יחזקאל EZECHIEL
1 1וַ י ָ֣הי׀ בשֹל ָ֣שים ָּשנָּ ה ָּ ָֽברביעי ַבחמ ָּ ָ֣שה ַלח ֶדש וַ א ֵ֥ני ב ָֽתוְך־ ַהגו ָּלה
ֹלהים׃
ַעל־נ ַהר־כ ָּ ִ֑בר נפתחו ַה ָּש ַמים וָּ ֶאר ֶאה ַמר ֵ֥אות ֱא ָֽ
ַ 2בחמ ָּשה ַל ִ֑ח ֶדש ֵ֚היא ַה ָּש ָּ ָ֣נה ַהחמישית לגָּ לות ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך יויָּ ָֽכין׃
ָּ 3ה ָ֣יה ָּה ָּיָ֣ה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־י ֶחזקאל ֶבן־בוזי ַהכהן ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַכׂשדים
הוָֽה׃
ַעל־נ ַהר־כ ָּ ִ֑בר וַ ת ֵ֥הי ָּע ָּליו ָּשם יַ ד־י ָּ
ן־ה ָּצפון ָּע ָּנַֽן גָּ דול ו ָ֣אש מת ַל ַק ַחת
4וָּ א ֶרא והנה רו ַח ס ָּע ָּרה ָּב ָּ ָ֣אה מ ַ
תוכּה כ ֵ֥עין ַה ַחש ַמל מ ֵ֥תוְך ָּה ָֽאש ׃
ו ֵ֥נ ַגָּֽה לו ָּס ִ֑ביב ומ ָּ
5ומתו ָּכּה דמות ַאר ַ ָ֣בע ַחיִ֑ ות וזֶ ה ַמר ָֽאי ֶהן ד ֵ֥מות ָּא ָּדם ָּל ָֽהנָּ ה׃
6ו ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּפנים ל ֶא ָּ ִ֑חת ו ַאר ַ ֵ֥בע כנָּ ַפים ל ַא ַ ֵ֥חת ָּל ֶ ָֽהם׃
יהם כ ַכף ֶ ָ֣רגֶ ל עגֶ ל ו ָ֣נצצים כעין נ ֵ֥ח ֶשת
7ו ַרגלי ֶהם ֶ ָ֣רגֶ ל י ָּש ָּ ִ֑רה ו ַכָ֣ף ַרגל ֶ
ָּק ָּ ָֽלל׃
יהם ו ַכנפ ֶיהם
יהם ופנ ֶ ֵ֥
יהם ַעל ַאר ַב ַָ֣עת רבע ֶ ִ֑
8וי ָ֣דו ָּא ָּדם מ ַת ַחת ַכנפ ֶ
ל ַאר ַבע ָּ ָֽתם׃
ל־ע ֶבר
יהם לא־י ַ ָ֣סבו ב ֶלכ ָּתן איש ֶא ֵ֥
חותּה ַכנפ ֶ ִ֑
ָֽ 9חברת א ָּ ֵ֥שה ֶאל־א ָּ
ָּפ ָּניו ילָֽכו׃
11וד ָ֣מות פני ֶהם פנָ֣י ָּא ָּדם ופני ַאריה ֶאל־ ַהיָּ מין ל ַאר ַבע ָּתם ופני־ ֵ֥שור
י־נ ֶשר ל ַאר ַבע ָּ ָֽתן׃
ָֽמ ַהשמאול ל ַאר ַבע ָּ ִ֑תן ופנ ֶ
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יהם פרדות מל ָּ ִ֑מע ָּלה לאיש ֵ֚ש ַתים חב ָ֣רות איש
11ופני ֶהם ו ַכנפ ֶ ֵ֥
יהנָּ ה׃
וש ַ ָ֣תים מ ַכסות את גוית ֶ ָֽ
12ואיש ֶאל־ ֵ֥ע ֶבר ָּפ ָּניו י ִ֑לכו ֶ ָ֣אל א ֶשר ָֽיהיֶ ה־ ָּש ָּמה ָּהרו ַח ָּל ֶל ֶכת ילכו ֵ֥לא
י ַסבו ב ֶלכ ָּ ָֽתן׃
יהם כגַ חלי־אש ָֽבערות כ ַמר ָ֣אה ַה ַלפדים היא
13ודמות ַה ַחיות ַמרא ֶ ָ֣
יוצא ָּב ָּ ָֽרק׃
ן־האש ֵ֥
מת ַה ֶל ֶכת בָ֣ין ַה ַחיִ֑ ות ו ָ֣נגַ ּה ָּלאש ומ ָּ
14ו ַה ַחיות ָּר ָ֣צוא וָּ ִ֑שוב כ ַמראה ַה ָּב ָּזָֽק׃
אופן ֶא ָּ ֵ֥חד ָּב ָּא ֶרץ ֵ֥א ֶצל ַה ַחיות ל ַאר ַ ֵ֥ב ַעת ָּפ ָּנָֽיו׃
15וָּ א ֶרא ַה ַחיִ֑ ות והנה ַ
יהם כעָ֣ין ַתרשיש וד ֵ֥מות ֶא ָּחד ל ַאר ַבע ָּ ִ֑תן
ומעׂש ֶ
אופנים ַ
ַ 16מראה ָּה ַ
אופן׃
אופן ב ֵ֥תוְך ָּה ָּ ָֽ
יהם ַכא ֶשר יה ֶיֵ֥ה ָּה ַ
ומעׂש ֶ
יהם ַ ָ֣
ומרא ֶ
ַ
־אר ַ ֵ֥ב ַעת רבע ֶיהן ב ֶלכ ָּ ָ֣תם ילִ֑כו ֵ֥לא י ַסבו ב ֶלכ ָּ ָֽתן׃
ַ 17על ַ
יהן ו ֵ֥ג ַבּה ָּל ֶהם ויר ָּ ָ֣אה ָּל ֶ ִ֑הם וגַ ב ָּתם מל ֵ֥את ע ַינַֽים ָּסביב
18וגַ ב ֶ
ל ַאר ַבע ָּ ָֽתן׃
19וב ֶל ֶכת ַ ָֽה ַחיות יל ֵ֥כו ָּהאו ַפנים ֶאצ ָּ ִ֑לם ובהנָּ ׂשא ַ ָֽה ַחיות מ ַ ָ֣על ָּה ָּא ֶרץ
ינָּ ׂשאו ָּהאו ַפ ָֽנים׃
אופנים
־שם ָּהר ַוח ָּל ֶל ֶכת ילכו ָּ ֵ֥ש ָּמה ָּהר ַוח ָּל ֶל ִֶ֑כת ו ָּה ַ
ָ֣ ַ 21על א ֶשר יָֽהיֶ ה ָּ
אופנָֽים׃
ינָּ ׂשאו לע ָּמ ָּתם כי ֵ֥ר ַוח ַה ַח ָּיה ָּב ַ
21ב ֶלכ ָּ ָ֣תם ילכו וב ָּעמ ָּדם יַ ָֽע ִ֑מדו וָֽ בהנָּ ׂש ִָּ֞אם מ ַעָ֣ל ָּה ָּא ֶרץ ינָּ ׂשאו
אופנָֽים׃
ופנים לע ָּמ ָּתם כי ֵ֥ר ַוח ַה ַח ָּיה ָּב ַ
ָּה ָֽא ַ
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ל־ראש ֶיהם
נורא נָּ ֵ֥טוי ַע ָּ
22וד ִ֞מות ַעל־ ָּראשי ַה ַחיָּ ה ָּרק ַיע כעין ַה ֶ ָ֣ק ַרח ַה ָּ ִ֑
מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
חותּה לאיש ש ַתים
23ו ַת ַחת ָּה ָּרקי ַע ַכנפי ֶ ָ֣הם י ָּשרות א ָּשה ֶאל־א ָּ ִ֑
יהם׃
מ ַכסות ָּלהנָּ ה ולאיש ש ַתים מ ַכסות ָּלהנָּ ה את גוית ֶ ָֽ
קול־ש ַדי ב ֶלכ ָּתם ֵ֥קול
ַ
24וָּ ֶאש ַ ָ֣מע ֶאת־ ָ֣קול ַכנפי ֶהם כקול ַמים ַרבים כ
יהן׃
המ ָּלה כ ָ֣קול ַמח ֶנִ֑ה ב ָּעמ ָּדם ת ַר ֶ ֵ֥פינָּ ה ַכנפ ֶ ָֽ
יהן ׃
אשם ב ָּעמ ָּדם ת ַר ֶ ֵ֥פינָּ ה ַכנפ ֶ ָֽ
שר ַעל־ר ָּ ִ֑
25וַ יהי־קול מ ַעל ָּל ָּרָק ַיע א ֶ ָ֣
ן־ספיר ד ָ֣מות כ ִ֑סא ו ַעל
אשם כ ַמר ֵ֥אה ֶ ָֽא ֶב ַ
שר ַעל־ר ָּ
26ו מ ַמ ַעל ָּל ָּרק ַיע א ֶ ָ֣
ד ָ֣מות ַהכסא ד ִ֞מות כ ַמר ֵ֥אה ָּא ָּדם ָּע ָּליו מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
ית־לּה ָּסביב מ ַמר ֵ֥אה ָּמת ָּניו
27וָּ ָ֣א ֶרא׀ כ ָ֣עין ַחש ַמל כ ַמראה־אש ָֽב ָּ
ול ָּ ִ֑מע ָּלה ומ ַמראה ָּמתנָּ יו ול ַמ ָּטה ָּראיתי כ ַמראה־אש ו ֵ֥נ ַגָּֽה לו ָּס ָֽביב׃
28כ ַמר ָ֣אה ַה ֶק ֶשת א ֶשר ָֽיהיֶ ה ֶב ָּענָּ ן ביָ֣ ום ַהגֶ ֶשם ָ֣כן ַמראה ַהנגַ ּה ָּסביב
ל־פנַ י וָּ ֶאש ַמע ֵ֥קול
הוה ָּ ָֽו ֶאר ֶאה וָּ ֶא ָ֣פל ַע ָּ
הוא ַמראה ד ָ֣מות כבוד־י ָּ ִ֑
מ ַד ָֽבר׃

ס

1 2וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי ֶבן־ ָּא ָּדם ע ָ֣מד ַעל־ ַרג ֶליך וַ א ַדבר א ָּ ָֽתְך׃
ל־רג ָּלִ֑י וָּ ֶאש ַמע את מ ַד ֵ֥בר
2וַ ָּתבא ָ֣בי רו ַח ַ ָֽכא ֶשר ד ֶבָ֣ר א ַלי וַ ַתעמדני ַע ַ
א ָּ ָֽלי׃

פ

3וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם שול ַח אני ָֽאותך ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל ֶאל־גויֵ֥ם
ד־ע ֶצם ַהיֵ֥ ום
בותם ָּפָ֣שעו בי ַע ֶ
דו־בי ה ָּמה וַ א ָּ
שר ָּמר ִ֑
ַהמורדים א ֶ ָ֣
ַה ֶזָֽה׃
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יהם ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת
שול ַח אותך אל ֶ ִ֑
ֵ֥
4ו ַה ָּבנים קשי ָּפנים וחזקי־לב אני
הוה׃
יהם ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנֵ֥י י ָֽ
אל ֶ
5וה ָּמה אם־ישמ ָ֣עו ואם־יֶ ח ָּדלו כי ֵ֥בית מרי ִ֑ה ָּמה ו ָּיַָֽ֣דעו ֵ֥כי נָּ ביא ָּה ָּ ֵ֥יה
תוכם׃
ב ָּ ָֽ

פ

יהם ַאל־ת ָּירא ָ֣כי ָּס ָּרבים
6ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם ַאל־תי ָּרא מ ֶהם ומדבר ֶ ָ֣
יושב מדבר ֶיהם ַאל־ת ָּירא
־עק ַרבים ַא ָּ ָ֣תה ִ֑
אותְך ו ֶאל ַ
ו ַסלונים ָּ
יהם ַאל־ת ָּחת כי ֵ֥בית מרי ָֽה ָּמה׃
ומפנ ֶ ָ֣
7וד ַבר ָּת ֶאת־ד ָּב ַרי אלי ֶהם ָֽאם־ישמעו ואם־יֶ ח ָּ ִ֑דלו ֵ֥כי מרי ָֽה ָּמה׃

פ

8ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם ש ַמע את א ֶשר־אני מ ַד ָ֣בר א ֶליך ַאל־תהי־ ֶמרי כ ָ֣בית
ַה ֶ ִ֑מרי פ ָ֣צה פיך וֶ ֱאכל ֵ֥את א ֶשר־אני נ ֵ֥תן א ֶ ָֽליך׃
ת־ס ֶפר׃
9וָּ ֶאר ֶאה והנה־ ָּיד שלו ָּ ָ֣חה א ָּ ִ֑לי והנה־בו מג ַל ָֽ
11וַ יפרׂש או ָּתּה ל ָּפנַ י ו ֵ֥היא כתו ָּבה ָּפ ָ֣נים ו ָּא ִ֑חור ו ָּכ ָ֣תוב א ֶלי ָּה קנֵ֥ים
וָּ ֶהגֶ ה וָּ ָֽהי׃

ס

ת־המג ָּלָ֣ה
1 3וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם ֵ֥את א ֶשר־תמ ָּצא ֱא ִ֑כול ֱאכול ֶא ַ
ל־בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ַהזאת ו ֵ֥לְך ַדבר ֶא ֵ֥
2וָּ ֶאפ ַתח ֶאת־ ִ֑פי וַ יַ ָ֣אכלני את ַהמג ָּ ֵ֥לה ַה ָֽזאת׃
3וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם בטנך ַ ָֽתאכל ומ ֶ ָ֣עיך ת ַמלא ֵ֚את ַהמג ָּ ָ֣לה ַהזאת
א ֶ ֵ֥שר אני נ ָ֣תן א ֶ ִ֑ליך וָּ ָ֣אכ ָּלה וַ ת ֵ֥הי בפי כד ַ ֵ֥בש ל ָּמ ָֽתוק׃

פ

יהם׃
4וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי ֶבן־ ָּא ָּדם ֶלְך־בא ֶאל־ ָ֣בית יׂש ָּראל וד ַבר ָּ ֵ֥ת בד ָּב ַרי אל ֶ ָֽ

1218

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

5כי לא ֶאל־ ַעם עמָ ֵ֥קי ָּׂש ָּפה וכב ֵ֥די ָּלשון ַא ָּ ָ֣תה ָּשלִ֑ ַוח ֶאל־בית
יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־ע ָ֣מים ַרבים עמָקי ָּׂש ָּפה וכב ָ֣די ָּלשון א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־תש ַמע
ָ֣ 6לא׀ ֶא ַ
יהם ש ַלחתיך ה ָּמה ישמ ֵ֥עו א ֶ ָֽליך׃
יהם אם־לא אל ֶ
דבר ֶ ִ֑
7ו ָ֣בית יׂש ָּראל לא יאבו לש ָ֣מ ַע א ֶליך ָֽכי־אי ָּ ֵ֥נם אבים לש ָ֣מ ַע א ָּ ִ֑לי ֵ֚כי
י־מ ַצח וקשי־לב ָֽה ָּמה׃
ָּכל־ ָ֣בית יׂש ָּראל חזק ֵ֥
יהם ו ֶ ָֽאת־מצחךֵ֥ ָּח ָּזק לע ַ ֵ֥מת
ת־פ ֶניך חזָּ ָקים לע ַ ָ֣מת פנ ֶ ִ֑
8הנה נָּ ַתתי ֶא ָּ
מצ ָּ ָֽחם׃
יהם
אותם ולא־ת ַ ָ֣חת מפנ ֶ
9כ ָּשמיר ָּח ָּזֵ֥ק מצר נָּ ַ ָ֣תתי מצ ֶ ִ֑חך ָֽלא־ת ָּירא ָּ
כי ָֽבית־מרי ָֽה ָּמה׃

פ

שר א ַד ָ֣בר א ֶליך ַ ֵ֥קח ָֽבל ָּבבך
11וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי ֶבן־ ָּא ָּדם ֶאת־ ָּכל־ד ָּב ַרי א ֶ ָ֣
וב ָּאז ֶ ֵ֥ניך ש ָּ ָֽמע׃
11ולְך בא ֶאל־ ַהגו ָּלה ֶאל־ב ָ֣ני ַע ֶמך וד ַבר ָּת אלי ֶהם ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ֵ֥כה
ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ָֽאם־ישמעו ואם־יֶ ח ָּ ָֽדלו׃
הוה
12וַ ת ָּש ָ֣אני רו ַח וָּ ֶאש ַ ָ֣מע ַאח ַרי קול ַ ָ֣ר ַעש גָּ ִ֑דול ָּב ֵ֥רוְך כבוד־י ָּ
קומו׃
ממ ָֽ
13ו ָ֣קול׀ ַכנ ָ֣פי ַה ַחיות ַמשיקות א ָּ ָ֣שה ֶאל־אחו ָּתּה ו ֵ֥קול ָּהאו ַפנים
לע ָּמ ָּ ִ֑תם וקול ַ ֵ֥ר ַעש גָּ ָֽדול׃
הוֵ֥ה ָּע ַלי ָּח ָּז ַָָּֽֽקה׃
14ו ֵ֥רו ַח נ ָּׂש ַאתני וַ ת ָּק ִ֑חני וָּ א ֵ֥לְך ַמר ַבח ַ ָ֣מת רוחי ויַ ד־י ָּ
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15וָּ ָּאבוא ֶאל־ ַהגו ָּלה ָ֣תל ְ ָּאביב ַהישבים ֶ ָֽאל־נ ַהר־כ ָּבר ָּוָֽאשר ה ָּמה
תוכם׃
יוש ָ֣בים ָּ ִ֑שם וָּ א ֵ֥שב ָּשם שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ַמש ֵ֥מים ב ָּ ָֽ
16וַ יהי מקצה שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים

פ

וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃

ֶ 17בן־ ָּא ָּדם צ ֶ ֵ֥פה נ ַתתיך ל ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּש ַמע ָּת מפי ָּד ָּבר והז ַהר ָּ ֵ֥ת
אותם מ ֶ ָֽמני׃
ָּ
18ב ָּאמרי ָּ ָֽל ָּר ָּשע ָ֣מות ָּתמות ו ָ֣לא הז ַהרתו ו ֵ֥לא ד ַבר ָּת ל ַהז ֵ֥היר ָּר ָּשע
מ ַדר ֵ֥כו ָּהר ָּש ָּעה ל ַחי ִ֑תו הוא ָּר ָּשע ַבעונָ֣ ו יָּ מות ו ָּדמו מיָּ דךֵ֥ א ַב ָֽקש׃
19ו ַא ָּתה ָֽכי־הז ַ ָ֣הר ָּת ָּר ָּשע ולא־ ָּשב ָֽמרשעו ומ ַדרכו ָּהר ָּש ָּ ִ֑עה ֵ֚הוא
ַבעונָ֣ ו יָּמות ו ַא ָּתה ֶ ָֽאת־נַ פשךֵ֥ ה ַ ָֽצל ָּת׃

ס

יָּמות ָ֣כי
21ובשוב ַצדיק מצדקו ו ָּע ָָּׂ֣שה ָּעוֶ ל ונָּ ַת ֵ֥תי מכשול ל ָּפ ָּניו ָ֣הוא ִ֑
שר ָּע ָּׂשה ו ָּדמו
אתו יָּמות ו ָ֣לא תזָּ ַכרן ָּ צדקתו א ֶ ָ֣
לא הז ַהרתו ב ַח ָּט ָ֣
מיָּ דךֵ֥ א ַב ָֽקש׃
א־ח ָּ ִ֑טא ָּחיו יָֽחיֶ ה
21ו ַא ִָּ֞תה כי הז ַהר ָ֣תו ַצדיק לבל ֵ֥תי חטא ַצדיק ו ָ֣הוא ל ָּ
ָ֣כי נז ָּהר ו ַא ָּתה ֶ ָֽאת־נַ פשךֵ֥ ה ַ ָֽצל ָּת׃

ס

ל־הבק ָּעה ו ָּשם א ַד ֵ֥בר
אמר א ַלי ֵ֥קום צא ֶא ַ
הוִ֑ה וַ ָ֣י ֶ
22וַ ת ֵ֥הי ָּע ַלי ָּשם יַ ד־י ָּ
אותְך׃
ָּ ָֽ
23וָּ ָּאקום וָּ א ָ֣צא ֶאל־ ַהבק ָּעה והנה־ ָּשם כבוד־יהוָּ ה עמד ַכ ָּכבוד א ֶ ֵ֥שר
ל־פ ָּנָֽי׃
ָּראיתי ַעל־נ ַהר־כ ָּ ִ֑בר וָּ ֶאפל ַע ָּ
24וַ ָּתבא־ ָ֣בי רו ַח וַ ַתעמדני ַעל־ ַרג ָּ ִ֑לי וַ י ַדבר אתי וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֵ֥בא ה ָּסגר
ב ֵ֥תוְך בי ֶ ָֽתך׃
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25ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם הנה נָּ תנו ָּע ֶליך עבותים ַוָֽא ָּסרוך ָּב ֶ ִ֑הם ו ֵ֥לא תצא
תוכם׃
ב ָּ ָֽ
26ול ָֽשונך ַאד ָ֣ביק ֶאל־ח ֶכך ו ֶ ָֽנ ֱא ַלמ ָּת ולא־ ָֽתה ֶ ֵ֥יה ָּל ֶהם ל ָ֣איש מו ִ֑כי ַח כי
ֵ֥בית מרי ָֽה ָּמה׃
27וָֽ ב ַדברי ָֽאותך ֶאפ ַ ָ֣תח ֶאת־פיך ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה
ַהשמ ַע׀ יש ָּמע ו ֶה ָּח ָ֣דל׀ יֶ ח ָּדל כי ֵ֥בית מרי ָֽה ָּמה׃

ס

1 4ו ַא ָּתה ֶבן־ ָּא ָּדם ַקח־לךָ֣ לבנָּ ה ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה או ָּתּה ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ו ַחקו ָּ ֵ֥ת ָּע ֶלי ָּה
רוש ָּ ָֽלם׃
עיר ֶאת־י ָּ
2ונָּ ַת ָּתה ָּע ֶלי ָּה ָּמצור ו ָּבני ָּת ָּע ֶלי ָּה ָּדיק ו ָּש ַפכ ָּ ֵ֥ת ָּע ֶלי ָּה ָֽסל ָּ ִ֑לה ונָּ ַת ָּתה
יה ָּכרים ָּס ָֽביב׃
־ע ֶ ֵ֥ל ָּ
ָּע ֶלי ָּה ַמחנות וׂשים ָּ
3ו ַא ָּתה ַקח־לך ַמח ַ ָ֣בת ַברזֶ ל ונָּ ַת ָּתה או ָּתּה ָ֣קיר ַברזֶ ל בינך ו ָ֣בין ָּה ִ֑עיר
וַ הכינ ָּתה ֶאת־ ָּפנֶ יך א ֶלי ָּה ו ָּהי ָּתה ַב ָּמצור ו ַצר ָּ ָ֣ת ָּע ֶלי ָּה ֵ֥אות היא ל ֵ֥בית
יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

4ו ַא ָּתה ש ַכב ַעל־צדךָ֣ ַהש ָּמאלי ו ַׂשמ ָּת ֶאת־עוֵ֥ ן ָֽבית־יׂש ָּראל ָּע ָּלִ֑יו
שר תש ַכָ֣ב ָּע ָּליו ת ָּשא ֶאת־ע ָּונָֽם׃
מס ַפר ַהיָּ מים א ֶ ָ֣
5וַ אני נָּ ַת ָֽתי לך ֶאת־ש ָ֣ני עונָּ ם למס ַ ָ֣פר יָּ מים שֹלש־מ ֵ֥אות ותשעים יִ֑ ום
את עוֵ֥ ן ָֽבית־יׂש ָּר ָֽאל׃
ונָּ ָּׂש ָּ
את ֶאת־עוָ֣ ן
6וכלי ָּ ָ֣ת ֶאת־א ֶלה ו ָּש ַכב ָּת ַעל־צדך ַהי ָּמוני שנית ונָּ ָּׂש ָּ
הודה ַאר ָּב ָ֣עים יום יום ַל ָּש ָּנה יֵ֥ ום ַל ָּש ָּנה נ ַת ֵ֥תיו ָּ ָֽלְך׃
בית־י ָּ ִ֑
7ו ֶאל־מצור ירו ָּש ַלם ָּת ָ֣כין ָּפנֶ יך וָֽ זרעך חׂשו ָּ ִ֑פה ונבא ָּת ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
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8והנה נָּ ַ ֵ֥תתי ָּע ֶליך עבו ִ֑תים ו ָֽלא־ת ָּהפְך ָֽמצדך ֶאל־צ ֶדך ַעד־ ַכלותך י ֵ֥מי
צורך׃
מ ֶ ָֽ
9ו ַא ָּ ָ֣תה ַקח־לך חטין וׂשערים ופול וַ ע ָּדשים ו ָ֣ד ַחן וכסמים ונָּ ַת ָּתה
ר־א ָּ ָ֣תה׀
אותם לך ל ָּל ִֶ֑חם מס ַפר ַהיָּמים א ֶש ַ
ית ָּ
אותם בכ ָ֣לי ֶא ָּחד ו ָּעׂש ָּ
ָּ
שוכָ֣ב ַ ָֽעל־צדך שֹלש־מאות ותשעים יום תאכ ֶ ָֽלנו׃
שר תאכ ֶלנו במשקול ֶעׂש ֵ֥רים ֶש ֶקל ַליִ֑ ום מ ֵ֥עת ַעד־עת
11ו ַמא ָּ ָֽכלך א ֶ ָ֣
תאכ ֶ ָֽלנו׃
11ו ַמים במׂשו ָּ ֵ֥רה תש ֶתה ש ָ֣שית ַה ִ֑הין מ ֵ֥עת ַעד־עת תש ֶ ָֽתה׃
יהם׃
12וע ַ ֵ֥גת ׂשערים ָֽתאכ ֶ ִ֑לנָּ ה והיא ב ֶגָֽללי צ ַ ָ֣את ָּ ָֽה ָּא ָּדם תע ֶגנָּ ה לעינ ֶ ָֽ

ס

ת־לח ָּמם ָּט ִ֑מא ַבגוים א ֶ ֵ֥שר
אמר יהוָּ ה ָּכ ָָּ֣כה יאכלו בנָֽי־יׂש ָּראל ֶא ַ
 13וַ ָ֣י ֶ
ַאדיחם ָּ ָֽשם׃
14וָּ א ַמר א ָּהּה אד ָּנָ֣י יהוה הנֵ֥ה נַ פשי ָ֣לא מט ָּמ ָּ ִ֑אה ונב ָּלה וטר ָּפה
א־בא בפי ב ַ ֵׂ֥שר פגָֽ ול׃
ד־ע ָּתה ול ָּ ֵ֥
עורי ו ַע ַ
א־א ַכלתי מנ ַ ָ֣
ָֽל ָּ

ס

15וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ראה נָּ ַת ָֽתי לך ֶאת־צפו ָ֣עי ַה ָּב ָּקר ַת ַחת גֶ ללָ֣י ָּ ָֽה ָּא ָּ ִ֑דם
יהם׃
ת־לחמך על ֶ ָֽ
ית ֶ ָֽא ַ
ו ָּע ֵׂ֥ש ָּ

ס

16וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם הנני שבר ַמטה־ ֶל ֶחם בי ָ֣רו ָּש ַלם ו ָּאכלו־ ֶ ֵ֥ל ֶחם
ׂשורה ובש ָּממון יש ָֽתו׃
ומים במ ָּ ֵ֥
במשָ ָּקל ובד ָּא ָּ ִ֑גה ַ
17ל ַ ֵ֥מ ַען יַ חסרו ֶ ָ֣ל ֶחם וָּ ָּ ִ֑מים ונָּ ַשמו ָ֣איש ו ָּאחיו ונָּ ַמקו ַבעו ָּ ָֽנם׃

פ

1 5ו ַא ָּתה ֶבן־ ָּא ָּדם ַקח־לךָ֣ ׀ ֶ ָ֣ח ֶרב ַח ָּדה ַת ַער ַהגַ ָּלבים ת ָּק ֶ ָ֣חנָּ ה ָּלְך
ו ַהע ַבר ָּ ֵ֥ת ַעל־ראשך ו ַעל־ז ָּק ֶ ִ֑נַֽך ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת לך מאז ֵ֥ני מש ָָּקל וח ַלק ָּ ָֽתם׃
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2שלשית ָּבאור ַתבעיר ב ָ֣תוְך ָּהעיר כמלאת ימָ֣י ַה ָּמ ִ֑צור ו ָּ ָֽל ַקח ָּ ָ֣ת
יה ו ַהשלשית תז ֶ ָ֣רה ָּלר ַוח ו ֶח ֶרב
יבות ָּ
־השלשית ַת ֶכה ַב ֶח ֶרב ס ָ֣ב ֶ
ֶאת ַ
יהם׃
ָּא ֵ֥ריק ַאחר ֶ ָֽ
3ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת מ ָּשם מ ַ ָ֣עט במס ָּ ִ֑פר ו ַצר ָּ ֵ֥ת או ָּתם בכנָּ ֶ ָֽפיך׃
4ומ ֶהם ָ֣עוד ת ָּקח והש ַלכ ָּת או ָּתם ֶאל־ ָ֣תוְך ָּהאש ו ָּׂש ַרפ ָּ ֵ֥ת א ָּתם ָּב ִ֑אש
ל־בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־כ ֵ֥
מ ֶ ֵ֥מנו תצא־אש ֶא ָּ

פ

יה
יבות ָּ
יה וסב ֶ
וש ַלם ב ֵ֥תוְך ַהגוים ַׂשמ ִ֑ת ָּ
5כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה זֵ֚את י ָ֣ר ָּ
א ָּר ָֽצות׃
שר
ן־הא ָּרצות א ֶ ָ֣
קותי מ ָּ
ן־הגוים ו ֶאת־ח ַ
6וַ ֶת ֶמר ֶאת־מש ָּפ ַטי לרש ָּעה מ ַ
א־הל ֵ֥כו ָּב ֶ ָֽהם׃
קותי ל ָּ
יה כי במש ָּפ ַטי ָּמ ָּאסו וח ַ
יבות ָּ
סב ֶ ִ֑

ס

יכם
שר סב ָֽיבות ֶ
ן־הגוים א ֶ ָ֣
ָּ 7ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ַען ה ָּמנ ֶכם מ ַ
יתם וָֽ כמשפטי ַהגוים א ֶ ֵ֥שר
קותי ָ֣לא ה ַלכ ֶתם ו ֶאת־מש ָּפ ַטי ָ֣לא עׂש ֶ ִ֑
בח ַ
יתם׃
סביבות ֶיכם ֵ֥לא עׂש ֶ ָֽ

ס

ם־אני ו ָּעׂשיתי בתוכְך מש ָּפטים
ָּ 8לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הננֵ֥י ָּע ַליְך גַ ָּ ִ֑
לעינֵ֥י ַהגויָֽם׃
שר ָֽלא־ ָּעׂשיתי ואת א ֶ ָֽשר־ ָֽלא־ ֶא ֱע ֶ ֵׂ֥שה ָּכמהו ִ֑עוד
9ו ָּע ָׂ֣שיתי ָּבְך ֵ֚את א ֶ ָ֣
ַי ַען ָּכל־תועב ָּ ָֽתיְך׃

ס

בותם ו ָּעׂשיתי ָּבְך
ובנים יאכלָ֣ ו א ָּ ִ֑
ָּ 11לכן ָּא ִ֞בות יאכלו ָּבנים בתוכְך ָּ
ל־ר ַוח׃
ת־כל־שאריתְך ל ָּכ ָֽ
יתי ֶא ָּ
ש ָּפטים וזר ֵ֥
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ָּ 11ל ָ֣כן ַחי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה אם־לא ַי ֵַ֚ען ֶאת־מק ָּד ָ֣שי טמאת
א־ת ָ֣חוס עיני וגַ ם־אני
קוציְך וב ָּכל־תועב ָּ ִ֑תיְך וגַ ם־אני ֶאג ַרע ול ָּ
ב ָּכל־ש ַ
ֵ֥לא ֶאח ָֽמול׃
וב ָּר ָּעב יכלָ֣ ו בתוכְך ו ַהשלשית ַב ֶח ֶרב יפלָ֣ ו
12שלש ִ֞תיְך ַב ֶד ֶָ֣בר יָּ מותו ָּ ָֽ
יהם׃
ל־ר ַוח ֱאזָּ ֶרה ו ֶח ֶרב ָּא ֵ֥ריק ַאחר ֶ ָֽ
יבותיְך ו ַהשלישית ל ָּכ ָ֣
סב ָּ ִ֑
13ו ָּכ ָּ ָ֣לה ַאפי וַ הנחותי ח ָּמתי ָּבם והנֶ ָּ ִ֑חמתי ָֽוַֽיָּ ד ִ֞עו כי־אנָ֣י יהוָּ ה ד ַברתי
לותי ח ָּמתי ָּ ָֽבם׃
בקנ ָּאתי ב ַכ ֵ֥
ל־עובר׃
ָֽ
יבותיְך לעיני ָּכ
שר סב ָּ ִ֑
14ו ֶאתנְך ל ָּחר ָּ ָ֣בה ול ֶחר ָּפה ַבגוים א ֶ ָ֣
יבותיְך
שר סב ָּ ִ֑
מוסר ומ ַש ָּמה ַלגוים א ֶ ָ֣
דופה ָּ ָ֣
ָֽ 15ו ָּהי ָּתה ֶחר ָּפה וג ָּ
הוה ד ַ ָֽברתי׃
ַבעׂשותי ָּבְך ש ָּפטים ב ַאף ובח ָּמה ובתכ ָ֣חות ח ָּמה אנֵ֥י י ָּ
שר ָּהיָ֣ ו ל ַמשחית
ָֽ 16ב ַשלחי ֶאת־חצי ָּה ָּר ָּעב ָּה ָּרעים ָּב ֶהם א ֶ ָ֣
יכם ו ָּש ַבר ֵ֥תי ָּל ֶכם
אותם ל ַ ָֽש ֶחת ֶכִ֑ם ו ָּר ָּעב א ָ֣סף על ֶ
א ֶשר־א ַש ַ ֵ֥לח ָּ
ה־ל ֶחם׃
ַמט ָּ ָֽ
ר־בְִ֑ך ו ֶח ֶרב
17וש ַלח ָ֣תי עלי ֶכם ָּר ִ֞ ָּעב ו ַח ָּיה ָּר ָּעה ושכלְך ו ֶ ֵ֥ד ֶבר וָּ ָּדם יַ ע ָּב ָּ
הוה ד ַ ָֽברתי׃
ָּא ָ֣ביא ָּע ַליְך אנֵ֥י י ָּ

פ

1 6וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
יהם׃
־ה ָ֣רי יׂש ָּר ִ֑אל והנָּ בא אל ֶ ָֽ
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ֵׂ֥שים ָּפ ֶניך ֶאל ָּ
ה־א ַ ָ֣מר אד ָּנָ֣י יהוה
3ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת ָּהרי יׂש ָּראל שמעו ד ַבר־אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה כ ָּ
יכם ֶח ֶרב
ֶל ָּהרים ו ַלג ָּבעות ָּלאפי ָָ֣קים ו ַלג ָּאית הנני אני מביא על ֶ
יכם׃
וא ַבדתי ָּב ָֽמות ֶ ָֽ
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יכם׃
יכם לפני גלול ֶ ָֽ
4ונָּ ַשמו מזב ָ֣חותי ֶכם ונשברו ַח ָּ ָֽמנ ֶיכִ֑ם וה ַפלתי ַחלל ֶ
יכם
ת־עצ ָ֣מות ֶ
יהם וזריתי ֶא ַ
5ונָּ ַתתי ֶאת־פגרי ב ָ֣ני יׂש ָּראל לפני ג ָֽלול ֶ ִ֑
יכם׃
סביבות מזבחות ֶ ָֽ
6בכל מוש ָ֣בותי ֶכם ֶה ָּע ָ֣רים ֶת ֱח ַרבנָּ ה ו ַה ָּבמות תי ָּ ִ֑שמנָּ ה ל ַמ ַען יֶ ֶחרבו
יכם ונמחו
יכם ונגדעו ַח ָּ ָ֣מנ ֶ
יכם ונשברו ונשבתו גלָ֣ ול ֶ
ויֶ אשמו מזב ָֽחות ֶ
יכם׃
ַמעׂש ֶ ָֽ
7ונָּ ַ ֵ֥פל ָּח ָּלל ב ָֽתוכ ֶ ִ֑כם ָֽוי ַדע ֶתם ָֽכי־א ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
8והו ַתרתי בהיֵ֥ ות ָּל ֶכם פ ֵ֥ליטי ֶח ֶרב ַבגויִ֑ם בהזָּ ָֽרות ֶיכם ָּבא ָּר ָֽצות׃
שר נשבו־ ָּשם א ֶשר נש ַברתי ֶאת־ל ָּבָ֣ם
9וזָּ כרו פ ָֽליטי ֶכם אותי ַבגוים א ֶ ָ֣
יהם ונָּ קטו
יהם ַהזנות ַאחרי ג ָֽלול ֶ ִ֑
ר־סר ָֽמ ָּע ַלי ואת ָֽעינ ֶ
ַהזונֶ ה א ֶש ָּ
יהם׃
שר ָּעׂשו לכל תועבת ֶ ָֽ
־ה ָּרעות א ֶ ָ֣
יהם ֶאל ָּ ָֽ
בפנ ֶ
11ויָּ דעו ָֽכי־א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה לא ֶאל־חנָּ ם ד ַברתי ַלע ֵׂ֥שות ָּל ֶהם ָּה ָּר ָּ ֵ֥עה ַה ָֽזאת׃
פ

ר־אח ֶאל
ָֽ 11כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַהכה ב ַכפך ור ַָקע ב ַרגלך ֶו ֱָֽא ָּמ ָּ
וב ֶד ֶבר י ָֽפלו׃
ָּכל־תוע ֵ֥בות ָּרעות בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל א ֶשר ַב ֶח ֶרב ָּב ָּר ָּ ֵ֥עב ַ
ָּ 12ה ָּר ִ֞חוק ַב ֶד ֶָ֣בר יָּמות ו ַה ָּקרוב ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יפול ו ַהנש ָּאר ו ַהנָּ צור ָּב ָּר ָּעב
יתי ח ָּמתי ָּ ָֽבם׃
יָּ ִ֑מות וכל ֵ֥
ָֽ 13וי ַדע ֶתם ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה ָֽבהיָ֣ ות ַחללי ֶהם בתוְך גלָ֣ ולי ֶהם סביבות
אשי ֶה ָּהרים ו ַת ַחת ָּכל־עץ
מזב ָֽחותי ֶ ִ֑הם ֶאל ָּכל־גב ָּעה ָּר ָּמה ב ָ֣כל׀ ָּר ָ֣
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נו־שם ָ֣ר ַיח ניח ַח לכל
ַ ָֽרענָּ ן ו ַת ַחת ָּכל־א ָּלָ֣ה עב ָּתה מקום א ֶשר ָּנָֽת ָּ
יהם׃
גלול ֶ ָֽ
14ונָּ טיתי ֶאת־יָּ די עלי ֶהם ונָּ ַתתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּמה ומ ַש ָּמה ממד ַ ָ֣בר
הוָֽה׃
יהם ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
דב ָּל ָּתה בכל מוש ָֽבות ֶ ִ֑

פ

1 7וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ה־א ִַ֞מר אד ָּני יהוה ל ַאד ַ ֵ֥מת יׂש ָּראל ִ֑קץ ָּבָ֣א ַהקץ
2ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם כ ָּ
ל־אר ַבעת ַכנ ֵ֥פות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ַ
ַ 3ע ָּתה ַה ָ֣קץ ָּע ַליְך וש ַלחתי ַאפי ָּבְך וש ַפטתיְך כד ָּר ָּכִ֑יְך ונָּ ַת ָ֣תי ָּע ַליְך
את ָּכל־תועב ָּ ָֽתיְך׃
בותיְך
4ולא־ ָּת ֵ֥חוס עיני ָּע ַליְך ו ָ֣לא ֶאח ִ֑מול ָ֣כי ד ָּר ַכיְך ָּע ַלָ֣יְך ֶאתן ותוע ַ
הוָֽה׃
בתוכְָ֣ך ָֽתהיֶ ין ָּ ו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ

פ

ֵ֥ 5כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ָּר ָּעה ַא ַ ֵ֥חת ָּר ָּעה הנֵ֥ה ָּב ָּ ָֽאה׃
ָ֣ 6קץ ָּבא ָּ ֵ֥בא ַהקץ ה ָָ֣קיץ א ָּלִ֑יְך הנה ָּב ָּ ָֽאה׃
הומה
יושב ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּבָ֣א ָּהעת ָּקרוב ַהיֵ֥ ום מ ָּ
ָּ 7ב ָּאה ַהצפי ָּרה א ֶליך ָ֣
א־הד ָּה ָֽרים׃
ול ֵ֥
ַ 8ע ָּ ָ֣תה מ ָּקרוב ֶאשפוְך ח ָּמתי ָּע ַליְך וכליתי ַאפי ָּבְך וש ַפטתיְך כד ָּר ָּ ִ֑כיְך
בותיְך׃
ונָּ ַת ָ֣תי ָּע ַליְך את ָּכל־תוע ָּ ָֽ
בותיְך בתוכְָ֣ך
9ולא־ ָּת ֵ֥חוס עיני ו ָ֣לא ֶאח ִ֑מול כד ָּר ַכיְך ָּע ַלָ֣יְך ֶאתן ותוע ַ
הוה ַמ ֶ ָֽכה׃
ָֽתהיֶ ין ָּ ָֽו ַידע ֶתם כי אנֵ֥י י ָּ
11הנֵ֥ה ַהיום הנָ֣ה ָּב ָּ ִ֑אה ָּיָֽצ ָּאה ַהצפ ָּרה ָּ ֵ֚צץ ַה ַמ ֶטה ָּפ ַרח ַהזָּ ָֽדון׃
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מונם ו ֵ֥לא ֶמ ֱהמ ֶהם
ה־ר ַשע לא־מ ִֶ֞הם ולא מה ָּ
ֶ 11ה ָּח ָּ ֵ֥מס׀ ָּקם ל ַמט ֶ ִ֑
א־נ ַה ָּב ֶ ָֽהם׃
ול ֵ֥
ָּ 12בא ָּהעת ה ָ֣גי ַע ַהיום ַהקונֶ ה ַאל־יׂש ָּמח ו ַהמוכר ַאל־ית ַא ָּ ִ֑בל ֵ֥כי ָּחרון
מונָּֽה׃
ל־כל־ה ָּ
ֶא ָּ
י־חזון
ל־הממ ָּכר ָ֣לא יָּ שוב ו ֵ֥עוד ַב ַחיים ַחיָּ ָּ ִ֑תם ָֽכ ָּ
ָ֣ 13כי ַהמוכר ֶא ַ
ל־כל־המונָּ ּה ָ֣לא יָּ שוב ואיש ַבעונו ַחיָּ תו ֵ֥לא ית ַח ָּזָֽקו׃
ֶא ָּ
ָּ 14תקעו ַב ָּתק ַוע ו ָּה ָ֣כין ַהכל ו ֵ֥אין הלְך ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ֵ֥כי חרוני
מונָּֽה׃
ל־כל־ה ָּ
ֶא ָּ
שר
ַ 15ה ֶ ָ֣ח ֶרב ַבחוץ ו ַה ֶ ֵ֥ד ֶבר ו ָּה ָּר ָּעב מ ָּ ִ֑בית א ֶשר ַב ָּש ֶדה ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יָּמות וַ א ֶ ָ֣
ָּבעיר ָּר ָּ ֵ֥עב וָּ ֶד ֶבר יאכ ֶ ָֽלנו׃
־ה ָּהרים כיוני ַהג ָּאיות כ ָּלם ה ִ֑מות איש
16ו ָּ ָֽפלטו פ ָ֣ליטי ֶהם ו ָּהיָ֣ ו ֶאל ֶ
ַבעונָֽ ו׃
ָּ 17כל־ ַהיָּ ַדים תר ֶפִ֑ינָּ ה ו ָּכל־בר ַכים ת ַלֵ֥כנָּ ה ָּ ָֽמים׃
בושה
ל־פנים ָּ
18ו ָּחג ָ֣רו ַׂשקים וכס ָּ ֵ֥תה או ָּתם ַפ ָּל ִ֑צות ו ֶאל ָּכ ָּ
ל־ראש ֶיהם ָּקר ָּ ָֽחה׃
וב ָּכ ָּ
א־יוכָ֣ל
ַ
ַ 19כס ִ֞ ָּפם ַבחו ָ֣צות יַ שליכו וז ָּה ָּבם לנ ָּ ָ֣דה ָֽיהיֶ ה ַכס ָּפם וז ָּה ָּבם ָֽל
ל ַהצ ָּילם ביום ֶעב ַ ָ֣רת יהוָּ ה נַ פ ָּשם ָ֣לא י ַׂשבעו ומע ֶיהם ָ֣לא י ַמלִ֑או
ָֽכי־מכ ֵ֥שול ע ָּונם ָּה ָּיָֽה׃
21וצבי ֶעדיו לגָּ ָ֣און ָּׂש ָּמהו ו ַצלמי תועב ָּתם שקוצ ֶיהם ָּעָׂ֣שו ִ֑בו ַעל־כן
נ ַת ֵ֥תיו ָּל ֶהם לנ ָּ ָֽדה׃
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21ונ ַתתיו ביַ ָֽ ד־ ַהזָּ רים ָּל ַבז ולרש ֵ֥עי ָּה ָּא ֶרץ ל ָּש ָּ ִ֑לל וחל ָֽלה׃
וה׃
22וַ הסבותי ָּפנַ י מ ֶהם וחללו ֶאת־צפו ִ֑ני ו ָּבאו־ ָּ ֵ֥בּה ָּפריצים וחל ָֽל ָּ

פ

23עׂשה ָּ ָֽה ַר ִ֑תוק ָ֣כי ָּה ָּא ֶרץ ָּ ָֽמל ָּאה מש ַפָ֣ט ָּדמים ו ָּהעיר ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּח ָּ ָֽמס׃
יהם והש ַבתי ג ָ֣און ַעזים ונחלו
ת־בת ֶ ִ֑
24ו ָֽהבאתי ָּרעָ֣י גוים ויָּ רשו ֶא ָּ ָֽ
יהם׃
מ ַ ָָֽקדש ֶ ָֽ
25ק ָּפ ָּדה־ ָּ ִ֑בא ובק ֵ֥שו ָּשלום וָּ ָּ ָֽאין׃
מועה ָֽתה ֶיִ֑ה ובקשו ָּחזון מנָּ ביא
26הָּוה ַעל־הוָּ ה ָּתבוא ושמ ָּ ֵ֥עה ֶאל־ש ָּ
אבָ֣ד מכהן וע ָּצה מזקנָֽים׃
תורה ת ַ
ו ָּ
ם־ה ָּא ֶרץ ת ָּב ַ ִ֑הלנָּ ה
ידי ַע ָּ
ַ 27ה ֶ ָ֣מ ֶלְך ית ַא ָּבל ונָּ ׂשיא יל ַ ָ֣בש ש ָּמ ָּמה ו ֵ֥
הוָֽה׃
יהם ֶאשפטם ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
אותם ובמשפט ֶ ָ֣
מ ַדר ִָּ֞כם ֶא ֱע ֶׂשה ָּ

פ

יושב בביתי
1 8וַ י ָ֣הי׀ ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהששית ַבששי ַבחמ ָּ ָ֣שה ַלח ֶדש אני ָ֣
הוה׃
הודה יוש ָ֣בים ל ָּפ ָּנִ֑י וַ תפל ָּע ַלי ָּשם ַיד אד ָּנֵ֥י י ָֽ
וזקנֵ֥י י ָּ
2וָּ ֶאר ֶאה והנה דמות כ ַמראה־אש מ ַמר ֵ֥אה ָּמת ָּניו ול ַמ ָּטה ִ֑אש
ומ ָּמת ָּנָ֣יו ול ַמע ָּלה כ ַמראה־ז ַהר כ ֵ֥עין ַה ַחש ַ ָֽמ ָּלה׃
3וַ יש ַלח ַתב ָ֣נית יָּ ד וַ י ָּקחני בצי ָ֣צת רא ִ֑שי וַ ת ָּ ָ֣שא א ָ֣תי ָ֣רו ַח׀ ָֽבין־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ
ל־פ ַתח ַש ַער
ו ָ֣בין ַה ָּש ַמים וַ ָּתבא אתי ירו ָּש ַל ָּמה ב ַמר ָ֣אות ֱאֹלהים ֶא ֶ
מושב ס ֶמל ַהקנ ָּ ֵ֥אה ַה ַמק ֶנָֽה ׃
ר־שם ַ
פונָ֣ה ָּצפונָּ ה א ֶש ָּ ָ֣
ַהפנימית ַה ֶ
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ַכ ַמר ֶאה א ֶ ֵ֥שר ָּראיתי ַבבק ָּ ָֽעה׃
4והנה־ ָּשם כבוד ֱא ָ֣
5וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם ָּׂשא־ ָּ ֵ֥נא עי ֶניך ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּצ ִ֑פונָּ ה וָּ ֶא ָּשא עינַ י ֶ ָ֣ד ֶרְך
ָּצפונָּ ה והנה מ ָּצפון ל ַ ָ֣ש ַער ַהמזב ַח ס ֶמל ַהקנ ָּ ֵ֥אה ַה ֶזה ַבב ָּ ָֽאה׃
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6וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם הר ֶ ֵ֥אה ַא ָּתה ָּ ָ֣ם ָ֣הם ע ִׂ֑שים תועבות גדלות א ֶ ֵ֥שר
ָֽבית־יׂש ָּר ָ֣אל׀ ע ָׂ֣שים פה ל ָּ ָֽר ֳח ָּקה מ ַעָ֣ל מק ָּדשי ועוד ָּת ָ֣שוב תר ֶאה
תועבות גד ָֽלות׃

ס

ר־א ָּחד ַב ָֽקיר׃
7וַ יָּ ֵ֥בא אתי ֶאל־ ֶ ָ֣פ ַתח ֶ ָֽה ָּח ִ֑צר וָּ ֶאר ֶאה והנֵ֥ה ח ֶ
8וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם ח ָּתר־ ָּ ָ֣נא ַב ִ֑קיר וָּ ֶאח ָ֣תר ַבקיר והנה ֶ ֵ֥פ ַתח ֶא ָּ ָֽחד׃
9וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי בא וראה ֶאת־ ַהתוע ָ֣בות ָּה ָּרעות א ֶשר ֵ֥הם עׂשים ָֽפה׃
11וָּ ָּאבוא ָּ ָֽו ֶאר ֶאה והנה ָּכל־ ַתבנית ֶר ֶמׂש ובה ָּמה ֶש ֶקץ ו ָּכל־גלולי בָ֣ית
ל־הקיר ָּס ֵ֥ביב׀ ָּס ָֽביב׃
יׂש ָּר ִ֑אל מח ֶ ֵ֥קה ַע ַ
תוכם
ן־ש ָּפן עמד ב ָּ
11ושב ָ֣עים ָ֣איש מזק ָ֣ני ָֽבית־יׂש ָּראל ויַ אזַ ניָּ הו ֶב ָּ
־הקט ֶרת ע ֶ ָֽלה׃
יהם ו ֵ֥איש מק ַטרתו ביָּ ִ֑דו וַ ע ַ ֵ֥תר ע ַנַָֽֽן ַ
עמ ָ֣דים לפנ ֶ
12וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ה ָּר ָ֣אי ָּת ֶבן־ ָּא ָּדם א ֶשר זקני ָֽבית־יׂש ָּראל ע ָׂ֣שים ַבח ֶשְך
הוה
יתו ָ֣כי אמרים אין יהוָּ ה ר ֶ ָ֣אה א ָּתנו ָּע ַזֵ֥ב י ָּ
איש ב ַחד ָ֣רי ַמׂשכ ִ֑
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶא ָּ
13וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי ָ֣עוד ָּת ֵ֥שוב תר ֶאה תוע ֵ֥בות גדלות א ֶשר־ ֵ֥ה ָּמה ע ָֽׂשים׃
14וַ יָּ ָ֣בא אתי ֶאל־ ֶפ ַתח ַ ָ֣ש ַער בית־יהוָּ ה א ֶשר ֶאל־ ַה ָּצ ִ֑פונָּ ה והנה־ ָּשם
ת־ה ַת ָֽמוז׃
ַהנָּ ָ֣שים ָֽישבות מ ַבכות ֶא ַ

ס

15וַ ֵ֥יא ֶמר א ַלי ה ָּר ָ֣אי ָּת ֶבן־ ָּא ָּ ִ֑דם ָ֣עוד ָּת ֵ֥שוב תר ֶאה תוע ֵ֥בות גדלות
מ ָֽא ֶלה׃
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16וַ יָּ ָ֣בא אתי ֶאל־ח ַ ָ֣צר בית־יהוָּ ה ַהפנימית והנה־ ֶפ ַתח הי ַ ָ֣כל יהוָּ ה בין
יהם ֶאל־ה ַיכל יהוָּ ה
ָּ ָֽהאו ָּלם ו ָ֣בין ַהמזב ַח כ ֶעׂש ֵ֥רים וַ חמ ָּשה ִ֑איש אחר ֶ
יתם קד ָּמה ַל ָּ ָֽש ֶמש׃
יהם קד ָּמה וה ָּמה מש ַתחו ֶ ֵ֥
ופנ ֶ ָ֣
17וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ה ָּר ָ֣אי ָּת ֶבן־ ָּא ָּדם הנָּ קל ל ָ֣בית יהו ָּדה מעׂשות
ת־ה ָּא ֶרץ ָּח ָּמס וַ יָּ שבו
י־מלאו ֶא ָּ
שר ָּ ָֽעׂשו־ ִ֑פה ָֽכ ָּ
ֶאת־ ַהתועבות א ֶ ָ֣
ל־א ָּ ָֽפם ׃
מורה ֶא ַ
ת־הז ָּ
ל ַהכעיסני וה ָּנם של ֵ֥חים ֶא ַ
א־ת ֵ֥חוס עיני ו ָ֣לא ֶאח ִ֑מל ו ָּקראו ב ָּאזנַ י ָ֣קול
ׂשה בח ָּמה ָֽל ָּ
18וגַ ם־אני ֶא ֱע ֶ ָ֣
אותם׃
גָּ דול ו ֵ֥לא ֶאש ַמע ָּ ָֽ
1 9וַ יק ָּ ָ֣רא ב ָּאזנַ י קול גָּ דול לאמר ָּקרבו פק ָ֣דות ָּה ִ֑עיר ואיש כ ֵ֥לי
ַמשחתו ביָּ ָֽדו׃
שר׀ ָּמפ ֶ ָ֣נה ָּצפונָּ ה
2וה ָ֣נה ש ָּ ָ֣שה אנָּ שים ָּב ָ֣אים׀ מ ֶד ֶרְך־ ַש ַער ָּה ֶעליון א ֶ ָ֣
תוכם ָּלבָ֣ש ַבדים ו ֶ ֵָ֥ק ֶסת ַהספר
יש־א ָּחד ב ָּ
ֶ
ואיש כלי ַמ ָּפצו ביָּ דו וא
ב ָּמת ָּנִ֑יו וַ יָּבאו וַ ַי ַָ֣עמדו א ֶצל מז ַ ֵ֥בח ַהנ ָֽח ֶשת׃
שר ָּה ָּיָ֣ה ָּע ָּליו ֶאל מפ ַ ָ֣תן
3וכ ָ֣בוד׀ ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל נַ ע ָּלה מ ַעל ַהכרוב א ֶ ָ֣
ל־האיש ַה ָּלבָ֣ש ַה ַבדים א ֶשר ֶ ֵ֥ק ֶסת ַהספר ב ָּמת ָּנָֽיו׃
ַה ָּ ִ֑בית וַ יק ָּרא ֶא ָּ

ס

ית ָּתו
וש ָּלִ֑ם והתו ָּ
4וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּלו עבר ב ָ֣תוְך ָּהעיר בתוְך י ָֽר ָּ
ל־ה ָ֣תועבות ַ ָֽהנַ עׂשות
ַעל־מצ ָ֣חות ָּהאנָּ שים ַה ֶנ ֱָֽאנָּ חים ו ַה ֶנ ֱָ֣אנָּ קים ַ ֵ֚על ָּכ ַ
תוכּה׃
ב ָּ ָֽ
5ולא ֶלה ָּא ַ ָ֣מר ב ָּאזנַ י עב ֵ֥רו ָּבעיר ַאח ָּריו ו ַה ִ֑כו ַעל־ ָּת ֵ֥חס עינ ֶיכם
ל־תח ָֽמלו׃
ו ַא ַ
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ל־כל־איש
תולה ו ַטף ונָּ שים ַת ַהרגָ֣ ו ל ַמשחית ו ַע ָּ
6זָּ קן ָּב ָ֣חור וב ָּ
ר־ע ָּליו ַה ָּתו ַאל־תגַ שו וממק ָּדשי ָּת ִ֑חלו וַ יָּ חלו ָּבאנָּ ָ֣שים ַהזקנים
א ֶש ָּ
א ֶשר לפנֵ֥י ַה ָּ ָֽבית׃
7וַ יא ֶמר אלי ֶהם ַטמ ָ֣או ֶאת־ ַה ַבית ו ַמלאו ֶאת־ ַהחצרות ח ָּללים צִ֑או
ויָּ צאו וה ֵ֥כו ָּב ָֽעיר׃
ל־פנַ י וָּ ֶאז ַעק ָּוָֽא ַמר א ָּהּה אד ָּנָ֣י
ַ8וַָֽֽיהי כ ַהכו ָּתם ונָֽאש ַאר ָּ ִ֑אני וָּ ֶאפ ָּלה ַע ָּ
יהוה ה ַמש ָ֣חית ַא ָּתה ֵ֚את ָּכל־שא ָ֣רית יׂש ָּראל ב ָּשפכךֵ֥ ֶאת־ח ָּמתך
רוש ָּ ָֽלם׃
ַעל־י ָּ
9וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי עון ָֽבית־יׂש ָּראל ָֽויהו ָּדה גָּ דול במ ָ֣אד מאד וַ ת ָּמלא ָּה ָּא ֶרץ
הוה
ת־ה ָּא ֶרץ ו ֵ֥אין י ָּ
ָּדמים ו ָּהעיר ָּמל ָּ ָ֣אה מ ֶ ִ֑טה ָ֣כי ָּאמרו ָּע ַזב יהוָּ ה ֶא ָּ
ר ֶ ָֽאה׃
11וגַ ם־אני לא־ ָּת ֵ֥חוס עיני ו ָ֣לא ֶאח ִ֑מל ַדר ָּכם ברא ָּ ֵ֥שם נָּ ָּ ָֽתתי׃
11וה ִ֞נה ָּה ָ֣איש׀ ל ָ֣בש ַה ַבדים א ֶשר ַה ֶק ֶסת ב ָּמתנָּ יו מ ֵ֥שיב ָּד ָּבר לא ִ֑מר
יתני׃
ָּעׂשיתי כא ֶ ֵ֥שר צו ָּ ָֽ

ס

ל־ראש ַהכרבים כ ֶ ָ֣א ֶבן ַספיר
־ה ָּרק ַיע א ֶשר ַע ָ֣
1 10וָּ ֶאר ֶאה והנה ֶאל ָּ
יהם׃
כ ַמראה ד ָ֣מות כ ִ֑סא נר ָּאה על ֶ ָֽ
2וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּה ָ֣איש׀ ל ָ֣בש ַה ַבדים וַ יא ֶמר בא ֶאל־בינות ַלגַ לגַ ל
ומלא ָּחפ ֶניך ַגָֽחלי־אש מבינָ֣ ות ַלכרבים וזרק
ל־ת ַחת ַלכרוב ַ
ֶא ַ ָ֣
ל־ה ִ֑עיר וַ יָּבא לע ָּינָֽי׃
ַע ָּ
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ת־ה ָּחצר
3ו ַהכרבים ָֽעמדים מי ֵ֥מין ַל ַבית בב ָ֣או ָּה ִ֑איש ו ֶה ָּע ָּ ָ֣נַֽן ָּמלא ֶא ֶ
ימית׃
ַהפנ ָֽ
4וַ ָּיַֽ ָּרם כבוד־יהוָּ ה מ ַ ָ֣על ַהכרוב ַעל מפ ַ ָ֣תן ַה ָּ ִ֑בית וַ י ָּמלא ַה ַבית
הוָֽה׃
ת־ה ָּענָּ ן ו ֶ ָֽה ָּחצר ָּ ָֽמל ָּאה ֶאת־נגַ ּה כ ֵ֥בוד י ָּ
ֶא ֶ ָ֣
5וקול ַכנ ָ֣פי ַהכרובים נש ַמע ַעד־ ֶה ָּחצר ַהחיצ ָּ ִ֑נה כ ֵ֥קול אל־ ַש ַדי
ב ַדב ָֽרו׃
6וַ יהי ב ַצותו ֶאת־ ָּהאיש ל ָֽבש־ ַה ַבדים לאמר ַ ֵ֥קח אש מבינָ֣ ות ַלגַ לגַ ל
מבינות ַלכרו ִ֑בים וַ יָּ בא ַוַָֽֽיַ עמד א ֶצל ָּהאו ָּ ָֽפן׃
ל־האש א ֶשר בינָ֣ ות
7וַ יש ַלח ַהכרוב ֶאת־יָּ דו מבינָ֣ ות ַלכרובים ֶא ָּ
ל־חפני לבָ֣ש ַה ַב ִ֑דים וַ י ַקח וַ י ָֽצא׃
ַהכרבים וַ י ָּשא וַ יתן ֶא ָּ
יהם׃
־א ָּדם ַת ַחת ַכנפ ֶ ָֽ
8וַ י ָּרא ַלכר ִ֑בים ַתבנית יַ ד ָּ
9וָּ ֶאר ֶאה והנה ַאר ָּב ָּ ָ֣עה או ַפנים ָ֣א ֶצל ַהכרובים או ַ ָ֣פן ֶא ָּחד ֵ֚א ֶצל
ופנים כעין
ומראה ָּה ָ֣א ַ
אופָ֣ן ֶא ָּחד א ֶצל ַהכ ָ֣רוב ֶא ָּ ִ֑חד ַ
ַהכ ָ֣רוב ֶא ָּחד ו ַ
ֶ ֵ֥א ֶבן ַתר ָֽשיש׃
אופן׃
אופן ב ֵ֥תוְך ָּה ָּ ָֽ
11ו ַמראי ֶהם ד ֵ֥מות ֶא ָּחד ל ַאר ַבע ָּ ִ֑תם ַכא ֶשר יה ֶיֵ֥ה ָּה ַ
11ב ֶלכ ָּתם ֶאל־ ַאר ַב ַעת רבעי ֶהם ילכו ֵ֥לא י ַסבו ב ֶלכ ָּ ִ֑תם ָ֣כי ַה ָּמ ִ֞קום
א ֶשר־יפ ֶנה ָּהראש ַאח ָּ ָ֣ריו ילכו ֵ֥לא י ַסבו ב ֶלכ ָּ ָֽתם׃
ופנים מלאים עינַ ים ָּסביב
יהם ו ָּה ָֽא ַ
12ו ָּכל־ב ָּׂש ָּרם וגַ ב ֶהם ָֽויד ֶיהם ו ַכנפ ֶ ִ֑
יהם׃
אופנ ֶ ָֽ
ל ַאר ַבע ָּתם ַ
ָּ 13לאו ַפ ִ֑נים ָּל ֶהם קו ָּ ֵ֥רא ַהגַ ל ַגל ב ָּאז ָּ ָֽני׃
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14ו ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּפנים ל ֶא ָּ ִ֑חד פני ָּה ֶא ָּחד פנָ֣י ַהכרוב ופני ַהשני פנָ֣י ָּא ָּדם
י־נ ֶָֽשר׃
ו ַהשלישי פנָ֣י ַאריה ו ָּהרביעי פנ ָּ
רובים ָ֣היא ַה ַחיָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָּראיתי ָֽבנ ַהר־כ ָּ ָֽבר׃
15וַ ירמו ַהכ ִ֑
16וב ֶל ֶכת ַהכרובים יל ֵ֥כו ָּהאו ַפנים ֶאצ ָּ ִ֑לם ובׂשאת ַהכרובים
יהם ָּלרום מ ַ ָ֣על ָּה ָּא ֶרץ לא־י ַסבו ָּהאו ַפנים גַ ם־הם מ ֶאצ ָּ ָֽלם׃
־כנפ ֶ
ֶאת ַ
17ב ָּעמ ָּ ָ֣דם יַ עמדו וברו ָּמם י ָ֣רומו או ָּ ִ֑תם כי ֵ֥ר ַוח ַה ַח ָּיה ָּב ֶ ָֽהם׃
רובים׃
ל־הכ ָֽ
18וַ יצא כ ָ֣בוד יהוָּ ה מ ַעל מפ ַ ָ֣תן ַה ָּ ִ֑בית ַוַָֽֽיַ עמד ַע ַ
אתם
19וַ יׂש ָ֣או ַהכרו ָ֣בים ֶאת־ ַכנפי ֶהם וַ ירומו מן־ ָּה ָּא ֶרץ לעינַ י בצ ָּ
ופנים לע ָּמ ָּ ִ֑תם ַוַָֽֽיַ עמד ֶפ ַָ֣תח ַש ַער בית־יהוָּ ה ַה ַקדמוני וכבוד
ו ָּה ָֽא ַ
ֹלהי־יׂש ָּראל על ֶיהם מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
ֱא ָֽ
ָ֣ 21היא ַה ַחיָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָּראיתי ַ ֵ֥ת ַחת ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל ָֽבנ ַהר־כ ָּ ִ֑בר וָּ א ַדע ֵ֥כי
כרובים ָֽה ָּמה׃
ַ 21אר ָּב ָּעה ַאר ָּב ָּעה ָּפנים ל ֶא ָּחד ו ַאר ַ ֵ֥בע כנָּ ַפים ל ֶא ָּ ִ֑חד ודמות י ָ֣די ָּא ָּדם
יהם׃
ַת ַחת ַכנפ ֶ ָֽ
22וד ָ֣מות פני ֶהם ָ֣ה ָּמה ַה ָּפנים א ֶשר ָּראיתי ַעל־נ ַהר־כ ָּבר ַמרא ֶיהם
ל־ע ֶבר ָּפ ָּניו ילָֽכו׃
אותם איש ֶא ֵ֥
ו ָּ ִ֑
1 11וַ ת ָּשא אתי רו ַח וַ ָּת ָ֣בא אתי ֶאל־ ַש ַער בית־יהָּוה ַה ַקדמוני ַהפו ֶ ָ֣נה
תוכם
ָּקדי ָּמה והנה ב ֶ ָ֣פ ַתח ַה ַש ַער ֶעׂש ֵ֥רים וַ חמ ָּשה ִ֑איש וָּ ֶאר ֶאה ב ָּ
ן־עזר ו ֶאת־פ ַלט ָּיֵ֥הו ֶבן־בנָּ ָּיהו ָּׂשרי ָּה ָּ ָֽעם׃
ֶאת־יַ אזַ נָּיה ֶב ַ
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ת־רע
ן־א ָּדם ָ֣א ֶלה ָּהאנָּ ִ֞שים ַהחש ֵ֥בים ָּאוֶ ן ו ַהיע ֵ֥צים ע ַצ ָּ
2וַ יא ֶמר א ָּלִ֑י ֶב ָּ
ָּב ֵ֥עיר ַה ָֽזאת׃
ָּ 3ה ָ֣אמרים ֵ֥לא ב ָּקרוב בנָ֣ ות ָּב ִ֑תים ָ֣היא ַהסיר וַ א ַנחנו ַה ָּב ָּ ָֽׂשר׃
ָּ 4לכן הנָּ ָ֣בא עלי ֶ ִ֑הם הנָּ בא ֶבן־ ָּא ָּ ָֽדם׃
ה־א ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֵ֥כן א ַמר ֶתם
אמר א ַלי ֱאמר כ ָּ
5וַ ת ָ֣פל ָּע ַלי ָ֣רו ַח יהוָּ ה וַ ָ֣י ֶ
יה׃
ומעלֵ֥ ות ָֽרוח ֶכם אנֵ֥י י ַדע ָֽת ָּ
בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ַ
6הרבי ֶ ֵ֥תם ַחללי ֶכם ָּב ָ֣עיר ַה ִ֑זאת ומלא ֶ ֵ֥תם חוצ ֶתי ָּה ָּח ָּ ָֽלל׃

פ

תוכּה ֵ֥ה ָּמה ַה ָּב ָּׂשר
שר ַׂשמ ֶ ָ֣תם ב ָּ
יכם א ֶ ָ֣
ָּ 7לכן ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַחלל ֶ
תוכּה׃
הוציא מ ָּ ָֽ
ו ָ֣היא ַה ִ֑סיר ו ֶאת ֶכם ֵ֥
הוה׃
ֶ 8ח ֶרב ירא ֶ ִ֑תם ו ֶח ֶרב ָּא ָ֣ביא עלי ֶכם נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
9והוצאתי ֶאת ֶכם מתו ָּכּה ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת ֶכם ביַ ד־זָּ ִ֑רים ו ָּעׂשיתי ָּב ֶכם
ש ָּפ ָֽטים׃
ַ 11ב ֶ ָ֣ח ֶרב תפלו ַעל־ג ֵ֥בול יׂש ָּראל ֶאש ָ֣פוט ֶאת ֶ ִ֑כם ָֽוי ַדע ֶתם ָֽכי־א ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
תוכּה ל ָּב ָּ ִׂ֑שר ֶאל־ג ֵ֥בול
11היא ָֽלא־תה ֶיה ָּל ֶכם לסיר ו ַא ֶתם תהיֵ֥ ו ב ָּ
יׂש ָּראל ֶאש ֵ֥פט ֶאת ֶ ָֽכם׃
יתם
ָֽ 12וי ַדע ֶתם ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה א ֶשר בח ַקי ָ֣לא ה ַלכ ֶתם ומש ָּפ ַטי ָ֣לא עׂש ֶ ִ֑
יתם׃
וָֽ כמשפטי ַהגוים א ֶ ֵ֥שר סביבות ֶיכם עׂש ֶ ָֽ
ל־פנַ י וָּ ֶאז ַעָ֣ק קול־גָּ דול
ַ13וַָֽֽיהי כה ָּ ָ֣נבאי ופ ַלט ָּיֵ֥הו ֶבן־בנָּ ָּיה ִ֑מת וָּ ֶאפל ַע ָּ
וָּ א ַמר א ָּהּה אד ָּנָ֣י יהוה ָּכ ָּלה ַא ָּ ָ֣תה ע ֶׂשה את שא ֵ֥רית יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

14וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
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ל־בית יׂש ָּראל כלִ֑ ה א ֶשר
שי גא ָּל ֶתך ו ָּכ ֵ֥
ֶ 15בן־ ָּא ָּדם ַא ֶחיך ַא ֶחיך ַאנ ָ֣
רוש ַלם ַ ָֽרחקו מ ַעָ֣ל יהוָּ ה ָּ ֵ֥לנו היא נת ָּנֵ֥ה ָּה ָּא ֶרץ
ָּאמרו ָּל ֶהם ישבָ֣י י ָּ
מור ָּ ָֽשה׃
ל ָּ

ס

ה־א ַמר אד ָּנָ֣י יהוה כי הר ַחקתים ַבגוים ו ֵ֥כי ה ָֽפיצותים
ָּ 16ל ָ֣כן ֱאמר ָֽכ ָּ
ר־באו ָּ ָֽשם׃
ָּבא ָּר ִ֑צות וָּ ֱאהי ָּל ֶהם למק ָּ ָ֣דש מ ַעט ָּבא ָּרצות א ֶש ָּ ֵ֥

ס

ן־ה ַעמים ו ָּא ַספ ָ֣תי
ה־א ַמר אד ָּנָ֣י יהוה וק ַבצתי ֶאת ֶכם מ ָּ ָ֣
ָּ 17לכָ֣ן ֱאמר ָֽכ ָּ
ת־אד ַ ֵ֥מת
צותם ָּב ֶ ִ֑הם ונָּ ַת ֵ֥תי ָּל ֶכם ֶא ַ
ן־הא ָּרצות א ֶ ֵ֥שר נפ ֶ
ֶאת ֶכם מ ָּ ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃
יה מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
בות ָּ
ת־כל־תוע ֶ
יה ו ֶא ָּ
קוצ ָּ
ת־כל־ש ֶ
או־ש ָּמה והסירו ֶא ָּ
ָּ 18וב ָּ ִ֑
19ונָּ ַתתי ָּל ֶהם ָ֣לב ֶא ָּחד ו ֵ֥ר ַוח ח ָּד ָּשה ֶא ָ֣תן בקרב ֶכִ֑ם וַ הסרתי לב ָּה ֶא ֶבן
מב ָּׂש ָּרם ונָּ ַת ֵ֥תי ָּל ֶהם לֵ֥ב ָּב ָּ ָֽׂשר׃
21ל ַמ ַען בחק ַ ָ֣תי ילכו ו ֶאת־מש ָּפ ַ ֵ֥טי ישמרו ו ָּע ָׂ֣שו א ָּ ִ֑תם ו ָּהיו־ ָ֣לי ל ָּעם
וַ אני ֶאה ֶ ֵ֥יה ָּל ֶהם לאֹל ָֽהים׃
אשם נָּ ַתתי
 21ו ֶאל־לב שקוצ ֶיהם ותועבות ֶיהם ל ָּבָ֣ם הלְִ֑ך ַדר ָּכם בר ָּ ָ֣
הוה׃
נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
22וַ יׂשאו ַהכרובים ֶאת־ ַכנפי ֶהם ו ָּה ָֽאו ַפנים לע ָּמ ָּ ִ֑תם וכבוד
ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל על ֶיהם מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
23וַ יַ ַעל כ ָ֣בוד יהוָּ ה מ ַעל ָ֣תוְך ָּה ִ֑עיר ַוַָֽֽיַ עמד ַעל־ ָּה ָּהר א ֶשר מ ֶ ֵ֥ק ֶדם
ָּל ָֽעיר׃
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24ו ָ֣רו ַח נ ָּׂש ַאתני וַ תביאני ַכׂשדי ָּמה ֶאל־ ַהגו ָּלה ַב ַמר ֶאה ב ָ֣רו ַח ֱאֹל ִ֑הים
וַ יַ ַעל ָֽמ ָּע ַלי ַה ַמר ֶאה א ֶ ֵ֥שר ָּר ָֽאיתי׃
25וָּ א ַדבר ֶאל־ ַהגו ָּ ִ֑לה את ָּכל־דב ֵ֥רי יהָּוה א ֶ ֵ֥שר ֶהר ָּ ָֽאני׃

פ

1 12וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
שר עינַ ים ָּל ֶהם לראות ו ָ֣לא
שב א ֶ ָ֣
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ב ֵ֥תוְך בית־ ַה ֶמרי ַא ָּ ָ֣תה י ִ֑
ָּראו ָּאזנַ ים ָּל ֶהם לשמ ַע ו ָ֣לא ָּשמעו כי ֵ֥בית מרי ָֽהם׃
ית
יהם וגָּ ל ָּ
יומם ל ָֽעינ ֶ ִ֑
3ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם עׂשה לך כ ָ֣לי גו ָּלה וג ֵ֥לה ָּ
אולָ֣י יראו כי ֵ֥בית מרי ָֽה ָּמה׃
יהם ַ
ל־מקום ַאחר לעָ֣ינ ֶ
ממקומך ֶא ָּ
4והוצא ָּת כ ֶליך ככ ֵ֥לי גו ָּלה יו ָּמם ל ָֽעיני ֶ ִ֑הם ו ַא ָּתה תצא ָּב ֶע ֶרב ל ָ֣עיני ֶהם
גולה׃
מוצאי ָּ ָֽ
כ ָּ
5לעיני ֶהם ח ָּתר־לךָ֣ ַב ִ֑קיר והוצא ָּת ָֽבו׃
6לעיני ֶהם ַעל־ ָּכתף ת ָּשא ָּבע ָּל ָּ ָ֣טה תוציא ָּפ ֶנָ֣יך ת ַכ ֶסה ו ֵ֥לא תר ֶאה
י־מופת נ ַתתיך ל ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ֵ֥
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽכ
ֶא ָּ
וב ֶע ֶרב
יומם ָּ
גולה ָּ
שר צויתי כ ַלי הוצאתי ככלי ָּ
7וָּ ַ ָ֣א ַעׂש כן ַכא ֶ ָ֣
יהם׃
ל־כ ֵ֥תף נָּ ָּׂשאתי לעינ ֶ ָֽ
י־לי ַבקיר ב ָּיִ֑ד ָּבע ָּל ָּ ֵ֥טה הוצאתי ַע ָּ
ָּח ַ ָֽתרת ֵ֥

פ

8וַ יהי ד ַבר־יהָּוה א ַלי ַב ֵ֥ב ֶקר לא ָֽמר׃
ֶ 9בן־ ָּא ָּדם הלא ָּאמ ֵ֥רו א ֶליך ֵ֥בית יׂש ָּראל ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מרי ָּמה ַא ָּ ֵ֥תה ע ֶ ָֽׂשה׃
וש ַלם
ֱ 11א ָ֣מר אלי ֶהם ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ַהנָּ ִׂ֞שיא ַה ַמ ָּשא ַהזֶ ה ב ָ֣יר ָּ
תוכם׃
ר־ה ָּמה ב ָּ ָֽ
ל־בית יׂש ָּראל א ֶש ֵ֥
ו ָּכ ֵ֥
ׂשה ָּל ֶהם ַבגו ָּ ֵ֥לה ַבשבי י ָֽלכו׃
שר ָּעׂשיתי ֵ֚כן י ָּע ֶ ָ֣
ֱ 11אמר א ָ֣ני ָֽמו ֶפת ֶ ִ֑כם ַכא ֶ ָ֣
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־כתף י ָּשא ָּבע ָּל ָּ ָ֣טה ויצא ַב ֵ֥קיר יַ חתרו
12ו ַהנָּ ׂשיא א ֶשר־בתו ָּכם ֶאל ָּ
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל ָ֣הוציא ִ֑בו ָּפ ָּנָ֣יו י ַכ ֶסה יַ ַען א ֶשר לא־יר ֶ ֵ֥אה ַל ַעָ֣ין הוא ֶא ָּ
13ו ָּפ ַרׂשתי ֶאת־רשתי ָּע ָּליו ונת ַפׂש במ ָֽצו ָּד ִ֑תי והבאתי אתו ָּב ֶב ָּלה ֶ ָ֣א ֶרץ
אותּה ָֽלא־יר ֶאה ו ָּ ֵ֥שם יָּ ָֽמות׃
ַכׂשדים ו ָּ ֵ֥
ל־ר ַוח ו ֶח ֶרב ָּא ֵ֥ריק
14וכל א ֶשר סביב ָּ ֵ֥תיו ֶעזרה ו ָּכל־אגַ ָּפיו ֱאזָּ ֶ ָ֣רה ל ָּכ ִ֑
יהם׃
ַאחר ֶ ָֽ
15ויָּ דעו ָֽכי־א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַבהפיצי או ָּתם ַבגוים וזרי ֵ֥תי או ָּתם ָּבא ָּר ָֽצות׃
שי מס ָּפר מ ֶח ֶרב מ ָּר ָּ ָ֣עב ומ ָּ ִ֑ד ֶבר ל ַמ ַען י ַספרו
16והו ַתרתי מ ֶהם ַאנ ָ֣
הוָֽה׃
ר־בָ֣או ָּשם ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
יהם ַבגוים א ֶש ָּ
ת־כל־תוע ָֽבות ֶ
ֶא ָּ

פ

17וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 18בן־ ָּא ָּדם ַלחמך ב ַ ָ֣ר ַעש תא ִ֑כל ומי ֶמיך ב ָּרגָּ ֵ֥זה ובד ָּא ָּגה תש ֶ ָֽתה׃
רוש ַלם
19ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת ֶאל־ ַ ָ֣עם ָּה ָּא ֶרץ ָֽכה־ ָּא ַמר אדנָּ י יהוה ליושבי י ָּ
ומימ ֶיהם בש ָּמ ָ֣מון יש ִ֑תו
־אד ַ ָ֣מת יׂש ָּראל ַלח ָּמם בד ָּא ָּגָ֣ה יאכלו ָֽ
ֶאל ַ
ל־היש ֵ֥בים ָּ ָֽבּה׃
ֹלאּה מח ַמס ָּ ָֽכ ַ
ל ַמ ַען ת ַשם ַאר ָּצּה ממ ָּ
21ו ֶה ָּערים ַהנָֽ ו ָּשבות ֶת ֱח ַרבנָּ ה ו ָּה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּ ָ֣מה ָֽתה ֶיִ֑ה ָֽוי ַדע ֶתם ָֽכי־א ֵ֥ני
הוה׃
י ָּ ָֽ

פ

21וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 22בן־ ָּא ָּדם ָּ ָֽמה־ ַה ָּמ ָּשל ַהזֶ ה ָּל ֶכם ַעל־ ַאד ַ ֵ֥מת יׂש ָּראל לא ִ֑מר ַ ָֽי ַארכו
ַהיָּ מים ו ָּא ַבד ָּכל־ ָּחזָֽ ון׃
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ת־ה ָּמ ָּ ָ֣של ַהזֶ ה
ָּ 23ל ִ֞כן ֱא ָ֣מר אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הש ַבתי ֶא ַ
יהם ָּ ָֽקרבו ַהיָּמים
ם־דבָ֣ר אל ֶ
ו ָֽלא־ימשלֵ֥ ו אתו עוד ביׂש ָּר ִ֑אל ֵ֚כי א ַ
ל־חזָֽ ון׃
וד ַבר ָּכ ָּ
24כי ָ֣לא ָֽיה ֶ ֵ֥יה עוד ָּכל־חזֵ֥ ון ָּשוא ומק ַ ָ֣סם ָּח ָּלִ֑ק בתוְך ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 25כי׀ א ָ֣ני יהוָּ ה א ַדבר את א ֶשר א ַדבר ָּד ָּבר וי ָָּ֣ע ֶׂשה ֵ֥לא ת ָּמשְך ִ֑עוד ָ֣כי
הוה׃
יכם בָ֣ית ַה ֶמרי א ַדבר ָּד ָּבר וַ עׂשיתיו נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ָֽבימ ִֶ֞

פ

26וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 27בן־ ָּא ָּדם הנה ָֽבית־יׂש ָּראל ָֽאמרים ֶה ָּחזון א ֶשר־ ֵ֥הוא ח ֶזה ליָּ ָ֣מים
ַר ִ֑בים ולע ֵ֥תים רחוקות ֵ֥הוא נ ָּ ָֽבא׃
ָּ 28ל ִ֞כן ֱא ָ֣מר אלי ֶהם כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה לא־ת ָּמ ֵ֥שְך עוד ָּכל־ד ָּב ָּ ִ֑רי
הוה׃
א ֶשר א ַדבר ָּד ָּבר וי ָָּ֣ע ֶׂשה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

ס

1 13וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
יאי מל ָּבם
יאי יׂש ָּראל ַהנ ָּב ִ֑אים ו ָּ ָֽא ַמר ָּת לנב ָ֣
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם הנָּ בא ֶאל־נב ֵ֥
הוָֽה׃
שמעו ד ַבר־י ָּ
יאים ַהנ ָּב ִ֑לים א ֶ ֵ֥שר הלכים ַא ַ ֵ֥חר
3כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הוי ַעל־ ַהנב ָ֣
רוחם ולבל ֵ֥תי ָּר ָֽאו׃
ָּ
4כש ָּעלים ָּב ֳח ָּר ִ֑בות נבי ֶ ֵ֥איך יׂש ָּראל ָּהיָֽ ו׃
5לא עלי ֶתם ַבפ ָּרצות וַ תגד ֵ֥רו גָּ דר ַעל־בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ַלע ֵ֥מד ַבמל ָּח ָּמה
הוָֽה׃
ביֵ֥ ום י ָּ
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ָֽיהוה ָ֣לא ש ָּל ָּ ִ֑חם ויָֽחלו
ָּ 6חזו ָּשוא ו ֶ ָָ֣ק ֶסם ָּכזָּ ב ָּה ָֽאמרים נאם־יהוָּ ה ַו ָּ
ל ַקיֵ֥ם ָּד ָּ ָֽבר׃
7הלוא ַ ָֽמחזה־ ָּשוא חזי ֶתם ומק ַ ֵ֥סם ָּכ ָּזב א ַמר ֶ ִ֑תם ו ָֽאמרים נאם־יהוָּ ה
וַ אני ֵ֥לא ד ַ ָֽברתי׃

ס

ָּ 8לכן כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַי ֵַ֚ען ַד ֶבר ֶכָ֣ם ָּשוא וַ חז ֶיתם ָּכ ָּזִ֑ב ָּלכן הננָ֣י
הוה׃
יכם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
אל ֶ
יאים ַהחזָ֣ים ָּשוא ו ַהקס ָ֣מים ָּכזָּ ב בסוד ַע ָ֣מי
־הנב ִ֞
9ו ָּהי ָּ ָ֣תה יָּ די ֶ ָֽאל ַ
ל־אד ַ ֵ֥מת יׂש ָּראל ָ֣לא ִ֑יָּבאו
ָֽלא־יהיו ובכ ָּתב ָֽבית־יׂש ָּראל ָ֣לא י ָּכתבו ו ֶא ַ
הוה׃
ו ַידע ֶתם ֵ֥כי אני אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ַ 11יָ֣ ַען וביַ ַען הטעו ֶאת־ ַעמי לא ֵ֥מר ָּשלום ו ָ֣אין ָּשלִ֑ ום והוא ָ֣בנֶ ה ַחיץ
וה ָּנם ָּט ֵ֥חים אתו ָּת ָֽפל׃
ֱ 11אמר ֶאל־ ָּט ֵ֥חי ָּתפל וי ִ֑פל ָּה ָּיָ֣ה׀ ֶג ֶָ֣שם שוטף ו ַאתנָּ ה ַאבני ֶאלגָּ ביש
תפלנָּ ה ו ֵ֥ר ַוח ס ָּערות ת ַב ָֽק ַע׃
12והנה נָּ ַ ָ֣פל ַה ִ֑קיר הלוא י ָּא ָ֣מר אלי ֶכם ַא ֵ֥יה ַהטי ַח א ֶ ֵ֥שר ַטח ֶ ָֽתם׃

ס

ָּ 13לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה וב ַקע ֵ֥תי ָֽר ַוח־ס ָּערות ַ ָֽבח ָּמ ִ֑תי ו ֶג ֶשם שטף
ב ַא ָ֣פי יָֽהיֶ ה ו ַאבנֵ֥י ֶאלגָּ ביש בח ָּ ֵ֥מה ל ָּכ ָּ ָֽלה׃
14ו ָּה ַרסתי ֶאת־ ַהקיר א ֶשר־ ַטח ֶ ֵ֥תם ָּתפל והגַ ע ֵ֥תיהו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ ונג ָּ ָ֣לה
הוָֽה׃
תוכּה ָֽו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
יתם ב ָּ
יס ִ֑דו ו ָּנָֽפ ָּלה וכל ֶ ָ֣
15וכליתי ֶאת־ח ָּמתי ַבקיר ו ַב ָּט ֵ֥חים אתו ָּת ִ֑פל וא ַמר ָּל ֶכם ָ֣אין ַהקיר
ואין ַה ָּט ֵ֥חים א ָֽתו׃
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וש ַלם ו ַהח ֵ֥זים ָּלּה חזָ֣ ון ָּשֹלִ֑ ם ו ָ֣אין
16נבי ָ֣אי יׂש ָּראל ַ ָֽהנבאים ֶאל־י ָ֣ר ָּ
הוה׃
ָּשֹלם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

פ

17ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם ׂשים ָּפנֶ יך ֶאל־בנָ֣ ות ַעמך ַה ָֽמתנַ באות ָֽמלב ֶ ִ֑הן והנָּ בא
יהן׃
על ֶ ָֽ
ל־אצילָ֣י
18ו ָּא ַמר ִָּ֞ת כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הוי ָֽלמ ַתפרות כ ָּסתות ַעָ֣ל׀ ָּכ ַ
צודד נ ָּפ ִ֑שות ַהנ ָּפשות
ל־קומה ל ָ֣
ָּ
יָּ ַדי ועׂשות ַהמס ָּפחות ַעל ֵ֥־ראש ָּכ
צודדנָּ ה ל ַעמי ונ ָּפשות ָּל ֶ ֵ֥כנָּ ה ת ַח ֶיָֽינָּ ה׃
ת ָ֣
־עמי ב ַשעלָ֣י ׂשערים ובפ ָ֣תותי ֶל ֶחם ל ָּהמית
19וַ ת ַח ֶללנָּ ה אתי ֶאל ַ
א־תח ֶיִ֑ינָּ ה ב ַכזֶ ב ֶכם
שר ל ָֽ
מותנָּ ה ול ַחיֵ֥ ות נ ָּפשות א ֶ ָ֣
שר ָֽלא־ת ֶ
נ ָּפשות א ֶ ָ֣
ל ַעמי שמ ֵ֥עי ָּכ ָּזָֽב׃

ס

שר ַאתנָּ ה
יכנָּ ה א ֶ ָ֣
ָּ 21ל ִ֞כן כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני ֶאל־כסתות ֶ
רועת ֶיכִ֑ם
ת־הנ ָּפשות ל ָ֣פרחות ו ָּק ַרע ָ֣תי א ָּתם מ ַעל ז ָֽ
מצדדות ָּשם ֶא ַ
ת־הנ ָּפשות א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם מצד ֵ֥דות ֶאת־נ ָּפשים לפר ָֽחת׃
וש ַלחתי ֶא ַ
ת־עמי מיֶ ד ֶכן ו ָֽלא־יהיֵ֥ ו עוד
21ו ָּק ַרע ִ֞תי ֶאת־מספ ָֽחתי ֶכם וה ַצלתי ֶא ַ
הוָֽה׃
צודה ָֽו ַידע ֶתן ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
ביֶ ד ֶכן למ ָּ ִ֑
ב־צדיק ֶש ֶקר וַ אני ָ֣לא הכ ַאב ִ֑תיו ול ַחזק י ָ֣די ָּר ָּשע
ַ 22יָ֣ ַען ַהכאות ל ַ
לבלתי־שוב מ ַדר ֵ֥כו ָּה ָּרע ל ַהחי ָֽתו׃
ת־עמי
ָּ 23לכן ָּ ֵ֚שוא ָ֣לא ֶת ֱחזֶ ינָּ ה וָ ֶק ֶסם לא־תק ַ ָ֣סמנָּ ה ִ֑עוד וה ַצלתי ֶא ַ
הוָֽה׃
מיֶ ד ֶכן ָֽו ַידע ֶתן ָֽכי־א ֵ֥ני י ָּ
1 14וַ יָּ בוא א ַלי אנָּ שים מזקני יׂש ָּר ִ֑אל וַ ישבו ל ָּפ ָּנָֽי׃
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2וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 3בן־ ָּא ָּדם ָּהאנָּ שים ָּהא ֶלה ֶה ֱעלו ג ָֽלולי ֶהם ַעל־ל ָּבם ומכ ָ֣שול עונָּ ם נָּ תנו
ָ֣נ ַכח פני ֶ ִ֑הם ַהא ָּד ֵ֥רש א ָּדרש ָּל ֶ ָֽהם׃

ס

ָּ 4ל ָ֣כן ַדבר־או ָּתם ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה ָ֣איש ָ֣איש
לוליו ֶאל־לבו ומכשול עונו יָּ ׂשים
מבָ֣ית יׂש ָּראל א ֶשר יַ ע ֶלה ֶאת־ג ָּ
לוליו׃
ל־הנָּ ִ֑ביא אנָ֣י יהוָּ ה נַ עניתי לו ָּבה ב ֵ֥רב ג ָּ ָֽ
ָ֣נ ַכח ָּפנָּ יו ָּובא ֶא ַ
5ל ַמ ַען ת ֵ֥פׂש ֶאת־ ָֽבית־יׂש ָּראל בל ָּ ִ֑בם א ֶשר נָּ זרו ָֽמ ָּע ַלי בג ָֽלולי ֶהם כ ָּ ָֽלם׃
ס

ָּ 6ל ִ֞כן ֱא ָ֣מר׀ ֶאל־ ָ֣בית יׂש ָּראל כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָ֣שובו ו ָּהשיבו מ ַעל
יכם׃
ג ָֽלול ֶיכִ֑ם ומ ַ ֵ֥על ָּכל־תועבת ֶיכם ָּה ֵ֥שיבו פנ ֶ ָֽ
7כי איש איש מ ָ֣בית יׂש ָּראל ומ ַהגר א ֶשר־יָּ גָ֣ ור ביׂש ָּראל וינָּ זָ֣ר ָֽמ ַאח ַרי
ל־הנָּ ביא
לוליו ֶאל־לבו ומכ ָ֣שול עונו יָּ ׂשים ָ֣נ ַכח ָּפ ָּנִ֑יו ָּובא ֶא ַ
ו ַי ַעל ג ָּ
לד ָּרש־לָ֣ ו בי אנָ֣י יהוָּ ה ַנָֽענֶ ה־לו ָֽבי׃
8ונָּ ַתתי ָּפנַ י ָּב ָ֣איש ַההוא וַ ה ָֽׂשמתיהו ל ָ֣אות ולמ ָּשלים והכ ַרתיו מ ָ֣תוְך
הוָֽה׃
ַע ִ֑מי ָֽו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ

ס

9ו ַהנָּ ביא ָֽכי־יפ ֶתה וד ֶ ָ֣בר ָּד ָּבר אני יהוָּ ה פתיתי את ַהנָּ ָ֣ביא ַה ִ֑הוא
ונָּ טיתי ֶאת־יָּ די ָּע ָּליו והש ַמדתיו מתוְך ַע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
11ונָּ ׂשאו עו ָּ ִ֑נם ַ ָֽכעון ַהדרש ַכעוֵ֥ ן ַהנָּ ביא ָֽיה ֶ ָֽיה׃
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11ל ַמ ַען ָֽלא־יתעו עוד ָֽבית־יׂש ָּראל מ ַ ָֽאח ַרי ו ָֽלא־י ַטמ ֵ֥או עוד
ב ָּכל־פשעי ֶ ִ֑הם ו ָּ ֵ֥היו ָ֣לי ל ָּעם ַ ָֽואני ֶאה ֶיה ָּל ֶהם ָֽלאֹלהים נאם אד ָּ ֵ֥ני
הוה׃
י ָֽ

פ

12וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 13בן־ ָּא ָּדם ֶ ֵ֚א ֶרץ כי ֶת ֱח ָּטא־לי למ ָּעל־ ַמ ַעל ונָּ טיתי יָּ די ָּע ֶלי ָּה ו ָּש ַ ֵ֥ברתי
־בּה ָּר ָּעב והכ ַר ֵ֥תי מ ֶמנָּ ה ָּא ָּ ֵ֥דם ובה ָּ ָֽמה׃
ָּלּה ַמטה־ ָּ ִ֑ל ֶחם והש ַלחתי ָּ ָ֣
14ו ָּהיו שֹל ֶשת ָּהאנָּ שים ָּהא ֶלה בתו ָּכּה נ ַח ָּדנ ָ֣אל ואיִ֑ וב ה ָּמה בצד ָּק ָּתם
הוה׃
ינַ צלָ֣ ו נַ פ ָּשם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
־ח ָּיֵ֥ה ָּר ָּעה ַאע ֵ֥ביר ָּב ָּא ֶרץ ושכ ָּל ִָּ֑תה ו ָּהי ָּתה ש ָּמ ָּמה מב ָ֣לי עובר
ָֽ 15לו ַ
מפני ַה ַח ָּיָֽה׃
ם־בנֵ֥ים
י־אני נאם אד ָּנָ֣י יהוה א ָּ
תוכּה ַח ָּ
16שֹל ֶשת ָּהאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה ב ָּ
ם־בנות יַ ִ֑צילו ה ָּמה ל ַב ָּדם ינָּ צלו ו ָּה ָּא ֶרץ תה ֶיֵ֥ה ש ָּמ ָּ ָֽמה׃
וא ָּ
17או ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּאביא ַעל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑היא ו ָּא ַמרתי ֶ ֵ֚ח ֶרב ַתע ָ֣בר ָּב ָּא ֶרץ
והכ ַר ֵ֥תי מ ֶמנָּ ה ָּא ָּ ֵ֥דם ובה ָּ ָֽמה׃
18ושֹל ֶשת ָּהאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה בתו ָּכּה ַחי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה ֵ֥לא יַ צילו
ובנִ֑ ות כי ֵ֥הם ל ַב ָּדם ינָּ ָֽצלו׃
ָּבנָ֣ים ָּ
יה ב ָּדם
־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑היא ו ָּש ַפכתי ח ָּמתי ָּע ֶל ָּ
19או ֶ ֵ֥ד ֶבר א ַש ַלח ֶאל ָּ
ל ַהכ ֵ֥רית מ ֶמנָּ ה ָּא ָּ ֵ֥דם ובה ָּ ָֽמה׃
ם־בת
ם־בן א ַ
21ונ ַח ָּדנ ָ֣אל ואיוב בתו ָּכּה ַחי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה א ֵ֥
יַ ִ֑צילו ֵ֥ה ָּמה בצד ָּק ָּתם יַ ֵ֥צילו נַ פ ָּ ָֽשם׃
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י־אר ַ ָ֣ב ַעת ש ָּפ ַ ָ֣טי׀ ָּה ָּרעים ֶח ֶרב ו ָּר ִ֞ ָּעב
21כי כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַ ָ֣אף ָֽכ ַ
רוש ָּלִ֑ם ל ַהכ ֵ֥רית מ ֶמנָּ ה ָּא ָּ ֵ֥דם ובה ָּ ָֽמה׃
ו ַח ָּיה ָּר ָּעה וָּ ֶד ֶבר ש ַלחתי ֶאל־י ָּ
יכם
ובנות הנָּ ם יוצ ָ֣אים אל ֶ
22והנה נָֽ ות ָּרה־ ָּבּה פל ָּטה ַ ָֽהמו ָּצאים ָּבנָ֣ים ָּ
ל־ה ָּר ָּעה א ֶשר הבאתי
ילותם ונ ַחמ ֶתם ַע ָּ ָֽ
ת־דר ָּכם ו ֶאת־ע ָֽל ָּ ִ֑
יתם ֶא ַ
ורא ֶ ֵ֥
יה׃
וש ַלם את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר הבאתי ָּע ֶ ָֽל ָּ
ַעל־י ָ֣ר ָּ
23ונח ָ֣מו ֶאת ֶכם ָֽכי־תר ֵ֥או ֶאת־ ַדר ָּכם ו ֶאת־ע ָֽלילו ָּ ִ֑תם ָֽוי ַדע ֶתם כי לא
הוה׃
ר־ע ָׂ֣שיתי ָּבּה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ח ָּנם ָּעׂשיתי ָ֣את ָּכל־א ֶש ָּ

פ

1 15וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
מורה א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה ַבע ֵ֥צי
ץ־ה ֶג ֶפן מ ָּכל־עִ֑ץ ַהז ָּ
ן־א ָּדם ַמה־יָֽהיֶ ֵ֥ה ע ַ
ֶ 2ב ָּ
ַה ָּי ַָֽער׃
אכה אם־יקחו מ ֶמנו יָּתד לתלֵ֥ ות ָּע ָּליו
3הי ַקח מ ֶמנו עץ ַלעׂשות למ ָּל ָּ ִ֑
ל־כלי׃
ָּכ ֶ ָֽ
4ה ֵ֥נה ָּלאש נ ַ ָ֣תן ל ָּאכ ָּ ִ֑לה את שני קצו ָּתיו ָּאכ ָּלה ָּהאש ותו ָ֣כו נָּ ָּחר
אכה׃
היצ ַלח למ ָּל ָּ ָֽ
5הנה ָֽבהיו ָ֣תו ָּתמים ֵ֥לא ָֽי ָּע ֶׂשה למ ָּלא ָּ ִ֑כה ַ ָ֣אף כי־אש א ָּכ ַלתהו וַ י ָּחר
אכה׃
ונַ ע ָּ ֵׂ֥שה עוד למ ָּל ָּ ָֽ

ס

ץ־הגֶ ֶפן בעָ֣ץ ַהיַ ַער א ֶשר־נ ַת ֵ֥תיו
ָּ 6לכן כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַכא ֶשר ע ַ
רוש ָּ ָֽלם׃
ָּלאש ל ָּאכ ָּלִ֑ה כָ֣ן נָּ ַתתי ֶאת־ישבי י ָּ
7ונָּ ַתתי ֶאת־ ָּפנַ י ָּב ֶהם מ ָּה ָ֣אש יָּ ָּצאו ו ָּהאש ָֽתאכ ִ֑לם ָֽוי ַדע ֶתם ָֽכי־אנָ֣י
ת־פ ַני ָּב ֶ ָֽהם׃
ׂשומי ֶא ָּ
יהוָּ ה ב ֵ֥
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הוה׃
8ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּ ִ֑מה ַ ֵ֚י ַען ָּ ָ֣מעלו ַמ ַעל נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

פ

1 16וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם הו ַ ֵ֥דע ֶאת־ירו ָּש ַלם ֶאת־תועב ֶ ָֽתי ָּה׃
ומלד ַתיְך מ ֶא ֶרץ
וש ַלם מכר ַתיְך ָ֣
3ו ָּא ַמר ִָּ֞ת כה־ ָּא ַמר אד ָּני יהוה ל ָ֣יר ָּ
ַ ָֽהכנַ ענִ֑י ָּא ֵ֥ביְך ָּה ֱאמרי וא ֵ֥מְך ח ָֽתית׃
4ומולדו ַתיְך ביום הו ֶל ֶדת א ָּתְך ָֽלא־ ָּכ ַ ָ֣רת ָּשרְך וב ַ ֵ֥מים ָֽלא־ר ַחצת
למש ִ֑עי ו ָּהמל ַח ָ֣לא המ ַל ַחת ו ָּהחתל ֵ֥לא ח ָּ ָֽתלת׃
5לא־ ָּח ָּסה ָּע ַליְך ַעין ַלע ֵׂ֥שות ָּלְך ַא ַ ֵ֥חת מא ֶלה לחמ ָּ ָ֣לה ָּע ָּ ִ֑ליְך ַ ָֽותשל ִ֞כי
ֶאל־פני ַה ָּש ֶדה ב ָ֣ג ַעל נַ פשְך ביום ה ֶ ֵ֥ל ֶדת א ָּ ָֽתְך׃
6וָּ ֶא ֱעבר ָּע ַליְך ָּ ָֽו ֶאראְך מתבו ֶס ֶסת ב ָּד ָּ ִ֑מיְך וָּ א ַמר ָּלְך ב ָּד ַ ָ֣מיְך חיי וָּ ֵ֥א ַמר
ָּלְך ב ָּד ַ ֵ֥מיְך חיָֽי׃
7ר ָּב ָּבה כ ֶצ ַמח ַה ָּש ֶדה נ ַתתיְך וַ תרבי ַוָֽתגדלי וַ ָּתבאי ַבע ָ֣די ע ָּדיִ֑ים
ָּש ַדים נָּ כנו וׂש ָּע ָ֣רְך צמ ַח ו ַאת ע ֵ֥רם ו ֶער ָּיָֽה׃
8וָּ ֶא ֱעבר ָּע ַליְך וָּ ֶאראְך והנה עתְך ָ֣עת דדים וָּ ֶאפרׂש כנָּ פי ָּע ַליְך
וָּ א ַכ ֶסה ֶערוָּ ִ֑תְך וָּ ֶא ָּ ָ֣ש ַ ָֽבע ָּלְך וָּ ָּאבוא בברית א ָּתְך נאם אד ָּנֵ֥י יהוה
וַ ֵ֥תהיי ָֽלי׃
9וָּ ֶאר ָּח ָ֣צְך ַב ַמים וָּ ֶאש ֵ֥טף ָּד ַמיְך ָֽמ ָּע ָּלִ֑יְך וָּ אסכְך ַב ָּ ָֽש ֶמן׃
שְך ַבשש וַ א ַכסְך ֶ ָֽמשי׃
שְך רק ָּמה וָּ ֶאנעלְך ָּ ִ֑ת ַחש וָּ ֶאחב ָ֣
11וָּ ַאלבי ָ֣
11וָּ ֶאעדְך ֶעִ֑די וָּ ֶאת ָּנה צמידים ַעל־יָּ ַדיְך ו ָּרביד ַעל־גרונְַָֽֽך׃
12וָּ ֶא ֵ֥תן נֶ זֶ ם ַעל־ ַאפְך וַ עגילים ַעל־ ָּאז ָּ ִ֑נַֽיְך וַ ע ֶ ֵ֥ט ֶרת תפ ֶא ֶרת ברא ָֽשְך׃
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13וַ ַתע ִ֞די זָּ ָּ ָ֣הב וָּ ֶכ ֶסף ו ַמלבושְך ששי וָּ ֶמשי ורק ָּמה ס ֶלת וד ַבש וָּ ֶש ֶמן
לוכה׃
ָּא ָּכִ֑לתי וַ תיפי במ ָ֣אד מאד ַוָֽתצלחי למ ָּ ָֽ
14וַ יצא ָּ ֵ֥לְך שם ַבגוים ביָּ פיְִַֽ֑ך ָ֣כי׀ ָּכ ָ֣ליל הוא ַ ָֽבה ָּדרי א ֶשר־ ַ ָׂ֣שמתי ָּע ַליְך
הוה׃
נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
ל־כל־עובר
15וַ תבט ָ֣חי ביָּ פיְך וַ תזני ַעל־ש ִ֑מְך וַ תשפכי ֶאת־ ַתזנו ַתיְך ַע ָּ
לו־יָֽהי׃
ֶ
16וַ תק ָ֣חי מבגָּ ַדיְך וַ ַ ָֽתעׂשי־ ָּלְך ָּב ָ֣מות טלאות וַ תזני עלי ֶ ִ֑הם ֵ֥לא ָּבאות
ו ֵ֥לא יה ֶיָֽה׃
שר נָּ ַ ָ֣תתי ָּלְך וַ ַתעׂשי־ ָּלְך
17וַ תק ִ֞חי כ ָ֣לי תפ ַארתְך מז ָּהבי ומ ַכספי א ֶ ָ֣
ַצל ָ֣מי זָּ ָּ ִ֑כר וַ תזני־ ָּ ָֽבם׃
18וַ תקחי ֶאת־בג ֵ֥די רק ָּמתְך וַ ת ַכ ִ֑סים ו ַשמני וק ָּטרתי נָּ ַתתי לפני ֶ ָֽהם׃
19ו ַלחמי א ֶשר־נָּ ַתתי ָּלְך ָ֣ס ֶלת וָּ ֶש ֶמן וד ַבש ֶ ָֽה ֱא ַכלתיְך ונ ַתתיהו לפני ֶהם
הוה׃
ל ֵ֥רי ַח ניח ַח וַ ֶיִ֑הי נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
שר יָּ ַ ָ֣לדת לי וַ תז ָּב ֵ֥חים ָּל ֶהם ֶל ֱא ִ֑כול
21וַ תק ִ֞חי ֶאת־ ָּב ַנַֽיְך ו ֶאת־בנו ַתיְך א ֶ ָ֣
ַהמ ַעט מ ַתזנ ָָּֽתְך׃
אותם ָּל ֶ ָֽהם׃
ָֽ ַ21ותשחטי ֶאת־ ָּב ָּ ִ֑ני ַוָֽתתנים ב ַהע ֵ֥ביר ָּ
עוריְך ָֽבהיותְך ע ָ֣רם
22ואת ָּכל־תועב ַתיְך ו ַתזנ ַתיְך ֵ֥לא זָּ ַכרתי ֶאת־ימָ֣י נ ָּ ִ֑
בוס ֶסת ב ָּדמְך ָּהיָֽית׃
ו ֶעריָּ ה מת ֶ ֵ֥
הוה׃
23וַ יהי ַאחרי ָּכל־ ָּר ָּע ִ֑תְך ָ֣אוי ָ֣אוי ָּלְך נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
י־לְך ָּר ָּמה ב ָּכל־ר ָֽחוב׃
24וַ תבני־ ָּלְך ֶ ִ֑גב וַ ַתעׂש ָּ ֵ֥
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ל־ראש ֶד ֶרְך ָּבנית ָּ ָֽר ָּמתְך וַ ת ַ ָֽתעבי ֶאת־יָּפיְך וַ ת ַפש ֵָ֥קי
־כ ָ֣
ֶ 25אל ָּ
נתְך׃
ת־תז ָָּֽ
ל־עובר וַ ַתרבי ֶא ַ
ִ֑
ת־רג ַליְך ל ָּכ
ֶא ַ
26וַ תזני ֶאל־ב ָֽני־מצ ַרים שכ ַנַֽיְך גד ָ֣לי ָּב ָּ ִׂ֑שר וַ ַתר ֵ֥בי ֶאת־ ַתזנתְך
יסני׃
ל ַהכע ָֽ
27והנה נָּ טיתי יָּ די ָּע ַליְך וָּ ֶאג ַרע ח ִ֑קְך וָּ ֶאת ִ֞נְך ב ֶנ ֶפש ׂשנאו ַתיְך בנָ֣ ות
פלשתים ַהנכ ָּלמות מ ַדר ֵ֥כְך ז ָּ ָֽמה׃
28וַ תזני ֶאל־ב ָ֣ני ַאשור מבלתי ָּׂשב ָּע ִ֑תְך וַ תזנים ו ַגם ֵ֥לא ָּׂש ָּ ָֽב ַעת׃
ימה וגַ ם־בזאת ֵ֥לא ָּׂש ָּ ָֽב ַעת׃
ל־א ֶרץ כ ַנ ַען ַכׂש ִ֑ד ָּ
29וַ ַתרבי ֶאת־ ַתזנותְך ֶא ֶ ֵ֥
ת־כל־א ֶלה ַמע ֵׂ֥שה
ָּ 31מה אמ ָּלה ל ָּבתְך נאם אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ַבעׂשותְך ֶא ָּ
ה־זונה ַש ָּ ָֽל ֶטת׃
ָּ
א ָּ ָֽש
א־היֵ֥יתי
ל־ד ֶרְך ו ָּר ָּמ ֵ֥תְך ָּעׂשיתי ב ָּכל־ר ִ֑חוב ול ָּ
31בבנו ַתיְך גַ בְך ב ָ֣ראש ָּכ ֶ
זונה ל ַקלֵ֥ס ֶאת ָּנַָֽֽן׃
ַכ ָּ
ָּ 32הא ָּשה ַהמנָּ ָּ ִ֑א ֶפת ַ ָ֣ת ַחת אי ָּשּה ת ַקח ֶאת־זָּ ָֽרים׃
33ל ָּכל־זנות יתנו־ ִ֑נַֽ ֶדה ו ַאת נָּ ַתת ֶאת־נ ָּדנַ יְך ל ָּכל־מ ַ ָֽאה ַביְך וַ תש ֳח ָ֣די
או ָּתם ָּל ֵ֥בוא א ַליְך מ ָּסביב ב ַתזנו ָּ ָֽתיְך׃
זונִ֑ה ובת ָ֣תְך ֶאתנָּ ן
34וַ יהי־ ָּבְך ה ֶפְך מן־ ַהנָּ שים ב ַתזנו ַתיְך ו ַאח ַריְך ָ֣לא ָּ
ן־לְך וַ ת ֵ֥הי ל ֶ ָֽה ֶפְך׃
ו ֶאת ַנַֽן ֵ֥לא נ ַת ָּ
ָּ 35ל ָ֣כן זונָּ ה שמעי ד ַבר־יהָּ ָֽוה׃

פ

נותיְך
ָֽ 36כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ַָ֣ען ה ָּשפְך נחשתְך וַ תגָּ ֶלָ֣ה ֶערוָּ תְך ב ַתז ַ
בותיְך וכדמָ֣י ָּבנַ יְך א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתת ָּל ֶ ָֽהם׃
ַעל־מ ַאה ָּ ִ֑ביְך ו ַעל ָּכל־גלולָ֣י תוע ַ
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יהם ואת
שר ָּע ַ ָ֣רבת על ֶ
ת־כל־מ ַאה ַביְך א ֶ ָ֣
ָּ 37לכן הנני מ ַקבץ ֶא ָּ
שר ָּׂשנִ֑את וק ַבצתי א ָּתם ָּע ַליְך מ ָּסביב
שר ָּא ַהבת ַעל ָּכל־א ֶ ָ֣
ָּכל־א ֶ ָ֣
ל־ערוָּ ָֽתְך׃
ת־כ ֶ
וגליתי ֶערוָּ תְך אל ֶהם ו ָּראו ֶא ָּ
38וש ַפטתיְך משפ ָ֣טי נאפות ושפכת ָּ ִ֑דם ונ ַתתיְך ַ ֵ֥דם ח ָּמה וקנ ָּ ָֽאה׃
אותְך בגָּ ַדיְך
39ונָּ ַתתי או ָּתְך ביָּ ָּדם ו ָּהרסו גַ בְך ונת ָ֣צו ָּרמ ַתיְך והפשיטו ָּ
ו ָּלקחו כלָ֣י תפ ַאר ִ֑תְך והניחוְך עי ֵ֥רם ו ֶער ָּיָֽה׃
41ו ֶה ֱעלו ָּע ַליְך ָּק ָּהל ו ָּרג ֵ֥מו או ָּתְך ָּב ָּ ִ֑א ֶבן ובתקוְך ב ַחרבו ָּ ָֽתם׃
41ו ָּׂשרפו ָּב ַתיְך ָּבאש ו ָּעׂשו־ ָּ ָ֣בְך ש ָּפטים לעיני נָּ ָ֣שים ַר ִ֑בות והש ַבתיְך
ם־את ַנַֽן ֵ֥לא תתני־ ָֽעוד׃
מזונָּ ה וגַ ֶ
42וַ הנחתי ח ָּמתי ָּבְך ו ָּ ֵ֥ס ָּרה קנ ָּאתי מ ִ֑מְך ו ָּ ָ֣ש ַקטתי ו ֵ֥לא ֶאכ ַעס ָֽעוד׃
ל־א ֶלה וגַ ם־אני
43יַ ַען א ֶשר ָֽלא־זָּ ַכרתי ֶאת־י ָ֣מי נעו ַריְך וַ תרגזי־לי ב ָּכ ִ֑
ת־הז ָּמה ַעל
הא ַדרכְָ֣ך׀ ב ָ֣ראש נָּ ַתתי נאם אד ָּנָ֣י יהוה ולא ָּעׂשיתי ֶא ַ
ָּכל־תועב ָּ ָֽתיְך׃
44הנה ָּכל־ ַהמשל ָּע ַ ֵ֥ליְך ימשל לא ִ֑מר כא ָּמה ב ָּ ָֽתּה׃
ַ 45בת־א ָ֣מְך ַאת ג ֶ ֵ֥ע ֶלת אי ָּשּה ו ָּב ֶ ִ֑ני ָּה וַ אחות אחותְך ַאת א ֶשר ָּגָֽעלו
יהן אמ ֶכָ֣ן חתית וַ אב ֶיכן ֱאמ ָֽרי׃
יהן ובנ ֶ
ַאנש ֶ ָ֣
46וַ אחותְך ַהגדו ָּלה ָֽשמרון ָ֣היא ובנו ֶתי ָּה ַהיו ֶש ֶבת ַעל־ׂשמאו ִ֑לְך
יה׃
נות ָּ
יוש ֶבת ָֽמימינְך סדם וב ֶ ָֽ
חותְך ַהק ַט ָּ ָ֣נה ממְך ַה ֶ
וַ א ִ֞
47ולא ב ַדרכי ֶהן ָּה ַלכת ובתוע ָֽבותי ֶהן ָּע ִׂ֑שיתי כמ ַעָ֣ט ָּקט וַ ַתש ֵ֥חתי מהן
ב ָּכל־ד ָּר ָּ ָֽכיְך׃

1247

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

יה
נות ָּ
ם־עׂש ָּתה ס ָ֣דם אחותְך היא וב ֶ ִ֑
ַ 48חי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה א ָּ ָֽ
נותיְך׃
שר ָּעׂשית ַאת וב ָּ ָֽ
ַכא ֶ ָ֣
49הנה־ ֶזָ֣ה ָּהיָּ ה עון ס ָ֣דם אחו ִ֑תְך גָּ און ׂשב ַעת־ ֶל ֶחם ו ַשלַ ָ֣ות ַהשקט ָּהיָּ ה
יה ויַ ד־ ָּע ֵ֥ני ו ֶאביון ֵ֥לא ֶה ֱח ָֽז ָּיקה׃
נות ָּ
ָּלּה ולב ֶ
ָֽ ַ51ותגב ֶהינָּ ה וַ ַתע ֶ ֵׂ֥שינָּ ה תוע ָּבה ל ָּפ ָּנִ֑י וָּ ָּא ֵ֥סיר ֶאת ֶהן ַכא ֶ ֵ֥שר ָּר ָֽאיתי׃

ס

51ו ָ֣שמרון ַכח ֵ֥צי ַחטא ַתיְך ָ֣לא ָּח ָּ ִ֑ט ָּאה וַ ַתרבי ֶאת־תועבו ַתיְך מהנָּ ה
בותיְך א ֶ ֵ֥שר ָּע ָֽׂשיתי׃
חותְך ב ָּכל־תוע ַ
וַ ת ַצדקי ֶאת־א ַ
אתיְך
52גַ ם־ ַ ָ֣את׀ ׂש ָ֣אי כל ָּמתְך א ֶשר פ ַללת ַ ָֽלאחותְך ב ַחט ַ
ם־את בושי וׂש ָ֣אי כל ָּמתְך
א ֶשר־הת ַ ֵ֥עבת מהן תצ ַ ָ֣דקנָּ ה מ ִ֑מְך וגַ ַ ֵ֥
יותְך׃
ב ַצ ֶדקתְך ַאח ָֽ
53ו ַשבתי ֶאת־ש ָ֣בית ֶהן ֶאת־שבית סדם ובנו ֶתי ָּה ו ֶאת־ש ֵ֥בית שמרון
תוכהנָּ ה׃
ובנו ֶ ִ֑תי ָּה וש ֵ֥בית שבי ַתיְך ב ָּ ָֽ
שר ָּע ִׂ֑שית בנַ חמְך א ָּ ָֽתן׃
54ל ַמ ַען תׂש ָ֣אי כל ָּמתְך ונכ ַלמת מכל א ֶ ָ֣
יה ָּתשבן ָּ
נות ָּ
יה ָּת ָ֣שבן ָּ ל ַקד ָּמ ָּתן ו ָֽשמרון וב ֶ
נות ָּ
55וַ אחו ַתיְך סדם וב ֶ
נותיְך תש ֶבינָּ ה ל ַקד ַמת ֶ ָֽכן׃
ל ַקד ָּמ ָּ ִ֑תן ו ַאת וב ַ
אונַָֽֽיְך׃
מועה ב ִ֑פיְך ביום ג ָּ
56ולוא ָּ ָֽהי ָּתה ס ָ֣דם אחותְך לש ָּ
יה בנָ֣ ות
יבות ָּ
57ב ֶט ֶרם תגָּ ֶ ָ֣לה ָּר ָּעתְך כמו ֵ֚עת ֶחר ַ ָ֣פת בנות־א ָּרם ו ָּכל־סב ֶ
אותְך מ ָּס ָֽביב׃
אטות ָּ
פלש ִ֑תים ַה ָּש ֵ֥
ֶ 58את־ז ָּמ ֵ֥תְך ו ֶאת־תועבו ַתיְך ַ ָ֣את נ ָּׂשא ִ֑תים נאם יהָּ ָֽוה׃
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ר־ב ֵ֥זית ָּא ָּלה
שר ָּע ִׂ֑שית א ֶש ָּ
אותְך ַכא ֶ ָ֣
ָ֣ 59כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ו ָּע ֵׂ֥שית ָּ
ל ָּה ֵ֥פר ב ָֽרית׃
עולם׃
מותי ָּלְך ב ֵ֥רית ָּ ָֽ
עוריְך וַ הק ֵ֥
61וזָּ ַכרתי אני ֶאת־בריתי או ָּתְך בימָ֣י נ ָּ ִ֑
חותיְך ַהגדלָ֣ ות ממְך
61וזָּ ַ ָ֣כרת ֶאת־ד ָּר ַכיְך ונכ ַלמת ב ַקחתְך ֶאת־א ַ
יתְך׃
־הק ַטנות מ ִ֑מְך ונָּ ַתתי ֶאת ֶ ֵ֥הן ָּלְך ל ָּבנות ו ֵ֥לא מבר ָֽ
ֶאל ַ
62וַ הקימו ֵ֥תי אני ֶאת־בריתי א ָּ ִ֑תְך ויָּ ַד ַעת ָֽכי־א ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
63ל ַמ ַען תזכרי וָּ בשת ולא ָֽיהיֶ ה־ ָּ ֵ֥לְך עוד פת ָ֣חון ֶפה מפני כל ָּמ ִ֑תְך
הוה׃
שר ָּעׂשית נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
ב ַכפרי־ ָּלְך ל ָּכל־א ֶ ָ֣

ס

1 17וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ֵ֥חוד חי ָּדה ומ ָ֣של ָּמ ָּ ִ֑של ֶאל־בית יׂש ָּר ָֽאל׃
3ו ָּא ַמר ִָּ֞ת כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה ַה ֶנ ֶשר ַהגָּ דול גדול ַהכנָּ ַפים ֶ ָ֣א ֶרְך
ל־הל ָּבנון וַ י ַקח
נוצה א ֶשר־לו ָּ ָֽהרק ָּ ִ֑מה ָּ ֵ֚בא ֶא ַ
ָּהא ֶבר ָּמלא ַה ָּ
ת־צ ֶ ֵ֥מ ֶרת ָּה ָּ ָֽא ֶרז׃
ֶא ַ
4את ֵ֥ראש י ָֽניקו ָּתיו ָּק ָּ ִ֑טף וַ יביאהו ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען ב ֵ֥עיר רכלים ָּׂש ָֽמו׃
ל־מים ַרבים ַצפ ָּצ ָּפה
5וַ י ַקח מ ֶ ָ֣זַֽ ַרע ָּה ָּא ֶרץ ַוַָֽֽיתנהו בׂשדה־ ָּ ִ֑זַֽ ַרע ָּ ֵ֚קח ַע ַ ָ֣
ָּׂש ָֽמו׃
יותיו א ָּליו ו ָּש ָּר ָּשיו
קומה לפנות ָּדל ָּ
6וַ יצ ַמח וַ יהי לגֶ ֶפן ס ַר ַחת שפ ַלָ֣ת ָּ
ארות׃
ַתח ָּ ָ֣תיו יָֽהיִ֑ ו וַ ת ָ֣הי לגֶ ֶפן וַ ַ ָ֣ת ַעׂש ַבדים וַ ת ַש ַלח פ ָֽ
ב־נוצה והנה ַהגֶ ֶפן ַהזאת ָּ ָֽכפ ָּנה
ָּ ִ֑
7וַ יהי ֶ ָֽנ ֶשר־ ֶא ָּחד גָּ דול ג ֵ֥דול כנָּ ַפים ו ַר
אותּה מערגות ַמ ָּט ָּ ָֽעּה׃
יותיו של ָּחה־לו ל ַהש ָ֣קות ָּ
יה ָּע ָּליו ו ָּ ָֽדל ָּ
ש ָּ
ָּש ֳר ֶ ָ֣
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ׂשאת ֶפרי
תולִ֑ה ַלעׂשות ָּענָּ ף ו ָּל ָ֣
־מים ַרבים ָ֣היא ש ָּ
ֶ 8אל־ ָּ ֵׂ֥ש ֶדה טוב ֶאל ַ ֵ֥
להיות ל ֶג ֵֶ֥פן ַא ָּ ָֽד ֶרת׃

ס

יה ינַ תק
ת־ש ָּר ֶש ָּ
ֱ 9אמר ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנֵ֥י יהוה תצ ָּלִ֑ח הלוא ֶא ָּ
דולה
ל־טרפי צמ ָּחּה ת ָּיבש ו ָֽלא־בזר ַע ג ָּ
קוסס ויָּבש ָּכ ַ
ו ֶאת־פר ָּיָּ֣ה׀ י ָ֣
יה׃
אותּה מ ָּש ָּר ֶ ָֽש ָּ
ם־רב ל ַמׂש ֵ֥אות ָּ
וב ַע ָּ
יבש יָּבש
תולה התצ ָּלִ֑ח הלוא כגַ ַעת ָּבּה ר ַוח ַה ָּקדים ת ַ ָ֣
11וה ֵ֥נה ש ָּ
יבש׃
ַעל־ער ֵ֥גת צמ ָּחּה ת ָּ ָֽ

פ

11וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ה־בא
ה־א ֶלה ֱאמר הנ ָּ
ֱ 12א ָּמר־נָּ א לבָ֣ית ַה ֶמרי ה ֵ֥לא י ַדע ֶתם ָּמ ִ֑
אותם א ָּליו
יָּבא ָּ
יה וַ ֵ֥
ת־ׂש ֶר ָּ
ת־מל ָּכּה ו ֶא ָּ
רוש ַלם וַ י ַקח ֶא ַ
ְך־ב ֶבל י ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
13וַ י ַקח מ ֶ ָ֣זַֽ ַרע ַהמלו ָּכה וַ יכ ֵ֥רת אתו ב ִ֑רית וַ יָּ בא אתו ב ָּא ָּלה ו ֶאת־אי ֵ֥לי
ָּה ָּא ֶרץ ָּל ָּ ָָֽקח׃
ָֽ 14להיות ַממ ָּל ָּ ָ֣כה ש ָּפ ָּלה לבלתי התנַ ִ֑שא לש ֵ֥מר ֶאת־בריתו ל ָּעמ ָּ ָֽדּה׃
15וַ ימ ָּרד־בו לשֹל ַח ַמל ָּא ָּכיו מצ ַרים ָּ ָֽל ֶתת־לֵ֥ ו סוסים ו ַעם־ ָּ ִ֑רב היצ ָּלח
ׂשה א ֶלה וה ֵ֥פר ברית ונמ ָּ ָֽלט׃
הי ָּמלט ָּהע ָ֣
ַ 16חי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה אם־לא במקום ַה ֶמ ֶלְך ַה ַממ ָ֣ליְך אתו א ֶשר
יָּמות׃
תוְך־ב ֶבל ָֽ
ָּ
יתו א ֵ֥תו ב
ת־א ָּלתו וַ א ֶ ֵ֥שר הפר ֶאת־בר ִ֑
ָּבזָּ ה ֶא ָּ ָ֣
17ולא ב ַחיל גָּ דול וב ָּק ָּ ָ֣הל ָּרב יַ ע ֶׂשה אותו ַפרעה ַבמל ָּח ָּמה בש ֵ֥פְך
סל ָּלה ובבנָ֣ ות ָּדיִ֑ק ל ַהכרית נ ָּפ ֵ֥שות ַר ָֽבות׃
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ל־א ֶלה ָּע ָּׂשה ֵ֥לא י ָּמלָֽט׃
18ו ָּב ָּ ֵ֥זה ָּא ָּלה ל ָּהפָ֣ר ב ִ֑רית והנה נָּ ַ ֵ֥תן יָּ דו ו ָּכ ֵ֥

ס

שר ָּבזָּ ה ובריתי
י־אני אם־לא ָּ ָֽא ָּלתי א ֶ ָ֣
ה־א ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַח ָּ
ָּ 19ל ִ֞כן כ ָּ
אשו׃
שר ה ִ֑פיר ונ ַתתיו בר ָֽ
א ֶ ָ֣
יאותיהו ָּב ֶב ָּלה ונש ַפטתי
21ו ָּפ ַרׂשתי ָּע ָּליו רשתי ונת ַפׂש במ ָֽצו ָּד ִ֑תי וַ הב ָ֣
ל־בי׃
אתו ָּשם ַמעלו א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽמ ַע ָֽ
ל־ר ַוח
21ואת ָּכל־מב ָּר ָּחו ב ָּכל־אגַ ָּפיו ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יפלו ו ַהנש ָּארים ל ָּכ ָ֣
הוה ד ַ ָֽברתי׃
י ָּפ ִ֑רׂשו ו ַידע ֶתם כי אנֵ֥י י ָּ

ס

22כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ו ָּל ַ ָָ֣קחתי ָּאני מ ַצ ֶמ ֶרת ָּה ֶא ֶרז ָּה ָּר ָּמה ונָּ ָּ ִ֑תתי
קותיו ַ ָ֣רְך ֶאקטף ו ָּש ַ ָ֣תלתי ָּאני ַ ֵ֥על ַהר־גָּ ב ַה ו ָּת ָֽלול׃
מראש ָֽינ ָּ
23ב ַהר מרום יׂש ָּראל ֶאש ֳת ֶלנו ונָּ ָּׂשא ָּענָּ ף ו ָּ ָ֣ע ָּׂשה ֶפרי ו ָּה ָּיה ל ֶ ָ֣א ֶרז
יותיו תש ָֽכנָּ ה׃
ל־כנָּ ף ב ֵ֥צל ָּדל ָּ
ַא ִ֑דיר ו ָּשכנָ֣ ו ַתח ָּתיו ֵ֚כל צ ָ֣פור ָּכ ָּ
ָֽ 24וַֽיָּ ד ִ֞עו ָּכל־ע ָ֣צי ַה ָּש ֶדה ָ֣כי אני יהוָּ ה הש ַ ָ֣פלתי׀ ָ֣עץ גָּ ב ַה הג ַבהתי עָ֣ץ
הוה ד ַ ֵ֥ברתי ו ָּע ָֽׂשיתי׃
יָּבש אנֵ֥י י ָּ
הובשתי עָ֣ץ ָּלח והפ ַרחתי ָ֣עץ ִ֑
ָּש ָּפל ַ

פ

1 18וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
אמר
ל־אד ַ ֵ֥מת יׂש ָּראל ל ִ֑
־ה ָּמ ָּ ָ֣של ַהזֶ ה ַע ַ
־ל ֶכם ַא ֶתם ָֽמשלים ֶאת ַ
ַ 2מה ָּ
ָּאבות ָ֣יאכלו ב ֶסר ושנֵ֥י ַה ָּבנים תק ֶ ָֽהינָּ ה׃
ַ 3חי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה אם־יָֽהיֶ ה ָּל ֶכם עוד משל ַה ָּמ ָּ ֵ֥של ַה ֶזה
ביׂש ָּר ָֽאל׃
4הן ָּכל־ ַהנ ָּפשות ָ֣לי הנָּ ה כ ֶנ ֶפש ָּה ָּאב וכ ֶ ֵ֥נ ֶפש ַהבן לי־ ִ֑הנָּ ה ַה ֶ ֵ֥נ ֶפש
ַהחטאת ֵ֥היא ָּת ָֽמות׃
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5ואיש כי־יה ֶי ָ֣ה ַצ ִ֑דיק ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה מש ָּפט וצ ָּדָ ָּ ָֽקה׃
־ה ָּהרים ָ֣לא ָּא ָּכל ועינָּ יו ָ֣לא נָּ ָּׂשא ֶאל־גלולי בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל
ֶ 6אל ֶ ָֽ
ו ֶאת־א ֶשת רעהו ָ֣לא טמא ו ֶאל־א ָּ ֵ֥שה נ ָּדה ֵ֥לא יק ָּ ָֽרב׃
7ואיש ָ֣לא יונֶ ה חב ָּל ֵ֥תו חוב יָּ שיב גז ָּלה ָ֣לא יג ִ֑זל ַלחמו ל ָּרעָ֣ב יתן
ה־בגֶ ד׃
ועירם י ַכ ֶס ָּ ָֽ
ַ 8ב ֶ ָ֣נ ֶשְך ָֽלא־יתן ו ַתרבית ָ֣לא י ָּקח מ ָּעוֶ ל יָּ ָ֣שיב יָּ ִ֑דו מש ַפט ֱא ֶמת יַ ָֽע ֶׂשה
ֵ֥בין איש ל ָֽאיש׃
9בחקו ַתי י ַהלְך ומש ָּפ ַ ֵ֥טי ָּש ַמר ַלע ָׂ֣שות ֱא ֶ ִ֑מת ַצ ֵ֥דיק הוא ָּח ָ֣יה יָֽחיֶ ה
הוה׃
נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
11והו ֵ֥ליד בן־ ָּפריץ ש ָ֣פְך ָּ ִ֑דם ו ָּ ָ֣ע ָּׂשה ָּאח מ ַא ַחד מ ָֽא ֶלה׃
ת־א ֶשת
־ה ָּהרים ָּא ַכל ו ֶא ֵ֥
ת־כל־א ֶלה ָ֣לא ָּע ָּ ִׂ֑שה ָ֣כי ַגם ֶאל ֶ ָֽ
11והוא ֶא ָּ
רעהו ט ָֽמא׃
ל־הגלולים נָּ ָּ ָׂ֣שא עינָּ יו
ָּ 12עני ו ֶאביון הונָּ ה גזלָ֣ ות גָּ זָּ ל חבל ָ֣לא יָּ ִ֑שיב ו ֶא ַ
תוע ָּבה ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ל־התועבות ָּהא ֶלה
ַ 13ב ֶנ ֶשְך נָּ ַתן ו ַתר ֵ֥בית ָּלָ ַקח וָּ ָּ ִ֑חי ָ֣לא יָֽחיֶ ה ָ֣את ָּכ ַ
יומת ָּד ָּמיו ֵ֥בו יה ֶיָֽה׃
ָּע ָּׂשה ָ֣מות ָּ
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה וַ יר ֶאה ו ֵ֥לא
14והנה הו ָ֣ליד בן וַ יַ רא ֶאת־ ָּכל־ ַח ֵ֥טאת ָּאביו א ֶ ָ֣
יַ ע ֶׂשה ָּכ ָֽהן׃
ַ 15על־ ֶ ָֽה ָּהרים ָ֣לא ָּא ָּכל ועינָּ יו ָ֣לא נָּ ָּׂשא ֶאל־גלולי בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל
־א ֶשת רעהו ֵ֥לא ט ָֽמא׃
ֶאת ֵ֥
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16ואיש ָ֣לא הונָּ ה חבל ָ֣לא ָּח ָּבל וגז ָּלה ָ֣לא גָּ ָּזִ֑ל ַלחמו ל ָּרעָ֣ב נָּ ָּתן וערום
ה־בגֶ ד׃
כ ָּס ָּ ָֽ
קותי ָּה ָּלְִ֑ך
17מ ָּע ִ֞ני ה ָ֣שיב יָּ דו ֶנ ֶשְך ו ַתרבית ָ֣לא ָּל ָּקח מש ָּפ ַ ָ֣טי ָּע ָּׂשה בח ַ
הוא ֵ֥לא יָּמות ַבעוֵ֥ ן ָּאביו ָּח ֵ֥יה יח ֶיָֽה׃
ָּ 18א ִ֞ביו ָֽכי־ ָּ ָ֣ע ַשק ע ֶשק גָּ זַ ל ָ֣גַֽזֶ ל ָּאח וַ א ֶ ֵ֥שר לא־טוב ָּע ָּׂשה ב ָ֣תוְך ַע ָּ ִ֑מיו
והנה־מת ַבעונָֽ ו׃
19וַ א ַמר ֶתם ַמד ַע לא־נָּ ָּ ֵׂ֥שא ַהבן ַבעוָ֣ ן ָּה ָּ ִ֑אב ו ַה ִ֞בן מש ָּפט וצ ָּד ָּ ָָ֣קה ָּע ָּׂשה
קותי ָּש ַמר וַ יַ ע ֶ ֵׂ֥שה א ָּתם ָּח ֵ֥יה יח ֶיָֽה׃
ָ֣את ָּכל־ח ַ ֵ֥
ַ 21ה ֶ ֵ֥נ ֶפש ַהחטאת ָ֣היא ָּת ִ֑מות ִ֞בן לא־י ָּ ָ֣שא׀ ַבעוָ֣ ן ָּה ָּאב ו ָּאב לא י ָּשא
ַבעוָ֣ ן ַהבן צד ַָקת ַה ַצדיק ָּע ָּלָ֣יו ָֽתהיֶ ה ורש ַ ֵ֥עת ְָּ ָּר ָּשע ָּע ָּ ֵ֥ליו ָֽתה ֶיָֽה׃

ס

קותי
ת־כל־ח ַ
שר ָּע ָּׂשה ו ָּש ַמר ֶא ָּ
21ו ָּה ָּר ָּשע כי יָּ שוב מ ָּכל־ ַחטא ָּתו א ֶ ָ֣
ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה מש ָּפט וצ ָּד ָּ ִָ֑קה ָּח ֵ֥יה יח ֶיה ֵ֥לא יָּ ָֽמות׃
ר־ע ָּׂשה יָֽח ֶיָֽה׃
שר ָּע ָּׂשה ֵ֥לא יזָּ כרו לִ֑ ו בצד ָּק ֵ֥תו א ֶש ָּ
ָּ 22כל־פ ָּש ָּעיו א ֶ ָ֣
שובו מד ָּר ָּכיו
ֶ 23ה ָּחפץ ֶאחפץ ָ֣מות ָּר ָּשע נאם אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה הלוא ב ֵ֥
ו ָּח ָּיָֽה׃

ס

ר־ע ָּׂשה
24ובשוב ַצדיק מצד ָּקתו ו ָּ ָ֣ע ָּׂשה ָּעוֶ ל ככל ַהתועבות א ֶש ָּ
ר־ע ָּׂשה ָ֣לא תזָּ ַכרנָּ ה ב ַמעלו
ָּה ָּר ָּשע יַ ע ֶׂשה וָּ ָּ ִ֑חי ָּכל־צדק ָּתו א ֶש ָּ
ר־ח ָּטא ָּ ֵ֥בם יָּ ָֽמות׃
אתו א ֶש ָּ
ר־מ ַעל וב ַח ָּט ֵ֥
א ֶש ָּ
25וַ א ַמר ֶתם ֵ֥לא י ָּתכן ֶ ָ֣ד ֶרְך אד ָּנִ֑י שמעו־נָּ א בָ֣ית יׂש ָּראל ה ַדרכי ָ֣לא
י ָּתכן ה ֵ֥לא ַדרכ ֶיכם ֵ֥לא י ָּת ָֽכנו׃
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ר־ע ָּׂשה
26בשוב־ ַצדיק מצד ָּקתו ו ָּ ֵ֥ע ָּׂשה ָּעוֶ ל ו ָ֣מת עלי ֶ ִ֑הם ב ַעולֵ֥ ו א ֶש ָּ
יָּ ָֽמות׃

ס

שר ָּע ָּׂשה וַ ַ ֵ֥י ַעׂש מש ָּפט וצ ָּדָ ָּ ִ֑קה הוא
27וב ָ֣שוב ָּר ָּשע ָֽמרש ָּעתו א ֶ ָ֣
ֶאת־נַ פ ֵ֥שו י ַח ֶ ָֽיה׃
יָּמות׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ָּחיֵ֥ ו יח ֶיה ֵ֥לא ָֽ
28וַ יר ֶ ָ֣אה וַ יָּ ָּשוב מ ָּכל־פ ָּש ָּעיו א ֶ ָ֣
29ו ָּ ָֽאמרו ָ֣בית יׂש ָּראל ֵ֥לא י ָּתכן ֶ ָ֣ד ֶרְך אד ָּנִ֑י ַהד ָּר ִַ֞כי לא י ָּ ָֽתכנו בָ֣ית
יׂש ָּראל ה ֵ֥לא ַדרכ ֶיכם ֵ֥לא י ָּת ָֽכן׃
ָּ 31לכן איש כד ָּר ָּכיו ֶאשפט ֶאת ֶכם בָ֣ית יׂש ָּראל נאם אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה שובו
יכם ו ָֽלא־יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם למכשול ָּעוָֽ ן׃
ו ָּהשיבו מ ָּכל־פשע ֶ
שר פ ַשע ֶ ָ֣תם ָּבם וַ ע ֵׂ֥שו ָּל ֶכם לֵ֥ב
ַ 31הש ָ֣ליכו מעלי ֶכם ֶאת־ ָּכל־פשעי ֶכם א ֶ ָ֣
ָּח ָּדש ו ָ֣ר ַוח ח ָּד ָּ ִ֑שה ו ָּל ֵָּ֥מה ָּתמתו ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 32כי לא ֶאחפץ ב ָ֣מות ַהמת נאם אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ו ָּהשיבו ָֽוחיָֽ ו׃

פ

1 19ו ַא ָּתה ָּ ָׂ֣שא קינָּ ה ֶאל־נׂשיאי יׂש ָּר ָֽאל׃
2ו ָּא ַמר ָּת ָּמה אמך לביָּ א ֵ֥בין א ָּריות ָּר ָּ ִ֑ב ָּצה ב ֵ֥תוְך כפרים רב ָּ ֵ֥תה
יה׃
גור ָּ
ֶ ָֽ
ף־ט ֶרף ָּא ָּ ֵ֥דם ָּא ָּ ָֽכל׃
יה כ ָ֣פיר ָּה ָּיִ֑ה וַ יל ַ ֵ֥מד לט ָּר ֶ
3וַ ַת ַעל ֶא ָּ ֵ֥חד מג ֶר ָּ
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
4וַ ישמ ֵ֥עו א ָּליו גוים ב ַשח ָּ ָ֣תם נת ָּפִׂ֑ש וַ יב ֵ֥אהו ַ ָֽב ַחחים ֶא ֶ ֵ֥
יה כ ֵ֥פיר ָּׂש ָּ ָֽמתהו׃
5וַ ת ֶרא ָ֣כי נָֽ וח ָּלה ָּאב ָּדה תקוָּ ָּ ִ֑תּה וַ ת ַקח ֶא ָּ ֵ֥חד מג ֶר ָּ
6וַ ית ַה ֵ֥לְך בתוְך־א ָּריות כ ָ֣פיר ָּה ָּ ִ֑יה וַ יל ַ ֵ֥מד לט ָּרף־ ֶט ֶרף ָּא ָּ ֵ֥דם ָּא ָּ ָֽכל׃
ֹלאּה מקול ַשאגָּ ָֽתו׃
נותיו ו ָּער ֶיהם ֶה ֱח ִ֑ריב וַ ת ַשם ֶא ֶרץ ומ ָּ
7וַ י ַדע ַאלמ ָּ
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8וַ יתנו ָּע ָּ ֵ֥ליו גוים ָּסביב ממדינִ֑ ות ַוַָֽֽיפר ֵׂ֥שו ָּע ָּליו רש ָּתם ב ַשח ָּ ֵ֥תם
נת ָּ ָֽפׂש׃
ל־מ ֶלְך ָּב ֶבִ֑ל יבאהו ַבמצדות ל ַמ ַען
ַ9וַָֽֽיתנהו ַבסוגַ ר ַ ָֽב ַחחים וַ יבאהו ֶא ֶ ָ֣
־ה ֵ֥רי יׂש ָּר ָֽאל׃
לא־י ָּש ַ ֵ֥מע קולו עוד ֶאל ָּ

פ

תולִ֑ה ָֽפריָּ ה ַוָֽענ ָּפה ָּהי ָּתה מ ַ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
ל־מים ש ָּ
11אמךֵ֥ ַכ ֶג ֶפן ב ָּדמך ַע ַ ָ֣
ומתו ַעל־בָ֣ין עב ִ֑תים
יו־לּה ַמ ָ֣טות עז ֶאל־שבטי ָֽמשלים וַ תג ַ ֵ֥בּה ָֽק ָּ
11וַ יָֽה ִ֞ ָּ
וַ י ָּ ָ֣רא בגָּ בהו ברב ָּדלי ָּ ָֽתיו׃
הוביש פר ָּיִּ֑ה הת ָּפרקו
12וַ ת ַתש בח ָּמה ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ הש ָּל ָּכה ו ֵ֥ר ַוח ַה ָּקדים ָ֣
ויָּבשו ַמ ֵ֥טה ע ָּזּה ֵ֥אש א ָּכ ָּ ָֽלתהו׃
13ו ַע ָּתה שתו ָּ ָ֣לה ַבמד ָּ ִ֑בר ב ֶא ֶרץ צ ָּיֵ֥ה ו ָּצ ָּ ָֽמא׃
ש ֶבט
א־היָּ ה ָּבּה ַמטה־עז ָ֣
יה פר ָּיָּ֣ה ָּא ָּכ ָּלה ול ָּ ֵ֥
14וַ תצא אש מ ַמטה ַב ֶד ָּ
למ ִ֑שול ֵ֥קינָּ ה היא וַ ת ֵ֥הי לק ָּינָֽה׃

פ

1 20וַ י ָ֣הי׀ ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשביעית ַ ָֽבחמשי ֶב ָּע ָׂ֣שור ַלח ֶדש ָּבאו אנָּ שים
הוִ֑ה וַ ישבו ל ָּפ ָּנָֽי׃
מזק ֵ֥ני יׂש ָּראל לד ָ֣רש ֶאת־י ָּ

ס

2וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 3בן־ ָּא ָּדם ַד ִ֞בר ֶאת־זקני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה
הוה׃
י־אני אם־א ָּד ָ֣רש ָּל ֶכם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
הלד ֵ֥רש אתי ַא ֶ ָ֣תם ָּב ִ֑אים ַח ָּ
4התש ָ֣פט א ָּתם התשפוט ֶבן־ ָּא ָּ ִ֑דם ֶאת־תוע ֵ֥בת אבו ָּתם הודי ָֽעם׃
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5ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ביום ָּב ֳח ָ֣רי ביׂש ָּראל וָּ ֶא ָּ ָ֣שא יָּ די
לזֶ ַרע בָ֣ית ַיָֽעקב וָּ אוָּ ַ ֵ֥דע ָּל ֶהם ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים וָּ ֶא ָּשא יָּ די ָּל ֶהם לאמר
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
אני י ָּ
ַ 6ביָ֣ ום ַההוא נָּ ָּׂשאתי יָּ די ָּל ֶהם ל ָֽהוצי ָּאם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ֶאל־ ֶא ֶרץ
ל־הא ָּר ָֽצות׃
א ֶשר־ ַ ָ֣תרתי ָּל ֶהם זָּ ַבת ָּח ָּלב וד ַבש צ ֵ֥בי היא ל ָּכ ָּ
7וָּ א ַ ָ֣מר אל ֶהם ָ֣איש שקוצי עינָּ יו ַהשליכו ובגלו ֵ֥לי מצ ַרים ַאל־ת ַט ָּ ִ֑מאו
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
אני י ָּ ֵ֥
יהם ָ֣לא השליכו
8וַ יַ מרו־בי ולא ָּאבו לש ָ֣מ ַע א ַלי ָ֣איש ֶאת־שקוצי ָֽעינ ֶ
יהם ל ַכלות ַאפי
לולי מצ ַרים ָ֣לא ָּע ָּזִ֑בו וָּ א ִַ֞מר לשפְך ח ָּמ ָ֣תי על ֶ
ו ֶאת־ג ֵ֥
ָּב ֶהם בתוְך ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
9וָּ ַא ַעׂש ל ַ ָ֣מ ַען שמי לבל ֵ֥תי החל לעי ֵ֥ני ַהגוים א ֶשר־ ָ֣ה ָּמה בתו ָּ ִ֑כם א ֶשר
יהם להוצ ָּיאם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
יהם ל ָ֣עינ ֶ
נודעתי אל ֶ
ַ
11וָּ ָֽאוציאם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים וָּ אבאם ֶאל־ ַהמד ָּ ָֽבר׃
11וָּ ֶאתן ָּל ֶהם ֶאת־חקו ַתי ו ֶאת־מש ָּפ ַטי הו ַ ָ֣דעתי או ָּ ִ֑תם א ֶשר יַ ע ֶ ֵׂ֥שה
אותם ָּה ָּא ָּדם וָּ ַ ֵ֥חי ָּב ֶ ָֽהם׃
ָּ
12ו ַגם ֶאת־ ַשבתו ַתי נָּ ַ ָ֣תתי ָּל ֶהם להיָ֣ ות לאות ביני ו ָֽביני ֶ ִ֑הם ָּל ַד ַעת כי
הוה מ ַקד ָּ ָֽשם׃
א ֵ֥ני י ָּ
13וַ יַ מרו־בי ָֽבית־יׂש ָּראל ַבמד ָּבר בחקו ַתי לא־ ָּה ָּלכו ו ֶאת־מש ָּפ ַ ָ֣טי
ָּמ ָּאסו א ֶשר יַ ע ֶׂשה א ָּתם ָּ ָֽה ָּא ָּדם וָּ ַ ָ֣חי ָּב ֶהם ו ֶאת־ ַשבת ַתי חללָ֣ ו מ ִ֑אד
לותם׃
וָּ א ִַ֞מר לשפְך ח ָּמתי על ֶיהם ַבמד ָּבר ל ַכ ָּ ָֽ
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14וָּ ֶא ֱע ֶׂשה ל ַ ָ֣מ ַען ש ִ֑מי לבלתי החל לעי ָ֣ני ַהגוים א ֶ ֵ֥שר הוצאתים
יהם׃
לעינ ֶ ָֽ
15וגַ ם־אני נָּ ָּׂשאתי יָּ די ָּל ֶהם ַבמד ָּ ִ֑בר לבלתי ָּהביא או ָּתם ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ
ל־הא ָּר ָֽצות׃
א ֶשר־נָּ ַתתי זָּ ַבת ָּח ָּלב וד ַבש צ ֵ֥בי היא ל ָּכ ָּ
16יַ ַען במש ָּפ ַ ָ֣טי ָּמ ָּאסו ו ֶאת־חקו ַתי לא־ ָּהל ָ֣כו ָּב ֶהם ו ֶאת־ ַשבתו ַתי ח ִ֑ללו
כי ַאח ֵ֥רי גלול ֶיהם ל ָּ ֵ֥בם ה ָֽלְך׃
17וַ ָּת ָּחס עיני עלי ֶהם ָֽמ ַשח ָּ ִ֑תם ו ָֽלא־ ָּעׂשיתי או ָּתם ָּכ ָּלה ַבמד ָּ ָֽבר׃
18וָּ א ַמר ֶאל־בני ֶהם ַבמד ָּבר בחוקי א ָֽבותי ֶכם ַאל־תלכו
ו ֶאת־משפט ֶיהם ַאל־תש ִ֑מרו ובגלול ֶיהם ַאל־ת ַט ָּ ָֽמאו׃
19אני יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶכם בחקו ַתי ִ֑לכו ו ֶאת־מש ָּפ ַ ֵ֥טי שמרו וַ ע ֵׂ֥שו או ָּ ָֽתם׃
21ו ֶאת־ ַשבתו ַתי ַק ִ֑דשו ו ָּהיו לאות בי ָ֣ני ו ָֽביני ֶכם ָּל ַד ַעת כי א ֵ֥ני יהָּוה
ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
21וַ יַ מרו־ ָ֣בי ַה ָּבנים בחקו ַ ָ֣תי ָֽלא־ ָּה ָּלכו ו ֶאת־מש ָּפ ַטי לא־ ָּשמרו ַלע ָׂ֣שות
תותי חלִ֑לו וָּ א ִַ֞מר
־שב ַ
או ָּתם א ֶשר יַ ע ֶׂשה או ָּתם ָּ ָֽה ָּא ָּדם וָּ ַ ָ֣חי ָּב ֶהם ֶאת ַ
יהם ל ַכלֵ֥ ות ַאפי ָּבם ַבמד ָּ ָֽבר׃
לשפְך ח ָּמ ָ֣תי על ֶ
22וַ השבתי ֶאת־יָּ די וָּ ַא ַעׂש ל ַ ָ֣מ ַען ש ִ֑מי לבלתי החל לעינָ֣י ַהגוים
יהם׃
אותם לעינ ֶ ָֽ
ר־הוצאתי ָּ
ֵ֥
א ֶש
23גַ ם־אני נָּ ָּׂשאתי ֶאת־יָּ די ָּל ֶהם ַבמד ָּ ִ֑בר ל ָּהפיץ א ָּתם ַבגוים ולזָּ ֵ֥רות
אותם ָּבא ָּר ָֽצות׃
ָּ
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24יַ ַען מש ָּפ ַטי ָֽלא־ ָּעׂשו וחקו ַ ָ֣תי ָּמ ָּאסו ו ֶאת־ ַשבתו ַתי ח ִ֑ללו ו ַאחרי
יהם׃
בותם ָּהיו עינ ֶ ָֽ
לולי א ָּ
ג ָ֣
25וגַ ם־אני נָּ ַ ָ֣תתי ָּל ֶהם חקים ָ֣לא טו ִ֑בים ומש ָּפטים ֵ֥לא ָֽיחיו ָּב ֶ ָֽהם׃
26וָּ א ַטמא או ָּתם ב ַמתנו ָּתם ב ַהעביר ָּכל־ ֶ ָ֣פ ֶטר ָּ ִ֑ר ַחם ל ַ ָ֣מ ַען אשמם
הוָֽה׃
שר ָֽיַֽדעו א ֶשר אנֵ֥י י ָּ
ל ַמ ַען א ֶ ָ֣

ס

ָּ 27ל ִ֞כן ַדבר ֶאל־בית יׂש ָּראל ֶבן־ ָּא ָּדם ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני
יכם ב ַמע ָּ ֵ֥לם בי ָּ ָֽמ ַעל׃
יהוִ֑ה עוד זֵ֚את גדפו אותי א ָ֣בות ֶ
28וָּ אביאם ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר נָּ ָּׂשאתי ֶאת־יָּ די ָּל ֵ֥תת או ָּתּה ָּל ֶ ִ֑הם וַ יראו
נו־שם
ָּכל־גב ָּעה ָּר ָּמה ו ָּכל־ ָ֣עץ ָּעבת וַ יזבחו־ ָּשם ֶאת־זבחי ֶהם וַ ית ָּ
יהם׃
יהם וַ יַ ֵ֥סיכו ָּשם ֶאת־נסכ ֶ ָֽ
יחוח ֶ
ַכ ַָ֣עס ָּקר ָּבנָּ ם וַ יָּ ָׂ֣שימו ָּשם ֵ֚ר ַיח נ ָ֣
29וָּ א ַ ָ֣מר אל ֶהם ָּ ָ֣מה ַה ָּב ָּמה א ֶשר־ ַא ֶ ֵ֥תם ַה ָּבאים ָּ ִ֑שם וַ י ָּקרא ש ָּמּה ָּב ָּמה
ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ָּ 31ל ִ֞כן ֱא ָ֣מר׀ ֶאל־ ָ֣בית יׂש ָּראל כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַהב ֶ ֵ֥ד ֶרְך א ָֽבות ֶיכם
ַא ֶ ָ֣תם נטמ ִ֑אים ו ַאח ֵ֥רי שקוצ ֶיהם ַא ֶ ֵ֥תם זנָֽים׃
יכם ָּבאש ַא ֶתם נטמאים
יכם ָֽב ַהעביר בנ ֶ
31ובׂש ָ֣את ַמת ָֽנת ֶ
י־אני נאם
ד־היום וַ אני א ָּד ֵ֥רש ָּל ֶכם בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ַח ָּ
יכם ַע ַ
ל ָּכל־ג ָֽלול ֶ
אד ָּנָ֣י יהוה אם־א ָּדרש ָּל ֶ ָֽכם׃
שר׀ ַא ֶ ָ֣תם אמרים ָֽנה ֶיה ַכגוים
32ו ָּ ָֽהע ָּלה ַעל־ ָ֣רוח ֶכם ָּהיו ָ֣לא ָֽתה ֶיִ֑ה א ֶ ָ֣
כמשפ ָ֣חות ָּהא ָּרצות ל ָּשרת ֵ֥עץ וָּ ָּ ָֽא ֶבן׃
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טויה ובח ָּ ֵ֥מה
י־אני נאם אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה אם־לא ביָּ ד חזָּ ָּקה ובזר ַוע נ ָּ
ַ 33ח ָּ
יכם׃
פוכה ֶאמלֵ֥ וְך על ֶ ָֽ
ש ָּ
34והוצאתי ֶאת ֶכם מן־ ָּ ָ֣ה ַעמים וק ַבצ ָ֣תי ֶאת ֶכם מן־ ָּ ָ֣הא ָּרצות א ֶ ֵ֥שר
נפוצ ֶתם ָּ ִ֑בם ב ָּיד חזָּ ָּקה ובז ָ֣ר ַוע נטויָּ ה ובח ָּמה שפו ָּ ָֽכה׃
35והבא ָ֣תי ֶאת ֶכם ֶאל־מד ַבר ָּ ָֽה ַע ִ֑מים ונש ַפטתי את ֶכם ָּשם ָּפנים
ל־פ ָֽנים׃
ֶא ָּ
ַ 36כא ֶשר נש ַפטתי ֶאת־א ָ֣בותי ֶכם במד ַבר ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ֵ֚כן א ָּש ָ֣פט
הוה׃
את ֶכם נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
37ו ַהע ַבר ֵ֥תי ֶאת ֶכם ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶבט והבא ֵ֥תי ֶאת ֶכם ב ָּמ ֵ֥ס ֶרת ַהב ָֽרית׃
38ו ָּברו ָ֣תי מ ֶכם ַהמרדים ו ַה ָֽפושעים בי מ ֶא ֶרץ מגָֽ ורי ֶהם או ָ֣ציא או ָּתם
הוָֽה׃
ו ֶאל־ ַאד ַ ֵ֥מת יׂש ָּראל ָ֣לא יָּ ִ֑בוא ָֽו ַידע ֶתם כי־אנֵ֥י י ָּ
לוליו ל ָ֣כו עבדו
39ו ַא ֶתם ָֽבית־יׂש ָּראל ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה איש ג ָּ
ו ַא ַחר אם־אינ ֶכם שמ ָ֣עים א ָּלִ֑י ו ֶאת־שם ָּקדשי ָ֣לא ת ַחללו־עוד
יכם׃
ב ַמתנָֽ ות ֶיכם ובגלול ֶ ָֽ
ָ֣ 41כי ב ַהר־ ָּקד ִ֞שי ב ַ ָ֣הר׀ מ ָ֣רום יׂש ָּראל נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּ ָ֣שם יַ ַעבדני
יכם
רומת ֶ
ָּכל־בית יׂש ָּראל כלה ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ָּ ָ֣שם ֶארצם ו ִָּ֞שם ֶאד ָ֣רוש ֶאת־ת ָֽ
יכם׃
ל־קדש ֶ ָֽ
ו ֶאת־ראשית ַמׂשאות ֶיכם ב ָּכ ָּ
41ב ָ֣רי ַח ניח ַח ֶאר ֶ ָ֣צה ֶאת ֶכם בהוציאי ֶאת ֶכם מן־ ָּ ָ֣ה ַעמים וק ַבצ ָ֣תי
גוים׃
יני ַה ָֽ
ן־הא ָּרצות א ֶ ֵ֥שר נפצ ֶתם ָּ ִ֑בם ונק ַדש ֵ֥תי ָּב ֶכם לע ֵ֥
ֶאת ֶכם מ ָּ ָ֣
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ָֽ 42וי ַדע ֶתם ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה ַבהבי ֵ֥אי ֶאת ֶכם ֶאל־ ַאד ַ ָ֣מת יׂש ָּר ִ֑אל ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ
אותּה ַלא ָֽבותי ֶ ָֽכם׃
א ֶשר נָּ ָּׂשאתי ֶאת־יָּ די ָּל ֵ֥תת ָּ
אתם ָּ ִ֑בם
יכם א ֶ ֵ֥שר נטמ ֶ
43וז ַכר ֶתם־ ָּשם ֶאת־ ַדרכי ֶכם ואת ָּכל־עלילָ֣ ות ֶ
יתם׃
ל־רעות ֶיכם א ֶ ֵ֥שר עׂש ֶ ָֽ
יכם ב ָּכ ָּ
ונ ָֽקט ֶתם בפנ ֶ
ָֽ 44וי ַדע ֶתם ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה ַבעׂשו ֵ֥תי את ֶכם ל ַ ָ֣מ ַען ש ִ֑מי לא כ ַדרכי ֶכם
הוה׃
ָּה ָּרעים ו ַכעלי ָֽלותי ֶכם ַהנש ָּחתות בָ֣ית יׂש ָּראל נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

פ

1 21וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ׂשים ָּפנֶ יך ֶ ָ֣ד ֶרְך תי ָּמנָּ ה ו ַהטף ֶאל ָּ־ד ִ֑רום והנָּ בא ֶאל ַ־י ֵַ֥ער
ַה ָּש ֶדה ֶנַָֽֽגֶ ב ׃
3ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ליַ ָ֣ ַער ַהנֶ גֶ ב ש ַמע ד ַבר־יהָּ ִ֑וה ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר אד ָּ ָ֣ני יהוה הננָ֣י
ץ־לח ו ָּכל־עץ יָּבש ָֽלא־תכ ֶבה ַל ֶ ָ֣ה ֶבת
ל־ע ַ
ַ ָֽמצית־בךָ֣ ׀ אש ו ָּאכ ָּלָ֣ה בךָ֣ ָּכ ָֽ
ל־פנים מ ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב ָּצ ָֽפונָּ ה׃
בו־בּה ָּכ ָּ
ַשל ֶה ֶבת ונצר ָּ ֵ֥
4ו ָּראו ָּכל־ ָּב ָּׂשר כי א ֵ֥ני יהָּוה ָֽב ַער ִ֑תי ָּה לא תכ ֶ ָֽבה׃
5וָּ א ַמר א ָּהּה אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ֵ֚ה ָּמה אמ ָ֣רים לי הלא מ ַמ ֵ֥של מ ָּשלים ָֽהוא׃

פ

6וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
וש ַלם ו ַהטף ֶאל־מק ָּד ִ֑שים והנָּ בא
ן־א ָּדם ׂשים ָּפנֶ יך ֶאל־י ָ֣ר ָּ
ֶ 7ב ָּ
ל־אד ַ ֵ֥מת יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶא ַ
אתי ַחרבי
8ו ָּא ַמר ִָּ֞ת ל ַאד ַ ָ֣מת יׂש ָּראל ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הננָ֣י א ַליְך והוצ ֵ֥
מ ַתע ָּ ִ֑רּה והכ ַר ֵ֥תי ממְך ַצ ֵ֥דיק ו ָּר ָּ ָֽשע׃
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ַ 9י ַען א ֶשר־הכ ַ ֵ֥רתי ממְך ַצ ָ֣דיק ו ָּר ָּ ִ֑שע ָּלכן תצא ַחרבי מ ַתע ָּרּה
ל־ב ָּׂשר מ ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב ָּצ ָֽפון׃
־כ ָּ
ֶאל ָּ
11ו ָּ ָֽיַֽדעו ָּכל־ ָּב ָּׂשר ֵ֚כי א ָ֣ני יהוָּ ה הו ֵ֥צאתי ַחרבי מ ַתע ָּ ִ֑רּה ֵ֥לא ָּתשוב ָֽעוד׃
ס

11ו ַא ָּ ֵ֥תה ֶבן־ ָּא ָּדם ָֽה ָּא ַ ִ֑נח בשברון ָּמתנַ ים ובמרירות ָֽת ָּא ַנח לעיני ֶ ָֽהם׃
מועָ֣ה
12ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יאמ ָ֣רו א ֶליך ַעל־ ָּמה ַא ָּ ָ֣תה נֶ ֱא ָּ ִ֑נח ו ָּא ַמר ָּת ֶאל־ש ָּ
י־ב ָּאה ונָּ ָ֣מס ָּכל־לב ו ָּרפו ָּכל־יָּ ַדים וכה ָּ ָ֣תה ָּכל־ר ַוח ו ָּכל־בר ַכים
ָֽכ ָּ
הוה׃
ת ַלָ֣כנָּ ה ַמים הנה ָּב ָּאה ו ָֽנהיָּ ָּתה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

פ

13וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
הוח ָּדה
ֶ 14בן־ ָּא ָּדם הנָּ בא ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת כה ָּא ַ ָ֣מר אד ָּ ִ֑ני ֱאמר ֶ ֵ֥ח ֶרב ֶח ֶרב ַ
רוטה׃
וגַ ם־מ ָּ ָֽ
ה־לּה ָּב ָּרק מ ָּ ִ֑ר ָּטה ָ֣או נָּ ׂשיׂש ֵ֥ש ֶבט
15ל ַמ ַען טב ַח ֶט ַבח הו ַח ָּדה ל ַמ ַען־ ֱהי ָּ ֵ֥
ל־עץ׃
בני מ ֶ ֵ֥א ֶסת ָּכ ָֽ
יא־הוח ָּדה ֶח ֶרב ו ָ֣היא מ ָּר ָּטה ָּל ֵ֥תת
ַ
16וַ י ֵ֥תן א ָּתּה ל ָּמר ָּטה לת ָ֣פׂש ַב ָּ ִ֑כף ָֽה
ד־הורג׃
ָֽ
אותּה ביַ
ָּ
יאי יׂש ָּר ִ֑אל
17ז ַעק והילל ֶבן־ ָּא ָּדם כי־היא ָּהי ָּ ָ֣תה ב ַעמי היא ב ָּכל־נׂש ָ֣
ת־עמי ָּלכן ס ֵ֥פק ֶאל־יָּ ָֽרְך׃
ל־ח ֶרב ָּהיָ֣ ו ֶא ַ
מגורי ֶא ֶ
הוה׃
ם־ש ֶבט מ ֶא ֶסת ָ֣לא יָֽה ֶיִ֑ה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ֵ֥
ומה אם־גַ
ָ֣ 18כי ב ַחן ָּ

פ

־כף ות ָּכ ִ֞פל ֶח ֶרב שליש ָּתה ֶ ָ֣ח ֶרב
ן־א ָּדם הנָּ בא ו ַהְך ַכָ֣ף ֶאל ָּ ִ֑
19ו ַא ָּ ָ֣תה ֶב ָּ
ח ָּללים היא ֶ ֵ֚ח ֶרב ָּח ָּלָ֣ל ַהגָּ דול ַהח ֶד ֶרת ָּל ֶ ָֽהם׃
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יהם נָּ ַתתי
ל־שער ֶ
21ל ַ ָ֣מ ַען׀ ָּל ָ֣מוג לב ו ַהרבה ַהמכשלים ַ ֵ֚על ָּכ ַ ָ֣
ׂשויֵ֥ה ל ָּב ָּרק מע ָּ ֵ֥טה ל ָּ ָֽט ַבח׃
ת־ח ֶרב ָּאח ע ָּ
אב ַח ָּ ִ֑
21הת ַאח ֵ֥די הימני ָּה ָׂ֣שימי ַהׂש ִ֑מילי ָּאנָּ ה ָּפ ַנֵַֽ֥יְך מ ָּע ָֽדות׃
הוה ד ַ ָֽברתי׃
־כפי וַ הנחתי ח ָּמ ִ֑תי אנֵ֥י י ָּ
22וגַ ם־אני ַא ֶכה ַכפי ֶאל ַ

פ

23וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
24ו ַא ָּתה ֶבן־ ָּא ָּדם ׂשים־לךָ֣ ׀ ש ַ ָ֣נַֽים ד ָּרכים ָּלבוא ֶ ָ֣ח ֶרב ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל מ ֶ ֵ֥א ֶרץ
יהם ו ָּיָ֣ד ָּברא ב ֵ֥ראש ֶ ָֽד ֶרְך־עיר ָּב ָֽרא׃
ֶא ָּחד יצ ָ֣או שנ ֶ ִ֑
ירוש ַלם
הודה ב ָּ
ָֽי־ע ִ֑מון ו ֶאת־י ָּ ֵ֥
ָ֣ ֶ 25ד ֶרְך ָּתׂשים ָּל ָ֣בוא ֶח ֶרב את ַר ַ ָ֣בת בנ ַ
צורה׃
ב ָּ ָֽ
ם־ק ֶסם
־אם ַה ֶד ֶרְך בראש שנֵ֥י ַהד ָּרכים לק ָּס ָּ ִ֑
ָֽ 26כי־ ָּע ַמד ֶמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ֶאל ָ֣
קל ַָקל ַ ָֽבחצים ָּש ַ ָ֣אל ַבת ָּרפים ָּר ָּאה ַב ָּכ ָֽבד׃
ָֽ 27בימינִ֞ ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַה ֶ ָ֣ק ֶסם ירו ָּש ַלם ָּלׂשום ָּכרים לפת ַח ֶפה ב ֶר ַצח ל ָּה ֵ֥רים
רועה ָּלׂשום ָּכרים ַעל־ש ָּערים לש ֵ֥פְך סל ָּלה לבנֵ֥ ות ָּדיָֽק׃
קול בת ָּ ִ֑
וא־מז ֵ֥כיר
יהם שב ֵ֥עי שבעות ָּל ֶ ִ֑הם ו ָֽה ַ
28ו ָּהיָּ ה ָּל ֶהם כק ָּסום־ ָּשוא בעָ֣ינ ֶ
ָּעון לה ָּת ָֽפׂש׃

פ

יכם
ָּ 29לכן ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה יַ ַען ַהז ַכר ֶכם עוָ֣ נ ֶכם בהגָּ לָ֣ ות פשע ֶ
יכם בכל על ָֽילות ֶיכִ֑ם ַי ֵַ֚ען ה ָּז ֶָ֣כר ֶכם ַב ַכף ת ָּת ָֽפׂשו׃
ל ָֽה ָּראות ַח ָ֣טאות ֶ
ר־בא יומו בעת עוֵ֥ ן ָֽקץ׃
31ו ַא ָּתה ָּח ָּלָ֣ל ָּר ָּשע נׂשיא יׂש ָּר ִ֑אל א ֶש ָּ ָ֣

פ

ס

31כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּהסיר ַהמצנֶ ֶפת ו ָּהרים ָּ ָֽהע ָּט ָּ ִ֑רה ָ֣זאת לא־זאת
ַה ָּש ָּ ָ֣פ ָּלה ַהגב ַה ו ַהגָּ ב ַה ַהש ָֽפיל׃
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ימנָּ ה גַ ם־זאת ָ֣לא ָּהיָּ ה ַעד־בא א ֶשר־לֵ֥ ו ַהמש ָּפט
ַ 32עָּ ֵ֥וה ַעָּוה ַעָּ ָ֣וה אׂש ֶ ִ֑
ונ ַת ָֽתיו׃

פ

33ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם הנָּ בא ו ָּ ָֽא ַמר ָּת כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ֶאל־בנֵ֥י ַעמון
רוטה ל ָּהכיל ל ַ ֵ֥מ ַען
תוחה ל ֶ ָ֣ט ַבח מ ָּ
־חר ָּפ ָּ ִ֑תם ו ָּא ַמר ָּת ֶ ָ֣ח ֶרב ֶח ֶרב פ ָּ
ו ֶאל ֶ
ָּב ָּ ָֽרק׃
־צוארי ַ ָֽחללָ֣י ר ָּשעים
ַ 34בחזֵ֥ ות ָּלְך ָּשוא בק ָּסם־ ָּלְך ָּכ ָּ ִ֑זב ָּל ָ֣תת או ָּתְך ֶ ָֽאל ַ
יומם בעת עוֵ֥ ן ָֽקץ׃
ר־בָ֣א ָּ
א ֶש ָּ
רותיְך ֶאש ֵ֥פט
ל־תע ָּ ִ֑רּה במקום א ֶשר־נבראת ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מכ ַ
ָּ 35ה ַשב ֶא ַ
א ָּ ָֽתְך׃
36ו ָּש ַפכתי ָּע ַליְך זַ עמי ב ֵ֥אש ֶעב ָּרתי ָּא ָ֣פי ַח ָּע ָּ ִ֑ליְך ונ ַתתיְך ביַ ד אנָּ ָ֣שים
ָֽבערים ָּח ָּרשי ַמש ָֽחית׃
הוה
ָּ 37לאש ָֽתהיֶ ה ל ָּאכ ָּלה ָּד ֵ֥מְך יה ֶיה ב ָ֣תוְך ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣לא תזָּ כרי כי אנֵ֥י י ָּ
ד ַ ָֽברתי׃

פ

1 22וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ת־עיר ַה ָּד ִ֑מים ו ָ֣ה ַודע ָּתּה את
2ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם התש ֵ֥פט התשפט ֶא ָ֣
יה׃
בות ָּ
ָּכל־תוע ֶ ָֽ
תוכּה ָּל ָ֣בוא ע ָּ ִ֑תּה
3ו ָּא ַמר ָּת כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָ֣עיר ש ֶ ֵ֥פ ֶכת ָּדם ב ָּ
יה ל ָּטמ ָּ ָֽאה׃
ו ָּעׂש ָּתה גלולים ָּע ֶל ָּ
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4ב ָּדמְך א ֶשר־ ָּש ַפכת ָּא ַשמת ובגלו ַליְך א ֶשר־ ָּעׂשית ָּטמאת וַ ַתק ָ֣ריבי
נותיְך ַעל־כן נ ַתתיְך ֶחר ָּפה ַלגוים ו ַק ָּל ָּסה
יָּ ַמיְך וַ ָּתבוא ַעד־ש ָּ ִ֑
ל־הא ָּר ָֽצות׃
ל ָּכ ָּ
ַ 5הקרבות ו ָּהרח ֵ֥קות ממְך ית ַקלסו־ ָּ ִ֑בְך טמ ַ ָ֣את ַהשם ַר ַבת ַהמהו ָּ ָֽמה׃
ְך־דם׃
6הנה נׂשי ָ֣אי יׂש ָּראל ֵ֥איש לזרעו ָּ ָ֣היו ָּ ִ֑בְך ל ַמ ַען ש ָּפ ָּ ָֽ
ָּ 7אב וָּ אם הָ ַ ָ֣קלו ָּבְך ַלגר ָּע ֵׂ֥שו ַבע ֶשק בתו ִ֑כְך יָּ ֵ֥תום ו ַאל ָּמ ָּנה ֵ֥הונו ָּ ָֽבְך׃
ָּ 8ק ָּד ַשי ָּב ִ֑זית ו ֶאת־ ַשבת ַתי ח ָּ ָֽללת׃
־ה ָּהרים ָּ ָ֣אכלו ָּבְך ז ָּמה ָּע ֵׂ֥שו
ַ 9אנ ֵ֥שי ָּרכיל ָּ ֵ֥היו ָּבְך ל ַ ָ֣מ ַען ש ָּפְך־ ָּ ִ֑דם ו ֶאל ֶ ָֽ
תוכְך׃
ב ָֽ
־בְך׃
־בְך טמ ַ ֵ֥את ַהנ ָּדה ענו ָּ ָֽ
ֶ 11ערוַ ת־ ָּאב ג ָּלה ָּ ִ֑
11ו ָ֣איש׀ ֶאת־ ָ֣א ֶשת רעהו ָּע ָּׂשה ָֽתוע ָּבה ו ֵ֥איש ֶאת־ ַכ ָּלתו ט ָ֣מא בז ָּ ִ֑מה
־אביו ענָּ ה־ ָּ ָֽבְך׃
ואיש ֶאת־אח ֵ֥תו ַבת ָּ
ֵ֥ 12ש ַחד ָּ ָֽלקחו־ ָּבְך ל ַ ָ֣מ ַען ש ָּפְך־ ָּ ִ֑דם ֶנ ֶשְך ו ַתר ָ֣בית ָּל ַק ַחת וַ ת ַבצעי ר ַעיְך
הוה׃
ַבע ֶשק וא ָ֣תי ָּש ַכ ַחת נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
תוכְך׃
ל־דמְך א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ב ָֽ
שר ָּע ִׂ֑שית ו ַע ָּ
13והנה ה ָ֣כיתי ַכפי ֶאל־בצעְך א ֶ ָ֣
ׂשה או ָּ ִ֑תְך אנֵ֥י
14היַ עמד לבְך אם־ ֶת ֱח ַ ָ֣זַֽקנָּ ה יָּ ַדיְך ַליָּ מים א ֶ ֵ֥שר אני ע ֶ ָ֣
הוה ד ַ ֵ֥ברתי ו ָּע ָֽׂשיתי׃
י ָּ
15וַ הפיצותי או ָּתְך ַבגוים וזריתיְך ָּבא ָּר ִ֑צות וַ התמ ֵ֥תי טמ ָּאתְך מ ָֽמְך׃
הוָֽה׃
16ונ ַ ֵ֥חלת ָּבְך לעינָ֣י גויִ֑ם ויָּ ַד ַעת ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ

פ

17וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
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עופ ֶרת
ובר ֶזל ו ֶ
יו־לי ָֽבית־יׂש ָּראל ל ִ֑סוג כ ָּלם נח ֶשת ובדיל ַ
ֶ 18בן־ ָּא ָּדם ָּה ֵ֥
ב ָ֣תוְך כור סגֵ֥ים ֶכ ֶסף ָּהיָֽ ו׃

ס

ָּ 19לכן כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַי ַען ֱהיֵ֥ ות כל ֶכם לסגִ֑ים ָּלכן הננָ֣י קבָ֣ץ
רוש ָּ ָֽלם׃
ֶאת ֶכם ֶאל־תוְך י ָּ
ת־ע ָּ ֵ֥ליו
ל־תוְך כור ָּל ַ ָֽפ ַח ָּ
עופ ֶרת ובדיל ֶא ָ֣
וברזֶ ל ו ֶ
21ק ָ֣ב ַצת ֶכ ֶסף ונח ֶשת ַ
ובח ָּמתי והנַ ח ֵ֥תי וה ַתכתי ֶאת ֶ ָֽכם׃
אש ל ַהנ ִ֑תיְך כן ֶאקבץ ב ַא ָ֣פי ַ
תוכּה׃
21וכנַ ס ָ֣תי ֶאת ֶכם ו נָּ ַפח ֵ֥תי על ֶיכם ב ָ֣אש ֶעב ָּר ִ֑תי ונ ַתכ ֶתם ב ָּ ָֽ
22כה ֵ֥תוְך ֶכ ֶסף ב ָ֣תוְך כור כן תת ָ֣כו בתו ָּ ִ֑כּה ָֽוי ַדע ֶתם ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה
ָּש ַ ֵ֥פכתי ח ָּמתי עלי ֶ ָֽכם׃

פ

23וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 24בן־ ָּא ָּדם ֱא ָּמר־ ָּלּה ַ ָ֣את ֶא ֶרץ ֵ֥לא מט ָּה ָּרה ִ֑היא ֵ֥לא גש ָּמּה ביֵ֥ ום ָּז ַָֽעם׃
תוכּה ַכא ֵ֥רי שואג ָ֣ט ָֽרף ָּ ִ֑ט ֶרף ֶנ ֶָ֣פש ָּא ָּכלו ח ֶסן ו ָּיקר
יה ב ָּ
יא ָּ
ֶ 25ק ֶשר נב ֶ
תוכּה׃
יה הר ֵ֥בו ב ָּ ָֽ
נות ָּ
י ָּקחו ַאלמ ֶ
26כהנֶ י ָּה ָּחמ ָ֣סו תו ָּרתי וַ י ַחללָ֣ ו ָּק ָּד ַשי ָֽבין־ק ֶדש לחל ָ֣לא הבדילו
יהם וָּ א ַחל
תותי ֶהע ָ֣לימו ָֽעינ ֶ
הודיעו ומ ַשב ַ
ובין־ ַה ָּט ֵ֥מא ל ָּטהור ָ֣לא ִ֑
תוכם׃
ב ָּ ָֽ
ָּׂ 27ש ֶ ָ֣רי ָּה בקר ָּבּה כזאבים ָ֣טרפי ָּ ִ֑ט ֶרף לש ָּפְך־ ָּדם ל ַאבָ֣ד נ ָּפשות ל ַמ ַען
ב ֵ֥צ ַע ָּ ָֽב ַצע׃
28ונבי ֶאי ָּה ָּטחו ָּל ֶהם ָּתפל ח ָ֣זים ָּשוא וקס ֵ֥מים ָּל ֶהם ָּכ ָּ ִ֑זב אמרים כה
ָֽיהוה ֵ֥לא ד ָֽבר׃
ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַו ָּ
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ת־הגֵ֥ר ָּעשקו
ַ 29עם ָּה ָּא ֶרץ ָּ ָ֣עשקו ע ֶשק וגָּ זלו גָּ ִ֑זל ו ָּעני ו ֶאביון הונו ו ֶא ַ
ב ֵ֥לא מש ָּ ָֽפט׃
31וָּ א ַב ָ֣קש מ ֶהם ָ֣איש ָֽגדר־גָּ דר ועמד ַב ֶפ ֶרץ ל ָּפ ַני ב ַ ֵ֥עד ָּה ָּא ֶרץ לבל ָ֣תי
ַשח ָּ ִ֑תּה ולא ָּמ ָּ ָֽצאתי׃
31וָּ ֶאשפְך עלי ֶהם זַ עמי ב ֵ֥אש ֶעב ָּרתי כלי ִ֑תים ַדר ָּכם ברא ָּ ָ֣שם נָּ ַתתי
הוה׃
נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

פ

1 23וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּ ִ֑דם ש ַ ָ֣תים נָּ שים בנֵ֥ ות אם־ ַא ַחת ָּהיָֽ ו׃
3וַ תז ֶ ָ֣נינָּ ה במצ ַרים בנעורי ֶהן זָּ נִ֑ ו ָּ ֵ֚ש ָּמה מע ָ֣כו שדי ֶהן ו ָּ ָ֣שם עשו ַדדי
יהן׃
בתול ֶ ָֽ
4ושמו ָּתן ָּא ֳה ָּלה ַהגדו ָּלה ו ָּא ֳהלי ָּ ָ֣בה אחו ָּתּה וַ ָֽתה ֶי ָ֣ינָּ ה לי וַ ת ַלדנָּ ה ָּב ָ֣נים
יבה׃
ירוש ַלם ָּא ֳהל ָּ ָֽ
מותן שמ ָ֣רון ָּא ֳה ָּלה ו ָּ
ו ָּבנִ֑ ות וש ָּ
רובים׃
ל־אשור ק ָֽ
יה ֶא ַ
5וַ ֵ֥תזֶ ן ָּא ֳה ָּלה ַתח ָּ ִ֑תי וַ ַתעגַ ב ַ ָֽעל־מ ַאה ֶב ָּ
6לבשי תכ ֶלת ַפ ָ֣חות וסגָּ נים ַב ֵ֥חורי ֶח ֶמד כ ָּ ִ֑לם ָּפ ָּרשים רכבי סו ָֽסים׃
7וַ תתן ַתזנו ֶתי ָּה עלי ֶהם מב ַ ֵ֥חר ב ָֽני־ ַאשור כ ָּ ִ֑לם ובכל א ֶשר־ ָּ ָֽעג ָּבה
ב ָּכל־גלול ֶיהם נט ָּ ָֽמ ָּאה׃
יה ו ֵ֥ה ָּמה
עור ָּ
8ו ֶאת־ ַתזנו ֶתי ָּה ממצ ַרים ָ֣לא ָּעזָּ ָּבה כי או ָּתּה ָּשכ ָ֣בו בנ ֶ
יה׃
נותם ָּע ֶ ָֽל ָּ
ִ֑יה וַ ישפ ֵ֥כו ַתז ָּ
תול ָּ
עשו ַד ָ֣די ב ֶ
ָּ 9ל ֵ֥כן נ ַתתי ָּה ביַ ד־מ ַ ָֽאה ֶ ִ֑בי ָּה ביַ ד ב ָ֣ני ַאשור א ֶ ֵ֥שר ָּעג ָּבה עלי ֶ ָֽהם׃
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11ה ָּמה גלָ֣ ו ֶערוָּ ָּתּה ָּב ֶני ָּה ובנו ֶתי ָּה ָּל ָּקחו ואו ָּתּה ַב ֶ ָ֣ח ֶרב ָּה ָּ ִ֑רגו וַ תהי־שם
ַלנָּ שים ושפוטים ָּ ֵ֥עׂשו ָּ ָֽבּה׃

ס

11וַ ת ֶרא אחו ָּ ָ֣תּה ָּא ֳהלי ָּבה וַ ַתש ֵ֥חת ַעג ָּב ָּתּה מ ֶ ִ֑מנָּ ה ו ֶאת־ ַתזנו ֶתי ָּה
חותּה׃
מזנוני א ָּ ָֽ
שי מכלול ָּפ ָּרשים
ֶ 12אל־בני ַאשור ָּעגָּ ָּבה ַפחות וסגָּ נים קרבים לב ָ֣
סוסים ַב ֵ֥חורי ֶח ֶמד כ ָּ ָֽלם׃
רכבָ֣י ִ֑
13וָּ א ֶרא ָ֣כי נט ָּ ִ֑מ ָּאה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ֶא ָּחד לשתי ֶ ָֽהן׃
ל־הקיר ַצל ָ֣מי ַכׂשדיים
14וַ תו ֶסף ֶאל־ ַתזנו ֶ ִ֑תי ָּה וַ ת ֶרא ַאנשי מח ֶ ָ֣קה ַע ַ
חקָקים ַב ָּש ַ ָֽשר׃
15חגורי אזור ב ָּמתני ֶהם סרוחי טבולים ב ָּ ָ֣ראשי ֶהם ַמר ֵ֥אה ָּשלשים
מולד ָּ ָֽתם׃
כ ָּ ִ֑לם דמות ב ָֽני־ ָּב ֶבל ַכׂשדים ֶא ֶרץ ַ
ימה׃
16וַ ַתעג ָּ ֵ֥ב על ֶיהם ל ַמר ָ֣אה ע ֶינ ִָּ֑יה וַ תש ַלח ַמל ָּאכים אל ֶיהם ַכׂש ָֽד ָּ
17וַ יָּ באו א ֶלי ָּה ב ָֽני־ ָּב ֶבל למש ַ ָ֣כב דדים וַ י ַטמ ֵ֥או או ָּתּה ב ַתזנו ָּ ִ֑תם
וַ תט ָּמא־ ָּבם וַ ֵ֥ת ַקע נַ פ ָּשּה מ ֶ ָֽהם׃
18וַ תגַ ל ַתזנו ֶתי ָּה וַ ת ַגל ֶאת־ ֶערוָּ ָּ ִ֑תּה וַ ת ַקע נַ פשי ָֽמ ָּע ֶלי ָּה ַכא ֶשר נָּ ק ָּ ֵ֥עה
חותּה׃
נַ פשי מ ַ ֵ֥על א ָּ ָֽ
יה א ֶ ֵ֥שר זָּ נ ָּתה ב ֶ ֵ֥א ֶרץ
עור ָּ
יה לזכר ֶאת־ימָ֣י נ ֶ
נות ָּ
ת־תז ֶ ִ֑
19וַ ַתר ֶבה ֶא ַ
מצ ָּ ָֽרים׃
יהם א ֶשר ב ַׂשר־חמורים ב ָּׂש ָּרם וזר ַ ֵ֥מת סוסים
ָֽ ַ21ו ַתעג ָּבה ַעל ָֽפ ַלגש ֶ ִ֑
זר ָּמ ָּ ָֽתם׃
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עוריְך׃
עוריְך ַבעׂשות ממצ ַרים ַד ַדיְך ל ַמ ַען ש ֵ֥די נ ָּ ָֽ
ַ21וָֽתפקדי את ז ַ ָ֣מת נ ָּ ִ֑
ס

ָּ 22ל ָ֣כן ָּא ֳהלי ָּבה ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני מעיר ֶאת־מ ַאה ַביְך ָּע ַליְך
אתים ָּע ַליְך מ ָּס ָֽביב׃
את א ֶשר־נָּ ק ָּ ֵ֥עה נַ פשְך מ ֶ ִ֑הם וַ הב ֵ֥
אותם ַבחורי
23בני ָּב ֶ ָ֣בל ו ָּכל־ ַכׂשדים פקוד ושו ַע וקו ַע ָּכל־בנֵ֥י ַאשור ָּ ִ֑
ֶח ֶמד ַפחות וסגָּ נים כ ָּלם ָּ ָֽשלשים וקרואים רכ ֵ֥בי סוסים כ ָּ ָֽלם׃
קובע יָּ ֵׂ֥שימו
ומגן ו ַ
24ו ָּ ָ֣באו ָּע ַליְך ה ֶצן ֶר ֶכב וגַ לגַ ל ובק ַ ָ֣הל ַעמים צ ָּנה ָּ
יהם׃
יהם מש ָּפט וש ָּפטוְך במשפט ֶ ָֽ
ָּע ַליְך ָּס ִ֑ביב ונָּ ַתתי לפנ ֶ
25ונָּ ַתתי קנ ָּאתי ָּבְך ו ָּעׂשו או ָּתְך בח ָּמה ַאפְך ו ָּאזנַ יְך יָּ סירו ו ַאחריתְך
נותיְך י ָּקחו ו ַאחריתְך ת ָּא ֵ֥כל ָּב ָֽאש׃
ַב ֶ ָ֣ח ֶרב ת ִ֑פול ה ָּמה ָּב ַנַֽיְך וב ַ
26והפשיטוְך ֶאת־בגָּ ָּ ִ֑דיְך ו ָּלקחו כ ֵ֥לי תפ ַאר ָֽתְך׃
27והש ַבתי ז ָּמתְך ממְך ו ֶאת־זנותְך מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ו ָֽלא־תׂשאי עינַ יְך
י־עוד׃
יהם ומצ ַרים ֵ֥לא תזכר ָֽ
אל ֶ

ס

שר ָּׂשנִ֑את ב ַיד
ָ֣ 28כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני ָֽנתנָּ ְך ב ַיד א ֶ ָ֣
א ֶשר־נָּ ק ָּ ֵ֥עה נַ פשְך מ ֶ ָֽהם׃
29ו ָּעׂשו או ָּתְך בׂשנ ָּאה ו ָּלקחו ָּכל־יגיעְך וַ עזָּ בוְך ע ָ֣ירם ו ֶער ָּיִ֑ה ונג ָּלה
נותיְך׃
ֶערַוָ֣ת זנונַ יְך וז ָּמתְך ו ַתז ָּ ָֽ
יהם׃
ָּ 31ע ֵׂ֥שה א ֶלה ָּלְִ֑ך בזנותְך ַאח ָ֣רי גוים ַ ֵ֥על א ֶשר־נטמאת בגלול ֶ ָֽ
31ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך אחותְך ָּה ָּ ִ֑לכת ונָּ ַת ֵ֥תי כו ָּסּה ביָּ ָֽדְך׃
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32כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה כוס אחותְך תשתי ָּהעמ ָּקה ו ָּהר ָּח ָּ ִ֑בה תה ֶיֵ֥ה
לצחק ול ַל ַעג מר ָּ ֵ֥בה ל ָּה ָֽכיל׃
חותְך שמ ָֽרון׃
33ש ָּכ ֵ֥רון ויָּ גון ת ָּמלִ֑אי כֵ֚ וס ַש ָּ ָ֣מה וש ָּמ ָּמה כוס א ֵ֥
יה תגָּ רמי ו ָּש ַ ָ֣דיְך תנַ ִ֑תקי ֵ֚כי אנָ֣י
34ו ָּשתית או ָּתּה ו ָּמצית ו ֶאת־ח ָּר ֶׂש ָּ
הוה׃
ד ַברתי נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

ס

ָּ 35לכן כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַי ֵַ֚ען ָּש ַכ ַָ֣חת אותי וַ ַתש ֵ֥ליכי אותי ַאח ָ֣רי גַ ִ֑וְַֽך
נותיְך׃
ת־תז ָּ ָֽ
ם־את ׂש ֵ֥אי ז ָּמתְך ו ֶא ַ
וגַ ַ

ס

36וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם התש ֵ֥פוט ֶ ָֽאת־ ָּא ֳה ָּלה ו ֶאת־ ָּא ֳהלי ָּ ִ֑בה ו ַה ָ֣גד
יהן׃
ָּל ֶהן את תועבות ֶ ָֽ
שר
ָ֣ 37כי נאפו ו ָּדם ָֽבידי ֶהן ו ֶאת־ג ָֽלולי ֶהן נ ִ֑אפו ו ַגם ֶאת־בני ֶהן א ֶ ָ֣
ָּ ָֽילדו־לי ֶה ֱע ֵ֥בירו ָּל ֶהם ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
תותי
ת־שב ַ
ֵ֥ 38עוד זאת ָּ ָ֣עׂשו ִ֑לי טמאו ֶאת־מק ָּדשי ַביָ֣ ום ַההוא ו ֶא ַ
ח ָֽללו׃
39וָֽ ב ַשח ָּטם ֶאת־בני ֶהם לגלָ֣ ולי ֶהם וַ יָּ באו ֶאל־מק ָּדשי ַביֵ֥ ום ַההוא
יתי׃
ה־כה ָּעׂשו ב ֵ֥תוְך ב ָֽ
ל ַחללִ֑ ו והנ ֵ֥
41ו ַאף כי תש ַלחנָּ ה ַ ָֽלאנָּ שים ָּבאים מ ֶמר ָּ ִ֑חק א ֶשר ַמל ָּאְך ָּשל ַוח
ה־באו ַלא ֶ ֵ֥שר ָּר ַחצת ָּכ ַ ֵ֥חלת ע ַינַֽיְך ו ָּ ֵ֥עדית ֶ ָֽעדי׃
יהם והנ ָּ
אל ֶ
בודה ושל ָּ ֵ֥חן ָּערוְך ל ָּפ ֶנ ִָּ֑יה וק ָּטר ֵ֥תי ו ַשמני ַ ֵׂ֥שמת
41ויָּ ַשבת ַעל־מ ָּ ָ֣טה כ ָּ
יה ׃
ָּע ֶ ָֽל ָּ
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ובאים
מוב ֵ֥אים ָּס ָּ
42ו ָ֣קול ָּהמון ָּשלָ֣ו ָּבּה ו ֶאל־אנָּ שים מ ָ֣רב ָּא ָּדם ָּ
יהן׃
ל־ראש ֶ ָֽ
יהן וַ ע ֶ ֵ֥ט ֶרת תפ ֶא ֶרת ַע ָּ
ממד ָּ ִ֑בר ַוַָֽֽיתנו צמידים ֶאל־יד ֶ
נות ָּה וָּ ָֽהיא׃
אופים ַע ָּת יזנֵ֥ ּה ַתז ֶ
43וָּ א ַמר ַל ָּב ָּלה ָֽנ ִ֑
ל־א ֳהל ָּיבה
ל־א ֳה ָּלה ו ֶא ָּ ָ֣
זונִ֑ה כָ֣ן ָּבאו ֶ ָֽא ָּ ָֽ
יה כבוא ֶאל־א ָּ ָ֣שה ָּ
44וַ יָּ ָ֣בוא א ֶל ָּ
אשת ַהז ָּ ָֽמה׃
45וַ אנָּ ָ֣שים ַצדיקם ֵ֚ה ָּמה ישפ ָ֣טו ָֽאות ֶהם מש ַפט ָֽנאפות ומש ַפט
יהן׃
שפ ָ֣כות ָּ ִ֑דם כי ָֽנאפת הנָּ ה ו ָּדם ָֽביד ֶ ָֽ

ס

יהם ָּק ָּהל ונָּ ֵ֥תן ֶאת ֶהן לזַ עָּוֵ֥ה ו ָּל ַ ָֽבז׃
46כי ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ַהעלה על ֶ
יהם
בותם בנ ֶיהם ובנָֽ ות ֶ
וב ֵ֥רא אות ֶהן ב ַחר ָּ ִ֑
יהן ֶא ֶבן ָּק ָּהל ָּ
47ו ָּרגמו על ֶ ֵ֥
ובת ֶיהן ָּב ֵ֥אש יׂש ָֽרפו׃
יַ הרגו ָּ
48והש ַב ֵ֥תי ז ָּמה מן־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָֽנַֽוַ סרו ָּכל־ ַהנָּ שים ו ֵ֥לא ַתע ֶׂשינָּ ה כז ַמת ֶ ָֽכנָּ ה׃
יכן וַ ח ָּט ֵ֥אי גלול ֶיכן ת ֶ ִ֑שאינָּ ה ו ַידע ֶתם ֵ֥כי אני אד ָּנֵ֥י
49ונָּ תנו ז ַמת ֶכנָּ ה על ֶ
הוה׃
י ָֽ

פ

1 24וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה א ַלי ַב ָּש ָּנה ַהתשיעית ַב ָ֣ח ֶדש ָּהעׂשירי ֶב ָּע ֵׂ֥שור
אמר׃
ַלח ֶדש ל ָֽ
ת־ע ֶצם ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה ָּס ַמְך
שם ַהיום ֶא ֶ
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם כ ָּתוב־ לך ֶאת־ ָ֣
וש ַלם ב ֶע ֶצם ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ְך־ב ֶבל ֶאל־י ָ֣ר ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
יהם ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה
ית־ה ֶמרי ָּמ ָּשל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶ
3ומשל ֶאל־ב ַ
שפת ַהסיר שפת וגַ ם־י ֵ֥צק בו ָּ ָֽמים׃
יה ָּכל־נ ֵַ֥תח טוב יָּ ָ֣רְך ו ָּכ ִ֑תף מב ַ ֵ֥חר ע ָּצמים ַמ ָֽלא׃
ֱ 4אסף נ ָּת ֶחי ָּה א ֶל ָּ
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יה
יה ַר ַ ָ֣תח ר ָּת ֶח ָּ
5מב ַחר ַהצאן ָּלק ַוח ו ַגם ֵ֥דור ָּהע ָּצמים ַתח ֶ ִ֑ת ָּ
תוכּה׃
יה ב ָּ ָֽ
ם־בשלֵ֥ ו ע ָּצ ֶמ ָּ
גַ ָּ

ס

שר ֶחל ָּא ָּ ָ֣תה ָּבּה
ָּ 6ל ִ֞כן כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה אוי ָ֣עיר ַה ָּדמים ֵ֚סיר א ֶ ָ֣
יה
יאּה לא־נָּ ַ ֵ֥פל ָּע ֶל ָּ
יה הוצ ָּ
יה לנ ָּת ֶח ָּ
ו ֶחל ָּא ָּתּה ֵ֥לא יָּ צ ָּאה מ ֶ ִ֑מנָּ ה לנ ָּת ֶח ָּ
גורל׃
ָּ ָֽ
7כי ָּד ָּמּה בתו ָּ ָ֣כּה ָּהיָּ ה ַעל־צ ֵ֥חי ַח ֶס ַלע ָּׂש ָּ ִ֑מתהו לא ש ָּפ ַכתהו
ל־ה ָּא ֶרץ ל ַכ ֵ֥סות ָּע ָּליו ָּע ָּ ָֽפר׃
ַע ָּ
ת־ד ָּמּה ַעל־צ ָ֣ח ַיח ָּ ִ֑ס ַלע לבלתי
 8ל ַהעלות ח ָּמה לנ ָ֣קם נָּ ָּקם נָּ ַ ֵ֥תתי ֶא ָּ
ה ָּכ ָֽסות׃

פ

דורה׃
ָּ 9לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה אוי ָ֣עיר ַה ָּד ִ֑מים גַ ם־אני ַאג ֵ֥דיל ַהמ ָּ ָֽ
ַ 11הרבה ָּהעצים ַהד ָ֣לק ָּהאש ָּהתם ַה ָּב ָּ ִׂ֑שר ו ַהר ַקח ַה ֶמר ָּק ָּחה
ו ָּהע ָּצמות י ָּ ָֽחרו׃
יה ר ָּ ִָ֑קה ל ַמ ַען ת ַחם ו ָּ ָ֣ח ָּרה נחש ָּתּה ונת ָּכה
11ו ַהעמי ֶ ֵ֥ד ָּה ַעל־גֶ ָּח ֶל ָּ
תוכּה טמ ָּא ָּתּה תתם ֶחל ָּא ָּ ָֽתּה׃
ב ָּ
12תאנים ֶהל ָּ ִ֑את ו ָֽלא־תצא מ ֶמנָּ ה ַר ַבָ֣ת ֶחל ָּא ָּתּה באש ֶחל ָּא ָּ ָֽתּה׃
13בטמ ָּאתְך ז ָּ ִ֑מה יַ ַען ָֽט ַהרתיְך ו ָ֣לא ָּט ַהרת מטמ ָּאתְך ָ֣לא תטהרי־עוד
יחי ֶאת־ח ָּמתי ָּ ָֽבְך׃
ַעד־הנ ֵ֥
א־אחוס ו ָ֣לא ֶאנָּ ִ֑חם
א־אפ ַ ֵ֥רע ול ָּ
14אני יהָּוה ד ַברתי ָּב ָּ ָ֣אה ו ָּעׂשיתי ָֽל ֶ
הוה׃
ילותיְך ש ָּפטוְך נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
כד ָּר ַכיְך ו ַכעל ַ

פ

15וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
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ֶ 16בן־ ָּא ָּדם הנני ֹלָק ַח ממך ֶאת־ ַמח ַ ֵ֥מד עי ֶניך ב ַמג ָּ ִ֑פה ולא תספד ו ָ֣לא
תב ֶכה ולֵ֥ וא ָּתבוא דמ ָּע ֶ ָֽתך׃
17ה ָּא ָ֣נק׀ דם מתים ָ֣א ֶבל ָֽלא־ ַ ָֽתע ֶׂשה פ ָֽארך ח ָ֣בוש ָּע ֶליך ונ ָּע ֶליך ָּת ָׂ֣שים
אכל׃
ל־ׂש ָּפם ו ֶל ֵֶ֥חם אנָּ שים ֵ֥לא ת ָֽ
ב ַרג ֶלִ֑יך ולא ַתע ֶטה ַע ָּ
ל־ה ָּעם ַבב ֶקר וַ ָּ ֵ֥ת ָּמת אשתי ָּב ָּ ִ֑ע ֶרב וָּ ַ ֵ֥א ַעׂש ַבב ֶקר ַכא ֶ ֵ֥שר
18וָּ א ַדבר ֶא ָּ
צוָֽיתי׃
19וַ יאמ ֵ֥רו א ַלי ָּה ָּ ִ֑עם ה ָֽלא־ ַת ֵ֥גיד ָּלנו ָּמה־ ָ֣א ֶלה ָּלנו ֵ֥כי ַא ָּתה ע ֶ ָֽׂשה׃
21וָּ א ַמר אלי ֶ ִ֑הם ד ַבר־יהוָּ ה ָּה ָּ ֵ֥יה א ַלי לא ָֽמר׃
ֱ 21א ָ֣מר׀ ל ָ֣בית יׂש ָּראל ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני מ ַחלל ֶאת־מק ָּדשי
ומח ַ ָ֣מל נַ פש ֶכִ֑ם ובנ ֶיכם ובנָֽ ות ֶיכם א ֶ ֵ֥שר
ג ָ֣און עז ֶכם ַמח ַ ֵ֥מד ָֽעינ ֶיכם ַ
עזַ ב ֶתם ַב ֶ ֵ֥ח ֶרב י ָֽפלו׃
שר ָּע ִׂ֑שיתי ַעל־ ָּׂש ָּפם ָ֣לא ַתעטו ו ֶ ֵ֥ל ֶחם אנָּ שים ֵ֥לא
22וַ עׂשי ֶתם ַכא ֶ ָ֣
אכלו׃
ת ָֽ
יכם ֵ֥לא תספדו ו ָ֣לא תב ִ֑כו
יכם ב ַרגל ֶ
יכם ו ַנָֽעל ֶ
ל־ראש ֶ
23ופאר ֶ ָ֣כם ַע ָּ
ל־א ָֽחיו׃
יכם ונ ַהמ ֶתם ֵ֥איש ֶא ָּ
ונ ַמק ֶתם ַבע ָ֣ונת ֶ
24ו ָּהיָּ ה י ֶחזָקאל ָּל ֶכם למופת כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ַתע ִׂ֑שו בב ָּאּה ָֽוי ַדע ֶתם
הוה׃
ֵ֥כי אני אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

ס

25ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם הלוא ביום ַקחתי מ ֶהם ֶאת־ ָּ ָ֣מעוזָּ ם מׂשוׂש תפ ַאר ָּ ִ֑תם
יהם׃
ֶאת־ ַמח ַמד ָֽעיני ֶהם ו ֶאת־ ַמ ָּ ָ֣שא נַ פ ָּשם בנ ֶיהם ובנות ֶ ָֽ
ַ 26ביָ֣ ום ַההוא יָּ ֵ֥בוא ַה ָּפליט א ֶ ִ֑ליך ל ַהש ָּמעות ָּאז ָּנַָֽֽים׃
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ית
ת־ה ָּפליט ות ַדבר ו ֵ֥לא ָֽת ָּאלם ִ֑עוד ו ָּהי ָּ
ַ 27ביָ֣ ום ַההוא י ָּפ ַתח פיך ֶא ַ
הוָֽה׃
ָּל ֶהם למופת ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ

ס

1 25וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ֵׂ֥שים ָּפ ֶניך ֶאל־בנָ֣י ַע ִ֑מון והנָּ בא עלי ֶ ָֽהם׃
ה־א ַ ָ֣מר אד ָּנָ֣י יהוה יַ ַען
3ו ָּ ָֽא ַמר ָּת לב ָ֣ני ַעמון שמעו ד ַבר־אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה כ ָּ
־אד ַמת יׂש ָּראל ָ֣כי נָּ ַש ָּמה
ָּאמרְך ֶה ָּאח ֶאל־מק ָּד ָ֣שי ָֽכי־נ ָּחל ו ֶאל ַ
גולה׃
הודה ֵ֥כי ָּהלכו ַב ָּ ָֽ
ו ֶאל־בָ֣ית י ָּ
יהם ָּבְך ו ָּנֵ֥תנו ָּבְך
י־ק ֶדם ל ָֽמ ָּור ָּשה וישבו ט ָֽירות ֶ
ָּ 4לכן הנני נתנָּ ְך לבנ ֶ
יהם ֵ֚ה ָּמה יאכלָ֣ ו פריְך וה ָּמה יש ֵ֥תו ח ָּל ָֽבְך׃
משכנ ֶ ִ֑
ץ־צאן ָֽו ַידע ֶתם
5ונָּ ַתתי ֶאת־ ַר ָּבה לנוָ֣ה ג ַמלים ו ֶאת־בנֵ֥י ַעמון למר ַב ִ֑
הוָֽה׃
ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ

ס

ָ֣ 6כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ֵַ֚ען ַמחאךָ֣ יָּ ד ו ַרקעך ב ָּ ִ֑רגֶ ל וַ תׂש ַמח
־אד ַמת יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־שאטך בנֶ ֶפש ֶאל ַ
ב ָּכ ָּ ָֽ
ָּ 7לכן הנני נָּ טיתי ֶאת־יָּ די ָּע ֶליך ונ ַתתיך־ל ַבג ַלגוים והכ ַרתיך
הוָֽה׃
ן־הא ָּר ִ֑צות ַאש ָ֣מידך ויָּ ַדע ָּת ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
ן־ה ַעמים ו ַהא ַבדתיך מ ָּ
מ ָּ ָ֣

ס

ל־הגוים ֵ֥בית
מואב וׂשעיר הנֵ֥ה כ ָּ ָֽכ ַ
ֵ֥ 8כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה יַ ַען אמר ָּ
הודה׃
י ָּ ָֽ
ָּ 9לכן הנני פת ַח ֶאת־ ֶכ ֶתף מו ָּאב מ ֶ ָ֣ה ָּערים ָֽמ ָּע ָּריו מ ָּקצִ֑הו צבי ֶ ֵ֚א ֶרץ
בָ֣ית ַהישימת ַ ֵ֥ב ַעל מעון וקר ָָּֽיָּת ָּמה׃
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ָֽי־עמון
יה ל ָֽמ ָּור ָּ ִ֑שה ל ַמ ַען ָֽלא־תזָּ ֵ֥כר בנ ַ
11לבני־ ֶק ֶדם ַעל־בנָ֣י ַעמון ונ ַתת ָּ
ַבגויָֽם׃
הוָֽה׃
ׂשה ש ָּפ ִ֑טים ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
11ובמו ָּאב ֶא ֱע ֶ ָ֣

ס

הודה
12כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ַָ֣ען ע ֵׂ֥שות ֱאדום בנ ֵ֥קם נָּ ָָּקם לבָ֣ית י ָּ ִ֑
וַ יֶ אש ֵ֥מו ָּאשום ונק ֵ֥מו ָּב ֶ ָֽהם׃
ל־אדום והכ ַר ֵ֥תי מ ֶמנָּ ה ָּא ָּ ָ֣דם
ָּ 13לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ונָּ טתי יָּ די ַע ֱ
ימן וד ָּדנֶ ה ַב ֶ ֵ֥ח ֶרב י ָֽפלו׃
יה ָּחר ָּבה מת ָּ
ובה ָּ ִ֑מה ונ ַתת ָּ
14ונָּ ַתתי ֶאת־נק ָּמתי ֶב ֱאדום ביַ ד ַע ָ֣מי יׂש ָּראל ו ָּע ָׂ֣שו ֶב ֱאדום כ ַאפי
הוה׃
ו ַכח ָּמ ִ֑תי ו ָּ ָֽיַֽדעו ֶאת־נק ָּמתי נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

פ

15כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ַען ע ֵׂ֥שות פלשתים בנ ָּק ָּ ִ֑מה וַ ינָּ קמו נָּ ָּקם
עולם׃
יבת ָּ ָֽ
בש ָּ ָ֣אט בנֶ ֶפש ל ַמשחית א ַ ֵ֥
נוטה יָּ די ַעל־פלשתים והכ ַרתי
ָּ 16לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני ֶ
ֶאת־כר ִ֑תים ו ַ ָ֣הא ַבדתי ֶאת־שארית ֵ֥חוף ַה ָּיָֽם׃
17ו ָּעׂשיתי ָּבם נ ָּק ָ֣מות גדלות בתוכחות ח ָּ ִ֑מה ו ָּ ָֽיַֽדעו ָֽכי־אנָ֣י יהוָּ ה בת ֵ֥תי
ֶאת־נק ָּמתי ָּ ָֽבם׃

ס

הוה א ַ ֵ֥לי
י־עׂש ֵ֥רה ָּש ָּנה ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּיֵ֥ה ד ַבר־י ָּ
1 26וַ יהי ב ַעש ָֽת ֶ
אמר׃
ל ָֽ
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם יַ ַען א ֶשר־ ָּאמ ָּרה צר ַעל־ירו ָּש ַלם ֶה ָּאח נשב ָּרה ַדל ֵ֥תות
ָּה ַעמים נָּ ָ֣ס ָּבה א ָּלִ֑י א ָּמל ָּאה ָּה ֳח ָּ ָֽר ָּבה׃
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ָּ 3לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הננֵ֥י ָּע ַליְך ִ֑צר ו ַהעליתי ָּע ַליְך גויָ֣ם ַרבים
כ ַהעלֵ֥ ות ַה ָּים לגַ ָּ ָֽליו׃
אותּה
יתי ע ָּפ ָּרּה מ ֶ ִ֑מנָּ ה ונָּ ַת ֵ֥תי ָּ
4ושח ִ֞תו ח ָ֣מות צר ו ָּ ָֽהרסו מג ָּד ֶלי ָּה ו ָֽסח ֵ֥
לצ ֵ֥ח ַיח ָּ ָֽס ַלע׃
5מש ַטח ח ָּרמים ָֽתהיֶ ה ב ָ֣תוְך ַהיָּ ם ֵ֚כי א ָ֣ני ד ַברתי נאם אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה
ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ל ַבז ַלגויָֽם׃
הוָֽה׃
שר ַב ָּש ֶדה ַב ֶח ֶרב ת ָּה ַ ִ֑רגנָּ ה ויָּ דעו כי־אנֵ֥י י ָּ
6ובנו ֶתי ָּה א ֶ ָ֣

פ

ְך־ב ֶבל
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
ָ֣ 7כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני מ ָ֣ביא ֶאל־צר נ ַ
־רב׃
מ ָּצפון ֶ ָ֣מ ֶלְך מ ָּל ִ֑כים בסוס וב ֶ ֵ֥ר ֶכב וב ָּפ ָּרשים ו ָּק ָּ ֵ֥הל ו ַעם ָּ ָֽ
8בנו ַ ֵ֥תיְך ַב ָּש ֶדה ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יַ ה ִ֑רג ונָּ ַתן ָּע ַליְך ָּדיק ו ָּש ַפְך ָּע ַליְך ָֽסל ָּלה
וה ֵָ֥קים ָּע ַליְך צ ָּנָֽה׃
9ומ ָ֣חי ָּ ָֽק ָּבלו יתן ב ָֽחמו ָּ ִ֑תיְך ומגדֹל ַתיְך יתץ ב ַחרבו ָּ ָֽתיו׃
11משפ ַ ֵ֥עת סו ָּסיו י ַכ ָ֣סְך א ָּבָ ָּ ִ֑קם מקול ָּפ ַרש וגַ לגַ ל וָּ ֶר ֶכב תר ַעשנָּ ה
ומותיְך בבאו בש ָּע ַריְך כמבואי ֵ֥עיר מב ָּק ָּ ָֽעה׃
ָֽח ַ
11ב ַפר ָ֣סות סו ָּסיו ירמס ֶאת־ ָּכל־ ָֽחוצו ָּ ִ֑תיְך ַעמְך ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יַ הרג ו ַמצ ֵ֥בות
עזְַֽך ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ ת ָֽרד׃
וב ֵ֥תי ֶחמ ָּדתְך י ִ֑תצו
חומותיְך ָּ
ַ
ובזזו רכ ָּלתְך ו ָּ ָֽהרסו
12ו ָּשללָ֣ ו חילְך ָּ ָֽ
וַ א ָּב ַנַֽיְך וע ַציְך ַוָֽע ָּפרְך ב ֵ֥תוְך ַמים יָּ ָֽׂשימו׃
נוריְך ֵ֥לא י ָּש ַמע ָֽעוד׃
יריְך ו ָ֣קול כ ַ
13והש ַבתי ה ָ֣מון ש ָּ ִ֑
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14ונ ַת ִ֞תיְך לצ ָ֣חי ַח ֶס ַלע מש ַטח ח ָּרמים ָֽתהיֶ ה ֵ֥לא ת ָּב ֶנה ִ֑עוד ָ֣כי אני
הוה׃
יהוָּ ה ד ַברתי נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

ס

ֵ֥ 15כה ָּא ַמר אד ָּ ֵ֥ני יהוה ל ִ֑צור ה ָ֣לא׀ מ ָ֣קול ַמ ַפלתְך ֶב ֱאנק ָּח ָּלל ב ָּה ָֽרג
ֶה ֶרג בתוכְך ירעשו ָּהאיָֽים׃
ָֽ 16וַֽיָּ ר ִ֞דו מ ַ ָ֣על כסאו ָּתם ֵ֚כל נׂשי ָ֣אי ַהיָּ ם והסירו ֶאת־מ ָ֣עילי ֶהם
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ישבו ו ָּ ָֽחרדו
ו ֶאת־בג ֵ֥די רק ָּמ ָּתם יפ ִ֑שטו ח ָּרדות׀ יל ָּבשו ַע ָּ
לרגָּ עים ו ָּשממו ָּע ָּ ָֽליְך׃
יַמים ָּה ָ֣עיר
נוש ֶבת מ ִ֑
17ונָּ ׂשאו ָּע ַליְך קינָּ ה ו ָּ ָ֣אמרו ָּלְך ָ֣איְך ָּא ַבדת ֶ
יה א ֶשר־נָּ תנֵ֥ ו חת ָּיתם
ַהה ָּל ָּלה א ֶשר ָּהי ָּתה חזָּ ָָּקה ַביָּ ם ָ֣היא ויש ֶב ָּ
יה׃
ל ָּכל־יוש ֶ ָֽב ָּ
אתְך׃
ר־ב ָּים מצ ָֽ
ַ 18ע ָּתה יֶ חר ָ֣דו ָּ ָֽהאין יום ַמ ַפל ִ֑תְך ונבהלו ָּהאיֵ֥ים א ֶש ַ

ס

שר
ָ֣ 19כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה בתתי א ָּתְך ָ֣עיר נֶ ֱח ֶר ֶבת ֶכ ָּערים א ֶ ָ֣
א־נושבו ב ַהעלות ָּע ַליְך ֶאת־תהום וכסוְך ַה ַ ֵ֥מים ָּה ַר ָֽבים׃
ָּ ִ֑
ָֽל
הושבתיְך ב ֶא ֶרץ ַתחתיות
עולם ו ַ
ל־עָ֣ם ָּ
21והו ַרדתיְך ֶאת־יורדי בור ֶא ַ
שבי ונָּ ַת ֵ֥תי צבי ב ֶ ֵ֥א ֶרץ
עולם ֶאת־יָ֣ ורדי בור ל ַמ ַען ָ֣לא ת ִ֑
ָּכ ֳח ָּרבות ָֽמ ָּ
ַחיָֽים׃
עולם נאם אד ָּנֵ֥י
ַ 21ב ָּל ֵ֥הות ֶאתנְַֽך ואי ִ֑נְַֽך וָֽ תבקשי ו ָֽלא־ת ָּמצ ֵ֥אי עוד ל ָּ
הוה׃
י ָֽ

ס

1 27וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
2ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם ָּ ֵׂ֥שא ַעל־צר קי ָּ ָֽנה׃
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בואת יָּ ם ר ֶכ ֶלת ָּ ָֽה ַעמים ֶאל־איים ַר ִ֑בים
3ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת לצור ַהי ֶש ֶבתי ַעל־מ ָ֣
כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה צור ַ ָ֣את ָּא ַמרת אני כ ֵ֥ל ַילת יָֽפי׃
בולִ֑יְך בנַ יְך ָּכללו יָּפ ָֽיְַֽך׃
4ב ֵ֥לב יַ מים ג ָּ
5ברושים משניר ָּ ָ֣בנו ָּלְך את ָּכל־ ָֽלח ָּ ִ֑תים ֶא ֶרז מל ָּבנון ָּל ָּקחו ַלע ֵׂ֥שות
ת ֶרן ָּע ָּ ָֽליְך׃
ַ 6אלונים מ ָּב ָּשן ָּעׂשו משו ָּ ִ֑טיְך ַקרשְך ָּ ָֽעׂשו־שן ַבת־אשרים מאיי
כתיָֽם׃
7שש־ברק ָּמה ממצ ַרים ָּה ָּיָ֣ה מפ ָּרׂשְך להיֵ֥ ות ָּלְך לנִ֑ס תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן
ישה ָּה ָּיֵ֥ה מ ַכ ָֽסְך׃
מאיֵ֥י ֱאל ָּ
8ישבי צידון ו ַארוַ ד ָּהיֵ֥ ו ָּשטים ָּלְִ֑ך ח ָּכ ַמיְך צור ָּ ָ֣היו ָּבְך ה ָּמה חב ָּ ָֽליְך׃
יהם
ומ ָּ ָֽלח ֶ
ל־אניות ַהיָּ ם ַ
9זקני ג ַבל וַ ח ָּכ ֶמי ָּה ָּ ָ֣היו ָּבְך ַמחזיָקי בד ִָ֑קְך ָּכ ֳ
ָּ ָ֣היו ָּבְך ַלערב ַמע ָּר ָֽבְך׃
לו־בְך
כובע ת ָּ
ָּ 11פ ַרס ולוד ופוט ָּהיָ֣ ו בחילְך ַאנשי מל ַחמ ִ֑תְך ָּמגַֽן ו ַ
ה ָּמה נָּ תנֵ֥ ו ה ָּד ָֽרְך׃
לותיְך ָּהיִ֑ ו
11בני ַארַ ָ֣וד וחילְך ַעל־חומו ַתיְך ָּסביב וגַ ָּמדים במגד ַ
ל־חומותיְך ָּסביב ה ָּמה ָּכללֵ֥ ו יָּפ ָֽיְַֽך׃
ַ
יהם תלו ַע
שלט ִֶ֞
עופ ֶרת נָּ תנו
ַ 12תר ֵ֥שיש ס ַחרתְך מ ָ֣רב ָּכל־ ִ֑הון ב ֶכ ֶסף ַברזֶ ל ב ָ֣דיל ו ֶ
בונַָֽֽיְך׃
עז ָּ
13יָּ ָּוַֽן ת ַבל וָּ ֶמ ֶשְך ה ָּמה ָֽרכ ָּלִ֑יְך ב ֶנ ֶפש ָּא ָּדם וכלָ֣י נח ֶשת נָּ תנו ַמע ָּר ָֽבְך׃
בונַָֽֽיְך׃
14מבית תוגַ ר ָּ ִ֑מה סוסים ו ָּ ָֽפ ָּרשים ופ ָּרדים נָּ תנו עז ָּ

1277

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

15בני ד ָּדן ָֽרכ ַליְך איֵ֥ים ַרבים סח ַ ָ֣רת יָּ ִ֑דְך ַקרנֵ֥ ות שן ו ָּהובנים השיבו
ֶאש ָּכ ָֽרְך׃
אמת
16א ָּ ֵ֥רם ס ַחרתְך מ ָ֣רב ַמע ָּ ִׂ֑שיְך בנ ֶפְך ַארגָּ ָּמן ורק ָּמה ובוץ ו ָּר ָ֣
בונַָֽֽיְך׃
ו ַכדכד נָּ תנו בעז ָּ
ופנַ ג וד ַבש וָּ ֶש ֶמן
17יהו ָּדה ו ֶ ָ֣א ֶרץ יׂש ָּראל ה ָּמה רכ ָּלִ֑יְך בח ָ֣טי מנית ַ
וָּ צרי נָּ תנו ַמע ָּר ָֽבְך׃
ַ 18ד ֶמ ֶׂשק ס ַחרתְך ב ֵ֥רב ַמע ַׂשיְך מ ָ֣רב ָּכל־ ִ֑הון ביֵ֥ין ֶחלבון ו ֶ ֵ֥צ ֶמר ָּ ָֽצ ַחר׃
בונַֽיְך נָּ ָּ ִ֑תנו ַבר ֶזל ָּעשות ק ָּ ָ֣דה ו ָּקנֶ ה ב ַמע ָּרבְך
19ו ָּדן ויָּ וָּ ן מאוזָּ ל בעז ַ
ָּה ָּיָֽה׃
21ד ָּדן ָֽר ַכלתְך בבגדי־ח ֶפש לרכ ָּ ָֽבה׃
21ע ַרב ו ָּכל־נׂשי ָ֣אי ק ָּדר ה ָּמה סח ָ֣רי יָּ ִ֑דְך ב ָּכרים ואילים ו ַעתודים ָּבם
סח ָּ ָֽריְך׃
ל־א ֶבן י ָּק ָּרה
22רכלי ש ָּבא ו ַרע ָּמה ה ָּמה רכ ָּלִ֑יְך בראש ָּכל־ב ֶׂשם וב ָּכ ֶ
בונַָֽֽיְך׃
וזָּ ָּהב נָּ תנו עז ָּ
ָּ 23ח ָּרן ו ַכנה וָּ ֶע ֶדן רכלי ש ָּ ִ֑בא ַאשור כל ַ ֵ֥מד ר ַכל ָֽתְך׃
24ה ָּמה רכ ַליְך ב ַמכללים בגלומי תכ ֶָ֣לת ורק ָּמה ובגנזי בר ִ֑מים
ַבח ָּבלים חבשים וַ ארזים ב ַמרכל ָֽתְך׃
יַמים׃
ֳ 25אניָ֣ ות ַתרשיש ָּשרו ַתיְך ַמע ָּרבְִ֑ך וַ ת ָּמלאי ַוָֽתכבדי מאד בלֵ֥ב ָֽ
26ב ַמים ַרבים ֱהביאוְך ַה ָּשטים א ָּ ִ֑תְך ֵ֚רו ַח ַה ָּקדים ש ָּברְך ב ֵ֥לב יַ ָֽמים׃
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27הונְך ועזבונַ יְך ַמע ָּרבְך ַמ ָּל ַחיְך וחב ָּ ִ֑ליְך ַמחזיָ ָ֣קי בדָ ָ֣קך ָֽוערבָ֣י
שר בתוכְך
ר־בְך וב ָּכל־ק ָּהלְך א ֶ ָ֣
ל־אנשי מל ַחמתְך א ֶש ָּ
ַמע ָּרבְך ו ָּכ ַ
יפלו בלָ֣ב יַמים ביום ַמ ַפל ָֽתְך׃
28לקול זַ עָ ַ ָ֣קת חב ָּ ִ֑ליְך ירעשו מגר ָֽשות׃
־ה ָּא ֶרץ
ׂשי ָּמשוט ַמ ָּלחים כל חבלָ֣י ַה ָּיִ֑ם ֶאל ָּ
ָֽ 29וַֽיָּ ר ִ֞דו מ ָּאניָֽ ותי ֶהם ֵ֚כל תפ ָ֣
יַ ע ָֽמדו׃
31והשמיעו ָּע ַליְך בקו ָּלם ויזעקו ָּמ ָּ ִ֑רה ויַ עלו ָּ ָֽע ָּפר ַעל־ ָּ ָ֣ראשי ֶהם ָּבא ֶפר
ית ַפ ָּ ָֽלשו׃
ר־נ ֶפש מס ֵ֥פד
וב ֵ֥כו א ַליְך ב ַמ ֶ
31והקריחו א ַליְך ָּקר ָּחה ו ָּחגרו ַׂש ִ֑קים ָּ
ָּ ָֽמר׃
יהם קינָּ ה וקוננו ָּע ָּלִ֑יְך ָ֣מי כצור כד ָּמה ב ֵ֥תוְך ַה ָּיָֽם׃
32ונָּ ׂשאו א ַליְך בנ ֶ
ומע ָּר ַביְך
 33בצאת עזבונַ יְך מיַ מים הׂש ַב ַעת ַע ָ֣מים ַר ִ֑בים ברב הונַ יְך ַ ָ֣
י־א ֶרץ׃
ֶה ֱע ַשרת ַמלכ ָּ ָֽ
תוכְך נָּ ָּ ָֽפלו ׃
י־מים ַמע ָּר ֵ֥בְך ו ָּכל־ק ָּהלְך ב ֵ֥
34עת נש ֶ ֵ֥ב ֶרת מיַ מים ב ַ ָֽמע ַמק ָּ ִ֑
יהם ָּ ָׂ֣שערו ַׂש ַער ָּרעמו ָּפנָֽים׃
ומלכ ֶ
ֵ֚ 35כל ישבָ֣י ָּהאיים ָּשממו ָּע ָּלִ֑יְך ַ
ָֽ 36סחרים ָּ ָ֣ב ַעמים ָּשרקו ָּע ָּ ִ֑ליְך ַב ָּל ָ֣הות ָּהיית ואינְַֽך ַעד־עו ָּ ָֽלם׃

ס

1 28וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
אמר
ה־א ַ ָ֣מר׀ אד ָּנָ֣י יהוה ַי ַָ֣ען גָּ ַבּה לבך וַ ת ֶ
־א ָּדם ֱאמר לנגיד צר ָֽכ ָּ
ֶ 2בן ָּ
יַמים ו ַא ָּתה ָּא ָּדם ָֽולא־אל וַ ת ֵ֥תן
מושב ֱאֹלהים יָּ ַשבתי בלָ֣ב ִ֑
ָ֣אל ָּאני ַ
ֹלהים׃
לבך כלֵ֥ב ֱא ָֽ
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ל־סתום ֵ֥לא ע ָּמ ָֽמוך׃
3ה ֵ֥נה ָּח ָּכם ַא ָּתה מ ָּ ָֽדנ ִ֑אל ָּכ ָּ
4ב ָּחכ ָּ ָֽמתך ובתבו ָּ ָ֣נתך ָּע ֵׂ֥שי ָּת לך ָּ ִ֑חיל וַ ַת ַעׂש זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ֶכ ֶסף באוצרו ֶ ָֽתיך׃
5ברב ָּחכ ָּמתך ברכ ָּלתך הר ָ֣בי ָּת חי ֶ ִ֑לך וַ יג ַ ֵ֥בּה ל ָּבבך בחי ֶ ָֽלך׃

ס

ֹלהים׃
ָּ 6לכן ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ַי ַען תתךֵ֥ ֶאת־ל ָּבבך כלֵ֥ב ֱא ָֽ
ָּ 7לכן הנני מביא ָּע ֶליך זָּ רים ָּעריצי גו ִ֑ים והריקו ַחרבו ָּתם ַעל־י ָ֣פי
ָּחכ ָּמ ֶתך וחללו יפ ָּע ֶ ָֽתך׃
ַ 8ל ַש ַחת יָֽ ור ִ֑דוך וָּ ַמ ָּתה ממו ֵ֥תי ָּח ָּלל ב ֵ֥לב יַ ָֽמים׃
ֶ 9ה ָּאמר תא ַמר ֱאֹל ָ֣הים ָּאני לפני ָֽהר ֶ ִ֑גַֽך ו ַא ָּ ֵ֥תה ָּא ָּדם ולא־אל ב ַיֵ֥ד
מ ַחל ֶ ָֽליך׃
הוה׃
11מותי ערלים ָּתמות ביַ ד־זָּ ִ֑רים ֵ֚כי אנָ֣י ד ַברתי נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

ס

11וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 12בן־ ָּא ָּדם ָּ ֵׂ֥שא קי ָּנה ַעל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ִ֑צור ו ָּא ַ ָ֣מר ָּת לו כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה
חותם ָּתכנית ָּמ ֵ֥לא ָּחכ ָּמה וכ ֵ֥ליל יָֽפי׃
ָ֣
ַא ָּתה
13בע ֶדן גַ ן־ ֱאֹלהים ָּהיי ָּת ָּכל־ ֶא ֶבן י ָּק ָּרה מס ָּכ ֶתך ָ֣א ֶדם פט ָּ ִ֞דה ויָּ הֹלם
אכת ת ֶפיך ונ ָּק ֶביך
ובר ַָקת וזָּ ָּ ִ֑הב מ ֶל ֶ
ַתר ֵ֥שיש ש ַהם ויָּ ָ֣שפה ַס ָ֣פיר נ ֶפְך ָּ
כונָֽנו׃
ָּבְך ביֵ֥ ום ה ָּב ַראך ָּ
ית ב ֵ֥תוְך
ַ 14את־כרוב ממ ַשח ַהסוכְִ֑ך ונ ַתתיך ב ַהר ק ֶדש ֱאֹלהים ָּהי ָּ
ַאבני־אש הת ַה ָּ ָֽלכ ָּת׃
ָּ 15תמים ַא ָּתה בד ָּר ֶכיך מיום ה ָּ ָֽבר ָּ ִ֑אְך ַעד־נמ ָּ ֵ֥צא ַעו ָּל ָּתה ָּ ָֽבְך׃
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16ב ָ֣רב רכ ָּלתך ָּמלו תוכך ָּח ָּמס ַו ֶָֽת ֱח ָּ ִ֑טא וָּ ֶא ַח ֶללך מ ַהר ֱאֹלהים ָּו ַָֽא ֶבדך
י־אש׃
כ ָ֣רוב ַהסכְך מתוְך ַאבנ ָֽ
17גָּ ַבּה לבך ביָּ פיֶ ך ש ַ ֵ֥ח ָּת ָּחכ ָּמתך ַעל־יפ ָּע ֶ ִ֑תך ַעל־ ֶ ָ֣א ֶרץ הש ַלכתיך לפני
מ ָּלכים נ ַתתיך ל ַ ֵ֥ראוָּ ה ָּ ָֽבְך׃
18מ ָ֣רב עונֶ יך ב ֶעוֶ ל רכ ָּלָ֣תך ח ַלל ָּת מק ָּד ֶ ִ֑שיך ָּוָֽאוצא־אש מ ָֽתוכך ָ֣היא
ל־ה ָּא ֶרץ לעיני ָּכל־ר ֶ ָֽאיך׃
א ָּכ ַלתך וָּ ֶא ֶתנך לא ֶפר ַע ָּ
ָּ 19כל־יוד ֶעיך ָּ ָֽב ַעמים ָּשממו ָּע ֶ ִ֑ליך ַב ָּל ָ֣הות ָּהיי ָּת ואינך ַעד־עו ָּ ָֽלם׃

פ

21וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 21בן־ ָּא ָּדם ֵׂ֥שים ָּפ ֶניך ֶאל־צי ִ֑דון והנָּ בא ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
22ו ָּא ַמר ָּת כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני ָּע ַליְך צידון ונכ ַבדתי בתוכְִ֑ך ָֽוַֽיָּ ד ִ֞עו
ָֽכי־אנָ֣י יהוָּ ה ַבע ֵׂ֥שותי ָּבּה ש ָּפטים ונק ַ ֵ֥דשתי ָּ ָֽבּה׃
יה
תוכּה ב ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּע ֶל ָּ
יה ונפ ַלל ָּח ָּלל ב ָּ
וצות ָּ
י־בּה ֶד ֶבר וָּ ָּדם ב ָ֣ח ֶ
23וש ַלחת ִָּ֞
הוָֽה׃
מ ָּס ִ֑ביב ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
24ו ָֽלא־יהיֶ ה עוד ל ָ֣בית יׂש ָּראל סלון ַממאיר ו ָ֣קוץ ַמכאב מכל
הוה׃
אותם ו ָּיַָֽ֣דעו ֵ֥כי אני אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ס ָ֣ביב ָּתם ַה ָּשאטים ָּ ִ֑

ס

שר
ן־ה ַעמים א ֶ ָ֣
ָֽ 25כה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ב ַקב ָ֣צי׀ ֶאת־בָ֣ית יׂש ָּראל מ ָּ ָֽ
ל־אד ָּמ ָּתם א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי
נָּ ָ֣פצו ָּבם ונק ַ ֵ֥דשתי ָּבם לעינָ֣י ַהגויִ֑ם ו ָּיָֽשבו ַע ַ
ל ַעב ֵ֥די ליַ ע ָֽקב׃
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26ויָּ ש ָ֣בו ָּע ֶלי ָּה ָּל ֶב ַטח ו ָּבנו ָּבתים ונָּ ט ָ֣עו כ ָּרמים ויָּ שבו ָּל ֶ ִ֑ב ַטח ַבעׂשו ָ֣תי
הוה
בותם ו ָּיַָֽ֣דעו כי א ֵ֥ני י ָּ
ש ָּפטים בכל ַה ָּשאטים א ָּתם מס ָ֣בי ָּ
יהם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ

ס

הוה
ַ 1 29ב ָּשנָּ ה ָּהעׂשירית ָּבעׂשרי בשנֵ֥ים ָּע ָּׂשר ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּיֵ֥ה ד ַבר־י ָּ
אמר׃
א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
־פרעה ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ָּ ִ֑רים והנָּ בָ֣א ָּע ָּליו ו ַעל־מצ ַרים
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ָׂ֣שים ָּפנֶ יך ַעל ַ
כ ָּ ָֽלּה׃
ה־א ַ ָ֣מר׀ אד ָּנָ֣י יהוה הנני ָּע ֶליך ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים
ַ 3דבר ו ָּא ַמר ָּת ָֽכ ָּ
יתני׃
ַה ַתנים ַהגָּ דול ָּהרבץ ב ָ֣תוְך יא ָּ ִ֑ריו א ֶ ֵ֥שר ָּא ַמר ֵ֥לי יארי וַ אנֵ֥י עׂש ָֽ
4ונָּ ַתתי ַחחיים בל ָּחיֶ יך והד ַבק ֵ֥תי דגַ ת־יא ֶריך ב ַקׂשקׂש ֶ ִ֑תיך ו ַהעליתיך
מ ָ֣תוְך יא ֶריך ואת ָּכל־ד ַגָ֣ת יא ֶריך ב ַקׂשקׂש ֶתיך תד ָּ ָֽבק׃
5ונ ַטש ָ֣תיך ַהמד ָּב ָּרה אותך ואת ָּכל־ד ַ ָ֣גת יא ֶריך ַעל־פני ַה ָּש ֶדה תפול
ֵ֥לא ת ָּאסף ו ָ֣לא ת ָּק ִ֑בץ ל ַח ַיֵ֥ת ָּה ָּא ֶרץ ול ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים נ ַת ֵ֥תיך ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
6ו ָּ ָֽיַֽדעו ָּכל־יש ָ֣בי מצ ַרים כי א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַי ַען ֱהיו ָּתם מש ֶ ֵ֥ענֶ ת ָּק ֶנה ל ֵ֥בית
יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־כ ִ֑תף וב ָֽה ָּשע ָּנם ָּע ֶליך
וב ַקע ָּ ֵ֥ת ָּל ֶהם ָּכ ָּ
7ב ָּתפ ָּׂשם בך ַב ַכפך תרוץ ָּ
ל־מת ָּנַָֽֽים׃
ת ָּשבר ו ַהע ַמד ָּ ֵ֥ת ָּל ֶהם ָּכ ָּ

ס

ָּ 8לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני מ ֵ֥ביא ָּע ַליְך ָּ ִ֑ח ֶרב והכ ַר ֵ֥תי ממְך ָּא ָּ ֵ֥דם
ובה ָּ ָֽמה׃
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9ו ָּהי ָּתה ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים לש ָּמ ָּ ָ֣מה ו ָּחר ָּבה ויָּ דעו ָֽכי־א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַי ַען ָּא ַמר
י ֵ֥אר לי וַ אנֵ֥י ָּע ָֽׂשיתי׃
ת־א ֶרץ מצ ַרים ל ָּחרבות ָ֣ח ֶרב
ָּ 11לכן הנ ֵ֥ני א ֶליך ו ֶאל־יא ֶ ִ֑ריך ונָּ ַת ִ֞תי ֶא ֶ ָ֣
ש ָּמ ָּמה ממג ֵ֥דל סונה ו ַעד־ג ֵ֥בול ָֽכוש׃
11לא ַתע ָּבר־ ָּבּה ֶ ָ֣רגֶ ל ָּא ָּדם ו ֶ ֵ֥רגֶ ל בה ָּמה ָ֣לא ַתע ָּבר־ ָּ ִ֑בּה ו ֵ֥לא תשב
ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּ ָֽנה׃
12ונָּ ַת ָ֣תי ֶאת־ ֶא ֶרץ מצ ַרים ש ָּמ ָּמה ב ָ֣תוְך׀ א ָּר ָ֣צות נ ַשמות ו ָּע ֶרי ָּה בתוְך
ָּערים ָּ ָֽמ ֳח ָּרבות ָֽתה ֶי ָ֣ין ָּ ש ָּמ ָּמה ַאר ָּבעים ָּש ָּנִ֑ה וַ הפצתי ֶאת־מצ ַרים
ַבגוים ָֽוַֽזריתים ָּבא ָּר ָֽצות׃

פ

13כי ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה מ ִ֞קץ ַאר ָּבעים ָּשנָּ ה א ַקבָ֣ץ ֶאת־מצ ַרים
ן־ה ַעמים א ֶשר־נָּ ֵ֥פצו ָּ ָֽש ָּמה׃
מ ָּ
־א ֶרץ
14ו ַשבתי ֶאת־ש ָ֣בות מצ ַרים וַ השבתי א ָּתם ֶ ָ֣א ֶרץ ַפתרוס ַעל ֶ
מ ָֽכ ָּור ָּ ִ֑תם ו ָּ ֵ֥היו ָּשם ַממ ָּל ָּ ֵ֥כה ש ָּפ ָּ ָֽלה׃
ל־הגויִ֑ם
ן־ה ַממ ָּלכות תה ֶי ָ֣ה ש ָּפ ָּלה ו ָֽלא־תתנַ ֵ֥שא עוד ַע ַ
15מ ַ
והמ ַעטתים לבלתי ר ֵ֥דות ַבגויָֽם׃
יהם
נותם ַאחר ֶ ִ֑
16ו ָ֣לא ָֽיהיֶ ה ־עוד לבית יׂש ָּראל למב ָּטח ַמז ָ֣כיר ָּעון בפ ָּ
הוה׃
ו ָּיַָֽ֣דעו ֵ֥כי אני אד ָּנֵ֥י י ָֽ

פ

17וַ יהי ב ֶעׂשרים וָּ ֶש ַבע ָּשנָּ ה ָּ ָֽבראשון ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּ ֵ֥יה ד ַבר־יהָּוה
אמר׃
א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
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ֶ 18בן־ ָּא ָּדם נבו ַכד ֶרא ַ ָ֣צר ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ֶה ֱעביד ֶאת־חילו עב ָּדה גד ָּלה
א־היָּ ה לו ולחילו
רוטה ו ָּׂש ָּכר ל ָּ
ל־כתף מ ָּ ִ֑
ל־ראש מק ָּרח ו ָּכ ָּ
ֶאל־צר ָּכ ָ֣
יה׃
ר־ע ַ ֵ֥בד ָּע ֶ ָֽל ָּ
ל־העב ָּדה א ֶש ָּ
מצר ַע ָּ

ס

ת־א ֶרץ
ְך־ב ֶבל ֶא ֶ ָ֣
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ ֵ֥
ָּ 19לכן כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה הננֵ֥י נתן לנ ַ
וב ַזָ֣ז בזָּ ּה ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּׂש ָּכר לח ָֽילו׃
מצ ָּ ִ֑רים ונָּ ָּׂשא המנָּ ּה ו ָּש ַלל ש ָּל ָּלּה ָּ
ת־א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים א ֶשר ָּעָׂ֣שו לי נאם
21פע ָּלתו א ֶשר־ ָּ ָ֣ע ַבד ָּבּה נָּ ַ ֵ֥תתי לו ֶא ֶ ָ֣
הוה׃
אד ָּנֵ֥י י ָֽ

ס

תוכִ֑ם
ון־פה ב ָּ
ַ 21ביָ֣ ום ַההוא ַאצמי ַח ֶק ֶרן לבָ֣ית יׂש ָּראל ולך ֶא ֵ֥תן פת ָֽח ֶ
הוָֽה׃
ויָּ דעו כי־אנֵ֥י י ָּ

פ

1 30וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם הנָּ בא ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה הילילו ָּ ֵ֥הּה ַליָֽ ום׃
יהוִ֑ה יָ֣ ום ָּענָּ ן ֵ֥עת גוים יָֽה ֶיָֽה׃
ָֽ 3כי־ ָּק ָ֣רוב יום ו ָּק ֵ֥רוב יום ַ ָֽל ָּ
4ו ָּב ָּ ֵ֥אה ֶח ֶרב במצ ַרים ו ָּהי ָּתה ַחל ָּח ָּלה בכוש בנ ֵ֥פל ָּח ָּלל במצ ָּ ִ֑רים
יה׃
ו ָּלק ָ֣חו המונָּ ּה ונֶ ֶהרסו יסוד ֶ ָֽת ָּ
ל־ה ֶע ֶָ֣רב וכוב ובני ֶ ָ֣א ֶרץ ַהב ִ֑רית א ָּתם ַב ֶ ֵ֥ח ֶרב י ָֽפלו׃
ָ֣ 5כוש ופוט ולוד ו ָּכ ָּ
פ

ֵ֚ 6כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ו ָּנָֽפלו סמכָ֣י מצ ַרים ויָּ ַרד ג ָ֣און ע ָּזִּ֑ה ממג ָ֣דל סונה
הוה׃
לו־בּה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ַב ֶח ֶרב יפ ָּ
תוְך־ע ֵ֥רים נַ ח ָּרבות ָֽתה ֶיָֽינָּ ה׃
ָּ
7ונָּ ַשמו בתוְך א ָּר ָ֣צות נ ַש ִ֑מות ו ָּע ָּריו ב
8ויָּ דעו ָֽכי־א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה בתתי־ ָ֣אש במצ ַרים ונשברו ָּכל־עז ֶ ָֽרי ָּה׃
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ת־כוש ֶב ִַ֑טח
ַ 9ביָ֣ ום ַההוא יצאו ַמל ָּאכים מל ָּפנַ י ַבצים ל ַהחריד ֶא ָ֣
ו ָּהי ָּתה ַחל ָּח ָּלה ָּב ֶהם ביָ֣ ום מצ ַרים ֵ֥כי הנה ָּב ָּ ָֽאה׃

ס

אצר
בוכד ֶר ַ ֵ֥
ֵ֥ 11כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה והש ַבתי ֶאת־ה ָ֣מון מצ ַרים ב ַיד נ ַ
ְך־ב ֶ ָֽבל׃
ֶמ ֶל ָּ
בותם
ובאים ל ַש ָ֣חת ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ והריקו ַחר ָּ
11הוא ו ַעמו אתו ָּעריצָ֣י גוים ָֽמ ָּ
־ה ָּא ֶרץ ָּח ָּ ָֽלל׃
ומל ֵ֥או ֶאת ָּ
ַעל־מצ ַרים ָּ
ד־ר ִ֑עים וַ השמ ִ֞תי ֶא ֶרץ
ת־ה ָּא ֶרץ ביַ ָּ
ומ ַכר ֵ֥תי ֶא ָּ
12ונָּ ַתתי יארים ָּ ָֽח ָּר ָּבה ָּ
הוה ד ַ ָֽברתי׃
ֹלאּה ביַ ד־זָּ רים אנֵ֥י י ָּ
ומ ָּ

ס

־א ִַ֞מר אד ָּנָ֣י יהוה ו ַהא ַבדתי גלולים והש ַבתי ֱאלילים מנף ונָּ ֵׂ֥שיא
ָֽ 13כה ָּ
־עוד ונָּ ַת ֵ֥תי יר ָּאה ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
מ ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ָ֣לא יָֽהיֶ ה ִ֑
־פתרוס ונָּ ַ ֵ֥תתי אש ב ִ֑צ ַען ו ָּע ֵׂ֥שיתי ש ָּפטים ב ָֽנא׃
14וַ השמתי ֶאת ַ
15ו ָּש ַפכ ָ֣תי ח ָּמתי ַעל־סין ָּמ ָ֣עוז מצ ָּ ִ֑רים והכ ַרתי ֶאת־ה ֵ֥מון ָֽנא׃
16ונָּ ַתתי אש במצ ַרים חול ָּתחיל סין ונא תה ֶי ָ֣ה לה ָּב ִָ֑ק ַע ונף ָּצ ֵ֥רי
יומם׃
ָּ ָֽ
י־ב ֶסת ַב ֶ ָ֣ח ֶרב י ִ֑פלו והנָּ ה ַבש ֵ֥בי ת ַ ָֽלכנָּ ה׃
ַ 17ב ֵ֥חורי ָּאוֶ ן ופ ֶ
ת־בּה
י־שם ֶאת־מ ָ֣טות מצ ַרים ונש ַב ָּ
ׂשְך ַהיום בשבר ָּ
18ו ָֽבת ַחפנחס ָּח ַ ָ֣
יה ַבש ֵ֥בי ת ַ ָֽלכנָּ ה׃
נות ָּ
ג ָ֣און ע ָּזִּ֑ה ֵ֚היא ָּע ָּ ָ֣נַֽן י ַכ ֶסנָּ ה וב ֶ
19ו ָּע ֵׂ֥שיתי ש ָּפטים במצ ָּ ִ֑רים ויָּ דעו ָֽכי־א ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃

פ

21וַ יהי ב ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּ ָֽבראשון בשב ָּ ָ֣עה ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּ ֵ֥יה ד ַבר־יהָּוה
אמר׃
א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
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ֶ 21בן־ ָּא ָּדם ֶאת־זרו ַע ַפר ֵ֥עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ָּש ָּ ִ֑ברתי והנָ֣ה ָֽלא־חב ָּשה
ָּלתת רפאות ָּל ֵׂ֥שום חתול ל ָּחב ָּ ֵ֥שּה ל ָּחז ָָּקּה לת ֵ֥פׂש ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃

ס

־פר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ו ָּ ָֽש ַברתי
ָּ 22ל ִ֞כן כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני ֶאל ַ
ת־ה ֶח ֶרב מיָּ ָֽדו׃
ת־הנש ָּ ִ֑ב ֶרת וה ַפל ֵ֥תי ֶא ַ
ת־החזָּ ָָּקה ו ֶא ַ
ֶאת־ז ָ֣רע ָּתיו ֶא ַ
23וַ הפצו ֵ֥תי ֶאת־מצ ַרים ַבגו ִ֑ים וזריתם ָּבא ָּר ָֽצות׃
24וחזַ קתי ֶאת־זרעות ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת־ ַחרבי ביָּ ִ֑דו ו ָּש ַברתי
ֶאת־זר ָ֣עות ַפרעה ונָּ ַאק נַ א ֵ֥קות ָּח ָּלל ל ָּפ ָּנָֽיו׃
25ו ַהחזַ קתי ֶאת־זרעות ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל וזר ֵ֥עות ַפרעה ת ִ֑פלנָּ ה ָֽוַֽיָּ ד ִ֞עו ָֽכי־א ָ֣ני
־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
יהוָּ ה בתתי ַחרבי ב ַיָ֣ד ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ונָּ ָּ ֵ֥טה או ָּתּה ֶאל ֶ ֵ֥
26וַ הפצותי ֶאת־מצ ַרים ַבגוים וזרי ֵ֥תי או ָּתם ָּבא ָּר ִ֑צות ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י
הוָֽה׃
י ָּ

ס

1 31וַ יהי ב ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ַבשלישי ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּ ֵ֥יה ד ַבר־יהָּוה
אמר׃
א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ֱאמר ֶאל־ ַפר ֵ֥עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ו ֶאל־המונִ֑ ו ֶאל־מי ָּד ֵ֥מי ָּת
בגָּ ד ֶ ָֽלך׃
קומה ובָ֣ין
3הנה ַאשור ֶ ָ֣א ֶרז ַבל ָּבנון י ֵ֥פה ָּע ָּנַֽף ו ֵ֥ח ֶרש מ ַצל וג ַ ָ֣בּה ָּ ִ֑
עבתים ָּהי ָּתה ַצ ַמר ָֽתו׃
יה הלְך סב ָ֣יבות ַמ ָּט ָּעּה
ָ֣ ַ 4מים גדלוהו תהום ָֽרמ ָּ ִ֑מתהו ֶאת־נַ הר ֶת ָּ
יה של ָּחה ֶאל ָּכל־ע ֵ֥צי ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
ֹלת ָּ
ו ֶאת־ת ָּע ֶ ָ֣
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ַ 5על־כן גָּ ב ָּ ָ֣הא ק ָּמתו מכל עצָ֣י ַה ָּש ֶ ִ֑דה וַ תר ֶבינָּ ה ַ ָֽסר ַעפ ָּתיו וַ ֶת ֱא ַרכנָּ ה
פאר ָּתו מ ַ ֵ֥מים ַרבים ב ַשל ָֽחו׃
6בס ַעפ ָּתיו ָֽקננו ָּכל־ ָ֣עוף ַה ָּש ַמים ו ַת ַחת ָֽפאר ָּתיו ָּיָֽלדו כל ַחיַ ָ֣ת ַה ָּש ֶ ִ֑דה
ובצלו יָֽשבו כל גויֵ֥ם ַר ָֽבים׃
־מים ַר ָֽבים׃
י־ה ָּיֵ֥ה ָּשרשו ֶאל ַ ֵ֥
יותיו ָֽכ ָּ
7וַ י ָ֣יַֽף בגָּ דלו בא ֶרְך ָּ ָֽדל ָּ ִ֑
8א ָּר ָ֣זים ָֽלא־ע ָּממהו בגַ ן־ ֱאֹלהים ברושים לא ָּדמו ֶאל־ס ַעפ ָּתיו
א־ד ָּ ֵ֥מה א ָּליו ביָּפיָֽ ו׃
ן־אֹלהים ל ָּ
ו ַערמ ֵ֥נים ָֽלא־ ָּהיו כ ָֽפאר ָּ ִ֑תיו ָּכל־עץ בגַ ֱ
ֹלהים׃
יותיו וַ י ַקנאהו ָּכל־עצי־ע ֶדן א ֶשר ב ַגֵַֽ֥ן ָּה ֱא ָֽ
9יָּ ֶפָ֣ה עׂשיתיו ברב ָּ ָֽדל ָּ ִ֑
ס

קומה וַ יתן ַצ ַמרתו
ָּ 11לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה יַ ַען א ֶ ֵ֥שר גָּ ַבה ָּת ב ָּ ִ֑
ֶאל־בָ֣ין עבותים ו ָּ ֵ֥רם ל ָּבבו בגָּ ב ָֽהו׃
11ו ֶאתנהו ב ַיד ָ֣איל גויִ֑ם ָּעׂשו יַ ָֽע ֶׂשה לו כרשעו ג ַרש ָֽתהו׃
־ה ָּהרים וב ָּכל־ג ָּאיות נָּ פלָ֣ ו
שהו ֶאל ֶ
12וַ יכרתהו זָּ רים ָּערי ֵ֥צי גוים ַוַָֽֽיט ִ֑
ל־ע ֵ֥מי
יותיו וַ ת ָּש ַברנָּ ה ָֽפאר ָּתיו בכל אפי ָָ֣קי ָּה ָּא ֶרץ וַ ירדו מצלו ָּכ ַ
ָּדל ָּ
ָּה ָּא ֶרץ ַוַָֽֽיט ָֽשהו׃
ל־עוף ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ֶאל־פאר ָּ ָ֣תיו ָּהיו כל ַחיַ ֵ֥ת
ַ 13על־ ַמ ַפל ֵ֥תו ישכנו ָּכ ָ֣
ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
14ל ַמ ַען א ֶשר לא־יגבהו בקו ָּמ ָּתם ָּכל־עצי־ ַמים ו ָֽלא־יתנו ֶאת־ ַצ ַמר ָּתם
ל־שתי ָּ ִ֑מים ָֽכי־כ ָּלם
ֶאל־ ָ֣בין עבתים ו ָֽלא־יַ ַעמדו אל ֶיהם בגָּ ב ָּהם ָּכ ָ֣
ל־א ֶרץ ַתחתית בתוְך בנֵ֥י ָּא ָּדם ֶאל־יֵ֥ ורדי ָֽבור׃
נתנו ַל ָּמוֶ ת ֶא ֶ ָ֣
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ולה ֶה ֱא ַבלתי כסתי ָּע ָּליו
ָֽ 15כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה ביום רדתו שא ָּ
יה וַ י ָּכלאו ַ ָ֣מים ַר ִ֑בים וָּ ַאקדר ָּע ָּליו ל ָּבנון
רות ָּ
ֶאת־תהום ָּו ֶָֽאמנַ ע נַ ה ֶ
ו ָּכל־ע ֵ֥צי ַה ָּש ֶדה ָּע ָּ ֵ֥ליו על ֶ ָֽפה׃
16מקול ַמ ַפלתו הר ַ ָ֣עשתי גוים בהור ֵ֥די אתו שאו ָּלה ֶאת־יָ֣ ורדי ִ֑בור
ל־שתי ָּ ָֽמים׃
וַ ינָּ חמו ב ֶא ֶרץ ַתחתית ָּכל־עצי־ע ֶדן מב ַ ֵ֥חר וטוב־ל ָּבנון ָּכ ֵ֥
17גַ ם־הם אתו יָּ ר ֵ֥דו שאו ָּלה ֶאל־ ַחללי־ ָּ ִ֑ח ֶרב וזרעו יָּ ש ֵ֥בו בצלו ב ֵ֥תוְך
גויָֽם׃
הורד ָּת ֶאת־עצי־ע ֶדן
ֶ 18אל־מי ָּד ֵ֥מי ָּת ָּכ ָּכה ב ָּכ ֵ֥בוד ובג ֶדל ַבעצי־ע ִֶ֑דן ו ַ
י־ח ֶרב הוא ַפרעה
ת־חלל ֶ
ל־א ֶרץ ַתחתית בתוְך ערלים תש ַכב ֶא ַ
ֶא ֶ ָ֣
הוה׃
ו ָּכל־המונה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

ס

י־ע ָּ ֵׂ֥שר ח ֶדש ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּיֵ֥ה
ַ1 32וַָֽֽיהי בש ָ֣תי ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה בשנ ָּ
אמר׃
הוה א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
ד ַבר־י ָּ
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ָּׂשא קינָּ ה ַעל־ ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו כ ֵ֥פיר גוים
ח־מים ב ַרג ֶליך
רותיך וַ תד ַל ַ
נד ִ֑מי ָּת ו ַא ָּתה ַכ ַת ָ֣נים ַביַ מים וַ ָּ ָ֣תגַ ח בנַ ה ֶ
רותם׃
וַ תרפס נַ ה ָּ ָֽ
ופ ַרׂשתי ָּע ֶליך ֶאת־רשתי בק ַהל ַע ָ֣מים ַר ִ֑בים
3כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּ
ו ֶה ֱעלוך ב ֶחר ָֽמי׃
ל־עוף
4ונ ַטש ָ֣תיך ָּב ָּא ֶרץ ַעל־פנֵ֥י ַה ָּש ֶדה אט ֶילִ֑ך והש ַכנתי ָּע ֶליך ָּכ ָ֣
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַה ָּש ַמים והׂש ַבע ֵ֥תי ממך ַח ַיֵ֥ת ָּכל ָּ
מותך׃
אתי ַהג ָּאיות ָּר ֶ ָֽ
ל־ה ָּה ִ֑רים ומל ֵ֥
5ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת־ב ָּׂשרך ַע ֶ ָֽ
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ל־ה ָּה ִ֑רים וַ אפָקים י ָּמל ֵ֥און מ ֶ ָֽמךָּ ׃
6והשקיתי ֶא ֶרץ ָּצ ָּפתך מ ָּדמך ֶא ֶ ָֽ
יהם ֶ ֵ֚ש ֶמש ֶב ָּע ָּ ָ֣נַֽן א ַכ ֶסנו
ת־ככב ֶ ִ֑
7וכסיתי ב ַכ ָֽבותך ָּש ַמים והק ַדרתי ֶא ָֽ
אורו׃
ויָּ ר ַח לא־יָּ ֵ֥איר ָֽ
ָּ 8כל־מאורי אור ַב ָּש ַמים ַאקדירם ָּע ֶ ִ֑ליך ונָּ ַתתי ח ֶשְך ַ ָֽעל־ ַארצך נאם
הוה׃
אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
9והכ ַעסתי לב ַע ָ֣מים ַר ִ֑בים ַבהביאי שברך ַבגוים ַעל־א ָּרצות א ֶ ֵ֥שר
ָֽלא־י ַדע ָּ ָֽתם׃
11וַ השמותי ָּע ֶליך ַע ָ֣מים ַרבים ו ַמלכי ֶהם יׂשערו ָּע ֶליך ַׂש ַער בעופ ֵ֥פי
יהם ו ָּחרדו לרגָּ עים ָ֣איש לנַ פשו ביום ַמ ַפל ֶ ָֽתך׃
ַחרבי ַעל־פנ ֶ ִ֑

ס

בואך׃
ְך־ב ֶבל ת ֶ ָֽ
11כי ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ֶ ֵ֥ח ֶרב ֶ ָֽמ ֶל ָּ
יצי גוים כ ָּלִ֑ם ו ָּ ָֽשדדו ֶאת־ג ָ֣און
12ב ַחרבות גבורים ַא ָ֣פיל המונֶ ך ָּער ֵ֥
מונָּֽה׃
מצ ַרים ונש ַמד ָּכל־ה ָּ
13ו ַ ָֽהא ַבדתי ֶאת־ ָּכל־ב ֶהמ ָּתּה מ ַעל ַ ָ֣מים ַר ִ֑בים ולא תד ָּלחם ֶ ָֽרגֶ ל־ ָּא ָּדם
עוד ו ַפר ֵ֥סות בה ָּמה ֵ֥לא תד ָּל ָֽחם׃
הוה׃
אוליְך נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ש ֶמן ִ֑
רותם ַכ ֶ ָ֣
יהם ונַ ה ָּ
ֵ֚ ָּ 14אז ַאשָ ָ֣קי ַע ָֽמימ ֶ
ֹלאּה ב ַהכותי
ת־א ֶרץ מצ ַרים ש ָּמ ָּ ָ֣מה ונ ַש ָּמה ֶ ֵ֚א ֶרץ ממ ָּ
15בתתי ֶא ֶ
הוָֽה׃
ת־כל־יָ֣ ושבי ָּ ִ֑בּה ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
ֶא ָּ
אותּה ַעל־מצ ַרים
16קי ָּ ֵ֥נה היא ו ָ֣קוננו ָּה בנֵ֥ ות ַהגוים תקונָ֣נָּ ה ָּ ִ֑
הוה׃
אותּה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ל־כל־המונָּ ּה תקונָ֣נָּ ה ָּ
ו ַע ָּ
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הוה א ַ ֵ֥לי
ַ17וַָֽֽיהי בש ָ֣תי ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ַבחמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ַל ִ֑ח ֶדש ָּה ָּיֵ֥ה ד ַבר־י ָּ
אמר׃
ל ָֽ
ותּה ובנות גוים ַאדרם
ֶ 18בן־ ָּא ָּדם נהה ַעל־ה ֵ֥מון מצ ַרים והור ִ֑דהו א ָּ
ל־א ֶרץ ַתחתיות ֶאת־יֵ֥ ורדי ָֽבור׃
ֶא ֶ ֵ֥
19ממי נָּ ָּ ִ֑עמ ָּת ר ָּ ֵ֥דה ו ָּהשכ ָּבה ֶאת־ער ָֽלים׃
ָֽיה׃
מונ ָּ
אותּה ו ָּכל־ה ֶ
21ב ֵ֥תוְך ַחללי־ ֶח ֶרב י ִ֑פלו ֶ ָ֣ח ֶרב נ ָּתנָּ ה ָּמש ֵ֥כו ָּ
ת־עז ָּ ִ֑ריו ָּ ָֽיַֽרדו ָּשכ ֵ֥בו ָּהערלים
21י ַדברו־ ִ֞לו אלי גבורים מ ֵ֥תוְך שאול ֶא ָֽ
י־ח ֶרב׃
ַחלל ָּ ָֽ
יבותיו קבר ָּ ִ֑תיו כ ָּלָ֣ם ח ָּללים ַהנפלים
ָּ 22שם ַאשור ו ָּכל־ק ָּה ָּלּה ס ָֽב ָּ
ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
יה ביַ רכתי־בור וַ י ָ֣הי ק ָּה ָּלּה סביבות קב ָּר ָּ ִ֑תּה כ ָּלם
23א ֶשר נתנו קבר ֶת ָּ
ח ָּללים נפ ָ֣לים ַב ֶח ֶרב א ֶשר־נָּ תנֵ֥ ו חתית ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַחיָֽים׃
ָּ 24שם עי ָּלם ו ָּכל־המונָּ ּה סביבות קב ָּר ָּ ִ֑תּה כ ָּ ָ֣לם ח ָּללים ַהנפלים ַב ֶח ֶרב
יתם ב ֶ ָ֣א ֶרץ
ל־א ֶרץ ַתחתיות א ֶשר נָּ תנו חת ָּ
ָֽא ֶשר־יָּ ר ֵ֥דו ער ָ֣לים׀ ֶא ֶ ָ֣
ַחיים וַ יׂש ֵ֥או כל ָּמ ָּתם ֶאת־יֵ֥ ורדי ָֽבור׃
יבותיו קבר ֶ ִ֑ת ָּה כ ָּלָ֣ם
25ב ָ֣תוְך ח ָּללים נָּ תנו מש ָּ ֵ֥כב ָּלּה ב ָּכל־המונָּ ּה ס ָֽב ָּ
יתם ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַחיים וַ יׂשאו כל ָּמ ָּתם
י־ח ֶרב ָֽכי־נ ַתן חת ָּ
ער ָ֣לים ַחלל ֶ
ֶאת־יָ֣ ורדי בור ב ֵ֥תוְך ח ָּללים נ ָּ ָֽתן׃
יה כ ָּלם ערלים מ ָ֣חללי
רות ָּ
יבותיו קב ֶ ִ֑
ָ֣ ָּ 26שם ֶמ ֶשְך ת ַבל ו ָּכל־המונָּ ּה ס ָֽב ָּ
ֶח ֶרב ָֽכי־נָּ תנֵ֥ ו חת ָּיתם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַחיָֽים׃
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שר יָּ ר ָֽדו־ש ָ֣אול
27ולא ישכבו ֶאת־גבורים נפלים מער ִ֑לים א ֶ ָ֣
יהם וַ תהי עוָֽ נ ָּתם
בותם ַ ָ֣ת ַחת ָּראש ֶ
ת־חר ָּ
בכ ָֽלי־מל ַחמ ָּתם וַ יתנו ֶא ַ
מותם ָֽכי־ח ֵ֥תית גבורים ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַחיָֽים׃
ל־עצ ָּ
ַע ַ
י־ח ֶרב׃
ת־חלל ָּ ָֽ
28ו ַא ָּתה בתוְך ערלים ת ָּש ַ ֵ֥בר ותש ַכב ֶא ַ
בור ָּתם
יה א ֶשר־נתנֵ֥ ו בג ָּ
יא ָּ
יה ו ָּכל־נׂש ֶ
ָ֣ ָּ 29ש ָּמה ֱאדום מ ָּל ֶכ ָּ
י־ח ֶרב ה ָּמה ֶאת־ער ֵ֥לים יש ָּכבו ו ֶאת ֵ֥־ירדי ָֽבור׃
ת־חלל ָּ ִ֑
ֶא ַ
יתם
ל־צדנִ֑י א ֶשר־יָּ ר ָ֣דו ֶאת־ח ָּללים בחת ָּ ִ֑
ָ֣ ָּ 31ש ָּמה נסי ֵ֥כי ָּצפון כ ָּלם ו ָּכ ָֽ
י־ח ֶרב וַ יׂש ֵ֥או כל ָּמ ָּתם
ת־חלל ֶ
מג ָֽב ָּור ָּתם בושים וַ ישכבו ערלים ֶא ַ
ֶאת־יֵ֥ ורדי ָֽבור׃
י־ח ֶרב ַפר ָ֣עה
31או ָּתם יר ֶ ָ֣אה ַפרעה ונ ַחם ַעל־ ָּכל־המו ִ֑נה ַחלל ֶ
הוה׃
ו ָּכל־חילו נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ָֽ 32כי־נָּ ַ ֵ֥תתי ֶאת־חתיתו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַחיִ֑ים והש ַכב בתוְך ערלים
הוה׃
י־ח ֶרב ַפרעה ו ָּכל־המונה נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ת־חלל ֶ
ֶא ַ

פ

1 33וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ַדבר ֶאל־ב ָֽני־ ַעמך ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ֶא ֶרץ ָֽכי־ ָּא ֵ֥ביא ָּע ֶלי ָּה
יהם ונָּ תנֵ֥ ו אתו ָּל ֶהם לצ ֶ ָֽפה׃
ם־ה ָּא ֶרץ איש ֶא ָּחד מקצ ֶ
ָּ ִ֑ח ֶרב ו ָּלקחו ַע ָּ
3ו ָּר ָּ ֵ֥אה ֶאת־ ַה ֶח ֶרב ָּב ָּ ָ֣אה ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּתָ ַ ֵ֥קע ַבשו ָּפר והז ֵ֥היר ֶאת־ ָּה ָּ ָֽעם׃
4ו ָּש ַמע ַהשמ ַע ֶאת־קול ַהשו ָּפר ו ָ֣לא נז ָּהר וַ ָּ ֵ֥תבוא ֶח ֶרב וַ ת ָּק ִ֑חהו ָּד ֵ֥מו
בראשו יָֽה ֶיָֽה׃
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5את קול ַהשו ָּפר ָּש ַמע ו ָ֣לא נז ָּהר ָּדמו ָ֣בו ָֽיה ֶיִ֑ה ו ֵ֥הוא נז ָּהר נַ פ ֵ֥שו
מ ָֽלט׃
6ו ַהצ ֶפה ָֽכי־יר ֶאה ֶאת־ ַה ֶח ֶרב ָּב ָּאה ו ָֽלא־ ָּתָ ַקע ַבשו ָּפר ו ָּה ָּ ָ֣עם ָֽלא־נז ָּהר
ָֽד־הצ ֶ ֵ֥פה
וַ ָּת ָ֣בוא ֶח ֶרב וַ ת ַ ֵ֥קח מ ֶהם ָּנ ִֶ֑פש ֵ֚הוא ַבעונָ֣ ו נל ָּקח ו ָּדמו מ ַי ַ
ֶאד ָֽרש׃

ס

ן־א ָּדם צ ֶ ֵ֥פה נ ַתתיך לבָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּש ַמע ָּת מפי ָּד ָּבר והז ַהר ָּ ֵ֥ת
7ו ַא ָּ ָ֣תה ֶב ָּ
א ָּתם מ ֶ ָֽמני׃
8ב ָּאמ ָ֣רי ָּל ָּר ָּשע ָּר ָּשע ָ֣מות ָּתמות ו ָ֣לא ד ַבר ָּת ל ַהז ֵ֥היר ָּר ָּשע מ ַדר ִ֑כו
הוא ָּר ָּשע ַבעונָ֣ ו יָּמות ו ָּדמו מיָּ דךֵ֥ א ַב ָֽקש׃
9ו ַא ָּתה ָֽכי־הז ַהר ָּת ָּר ָּשע מ ַדרכו ָּל ָ֣שוב מ ֶמנָּ ה ולא־ ָּשב מ ַדר ִ֑כו ֵ֚הוא
ַבעונָ֣ ו יָּ מות ו ַא ָּתה נַ פשךֵ֥ ה ַ ָֽצל ָּת׃

ס

11ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם ֱאמר ֶאל־ ָ֣בית יׂש ָּראל כן א ַמר ֶתם לאמר ָֽכי־פ ָּש ֵ֥עינו
ו ַחטאתינו ָּעלִ֑ינו ָּובם א ַנֵ֥חנו נ ַמקים ו ֵ֥איְך ָֽנח ֶיָֽה׃
ם־אחפץ ב ָ֣מות ָּה ָּר ָּשע ָ֣כי
ֱ 11אמר אלי ֶהם ַחי־ ָּ ָ֣אני׀ נ ָ֣אם׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה א ֶ
אם־ב ֵ֥שוב ָּר ָּשע מ ַדרכו ו ָּח ָּיִ֑ה ָ֣שובו שובו מ ַדרכ ֶיכם ָּה ָּרעים ו ָּל ֵָּ֥מה
ָּתמותו ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ָֽי־עמך צד ַ ָָ֣קת ַה ַצדיק לא ַתצ ֶילנו ביָ֣ ום
ן־א ָּדם ֱאמר ֶאל־בנ ַ
12ו ַא ָּ ָ֣תה ֶב ָּ
שובו ָֽמרש ִ֑עו ו ַצדיק ֵ֥לא
פשעו ורש ַעת ָּ ָֽה ָּר ָּשע ָֽלא־י ָּכ ֶָ֣של ָּבּה ביום ָ֣
אתו׃
יוכל ָֽלחיֵ֥ ות ָּבּה ביֵ֥ ום חט ָֽ
ַ
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וא־ב ַ ֵ֥טח ַעל־צד ָּקתו ו ָּע ָָּׂ֣שה ָּ ִ֑עוֶ ל
13ב ָּאמרי ַל ַצדיק ָּח ָ֣יה ָֽיחיֶ ה ו ָֽה ָּ
יָּמות׃
ר־ע ָּׂשה ֵ֥בו ָֽ
ָּכל־צדק ָּתו ָ֣לא תזָּ ַכרנָּ ה וב ַעולֵ֥ ו א ֶש ָּ
14וב ָּאמ ֵ֥רי ָּ ָֽל ָּר ָּשע ָ֣מות ָּת ִ֑מות ו ָּשב ָֽמ ַח ָּטאתו ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה מש ָּפט וצ ָּדָ ָּ ָֽקה׃
15חבל יָּ שיב ָּר ָּשע גז ָּלָ֣ה י ַשלם בחקות ַ ָֽה ַחיים ָּה ַלְך לבלתי ע ָׂ֣שות ָּ ִ֑עוֶ ל
ָּחיֵ֥ ו יָֽח ֶיה ֵ֥לא יָּ ָֽמות׃
שר ָּח ָּטא ֵ֥לא תזָּ ַכרנָּ ה לִ֑ ו מש ָּפט וצ ָּד ָָּקה ָּע ָּׂשה ָּחיֵ֥ ו
ָּ 16כל־ ַחטא ָּתו א ֶ ָ֣
יָֽח ֶיָֽה׃
17ו ָּאמרו בנָ֣י ַעמך ֵ֥לא י ָּתכן ֶ ָ֣ד ֶרְך אד ָּ ִ֑ני וה ָּמה ַדר ָּ ֵ֥כם ָֽלא־י ָּת ָֽכן׃
18בשוב־ ַצ ֵ֥דיק מצד ָּקתו ו ָּ ָ֣ע ָּׂשה ָּ ִ֑עוֶ ל ומת ָּב ֶ ָֽהם׃
19ובשוב ָּר ָּשע ָֽמרש ָּעתו ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה מש ָּפט וצ ָּדָ ָּ ִ֑קה עלי ֶהם ֵ֥הוא ָֽיח ֶ ָֽיה׃
21וַ א ַמר ֶתם ֵ֥לא י ָּתכן ֶ ָ֣ד ֶרְך אד ָּ ִ֑ני איש כד ָּר ָּכיו ֶאש ֵ֥פוט ֶאת ֶכם ֵ֥בית
יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

לותנו ָּבא־א ַלי
21וַ י ִ֞הי בשתי ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ָּבעׂשרי ַבחמ ָּ ֵ֥שה ַלח ֶדש לגָּ ִ֑
ירוש ַלם לאמר הכ ָּ ֵ֥תה ָּה ָֽעיר׃
ַה ָּפליט מ ָּ
ד־בוא
22ויַ ד־יהוָּ ה ָּהי ָּתה א ַלי ָּב ֶע ֶרב לפני ָ֣בוא ַה ָּפליט וַ יפ ַ ָ֣תח ֶאת־פי ַע ֵ֥
א ַלי ַב ִ֑ב ֶקר וַ י ָּפ ַָ֣תח פי ו ֵ֥לא נֶ ֱא ַלמתי ָֽעוד׃

פ

23וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ל־אד ַמת יׂש ָּראל אמ ָ֣רים לאמר
ֶ 24בן־ ָּא ָּדם ישבי ֶה ֳח ָּרבות ָּהא ֶלה ַע ַ
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ א ַנָ֣חנו ַרבים ָּלנו נת ָּנֵ֥ה ָּה ָּא ֶרץ
ֶא ָּחד ָּה ָּיָ֣ה ַאב ָּר ָּהם וַ י ַירש ֶא ָּ
מור ָּ ָֽשה׃
ל ָּ
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ל־ה ָּדם׀ תאכלו ועינ ֶכם
ָּ 25לכן ֱאמר אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה ַע ַ
ירשו׃
תׂש ֵ֥או ֶאל־גלול ֶיכם ו ָּ ָ֣דם תש ִ֑פכו ו ָּה ָּא ֶרץ ת ָּ ָֽ
אתם
ת־א ֶשת רעהו טמ ֶ ִ֑
יתן תוע ָּבה ואיש ֶא ֵ֥
ל־חרב ֶכם עׂש ֶ ָ֣
26ע ַמד ֶתם ַ ָֽע ַ
ירשו׃
ו ָּה ָּא ֶרץ ת ָּ ָֽ

ס

ם־לא א ֶשר
י־אני א ִ֞
ה־א ַמר אד ָּנָ֣י יהוה ַח ָּ
ָֽ 27כה־תא ַמר אל ֶהם כ ָּ
ֶ ָֽב ֳח ָּרבות ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יפלו ַוָֽא ֶשר ַעל־פנָ֣י ַה ָּש ֶדה ַל ַח ָּיֵ֥ה נ ַתתיו ל ָּאכלִ֑ ו
יָּמותו׃
ובמ ָּערות ַב ֶ ֵ֥ד ֶבר ָֽ
וַ א ֶשר ַבמ ָּצ ֵ֥דות ַ
28ונָּ ַתתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּ ָ֣מה ומ ַש ָּמה ונש ַבת ג ָ֣און ע ָּזִּ֑ה ו ָּ ָֽשממו ָּה ֵ֥רי
עובר׃
יׂש ָּראל מ ֵ֥אין ָֽ
29ויָּ דעו ָֽכי־א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה בתתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּ ָ֣מה ומ ַש ָּמה ַ ֵ֥על
ָּכל־תועב ָּתם א ֶ ֵ֥שר ָּע ָֽׂשו׃

ס

31ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם ב ָ֣ני ַעמך ַהנד ָּברים בך ָ֣א ֶצל ַהקירות ובפתחי
או־נָ֣א ושמעו
ת־אחיו לאמר ָֽב ָּ
ת־א ַחד איש ֶא ָּ
ַה ָּב ִ֑תים וד ֶבר־ ַ ָ֣חד ֶא ַ
הוָֽה׃
ָּ ָ֣מה ַה ָּד ָּבר ַהיוצא מ ֵ֥את י ָּ
31ויָּ ָ֣בואו א ֶליך כמבוא־ ִ֞ ָּעם וישבו ל ָּפנֶ יך ַעמי ו ָּ ָֽשמעו ֶאת־ד ָּב ֶריך
יהם ָ֣ה ָּמה עׂשים ַאח ֵ֥רי בצ ָּעם ל ָּ ֵ֥בם
אותם ָ֣לא ַיָֽע ִׂ֑שו ָֽכי־עגָּ בים בפ ֶ
ו ָּ
ה ָֽלְך׃
32והנך ָּל ֶהם כ ָ֣שיר עגָּ בים י ֵ֥פה קול ומ ָ֣טב נַ ִ֑גַֽן ו ָּ ָֽשמעו ֶאת־ד ָּב ֶריך
אותם׃
וע ֵׂ֥שים א ָּינם ָּ ָֽ
תוכם׃
33ובב ָּ ִ֑אּה הנָ֣ה ָּב ָּאה ו ָּיַָֽ֣דעו ֵ֥כי נָּ ביא ָּה ָּיֵ֥ה ב ָּ ָֽ
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1 34וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם הנָּ בא ַעל־רו ָ֣עי יׂש ָּר ִ֑אל הנָּ ָ֣בא ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם ָּלרעים ֵ֥כה
אותם הלָ֣ וא ַהצאן
ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּנָ֣י יהוה הוי ר ָֽעי־יׂש ָּראל א ֶשר ָּהיו ר ָ֣עים ָּ
ירעו ָּהר ָֽעים׃
ת־ה ֶצ ֶָ֣מר תל ָּבשו ַהבר ָּיאה תז ָּ ִ֑בחו ַהצאן ֵ֥לא
ת־הח ֶלב תאכלו ו ֶא ַ
ֶ 3א ַ
תר ָֽעו׃
אתם ו ַלנש ֶב ֶרת ָ֣לא
חולָ֣ה ָֽלא־רפ ֶ
ת־ה ָּ
ָֽ ֶ 4את־ ַהנַ חלות לא חזַ ק ֶתם ו ֶא ַ
ת־הא ֶב ֶדת ָ֣לא ב ַקש ֶ ִ֑תם
ת־הנ ַד ַחת ָ֣לא השב ֶתם ו ֶא ָּ
ח ַבש ֶתם ו ֶא ַ
יתם א ָּתם וב ָּ ָֽפ ֶרְך׃
וב ָּחז ָָּקה רד ֶ ֵ֥
פוצינָּ ה׃
ל־חיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶדה וַ ת ֶ ָֽ
5וַ תפו ֶצינָּ ה מב ָ֣לי ר ֶעִ֑ה וַ תה ֶיינָּ ה ל ָּאכ ָּלה ל ָּכ ַ
ל־ה ָּהרים ו ַעל ָּכל־גב ָּעָ֣ה ָּר ָּ ִ֑מה ו ַעל ָּכל־פני ָּה ָּא ֶרץ נָּ ָ֣פצו
6ישגו צאני ב ָּכ ֶ ָ֣
צאני ו ֵ֥אין דורש ו ֵ֥אין מ ַב ָֽקש׃
הוָֽה׃
ָּ 7ל ָ֣כן רעים שמעו ֶאת־ד ַ ֵ֥בר י ָּ
ם־לא ַי ַָ֣ען ֱהיָֽ ות־צאנָ֣י׀ ָּל ַבז וַ ָֽתהיֶ ינָּ ה צאני
ַ 8חי־ ָּאני נ ָ֣אם׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה א ָ֣
א־דר ֵ֥שו ר ַעי ֶאת־צאנִ֑י וַ ירעו
ל־ח ַית ַה ָּש ֶדה מ ָ֣אין ר ֶעה ו ָֽל ָּ
ל ָּאכ ָּלה ל ָּכ ַ
אותם ו ֶאת־צאני ֵ֥לא ָּר ָֽעו׃
ָּ ָֽהרעים ָּ

ס

הוָֽה׃
ָּ 9לכן ָּ ָֽהרעים שמעו ד ַבר־י ָּ
־הרעים ָֽו ַָּֽד ַרשתי ֶאת־צאנָ֣י מיָּ ָּדם
11כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני ֶ ָֽאל ָּ
אותם וה ַצלתי צאני
והש ַבתים מר ָ֣עות צאן ולא־יר ֵ֥עו עוד ָּהרעים ָּ ִ֑
יהם ו ָֽלא־תהיֶ ֵ֥ין ָּ ָּל ֶהם ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
מפ ֶ
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י־אני ו ָּד ַרש ֵ֥תי ֶאת־צאני וב ַקר ָֽתים׃
11כי ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה הננ ָּ
יום־היותו בתוְך־צאנו נפ ָּרשות כן א ַב ָ֣קר
ֱ
12כ ַב ָּק ַרת ר ֶעה ֶעדרו ב
שר נָּ ָ֣פצו ָּשם ביֵ֥ ום ָּע ָּנַֽן
ל־המקומת א ֶ ָ֣
ֶאת־צאנִ֑י וה ַצל ָ֣תי ֶאת ֶהם מ ָּכ ַ
וַ ע ָּר ֶ ָֽפל׃
13והוצא ָ֣תים מן־ ָּה ַעמים וק ַבצתים מן־ ָּ ָ֣הא ָּרצות וַ הביאתים
־ה ָ֣רי יׂש ָּראל ָּבאפיקים ובכל מוש ֵ֥בי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶאל־ ַאד ָּמ ָּ ִ֑תם ורעיתים ֶאל ָּ
14במר ֶעה־טוב ֶאר ֶ ָ֣עה א ָּתם וב ָּה ֵ֥רי מ ָֽרום־יׂש ָּראל יהיֶ ָ֣ה נו ֶ ִ֑הם ָּשם
־ה ֵ֥רי יׂש ָּר ָֽאל׃
תר ַבצנָּ ה ב ָּ ָ֣נַֽוֶ ה טוב ומר ֶ ֵ֥עה ָּשמן תר ֶעינָּ ה ֶאל ָּ
הוה׃
15אני ֶאר ֶעה צאני וַ א ָ֣ני ַארביצם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ֶ 16את־ ָּהא ֶב ֶדת א ַבקש ו ֶאת־ ַהנ ַ ָ֣ד ַחת ָּאשיב ו ַלנש ֶ ָ֣ב ֶרת ֶא ֱחבש
ת־החזָּ ָָּקה ַאשמיד ֶאר ֶ ֵ֥ענָּ ה
ת־השמ ָּנה ו ֶא ַ
ו ֶאת־ ַהחו ָּלה א ַח ִ֑זק ו ֶא ַ
במש ָּ ָֽפט׃
ין־ׂשה ָּל ֶׂשה ָּלאילים
17ו ַא ָ֣תנָּ ה צאני ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה הנני שפט ָֽב ֶ ָ֣
תודים׃
ו ָּל ַע ָֽ
יכם תרמסו ב ַרגל ֶיכִ֑ם
ַ 18המ ַ ָ֣עט מ ֶכם ַהמר ֶעה ַהטוב תרעו ויֶ ֶתר מרע ֶ
ותרים ב ַרגל ֶיכם תרפ ָֽׂשון׃
ע־מים תשתו ואת ַהנָ֣ ָּ
ומש ַק ַ ָ֣
19וצא ִ֑ני מר ַמס ַרגלי ֶכם תר ֶעינָּ ה ומר ַ ֵ֥פׂש ַרגלי ֶכם תש ֶ ָֽתינָּ ה׃

ס

ין־ׂשה בריָּ ה
י־אני ו ָּ ָֽש ַפטתי ָֽב ֶ ָ֣
יהם הננ ָּ
ָּ 21לכן ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ֵ֥ני יהוה אל ֶ ִ֑
ובין ֶׂשה ָּר ָּזָֽה׃
ֵ֥
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ל־הנַ חלִ֑ ות ַעָ֣ד א ֶשר
21יַ ַען ב ַצד וב ָּכתף ֶתהדפו וב ַקרני ֶ ֵ֥כם תנַ גחו ָּכ ַ
וצה׃
ל־ה ָֽח ָּ
אותנָּ ה ֶא ַ
יצותם ָּ
הפ ֶ
22והו ַשע ָ֣תי לצאני ו ָֽלא־תהיֶ ֵ֥ינָּ ה עוד ָּל ַ ִ֑בז ו ָּ ָ֣ש ַפטתי ֵ֥בין ֶׂשה ָּל ֶ ָֽׂשה׃
23וַ הקמתי עלי ֶהם ר ֶעה ֶא ָּחד ו ָּר ָּעָ֣ה ֶאת ֶהן את ַעב ָ֣די ָּדוִ֑יד ֵ֚הוא יר ֶעָ֣ה
א ָּתם ו ָֽהוא־יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶהן לר ֶ ָֽעה׃
הוה
תוכִ֑ם אנֵ֥י י ָּ
24וַ א ָ֣ני יהוָּ ה ֶאה ֶיה ָּל ֶהם ָֽלאֹלהים ו ַעב ֵ֥די ָּדוד נָּ ָׂ֣שיא ב ָּ
ד ַ ָֽברתי׃
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ויָּ שבו
ָֽה־ר ָּעה מ ָּ
25ו ָּכ ַרתי ָּל ֶהם ב ָ֣רית ָּשלום והש ַב ֵ֥תי ַח ָּי ָּ
ַבמד ָּבר ָּל ֶב ַטח ויָּ שנו ַבי ָּע ָֽרים׃
הורדתי ַהגֶ ֶשם בעתו גש ֵ֥מי
אותם וסב ֵ֥יבות גב ָּעתי ב ָּר ָּ ִ֑כה ו ַ
26ונָּ ַת ֵ֥תי ָּ
ב ָּר ָּכה יָֽהיָֽ ו׃
27ונָּ ַתן עץ ַה ָּש ֶדה ֶאת־פריו ו ָּה ָּא ֶרץ ת ָ֣תן יבו ָּלּה ו ָּהיֵ֥ ו ַעל־ ַאד ָּמ ָּתם
ָּל ֶ ִ֑ב ַטח ָֽוַֽיָּ ד ִ֞עו כי־א ָ֣ני יהוָּ ה בשברי ֶאת־מ ָ֣טות ע ָּלם וה ַצלתים מ ַיד
ָּהעב ֵ֥דים ָּב ֶ ָֽהם׃
28ולא־יהיו ֵ֥עוד ַבז ַלגוים ו ַח ַ ֵ֥ית ָּה ָּא ֶרץ ָ֣לא תאכ ִ֑לם ויָּ ש ֵ֥בו ָּל ֶב ַטח ו ֵ֥אין
ַמח ָֽריד׃
29וַ הקמ ֵ֥תי ָּל ֶהם ַמ ָּטע ל ִ֑שם ו ָֽלא־יהיו עוד אספי ָּר ָּעב ָּב ָּא ֶרץ ו ָֽלא־יׂש ֵ֥או
עוד כל ַ ֵ֥מת ַהגויָֽם׃
הוה ֱאֹלה ֶיהם א ָּ ִ֑תם וה ָּמה ַעמי בָ֣ית יׂש ָּראל נאם אד ָּנֵ֥י
31ויָּ דעו ָ֣כי אני י ָּ
הוה׃
י ָֽ
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הוה׃
יכם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
31ו ַא ֵ֥תן צאני ֵ֥צאן ַמרעיתי ָּא ָּ ָ֣דם ַא ֶ ִ֑תם אני ֱאֹלָ֣ ה ֶ

פ

1 35וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
־הר ׂש ִ֑עיר והנָּ בא ָּע ָּ ָֽליו׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ֵׂ֥שים ָּפ ֶניך ַעל ַ ָ֣
3ו ָּא ַ ָ֣מר ָּת לו כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הננֵ֥י א ֶליך ַהר־ׂש ִ֑עיר ונָּ טיתי יָּ די
ָּע ֶליך ונ ַתתיך ש ָּמ ָּ ֵ֥מה ומ ַש ָּ ָֽמה׃
הוָֽה׃
ָּ 4ע ֶריך ָּחר ָּבָ֣ה ָּאׂשים ו ַא ָּתה ש ָּמ ָּ ָ֣מה ָֽתה ֶיִ֑ה ויָּ ַדע ָּת ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
י־ח ֶרב בעָ֣ת
5יַ ַען ֱהיות לך אי ַ ָ֣בת עו ָּלם וַ ַת ֵ֥גר ֶאת־ב ָֽני־יׂש ָּראל ַעל־יד ָּ ִ֑
א ָּידם בעת עוֵ֥ ן ָֽקץ׃
ם־לא ָּדם
ָּ 6ל ָ֣כן ַחי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה ָֽכי־ל ָּ ֵ֥דם ֶא ֶעׂשך ו ָּ ָ֣דם ירד ֶפִ֑ך א ֵ֥
את ו ָּ ֵ֥דם ירד ֶ ָֽפך׃
ָּׂשנ ָּ
7ו ָּ ָֽנ ַתתי ֶאת־ ַ ָ֣הר ׂשעיר ל ָֽשמ ָּמה וש ָּמ ָּ ִ֑מה והכ ַר ֵ֥תי מ ֶמנו ע ֵ֥בר וָּ ָּ ָֽשב׃
י־ח ֶרב
אותיך ו ָּכל־אפ ֶיקיך ַחלל ֶ
עותיך וג ֶ
ת־ה ָּריו ח ָּל ָּלִ֑יו גב ֶ
8ומלא ֵ֥תי ֶא ָּ
יפלֵ֥ ו ָּב ֶ ָֽהם׃
הוָֽה׃
ישבנָּ ה ָֽו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
עולם ֶא ֶתנך ו ָּע ֶריך ָ֣לא ָּת ִ֑
ָֽ 9שממות ָּ
ַ 11יָ֣ ַען א ָּמרך ֶאת־שני ַהגוים ו ֶאת־שתי ָּהא ָּרצות ֵ֥לי תה ֶיינָּ ה ָֽוי ַרשנִ֑ ו ָּה
ָֽיהוה ָּ ֵ֥שם ָּה ָּיָֽה׃
ַו ָּ
יתה
שר ָּעׂש ָּ
ָּ 11ל ָ֣כן ַחי־ ָּאני נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה ו ָּעׂשיתי כ ַאפך וכקנ ָּ ָ֣אתך א ֶ ָ֣
נודעתי ָּבם ַכא ֶ ֵ֥שר ֶאשפ ֶ ָֽטך׃
משנ ָּא ֶתיך ָּ ִ֑בם ו ַ ֵ֥
צותיך א ֶ ֵ֥שר ָּא ַמר ָּת ַעל־ ָּה ֵ֥רי
ָֽ 12וַֽיָּ ַדע ָּת ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה ָּש ַ ָ֣מעתי׀ ֶאת־ ָּכל־נָּ ָּ ָֽא ֶ
אמר׀ ָּש ִ֑ממה ָּ ֵ֥לנו נתנו ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
יׂש ָּראל ל ָ֣
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יכם ו ַהע ַתר ֶ ֵ֥תם ָּע ַלי דבר ֶיכִ֑ם אני ָּש ָּ ָֽמעתי׃
13וַ ַתגדילו ָּע ַלי בפ ֶ

ס

ה־לְך׃
ל־ה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּמה ֶא ֱע ֶׂש ָּ ָֽ
ֵ֥ 14כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה כׂשמ ַח ָּכ ָּ
ה־לְִ֑ך
ר־שמ ָּמה כָ֣ן ֶא ֱע ֶׂש ָּ
 15כׂשמ ָּחתך לנַ ח ַלת ָֽבית־יׂש ָּראל ַ ֵ֥על א ֶש ָּ
הוָֽה׃
־א ָ֣דום כ ָּלּה ויָּ דעו ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
ש ָּמ ָּמה ָֽתה ֶיה ַהר־ׂשעיר ו ָּכל ֱ

פ

־ה ָ֣רי יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת ָּהרי יׂש ָּראל
1 36ו ַא ָּ ָ֣תה ֶבן־ ָּא ָּדם הנָּ בא ֶאל ָּ
הוָֽה׃
שמעו ד ַבר־י ָּ
עולם
וב ָ֣מות ָּ
2כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ַָ֣ען ָּא ַמר ָּהאויב על ֶיכם ֶה ָּ ִ֑אח ָּ
ל ָֽמ ָּור ָּשה ָּ ֵ֥הי ָּתה ָּ ָֽלנו׃
ָּ 3לכן הנָּ ָ֣בא ו ָּא ַמר ָּת ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ַי ַָ֣ען ביַ ַען ַשמות ו ָּשאף
ֶאת ֶכם מ ָּסביב ָֽלהיות ֶכם ָֽמ ָּור ָּשה לשא ָ֣רית ַהגוים וַ ָֽתעלו ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת
ת־עם׃
ָּלשון וד ַב ָּ ָֽ
ה־א ַ ָ֣מר אד ָּנָ֣י יהוה ֶל ָּהרים
ָּ 4לכן ָּה ָ֣רי יׂש ָּראל שמעו ד ַבר־אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ָֽכ ָּ
ו ַלג ָּבעות ָּלאפי ָָ֣קים ו ַלג ָּאיות ו ֶל ֳח ָּרבות ַה ָֽשממות ו ֶל ָּע ָ֣רים ַהנֶ ֱעזָּ בות
א ֶשר ָּהיו ל ַבז ול ַל ַעג לשא ֵ֥רית ַהגוים א ֶ ֵ֥שר מ ָּס ָֽביב׃

ס

ָּ 5לכן ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה אם־לא באש קנ ָּא ֵ֥תי ד ַברתי ַעל־שא ֵ֥רית
ת־אר ָ֣צי׀ ָּל ֶהם למ ָּור ָּשה בׂשמ ַחת
ו־א ַ
שר נָּ תנָֽ ֶ
ל־א ָ֣דום כ ָּלִ֑א א ֶ ָ֣
ַהגוים ו ַע ֱ
ָּכל־ל ָּבב בש ָּ ָ֣אט נֶ ֶפש ל ַ ֵ֥מ ַען מג ָּר ָּשּה ָּל ַ ָֽבז׃
ָּ 6לכן הנָּ בא ַעל־ ַאד ַ ָ֣מת יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּא ַמר ָּת ֶל ָּה ָ֣רים ו ַלג ָּבעות ָּלאפיקים
ובח ָּמתי ד ַברתי יַ ַען
ו ַלג ָּאיות ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני בקנ ָּאתי ַ
אתם׃
כל ַ ֵ֥מת גוים נ ָּׂש ֶ ָֽ
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שר
ָּ 7לכן כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוה אני נָּ ָּ ָׂ֣שאתי ֶאת־יָּ ִ֑די אם־לא ַהגוים א ֶ ָ֣
ָּל ֶכָ֣ם מ ָּסביב ה ָּמה כל ָּמ ָּתם י ָּ ָֽשאו׃
ופרי ֶ ֵ֥כם תׂשאו ל ַע ָ֣מי יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥כי
8ו ַא ִֶ֞תם ָּהרי יׂש ָּראל ַענפ ֶ ָ֣כם תתנו ֶ
קרבו ָּל ָֽבוא׃
9כי הנ ָ֣ני אלי ֶ ִ֑כם ו ָּפ ָ֣ניתי אלי ֶכם ונֶ ֱע ַבד ֶתם ונז ַרע ֶ ָֽתם׃
11והרביתי עלי ֶכם ָּא ָּדם ָּכל־ ֵ֥בית יׂש ָּראל כלִ֑ ה ו ָֽנשבו ֶ ָֽה ָּערים ו ֶה ֳח ָּרבות
ת ָּב ֶ ָֽנינָּ ה׃
הושבתי ֶאת ֶכם
ופ ִ֑רו ו ַ
11והרביתי עלי ֶכם ָּא ָּ ֵ֥דם ובה ָּמה ו ָּר ָ֣בו ָּ
הוָֽה׃
יכם ָֽו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
אשת ֶ
יכם וה ָֽטבתי מר ָ֣
כ ַקד ָֽמות ֶ
ֵ֥ית ָּל ֶהם לנַ ח ָּלִ֑ה
ת־עמי יׂש ָּראל ָֽוירשוך ו ָּהי ָּ
יכם ָּא ָּדם ֶא ַ
12והו ַלכתי על ֶ
א־תוסף עוד ל ַשכ ָּ ָֽלם׃
ֵ֥
ול

ס

13כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַי ֵַ֚ען אמ ָ֣רים ָּל ֶכם א ֶ ֵ֥כ ֶלת ָּא ָּדם ָּ ִ֑אתי ומ ַש ֶ ֵ֥כ ֶלת
גויְך ָּהיָֽית׃
ַ
הוה׃
ָּ 14לכן ָּא ָּדם לא־ ָ֣תאכלי עוד וגו ַיְך ָ֣לא ת ַכשלי־ ִ֑עוד נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
י־עוד
15ולא־ ַאשמי ַע א ַליְך עוד כל ַ ָ֣מת ַהגוים ו ֶחר ַ ֵ֥פת ַעמים ָ֣לא תׂשא ִ֑
הוה׃
א־תכ ָ֣שלי עוד נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
וגויַ ְך ל ַ

ס

16וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 17בן־ ָּא ָּדם בית יׂש ָּראל יש ָ֣בים ַעל־ ַאד ָּמ ָּתם וַ י ַטמ ָ֣או או ָּתּה ב ַדר ָּכם
ילותם כטמ ַאת ַהנ ָּדה ָּהי ָּ ֵ֥תה ַדר ָּכם ל ָּפ ָּ ָֽני׃
ו ַבע ָֽל ָּ ִ֑
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ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ובגלול ֶיהם
ר־שפ ָ֣כו ַע ָּ
ל־ה ָּדם א ֶש ָּ
18וָּ ֶאשפְך ח ָּמתי עלי ֶהם ַע ַ
וה׃
טמ ָֽא ָּ
19וָּ ָּאפיץ א ָּתם ַבגוים וַ יזָּ רו ָּבא ָּר ִ֑צות כ ַדר ָּ ֵ֥כם ו ַכעלילו ָּתם ש ַפט ָֽתים׃
ת־שם ָּקד ִ֑שי ֶב ֱאמר ָּל ֶהם
ר־באו ָּשם ַוַָֽֽי ַחללו ֶא ָ֣
ל־הגוים א ֶש ָּ ָ֣
21וַ יָּ בוא ֶא ַ
הוָ֣ה א ֶלה ומ ַארצו יָּ ָּ ָֽצאו׃
ַעם־י ָּ
שם ָּקד ִ֑שי א ֶשר חללוהו ָ֣בית יׂש ָּראל ַבגוים א ֶשר־ ָּ ֵ֥באו
21וָּ ֶאחמל ַעל־ ָ֣
ָּ ָֽש ָּמה׃

ס

ָּ 22ל ִ֞כן ֱא ָ֣מר ל ָֽבית־יׂש ָּראל כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה לא ל ַמ ַענ ֶכם אנֵ֥י ע ֶׂשה
אתם
ר־ב ֶ
שר ח ַלל ֶתם ַבגוים א ֶש ָּ ֵ֥
ם־קדשי א ֶ ָ֣
בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל כי אם־לש ָּ
ָּ ָֽשם׃
23וק ַדש ִ֞תי ֶאת־ש ָ֣מי ַהגָּ דול ַ ָֽהמח ָּלל ַבגוים א ֶ ֵ֥שר ח ַלל ֶתם בתו ָּ ִ֑כם ויָּ דעו
יהם׃
ַהגוים כי־א ָ֣ני יהוָּ ה נאם אד ָּנָ֣י יהוה בה ָּקד ֵ֥שי ָּב ֶכם לעינ ֶ ָֽ
אתי
־הא ָּר ִ֑צות והב ֵ֥
24ו ָּל ַקחתי ֶאת ֶכם מן־ ַהגוים וק ַבצ ֵ֥תי ֶאת ֶכם מ ָּכל ָּ
ל־אד ַמת ֶ ָֽכם׃
ֶאת ֶכם ֶא ַ
25וזָּ ַרקתי עלי ֶכם ַ ֵ֥מים טהורים וט ַהר ֶ ִ֑תם מכל טמאותי ֶכם
ומ ָּכל־גלֵ֥ ולי ֶכם א ַט ֵ֥הר ֶאת ֶ ָֽכם׃
26ונָּ ַתתי ָּל ֶכם ָ֣לב ָּח ָּדש ו ֵ֥רו ַח ח ָּד ָּשה ֶא ָ֣תן בקרב ֶ ִ֑כם וַ הסרתי ֶאת־לב
ָּה ֶא ֶבן מב ַׂשר ֶכם ונָּ ַת ֵ֥תי ָּל ֶכם ֵ֥לב ָּב ָּ ָֽׂשר׃
27ו ֶאת־רוחי ֶא ָ֣תן בקרב ֶ ִ֑כם ו ָּעׂשיתי את א ֶשר־בח ַקי תלכו ומש ָּפ ַ ֵ֥טי
תשמרו וַ עׂשי ֶ ָֽתם׃
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28וי ַשב ֶ ָ֣תם ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ַלא ָֽבתי ֶ ִ֑כם והיי ֶתם לי ל ָּעם ו ָּ ָ֣אנכי ֶאה ֶיֵ֥ה
אֹלהים׃
ָּל ֶכם ל ָֽ
29והו ַשע ָ֣תי ֶאת ֶכם מכל טמ ָֽאותי ֶ ִ֑כם ו ָּק ָּראתי ֶאל־ ַה ָּדגָּ ן והרבי ָ֣תי אתו
־א ֵ֥תן עלי ֶכם ָּר ָּ ָֽעב׃
ולא ֶ
31והרביתי ֶאת־פ ָ֣רי ָּהעץ ותנו ַבת ַה ָּש ֶ ִ֑דה ל ַמ ַען א ֶשר ָ֣לא תק ֵ֥חו עוד
גוים׃
ֶחר ַ ֵ֥פת ָּר ָּעב ַב ָֽ
שר ָֽלא־טו ִ֑בים ונ ָֽקט ֶתם
31וז ַכר ֶתם ֶאת־ ַדרכי ֶ ָ֣כם ָּה ָּרעים ו ַמ ַעללי ֶכם א ֶ ָ֣
בפני ֶכם ַ ֵ֚על ע ָ֣ונתי ֶכם ו ַעל תוע ָֽבותי ֶ ָֽכם׃
32לא ל ַמ ַענ ֶ ָ֣כם א ָֽני־ע ֶׂשה נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה יוָּ ַדע ָּל ֶכִ֑ם בושו וה ָּכלמו
מ ַדרכ ֶיכם ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

ושבתי
33כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ביום ַטה ָ֣רי ֶאת ֶכם מכל עונָֽ ות ֶיכִ֑ם ו ָֽה ַ
ת־ה ָּערים ונבנו ֶה ֳח ָּר ָֽבות׃
ֶא ֶ ָ֣
שר ָּהי ָּ ָ֣תה ש ָּמ ָּמה לעיני ָּכל־עו ָֽבר׃
34ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהנ ַש ָּמה ָֽת ָּע ִ֑בד ַ ֵ֚ת ַחת א ֶ ָ֣
35ו ָּאמרו ָּה ָּא ֶרץ ַהלזו ַהנ ַש ָּמה ָּהי ָּתה כגַ ן־ ִ֑ע ֶדן ו ֶה ָּערים ֶה ֳחרבות
צורות יָּ ָּ ָֽשבו׃
ו ַ ָֽהנ ַש ֵ֥מות ו ַהנֶ ֱה ָּרסות ב ֵ֥
שר ָֽי ָּשארו סביבותי ֶכם ָ֣כי׀ א ָ֣ני יהוָּ ה ָּבניתי
36ויָּ ד ָ֣עו ַהגוים א ֶ ָ֣
הוה ד ַ ֵ֥ברתי ו ָּע ָֽׂשיתי׃
ַה ֶ ָ֣נ ֱה ָּרסות נָּ ַטעתי ַהנ ַש ָּ ִ֑מה אנֵ֥י י ָּ

ס

37כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה עוד זאת א ָּד ֵ֥רש ל ָֽבית־יׂש ָּראל ַלע ָׂ֣שות ָּל ֶ ִ֑הם
ַאר ֶ ֵ֥בה א ָּתם ַכצאן ָּא ָּ ָֽדם׃
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38כ ָ֣צאן ָּ ָֽק ָּדשים כצאן ירו ָּש ַלם ב ָ֣מוע ֶדי ָּה כן תהיֶ ינָּ ה ֶה ָּע ָ֣רים ֶה ֳחרבות
הוה׃
מלאות ָ֣צאן ָּא ָּ ִ֑דם ויָּ דעו ָֽכי־א ֵ֥ני י ָּ ָֽ

ס

ָּ 1 37הי ָּ ָ֣תה ָּע ַלי יַ ד־יהוָּ ה וַ יוצאני בר ַוח יהוָּ ה וַ יניחני ב ָ֣תוְך ַהבק ָּ ִ֑עה
והיא מל ָּ ֵ֥אה ע ָּצ ָֽמות׃
2ו ֶה ֱעבי ַ ֵ֥רני עלי ֶהם ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב והנה ַרבות מאד ַעל־פנָ֣י ַהבק ָּעה
והנה יב ֵ֥שות מ ָֽאד׃
3וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם התח ֶיינָּ ה ָּהע ָּצ ָ֣מות ָּה ִ֑א ֶלה וָּ א ַמר אד ָּ ֵ֥ני יהוה
ַא ָּ ֵ֥תה יָּ ָּ ָֽדע ָּת׃
יהם ָּהע ָּצמות
ל־הע ָּצ ָ֣מות ָּה ִ֑א ֶלה ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶ
4וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי הנָּ בא ַע ָּ
הוָֽה׃
ַהיבשות שמעו ד ַבר־י ָּ
5כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּלע ָּצמות ָּה ִ֑א ֶלה הנה אני מ ֵ֥ביא ָּב ֶכם ר ַוח
יתם׃
וחי ֶ ָֽ
6ונָּ ַתתי עלי ֶכם גדים ָֽו ַהעלתי עלי ֶ ָ֣כם ָּב ָּׂשר ו ָּק ַרמתי עלי ֶכם עור ונָּ ַת ֵ֥תי
הוָֽה׃
יתם ו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
ָּב ֶכם רו ַח וחי ֶ ִ֑
ה־ר ַעש וַ תקר ָ֣בו ע ָּצמות
שר צ ִ֑ויתי ַוַָֽֽיהי־קול כה ָּנָֽבאי והנ ַ
7ונבאתי ַכא ֶ ָ֣
ל־עצ ָֽמו׃
ֶע ֶצם ֶא ַ
8ו ָּראיתי וה ָֽנה־עלי ֶהם גדים ו ָּב ָּ ָׂ֣שר ָּע ָּלה וַ יק ַרם על ֶיהם עור מל ָּ ִ֑מע ָּלה
ור ַוח ֵ֥אין ָּב ֶ ָֽהם׃
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9וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי הנָּ בא ֶאל־ ָּה ִ֑רו ַח הנָּ ָ֣בא ֶבן־ ָּא ָּדם ו ָּא ַמר ָּת ֶאל־ ָּהרו ַח
ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה מ ַאר ַבע רוחות ָ֣באי ָּהר ַוח ופחי ַבהרוגֵ֥ים
ָּהא ֶלה ויָֽחיָֽ ו׃
יהם
ל־רגל ֶ
שר צָּוִ֑ני וַ ָּתבוא ָּב ֶהם ָּהר ַוח וַ יָֽחיו וַ ַי ַָֽעמדו ַע ַ
11והנַ באתי ַכא ֶ ָ֣
ַחיל גָּ ֵ֥דול מאד־מ ָֽאד׃

ס

11וַ יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם ָּהע ָּצ ָ֣מות ָּהא ֶלה ָּכל־ ֵ֥בית יׂש ָּראל ִ֑ה ָּמה ה ָ֣נה
אמרים יָּבשו ַעצמותינו ו ָּאב ָּ ֵ֥דה תקוָּ תנו נגַזֵַֽ֥רנו ָּ ָֽלנו׃
ה־א ַמר אד ָּנָ֣י יהוה הנה אני פת ַח
ָּ 12לכן הנָּ בא ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם ָֽכ ָּ
אתי ֶאת ֶכם
יתי ֶאת ֶכם מקברות ֶיכם ַע ִ֑מי והב ֵ֥
יכם ו ַהעל ֵ֥
ֶאת־קב ָֽרות ֶ
ל־אד ַ ֵ֥מת יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶא ַ

ס

ָֽ 13וי ַדע ֶתם ָֽכי־א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה בפת ָ֣חי ֶאת־קב ָֽרותי ֶכם וב ַהעלו ֵ֥תי ֶאת ֶכם
מקברותי ֶכם ַע ָֽמי׃
14ונָּ ַתתי רוחי ָּב ֶכם וחיי ֶתם והנַ ח ֵ֥תי ֶאת ֶכם ַעל־ ַאד ַמת ֶ ִ֑כם וי ַדע ִֶ֞תם
הוה׃
הוה ד ַ ֵ֥ברתי ו ָּעׂשיתי נאם־י ָּ ָֽ
כי־אני י ָּ

פ

15וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
יהודה ולבנֵ֥י יׂש ָּראל
ן־א ָּדם ַקח־לך עָ֣ץ ֶא ָּחד וכתב ָּע ָּליו ָֽל ָּ
16ו ַא ָּ ָ֣תה ֶב ָּ
־בית יׂש ָּראל
חב ָּ ִ֑רו ול ַקח עָ֣ץ ֶא ָּחד וכ ָ֣תוב ָּע ָּליו ליוסף עָ֣ץ ֶאפ ַרים ו ָּכל ֵ֥
חב ָּ ָֽרו׃
17ו ָּק ַרב א ָּתם ֶא ָּחד ֶאל־ ֶא ָּחד לך ל ָ֣עץ ֶא ָּ ִ֑חד ו ָּהיֵ֥ ו ַלא ָּחדים ביָּ ֶ ָֽדך׃
ה־א ֶלה ָּ ָֽלְך׃
וא־תגֵ֥יד ָּלנו ָּמ ֵ֥
אמר ה ָֽל ַ
18ו ַ ָֽכא ֶשר יאמ ָ֣רו א ֶליך בנֵ֥י ַעמך ל ִ֑
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שר
ה־א ַמר אד ָּנָ֣י יהוה הנה אני ֹלק ַח ֶאת־עץ יוסף א ֶ ָ֣
ַ 19ד ָ֣בר אל ֶהם ָֽכ ָּ
הודה
אותם ָּע ָּליו ֶאת־עָ֣ץ י ָּ
ד־אפ ַרים ושב ֵ֥טי יׂש ָּראל חב ָּ ִ֑רו ונָּ ַתתי ָּ
ביַ ֶ
ַוָֽעׂשיתם לעָ֣ץ ֶא ָּחד ו ָּהיֵ֥ ו ֶא ָּחד ביָּ ָֽדי ׃
21ו ָּהיו ָּהעצים ָֽא ֶשר־תכתב עלי ֶהם ביָּ דך לעיני ֶ ָֽהם׃
21ו ַד ָ֣בר אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנה אני ֹלק ַח ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל
אותם
אתי ָּ
כו־שם וק ַבצתי א ָּתם מ ָּסביב והב ֵ֥
שר ָּ ָֽהל ָּ ִ֑
מ ֵ֥בין ַהגוים א ֶ ָ֣
ל־אד ָּמ ָּ ָֽתם׃
ֶא ַ
22ו ָּע ָׂ֣שיתי א ָּתם לגוי ֶא ָּחד ָּב ָּא ֶרץ ב ָּה ָ֣רי יׂש ָּראל ֶומ ֶלְך ֶא ָּחד יָֽה ֶיֵ֥ה
לכ ָּלם ל ֶ ִ֑מ ֶלְך ולא יָֽהיה־ עוד לשנָ֣י גוים ולא י ָּ ֵ֥חצו עוד לש ֵ֥תי ַממ ָּלכות
ָֽעוד׃
הושע ָ֣תי
יהם ו ַ
יהם ובכל פשע ֶ ִ֑
יהם ובש ָ֣קוצ ֶ
23ולא ָֽי ַטמ ָ֣או עוד בג ָֽלול ֶ
יו־לי
אותם ו ָּה ָ֣
שר ָּחט ָ֣או ָּב ֶהם וט ַהרתי ָּ
יהם א ֶ ָ֣
א ָּתם מכל מוש ָֽבת ֶ
אֹלהים׃
ל ָּעם וַ אני ֶאה ֶיֵ֥ה ָּל ֶהם ל ָֽ
רועה ֶא ָּחד יה ֶי ָ֣ה לכ ָּלִ֑ם ובמש ָּפ ַ ָ֣טי ילכו
יהם ו ֶ ֵ֥
24ו ַעבדי ָּדוד ֶ ָ֣מ ֶלְך על ֶ
אותם׃
וחק ַ ֵ֥תי ישמרו ו ָּע ֵׂ֥שו ָּ ָֽ
25ויָּ ש ָ֣בו ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר נָּ ַתתי ל ַעב ָ֣די ל ַ ָֽיעקב א ֶ ֵ֥שר יָּ ָֽ שבו־ ָּבּה
ד־עולם ו ָּדוָ֣ד ַעבדי
ָּ
יהם ַע
יהם ובני בנ ֶ
יה ה ָּמה ובנ ִֶ֞
א ָֽבותי ֶ ִ֑כם ויָּ ש ָ֣בו ָּע ֶל ָּ
עולם׃
נָּ ֵׂ֥שיא ָּל ֶהם ל ָּ ָֽ
יתי
26ו ָּכ ַרתי ָּל ֶהם ב ָ֣רית ָּשלום ב ֵ֥רית עו ָּלם יה ֶי ָ֣ה או ָּ ִ֑תם ונ ַתתים והרב ָ֣
עולם׃
תוכם ל ָּ ָֽ
אותם ונָּ ַתתי ֶאת־מק ָּדשי ב ָּ
ָּ
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27ו ָּה ָּיה מש ָּכני עלי ֶהם ו ָּה ֵ֥ייתי ָּל ֶהם ָֽלאֹל ִ֑הים וה ָּמה ָֽיהיו־ ֵ֥לי ל ָּ ָֽעם׃
28ו ָּ ָֽיַֽדעו ַהגוים ֵ֚כי א ָ֣ני יהוָּ ה מ ַקדש ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל בהיות מק ָּדשי בתו ָּכם
עולם׃
ל ָּ ָֽ

ס

1 38וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ֶ 2בן־ ָּא ָּדם ׂשים ָּפנֶ יך ֶאל־גוג ֶ ָ֣א ֶרץ ַה ָּמגוג נׂשיא ראש ֶ ָ֣מ ֶשְך ות ָּ ִ֑בל
והנָּ בא ָּע ָּ ָֽליו׃
3ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה הנני א ֶליך גוג נׂשיא ראש ֶ ֵ֥מ ֶשְך ות ָּ ָֽבל׃
ת־כל־ח ֶילך
ובבתיך ונָּ ַת ֵ֥תי ַחחים בל ָּח ֶיִ֑יך והוצאתי אותך ו ֶא ָּ
4ו ָ֣ש ַ
ומגן תפ ֵׂ֥שי ח ָּרבות
ופ ָּרשים לבשי מכלול כ ָּלם ָּק ָּ ֵ֥הל ָּרב צ ָּנָ֣ה ָּ
סוסים ָּ
ָ֣
כ ָּ ָֽלם׃
כובע׃
ָּ 5פ ַרס ֵ֥כוש ופוט א ָּ ִ֑תם כ ָּלם ָּמגֵַֽ֥ן ו ָּ ָֽ
ת־כל־אגַ ָּ ִ֑פיו ַע ֵ֥מים
ֵ֚ 6ג ֶמר ו ָּכל־אגַ ֶפי ָּה ֵ֚בית ָֽתוגַ ר ָּמה יַ רכ ֵ֥תי ָּצפון ו ֶא ָּ
ַרבים א ָּ ָֽתְך׃
ֵ֥ית ָּל ֶהם למש ָּ ָֽמר׃
7הכן ו ָּה ָ֣כן לך ַא ָּתה ו ָּכל־ק ָּה ֶלך ַהנק ָּה ָ֣לים ָּע ֶ ִ֑ליך ו ָּהי ָּ
שוב ֶָ֣בת
ל־א ֶרץ׀ מ ֶ
8מיָּ ָ֣מים ַרבים ת ָּפקד ב ַאחרית ַה ָּשנים ָּת ָ֣בוא׀ ֶא ֶ ָ֣
ר־היֵ֥ ו ל ָּחר ָּבה
מ ֶח ֶרב מק ֶב ֶצת מ ַע ָ֣מים ַרבים ַ ֵ֚על ָּה ָ֣רי יׂש ָּראל א ֶש ָּ
הוצ ָּאה ויָּ ש ֵ֥בו ָּל ֶב ַטח כ ָּ ָֽלם׃
ָּת ִ֑מיד והיא מ ַע ָ֣מים ָּ
9ו ָּעלי ָּת ַכש ָּ ָ֣אה ָּתבוא ֶכ ָּע ָּנַֽן ל ַכ ֵ֥סות ָּה ָּא ֶרץ ָֽתה ֶיִ֑ה ַא ָּתה ו ָּכל־אגַ ֶפיך
אותְך׃
ו ַע ֵ֥מים ַרבים ָּ ָֽ
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ֵ֥ 11כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא יַ עלו ד ָּברים ַעל־ל ָּב ֶבך
ו ָּח ַשב ָּת ַמח ֶ ֵ֥ש ֶבת ָּר ָּ ָֽעה׃
11ו ָּא ַמר ָּת ֶ ָֽא ֱע ֶלה ַעל־ ֶ ָ֣א ֶרץ פ ָּרזות ָּאבוא ַה ָ֣שקטים ישבי ָּל ֶב ִַ֑טח כ ָּלם
חומה וב ֵ֥ר ַיח וד ָּל ַתים ֵ֥אין ָּל ֶ ָֽהם׃
ָֽישבים ב ָ֣אין ָּ
־עם מא ָּ ָ֣סף
נושבת ו ֶאל ַ
ל־ח ָּר ָ֣בות ָּ
12לשֹלֵ֥ ל ָּש ָּלל ו ָּל ָ֣בז ַ ִ֑בז ל ָּהשיב יָּ דך ַע ֳ
ל־ט ֵ֥בור ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מגוים ע ֶׂשה מק ֶנָ֣ה וקניָּ ן ישבי ַע ַ
יה יאמ ָ֣רו לך הלשֹלל ָּש ָּלל
13ש ָּבא וד ָּדן וסחרי ַתרשיש ו ָּכל־כפ ֶר ָּ
ׂשאת׀ ֶכ ֶָ֣סף וזָּ ָּהב ָּל ַק ַחת מק ֶנָ֣ה
ַא ָּ ָ֣תה ָּבא ה ָּל ֵ֥בז ַבז הק ַ ָ֣הל ָּת ק ָּה ֶלִ֑ך ָּל ָ֣
וקניָּ ן לשֹלל ָּש ָּ ֵ֥לל גָּ ָֽדול׃

ס

ָּ 14לכן הנָּ ָ֣בא ֶבן־ ָּא ָּדם ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת לגוג ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה הלָ֣ וא׀ ַביָ֣ ום
ַההוא ב ֶש ֶבת ַעמי יׂש ָּראל ָּל ֶב ַטח ת ָּ ָֽדע׃
15ו ָּבא ָּת ממ ָֽקומך מיַ רכ ָ֣תי ָּצפון ַא ָּתה ו ַע ֵ֥מים ַרבים א ָּ ִ֑תְך רכבי סוסים
כ ָּלם ָּק ָּ ֵ֥הל גָּ דול ו ַ ֵ֥חיל ָּ ָֽרב׃
16ו ָּעלי ָּת ַעל־ ַע ָ֣מי יׂש ָּראל ֶ ָֽכ ָּע ָּנַֽן ל ַכ ָ֣סות ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ב ַאחרית ַהיָּ מים ָֽתהיֶ ה
וַ הבאותיך ַעל־ ַארצי ל ַמ ַען ַד ַעת ַהגוים אתי בה ָּקד ֵ֥שי בך לעינ ֶיהם
גָֽ וג׃

ס

יָּמים ַקדמונים ביַ ד
ָֽ 17כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַ ָֽה ַא ָּתה־הוא א ֶשר־ד ַברתי ב ָ֣
יהם׃
יאי יׂש ָּראל ַ ָֽהנבאים ַביָּ ֵ֥מים ָּההם ָּשנִ֑ים ל ָּה ֵ֥ביא אתך על ֶ ָֽ
ע ָּב ַדי נב ָ֣
ס
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18ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא ביום ֵ֥בוא גוג ַעל־ ַאד ַ ָ֣מת יׂש ָּראל נאם אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה
ַתע ֶלֵ֥ה ח ָּמתי ב ַא ָֽפי׃
ם־לא׀ ַביָ֣ ום ַההוא יָֽהיֶ ה ַ ָ֣ר ַעש גָּ דול
ש־עב ָּרתי ד ַ ִ֑ברתי א ָ֣
19ובקנ ָּא ֵ֥תי בא ֶ
ַעל ַאד ַ ֵ֥מת יׂש ָּר ָֽאל׃
21ו ָּרע ָ֣שו מ ָּפנַ י ד ָ֣גי ַהיָּ ם ועוף ַה ָּש ַמים ו ַח ַיָ֣ת ַה ָּש ֶדה ו ָּכל־ ָּה ֶר ֶמׂש ָּהר ָ֣מׂש
ל־הא ָּד ָּמה וכל ָּ ָֽה ָּא ָּדם א ֶשר ַעל־פנָ֣י ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ונֶ ֶהר ָ֣סו ֶה ָּהרים ו ָּ ָֽנפלו
ַע ָּ ָֽ
ל־חומה ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ ת ָֽפול׃
ָּ
ַה ַמדרגות ו ָּכ
21ו ָּק ָּראתי ָּע ָּליו ל ָּכל־ ָּה ַרי ֶח ֶרב נאם אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ֶ ֵ֥ח ֶרב איש ב ָּא ֵ֥חיו
ָֽתה ֶיָֽה׃
22ונש ַפט ֵ֥תי אתו ב ֶ ָ֣ד ֶבר וב ָּ ִ֑דם ו ֶ ָ֣ג ֶשם שוטף ו ַאבני ֶאלגָּ ביש ָ֣אש וגָּ פרית
ַאמטיר ָּע ָּליו ו ַעל־אגַ ָּפיו ו ַעל־ ַע ֵ֥מים ַרבים א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
23והתגַ דלתי והת ַקדשתי ונָ֣ ו ַדעתי לעיני גו ָ֣ים ַר ִ֑בים ויָּ דעו ָֽכי־א ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
ס

1 39ו ַא ָּתה ֶבן־ ָּא ָּדם הנָּ ָ֣בא ַעל־גוג ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה הנני
א ֶליך גוג נׂשיא ראש ֶ ֵ֥מ ֶשְך ות ָּ ָֽבל׃
ל־ה ֵ֥רי
2וש ַבבתיך וששאתיך ו ַהעליתיך מיַ רכ ָ֣תי ָּצ ִ֑פון וַ הבאותך ַע ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
3והכי ֵ֥תי ַקשתך מ ַיָ֣ד ׂשמאו ֶ ִ֑לך וח ֶציך מ ַ ֵ֥יד ימינך ַא ָֽפיל׃
שר א ָּ ִ֑תְך לעיט
ַ 4על־ ָּהרי יׂש ָּראל תפול ַא ָּתה ו ָּכל־אגַ ֶפיך ו ַעמים א ֶ ָ֣
ל־כ ָּנַֽף ו ַחיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶדה נ ַת ֵ֥תיך ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
צפור ָּכ ָּ
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הוה׃
ַ 5על־פ ֵ֥ני ַה ָּש ֶדה ת ִ֑פול ֵ֚כי א ָ֣ני ד ַברתי נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
הוָֽה׃
6וש ַלחתי־ ָ֣אש ב ָּמגוג וביש ֵ֥בי ָּהאיים ָּל ֶב ִַ֑טח ויָּ דעו כי־אנֵ֥י י ָּ
7ו ֶאת־שם ָּקדשי אודי ַע בתוְך ַע ָ֣מי יׂש ָּראל ו ָֽלא־ ַא ֵ֥חל ֶאת־שם־ ָּקדשי
ִ֑עוד ויָּ דעו ַהגוים כי־א ָ֣ני יהוָּ ה ָּקדוש ביׂש ָּר ָֽאל׃
8הנה ָּב ָּאה ו ָֽנהיָּ ָּתה נאם אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה ֵ֥הוא ַהיום א ֶ ֵ֥שר ד ַ ָֽברתי׃
ומגַֽן וצנָּ ה ב ֶ ָָ֣ק ֶשת
ָֽ 9וַֽיָּ צ ִ֞או יש ָ֣בי׀ ָּע ָ֣רי יׂש ָּראל ובערו והשיקו בנֶ ֶשק ָּ
ובחצים וב ַמ ֵ֥קל יָּ ד וב ִ֑ר ַמח ובע ֵ֥רו ָּב ֶהם אש ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנָֽים׃
11ו ָֽלא־יׂשאו עצים מן־ ַה ָּש ֶדה ולא יַ חטבו מן־ ַהי ָּערים ֵ֥כי ַב ֶנ ֶשק
הוה׃
י ַ ָֽבערו־ ִ֑אש ו ָּשללָ֣ ו ֶאת־שללי ֶהם ו ָּ ָֽבזזו ֶאת־ ָ֣בזזי ֶהם נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

ס

11ו ָּה ָּיָ֣ה ַביָ֣ ום ַההוא ֶא ָ֣תן לגוג׀ מ ָֽקום־ ָּשם ֶק ֶבר ביׂש ָּראל גי ָּה ָֽעברים
ת־ה ָֽעב ִ֑רים ו ָּ ָָ֣קברו ָּשם ֶאת־גוג
קד ַ ָ֣מת ַהיָּ ם וח ֶ ֵ֥ס ֶמת היא ֶא ָּ
ת־כל־המונה ו ָּ ָָ֣קראו גיא ה ֵ֥מון גָֽ וג׃
ו ֶא ָּ
12וק ָּברום ָ֣בית יׂש ָּראל ל ַמ ַען ַט ָ֣הר ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ שב ָּעה ֳח ָּד ָֽשים׃
הוה׃
ל־עָ֣ם ָּה ָּא ֶרץ ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּל ֶהם ל ִ֑שם י ֵ֚ום ה ָּכָ֣בדי נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
13וָ ָּ ָֽקברו ָּכ ַ
ת־העברים
14ו ַאנשי ָּתמיד יַ בדילו עב ָ֣רים ָּב ָּא ֶרץ מ ַקב ָ֣רים ֶא ָּ
ה־ח ָּדשים יַ ח ָֽקרו׃
נותרים ַעל־פנֵ֥י ָּה ָּא ֶרץ ל ַ ָֽטה ָּ ִ֑רּה מק ֵ֥צה שב ָּ ָֽע ֳ
ת־ה ָּ
ֶא ַ
15ו ָּעברו ָּה ָֽעברים ָּב ָּא ֶרץ ו ָּר ָּאה ֶ ָ֣ע ֶצם ָּא ָּדם ו ָּב ָּ ֵ֥נה ֶאצלו ציִ֑ ון ַ ָ֣עד ָּקברו
אתו ַ ָֽהמ ַקברים ֶאל־גיא ה ֵ֥מון גָֽ וג׃
מונה וטה ֵ֥רו ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
16ו ַגֵ֥ם ֶשם־עיר ה ָּ

ס
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ל־כנָּ ף ול ָ֣כל׀
ה־א ַ ָ֣מר׀ אד ָּנָ֣י יהוה ֱאמר לצפור ָּכ ָּ
17ו ַא ָּתה ֶבן־ ָּא ָּדם ָֽכ ָּ
ַח ַיָ֣ת ַה ָּש ֶדה ה ָּקבצו וָּ באו ה ָּאס ָ֣פו מ ָּסביב ַעל־זבחי א ֶשר אני זב ַח
יתם ָּ ָֽדם׃
ָּל ֶכם ֶז ַָ֣בח גָּ דול ַעל ָּה ָ֣רי יׂש ָּר ִ֑אל וַ א ַכל ֶ ֵ֥תם ָּב ָּׂשר וש ֵ֥ת ֶ
18ב ַׂשר גבורים תאכלו ו ַדם־נׂשי ֵ֥אי ָּה ָּא ֶרץ תש ִ֑תו אילים ָּכרים
יאי ָּב ָּשן כ ָּ ָֽלם׃
ו ַעתודים ָּפרים מר ֵ֥
19וַ א ַכל ֶתם־ ָ֣ח ֶלב ל ָּׂשב ָּעה וש ֵ֥תי ֶתם ָּדם לש ָּכ ִ֑רון מזבחי א ֶשר־זָּ ַ ֵ֥בחתי
ָּל ֶ ָֽכם׃
ל־איש מל ָּח ָּ ִ֑מה נאם אד ָּנֵ֥י
21וׂש ַבע ֶתם ַעל־של ָּחני ָ֣סוס וָּ ֶר ֶכב גבור ו ָּכ ָ֣
הוה׃
י ָֽ
שר ָּעׂשיתי
21ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת־כבודי ַבגו ִ֑ים ו ָּר ָ֣או ָּכל־ ַהגוים ֶאת־מש ָּפטי א ֶ ָ֣
ו ֶאת־יָּ די א ֶשר־ ַ ֵׂ֥שמתי ָּב ֶ ָֽהם׃
22ו ָּ ָֽיַֽדעו ָ֣בית יׂש ָּראל כי א ֵ֥ני יהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑הם מן־ ַהיֵ֥ ום ַההוא וָּ ָּ ָֽהל ָּאה׃
שר ָּ ָֽמעלו־בי וָּ ַאס ֵ֥תר
23ויָּ ד ָ֣עו ַהגוים ָ֣כי ַבע ִ֞ ָּונם גָּ לָ֣ ו ָֽבית־יׂש ָּראל ַ ֵ֚על א ֶ ָ֣
יהם וַ יפלֵ֥ ו ַב ֶח ֶרב כ ָּ ָֽלם׃
ָּפ ַני מ ֶ ִ֑הם ָּו ֶָֽאתנם ב ַיָ֣ד ָּצר ֶ
24כטמ ָּא ָּ ֵ֥תם וכפשעי ֶהם ָּע ָׂ֣שיתי א ָּ ִ֑תם וָּ ַאס ֵ֥תר ָּפ ַני מ ֶ ָֽהם׃

ס

ָּ 25לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַע ָּתה ָּאשיב ֶאת־ש ָ֣בית ַיָֽעקב ו ָֽר ַחמתי
ָּכל־בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל וקנאתי ל ֵ֥שם ָּקד ָֽשי׃
לו־בי בשב ָּתם
שר ָּמע ִ֑
־מע ָּלם א ֶ ָ֣
ת־כל ַ
26ונָּ ׂשו ֶאת־כל ָּמ ָּתם ו ֶא ָּ
ל־אד ָּמ ָּתם ָּל ֶב ַטח ו ֵ֥אין ַמח ָֽריד׃
ַע ַ
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27בשובבי או ָּתם מן־ ָּ ָ֣ה ַעמים וק ַבצ ָ֣תי א ָּתם ָֽמ ַארצות ָֽאיבי ֶ ִ֑הם
ונק ַ ָ֣דשתי ָּבם לעיני ַהגויֵ֥ם ַר ָֽבים׃
ל־הגוים וכנַ סתים
28ויָּ דעו ָ֣כי אני יהוָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶהם ב ַהגלותי א ָּתם ֶא ַ
א־אותיר עוד מ ֶהם ָּ ָֽשם׃
ֵ֥
ל־אד ָּמ ָּ ִ֑תם ו ָֽל
ַע ַ
29ו ָֽלא־ ַאס ֵ֥תיר עוד ָּפ ַני מ ֶ ִ֑הם א ֶשר ָּש ַפכתי ֶאת־רוחי ַעל־ ָ֣בית יׂש ָּראל
הוה׃
נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

פ

1 40ב ֶעׂש ָ֣רים ו ָּח ָ֣מש ָּש ָּ ָ֣נה לגָּ לותנו בראש ַה ָּשנָּ ה ֶב ָּע ָׂ֣שור ַלח ֶדש
ב ַאר ַבע ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ַא ַחר א ֶ ֵ֥שר הכ ָּתה ָּה ִ֑עיר ב ֶ ָ֣ע ֶצם׀ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה
ָּהי ָּתה ָּע ַלי יַ ד־יהוָּ ה וַ יָּ ֵ֥בא אתי ָּ ָֽש ָּמה׃
־הר גָּ ב ַה מאד
ל־א ֶרץ יׂש ָּר ִ֑אל וַ יניחני ֶאל ַ
2ב ַמר ָ֣אות ֱאֹלהים ֱהבי ַאני ֶא ֶ ָ֣
ו ָּע ָּ ֵ֥ליו כמבנה־עיר מ ֶנַָֽֽגֶ ב׃
3וַ יָּ ביא אותי ָּש ָּמה והנה־איש ַמראהו כ ַמר ָ֣אה נח ֶשת ופתיל־פש ֵ֥תים
ביָּ דו וקנָ֣ה ַהמ ָּ ִ֑דה ו ֵ֥הוא עמד ַב ָּ ָֽש ַער׃
4וַ י ַדבר א ַלי ָּהאיש ֶבן־ ָּא ָּדם ר ָ֣אה בעינֶ יך וב ָּאזנֶ יך ש ָּמע ו ָׂ֣שים לבך
לכל א ֶשר־אני ַמר ֶ ָ֣אה או ָּתְך כי ל ַ ֵ֥מ ַען ַהראות ָּכה ה ָּ ָ֣בא ָּתה ִ֑הנָּ ה ַהגד
ר־א ָּ ֵ֥תה ר ֶאה ל ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ת־כל־א ֶש ַ
ֶא ָּ
5וה ֵ֥נה חו ָּמה מ ֵ֥חוץ ַל ַבית ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב וביַ ד ָּהאיש ק ָ֣נה ַהמ ָּדה
ש־אמות ָּ ָֽב ַא ָּמה וָּ ט ַפח וַ יָּ ָּמד ֶאת־ר ַחב ַהבניָּ ן ָּק ֶנָ֣ה ֶא ָּחד וקו ָּמה ָּק ֶ ֵ֥נה
ש ַ
ֶא ָּ ָֽחד׃
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לותו וַ ָּי ָָּ֣מד׀
ימה וַ ַי ַעל ב ַ ָֽמע ָּ ִ֑
ל־ש ַער א ֶשר ָּפנָּ יו ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּקד ָּ
6וַ יָּ בוא ֶא ַ
ת־סף ַה ַש ַער ָּק ֶנה ֶא ָּחד ר ַחב ואת ַ ָ֣סף ֶא ָּחד ָּק ֶנֵ֥ה ֶא ָּחד ָֽר ַחב׃
ֶא ַ ָ֣
7ו ַה ָּתא ָּקנֶ ה ֶא ָּ ֵ֥חד א ֶרְך ו ָּק ֶנה ֶא ָּחד ר ַחב ו ֵ֥בין ַה ָּתאים ָּח ָ֣מש ַא ִ֑מות
אולם ַה ַש ַער ָֽמ ַה ַבית ָּק ֶנֵ֥ה ֶא ָּ ָֽחד׃
ו ַ ָ֣סף ַה ַש ַער מא ֶצל ָּ ֵ֥
8וַ יָּ ָּמד ֶאת־א ָּ ֵ֥לם ַה ַש ַער מ ַה ַבית ָּק ֶנֵ֥ה ֶא ָּ ָֽחד׃
9וַ יָּ ָּמד ֶאת־א ָּלם ַה ַש ַער שמ ֶנָ֣ה ַאמות וא ָּילו ש ַ ָ֣תים ַא ִ֑מות וא ָּ ֵ֥לם
ַה ַש ַער מ ַה ָּ ָֽבית׃
11ו ָּתאי ַה ַש ַער ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּקדים שֹל ָּשה מפה ושֹל ָּ ָ֣שה מפה מ ָּ ֵ֥דה ַא ַחת
לש ָּלש ָּ ִ֑תם ומ ָּ ֵ֥דה ַא ַחת ָּלאילם מ ֵ֥פה ומ ָֽפו׃
11וַ יָּ ָּמד ֶאת־ ֵ֥ר ַחב ֶ ָֽפ ַתח־ ַה ַש ַער ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַא ִ֑מות ָ֣א ֶרְך ַה ַש ַער שלֵ֥ וש ֶעׂשרה
ַא ָֽמות׃
ה־א ַ ֵ֥חת גבול מ ִ֑פה ו ַה ָּתא
12וג ִ֞בול לפני ַה ָּתאות ַא ָּ ָ֣מה ֶא ָּחת ו ַא ָּמ ַ
ש־א ָ֣מות מפו ו ֵ֥שש ַאמות מ ָֽפו׃
ש ַ
13וַ יָּ ָ֣ ָּמד ֶאת־ ַה ַש ַער מ ַגג ַה ָּתא לגַ גו ר ַחב ֶעׂש ֵ֥רים ו ָּחמש ַא ִ֑מות ֶפ ַתח
ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ָּ ָֽפ ַתח׃
 14וַ ַי ֵַ֥עׂש ֶאת־אילים ש ָ֣שים ַא ָּ ִ֑מה ו ֶאל־איל ֶ ָֽה ָּחצר ַה ַש ַער ָּס ֵ֥ביב׀ ָּס ָֽביב׃
ימי חמשים ַא ָּ ָֽמה׃
15ו ַעל פני ַה ַ ָ֣ש ַער ָּ ָֽהיאתון ַעל־לפני א ָּ ֵ֥לם ַה ַש ַער ַהפנ ִ֑
ימה ַל ַש ַער ָּס ָ֣ביב׀
16ו ַחלנָ֣ ות אט ָ֣מות ֶ ָֽאל־ ַה ָּתאים ו ֶאל אליה ָּמה לפנ ָּ
ל־איל תמ ָֽרים׃
ימה ו ֶא ַ
ָּסביב וכן ָּל ָֽא ַל ִ֑מות ו ַחלונִ֞ ות ָּסביב׀ ָּסביב לפנ ָּ
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17וַ יביאני ֶאל־ ֶ ָֽה ָּחצר ַה ָ֣חיצונָּ ה והנה ל ָּשכות ו ָֽרצ ָּפה ָּע ֵׂ֥שוי ֶל ָּחצר
־ה ָֽרצ ָּ ָֽפה׃
ֹלשים ל ָּשכות ֶאל ָּ
ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב ש ֵ֥
־כ ֶָ֣תף ַהש ָּערים לע ַמת ָ֣א ֶרְך ַהש ָּע ִ֑רים ָּה ָֽרצ ָּפה
18ו ָּה ָֽרצ ָּפה ֶאל ֶ
תונָֽה׃
ַה ַתח ָּ
19וַ יָּ ָ֣ ָּמד ר ַחב מלפני ַה ַש ַער ַה ַתחתונָּ ה לפני ֶה ָּחצר ַהפנימי מחוץ מ ָּ ָ֣אה
ַא ָּ ִ֑מה ַה ָּקדים ו ַה ָּצ ָֽפון׃
יצונִ֑ה ָּמ ַ ֵ֥דד ָּארכו ו ָּרח ָֽבו׃
21ו ַה ַש ַער א ֶשר ָּפנָּ יו ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּצפון ֶל ָּחצר ַה ָֽח ָּ
21ו ָּת ָּאו שלו ָּשה מפו ושֹל ָּ ָ֣שה מפו ואי ָּלו ו ָֽא ַל ָּמו ָּהיָּ ה כמ ַדת ַה ַ ָ֣ש ַער
אשון חמשים ַא ָּמה ָּארכו ור ַחב ָּח ֵ֥מש ו ֶעׂשרים ָּב ַא ָּ ָֽמה׃
ָּהר ִ֑
לונו ו ָֽא ַל ָּמו ו ָ֣תמ ָּרו כמ ַ ָ֣דת ַה ַש ַער א ֶ ֵ֥שר ָּפ ָּניו ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּק ִ֑דים
22ו ַח ָּ
יהם׃
וב ַמעלֵ֥ ות ֶש ַבע יַ ָֽעלו־בו ו ָֽא ַיל ָּמו לפנ ֶ ָֽ
23ו ַש ַער ֶל ָּח ָ֣צר ַהפנימי ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ַה ַש ַער ַל ָּצפון ו ַל ָּק ִ֑דים וַ ָּי ָּמד מ ַש ַער
ל־ש ַער מ ָּ ֵ֥אה ַא ָּ ָֽמה׃
ֶא ַ
24וַ יולכני ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּדרום והנה־ ַש ַער ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּד ִ֑רום ו ָּמ ַדד אי ָּלו ו ָ֣אי ַל ָּמו
ַכמדות ָּה ָֽא ֶלה׃
25ו ַחלונים לו ול ָֽאי ַל ָּמו ָּס ָ֣ביב׀ ָּסביב כ ַהחלנות ָּה ִ֑א ֶלה חמשים ַא ָּמה
א ֶרְך ור ַחב ָּח ֵ֥מש ו ֶעׂשרים ַא ָּ ָֽמה׃
יהם ותמ ָ֣רים לו ֶא ָּ ֵ֥חד מפו ו ֶא ָּ ֵ֥חד
לותו ו ָֽא ַל ָּמו לפנ ֶ ִ֑
26ו ַמעלות שב ָּעה ָֽע ָּ
ילו׃
מפו ֶאל־א ָּ ָֽ
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27ו ַש ַער ֶל ָּח ֵ֥צר ַהפנימי ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּד ִ֑רום וַ יָּ ָּמד מ ַש ַער ֶאל־ ַה ַש ַער ֶ ֵ֥ד ֶרְך
ַה ָּדרום מ ָּ ֵ֥אה ַא ָֽמות׃
ת־ה ַ ָ֣ש ַער ַה ָּדרום
ש ַער ַה ָּד ִ֑רום וַ יָּ ָּמד ֶא ַ
28וַ יביאני ֶאל־ ָּח ֵ֥צר ַהפנימי ב ַ ָ֣
ַכמדות ָּה ָֽא ֶלה׃
29ו ָּת ִָּ֞או ואי ָּלו ו ָֽא ַל ָּמו ַכמ ָ֣דות ָּהא ֶלה ו ַחלונֵ֥ ות לו ולא ַל ָּמו ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב
חמשים ַא ָּמה א ֶרְך ור ַחב ֶעׂש ֵ֥רים ו ָּחמש ַא ָֽמות׃
 31ו ָֽא ַלמות ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב א ֶרְך ָּחמש ו ֶעׂשרים ַא ָּמה ור ַחב ָּח ֵ֥מש ַא ָֽמות׃
מונה ַמעלו
ומעלֵ֥ ות ש ֶ
ל־חצר ַה ָ֣חצונָּ ה ותמרים ֶאל־אילו ַ
ֶ 31א ָּ
ת־ה ַש ַער ַכמדות
32וַ יביאני ֶאל־ ֶה ָּח ֵ֥צר ַהפנימי ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּק ִ֑דים וַ יָּ ָָּ֣מד ֶא ַ
ָּה ָֽא ֶלה׃
33ו ָּת ִָּ֞או וא ָּלו ו ָֽא ַל ָּמו ַכמ ָ֣דות ָּהא ֶלה ו ַחלונֵ֥ ות לו ולא ַל ָּמו ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב
ֵ֚א ֶרְך חמ ָ֣שים ַא ָּמה ור ַחב ָּח ֵ֥מש ו ֶעׂשרים ַא ָּ ָֽמה׃
34וא ַל ָּמו ֶל ָָּֽחצר ַה ָ֣חיצונָּ ה ותמ ֵ֥רים ֶאל־א ָּלו מ ָ֣פו ומ ִ֑פו ושמ ֶנֵ֥ה ַמעלות
ַמע ָּ ָֽלו׃
35וַ יביאני ֶאל־ ַ ָ֣ש ַער ַה ָּצ ִ֑פון ו ָּמ ַדד ַכמ ֵ֥דות ָּה ָֽא ֶלה׃
ָּ 36ת ָּאו א ָּ ָ֣לו ו ָֽא ַל ָּמו ו ַחלונֵ֥ ות לו ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב ֵ֚א ֶרְך חמ ָ֣שים ַא ָּמה ור ַחב
ָּח ֵ֥מש ו ֶעׂשרים ַא ָּ ָֽמה׃
37ואי ָּלו ֶל ָָּֽחצר ַה ָ֣חיצונָּ ה ותמ ֵ֥רים ֶאל־א ָּילו מ ָ֣פו ומ ִ֑פו ושמ ֶנֵ֥ה ַמעלות
ַמע ָּ ָֽלו׃
ת־הע ָּ ָֽלה׃
38ולש ָּ ָ֣כה ופת ָּחּה באילים ַהש ָּע ִ֑רים ָּשם יָּ ֵ֥דיחו ֶא ָּ
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39ובא ָּ ָ֣לם ַה ַש ַער ש ַנַֽים של ָּחנות מפו וש ַנֵַֽ֥ים של ָּחנות מ ִ֑פה לשחוט
עולה ו ַה ַח ָּטאת ו ָּה ָּא ָּ ָֽשם׃
יהם ָּה ָּ
אל ֶ
עולה ל ֶפ ַתח ַה ַ ָ֣ש ַער ַה ָּצפונָּ ה ש ַנַֽים של ָּחנִ֑ ות
וצה ָּל ֶ
־ה ָּכ ָ֣תף מח ָּ
41ו ֶאל ַ
ל־ה ָּכ ָ֣תף ָּה ַא ֶח ֶרת א ֶשר לא ָּלָ֣ם ַה ַש ַער ש ַנַֽים של ָּחנָֽ ות׃
ו ֶא ַ
ַ 41אר ָּב ָּעה של ָּחנות מפה ו ַאר ָּב ָּעה של ָּחנות מפה ל ֶ ָ֣כ ֶתף ַה ָּ ִ֑ש ַער
שמו ָּ ֵ֥נה של ָּחנות אלי ֶ ֵ֥הם יש ָּ ָֽחטו׃
עולה ַאבנָ֣י גָּ זית א ֶרְך ַא ָּמה ַא ַחת וָּ חצי ור ַחב
42ו ַאר ָּב ָּעה של ָּחנות ָּל ָּ
ת־הכלים א ֶשר
יהם ויַ ניחו ֶא ַ
ַא ָּמה ַא ַחת וָּ חצי וג ַבּה ַא ָּ ָ֣מה ֶא ָּ ִ֑חת אל ֶ
עולה ָּבם ו ַה ָּז ַָֽבח ׃
ת־ה ָּ
ישחטו ֶא ָּ
־השל ָּחנות
מוכנֵ֥ים ַב ַבית ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב ו ֶאל ַ
43ו ַ ָֽהש ַפ ַתים ט ַפח ֶא ָּחד ָּ
ב ַ ֵׂ֥שר ַה ָּקר ָּ ָֽבן׃
־כ ֶתף
44ומחו ָּצה ַל ַש ַער ַהפנימי ָֽלש ָ֣כות ָּשרים ֶב ָּחצר ַהפנימי א ֶשר ֶאל ֶ
ש ַער ַה ָּקדים פני
־כ ֶתף ַ ָ֣
ַ ָ֣ש ַער ַה ָּצפון ופנ ֶיהם ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּד ִ֑רום ֶא ָּחד ֶאל ֶ
ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּצ ָֽפן׃
45וַ י ַדבר א ָּ ִ֑לי ָ֣זה ַהלש ָּכה א ֶשר ָּפנֶ י ָּה ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּדרום ַל ָ֣כהנים שמרי
מש ֶ ֵ֥מ ֶרת ַה ָּ ָֽבית׃
46ו ַהלש ָּכה א ֶשר ָּפנֶ י ָּה ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּצפון ַל ָ֣כהנים שמרי מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַהמז ִ֑ב ַח
הוה ל ָּשר ָֽתו׃
ָ֣ה ָּמה ב ָֽני־ ָּצדוק ַהקרבים מב ָֽני־לוי ֶאל־י ָּ
47וַ יָּ ָּמד ֶאת־ ֶה ָּחצר ָ֣א ֶרְך׀ מ ָּ ָ֣אה ַא ָּמה ור ַחב מ ָּ ֵ֥אה ַא ָּמה מר ָּ ִ֑ב ַעת
ו ַהמזב ַח לפ ֵ֥ני ַה ָּ ָֽבית׃
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48וַ יבאני ֶאל־א ָּ ָ֣לם ַה ַבית וַ יָּ ָּמד ָ֣אל א ָּלם ָּחמש ַאמות מפה ו ָּח ֵ֥מש
ַאמות מ ִ֑פה ו ָ֣ר ַחב ַה ַש ַער ָּשֹלש ַאמות מפו ו ָּשֹלֵ֥ ש ַאמות מ ָֽפו׃
וב ַמעלות א ֶ ֵ֥שר
ָ֣ 49א ֶרְך ָּהא ִ֞ ָּלם ֶעׂש ָ֣רים ַא ָּמה ור ַחב ַעש ָ֣תי ֶעׂש ָ֣רה ַא ָּמה ַ ָֽ
־האילים ֶא ָּ ֵ֥חד מפה ו ֶא ָּ ֵ֥חד מ ָֽפה׃
יַ עלו א ָּלִ֑יו ו ַעמדים ֶאל ָּ ָ֣
1 41וַ יביאני ֶאל־ ַההי ָּ ִ֑כל וַ יָּ ָ֣ ָּמד ֶאת־ ָּהאילים שש־ ַאמות ר ַחב־מפו
ושש־ ַא ָֽמות־ ֵ֥ר ַחב מפו ֵ֥ר ַחב ָּה ָֽא ֶהל׃
2ו ָ֣ר ַחב ַה ֶפ ַתח ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַאמות וכת ָ֣פות ַה ֶפ ַתח ָּחמש ַאמות מפו ו ָּח ֵ֥מש
ַאמות מ ִ֑פו וַ ָּי ָּמד ָּארכו ַאר ָּב ָ֣עים ַא ָּמה ור ַחב ֶעׂש ֵ֥רים ַא ָּ ָֽמה׃
שש ַאמות
יל־ה ֶפ ַתח ש ַ ָ֣תים ַא ִ֑מות ו ַה ֶפ ַתח ָ֣
ימה וַ ָּי ֵָּ֥מד ָֽא ַ
3ו ָּ ָ֣בא לפנ ָּ
ו ֵ֥ר ַחב ַה ֶפ ַתח ֶ ֵ֥ש ַבע ַא ָֽמות׃
4וַ יָּ ָּמד ֶאת־ ָּארכו ֶעׂש ָ֣רים ַא ָּמה ור ַחב ֶעׂש ֵ֥רים ַא ָּמה ֶאל־פנָ֣י ַ ָֽהה ָּיכִ֑ל
אמר א ַלי ֶזה ֵ֥ק ֶדש ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
וַ ָ֣י ֶ
שש ַא ִ֑מות ו ָ֣ר ַחב ַהצ ָּלע ַאר ַבע ַאמות ָּסביב׀ ָּסביב
5וַ ָּ ֵ֥י ָּמד ָֽקיר־ ַה ַבית ָ֣
ַל ַבית ָּס ָֽביב׃
ֹלשים פ ָּעמים ו ָּבאות ַבקיר
6ו ַהצ ָּלעות צ ָּלע ֶאל־צ ָּלע ָּשלוש וש ָ֣
ר־ל ַבית ַלצ ָּלעות ָּס ֵ֥ביב׀ ָּסביב להיָ֣ ות אחוזִ֑ים ו ָֽלא־יהיֵ֥ ו אחוזים
א ֶש ַ
ב ֵָ֥קיר ַה ָּ ָֽבית׃
־ה ַבית ל ַמע ָּלה
וסב ַ
ָֽ 7וַֽ ָּרח ָּבה ָֽונָּ ס ָּבה ל ַמע ָּלה ל ַמע ָּלה ַלצ ָּלעות ָ֣כי ָֽמ ַ
תונה
ב־ל ַבית ל ָּ ִ֑מע ָּלה וכן ַה ַתח ָּ
ל־כן ָֽר ַח ַ
ל ַמע ָּלה ָּסביב׀ ָּסביב ַל ַבית ַע ֵ֥
יכונָֽה׃
יונה ַלת ָּ
ל־ה ֶעל ָּ
יַ ע ֶלֵ֥ה ַע ָּ
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8ו ָּראיתי ַל ַבית ג ַבּה ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב מיסדות ַהצ ָּלעות מלָ֣ ו ַה ָּקנֶ ה ֵ֥שש
ַאמות ַא ָֽצ ָּילה׃
שר מנָּ ח ֵ֥בית
ל־החוץ ָּח ָ֣מש ַא ִ֑מות וַ א ֶ ָ֣
ר־לצ ָּלע ֶא ַ
ָ֣ 9ר ַחב ַהקיר ָֽא ֶש ַ
צ ָּלעות א ֶ ֵ֥שר ַל ָּ ָֽבית׃
 11ובין ַהל ָּשכות ָ֣ר ַחב ֶעׂש ֵ֥רים ַא ָּמה ָּס ֵ֥ביב ַל ַבית ָּס ֵ֥ביב׀ ָּס ָֽביב׃
ופ ַתח ֶא ָּחד ַל ָּד ִ֑רום
11ו ֶפ ַתח ַהצ ָּלע ַלמנָּ ח ֶפ ַתח ֶא ָּחד ֶד ֶָ֣רְך ַה ָּצפון ֶ ֵ֥
ור ַחב מ ָ֣קום ַהמנָּ ח ָּח ֵ֥מש ַאמות ָּס ֵ֥ביב׀ ָּס ָֽביב׃
ְך־היָּ ם ֵ֚ר ַחב שב ָ֣עים ַא ָּמה וָקיר
12ו ַהבניָּ ן א ֶשר ֶאל־פני ַהגז ָּרה פ ַ ָ֣את ֶ ָֽד ֶר ַ
ש־א ֵ֥מות ר ַחב ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב ו ָּארכו תש ֵ֥עים ַא ָּ ָֽמה׃
ַהבנָּיַֽן ָּ ָֽחמ ַ
13ו ָּמ ַ ָ֣דד ֶאת־ ַה ַבית א ֶרְך מ ָּ ָ֣אה ַא ָּ ִ֑מה ו ַהגז ָּרה ו ַהבניָּ ה וָ ָ֣קירו ֶתי ָּה א ֶרְך
מ ָּ ֵ֥אה ַא ָּ ָֽמה׃
14ור ַחב פני ַה ַבית ו ַהגז ָּרה ַל ָּקדים מ ָּ ֵ֥אה ַא ָּ ָֽמה׃
יהא מ ֵ֥פו
יה ו ַאתו ֶָק ָּ
ל־אח ֶר ָּ
15ו ָּמ ַ ָ֣דד ָֽא ֶרְך־ ַהבניָּ ן ֶאל־פני ַהגז ָּרה א ֶשר ַע ַ
יכל ַהפנימי ו ָֽא ַלמי ֶה ָּח ָֽצר׃
ומפו מ ָּ ָ֣אה ַא ָּ ִ֑מה ו ַ ָֽהה ָּ
ַ 16הספים ו ַה ַחלונָ֣ים ָּהאטמות ו ָּה ַאתיָקים׀ ָּסביב לש ָּלש ָּתם ֶנַֽגֶ ד ַה ַסף
ד־ה ַחלנות ו ַ ָֽה ַחלנות מכ ָֽסות׃
ׂש ֵ֥חיף עץ ָּס ָ֣ביב׀ ָּס ִ֑ביב ו ָּה ָּא ֶרץ ַע ַ ָֽ
ל־הקיר ָּסביב׀
־כ ַ
־ה ַבית ַהפנימי ו ַלחוץ ו ֶאל ָּ
ַ 17על־מ ַעָ֣ל ַה ֶפ ַתח ו ַעד ַ
ובחיצון מ ָֽדות ׃
ימי ַ
ָּסביב ַבפנ ֵ֥
18ו ָּע ֵׂ֥שוי כרובים ו ָֽתמ ִ֑רים ו ָֽתמ ָּרה בין־כ ָ֣רוב לכרוב וש ַנֵַֽ֥ים ָּפנים
ַלכ ָֽרוב׃
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19ופני ָּא ָּדם ֶאל־ ַה ָֽתמ ָּרה מפו ופ ָֽני־כ ֵ֥פיר ֶאל־ ַה ָֽתמ ָּרה מ ִ֑פו ָּע ֵׂ֥שוי
ל־ה ַבית ָּס ֵ֥ביב׀ ָּס ָֽביב׃
־כ ַ
ֶאל ָּ
21מ ָּה ָּא ֶרץ ַעד־מ ַ ָ֣על ַה ֶפ ַתח ַהכרו ֵ֥בים ו ַה ָֽתמרים עׂשו ִ֑ים וָקיר ַההי ָּ ָֽכל׃
זוזָ֣ת רב ָּ ִ֑עה ופנָ֣י ַהק ֶדש ַה ַמר ֶאה ַכ ַמר ֶ ָֽאה׃
ָֽ ַ 21ההי ָּכל מ ַ
עותיו לו
ם־אמות ומק ָֽצ ָּ
ַ 22המזב ַח עָ֣ץ ָּשלוש ַאמות גָּ ב ַה ו ָּאר ָ֣כו ש ַ ָֽתי ַ
הוָֽה׃
ו ָּאר ֵ֥כו ו ָָֽקיר ָּתיו עִ֑ץ וַ י ַדבָ֣ר א ַלי ֶזֵ֚ה ַהשל ָּחן א ֶשר לפנֵ֥י י ָּ
23וש ַתים ד ָּלתות ַ ָֽלהי ָּכל ו ַל ָֽק ֶדש׃
מוס ָ֣בות ד ָּלתות ֵ֚ש ַתים ל ֶ ָ֣ד ֶלת ֶא ָּחת
24וש ַ ֵ֥תים ד ָּלתות ַלד ָּל ִ֑תות ֵ֚ש ַתים ַ
וש ֵ֥תי ד ָּלתות ָּל ַא ֶ ָֽח ֶרת׃
רובים ו ָֽתמרים ַכא ֶ ֵ֥שר עׂשוים
יכל כ ָ֣
יהן ֶאל ַ־דלתות ַ ָֽהה ָּ
25וַ עׂשויָּ ה אל ֶ
אולם מ ַה ָֽחוץ׃
ַלק ִ֑ירות ו ָּ ֵ֥עב עץ ֶאל־פנֵ֥י ָּה ָּ
אולם ו ַצל ֵ֥עות
26ו ַחלונים אטמות ו ָֽתמרים מ ָ֣פו ומפו ֶאל־כתפות ָּ ָֽה ָּ ִ֑
ַה ַבית ו ָּהע ָֽבים׃
1 42וַ יוצאני ֶאל־ ֶ ָֽה ָּחצר ַה ָ֣חיצונָּ ה ַה ֶד ֶרְך ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּצ ִ֑פון וַ יב ָ֣אני
ל־ה ָּצ ָֽפון׃
ר־נַֽגֶ ד ַהבנָּיַֽן ֶא ַ
ל־הלש ָּכה א ֶשר ֶנַֽגֶ ד ַהגז ָּרה וַ א ֶ ָֽש ֶ ֵ֥
ֶא ַ
ֶ 2אל־פני־א ֶרְך ַא ָ֣מות ַהמ ָּאה ֶפ ַתח ַה ָּצ ִ֑פון ו ָּהר ַחב חמ ֵ֥שים ַא ָֽמות׃
ָ֣ ֶ 3נַֽגֶ ד ָּ ָֽה ֶעׂשרים א ֶשר ֶל ָּח ָ֣צר ַהפנימי ו ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ָֽרצ ָּפה א ֶשר ֶל ָּח ָ֣צר ַה ָֽחיצו ָּ ִ֑נה
ָֽי־אתיק ַבשל ָֽשים׃
ַא ֵ֥תיק ֶאל־פנ ַ
ל־הפנימית ֶד ֶרְך ַא ָּ ָ֣מה
4ולפני ַהל ָּשכות ַמה ַלְך ֶע ֶׂשר ַא ֵ֥מות ר ַחב ֶא ַ
ֶא ָּ ִ֑חת ופתח ֶיהם ַל ָּצ ָֽפון׃
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5ו ַהל ָּש ֵ֥כות ָּה ֶעליונת קצ ִ֑רות ָֽכי־יוכלו ַאתיקים מהנָּ ה ָֽמ ַה ַתחתנות
ומ ַה ָֽתכנות בנָּ ָֽיַֽן׃
6כי מש ָּלשות הנָּ ה ואין ָּל ֶהן ַעמודים כ ַעמודי ַהחצ ִ֑רות ַעל־ ָ֣כן נֶ ֱא ַצל
מ ַה ַתחתונות ומ ַה ָֽתיכנות מ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
7וגָּ דר א ֶשר־ ַלחוץ לע ַ ָ֣מת ַהל ָּשכות ֶד ֶרְך ֶה ָּח ֵ֥צר ַה ָֽחצו ָּנה ֶאל־פנָ֣י
ַהל ָּש ִ֑כות ָּארכו חמ ֵ֥שים ַא ָּ ָֽמה׃
ָֽ 8כי־ ָ֣א ֶרְך ַהל ָּשכות א ֶשר ֶל ָּח ֵ֥צר ַה ָֽחצו ָּנה חמ ָ֣שים ַא ָּ ִ֑מה והנה ַעל־פ ֵ֥ני
ַההי ָּכל מ ָּ ֵ֥אה ַא ָּ ָֽמה׃
9ומ ַת ַחתה ְַל ָּש ָ֣כות ָּה ִ֑א ֶלה ַהמבוא ָֽמ ַה ָּקדים בב ָ֣או ָּלהנָּ ה ָֽמ ֶה ָּחצר
ַהחצ ָּנָֽה׃
11ב ָ֣ר ַחב׀ ֶ ָ֣ג ֶַֽדר ֶה ָּחצר ֶד ֶרְך ַה ָּקדים ֶאל־פני ַהגז ָּרה ו ֶאל־פנֵ֥י ַהבנָּיַֽן
ל ָּש ָֽכות׃
11ו ֶד ֶרְך לפני ֶהם כ ַמר ָ֣אה ַהל ָּשכות א ֶשר ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּצפון כ ָּאר ָּכן כָ֣ן ָּרח ָּ ִ֑בן
יהן׃
יהן וכמשפט ֶיהן וכפתח ֶ ָֽ
מוצָ֣א ֶ
וכל ָּ
12וכפת ָ֣חי ַהל ָּשכות א ֶשר ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּדרום ֶפ ַתח ב ָ֣ראש ָּ ִ֑ד ֶרְך ֶד ֶרְך בפני
בואן׃
ַהג ֶ ָ֣ד ֶרת הגינָּ ה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּקדים ב ָּ ָֽ
שר ֶאל־פנָ֣י ַהגז ָּרה
13וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ָֽלשכות ַה ָּצפון ָֽלש ָ֣כות ַה ָּדרום א ֶ ָ֣
יהוה
רובים ַ ָֽל ָּ
לו־שם ַהכהנים א ֶשר־ק ֵ֥
ָ֣הנָּ ה׀ ָֽלש ָ֣כות ַהק ֶדש א ֶשר יאכ ָּ
שי ַה ֳק ָּדשים ו ַהמנ ָּחה ו ַה ַח ָּ ָ֣טאת
שי ַה ֳק ָּד ִ֑שים ִָּ֞שם יַ נָ֣יחו׀ ָּקד ָ֣
ָּקד ָ֣
ו ָּה ָּא ָּשם ֵ֥כי ַה ָּמקום ָּק ָֽדש׃
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ל־ה ָּחצָ֣ר ַהחיצונָּ ה ו ִָּ֞שם יַ ניחו
14בב ָּ ָ֣אם ַהכהנים ו ָֽלא־יצאו מ ַהק ֶדש ֶא ֶ
י־ק ֶדש ִ֑הנָּ ה בגָּ ָ֣דים אחרים ו ָּקרבו
בגד ֶיהם א ֶשר־י ָּשר ֵ֥תו ָּב ֶהן ָֽכ ָ֣
ֶאל־א ֶ ֵ֥שר ָּל ָּ ָֽעם׃
15וכ ָּלה ֶאת־מדות ַה ַ ָ֣בית ַהפנימי והוצי ַאני ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ַש ַער א ֶ ֵ֥שר ָּפ ָּניו ֶ ָ֣ד ֶרְך
ַה ָּק ִ֑דים ומ ָּדדו ָּס ֵ֥ביב׀ ָּס ָֽביב׃
ָּ 16מ ַדד ֵ֥רו ַח ַה ָּקדים בקנָ֣ה ַהמ ָּ ִ֑דה חמש־א ֵ֥מות ָּקנים בקנֵ֥ה ַהמ ָּדה
ָּס ָֽביב׃
ָּ 17מ ַדד ָ֣ר ַוח ַה ָּצ ִ֑פון חמש־מ ֵ֥אות ָּקנים בקנֵ֥ה ַהמ ָּדה ָּס ָֽביב׃
18את ֵ֥ר ַוח ַה ָּדרום ָּמ ָּ ִ֑דד חמש־מ ֵ֥אות ָּקנים בקנֵ֥ה ַהמ ָּ ָֽדה׃
ָּ 19ס ַבב ֶאל־ ָ֣רו ַח ַהיָּ ִ֑ם ָּמ ַדד חמש־מ ֵ֥אות ָּקנים בקנֵ֥ה ַהמ ָּ ָֽדה׃
21ל ַאר ַבע רוחות מ ָּדדו חו ָּמה לו ָּס ָ֣ביב׀ ָּסביב ֵ֚א ֶרְך ח ָ֣מש מאות ור ַחב
ח ָ֣מש מ ִ֑אות ל ַהבדיל ֵ֥בין ַהק ֶדש ל ָֽחל׃
1 43וַ יולכני ֶאל־ ַה ָּ ִ֑ש ַער ַש ַער א ֶ ֵ֥שר פ ֶנה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּק ָֽדים׃
2והנה כבוד ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּבא מ ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּק ִ֑דים וקולו כקול ַ ָ֣מים ַרבים
ו ָּה ָּא ֶרץ ה ֵ֥א ָּירה מכב ָֽדו׃
ר־ראיתי בבאי ל ַש ָ֣חת
שר ָּראיתי ַכ ַמר ֶאה א ֶש ָּ
3וכ ַמראה ַה ַמר ֶאה א ֶ ָ֣
ל־פ ָּנָֽי׃
ומראות ַכ ַמר ֶאה א ֶ ֵ֥שר ָּראיתי ֶאל־נ ַהר־כ ָּ ִ֑בר וָּ ֶאפל ֶא ָּ
ת־העיר ַ
ֶא ָּ
4וכ ֵ֥בוד יהָּוה ָּ ָ֣בא ֶאל־ ַה ָּ ִ֑בית ֶ ָ֣ד ֶרְך ַש ַער א ֶ ֵ֥שר ָּפ ָּניו ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּק ָֽדים׃
5וַ ת ָּש ָ֣אני רו ַח וַ תביאני ֶאל־ ֶ ָֽה ָּחצר ַהפני ִ֑מי והנה ָּמ ֵ֥לא כבוד־יהָּוה
ַה ָּ ָֽבית׃
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6וָּ ֶאש ַמע מ ַד ֵ֥בר א ַלי מ ַה ָּ ִ֑בית ואיש ָּה ָּיֵ֥ה עמד ֶאצ ָֽלי׃
7וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם ֶאת־מ ָ֣קום כסאי ו ֶאת־מקום ַכ ָ֣פות ַרג ַלי א ֶשר
עולִ֑ם ו ָ֣לא י ַטמ ָ֣או ָ֣עוד ָֽבית־יׂש ָּראל
ן־שם ב ֵ֥תוְך בנָֽי־יׂש ָּראל ל ָּ
ֶאש ָּכ ָּ
מותם׃
נותם ובפג ֵ֥רי ַמלכ ֶיהם ָּב ָּ ָֽ
יהם בז ָּ
ומלכ ֶ
שם ָּקד ִ֞שי ה ָּמה ַ
ָ֣
8בת ָּתם ס ָּפם ֶאת־ספי ומזָֽ וזָּ ָּתם ָ֣א ֶצל מזוזָּ תי ו ַהקיר בי ָ֣ני ו ָֽביני ֶ ִ֑הם
שר ָּעׂשו וָּ א ַ ֵ֥כל א ָּתם ב ַא ָֽפי׃
בותם א ֶ ָ֣
שם ָּקדשי ב ָֽתוע ָּ
וטמ ָ֣או׀ ֶאת־ ָ֣
תוכם
נותם ופג ֵ֥רי ַמלכ ֶיהם מ ֶ ִ֑מני ו ָּש ַכנ ֵ֥תי ב ָּ
ַ 9ע ִָּ֞תה י ַרחקו ֶאת־ז ָּ
עולם׃
ל ָּ ָֽ

ס

יהם
ת־ה ַבית וי ָּכלמו מעונָֽ ות ֶ ִ֑
ת־בית־יׂש ָּראל ֶא ַ
ן־א ָּדם ַהגד ֶא ָֽ
ַ 11א ָּ ָ֣תה ֶב ָּ
ת־תכנָֽית׃
ומדדו ֶא ָּ
ָּ
ומוב ָּ ָ֣איו
ָּ
ומוצ ָּאיו
ָּ
צורת ַה ַבית ותכונָּ תו
ר־עׂשו ַ ָ֣
11ו ָֽאם־נכל ִ֞מו מ ָ֣כל א ֶש ָּ
יהם
אותם וכתב ל ָֽעינ ֶ ִ֑
הודע ָּ
ָֽו ָּכל־ ו ָ֣את ָּכל־חק ָּתיו ו ָּכל־ ו ָּכל־תורתו ַ ָ֣
אותם׃
ת־כל־חק ָּתיו ו ָּע ֵׂ֥שו ָּ ָֽ
ל־צורתו ו ֶא ָּ
ָּ
ת־כ
וישמ ִ֞רו ֶא ָּ
12זאת תו ַ ָ֣רת ַה ָּ ִ֑בית ַעל־ ָ֣ראש ָּה ָּהר ָּכל־גב ִ֞לו ָּסביב׀ ָּסביב ָ֣ק ֶדש
תורת ַה ָּ ָֽבית׃
ָּק ָּדשים הנה־זאת ַ ֵ֥
13וא ֶלה מדות ַהמזב ַח ָּ ָֽב ַאמות ַא ָּ ֵ֥מה ַא ָּמה וָּ ִ֑ט ַפח וחיק ָּה ַא ָּמה
בולּה ֶאל־ׂש ָּפ ָּתּה ָּסביב ֶזָ֣ ֶַֽרת ָּה ֶא ָּחד ו ֶזה ַגֵ֥ב ַהמז ָֽב ַח׃
ו ַא ָּמה־ר ַחב וג ָּ
ד־העזָּ ָּרה ַה ַתחתונָּ ה ש ַ ָ֣תים ַאמות ור ַחב ַא ָּ ָ֣מה ֶא ָּ ִ֑חת
14ומחיק ָּה ָּא ֶרץ ַע ָּ
דולה ַאר ַבָ֣ע ַאמות ור ַחב ָּה ַא ָּ ָֽמה׃
ד־העזָּ ָּרה ַהג ָּ
ומ ֳהעזָּ ָּרה ַהק ַטנָּ ה ַע ָּ
15ו ַ ָֽה ַהראל ַאר ַבָ֣ע ַא ִ֑מות ומ ָּהאראי ָ֣ל ול ַמע ָּלה ַהק ָּרנות ַאר ַ ָֽבע׃
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16ו ָּהאראיל שתים ֶעׂשרה א ֶרְך בש ֵ֥תים ֶעׂשרה ִ֑ר ַחב ָּרב ַוע ֶאל
ַאר ַ ֵ֥ב ַעת ר ָּב ָּ ָֽעיו׃
17ו ָּהעזָּ ָּ ִ֞רה ַאר ַבע ֶעׂש ָ֣רה א ֶרְך ב ַאר ַבע ֶעׂשרה ר ַחב ֶאל ַאר ַב ַָ֣עת
יק־לּה ַא ָּמה ָּסביב
אותּה ח ָ֣צי ָּה ַא ָּמה ו ַ ָֽהח ָּ
ִ֑יה ו ַהגבול ָּסביב ָּ
ר ָּב ֶע ָּ
ומעֹלתהו פנֵ֥ ות ָּק ָֽדים׃
ַ
18וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶבן־ ָּא ָּדם כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ֵ֚א ֶלה ח ָ֣קות ַהמזב ַח ביום
עולה ולז ֵ֥רק ָּע ָּליו ָּ ָֽדם׃
ׂשותו ל ַהעלות ָּע ָּליו ָּ
ה ָּ ָֽע ִ֑
שר הם מזֶ ַרע ָּצדוק ַהקר ָ֣בים א ַלי נאם
19ונָּ ַת ָּ ָ֣תה ֶאל־ ַהכה ָ֣נים ַהלוים א ֶ ָ֣
ן־ב ָָּקר ל ַח ָּ ָֽטאת׃
אד ָּנֵ֥י יהוה ל ָּ ָֽשר ִ֑תני ַ ֵ֥פר ֶב ָּ
־אר ַבע פנָ֣ ות ָּהעזָּ ָּרה
ל־אר ַבע ַקרנ ָּתיו ו ֶאל ַ
21ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת מ ָּדמו ונָּ ַת ָּתה ַע ַ
את אותו וכ ַפר ָּ ָֽתהו׃
־הגבול ָּס ִ֑ביב וחט ָּ ֵ֥
ו ֶ ָֽאל ַ
21ו ָּ ָ֣ל ַקח ָּת את ַה ָּפָ֣ר ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑טאת וׂש ָּרפו במפ ַ ָָ֣קד ַה ַבית מחוץ ַלמק ָּ ָֽדש׃
ת־המזב ַח
22ו ַביום ַהשני ַתקריב ׂשעיר־ע ֵ֥זים ָּתמים ל ַח ָּ ִ֑טאת וחטאו ֶא ַ
ַכא ֶ ֵ֥שר חטאו ַב ָּ ָֽפר׃
23ב ַכלותך ָֽמ ַח ִ֑טא ַתקריב ַ ָ֣פר ֶבן־ ָּבָ ָּ ָ֣קר ָּתמים ו ַ ֵ֥איל מן־ ַהצאן ָּת ָֽמים׃
24והק ַרב ָּתם לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה והשליכו ַהכהנים עלי ֶהם ֶמ ַלח ו ֶה ֱעלֵ֥ ו או ָּתם
יהוה׃
ע ָּלה ַ ָֽל ָּ ָֽ
25שב ַ ָ֣עת יָּ מים ַתע ֶ ֵׂ֥שה ׂשעיר־ ַח ָּטאת ַליִ֑ ום ו ַפר ֶבן־ ָּבָ ָּקר ו ַ ֵ֥איל מן־ ַהצאן
תמי ֵ֥מים יַ ע ָֽׂשו׃
ת־המזב ַח ו ָֽטהרו א ִ֑תו ומלאו יָּ ָּ ָֽדו׃
26שב ַעָ֣ת יָּ מים י ַכפרו ֶא ַ
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ת־היָּ ִ֑מים
יכלו ֶא ַ
ָֽ 27ו ַ

ס

ו ָּהיָּ ה ַביום ַהשמיני וָּ ָּהל ָּאה יַ עׂשו ַהכהנים

יכם ו ָּר ָ֣צאתי ֶאת ֶכם נאם אד ָּנֵ֥י
ת־שלמ ֶ
יכם ו ֶא ַ
ת־עולות ֶ
ָֽ
ל־המזב ַח ֶא
ַע ַ
הוה׃
י ָֽ

ס

1 44וַ ָּיָ֣ ֶשב אתי ֶ ָ֣ד ֶרְך ַש ַער ַהמק ָּדש ַ ָֽהחיצון ַהפ ֶנה ָּק ִ֑דים והוא ָּסגָֽ ור׃
א־יָ֣בא בו
2וַ יא ֶמר א ַלי יהוָּ ה ַה ַ ָ֣ש ַער ַהזֶ ה ָּסגור יהיֶ ה ָ֣לא י ָּפת ַח ואיש ל ָּ
ֹלהי־יׂש ָּראל ָּבָ֣א ִ֑בו ו ָּה ָּיה ָּסגָֽ ור׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
כי י ָּ
הוִ֑ה מ ֶד ֶרְך א ָּלם
ב־בו ֶל ֱא ָּכול־ ֶל ֶחם לפנָ֣י י ָּ
־הנָּ ׂשיא ָּנֵׂ֥שיא הוא י ֶָֽש ֵ֥
ָֽ ֶ 3את ַ
ַה ַש ַער יָּבוא ומ ַדרכו י ָֽצא׃
ש ַער ַה ָּצפון ֶאל־פנָ֣י ַה ַבית וָּ א ֶרא והנה ָּמ ֵ֥לא
4וַ יביאני ֶ ָֽד ֶרְך־ ַ ָ֣
ל־פ ָּנָֽי׃
הוה וָּ ֶאפל ֶא ָּ
הוה ֶאת־בָ֣ית י ָּ ִ֑
כבוד־י ָּ
ן־א ָּדם ָׂ֣שים לבך וראה בעינֶ יך וב ָּאז ֶנָ֣יך ש ָּמע ָ֣את
5וַ יא ֶמר א ַלי יהוָּ ה ֶב ָּ
ל־תור ָּ ִ֑תו ו ַׂשמ ָּת
הוה ול ָּכ ָֽ
ָּכל־א ֶשר אני מ ַדבָ֣ר א ָּתְך ל ָּכל־ח ֵ֥קות בית־י ָּ
מוצ ֵ֥אי ַהמק ָּ ָֽדש׃
לבך למ ָ֣בוא ַה ַבית בכל ָּ
ב־ל ֶכם
6ו ָּא ַמר ָּת ֶאל־ ֶמרי ֶאל־בָ֣ית יׂש ָּראל ֵ֥כה ָּא ַמר אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ַר ָּ
ָֽמ ָּכל־תוע ָֽבות ֶיכם ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ 7בהביא ֶ ָ֣כם ב ָֽני־נ ָּכר ַערלי־לב ו ַער ָ֣לי ָּב ָּׂשר להיֵ֥ ות במק ָּדשי ל ַחללָ֣ ו
ת־לחמי ָ֣ח ֶלב וָּ ָּדם וַ יָּ פרו ֶאת־בריתי ֶאל
יתי ב ַהק ָֽריב ֶכם ֶא ַ
ֶאת־ב ִ֑
יכם׃
ָּכל־תועבות ֶ ָֽ
8ו ֵ֥לא ש ַמר ֶתם מש ֶ ָ֣מ ֶרת ָּק ָּד ָּ ִ֑שי וַ תׂשימון לשמרי מש ַמרתי במק ָּדשי
ָּל ֶ ָֽכם׃
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ל־בן־נ ָּכר ֶע ֶרל לב ו ֶע ֶָ֣רל ָּב ָּׂשר ֵ֥לא יָּבוא
9כה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּכ ֶ
ל־בן־נ ָּכר א ֶשר בתוְך בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶאל־מק ָּד ִ֑שי ל ָּכ ֶ
שר ָּת ָ֣עו ָֽמ ָּע ַלי
ָ֣ 11כי אם־ ַהלוים א ֶשר ָּ ָֽרחקו ָֽמ ָּע ַלי בתעות יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
יהם ונָּ ׂשאו ע ָּונָֽם׃
ַאחרי ג ָֽלול ֶ ִ֑
־שע ָ֣רי ַה ַבית וָֽ מ ָּשרתים
11ו ָּהיו במק ָּדשי מ ָּ ָ֣שרתים פקדות ֶאל ַ
ת־הזֶ ַבח ָּל ָּעם וה ָּמה יַ ַעמ ֵ֥דו
ת־הע ָּלה ו ֶא ַ
ת־ה ָּ ִ֑בית ה ָּמה ישחטו ֶא ָּ
ֶא ַ
לפנ ֶיהם ל ָּ ָֽשר ָּ ָֽתם׃
יהם ו ָּהיֵ֥ ו ל ָֽבית־יׂש ָּראל למכ ָ֣שול
אותם לפנָ֣י ג ָֽלול ֶ
12יַ ַען א ֶשר י ָּשרתו ָּ
יהם נאם אד ָּנָ֣י יהוה ונָּ ׂשאו ע ָּונָֽם׃
ָּעוִ֑ ן ַעל־כן נָּ ָּׂשאתי יָּ די על ֶ
־קדשי ַהק ָּד ִ֑שים
ל־ק ָּד ַשי ֶאל ָּ
־כ ָּ ָ֣
13ו ָֽלא־יגשו א ַלי ל ַכ ָ֣הן לי ו ָּלגֶ ֶשת ַעל ָּ
בותם א ֶ ֵ֥שר ָּע ָֽׂשו׃
ו ָּנָֽׂשאו כל ָּמ ָּתם ותוע ָּ
14ונָּ ַת ָ֣תי או ָּתם שמרי מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַה ָּ ִ֑בית לכל ע ָ֣ב ָּדתו ולכל א ֶ ֵ֥שר י ָּע ֶׂשה
ָֽבו׃

פ

15ו ַהכהנים ַהלוים ב ָ֣ני ָּצדוק א ֶשר ָּשמרו ֶאת־מש ֶמ ֶרת מק ָּדשי
בתעות ב ָֽני ־יׂש ָּראל ָֽמ ָּע ַלי ה ָּמה יקר ֵ֥בו א ַלי ל ָּ ָֽשר ִ֑תני ו ָּעמ ָ֣דו ל ָּפנַ י
הוה׃
ל ַהק ֵ֥ריב לי ָ֣ח ֶלב וָּ ָּדם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
16ה ָּמה יָּ ָ֣באו ֶאל־מק ָּדשי וה ָּמה יקר ֵ֥בו ֶאל־של ָּחני ל ָּשר ִ֑תני ו ָּשמרו
ֶאת־מש ַמר ָֽתי׃
17ו ָּהיָּ ה בבו ָּאם ֶ ָֽאל־ ַשערי ֶה ָּח ָ֣צר ַהפנימית בג ֵ֥די פשתים יל ָּ ִ֑בשו
ו ָֽלא־יַ ע ֶלה עלי ֶהם ֶצ ֶמר ב ָּ ָֽשר ָּתם ב ַשערי ֶה ָּח ֵ֥צר ַהפנימית וָּ ָּ ָֽבי ָּתה׃
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ַ 18פארי פשתים יהיָ֣ ו ַעל־רא ָּשם ומכנ ָ֣סי פשתים יהיו ַעל־ ָּמתני ֶ ִ֑הם ֵ֥לא
יַ חגרו ַב ָּ ָֽיַֽזַ ע׃
ל־ה ָּעם יפש ָ֣טו
ל־ה ָּחצָ֣ר ַהחיצונָּ ה ֶא ָּ
19ובצא ָּתם ֶאל־ ֶה ָּחצר ַהחיצונָּ ה ֶא ֶ
אותם ב ָֽלש ָ֣כת ַה ִ֑ק ֶדש
יהם א ֶשר־ה ָּמה מ ָּשר ָ֣תם ָּבם והנֵ֥יחו ָּ
ֶאת־בגד ֶ
יהם׃
ת־ה ָּעם בבגד ֶ ָֽ
ו ָּ ָֽלבשו בגָּ ָ֣דים אחרים ו ָֽלא־י ַקד ֵ֥שו ֶא ָּ
21ורא ָּשם ָ֣לא יגַ לחו ו ֶפ ַרע ָ֣לא י ַש ִ֑לחו ָּכ ֵ֥סום יכסמו ֶאת־ ָּראשי ֶ ָֽהם׃
21ו ַ ֵ֥יַֽין ָֽלא־ישתו ָּכל־כ ִ֑הן בבו ָּאם ֶאל־ ֶה ָּח ֵ֥צר ַהפני ָֽמית׃
22ו ַאל ָּמנָּ ה וגרו ָּשה ָֽלא־יק ֵ֥חו ָּל ֶהם לנָּ ִ֑שים ָ֣כי אם־בתוֹלת מזֶ ַרע ָ֣בית
שר ָֽתה ֶי ָ֣ה ַאל ָּמנָּ ה מכהן י ָּ ָֽקחו׃
יׂש ָּראל ו ָּ ָֽה ַאל ָּמנָּ ה א ֶ ָ֣
23ו ֶאת־ ַע ָ֣מי יורו ֵ֥בין ק ֶדש ל ִ֑חל ובין־ ָּט ֵ֥מא ל ָּטהור יוד ָֽעם׃
24ו ַעל־ריב ֵ֚ה ָּמה יַ ַעמ ָ֣דו לש ָּפט במש ָּפ ַטי ושפ ִ֑טהו ו ֶאת־תור ַתי
תותי י ַק ָֽדשו׃
ת־שב ַ
ו ֶאת־חק ַתי ב ָּכל־מוע ַ ָ֣די ישמרו ו ֶא ַ
25ו ֶאל־ ָ֣מת ָּא ָּדם ֵ֥לא יָּ בוא ל ָּטמ ָּ ִ֑אה ָ֣כי אם־ל ָּאב ולאם ולבן ול ַבת ל ָּאח
א־הי ָּ ֵ֥תה לאיש י ַט ָּ ָֽמאו׃
ול ָּאחות א ֶ ָֽשר־ל ָּ
־לו׃
26ו ַאחרי ָּ ָֽט ֳה ָּר ִ֑תו שב ַ ֵ֥עת יָּ מים יספרו ָֽ
ל־ה ָּחצר ַהפנימית ל ָּש ָ֣רת ַבק ֶדש יַ קריב
ל־הק ֶדש ֶא ֶ
27וביום באו ֶא ַ
הוה׃
אתו נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ַח ָּט ִ֑
28ו ָּהי ָּתה ָּל ֶהם ָֽלנַ ח ָּלה אני ַנָֽח ָּל ָּ ִ֑תם וַ אחזָּ ה ָֽלא־תתנו ָּל ֶהם ביׂש ָּראל
אני אחזָּ ָּ ָֽתם׃
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ַ 29המנ ָּחה ו ַה ַח ָּ ָ֣טאת ו ָּה ָּא ָּשם ה ָּמה ָֽיאכלִ֑ ום ו ָּכל־ ֵ֥ח ֶרם ביׂש ָּראל ָּל ֶ ֵ֥הם
יה ֶ ָֽיה׃
יכם ַלכהנים
רומות ֶ
ומת כל מכל ת ָ֣
31וראשית ָּכל־בכורי כל ו ָּכל־ת ָ֣ר ַ
יתך׃
יכם תתנָ֣ ו ַלכהן ל ָּהנ ֵַ֥יח ב ָּר ָּכה ֶאל־ב ֶ ָֽ
יָֽה ֶיִ֑ה וראשית ער ָֽסות ֶ
ָּ 31כל־נב ָּלה וטר ָּפה מן־ ָּהעוף ומן־ ַהבה ָּ ִ֑מה ֵ֥לא יאכלו ַהכה ָֽנים׃

פ

1 45וב ַה ָֽפיל ֶכם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ בנַ ח ָּלה ָּתרימו תרו ָּמה ַליהָּ ֵ֥וה׀ ק ֶדש
ׂש ָּרה ָּ ִ֑א ֶלף
מן־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶרְך חמ ָּשה ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף א ֶרְך ור ַחב ע ָּ ָ֣
בולּה ָּס ָֽביב׃
ש־הוא ב ָּכל־ג ָּ
ק ֶד ֵ֥
ל־הק ֶדש ח ֵ֥מש מאות ַבח ֵ֥מש מאות מר ָּבָ֣ע ָּס ִ֑ביב
2יה ֶיה מזֶ ה ֶא ַ
וַ חמ ָ֣שים ַא ָּמה מג ָּ ֵ֥רש לו ָּס ָֽביב׃
ׂש ֶרת
3ומן־ ַהמ ָּדה ַהזאת ָּתמוד א ֶרְך חמ ָּש ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ור ַחב ע ֶ ָ֣
ובו־יה ֶיֵ֥ה ַהמק ָּדש ֵ֥ק ֶדש ָּק ָּד ָֽשים׃
א ָּל ִ֑פים ָֽ
ן־ה ָּא ֶרץ הוא ַלכהנים מ ָּשרתי ַהמק ָּדש יָֽהיֶ ה ַהקרבים ל ָּש ָ֣רת
ָ֣ 4ק ֶדש מ ָּ
הוִ֑ה ו ָּהיָּ ה ָּל ֶהם ָּמקום ל ָּ ָ֣בתים ומק ָּדש ַלמק ָּ ָֽדש׃
ֶאת־י ָּ
5וַ חמ ָּשה ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף א ֶרְך וַ ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת א ָּלפים ִ֑ר ַחב ָֽי ָּהיָּ ה ַללוים
מ ָּשרתי ַה ַבית ָּל ֶהם ַלאח ָּזה ֶעׂש ֵ֥רים ל ָּש ָֽכת׃
6וַ אחזַ ת ָּהעיר תתנו חמ ֶשת א ָּלפים ר ַחב וא ֶרְך חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף
לע ַמת תרו ַ ָ֣מת ַה ִ֑ק ֶדש ל ָּכל־ ֵ֥בית יׂש ָּראל יה ֶ ָֽיה׃
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7ו ַלנָּ ׂשיא מ ֶ ָ֣זה ומזֶ ה לתרו ַמת ַהק ֶדש ו ַלאח ַ ָ֣זת ָּהעיר ֶאל־פני
ת־יָ֣ם יָּ ָּמה ומפ ַאת־קד ָּמה
ת־הק ֶדש ו ֶאל־פני אח ַזָ֣ת ָּהעיר מפ ַא ָּ
ומ ַ
ת ָֽר ַ
ימה׃
ימה וא ֶרְך לעמות ַא ַ ָ֣חד ַהח ָּלקים מג ֵ֥בול ָּים ֶאל־ג ֵ֥בול ָּק ָֽד ָּ
ָּק ִ֑ד ָּ
ת־עמי
יאי ֶא ַ
ָּ 8ל ָּא ֶרץ יָֽהיֶ ה־לֵ֥ ו ַ ָֽלאח ָּזה ביׂש ָּר ִ֑אל ולא־יונו עוד נׂש ַ
יהם׃
ו ָּה ָּא ֶרץ יתנֵ֥ ו ל ָֽבית־יׂש ָּראל לשבט ֶ ָֽ

ס

יאי יׂש ָּראל ָּח ָּמס וָּ שד ָּהסירו
ב־ל ֶכם נׂש ָ֣
ָֽ 9כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַר ָּ
הוה׃
יכם מ ַעָ֣ל ַעמי נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ומש ָּ ֵ֥פט וצ ָּד ָָּקה ע ִׂ֑שו ָּהרימו גר ָֽשת ֶ
ָֽ 11מאזני־ ֶצ ֶדק ו ָֽאי ַפת־ ֶצ ֶדק ו ַבת־ ֶצ ֶדק י ֵ֥הי ָּל ֶ ָֽכם׃
ָּ 11האי ָּ ָ֣פה ו ַה ַבת ת ֶכן ֶא ָּחד ָֽיהיֶ ה ָּלׂשאת ַמע ַ ֵׂ֥שר ַהח ֶמר ַה ָּ ִ֑בת וַ עׂשירת
־הח ֶמר יה ֶיֵ֥ה ַמתכנ ָֽתו׃
ַהח ֶמר ָּ ָֽהאי ָּפה ֶאל ַ
12ו ַה ֶש ֶקל ֶעׂש ָ֣רים ג ָּ ִ֑רה ֶעׂשרים ש ָּקלים חמ ָּשה ו ֶעׂש ָ֣רים ש ָּקלים
ע ָּׂש ָּרה וַ חמ ָּשה ֶש ֶקל ַה ָּמ ֶנה יָֽה ֶיֵ֥ה ָּל ֶ ָֽכם׃
שר ָּת ִ֑רימו ששית ָּ ָֽהאי ָּפה מ ָ֣ח ֶמר ַ ָֽהחטים וששי ֶתם
ֵ֥ 13זאת ַהתרו ָּמה א ֶ ָ֣
יפה מח ֶמר ַהשע ָֽרים׃
ָּ ָֽהא ָּ
ן־הכר ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ַה ַבתים ִ֑ח ֶמר
14וחק ַה ֶש ֶמן ַה ַבָ֣ת ַה ֶש ֶמן ַמע ַׂשר ַה ַבת מ ַ
ָֽכי־ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ַה ַבתים ָֽח ֶמר׃
עולָ֣ה
15ו ֶׂשה־ ַא ַחת מן־ ַהצאן מן־ ַה ָּמא ַתים מ ַמשָ ָ֣קה יׂש ָּראל למנ ָּחה ול ָּ
הוה׃
יהם נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ולש ָּל ִ֑מים ל ַכפָ֣ר על ֶ
רומה ַה ִ֑זאת ַלנָּ ׂשיא ביׂש ָּר ָֽאל׃
־הת ָּ ָ֣
ֵ֚ 16כל ָּה ָּ ָ֣עם ָּה ָּא ֶרץ יהיו ֶאל ַ
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וב ֳח ָּדשים
17ו ַ ָֽעל־ ַהנָּ ָׂ֣שיא יהיֶ ה ָּהעולָ֣ ות ו ַהמנ ָּחה ו ַהנ ֶסְך ַב ַחגים ֶ
ת־ה ַח ָּ ָ֣טאת
וב ַש ָּבתות ב ָּ ָֽכל־מועדי בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ָֽהוא־יַ ע ִֶׂ֞שה ֶא ַ
ַ
ת־הש ָּלמים ל ַכפר ב ַ ֵ֥עד ָֽבית־יׂש ָּר ָֽאל׃
עולה ו ֶא ַ
ת־ה ָּ
ת־המנ ָּחה ו ֶא ָּ ָֽ
ו ֶא ַ

ס

ן־ב ָָּקר ָּת ִ֑מים
ר־ב ָּ
18כה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּ ָֽבראשון ב ֶא ָּ ָ֣חד ַלח ֶדש ת ַ ֵ֥קח ַפ ֶ
ת־המק ָּ ָֽדש׃
את ֶא ַ
וחט ָּ
־אר ַבע פנֵ֥ ות
זוזָ֣ת ַה ַבית ו ֶאל ַ
19ו ָּל ַקח ַהכהן מ ַ ָ֣דם ַה ַח ָּטאת ונָּ ַתן ֶאל־מ ַ
ימית׃
ָּהעזָּ ָּרה ַלמזב ִַ֑ח ו ַעל־מזוזַ ת ַש ַער ֶה ָּח ֵ֥צר ַהפנ ָֽ
ת־ה ָּ ָֽבית׃
21וכן ַ ָֽתע ֶׂשה בשב ָּ ָ֣עה ַבח ֶדש מ ֵ֥איש ש ֶגה ומ ֶ ִ֑פתי וכ ַפר ֶתם ֶא ַ
ָּ 21בראשון ב ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ַלח ֶדש יה ֶ ֵ֥יה ָּל ֶכם ַה ָּ ִ֑פ ַסח ָּחג שב ָ֣עות
יָּ מים ַמצות י ָּא ָֽכל׃
22ו ָּע ָּׂשה ַהנָּ ׂשיא ַביָ֣ ום ַההוא ַבעדו וב ַעד ָּכל־ ַ ָ֣עם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַפר ַח ָּ ָֽטאת׃
23ושב ַעת י ָֽמי־ ֶה ָּחג יַ ע ֶׂשה עו ָּ ָ֣לה ַ ָֽליהוָּ ה שב ַ ָ֣עת ָּפרים ושב ַעת אילים
תמימם ַליום שב ַעת ַהיָּ ִ֑מים ו ַח ָּטאת ׂש ֵ֥עיר עזים ַליָֽ ום׃
24ומנ ָּחה אי ָּ ֵ֥פה ַל ָּפר ואי ָּ ֵ֥פה ָּל ַאיל יַ ָֽ ע ֶ ִׂ֑שה ו ֶש ֶמן ֵ֥הין ָּלאי ָּ ָֽפה׃
ַ 25בשביעי ַבחמ ָּשה ָּע ָּׂשר יום ַלח ֶדש ֶב ָּחג יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּכא ֶלה שב ַעָ֣ת ַהיָּ ִ֑מים
ַ ָֽכ ַח ָּטאת ָּכע ָּלה ו ַכמנ ָּחה ו ַכ ָּ ָֽש ֶמן׃

ס

ָֽ 1 46כה־ ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַש ַער ֶה ָּחצר ַהפנימית ַהפ ֶנָ֣ה ָּקדים יה ֶי ָ֣ה
ָּסגור ש ֶשת י ָ֣מי ַ ָֽה ַמע ֶ ִׂ֑שה וביום ַה ַש ָּבת י ָּפת ַח וביֵ֥ ום ַהח ֶדש י ָּפ ָֽת ַח׃
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2ו ָּ ָ֣בא ַהנָּ ׂשיא ֶד ֶרְך או ָּלם ַה ַש ַער מחוץ ו ָּע ַמד ַעל־מזו ַזָ֣ת ַה ַש ַער ו ָּע ָׂ֣שו
ולתו ו ֶאת־ש ָּל ָּמיו ו ָֽהש ַתחָּוה ַעל־מפ ַ ֵ֥תן ַה ַש ַער ויָּ ָּ ִ֑צא
ת־ע ָּ
ַהכהנים ֶא ָֽ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ו ַה ַ ֵ֥ש ַער ָֽלא־י ָּסגר ַע ָּ
ש ַער ַההוא ַב ַש ָּבתות ו ֶב ֳח ָּד ִ֑שים לפני
3והש ַתחוָ֣ ו ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ֶ ֵ֚פ ַתח ַה ַ ָ֣
הוה׃
י ָּ ָֽ
4ו ָּ ָ֣הע ָּלה א ֶשר־יַ ק ֵ֥רב ַהנָּ ׂשיא ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ביָ֣ ום ַה ַש ָּבת ש ָּשה כ ָּבׂשים
תמימם ו ַ ֵ֥איל ָּת ָֽמים׃
5ומנ ָּחה אי ָּ ָ֣פה ָּל ַאיל ו ַלכ ָּב ֵׂ֥שים מנ ָּחה ַמ ַ ָ֣תת יָּ ִ֑דו ו ֶש ֶמן ֵ֥הין ָּלאי ָּ ָֽפה׃
ימם יהיָֽ ו׃
6וביָ֣ ום ַהח ֶדש ַ ֵ֥פר ֶבן־ ָּבָ ָּקר תמי ִ֑מם וש ֶשת כ ָּבׂשם וָּ ַאיל תמ ֵ֥
ׂשה מנ ָּחה ו ַלכ ָּבׂשים ַכא ֶ ֵ֥שר ַתשיג יָּ ִ֑דו
7ואי ָּפה ַל ָּפר ואי ָּפה ָּל ַאיל יַ ע ֶ ָ֣
ו ֶש ֶמן ֵ֥הין ָּלאי ָּ ָֽפה׃
8ובבוא ַהנָּ ִׂ֑שיא ֶ ָ֣ד ֶרְך או ָּלם ַה ַש ַער יָּ בוא וב ַדרכו י ָֽצא׃
9ובבוא ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ לפ ָ֣ני יהוָּ ה ַב ָֽמועדים ַה ָּבא ֶד ֶרְך־ ַש ַער ָּצפון
ש ַער
ל ָֽהש ַתחות יצא ֶד ֶרְך־ ַ ָ֣ש ַער נֶ גֶ ב ו ַה ָּבא ֶד ֶרְך־ ַ ָ֣ש ַער נֶ גֶ ב יצא ֶד ֶרְך־ ַ ָ֣
ָּצ ִ֑פונָּ ה ָ֣לא יָּ שוב ֶד ֶרְך ַה ַש ַער א ֶשר־ ָּ ָ֣בא בו ֵ֥כי נכחו י ָֽצאו׃
ָֽ 11ו ַהנָּ ִׂ֑שיא בתו ָּכם בבו ָּאם יָּ בוא ובצא ָּתם י ָֽצאו׃
11ו ַב ַח ָ֣גים ו ַבמועדים תה ֶיה ַהמנ ָּחה אי ָּפה ַל ָּפר ואי ָּ ָ֣פה ָּל ַאיל ו ַלכ ָּבׂשים
ַמ ַ ָ֣תת יָּ ִ֑דו ו ֶש ֶמן ֵ֥הין ָּלאי ָּ ָֽפה׃
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12ו ָֽכי־יַ ע ֶׂשה ַהנָּ ׂשיא נ ָּד ָּבה עו ָּ ָ֣לה ָֽאו־ש ָּלמים נ ָּד ָּ ָ֣בה ַ ָֽליהוָּ ה ו ָּ ָ֣פ ַ ָֽתח לו
ת־ע ָּלתו ו ֶאת־ש ָּל ָּמיו ַכא ֶ ֵ֥שר יַ ע ֶׂשה
ֶאת ַה ַש ַע ר ַהפ ֶנָ֣ה ָּקדים ו ָּע ָּׂשה ֶא ָֽ
אתו׃
ת־ה ַש ַער ַאח ֵ֥רי צ ָֽ
ביָ֣ ום ַה ַש ָּ ִ֑בת ויָּ ָּצא ו ָּס ַגֵ֥ר ֶא ַ
יהוִ֑ה ַב ֵ֥ב ֶקר ַבב ֶקר
עולה ַליום ַ ָֽל ָּ
13ו ֶכ ֶבׂש ֶבן־שנָּ תו ָּתמים ַתע ֶ ֵׂ֥שה ָּ
ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָֽתו׃
ישית
יפה ו ֶש ֶמן של ֵ֥
14ומנ ָּחה ַתע ֶׂשה ָּע ָּליו ַבב ֶקר ַבב ֶקר ש ָ֣שית ָּ ָֽהא ָּ
עולם ָּת ָֽמיד׃
ת־ה ִ֑ס ֶלת מנ ָּחה ַ ָֽליהוָּ ה ח ֵ֥קות ָּ
ַההין ָּל ָ֣רס ֶא ַ
עולת
ת־ה ֶש ֶמן ַב ָ֣ב ֶקר ַב ִ֑ב ֶקר ַ
ת־המנ ָּחה ו ֶא ַ
ת־ה ֶכ ֶבׂש ו ֶא ַ
15וַ עׂשו ֶא ַ
ָּת ָֽמיד׃

פ

16כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָֽכי־יתן ַהנָּ ׂשיא ַמ ָּתנָּ ה ל ָ֣איש מ ָּבנָּ יו נַ ח ָּל ֵ֥תו היא
ל ָּב ָּנָ֣יו ָֽתה ֶיִ֑ה אחזָּ ָּ ֵ֥תם היא בנַ ח ָּ ָֽלה׃
17ו ָֽכי־יתן ַמ ָּתנָּ ה מנַ ח ָּלתו ל ַא ַחד ָֽמע ָּב ָּדיו ו ָּהי ָּתה לו ַעד־ש ַ ָ֣נת ַהדרור
ו ָּש ַבת ַלנָּ ִׂ֑שיא ַ ֵ֚אְך נַ ח ָּלתו ָּב ָּניו ָּל ֶ ֵ֥הם תה ֶיָֽה׃
18ולא־י ַקח ַהנָּ ׂשיא מנַ ח ַ ָ֣לת ָּה ָּעם ל ָֽהונ ָּתם מאחזָּ ָּתם מאחזָּ תו יַ נ ָ֣חל
שר ָֽלא־יָּ פָ֣צו ַעמי איש מאחזָּ ָֽתו׃
ת־ב ָּנִ֑יו ל ַמ ַען א ֶ ָ֣
ֶא ָּ
שר ַעל־ ֶ ָ֣כ ֶתף ַה ַש ַער ֶאל־ ַהלשכות ַהק ֶדש
19וַ יבי ָ֣אני ַב ָּמבוא א ֶ ָ֣
ה־שם ָּמקום ַביַ ר ָּכ ַתם ָּי ָָּֽמה׃
ל־ה ָ֣כהנים ַהפנות ָּצ ִ֑פונָּ ה והנ ָּ ָ֣
ֶא ַ

ס

21וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ֶזָ֣ה ַה ָּמקום א ֶשר י ַבשלו־ ָּשם ַה ָ֣כהנים ֶאת־ ָּה ָּא ָּשם
ל־ה ָּח ֵ֥צר
ת־המנ ָּחה לבל ֵ֥תי הוציא ֶא ֶ
ו ֶאת־ ַה ַח ָּ ִ֑טאת א ֶשר יאפו ֶא ַ
ת־ה ָּ ָֽעם׃
יצונה ל ַק ֵ֥דש ֶא ָּ
ַה ָֽח ָּ
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21וַ יוציאני ֶאל־ ֶ ָֽה ָּחצר ַה ָ֣חיצנָּ ה וַ ַיָ֣עבירני ֶאל־ ַאר ַב ַעת מקצו ָ֣עי ֶה ָּחצִ֑ר
והנה ָּחצר במק ָ֣צ ַע ֶה ָּחצר ָּחצר במק ֵ֥צ ַע ֶה ָּח ָֽצר׃
22ב ַאר ַב ַעת מקצעות ֶ ָֽה ָּחצר חצ ָ֣רות קטרות ַאר ָּב ָ֣עים א ֶרְך ושֹלשים
ִ֑ר ַחב מ ָּ ָ֣דה ַא ַחת ל ַאר ַבע ָּתם מהק ָּצ ָֽעות׃
23וטור ָּס ֵ֥ביב ָּב ֶהם ָּסביב ל ַאר ַבע ָּ ִ֑תם ומ ַבשלָ֣ ות ָּעׂשוי מ ַ ֵ֥ת ַחת ַהטירות
ָּס ָֽביב׃
לו־שם מ ָּשר ֵ֥תי ַה ַבית
24וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי ֵ֚א ֶלה ָ֣בית ַ ָֽהמ ַבשלים א ֶשר י ַבש ָּ
ת־ז ֵַ֥בח ָּה ָּ ָֽעם׃
ֶא ֶ
1 47וַ ישבני ֶאל־ ֶ ָ֣פ ַתח ַה ַבית והנה־ ַ ָ֣מים יצאים מ ַת ַחת מפ ַתן ַה ַבית
ָּקדי ָּמה ָֽכי־פ ֵ֥ני ַה ַבית ָּק ִ֑דים ו ַה ַ ָ֣מים ירדים מ ַת ַחת מ ֶכ ֶתף ַה ַבית
ַהי ָּמנית מ ֶנַֽגֶ ב ַלמז ָֽב ַח׃
ל־ש ַער ַהחוץ ֶד ֶרְך
2וַ יוצאני ֶ ָֽד ֶרְך־ ַ ָ֣ש ַער ָּצפונָּ ה וַ יסבני ֶ ָ֣ד ֶרְך חוץ ֶא ַ ָ֣
ן־ה ָּכתף ַהי ָּמנָֽית׃
ה־מים מ ַפכים מ ַ
פונָ֣ה ָּק ִ֑דים והנ ַ ָ֣
ַה ֶ
־ה ֵ֥איש ָּקדים ו ָּ ָָ֣קו ביָּ ִ֑דו וַ ָּי ָּמד ֶא ֶלף ָּ ָֽב ַא ָּמה וַ יַ עב ֵ֥רני ַב ַמים ֵ֥מי
3בצאת ָּ
ָּאפ ָּ ָֽסים׃
4וַ ָּיָ֣ ָּמד ֶא ֶלף וַ יַ עב ֵ֥רני ַב ַמים ַ ָ֣מים בר ָּכִ֑ים וַ ָּי ָָּ֣מד ֶא ֶלף וַ יַ עברני ֵ֥מי ָּמת ָּנַָֽֽים׃
5וַ ָּיָ֣ ָּמד ֶא ֶלף נַ ַחל א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־או ַכל ַלע ִ֑בר ָֽכי־גָּ או ַה ַמים ָ֣מי ָּׂשחו ַנ ַחל
א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־י ָּע ָֽבר׃
6וַ ֵ֥יא ֶמר א ַלי ה ָּר ָ֣אי ָּת ֶבן־ ָּא ָּ ִ֑דם וַ יול ֵ֥כני וַ ישבני ׂש ַ ֵ֥פת ַה ָּנ ַָֽחל׃
7בשובני והנה ֶאל־ׂש ַ ָ֣פת ַהנַ ַחל עץ ַ ָ֣רב מ ִ֑אד מ ֶזה ומ ֶזָֽה׃
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8וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ַה ַמים ָּהא ֶלה יוצאים ֶאל־ ַהגלי ָּלה ַה ַקדמונָּ ה ויָּ רדו
וצאים ונר ֵ֥פאו ַה ָּ ָֽמים׃
ל־ה ָּי ֵָּ֥מה ַה ָֽמ ָּ
ַעל־ ָּ ָֽהע ָּר ָּ ִ֑בה ו ָּ ָ֣באו ַהיָּ ָּמה ֶא ַ
9ו ָּה ָּיָ֣ה ָּכל־ ֶנָ֣ ֶפש ַחיָּ ָ֣ה׀ ָֽא ֶשר־ישרץ ֶ ָ֣אל ָּכל־א ֶשר יָּ בוא ָּשם נַ ח ַלים יָֽחיֶ ה
ו ָּה ָּיֵ֥ה ַה ָּד ָּגה ַר ָּ ָ֣בה מ ִ֑אד כי ָּבאו ָּש ָּמה ַה ַ ָ֣מים ָּהא ֶלה וי ָּ ָֽרפאו וָּ ָּחי כל
ר־יֵ֥בוא ָּש ָּמה ַה ָּנ ַָֽחל׃
א ֶש ָּ
11ו ָּהיָּ ה י ָּעמדו ָּע ָּליו ַדוָּ גים מ ֵ֥עין גֶ די ו ַעד־עָ֣ין ֶעג ַלים מש ֵ֥ט ַוח ַ ָֽלח ָּרמים
יהיִ֑ ו למינָּ ה תה ֶי ָ֣ה דגָּ ָּתם כד ַגת ַה ָּיֵ֥ם ַהגָּ דול ַר ָּ ֵ֥בה מ ָֽאד׃
11בצא ָּתו וג ָּב ָּאיו ו ֵ֥לא י ָּרפאו ל ֶ ֵ֥מ ַלח נ ָּ ָֽתנו׃
12ו ַעל־ ַה ַ ָ֣נ ַחל יַ ע ֶ ָ֣לה ַעל־ׂש ָּפ ָ֣תו מ ֶ ָ֣זה׀ ומ ֶ ָ֣זה׀ ָּכל־ ָֽעץ־ ַמא ָּכל לא־יבול
ן־המק ָּדש ָ֣ה ָּמה
ָּעלהו ו ָֽלא־י ָ֣תם פריו ָּ ָֽל ֳח ָּד ָּשיו י ַבכר ָ֣כי מי ָּמיו מ ַ
רופה׃
יָֽ וצ ִ֑אים ו ָּה ָּיו פריו ל ַ ָֽמא ָּכל ו ָּעלהו לת ָּ ָֽ

ס

ת־ה ָּא ֶרץ לשנֵ֥י ָּע ָּׂשר
שר תתנַ חלָ֣ ו ֶא ָּ
13כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה גה גבול א ֶ ָ֣
שב ָ֣טי יׂש ָּר ִ֑אל יוסף ח ָּב ָֽלים׃
14ונ ַחל ֶתם או ָּתּה ָ֣איש כ ָּאחיו א ֶשר נָּ ָּׂשאתי ֶאת־יָּ די לת ָּתּה ַלא ָֽבתי ֶ ִ֑כם
ונָּ פ ָּלה ָּה ָּא ֶרץ ַהזאת ָּל ֶכם בנַ ח ָּ ָֽלה׃
15ו ֶזה ג ָ֣בול ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ לפ ַאת ָּצפונָּ ה מן־ ַה ָּים ַהגָּ דול ַה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ֶחתֹלן ל ֵ֥בוא
צ ָּ ָֽד ָּדה׃
ותה סב ַרים א ֶשר בין־ג ָ֣בול ַד ֶמ ֶׂשק ובין ג ָ֣בול ח ָּ ִ֑מת ָּחצר
16ח ָּמת׀ בר ָּ
ַהתיכון א ֶשר ֶאל־ג ֵ֥בול ַחו ָּ ָֽרן׃
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ן־היָּ ם ח ַצר עינון ג ָ֣בול ַד ֶמ ֶׂשק ו ָּצ ֵ֥פון׀ ָּצפונָּ ה וג ָ֣בול
17ו ָּהיָּ ה גבול מ ַ
ח ָּ ִ֑מת ואת פ ַ ֵ֥את ָּצ ָֽפון׃
18ופ ַ ָ֣את ָּקדים מ ָ֣בין ַחו ָּ ָ֣רן ומבין ַ־ד ֶמ ֶׂשק ומבין ַהגל ָּעד ומבין ֶא ֶרץ
ימה׃
־ה ָּיֵ֥ם ַה ַקדמוני ָּת ִ֑מדו ואת פ ַ ֵ֥את ָּק ָֽד ָּ
יׂש ָּראל ַהיַ רדן מגבול ַעל ַ
ל־ה ָּיָ֣ם
19ופ ַאת ֶ ָ֣נַֽגֶ ב תי ָּמנָּ ה מ ָּת ָּמר ַעד־מי מרי ָ֣בות ָּקדש נַ ח ָּלה ֶא ַ
ַהגָּ ִ֑דול ו ֵ֥את פ ַאת־ת ָּימנָּ ה ֶנַָֽֽג ָּבה׃
ת־יָֽם׃
21ופ ַאת־יָּ ם ַה ָּיָ֣ם ַהגָּ דול מגבול ַעד־נ ַכח ל ָ֣בוא ח ָּ ִ֑מת זאת פ ַא ָּ
21וח ַלק ִֶ֞תם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַהזאת ָּל ֶכם לשב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
22ו ָּהיָּ ה ַת ָ֣פלו או ָּתּה בנַ ח ָּלה ָּל ֶכם ול ַהגרים ַהגָּ ָ֣רים בתוכ ֶכם
א ֶשר־הו ֵ֥לדו ָּבנים ב ָֽתוכ ֶ ִ֑כם ו ָּהיָ֣ ו ָּל ֶכם כ ֶאז ָּרח בב ָ֣ני יׂש ָּראל את ֶכם
יפלָ֣ ו בנַ ח ָּלה בתוְך שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה׃
23ו ָּה ָּיָ֣ה ַבש ֶבט א ֶשר־ ָּ ֵ֥גר ַהגר א ִ֑תו ָּ ֵ֚שם תתנָ֣ ו נַ ח ָּלתו נאם אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
ס

ְך־חתֹלָ֣ ן׀
1 48וא ֶלה ש ָ֣מות ַהש ָּב ִ֑טים מק ָ֣צה ָּצפונָּ ה ֶאל ַ־יָ֣ד ֶ ָֽד ֶר ֶ
ל־יָ֣ד ח ָּמת ו ָּהיו־לו
ָֽלבוא־ח ָּמת ח ַצָ֣ר עינָּ ן גבול ַד ֶמ ֶׂשק ָּצפונָּ ה ֶא ַ
ת־קדים ַה ָּים ָּ ֵ֥דן ֶא ָּ ָֽחד׃
פ ַא ָּ
ת־י ָּמה ָּא ֵ֥שר ֶא ָּ ָֽחד׃
2ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול ָּדן מפ ַ ֵ֥את ָּקדים ַעד־פ ַא ָּ
3ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול ָּאשר מפ ַ ֵ֥את ָּקדי ָּמה ו ַעד־פ ַאת־ ָּי ָּמה נַ פ ָּת ֵ֥לי ֶא ָּ ָֽחד׃
ת־י ָּמה מנַ ֶ ֵ֥שה ֶא ָּ ָֽחד׃
4ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול נַ פ ָּתלי מפ ַ ֵ֥את ָּקד ָּמה ַעד־פ ַא ָּ
ת־י ָּמה ֶאפ ַ ֵ֥רים ֶא ָּ ָֽחד׃
5ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול מנַ ֶשה מפ ַ ֵ֥את ָּקד ָּמה ַעד־פ ַא ָּ
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אובן ֶא ָּ ָֽחד׃
ת־י ָּמה ר ֵ֥
6ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול ֶאפ ַרים מפ ַ ֵ֥את ָּקדים ו ַעד־פ ַא ָּ
הודה ֶא ָּ ָֽחד׃
ת־י ָּמה י ָּ ֵ֥
7ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול ראובן מפ ַ ֵ֥את ָּקדים ַעד־פ ַא ָּ
רומה
ת־י ִָּ֑מה תה ֶי ָ֣ה ַהת ָּ ָ֣
8ו ַעל ג ָ֣בול יהו ָּדה מפ ַ ֵ֥את ָּקדים ַעד־פ ַא ָּ
ר־תרימו חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ר ַחב וא ֶרְך כ ַא ַחד ַהח ָּלקים
ָֽא ֶש ָּ
תוכו׃
ימה ַעד־פ ַאת־יָּ ָּמה ו ָּה ָּיֵ֥ה ַהמק ָּדש ב ָֽ
מפ ַאת ָּקד ָּ
ַ 9התרו ָּמה א ֶ ֵ֥שר ָּתרימו ַ ָֽליהָּ ִ֑וה א ֶרְך חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ור ַחב
ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת א ָּל ָֽפים׃
11ולא ֶלה תה ֶי ָ֣ה ת ָֽרו ַמת־ ַהק ֶדש ַל ָֽכהנים ָּצפונָּ ה חמ ָּשה ו ֶעׂש ָ֣רים ֶא ֶלף
ׂש ֶרת א ָּלפים ונֶ ג ָּבה א ֶרְך
ימה ֵ֚ר ַחב ע ֶ ָ֣
ׂש ֶרת א ָּלפים ו ָּקד ָּ
ויָּ ָּמה ֵ֚ר ַחב ע ֶ ָ֣
תוכו׃
הוה ב ָֽ
חמ ָּ ֵ֥שה ו ֶעׂשרים ָּ ִ֑א ֶלף ו ָּה ָּיֵ֥ה מק ַדש־י ָּ
א־תעו
שר ָֽל ָּ
ַ 11לכהנים ַ ָֽהמק ָּדש מבנָ֣י ָּצדוק א ֶ ֵ֥שר ָּשמרו מש ַמר ִ֑תי א ֶ ָ֣
בתעות בנָ֣י יׂש ָּראל ַכא ֶ ֵ֥שר ָּתעו ַהלויָֽם׃

ס

רומת ָּה ָּא ֶרץ ָ֣ק ֶדש ָּק ָּד ִ֑שים ֶאל־גבול
12ו ָּהי ָּתה ָּל ֶהם תרומ ָּיה מת ַ ֵ֥
ַהלויָֽם׃
13ו ַהלוים לע ַמת ג ָ֣בול ַהכהנים חמ ָּשה ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף א ֶרְך ור ַחב
ׂש ֶרת א ָּל ִ֑פים ָּכל־א ֶרְך חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ור ַחב ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת א ָּל ָֽפים׃
ע ֶ ָ֣
אשית ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ כי־ק ֶדש
14ולא־ימכ ָ֣רו מ ֶמנו ו ֵ֥לא יָּ מר ו ֵ֥לא יַ עבור ר ָ֣
יהוָֽה׃
ַל ָּ
15וַ חמ ֶשת א ָּלפים ַהנו ָּ ָ֣תר ָּבר ַחב ַעל־פני חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף
מושב ולמג ָּ ִ֑רש ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּהעיר בתו ָֽכה׃
ל־הוא ָּלעיר ל ָּ
ָֽח ָ֣
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16וא ֶלה מדו ֶתי ָּה פ ַ ָ֣את ָּצפון חמש מאות ו ַאר ַ ָ֣ב ַעת א ָּלפים ופ ַאת־נֶ גֶ ב
ח ֵ֥מש חמש מאות ו ַאר ַב ַָ֣עת א ָּל ִ֑פים ומפ ַ ָ֣את ָּקדים חמש מאות
ו ַאר ַב ַָ֣עת א ָּלפים ופ ַאת־יָּ ָּמה ח ֵ֥מש מאות ו ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ָּל ָֽפים׃
17ו ָּה ָּיָ֣ה מג ָּרש ָּלעיר ָּצפונָּ ה חמ ָ֣שים ו ָּמא ַתים ו ֶנַֽג ָּבה חמ ָ֣שים ו ָּמא ָּ ִ֑תים
אתים׃
אתים ו ָּי ָּמה חמ ֵ֥שים ו ָּמ ָּ ָֽ
ו ָּקדי ָּמה חמ ָ֣שים ו ָּמ ַ
18ו ַהנו ָּתר ָּבא ֶרְך לע ַ ָ֣מת׀ תרו ַ ָ֣מת ַהק ֶדש ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים ָּקדי ָּמה
ואתה
רומת ַה ִ֑ק ֶדש ו ָּהי ָּתה ת ָֽב ָּ
וַ ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים יָּ ָּמה ו ָּהיָּ ה לע ַמת ת ַ ָ֣
ל ֶל ֶחם לעבדי ָּה ָֽעיר׃
19ו ָּהעבד ָּה ִ֑עיר יַ ַעבדוהו מכל שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּ 21כל־ ַהתרו ָּמה חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ַבחמ ָּ ֵ֥שה ו ֶעׂשרים ָּ ִ֑א ֶלף רביעית
רומת ַהק ֶדש ֶאל־אח ַזת ָּה ָֽעיר׃
ָּתרימו ֶאת־ת ַ ָ֣
21ו ַהנו ָּ ָ֣תר ַלנָּ ָׂ֣שיא מ ֶ ָ֣זה׀ ומ ֶ ָ֣זה׀ לת ָֽרו ַמת־ ַה ָ֣ק ֶדש ו ַלאח ַזת ָּהעיר ֶאל־פנָ֣י
ימה ויָּ ָּמה ַעל־פני חמ ָּשה
רומה ַעד־ג ָ֣בול ָּקד ָּ
חמ ָּשה ו ֶעׂשרים ֶ ֵ֥א ֶלף׀ ת ָּ
רומת
ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף ַעל־ג ָ֣בול יָּ ָּמה לע ַ ֵ֥מת ח ָּלָקים ַלנָּ ִׂ֑שיא ו ָּ ָֽהי ָּתה ת ַ ָ֣
תוכה׃
ַהק ֶדש ומק ַ ֵ֥דש ַה ַבית ב ָֽ
22ומאח ַזת ַהלוים ומאח ַזָ֣ת ָּהעיר בתוְך א ֶ ֵ֥שר ַלנָּ ׂשיא יָֽה ֶיִ֑ה בָ֣ין׀ ג ָ֣בול
הודה ובין ג ָ֣בול בניָּ מן ַלנָּ ׂשיא יהיֶ ָֽה׃
י ָּ
יָּמן ֶא ָּ ָֽחד׃
ת־י ָּמה בנ ֵ֥
23ו ֶי ֶתר ַהש ָּב ִ֑טים מפ ַ ֵ֥את ָּקדי ָּמה ַעד־פ ַא ָּ
ת־י ָּמה שמ ֵ֥עון ֶא ָּ ָֽחד׃
24ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול בניָּ מן מפ ַ ֵ֥את ָּקדי ָּמה ַעד־פ ַא ָּ
שכר ֶא ָּ ָֽחד׃
ת־י ָּמה י ָּׂש ָּ ֵ֥
25ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול שמעון מפ ַ ֵ֥את ָּקדי ָּמה ַעד־פ ַא ָּ
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ת־י ָּמה זבולֵ֥ן ֶא ָּ ָֽחד׃
ימה ַעד־פ ַא ָּ
26ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול י ָּׂשש ָּכר מפ ַ ֵ֥את ָּקד ָּ
ת־י ָּמה ָּגֵ֥ד ֶא ָּ ָֽחד׃
27ו ַ ָ֣על׀ ג ָ֣בול זבולן מפ ַ ֵ֥את ָּקד ָּמה ַעד־פ ַא ָּ
יבת
28ו ַעל ג ָ֣בול גָּ ד ֶאל־פ ַאת ֶ ָ֣נַֽגֶ ב תי ָּ ִ֑מנָּ ה ו ָּהיָּ ה גבול מ ָּת ָּמר ֵ֚מי מר ַ ָ֣
־ה ָּיֵ֥ם ַהגָּ ָֽדול׃
ָּקדש נַ ח ָּלה ַעל ַ
קותם
ֵ֥ 29זאת ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־ ַת ֵ֥פילו ָֽמנַ ח ָּלה לשב ָ֣טי יׂש ָּר ִ֑אל וא ֶלה ַמחל ָּ
הוה׃
נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ

פ

31וא ֶלה תוצ ָ֣את ָּה ִ֑עיר מפ ַ ָ֣את ָּצפון ח ֵ֥מש מאות ו ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ָּלפים
מ ָּ ָֽדה׃
31ו ַשע ָ֣רי ָּהעיר ַעל־שמות שב ָ֣טי יׂש ָּראל ש ָּע ֵ֥רים שלו ָּשה ָּצ ִ֑פונָּ ה ַ ָ֣ש ַער
הודה ֶא ָּחד ַ ֵ֥ש ַער לוי ֶא ָּ ָֽחד׃
ראו ִ֞בן ֶא ָּחד ַש ַער י ָּ
ֹלשה
ימה חמש מאות ו ַאר ַב ַָ֣עת א ָּלפים וש ָּערים ש ָּ ִ֑
32ו ֶאל־פ ַ ָ֣את ָּקד ָּ
ו ַש ַער יוסף ֶא ָּחד ַש ַער בניָּ מן ֶא ָּחד ַ ֵ֥ש ַער ָּדן ֶא ָּ ָֽחד׃
33ופ ַאת־נֶ ג ָּבה חמש מאות ו ַאר ַב ַעת א ָּלפים מ ָּדה וש ָּערים שֹל ָּ ִ֑שה
שכר ֶא ָּחד ַ ֵ֥ש ַער זבולן ֶא ָּ ָֽחד׃
ַ ָ֣ש ַער שמ ִ֞עון ֶא ָּחד ַש ַער י ָּש ָּ
ש ַער ִ֞ ָּגד
ֹלשה ַ ָ֣
34פ ַאת־יָּ ָּמה חמש מאות ו ַאר ַב ַָ֣עת א ָּלפים ַ ָֽשער ֶיהם ש ָּ ִ֑
ֶא ָּחד ַש ַער ָּאשר ֶא ָּחד ַ ֵ֥ש ַער נַ פ ָּתלי ֶא ָּ ָֽחד׃
ָּ 35סביב שמ ָּ ֵ֥נה ָּע ָּׂשר ָּ ִ֑א ֶלף ושם־ ָּה ֵ֥עיר מיום יהָּ ֵ֥וה׀ ָּ ָֽש ָּמה׃
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