֶת  אִׁ ֲאֵלֶהִ֑ם ַאֶתָ֣ם רְּ
ה  ע ֵ֥ ַפרְּ ם לְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ יֵניֶכם  בְּ ֵעָֽ ִ֤ה לְּ הוָּ יְּ

ֹו׃ צָֽ ל־ַארְּ כׇּ יו ולְּ דָּ  ל־ֲעבָּ כׇּ  ולְּ

ה  א ֹמׁשֶ רָּ ֵאל וְ לְ קָּ רָּ ל ִיׂשְ ם  :ֶהםר לָּ מַ אָּ כָּ ַאּתֶ
ל ֶאתְרִאיֶתם  ֶ  ַמה ּכָּ ה ' הׁשּ ׂשָּ ֶאֶרץ ְלֵעיֵניֶכם עָּ ּבְ

ל ַאְרצוֹ  יו ּוְלכָּ דָּ ל ֲעבָּ  .ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה ּוְלכָּ

ת  ב  ת   א  ִ֑יך הָּ ו ֵעיֶנ א  ר רָּ ת ֲאֶשֵ֥ ֹלֹ֔ ד  ַהַמסֹות  ַהגְּ
ם׃ ֵהָֽ ים הָּ לִׁ  ד  ים ַהגְּ ִ֛ תִׁ פְּ ַהמ   וְּ

דֹוִלים  ים ַהּגְ ּסִ אוּ ֵעיֶניךָּ שֶׁ ַהּנִ ִנים, רָּ ימָּ  ַהּסִ
חֹותְוהַ  ד הֹוכָּ ֵהםוֹ ַהּגְ  .ִלים הָּ

ם  ג  ֵַֽ֥יִׁ ֵעיַנ ַעת וְּ ַדֹ֔ ֶכֵ֥ם ֵלב  לָּ ה לָּ הוָֹּ֨ ֩ יְּ ַתן א־נָּ ל ָֽ וְּ
ֹום ַהֶזָֽה׃ ַע ַע ד ַהיֵ֥ מ ִ֑ שְּ ם לִׁ ַָּ֣֧יִׁ ַנ זְּ אׇּ ֹות וְּ א  רְּ  לִׁ

ַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ' ַוה ֶכם ֵלב לָּ ַתן לָּ לֹא נָּ
מ ְזַנִים ִלׁשְ ַגְדלוּת הוֹ ְואָּ יר ּבְ  .ַהזֶּה יֹּוםלַ  ַעד' ַע ְלַהּכִ

ִ֑ר  ד  בָּ דְּ נָּ ה ַבמִׁ ים שָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ֶכִ֛ם ַארְּ וָּאֹוֵלְֵ֥ך ֶאתְּ
ךֵ֥  ַנַעלְּ ם וְּ ֵתיֶכם  ֵמֲעֵליֶכֹ֔ מ ָֽ ו ַׂשלְּ לִ֤ א־בָּ ל ָֽ

ה ֵמַעֵ֥ל  תָּ  לְּ ך׃ל א־בָּ ֶלָֽ  ַרגְּ

י ר הֹוַלְכּתִ ְדּבָּ ּמִ ה ּבַ נָּ ִעים ׁשָּ , ֶאְתֶכם ַאְרּבָּ
ְגֵדיֶכם ֲעֵליֶכם ּבִ ַעל ךָּ לְ עַ נַ וְ  לוּ ּבָּ  לֹא ׁשֶ ךָּ ַרְגלְ  ׁשֶ

הלְ ּבָּ  לֹא  .תָּ
א  ה  ֵשכָּ ר ל ָ֣ ן וְּ ֵַֽ֥יִׁ ַי ם וְּ ֶתֹ֔ א ֲאַכלְּ ֶלֵֶ֚חם ל ָ֣

הוָּ ה  ֵ֥י יְּ י ֲאנִׁ ִ֛ ו כִׁ עֹ֔ דְּ ַען  ֵתָֽ ַמֹ֨ יֶתִ֑ם לְּ תִׁ שְּ
ם׃  ֱאֹלֵהיֶכָֽ

ם  ִתיֶתם וְ ֶלֶחם לֹא ֲאַכְלּתֶ ֶקה ַיִין לֹא ׁשְ ּוַמׁשְ
ר ּכֵ ֵדי, ְמׁשַ ְדעּו שֶׁ  ּכְ  .ֱאלֵֹהיֶכם 'ֲאִני השֶׁ ּתֵ

ן  ו מפטיר יח ָ֣ ִ֑ה ַוֵיֵצָ֣א סִׁ ֹום ַהֶז קָ֣ או ֶאל־ַהמָּ ב   ַותָּ
בֶּ֠  שְּ ֶלְך־ֶחֶּ֠ שָּ ן ֶמָֽ ֹוג ֶמֶלְך־ַהבָּ עֹ֨ ֹון וְּ
אֵתִ֛נו  רָּ קְּ ם׃לִׁ ה ַוַנֵכָֽ מָּ  חָּ לְּ  ַלמִׁ

אֶתם קֹום ַהזֶּהלַ  ּבָּ ּבֹון ְועֹוג וֹ ִסיחוְ , ּמָּ ן ֶמֶלְך ֶחׁשְ
ן  ׁשָּ ה יְָּצאּו ֶמֶלְך ַהּבָּ מָּ ְלחָּ אֵתנּו ַלּמִ ינּו ִלְקרָּ ְוִהּכִ

ם  .אֹותָּ
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ה  ז  ַנֲחלָֹּ֔ ָּ֣ה לְּ נָּ תְּ ם ַונִׁ צָֹּ֔ ַקח  ֶאת־ַארְּ ַונִׁ
ֶבט  י ֵשֵ֥ ַלֲחצִׁ  י וְּ ִ֑ ַלגָּדִׁ י וְּ ראוֵבנִׁ  מְּ  לָּ י׃ַהָֽ ָֽ  ַנשִׁ

ַקְחנוּ  ם לָּ הּ , ֶאת ַאְרצָּ ַתּנּו אֹותָּ ה  ְונָּ ְלַנֲחלָּ
ְר  האּוֵבִני ְוַלּגָּ לָּ ֶ ֶבט ְמַנׁשּ  .ִדי ְוַלֲחִצי ׁשֵ

את  ח  ית ַהז ֹ֔ ָ֣ רִׁ ֵרי  ַהבְּ בְּ ם ֶאת־דִׁ ֶת  ַמרְּ ושְּ
ת  ילו ֵא  כִֹׁ֔ ַמַָ֣ען ַתׂשְּ ִ֑ם לְּ תָּ ם א  יֶת  ַוֲעׂשִׁ

ון׃ פ ר ַתֲעׂשָֽ ל־ֲאֶשֵ֥  כׇּ

ידּו ַעל ִרית ַהזֹּאת  ַהְקּפִ ְבֵרי ַהּבְ ם ֲעׂשוּ וַ ּדִ , אֹותָּ
ֵדי ְצִליחוּ שֶׁ  ּכְ ל ּתַ כָּ ֶ  ַמה ּבְ ֲעׂשוּ ׁשּ  .ּתַ
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ים   בִׁ צָּ   נִׁ

ת    ש   ר  ית פ   רִׁ ב ְּ ת ה  ית  רִׁ  כ ְּ
ֵנ י  ט  פְּ ם לִׁ ֶכֹ֔ לְּ ים ַהיֹום  כ  ִ֤ בִׁ צָּ ם נִׁ ָ֣ה ַאֶתֹ֨ הוָּ יְּ

ֵניֶכם   קְּ ם זִׁ ֵטיֶכ  בְּ אֵשיֶכָ֣ם שִׁ ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם רָּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יש יִׁ ֵ֥ ל אִׁ ם כ   ֵריֶכֹ֔ טְּ ש ָ֣  וְּ

ֶכם ִלְפֵני ה ּלְ ם עֹוְמִדים ַהיֹּום ּכֻ  – ֱאלֵֹהיֶכם 'ַאּתֶ
ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְושׁ  ַמְנִהיֵגי לוְ  ,ְטֵריֶכםוֹ ׁשִ  כָּ
י  ֵאלַאְנׁשֵ רָּ  .ִיׂשְ

ֶכָ֣ם  י  ִ֑יך ַטפְּ ֶרב ַמֲחֶנ ֶקָ֣ ר בְּ ךֹ֔ ֲאֶש  ַָּ֣֧רְּ ֵג ם וְּ ֵשיֶכֹ֔ נְּ
יך׃ ב ֵמיֶמָֽ ֵאֵ֥ יך ַע ד ש  ֵטָ֣ב ֵעֶצֹ֔  ֵמח 

יֶכם ,ַיְלֵדיֶכם תֹוךְ  ֶכםִאּתְ שֶׁ ִרים גֵּ הַ וְ , ְנׁשֵ  ּבְ
 .ֵאב ֵמיֶמיךָּ וֹ ֵטב ֵעֶציךָּ ַעד שׁ וֹ ֵמח – ֶכםיַמֲחנֵ 

עׇּ  יא  יך לְּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ית יְּ ִ֛ רִׁ בְּ ך  בִׁ רְּ ֹו בְּ תִ֑ לָּ אָּ ובְּ
ֹום׃ ך  ַהיָֽ מְּ ת עִׁ ֵרֵ֥ יך כ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ  ֲאֶשר  יְּ

ֵדי ם  ַלֲעׂשֹות ּכְ בּועָּ ֶהְסּכֵ  ,ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ִעם הּוׁשְ
ךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'השֶׁ  ה ִאּתְ  .ַהיֹּוםעֹוׂשֶ

ֹום יב שני ך֩ ַהיֹ֨ תְּ ים־א  ָֽ קִׁ ַמַָ֣ען הָּ וא  לְּ הִ֤ ם וְּ עָּ  ֹו לְּ ׀ לַּ֜
ים  אֹלהִֹׁ֔ ך  ֵלָֽ ֶיה־לְּ הְּ ָֽ ְִ֑ך יִׁ ֶבר־לָּ ר דִׁ ַכֲאֶש 

ם  ֵ֥ הָּ רָּ ַאבְּ יך לְּ ֶתֹ֔ ַבע  ַלֲאב  שְּ ַכֲאֶשִ֤ר נִׁ וְּ
ב׃ ַיֲעק ָֽ לְּ ק וָֽ חָּ  צְּ יִׁ  לְּ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ַהיֹּום  ְהֶיה ַעּמֹו ְוהּוא שֶׁ ּכְ ה ּתִ ַאּתָּ
ִהְבִטיַח ְלךָּ לְּ שֶׁ לִֹהים אֱ הָּ ִיְהֶיה  מֹו ׁשֶ ּוְכמֹו , ךָּ ּכְ

ע ַלֲאבֹוֶתיךָּ  ּבַ ׁשְ ּנִ ק ּוְלַיֲעקֹבׁשֶ ם ְלִיְצחָּ הָּ  .ְלַאְברָּ

ֵרת   יג  י כ  כִׁ  נ  ֶכִ֑ם אָּ ַבדְּ ֶכ ם לְּ תְּ א אִׁ ל ֵ֥ וְּ
את׃ לָּ ה ַהז ָֽ אָּ ֶאת־הָּ את וְּ ית ַהז ֹ֔ ָ֣ רִׁ  ֶאת־ַהבְּ

ְלַבד ֶכם ּבִ ם ַהזֶּה  ְולֹא ִאּתְ ה ֶאת ַהֶהְסּכֵ ֲאִני עֹוׂשֶ
ה ַהזֹּאת בּועָּ ְ  .ְוֶאת ַהׁשּ

ֹו  יד  נַּ֜ ר ֶישְּ ֩ ֶאת־ֲאֶשֹ֨ י ֹום כִׁ ֵמָ֣ד ַהיֹ֔ נו  ע  מָֹּ֨ ה עִׁ פ  
ה  ִ֛נו פ   ר ֵאיֶנ ת ֲאֶשֵ֥ ֵאֹ֨ ָ֣ה ֱאֹלֵהִ֑ינו וְּ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ לִׁ

ֹום׃ נו ַהיָֽ ֵ֥ מָּ  עִׁ

א ם ִעם ִמי שֶׁ  ,ֶאּלָּ אּגַ ְמצָּ נוּ  –ּפֹה  ּנִ עֹוֵמד ִאּתָּ ׁשֶ
ֵאיֶכם  ִעם ְוַגם, ֱאלֵֹהינוּ  'ַהיֹּום ִלְפֵני ה ל  –ֶצֱאצָּ ּכָּ

 .נּו ַהיֹּוםּתָּ ִא ּפֹה  וּ נּ ֵאינֶ ִמי שֶׁ 
ֶאֶָ֣רץ  טו שלישי נו בְּ בְּ ַש  ת ֲאֶשר־יָּ ם ֵאֵ֥ ֶתֹ֔ ַדעְּ י־ַאֶתָ֣ם יְּ ָֽ כִׁ

ם  ֶרב ַהגֹויִׁ  ֶקֵ֥ נו בְּ ַבִ֛רְּ ֵא ת ֲאֶשר־עָּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ
ם׃ ֶתָֽ ר ֲעַברְּ  ֲאֶשֵ֥

ם  ם ְיַדְעּתֶ י ַאּתֶ ְרנוּ ּכִ ּגַ ׁשֶ יָּה ּכְ הָּ ֶ ל ַמה ׁשּ  ֶאת ּכָּ
ֶאֶרץ ִמ  ים כְ וּ , ְצַרִיםּבְ ַעּמִ תֹוְך הָּ ַבְרנּו ּבְ עָּ ׁשֶ
ם ֲעַבְרּתֶ ם ׁשֶ תֹוכָּ  .ּבְ

ָ֣ץ  טז  ֵליֶהִ֑ם ֵע ל  ת גִׁ ֵא  ם וְּ וֵציֶהֹ֔ קָ֣ או  ֶאת־שִׁ רְּ ַותִׁ
ם׃ ֶהָֽ מָּ ר עִׁ ב ֲאֶשֵ֥ זָּהָּ  ֶבן ֶכֵֶ֥סף וְּ ֶאֹ֔  וָּ

ְסֵליּוְרִאיֶתם ֶאת  אּוִסיםּפִ ִצים ְוַהּמְ ּקָּ ׁשֻ  ֶהם ַהּמְ
הֶ שֶׁ  ֶאֶבןֲעׁשּוִיים שֶׁ , םיֵּׁש לָּ ב אוֹ  ֵמֵעץ וָּ ֶסף ְוזָּהָּ  .ּכֶ

ֶכֶּ֠  יז  ָ֣ש בֶָּּ֠ יש אָֽ ֶפן־ֵי ָ֣ ָ֣ה ם אִׁ חָּ פָּ שְּ ֹו מִׁ ה א  שִָּ֞ ֹו־אִׁ
ם   ִ֤ה ַהיֹום  ֵמעִׁ ֶנ ֹו פ  בֹ֨ בָּ ֶבט ֲאֶשר֩ לְּ אֹו־ֵש 
י  ד ֶאת־ֱאֹלֵה  ֶלֶָ֣כת ַלֲעב ֹ֔ ינו לָּ ָ֣ה ֱאֹלֵהֹ֔ הוָּ יְּ
ה  ֶרֵ֥ ֶרש פ  ם ש ִ֛ ֶכ  ָ֣ש בָּ ֵהִ֑ם ֶפן־ֵי ָ֣ם הָּ ַהגֹויִׁ

ָֽה׃ ַלֲענָּ אש וְּ  ר  

ה אֹו  חָּ ּפָּ ה אֹו ִמׁשְ ָּ ֶכם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ א ֵיׁש ּבָּ ּמָּ ׁשֶ
ֶבט  ִלּבוֹ ׁשֵ ּבְ ֲעבֹוד ֶאתפּ הּוא  ׁשֶ  'ה ֹוֶנה ַהיֹּום ִמּלַ

ים  ַעּמִ ֶלֶכת ַלֲעבֹוד ֶאת ֱאלֵֹהי הָּ ֱאלֵֹהינּו לָּ
ֵהם ֶכם ִאיׁש שֶׁ , הָּ א ֵיׁש ּבָּ ּמָּ ְצִמיחַ 'ׁשֶ ִאים ' ּמַ ֲחטָּ

ר ב מָּ מֹו ֶאֶרס ְוֵעׂשֶ  .ּכְ
שׇּ  יח  ה בְּ יֶָּ֡ הָּ את וְּ ה ַהז   לַָּּ֜ אָּ י הָּ ֵרֹ֨ בְּ ֩ ֶאת־דִׁ עֹו מְּ

י  ֶיה־לִֹׁ֔ הְּ ָֽ ֹום יִׁ לָ֣ ר  שָּ ֹו ֵלאמ  בִ֤ בָּ לְּ ְך בִׁ ֵרֹ֨ בָּ תְּ הִׁ וְּ
ֹות  פֵ֥ ַמִַ֛ען סְּ י ֵאֵלְִ֑ך לְּ בִׁ  ות לִׁ רֵ֥ רִׁ שְּ י בִׁ ִ֛ כִׁ

ה׃ ָֽ ֵמאָּ וָּ ה ֶאת־ַהצְּ רָּ  הָּ

שְׁ וּ  יִּ ֵרְך ֶאת מַ ְכׁשֶ ה ַהזֹּאת ְיבָּ לָּ לָּ ְבֵרי ַהּקְ ע ֶאת ּדִ
ִלּבֹו ְויֹאַמרַעְצמֹו  שֶׁ  טֹובי לִ  ִיְהֶיה": ּבְ ֶאְתַנֵהג ּכְ

ֶאה ִלי יֵּרָּ מֹו ׁשֶ ֵאי , "ּכְ ֵדי ְלהֹוִסיף ַעל ֲחטָּ ּכְ
ֲאווֹ  ם ַהּתַ ה ְלַהְכִעיס ֶאת הת ּגַ  .'ְמִרידָּ

ן  יט  ַשֹ֨ ז ֶיעְּ י אֶָּּ֠ ָ֣ ַחָֽ לֹו  כִׁ ֹלָ֣ ה֮ סְּ הוָּ ל א־י אֶבָ֣ה יְּ
ה  צָּ בְּ ִ֤ רָּ וא וְּ יש ַההֹ֔ ָ֣ אִׁ תֹו  בָּ אָּ נְּ קִׁ ִ֤ה וְּ הוָּ ַאף־יְּ
ִ֑ה  ה ַבֵסֶָ֣פר ַהֶז תובָּ  ה ַהכְּ לָֹּ֔ ָ֣אָּ ל־הָּ בֹו  כׇּ

ז ְורָּ ' ה, לֹא ִיְרֶצה ִלְסלֹוַח לוֹ  'ה ְגזֹו ִיְכַעס אָּ
ִאיׁש ַההּוא ע ּבָּ לֹות  ִיְפּגַ לָּ ל ַהּקְ קּו ּבֹו ּכָּ ְוִיְדּבְ

ֶפר ַהזֶּהשֶׁ  ּסֵ תּובֹות ּבַ  ִזְכרוֹ ֶאת ק ִיְמחוֹ  'ַוה, ּכְ
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ִ֤ה  חָּ ם׃ומָּ יִׁ ָֽ מָּ ַחת ַהשָּ ַת  ֹו מִׁ מֹ֔ ה  ֶאת־שְּ הוָּ ַחת  יְּ ָּ לַ ִמּתַ  .ַמִיםׁשּ
ֵטָ֣י  כ  בְּ ל שִׁ כ   ה מִׁ עָֹּ֔ רָּ ה  לְּ הוָּ ֹו יְּ ילִ֤ דִׁ בְּ הִׁ וְּ

ה  תובִָּּ֕ ית ַהכְּ ֹ֔ רִׁ ֹות ַהבְּ לָ֣ ל  אָּ כ  ֵאִ֑ל כְּ רָּ ׂשְּ יִׁ
ה ַהֶזָֽה׃ ֶפר ַהתֹורָּ  ֵסֵ֥  בְּ

יל 'ה ה ִמ ֹו אֹות ַיְבּדִ עָּ לְלרָּ ֵאל  ּכָּ רָּ ְבֵטי ִיׂשְ ׁשִ
לכְּ  לֹות ּקְ הַ  כָּ בַּ לָּ ם ׁשֶ ֵסֶפר שֶׁ ֶהְסּכֵ תּובֹות ּבְ ּכְ

ה הַ   .זֶּהַהּתֹורָּ
ר כא  ַמִ֞ אָּ ֹון וְּ ַאֲחר  ֹור הָּ ֵניֶכם   ַהדָ֣ ומו   ֲאֶשִ֤ר בְּ יָּקֹ֨

א ֵמֶאֶָ֣רץ  ר יָּב   י ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ נׇּכְּ ַהֹ֨ ם וְּ ֵמַאֲָ֣חֵריֶכֹ֔
אֶּ֠  רָּ ה וְֶּּ֠ ִ֑ חֹוקָּ ִֶ֤רץ רְּ אָּ ֹות הָּ וא  ו ֶאת־ַמכִ֞ ַההִׁ

ֶאת־ יהָּ וְּ ֶאֹ֔ ֵ֥הֲאֶשר־ ַתֲָ֣חל  לָּ הוָּ ה  חִׁ ּה׃יְּ ָֽ  בָּ

ַאֲחרֹוןְויֹאְמרּו ַהּדוֹ  יָּּבֹוא – ר הָּ ֵניֶכם ׁשֶ וּ ּבְ
ה, ַאֲחֵריֶכם יָּּבֹוא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ ְכִרי ׁשֶ , ְוַהּנָּ

ֶרץ ַהִהיא ְוֶאת  אָּ ְראּו ֶאת ַמּכֹות הָּ יִּ ׁשֶ ּכְ
ה הּ  'ַמֲחלֹוֶתיהָּ ׁשֶ ים ּבָּ  :יָּׂשִ

ֶמ֮  כב  ית וָּ ָ֣ רִׁ א גׇּפְּ ּה  ל ִ֤ צָּ ל־ַארְּ ָ֣ה כׇּ ֵרפָּ ַלח֮ ׂשְּ
ַח  מִֹׁ֔ א ַתצְּ ל ָ֣ זַָּרע  וְּ ּה תִׁ ל א־ַיֲעֶלֵ֥ה בָּ  וְּ

ה   רָּ ם ַוֲעמ  ד ִ֤ ת סְּ ֵפַכִ֞ ַמהְּ ָֽ ִֶׂ֑שב כְּ ל־ֵע כׇּ
ים יִֹׁ֔ ב  ָ֣ה וצְּ מָּ ַפְָ֣ך ֲאֶשר   ַאדְּ הוָֹּ֔ה הָּ ֹו יְּ ַאפ   בְּ

ֹו׃ תָֽ  וַבֲחמָּ

ְפִרית ּוֶמַלח  ּה  –ּגָּ ל ַאְרצָּ כָּ ה ּבְ ֵרפָּ  לֹא –ׂשְ
בְצִמיַח ְולֹא ַיֲעֶלה ּבָּ ּתַ  זַָּּרע ְולֹאּתִ  , ּה ׁשּום ֵעׂשֶ

ה ּוְצבֹוִים שֶׁ  ה ַאְדמָּ ַכת ְסדֹום ַוֲעמֹורָּ ַמְהּפֵ ' הּכְ
ְגזֹו ּוְבַכֲעסוֹ  רָּ ַפְך ּבְ  .הָּ

ִ֛ה  כג  הוָּ ׂשָּ ה יְּ ה עָּ ם ַעל־ֶמֹ֨ ל־ַהגֹויִֹׁ֔ רו  כׇּ מְּ ָֽ אָּ וְּ
ף  ַאֵ֥ י הָּ ִ֛ ה ֳחרִׁ ֶָ֣רץ ַהז ִ֑את ֶמֵ֥ אָּ ה לָּ כָּ כָּ

ֹול ַהֶזָֽה׃  ַהגָּד 

ל וְ  יםכָּ ַעּמִ ּמָּ  :יֹאְמרוּ  הָּ ה  'ה הלָּ ׂשָּ ֶרץ  ךְ ּכָּ עָּ אָּ לָּ
ַעס, ַהזֹּאת ה ַהּכַ דֹול ַהזֶּה מָּ  ?ַהּגָּ

הוָּ ה  כד  ית יְּ ֵ֥ רִׁ ו ֶאת־בְּ בֹ֔ זְּ ֵ֚ל ֲאֶשָ֣ר עָּ ו ַע רֹ֔ ָ֣מְּ אָּ וְּ
ֹו  יאֵ֥ הֹוצִׁ ם בְּ מָֹּ֔ ַרָ֣ת עִׁ ִ֑ם ֲאֶשר  כָּ תָּ ֱאֹלֵהָ֣י ֲאב 

ם׃ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ם ֵמֶאֵ֥ תָּ   א 

ם ִעם ה: ְויֹאְמרוּ  ְזבּו ֶאת ַהֶהְסּכֵ עָּ ֱאלֵֹהי  'ַעל ׁשֶ
ה , ֲאבֹוֵתיֶהם ׂשָּ עָּ ם שֶׁ כְּ ם ּתָּ ִא ׁשֶ הֹוִציא אֹותָּ
 .ְצַרִיםֵמֶאֶרץ ִמ 

ו  כה  ַתֲחו  שְּ ָֽ ים ַויִׁ ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ דו  ֱאֹלהִׁ ו ַוַיַָֽעבְּ כ  ַוֵילְּ
א  ל ֵ֥ ום וְּ עֹ֔ דָּ ים  ֲאֶשָ֣ר ל א־יְּ ֶהִ֑ם ֱאֹלהִׁ לָּ

ם׃ ֶהָֽ ַל ק לָּ  חָּ

ֶהם  ֲחוּו לָּ ּתַ ְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ְלכּו ְועָּ  –ְוהָּ
ֶהם ׁשּום ּכֹחַ  ּלֹא יָּדּוַע ּבָּ ק ' ְוה ,ֱאלִֹהים ׁשֶ לֹא ִחּלֵ

ֶהם לַ  ם לָּ  .םאֹותָּ  דוֹ בעֲ אֹותָּ
ַחר כו  הוָּ ה ַאֵ֥ף־ַויִׁ ֶָ֣רץ יְּ אָּ וא בָּ ִ֑ יא ַההִׁ ִ֤ בִׁ הָּ יהָּ   לְּ ֶלֹ֨  עָּ

ֶפר ַהֶזָֽה׃ ה ַבֵסֵ֥ תובָּ  ה ַהכְּ לָֹּ֔ לָּ ל־ַהקְּ  ֶאת־כׇּ
ִביא  'ה ֶרץ ַהִהיא ְוֶהְחִליט ְלהָּ אָּ ַעס ַעל הָּ ּכָּ

לֹות  לָּ ל ַהּקְ ֶליהָּ ֶאת ּכָּ ֶפר ַהזֶּהשֶׁ עָּ ּסֵ תּובֹות ּבַ  .ּכְ
ף  כז  ַאֵ֥ ם בְּ תָֹּ֔ מָּ ָ֣ל ַאדְּ ה  ֵמַע הוָּ ֵשִ֤ם יְּ תְּ ַויִׁ

ֹול  ֶצף גָּדִ֑ ֶקָ֣ ה ובְּ ֵחמָּ  ֶרץ לִׁ ַוַישְּ ובְּ ֵכִ֛ם ֶאל־ֶאֵ֥
ֶרת ַכיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃  ַאֶח 

רֹוֶגז ּוְבַכַעס  'ַוה ם ּבְ תָּ ם ֵמַעל ַאְדמָּ ה אֹותָּ ִהְגלָּ
דֹול ִלי, ּוְבֶקֶצף ּגָּ ֶאֶרץ ַאֶחֶרת לְ ם ְך אֹותָּ ְוִהׁשְ

מֹו  בּכְ ּצָּ  .יֹּוםהַ  ַהּמַ

ׄנוׄ  כח  ִ֤ׄ ת לָּ ֹלִ֞ גְּ ַהנִׁ ת ַליהוָּ ה ֱאֹלֵהִ֑ינו וְּ ר ֹ֔ תָּ סְּ  ַהנִֹׁ֨
ל־  ֹות ֶאת־כׇּ ם ַלֲעׂשִּ֕ ד־עֹולָֹּ֔ ׄׄיׄנו ׄ ַעׄ ֵנֹ֨ ׄ בָּ ׄולְּׄ

את׃ ס ה ַהז ָֽ ֵ֥ י ַהתֹורָּ ֵר  בְּ  דִׁ

ִרים ְמסּוִרים ַלה ְסּתָּ ֲעוֹונֹות ַהּנִ ֱאלֵֹהינּו  'הָּ
ֵנינּו , ְלַהֲעִניׁש ֲעֵליֶהם נּו ּוְלבָּ לּוִיים ְנתּוִנים לָּ ְוַהּגְ

דּון ֶאת ַהחֹוְטִאים ם לָּ ֵדי ְלַקיֵּ , ַעד עֹולָּ ם ֶאת ּכְ
ה ַהזֹּאת ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ  .ּכָּ

 רביעי
 (שני)

ת   ש   ר  ה פ   ו ב  ש  ת ְּ  ה 

ים  א ל ָ֣ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ יך כׇּ ֶלַּ֜ או עָּ י־יָּב ֹ֨ ָֽ יָּה֩ כִׁ הָּ וְּ
י  תִׁ ַת  ר נָּ ה ֲאֶשֵ֥ לָֹּ֔ לָּ ַהקְּ ה  וְּ כָּ רָּ ֶלה ַהבְּ ֵא  הָּ
ם  ל־ַהגֹויִֹׁ֔ כׇֹּ֨ ך בְּ ֶבֹ֔ בָּ תָּ  ֶאל־לְּ ִ֑יך ַוֲהֵשב  ֶנ פָּ לְּ

ה  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ ֶליךָּ ּכָּ יָּּבֹואּו עָּ ׁשֶ ה  –ּכְ כָּ רָּ ַהּבְ
ה שֶׁ  לָּ לָּ ַמְרּתִ ְוַהּקְ ֶניךָּ אָּ ְפִנים ֶאת , י ְלפָּ ּתַ

ִרים בָּ ְהֶיה , ַהּדְ ּתִ ׁשֶ לּכְ ין ּכָּ ים ּבֵ ַעּמִ ' השֶׁ  הָּ
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ה׃ֲאֶש ר  מָּ ָֽ יך שָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יֲחךִ֛ יְּ דִׁ ה אֹוְתךָּ ֱאלֶֹהיךָּ  הִׁ םִהְגלָּ  .ְלׁשָּ
ֹו  ב  לֹ֔ ק  ָ֣ בְּ תָּ ַמעְּ שָּ יך  וְּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ תִָּ֞ ַעד־יְּ ַשבְּ וְּ

ָ֣ה  ך  ַהיִֹ֑ום ַאתָּ ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  ל ֲאֶשר־אָּ כ ִ֛ כְּ
ך׃ ֶשָֽ ל־ַנפְּ כׇּ ך  ובְּ בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ יך בְּ ֶנֹ֔  ובָּ

ה  ְתׁשּובָּ ֲחזֹור ּבִ ַמע 'ה ֶאלּתַ  ֱאלֶֹהיךָּ ְוִתׁשְ
ה ֶאת , קֹולוֹ בְּ  לְוַתֲעׂשֶ ֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְת  ּכָּ ֶ ךָּ ַמה ׁשּ

ֶניךָּ  ,ַהיֹּום ה ּובָּ ל  ,ַאּתָּ כָּ ךָּ ּבְ ל  ִלּבְ  .ְרצֹוְנךָּ ּוְבכָּ
ֲחֶמִ֑ך  ג  רִׁ ך  וְּ בותְּ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך ֶאת־שְּ ב יְּ שָֹּ֨ וְּ

ךִ֛  יצְּ ָֽ ים ֲאֶש ר ֱהפִׁ ַָ֣עמִֹׁ֔ ל־הָּ כׇּ ך  מִׁ ֶבצְּ קִׁ ב וְּ שָּ  וְּ
ה׃ מָּ ָֽ יך שָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ  יְּ

האֹוְתךָּ  ַיֲחִזיר ֱאלֶֹהיךָּ  'הוַ  ֶרץ ֲחזָּרָּ אָּ ִויַרֵחם , לָּ
ֶליךָּ  ים  ךָּ אֹוְת  ֱאסֹוףיֶ וְ  ְויָּׁשּוב ,עָּ ַעּמִ ל הָּ  'השֶׁ ִמּכָּ

זֵּרֱאלֶֹהיךָּ  םךָּ אֹוְת  ּפִ  .ׁשָּ
ם  ד  שָּ  ם מִׁ ִ֑יִׁ מָּ ֵצָ֣ה ַהשָּ קְּ ַדֲחך  בִׁ ָֽ ֶיֵ֥ה נִׁ הְּ ם־יִׁ אִׁ

ך׃ ֶחָֽ קָּ ם יִׁ שָּ  יך ומִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ ַקֶבצְּ  יְּ
םַאַחד ַהּגֹוִלים ִאם  עֹולָּ ְקֵצה הָּ ם , ִיְהֶיה ּבִ םּגַ ָּ  ִמׁשּ
םךָּ אֹוְת  ֶיֱאסֹוף ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ָּ ח ּוִמׁשּ  .ךָּ אֹוְת  ִיּקַ

ִֶ֛רץ ֲאֶשר־  ה  אָּ יך ֶאל־הָּ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ יֲאךִ֞ יְּ ֶוֱהבִׁ
ך   בְּ רְּ הִׁ ךֵ֥ וְּ בְּ ָֽ ֵהיטִׁ ִּ֑ה וְּ תָּ שְּ ירִׁ ָֽ יך וִׁ ֶת  ו ֲאב  שֵ֥ יָּרְּ

יך׃ ֶתָֽ  ֵמֲאב 

ֶרץ שֶׁ לָּ ךָּ אֹוְת  ֱאלֶֹהיךָּ יִָּביא 'ה יְָּרׁשּו ֲאבֹוֶתיךָּ אָּ
הּ  ְכּבֹושׁ ְוִת  ה אֹוְתךָּ יֹוֵתר , ְוֵייִטיב ְלךָּ , אֹותָּ ְוַיְרּבֶ

 .ֵמֲאבֹוֶתיךָּ 
ֶאת־  ו  ך  וְּ בְּ בָּ הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך ֶאת־לְּ ל יְּ ומָֹּ֨

הוָּ ה ֱאֹלֶהִ֛יך  ה ֶאת־יְּ ַאֲהבִָּ֞ ִ֑ך לְּ ֶע ַבָ֣ב ַזרְּ לְּ
ךֵ֥  בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ ַען ַחֶיָֽיך׃בְּ ַמֵ֥ ך  לְּ שְּ ל־ַנפְּ כׇּ  ובְּ

ב  'ה ךָּ ּוִמּלֵ ּבְ ֲאִטימּות ִמּלִ ֱאלֶֹהיךָּ יִָּסיר ֶאת הָּ
ֶאיךָּ  ּתֹאַהב ֶאת ה ,ֶצֱאצָּ ל  'ׁשֶ כָּ ךָּ ֱאלֶֹהיךָּ ּבְ  ִלּבְ

ל   .ְלַמַען ַחיֶּיךָּ , ְרצֹוְנךָּ ּוְבכָּ
 חמישי

 (שלישי)
ל ז ת כׇּ יך ֵאֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ נַָּתן  יְּ ֹות־וְּ ל  אָּ ֵאִֶ֑לה הָּ  הָּ

וך׃ פָֽ דָּ ר רְּ יך ֲאֶשֵ֥ ֶא  נְּ ַעל־ׂש  יך וְּ ֶבֵ֥ יְּ  ַעל־א 
ה ַעל  ֶאת ִביאיָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'ה ֵאּלֶ לֹות הָּ לָּ ל ַהּקְ ּכָּ
 .ךָּ אֹוְת  פוּ ְד רָּ שֶׁ ְנֶאיךָּ וֹ ְיֶביךָּ ְוַעל שׂ וֹ א

יתָּ   ח  ׂשִֹׁ֨ עָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ֹול יְּ קָ֣ תָּ  בְּ ַמעְּ שָּ וב וְּ שֹ֔ ָ֣ה תָּ ַאתָּ וְּ
יו  ֹותָֹּ֔ צְּ ל־מִׁ ך   ֲאֶשִ֛רֶאת־כׇּ ַצוְּ י מְּ ֵ֥ כִׁ נ  ֹום׃ אָּ  ַהיָֽ

ה ֲחזֹור ְוַאּתָּ ה ּתַ ְתׁשּובָּ ַמע ּבִ קֹול ְוִתׁשְ ה 'ה ּבְ  ְוַתֲעׂשֶ
ל ִמ   .ךָּ ַהיֹּוםְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני שֶׁ יו ְצוֹותָּ ֶאת ּכָּ

ל ט  כ ָ֣ יך בְּ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ ך֩ יְּ ירְּ ָֽ הֹותִׁ ׀ ַמֲעֵׂשָ֣ה  וְּ
ך ֶד  י יָּ ֹ֨ רִׁ פְּ ךַּ֜  בִׁ נְּ טְּ י בִׁ רִׁ  פְּ ךִ֛  ובִׁ תְּ ֶהמְּ י  בְּ ֵ֥ רִׁ פְּ ובִׁ

י ָ֣ ִ֑ה כִׁ בָּ ט  ך  לְּ תְּ מָּ וׂש  ַאדְּ ׂשִ֤ ה לָּ הוָּ  וב יְּ ׀ יָּשָ֣
יך׃ ֶתָֽ ׂש ַעל־ ֲאב  ֹוב ַכֲאֶשר־ׂשָּ  טֹ֔ יך  לְּ ֶלֹ֨  עָּ

ה בְּ  'ה לֱאלֶֹהיךָּ יֹוִסיף ְלךָּ טֹובָּ י כָּ  –ךָּ ַמֲעׂשֶ
ֶדיךָּ  ילָּ  יבּולּובִ , ךָּ ֹוֶתימהֵ בְּ  ֹותדלָּ וְ ּובִ , ּבִ
ְתךָּ  י ה, ַאְדמָּ ְהֶיה ְלךָּ יָּׁשּוב  'ּכִ יִּ ךָּ ׁשֶ מֹוַח ּבְ ִלׂשְ

ַמח , טֹוב ָּ ׂשּ מֹו ׁשֶ  .ֲאבֹוֶתיךָּ  ֵאֶצלּכְ
ר  י  מ ִ֤ שְּ יך לִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ קֹול  יְּ ע בְּ ַמ  שְּ י תִׁ ָ֣ כִׁ

ֶפר  ֵסֵ֥ ה בְּ תובִָּּ֕ יו ַהכְּ תָֹּ֔ ק  ח  יו  וְּ ֹותָּ צְּ מִׁ
ָ֣ה  הוָּ שוב  ֶאל־יְּ י תָּ ִ֤ ִ֑ה כִׁ ה ַהֶז ַהתֹורָּ 

יך  ך׃ סֱאֹלֶהֹ֔ ֶשָֽ ל־ַנפְּ כׇּ ך  ובְּ בְּ בָּ ל־לְּ כׇּ  בְּ

י קֹול הּתִ  ּכִ ַמע ּבְ מ 'ׁשְ ֶאת ר וֹ ֱאלֶֹהיךָּ ִלׁשְ
יו וְ וִמצְ  תּוִביםשֶׁ  יוֶאת ֻחּקָּ ֹותָּ ה  ּכְ ֵסֶפר ַהּתֹורָּ ּבְ
י, ַהזֶּה ל  ֱאלֶֹהיךָּ  'ׁשּוב ֶאל הּתָּ  ּכִ כָּ ךָּ ּבְ ל  ִלּבְ ּוְבכָּ

 .ְרצֹוְנךָּ 
ֵ֚י יא ששי ָ֣ה כִׁ וָּ צְּ את ַהמִׁ י ֲאֶשִ֛ר ַהז ֹ֔ ֵ֥ כִׁ נ  ך   אָּ ַצוְּ ַהיִֹ֑ום  מְּ

וא׃ ָֽ ה הִׁ קָּ  ח  א רְּ ל ֵ֥ ךֹ֔ וְּ מְּ וא  מִׁ ֵלֵ֥את הִׁ פְּ  ל א־נִׁ
י הַ  ּוּוי ַהזֶּהּכִ לֹא א וּ הךָּ ַהיֹּום ְמַצּוֶה אֹוְת ֲאִני שֶׁ  ּצִ

ה  ְלִאי ְלַמְעלָּ ךָּ ּפִ ְלּתְ כָּ  .קוֹ חלֹא רָּ א וּ הוְ , ִמיְּ
י  יב  ָ֣ ר מִׁ וא ֵלאמ   ִ֑ ם הִׁ יִׁ ַמ  א ַבשָּ ִ֤נו ל ֵ֥ ַיֲעֶלה־לָּ

ּה  תָּ  ֵעֵ֥נו א  מִׁ ַישְּ נו וְּ ֶחָ֣הָּ לָֹּ֔ קָּ יִׁ ה  וְּ מָּ יְּ ַמֹ֨ ַהשָּ
נָּה׃ ַנֲעֶׂשָֽ  וְּ

ּתּוְכלּו ִלְטעֹוןא וּ ה ַמִים ׁשֶ ָּ ׁשּ נּו ִמי יַ  :לֹא ּבַ ֲעֶלה לָּ
ַמִים ְוִיקַּ  ָּ ִמ  אֹותוֹ  חַלׁשּ  אֹותוֹ נּו לָּ  עַ יֲעבּוֵרנּו ְוַיׁשְ

 .אֹותוֹ ה ְוַנֲעשֶׂ 
י  יג  ָ֣ ר מִׁ וא ֵלאמ   ִ֑ ל א־ֵמֵעֵֶ֥בר ַליָּ ם הִׁ וְּ

נו  ֶחָ֣הָּ לָֹּ֔ קָּ יִׁ ם  וְּ נו ֶאל־ֵעִֶ֤בר ַהיָּ ר־לַָּּ֜ ַיֲעבָּ
נָּה׃ ַנֲעֶׂשָֽ ּה וְּ תָּ  ֵעֵ֥נו א  מִׁ ַישְּ  וְּ

ּתֹאְמרוּ  אוּ הוְ  נּו : לֹא ֵמֵעֶבר ַליָּּם ׁשֶ ִמי ַיֲעבֹור לָּ
ִמ  אֹותוֹ  חיָּּם ְוִיקַּ לַ ֵעֶבר מֵ  לאֶ  נּו לָּ  עַ יֲעבּוֵרנּו ְוַיׁשְ

 .אֹותוֹ ה ְוַנֲעשֶׂ  אֹותוֹ 
יך  יד  ֵ֥ פִׁ ד בְּ א ִ֑ ר מְּ בָּ  ֹוב ֵאֶלִ֛יך ַהדָּ רֵ֥ י־קָּ ָֽ אכִׁ ר  ֶאּלָּ בָּ רֹוב ֵאֶליךָּ ְמאַהּדָּ ךָּ  – דוֹ קָּ ִפיךָּ ּוְבִלּבְ  ּבְ
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ֹו׃ ס תָֽ ך  ַלֲעׂש  בְּ בָּ לְּ ָֽ  .תוֹ וֹ ַלֲעשׂ  ובִׁ
ת    ש   ר  ית פ   ש ִׁ פְּ ח  ה ה  יר  חִׁ ב ְּ  ה 
 שביעי
 מפטיר

 (רביעי)

ֹום ֶאת־ַהַחיִׁ ים  טו יך  ַהיֹ֔ ֶנֹ֨ פָּ י לְּ ַתִ֤תִׁ ה נָּ ֵאֹ֨ רְּ
ע׃ ָֽ רָּ ֶאת־הָּ ֶות וְּ ֶאת־ַהמָּ  ֹוב וְּ ֶאת־ַהטִ֑  וְּ

ים ְוֶאת  ,ְרֵאה ֶניךָּ ַהיֹּום ֶאת ַהַחיִּ י ְלפָּ ַתּתִ נָּ
ע רָּ ֶות ְוֶאת הָּ  – ַהּטֹוב ְוֶאת ַהּמָּ

ה  טז  ַאֲהבִָּ֞ ך֮ ַהיֹום  לְּ ַצוְּ י מְּ ָ֣ כִׁ נ  ר אָּ ֲאֶשֹ֨
ִ֤ה  הוָּ יו ֶאת־יְּ כָֹּ֔ רָּ דְּ ֶלֶָ֣כת בִׁ יך  לָּ ֱאֹלֶהֹ֨

ָ֣יתָּ  יִׁ חָּ ִ֑יו וְּ טָּ פָּ שְּ יו ומִׁ תָּ  ק  ח  יו וְּ ֵ֥ ֹותָּ צְּ ר מִׁ מ ִ֛ שְּ לִׁ וְּ
ֶרץ  אִָּּ֕ יך בָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ ַרכְּ יתָּ וֵבָֽ בִֹׁ֔ רָּ וְּ

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ א־שָּ  ה בָּ ֵ֥  ֲאֶשר־ַאתָּ

ֲאִני ְמַצּוֶה אֹוְת   'ךָּ ַהיֹּום ֶלֱאהֹוב ֶאת הׁשֶ
מֹור , ֱאלֶֹהיךָּ  יו ְוִלׁשְ כָּ ְדרָּ ֶלֶכת ּבִ יו לָּ ֶאת ִמְצוֹותָּ

ּפָּ ְוֻחּקָּ  יויו ּוִמׁשְ ה וַ , טָּ ֱאלֶֹהיךָּ  'הְוִתְחֶיה ְוִתְתַרּבֶ
א יְ  ה ּבָּ ַאּתָּ ֶרץ ׁשֶ אָּ ֵרְך אֹוְתךָּ ּבָּ ם בָּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ

הּ   .אֹותָּ
תָּ   יז  ַדחְּ נִׁ ִ֑ע וְּ מָּ שְּ א תִׁ ל ָ֣ ך  וְּ בְּ בָּ ֶנֵ֥ה לְּ פְּ ם־יִׁ אִׁ וְּ

ם׃ ָֽ תָּ ים ַוֲעַבדְּ ים ֲאֵחרִׁ  ֵ֥ ִ֛יתָּ ֵלאֹלהִׁ ַתֲחוִׁ שְּ ָֽ הִׁ  וְּ
ְרֶצה מַ ּתִ  ְולֹא, ְוִאם לֹא ּתִ קֹוִליׁשְ  ְוִתְסֶטה, ע ּבְ

ם ֲחֶוה ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוַתֲעבֹוד אֹותָּ ּתַ  .ְוִתׁשְ
י יח  תִׁ ִַּ֤֧דְּ ַג ֶכם   הִׁ ֹום לָּ י ַהיֹ֔ ֵ֥ ד כִׁ ב   ון אָּ  ת אֵבדִ֑

ִ֤ן יכ  ים   ל א־ַתֲארִׁ ה יָּמִׁ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ר ַעל־הָּ  ֲאֶשֹ֨
ִ֤ה ֵבר   ַאתָּ ן ע  ֵדֹ֔ ֹוא ֶאת־ַהַירְּ בֵ֥ ה לָּ מָּ  שָּ 

ּה׃ ָֽ תָּ שְּ רִׁ  לְּ

ֶכם ַהיֹּום שֶׁ  ֲאִני אֹוֵמר מוּ  לֹא ,דוּ ּתֹאבְ לָּ ְתַקיְּ  ּתִ
ב  ה ְזַמן רָּ מָּ ֲאדָּ ה עשֶׁ ַעל הָּ ן וֹ ַאּתָּ ֵבר ֶאת ַהיְַּרּדֵ

ב ם א וֹ לָּ הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  .אֹותָּ

י  יט  תִׁ ד ֹ֨ ם ַהעִׁ ַמָ֣יִׁ ֶכָ֣ם ַהיֹום֮ ֶאת־ַהשָּ בָּ
אָּ   ֶאת־הָּ יך וְּ ֶנֹ֔ פָּ י לְּ ַתָ֣תִׁ ֶות  נָּ ַהמָֹּ֨ ִ֤ים וְּ ֶרץ  ַהַחיִׁ

ַען  ַמֵ֥ ים לְּ תָּ  ַבַחיִֹׁ֔ ַחרְּ ָֽ ִ֑ה ובָּ לָּ לָּ ַהקְּ כָּ ה וְּ רָּ ַהבְּ
ך׃ ֶעָֽ ַזרְּ ה וְּ ֵ֥ ֶי ה ַאתָּ חְּ ָֽ  תִׁ

ֶרץֲאִני ֵמִעיד ּבָּ  אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ָּ  :ֶכם ַהיֹּום ֶאת ַהׁשּ
י לְ  ַתּתִ ֶניךָּ נָּ ֶותפָּ ים ְוַהּמָּ ה  – ֶאת ַהַחיִּ כָּ רָּ ַהּבְ
ה לָּ לָּ ה , ְוַהּקְ ְחיּו ַאּתָּ ּתִ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ ַחיִּ ַחר ּבַ ּבְ
ֶאיךָּ   .ְוֶצֱאצָּ

ֹו  כ  ל  ק  ַע בְּ מ ֵ֥ שְּ יך לִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ה  ֶאת־יְּ ֲהבָּ ַאָֽ לְּ
יך  ֶמֹ֔ ֶרְך יָּ א ָ֣ יך  וְּ וא ַחֶיֹ֨ י הִ֤ ָ֣ ֹו כִׁ ה־בִ֑ קָּ בְּ דׇּ ולְּ

ֶשֶָ֣בת  הוָּ ה לָּ ע יְּ ַבֹ֨ שְּ ה ֲאֶשר֩ נִׁ מָּ  ֲאדָּ ַעל־הָּ
ב  ַיֲעק   לְּ ק וָֽ ֵ֥ חָּ צְּ יִׁ ִ֛ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֶתִ֛יך לְּ ַלֲאב 

ם׃ פ ֶהָֽ ת לָּ ֵתֵ֥  לָּ

ֵבק ּבוֹ , ֱאלֶֹהיךָּ  'ֱאהֹוב ֶאת ה קֹולֹו ְוִהּדָּ ַמע ּבְ , ׁשְ
ַרת ַחיֶּיךָּ ְוִרּבּוי י הּוא ַמּטְ נֹוֶת  ּכִ ְך , יךָּ ׁשְ ְוכָּ

ה  מָּ ֲאדָּ ב ַעל הָּ ֵ ְתַיׁשּ הּתִ ע  'ׁשֶ ּבַ ַלֲאבֹוֶתיךָּ ִנׁשְ
ֶהם ֵתת לָּ ק ּוְלַיֲעקֹב לָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ  .ְלַאְברָּ
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  ַוֵיֶלְך  

ת    ש   ר  ה פ   ֶ ת ֹמש  א  ו    צ 

ֶלה  א לא ֵא  ים הָּ ֵ֥ רִׁ בָּ ַדֵבִ֛ר ֶאת־ַהדְּ ֶשִ֑ה ַויְּ ַוֵי ֶלְך מ 
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ  ֶאל־כׇּ

ה  ַלְך ֹמׁשֶ הְוִד הָּ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ר ֶאת ַהּדְ ל  ּבֵ ֶאל ּכָּ
ֵאל רָּ  .ִיׂשְ

ִ֤ה  ב  נָּ ים שָּ ֹ֨ רִׁ ֶעׂשְּ ה֩ וְּ ם ֶבן־ֵמאָּ ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶה 
ֹוא  בִ֑ לָּ ֵצָ֣את וְּ ֹוד לָּ ֹום ל א־אוַכֵ֥ל ע  י  ַהיֹ֔ כִׁ נ  אָּ
ן  ֵדֵ֥ ר ֶאת־ַהַירְּ א ַתֲעב   י ל ֵ֥ ַמָ֣ר ֵאַלֹ֔ ה  אָּ ַוָֽיהוָּ

 ַהֶזָֽה׃

ַמר  ה ֲאִני ַהיֹּום  :ֶהםלָּ אָּ נָּ ִרים ׁשָּ ה ְוֶעׂשְ ן ֵמאָּ ּבֶ
הְלַהְנִהיְגֶכם לֹא אּוַכל עֹוד  ִציאָּ יְּ ה ּבַ מָּ ְלחָּ  ַלּמִ

ה ַמר ֵאַלי 'ַוה, ּוַבֲחזָּרָּ ה: אָּ ר ֶאת וֹ ֲעבּתַ  לֹא ַאּתָּ
ן ַהזֶּה  .ַהיְַּרּדֵ

וא ג  יך הָ֣ ה ֱאֹלֶהַּ֜ הוָֹּ֨ יך  יְּ ֶנ  פָּ ֵבָ֣ר לְּ ׀ ע 
יד  מִִׁ֞ וא־ַישְּ ֶנ יך הָֽ פָּ לְּ ֵאִֶ֛לה מִׁ ם הָּ ֵ֥ ֶאת־ַהגֹויִׁ

יך  ֶנֹ֔ פָּ ֵבָ֣ר לְּ ַע הֵ֚וא ע  הֹוש   ִ֑ם יְּ תָּ שְּ ירִׁ וִׁ
ָֽה׃ הוָּ ר יְּ ֶבֵ֥ ר דִׁ  ַכֲאֶש 

ְנִהיג ֶאְתֶכםֱאלֶֹהיךָּ הּוא  'ֲהֵרי ה ּמַ הּוא , ֶזה ׁשֶ
ִמיד ֶאת  יםַיׁשְ ַעּמִ ֶניךָּ  הָּ פָּ ה ִמּלְ ֵאּלֶ  ְכּבֹושׁ ְוִת הָּ

ם ַע הּואוִ , אֹותָּ יְַּנִהיג ֶאְתֶכם יהֹוׁשֻ ְמקֹוִמי  ׁשֶ ּבִ
מֹו שֶׁ  בֵּ ' הּכְ  .רּדִ

 שני
* 

ֹון  ד יחֵ֥ סִׁ ה לְּ ׂשָּ  ם ַכֲאֶשָ֣ר עָּ ֶהֹ֔ ה  לָּ הוָּ ִ֤ה יְּ ׂשָּ עָּ וְּ
ר  ִ֑ם ֲאֶשֵ֥ צָּ ַארְּ י ולְּ רִׁ  ֱאמ  י הָּ ֵכֵ֥ ֹוג ַמלְּ עִ֛ ולְּ

ם׃ ָֽ תָּ יד א  מִׁ  שְּ  הִׁ

ה  'ה ֶהם ַיֲעׂשֶ מֹו שֶׁ לָּ ה ְלִסיחֹון ּוְלעֹוג ּכְ ׂשָּ עָּ
ֱאמַמְלֵכי  םוֹ הָּ ִמיד שֶׁ  ,ִרי ּוְלַאְרצָּ םִהׁשְ  .אֹותָּ

ם  ה  ֶהֹ֔ יֶתָ֣ם לָּ ֵניֶכִ֑ם ַוֲעׂשִׁ פְּ הוָּ ה לִׁ ֵ֥ם יְּ נָּ תָּ ונְּ
ם׃ ֶכָֽ י ֶאתְּ יתִׁ וִׁ  ר צִׁ ה ֲאֶשֵ֥ וָֹּ֔ צְּ ל־ַהמִׁ כׇֹּ֨  כְּ

ֶיְדֶכםם ן אֹותָּ ַת נָּ  'ה ה  ֲעׂשוּ  – ּבְ ְצוָּ ל ַהּמִ כָּ ֶהם ּכְ לָּ
יִתי ֶאְתֶכםצִּ שֶׁ   .ּוִ

ו  ו  צֹ֔ מְּ אִׁ ו וְּ קָ֣ זְּ ו חִׁ צ  ַאל־ַתַערְּ ו וְּ אֵ֥ ירְּ ָֽ ַאל־תִׁ
י ָ֣ ֵניֶהִ֑ם כִׁ פְּ ֵלְָ֣ך  מִׁ יך הֵ֚וא ַהה  ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ׀ יְּ

׃ ס ךָּ ֶבָֽ א ַיַעזְּ ל ֵ֥ ך  וְּ פְּ א ַירְּ ְך ל ֵ֥ מָֹּ֔  עִׁ

ֵניֶהם ְפֲחדִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ּתִ  ְברּו ִמּפְ ָּ ׁשּ ּו ְוַאל ּתִ
י ה ךָּ ֵלְך וֹ ֱאלֶֹהיךָּ הּוא ַהה 'ּכִ לֹא הּוא  ,ִאּתְ

 .אֹוְתךָּ ִיְנטֹוׁש ְולֹא זֹוב ַיעֲ 
 שלישי

 (חמישי)

* 

יו  ז אֶמר ֵאלַָּּ֜ ַע ַוי ֹ֨ יהֹוש   ה לִׁ ֶשַּ֜ א מ  ֹ֨ רָּ קְּ ַויִׁ
ה  י ַאתָּ  ָ֣ ץ  כִׁ ָ֣ק ֶוֱאמָּ ֮ ֲחַז ֵאל רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ָ֣י כׇּ ֵעיֵנ לְּ
ר  ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אִָּּ֕ ה ֶאל־הָּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ בֹוא  ֶאת־הָּ תָּ

ֶהִ֑ם  ֵתָ֣ת לָּ ם לָּ תָּ  ִ֛ה ַלֲאב  הוָּ ַב ע יְּ שְּ ה נִׁ ַאתָּ  וְּ
ם׃ ָֽ נָּה אֹותָּ יֶלֵ֥ חִׁ  ַתנְּ

ה  א ֹמׁשֶ רָּ ַע וְ קָּ ל ּכָּ  ְלֵעיֵני ר לוֹ מַ אָּ ִליהֹוׁשֻ
ֵאל רָּ ץ :ִיׂשְ ם  !ֲחַזק ֶוֱאמָּ עָּ בֹוא ִעם הָּ ה ּתָּ י ַאּתָּ ּכִ

ֶרץ לָּ ַהזֶּה  ע  'השֶׁ אָּ ּבַ ֶהם  ֲאבֹוֵתיֶהםלַ ִנׁשְ ֵתת לָּ לָּ
ה  ְנִחיל ְוַאּתָּ ֶהם ּתַ הּ לָּ  .אֹותָּ

וא ח  ה הָ֣ ָ֣ה ׀  ַויהוִָּ֞ ֶי הְּ יך הֵ֚וא יִׁ ֶנ  פָּ ֵלְָ֣ך לְּ ַהה 
א  ירָּ  א תִׁ ֶבִ֑ךָּ ל ֵ֥ א ַיַעזְּ ל ָ֣ ך  וְּ פְּ א ַירְּ ְך ל ֵ֥ מָֹּ֔ עִׁ

ת׃ ָֽ א ֵתחָּ ל ֵ֥  וְּ

ְנִהיג אֹוְתךָּ הּוא  'ַוה ךָּ הּוא ִיְהֶיה  ,ַהּמַ הּוא  ,ִאּתְ
 ַאלוְ ד חֵ פַ ּתְ  ַאל ,ךָּ אֹוְת  ִיְנטֹושׁ ְולֹא  ַיֲעזֹובלֹא 

ֵבר ָּ ׁשּ  .ּתִ
ת    ש   ר  ֵהל פ   קְּ ת ה  ו  צְּ  מִׁ
ּה  ט  נָּ  תְּ ַֽיִׁ ָ֣ה ַהז את  ַוָֽ ֶשה֮ ֶאת־ַהתֹורָּ ב מ  ת ָ֣ כְּ ַויִׁ

ֹון  ים ֶאת־ֲאר  ֹ֔ אִׁ ָׂ֣שְּ י ַהנ  ֹ֔ ָ֣י ֵלוִׁ ֵנ ים  בְּ ֲהנִׁ ֶאל־ַהכ ָֽ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ קְּ ל־זִׁ ֶאל־כׇּ ִ֑ה וְּ הוָּ ית יְּ ָ֣ רִׁ  בְּ

ה  ַתב ֹמׁשֶ ה ַהזֹּאתּכָּ ּה ן אֹותָּ ַת נָּ וּ  ,ֶאת ַהּתֹורָּ
ֵני ֵלִוי  ִרית הוֹ נּ שֶׁ ַלּכֲֹהִנים ּבְ ִאים ֶאת ֲארֹון ּבְ  ,'ׂשְ

ֵאלּולְ  רָּ ל ִזְקֵני ִיׂשְ  .כָּ
ץ י רביעי ֵקָ֣ ר מִׁ ָ֣ם ֵלאמ ִ֑ ה אֹותָּ ֶש  ו מ  ַצֵ֥ ׀ ֶשַָ֣בע  ַויְּ

ג ַחֵ֥ ה בְּ טָּ  מִׁ ַנֵ֥ת ַהשְּ ֵעִ֛ד שְּ מ  ים בְּ נִׁ  ֹות׃ שָּ כָֽ  ַהס 
ה  ה ֹמׁשֶ ם ִצּוָּ ַמראֹותָּ סֹוף : ְואָּ ִנים ּבְ ַבע ׁשָּ ׁשֶ
ְזַמן ּכֹות ּבִ ַחג ַהּסֻ ה ּבְ ִמּטָּ ְ ַנת ַהׁשּ  ,ׁשְ

ָ֣ה  יא  הוָּ ֵני  יְּ אֹות  ֶאת־פְּ רָּ ל ֵלָֽ ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ֹוא כׇּ בָ֣ שֶׁ בְּ ֵאלל ּכָּ ּכְ רָּ אֹות יָּבֹואוּ  ִיׂשְ  'ה ִלְפֵני ְלֵהרָּ
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א  ִ֞ רָּ קְּ ִ֑ר תִׁ חָּ בְּ ֹום ֲאֶשָ֣ר יִׁ ק  יך ַבמָּ ֱאֹלֶהֹ֔
ה ֵ֥ ֵֶַֽ֥גד ַהז ִ֛את ֶאת־ַהתֹורָּ ל ֶנ ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ  כׇּ

ם׃ ֵניֶהָֽ זְּ אׇּ  בְּ

קֹום  ּמָּ ה , רְבחַ יִּ שֶׁ ֱאלֶֹהיךָּ ּבַ א ֶאת ַהּתֹורָּ ְקרָּ ּתִ
ְזֵניֶהם מּולַהזֹּאת  אָּ ֵאל ּבְ רָּ ל ִיׂשְ  .ּכָּ

ף  יב  ַהַטֹ֔ ים  וְּ ַהנָּשִׁ ים וְּ ִ֤ שִׁ ֲאנָּ ם הָּ עָּ  ֵהָ֣ל ֶאת־הָּ ַהקְּ
ך   ֵגרְּ ֶרִ֑יך ֲאֶשָ֣ר וְּ עָּ שְּ ַען בִׁ ַמֹ֨ ו לְּ עַּ֜ מְּ שְּ ַמַָ֣ען  יִׁ ולְּ

ו  רָ֣ מְּ שָּ ם וְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ או  ֶאת־יְּ ַָֽֽרְּ יָּ ו וְּ ד  מְּ לְּ יִׁ
את׃ ה ַהז ָֽ ֵ֥ י ַהתֹורָּ ֵר  בְּ ל־דִׁ ֹות ֶאת־כׇּ  ַלֲעׂשֹ֔

ם  עָּ ים  –ַהְקֵהל ֶאת הָּ ׁשִ ים ְוַהּנָּ ׁשִ ֲאנָּ ִדיםהָּ לָּ  ְוַהיְּ
ֶרישֶׁ  ִריםגֵּ הַ וְ  עָּ ֵדי, ךָּ ּבְ ְמעּו וּ יִּ שֶׁ  ּכְ ְלְמדּו יִּ שֶׁ  ְכֵדיׁשְ

דוּ  ידּו ְלַקיֵּם, ֱאלֵֹהיֶכם 'ֶאת ה ִויַכּבְ ֶאת  ְוַיְקּפִ
ה ַהזֹּאת ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ  .ּכָּ

ו  יג  דֹ֔ ָ֣מְּ לָּ עו  וְּ מְּ שְּ ו יִׁ ע  ם ֲאֶשָ֣ר ל א־יָּדְּ ֵניֶהִ֞ ובְּ
ים  מִׁ  ל־ַהיָּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם כׇּ הוָּ ה ֶאת־יְּ אָּ  רְּ יִׁ לְּ

ר ה ֲאֶשֹ֨ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ים  ַעל־הָּ ר ַאֶתִ֤ם ַחיִׁ ם ֲאֶשֹ֨  ַאֶתַּ֜

ים רִׁ  בְּ ן ע  ֵדִ֛ ה ֶאת־ַהַירְּ מָּ ּה׃ שָּ  ָֽ תָּ שְּ רִׁ  פ לְּ

ְמעּו  ,א יְָּדעוּ ּלֹ שֶׁ ּוְבֵניֶהם  ד ְוִיְלְמדוּ ִיׁשְ ֶאת  ְלַכּבֵ
ל ַהיִָּּמים , ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ים ַעל שֶׁ ּכָּ ם ַחיִּ ַאּתֶ

ה  מָּ ֲאדָּ ם עשֶׁ הָּ ן וֹ ַאּתֶ ם ְבִרים ֶאת ַהיְַּרּדֵ ְלׁשָּ
הּ ִלְכּבֹוׁש   .אֹותָּ

ת   * ש   ר  לו ת פ   ג   ת ה  בו א   נְּ
 חמישי

 (ששי)

 

ֶמ֮  יד ו יָּ בָ֣ רְּ ה ֵהָ֣ן קָּ ֶש  ה ֶאל־מ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ יך֮ ַוי ֹ֨
ֶהל  א ֵ֥ ו בְּ בִ֛ ַיצְּ תְּ ָֽ הִׁ ַע וְּ הֹוש   ָ֣א ֶאת־יְּ רָּ מות  קְּ לָּ
ַע  יהֹוש ֹ֔ ֶשה  וִׁ ִֶ֤לְך מ  ִ֑נו ַוֵי מֹוֵע ד ַוֲאַצֶו

ֶהל  א ֵ֥ ו בְּ ב  ַיצְּ תְּ ָֽ ד׃ַויִׁ  מֹוֵעָֽ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵרב ֲהֵרי :ֹמׁשֶ א , ְזַמן מֹוְתךָּ ִמְתקָּ ְקרָּ
ַע וְ  בּו בְּ ִת ִליהֹוׁשֻ סּות אֹוֶהלְתַיּצְ ּנְ ה ַוֲאַצוֶּ  ַהִהְתּכַ

ַע  ,אֹותוֹ  ה ִויהֹוׁשֻ ְלכּו ֹמׁשֶ בּו בְּ הִ וְ הָּ  אֹוֶהלְתַיּצְ
סּות ּנְ  .ַהִהְתּכַ

וד  טו  ַעמָ֣ ֶהל בְּ א   ִ֛ה בָּ הוָּ א יְּ ד ַוֵירָּ  ַַֽיֲעמ ִ֛ ִַּ֑֧ן ַוָֽ נָּ עָּ
ֶהל׃ א ָֽ ַתח הָּ נָּ ַֽן ַעל־ֶפֵ֥ וד ֶהעָּ  ַעמֵ֥

ה 'בֹוד הכְּ  ּלָּ ן אֹוֶהלּבָּ  ִהְתּגַ נָּ ַעּמּוד עָּ ַעּמּוד וְ  ,ּבְ
ן  נָּ ַמד מֵ ֶהעָּ ַתח הָּ עָּ  .אֹוֶהלַעל ּפֶ

ם־ טז  ֵכ ב עִׁ ךֵ֥ ש  נְּ ה הִׁ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ  ַוי ִ֤אֶמר יְּ
ה  ם ַהֶזַּ֜ עָֹּ֨ ם֩ הָּ קָּ ֶתִ֑יך וְּ ָ֣הֲאב  זָּנָּ י וְּ ׀  ׀ ַאֲחֵרָ֣

ה   מָּ א־שָֹּ֨ וא בָּ ר הִ֤ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אָּ  ֱאֹלֵהָ֣י ֵנַכר־הָּ
ר  י ֲאֶשֵ֥ יתִֹׁ֔ רִׁ ֵהֵפר  ֶאת־בְּ י וְּ נִׁ ֹו ַוֲעזַָּבִּ֕ בֹ֔ רְּ קִׁ בְּ

ֹו׃ תָֽ י אִׁ תִׁ ַר   כָּ

ַמר  'ה הלְ אָּ ֵרף הִהּנֵה ַאּתָּ : ֹמׁשֶ  ֵמת ּוִמְצטָּ
ם ַהזֶּה וְ , ֶתיךָּ וֹ ֲאבלַ  עָּ ְוִיְטֶעה ַאֲחֵרי יָּקּום הָּ

ֶרץ ּגֹוֵיי הָּ  ֱאִליֵלי ם א הּוא ּבָּ שֶׁ אָּ , םתֹוכָּ בְּ ְלׁשָּ
יֶאת  ְויֵָּפר יאֹוִת  בְוהּוא ַיֲעזוֹ  ּלִ ם ׁשֶ  ַהֶהְסּכֵ
יִתי ׂשִ עָּ  .ִאּתוֹ  ׁשֶ

הֶּ֠  יז  ֹו ַביֹום־ַהֶּ֠ י בָ֣ ָ֣ ָ֣ה ַאפִׁ רָּ חָּ ים וְּ תִִׁ֞ וא ַוֲעַזבְּ
ל  ָ֣ה ֶלֱאכ ֹ֔ יָּ הָּ ִ֤י ֵמֶהם  וְּ ַנ י פָּ תִֹׁ֨ ַתרְּ סְּ הִׁ וְּ

ִ֛הו  א  צָּ ַמר  ומְּ אָּ ֹות וְּ רִ֑ צָּ ֹות וְּ ֹות ַרב  עֵ֥ רָּ
י־ֵאִ֤ין ֱאֹלַהי   ָ֣ל כִׁ א ַע וא ֲהל   ַביָֹ֣ום ַההֹ֔

ֶלה׃ ֵאָֽ ֹות הָּ עֵ֥ רָּ י הָּ ונִׁ א  צָּ י מְּ בִֹׁ֔ רְּ קִׁ  בְּ

יו לָּ ן  ְוֶאְכַעס עָּ אֹותֹו ְזמָּ  םאֹותָּ  בוֹ זְוֶאעֱ ּבְ
יר ַניֶאת  ְוַאְסּתִ ׁשוּ  ְוַהּגֹוִיםֵמֶהם  ּפָּ  ,םאֹותָּ  ִיְכּבְ
רֹות לוֹ ְוִיְקרּו  עֹות ַרּבֹות ְוצָּ  יֹאַמרהּוא וְ , רָּ

ן אֹותֹו ְזמָּ ְגַללֲהֵרי  :ּבְ  ֵאינֹו ׁשֹוֵכן ֱאלַֹהישֶׁ  ּבִ
רּו ִליי תֹוכִ בְּ  ה קָּ ֵאּלֶ עֹות הָּ רָּ  .הָּ

וא  יח  ַני  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ יר פָּ ִ֤ תִׁ ר ַאסְּ ֵתֹ֨ י ַהסְּ כִׁ  נ  אָּ וְּ
ה ֶאל־ נָֹּ֔ י פָּ ָ֣ ִ֑ה כִׁ ׂשָּ עָּ ה ֲאֶשָ֣ר עָּ רָּ ל־הָּ  ַעֵ֥ל כׇּ

ים׃ ָֽ ים ֲאֵחרִׁ  ֱאֹלהִׁ 

יר  ַוֲאִני ַני ֶאת ַאְסּתִ ןּפָּ אֹותֹו ְזמָּ ְגַלל, ּבְ ל  ּבִ ּכָּ
ה  עָּ רָּ השֶׁ הָּ ׂשָּ ה, עָּ נָּ ּפָּ  .ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ׁשֶ

את  יט  ָ֣ה ַהז ֹ֔ ירָּ ֶכם  ֶאת־ַהשִׁ ו לָּ בִ֤ תְּ ה כִׁ ַעתָּ  וְּ
יֶהִ֑ם  פִׁ ָּ֣ה בְּ ימָּ ל ׂשִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ּה ֶאת־בְּ ֵ֥ דָּ ַלמְּ וְּ

ַען ַמֹ֨ ֵע ד  לְּ ה ַהז ִ֛את לְּ ֵ֥ ירָּ י ַהשִׁ ֶיה־לִַּׁ֜ הְּ ָֽ תִׁ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ  בִׁ

יוְועַ  ה ַהזֹּאת ,ְכׁשָּ ירָּ ִ ֶכם ֶאת ַהׁשּ ְתבּו לָּ ד ְוַלּמֵ , ּכִ
ֵאל  רָּ ֵני ִיׂשְ ּה ֶאת ּבְ ִפיֶהם –אֹותָּ ּה ּבְ ים אֹותָּ , ׂשִ

ֵדי ה ַהזֹּאת שֶׁ  ּכְ ירָּ ִ שׁ ַהׁשּ ּמֵ ׁשַ יִָּּעידי לִ  ּתְ ֵעד ׁשֶ  ּכְ
ֵאלבְּ ְפֵני בִּ  רָּ  .ֵני ִיׂשְ

ָ֣ה כ ששי מָּ ֲאדָּ ל־הָּ נו ֶאָֽ יֶאַּ֜ י־ֲאבִׁ ָֽ י  כִׁ תִׁ ַבָ֣עְּ שְּ הלָּ  אֹותוֹ  ֲאִביאשֶׁ כְּ ׀ ֲאֶשר־נִׁ מָּ י ַלֲאבנִּ שֶׁ  ֲאדָּ ְעּתִ ּבַ יו וֹ ׁשְ תָּ
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ע  (שביעי) ַב  ׂשָּ ַכֵ֥ל וְּ אָּ ש וְּ ַבֹ֔ ב  ודְּ לָּ יו זַָּבִ֤ת חָּ תָּ  ַלֲאב 
ום  דֹ֔ ים  ַוֲעבָּ ים ֲאֵחרִׁ ִ֤ ה ֶאל־ֱאֹלהִׁ נִָּ֞ ֵשִ֑ן ופָּ דָּ וְּ

י׃ ָֽ יתִׁ רִׁ ר ֶאת־בְּ ֵהֵפ  י וְּ ונִׁ ֲָ֣אצֹ֔ נִׁ  וְּ

ב ּוְדַבשׁ  ׁשֹוַפַעתֶאֶרץ  – לָּ ע, חָּ ּבַ  ְויֹאַכל ְוִיׂשְ
ּנֵק  ְוַיַעְבדוּ ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ְוִיְפֶנה, ְוִיְתּפַ

יזוּ , םאֹותָּ  ם ֶאת  ְויֵָּפרוּ , יאֹוִת  ְוַיְרּגִ  .יּתִ ִא ַהֶהְסּכֵ
יֶָּּ֠  כא  הָּ ֹות ַרבֹות֮ ה וְֶּּ֠ עָ֣ ֹו רָּ תַּ֜ ָּ א  אן ֶצֹ֨ מְּ י־תִׁ כִׁ

תֶָּּ֠  נְּ עָּ רֹות  וְֶּּ֠ צָּ יו  וְּ נָּ פָּ ה ַהז ִ֤את לְּ ֹ֨ ירָּ ה ַהשִׁ
י  תִׁ ַדָ֣עְּ י יָּ ֹו כִׁ  עִ֑ י ַזרְּ ָ֣ פִׁ ַכ ח מִׁ שָּ א תִׁ י ל ֵ֥ ִ֛ ד כִׁ ֵעֹ֔ לְּ
ֶטֶָ֣רם  ֹום בְּ ֶׂשה  ַהיֹ֔ וא ע  ר הִ֤ ֹו ֲאֶשֹ֨ ר  צְּ ֶאת־יִׁ

עְּ  ַבָֽ שְּ ר נִׁ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָּ  נו ֶאל־הָּ יֶאֹ֔ י׃ֲאבִׁ  תִׁ

יִּ כְּ  רֹות ְקרּו לוֹ ׁשֶ עֹות ַרּבֹות ְוצָּ ֲעֶנה, רָּ ז  ּתַ אָּ
יו נָּ ה ַהזֹּאת ְלפָּ ירָּ ִ ם ַהׁשּ י אֹותָּ ִהְזַהְרּתִ ִעיד ׁשֶ  ,ְותָּ

ן ּכֵ י ּתִ  ִהיא לֹא ׁשֶ ַכח ִמּפִ ָּ אָּ ׁשּ י  ;ויֶצֱאצָּ י יַָּדְעּתִ ּכִ
ַרע וְ  ֶ ֶאת ַמה ֶאת ִיְצרֹו הָּ ה וֹ הּוא עׁשּ ר ׂשֶ בָּ ּכְ

ֱהֵבאִתי ִלְפֵני – ַהיֹּום ֶרץלָּ  וֹ אֹות ׁשֶ בַּ נִּ שֶׁ  אָּ יׁשְ  .ְעּתִ
ה ַהז  את ַביָֹ֣ום  כב  ֵ֥ ירָּ ֶשִ֛ה ֶאת־ַהשִׁ ב מ  ת ֵ֥ כְּ ַויִׁ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ּה ֶאת־בְּ דָּ  ַלמְּ ַֽיְּ וא ַוָֽ  ַההִ֑
ה  ַתב ֹמׁשֶ יֹּום ַההּואּכָּ ה ַהזֹּאת ּבַ ירָּ ִ , ֶאת ַהׁשּ

ֵאלאֹותָּ  דּמֵ לִ וְ  רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּה ֶאת ּבְ
ון ַוי ֮  כג  ן־נ  ַָ֣ע בִׁ הֹוש  ו ֶאת־יְּ ַצִ֞ ָ֣ק ַויְּ אֶמר֮ ֲחַז

ל  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ יא  ֶאת־בְּ בִׁ ה תָּ י ַאתָּ  ָ֣ ץ  כִׁ ֶוֱאמָּ
י  כִׁ  נ  אָּ ֶהִ֑ם וְּ י לָּ תִׁ ַבָ֣עְּ שְּ ֶרץ ֲאֶשר־נִׁ אָּ  ֶאל־הָּ

ְך׃ ָֽ מָּ ֶיֵ֥ה עִׁ  ֶאהְּ

ה ן נּון הּוא ִצּוָּ ַע ּבִ ץ :רמַ אָּ וְ , ֶאת ְיהֹוׁשֻ  !ֲחַזק ֶוֱאמָּ
ֶר  אָּ ֵאל לָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ִביא ֶאת ּבְ ה ּתָּ י ַאּתָּ ץ ּכִ

ֶהם ַוֲאִני נִּ שֶׁ  י לָּ ְעּתִ ּבַ ךָּ ֶאְהֶיה ׁשְ  .ִאּתְ

י כד  ָ֣ הִׁ י  ַויְּ ֵרֵ֥ בְּ ב ֶאת־דִׁ ת ִ֛ כְּ ה לִׁ ֶש  ֹות מ  ַכלָ֣ ׀ כְּ
ם׃ ָֽ מָּ ה־ַהז  את ַעל־ֵסִֶ֑פר ַע ד ת  ָֽ  ַהתֹורָּ

שֶׁ  ה ּמֹ ּכְ ַמרׁשֶ ה ַהזֹּאת וֹ ִלְכּת  ּגָּ ְבֵרי ַהּתֹורָּ ב ֶאת ּדִ
םַעל ֵסֶפר ַעד   ,סֹופָּ

ֹון  כה שביעי ֵאִ֛י ֲארֵ֥ ֵׂ֥שְּ ם נ  יִֹׁ֔ וִׁ ֶשה  ֶאת־ַהלְּ ַצִ֤ו מ  ַויְּ
ר׃ הוָּ ה ֵלאמ ָֽ ית־יְּ רִׁ  בְּ

ה  יםֶאת ַהלְ  הּוָּ צִ ֹמׁשֶ ִרית הוֹ נ ִויִּ ֵאי ֲארֹון ּבְ  'ׂשְ
ַמר  :ְואָּ

ה  כו  ה  ַהֶזֹ֔ ַח ֵאָ֣ת ֵסִֶ֤פר ַהתֹורָּ ק   ֶתָ֣ם לָּ ַׂשמְּ וְּ
הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכִ֑ם  ית־יְּ רִׁ ֹון בְּ ַצִ֛ד ֲארֵ֥ ֹו מִׁ תֹ֔ א 

ד׃ ֵעָֽ ך  לְּ ם בְּ ֵ֥ יָּה־שָּ הָּ  וְּ

ה ַהזֶּה  ֶאת ְקחוּ  ימוּ ֵסֶפר ַהּתֹורָּ  ַצדבְּ תֹו וֹ א ְוׂשִ
ִרית ה ם יֶ הְ יִ וְ , ֱאלֵֹהיֶכם 'ֲארֹון ּבְ  ֶכםֶאְצלְ ה ׁשָּ

י ְלֵעד  ִהְזַהְרּתִ  .ֶאְתֶכםׁשֶ
י  כז  ִ֤ כִׁ נ  י אָּ ָ֣ ך  כִׁ פְּ רְּ ת־עׇּ ֶאָֽ ךֹ֔ וְּ יְּ ת־ֶמרְּ י  ֶאָֽ תִׁ עְּ ַדֹ֨ יָּ

עֹוֶד֩  ֶשִ֑ה ֵהָ֣ן בְּ ֹום ַהקָּ ם ַהי  ֶכַּ֜ מָּ י עִׁ ֩ ַחֹ֨ י נִׁ
י  י־ַאֲחֵרֵ֥ ף כִׁ ַא  ה וְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ ֶתם  עִׁ ים ֱהיִׁ ִ֤ רִׁ ַממְּ

י׃ ָֽ  מֹותִׁ

י  נּוְת  ֲאִניּכִ י ֶאת ַסְרבָּ ְוֶאת  ֶכםיַָּדְעּתִ
נּוְת  ם ַהיֹּום  ֲהֵרי ,ֶכםַעְקׁשָּ ֲאִני ֲעַדִין ּגַ ׁשֶ ַחי ּכְ

ִצּוּוי מֹוְרִדים ֲהִייֶתם ֶכם ּתְ ִא  ן וְ  ,'הּבְ ּכֵ ל ׁשֶ כָּ
ְך ַאֲחֵרי מֹוִתי ְהֶיה ּכָּ יִּ  .ׁשֶ

ֵטיֶכ ם  כח מפטיר בְּ ֵנֵ֥י שִׁ קְּ ל־זִׁ ילו ֵאַלִ֛י ֶאת־כׇּ הִׁ  ַהקְּ
ם ֵאֵ֚ת  ֵניֶה  זְּ אׇּ ָ֣ה בְּ רָּ ֵריֶכִ֑ם ַוֲאַדבְּ טְּ ש  וְּ

ֶלה  ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ם ַהדְּ ה בָֹּ֔ ָ֣ידָּ עִׁ אָּ וְּ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֶאת־הָּ ם וְּ יִׁ ַמ   ֶאת־ַהשָּ

ְבֵטיֶכם ְושׁ  ִאְספוּ  ל ִזְקֵני ׁשִ , ְטֵריֶכםוֹ ֵאַלי ֶאת ּכָּ
ר ְזֵניֶהם ַוֲאַדּבֵ אָּ ה ֶאת ּבְ ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ה ְוַאְתֶר , ַהּדְ
ֶהם  ְפֵני ּבָּ ֶרץ – ֵעִדיםהָּ ּבִ אָּ ַמִים ְוהָּ ָּ  .ַהׁשּ

י  כט  י ַאֲחֵרִ֤ תִׁ עְּ ַד  י יָּ ָ֣ ֵחָ֣ת כִׁ י־ַהשְּ ָֽ י  כִׁ מֹותִׁ
י  וִׁ יתִׁ ר צִׁ ֶרְך ֲאֶשֵ֥ ן־ַהֶדֹ֔ ֶתָ֣ם מִׁ ַסרְּ ון וְּ תֹ֔ חִׁ ַתשְּ
ית  ָ֣ ַאֲחרִׁ ה  בְּ עָּ רָּ ֶכִ֤ם הָּ את ֶאתְּ ֹ֨ רָּ קָּ ֶכִ֑ם וְּ ֶאתְּ
ה  הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵעיֵנ ַרע  בְּ ו ֶאת־הָּ י־ַתֲעׂשִ֤ ָֽ ים כִׁ מִֹׁ֔ ַהיָּ

ם׃ ֵדיֶכָֽ ה יְּ ַמֲעֵׂשֵ֥ ֹו בְּ יס  עִׁ ַהכְּ  לְּ

י  י יַָּדְעּתִ חִ ַאֲחֵרי מֹוִתי שֶׁ ּכִ ׁשְ  וּ טסְ ְוִת  תוּ יּתַ
ֶרְך מֵ  יִתי ֶאְתֶכםצִּ שֶׁ ַהּדֶ יוְ , ּוִ ַמְרּתִ אָּ ה ׁשֶ עָּ רָּ  הָּ
ֶכםּתִ  ן ְקֶרה לָּ ֲעׂשוּ כְּ , ְלַאַחר ְזמָּ ּתַ ַרע  ׁשֶ ֶאת הָּ

ֵעיֵני ה ה ְיֵדיֶכםאֹות ְלַהְכִעיס 'ּבְ ַמֲעׂשֵ  .ֹו ּבְ

ַדֵבָ֣ר ל  אׇּ  ַויְּ ה בְּ ֶש  ַהָ֣ל מ  ל־קְּ ֵני  כׇּ ל זְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
ם׃ ָֽ מָּ ה ַהז ִ֑את ַע ד ת  ירָּ  י ַהשִׁ ֵרֵ֥ בְּ  פ ֶאת־דִׁ

ה ר ּדִ  ֹמׁשֶ ְבֵרי ּבֵ ֵאל ֶאת ּדִ רָּ ל ְקַהל ִיׂשְ ְזֵני ּכָּ אָּ ּבְ
ה ַהזֹּאת ַעד  ירָּ ִ םַהׁשּ  .סֹופָּ
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ינו     ַהֲאזִׁ

ת    ש   ר  ינו   פ   ֲאזִׁ ת ה  יר   ש ִׁ

ֶרץ  א לב אָּ  ע הָּ ַמֵ֥ שְּ תִׁ ה וְּ ם ַוֲאַדֵבִ֑רָּ יִׁ ַמ  ֵ֥ינו ַהשָּ ַהֲאזִׁ
י׃ ָֽ ֵרי־פִׁ מְּ  אִׁ

רַהאֲ  ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָּ ֶרץ וְ  ,ִזינּו ַהׁשּ אָּ ַמע ּתִ הָּ ֶאת ׁשְ
ְבֵרי  .יפִּ  ּדִ

י  ב  ִ֑ תִׁ רָּ מְּ ל אִׁ ַזֵ֥ל ַכַט  י תִׁ חִֹׁ֔ קְּ ר  לִׁ טָּ ף ַכמָּ ַיֲער ִ֤
ים  יבִׁ  בִׁ רְּ כִׁ ֶשא וְּ ם ֲעֵלי־ֶדֹ֔ ָ֣ ירִׁ עִׁ ׂשְּ  ֲעֵלי־כִׁ

ֶׂשב׃  ֵעָֽ

י ּלִ ר ׁשֶ ַבר ַהּמּוסָּ מֹו  ּדְ רִיְנטֹוף ּכְ טָּ , ַמְרֶוה מָּ
ִתי  מֹו הַ זנְ ּתִ ִאְמרָּ לֹול ּכְ רֹות יִע זְ  ִטּפֹותמֹו כְּ , ּטַ

אַעל  ׁשֶ דֹולֹות ּוְכִטּפֹות, ּדֶ ב ַעל ּגְ  .ֵעׂשֶ
ינו׃ ג  ו ג  ֶדל ֵלאֹלֵהָֽ בֵ֥ ִ֑א הָּ רָּ הוָּ ה ֶאקְּ ם יְּ י ֵשֵ֥ ִ֛ א שֶׁ כְּ  כִׁ ם הבְּ ֶאְקרָּ ה, 'ׁשֵ ֻדּלָּ נּו ּגְ  .ֵלאלֵֹהינוּ  ּתְ
ָֽ  ד * ים פׇּ ָ֣ מִׁ יו ַהצור  תָּ כָּ  רָּ ל־דְּ י כׇּ ֵ֥ ֹו כִׁ ֳעלֹ֔

ר  יָּשָּ  יק וְּ ֵ֥ ֶול ַצדִׁ ֵאָ֣ין עָֹּ֔ ִ֑ט ֵאִ֤ל ֱאמונָּה  וְּ פָּ שְּ מִׁ
וא׃  הָֽ

ֵאל הֶ  זָּקהָּ יו צֹוְדקֹות חָּ ֻעּלֹותָּ י ּפְ יו ּכָּ  ּכִ כָּ רָּ ֵהם ל ּדְ
ר יֹוׁשֶ ן ְוֵאין הּוא , ּבְ יוֵאל ֶנֱאמָּ ַמֲעׂשָּ ֶול ּבְ הּוא , עָּ

ר יק ְויָּׁשָּ  .ַצּדִ
ש  ה  ֵק  ֹור עִׁ ִ֑ם דֵ֥ ָ֣יו מומָּ נָּ א בָּ ֹו ל   ת לִ֛ ֵחֵ֥ שִׁ

ל׃ ת ָֽ ַתלְּ  ופְּ
ֲעוֹונֹו ַלה ְוִכי ֵאל ַמְפִריַע ּבַ רָּ ֵאין  !לֹא ?'ַעם ִיׂשְ

א ל ּוםּמ הַ  ֶזה ֶאּלָּ יו ׁשֶ נָּ ן ּדֹור – ּבָּ ם ַעְקׁשָּ  .ּוִמְתַחּכֵ
א  הַ  ו  ל ָ֣ ל וְּ את ַעֵ֥ם נָּבָּ  לו־ז ֹ֔ מְּ גְּ ה  תִׁ הוָּ יְּ לְּ

ך   ׂשְּ וא עָּ ך הֵ֥ ֶנֹ֔ יך קָּ ָ֣ בִׁ ִ֑ם ֲהלֹוא־הוא  אָּ כָּ חָּ
ֶנַָֽֽך׃ נְּ כ  ַֽיְּ  ַוָֽ

ה ּמָּ ם ּגֹוְמִלים לָּ ךְ  ַאּתֶ הַעם , 'ַלה ּכָּ פּוי טֹובָּ  ּכְ
ם כָּ ִביךָּ  ֵריהֲ  !?ְולֹא חָּ ּלוֹ הּוא אָּ ה ׁשֶ הּוא , ְוַאּתָּ
ה אֹוְת  ׂשָּ ס עָּ  !אֹוְתךָּ ךָּ ּוִבּסֵ

ר  ז שני ד ִ֑ ר־וָּ נָֹ֣ות ד  ינו שְּ ם בִׁ  ֹות עֹולָֹּ֔ מָ֣ ר  יְּ כ  זְּ
ְך׃ ָֽ רו לָּ י ֵ֥אמְּ ֵקֶנ יך וְּ ך זְּ דְּ ַיֵגֹ֔ יך  וְּ בִֹׁ֨ ַאִ֤ל אָּ  שְּ

יוּ ר וֹ ְזכ הָּ ז וּ  ֶאת ַהיִָּּמים ׁשֶ םמֵ ֵמאָּ ִהְתּבֹוְננּו  ,עֹולָּ
 ָּ ׁשּ לנִ ּבַ ל ּכָּ ַאל , ֹותּדֹורהַ  ים ׁשֶ ִביךָּ ֶאת ׁשְ הּוא וְ אָּ
יד ַאל ֶאת  ,ְלךָּ  ַיּגִ  .ְלךָּ יֹאְמרּו ֵהם ְזֵקֶניךָּ וְ ׁשְ

ִ֑ם  ח  דָּ ָ֣י אָּ ֵנ ֹו בְּ יד  רִׁ ַהפְּ ם בְּ יֹון  גֹויִֹׁ֔ ֵחִ֤ל ֶעלְּ ַהנְּ בְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ר בְּ ַפ  סְּ מִׁ ים לְּ ת ַעמִֹׁ֔ ֹלָ֣ ב   ַיֵצב  גְּ

ֶעְליֹון בִּ  ֵאל הָּ הָּ ק ַנֲחלֹותְזַמן ׁשֶ , ּגֹוִיםלַ  ִחּלֵ
ִהְפִריד ׁשֶ ם ּכְ דָּ ֵני אָּ י ּבְ ין ַעּמֵ יב ֶאת , ּבֵ הּוא ִהּצִ

ְבִעים ב ׁשִ ים וֹ לוּ ּגְ ַעּמִ ֵאלכְּ ת הָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ  .ִמְסּפַ
ֹו׃ ט  תָֽ ֶבל ַנֲחלָּ ב ֶחֵ֥ ֹו ַיֲעק   הוָּ ה ַעמִ֑ ֶלק יְּ י ֵחֵ֥ ִ֛ ל ה כִׁ י ַהֵחֶלק ׁשֶ מֹו ֶחֶבל , ַעּמוֹ  ֶזה 'ּכִ ַיֲעקֹב הּוא ּכְ

אָּ  תוֹ הָּ ל ַנֲחלָּ  .ֶרץ ׁשֶ
ר ו י  בָֹּ֔ דְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ הו  בְּ ֵאֹ֨ צָּ מְּ ֵלָ֣ל יִׁ הו יְּ ת   בְּ

ס   ן יְּ מ ִ֑ שִׁ ֹונְּ  בְּ  יְּ בָ֣ הו  יְּ נְּ ֹון ֶבֹ֨ ישֵ֥ אִׁ הו כְּ נְּ ֶר  צְּ הו יִׁ ֵנֹ֔
ֹו׃  ֵעינָֽ

אמָּ הּוא  ר וֹ אֹות צָּ ֶאֶרץ ִמְדּבָּ קֹום בְּ , ּבְ למָּ  ׁשֶ
לֹות ים  ְילָּ ּנִ הּוִמְדבַּ ּתַ מָּ מָּ ַמד הּוא , ר ׁשְ בֹו יבִ סְ עָּ
ר ְדּבָּ ּמִ יו ּבַ לָּ ֵגן עָּ ה, ְלהָּ ינָּ ַתן ּבֹו ּבִ  וֹ אֹות רמַ ׁשָּ וְ , נָּ

ל ִאיׁשֹוןהָּ מֹו ֶאת כְּ   .ֵעינוֹ  ׁשֶ
ׂש  יא  ר ִ֤ פְּ ַרֵחִ֑ף יִׁ ֹו ַעל־גֹוזָּלָּ יו יְּ נֹ֔ ָ֣יר קִׁ עִׁ ֶשר  יָּ ֶנֹ֨ כְּ

ֹו׃ תָֽ רָּ הו ַעל־ֶאבְּ ֵא  שָּ הו יִׁ ֵחֹ֔ קָּ יו  יִׁ נָּפָּ  כְּ
ר מֹו כְּ  ֲעִדינּות ֶאת ִקּנוֹ ִעיר ּמֵ שֶׁ ֶנׁשֶ ַרֵחף ְמ , ּבַ

יו  מֹור ַעל ּגֹוזָּלָּ יו שׂ ֵר ּפוֹ  ,ֲעֵליֶהםִלׁשְ פָּ נָּ  ֶאת ּכְ
ם ם ְולֹוֵקַח אֹותָּ א אֹותָּ יו ְונֹוׂשֵ פָּ נָּ  .ַעל ּכְ

ר׃ יב  ָֽ ל ֵנכָּ ֹו ֵאֵ֥ מ  ין עִׁ ֵאֵ֥ ֶחִ֑נו וְּ ָ֣ד ַינְּ דָּ הוָּ ה בָּ ְך  יְּ  .ֵחראַ ֵאל  ִאּתוֹ ְוֵאין , וֹ אֹות ֹוִבילמְלַבּדֹו  'הּכָּ
הו  ַעל־ יג שלישי ֵבֹ֨ כִׁ ֳָ֣מֵתיַירְּ ֶרץ ( במותי) בָּ אָֹּ֔

ַלע  ֶסֹ֔ ַבש  מִׁ ו דְּ הָֽ ֵקִ֤ י ַוֵינִׁ ִ֑ דָּ ת ׂשָּ נוב ָ֣ ַוי אַכ ל תְּ
ור׃ יש צָֽ ֵ֥ מִׁ ֶמן ֵמַחלְּ ֶש   וְּ

יב' ה ה ֶרץאֶ בְּ  וֹ אֹות הֹוׁשִ ַכל אָּ הּוא וְ  ,ֲחׁשּובָּ
ֶדה יְיבּולֵ  ַלעּדְ  ֵהִניק אֹותוֹ , ׂשָּ ֶמן וְ , ַבׁש ִמּסֶ ׁשֶ

ַלע  הִמּסֶ ׁשֶ  .קָּ
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ים  יד  ַּ֜ רִׁ ֶלב כָּ ם־ֵחֹ֨ אן עִׁ ר ַוֲחֵלָ֣ב צ   קַָּּ֜ ת בָּ ַאֹ֨ ֶחמְּ
ֶלב  ם־ֵח  ים עִׁ ֹ֔ ַעתודִׁ ן  וְּ שָּ ֵנָֽי־בָּ ים בְּ ִ֤ ֵאילִׁ וְּ

ֶמר׃ ָֽ ֶתה־חָּ שְּ ַדם־ֵענָּ ב תִׁ ִ֑ה וְּ טָּ יָֹ֣ות חִׁ לְּ  כִׁ

ה ר וְ מִ  ֶחְמאָּ קָּ ים ִעם ׁשּומַ , אןּצֹמִ  בלָּ חָּ ּבָּ ׂשִ בָּ ן ּכְ
ן  ׁשָּ יםְוֵאיִלים ֵמַהּבָּ ה  ,ּוְתיָּׁשִ הִעם ִחּטָּ ֵמנָּ , ׁשְ

יץּוֵמהַ  ל הָּ  ּמִ ִבים ׁשֶ הֲענָּ תָּ  .ַיִין ׁשָּ
ִ֑יתָּ  טו  ׂשִׁ יתָּ כָּ ָ֣ בִׁ תָּ עָּ נְּ ַמ  ט שָּ עָֹּ֔ בְּ רון  ַויִׁ ש  ַמִ֤ן יְּ שְּ ַויִׁ

ֹו׃ תָֽ עָּ ש  ור יְּ ל צֵ֥ ַנֵב  הו ַויְּ ׂשָֹּ֔ ֹוַּה עָּ ש  ֱאלָ֣ ט   ַויִׁ
ֵאל רָּ ִמין  ִיׂשְ ֶבה יתָּ ֲעשֵׂ נַ , ַמְנּתָּ שְׁ הִ , טעַ בָּ וּ ִהׁשְ  ,עָּ

ןוְ  ׁשּומָּ יתָּ ּבְ ּסִ ַטשׁ , ִהְתּכַ אֱ  הּוא נָּ  ִהיםלֹ ֶאת הָּ
זָּק שֶׁ ה ֶאת זָּּ בִ וּ , וֹ אֹות ארָּ ּבָּ שֶׁ  ֵאל ֶהחָּ ילהָּ ּצִ  .וֹ ּמַ

הו׃ טז  ָֽ יס  עִׁ ת ַיכְּ תֹוֵעב   ים בְּ ִ֑ זָּרִׁ הו בְּ א   נִׁ ֲעבֹוַדת ֵאִלים זִָּרים  אֹותוֹ  זוּ יִהְרגִּ  ַיקְּ  וּ ְכִעיסהִ  –ּבַ
תֹוֵעבֹות אֹותוֹ   .ּבְ

א  יז  ים ל ָ֣ ַּה ֱאֹלהִׁ  א ֱאֹלֹ֔ ים  ל ָ֣ ו ַלֵשדִׁ ח  בְּ זְּ יִׁ
ום  ר  עָּ א ׂשְּ או ל ֵ֥ ב בָֹּ֔ ר ָ֣ קָּ ים  מִׁ שִׁ ום ֲחדָּ עִ֑ דָּ יְּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ  ֲאב 

נֹות ְרּבָּ ֲחטּו קָּ ִדים ׁשָּ ֵ ם – ַלׁשּ ֵאינָּ ים לִ אֵ לְ , ֵאל ׁשֶ
ּלֹ  ירּו א ׁשֶ םִהּכִ ים , ֵמעֹולָּ ׁשִ אוּ שֶׁ ֲחדָּ ה ּבָּ ַאֲחרֹונָּ  ,לָּ

 .ֶהםּבָּ  קוּ ִהְתַעסְּ  לֹא ֲאבֹוֵתיֶכם
ך  ֶתִ֑שִׁ  יח  דְּ לָּ ור יְּ ח   יצֵ֥ ל מְּ ַכ ח ֵאֵ֥ שְּ ך׃לְּ  ַותִׁ ַזְבּתָּ ֶאת  ֶלָֽ זָּקעָּ ֵאל ֶהחָּ  ּתָּ ַכחְ ׁשָּ , ךָּ אֹוְת  דלַ יָּּ שֶׁ  הָּ

עָּ ֵאל הָּ ֶאת   .ךָּ ֹוְת אה ׂשָּ ׁשֶ
ַכֵַ֥עס  יט רביעי ִ֑ץ מִׁ אָּ נְּ הוָּ ה ַויִׁ א יְּ ֵַֽ֥רְּ יו׃ַוַי ָֽ תָּ נ  נָּ יו ובְּ ה 'ה בָּ אָּ ַעסוְ  רָּ הִמ  כָּ ִהְכִעיסוּ  ּמַ ֶ יו הוּ ׁשּ נָּ יווֹ ּוְבנ ּבָּ  .תָּ
ָ֣ה  כ  ה מָּ ֶא  ם ֶארְּ ַני  ֵמֶהֹ֔ ה פָּ ירָּ ִ֤ תִׁ אֶמר ַאסְּ ַוי  

נִׁ ים  ה בָּ מָּ ת  ֵהֹ֔ כ  פ  ֹור ַתהְּ י דִ֤ ָ֣ ִ֑ם כִׁ יתָּ ַאֲחרִׁ
ם׃ ָֽ ן בָּ ֵ֥  ל א־ֵאמ 

ַמר יר :אָּ ַניֶאת  ַאְסּתִ  ַמה צֹוֶפהֲאִני , ֵמֶהם ּפָּ
םה ְהיֶ יִּ  י , ֲעִתידָּ ְך ֹור דּ ֵהם ּכִ ֵאין  –ֲהַפְכּפָּ ִנים ׁשֶ ּבָּ
 .ֵאמּון םהֶ ּבָּ 

ֵליֶהִ֑ם  כא  ַהבְּ י בְּ ונִׁ ֲעס  ל כִׁ ל א־ֵאֹ֔ י בְּ ונִׁ אָ֣ נְּ ֵהֵ֚ם קִׁ
ל  גֵֹ֥וי נָּבָּ  ם בְּ ל א־עָֹּ֔ יֵאָ֣ם בְּ נִׁ י  ַאקְּ ֲאנִׁ ַוָֽ

ם׃ יֵסָֽ עִׁ  ַאכְּ

ֱאִליל  אֹוִתי זוּ יֵהם ִהְרגִּ  ֵאין ּבֶ  – ּבֹו ּכֹחַ ׁשֶ
ַהְבֵליֶהם אֹוִתי סוּ יִע כְ הִ  ֵכן ,ּבְ ם אֹותָּ  זיַאְרגִּ  ֲאִני לָּ

ם  ֵאינֹו עָּ ֶבט ׁשֶ ׁשֵ ַעם ַרע םאֹותָּ  ַאְכִעיס –ּבְ  .ּבְ
ֹול  כב  אָ֣ ד ַעד־שְּ יַק  י ַותִׁ ַאפִֹׁ֔ ָ֣ה בְּ חָּ דְּ י־ֵאש  קָּ כִׁ

ט  ַלֵה  ּה ַותְּ לָֹּ֔ יב  ָֽ ֶרץ  וִׁ אַכל ֶאֹ֨ ית ַות ִ֤ ִ֑ תִׁ ַתחְּ
י  ֵדֵ֥ ים׃מֹוסְּ ָֽ רִׁ  הָּ

י  הי סִ עֲ כַּ ִמ ּכִ ֲערָּ ק ַעד עֹומֶ  הקָּ לְ דָּ וְ ֵאׁש  ּבָּ
הֹום ה, ַהּתְ ִמידָּ ּה וּ ֶאֶרץ ִויב ִהׁשְ הלָּ ְרפָּ ְיסֹודֹות  ְוׂשָּ
ִרים  .הָּ

ם׃ כג  ָֽ י ֲאַכֶלה־בָּ ַצ  ֹות חִׁ עִ֑ ֵל ימֹו רָּ ה עָּ ֶפֵ֥ עֹות אֹוִסיף ַאסְּ ה ,ֲעֵליֶהם רָּ ל ֶאת םהֶ ּבָּ  ִאירָּ י ּכָּ  .ִחּצַ
ֵ֥י  כד  ֵז י מְּ ִ֑ ירִׁ רִׁ ֶטב מְּ ֶקָ֣ ֶשף וְּ ֵמי ֶר  ֵ֥ ח  ִ֛ב ולְּ עָּ רָּ

י  ֲחֵלֵ֥ ת ז  ם־ֲחַמ  ם עִׁ ת  ֲאַשַלח־בָֹּ֔ ֵהמ  ֶשן־בְּ וְּ
ר׃ ָֽ פָּ  עָּ

ב ֵהם  עָּ י רָּ בֹוהַּ ם חוֹ חֹוִלים בְּ וְ ִיְהיּו ֻמּכֵ ת וֶ מָּ וּ  ּגָּ
ֶהם וַ , רמַ  ה ּבָּ ּסֶ ל ןשֵׁ ֲאׁשַ עֹות ׁשֶ  ִעם ֶאֶרס ַחיֹּות רָּ

ל רוֹ ז ׁשֶ פָּ  .ֲחֵלי עָּ
ִ֑ה  כה  ים ֵאימָּ רִׁ  ֶרב וֵמֲחדָּ ַשֶכל־ֶחֹ֔ חוץ  תְּ מִׁ

יש  ֵ֥ ם־אִׁ ה יֹוֵנ ק עִׁ תולָֹּ֔ חור  ַגם־בְּ ַגם־בָּ
ה׃ ָֽ  ֵׂשיבָּ

ִעיר ּתִ  ה  ְהֶיהִמחּוץ לָּ מָּ ֲהרשֶׁ ִמְלחָּ ג ֶאת וֹ ּתַ
ֵניֶהם ִרים, ּבְ ים ּוַבֲחדָּ ִניִמיִּ ְהֶיה ַהּפְ ה ּתִ , ֵאימָּ

חּור  ם ּבָּ הוְ יָּמּותּו ּגַ תּולָּ ֵקןיֹוֵנק ִעם ִאיׁש , ַגם ּבְ  .זָּ
ה ֵמֱאנ ֹוש  כו  יתָּ ֵ֥ בִׁ ֵאיֶהִ֑ם ַאשְּ י ַאפְּ תִׁ רְּ ַמ  אָּ

ם׃ ָֽ רָּ כְּ  זִׁ
י ַמְרּתִ ִמיד אֹותָּ : אָּ ְגִזיַאׁשְ רָּ ִאיר ! ם ּבְ לֹא ַאׁשְ

ין  ֵזֶכר ֵמֶהם יםּבֵ ׁשִ ֲאנָּ  .הָּ
ֵרִ֑ימֹו  כז  ו צָּ ר  ַנכְּ ן־יְּ ור ֶפָֽ גֹ֔ י ַכִַ֤עס אֹוֵיב  אָּ לוֵל 

ַעֵ֥ל  הוָּ ה פָּ א יְּ ל ֵ֥ ה וְּ מָּ ֹ֔ ֵדָ֣נו רָּ רו  יָּ אמְּ ֶפן־י ָֽ
את׃ ל־ז ָֽ  כׇּ

ה  ִייִתי עֹוׂשֶ ְך הָּ ש לֹא םִא ּכָּ ִייִתי חֹוׁשֵ אֹוֵיב שֶׁ  הָּ הָּ
א ,ַיְכִעיס אֹוִתי ּמָּ אּו צֹוְרֵריֶהם  ׁשֶ א –ִיְתּגָּ ּמָּ  ׁשֶ

היֵָּדינּו  :יֹאְמרוּ  ה 'ְולֹא ה ,ֲחזָּקָּ ׂשָּ ל ֶזה ֶאת עָּ  .ּכָּ
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ם  כח  ֶה  ין בָּ ֵאֵ֥ ה וְּ ֹות ֵהִ֑מָּ ד ֵעצ  ַבֵ֥ י־גִֹ֛וי א  כִׁ
ָֽה׃ בונָּ  תְּ

י  אֹוְיִבים ּכִ ה ֲחַסר ַעםֵהם הָּ ְכמָּ ֶהם  ,חָּ ְוֵאין ּבָּ
ה בּונָּ  .ּתְ

ם׃ כט חמישי ָֽ יתָּ ַאֲחרִׁ ינו לְּ ילו ז ִ֑את יָּבִׁ  ָ֣ כִׁ ו ַיׂשְּ מ  כְּ ו חָּ ִמים ּלוּ ִא  לֵ֥ יּו ֲחכָּ יוּ  הָּ יוּ  ,זֹאת יֹוְדִעים הָּ  יםינִ ְמבִ  הָּ
ִאם ֶיחֶ  ְך ְטאּו ִיְקֶרה ׁשֶ םּכָּ סֹופָּ ֶהם ּבְ ם לָּ  .ּגַ

ָ֣יסו  ל  נִׁ ם יָּ ַנ ַֽיִׁ ֶלף ושְּ ד  ֶאֹ֔ ף ֶאחָּ ד ִ֤ רְּ ה יִׁ ֵאיכִָּ֞
ם ַויהוָּ ה  ֹ֔ רָּ כָּ ָ֣ם מְּ י־צורָּ ָֽ ם־ל א  כִׁ ִ֑ה אִׁ בָּ בָּ רְּ

ם׃ ָֽ ירָּ גִׁ סְּ  הִׁ

ֵכן שֶׁ  דֵאיְך ִיּתָּ ַנִים  רֹוֵדףֵמֶהם  ֶאחָּ ֶאֶלף ּוׁשְ
ֶרת ַמְבִריִחים ִפים ֲעׂשֶ ֵאלשֶׁ  לֹא ִאם ,ֲאלָּ זָּק הָּ  ֶהחָּ

ֵאל רָּ ל ִיׂשְ יר 'ַוה ,םאֹותָּ  רכַ מָּ  ׁשֶ  !?םאֹותָּ  ִהְסּגִ
ים׃ לא  ָֽ ילִׁ לִׁ ינו פְּ ֵב  יְּ א  ִ֑ם וְּ נו צורָּ צוֵר  א כְּ י ל ֵ֥ ִ֛ מֹו הָּ  ֲהֵרי כִׁ ם ֵאינֹו ּכְ נוּ ֱאִלילָּ ּלָּ זָּק ׁשֶ ל וּ  ,ֵאל ֶהחָּ ְבכָּ

נּו וֹ אזֹאת  ים ּבָּ ִטיםְיֵבינּו עֹוׂשִ פָּ  .ׁשְ
ִ֑ה  לב  רָּ ת ֲעמ  מ   ַשדְּ ם ומִׁ נָֹּ֔ ם  ַגפְּ ד  ִֶ֤פן סְּ ֶג י־מִׁ ָֽ כִׁ

מֹו׃ ָֽ ת לָּ ר   ר  ת מְּ ֹלֵ֥ כְּ ֹוש ַאשְּ ֵבי־רֹ֔ נְּ מֹו  עִׁ ֵבֹ֨  ֲענָּ
ל  מֹו  ְלַבּסֹוףֲאבָּ ֵנׁש ּכְ עָּ ֶהם ּתֵ ּלָּ ֶפן ׁשֶ ֶפן ַהּגֶ ּגֶ

דֹות ֲעמוֹ ְסד הוֹ ם ּוׂשְ ֵבי ִיְהיּו ֵביֶהם נְּ ִע , רָּ ִעּנְ ּכְ
ר ב ַהּמָּ ֵעׂשֶ ֶהם , הָּ ּכֹולֹות מָּ ִיְהיּו לָּ  .ִריםֶאׁשְ

ָֽר׃ לג  זָּ נִׁ ים ַאכְּ תָּ אש פְּ ר ֵ֥ ִ֑ם וְּ ינִׁ ם ֵיינָּ ת ַתנִׁ מוֹ  ִיְהֶיה ֵיינָּם ֲחַמֵ֥ ים ֶאֶרס ּכְ ׁשִ ֶתן ַרַעלּוכְ  ,ְנחָּ  ּפֶ
 .ַאְכזָּר

י׃ לד  ָֽ תָּ ר  אֹוצְּ ום בְּ ת  י חָּ ִ֑ דִׁ מָּ ָ֣ס עִׁ מ  וא כָּ מּור ֶזה ֵריהֲ  ֲהל א־ה  עּול ,ֶאְצִלי ׁשָּ ִנים נָּ ְחסָּ ּמַ י ּבַ ּלִ  – ׁשֶ
י  לה  ִ֤ ִ֑ם כִׁ לָּ וט ַרגְּ מָ֣ ֵע ת תָּ ם לְּ ֵלֹ֔ שִׁ ם  וְּ י נָּקָּ ִ֤ לִׁ

מֹו׃ ָֽ ת לָּ ד ֵ֥ ש ֲעתִׁ חָּ  ם וְּ ֹ֔ רֹוב  יָֹ֣ום ֵאידָּ  קָּ
הקָּ ַהנְּ  ִניםוּ מגְ ְוַהּתַ  מָּ ַמןלַ ֶאְצִלי  ל מּוכָּ ְּ ם שֶׁ  ז ַרְגלָּ

ְתמֹוֵטט ן ,ּתִ ּכֵ ם ׁשֶ תָּ ִבירָּ רֹוב יֹום ׁשְ  ַוֲאַמֵהר, קָּ
בעָּ ֶאת הֶ   .א ֲעֵליֶהםוֹ ִתיד לָּ

ִ֑ם  לו  ֶנחָּ תְּ יו יִׁ דָּ  ַעל־ֲעבָּ ֹו וְּ ה  ַעמֹ֔ הוָּ ין יְּ ִ֤ י־יָּדִׁ ָֽ כִׁ
ָ֣זְּ   י־אָּ ָֽ ֶאה  כִׁ רְּ י יִׁ ִ֤ ור כִׁ צֵ֥ ֶפס עָּ ֶא  ד וְּ ַלת יָֹּ֔

וב׃ זָֽ עָּ  וְּ

ֵרט דּון ֶאת ַעּמוֹ יָּ ' השֶׁ כְּ  ַהֲעִניׁש ֶאת  ְוִיְתחָּ ִמּלְ
יו דָּ יִּ כְּ , ֲעבָּ םְרֶאה ׁשֶ ה אֹותָּ ְזבָּ עָּ ַסיַַּעת ּמְ הַ ד יָּּ הַ  ׁשֶ

ֶהם ֶנֱעזָּר ךְ  ְוֵאין ּבָּ  .ְוִנְתמָּ
ֹו׃ לז  יו בָֽ ֵ֥ סָּ ור חָּ ר ֵאָ֣י ֱאֹלֵהִ֑ימֹו צ  ַמ  אָּ זָּק – ?ֱאִליֵליֶהםֵאיֹפה  :אַמריֹ' ה וְּ ם ֶהחָּ  ֱאִלילָּ

ְטחּו ּבוֹ שֶׁ   !?ּבָּ
ימֹו   לח  ֵחֹ֨ בָּ ר ֵחִֶ֤לב זְּ ָ֣ין ֲאֶשֹ֨ ו ֵי ת  שְּ לו יִׁ י אֵכֹ֔

י ֲעֵליֶכ ם  ֵ֥ הִׁ ם יְּ ֶכֹ֔ ר  זְּ ַיעְּ ומו  וְּ ִ֑ם יָּקֹ֨ יכָּ סִׁ נְּ
ה׃ ָֽ רָּ תְּ  סִׁ

 ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים ֶאת ֵחֶלב ִזְבֵחיֶהםהָּ ֱאִליֵליֶהם 
פְ שֶׁ  יִַּיןֶאת הַ  ָּ ֶהםׁשּ יָּּ ? כּו לָּ  !ֶכםּו לָּ ְזרקּומּו ְוַיעַ ׁשֶ

ֶכם ְלִמְסּתֹור ֵמאֹוֵיב ְהיּו לָּ יִּ  !ׁשֶ
ים  לט  ין ֱאֹלהִׁ  ֵאֵ֥ וא וְּ י  הֹ֔ ִ֤י ֲאנִׁ י ֲאנִׁ ָ֣ ה כִׁ ו ׀ ַעתָּ  אָ֣ רְּ

ָ֣י  י  ַוֲאנִׁ תִׁ צְּ ַחֹ֨ ה מָּ ית ַוֲאַחֶי  ָ֣ מִׁ י ֲאנִׁ י אָּ ִ֑ דִׁ מָּ עִׁ
יל׃ ָֽ י ַמצִׁ דִׁ  יָּ ין מִׁ ֵאֵ֥ א וְּ פָֹּ֔  ֶארְּ

יו ְראוּ  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים ְוֵאין ,הּוא ֲאִני ֲאִנישֶׁ  ַעְכׁשָּ
י ִמית ַוֲאַחיֶּה !ַיַחד ִאּתִ י , ַרק ֲאִני אָּ ַחְצּתִ ֲאִני מָּ
יָּּכֹול ְוֵאין, אפֵּ ַר ַוֲאִני אֲ  יל  ִמי ׁשֶ  .ִמיִָּּדיְלַהּצִ

י  מ ששי י ַחֵ֥ תִׁ רְּ ַמִּ֕ אָּ י וְּ ִ֑ ם יָּדִׁ יִׁ ַמ  א ֶאל־שָּ ֵ֥ י־ֶאשָּ ָֽ כִׁ
ם׃ ָֽ לָּ ע  י לְּ כִׁ  נ   אָּ

שֶׁ  ִריםּכְ ַמִים ֶאת יִָּדי אָּ ָּ ַבע, ֶאל ַהׁשּ ָּ ִמי ְוֶאׁשּ ׁשְ  ּבִ
םוֹ ְלעֲאִני ַחי ' – ה 'לָּ ְך ֶאֱעׂשֶ ּכָּ  :ׁשֶ

ט  מא  פָּ  שְּ מִׁ ז בְּ ת אֵחֵ֥ י וְּ בִֹׁ֔ ַרָ֣ק ַחרְּ י  בְּ ם־ַשנֹותִׁ אִׁ
ם׃ י ֲאַשֵלָֽ ַא  ַׂשנְּ מְּ לִׁ י וְּ ֹ֔ רָּ צָּ ם  לְּ יב נָּקָּ ִ֤ שִׁ י אָּ ִ֑  יָּדִׁ

ִחיז י ֶאת ַאׁשְ ְבִריקָּ  ַחְרּבִ ת זאחַ ּתֹ  יִָּדיוְ  הַהּמַ ִמּדַ  ּבְ
ין יב ,ַהּדִ ׁשִ ה קָּ נְ  אָּ ם וַ  יַר ֹוְר ְלצמָּ ּלֵ  .ְלׂשֹוְנַאיֲאׁשַ

ִ֑ר  מב  ׂשָּ י ת אַכָ֣ל בָּ בִׁ  ַחרְּ ם וְּ ֹ֔ דָּ ַצי  מִׁ יר חִׁ ִ֤ כִׁ ַאשְּ
ֹות אֹוֵיָֽב׃ עֵ֥ אש ַפרְּ ה ֵמר   יָֹּ֔ בְּ שִׁ ל  וְּ לָּ ם חָּ ַדִ֤  מִׁ

י  ם ַעד בְּ ַאְרֶוה ֶאת ִחּצַ רוּ דָּ ּכְ ּתַ ׁשְ יִּ י , ׁשֶ ְוַחְרּבִ
ר ׂשָּ אַכל ּבָּ ם , ּתֹ בּוִייםֲהרּוִגים ִמּדַ , ּוׁשְ
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אֹוֵיב ל הָּ סּוִעים ׁשֶ ְ ים ַהׁשּ אׁשִ רָּ  .ּוֵמהָּ
ֹום  מג  קִ֑ יו יִׁ דָּ  י ַדם־ֲעבָּ ֵ֥ ֹו כִׁ ם  ַעמֹ֔ ִ֤ינו גֹויִׁ נִׁ ַהרְּ

ֹו׃  ֹו ַעמָֽ ת  מָּ ר ַאדְּ ֶפֵ֥ כִׁ יו וְּ ֹ֔ רָּ צָּ ָ֣יב לְּ ם  יָּשִׁ נָּקָּ וְּ
 פ

חּו גּ  ּבְ י , ֹוִים ֶאת ַעּמוֹ ׁשַ םֶאת  ִיְנקֹום' הּכִ  ּדַ
דָּ  יב נְ  ,יוֲעבָּ הקָּ ְויָּׁשִ יו וְ ְלצֹוְר  מָּ ר ַעל פֵּ כַ הּוא יְ רָּ

תֹו   .ְוַעּמוֹ ַאְדמָּ
ת    ש   ר  הו ו י צ ִׁ ה   פ   יר  ִׁ ש   ל ה   ע 
א מד שביעי ב ָ֣ ה ַויָּ ֶש  ַדֵבִ֛ר מ  י ַויְּ ֵרֵ֥ בְּ ל־דִׁ  ֶאת־כׇּ

ַע  הֹוֵשֵ֥ וא וְּ ִ֑ם ה  עָּ ָ֣י הָּ ֵנ זְּ אׇּ ה־ַהז  את בְּ ָֽ ירָּ ַהשִׁ
ון׃ ן־נָֽ  בִׁ

א ה ּבָּ ה ַהזֹּאת , ֹמׁשֶ ירָּ ִ ְבֵרי ַהׁשּ ל ּדִ ר ֶאת ּכָּ ְוִדּבֵ
ם עָּ ְזֵני הָּ אָּ ן נּון, ּבְ ַע ּבִ  .הּוא ְוהֹוׁשֵ

ים  מה  ֵ֥ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ַדֵבִ֛ר ֶאת־כׇּ ה לְּ ֶש  ַכָ֣ל מ  ַויְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ ֶלה ֶאל־כׇּ ֵא   הָּ

ה ֶאל  ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְ ר ֶאת ּכָּ ַמר ְלַדּבֵ ה ּגָּ ֹמׁשֶ
ֵאל רָּ ל ִיׂשְ  .ּכָּ

ל־  מו  כׇֹּ֨ ם לְּ ֶכֹ֔ ַבבְּ ָ֣ימו לְּ ַוי ִ֤אֶמר ֲאֵלֶהם  ׂשִׁ
ֶכ ם ַהיִֹ֑ום  יד בָּ ֵ֥ י ֵמעִׁ ִ֛ כִׁ נ  ים ֲאֶש ר אָּ ֹ֔ רִׁ בָּ ַהדְּ
ֹות  ר ַלֲעׂשֹ֔ מ ָ֣ שְּ ם לִׁ ֵניֶכֹ֔ ם  ֶאת־בְּ ַצו  ֲאֶשִ֤ר תְּ

את׃ ה ַהז ָֽ ֵ֥ י ַהתֹורָּ ֵר  בְּ ל־דִׁ  ֶאת־כׇּ

ֶהם ַמר לָּ ֲאִני :ְואָּ ִרים ׁשֶ בָּ ל ַהּדְ ֶכם ְלכָּ ימּו ִלּבְ  ׂשִ
צַ , ַהיֹּום ַמְזִהיר ֶאְתֶכם ּתְ ֵדי ׁשֶ ם ֶאת אֹותָּ  וּ וּ ּכְ

ֵניֶכם ה , ּבְ ְבֵרי ַהּתֹורָּ ל ּדִ יד ְלַקיֵּם ֶאת ּכָּ ְלַהְקּפִ
 .ַהזֹּאת

וא  מז  י־ה  ם כִׁ ֶכֹ֔ ק הוא  מִׁ ר ֵרֵ֥ בָֹּ֨ י ל א־דָּ כִֶּׁ֠
ים   יכו יָּמִׁ ִ֤ ה ַתֲארִׁ ָ֣ר ַהֶז  בָּ ַחֵייֶכִ֑ם וַבדָּ

ר  ה ֲאֶשֹ֨ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ים ַעל־הָּ רִׁ  בְּ ם ע  ַאֶתַּ֜
ּה׃ פ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ ן שָּ  ֵדִ֛  ֶאת־ַהַירְּ

ר ֵריק ִמּתֹוֶכן  בָּ י הּוא לֹא ּדָּ א , ֲעבּוְרֶכםּכִ ֶאּלָּ
ֶּה , הּוא ַחיֵּיֶכם ר ַהז בָּ מּו ְזַמן ּוִבְזכּות ַהּדָּ ְתַקיְּ ּתִ

ב ן  רָּ ם עֹוְבִרים ֶאת ַהיְַּרּדֵ ַאּתֶ ה ׁשֶ מָּ ֲאדָּ ַעל הָּ
ם  הּ ִלְכּבֹוׁש ְלׁשָּ  .אֹותָּ

ת    ש   ר  בוֹ  פ   ר נְּ ה  י  ה לְּ ֲעלִׁ ו ו י ה   צִׁ
ֶעִֶ֛צם ַהיֵֹ֥ום  מח מפטיר ה בְּ ֶשֹ֔ ה  ֶאל־מ  הוָּ ַדֵבִ֤ר יְּ ַויְּ

ר׃  ַהֶז ה ֵלאמ ָֽ
ה  'ה ר ֶאל ֹמׁשֶ ּבֵ יֹּום ַהזֶּה ַעְצמוֹ ּדִ ַמר ּבַ  :ְואָּ

ֹו  מט  ב  ה ַהר־נְּ ים ַהֶזַּ֜ ֹ֨ רִׁ ֲעבָּ ה ֶאל־ַהר֩ הָּ ֲעֵלֶ֡
ֶאֶָ֣רץ ֹו  ֲאֶשר  בְּ ֵרחִ֑ ָ֣י יְּ ֵנ ר ַעל־פְּ ב ֲאֶש  מֹואָֹּ֔

ן  ֵתִ֛ י נ  ֵ֥ ר ֲאנִׁ ַען ֲאֶשֹ֨ ַנֹ֔ ֵאה  ֶאת־ֶאֶָ֣רץ כְּ ורְּ
ָֽה׃ זָּ ל ַלֲאח  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ  לִׁ

ר ַהזֶּה  ֲעבָּ ֶאֶרץ  –ֲעֵלה ַעל ַהר ַהּמַ ּבְ ַהר ְנבֹו ׁשֶ
ב שֶׁ  ַנַען , ְיִריחוֹ  ּמּולמֹואָּ ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ּכְ

ֲאִני נֹוֵתן ִלְבֵני ָּּה ׁשֶ ֵאל ַלֲאֻחז רָּ  .ִיׂשְ

ף  נ  ֵס  ֵהאָּ ה וְּ מָּ ֶלָ֣ה שָֹּ֔ ה  ע  ר  ֲאֶשִ֤ר ַאתָּ הָּ ת בָּ ומ  
ר  ה ָ֣ יך  בְּ חִֹׁ֨ ן אָּ ת ַאֲהר ִ֤ ֶאל־ַעֶמִ֑יך ַכֲאֶשר־ֵמִ֞

יו׃ ָֽ ֶסף ֶאל־ַעמָּ ר ַוֵיאָּ  הָֹּ֔  הָּ

ה עֹוֶלה  ַאּתָּ ר ׁשֶ הָּ םּומּות ּבָּ ְתךָּ  ְלׁשָּ מָּ  ְוִנׁשְ
ֵסף ּתֵ  מֹות ְמקֹוםֶאל אָּ ׁשָּ מוֹ  ,ַהּנְ ִחיךָּ שֶׁ  ּכְ ַאֲהרֹן אָּ

ה ֵמת ר-רוֹ ּבְ הָּ תוֹ  הָּ מָּ ה ְוִנׁשְ  ְמקֹום ֶאל ֶנֶאְספָּ
מֹות ׁשָּ  .ַהּנְ

ל  נא  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ תֹוְך  בְּ י בְּ ם בִׁ  ֶתַּ֜ ַעלְּ ר מְּ ַעל֩ ֲאֶשֹ֨
ָ֣ל ֲאֶשִ֤ר  ן ַע ִ֑ ַבר־צִׁ דְּ ש מִׁ ֵד  ת קָּ יַבֵ֥ רִׁ י־מְּ ֵמָֽ בְּ

י  ֶתם  אֹותִֹׁ֔ ַדשְּ א־קִׁ ל׃ל ָֽ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֹוְך בְּ ת   בְּ

י בְּ  ֶזה ַעל ם ּבִ ַעְלּתֶ ּמְ ךְ ׁשֶ ם ֶאת  כָּ ּתֶ ׁשְ ּלֹא ִקּדַ ׁשֶ
ֵאל בְּ  רָּ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ִמי ּבְ הׁשְ ת ֵמי ְמִריבָּ ׁשַ רָּ  פָּ

ר ִציןבְּ  ִמְדּבַ ֵדׁש ּבְ  .קָּ
א  נב  ה  ל ָ֣ מָּ שָֹּ֨ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ֶאָ֣ה ֶאת־הָּ רְּ ֶנ ֶַֽגד תִׁ י מִׁ ֵ֥ כִׁ

ֹוא  בֹ֔ ֵנֵ֥י תָּ בְּ ן לִׁ ֵת  י נ  ֵ֥ ֶרץ ֲאֶשר־ֲאנִׁ אִָּּ֕ ֶאל־הָּ
ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ֲעמֹוד  ֶרץ ִמּמּול ְוִתְרֶאהַרק ּתַ אָּ  לֹאוְ , ֶאת הָּ
ם בֹואּתָּ  ֵאל – ְלׁשָּ רָּ ֲאִני נֹוֵתן ִלְבֵני ִיׂשְ ֶרץ ׁשֶ אָּ  .לָּ



 וזאת הברכהפרשת 

 496  

ה   כָּ רָּ ז את ַהבְּ   וְּ

ת    ש   ר  ה פ   ֶ ת ֹמש  כ   רְּ  ב ִׁ

יש  א לג ֵ֥ ֶשִ֛ה אִׁ ְך מ  ר ֵבַרֵ֥ ה ֲאֶשֹ֨ כָּ  רָּ ז ָ֣את ַהבְּ וְּ
ֹו׃ ֵנ י מֹותָֽ פְּ ֵאִ֑ל לִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ים ֶאת־בְּ ֱאֹלהִׁ   הָּ

ה  כָּ רָּ ֱאלִֹהים ּמֹ שֶׁ ְוזֹאת ַהּבְ ה ִאיׁש הָּ ֵרְך ׁשֶ ֶאת ּבֵ
ֵאל ִלְפֵני מֹותוֹ  רָּ ֵני ִיׂשְ  .ּבְ

יר   ב  ֵשעִׁ ח מִׁ זַָּרִ֤ א  וְּ יַנֵ֥י בָּ סִׁ ה מִׁ הוִָּ֞ ר יְּ ַוי אַמ 
ת  ב ָ֣ בְּ ה ֵמרִׁ תָּ  אָּ ן וְּ ֹ֔ ארָּ יַע  ֵמַהָ֣ר פָּ ֹ֨ מֹו הֹופִׁ לָֹּ֔

ֹו  ינִּ֕ ימִׁ ֶדש מִׁ ת ק ִ֑ ש דָּ  מֹו׃( אשדת)ֵאֵ֥ ָֽ  לָּ

א 'ה: ַמראָּ הּוא  ה ּבָּ ן ּתֹורָּ ַמּתַ יַני ּבְ  ְוֵהִאיר ,ִמּסִ
ֵאל ִמ  רָּ ֵ ְלִיׂשְ ן וְ  ִעירׂשּ ארָּ ים בִ וֹ רּקְ הַ הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָּ

ִרְבב ,ְלִסיַני ה ּבְ א ְמֻלּוֶ , קֹוֶדשׁ ת ַמְלֲאֵכי וֹ ּובָּ
שֶׁ  ֵאלת ּדַ יִמינֹו בִּ ּכְ רָּ ֵאׁש ְלִיׂשְ ה ּבְ תּובָּ ה ּכְ  .ַהּתֹורָּ

ֵהם   ג  ֶדִ֑ך וְּ יָּ יו בְּ שָּ  ד  ל־קְּ ים כׇּ ֵבָ֣ב ַעמִֹׁ֔ ַאֵ֚ף ח 
א  שָּ  ך יִׁ ֶלֹ֔ ַרגְּ ו לְּ כָ֣ יך׃ת  ֶתָֽ ר  ַדבְּ  מִׁ

ם' ה ִטים  ּגַ בָּ ְ ב ֶאת ַהׁשּ יָּדֹו  –ִחּבֵ ַקח ּבְ ל לָּ ֶאת ּכָּ
ֵאל  רָּ יווֹ ְקדִיׂשְ ְנֵפי , ׁשָּ ַחת ּכַ ֵהם ֻהְכְנסּו ּתַ
ה  ִכינָּ ְ ּבוּ מָּ ְמרוֹ  –ַהׁשּ יוִמים ַעל ְיֵדי ּדִ  .רָּ

ַלֵ֥ת  ד ]*[ הִׁ ה קְּ שָּ  ֶשִ֑ה מֹורָּ וָּה־לָּ נו מ  ה צִׁ ֵ֥ תֹורָּ
ב׃  ַיֲעק ָֽ

ה  נוּ ֹמׁשֶ ה לָּ ה ֶאת ִצּוָּ ת , ַהּתֹורָּ ה ִלְקִהּלַ ָּ ְיֻרׁשּ
 .ַיֲעקֹב

ם  ה  ָ֣אֵשי עָֹּ֔ ַאֵסף  רָּ תְּ הִׁ ון ֶמִֶ֑לְך בְּ ר  יש  י בִׁ ֵ֥ הִׁ ַויְּ
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵטֵ֥ בְּ  ַי ַחד שִׁ

ה  יָּה ֹמׁשֶ ֵאלהָּ רָּ ִיׂשְ פוּ כְּ , ֶמֶלְך ּבְ ִהְתַאּסְ י  ׁשֶ אׁשֵ רָּ
םהָּ  ֵאל  ,עָּ רָּ ְבֵטי ִיׂשְ  .ַיַחד ְמעּו לוֹ שְׁ נִ ׁשִ

ר׃  ו  ָֽ פָּ סְּ יו מִׁ תָּ  י מְּ ֵ֥ יהִׁ ת וִׁ ַאל־יָּמ ִ֑ ן וְּ אוֵב  י רְּ ֵ֥ חִׁ יְּ
 ס

ֵצאתֹו לַ וּ יָּמְולֹא ְיִחי ְראּוֵבן  ב ּקְ ת ּבְ  ִראׁשֹוןרָּ
ֲחֶנה יו וַ , ִלְפֵני ַהּמַ ׁשָּ ר יָּׁשּובּו ֲאנָּ ְסּפָּ ּמִ ב ּבַ רָּ ֵמַהּקְ

יְָּּצאוּ   .ׁשֶ
ה   ז  הוָּ ַמִ֤ע יְּ ה֮ ַוי אַמר  שְּ יהודָּ ז ָ֣את לִׁ ֹול וְּ קָ֣

ֹו  ָ֣ב לֹ֔ יו  רָּ יֶאִ֑נו יָּדָּ בִׁ ֹו תְּ ֶאל־ַעמ  ה וְּ ֹ֔ הודָּ יְּ
ֶיָֽה׃ פ הְּ יו תִׁ רָּ  צָּ ֵעֵֶ֥זר מִׁ  וְּ

ה  ַמע ה :ַמראָּ  –ְוזֹאת ִליהּודָּ ֶאת קֹול  'ׁשְ
ת ִפּלַ ב ְוַתֲחִזיר אֹותוֹ  ּתְ רָּ ֵצאתֹו ַלּקְ ה ּבְ  ְיהּודָּ

לֹוםבְּ  יו ְמֹאד ַיְצִליחַ הּוא , ְלַעּמוֹ  ׁשָּ ַמֲעׂשָּ  ,ּבְ
יוְוַתֲעזֹור לֹו   .ִמּצֹוְררָּ

יש  ח שני ָ֣ אִׁ יך לְּ אוֶר  יך וְּ ֶמֵ֥ ר ת  ַמֹ֔ ָ֣י אָּ ֵלוִׁ ולְּ
הו  יֵב  רִׁ ה תְּ ַמסָֹּ֔ יתֹו  בְּ סִׁ יֶדִ֑ך ֲאֶשִ֤ר נִׁ ֲחסִׁ

ה׃ ָֽ יבָּ רִׁ י מְּ  ַעל־ֵמֵ֥

ַמרְוַעל ֵלִוי  ִאירֹות ֶאת ', ה :אָּ ִנים ַהּמְ ֲאבָּ הָּ
ַתּתָּ שֶׁ  ֵאלֹות נָּ ִאיׁש הָּ  –ַאֲהרֹן לְ  עֹונֹות ִלׁשְ

ךָּ  ּלְ יק ׁשֶ ּדִ יתָּ נִ , ַהּצַ ִנּסָּ אֹות ּסִ ֹו אֹות ַחְנּתָּ ּובָּ יֹון ֹו ּבְ
ֵארּועַ  ל  ּבָּ הׁשֶ  .ֵמי ְמִריבָּ

יו  ט  יתִֹׁ֔ אִׁ א רְּ מֹו  ל ָ֣ אִׁ יו ולְּ ִ֤ בִׁ אָּ ר לְּ ֵמִ֞ א  הָּ
ִ֑ע  א יָּדָּ נָּ ו ל ָ֣ ֶאת־בָּ יר וְּ כִֹׁ֔ א הִׁ יו  ל ָ֣ ֶאת־ֶאחָּ וְּ

ך   יתְּ רִׁ ך ובְּ ֶתֹ֔ רָּ מְּ רו  אִׁ מְּ ָֽ י שָּ ִ֤ רו׃כִׁ צ ָֽ נְּ  יִׁ

יָּה ְלהַ  ִריְך הָּ ּצָּ ׁשֶ עֵ ּכְ ֵחְטא הָּ  – ֶגלֲעִניׁש ְוַלֲהרֹוג ּבְ
ֶבט ֵלִוי  ִביו לְ  ִהְתַיֵחסׁשֵ ִאּלוּ ִאּמֹו וְ אָּ אָּ לֹא  ּכְ ה רָּ

ם  םאֹותָּ  יר לֹ וְ ֵמעֹולָּ יו א ִהּכִ  עלֹא יַָּד וְ ֶאת ֶאחָּ
יו ִמי ֵהם נָּ י , ּבָּ ידּו ַעל ִמְצוֹוֶתיךָּ ֵהם ּכִ ְוֵהם  ִהְקּפִ

מּו יְ  ךָּ ֶאת ַקיְּ ם ִאּתְ  .ַהֶהְסּכֵ
ך   י  תְּ תֹורָּ ב וְּ ַיֲָֽעק ֹ֔ יך  לְּ ֶטֹ֨ פָּ שְּ ו מִׁ יֹורִ֤

יל  לִׁ  כָּ ך וְּ ַאֶפֹ֔ ה  בְּ טֹורָּ ימו קְּ ִ֤ ֵאִ֑ל יָּׂשִׁ רָּ ׂשְּ יִׁ לְּ
ך׃ ֶחָֽ בְּ זְּ ל־מִׁ  ַעָֽ

דוּ ֵהם  ְתךָּ ּתוֹ  ֶאתְלַיֲעקֹב וְ ְצוֹוֶתיךָּ ֶאת ִמ  ְיַלּמְ רָּ
ֵאל רָּ ׁש ֵהם , ְלִיׂשְ ְקּדָּ ּמִ ימּו ּבַ ךָּ  ְקטֹוֶרתיָּׂשִ ַאּפְ  ּבְ

חֲ  ן ַעל ִמְזּבַ ְרּבָּ  .ךָּ ְוקָּ
ֶצִ֑ה  יא  רְּ יו תִׁ דָּ  ַעל יָּ ֹו ופ ֵ֥ ה  ֵחילֹ֔ הוָּ ְך יְּ ֵרִ֤ ֵרְך הבָּ יו 'ּבָּ סָּ ל ה ַמֲעשֵׂ ֶאת וְ , ֶאת ְנכָּ ַקּבֵ יו ּתְ יָּדָּ
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ון׃  קומָֽ ן־יְּ יו מִׁ אָּ  ַׂשנְּ ִ֛יו ומְּ מָּ ם קָּ ַנ ַּ֧יִׁ תְּ ץ מׇּ ַחֹ֨ מְּ
 ס

צֹון רָּ ֵחם , ּבְ ִמים ְלִהּלָּ ל ַהּקָּ ְתַנִים ׁשֶ ְמַחץ ֶאת ַהּמָּ
ל ּבֹו וְ  יוׁשֶ ה יָּקּומוּ א ּלֹ שֶׁ  ,ׂשֹוְנאָּ בּוסָּ  .ֵמַהּתְ

ַטח  יב  ֶב  ן לָּ כ ֵ֥ שְּ ה יִׁ הוָֹּ֔ יד יְּ ָ֣ דִׁ ר יְּ ַמֹ֔ ן אָּ ָ֣ מִׁ יָּ נְּ בִׁ לְּ
יו  ֵתפָּ  ין כְּ ֹום וֵבֵ֥ ל־ַהיֹ֔ יו  כׇּ לָּ ֵפִ֤ף עָּ ִ֑יו ח  לָּ עָּ

ן׃ ס ֵכָֽ  שָּ

ְניִָּמ עַ  הּוב  ןיל ּבִ הּוא אָּ ַמר ׁשֶ כּ  ',הלַ אָּ ן וֹ הּוא ִיׁשְ
ַאְרצוֹ  חֹון ּבְ ִבּטָּ ה ּבְ ל ַהיֹּום' ה, 'ּבַ יו ּכָּ לָּ ֵגן עָּ , מָּ

ׁשֹו ׁשֹוֵכן וּ  יובֵּ ֵבית ִמְקּדָּ רָּ  .ין הָּ
ֶמִֶ֤גד  יג שלישי ֹו מִׁ צִ֑ הוָּ ה ַארְּ ֶכת יְּ ֶרֵ֥ ב  ר מְּ ַמֹ֔ יֹוֵסָ֣ף אָּ ולְּ

ֶצת  ֶבֵ֥ ֹום ר  ה  תְּ ל ומִׁ טָֹּ֔ ם  מִׁ יִׁ ַמֹ֨ ַחת׃שָּ ָֽ  תָּ
ַמר ת הֶרֶכת וֹ ְמבַאְרצֹו  :ּוְליֹוֵסף אָּ ִבְרּכַ  – 'ּבְ

ִקים ּמוּ שֶׁ ֵפירֹות ְמתּוִקים בְּ  לׁשְ ַמִים  ִמּטַ ָּ ַהׁשּ
הֹום ּמַ ִמ וּ  ַחתּמִ שֶׁ ְעְינֹות ַהּתְ ֶרץלָּ  ּתַ  .אָּ

ֶגד ֶגֵֶַֽ֥רש  יד  ֶמ  ִֶ֑מש ומִׁ ת שָּ בוא ָ֣ ֶגד תְּ ֶמ  ומִׁ
ים׃ ָֽ חִׁ רָּ  יְּ

ֶמשׁ מֵ ּוְבֵפירֹות ְמתּוִקים  ֶ ַעת ַהׁשּ ּפַ ְבֵפירֹות וּ  ,ַהׁשְ
ַעת ַהיֵָּּרחַ מֵ ְמתּוִקים  ּפַ  .ַהׁשְ

ֹות  טו  עֵ֥ בְּ ֶגד גִׁ ֶמ  ֶדם ומִׁ ֵרי־ֶקִ֑ אש ַהרְּ וֵמר  
ם׃ ָֽ  עֹולָּ

ִרים  ירֹוֵתיֶהם מַ ּוְבהָּ ּפֵ יְק ׁשֶ ילִמים ּדִ  ְלַהְבׁשִ
עֹותבִ וּ , ֹוִניםִראשׁ  ְצִמיחֹות שֶׁ  ְגבָּ ִמידּמַ ירֹות  ּתָּ ּפֵ

 .ְמתּוִקים
ִ֑ה  טז  ֶנ נִׁ י סְּ כְּ ֹון ש  צֵ֥ ּה ורְּ ֹלאָֹּ֔ ֶגד ֶאֵֶ֚רץ ומְּ ֶמ  ומִׁ

ֵ֥יר  זִׁ ד נְּ ק   דְּ קׇּ ף ולְּ אש יֹוֵסֹ֔ ר ָ֣ ה  לְּ ֹואתָּ בֹ֨ תָּ
יו׃ ָֽ  ֶאחָּ

ּה ֵמְרצֹון הוֹ ּוִמּטּוב ֶאֶרץ ּוְמל ה  'אָּ ְגלָּ ּנִ ַלי אֵ ׁשֶ
ֶנהבַּ  ה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף, ּסְ כָּ רָּ בֹוא ּבְ ד וֹ ְדקּקָּ לַ  – ּתָּ

ל  ם ׁשֶ רֹומָּ בְּ ַהּמְ יוׁשֶ  .ֶאחָּ
יו  יז  נָֹּ֔ ֵאם  ַקרְּ ִ֤י רְּ ֵנ ַקרְּ ֹו וְּ ָ֣ר ל  דָּ ֹו הָּ ֹור שֹורַּ֜ כֹ֨ בְּ

ֵהם   ִֶ֑רץ וְּ ֵסי־אָּ ו ַאפְּ דָּ  ַנַגֵ֥ח ַיחְּ ים יְּ ִ֛ ם ַעמִׁ ֶה  בָּ
ה׃ ס ַנֶשָֽ י מְּ ֵפֵ֥ ם ַאלְּ ֵה  ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ ֹות ֶאפְּ בָ֣ בְּ  רִׁ

מֹו הּוא  כֹור ׁשֹורּכְ זָּק  ּבְ ַעלחָּ ריֹוִפי וְ  ּבַ דָּ , הָּ
יו וְ  ֶהםֵהם ַקְרנָּ יֶאת ַיַחד  חַ גֵּ נַ יְ  ַקְרֵני ְרֵאם ּבָּ  ַעּמֵ

יו ֶרץ אֹוְיבָּ אָּ  לֹוֲחֵמיבֹות בְ ְוֵהם ִר , ַעד סֹוף הָּ
הלֹוֲחֵמי ֶאְפַרִים ְוַאְלֵפי  ֶ  .ְמַנׁשּ

ֵצאֶתִ֑ך  יח רביעי בול  ן בְּ ח זְּ ַמֵ֥ ר ׂשְּ ַמֹ֔ ָ֣ן אָּ בול  זְּ לִׁ וְּ
שכָּ ר  שָּ יִׁ יך׃וְּ ֶלָֽ הָּ א   בְּ

ַמרְוִלְזבּולוּ  ַמח ְזבּולוּ  :ן אָּ ֵצאְת ׂשְ ב ן ּבְ רָּ ךָּ ַלּקְ
ר א, ּוְלִמְסחָּ ךָּ ּבְ ְבּתְ ׁשִ ר ּבְ שכָּ ָּ ֶליךָּ וֹ ְוִיׂשּ  .הָּ

ֵחי־ֶצִֶ֑דק  יט  בְּ ו זִׁ חָ֣ בְּ זְּ ם יִׁ או שָּ  ֹ֔ רָּ קְּ ים  ַהר־יִׁ ַעמִׁ
ֹול׃  וֵני חָֽ מֵ֥ ֵנ י טְּ פ  קו וׂשְּ ינָֹּ֔ ים  יִׁ י ֶשִַ֤פע ַימִׁ ָ֣ כִׁ

 ס

י ְזבּולּון ים ִיְקְראוּ  ַאְנׁשֵ ַעּמִ ִית לָּ ם , ְלַהר ַהּבַ ׁשָּ
י ֵהם יִ , ִזְבֵחי ֱאֶמת ַיְקִריבוּ  ַפע יּכִ ְנקּו ׁשֶ

יםֵמהַ  ִאים ּוְטמּוִנים בַּ ּמֻ שֶׁ רֹות ְואֹוצָּ , יַּּמִ  .חֹולְחּבָּ
יא  כ  ָ֣ בִׁ לָּ ִ֑ד כְּ יב גָּ ָ֣ חִׁ וְך ַמרְּ ר  ר בָּ ַמֹ֔ ָ֣ד אָּ גָּ ולְּ

ֹועַ  ר  ף זְּ ַרֵ֥ טָּ ן וְּ ֵכֹ֔ ד׃ שָּ ק ָֽ דְּ  ַאף־קׇּ
ַמר ד אָּ רּוְך ה :ּוְלגָּ ל שֶׁ  'ּבָּ בּולֹו ׁשֶ ְרִחיב ֶאת ּגְ ּמַ

ד חֹוןׁשֹוֵכן הּוא , ּגָּ ִבּטָּ ַאְרֵיה  ּבְ ֶאת  ִיְטרֹוףוְ ּכְ
יו רֹאשׁ ְזרֹוַע ִעם  – אֹוְיבָּ  .הָּ

ק  כא  ֵק  ח  ת מְּ ַקֵ֥ ִ֛ם ֶחלְּ י־שָּ ֹו כִׁ ית  לֹ֔ א ֵראשִׁ ִַּ֤֧רְּ ַוַי
ם  ָ֣אֵשי עָֹּ֔ ון ַוֵיֵתא  רָּ פִ֑ ה סָּ ׂשָֹּ֔ ה  עָּ הוָּ ת יְּ ַקִ֤ דְּ צִׁ

ל׃ ס ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ יו עִׁ טָּ  פָּ שְּ  ומִׁ

ַחר ְלַעְצמֹו  הּוא ִראׁשֹון ַהֵחֶלק ֶאתּבָּ שׁ  הָּ ְכּבַ ּנִ  ,ׁשֶ
םשֶׁ  ָּ בֶ  ׁשּ מּוןר ֶחְלַקת ַהּקֶ ּה טָּ ּבָּ ה מֹוֵסר  ׁשֶ ֹמׁשֶ

ה רֹאׁש הָּ  ,ַהּתֹורָּ ְך הּוא ֵיֵצא ּבְ ם ּוְבכָּ  ֶאת ְיַקיֵּםעָּ
חָּ  בּותֹו ֶאת וְ  'תֹו ַלהַהְבטָּ ֵאלִהְתַחיְּ רָּ  .ְלִיׂשְ

ָ֣ן כב חמישי דָּ ר ולְּ ַמֹ֔ ן אָּ ִ֑ה גָ֣ור דָּ  ֵי ַזֵנ ק ַארְּ ן׃ יְּ ָֽ שָּ ן־ַהבָּ ַמר מִׁ ן אָּ ן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזּנֵק  :ּוְלדָּ ןמֵ ּדָּ ׁשָּ  .ַהּבָּ
ֵל א  כג  ֹון ומָּ צֹ֔ ַבָ֣ע רָּ י  ׂשְּ לִׁ תָּ ר ַנפְּ ַמֹ֔ ָ֣י אָּ לִׁ תָּ ַנפְּ ולְּ

ֵ֥ם  ִ֑ה יָּ הוָּ ַכָ֣ת יְּ רְּ ה׃ סבִׁ שָּ ָֽ רָּ ֹום יְּ ר  דָּ  וְּ
ַמר ִלי אָּ ִלי ׂשָּ  :ּוְלַנְפּתָּ ֵלא  ּוְמרּוֶצה עַ בֵ ַנְפּתָּ ּומָּ

ת הבְּ  ּנֶֶרת הַ ֶאת ׁש ִייַר הּוא , 'ִבְרּכַ ֶאת וְ ּכִ
ֵעֶמק הּ  הָּ ְדרֹומָּ ּלִ  .ׁשֶ
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י  כד  ִ֤ הִׁ ֵשִ֑ר יְּ נִׁ ים אָּ בָּ וְך מִׁ רֵ֥ ר בָּ ַמֹ֔ ֵשָ֣ר אָּ אָּ ולְּ
ֶמן  ל ַבֶש  ֵבֵ֥ ט  יו וְּ צוי  ֶאחָֹּ֔ ֹו׃רְּ לָֽ  ַרגְּ

ַמר ר אָּ ׁשֵ ר :ּוְלאָּ ׁשֵ יו אָּ נָּ בָּ ְך ּבְ צּויִיְהֶיה , ְמבֹורָּ  רָּ
יו אּו ּבוֹ  ְלֶאחָּ ַרְגלֹו ֶאת  טֹוֵבלהּוא וְ , ְולֹא ְיַקּנְ
ֶמן ׁשֶ ִכים ּבְ ַתְפנּוֵקי ְמלָּ  .ּבְ

ך׃ כה  ֶאָֽ בְּ יך דׇּ ֶמ  יָּ ֶלִ֑ך וכְּ עָּ נְּ ֶשת מִׁ ח   ֵ֥ל ונְּ ֶז ֶריךָּ  ַברְּ עָּ תוּ  ַבְרֶזלכְּ  ֲחזִָּקיםַמְנעּוֵלי ׁשְ  ְוִכיֵמי ,ְנחֹוׁשֶ
ְך ִיְהיּו ְיֵמי  .ִזְקנּוְתךָּ  ְצִעירּוְתךָּ ּכָּ

ך  כו  ֶרֹ֔ ֶעזְּ ם  בְּ יִׁ ַמֹ֨ ֵכִ֤ב שָּ ון ר  רִ֑ ש  ל יְּ ֵא  ין כָּ ֵאֵ֥
ים׃ ָֽ קִׁ חָּ ֹו שְּ ת  ַגֲאוָּ  ובְּ

אלֹ ֵאין  ֵאל יהֵ ּכֵ רָּ ר ,ִיׂשְ ַמִיםוֹ הָּ ָּ ׁשּ הּוא  ֵכב ּבַ
ִקים ,ךָּ לְ  רעֹוזֵ שֶׁ  חָּ ְ ׁשּ  .ּוְכבֹודֹו ּבַ

ִ֑ם  כז ששי ת עֹולָּ ע ָ֣ ר  ַחת זְּ ַת  ֶדם ומִׁ ֵהי ֶקֹ֔ נָּה  ֱאֹלָ֣ ע  מְּ
ד׃ ֵמָֽ ִ֛יך אֹוֵי ב ַוי ֵ֥אֶמר ַהשְּ ֶנ פָּ גָּ ֶַּ֧רש מִׁ  ַויְּ

ֶדם הּוא  ז ּוִמּקֶ יָּה ֵמאָּ הָּ ֶהם ֶסה ַמחֲ ֱאלִֹהים ׁשֶ לָּ
ה יווּ  ,ִמְלַמְעלָּ ם ׁשֹוְמרֹות תחַ ּתַ ִמ  ְזרֹועֹותָּ , ְלעֹולָּ

ֵר הּוא  ֶניךָּ אֹוֵיב  שׁ ּגֵ ַמרִמּפָּ ִמיד ְואָּ  .וֹ ְלַהׁשְ
ב  כח  ָ֣ין ַיֲעק ֹ֔ ד  ֵע דָּ ל ֶבִַ֤טח בָּ ֵאֹ֨ רָּ ׂשְּ ֩ יִׁ ן כ  שְּ ַויִׁ

פו  יו ַיֵַ֥ערְּ מָּ  ֹוש ַאף־שָּ ירִ֑ תִׁ ַָּ֣֧ן וְּ גָּ ֶרץ דָּ ֶאל־ֶא 
ל׃ ָֽ  טָּ

ֵאל  רָּ ַכן ִיׂשְ חֹוןׁשָּ ִבּטָּ מוֹ  – אֹוְיִביםְללֹא  ּבְ  ּכְ
ם ְרכָּ ּבֵ יעּו  ֵהם ,ַיֲעקֹב ׁשֶ ֶלתֶאֶרץ לְ ַיּגִ ן  ְמַגּדֶ גָּ ּדָּ

ם ,ְוַיִין ַמִים ּגַ ָּ יו  פוּ טְ נְ יִ  ַהׁשּ לָּ  .לטַ עָּ
ֵ֚ם נֹוַשָ֣ע  כט  ֹוך ַע מ  י כָּ ָ֣ ל מִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ יך יִׁ ֶרֹ֨ ַאשְּ

ֶתִ֑ך  ֶרב ַגֲאוָּ ך ַוֲאֶשר־ֶח  ֶרֹ֔ ַָּ֣֧ן ֶעזְּ ֵג ה מָּ יהוָֹּ֔ ַבָֽ
ה  ַאתָּ  ְך וְּ יך  לָֹּ֔ ֶבֹ֨ יְּ ו א  ֲחשִ֤ כָּ יִׁ ימֹו וְּ מֹוֵתֵ֥ ַעל־בָּ

ְך׃ ס ר ָֽ דְּ  תִׁ

ֵאל ִמי רָּ ֶריךָּ ִיׂשְ יעוֹ  'השֶׁ ַעם  !מֹוךָּ ּכָּ  ַאׁשְ , מֹוׁשִ
ֵגן  הּוא ֶליךָּ מָּ ֶאה עֹוֵזר ְלךָּ וְ עָּ ה ִמְתּגָּ ּובֹו ַאּתָּ

ִנְצחֹונֹוֶתיךָּ  יוּ , ּבְ ֵהם הָּ  ְיֶביךָּ וֹ א ַהּגֹוִים ַיְכִחיׁשּו ׁשֶ
ֵדי ְלהַ  ה  ,ךָּ ף לְ ינִ חְ ּכְ ְדרֹוךְ ְוַאּתָּ מֹוֵתיֶהםַעל  ּתִ  .ּבָּ

 
 שביעי

ת   ש   ר  בוֹ  פ   ר נְּ ה  י  ה לְּ ֲעלִׁ  ה 

ֹו  א לד בֹ֔ ב  ֶאל־ַהָ֣ר נְּ ת מֹואָּ ב ִ֤ ה ֵמַערְּ ֶשַּ֜ ַעל מ  ַוַיֹ֨
ֹו  ֵרחִ֑ ָ֣י יְּ ֵנ ר ַעל־פְּ ה ֲאֶש  גָֹּ֔ סְּ ר ֵ֚אש ַהפִׁ
ִֶ֛רץ ֶאת־ אָּ ל־הָּ הוָּ ה ֶאת־כׇּ הו יְּ ֵאֹ֨  ַוַירְּ

ן׃ ָֽ עָּ ד ַעד־דָּ לְּ  ַהגִׁ

ה  ה ֹמׁשֶ לָּ ב וֹ ֵמַעְרבעָּ רֹאׁש לְ  – ַהר ְנבוֹ לְ ת מֹואָּ
ה  ְסּגָּ ה 'ה, חוֹ יְיִר  ַהּפֹוֶנה ְלמּולַהּפִ ֶאת  לוֹ  ֶהְראָּ

ֶרץ  אָּ ל הָּ ד ַעד  –ּכָּ ְלעָּ ְניָּסהַ ֶאת ַהּגִ  .ּבַ

ם  ב  יִׁ ַר  ֶרץ ֶאפְּ ֶאת־ֶאֵ֥ י וְּ לִֹׁ֔ תָּ ל־ַנפְּ ֵאת  כׇּ וְּ
ֵ֥ם  ה ַע ד ַהיָּ ֹ֔ הודָּ ל־ֶאֶָ֣רץ יְּ ֵאת  כׇּ ַנֶשִ֑ה וְּ ומְּ

ֹון׃ ַאֲחרָֽ  הָּ

ה וְ  ֶאתוְ  ֶ ִלי ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנׁשּ ל ַנְפּתָּ  ֶאתּכָּ
ה ַעד ַהיָּּם  ל ֶאֶרץ ְיהּודָּ ִביּכָּ ֲערָּ  .ַהּמַ

יר  ג  ֵ֥ ֹו עִׁ ֵרחִ֛ ַע ת יְּ קְּ ר בִׁ כִָּ֞ ֶאת־ַהכִׁ ָֽ ֶגב וְּ ֶאת־ַהֶנ  וְּ
ַער׃ ים ַעד־צ ָֽ רִׁ  מָּ  ַהתְּ

ֶגב ְוֶאת  ְקַעת ְוֶאת ַהּנֶ ןּבִ ְקַעת ְיִר  ַהיְַּרּדֵ חֹו יּבִ
ִרים מָּ  .ַערוֹ ַעד צ ,ִעיר ַהּתְ

ֶרץ  ֲאֶשָ֣ר  ד  אָֹּ֨ יו ז ִ֤את הָּ ה ֵאלָּ  הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ַוי ֹ֨
ַבֶּ֠  שְּ ב  נִֶּׁ֠ ַיֲעק  לְּ ִ֤ק וָֽ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָֹּ֨ רָּ ַאבְּ י לְּ תִׁ עְּ

יך  ָ֣ יתִׁ אִׁ ִַּ֑֧נָּה ֶהרְּ ֶנ ֲעך  ֶאתְּ ַזרְּ ר לְּ ֵלאמ ֹ֔
ר׃ א ַתֲעב ָֽ ה ל ֵ֥ מָּ שָּ  יך וְּ ֵעיֶנֹ֔  בְּ

ַמר  'ה ֶרץ  :לוֹ אָּ אָּ ם נִּ שֶׁ זֹאת הָּ הָּ י ְלַאְברָּ ְעּתִ ּבַ ׁשְ
ק ּוְלַיֲעקֹב ּה ": ְלִיְצחָּ ן אֹותָּ ֶאיךָּ לְ ֶאּתֵ  ,!"ֶצֱאצָּ

ּה  ְלךָּ  ֶהְרֵאיִתי ם רוֹ ֲעבּתַ  לֹאוְ , ֵעיֶניךָּ בְּ אֹותָּ  .ְלׁשָּ

ב  ה  ֶרץ מֹואָּ  ֶאֵ֥ ִ֛ה בְּ הוָּ ֶש ה ֶעֶבד־יְּ ם מ  ת שַָּּ֜ מׇּ ַויָֹּ֨
ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵ֥  ַעל־פִׁ

ה ֶעֶבד ה ם  ֵמת 'ֹמׁשֶ י ׁשָּ ב ַעל ּפִ ֶאֶרץ מֹואָּ ּבְ
ֵזיַרת  .'ה ּגְ

ול ֵבָ֣ית  ו  ב מ  ֶאֶָ֣רץ מֹואָֹּ֔ ֹו ַבַגי  בְּ תִ֤ ר א  ב ֹ֨ קְּ ַויִׁ
ֹו ַע ד  תֹ֔ ָ֣רָּ ב  יש  ֶאת־קְּ ע אִׁ ַדֵ֥ ל א־יָּ ֹור וְּ עִ֑ פְּ

ַבר 'ה ֵעֶמקאֹותֹו  קָּ ית  ּבָּ ב מּול ּבֵ ֶאֶרץ מֹואָּ ּבְ
עֹור תֹו וּ ְקב ְמקֹוםלֹא יַָּדע ֶאת ִאיׁש  ַאףוְ  ,ּפְ רָּ
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 .ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃
ֹו  ז  תִ֑ מ  נָּ ה בְּ ים שָּ ִ֛ רִׁ ֶעׂשְּ ה ֶבן־ֵמאָּ ה וְּ ֶש  ומ 

ה׃ ֵ֥ס ֵלח ָֽ ל א־נָּ ה ֵעינ ֹו וְּ ֵ֥ ֲהתָּ  ל א־כָּ
ה  יָּה ּוֹמׁשֶ מהָּ ה ּבְ נָּ ִרים ׁשָּ ה ְוֶעׂשְ ן ֵמאָּ , תוֹ וֹ ּבֶ

יוַלחּות וְ  ֶנְחְלׁשוּ לֹא  יוֵעינָּ  ְוַלְמרֹות זֹאת  ְנעּורָּ
ההִ לֹא  קָּ ּלְ  .ְסּתַ

ת  ח  ב ֵ֥ רְּ ַעָֽ ֶשִ֛ה בְּ ֵא ל ֶאת־מ  רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵנֹ֨ ֩ בְּ כו בְּ ַויִׁ
ֶבל  י ֵאֵ֥ כִׁ  י בְּ ֵמֵ֥ ו יְּ מֹ֔ תְּ ַֽיִׁ ָ֣ים יִֹ֑ום ַוָֽ ֹלשִׁ ב שְּ מֹואָּ 

ה׃ ֶשָֽ  מ 

ֵאלבְּ  רָּ כוּ  ֵני ִיׂשְ ַעְרב ַעל ּבָּ ה ּבְ ב וֹ ֹמׁשֶ ת מֹואָּ
ים לֹוׁשִ מוּ הִ וְ , יֹום ׁשְ יְּ ל ִכיַהבֶּ  ְיֵמי ְסּתַ ֵאֶבל הָּ  ׁשֶ

ה ַעל  .ֹמׁשֶ
ָ֣  ט  יהֹוש  וַח חׇּ וִׁ ֵלא  רָ֣ ון מָּ ן־נ  ה ַע בִׁ מָֹּ֔ כְּ

ו  עֹ֨ מְּ שְּ ִ֑יו ַויִׁ לָּ יו עָּ ֶשִ֛ה ֶאת־יָּדָּ  ְך מ  ַמֵ֥ י־סָּ ָֽ כִׁ
ֵ֥ה  וָּ ו ַכֲאֶשִ֛ר צִׁ ַַֽיֲעׂשֹ֔ ֵאל  ַוָֽ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ִ֤יו בְּ ֵאלָּ

ה׃ ֶשָֽ הוָּ ה ֶאת־מ   יְּ

י  ה ּכִ ְכמָּ ֵלא רּוַח חָּ ן נּון מָּ ַע ּבִ ה ִויהֹוׁשֻ ַמְך ֹמׁשֶ סָּ
יו  לָּ יועָּ ֵאל, ֶאת יָּדָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ְמעּו  ּבְ קֹולוֹ ׁשָּ ׂשוּ עָּ וְ  ּבְ
מֹו שֶׁ  ה' הּכְ ה ֶאת ֹמׁשֶ  .ִצּוָּ

ֶשִ֑ה  י  מ  ל כְּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ֹוד בְּ יא עִ֛ ֵ֥ ם נָּבִׁ ל א־קָֹּ֨ וְּ
נִׁ ים  ה פָּ הוָֹּ֔ ֹו יְּ עָ֣ דָּ ים׃ֲאֶשר  יְּ ָֽ נִׁ  ֶאל־פָּ

ם  ֵאל עֹוד ְולֹא קָּ רָּ ִיׂשְ ִביא כְּ ּבְ המֹו נָּ  'השֶׁ  – ֹמׁשֶ
ׁש  ִנים ִאּתוֹ ִנְפּגַ ִנים ֶאל ּפָּ  .ּפָּ

חֹו   יא  לָּ ים ֲאֶשִ֤ר שְּ תִׁ  ַהמֹופְּ ת וְּ ת ַּ֜ א  ל־הָֹּ֨ כׇּ לְּ
ה  ע ֵ֥ ַפרְּ ם לְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ֹות בְּ ה ַלֲעׂש  הוָֹּ֔ יְּ

ֹו׃ צָֽ ל־ַארְּ כׇּ יו ולְּ דָּ  ל־ֲעבָּ כׇּ  ולְּ

ל ה ֶאת ּכָּ ׂשָּ עָּ ֵני ְוׁשֶ ההַ  ִסימָּ חָּ ֶאת וְ  חוֹ וֹ ְלכ הֹוכָּ
ל  יםַהנִּ ּכָּ ֶאֶרץ אֹות חלַ ׁשָּ ' השֶׁ  ּסִ ֹו ַלֲעׂשֹות ּבְ

ל ַאְרצוֹ  ְצַרִיםִמ  יו ּוְלכָּ דָּ ל ֲעבָּ  .ְלַפְרעֹה ּוְלכָּ
ָ֣א  יב  ל ַהמֹורָּ כ   ה ולְּ ָ֣ד ַהֲחזָּקָֹּ֔ ל  ַהיָּ כ  ולְּ

ה  ֶשֹ֔ ָ֣ה מ  ׂשָּ ֹול ֲאֶשר  עָּ ֵעיֵנ י ַהגָּדִ֑ לְּ
ל׃ פ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ  כׇּ

ל וְ  י ַהיָּּ כָּ ה  דַמֲעׂשֵ לוְ ַהֲחזָּקָּ ִרים כָּ בָּ  ַהּדְ
ה צָּ עֹוְרִרים ַהֲערָּ מֹו  ,ַהּמְ ה ּמֹ שֶׁ ּכְ ה ׁשֶ ׂשָּ ְלֵעיֵני עָּ

ֵאל רָּ ל ִיׂשְ  .ּכָּ
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ֵאָ֣ל ר הָּ ַמִ֞ ה־אָּ יהָּ  כ  ֶלֹ֔ ָ֣ם עָּ עָּ ה  לָּ מָּ שָּ ן נְּ ֵתִ֤ ֶאִ֑יהָּ נ  ֶצֱאצָּ ֶרץ וְּ אָּ  ע הָּ ַקֵ֥ ם ר  נָֹ֣וֵטיֶהֹ֔ ם  וְּ יִׁ ַמֹ֨ א ַהשָּ ה בֹוֵרִ֤ הוָּ  ׀ יְּ
ּה׃  ָֽ ים בָּ ֵ֥ כִׁ לְּ וַח ַלה  ר  ית עָּ ם וְּ ֵ֥ רִׁ בְּ ךִ֛ לִׁ ֶאֶתנְּ ך  וְּ רְּ ֶאצׇּ ֶדִ֑ך וְּ יָּ ָ֣ק בְּ ֵז ַאחְּ ֶדק וְּ ֶצ  יךָֽ בְּ ֵ֥ אתִׁ רָּ ִ֛ה קְּ הוָּ ֲאנִׁ י יְּ

י  ֵ֥ ֶשְך׃ ֲאנִׁ ֵבי ח ָֽ ֵ֥שְּ ית ֶכ ֶלא י  ֵבֵ֥ יר מִׁ ֵגר  ַאסִֹׁ֔ ַמסְּ יא מִׁ ִ֤ הֹוצִׁ ֹות לְּ רִ֑ וְּ ם עִׁ ַָּ֣֧יִׁ ַח ֵעיַנ ק   פְּ ם׃ לִׁ ָֽ ֹור גֹויִׁ אֵ֥ הוָּ ה לְּ יְּ
בֹודִׁ  י וכְּ ִ֑ מִׁ וא שְּ ָ֣י הָ֣ שֹות  ֲאנִׁ ִ֑או ַוֲָֽחדָּ ֵנה־בָּ נ ֹות הִׁ אש  רִׁ ים׃ הָּ ָֽ ילִׁ סִׁ י ַלפְּ תִׁ  לָּ הִׁ ן ותְּ א־ֶאֵתֹ֔ ַאֵחָ֣ר ל ָֽ י  לְּ

ִֶ֑רץ יֹורְּ  אָּ ֵצָ֣ה הָּ קְּ ֹו מִׁ ת  לָּ הִׁ ש תְּ ֹ֔ דָּ ָ֣יר חָּ ה  שִׁ יהוָּ ירו ַלָֽ ִ֤ ם׃ שִׁ ֶכָֽ יַע ֶאתְּ ֵ֥ מִׁ נָּה ַאשְּ חְּ ַמ  צְּ ֶרם תִׁ ֶטֵ֥ יד בְּ י ַמגִֹׁ֔ ֵדִ֤
יִׁ   ֹו אִׁ ל אֹ֔ ם  ומְּ אש ַהיָּ ַלע ֵמר ֵ֥ ֵבי ֶסֹ֔ ָ֣שְּ נו  י  ר ֹ֨ ִ֑ר יָּ ים ֵתֵשָ֣ב ֵקדָּ יו ֲחֵצרִׁ  ֹ֔ רָּ עָּ ר  וְּ בָּ דְּ ו מִׁ אִ֤ ׂשְּ ם׃ יִׁ ֵביֶהָֽ שְּ י  ים וְּ

יש  ֵ֥ אִׁ א כְּ ֹור ֵיֵצֹ֔ בָ֣ ה  ַכגִׁ הוָּ ידו׃ יְּ ָֽ ֵ֥ים ַיגִׁ יִׁ אִׁ ֹו בָּ ת  לָּ הִׁ ֹוד ותְּ בִ֑ ימו ַליהוָּ ה כָּ ֵ֥ ָֽחו׃ יָּׂשִׁ וָּ צְּ ים יִׁ רִׁ  ֹות הָּ מ  חָּ לְּ מִׁ
 ָ֣ ָ֣ יָּעִׁ ִ֑ק ַכיֹוֵלדָּ ַאפָּ יש ֶאתְּ ם ַאֲחרִׁ  עֹולָֹּ֔ י  ֵמָֽ יתִׁ ר׃ ֶהֱחֵשֹ֨ ָֽ ַגבָּ תְּ יו יִׁ בָּ  יְּ יַח ַעל־א  ֹ֔ רִׁ יַע  ַאף־ַיצְּ ֹ֨ ִ֑ה יָּרִׁ אָּ נְּ ה יר קִׁ

ֹות וְּ  עֹ֔ בָּ ים  וגְּ רִׁ יב הָּ ִ֤ ַָֽחד׃ ַאֲחרִׁ ף יָּ ַא  ֶאשְּ ם וְּ ה ֶאש ֵ֥ ֶעֹ֔ ל־ֶאפְּ ים כׇּ יִֹׁ֔ אִׁ רֹות  לָּ הָּ י נְּ ִ֤ תִׁ ַׂשמְּ יש וְּ ִ֑ ם אֹובִׁ בָּ  ֶעׂשְּ
ים֩ מַ  ׂשִׁ יֵכִ֑ם אָּ רִׁ ו ַאדְּ ע  ֹות ל א־יָּדְּ יבֵ֥ תִׁ נְּ עו בִׁ ֹ֔ דָּ א יָּ ֶרְך  ל ָ֣ ֶדֹ֨ ים בְּ רִׁ  וְּ י עִׁ ָ֣ תִׁ הֹוַלכְּ יש׃ וְּ ָֽ ים אֹובִׁ ְך ַוֲאַגמִׁ  שָֹּ֨ חְּ

חֹור  ֵיב ָ֣  גו אָּ ים׃ נָּס ִ֤ ָֽ תִׁ א ֲעַזבְּ ל ֵ֥ ם וְּ יתִׁ  ים ֲעׂשִׁ ֹ֔ רִׁ בָּ ֹור ֵאֵֶ֚לה ַהדְּ ישֹ֔ מִׁ ים  לְּ ֲעַקשִׁ ֹור וַמָֽ א  ם לָּ ֵניֶהַּ֜ פְּ שו לִׁ
יטו  ֵ֥ ים ַהבִׁ רִׁ  וְּ ַהעִׁ ִ֑עו וְּ מָּ ים שְּ שִׁ  ינו׃ ַהֵחרְּ ם ֱאֹלֵהָֽ ַמֵסכָּ ה ַאֶתֵ֥ ים לְּ ֵ֥ רִׁ מְּ א  ִֶ֑סל הָּ ים ַבפָּ חִׁ  טְּ ֶשת ַהב  ב ֹ֔

ֶעֵֶ֥בד ֵו ר כְּ עִׁ ם וְּ לָֹּ֔ ש  מְּ ֵור  כִׁ י עִׁ ִ֤ ִ֑ח מִׁ לָּ י ֶאשְּ ָ֣ כִׁ אָּ ַמלְּ ש כְּ ֵחֵר  י וְּ ֹ֔ דִׁ ם־ַעבְּ י אִׁ ָ֣ ֵור  כִׁ י עִׁ ִ֤ ֹות׃ מִׁ אָֽ רְּ ָֽה׃  לִׁ הוָּ יְּ
ֹות  אֵ֥ יל ( ראית)רָּ ֵ֥ דִׁ ֹו ַיגְּ קִ֑ דְּ ַמַָ֣ען צִׁ ץ לְּ ֵפ  ֵ֥ה חָּ הוָּ ע׃ יְּ ָֽ מָּ שְּ א יִׁ ל ֵ֥ ם וְּ ַנ ַֽיִׁ זְּ ֹוַח אׇּ קֵ֥ ר פָּ מ ִ֑ שְּ א תִׁ ל ָ֣ ֹות וְּ ַרב 

יר׃ ָֽ דִׁ ַיאְּ ה וְּ   תֹורָּ 
 כאן מסיימים הספרדים

אִׁ   לָּ י כְּ ֵתֵ֥ בָּ ם ובְּ לָֹּ֔ ים  כ  ֵפִַ֤ח ַבחורִׁ סוי  הָּ שָּ זָ֣וז וְּ הוא֮ ַעם־בָּ ה וְּ סָּ  שִׁ יל מְּ ֵאָ֣ין ַמצִֹׁ֔ ַבז  וְּ יִ֤ו לָּ ִ֑או הָּ בָּ חְּ ים הׇּ
ן  ַתֹ֨ י־נָּ ֹור׃ מִׁ חָֽ אָּ ע לְּ ַמ  שְּ יִׁ ב וְּ ֵ֥ שִׁ ָ֣ין ז ִ֑את ַיקְּ ֶכ ם ַיֲאזִׁ י בָּ ֵ֥ ב׃ מִׁ ַשָֽ ר הָּ ֵמֵ֥ ֵאין־א  סָּ ה וְּ שִׁ מְּ ( למשוסה)לִׁ

א־אָּ  ל ָֽ ֹו וְּ ָ֣אנו לֹ֔ טָּ ֵ֚ו חָּ ִ֑ה ז הוָּ ֹוא יְּ זִׁ ים ֲהלָ֣ זְּ ב  ל לְּ ֵאֵ֥ רָּ ׂשְּ יִׁ ב וְּ ו ַיֲעק ִ֛ ע  מְּ א שָּ ל ֵ֥ ֹוְך וְּ לֹ֔ יו  הָּ כָּ רָּ דְּ ו בִׁ בִ֤
ַער־ בְּ ע ַותִׁ ֹ֔ דָּ א יָּ ל ָ֣ יב  וְּ בִׁ סָּ ַלֲהֵטִ֤הו מִׁ ִ֑ה ַותְּ מָּ חָּ לְּ ֹו ֶוֱעז וז מִׁ ָ֣ה ַאפֹ֔ יו  ֵחמָּ לָּ ְך עָּ פ ִ֤ שְּ ֹו׃ ַויִׁ תָֽ תֹורָּ ֹו בְּ ב 

צֶ  י  ב וְּ ַרֲאךָ֣ ַיֲעק ֹ֔ ה  ב  הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ ה כ ָֽ ַעתִָּ֞ ב׃ וְּ ים ַעל־ֵלָֽ ֵ֥ ל א־יָּׂשִׁ יך וְּ תִֹׁ֔ ַאלְּ י גְּ ָ֣ א  כִׁ ירָּ ֵאִ֑ל ַאל־תִׁ רָּ ׂשְּ ך  יִׁ רְּ
י־ֵתֵלְִ֤ך בְּ  ָֽ וך כִׁ פִ֑ טְּ שְּ א יִׁ ֹות ל ָ֣ ר  הָּ י וַבנְּ נִׁ ך־אָֹּ֔ תְּ ם  אִׁ יִׁ ר ַבַמֹ֨ י־ַתֲעב ִ֤ ָֽ ה׃ כִׁ תָּ ָֽ י־אָּ ך  לִׁ מְּ שִׁ י בְּ אתִׁ ֵ֥ רָּ מֹו־ֵאש  קָּ

ָ֣ה  הוָּ י  יְּ י ֲאנִׁ ְך׃ כִׁ  ָֽ ַער־בָּ בְּ א תִׁ ה ל ֵ֥ בָּ  ֶלהָּ ה וְּ ֶוֹ֔ כָּ א תִׁ ך  ל ָ֣ רְּ פְּ י כׇּ ַתִ֤תִׁ ִ֑ך נָּ יֶע ל מֹושִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֹוש יִׁ דֵ֥ יך קְּ ֱאֹלֶהֹ֔
ם   דָּ ֶאֵתִ֤ן אָּ יך וְּ ִ֑ תִׁ ָ֣י ֲאַהבְּ תָּ ַוֲאנִׁ דְּ ַב  כְּ ִ֛י נִׁ ֵעיַנ תָּ בְּ רְּ ַק  ר יָּ יך׃ ֵמֲאֶשֹ֨ ֶתָֽ א ַתחְּ בָּ  וש וסְּ ם כֵ֥ יִׁ ַרֹ֔ צְּ יך מִׁ ֶתֹ֔  ַתחְּ

י ָ֣ א כִׁ ירָּ  ך׃ ַאל־תִׁ ֶשָֽ ַחת ַנפְּ ים ַתֵ֥ מִׁ  א  ַמִ֤ר  ולְּ ׃ א  ךָּ ֶצָֽ ב ֲאַקבְּ ַמֲערָּ  ָֽ ך ומִׁ ֶעֹ֔ יא ַזרְּ ָ֣ בִׁ ח  אָּ רָּ זְּ מִׁ י מִׁ ִ֑נִׁ ך־אָּ תְּ אִׁ
ָ֣א בִׁ  רָּ קְּ ֵ֚ל ַהנִׁ ֶרץ׃ כ  ָֽ אָּ ה הָּ ֵצֵ֥ קְּ י מִׁ נֹוַת  ֹוק ובְּ חֹ֔ ַני  ֵמרָּ י בָּ יאִׁ ִ֤ בִׁ י הָּ ִ֑אִׁ לָּ כְּ ן ַאל־תִׁ ֵתימָּ  י ולְּ נִׁ פֹון  ֵתֹ֔ י ַלצָּ מִֹׁ֔ שְּ

יו אַ  תִׁ  ַצרְּ יו יְּ ִ֑ אתִׁ רָּ י בְּ בֹודִׁ  כְּ לִׁ מֹו׃ וְּ ָֽ ם לָּ ֵַֽ֥יִׁ ַנ זְּ אׇּ ים וְּ שִׁ  ֵחרְּ ִ֑ש וְּ ם ֵי ַָּ֣֧יִׁ ֵעיַנ ֵו ר וְּ יא ַעם־עִׁ ֵ֥ יו׃ הֹוצִׁ ָֽ יתִׁ ף־ֲעׂשִׁ
תְּ  ִ֑נו יִׁ יע  מִׁ נ ֹות ַישְּ אש  רִׁ את וְּ ָ֣יד ז ֹ֔ ֶהם  ַיגִׁ י בָּ ִ֤ ים מִׁ מִֹׁ֔ א  פו  לְּ סְּ ָֽ ֵיאָּ ו וְּ דָּ  ו ַיחְּ צָ֣ בְּ קְּ ם נִׁ ל־ַהגֹויִִׁ֞ ָֽ ֵדיֶהם  כׇּ ו ֵעָֽ נִ֤

ו ע  מְּ שְּ יִׁ קו וְּ ֹ֔ דָּ צְּ יִׁ עֶּ֠  וְּ ַמַָ֣ען ֵתדְּ י לְּ תִׁ ִ֑רְּ חָּ י ֲאֶשָ֣ר בָּ דִׁ  ַעבְּ ה וְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ת׃ ַאֶתִ֤ם ֵעַדי  נְּ ו ֱאֶמָֽ רֵ֥ י אמְּ ו וְּ
ֶיָֽה׃ הְּ א יִׁ י ל ֵ֥ ַאֲחַר  ל וְּ ֹוַצר ֵאֹ֔ ַני  ל א־נָ֣ פָּ וא לְּ ָ֣י הֹ֔ י־ֲאנִׁ ָֽ ינו  כִׁ בִֹׁ֨ תָּ י וְּ ִ֤ ינו לִׁ ַתֲאמִֹׁ֨  וְּ
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עולָּ ה ֵנֵ֥י בְּ בְּ ִ֛ה מִׁ ֵני־שֹוֵממָּ ָֽ ים בְּ י־ַרבִׁ  ָֽ ה כִׁ לָּ י  ל א־חָֹּ֔ ֲהלִׁ ַצָֽ ִ֤ה וְּ נָּ י רִׁ חִֹׁ֨ צְּ ה פִׁ ִ֑דָּ א יָּלָּ ה ל ָ֣ רָּ  י ֲעקָּ ֵ֥ נִׁ ר  רׇּ ַמֵ֥ אָּ
י יבִׁ ָ֣ חִׁ ָֽה׃ ַהרְּ הוָּ י   יְּ יכִׁ ֹ֨ י ַהֲארִׁ כִׁ ִ֑ ׂש  ו ַאל־ַתחְּ ְך ַיט  יִׁ נֹוַתִ֛ כְּ שְּ ֹות מִׁ יע  ירִׁ ְך וִׁ ֳהֵל  ֹום אׇּ קָ֣ ְך ׀ מְּ יִׁ ַרֹ֔ ֵמיתָּ

יב ָֽ ֹות יֹושִׁ ַשמ  ים נְּ ֵ֥ רִׁ עָּ ש וְּ ֹ֔ ירָּ ָ֣ם יִׁ ֵעְך  גֹויִׁ ַזרְּ י וְּ צִׁ ר ִ֑ פְּ אול תִׁ מ   ין וׂשְּ ֵ֥ י־יָּמִׁ ָֽ י׃ כִׁ ְך ַחֵזַָֽֽקִׁ יִׁ ַת  יֵתד  ו׃ וִׁ
 ָֽ י  כִׁ אִׁ ירְּ ָֽ שְּ ַאל־תִׁ ְך  תִׁ יִׁ ֶשת ֲעלוַמֹ֨ י ב ִ֤ ָ֣ י כִׁ ירִׁ ִ֑ פִׁ א ַתחְּ י ל ָ֣ ָ֣ י כִׁ מִׁ  לְּ כָּ ַאל־תִׁ י וְּ ֹושִׁ א ֵתבֹ֔ ת י־ל ָ֣ ַפֵ֥ ֶחרְּ י וְּ חִׁ כָֹּ֔

רָּ  ׂשְּ ֹוש יִׁ דָ֣ ֲאֵלְך  קְּ ג ָֽ ֹו וְּ מִ֑ ֹות שְּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ְך יְּ יִׁ ַׂשֹ֔ ְך  ע  יִׁ ֲעַלֹ֨ י ב  ִ֤ ֹוד׃ כִׁ י־עָֽ רִׁ כְּ זְּ א תִׁ ְך ל ֵ֥ יִׁ נוַת  מְּ י ַאלְּ ל ֱאֹלֵהֵ֥ ֵאֹ֔
ל־ ֵא שֶ כׇּ ִ֑ה וְּ הוָּ ְָ֣ך יְּ אָּ רָּ וַח קְּ וַבת ר  ִ֛ה ַוֲעצֵ֥ שָּ ה ֲעזובָּ אִׁ י־כְּ ָֽ א׃ כִׁ ֵרָֽ קָּ ֶרץ יִׁ אָּ  ר הָּ ַמֵ֥ ס אָּ ֵא  מָּ י תִׁ ֵ֥ ים כִׁ ִ֛ עורִׁ ת נְּ

ַנֵ֥י ֶרֹ֨  י פָּ תִׁ רְּ ַתֹ֨ סְּ ֶצף הִׁ ֶשֶָ֣צף ֶק  ְך׃ בְּ ֵצָֽ ים ֲאַקבְּ לִׁ  ד  ים גְּ ֵ֥ ַרֲחמִׁ יְך ובְּ ִ֑ תִׁ ן ֲעַזבְּ ט   ַגע קָּ ֶרֵ֥ ְך׃ בְּ יִׁ ָֽ ְך ֱאֹלהָּ ֵמֹ֔ ַגע  מִׁ
ָֽה׃ הוָּ ֲאֵל ְך יְּ ר ג  ַמֵ֥ יְך אָּ ִ֑ תִׁ ַחמְּ ֶסד עֹולָּ ם רִׁ ֶחֵ֥ ָֽ    ובְּ ַח  כִׁ י נ ֹ֨ י י־ֵמֵ֥ תִׁ עְּ ַב  שְּ י ֲאֶשָ֣ר נִׁ ז ָ֣את לִֹׁ֔

ושו ים  יָּמֹ֔ רִׁ י ֶההָּ ִ֤ ְך׃ כִׁ ָֽ ר־בָּ עׇּ גְּ ְך ומִׁ יִׁ ַל  ף עָּ צ ֵ֥ קְּ י מִׁ תִׁ ַבִ֛עְּ שְּ ן נִׁ ִֶ֑רץ ֵכֵ֥ אָּ ֹוד ַעל־הָּ ַח ע  ִ֛ ר ֵמי־נ   ֵמֲעב ֵ֥
מֹ֔  א תָּ י  ל ָ֣ לֹומִׁ ית שְּ ִ֤ רִׁ וש ובְּ ֵתְָ֣ך ל א־יָּמ  י ֵמאִׁ ִ֞ דִׁ ַחסְּ מוֶטִ֑ינָּה וְּ ֹות תְּ ע  בָּ ַהגְּ ָֽה׃וְּ הוָּ ְך יְּ ַרֲחֵמ  ר מְּ ַמֵ֥   וט אָּ
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 ִ֤ תִׁ ַׂשמְּ ים׃ וְּ ָֽ ירִׁ יְך ַבַספִׁ תִׁ  יַסדְּ ָֽ ְך וִׁ יִׁ ַנֹ֔ יץ ַבפוְך  ֲאבָּ ִ֤ בִׁ י ַמרְּ כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ ה הִׁ ִ֑מָּ א נ חָּ ה ל ָ֣ ֲערָּ  ֵ֥ה ס  יָּ ד  ֲענִׁ כ  דְּ י ַכָֽ
ִ֑ח וְּ  דָּ ָ֣י ֶאקְּ ֵנ ַאבְּ ְך לְּ יִׁ ַר  עָּ ְך ושְּ יִׁ ַתֹ֔ ש  מְּ ל־שִׁ ֶפץ׃ וְּ גְּ כׇּ ֵני־ֵחָֽ ַאבְּ ל־בוֵל ְך לְּ ב כׇּ ַר  ִ֑ה וְּ הוָּ י יְּ מוֵדָ֣ ְך לִׁ ַנ ַֽיִׁ בָּ

ב אֵ  ַר  קְּ א־תִׁ י ל ָֽ ֵ֥ ה כִׁ תָֹּ֔ חִׁ מְּ י ומִֹׁ֨ אִׁ ֹ֔ ירָּ א תִׁ י־ל ָ֣ ֶשק  כִׁ י ֵמע ֹ֨ ִ֤ י ַרֲחקִׁ ִַּ֑֧נִׁ כֹונָּ ה תִׁ קָּ  דָּ צְּ ְך׃ בִׁ ַֽיִׁ ָֽ נָּ ֹום בָּ לֵ֥ ְך׃ ֵהָ֣ן שְּ יִׁ ָֽ לָּ
תָּ   ֵ֥ר אִׁ י־גָּ י מִׁ ִ֑ ֶפס ֵמאֹותִׁ גִ֛ור ֶא  ֹול׃ גֵֹ֥ור יָּ פָֽ ְך יִׁ יִׁ ַלֵ֥ ִ֤ה ְך עָּ ֵנ ם ( הן)הִׁ ֵאָ֣ש ֶפחָֹּ֔ ַח  בְּ ֵפֹ֨ ש נ  ֹ֔ רָּ י חָּ ָ֣אתִׁ רָּ י  בָּ כִׁ נ  אָּ

ל׃  ַחֵבָֽ ית לְּ חִׁ  י ַמשְּ אתִׁ ֵ֥ רָּ י בָּ ִ֛ כִׁ נ  אָּ ַמֲעֵׂשִ֑הו וְּ י לְּ לִׁ  יא כְּ ֵ֥ ל־ומֹוצִׁ ח כׇּ לָֹּ֔ צְּ א יִׁ ְך  ל ָ֣ יִׁ ַלֹ֨ י יוַצִ֤ר עָּ לִִׁ֞ כְּ
ל־וְּ  ְך כׇּ ֵ֥ תָּ קום־אִׁ ֹון תָּ שִ֛ ָֽה׃לָּ הוָּ ם־יְּ א  י נְּ תִׁ  ִ֛ם ֵמאִׁ תָּ קָּ דְּ צִׁ הוָּ ה וְּ י יְּ ֵדֹ֨ את ַנֲחַלת֩ ַעבְּ י ז ֶ֡ ִ֑יעִׁ שִׁ ט ַתרְּ פָּ  שְּ ַלמִׁ
ֹוי    ל־הִ֤ ו כׇּ ר  בְּ ו שִׁ כָ֣ לו ולְּ רו  ֶוֱאכ ֹ֔ בְּ ו שִׁ כִ֤ ִֶ֑סף לְּ ֹו כָּ ין־ל  ר ֵאָֽ ם ַוֲאֶשֵ֥ יִׁ ו ַלַמֹ֔ כָ֣ ֵמא  לְּ צָּ

 ָֽ לָּ חָּ ן וְּ ֵַֽ֥יִׁ יר ַי חִׁ  ֹוא מְּ לֵ֥ לֹוא־ֶכִֶ֛סף ובְּ ִ֑ה בְּ עָּ בְּ ׂשׇּ ֹוא לְּ לָ֣ יֲעֶכ ם בְּ יגִׁ ֶחם וִׁ לֹוא־ֶלֹ֔ ֶסף  בְּ לו־ֶכֹ֨ קְּ שְּ ה תִׁ ִ֤מָּ ב׃ לָּ
ַעַנֵ֥ג בַ  תְּ תִׁ ֹוב וְּ לו־טֹ֔ כְּ אִׁ ֹוַע ֵאַלי  וְּ מִ֤ ו שָּ עֹ֨ מְּ ו אׇּ שִׁ ם׃ ַהטִ֤ ֶכָֽ שְּ ֶשן ַנפְּ י ֶד  ָ֣ חִׁ ו ותְּ ע  מְּ י שִׁ ו ֵאַלֹ֔ כָ֣ ֶכם  ולְּ נְּ זְּ

ית ָ֣ רִׁ ֶכם  בְּ ִ֤ה לָּ תָּ רְּ ֶאכְּ ֶכִ֑ם וְּ שְּ ַצֵו ה  ַנפְּ יד ומְּ ֵ֥ גִׁ יו נָּ ִ֑ ַתתִׁ ים נְּ אומִׁ  ים׃ ֵהִ֛ן ֵעֵ֥ד לְּ ָֽ נִׁ וִׁ ד ַהֶנֱאמָּ י דָּ ֵדֵ֥ סְּ ם ַחָֽ עֹולָֹּ֔
דֵ֥  קְּ לִׁ יך וְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ַען  יְּ ַמֹ֨ וצו לְּ וך ֵאֶלָ֣יך יָּרִ֑ ע  דָּ א־יְּ גֵֹ֥וי ל ָֽ א וְּ ֹ֔ רָּ קְּ א־ֵתַדע  תִׁ ים׃ ֵהָ֣ן גִֹ֤וי ל ָֽ ָֽ מִׁ א  ֹוש לְּ

ְך׃ ָֽ י ֵפֲארָּ ֵ֥ ל כִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ
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ֹוא ֹור׃ ֲהלֹ֨ י ַיֲעבָֽ ֵ֥ טִׁ פָּ שְּ י מִׁ ה וֵמֱאֹלַה  הוָֹּ֔ י  ֵמיְּ כִׁ ה ַדרְּ ִ֤ רָּ תְּ סְּ ֵאִ֑ל נִׁ רָּ ׂשְּ ר יִׁ ַדֵב  ב ותְּ ה ת אַמר  ַיֲעק ֹ֔ ִ֤מָּ  לָּ
ִ֤ם י עֹולָּ תָּ ֱאֹלֵהֹ֨ עְּ ַמ  א שָּ ם־ל ָ֣ תָּ אִׁ עְּ ַדַּ֜ יַע ף  יָּ א יִׁ ֶרץ ל ֵ֥ אָֹּ֔ ֹות הָּ צָ֣ ה  בֹוֵרא  קְּ הוָּ ֶקר ׀ יְּ ין ֵח  ִ֑ע ֵאֵ֥ יגָּ א יִׁ ל ָ֣ וְּ

ים כָּ  ִ֑עו וַבחורִׁ  גָּ יִׁ ים וְּ רִׁ  עָּ ו נְּ ֲעפֵ֥ יִׁ ה׃ וְּ ֶבָֽ ה ַירְּ ֵ֥ מָּ צְּ ין אֹונִׁ ים עׇּ ֵאֵ֥ ַח ולְּ ֵע ף כ ִ֑ ן ַליָּ ֵתֵ֥ ֹו׃ נ  בונָּתָֽ תְּ ֹול לִׁ שֵ֥
ל ָ֣  וצו  וְּ ים יָּרֹ֨ ִ֑ רִׁ שָּ ֶבר ַכנְּ ו ֵא  ַח ַיֲעלֵ֥ ָ֣יפו כ ֹ֔ ה  ַיֲחלִׁ הוָּ ִ֤ יְּ קֹוֵי לו׃ וְּ ֵשָֽ כָּ פו׃ יִׁ ָֽ יעָּ א יִׁ ל ֵ֥ ו וְּ כ  עו ֵילְּ יגָֹּ֔ א יִׁ

ה׃ בָּ ָֽ רָּ קְּ ט נִׁ ֵ֥ פָּ שְּ ו ַלמִׁ דָּ  רו ַיחְּ ַדֵבֹ֔ ָ֣ז יְּ שו  אָּ גְּ ַח יִׁ ָ֣יפו כ ִ֑ ים ַיֲחלִׁ מִׁ  א  ים ולְּ יִֹׁ֔ ישו ֵאַלי  אִׁ ִ֤ יר   ַהֲחרִׁ י ֵהעִׁ ִ֤ מִׁ
 ָ֣ כִׁ לָּ ם  ומְּ ִ֤יו גֹויִׁ נָּ פָּ ן לְּ ֵתֹ֨ ֹו יִׁ לִ֑ ַרגְּ ֵאָ֣הו לְּ רָּ קְּ ֶדק יִׁ ח ֶצ  ֹ֔ רָּ זְּ מִׁ ף מִׁ דָּ  ש נִׁ ַקֵ֥ ֹו כְּ בֹ֔ ר  ַחרְּ פָּ עָּ ן ֶכָֽ ֵתִ֤ דְּ יִׁ רְּ ים ַיֹ֔

אש ֹות ֵמר ִ֑ ר  א ַהד  ֵרֵ֥ ה ק  ׂשָֹּ֔ עָּ ָ֣ל וְּ ַע י־פָּ ָֽ ֹוא׃ מִׁ א יָּבָֽ לָּ יו ל ֵ֥ ַרגְּ ַרח בְּ ֹום א ֵ֥ לִ֑ ֹור שָּ ם ַיֲעבָ֣ ֵפ  דְּ רְּ ֹו׃ יִׁ תָֽ  ַקשְּ
ים   יִׁ ו אִׁ אִ֤ וא׃ רָּ י־הָֽ נִׁ ים ֲאנִׁ ֶאת־ַאֲחר  ֹון וְּ אשֹ֔ ה  רִׁ הוָּ ִ֤י יְּ ו ֲאנִׁ ב  רְּ ִ֑דו קָּ ֶרץ ֶיֱחרָּ אָּ  ֹות הָּ צֵ֥ או קְּ ֹ֔ רָּ יִׁ וְּ
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יש יק ַפטִׁ  ֵ֥ ף ַמֲחלִׁ ֵרֹ֔ ש  ֶאת־צ  רָּ ִ֤ק חָּ ַחֵז ָֽק׃ ַויְּ ר ֲחזָּ יו י אַמֵ֥ חִׁ  אָּ ִ֑רו ולְּ ז  יש ֶאת־ֵרֵע הו ַיעְּ ֵ֥ ון׃ אִׁ יָֽ  ַוֶיֱאתָּ
ים ל ֵ֥  רִׁ  מְּ ַמסְּ הו בְּ ֵקֵ֥ ַחזְּ וא ַויְּ ֹוב הֹ֔ ֶבק  טָ֣ ֵמִ֤ר ַלֶדֹ֨ ִַ֑עם א  ֹוֶלם פָּ י ֶאת־הָ֣ ֹ֔ דִׁ ֵאָ֣ל ַעבְּ רָּ ׂשְּ ה  יִׁ ַאתָּ ֹוט׃ וְּ מָֽ א יִׁ

יֶל יהָּ  ֶרץ וֵמֲאצִׁ אָֹּ֔ ֹות הָּ צָ֣ קְּ יך  מִׁ תִֹׁ֨ י׃ ֲאֶשִ֤ר ֶהֱחַזקְּ ָֽ ֲהבִׁ ם א  ֵ֥ הָּ רָּ יך ֶז ַַֽרע ַאבְּ ִ֑ תִׁ ַחרְּ ב ֲאֶשָ֣ר בְּ ַיֲעק  
ירָּ  יך׃ ַאל־תִׁ ָֽ תִׁ ַאסְּ א מְּ ל ֵ֥ יך וְּ תִׁ  ַחרְּ ה בְּ תָּ י־ַאֹ֔ דִׁ ך  ַעבְּ ַמר לְּ א ִ֤ יך וָּ ִ֑ אתִׁ רָּ ע קְּ תָּ  שְּ י ַאל־תִׁ נִׁ ך־אָֹּ֔ מְּ י עִׁ ָ֣ א  כִׁ

מֹ֔  ָ֣לְּ כָּ יִׁ שו  וְּ י׃ ֵהִ֤ן ֵיב ֹ֨ ָֽ קִׁ דְּ ין צִׁ ֵ֥ ימִׁ יך בִׁ תִׁ  ַמכְּ יך ַאף־תְּ תִֹׁ֔ יך  ַאף־ֲעַזרְּ תִֹׁ֨ ַמצְּ ָ֣י ֱאֹלֶהִ֑יך אִׁ י־ֲאנִׁ ָֽ ל כִׁ ו כ  
ך׃ יֶבָֽ י רִׁ ֵשֵ֥ ו ַאנְּ ד  י אבְּ ן וְּ ַאִ֛יִׁ יֵ֥ו כְּ הְּ ְִ֑ך יִׁ ים בָּ ָ֣ ֵשם   ַהֶנֱחרִׁ ַבקְּ ן  תְּ ַאִ֛יִׁ יֵ֥ו כְּ הְּ ֶתִ֑ך יִׁ י ַמצ  ֵש  ם ַאנְּ ֵאֹ֔ צָּ מְּ א תִׁ ל ָ֣ וְּ

י  ֵ֥ א ֲאנִׁ ירָּ  ךִ֛ ַאל־תִׁ ר לְּ ֵמֵ֥ א  ִַּ֑֧ך הָּ יֶנ מִׁ ָ֣יק יְּ יך ַמֲחזִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ִ֛י יְּ י ֲאנִׁ ך׃ כִׁ  ֶתָֽ ַחמְּ לְּ י מִׁ ֵשֵ֥ ֶפס ַאנְּ ֶא  וכְּ
ֵאִ֑ל אֲ  רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵת  ב מְּ י  תֹוַלַָ֣עת ַיֲעק ֹ֔ אִׁ ירְּ ָֽ יך׃ ַאל־תִׁ ָֽ תִׁ ֹוש ֲעַזרְּ דֵ֥ ֲאֵל ְך קְּ ג  ה וְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  יְך  נְּ תִׁ ִ֤י ֲעַזרְּ נִׁ

ֹות ַכמ ֵ֥  ע  בָּ ק וגְּ ד ֹ֔ תָּ ים  וְּ רִׁ וש הָּ דִ֤ יִֹ֑ות תָּ יפִׁ ַעל פִׁ ש ַב  ֹ֔ דָּ וץ חָּ רָ֣ מֹוַרג  חָּ יְך לְּ תִׁ  ָ֣ה ַׂשמְּ ֵנ ל׃ הִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ץ יִׁ
אַ  ִ֑ם וְּ יץ אֹותָּ ָ֣ פִׁ ה תָּ רָּ  עָּ ם וסְּ ֵאֹ֔ שָּ וַח תִׁ רָ֣ ֵרם  וְּ זְּ ים׃ תִׁ ָֽ ׂשִׁ דֵ֥ תָּ קְּ ה בִׁ יהוָֹּ֔ ָ֣יל ַבָֽ גִׁ ה  תָּ ל׃תָּ ָֽ ַהלָּ תְּ ל תִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  ֹוש יִׁ

 

 וירא
 לז – א ,ד 'מלכים ב: אשכנז
 כג – א ,ד 'מלכים ב: ספרדי

 ֶּ֠ יאִׁ בִׁ נְּ ֵנָֽי־ַהֶּ֠ ֵשָ֣י בְּ נְּ ָ֣ה ַאַחָ֣ת מִׁ שָּ אִׁ תָּ וְּ עְּ ַדֹ֔ ָ֣ה יָּ ַאתָּ ת וְּ י  ֵמֹ֔ ישִׁ ךִ֤ אִׁ דְּ ר ַעבְּ ע ֵלאמ   ישַָּּ֜ ה ֶאל־ֱאלִׁ ֲעקָֹּ֨ י ים צָּ ָ֣ כִׁ
אֶמר ֵאֶלִ֤יהָּ  ים׃ ַוי ֹ֨ ָֽ דִׁ ֹו ַלֲעבָּ י ל  ַדִ֛ לָּ ֵנ י יְּ ַחת ֶאת־שְּ ַקַּ֜ א לָּ ה בָּ  ֶשֹ֔ נ  ַהֹ֨ ִ֑ה וְּ הוָּ א ֶאת־יְּ ֵר  ֵ֥ה יָּ יָּ ךֹ֔ הָּ דְּ ַעבְּ

י ַמה־ֶיש־ י לִֹׁ֔ ָ֣ידִׁ ְך ַהגִׁ ֱעֶׂשה־לָֹּ֔ ָ֣ה ֶאָֽ ע  מָּ ישָּ ת ( לכי) לָּ ְךֱאלִׁ יִׁ ל  ַבַבֹ֔ ךֵ֥ כ  תְּ חָּ פְּ שִׁ אֶמר ֵאָ֣ין לְּ ת ַות   ִ֑יִׁ ַבבָּ
ת  וץ ֵמֵא  ן־ַהחֹ֔ ים  מִׁ ְִ֤ך ֵכלִׁ י־לָּ י ַשֲאלִׁ כִֹׁ֨ אֶמר לְּ ֶמן׃ ַוי   ָֽ וְך שָּ סֵ֥ ם־אָּ י אִׁ ל־כִׁ  ְךכׇּ ִַּ֑֧יִׁ ֵכנָּ ים ( שכנכי) שְּ ֵ֥ ֵכלִׁ

ֶלת  ַבֲעֵדְָ֣ך ו תְּ ַהֶדֹ֨ ִַּ֤֧רְּ ַג סָּ את וְּ י׃ ובָּ  יטִׁ ָֽ עִׁ ים ַאל־ַתמְּ תְּ ַעֵ֥ל ֵרקִׁ  קְּ ַצִּ֕ יָּ ְך וְּ יִׁ ַנֹ֔ ַעד־בָּ ל־בְּ ֵאִֶ֑לה כׇּ ים הָּ ַהֵכלִׁ 
י ים ֵאֶל  ֵ֥ ישִׁ ִ֑יהָּ ֵהִ֛ם ַמגִׁ ֶנ ָ֣ד בָּ ַע ּה ובְּ ֶלת ַבֲעדָּ  ָ֣ר ַהֶדֹ֔ ג  סְּ ֹו ַותִׁ תֹ֔ אִׁ ֶלְך  ֵמָֽ י׃ ַוֵתֹ֨ יעִׁ ָֽ ֵל א ַתסִׁ ַהמָּ יא וְּ ֵ֥ הִׁ הָּ וְּ

ֶקת  ָֽ י(מיצקת)מֹוצָּ ָ֣ הִׁ א ׃ ַויְּ ים ַות ִ֤ את ַהֵכלִׁ  ל ָ֣ מְּ י ַוי ָ֣אֶמר ׀ כִׁ לִׁ ה ֵאַלֵ֥י עֹוד  ֶכֹ֔ ישָּ נָּּה  ַהגִֹׁ֨ ֶמר ֶאל־בְּ
י אֶ  ָ֣ רִׁ כְּ י  מִׁ כִׁ אֶמר לְּ ים ַוי   ֱאֹלהִֹׁ֔ יש הָּ ָ֣ אִׁ א ַוַתֵגד  לְּ ב   ֶמן׃ ַותָּ ָֽ ד ַהשָּ ַַֽיֲעמ   י ַוָֽ ֹוד ֶכִ֑לִׁ ין ע  יהָּ ֵאֵ֥ ֶמן ֵאֶלֹ֔ ת־ַהֶשֹ֔

י ֶאת־ מִׁ  ַשלְּ ְִַּ֑֧ךוְּ ֵי שְּ ַאָ֣תְּ ( נשיכי) נִׁ ְך וְּ יִׁ ַנֹ֔ ר׃( בניכי)ובָּ ָֽ י ַבנֹותָּ יִׁ  חְּ ָֽ  תִׁ
ֹו ֶלֱאכׇּ  ה ַוַתֲחֶזק־ב  דֹולָֹּ֔ ָ֣ה גְּ שָּ ם  אִׁ שָּ ם וְּ ָ֣ע ֶאל־שוֵנ  ישָּ ר ֱאלִׁ ֹום ַוַיֲעב   י ַהיַּ֜ הִֹׁ֨ ֵדָ֣י ַויְּ י  מִׁ הִׁ ַֽיְּ ִֶ֑חם ַוָֽ ל־לָּ

ה ֶלֱאכׇּ עׇּ  מָּ ר שָּ  ֵ֥ ֹו יָּס  רֹ֔ ִ֛ בְּ י כִׁ תִׁ עְּ ַדֹ֔ ָ֣א יָּ ֵנה־נָּ ּה הִׁ ישָֹּ֔ אֶמר  ֶאל־אִׁ ֶחם׃ ַות ֹ֨ ָֽ וא ל־לָּ ֹוש הִ֑ דָ֣ ים קָּ יש ֱאֹלהִׁ  ֵ֥ י אִׁ
נֹו ֵסָ֣א ומְּ כִׁ ן וְּ חָּ  לְּ ש  ה וְּ ֵ֥ טָּ ִ֛ם מִׁ ֹו שָּ ים לֵ֥ נָּׂשִֹׁ֨ ה וְּ ַטנָֹּ֔ יר  קְּ ַית־קִׁ ִ֤א ֲעלִׁ יד׃ ַנֲעֶׂשה־נָּ ָֽ מִׁ ֵל ינו תָּ ר עָּ ֵבֵ֥ ִ֑ה ע  רָּ

 ֵ֥ ה ַויָּ ִ֑מָּ ָ֣ב א שָּ י ַהי ֹום ַויָּ ֵ֥ הִׁ ה׃ ַויְּ מָּ ָֽ ור שָּ ינו יָּסֵ֥ ֹו ֵאֵל  אֵ֥ ב  ִ֛ה בְּ יָּ הָּ אֶמר  וְּ ה׃ ַוי ֹ֨ מָּ ָֽ ַכב־שָּ שְּ יָּ ה ַויִׁ ֲעלִׁ ַסר ֶאל־הָּ
ֹו ֱאמׇּ  ָֽיו׃ ַוי ָ֣אֶמר ל  נָּ פָּ ד לְּ ַתֲעמ   ּה ַוָֽ א־לָֹּ֔ רָּ קְּ ית ַהז ִ֑את ַויִֹׁ֨ ָ֣ א ַלשוַנמִׁ רָּ  ֹו קְּ ָ֣י ַנֲערֹ֔ ֮ ֶאל־ֵגיֲחזִׁ ָ֣א ֵאֶל ֮ ר־נָּ יהָּ

תְּ  ַרָ֣דְּ ָ֣ה חָּ ֵנ ֮  הִׁ ל־ינו֮ ֶאת־׀ ֵאֵל ֹו כׇּ ֶלְך א  ְך  ֶאל־ַהֶמֹ֔ ַדֶבר־לָּ ִ֤ש לְּ ְך ֲהֵי ֹות לָֹּ֔ ָ֣ה ַהז את  ֶמֵ֚ה ַלֲעׂשָ֣ דָּ ַהֲחרָּ
י ִּ֑ה ַוי ָ֣אֶמר ֵגיֲחזִׁ  ֹות לָּ ה ַלֲעׂשָ֣ אֶמר וֶמ  ֶבת׃ ַוי ִּ֕ ָֽ שָּ י י  ֵ֥ כִׁ נ  י אָּ ֹוְך ַעמִׁ  תֵ֥ אֶמר בְּ ִ֑א ַות ִּ֕ בָּ ִ֛ל  ֶאל־ַׂשָ֣ר ַהצָּ ֲאבָּ

ן׃  ּה זֵָּקָֽ ֵ֥ ישָּ אִׁ ין־לָּ ּה וְּ ן ֵאָֽ אֶמר ַלמֹוֵעִ֤ד ַהֶזה  ֵבֵ֥ ַתח׃ ַוי   ָֽ ד ַבפָּ ַתֲעמ   ּה ַוָֽ א־לָֹּ֔ רָּ קְּ ִּ֑ה ַויִֹׁ֨ א־לָּ רָּ ַוי  אֶמר קְּ
ה  ָ֣ת ַחיָֹּ֔ ֵע תְּ כָּ ַהר ( אתי)ַא  ך׃ ַוַתֵ֥ ֶתָֽ חָּ פְּ שִׁ ַכֵז ב בְּ ים ַאל־תְּ ֱאֹלהִֹׁ֔ יש הָּ ָ֣ י  אִׁ נִׁ אֶמר ַאל־ֲאד  ֶבֶָ֣קת ֵבִ֑ן ַות   ח 

ה ַוֵתֶָ֣לד ֵבִ֑ן ַלמ שָּ  אִׁ ֹום הָּ י ַהיֹ֔ ָ֣ הִׁ ִֶ֑לד ַויְּ ל ַהיָּ ַד  גְּ ע׃ ַויִׁ ָֽ ישָּ ר ֵאֶל יהָּ ֱאלִׁ ֶבֵ֥ ה ֲאֶשר־דִׁ ָ֣ת ַחיָֹּ֔ ֵע ֹוֵעִ֤ד ַהֶזה  כָּ
י ָ֣ יו ר אשִׁ בִׁ  ים׃ ַוי ֵ֥אֶמר ֶאל־אָּ ָֽ רִׁ צְּ יו ֶאל־ַהק  בִׁ  א ֶאל־אָּ הו  ַוֵיֵצֵ֥ ֵא  ַער ׂשָּ אֶמר  ֶאל־ַהַנֹ֔ י ַוי ֹ֨ ִ֑ ׀ ר אשִׁ

הו ֵאֹ֔ שָּ ֹו׃ ַויִֹׁ֨ מָֽ צׇּ  ֶאל־אִׁ ֶכִ֛יהָּ ַעד־ַהָֽ רְּ ֹו ַוֵי ֶשב ַעל־בִׁ מִ֑ הו ֶאל־אִׁ יֵא  בִׁ הו ַויְּ ֵבֹ֔ כִׁ ַעל  ַוַתשְּ ת׃ ַוַתֹ֨ מ ָֽ ם ַויָּ יִׁ ֳהַר 
 ָ֣ י  ֶאחָּ ֵ֥א לִׁ ה נָּ חָֹּ֨ לְּ אֶמר שִׁ ּה  ַות   ישָּ א֮ ֶאל־אִׁ רָּ קְּ א׃ ַותִׁ ֹו ַוֵתֵצָֽ ֵ֥ר ַבֲעד  ג  סְּ ים ַותִׁ ִ֑ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ָ֣ ת אִׁ ַט  ד ַעל־מִׁ

 ֹ֔ רִׁ עָּ ן־ַהנְּ דֶּ֠ מִׁ אֶמר ַמֶּ֠ ה׃ ַוי   ובָּ שָֽ אָּ ים וְּ ֱאֹלהִׁ  יש הָּ ֵ֥ ה ַעד־אִׁ וצָּ רִ֛ אָּ נִֹ֑ות וְּ ֲאת  ת הָּ ַאַח  ( אתי)ַאָ֣תְּ וַע ים וְּ
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ֶלִֶ֤כת  ֹום׃( הלכתי)ה  לָֽ אֶמר שָּ ִ֑ת ַות   א ַשבָּ ל ָ֣ ֶדש וְּ ֹום ל א־ח   יו  ַהיֹ֔   ֵאלָּ
 כאן מסיימים הספרדים

ל־נַ  אֶמר ֶאָֽ ֹון ַות ֵ֥ תֹ֔ אָּ ש  הָּ ֵלְִ֑ך ַאל־ַתֲעצׇּ ַוַָֽתֲחב  ַהָ֣ג וָּ ּה נְּ ֶלְך ֲערָּ  ְך׃ ַוֵת  ָֽ י לָּ תִׁ רְּ ַמֵ֥ ם־אָּ י אִׁ ב כִׁ  כ ֹ֔ רְּ ָ֣י לִׁ ר־לִׁ
הִֶּׁ֠  יְּ ֶמִ֑ל ַוֶּ֠ ים ֶאל־ַהָ֣ר ַהַכרְּ ֱאֹלהִׁ  יש הָּ ֵ֥ א ֶאל־אִׁ ב ִ֛ אֶמר  ַותָּ ֶגד ַוי ֹ֨ ֶנֹ֔ ּה  מִׁ תָּ ים א  ִ֤ ֱאֹלהִׁ יש־הָּ ֹות אִׁ אֹ֨ רְּ י כִׁ

ֵנ ה  ֹו הִׁ ָ֣י ַנֲערֹ֔ ּה  ֶוֱאמׇּ ֶאל־ֵגיֲחזִׁ אתָּ רָּ קְּ ָ֣א לִׁ וץ־נָּ ה֮ רָֽ ז׃ ַעתָּ ָֽ ית ַהלָּ ֵ֥ ֹום ַהשוַנמִׁ לֵ֥ ְִ֛ך ֲהשָּ ֹום לָּ לֵ֥ ּה ֲהשָּ ר־לָּ 
ִ֑יו  לָּ ַרגְּ ַתֲחֵז ק בְּ ר ַוָֽ הָֹּ֔ ים  ֶאל־הָּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ִ֤ א ֶאל־אִׁ ב ִ֞ ֹום׃ ַותָּ לָֽ אֶמר שָּ ִֶ֑לד ַות   ֹום ַליָּ לָ֣ ְך ֲהשָּ יֵש  אִׁ לְּ

הׇּ  י לְּ ש ֵגיֲחזִַּׁ֜ ַגֹ֨ ּהַויִׁ פָּ  ָ֣ים ַוי ֩  דְּ לִׁ ה  ֶהעְּ יהוָּ ּה ַוָֽ ה־לָֹּ֔ רָּ ָֽ ָּ֣ה מָּ שָּ י־ַנפְּ ָֽ ּה  כִׁ ֵפה־לָּ ים ַהרְּ ִ֤ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ֹ֨ אֶמר֩ אִׁ
י׃ ַוי ֹ֨  ָֽ תִׁ ֶל ה א  א ַתשְּ י ל ֵ֥ תִׁ רְּ ַמֹ֔ א אָּ ִ֑י ֲהל ָ֣ נִׁ ן ֵמֵאָ֣ת ֲאד  י ֵב  תִׁ לְּ ַאֵ֥ אֶמר ֲהשָּ י׃ ַות ִּ֕ ָֽ יד לִׁ גִׁ  א הִׁ ל ֵ֥ י וְּ נִׁ ֶמֹ֔ אֶמר מִׁ

ָ֣ר מׇּ  י ֲחג  ֵגיֲחזִַּׁ֜ ֶנ  לְּ רְּ  תְּ בָּ א תְּ יש  ל ָ֣ א אִׁ ֵ֥ צָּ מְּ י־תִׁ ֵלְך  כִׁ ך֮ וָּ יָּדְּ י בְּ ָ֣ תִׁ ַענְּ שְּ ח מִׁ ַקֹ֨ יש יך וְּ ךֵ֥ אִׁ  ֶרכְּ בָּ י־יְּ ָֽ כִׁ נו וְּ ֶכֹ֔
ך  אִׁ  שְּ י־ַנפְּ ֵחָֽ ֵ֥ה וְּ הוָּ ַער ַחי־יְּ אֶמר  ֵאָ֣ם ַהַנֹ֔ ַָֽער׃ ַות ֹ֨ ֵנֵ֥י ַהנָּ י ַעל־פְּ תִׁ  ַענְּ שְּ ֵ֥ מִׁ תָּ ַׂשמְּ ו וְּ א ַתֲעֶננִ֑ ֶבִ֑ךָּ ל ָ֣ ם־ֶאֶעזְּ

ֵאָ֣ קׇּ ַויָּ ַֽ ֹול וְּ ין ק  ֵאֵ֥ ַער וְּ ָ֣י ַהַנֹ֔ ֵנ ֶנת  ַעל־פְּ ֶעֹ֨ שְּ ִֶׂ֤שם ֶאת־ַהמִׁ ם ַויָּ ֵניֶה  פְּ ַבָ֣ר לִׁ י עָּ ֵגֲחזִִׁ֞ ׃ וְּ יהָּ ֵֶ֥לְך ַאֲחֶרָֽ ין ם ַוֵי
ִ֤ה  ֵנ הִׁ ה וְּ תָּ ִ֑יְּ ע ַהבָּ ישָּ  א ֱאלִׁ ב ֵ֥ ַָֽער׃ ַויָּ יץ ַהנָּ א ֵהקִׁ  ר ל ֵ֥ ֹו ֵלאמ ֹ֔ אתֹו  ַוַיֶגד־לָ֣ רָּ קְּ ב לִׁ ִ֤שָּ ֶשב ַויָּ ִ֑ ת קָּ ַער  ֵמֹ֔ ַהַנֹ֨

שְּ  ַעל ַויִׁ ָֽה׃ ַוַיַּ֜ הוָּ ַפֵל ל ֶאל־יְּ תְּ ֵניֶהִ֑ם ַויִׁ ָ֣ד שְּ ַע ֶלת בְּ ֵ֥ר ַהֶד  ג  סְּ א ַויִׁ ב ִּ֕ ֹו׃ ַויָּ תָֽ טָּ כָּ ב ַעל־מִׁ שְּ ַכָ֣ב מ 
ֶלד ַויָּ֩  ִ֑ ַעל־ַהֶי  לָּ ר עָּ ַה  גְּ ו ַויִׁ ָ֣יו ַעל־ַכפָֹּ֔ ַכפָּ יו  וְּ ִ֤יו ַעל־ֵעינָּ ֵעינָּ יו וְּ יו ַעל־פִַּׁ֜ ֶָֽלד׃ יו ַויָּ חׇּ ֶׂשם֩ פִֹׁ֨ ר ַהיָּ ַׂשֵ֥ ם בְּ

שׇּ  ַער  ַעד־ֶשַָ֣בע פְּ ַויַָּּ֜ ר ַהַנֹ֨ זֹוֵרִ֤ ִ֑יו ַויְּ לָּ ַהָ֣ר עָּ גְּ נָּה ַוַי ַעל ַויִׁ ַאַחָ֣ת ֵהֹ֔ נָּה  וְּ ת ֵהֹ֨ ת ַאַחֵ֥ יִׁ ֶָ֣לְך ַבַב  ים ב ַוֵי מִֹׁ֔ עָּ
א   רָּ אֶמר  קְּ י ַוי ֹ֨ ָ֣א ֶאל־ֵגיֲחזִׁ  רָּ קְּ ָֽיו׃ ַויִׁ ח ַהַנ ַער ֶאת־ֵעינָּ ַקֵ֥ פְּ א  ַויִׁ ב ָ֣ הָּ ַותָּ ֶא  רָּ קְּ את ַויִׁ ית ַהז ֹ֔ ָ֣ ַנמִׁ ֶאל־ַהש 

נָּ ּה ַותֵ  א ֶאת־בְּ ֵ֥ שָּ ה ַותִׁ צָּ ִ֑רְּ חו אָּ ַת  שְּ יו ַותִׁ לָֹּ֔ ל ַעל־ַרגְּ פ ָ֣ ב א  ַותִׁ ֵנְַָֽֽך׃ ַותָּ י בְּ ֵ֥ אִׁ ִ֑יו ַוי  אֶמר ׂשְּ א׃ֵאלָּ  ֵצָֽ
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א  ן בָּ  ד  זֵָּקֹ֔ וִׁ ַהֶמִֶ֤לְך דָּ ִ֤י וְּ נִׁ ו ַלאד  שִ֞ ַבקְּ יו יְּ דָּ  ֹו ֲעבָּ רו לָ֣ ֹו׃ ַוי  אמְּ ם לָֽ ַח  א יִׁ ל ֵ֥ ים וְּ ֹ֔ דִׁ גָּ הו  ַבבְּ ַכס ֹ֨ ים ַויְּ ִ֑ מִׁ ַביָּ
ֵ֥י  נִׁ ם ַלאד  ַח  ך וְּ ֵחיֶקֹ֔ ָ֣ה בְּ בָּ כְּ שָּ ִֶ֑נת וְּ ֶכ ֹו ס  י־ל  הִׁ ֶלְך ותְּ ָ֣י ַהֶמֹ֔ ֵנ פְּ ה  לִׁ דָּ מְּ ָֽ עָּ ה וְּ תולָֹּ֔ ָ֣ה בְּ ֶלְך  ַנֲערָּ ַהֶמֹ֨

ַבקְּ  ֶלְך׃ ַויְּ ּה ַהֶמָֽ תָּ  או א  ֵ֥ בִׁ ית ַויָּ וַנמִֹׁ֔ יַשג  ַהשָ֣ ו ֶאת־ֲאבִׁ א  צְּ מְּ ַֽיִׁ ֵאִ֑ל ַוָֽ רָּ ׂשְּ ול יִׁ בָ֣ ל גְּ כ   ה בְּ פָֹּ֔ ָ֣ה יָּ שו  ַנֲערָּ
ּה׃ וַ  ָֽ עָּ דָּ א יְּ ֶלְך ל ֵ֥ ַהֶמ  הו וְּ ֵתֹ֔ ָ֣רְּ שָּ ֶנת  ַותְּ ֶכֹ֨ י ַלֶמִֶ֤לְך ס  הִֹׁ֨ ד ַותְּ א ִ֑ ָ֣ה ַעד־מְּ פָּ ה יָּ ַנֲערָּ  ַהָֽ ֶלְך׃ וְּ יָּ ה ַלֶמָֽ נִׁ ֲאד 

ָֽיו׃בֶ  נָּ פָּ ים לְּ ֵ֥ צִׁ יש רָּ ים אִׁ  ֵ֥ שִׁ ים ַוֲחמִׁ שִֹׁ֔ ָ֣רָּ ֶכב ופָּ ֹו ֶרֵ֚ ַָ֣עׂש ל  ְך ַוַי ֹלִ֑ ָ֣י ֶאמְּ ר ֲאנִׁ א ֵלאמ   ַנֵשֵ֥ תְּ ִ֛ית מִׁ  ן־ַחגִׁ
ה אַ  דָּ  ֹו יָּלְּ תֵ֥ א  ד וְּ א ֹ֔ ַאר  מְּ ֹוב־ת ֹ֨ וא טָֽ ַגם־הִ֤ ִ֑יתָּ וְּ ׂשִׁ ה עָּ ָ֣כָּ וַע כָּ ר ַמד  יו  ֵלאמ ֹ֔ מָּ יָּ יו מִׁ ִ֤ בִׁ ֹו אָּ בֹ֨ א־ֲעצָּ ל ָֽ י ֲחֵרֵ֥ וְּ

ָֽ יָּ נִׁ י ֲאד  ו ַאֲחֵר  רֹ֔ זְּ ַַֽיעְּ ֵהִ֑ן ַוָֽ ָ֣ר ַהכ  יָּתָּ ם ֶאבְּ עִׁ  ה וְּ רויָֹּ֔ ָ֣ב ֶבן־צְּ ֵ֚ם יֹואָּ יו עִׁ ֹ֔ רָּ בָּ יָ֣ו דְּ הְּ ֹום׃ ַויִׁ לָֽ שָּ ֹוק ַאבְּ דָ֣ צָּ ה׃ וְּ
ֵהֶּ֠  כ  ִ֑דַהֶּ֠ וִׁ דָּ ים ֲאֶשָ֣ר לְּ בֹורִׁ  ַהגִׁ י וְּ ֵרעִֹׁ֔ ָ֣י וְּ עִׁ מְּ שִׁ יא  וְּ ִ֤ן ַהנָּבִׁ נָּתָּ ע וְּ ַּ֜ דָּ הֹויָּ הו ֶבן־יְּ יָֹּ֨ נָּ י ו  ן ובְּ א הָּ ל ֵ֥

ִ֑ל ַויִׁ  ֵג ָ֣ין ר  ֶצל ֵע ֶלת ֲאֶשר־ֵא  ֶחֹ֔ ֵ֚ם ֶאֶָ֣בן ַהז  יא עִׁ ֹ֔ רִׁ ר  ומְּ קָּ אן ובָּ הו צ ִ֤ יָּ  נִׁ ַבָ֣ח ֲאד  זְּ ָֽהו׃ ַויִׁ יָּ נִׁ ם־ֲאד  א עִׁ רָּ  קְּ
כׇּ ֶאת־כׇּ  ֶלְך ולְּ ָ֣י ַהֶמֹ֔ ֵנ יו  בְּ יאל־ֶאחָּ ֩ ַהנָּבִֹׁ֨ ן ֶאת־נָּתָּ ָֽ ֶלְך׃ וְּ י ַהֶמָֽ ֵדֵ֥ ה ַעבְּ הודָּ  י יְּ ֵשֵ֥ הו  ל־ַאנְּ יַָּּ֜ נָּ ובְּ

ר  ה  ֵלאמ ֹ֔ ֹלמ  ן ֶאל־ַבת־ֶשִַ֤בע ֵאם־שְּ א׃ ַוי ָ֣אֶמר נָּתָּ  ָֽ רָּ א קָּ יו ל ֵ֥ חִׁ  ה אָּ ֹלמ ֵ֥ ֶאת־שְּ ים וְּ ִ֛ בֹורִׁ ֶאת־ַהגִׁ ָֽ וְּ
ְך נָּ   ֵצֵ֥ יעָּ י אִׁ ִ֛ כִׁ ה לְּ ַעתִָּּ֕ ע׃ וְּ ָֽ א יָּדָּ וִׁ ד ל ֵ֥ ֵנֵ֥ינו דָּ ִ֑ית ַוֲאד  ָ֣הו ֶבן־ַחגִׁ יָּ נִׁ ַל ְך ֲאד  י מָּ ֵ֥ ַעתְּ כִׁ ַמֹ֔ ֹוא שָּ ִ֑ה ֲהלָ֣ א ֵעצָּ

י אִׁ י וב ָ֣ כִִׁ֞ ה׃ לְּ ֹלמ ָֽ ֵנ ְַֽך שְּ ֶאת־ֶנֵֶ֥פש בְּ ְך וְּ ֵשֹ֔ י  ֶאת־ַנפְּ טִׁ יו   וַמלְּ תְּ ֵאלָּ ַמִ֤רְּ אָּ ד וְּ וִׁ  ׀ ֶאל־ַהֶמֶָ֣לְך דָּ
וא יֵ  ה  י וְּ ְך ַאֲחַרֹ֔ ֹלָ֣ מְּ ֵנְך  יִׁ ה בְּ ֹלמ ִ֤ י־שְּ ָֽ ר כִׁ ך  ֵלאמ ֹ֔ תְּ ָֽ תָּ ַלֲאמָּ ַבִ֤עְּ שְּ ֶלְך נִׁ ָ֣י ַהֶמ  נִׁ ה ֲאד  א־ַאתִָּ֞ ֵשָ֣ב ֲהל ָֽ

יִׁ  ֹוא ַאֲחַרֹ֔ בָ֣ י  אָּ ֲאנִׁ ם־ַהֶמִֶ֑לְך ַוָֽ ם עִׁ ֶרת שָּ  ַדֶבֵ֥ ְך מְּ ִ֛ ה עֹודָּ ֵנ  ָֽהו׃ הִׁ יָּ נִׁ ַלְֵ֥ך ֲאד  וַע מָּ י וַמד  ִ֑ אִׁ סְּ ְך ַעל־כִׁ
יַשג   ד ַוֲאבִׁ א ִ֑ ן מְּ ֶלְך זֵָּקָ֣ ַהֶמ  ה וְּ רָּ דְּ ֶלְך  ַהַחֹ֔ א ַבת־ֶשִַ֤בע ֶאל־ַהֶמֹ֨ ב ֹ֨ ְך׃ ַותָּ יִׁ ָֽ רָּ בָּ י ֶאת־דְּ ֵלאתִׁ  ומִׁ

ְך׃הַ  ָֽ ֶלְך ַמה־לָּ חו ַלֶמִֶ֑לְך ַוי ֵ֥אֶמר ַהֶמ  ַת  שְּ ַבע ַותִׁ ד ַבת־ֶשֹ֔ ק ָ֣ ֶלְך׃ ַותִׁ ת ֶאת־ַהֶמָֽ ַר  שָּ ית מְּ וַנמִֹׁ֔  שָ֣
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ִ֑י  ְך ַאֲחרָּ ֹלָ֣ מְּ ֵנ ְַֽך יִׁ ה בְּ ֹלמ ֵ֥ י־שְּ ָֽ ך כִׁ ֶתֹ֔ יך  ַלֲאמָּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ תָּ ַביהוָּ עְּ ַבַּ֜ שְּ ה נִׁ י  ַאתָֹּ֨ נִׁ ֹו ֲאד  אֶמר ל  ה  ַות ָ֣ וא וְּ
ַבֶּ֠  זְּ יִׁ ׃ ַוֶּ֠ תָּ עְּ ָֽ א יָּדָּ ֶלְך ל ֵ֥ י ַהֶמ  ֵ֥ נִׁ ִ֛ה ֲאד  ַעתָּ ְִ֑ך וְּ לָּ יָּ ה מָּ נִׁ ֵנֵ֥ה ֲאד  ה הִׁ ַעתִָּּ֕ י׃ וְּ ָֽ אִׁ סְּ ב ַעל־כִׁ ֹור ֵיֵשֵ֥ ח שֵ֥

ב   ר  צ אן֮ לָּ יא־וְּ רִׁ מְּ  וָֽ
א  לְּ  רָּ קְּ ל־ַויִׁ ֹלכׇּ שְּ לִׁ ִ֑א וְּ בָּ ב ַׂשָ֣ר ַהצָּ אָּ  י  ן ולְּ ֵהֹ֔ ר  ַהכ  יָּתָּ ֶאבְּ ֶלְך ולְּ ָ֣י ַהֶמֹ֔ ֵנ א׃ בְּ ָֽ רָּ א קָּ ך  ל ֵ֥ דְּ ה ַעבְּ מ ֵ֥

ֶלְך ֵעיֵנֵ֥י  ָ֣י ַהֶמֹ֔ נִׁ ה  ֲאד  ַאתָּ ל־וְּ ֶלְך כׇּ י־ַהֶמ  ָֽ נִׁ א ֲאד  ֵסֵ֥ י ֵיֵשִ֛ב ַעל־כִׁ ם מִׁ  ֶהֹ֔ ָ֣יד לָּ ַהגִׁ ֶלִ֑יך לְּ ל עָּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ
ֹלמ    ֵ֥י שְּ נִׁ ִ֛י ובְּ י ֲאנִׁ יתִׁ יִׁ  הָּ ִ֑יו וְּ תָּ ם־ֲאב  ֶלְך עִׁ י־ַהֶמ  ָֽ נִׁ ַכֵ֥ב ֲאד  שְּ ה כִׁ יִָּּ֕ הָּ יו׃ וְּ ָֽ נָּה ַאֲחרָּ ִ֛ה עֹוֶדֵ֥ ֵנ הִׁ ים׃ וְּ ָֽ אִׁ ה ַחטָּ

ב א  לִׁ  יא ַויָּ ִ֑ ָ֣ן ַהנָּבִׁ ֵנ ה נָּתָּ ר הִׁ ֶלְך  ֵלאמ ֹ֔ ִ֤ידו ַלֶמֹ֨ א׃ ַוַיגִׁ ָֽ יא בָּ ן ַהנָּבִׁ  ֵ֥ תָּ נָּ ם־ַהֶמִֶ֑לְך וְּ ֶרת עִׁ ַדֶב  ָ֣י מְּ ֵנ פְּ
ה׃ ַוי ֮  צָּ רְּ ָֽ יו אָּ ַת חו ַלֶמִֶ֛לְך ַעל־ַאפָּ  שְּ ֶלְך ַויִׁ ָ֣ ַהֶמֹ֔ נִׁ ן  ֲאד  תָּ ְך אֶמר֮ נָּ ֹלָ֣ מְּ יָּ הו יִׁ נִׁ תָּ ֲאד  רְּ ַמֹ֔ ָ֣ה אָּ ֶלְך ַאתָּ י ַהֶמֹ֔

י ָ֣ י׃ כִׁ ָֽ אִׁ סְּ ב ַעל־כִׁ וא ֵיֵשֵ֥ ה  י וְּ ִ֑ ַבֶּ֠  ַאֲחרָּ זְּ יִׁ ֹום ַוֶּ֠ ַרָ֣ד ַהי  א֩ לְּ ׀ יָּ רָּ קְּ ב  ַויִׁ ר  צ אן֮ לָּ יא־וְּ רִׁ מְּ ֹור וָֽ ל־ח שֵ֥ י כׇּ ֵנֹ֨ בְּ
י ַהֶמֵ֥  חִׁ  ו יְּ רֹ֔ ִ֑יו ַוי ָ֣אמְּ נָּ פָּ ים לְּ תִׁ  ש  ים וְּ ֵ֥ לִׁ כְּ ִ֛ם א  נָּ הִׁ ן וְּ ֵהֹ֔ ָ֣ר ַהכ  יָּתָּ ֶאבְּ א  ולְּ בָּ י ַהצָּ ֵרִ֤ ׂשָּ ֶלְך ולְּ ֶלְך ַהֶמַּ֜

ֶדֶּ֠  בְּ י־ַעֶּ֠ ָֽ ָ֣י ֲאנִׁ לִׁ ָֽהו׃ וְּ יָּ נִׁ ך  ֲאד  דְּ ה ַעבְּ ֹלמ ֵ֥ שְּ לִׁ ע וְּ ִ֛ דָּ הֹויָּ יָּ הו ֶבן־יְּ נָּ בְּ לִׁ ן וְּ ֵהַּ֜ ק ַהכ  ד ֹ֨ צָּ ם  ך ולְּ א׃ אִׁ  ָֽ רָּ א קָּ ל ֵ֥
ת־ תָּ  ֶאָֽ עְּ א הֹוַדֹ֨ ל ִ֤ ִ֑ה וְּ ָ֣ר ַהֶז בָּ יָּ ה ַהדָּ הְּ ָֽ ֶלְך נִׁ ָ֣י ַהֶמֹ֔ נִׁ ךֹ֔ ֵמֵאת  ֲאד  דְּ א ( עבדיך) ַעבְּ ֵסֵ֥ י ֵיֵשִ֛ב ַעל־כִׁ מִׁ 

יו׃  ָֽ ֶלְך ַאֲחרָּ י־ַהֶמ  ָֽ נִׁ ב א  לִׁ   ֲאד  ִַ֑בע ַותָּ ַבת־שָּ י לְּ או־לִׁ  רְּ אֶמר קִׁ ד  ַוי ֹ֔ וִׁ ַען ַהֶמִֶ֤לְך דָּ ָ֣י ַוַיֹ֨ ֵנ פְּ
י  שִׁ  ה ֶאת־ַנפְּ ֵ֥ דָּ ה ֲאֶשר־פָּ הוִָּּ֕ ֶלְך ַוי אַמִ֑ר ַחי־יְּ ע ַהֶמ  ַבֵ֥ שָּ ֶלְך׃ ַויִׁ ֵנֵ֥י ַהֶמָֽ פְּ ד לִׁ ַתֲעמ   ֶלְך ַוָֽ ַהֶמֹ֔

ל־מִׁ  ְך כׇּ ֹלָ֣ מְּ ֵנְך  יִׁ ה בְּ ֹלמ ִ֤ י־שְּ ָֽ ר כִׁ ֵאל  ֵלאמ ֹ֔ רָּ ׂשְּ ה ֱאֹלֵהִ֤י יִׁ ְך ַביהוָֹּ֨ י לַָּּ֜ תִׁ עְּ ַבֹ֨ שְּ י ַכֲאֶשר֩ נִׁ ה׃ כִֶׁ֡ ָֽ רָּ צָּ
ם   יִׁ ד ַבת־ֶשִַ֤בע ַאַפֹ֨ ק ֹ֨ ה ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ַותִׁ ן ֶאֱעֶׂש  י ֵכֵ֥ ִ֛ ִ֑י כִׁ תָּ י ַתחְּ אִׁ  סְּ ב ַעל־כִׁ וא ֵיֵשֵ֥ הִ֛ י וְּ ֶרץ ַאֲחַרֹ֔ ֶאֹ֔

ם׃ ָֽ לָּ ע  וִׁ ד לְּ ֶלְך דָּ ִ֛י ַהֶמֵ֥ נִׁ י ֲאד  חִׁ  אֶמר יְּ חו ַלֶמִֶ֑לְך ַות ִּ֕ ַת  שְּ  ַותִׁ
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א  ֵ֥ ָ֣ה ַמשָּ ם ַבמָּ ֶת  ה ַוֲאַמרְּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֶכם  אָּ י ֶאתְּ תִׁ ַהִ֤בְּ י׃ אָּ ָֽ כִׁ אָּ ַי ד ַמלְּ ֵאִ֑ל בְּ רָּ ׂשְּ הוָּ ה ֶאל־יִׁ ַבר־יְּ דְּ
ים  ִ֤ ׂשִׁ אָּ י וָּ ִ֑אתִׁ ֵנ ו ׂשָּ ֶאת־ֵעׂשָּ  ב׃ וְּ ת־ַיֲעק ָֽ ב ֶאָֽ ַה  א  ה וָּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ב  נְּ ַיֲָֽעק  ִ֤ו לְּ ח ֵעׂשָּ ִ֑נו ֲהלֹוא־אָֹּ֨ תָּ ֲאַהבְּ

ֶאת ה וְּ מָֹּ֔ מָּ יו  שְּ רָּ ֹות ֶאת־הָּ בֹ֔ ָ֣ה ֳחרָּ ֶנ בְּ נִׁ נָּשוב  וְּ נו וְּ שְּ ַש  ֹום ר  ר ֱאדַּ֜ י־ת אַמֹ֨ ר׃ כִׁ ָֽ בָּ דְּ ַתנֵֹ֥ות מִׁ ֹו לְּ ת  ־ַנֲחלָּ
ִ֛ם ֲאֶשר־זַָּעֵ֥  עָּ הָּ ה וְּ עָֹּ֔ שְּ ול רִׁ בָ֣ ֶהם  גְּ ו לָּ אִ֤ רְּ קָּ ֹוס וְּ ָ֣י ֶאֱהרִ֑ ו ַוֲאנִׁ נ  בְּ ה יִׁ מָּ ֹות ֵהֵ֥ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ ה אָּ ם כ ִ֤

ֵעינֵ  ם׃ וְּ ָֽ הוָּ ה ַעד־עֹולָּ ד יְּ ַכֵבֵ֥ ל׃ ֵבִ֛ן יְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ול יִׁ בֵ֥ גְּ ה ֵמַע ל לִׁ הוָֹּ֔ ַדָ֣ל יְּ גְּ רו  יִׁ אמְּ ַאֶתִ֤ם ת ָֽ ֶאִ֑ינָּה וְּ רְּ יֶכ ם תִׁ
ָ֣ים אָּ֩  ם־ֲאדֹונִׁ אִׁ י וְּ ֶ֡ בֹודִׁ ָ֣ה כְּ י ַאֵי ָ֣נִׁ ָ֣ב אָּ ם־אָּ אִׁ ִ֑יו וְּ נָּ ֶָ֣בד ֲאד  ֶע ב וְּ ַמָ֣ראָּ  י אָּ ַּ֜ אִׁ ה מֹורָּ י֩ ַאֵיֹ֨ ֹות  נִׁ א  בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ׀ יְּ

ים   ֲהנִׁ ֶכם  ַהכ ָֽ ל לָּ אָֹּ֔ ג  י  ֶלֶָ֣חם מְּ חִׁ בְּ זְּ ל־מִׁ ים ַעָֽ ִ֤ ישִׁ ך׃ ַמגִׁ ֶמָֽ זִׁ ינו ֶאת־שְּ ה בָּ ם ַבֶמֵ֥ ֶתִּ֕ י ַוֲאַמרְּ מִֹׁ֔ ָ֣י שְּ בֹוֵז
נִ֑וך ֶבֱאמׇּ  ם ַבֶמָ֣ה ֵגַאלְּ ֶת  י ַוֲאַמרְּ ֵ֥ כִׁ ע וְּ ֹ֔ ַח  ֵאָ֣ין רָּ ב ֹ֨ זְּ ִ֤ר לִׁ ֵו ון עִׁ ישֹ֨ י־ַתגִׁ כִׁ וא׃ וְּ ֵ֥ה הָֽ ֶז בְּ הוָּ ה נִׁ ן יְּ ַחֵ֥ לְּ ם ש  ֶכִּ֕ רְּ

ִ֛ אָֽ ַתגִׁ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  יך אָּ ֶנֹ֔ ָ֣א פָּ שָּ ך  אֵֹ֚ו ֲהיִׁ צְּ רְּ ך ֲהיִׁ ֶת  ֶפחָּ א לְּ הו נַָּּ֜ יֵבֹ֨ רִׁ ִ֑ע ַהקְּ ֶל ה ֵאָ֣ין רָּ ח  ַח וְּ ֵסֵ֥ ֹות׃ ישו פִׁ
יחׇּ  ָֽ ל וִׁ ֵני־ֵא  ֵ֥א פְּ ִ֛ה ַחלו־נָּ ַעתָּ ֹווְּ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  ים אָּ ֹ֔ נִׁ ֶכם  פָּ ִ֤א מִׁ שָּ את ֲהיִׁ ה ז ֹ֔ תָּ ָ֣יְּ ֶכם  הָּ ֶידְּ ִ֑נו מִׁ י ֵנ ִ֤ ת׃ מִׁ

ֹות ו אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ ם אָּ ֶכ  ֶפץ בָּ י ֵחַּ֜ ין־לִֹׁ֨ ִ֑ם ֵאָֽ נָּ י חִׁ חִׁ  בְּ זְּ ירו מִׁ ֵ֥ אִׁ ל א־תָּ ם וְּ יִׁ ַתֹ֔ לָּ ָ֣ר דְּ ג  סְּ יִׁ ֶכם  וְּ ה ַגם־בָּ חָּ  נְּ מִׁ
ם ובְּ  י  ַבגֹויִֹׁ֔ מִׁ ֹול שְּ ֹו גָּדִ֤ בֹוא  ַעד־מְּ ֶמש וְּ ַרח־ֶשַּ֜ זְּ מִׁ י מִׁ ָ֣ ם׃ כִׁ ֶכָֽ ֶידְּ ה מִׁ ֶצֵ֥ ל־ל א־ֶארְּ ֹום כׇּ ק  ִ֛ש מָּ גָּ ר מ  ֵ֥ טָּ קְּ מ 

ֹו  ָ֣ים אֹותִ֑ לִׁ ַחלְּ ם מְּ ַאֶת  ֹות׃ וְּ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  ם אָּ י  ַבגֹויִֹׁ֔ מִׁ ֹול שְּ י־גָּדִ֤ ָֽ ִ֑ה כִׁ הֹורָּ ָ֣ה טְּ חָּ נְּ י ומִׁ מִׁ  שְּ לִׁ
ג  ֶבֱאמׇּ  י  מְּ נָּ ַחִ֤ן ֲאד  לְּ ם ש  ֶכ  ֵ֥ה אׇּ רְּ ֶז בְּ ֹו נִׁ יב  נִׁ וא וְּ ָ֣ל הֹ֔ ֹו אָּ ֶתָ֣ם אֹות  ַפחְּ הִׁ ה וְּ אַָּּ֜ לָּ ה ַמתְּ ֵנֹ֨ ֶתם֩ הִׁ ֹו׃ ַוֲאַמרְּ לָֽ כְּ

ה  ֶצֵ֥ ִ֑ה ַהֶארְּ חָּ נְּ ם ֶאת־ַהמִׁ ה ַוֲהֵבאֶת  ֶאת־ַהָ֣חֹוֶלֹ֔ ַח  וְּ ֵסֹ֨ ֶאת־ַהפִׁ ול וְּ ז  ֹות ַוֲהֵבאֶתָ֣ם גָּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ אָּ
ָֽה׃  הוָּ ר יְּ ַמֵ֥ ֶכ ם אָּ ֶידְּ ִּ֛ה מִׁ ֶעדְּ  אֹותָּ ִ֤ש בְּ ֵי ל וְּ ור נֹוֵכ  רָ֣ אָּ ַח מׇּ וְּ ֵבֵ֥ ז  ר וְּ ֵדִ֛ נ  ר וְּ י֩ רֹו  זָּכָֹּ֔ ִ֑י כִׁ נָּ ת ַלאד  חָּ  שְּ

ם׃ ָֽ א ַבגֹויִׁ ֵ֥ י נֹורָּ מִׁ  ֹות ושְּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ י אָּ נִׁ ֹול אָּ  ֶלְך גָּדַּ֜ ים׃  ֶמֹ֨ ָֽ ֲהנִׁ ֵ֥ה ַהז  את ַהכ  וָּ צְּ ה ֲאֵליֶכִ֛ם ַהמִׁ ַעתָּ  וְּ
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בָ֣  ֵת ת כָּ ב לָּ ימו ַעל־ֵלַּ֜ ׂשִֹׁ֨ ם־ל א֩ תָּ אִׁ ו וְּ עֶ֡ מְּ שְּ א תִׁ ם־ל ָ֣ ֶכם  אִׁ י בָּ ִ֤ תִׁ ַלחְּ שִׁ ֹות וְּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ י אָּ מִׁ  שְּ ֹוד לִׁ
ֶכם   ֵעִ֤ר לָּ י ג  ֹ֨ נִׁ נְּ ב׃ הִׁ ים ַעל־ֵלָֽ ֵ֥ מִׁ ֶכ ם ׂשָּ י ֵאינְּ ֵ֥ יהָּ כִׁ רֹותִֹׁ֔ ַגם  אָּ כֹוֵתיֶכִ֑ם וְּ רְּ י ֶאת־בִׁ רֹותִׁ  אָּ ה וְּ ֹ֔ ֵארָּ ֶאת־ַהמְּ

 ָֽ יתִׁ ִ֤ ֵזרִׁ ַרע וְּ ֶרש ַחֵגיֶכִ֑ ֶאת־ַהֶזֹ֔ ם ֶפ  ֵניֶכֹ֔ ֶרש  ַעל־פְּ יו׃ וִׁ  םי ֶפֹ֨ ָֽ ֶכ ם ֵאלָּ א ֶאתְּ ֵ֥ נָּׂשָּ י וְּ תִׁ ַלָ֣חְּ ֵ֚י שִׁ ם כִׁ ֶתִּ֕ יַדעְּ
י ָ֣ יתִׁ רִׁ ֹות׃ בְּ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  י אָּ ֹ֔ י  ֶאת־ֵלוִׁ יתִׁ רִׁ יִֹ֤ות בְּ הְּ ָ֣ה ַהז ִ֑את לִׁ וָּ צְּ ת ַהמִׁ ם ֵא  ֹו  ֲאֵליֶכֹ֔ ת  ָ֣ה אִׁ תָּ יְּ ׀ הָּ

י ו ֵאִ֑נִׁ ירָּ ָֽ א ַויִׁ ֹו מֹורָּ  ֵנָֽם־לֵ֥ ֶאתְּ ֹום וָּ לֹ֔ ַהשָּ ים  וְּ ַחיִׁ יהו ַהָֽ פִֹׁ֔ ָ֣ה בְּ תָּ יְּ ת ֱאֶמת  הָּ וא׃ תֹוַרִ֤ ת הָֽ ַחֵ֥ י נִׁ מִׁ  ֵנֵ֥י שְּ פְּ מִׁ
י ֵתִ֤ פְּ י־ׂשִׁ ָֽ ן׃ כִׁ ֹוָֽ  יב ֵמעָּ ֵ֥ ים ֵהשִׁ ַרבִׁ  י וְּ תִֹׁ֔ ַלְָ֣ך אִׁ ישֹור  הָּ מִׁ ֹום ובְּ לִ֤ שָּ ִ֑יו בְּ תָּ פָּ ׂשְּ ָ֣א בִׁ צָּ מְּ לָּ ה ל א־נִׁ ַעוְּ ֵהן   וְּ כ 

 ִ֛ יהו כִׁ ִ֑ פִׁ ו מִׁ שָ֣ ַבקְּ ה יְּ תֹורָּ  ַעת וְּ רו־ַדֹ֔ מְּ שְּ וא׃יִׁ ֹות הָֽ א  בָּ וָּה־צְּ הָֽ ְך יְּ ַאֵ֥  י ַמלְּ
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ִ֛ה  הוָּ יא ֶהֱעלָּ ה יְּ נָּבִִּׁ֕ ר׃ ובְּ ָֽ מָּ ה שָּ שָּ  אִׁ ה ובְּ שָֹּ֔ אִׁ ֵאל  בְּ רָּ ׂשְּ ד יִׁ ִ֑ם ַוַיֲעב ִ֤ ֵדָ֣ה ֲארָּ ב ׂשְּ ח ַיֲעק   ַרֵ֥ בְּ ַויִׁ
יס  ֵ֥ עִׁ כְּ ר׃ הִׁ ָֽ מָּ שְּ יא נִׁ נָּבִׁ  ם ובְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֹו ֶאת־יִׁ תֹ֔ פָּ רְּ ֶחֹ֨ ֹוש וְּ טֹ֔ ָ֣יו יִׁ לָּ יו  עָּ מָּ דָּ ים וְּ ִ֑ רורִׁ ם ַתמְּ יִׁ ַר  ֶאפְּ

ָֽיו׃ נָּ ֹו ֲאד  יב ל  ֵ֥ ָ֣ה יָּשִׁ ַעתָּ ת׃ וְּ מ ָֽ ַעל ַויָּ ם ַבַב  ַשֵ֥ ֵאִ֑ל ַוֶיאְּ רָּ ׂשְּ יִׁ וא בְּ א ה  ֵ֥ ת נָּׂשָּ ֵתֹ֔ ם  רְּ יִׁ ַרֹ֨ ַדֵבִ֤ר ֶאפְּ ָ֣פו  כְּ ׀ יֹוסִׁ
 ִ֤ פָּ ַכסְּ ה מִׁ ֶהם֩ ַמֵסכָֹּ֨ ו לָּ א ַוַיֲעׂשָ֣ ים ַלֲחט   ֹ֔ רִׁ מְּ ֶהם  ֵהָ֣ם א  ה לָּ לִ֑ ים כ  שִׁ  רָּ ה חָּ ים ַמֲעֵׂשֵ֥ בונָּם  ֲעַצבִֹׁ֔ תְּ ם כִׁ

ג ֹ֔  ָ֣ר מִׁ ֵע ס  ץ  יְּ מ  ֵלְִ֑ך כְּ ים ה  ָ֣ כִׁ ל ַמשְּ ַכַט  ֶקר וְּ יו  ַכֲעַנן־ב ֹ֔ הְּ ָֽ ן יִׁ ֵכ  ון׃ לָּ קָֽ שָּ ים יִׁ ם ֲעגָּלִׁ  ֹ֔ דָּ ֵחָ֣י אָּ בְּ ן ז  שָּ  עָּ ֶרן וכְּ
ֵ֥ה אֱ  הוָּ י יְּ ִ֛ כִׁ נ  אָּ ה׃ וְּ ָֽ בָּ ֵ֥י ֵמֲאר  י׃ ֲאנִׁ ָֽ תִׁ לְּ ן בִׁ יִׁ יַע ַא  ֵ֥ ע ומֹושִׁ ֹ֔ א ֵתדָּ י  ל ָ֣ תִׁ ים זולָּ ִ֤ ם ֵואֹלהִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ יך ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ֹלֶה 

כֵ  ן שְּ ִ֑ם ַעל־ֵכ  בָּ ם לִׁ ַָּ֣֧רָּ ו ַויָּ ע  בְּ עו ׂשָּ בָֹּ֔ ׂשְּ ם  ַויִׁ יתָּ עִׁ ַמרְּ ֹות׃ כְּ בָֽ א  ֶרץ ַתלְּ ֶא  ִ֑ר בְּ בָּ דְּ יך ַבמִׁ תִׁ  ַדעְּ י׃ יְּ ונִׁ חָֽ
ם כְּ  ֶה  י לָּ ֵ֥ ֱאהִׁ ֵלֵ֥ם וָּ כְּ א  ִ֑ם וְּ בָּ גָֹ֣ור לִׁ ע סְּ ַר  ֶאקְּ ול וְּ ב ַשכֹ֔ ד ָ֣ ֵשם  כְּ גְּ ור׃ ֶאפְּ שָֽ ֶרְך אָּ ר ַעל־ֶדֵ֥ ֵמ  נָּ ִַ֑חל כְּ מֹו־שָּ

י ֹוא וְּ ך  ֵאפֹ֔ כְּ י ַמלְּ ִ֤ ך׃ ֱאהִׁ ֶרָֽ ֶעזְּ י בְּ ֵ֥ י־בִׁ ל כִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ךֵ֥ יִׁ ֶחתְּ ם׃ שִׁ ֵעָֽ ַבקְּ ה תְּ ֶד  ֵ֥ת ַהשָּ יא ַחַי בִֹׁ֔ לָּ ם  כְּ יֲעך  שָּ ֹושִׁ
ח ל־כׇּ בְּ  ֶאַק  י וְּ ַאפִֹׁ֔ ֶלְך  בְּ ךֵ֥ ֶמֹ֨ ֶתן־לְּ ים׃ ֶאָֽ ָֽ רִׁ ׂשָּ ֶלְך וְּ י ֶמֵ֥ נָּה־לִׁ  תָּ תְּ רְּ ַמֹ֔ יך ֲאֶשָ֣ר אָּ ֶטֹ֔ פְּ ש ָ֣ ֶרִ֑יך וְּ עָּ

י׃ ָֽ תִׁ רָּ ֶעבְּ  בְּ

א־ י־ֵעֵ֥ת ל ָֽ ם כִׁ כָֹּ֔ א חָּ ֹו הוא־ֵבן  ל ָ֣ או לִ֑ ה יָּב ָ֣ ֵלֵ֥י יֹוֵלדָּ  ֹו׃ ֶחבְּ אתָֽ פונָּ ה ַחטָּ ם צְּ יִׁ ֹ֔ רָּ ן ֶאפְּ רור  ֲעֹוָ֣  ד צָּ ַיֲעמ  
 ָֽ י קׇּ ִ֤ ֶות ֱאהִׁ יך מָּ  ֶרַּ֜ בָּ י דְּ ֵלִ֑ם ֱאהִֹׁ֨ אָּ ֶות ֶאגְּ מָּ  ם מִׁ ֵדֹ֔ אֹול  ֶאפְּ ִ֤ד שְּ ַי ים׃ מִׁ ָֽ נִׁ ר בָּ ַבֵ֥ שְּ מִׁ ֹול נ  ַחם טׇּ בְּ אֹ֔ ך  שְּ בְּ

ֹו ֵיבִ֤ ה וְּ ֶל  ָ֣ר ע  בָּ דְּ מִׁ ה מִׁ הוַָּּ֜ וַח יְּ ים֩ רֹ֨ דִׁ ֹוא קָּ יא יָּבָ֣ ִ֑ רִׁ ים ַיפְּ ין ַאחִׁ  וא ֵבֵ֥ י הֹ֔ ָ֣ ָֽי׃ כִׁ ר ֵמֵעינָּ ֵתֵ֥ סָּ קֹורֹו  יִׁ ש מְּ
ר  ה אֹוַצ  ֶסֹ֔ שְּ וא יִׁ ֹו הָ֣ נֹ֔ יָּ ֶיֱחַרָ֣ב ַמעְּ ל־וְּ ה׃כׇּ ָֽ דָּ י ֶחמְּ ֵ֥ לִׁ ה ֵבאֹלֶהִ֑יהָּ ַבֶחֶָ֣רב  כְּ תָּ  רְּ י מָּ ֵ֥ ֹון כִׁ רֹ֔ מְּ ַשם  ש  ֶתאְּ

עו׃ ָֽ קָּ ב  יו יְּ יֹותָּ  רִׁ הָּ שו וְּ טָֹּ֔ ר  ֵליֶהָ֣ם יְּ לְּ לו ע  פ ֹ֔  יִׁ
ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך  הוָּ ל ַע ד יְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ה יִׁ ִ֑ה שֵ֚ובָּ הוָּ ובו ֶאל־יְּ ש  ים וְּ ֹ֔ רִׁ בָּ ֶכם  דְּ מָּ ו עִׁ חִ֤ תָּ ַבֲעֹוֶנַָֽֽך׃ קְּ לְּ ַש  י כָּ ֵ֥ כִׁ

יו כׇּ  ו ֵאלָּ  רָ֣ מְּ וראִׁ ינו׃ ַאשָ֣ ֵתָֽ פָּ ים ׂשְּ רִׁ  ה פָּ ֵ֥ מָּ ַשלְּ נְּ ֹוב וָֽ ַקח־טֹ֔ ֹון  וְּ ִ֤א עָּ שָּ א  ל־תִׁ נו ַעל־סוס  ל ָ֣ יֵע  א יֹושִׁ ׀ ל ָ֣
ֹוד ֱאֹלֵה   ל א־נ ֵ֥אַמר עִ֛ ב וְּ כָֹּ֔ רְּ ם נִׁ ֲהֵב  ם א  תָֹּ֔ ובָּ שָ֣ א  מְּ פָּ ֹום׃ ֶארְּ ם יָּתָֽ ַחֵ֥ ר  ך  יְּ ֵדִ֑ינו ֲאֶשר־בְּ ַמֲעֵׂשָ֣ה יָּ ינו לְּ

ַיְֵַֽ֥ך שׇּ  ִ֑ה וְּ ח ַכשֹוַשנָּ ַר  פְּ ל יִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ִ֤ה ַכַטל  לְּ ֶי נו׃ ֶאהְּ ֶמָֽ י מִׁ ב ַאפִׁ  ֵ֥ י שָּ ִ֛ ִ֑ה כִׁ בָּ דָּ כו  נְּ ֹון׃ ֵיָֽלְּ נָֽ בָּ יו ַכלְּ שָּ  רָּ
 ֵ֥ יהִׁ יו וִׁ קֹותָֹּ֔ נְּ כְּ י ָֽ ִֶ֑פן זִׁ ו ַכגָּ חָ֣ רְּ פְּ יִׁ גָּ ַֽן וְּ ו דָּ ַחיֵ֥ ֹו יְּ לֹ֔ צִׁ ֵבָ֣י בְּ שְּ בו  י  ֹון׃ יָּש ֹ֨ נָֽ בָּ ֹו ַכלְּ יַחָֽ ל  ֵרֵ֥ ֹו וְּ ת הֹודִ֑ ֹו י ַכַז ַֽיִׁ ר 

ֶמ   ן מִׁ ֹוש ַרֲענָֹּ֔ רָ֣ בְּ י  כִׁ נו ֲאנִׁ י ַוֲאשוֶר  ָ֣יתִׁ נִׁ ים ֲאנִׁ י עָּ ִ֑ ֲעַצבִׁ ֹוד לָּ י ע  ֵ֥ ם ַמה־לִׁ יִׁ ַרִּ֕ ֹון׃ ֶאפְּ נָֽ בָּ ֵיֵ֥ין לְּ ךֵ֥ כְּ יְּ י ֶפרְּ נִׁ
ם ופ   כו בָֹּ֔ ָ֣לְּ ים  ֵי קִׁ ַצדִׁ ה וְּ הוָּ  ָ֣י יְּ ֵכ ים ַדרְּ ִ֞ רִׁ שָּ י־יְּ ָֽ ִ֑ם כִׁ ֵע ֵידָּ ֹון וְּ ֶלה נָּב  ן ֵאֹ֔ ֵָ֣בָֽ יָּ ם  וְּ כָּ י חָּ ִ֤ א׃ מִׁ ָֽ צָּ מְּ ים נִׁ עִׁ  שְּ

ם׃ ָֽ לו בָּ ֵ֥שְּ כָּ  יִׁ
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ם ֶאת־ֵשִ֤ם ֶת  ַללְּ הִׁ ֹוַע וְּ בֹ֔ ׂשָּ כֹול  וְּ ֶתִ֤ם אָּ ִ֑יא  ַוֲאַכלְּ לִׁ ַהפְּ ֶכ ם לְּ מָּ ה עִׁ ֵ֥ ׂשָּ ם ֲאֶשר־עָּ ֵהיֶכֹ֔ ה  ֱאֹלָ֣ הוָּ יְּ
ם׃ ָֽ עֹולָּ י לְּ שו ַעמִׁ  ל א־ֵיב ֵ֥ ֹוד  וְּ ֵאָ֣ין עִ֑ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם וְּ הוָּ ִ֛י יְּ י ַוֲאנִׁ נִׁ ֵאל  אָֹּ֔ רָּ ׂשְּ ֶרב יִׁ ֶקִ֤ י בְּ ָ֣ ם כִׁ ֶת  יַדעְּ וִׁ
ם׃ ָֽ עֹולָּ י לְּ שו ַעמִׁ  ל א־ֵיב ֵ֥  וְּ
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י  ֵ֥ ַעמִׁ ך  וְּ ם ֲאַמֶגנְּ יִׁ ַר  ךָ֣ ֶאפְּ יְך ֶאֶתנְּ ם׃ ֵאִ֞ רֹוֵמָֽ א יְּ הו ַי ַחד ל ֵ֥ א ֹ֔ רָּ קְּ ֶאל־ַעל  יִׁ י וְּ ִ֑ תִׁ שובָּ מְּ ים לִׁ לואִׁ  תְּ
י׃ ל ִ֤  ָֽ חומָּ ו נִׁ רֵ֥ מְּ כְּ י ַי ַחד נִׁ ֹ֔ בִׁ ַלי  לִׁ ַפְִ֤ך עָּ ִ֑ם ֶנהְּ ב איִׁ צְּ ך  כִׁ ימְּ ָֽ ה ֲאׂשִׁ מָֹּ֔ ַאדְּ ךָ֣ כְּ ל ֵאֵ֚יְך ֶאֶתנְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֱעֶׂשה  יִׁ א ֶאָֽ

יֲחרָ֣  ָֽ עִׁ ֹוא בְּ ב  א אָּ ל ֵ֥ ֹוש וְּ דֹ֔ ךָ֣ קָּ בְּ רְּ קִׁ יש בְּ ֹ֔ ל א־אִׁ י  וְּ כִׁ נ  י ֵאִ֤ל אָּ ָ֣ ם כִׁ יִׁ ִ֑ רָּ ַשֵחָ֣ת ֶאפְּ וב לְּ ש  א אָּ י ל ֵ֥ ר׃ ֹון ַאפִֹׁ֔
מִׁ  פֹור  מִׁ צִׁ ו כְּ דִ֤ ָֽם׃ ֶיֶחרְּ יָּ נִׁ ים מִׁ ו בָּ דֵ֥ ֶיֶחרְּ ג וְּ ַאֹ֔ שְּ וא יִׁ י־הָ֣ ָֽ ִ֑ג כִׁ אָּ שְּ ָ֣ה יִׁ ֵי ַארְּ ו כְּ כ  ִ֛ה ֵילְּ הוָּ י יְּ ם ַאֲחֵר  יִׁ ַרֹ֔ צְּ

ָֽה׃ הוָּ ם־יְּ א  ם נְּ ֵתיֶה  ים ַעל־בָּ ֵ֥ תִׁ הֹוַשבְּ ור וְּ יֹונָּ ה ֵמֶאֶָ֣רץ ַאשִ֑ ָֽ     וכְּ ִ֤נִׁ ב  בָּ ם סְּ יִׁ ַרֹ֔ ַחש  ֶאפְּ ַכֹ֨ י בְּ
ֵדָ֣ף  ר  וַח  וְּ ֶעֵ֥ה רֹ֨ ם ר  יִׁ ַרַּ֜ ן׃ ֶאפְּ ָֽ ים ֶנֱאמָּ דֹושִׁ  ם־קְּ עִׁ ל וְּ ם־ֵאֹ֔ ד  עִׁ ד רָּ ה ע ֵ֥ יהודָּ  ֵאִ֑ל וִׁ רָּ ׂשְּ ה ֵבָ֣ית יִׁ מָּ  רְּ מִׁ ובְּ

ים כׇּ  ֹ֔ דִׁ יהוָּ ה קָּ יב ַלָֽ ֵ֥ רִׁ ל׃ וְּ ָֽ ם יובָּ יִׁ ַרֵ֥ צְּ מִׁ ֶמן לְּ ֶש  תו וְּ ר ֹ֔ כְּ ור יִׁ ם־ַאשָ֣ ית  עִׁ רִׁ ֶבִ֑ה ובְּ ד ַירְּ ש   ֵ֥ב וָּ זָּ ֹום כָּ ל־ַהיִּ֕
אֹונ ֹו יו ובְּ ִ֑ חִׁ ב ֶאת־אָּ ַקָ֣ ֶטן עָּ ֹו׃ ַבֶב  יב לָֽ ֵ֥ יו יָּשִׁ לָּ  ַמֲעלָּ יו כְּ כָֹּ֔ רָּ דְּ ב  כִׁ ל־ַיֲעק  ד ַעָֽ ק ִ֤ פְּ לִׁ ִ֑ה וְּ הודָּ ם־יְּ  עִׁ
ַדֵבֵ֥  ם יְּ שָּ  נו וְּ ֶאֹ֔ צָּ מְּ ית־ֵאל  יִׁ ֹו ֵבָֽ ַחֶנן־לִ֑ תְּ כָּ ה ַויִׁ ל בָּ כָֹּ֔ ְך  ַוי  אָּ ִַׂ֤שר ֶאל־ַמלְּ ים׃ ַויָּ ָֽ ה ֶאת־ֱאֹלהִׁ ֵ֥ רָּ ר ׂשָּ
ַקֵוֵ֥  ר וְּ מ ֹ֔ ט  שְּ פָּ שְּ וב ֶחִֶ֤סד ומִׁ שִ֑ ה ֵבאֹלֶהָ֣יך תָּ ַאתָּ  ֹו׃ וְּ רָֽ כְּ הוָּ ה זִׁ ֹות יְּ אִ֑ בָּ נו׃ ַויהוָּ ה ֱאֹלֵהָ֣י ַהצְּ ָֽ מָּ ה עִׁ

י מָּ  תִׁ רְּ ַשֹ֔ ם ַאְָ֣ך עָּ יִׁ ַרֹ֔ ב׃ ַוי ָ֣אֶמר ֶאפְּ ֵהָֽ ק אָּ ה ַלֲעש ֵ֥ מָּ  רְּ ֵנֵ֥י מִׁ ֹו מ אזְּ יָּדִ֛ ַען בְּ ַנ  יד׃ כְּ ָֽ מִׁ יך תָּ י ֶאל־ֱאֹלֶה  אתִׁ ֵ֥ צָּ
ִ֑י  ֹון לִׁ ל־א  ם כׇּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ יך ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ י יְּ ִ֛ כִׁ נ  אָּ א׃ וְּ טְּ ן ֲאֶשר־ֵחָֽ ֹוֵ֥  י עָּ או־לִׁ  צְּ מְּ א יִׁ י ל ֵ֥ יַעִּ֕ גִׁ ד יְּ ע ִ֛

ךֵ֥ בׇּ  יבְּ ָֽ ים אֹושִׁ יאִׁ  בִׁ ַיֵ֥ד ַהנְּ י ובְּ ֵבִ֑יתִׁ רְּ זָֹ֣ון הִׁ י חָּ כִׁ  נ  אָּ ים וְּ ֹ֔ יאִׁ בִׁ י  ַעל־ַהנְּ תִׁ רְּ ַבֹ֨ דִׁ ד׃ וְּ י מֹוֵעָֽ יֵמֵ֥ ים כִׁ לִׁ  ֳאהָּ
ַגלִֹׁ֔  ם  כְּ חֹותָּ בְּ זְּ ִ֤ם מִׁ ֵבִ֑חו ַג ים זִׁ ָ֣ רִׁ וָּ גָּ ל שְּ לְּ ו ַבגִׁ יֹ֔ א הָּ ָ֣וְּ ֶון  ַאְך־שָּ ֵ֥ד אָֹּ֨ עָּ לְּ ם־גִׁ ה׃ אִׁ י ֲאַדֶמָֽ ֵמֵ֥ ים ַע ל ַתלְּ

י׃ ָֽ דָּ  ׂשָּ

 

 וישלח
 כא–א ,עובדיה א

ח לָֹּ֔ ָ֣ם ש  יר  ַבגֹויִׁ צִׁ ה  וְּ הוָּ נו ֵמֵאִ֤ת יְּ עְּ ַמַּ֜ ה שָּ מועָֹּ֨ ֹום שְּ ה ֶלֱאד  ַּ֜ הוִׁ י יְּ נָֹּ֨ ַמר֩ ֲאד  ה־אָּ ִ֑ה כ ָֽ יָּ ַבדְּ ומו  ֲחז ֹון ע  קִ֛
יך  ַתתִׁ  ן נְּ ט ִ֛ ֵנֵ֥ה קָּ ה׃ הִׁ ָֽ מָּ חָּ לְּ ֶל יהָּ ַלמִׁ ה עָּ ומָּ נָּקֵ֥ י וְּ ֵ֥ נִׁ כְּ ך ש  יֶאֹ֔ שִׁ ך  הִׁ בְּ ֹון לִׁ דִ֤ ד׃ זְּ א ָֽ ה מְּ זֵ֥וי ַאתָּ  ִ֑ם בָּ ַבגֹויִׁ

ין כֹו ם־ֵבֵ֥ אִׁ ֶשר וְּ יַּה ַכֶנֹ֔ ָ֣ בִׁ ם־ַתגְּ ֶרץ׃ אִׁ ָֽ י אָּ נִׁ ֵד  י יֹורִׁ ֵ֥ ֹו מִׁ בֹ֔ לִׁ ֵמָ֣ר בְּ ֹו א  תִ֑ בְּ ֹום שִׁ רָ֣ ַלע מְּ ֵוי־ֶס  ַחגְּ ים בְּ בִׁ  כָּ
ם־יְּ  א  ך  נְּ ידְּ ָֽ ם אֹורִׁ ֵ֥ שָּ ִַּ֑֧ך מִׁ ֶנ ָ֣ים קִׁ ה ׂשִׁ יתָּ ֵמֹ֔ דְּ ה ֵאָ֣יְך נִׁ לָּ יְּ ֵדי ַלֹ֔ ֹודְּ ם־שָ֣ ך  אִׁ ו־לְּ אָֽ ים בָּ ִ֤ ם־ַגנָּבִׁ ָֽה׃ אִׁ הוָּ

ו ע  בְּ ו נִׁ ו ֵעׂשָֹּ֔ ׂשָ֣ פְּ ֹות׃ ֵאֵ֚יְך ֶנחְּ ֵללָֽ ירו ע  ֵ֥ אִׁ ֹוא ַישְּ ְך ֲהל  ָ֣או לָֹּ֔ ים  בָּ רִׁ צְּ ם־ב ָֽ ִ֑ם אִׁ ו ַדיָּ ב  נְּ גְּ ֹוא יִׁ ָֽיו׃ ֲהלֵ֥ נָּ פ   ַמצְּ
ֵ֚ל וך כ  ח  לְּ ול שִׁ בָ֣ ד־ַהגְּ זֹור   ַעָֽ ימו מָּ ִ֤ ך  יָּׂשִׁ מְּ ֹלֶמִ֑ך ַלחְּ ֵשָ֣י שְּ ך  ַאנְּ ו לְּ לֵ֥ וך יָּכְּ יאִ֛ שִׁ ך הִׁ יֶתֹ֔ רִׁ ֵשָ֣י בְּ ַאנְּ

בונָּ ה ֹום ותְּ ֱאדֹ֔ ים  ֵמָֽ מִׁ י ֲחכָּ ִ֤ תִׁ ַהֲאַבדְּ ִ֑ה וְּ הוָּ ם־יְּ א  וא נְּ ֹוא ַביֵֹ֥ום ַהה  ֹו׃ ֲהלִ֛ בונָּ ה בָֽ ין תְּ יך ֵאֵ֥ ֶתֹ֔ ר  ַתחְּ ֵמַהֵ֥
ב ו גִׁ ַחתֵ֥ ו׃ וְּ ָֽ ךָ֣ ֵעׂשָּ ַכסְּ ב תְּ יך ַיֲעק   ֵ֥ חִׁ ֶטל׃ ֵמֲחַמִ֛ס אָּ ָֽ קָּ ו מִׁ ר ֵעׂשָּ  יש ֵמַהֵ֥ ִ֛ ֶרת־אִׁ ָֽ כָּ ַמ ַען יִׁ ִ֑ן לְּ יך ֵתימָּ ֹוֶר 

 ָֽ יֹום  ֲעמׇּ ם׃ בְּ ָֽ עֹולָּ תָּ לְּ ַר  כְּ נִׁ ִ֑ה וְּ נׇּ בושָּ ֹו וְּ ים ֵחילִ֑ ֹות זָּרִׁ  בֵ֥ יִֹ֛ום שְּ ֶגד בְּ ֶנֹ֔ ךָ֣ מִׁ ו דְּ רָּ  עָּ ָ֣או שְּ ים בָּ ִ֞ רִׁ כְּ
ם   ִֹׁ֨ ַל רושָּ ַעל־יְּ יָֹ֣ום נׇּ  וְּ יך  בְּ חִֹׁ֨ יֹום־אָּ ַאל־ֵתִֶ֤רא בְּ ם׃ וְּ ד ֵמֶהָֽ ַאַחֵ֥ ה כְּ ל ַגם־ַאתָּ  ֹ֔ ו גֹורָּ ֹו ַידָ֣ רֹ֔ כְּ

יָֹ֣ום אׇּ  ה בְּ הודָּ  ֵנָֽי־יְּ בְּ ח לִׁ ַמֵ֥ ׂשְּ ַאל־תִׁ י  וְּ ַער־ַעמִׁ ַשָֽ ֹוא בְּ בִ֤ ה׃ ַאל־תָּ ָֽ רָּ יֵֹ֥ום צָּ יך בְּ ל פִׁ  ֵדֵ֥ ַאל־ַתגְּ ִ֑ם וְּ דָּ בְּ
ם ַאל־ֵת ֶרא גַ  ֹ֔ יָֹ֣ום ֵאידָּ ֹו׃ בְּ יֵֹ֥ום ֵאידָֽ ֹו בְּ ֵחיל  נָּה בְּ ַלֵ֥חְּ שְּ ַאל־תִׁ ֹו וְּ יָֹ֣ום ֵאידִ֑ ֹו בְּ ת  עָּ רָּ ִ֛ה בְּ ם־ַאתָּ

ֹוב  רֵ֥ י־קָּ ָֽ ה׃ כִׁ ָֽ רָּ יֵֹ֥ום צָּ יו בְּ ידָּ  רִׁ ֵגֵ֥ר ׂשְּ ַאל־ַתסְּ ִ֑יו וְּ יטָּ לִׁ ית ֶאת־פְּ רִׁ  ַהכְּ ֶרק לְּ ד  ַעל־ַהֶפֹ֔ ל־ַתֲעמ  ַאָֽ וְּ
הוָּ ה ַעל־כׇּ  ׂשִֹׁ֨ יֹום־יְּ ִ֑ם ַכֲאֶשִ֤ר עָּ יֶתם  ל־ַהגֹויִׁ תִׁ י ַכֲאֶשִ֤ר שְּ ך׃ כִׁ  ר אֶשָֽ וב בְּ ך  יָּשֵ֥ לְּ מ  ְך גְּ ֶָׂ֣שה לָֹּ֔ יתָּ  ֵיעָּ
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ָֽ ַעל־ַהָ֣ר קׇּ  ו כׇּ תֵ֥ שְּ י יִׁ שִֹׁ֔ ֵליטָּ ה דְּ ֶיֵ֥ה פְּ הְּ ֹון תִׁ יִ֛ ר צִׁ ַהֵ֥ ו׃ ובְּ יָֽ ֹוא הָּ לֵ֥ י ו כְּ הָּ ו וְּ עֹ֔ לָּ ו וְּ תָ֣ שָּ יד וְּ ִ֑ מִׁ ם תָּ ל־ַהגֹויִׁ 
שו  ֵבָ֣  ַָֽֽרְּ יָּ ֶדש וְּ ָ֣יָּה ק ִ֑ הָּ ה וֵבִ֤ית וְּ בָּ  ש וֵב ית יֹוֵסָ֣ף ֶלהָּ ב ֵאַּ֜ יָּה֩ ֵבית־ַיֲעק ֹ֨ הָּ ם׃ וְּ ֵשיֶהָֽ ת מֹורָּ ב ֵא  ית ַיֲעק ֹ֔

ו הַ  שֹ֨ יָּרְּ ר׃ וְּ ֵבָֽ הוָּ ה דִׁ י יְּ ֵ֥ ו כִׁ ֵבָ֣ית ֵעׂשָֹּ֔ יד  לְּ רִׁ ִ֤ה ׂשָּ ֶי הְּ ָֽ א־יִׁ ל ָֽ ום וְּ לִ֑ ם ַוֲאכָּ ֶה  ו בָּ קֵ֥ לְּ דָּ ש וְּ ַקֹ֔ ו  לְּ ֶגב ֵעׂשָּ ֶנַּ֜
פֵ  ַהשְּ ו וְּ ן ֶאת־ַהָ֣ר ֵעׂשָּ  יָּמִׁ  נְּ ֹון ובִׁ רִ֑ מְּ ֵדָ֣ה ש  ת ׂשְּ ֵא  ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ ֵדָ֣ה ֶאפְּ שו  ֶאת־ׂשְּ ַָֽֽרְּ יָּ ים וְּ תִֹׁ֔ שְּ לִׁ ה  ֶאת־פְּ לָּ

ֶזֶּ֠  ֵחל־ַהֶּ֠ ָ֣ת ַהָֽ גָּל  ד׃ וְּ ָֽ עָּ לְּ ִׁם ֲאֶשָ֣ר ֶאת־ַהגִׁ ַל  רושָּ ֵ֥ת יְּ גָּל  ת וְּ ַפֹ֔ ָ֣רְּ ים  ַעד־צָּ ַנֲענִׁ ר־כְּ ֵאִ֤ל ֲאֶשָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵנֹ֨ בְּ ה לִׁ
ת עָּ  ו ֵא  שִּ֕ רְּ ַרִ֑ד יִׁ פָּ סְּ ה ַליהוָּ ה בִׁ ֵ֥ תָּ יְּ הָּ ִ֑ו וְּ ט ֶאת־ַהָ֣ר ֵעׂשָּ פ   שְּ ֹון לִׁ יֹ֔ ַהָ֣ר צִׁ ים  בְּ עִׁ ֹושִׁ ו מָֽ לִ֤ עָּ ֶַֽגב׃ וְּ י ַהֶנָֽ ֵרֵ֥

ה׃ ָֽ לוכָּ  ַהמְּ
 

 וישב
 ח ,ג – ו ,עמוס ב

ם  ִ֤ רָּ כְּ יֶבִ֑נו ַעל־מִׁ א ֲאשִׁ עָּ ה ל ָ֣ בָּ ַעל־ַארְּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵע שְּ ה  פִׁ ֹלשָּ ה ַעל־שְּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ יק כ  ֹ֔ ֶסף  ַצדִׁ ַבֶכֹ֨
יש וְּ  ָ֣ אִׁ ו וְּ וִׁ ים ַיטִ֑ ֶרְך ֲענָּ ֶדֵ֥ ים וְּ אש ַדלִֹׁ֔ ר ָ֣ ֶרץ  בְּ ים ַעל־ֲעַפר־ֶאֹ֨ ִ֤ ֲאפִׁ ם׃ ַהש  יִׁ ָֽ ור ַנֲעלָּ י ֹון ַבֲעבֵ֥ ֶאבְּ יו וְּ בִׁ  אָּ

ם קׇּ  ַען ַחֵל ל ֶאת־ֵשֵ֥ ַמֵ֥ ה לְּ ֹ֔ ַנֲערָּ כו  ֶאל־ַהָֽ ו ֵא  ֵיָֽלְּ ים  ַיטֹ֔ לִׁ ים ֲחב  ִ֤ גָּדִׁ ַעל־בְּ י׃ וְּ ָֽ שִׁ ִ֤ין ֶצל כׇּ דְּ ֵי ֵבִַ֑ח וְּ זְּ ל־מִׁ
ים   זִׁ ִַ֤בּה ֲארָּ ג  ר כְּ ם ֲאֶשֹ֨ ֵניֶהֹ֔ פְּ י  מִׁ רִׁ ֱאמ  י ֶאת־הָּ תִׁ ַמִ֤דְּ שְּ י הִׁ כִַּׁ֜ נ  אָֹּ֨ ם׃ וְּ ית ֱאֹלֵהיֶהָֽ ו ֵב  תֹ֔ שְּ ים  יִׁ ֹו  גׇּ ֲענושִׁ הֹ֔ בְּ

שׇּ  ַעל וְּ ַמֹ֔ יֹו  מִׁ רְּ יד פִׁ ִ֤ מִׁ ַאשְּ ִ֑ים וָּ ַאלֹונִׁ וא כָּ ן ה  ס ֵ֥ חָּ ַחת׃ וְּ וְּ ָֽ תָּ יו מִׁ שָּ  ֶכ ם ֵמֶאֶָ֣רץ רָּ י ֶאתְּ י ֶהֱעֵלֵ֥יתִׁ ִ֛ כִׁ נ  אָּ
ֵניֶכם   בְּ ים מִׁ ִ֤ קִׁ אָּ י׃ וָּ ָֽ רִׁ ֱאמ  ֶרץ הָּ ֶשת ֶאת־ֶאֵ֥ ֶר  ה לָּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ר  ַארְּ בָּ דְּ ֶכִ֤ם ַבמִׁ ְך ֶאתְּ אֹוֵלֹ֨ ם וָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ

 ָֽ הוָּ ם־יְּ א  ל נְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ין־ז ִ֛את בְּ ף ֵאָֽ ים ַהַאֵ֥ ִ֑ רִׁ זִׁ נְּ ַבחוֵריֶכ ם לִׁ ים ומִׁ ֹ֔ יאִׁ בִׁ נְּ ן לִׁ ִַּ֑֧יִׁ ים יָּ רִׁ  זִׁ ו ֶאת־ַהנְּ קֵ֥ ה׃ ַוַתשְּ
ֲעגָּלָֹּ֔  ָֽ יק  הָּ עִׁ ֵתיֶכִ֑ם ַכֲאֶשִ֤ר תָּ יק ַתחְּ י ֵמעִׁ  ֵ֥ כִׁ נ  ִ֛ה אָּ ֵנ ו׃ הִׁ אָֽ בְּ נָּ א תִׁ ר ל   יֶתָ֣ם ֵלאמ ֹ֔ וִׁ ים  צִׁ יאִׁ בִׁ ַעל־ַהנְּ ה וְּ

מְּ   גִׁ ַהָֽ ֹו וְּ חִ֑ ַאֵמָ֣ץ כ  זָּ ק ל א־יְּ חָּ ל וְּ קָֹּ֔ נֹוס  מִׁ ַבִ֤ד מָּ אָּ יר׃ וְּ ָֽ מִׁ ה לָּ ּה עָּ ֵ֥ ֵפִׂ֤ש ֵלאָּ ת  ֹו׃ וְּ שָֽ ַמֵלֵ֥ט ַנפְּ ֹור ל א־יְּ ב 
ֹו בַ  ב  יץ לִׁ ֵ֥ ַאמִׁ ֹו׃ וְּ שָֽ ַמֵל ט ַנפְּ א יְּ וס ל ֵ֥ ֵכָ֣ב ַהסֹ֔ ר  ַמֵלִ֑ט וְּ א יְּ יו ל ָ֣ לָּ  ַרגְּ ל בְּ ַקֵ֥ ד וְּ א ַיֲעמ ֹ֔ ֶשת  ל ָ֣ ים ַהֶקֹ֨ ִ֑ בֹורִׁ גִׁ

ָֽה׃ הוָּ ם־יְּ א  וא נְּ נֵ֥וס ַביֹום־ַהה  ֹום יָּ רִ֛  עָּ
ָ֣ר הַ  בָּ ו ֶאת־ַהדָּ עִ֞ מְּ ֵ֚ל כׇּ שִׁ ֵאִ֑ל ַע רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ִ֛ה ֲעֵליֶכ ם בְּ הוָּ ֶב ר יְּ ר דִׁ ה ֲאֶשֹ֨ י ֶז  ה ֲאֶש ר ֶהֱעֵלִ֛יתִׁ חָֹּ֔ פָּ שְּ ל־ַהמִׁ

ת  ם ֵא  ד ֲעֵליֶכֹ֔ ק ָ֣ ִ֑ה ַעל־ֵכן  ֶאפְּ מָּ ֲאדָּ ֹות הָּ חָ֣ פְּ שְּ ל מִׁ כ   י מִׁ תִׁ עְּ ַדֹ֔ ֶכָ֣ם יָּ ק ֶאתְּ ר׃ ַרֵ֚ ם ֵלאמ ָֽ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ ֵמֶאֵ֥
ם׃ ֲהֵילְּ כׇּ  ֵתיֶכָֽ ן ל־ֲעֹונ  ֵתֹ֨ ֹו ֲהיִׁ ֶרף ֵאָ֣ין לִ֑ ֶט  ַער וְּ ֵיה  ַבַיֹ֔ ַאִ֤ג ַארְּ שְּ דו׃ ֲהיִׁ ָֽ ם־נֹועָּ י אִׁ תִׁ  לְּ ִ֑ו בִׁ דָּ ם ַיחְּ ַנ ַֽיִׁ ו שְּ כֵ֥

ִּ֑ה  ש ֵאָ֣ין לָּ ֶרץ ומֹוֵק  אָֹּ֔ פֹור  ַעל־ַפָ֣ח הָּ ל צִׁ פ ִ֤ ד׃ ֲהתִׁ ָֽ כָּ ם־לָּ י אִׁ תִׁ  לְּ ֹו בִׁ נָּתֹ֔ ע ָ֣ מְּ יר קֹולֹו  מִׁ ִ֤ פִׁ כְּ
ָ֣אֲ  ן־הָּ ִ֑דו ֲהַיֲָֽעֶלה־ַפח  מִׁ א ֶיֱחרָּ עָּ ם ל ָ֣ יר וְּ עִֹׁ֔ ר  בְּ ע שֹופָּ ַקִ֤ תָּ ם־יִׁ ֹוד׃ אִׁ כָֽ לְּ א יִׁ ֹוד ל ֵ֥ כ  לָּ ה וְּ מָֹּ֔ דָּ

ֹו ָ֣ה סֹודֹ֔ ם־גָּלָּ ֵ֚י אִׁ ִ֑ר כִׁ בָּ הוִׁ ה דָּ ֵ֥י יְּ נָּ א ַיֲעֶׂשִ֛ה ֲאד  י ל   ָ֣ ה׃ כִׁ ָֽ ׂשָּ א עָּ יר ַויהוָּ ה ל ֵ֥ עִֹׁ֔ ה  בְּ עָּ ִ֤ה רָּ ֶי הְּ ָֽ ם־תִׁ  אִׁ
ֵיֵ֥ה שָּ  ים׃ ַארְּ ָֽ יאִׁ בִׁ יו ַהנְּ דָּ  א׃ֶאל־ֲעבָּ ֵבָֽ נָּ א יִׁ י ל ֵ֥ ר מִׁ  ֶבֹ֔ ה  דִׁ הוִׁ ִ֤י יְּ נָּ ִ֑א ֲאד  ירָּ א יִׁ י ל ָ֣ ָ֣ ג מִׁ  אָּ 
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ד ַַֽיֲעמ ָ֣ ם ַוָֽ ִַּׁ֜ ַל רושָּ ֹוא יְּ בֹ֨ ֹום ַויָּ ָ֣ה ֲחלִ֑ ֵנ הִׁ ה וְּ ֹלמ   ץ שְּ ַקֵ֥ ָ֣י ַויִׁ ֵנ פְּ ַָ֣עׂש  ׀ לִׁ לֹות  ַוַי ִַ֤על ע  י ַוַי נָּ  ית־ֲאד  רִׁ ֹון בְּ ׀ ֲארָ֣
ים  מִֹׁ֔ לָּ ֵַ֥עׂששְּ יו׃ ַוַי ָֽ דָּ ל־ֲעבָּ כׇּ ה לְּ ֶת  שְּ  מִׁ

ָֽיו נָּ פָּ נָּה לְּ דְּ ַתֲעמ   נ ֹות ֶאל־ַהֶמִֶ֑לְך ַוָֽ ים ז  ֵ֥ ם נָּשִׁ יִׁ ַתִ֛ אנָּה שְּ ב   ָ֣ז תָּ י  ׃ אָּ י ֲאנִׁ ֹ֔ נִׁ י ֲאד  ָ֣ ַאַחת  בִׁ ִ֤ה הָּ שָּ אִׁ אֶמר הָּ ַות ַּ֜
ת יִׁ ָֽ ּה ַבבָּ מָּ  ֵאֵלֵ֥ד עִׁ ִ֑ד וָּ ת ֶאחָּ ַבָ֣יִׁ ת בְּ ב   שְּ את י  ָ֣ה ַהז ֹ֔ שָּ אִׁ הָּ ֶלד ׃ וְּ י ַוֵת  תִֹׁ֔ דְּ לִׁ י  לְּ ישִׁ לִׁ י ַביִֹ֤ום ַהשְּ הִִׁ֞ ַויְּ

ת יִׁ ָֽ נו ַבבָּ ם־ֲאַנ חְּ יִׁ ַתָֽ י שְּ ֵ֥ תִׁ ת זולָּ יִׁ נו  ַבַבֹ֔ תָֹּ֨ ִ֤ר אִׁ ין־זָּ ו ֵאָֽ דָּ  נו ַיחְּ ָ֣חְּ ָ֣ה ַהז ִ֑את ַוֲאַנ שָּ אִׁ ִ֛מׇּ ׃ ַגם־הָּ ת ַויָּ
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יו ָֽ לָּ ה עָּ בָּ  כְּ ר שָּ ה ֲאֶשֵ֥ לָּ ִ֑יְּ ה ַהז  את לָּ ֵ֥ שָּ אִׁ י קׇּ תָּ֩ וַ ׃ ֶבן־הָּ לִׁ  ָ֣י ֵמֶאצְּ נִׁ ח ֶאת־בְּ ַק  ה ַותִׁ לָּ יְּ ֹוְך ַהַלַּ֜ תֹ֨ ם֩ בְּ
י ָֽ ֵחיקִׁ ה בְּ יבָּ ֵ֥ כִׁ שְּ ת הִׁ ֵּ֥ה ַהֵמ  נָּ ֶאת־בְּ ּה וְּ ִ֑ ֵחיקָּ הו בְּ יֵב  כִׁ ה ַוַתשְּ ֵשנָֹּ֔ ך  יְּ תְּ ָֽ ֵ֥יק ׃ ַוֲאמָּ ֵהינִׁ ֶקר לְּ ם ַבב ִ֛ ֵ֥ ק  אָּ וָּ

קֶ  יו  ַבב ֹ֔ ִַּ֤֧ן ֵאלָּ בֹוֵנ ֶאתְּ ֵנה־ֵמִ֑ת וָּ הִׁ נִׁ י וְּ יֶאת־בְּ תִׁ דְּ ָֽ ר יָּלָּ נִׁ י ֲאֶשֵ֥ ֵ֥ה בְּ יָּ ִ֛ה ל א־הָּ ֵנ הִׁ ה ַות ֩ ׃ ר וְּ שָֹּ֨ אִׁ אֶמר֩ הָּ
ַדֵב   ִ֑י ַותְּ ָ֣י ֶהחָּ נִׁ ת ובְּ ְֵַֽ֥ך ַהֵמ  ֵנ י בְּ א כִֹׁ֔ ֶרת  ל ָ֣ ֶמֹ֨ ז ִ֤את א  ת וְּ ְַָּ֣֧ך ַהֵמֹ֔ ֵנ ִ֤י ַהַחי  ובְּ נִׁ י בְּ א כִׁ  ֶרת ל ָ֣ ַאֶחַּ֜ ֵנֵ֥י הָּ פְּ נָּה לִׁ רְּ

ֶלְך ֶלְך ז ָ֣את א  ׃ ַהֶמָֽ ֵַַֽ֥וי ָ֣אֶמר ַהֶמֹ֔ ֵנ י בְּ א כִֹׁ֔ ֶרת  ל ָ֣ ֶמֹ֨ ז ִ֤את א  ְַָּ֣֧ך ַהֵמִ֑ת וְּ ֵנ י ובְּ י ַהַח  ֵ֥ נִׁ ֶרת ֶזה־בְּ ת ֶמֹ֔ ְך ַהֵמ 
י׃ ָֽ ֵ֥י ֶהחָּ נִׁ  ובְּ

ֶלְך ֵנֵ֥י ַהֶמָֽ פְּ ֶרב לִׁ או ַהֶח  ֵ֥ בִׁ ִֶ֑רב ַויָּ י־חָּ ו לִׁ חָ֣ ֶלְך קְּ י ׃ ַוי ֵ֥אֶמר ַהֶמ  ֵֶ֥לד ַהַח  ו ֶאת־ַהֶי רִ֛ זְּ ֶלְך גִׁ ַוי ָ֣אֶמר ַהֶמֹ֔
ם ו ִַּ֑֧יִׁ נָּ שְּ תלִׁ ָֽ ֶאחָּ י לְּ ת־ַהֲחצִׁ  ֶאָֽ ת וְּ ַאַחֹ֔ י  לְּ ת־ַהֲחצִׁ ו ֶאָֽ נִ֤ ֶלְך ׃ תְּ י ֶאל־ַהֶמ  ּה ַהַחַּ֜ נָֹּ֨ ה֩ ֲאֶשר־בְּ שָּ אִׁ אֶמר הָּ ַות ָ֣

ו ַרֲחֶמ֮  רָ֣ מְּ כְּ י־נִׁ ָֽ אֶמרכִׁ נָּּה  ַות ָ֣ ֮ ַעל־בְּ ִ֑הו  יהָּ ית  מִׁ ת ַאל־תְּ ֵמ  הָּ י וְּ וד ַהַחֹ֔ לָ֣ ּה  ֶאת־ַהיָּ נו־לָּ י תְּ נִׁ  י ֲאד  ָ֣ ׀ בִׁ
ז ָ֣את א   רווְּ ז ָֽ ֶי ה גְּ הְּ א יִׁ ְִ֛ך ל ֵ֥ י ַגם־לָּ ֵ֥ ֶרת ַגם־לִׁ י ׃ ֶמ  וד ַהַחֹ֔ לָ֣ ּה  ֶאת־ַהיָּ נו־לָּ אֶמר תְּ ֶלְך ַוי   ַען ַהֶמַּ֜ ַוַיֹ֨

ֹו׃  מָֽ יא אִׁ ִ֑הו הִׁ  ית  מִׁ א תְּ ת ל ָ֣ ֵמ  הָּ ו כׇּ  וְּ עָ֣ מְּ שְּ ו ַויִׁ א  רְּ ָֽ ֶלְך ַויִׁ ַפָ֣ט ַהֶמֹ֔ ט  ֲאֶשָ֣ר שָּ פָּ שְּ ל ֶאת־ַהמִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ל־יִׁ
פְּ  י־חׇּ מִׁ ָֽ ו כִׁ אֹ֔ י רָּ ָ֣ ָ֣י ַהֶמִֶ֑לְך כִׁ ֹו ֵנ ב  רְּ קִׁ ים בְּ ִ֛ ַמ ת ֱאֹלהִׁ ט׃ כְּ ָֽ פָּ שְּ ֹות מִׁ ה ֶמ  ַלֲעׂשֵ֥ ֹלמ ֹ֔ י  ַהֶמֶָ֣לְך שְּ הִׁ ַֽיְּ ֶלְך ַוָֽ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ  ַעל־כׇּ
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ָ֣ץ  ך  ֵע ם ַקח־לְּ דָּ  ָ֣ה ֶבן־אָּ ַאתָּ ר׃ וְּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ֵנֵ֥י ַויְּ בְּ לִׁ ה וְּ ֹ֔ יהודָּ ָֽ יו  לִׁ לָּ ב עָּ ת ִ֤ ד וכְּ ֶאחָֹּ֔
כׇּ  ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ ָ֣ץ ֶאפְּ יֹוֵסף  ֵע יו לְּ לָּ  ֹוב עָּ תָ֣ ד וכְּ ָ֣ץ ֶאחָֹּ֔ ַקח  ֵע ו ולְּ ִ֑ ל ֲחֵברָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ו׃ יִׁ ָֽ ל ֲחֵברָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ית יִׁ ל־ֵבֵ֥
ך׃ וְּ  ֶדָֽ יָּ ים בְּ דִׁ  יֵ֥ו ַלֲאחָּ הָּ ִ֑ד וְּ ָ֣ץ ֶאחָּ ֵע ך  לְּ ִ֛ד לְּ ם ֶאחָּ ד ֶאל־ֶאחָּ תַָּּ֜ ב א  ַרֹ֨ קָּ ֵנֵ֥י וְּ יך בְּ ו ֵאֶלֹ֔ רָ֣ ֲאֶשר  י אמְּ ַכָֽ

י ֹל ֹ֨ ֵנה֩ ֲאנִׁ ה  הִׁ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר֮ ֲאד  ה־אָּ ם כ  ְך׃ ַדֵבָ֣ר ֲאֵלֶה  ָֽ ֶלה לָּ ה־ֵאֵ֥ יד לָּ נו מָּ ֵ֥ ֹוא־ַתגִׁ ר ֲהלָֽ ך  ֵלאמ ִ֑ ַח ַעמְּ ֵקַּ֜
 ֩ י נַָּתתִׁ ו וְּ ִ֑ ל ֲחֵברָּ ֵא  רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵטֵ֥ בְּ שִׁ ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ ַיד־ֶאפְּ ה  ֶאת־ֵעִ֤ץ יֹוֵסף  ֲאֶשָ֣ר בְּ הודָּ  ָ֣ץ יְּ יו ֶאת־ֵע לַָּּ֜ ם עָּ אֹותָֹּ֨

ֵעיֵניֶהָֽ  ך  לְּ יָּדְּ ב ֲעֵליֶהִ֛ם בְּ ת   כְּ ים אֲֶֽשר־תִׁ ֵעצִַּׁ֜ ו הָּ יֹ֨ הָּ י׃ וְּ ָֽ דִׁ יָּ ד בְּ יֵ֥ו ֶאחָּ  הָּ ד וְּ ָ֣ץ ֶאחָֹּ֔ ֵע ם  לְּ יתִׁ ם׃ ַוֲָֽעׂשִׁ
רָּ  ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ַח  ֶאת־בְּ ִ֤י ֹלֵקֹ֨ ה ֲאנִׁ ֵנֹ֨ ה  הִׁ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר֮ ֲאד  ה־אָּ ם כ  ַדֵבָ֣ר ֲאֵליֶה  ם ֲאֶשָ֣ר וְּ ין ַהגֹויִׁ  ֵבֵ֥ ל מִׁ ֵאֹ֔

תֶָּּ֠  י א ֶּ֠ ָ֣יתִׁ ׂשִׁ עָּ ם׃ וְּ ָֽ תָּ מָּ ם ֶאל־ַאדְּ י אֹותָּ  ֵ֥ ֵהֵבאתִׁ יב וְּ בִֹׁ֔ סָּ ם  מִׁ תָּ י א  ִ֤ תִׁ ַבצְּ קִׁ ִ֑ם וְּ כו־שָּ לְּ ָֽ ֶרץ  הָּ אָֹּ֨ ִ֤ד בָּ ֹוי ֶאחָּ גֹ֨ ם לְּ
א  ל ִ֤ ֶמִֶ֑לְך וְּ לָּ ם לְּ כ  ֶיֵ֥ה לְּ הְּ ִ֛ד יִׁ ל וֶמ ֶלְך ֶאחָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵרָ֣ הָּ יו־ בְּ הְּ ָֽ צו ( יהיה־)יִׁ ֵ֥ א ֵיחָּ ל ֹ֨ ם וְּ ָ֣י גֹויִֹׁ֔ ֵנ שְּ עֹוד  לִׁ

ֵעיֶהִ֑ם וְּ  שְּ ל פִׁ כ   ם ובְּ וֵציֶהֹ֔ קָ֣ שִׁ וֵליֶהם  ובְּ לָֽ גִׁ ֹוד בְּ ו ע  אָ֣ ַטמְּ ָֽ א יִׁ ל   ֹוד׃ וְּ ֹות עָֽ כ  לָּ י ַממְּ ֵתֵ֥ שְּ ֹוד לִׁ י עִ֛ ָ֣ תִׁ הֹוַשעְּ
י אֹותָּ  ִ֤ תִׁ ַהרְּ טִׁ ם וְּ ֶהֹ֔ ו בָּ אָ֣ טְּ ֵתיֶהם  ֲאֶשָ֣ר חָּ ב ָֽ ל מֹושְּ כ ִ֤ ם מִׁ תָּ  ם א  ֶה  ֶיֵ֥ה לָּ י ֶאהְּ ִּ֕ ם ַוֲאנִׁ עָֹּ֔ ָ֣י לְּ יו־לִׁ הָּ ם  וְּ

י  קֹוַתֵ֥ ח  כו וְּ ַטָ֣י ֵיֵלֹ֔ פָּ שְּ מִׁ ִ֑ם ובְּ לָּ כ  ָ֣ה לְּ ֶי הְּ ד יִׁ רֹוֶעֵ֥ה ֶאחָּ  ם וְּ ד  ֶמֶָ֣לְך ֲעֵליֶהֹ֔ וִׁ י דָּ ִ֤ דִׁ ַעבְּ ים׃ וְּ ָֽ ֵלאֹלהִׁ
 ָ֣ דִׁ ַעבְּ י  לְּ תִׁ ַתֹ֨ ֶרץ ֲאֶשִ֤ר נָּ אָּ  ו ַעל־הָּ בָ֣ יָּשְּ ם׃ וְּ ָֽ ו אֹותָּ ׂשֵ֥ עָּ ו וְּ ר  מְּ שְּ ֹוֵתיֶכִ֑ם יִׁ ּה ֲאבָֽ בו־בָּ  ָֽשְּ ר יָּ ב ֲאֶשֵ֥ ַיֲָֽעק ֹ֔ י לְּ

 ִ֤ ַרתִׁ כָּ ם׃ וְּ ָֽ עֹולָּ ם לְּ ֶה  יא לָּ ֵ֥ י נָּׂשִׁ ֹ֔ דִׁ ָ֣ד ַעבְּ וִׁ דָּ ם וְּ ֵניֶהם  ַעד־עֹולָֹּ֔ ִ֤י בְּ ֵנ ם ובְּ ֵניֶהִ֞ ה ובְּ מָּ יהָּ ֵהֶּ֠ ֶלֶ֡ ו עָּ בָ֣ יָּשְּ י וְּ
ים   ַתתִׁ ִ֑ם ונְּ ָ֣ה אֹותָּ ֶי הְּ ית עֹולָּ ם יִׁ ֵ֥ רִׁ ֹום בְּ לֹ֔ ית שָּ ָ֣ רִׁ ֶהם  בְּ י לָּ ִ֛ שִׁ דָּ קְּ י ֶאת־מִׁ נַָּתתִׁ  ם וְּ י אֹותָֹּ֔ ָ֣ ֵביתִׁ רְּ הִׁ וְּ

עו   ַָֽֽדְּ יָּ ם׃ וְּ ָֽ עָּ י לְּ ֵ֥ יו־לִׁ הְּ ה יִׁ מָּ ֵה  ים וְּ ִ֑ ם ֵלאֹלהִׁ ֶה  י לָּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ ם וְּ י  ֲעֵליֶהֹ֔ נִׁ כָּ שְּ ִ֤ה מִׁ יָּ הָּ ם׃ וְּ ָֽ עֹולָּ תֹוכָּ ם לְּ  בְּ
דָּ  קְּ י ֹות מִׁ הְּ ֵאִ֑ל בִׁ רָּ ׂשְּ ש ֶאת־יִׁ ַקֵד  ה מְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵ֚י ֲאנִׁ ם כִׁ ם׃ַהגֹויִֹׁ֔ ָֽ עֹולָּ תֹוכָּ ם לְּ י בְּ ִ֛  שִׁ
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ֶרְך כׇּ  ֶד  ְך בְּ ֵלֹ֔ י ה  ָ֣ כִׁ נ  ר׃ אָּ ֹו ֵלאמ ָֽ נ  ה בְּ ֹלמ ֵ֥ ַצִ֛ו ֶאת־שְּ ות ַויְּ מִ֑ וִׁ ד לָּ י־דָּ ֵמָֽ ו יְּ בֵ֥ רְּ קְּ תָּ  ַויִׁ ַזקְּ חָּ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ל־הָּ
ֶמֶָ֣רת שְּ תִָּ֞ ֶאת־מִׁ ַמרְּ שָּ יש׃ וְּ ָֽ אִׁ ָֽ לְּ יתָּ ֵ֥ יִׁ הָּ ָ֣ה  וְּ הוָּ יו  ׀ יְּ ֹותָּ צְּ ִ֤יו מִׁ תָּ ק  ר ח  מ ֹ֨ שְּ יו  לִׁ כָּ רָּ דְּ ֶלִֶ֤כת בִׁ יך לָּ ֱאֹלֶה 

יל ֵאֵ֚ת כׇּ  כִׁ  ַמַָ֣ען ַתׂשְּ ֶשִ֑ה לְּ תֹוַרָ֣ת מ  וב בְּ ת  יו ַככָּ ֹותָֹּ֔ ֵעדְּ ָ֣יו וְּ טָּ פָּ שְּ ֵאִ֛ת כׇּ ומִׁ ה וְּ ר ל־ֲאֶשָ֣ר ַתֲעֶׂשֹ֔ ל־ֲאֶשֵ֥
מַ֩  ם׃ לְּ ָֽ ֶנ ה שָּ פְּ ֹותִׁ ר  בָּ ה ֶאת־דְּ הוַָּּ֜ ים יְּ ם  ַען֩ יָּקִֹׁ֨ כָּ  יך ֶאת־ַדרְּ ֶנַּ֜ ו בָּ רֹ֨ מְּ שְּ ם־יִׁ ר  אִׁ ַלי֮ ֵלאמ  ֶבָ֣ר עָּ ר דִׁ ֲאֶשֹ֨

כׇּ  ת בְּ ַני  ֶבֱאֶמֹ֔ פָּ ֶלִֶ֤כת לְּ כׇּ לָּ ם ובְּ בָּ  בָּ ל׃ ל־לְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ א יִׁ ֵסֵ֥ יש ֵמַע ל כִׁ ֹ֔ ך  אִׁ ת לְּ ֵרִ֤ כָּ א־יִׁ ר ל ָֽ ִ֑ם ֵלאמ ִּ֕ שָּ ל־ַנפְּ
 ָ֣ י יֹואָּ ה לִַּׁ֜ ׂשָּ תָּ ֵאת֩ ֲאֶשר־עָֹּ֨ עְּ ַדֶ֡ ָ֣ה יָּ ָ֣ם ַאתָּ ַג ֵאֶּ֠ וְּ רָּ ׂשְּ ֹות יִֶּׁ֠ אָ֣ בְּ י צִׁ ֵרָ֣ ֵנָֽי־ׂשָּ שְּ ָ֣ה לִׁ ׂשָּ ה ֲאֶשָ֣ר עָּ רויָּ  ל ב ֶבן־צְּ

לְּ  ֵמָ֣י מִׁ ן דְּ ֵתִ֞ ם ַויִׁ ֹלִ֑ שָּ ה בְּ מָּ  חָּ לְּ י־מִׁ ֵמָֽ ֵֶׂ֥שם דְּ ם ַויָּ ֵגֹ֔ ַָ֣הרְּ ֶתר  ַוַי ִ֤א ֶבן־ֶיֹ֨ ׂשָּ ַלֲעמָּ ר וְּ ר ֶבן־ֵנַּ֜ ֵנֹ֨ ַאבְּ ה לְּ מָּ  חָּ
מׇּ  תֹו  ֲאֶשָ֣ר בְּ רָּ ֹוַבֲחג ָֽ ַנֲעל  בְּ יו וָֽ נָֹּ֔ חׇּ  תְּ יתָּ כְּ ׂשִׁ  עָּ יו׃ וְּ ָֽ לָּ ַרגְּ ר בְּ ם ֲאֶשֵ֥ ֹל  שָּ ֹו בְּ תִ֛ ד ֵׂשיבָּ א־תֹוֵר  ל ָֽ ֶתִ֑ך וְּ מָּ כְּ

י בְּ  ו ֵאַלֹ֔ בָ֣ רְּ י־ֵכן  קָּ ִַּ֑֧ך כִׁ ֶנ חָּ לְּ ֵלָ֣י ש  כְּ א  י ו בְּ הָּ ֶסד וְּ ֲעֶׂשה־ֶחֹ֔ י  ַתָֽ דִׁ עָּ לְּ ַלִ֤י ַהגִׁ זִׁ י ַברְּ ֵנֹ֨ בְּ לִׁ ל׃ וְּ א ָֽ י בׇּ שְּ חִִּׁ֕ רְּ
יך׃ ָֽ חִׁ ֹום אָּ לֵ֥ שָּ ֵנ י ַאבְּ פְּ ךֶּ֠  מִׁ מְּ ָ֣ה עִֶּׁ֠ ֵנ הִׁ א ֶבָֽ  וְּ ֵ֥ י ֶבן־ֵגרָּ עִֹׁ֨ מְּ ָֽ ָ֣ה שִׁ לָּ לָּ י  קְּ נִׁ ַלֹ֨ לְּ ָֽ וא קִׁ הִ֤ ים  וְּ רִׁ ַבח  י֮ מִׁ ינִׁ מִׁ ן־ַהיְּ

 ָֽ ם־ֲאמִׁ ר אִׁ ה  ֵלאמ ֹ֔ יהוָּ ֹו ַבָֽ ע לִ֤ ַבָֽ ֶאשָֹּ֨ ן וָּ ֵדֹ֔ י  ַהַירְּ אתִׁ רָּ קְּ ד לִׁ ַרִ֤ וא־יָּ הָֽ ם וְּ ִַּ֑֧יִׁ י ַמֲחנָּ ָ֣ תִׁ י ֹום ֶלכְּ ֶצת בְּ ֶרֹ֔ מְּ ך  נִׁ יתְּ
ַעתָּ  ֶרב׃ וְּ ָֽ תָּ  ֶבחָּ הֹוַרדְּ ֹו וְּ ֲעֶׂשה־לֹ֔ תָּ  ֵאָ֣ת ֲאֶשָ֣ר ַתָֽ ַַֽדעְּ ָֽ יָּ ה וְּ ִ֑תָּ כָּ ם אָּ יש חָּ ֵ֥ י אִׁ ִ֛ הו כִׁ ַנֵקֹ֔ ה  ַאל־תְּ

ד׃ ָֽ וִׁ יר דָּ ֵ֥ עִׁ ר בְּ ֵב  קָּ ִ֑יו ַויִׁ תָּ ם־ֲאב  וִׁ ד עִׁ ַכֵ֥ב דָּ שְּ ֹול׃ ַויִׁ אָֽ ם שְּ דָּ  ֹו בְּ תִ֛  ֶאת־ֵׂשיבָּ
ד   וִׁ ַלְִ֤ך דָּ ר מָּ ים ֲאֶשֹ֨ מִׁ  ַהיָּ ִׁם וְּ ָ֣ ַל ירושָּ ים ובִׁ ֹ֔ נִׁ ַלְך  ֶשַָ֣בע שָּ ֹון מָּ רִ֤ ֶחבְּ ִ֑ה בְּ נָּ ים שָּ עִׁ  בָּ ל ַארְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַעל־יִׁ

י ִ֑ בִׁ ָ֣ד אָּ וִׁ א דָּ ֵס  ב ַעל־כִׁ ַשִּ֕ ה יָּ ֹלמ ִּ֕ ים׃ ושְּ ָֽ נִׁ ש שָּ ֹל  שָּ ים וְּ ֵ֥ ֹלשִׁ ְך שְּ ַלֹ֔ ד׃מָּ א ָֽ ֹו מְּ ת  כ  ן ַמלְּ כ ֵ֥  ו ַותִׁ
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ה׃ ָֽ נובָּ ל תְּ ֵני־ֵתֵב  ו פְּ אֵ֥ לְּ ֵאִ֑ל ומָּ רָּ ׂשְּ ח יִׁ ַר  יץ ופָּ ֵ֥ צִׁ ב יָּ ֵרָ֣ש ַיֲָֽעק ֹ֔ ים  ַישְּ אִׁ  ַהבָּ
ַסאסְּ   ג׃ בְּ ָֽ רָּ גָּ יו ה  ֶרג ֲהר  ֶהֵ֥ ם־כְּ ִ֑הו אִׁ כָּ ַמַכֵ֥ת ַמֵכ הו הִׁ ה ַהכְּ שָּ  ֹו ַהקָּ רוחֵ֥ ִ֛ה בְּ גָּ יֶבִ֑נָּה הָּ רִׁ ָּ֣ה תְּ חָּ ַשלְּ ה בְּ אָּ 

ֵכ   ים׃ לָּ ָֽ דִׁ יֵֹ֥ום קָּ ֹובְּ ׂשומָ֣ ֹו בְּ אתִ֑ ר ַחטָּ ָ֣ סִׁ י הָּ רִׁ  ל־פְּ ה כׇּ ֶזִּ֕ ב וְּ ן־ַיֲעק ֹ֔ ַפָ֣ר ֲעֹוָֽ  כ  ז את  יְּ ַח  ן בְּ ֵב  זְּ ָ֣י מִׁ ֵנ ל־ַאבְּ ׀ כׇּ
ֶנֱעזָּ   ֵ֥ח וְּ לָּ ש  ה מְּ ֶוִּ֕ ד נָּ ֹ֔ דָּ ה  בָּ צורָּ ִ֤יר בְּ י עִׁ ָ֣ ים׃ כִׁ ָֽ נִׁ ַחמָּ ים וְּ מו ֲאֵשרִׁ  ֵ֥ ֹות ל א־יָּק  צֹ֔ נ פָּ ר  מְּ ֵני־גִׁ ַאבְּ ב כְּ

ִ֑ר בָּ דְּ ֹות  ַכמִׁ א  ים בָּ נָּה נָּשִִּׁ֕ רְּ ַבֹ֔ שָּ ּה  תִׁ ירָּ צִׁ ש קְּ יב ִ֤ ׃ בִׁ יהָּ ֶפָֽ עִׁ ֵ֥ה סְּ לָּ כִׁ ץ וְּ בָּ  רְּ ם יִׁ ֵ֥ שָּ ֶעֵ֥ה ֵעִֶ֛גל וְּ רְּ ָ֣ם יִׁ שָּ
ֶנָֽנו׃ ח  א יְּ ֹו ל ֵ֥ ר  צְּ י  הו וְּ ֵׂשֹ֔ ַרֲחֶמָ֣נו ע  וא ַעל־ֵכן  ל א־יְּ ינֹות  הֹ֔ א ַעם־בִׁ י ל ִ֤ ָ֣ ִּ֑ה כִׁ ֹות אֹותָּ ירָ֣ אִׁ  מְּ

יָּה  ַביָֹ֣ום  הָּ ד וְּ ד ֶאחָּ  ַאַחֵ֥ ו לְּ טִ֛ קְּ ל  ַאֶת ם תְּ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ַָ֣חל מִׁ ר ַעד־ַנ ֶלת ַהנָּהָּ  ב ֵ֥ שִׁ ִ֛ה מִׁ הוָּ ט יְּ ב   וא ַיחְּ ַההֹ֔
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ  בְּ

ָ֣ה יָּ הָּ ים  וְּ חִׁ  דָּ ַהנִׁ ור וְּ ֶאֶָ֣רץ ַאשֹ֔ ים  בְּ דִׁ בְּ א ָֽ או הָּ ָ֣ר גָּדֹול  ובָּ  שֹופָּ ַקע֮ בְּ תָּ וא יִׁ ם ׀ ַביָֹ֣ום ַהה  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ בְּ
ִׁם׃ ָֽ לָּ ירושָּ ֶדש בִׁ ר ַהק   ַהֵ֥ ִ֛ה בְּ ו ַליהוָּ ַתֲחו  שְּ הִׁ  וְּ

ו נִׁ ים ֲהלֵ֥ מָּ אש ֵגָֽיא־שְּ ֹו ֲאֶשִ֛ר ַעל־ר ֵ֥ תִ֑ ַארְּ פְּ י תִׁ ָ֣ בִׁ ל צְּ ֵב  יץ נ  ֵ֥ צִׁ ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ י ֶאפְּ ֵרָ֣ כ  ֹוי ֲעֶטִֶ֤רת ֵגאות  שִׁ ֵמי ה 
י  נָֹּ֔ אד  ץ  ַלָֽ ַאמִׁ ִ֤ק וְּ זָּ ה חָּ ֵנֹ֨ ן׃ הִׁ ַָֽֽיִׁ ֶזֶּ֠ יָּ ֶטב כְֶּּ֠ ִ֑ ד ַׂשַָ֣ער קָּ רָּ  ֵֶַֽ֥רם בָּ ֶז ֶרץ כְּ אָּ  ֵ֥יַח לָּ נִׁ ים הִׁ ִ֛ פִׁ טְּ ים ש  ֵ֥ ירִׁ ם ַכבִׁ ֶרם ַמָ֣יִׁ

י  ָ֣ בִׁ ֵבל  צְּ יַצִ֤ת נ  ה צִׁ תַָּּ֜ יְּ הָֹּ֨ ָֽ ם׃ וְּ יִׁ ָֽ רָּ י ֶאפְּ כֹוֵרֵ֥ ות שִׁ ֶרת ֵגא  נָּה ֲעֶטֵ֥ ַמִ֑סְּ ם ֵתרָּ יִׁ ַל  ַרגְּ ָֽד׃ בְּ יָּ ֹובְּ תֹ֔ ַארְּ פְּ ר  תִׁ ֲאֶשֵ֥
ִ֑ים  נִׁ מָּ ָ֣יא שְּ אש ֵג ּה  ַעל־ר   כורָּ בִׁ נָּה׃  כְּ ֶעָֽ לָּ בְּ ֹו יִׁ ַכפ  ּה בְּ ֵ֥ עֹודָּ ּה בְּ ֶאה  אֹותָֹּ֔ ר  ֶאִ֤ה הָּ רְּ ר יִׁ ץ ֲאֶשֹ֨ יִׁ ֶטֶָ֣רם ַקֹ֔ בְּ

וא   ֶיה  ַביָֹ֣ום ַהה  הְּ ָֽ ֹו׃ ולְּ  יִׁ ר ַעמָֽ אָּ  שְּ ִ֑ה לִׁ רָּ אָּ פְּ ת תִׁ יַר  פִׁ צְּ לִׁ י וְּ בִֹׁ֔ ֹות ַלֲעֶטֶָ֣רת צְּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ וַח יְּ ר 
ה׃  רָּ עְּ ָֽ ה שָּ מָּ  חָּ לְּ י מִׁ יֵבֵ֥ שִׁ ה מְּ ֹ֔ בורָּ גְּ לִֹׁ֨ ט וְּ פָֹּ֔ שְּ ִ֑ט ַליֹוֵשב  ַעל־ַהמִׁ פָּ שְּ ו  מִׁ גֹ֔ ן שָּ ַָּ֣֧יִׁ ֶלה  ַבַי ַגם־ֵאֹ֨ וְּ
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ן  יִׁ ן־ַהַי  ו מִׁ עָ֣ לְּ בְּ ר נִׁ ו ַבֵשכַָּּ֜ גֹ֨ יא֩ שָּ נָּבִׁ ֵהָ֣ן וְּ ו כ  עִ֑ עו  וַבֵשכָּ ר תָּ ה  תָּ ֶאֹ֔ ר  גו  בָּ ר שָּ ן־ַהֵשכָֹּ֔ ָֽה׃ מִׁ יָּ ילִׁ לִׁ ו פְּ ק  פָּ
ֵ֚י כׇּ  ֹום׃כִׁ קָֽ י מָּ לִׁ  ִ֑ה בְּ אָּ יא צ  ָ֣ ו קִׁ א  לְּ ֹות מָּ נֹ֔ חָּ לְּ  ל־ש 

צָֹּ֔  ו  ַצָ֣ו לָּ צָּ י ַצִ֤ו לָּ ָ֣ ם׃ כִׁ יִׁ ָֽ דָּ שָּ י מִׁ יֵק  ב ַעתִׁ לָֹּ֔ מוֵלי  ֵמחָּ ִ֑ה גְּ מועָּ ין שְּ ָ֣ בִׁ י יָּ ֶאת־מִׁ  ה וְּ י  יֹוֶרָ֣ה ֵדעָֹּ֔ ו ֶאת־מִׁ ו ַקֵ֥
ֵעֵ֥  ם זְּ ֵעֵ֥יר שָּ  ו זְּ ִ֑ קָּ ו לָּ ו ַקָ֣ קָּ  ֵ֥ם ַהֶזָֽה׃ לָּ עָּ ר ֶאל־הָּ ַדֵב  ֹון ַאֶחִֶ֑רת יְּ ש  לָּ ה ובְּ פָֹּ֔ ָ֣י ׂשָּ ַלֲעֵג ֵ֚י בְּ ם׃ כִׁ ָֽ יר שָּ

ם  ֲאֶשָ֣ר ֶהַּ֜ ה לָּ יָֹּ֨ הָּ ֹוַע׃ וְּ מָֽ וא שְּ ב  א אָּ ל ֵ֥ ִ֑ה וְּ ֵגעָּ ז  את ַהַמרְּ ף וְּ ֵיֹ֔ ָ֣יחו ֶלעָּ נִׁ ה  הָּ נוחָּ ם ז ִ֤את ַהמְּ ַמָ֣ר ֲאֵליֶה  ׀ אָּ
צָּ  ו ַצִ֤ו לָּ צִָּ֞ ה ַצָ֣ו לָּ הוָּ  ַבר־יְּ חֹור  דְּ ו אָּ לִ֤ שְּ כָּ ו וְּ כַּ֜ ַען ֵילְּ ַמֹ֨ ִ֑ם לְּ ָ֣יר שָּ ֵע ם זְּ ֵעֵ֥יר שָּ  ו זְּ קָֹּ֔ ו לָּ ו  ַקָ֣ קָּ ו לָּ ו  ַקִ֤

דו׃ ָֽ כָּ לְּ נִׁ ו וְּ ש  נֹוקְּ רו וְּ בָֹּ֔ שְּ נִׁ  וְּ
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ִ֤ה ֵיבֹוש   א־ַעתָּ ִ֑ם ל ָֽ הָּ רָּ ה ֶאת־ַאבְּ דָּ  ר פָּ ב ֲאֶשֵ֥ ה  ֶאל־ֵבָ֣ית ַיֲעק ֹ֔ הוָּ ַמִ֤ר יְּ ה־אָּ ן כ ָֽ ֵכ  ה לָּ א ַעתָּ  ל ֵ֥ ב וְּ ַיֲעק ֹ֔
תֶּ֠  א  רְּ י בִֶּׁ֠ ָ֣ ָֽרו׃ כִׁ ֵ֥יו ֶיֱחוָּ נָּ ב פָּ ֹוש ַיֲָֽעק ֹ֔ דָ֣ ישו  ֶאת־קְּ ֹ֨ דִׁ קְּ הִׁ י וְּ ִ֑ מִׁ ו שְּ ישָֽ ָ֣ דִׁ ֹו ַיקְּ ב  רְּ קִׁ י בְּ ַדִ֛ ה יָּ יו ַמֲעֵׂשֵ֥ ִ֞ דָּ לָּ ֹו יְּ

יצו׃ ָֽ ל ַיֲערִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ י יִׁ ֶאת־ֱאֹלֵהֵ֥  וְּ
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יָּ הו  מְּ רְּ י יִׁ ֵרֵ֥ בְּ הוָּה  דִׁ ַבר־יְּ ִ֤ה דְּ יָּ ר הָּ ן׃ ֲאֶשֹ֨ ָֽ מִׁ יָּ נְּ ֶרץ בִׁ ֶא  ֹות בְּ ים  ֲאֶשָ֣ר ַבֲענָּתֹ֔ ֲהנִׁ ן־ַהכ ָֽ ִ֑הו מִׁ יָּ קִׁ לְּ ֶבן־חִׁ
ִ֑ה בִׁ  הודָּ ֹון ֶמֶָ֣לְך יְּ מ  ֵ֥הו ֶבן־אָּ יָּ יֵמִ֛י י אשִׁ יו בִׁ מׇּ ֵאלָֹּ֔ נָּ ה לְּ ה שָּ ֵרֵ֥ ֹלש־ֶעׂשְּ ים שְּ ִ֤ קִׁ הֹויָּ י יְּ יֵמֹ֨ י בִׁ הִׁ  ֹו׃ ַויְּ כָֽ לְּ

יָֹּ֨  ִ֑ה ֶבן־י אשִׁ הודָּ יָּ הו ֶמֶָ֣לְך יְּ ֵ֥הו ֶבן־י אשִׁ יָּ קִׁ דְּ צִׁ ה לְּ נָֹּ֔ ֵרָ֣ה שָּ ֵתָ֣י ֶעׂשְּ ם  ַעשְּ ה ַעד־ת  ֹ֔ הודָּ הו  ֶמֶָ֣לְך יְּ
י׃ ָֽ ישִׁ ֶדש ַהֲחמִׁ ִׁם ַבח ֵ֥ ַל  רושָּ ֹות יְּ לֵ֥  ַעד־גְּ

ֶרם  ֶטֹ֨ ר׃ בְּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ךִ֤ ַויְּ רְּ תִֹׁ֔ ( אצורך)ֶאצׇּ ַדעְּ ֶטן  יְּ ֶחם ַבֶבֹ֨ א ֵמֶר  ֶטִֶ֛רם ֵתֵצֵ֥ יך ובְּ
י־ַנ   י ַדֵבִ֑ר כִׁ תִׁ עְּ ַד  א־יָּ ֵנֵ֥ה ל ָֽ ה הִׁ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ּה  ֲאד  ר ֲאהָּ ַמ  א  יך׃ וָּ ָֽ ַתתִׁ ם נְּ יא ַלגֹויִׁ  ֵ֥ יך נָּבִׁ ִ֑ תִׁ ַדשְּ קְּ י׃ הִׁ כִׁ נ ָֽ ַער אָּ

ל־ֲאֶשִ֤ר ֶאָֽ    ל־כׇּ י ַעָֽ י כִֶּׁ֠ ִ֑כִׁ נ  ַָ֣ער אָּ ר ַנ י ַאל־ת אַמ  ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ ֵאִ֛ת ַוי ִ֤אֶמר יְּ ְך וְּ ֲחך  ֵתֵלֹ֔ לָּ שְּ
ַלִ֤ח  שְּ ָֽה׃ ַויִׁ הוָּ ם־יְּ א  ֶל ך נְּ ַהצִׁ ִ֛י לְּ ךֵ֥ ֲאנִׁ תְּ י־אִׁ ָֽ ֵניֶהִ֑ם כִׁ פְּ א מִׁ ירָּ  ר׃ ַאל־תִׁ ַדֵבָֽ ך  תְּ ר ֲאַצוְּ ל־ֲאֶשֵ֥ ה  כׇּ הוָּ יְּ

יך׃ ָֽ פִׁ י בְּ ַר  בָּ י דְּ תִׁ ַתֵ֥ ִ֛ה נָּ ֵנ י הִׁ ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ י ַוי ִ֤אֶמר יְּ ִ֑ ֹו ַוַיַג ע ַעל־פִׁ יך ֶאת־יָּדֹ֔ ָ֣ תִׁ ַקדְּ פְּ ה הִׁ ֵאִ֞ ה  רְּ ׀ ַהיָֹ֣ום ַהֶז 
ֹוַע׃ טָֽ נְּ לִׁ נ ֹות וְּ בְּ ֹוס לִׁ ַלֲהרִ֑ יד וְּ ָ֣ ַהֲאבִׁ ֹוץ ולְּ ת  נְּ לִׁ ֹוש וְּ תֵ֥ נְּ ֹות לִׁ כֹ֔ לָּ ַעל־ַהַממְּ ם  וְּ  ַעל־ַהגֹויִׁ

 ִ֛ הוָּ ה׃ ַוי  אֶמר יְּ ֶאָֽ ֵ֥י ר  ד ֲאנִׁ ֵק  ל שָּ ר ַמֵקֵ֥ ַמִּ֕ א  ִ֑הו וָּ יָּ מְּ רְּ ה יִׁ ֶא  ה ר  ֵ֥ ה־ַאתָּ ר מָּ ה  ֵאַלָ֣י ֵלאמ ֹ֔ הוָּ ַבר־יְּ י דְּ ִ֤ הִׁ ה ַויְּ
ֹו׃  תָֽ י ַלֲעׂש  רִׁ  בָּ ִ֛י ַעל־דְּ ד ֲאנִׁ ֵקֵ֥ י־ש  ָֽ ֹות כִׁ אִ֑ רְּ תָּ לִׁ י ֵהיַטָ֣בְּ ִ֤ה  ֵאַל  הוָּ ַבר־יְּ י דְּ הִֹׁ֨ ׀ ֵאַלי   ַויְּ

ר ָ֣ית ֵלאמ ֹ֔ ִ֑י  ֵשנִׁ הוָּ ה ֵאלָּ ֹונָּה׃ ַוי ֵ֥אֶמר יְּ פָֽ ֵנֵ֥י צָּ פְּ נָּ יו מִׁ ה ופָּ ֶאֹ֔ ָ֣י ר  וַח  ֲאנִׁ יר נָּפֹ֨ ִ֤ ר סִׁ ַמ  א  ֶאִ֑ה וָּ ה ר  ה ַאתָּ  ֵ֥ מָּ
י ָ֣ ֶרץ׃ כִׁ ָֽ אָּ י הָּ ֵב  שְּ ל־י  ה ַעֵ֥ל כׇּ עָֹּ֔ רָּ ַתָ֣ח הָּ פָּ פֹון  תִׁ צָּ ָֽ  מִׁ כׇּ א לְּ ֵר  ָ֣י ק  נִׁ נְּ ֹונָּה ׀ הִׁ פ  ֹות צָּ כֵ֥ לְּ ֹות ַממְּ חִ֛ פְּ שְּ ל־מִׁ

 ִ֑ הוָּ ם־יְּ א  ֹו ֶפַָ֣תחנְּ אַּ֜ סְּ יש כִׁ ֹ֨ ֩ אִׁ נו נָּתְּ ָֽ או וְּ ַע ל  ה ובֶָּ֡ יב וְּ בִֹׁ֔ יהָּ  סָּ ֶתֹ֨ ל־חֹומ  ַעִ֤ל כׇּ ם וְּ  ִׁ ַל רושָּ י יְּ ׀ ַשֲעֵרָ֣
ים  ָ֣ רו  ֵלאֹלהִׁ ַקטְּ ַֽיְּ י ַוָֽ ונִׁ ִ֑ם ֲאֶשָ֣ר ֲעזָּב  תָּ עָּ ל־רָּ ם ַע ל כׇּ ַטי  אֹותָֹּ֔ פָּ שְּ י מִׁ ִ֤ תִׁ ַברְּ דִׁ ה׃ וְּ ָֽ הודָּ י יְּ ֵרֵ֥ ל־עָּ כׇּ

שְּ  ָֽ ים ַויִׁ ֹ֔ ר ֲאֵחרִׁ ל־ֲאֶשֵ֥ ם ֵאִ֛ת כׇּ ָ֣ ֲאֵליֶהֹ֔ תָּ ַברְּ דִׁ תָּ  וְּ ַקמְּ יך וְּ ֶנֹ֔ תְּ ָ֣ר מׇּ ז  ה  ֶתאְּ ַאתָּ ם׃ וְּ ֵדיֶהָֽ י יְּ ַמֲעֵׂשֵ֥ ו לְּ ַתֲחו 
בְּ  יר מִׁ עִֹׁ֨ ֹום לְּ יך ַהי  ָ֣ ַתתִׁ ֵנ ה נְּ י הִׁ ִ֞ ם׃ ַוֲאנִׁ ֵניֶהָֽ פְּ ך  לִׁ תְּ ן־ֲאחִׁ ם ֶפָֽ ֵניֶהֹ֔ פְּ ִַּ֑֧ךָּ ַאל־ֵתַחת  מִׁ י ֲאַצֶו כִׁ  נ  ר אָּ צַָּּ֜

עַ  ֶרץ׃ ולְּ ָֽ אָּ ַעֵ֥ם הָּ ֲהֶנ יהָּ ולְּ כ  יהָּ לְּ ֶרֹ֔ ׂשָּ ה  לְּ הודָּ ֵכִ֤י יְּ ַמלְּ ִֶ֑רץ לְּ אָּ ל־הָּ ֶשת ַעל־כׇּ ח   ֹות נְּ מֵ֥ ח  ִ֛ל ולְּ ֶז וד ַברְּ מֵ֥
ך׃  יֶלָֽ ַהצִׁ הוָּ ה לְּ ם־יְּ א  ִ֛י נְּ ךֵ֥ ֲאנִׁ תְּ י־אִׁ ְִ֑ך כִׁ לו לָּ ל א־יָ֣וכְּ ו ֵאֶל יך וְּ ֲחמֵ֥ לְּ נִׁ  וְּ

ר׃  י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ָֽ ַויְּ ְך וְּ ֹלֶ֡ רָּ֩ הָּ אׇּ קָּ ֩ בְּ ְך  אתָּ י לָּ תִׁ ה זַָּכִ֤רְּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ ר כ  ם ֵלאמ   ִַּׁ֜ ַל רושָּ י יְּ ֵנֹ֨ זְּ
ֵאל   רָּ ׂשְּ ֶדש יִׁ ה׃ ק ִ֤ ָֽ רועָּ א זְּ ֶרץ ל ֵ֥ ֶא  ר בְּ בָֹּ֔ דְּ ֲחַרי  ַבמִׁ ֵתְִ֤ך ַאָֽ ְך ֶלכְּ ִ֑יִׁ לוֹלתָּ ת כְּ ְך ַאֲהַב  יִׁ עוַרֹ֔  ֶחֶָ֣סד נְּ

ל־ ה כׇּ ת ִ֑ בואָּ ית תְּ ה ֵראשִׁ  ָֽה׃ַליהוָֹּ֔ הוָּ ם־יְּ א  ם נְּ א ֲאֵליֶה  ב ֵ֥ ִ֛ה תָּ עָּ מו רָּ שָֹּ֔ ָ֣יו ֶיאְּ לָּ כְּ  א 
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י ָ֣ צִׁ ַקבְּ ה  בְּ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר֮ ֲאד  ה־אָּ ם  כ  י בָּ  תִׁ שְּ ַדֵ֥ קְּ נִׁ ם וְּ צו בָֹּ֔ פ ָ֣ ים  ֲאֶשָ֣ר נָּ ַעמִׁ ָֽ ן־הָּ ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ׀ ֶאת־ֵבָ֣ית יִׁ
בו   ָֽשְּ יָּ ִ֑ם וְּ ָ֣י ַהגֹויִׁ ֵעיֵנ ֮ לְּ ֶל ו עָּ בָ֣ יָּשְּ ב׃ וְּ ַיֲעק ָֽ י לְּ ֵ֥ דִׁ ַעבְּ י לְּ תִׁ ַת  ר נָּ ם ֲאֶשֵ֥ תָֹּ֔ מָּ ֶב  ַעל־ַאדְּ ֮ לָּ ים  יהָּ תִׁ ו בָּ נִ֤ ַטח  ובָּ

 ִ֛ ו כִׁ עֹ֔ ַָּ֣֧דְּ יָּ ם וְּ יבֹותָֹּ֔ ָ֣ בִׁ סְּ ם  מִׁ תָּ ים א  ִ֤ אטִׁ ל ַהשָּ כ ֹ֨ ים בְּ טִׁ  פָּ י שְּ ָ֣ ֶבִַ֑טח ַבֲעׂשֹותִׁ ו לָּ ב  יָּשְּ ים וְּ מִֹׁ֔ רָּ ו כְּ עָ֣ נָּטְּ י וְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ
הוָּ ה ֱאֹל ם׃יְּ  ֵהיֶהָֽ

ָ֣ים  ם ׂשִׁ ִּ֕ דָּ ר׃ ֶבן־אָּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ ֵ֥ה דְּ יָּ ֶדש הָּ ר ַלח ִ֑ ׂשָּ  ֵנֵ֥ים עָּ שְּ י בִׁ ִּ֕ רִׁ ֲעׂשִׁ ית בָּ ֹ֔ רִׁ ֲעׂשִׁ נָּה  הָּ ַבשָּ
ַמָ֣  ה־אָּ תַָּּ֜ כ  ַמרְּ אָּ ר וְּ ּה׃ ַדֵבֹ֨ ָֽ לָּ ם כ  יִׁ ַר  צְּ ַעל־מִׁ יו וְּ לָֹּ֔ ֵבָ֣א עָּ נָּ הִׁ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ה ֶמֶָ֣לְך מִׁ ע   יך ַעל־ַפרְּ ֶנֹ֔ ָ֣י  רפָּ נָּ ׀ ֲאד 

 ֵ֥ ַמִ֛ר לִׁ ר אָּ יו ֲאֶשֵ֥ ִ֑ רָּ א  ֹוְך יְּ תָ֣ ץ בְּ ֵב  ר  ֹול הָּ ים  ַהגָּדֹ֔ ם ַהַתנִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ה ֶמֶלְך־מִׁ ע ָ֣ יך  ַפרְּ ֶלֹ֨ ִ֤י עָּ נִׁ נְּ ה הִׁ הוִׁ  י יְּ רִׁ  א  י יְּ
י  ִ֤ נַָּתתִׁ י׃ וְּ נִׁ ָֽ יתִׁ י ֲעׂשִׁ ֵ֥ ים  ַוֲאנִׁ יך  ( חחיים)ַחחִׁ יתִֹׁ֨ ַהֲעלִׁ ֶתִ֑יך וְּ ׂש  קְּ ַקׂשְּ יך בְּ ֶר  א  ַגת־יְּ י דְּ ֵ֥ תִׁ ַבקְּ דְּ הִׁ יך וְּ ֶיֹ֔ חָּ לְּ בִׁ

ך   ה אֹותְּ רָּ בָּ  דְּ יך ַהמִׁ ָ֣ תִׁ ַטשְּ ק׃ ונְּ ָֽ בָּ דְּ יך תִׁ ֶת  ׂש  קְּ ַקׂשְּ יך בְּ ֶרֹ֔ א  ָ֣ת יְּ ַג ל־דְּ ֵאת  כׇּ יך וְּ ֶרֹ֔ א  ֹוְך יְּ תָ֣ ֵאת  מִׁ וְּ
ִ֤י הַ  ֵנ יך ַעל־פְּ ֶרֹ֔ א  ָ֣ת יְּ ַג ל־דְּ ם כׇּ יִׁ ַמ  ֹוף ַהשָּ עֵ֥ ִֶ֛רץ ולְּ אָּ ֵ֥ת הָּ ַחַי ֵבִ֑ץ לְּ קָּ א תִׁ ל ָ֣ ף וְּ ֵס  א ֵתאָּ ֹול ל ֵ֥ פֹ֔ ֶדה  תִׁ שָּ

י ֵבֵ֥ ֶנ ה לְּ ֶעֵֶ֥נת קָּ שְּ ִ֛ם מִׁ ִ֑ה ַי ַען ֱהיֹותָּ הוָּ ָ֣י יְּ י ֲאנִׁ ם כִׁ  יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֵבָ֣י מִׁ שְּ ל־י  עו  כׇּ ַָֽֽדְּ יָּ ה׃ וְּ ָֽ לָּ כְּ אׇּ יך לְּ ֵ֥ ַתתִׁ ת נְּ
ךִ֤  ם בְּ ׂשָֹּ֨ פְּ תׇּ ל׃ בְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ר ( בכפך)ף  ַבכַ יִׁ ֵבֹ֔ שָּ יך  תִׁ ֶלֹ֨ ִ֤ם עָּ ֲענָּ שָּ ָֽ הִׁ ֵתִ֑ף ובְּ ל־כָּ ם כׇּ ֶה  ֵ֥ לָּ תָּ ַקעְּ ֹוץ ובָּ ֵתרֹ֔

ם׃  ַָֽֽיִׁ נָּ תְּ ל־מׇּ ם כׇּ ֶה  ֵ֥ לָּ תָּ ַהֲעַמדְּ ִֶ֑רב   וְּ ְך חָּ יִׁ ַל  יא עָּ ֵ֥ ִ֛י ֵמבִׁ נִׁ נְּ ה הִׁ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ ן כ ִ֤ ֵכ  לָּ
 ִ֤ תָּ יְּ הָּ ה׃ וְּ ָֽ ֵהמָּ ם ובְּ ֵ֥ דָּ ְך אָּ ֵמ  י מִׁ ֵ֥ ַרתִׁ כְּ הִׁ ִ֑ה ַי ַען וְּ הוָּ ָ֣י יְּ י־ֲאנִׁ ו כִׁ ע  יָּדְּ ה וְּ בָֹּ֔ רְּ חׇּ ָ֣ה וְּ מָּ מָּ שְּ ם  לִׁ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ה ֶאֶרץ־מִׁ

בֹו רְּ חׇּ ם לְּ יִׁ ַר  צְּ י ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מִׁ נַָּתתִִׁ֞ ֶרִ֑יך וְּ א  ֶאל־יְּ ֵ֥י ֵאֶל יך וְּ נִׁ נְּ ֵכִ֛ן הִׁ י׃ לָּ יתִׁ ָֽ ׂשִׁ י עָּ ֵ֥ י ַוֲאנִׁ ר לִׁ  א ֵ֥ ַמִ֛ר יְּ ת  אָּ
ַעד־ ֵוֵנ ה וְּ ל סְּ ד ֵ֥ גְּ מִׁ ה מִׁ מָֹּ֔ מָּ ֶרב שְּ א ח ָ֣ ה ל ָ֣ ֵהמָּ  ֶגל בְּ ֶרֵ֥ ם וְּ ֹ֔ דָּ ֶגל אָּ ּה  ֶרָ֣ ר־בָּ ֲעבׇּ א ַתָֽ וש׃ ל ִ֤ ול כָֽ בֵ֥ גְּ

י ֶאת־אֶ֩  ָ֣ נַָּתתִׁ ָֽה׃ וְּ נָּ ים שָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ב ַארְּ א ֵתֵש  ל ֵ֥ ִּ֑ה וְּ ר־בָּ ֲעבׇּ ֹוְךַתָֽ תָ֣ ה בְּ מַָּּ֜ מָּ ם שְּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֹות  ֶרץ֩ מִׁ ַשמ  ֹות נְּ צָ֣ ׀ ֲארָּ
הְּ  בֹות  תִׁ ֳחרָּ ָֽ ים מׇּ ִ֤ רִׁ ֹוְך עָּ תֹ֨ יהָּ  בְּ ֶרֹ֨ עָּ ם וְּ ם  ַבגֹויִֹׁ֔ יִׁ ַרֹ֨ צְּ י ֶאת־מִׁ ִ֤ תִׁ צ  ִ֑ה ַוֲהפִׁ נָּ ים שָּ עִׁ  בָּ ה ַארְּ מָֹּ֔ מָּ ָּ שְּ ָ֣ין ֶי

ֹות׃  צָֽ ֲארָּ ים בָּ יתִׁ  ֵזרִׁ נָּה  ֲאַקֵבָ֣ץ    וְּ ִ֤ים שָּ עִׁ בָּ ץ ַארְּ ֵקִ֞ ִ֑ה מִׁ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ר ֲאד  ַמ  ה אָּ י כ ֵ֥ ִ֛ כִׁ
י  אֶ  תִׁ ַשבְּ ה׃ וְּ מָּ ָֽ צו שָּ ים ֲאֶשר־נָּפ ֵ֥ ַעמִׁ  ן־הָּ ם מִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ם  ֶאֶָ֣רץ ֶאת־מִׁ תָּ י א  ִ֤ תִׁ ב  ם ַוֲהשִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ות מִׁ בָ֣ ת־שְּ

ה  לָֹּ֔ פָּ ָ֣ה שְּ ֶי הְּ ָֽ כֹות  תִׁ לָּ ן־ַהַממְּ ה׃ מִׁ ָֽ לָּ פָּ ֵ֥ה שְּ כָּ לָּ ם ַממְּ יו שָּ  ֵ֥ הָּ ִ֑ם וְּ תָּ כורָּ ֶרץ מְּ ֹוס ַעל־ֶא  רֹ֔ ַפתְּ
ל ָ֣  ם׃ וְּ ָֽ ֹות ַבגֹויִׁ דֵ֥ י רְּ תִׁ  לְּ בִׁ ים לְּ תִֹׁ֔ ַעטְּ מְּ הִֹׁ֨ ִ֑ם וְּ ֹוד ַעל־ַהגֹויִׁ א ע  ַנֵשֵ֥ תְּ א־תִׁ ל ָֽ ֵאִ֤ל וְּ רָּ ׂשְּ ית יִׁ ֵבֹ֨ ֶיה־עֹוד֩ לְּ הְּ ָֽ א יִׁ
ה׃ ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ י ֲאד  י ֲאנִׁ  ֵ֥ ו כִׁ עֹ֔ ַָּ֣֧דְּ יָּ ם ַאֲחֵריֶהִ֑ם וְּ נֹותָּ  פְּ ן בִׁ ֹוֹ֔  יר עָּ ָ֣ כִׁ ח  ַמזְּ טָּ בְּ מִׁ  לְּ

ר׃ ֶבן־אָּ  הוָּ ה ֵאַלֵ֥י ֵלאמ ָֽ ַבר־יְּ ֵ֥ה דְּ יָּ ֶדש הָּ ָ֣ד ַלח ִ֑ ֶאחָּ ֹון בְּ אש  רִׁ ה בָּ נָֹּ֔ ַבע  שָּ ֶשֹ֨ ים וָּ ִ֤ רִׁ ֶעׂשְּ י בְּ הִׁ  ם ַויְּ דָּ 
ֶבֶּ֠  ֶלְך־בֶָּּ֠ ֶראַצָ֣ר ֶמָֽ בוַכדְּ ח נְּ ֹ֔ רָּ קְּ אש מ  ל־ר ָ֣ ר כׇּ ה  ֶאל־צ ֹ֔ דֹולָּ ה גְּ ִ֤ דָּ ֹו ֲעב  יד ֶאת־ֵחילַּ֜ ל ֶהֱעבִֹׁ֨
כֶָּּ֠  ׂשָּ ִ֑ה וְֶּּ֠ רוטָּ ף מְּ ֵת  ל־כָּ כׇּ ׃ וְּ יהָּ ֶלָֽ ד עָּ ַבֵ֥ ה ֲאֶשר־עָּ דָּ  ֲעב  ר ַעל־הָּ צ ֹ֔ ֵחילֹו  מִׁ ֹו ולְּ יָּה לִ֤ ן      ר ל א־הָֹּ֨ ֵכ  לָּ

ָ֣י יְּ  נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ ַלִ֤ל כ ִ֤ שָּ ּה וְּ נַָּּ֜ א ֲהמ  נָּׂשָֹּ֨ ם וְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מִׁ ֶב  ר ֶמֶלְך־בָּ ֶראַצֵ֥ בוַכדְּ נְּ ן לִׁ ֵתִ֛ י נ  ֵ֥ נִׁ נְּ ה הִׁ ֹ֔ הוִׁ
 ִ֑ רָּ צְּ ֹו ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מִׁ י ל  תִׁ ַתֵ֥ ּה נָּ ַָ֣בד בָֹּ֔ תֹו  ֲאֶשר־עָּ לָּ ע  ֹו׃ פְּ ֵחילָֽ כָּ ר לְּ ה ׂשָּ ֵ֥ תָּ יְּ הָּ ּה וְּ זָֹּ֔ ָ֣ז בִׁ ַז ּה  ובָּ לָּ לָּ ם שְּ יִׁ

ָׂ֣שו ה  ֲאֶשר  עָּ ֹון־ֶפ  חָֽ תְּ ן פִׁ ךִ֛ ֶאֵתֵ֥ ל ולְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵבָ֣ית יִׁ ֶרן  לְּ יַח ֶקֹ֨ ִ֤ מִׁ וא ַאצְּ ה׃ ַביָֹ֣ום ַהה  ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ ם ֲאד  א   י נְּ לִֹׁ֔
ִ֑ם וְּ  תֹוכָּ ָֽה׃בְּ הוָּ ֵ֥י יְּ י־ֲאנִׁ ָֽ ו כִׁ ע   יָּדְּ
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יא  ִ֑ יָּ הו ַהנָּבִׁ מְּ רְּ ל־יִׁ ה ֶאָֽ הוָֹּ֔ ֶבָ֣ר יְּ ר  ֲאֶשָ֣ר דִׁ בָּ ֶרץ ַהדָּ ֹות ֶאת־ֶאֵ֥ ַהכ  ל לְּ ֶבֹ֔ ֶראַצר  ֶמֶָ֣לְך בָּ וַכדְּ בָֽ ֹוא נְּ ב  לָּ
יעָֽ  ָ֣ מִׁ ַהשְּ ם  וְּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ מִׁ ִ֤ידו בְּ ם׃ ַהגִׁ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֵכָ֣ן מִׁ הָּ ַיֵצב  וְּ תְּ ו הִׁ ר  מְּ ֵחִ֑ס אִׁ ַפנְּ ַתחְּ נ  ף ובְּ יעו בְּ ֵ֥ מִׁ ַהשְּ ֹול וְּ דֹ֔ גְּ מִׁ ו בְּ

ה כֹוֵשִ֑  בָּ  רְּ ֹו׃ הִׁ פָֽ הוָּ ה ֲהדָּ י יְּ ֵ֥ ד כִׁ ַמֹ֔ א עָּ יֶרִ֑יך ל ָ֣ ַחָ֣ף ַאבִׁ סְּ וַע נִׁ יך׃ ַמד  יֶבָֽ בִׁ ֶרב סְּ ֵ֥ה ֶח  לָּ כְּ י־אָּ ָֽ ְך כִׁ ל לָֹּ֔
אמְּ  הו ַוי ָֽ יש ֶאל־ֵרֵע  ָ֣ ל אִׁ ַפִ֞ הַגם־נָּ ומָּ ֶרב  רו  קָ֣ ֵנ י ֶחֵ֥ פְּ נו מִׁ ֵתֹ֔ ֶרץ  מֹוַלדְּ ֶאל־ֶאֹ֨ נו וְּ ה ֶאל־ַעֵמ  ָ֣בָּ נָּש  ׀ וְּ

ֵ֥ה  הוָּ ֶלְך יְּ ם־ַהֶמֹ֔ א  י  נְּ נִׁ ד׃ ַחי־אָֹּ֨ יר ַהמֹוֵעָֽ ֹון ֶהֱעבִׁ  אֹ֔ ם  שָּ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶלְך־מִׁ ה ֶמָֽ ע ִ֤ ִ֑ם ַפרְּ ו שָּ א  רְּ ָֽה׃ קָּ ַהיֹונָּ
י ֹ֔ רִׁ ֹור ֶבהָּ בָ֣ תָּ ֵ֚י כְּ ֹו כִׁ מִ֑ ֹות שְּ א  בָּ ם צְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶבת ַבת־מִׁ ְך יֹוֶש  ָ֣י לָֹּ֔ ה  ֲעׂשִׁ ֵלִ֤י גֹולָּ ֹוא׃ כְּ ֵ֥ם יָּבָֽ ל ַביָּ ֶמ  ַכרְּ ם וכְּ

ב׃  ין יֹוֵשָֽ ה ֵמֵאֵ֥ תָּ  צְּ נִׁ ה וְּ ֶיֹ֔ הְּ ָֽ ָ֣ה תִׁ ַשמָּ ף  לְּ י־נ  א׃  כִׁ ָֽ א בָּ ֵ֥ ֹון בָּ פ  צָּ ֶרץ מִׁ ם ֶקֵ֥ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ יָּ ה מִׁ ֵפה־פִׁ ֵ֥ה יְּ לָּ ֶעגְּ
ֵלָ֣  ֶעגְּ ּה  כְּ בָּ רְּ קִׁ יהָּ בְּ ֶרִ֤ כִׁ א ַגם־ׂשְּ ֵ֥ ם בָּ ִ֛ י יֵֹ֥ום ֵאידָּ ָ֣ ִ֑דו כִׁ מָּ א עָּ יו ל ָ֣ דָּ  ֵ֥סו ַיחְּ ו נָּ נִ֛ פְּ ה הִׁ י־ַגם־ֵה מָּ ָֽ ק כִׁ ֵבֹ֔ י ַמרְּ

י ֵב  טְּ ח  ּה כְּ ָ֣או לָֹּ֔ מֹות  בָּ ד  ַקרְּ כו ובְּ ל ֵיֵלֹ֔ ַחָ֣יִׁ י־בְּ ָֽ ָ֣ש ֵיֵלְִ֑ך כִׁ חָּ ם׃ קֹולָּ ּה ַכנָּ ָֽ תָּ דָּ ק  ם ֵעֵ֥ת פְּ ים׃  ֲעֵליֶה  ָֽ ֵעצִׁ
א   ּה  נְּ רָּ ו ַיעְּ תִ֤ רְּ ם כָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ה ַבת־מִׁ ישָּ בִׁ  ר׃ ה  ָֽ פָּ סְּ ם מִׁ ֶה  ין לָּ ֵאֵ֥ ה וְּ ֶבֹ֔ ַארְּ י ַרבו  ֵמָֽ ִ֤ ר כִׁ ֵקִ֑ א ֵיחָּ י ל ָ֣ ה כִׁ  הוָֹּ֔ ם־יְּ

ַעל־ַפרְּ  א וְּ נ ֹ֔ ֹון מִׁ מָ֣ ִ֤י פֹוֵקד  ֶאל־אָּ נִׁ נְּ ל הִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֹות ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ אַּ֜ בָּ ה צְּ הוָֹּ֨ ַמר֩ יְּ ֹון׃ אָּ פָֽ ַיֵ֥ד ַעם־צָּ נָּ ה בְּ תְּ ה  נִׁ ע 
ם יִׁ ַרֹ֔ צְּ ַעל־מִׁ ֵשָ֣י  וְּ ַבקְּ ַיד  מְּ ים בְּ ַתתִׁ  ֹו׃ ונְּ ים בָֽ חִׁ  טְּ ַעֵ֥ל ַהב  ה וְּ ע ֹ֔ ל־ַפרְּ ַעֹ֨ ֶכִ֑יהָּ וְּ לָּ ַעל־מְּ יהָּ וְּ ַעל־ֱאֹלֶה  וְּ

 ָֽ הוָּ ם־יְּ א  ֶדם נְּ יֵמי־ֶק  ָֽ ן כִׁ כ ֵ֥ שְּ ַאֲחֵרי־ֵכִ֛ן תִׁ יו וְּ ִ֑ דָּ ַיד־ֲעבָּ ל ובְּ ֶב  ר ֶמֶלְך־בָּ ֶראַצֵ֥ בוַכדְּ ִ֛ד נְּ ַי ם ובְּ שָֹּ֔  ה׃ַנפְּ
ַאתֶָּּ֠  ֲעך  ֵמֶאֶָ֣רץ ה ַאל־תִׁ וְֶּּ֠ ת־ַזרְּ ֶאָֽ ֹוק וְּ חֹ֔ ֲעך  ֵמרָּ ָֽ ִ֤י מֹושִׁ נִׁ נְּ י הִׁ ל כִֶּׁ֠ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַאל־ֵתַחָ֣ת יִׁ ב  וְּ י ַיֲָֽעק  ִ֤ דִׁ א ַעבְּ ִ֞ ירָּ

תֶָּּ֠  יד׃ ַאֶּ֠ ָֽ ין ַמֲחרִׁ ֵאֵ֥ ַשֲאַנ ַֽן וְּ ט וְּ ַקֵ֥ שָּ ֹוב וְּ שָּ ב ַיֲעקִ֛ ִ֑ם וְּ יָּ בְּ י שִׁ ֵ֥ ה כִׁ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ב  נְּ י ַיֲָֽעק  ִ֤ דִׁ א ַעבְּ ִ֞ ירָּ ה ַאל־תִׁ
ך   תְּ ָ֣ם אִׁ ל־ַהגֹויִׁ ָֽ כׇּ ה בְּ לַָּּ֜ ה כָּ י֩ ֶאֱעֶׂשֹ֨ י כִׁ ִ֑נִׁ יך   אָּ תִֹׁ֨ ַסרְּ יִׁ ה וְּ לָֹּ֔ ך  ל א־ֶאֱעֶׂשָ֣ה כָּ תְּ א ָֽ ה וְּ מָּ יך שָּ  ָ֣ תִׁ ַדחְּ ׀ ֲאֶש ר הִׁ

פָֹּ֔  שְּ ׃ַלמִׁ ךָּ א ֲאַנֶקָֽ ה ל ֵ֥ ַנֵק   ט וְּ
 

 בשלח
 לא ,ה – ד ,שופטים ד: אשכנז
 לא – א ,שופטים ה: ספרדי

 :כאן מתחילים האשכנזים

הִֶּׁ֠  יא׃ וְֶּּ֠ ָֽ ֵעֵ֥ת ַההִׁ ל בָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ה ֶאת־יִׁ ֵ֥ טָּ פְּ יא ש  ִ֛ ֹות הִׁ ידִ֑ ֶשת ַלפִׁ ה ֵא  יאָֹּ֔ בִׁ ָ֣ה נְּ שָּ ה  אִׁ בֹורָּ ֶבת ודְּ יא יֹוֶשֹ֨
ל  ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ו ֵאֶלִ֛יהָּ בְּ ם ַוַיֲעלֵ֥ יִׁ ִ֑ רָּ ַהָ֣ר ֶאפְּ ל בְּ ית־ֵא  ין ֵבָֽ ִ֛ה וֵבֵ֥ מָּ רָּ ה ֵב ין הָּ בֹורָּ  ֶמר דְּ ַתַחת־ת ַּ֜

ט ָֽ פָּ שְּ ָ֣הַלמִׁ וָּ א צִׁ יו ֲהל ֵ֥ אֶמר ֵאלַָּּ֜ ִ֑י ַות ֹ֨ לִׁ תָּ ֶדש ַנפְּ ֶק  ַעם מִׁ ינ ֹ֔ ָ֣ק ֶבן־ֲאבִׁ רָּ בָּ א  לְּ רָּ קְּ ח ַותִׁ ַל  שְּ ָ֣ה  ׃ ַותִׁ הוָּ ׀ יְּ
תָּ  ֵנֵ֥י ַנפְּ בְּ יש מִׁ ֹ֔ ים  אִׁ פִׁ ך  ֲעֶׂשִֶ֤רת ֲאלָּ מְּ ָ֣ עִׁ תָּ ַקחְּ לָּ ֹור וְּ בֹ֔ ַהָ֣ר תָּ תָּ  בְּ ַשכְּ ָֽ ל ֵלְִ֤ך ומָּ ֵא  רָּ ׂשְּ י־יִׁ בְּ ֱאֹלֵהָֽ י ומִׁ ֵנֵ֥י לִׁ 

ֹו  ֶאת־ֲהמֹונִ֑ ֹו וְּ ב  כְּ ֶאת־רִׁ ין וְּ בִֹׁ֔ ָ֣א יָּ בָּ א  ַׂשר־צְּ רָּ יסְּ ָֽ ֹון ֶאת־סִׁ יש  ַָ֣חל קִׁ יך ֶאל־ַנ י ֵאֶלַּ֜ תִֹׁ֨ ַשכְּ ון׃ ומָּ לָֽ ב  זְּ
א י ל ֵ֥ מִׁ  י עִׁ ִ֛ כִׁ לְּ א ֵתָֽ ם־ל ֵ֥ אִׁ י וְּ תִׁ ִ֑כְּ לָּ הָּ י וְּ מִׁ  י עִׁ ֵ֥ כִׁ ם־ֵתלְּ ק אִׁ ֹ֔ רָּ יהָּ  בָּ ך׃ ַוי ִ֤אֶמר ֵאֶלֹ֨ ֶדָֽ יָּ יהו בְּ ַתתִׁ  ְך׃ אֵ  ונְּ ֵלָֽ

 ָ֣ ְך כִׁ ָ֣ה הֹוֵלֹ֔ ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר ַאתָּ ך  ַעל־ַהֶדֹ֨ תְּ ַארְּ פְּ ָֽ ה תִׁ ֶיַּ֜ הְּ ָֽ א תִׁ ֩ ל ֹ֨ י ְך ֶאֵֶ֚פס כִׁ מָּ  ְך ֵאֵלְָ֣ך עִׁ ֹל  אֶמר הָּ י ַות ַּ֜
 ַּ֜ רָּ ק בָּ ֵעֹ֨ ה׃ ַוַיזְּ שָּ דְּ ק ֶקָֽ רָּ  ם־בָּ ֶלְך עִׁ ה ַוֵתֵ֥ ִ֛ בֹורָּ ם דְּ ִ֑א ַותָּ קׇּ רָּ יסְּ ָֽ הוָּ ה ֶאת־סִׁ ר יְּ כ ֵ֥ מְּ ה יִׁ שָֹּ֔ ַיד־אִׁ ָֽ ק בְּ
ֶחִ֤  ה׃ וְּ ָֽ בֹורָּ ֹו דְּ מ  ַעל עִׁ יש ַוַתֵ֥ ִ֑ י אִׁ ֵפ  ֶרת ַאלְּ יו ֲעֶׂשֵ֥ לָֹּ֔ ַרגְּ ַָ֣על בְּ ה ַוַי שָּ דְּ י  ֶקֹ֔ לִׁ תָּ ֶאת־ַנפְּ ִ֤ן וְּ בול  ֶבר ֶאת־זְּ

ֹון  ֹו ַעד־ֵאילֵ֥ ֳהלֹ֔ ָֽ ָ֣ט אׇּ ֶשִ֑ה ַוֵי ֵתָ֣ן מ  ב ח  בָּ  ֵנֵ֥י ח  בְּ ן מִׁ יִׁ ַקֹ֔ ָ֣ד מִׁ רָּ פְּ י  נִׁ ַצֲעַננִׁ ים ַהֵקינִׁ ר ( בצענים)בְּ ֲאֶשֵ֥
א  ַּ֜ רָּ יסְּ ָֽ ק סִׁ ֵעֹ֨ ֹור׃ ַוַיזְּ בָֽ ינ  ַעם ַהר־תָּ ק ֶבן־ֲאבִׁ ֵ֥ רָּ ִ֛ה בָּ לָּ י עָּ ֵ֥ ִ֑א כִׁ רָּ יסְּ ָֽ סִׁ ֶדש׃ ַוַיגִׁ דו לְּ ֶאת־ֶקָֽ
ֶשת ַהגֹויִׁ ם ֶאל־ַנֵַ֥חל  ֹו ֵמֲחר ֵ֥ תִ֑ עָּ ם ֲאֶשָ֣ר אִׁ ל־הָּ ֶאת־כׇּ ל וְּ ֶזֹ֔ ַשִ֤ע ֵמאֹות  ֶרֶָ֣כב ַברְּ ֹו תְּ ב  כְּ ל־רִׁ ֶאת־כׇּ

ֹון׃ וַ  ישָֽ א ת ֩ קִׁ ך ֲהל ֵ֥ ֶדֹ֔ יָּ א  בְּ רָּ יסְּ ָֽ ִ֤ה ֶאת־סִׁ הוָּ ן יְּ ַתֹ֨ ִ֤ה ַהיֹום  ֲאֶשר֩ נָּ י ֶז ָ֣ ום כִׁ ק ק  ַּ֜ רָּ ה ֶאל־בָּ ֹ֨ רָּ ב  אֶמר֩ דְּ
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הוֶָּּ֠  ם יְֶּּ֠ ָ֣הׇּ יו׃ ַויָּ ָֽ יש ַאֲחרָּ ים אִׁ  ִ֛ פִׁ ֹור ַוֲעֶׂש ֶרת ֲאלָּ בֹ֔ ק  ֵמַהָ֣ר תָּ רָּ ִֶַּ֤֧רד בָּ ִ֑יך ַוֵי ֶנ פָּ ָ֣א לְּ הוָּ ה יָּצָּ ה יְּ
ֶאת־כׇּ  א וְּ ֹ֨ רָּ יסְּ ָֽ א ֵמַעֵ֥ל ֶאת־סִׁ ִ֛ רָּ יסְּ ָֽ ִ֑ק ַוֵי ֶַּ֧רד סִׁ רָּ ָ֣י בָּ ֵנ פְּ ֶרב לִׁ י־ֶח  פִׁ ִ֛ה לְּ ַמֲחֶנ ל־ַהָֽ ֶאת־כׇּ ֶכב וְּ ֶר  ל־הָּ

ִ֑ם וַ  ֶשת ַהגֹויִׁ ה ַע ד ֲחר ָ֣ ַמֲחֶנֹ֔ י ַהָֽ ַאֲחֵרָ֣ ֶכב  וְּ ֶרֹ֨ י הָּ ף ַאֲחֵרִ֤ ַדִ֞ ק רָּ רָּ  יו׃ ובָּ ָֽ לָּ ַרגְּ ֵַֽ֥נׇּס בְּ ה ַויָּ בָּ  כָּ ל ַהֶמרְּ פ ִ֞ יִׁ
ל־ פִׁ כׇּ א  לְּ רָּ יסְּ ָֽ ִ֤ה סִׁ ֶשת ַמֲחֵנ ל ֵא  ֵעֹ֔ ֶהל יָּ יו ֶאל־א ָ֣ לָֹּ֔ ַרגְּ ָ֣ס בְּ א  נָּ רָּ יסְּ ָֽ סִׁ ד׃ וְּ ָֽ ר ַעד־ֶאחָּ ַא  שְּ א נִׁ ֶרב ל ֵ֥ י־ֶחֹ֔

ַרָ֣את  קְּ ֮ לִׁ ֵעל י׃ ַוֵתֵצָ֣א יָּ ָֽ ֶבר ַהֵקינִׁ ית ֶחֵ֥ ין ֵב  ֹור וֵבִּ֕ צֹ֔ ין ֶמֶלְך־חָּ ָ֣ בִׁ ֹום ֵבֵ֚ין יָּ ל  י שָּ ָ֣ ִ֑י כִׁ ֶחֶָ֣בר ַהֵקינִׁ
ה  יו סורָּ  אֶמר ֵאלָּ  א  ַות ָ֣ רָּ יסְּ ָֽ הו סִׁ ַכֵס  ה ַותְּ ֱהלָּ א ֹ֔ יהָּ  הָּ ִַ֤סר ֵאֶלֹ֨ ִ֑א ַויָּ ירָּ ה ֵאַל י ַאל־תִׁ ֵ֥ ִ֛י סורָּ נִׁ ֲאד 

ֵק   ִ֛ב ַוַתשְּ לָּ ח ֶאת־נ  אוד ֶהחָּ ַתִ֞ פְּ י ַותִׁ ֵמִ֑אתִׁ י צָּ ָ֣ ם כִׁ יִׁ ַעט־ַמ  ֵ֥א מְּ י־נָּ ינִׁ קִׁ ה׃ ַוי  אֶמר ֵאֶלִ֛יהָּ ַהשְּ ָֽ יכָּ מִׁ הו ַבשְּ
ד  יהָּ ֲעמ   הו׃ ַוי ָ֣אֶמר ֵאֶלֹ֔ ַכֵסָֽ יש ַותְּ ה אִׁ  ַמִ֛ר ֲהֵיָֽש־פ ֵ֥ אָּ ְך וְּ ֵאֵל  א ושְּ יש יָּב ַּ֜ ֹ֨ ם־אִׁ יָּה֩ אִׁ הָּ ֶהל וְּ א ִ֑ ֶפַָ֣תח הָּ

ֹוא אֵ  בִ֤ ּה ַותָּ דָּ  יָּ ֶבת בְּ ֶהל ַותָּ ֶׂשם ֶאת־ַהַמֶקָ֣ א ַּ֜ ד הָּ ַתֹ֨ ֶבר ֶאת־יְּ ֶשת־ֶחֶּ֠ ָ֣ל ֵאָֽ ֵע ח יָּ ַקָ֣ ן׃ ַותִׁ יִׁ ָֽ תְּ אָּ רְּ ַמֵ֥ אָּ יו  וְּ לָּ
ֵתד  בְּ  ע ֶאת־ַהיָּ ַקִ֤ תְּ אט ַותִׁ ֵדָ֣ף ַבלָֹּ֔ ק֮ ר  רָּ ָ֣ה בָּ ֵנ הִׁ ת׃ וְּ מ ָֽ ם ַויָּ ַעף ַויָּ ֵ֥ דָּ רְּ וא־נִׁ הָֽ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ַנ ח בָּ צְּ ֹו ַותִׁ תֹ֔ ַרקָּ

ב ָ֣  ש ַויָּ ַבֵקִ֑ ָ֣ה מְּ יש ֲאֶשר־ַאתָּ אִׁ  ךָּ ֶאת־הָּ ֶאֹ֔ ַארְּ ֹו ֵלְָ֣ך וְּ אֶמר לֹ֔ ֹו ַות ָ֣ אתֹ֔ רָּ קְּ ֵעל  לִׁ א  ַוֵתֵצִ֤א יָּ רָּ יסְּ ָֽ א ֶאת־סִׁ
א  נ   רָּ יסְּ ָֽ ִ֤ה סִׁ ֵנ הִׁ יהָּ וְּ ִַ֑ען ֵאֶלֹ֔ נָּ ֶלְך־כְּ ין ֶמָֽ ָ֣ ת יָּבִׁ וא ֵא  ים  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ ִ֤ע ֱאֹלהִׁ ַנ ֹו׃ ַוַיכְּ תָֽ ַרקָּ ד בְּ ֵת  ַהיָּ ת וְּ ֵפָ֣ל ֵמֹ֔

ֵ֚ד ֲאֶשָ֣  ִַ֑ען ַע נָּ ין ֶמֶלְך־כְּ ָ֣ ה ַע ל יָּבִׁ שָֹּ֔ קָּ ֹוְך וְּ לָ֣ ֵאל  הָּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ִ֤ד בְּ ֶלְך ַי ל׃ ַוֵתַּ֜ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֵנ י בְּ פְּ יתו לִׁ ֹ֔ רִׁ כְּ ר הִׁ
 ֵ֥ ת יָּבִׁ ַָֽען׃ֵא  נָּ  ין ֶמֶלְך־כְּ

 :כאן מתחילים הספרדים

וא ִַ֑עם ַביֵֹ֥ום ַהה  ינ  ק ֶבן־ֲאבִׁ רָּ  ה ובָּ ֹ֔ בֹורָּ ַָ֣שר דְּ ב ַותָּ ַנֵד  תְּ הִׁ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ עֹות  בְּ רָּ ַע פְּ ר ִ֤ פְּ ר׃ בִׁ ִ֑ם  ֵלאמ ָֽ עָּ
רְּ   ים ַהֲאזִׁ ינובָּ כִֹׁ֔ לָּ ו מְּ עָ֣ מְּ ָֽה׃ שִׁ הוָּ ו יְּ ה   כ  יהוָּ י ַלָֽ כִׁ  נ  ִ֑ים אָּ נִׁ זְּ ר ר ָֽ ה ֲאַזֵמִּ֕ ירָּ שִֹׁ֔ י אָּ ָ֣ כִׁ נ  י  אָּ יהוָּ ה ֱאֹלֵהֵ֥ ַלָֽ

ךִ֤  ֵצאתְּ ה בְּ הוָּ  ל׃ יְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֹום ֶאֶָ֣רץ יִׁ ֵדָ֣ה ֱאדֹ֔ שְּ ך  מִׁ דְּ ַצעְּ יר  בְּ ֵשעִׁ ים  מִׁ בִׁ  ִ֑פו ַגם־עָּ טָּ ם נָּ יִׁ ַמ  ה ַגם־שָּ שָּ עָֹּ֔ רָּ
פו ֵ֥טְּ ָ֣ה נָּ ִ֑ה ֶז הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ו מִׁ ל  זְּ ים נָּ ֵ֥ רִׁ ם׃ הָּ יִׁ ָֽ י  מָּ יַנֹ֔ ִ֤ר ֶבן־סִׁ ַג י ַשמְּ יֵמִ֞ ל׃ בִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהֵ֥ י יְּ ֵנִּ֕ פְּ ֲענָּת   מִׁ

ָ֣י ֵכ לְּ ה  ֹות וְּ חִ֑ ו ֳארָּ ל  דְּ ל חָּ ֵעֹ֔ יֵמָ֣י יָּ ל בִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ זִֹ֛ון בְּ רָּ ו פְּ ל  דְּ ֹות׃ חָּ ַקלָֽ ֹות ֲעַקלְּ ח  ו ֳארָּ כִּ֕ ֹות ֵילְּ יבֹ֔ תִׁ  נְּ
י ֵא   תִׁ מְּ ה ַשַקֵ֥ ֹ֔ בֹורָּ י  דְּ תִׁ מְּ ֵדִ֑לו ַעִ֤ד ַשַקֹ֨ ַחר  חָּ בְּ ל׃ יִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ ים  ם בְּ ִ֑ רִׁ עָּ ֶחָ֣ם שְּ ז לָּ ים אָּ  שִֹׁ֔ ים ֲחדָּ ָ֣ ֱאֹלהִׁ

ֶאה   ם־ֵיַָֽֽרָּ ִַּ֤֧ן אִׁ ֵג י   מָּ בִׁ ל׃ לִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ ֶלף בְּ ים ֶא  ֵ֥ עִׁ בָּ ַארְּ ַמח בְּ ר ֹ֔ חֹוקְּ   וָּ ִ֑ם לְּ עָּ ים בָּ בִׁ  ַנדְּ תְּ ָֽ ל ַהמִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵקָ֣
ו כ  רְּ ֵב   בָּ שְּ ֹות י  רַּ֜ ח  ֹות צְּ נֹ֨ ֩ ֲאת  ֵבי כְּ ָֽה׃ ר  הוָּ צְּ   ייְּ ַחָֽ ֹול מְּ קָ֣ יחו׃ מִׁ ָֽ ֶרְך ׂשִׁ י ַעל־ֶד  ֵכֵ֥ לְּ ה  ין וְּ ִ֛ דִׁ ים ַעל־מִׁ צִׁ 
ת ֵבֵ֚ין ק ֵ֥ דְּ ה צִׁ הוָֹּ֔ ֹות יְּ קָ֣ דְּ ַתנו  צִׁ ִ֤ם יְּ ים שָּ ַאבִֹׁ֔ ים ַעם־ ַמשְּ רִׁ  עָּ ו ַלשְּ דֵ֥ ִ֛ז יָּרְּ ֵאִ֑ל אָּ רָּ ׂשְּ יִׁ זֹונ ֹו בְּ רְּ ָֽה׃  פִׁ הוָּ יְּ

י ורִׁ ה עֵ֥ ֹ֔ בֹורָּ י  דְּ י עורִׁ ִ֤ י ַדבְּ  עורִׁ ורִׁ שְּ  ע  ק וָֽ ִ֛ רָּ ום בָּ ִ֑יר קֵ֥ י־שִׁ ַרָ֣ד רִׁ ֵ֚ז יְּ ַעם׃ אָּ ינ ָֽ ך  ֶבן־ֲאבִׁ יְּ ה ֶשבְּ ֵבֵ֥
ה הוִָּּ֕ ִ֑ם יְּ ים עָּ ירִׁ  ַאדִׁ יד לְּ ֹ֔ רִׁ ם   ׂשָּ שָּ רְּ ם שׇּ יִׁ ַר  ָ֣י ֶאפְּ נִׁ ים׃ מִׁ ָֽ בֹורִׁ י ַבגִׁ ַרד־לִׁ  ין  יְּ יָּמִׁ  נְּ יך בִׁ ק ַאֲחֶרֵ֥ ֵלֹ֔ ַבֲעמָּ

ָ֣י נִׁ ֶמִ֑יך מִׁ קְּ   ַבֲעמָּ ח ָ֣ דו  מְּ ַָֽֽרְּ יר יָּ כִׁ  ֶבטקִֹׁ֔ מָּ ֵשֵ֥ ים בְּ כִׁ  שְּ ן מ  בול ֹ֔ זְּ ר   ים ומִֹׁ֨ שכָּ שָּ יִׁ י בְּ ַרִ֤ ׂשָּ ר׃ וְּ ֵפָֽ ס 
ר   שכָּ שָּ יִׁ ה וְּ ֹ֔ רָּ ב  ם־דְּ ֵקי־ עִׁ קְּ ים חִׁ לִׁ  ד  ן גְּ אוֵבֹ֔ ַלגָֹ֣ות רְּ פְּ ִ֑יו בִׁ לָּ ַרגְּ ַלָ֣ח בְּ ֵע ֶמק ש  ק בָּ ֹ֔ רָּ ה  ֵכָ֣ן בָּ ָ֣מָּ ב׃ לָּ ֵלָֽ

עַ  מ   שְּ ם לִׁ יִׁ ַתֹ֔ פְּ שְּ מִׁ תָּ ֵבֵ֚ין ַהָֽ בְּ ַש  ד  יָּ עָּ  לְּ ב׃ גִׁ ֵרי־ֵלָֽ קְּ ים חִׁ דֹולִׁ  ן גְּ אוֵבֹ֔ ַלגָֹ֣ות רְּ פְּ ים לִׁ ִ֑ רִׁ ֹות ֲעדָּ קָ֣ רִׁ שְּ
ן ִּ֕ דָּ ן וְּ ֵכֹ֔ ֵדן  שָּ ֵעִֶ֤בר ַהַירְּ ֹוף בְּ חָ֣ ר יַָּשב  לְּ ֵש  יִֹ֑ות אָּ ג ור ֳאנִׁ ה יָּ ֵ֥מָּ ון לָּ ל  ב  ֹון׃ זְּ כָֽ שְּ יו יִׁ צָּ  רָּ פְּ ַעֵ֥ל מִׁ ים וְּ  ַימִֹׁ֔

ַנפְּ  ות וְּ מ  ֹו לָּ שִ֛ ף ַנפְּ ָ֣ם ֵחֵרֵ֥ יַע רֹוֵמֵ֥ ִ֑י ַע ל מְּ לִׁ ִ֤ז תָּ מו אָּ חָֹּ֔ לְּ ים  נִׁ כִׁ לָּ ִ֤או מְּ ה׃ בָּ ֶדָֽ ַען  ׂשָּ ַנֹ֔ ֵכָ֣י כְּ ֲחמו  ַמלְּ לְּ נִׁ
ַנ ְַֽך ַעל־ֵמָ֣י ַתעְּ ו  בְּ ֲחמ  לְּ ם נִׁ לֹותָֹּ֔ סִׁ מְּ ים  מִׁ בִׁ ֹוכָּ ִ֑מו ַהכָֽ חָּ לְּ ם נִׁ יִׁ ַמ  ן־שָּ חו׃ מִׁ ָֽ קָּ א לָּ ֶסף ל ֵ֥ ַצע ֶכ  ֹו ֶבֵ֥ דִ֑ גִׁ מְּ

ישֹו ִַ֤חל קִׁ א׃ ַנ ָֽ רָּ יסְּ ָֽ ם־סִׁ ם ַנֵַ֥חלעִׁ פָֹּ֔ רָּ י ן  גְּ שִׁ  י ַנפְּ ֵ֥ כִׁ רְּ דְּ ֹון תִׁ ישִ֑ ַָ֣חל קִׁ ים ַנ דומִׁ  ו  קְּ מ  לְּ ז הָּ ֵ֥ ז׃ אָּ ע ָֽ
ֹות ַדֲהר  ָֽ וס מִׁ ֵבי־סִ֑ קְּ ֹור עִׁ ר  רו אָּ ה א ֵ֥ הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ַמר  ַמלְּ ֹוז אָּ ֹורו ֵמר  יו׃ אָ֣ ָֽ ירָּ ֹות ַאבִׁ י  ַדֲהרֵ֥ ִ֤ ֶבִ֑יהָּ כִׁ שְּ י 

ה  הוָֹּ֔ ַרָ֣ת יְּ ֶעזְּ או  לְּ א־בָֹּ֨ תל ָֽ ַרֵ֥ ֶעזְּ ֶשת ֶחֶָ֣בר לְּ ל ֵא  ֵעִּ֕ ים יָּ שִֹׁ֔ נָּ ַרְך  מִׁ ב  ים׃ תְּ ָֽ בֹורִׁ הוָּ ה ַבגִׁ ים  יְּ ֵ֥ נָּשִׁ ִ֑י מִׁ ַהֵקינִׁ
ם יִׁ ְך׃ ַמֵ֥ ָֽ רָּ ב  ֶהל תְּ א   ה בָּ יבָּ ֵ֥ רִׁ קְּ ים הִׁ ירִׁ  ֶפל ַאדִׁ ֵסֵ֥ ִ֑נָּה בְּ ָ֣ב נָּתָּ לָּ ל חָּ ַא  נָּה  שָּ חְּ ַלֹ֔ שְּ ֵתָ֣ד תִׁ ּה  ַליָּ ה׃ יָּדָּ ָֽ אָּ ֶחמְּ

ינָּ ּה ימִׁ ו וִׁ מָ֣ ַהלְּ הלְּ ָ֣ ֲחקָּ א  מָּ רָּ יסְּ ָֽ ִ֤ה סִׁ מָּ לְּ הָּ ִ֑ים וְּ ֹו׃ ֵבָ֣ין ת ֲעֵמלִׁ תָֽ ה ַרקָּ פָּ  לְּ חָּ ה וְּ ֵ֥ ֲחצָּ ֹו ומָּ יהָּ  ר אשֹ֔ ֶלֹ֔ ַרגְּ
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ַרָ֣ע יהָּ  כָּ ֶלֹ֨ ִ֑ב ֵבִ֤ין ַרגְּ כָּ ל שָּ ַפ  ע נָּ ַרֵ֥ ַעד֩  כָּ וד׃ בְּ דָֽ ל שָּ ַפֵ֥ ם נָּ ע שָּ  ַרֹ֔ ל ַבֲאֶשָ֣ר כָּ פָֹּ֔ פָּ ה  נָּ קְּ שְּ ֹון נִׁ ַהַחלֹ֨
יסְּ  ָֽ ם סִׁ ַיֵבִ֛ב ֵאֵ֥ בֹו  ַותְּ כְּ ֵשִ֤ש רִׁ וַע ב  ִ֑ב ַמד  נָּ ֶאשְּ ָ֣ד הָּ ַע א בְּ יו׃  רָּ  ָֽ בֹותָּ כְּ י ַמרְּ ו ַפֲעֵמ  ֱחרֹ֔ וַע ֶאָֽ ֹוא ַמדָ֣ בֹ֔ לָּ

ֹות מֵ֥ יהָּ  ַחכְּ ֶר  יב ֲאמָּ ֵ֥ שִׁ יא תָּ ִ֑ינָּה ַאף־הִִּׁ֕ יהָּ ַתֲעֶנ רֹוֶת  ַחם ׂשָּ ל ַרִ֤ לָּ  ו שָּ קָ֣ ַחלְּ ו יְּ אַּ֜ צְּ מְּ א יִׁ ּה׃ ֲהל ֹ֨ ָֽ  לָּ
אש ֶגֹ֔  ר ָ֣ ם  לְּ יִׁ ַתֹ֨ ים  ַרֲחמָּ עִׁ בָּ ַלִ֤ל צְּ ַבע ֶבר שְּ ִ֑ה ֶצֵ֥ מָּ קְּ ים רִׁ עִׁ  בָּ ַלֵ֥ל צְּ א שְּ ֹ֔ רָּ יסְּ ָ֣ סִׁ י  לְּ אֵרֵ֥ ַצוְּ ם לְּ יִׁ ַת  מָּ קְּ רִׁ

ה הוָֹּ֔ יך  יְּ ֶבֹ֨ ל־אֹויְּ ו כׇּ דִ֤ ן י אבְּ ל׃ ֵכֶּ֠ ָֽ לָּ ים  שָּ ֵ֥ עִׁ בָּ ֶרץ ַארְּ אָּ  ט הָּ ק ֵ֥ שְּ ֹו ַותִׁ תִ֑ רָּ ב  גְּ ֶמש בִׁ את ַהֶש  ֵצֵ֥ יו כְּ ֲהבָֹּ֔ א ָ֣ וְּ
ָֽה׃ נָּ  שָּ

 

 יתרו
 ו ,ז – א, ה וישעי: אשכנז
 יג –א  ,ו ישעיה: ספרדי

ים  ֵ֥ ֵלאִׁ יו מְּ שולָּ  ִ֑א וְּ שָּ נִׁ ָ֣ם וְּ א רָּ ֵס  ב ַעל־כִׁ ֵשֵ֥ ִ֛י י  נָּ ֶא ה ֶאת־ֲאד  ֶארְּ הו וָּ יָֹּ֔ זִׁ ַנת־מֹות  ַהֶמֶָ֣לְך ע  שְּ בִׁ
ים ִ֤ דִׁ מְּ ים ע  פִֹׁ֨ רָּ ל׃ ׂשְּ ָֽ ם  ֶאת־ַהֵהיכָּ יִׁ ַפ  נָּ ש כְּ ם ֵשֵ֥ ַפִ֛יִׁ נָּ ֹו ֵש ש כְּ ַעל  לֹ֔ ַמֹ֨ ם׀ מִׁ ַתָ֣יִׁ שְּ ִ֑ד בִׁ ֶאחָּ יו  לְּ נָּ  ַכֶסָ֣ה פָּ ׀ יְּ

ֹוש ד  ר קָּ ַמֹ֔ אָּ ִ֤ה ֶאל־ֶזה  וְּ א ֶז ֹ֨ רָּ קָּ ף׃ וְּ עֹוֵפָֽ ם יְּ יִׁ ַתֵ֥ שְּ יו ובִׁ לָּ  ה ַרגְּ ַכֶסֵ֥ ם יְּ יִׁ ַתִ֛ שְּ ָ֣ה  ובִׁ הוָּ ֹוש יְּ ד  ֹוש קָּ דִ֛ ׀ קָּ
ֹו ק  ים מִׁ פִֹׁ֔ ֹות ַהסִׁ עו  ַאמָ֣ נ ֹ֨ ֹו׃ ַויָּ בֹודָֽ ֶרץ כְּ אָּ  ל־הָּ א כׇּ ל ֵ֥ ֹות מְּ אִ֑ בָּ ר צְּ ַמִ֞ א  ן׃ וָּ ָֽ שָּ ֵלֵ֥א עָּ מָּ ת יִׁ יִׁ ַהַב  ל ַהקֹוֵרִ֑א וְּ

י יֹוֵשִ֑ב כִׁ   כִׁ  נ  ם אָּ יִׁ ַתֹ֔ פָּ ֵמָ֣א ׂשְּ תֹוְך  ַעם־טְּ י ובְּ כִׁ נ ֹ֔ ם  אָּ יִׁ ַתֹ֨ פָּ א־ׂשְּ ֵמָֽ יש טְּ ִ֤ י אִׁ ָ֣ י כִׁ יתִׁ ֵמ  דְּ י־נִׁ ָֽ ָ֣י כִׁ ֹוי־לִׁ י אָֽ
ד  מִׁ  י ֶאחָּ ף ֵאַל  ָ֣עׇּ ָֽי׃ ַויָּ ו ֵעינָּ אֵ֥ ֹות רָּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ם ֶאת־ַהֶמִֶ֛לְך יְּ יִׁ ַקַחֹ֔ לְּ ֶמֹ֨ ִ֑ה בְּ פָּ צְּ ֹו רִׁ יָּד  ים ובְּ פִֹׁ֔ רָּ ן־ַהשְּ

אתְּ  ַחטָּ ך וְּ ָ֣ר ֲעֹוֶנֹ֔ סָּ ֶתִ֑יך וְּ פָּ ַגֵ֥ע ֶז ה ַעל־ׂשְּ ִ֛ה נָּ ֵנ אֶמר הִׁ י ַוי ִּ֕ ֹ֔ ָ֣ע ַעל־פִׁ ַח׃ ַוַיַג ֵבָֽ זְּ ח ֵמַעֵ֥ל ַהמִׁ ַק  ר׃ לָּ ָֽ פָּ כ  ך  תְּ
 ָ֣ ַל ח ומִׁ י ֶאשְּ ֵ֥ ר ֶאת־מִׁ ֵמֹ֔ י  א  נָּ ֹול ֲאד  ע ֶאת־קִ֤ ַמִ֞ ֶאשְּ אֶמר ֵלְֵ֥ך וָּ י׃ ַוי ִּ֕ נִׁ ֵחָֽ לָּ י שְּ ֵ֥ נִׁ נְּ ר הִׁ ַמ  א  ִ֑נו וָּ י ֵיֶָֽלְך־לָּ

ָ֣ם ַהֶזֹ֔  עָּ ֵמן  ֵלב־הָּ עו׃ ַהשְּ ָֽ ַאל־ֵתדָּ ֹו וְּ א  ו רָּ אֵ֥ ינו ורְּ בִֹׁ֔ ַאל־תָּ ֹוַע  וְּ מֹ֨ ו שָּ עִ֤ מְּ ִ֑ה שִׁ ָ֣ם ַהֶז עָּ תָּ  לָּ ַמרְּ אָּ ה וְּ
ֵעינַָּּ֜  ה בְּ ֶאֹ֨ רְּ ַשִ֑ע ֶפן־יִׁ ָ֣יו הָּ ֵעינָּ ד וְּ ֵב  ֵ֥יו ַהכְּ נָּ זְּ אׇּ ר וְּ ַמִּ֕ א  ֹו׃ וָּ א לָֽ פָּ ֵ֥ רָּ ב וְּ שָּ  ין וָּ ִ֛ ֹו יָּבִׁ בֵ֥ בָּ ע ולְּ מָּ  שְּ ָ֣יו יִׁ נָּ זְּ אׇּ יו ובְּ

ה  מָּ  ֲאדָּ הָּ ם וְּ ֹ֔ דָּ ים  ֵמֵאָ֣ין אָּ תִׁ ב ובָּ ים ֵמֵאָ֣ין יֹוֵש  ַּ֜ רִׁ ו עָּ אֹ֨ ם־שָּ ָ֣ד ֲאֶשר֩ אִׁ אֶמר ַע ִ֑י ַוי ֶ֡ נָּ י ֲאד  ַת  ַעד־מָּ
ַר  ִ֑ם וְּ דָּ אָּ הוָּ ה ֶאת־הָּ ק יְּ ַחֵ֥ רִׁ ה׃ וְּ ָֽ מָּ מָּ ה שְּ ֶאֵ֥ שָּ ה תִׁ יָֹּ֔ ָ֣רִׁ ּה  ֲעׂשִׁ ֹוד בָּ עֵ֥ ֶרץ׃ וְּ ָֽ אָּ ֶרב הָּ ֶקֵ֥ ה בְּ ֲעזובָּ  ה הָּ ֵ֥ בָּ

ּה׃ ָֽ תָּ ֶדש ַמַצבְּ ֵַַֽ֥רע ק   ם ֶז ֶכת  ַמֶצֶָ֣בת בָֹּ֔ ַשֶלֹ֨ ֹון ֲאֶשִ֤ר בְּ ַאל  כָּ ָ֣ה וְּ ֵאלָּ ִ֑ר כָּ ֵע בָּ ָ֣ה לְּ תָּ יְּ הָּ ה וְּ בָּ שָּ   וְּ
 .כאן מסיימים הספרדים

חֶָּּ֠  יֵמָ֣י אֶָּּ֠ י בִׁ הִֶׁ֡ ם ַויְּ ֶּ֠ ז ֶבן־יֹותָֹּ֨ רָּ ֶלְך־ֲאֶּ֠ ין ֶמָֽ ָ֣ צִׁ ָ֣ה רְּ לָּ ה עָּ הודָּ  הו ֶמֶָ֣לְך יְּ יַָּּ֜ זִׁ ִ֤הו ֶבן־ע  יָּ ַמלְּ ַקח ֶבן־רְּ ם וֶפֹ֨
ד  ֵלאמ ֹ֔  וִׁ ֵבִ֤ית דָּ ד לְּ ַג  ׃ ַוי  יהָּ ֶלָֽ ם עָּ ֵחֵ֥ לָּ הִׁ ל לְּ כ   א יָּ ל ֵ֥ ֶלִ֑יהָּ וְּ ה עָּ מָּ  חָּ לְּ ם ַלמִׁ ִֹׁ֔ ַל ושָּ רָ֣ ֵאל  יְּ רָּ ׂשְּ ֶלְך־יִׁ ר ֶמָֽ

ִַּ֧֤ ם ַויָּ יִׁ ִ֑ רָּ ם ַעל־ֶאפְּ ה ֲארָּ  ֵ֥חָּ וַח׃נָּ ֵני־רָֽ פְּ נֵֹ֥וַע ֲעֵצי־ַי ַער מִׁ ֹו כְּ ַבָ֣ב ַעמֹ֔ בֹו  ולְּ בָּ ַוי ָ֣אֶמר    ַנע לְּ
יָּ   עְּ ַשָֽ ל־יְּ ה֮ ֶאָֽ הוָּ ָ֣ה יְּ ֵרכָּ ַלת  ַהבְּ עָּ ה תְּ ֵצ  ִַּ֑֧ך ֶאל־קְּ ֶנ וב בְּ ר יָּשָ֣ אָּ  ה ושְּ ז ַאתִָּּ֕ חָֹּ֔ ַרָ֣את אָּ קְּ הו  ֵצא־נָּא  לִׁ

ס׃ וְּ  ה כֹוֵבָֽ ֵדֵ֥ ַל ת ׂשְּ סִׁ ה ֶאל־מְּ יֹונָֹּ֔ ֶעלְּ לֶָּּ֠ הָּ ָ֣ ֵאֶּ֠ תָּ ַמרְּ ְך אָּ ך  ַאל־ֵיַרֹ֔ בְּ ָֽ בָּ א ולְּ ירָּ  ט ַאל־תִׁ ֵקַּ֜ ַהשְּ ר וְּ ֵמֹ֨ שָּ יו הִׁ
ַעֵ֥ץ י־יָּ ָֽ ַען כִׁ ָֽהו׃ ַי  יָּ ַמלְּ ם וֶבן־רְּ ין ַוֲארָּ  ֵ֥ צִׁ י־ַאִ֛ף רְּ ֳחרִׁ ֵאִֶ֑לה בׇּ ֲעֵשנִׁ ים הָּ ים הָּ ִ֛ אודִׁ ֹות הָּ ב  י ַזנְּ ֵנֹ֨ שְּ ֶלִ֛יך  מִׁ עָּ

יָּ   ַמלְּ ם וֶבן־רְּ יִׁ ַרֵ֥ ִ֑ה ֶאפְּ עָּ ם רָּ יְך ֲארָּ  ֵ֥ לִׁ ַנמְּ ֶע נָּה ֵאֵלִ֑ינו וְּ קִׁ ַנבְּ נָּה וְּ יֶצֹ֔ קִׁ ה  ונְּ יהודָּ ָֽ ר׃ ַנֲעֶלִ֤ה בִׁ הו ֵלאמ ָֽ
ל׃ ַאָֽ בְּ ָֽ ת ֶבן־טָּ ּה ֵא  תֹוכָֹּ֔ ֶלְך  בְּ  ֶמֹ֨

 ו –ה , ט ישעיה

 ָֽ בֹ֔ כִׁ ֶלא יֹוֵעץ  ֵאָ֣ל גִׁ ֹו ֶפֶּ֠ מַּ֜ א שְּ ֹ֨ רָּ קְּ ֹו ַויִׁ מִ֑ כְּ ה ַעל־שִׁ רָּ  ׂשְּ י ַהמִׁ ֵ֥ הִׁ נו ַותְּ ַתן־לָֹּ֔ נו ֵבֵ֚ן נִׁ ֶָ֣לד י ַלד־לָּ  ֹור י־ֶי
ֹום׃  לָֽ י־ַע ד ַׂשר־שָּ ה ֲאבִׁ ֵבֹ֨ ַמרְּ ד  ( לם רבה)לְּ וִׁ ֵסִ֤א דָּ ץ ַעל־כִׁ ין־ֵק  ֹום ֵאָֽ לָ֣ שָּ ה ולְּ ַּ֜ רָּ ׂשְּ ַהמִׁ

ֹו לְּ  תֹ֔ ַלכְּ ַעל־ַממְּ ֵ֥ה וְּ הוָּ ַאִ֛ת יְּ נְּ ם קִׁ ַעד־עֹולָֹּ֔ ה  וְּ ַעתָּ ה ֵמָֽ ִ֑ קָּ דָּ צְּ ט ובִׁ פָּ  שְּ מִׁ ּה בְּ ֹ֔ ַסֲעדָּ לְּ ּה  וָֽ תָּ ין א  ִ֤ כִׁ הָּ
את׃ ֹות ַתֲעֶׂשה־ז ָֽ א  בָּ  צְּ
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הו  יַָּּ֜ קִׁ דְּ ֶלְך צִׁ ת֩ ַהֶמֹ֨ ר  י כְּ ִ֑ה ַאֲחֵרֶ֡ הוָּ יָּ הו ֵמֵאָ֣ת יְּ מְּ רְּ ל־יִׁ ֵ֥ה ֶאָֽ יָּ ִ֛ר ֲאֶשר־הָּ בָּ ית ֶאת־כׇּ ַהדָּ רִׁ  ם  בְּ עָּ ל־הָּ
ַשַלֶּ֠  ֹור׃ לְֶּּ֠ רָֽ ם דְּ ֶה  א לָּ ר ֵ֥ קְּ ם לִׁ ִֹׁ֔ ַל ירושָּ י ֲאֶשָ֣ר בִׁ ֵ֥ רִׁ בְּ עִׁ ֹו הָּ תִ֛ חָּ פְּ יש ֶאת־שִׁ אִׁ  ֹו וְּ דִ֞ יש ֶאת־ַעבְּ ָ֣ ח אִׁ

יָּ ה חׇּ  רִׁ בְּ עִׁ הָּ י ֲעבׇּ וְּ תִׁ  לְּ בִׁ ִ֑ים לְּ שִׁ ֩ פְּ עו מְּ שְּ יש׃ ַויִׁ ָֽ יהו אִׁ חִׁ  י אָּ ֵ֥ יהודִׁ ִ֛ם בִׁ ל־ד־בָּ ים כׇּ ֹ֨ רִׁ ל־וְּ ַהשָּ ם כׇּ עַָּּ֜ הָּ
ַשַלֶּ֠  ית לְֶּּ֠ רִׁ  ָ֣או ַבבְּ תֹו  חׇּ ֲאֶשר־בָּ חָּ פְּ יש ֶאת־שִׁ ִ֤ אִׁ ֹו וְּ דִ֞ יש ֶאת־ַעבְּ ָ֣ י ֲעבׇּ ח אִׁ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ ים לְּ שִֹׁ֔ ֹוד פְּ ם עִ֑ ד־בָּ 

ר  ֹות ֲאֶשֵ֥ חֹ֔ פָּ ֶאת־ַהשְּ ים  וְּ דִׁ ֲעבָּ ָֽ בו ֶאת־הָּ שִׁ  ן ַויָּ ובו  ַאֲחֵרי־ֵכֹ֔ שֹ֨ חו׃ ַויָּ ַשֵלָֽ ו ַויְּ ע  מְּ שְּ ַֽיִׁ ו חׇּ ַוָֽ ח  לְּ ִ֑ים שִׁ שִׁ פְּ
ום  שֹ֔ בְּ כְּ ַֽיִׁ ֹות׃( ויכבישום)ַוָֽ חָֽ פָּ שְּ לִׁ ים וְּ דִׁ   ַלֲעבָּ

 ָֽ תִׁ ַרִ֤ י כָּ כִׁ  נ  ֵאִ֑ל אָּ רָּ ׂשְּ הוָּ ה ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ ר יְּ ַמֵ֥ ה־אָּ ר׃ כ  הוָּ ה ֵלאמ ָֽ ת יְּ הו ֵמֵאֵ֥ יָֹּ֔ מְּ רְּ ל־יִׁ ה  ֶאָֽ הוָּ ַבר־יְּ י דְּ ִ֤ הִׁ י ַויְּ
י אֹותָּ  ִ֤ אִׁ ֹום הֹוצִׁ יֹ֨ ם בְּ ֹוֵתיֶכֹ֔ ית  ֶאת־ֲאבָ֣ רִׁ ץ ֶשַָ֣בע בְּ ֵקָ֣ ר׃ מִׁ ים ֵלאמ ָֽ דִׁ  ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ם  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ

ֹו חׇּ  תֵ֥ ַלחְּ שִׁ ים וְּ ֹ֔ נִׁ ך  ֵשָ֣ש שָּ דְּ ָֽ ך  ַוֲעבָּ ֵכָ֣ר לְּ מָּ ר־יִׁ י ֲאֶשָֽ ַּ֜ רִׁ בְּ עִׁ יו הָּ חִֹׁ֨ יש֩ ֶאת־אָּ ו אִׁ חֶ֡ ַשלְּ ָֽ ים תְּ ֶ֡ נִׁ י שָּ שִׁ  פְּ
א  ל ֵ֥ י וְּ ֹוֵתיֶכם  ֵאַלֹ֔ ו ֲאבָֽ עִ֤ מְּ א־שָּ ל ָֽ ְִ֑ך וְּ מָּ ו ֶאת־אׇּ ֵמעִׁ ט  ר  הִׁ שָּ ו ֶאת־ַהיָּ ֹום ַוַתֲעׂשִ֤ ם ַהי  בו ַאֶתַּ֜ ש ֹ֨ ָֽם׃ ַותָּ נָּ זְּ

יו׃ ַותָּ  ָֽ לָּ י עָּ מִׁ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ת ֲאֶשר־נִׁ יִׁ י ַבַבִּ֕ ַנֹ֔ פָּ ית  לְּ רִׁ ו בְּ תִ֤ רְּ כְּ ִ֑הו ַותִׁ ֵרֵע יש לְּ ָ֣ ֹור אִׁ ר  א דְּ ר ֵ֥ קְּ י לִׁ ֵעיַנֹ֔ בו  בְּ ש ֹ֨
 ִ֤ בו אִׁ שִׁ  י ַותָּ מִֹׁ֔ ו ֶאת־שְּ לָ֣ ַחלְּ ם חׇּ ַותְּ ֶתֵ֥ ַלחְּ ֹו ֲאֶשר־שִׁ תֹ֔ חָּ פְּ יש ֶאת־שִׁ ָ֣ אִׁ דֹו  וְּ ִ֑ם יש ֶאת־ַעבְּ שָּ ַנפְּ ים לְּ שִׁ  פְּ

ֹות׃ חָֽ פָּ שְּ לִׁ ים וְּ דִׁ  ם ַלֲעבָּ ֶכֹ֔ יָֹ֣ות לָּ הְּ ָֽ ם לִׁ תָֹּ֔ ו א  שָ֣ בְּ כְּ ה  ַאֶתם     ַותִׁ הוָּ ַמָ֣ר יְּ ה־אָּ ֵכן֮ כ  לָּ
 ָ֣ אִׁ יו וְּ חִׁ  אָּ יש לְּ ֵ֥ ֹור אִׁ רֹ֔ א דְּ ר ָ֣ קְּ י לִׁ ֶתָ֣ם ֵאַלֹ֔ ַמעְּ ה ל א־שְּ הוָּ  ם־יְּ א  ֹור נְּ רַּ֜ ם דְּ ֶכֹ֨ ֵרא֩ לָּ ָ֣י ק  נִׁ נְּ ִ֑הו הִׁ ֵרֵע יש לְּ

ֶכם   י ֶאתְּ ִ֤ נַָּתתִׁ ב וְּ עָֹּ֔ רָּ ֶאל־הָּ ֶרב  ֶאל־ַהֶדֶָ֣בר וְּ ה ֶאל־ַהֶחֹ֨ ַזֲעוָֹּ֔ ֶרץ׃ ( לזועה)לְּ ָֽ אָּ ֹות הָּ כֵ֥ לְּ ל ַממְּ כ   לְּ
ימו  אֶ  י ֲאֶשִ֤ר ל א־ֵהקִֹׁ֨ תִֹׁ֔ רִׁ ים  ֶאת־בְּ רִׁ בְּ ע ָֽ ים הָּ ֲאנָּשִׁ  י ֶאת־הָּ ָ֣ נַָּתתִׁ ו וְּ ת  רְּ ר כָּ ית ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ י ַהבְּ ֵרָ֣ בְּ ת־דִׁ

ם הַ   ִׁ ַל רושָּ ֵרָ֣י יְּ ׂשָּ ה וְּ ַּ֜ הודָּ י יְּ ֵרֹ֨ יו׃ ׂשָּ ָֽ רָּ תָּ ין בְּ ו ֵבֵ֥ ר  ם ַוַיַעבְּ יִׁ ַנֹ֔ שְּ ו לִׁ תָ֣ רְּ ֶגל  ֲאֶשָ֣ר כָּ ֵעֹ֨ ִ֑י הָּ נָּ פָּ ים  לְּ סִׁ רִׁ ָֽ סָּ
ֶגל׃  ֵעָֽ י הָּ ֵרֵ֥ תְּ ין בִׁ ים ֵב  ֹ֔ רִׁ בְּ ע ָ֣ ִֶ֑רץ הָּ אָּ ָ֣ם הָּ ל ַע כ   ים וְּ ֹ֔ ֲהנִׁ ַהכ ָ֣ ֵשָ֣י וְּ ַבקְּ ַי ד מְּ ם ובְּ ֵביֶהֹ֔ יְּ ָ֣ד א ָֽ ַי ם  בְּ י אֹותָּ ִ֤ נַָּתתִׁ וְּ

ה  ַּ֜ הודָּ הו ֶמֶלְך־יְּ יָֹּ֨ קִׁ דְּ ֶאת־צִׁ ֶרץ׃ וְּ ָֽ אָּ ת הָּ ֶבֱהַמֵ֥ ם ולְּ יִׁ ַמ  ֹוף ַהשָּ עֵ֥ ל לְּ ֲאכָֹּ֔ ַמָֽ ם  לְּ תָּ לָּ בְּ ִ֤ה נִׁ תָּ יְּ הָּ ִ֑ם וְּ שָּ ַנפְּ
ֵשָ֣י ַנפְּ  ַבקְּ ַי ד מְּ ם ובְּ ֵביֶהֹ֔ יְּ ָ֣ד א ָֽ ַי יו ֶאֵתן  בְּ רָּ  ֶאת־ׂשָּ ם׃ וְּ ים ֵמֲעֵליֶכָֽ לִׁ  ע  ל הָּ ֶבֹ֔ ד ֵחֵ֚יל ֶמֶָ֣לְך בָּ ַי  ִ֑ם ובְּ שָּ

ֵאִ֑ש ָ֣הָּ בָּ פ  רָּ והָּ וׂשְּ ד  כָּ יהָּ ולְּ ֶלֹ֔ ו עָּ ֲחמָ֣ לְּ נִׁ ִ֤יר ַהז את  וְּ עִׁ ים ֶאל־הָּ תִַּׁ֜ ב  ה ַוֲהשִֹׁ֨ הוָּ  ם־יְּ א  ה נְּ ַצֶוַּ֜ י מְּ ֹ֨ נִׁ נְּ  הִׁ
ב׃ ֵשָֽ ין י  ה ֵמֵאֵ֥ מָּ  מָּ ן שְּ ה ֶאֵתֵ֥ ִ֛ הודָּ י יְּ ֵר  ֶאת־עָּ  וְּ
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ַַָּ֣֧רע ַיֲעקֹוב֩  י׃ ַגם־ֶז תִׁ מְּ ָֽ ֶרץ ל א־ׂשָּ אָּ  ם וָּ יִׁ ַמֵ֥ ֹות שָּ קִ֛ ה ח  לָּ ִ֑יְּ לָּ ָ֣ם וָּ י יֹומָּ יתִׁ  רִׁ א בְּ ם־ל ֵ֥ ה אִׁ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ כ 
י־ ב כִׁ ַיֲעק ִ֑ ָ֣ק וְּ חָּ ׂשְּ ם יִׁ הָּ  רָּ ֵַַֽ֥רע ַאבְּ ים ֶאל־ֶז לִֹׁ֔ שְּ עֹו  מ ָֽ ַזרְּ ַחת מִׁ ַקִ֤ ס מִׁ ַא  י ֶאמְּ ַּ֜ דִׁ ד ַעבְּ ֹ֨ וִׁ דָּ יבוְּ ֵ֥ שִׁ ( באשו) אָּ

ים׃ ָֽ תִׁ ַחמְּ רִׁ ם וְּ בותָּ   ֶאת־שְּ
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ַתִ֤ן חׇּ  ה נָּ ית ַוָֽיהוָּ  רִׁ  ו בְּ תֵ֥ רְּ כְּ ה ַויִׁ ֹלמ ֹ֔ ם  וֵבָ֣ין שְּ ירָּ ם ֵבִ֤ין חִׁ ֹל  י שָּ ָ֣ הִׁ ֹו ַויְּ ֶבר־לִ֑ ר דִׁ ה ַכֲאֶש  ֹלמ ֹ֔ שְּ ה  לִׁ מָּ כְּ
כׇּ  ס מִׁ ה ַמ  ֹלמ ִ֛ ַעל ַהֶמ ֶלְך שְּ ם׃ ַוַיֹ֨ ֵניֶהָֽ ֵחָ֣ם שְּ לָּ שְּ יש׃ ַויִׁ ָֽ ֶלף אִׁ ים ֶא  ֵ֥ ֹלשִׁ ס שְּ י ַהַמֹ֔ ָ֣ הִׁ ֵאִ֑ל ַויְּ רָּ ׂשְּ ל־יִׁ

נִׁ  ֹו ַוֲאד  ֵביתִ֑ ים בְּ שִׁ  ם ֳחדָּ ַנֵַֽ֥יִׁ ֹון שְּ נֹ֔ בָּ יָ֣ו ַבלְּ הְּ ֵֶ֚דש יִׁ ֹות ח  יפֹ֔ ֶדש  ֲחלִׁ ים ַבח ֹ֨ ִ֤ פִׁ ֶרת ֲאלָּ ֹונָּה ֲעֶׂשֹ֨ נ  בָּ ם לְּ ירָּ 
ס׃  לֶ   ַעל־ַהַמָֽ ים ֶא  ֵ֥ עִׁ בְּ ה שִׁ ֹלמ ִ֛ שְּ י לִׁ הִׁ  ַבֶּ֠ ַויְּ ר׃ לְֶּּ֠ ָֽ הָּ ב בָּ ֵצֵ֥ ֶלף ח  ֵ֥ים ֶא  נִׁ מ  ִ֑ל ושְּ ֵׂשָ֣א ַסבָּ ד ף נ 

ם  עָֹּ֔ ים בָּ ָ֣ דִׁ ר  ֹות הָּ ש ֵמאִ֑ ֹלָ֣ ים ושְּ פִׁ  ֶשת ֲאלָּ ֹלֵ֥ ה שְּ אכָֹּ֔ לָּ ה  ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַהמְּ ֹלמ  שְּ ים לִׁ ִ֤ בִׁ צָּ י ַהנִׁ ֵרֹ֨ שָּ מִׁ
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ה׃  ָֽ אכָּ לָּ ים ַבמְּ ׂשִׁ  ע  ֶלְך ַוַיסִׁ֩   הָּ ַצָ֣ו ַהֶמֶ֡ ת ַויְּ יִׁ ד ַהבָּ  ַיֵסֵ֥ ֹות לְּ רִ֛ קָּ נִׁ ים יְּ ֹות ֲאבָּ לַּ֜ ד  ים גְּ ֹ֨ נִׁ עו֩ ֲאבָּ
בְּ  נִׁ ים לִׁ ֲאבָּ הָּ ים וְּ ֵ֥ ֵעצִׁ ינו הָּ ִ֛ כִׁ ִ֑ים ַויָּ לִׁ בְּ ַהגִׁ ֹום וְּ יר  ֵנֵ֥י חִׁ ה וב  ֹלמ ִ֛ ֵנ י שְּ ו ב  לִ֞ סְּ פְּ ַֽיִׁ ית׃ ַוָֽ ָֽ זִׁ ֵנֵ֥י גָּ ת׃ַאבְּ יִׁ ָֽ  נֵֹ֥ות ַהבָּ

ַבָ֣ע  ַארְּ ָ֣ה וְּ נָּ ָ֣ים שָּ מֹונִׁ שְּ י בִׁ ָ֣ הִׁ ַר֩ ַויְּ צְּ ֶרץ־מִׁ ֵאָ֣ל ֵמֶאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֵצָ֣את בְּ ה לְּ נֶָּ֡ ֹות שָּ ית ֵמאָ֣ יעִַּׁ֜ בִׁ רְּ ה הָּ נָֹּ֨ ם֩ ַבשָּ יִׁ
ת ֲאֶשֹ֨  יִׁ ַהַב  ָֽה׃ וְּ ת ַליהוָּ יִׁ ֵֶ֥בן ַהַב  ֵאִ֑ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ה ַעל־יִׁ ֹלמ   ְך שְּ ֹלֵ֥ מְּ י לִׁ ֹ֔ ֶדש ַהֵשנִׁ ו הֵ֚וא ַהח ָ֣ ֶדש זִׁ  ח ָ֣ ה בְּ נַָּּ֜ ר בָּ

ה ה  ַליהוָֹּ֔ ֹלמ  ה אׇּ  ַהֶמִֶ֤לְך שְּ ֵ֥ ים־ַאמָּ שִׁ ים רׇּ שִׁ ָ֣ רִׁ ֶעׂשְּ ֹו וְּ כ  ם רְּ אולָּ  הָּ ֹו׃ וְּ תָֽ ה קֹומָּ ים ַאמָּ  ֵ֥ ֹלשִׁ ֹו ושְּ בִ֑ חְּ
ה  אׇּ  ים ַאמָּ ִ֤ רִׁ ת ֶעׂשְּ יִׁ ֵני  ֵהיַכָ֣ל ַהַבֹ֔ ִ֛ה רׇּ ַעל־פְּ ַאמָּ ת ֶע ֶׂשר בָּ ִ֑יִׁ ַחב ַהבָּ ֵנ י ר ָ֣ ֹו ַעל־פְּ כֹ֔ ֵנֵ֥י רְּ ֹו ַעל־פְּ ב  חְּ

יִׁ  ַָ֣עׂש ַלבָֹּ֔ ת׃ ַוַי יִׁ ָֽ ים׃ ַויִׁ֩ ַהבָּ ָֽ ים ֲאטומִׁ ֵ֥ פִׁ ק  ת ת ַחלֹוֵנ י שְּ יר ַהַבִ֤יִׁ ֩ ַעל־קִֹׁ֨ יַע  ֶבן ֹ֨ יב ( יצוע)יָּצִׁ בִֹׁ֔ סָּ
יב׃  ָֽ בִׁ ֹות סָּ ע  לָּ ֵַ֥עׂש צְּ יר ַוַי ִ֑ בִׁ ַלדְּ יב ַלֵהיכָּ ל וְּ בִֹׁ֔ ת  סָּ יִׁ ֹות ַהַבֹ֨ ירִ֤ יַע ֶאת־קִׁ צִֹׁ֨ ה ( היצוע)ַהיָּ נַָּּ֜ ת  ַהַתחְּ

ָ֣ה רׇּ  ַאמָּ ֵמ ש בָּ נָּה  חָּ יכ  ָֽ ַהתִׁ ּה וְּ בָּ  ה  רׇּ  חְּ ַאמָּ ה רׇּ ֵשִ֤ש בָּ ַאמָּ  ַבע בָּ ית ֶשֵ֥ ישִֹׁ֔ לִׁ שְּ ַהֹ֨ ּה וְּ בָֹּ֔ עֹות֩ חְּ רָּ גְּ י מִׁ ִּ֑ה כִֶׁ֡ בָּ חְּ
ה ַמסָּ   ֵ֥ ֵלמָּ ֹו ֶאֶבן־שְּ תֹ֔ ָ֣נ  בָּ הִׁ ת  בְּ יִׁ ַהַבֹ֨ ת׃ וְּ יִׁ ָֽ ירֹות־ַהבָּ קִׁ ז בְּ י ֲאח ֵ֥ תִׁ  לְּ בִׁ ה לְּ וצָּ יב  חֹ֔ בִׁ ת סָּ ן ַלַבִ֤יִׁ ַתֹ֨ ִ֑ה נָּ נָּ בְּ ע נִׁ

ַהַגרְּ  ֹות וְּ בִ֤ ה ֶאל־ֶכֵֶ֥תף ֶזן  כׇּ וַמקָּ נָֹּ֔ יכ  ָ֣ ע  ַהתִׁ ַתח ַהֵצלָּ ֹו׃ ֶפ  תָֽ נ  בָּ הִׁ ת בְּ יִׁ ע ַבַב  ַמֵ֥ שְּ א־נִׁ ל ל ָֽ ֶזֹ֔ ָ֣י ַברְּ לִׁ ל־כְּ
יִׁ  ֵֶ֥בן ֶאת־ַהַב  ים׃ ַויִׁ ָֽ שִׁ לִׁ נָּ ה ֶאל־ַהשְּ יכ  ן־ַהתִׁ ה ומִׁ נָֹּ֔ יכ  ָ֣ ים ַיֲָֽעלו  ַעל־ַהתִׁ לולִׁ  ִ֑ית ובְּ נִׁ מָּ ת ַהיְּ יִׁ ת ַהַב 

ַכֵלִ֑הו וַ  ִֶ֤בן ֶאת־ַויְּ ים׃ ַויִׁ ָֽ זִׁ ֲארָּ ת בָּ ֵדר   ים וׂשְּ ת  ֵגבִֹׁ֔ יִׁ ן ֶאת־ַהַבֹ֨ פ ִ֤ סְּ יַע  יִׁ ֹ֨ צִׁ ת ַעל־כׇּ ( היצוע) ַהיָּ יִׁ ל־ַהַבֹ֔
ים׃ ָֽ זִׁ י ֲארָּ ת ַבֲעֵצֵ֥ יִׁ ז ֶאת־ַהַב  ֹו ַוֶיֱאח ֵ֥ תִ֑ ֹות קֹומָּ ש ַאמ  ֵמֵ֥  חָּ

ה אֲ  ת ַהֶזַּ֜ יִׁ ר׃ ַהַבֹ֨ ה ֵלאמ ָֽ ֹלמ   ה ֶאל־שְּ הוָֹּ֔ ַבר־יְּ י  דְּ הִׁ ַֽיְּ ַתי  ַוָֽ ק  ח  ם־ֵתֵלְִ֤ך בְּ ה אִׁ ֶנ  ָ֣ה ב  ֶשר־ַאתָּ
ֵ֥ ֶאת־ תָּ ַמרְּ שָּ ה וְּ ֲעֶׂשֹ֔ ַטָ֣י ַתָֽ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ ל־וְּ ר כׇּ ְך ֲאֶשֵ֥ תָֹּ֔ י  אִׁ רִׁ בָּ י ֶאת־דְּ ִ֤ תִׁ מ  ֶהִ֑ם ַוֲהקִׁ ֶלֶָ֣כת בָּ י לָּ ֹוַת  צְּ מִׁ

ֵאִ֑ל  רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ֹוְך בְּ ת  י בְּ תִֹׁ֔ ַָ֣כנְּ שָּ יך׃ וְּ ָֽ בִׁ ֵ֥ד אָּ וִׁ י ֶאל־דָּ תִׁ רְּ ַב  ל׃דִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵ֥ א ֶאֱעז  ב ֶאת־ַעמִׁ ל ֵ֥  וְּ
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ו ֵמֲעֹו מ  לְּ כָּ יִׁ ת וְּ יִׁ ֵאל  ֶאת־ַהַבֹ֔ רָּ ׂשְּ ית־יִׁ ִ֤ד ֶאת־ֵבָֽ ם ַהֵג דָּ  ָ֣ה ֶבן־אָּ דְּ  ַאתָּ ֹוֵתיֶהִ֑ם ומָּ ו ֶאת־תׇּ נָֽ ית׃ ד  ָֽ נִׁ כְּ
ת  יִׁ ו צוַרָ֣ת ַהַבֶ֡ ׂש  ל ֲאֶשר־עָּ כ ָ֣ ו מִׁ מִ֞ לְּ כְּ ם־נִׁ ָֽ אִׁ ָֽ וְּ ָ֣יו וְּ אָּ יו ומֹובָּ אֶָּ֡ ֹו ומֹוצָּ כונָּתֶ֡ ל־ותְּ ֵאָ֣ת כׇּ ו וְּ תֶָּ֡ צור 

ל־ ֩ וְּ כׇּ יו תָּ ק  ל־ח  ִ֤ו וְּ כׇּ תָּ ור  ל־צֹ֨ ו ֶאת־כׇּ רִ֞ מְּ שְּ יִׁ ֵעיֵניֶהִ֑ם וְּ ב לְּ ת   ם וכְּ ו  הֹוַדָ֣ע אֹותָֹּ֔ תָּ ֹור  ל־תָֽ ֹו כׇּ תִ֛ צורָּ
ֶאת־ ל־וְּ ת כׇּ ִ֑יִׁ ם׃ ז  את תֹוַרָ֣ת ַהבָּ ָֽ ו אֹותָּ ׂשֵ֥ עָּ יו וְּ תָּ  ק  הֶָּּ֠ ח  אש הֶָּּ֠ ל־ר ַעל־ר ָ֣ יבכׇּ ִ֤ בִׁ ֹו סָּ לִ֞ ב  ֶדש  גְּ יב  ק ָ֣ בִׁ ׀ סָּ

אַ קׇּ  יק הָּ ֵחֹ֨ ַפח וְּ ט ִ֑ ה וָּ ה ַאמָּ  ֵ֥ ֹות ַאמָּ ַאמֹ֔ ַח  בָּ ֵבֹ֨ זְּ ֹות ַהמִׁ דִ֤ ֶלה מִׁ ֵאֹ֨ ת׃ וְּ יִׁ ָֽ ת ַהבָּ ֵנה־ז  את תֹוַרֵ֥ ים הִׁ שִֹׁ֔ ה דָּ מַָּּ֜
אֶ  ֶַָּ֣֧רת הָּ יב  ֶז בִׁ ִּ֤ה סָּ תָּ פָּ ּה ֶאל־ׂשְּ בולָֹּ֨ ַחב וגְּ ה־ר   ַאמָּ ֶרץ וְּ אַָּּ֜ יק הָּ ַח׃ וֵמֵחֹ֨ ֵבָֽ זְּ ֶז ה ַגֵ֥ב ַהמִׁ ד וְּ חָֹּ֔

ה  ִ֤ ֲעזָּרָּ ה ַעד־הָּ ַטנַָּּ֜ ה ַהקְּ ֹ֨ ֲעזָּרָּ ִ֑ת וֵמהָּ ָ֣ה ֶאחָּ ַחב ַאמָּ ר   ֹות וְּ ם ַאמֹ֔ ַתָ֣יִׁ תֹונָּה  שְּ ה ַהַתחְּ ִ֤ ֲעזָּרָּ ַעד־הָּ
ֹות ו ַבָ֣ע ַאמִ֑ ל ַארְּ ֵא  ַהַהרְּ ה׃ וְּ ָֽ ַאמָּ ַחב הָּ ר   ֹות וְּ ַבָ֣ע ַאמֹ֔ ה  ַארְּ דֹולָּ נ ֹות ַהגְּ רָּ ה ַהקְּ לָּ עְּ ַמֹ֔ ֵאָ֣יל ולְּ ֲארִׁ ֵמהָּ

יו׃  ָֽ עָּ בָּ ַעת רְּ ַבֵ֥ ל ַארְּ וַע ֶא  בִּ֕ ַחב רָּ ה ר ִ֑ ֵר  ים ֶעׂשְּ ֵתֵ֥ שְּ ֶרְך בִׁ ֵרה  א ֹ֔ ֵתִ֤ים ֶעׂשְּ יל שְּ ֵא  ֲארִׁ הָּ ע׃ וְּ ַבָֽ ַארְּ
ִ֑י ֶע בָּ ַבַָ֣עת רְּ ל ַארְּ ַחב ֶא  ֵרה  ר ֹ֔ ַבִ֤ע ֶעׂשְּ ַארְּ ֶרְך בְּ ֵרָ֣ה א   ַב ע ֶעׂשְּ ה ַארְּ ִ֞ ֲעזָּרָּ הָּ ּה וְּ יב אֹותַָּּ֜ בִֹׁ֨ בול֩ סָּ ַהגְּ הָּ וְּ

ַמר   ה אָּ ם  כ ִ֤ דָּ י ֶבן־אָּ ים׃ ַוי ָ֣אֶמר ֵאַל  ָֽ דִׁ נֵֹ֥ות קָּ הו פְּ יב וַמֲעֹלֵת  בִֹׁ֔ ה  סָּ ִּ֤ה ַאמָּ יק־לָּ ַהֵחָֽ ה וְּ ַאמָּ  י הָּ ָ֣ ֲחצִׁ
ה  יו  עֹולָֹּ֔ לָּ ֹות עָּ ַהֲעלִ֤ ֹו לְּ ׂשֹותִ֑ י ֹום ֵהעָּ ַח בְּ ֵבֹ֔ זְּ ֹות ַהמִׁ קָ֣ ה ֵאֵֶ֚לה ח  ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ָ֣ה ֲאד  ַתתָּ נָּ ם׃ וְּ ָֽ לָּ יו דָּ ק עָּ ר ֵ֥ זְּ לִׁ וְּ

ר  י ַפֵ֥ ֵתִ֑נִׁ רְּ שָּ הוִׁ ה לְּ ֵ֥י יְּ נָּ ִ֛ם ֲאד  א  י נְּ ים ֵאַל  ָ֣ בִׁ ר  ֹוק ַהקְּ דַּ֜ ַרע צָּ ֶזֹ֨ ם ֲאֶשָ֣ר ֵהם֩ מִׁ יִֶׁ֡ וִׁ ָ֣ים ַהלְּ ֲהנִׁ ֶאל־ַהכ 
ֶאל־אַ  יו  וְּ תָּ נ  ַבִ֤ע ַקרְּ ה ַעל־ַארְּ ַתתַָּּ֜ נָֹּ֨ ֹו וְּ מ  דָּ ָ֣ מִׁ תָּ ַקחְּ לָּ את׃ וְּ ָֽ ַחטָּ ר לְּ קָּ  ה ֶבן־בָּ ֹ֔ ֲעזָּרָּ נָֹ֣ות הָּ ַבע  פִׁ רְּ

ד ַקָ֣ פְּ מִׁ פֹו  בְּ רָּ ִ֑את וׂשְּ ָ֣ר ַהַחטָּ ת ַהפָּ תָֹּ֔ ֵא  ַָ֣קחְּ לָּ הו׃ וְּ ָֽ תָּ ַפרְּ כִׁ ֹו וְּ ֵ֥ אֹות  ֵטאתָּ חִׁ יב וְּ ִ֑ בִׁ ול סָּ ב  ל־ַהגְּ ֶאָֽ ת  וְּ יִׁ ַהַבֹ֔
 ִ֑ ַחטָּ ים לְּ מִׁ  ֵ֥ים תָּ זִׁ יר־עִׁ עִׁ יב ׂשְּ ִ֛ רִׁ י ַתקְּ ֹ֔ ש׃ וַביֹום  ַהֵשנִׁ ָֽ דָּ קְּ וץ ַלמִׁ ח  ר מִׁ ַח ַכֲאֶשֵ֥ ֵבֹ֔ זְּ או  ֶאת־ַהמִׁ טְּ חִׁ את וְּ

ַרבְּ  קְּ הִׁ ים׃ וְּ ָֽ מִׁ אן תָּ ן־ַהצ   ל מִׁ יִׁ ַאֵ֥ ים וְּ מִֹׁ֔ ר תָּ ָ֣ קָּ יב  ַפָ֣ר ֶבן־בָּ רִׁ ך  ֵמַחֵטִ֑א ַתקְּ ַכלֹותְּ ר׃ בְּ ָֽ ו ַבפָּ א  טְּ ם חִׁ תָּ 
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ִ֛ם ו אֹותָּ ֶהֱעלֵ֥ ַלח וְּ ִ֤ים ֲעֵליֶהם  ֶמֹ֔ ֲהנִׁ יכו ַהכ  לִֹׁ֨ שְּ הִׁ ִ֑ה וְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ה  לִׁ ים ַתֲעֶׂשֵ֥ ָ֣ת יָּמִֹׁ֔ ַע בְּ ָֽה׃ שִׁ לָּ ה ַליהוָּ ע 
רו   ַכפְּ ים יְּ מִׁ  ָ֣ת יָּ ַע בְּ ו׃ שִׁ ים ַיֲעׂשָֽ ֵ֥ ימִׁ מִׁ אן תְּ ן־ַהצ   ל מִׁ יִׁ ַאֵ֥ ר וְּ ִ֛ קָּ יר־ַחטָּ את ַליִֹ֑ום וַפ ר ֶבן־בָּ עִׁ ׂשְּ

ים  ִ֑ מִׁ ו ֶאת־ַהיָּ יַכל  ָֽ ו׃ וִׁ ָֽ ו יָּדָּ א  לְּ ֹו ומִׁ תִ֑ ו א  ֲהר  טִׁ ַח וְּ ֵבֹ֔ זְּ הָּ   ֶאת־ַהמִׁ י וְּ ַּ֜ ינִׁ מִׁ ֹום ַהשְּ יָּה֩ ַביֹ֨
 ֵ֥ נָּ ם ֲאד  א   ם נְּ ֶכֹ֔ י ֶאתְּ אתִׁ ָ֣ צִׁ רָּ ם וְּ ֵמיֶכֹ֔ ֶאת־ַשלְּ ֹוֵתיֶכם  וְּ ַח  ֶאת־עֹולָֽ ֵבֹ֨ זְּ ִ֤ים ַעל־ַהמִׁ ֲהנִׁ ו ַהכ  ה ַיֲעׂשֹ֨ אָּ לְּ הָּ  י וָּ

ה׃ ָֽ הוִׁ  יְּ
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ֵאָ֣ה ֶאל־ַאחְּ  ר ֵלְֵ֚ך ֵהרָּ ית ֵלאמ ִ֑ ישִׁ  לִׁ ֵ֥ה ַהשְּ נָּ הו ַבשָּ יָֹּ֔ יָּה  ֶאל־ֵאָ֣לִׁ ה הָּ הוָּ  ַבר־יְּ ים ודְּ ים ַרבִֹׁ֔ ָ֣ י  יָּמִׁ הִׁ ַֽיְּ ב ַוָֽ אָֹּ֔
ֹון׃ רָֽ מְּ ש  זָּ ק בְּ ֵ֥ב חָּ עָּ רָּ הָּ ִ֑ב וְּ אָּ ֹות ֶאל־ַאחְּ א  ֵהרָּ הו לְּ יָֹּ֔ לִׁ ֶלְך  ֵאָֽ ה׃ ַוֵיֹ֨ ָֽ מָּ ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ ר ַעל־פְּ טָּ  ֵ֥ה מָּ נָּ ֶאתְּ  וְּ
י   הִׁ ַֽיְּ ד׃ ַוָֽ א ָֽ הוָּ ה מְּ א ֶאת־יְּ ֵרִ֛ ֵ֥ה יָּ יָּ הו הָּ יָּ  ַבדְּ ע  ת וְּ ִ֑יִׁ יָּ הו ֲאֶשָ֣ר ַעל־ַהבָּ ַבדְּ ב ֶאל־ע  אָֹּ֔ ָ֣א ַאחְּ רָּ קְּ ַויִׁ

יש  בַ  ים אִׁ ֵ֥ שִׁ ם ֲחמִׁ יֵאִ֞ בִׁ ַַֽיחְּ ים ַוָֽ יאִׁ  בִׁ ָ֣ה נְּ הו ֵמאָּ יַָּּ֜ ַבדְּ ח ע  ַקֹ֨ ִ֑ה ַויִׁ הוָּ יֵאָ֣י יְּ בִׁ ת נְּ ֶבל ֵא  יֶזֹ֔ ית אִׁ ָ֣ רִׁ ַהכְּ הבְּ ֹ֔ רָּ עָּ  מְּ
ֶרץ  ֶאל־ אָֹּ֨ הו ֵלְִ֤ך בָּ יָֹּ֔ ַבדְּ ב  ֶאל־ע ָ֣ אָּ ם׃ ַוי ִ֤אֶמר ַאחְּ יִׁ ָֽ מָּ לָּ ם ֶלֵֶ֥חם וָּ כְּ לְּ כִׁ ל־וְּ ל כׇּ ֶא  ם וְּ יִׁ ָ֣י ַהַמֹ֔ ֵנ יְּ ַמעְּ

ל־ ִ֑ים אוַלָ֣יכׇּ לִׁ חָּ ֶהִ֛ם  ַהנְּ ו לָּ קֵ֥ ַחלְּ ַֽיְּ ה׃ ַוָֽ ָֽ ֵהמָּ ית ֵמַהבְּ רִׁ  ֹוא ַנכְּ לֵ֥ ֶרד וְּ ֶפֹ֔ וס וָּ ַחֶיה  סָ֣ יר ונְּ צִׁ  ָ֣א חָּ צָּ מְּ ׀ נִׁ
ֶרץ ַלֲעבׇּ ֶאת־הָּ  ֹו׃ אָּ  ַבדָֽ ד לְּ ֶדֶרְך־ֶאחָּ  ַלְֵ֥ך בְּ ִ֛הו הָּ יָּ ַבדְּ ע  ֹו וְּ ַבדֹ֔ ד  לְּ ֶרְך ֶאחָּ ֶדִ֤ ְך בְּ ַלֹ֨ ב הָּ אִָּ֞ ִּ֑ה ַאחְּ ר־בָּ

 ֵ֥ אֶמר ַהַאתָּ יו ַוי ִּ֕ נָֹּ֔ ל ַעל־פָּ פ ָ֣ הו  ַויִׁ ֵרֹ֨ ֹו ַוַיכִׁ אתִ֑ רָּ קְּ יָּ הו לִׁ ֵנֵ֥ה ֵאלִׁ הִׁ ֶרְך וְּ הו  ַבֶדֹ֔ יָֹּ֨ ַבדְּ י ע  ִ֤ הִׁ י ה ֶז ה אֲ ַויְּ ֵ֥ נִׁ ד 
ֵת   ה נ  י־ַאתִָּ֞ ָֽ י כִׁ ִ֑אתִׁ טָּ ָֽהו׃ ַוי  אֶמר ֶמָ֣ה חָּ יָּ ֵנֵ֥ה ֵאלִׁ ֶנ יך הִׁ ר ַלאד  י ֵלְִ֛ך ֱאמ ֵ֥ ִ֑נִׁ ֹו אָּ ָֽהו׃ ַוי ֵ֥אֶמר ל  יָּ ן ֵאלִׁ

י׃ ַחָ֣י נִׁ יֵתָֽ ב ַלֲהמִׁ אָּ  ַיד־ַאחְּ ךִ֛ בְּ דְּ ת־ַעבְּ ֶשֶּ֠  ֶאָֽ ה  ֲאֶּ֠ כָּ לָּ ם־ֶיש־גִֹ֤וי וַממְּ יך אִׁ ָ֣ה ֱאֹלֶה  הוָּ ח ׀ יְּ ַלֹ֨ ר ל א־שָּ
עַ  ה׃ וְּ כָּ ֶאָֽ צָּ מְּ א יִׁ י ל ֵ֥ ֹוי כִׁ  ֶאת־ַהגֹ֔ ה  וְּ כָּ לָּ יַע ֶאת־ַהַממְּ ִ֤ בִׁ שְּ הִׁ ן וְּ ִ֑יִׁ ו אָּ ר  מְּ אָּ ךֹ֔ וְּ ַבֶקשְּ ם  לְּ ֵ֥י שָּ נִׁ ָ֣ה ֲאד  ה ַאתָּ תָּ 

ָ֣י ה ֲאנִׁ יִָּ֞ הָּ ָֽהו׃ וְּ יָּ ֵנֵ֥ה ֵאלִׁ ֶנ יך הִׁ ר ַלאד  ֵמִ֑ר ֵלְִ֛ך ֱאמ ֵ֥ ִ֤  א  הוָּ וַח יְּ רֹ֨ ְך וְּ תָּ  ֵ֚ל ֲאֶשָ֣ר  ה׀ ֵאֵלְָ֣ך ֵמאִׁ ֲאך  ַע שָּ ָֽ ׀ יִׁ
י׃  ָֽ רָּ ע  נְּ הוָּ ה מִׁ א ֶאת־יְּ ֵרֵ֥ ךִ֛ יָּ דְּ ַעבְּ י וְּ ִַּ֑֧נִׁ גָּ ֲאך  ַוֲהרָּ צָּ מְּ ָֽ א יִׁ ל ֵ֥ ִ֛ב וְּ אָּ ַאחְּ ַהגִׁ יד לְּ י לְּ אתִׁ ע ובָֹּ֨ ֹ֔ א־ֵאדָּ ל ָֽ

א֩  בִׁ ַאחְּ ִ֑ה וָּ הוָּ יֵאָ֣י יְּ בִׁ ת נְּ ֶבל ֵא  יֶזֹ֔ ג אִׁ י ַבֲהר ָ֣ יתִׁ ׂשִֹׁ֔ י  ֵאָ֣ת ֲאֶשר־עָּ נִׁ אד  ִ֤ד ַלָֽ ַג א־ה  ה  ֲהל ָֽ ה ֵמָ֣אָּ הוַָּּ֜ י יְּ יֵאֹ֨ בִׁ נְּ מִׁ
ר  ר ֵלְִ֛ך ֱאמ ֵ֥ ֵמֹ֔ ָ֣ה א  ה  ַאתָּ ַעתָּ ם׃ וְּ יִׁ ָֽ מָּ ֵל ם ֶלֵֶ֥חם וָּ כְּ ֲאַכלְּ ה וָּ ֹ֔ רָּ עָּ יש  ַבמְּ ים אִׁ ֵ֥ שִׁ ים ֲחמִׁ שִֹׁ֨ יש ֲחמִׁ אִׁ 

י׃  ַֽנִׁ ָֽ גָּ ִ֑הו ַוֲהרָּ יָּ ָ֣ה ֵאלִׁ ֵנ ֶנ יך הִׁ ר   ַלאד  ֹות ֲאֶשֵ֥ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ הו ַחֵ֚י יְּ יָֹּ֔ לִׁ אֶמר  ֵאָֽ ִ֑יו ַוי ֹ֨ נָּ פָּ י לְּ תִׁ דְּ ַמ  עָּ
את ֵאלִׁ  ַרֵ֥ קְּ ב לִׁ אָּ  ֵֶ֥לְך ַאחְּ ֹו ַוֵי ב ַוַיֶגד־לִ֑ אָּ  את ַאחְּ ַרֵ֥ קְּ ִ֛הו לִׁ יָּ ַבדְּ יו׃ ַוֵי ֶלְך ע  ָֽ ה ֵאלָּ ֶאֵ֥ י ַהי ֹום ֵארָּ ֵ֥ ָֽהו׃ כִׁ יָּ

ׂשְּ  ֵכֵ֥ר יִׁ ה ֶז ה ע  ֵ֥ יו ַהַאתָּ ב  ֵאלָֹּ֔ אָּ ִ֑הו ַוי ִ֤אֶמר ַאחְּ יָּ ב ֶאת־ֵאלִׁ אָּ  ֹות ַאחְּ אֵ֥ רְּ י כִׁ ִ֛ הִׁ א ַויְּ אֶמר ל ִ֤ ל׃ ַוי   ֵאָֽ רָּ
יך ַבֲעזׇּ  ִ֑ בִׁ ה וֵבָ֣ית אָּ ם־ַאתָּ  י אִׁ ֵ֥ ל כִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י  ֶאת־יִׁ תִׁ רְּ ַכֹ֨ ֹוָ֣  עָּ צְּ ֶכם  ֶאת־מִׁ י בְּ ֶלְך ַאֲחֵרֵ֥ ה ַוֵת  הוָֹּ֔ ת יְּ

ץ ֵאַלִ֛י ֶאת־ ב ֵ֥ ח קְּ ַלֹ֨ ה שְּ ַעתָּ  ים׃ וְּ ָֽ לִׁ עָּ ל־ַהבְּ עַ כׇּ י ַהַבַּ֜ יֵאֹ֨ בִׁ ֶאת־נְּ ֶמִ֑ל וְּ ל ֶאל־ַהָ֣ר ַהַכרְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ַב ע יִׁ ל ַארְּ
ֶָֽבל׃  יזָּ ן אִׁ ַחֵ֥ לְּ ֵל י ש  כְּ ֹות א  ַבָ֣ע ֵמאֹ֔ ה  ַארְּ ֲאֵשרָּ יֵאִ֤י הָּ בִׁ ים ונְּ שִׁ  ֹות ַוֲחמִׁ  ֵמאָ֣
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ב בְּ  אָּ  ַלֵ֥ח ַאחְּ שְּ ל־ַויִׁ הו כׇּ יַָּּ֜ ש ֵאלִׁ ַגֹ֨ ל׃ ַויִׁ ֶמָֽ ר ַהַכרְּ ים ֶאל־ַהֵ֥ יאִׁ  בִׁ ץ ֶאת־ַהנְּ ב ֵ֥ קְּ ֵאִ֑ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ
ל־ל־אֶ  ו כׇּ כָ֣ ים  לְּ ֱאֹלהִׁ ִ֤ה הָּ הוָּ ם־יְּ ים  אִׁ פִׁ עִׁ ֵתָ֣י ַהסְּ ים֮ ַעל־שְּ חִׁ סְּ י ַאֶתָ֣ם פ  ַתִ֞ אֶמר  ַעד־מָּ ם ַוי ֹ֨ עָּ  הָּ

י  ִ֞ ם ֲאנִׁ עָֹּ֔ הו  ֶאל־הָּ יָֹּ֨ ר׃ ַוי ִ֤אֶמר ֵאלִׁ ָֽ בָּ ֹו דָּ ת  ִ֛ם א  עָּ ו הָּ נֵ֥ ל א־עָּ ִ֑יו וְּ ו ַאֲחרָּ כָ֣ ַעל לְּ ם־ַהַב  אִׁ יו וְּ ֹ֔ ַאֲחרָּ
יא  ִ֛ י נָּבִׁ תִׁ ים נֹוַת רְּ רִׁ  ם פָּ ַָּ֣֧יִׁ ַנ נו שְּ נו־לַָּּ֜ תְּ יִׁ יש׃ וְּ ָֽ ים אִׁ שִׁ  ֹות ַוֲחמִׁ ַבע־ֵמאֵ֥ ַעל ַארְּ יֵאָ֣י ַהַבֹ֔ בִׁ י ונְּ ִ֑ ַבדִׁ ַליהוָּ ה לְּ

י ֶאֱעֶׂשָ֣ה ִ֞ ִ֑ימו ַוֲאנִׁ ׂשִׁ א יָּ ש ל ָ֣ ֵא  ים וְּ ֵָ֣עצִֹׁ֔ ימו  ַעל־הָּ יָּׂשִֹׁ֨ הו וְּ ח   יַנתְּ ד וִׁ ֶאחַָּּ֜ ר הָּ ֶהם֩ ַהפָֹּ֨ ו לָּ ֲחרָ֣ בְּ יִׁ ׀  וְּ
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ָ֣ר הָּ  ָ֣א ֶאת־ַהפָּ רָּ י  ֶאקְּ ֲאנִׁ ם ַוָֽ ֵשָ֣ם ֱאֹלֵהיֶכ  ם בְּ אֶתִ֞ רָּ ים׃ וקְּ ָֽ ׂשִׁ א אָּ ש ל ֵ֥ ֵא  ים וְּ ֵָ֣עצִֹׁ֔ י  ַעל־הָּ ַָֽתתִׁ נָּ ד וְּ ֶאחָּ 
ים ַוַי ַען  ִ֑ ֱאֹלהִׁ וא הָּ ש הָ֣ ֵא  ים ֲאֶשר־ַיֲעֶנֵ֥ה בָּ ִ֛ ֱאֹלהִׁ יָּ ה הָּ הָּ ה וְּ הוָֹּ֔ ֵשם־יְּ ל־בְּ ֹוב כׇּ ו טֵ֥ ר  ִ֛ם ַוי אמְּ עָּ הָּ

אֶמר ֵאלִׁ  ר׃ ַוי ֹ֨ ָֽ בָּ ים ַהדָּ ִ֑ ַרבִׁ ם הָּ י ַאֶת  ֵ֥ ה כִׁ נָֹּ֔ אש  ו רִׁ ד  ַוֲעׂשָ֣ ֶאחָּ ִ֤ר הָּ ם ַהפָּ ֶכַּ֜ ו לָּ ַעל ַבֲחרֹ֨ יֵאָ֣י ַהַב  בִׁ נְּ הו לִׁ יַָּּ֜
חֶּ֠  קְּ יִׁ ימו׃ ַוֶּ֠ ָֽ ׂשִׁ א תָּ ש ל ֵ֥ ֵא  ם וְּ ֵשָ֣ם ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ או  בְּ רְּ קִׁ ו וְּ אָ֣ רְּ קְּ ַַֽיֲעׂשו  ַויִׁ ֶהם֮ ַוָֽ ַתָ֣ן לָּ ר ֲאֶשר־נָּ ו ֶאת־ַהפָֹּ֨

ַבֶּ֠  ֵשם־ַהֶּ֠ ַעד־ַהצׇּ עַ בְּ ֶקר וְּ ו ל ֵמַהב ֹ֨ חֹ֔ ַפסְּ ַֽיְּ ִ֑ה ַוָֽ ֶנ ֵאָ֣ין ע  ֹול וְּ ין ק  ֵאֵ֥ נו וְּ ר  ַהַבַָ֣על ֲעֵנֹ֔ ם ֵלאמ  יִׁ ֳהַרִ֤
צׇּ  י ַבָֽ הִֹׁ֨ ה׃ ַויְּ ָֽ ׂשָּ ר עָּ ַח ֲאֶשֵ֥ ֵב  זְּ קֹול־גָּדֹול  ַעל־ַהמִׁ ו בְּ אִ֤ רְּ אֶמר  קִׁ הו ַוי ֹ֨ יָּ  ֶהָ֣ם ֵאלִׁ ַהֵת ל בָּ ם ַויְּ יִׁ ֳהַרַּ֜

וא  ים הֹ֔ ָ֣ י־ֱאֹלהִׁ ָֽ ֹול כִׁ ֹול גָּדֹ֔ קָ֣ או  בְּ רְּ קְּ ַֽיִׁ ץ׃ ַוָֽ ָֽ קָּ יִׁ וא וְּ ן ה  ֵשֵ֥ ֹו אוַלִ֛י יָּ י־ֶדֶָ֣רְך לִ֑ כִׁ ֹו וְּ יג ל  ִ֛ י־ׂשִׁ כִׁ יַח וְּ י ׂשִׁ  ָ֣ כִׁ
פׇּ  ים ַעד־שְּ ִ֑ חִׁ מָּ רְּ ֹות ובָּ ב  ם ַבֲחרָּ טָֹּ֔ פָּ שְּ מִׁ דו  כְּ דְּ ג ָֽ תְּ צׇּ ַויִׁ ר ַהָֽ י  ַכֲעב ָ֣ הִׁ ַֽיְּ ם׃ ַוָֽ ם ֲעֵליֶהָֽ ם ְך־דָּ  יִׁ ֳהַרֹ֔

אֹ֔  ַנבְּ תְּ ָֽ ִ֤הו לְּ ַויִׁ יָּ אֶמר ֵאלִׁ ֶשב׃ ַוי ֹ֨ ָֽ ין קָּ ֵאֵ֥ ֶנ ה וְּ ֵאין־ע  ֹול וְּ ין־קֵ֥ ֵאָֽ ִ֑ה וְּ חָּ נְּ ֹות ַהמִׁ ל־ו ַע ד ַלֲעלָ֣ ו כׇּ שָ֣ ם  גְּ עָּ הָּ
ו  שֵ֥ גְּ י ַויִׁ ל־ֵאַלֹ֔ יכׇּ ֹ֔ נִׁ ֵרה  ֲאבָּ ֵתִ֤ים ֶעׂשְּ הו שְּ יָּ  ח ֵאלִׁ ַקָ֣ וס׃ ַויִׁ רָֽ הוָּ ה ֶההָּ ח יְּ ַבֵ֥ זְּ ַרֵפִ֛א ֶאת־מִׁ ִ֑יו ַויְּ עָּ ם ֵאלָּ ם הָּ

ֶנ   בְּ ך׃ ַויִׁ ֶמָֽ ֶיֵ֥ה שְּ הְּ ל יִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ר יִׁ יו  ֵלאמ ֹ֔ ִ֤ה ֵאלָּ הוָּ ַבר־יְּ ה דְּ יָֹּ֨ ב ֲאֶשר֩ הָּ ֵנָֽי־ַיֲעק ִ֑ ֵטָ֣י בְּ בְּ ר שִׁ ַפ  סְּ מִׁ ה כְּ
ַַֽיֲער    ַח׃ ַוָֽ ֵבָֽ זְּ יב ַלמִׁ בִׁ  ַרע סָּ ם ֶזֹ֔ אַתָ֣יִׁ ֵבית  סָּ ה כְּ לָּ  עָּ ַָ֣עׂש תְּ ִ֑ה ַוַי הוָּ ֵשָ֣ם יְּ ַח בְּ ֵב  זְּ ִ֛ים מִׁ נִׁ ֲאבָּ  ְךֶאת־הָּ

ו  קֵ֥ צְּ ָֽ יִׁ ם וְּ יִׁ ים  ַמֹ֔ ִ֤ה ַכדִׁ עָּ בָּ ו ַארְּ אֹ֨ לְּ אֶמר מִׁ ים׃ ַוי   ָֽ ֵעצִׁ ר ַויָּ ֶׂשם ַעל־הָּ ַנַתח  ֶאת־ַהפָֹּ֔ ים ַויְּ ִ֑ ֵעצִׁ ֶאת־הָּ
ם סָּ  יִׁ ו ַהַמֹ֔ כָ֣ שו׃ ַוֵילְּ ַשֵלָֽ ו ַוי ֵ֥אֶמר ַשֵל שו ַויְּ נֹ֔ שְּ נו  ַויִׁ ים ַוי ִ֤אֶמר שְּ ִ֑ ֵעצִׁ ַעל־הָּ לָּ ה וְּ ע  יב ַעל־הָּ ֵבִַ֑ח בִׁ  זְּ ַלמִׁ

י ָ֣ הִׁ ם׃ ַויְּ יִׁ ָֽ ֵלא־מָּ לָּ ה מִׁ עָּ ַגֵ֥ם ֶאת־ַהתְּ ה ֱאֹלֵהי   וְּ הוָּ  יא֮ ַוי אַמר  יְּ ָ֣הו ַהנָּבִׁ יָּ ש ֵאלִׁ ַגִ֞ ה ַויִׁ חָּ  נְּ ֹות ַהמִׁ ׀ ַבֲעלָ֣
ֶדִ֑  ָ֣י ַעבְּ ל ַוֲאנִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ים בְּ ִ֛ י־ַאתָּ ה ֱאֹלהִׁ ָֽ ע כִׁ ַד  וָּ ל ַהיָֹ֣ום יִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ָ֣ק וְּ חָּ צְּ ם  יִׁ הָּ רָּ ךָ֣ ך ַאבְּ רְּ בָּ דְּ ובִׁ

ת ( ובדבריך) י ֵאֵ֥ יתִׁ ׂשִֹׁ֔ ל־עָּ ה כׇּ ֵ֥ י־ַאתָּ ָֽ ה כִׁ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ עו  הָּ ֵיַָֽֽדְּ י וְּ נִׁ ה  ֲעֵנֹ֔ הוָּ י יְּ ִַּ֤֧נִׁ ֶלה׃ ֲעֵנ ֵאָֽ ים הָּ רִׁ  בָּ ַהדְּ
ית׃  ָֽ ַרנִׁ ם ֲאח  בָּ  תָּ ֶאת־לִׁ ב ֵ֥ ִ֛ה ֲהסִׁ ַאתָּ ים וְּ ִ֑ ֱאֹלהִׁ הוָּ ה הָּ ה  יְּ לָּ ע  אַכל ֶאת־הָּ ה ַות ִ֤ הוָּ  ל ֵאש־יְּ פ ָ֣ ַותִׁ

א   ה׃ ַוַירְּ כָּ ֵחָֽ לָּ ה לִׁ עָּ ם ֲאֶשר־ַבתְּ יִׁ ֶאת־ַהַמֵ֥ ִ֑ר וְּ פָּ עָּ ֶאת־ֶהָֽ נִׁ ים וְּ ֲאבָּ ֶאת־הָּ ים וְּ ֵעצִֹׁ֔ ָֽ ֶאת־הָּ ל־וְּ ם כׇּ עָֹּ֔ הָּ
ֱאֹל וא הָּ הוָּ ה הֵ֥ ים יְּ ֱאֹלהִֹׁ֔ וא הָּ ה  הָ֣ הוָּ ו יְּ רֹ֔ ֵניֶהִ֑ם ַוי ָ֣אמְּ ו ַעל־פְּ ל  פְּ ַֽיִׁ ים׃ַוָֽ ָֽ  הִׁ
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ֲעׂשֹות  ֶאת־ ם ַלָֽ ירָּ  ַכָ֣ל חִׁ ֹות ַויְּ קִ֑ רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ים וְּ עִׁ  ֶאת־ַהיָּ ֹות וְּ רֹ֔ י  ת־ַהכִׁ ֹום ֶאֹ֨ ירֹ֔ ַָ֣עׂש חִׁ ל־ַוַי ה כׇּ אכָֹּ֔ לָּ ַהמְּ
ָֽה׃  הוָּ ית יְּ ה ֵבֵ֥ ֹלמ   ֶלְך שְּ ִ֛ה ַלֶמֵ֥ ׂשָּ ר עָּ ים ֲאֶשֵ֥ ַעמודִׁ  אש הָּ ת ֲאֶשר־ַעל־ר ֵ֥ ר ִ֛ תָּ ת ַהכ  ג ל  ם וְּ יִׁ ַנֹ֔ ים שְּ ָ֣ דִׁ ַעמ 

ים׃  ָֽ ַעמודִׁ אש הָּ ר ַעל־ר ֵ֥ ת ֲאֶש  ר ֹ֔ תָּ ֹות ַהכ  ֵתי  ג לָ֣ ֹות ֶאת־שְּ ַכס  ם לְּ יִׁ ַתֹ֔ ֹות שְּ כָ֣ בָּ ַהשְּ ם וְּ ִ֑יִׁ תָּ שְּ
ֹות שְּ  כִ֑ בָּ ֵתָ֣י ַהשְּ שְּ ֹות לִׁ ע ֵמא  ַבֵ֥ ִ֛ים ַארְּ נִׁ מ  רִׁ ֶאת־הָּ ֹות וְּ ַכס  ת לְּ ֶאחָֹּ֔ ָ֣ה הָּ כָּ בָּ ים  ַלשְּ נִׁ מ  ים רִׁ ִ֤ ֵנָֽי־טורִׁ

ה רָּ  ת ֲעׂשָּ ר ֵ֥ י  ֶאת־ַהכִׁ ִֶׂ֑שר וְּ נ ֹות עָּ כ  ֶאת־ַהמְּ ים׃ וְּ ָֽ ַעמודִׁ ֵנֵ֥י הָּ ר ַעל־פְּ ת ֲאֶש  ר ֹ֔ תָּ ֹות ַהכ  ֵתי  ג לָ֣  ֶאת־שְּ
ׂשָּ   ֵנים־עָּ ר שְּ ֵ֥ קָּ ֶאת־ַהבָּ ִ֑ד וְּ ֶאחָּ ֶאת־ַהיָּ ם הָּ ֹות׃ וְּ נָֽ כ  ים ַעל־ַהמְּ עִַּׁ֜ ֶאת־ַהיָּ ֹות וְּ ירֹ֨ ֶאת־ַהסִׁ ָֽם׃ וְּ ַחת ַהיָּ ר ַתֵ֥

ֵאת   ֹות וְּ ק  רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ל־וְּ ָ֣ים כׇּ ֶלה ַהֵכלִׁ ֵאֹ֔ ִ֑ה ( האהל)הָּ הוָּ ה ֵבָ֣ית יְּ ֹלמ   ֶלְך שְּ ם ַלֶמֵ֥ ִ֛ ירָּ ה חִׁ ֵ֥ ׂשָּ ר עָּ ֲאֶשֹ֨
אֲ  ה הָּ ַמֲעֵב  ֶלְך בְּ ם ַהֶמֹ֔ ָ֣ קָּ צָּ ֵדן  יְּ ַכִ֤ר ַהַירְּ כִׁ ט׃ בְּ ָֽ רָּ מ  ֶשת מְּ ח   ִ֤ח נְּ ן׃ ַוַיַנ ָֽ תָּ רְּ ין צָּ ֹות וֵבֵ֥ כ  ין ס  ִ֑ה ֵבֵ֥ מָּ דָּ

ה  ֶאת־ ֹלמ  ל־שְּ ה ֵאֵ֚ת כׇּ ֹלמ ֹ֔ ַָ֣עׂש שְּ ֶשת׃ ַוַי ח ָֽ ל ַהנְּ ַקֵ֥ שְּ ר מִׁ ַק  א ֶנחְּ ד ל ֵ֥ א ִ֑ ד מְּ א ָ֣ ב מְּ ים ֵמר   ַהֵכלִֹׁ֔
ל־ ן ֲאֶשֵ֥ כׇּ חָּ  לְּ ֶאת־ַהש  ב וְּ הָֹּ֔ ַבָ֣ח ַהזָּ זְּ ִ֑ה ֵאֵ֚ת מִׁ הוָּ ר ֵבָ֣ית יְּ ים ֲאֶש  ב׃ ַהֵכלִֹׁ֔ ָֽ נִׁ ים זָּהָּ ִ֛יו ֶלֵֶ֥חם ַהפָּ לָּ ר עָּ

רֶּ֠  נ  מְּ ֶאת־ַהֶּ֠ ת וְּ ַהֵנר ִ֛ ַהֶפ ַרח וְּ גִ֑ור וְּ ָ֣ב סָּ יר זָּהָּ בִׁ  ֵנֵ֥י ַהדְּ פְּ אול לִׁ מ ִ֛ שְּ ֵמ ש מִׁ חָּ ין וְּ מִַּׁ֜ יָּ ש מִׁ ֵמֹ֨ ֹות חָּ
פֶּ֠  ַהסִׁ ב׃ וְֶּּ֠ ָֽ ם זָּהָּ יִׁ ַקַח  ַהֶמלְּ ַהַמחְּ וְּ ֹות וְּ ַהַכפֵ֥ ֹות וְּ קִ֛ רָּ זְּ ַהמִׁ ֹות וְּ ר  ַזמְּ מְּ ַהָֽ ֹות ֹות וְּ תֶ֡ ַהפ  גִ֑ור וְּ ָ֣ב סָּ ֹות זָּהָּ ת 

ב׃ ָֽ ת ַלֵהיכָּ ל זָּהָּ י ַהַבִ֛יִׁ ֵתֵ֥ ַדלְּ ים לְּ שִׁ  ֶדש ַהֳקדָּ ק ָ֣ י לְּ ימִַּׁ֜ נִׁ ת ַהפְּ יִׁ תֹות֩ ַהַבֹ֨ ַדלְּ  לְּ
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וא ה הַּ֜ נָֹּ֨ מָּ ה֩ ַאלְּ שָּ ר׃ ֶבן־אִׁ צ ָֽ ם מִׁ ירָּ  ח ֶאת־חִׁ ַקֵ֥ ה ַויִׁ ֹלמ ֹ֔ ַלח  ַהֶמֶָ֣לְך שְּ שְּ יו  ַויִׁ ָ֣ בִׁ אָּ י וְּ לִׁ  תָּ ַמֵטָ֣ה ַנפְּ מִׁ
ֵרָ֣ש י֮ ח  רִׁ יש־צ  ח    אִׁ ֵלֶּ֠ נְּ מָּ יִׁ ֹות א ֶאת־ַהחׇּ ֶשת  ַוֶּ֠ ַעת ַלֲעׂשֵ֥ ֶאת־ַהַדֹ֔ בונָּה  וְּ ֶאת־ַהתְּ ִ֤ה וְּ מָּ ל־כְּ אכָּ ה כׇּ לָּ מְּ

ה ַוַי ַעׂש ֶאת־ ֹלמ ֹ֔ ֶשת ַויָּבֹוא  ֶאל־ַהֶמֶָ֣לְך שְּ ח ִ֑ ל־ַבנְּ ֶשת כׇּ ח ִ֑ ים נְּ ַעמודִׁ  ֵנֵ֥י הָּ ִַ֛צר ֶאת־שְּ ֹו׃ ַויָּ תָֽ ַלאכְּ מְּ
י׃  ָֽ וד ַהֵשנִׁ ַעמֵ֥ ב ֶאת־הָּ ה יָּס   ֵרָ֣ה ַאמָֹּ֔ ֵתים־ֶעׂשְּ חוט  שְּ ד וְּ ֶאחָֹּ֔ וד הָּ ַעמָ֣ ה קֹוַמת  הָּ ה ַאמָּ  ֵרַּ֜ ה ֶעׂשְּ ֶנֹ֨ מ  שְּ

ַצָ֣ק נְּ  ים מ  ַעמודִׁ  י הָּ אֵשֵ֥ ֵתִ֛ת ַעל־רָּ ה לָּ ׂשָּ  ת עָּ ר ַּ֜ תָּ י כ  ֵתֹ֨ ת ושְּ ֶאחָֹּ֔ ֶתֶָ֣רת הָּ ֹות קֹוַמת  ַהכ  ֵמָ֣ש ַאמ  ֶשת חָּ ח ִ֑
תָּ  ֹות ַלכ ָ֣ רֹ֔ שְּ ים  ַמֲעֵׂשָ֣ה ַשרְּ לִׁ דִׁ ה גְּ כָּ  בָּ ים ַמֲעֵׂשָ֣ה ׂשְּ כִִׁ֞ בָּ ית׃ ׂשְּ ָֽ ֶרת ַהֵשנִׁ ֶתֵ֥ ת ַהכ  ֹות קֹוַמ  ֵמָ֣ש ַאמֹ֔ חָּ ת וְּ ר ֹ֔

בְּ  שִׁ ת וְּ ֶאחָֹּ֔ ֶתֶָ֣רת הָּ ה  ַלכ  עָּ בְּ ים שִׁ ִ֑ ַעמודִׁ אש הָּ ר ַעל־ר ָ֣ ית׃ ַוַי ַעׂש ֲאֶש  ָֽ ֶרת ַהֵשנִׁ ֶתֵ֥ עָּ ה ַלכ 
אש  ת  ֲאֶשר  ַעל־ר ָ֣ ר  תָּ ֹות ֶאת־ַהכ ָֽ ַכסִ֤ ת לְּ ֶאחָּ  ָ֣ה הָּ כָּ בָּ יב ַעל־ַהשְּ בִַּׁ֜ ים סָּ ֹ֨ ֩ טורִׁ ֵני ים ושְּ ִ֑ ַעמודִׁ ֶאת־הָּ

ים  ֹ֔ ַעמודִׁ אש הָּ ת ֲאֶשר  ַעל־ר ָ֣ ר   תָּ כ  ית׃ וְּ ָֽ ֶרת ַהֵשנִׁ ֶת  ה ַלכ  ׂשָֹּ֔ ֵכָ֣ן עָּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ מ  רִׁ ִ֑ם הָּ אולָּ ה שוַשָ֣ן בָּ ַמֲעֵׂש 
ֶָ֣בר  ֵע ר לְּ ֶטן ֲאֶש  ַמָ֣ת ַהֶבֹ֔ ע  לְּ ַעל  מִׁ ַמֹ֨ ים ַגם־מִׁ ֹ֔ ַעמודִׁ ֵני  הָּ ת ַעל־שְּ ר   תָּ כ  ֹות׃ וְּ ע ַאמָֽ ַב  ִ֑ה ַארְּ כָּ בָּ ַהשְּ

עַ ( שבכה) ָֽ ֶקם  ֶאת־הָּ ית׃ ַויָֹּ֨ ָֽ ֶרת ַהֵשנִׁ ֶתֵ֥ יב ַע ל ַהכ  בִֹׁ֔ ים סָּ ָ֣ רִׁ ם  ט  יִׁ אַתֹ֨ ִ֤ים מָּ מֹונִׁ רִׁ הָּ לָּ ם וְּ א  ים לְּ ֹ֔ דִׁ מ 
קְּ  י ַויִׁ אלִֹׁ֔ מָּ וד ַהשְּ ַעמָ֣ ֶקם  ֶאת־הָּ ין ַויָֹּ֨ כִֹׁ֔ מֹו  יָּ א ֶאת־שְּ ִ֤ רָּ קְּ י ַויִׁ נִׁ  מָּ וד ַהיְּ ַעמָ֣ ֶקם ֶאת־הָּ ִ֑ל ַויַָּּ֜ א ַהֵהיכָּ ֵ֥ רָּ

ים׃ וַ  ָֽ ַעמודִׁ ֶלֵ֥אֶכת הָּ ם מְּ ת   ִ֑ן ַותִׁ ים ַמֲעֵׂשָ֣ה שֹושָּ ַעמודִׁ  אש הָּ ַעִ֛ל ר ֵ֥ ַעז׃ וְּ ֹו ב ָֽ מ  ֵַ֥עׂש ֶאת־ַהיָּ ם ֶאת־שְּ ַי
ַאמֶָּּ֠  ֶָׂ֣שר בָּ ִ֑ק ֶע ָ֣למוצָּ ג  ֹו עָּ תַּ֜ פָּ ֹו ַעד־ׂשְּ תֹ֨ פָּ שְּ ֹו  ה מִׁ תֹ֔ ה  קֹומָּ ַאמָּ ָֽ ֵמִ֤ש בָּ חָּ יב וְּ בִׁ  ו  ׀ סָּ קָּ ָ֣ים ( וקוה)וְּ ֹלשִׁ שְּ

ֹו תִ֤ פָּ ׂשְּ ַחת לִׁ ַתֹ֨ ים֩ מִׁ עִׁ קָּ יב׃ ופְּ ָֽ בִׁ ֹו סָּ ת  ב א  ה יָּס ֵ֥ ַאמָֹּ֔ בְּ   בָּ יב  ס  בִׁ ֵֶׂ֚שר בָּ ׀ סָּ ֹו ֶע תֹ֔ ים א  ָ֣ ים בִׁ ֵ֥ פִׁ ה ַמקִׁ ַאמָֹּ֔
 ָ֣ נִׁ ָ֣ה פ  ֹלשָּ ר שְּ קָּ  ָ֣ר בָּ ׂשָּ ֵנ י עָּ ד ַעל־שְּ ֵמִ֞ ֹו׃ ע  תָֽ קָּ יצ  ים בִׁ קִׁ  צ  ים יְּ עִֹׁ֔ קָּ ים  ַהפְּ ִ֤י טורִׁ ֵנ יב שְּ ִ֑ בִׁ ׀  יםֶאת־ַהיָּ ם סָּ

ים ֹ֨ נִׁ ה֩ פ  ֹלשָּ ֹונָּה ושְּ פֶ֡ ָ֣ה צָּ ֹלשָּ ה ושְּ מָּ חָּ  ׀ יַָּּ֜ ֹ֔ רָּ זְּ ָ֣ים מִׁ נִׁ ה  פ  ֹלשָּ ה ושְּ בָּ גְּ ָ֣ים ֶנ  נִׁ ם ׀ פ  ֵ֥ם ֲעֵליֶה  ַהיָּ ה וְּ
ה וְּ  לָּ ִ֑עְּ מָּ לְּ ל־מִׁ עׇּ כׇּ ה׃ וְּ תָּ יְּ ָֽ ם בָּ ֵריֶה  ם ֲאח  יִׁ ַפֵ֥ ִ֑ן ַאלְּ ֹוס ֶפַָ֣רח שֹושָּ ַפת־כ  ה ׂשְּ ַמֲעֵׂשֵ֥ ֹו כְּ תִ֛ פָּ ַפח וׂשְּ יָֹ֣ו ֶטֹ֔ בְּ
יל׃ ָֽ ת יָּכִׁ  ַב 
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ַלם   שְּ ל־ַותִׁ ִ֛ה כׇּ ׂשָּ ר עָּ ה ֲאֶשֵ֥ אכָֹּ֔ לָּ ה ֶאת־קׇּ ַהמְּ ֹלמ ַּ֜ א שְּ ֵבֹ֨ ִ֑ה ַויָּ הוָּ ה ֵבָ֣ית יְּ ֹלמ   ֶלְך שְּ ֵשָ֣יַהֶמֵ֥ ָ֣ד  דְּ וִׁ ׀ דָּ
ָֽה׃ הוָּ ית יְּ ֹות ֵבֵ֥ ר  צְּ א  ן בְּ ַתִּ֕ ים נָּ ֶאת־ַהֵכלִֹׁ֔ ב  וְּ ֶאת־ַהזָּהָּ יו ֶאת־ַהֶכִֶ֤סף וְּ בִׁ   אָּ

ל ֶאת־ ֵאֶ֡ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ קְּ ה ֶאת־זִׁ ֹלמ ָ֣ ֵהָ֣ל שְּ ָ֣ז ַיקְּ ל־אָּ יכׇּ ׂשִׁ אֵשָ֣י ַהַמטֹות֩ נְּ ֵאִ֛ל רָּ רָּ ׂשְּ ֵנ י יִׁ בְּ ֹות לִׁ בַּ֜ אָּ י הָּ ֵאֹ֨
ֲהלַּ֜  קָֹּ֨ ֹון׃ ַויִׁ יָֽ יא צִׁ ֵ֥ וִׁ ד הִׁ יר דָּ ֵ֥ ִ֛ה ֵמעִׁ הוָּ ית־יְּ רִׁ ֹון בְּ ֹות ֶאת־ֲאר  ַהֲעלִ֞ ָֽ ִׁם לְּ ִ֑ לָּ רושָּ ה יְּ ֹלמ   ֶלְך שְּ ו ֶאל־ַהֶמֵ֥

ה   ֹלמ  ל־ֶאל־ַהֶמִֶ֤לְך שְּ ֶד כׇּ וא ַהח ֵ֥ ִ֑ג ה  נִׁ ים ֶבחָּ ֵאתָּ ֵַַֽ֥רח הָּ ֶי ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יש יִׁ ָ֣ ל אִׁ או כ   ב ִּ֕ י׃ ַויָּ ָֽ יעִׁ בִׁ ש ַהשְּ
ד  ֶהל מֹוֵעֹ֔ ֶאת־א ָ֣ ה  וְּ הוָּ ֹון יְּ ו ֶאת־ֲארִ֤ ַַֽיֲעלִ֞ ֹון׃ ַוָֽ רָֽ אָּ ֲהנִׁ ים ֶאת־הָּ ו ַהכ  אֵ֥ ׂשְּ ֵאִ֑ל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ קְּ זִׁ

ֶאת־ ל־וְּ ַהֶמָ֣לֶ כׇּ ם׃ וְּ ָֽ יִׁ וִׁ ַהלְּ ֲהנִׁ ים וְּ ם ַהכ  תָֹּ֔ ו א  ֶהל ַוַיֲעלָ֣ א ִ֑ ֶדש ֲאֶשָ֣ר בָּ ֵלֵ֥י ַהק   ה וְּ כְּ ֹלמ   ל־ְך שְּ ת כׇּ ֲעַדִ֤
מָּ  א יִׁ ל ֵ֥ ו וְּ רִ֛ פְּ סָּ א־יִׁ ר ֲאֶש ר ל ָֽ קָֹּ֔ אן ובָּ ים  צ ָ֣ חִׁ ַזבְּ ֹון מְּ רִ֑ אָּ ָ֣י הָּ ֵנ פְּ ֹו לִׁ ת  יו אִׁ לָֹּ֔ ים עָּ ָ֣ דִׁ ֵאל  ַהנֹועָּ רָּ ׂשְּ נ ו יִׁ

 ֶּ֠ ֲהנִׁ כ  או ַהֶּ֠ ָ֣ בִׁ ב׃ ַויָּ תֵמר ָֽ יִׁ יר ַהַב  ֵ֥ בִׁ ֹו ֶאל־דְּ קֹומִ֛ הוָּ ה ֶאל־מְּ ית־יְּ רִׁ ֹון בְּ ִ֑ים  ים ֶאת־ֲארֹ֨ שִׁ ֶדש ַהֳקדָּ ֶאל־ק ָ֣
 ִ֛ בִׁ ר  כו ַהכְּ ס   ֹון ַויָּ רִ֑ אָּ ֹום הָּ ק  ם ֶאל־מְּ יִׁ ַפֹ֔ נָּ ָ֣ים כְּ ׂשִׁ רְּ ים  פ  רובִׁ י ַהכְּ ִ֤ ים׃ כִׁ ָֽ רובִׁ י ַהכְּ ֵפֵ֥ ַחת ַכנְּ ים ֶאל־ַת 

 ֮ ַַֽיֲארִׁ ה׃ ַוָֽ לָּ עְּ ָֽ מָּ לְּ יו מִׁ ַעל־ַבדָּ  ֹון וְּ רֵ֥ אָּ א֩ ַעל־הָּ ים  ַוֵירָּ ִ֤ כו֮ ַהַבדִׁ י ַהַבדִׁ אֵשֹ֨ ֩ רָּ ָ֣י ו ֵנ ֶדש  ַעל־פְּ ן־ַהק ֹ֨ ים מִׁ
 ֹ֔ נִׁ ֲאבָּ ֹות הָּ חָ֣ ֵני  ל  ק שְּ ֹון ַר  רֹ֔ אָּ ָֽ ם ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ֵאֵ֚ין בָּ יו שָֹּ֔ ָ֣הְּ ה ַויִׁ וצָּ ו ַהחִ֑ א  א ֵירָּ ל ֵ֥ יר וְּ בִֹׁ֔ ר ַהדְּ ים ֲאֶשֹ֨

צֵ  ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ם־בְּ ה  עִׁ הוָּ ת יְּ ַרִ֤ ר כָּ ֵרִ֑ב ֲאֶשֹ֨ ח  ה בְּ ֶש  ִ֛ם מ  ַח שָּ ֵ֥ נִׁ את הִׁ ֵצֵ֥ י בְּ הִִּׁ֕ ם׃ ַויְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ם ֵמֶאֵ֥ אתָּ 
ֵנֵ֥י הֶ  פְּ ת מִׁ ֵר  שָּ ד לְּ ִ֛ים ַלֲעמ ֵ֥ ֲהנִׁ ו ַהכ  ל  ל א־יָּכְּ ָֽה׃ וְּ הוָּ ית יְּ ֵל א ֶאת־ֵבֵ֥ ֵַֽ֥ן מָּ נָּ ֶהעָּ ֶדש וְּ ן־ַהק ִ֑ ֲהנִׁ ים מִׁ ִַּ֑֧ן ַהכ  נָּ עָּ

בֹוד ֵלֵ֥א כְּ י־מָּ ָֽה׃כִׁ הוָּ ית יְּ הוָּ ה ֶאת־ֵבֵ֥  ־יְּ
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ָ֣ה אָּ  הוָּ ה יְּ ֹלמ ִ֑ ַמָ֣ר שְּ ז אָּ ים׃ אָּ  ָֽ מִׁ ך  עֹולָּ תְּ בְּ שִׁ ֹון לְּ כֵ֥ ְִ֑ך מָּ ל לָּ ב   ית זְּ י ֵבֵ֥ ִ֛יתִׁ נִׁ ֵ֥ה בָּ נ  ל׃ בָּ ֶפָֽ ֲערָּ ן בָּ כ   שְּ ר לִׁ ַמֹ֔
ת  ֶרְך ֵא  בִָּּ֕ יו ַויְּ נָֹּ֔ ֶלְך  ֶאת־פָּ ל־ַוַיֵסִ֤ב ַהֶמֹ֨ ֵאִ֑ל וְּ כׇּ רָּ ׂשְּ ַהָ֣ל יִׁ ל־קְּ וְך כׇּ רִ֤ אֶמר בָּ ד׃ ַוי   ֵמָֽ ל ע  ֵא  רָּ ׂשְּ ל יִׁ ַהֵ֥ קְּ

רָּ  ׂשְּ ה  ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ הוָּ ר יְּ ֹום ֲאֶשֹ֨ ן־ַהי  ר׃ מִׁ ֵל א ֵלאמ ָֽ ֹו מִׁ יָּדֵ֥ י ובְּ ִ֑ בִׁ ָ֣ד אָּ וִׁ ת דָּ יו ֵא  פִֹׁ֔ ֶבָ֣ר בְּ ל ֲאֶשר  דִׁ ֵאֹ֔
ַר   צְּ מִׁ ֵאל֮ מִׁ רָּ ׂשְּ י ֶאת־יִׁ ָ֣ י ֶאת־ַעמִׁ אתִׁ ָֽ הֹוֵצַּ֜ תִׁ ַחָ֣רְּ א־בָּ ם  ל ָֽ ת יִׁ יִׁ נָֹ֣ות ַבֹ֔ בְּ ל לִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵטָ֣י יִׁ בְּ ל  שִׁ כ  יר מִׁ עִׁ  י בְּ

אֶ  ִ֑ם וָּ י שָּ מִׁ  יֵֹ֥ות שְּ הְּ ת לִׁ יִׁ נָֹ֣ות ַבֹ֔ בְּ י לִׁ ִ֑ בִׁ ָ֣ד אָּ וִׁ ב דָּ ַב  ם־לְּ י עִׁ הִִּׁ֕ ל׃ ַויְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵ֥ י ֹות ַעל־ַעמִׁ הְּ ד לִׁ ֹ֔ וִׁ דָּ ַחָ֣ר בְּ בְּ
נֵֹ֥ות ַב   בְּ ךֹ֔ לִׁ ָ֣בְּ בָּ ם־לְּ יָּה  עִׁ ַען ֲאֶשִ֤ר הָּ י ַי  ֹ֔ בִׁ ָ֣ד אָּ וִׁ ה  ֶאל־דָּ הוָּ ל׃ ַוי ִ֤אֶמר יְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהֵ֥ ם יְּ ֵשֵ֥ ת לְּ יִׁ

יב ֹ֔  טִׁ י הֱֽ ִ֑ מִׁ שְּ יך לִׁ ֶצֹ֔ ֵצָ֣א ֵמֲחלָּ ך  ַהי  נְּ ם־בִׁ י אִׁ ִ֤ ת כִׁ ִ֑יִׁ ֶנ ה ַהבָּ בְּ א תִׁ ה ל ֵ֥ ך׃ ַרָ֣ק ַאתָֹּ֔ ֶבָֽ בָּ ם־לְּ יָּ ה עִׁ י הָּ ֵ֥ תָּ כִׁ
ם תַ֩  ק ֶ֡ אָּ ֵבִ֑ר וָּ ֹו ֲאֶשָ֣ר דִׁ ר  בָּ ה ֶאת־דְּ הוָֹּ֔ ֶַָּ֣֧קם יְּ י׃ ַויָּ ָֽ מִׁ שְּ ת לִׁ יִׁ ֶנֵ֥ה ַהַב  בְּ וא־יִׁ ֵאֵשָ֣בהָֽ י וָּ בִַּׁ֜ ד אָּ ֹ֨ וִׁ ׀  ַחת֩ דָּ

ׂשְּ  ֵסָ֣א יִׁ ִ֤ם ַעל־כִׁ ם שָּ ׂשִֹׁ֨ אָּ ל׃ וָּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ הוָּ ה ֱאֹלֵהֵ֥ ם יְּ ֵשֵ֥ ת לְּ יִׁ ָ֣ה ַהַבֹ֔ ֶנ ֶאבְּ ה וָּ הוָֹּ֔ ֶבָ֣ר יְּ ֲאֶשר  דִׁ ל ַכָֽ ֵא  רָּ
ם׃  יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ם ֵמֶאֵ֥ תָּ  ֹו א  יאֵ֥ הֹוצִׁ ינו בְּ ֵתֹ֔ ם־ֲאב  ַרת  עִׁ ִ֑ה ֲאֶשִ֤ר כָּ הוָּ ית יְּ ָ֣ רִׁ ם בְּ ֹון ֲאֶשר־שָּ  רֹ֔ אָּ קֹום  לָּ  מָּ
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ֲעׂשֹות  ֶאת־ ם ַלָֽ ירָּ  ַכָ֣ל חִׁ ֹות ַויְּ קִ֑ רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ים וְּ עִׁ  ֶאת־ַהיָּ ֹות וְּ רֹ֔ י  ת־ַהכִׁ ֹום ֶאֹ֨ ירֹ֔ ַָ֣עׂש חִׁ ל־ַוַי ה כׇּ אכָֹּ֔ לָּ ַהמְּ
ַעמודִׁ   אש הָּ ת ֲאֶשר־ַעל־ר ֵ֥ ר ִ֛ תָּ ת ַהכ  ג ל  ם וְּ יִׁ ַנֹ֔ ים שְּ ָ֣ דִׁ ָֽה׃ ַעמ  הוָּ ית יְּ ה ֵבֵ֥ ֹלמ   ֶלְך שְּ ִ֛ה ַלֶמֵ֥ ׂשָּ ר עָּ ים ֲאֶשֵ֥

ים׃  ָֽ ַעמודִׁ אש הָּ ר ַעל־ר ֵ֥ ת ֲאֶש  ר ֹ֔ תָּ ֹות ַהכ  ֵתי  ג לָ֣ ֹות ֶאת־שְּ ַכס  ם לְּ יִׁ ַתֹ֔ ֹות שְּ כָ֣ בָּ ַהשְּ ם וְּ ִ֑יִׁ תָּ שְּ
ֹות  ַכס  ת לְּ ֶאחָֹּ֔ ָ֣ה הָּ כָּ בָּ ים  ַלשְּ נִׁ מ  ים רִׁ ִ֤ ֵנָֽי־טורִׁ ֹות שְּ כִ֑ בָּ ֵתָ֣י ַהשְּ שְּ ֹות לִׁ ע ֵמא  ַבֵ֥ ִ֛ים ַארְּ נִׁ מ  רִׁ ֶאת־הָּ וְּ

תֵ  ה ֶאת־שְּ רָּ  ת ֲעׂשָּ ר ֵ֥ י  ֶאת־ַהכִׁ ִֶׂ֑שר וְּ נ ֹות עָּ כ  ֶאת־ַהמְּ ים׃ וְּ ָֽ ַעמודִׁ ֵנֵ֥י הָּ ר ַעל־פְּ ת ֲאֶש  ר ֹ֔ תָּ ֹות ַהכ  י  ג לָ֣
ים  עִַּׁ֜ ֶאת־ַהיָּ ֹות וְּ ירֹ֨ ֶאת־ַהסִׁ ָֽם׃ וְּ ַחת ַהיָּ ר ַתֵ֥ ׂשָּ  ֵנים־עָּ ר שְּ ֵ֥ קָּ ֶאת־ַהבָּ ִ֑ד וְּ ֶאחָּ ֶאת־ַהיָּ ם הָּ ֹות׃ וְּ נָֽ כ  ַעל־ַהמְּ

רָּ  זְּ ֶאת־ַהמִׁ ֵאת  וְּ ֹות וְּ ל־ק  ֶלה כׇּ ֵאֹ֔ ָ֣ים הָּ ִ֑ה ( האהל)ַהֵכלִׁ הוָּ ה ֵבָ֣ית יְּ ֹלמ   ֶלְך שְּ ם ַלֶמֵ֥ ִ֛ ירָּ ה חִׁ ֵ֥ ׂשָּ ר עָּ ֲאֶשֹ֨
ן׃ ַויַ  ָֽ תָּ רְּ ין צָּ ֹות וֵבֵ֥ כ  ין ס  ִ֑ה ֵבֵ֥ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ַמֲעֵב  ֶלְך בְּ ם ַהֶמֹ֔ ָ֣ קָּ צָּ ֵדן  יְּ ַכִ֤ר ַהַירְּ כִׁ ט׃ בְּ ָֽ רָּ מ  ֶשת מְּ ח   ִ֤ח נְּ ַנ

ה  ֶאת־ ֹלמ  לשְּ ה ֵאֵ֚ת ־כׇּ ֹלמ ֹ֔ ַָ֣עׂש שְּ ֶשת׃ ַוַי ח ָֽ ל ַהנְּ ַקֵ֥ שְּ ר מִׁ ַק  א ֶנחְּ ד ל ֵ֥ א ִ֑ ד מְּ א ָ֣ ב מְּ ים ֵמר   ַהֵכלִֹׁ֔
ל־ ב׃ כׇּ ָֽ נִׁ ים זָּהָּ ִ֛יו ֶלֵֶ֥חם ַהפָּ לָּ ר עָּ ן ֲאֶשֵ֥ חָּ  לְּ ֶאת־ַהש  ב וְּ הָֹּ֔ ַבָ֣ח ַהזָּ זְּ ִ֑ה ֵאֵ֚ת מִׁ הוָּ ר ֵבָ֣ית יְּ ים ֲאֶש  ַהֵכלִֹׁ֔

רֶּ֠  נ  מְּ ֶאת־ַהֶּ֠ ַּ֜ וְּ מִׁ יָּ ש מִׁ ֵמֹ֨ ת ֹות חָּ ַהֵנר ִ֛ ַהֶפ ַרח וְּ גִ֑ור וְּ ָ֣ב סָּ יר זָּהָּ בִׁ  ֵנֵ֥י ַהדְּ פְּ אול לִׁ מ ִ֛ שְּ ֵמ ש מִׁ חָּ ין וְּ
פֶּ֠  ַהסִׁ ב׃ וְֶּּ֠ ָֽ ם זָּהָּ יִׁ ַקַח  ַהֶמלְּ ֹות וְּ תֶ֡ ַהפ  גִ֑ור וְּ ָ֣ב סָּ ֹות זָּהָּ ת  ַהַמחְּ ֹות וְּ ַהַכפֵ֥ ֹות וְּ קִ֛ רָּ זְּ ַהמִׁ ֹות וְּ ר  ַזמְּ מְּ ַהָֽ ֹות וְּ
י  ימִַּׁ֜ נִׁ ת ַהפְּ יִׁ תֹות֩ ַהַבֹ֨ ַדלְּ ב׃לְּ ָֽ ת ַלֵהיכָּ ל זָּהָּ י ַהַבִ֛יִׁ ֵתֵ֥ ַדלְּ ים לְּ שִׁ  ֶדש ַהֳקדָּ ק ָ֣  לְּ
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רו׃ ַסֵפָֽ י יְּ תִׁ  לָּ הִׁ י תְּ י לִֹׁ֔ תִׁ ַצָ֣רְּ תָּ    ַעם־זו  יָּ ַגֵ֥עְּ י־יָּ ָֽ ב כִׁ אתָּ ַיֲעק ִ֑ רָּ  י קָּ ֵ֥ תִׁ ל א־א  וְּ
יך  ֹלֶתֹ֔ י  ֵׂשָ֣ה ע  א־ֵהֵבִ֤יאתָּ לִׁ ל׃ ל ָֽ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ א בִׁ  ל ֵ֥ ה וְּ חָֹּ֔ נְּ מִׁ יך  בְּ תִֹׁ֨ א ֶהֱעַבדְּ י ל ִ֤ ִ֑נִׁ תָּ ַבדְּ א כִׁ יך ל ָ֣ ֶח  בָּ וזְּ

נִׁ  ַתֹ֨ ְך ֶהֱעַבדְּ י ַא  ִ֑נִׁ יתָּ וִׁ רְּ א הִׁ יך ל ָ֣ ֶח  בָּ ֶלב זְּ ֵחֵ֥ ה וְּ ֶנֹ֔ ֶסף  קָּ י ַבֶכֹ֨ ִ֤ יתָּ לִׁ ֹ֨ נִׁ ָֽה׃ ל א־קָּ בֹונָּ לְּ יך בִׁ תִׁ  י  הֹוַגעְּ
נ   יך׃ אָּ ֶתָֽ י ַבֲעֹונ  נִׁ ַת  יך הֹוַגעְּ ַחט אוֶתֹ֔ ר׃ בְּ כ ָֽ א ֶאזְּ יך ל ֵ֥ ַחט אֶת  ִ֑י וְּ ַמֲענִׁ ֶע יך לְּ שָּ ה פְּ ֶחֵ֥ וא מ  י הִ֛ ֵ֥ כִׁ נ  י אָּ כִֹׁ֨

עו  שְּ ֵ֥ יך פָּ יֶצ  לִׁ ִ֑א ומְּ טָּ ֹון חָּ אש  רִׁ יך הָּ ֵ֥ בִׁ ק׃ אָּ ָֽ דָּ צְּ ַען תִׁ ַמֵ֥ ה לְּ ר ַאתָּ  ִַ֑חד ַסֵפֵ֥ ה יָּ טָּ  פְּ שָּ י נִׁ נִׁ יֵרִּ֕ כִׁ י׃ ַהזְּ ָֽ בִׁ
ִ֤ה ַלֵחֹ֨  נָּ ֶאתְּ ֶדש וְּ ֵָ֣רי ק ִ֑ ים׃ַוֲאַחֵל ל ׂשָּ ָֽ דופִׁ גִׁ ל לְּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ב וְּ  ֶרם  ַיֲָֽעק ֹ֔

ֶטן ַיעְּ  ֶב  ךֵ֥ מִׁ ֶצרְּ י  ֶׂשִ֛ך וְּ ֵ֥ה ע  הוָּ ר יְּ ַמֹ֨ ה־אָּ ֹו׃ כ  י בָֽ תִׁ רְּ ַחֵ֥ ל בָּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ י וְּ ִ֑ דִׁ ב ַעבְּ ע ַיֲעק ָ֣ ַמ  ה שְּ ֵ֥ ַעתָּ ֶרִ֑ךָּ וְּ זְּ
י ֶאצׇּ  ִ֤ ֹו׃ כִׁ י בָֽ תִׁ רְּ ַחֵ֥ ון בָּ ר  יש  ב וִׁ י ַיֲעק ֹ֔ ָ֣ דִׁ א  ַעבְּ ירָּ ק ַאל־תִׁ ִ֑ה ֶאצ ִ֤ שָּ ים ַעל־ַיבָּ לִׁ  זְּ נ  א וְּ ֵמֹ֔ ם  ַעל־צָּ יִׁ ק־ַמֹ֨

ִ֤ה  ם׃ ֶז יִׁ ָֽ ֵלי־מָּ בְּ ים ַעל־יִׁ בִׁ  יר ַכֲערָּ ִ֑ צִׁ ֵבָ֣ין חָּ ו בְּ ח  מְּ צָּ יך׃ וְּ ֶאָֽ י ַעל־ֶצֱאצָּ תִׁ  כָּ רְּ ך ובִׁ ֶעֹ֔ י  ַעל־ַזרְּ רוחִׁ
ב יָּדֹו   ת ִ֤ כְּ ה יִׁ ֶז  ב וְּ ם־ַיֲעק ִ֑ ֵשָֽ ָ֣א בְּ רָּ קְּ ֶז ה יִׁ י וְּ נִׁ ָ֣ה אָֹּ֔ ַכֶנָֽה׃י אַמר  ַליהוָּ ל יְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ם יִׁ ֵשֵ֥ ה ובְּ יהוָֹּ֔  ַלָֽ
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ין י ֵאֵ֥ ַד  עָּ ַבלְּ ֹון ומִׁ ָ֣י ַאֲחרֹ֔ אשֹון  ַוֲאנִׁ ִ֤י רִׁ ֹות ֲאנִׁ אִ֑ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ֹו יְּ ֲאל  ג  ֵאִ֛ל וְּ רָּ ׂשְּ הוָּ ה ֶמֶלְך־יִׁ ר יְּ ַמֹ֨ ה־אָּ  כ 
י ַעם־ע שומִׁ  י מִׁ הָּ  לִֹׁ֔ ֶכֹ֨ רְּ ַיעְּ הָּ וְּ יֶדִ֤ ַיגִׁ א וְּ רָּ  קְּ י יִׁ ֹונִׁ מָ֣ י־כָּ ים׃ ומִׁ ָֽ ידו ֱאֹלהִׁ ֵ֥ אנָּה ַיגִׁ ב   ר תָּ יִֹ֛ות ַוֲאֶשֵ֥ תִׁ א  ִ֑ם וְּ ֹולָּ

ֹוַּה  מִׁ  ִ֤ש ֱאלֹ֨ י ֲהֵי ִ֑ ַאֶתָ֣ם ֵעדָּ י וְּ תִׁ ַג ַֽדְּ הִׁ יך וְּ ֵ֥ תִׁ ַמעְּ שְּ ִ֛ז הִׁ א ֵמאָּ ו ֲהל ֵ֥ הֹ֔ רְּ ַאל־תִׁ ֲחדו  וְּ פְּ ל־תִׁ מֹו׃ ַאָֽ ָֽ י לָּ ַדֹ֔ עָּ ַבלְּ
הו ַוחֲ  ם  ת ֹ֔ לָּ ֵרי־ֶפִֶ֤סל כ  צְּ י׃ י  תִׁ עְּ ָֽ ור ַבל־יָּדָּ ין צ  ֵאֵ֥ ו וְּ אִ֛ רְּ ׄה ַבל־יִׁ מָּׄ ׄ ֵעֵדיֶהָ֣ם ֵה  ִ֑ילו וְּ ם ַבל־יֹועִׁ מוֵדיֶה 

יל׃ ֵהִ֤ן  ָֽ י הֹועִׁ תִׁ  לְּ בִׁ ְִ֑ך לְּ ל וֶפֶָ֣סל נָּסָּ ר ֵא  ַצֵ֥ י־יָּ ָֽ שו׃ מִׁ ַען ֵיב ָֽ ַמֵ֥ ו לְּ ע  ל־וַבל־ֵידְּ שו כׇּ יו  ֵיב ֹ֔ ֲחֵברָּ
חֲ  פְּ דו יִׁ ם  ַיֲעמ ֹ֔ לָּ ו כ  צִ֤ ַקבְּ תְּ ָֽ ִ֑ם יִׁ דָּ ה ֵמאָּ מָּ ים ֵה  ֵ֥ שִׁ רָּ חָּ ַעל  וְּ ד ופָּ ֲעצָֹּ֔ ֶזל  ַמָֽ ש ַברְּ ַרִ֤ ַָֽחד׃ חָּ שו יָּ ו ֵיב ֵ֥ ד 

ם ַויִׁ  יִׁ ה ַמ  תָּ ֵ֥ ַח ל א־שָּ ֵאָ֣ין כ ֹ֔ ֵעב  וְּ ֹו ַגם־רָּ חֹ֔ ֹוַע כ  רָ֣ זְּ הו  בִׁ ֵלֹ֨ עָּ פְּ ֵרִ֑הו ַויִׁ צְּ ֹות יִׁ ב  ם וַבַמקָּ ַרָ֣ש ַבֶפחָֹּ֔ ף׃ חָּ ָֽ יעָּ
הו   ֶרד ַיֲעֵׂשֹ֨ ֲאֵרָ֣הו ַבֶשֹ֔ תָּ ו  יְּ ה קָּ ָ֣טָּ ים֮ נָּ תׇּ  ֵעצִׁ חוגָּ ה יְּ ֹות וַבמְּ עֹ֔ צ  יש ַבַמקְּ ֹ֔ ָ֣ית אִׁ נִׁ ַתבְּ הו  כְּ ַַֽיֲעֵׂשֹ֨ ֳאֵרִ֑הו ַוָֽ

רׇּ  כְּ ת׃ לִׁ יִׁ ָֽ ֶבת בָּ ֶשֵ֥ ם לָּ דָּ  ֶרת אָּ ֶאֵ֥ פְּ תִׁ ַטֵ֥ע כְּ ִַ֑ער נָּ ֹו ַבֲעֵצי־יָּ ַאֶמץ־ל  ֹון ַויְּ ַאלֹ֔ זָּה  וְּ רְּ ח תִׁ ַקִ֤ ים ַויִׁ זִֹׁ֔ ֹו ֲארָּ ת־לָ֣
ִ֤ה לְּ  יָּ הָּ ל׃ וְּ ַגֵדָֽ ֶגֵֶ֥שם יְּ ֶרן וְּ חׇּ א   ח ֵמֶהם  ַויָֹּ֔ ַקִ֤ ר ַויִׁ ֵעֹ֔ בָּ ם  לְּ דָּ ַעל־ֵאל  אָּ פְּ ִֶ֑חם ַאף־יִׁ ה לָּ ָ֣פָּ אָּ יק וְּ ם ַאף־ַישִׁ 
גׇּ  סְּ ֶסל ַויִׁ הו ֶפ  ֵ֥ ׂשָּ חו עָּ תָֹּ֔ שְּ י ַויִׁ לִׁ  ֶלֵ֥ה צָּ צְּ ל יִׁ ָ֣ר י אֵכֹ֔ ׂשָּ יֹו  בָּ ש ַעל־ֶחצְּ מֹו־ֵאֹ֔ ַרָ֣ף בְּ יֹו  ׂשָּ מֹו׃ ֶחצְּ ָֽ ד־לָּ
י אַמָ֣ר הֶ  ם  וְּ ִ֑ע ַאף־יָּח  בָּ ׂשְּ יִׁ ֹו וְּ לִ֑ סְּ פִׁ ה לְּ ׂשָּ  ל עָּ ֵאֵ֥ ֹו לְּ יתֹ֔ ֵאָ֣רִׁ ור׃ ושְּ י אָֽ יתִׁ ֵ֥ אִׁ י רָּ ח ַחמֹותִׁ  גׇּ אָֹּ֔ סְּ ד־ יִׁ

י( יסגוד־) ָ֣ ינו כִׁ ִ֑ בִׁ א יָּ ל ָ֣ ו וְּ ע  א יָּדְּ ה׃ ל ֵ֥ תָּ ָֽ י אָּ י ֵאלִׁ  ֵ֥ י כִׁ נִׁ יֵלֹ֔ י אַמר  ַהצִׁ יו וְּ ַפֵלָ֣ל ֵאלָֹּ֔ תְּ יִׁ חו  וְּ ַתֹ֨ שְּ יִׁ ֹו וְּ ַטִ֤ח  לִ֤
כִׁ   ם ֵמַהׂשְּ אֹות  ֵעיֵניֶהֹ֔ רְּ ֹו ֵמָֽ יִ֞ ר  ֶחצְּ בונָּה֮ ֵלאמ  א־תְּ ל ָֽ ַעת וְּ א ַדֵ֥ ל ֹ֨ ֹו וְּ ב  ָ֣יב ֶאל־לִׁ א־יָּשִׁ ל ָֽ ם׃ וְּ ָֽ תָּ ב  יל לִׁ

ַאֶּ֠  ש וְֶּּ֠ מֹו־ֵא  י בְּ תִׁ ַרָ֣פְּ ה ׂשָּ ָ֣ה ֶאֱעֶׂשֹ֔ תֹוֵעבָּ רֹו  לְּ תְּ יִׁ ֵכִ֑ל וְּ א  ר וְּ ׂשָּ  ֶלֵ֥ה בָּ ֶחם ֶאצְּ יו  ֶלֹ֔ לָּ י ַעל־ֶגחָּ יתִׁ ִ֤ פִׁ ף אָּ
ֶפר  ָ֣ה ֵאֹ֔ ֶע ֹוד׃ ר  גָֽ ול ֵע ץ ֶאסְּ בֵ֥ ֶקר לְּ ֹוא ֶש  ר ֲהלֵ֥ א י אַמֹ֔ ל ָ֣ שֹו  וְּ יל ֶאת־ַנפְּ ִ֤ ל א־ַיצִׁ ִ֑הו וְּ טָּ ל הִׁ ֵלֵ֥ב הוַת 

י׃ ָֽ ינִׁ ימִׁ כׇּ    בִׁ ה זְּ תָּ י  ַאֹ֔ ֶבד־לִׁ יך ֶעָֽ ִ֤ תִׁ ַצרְּ ה יְּ ִ֑תָּ י־אָּ דִׁ י ַעבְּ ָ֣ ל כִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ב וְּ ר־ֵאֶָ֣לה ַיֲָֽעק ֹ֔
יך וְּ  ֶעֹ֔ שָּ ב  פְּ עָּ י כָּ יתִׁ ִ֤ חִׁ י׃ מָּ נִׁ ֵשָֽ נָּ א תִׁ ל ל ֵ֥ ֵא  רָּ ׂשְּ יך׃ רׇּ יִׁ ָֽ תִׁ ַאלְּ י גְּ ֵ֥ ה ֵאַל י כִׁ ֵ֥ נָּ ַֽן ַחט אוֶתִ֑יך שובָּ ם ֶכעָּ יִׁ ַמַּ֜ ו שָּ נֹ֨

ה ַי ַער וְּ  נָֹּ֔ ים  רִׁ רִׁ ו הָּ חִ֤ צְּ ֶרץ פִׁ יָֹ֣ות אָֹּ֔ תִׁ יעו  ַתחְּ ֹ֨ רִׁ ה הָּ הוָּ  ָ֣ה יְּ ׂשָּ י־עָּ ָֽ ל־כִׁ ב כׇּ ה  ַיֲעק ֹ֔ הוָּ ַאִ֤ל יְּ י־גָּ ָֽ ֹו כִׁ ָ֣ץ בִ֑ ֵע
ר׃ ָֽ אָּ פָּ תְּ ל יִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ  ובְּ
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י  ר׃ כִֶּׁ֠ ָֽ ׂשָּ ו בָּ לֵ֥ כְּ אִׁ ֵחיֶכ ם וְּ בְּ ו ַעל־זִׁ פֵ֥ לֹוֵתיֶכִ֛ם סְּ ֵאִ֑ל ע  רָּ ׂשְּ ֹות ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ַמִ֛ר יְּ ה אָּ כ ֵ֥
יִֹ֛ום  ים בְּ יתִֹׁ֔ וִׁ א צִׁ ל ָ֣ ֹוֵתיֶכם  וְּ י ֶאת־ֲאבָֽ תִׁ ַבִ֤רְּ א־דִׁ י ל ָֽ ֵ֥ יאִׁ ם ( הוציא)הֹוצִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ם ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ אֹותָּ 

י עֹולָּ ה ֵרֵ֥ בְּ ֶזֶּ֠  ַעל־דִׁ ָ֣ר ַהֶּ֠ בָּ ם־ֶאת־ַהדָּ ָֽ י אִׁ ָ֣ ַָֽבח׃ כִׁ זָּ י וָּ ִ֤יתִׁ יִׁ הָּ י וְּ קֹולִֹׁ֔ ו בְּ עָ֣ מְּ ר  שִׁ ִ֤ם ֵלאמ  י אֹותָּ יתִׁ ֹ֨ וִׁ ה צִׁ
ם בְּ  ֶת  ִ֑ם ַוֲהַלכְּ עָּ ָ֣י לְּ יו־לִׁ הְּ ָֽ ם תִׁ ַאֶת  ים וְּ אֹלהִֹׁ֔ ֶכם  ֵלָֽ ל־לָּ יַטֵ֥ב כׇּ ַען יִׁ ַמ  ם לְּ ֶכֹ֔ ָ֣ה ֶאתְּ ֶרְך  ֲאֶשָ֣ר ֲאַצֶו ַהֶדֹ֨

עו   מְּ ָֽ א שָּ ל ִ֤ ם׃ וְּ ֶכָֽ ו ֶאת־אׇּ לָּ טָ֣ ל א־הִׁ א וְּ ל ֵ֥ ֹור וְּ ח  אָּ יֵ֥ו לְּ הְּ ִ֑ע ַויִׁ רָּ ָ֣ם הָּ בָּ ות לִׁ ר  רִׁ שְּ ֹות בִׁ ֵעצֹ֔ מ ָ֣ כו  בְּ ם ַוֵיָֽלְּ נָֹּ֔ זְּ
ֹוֵתיֶכם  ֵמֶאָ֣  ו ֲאבָֽ אִ֤ ר יָּצְּ ֹום ֲאֶשֹ֨ ן־ַהי  מִׁ ים׃ לְּ ָֽ נִׁ פָּ ַלִ֤ח ֲאֵליֶכם  לְּ ֶאשְּ ִ֑ה וָּ ם ַע ד ַהיָֹ֣ום ַהֶז יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶרץ מִׁ

ל־ֶאת־ ו ֶאת־אׇּ כׇּ ט  א הִׁ ל ֵ֥ י וְּ עו  ֵאַלֹ֔ מְּ ָֽ ֹוא שָּ לִ֤ ַח׃ וְּ ֹלָֽ שָּ ֵכֵ֥ם וְּ ים י ֹום ַהשְּ ֹ֔ יאִׁ בִׁ י ַהנְּ ַדָ֣ שו  ֲעבָּ ִ֑ם ַוַיקְּ נָּ זְּ
ִ֤ ֲאֵליֶהם  ֶאת־ֶאת־עׇּ  תָּ ַברְּ דִׁ ם׃ וְּ ָֽ עו ֵמֲאבֹותָּ ם ֵהֵר  פָֹּ֔ ל־רְּ ו ֵאֶלִ֑יך כׇּ ע  מְּ שְּ א יִׁ ל ֵ֥ ֶלה וְּ ֵאֹ֔ ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ַהדְּ

ָ֣ה ֱאֹלהָֹּ֔  הוָּ קֹול  יְּ ו בְּ ע  מְּ ֹוא־שָּ ִ֤ה ַהגֹוי  ֲאֶשָ֣ר לָֽ ם ֶז ָ֣ ֲאֵליֶה  תָּ ַמרְּ אָּ ה׃ וְּ וכָּ א ַיֲענָֽ ל ֵ֥ ם וְּ אתָּ ֲאֵליֶה  ֵ֥ רָּ קָּ יו וְּ
ם׃ יֶהָֽ פִׁ ה מִׁ תָּ  רְּ כְּ נִׁ ה וְּ ֱאמונָֹּ֔ ה  הָּ דָּ בְּ ָֽ ִ֑ר אָּ ו מוסָּ ח  קְּ א לָּ ל ֵ֥ ִ֤ גׇּ   וְּ י זִׁ ֵ֥ אִׁ י וׂשְּ יכִׁ לִֹׁ֔ ַהשְּ ָֽ ֵרְך  וְּ זְּ י נִׁ

ֵעיַנ י  ע בְּ ַרִ֛ ה הָּ ֵ֥ הודָּ ֵני־יְּ ו בְּ ׂשֹ֨ י־עָּ ֹו׃ כִׁ תָֽ רָּ ֹור ֶעבְּ ש ֶאת־דֵ֥ ט   ה ַויִׁ הוָֹּ֔ ַאָ֣ס יְּ ֵ֚י מָּ ִ֑ה כִׁ ינָּ ם קִׁ יִׁ  פָּ ַעל־שְּ
ֹו אָֽ ַטמְּ לָּ יו לְּ י עָּ ֵ֥ מִׁ א־שְּ ָֽ רָּ קְּ ת ֲאֶשר־נִׁ ם ַבַבִ֛יִׁ קוֵציֶה  ָ֣מו שִׁ ִ֑ה ׂשָּ הוָּ ם־יְּ א  ֶפת ֲאֶשר  נְּ ֹות ַהת   מָ֣ ו בָּ נִ֞ ׃ ובָּ

י ָֽ בִׁ ה ַעל־לִׁ תָּ  לְּ א עָּ ל ֵ֥ י וְּ יתִׁ ֹ֔ וִׁ א צִׁ ֵאִ֑ש ֲאֶשר  ל ָ֣ ם בָּ ֵתיֶה  נ  ֶאת־בְּ ם וְּ ֵניֶהֵ֥ ף ֶאת־בְּ ר ִ֛ ׂשְּ ם לִׁ נ ֹ֔ ָ֣יא ֶבן־הִׁ ֵג  ׃בְּ
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ָ֣יא ֶבן־ ֵג ֶפת  וְּ ֹוד ַהת ֹ֨ ר עִ֤ ֵמֹ֨ ל א־ֵיאָּ ה וְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ים  נְּ אִׁ ים בָּ ִ֤ מִׁ ֵנָֽה־יָּ ן הִׁ ֵכִ֞ ִ֑ה לָּ ָ֣יא ַהֲהֵרגָּ ם־ֵג י אִׁ ם כִׁ  נ ֹ֔ הִׁ
 ִ֑ אָּ ֶבֱהַמָ֣ת הָּ ם ולְּ יִׁ ַמ  ֹוף ַהשָּ עֵ֥ ל לְּ ֲאכָֹּ֔ ַמָֽ ִ֤ם ַהֶזה  לְּ עָּ ת הָּ ַלֹ֨ בְּ ה נִׁ תַָּּ֜ יְּ הָֹּ֨ ָֽ ֹום׃ וְּ קָֽ ין מָּ ֶפת ֵמֵאֵ֥ ת   ו בְּ רֵ֥ בְּ קָּ ֶרץ וְּ

י ָ֣ ַבתִׁ שְּ הִׁ יד׃ וְּ ָֽ ין ַמֲחרִׁ ֵא  ֹול ׂשָּ  וְּ ם קִ֤ ִֹׁ֔ ַל ושָּ רָ֣ צֹות  יְּ ח  ה וֵמָֽ הודָּ  י יְּ ֵרָ֣ ן ׀ ֵמעָּ תָּ  ֹול חָּ ה קֵ֥ חָֹּ֔ מְּ ֹול ׂשִׁ קָ֣ ׂשֹון  וְּ
חׇּ  י לְּ ֵ֥ ִ֑ה כִׁ ֹול ַכלָּ קָ֣ ה וְּ הוֶָּ֡ ם־יְּ א  יא נְּ ָ֣ ָ֣ת ַההִׁ ֵע ֶרץ׃ בָּ ָֽ אָּ ֶיֵ֥ה הָּ הְּ ה תִׁ בָּ  יאו רְּ ָ֣ ֹות ( ויציאו)יֹוצִׁ מָ֣ ֶאת־ַעצְּ

ֵאָ֣ת ים וְּ ַּ֜ ֲהנִׁ ֹות ַהכ  מֹ֨ ֶאת־ַעצְּ ֩ וְּ יו רָּ מֹות־ׂשָּ ֶאת־ַעצְּ ָ֣ה וְּ הודָּ ֵכי־יְּ בִׁ  ַמלְּ ֹות ַהנְּ מָ֣ ֹות ׀ ַעצְּ מֵ֥ ֵאִ֛ת ַעצְּ ים וְּ יאִׁ 
ל כ ָ֣ ַח ולְּ ֵרַּ֜ ַליָּ ֶמש וְּ חום֩ ַלֶשֹ֨ טָּ ם׃ ושְּ ֵריֶהָֽ בְּ קִׁ ִׁם מִׁ לָּ  רושָּ י־יְּ ֵבָֽ ום ַוֲאֶשִ֤ר  יֹושְּ ר ֲאֵהבַּ֜ ם ֲאֶשֹ֨ יִׁ ַמ  ָ֣א ַהשָּ בָּ ׀ צְּ

ֶהִ֑  ו לָּ ַתֲחו  שְּ ָֽ ר הִׁ ום ַוֲאֶשֵ֥ שֹ֔ רָּ ם ַוֲאֶשָ֣ר דְּ ו ַאֲחֵריֶהֹ֔ כָ֣ לְּ ֲאֶשר  הָּ דום  ַוָֽ רו ֲעבָּ ֵבֹ֔ קָּ א יִׁ ל ָ֣ פו  וְּ סְּ ָֽ א ֵיאָּ ם ל ִ֤
 ֵ֥ חָּ פָּ שְּ ן־ַהמִׁ ים מִׁ ֹ֔ רִׁ אָּ שְּ ית  ַהנִׁ ֵארִׁ ל ַהשְּ כ   ם לְּ יֹ֔ ֶות  ֵמַחיִׁ ר מָֹּ֨ ַחֵ֥ בְּ נִׁ ו׃ וְּ יָֽ הְּ ה יִׁ מָּ  ֲאדָּ ֵנֵ֥י הָּ ֶמן ַעל־פְּ ד ִ֛ ה לְּ

עָּ ה ַהז ִ֑את בְּ  רָּ ל־הָּ םכׇּ א   ם נְּ ים שָֹּ֔ ָ֣ תִׁ ַדחְּ ים  ֲאֶשָ֣ר הִׁ רִׁ אָּ שְּ ֹות ַהנִׁ מִ֤ ק  ֹות׃ ַהמְּ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ  יְּ
 כג – כב ,ירמיהו ט

ה חׇּ  כ ָ֣ ם  בְּ כָּ ַהֵלִ֤ל חָּ תְּ ה ַאל־יִׁ הוָּ  ַמָ֣ר יְּ יר ׀ אָּ שִׁ  ַהֵלֵ֥ל עָּ תְּ ֹו ַאל־יִׁ תִ֑ בורָּ גְּ ֹור בִׁ ב  ַהֵלֵ֥ל ַהגִׁ תְּ ַאל־יִׁ ֹו וְּ תֹ֔ מָּ כְּ
עׇּ  י  בְּ ַע אֹותִׁ ד ָ֣ יָּ ֵכל֮ וְּ ל ַהׂשְּ ַהֵל  תְּ ַהֵלָ֣ל ַהמִׁ תְּ את יִׁ ז ִ֞ ם־בְּ י אִׁ ָ֣ ֹו׃ כִׁ רָֽ ט  שְּ ֵ֥ פָּ שְּ ֶׂשה ֶחִֶ֛סד מִׁ ה ע ֵ֥ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵ֚י ֲאנִׁ כִׁ

ָֽה׃ הוָּ ם־יְּ א  י נְּ תִׁ צְּ ַפ  ֶלה חָּ ֵאֵ֥ י־בְּ ָֽ ִֶ֑רץ כִׁ אָּ ה בָּ קָּ  דָּ  וצְּ
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 שמיני
 יז ,ז – א ,ו 'שמואל ב :אשכנז
 יט – א ,ו 'שמואל ב :ספרדי

ִ֛ד ֶאת־ וִׁ ֹוד דָּ ֶסף עֵ֥ ל־ַוי ֹ֨ ֶלף׃ כׇּ ָֽ ים אָּ ֵ֥ ֹלשִׁ ל שְּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ור בְּ חֵ֥ ַָּ֣֧קׇּ בָּ ד וְּ  םַויָּ וִׁ  ֶָ֣לְך דָּ ל־׀ ַוֵי ֹו כׇּ תֹ֔ ם  ֲאֶשָ֣ר אִׁ עָּ הָּ
ב  ֵשֵ֥ ֹות י  אִ֛ בָּ הוָּ ה צְּ ם ֵשָ֣ם יְּ ָ֣א ֵש  רָּ קְּ ים ֲאֶשר־נִׁ ֱאֹלהִֹׁ֔ ֹון הָּ ם ֵאֵ֚ת ֲארָ֣ שָּ  ֹות מִׁ ַהֲעלָ֣ ִ֑ה לְּ הודָּ י יְּ ַבֲעֵל  ָֽ מִׁ

ָ֣ה ים  ֶאל־ֲעגָּלָּ ֱאֹלהִׁ ֹון הָּ בו ֶאת־ֲארִ֤ כִַּׁ֜ יו׃ ַוַירְּ ָֽ לָּ ים עָּ בִׁ  ר  ב ֲאֶשָ֣ר  ַהכְּ דָּ  ינָּ ית ֲאבִׁ ֵבֵ֥ הו מִׁ א ֹ֔ שָּ ה ַויִֹׁ֨ שָֹּ֔ ֲחדָּ
ינָּדָּ  ָֽ ֵבִ֤ית ֲאבִׁ הו מִׁ א   שָּ ה׃ ַויִׁ ָֽ שָּ ֵ֥ה ֲחדָּ ֲעגָּלָּ ים ֶאת־הָּ ֲהגִׁ  ב נ  ֹ֔ ינָּדָּ ָ֣ ֵני  ֲאבִׁ ֹו בְּ י  ַאחְּ ָ֣א וְּ זָּ ע  ִ֑ה וְּ עָּ בְּ ב  ֲאֶשָ֣ר ַבגִׁ

ֵנֵ֥  פְּ ֵל ְך לִׁ ֹו ה  יִּ֕ ַאחְּ ים וְּ ִ֑ ֱאֹלהִׁ ֹון הָּ ם ֲארָ֣ ה עִׁ  עָֹּ֔ בְּ ָ֣דַבגִׁ וִׁ דָּ ֹון׃ וְּ רָֽ אָּ ל־׀ וְּ  י הָּ ים  כׇּ ֲחקִׁ ַׂשָֽ ל מְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵבָ֣ית יִׁ
ים׃ ַויָּ  ָֽ ֱצלִׁ ֶצלְּ בְּ ים וָֽ עִׁ  ַנַענְּ מְּ ים ובִׁ פִֹׁ֔ ת  ים  ובְּ לִׁ בָּ נְּ ֹות ובִׁ רִ֤ נ  כִׁ ִ֑ים ובְּ רֹושִׁ ל ֲעֵצָ֣י בְּ כ   ה בְּ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ או לִׁ ב  

אֱ  ָֽ ֹון הָּ ה ֶאל־ֲארִ֤ זַָּּ֜ ח ע  ַלֹ֨ שְּ ֹון ַויִׁ ֶרן נָּכִ֑ ָ֣ הוָּה  ַעד־ג  ַחר־ַאִ֤ף יְּ ָֽ ר׃ ַויִׁ ָֽ קָּ ו ַהבָּ ט  מְּ ָֽ י שָּ ֵ֥ ֹו כִׁ ים  ַוי ָ֣אֶחז בֹ֔ ֹלהִׁ
֩ ֲאֶשֹ֨  ד ַעל ֹ֔ וִׁ דָּ ַָ֣חר לְּ ים׃ ַויִׁ ָֽ ֱאֹלהִׁ ֹון הָּ ם ֲארֵ֥ ם עִׁ  ת שָֹּ֔ ָ֣מָּ ים ַעל־ַהַשִ֑ל ַויָּ ֱאֹלהִׁ  ִ֛ם הָּ ה ַוַיֵכֵ֥הו שָּ זָֹּ֔ ע  ר בְּ

א ַלמָּ  ִ֞ רָּ קְּ ִ֑ה ַויִׁ זָּ ע  ֶרץ בְּ ִ֛ה ֶפ  הוָּ ץ יְּ ַר  הוָּ ה פָּ ִ֛ד ֶאת־יְּ וִׁ א דָּ ֵ֥ רָּ ה ַע ד ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ַויִׁ זָֹּ֔ ֹום ַההוא  ֶפֶָ֣רץ ע  קִ֤
הוָּ ה ֹון יְּ ִ֛יו ֶאת־ֲארֵ֥ יר ֵאלָּ ֵ֥ סִׁ הָּ ד לְּ וִׁ  ָ֣ה דָּ בָּ ל א־אָּ ָֽה׃ וְּ הוָּ ֹון יְּ י ֲארֵ֥ ֹוא ֵאַל  אֶמר ֵאִ֛יְך יָּבֵ֥ וא ַוי ִּ֕  ַביָֹ֣ום ַההִ֑

ית ע   ד ֵבֵ֥ ֹ֔ וִׁ ִ֑ד ַוַיֵטָ֣הו דָּ וִׁ ָ֣יר דָּ י׃ ַויֵ֩ ַעל־עִׁ ָֽ תִׁ ם ַהגִׁ ד־ֱאד   י ֵבָֽ תִׁ  ם ַהגִׁ ד ֱאד ִ֛ ֵבֵ֥ ה ֵבָ֣ית ע  הוַָּּ֜ ֹון יְּ ֶשב֩ ֲארֹ֨
ֶאת־ ם וְּ ד ֱאד   ֵבֵ֥ ִ֛ה ֶאת־ע  הוָּ בָּ ֶרְך יְּ ִ֑ים ַויְּ שִׁ ָ֣ה ֳחדָּ ֹלשָּ ל־שְּ ר  ֵבַרְָ֣ך כׇּ ד֮ ֵלאמ  וִׁ ד ַלֶמֶָ֣לְך דָּ ַג  ֹו׃ ַוי  ֵביתָֽ

ֶאת־ ם  וְּ ֵבִ֤ד ֱאד  ית ע  ה ֶאת־ֵבֹ֨ הוָּ  ליְּ ד ַויַ֩ ־כׇּ וִׁ  ֶָ֣לְך דָּ ים ַוֵי ִ֑ ֱאֹלהִׁ ֹון הָּ ור ֲארָ֣ ֹו ַבֲעב  ַעל֩ ֲאֶשר־לֹ֔
הוָּ ה  י ֲארֹון־יְּ ֵאֵ֥ ׂשְּ ו נ  ֲעדִ֛ י צָּ י כִׁ  הִׁ  ה׃ ַויְּ ָֽ חָּ מְּ ׂשִׁ וִׁ ד בְּ יר דָּ ֵ֥ ם עִׁ ד ֱאד ִ֛ ֵבֵ֥ ית ע  ֵבֹ֨ ים מִׁ ֱאֹלהִַּׁ֜ ֹון הָּ ֶאת־ֲארֹ֨

 ִ֛ וִׁ דָּ יא׃ וְּ ָֽ רִׁ ֹור ומְּ ח ש  ַבֵ֥ זְּ ים ַויִׁ ִ֑ דִׁ עָּ ָ֣ה צְּ שָּ ֵכֵ֥ר בְּ שִׁ ַכרְּ ל־ד מְּ ד׃ כׇּ ָֽ ֹוד בָּ ג ור ֵאפֵ֥ ד חָּ ִּ֕ וִׁ דָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ז לִׁ ע  
ד  וְּ  וִׁ דָּ ל־וְּ א כׇּ ה בָּ  הוָֹּ֔ ֹון יְּ יָּה  ֲארָ֣ הָּ ר׃ וְּ ָֽ ֹול שֹופָּ קֵ֥ רועָּ ה ובְּ תְּ ִ֑ה בִׁ הוָּ ֹון יְּ ים ֶאת־ֲארָ֣ ל ַמֲעלִׁ  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵבָ֣ית יִׁ

ָ֣ה פָּ קְּ שְּ ול נִׁ אַּ֜ ל ַבת־שָּ יַכֹ֨ ִ֑ד ומִׁ וִׁ ָ֣יר דָּ ֵכר  ׀ בְּ  עִׁ ַכרְּ ִ֤ז ומְּ ַפֵז ד  מְּ וִׁ ֶרא ֶאת־ַהֶמִֶ֤לְך דָּ ֹון ַוֵתֹ֨ ָ֣ד ַהַחל  ַע
א ֹ֔  ֹוְך הָּ תָ֣ ֹו בְּ קֹומֹ֔ מְּ תֹו  בִׁ גו א  ִ֤ ה ַוַיצִׁ הוָּ  ֹון יְּ או ֶאת־ֲארָ֣ בִַּׁ֜ ּה׃ ַויָּ ָֽ בָּ לִׁ ֹו בְּ ֶבז ל  ֵ֥ ה ַותִׁ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר לִׁ ֶהל ֲאֶשֵ֥

ֹות לִ֛ ֵ֥ד ע  וִׁ ַעל דָּ ִ֑ד ַוַיֹ֨ וִׁ ֹו דָּ ה־ל  ים  נָּטָּ ִ֑ מִׁ לָּ ַהשְּ עֹולָּ ה וְּ ֹות הָּ ד ֵמַהֲעלֵ֥ ֹ֔ וִׁ ַכָ֣ל דָּ ים׃ ַויְּ ָֽ מִׁ לָּ הוָּ ה ושְּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ לִׁ
ק לְּ  ַחֵלֹ֨ ֹות׃ ַויְּ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ם יְּ ֵש  ם בְּ עָֹּ֔ ֶָ֣רְך ֶאת־הָּ בָּ ל־ַויְּ ם לְּ כׇּ עַָּּ֜ ל־הָּ יש כׇּ ָ֣ ֵמאִׁ ֮ לְּ ֵאל רָּ ׂשְּ ֹון יִׁ ֲהמָ֣

 ָ֣ פָּ ֶאשְּ ת וְּ ֶחם  ַאַחֹ֔ יש ַחַלֵ֥ת ֶלֹ֨ אִׁ  ה  לְּ שָּ ַעד־אִׁ ֵֶ֥לְך וְּ ִ֑ת ַוֵי ה ֶאחָּ ישָּ  ד ַוֲאשִׁ ל־ר ֶאחָֹּ֔ ֹו׃כׇּ ֵביתָֽ יש לְּ ֵ֥ עָּ ם אִׁ  הָּ
 כאן מסיימים הספרדים

ֹו ֵרְָ֣ך ֶאת־ֵביתִ֑ בָּ וִׁ ד לְּ ב דָּ ֵ֥שָּ אֶמר   ַויָּ ד ַות   ֹ֔ וִׁ ַרָ֣את דָּ קְּ אול  לִׁ יַכִ֤ל ַבת־שָּ א מִׁ ַוֵתֵצִ֞
 ִ֤ לָּ גְּ ר נִׁ ל ֲאֶשֹ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ ֹום ֶמֶָ֣לְך יִׁ ד ַהיַּ֜ ַבֹ֨ כְּ ד ַמה־נִׁ ֹות ַאַחֵ֥ ל  גְּ ֹות נִׁ גָּלֵ֥ הִׁ יו כְּ ֹ֔ דָּ ֹות ֲעבָּ הָ֣ ֵעיֵני  ַאמְּ ה ַהיֹום  לְּ

יְך  ומִׁ  בִׁ אָּ י ֵמָֽ ִ֤ ַחר־בִׁ ר בָּ ה ֲאֶשֹ֨ הוָּ  ָ֣י יְּ ֵנ פְּ יַכל  לִׁ ד֮ ֶאל־מִׁ וִׁ ים׃ ַוי ָ֣אֶמר דָּ ָֽ ֵרקִׁ ל־הָּ י כׇּ ֵ֥ תִׁ ת א  ַצו ֹ֨  ֹו לְּ ֵביתֹ֔
י  תִׁ  ַחקְּ ׂשִׁ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ הוָּ ה ַעל־יִׁ ִ֛יד ַעל־ַעֵ֥ם יְּ גִׁ ִ֑י נָּ ֵעינָּ ל בְּ פָּ  י שָּ יתִׁ ֵ֥ יִׁ הָּ את וְּ ז ֹ֔ י עֹוד  מִׁ תִׁ ַקלִ֤ ָֽה׃ ונְּ הוָּ ֵנֵ֥י יְּ פְּ לִׁ

יָּה לָּ   ֵ֥ ול ל א־הָּ אֹ֔ יַכל  ַבת־שָּ מִׁ ה׃ ולְּ דָּ ֵבָֽ כָּ ם אִׁ מָּ  תְּ עִׁ רְּ ַמֹ֔ הֹות  ֲאֶשָ֣ר אָּ ֲאמָּ ָֽ ם־הָּ עִׁ ִֶ֑לד ַע ד יֵֹ֥ום וְּ ּה יָּ
ּה׃ ָֽ  מֹותָּ

ֹו ַוי ֵביתִ֑ ֶלְך בְּ ב ַהֶמ  ַשֵ֥ י־יָּ ָֽ י כִׁ הִִּׁ֕ יב מִׁ ַויְּ בִׁ  סָּ ֹו מִׁ ־לֵ֥ יַחָֽ ִ֛ה ֵהנִׁ ל־הוָּ ָ֣ן כׇּ ֶלְך  ֶאל־נָּתָּ יו׃ ַוי ִ֤אֶמר ַהֶמֹ֨ ָֽ בָּ יְּ א 
ה׃ ַוי ִ֤אֶמר  ָֽ יעָּ רִׁ ֹוְך ַהיְּ תֵ֥ ב בְּ ֵש  ים י  ֱאֹלהִֹׁ֔ ִ֑ים ַוֲָֽארֹון  הָּ זִׁ ֵבָ֣ית ֲארָּ ב בְּ י יֹוֵש  ֵ֥ כִׁ נ  א אָּ ֵאָ֣ה נָֹּ֔ יא רְּ ן  ַהנָּבִֹׁ֔ נָּתָּ

ך   בְּ בָּ לְּ ָֽ ר בִׁ ל ֲאֶשֵ֥ ֶלְך כ ִ֛ ְך׃ וַ  ֶאל־ַהֶמֹ֔ ָֽ מָּ הוָּ ה עִׁ י יְּ ֵ֥ ואֵלְָ֣ך ֲעֵׂשִ֑ה כִׁ ה ַההִ֑ לָּ ָ֣יְּ י ַבַל הִׁ  י         יְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
ד  ֹ֔ וִׁ י ֶאל־דָּ ָ֣ דִׁ תָּ  ֶאל־ַעבְּ ַמרְּ ָֽ אָּ ר׃ ֵלְִ֤ך וְּ ן ֵלאמ ָֽ ה ֶאל־נָּתָּ  הוָֹּ֔ ַבר־יְּ ִ֑ה    דְּ הוָּ ַמָ֣ר יְּ ה אָּ כ  

יֶּ֠  מִׁ ת לְֶּּ֠ יִׁ ַבֹ֔ י  בְּ תִׁ בְּ ַשֹ֨ א יָּ י ל ִ֤ ָ֣ י׃ כִׁ ָֽ תִׁ בְּ שִׁ ת לְּ יִׁ י ַב  ֵ֥ ֶנה־לִׁ בְּ ִ֛ה תִׁ ֵאל  ַהַאתָּ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ י ֶאת־בְּ ֹום ַהֲעֹלתִִׁ֞
ר־הִׁ  ל ֲאֶשָֽ כ ֵ֥ ן׃ בְּ ָֽ כָּ שְּ מִׁ ֶהל ובְּ א   ְך בְּ ַהֵלֹ֔ תְּ ֶיה  מִׁ הְּ ֶאָֽ ִ֑ה וָּ ַע ד ַהיָֹ֣ום ַהֶז ם וְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ֮ מִׁ ַהַל י֮ בְּ תְּ תִׁ ל־כְּ ָ֣י כׇּ ֵנ בְּ

ל  ֵא  רָּ ׂשְּ י ֶאת־יִׁ ֵ֥ ֹות ֶאת־ַעמִׁ עִ֛ רְּ י לִׁ יתִׁ וִׁ  ל ֲאֶשָ֣ר צִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵטָ֣י יִׁ בְּ י ֶאת־ַאַחד  שִׁ תִׁ רְּ ַב  ָ֣ר דִׁ בָּ ֵאל  ֲהדָּ רָּ ׂשְּ יִׁ
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ַעתֶָּּ֠  ים׃ וְֶּּ֠ ָֽ זִׁ ית ֲארָּ י ֵבֵ֥ ם לִׁ  יֶתֵ֥ נִׁ א־בְּ ה ל ָֽ ִ֛מָּ ר לָּ ד ֵלאמ ִ֑ וִׁ  דָּ י לְּ ָ֣ דִׁ ַעבְּ ר לְּ ה־ת אַמִ֞ ָ֣ה ה כ  הוָּ ַמר  יְּ ה אָּ כ ִ֤
ָ֣ה עִׁ  ֶי ֶאהְּ ל׃ וָּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י ַעל־יִׁ יד ַעל־ַעמִׁ  גִֹׁ֔ יָֹ֣ות נָּ הְּ ָֽ אן לִׁ ר ַהצ ִ֑ ה ֵמַאַח  ֶוֹ֔ ן־ַהנָּ יך  מִׁ תִֹׁ֨ ַקחְּ ִ֤י לְּ ֹות ֲאנִׁ אֹ֔ בָּ ך  צְּ מְּ

ה ֶאת־ תָּ ֵ֥ רִׁ ַאכְּ תָּ וָּ כְּ ַלֹ֔ ל  ֲאֶשָ֣ר הָּ כ  ל־בְּ ֹוכׇּ ך  ֵשָ֣ם גָּדֹ֔ י לְּ ָֽ תִׁ ִ֤ ׂשִׁ עָּ ִ֑יך וְּ ֶנ פָּ יך מִׁ ֶב  יְּ ר א  ים ֲאֶשֵ֥ לִׁ  ד  ם ַהגְּ ֵשֵ֥ ל כְּ
קֶּ֠  י מֶָּּ֠ ָ֣ תִׁ ַׂשמְּ ֶרץ׃ וְּ ָֽ אָּ יפו בָּ ִ֤ סִׁ א־י  ל ָֽ ֹוד וְּ ַג ז עִ֑ רְּ א יִׁ ל ֵ֥ יו וְּ תָֹּ֔ ַכָ֣ן ַתחְּ שָּ יו  וְּ תִׁ ַטעְּ ֵאִ֤ל ונְּ רָּ ׂשְּ יִׁ י לְּ ַעמִֹׁ֨ ֹום לְּ

ִ֤יתִׁ  וִׁ ר צִׁ ֹום ֲאֶשֹ֨ ן־ַהי  מִׁ ָֽה׃ ולְּ אשֹונָּ רִׁ ר בָּ ֹו ַכֲאֶש  ַענֹותֹ֔ ה  לְּ לָּ ֵנָֽי־ַעוְּ ל בְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ ָ֣ ים  ַעל־ַעמִׁ טִׁ פְּ י ש ָֽ
ך  מִׁ  י לְּ תִׁ יח ֵ֥ ל־ַוֲהנִׁ יכׇּ ָ֣ ָֽה׃ כִׁ הוָּ ךֵ֥ יְּ ת ַיֲעֶׂשה־לְּ יִׁ י־ַב  ה כִׁ הוָֹּ֔ ך  יְּ ִ֤יד לְּ גִׁ הִׁ ֶבִ֑יך וְּ יְּ יך  א  ֶמ  ו יָּ אָ֣ לְּ מְּ ׀ יִׁ

מֵ  א מִׁ ר ֵיֵצ  יך ֲאֶשֵ֥ ֲעך  ַאֲחֶרֹ֔ ת־ַזרְּ י ֶאָֽ ִ֤ תִׁ ימ  יך ַוֲהקִׁ ֶתֹ֔ תָּ  ֶאת־ֲאב  ַכבְּ ָֽ שָּ ֹו׃ וְּ תָֽ ַלכְּ י ֶאת־ַממְּ תִׁ  ינ  ִ֑יך ַוֲהכִׁ ֶע
וא  ה  ב וְּ אָֹּ֔ ֹו לְּ ֶיה־לָ֣ הְּ י  ֶאָֽ ם׃ ֲאנִׁ ָֽ ֹו ַעד־עֹולָּ ת  ַלכְּ א ַממְּ ֵסֵ֥ י ֶאת־כִׁ ִ֛ תִׁ ַננְּ כ  י וְּ ִ֑ מִׁ שְּ ת לִׁ יִׁ ֶנה־ַב  בְּ וא יִׁ הֵ֥

ֵע   גְּ נִׁ ים ובְּ ֵשֶָ֣בט ֲאנָּשִֹׁ֔ יו  בְּ תִׁ ַכחְּ ה ָֽ ֹו וְּ ַהֲָ֣עֹותֹ֔ ֵבִ֑ן ֲאֶשר  בְּ ָ֣י לְּ ֶיה־לִׁ הְּ ָֽ ור יִׁ סָ֣ י ל א־יָּ דִׁ  ַחסְּ ם׃ וְּ ָֽ דָּ ֵנֵ֥י אָּ י בְּ
ךִ֛ עַ  תְּ ַלכְּ מְּ ך  וַמָֽ ן ֵביתְּ ַמֹ֨ ֶנאְּ ֶנָֽיך׃ וְּ פָּ לְּ י מִׁ תִׁ ר   ר ֲהסִׁ ול ֲאֶשֵ֥ אֹ֔ ָ֣ם שָּ י  ֵמעִׁ תִׁ ר ֹ֨ ֶמִ֑נו ַכֲאֶשִ֤ר ֲהסִׁ ד־עֹולָּ ם מִׁ

ֵאֹ֔  ים הָּ ָ֣ רִׁ בָּ ל  ַהדְּ כ  ם׃ כְּ ָֽ ֹון ַעד־עֹולָּ ֶיֵ֥ה נָּכ  הְּ ֲאךֹ֔ יִׁ סְּ ָֽ ִ֑יך כִׁ ֶנ פָּ ן לְּ ר נָּתָּ  ֶבֵ֥ ִ֑ה ֵכִ֛ן דִׁ יָֹ֣ון ַהֶז זָּ ל ַהחִׁ כ   ֶלה וכְּ
ד׃ ָֽ וִׁ  ֶאל־דָּ
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בֵ֩  ה ַויָּ שָּ לִׁ  ַבַָ֣על שָּ א מִׁ יש בַָּּ֜ ֹ֨ אִׁ ל וְּ ֶמ  ַכרְּ ים וְּ ֹ֔ רִׁ ע  ים־ֶלֶָ֣חם ׂשְּ ָֽ רִׁ ים  ֶעׂשְּ כורִׁ ים ֶלִֶ֤חם בִׁ ֱאֹלהִַּׁ֜ יש הָּ ֹ֨ אִׁ א֩ לְּ
אֶמר  ֹו ַוי ִּ֕ ֹלנִ֑ קְּ צִׁ ם  בְּ עָּ אֶמר ֵתִ֤ן לָּ יש ַוי   ִ֑ ה אִׁ ֵנ י ֵמָ֣אָּ פְּ ה לִׁ ֵ֚ה ֶאֵתָ֣ן ֶזֹ֔ ֹו מָּ תֹ֔ ָ֣רְּ שָּ אֶמר  מְּ לו׃ ַוי ֹ֨ י אֵכָֽ עָּ ם וְּ ן לָּ ֵתֵ֥

ָֽה׃ הוָּ ר יְּ ַבֵ֥ דְּ רו כִׁ ו ַויֹותִׁ  לֵ֥ ֵניֶהִ֛ם ַוי אכְּ פְּ ֵת ן לִׁ ר׃ ַויִׁ הֹוֵתָֽ ל וְּ כ ֵ֥ הוָּ ה אָּ ַמִ֛ר יְּ ה אָּ י כ ֵ֥ ָ֣ לו כִׁ י אֵכֹ֔  וְּ
ַנֲעמֶָּּ֠  א ן ַׂשרוְֶּּ֠ בָֹּ֨ ם־צְּ ַּ֜ שועָּ ה  ֶמֶלְך־ֲארָּ ֵ֥ה תְּ הוָּ ֹו נַָּתן־יְּ י־בִ֛ ים כִׁ ֹ֔ נִׁ ָ֣א פָּ ׂש  יו  ונְּ נָּ ִ֤י ֲאד  ֵנ פְּ ֹול לִׁ יש֩ גָּדֹ֨ ָ֣ה אִׁ יָּ הָּ

ֶרץ  ו ֵמֶאֵ֥ בִ֛ שְּ ים ַויִׁ ֹ֔ דודִׁ ו גְּ אָ֣ צְּ ם  יָּ ע׃ ַוֲָֽארָּ ָֽ רָּ צ  ל מְּ יִׁ ֹור ַח  בֵ֥ ִ֛ה גִׁ יָּ יש הָּ אִׁ  הָּ ִ֑ם וְּ לַלֲארָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ִ֑ה  יִׁ ַטנָּ ָ֣ה קְּ ַנֲערָּ
ֹו רִ֑ מְּ ש  יא ֲאֶשָ֣ר בְּ ֵנֵ֥י ַהנָּבִׁ  פְּ י לִׁ ֹ֔ נִׁ ּה ַאֲחֵלָ֣י ֲאד  תָֹּ֔ רְּ בִׁ אֶמר  ֶאל־גְּ ן׃ ַות ֹ֨ ָֽ ֶשת ַנֲעמָּ ֵנ י ֵאֵ֥ פְּ י לִׁ הִִּׁ֕ ף ַותְּ ִ֛ז ֶיֱאס ֵ֥ ן אָּ

ָ֣ה ַהָֽ  רָּ בְּ ז את  דִׁ כָּ ז ִ֤את וְּ ר כָּ נָּ יו ֵלאמ ִ֑ א ַוַיֵגֵ֥ד ַלאד  ב ִּ֕ ֹו׃ ַויָּ תָֽ ַרעְּ צָּ ֹו מִׁ ת  ל׃ א  ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֶרץ יִׁ ר ֵמֶאֵ֥ ה ֲאֶש  ֹ֔ ַנֲערָּ
ֵאִ֑ל ַויֵ֩  רָּ ׂשְּ ֶפר ֶאל־ֶמֶָ֣לְך יִׁ ה ֵס  ֵ֥ חָּ לְּ ֶאשְּ א וְּ ם  ֶלְך־ב ֹ֔ ֶלְך־ֲארָּ ֶָׂ֣שר ַוי ִ֤אֶמר ֶמָֽ ֹו ֶע יָּדַּ֜ ח בְּ ַקֹ֨ ֶלְך֩ ַויִׁ

ֵבָ֣א ַהֵסֹ֔  ים׃ ַויָּ ָֽ גָּדִׁ ֹות בְּ יפֵ֥ ֶע ֶׂשר ֲחלִׁ ב וְּ ים  זָּהָֹּ֔ פִׁ ֵשִֶ֤שת ֲאלָּ ֶסף וְּ ֵרי־ֶכ  כְּ ר כִׁ ל ֵלאמ ִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ֶלְך יִׁ ֶפר ֶאל־ֶמֵ֥
תָֽ  ַרעְּ צָּ ֹו מִׁ ת  י ַוֲאַספְּ ֹ֔ דִׁ ָ֣ן ַעבְּ יך  ֶאת־ַנֲעמָּ י ֵאֶלֹ֨ תִׁ ַלִ֤חְּ ה שָּ ֵנֹ֨ יך הִׁ ֹוא ַהֵסִֶ֤פר ַהֶזה  ֵאֶלֹ֔ בֹ֨ ה כְּ ַעתָּ  י וְּ הִֶׁ֡ ֹו׃ ַויְּ

אֶמר  הַ  יו ַוי ֹ֨ גָּדָּ  ַרָ֣ע בְּ קְּ ֶפר ַויִׁ ל ֶאת־ַהֵסַּ֜ ֵאֹ֨ רָּ ׂשְּ ר א֩ ֶמֶלְך־יִׁ קְּ י־ֶזה  כִׁ ֹות כִׁ ַהֲחיֹ֔ לְּ ית וָֽ ָ֣ מִׁ הָּ י  לְּ נִׁ ים אָֹּ֨ ֵ֥ ֱאֹלהִׁ
מ ָ֣  שְּ י כִׁ הִִׁ֞ י׃ ַויְּ ָֽ וא לִׁ ַאֶנֵ֥ה ה  תְּ י־מִׁ ָֽ ו כִׁ אֹ֔ עו־נָּא  ורְּ י ַאְך־דְּ ִ֤ ֹו כִׁ תִ֑ ַרעְּ צָּ יש מִׁ ף אִׁ  י ֶלֱאס ֵ֥ ֵלַָ֣ח ֵאַלֹ֔ ׀  עַ ש 

גָּ  ֵאל  ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ ֶלְך־יִׁ ע ֶמָֽ ַרִ֤ י־קָּ ָֽ ים כִׁ ֱאֹלהִׁ  יש־הָּ ָ֣ע אִׁ ישָּ ה ֱאלִׁ ֵ֥מָּ ר לָּ ַלח  ֶאל־ַהֶמֶָ֣לְך ֵלאמ ֹ֔ שְּ יו ַויִׁ ֹ֔ דָּ
בִ֑  כְּ רִׁ ָ֣ו ובְּ סוסָּ ן בְּ א ַנֲעמָּ  ב ֵ֥ ל׃ ַויָּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ יא בְּ י ֵיֵ֥ש נָּבִׁ  ִ֛ ע כִׁ ֵיַדִּ֕ י וְּ ָ֣א ֵאַלֹ֔ ֶדִ֑יך יָּב א־נָּ גָּ תָּ בְּ עְּ ַר  ד קָּ ֹו ַוַיֲעמ ֵ֥

ע ישָּ  ִ֛יו ֱאלִׁ ַלֵ֥ח ֵאלָּ שְּ ע׃ ַויִׁ ָֽ ישָּ ת ֶלֱאלִׁ יִׁ ַתח־ַהַב  ים   ֶפָֽ מִׁ עָּ ַבע־פְּ ִ֤ ֶשָֽ תָּ ַחצְּ רָּ ֹוְך וְּ ל  ר הָּ ְָ֣ך ֵלאמ ִ֑ אָּ ַמלְּ
ן ַוֵיַלְִ֑ך ַוי ֩  ף ַנֲעמָּ  צ ֵ֥ קְּ ר׃ ַויִׁ ָֽ הָּ ך  וטְּ ךִ֛ לְּ רְּ ׂשָּ ב בְּ יָּש   ן וְּ ֵדֹ֔ י ֵאַלָ֣יַבַירְּ תִׁ רְּ ַמַּ֜ ה אָּ ֵנֹ֨ ַמד   אֶמר֩ הִׁ עָּ ֹוא וְּ ׀ ֵיֵצָ֣א יָּצ 

ֵ֥יף יָּ  ֵהנִׁ יו וְּ ָ֣ה ֱאֹלהָֹּ֔ הוָּ ֵשם־יְּ א  בְּ רָּ קָּ א טֹוב֩ וְּ ע׃ ֲהל ֶ֡ ָֽ רָּ צ  ף ַהמְּ ַסֵ֥ אָּ ֹום וְּ ק  ֹו ֶאל־ַהמָּ ה דִ֛ נָֹּ֨ ( אבנה)ֲאמָּ
חֵ  י ַויִׁ ֶפן ַוֵיֵֶ֥לְך בְּ תִׁ ִ֑רְּ הָּ טָּ ם וְּ ֶה  ץ בָּ ַחֵ֥ א־ֶארְּ ל ֲהל ָֽ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ל  ֵמיֵמָ֣י יִׁ כ  ֶׂשק מִׁ ֹות ַדֶמ  ר ַנֲהרָ֣ ַפַּ֜ ה׃ וַפרְּ ָֽ מָּ

יו  ַוי אמְּ  ו ֵאלָּ רָ֣ ַדבְּ יו֮ ַויְּ דָּ ו ֲעבָּ שָ֣ גְּ ַאִ֛ף ַויִׁ ֹוא ַתֲעֶׂשִ֑ה וְּ ר ֵאֶל יך ֲהלָ֣ ֶבֵ֥ יא דִׁ ִ֛ בִׁ ֹול ַהנָּ ָ֣ר גָּד  בָּ י  דָּ בִׁ ו אָּ ר 
ים וַ  ִ֑ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ָ֣ ר אִׁ ַב  דְּ ים כִׁ מִֹׁ֔ עָּ ֵדן  ֶשַָ֣בע פְּ ל ַבַירְּ ב ִ֤ טְּ ֶרד ַויִׁ ר׃ ַוֵי  ָֽ הָּ ץ וטְּ ַחֵ֥ ר ֵאֶל יך רְּ ַמֵ֥ י־אָּ ב כִׁ ָ֣שָּ יָּ

ן וַ  ט   ַׂשִ֛ר ַנֵַ֥ער קָּ בְּ ֹו כִׁ ר  ׂשָּ ר׃ ַויָּ֩ בְּ ָֽ הָּ טְּ וא וְּ שׇּ יִׁ ים הָ֣ ֱאֹלהִַּׁ֜ יש הָּ ֹ֨ ָֽ ב֩ ֶאל־אִׁ יו  כׇּ נָּ פָּ ד לְּ ב א֮ ַוַיֲעמ ָ֣ הו ַויָּ ל־ַמֲחֵנ 
ים  בְּ  י ֵאִ֤ין ֱאֹלהִׁ ָ֣ י  כִׁ תִׁ עְּ ַדֹ֨ ִ֤א יָּ ֵנה־נָּ אֶמר הִׁ ל־ַוי   כָּ ה כׇּ רָּ ֵ֥א בְּ ִ֛ה ַקח־נָּ ַעתָּ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ יִׁ ם־בְּ י אִׁ ֶרץ כִׁ  אָֹּ֔ הָּ
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אמֶ  ך׃ ַוי ִּ֕ ֶדָֽ ת ַעבְּ ן׃ ַוי ֮ ֵמֵאֵ֥ ֵאָֽ מָּ ַחת ַויְּ ַק  ֹו לָּ ַצר־בֵ֥ פְּ ח ַויִׁ ִ֑ ם־ֶאקָּ נָּ יו אִׁ פָּ י לְּ תִׁ דְּ ַמֵ֥ ִ֛ה ֲאֶשר־עָּ הוָּ אֶמר֮ ר ַחי־יְּ
א י תַ  ל ִּ֕ ן  וָּ א צֶ ַנֲעמָּ ֵ֥ ךֹ֔ ַמשָּ דְּ ַעבְּ ָ֣א לְּ ַבח  ן־נָּ ֶזֹ֨ ִ֤ה וָּ לָּ ךַּ֜ ע  דְּ ֹוד ַעבְּ ֹוא־ַיֲעֶׂשה֩ עֹ֨ י לָֽ ִ֑ה כִֶׁ֡ מָּ ים ֲאדָּ דִׁ  רָּ ֶמד־פְּ

 ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ מֹון֩ ֵלאֹלהִׁ ָ֣י ֵבית־רִׁ נִׁ ֹוא ֲאד  בָ֣ ֶדִ֑ך בְּ ַעבְּ הוָּ ה לְּ ַלֵ֥ח יְּ סְּ ה יִׁ ָ֣ר ַהֶזֹ֔ בָּ ָֽה׃ ַלדָּ ם־ַליהוָּ י אִׁ ים כִׁ 
וא הָ֣ ה וְּ מָּ ֹות שַָּּ֜ ַתֲחֹ֨ שְּ הִׁ ן  לְּ מ ֹ֔ י  ֵבָ֣ית רִׁ תִׁ יָֹּ֨ ַתֲחוָּ שְּ הִׁ ן בְּ מ ֹ֔ י  ֵבָ֣ית רִׁ יתִׁ ַתֲחֵוֹ֨ שְּ ָֽ הִׁ י וְּ ָ֣ן ַעל־יָּדִׁ  עָּ שְּ ׀ נִׁ

ַלח סְּ ֵ֥היִׁ הוָּ ֹו ( יהוה־נא־יסלח) ־יְּ ת  ֵֶ֥לְך ֵמאִׁ ֹום ַוֵי לִ֑ שָּ ֹו ֵלְָ֣ך לְּ ר ַהֶזָֽה׃ ַוי ֵ֥אֶמר ל  ֵ֥ בָּ ך  ַבדָּ דְּ ַעבְּ לְּ
ֶרץ׃ ָֽ ַרת־אָּ בְּ  כִׁ
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נו  ִ֛חְּ ה ֲאַנ הו מָּ  יש ֶאל־ֵרֵעֹ֔ ָ֣ רו  אִׁ אמְּ ִַ֑ער ַוי ָֽ ים ֶפַָ֣תח ַהשָּ עִׁ  רָּ צ  יֵ֥ו מְּ ים הָּ ִ֛ עָּ ה ֲאנָּשִׁ בָּ ַארְּ ה וְּ ים פ   ֵ֥ בִׁ שְּ י 
מַ֩  ם־אָּ נו׃ אִׁ תְּ ָֽ כו  ַעד־מָּ ה לְּ ַעתָּ  נו וְּ ִ֑תְּ מָּ ה וָּ נו פ   בְּ ַשֵ֥ ם־יָּ אִׁ ם וְּ נו שָֹּ֔ ַמָ֣תְּ יר  וָּ עִׁ ִ֤ב בָּ עָּ רָּ הָּ יר וְּ עִַּׁ֜ ֹוא הָּ נו֩ נָּבֹ֨ רְּ

מו ַבֶנֹ֔  ָ֣ ק  נו׃ ַויָּ תְּ ָֽ מָּ נו וָּ ית   מִׁ ם־יְּ אִׁ ה וְּ ֶיֹ֔ חְּ ָֽ ָ֣נו נִׁ ַחי  ם־יְּ ם אִׁ ֹ֔ ָ֣ה ֲארָּ ה  ֶאל־ַמֲחֵנ לָּ פְּ נִׁ ָ֣ה וְּ ֹוא ֶאל־ַמֲחֵנ ב  ֶשף לָּ
יעַ  ָ֣ מִׁ שְּ י הִׁ נִָּ֞ יש׃ ַואד  ָֽ ם אִׁ ין־שָּ  ֵנֵ֥ה ֵאָֽ הִׁ ם וְּ ֹ֔ ָ֣ה ֲארָּ ֵצה  ַמֲחֵנ או ַעד־קְּ ב   ִ֑ם ַויָּ ֹול  ֲארָּ ם קֵ֥ ָ֣ה ֲארָּ  ׀ ֶאת־ַמֲחֵנ

לֵ֩  ַכר־עָּ ָֽ ָ֣ה ׂשָּ ֵנ יו הִׁ חִׁ  יש ֶאל־אָּ ָ֣ ו אִׁ רִ֞ ֹול ַוי אמְּ ל גָּדִ֑ ֹול ַחָ֣יִׁ וס ק  ֹול סֹ֔ ֶכב  קָ֣ ֩ ֶמֹ֨ ֶרֹ֨ ל ינו ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ֶלְך יִׁ
ק֮  ינו׃ ַויָּ ֵלָֽ ֹוא עָּ בֵ֥ ם לָּ יִׁ ַר  צְּ י מִׁ ֵכֵ֥ ֶאת־ַמלְּ ים וְּ ִ֛ תִׁ ֵכ י ַהחִׁ נָ֣וסו ַבֶנ  ֶאת־ַמלְּ ו ֶאת־אׇּ ומו֮ ַויָּ בָ֣ ם ֶשף  ַוַיַעזְּ ֳהֵליֶה 

ב ֩  ם׃ ַויָּ ָֽ שָּ נ  סו ֶאל־ַנפְּ יא ַויָּ ִ֑ ַמֲחֶנ ה ַכֲאֶשר־הִׁ ם ַהָֽ ֵריֶהֹ֔ ֶאת־ֲחמ ָ֣ וֵסיֶהם  וְּ ֶאת־סָֽ מְּ  וְּ ֩ ַהָֽ ֶלה או ֵאַּ֜ ים הָּ עִֹׁ֨ רָּ צ 
גָּ  ב  ובְּ זָּהָּ ם ֶכִֶ֤סף וְּ שָּ  ו מִׁ אָ֣ ׂשְּ ו ַויִׁ תֹ֔ שְּ ו ַויִׁ לָ֣ ד  ַוי אכְּ ֶהל ֶאחָּ או ֶאל־א ִ֤ ב ַּ֜ ה ַויָּ ַמֲחֶנ  ֵצָ֣ה ַהָֽ ו ַעד־קְּ כ  ים ַוֵילְּ ֹ֔ דִׁ

ם  שָֹּ֔ ו מִׁ אָ֣ ׂשְּ ר ַויִׁ ֶהל ַאֵחֹ֔ או  ֶאל־א ָ֣ ב ֹ֨ בו ַויָּ ש   נו ַויָּ ִ֑ מִׁ הו ַוַיטְּ יש ֶאל־ֵרֵעַּ֜ ֹ֨ ֩ אִׁ רו נו׃ ַוי אמְּ ָֽ מִׁ ו ַוַיטְּ כ  ַוֵילְּ
ֶקר  ל א־ֵכָ֣ן ֹור ַהב   ינו ַעד־אֵ֥ ִ֛ כִׁ חִׁ ים וְּ שִׁ  נו ַמחְּ ָ֣חְּ וא ַוֲאַנ ָ֣ה הֹ֔ רָּ ׂש  ים ַהיִֹ֤ום ַהֶזה  יֹום־בְּ ׂשִׁ  נו ע  ָ֣חְּ ׀ ֲאַנ

ית  ה ֵבֵ֥ ידָּ ַנגִׁ  ה וְּ אָּ ב ֹ֔ נָּ ו וְּ כָ֣ ה  לְּ ַעתָּ ֹון וְּ וִ֑ ָ֣נו עָּ אָּ צָּ ִ֤ידו ומְּ יר  ַוַיגִׁ עִׁ ֵעָ֣ר הָּ או֮ ֶאל־ש  רְּ קְּ ַֽיִׁ או ַוָֽ ב   ֶלְך׃ ַויָּ ַהֶמָֽ
סור   וס אָּ ם־ַהסִ֤ י אִׁ ָ֣ ִ֑ם כִׁ דָּ ֹול אָּ קָ֣ יש וְּ ִ֛ם אִׁ  ין־שָּ ֵנ ה ֵאָֽ הִׁ ם וְּ ֹ֔ ָ֣ה ֲארָּ ֵ֚אנו ֶאל־ַמֲחֵנ ר בָּ ֶהם  ֵלאמ ֹ֔ לָּ

א ַהש   רָּ  קְּ ה׃ ַויִׁ מָּ ים ַכֲאֶשר־ֵהָֽ לִׁ  הָּ א  ור וְּ סֹ֔ ֹור אָּ ַהֲחמָ֣ קׇּ וְּ ה׃ ַויָֹּ֨ ימָּ ָֽ נִׁ ֶלְך פְּ ית ַהֶמ  ידו ֵבֵ֥ ים ַוַיגִִּׁ֕ ִ֑ ם ֲערִׁ
 ָ֣ ֵעבִׁ י־רְּ ָֽ ו כִׁ עִ֞ ִ֑ם יָּדְּ ֵׂ֥שו לָּ נו ֲארָּ ם ֵאִ֛ת ֲאֶשר־עָּ ֶכֹ֔ ָ֣א לָּ ה־נָּ ידָּ ָֽ יו ַאגִׁ ֹ֔ דָּ אֶמר  ֶאל־ֲעבָּ ה ַוי ֹ֨ לָּ יְּ ֶלְך ַל  ים ַהֶמַּ֜

ֵבִ֤ה  ֵהחָּ ַמֲחֶנה  לְּ ן־ַהָֽ ו מִׁ אִ֤ נו ַוֵיצְּ חְּ ֶדה  ֲאַנ  ֵׂשָ֣ם ( השדהב)ַבשָּ פְּ תְּ נִׁ יר  וְּ עִׁ ן־הָּ ו מִׁ אִ֤ י־ֵיצְּ ָֽ ר כִׁ ֵלאמ ֹ֔
א׃ ַויַ֩  יר נָּב ָֽ עִׁ  ֶאל־הָּ ים וְּ ים֮ ַחיִֹׁ֔ רִׁ אָּ שְּ נִׁ ים֮ ַהָֽ ן־ַהסוסִׁ ָ֣ה מִׁ שָּ א ֲחמִׁ חו־נִָּ֞ קְּ יִׁ אֶמר וְּ יו ַוי   ַּ֜ דָּ ד ֵמֲעבָּ ֩ ֶאחָֹּ֨ ַען
ם כְּ  נָּ  ּה  הִׁ ֲארו־בָּ שְּ ל־ֲאֶשָ֣ר נִׁ ֹוןכׇּ ֵאל  אֲ ( ההמון) ֲהמִ֤ רָּ ׂשְּ ם כְּ יִׁ נִָּּ֕ ּה הִׁ ֲארו־בָֹּ֔ שְּ ל־ֶשָ֣ר נִׁ ֹון כׇּ ֲהמֵ֥

י ַמָֽ  ֶלְך ַאֲחֵר  ח ַהֶמַּ֜ ַלֹ֨ שְּ ים ַויִׁ ִ֑ ֵנ י ֶרֶָ֣כב סוסִׁ ו שְּ חִּ֕ קְּ ה׃ ַויִׁ ֶאָֽ רְּ נִׁ ה וְּ חָּ  לְּ שְּ נִׁ ִ֑מו וְּ ל ֲאֶשר־תָּ ֵא  רָּ ׂשְּ ם יִׁ ִ֛ ֲחֵנה־ֲארָּ
הִׁ  ֵדן  וְּ ו ַאֲחֵריֶהם֮ ַעד־ַהַירְּ כָ֣ ו׃ ַוֵילְּ אָֽ ו ורְּ כֵ֥ ר לְּ ָ֣ה ֵלאמ   ל־ֵנ ים כׇּ ֵכלִֹׁ֔ ים  וְּ גָּדִׁ ִ֤ה בְּ ֵלאָּ ֶרְך מְּ ַהֶד 

יכָֽ  ֵ֥ לִׁ שְּ ם ֲאֶשר־הִׁ חׇּ ו ֲארָּ  ִ֑ם בְּ זָּ זו ( בהחפזם)פְּ ב ִּ֕ ם ַויָּ עָֹּ֔ ֶלְך׃ ַוֵיֵצָ֣א הָּ ים ַוַיגִׁ דו ַלֶמָֽ כִֹׁ֔ אָּ בו  ַהַמלְּ ש ֹ֨ ַויָּ
ם  יִׁ אַת  סָּ ֶקל וְּ ֶש  ֶלת בְּ ה־ס ַּ֜ אָּ י סְּ הִֹׁ֨ ִ֑ם ַויְּ ָ֣ה ֲארָּ ת ַמֲחֵנ ַהמֶ֩ ֵא  ָֽה׃ וְּ הוָּ ר יְּ ַבֵ֥ דְּ ֶקל כִׁ ֶש  ים בְּ ִ֛ רִׁ ע  יד ׂשְּ קִֹׁ֨ פְּ ֶלְך֩ הִׁ

ֶבר   ת ַכֲאֶשִ֤ר דִׁ מ ִ֑ ַער ַויָּ ִ֛ם ַבַש  עָּ ס  הו הָּ מְּ רְּ ַער ַויִׁ ִ֤ן ַעל־יָּדֹו  ַעל־ַהַשֹ֔ עָּ שְּ יש ֲאֶשר־נִׁ לִַּׁ֜ יש ֶאת־ַהשָּ ָ֣ אִׁ
יו׃  ָֽ ֶלְך ֵאלָּ ֶדת ַהֶמ  ֶרֵ֥ ר בְּ ֶבֹ֔ ים ֲאֶשָ֣ר דִׁ ֱאֹלהִֹׁ֔ ר הָּ ֶלְך ֵלאמ ִ֑ ים ֶאל־ַהֶמ  ֱאֹלהִֹׁ֔ יש הָּ ָ֣ ַדֵבר  אִׁ י כְּ הִׁ  ַויְּ

לִַּׁ֜  ַען ַהשָּ ֹון׃ ַוַיֹ֨ רָֽ מְּ ַער ש  ַש  ר בְּ חָֹּ֔ ָ֣ת מָּ ֵע ֶיה  כָּ הְּ ָֽ ֶקל יִׁ ֶשֹ֔ ֶלת  בְּ ה־ס ֹ֨ אָּ סְּ ֶקל וָֽ ֶש  ים בְּ ַּ֜ רִׁ ע  ם ׂשְּ יִׁ אַתֹ֨ יש סָּ
ֶׂשִ֤ה ֲאר   ה ע  הוָּ  ָ֣ה יְּ ֵנ הִׁ ים֮ ַוי אַמר  וְּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ָ֣ ךִ֤ ֶאת־אִׁ נְּ אֶמר הִׁ ִ֑ה ַוי   ָ֣ר ַהֶז בָּ ֶי ה ַכדָּ הְּ ָֽ ם ֲהיִׁ יִׁ ַמֹ֔ בֹות  ַבשָּ

ת׃ מ ָֽ ַער ַויָּ ִ֛ם ַבַש  עָּ ֹו הָּ תֵ֥ ו א  סֹ֨ מְּ רְּ ֹו ֵכִ֑ן ַויִׁ י־ל  הִׁ ַֽיְּ ל׃ ַוָֽ א ת אֵכָֽ ם ל ֵ֥ שָּ  יך ומִׁ ֵעיֶנֹ֔ ֶאה  בְּ  ר 
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ּה  תָֹּ֔ ֹוַדעְּ הָ֣ ים וְּ ִ֑ מִׁ ָ֣יר ַהדָּ ט ֶאת־עִׁ פ   שְּ ט ֲהתִׁ פ ֵ֥ שְּ ם ֲהתִׁ ֹ֔ דָּ ָ֣ה ֶבן־אָּ ַאתָּ ר׃ וְּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ַויְּ
ת  ל־ֵא  תָּ  כׇּ ׂשְּ עָּ ִּ֑ה וְּ תָּ ֹוא עִׁ בָ֣ תֹוכָּ ּה לָּ ם בְּ ִ֛ ֶכת דָּ ֶפֵ֥ ָ֣יר ש  ה עִׁ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ תָּ  כ ִ֤ ַמרְּ אָּ ׃ וְּ יהָּ  התֹוֲעבֹוֶתָֽ

טׇּ  יהָּ לְּ ֶל  ים עָּ ִ֛ לולִׁ י גִׁ יבִׁ ָ֣ רִׁ את ַוַתקְּ ֵמֹ֔ ית  טָּ ׂשִׁ ְך ֲאֶשר־עָּ לוַלִ֤יִׁ גִׁ תְּ ובְּ מְּ ַש  תְּ אָּ כְּ ַפַּ֜ ְך ֲאֶשר־שָּ ֵמֹ֨ דָּ ה׃ בְּ ָֽ אָּ מְּ
ה לְּ  סָּ  ַקלָּ ם וְּ ה  ַלגֹויִֹׁ֔ פָּ יְך ֶחרְּ ִ֤ ַתתִׁ ן נְּ ְך ַעל־ֵכ  ִ֑יִׁ נֹותָּ ֹוא ַעד־שְּ ב  ְך ַותָּ יִׁ ַמֹ֔ ל־יָּ ֹוכׇּ בִ֛ ר  ֹות׃ ַהקְּ צָֽ ֲארָּ ת הָּ

ר   זְּ יש לִׁ ֵ֥ ל אִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יֵאָ֣י יִׁ ׂשִׁ ֵנה  נְּ ה׃ הִׁ ָֽ הומָּ ת ַהמְּ ם ַרַב  ֵמַאָ֣ת ַהֵשֹ֔ ְִ֑ך טְּ סו־בָּ ַקלְּ תְּ ְך יִׁ ֵמ  ֹות מִׁ קֵ֥ ח  רְּ הָּ ֹו וְּ ע 
פׇּ  ַען שְּ ַמ  ְִ֑ך לְּ ָ֣יו בָּ נָּ  הָּ מָּ ַאלְּ ֹום וְּ תֹוֵכְִ֑ך יָּתֵ֥ ֶשק בְּ ו ַבע   ׂשֵ֥ ִ֛ר עָּ ְך ַלֵג לו בָֹּ֔ ֵאם  ֵהַקָ֣ ִ֤ב וָּ ם׃ אָּ ָֽ ֹונו ְך־דָּ ה הֵ֥

ְך׃ קׇּ  ָֽ פׇּ בָּ ַמַָ֣ען שְּ ְך לְּ יו בָּ  ֵ֥ יל הָּ ִ֛ כִׁ י רָּ ֵשֵ֥ ׃ ַאנְּ תְּ לְּ ָֽ לָּ י חִׁ ַת  ת  ֶאת־ַשבְּ ִ֑ית וְּ זִׁ י בָּ ַש  ים  דָּ רִׁ הָּ ֶאל־ֶהָֽ ִ֑ם וְּ ְך־דָּ
ָ֣יש אִׁ ְך׃ וְּ ָֽ נו־בָּ ה עִׁ דָּ  ת ַהנִׁ ֵמַאֵ֥ ְִ֑ך טְּ ה־בָּ לָּ ב גִׁ ַות־אָּ  ְך׃ ֶערְּ תֹוֵכָֽ ו בְּ ׂשֵ֥ ה עָּ מָּ  ְך זִׁ לו בָֹּ֔ ָ֣כְּ ת־ֵאֶָ֣שת ׀ אֶ  אָּ

ַחד ְך׃ ש ֵ֥ ָֽ נָּה־בָּ יו עִׁ בִׁ  ֹו ַבת־אָּ תֵ֥ יש ֶאת־ֲאח  ִ֛ אִׁ ִ֑ה וְּ מָּ זִׁ ֵמָ֣א בְּ ֹו טִׁ ת  יש ֶאת־ַכלָּ ֵ֥ אִׁ ה וְּ ה  תֹוֵעבָֹּ֔ ׂשָּ הו עָּ  ֵרֵע 
פׇּ  ַמַָ֣ען שְּ ְך לְּ חו־בָּ  קְּ ָֽ י שָּ לָּ ָ֣ תִׁ א  ֶשק וְּ ְך  ַבע ֹ֔ יִׁ ִ֤י ֵרַעֹ֨ עִׁ ַבצְּ ַחתְּ ַותְּ ַק  ית לָּ ָ֣ בִׁ ַתרְּ ִ֑ם ֶנ ֶשְך וְּ ם ְך־דָּ א   ַחתְּ נְּ ַכֹ֔

ְך׃ הֲ  תֹוֵכָֽ י ו בְּ ר הָּ ְך ֲאֶשֵ֥ ֵמֹ֔ ל־דָּ ַעֹ֨ ִ֑ית וְּ ׂשִׁ ֵע ְך ֲאֶשָ֣ר עָּ צְּ י ֶאל־בִׁ י ַכפִֹׁ֔ ֵכָ֣יתִׁ ֵנה  הִׁ הִׁ ה׃ וְּ ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ ד ֲאד  ַיֲעמ ִ֤
תִׁ  רְּ ַבֵ֥ הוָּ ה דִׁ י יְּ ֵ֥ ְִ֑ך ֲאנִׁ ֶׂשָ֣ה אֹותָּ י ע  ר ֲאנִׁ  ים ֲאֶשֵ֥ מִִּׁ֕ ְך ַליָּ יִׁ ַדֹ֔ נָּה יָּ ַָּ֣֧קְּ ם־ֶתֱחַז ֵבְך  אִׁ י לִׁ ִ֤ יצֹותִׁ י׃ ַוֲהפִׁ יתִׁ ָֽ ׂשִׁ עָּ י וְּ

יָּ  ִ֑ם וְּ ָ֣י גֹויִׁ ֵעיֵנ ְך לְּ תְּ בָּ  לְּ ַחֵ֥ נִׁ ְך׃ וְּ ֵמָֽ ְך מִׁ ֵת  אָּ מְּ י ט  ֵ֥ תִׁ מ  ֹות ַוֲהתִׁ צִ֑ ֲארָּ יְך בָּ יתִׁ  ֵזרִׁ ם וְּ ְך  ַבגֹויִֹׁ֔ י אֹותָּ ֵ֥ י־ֲאנִׁ ַעתְּ כִׁ ַד 
ָֽה׃ הוָּ  יְּ
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ם  ים ַאֶתֵ֥ יִֹׁ֨ שִׁ ֵני֩ כ  בְּ ֹוא כִׁ ם ֲהלָ֣ יִׁ ַרֹ֔ צְּ י  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ יתִׁ ל ֶהֱעֵלֹ֨ ֵא  רָּ ׂשְּ ֹוא ֶאת־יִׁ ִ֑ה ֲהלָ֣ הוָּ ם־יְּ א  ל נְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ י בְּ ִ֛ לִׁ
ָ֣י ה ֵעיֵנ ֵנִ֞ יר׃ הִׁ ָֽ קִׁ ם מִׁ ֵ֥ ֹור ַוֲארָּ ת  ַכפְּ ֵ֥ים מִׁ יִׁ תִׁ שְּ לִׁ ּה  ופְּ תָֹּ֔ י א  ָ֣ תִׁ ַמדְּ שְּ הִׁ ה וְּ אָֹּ֔ ה  ַהַחטָּ כָּ לָּ ה ַבַממְּ הוִׁ  ָ֣י יְּ נָּ ׀ ֲאד 

ֲאדָּ  ָ֣י הָּ ֵנ י  ֵמַע ל פְּ כִׁ נ  ָֽ ִ֤ה אָּ ֵנ י־הִׁ ָֽ ָֽה׃ כִׁ הוָּ ם־יְּ א  ב נְּ ית ַיֲעק   יד ֶאת־ֵבֵ֥ ִ֛ מִׁ יד ַאשְּ ֵמֵ֥ א ַהשְּ י ל ָ֣ ֶפס כִֶּׁ֠ ִ֑ה ֶא  מָּ
 ָֽ כׇּ י בְּ ֹותִׁ עֵ֥ ה ַוֲהנִׁ ַצֶוֹ֔ ֶרץ׃ מְּ ָֽ ֹור אָּ ר  ֹול צְּ פֵ֥ ל א־יִׁ ה וְּ ֹ֔ רָּ בָּ ֹוַע  ַבכְּ נֹ֨ ֵאִ֑ל ַכֲאֶשִ֤ר יִׁ רָּ ׂשְּ ם ֶאת־ֵבָ֣ית יִׁ ל־ַהגֹויִׁ 

ותו כ    ים ַבֶחֶָ֣רב יָּמֹ֔ ִ֛ קִׁ וא אָּ ה׃ ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ ָֽ עָּ רָּ ינו הָּ ים ַבֲעֵד  ִ֛ דִׁ ַתקְּ א־ַתגִׁ יש וְּ ים ל ָֽ רִׁ  מְּ א  י הָּ ִ֑ ֵאָ֣י ַעמִׁ ל ַחטָּ
עַ  ַמֹ֨ ם׃ לְּ ָֽ י עֹולָּ יֵמֵ֥ יהָּ כִׁ יתִׁ  נִׁ ים ובְּ קִֹׁ֔ יו  אָּ תָּ ס  ָֽ ן ַוֲהרִׁ ֵציֶה  רְּ י ֶאת־פִׁ ָ֣ תִׁ ַדרְּ גָּ ֶפִֶ֑לת וְּ וִׁ יד ַהנ  ַכֵ֥ת דָּ ן ֶאת־ס 

ו ֶאת־ שַּ֜ ירְּ ָֽ ית ֱאדֹום  וְּ יִׁ ִ֤ ֵארִׁ ל־שְּ את׃ פכׇּ ֶׂשה ז ָֽ הוָּ ה ע ֵ֥ ם־יְּ א  י ֲעֵליֶהִ֑ם נְּ מִׁ  א שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ם ֲאֶשר־נִׁ  ַהגֹויִֹׁ֔
יפו  ִ֤ טִׁ הִׁ ִַַּ֑֧רע וְּ ֵשְָ֣ך ַהזָּ מ  ים בְּ ְך ֲענָּבִׁ  ֵרֵ֥ ד  ר וְּ ֵצֹ֔ ִ֤ש חֹוֵרש  ַבק  ַג נִׁ ה וְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ים  נְּ אִׁ ים בָּ ִ֤ ה יָּמִׁ ֵנֹ֨ ים  הִׁ רִׁ הָּ ֶהָֽ

יס וְּ  סִֹׁ֔ ל־עָּ בו ַהגְּ כׇּ יָּשָֹּ֔ ַשמֹות  וְּ ים נְּ ִ֤ רִׁ ו עָּ נִ֞ ֵאל  ובָּ רָּ ׂשְּ י יִׁ ָ֣ ות ַעמִׁ בָ֣ י֮ ֶאת־שְּ תִׁ ַשבְּ נָּה׃ וְּ ַֽגְּ מֹוַגָֽ תְּ ֹות תִׁ ע  בָּ
א ל ֹ֨ ִ֑ם וְּ תָּ מָּ ים ַעל־ַאדְּ תִׁ  ַטעְּ ם׃ ונְּ יֶהָֽ רִׁ ו ֶאת־פְּ ל  כְּ אָּ ֹות וְּ ו ַגנֹ֔ ׂשָ֣ עָּ ִ֑ם וְּ ו ֶאת־ֵיינָּ ת  שָּ ים וְּ מִֹׁ֔ רָּ ו כְּ עָ֣ נָּטְּ  וְּ

ֹו ו ע  שַּ֜ נָּתְּ יך׃יִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ הוָּ ר יְּ ַמ  ם אָּ ֶהֹ֔ י לָּ ַתָ֣תִׁ ם  ֲאֶשָ֣ר נָּ תָּ מָּ  ד ֵמַעִ֤ל ַאדְּ
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 ָ֣ נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ ם כ ִ֤ ָ֣ ֲאֵלֶה  תָּ ַמרְּ אָּ ֵאל  וְּ רָּ ׂשְּ ִ֤י יִׁ ֵנ קְּ ר ֶאת־זִׁ ם ַדֵבִ֞ דָּ  ר׃ ֶבן־אָּ הוָּ ה ֵאַלֵ֥י ֵלאמ ָֽ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ י ַויְּ
י  תִׁ  ש א  ר ֵ֥ דְּ ה ֲהלִׁ ֹ֔ הוִׁ ם יְּ תָֹּ֔ ט א  פ ָ֣ שְּ ה׃ ֲהתִׁ ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ ם ֲאד  א   ם נְּ ֶכֹ֔ ֵרָ֣ש לָּ דָּ ם־אִׁ י  אִׁ נִׁ ים ַחי־אָֹּ֨ ִ֑ אִׁ ַאֶתָ֣ם בָּ

יֹום   ה  בְּ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר֮ ֲאד  ה־אָּ ם כ  ָ֣ ֲאֵליֶה  תָּ ַמרְּ אָּ ם׃ וְּ יֵעָֽ ם הֹודִׁ ת ֲאבֹותָּ  ִ֑ם ֶאת־תֹוֲעב ֵ֥ דָּ ֹוט ֶבן־אָּ פ  שְּ ֲהתִׁ
ָ֣א יָּ בׇּ  ֶאשָּ ל וָּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ י בְּ ָ֣ ֶהם  ֳחרִׁ י לָּ ִ֤ דִׁ א יָּ ֶאשָֹּ֨ ם וָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ם בְּ ֶה  ע לָּ ַדֵ֥ וָּ אִׁ ב וָּ ַרע  ֵבָ֣ית ַיֲעק ֹ֔ ֶזֹ֨ י לְּ דִׁ 

ֶרץ  ם ֶאל־ֶאַּ֜ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ם ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ יאָּ  הֹוצִׁ ם לְּ ֶהֹ֔ י  לָּ י יָּדִׁ ִ֤אתִׁ וא נָּׂשָּ ם׃ ַביָֹ֣ום ַהה  ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ י יְּ ר ֲאנִׁ  ֵלאמ ֹ֔
לָּ  ם זַָּבִ֤ת חָּ ֶה  י לָּ תִׁ יא לְּ ֲאֶשר־ַתָ֣רְּ י הִׁ  ֵ֥ בִׁ ש צְּ ַבֹ֔ ל־ב  ודְּ יו  כׇּ קוֵצִ֤י ֵעינָּ יש שִׁ ָ֣ ם אִׁ ַמָ֣ר ֲאֵלֶה  א  ֹות׃ וָּ צָֽ ֲארָּ הָּ
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עַ  מ ָ֣ שְּ בו  לִׁ א אָּ ל ִ֤ י וְּ רו־בִׁ  ם׃ ַוַימְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ ִ֑או ֲאנִׁ י יְּ ַטמָּ ם ַאל־תִׁ יִׁ ַר  צְּ י מִׁ לוֵלֵ֥ גִׁ יכו ובְּ לִֹׁ֔ י  ַהשְּ ֵאַלֹ֔
יֵניהֶ  קוֵצִ֤י ֵעָֽ יש ֶאת־שִׁ ָ֣ י אִׁ ָ֣ תִׁ ְך ֲחמָּ פ   שְּ ר לִׁ ַמִ֞ א  ִ֑בו וָּ זָּ א עָּ ם ל ָ֣ יִׁ ַר  צְּ י מִׁ לוֵלֵ֥ ֶאת־גִׁ יכו וְּ לִֹׁ֔ שְּ א הִׁ ם  ל ָ֣

ֵעיֵנֵ֥י הַ  י ֵהֵחִ֛ל לְּ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ י לְּ מִֹׁ֔ ַמַָ֣ען שְּ ַעׂש  לְּ ַאֹ֨ ם׃ וָּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ֹוְך ֶאֵ֥ ת  ם בְּ ֶהֹ֔ י  בָּ ֹות ַאפִׁ ַכלִ֤ ם לְּ ם ֲעֵליֶה  גֹויִׁ 
ִ֑ם ֲאֶשֹ֨  תֹוכָּ ה בְּ ם ֲאֶשר־ֵהָ֣מָּ יֵא  אֹוצִׁ ם׃ וָּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ם ֵמֶאֵ֥ יאָּ  הֹוצִׁ ם לְּ ָ֣יֵניֶהֹ֔ ֵע י ֲאֵליֶהם  לְּ תִׁ עְּ ר נֹוַדִ֤

ִ֑ם ֲאֶשֹ֨  י אֹותָּ תִׁ י הֹוַדָ֣עְּ ַט  פָּ שְּ ֶאת־מִׁ י וְּ קֹוַתֹ֔ ֶהם  ֶאת־ח  ֶאֵתִ֤ן לָּ ר׃ וָּ ָֽ בָּ דְּ ם ֶאל־ַהמִׁ ֵא  ֲאבִׁ ם וָּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ר ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ
ֶהָֽ  י בָּ ַחֵ֥ ם וָּ דָּ  אָּ ִ֛ם הָּ ה אֹותָּ ֹות ֵבינִׁ י וֵביֵניֶהִ֑ם ַיֲעֶׂשֵ֥ אֹ֔ יָֹ֣ות לְּ הְּ ם לִׁ ֶהֹ֔ י לָּ ַתָ֣תִׁ תֹוַתי  נָּ ִ֤ם ֶאת־ַשבְּ ַג ם׃ וְּ

כו  לַָּּ֜ י ל א־הָּ קֹוַתֹ֨ ח  ר בְּ בָּ  דְּ ל ַבמִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ ית־יִׁ י ֵבָֽ רו־בִֹׁ֨ ם׃ ַוַימְּ ָֽ שָּ ַקדְּ הוָּ ה מְּ י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ַעת כִׁ ַדִּ֕ לָּ
 ִ֤ תָּ ה א  סו ֲאֶשר֩ ַיֲעֶׂשֹ֨ אָּ  ַטָ֣י מָּ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ ְך וְּ פ ֹ֨ שְּ ר לִׁ ַמִ֞ א  ד וָּ א ִ֑ ו מְּ לָ֣ לְּ י חִׁ ַת  ת  ֶאת־ַשבְּ ם וְּ ֶהֹ֔ ַחָ֣י בָּ ם  וָּ דָּ אָּ ָֽ ם הָּ

ר  ם ֲאֶשֵ֥ ָ֣י ַהגֹויִֹׁ֔ ֵעיֵנ י ֵהֵחל  לְּ ִ֤ תִׁ לְּ בִׁ י לְּ ִ֑ מִׁ ַמַָ֣ען שְּ ה לְּ ֶאֱעֶׂש  ם׃ וָּ ָֽ ַכלֹותָּ ר לְּ בָּ  דְּ י ֲעֵליֶהִ֛ם ַבמִׁ תִׁ  ֲחמָּ
י נָּׂשָּ אתִׁ  ַגם־ֲאנִׁ  ם׃ וְּ ֵעיֵניֶהָֽ ים לְּ ֶָ֣רץ הֹוֵצאתִׁ  אָּ ם ֶאל־הָּ יא אֹותַָּּ֜ בִֹׁ֨ ֩ הָּ י תִׁ לְּ בִׁ ִ֑ר לְּ בָּ דְּ ם ַבמִׁ ֶה  י לָּ ִ֛ דִׁ י יָּ

יא לְּ  י הִׁ  ֵ֥ בִׁ ש צְּ ַבֹ֔ ב  ודְּ לָּ י זַָּבִ֤ת חָּ תִׁ ַת  ל־ֲאֶשר־נָּ קֹוַתי  כׇּ ֶאת־ח  סו וְּ אָּ  ַטָ֣י מָּ פָּ שְּ מִׁ ַען בְּ ֹות׃ ַיַּ֜ צָֽ ֲארָּ הָּ
י ַאֲחֵרֵ֥  ִ֛ ֵלִ֑לו כִׁ י חִׁ תֹוַת  ֶאת־ַשבְּ ם וְּ ֶהֹ֔ ו בָּ כָ֣ לְּ ְך׃ ַותָּ חׇּ ל א־הָּ ֵלָֽ ם ה  ֵ֥ בָּ ם לִׁ לוֵליֶה  ם י גִׁ ִ֛י ֲעֵליֶה  ס ֵעינִׁ

ֹוֵתיֶכם   י ֲאבָֽ חוֵקִ֤ ר בְּ בָֹּ֔ דְּ ֵניֶהם  ַבמִׁ ַמִ֤ר ֶאל־בְּ א  ר׃ וָּ ָֽ בָּ דְּ לָּ ה ַבמִׁ ִ֛ם כָּ י אֹותָּ יתִׁ ׂשִׁ  ל א־עָּ ִ֑ם וְּ ַשֲחתָּ ָֽ  מִׁ
לוֵליֶה   גִׁ רו ובְּ מ ִ֑ שְּ ם ַאל־תִׁ ֵטיֶה  פְּ שְּ ֶאת־מִׁ כו וְּ י ַאל־ֵתֵלֹ֔ קֹוַת  ח  ם בְּ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ י  יְּ או׃ ֲאנִׁ ָֽ ַטמָּ ם ַאל־תִׁ

ם  ָ֣י וֵביֵניֶכֹ֔ אֹות  ֵבינִׁ יִ֤ו לְּ הָּ י ַקֵדִ֑שו וְּ תֹוַת  ֶאת־ַשבְּ ם׃ וְּ ָֽ ו אֹותָּ ו ַוֲעׂשֵ֥ ר  מְּ י שִׁ ַטֵ֥ פָּ שְּ ֶאת־מִׁ י ֵלִ֑כו וְּ ִ֛ ַעת כִׁ ַדִּ֕ לָּ
ם׃ הוָּ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ ֵ֥י יְּ  ֲאנִׁ
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ֵאל  ֵמָֽ  רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ֹות בְּ עִ֤ תְּ י  בִׁ שִׁ דָּ קְּ ֶמִֶ֤רת מִׁ שְּ ו ֶאת־מִׁ רַּ֜ מְּ ר שָּ ֹוק ֲאֶשֹ֨ ד  ָ֣י צָּ ֵנ ם בְּ יִַּׁ֜ וִׁ ים ַהלְּ ֹ֨ ֲהנִׁ ַהכ  ה וְּ י ֵהִ֛מָּ ַלֹ֔ עָּ
ה יָּ  מָּ ה׃ ֵהַּ֜ ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ ם ֲאד  א   ם נְּ ֹ֔ דָּ י  ֵחֶָ֣לב וָּ יב לִׁ ֵ֥ רִׁ ַהקְּ י לְּ ַנ  פָּ ו לְּ דָ֣ מְּ עָּ י וְּ ֵתִ֑נִׁ רְּ שָּ ו ֵאַל י לְּ בֵ֥ רְּ קְּ או יִׁ ב ָ֣
ל־ ם  ֶאָֽ בֹואָּ ה בְּ יָּ  הָּ י׃ וְּ ָֽ תִׁ ַמרְּ שְּ ו ֶאת־מִׁ ר  מְּ שָּ י וְּ ֵתִ֑נִׁ רְּ שָּ י לְּ נִׁ  חָּ לְּ ו ֶאל־ש  בֵ֥ רְּ קְּ ה יִׁ ֵהִ֛מָּ י וְּ שִׁ  דָּ קְּ ַשֲעֵרי  ֶאל־מִׁ

ַשֲעֵרִ֛  ם בְּ תָּ  רְּ שָּ ֶמר בְּ א־ַיֲעֶלִ֤ה ֲעֵליֶהם  ֶצֹ֔ ל ָֽ ִ֑שו וְּ בָּ לְּ ים יִׁ תִׁ  שְּ י פִׁ ֵדֵ֥ גְּ ית בִׁ ימִֹׁ֔ נִׁ ֵצָ֣ר ַהפְּ ר ֶהחָּ ֵצֵ֥ י ֶהחָּ
י ו ַעל־מׇּ  הְּ ָֽ ים יִׁ תִֹׁ֔ שְּ ֵסָ֣י פִׁ נְּ כְּ ם ומִׁ יָ֣ו ַעל־ר אשָֹּ֔ הְּ ים  יִׁ תִׁ שְּ י פִׁ ה׃ ַפֲאֵרִ֤ תָּ יְּ ָֽ בָּ ית וָּ ימִׁ  נִׁ ו ַהפְּ ר  גְּ א ַיחְּ ֵניֶהִ֑ם ל ֵ֥ תְּ

ֵצאתֶָּּ֠  בְּ ַַָֽֽזע׃ וֶּ֠ ו ֶאת־בִׁ ַביָּ טָ֣ שְּ פְּ ם  יִׁ עָּ יצֹונָּה֮ ֶאל־הָּ ֵצָ֣ר ַהחִׁ ה ֶאל־ֶהחָּ יצֹונַָּּ֜ ר ַהחִׁ ֵצֹ֨ ם ם ֶאל־ֶהחָּ ֵדיֶה  גְּ
ַקדְּ  ל א־יְּ ים וְּ ֹ֔ ים ֲאֵחרִׁ ָ֣ גָּדִׁ שו  בְּ בְּ ָֽ לָּ ֶדש וְּ ת ַהק ִ֑ כ ָ֣ שְּ ָֽ לִׁ ם בְּ ֵ֥יחו אֹותָּ  נִׁ הִׁ ם וְּ ם בָֹּ֔ ָ֣ תִׁ רְּ שָּ ה  מְּ מָּ ו ֲאֶשר־ֵהֹ֨ שֵ֥

אשֵ  ו ֶאת־רָּ מ  סְּ כְּ ֹום יִׁ סֵ֥ ַשֵלִ֑חו כָּ א יְּ ַרע ל ָ֣ חו וֶפ  ַגֵלֹ֔ א יְּ ם  ל ָ֣ ר אשָּ ם׃ וְּ ֵדיֶהָֽ גְּ בִׁ עָּ ם בְּ ן ֶאת־הָּ ֵַֽ֥יִׁ ַי ם׃ וְּ יֶהָֽ
ו  ת  שְּ ל־ל א־יִׁ י כׇּ ָ֣ ִ֑ים כִׁ נָּשִׁ ם לְּ ֶה  ו לָּ חֵ֥ קְּ ה ל א־יִׁ רושָֹּ֔ נָּה  וגְּ מָּ ַאלְּ ית׃ וְּ ָֽ ימִׁ נִׁ ר ַהפְּ ֵצֵ֥ ם ֶאל־ֶהחָּ בֹואָּ  ֵהִ֑ן בְּ כ 

חו ָֽ קָּ ן יִׁ ֵה  כ  ה מִׁ נָֹּ֔ מָּ ָ֣ה ַאלְּ ֶי הְּ ָֽ נָּה  ֲאֶשָ֣ר תִׁ מָּ ַאלְּ ָֽ הָּ ל וְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַרע  ֵבָ֣ית יִׁ ֶזֹ֨ ת מִׁ תוֹל  ם־בְּ ו אִׁ י יֹורֹ֔ ָ֣ ֶאת־ַעמִׁ ׃ וְּ
ו  דָ֣ ה ַיַעמְּ יב ֵהֵ֚מָּ ַעל־רִׁ  ם׃ וְּ ָֽ ע  ֹור יֹודִׁ ה  טָּ א לְּ ֵמֵ֥ ל וֵבין־טָּ ח ִ֑ ֶדש לְּ ין ק   ט ֵבֵ֥ פָֹּ֔ שְּ מִׁ ( לשפט)לְּ

י  ַט  פָּ שְּ מִׁ ִ֑הו בְּ ט  פְּ שְּ ַתי  בְּ ( ושפטהו)יִׁ ק  ֶאת־ח  ַתִ֤י וְּ ֶאת־תֹור  ל־וְּ י כׇּ תֹוַת  ֶאת־ַשבְּ רו וְּ מ ֹ֔ שְּ י יִׁ מֹוֲעַדָ֣
טׇּ יְּ  ֹוא לְּ א יָּב  ם ל ֵ֥ ֹ֔ דָּ ֶאל־ֵמָ֣ת אָּ שו׃ וְּ ֵאֶּ֠ ַקֵדָֽ לְּ ב וֶּ֠ אֶָּ֡ ם־לְּ י אִׁ ָ֣ ִ֑ה כִׁ אָּ ֹות מְּ חִ֛ אָּ ח ולְּ אָּ  ת לְּ ַבַּ֜ ן ולְּ ֵבֹ֨ ם ולְּ

י טׇּ  ַאֲחֵר  או׃ וְּ ָֽ ַטמָּ יש יִׁ אִׁ  ה לְּ ֵ֥ תָּ יְּ ר־ל א־הָּ ֹו ֲאֶשָֽ אֹ֨ יֹום֩ ב  ֹו׃ ובְּ רו־לָֽ פְּ סְּ ים יִׁ ַעֵ֥ת יָּמִׁ  בְּ ֹו שִׁ תִ֑ ֳהרָּ
ֶדש  ֶהם  ֶאל־ַהק ַּ֜ ִ֤ה לָּ תָּ יְּ הָּ ה׃ וְּ ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ ם ֲאד  א   ֹו נְּ אתִ֑ יב ַחטָּ רִׁ  ֶדש ַיקְּ ֵרָ֣ת ַבק ֹ֔ שָּ ית  לְּ ימִׁ נִׁ ֵצִ֤ר ַהפְּ ֶאל־ֶהחָּ

ָ֣את וְּ  ַהַחטָּ ה  וְּ חָּ נְּ ם׃ ַהמִׁ ָֽ זָּתָּ י ֲאח  ל ֲאנִׁ  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ֶהם  בְּ נִ֤ו לָּ תְּ א־תִׁ ה ל ָֽ זָּ  ִ֑ם ַוֲאח  תָּ י ַנֲחלָּ ה ֲאנִׁ  ַנֲחלָֹּ֔ ָֽ ם לְּ שָֹּ֔ אָּ הָּ
ה מָּ ום וְּ  ֵה  לִ֑ ל־י אכְּ ית֩ כׇּ ֵראשִׁ ֶיָֽה׃ וְּ הְּ ם יִׁ ֶהֵ֥ ל לָּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ֶרם בְּ ל־ֵחֵ֥ ל וְּ כׇּ וֵרי כ ַּ֜ כֹ֨ ל־בִׁ ל כׇּ וַמת כ   רָ֣ תְּ



 הפטרות

 529  

כָּ ה ֶאל־בֵ  רָּ יַח בְּ ֵ֥ נִׁ הָּ ן לְּ ֵהֹ֔ נָ֣ו ַלכ  תְּ ֹוֵתיֶכם  תִׁ סָֽ ית ֲערִׁ ִ֤ ֵראשִׁ ִ֑ה וְּ ֶי הְּ ֲהנִׁ ים יִׁ ם ַלכ  ֹוֵתיֶכֹ֔ רומָ֣ ל  תְּ כ  ך׃ מִׁ יֶתָֽ
ל־ בֵ כׇּ ים׃נְּ ָֽ ֲהנִׁ ו ַהכ  ל  א י אכְּ ִ֑ה ל ֵ֥ ֵהמָּ ן־ַהבְּ ֹוף ומִׁ ע  ן־הָּ ה מִׁ ֵרפָֹּ֔ ה  וטְּ  לָּ

 

 בהר סיני
 כז – ו ,ירמיהו לב

א ֵאֶל יך ֵלאמ ִ֑  ֵ֥ ךֹ֔ בָּ דְּ ם  ד ָֽ ל ֶבן־ַשל  ֵא  ָ֣ה ֲחַנמְּ ֵנ ר׃ הִׁ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ ֵ֥ה דְּ יָּ ִ֑הו הָּ יָּ מְּ רְּ ר ַוי  אֶמר יִׁ
י   דִׁ ך  ֶאת־ׂשָּ ָ֣ה לְּ ֵנ ַלֶּ֠ קְּ א ֵאֶּ֠ ב ָ֣ ֹות׃ ַויָּ נָֽ קְּ לָּ ה לִׁ א  ט ַהגְּ ַפֵ֥ שְּ ךִ֛ מִׁ י לְּ ֵ֥ ֹות כִׁ י ֲאֶשָ֣ר ַבֲענָּתֹ֔ ַּ֜ דִׁ ל ֶבן־ד  ֵאֹ֨ י ֲחַנמְּ

ֹות ֲאֶשָ֣ר י ֲאֶשר־ַבֲענָּתַּ֜ ֹ֨ דִׁ א ֶאת־ׂשָּ ָ֣ה נֶָּּ֠ ֵנ י קְּ ה  ַוי ָ֣אֶמר ֵאַלֶ֡ רָּ ה֮ ֶאל־ֲחַצָ֣ר ַהַמטָּ הוָּ ַבָ֣ר יְּ דְּ ֶאֶָ֣רץ  כִׁ ׀ בְּ
ךִ֞  י־לְּ ָֽ ין כִׁ יָּמִׁ  נְּ ֶנה   בִׁ ֶאקְּ ָֽ וא׃ וָּ הוָּ ה הָֽ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ ע כִׁ ֵאַדִּ֕ ְִ֑ך וָּ ֵנה־לָּ לָּ ה קְּ א  ךֵ֥ ַהגְּ ִ֛ה ולְּ שָּ ר  ַפ ט ַהיְּ שְּ מִׁ

ים  לִׁ  קָּ ֵ֥ה שְּ עָּ בְּ ֶסף שִׁ ה־לֹו  ֶאת־ַהֶכֹ֔ לָּ קְּ ֶָֽאשְּ ֹות וָּ י ֲאֶשָ֣ר ַבֲענָּתִ֑ דִׁ  ל ֶבן־ד  ֵאֵ֥ ה ֵמֵאִ֛ת ֲחַנמְּ ֶדֹ֔ ֶאת־ַהשָּ
אֶ  ֶסף׃ וָּ ָֽ ה ַהכָּ ֵ֥ רָּ ח ֶאת־ֵסֶָ֣פר ַוֲעׂשָּ ֶאַק  ם׃ וָּ ַָֽֽיִׁ נָּ מ אזְּ ל ַהֶכ ֶסף בְּ ק ֵ֥ ֶאשְּ ים וָּ ִ֑ ֵע ד ֵעדִׁ אָּ ם וָּ ת ֹ֔ ֶָֽאחְּ ֶפר  וָּ ב ַבֵסֹ֨ ת ִ֤ כְּ

וְך  רָ֣ ה ֶאל־בָּ נָּ  קְּ ן ֶאת־ַהֵסֶָ֣פר ַהמִׁ ֶאֵתִ֞ וי׃ וָּ ֶאת־ַהגָּלָֽ ים וְּ קִׁ  ַהח  ֵ֥ה וְּ וָּ צְּ ום ַהמִׁ תִ֛ ִ֑ה ֶאת־ֶהחָּ נָּ קְּ ַהמִׁ
ֵסיָּ  ה֮ ֶבן־ַמחְּ יָּ ֵעיֵני  ֶבן־ֵנרִׁ ִ֑ה לְּ נָּ קְּ ֵסֶָ֣פר ַהמִׁ ים בְּ בִׁ  תְּ ים ַהכ  ֹ֔ ֵעדִׁ ָֽ ֵעיֵני  הָּ י ולְּ ֹ֔ דִׁ ֵאָ֣ל ד  ֵעיֵני  ֲחַנמְּ ה  לְּ

ל־ ה כׇּ הוָֹּ֨ ַמר֩ יְּ ה־אָּ ר׃ כ  ם ֵלאמ ָֽ ֵעיֵניֶה  וְך לְּ רֹ֔ ֲאַצֶוה  ֶאת־בָּ ה׃ וָּ ָֽ רָּ ר ַהַמטָּ ים ַבֲחַצֵ֥ בִׁ  שְּ ים ַהי  ֹ֔ הודִׁ ַהיְּ
ל ֵא  רָּ ׂשְּ ֹות ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ אַּ֜ בָּ ֶלה ֵאָ֣ת סֵ֩  צְּ ֵאֶ֡ ים הָּ ָ֣ רִׁ פָּ ֹוַח ֶאת־ַהסְּ קָ֣ ת לָּ ֵאֹ֨ ום וְּ ת  ֵאָ֣ת ֶהחָּ ה וְּ ה ַהֶזַּ֜ נָֹּ֨ קְּ ֶפר֩ ַהמִׁ

ַען  ַמֵ֥ ִֶ֑רׂש לְּ י־חָּ לִׁ כְּ ם בִׁ ַתתָּ  ה ונְּ ים׃ֵסִֶ֤פר ַהגָּלוי  ַהֶזֹ֔ ָֽ ים ַרבִׁ ֵ֥ מִׁ ו יָּ ד  ַמִ֛ר    ַיַעמְּ ה אָּ י כ ֵ֥ ָ֣ כִׁ
קָּ  ֹוד יִׁ ֵאִ֑ל עָ֣ רָּ ׂשְּ ֹות ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ֹות יְּ דֵ֥ ׂשָּ ים וְּ ִ֛ תִׁ את׃נֵ֥ו בָּ ֶרץ ַהז ָֽ ֵ֥ אָּ ים בָּ מִׁ  רָּ  וכְּ

ָ֣י  נָּ ּה֮ ֲאד  ר׃ ֲאהָּ יָּ ה ֵלאמ ָֽ וְך ֶבן־ֵנרִׁ רֵ֥ ה ֶאל־בָּ נָֹּ֔ קְּ י  ֶאת־ֵסֶָ֣פר ַהמִׁ תִׁ י תִׁ ִ֑ה ַאֲחֵרִ֤ הוָּ ַפֵל ל ֶאל־יְּ ֶאתְּ וָּ
ָ֣ה ֵנ ה  הִׁ הוִׁ חֲ  יְּ כ ָֽ ֶרץ בְּ אָֹּ֔ ֶאת־הָּ ם  וְּ יִׁ ַמֹ֨ יתָּ ֶאת־ַהשָּ ׂשִׁ  ָ֣ה עָּ ֵלֵ֥א ׀ ַאתָּ פָּ א־יִׁ ִ֑ה ל ָֽ טויָּ ֲעך  ַהנְּ ר  זְּ ָֽ ֹול ובִׁ ך  ַהגָּדֹ֔

ך   מְּ ל־מִׁ ֵאִ֤ל כׇּ ם ַאֲחֵריֶהִ֑ם הָּ ֵניֶה  יק בְּ ֹות ֶאל־ֵחֵ֥ בֹ֔ ן אָּ ַשֵלם  ֲעֹוָ֣  ים ומְּ פִֹׁ֔ ֲאלָּ ֶסד  ַלָֽ ֶׂשה ֶחֹ֨ ר׃ ע ִ֤ ָֽ בָּ דָּ
ב הָּ  ַר  ה וְּ ֵעצָֹּ֔ ָֽ ל  הָּ ד  ֹו׃ גְּ מָֽ ֹות שְּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ֹור יְּ בֹ֔ ֹות ַהגָּדֹול  ַהגִׁ ח  ק  ָ֣יך פְּ ִ֑ה ֲאֶשר־ֵעיֶנ יָּ ילִׁ ָֽ ֲעלִׁ

ל־ַעל־ ים כׇּ ִ֤ תִׁ פְּ ֹות ומ  תֹ֨ תָּ א  מְּ יו׃ ֲאֶשר־ַׂשֶּ֠ ָֽ לָּ י ַמֲעלָּ רִׁ  פְּ כִׁ יו וְּ כָֹּ֔ רָּ דְּ יש  כִׁ אִׁ ֵתִ֤ת לְּ ם לָּ ֹ֔ דָּ ָ֣י אָּ ֵנ ֵכי  בְּ ַדרְּ
ךֵ֥ ֵש   ִ֑ם ַוַתֲעֶׂשה־לְּ דָּ אָּ ל ובָּ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ ה ובְּ ם  ַעד־ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ יִׁ ַרֹ֨ צְּ ֶרץ־מִׁ ֶאָֽ ךֵ֥ בְּ ֵצִ֛א ֶאת־ַעמְּ ם ַכיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ ַות 

ֹול א גָּדָֽ מֹורָּ  ה ובְּ טויָֹּ֔ ֹוַע נְּ רָ֣ ֶאזְּ ה  ובְּ ִ֤ד ֲחזָּקָּ יָּ ים ובְּ תִׁ  מֹופְּ ֹות ובְּ תָ֣ א  ם בְּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ל ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ׃ ֶאת־יִׁ
ֵתָ֣ת לָּ  ם לָּ תָּ ַלֲאבֹותָּ  עְּ ַבֵ֥ שְּ את ֲאֶשר־נִׁ ֶָ֣רץ ַהז ֹ֔ אָּ ֶהם  ֶאת־הָּ ֵתִ֤ן לָּ ש׃ ַותִׁ ָֽ בָּ לָּ ב ודְּ ת חָּ ֶהִ֑ם ֶאִֶ֛רץ זַָּבֵ֥

ך   קֹוֶלֹ֨ ו בְּ עִ֤ מְּ א־שָּ ל ָֽ ּה וְּ תָּ  ו א  שָ֣ רְּ ָֽ או ַויִׁ ב ַּ֜ ךָ֣ ַויָּ תְּ תֹורָּ כו ֵאת֩ ( ובתרותך)ובְּ לָֹּ֔ ל־ל א־הָּ ר כׇּ ֲאֶשֹ֨
ת  ם ֵאֵ֥ תָֹּ֔ ֵרָ֣א א  ו ַוַתקְּ ׂשִ֑ א עָּ ֹות ל ָ֣ ֶהִ֛ם ַלֲעׂש  ה לָּ וִׁ יתָּ ל־צִׁ ָ֣ה הַ כׇּ ֵנ את׃ הִׁ עָּ ה ַהז ָֽ רָּ יר֮ הָּ עִׁ ָ֣או הָּ ֹות בָּ ל  לְּ ס 

לָׇּּ  ִֶ֑בר ַוֲאֶשֵ֥ לְּ ַהדָּ עָּ ב וְּ רָּ הָּ ֶרב וְּ ִ֛י ַהֶחֵ֥ ֵנ פְּ יהָּ מִׁ ֶלֹ֔ ים עָּ ָ֣ מִׁ חָּ לְּ ים  ַהנִׁ דִׁ ִ֤ד ַהַכׂשְּ ַי ה בְּ נָּ  תְּ ָ֣יר נִׁ עִׁ הָּ ּה  וְּ דָּ ר כְּ
ך   ֵנָֽה־לְּ ה קְּ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ תָּ ֵאַלי  ֲאד  ַמִ֤רְּ ה אָּ ַאתִָּ֞ ה׃ וְּ ֶאָֽ ךֵ֥ ר  נְּ הִׁ יָּ ה וְּ תָּ הָּ ַבִ֛רְּ ים  דִׁ ִ֑ ָ֣ד ֵעדִׁ ֵע הָּ ה ַבֶכ ֶסף וְּ ֶדִ֛ ַהשָּ

ים׃ ָֽ דִׁ ַיֵ֥ד ַהַכׂשְּ נָּ ה בְּ תְּ יר נִׁ ֵ֥ עִׁ הָּ ָ֣י    וְּ ֵנה  ֲאנִׁ ר׃ הִׁ יָּ הו ֵלאמ ָֽ מְּ רְּ ל־יִׁ ה ֶאָֽ הוָֹּ֔ ַבר־יְּ י  דְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ
י  ה ֱאֹלֵה  הוָֹּ֔ ל־יְּ ֶמֹ֔ כׇּ מִׁ ִ֑ר הֲֽ ׂשָּ ר׃בָּ ָֽ בָּ ל־דָּ ֵל א כׇּ פָּ י יִׁ  נִׁ
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קֶ  ו ַאְך־ֶשֹ֨ ר  י אמְּ ֶרץ וְּ ֵסי־אָֹּ֔ ַאפְּ או  ֵמָֽ ִ֤ם יָּב ֹ֨ יך גֹויִׁ ִ֑ה ֵאֶל  רָּ יָֹ֣ום צָּ י בְּ נוסִׁ  ִ֛י ומְּ זִׁ ע  זִׁ י ומָּ ה ע  הוִָּ֞ ו יְּ ֲחלָ֣ ר  נָּ
ָ֣י נִׁ נְּ ֵכן  הִׁ ים׃ לָּ ָֽ א ֱאֹלהִׁ ה ל ֵ֥ מָּ ֵה  ים וְּ ִ֑ ם ֱאֹלהִׁ דָּ  ֹו אָּ יל׃ ֲהַיֲעֶׂשה־לֵ֥ ָֽ ם מֹועִׁ ֵ֥ ין־בָּ ֵאָֽ ֶבל וְּ ינו ֶה   ֲאבֹוֵתֹ֔



 הפטרות

 531  

ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵ֥ מִׁ י־שְּ ָֽ ו כִׁ ע  יָּדְּ י וְּ ִ֑ תִׁ בורָּ ֶאת־גְּ י וְּ יֵעֵ֥ם ֶאת־יָּדִׁ  את אֹודִׁ ם ַבַפַָ֣עם ַהז ֹ֔ יעָֹּ֔ ֹודִׁ ַחַטָ֣את   מָֽ
ם׃  חֹוֵתיֶכָֽ בְּ זְּ נ ֹות מִׁ ַקרְּ ם ולְּ בָֹּ֔ וַח לִׁ ה  ַעל־לָ֣ יר ֲחרושָּ ִ֑ מִׁ ֶרן שָּ פ ָ֣ צִׁ ֶז ל בְּ ֵעֵ֥ט ַברְּ ִ֛ה בְּ תובָּ ה כְּ הודָּ  יְּ

ר בְּ  כ ִ֤ זְּ ךֵ֥ כִׁ ה ֵחילְּ ֶדֹ֔ י  ַבשָּ רִׁ ֹות׃ ֲהרָּ הָֽ ב  ֹות ַהגְּ עֵ֥ בָּ ִַּ֑֧ן ַע ל גְּ ָ֣ץ ַרֲענָּ ם ַעל־ֵע ם ַוֲאֵשֵריֶה  חֹותָֹּ֔ בְּ זְּ ֵניֶהם  מִׁ
ל־ ַחטָּ את בְּ כׇּ יך בְּ ֶתִּ֕ מ  ַבָ֣ז ֶאֵתִ֑ן בָּ יך לָּ רֹוֶת  ל־אֹוצְּ י כׇּ ַתָ֣תִׁ ך  ֲאֶשָ֣ר נָּ תְּ ָֽ ַנֲחלָּ ך  מִׁ ה ובְּ תָּ  ַמטְּ שָּ יך׃ וְּ בוֶלָֽ גְּ

ֵ֥ם תו י ַעד־עֹולָּ ַאפִׁ  ם בְּ ֶתֵ֥ ַדחְּ י־ֵאִ֛ש קְּ ָֽ תָּ כִׁ ִ֑עְּ דָּ ֶרץ ֲאֶשָ֣ר ל א־יָּ אָּ  יך בָּ ֶבֹ֔ יְּ יך  ֶאת־א ָ֣ תִֹׁ֨ ַהֲעַבדְּ ְך וְּ ד׃לָֹּ֔ ָֽ  קָּ
ה   הוָּ ה  כ ָ֣ ן־יְּ ֹו ומִׁ עִ֑ ר  ר זְּ ׂשָּ  ם בָּ ֵ֥ ׂשָּ ם וְּ ֹ֔ דָּ אָּ ַטָ֣ח בָּ בְּ ֶבר  ֲאֶשָ֣ר יִׁ ור ַהֶגֹ֨ רִ֤ ה אָּ הוָּ  ַמָ֣ר יְּ ׀ אָּ

ֹו בָֽ ור לִׁ ֶרץ יָּסֵ֥ ר ֶאֵ֥ בָֹּ֔ דְּ ים  ַבמִׁ ַכִ֤ן ֲחֵררִׁ שָּ ֹוב וְּ ָ֣בֹוא טִ֑ י־יָּ ָֽ ה כִׁ ֶא  רְּ א יִׁ ל ֵ֥ ה וְּ בָֹּ֔ ֲערָּ ָ֣ר בָּ עָּ ַערְּ יָּה  כְּ הָּ ׃ וְּ
ב׃ א ֵתֵשָֽ ל ֵ֥ ה וְּ ֵלחָּ  ה    מְּ יִָּ֞ הָּ ֹו׃ וְּ ַטחָֽ בְּ הוָּ ה מִׁ ֵ֥ה יְּ יָּ הָּ ִ֑ה וְּ ַט ח ַביהוָּ בְּ ר יִׁ ֶבר ֲאֶשֵ֥ וְך ַהֶגֹ֔ רָ֣ בָּ

ָ֣ץ ֵע ם וְּ  כְּ יִׁ ול ַעל־ַמ  תָ֣ ַשַלָ֣ח שׇּ ׀ שָּ א ַעל־יוַבל  יְּ ל ִ֤ יו וְּ שָֹּ֔ ֶאה  רָּ רְּ ֵל הו ( ירא)יִׁ ֵ֥ה עָּ יָּ הָּ ם וְּ ָ֣ב א ח ֹ֔ י־יָּ כִׁ
וא מִׁ   ָ֣ש הִ֑ נ  אָּ ל וְּ כ   ב ַהֵלִ֛ב מִׁ ק ֵ֥ י׃ עָּ רִׁ ֹות ֶפָֽ יש ֵמֲעׂשֵ֥ א יָּמִׁ  ל ֵ֥ ג וְּ אָֹּ֔ דְּ א יִׁ ֶרת  ל ָ֣ ִ֤ת ַבצ ֹ֨ ַנ שְּ ִַּ֑֧ן ובִׁ נו׃ ַרֲענָּ ֶעָֽ י ֵידָּ

ר ֵל   ֵקֵ֥ ִ֛ה ח  הוָּ יו׃ֲאנִׁ י יְּ ָֽ לָּ י ַמֲעלָּ רִׁ  פְּ ו כִׁ כָֹּ֔ רָּ דְּ יש  כִׁ אִׁ ֵתִ֤ת לְּ לָּ יִֹ֑ות וְּ לָּ ֵחָ֣ן כְּ א    ב ב  ֵרִ֤ ק 
ֵסָ֣  ל׃ כִׁ ָֽ בָּ ֶיֵ֥ה נָּ הְּ ֹו יִׁ ית  ַאֲחרִׁ נו ובְּ ֶבֹ֔ ו  ַיַעזְּ י יָּמָּ ִ֤ ִ֑ט ַבֲחצִׁ פָּ שְּ מִׁ א בְּ ל ָ֣ ֶשר וְּ ֶׂשה ע   ד ע ֵ֥ א יָּלָֹּ֔ ל ָ֣ ַגר  וְּ ֹוד דָּ בֹ֔ א כָּ

דָּ  קְּ ֹום מִׁ ק  ֹון מְּ אשִ֑ ֹום ֵמרִׁ ר  ה מָּ הוָֹּ֔ ֵאל  יְּ רָּ ׂשְּ ִ֤ה יִׁ ֵו קְּ נו׃ מִׁ ל־ֵשָֽ שו כׇּ יך ֵיב ִ֑ ֶב  זְּ סוַרי  ע  ֶָ֣רץ ( יסורי)וְּ אָּ בָּ
ָֽה׃ הוָּ ם־ַחיִׁ ים ֶאת־יְּ יִׁ ֹור ַמָֽ קֵ֥ ו מְּ בִ֛ זְּ י עָּ ֵ֥ בו כִׁ ֵתֹ֔ כָּ  יִׁ

ה׃ תָּ ָֽ י אָּ תִׁ  לָּ הִׁ י תְּ ֵ֥ ה כִׁ ֵשִ֑עָּ וָּ אִׁ י וְּ יֵע נִׁ א הֹושִׁ ֵפֹ֔ ֵאָ֣רָּ ה  וְּ הוָּ י יְּ ֵאִ֤נִׁ פָּ  רְּ
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יֶָּּ֠  הָּ ֶָּֽ֠ יֶָּּ֠ וְּ הָּ ֶָּֽ֠ ֵפִ֑ר וְּ סָּ א יִׁ ל ָ֣ ד וְּ ַמ  א־יִׁ ר ל ָֽ ם ֲאֶשֵ֥ ֹול ַהיָֹּ֔ חָ֣ ֵאל  כְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ַפִ֤ר בְּ סְּ ֵמִ֤ר ה מִׁ ֹום ֲאֶשר־ֵיאָּ קִ֞ מְּ ה בִׁ
צֶּ֠  בְּ קְּ נִׁ י׃ וְֶּּ֠ ָֽ ל־חָּ ֵנֵ֥י ֵאָֽ ם בְּ ֶה  ר לָּ ֵמֵ֥ ם ֵיאָּ י ַאֶתֹ֔ ָ֣ ֶהם  ל א־ַעמִׁ ו לָּ מֵ֥ ׂשָּ ו וְּ ֹ֔ דָּ ֵאל  ַיחְּ רָּ ׂשְּ ֵנָֽי־יִׁ ה ובְּ ִ֤ הודָּ ֵנָֽי־יְּ ו בְּ

ַלֲאחֹוֵתיֶכ ם  י וְּ ִ֑ ו ַלֲאֵחיֶכ ם ַעמִׁ רֵ֥ מְּ אל׃ אִׁ ֶעָֽ רְּ זְּ ֹול יֵֹ֥ום יִׁ י גָּד  ֵ֥ ִֶ֑רץ כִׁ אָּ ן־הָּ ו מִׁ לָ֣ עָּ ד וְּ אש ֶאחָּ  ֶהִ֛ם ר ֵ֥ לָּ
כִׁ   נ  אָּ י וְּ תִֹׁ֔ שְּ א אִׁ יא  ל ָ֣ י־הִׁ יבו כִׁ ֹ֔ ֶכם  רִׁ מְּ אִׁ יבו בְּ ִ֤ ה׃ רִׁ מָּ ָֽ חָּ יהָּ ר  ֶנֹ֔ פָּ יהָּ  מִׁ נוֶנֹ֨ ֵסִ֤ר זְּ תָּ ִּ֑ה וְּ ישָּ א אִׁ י ל ָ֣

יהָּ כַ  ָ֣ תִׁ ַׂשמְּ ִּ֑ה וְּ דָּ ָֽלְּ וָּ י ֹום הִׁ יהָּ כְּ תִֹׁ֔ ַצגְּ ֹ֨ הִׁ ה וְּ מָֹּ֔ יֶטָ֣נָּה ֲער  שִׁ ׃ ֶפן־ַאפְּ יהָּ ֶדָֽ ין שָּ ֵבֵ֥ יהָּ מִׁ ַנֲאפוֶפ  הָּ  וְּ ַשתִֹׁ֨ ר וְּ בָּ  דְּ מִׁ
ֶנ   ֶאת־בָּ א׃ וְּ ָֽ מָּ יהָּ ַבצָּ תִׁ  ה ַוֲהמִׁ יָֹּ֔ ֶאֶָ֣רץ צִׁ ם כְּ מָֹּ֔ ה  אִׁ תָּ ַָֽֽנְּ י זָּ ִ֤ ה׃ כִׁ מָּ נונִׁ ים ֵהָֽ ֵנֵ֥י זְּ י־בְּ ָֽ א ֲאַרֵחִ֑ם כִׁ יהָּ ל ָ֣

נִׁ י י ַשמְּ תִֹׁ֔ שְּ י ופִׁ ָ֣ רִׁ י ַצמְּ י  וֵמיַמֹ֔ מִׁ ִ֤י ַלחְּ ֵנ תְּ ֲהַבי  נ  ַאָֽ י מְּ ה ַאֲחֵרִ֤ כִָּ֞ ה ֵאלְּ רָּ  מְּ י אָּ ָ֣ ִ֑ם כִׁ תָּ ה הֹורָּ ישָּ בִׁ   ה 
ֵכ ְך  ְך ֶאת־ַדרְּ ֵ֥ י־ׂשָּ נִׁ נְּ ֵכִ֛ן הִׁ ָֽי׃ לָּ קויָּ שִׁ א׃ וְּ ָֽ צָּ מְּ א תִׁ יהָּ ל ֵ֥ יבֹוֶת  תִׁ ּה ונְּ ֹ֔ ֵדרָּ י  ֶאת־גְּ תִׁ ַַֽדרְּ ָֽ גָּ ים וְּ ִ֑ ירִׁ ַבסִׁ

 ָ֣ ישִׁ ה  ֶאל־אִׁ ובָּ שֹ֨ אָּ ִ֤ה וְּ כָּ ה ֵאלְּ רָּ  מְּ אָּ ִ֑א וְּ צָּ מְּ א תִׁ ל ָ֣ ַתם וְּ שָּ  קְּ ם ובִׁ תָֹּ֔ ָ֣יג א  ל א־ַתשִׁ יהָּ  וְּ ַאֲהֶבֹ֨ ִ֤ה ֶאת־מְּ פָּ דְּ רִׁ י וְּ
יא   הִׁ ה׃ וְּ תָּ ָֽ ז ֵמעָּ י אָּ  ִ֛ ֹוב לִׁ י טֵ֥ ָ֣ ֹון כִׁ אשֹ֔ רִׁ ִ֑ר  הָּ הָּ צְּ ַהיִׁ ֹוש וְּ ירָ֣ ַהתִׁ גָּ ַֽן וְּ ּה ַהדָּ י לָֹּ֔ ַתָ֣תִׁ י  נָּ כִׁ נ  ָֽ י אָּ ִ֤ ה כִׁ עָֹּ֔ ַָֽֽדְּ א יָּ ל ָ֣

מֹו י בְּ ירֹושִׁ  תִׁ ֹו וְּ תֹ֔ עִׁ י  בְּ נִׁ גָּ י דְּ ִ֤ תִׁ ַקחְּ לָּ וב וְּ שֹ֔ ֵכָ֣ן אָּ ַעל׃ לָּ ָֽ ו ַלבָּ ׂשֵ֥ ב עָּ זָּהָּ  ִּ֛ה וְּ י לָּ יתִׁ ֵבֵ֥ רְּ ֶסף הִׁ ֶכֹ֨ ֹו וְּ ֲעדִ֑
תִֹׁ֔  שְּ י ופִׁ ָ֣ רִׁ י  ַצמְּ תִׁ ַצלְּ הִׁ יש וְּ אִׁ  ַאֲהֶבִ֑יהָּ וְּ ָ֣י מְּ ֵעיֵנ ּה לְּ תָּ  ל  ִ֛ה ֲאַגֶלֵ֥ה ֶאת־ַנבְּ ַעתָּ ּה׃ וְּ ָֽ תָּ וָּ ֹות ֶאת־ֶערְּ ַכס  י לְּ

י   ַבתִׁ שְּ הִׁ י׃ וְּ ָֽ דִׁ יָּ יֶלֵ֥נָּה מִׁ ל־ל א־ַיצִׁ ּה ַחגָּ ּה חׇּ כׇּ ׂשֹוׂשָֹּ֔ נָּּה  מְּ י ַגפְּ תִׁ  מ  ּה׃ ַוֲהשִׁ ָֽ ל מֹוֲעדָּ כ   ִּ֑ה וְּ ַשַבתָּ ָּ֣ה וְּ שָּ דְּ
ּה  ֵאָ֣נָּתָֹּ֔ ֵ֥ת ותְּ לָּ ַתם ַחַי ַער ַוֲאכָּ ַיֹ֔ ים לְּ ָ֣ תִׁ ַׂשמְּ ִ֑י וְּ ַאֲהבָּ י מְּ נו־לִׁ  ר נָּתְּ י ֲאֶשֵ֥ ה  לִֹׁ֔ מָּ ֵ֥ה ֵהֹ֨ נָּ ה ֶאתְּ רָּ  מְּ ֲאֶשָ֣ר אָּ

ּה ַוֵת   יָּתָֹּ֔ ֶחלְּ ּה  וְּ מָּ זְּ ם ַוַתִַ֤עד נִׁ ֶהֹ֔ יר לָּ ָ֣ טִׁ ים  ֲאֶשָ֣ר ַתקְּ לִׁ עָּ ֵמִ֤י ַהבְּ יהָּ ֶאת־יְּ ֶל  י עָּ ָ֣ תִׁ ַקדְּ ה׃ ופָּ ֶדָֽ ֶלְך ַהשָּ
י מְּ  ָֽה׃ ַאֲחֵרָ֣ הוָּ ם־יְּ א  ה נְּ חָּ  כְּ י שָּ ֵ֥ תִׁ א  ִ֑ר   ַאֲהֶבִ֑יהָּ וְּ בָּ דְּ יהָּ ַהמִׁ תִׁ  ַלכְּ ה  יהָּ וְּ ַפֶתֹ֔ י  מְּ כִׁ נ  ִ֤ה אָּ ֵנ ן הִׁ ֵכ  לָּ

ה שָֹּ֨  תָּ ִ֤נְּ עָּ ִ֑ה וְּ וָּ קְּ ֶפַָ֣תח תִׁ ֹור לְּ כ  ֶאת־ֵעֵֶ֥מק עָּ ם וְּ שָֹּ֔ יהָּ  מִׁ ֶמֹ֨ רָּ ִּ֤ה ֶאת־כְּ י לָּ תִׁ ַתֹ֨ נָּ ּה׃ וְּ ָֽ בָּ י ַעל־לִׁ תִׁ  ַברְּ דִׁ ה  וְּ מָּ
יֵמָ֣י ִ֑י  כִׁ ישִׁ י אִׁ אִׁ  רְּ קְּ ה תִׁ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ִ֤ה ַביֹום־ַההוא  נְּ יָּ הָּ ם׃ וְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ּה ֵמֶאֶרץ־מִׁ ֵ֥ י ֹום ֲעלֹותָּ יהָּ וכְּ עוֶרֹ֔ נְּ

ם׃  ָֽ מָּ שְּ ֹוד בִׁ ו ע  רֵ֥ זָּכְּ ל א־יִׁ יהָּ וְּ ִ֑ פִׁ ים מִׁ לִׁ  עָּ ֹות ַהבְּ מֵ֥ י ֶאת־שְּ ִ֛ תִׁ ר  י׃ ַוֲהסִׁ ָֽ לִׁ ֹוד ַבעְּ י ע  ֵ֥ י־לִׁ אִׁ רְּ קְּ ל א־תִׁ וְּ
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ֶהִ֤ם  י לָּ ַרתִֹׁ֨ כָּ ֶשת וְּ ֶקֹ֨ ִ֑ה וְּ מָּ ֲאדָּ ֶמׂש הָּ ֶר  ם וְּ יִׁ ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ ם־עָ֣ עִׁ ֶדה  וְּ ִ֤ת ַהשָּ ם־ַחַי וא עִׁ ית  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ רִׁ בְּ
יְך  ֵ֥ תִׁ ֵאַרׂשְּ ִ֑ם וְּ עֹולָּ י לְּ יְך לִׁ  ֵ֥ תִׁ ֵאַרׂשְּ ַטח׃ וְּ ֶבָֽ ים לָּ תִׁ  ַכבְּ שְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ן־הָּ ֹור מִׁ בָ֣ ה  ֶאשְּ מָּ חָּ לְּ ֶחִֶ֤רב ומִׁ י  וְּ לִׁ

פָֹּ֔  שְּ מִׁ ֶצֶָ֣דק ובְּ ָֽה׃בְּ הוָּ ַעתְּ ֶאת־יְּ ַד  יָּ ִ֑ה וְּ י ֶבֱאמונָּ יְך לִׁ  ֵ֥ תִׁ ֵאַרׂשְּ ים׃ וְּ ָֽ ַרֲחמִׁ בְּ ֶסד וָֽ ֶח   ט ובְּ
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צׇּ  יש ֶאחָּ ד מִׁ ֹ֨ ֩ אִׁ י הִׁ א ַויְּ ֵ֥ ה׃ ַוֵירָּ דָּ ָֽ א יָּלָּ ל ֵ֥ ה וְּ רָּ  ֹו ֲעקָּ תֵ֥ שְּ אִׁ נִֹ֑וַח וְּ ֹו מָּ מָ֣ י ושְּ נִׁ  ַחת ַהדָּ ַפֵ֥ שְּ מִׁ ִ֛ה מִׁ עָּ רְּ
ן תְּ ֵבָֽ ַלֵ֥דְּ יָּ ית וְּ רִׁ  הָּ תְּ וְּ דְּ ַלֹ֔ א יָּ ל ָ֣ ה  וְּ רָּ ־ֲעקָּ ִ֤א ַאתְּ ֵנה־נָּ יהָּ הִׁ ִ֑ה ַוי ָ֣אֶמר ֵאֶל  שָּ אִׁ הוָּ ה ֶאל־הָּ ַאְך־יְּ ׃ ַמלְּ

א  י נָֹּ֔ רִׁ ָ֣מְּ שָּ ה  הִׁ ַעתָּ י וְּ לִׁ  ַאל־ת אכְּ ִ֑ר וְּ ֵשכָּ ן וְּ ַָּ֣֧יִׁ י ַי תִׁ  שְּ ַאל־תִׁ ל־וְּ ן כׇּ תְּ ֵב  ַלָ֣דְּ י  ה וְּ ַּ֜ רָּ ְך הָּ נָֹּ֨ ֩ הִׁ י א׃ כִׁ ֵמָֽ טָּ
יַע  ֵ֥ הֹושִׁ ֵחִ֛ל לְּ וא יָּ ה  ִֶ֑טן וְּ ן־ַהבָּ ֶיֵ֥ה ַהַנ ַער מִׁ הְּ ָֽ ים יִׁ ִ֛ זִׁ יר ֱאֹלהִׁ י־נְּ ָֽ ֹו כִׁ ה  ל א־ַיֲעֶלָ֣ה ַעל־ר אשֹ֔ ומֹורָּ

לִׁ  ֵ֥ד פְּ ַי ל מִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ י ֶאת־יִׁ ָ֣א ֵאַלֹ֔ ים  בָּ ֱאֹלהִׁ ָֽ יש הָּ ִ֤ ר  אִׁ ּה֮ ֵלאמ  ישָּ אִׁ אֶמר לְּ ה ַות ָ֣ שָּ  אִׁ א הָּ ב ָ֣ ים׃ ַותָּ ָֽ תִׁ שְּ
ֹו  מ  ֶאת־שְּ וא וְּ ָ֣ה הֹ֔ ֶז י־מִׁ יהו  ֵאָֽ תִֹׁ֨ לְּ אִׁ א שְּ ל ִ֤ ד וְּ א ִ֑ ָ֣א מְּ ים נֹורָּ ֱאֹלהִׁ  ְך הָּ ַאֵ֥ ֵאִ֛ה ַמלְּ ַמרְּ הו כְּ ֵאִּ֕ וַמרְּ

ֵַֽ֥ נָּ י הִׁ י׃ ַוי ָ֣אֶמר לִֹׁ֔ ָֽ יד לִׁ ֵ֥ גִׁ יל א־הִׁ ָ֣ תִׁ שְּ ה ַאל־תִׁ ַעתִָּ֞ תְּ ֵבִ֑ן וְּ ַלָ֣דְּ י  ה וְּ רָּ  י   ְך הָּ לִׁ אכְּ ַאל־ת ָֽ ר וְּ ֵשכָּ  ן וְּ ַָּ֣֧יִׁ ׀ ַי
ל־ ַער מִׁ כׇּ ָ֣ה ַהַנֹ֔ ֶי הְּ ָֽ ים  יִׁ ִ֤יר ֱאֹלהִׁ זִׁ י־נְּ ָֽ ה כִׁ אָֹּ֔ מְּ ֹו׃ט  ֶטן ַעד־יֵֹ֥ום מֹותָֽ  ן־ַהֶב 

ֱאֹל יש הָּ ָ֣ י אִׁ י ֲאדֹונָֹּ֔ ָ֣ הוָּ ה ַוי אַמִ֑ר בִׁ נִֹ֛וַח ֶאל־יְּ ר מָּ ַתֵ֥ ינו ַוֶיעְּ ֵ֥א עֹוד  ֵאֵלֹ֔ תָּ יָּבֹוא־נָּ חְּ ַל  ים ֲאֶשָ֣ר שָּ הִִׁ֞
ים ֱאֹלהִֹׁ֨ ַאְך֩ הָּ א ַמלְּ ב ָ֣ נִֹ֑וַח ַויָּ ֹול מָּ קָ֣ ים בְּ ֱאֹלהִׁ  ע הָּ ַמֵ֥ שְּ ד׃ ַויִׁ ָֽ ה ַלַנֵַ֥ער ַהיולָּ ה־ַנֲעֶׂש  נו ַמָֽ יֹוֵרִּ֕ ֹוד  וְּ עַּ֜

ּה ֵאֵ֥  ישָּ  ֹוַח אִׁ נֵ֥ ה ומָּ ֶדֹ֔ יא  יֹוֶשֶָ֣בת ַבשָּ הִׁ ה וְּ שָּ  אִׁ רׇּ ֶאל־הָּ ה ַותָּ  שָֹּ֔ אִׁ ָֽ ַמֵהר  הָּ ּה׃ ַותְּ ָֽ מָּ ִּ֑ה ין עִׁ ישָּ אִׁ ָ֣ד לְּ ץ ַוַתֵג
שְּ  נ ֹוַח ַאֲחֵרָ֣י אִׁ ֵֶ֥לְך מָּ ם ַוֵי ִַֽ֛קָּ י׃ ַויָּ ָֽ א ַבי ֹום ֵאלָּ ֵ֥ יש ֲאֶשר־בָּ ֹ֔ אִׁ ִ֤ה ֵאַלי  הָּ אָּ רְּ ה נִׁ ֵנֹ֨ יו הִׁ אֶמר ֵאלָֹּ֔ ֹו ַויָּב א  ַות ָ֣ תִ֑

 ִ֛ אִׁ ה הָּ ֵ֥ ֹו ַהַאתָּ יש ַוי ָ֣אֶמר ל  ֹ֔ אִׁ ה ֶאל־הָּ ֹוַח ַעתָּ  נֹ֔ י׃ ַוי ָ֣אֶמר מָּ נִׁ ָֽ ה ַוי ֵ֥אֶמר אָּ שָּ  אִׁ תָּ ֶאל־הָּ רְּ ַבֵ֥ יש ֲאֶשר־דִׁ
ל  כ ִ֛ ֹוַח מִׁ נִ֑ הוָּ ה ֶאל־מָּ ְך יְּ ַאֵ֥ הו׃ ַוי ִ֛אֶמר ַמלְּ ַפט־ַהַנ ַער וַמֲעֵׂשָֽ שְּ ֶיֵ֥ה מִׁ הְּ ֶרִ֑יך ַמה־יִׁ בָּ א דְּ יָּב ָ֣

כ ָ֣  ר׃ מִׁ ֵמָֽ שָּ ה תִׁ שָּ  אִׁ י ֶאל־הָּ תִׁ רְּ ַמֵ֥ תְּ ֲאֶשר־אָּ שְּ ר  ַאל־ֵתֹ֔ ֵשכָּ ן וְּ ִַּ֤֧יִׁ ַי ל וְּ א ת אַכ  ן ל ָ֣ יִׁ ֶפן ַהַיַּ֜ ֶגֹ֨ ל ֲאֶשר־ֵיֵצא֩ מִׁ
ל־וְּ  ל אֲ כׇּ ה ַאל־ת אַכִ֑ל כ ֵ֥ אָּ  מְּ ר׃ ט  מ ָֽ שְּ יהָּ תִׁ יתִׁ  וִׁ ִ֑ה   ֶשר־צִׁ הוָּ ַאְָ֣ך יְּ ֹוַח ֶאל־ַמלְּ נ  ַוי ֵ֥אֶמר מָּ

 ָֽ זִׁ י עִׁ ֵ֥ דִׁ ֶנ יך גְּ פָּ ה לְּ ַנֲעֶׂשֵ֥ ְך וְּ ָ֣א אֹותָֹּ֔ ה־נָּ רָּ צְּ י  ים׃ ַוי ֩ ַנעְּ נִׁ ֵרֹ֨ צְּ ם־ַתעְּ ֹוַח אִׁ נ  ה ֶאל־מָּ הוַָּּ֜ ְך יְּ ַאֹ֨ אֶמר֩ ַמלְּ
וא הוָּ ה הָֽ ְך יְּ ַאֵ֥ י־ַמלְּ ָֽ ֹוַח כִׁ נֹ֔ ַדָ֣ע מָּ ֵ֚י ל א־יָּ ה ַליהוָּ ה ַתֲעֶלִ֑נָּה כִׁ לָֹּ֔ ם־ַתֲעֶׂשָ֣ה ע  אִׁ ך וְּ ֶמֹ֔ ַלחְּ ַכָ֣ל בְּ ׃ ל א־א 

א  י־יָּב ֵ֥ ָֽ ֶמִ֑ך כִׁ י שְּ ָ֣ הוָּ ה מִׁ ְך יְּ ַאֵ֥ נִֹ֛וַח ֶאל־ַמלְּ בָּ ַוי  אֶמר מָּ ך  דְּ וך׃ ַוי ִ֤אֶמר לֹו  ( דבריך)רְּ נָֽ ַבדְּ כִׁ וְּ
ַאָ֣  שְּ ה ֶז ה תִׁ ֵ֥מָּ ה לָּ הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ אי׃ַמלְּ לִׁ הוא־ֶפָֽ י וְּ ִ֑ מִׁ שְּ  ל לִׁ

נֵֹ֥ו ֹות ומָּ ָ֣א ַלֲעׂשֹ֔ לִׁ ִ֑ה וַמפְּ יהוָּ ור ַלָֽ ֵַ֥על ַעל־ַהצ  ה ַוַי חָֹּ֔ נְּ ֶאת־ַהמִׁ ים  וְּ זִׁ עִׁ ָֽ י הָּ ִ֤ דִׁ ֹוַח ֶאת־גְּ נַּ֜ ח מָּ ַקֹ֨ ַח ַויִׁ
ֹו ת  שְּ אִׁ ֵבִ֑חַ  וְּ זְּ ַלַָ֣הב ַהמִׁ הוָּ ה בְּ ַאְך־יְּ ֵַ֥על ַמלְּ ה ַוַי מָּ יְּ ַמֹ֔ ַח  ַהשָּ ֵבֹ֨ זְּ ַהב ֵמַעִ֤ל ַהמִׁ ֹות ַהַלַּ֜ י֩ ַבֲעלֹ֨ הִׁ ים׃ ַויְּ ָֽ אִׁ  ר 

נָ֣  ה ֶאל־מָּ א   ֵהרָּ ה לְּ הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ִַ֤סף עֹוד  ַמלְּ ל א־יָּ ה׃ וְּ צָּ רְּ ָֽ ם אָּ ֵניֶה  ו ַעל־פְּ לֵ֥ פְּ ים ַויִׁ ֹ֔ אִׁ תֹו  ר  שְּ אִׁ נִֹ֤וַח וְּ  ֹוחַ ומָּ
י אֱ  ֵ֥ ות כִׁ ֹות נָּמִ֑ ֹו מָ֣ ת  שְּ ֹוַח ֶאל־אִׁ נִ֛ וא׃ ַוי  אֶמר מָּ הוָּ ה הָֽ ְך יְּ ַאֵ֥ י־ַמלְּ ָֽ ֹוַח כִׁ נֹ֔ ַדָ֣ע מָּ ֵ֚ז יָּ ֹו אָּ תִ֑ שְּ ֶאל־אִׁ ים וְּ ֹלהִׁ 

ל ֵ֥  ה וְּ חָֹּ֔ נְּ ָ֣ה ומִׁ לָּ נו  ע  ֵדֹ֨ יָּ ח מִׁ ַקִ֤ א־לָּ נו  ל ָֽ יֵתֹ֨ ִ֤ה ַלֲהמִׁ הוָּ ץ יְּ ֵפֹ֨ ֩ חָּ ֹו לו ת  שְּ ֹו אִׁ אֶמר לָ֣ ינו׃ ַות   ָֽ אִׁ נו רָּ אָּ  א ֶהרְּ
ל־ֶאת־ ַדָ֣ל כׇּ גְּ ֹון ַויִׁ שִ֑ מְּ ֹו שִׁ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ רָּ קְּ ן ַותִׁ ה  ֵבֹ֔ שָּ אִׁ ָֽ את׃ ַוֵתִֶ֤לד הָּ ז ָֽ יעָּ נו כָּ מִׁ שְּ א הִׁ ת ל ֵ֥ ֵעִּ֕ כָּ ֵאִֶ֑לה וְּ

ין צׇּ  ן ֵבֵ֥ ִ֑ ַמֲחֵנה־דָּ ֹו בְּ ַפֲעמ  ה לְּ הוָֹּ֔ וַח יְּ ֶחל  רָ֣ ָֽה׃ ַותָֹּ֨ הוָּ ֵכ הו יְּ רְּ בָּ ַֽיְּ ַער ַוָֽ עָּ ה וֵבֵ֥ ַהַנֹ֔ ל׃רְּ א ָֽ תָּ  ין ֶאשְּ
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ים ֶאל־יְּ רׇּ  ִ֤ ם ַרבִׁ ֩ גֹויִֹׁ֨ וו לְּ נִׁ ָֽה׃ וְּ הוָּ ם־יְּ א  תֹוֵכ ְך נְּ י בְּ ֵ֥ תִׁ ַכנְּ שָּ ִ֛א וְּ י־בָּ נִׁ נְּ י הִׁ ֹון כִׁ  יִ֑ י ַבת־צִׁ חִׁ  מְּ ׂשִׁ י וְּ ֵ֥ הוָּה  נִׁ
ְך׃  יִׁ ָֽ י ֵאלָּ נִׁ ַחֵ֥ לָּ ֹות שְּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ י־יְּ ַעתְּ כִׁ ַדִּ֕ יָּ ְך וְּ תֹוֵכֹ֔ י בְּ ָ֣ תִׁ ַכנְּ שָּ ִ֑ם וְּ עָּ י לְּ יו לִׁ  ֵ֥ הָּ וא וְּ ִ֤ה ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ הוָּ ל יְּ ַחֹ֨ נָּ וְּ

ס  ִׁם׃ ַהֵ֥ ָֽ לָּ ירושָּ ֹוד בִׁ ר ע  ַחֵ֥ ֶדש ובָּ ַמָ֣ת ַהק ִ֑ ֹו ַע ל ַאדְּ קֹ֔ ה  ֶחלְּ הודָּ ל־ֶאת־יְּ ֹור כׇּ י ֵנע  ֵ֥ ִ֑ה כִׁ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר מִׁ ׂשָּ  בָּ
ֹון עֵ֥ מְּ ֹו׃ קׇּ  מִׁ שָֽ ַאְָ֣ך   דְּ ֵנ י ַמלְּ פְּ ד לִׁ ֵמִּ֕ ֹול ע  ֵהָ֣ן ַהגָּדֹ֔ ַע  ַהכ  הֹוש ֹ֨ י ֶאת־יְּ נִׁ ֵא  ד ַוַירְּ ֵמֵ֥ ִ֛ן ע  טָּ ַהשָּ ִ֑ה וְּ הוָּ יְּ

ךֹ֔ ַהב   ה  בְּ הוָּ ַעִ֤ר יְּ גְּ יִׁ ן וְּ טָֹּ֔ ך  ַהשָּ ִ֤ה בְּ הוָּ ר יְּ ַעֹ֨ גְּ ן יִׁ טָּ  ה ֶאל־ַהשָּ הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ֹו׃ ַוי ֹ֨ נָֽ טְּ ׂשִׁ ֹו לְּ ינ  מִׁ ר ַעל־יְּ ֵח 
 ִ֑ ים צֹואִׁ ָ֣ גָּדִׁ ש בְּ ב   ֵ֥ה לָּ יָּ ַע הָּ יהֹוש ִּ֕ ש׃ וִׁ ל ֵמֵאָֽ ֵ֥ צָּ וד מ  ֹוא ֶז֦ה א  ִׁם ֲהל  ִ֑ לָּ ירושָּ ְך׃ בִׁ ָֽ אָּ ֵנֵ֥י ַהַמלְּ פְּ ד לִׁ ֵמ  ע  ים וְּ

ה  ֵאֹ֨ יו רְּ ִ֑יו ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָּ  לָּ ים ֵמעָּ אִׁ  ים ַהצ  ֵ֥ גָּדִׁ ירו ַהבְּ ִ֛ סִׁ ר הָּ יו  ֵלאמ ֹ֔ נָּ פָּ ים לְּ ִ֤ דִׁ מְּ ע  אֶמר ֶאל־הָּ ַָ֣ען ַוי   ַוַי
 ֵ֥ נִׁ ימו צָּ ִ֛ ר יָּׂשִׁ ַמִּ֕ א  ֹות׃ וָּ צָֽ ך  ַמֲחלָּ תְּ ש א  ֵבֵ֥ ַהלְּ ך וְּ יך  ֲעֹוֶנֹ֔ ֶלֹ֨ י ֵמעָּ תִׁ ׂשִׁ֩ ֶהֱעַבִ֤רְּ ֹו ַויָּ ֹור ַעל־ר אשִ֑ ה  ימו֩ יף טָּ

ה בִׁ  הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ַעד  ַמלְּ ד׃ ַויָֹּ֨ ֵמָֽ הוָּ ה ע  ְך יְּ ַאֵ֥ ים וַמלְּ ֹ֔ גָּדִׁ הו  בְּ ש ֹ֨ בִׁ ֹו ַוַילְּ ֹור ַעל־ר אש  הַּ֜ יף ַהטָּ ֹ֨ נִׁ ַע ַהצָּ יהֹוש  
שְּ  ָ֣ם ֶאת־מִׁ אִׁ ַכִ֤י ֵתֵלְך  וְּ רָּ דְּ ם־בִׁ ֹות אִׁ א  בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמִ֞ ה־אָּ ר׃ כ  ין ֵלאמ ָֽ ָ֣ דִׁ ה  תָּ ַגם־ַאתָּ ר וְּ מ ֹ֔ שְּ י תִׁ ָ֣ תִׁ ַמרְּ

 ָ֣ הֹוש  א יְּ ע־נִָּ֞ ַמָֽ ָֽ ֶלה׃ שְּ ֵאָֽ ים הָּ דִׁ  מְּ ע  ין הָּ ים ֵבֵ֥ כִֹׁ֔ לְּ ך  ַמהְּ י לְּ ִ֤ נַָּתתִׁ י וְּ ִ֑ ר ֶאת־ֲחֵצרָּ מ ָ֣ שְּ ַג ם תִׁ י וְּ ׀  עַ ֶאת־ֵביתִֹׁ֔
י ֵשֵ֥ י־ַאנְּ ָֽ יך כִׁ ֶנֹ֔ פָּ ים לְּ ָ֣ בִׁ שְּ יך  ַהי  ֵרֶעֹ֨ ה  וְּ ֹול ַאתָּ ֵהָ֣ן ַהגָּד  י  ַהכ  דִׁ  יא ֶאת־ַעבְּ ִ֛ ֵ֥י ֵמבִׁ נִׁ נְּ י־הִׁ ָֽ ה כִׁ ת ֵהִ֑מָּ מֹוֵפ 

י ָ֣ ַמח׃ כִׁ ַפֵתַָ֣ח  ֶצָֽ נִׁ י מְּ נְּ ם הִׁ ִַּ֑֧יִׁ ָ֣ה ֵעינָּ עָּ בְּ ת שִׁ ֶבן ַאַח  ַע ַעל־ֶאֵ֥ הֹוש ֹ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ י  לִׁ תִׁ ַתֹ֨ ֶבן ֲאֶשִ֤ר נָּ ֶא  ָ֣ה הָּ ֵנ ׀ הִׁ
ֶרץ־ ָֽ אָּ ן הָּ י ֶאת־ֲעֹוֵ֥  ִ֛ תִׁ ֹות וַמשְּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ם  יְּ א  ּה נְּ חָּ  ת  ָ֣ה פִׁ הוָּ ם  יְּ א  וא נְּ ד׃ ַביָֹ֣ום ַהה  ָֽ יֵֹ֥ום ֶאחָּ יא בְּ ַההִׁ 

שׇּ  ָֽה׃ ַויִָּּ֕ ֵאנָּ ַחת תְּ ֶאל־ַתֵ֥ ַחת ֶג ֶפן וְּ ִ֑הו ֶאל־ַתֵ֥ ֵרֵע יש לְּ ָ֣ ו אִׁ א  רְּ קְּ ֹות תִׁ אֹ֔ בָּ י צְּ ִ֑ ֵבָ֣ר בִׁ ְך ַהד  אָּ  ב ַהַמלְּ
 ֵ֥ י מָּ ֹו׃ ַוי ָ֣אֶמר ֵאַלֹ֔ נָּתָֽ שְּ ֹור מִׁ יש ֲאֶשר־ֵיעֵ֥ אִׁ  י כְּ נִׁ יֵרִּ֕ עִׁ ֶאִ֑ה ַויְּ ה ר  ר ה ַאתָּ  ַמֶ֡ א  י( ויאמר)וָּ יתִׁ ָ֣ אִׁ ָ֣ה  רָּ ֵנ הִׁ ׀ וְּ

ֹות ַלֵנר   קֹ֔ וצָּ ה  מָֽ עָּ בְּ שִׁ ִ֤ה וְּ עָּ בְּ יהָּ שִׁ ֶלֹ֔ יהָּ  עָּ ֶתֹ֨ ִ֤ה ֵנר  עָּ בְּ שִׁ ּה וְּ ָּ֣ה ַעל־ר אשָּ  ג לָּ ּה וְּ לַָּּ֜ ב כ  נֹוַרת֩ זָּהָֹּ֨ ֹות מְּ
ין  ָ֣ ימִׁ ד  מִׁ ֶלִ֑יהָּ ֶאחָּ ים עָּ ם ֵזיתִׁ  ֵַֽ֥יִׁ ַנ ּה׃ ושְּ ָֽ ר ַעל־ר אשָּ ר ֲאֶשֵ֥ ַמֹ֔ א  ַען  וָּ ַאֹ֨ ּה׃ וָּ ָֽ מ אלָּ ד ַעל־ׂשְּ ֶאחָּ  ה וְּ ַהג לָֹּ֔
ַיֶּ֠  י׃ ַוֶּ֠ ָֽ נִׁ ֶלה ֲאד  ה־ֵא  ר מָּ י ֵלאמ ִ֑ ר בִׁ  ֵבֵ֥ ְִ֛ך ַהד  אָּ ֹוא ֶאל־ַהַמלְּ י ֲהלֵ֥ י  ַוי ָ֣אֶמר ֵאַלֹ֔ ר בִׁ ֵבֵ֥ ְך ַהד  אִָּ֞ ַען ַהַמלְּ

ַען ַוי ִ֤  י׃ ַוַיַּ֜ ָֽ נִׁ א ֲאד  ר ל ֵ֥ ַמ  א  ה ֵאִֶ֑לה וָּ ה־ֵהָ֣מָּ תָּ מָּ עְּ ַד  ל יָּ ֶב  בָּ ר  ה ֶאל־זְּ הוָֹּ֔ ַבר־יְּ ֵ֚ה דְּ ר ֶז אֶמר ֵאַלי  ֵלאמ ֹ֔
ֵנֵ֥י  פְּ ֹול לִׁ ר־ַהגָּדִ֛ י־ַאתָּ ה ַהָֽ ָֽ ֹות׃ מִׁ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  י אָּ רוחִֹׁ֔ ם־בְּ י אִׁ ָ֣ ַח כִׁ כ ֹ֔ א בְּ ל ָ֣ ל  וְּ יִׁ ַחֹ֨ א בְּ ר ל ִ֤ ֵלאמ ִ֑

ן ֵח   ֹות ֵחֵ֥ אִּ֕ ש  ה תְּ ר אשָֹּ֔ ֶאֶָ֣בן הָּ יא  ֶאת־הָּ הֹוצִׁ ר וְּ יש ִ֑ מִׁ ל לְּ ֶב  בָּ ר  ּה׃זְּ ָֽ  ן לָּ
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אָּ   ו ֶאת־הָּ אֵ֥ ו רְּ כִ֛ ר לְּ ים  ֶחֶָ֣רש ֵלאמ ֹ֔ לִׁ ַרגְּ ים מְּ ִ֤ ם־ֲאנָּשִׁ ַֽיִׁ ַנָֽ ים שְּ טִִׁ֞ ן־ַהשִׁ ָֽ ון מִׁ ן־נֶּ֠ ַע־בִׁ ָֽ הֹוש  ַלָ֣ח יְּ שְּ ֶרץ ַויִׁ
ב ֶּ֠  יָּ ו ַוֶּ֠ כַּ֜ לְּ ֹו ַוֵיֹ֨ יחִ֑ רִׁ ֶאת־יְּ ב וְּ חָּ  ּה רָּ ֵ֥ מָּ ִ֛ה ושְּ ה זֹונָּ ֵ֥ שָּ ֹו או ֵבית־אִׁ יח  רִׁ ֶלְך יְּ ֶמֵ֥ ר לְּ ַמֹ֔ ָ֣אָּ ה׃ ַוֵי מָּ ָֽ בו־שָּ כְּ שְּ ַויִׁ

נָּשִֶּׁ֠  ָ֣ה ֲאֶּ֠ ֵנ ר הִׁ ֹו ֵלאמ ִ֑ יחֹ֔ רִׁ ַלח  ֶמֶָ֣לְך יְּ שְּ ֶרץ׃ ַויִׁ ָֽ אָּ ר ֶאת־הָּ פ ֵ֥ ל ַלחְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ ה מִׁ לָּ ָ֣או ֵה נָּה ַהַלִ֛יְּ ים בָּ
ֹוצִֶּׁ֠  ר הֶּ֠ ב ֵלאמ ִ֑ חָּ  ְך  ֶאל־רָּ יִׁ ים ֵאַלֹ֨ ִ֤ אִׁ ים ַהבָּ ֲאנָּשִֹׁ֨ י הָּ ר ֶאת־ יאִׁ פ ֵ֥ י ַלחְּ ִ֛ ְך כִׁ ֵביֵתֹ֔ ָ֣או לְּ ל־ֲאֶשר־בָּ ֶרץ כׇּ אָּ  הָּ

אֶמר ֹו ַות ָ֣ נִ֑ פְּ צְּ ים ַוָֽתִׁ ֲאנָּשִׁ  ֵנֵ֥י הָּ ִ֛ה ֶאת־שְּ שָּ אִׁ ח הָּ ַק  או׃ ַותִׁ ָֽ ן  בָּ יִׁ י ֵמַאֵ֥ תִׁ עְּ ַד  א יָּ ל ֵ֥ ים וְּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ִ֤או ֵאַלי  הָּ ן בָּ ׀ ֵכ 
שֶ  ֹור ַבח ֹ֨ ג  סְּ ַער לִׁ י ַהַשַּ֜ הִֹׁ֨ ה׃ ַויְּ מָּ ו ַמֵהִ֛ר ֵהָֽ פֵ֥ דְּ ִ֑ים רִׁ ֲאנָּשִׁ ו הָּ כ  לְּ נָּה הָּ ֵ֥ י אָּ תִׁ עְּ ַדֹ֔ א יָּ או ל ָ֣ צָֹּ֔ ָ֣ים יָּ ֲאנָּשִׁ הָּ ְך  וְּ

 ָֽ ֹות לָּ ּה ַעל־ַהגָּ כֵ֥ ֲער  ץ הָּ ֵעֹ֔ ֵתָ֣י הָּ שְּ פִׁ ֵנם  בְּ מְּ טְּ ִַּ֑֧גָּה ַוָֽתִׁ ַָ֣תם ַהגָּ יא ֶהֱעלָּ הִׁ  ום׃ וְּ יגָֽ י ַתשִׁ ֵ֥ ם כִׁ ג׃ ַאֲחֵריֶה 
ֲחֵריֶהם   ו ַאָֽ פִ֤ דְּ ים רָּ ֲאנָּשִׁ  הָּ ו וְּ אֵ֥ י ַכֲאֶשִ֛ר יָּצְּ רו ַאֲחֵרִּ֕ גָֹּ֔ ַהַשַָ֣ער סָּ ֹות וְּ רִ֑ בְּ ַמעְּ ן ַע ל ַהָֽ ֵדֹ֔ ֶדֶָ֣רְך ַהַירְּ

ים ֲָ֣אנָּשִֹׁ֔ אֶמר  ֶאל־הָּ ָֽג׃ ַות ֹ֨ ם ַעל־ַהגָּ ה ֲעֵליֶה  ֵ֥ תָּ לְּ יא עָּ ִ֛ הִׁ ון וְּ בִ֑ כָּ שְּ ה ֶטֶָ֣רם יִׁ מָּ ֵה  ם׃ וְּ ים ַאֲחֵריֶהָֽ פִׁ  דְּ ר   הָּ
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ִ֛ה לָּ  הוָּ ן יְּ ַת  י־נָּ ָֽ י כִׁ תִׁ עְּ ַדִּ֕ גו יָּ מ ִ֛ י נָּ ֵ֥ כִׁ ינו וְּ ֵלֹ֔ ֶכם  עָּ יַמתְּ ִ֤ה ֵאָֽ לָּ י־נָּפְּ ָֽ כִׁ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ל־ֶכ ם ֶאת־הָּ ֶרץ כׇּ אָּ  י הָּ ֵבֵ֥ שְּ י 
ם  יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ֶכ ם מִׁ ֵצאתְּ ם בְּ ֵניֶכֹ֔ פְּ ה ֶאת־ֵמִ֤י ַים־סוף  מִׁ הוַָּּ֜ יש יְּ ת ֲאֶשר־הֹובִֹׁ֨ נו ֵאֶּ֠ עְּ ַמ  י שָּ ָ֣ ם׃ כִׁ ֵניֶכָֽ פְּ מִׁ

ֵכֹ֨  ֵני֩ ַמלְּ שְּ ם לִׁ יֶתֶ֡ ם׃ ַוֲאֶשָ֣ר ֲעׂשִׁ ָֽ ם אֹותָּ ֶת  ר ֶהֱחַרמְּ ֹוג ֲאֶשֵ֥ עֹ֔ ן ולְּ יח ָ֣ סִׁ ֵדן  לְּ ֵעִֶ֤בר ַהַירְּ ר בְּ י ֲאֶשֹ֨ ַּ֜ רִׁ ֱאמ  י הָּ
ים   וא ֱאֹלהִׁ ם הִ֤ ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ הוָּ ֵ֚י יְּ ֵניֶכִ֑ם כִׁ פְּ יש מִׁ אִׁ  וַח בְּ ֹוד רִ֛ ה עֵ֥ מָּ ל א־קָֹּ֨ נו וְּ ֵבֹ֔ בָּ ַמָ֣ס לְּ ַמע  ַויִׁ שְּ  ַונִׁ

אָּ   ַעל־הָּ ַעל וְּ ַמֹ֔ ם מִׁ ַמָ֣יִׁ ִֶ֑סד ַבשָּ ֶכ ם חָּ מָּ י עִׁ יתִׁ ֵ֥ ׂשִׁ י־עָּ ָֽ ה כִׁ יהוָֹּ֔ י  ַבָֽ ֵ֥א לִׁ עו־נָּ בְּ ָֽ שָּ ה הִׁ ַעתָּ  ַחת׃ וְּ ָֽ תָּ ֶרץ מִׁ
י  מִׁ  ֶאת־אִׁ י וְּ ָ֣ בִׁ ם ֶאת־אָּ ֶתִ֞ ַהֲחיִׁ ת׃ וְּ ֹות ֱאֶמָֽ י אֵ֥ ם לִׁ  ַתֶתֵ֥ ֶסד ונְּ י  ֶחֹ֔ בִׁ ם־ֵבִ֤ית אָּ ם עִׁ ם ַגם־ַאֶתַּ֜ יֶתֹ֨ ַוֲעׂשִׁ

ֶאת־ ֶאת־ַאַחי  וְּ יוְּ יֹוַתֹ֔ ֵא  ( אחותי) ַאחְּ ל־ת וְּ רו כׇּ ֶות׃ ַוי  אמְּ ָֽ מָּ ינו מִׁ ֵת  ש  ם ֶאת־ַנפְּ ֶתֵ֥ ַצלְּ הִׁ ֶהִ֑ם וְּ ֲאֶשָ֣ר לָּ
נו   ֵ֥ה לָֹּ֨ הוָּ ֵתת־יְּ ה בְּ יָּ  הָּ ִ֑ה וְּ נו ֶז ֵר  בָּ ידו ֶאת־דְּ א ַתגִֹׁ֔ ֵ֚ם ל ָ֣ ות אִׁ מֹ֔ ֵתיֶכם  לָּ ֵשִ֤נו ַתחְּ ים ַנפְּ ֲאנָּשִׁ  ָּ֣ה הָּ  לָּ

ֶסד ֶוֱאֶמָֽ  ְך ֶחֵ֥ מָּ  ינו עִׁ ֵ֥ ׂשִׁ עָּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ה ֶאת־הָּ יר ַהחֹומָֹּ֔ ָ֣ קִׁ ּה  בְּ י ֵביתָּ ִ֤ ֹון כִׁ ָ֣ד ַהַחלִ֑ ַע ֶבל בְּ ם ַבֶח  ֵדֵ֥ ת׃ ַותֹורִׁ
ה מָּ ם שַָּּ֜ ֵבֶתֹ֨ ַנחְּ ים וְּ ִ֑ פִׁ דְּ ר ָֽ ֶכ ם הָּ ו בָּ עֵ֥ גְּ פְּ ן־יִׁ כו ֶפָֽ ה ֵלֹ֔ ָ֣רָּ הָּ ֶהם  הָּ אֶמר לָּ ֶבת׃ ַות ִ֤ ָֽ יא יֹושָּ ֵ֥ ה הִׁ  וַבחֹומָּ 

ַאַח   ים וְּ פִֹׁ֔ דְּ ר ָֽ ֹוב הָּ ֵ֚ד שָ֣ ים ַע ֶשת יָּמִׁ  ֹלָ֣ נו שְּ חְּ ָ֣ם ֲאַנֹ֔ יִׁ קִׁ ִ֑ים נְּ ֲאנָּשִׁ יהָּ הָּ ו ֵאֶל  רֵ֥ ם׃ ַוי אמְּ ֶכָֽ כְּ ַדרְּ ו לְּ כֵ֥ ר ֵתלְּ
י ַהֶזַּ֜  ֹ֨ נִׁ ת חוט֩ ַהשָּ ַוֶ֡ קְּ ִֶ֑רץ ֶאת־תִׁ אָּ ים בָּ אִׁ  נו בָּ ִ֛ה ֲאַנֵ֥חְּ ֵנ נו׃ הִׁ ָֽ תָּ ַבעְּ שְּ ר הִׁ ְך ַהֶז ה ֲאֶשֵ֥ ֵתֵ֥ עָּ ב  שְּ י מִׁ רִׁ  שְּ קְּ ה תִׁ

ֵתָ֣נ ַחלֹון  ֲאֶשָ֣ר הֹוַרדְּ ֵאת  ַבָֽ ְך וְּ יִׁ ֶאת־ַאַח  ְך וְּ ֵמַּ֜ ֶאת־אִׁ יְך וְּ בִֹׁ֨ ֶאת־אָּ ֹו וְּ ל־ו בֹ֔ י כׇּ ֵ֥ פִׁ יְך ַתַאסְּ בִֹׁ֔ ֵבָ֣ית אָּ
י ֵביֵת ְך ֵתֹ֨ ַדלְּ ל ֲאֶשר־ֵיֵצא֩ מִׁ ה כ ָ֣ יֶָּ֡ הָּ ה׃ וְּ תָּ יְּ ָֽ ְך ַהבָּ יִׁ כ ֶּ֠  ֵאַל  ִ֑ם וְֶּּ֠ יִׁ קִׁ נו נְּ ָ֣חְּ ֹו ַוֲאַנ ר אש  ֹו בְּ מֵ֥ ה דָּ וצָּ ל ׀ ַהחִ֛

ְך   תָּ ִ֤ה אִׁ ֶי הְּ ָֽ ר יִׁ ָ֣ינו ֲאֶשֹ֨ יִׁ הָּ ִ֑ה וְּ ֵרָ֣נו ֶז בָּ י ֶאת־דְּ ידִׁ ם־ַתגִׁ  אִׁ ֹו׃ וְּ ֶיה־בָֽ הְּ ָֽ ם־יָּ ד תִׁ נו אִׁ ר אֵשֹ֔ ֹו בְּ מָ֣ ת דָּ יִׁ ַבַבֹ֔
ם ַוֵיֵלִ֑כו ַותִׁ  ֵח  ַשלְּ וא ַוָֽתְּ ֵריֶכָ֣ם ֶכן־הֹ֔ בְּ דִׁ אֶמר  כְּ נו׃ ַות ֹ֨ ָֽ תָּ ַבעְּ שְּ ר הִׁ ְך ֲאֶשֵ֥ ֵת  עָּ ב  שְּ ם מִׁ יִֹׁ֔ קִׁ ר נְּ ש ִ֛ קְּ

ַוֵ֥ת  קְּ ים ֶאת־תִׁ ִ֑ פִׁ דְּ ר ָֽ בו הָּ ים ַעד־שָּ  ֶשת יָּמִֹׁ֔ ֹלָ֣ ם  שְּ בו שָּ ִ֤שְּ ה ַוֵי רָּ הָֹּ֔ או הָּ ב ָ֣ כו  ַויָּ ֹון׃ ַוֵיָֽלְּ נִׁ י ַבַחלָֽ ַהשָּ
ים בְּ  ִ֛ פִׁ דְּ ר  ו הָּ ש  ַבקְּ ל־ַויְּ רו  וַ כׇּ ר ַוַיַָֽעבְּ הָֹּ֔ הָּ ו ֵמָֽ דָ֣ ים  ַוֵירְּ ֲאנָּשִׁ ָֽ ִ֤י הָּ ֵנ בו שְּ ש ַּ֜ או׃ ַויָּ ָֽ צָּ א מָּ ל ֵ֥ ֶרְך וְּ או ַהֶד  ב ֹ֔ יָּ

ת  ֹו ֵאֵ֥ רו־לֹ֔ ַספְּ יְּ ון ַוֹ֨ ן־נִ֑ ַע בִׁ הֹוש   ל־ֶאל־יְּ ִ֛ה כׇּ הוָּ ן יְּ ַת  י־נָּ ָֽ ַע כִׁ הֹוש ֹ֔ רו  ֶאל־יְּ אמְּ ם׃ ַוי ָֽ ָֽ ֹות אֹותָּ א  צְּ ַהמ 
נו ֶאת־ ֵד  יָּ ל־בְּ גו כׇּ ַגם־נָּמ ִ֛ ִֶ֑רץ וְּ אָּ ל־הָּ ֵנָֽינו׃כׇּ פָּ ֶרץ מִׁ אָּ  י הָּ ֵבֵ֥ שְּ  י 
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ו  כֹ֨ ה׃ ַוֵילְּ ָֽ לוכָּ ם ַהמְּ ש שָּ  ַחֵדֵ֥ ִ֑ל ונְּ גָּ לְּ ָ֣ה ַהגִׁ כָּ ֵנלְּ ו וְּ כ  ם לְּ עָֹּ֔ מוֵאל  ֶאל־הָּ ל־ַוי ִ֤אֶמר שְּ ל כׇּ גָּ  לְּ ם ַהגִׁ עַָּּ֜ הָּ
לִׁ֩  ִ֑ה ַוַימְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ים לִׁ מִׁ  לָּ ים שְּ ֵ֥ חִׁ בָּ ִ֛ם זְּ חו־שָּ בְּ זְּ ל ַויִׁ גָֹּ֔ לְּ ה  ַבגִׁ הוָּ ִ֤י יְּ ֵנ פְּ ול לִׁ אַּ֜ ם ֶאת־שָּ ם כו֩ שָֹּ֨ ֵ֥ ח שָּ ַמֹ֨ ׂשְּ ַויִׁ

ול וְּ  אִ֛ ל־שָּ ד׃ַאנְּ כׇּ א ָֽ ל ַעד־מְּ ֵא  רָּ ׂשְּ י יִׁ  ֵשֵ֥
מוֵאל  ֶאל־ ל־ַוי ִ֤אֶמר שְּ יְך כׇּ ֵ֥ לִׁ ַאמְּ ִ֑י וָּ ם לִׁ ֶת  ל ֲאֶשר־ֲאַמרְּ כ ֵ֥ ם לְּ ֶכֹ֔ לְּ ק ָֽ י בְּ תִׁ ַמָ֣עְּ ֵנה  שָּ ל הִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ

ֵנֵ֥ה ַהֶמֶָ֣לְך ה הִׁ ַעתִָּ֞ ֶלְך׃ וְּ נֵ  ֲעֵליֶכ ם ֶמָֽ פְּ ַהֵלְָ֣ך לִׁ תְּ י  ׀ מִׁ ֲאנִׁ ֶכִ֑ם ַוָֽ תְּ ָ֣ם אִׁ נָּ ַנ י הִׁ י ובָּ תִׁ בְּ ַׂשֹ֔ י וָּ תִׁ נְּ ַקָ֣ י  זָּ ֲאנִׁ ם ַוָֽ יֶכ 
ֹו ֶאת־ש יח  שִׁ ֶַָּ֣֧גד מְּ ֶנ ה וְּ הוַָּּ֜ ֶגד יְּ י֩ ֶנֹ֨ ו בִׁ ָ֣י ֲענָ֣ נִׁ נְּ י ַעד־ַהיֵֹ֥ום ַהֶזָֽה׃ הִׁ ַר  ע  נְּ ם מִׁ ֵניֶכֹ֔ פְּ י לִׁ תִׁ ַהַלָ֣כְּ תְּ י  ֹור֩ הִׁ ׀ מִֹׁ֨

י וְּ  תִׁ חְּ ַק  י לָּ ָ֣ ֹור מִׁ י ַוֲחמ  תִׁ חְּ ַקַּ֜ ים לָּ ֵ֥ לִׁ ַאעְּ ֶפר וְּ י כ ֹ֔ תִׁ חְּ ַקָ֣ י  לָּ ַיד־מִׁ י ומִׁ ֹותִׁ י ַרצֹ֔ ָ֣ י  ֶאת־מִׁ תִׁ קְּ ַשֹ֨ י עָּ ִ֤ ֶאת־מִׁ
ומָּ  אָֽ יש מְּ ַיד־אִׁ  תָּ מִׁ חְּ ַקֵ֥ ל א־לָּ ִ֑נו וְּ א ַרצֹותָּ ל ָ֣ נו וְּ תָּ  א ֲעַשקְּ ו ל ֵ֥ רֹ֔ ם׃ ַוי ָ֣אמְּ ֶכָֽ יב לָּ שִׁ  אָּ ֹו וְּ ה׃ ֵעיַנ י בִ֑

ֶכ   ָ֣ה בָּ הוָּ ם ֵע ד יְּ אֶמר ֲאֵליֶהַּ֜ ה ַוי  אֶמר ַוי ֹ֨ ומָּ אִ֑ י מְּ יָּדִׁ  אֶתִ֛ם בְּ צָּ א מְּ י ל   ָ֣ ה כִׁ יחֹו  ַהיָֹ֣ום ַהֶזֹ֔ שִׁ ֵעִ֤ד מְּ ם וְּ
ד׃  ֵעָֽ

ֵתיֶכ ם  ִ֛ה ֶאת־ֲאב  ן ַוֲאֶש ר ֶהֱעלָּ ת־ַאֲהר ֹ֔ ֶאָֽ ֶשָ֣ה וְּ ה  ֶאת־מ  ׂשָּ ה ֲאֶשִ֤ר עָּ הוָּ  ִ֑ם יְּ עָּ ל ֶאל־הָּ מוֵא  ַוי ֵ֥אֶמר שְּ
ַיצְּ  תְּ ָֽ ה הִׁ ַעתָּ  ם׃ וְּ יִׁ ָֽ רָּ צְּ ֶרץ מִׁ ִ֑ה ֵאֵ֚ת ֵמֶאֵ֥ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ֶכ ם לִׁ תְּ ה אִׁ ֵ֥ טָּ פְּ שָּ אִׁ ו וְּ ל־בִ֛ ה כׇּ ֵ֥ ׂשָּ ה ֲאֶשר־עָּ הוָֹּ֔ ֹות יְּ קָ֣ דְּ צִׁ

הוַָּּ֜  ח יְּ ַלֹ֨ שְּ ה ַויִׁ הוָֹּ֔ ֹוֵתיֶכם  ֶאל־יְּ ו ֲאבָֽ ֲעקִ֤ זְּ ם ַויִׁ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ ב מִׁ א ַיֲעק   ֵ֥ ם׃ ַכֲאֶשר־בָּ ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכָֽ ֶכ ם וְּ תְּ ה אִׁ
 ִ֤ ן ַויֹוצִׁ ת־ַאֲהר   ֶאָֽ ֶשָ֣ה וְּ ָ֣ה ֶאת־מ  הוָּ ו ֶאת־יְּ ח  כְּ שְּ ַֽיִׁ ֹום ַהֶזָֽה׃ ַוָֽ קֵ֥ ום ַבמָּ ב  שִׁ ם ַוי  יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ֵתיֶכם  מִׁ יאו ֶאת־ֲאב ָֽ
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 ָֽ ב ַויִׁ ַיד  ֶמֶָ֣לְך מֹואָֹּ֔ ים ובְּ תִׁ  שְּ לִׁ ַיד־פְּ ֹור ובְּ צַּ֜ א חָּ בָֹּ֨ א֩ ַׂשר־צְּ רָּ יסְּ ָֽ ָ֣ד סִׁ ַי ם בְּ תֶָּ֡ ר א  כ ָ֣ מְּ ו ֱאֹלֵהיֶהִ֑ם ַויִׁ ֲחמ  לָּ
ו  ֲעקִ֤ זְּ ם׃ ַויִׁ ָֽ ה  בָּ הוָּ ו ֶאל־יְּ רָ֣ ים ( ויאמר)ַוי אמְּ לִׁ  עָּ ד ֶאת־ַהבְּ ה ַוַנֲעב ֵ֥ הוָֹּ֔ נו  ֶאת־יְּ בְּ ַזֹ֨ י עָּ ִ֤ אנו כִׁ טָֹּ֔ חָּ

ֶאת־בְּ  ַבַָ֣על וְּ ר  ה  ֶאת־יְּ הוָּ ַלִ֤ח יְּ שְּ ׃ ַויִׁ ךָּ ֶדָֽ ַנַעבְּ ינו וְּ ֵב  יְּ ֵ֥ד א  ַי יֵלִ֛נו מִׁ ה ַהצִׁ ַעתָּ  ֹות וְּ רִ֑ תָּ ַעשְּ ֶאת־הָּ ן וְּ ֹ֔ דָּ
ֶאת־ ח וְּ תָּ  פְּ ֶאת־יִׁ ש וְּ י־נָּחִָּ֞ ָֽ ו כִׁ א  רְּ ַטח׃ ַותִׁ ו ֶבָֽ ב  יב ַוֵתשְּ בִֹׁ֔ סָּ ֵביֶכם  מִׁ יְּ ִ֤ד א ָֽ ַי ם מִׁ ֶכַּ֜ ל ֶאתְּ מוֵאִ֑ל ַוַיֵצֹ֨ שְּ

ֶכָֽ  כְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם ַמלְּ ֵלִ֑ינו ַויהוָּ ְך עָּ ֹלָ֣ מְּ ֶלְך יִׁ י־ֶמ  א כִׁ י ל ִּ֕ רו לִֹׁ֔ אמְּ ָ֣א ֲעֵליֶכם  ַות ָ֣ ֵני־ַעמֹון֮ בָּ ם׃ ֶמֶָ֣לְך בְּ
ֵנֵ֥  ה הִׁ ַעתָּ  ו וְּ אָ֣ ירְּ ָֽ ם־תִׁ ֶלְך׃ אִׁ ִ֛ה ֲעֵליֶכ ם ֶמָֽ הוָּ ן יְּ ַת  ה נָּ ֵנֹ֨ הִׁ ֶתִ֑ם וְּ ֶאלְּ ם ֲאֶשָ֣ר שְּ ֶת  ַחרְּ ר בְּ ה ַהֶמִֶ֛לְך ֲאֶשֵ֥

ם  ֶתָ֣ם ַגם־ַאֶת  יִׁ הְּ ִ֑ה וִׁ הוָּ י יְּ ָ֣ ו ֶאת־פִׁ ר  א ַתמְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ קֹולֹ֔ ֶתָ֣ם בְּ ַמעְּ תֹו  ושְּ ֶתִ֤ם א  ה ַוֲעַבדְּ הוָּ  ֶאת־יְּ
ֶלְך  ֲאֶשָ֣  ַגם־ַהֶמֹ֨ ם וְּ יֶת  רִׁ ה ומְּ הוָֹּ֔ ֹול יְּ קָ֣ עו  בְּ מְּ שְּ א תִׁ ם־ל ִ֤ אִׁ ם׃ וְּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ הוָּ ר יְּ ם ַאַח  ַלְָ֣ך ֲעֵליֶכֹ֔ ר מָּ

ֹו ר ַהגָּד  ֵ֥ בָּ ו ֶאת־ַהדָּ אֹ֔ ו ורְּ בָ֣ ַיצְּ תְּ ה  הִׁ ם׃ ַגם־ַעתָּ ֵתיֶכָֽ ֶכ ם וַבֲאב  ִ֛ה בָּ הוָּ תָּ ה ַיד־יְּ יְּ הָּ ִ֑ה וְּ הוָּ י יְּ ָ֣ ל ֶאת־פִׁ
ֶׂש   ה ע  הוָֹּ֔ ִ֑ה ֲאֶשָ֣ר יְּ ִ֑ר ַהֶז טָּ ֹות ומָּ ל  ן ק  ֵתֵ֥ יִׁ ה וְּ הוָֹּ֔ א  ֶאל־יְּ רָּ ֹום ֶאקְּ ים  ַהיֹ֔ טִׁ יר־חִׁ צִׁ ֹוא קְּ ם׃ ֲהלִ֤ ֵעיֵניֶכָֽ ה לְּ

ֶכ   ֹול לָּ אֵ֥ שְּ ה לִׁ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵעיֵנ יֶתם  בְּ ה  ֲאֶשִ֤ר ֲעׂשִׁ ֶכִ֤ם ַרבָּ ַעתְּ י־רָּ ָֽ ו כִׁ א  ו ורְּ עָ֣ ֶלְך׃ודְּ א   ם ֶמָֽ ִ֤ רָּ קְּ ַויִׁ
ן יְּ  ֵת  ה ַויִׁ הוָֹּ֔ מוֵאל  ֶאל־יְּ א שְּ ֹ֨ ירָּ וא ַויִׁ ר ַביָֹ֣ום ַההִ֑ טָּ  ת ומָּ ֹלֵ֥ ִ֛ה ק  ל־הוָּ הוָּ ה כׇּ ד ֶאת־יְּ א ִ֛ ֵ֥ם מְּ עָּ הָּ
ו  רֹ֨ ל׃ ַוי אמְּ מוֵאָֽ ֶאת־שְּ ל־וְּ יך כׇּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ יך ֶאל־יְּ ֶדִ֛ ַעד־ֲעבָּ ַפֵל ל בְּ תְּ ל הִׁ מוֵא  ם ֶאל־שְּ עַָּּ֜ הָּ

נו ַעל־ ַסִ֤פְּ י־יָּ ָֽ ות כִׁ ַאל־נָּמִ֑ ל־וְּ ה לִׁ כׇּ עָֹּ֔ ינו  רָּ ם  ַחט אֵתֹ֨ עָּ מוֵאִ֤ל ֶאל־הָּ אֶמר שְּ ֶלְך׃ ַוי ֹ֨ נו ֶמָֽ ל לָּ  א ֵ֥ שְּ
ת  ם ֵאֵ֥ יֶתֹ֔ או ַאֶתָ֣ם ֲעׂשִׁ ֹ֔ ירָּ ל־ַאל־תִׁ ם כׇּ ֶתֵ֥ ה ַוֲעַבדְּ הוָֹּ֔ ורו  ֵמַאֲחֵרָ֣י יְּ סֹ֨ ְך ַאל־תָּ עָּ ה ַהז ִ֑את ַא  רָּ הָּ

הוָּ ה בְּ  ל־ֶאת־יְּ יכׇּ ָ֣ ורו כִׁ סִ֑ א תָּ ל   ם׃ וְּ ֶכָֽ ַבבְּ הו ֲאֶש   לְּ י ַהת   הו ׀ ַאֲחֵרָ֣ י־ת ֵ֥ ילו כִׁ א ַיצִׁ  ל ֵ֥ ִ֛ילו וְּ א־יֹועִׁ ר ל ָֽ
ֹו ֶכִ֛ם ל  ֹות ֶאתְּ ה ַלֲעׂשֵ֥ הוָֹּ֔ יל יְּ ָ֣ ֵ֚י הֹואִׁ ֹול כִׁ ֹו ַהגָּדִ֑ מָ֣ ור שְּ ֹו ַבֲעב  ה  ֶאת־ַעמֹ֔ הוָּ ש יְּ ט ִ֤ א־יִׁ י ל ָֽ ה׃ כִֶּׁ֠ מָּ  ֵהָֽ

ם׃ ָֽ עָּ  לְּ
 

 חקת
 לג – א ,שופטים יא

ל  יִׁ ֹור ַחֹ֔ בָ֣ יָּה  גִׁ י הָּ דִׁ  עָּ לְּ ָ֣ח ַהגִׁ תָּ פְּ יִׁ ח׃ ַוֵת ֶלד וְּ ָֽ תָּ פְּ עָּ ד ֶאת־יִׁ לְּ ֹוֶלד גִׁ ִ֑ה ַויֵ֥ ָ֣ה זֹונָּ שָּ וא ֶבן־אִׁ ה  וְּ
ַחָ֣ל  נְּ רו לֹו  ל א־תִׁ ח ַוי ִ֤אמְּ תָּ  פְּ ו ֶאת־יִׁ שָ֣ גָּרְּ ה ַויְּ שַָּּ֜ אִׁ ֵני־הָּ ָֽ ו בְּ לֹ֨ דְּ גְּ ִ֑ים ַויִׁ נִׁ ֹו בָּ ִ֛ד ל  עָּ לְּ ֶשת־גִׁ ֵאָֽ

ה׃  תָּ ָֽ ֶרת אָּ ה ַאֶח  ֵ֥ שָּ י ֶבן־אִׁ ִ֛ ינו כִׁ בִֹׁ֔ ֵבית־אָּ ו בְּ טִ֤ ַלקְּ תְּ ָֽ ֹוב ַויִׁ ֶאֶָ֣רץ טִ֑ יו ַוֵי ֶשב בְּ ָ֣י ֶאחָֹּ֔ ֵנ פְּ ח  מִׁ תָּ פְּ ח יִׁ ַרִ֤ בְּ ַויִׁ
ֹו׃ מָֽ ו עִׁ א  ים ַוֵיצְּ ָ֣ים ֵריקִֹׁ֔ ח  ֲאנָּשִׁ תָּ פְּ  ֶאל־יִׁ

ֹון עִׁ  ֵנָֽי־ַעמ  ו בְּ ֲחמֵ֥ לְּ י ַכֲאֶשר־נִׁ הִִּׁ֕ ל׃ ַויְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ ֹון עִׁ ֵנָֽי־ַעמ  ו בְּ ֲחמֵ֥ לָּ ים ַויִׁ ִ֑ מִׁ יָּ י מִׁ הִׁ  כו  ַויְּ ֵאִ֑ל ַוֵיָֽלְּ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ
לָּ  ָֽ נִׁ ין וְּ ִ֑ צִׁ קָּ ה לָּ נו לְּ יתָּ ֵ֥ יִׁ הָּ ה וְּ כִָּּ֕ ח לְּ תָֹּ֔ פְּ יִׁ ו לְּ רָ֣ ֹוב׃ ַוי אמְּ ֶרץ טָֽ ח ֵמֶאֵ֥ תָּ  פְּ ַחת ֶאת־יִׁ ַקֵ֥ ד לָּ עָֹּ֔ לְּ ָ֣י גִׁ ֵנ קְּ ה זִׁ ֲחמָּ 

י  ֵנאֶתָ֣ם אֹותִֹׁ֔ א ַאֶתם  ׂשְּ ד ֲהל ִ֤ עָֹּ֔ לְּ ָ֣י גִׁ ֵנ קְּ זִׁ ח  לְּ תָּ פְּ ֹון׃ ַוי ִ֤אֶמר יִׁ ֵנֵ֥י ַעמָֽ בְּ וַע בִׁ י וַמדַּ֜ ִ֑ בִׁ ֵבָ֣ית אָּ י מִׁ ונִׁ ש  גָּרְּ ַותְּ
יך נו ֵאֶלֹ֔ ה  ַשָ֣בְּ ֵכן  ַעתָּ ח לָּ תָּ  פְּ ד ֶאל־יִׁ עַָּּ֜ לְּ י גִׁ ֵנֹ֨ קְּ ֩ זִׁ רו ם׃ ַוי אמְּ ֶכָֽ ר לָּ ר ַצֵ֥ ה ַכֲאֶש  תָּ אֶתִ֤ם ֵאַלי  ַעֹ֔  בָּ

א ר ֹ֔ נו  לְּ ִ֤יתָּ לָֹּ֨ יִׁ הָּ ֹון וְּ ָ֣י ַעמִ֑ ֵנ בְּ תָּ  בִׁ ַחמְּ לְּ נִׁ נו וְּ מָֹּ֔ ָ֣ עִׁ תָּ ַלכְּ הָּ ָ֣י וְּ ֵנ קְּ ח ֶאל־זִׁ תַָּּ֜ פְּ אֶמר יִׁ ד׃ ַוי ֹ֨ ָֽ עָּ לְּ י גִׁ ֵבֵ֥ שְּ ל י  כ   ש לְּ
ֶיֵ֥ה לָּ  י ֶאהְּ כִִּׁ֕ נ  ִ֑י אָּ נָּ פָּ ם לְּ ִ֛ה אֹותָּ  הוָּ ַת ן יְּ נָּ ֹון וְּ ָ֣י ַעמֹ֔ ֵנ בְּ ֵחם  בִׁ לָּ הִׁ י  לְּ ים ַאֶתִ֤ם אֹותִׁ יבִֹׁ֨ שִׁ ם־מְּ ד אִׁ עָּ  לְּ ֶכ ם גִׁ

הוָּ   ִ֑ח יְּ תָּ פְּ עָּ ד ֶאל־יִׁ לְּ ֵנָֽי־גִׁ קְּ ו זִׁ רֵ֥ אש׃ ַוי אמְּ ר ָֽ ה׃ לְּ ן ַנֲעֶׂשָֽ ך  ֵכֵ֥ רְּ בָּ דְּ א כִׁ ם־ל ֵ֥ ינו אִׁ ַע  ֵבינֹוֵתֹ֔ ֵמֹ֨ ִ֤ה ש  ֶי הְּ ָֽ ה יִׁ
תָּ ח  פְּ ר יִׁ ַדֵבֹ֨ ין ַויְּ ִ֑ צִׁ קָּ אש ולְּ ר ָ֣ ם לְּ ֹו ֲעֵליֶה  ֵ֥ם אֹותִ֛ עָּ ימו הָּ ׂשִֹׁ֨ ד ַויָּ עָֹּ֔ לְּ ָ֣י גִׁ ֵנ קְּ ם־זִׁ ח  עִׁ תָּ פְּ ִֶ֤לְך יִׁ ַוֵי

ל־ֶאת־ יו לִׁ כׇּ ִ֛ רָּ בָּ ה׃דְּ ָֽ פָּ צְּ הוָּ ה ַבמִׁ ֵנֵ֥י יְּ  פְּ
ם ַויִׁ  ֵחֵ֥ לָּ הִׁ י לְּ אתָּ ֵאַל  ֵ֥ י־בָּ ָֽ ְך כִׁ לָֹּ֔ ָ֣י וָּ ר ַמה־לִׁ ֹון ֵלאמ ִ֑ ֵנָֽי־ַעמ  ֶלְך בְּ ים ֶאל־ֶמֵ֥ כִֹׁ֔ אָּ ח  ַמלְּ תָּ פְּ ַלִ֤ח יִׁ שְּ

י׃ ַוי ֩  ָֽ צִׁ ַארְּ ֹו בְּ י  ַבֲעלֹותָ֣ צִׁ ֵאִ֤ל ֶאת־ַארְּ רָּ ׂשְּ ח יִׁ ַקֹ֨ י־לָּ ָֽ ח כִׁ תָּ  פְּ ָ֣י יִׁ ֲאֵכ ֹון ֶאל־ַמלְּ ֵנָֽי־ַעמַּ֜ ֶלְך בְּ אֶמר֩ ֶמֹ֨
פְּ  ֹוד יִׁ ֹום׃ ַויֵֹ֥וֶסף ע  לָֽ שָּ ן בְּ ֶה  ה ֶאתְּ יבָּ ֵ֥ שִׁ ה הָּ ַעתִָּּ֕ ן וְּ ֵדִ֑ ַעד־ַהַירְּ ק וְּ ַעד־ַהַיב   נֵֹ֥ון וְּ ם ֵמַארְּ יִׁ ַרֹ֔ צְּ מִׁ ִ֑ח מִׁ תָּ
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ַלח  ַמלְּ  שְּ ֵאל  ֶאת־ֶאֶָ֣רץ ַויִׁ רָּ ׂשְּ ח יִׁ ַקִ֤ א־לָּ ִ֑ח ל ָֽ תָּ פְּ ַמָ֣ר יִׁ ה אָּ ֹו כ   ֹון׃ ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ ֵנֵ֥י ַעמָֽ ֶלְך בְּ ים ֶאל־ֶמ  כִֹׁ֔ אָּ
וף וַ  ר  ַעד־ַים־סֹ֔ בָּ דְּ ֵאִ֤ל ַבמִׁ רָּ ׂשְּ ֶלְך יִׁ ם ַוֵיֹ֨ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ָ֣ם מִׁ י ַבֲעלֹותָּ ֹון׃ כִׁ  ֵנֵ֥י ַעמָֽ ֶרץ בְּ ֶאת־ֶא  ב וְּ א מֹואָֹּ֔ ב   יָּ

ה׃  שָּ ֵדָֽ יםקָּ ָ֣ כִׁ אָּ ֵאָ֣ל ַמלְּ רָּ ׂשְּ ַלָ֣ח יִׁ שְּ ֹום׀ ֶאל־מֶ֩  ַויִׁ ַמע   ֶלְך֩ ֱאדֹ֨ א שָּ ל ִ֤ ך וְּ ֶצ  ַארְּ ָ֣א בְּ ה־נָּ רָּ בְּ ר ֶאעְּ ׀ ֵלאמ ַּ֜
ר  בָּ  דְּ ֶָ֣לְך ַבמִׁ ש׃ ַוֵי ֵדָֽ קָּ ל בְּ ֵא  רָּ ׂשְּ ֵֶ֥שב יִׁ ִ֑ה ַוֵי בָּ א אָּ ל ָ֣ ַל ח וְּ ִ֛ב שָּ ם ֶאל־ֶמ ֶלְך מֹואָּ ַגֹ֨ ֹום וְּ סׇּ ֶמֶָ֣לְך ֱאדֹ֔ ב ַויַָּּ֜

ֹון ֶאת־ֶאִ֤  נִ֑ ֶָ֣בר ַארְּ ֵע ון בְּ ַַֽיֲחנ  ב ַוָֽ ֶאֶָ֣רץ מֹואָֹּ֔ ֶמש  לְּ ַרח־ֶשֹ֨ זְּ מִׁ א מִׁ ב ִ֤ ב ַויָּ ֶאת־ֶאֶָ֣רץ מֹואָֹּ֔ ֶרץ ֱאדֹום  וְּ
ֹון  יחֵ֥ ים ֶאל־סִׁ כִֹׁ֔ אָּ ֵאל  ַמלְּ רָּ ׂשְּ ַלִ֤ח יִׁ שְּ ב׃ ַויִׁ ָֽ ול מֹואָּ בֵ֥ ֹון גְּ נ  י ַארְּ ֵ֥ ב כִׁ ול מֹואָֹּ֔ בָ֣ גְּ או  בִׁ א־בָֹּ֨ ל ָֽ וְּ

י ֶמָ֣לֶ  רִׁ  ֱאמ  ין ֶמֶלְך־הָּ ל א־ֶהֱאמִֹׁ֨ י׃ וְּ ָֽ קֹומִׁ ך  ַעד־מְּ צְּ ַארְּ ֵ֥א בְּ ה־נָּ רָּ בְּ ל ַנעְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֹון ַוי ִ֤אֶמר לֹו  יִׁ בִ֑ ְך ֶחשְּ
יחֹון  ֶאת־ ף סִׁ ֹו ַוֶיֱאס ִ֤ לֹ֔ ב  גְּ ר בִׁ ֵאל  ֲעב ָ֣ רָּ ׂשְּ ֹון ֶאת־יִׁ יחִ֤ ל־סִׁ ל׃ כׇּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ לָּ ֶחם עִׁ ה ַויִׁ צָּ ִ֑הְּ יָּ ו בְּ ַַֽיֲחנ  ֹו ַוָֽ ַעמֹ֔

ֵתֶּ֠  יִׁ הוָֹּ֨ ַוֶּ֠ ֶאת־ן יְּ ֹון וְּ יח  ל ֶאת־סִׁ ֵאַּ֜ רָּ ׂשְּ י־יִׁ ל־ה ֱאֹלֵהָֽ ל ֵאֵ֚ת כׇּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יַרש  יִׁ ום ַויִׁ ל ַוַיכִ֑ ֵא  רָּ ׂשְּ ַיֵ֥ד יִׁ ֹו בְּ ַעמִ֛
ל־ ת כׇּ ו ֵא  שֹ֔ ָ֣ירְּ יא׃ ַויִׁ ָֽ ֶרץ ַההִׁ ֵ֥ אָּ ב הָּ י יֹוֵש  ֹ֔ רִׁ ֱאמ  ל־ֶאֶָ֣רץ הָּ ק כׇּ ַעד־ַהַיב ֹ֔ נֹון  וְּ ַארְּ י ֵמָֽ ִ֑ רִׁ ֱאמ  ול הָּ בָ֣ גְּ

דְּ  ן־ַהמִׁ ָ֣הומִׁ הוָּ ה יְּ ַעתִָּ֞ ן׃ וְּ ֵדָֽ ַעד־ַהַירְּ ר וְּ ֵאִ֑ל  בָּ  רָּ ׂשְּ ֹו יִׁ ֵנ י ַעמָ֣ פְּ י מִׁ ֹ֔ רִׁ ֱָ֣אמ  יש  ֶאת־הָּ ל הֹורִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ׀ ֱאֹלֵהָ֣י יִׁ
ֵאת֩  ִ֑ש וְּ ירָּ ֹו תִׁ יך אֹותָ֣ ֹוש ֱאֹלֶה  מֵ֥ ךִ֛ כְּ ישְּ ָֽ א ֵאָ֣ת ֲאֶש ר יֹורִׁ נו׃ ֲהל ִ֞ ֶשָֽ ירָּ ה תִׁ ַאתָּ  ל־וְּ יש כׇּ ַּ֜ ר הֹורִׁ ֲאֶשֹ֨

הוָּ   ֹוב יְּ ִ֑ב ֲהרֵ֥ ֹור ֶמֶָ֣לְך מֹואָּ פ  ֵ֥ק ֶבן־צִׁ לָּ בָּ ה מִׁ ֹוב טֹוב  ַאתָֹּ֔ ה ֲהטֵ֥ ַעתָּ  ש׃ וְּ ָֽ ירָּ ֹו נִׁ ֵנ ינו אֹותֵ֥ פָּ ה ֱאֹלֵהִ֛ינו מִׁ
ֵאֶּ֠  רָּ ׂשְּ ֶשֶָ֣בת יִֶּׁ֠ ם׃ בְּ ָֽ ם בָּ ַח  לְּ ם נִׁ ח ֵ֥ לְּ ם־נִׁ ל אִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ ב  עִׁ ֹור רָּ עָ֣ ַערְּ יהָּ ובְּ נֹוֶתַּ֜ בְּ ֹון ובִׁ בֹ֨ ֶחשְּ ל בְּ

נֹוֶת   בְּ ל־יהָּ ובְּ ובִׁ ֵעֵ֥ת כׇּ ם בָּ ֶת  ַצלְּ א־הִׁ וַע ל ָֽ ִ֑ה וַמדֵ֥ נָּ ֹות שָּ ש ֵמא  ֹלֵ֥ ֹון שְּ נֹ֔ ֵדָ֣י ַארְּ ים  ֲאֶשר  ַעל־יְּ רִׁ עָּ ֶהָֽ
ֵפט  ַהיֹ֔  ִ֤ה ַהש  הוָּ ט יְּ פ ֹ֨ שְּ י יִׁ ִ֑ ֶָ֣חם בִׁ לָּ הִׁ עָּ ה לְּ י רָּ ִ֛ תִׁ ה אִׁ ֶׂשֵ֥ ה ע  ַאתִָּ֞ ְך וְּ י לָֹּ֔ ָ֣אתִׁ טָּ י  ל א־חָּ כִׁ נ  ָֽ אָּ יא׃ וְּ ָֽ ֹום ַההִׁ

תָֹּ֔ ֵבֵ֚ין בְּ  פְּ י יִׁ ֵרָ֣ בְּ ֹון ֶאל־דִׁ ָ֣י ַעמִ֑ ֵנ ֶלְך בְּ ע ֶמ  ַמֹ֔ א שָּ ל ָ֣ ֹון׃ וְּ ֵנֵ֥י ַעמָֽ ין בְּ ל וֵב  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ יו׃ֵנ ָֽ ַל ח ֵאלָּ ר שָּ  ח ֲאֶשֵ֥
ד ומִׁ  עָֹּ֔ לְּ ֵפָ֣ה גִׁ צְּ ר  ֶאת־מִׁ ַַֽיֲעב  ַנֶשִ֑ה ַוָֽ ֶאת־מְּ עָּ ד וְּ לְּ ר ֶאת־ַהגִׁ ה ַוַיֲעב ֵ֥ הוָֹּ֔ וַח יְּ ח  רָ֣ תָּ פְּ י ַעל־יִׁ ִ֤ הִׁ ֵפָ֣ה ַותְּ צְּ מִׁ

ֹון בְּ  ֵנֵ֥י ַעמ  ֵתִ֛ן ֶאת־בְּ ֹון תִׁ ם־נָּתֵ֥ ִֶַֽ֛דר ַליהוָּ ה ַוי אַמִ֑ר אִׁ ח ֶנ ֵ֥ תָּ פְּ ר יִׁ ַדֹ֨ ֹון׃ ַויִׁ ֵנֵ֥י ַעמָֽ ר בְּ ַב  ד עָּ עָֹּ֔ לְּ י׃ גִׁ ָֽ יָּדִׁ
ֹון  ָ֣י ַעמִ֑ ֵנ בְּ ֹום מִׁ ל  שָּ י בְּ ֵ֥ שובִׁ י בְּ אתִֹׁ֔ רָּ קְּ י  לִׁ ֵתִ֤י ֵביתִׁ ַדלְּ א מִׁ ר ֵיֵצַּ֜ א ֲאֶשֹ֨ ָ֣ה ַהיֹוֵצ  יָּ הָּ ה וְּ יָּה  ַליהוָֹּ֔ הָּ וְּ

ה׃ ָֽ לָּ יהו ע  יתִׁ  ַהֲעלִׁ  וְּ
ַעד־ב   ם ֵמֲערֹוֵער֩ וְּ ֹו׃ ַוַיֵכֶ֡ יָּדָֽ הוָּ ה בְּ ֵנֵ֥ם יְּ תְּ ִ֑ם ַויִׁ ֶָ֣חם בָּ לָּ הִׁ ֹון לְּ ֵנֵ֥י ַעמ  ִ֛ח ֶאל־בְּ תָּ פְּ ר יִׁ ית ַוַיֲעב ֵ֥ נִַּׁ֜ ֲאךֹ֨ מִׁ

ד ַויִׁ  א ִ֑ ָ֣ה מְּ דֹולָּ ים ַמכָּ ה גְּ מִֹׁ֔ רָּ ֵבָ֣ל כְּ ַעד  אָּ יר וְּ ים עִׁ  ָ֣ רִׁ לֶעׂשְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ ֵנ י בְּ פְּ ֹון מִׁ ָ֣י ַעמֹ֔ ֵנ עו  בְּ נְּ ָֽ  ׃כָּ
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ָ֣ה יָּ הָּ ִֶׂ֑שב ֲאֶשִ֤ר  וְּ ים ֲעֵלי־ֵע יבִׁ  בִׁ רְּ ה כִׁ הוָֹּ֔ ַטל  ֵמֵאָ֣ת יְּ ים כְּ ים ַרבִֹׁ֔ ָ֣ ֶרב  ַעמִׁ ֶקֹ֨ ב בְּ ית ַיֲעק   ָ֣ ֵארִׁ ׀ שְּ
ם׃ ָֽ דָּ ֵנֵ֥י אָּ בְּ ל לִׁ ַיֵח  א יְּ ל ֵ֥ יש וְּ ֹ֔ אִׁ ַקֶוה  לְּ א־יְּ  ל ָֽ

ֵרי־צ ִ֑  ֶעדְּ יר בְּ פִׁ  כְּ ַער כִׁ ֹות ַיֹ֔ ַבֲהמָ֣ ֵיה  בְּ ַארְּ ים כְּ ים ַרבִֹׁ֔ ָ֣ ֶרב  ַעמִׁ ֶקֹ֨ ם בְּ ב ַבגֹויִׁ  ית ַיֲעק ַּ֜ ֹ֨ ֵארִׁ יָּה֩ שְּ הָּ אן וְּ
ֶרִ֑יך וְּ  ך  ַעל־צָּ ם יָּדְּ ר ֵ֥ יל׃ תָּ ָֽ ין ַמצִׁ ֵאֵ֥ ף וְּ ַר  טָּ ס וְּ ַמֵ֥ רָּ ַבִ֛ר וְּ ם־עָּ ל־ֲאֶש ר אִׁ ִ֤ה כׇּ יָּ הָּ תו׃ וְּ ֵרָֽ כָּ יך יִׁ ֶב  יְּ א 

ֶצִ֑ בַ  י ַארְּ ֵרָ֣ י עָּ ַרתִׁ  כְּ הִׁ יך׃ וְּ ֶתָֽ ב  כְּ י ַמרְּ תִׁ  ַהֲאַבדְּ ֶבִ֑ך וְּ רְּ קִׁ יך מִׁ י סוֶס  ֵ֥ ַרתִׁ כְּ הִׁ ה וְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ך יֹום־ַההוא  נְּ
י  תִׁ  ַרסְּ הָּ ל־וְּ יֶלִ֛ כׇּ סִׁ י פְּ ַרתִׁ  כְּ הִׁ ְך׃ וְּ ָֽ יו־לָּ הְּ ָֽ א יִׁ נִׁ ים ל ֵ֥ עֹונְּ מְּ ֶדִ֑ך וָֽ יָּ ים מִׁ פִׁ  שָּ י כְּ ֵ֥ ַרתִׁ כְּ הִׁ יך׃ וְּ ֶרָֽ צָּ בְּ יך מִׁ

הִׁ  ֶבִ֑ך וְּ רְּ קִׁ יך מִׁ י ֲאֵשיֶר  ֵ֥ תִׁ ַתשְּ נָּ יך׃ וְּ ֶדָֽ ה יָּ ַמֲעֵׂשֵ֥ ֹוד לְּ ַתֲחֶוֵ֥ה ע  שְּ ל א־תִׁ ֶבִ֑ך וְּ רְּ קִׁ יך מִׁ י וַמֵצבֹוֶת  תִׁ  ַמדְּ שְּ
א שָּ  ר ל ֵ֥ ִ֑ם ֲאֶש  ם ֶאת־ַהגֹויִׁ קָּ  ִ֛ה נָּ ֵחמָּ ַא ף ובְּ י בְּ יתִׁ ׂשִַּׁ֜ עָּ יך׃ וְּ ֶרָֽ עו׃עָּ  ֵמָֽ

ת ֲאשֶ  א ֵאֵ֥ עו־נִָּּ֕ מְּ ים  שִׁ רִׁ ו הָּ עִ֤ מְּ ך׃ שִׁ ֹות קֹוֶלָֽ ע  בָּ נָּה ַהגְּ עְּ ַמֵ֥ שְּ תִׁ ים וְּ ֹ֔ רִׁ יב ֶאת־ֶההָּ ָ֣ ֵמִ֑ר קֵ֚ום רִׁ הוָּ ה א  ר־יְּ
י  ִ֛ ח׃ ַעמִׁ ָֽ ַוכָּ תְּ ל יִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ם־יִׁ עִׁ ֹו וְּ ם־ַעמֹ֔ ה  עִׁ יהוָּ יב ַלָֽ ִ֤ י רִׁ ָ֣ ִֶ֑רץ כִׁ ֵדי אָּ ֹוסְּ נִׁ ים מָ֣ ֵאתָּ הָּ ה וְּ הוָֹּ֔ יב יְּ ָ֣ ֶאת־רִׁ

אֵ  ָ֣ה ֶהלְּ ך  ומָּ י לְּ יתִׁ ֵ֥ ׂשִׁ יך ֶמה־עָּ ִ֑ יתִׁ דִׁ ים פְּ דִׁ  ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם ומִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ יך  ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ תִֹׁ֨ י ֶהֱעלִׁ ִ֤ י׃ כִׁ ָֽ יך ֲעֵנֵ֥ה בִׁ ִ֑ תִׁ
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כׇּ  י זְּ ָֽם׃ ַעמִׁ  יָּ רְּ ן ומִׁ ה ַאֲהר ֵ֥ ֶש  יך ֶאת־מ  ֶנֹ֔ פָּ ַלָ֣ח לְּ ֶאשְּ ֵ֥ה וָּ נָּ ב וֶמה־עָּ ק  ֶמֶָ֣לְך מֹואָֹּ֔ לָּ ץ בָּ ַע  ר־נָּא  ַמה־יָּ
ן־הַ  ֹור מִׁ עִ֑ ָ֣ם ֶבן־בְּ עָּ לְּ ֹו בִׁ ת  ה א  הוָֹּ֔ ה  ֲאַקֵדָ֣ם יְּ ָֽה׃ ַבמָּ הוָּ ֹות יְּ קֵ֥ דְּ ַעת צִׁ ַען ַד  ַמִּ֕ ל לְּ גָֹּ֔ לְּ ים  ַעד־ַהגִׁ טִׁ שִׁ

ים  ֵפָ֣י ֵאילִֹׁ֔ ַאלְּ ה  בְּ הוָּ ֶצִ֤ה יְּ רְּ ָֽה׃ ֲהיִׁ נָּ ֵנֵ֥י שָּ ים בְּ ֹות ַבֲעגָּלִׁ  עֹולֹ֔ ֶמָ֣נו בְּ ֹום ַהֲאַקדְּ רִ֑ ַכ ף ֵלאֹלֵהָ֣י מָּ אִׁ
בְּ   ָֽ רִׁ ִֶ֑מן ַהֶאֵתִ֤ן בְּ ֹות ַנֲחֵלי־שָּ ֹוב ב  ם ַמה־טִ֑ דָּ  ךִ֛ אָּ יד לְּ ֵ֥ גִׁ י׃ הִׁ ָֽ שִׁ י ַחַטֵ֥את ַנפְּ נִׁ  טְּ י בִׁ ֵ֥ רִׁ י פְּ עִֹׁ֔ שְּ י  פִׁ כֹורִׁ בְּ

יך׃ ם־ֱאֹלֶהָֽ ֵנֵַ֥ע ֶל ֶכת עִׁ ַהצְּ ֶסד וְּ ַאֲָ֣הַבת ֶחֹ֔ ט  וְּ פָּ שְּ ֹות מִׁ ם־ֲעׂשִ֤ י אִׁ ָ֣ ך  כִׁ מְּ ה דֹוֵרָ֣ש מִׁ הוִָּ֞ ה־יְּ ָֽ  ומָּ
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ַשֵנ ס מׇּ  הו ַויְּ יָֹּ֔ ה  ֶאל־ֵאָ֣לִׁ תָּ יְּ ָֽ ה הָּ הוָּ  ַיד־יְּ רׇּ וְּ ִ֑יו ַויָֹּ֨ נָּ ִ֤ד תְּ ה׃ ַוַיֵג אלָּ ֶעָֽ רְּ זְּ ֲאכָּ ה יִׁ ב ַעד־ב  אָֹּ֔ ָ֣י ַאחְּ ֵנ פְּ ץ  לִׁ
ֶבל ֵאִ֛ת  יֶזֹ֔ אִׁ ב  לְּ אָּ ל־ַאחְּ ת כׇּ ֵאֹ֨ ִ֑הו וְּ יָּ ה ֵאלִׁ ׂשָּ  ר עָּ ל־ֲאֶשֵ֥ ר כׇּ ג ֶאת־ֲאֶשֵ֥ ַרִ֛ ל־הָּ ֶרב׃ כׇּ ָֽ ים ֶבחָּ יאִׁ  בִׁ ַהנְּ

ר  אָּ  חָּ ֵעִ֤ת מָּ י־כָּ ָֽ ון כִׁ פֹ֔ ֹוסִׁ ה יָֽ כ ָ֣ ים  וְּ ון ֱאֹלהִׁ ה־ַיֲעׂשִ֤ ר כ ָֽ יָּ הו ֵלאמ ִ֑ ְך ֶאל־ֵאלִׁ אָֹּ֔ ֶבל  ַמלְּ יֶזֹ֨ ַלִ֤ח אִׁ שְּ ָ֣ים ַותִׁ ׂשִׁ
קׇּ  א ַויָֹּ֨ רְּ ם׃ ַוַי  ד ֵמֶהָֽ ֶנ ֶפש ַאַחֵ֥ ךֹ֔ כְּ שְּ ת־ַנפְּ ֶָ֣לְך ֶאל־ַנפְּ ֶאָֽ ִ֑ה ַוַיַנֵ֥ח ם  ַוֵי יהודָּ ַבע ֲאֶשָ֣ר לִׁ ר ֶש  ֵאֵ֥ א בְּ ב ִּ֕ ֹו ַויָּ שֹ֔

ֶתם  ַחת ר ָ֣ ֶשב ַת  א ַוֵיִּ֕ ב ִּ֕ ֹום ַויָּ ר  ֶדֶָ֣רְך יֹ֔ בָּ דְּ ַלְִ֤ך ַבמִׁ וא־הָּ הָֽ ם׃ וְּ ָֽ ֹו שָּ ת־ַנֲער  ִ֑ד ֶאָֽ ַאִ֤ל ( אחת)ֶאחָּ שְּ ַויִׁ
ות ַוי ָ֣אֶמר מֹ֔ שֹו  לָּ שִֹׁ֔  ֶאת־ַנפְּ ח ַנפְּ ה  ַקָ֣ הוָּ ִ֤ה יְּ ב ַעתָּ ן ׀ ַר  יַשֹ֔ ַכב  ַויִׁ שְּ י׃ ַויִׁ ָֽ תָּ י ֵמֲאב  כִׁ  נ  ֹוב אָּ י־ל א־טֵ֥ ָֽ י כִׁ

ִ֛י תָּ ַרֲאש  ֵנ ה מְּ הִׁ ט וְּ ֹול׃ ַוַיֵבִּ֕ ום ֱאכָֽ ֹו קֵ֥ ֹו ַוי ֵ֥אֶמר ל  ַָ֣ע בֹ֔ ֵג ְך  נ  אָּ ִ֤ה ַמלְּ ֵנה־ֶז הִׁ ִ֑ד וְּ ֶתם ֶאחָּ ַחת ר ָ֣ ַגֵ֥ת ַת  ו ע 
תְּ וַ  שְּ ם ַוי ָ֣אַכל ַוֵיֹ֔ ִ֑יִׁ ַצַפַָ֣חת מָּ ים וְּ פִׁ  צָּ ב׃ ַויָּ֩ יָּ שׇּ רְּ ָֽ כָּ שְּ ִ֤השׇּ ב ַויִׁ הוָּ ְך יְּ ַאֹ֨ ֹו ַוי  אֶמר  ב֩ ַמלְּ ַגע־בֹ֔ ית  ַויִׁ ׀ ֵשנִׁ
ֶרְך׃ ַויָּ ַֽקׇּ  ָֽ ך  ַהדָּ מְּ ב מִׁ י ַרֵ֥ ִ֛ ל כִׁ ום ֱאכ ִ֑ חַ קָ֣ כ ָ֣ ֶלְך בְּ ֶתִ֑ה ַוֵיַּ֜ שְּ ים  ם ַוי ָ֣אַכל ַויִׁ ֵ֥ עִׁ בָּ יא ַארְּ ָ֣ה ַההִׁ  ילָּ ֲאכִׁ ׀ הָּ

ָ֣ים  עִׁ בָּ ַארְּ ִ֤ה יֹום  וְּ ֵנ הִׁ ִ֑ם וְּ ֶָ֣לן שָּ ה ַויָּ רָּ  עָּ ם ֶאל־ַהמְּ ֵ֥ ב א־שָּ ב׃ ַויָּ ֵרָֽ ים ח  ֱאֹלהִׁ  ר הָּ ה ַעִ֛ד ַהֵ֥ לָּ יְּ ַלֹ֔
ָֽהו׃ ַוי ֩  יָּ ה ֵאלִׁ ךֵ֥ פ   ֹו ַמה־לְּ יו ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ ה  ֵאלָֹּ֔ הוָּ ַבר־יְּ ָ֣הדְּ י ַליהוָּ אתִׁ ֵנַּ֜ א קִׁ ֹות  אֶמר֩ ַקנ ֹ֨ א  בָּ ׀ ֱאֹלֵהָ֣י צְּ

 ָ֣ ֵנ ך  בְּ יתְּ ָֽ רִׁ ו בְּ בִ֤ זְּ י־עָּ ָֽ י  כִׁ ֵתִ֤ר ֲאנִׁ וָּ אִׁ ִֶ֑רב וָּ גָ֣ו ֶבחָּ רְּ יך הָּ יֶא  בִׁ ֶאת־נְּ סו וְּ ֹ֔ רָּ ֶתָ֣יך הָּ ח  בְּ זְּ ל ֶאת־מִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ י יִׁ
ָ֣ה ע   הוָּ ֵנ ה יְּ הִׁ ה  וְּ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר֮ לִׁ הָּ ָ֣ בָּ תָּ ַמדְּ עָּ אֶמר ֵצָ֣א וְּ ּה׃ ַוי   ָֽ תָּ ַקחְּ י לְּ שִׁ  ו ֶאת־ַנפְּ שֵ֥ ַבקְּ י ַויְּ ֹ֔ ַבדִׁ וַח לְּ רָ֣ ר וְּ ֵב 

זִָּ֞  חָּ ה וְּ דֹולֶָּ֡ א גְּ ַעש ל ֵ֥ וַח  ַרֹ֔ רֹ֨ ַאַחִ֤ר הָּ ִ֑ה וְּ הוָּ וַח יְּ ר  א בָּ ה ל ֵ֥ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ים  לִׁ עִׁ לָּ ַשֵבִ֤ר סְּ ים ומְּ ֹ֨ רִׁ ֵרק֩ הָּ פָּ ק מְּ
י ָ֣ הִׁ ה׃ ַויְּ ָֽ ה ַדקָּ ֵ֥ מָּ מָּ ֹול דְּ ש ק  ֵאֹ֔ ַאַחָ֣ר הָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ש יְּ ֵא  א בָּ ש ל ֵ֥ ַעש  ֵאֹ֔ ַרֹ֨ ַאַחִ֤ר הָּ ָֽה׃ וְּ הוָּ ַעש יְּ ַר  ַע  בָּ מ ָ֣ שְּ ׀ כִׁ

הו  יָּ  ךֵ֥ פ   ֵאלִׁ אֶמר ַמה־לְּ ֹול ַוי ִּ֕ יו  קֹ֔ ִ֤ה ֵאלָּ ֵנ הִׁ ִ֑ה וְּ רָּ עָּ ד ֶפַָ֣תח ַהמְּ ַַֽיֲעמ   א ַוָֽ ֹו ַוֵיֵצִּ֕ תֹ֔ ַאַדרְּ יו  בְּ נָּ ִֶ֤לט פָּ ה ַויָּ
ָֽהו׃ ַוי ֩  יָּ ָ֣הֵאלִׁ י ַליהוָּ אתִׁ ֵנַּ֜ א קִׁ ל  אֶמר֩ ַקנ ֹ֨ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ ך  בְּ יתְּ ָֽ רִׁ ו בְּ בִ֤ זְּ י־עָּ ָֽ ֹות כִׁ א  בָּ ׀ ֱאֹלֵהָ֣י צְּ

י לְּ ֶאת־מִׁ  שִׁ  ו ֶאת־ַנפְּ שֵ֥ ַבקְּ י ַויְּ ֹ֔ ַבדִׁ י  לְּ ֵתִ֤ר ֲאנִׁ וָּ אִׁ ִֶ֑רב וָּ ו ֶבחָּ גָ֣ רְּ יך הָּ יֶא  בִׁ ֶאת־נְּ סו וְּ ֹ֔ רָּ ֶתָ֣יך הָּ ח  בְּ ּה׃זְּ ָֽ תָּ ַקחְּ
תָּ  ֶאת־ֲחזֵָּאִ֛ל    ַשחְּ אתָּ ומָּ ִֶׂ֑שק ובָּ  ה ַדמָּ ַבָ֣רָּ דְּ ך  מִׁ כְּ ַדרְּ וב לְּ יו ֵלְִ֛ך שֵ֥ ה  ֵאלָֹּ֔ הוָּ ַוי ִ֤אֶמר יְּ

ֶלְך ַעל ֶמ  ט  לְּ פָּ ִ֤ע ֶבן־שָּ ישָּ ֶאת־ֱאלִׁ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ֶלְך ַעל־יִׁ ֶמ  ח לְּ ַשֵ֥ מְּ י תִׁ שִֹׁ֔ מְּ וא ֶבן־נִׁ ֵאת  ֵיהָ֣ ם׃ וְּ ָֽ ־ֲארָּ
ִ֛ט  לָּ מְּ ַהנִׁ וא וְּ ית ֵיהִ֑ ָ֣ מִׁ ל יָּ ֶרב ֲחזֵָּא  ִ֛ט ֵמֶחֵ֥ לָּ מְּ ה ַהנִׁ יָּ  הָּ יך׃ וְּ ֶתָֽ יא ַתחְּ נָּבִׁ  ח לְּ ַשֵ֥ מְּ ה תִׁ חֹולָֹּ֔ ֵבָ֣ל מְּ ֵמאָּ

ית ֱאלִׁ  ֵ֥ וא יָּמִׁ ֶרב ֵיה  ים ֵמֶחֵ֥ ִ֑ פִׁ ָ֣ת ֲאלָּ ַע בְּ ל שִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ יִׁ י בְּ ֵ֥ תִׁ ַארְּ שְּ הִׁ ע׃ וְּ ָֽ ל־ישָּ עו  כׇּ רְּ ָֽ ם ֲאֶשִ֤ר ל א־כָּ יִׁ ַכ  רְּ ַהבִׁ
שֶָּּ֠  ֶָ֣לְך מִֶּׁ֠ ֹו׃ ַוֵי ק לָֽ ַש  א־נָּ ר ל ָֽ ה ֲאֶשֵ֥ ל־ַהֶפֹ֔ כָֹּ֨ ַעל וְּ ש ַלַבֹ֔ ֵרֹ֔ וא ח  הָ֣ ט  וְּ פָּ ִ֤ע ֶבן־שָּ ישָּ א ֶאת־ֱאלִׁ צִָּ֞ מְּ ם ַויִׁ

ים   דִׁ מָּ ִ֤ר צְּ ׂשָּ ֵנים־עָּ יו׃  שְּ ָֽ ֹו ֵאלָּ ת  ֵלְֵ֥ך ַאַדרְּ יו ַוַישְּ הו  ֵאלָֹּ֔ יָֹּ֨ ר ֵאלִׁ ִ֑ר ַוַיֲעב ִ֤ ׂשָּ ָ֣ים ֶהעָּ ֵנ שְּ וא בִׁ ה  יו וְּ נָֹּ֔ פָּ לְּ
רׇּ  ר ַויָֹּ֨ קָּ  ָ֣ב ֶאת־ַהבָּ כָּ ה ַאֲחֶרִ֑יך ַוי ִ֤אֶמר ַוַיֲעז  ֵאלְּ י וְּ מִֹׁ֔ אִׁ י ולְּ ָ֣ בִׁ אָּ א  לְּ ה־נָּ קָּ אֶמר ֶאשְּ הו ַוי   יָֹּ֔ י ֵאלִׁ ץ  ַאֲחֵרָ֣

י ַהבָּ לֹו  ֵלָ֣  ִ֤ לִׁ כְּ הו ובִׁ ֵח  בָּ זְּ ר ַויִׁ ָ֣ קָּ ח ֶאת־ֶצ ֶמד ַהבָּ ַקָ֣ יו ַויִׁ ַּ֜ ב ֵמַאֲחרָּ שָּ ְך׃ ַויָֹּ֨ ָֽ י לָּ יתִׁ ׂשִׁ  י ֶמה־עָּ ֵ֥ וב כִׁ ר  ְך שֹ֔ קָּ
ֵתֵ֥  ר ַויִׁ ׂשָֹּ֔ ָ֣ם ַהבָּ לָּ שְּ קׇּ בִׁ עָּ ם ַוי אֵכִ֑לו ַויָּ  הו׃ן לָּ ֵתָֽ רְּ שָּ ַֽיְּ יָּ הו ַוָֽ י ֵאלִׁ ִֶ֛לְך ַאֲחֵרֵ֥  ם ַוֵי
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ַבר־ ִ֤ה דְּ יָּ ר הָּ ן׃ ֲאֶשֹ֨ ָֽ מִׁ יָּ נְּ ֶרץ בִׁ ֶא  ֹות בְּ ים  ֲאֶשָ֣ר ַבֲענָּתֹ֔ ֲהנִׁ ן־ַהכ ָֽ ִ֑הו מִׁ יָּ קִׁ לְּ יָּ הו ֶבן־חִׁ מְּ רְּ י יִׁ ֵרֵ֥ בְּ הוָּה  דִׁ יְּ
ִ֑ה בִׁ  הודָּ ֹון ֶמֶָ֣לְך יְּ מ  ֵ֥הו ֶבן־אָּ יָּ יֵמִ֛י י אשִׁ יו בִׁ מׇּ ֵאלָֹּ֔ נָּ ה לְּ ה שָּ ֵרֵ֥ ֹלש־ֶעׂשְּ ֹו׃ שְּ כָֽ ים לְּ ִ֤ קִׁ הֹויָּ י יְּ יֵמֹ֨ י בִׁ הִׁ  ַויְּ

 ִ֑ הודָּ יָּ הו ֶמֶָ֣לְך יְּ ֵ֥הו ֶבן־י אשִׁ יָּ קִׁ דְּ צִׁ ה לְּ נָֹּ֔ ֵרָ֣ה שָּ ֵתָ֣י ֶעׂשְּ ם  ַעשְּ ה ַעד־ת  ֹ֔ הודָּ הו  ֶמֶָ֣לְך יְּ יָֹּ֨ ה ֶבן־י אשִׁ
 ִׁ ַל  רושָּ ֹות יְּ לֵ֥ י׃ַעד־גְּ ָֽ ישִׁ ֶדש ַהֲחמִׁ  ם ַבח ֵ֥

ֶטֹ֨  ר׃ בְּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ךִ֤ ֶאצׇּ ֶרם ַויְּ ֶחם ( אצורך)רְּ א ֵמֶר  ֶטִֶ֛רם ֵתֵצֵ֥ יך ובְּ תִֹׁ֔ ַדעְּ ֶטן  יְּ ַבֶבֹ֨
י ַד  תִׁ עְּ ַד  א־יָּ ֵנֵ֥ה ל ָֽ ה הִׁ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ּה  ֲאד  ר ֲאהָּ ַמ  א  יך׃ וָּ ָֽ ַתתִׁ ם נְּ יא ַלגֹויִׁ  ֵ֥ יך נָּבִׁ ִ֑ תִׁ ַדשְּ קְּ י׃ הִׁ כִׁ נ ָֽ י־ַנ ַער אָּ ֵבִ֑ר כִׁ

י    ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ ל־ַוי ִ֤אֶמר יְּ י ַעָֽ י כִֶּׁ֠ ִ֑כִׁ נ  ַָ֣ער אָּ ר ַנ ל־ַאל־ת אַמ  ֵאִ֛ת כׇּ ְך וְּ ֲחך  ֵתֵלֹ֔ לָּ שְּ ֲאֶשִ֤ר ֶאָֽ
ל־ הוָּ כׇּ ַלִ֤ח יְּ שְּ ָֽה׃ ַויִׁ הוָּ ם־יְּ א  ֶל ך נְּ ַהצִׁ ִ֛י לְּ ךֵ֥ ֲאנִׁ תְּ י־אִׁ ָֽ ֵניֶהִ֑ם כִׁ פְּ א מִׁ ירָּ  ר׃ ַאל־תִׁ ַדֵבָֽ ך  תְּ ר ֲאַצוְּ ה  ֲאֶשֵ֥

י ַוי ִ֤אמֶ  ִ֑ ֹו ַוַיַג ע ַעל־פִׁ יךֶאת־יָּדֹ֔ ָ֣ תִׁ ַקדְּ פְּ ה הִׁ ֵאִ֞ יך׃ רְּ ָֽ פִׁ י בְּ ַר  בָּ י דְּ תִׁ ַתֵ֥ ִ֛ה נָּ ֵנ י הִׁ ה  ֵאַלֹ֔ הוָּ ה  ר יְּ ׀ ַהיָֹ֣ום ַהֶז 
ַלהֲ  יד וְּ ָ֣ ַהֲאבִׁ ֹוץ ולְּ ת  נְּ לִׁ ֹוש וְּ תֵ֥ נְּ ֹות לִׁ כֹ֔ לָּ ַעל־ַהַממְּ ם  וְּ ֹוַע׃ַעל־ַהגֹויִׁ טָֽ נְּ לִׁ נ ֹות וְּ בְּ ֹוס לִׁ  רִ֑

ה ֵ֥ ה־ַאתָּ ר מָּ ה  ֵאַלָ֣י ֵלאמ ֹ֔ הוָּ ַבר־יְּ י דְּ ִ֤ הִׁ ִ֛ה  ַויְּ הוָּ ה׃ ַוי  אֶמר יְּ ֶאָֽ ֵ֥י ר  ד ֲאנִׁ ֵק  ל שָּ ר ַמֵקֵ֥ ַמִּ֕ א  ִ֑הו וָּ יָּ מְּ רְּ ה יִׁ ֶא  ר 
ֹו׃  תָֽ י ַלֲעׂש  רִׁ  בָּ ִ֛י ַעל־דְּ ד ֲאנִׁ ֵקֵ֥ י־ש  ָֽ ֹות כִׁ אִ֑ רְּ תָּ לִׁ י ֵהיַטָ֣בְּ ִ֤ה  ֵאַל  הוָּ ַבר־יְּ י דְּ הִֹׁ֨ ׀ ֵאַלי   ַויְּ

 ָ֣ וַח  ֲאנִׁ יר נָּפֹ֨ ִ֤ ר סִׁ ַמ  א  ֶאִ֑ה וָּ ה ר  ה ַאתָּ  ֵ֥ ר מָּ ָ֣ית ֵלאמ ֹ֔ ִ֑י ֵשנִׁ הוָּ ה ֵאלָּ ֹונָּה׃ ַוי ֵ֥אֶמר יְּ פָֽ ֵנֵ֥י צָּ פְּ נָּ יו מִׁ ה ופָּ ֶאֹ֔ י ר 
ה ַעֵ֥ל  עָֹּ֔ רָּ ַתָ֣ח הָּ פָּ פֹון  תִׁ צָּ ל־מִׁ יכׇּ ָ֣ ֶרץ׃ כִׁ ָֽ אָּ י הָּ ֵב  שְּ ָֽ  י  כׇּ א לְּ ֵר  ָ֣י ק  נִׁ נְּ ֹונָּה ׀ הִׁ פ  ֹות צָּ כֵ֥ לְּ ֹות ַממְּ חִ֛ פְּ שְּ ל־מִׁ

ֹו ֶפַָ֣תח אַּ֜ סְּ יש כִׁ ֹ֨ ֩ אִׁ נו נָּתְּ ָֽ או וְּ ִ֑ה ובֶָּ֡ הוָּ ם־יְּ א  ַעִ֤ל  נְּ ם וְּ  ִׁ ַל רושָּ י יְּ ל־׀ ַשֲעֵרָ֣ ַע ל כׇּ יב וְּ בִֹׁ֔ יהָּ  סָּ ֶתֹ֨ חֹומ 
ל־ ם ַע ל כׇּ ַטי  אֹותָֹּ֔ פָּ שְּ י מִׁ ִ֤ תִׁ ַברְּ דִׁ ה׃ וְּ ָֽ הודָּ י יְּ ֵרֵ֥ ל־עָּ ים כׇּ ָ֣ רו  ֵלאֹלהִׁ ַקטְּ ַֽיְּ י ַוָֽ ונִׁ ִ֑ם ֲאֶשָ֣ר ֲעזָּב  תָּ עָּ רָּ

ה  ֶתאְּ  ַאתָּ ם׃ וְּ ֵדיֶהָֽ י יְּ ַמֲעֵׂשֵ֥ ו לְּ ַתֲחו  שְּ ָֽ ים ַויִׁ ֹ֔ ָ֣ר מׇּ ֲאֵחרִׁ ם ֵאִ֛ת ז  ָ֣ ֲאֵליֶהֹ֔ תָּ ַברְּ דִׁ תָּ  וְּ ַקמְּ יך וְּ ֶנֹ֔ ל־תְּ ר כׇּ ֲאֶשֵ֥
בְּ  יר מִׁ עִֹׁ֨ ֹום לְּ יך ַהי  ָ֣ ַתתִׁ ֵנ ה נְּ י הִׁ ִ֞ ם׃ ַוֲאנִׁ ֵניֶהָֽ פְּ ך  לִׁ תְּ ן־ֲאחִׁ ם ֶפָֽ ֵניֶהֹ֔ פְּ ִַּ֑֧ךָּ ַאל־ֵתַחת  מִׁ י ֲאַצֶו כִׁ  נ  ר אָּ צַָּּ֜

ֶשת ַעל־ ח   ֹות נְּ מֵ֥ ח  ִ֛ל ולְּ ֶז וד ַברְּ ַעמֵ֥ ל־ולְּ ֶרץ׃ הָּ כׇּ ָֽ אָּ ַעֵ֥ם הָּ ֲהֶנ יהָּ ולְּ כ  יהָּ לְּ ֶרֹ֔ ׂשָּ ה  לְּ הודָּ ֵכִ֤י יְּ ַמלְּ ִֶ֑רץ לְּ אָּ
ַהצִׁ  הוָּ ה לְּ ם־יְּ א  ִ֛י נְּ ךֵ֥ ֲאנִׁ תְּ י־אִׁ ְִ֑ך כִׁ לו לָּ ל א־יָ֣וכְּ ו ֵאֶל יך וְּ ֲחמֵ֥ לְּ נִׁ ך׃וְּ  יֶלָֽ

 ָֽ ְך וְּ ֹלֶ֡ ר׃ הָּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ֩ ַויְּ רָּ אׇּ קָּ ֩ בְּ ם אתָּ ִַּׁ֜ ַל רושָּ י יְּ ֵנֹ֨ ְך  זְּ י לָּ תִׁ ה זַָּכִ֤רְּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ ר כ  ֵלאמ  
 ָֽ רועָּ א זְּ ֶרץ ל ֵ֥ ֶא  ר בְּ בָֹּ֔ דְּ ֲחַרי  ַבמִׁ ֵתְִ֤ך ַאָֽ ְך ֶלכְּ ִ֑יִׁ לוֹלתָּ ת כְּ ְך ַאֲהַב  יִׁ עוַרֹ֔ ֵאל  ֶחֶָ֣סד נְּ רָּ ׂשְּ ֶדש יִׁ ה׃ ק ִ֤

ה  ת ִ֑ בואָּ ית תְּ ה ֵראשִׁ  ל־ַליהוָֹּ֔ םכׇּ א ֲאֵליֶה  ב ֵ֥ ִ֛ה תָּ עָּ מו רָּ שָֹּ֔ ָ֣יו ֶיאְּ לָּ כְּ ָֽה׃ א  הוָּ ם־יְּ א   נְּ
 

 מסעי
 כח – ד ,ירמיהו ב

 ָֽ כׇּ ב וְּ הוָּ ה ֵבָ֣ית ַיֲעק ִ֑ ַבר־יְּ ו דְּ עֵ֥ מְּ השִׁ ל׃ כ ָ֣ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ית יִׁ ֹות ֵבֵ֥ ח  פְּ שְּ ו  ל־מִׁ אֹ֨ צְּ ה ַמה־מָּ הוָּ  ַמָ֣ר יְּ ׀ אָּ
ה ָ֣ה יְּ ו ַאֵי רֹ֔ מְּ ָֽ א אָּ ל ָ֣ לו׃ וְּ ָֽ בָּ ֶבל ַוֶיהְּ י ַהֶה  ו ַאֲחֵרֵ֥ כִ֛ ִ֑י ַוֵיֵ֥לְּ לָּ ו ֵמעָּ ֲחק  י רָּ ֵ֥ ֶול כִׁ י  עָֹּ֔ ה ֲאבֹוֵתיֶכֵ֥ם בִׁ וָֹּ֔

יְך ם ַהמֹולִֹׁ֨ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ נו ֵמֶאֶָ֣רץ מִׁ תָּ  ָ֣ה  ַהַמֲעֶלֵ֥ה א  יָּ ֶרץ  צִׁ ֶאֹ֨ ה  בְּ שוחָּ ִ֤ה וְּ בָּ ֶרץ ֲערָּ ֶאֹ֨ ר בְּ בָּ  דְּ נו ַבמִׁ תַָּּ֜ א 
ם׃  ָֽ ם שָּ דָּ  ב אָּ ַשֵ֥ ל א־יָּ יש וְּ ֹ֔ ּה  אִׁ ִַ֤בר בָּ ֶרץ ל א־עָּ ֶא  ֶות בְּ מָֹּ֔ ַצלְּ יא וְּ ִ֤ בִׁ אָּ ל וָּ ֶמֹ֔ ֶכם  ֶאל־ֶאֶָ֣רץ ַהַכרְּ ֶאתְּ

ו ֶאת־אַ  אָ֣ ַטמְּ או  ַותְּ ב ֹ֨ ִּ֑ה ַותָּ טובָּ יָּ ּה וְּ רְּ ל פִׁ רו  ֶלֱאכ ֵ֥ מְּ ָֽ א אָּ ים ל ִ֤ ֲהנִׁ  ה׃ ַהכ  ָֽ תֹוֵעבָּ ם לְּ ֶת  י ַׂשמְּ ֵ֥ תִׁ ַנֲחלָּ י וְּ צִֹׁ֔ רְּ
ַאחֲ  ַעל וְּ ו ַבַבֹ֔ אָ֣ בְּ ים  נִׁ אִׁ בִׁ ַהנְּ י וְּ ִ֑ עו בִׁ ָ֣שְּ ים פָּ עִׁ  ר  הָּ י וְּ ונִׁ עֹ֔ דָּ א יְּ ה  ל ָ֣ ֵׂשִ֤י ַהתֹורָּ פְּ ת  ה וְּ הוָֹּ֔ ָ֣ה יְּ י ַאֵי ֵרֵ֥

ֶכ   תְּ יב אִׁ ֵ֥ רִׁ ד אָּ ן ע ִ֛ ֵכ  כו׃ לָּ ָֽ לָּ לו הָּ א־יֹועִׁ  ִ֤י ל ָֽ ֵי ו אִׁ רִ֞ בְּ י עִׁ ָ֣ יב׃ כִׁ ָֽ רִׁ ֵניֶכ ם אָּ ֵנֵ֥י בְּ ֶאת־בְּ ִ֑ה וְּ הוָּ ם־יְּ א  ם נְּ
ים יר גֹוי  ֱאֹלהִֹׁ֔ ֵ֥ את׃ ַהֵהימִׁ ז ָֽ ה כָּ תָּ  יְּ ן הָּ ו ֵהֵ֥ אִּ֕ ד ורְּ א ִ֑ נ ו מְּ בֹונְּ תְּ ָֽ הִׁ ו וְּ חֵ֥ לְּ ר שִׁ ִ֛ ֵקדָּ ו וְּ אֹ֔ ים  ורְּ יִׁ תִׁ ה  כִׁ מָּ ֵה  וְּ
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לֵ֥  ֹו בְּ בֹוד  יר כְּ ֵ֥ י ֵהמִׁ ִ֛ ַעמִׁ ים וְּ ִ֑ א ֱאֹלהִׁ ו חׇּ ל ָ֣ ַׂשֲערִ֛ ם ַעל־ז ִ֑את וְּ יִׁ ַמ  מו שָּ יל׃ ש ֵ֥ ָֽ ד ֹוא יֹועִׁ א   ו מְּ בֵ֥ רְּ
ֹור קָ֣ ו מְּ בַּ֜ זְּ י עָּ תִֹׁ֨ י א  ִ֑ ָ֣ה ַעמִׁ ׂשָּ ֹות עָּ ע  ם רָּ יִׁ ַתֵ֥ י־שְּ ָֽ ָֽה׃ כִׁ הוָּ ם־יְּ א  ֹות  נְּ ֶהם  ב ארֹ֔ ב לָּ צ ִ֤ ים ַלחְּ ם ַחיִׁ  ׀ ַמָ֣יִׁ

ם׃ ַהֶעֹ֨  יִׁ ָֽ לו ַהמָּ כִׁ  א־יָּ ר ל ָֽ ים ֲאֶשֵ֥ ֹ֔ רִׁ בָּ שְּ ת  נִׁ ז׃ ב אר  ַבָֽ ֵ֥ה לָּ יָּ וַע הָּ וא ַמד  ת הִ֑ יִׁ יד ַב  ֵ֥ לִׁ ם־יְּ ל אִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֶבד  יִׁ
יו  ֵ֥ רָּ ה עָּ ַשמָֹּ֔ צֹו  לְּ יתו ַארְּ ִ֤ שִׁ ִ֑ם ַויָּ נ ו קֹולָּ ים נָּתְּ ֹ֔ רִׁ פִׁ ו כְּ ֲאגָ֣ שְּ יו  יִׁ לָּ ו עָּ ת  צְּ ב׃ ( נצתה)נִׁ ֵשָֽ י י  ֵ֥ לִׁ בְּ מִׁ

ֵני־נ  ף  ֵחִ֑ס ַגם־בְּ ַפנְּ ַתחְּ וְך קׇּ ( ותחפנס)וְּ ע  רְּ ד׃יִׁ ק ָֽ ְִ֑ך עׇּ  דְּ ָ֣ה ֲהלֹוא־ז  את ַתֲעֶׂשה־לָּ הוָּ ֵבְך  ֶאת־יְּ זְּ
ְך   ֹור וַמה־לָּ חִ֑ ֹות ֵמָ֣י שִׁ ת  שְּ ם לִׁ יִׁ ַרֹ֔ צְּ ֶדֶָ֣רְך מִׁ ְך  לְּ ה ַמה־לָּ ַעתָּ  ֶרְך׃ וְּ ָֽ ֵכְֵ֥ך ַבדָּ ֵע ת מֹולִׁ ְך בְּ יִׁ ֱאֹלַהֹ֔

בֹו ש  ְך ומְּ ֵת  עָּ ֵרְָ֣ך רָּ ַיסְּ ר׃ תְּ ָֽ י נָּהָּ ֹות ֵמֵ֥ ת  שְּ ור לִׁ ֶדֶָ֣רְך ַאשֹ֔ ָֽ לְּ י  כִׁ אִׁ ִ֤י ורְּ עִׁ ְך ודְּ ח ֹ֔ ֹוכִׁ ְך  תָֽ יִׁ ר ַתֹ֨ מָֹּ֔ י־ַרָ֣ע וָּ
י עׇּ  תִׁ ַבָ֣רְּ ם שָּ י ֵמעֹולִָּ֞ ָ֣ ֹות׃ כִׁ אָֽ בָּ הוִׁ ה צְּ ֵ֥י יְּ נָּ ם־ֲאד  א  ְך נְּ יִׁ י  ֵאַלֹ֔ תִׁ דָּ א ַפחְּ ל ִ֤ ְך וְּ ִ֑יִׁ ָ֣ה ֱאֹלהָּ הוָּ ְך ֶאת־יְּ ֵב  זְּ

א  י ל ָ֣ רִׁ  ְך ַות אמְּ יִׁ רֹוַתֹ֔ י  מֹוסְּ תִׁ קְּ ַתֹ֨ ְך נִׁ ֵל  ֹור ע  ל־( ודאעב)ֶאֱעבִ֑ י ַעָֽ ָ֣ ל־כִׁ ַחת  כׇּ ַתֹ֨ ה וְּ הָּ  ב  ה גְּ עִָּ֞ בְּ גִׁ
ל־ י סוכׇּ תְּ לִֹׁ֔ ַפָ֣כְּ ֵאיְך  ֶנהְּ ַַָּ֣֧רע ֱאֶמִ֑ת וְּ ה ֶז ל  ק כ  יְך ׂשֹוֵרֹ֔ ָ֣ תִׁ ַטעְּ י  נְּ כִׁ נ  ָֽ אָּ ָֽה׃ וְּ נָּ ֵ֥ה ז  עָּ תְּ צ  ן ַא  ָ֣ץ ַרֲענָֹּ֔ י ֵע ֵר 

י־לָּ  ַהֶגֵֶ֥פן נׇּ  בִׁ ַתרְּ ֶתר וְּ י  ַבֶנֹ֔ סִׁ ַכבְּ ם־תְּ י אִׁ ִ֤ ָֽה׃ כִׁ יָּ רִׁ ה׃ כְּ ָֽ הוִׁ ֵ֥י יְּ נָּ ם ֲאד  א   י נְּ ַנֹ֔ פָּ ִ֤ם ֲעֹוֵנְך  לְּ תָּ כְּ ית נִׁ ִ֑ רִׁ ְך ב 
ִ֑ית  ׂשִׁ י ֶמָ֣ה עָּ עִׁ  א דְּ יְּ ֵכְך  ַבַגֹ֔ י ַדרְּ ִ֤ אִׁ י רְּ תִׁ כְּ ַלֹ֔ א הָּ ים  ל ָ֣ לִׁ עָּ י ַהבְּ י ַאֲחֵרִ֤ אתִׁ ֵמ  טְּ א נִׁ י ל ָ֣ ִ֞ רִׁ ה ֵאָ֣יְך ת אמְּ ֵ֥ רָּ כְּ בִׁ

׃ ֶפֶָ֣רה יהָּ ֶכָֽ רָּ ֶכת דְּ ֶרֵ֥ ׂשָּ דְּ  ַקלָּ ה מְּ ָ֣ד מִׁ מ  ִ֤ת ׀ לִׁ ַאַו ר בְּ ּה  בָּ  שָּ י ( נפשו)ַנפְּ ָ֣ ּה מִׁ תָּ  וַח ַתֲאנָּ ָ֣ה רֹ֔ ֲאפָּ שָּ
יֶבִ֑נָּה  שִׁ ל־יְּ חׇּ כׇּ פו בְּ יעָֹּ֔ א יִׁ יהָּ  ל ָ֣ ֶשֹ֨ ַבקְּ ף מְּ ֵחֹ֔ יָּ ֵלְך  מִׁ ִ֤י ַרגְּ עִׁ נְּ ׃ מִׁ הָּ ונְּ אָֽ צָּ מְּ ּה יִׁ שָּ  רֹוֵנ ְַֽך דְּ ( וגורנך)וגְּ

א  ֵצֹ֔ מָּ י יִׁ ָ֣ ֶשת ַגנָּב  כִׁ ב ִ֤ ְך׃ כְּ ם ֵאֵלָֽ ַאֲחֵריֶהֵ֥ ים וְּ י זָּרִׁ  תִׁ בְּ ַהֵ֥ י־אָּ ָֽ ֹוא כִׁ ש לִּ֕ י נֹואָֹּ֔ ָ֣ רִׁ ִ֑ה ַות אמְּ אָּ מְּ צִׁ ֵכֵ֥ן מִׁ
ה  תָּ י ַא  ָ֣בִׁ ץ אָּ ֵעַּ֜ ים לָּ ֹ֨ רִׁ מְּ ם׃ א  יֵאיֶהָֽ בִׁ ם ונְּ ֲהֵניֶה  כ  ם וְּ ֵריֶהֹ֔ ֵכיֶהם  ׂשָּ ה ַמלְּ ֵאִ֑ל ֵהִ֤מָּ רָּ ׂשְּ ישו ֵבָ֣ית יִׁ בִׁ  ה 

ֶבן  ַאָ֣תְּ  ֶאֹ֨ לָּ נו וְּ תָֹּ֔ דְּ לִׁ ה ( ילדתני)יְּ ומָּ ו ק  רֹ֔ אמְּ ם  י ָֽ תָּ עָּ ֵעִ֤ת רָּ ִ֑ים ובְּ נִׁ א פָּ ל ָ֣ ֶרף וְּ נֵ֥ו ֵאַלִ֛י ע   י־פָּ ָֽ כִׁ
ַפָ֣ר סְּ ֵ֚י מִׁ ֶתִ֑ך כִׁ עָּ ָ֣ת רָּ ֵע וך בְּ יע  ם־יֹושִׁ ומו אִׁ ְך יָּקִּ֕ ָ֣יתָּ לָֹּ֔ ׂשִׁ יך  ֲאֶשָ֣ר עָּ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ ַאֵי נו׃ וְּ יֵעָֽ הֹושִׁ יך  וְּ ֶרֹ֔ עָּ

ה׃ ָֽ הודָּ יך יְּ יֵ֥ו ֱאֹלֶה   הָּ
 

 ד ,ירמיהו ג :האשכנזים מוסיפים

ה  תָּ ֹוא ֵמַעֹ֔ את ֲהלָ֣ ֵ֥ רָּ ה׃( קראתי)קָּ תָּ ָֽ י אָּ ַר  ע  וף נְּ י ַאלֵ֥ ִ֑ בִׁ י אָּ  לִׁ 
 ב – א ,ירמיהו ד: הספרדים מוסיפים

ֵא ל רָּ ׂשְּ וב יִׁ שֹ֨ ם־תָּ קוֶצִ֛יך  אִׁ יר שִׁ סִׁ  ם־תָּ אִׁ וב וְּ שִ֑ י תָּ ִ֛ה ֵאַל  הוָּ ם־יְּ א  תָּ  ׀ נְּ עְּ ַבֹ֨ שְּ נִׁ וד׃ וְּ נָֽ א תָּ ל ֵ֥ ַנ י וְּ פָּ מִׁ
לו׃ ָֽ ַהלָּ תְּ ֹו יִׁ ֹו גֹויִׁ ם ובֵ֥ כו בִ֛ רְּ ֵ֥ בָּ תְּ הִׁ ה וְּ ִ֑ קָּ דָּ צְּ ָ֣ט ובִׁ פָּ שְּ מִׁ ת בְּ ה ֶבֱאֶמ  הוָֹּ֔  ַחי־יְּ

 

 דברים
 כז – א ,ישעיהו א

קִׁ  זְּ חִׁ ז יְּ ֵ֥ חָּ ִ֛ם אָּ יָּ הו יֹותָּ זִׁ י ע  יֵמֹ֨ ִׁם בִׁ ִ֑ לָּ ושָּ ירָֽ ה וִׁ הודָּ  ה ַעל־יְּ זָֹּ֔ ֹוץ ֲאֶשָ֣ר חָּ מֹ֔ ָ֣הו ֶבן־אָּ יָּ עְּ ַשָֽ ֵכֵ֥י ֲחזֹון  יְּ יָּ הו ַמלְּ
י  תִׁ מְּ רֹוַמֹ֔ י וְּ תִׁ ַדָ֣לְּ ים  גִׁ נִׁ ֵבִ֑ר בָּ הוָּ ה דִׁ י יְּ ֵ֥ ֶרץ כִׁ י ֶאֹ֔ ָ֣ינִׁ ַהֲאזִׁ ם  וְּ יִׁ ַמֹ֨ ו שָּ עִ֤ מְּ ה׃ שִׁ ָֽ הודָּ ע יְּ ַדֵ֥ י׃ יָּ ָֽ עו בִׁ שְּ ֵ֥ ם פָּ ֵה  וְּ
ֹוי ַָֽֽן׃ הָ֣ בֹונָּ תְּ א הִׁ י ל ֵ֥ ע ַעמִׁ  ַדֹ֔ א יָּ ֵאל  ל ָ֣ רָּ ׂשְּ ִ֑יו יִׁ לָּ עָּ וס בְּ ֹור ֵאבָ֣ הו ַוֲחמ  ֵנֹ֔ ֵ֚ם ֶכֶָ֣בד  שֹור  ק  א ַע ֵט  ֹוי ח  ׀ גָ֣

ֹוש יִׁ  דֵ֥ ו ֶאת־קְּ ֲאצִ֛ ָֽ ה נִׁ הוָּ  ו ֶאת־יְּ בָ֣ זְּ ים עָּ ִ֑ יתִׁ חִׁ נִׁ ים ַמשְּ ים בָּ ֵרעִֹׁ֔ ַַָּ֣֧רע מְּ ן ֶז ֹוֹ֔  ה עָּ ָ֣ל ֶמֵ֥ ֹור׃ ַע חָֽ ֵ֥רו אָּ ז  ל נָּ ֵא  רָּ ׂשְּ
ִ֑ה  רָּ יפו סָּ ָ֣ ֹוד תֹוסִׁ ו ע  כִ֛ ל־ת  ָֽ כׇּ אש לׇּ י וְּ ר ָ֣ ל־ֳחלִֹׁ֔ ם כׇּ ת ֹ֔ ֹו מְּ ין־בָ֣ ַעד־ר אש  ֵאָֽ ֶגל וְּ ַכף־ֶרִ֤ ָֽי׃ מִׁ ב ַדוָּ ֵלבָּ 

 ָֽ כָּ ה ַבשָּ כְּ א ר  ל ֵ֥ שו וְּ בָֹּ֔ א ח  ל ָ֣ רו  וְּ ִ֑ה ל א־ז ֹ֨ יָּ רִׁ ָ֣ה טְּ ה וַמכָּ ַחבורָּ  ַצע וְּ ֵריֶכ ם ֶפֵ֥ ה עָּ מָֹּ֔ מָּ ֶכָ֣ם שְּ צְּ ֶמן׃ ַארְּ
י   ה ַבת־צִׁ ֵ֥ רָּ נֹותְּ ים׃ וְּ ָֽ ֵפַכֵ֥ת זָּרִׁ ַמהְּ ה כְּ מָּ  מָּ ּה ושְּ תָֹּ֔ ָ֣ים א  לִׁ כְּ ים  א  ֶכם  זָּרִׁ דְּ ֶנגְּ ם לְּ ֶכ  ַמתְּ ֹות ֵאִ֑ש ַאדְּ פָ֣ ר  ֹון ׂשְּ

אֹ֔  בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ה׃ לוֵלי  יְּ ָֽ צורָּ יר נְּ ֵ֥ עִׁ ה כְּ שָּ  קְּ מִׁ ֵ֥ה בְּ לונָּ מְּ ִֶ֑רם כִׁ כָּ ָ֣ה בְּ כָּ ס  ִ֑ט כְּ עָּ מְּ יד כִׁ רִׁ  ִ֛נו ׂשָּ יר לָּ ֵ֥ ֹות הֹותִׁ
ינו  יִֹׁ֔ ם הָּ ד ָ֣ סְּ ינו׃כִׁ ָֽ מִׁ ה דָּ רָּ   ַלֲעמ 
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ֵחיֶכם  י אַמָ֣ר בְּ ב־זִׁ י ר  ִ֤ ה־לִׁ מָּ ה׃ לָּ ָֽ רָּ ינו ַעֵ֥ם ֲעמ  ת ֱאֹלֵה  ִ֛ינו תֹוַרֵ֥ ם ַהֲאזִׁ ד ִ֑ ָ֣י סְּ יֵנ צִׁ הוָּ ה קְּ ַבר־יְּ ו דְּ עֵ֥ מְּ  שִׁ
ֵחֶָ֣לב מְּ  ים וְּ ֹות ֵאילִׁ  לֵ֥ י ע  תִׁ ַבִ֛עְּ ה ׂשָּ הוָֹּ֔ י יְּ ָ֣ י׃ כִׁ תִׁ צְּ ָֽ פָּ א חָּ ים ל ֵ֥ ַעתודִׁ  ים וְּ ִ֛ ׂשִׁ בָּ ים וכְּ רִׁ  ם פָּ ַדֹ֨ ים וְּ ִ֑ יאִׁ רִׁ

 ָֽ ִ֑י מִׁ נָּ ֹות פָּ א  רָּ או ֵלָֽ ב ֹ֔ ֶרת תָּ ט   א קְּ וְּ ַחת־שָֹּ֔ נְּ יא  מִׁ בִׁ יפו הָּ א תֹוסִׁ  י׃ ל ָ֣ ָֽ ס ֲחֵצרָּ מ ֵ֥ ֶכ ם רְּ ֶידְּ ש ז ִ֛את מִׁ ֵקֵ֥ י־בִׁ
 ֹ֔ רָּ קְּ א מִׁ ר ָ֣ ת  קְּ ַשבָּ ֶדש וְּ ִ֑י ח ִ֤ יא לִׁ ִ֛ה הִׁ  ה׃ חׇּ תֹוֵעבָּ ָֽ רָּ ֶון ַוֲעצָּ ָ֣ה א ל א־אוַכֵ֥ל אָּ  אָּ נְּ ָֽ ֹוֲעֵדיֶכם  ׂשָּ ֵשיֶכִ֤ם ומָֽ דְּ

בֵ֥  י־ַתרְּ ָֽ ִ֛ם כִׁ ם ַג ֶכֹ֔ ים ֵעיַני  מִׁ ִ֤ לִׁ ם ַאעְּ ֶכָ֣ם ַכֵפיֶכ  ׂשְּ רִׁ פָּ א׃ ובְּ ׂש ָֽ י נְּ יתִׁ ֵא  לְּ ַרח נִׁ ט ִ֑ י לָּ ַל  יֵ֥ו עָּ י הָּ שִֹׁ֔ ו ַנפְּ
ים מָּ  ֵ֥ מִׁ ֵדיֶכ ם דָּ ֵמִַ֑ע יְּ י ש  ַָּ֣֧נִׁ לָּ ה ֵאיֶנ פִׁ ו תְּ ל  דְּ ִ֑י חִׁ ֶַָּ֣֧גד ֵעינָּ ֶנ ֵליֶכ ם מִׁ ַע ַמַעלְּ ירו ר ֵ֥ ִ֛ סִׁ ו הָּ ַזכֹ֔ ֲחצו  הִׁ או׃ ַרָֽ ֵלָֽ

ָֽה׃ נָּ מָּ יבו ַאלְּ ֹום רִׁ  ו יָּתֹ֔ טָ֣ פְּ ֹוץ שִׁ מִ֑ ו חָּ רָ֣ ט ַאשְּ פָּ  שְּ ו מִׁ שֵ֥ רְּ ו ֵהיֵטִ֛ב דִׁ דֵ֥ מְּ ַע׃ לִׁ ֵרָֽ     הָּ
ו      יֹ֨ הְּ ם־יִׁ ִ֑ה אִׁ הוָּ ה י אַמָ֣ר יְּ חָּ  כְּ וָּ נִׁ ִ֛א וְּ כו־נָּ ימו לְּ ֵ֥ דִׁ ם־ַיאְּ ינו אִׁ בִֹׁ֔ ים  ַכֶשֶָ֣לג ַילְּ נִׁ ֵאיֶכִ֤ם ַכשָּ ֲחטָּ

יֶתִ֑ם ֶחֶָ֣רב  רִׁ ו ומְּ ֲאנ  מָּ ם־תְּ אִׁ לו׃ וְּ ֶרץ ת אֵכָֽ אָּ  וב הָּ ֶתִ֑ם טֵ֥ ַמעְּ ו ושְּ ם־ת אב  ו׃ אִׁ יָֽ הְּ ָֽ ֶמר יִׁ ַכתֹולָּ ע ַכֶצֵ֥
ו לֹ֔ כְּ א  ר׃ תְּ ֵבָֽ הוָּ ה דִׁ י יְּ ֵ֥ י פִׁ ִ֛  כִׁ

זֹו ָ֣ה לְּ תָּ יְּ ה  הָּ ָ֣ה ֵאיכָּ יָּ ְך הָּ ֵפ  ים׃ ַכסְּ ָֽ חִׁ ַרצְּ ה מְּ ֵ֥ ַעתָּ ּה וְּ ין בָּ  ֵ֥ ט ֶצִֶ֛דק יָּלִׁ פָּ  שְּ י מִׁ ָ֣ ֵלֲאתִׁ ִ֑ה מְּ נָּ יָּ ה ֶנֱאמָּ רְּ ה קִׁ נָֹּ֔
ִ֑ים סׇּ  יגִׁ סִׁ ְך סֹורְּ  לְּ יִׁ ַרָ֣ ם׃ ׂשָּ יִׁ ָֽ ול ַבמָּ הֵ֥ ְך מָּ ֵא  ִ֑ים בְּ נִׁ מ  ף ַשלְּ ֵד  ר  ַחד וְּ ֵהָ֣ב ש ֹ֔ לֹו  א  ים כ  ֵרי  ַגנָּבִֹׁ֔ ַחבְּ ים וְּ רִׁ 

ם׃יָּתֹום  ל ָ֣  ֹוא ֲאֵליֶהָֽ נָּ ה ל א־יָּבֵ֥ מָּ יב ַאלְּ ֵ֥ רִׁ טו וְּ פ ֹ֔ שְּ ֹות   א יִׁ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ דֹון  יְּ אָּ ִ֤ם הָּ א  ן נְּ ֵכ  לָּ
ר סִׁ  ף ַכב   ר ֵ֥ ֶאצְּ ְך וְּ יִׁ ַלֹ֔ י  עָּ ה יָּדִׁ יבָּ ִ֤ שִׁ אָּ י׃ וְּ ָֽ בָּ ה ֵמאֹויְּ מָּ  נָּקְּ אִׁ י וְּ ַרֹ֔ צָּ ֵחָ֣ם מִׁ ֵאִ֑ל הֵֹ֚וי ֶאנָּ רָּ ׂשְּ יר יִׁ ְך ֲאבִׁ  ִַּ֑֧יִׁ יגָּ

ה  ירָּ סִׁ  אָּ ל־וְּ דִׁ כׇּ ְך  בְּ ֵרא לָּ ִ֤ קָּ ן יִׁ ֲחֵרי־ֵכ  ִ֑ה ַאָֽ לָּ חִׁ ַבתְּ ְך כְּ יִׁ ֲעַצ  י  ה וְּ נָֹּ֔ אש  ָ֣ רִׁ בָּ ְך  כְּ יִׁ ַטֹ֨ פְּ ה ש  יבָּ ִ֤ שִׁ אָּ ְך׃ וְּ יִׁ ָֽ ילָּ
ה׃ ָֽ קָּ דָּ צְּ יהָּ בִׁ ֶב  שָּ ֶדִ֑ה וְּ פָּ ָ֣ט תִׁ פָּ שְּ מִׁ ֹון בְּ י  ָֽה׃ צִׁ נָּ יָּ ה ֶנֱאמָּ רְּ ֶדק קִׁ ָ֣יר ַהֶצֹ֔  עִׁ
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ו  ו ַנֲחמ  י ַנֲחמֵ֥ ֵ֥ ּה כִׁ אָֹּ֔ בָּ ה  צְּ אָּ לְּ ָֽ י מָּ ִ֤ יהָּ כִׁ ו ֵאֶלֹ֔ אָ֣ רְּ קִׁ ם  וְּ ִֹׁ֨ ַל רושָּ ו ַעל־ֵלִ֤ב יְּ רִ֞ ם׃ ַדבְּ ר ֱאֹלֵהיֶכָֽ י י אַמ  ִ֑ ַעמִׁ
ם בְּ  יִׁ ַל  פְּ ה כִׁ הוָֹּ֔ ָ֣ד יְּ ַי ה  מִׁ חָּ קְּ ָֽ י לָּ ִ֤ ִּ֑ה כִׁ ה ֲעֹונָּ צָּ  רְּ ל־נִׁ ׃כׇּ יהָּ ו   ַחט אֶתָֽ ר ַפנ  בִָּּ֕ דְּ א ַבמִׁ ֹול קֹוֵרֹ֔ קָ֣

ִ֑ה  הוָּ ינו׃ ֶדֶָ֣רְך יְּ לָּ ה ֵלאֹלֵהָֽ סִׁ ה מְּ בָֹּ֔ ֲערָּ רו  בָּ ל־ַישְּ א וְּ כׇּ ֵׂשֹ֔ נָּ ל־ֶגיא  יִׁ ִ֤ה כׇּ יָּ הָּ ִ֑לו וְּ פָּ שְּ עָּ ה יִׁ בְּ גִׁ ר וְּ ַהֵ֥
רְּ   הָּ ֹור וְּ ישֹ֔ מִׁ ב  לְּ ק  עָּ ו ֶהָֽ אִ֤ רָּ ִ֑ה וְּ הוָּ ֹוד יְּ בָ֣ לָּ ה כְּ גְּ נִׁ ה׃ וְּ ָֽ עָּ קְּ בִׁ ים לְּ סִׁ  ל־כָּ הוָּ ה כׇּ י יְּ ֵ֥ י פִׁ ִ֛ ו כִׁ ֹ֔ דָּ ר  ַיחְּ ׂשָּ בָּ

ר׃ ֵבָֽ  דִׁ
ִ֑א קֵֹ֚ו רָּ ָ֣ה ֶאקְּ ר מָּ ַמ  אָּ א וְּ ֹ֔ רָּ ֵמָ֣ר קְּ ל־ל א  יר וְּ כׇּ צִֹׁ֔ ָ֣ר חָּ ׂשָּ ל־ַהבָּ יר  כׇּ צִׁ ֵבִ֤ש חָּ ה׃ יָּ ֶדָֽ יץ ַהשָּ ֵ֥ צִׁ ֹו כְּ ד  ַחסְּ

ינו יָּ  ַבר־ֱאֹלֵה  יץ ודְּ ִ֑ ל צִׁ ֵָ֣בָֽ יר נָּ צִׁ  ש חָּ ֵבֵ֥ ם׃ יָּ ָֽ עָּ יר הָּ צִׁ  ֵכֵ֥ן חָּ ֹו אָּ ה בִ֑ בָּ ָ֣שְּ הוָּ ה נָּ וַח יְּ י רֵ֥ ִ֛ יץ כִׁ ל צִֹׁ֔ ֵָ֣בָֽ ום נָּ קֵ֥
 ָֽ עֹולָּ ֶרת   ם׃לְּ ַבֶש  ְך מְּ ַח  קֹוֵלֹ֔ י ַבכ ֹ֨ ימִׁ ִ֤ רִׁ ֹון הָּ יֹ֔ ַבֶשֶָ֣רת צִׁ ְך  מְּ י־לָּ ַּה ֲעלִׁ ב ִ֤ ָ֣ל ַהר־גָּ ַע

ָ֣ק יָּ  זָּ חָּ ה  בְּ הוִׁ ִ֤י יְּ נָּ ה ֲאד  ֵנֹ֨ ם׃ הִׁ ֵנ ה ֱאֹלֵהיֶכָֽ ה הִׁ ֹ֔ הודָּ ֵרָ֣י יְּ עָּ י  לְּ רִׁ מְּ י אִׁ אִׁ ֹ֔ ירָּ י  ַאל־תִׁ ימִׁ ֹ֨ רִׁ ִׁם הָּ ִ֑ לָּ רושָּ ֹוא יְּ בֹ֔
ֹו ה לִ֑ לָּ שְּ ֹו מ ָ֣ ע  ר  ים  וזְּ ֹ֔ אִׁ לָּ ַקֵבָ֣ץ טְּ עֹו  יְּ ר  זְּ ה בִׁ ֶעֹ֔ רְּ ֹו יִׁ רָ֣ ֶעה  ֶעדְּ ר  ָֽיו׃ כְּ נָּ פָּ ֹו לְּ ת  לָּ ע  ֹו ופְּ תֹ֔ רֹו  אִׁ כָּ ִ֤ה ׂשְּ ֵנ הִׁ

ל׃ ַנֵהָֽ ֹות יְּ ל  ִ֑א עָּ שָּ ֹו יִׁ ֵחיק  שׇּ   ובְּ ד בְּ ַדֹ֨ י־מָּ ֵ֥ל מִׁ כָּ ן וְּ ֵכֹ֔ ֶַָּ֣֧רת תִׁ ם  ַבֶז יִׁ ַמֹ֨ שָּ ם וְּ יִׁ ֹו ַמ  ֳעלַּ֜
שָּ  ִֶ֑רץ וְּ אָּ ש ֲעַפָ֣ר הָּ לִׁ  יש ַבשָּ אִׁ  ִ֑ה וְּ הוָּ וַח יְּ ֵכֵ֥ן ֶאת־ר  י־תִׁ ָֽ ם׃ מִׁ ַֽיִׁ ָֽ נָּ מ אזְּ ֹות בְּ ע  בָּ ים וגְּ ֹ֔ רִׁ ֶלס  הָּ ל ַבֶפֹ֨ ַקִ֤

ֶרְך ֶדֵ֥ ַעת וְּ ֵדָ֣הו ַדֹ֔ ַלמְּ ִ֑ט ַויְּ פָּ שְּ ַרח מִׁ א ָ֣ הו בְּ ֵד  ַלמְּ ַֽיְּ הו ַוָֽ יֵנֹ֔ בִׁ ץ  ַויְּ י נֹועָּ ִ֤ נו׃ ֶאת־מִׁ יֶעָֽ ֹו יֹודִׁ תֵ֥ בונ ֹות  ֲעצָּ תְּ
נו׃ ֵהִ֤ן ג יֶעָֽ י יֹודִׁ ין ֵד  ֹון ֵאֵ֥ נִּ֕ בָּ ֹול׃ ולְּ טָֽ ק יִׁ יִׁ ים ַכַדֵ֥ ן אִׁ ִ֑בו ֵהֵ֥ שָּ ם ֶנחְּ ַנ ַֽיִׁ ַחק מ אזְּ ַשֵ֥ י וכְּ לִֹׁ֔ דְּ ַמָ֣ר מִׁ ם  כְּ ֹויִׁ

ה׃ ָֽ י עֹולָּ ין ֵד  ֹו ֵאֵ֥ תֹ֔ יָּ ַחֹ֨ ִ֑ר וְּ ֵע  בָּ
ל־ יָ֣ון כׇּ ַדמְּ י תְּ ֶאל־מִׁ  ֹו׃ וְּ בו־לָֽ שְּ הו ֶנחְּ ת   ֶפס וָּ ֹו ֵמֶאֵ֥ דִ֑ ן ֶנגְּ ַאָ֣יִׁ ֹו׃ ַהגֹויִׁ ם כְּ כו לָֽ ַערְּ ות ַתֵ֥ מ  ֵאִ֑ל וַמה־דְּ

מְּ   ף׃ ַהָֽ ֹות ֶכ ֶסף צֹוֵרָֽ קֵ֥ ת  ִ֑נו ורְּ ֶע ַרקְּ ָ֣ב יְּ הָּ ף ַבזָּ ֵר  צ  ש וְּ ֹ֔ רָּ ַסְָ֣ך חָּ ֶסל  נָּ ב ַהֶפֹ֨ ַק  רְּ ה ֵעֵ֥ץ ל א־יִׁ רומָֹּ֔ ָ֣ן תְּ כָּ ס 
ֹוט׃ מָֽ א יִׁ ֶסל ל ֵ֥ ין ֶפ  ֵ֥ כִׁ הָּ ֹו לְּ ַבֶקש־לֹ֔ ם  יְּ כָּ ש חָּ ִ֤ רָּ ִ֑ר חָּ חָּ בְּ ֹוא ֵתָֽ   יִׁ ֹוא ֲהלִ֤ עו  ֲהלָ֣ דְּ
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ֶרץ  אָֹּ֔ וג הָּ ֵשב  ַעל־חָ֣ ֶרץ׃ ַהי  ָֽ אָּ ֹות הָּ ד  ם מֹוסְּ ינֹוֶתֹ֔ ָ֣ ֶכִ֑ם ֲהלֹוא  ֲהבִׁ אש לָּ ַגֵ֥ד ֵמר   ֹוא ה  עו ֲהלִ֛ מָֹּ֔ שְּ תִׁ
ן ש ֵ֥  ִ֑יִׁ אָּ נִׁ ים לְּ ן רֹוזְּ ֶבת׃ ַהנֹוֵתֵ֥ ָֽ שָּ ֶהל לָּ א   ם כָּ ֵחֵ֥ תָּ מְּ ם ַויִׁ יִׁ ַמֹ֔ ק  שָּ ים ַהנֹוֶטִ֤ה ַכד  ִ֑ יהָּ ַכֲחגָּבִׁ ֶב  שְּ י  ֶרץ וְּ ֵטי ֶא  פְּ

ֶהם  ַויִׁ  ַשִ֤ף בָּ ַגם־נָּ ִ֑ם וְּ עָּ זְּ ֶרץ גִׁ אָּ  ש בָּ ֵרֵ֥ עו ַאִ֛ף ַבל־ש  ֹ֔ רָּ עו ַאֵ֚ף ַבל־ז  טָּ  ה׃ ַאָ֣ף ַבל־נִׁ ָֽ ׂשָּ הו עָּ שו ַכת ֵ֥ בָֹּ֔
ם׃ ֵאָֽ שָּ ש תִׁ ה ַכַקֵ֥ רָּ  עָּ ֹום עֵ   וסְּ רֹ֨ או־מָּ ֹוש׃ ׂשְּ דָֽ ר קָּ ִ֑ה י אַמ  ֶו ֶאשְּ י וְּ י ונִׁ ַדמְּ י תְּ ֵ֥ ֶאל־מִׁ יֵניֶכִ֤ם וְּ

 ָֽ או  מִׁ יש ורְּ ַח אִׁ  יץ כ ֹ֔ ָ֣ ַאמִׁ ים  וְּ ב אֹונִׁ א ֵמר ִ֤ ֹ֔ רָּ קְּ ֵשָ֣ם יִׁ ם  בְּ לָּ כ  ִ֑ם לְּ אָּ בָּ ר צְּ פָּ  סְּ מִׁ יא בְּ ֵ֥ ֶלה ַהמֹוצִׁ ָ֣א ֵאֹ֔ רָּ י־בָּ
ר׃ ָֽ דָּ א ֶנעְּ  ל ֵ֥
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י׃  נִׁ ָֽ ֵכחָּ נָּ י שְּ ִ֑ה ַואד  הוָּ י יְּ י ֹון ֲעזַָּבָ֣נִׁ אֶמר צִׁ ִּ֑ה ַגם־ֵאֶָ֣לה ַות ֵ֥ נָּ טְּ ם ֶבן־בִׁ ּה ֵמַרֵח  ה  עולָֹּ֔ שָּ ַכִ֤ח אִׁ שְּ ֲהתִׁ
ִַּ֧֑ נָּ ו בָּ ֲהר  יד׃ מִׁ ָֽ מִׁ י תָּ דִׁ  ְך ֶנגְּ יִׁ ַתֵ֥ יְך חֹומ  ִ֑ תִׁ ם ַחק  יִׁ ן ַעל־ַכַפ  ְך׃ ֵהֵ֥ ֵחָֽ כָּ א ֶאשְּ י ל ֵ֥ כִׁ  נ  אָּ נָּה וְּ חְּ ַכֹ֔ שְּ ְך תִׁ יִׁ

 ָֽ אִׁ או׃ ׂשְּ ְך ֵיֵצָֽ ֵמֵ֥ ְך מִׁ יִׁ יַב  ְך וַמֲחרִׁ יִׁ ַסֵ֥ רְּ ָֽ הָּ י מְּ ָ֣נִׁ ְִ֑ך ַחי־אָּ או־לָּ ָֽ ו בָּ צָ֣ בְּ קְּ לָּ ם נִׁ י כ  ֹ֔ אִׁ ְך  ורְּ יִׁ יב ֵעיַנֹ֨ ִ֤ בִׁ י־סָּ
י חׇּ  ִ֤ ה׃ כִׁ ָֽ ים ַכַכלָּ רִׁ  ַקשְּ תְּ י וָֽ שִׁ בָֹּ֔ לְּ י תִׁ ָ֣ ֲעדִׁ ם  כָּ לָּ י כ  ִ֤ ה כִׁ הוָּ  ם־יְּ א  ֵתְִ֑ך נְּ ס  ֶרץ ֲהרִׁ ֶא  ְך וְּ יִׁ ַתֹ֔ מ  מְּ ש ָ֣ ְך  וְּ יִׁ ַתֹ֨ ב  רְּ

ב וְּ  יֹוֵשֹ֔ י מִׁ ָ֣ רִׁ ה  ֵתצְּ י ַעתָּ ִ֤ אׇּ כִׁ ו בְּ רָ֣ ְך׃ עֵֹ֚וד י אמְּ יִׁ ָֽ עָּ ַבלְּ ו מְּ ֲחק  ֹום רָּ ק  י ַהמָּ ֵ֥ ְך ַצר־לִׁ ִ֑יִׁ לָּ כ  ֵנ י שִׁ ְך בְּ יִׁ ַנֹ֔ זְּ
ָ֣ה לָּ ִ֑ה ג  מודָּ ַגלְּ כולָּ ה וְּ ֵ֥י שְּ ֶלה ַוֲאנִׁ י  ֶאת־ֵאֹ֔ ַָֽלד־לִׁ י יָּ ִ֤ ְך מִׁ ֵב  בָּ לְּ תְּ בִׁ ַמָ֣רְּ אָּ ה׃ וְּ בָּ ֵאֵשָֽ י וְּ ֵ֥ ה־לִׁ שָּ ה  גְּ סורָּ  ׀ וְּ

ל ֵדֹ֔ י גִׁ ָ֣ ֶלה  מִׁ ֵאֹ֨ ם׃ וְּ ה ֵהָֽ ֶלה ֵאיפ ֵ֥ י ֵא  ֹ֔ ַבדִׁ י לְּ תִׁ ַאָ֣רְּ שְּ י  נִׁ  ֵהִ֤ן ֲאנִׁ
ח ֹ֔  ְך  בְּ יִׁ ַנֹ֨ יאו בָּ ִ֤ ֵהבִׁ י וְּ ִ֑ סִׁ ים נִׁ ָ֣ רִׁ ים אָּ ֶאל־ַעמִׁ  י וְּ ֹ֔ ם  יָּדִׁ ִ֤א ֶאל־גֹויִׁ ה ֶאשָּ ֵנֹ֨ ה הִׁ הוִׁ  ָ֣י יְּ נָּ ר ֲאד  ַמִ֞ ה־אָּ ֶצן כ 

ַנ   מְּ ים א  כִַּׁ֜ לָּ ו מְּ יֹ֨ הָּ אנָּה׃ וְּ ֶׂשָֽ נָּ ף תִׁ ֵתֵ֥ ְך ַעל־כָּ יִׁ ַת  נ  ַתֲָ֣חוו ובְּ שְּ ם ֶאֵֶ֚רץ יִׁ יִׁ ְך ַאַפ  יִׁ ַתֹ֔ ָ֣יק  ֹוֵתיֶהם  ֵמינִׁ רָֽ ׂשָּ ְך וְּ יִׁ
ָֽי׃ וָּ שו ק  ר ל א־ֵיב   ה ֲאֶשֵ֥ הוָֹּ֔ ָ֣י יְּ י־ֲאנִׁ ַעתְּ  כִׁ ַדֹ֨ יָּ ַלֵחִ֑כו וְּ ְך יְּ יִׁ ַל  ר ַרגְּ ְך ַוֲעַפֵ֥ ֹור    לָֹּ֔ ב  גִׁ ח מִׁ ַקֵ֥ ֲהי 

ט׃ ֵלָֽ מָּ יק יִׁ י ַצדִׁ  ֵ֥ בִׁ ם־שְּ אִׁ ֹוַח וְּ קִ֑ ה  ַמלְּ י־כ ָ֣ ֹוַח  ׀ כִׁ קֵ֥ ח וַמלְּ בֹור  י קָֹּ֔ י גִׁ ִ֤ בִׁ ה ַגם־שְּ הוָּ  ַמָ֣ר יְּ אָּ
ְך   יִׁ י ֶאת־מֹוַנֹ֨ ִ֤ תִׁ ַהֲאַכלְּ יַע׃ וְּ ָֽ י אֹושִׁ ֵ֥ כִׁ נ  ְך אָּ ַנ ַֽיִׁ ֶאת־בָּ יב וְּ ֹ֔ רִׁ י אָּ ָ֣ כִׁ נ  יֵבְך  אָּ רִׁ ֶאת־יְּ ֵלִ֑ט וְּ מָּ יץ יִׁ רִׁ  עָּ

ו  עָ֣ יָּדְּ ון וְּ רִ֑ כָּ שְּ ָ֣ם יִׁ מָּ יס דָּ סִׁ  ֶכעָּ ם וְּ ֹ֔ רָּ ׂשָּ ל־ֶאת־בְּ ָ֣ כׇּ ר כִׁ ׂשָּ  ב׃בָּ יר ַיֲעק ָֽ ֵ֥ ֲאֵל ְך ֲאבִׁ ג  ְך וְּ יֵעֹ֔ ֹושִׁ ה  מָֽ הוָּ ִ֤י יְּ י ֲאנִׁ
ה   י  כ ָ֣ נֹוַשֹ֔ י מִׁ ָ֣ יהָּ אֵֹ֚ו מִׁ תִֹׁ֔ ַלחְּ ֶכם  ֲאֶשָ֣ר שִׁ מְּ ות אִׁ יתִ֤ רִׁ ה ֵסֶָ֣פר כְּ ה ֵאָ֣י ֶזֶּ֠ הוָּ  ַמָ֣ר יְּ ׀ אָּ

ֵעי שְּ פִׁ ם ובְּ ֶתֹ֔ ַכרְּ מְּ ֵתיֶכם  נִׁ ֹו ֵהִ֤ן ַבֲעֹונ ָֽ ֶכ ם לִ֑ י ֶאתְּ תִׁ ַכֵ֥רְּ ֵאָ֣ין ֲאֶשר־מָּ י וְּ אתִׁ וַע בַָּּ֜ ם׃ ַמדֹ֨ ֶכָֽ מְּ ה אִׁ ֵ֥ חָּ לְּ ֶכ ם ש 
 ֮ רָּ יש קָּ י אִׁ  תִִׁ֞ ַגֲערָּ יל ֵהָ֣ן בְּ ִ֑ ַהצִׁ ַח לְּ י כ   ֵ֥ ין־בִׁ ם־ֵאָֽ אִׁ ות וְּ דֹ֔ פְּ י  מִׁ ה יָּדִׁ ִ֤ רָּ צְּ ֹור קָּ צֹ֨ ֵאָ֣ין עֹוֶנה  ֲהקָּ י֮ וְּ אתִׁ

ם  ֵמֵאָ֣ין  גָּתָּ ַאִ֤ש דְּ בְּ ר תִׁ בָֹּ֔ דְּ רֹות  מִׁ הָּ ים נְּ ִ֤ ׂשִׁ ם אָּ יב יָּ  ָ֣ ם ַאֲחרִׁ יִׁ ַמ  יש שָּ ֵ֥ בִׁ א׃ ַאלְּ ָֽ מָּ ת ַבצָּ מ   תָּ ם וְּ יִׁ ַמֹ֔
ם׃ ָֽ סותָּ ים כְּ ֵ֥ ׂשִׁ ק אָּ ַׂש  ות וְּ רִ֑  ַקדְּ

ָ֣יר עִׁ ִ֑ר יָּ בָּ ֵע ף דָּ ות ֶאת־יָּ עֵ֥ ַעת לָּ ַדִ֛ ים לָּ ֹ֔ מודִׁ ֹון לִׁ שָ֣ י  לְּ ִַ֤תן לִׁ ה נָּ הוִׁ  ָ֣י יְּ נָּ י   ֲאד  יר לִׁ ֵ֥ עִׁ ֶקר יָּ ֶקר ַבב   ׀ ַבב ָ֣
ים׃ אֲ  ָֽ מודִׁ ַע ַכלִׁ מ   שְּ ֶזן לִׁ י א ֹ֔ ַתָ֣תִׁ י  נָּ י׃ ֵגוִׁ תִׁ סוג ָֽ א נְּ ֹור ל ֵ֥ ח  י אָּ יתִׁ ִ֑ רִׁ א מָּ י ל ָ֣ כִׁ  נ  אָּ ֶזן וְּ ָ֣י א ֹ֔ ח־לִׁ ַתָֽ ה  פָּ הוִׁ ִ֤י יְּ נָּ ד 

ה  ַיֲעזׇּ  הוִׁ ִ֤י יְּ נָּ ק׃ ַואד  ר ָֽ ֹות וָּ מ  לִׁ כְּ י מִׁ תִׁ רְּ ַתֹ֔ סְּ א הִׁ ַני  ל ָ֣ ים פָּ ִ֑ טִׁ רְּ מ ָֽ ַי י לְּ חָּ ים ולְּ ַמכִֹׁ֔ א לְּ י ַעל־ֵכ ן ל ָ֣ ר־לִֹׁ֔
י ַעל־ֵכִ֞  תִׁ ִ֑מְּ לָּ כְּ י נִׁ תִׁ  יב אִׁ ֵ֥ י־יָּרִׁ ָֽ י מִׁ יקִֹׁ֔ דִׁ רֹוב  ַמצְּ ֹוש׃ קָּ א ֵאבָֽ י־ל ֵ֥ ע כִׁ ֵאַד  יש וָּ מִֹׁ֔ ַני  ַכַחלָּ י פָּ תִׁ ן ַׂשִ֤מְּ

ה  ַיֲעזׇּ  הוִׁ ִ֤י יְּ נָּ י׃ ֵהָ֣ן ֲאד  ָֽ ַגֵ֥ש ֵאלָּ י יִׁ טִׁ  פָּ שְּ ַעל מִׁ י־ַבֵ֥ ִַ֑חד מִׁ ה יָּ דָּ ַָ֣עמְּ ם  ַנ לָּ י ֵהִ֤ן כ  ִ֑נִׁ יֵע שִׁ וא ַירְּ י־ה  י מִׁ ר־לִֹׁ֔
ם׃ַכֶבֶָ֣גד יִׁ  ֵלָֽ ו עָּ ש י אכְּ לֹ֔ ֹו ֲאֶשָ֣ר  בְּ דִ֑ ֹול ַעבְּ קָ֣ ַע בְּ ֵמ  ה ש  הוָֹּ֔ ֵרָ֣א יְּ ֶכם  יְּ י בָּ ִ֤ ַלְָ֣ך  מִׁ ׀ הָּ

ֵע ן שָּ יִׁ ה וְּ הוָֹּ֔ ֵשָ֣ם יְּ ַטח  בְּ בְּ ֹו יִׁ ַגּה  לֹ֔ ין נ ֹ֨ ֵאֵ֥ ים וְּ יו׃  ֲחֵשכִׁ  ָֽ ש   ֵבאֹלהָּ ֵחי ֵא  דְּ ֶכִ֛ם ק ֵ֥ לְּ ֵה ן כ 
ו כָ֣ ֹות לְּ יקִ֑ י זִׁ ֵרָ֣ ַאזְּ ור אֶ  מְּ אָ֣ ם ׀ בְּ ֶכֹ֔ ה־ז ָ֣את לָּ תָּ יְּ י  הָּ דִׁ יָּ ם מִׁ ֶתֹ֔ ַערְּ ָֽ יקֹות  בִׁ זִׁ ם ובְּ ֶכ  ה שְּ ַמֲעֵצבָּ  לְּ

ון׃ בָֽ כָּ שְּ ם   תִׁ ֶתֹ֔ ַצבְּ ור ח  יטו  ֶאל־צָ֣ ִ֑ה ַהבִֹׁ֨ הוָּ ֵשָ֣י יְּ ַבקְּ ֶדק מְּ ֵפי ֶצ  דְּ ו ֵאַלִ֛י ר ֵ֥ עֵ֥ מְּ שִׁ
יֶכֹ֔  ָ֣ם ֲאבִׁ הָּ רָּ יטו  ֶאל־ַאבְּ ם׃ ַהבִֹׁ֨ ֶתָֽ ֹור נ ַקרְּ ֶבת ב  ֶאל־ַמֶקֵ֥ ָ֣ד וְּ י־ֶאחָּ ָֽ ֶכִ֑ם כִׁ חֹוֶללְּ ה תְּ רָּ  ֶאל־ׂשָּ ם וְּ
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רְּ   יו ַוֲאבָּ אתִֹׁ֔ רָּ ַחם  קְּ ֹון נִׁ י  ה צִׁ הוַָּּ֜ ם יְּ ַחֹ֨ י־נִׁ הו׃ כִׁ ֵבָֽ ַארְּ ל־ֵכ הו וְּ ֶדן חׇּ כׇּ ֵעֹ֔ ּה  כְּ רָּ בָּ דְּ ִֶׂ֤שם מִׁ יהָּ ַויָּ ֶתֹ֔ ב  רְּ
קֵ֥  ה וְּ ּה תֹודָּ  ֵָ֣צא בָֹּ֔ מָּ ה  יִׁ חָּ מְּ ׂשִׁ ֹון וְּ ׂשִ֤ ִ֑ה ׂשָּ הוָּ ַגן־יְּ ּה כְּ תָּ  בָּ ַערְּ ה׃וְּ ָֽ רָּ מְּ  ֹול זִׁ

 

 ראה
 ה ,נה – יא ,ישעיהו נד

 ִ֤ תִׁ ַׂשמְּ ים׃ וְּ ָֽ ירִׁ יְך ַבַספִׁ תִׁ  יַסדְּ ָֽ ְך וִׁ יִׁ ַנֹ֔ יץ ַבפוְך  ֲאבָּ ִ֤ בִׁ י ַמרְּ כִַּׁ֜ נ  ה אָּ ֵנֹ֨ ה הִׁ ִ֑מָּ א נ חָּ ה ל ָ֣ ֲערָּ  ֵ֥ה ס  יָּ ד  ֲענִׁ כ  דְּ י ַכָֽ
ִ֑ח וְּ  דָּ ָ֣י ֶאקְּ ֵנ ַאבְּ ְך לְּ יִׁ ַר  עָּ ְך ושְּ יִׁ ַתֹ֔ ש  מְּ ל־שִׁ בוֵל ְך כׇּ ֶפץ׃ וְּ גְּ ֵני־ֵחָֽ ַאבְּ ל־לְּ ב כׇּ ַר  ִ֑ה וְּ הוָּ י יְּ מוֵדָ֣ ְך לִׁ ַנ ַֽיִׁ בָּ

ב אֵ  ַר  קְּ א־תִׁ י ל ָֽ ֵ֥ ה כִׁ תָֹּ֔ חִׁ מְּ י ומִֹׁ֨ אִׁ ֹ֔ ירָּ א תִׁ י־ל ָ֣ ֶשק  כִׁ י ֵמע ֹ֨ ִ֤ י ַרֲחקִׁ ִַּ֑֧נִׁ כֹונָּ ה תִׁ קָּ  דָּ צְּ ְך׃ בִׁ ַֽיִׁ ָֽ נָּ ֹום בָּ לֵ֥ ְך׃ ֵהָ֣ן שְּ יִׁ ָֽ לָּ
יִׁ  ַלֵ֥ ְך עָּ תָּ  ֵ֥ר אִׁ י־גָּ י מִׁ ִ֑ ֶפס ֵמאֹותִׁ גִ֛ור ֶא  ִ֤ה גֵֹ֥ור יָּ ֵנ ֹול׃ הִׁ פָֽ ם ( הן)ְך יִׁ ֵאָ֣ש ֶפחָֹּ֔ ַח  בְּ ֵפֹ֨ ש נ  ֹ֔ רָּ י חָּ ָ֣אתִׁ רָּ י  בָּ כִׁ נ  אָּ

ל׃  ַחֵבָֽ ית לְּ חִׁ  י ַמשְּ אתִׁ ֵ֥ רָּ י בָּ ִ֛ כִׁ נ  אָּ ַמֲעֵׂשִ֑הו וְּ י לְּ לִׁ  יא כְּ ֵ֥ ל־ומֹוצִׁ ח כׇּ לָֹּ֔ צְּ א יִׁ ְך  ל ָ֣ יִׁ ַלֹ֨ י יוַצִ֤ר עָּ לִִׁ֞ כְּ
ל־וְּ  ִ֑ כׇּ שִׁ ט ַתרְּ פָּ  שְּ ְך ַלמִׁ ֵ֥ תָּ קום־אִׁ ֹון תָּ שִ֛ ָֽה׃ לָּ הוָּ ם־יְּ א  י נְּ תִׁ  ִ֛ם ֵמאִׁ תָּ קָּ דְּ צִׁ הוָּ ה וְּ י יְּ ֵדֹ֨ את ַנֲחַלת֩ ַעבְּ י ז ֶ֡ יעִׁ
ֹוי    ל־הִ֤ ו כׇּ ר  בְּ ו שִׁ כָ֣ לו ולְּ רו  ֶוֱאכ ֹ֔ בְּ ו שִׁ כִ֤ ִֶ֑סף לְּ ֹו כָּ ין־ל  ר ֵאָֽ ם ַוֲאֶשֵ֥ יִׁ ו ַלַמֹ֔ כָ֣ ֵמא  לְּ צָּ

ל קְּ שְּ ה תִׁ ִ֤מָּ ב׃ לָּ ָֽ לָּ חָּ ן וְּ ֵַֽ֥יִׁ יר ַי חִׁ  ֹוא מְּ לֵ֥ לֹוא־ֶכִֶ֛סף ובְּ ִ֑ה בְּ עָּ בְּ ׂשׇּ ֹוא לְּ לָ֣ יֲעֶכ ם בְּ יגִׁ ֶחם וִׁ לֹוא־ֶלֹ֔ ֶסף  בְּ ו־ֶכֹ֨
ַעַנֵ֥ג בַ  תְּ תִׁ ֹוב וְּ לו־טֹ֔ כְּ אִׁ ֹוַע ֵאַלי  וְּ מִ֤ ו שָּ עֹ֨ מְּ ו אׇּ שִׁ ם׃ ַהטִ֤ ֶכָֽ שְּ ֶשן ַנפְּ י ֶד  ָ֣ חִׁ ו ותְּ ע  מְּ י שִׁ ו ֵאַלֹ֔ כָ֣ ֶכם  ולְּ נְּ זְּ

י דָּ  ֵדֵ֥ סְּ ם ַחָֽ ית עֹולָֹּ֔ ָ֣ רִׁ ֶכם  בְּ ִ֤ה לָּ תָּ רְּ ֶאכְּ ֶכִ֑ם וְּ שְּ ַצֵו ה ַנפְּ יד ומְּ ֵ֥ גִׁ יו נָּ ִ֑ ַתתִׁ ים נְּ אומִׁ  ים׃ ֵהִ֛ן ֵעֵ֥ד לְּ ָֽ נִׁ וִׁ ד ַהֶנֱאמָּ
דֵ֥  קְּ לִׁ יך וְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ַען  יְּ ַמֹ֨ וצו לְּ וך ֵאֶלָ֣יך יָּרִ֑ ע  דָּ א־יְּ גֵֹ֥וי ל ָֽ א וְּ ֹ֔ רָּ קְּ א־ֵתַדע  תִׁ ים׃ ֵהָ֣ן גִֹ֤וי ל ָֽ ָֽ מִׁ א  ֹוש לְּ

ְך׃ ָֽ י ֵפֲארָּ ֵ֥ ל כִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ  יִׁ
 

 פטיםוש
 יב ,נב – יב ,ישעיהו נא

ַכִ֞  שְּ ן׃ ַותִׁ ֵתָֽ נָּ יר יִׁ ֵ֥ צִׁ ם חָּ דָּ  ֶבן־אָּ ות ומִׁ י  ֵמֱאנָֹ֣וש יָּמֹ֔ אִׁ ירְּ ָֽ י־ַאִ֤תְּ ַותִׁ ֶכִ֑ם מִׁ ַנֶחמְּ וא מְּ י ה  ִ֛ כִׁ נ  י אָּ כִׁ  נ  ָ֣ה אָּ הוָּ ח יְּ
ַמ֮  ך נֹוֶטָ֣ה שָּ ֶׂש  ֵסָ֣ד אָּ  ע  י  ם֮ וְּ יד יִׁ מִַּׁ֜ ד תָּ ַפֵחֹ֨ ל־ֶרץ  ַותְּ יק כׇּ ֵני  ֲחַמָ֣ת ַהֵמצִֹׁ֔ פְּ ֹום מִׁ ר כֹוֵנ ַֽן ַהי  ַכֲאֶשֵ֥

 ָֽ אָּ ֹו׃ וְּ מָֽ ר ַלחְּ ַס  א ֶיחְּ ל ֵ֥ ַחת וְּ ות ַלַשֹ֔ ל א־יָּמָ֣ ֵתִַ֑ח וְּ פָּ הִׁ ֶע ה לְּ ר צ  ַהֵ֥ יק׃ מִׁ ָֽ ת ַהֵמצִׁ ַאֵי ה ֲחַמֵ֥ ית וְּ ִ֑ חִׁ ַהשְּ י  לְּ כִׁ נ 
ַרי  בְּ  בָּ ם דְּ ִ֤ ׂשִׁ אָּ ֹו׃ וָּ מָֽ ֹות שְּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ִ֑יו יְּ ו ַגלָּ ם ַוֶיֱהמ  ָ֣ע ַהיָֹּ֔ ַג יך ר  ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ י יְּ ל יָּדִׁ  ֵצֵ֥ יך ובְּ פִֹׁ֔

ה׃ תָּ ָֽ י־אָּ ֹון ַעמִׁ י  צִׁ ר לְּ ֵלאמ ֵ֥ ֶרץ וְּ ד אָֹּ֔ יס ָ֣ לִׁ ם  וְּ יִׁ ַמֹ֨ ַע שָּ ט ִ֤ נְּ יך לִׁ ִ֑ יתִׁ סִׁ עֹורְּ    כִׁ תְּ י הִׁ ָ֣ רִׁ
עֹורְּ   תְּ ָֽ ִ֛ההִׁ ֵעלָּ ֹוס ַהַתרְּ ַעת כ  ַבַּ֜ ֹו ֶאת־ק  תִ֑ ֹוס ֲחמָּ הוָּ ה ֶאת־כָ֣ ֵ֥ד יְּ ַי ית מִׁ ִ֛ תִׁ ר שָּ ם ֲאֶשֵ֥ ִֹׁ֔ ַל ושָּ רָ֣ י יְּ י קֵ֚ומִׁ  רִׁ 

ּה מִׁ  ַנֵהָ֣ל לָֹּ֔ ית׃ ֵאין־מְּ ָֽ צִׁ ית מָּ תִׁ  ל־שָּ ּה מִׁ כׇּ ֹ֔ יָּדָּ יק  בְּ ֵאִ֤ין ַמֲחזִׁ ה וְּ ִ֑דָּ נִׁ ים יָּלָּ ל־בָּ ם כׇּ יִׁ ַתִ֤ ה׃ שְּ לָּ ֵדָֽ נִׁ ים גִׁ בָּ
ו פֵ֥ לְּ ְך ע  יִׁ ַנַּ֜ ְך׃ בָּ י ֲאַנֲחֵמָֽ ֵ֥ ֶרב מִׁ ַהֶח  ֵ֥ב וְּ עָּ רָּ הָּ ַהֶשִֶ֛בר וְּ ד וְּ ְִ֑ך ַהש   נָ֣וד לָּ י יָּ ְך מִׁ  יִׁ ַתֹ֔ א  רְּ נָּה  ק  ו  ֵהֹ֨ בִ֛ כְּ שָּ

אש  ר ֵ֥ ל־בְּ מְּ  כׇּ ִ֑ר ַהָֽ מָּ כְּ ֹוא מִׁ תָ֣ ֹות כְּ ֵ֥א ז  את חוצ  י־נָּ עִׁ מְּ ֵכִ֛ן שִׁ ְך׃ לָּ יִׁ ָֽ ת ֱאֹלהָּ הוָּ ה ַגֲעַרֵ֥ ים ֲחַמת־יְּ ֵ֥ ֵלאִׁ
ן׃ ַָֽֽיִׁ יָּ א מִׁ ל ֵ֥ ת וְּ ַר  כ  ִ֑ה ושְּ יָּ  ֲענִׁ

יָּ  י מִׁ תִׁ חְּ ַקִ֛ ֵנֵ֥ה לָּ ֹו הִׁ יב ַעמֹ֔ ָ֣ ְך  יָּרִׁ יִׁ ה ֵואֹלַהֹ֨ הוָּ  ְך יְּ ַָּ֣֧יִׁ ַנ ר ֲאד  ַמִ֞ ה־אָּ ַעת  כ  ַבֹ֨ ִ֑ה ֶאת־ק  ֵעלָּ ֹוס ַהַתרְּ ְך ֶאת־כָ֣ ֵד 
י  ָ֣ חִׁ ְך שְּ ֵש  ַנפְּ ו לְּ רֵ֥ מְּ ְך ֲאֶשר־אָּ יִׁ ַיד־מֹוַגֹ֔ יהָּ  בְּ תִֹׁ֨ ַׂשמְּ ֹוד׃ וְּ ּה עָֽ תֹותָּ  שְּ י לִׁ יפִׁ ֵ֥ י ל א־תֹוסִׁ תִֹׁ֔ ֹוס ֲחמָּ כָ֣

ים׃ ָֽ רִׁ בְּ וץ ַלע  ַכח  ְך וְּ ֶרץ  ֵגֵוֹ֔ אָֹּ֨ י כָּ ימִׁ ִ֤ ׂשִׁ ה ַותָּ רָּ ַנֲעב ִ֑  וְּ
י ִ֛ י עורִׁ ֵ֥ י עורִׁ ָ֣ שִׁ בְּ יִֹ֑ון לִׁ ֵז ְַֽך צִׁ י ע  ֵ֥ שִׁ בְּ יף  לִׁ ִ֛ א יֹוסִׁ י ל ֵ֥ ָ֣ ֶדש כִׁ ָ֣יר ַהק ֹ֔ ם  עִׁ ִֹׁ֨ ַל רושָּ ְך יְּ ֵת  ַארְּ פְּ י תִׁ ֵדָ֣ גְּ ׀ בִׁ

ִׁם  ִ֑ לָּ רושָּ י יְּ בִׁ  י שְּ ומִׁ ִ֛ר קֵ֥ פָּ י ֵמעָּ ַנֲערִׁ  תְּ א׃ הִׁ ֵמָֽ טָּ ל וְּ ֵרֵ֥ ֹוד עָּ ְך ע  ֵ֥ י  יָּב א־בָּ חִׁ ַפתְּ תְּ ָֽ ֵרָ֣י ( התפתחו)הִׁ מֹוסְּ
ְך שְּ  ֹון׃ַצוָּאֵרֹ֔ יָֽ יָּ ה ַבת־צִׁ ֶכ ֶסף   בִׁ א בְּ ל ֵ֥ ֶתִ֑ם וְּ ַכרְּ מְּ נָּ ם נִׁ ה חִׁ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ה  אָּ י־כ  כִׁ
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לו׃ ֵאָֽ גָּ ור   תִׁ ַאש  ִ֑ם וְּ גָ֣ור שָּ נָּ ה לָּ אש  ָֽ רִׁ י בָּ ֵ֥ ַַָֽֽרד־ַעמִׁ ם יָּ יִׁ ַרִ֛ צְּ ה מִׁ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ י כ ִ֤ ָ֣ כִׁ
ם־יְּ  א  ה  נְּ י־פ  ִ֤ה ַמה־לִׁ ַעתָּ ֹו׃ וְּ קָֽ ֶפס ֲעשָּ ֶאֵ֥ ה בְּ הוָֹּ֔ ם־יְּ א  ילו  נְּ ֵהילִֹׁ֨ ִ֤ו יְּ לָּ שְּ ִ֑ם מ  נָּ י חִׁ ח ַעמִׁ  ַקֵ֥ י־ל  ָֽ ה כִׁ הוָֹּ֔

יד  ֵ֥ מִׁ תָּ ל־וְּ מְּ  כׇּ וא ַהָֽ י־הֵ֥ י־ֲאנִׁ ָֽ וא כִׁ ֵכן  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ י לָּ ִ֑ מִׁ י שְּ ע ַעמִׁ  ֵכִ֛ן ֵיַדֵ֥ ץ׃ לָּ ָֽ אָּ נ  י מִׁ ֵ֥ מִׁ י׃ַהי ֹום שְּ ֵנַָֽֽנִׁ ר הִׁ ַדֵב 
ֵלָ֣י       ים ַרגְּ ַּ֜ רִׁ ו ַעל־ֶההָּ יַע ַמה־נָּאוֹ֨ ָ֣ מִׁ ֹוב ַמשְּ ר ט  ַבֵשֵ֥ ֹום מְּ לִ֛ יַע שָּ מִׁ  ר ַמשְּ ַבֵש  מְּ

יִׁ  ַעֹ֨ ן בְּ י ַעִ֤יִׁ ָ֣ ִ֑נו כִׁ ַרֵנ ו יְּ ָ֣ דָּ ֹול ַיחְּ או ק  ֵׂ֥שְּ ְך נָּ ַפִ֛יִׁ ֹול צ  ְך׃ קֵ֥ יִׁ ָֽ ַלְֵ֥ך ֱאֹלהָּ י ֹון מָּ צִׁ ר לְּ ֵמֵ֥ ִ֑ה א  שועָּ וב יְּ שֵ֥ ו בְּ אֹ֔ רְּ ן  יִׁ
ו  ֹ֔ דָּ נו  ַיחְּ ו ַרנְּ חִ֤ צְּ ֹון׃ פִׁ יָֽ הוָּ ה צִׁ ִׁם׃חׇּ יְּ ָֽ לָּ רושָּ ל יְּ ַא  ֹו גָּ ה  ַעמֹ֔ הוָּ ַחִ֤ם יְּ י־נִׁ ָֽ ִׁם כִׁ ִ֑ לָּ רושָּ ֹות יְּ ב  הוָּה   רְּ ַׂשִ֤ף יְּ חָּ

ֹוַע קׇּ  רָ֣ ֵעיֵנ י ֶאת־זְּ ֹו לְּ שֹ֔ ל־דְּ או  כׇּ רָּ ִ֑ם וְּ ל־ַהגֹויִׁ ינו׃כׇּ שוַעֵ֥ת ֱאֹלֵהָֽ ת יְּ ֶרץ ֵא  ֵסי־אָֹּ֔ ורו   ַאפְּ סִ֤
ִ֑עו צְּ  גָּ א ַאל־תִׁ ֵמ  ם טָּ שָֹּ֔ ו מִׁ אָ֣ ורו  צְּ או סֹ֨ זֹון  ֵתֵצֹ֔ פָּ חִׁ א בְּ י ל ִ֤ ָ֣ ָֽה׃ כִׁ הוָּ י יְּ ֵלֵ֥ י כְּ ֵא  ׂשְּ רו נ  בִָּּ֕ ּה הִׁ תֹוכָֹּ֔ ו מִׁ אָ֣

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֶכ ם ֱאֹלֵהֵ֥ פְּ ַאסִׁ ה ומְּ הוָֹּ֔ ֵניֶכם  יְּ פְּ ֵלְִ֤ך לִׁ י־ה  ָֽ ון כִׁ א ֵתֵלכִ֑ ה ל ָ֣ נוסָּ  מְּ  ובִׁ
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עולָּ ה ֵנֵ֥י בְּ בְּ ִ֛ה מִׁ ֵני־שֹוֵממָּ ָֽ ים בְּ י־ַרבִׁ  ָֽ ה כִׁ לָּ י  ל א־חָֹּ֔ ֲהלִׁ ַצָֽ ִ֤ה וְּ נָּ י רִׁ חִֹׁ֨ צְּ ה פִׁ ִ֑דָּ א יָּלָּ ה ל ָ֣ רָּ  י ֲעקָּ ֵ֥ נִׁ ר  רׇּ ַמֵ֥ אָּ
י יבִׁ ָ֣ חִׁ ָֽה׃ ַהרְּ הוָּ ְך  יְּ יִׁ ַרֹ֔ י  ֵמיתָּ יכִׁ ֹ֨ י ַהֲארִׁ כִׁ ִ֑ ׂש  ו ַאל־ַתחְּ ְך ַיט  יִׁ נֹוַתִ֛ כְּ שְּ ֹות מִׁ יע  ירִׁ ְך וִׁ ֳהֵל  ֹום אׇּ קָ֣ ׀ מְּ

יב ָֽ ֹות יֹושִׁ ַשמ  ים נְּ ֵ֥ רִׁ עָּ ש וְּ ֹ֔ ירָּ ָ֣ם יִׁ ֵעְך  גֹויִׁ ַזרְּ י וְּ צִׁ ר ִ֑ פְּ אול תִׁ מ   ין וׂשְּ ֵ֥ י־יָּמִׁ ָֽ י׃ כִׁ ְך ַחֵזַָֽֽקִׁ יִׁ ַת  יֵתד  ו׃ וִׁ
י וְּ  חִׁ כָֹּ֔ שְּ ְך  תִׁ יִׁ ֶשת ֲעלוַמֹ֨ י ב ִ֤ ָ֣ י כִׁ ירִׁ ִ֑ פִׁ א ַתחְּ י ל ָ֣ ָ֣ י כִׁ מִׁ  לְּ כָּ ַאל־תִׁ י וְּ ֹושִׁ א ֵתבֹ֔ י־ל ָ֣ ָֽ י  כִׁ אִׁ ירְּ ָֽ ת חֶ ַאל־תִׁ ַפֵ֥ רְּ

רָּ  ׂשְּ ֹוש יִׁ דָ֣ ֲאֵלְך  קְּ ג ָֽ ֹו וְּ מִ֑ ֹות שְּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ְך יְּ יִׁ ַׂשֹ֔ ְך  ע  יִׁ ֲעַלֹ֨ י ב  ִ֤ ֹוד׃ כִׁ י־עָֽ רִׁ כְּ זְּ א תִׁ ְך ל ֵ֥ יִׁ נוַת  מְּ י ַאלְּ ל ֱאֹלֵהֵ֥ ֵאֹ֔
ל־ ים כׇּ ִ֛ עורִׁ ֵא ֶשת נְּ ִ֑ה וְּ הוָּ ְָ֣ך יְּ אָּ רָּ וַח קְּ וַבת ר  ִ֛ה ַוֲעצֵ֥ שָּ ה ֲעזובָּ אִׁ י־כְּ ָֽ א׃ כִׁ ֵרָֽ קָּ ֶרץ יִׁ אָּ  ר הָּ ַמֵ֥ ס אָּ ֵא  מָּ י תִׁ ֵ֥ כִׁ

ַנֵ֥י ֶרֹ֨  י פָּ תִׁ רְּ ַתֹ֨ סְּ ֶצף הִׁ ֶשֶָ֣צף ֶק  ְך׃ בְּ ֵצָֽ ים ֲאַקבְּ לִׁ  ד  ים גְּ ֵ֥ ַרֲחמִׁ יְך ובְּ ִ֑ תִׁ ן ֲעַזבְּ ט   ַגע קָּ ֶרֵ֥ ְך׃ בְּ יִׁ ָֽ ְך ֱאֹלהָּ ֵמֹ֔ ַגע  מִׁ
ָֽה׃ הוָּ ֲאֵל ְך יְּ ר ג  ַמֵ֥ יְך אָּ ִ֑ תִׁ ַחמְּ ֶסד עֹולָּ ם רִׁ ֶחֵ֥ י אֲ    ובְּ ַח  ז ָ֣את לִֹׁ֔ י נ ֹ֨ י־ֵמֵ֥ ָֽ י כִׁ תִׁ עְּ ַב  שְּ ֶשָ֣ר נִׁ

ושו ים  יָּמֹ֔ רִׁ י ֶההָּ ִ֤ ְך׃ כִׁ ָֽ ר־בָּ עׇּ גְּ ְך ומִׁ יִׁ ַל  ף עָּ צ ֵ֥ קְּ י מִׁ תִׁ ַבִ֛עְּ שְּ ן נִׁ ִֶ֑רץ ֵכֵ֥ אָּ ֹוד ַעל־הָּ ַח ע  ִ֛ ר ֵמי־נ   ֵמֲעב ֵ֥
ר מְּ  ַמֵ֥ וט אָּ מֹ֔ א תָּ י  ל ָ֣ לֹומִׁ ית שְּ ִ֤ רִׁ וש ובְּ ֵתְָ֣ך ל א־יָּמ  י ֵמאִׁ ִ֞ דִׁ ַחסְּ מוֶטִ֑ינָּה וְּ ֹות תְּ ע  בָּ ַהגְּ ָֽה׃וְּ הוָּ ְך יְּ   ַרֲחֵמ 
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ל  ֶפ  ֶרץ ַוֲערָּ ַכֶסה־ֶאֹ֔ ֶשְך  יְּ ִ֤ה ַהח ֹ֨ ֵנ י־הִׁ ָֽ ח׃ כִׁ ָֽ ְך זָּרָּ יִׁ ַלֵ֥ הוָּ ה עָּ ֹוד יְּ בֵ֥ ָ֣א אֹוֵרְִ֑ך וכְּ י בָּ ָ֣ י כִׁ ֹורִׁ י א  ומִׁ קֵ֥
ַגּה  ֵ֥ נ  ים לְּ כִׁ  לָּ אֹוֵרְִ֑ך ומְּ ו גֹויִׁ ם לְּ כֵ֥ לְּ הָּ ה׃ וְּ ֶאָֽ ְך ֵירָּ יִׁ ַלֵ֥ ֹו עָּ בֹוד  ה וכְּ הוָֹּ֔ ַרָ֣ח יְּ זְּ ְך  יִׁ יִׁ ַלֹ֨ עָּ ים וְּ ִ֑ מִׁ א  ֵחָֽ לְּ ְך׃ ַזרְּ
ד ְך ַעל־ַצֵ֥ יִׁ נֹוַת  או ובְּ ֹוק יָּב ֹ֔ חָ֣ ְך  ֵמרָּ יִׁ ַנֹ֨ ְִ֑ך בָּ או־לָּ ָֽ ו בָּ צָ֣ בְּ קְּ לָּ ם נִׁ י כ  ֹ֔ אִׁ ְך  ורְּ יִׁ יב ֵעיַנֹ֨ ִ֤ בִׁ י־סָּ ָֽ אִׁ נָּה׃  ׂשְּ ַמָֽ ֵתאָּ

ם יָּ  יל גֹויִׁ  ם ֵחֵ֥ ֹון יָֹּ֔ ְך  ֲהמָ֣ יִׁ ַלֹ֨ ֵפְִ֤ך עָּ י־ֵיהָּ ָֽ ֵבְִ֑ך כִׁ בָּ ב לְּ ַח  רָּ ד וְּ ַחֵ֥ תְּ ופָּ רְּ ַהֹ֔ נָּ י  וְּ אִׁ רְּ ִ֤ז תִׁ ת אָּ ַעֹ֨ פְּ ָֽ ְך׃ שִׁ ָֽ או לָּ ב ֵ֥
ת יְּ  לֵ֥ הִׁ או ותְּ שָֹּ֔ בֹונָּה  יִׁ ִ֤ב ולְּ או זָּהָּ ָ֣א יָּב ִ֑ בָּ שְּ לָּ ם מִׁ ה כ  ֵעיפָֹּ֔ ן  וְּ יָּ דְּ י מִׁ ֵרִ֤ כְּ ְך בִׁ ַכֵס  ים תְּ ַמלִַּׁ֜ רו׃ גְּ ַבֵשָֽ הוָּ ה יְּ

ל־ ו ַעל־כׇּ וֶנְך ַיֲעלִ֤ תִ֑ רְּ ָֽ שָּ י ֹות יְּ בָּ י נְּ ְך ֵאיֵלֵ֥ צו לָֹּ֔ בְּ ָ֣ קָּ ר  יִׁ אן ֵקדָּ י צ ִ֤ תִׁ  ַארְּ פְּ ית תִׁ י וֵבֵ֥ חִֹׁ֔ בְּ זְּ צֹון  מִׁ רָּ
ם׃ כִׁ  ֵתיֶהָֽ ב  ַכיֹונִׁ ים ֶאל־ֲאר  עוֶפִ֑ינָּה וְּ ָ֣ב תְּ עָּ ֶלה כָּ י־ֵא  ר׃ מִׁ ֵאָֽ ָ֣יֲאפָּ ו וׇּ  י־לִׁ ַקו  ָ֣ים יְּ יִׁ יש  ׀ אִׁ שִׁ יִֹ֤ות ַתרְּ ֳאנִׁ

ִ֑ם לְּ  תָּ ם אִׁ בָּ  הָּ ם וזְּ ֵ֥ פָּ ֹוק ַכסְּ חֹ֔ ְך  ֵמרָּ יִׁ ַנֹ֨ יא בָּ ִ֤ בִׁ הָּ ה לְּ נָֹּ֔ אש  ָ֣ רִׁ י בָּ ֵ֥ ל כִׁ ֵא  רָּ ׂשְּ ֹוש יִׁ דֵ֥ קְּ לִׁ ְך וְּ יִׁ ָ֣ה ֱאֹלַהֹ֔ הוָּ ֵשם  יְּ
חַ  י רִׁ צֹונִׁ  רְּ יְך ובִׁ יתִֹׁ֔ כִׁ י  הִׁ פִׁ צְּ קִׁ י בְּ ִ֤ וֶנְך כִׁ תִ֑ רְּ ָֽ שָּ ם יְּ ֵכיֶה  ְך וַמלְּ יִׁ ַתֹ֔ מ  ר  ח  ֵנָֽי־ֵנכָּ נִ֤ו בְּ ְך׃ ובָּ ָֽ יְך׃ ֵפֲארָּ ָֽ תִׁ מְּ

סָּ  א יִׁ ה ל ָ֣ לָּ יְּ ַל  ם וָּ ֵ֥ יד יֹומָּ ִ֛ מִׁ ְך תָּ יִׁ ַר  עָּ ו שְּ חֹ֨ תְּ ים׃ ופִׁ ָֽ הוגִׁ ם נְּ ֵכיֶה  ם וַמלְּ ְך  ֵחָ֣יל גֹויִֹׁ֔ יִׁ יא ֵאַלֹ֨ ִ֤ בִׁ הָּ ִ֑רו לְּ ֵג
 ָ֣ נֹון  ֵאַל בָּ ֹוד ַהלְּ בִ֤ בו׃ כְּ ָֽ ב ֶיֱחרָּ ר ֵ֥ ַהגֹויִׁ ם חָּ וְך י אֵבִ֑דו וְּ ד  ר ל א־ַיַעבְּ ִ֛ה ֲאֶשֵ֥ כָּ לָּ ַהַממְּ י־ַהג ֹוי וְּ ָֽ ְך כִׁ יִׁ
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פָּ  ִ֑ו לְּ דָּ ור ַיחְּ ַאש  ר ותְּ ֵ֥ הָּ דְּ ֹוש תִׁ רִ֛ ֹוא בְּ ְך יָּבֹ֔ ו ֵאַלִ֤יִׁ כֹ֨ לְּ הָּ ד׃ וְּ ַל י ֲאַכֵבָֽ ֹום ַרגְּ קֵ֥ י ומְּ שִֹׁ֔ דָּ קְּ ֹום מִׁ קָ֣ ֵאר  מְּ
ְך  יִׁ ַל  ֹות ַרגְּ ו ַעל־ַכפֵ֥ ַתֲחוִ֛ שְּ ָֽ הִׁ ְך וְּ יִׁ ַעַנֹ֔ ָ֣י מְּ ֵנ ֹוַח  בְּ חֹ֨ ל־שְּ ֹוש כׇּ דֵ֥ ֹון קְּ י  ה צִׁ הוָֹּ֔ ָ֣יר יְּ ְך  עִׁ או לָּ רְּ ִ֤ קָּ ְך וְּ ִ֑יִׁ ַנֲאצָּ מְּ

ל׃ ַת ַחת ֱהיֹוֵתְִ֛ך ֲעז ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֹור׃ יִׁ דָֽ ֹור וָּ ֹוׂש דֵ֥ ׂש  ם מְּ ֹון עֹולָֹּ֔ אָ֣ גְּ יְך  לִׁ תִׁ ַׂשמְּ ֵאָ֣ין עֹוֵבִ֑ר וְּ ה וְּ נואָּ  ה וׂשְּ ֵ֥ ובָּ
יר ֵ֥ ֲאֵל ְך ֲאבִׁ ג  ְך וְּ יֵעֹ֔ ֹושִׁ ה  מָֽ הוָּ ִ֤י יְּ י ֲאנִׁ ָ֣ ַעתְּ כִׁ ַד  יָּ י וְּ ִַּ֑֧קִׁ ינָּ ים תִׁ כִׁ  לָּ ד מְּ ש ֵ֥ ם וְּ תְּ  ֲחֵלָ֣ב גֹויִֹׁ֔ ַנקְּ יָּ ב׃ ַתַָ֣חת  וְּ ַיֲעק ָֽ

 ָ֣ בִׁ ֶשת אָּ ח ַּ֜ ִ֑ל ַהנְּ ֶז נִׁ ים ַברְּ ֲאבָּ ַחת הָּ ַתֵ֥ ֶשת וְּ ח ֹ֔ ים  נְּ ֵעצִׁ ַתִַ֤חת הָּ ֶסף וְּ יא ֶכֹ֔ ָ֣בִׁ ֶזל  אָּ ַתִַ֤חת ַהַברְּ ב וְּ יא זָּהָּ 
בו גְּ ֶבר בִׁ ֶש  ד וָּ ְך ש ֵ֥ ֵצֹ֔ ַארְּ ס  בְּ מָּ ֹוד חָּ ע עִ֤ ַמֹ֨ שָּ ה׃ ל א־יִׁ ָֽ קָּ דָּ ְך צְּ יִׁ ַׂש  גְּ נ  ֹום וְּ לֹ֔ ֵתְך  שָּ דָּ ק  י פְּ ִ֤ תִׁ ַׂשמְּ ְך וְּ ִ֑יִׁ לָּ

שו את יְּ ִ֤ רָּ קָּ ַח וְּ ֵר  ַגּה ַהיָּ נ ִּ֕ ם ולְּ ֹור יֹומָֹּ֔ אָ֣ ֶמש  לְּ ֹוד ַהֶשֹ֨ ְך עִ֤ ֶיה־לָֹּ֨ הְּ ָֽ ה׃ ל א־יִׁ ָֽ לָּ הִׁ ְך תְּ יִׁ ַר  עָּ ְך ושְּ יִׁ ַתֹ֔ ה  חֹומ  עָּ
ְך  ֵשֹ֔ מְּ ֹוא עֹוד  שִׁ ְך׃ ל א־יָּבֵ֥ ֵתָֽ ַארְּ פְּ תִׁ ְך לְּ יִׁ ם ֵואֹלַה  ֹור עֹולָֹּ֔ אָ֣ ה  לְּ הוָּ ְִ֤ך יְּ יָּה־לָּ ָֽ הָּ ְִ֑ך וְּ יר לָּ ָ֣ אִׁ ל א־יָּ

א ְך ל ָ֣ יֵרֵח  ים  וִׁ יקִֹׁ֔ ָ֣ם ַצדִׁ לָּ ַעֵמְך  כ  ְך׃ וְּ ֵלָֽ י ֶאבְּ ֵמֵ֥ ו יְּ מ  לְּ שָּ ם וְּ ֹור עֹולָֹּ֔ אָ֣ ְך  לְּ ֶיה־לָּ הְּ ָֽ ה יִׁ הוָּ  י יְּ ָ֣ ֵסִ֑ף כִׁ ֵיאָּ
ִֶ֑רץ ֵנ ֶצר  שו אָּ ָ֣ירְּ עֹולָּ ם יִׁ ַעִ֛י לְּ יר ( מטעו)ַמטָּ עִׁ  ַהצָּ ֶלף וְּ ֶאֹ֔ ָ֣ה לָּ ֶי הְּ ן  יִׁ ט  ר׃ ַהקָּ ֵאָֽ פָּ תְּ הִׁ י לְּ ַד  ה יָּ ַמֲעֵׂשֵ֥

ו צִ֑ גָֹ֣וי עָּ נָּה׃לְּ יֶשָֽ ּה ֲאחִׁ ֵ֥ תָּ עִׁ הוָּ ה בְּ ֵ֥י יְּ  ם ֲאנִׁ
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ִ֑נִׁ  טָּ עָּ ה יְּ קָּ  דָּ יל צְּ ֵ֥ עִׁ ַשע מְּ ֵדי־ֶיֹ֔ גְּ י  בִׁ נִׁ יַשֹ֨ בִׁ לְּ י הִׁ ִ֤ י כִׁ אֹלַהֹ֔ י  ֵבָֽ שִׁ ִ֤ל ַנפְּ ֵג ה תָּ יהוָּ  ָ֣יׂש ַבָֽ ׂשִׁ ֹוׂש אָּ ן  ׂש  תָּ חָּ י ֶכָֽ
 ִ֑ מִׁ ָ֣יהָּ ַתצְּ ַגנָּ ה ֵזרוֶע ּה וכְּ חָֹּ֔ מְּ יא צִׁ ָ֣ ֶרץ  תֹוצִׁ אָֹּ֨ י כָּ ִ֤ ׃ כִׁ יהָּ ה ֵכֶלָֽ ֶדֵ֥ ַכַכלָּ ה ַתעְּ ר וְּ ֵאֹ֔ ַכֵהָ֣ן פְּ ָ֣י  יַח ֵכָ֣ןיְּ נָּ ׀ ֲאד 

ה ֶנ ֶַֽגד  לָֹּ֔ הִׁ ה  ותְּ קָּ דָּ יַח צְּ ִ֤ מִׁ ה ַיצְּ הוִׁ  ל־יְּ א כׇּ ִׁם ל ָ֣ ַל  רושָּ ַען יְּ ַמֵ֥ ה ולְּ א ֶאֱחֶשֹ֔ יֹון  ל ָ֣ ַמִַ֤ען צִׁ ם׃ לְּ ָֽ ַהגֹויִׁ
ְך  ֵקֹ֔ דְּ ם  צִׁ ו גֹויִׁ אִ֤ רָּ ר׃ וְּ ָֽ עָּ בְּ יד יִׁ ֵ֥ ַלפִׁ ּה כְּ תָּ  ישועָּ ּה וִׁ קָֹּ֔ דְּ ַגּה  צִׁ ֹוט ַעד־ֵיֵצִ֤א ַכנ ֹ֨ קִ֑ ל־וְּ ֶאשְּ ים כׇּ כִׁ  לָּ מְּ

ִ֑ה  הוָּ ַיד־יְּ ֶרת בְּ ֶא  פְּ ֶרת תִׁ ִ֛ית ֲעֶטֵ֥ יִׁ הָּ נו׃ וְּ ֳקֶבָֽ הוָּ ה יִׁ י יְּ ֵ֥ ש ֲאֶשִ֛ר פִׁ ֹ֔ דָּ ְך  ֵשָ֣ם חָּ א לָּ רָּ ק ִ֤ בֹוֵדְִ֑ך וְּ ֵ֥יף כְּ נִׁ וצְּ
מֵ֩ ( וצנוף) ְך׃ ל א־ֵיאָּ יִׁ ָֽ ַכף־ֱאֹלהָּ לוכָּ ה בְּ ר עֹוד  מְּ ֵמֵ֥ ֵצְך  ל א־ֵיאָּ ַארְּ ה ולְּ ֹוד ֲעזובָּ  ְך עַּ֜ ה ר֩ לָֹּ֨ מָֹּ֔ מָּ שְּ

ַעִ֤  בְּ י־יִׁ ָֽ ל׃ כִׁ ֵעָֽ בָּ ְך תִׁ ֵצ  ַארְּ ְך וְּ ה  בָֹּ֔ הוָּ ֵפִ֤ץ יְּ י־חָּ ָֽ ִ֑ה כִׁ עולָּ ְך בְּ ֵצ  ַארְּ ּה ולְּ י־בָֹּ֔ צִׁ ֵרא  ֶחפְּ קָּ ְך יִׁ י לָּ  ָ֣ חור  כִׁ ל בָּ
ְך׃ ַעל־חֹומ   יִׁ ָֽ ְך ֱאֹלהָּ יִׁ ַל  יׂש עָּ ֵ֥ ה יָּׂשִׁ ן  ַעל־ַכלָֹּ֔ תָּ ֹוׂש חָּ ׂשִ֤ ְך ומְּ ִַּ֑֧יִׁ נָּ וְך בָּ ל  עָּ בְּ ה יִׁ תולָֹּ֔ ם בְּ  ִׁ ַל רושָּ ְך יְּ ַתָ֣יִׁ

ים  ֹ֔ רִׁ מְּ י  ש ָֽ תִׁ דְּ ַקֹ֨ פְּ ל־הִׁ ל־ַהי ֹום וְּ כׇּ ם׃ כׇּ ֶכָֽ י לָּ ה ַאל־ֳדמִׁ  הוָֹּ֔ ים  ֶאת־יְּ רִׁ כִׁ ו ַהַמזְּ א ֶיֱחשִ֑ יד ל ָ֣ מִׁ  ה תָּ לָּ ַהַלִ֛יְּ
שְּ  ֶרץ׃ נִׁ ָֽ אָּ לָּ ה בָּ הִׁ ִׁם תְּ ַלִ֛ רושָּ ים ֶאת־יְּ ַעד־יָּׂשִׁ  ן וְּ כֹוֵנִ֞ ֹו ַעד־יְּ י לִ֑ נֵ֥ו ֳדמִׁ  תְּ ל־תִׁ ַאָֽ ֹו וְּ ינ  ימִׁ ִ֛ה בִׁ הוָּ ַב ע יְּ

ְך  ירֹוֵשֹ֔ ָֽ ר  תִׁ ֵנָֽי־ֵנכָּ ו בְּ תִ֤ שְּ ם־יִׁ אִׁ ְך וְּ יִׁ ַבֹ֔ יְּ א ָ֣ ל  לְּ ֲאכָּ ֹוד ַמָֽ ְך עִ֤ ֵנֹ֨ גָּ ם־ֶאֵתן֩ ֶאת־דְּ זִֹ֑ו אִׁ ֹוַע ע  רָ֣ זְּ ַג ַעתְּ ובִׁ ר יָּ ֲאֶשֵ֥
לְּ   ָֽ הִׁ הו וְּ ל ֹ֔ יו  י אכְּ פָּ ַאסְּ י מְּ ִ֤ ֹו׃ כִׁ ֵ֥ בָֽ צָּ ַקבְּ ִ֑ה ומְּ הוָּ ו ֶאת־יְּ ת   ל  שְּ ֹות קׇּ יו יִׁ רֵ֥ ַחצְּ י׃הו בְּ ָֽ שִׁ        דְּ

מְּ   לו ַהָֽ לו ס ִ֤ ִ֑ם ס ָ֣ עָּ ים ַפנ ו ֶדֶָ֣רְך הָּ ֹ֔ רִׁ עָּ רו  ַבשְּ בְּ ו עִׁ רִ֤ בְּ ים׃ עִׁ ָֽ ַעמִׁ ימו ֵנ ס ַעל־הָּ ֵ֥ רִׁ ֶבן הָּ ו ֵמֶאֹ֔ לָ֣ ה  ַסקְּ לָּ סִׁ
ֵנֵ֥ה יִׁ  ֹון הִׁ יֹ֔ ַבת־צִׁ רו  לְּ מְּ ֶרץ אִׁ אָֹּ֔ ֵצָ֣ה הָּ יַע  ֶאל־קְּ ֹ֨ מִׁ שְּ ה הִׁ הוָּ  ָ֣ה יְּ ֵנ ֹו הִׁ ת  לָּ ע  ֹו ופְּ תֹ֔ רֹו  אִׁ כָּ ִ֤ה ׂשְּ ֵנ ִ֑א הִׁ ֵע ְך בָּ שְּ

ה׃ ָֽבָּ א ֶנֱעזָּ יר ל ֵ֥ ה עִׁ  רושָֹּ֔ ֵרָ֣א דְּ קָּ ְך  יִׁ לָּ ִ֑ה וְּ הוָּ אוֵלָ֣י יְּ ֶדש גְּ ֶהִ֛ם ַעם־ַהק   ו לָּ אֵ֥ רְּ קָּ ָֽיו׃ וְּ נָּ פָּ  לְּ
ָ֣ה  י־ֶז בׇּ  מִׁ ים  מִׁ גָּדִׁ וץ בְּ ֹום ֲחמִ֤ ָ֣א ֵמֱאד  ֹו ׀ בָּ בושֹ֔ לְּ ור בִׁ דָ֣ ֵ֚ה הָּ ה ֶז ֹ֔ רָּ ִ֛י צְּ ֹו ֲאנִׁ חִ֑ ב כ  ר ָ֣ ֶע ה בְּ צ 

ָ֣ה ַגָֽת׃ פורָּ ְך בְּ ֵרֵ֥ ד  יך כְּ ֶד  גָּ בוֶשִ֑ך ובְּ לְּ ם לִׁ ד   וַע אָּ יַע׃ ַמדֵ֥ ָֽ הֹושִׁ ב לְּ ה ַרֵ֥ קָּ  דָּ צְּ ר בִׁ ַדֵבֵ֥ י  מְּ תִׁ ַרָ֣כְּ ׀ דָּ
 ִ֤ ֵי י וְּ ִ֑ תִׁ ם ַבֲחמָּ ֵס  מְּ ֶארְּ י וְּ ַאפִֹׁ֔ ֵכָ֣ם בְּ רְּ ֶאדְּ י וְּ תִֹׁ֔ יש אִׁ ָ֣ ין־אִׁ ים  ֵאָֽ ַעמִׁ י וֵמָֽ ַבדִׁ  י לְּ ַדֹ֔ גָּ ם  ַעל־בְּ חָּ צְּ ז נִׁ

ל־וְּ  תֹוכׇּ ֶאשְּ ר וְּ ֵזֹ֔ ֵאָ֣ין ע  יט  וְּ ַאבִׁ ה׃ וְּ אָּ ָֽ אוַל י בָּ ַנֵ֥ת גְּ י ושְּ ִ֑ בִׁ לִׁ ם בְּ י יֵֹ֥ום נָּקָּ  ִ֛ י׃ כִׁ תִׁ לְּ ָֽ אָּ י ֶאגְּ בוַש  ֵאָ֣ין ַמלְּ ם וְּ ֵמ 
ים   וס ַעמִׁ בִ֤ אָּ י׃ וְּ נִׁ תְּ ָֽ כָּ מָּ יא סְּ ֵ֥ י הִׁ תִׁ  י ַוֲחמָּ עִֹׁ֔ ר  י  זְּ ע לִׁ ֹוַשָֽ יד  סֹוֵמְִ֑ך ַותִ֤ ֵ֥ אֹורִׁ י וְּ ִ֑ תִׁ ם ַבֲחמָּ ֵר  י ַוֲאַשכְּ ַאפִֹׁ֔ בְּ

ם׃ ָֽ חָּ צְּ ֶרץ נִׁ אָּ  ִ֤ה  לָּ הוָּ י יְּ ֵדֹ֨ סְּ ִ֑ה  ַחָֽ הוָּ לָּ נו יְּ מָּ ל ֲאֶשר־גְּ ל כ ֵ֥ ַעִּ֕ ה כְּ הוָֹּ֔ ת יְּ לָ֣ הִׁ יר  תְּ כִׁ ׀ ַאזְּ
נִׁ ים  ה בָּ מָּ י ֵהֹ֔ ָ֣ אֶמר  ַאְך־ַעמִׁ יו׃ ַוי ֹ֨ ָֽ דָּ ב ֲחסָּ ר ֵ֥ יו וכְּ ַרֲחמָּ  ָֽ ֵ֥ם כְּ לָּ מָּ ל ֲאֶשר־גְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ֵבָ֣ית יִׁ ַרב־טוב  לְּ א וְּ ל ָ֣
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 ָֽ מֹושִׁ ם לְּ ֶה  י לָּ ֵ֥ הִׁ רו ַויְּ ַשֵקִ֑ ָֽ יְּ ל־יַע׃ בְּ ָ֣םכׇּ תָּ רָּ ֹו ׀  צָּ ֹו ( לא)לָ֣ תֵ֥ ַאֲהבָּ ם בְּ יעָֹּ֔ יו  הֹושִׁ נָּ ַאְִ֤ך פָּ ר וַמלְּ צָּ 
ם  ֵא  ַנשְּ ַֽיְּ ֵלֵ֥ם ַוָֽ ַנטְּ ַֽיְּ ִ֑ם ַוָֽ לָּ אָּ וא גְּ ֹו הָ֣ ת  לָּ ֶחמְּ ל־ובְּ ם׃כׇּ ָֽ י עֹולָּ ֵמֵ֥  יְּ

 

 (וכשחל לפני ראש השנה מפטירים בהפטרת נצבים) אחר ראש השנה וילך
 י – ב ,הושע יד

ה ִ֑ה  שֵ֚ובָּ הוָּ ובו ֶאל־יְּ ש  ים וְּ ֹ֔ רִׁ בָּ ֶכם  דְּ מָּ ו עִׁ חִ֤ תָּ ַבֲעֹוֶנַָֽֽך׃ קְּ לְּ ַש  י כָּ ֵ֥ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך כִׁ הוָּ ל ַע ד יְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
יו כׇּ  ו ֵאלָּ  רָ֣ מְּ וראִׁ ינו׃ ַאשָ֣ ֵתָֽ פָּ ים ׂשְּ רִׁ  ה פָּ ֵ֥ מָּ ַשלְּ נְּ ֹוב וָֽ ַקח־טֹ֔ ֹון  וְּ ִ֤א עָּ שָּ א ל־תִׁ נו ַעל־סוס  ל ָ֣ יֵע  א יֹושִׁ  ׀ ל ָ֣

ֲהֵב   ם א  תָֹּ֔ ובָּ שָ֣ א  מְּ פָּ ֹום׃ ֶארְּ ם יָּתָֽ ַחֵ֥ ר  ך  יְּ ֵדִ֑ינו ֲאֶשר־בְּ ַמֲעֵׂשָ֣ה יָּ ינו לְּ ֹוד ֱאֹלֵה  ל א־נ ֵ֥אַמר עִ֛ ב וְּ כָֹּ֔ רְּ ם נִׁ
ַיְֵַֽ֥ך שׇּ  ִ֑ה וְּ ח ַכשֹוַשנָּ ַר  פְּ ל יִׁ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ִ֤ה ַכַטל  לְּ ֶי נו׃ ֶאהְּ ֶמָֽ י מִׁ ב ַאפִׁ  ֵ֥ י שָּ ִ֛ ִ֑ה כִׁ בָּ דָּ בָּ נְּ יו ַכלְּ שָּ  כו  רָּ ֹון׃ ֵיָֽלְּ נָֽ

רְּ  פְּ יִׁ גָּ ַֽן וְּ ו דָּ ַחיֵ֥ ֹו יְּ לֹ֔ צִׁ ֵבָ֣י בְּ שְּ בו  י  ֹון׃ יָּש ֹ֨ נָֽ בָּ ֹו ַכלְּ יַחָֽ ל  ֵרֵ֥ ֹו וְּ ת הֹודִ֑ י ַכַז ַֽיִׁ ֵ֥ יהִׁ יו וִׁ קֹותָֹּ֔ נְּ ֹו י ָֽ ר  כְּ ִֶ֑פן זִׁ ו ַכגָּ חָ֣
נ י ַוֲאשוֶר  ָ֣יתִׁ נִׁ ים ֲאנִׁ י עָּ ִ֑ ֲעַצבִׁ ֹוד לָּ י ע  ֵ֥ ם ַמה־לִׁ יִׁ ַרִּ֕ ֹון׃ ֶאפְּ נָֽ בָּ ֵיֵ֥ין לְּ ךֵ֥ כְּ יְּ י ֶפרְּ נִׁ ֶמ  ן מִׁ ֹוש ַרֲענָֹּ֔ רָ֣ בְּ י  כִׁ ו ֲאנִׁ

ם ופ   כו בָֹּ֔ ָ֣לְּ ים  ֵי קִׁ ַצדִׁ ה וְּ הוָּ  ָ֣י יְּ ֵכ ים ַדרְּ ִ֞ רִׁ שָּ י־יְּ ָֽ ִ֑ם כִׁ ֵע ֵידָּ ֹון וְּ ֶלה נָּב  ן ֵאֹ֔ ֵָ֣בָֽ יָּ ם  וְּ כָּ י חָּ ִ֤ א׃ מִׁ ָֽ צָּ מְּ ים נִׁ עִׁ  שְּ
ם׃ ָֽ לו בָּ ֵ֥שְּ כָּ  יִׁ
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ו  עֵ֥ קְּ פו  תִׁ סְּ ים אִׁ ֹ֔ ֵקנִׁ ו זְּ צָ֣ בְּ ל  קִׁ הָּ ו קָּ שִ֤ ם ַקדְּ פו־עִָּ֞ סְּ ה׃ אִׁ ָֽ רָּ ו ֲעצָּ אֵ֥ רְּ ֹום קִׁ שו־צ  ֹון ַקדְּ יִ֑ צִׁ ר בְּ שֹופָּ 
כו   בְּ ַח יִׁ ֵבֹ֔ זְּ ַלמִׁ ם  וְּ אולָּ ּה׃ ֵבִ֤ין הָּ ָֽ תָּ פָּ ַכלָּ ה ֵמח  ֹו וְּ רֹ֔ ֶחדְּ ן  ֵמָֽ תָּ ם ֵיֵצִ֤א חָּ יִׁ ִ֑ דָּ י שָּ ֵק  נְּ י  ים וְּ לִֹׁ֔ ֹולָּ ים  עָֽ ֹ֔ ֲהנִׁ ַהכ ָ֣

שׇּ מְּ  מְּ ה  לִׁ פָּ ֶחרְּ ךִ֤ לְּ תְּ ן ַנֲחלָּ ֵתֹ֨ ַאל־תִׁ ך וְּ ָ֣ה ַעל־ַעֶמ  הוָּ ה יְּ וסָּ ו ח  רִ֞ י אמְּ ָֽ ִ֑ה וְּ הוָּ י יְּ ֵת  רְּ ה שָּ ֵ֚מָּ ם לָּ ָ֣ם גֹויִֹׁ֔ ל־בָּ
ה ַוי ָ֣אמֶ  הוַָּּ֜ ַען יְּ ֹו׃ ַוַיֹ֨ ל ַעל־ַעמָֽ מ   ֹו ַוַיחְּ צִ֑ ַארְּ הוָּ ה לְּ ַקֵנֵ֥א יְּ ם׃ ַויְּ ים ַאֵי ה ֱאֹלֵהיֶהָֽ ַעמִֹׁ֔ ו בָּ רָ֣ ֹו י אמְּ ַעמ  ר לְּ

פָּ   ֹוד ֶחרְּ ֶכֵ֥ם עִ֛ ן ֶאתְּ ל א־ֶאֵתֹ֨ ֹו וְּ תִ֑ ם א  ֶת  ַבעְּ ר וׂשְּ הָֹּ֔ צְּ ַהיִׁ ֹוש וְּ ירָ֣ ַהתִׁ ן  וְּ גָּ ֶכם  ֶאת־ַהדָּ ֵלִַ֤ח לָּ י ש  ֹ֨ נִׁ נְּ ה הִׁ
יו נָּ  ה  ֶאת־פָּ מָּ מָּ ָ֣ה ושְּ יָּ יו֮ ֶאל־ֶאֶָ֣רץ צִׁ תִׁ ַדחְּ הִׁ ם וְּ יק ֵמֲעֵליֶכ  ָ֣ חִׁ י ַארְּ ִ֞ פֹונִׁ ֶאת־ַהצְּ ָֽ ם׃ וְּ ָֽ ֶאל־ַהיָּם   ַבגֹויִׁ

ָ֣ה בׇּ  לָּ עָּ ֹון וְּ ַאֲחרִ֑ ָ֣ם הָּ ֹו ֶאל־ַהיָּ פ  ס  י וְּ ֹ֔ נִׁ מ  י ַהַקדְּ אִׁ  ירְּ ָֽ ֹות׃ ַאל־תִׁ יל ַלֲעׂשָֽ דִׁ  גְּ י הִׁ ֵ֥ ֹו כִׁ תֹ֔ ַעל  ַצֲחנָּ ַתֹ֨ ֹו וְּ ש  אְּ
שְּ  י דָּ ֵ֥ י כִׁ ַדֹ֔ ֹות ׂשָּ או  ַבֲהמָ֣ ירְּ ָֽ ֹות׃ ַאל־תִׁ הוָּ ה ַלֲעׂשָֽ יל יְּ ֵ֥ דִׁ גְּ י־הִׁ ָֽ י כִׁ חִׁ מָֹּ֔ י וׂשְּ ָ֣ילִׁ ִ֑ה גִׁ מָּ ִ֑ר ֲאדָּ בָּ דְּ ֹות מִׁ אָ֣ ו נְּ א 

ם  ָ֣ה ֱאֹלֵהיֶכֹ֔ חו  ַביהוָּ מְּ ׂשִׁ ִ֤ילו וְּ ֹון גִׁ י  ָ֣י צִׁ ֵנ ם׃ ובְּ ָֽ נֵ֥ו ֵחילָּ ֶג ֶפן נָּתְּ ֵ֥ה וָּ ֵאנָּ ֹו תְּ יֹ֔ רְּ ָ֣א פִׁ י־ֵעץ  נָּׂשָּ ן כִׁ ַתֵ֥ י־נָּ ָֽ כִׁ
ֹון אשָֽ רִׁ ֹוש בָּ ק  ה וַמלְּ ִֶ֛שם מֹוֶרֵ֥ ם ֶג ֶכ  ֹוֶרד לָּ ה ַויָ֣ ִ֑ קָּ דָּ צְּ ה לִׁ ֶכִ֛ם ֶאת־ַהמֹוֶר  ִ֑ר לָּ נ ֹות בָּ ו ַהגֳרָּ אֵ֥ לְּ ׃ ומָּ

ה ַהֶי ֶלק  ֶבֹ֔ ַארְּ ַכָ֣ל הָּ ים ֲאֶשר  אָּ ֹ֔ נִׁ ֶכם  ֶאת־ַהשָּ י לָּ ִ֤ תִׁ ַלמְּ שִׁ ר׃ וְּ ָֽ הָּ צְּ יִׁ ֹוש וְּ ירֵ֥ ים תִׁ בִׁ  קָּ יקו ַהיְּ ֵ֥ ֵהשִׁ וְּ
ׂשָּ  כֹול  וְּ ֶתִ֤ם אָּ ם׃ ַוֲאַכלְּ ֶכָֽ י בָּ תִׁ ַל חְּ ר שִׁ ֹול ֲאֶשֵ֥ י  ַהגָּדֹ֔ ִ֑ם ֵחילִׁ זָּ ַהגָּ יל וְּ ָ֣ סִׁ ֶהחָּ ם ֶאת־ֵשִ֤ם וְּ ֶת  ַללְּ הִׁ ֹוַע וְּ בֹ֔

ֶרב  ֶקִ֤ י בְּ ָ֣ ם כִׁ ֶת  יַדעְּ ם׃ וִׁ ָֽ עֹולָּ י לְּ שו ַעמִׁ  ל א־ֵיב ֵ֥ ִ֑יא וְּ לִׁ ַהפְּ ֶכ ם לְּ מָּ ה עִׁ ֵ֥ ׂשָּ ם ֲאֶשר־עָּ ֵהיֶכֹ֔ ה  ֱאֹלָ֣ הוָּ יְּ
ם׃ ָֽ עֹולָּ י לְּ שו ַעמִׁ  ל א־ֵיב ֵ֥ ֹוד וְּ ֵאָ֣ין עִ֑ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם וְּ הוָּ ִ֛י יְּ י ַוֲאנִׁ נִׁ ֵאל  אָֹּ֔ רָּ ׂשְּ  יִׁ
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ץ ֶח   ֵפֵ֥ י־חָּ ָֽ ֹו כִׁ ַעד  ַאפֹ֔ ִ֤יק לָּ א־ֶהֱחזִׁ ֹו ל ָֽ תִ֑ ית ַנֲחלָּ ֵארִׁ  שְּ ַשע לִׁ ֵבָ֣ר ַעל־ֶפֹ֔ ע  ֹון  וְּ ֵׂשִ֤א עָּ ֹוך נ  מ  י־ֵאָ֣ל כָּ ֶסד מִׁ
ֹות יָּ ם  לֵ֥ צ  מְּ יְך בִׁ ִ֛ לִׁ ַתשְּ ֵתִ֑ינו וְּ ש ֲעֹונ  ב   כְּ נו יִׁ ַרֲחֵמֹ֔ וב יְּ וא׃ יָּשָ֣ ל־הָֽ ב ַחט אכׇּ ַיֲָֽעק ֹ֔ ן ֱאֶמת  לְּ ֵתִ֤ ם׃ תִׁ ָֽ ותָּ

ֶדם׃ יֵמי ֶקָֽ ֵ֥ ינו מִׁ ֵת  תָּ ַלֲאב  עְּ ַבֵ֥ שְּ ִ֑ם ֲאֶשר־נִׁ הָּ רָּ ַאבְּ ֶסד לְּ  ֶח 
 

 (וכשחל לפני יום הכיפורים מפטירים בהפטרת וילך) אחר יום הכיפורים האזינו
 נא – א ,כב 'שמואל ב

ָ֣ה  ירָּ י ַהשִׁ ֵר  בְּ ה ֶאת־דִׁ ד  ַליהוָֹּ֔ וִׁ ַדֵבִ֤ר דָּ ֹוַויְּ תִ֛ ֵ֥ה א  הוָּ יל יְּ צִֹׁ֨ יֹום֩ הִׁ ַכֵ֥ף כׇּ  ַהז ִ֑את בְּ ַכֵ֥ף מִׁ יו ומִׁ בָּ  יְּ ל־א 
ול׃ אָֽ י שָּ תִׁ  דָּ צ  י ומְּ ֵ֥ עִׁ לְּ ִ֛ה ַסָֽ הוָּ י׃ ַוי אַמִ֑ר יְּ ָֽ י־לִׁ טִׁ ַפלְּ י ומְּ עִׁ  שְּ ֶרן יִׁ ֶקָ֣ י וְּ נִִׁ֞ גִׁ ֹו מָּ י ֶאֱחֶסה־בִ֑ י צורִׁ   ֱאֹלֵהֵ֥
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שִׁ  ס ת  מָּ  י ֵמחָּ עִִּׁ֕ שִׁ י מ  נוסִֹׁ֔ י  ומְּ ַגבִׁ ׂשְּ י מִׁ נִׁ פ   י ֲאפָּ ֵ֥ ַע׃ כִׁ ֵשָֽ וָּ י אִׁ ַב  יְּ ִ֑ה וֵמא  הוָּ ָ֣א יְּ רָּ לָּ ל ֶאקְּ ה  י׃ מְּ נִׁ ֵעָֽ
י מ ֵ֥  נִׁ מ   דְּ י קִׁ ִ֑נִׁ ֹול ַסב  א  י שְּ ֵלֵ֥ י׃ ֶחבְּ נִׁ ָֽ ַבֲעת  ַי ַעל יְּ לִׁ ִֶ֑ות ַנֲחֵלֵ֥י בְּ ֵרי־מָּ בְּ שְּ ָ֣א מִׁ רָּ י  ֶאקְּ ֶות׃ ַבַצר־לִׁ ָֽ ֵשי־מָּ קְּ

ַמִ֤ע שְּ ִ֑א ַויִׁ רָּ י ֶאקְּ ֶאל־ֱאֹלַה  ה וְּ הוָֹּ֔ אׇּ  יְּ י בְּ תִׁ  עָּ ַשוְּ י וְּ לֹו  קֹולִֹׁ֔ יכָּ ָֽיו׃ ֵמֵהָֽ נָּ ַעִ֤ש זְּ גָּ תְּ ַעש  ( ותגעש)ַויִׁ רְּ ַותִׁ
יו  פִׁ  ש מִׁ ֵאֵ֥ ֹו וְּ ַאפֹ֔ ן  בְּ שָּ ִ֤ה עָּ לָּ ֹו׃ עָּ ה לָֽ רָּ ֵ֥ י־חָּ ו כִׁ גֲָּעש  תְּ ָֽ ִ֑זו ַויִׁ גָּ רְּ ם יִׁ יִׁ ַמ  ֹות ַהשָּ דֵ֥ ֶרץ מֹוסְּ אָֹּ֔ ת אֵכִ֑ל הָּ

נו׃ ֶמָֽ ו מִׁ ֲערֵ֥ ים בָּ לִׁ  א וַ  ֶגחָּ ף ַוֵירָּ  ע ִ֑ וב ַויָּ ר  ַכֵ֥ב ַעל־כְּ רְּ יו׃ ַויִׁ ָֽ לָּ ַחת ַרגְּ ל ַתֵ֥ ֶפ  ם ַוֵיַרִ֑ד ַוֲערָּ יִׁ ַמ  ֵ֥ט שָּ ֵי
שְּ   ֹות ַחָֽ כִ֑ יו ס  תָּ  יב  בִׁ ֶשְך סְּ ֵֶ֥שת ח ִ֛ וַח׃ ַויָּ ֵפי־רָֽ ו ַעל־ַכנְּ ֲער  ֹו בָּ דִ֑ נ  ַגּה ֶנגְּ ים׃ מִׁ ָֽ קִׁ חָּ י שְּ ֵבֵ֥ ם עָּ יִׁ ַרת־ַמ 

ש׃ ֵעֵ֥  ַגֲחֵלי־ֵאָֽ ִ֑הַירְּ הוָּ ם יְּ יִׁ ַמ  ן־שָּ ֹו׃ ם מִׁ ן קֹולָֽ ֵתֵ֥ י ֹון יִׁ ֶעלְּ ק  וְּ רָּ  יֵצִ֑ם בָּ פִׁ ים ַויְּ צִׁ  ַלֵ֥ח חִׁ שְּ ם ַויִׁ ה ָֽ ַויָּ
ֹו(ויהמם) ר  מָּ ַלֵ֥ח מִׁ שְּ ֹו׃ יִׁ וַח ַאפָֽ ת רֵ֥ ַמ  שְּ נִׁ ה מִׁ הוָֹּ֔ ַגֲעַרָ֣ת יְּ ֹות ֵתֵבִ֑ל בְּ דָ֣ סְּ ו מ  גָּל  ם יִׁ ֵקי יָֹּ֔ ָ֣ או  ֲאפִׁ ם ׃ ַוֵיַָֽֽרָּ

י  ֵחִ֑נִׁ קָּ יָֹ֣וםיִׁ י בְּ נִׁ מ   ַקדְּ י׃ יְּ נִׁ ֶמָֽ ו מִׁ צ  מְּ י אָּ ֵ֥ י כִׁ ַאֹ֔ נְּ ָ֣ ש  ִ֑ז מִׁ י עָּ בִׁ  יְּ י ֵמא  נִׁ יֵלִּ֕ ים׃ ַיצִׁ ָֽ ם ַרבִׁ יִׁ ַמֵ֥ י מִׁ נִׁ ֵש  י  ַיָֽמְּ הִׁ  י ַויְּ ִ֑ ֵאידִׁ
י ִ֑ תִׁ ב א  חָּ  א ַלֶמרְּ ֵצֵ֥ י׃ ַוי  ָֽ עָּ ן לִׁ שְּ ִ֛ה מִׁ הוָּ י׃ יְּ ָֽ ץ בִׁ ֵפָֽ ֵ֥ י־חָּ י כִׁ נִׁ ֵצ  ַחלְּ צִׁ  יְּ הוָּ ה כְּ י יְּ נִׁ ֵלֵ֥ מְּ גְּ ייִׁ ִ֑ תִׁ קָּ י  דְּ ַד  ר יָּ ב ֵ֥ כְּ
ִ֑ה הוָּ ָ֣י יְּ ֵכ י ַדרְּ תִׁ רְּ ַמ  י שָּ ֵ֥ י׃ כִׁ ָֽ יב לִׁ ֵ֥ ַש   יָּשִׁ א רָּ ל ֵ֥ י׃וְּ ָֽ י ֵמֱאֹלהָּ תִׁ י כׇּ  עְּ ֵ֥ יו כִׁ תָּ  ק  ח  י וְּ ִ֑ דִׁ ֶנגְּ ו לְּ טָּ  פָּ שְּ ל־מִׁ

ִ֛ה לִׁ   הוָּ י׃ ַויָּ ֶשב יְּ ָֽ ה ֵמֲעֹונִׁ רָּ  ַתמְּ ֶאשְּ ֹו וָּ ים לִ֑ מִׁ  ֶיֵ֥ה תָּ ֶאהְּ נָּה׃ וָּ ֶמָֽ ור מִׁ סֵ֥ ֵֶַֽ֥גד ל א־אָּ ֶנ י לְּ רִׁ  ב  י כְּ ִ֑ תִׁ קָּ דְּ צִׁ י כְּ
ל׃  ָֽ ַתפָּ ש תִׁ ֵק  ם־עִׁ עִׁ ִ֑ר וְּ בָּ תָּ ר תִׁ ם־נָּבָּ  ם׃ עִׁ ָֽ ַתמָּ ים תִׁ מִׁ  ֹור תָּ בֵ֥ ם־גִׁ ִ֑ד עִׁ ַחסָּ תְּ יד תִׁ סִׁ  ם־חָּ ָֽיו׃ עִׁ ֵעינָּ

 ָֽ יל׃ כִׁ ָֽ פִׁ ים ַתשְּ מִׁ  ֵעיֶנֵ֥יך ַעל־רָּ ִ֑יַע וְּ י תֹושִׁ נִׁ  ֶאת־ַעֵ֥ם עָּ ִ֑ה וַ וְּ הוָּ י יְּ ה ֵנירִׁ  ֵ֥ יַּה חׇּ י־ַאתָּ ֵ֥ י יהוָּ ה ַיגִׁ ֵ֥ י׃ כִׁ ָֽ כִׁ שְּ
ל כ   וא לְּ ַָּ֣֧ן הֹ֔ ֵג ה מָּ רופָֹּ֔ ה  צְּ הוָּ ת יְּ ַרִ֤ מְּ ֹו אִׁ כִ֑ ים ַדרְּ ָ֣ מִׁ ל תָּ ֵא  ור׃ הָּ י ֲאַדֶלג־שָֽ וד ֵבאֹלַה  דִ֑ וץ גְּ רָ֣ כָּ ה אָּ  בְּ

ינו י ֱאֹלֵהָֽ ֲעֵדֵ֥ ַבלְּ ָֽ ור מִׁ י צ  ֵ֥ ִ֑ה ומִׁ הוָּ ֲעֵדָ֣י יְּ ַבלְּ ל מִׁ י־ֵא  י מִׁ ֵ֥ ֹו׃ כִׁ ים בָֽ ֵ֥ סִׁ ר ַהח  ל ַוַיֵתֵ֥ ִ֑יִׁ עוזִׁ י חָּ ל מָּ ֵאֵ֥ ׃ הָּ
ים  מִׁ  י תָּ ָֽ כִׁ ַשֶוֵ֥ה (דרכו)ַדרְּ י ׃ מְּ ַל  י ( רגליו)ַרגְּ ַד  ד יָּ ַלֵמֵ֥ י׃ מְּ נִׁ ֵדָֽ י ַיֲעמִׁ ַת  מ  ַעֵ֥ל בָּ ֹות וְּ לִ֑ ַאיָּ כָּ

ך  תַ  תְּ ִ֑ך ַוֲענ  ֶע שְּ ַָּ֣֧ן יִׁ ֵג י מָּ ֶתן־לִׁ  י׃ ַותִׁ ָֽ תָּ ע  ר  ה זְּ חושָּ  ת ֶקֶשת־נְּ ַחֵ֥ נִׁ ִ֑ה וְּ מָּ חָּ לְּ י׃ַלמִׁ נִׁ ֵבָֽ י  רְּ יב ַצֲעדִׁ  ֵ֥ חִׁ ַתרְּ
ֲאַכֵלֵ֥ם  ם׃ וָּ ָֽ וב ַעד־ַכלֹותָּ ש  א אָּ ל ֵ֥ יֵדִ֑ם וְּ מִׁ ַאשְּ י וָּ ַב  יְּ ה א  ֵ֥ פָּ דְּ י׃ ֶארְּ ָֽ לָּ ס  ו ַקרְּ ֲעד  א מָּ ל ֵ֥ י וְּ ֵתִ֑נִׁ ַתחְּ

ִ֑ה תַ  מָּ חָּ לְּ ל ַלמִׁ יִׁ י ַח  נִׁ ֵרֵ֥ י׃ ַוַתזְּ ָֽ לָּ ַחת ַרגְּ ו ַתֵ֥ ל  פְּ ַֽיִׁ ון ַוָֽ קומִ֑ א יְּ ל ָ֣ ם וְּ ֵצ  חָּ ֶאמְּ י וָּ ַבֹ֔ יְּ א ָ֣ י׃ וְּ נִׁ ֵתָֽ י ַתחְּ ַמ  יַע קָּ ֵ֥ רִׁ כְּ
ם׃ יֵתָֽ מִׁ ַאצְּ י וָּ ַא  ַׂשנְּ ֶרף מְּ י ע ִ֑ ה לִׁ  תָּ ִֶ֑רץ  ַתֵ֥ ם ַכֲעַפר־אָּ ֵק  חָּ ֶאשְּ ָֽם׃ וְּ נָּ א עָּ ל ֵ֥ הוָּ ה וְּ יַע ֶאל־יְּ ִ֑ שִׁ ֵאָ֣ין מ  ו וְּ ע  שְּ יִׁ

שְּ  י תִׁ ִ֑ י ַעמִׁ יֵב  י ֵמרִׁ נִׁ ֵטֹ֔ ַפלְּ ם׃ ַוָֽתְּ ֵעָֽ קָּ ם ֶארְּ ֵק  ֹות ֲאדִׁ יט־חוצֵ֥ טִׁ י כְּ תִׁ עְּ ַד  ם ַעֵ֥ם ל א־יָּ אש גֹויִֹׁ֔ ר ָ֣ י  לְּ נִׁ ֵרֹ֨ מְּ
י׃ ָֽ עו לִׁ מְּ ֵ֥ שָּ ֶזן יִׁ ֹוַע א   מֵ֥ שְּ ִ֑י לִׁ ַכֲחשו־לִׁ תְּ ֵנֵ֥י ֵנכָּ ר יִׁ י׃ בְּ נִׁ ָֽ ד  ם׃  ַיַעבְּ ָֽ רֹותָּ גְּ סְּ מִׁ ו מִׁ ר  גְּ ַיחְּ לו וְּ ב ִ֑ ֵנֵ֥י ֵנכָּ ר יִׁ בְּ

 ָֽ עִׁ שְּ ור יִׁ י צֵ֥ ם ֱאֹלֵה  ִּ֕ יָּר  י וְּ ִ֑ וְך צורִׁ רָ֣ הוָּ ה ובָּ י׃ ַחי־יְּ נִׁ ֵתָֽ ים ַתחְּ יד ַעמִׁ  ֵ֥ רִׁ ִ֑י ומ  ת לִׁ מ   קָּ ן נְּ ֵתֵ֥ ל ַהנ  ֵאִּ֕ י׃ הָּ
ִ֑ם הוָּ ה ַבגֹויִׁ ךֵ֥ יְּ י׃ ַעל־ֵכִ֛ן אֹודְּ נִׁ יֵלָֽ ים ַתצִׁ סִׁ  יש ֲחמָּ ֵ֥ י ֵמאִׁ נִׁ ֵמֹ֔ ֹומְּ רָ֣ ַמי  תְּ קָּ ִ֑י ומִׁ בָּ יְּ י ֵמא ָֽ יאִׁ  ך   ומֹוצִׁ מְּ שִׁ ולְּ

ר׃  ֹול ֲאַזֵמָֽ ד  גְּ ֹות ( מגדיל)מִׁ שועָ֣ ם׃יְּ ָֽ ֹו ַעד־עֹולָּ ע  ַזרְּ ֵ֥ד ולְּ וִׁ דָּ ֹו לְּ יחִ֛ שִׁ מְּ ֶׂשה־ֶח ֶסד לִׁ ע ָֽ ֹו וְּ כִ֑  ַמלְּ
 

 וזאת הברכה
 יח – א ,יהושע א: אשכנז
 ט – א ,יהושע א :ספרדי

ר׃  ה ֵלאמ ָֽ ֶש  ת מ  ֵרֵ֥ שָּ ון מְּ ן־נֹ֔ ַָ֣ע בִׁ הֹוש  ה  ֶאל־יְּ הוָּ ִ֑ה ַוי ִ֤אֶמר יְּ הוָּ ֶָ֣בד יְּ ה ֶע ֶש  ֹות מ  י מֵ֥ י ַאֲחֵרִ֛ הִׁ  ַֽיְּ ה ַוָֽ ֶשֵ֥ מ 
ה  וְּ  ה ַאתָּ ֵדָ֣ן ַהֶז  ר ֶאת־ַהַירְּ ום ֲעב ַּ֜ ה֩ קֹ֨ ַעתָּ י ֵמִ֑ת וְּ דִׁ  ל־ַעבְּ ן כׇּ ֵתֵ֥ י נ  ִ֛ כִׁ נ  ֶרץ ֲאֶש ר אָּ אִָּּ֕ ה ֶאל־הָּ ָ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ הָּ

ל׃  ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֵנֵ֥י יִׁ בְּ ם לִׁ ֶה  ל־לָּ ַב  כׇּ ר דִׁ יו ַכֲאֶשֵ֥ ִ֑ ַתתִׁ ֶכָ֣ם נְּ ֹו לָּ ֶכִ֛ם ב  לְּ ף־ַרגְּ ְך ַכָֽ ר   דְּ ר תִׁ ֹום ֲאֶשֹ֨ ק  י מָּ תִׁ רְּ
ַעד־הַ  ים וְּ תִֹׁ֔ חִׁ ֵ֚ל ֶאֶָ֣רץ ַהָֽ ת כ  רָּ  ַהר־פְּ ֹול נְּ ַעד־ַהנָּהָּ ר ַהגָּדָ֣ ָֽ ה וְּ ֹון ַהֶזַּ֜ נֹ֨ בָּ ַהלְּ ר֩ וְּ בָּ דְּ ה׃ ֵמַהמִׁ ֶשָֽ ֵ֥ם ֶאל־מ  יָּ

ִ֑יך ַכאֲ  ֵמָ֣י ַחֶי ל יְּ יך כ   ֶנֹ֔ פָּ יש  לְּ ב אִׁ ַיֵצֵ֥ תְּ ם׃ ל א־יִׁ ֶכָֽ בולְּ ֶי ה גְּ הְּ ָֽ ִֶ֑מש יִׁ ֹוא ַהשָּ בָ֣ ֹול מְּ י ַהגָּד  ִ֤יתִׁ יִׁ ר הָּ ֶשֹ֨
ָ֣ם ַהֶזֹ֔  עָּ יל  ֶאת־הָּ חִׁ ה ַתנְּ י ַאתָּ  ָ֣ ִ֑ץ כִׁ ׃ ֲחַז ק ֶוֱאמָּ ךָּ ֶבָֽ א ֶאֶעזְּ ל ֵ֥ ך  וְּ פְּ א ַארְּ ְך ל ֵ֥ מָֹּ֔ ָ֣ה עִׁ ֶי ֶשה  ֶאהְּ ם־מ  ה עִׁ

ֲעׂשֹות   ר ַלָֽ מ ִ֤ שְּ ד לִׁ א   ץ מְּ ק ֶוֱאַמַּ֜ ם׃ ַרק֩ ֲחַזֹ֨ ֶהָֽ ת לָּ ֵתֵ֥ ם לָּ י ַלֲאבֹותָּ  תִׁ עְּ ַבֵ֥ שְּ ֶרץ ֲאֶשר־נִׁ אִָּּ֕  ֶאת־הָּ
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ל־כְּ  ל ֲאֶשֵ֥ כׇּ כ   יל בְּ כִֹׁ֔ ַמַָ֣ען ַתׂשְּ אול לְּ מ ִ֑ ין וׂשְּ ָ֣ נו יָּמִׁ ֶמ  ור מִׁ סֵ֥ י ַאל־תָּ ֹ֔ דִׁ ֶשָ֣ה ַעבְּ ך  מ  וְּ ה ֲאֶשִ֤ר צִׁ ֹ֔ ר ַהתֹורָּ
וש סֵ֩  א־יָּמֶ֡ ְך׃ ל ָֽ ר לַ ֵתֵלָֽ מ ָ֣ שְּ ַען  תִׁ ַמֹ֨ ה לְּ לָּ יְּ ַלֹ֔ ָ֣ם וָּ ִ֤יתָּ בֹו  יֹומָּ גִׁ הָּ יך וְּ פִׁ  ה מִׁ ה ַהֶזַּ֜ ֹ֨ ֹות ֶפר֩ ַהתֹורָּ ֲעׂשֹ֔

ל־כְּ  ל־ַתֲער   כׇּ ץ ַאָֽ ָ֣ק ֶוֱאמָֹּ֔ יך  ֲחַז יתִֹׁ֨ וִׁ ֹוא צִׁ יל׃ ֲהלִ֤ ָֽ כִׁ ז ַתׂשְּ ֵ֥ אָּ ֶכ ך וְּ רָּ יַח ֶאת־דְּ ֵ֥ לִׁ ִ֛ז ַתצְּ י־אָּ ֹו כִׁ וב בִ֑ ת  ץ ַהכָּ
ְך׃ ר ֵתֵלָֽ ל ֲאֶשֵ֥ כ   יך בְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ מְּ י עִׁ ִ֤ ִ֑ת כִׁ ַאל־ֵתחָּ  וְּ

 .כאן מסיימים הספרדים

ַצָ֣ו  וַויְּ רָ֣ בְּ ר׃ עִׁ עָּ ם ֵלאמ ָֽ י הָּ ֵרֵ֥ טְּ ַע ֶאת־ש  הֹוש ֹ֔ ֶכ ם  יְּ ינו לָּ ֵ֥ כִׁ ר הָּ ם  ֵלאמ ֹ֔ עָּ ו ֶאת־הָּ ַצוִ֤ ה וְּ ַמֲחֶנ  ֶרב ַהָֽ ֶקָ֣ ׀ בְּ
ֹוד עָ֣ י בְּ ִ֑ה כִִׁ֞ ֶרץ ֲאֶשר   ֵצידָּ אָֹּ֔ ֶרֶָ֣שת ֶאת־הָּ בֹוא  לָּ ה לָּ ן ַהֶזֹ֔ ֵדָ֣ ים  ֶאת־ַהַירְּ רִׁ בְּ ים ַאֶתם  ע ָֽ ֶשת יָּמִׁ  ֹלָ֣ ׀ שְּ

ָ֣ה הוָּ ּה׃ֱאֹלֵהיֶכֹ֔  יְּ ָֽ תָּ שְּ רִׁ ֶכ ם לְּ ן לָּ ֵתֵ֥  ם נ 
מְּ   י ֵשֶָ֣בט ַהָֽ ַלֲחצִׁ  י וְּ ֹ֔ ַלגָּדִׁ י  וְּ אוֵבנִׁ רָֽ לָּ ֵ֥ה וְּ וָּ ר צִׁ ר ֲאֶשֹ֨ בָֹּ֔ ר׃ זָּכֹור  ֶאת־ַהדָּ ַע ֵלאמ ָֽ הֹוש   ר יְּ ַמֵ֥ ַנֶשִ֑ה אָּ

ן לָּ  ַתֵ֥ נָּ ם וְּ ֶכֹ֔ ָ֣יַח לָּ ֵהיֶכם  ֵמנִׁ ִ֤ה ֱאֹלָֽ הוָּ ר יְּ הוָּ ה ֵלאמ ִ֑ ה ֶעֶבד־יְּ ֶשֵ֥ ֶכִ֛ם מ  את׃ ֶאתְּ ֶרץ ַהז ָֽ ֵ֥ אָּ ֶכ ם ֶאת־הָּ
ַאֶתם֩ ַתַעבְּ  ן וְּ ֵדִ֑ ֶָ֣בר ַהַירְּ ֵע ה בְּ ֶש  ֶכִ֛ם מ  ן לָּ ַתֵ֥ ר נָּ ֶרץ ֲאֶשֹ֨ אִָּּ֕ ו בָּ בִּ֕ ֵניֶכם  ֵישְּ קְּ ֶכם֮ ומִׁ ֵשיֶכָ֣ם ַטפְּ ו נְּ רֹ֨

 ֹ֨ נִׁ ד ֲאֶשר־יָּ ם׃ ַעֶּ֠ ָֽ ם אֹותָּ ֶת  ל ַוֲעַזרְּ יִׁ בֹוֵרָ֣י ַהַחֹ֔ ֵ֚ל גִׁ ם כ  ָ֣י ֲאֵחיֶכ  ֵנ פְּ ים לִׁ שִַּׁ֜ ֵ֥הֲחמ  הוָּ ֶכם   יַח יְּ ׀ ַלֲאֵחיֶכם֮ כָּ
ֶתָ֣ שְּ ירִׁ ֶכם  וִׁ ַשתְּ ר  ֶאִֶ֤רץ יְּ ם לְּ ֶתִ֞ ַשבְּ ֶהִ֑ם וְּ ֵתָ֣ן לָּ ֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ ם נ  הוָּ ֶרץ ֲאֶשר־יְּ אִָּּ֕ ה ֶאת־הָּ מָּ ו ַגם־ֵהֹ֔ שָ֣ יָּרְּ ם וְּ

ּה ֲאֶשָ֣ר ָֽ  אֹותָֹּ֔ ח ַהשָּ ַרֵ֥ זְּ ן מִׁ ֵד  ֵעֵֶ֥בר ַהַירְּ ה בְּ הוָֹּ֔ ֶָ֣בד יְּ ֶשה  ֶע ם מ  ֶכ  ַתָ֣ן לָּ ַע ׀ נָּ הֹוש   ו ֶאת־יְּ ַַֽיֲענֹ֔ ֶמש׃ ַוָֽ
ל־ ֶאָֽ ה וְּ נו  ַנֲעֶׂשֹ֔ יתָֹּ֨ וִׁ ל ֲאֶשר־צִׁ ר כ ִ֤ ל־ֵלאמ ִ֑ ה ֵכ ן כׇּ ֶשֹ֔ נו  ֶאל־מ  עְּ ַמֹ֨ ל ֲאֶשר־שָּ כ ִ֤ ְך׃ כְּ נו ֵנֵלָֽ ֵח  לָּ שְּ ר תִׁ ֲאֶשֵ֥

ה׃  ֶשָֽ ם־מ  יָּ ה עִׁ ר הָּ ְך ַכֲאֶשֵ֥ מָֹּ֔ יך  עִׁ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ ה יְּ ֶיִ֞ הְּ ָֽ ק יִׁ ַמָ֣ע ֵאֶלִ֑יך ַרֶּ֠ שְּ ל־נִׁ ֶרָ֣ה כׇּ יש ֲאֶשר־ַימְּ ִ֞ אִׁ
ל ֲאשֶ  כ ֵ֥ יך לְּ ֶרִ֛ בָּ ַמ ע ֶאת־דְּ שְּ א־יִׁ ל ָֽ יך וְּ ץ׃ֶאת־פִׁ  ָֽ ֵ֥ק ֶוֱאמָּ ק ֲחַז ִ֑ת ַר  ַצֶו נו יומָּ  ר־תְּ
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בְּ  ת  ֲאֶשָ֣ר תִׁ יִׁ ֵ֥ה ַבֹ֨ ִ֑י ֵאי־ֶז לָּ ם ַרגְּ ֶרץ ֲהד ָ֣ אָּ  הָּ י וְּ ֹ֔ אִׁ סְּ ם כִׁ ַמָ֣יִׁ ה ַהשָּ הוָֹּ֔ ַמָ֣ר יְּ ֵ֚ה אָּ ֹום כ  ק  ֵ֥ה מָּ ֵאי־ֶז י וְּ נו־לִֹׁ֔
נ ֶאת־מְּ י׃ וְּ ָֽ תִׁ ל־וחָּ יֵ֥ו כׇּ הְּ ה ַויִׁ תָּ ׂשָֹּ֔ י עָּ ָ֣ ֶלה  יָּדִׁ ל־ֵאֹ֨ י  כׇּ נִׁ יט ֶאל־עָּ ָ֣ה ַאבִֹׁ֔ ֶאל־ֶז ִ֑ה וְּ הוָּ ם־יְּ א  ֶלה נְּ ֵא 

ה   חָּ נְּ ֶלב ַמֲעֵלִ֤ה מִׁ ף ֶכֹ֔ ֵרָֽ יש זֹוֵבִַ֤ח ַהֶשה  ע ָ֣ ֹור ַמֵכה־אִׁ  ט ַהשַּ֜ י׃ שֹוֵחֹ֨ ָֽ רִׁ בָּ ד ַעל־דְּ ֵר  חָּ וַח וְּ ֵכה־רֹ֔ ונְּ
 ָ֣ בָּ נָּ ה מְּ ב  יר לְּ ֵ֥ כִׁ יר ַמזְּ ה׃ ַדם־ֲחזִֹׁ֔ צָּ ֵפָֽ ם חָּ ֵ֥ שָּ ם ַנפְּ קוֵציֶה  שִׁ ם ובְּ ֵכיֶהֹ֔ ַדרְּ ֲחרו  בְּ ָֽ ה בָּ מָּ ִֶ֑ון ַגם־ֵה  ְך אָּ ֵרָֽ

א שָּ  ל ָ֣ י וְּ תִׁ רְּ ַב  ה דִׁ ֵאָ֣ין עֹוֶנֹ֔ י  וְּ אתִׁ ֹ֨ רָּ ִַ֤ען קָּ ם ַי ֶהֹ֔ יא לָּ ָ֣ בִׁ ם  אָּ תָּ ור  גָֽ ם ומְּ ֵליֶה  ַתֲעל  ַחָ֣ר בְּ י ֶאבְּ ִ֞ ֵמִ֑עו ַגם־ֲאנִׁ
י  ֵעיַנֹ֔ ַרע  בְּ ו הָּ רו׃ַוַיֲעׂשִ֤ ָֽ חָּ י בָּ תִׁ צְּ ַפ  ר ל א־חָּ ה    וַבֲאֶשֵ֥ הוָֹּ֔ ַבר־יְּ עו  דְּ מְּ שִׁ

ה  ֶאֵ֥ רְּ נִׁ ה וְּ הוָֹּ֔ ַבָ֣ד יְּ כְּ י  יִׁ מִׁ ַמִַ֤ען שְּ ם לְּ ַנֵדיֶכ  ם מְּ ֵאיֶכַּ֜ נְּ ם ׂש  ֩ ֲאֵחיֶכֹ֨ רו מְּ ֹו אָּ רִ֑ בָּ ים ֶאל־דְּ ַהֲחֵרדִׁ 
ִ֑ל  ֹול ֵמֵהיכָּ יר ק  אֹון  ֵמעִֹׁ֔ ֹול שָּ שו׃ קִ֤ ם ֵיב ָֽ ֵהֵ֥ ֶכ ם וְּ ַחתְּ מְּ ׂשִׁ ֶרם בְּ ֶטֵ֥ יו׃ בְּ ָֽ בָּ יְּ א  ול לְּ מ  ַשֵלֵ֥ם גְּ ה מְּ הוָֹּ֔ ֹול יְּ קָ֣

ֶלה ֲהיִ֤וַחל ֵאֹ֔ ה  כָּ אָּ י רָּ ִ֤ את מִׁ ז   ַמָ֣ע כָּ י־שָּ ָֽ ר׃ מִׁ ָֽ ה זָּכָּ יטָּ ֵ֥ לִׁ מְּ הִׁ ֹוא ֵחִֶ֛בל לָּ ּה וְּ ֶרם יָּבֵ֥ ֶטֹ֨ ה בְּ ִ֑דָּ יל יָּלָּ חִׁ   תָּ
ה  ִ֛לָּ י־חָּ ִ֑ת כִׁ ֹוי ַפַָ֣עם ֶאחָּ ד ג  ֵֵ֥לָֽ וָּ ם־יִׁ ד אִׁ יָֹ֣ום ֶאחָֹּ֔ ֶרץ  בְּ יר ֶאֹ֨ ִ֛ בִׁ י ַאשְּ ֵ֥ ׃ ַהֲאנִׁ ֶנָֽיהָּ י ֹון ֶאת־בָּ ה צִׁ ֵ֥ דָּ לְּ ַגם־יָּ

ְך׃ יִׁ ָֽ ר ֱאֹלהָּ ַמֵ֥ י אָּ תִׁ רְּ ַצ  עָּ יד וְּ ִ֛ ם־ֲאנִׁ י ַהמֹולִׁ ִ֑ה אִׁ הוָּ יד י אַמָ֣ר יְּ א אֹולִׁ  ל ֵ֥ ו   וְּ ח  מְּ ׂשִׁ
ּה  ילו בָּ  ֵ֥ גִׁ ִׁם וְּ ַלִ֛ רושָּ ל־ֶאת־יְּ ֹוׂש כׇּ ׂשֹ֔ ּה  מָּ תָּ יׂשו אִׁ ִ֤ ֲהֶבִ֑יהָּ ׂשִׁ ל־א  ַאבְּ כׇּ תְּ ָֽ קו  ַהמִׁ ינְּ ָֽ ַמִַ֤ען תִׁ ׃ לְּ יהָּ ֶלָֽ ים עָּ לִׁ 

ּה׃ ָֽ בֹודָּ ֵ֥יז כְּ זִׁ ם מִׁ ֶת  ַעַנגְּ תְּ הִׁ צו וְּ מ ִ֛ ַמ ַען תָּ ֶמִ֑יהָּ לְּ ח  ד ַתנְּ ש   ם מִׁ ֶתֹ֔ ַבעְּ ה  וׂשְּ י־כ ָ֣ ַמָ֣ר  כִׁ ׀ אָּ
ֶלֶּ֠  ה־ֵאֶּ֠ ֶטָֽ ָ֣י נ  נִׁ נְּ ה הִׁ הוָּ  ֶתִ֑יְּ יַנקְּ ָֽ ם וִׁ ֹוד גֹויִׁ  בֵ֥ ַנ ַחל שֹוֵטִ֛ף כְּ ֹום וכְּ לַּ֜ ר שָּ נָּהָֹּ֨ או יהָּ כְּ ֵׂשֹ֔ נָּ ם ַעל־ַצד  תִׁ

שׇּ  ם תְּ יִׁ ַכ  רְּ ַעל־בִׁ מו׃ וְּ ָֽ נ חָּ ִׁם תְּ ַל  ירושָּ ם ובִׁ ֶכֹ֔ ֶָ֣חמְּ י  ֲאַנ כִׁ נ  ָֽ ַנֲחֶמִ֑נו ֵכִ֤ן אָּ ֹו תְּ מ  ר אִׁ יש ֲאֶשֵ֥ ִּ֕ אִׁ עו׃ כְּ ָֽ ֳעשָּ
ִ֤ה ַיד־יְּ  עָּ נֹודְּ נָּה וְּ ַרִ֑חְּ פְּ מֹוֵתיֶכ ם ַכֶדֶָ֣שא תִׁ ַעצְּ ם וְּ ֶכֹ֔ בְּ ָׂ֣ש לִׁ ׂשָּ יֶתם  וְּ אִׁ זַָּע ם ורְּ יו וְּ ֹ֔ דָּ ה  ֶאת־ֲעבָּ הוָּ

יו׃ ָֽ בָּ יְּ ֹו   ֶאת־א  ה  ַאפֹ֔ ֵחמָּ יב בְּ ִ֤ שִׁ הָּ ִ֑יו לְּ תָּ ב  כְּ ה ַמרְּ ַכסופָּ  ֹוא וְּ ֵאָ֣ש יָּבֹ֔ ה  בָּ הוָּ ִ֤ה יְּ ֵנ י־הִׁ ָֽ כִׁ
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ֹו ֶאת־ ב  ַחרְּ ט ובְּ פָֹּ֔ שְּ ָ֣ה נִׁ הוָּ ֵאש  יְּ י בָּ ִ֤ ש׃ כִׁ ַלֲהֵבי־ֵאָֽ ֹו בְּ ת  ַגֲערָּ ל־וְּ לְּ  כׇּ ו ַחָֽ ַרב  ִ֑ר וְּ ׂשָּ ָֽה׃ ֵלֵ֥ בָּ הוָּ י יְּ
ֹות ַאַחִ֤ר  ים ֶאל־ַהַגנ  ַּ֜ ַטֲהרִׁ ָֽ ַהמִׁ ים וְּ שִֹׁ֨ ַקדְּ תְּ ֶקץ ( אחד)ַאַחת  ַהמִׁ ַהֶש  יר וְּ ַׂשָ֣ר ַהֲחזִֹׁ֔ ֵלי  בְּ כְּ ֶוְך א ָֽ ַבתָֹּ֔

ץ ֶאת־ ַקֵבֵ֥ ה לְּ אִָּּ֕ ם בָּ ֵתיֶהֹ֔ ב ָ֣ שְּ ֲעֵׂשיֶהם  וַמחְּ י ַמָֽ כִׁ  נ  אָּ ָֽה׃ וְּ הוָּ ם־יְּ א  פו נְּ ו יָּס   ֵ֥ דָּ ִ֑ר ַיחְּ בָּ ַעכְּ הָּ ַהגֹויִׁ ם ל־כׇּ וְּ
י ֵמֶהָ֣ם ָ֣ תִׁ ַלחְּ שִׁ ֹות וְּ ם א  ֶהַּ֜ י בָּ תִֹׁ֨ ַׂשמְּ י׃ וְּ ָֽ בֹודִׁ ו ֶאת־כְּ אֵ֥ רָּ או וְּ נִֹ֑ות ובָּ  ש  ַהלְּ ֵליטִֶּׁ֠  וְּ ם ׀ פְֶּּ֠ ל־ַהגֹויִִׁ֞ ים ֶאָֽ

ו ֶאת עִ֤ מְּ א־שָּ ר ל ָֽ ים ֲאֶשֹ֨ קִׁ  ח  רְּ ָ֣ים הָּ יִׁ אִׁ ִַּ֑֧ן הָּ וָּ יָּ ַבָ֣ל וְּ ֶשת ת  ֵכי ֶק  שְּ וד מ ֵ֥ לִ֛ ול וְּ יש פֵ֥ שִֹׁ֨ י  ַתרְּ עִׁ מְּ ־שִׁ
יאו ֶאת־ ָ֣ ֵהבִׁ ם׃ וְּ ָֽ י ַבגֹויִׁ בֹודִׁ  ידו ֶאת־כְּ ֵ֥ גִׁ הִׁ י וְּ ֹ֔ בֹודִׁ ו ֶאת־כְּ אָ֣ ל א־רָּ ל־וְּ ל־ֲאֵחיֶכָ֣ם מִׁ כׇּ ָ֣םכׇּ ׀  ַהגֹויִׁ

ָ֣ה חָּ נְּ ֶרֶּ֠  מִׁ בָּ ים וֶּ֠ ה ַבסוסִֶׁ֡ ר קׇּ ׀ ַליהוֶָּ֡ ָ֣ל ַהֵ֥ ֹות ַע ר  כָּ רְּ ים וַבכִׁ ַּ֜ דִׁ רָּ ים וַבפְּ ִׁםֶכב וַבַצבִֹׁ֨ ַל  רושָּ י יְּ ִ֛ שִׁ ַמָ֣ר  דְּ אָּ
ִ֑ה ַכֲאֶשָ֣ר יָּבִׁ֩  הוָּ ֵ֥ים יְּ ֲהנִׁ ח ַלכ  ם ֶאַקִ֛ ַגם־ֵמֶהֵ֥ ָֽה׃ וְּ הוָּ ית יְּ ֹור ֵבֵ֥ ה  י טָּ ֵ֥ לִׁ כְּ ִ֛ה בִׁ חָּ נְּ ֵא ל ֶאת־ַהמִׁ רָּ ׂשְּ י יִׁ ֵנֹ֨ יאו֩ בְּ

שִֶּׁ֠  ם ַהֲחדָּ ַמָ֣יִׁ י ַכֲאֶשָ֣ר ַהשָּ ָ֣ ָֽה׃ כִׁ הוָּ ר יְּ ַמֵ֥ יִׁ ם אָּ וִׁ ֶׂשִ֛הַללְּ ֵ֥י ע  ר ֲאנִׁ ה ֲאֶשֹ֨ שַָּּ֜ ֶרץ ַהֲחדָּ אָֹּ֨ הָּ ים  ים וְּ ֵ֥ דִׁ מְּ ע 
חׇּ  ֶדש  בְּ ֵדי־ח ֹ֨ ָֽ ה מִׁ יָּ  הָּ ם׃ וְּ ֶכָֽ מְּ שִׁ ֲעֶכ ם וְּ ד ַזרְּ ִ֑ה ֵכִ֛ן ַיֲעמ ֵ֥ הוָּ ם־יְּ א  ַנ י נְּ פָּ ֹוא לְּ ֹו יָּב  ַשַבתִ֑ ת בְּ י ַשבָּ  ֵדֵ֥ ֹו ומִׁ שֹ֔ דְּ

ל־ ים הַ כׇּ ֲאנָּשִֹׁ֔ ֵרי  הָּ גְּ פִׁ ו בְּ אֹ֔ רָּ ו וְּ אָ֣ יָּצְּ ָֽה׃ וְּ הוָּ ר יְּ ַמֵ֥ ַנ י אָּ פָּ ת לְּ ַתֲחֹוֵ֥  שְּ הִׁ ִ֛ר לְּ ׂשָּ ם בָּ תִָּ֞ י תֹוַלעְּ ָ֣ י כִׁ ִ֑ ים בִׁ עִׁ  שְּ פ 
ֹון לְּ  א  יֵ֥ו ֵדרָּ הָּ ה וְּ ֶבֹ֔ כְּ א תִׁ ם  ל ָ֣ שָּ אִׁ ות וְּ מ  א תָּ ל־ל ָ֣ ר׃כׇּ ָֽ ׂשָּ  בָּ

חׇּ  ֶדש  בְּ ֵדי־ח ֹ֨ ָֽ ה מִׁ יָּ  הָּ ֹוא וְּ ֹו יָּב  ַשַבתִ֑ ת בְּ י ַשבָּ  ֵדֵ֥ ֹו ומִׁ שֹ֔ ל־דְּ ָֽה׃כׇּ הוָּ ר יְּ ַמֵ֥ ַנ י אָּ פָּ ת לְּ ַתֲחֹוֵ֥  שְּ הִׁ ִ֛ר לְּ ׂשָּ  בָּ
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אתָּ   ד ובָּ א ֹ֔ תָּ  ֵתֵרָ֣ד מְּ ַלשְּ שִׁ ך׃ וְּ ֶבָֽ ד מֹושָּ ֵק  פָּ י יִׁ ֵ֥ תָּ כִׁ דְּ ַקִּ֕ פְּ נִׁ ֶדש וְּ ָ֣ר ח ִ֑ חָּ ן מָּ הֹונָּתָּ  ֹו יְּ  ַוי אֶמר־לֵ֥
ֶבן  ֶאֵ֥ ֶצל הָּ תָֹּ֔ ֵא  ַָ֣שבְּ יָּ ַמֲעֶׂשִ֑ה וְּ יָֹ֣ום ַהָֽ ם בְּ תָּ שָּ  רְּ ַתֵ֥ סְּ ֹום ֲאֶשר־נִׁ קֹ֔ ים ֶאל־ַהמָּ צִׁ  ֶשת ַהחִׁ ֹלֵ֥ י שְּ ִּ֕ ֶזל׃ ַוֲאנִׁ ָֽ אָּ הָּ

ר֩  מ  ם־אָּ ים אִׁ ִ֑ צִׁ ָ֣א ֶאת־ַהחִׁ צָּ ַער ֵל ְך מְּ ַלָ֣ח ֶאת־ַהַנֹ֔ ֵנה  ֶאשְּ הִׁ ה׃ וְּ ָֽ רָּ ַמטָּ י לְּ ח־לִׁ  ַלָֽ ַשָֽ ָ֣ה אֹוֶרִ֑ה לְּ דָּ צִׁ
ים ָ֣ צִׁ ֵנֵ֥ה ַהחִׁ ַער הִׁ ר ַלַנַּ֜ ַמֹ֨ ֶח נו א  נָּה קָּ ֵה  ךָ֣ וָּ מְּ ךִ֛  ׀ מִׁ ֹום לְּ לֵ֥ י־שָּ ה כִׁ אָּ ב ִ֛ ָֽה׃  ׀ וָּ הוָּ ר ַחי־יְּ בָּ  ין דָּ ֵאֵ֥ וְּ

ר דִׁ  ר ֲאֶשֵ֥ בָֹּ֔ דָּ ַהֹ֨ ָֽה׃ וְּ הוָּ ַלֲחך  יְּ ָֽ י שִׁ ֵ֥ ְך כִׁ ה ֵלִּ֕ אָּ ִ֑לְּ הָּ ךָ֣ וָּ מְּ ים מִׁ צִׁ  ֵנֵ֥ה ַהחִׁ ֶלם הִׁ ֶעֹ֔ ַמר  לָּ ה א  ם־כ ִ֤ אִׁ נו וְּ רְּ ַב 
ם׃ ָֽ ך  ַעד־עֹולָּ ֵ֥י וֵבינְּ ִ֛ה ֵבינִׁ הוָּ ֵנ ה יְּ ה הִׁ ִ֑תָּ אָּ ָ֣י וָּ וִׁ ד בַ   ֲאנִׁ ר דָּ ֵתֵ֥ סָּ ֶדש ַויִׁ י ַהח ֹ֔ ָ֣ הִׁ ֶדִ֑ה ַויְּ שָּ

ֶמֶּ֠ ( על־)ֶאל־ ַוֵי ֶשב ַהֶמִֶ֛לְך  ֶָ֣שב ַהֶּ֠ ֹול׃ ַוֵי ַפַָ֣עםַהֶל ֶחם ֶלֱאכָֽ ֹו כְּ בַּ֜ ֹושָּ ַעם ֶאל־מֹוַשב   ֶלְך ַעל־מֹ֨ ַפ  ׀ בְּ
קׇּ  יר ַויָֹּ֨ ד׃ַהקִֹׁ֔ ָֽ וִׁ ֹום דָּ קֵ֥ ד מְּ ֵק  פָּ ול ַויִׁ אִ֑ ַצָ֣ד שָּ ֵנ ר מִׁ ֵֶ֥שב ַאבְּ ן ַוֵי תָֹּ֔ ֹונָּ הָ֣ ה  ם  יְּ ומָּ א  ול מְּ אִ֛ ר שָּ ֶבֵ֥ ל א־דִׁ וְּ

ֹור׃ הָֽ א טָּ י־ל ֵ֥ וא כִׁ ֹור ה  הִ֛ י טָּ ֵ֥ תִׁ לְּ וא בִׁ ֶרָ֣ה הֹ֔ קְּ ַמר  מִׁ י אָּ ִ֤ וא כִׁ מׇּ   ַביָֹ֣ום ַההִ֑ ָֽ י מִׁ הִׁ  ת ַויְּ ֳחַרִ֤
ֹום  קָ֣ ד מְּ ֵק  פָּ י ַויִׁ ֹ֔ ֶדש  ַהֵשנִׁ ִ֑דַהח ֹ֨ וִׁ  דָּ

וַע  ֹו ַמדַּ֜ נֹ֔ ָ֣ן בְּ הֹונָּתָּ אול  ֶאל־יְּ ֵַ֥ען ַוי ִ֤אֶמר שָּ ֶחם׃ ַוַי ָֽ ֹול ַגם־ַהי ֹום ֶאל־ַהלָּ מֵ֥ ַשִ֛י ַגם־תְּ ל א־בָּ א ֶבן־יִׁ
י זֶ֩  ָ֣ א כִׁ י נֶָּ֡ ֵחָ֣נִׁ אֶמר ַשלְּ ֶחם׃ ַוי ֶ֡ ָֽ ית לָּ י ַעד־ֵבֵ֥ דִׁ  מָּ ִ֛ד ֵמעִׁ וִׁ ל דָּ ַאֵ֥ שְּ ל נִׁ א ֹ֨ שְּ ול נִׁ אִ֑ ן ֶאת־שָּ הֹונָּתָּ  ַבח֩ יְּ

י חִֹׁ֔ י  אָּ ה־לִׁ וָּ וא צִׁ הִ֤ יר וְּ עִׁ  נו בָּ ה לַָּּ֜ חָֹּ֨ פָּ שְּ ֶאָ֣ה  מִׁ ֶארְּ ה נָּ א וְּ טָּ לְּ ֵ֥ מָּ יך אִׁ ֵעיֶנֹ֔ י ֵחן  בְּ ִ֤אתִׁ צָּ ם־מָּ ה אִׁ ַעתָּ  וְּ
ֶלְך׃ ן ַהֶמָֽ ַח  לְּ א ֶאל־ש  ִ֑י ַעל־ֵכָ֣ן ל א־בָֹּ֔ ן    ֶאת־ֶאחָּ ֹונָּתָֹּ֔ יהָ֣ אול  בִׁ ַחר־ַאִ֤ף שָּ ָֽ ַויִׁ

ה  לְּ  ֵחִ֤ר ַאתָּ י־ב  ָֽ י כִׁ תִׁ עְּ ַד  ֹוא יָּ ות ֲהלָ֣ דִ֑ ן־ַנֲעַו ת ַהַמרְּ ֹו ֶבָֽ בׇֹּ֨ ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ י לְּ ַשֹ֔ ַוֵ֥ת ֶבן־יִׁ ֶשת ֶערְּ ב   ךֹ֔ ולְּ תְּ שְּ
י  ָ֣ ך׃ כִׁ ֶמָֽ ל־אִׁ ח כׇּ ַלֹ֨ ה שְּ ַעתָּ  כוֶתִ֑ך וְּ ָ֣ה וַמלְּ ֹון ַאתָּ כ  א תִׁ ה ל ֵ֥ מָֹּ֔ ֲאדָּ ַשי  ַחָ֣י ַעל־הָּ ים ֲאֶשִ֤ר ֶבן־יִׁ מִׁ  ַהיָּ

וא׃ ֶות הָֽ י ֶבן־מָּ  ֵ֥ י כִׁ תֹו  ֵאַלֹ֔ ח א  ַקִ֤ א     וְּ ן ֶאת־שָּ ֹונָּתָֹּ֔ הָ֣ ַען  יְּ ִ֛יו ַוַיֹ֨ יו ַוי  אֶמר ֵאלָּ ִ֑ בִׁ ול אָּ
יא ִ֛ ה הִׁ ֵ֥לָּ י־כָּ ן כִׁ ֹונָּתָֹּ֔ הָ֣ ַדע  יְּ ֹו ַוֵיֹ֨ תִ֑ ַהכ  לָּ יו לְּ ִ֛ית עָּ ת־ַהֲחנִׁ ול ֶאָֽ א  ֶטל שָּ ה׃ ַויָֹּ֨ ָֽ ׂשָּ ה עָּ ת ֶמֵ֥ ה יוַמ  ֵ֥מָּ ם  לָּ ֵ֥ ֵמעִׁ

ד׃ ָֽ וִׁ ית ֶאת־דָּ ֵ֥ מִׁ הָּ יו לְּ בִׁ  ן בׇּ ַויָּ ַּ֧קׇּ   אָּ חָּ  לְּ ם ַהש  ֵ֥ ן ֵמעִׁ ִ֛ הֹונָּתָּ ל ָֽ ם יְּ ִ֑ף וְּ י־אָּ ל ֳחרִׁ ַכִ֞ א־אָּ
יו׃ ָֽ בִׁ ֹו אָּ מ  לִׁ כְּ י הִׁ ֵ֥ ד כִׁ ֹ֔ וִׁ ַצב  ֶאל־דָּ י ֶנעְּ ִ֤ ֶחם כִׁ י  ֶלֹ֔ ֶדש ַהֵשנִׁ יֹום־ַהח ִ֤ י    בְּ ָ֣ הִׁ ַויְּ

א נָּא   ֵ֥ צָּ ץ מְּ ֹו ר   ַנֲָֽערֹ֔ ֹו׃ ַוי ָ֣אֶמר לְּ מָֽ ן עִׁ ט   ַנֵַ֥ער קָּ ִ֑ד וְּ וִׁ ָ֣ד דָּ מֹוֵע ה לְּ ֶד  ִ֛ן ַהשָּ הֹונָּתָּ ֶקר ַוֵיֵצ א יְּ  ַבב ֹ֔
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ים ֲאֶשֵ֥  צִֹׁ֔ ֹום ֶאת־ַהָ֣חִׁ קָ֣ ַער  ַעד־מְּ א ַהַנֹ֨ ב ִ֤ ֹו׃ ַויָּ רָֽ ַהֲעבִׁ י לְּ צִׁ ה ַהֵח  ֵ֥ רָּ הוא־יָּ ץ וְּ ֹ֔ ַָ֣ער רָּ י מֹוֶרִ֑ה ַהַנ כִׁ  נ  ר אָּ
אָּ  לְּ ָֽ הָּ ךֵ֥ וָּ מְּ י מִׁ צִׁ ֹוא ַהֵח  אֶמר ֲהלֵ֥ ַער  ַוי ֹ֔ י ַהַנֹ֨ ן ַאֲחֵרִ֤ הֹונָּתַָּּ֜ א יְּ ֹ֨ רָּ קְּ ִ֑ן ַויִׁ תָּ הֹונָּ ה יְּ ר יָּרָּ  י ֲאֶשֵ֥ צִׁ ה׃ ַהֵחֹ֔

ֹונָּתָּ  הָֽ א יְּ ִ֤ רָּ קְּ ן  ֶאת־ַויִׁ תָּ ֹונָּ הָֽ ִַ֤ער יְּ ט ַנ ַלֵקִ֞ ד ַויְּ ל־ַתֲעמ ִ֑ ה ַאָֽ ושָּ ה ח  ֵ֥ ֵהרָּ ַער מְּ יםן  ַאֲחֵרָ֣י ַהַנֹ֔ צִֹׁ֔  ַהָ֣חִׁ
ר׃( החצי) ָֽ בָּ ו ֶאת־ַהדָּ ע  ד יָּדְּ ֹ֔ וִׁ דָּ ן  וְּ תָּ ֹונָּ הָֽ ה ַאְִ֤ך יְּ ומָּ אִ֑ ַדָ֣ע מְּ ַהַנ ַער ל א־יָּ ָֽיו׃ וְּ נָּ א ֶאל־ֲאד  ב    ַויָּ
ן  ֶאת־ֵכלָֹּ֔   תָּ ֹונָּ הָֽ ן יְּ ֵתִ֤ יר׃ ַהַנ֮ ַויִׁ ָֽ עִׁ יא הָּ ֵבֵ֥ ֹו ֵל ְך הָּ ֹו ַוי ָ֣אֶמר לֹ֔ ד יו ֶאל־ַהַנ ַער ֲאֶשר־לִ֑ וִׁ  דָּ א  וְּ ַער֮ בָּ

ו קָ֣ שְּ ַֽיִׁ ים ַוָֽ ִ֑ מִׁ עָּ ש פְּ ֹלָ֣ חו שָּ ַת  שְּ ה ַויִׁ צָּ יו ַאִ֛רְּ ֵ֥ ַאפָּ ל לְּ פ ֹ֨ ֶגב ַויִׁ ֵ֚ם ֵמֵאֶָ֣צל ַהֶנֹ֔ יש  קָּ ָ֣ כו  אִׁ בְּ הו ַויִׁ יש ֶאת־ֵרֵע  ָ֣ ׀ אִׁ
הו עַ  ֵשִ֤ם ֶאת־ֵרֵעֹ֔ נו בְּ חְּ ינו ֲאַנ  ֵנַּ֜ נו שְּ עְּ ַבֹ֨ שְּ ֹום ֲאֶשר֩ נִׁ לִ֑ שָּ וִׁ ד ֵלְָ֣ך לְּ דָּ ן לְּ ִ֛ תָּ הֹונָּ יל׃ ַוי  אֶמר יְּ ָֽ דִׁ גְּ וִׁ ד הִׁ ד־דָּ

ָ֣ה ֶי הְּ ה יִׁ הוִָּ֞ ר יְּ ה  ֵלאמ ֹ֔ הוָּ ם׃ יְּ ָֽ ֲעך  ַעד־עֹולָּ ין ַזרְּ ִ֛י וֵבֵ֥ עִׁ ין ַזרְּ ך וֵבֵ֥ ָ֣י וֵביֶנ   ׀ ֵבינִׁ
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ים ֶאל־יְּ רׇּ  ִ֤ ם ַרבִׁ ֩ גֹויִֹׁ֨ וו לְּ נִׁ ָֽה׃ וְּ הוָּ ם־יְּ א  תֹוֵכ ְך נְּ י בְּ ֵ֥ תִׁ ַכנְּ שָּ ִ֛א וְּ י־בָּ נִׁ נְּ י הִׁ ֹון כִׁ  יִ֑ י ַבת־צִׁ חִׁ  מְּ ׂשִׁ י וְּ ֵ֥ הוָּה  נִׁ
יִׁ  ָֽ י ֵאלָּ נִׁ ַחֵ֥ לָּ ֹות שְּ א  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ י־יְּ ַעתְּ כִׁ ַדִּ֕ יָּ ְך וְּ תֹוֵכֹ֔ י בְּ ָ֣ תִׁ ַכנְּ שָּ ִ֑ם וְּ עָּ י לְּ יו לִׁ  ֵ֥ הָּ וא וְּ ִ֤ה ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ הוָּ ל יְּ ַחֹ֨ נָּ ְך׃ וְּ

ס  ִׁם׃ ַהֵ֥ ָֽ לָּ ירושָּ ֹוד בִׁ ר ע  ַחֵ֥ ֶדש ובָּ ַמָ֣ת ַהק ִ֑ ֹו ַע ל ַאדְּ קֹ֔ ה  ֶחלְּ הודָּ ל־ֶאת־יְּ ֹור כׇּ י ֵנע  ֵ֥ ִ֑ה כִׁ הוָּ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ר מִׁ ׂשָּ  בָּ
ֹון עֵ֥ מְּ ֹו׃ קׇּ  מִׁ שָֽ ַאְָ֣ך   דְּ ֵנ י ַמלְּ פְּ ד לִׁ ֵמִּ֕ ֹול ע  ֵהָ֣ן ַהגָּדֹ֔ ַע  ַהכ  הֹוש ֹ֨ י ֶאת־יְּ נִׁ ֵא  ד ַוַירְּ ֵמֵ֥ ִ֛ן ע  טָּ ַהשָּ ִ֑ה וְּ הוָּ יְּ

ךֹ֔ ַהב   ה  בְּ הוָּ ַעִ֤ר יְּ גְּ יִׁ ן וְּ טָֹּ֔ ך  ַהשָּ ִ֤ה בְּ הוָּ ר יְּ ַעֹ֨ גְּ ן יִׁ טָּ  ה ֶאל־ַהשָּ הוַָּּ֜ אֶמר יְּ ֹו׃ ַוי ֹ֨ נָֽ טְּ ׂשִׁ ֹו לְּ ינ  מִׁ ר ַעל־יְּ ֵח 
 ִ֑ ים צֹואִׁ ָ֣ גָּדִׁ ש בְּ ב   ֵ֥ה לָּ יָּ ַע הָּ יהֹוש ִּ֕ ש׃ וִׁ ל ֵמֵאָֽ ֵ֥ צָּ וד מ  ֹוא ֶז֦ה א  ִׁם ֲהל  ִ֑ לָּ ירושָּ ְך׃ בִׁ ָֽ אָּ ֵנֵ֥י ַהַמלְּ פְּ ד לִׁ ֵמ  ע  ים וְּ

ה  ֵאֹ֨ יו רְּ ִ֑יו ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָּ  לָּ ים ֵמעָּ אִׁ  ים ַהצ  ֵ֥ גָּדִׁ ירו ַהבְּ ִ֛ סִׁ ר הָּ יו  ֵלאמ ֹ֔ נָּ פָּ ים לְּ ִ֤ דִׁ מְּ ע  אֶמר ֶאל־הָּ ַָ֣ען ַוי   ַוַי
 ֵ֥ נִׁ ימו צָּ ִ֛ ר יָּׂשִׁ ַמִּ֕ א  ֹות׃ וָּ צָֽ ך  ַמֲחלָּ תְּ ש א  ֵבֵ֥ ַהלְּ ך וְּ יך  ֲעֹוֶנֹ֔ ֶלֹ֨ י ֵמעָּ תִׁ ׂשִׁ֩ ֶהֱעַבִ֤רְּ ֹו ַויָּ ֹור ַעל־ר אשִ֑ ה  ימו֩ יף טָּ

ה בִׁ  הוָֹּ֔ ַאְָ֣ך יְּ ַעד  ַמלְּ ד׃ ַויָֹּ֨ ֵמָֽ הוָּ ה ע  ְך יְּ ַאֵ֥ ים וַמלְּ ֹ֔ גָּדִׁ הו  בְּ ש ֹ֨ בִׁ ֹו ַוַילְּ ֹור ַעל־ר אש  הַּ֜ יף ַהטָּ ֹ֨ נִׁ ַע ַהצָּ יהֹוש  
שְּ  ָ֣ם ֶאת־מִׁ אִׁ ַכִ֤י ֵתֵלְך  וְּ רָּ דְּ ם־בִׁ ֹות אִׁ א  בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמִ֞ ה־אָּ ר׃ כ  ין ֵלאמ ָֽ ָ֣ דִׁ ה  תָּ ַגם־ַאתָּ ר וְּ מ ֹ֔ שְּ י תִׁ ָ֣ תִׁ ַמרְּ

 ָ֣ הֹוש  א יְּ ע־נִָּ֞ ַמָֽ ָֽ ֶלה׃ שְּ ֵאָֽ ים הָּ דִׁ  מְּ ע  ין הָּ ים ֵבֵ֥ כִֹׁ֔ לְּ ך  ַמהְּ י לְּ ִ֤ נַָּתתִׁ י וְּ ִ֑ ר ֶאת־ֲחֵצרָּ מ ָ֣ שְּ ַג ם תִׁ י וְּ ׀  עַ ֶאת־ֵביתִֹׁ֔
י ֵשֵ֥ י־ַאנְּ ָֽ יך כִׁ ֶנֹ֔ פָּ ים לְּ ָ֣ בִׁ שְּ יך  ַהי  ֵרֶעֹ֨ ה  וְּ ֹול ַאתָּ ֵהָ֣ן ַהגָּד  י  ַהכ  דִׁ  יא ֶאת־ַעבְּ ִ֛ ֵ֥י ֵמבִׁ נִׁ נְּ י־הִׁ ָֽ ה כִׁ ת ֵהִ֑מָּ מֹוֵפ 

י ָ֣ ַמח׃ כִׁ ַפֵתַָ֣ח  ֶצָֽ נִׁ י מְּ נְּ ם הִׁ ִַּ֑֧יִׁ ָ֣ה ֵעינָּ עָּ בְּ ת שִׁ ֶבן ַאַח  ַע ַעל־ֶאֵ֥ הֹוש ֹ֔ ָ֣י יְּ ֵנ פְּ י  לִׁ תִׁ ַתֹ֨ ֶבן ֲאֶשִ֤ר נָּ ֶא  ָ֣ה הָּ ֵנ ׀ הִׁ
ֶרץ־ ָֽ אָּ ן הָּ י ֶאת־ֲעֹוֵ֥  ִ֛ תִׁ ֹות וַמשְּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ם  יְּ א  ּה נְּ חָּ  ת  ָ֣ה פִׁ הוָּ ם  יְּ א  וא נְּ ד׃ ַביָֹ֣ום ַהה  ָֽ יֵֹ֥ום ֶאחָּ יא בְּ ַההִׁ 

שׇּ  ָֽה׃ ַויִָּּ֕ ֵאנָּ ַחת תְּ ֶאל־ַתֵ֥ ַחת ֶג ֶפן וְּ ִ֑הו ֶאל־ַתֵ֥ ֵרֵע יש לְּ ָ֣ ו אִׁ א  רְּ קְּ ֹות תִׁ אֹ֔ בָּ י צְּ ִ֑ ֵבָ֣ר בִׁ ְך ַהד  אָּ  ב ַהַמלְּ
 ֵ֥ י מָּ ֹו׃ ַוי ָ֣אֶמר ֵאַלֹ֔ נָּתָֽ שְּ ֹור מִׁ יש ֲאֶשר־ֵיעֵ֥ אִׁ  י כְּ נִׁ יֵרִּ֕ עִׁ ר ַויְּ ַמֶ֡ א  ֶאִ֑ה וָּ ה ר  י( ויאמר)ה ַאתָּ  יתִׁ ָ֣ אִׁ ָ֣ה  רָּ ֵנ הִׁ ׀ וְּ

ֹות ַלֵנר   קֹ֔ וצָּ ה  מָֽ עָּ בְּ שִׁ ִ֤ה וְּ עָּ בְּ יהָּ שִׁ ֶלֹ֔ יהָּ  עָּ ֶתֹ֨ ִ֤ה ֵנר  עָּ בְּ שִׁ ּה וְּ ָּ֣ה ַעל־ר אשָּ  ג לָּ ּה וְּ לַָּּ֜ ב כ  נֹוַרת֩ זָּהָֹּ֨ ֹות מְּ
ין  ָ֣ ימִׁ ד  מִׁ ֶלִ֑יהָּ ֶאחָּ ים עָּ ם ֵזיתִׁ  ֵַֽ֥יִׁ ַנ ּה׃ ושְּ ָֽ ר ַעל־ר אשָּ ר ֲאֶשֵ֥ ַמֹ֔ א  ַען  וָּ ַאֹ֨ ּה׃ וָּ ָֽ מ אלָּ ד ַעל־ׂשְּ ֶאחָּ  ה וְּ ַהג לָֹּ֔
ַיֶּ֠  י׃ ַוֶּ֠ ָֽ נִׁ ֶלה ֲאד  ה־ֵא  ר מָּ י ֵלאמ ִ֑ ר בִׁ  ֵבֵ֥ ְִ֛ך ַהד  אָּ ֹוא ֶאל־ַהַמלְּ י ֲהלֵ֥ י  ַוי ָ֣אֶמר ֵאַלֹ֔ ר בִׁ ֵבֵ֥ ְך ַהד  אִָּ֞ ַען ַהַמלְּ

ַען ַוי ִ֤  י׃ ַוַיַּ֜ ָֽ נִׁ א ֲאד  ר ל ֵ֥ ַמ  א  ה ֵאִֶ֑לה וָּ ה־ֵהָ֣מָּ תָּ מָּ עְּ ַד  ל יָּ ֶב  בָּ ר  ה ֶאל־זְּ הוָֹּ֔ ַבר־יְּ ֵ֚ה דְּ ר ֶז אֶמר ֵאַלי  ֵלאמ ֹ֔
ֵנֵ֥י  פְּ ֹול לִׁ ר־ַהגָּדִ֛ י־ַאתָּ ה ַהָֽ ָֽ ֹות׃ מִׁ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  י אָּ רוחִֹׁ֔ ם־בְּ י אִׁ ָ֣ ַח כִׁ כ ֹ֔ א בְּ ל ָ֣ ל  וְּ יִׁ ַחֹ֨ א בְּ ר ל ִ֤ ֵלאמ ִ֑

ן ֵח   ֹות ֵחֵ֥ אִּ֕ ש  ה תְּ ר אשָֹּ֔ ֶאֶָ֣בן הָּ יא  ֶאת־הָּ הֹוצִׁ ר וְּ יש ִ֑ מִׁ ל לְּ ֶב  בָּ ר  ּה׃זְּ ָֽ  ן לָּ
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ֲעׂשֹות  ֶאת־ ם ַלָֽ ירָּ  ַכָ֣ל חִׁ ֹות ַויְּ קִ֑ רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ים וְּ עִׁ  ֶאת־ַהיָּ ֹות וְּ רֹ֔ י  ת־ַהכִׁ ֹום ֶאֹ֨ ירֹ֔ ַָ֣עׂש חִׁ ל־ַוַי ה כׇּ אכָֹּ֔ לָּ ַהמְּ
ַעמודִׁ   אש הָּ ת ֲאֶשר־ַעל־ר ֵ֥ ר ִ֛ תָּ ת ַהכ  ג ל  ם וְּ יִׁ ַנֹ֔ ים שְּ ָ֣ דִׁ ָֽה׃ ַעמ  הוָּ ית יְּ ה ֵבֵ֥ ֹלמ   ֶלְך שְּ ִ֛ה ַלֶמֵ֥ ׂשָּ ר עָּ ים ֲאֶשֵ֥
י ָֽ ַעמודִׁ אש הָּ ר ַעל־ר ֵ֥ ת ֲאֶש  ר ֹ֔ תָּ ֹות ַהכ  ֵתי  ג לָ֣ ֹות ֶאת־שְּ ַכס  ם לְּ יִׁ ַתֹ֔ ֹות שְּ כָ֣ בָּ ַהשְּ ם וְּ ִ֑יִׁ תָּ ם׃ שְּ

ֹות  ַכס  ת לְּ ֶאחָֹּ֔ ָ֣ה הָּ כָּ בָּ ים  ַלשְּ נִׁ מ  ים רִׁ ִ֤ ֵנָֽי־טורִׁ ֹות שְּ כִ֑ בָּ ֵתָ֣י ַהשְּ שְּ ֹות לִׁ ע ֵמא  ַבֵ֥ ִ֛ים ַארְּ נִׁ מ  רִׁ ֶאת־הָּ וְּ
ה רָּ  ת ֲעׂשָּ ר ֵ֥ י  ֶאת־ַהכִׁ ִֶׂ֑שר וְּ נ ֹות עָּ כ  ֶאת־ַהמְּ ים׃ וְּ ָֽ ַעמודִׁ ֵנֵ֥י הָּ ר ַעל־פְּ ת ֲאֶש  ר ֹ֔ תָּ ֹות ַהכ  ֵתי  ג לָ֣  ֶאת־שְּ

ים ַעל־ עִַּׁ֜ ֶאת־ַהיָּ ֹות וְּ ירֹ֨ ֶאת־ַהסִׁ ָֽם׃ וְּ ַחת ַהיָּ ר ַתֵ֥ ׂשָּ  ֵנים־עָּ ר שְּ ֵ֥ קָּ ֶאת־ַהבָּ ִ֑ד וְּ ֶאחָּ ֶאת־ַהיָּ ם הָּ ֹות׃ וְּ נָֽ כ  ַהמְּ
ֵאת   ֹות וְּ ק  רָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ ל־וְּ ָ֣ים כׇּ ֶלה ַהֵכלִׁ ֵאֹ֔ ִ֑ה ( האהל)הָּ הוָּ ה ֵבָ֣ית יְּ ֹלמ   ֶלְך שְּ ם ַלֶמֵ֥ ִ֛ ירָּ ה חִׁ ֵ֥ ׂשָּ ר עָּ ֲאֶשֹ֨

מ   ֶשת מְּ ח   ִ֤ח נְּ ן׃ ַוַיַנ ָֽ תָּ רְּ ין צָּ ֹות וֵבֵ֥ כ  ין ס  ִ֑ה ֵבֵ֥ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ַמֲעֵב  ֶלְך בְּ ם ַהֶמֹ֔ ָ֣ קָּ צָּ ֵדן  יְּ ַכִ֤ר ַהַירְּ כִׁ ט׃ בְּ ָֽ רָּ
ה  ֶאת־ ֹלמ  ל־שְּ ה ֵאֵ֚ת כׇּ ֹלמ ֹ֔ ַָ֣עׂש שְּ ֶשת׃ ַוַי ח ָֽ ל ַהנְּ ַקֵ֥ שְּ ר מִׁ ַק  א ֶנחְּ ד ל ֵ֥ א ִ֑ ד מְּ א ָ֣ ב מְּ ים ֵמר   ַהֵכלִֹׁ֔

ל־ רכׇּ ים ֲאֶש  ב׃  ַהֵכלִֹׁ֔ ָֽ נִׁ ים זָּהָּ ִ֛יו ֶלֵֶ֥חם ַהפָּ לָּ ר עָּ ן ֲאֶשֵ֥ חָּ  לְּ ֶאת־ַהש  ב וְּ הָֹּ֔ ַבָ֣ח ַהזָּ זְּ ִ֑ה ֵאֵ֚ת מִׁ הוָּ ֵבָ֣ית יְּ
רֶּ֠  נ  מְּ ֶאת־ַהֶּ֠ ת וְּ ַהֵנר ִ֛ ַהֶפ ַרח וְּ גִ֑ור וְּ ָ֣ב סָּ יר זָּהָּ בִׁ  ֵנֵ֥י ַהדְּ פְּ אול לִׁ מ ִ֛ שְּ ֵמ ש מִׁ חָּ ין וְּ מִַּׁ֜ יָּ ש מִׁ ֵמֹ֨ ֹות חָּ

ַהסִׁ  ב׃ וְֶּּ֠ ָֽ ם זָּהָּ יִׁ ַקַח  ַהֶמלְּ ֹות פֶּ֠ וְּ תֶ֡ ַהפ  גִ֑ור וְּ ָ֣ב סָּ ֹות זָּהָּ ת  ַהַמחְּ ֹות וְּ ַהַכפֵ֥ ֹות וְּ קִ֛ רָּ זְּ ַהמִׁ ֹות וְּ ר  ַזמְּ מְּ ַהָֽ ֹות וְּ
ב׃ ָֽ ת ַלֵהיכָּ ל זָּהָּ י ַהַבִ֛יִׁ ֵתֵ֥ ַדלְּ ים לְּ שִׁ  ֶדש ַהֳקדָּ ק ָ֣ י לְּ ימִַּׁ֜ נִׁ ת ַהפְּ יִׁ תֹות֩ ַהַבֹ֨ ַדלְּ  לְּ
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ין הַ  ִ֑ה וֵבֵ֥ עָּ ם ַליהוָּ יֵֹ֥ות לְּ הְּ ם לִׁ עָֹּ֔ ֶלְך  וֵבָ֣ין הָּ ה  וֵבִ֤ין ַהֶמֹ֨ הוָּ ית ֵבִ֤ין יְּ רִׁ  ת־ַהבְּ ע ֶאָֽ ַּ֜ דָּ הֹויָּ ת יְּ ר ֹ֨ כְּ ֶלְך ַויִׁ ֶמ 
או  ב ָ֣ ם׃ ַויָּ ָֽ עָּ ין הָּ ל־וֵבֵ֥ הו כׇּ צ   תְּ ַֽיִׁ ַעל ַוָֽ ֶרץ ֵבית־ַהַבַּ֜ אָֹּ֨ ב ַעם֩ הָּ ו ֵהיֵטֹ֔ רָ֣ בְּ יו  שִׁ מָּ לָּ ֶאת־צְּ ִ֤ו וְּ תָּ ח  בְּ זְּ ֶאת־מִׁ

ָֽה׃ ַויִׁ  הוָּ ית יְּ ת ַעל־ֵבֵ֥ ד   ק  ֵהִ֛ן פְּ ֹות ַויָּ ֶׂשם ַהכ  חִ֑ בְּ זְּ מִׁ ָ֣י ַהָֽ ֵנ פְּ ו לִׁ ג  רְּ ַעל הָּ ֵהָ֣ן ַהַבֹ֔ ן  כ  ת ַמתָּ ֵא  ח וְּ ַקָ֣
ֵמאֶּ֠  י ַהֶּ֠ ֵרָ֣ ֵאָ֣תֶאת־ׂשָּ ים וְּ צִַּׁ֜ רָּ ֶאת־הָּ י וְּ ֹ֨ רִׁ ֶאת־ַהכָּ ל־׀  ֹות וְּ ָ֣ כׇּ ֵבָ֣ית ַע ֶלְך  מִׁ ידו ֶאת־ַהֶמֹ֨ ִ֤ רִׁ ֶרץ ַוי  אָּ  ם הָּ

ח  ַמֵ֥ ׂשְּ ים׃ ַויִׁ ָֽ כִׁ לָּ א ַהמְּ ֵסֵ֥ ים ֵבָ֣ית ַהֶמִֶ֑לְך ַוֵי ֶשב ַעל־כִׁ צִׁ  רָּ ַער הָּ ֹואו ֶדֶרְך־ַשֵ֥ בִ֛ ה ַויָּ הוָֹּ֔ יְּ
ל־ ית כׇּ ֶרב ֵבֵ֥ יתו ַבֶח  ֵ֥ ִ֛הו ֵהמִׁ יָּ ֶאת־ֲעַתלְּ ה וְּ טָּ ִ֑ קָּ ָ֣יר שָּ עִׁ הָּ ֶרץ וְּ אָּ  לֶ ַעם־הָּ  ׃(מלך)ְך ַהֶמָֽ

 :כאן מתחילים האשכנזים

מׇּ ֶבן־ֶשֵ֥  ש בְּ ֵ֥ הֹואָּ נִׁ ים יְּ ֹו׃ַבע שָּ כָֽ  לְּ
ֵאֵ֥  בְּ יָּ ה מִׁ בְּ ֹו צִׁ מֹ֔ ֵשָ֣ם אִׁ ִׁם וְּ ִ֑ לָּ ירושָּ ַל ְך בִׁ ה מָּ נָֹּ֔ ָ֣ים שָּ עִׁ בָּ ַארְּ ש וְּ הֹואָֹּ֔ ַלְָ֣ך יְּ ֵיהוא  מָּ ַנת־ֶשִַ֤בע לְּ שְּ ר בִׁ

הוָּ ה  ֵעיֵנֵ֥י יְּ ִ֛ר בְּ שָּ הֹואָּ ש ַהיָּ ַעׂש יְּ ַבע׃ ַוַיֹ֨ ָֽ ל־שָּ מ  כׇּ ק ַהבָּ ן׃ ַרֵ֥ ֵהָֽ ע ַהכ  דָּ  הֹויָּ הו יְּ ֹ֔ ִ֑יו ֲאֶשָ֣ר הֹורָּ מָּ ֹות יָּ
ֶסף  ֩ ֶכֹ֨ ל ים כ  ֲהנִׁ  ש ֶאל־ַהכ  הֹואַָּּ֜ אֶמר יְּ ֹות׃ ַוי ֹ֨ מָֽ ים ַבבָּ רִׁ  ַקטְּ מְּ ים וָֽ ֵ֥ חִׁ ַזבְּ ִ֛ם מְּ עָּ ֹוד הָּ ִ֑רו עֵ֥ ל א־סָּ

ֹו  כִ֑ ֹות ֶערְּ ש  יש ֶכֵֶ֥סף ַנפְּ ִּ֕ ר אִׁ ה  ֶכֶָ֣סף עֹוֵבֹ֔ הוָּ ִ֤א ֵבית־יְּ ים ֲאֶשר־יובָּ שִַּׁ֜ ל־ַהֳקדָּ ֶסף ֲאֶשִ֤ר ַיֲָֽעֶלה  כׇּ ֶכ 
ָ֣ל ֶלב קו  ֶאת־ֶבֶָ֣דק ַע ַחזְּ ם יְּ ֵה  ֹו וְּ רִ֑ יש ֵמֵאָ֣ת ַמכָּ ים אִׁ  ֹ֔ ֲהנִׁ ֶהם  ַהכ ָ֣ ו לָּ חִ֤ קְּ ָֽה׃ יִׁ הוָּ ית יְּ יא ֵבֵ֥ בִׁ  הָּ יש לְּ ֹ֔ ־אִׁ

ֶדק׃ ָֽ ם בָּ א שָּ  ֵצֵ֥ מָּ ל ֲאֶשר־יִׁ כ ִ֛ ת לְּ יִׁ  ַהַבֹ֔
ו הַ  קֵ֥ זְּ ִ֑ש ל א־חִׁ הֹואָּ נָּ ה ַלֶמֶָ֣לְך יְּ ש שָּ ֹלִ֛ שָּ ים וְּ רִׁ  ת ֶעׂשְּ ַנֹ֨ שְּ י בִׁ הִׁ  א֩ ַויְּ רָּ קְּ ת׃ ַויִׁ יִׁ ָֽ ֶדק ַהבָּ ֲהנִׁ ים ֶאת־ֶבֵ֥ כ 

ים ֶאת־ֶבֶָ֣דק קִׁ  ַחזְּ ֶכֵ֥ם מְּ וַע ֵאינְּ ם ַמדִ֛ ים ַוי ָ֣אֶמר ֲאֵלֶהֹ֔ ֹ֔ ֲהנִׁ ַלכ ָ֣ ֵהן  וְּ ע ַהכ  ִ֤ יהֹויָּדָּ ש לִׁ הֹואַָּּ֜ ֶלְך יְּ  ַהֶמֹ֨
חָֽ  קְּ ה ַאל־תִׁ ַעתָּ  ת וְּ ִ֑יִׁ יִׁ ַהבָּ ֶדק ַהַב  ֶבֵ֥ י־לְּ ָֽ ם כִׁ ֵריֶכֹ֔ ֶסף  ֵמֵאָ֣ת ַמכָּ י ו־ֶכֹ֨ ִ֤ תִׁ לְּ בִׁ ִ֑ים לְּ ֲהנִׁ תו ַהכ  ָֽהו׃ ַוֵיא   נ  תְּ ת תִׁ
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ד ַויִׁ  ֹון ֶאחָֹּ֔ ֵהן  ֲארָ֣ ע ַהכ  ִ֤ הֹויָּדָּ ח יְּ ַקִ֞ ת׃ ַויִׁ יִׁ ָֽ ֶדק ַהבָּ י ַחֵז ק ֶאת־ֶבֵ֥ ֵ֥ תִׁ לְּ בִׁ ם ולְּ עָֹּ֔ ֶסף  ֵמֵאָ֣ת הָּ ַחת־ֶכֹ֨ ב קְּ ק ֵ֥
ַח  ֵבַּ֜ זְּ ֶצל ַהמִׁ ֩ ֵאֹ֨ תֹו ֵתָ֣ן א  ֹו ַויִׁ תִ֑ ַדלְּ ר בְּ ין ח   מִׁ  יָּ ה ( בימין)מִׁ ִ֤מָּ נו־שָּ ָֽתְּ נָּ ה וְּ הוָֹּ֔ יש  ֵבָ֣ית יְּ בֹוא־אִׁ בְּ

ף ֶאת־ ֵרָ֣י ַהַסֹ֔ מְּ ים  ש  ֲהנִׁ ל־ַהכ ָֽ ֹון כׇּ רִ֑ אָּ ב ַהֶכ ֶסף בָּ י־ַרֵ֥ ם כִׁ אֹותָֹּ֔ רְּ י  כִׁ הִׁ ַֽיְּ ָֽה׃ ַוָֽ הוָּ א ֵבית־יְּ ֵ֥ ַהֶכ ֶסף ַהמובָּ
רו  ַויִׁ  צ ֹ֨ ֹול ַויָּ ֵהָ֣ן ַהגָּדֹ֔ ַהכ  ֶלְך  וְּ ֵפִ֤ר ַהֶמֹ֨ ַעל ס  נו  ַוַיֹ֨ ָֽתְּ נָּ ָֽה׃ וְּ הוָּ א ֵבית־יְּ ֵ֥ צָּ מְּ ו ֶאת־ַהֶכ ֶסף ַהנִׁ נֹ֔ מְּ

מְּ   ן ַעל־ֶאת־ַהֶכֶָ֣סף ַהָֽ כָֹּ֔ ֵדי  ת  ה ( יד) יְּ אכָֹּ֔ לָּ ֵׂשָ֣י ַהמְּ ים ע  דִׁ  קָּ פְּ הו ( הפקדים)ַהמ  יא ַּ֜ ִ֑ה ַויֹוצִׁ הוָּ ֵבָ֣ית יְּ
ים  ו רִׁ דְּ ַלג ָֽ ָֽה׃ וְּ הוָּ ית יְּ ים ֵבֵ֥ ׂשִׁ  ע  ים הָּ ֹ֔ נִׁ ַלב  ֵעץ  וְּ ֵשִ֤י הָּ רָּ חָּ ָ֣י לְּ ֵנ ַאבְּ ים  וְּ נִֹ֤ות ֵעצִׁ קְּ לִׁ ֶבן וְּ ֶאֹ֔ ֵבָ֣י הָּ צְּ ח  לְּ

חׇּ  ת לְּ יִׁ א ַעל־ַהַב  ל ֲאֶשר־ֵיֵצֵ֥ כ ִ֛ ִ֑ה ולְּ הוָּ ַחֵז ק ֶאת־ֶבֶָ֣דק ֵבית־יְּ ב לְּ ֵצֹ֔ ה ֵבָ֣ית ַמחְּ ֶׂשַּ֜ א ֵיעָּ ה׃ ַאְך֩ ל ֹ֨ ָֽ קָּ זְּ
ֹות  רֹ֔ צְּ קֹות  ֲחצ ָ֣ רָּ זְּ ֹות מִׁ רִ֤ ַזמְּ ֶסף  מְּ ֹות ֶכֹ֨ פֵ֥ ה סִׁ הוָּ  ל־יְּ י כׇּ ֵ֥ לִׁ א כְּ ֵ֥ ן־ַהֶכ ֶסף ַהמובָּ ִֶ֑סף מִׁ י־כָּ לִׁ ב וכְּ זָּהָּ 

ֲאנָּשִׁ   ו ֶאת־הָּ בָ֣ ַחשְּ א יְּ ל   ָֽה׃ וְּ הוָּ ית יְּ ֹו ֶאת־ֵבֵ֥ קו־ב  זְּ חִׁ ִ֑הו וְּ נ  תְּ אכָּ ה יִׁ לָּ י ַהמְּ ֵׂשֵ֥ ע  י־לְּ ָֽ ָֽה׃ כִׁ הוָּ ים ֵבית־יְּ
י בֶ  ֵ֥ ִ֑ה כִׁ אכָּ לָּ ֵׂשָ֣י ַהמְּ ע  ת לְּ ֵת  ם לָּ ֹ֔ ֶסף  ַעל־יָּדָּ נִ֤ו ֶאת־ַהֶכֹ֨ תְּ ר יִׁ ֶכֶָ֣סף ֲאֶשֹ֨ ם  וְּ שָּ ים׃ ֶכִֶ֤סף אָּ ָֽ ׂשִׁ ם ע  נָּ ה ֵהֵ֥ ֱאמ 

ו׃ יָֽ הְּ ֲהנִׁ ים יִׁ ִ֑ה ַלכ  הוָּ א ֵבָ֣ית יְּ א יובָּ  ֹות ל ֵ֥ אֹ֔  ַחטָּ
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ה   הוָּ ַלִ֤ח יְּ י שָּ תִֹׁ֨ ול א  אֹ֔ מוֵאל  ֶאל־שָּ שׇּ ַוי ִ֤אֶמר שְּ מְּ ע לִׁ ַמֹ֔ ָ֣ה שְּ ַעתָּ ֵאִ֑ל וְּ רָּ ׂשְּ ֹו ַעל־יִׁ ֶלְך ַעל־ַעמ  ֶמֹ֔ ֳחךָ֣ לְּ
ָֽה׃ הוָּ י יְּ ֵרֵ֥ בְּ ֹול דִׁ ק   לְּ
 :כאן מתחילים האשכנזים

ֶרְך ַבֲעֹלת   ם לֹו  ַבֶדֹ֔ ֵ֥ ֵאִ֑ל ֲאֶשר־ׂשָּ רָּ ׂשְּ יִׁ ֵל ק לְּ ה ֲעמָּ ֵ֥ ׂשָּ י ֵאִ֛ת ֲאֶשר־עָּ תִׁ דְּ ַקִּ֕ ֹות פָּ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ ה אָּ ֹו כ ִ֤
 ָֽ רָּ צְּ מִׁ ֶתם  ֶאת־מִׁ ֲחַרמְּ ַהָֽ ק וְּ ֵל  ה ֶאת־ֲעמָּ יתַָּּ֜ כִׁ הִׁ ְך וְּ ה֩ ֵלֹ֨ ם׃ ַעתָּ ל־יִׁ ִ֑יו כׇּ לָּ ל עָּ מ   א ַתחְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ ֲאֶשר־לֹ֔

ֹור׃ ַעד־ֲחמָֽ ל וְּ גָּמָּ  ה מִׁ ַעד־ֶׂשֹ֔ ֹור וְּ שָ֣ ק מִׁ ַעד־יֹוֵנֹ֔ ֵלל  וְּ ע  ה ֵמָֽ שָּ  יש ַעד־אִׁ ָ֣ ה ֵמאִׁ ֵהַמתִָּ֞   וְּ
פְּ   ַֽיִׁ ם ַוָֽ עָֹּ֔ אול  ֶאת־הָּ ַשַמִ֤ע שָּ יש ַויְּ ֵ֥ ים ֶאת־אִׁ פִׁ  ֶרת ֲאלָּ ִ֑י ַוֲעֶׂשֵ֥ לִׁ ֶלף ַרגְּ ם ֶא  יִׁ אַתֵ֥ ים מָּ ֹ֔ אִׁ לָּ ֵדם  ַבטְּ קְּ

דַּ֜  רו רְּ ֩ ס ֹ֨ כו י לְּ ֶ֡ ל־ַהֵקינִׁ ול ֶאָֽ אָ֣ ַָֽחל׃ ַוי ָ֣אֶמר שָּ ֵלִ֑ק ַויָּ ֶַֽרב ַבנָּ ָ֣יר ֲעמָּ ול ַעד־עִׁ א  א שָּ ב ֵ֥ ה׃ ַויָּ ָֽ הודָּ ו יְּ
ֹו וְּ  מֹ֔ ך  עִׁ פְּ סִׁ י ֶפן־א ָֽ ֵלקִׁ  ֹוְך ֲעמָּ תָ֣ ָֽ מִׁ יתָּ ִ֤ ׂשִׁ ה עָּ ם־ַאתִָּ֞ ֶסד  עִׁ ל־ה ֶחֹ֨ ם כׇּ יִׁ ִ֑ רָּ צְּ מִׁ ם מִׁ ל ַבֲעלֹותָּ  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ָ֣י יִׁ ֵנ בְּ

 ָֽ רָּ צְּ ֵנֵ֥י מִׁ ר ַעל־פְּ ור ֲאֶש  ה  בֹוֲאךָ֣ שֹ֔ ילָּ ֲחוִׁ ֵלִ֑ק ֵמָֽ ול ֶאת־ֲעמָּ א  ְֵַֽ֥ך שָּ ק׃ ַוַי ֵלָֽ ֹוְך ֲעמָּ תֵ֥ י מִׁ ֵַ֥סר ֵקינִׁ  ם׃ ַויָּ יִׁ
ֵל ק  ׂש ֶאת־ֲאַגֵ֥ג ֶמֶלְך־ֲעמָּ פ ִ֛ תְּ ֶאת־ַויִׁ ִ֑י וְּ ל־חָּ ם כׇּ עַָּּ֜ הָּ ול וְּ אֹ֨ ֩ שָּ ל מ  ֶרב׃ ַוַיחְּ ָֽ י־חָּ פִׁ ים לְּ ֵ֥ עָּ ם ֶהֱחרִׁ הָּ

ַעל־ ים  וְּ רִׁ ַעל־ַהכָּ ִ֤ים וְּ נִׁ שְּ ַהמִׁ ר וְּ קָֹּ֨ ַהבָּ ַעל־ֵמיַטָ֣ב ַהצ אן֩ וְּ ג וְּ ל־ַעל־ֲאגָּ  ִ֑ם כׇּ ימָּ ו ַהֲחרִׁ ב  א אָּ ל ֵ֥ ֹוב וְּ ַהטֹ֔
ל־וְּ  ֵ֥הכׇּ זָּ בְּ מִׁ ִ֛ה נְּ אכָּ לָּ ימו׃ ַהמְּ ָֽ ּה ֶהֱחרִׁ ֵ֥ תָּ ס א  ֵמ  נָּ  וְּ

ב  ֵמָֽ  י־שָּ ֶלְך כִׁ ֶמֹ֔ אול  לְּ י ֶאת־שָּ תִׁ ַלִ֤כְּ מְּ י־הִׁ ָֽ י כִׁ תִׁ מְּ ַח  ר׃ נִׁ ל ֵלאמ ָֽ מוֵא  ה ֶאל־שְּ הוָֹּ֔ ַבר־יְּ י  דְּ הִׁ ַֽיְּ י ַוָֽ ַאֲחַרֹ֔
הוָּ ה  ַעֵ֥ק ֶאל־יְּ זְּ ל ַויִׁ מוֵאֹ֔ שְּ ַחר  לִׁ ים ַויִֹׁ֨ ִ֑ א ֵהקִׁ י ל ָ֣ ַר  בָּ ֶאת־דְּ ל־וְּ ה׃ ַויַ כׇּ לָּ יְּ ָֽ את ַהלָּ ַרֵ֥ קְּ מוֵאִ֛ל לִׁ ֵכ ם שְּ שְּ

ַֽ ב  ַוָֽ ס  ד ַויִׁ יב לֹו  יָֹּ֔ ֵ֥ ה ַמצִׁ ֵנֹ֨ הִׁ ה  וְּ לָּ ֶמֹ֨ ול ַהַכרְּ אִ֤ א־שָּ ָֽ ר בָּ ל ֵלאמ   מוֵאַּ֜ שְּ ד לִׁ ַגֹ֨ ֶקר ַוי  ול ַבב ִ֑ א  ר שָּ ַיֲעב ֹ֔
ו רִ֤ ול בָּ א  ֹו שָּ ול ַוי  אֶמר לָ֣ אִ֑ ל ֶאל־שָּ מוֵא  א שְּ ב ֵ֥ ָֽל׃ ַויָּ גָּ לְּ י ַוֵי ֶַֽרד ַהגִׁ תִׁ ימ   ה ֲהקִׁ יהוָֹּ֔ ה  ַלָֽ ְך ַאתָּ

אׇּ  אן ַהֶז ה בְּ ֹול־ַהצ ֵ֥ ל וֶמִ֛ה קָֽ מוֵאֹ֔ ָֽה׃ ַוי ָ֣אֶמר שְּ הוָּ ר יְּ ַבֵ֥ ַע׃ ֶאת־דְּ ֵמָֽ י ש  כִׁ  נ  ר אָּ ר ֲאֶשֵ֥ קָֹּ֔ ֹול ַהבָּ קָ֣ ִ֑י וְּ נָּ זְּ
ַהבָּ  ם  ַעל־ֵמיַטִ֤ב ַהצ אן  וְּ עָּ ַמִ֤ל הָּ ר חָּ ום ֲאֶשֹ֨ יא  י ֱהבִׁ ָ֣ ֵלקִׁ ול ֵמֲעמָּ אַּ֜ אֶמר שָּ ָ֣ה ַוי ֹ֨ ַח ַליהוָּ ב   ַען זְּ ַמֵ֥ ר לְּ קָֹּ֔

נו׃ מְּ ר ֶהֱחַרָֽ ֶאת־ַהיֹוֵת   ֱאֹלֶהִ֑יך וְּ
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ה  לָּ ִ֑יְּ י ַהלָּ ִ֛ה ֵאַל  הוָּ ֶב ר יְּ ר דִׁ ךֹ֔ ֵאת֩ ֲאֶשֹ֨ ה לְּ ָ֣ידָּ ַאגִׁ ול ֶהֵֶ֚רף וְּ אֹ֔ מוֵאל  ֶאל־שָּ ַוי ֵ֥אֶמר ַוי ִ֤אֶמר שְּ
ר׃( מרוויא) ֹו ַדֵבָֽ ם־  ל  ֹוא אִׁ ל ֲהל  מוֵאֹ֔ י ַוי ָ֣אֶמר שְּ ֵטֵ֥ בְּ אש שִׁ יך ר ִ֛ ֵעיֶנֹ֔ ה  בְּ ן ַאתָּ ט ִ֤ קָּ

שָּ  מְּ ה ַויִׁ ִ֑תָּ ל אָּ ֵא  רָּ ׂשְּ אֶמר ֵלְָ֣ך יִׁ ִֶ֑רְך ַוי   דָּ הוָּ ה בְּ ֲחךֵ֥ יְּ לָּ שְּ ל׃ ַויִׁ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֶלְך ַעל־יִׁ ֶמ  ִ֛ה לְּ הוָּ ֲחך  יְּ
 ָֽ תָּ ם א  ֹו ַעֵ֥ד ַכלֹותָּ  ָ֣ בֹ֔ תָּ ַחמְּ לְּ נִׁ ק וְּ ֵלֹ֔ ים  ֶאת־ֲעמָּ אִׁ ַחטָּ ה ֶאת־ַהָֽ תִָּ֞ ַהֲחַרמְּ ֹול וְּ קָ֣ תָּ בְּ עְּ ַמ  א־שָּ ה ל ָֽ ֵ֥מָּ לָּ ם׃ וְּ

ָֽה׃ הוָּ ֵעיֵנֵ֥י יְּ ע בְּ ַר  ַעׂש הָּ ל ַוַתֵ֥ לָֹּ֔ ַעט  ֶאל־ַהשָּ ִ֑ה ַוַתֹ֨ הוָּ ל ֲאֶשִ֤ר   יְּ מוֵא  ול ֶאל־שְּ אַּ֜ אֶמר שָּ ַוי ֹ֨
יא ֶאת־ֲאַגג   בִׁ  אָּ ִ֑ה וָּ הוָּ י יְּ ַחָ֣נִׁ לָּ ֶרְך ֲאֶשר־שְּ ְך ַבֶד  ֵאֵלִּ֕ ה וָּ הוָֹּ֔ ֹול יְּ קָ֣ י  בְּ תִׁ עְּ ַמֹ֨ ֵל ק  שָּ ֶאת־ֲעמָּ ק וְּ ֵלֹ֔ ֶמֶָ֣לְך ֲעמָּ

ָֽל׃ גָּ לְּ יך ַבגִׁ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  ַח ַליהוָּ ב ִ֛ זְּ ָ֣ית ַהֵחִֶ֑רם לִׁ ר ֵראשִׁ קָּ  אן ובָּ ִ֛ל צ ֵ֥ לָּ עָּ ם ֵמַהשָּ ח הָּ ַקֹ֨ י׃ ַויִׁ תִׁ מְּ ֶהֱחַרָֽ
   ִ֤ ֵנ ִ֑ה הִׁ הוָּ ֹול יְּ קָ֣ ַע בְּ מ   שְּ ים כִׁ חִֹׁ֔ בָּ ֹות וזְּ לָ֣ ע  ה  בְּ יהוָּ ל ַהֵחִֶ֤פץ ַלָֽ מוֵא  ַע  ַוי ָ֣אֶמר שְּ מ ֹ֨ ה שְּ

תָּ   סְּ ַאֹ֨ ַען מָּ ַצִ֑ר ַי  ים ַהפְּ פִׁ  רָּ ֶון ותְּ ֵ֥ אָּ י וְּ רִׁ ֶסם  ֶמֹ֔ י ַחַטאת־ֶקֹ֨ ִ֤ ים׃ כִׁ ָֽ ֶלב ֵאילִׁ יב ֵמֵחֵ֥ שִׁ  ַהקְּ ֹוב לְּ ַָ֣בח טֹ֔ ֶז  מִׁ
ֶלְך׃ ֶמָֽ ך  מִׁ סְּ אָּ מְּ ה ַויִׁ הוָֹּ֔ ַבָ֣ר יְּ י   ֶאת־דְּ תִׁ רְּ ַבֵ֥ י־עָּ ָֽ י כִׁ אתִׁ טָֹּ֔ מוֵאל  חָּ ול ֶאל־שְּ אִ֤ אֶמר שָּ ַוי ֹ֨

י  ִ֑ אתִׁ א נָּ א ֶאת־ַחטָּ ֵ֥ ה ׂשָּ ַעתִָּּ֕ ם׃ וְּ ָֽ קֹולָּ ע בְּ ַמ  ֶאשְּ ם וָּ עָֹּ֔ י  ֶאת־הָּ אתִׁ ֵרֹ֨ י יָּ ִ֤ ֶרִ֑יך כִׁ בָּ ֶאת־דְּ הוָּ ה וְּ י־יְּ ָֽ ֶאת־פִׁ
ה  ֶאת תָּ סְּ ַאֹ֨ י מָּ ִ֤ ְִ֑ך כִׁ מָּ וב עִׁ ש  א אָּ ול ל ֵ֥ אֹ֔ מוֵאל  ֶאל־שָּ ָֽה׃ ַוי ִ֤אֶמר שְּ ַתֲחֶו ה ַליהוָּ שְּ ֶאָֽ י וְּ מִֹׁ֔ וב עִׁ שָ֣ ַבָ֣ וְּ ר ־דְּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֶלְך ַעל־יִׁ יֵֹ֥ות ֶמ  הְּ ָֽ ה מִׁ הוָֹּ֔ ךָ֣ יְּ סְּ אָּ מְּ ה ַויִׁ הוָֹּ֔ ֵ֥ק    יְּ ֶלִֶ֑כת ַוַיֲחֵז ל לָּ מוֵא  ב שְּ ס ֵ֥ ַויִׁ
ע׃ ַרָֽ קָּ ֹו ַויִׁ יל  עִׁ ַנף־מְּ כְּ ֵאִ֛ל    בִׁ רָּ ׂשְּ ות יִׁ כ  לְּ ת־ַממְּ ה ֶאָֽ הוַָּּ֜ ע יְּ ַרֹ֨ ל קָּ מוֵאֹ֔ יו  שְּ ַוי ִ֤אֶמר ֵאלָּ
ּה לְּ  נִָּּ֕ תָּ ֶל יך ַהיִֹ֑ום ונְּ ׃ֵמעָּ ךָּ ֶמָֽ ֹוב מִׁ י   ֵרֲעך  ַהטֵ֥ ָ֣ ֵחִ֑ם כִׁ נָּ א יִׁ ל ָ֣ ר וְּ ַשֵק  א יְּ ל ל ֵ֥ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ ַָ֣צח יִׁ ַגם  ֵנ וְּ

ֵאִ֑ל וְּ  רָּ ׂשְּ ֶַָּ֣֧גד יִׁ ֶנ י וְּ ֵנָֽי־ַעמִׁ  קְּ ֵֶַֽ֥גד זִׁ ִ֛א ֶנ י נָּ נִׁ ֵדֵ֥ ה ַכבְּ י ַעתָּ  אתִׁ טָֹּ֔ ם׃ ַוי ָ֣אֶמר חָּ ֵחָֽ נָּ הִׁ וא לְּ ם ה  ִ֛ דָּ א אָּ י ל ֵ֥ מִֹׁ֔ וב עִׁ שָ֣
י  ַתֲחֵו יתִׁ שְּ ָֽ הִׁ ֵ֥שׇּ וְּ יך׃ ַויָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶהָֽ ָֽה׃ַליהוָּ ול ַליהוָּ א  חו שָּ ַתֵ֥ שְּ ול ַויִׁ אִ֑ י שָּ ל ַאֲחֵרָ֣ מוֵא  ַוי ָ֣אֶמר   ב שְּ

ר ֵ֥ ֵכ ן סָּ ג אָּ ִ֑ת ַוי ָ֣אֶמר ֲאגָֹּ֔ יו ֲאַג ג ַמֲעַדנ  ֶָ֣לְך ֵאלָֹּ֔ ק ַוֵי ֵלֹ֔ ִ֤ישו ֵאַלי  ֶאת־ֲאַגג  ֶמֶָ֣לְך ֲעמָּ ל ַהגִׁ מוֵא   שְּ
ֶות׃ ָֽ ֶמִ֑ך ַוי ָ֣   ַמר־ַהמָּ ים אִׁ נָּשִׁ  ַכֵ֥ל מִׁ שְּ ך ֵכן־תִׁ ֶבֹ֔ ים  ַחרְּ ִ֤ה נָּשִׁ לָּ כְּ ר שִׁ ל ַכֲאֶשֹ֨ מוֵאֹ֔ אֶמר שְּ

ָֽל׃ גָּ לְּ הוָּ ה ַבגִׁ ֵנֵ֥י יְּ פְּ ִ֛ג לִׁ מוֵא ל ֶאת־ֲאגָּ ף שְּ ַשֵסֹ֨ ול    ַויְּ אִ֛ שָּ ה וְּ ִ֑תָּ מָּ רָּ ל הָּ מוֵא  ֵֶ֥לְך שְּ ַוֵי
ול׃ אָֽ ַעֵ֥ת שָּ בְּ ֹו גִׁ ֵ֥ה ֶאל־ֵבית  לָּ  עָּ
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ּה  ו אֹותָֹּ֔ אָ֣ ַטמְּ ם ַויְּ תָֹּ֔ מָּ ים ַעל־ַאדְּ ָ֣ בִׁ שְּ ֵאל  י  רָּ ׂשְּ ם ֵבִ֤ית יִׁ דָּ  ר׃ ֶבן־אָּ י ֵלאמ ָֽ הוָּ ה ֵאַלֵ֥ ַבר־יְּ י דְּ ֵ֥ הִׁ ַויְּ
ָֽי׃  נָּ פָּ כָּ ם לְּ ה ַדרְּ ֵ֥ תָּ יְּ ה הָּ ֹ֔ דָּ ַאת  ַהנִׁ מְּ ט  ִ֑ם כְּ ילֹותָּ ָֽ כָּ ם וַבֲעלִׁ ַדרְּ ם בְּ ם ַעל־ַהדָּ  י  ֲעֵליֶהֹ֔ תִׁ ְך ֲחמָּ פ ִ֤ ֶאשְּ וָּ

 ֵ֥ כָּ ַדרְּ ֹות כְּ צִ֑ ֲארָּ ו בָּ זָּר  ם ַויִׁ ם  ַבגֹויִֹׁ֔ תָּ יץ א  ִ֤ פִׁ אָּ ׃ וָּ והָּ אָֽ מְּ ם טִׁ לוֵליֶה  גִׁ ִֶ֑רץ ובְּ אָּ ו ַעל־הָּ כָ֣ פְּ ם ֲאֶשר־שָּ
ַֽ ם ַוָֽ ָ֣או שָֹּ֔ ם  ֲאֶשר־בָּ ֹוא ֶאל־ַהגֹויִׁ ב  ים׃ ַויָּ ָֽ תִׁ ַפטְּ ם שְּ ילֹותָּ  ַכֲעלִׁ ו ֶאת־ֵשָ֣ם קׇּ וְּ ל  ַחלְּ ֶהם  יְּ ר לָּ י ֶבֱאמ ִ֤ ִ֑ שִׁ דְּ

ל ַעל־ֵשָ֣ם קׇּ  מ   ֶאחְּ או׃ וָּ ָֽ צָּ ֹו יָּ צ  ֶלה וֵמַארְּ ָ֣ה ֵאֹ֔ הוָּ ל ַבגֹויִׁ ם ַעם־יְּ ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ הו  ֵבָ֣ית יִׁ ל ֹ֨ לְּ י ֲאֶשִ֤ר חִׁ ִ֑ שִׁ דְּ
ה׃ מָּ ָֽ או שָּ ֵ֥  ֲאֶשר־בָּ

ָ֣י  נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ ל כ ִ֤ ֵא  רָּ ׂשְּ ית־יִׁ ֵבָֽ ר לְּ ן ֱאמ ָ֣ ֵכִ֞ י לָּ ִ֤ ֵאִ֑ל כִׁ רָּ ׂשְּ ה ֵבָ֣ית יִׁ ֶׂש  ֵ֥י ע  ֶכִ֛ם ֲאנִׁ ַמַענְּ א לְּ ה ל   ֹ֔ הוִׁ יְּ
ֵשם־קׇּ  ם־לְּ ל  אִׁ לָּ ח  מְּ ֹול ַהָֽ י ַהגָּד  ָ֣ מִׁ י ֶאת־שְּ תִִׁ֞ ַדשְּ קִׁ ם׃ וְּ ָֽ אֶתם שָּ ֵ֥ ם ֲאֶשר־בָּ ם ַבגֹויִׁ  ֶתֹ֔ ַללְּ י  ֲאֶשָ֣ר חִׁ שִׁ דְּ

ו ַהגֹו עֹ֨ יָּדְּ ִ֑ם וְּ תֹוכָּ ם בְּ ֶת  ַללְּ ר חִׁ ם ֲאֶשֵ֥ ֶכ ם ַבגֹויִֹׁ֔ י בָּ ֵ֥ שִׁ דְּ קָּ הִׁ ה בְּ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ם  ֲאד  א  ה נְּ הוָּ  ָ֣י יְּ י־ֲאנִׁ ָֽ ם כִׁ יִַּׁ֜
ֶכ ם מִׁ  י ֶאתְּ ֵ֥ תִׁ ַבצְּ קִׁ ם וְּ ן־ַהגֹויִֹׁ֔ ֶכם  מִׁ י ֶאתְּ ִ֤ תִׁ ַקחְּ לָּ ם׃ וְּ ֵעיֵניֶהָֽ ל־לְּ ֶכ ם כׇּ י ֶאתְּ ֵ֥ ֵהֵבאתִׁ ֹות וְּ צִ֑ ֲארָּ הָּ

ים  הֹורִׁ  ם טְּ יִׁ י ֲעֵליֶכִ֛ם ַמֵ֥ תִׁ  זַָּרקְּ ם׃ וְּ ֶכָֽ ַמתְּ אֹוֵתיֶכִ֛ם ומִׁ ֶאל־ַאדְּ מְּ ל ט  כ   ֶתִ֑ם מִׁ ַהרְּ ל־וטְּ וֵליֶכ ם כׇּ לֵ֥ גִׁ
ֶבן   ֶאֹ֨ י ֶאת־ֵלִ֤ב הָּ תִַּׁ֜ ר  ֶכִ֑ם ַוֲהסִֹׁ֨ בְּ רְּ קִׁ ה ֶאֵתָ֣ן בְּ שָּ  וַח ֲחדָּ רֵ֥ ש וְּ ֹ֔ דָּ ֶכם  ֵלָ֣ב חָּ י לָּ ִ֤ נַָּתתִׁ ם׃ וְּ ֶכָֽ ר ֶאתְּ  ֲאַטֵהֵ֥
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י ֶאֵתָ֣  ֶאת־רוחִׁ  ר׃ וְּ ָֽ ׂשָּ ֶכ ם ֵלֵ֥ב בָּ י לָּ ֵ֥ נַָּתתִׁ ם וְּ ֶכֹ֔ ַׂשרְּ בְּ כו מִׁ ַקי  ֵתֵלֹ֔ ח  י ֵאִ֤ת ֲאֶשר־בְּ יתִׁ ׂשִׁ  עָּ ֶכִ֑ם וְּ בְּ רְּ קִׁ ן בְּ
ם וְּ  עָֹּ֔ י  לְּ ִ֤יֶתם לִׁ יִׁ הְּ ֵתיֶכִ֑ם וִׁ י ַלֲאב ָֽ תִׁ ַת  ר נָּ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָֹּ֔ ֶתָ֣ם בָּ יַשבְּ ם׃ וִׁ יֶתָֽ ו ַוֲעׂשִׁ ר  מְּ שְּ י תִׁ ַטֵ֥ פָּ שְּ י ומִׁ כִֹׁ֔ ָ֣נ  אָּ

כ    ם מִׁ ֶכֹ֔ י ֶאתְּ ָ֣ תִׁ הֹוַשעְּ ים׃ וְּ ָֽ ֶכ ם ֵלאֹלהִׁ ֶיֵ֥ה לָּ ֹו ֶאהְּ תֹ֔ י א  ָ֣ ֵביתִׁ רְּ הִׁ ן  וְּ גָּ י ֶאל־ַהדָּ אתִׁ ִ֤ רָּ קָּ ֹוֵתיֶכִ֑ם וְּ אָֽ מְּ ל ט 
ֶשֶּ֠  ַען ֲאֶּ֠ ַמ  ֶדִ֑ה לְּ ת ַהשָּ נוַב  ץ ותְּ ֵעֹ֔ י הָּ ָ֣ רִׁ י  ֶאת־פְּ ֵביתִׁ רְּ הִׁ ב׃ וְּ ָֽ עָּ ן ֲעֵליֶכ ם רָּ ל א־ֶאֵתֵ֥ ֹוד וְּ ו עִ֛ חֵ֥ קְּ א תִׁ ר ל ָ֣

ֵכיֶכָ֣ם  ֶתם  ֶאת־ַדרְּ ַכרְּ ם׃ וזְּ ָֽ עָּ ב ַבגֹויִׁ ת רָּ ַפֵ֥ ֶתם  ֶחרְּ ט  ק ָֽ ים ונְּ ִ֑ א־טֹובִׁ ֵליֶכ ם ֲאֶשָ֣ר ל ָֽ ים וַמַעלְּ עִֹׁ֔ רָּ הָּ
ע ַד  וָּ ה יִׁ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ם  ֲאד  א  ה נְּ ֶׂש  י־ע  ָֽ ֶכָ֣ם ֲאנִׁ ַמַענְּ א לְּ ם׃ ל   ַע ל תֹוֲעבֹוֵתיֶכָֽ ם וְּ ֵתיֶכֹ֔ ָ֣ ֵ֚ל ֲעֹונ  ם ַע ֵניֶכֹ֔ פְּ ֶכִ֑ם  בִׁ לָּ

ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ית יִׁ ֵכיֶכ ם ֵבֵ֥ ַדרְּ ו מִׁ מִ֛ לְּ ָֽ כָּ הִׁ ֹושו וְּ ם   ב  ֶכֹ֔ י ֶאתְּ ָ֣ יֹום  ַטֲהרִׁ ה בְּ ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ כ ִ֤
ֵבִ֑ד ַתֵַ֚חת אֲ  ה ֵתעָּ ַשמָּ  ֶרץ ַהנְּ ֵ֥ אָּ הָּ ֹות׃ וְּ בָֽ ו ֶהֳחרָּ נ  בְּ נִׁ ים וְּ ֹ֔ רִׁ י  ֶאת־ֶהָ֣עָּ תִׁ ֹוַשבְּ הָֽ ֹוֵתיֶכִ֑ם וְּ ל ֲעֹונָֽ כ   ֶשָ֣ר מִׁ

ֵעיֵנ י  ה לְּ מָֹּ֔ מָּ ָ֣ה שְּ תָּ יְּ ל־הָּ ִֶ֤רץ ַהֵלֹ֨ כׇּ אָּ ו הָּ ר  מְּ אָּ ר׃ וְּ ים עֹוֵבָֽ רִׁ  ֶהעָּ ִֶ֑דן וְּ ַגן־ֵע ה כְּ תָּ  יְּ ה הָּ ַשמָֹּ֔ זו  ַהנְּ
נְּ   ַהָֽ ֹות וְּ יֶהֳחֵרבִ֛ ָ֣ ֹוֵתיֶכם  כִׁ יבָֽ בִׁ ֲארו֮ סְּ שָּ ָֽ ם ֲאֶשָ֣ר יִׁ ו ַהגֹויִׁ  עָ֣ יָּדְּ בו׃ וְּ ָֽ ֹות יָּשָּ צורֵ֥ ֹות בְּ ס  ַהֶנֱהרָּ ֹות וְּ ׀  ַשמֵ֥

שַ  י ַהנְּ תִׁ עְּ ַט  ֹות נָּ סֹ֔ ֱָ֣הרָּ י  ַהֶנ יתִׁ ֹ֨ נִׁ ה בָּ הוָּ  ָ֣י יְּ י׃ֲאנִׁ יתִׁ ָֽ ׂשִׁ עָּ י וְּ תִׁ רְּ ַבֵ֥ הוָּ ה דִׁ ֵ֥י יְּ ִ֑ה ֲאנִׁ  מָּ
 כאן מסיימים הספרדים

ם׃ ָֽ דָּ אן אָּ ִ֛ם ַכצ   תָּ ה א  ֶבֵ֥ ֶהִ֑ם ַארְּ ֹות לָּ ל ַלֲעׂשָ֣ ֵא  רָּ ׂשְּ ית־יִׁ ֵבָֽ ש לְּ ֵרֵ֥ דָּ ֹוד ז ִ֛את אִׁ ה ע  ֹ֔ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר  ֲאד  ה אָּ  כ ִ֤
אן קׇּ  צ ָ֣ יהָּ כְּ ֹוֲעֶדֹ֔ מָ֣ ם  בְּ ִֹׁ֨ ַל רושָּ אן יְּ צ ִ֤ ים כְּ שִׁ  ִ֑ם  דָּ דָּ אן אָּ ֹות צ ָ֣ ֵלא  ֹות מְּ ים ֶהֳחֵרבֹ֔ ָ֣ רִׁ ינָּה  ֶהעָּ ֶיֹ֨ הְּ ָֽ ֵכִ֤ן תִׁ

ָֽה׃ הוָּ ֵ֥י יְּ י־ֲאנִׁ ָֽ ו כִׁ ע  יָּדְּ  וְּ
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ָ֣ה ַהז ִ֑את  רומָּ י ו ֶאל־ַהתְּ הְּ ֶרץ יִׁ אָֹּ֔ ָ֣ם הָּ עָּ ֵ֚ל הָּ ֹות כ  עֹולָ֣ ה הָּ ֶי  הְּ ָֽ יא יִׁ ָ֣ ל־ַהנָּׂשִׁ ַעָֽ ל׃ וְּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ יִׁ יא בְּ ַלנָּׂשִׁ 
ַהֵנ   ה֮ וְּ חָּ נְּ ַהמִׁ ִ֤ים וֶבחֳ וְּ ָֽ ֶסְך  ַבַחגִׁ כׇּ ֹות בְּ תֹ֔ ים  וַבַשבָּ שִׁ ה דָּ וא־ַיֲעֶׂשִ֞ ֵאִ֑ל הָֽ רָּ ׂשְּ י ֵבָ֣ית יִׁ ל־מֹוֲעֵד 

ה   עֹולָּ ֶאת־הָּ ה וְּ חָּ  נְּ ֶאת־ַהמִׁ ָ֣את וְּ ל׃ֶאת־ַהַחטָּ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ית־יִׁ ַעֵ֥ד ֵבָֽ ר בְּ ַכֵפ  ים לְּ מִֹׁ֔ לָּ ֶאת־ַהשְּ  וְּ
 :כאן מתחילים הספרדים

 ָֽ דָּ קְּ ֵטאתָּ  ֶאת־ַהמִׁ חִׁ ים וְּ ִ֑ מִׁ ר תָּ קָּ  ח ַפר־ֶבן־בָּ ַקֵ֥ ֶדש תִׁ ָ֣ד ַלח ֹ֔ ֶאחָּ אשֹון  בְּ רִׁ ָֽ ה  בָּ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר֮ ֲאד  ה־אָּ ש׃ כ 
ַתן   נָּ את וְּ ַדָ֣ם ַהַחטָּ  ן מִׁ ֵהַּ֜ ח ַהכ  ַקֹ֨ לָּ ֵבִַ֑ח וְּ זְּ ה ַלמִׁ ֲעזָּרָּ  נֵֹ֥ות הָּ ַבִ֛ע פִׁ ֶאל־ַארְּ ת וְּ יִׁ ָ֣ת ַהַבֹ֔ זוַז ֶאל־מְּ

פַ  כִׁ י וְּ ֶפִ֑תִׁ ֶג ה ומִׁ יש ש  ֵ֥ ֶדש ֵמאִׁ ָ֣ה ַבח ֹ֔ עָּ בְּ שִׁ ֲעֶׂשה  בְּ ֵכִ֤ן ַתָֽ ית׃ וְּ ָֽ ימִׁ נִׁ ר ַהפְּ ֵצֵ֥ ַער ֶהחָּ ת ַש  זוַזֹ֔ ל־מְּ ַעֹ֨ ם וְּ ֶת  רְּ
אשֶּ֠  רִׁ ת׃ בָּ יִׁ ָֽ ֵ֥ ֶאת־ַהבָּ ׂשָּ ה עָּ עָֹּ֨ בָּ ַארְּ ֹות ֹון בְּ ים ַמצ  מִֹׁ֔ ֹות יָּ עָ֣ ב  ג שְּ ִַ֑סח חִָּּ֕ ֶכ ם ַהפָּ ֶיֵ֥ה לָּ הְּ ֶדש יִׁ ר יֹום  ַלח ֹ֔

ַע ד  ֹו ובְּ וא ַבֲעדִּ֕ יא  ַביָֹ֣ום ַההֹ֔ ִ֤ה ַהנָּׂשִׁ ׂשָּ עָּ ל׃ וְּ ֵכָֽ ל־ֵיאָּ ג כׇּ ֵמי־ֶהחַָּּ֜ ת יְּ ַעֹ֨ בְּ שִׁ את׃ וְּ ָֽ ר ַחטָּ ִֶ֑רץ ַפ  אָּ ָ֣ם הָּ ַע
 ֶּ֠ רִׁ ָ֣ת פֶָּּ֠ ַע בְּ ה שִׁ ָ֣ה ַליהוָּ  יר ים ַיֲעֶׂש ה עֹולָּ ֵ֥ עִׁ את ׂשְּ ַחטִָּּ֕ ים וְּ ִ֑ מִׁ ַע ת ַהיָּ בְּ ֹום שִׁ ם  ַליֹ֔ ימִׁ מִׁ ים תְּ ִ֤ ת ֵאילִׁ ַעֹ֨ בְּ שִׁ וְּ

שָּ  י ַבֲחמִׁ יעִֶׁ֡ בִׁ ה׃ ַבשְּ ָֽ ֵאיפָּ ין לָּ ֵ֥ ֶמן הִׁ ֶש  ל ַיֲעֶׂשִ֑ה וְּ יִׁ ַא  ה לָּ ֵ֥ ֵאיפָּ ִ֛ר וְּ ה ַלפָּ ֵ֥ ה ֵאיפָּ חָּ  נְּ ֹום׃ ומִׁ זִׁ ים ַליָֽ ה֩ עִׁ
ה  ג ַיֲעֶׂשֵ֥ ֶדש  ֶבחָֹּ֔ ר יִֹ֤ום ַלח ֹ֨ ׂשָֹּ֨ העָּ לָֹּ֔ ע  את  כָּ ַחטָּ ים ַכָֽ ִ֑ מִׁ ָ֣ת ַהיָּ ַע בְּ ֶלה שִׁ ֵא  ֶמן׃ כָּ ָֽ ַכשָּ ה וְּ חָּ  נְּ ַכמִׁ  וְּ

ֵמָ֣י      ֶשת יְּ ור ֵש  גֹ֔ ָ֣ה סָּ ֶי הְּ ים יִׁ ֹ֔ דִׁ ָ֣ה קָּ ֶנ ית  ַהפ  ימִׁ נִׁ ֵצִ֤ר ַהפְּ ַער ֶהחָּ ה  ַשַּ֜ הוִׁ ָ֣י יְּ נָּ ַמר֮ ֲאד  ה־אָּ כ 
יֵֹ֥ום הַ  ַח ובְּ ֵתֹ֔ פָּ ת  יִׁ יִֹ֤ום ַהַשבָּ ַמֲעֶׂשִ֑ה ובְּ יא ֶד֩ ַהָֽ ָ֣א ַהנָּׂשִֶׁ֡ ַח׃ ובָּ ֵתָֽ פָּ ֶדש יִׁ וץ ח   ח  ַער מִׁ ם ַהַשַּ֜ ֶרְך֩ אולָֹּ֨

ן ַהַש   ַתֵ֥ פְּ ִ֛ה ַעל־מִׁ ַתֲחוָּ שְּ ָֽ הִׁ יו וְּ מָֹּ֔ לָּ ֶאת־שְּ תֹו  וְּ ֹולָּ ים ֶאת־עָֽ ֲהנִׁ  ו ַהכ  ׂשָ֣ עָּ ַער וְּ ָ֣ת ַהַשֹ֔ זוַז ַמד  ַעל־מְּ עָּ ַער וְּ
ֵג ר  סָּ ַער ל א־יִׁ ַהַשֵ֥ ִ֑א וְּ יָּצָּ ֹות וְּ ת  וא ַבַשבָּ ֶרץ ֶפֵַ֚תח ַהַשַָ֣ער ַההֹ֔ אָּ  ו ַעם־הָּ ַתֲחוָ֣ שְּ הִׁ ֶרב׃ וְּ ָֽ עָּ ַעד־הָּ

ים תְּ  ִ֛ ׂשִׁ בָּ שָּ ה כְּ ת שִׁ יָֹ֣ום ַהַשבָּ  ִ֑ה בְּ יא ַליהוָּ ׂשִׁ  ב ַהנָּ ֵ֥ רִׁ ה ֲאֶשר־ַיקְּ לָֹּ֔ ָ֣ע  הָּ ָֽה׃ וְּ הוָּ ֵנ י יְּ פְּ ִ֑ים לִׁ שִׁ ם וֶבֳחדָּ ימִׁ  מִׁ
 ָ֣ ה  ֵאיפָּ חָּ נְּ ים׃ ומִׁ ָֽ מִׁ ל תָּ יִׁ ַאֵ֥ ה׃וְּ ָֽ ֵאיפָּ ין לָּ ֵ֥ ֶמן הִׁ ֶש  ֹו וְּ ה ַמַתָ֣ת יָּדִ֑ חָּ  נְּ ים מִׁ ֵ֥ ׂשִׁ בָּ ַלכְּ ל וְּ יִׁ ַאֹ֔  ה לָּ
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ם       ֵ֥ ימִׁ מִׁ ל תְּ יִׁ ַא  ים וָּ ִ֛ ׂשִׁ בָּ ֵש ֶשת כְּ ם וְּ ִ֑ ימִׁ מִׁ ר תְּ קָּ  ר ֶבן־בָּ ֶדש ַפֵ֥ יָֹ֣ום ַהח ֹ֔ ובְּ
ׂשִֹׁ֔  בָּ כְּ ַלֹ֨ ה וְּ חָֹּ֔ נְּ ל  ַיֲעֶׂשָ֣ה מִׁ יִׁ ַאֹ֨ ִ֤ה לָּ ֵאיפָּ ר וְּ ה ַלפַָּּ֜ ֵאיפָֹּ֨ ו׃ וְּ יָֽ הְּ ה׃ יִׁ ָֽ ֵאיפָּ ין לָּ ֵ֥ ֶמן הִׁ ֶש  ֹו וְּ יג יָּדִ֑ ר ַתשִׁ  ים ַכֲאֶשֵ֥

הוָּה֮  ָ֣י יְּ ֵנ פְּ ֶרץ לִׁ אַָּּ֜ ֹוא ַעם־הָּ בֹ֨ א׃ ובְּ ֹו ֵיֵצָֽ כ  ַדרְּ ֹוא ובְּ ַער  יָּבֹ֔ ִ֤ם ַהַשֹ֨ יא ֶדֶָ֣רְך אולָּ ִ֑ ֹוא ַהנָּׂשִׁ ב  ובְּ
ת ֵיֵצא   ַתֲחֹו   שְּ ָֽ הִׁ ֹון לְּ פַּ֜ ַער צָּ א ֶדֶרְך־ַשֹ֨ ים  ַהבֶָּ֡ א ַבמֹוֲעדִׁ ֶגב ֵיֵצ  א  ֶדֶרְך־ַשַָ֣ער ֶנֹ֔ ַהבָּ ֶגב וְּ ֶדֶרְך־ַשַָ֣ער ֶנֹ֔

ֹו  ח  כְּ י נִׁ ֵ֥ ֹו כִׁ ָ֣א בֹ֔ ַער  ֲאֶשר־בָּ ֶרְך ַהַשֹ֨ וב ֶדִ֤ א יָּש  ֹונָּה ל ָ֣ פִ֑ א ֶדֶרְך־ַשַָ֣ער צָּ ִ֤ם (יצאו)ֵיֵצָֽ תֹוכָּ ִ֑יא בְּ ַהנָּׂשִׁ ָֽ ׃ וְּ
ָ֣ים ובַ  או׃ וַבַחגִׁ ם ֵיֵצָֽ ֵצאתָּ  ֹוא ובְּ ם  יָּבֹ֔ בֹואָּ ל בְּ יִׁ ַאֹ֔ ָ֣ה לָּ ֵאיפָּ ר  וְּ ִ֤ה ַלפָּ ה  ֵאיפָּ חָּ נְּ ִ֤ה ַהמִׁ ֶי הְּ ים תִׁ מֹוֲעדִׁ 

ֹו  ים ַמַתָ֣ת יָּדִ֑ ׂשִׁ  בָּ ַלכְּ ה׃וְּ ָֽ ֵאיפָּ ין לָּ ֵ֥ ֶמן הִׁ ֶש   וְּ
 ֹ֔ דִׁ ָ֣ה קָּ ֶנ ַער  ַהפ  ֹו ֶאת־ַהַשֹ֨ ח ל  ַָ֣תָֽ ה  ופָּ ָ֣ה ַליהוָּ בָּ דָּ ים֮ נְּ מִׁ לָּ ָ֣ה אֹו־שְּ ה עֹולָּ בַָּּ֜ דָּ יא נְּ י־ַיֲעֶׂשה֩ ַהנָּׂשִֹׁ֨ ָֽ כִׁ ים וְּ

י צֵ וְּ  ַער ַאֲחֵרֵ֥ ַגֵ֥ר ֶאת־ַהַש  סָּ ִ֛א וְּ צָּ יָּ ִ֑ת וְּ יָֹ֣ום ַהַשבָּ ה בְּ ר ַיֲעֶׂש  יו ַכֲאֶשֵ֥ מָֹּ֔ לָּ ֶאת־שְּ תֹו  וְּ לָּ ִ֤ה ֶאת־ע ָֽ ׂשָּ ֹו׃ עָּ אתָֽ
ה֩  חָּ נְּ ֹו׃ ומִׁ תָֽ ה א  ֶקר ַתֲעֶׂשֵ֥ ֶקר ַבב   ִ֑ה ַבב ֵ֥ ִ֛ה ַלי ֹום ַליהוָּ ה עֹולָּ ים ַתֲעֶׂשֵ֥ מִׁ  ֹו תָּ נָּתַּ֜ ֶבׂש ֶבן־שְּ ֶכֹ֨ ה וְּ ַתֲעֶׂשֹ֨

קֵ֥  ה ח  ה  ַליהוָֹּ֔ חָּ נְּ ֶלת מִׁ ס ֶאת־ַהס ִ֑ ר ָ֣ ין לָּ ית ַההִׁ  ֵ֥ ישִׁ לִׁ ֶשִֶ֛מן שְּ ה וְּ ֵאיפָֹּ֔ ָ֣ית הָּ שִׁ ֶקר  שִׁ ֶקר ַבב ֹ֨ יו ַבב ִ֤ לַָּּ֜ ֹות עָּ
יד׃  ָֽ מִׁ ו עֹולָּ ם תָּ ֶקר עֹוַל ת ( ועשו)ַיֲעׂשֹ֨ ֶקר ַבב ִ֑ ֶמן ַבב ָ֣ ֶאת־ַהֶש  ִ֛ה וְּ חָּ נְּ ֶאת־ַהמִׁ יד׃ֶאת־ַהֶכ ֶבׂש וְּ ָֽ מִׁ  תָּ
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ִ֑ה אֲ  ֶי הְּ ָֽ ָ֣יו תִׁ נָּ בָּ יא לְּ ֹו הִׁ  תֵ֥ יו ַנֲחלָּ נָֹּ֔ בָּ יש מִׁ ָ֣ אִׁ נָּה  לְּ יא ַמתָּ ִ֤ ן ַהנָּׂשִׁ ֵתֹ֨ י־יִׁ ָֽ ה כִׁ הוִׁ  ָ֣י יְּ נָּ ר ֲאד  ַמִ֞ ה־אָּ ם כ  ֵ֥ זָּתָּ ח 
יא ה׃ הִׁ  ָֽ ַנֲחלָּ ה  בְּ תָּ ִ֤יְּ הָּ יו וְּ ֹ֔ דָּ ֲעבָּ ַאַחד  ֵמָֽ ֹו לְּ ת  ַנֲחלָּ ה מִׁ נַָּּ֜ ן ַמתָּ ֵתֹ֨ י־יִׁ ָֽ כִׁ ֹור  וְּ רֹ֔ ָ֣ת ַהדְּ ַנ לֹו  ַעד־שְּ

ם  מֵ  תָּ ֹונ  הָֽ ם לְּ עָּ  ַנֲחַלָ֣ת הָּ יא מִׁ ח ַהנָּׂשִַּׁ֜ ַקֹ֨ ל א־יִׁ ֶיָֽה׃ וְּ הְּ ם תִׁ ֶהֵ֥ נָּ יו לָּ ֹו בָּ תֹ֔ יא ַאְֵ֚ך ַנֲחלָּ ִ֑ ׂשִׁ ת ַלנָּ ַב  שָּ ם וְּ זָּתָֹּ֔ ֲאח 
יש ֵמֲאח   י אִׁ  ָ֣צו ַעמִֹׁ֔ פ  ַען  ֲאֶשָ֣ר ל א־יָּ ַמֹ֨ ִ֑יו לְּ נָּ ל ֶאת־בָּ ָ֣ חִׁ ֹו ַינְּ זָּת  ֹו׃ֵמֲאח   זָּתָֽ
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י ֲאֵליֶכם֮  ָ֣ תִׁ ַרבְּ קָּ ת׃ וְּ י ָֽ נִׁ מ  נִׁ ים ַקדְּ שָּ ם וכְּ יֵמָ֣י עֹולָֹּ֔ ִׁם כִׁ ִ֑ לָּ ירושָּ ה וִׁ הודָּ  ת יְּ ַחֵ֥ נְּ ה מִׁ יהוָֹּ֔ ה  ַלָֽ בָּ רְּ ָֽ עָּ וְּ
י ָ֣יתִׁ יִׁ הָּ ט  וְּ פָּ שְּ ים ַלמִׁ עִׁ  בָּ שְּ ים וַבנִׁ ֲָ֣אפִֹׁ֔ נָּ ים  וַבמְּ פִׁ ַכשְּ מְּ ר ַבָֽ ַמֵה  ָ֣ד מְּ כִֶּׁ֠  ׀ ֵע ַכר־ׂשֶָּּ֠ י ׂשְּ ֵקָ֣ שְּ ע  ִֶ֑קר ובְּ יר ַלשָּ

ַאֶתֵ֥  י וְּ ִ֑יתִׁ נִׁ א שָּ הוָּ ה ל ָ֣ י יְּ ֵ֥ י ֲאנִׁ ִ֛ ֹות׃ כִׁ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  י אָּ ונִׁ ֵראֹ֔ א יְּ ל ָ֣ ֹום וַמֵטי־ֵגר  וְּ יָּתִ֤ ה וְּ נָֹּ֨ מָּ ם ַאלְּ
א שְּ  ל ָ֣ ַקי  וְּ ח  ֶתִ֤ם ֵמָֽ ם ַסרְּ ֵתיֶכַּ֜ י ֲאב  יֵמֹ֨ מִׁ ם׃ לְּ יֶתָֽ לִׁ א כְּ ב ל ֵ֥ ֵנָֽי־ַיֲעק   ה בְּ ובָּ שָ֣ אָּ ובו ֵאַלי  וְּ ם שִ֤ ֶתֹ֔ ַמרְּ

תִֹׁ֔  ָ֣ים א  עִׁ בְּ י ַאֶתם  ק  ִ֤ ים כִׁ ם ֱאֹלהִׁ  ַּ֜ דָּ ע אָּ ַבֹ֨ קְּ וב׃ ֲהיִׁ ה נָּשָֽ ם ַבֶמֵ֥ ֶת  ֹות ַוֲאַמרְּ אִ֑ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  ם אָּ י ֲאֵליֶכֹ֔
ה  ַאֶתָ֣ם ֵנָֽ  ֵארָּ ה׃ ַבמְּ ָֽ רומָּ ַהתְּ ר וְּ ַמֲעֵׂש  ֲענִ֑וך ַהָֽ ַבָֽ ם ַבֶמָ֣ה קְּ ֶת  ִ֑ים ַהג ֹוי ַוֲאַמרְּ עִׁ בְּ י ַאֶתָ֣ם ק  תִׁ  א  ים וְּ ֹ֔ רִׁ אָּ

יאו ֶאת־ בִֹׁ֨ ֹו׃ הָּ לָֽ ל־כ  ר כׇּ ַמ  את אָּ ז ֹ֔ י נָּא  בָּ ונִׁ נִ֤ חָּ י ובְּ ֵביתִֹׁ֔ ֶרף  בְּ י ֶטֹ֨ ֵ֥ יהִׁ ר וִׁ אֹוצָּ  ר ֶאל־ֵבָ֣ית הָּ ַמֲעֵׂשַּ֜ ַהָֽ
 ֵ֥ תִׁ יק  ם ַוֲהרִׁ יִׁ ַמֹ֔ ֹות ַהשָּ בָ֣ ם ֵאֵ֚ת ֲאר  ֶכ  ַתָ֣ח לָּ א ֶאפְּ ם־ל   ֹות אִׁ אִ֑ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ י׃ יְּ ָֽ י־דָּ לִׁ כָּ ה ַעד־בְּ רָּ ֶכִ֛ם בְּ י לָּ

ה  ֶדֹ֔ ֶפן  ַבשָּ ֶכִ֤ם ַהֶגֹ֨ ל לָּ ַשֵכֹ֨ ל א־תְּ ִ֑ה וְּ מָּ ֲאדָּ י הָּ ָ֣ רִׁ ֶכ ם ֶאת־פְּ ת לָּ ֵ֥ חִׁ ל א־ַישְּ ל וְּ ֵכֹ֔ א  ָֽ ֶכם  בָּ י לָּ ִ֤ תִׁ גַָּערְּ ר וְּ ַמ  אָּ
ֶכ ם  ו ֶאתְּ רֵ֥ שְּ אִׁ ֹות׃ וְּ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ל־יְּ יִ֤ו ַאֶתם  ֶאֶָ֣רץ כׇּ הְּ י־תִׁ ָֽ ִ֑ם כִׁ ֹות׃ַהגֹויִׁ אָֽ בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  ֶפץ אָּ  ֵחֹ֔

ים  ִ֑ ד ֱאֹלהִׁ א ֲעב ָ֣ וְּ ם שָּ  ֶתִּ֕ יך׃ ֲאַמרְּ ֶלָֽ נו עָּ רְּ ַב  דְּ ם ַמה־נִׁ ֶתִּ֕ ִ֑ה ַוֲאַמרְּ הוָּ ַמָ֣ר יְּ ֵריֶכ ם אָּ בְּ ַלִ֛י דִׁ ו עָּ קֵ֥ זְּ חָּ
ֵ֥ה  הוָּ ֵנ י יְּ פְּ ית מִׁ ַרנִֹׁ֔ ד ָ֣ נו  קְּ כְּ ַלֹ֨ י הָּ ִ֤ כִׁ ֹו וְּ תֹ֔ ַמרְּ שְּ נו  מִׁ רְּ ַמֹ֨ י שָּ ִ֤ ַצע כִׁ נו וַמה־ֶב  ה ֲאַנ חְּ ַעתִָּּ֕ ֹות׃ וְּ אָֽ בָּ צְּ

ה י יְּ ֵאֵ֥ רְּ ו יִׁ רִ֛ בְּ דְּ טו׃ אָּ ז נִׁ ֵלָֽ מָּ ים ַויִׁ ו ֱאֹלהִׁ  ֲחנִ֛ ה ַג ם בָּ עָֹּ֔ שְּ ֵׂשָ֣י רִׁ נו  ע  בְּ ים ַגם־נִׁ ִ֑ ים ֵזדִׁ ָ֣ רִׁ ַאשְּ יש מְּ ָ֣ וָּ ה אִׁ
ֵתֶּ֠  כָּ יִׁ ע ַוֶּ֠ מָֹּ֔ שְּ ה  ַויִׁ הוָּ ֵשִ֤ב יְּ ִ֑הו ַוַיקְּ יו  ֶאל־ֵרֵע נָּ פָּ ֹון לְּ רִ֤ כָּ י  ב ֵסֶָ֣פר זִׁ ָ֣יו לִׁ  הָּ ֹו׃ וְּ מָֽ י שְּ ֵב  שְּ ח  ה ולְּ הוָֹּ֔ ֵאָ֣י יְּ רְּ יִׁ לְּ

יש ַעל־בְּ  ֹ֔ ל אִׁ מ ָ֣ ֲאֶשר  ַיחְּ ם ַכָֽ י ֲעֵליֶהֹ֔ ָ֣ תִׁ ַמלְּ חָּ ִ֑ה וְּ ג לָּ ֶׂשָ֣ה סְּ י ע  ר ֲאנִׁ  ֹום ֲאֶשֵ֥ ֹות ַליִּ֕ אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ נ ֹו אָּ
ִ֑ע שָּ רָּ יק לְּ ין ַצדִׁ  ם ֵבֵ֥ יֶתֹ֔ אִׁ ֶתם  ורְּ ַשבְּ ֹו׃ וְּ תָֽ ד א  ֵבֵ֥ ע  ֹו׃ הָּ דָֽ א ֲעבָּ ר ל ֵ֥ ים ַלֲאֶש  ֵבָ֣ד ֱאֹלהִֹׁ֔  ֵבֵ֚ין ע 
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ו  יֹ֨ הָּ ֵע ר ַכַתנִ֑ור וְּ א ב  ִ֤ה ַהיֹום  בָֹּ֔ ֵנ י־הִׁ ָֽ ל־כִׁ ים וְּ כׇּ ַּ֜ ל־ֵזדִׁ א כׇּ ם ַהיָֹ֣ום ַהבָּ  תַָּּ֜ ט א  ַהֹ֨ לִׁ ש וְּ ה  ַקֹ֔ עָּ שְּ ֵׂשִ֤ה רִׁ ע 
ַָֽֽף׃  נָּ עָּ ֶרש וְּ ם ש ֵ֥ ֶה  ֵ֥ב לָּ ֹות ֲאֶשִ֛ר ל א־ַיֲעז  אֹ֔ בָּ ָ֣ה צְּ הוָּ ַמר  יְּ ה אָּ קָֹּ֔ דָּ י  ֶשֶָ֣מש צְּ מִׁ ֵאִ֤י שְּ רְּ ם יִׁ ֶכַּ֜ ה לָּ חָֹּ֨ זָּרְּ וְּ

חַ  ֶפר ַת  יָ֣ו ֵאֹ֔ הְּ י־יִׁ ָֽ ים כִׁ עִֹׁ֔ שָּ ַעסֹוֶתָ֣ם רְּ ק׃ וְּ ֵבָֽ י ַמרְּ ֵלֵ֥ ֶעגְּ ם כְּ ֶת  שְּ ם ופִׁ אֶתֵ֥ יצָּ ֶפִ֑יהָּ וִׁ נָּ כְּ א בִׁ ֵפ  ֹות וַמרְּ ת ַכפָ֣
אָֽ  בָּ ֵ֥ה צְּ הוָּ ר יְּ ַמ  ה אָּ ֶׂשֹ֔ ָ֣י ע  ֵליֶכִ֑ם ַביֹום  ֲאֶשָ֣ר ֲאנִׁ  ֹות׃ַרגְּ

ֵרב  ַעל־זִׁ  ח  ֹו בְּ י אֹותִ֤ יתִׁ ֹ֨ וִׁ י ֲאֶשר֩ צִׁ ִ֑ דִׁ ֶשָ֣ה ַעבְּ ת מ  ו תֹוַר  רִּ֕ ל־כְּ ִ֤ה כׇּ ֵנ ים׃ הִׁ ָֽ טִׁ פָּ שְּ ים ומִׁ קִׁ  ל ח  ֵאֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ
א׃ ָֽ ַהנֹורָּ ֹול וְּ ה ַהגָּד  הוָֹּ֔ ֹוא יָֹ֣ום יְּ י בֵ֚ ֵנ  פְּ יא לִׁ ִ֑ ָ֣ה ַהנָּבִׁ יָּ ת ֵאלִׁ ם ֵא  ֶכֹ֔ ֵלַָ֣ח לָּ י  ש  כִׁ נ  יב  אָּ ִ֤ ֵהשִׁ בֹות  וְּ ֵלב־אָּ

ֶרם׃ ֶרץ ֵחָֽ אָּ  י ֶאת־הָּ ֵ֥ ֵכיתִׁ הִׁ ֹוא וְּ בִּ֕ ִ֑ם ֶפן־אָּ נִׁ ים ַעל־ֲאבֹותָּ ֵלֵ֥ב בָּ ים וְּ ֹ֔ נִׁ  ַעל־בָּ
א׃ ָֽ ַהנֹורָּ ֹול וְּ ה ַהגָּד  הוָֹּ֔ ֹוא יָֹ֣ום יְּ י בֵ֚ ֵנ  פְּ יא לִׁ ִ֑ ָ֣ה ַהנָּבִׁ יָּ ת ֵאלִׁ ם ֵא  ֶכֹ֔ ֵלַָ֣ח לָּ י  ש  כִׁ נ  ִ֤ה אָּ ֵנ  הִׁ
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 טעם עליון

 טעם עליון, עשרת הדברות יתרו
ים׃ ָֽ דִׁ ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ יך ֵמֶאֵ֥ ִ֛ ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ֲאֶש ר הֹוֵצאתִׁ הוָּ י יְּ כִׁ  נ  ים  אָּ ך֩ ֱאֹלהִֹׁ֨ ֶיָֽה־לְּ הְּ א יִׁ ל ָ֣

י ל ָ֣  ַנ  ים ַעל־פָּ ַּ֜ ךָ֣ ֶפֶָ֣סלֲאֵחרִׁ כׇּ  א ַתֲעֶׂשה־לְּ ם׀ וְּ ַמָ֣יִׁ ה ֲאֶשָ֣ר ַבשָּ מונֶָּ֡ ַחת  ל־תְּ ַתַּ֜ ֶרץ מִׁ אָֹּ֨ ַעל ַוֲאֶשר֩ בָּ ַמֶ֡ ׀ מִׁ
ם ר ַבַמָ֣יִׁ ֶרץ ַוֲאֶשֵ֥ אָּ  ַתַָ֣חת לָּ א תׇּ  ׀ מִׁ ל ָ֣ ֶהם֮ וְּ ָ֣ה לָּ ַתֲחֶו שְּ א־תִׁ א עׇּ ל ָֽ יך  ֵאָ֣ל ַקנָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י יְּ כִִׁ֞ נ  י אָּ ָ֣ ֵדם  כִׁ בְּ

ֵקד ֲעוֹ֨   לֵ פ ֶּ֠ ִ֛ים ַעל־שִׁ נִׁ ת ַעל־בָּ ב   ִ֑ין אָּ אָּ נְּ ׂש  ים לְּ ֵבעִׁ  ַעל־רִׁ ים וְּ ֵ֥ י  שִׁ ֲהַב  א  ים לְּ פִֹׁ֔ ֶסד  ַלֲאלָּ ֶׂשה ֶחֹ֨ ע ִ֤ וְּ
ו   צְּ י מִׁ ֵרֵ֥ מְּ ש  י׃ סולְּ ָֽ ה ֵאִ֛ת   תָּ הוָֹּ֔ ַנֶקה  יְּ א יְּ י ל ִ֤ ָ֣ א כִׁ ִ֑וְּ יך ַלשָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ם־יְּ ִ֛א ֶאת־ֵשָֽ שָּ א תִׁ ל ֵ֥

א׃ פ וְּ ָֽ ֹו ַלשָּ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ שָּ  ֲאֶשר־יִׁ
ֹום ָ֣יתָּ כׇּ  זָּכֹור֩ ֶאת־יֹ֨ ׂשִׁ עָּ ד֮ וְּ ים ַתֲעב  ָ֣ ֹו ֵשֶָ֣שת יָּמִׁ ש  ַקדְּ ת לְּ ָ֣תַהַשבַָּּ֜ י ַשבָּ יעִַּׁ֜ בִׁ ֹום ַהשְּ יֹ֨ ֶתך  וְּ ַלאכְּ ׀  ל־מְּ

א ַתֲעֶׂשָ֣ה כׇּ  יך ל ָ֣ ָ֣ה ֱאֹלֶה  ָ֣הַליהוָּ ה ַאתָּ אכֶָּ֡ לָּ ֶת   ל־מְּ ֶהמְּ ךַּ֜ ובְּ תְּ ָֽ ךֹ֨ ַוֲאמָּ דְּ ֶתך ַעבְּ בִׁ ־וֶּ֠ ךָֽ נְּ גֵ ובִׁ ך  ך וְּ רְּ
שְּ  ֶרץ ֶאת־ַהיָּם  ֲאֶשָ֣ר בִׁ אָּ  ֶאת־הָּ ם וְּ ַמָ֣יִׁ ה ֶאת־ַהשָּ הוַָּּ֜ ה יְּ ׂשָֹּ֨ ים֩ עָּ ֶשת־יָּמִׁ י ֵשָֽ ָ֣ יך כִׁ ֶרֹ֔ עָּ

ֶאת־כׇּ  הו׃ סוְּ ֵשָֽ ַקדְּ ַֽיְּ ת ַוָֽ ִ֛ה ֶאת־יֵֹ֥ום ַהַשבָּ  הוָּ ְך יְּ ן ֵבַר  ִ֑י ַעל־ֵכ  יעִׁ בִׁ ם ַויָּ ַַֽנח ַביָֹ֣ום ַהשְּ ל־ֲאֶשר־בָֹּ֔
בִׁ     ד ֶאת־אָּ ֶמִ֑ ַכֵבֵ֥ ֶאת־אִׁ ֵ֚ל הָּ יך וְּ יך ַע ֶמֹ֔ ון יָּ כָ֣ ַען  ַיֲארִׁ ַמֹ֨ ֵ֥ה ך לְּ הוָּ ה ֲאֶשר־יְּ מָֹּ֔ ֲאדָּ

ְך׃ ס ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ יך נ  ח׃ ס       ֱאֹלֶה  ָֽ צָּ רְּ א תִׁ ף׃ ס  ל   ָֽ אָּ נְּ א תִׁ  ל  
ב׃ ס  נ ָֽ גְּ א תִׁ ֵר          ל   ֶקר׃ סל א־ַתֲעֶנֵ֥ה בְּ ָֽ א   ֲעך  ֵעֵ֥ד שָּ ל ֵ֥

ִ֑ך ס ד ֵבָ֣ית ֵרֶע מ   ד   ַתחְּ מ ִ֞ א־ַתחְּ ֹו וַ  ל ָֽ שֹורָ֣ תֹו  וְּ ֹו ַוֲאמָּ דִ֤ ַעבְּ ך וְּ ֹו ֵאֶָ֣שת ֵרֶע  רֹ֔ ֲחמ 
ך׃ פ ֵרֶעָֽ ר לְּ ל ֲאֶשֵ֥ כ    וְּ

 טעם עליון , עשרת הדברות ואתחנן
כִׁ  אָּ  ָ֣ה ֱאֹלֶהִ֑יך ֲאֶש ר הנ  הוָּ ים׃י יְּ ָֽ דִׁ ית ֲעבָּ ֵבֵ֥ ם מִׁ יִׁ ַר  צְּ ֶרץ מִׁ יך ֵמֶאֵ֥ ִ֛ ים  ֹוֵצאתִׁ ך֩ ֱאֹלהִֹׁ֨ ֶיָֽה־לְּ הְּ א יִׁ ל ָ֣

ים  ַּ֜ יֲאֵחרִׁ ַנ  ךָ֣ ֶפֶָ֣סל ַעל־פָּ ה־לְּ א ַתֲעֶׂשָֽ ה ֲאֶשָ֣ ׀ כׇּ  ל ָ֣ מונֶָּ֡ םל־תְּ ַמָ֣יִׁ ַחת  ר ַבשָּ ַתַּ֜ ֶרץ מִׁ אָֹּ֨ ַעל ַוֲאֶשר֩ בָּ ַמֶ֡ ׀ מִׁ
םוַ  ר ַבַמָ֣יִׁ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אָּ  ַתַָ֣חת לָּ א תׇּ ל   ׀ מִׁ ל ָ֣ ֶהם֮ וְּ ָ֣ה לָּ ַתֲחֶו שְּ י אָּ עׇּ א־תִׁ ָ֣ ֵדם  כִׁ א בְּ יך  ֵאָ֣ל ַקנָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלֶהֹ֨ הוָּ י יְּ כִִׁ֞ נ 

ֵקד ֲעוֹ֨    לֵ פ ֶּ֠ ַעל־שִׁ ִ֛ים וְּ נִׁ ֹות ַעל־בָּ ב  י ן אָּ ֲהַב  א  ים לְּ פִֹׁ֔ ֶסד  ַלֲאלָּ ֶׂשה ֶחֹ֨ ע ִ֤ ִ֑י וְּ אָּ נְּ ׂש  ים לְּ ֵבעִׁ  ַעל־רִׁ ים וְּ ֵ֥ שִׁ
ש   ו  ולְּ צְּ י מִׁ ֵרֵ֥ ימְּ ָֽ ַנֶקה    ׃ ס(מצותו) תָּ א יְּ י ל ִ֤ ָ֣ א כִׁ ִ֑וְּ יך ַלשָּ ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ם־יְּ ִ֛א ֶאת־ֵשָֽ שָּ א תִׁ ל ֵ֥

ה ֵאִ֛ת ֲאשֶ  הוָֹּ֔ א׃ סיְּ וְּ ָֽ ֹו ַלשָּ מ  א ֶאת־שְּ ֵ֥ שָּ ֹור ֶאת־יֹו  ר־יִׁ מָ֣ ֹו כַ שָּ שַּ֜ ַקדְּ ת לְּ ר ם֩ ַהַשבָֹּ֨ ֲאֶשֵ֥
ךָ֣  וְּ ָ֣ה  צִׁ הוָּ ים תַ ׀ יְּ ָ֣ מִׁ יך ֵשֶָ֣שת יָּ יתָּ כׇּ ֱאֹלֶה  ָ֣ ׂשִׁ עָּ ד֮ וְּ יֹ֨ ֲעב  ֶתך  וְּ ַלאכְּ ָ֣תל־מְּ י ַשבָּ יעִַּׁ֜ בִׁ ָ֣ה  ֹום ַהשְּ ׀ ַליהוָּ

א תַ  יך ל ָ֣ לָּ ֲעֶׂשָ֣ה כׇּ ֱאֹלֶה  ֶתךל־מְּ ֲאמָּ ־ַוֶּ֠ ךָֽ דְּ ַעבְּ ֶתָ֣ך וְּ ־ובִׁ ךָֽ נְּ ָ֣ה ובִׁ ה ַאתָּ ךֹ֨ ַוֲחמ   אכֶָּ֡ שֹורְּ ךַּ֜ וְּ רְּ
כׇּ  ַמ  וְּ יך לְּ ֶרֹ֔ עָּ שְּ ך  ֲאֶשָ֣ר בִׁ ַֽרְּ ֵגָֽ ך וְּ ֶת  ֶהמְּ זָּ ל־בְּ ֹוך וְּ מִ֑ ך  כָּ תְּ ךֵ֥ ַוֲאמָּ דְּ נִ֛וַח ַעבְּ ָ֣יתָּ ַען יָּ יִׁ י־ֶעֵֶ֥בד הָּ תִָּ֞ כִׁ ׀  ַכרְּ

צִׁ  ם ַוי  יִׁ ַר  צְּ ֶאֶָ֣רץ מִׁ ןאֲ בְּ ה ַעל־ֵכ  טויָֹּ֔ ַע נְּ ר ָ֣ זְּ ה  ובִׁ ִ֤ד ֲחזָּקָּ יָּ ם  בְּ שָּ ה ֱאֹלֶהִ֤יך מִׁ הוָֹּ֨ יך  ך֩ יְּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֹ֔ הוָּ ך  יְּ וְּ צִׁ
ת׃ סלַ  ָֽ ֹות ֶאת־יֵֹ֥ום ַהַשבָּ ך כַ ַכֵבִ֤ד אֶ  ֲעׂש  ֶמֹ֔ ֶאת־אִׁ יך  וְּ בִֹׁ֨ ָ֣ ת־אָּ הוָּ ך  יְּ וְּ ר צִׁ ַמַָ֣עןֲאֶשֵ֥ ׀  ה ֱאֹלֶהִ֑יך לְּ
יך ויַ  ֶמ  ָ֣ן יָּ יכ  ֵ֚ל הָּ ֲארִׁ ְך ַע ָ֣יַטב לָֹּ֔ ַען  יִׁ ַמֹ֨ ְך׃ סלְּ ָֽ ן לָּ ֵתֵ֥ יך נ  ֵ֥ה ֱאֹלֶה  הוָּ ה ֲאֶשר־יְּ מָֹּ֔ א        ֲאדָּ ל  

ח׃ ס ָֽ צָּ רְּ ף׃ ס  תִׁ ָֽ אָּ נְּ א תִׁ ל   ב׃ ס  וְּ נ ָֽ גְּ א תִׁ ל   ל א־ַתֲעֶנֵ֥ה          וְּ וְּ
ֵר  א׃ סבְּ וְּ ָֽ ד ֵאֶָ֣שת ֵרֶעִ֑ך ס  ֲעך  ֵעֵ֥ד שָּ מ   א ַתחְּ ל ֵ֥ ה ֵבָ֣   וְּ ַאֶוַּ֜ תְּ א תִׁ ל ֹ֨ ך ית ֵר וְּ ֶע 

ֹו וַ  תֹו  שֹורָ֣ ֹו ַוֲאמָּ דִ֤ ַעבְּ הו וְּ ֵדַּ֜ ך׃ סׂשָּ ֵרֶעָֽ ר לְּ ל ֲאֶשֵ֥ כ   ֹו וְּ רֹ֔  ֲחמ 

 טעם תחתון, ראובן
ל׃ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ע יִׁ ַמ  שְּ יו ַויִׁ ִ֑ בִׁ יֶלֶָ֣גש אָּ ה פִׁ הָּ  לְּ ב ֶאת־בִׁ ַכִּ֕ שְּ ן ַויִׁ אוֵבֹ֔ ֶָ֣לְך רְּ  ַוֵי
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 ת ההפטרהוברכ
 

 :אשכנזנוסח 

 :ההפטרה לפני
ִ֤ה יְּ  וְך ַאתָּ רֹ֨ ם ה  ֹוָּ הבָּ עֹולָֹּ֔ ים  ,ֱאֹלֵה ינו  ֶמֶָ֣לְך הָּ ָ֣ יאִׁ בִׁ נְּ ַחר  בִׁ ֲאֶשִ֤ר בָּ

ים ֹ֔ ים ֶבֱאֶמִ֑ת ,טֹובִׁ ָ֣ רִׁ ם ַהֶנֱאמָּ ֵריֶה  בְּ דִׁ ה בְּ ֵ֥ צָּ רָּ ה, וְּ הוָּ  ה יְּ וְך ַאתַָּּ֜ רֹ֨  ,בָּ
ת  ֱאֶמ  י הָּ יֵאֵ֥ בִׁ נְּ ֹו ובִׁ ֵאָ֣ל ַעמֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ֹו ובְּ דֹ֔ מֶשָ֣ה ַעבְּ ה  ובְּ ַהבֹוֵחִ֤ר ַבתֹורָּ

ֶדק ַהֶצָֽ  :וְּ
 

 :אחרי ההפטרה
ה יְּ  רוְך ַאתָּ ם הֹוָּ הבָּ עֹולָּ יםצור כׇּ  ,ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך הָּ מִׁ עֹולָּ כׇּ  ,ל הָּ יק בְּ ל ַצדִׁ

ן ,ַהדֹורֹות ֵאל ַהֶנֱאמָּ עֹוֶׂשה ,הָּ אֹוֵמר וְּ ַקֵים ,הָּ ַדֵבר ומְּ יו  ,ַהמְּ רָּ בָּ ל דְּ ֶשכׇּ
ֶצֶדק  .ֱאֶמת וָּ

ה הוא יְּ  ן ַאתָּ ֶריך הֹוָּ הֶנֱאמָּ בָּ ים דְּ נִׁ ֶנֱאמָּ ֶריך  ,ֱאֹלֵהינו וְּ בָּ דְּ ד מִׁ ר ֶאחָּ בָּ דָּ וְּ
ם חֹור ל א יָּשוב ֵריקָּ ה ,אָּ תָּ ן אָּ ַרֲחמָּ ן וְּ י ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאמָּ ה , כִׁ רוְך ַאתָּ בָּ

כׇּ  ,הֹוָּ היְּ  ן בְּ ֵאל ַהֶנֱאמָּ יוהָּ רָּ בָּ  .ל דְּ
 

יא ֵבית ַחֵיינו י הִׁ יֹון כִׁ ַלֲעלוַבת ֶנֶפש  ,ַרֵחם ַעל צִׁ יעַ )וְּ קֹום ( ]תֹושִׁ נְּ תִׁ
ם ֵמינו [נָּקָּ יָּ ה בְּ ֵהרָּ מְּ ה יְּ , בִׁ רוְך ַאתָּ ֶניהָּ  ,הֹוָּ הבָּ בָּ יֹון בְּ ַׂשֵמַח צִׁ  .מְּ

 

ֵחנו יְּ  ֶד ֱאֹלֵהינו  הֹוָּ הַׂשמְּ יא ַעבְּ יָּהו ַהנָּבִׁ ֵאלִׁ ד ו ךבְּ וִׁ כות ֵבית דָּ ַמלְּ בְּ
יחֶ  שִׁ ֵבנו ,ךמְּ יֵָּגל לִׁ ה יָּבֹוא וְּ ֵהרָּ מְּ ֲחלו  ,בִׁ נְּ ל א יִׁ אֹו ל א ֵיֵשב זָּר וְּ סְּ ַעל כִׁ

בֹודֹו ים ֶאת כְּ ֵשם קׇּ  ,עֹוד ֲאֵחרִׁ י בְּ תָּ לֹו ֶשל א כִׁ ַבעְּ שְּ ך נִׁ שְּ ֶבה)דְּ כְּ ( יִׁ
ֶבה] כְּ ֶעד [תִׁ ם וָּ עֹולָּ ה יְּ , ֵנרֹו לְּ רוְך ַאתָּ ד ,הֹוָּ הבָּ וִׁ ֵגן דָּ  .מָּ
 

ת ַהֶזה ֶשנַָּתתָּ  ַעל יֹום ַהַשבָּ ים וְּ יאִׁ בִׁ ַעל ַהנְּ ה וְּ ֲעבֹודָּ ַעל הָּ ה וְּ ַעל ַהתֹורָּ
נו יְּ  ֶרת הֹוָּ הלָּ אָּ פְּ תִׁ בֹוד ולְּ כָּ ה לְּ נוחָּ מְּ לִׁ ה וְּ שָּ ד  קְּ ל יְּ , ֱאֹלֵהינו לִׁ  הֹוָּ הַעל ַהכ 

ְך ֱאֹלֵהינו ים אֹותָּ כִׁ רְּ בָּ ְך ומְּ ים לָּ נו מֹודִׁ י כׇּ  ,ֲאַנחְּ פִׁ ך בְּ מְּ ַרְך שִׁ בָּ תְּ ל ַחי יִׁ
ֶעד ם וָּ עֹולָּ יד לְּ מִׁ ה יְּ , תָּ רוְך ַאתָּ ת ,הֹוָּ הבָּ ַקֵדש ַהַשבָּ  .מְּ
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 :נוסח ספרדי

 :ההפטרה לפני
ִ֤ה יְּ  וְך ַאתָּ רֹ֨ ם ה  ֹוָּ הבָּ עֹולָֹּ֔ ים  ,ֱאֹלֵה ינו  ֶמֶָ֣לְך הָּ ָ֣ יאִׁ בִׁ נְּ ַחר  בִׁ ֲאֶשִ֤ר בָּ

ים ֹ֔ ים ֶבֱאֶמִ֑ת ,טֹובִׁ ָ֣ רִׁ ם ַהֶנֱאמָּ ֵריֶה  בְּ דִׁ ה בְּ ֵ֥ צָּ רָּ ה, וְּ הוָּ  ה יְּ וְך ַאתַָּּ֜ רֹ֨  ,בָּ
ת  ֱאֶמ  י הָּ יֵאֵ֥ בִׁ נְּ ֹו ובִׁ ֵאָ֣ל ַעמֹ֔ רָּ ׂשְּ יִׁ ֹו ובְּ דֹ֔ מֶשָ֣ה ַעבְּ ה  ובְּ ַהבֹוֵחִ֤ר ַבתֹורָּ

ֶדק ַהֶצָֽ  :וְּ
 

 :אחרי ההפטרה
ֵ֥ה ג   הוָּ נו יְּ ל׃ֲאֵלִּ֕ ֵאָֽ רָּ ׂשְּ ֹוש יִׁ ד  ֹו קְּ מִ֑ ֹות שְּ א  בָּ  צְּ

ה יְּ  רוְך ַאתָּ ם הֹוָּ הבָּ עֹולָּ ים ,ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך הָּ מִׁ עֹולָּ ל הָּ ל  ,צור כׇּ כׇּ יק בְּ ַצדִׁ
ן ,ַהדֹורֹות ֵאל ַהֶנֱאמָּ עֹוֶׂשה ,הָּ אֹוֵמר וְּ ַקֵים, הָּ ַדֵבר ומְּ י  ,מְּ יו כִׁ רָּ בָּ ל דְּ כׇּ

ֶצֶדק ה הוא . ֱאֶמת וָּ ן ַאתָּ ֶריך הֹוָּ היְּ ֶנֱאמָּ בָּ ים דְּ נִׁ ֶנֱאמָּ ר  ,ֱאֹלֵהינו וְּ בָּ דָּ וְּ
ם חֹור ל א יָּשוב ֵריקָּ ֶריך אָּ בָּ דְּ ד מִׁ ה ,ֶאחָּ תָּ ן אָּ ַרֲחמָּ ן וְּ י ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאמָּ , כִׁ

ה יְּ  רוְך ַאתָּ יו ,הֹוָּ הבָּ רָּ בָּ ל דְּ כׇּ ן בְּ ֵאל ַהֶנֱאמָּ  .הָּ
 

יא ֵבית ַחֵיינו י הִׁ יֹון כִׁ ַלֲעלובַ  ,ַרֵחם ַעל צִׁ יעַ וְּ ה  ת ֶנֶפש תֹושִׁ ֵהרָּ מְּ בִׁ
יֵָּמינו ה יְּ , בְּ רוְך ַאתָּ ֶניהָּ  ,הֹוָּ הבָּ בָּ יֹון בְּ ַׂשֵמַח צִׁ  .מְּ

 

ֵחנו יְּ  דָּ  הֹוָּ הַׂשמְּ יא ַעבְּ יָּהו ַהנָּבִׁ ֵאלִׁ ד  ְךֱאֹלֵהינו בְּ וִׁ כות ֵבית דָּ ַמלְּ ובְּ
יחָּ  שִׁ ֵבנו ,ְךמְּ יֵָּגל לִׁ ה יָּבֹוא וְּ ֵהרָּ מְּ ֲחלו  ,בִׁ נְּ ל א יִׁ אֹו ל א ֵיֵשב זָּר וְּ סְּ ַעל כִׁ

בֹודֹו ים ֶאת כְּ ֶבה ֵנרֹו  ,עֹוד ֲאֵחרִׁ כְּ תָּ לֹו ֶשל א יִׁ ַבעְּ שְּ ך נִׁ שְּ דְּ ֵשם קׇּ י בְּ כִׁ
ֶעד ם וָּ עֹולָּ ה יְּ , לְּ רוְך ַאתָּ ד ,הֹוָּ הבָּ וִׁ ֵגן דָּ  .מָּ

 

ַעל יֹום  ים וְּ יאִׁ בִׁ ַעל ַהנְּ ה וְּ ֲעבֹודָּ ַעל הָּ ה וְּ ת ַהֶזה ֶשנַָּתתָּ ַעל ַהתֹורָּ ַהַשבָּ
נו יְּ  ֶרת הֹוָּ הלָּ אָּ פְּ תִׁ בֹוד ולְּ כָּ ה לְּ נוחָּ מְּ לִׁ ה וְּ שָּ ד  קְּ ל יְּ , ֱאֹלֵהינו לִׁ  הֹוָּ הַעל ַהכ 

ְך ים אֹותָּ כִׁ רְּ בָּ ְך ומְּ ים לָּ נו מֹודִׁ ל ַחי  ,ֱאֹלֵהינו ֲאַנחְּ י כׇּ פִׁ ך בְּ מְּ ַרְך שִׁ בָּ תְּ יִׁ
ֶעד ם וָּ עֹולָּ יד לְּ מִׁ ה יְּ , תָּ רוְך ַאתָּ ת ,הֹוָּ הבָּ ַקֵדש ַהַשבָּ ֵמן. מְּ  .אָּ
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