נחמיה NEHEMIA
1 1דב ֵ֥רי נ ֶחמ ָּיה ֶבן־ח ַכל ָּ ִ֑יה וַ יהי ב ָֽח ֶדש־כסלו ש ַנָ֣ת ֶעׂשרים וַ אנֵ֥י
ירה׃
שושן ַהב ָּ ָֽ
ָּהייתי ב ַ ֵ֥
2וַ יָּ בא חנָּ ני ֶא ָּחד מ ַא ַחי ֵ֥הוא וַ אנָּ שים ָֽמיהו ָּ ִ֑דה וָּ ֶאש ָּא ִ֞לם ַעל־ ַהיהודים
רוש ָּ ָֽלם׃
ן־ה ֶשבי ו ַעל־י ָּ
ַהפל ָּיטה א ֶ ָֽשר־נשא ֵ֥רו מ ַ
3וַ יאמרו לי ַ ָֽהנש ָּא ִ֞רים א ֶ ָֽשר־נשארו מן־ ַהשבי ָּ ָ֣שם ַבמדינָּ ה ב ָּר ָּ ֵ֥עה
יה נצ ֵ֥תו ָּב ָֽאש׃
רוש ַלם מפ ָּר ֶצת וש ָּע ֶר ָּ
גד ָּלה וב ֶחר ָּ ִ֑פה וחו ַמת י ָּ
4וַ י ִ֞הי כ ָּשמ ָ֣עי׀ ֶאת־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה יָּ ַשבתי ָּ ָֽו ֶאב ֶכה וָּ ֶאת ַאב ָּלה יָּ ִ֑מים
ָּ ָֽו ֱא ֵ֥הי ָּצם ומת ַפלל לפני ֱאֹל ֵ֥הי ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
5וָּ א ַמר ָּ ָֽא ָּנא יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי ַה ָּש ַמים ָּה ֵ֥אל ַהגָּ דול ו ַהנו ָּ ִ֑רא שמר ַהברית
ותיו׃
וָּ ֶח ֶסד לאה ָּביו ולשמ ֵ֥רי מצ ָּ ָֽ
שר
ש ֶבת ָֽוע ֶיניך פתוחות לש ָ֣מ ַע ֶאל־תפ ַלָ֣ת ַעבדך א ֶ ָ֣
־ק ֶ ָ֣
6ת ָ֣הי ָּנָ֣א ָּאזנךָֽ ַ
יומם וָּ ַלי ָּלה ַעל־בנֵ֥י יׂש ָּראל ע ָּב ֶ ִ֑דיך
ָּאנכי מת ַפלל ל ָּפ ֶניך ַהיום ָּ ָ֣
ית־אבי
שר ָּח ָּ ָ֣טאנו ָּלְך וַ אנֵ֥י וב ָּ
ל־חטאות בנָֽי־יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
ומתוַ ֶדה ַע ַ
ָּח ָּ ָֽטאנו׃
ת־החקים
ת־המצות ו ֶא ַ ָֽ
א־ש ַ ָ֣מרנו ֶא ַ
7חבל ָּח ַבָ֣לנו ָּלְִ֑ך ול ָּ
ית ֶאת־מ ֶ ֵ֥שה ַעב ֶ ָֽדך׃
ת־המש ָּפטים א ֶ ֵ֥שר צו ָּ
ו ֶא ַ
8ז ָּכר־נָּ א ֶאת־ ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר צוי ָּת ֶאת־מ ֶ ֵ֥שה ַעבדך לא ִ֑מר ַא ֶ ָ֣תם תמ ָּעלו
אני ָּא ֵ֥פיץ ֶאת ֶכם ָּב ַע ָֽמים׃
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9ו ַשב ֶ ָ֣תם א ַלי וש ַמר ֶתם מצו ַתי וַ עׂשי ֶתם א ָּ ִ֑תם אם־יהיֶ ה ָֽנַֽ ַדח ֶכם
שר ָּב ַחרתי
ל־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
בקצה ַה ָּש ַמים מ ָּ ָ֣שם א ַקבצם וַ ה ָֽבואתים ֶא ַ
ל ַש ֵ֥כן ֶאת־שמי ָּ ָֽשם׃
11ו ֵ֥הם ע ָּב ֶדיך ו ַע ֶ ִ֑מך א ֶשר ָּפדי ָּת בכחךָ֣ ַהגָּ דול וביָּ דך ַהחזָּ ָ ָּ ָֽקה׃
ָּ 11א ָּ ָ֣נא אדנָּ י ת ָ֣הי ָּ ָ֣נא ָּאזנךָֽ ־ ַק ֶש ֶבת ֶאל־תפ ַלת ַעבדך ו ֶאל־תפ ַ ָ֣לת
יחה ָּ־נא ל ַעבדך ַהיום ותנָ֣הו
ע ָּב ֶדיך ַ ָֽהחפצים ליר ָּ ָ֣אה ֶאת־ש ֶמך ו ַהצ ָֽל ָּ
ל ַרחמים לפני ָּה ָ֣איש ַה ֶ ִ֑זה וַ אני ָּה ֵ֥ייתי ַמשָ ֶקה ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃

פ

1 2וַ י ָ֣הי׀ ב ָ֣ח ֶדש ני ָּסן ש ַ ֵ֥נת ֶעׂשרים ל ַאר ַתח ַ ֵ֥שסתא ַה ֶמ ֶלְך ַיַָֽ֣ין ל ָּפ ָּנִ֑יו
־היֵ֥יתי ַרע ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ת־היַ ין וָּ ֶאת ָּנָ֣ה ַל ֶמ ֶלְך ולא ָּ
וָּ ֶא ָּשא ֶא ַ
2וַ יא ֶמר לי ַה ֶמ ֶלְך ַמ ָ֣דו ַע׀ ָּפ ֶ ָ֣ניך ָּרעים ו ַא ָּתה ָֽאינךָ֣ חו ֶלה ָ֣אין זֶ ה כי־אם
ָ֣ר ַ ָֽע לִ֑ב וָּ א ָּירא ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
3וָּ א ַ ָ֣מר ַל ֶמ ֶלְך ַה ֶמ ֶלְך לעו ָּ ָ֣לם יח ֶיִ֑ה ַמדו ַע לא־יר ָ֣עו ָּפנַ י א ֶשר ָּהעיר
יה אכלֵ֥ ו ָּב ָֽאש׃
בית־קברות אב ַתי חר ָּבה וש ָּע ֶר ָּ

ס

4וַ יא ֶמר לי ַה ֶמ ֶלְך ַעל־ ַמה־ ֶזה ַא ָּ ָ֣תה מ ַב ִ֑קש ָּ ָֽו ֶאת ַפלל ֶאל־ ֱאֹלהי
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
5וָּ א ַ ָ֣מר ַל ֶמ ֶלְך אם־ ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך טוב ואם־יי ַ ֵ֥טב ַעבדך ל ָּפ ֶ ִ֑ניך א ֶשר
הודה ֶאל־עיר קב ֵ֥רות אב ַתי ו ֶאב ֶ ָֽננָּ ה׃
תש ָּל ָ֣חני ֶאל־י ָּ
ומ ַ ָ֣תי
ד־מ ַתי יה ֶיֵ֥ה ַ ָֽמה ָּלכך ָּ
ש ֶבת ֶאצלו ַע ָּ
6וַ יא ֶמר לי ַה ֶמ ֶלְך ו ַהש ַ ָ֣גל׀ יו ֶ ָ֣
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך וַ יש ָּלחני ָּו ֶָֽאת ָּנֵ֥ה לו ז ָּ ָֽמן׃
ָּת ִ֑שוב וַ י ַיטב לפנ ַ
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7וָּ או ַמר ַל ֶמ ֶלְך אם־ ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך טוב אגרות יתנו־לי ַ ָֽעל־ ַפחוות ָ֣ע ֶבר
הודה׃
ר־אבוא ֶאל־י ָּ ָֽ
ַהנָּ ָּ ִ֑הר א ֶשר יַ עבירוני ַ ֵ֥עד א ֶש ָּ
שר י ֶתן־ ָ֣לי עצים
שר ַל ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
8ואגֶ ֶרת ֶאל־ ָּא ָּסף שמר ַה ַפרדס א ֶ ָ֣
חומת ָּהעיר ו ַל ַבית
ר־ל ַבית ול ַ ָ֣
ת־שערי ַהב ָּירה א ֶש ַ
ל ָּקרות ֶא ַ
טובה ָּע ָּ ָֽלי׃
ֹלהי ַה ָּ ֵ֥
ד־א ַ
ן־לי ַה ֶמ ֶלְך כיַ ֱ
ר־א ָ֣בוא א ָּלִ֑יו וַ י ֶת ָ֣
א ֶש ָּ
ָֽ ָּ9ו ָּאבוא ֶ ָֽאל־ ַ ָֽפחוות ָ֣ע ֶבר ַהנָּ ָּהר וָּ ֶאת ָּ ָ֣נה ָּל ֶהם את אג ָ֣רות ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יש ַלח
עמי ַה ֶמ ֶלְך ָּ ֵׂ֥שרי ַחיל ו ָּפ ָּר ָֽשים׃

פ

11וַ יש ִַ֞מע ַסנ ַב ַ ָ֣לט ַהחרני ו ָֽטוביָּ ה ָּה ֶע ֶָ֣בד ָּ ָֽה ַעמני וַ ֵ֥י ַַֽרע ָּל ֶהם ָּר ָּעָ֣ה גד ָּלִ֑ה
טובה לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ר־בא ָּא ָּדם ל ַב ֵ֥קש ָּ
א ֶש ָּ ֵ֥
11וָּ ָּאבוא ֶאל־ירו ָּש ָּ ִ֑לם וָּ ֱאהי־ ָּשם יָּ ֵ֥מים שֹל ָּ ָֽשה׃
12וָּ ָּא ָ֣קום׀ ַלי ָּלה אני וַ אנָּ ָ֣שים׀ מ ַעט עמי ולא־ה ַ ָ֣גַֽדתי ל ָּא ָּדם ָּמה ֱאֹל ַהי
ם־הבה ָּמה א ֶ ֵ֥שר
ירוש ָּלִ֑ם ובה ָּמה ָ֣אין עמי ֵ֚כי א ַ
נ ָ֣תן ֶאל־לבי ַלעׂשות ל ָּ
אני ר ֵ֥כב ָּ ָֽבּה׃
ל־ש ַער ָּה ַאש ִ֑פת
13וָּ אצ ָּאה ב ַ ָֽש ַער־ ַהגַ יא ַלי ָּלה ו ֶאל־פני עָ֣ין ַה ַתנין ו ֶא ַ
יה אכלֵ֥ ו ָּב ָֽאש׃
רוש ַלם א ֶשר־ ָ֣הם׀פרוצים וש ָּע ֶר ָּ
וָּ ֱאהי ׂשבר בחומת י ָּ
14וָּ ֶ ָֽא ֱעבר ֶאל־ ַ ָ֣ש ַער ָּה ַעין ו ֶאל־בר ַכת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ואין־ ָּמ ֵ֥קום ַלבה ָּמה ַלע ֵ֥בר
ַתח ָּ ָֽתי׃
15וָּ ֱאהי ע ֶלה ַבנַ ַחל ַלי ָּלה וָּ ֱא ֵ֥הי ׂשבר ַבחו ָּ ִ֑מה וָּ ָּאשוב וָּ ָּאבוא ב ַ ֵ֥ש ַער
ַה ַגַֽיא וָּ ָּא ָֽשוב׃
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16ו ַהסגָּ נים לא יָּ דעו ָּ ָ֣אנָּ ה ָּה ַלכתי ָּומה אנָ֣י ע ֶ ִׂ֑שה ו ַליהודים ו ַלכהנים
אכה ַעד־כן ֵ֥לא ה ַ ָֽגַֽדתי׃
ׂשה ַהמ ָּל ָּ
ו ַלח ָ֣רים ו ַלסגָּ נים וליֶ ֶתר ע ָ֣
שר א ַ ָ֣נחנו ָּבּה א ֶשר ירו ָּש ַלם
17וָּ או ַ ָ֣מר אל ֶהם ַא ֶתם ראים ָּה ָּר ָּעה א ֶ ָ֣
רוש ַלם ולא־נה ֶ ֵ֥יה
יה נצ ָ֣תו ָּב ִ֑אש לכו ונבנֶ ה ֶאת־חו ַ ָ֣מת י ָּ
חר ָּבה וש ָּע ֶר ָּ
עוד ֶחר ָּ ָֽפה׃
18וָּ ַאגיד ָּל ֶהם ֶאת־יַ ָ֣ד ֱאֹל ַהי א ֶשר־היא טו ָּ ָ֣בה ָּע ַלי ו ַאף־דב ֵ֥רי ַה ֶמ ֶלְך
שר ָּ ָֽא ַמר־ ִ֑לי וַ ָֽיאמרו נָּ ָ֣קום ו ָּבנינו וַ י ַחז ֵ֥קו יד ֶיהם ַלטו ָּ ָֽבה׃
א ֶ ָ֣

פ

19וַ יש ַמע ַסנ ַב ַלט ַהחרני וטב ָּיָ֣ה׀ ָּה ֶע ֶָ֣בד ָּ ָֽה ַעמוני וגֶ ֶשם ָּ ָֽה ַערבי וַ יַ ל ָ֣עגו
שר ַא ֶ ָ֣תם עׂשים ַה ַ ֵ֥על ַה ֶמ ֶלְך
ה־ה ָּד ָּבר ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
ָּלנו וַ יבזו ָּעלִ֑ינו וַ יאמרו ָּ ָֽמ ַ
ַא ֶ ֵ֥תם מר ָֽדים׃
21וָּ ָּאשיב או ָּתם ָּד ָּבר וָּ או ַמר ָּל ֶהם ֱאֹל ָ֣הי ַה ָּש ַמים ֵ֚הוא יַ צ ָ֣לי ַ ָֽח ָּלנו
ירוש ָּ ָֽלם׃
ובנִ֑ינו ו ָּל ֶכם ָֽאין־ח ֶלק וצ ָּד ָָּקה וז ָּכרון ב ָּ
וַ א ַ ֵ֥נחנו ע ָּב ָּדיו נָּ ָ֣קום ָּ
1 3וַ יָּ ָּקם ֶאליָּ שיב ַהכהן ַהגָּ דול ו ֶא ָּ ָ֣חיו ַהכהנים וַ יבנו ֶאת־ ַ ָ֣ש ַער ַהצאן
ָ֣ה ָּמה קדשוהו ַוַָֽֽיַ עמידו ַדלת ָּ ִ֑תיו ו ַעד־מג ַדל ַהמ ָּאה קדשוהו ַעד מג ַ ֵ֥דל
חנַ נ ָֽאל׃

ס

שי יר ִ֑חו
2ו ַעל־יָּ ֵ֥דו ָּבנו ַאנ ָ֣

ס

ו ַעל־יָּ ָ֣דו ָּבנָּ ה זַ כור ֶבן־אמ ָֽרי׃

ס

3ואת ַ ָ֣ש ַער ַה ָּדגים ָּבנו ב ָ֣ני ַהסנָּ ָּ ִ֑אה ָ֣ה ָּמה קרוהו ַוַָֽֽיַ עמידו ַדלת ָּתיו
יחיו׃
עוליו ובר ָּ ָֽ
ַמנ ָּ
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4ו ַעל־יָּ ָּ ָ֣דם ֶה ֱחזיק מרמות ֶבן־אוריָּ ה ֶבן־ ַהקוץ
מש ָּ ֵ֥לם ֶבן־ ֶב ֶרכ ָּיה ֶבן־משיזַ ב ִ֑אל

ס

ס

ו ַעל־יָּ ָּ ָ֣דם ֶה ֱחזיק

ו ַעל־יָּ ָּ ָ֣דם ֶ ָֽה ֱחזיק ָּצדוק ֶ ָֽבן־ ַבע ָּ ָֽנא׃

ס

5ו ַעל־יָּ ָּדם ֶה ֱח ָ֣זיקו ַהתקו ִ֑עים ו ַא ָֽדירי ֶהם לא־ה ָ֣ביאו ַצוָּ ָּרם ַבעב ַדת
יהם׃
אדנ ֶ ָֽ

ס

6ואת ַש ַער ַהי ָּשנָּ ה ֶה ֱחזיקו יָֽ ויָּ ָּדע ֶבן־ ָּפס ַח ומש ָּלם ֶבן־ב ָֽסוד ָּ ִ֑יה ָ֣ה ָּמה
יחיו׃
קרוהו ַוַָֽֽיַ עמידו ַדלת ָּתיו ו ַמנע ָּליו ובר ָּ ָֽ

ס

7ו ַעל־יָּ ָּדם ֶה ֱחזיק מ ַלט ָּיָ֣ה ַהגבעני ויָּ דון ַהמ ָ֣רנתי ַאנ ֵ֥שי גבעון ו ַהמצ ָּ ִ֑פה
לכסא ַפ ַחת ֵ֥ע ֶבר ַהנָּ ָּ ָֽהר׃

ס

ַ 8על־יָּ ָ֣דו ֶה ֱחזיק עזיאל ֶ ָֽבן־ ַחרהיָּ ה ָֽצורפים

ס

ו ַעל־יָּ ָ֣דו ֶה ֱחזיק חנַ נָּיה

חומה ָּהר ָּח ָּ ָֽבה׃
וש ַלם ַעד ַה ָּ ֵ֥
ן־ה ַר ָּק ִ֑חים וַ יַ ַָֽעזבו י ָ֣ר ָּ
ֶב ָּ

ס

9ו ַעל־יָּ ָּדם ֶה ֱחזיק ר ָּפ ָּיָ֣ה ֶבן־חור ַׂשר חצי ֶ ֵ֥פ ֶלְך ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
יתו
11ו ַעל־יָּ ָּדם ֶה ֱחזיק י ָּד ָּ ֵ֥יה ֶבן־חרו ַמף ו ֶנַָֽ֣גֶ ד ב ִ֑

ס

ס

ו ַעל־יָּ ָ֣דו ֶה ֱחזיק

ַחטוש ֶבן־ח ַשבניָּ ָֽה׃
מואב ואת
ן־פ ַ ָ֣חת ָּ ִ֑
ן־חרם ו ַחשוב ֶב ַ
11מ ָּ ָ֣דה שנית ֶה ֱחזיק ַמלכ ָּיָ֣ה ֶב ָּ
נורים׃
מג ַ ֵ֥דל ַה ַת ָֽ

ס

12ו ַעל־יָּ ָ֣דו ֶה ֱחזיק ַשלום ֶבן־ ַהלוחש ַׂשר חצי ֶ ָ֣פ ֶלְך ירו ָּש ָּ ִ֑לם הוא
ובנו ָּ ָֽתיו׃

ס

13את ַש ַער ַהגַ יא ֶה ֱח ָ֣זיק ָּחנון ויש ָ֣בי זָּ נו ַח ָ֣ה ָּמה ָּבנוהו ַוַָֽֽיַ עמידו
ַדלת ָּתיו ַמנע ָּליו וברי ָּ ִ֑חיו ו ֶא ֶלף ַא ָּמה ַבחו ָּמה ַעד ַ ֵ֥ש ַער ָּהש ָֽפות׃
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ש ַער ָּה ַאשפות ֶה ֱחזיק ַמלכ ָּיָ֣ה ֶבן־ר ָּכב ַׂשר ֶ ָ֣פ ֶלְך בית־ ַה ָּ ִ֑כ ֶרם
14ו ָ֣את׀ ַ ָ֣
יחיו׃
ָ֣הוא יבנֶ נו ויַ עמיד ַדלת ָּתיו ַמנע ָּליו ובר ָּ ָֽ

ס

ן־כל־חזֶ ה ַ ָׂ֣שר ֶפ ֶָ֣לְך ַהמצ ָּפה הוא
15ואת ַש ַער ָּה ַעין ֶה ֱחזיק ַשלָ֣ ון ֶב ָּ
חומת בר ַכת
יחיו ואת ִַ֞
יטל ֶלנו ויַ עמידו ַדלת ָּתיו ַמנע ָּליו ובר ָּ ִ֑
יבנֶ נו ו ַ ָֽ
ד־ה ַמעלות ַהיורדות מ ֵ֥עיר ָּד ָֽויד׃
־ה ֶמ ֶלְך ו ַע ַ ָֽ
ַה ֶש ַלח לגַ ן ַ

ס

ַ 16אח ָּריו ֶה ֱחזיק נ ֶחמ ָּיָ֣ה ֶבן־ ַעזבוק ַׂשר חצי ֶ ָ֣פ ֶלְך ָֽבית־ ִ֑צור ַעד־נֶ גֶ ד
ד־הבר ָּכה ָּהעׂשויָּ ה ו ַעד ֵ֥בית ַהגב ָֽרים׃
קב ָ֣רי ָּדויד ו ַע ַ

ס

ַ 17אח ָּריו ֶה ֱח ֵ֥זיקו ַהלוים ר ָ֣חום ֶבן־ ָּב ִ֑ני ַעל־יָּ ָ֣דו ֶה ֱחזיק ח ַשב ָּיה
י־פ ֶלְך קע ָּילה לפל ָֽכו׃
ַׂשר־חצ ֶ ֵ֥

ס

ילה׃
ַ 18אח ָּריו ֶה ֱח ָ֣זיקו אחי ֶהם ַבַוי ֶבן־חנָּ ָּ ִ֑דד ַׂשר חצי ֶ ֵ֥פ ֶלְך קע ָּ ָֽ

ס

19וַ י ַחזק ַעל־יָּ דו עזֶ ר ֶבן־ישו ַע ַ ֵׂ֥שר ַהמצ ָּפה מ ָּ ָ֣דה שנִ֑ית מנֶ גֶ ד עֹלֵ֥ ת
ַה ֶנ ֶשק ַהמק ָֽצ ַע׃

ס

ן־המקצ ַוע
ַ 21אח ָּריו ֶה ֱח ָּרה ֶה ֱחזיק ָּב ֵ֥רוְך ֶבן־זַ ַבי מ ָּ ָ֣דה שנִ֑ית מ ַ
ד־פ ַתח בָ֣ית ֶאליָּ שיב ַהכהן ַהגָּ ָֽדול׃
ַע ֶ

ס

ַ 21אח ָּ ָ֣ריו ֶה ֱחזיק מרמות ֶבן־אור ָּיה ֶבן־ ַהקוץ מ ָּ ָ֣דה ש ִ֑נית מ ֶפ ַתח ָ֣בית
ד־תכלית ֵ֥בית ֶאליָּ ָֽשיב׃
ֶאליָּ שיב ו ַע ַ

ס

22ו ַאח ָּריו ֶה ֱח ֵ֥זיקו ַהכהנים ַאנ ֵ֥שי ַהכ ָּ ָֽכר׃
ַ 23אח ָּריו ֶה ֱחזיק בניָּ מן ו ַחשוב ֶ ָ֣נַֽגֶ ד בי ָּ ִ֑תם
ן־מעׂש ָּיה ֶבן־ע ָּ ָֽננָּיה ֵ֥א ֶצל בי ָֽתו׃
ֶב ַ
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ַ 24אח ָּ ָ֣ריו ֶה ֱחזיק בנוי ֶבן־חנָּ ָּדד מ ָּ ָ֣דה ש ִ֑נית מ ָ֣בית עזַ ריָּ ה ַעד־ ַהמקצו ַע
ד־הפ ָּ ָֽנה׃
ו ַע ַ
צוע ו ַהמג ָּדל ַהיוצא מבית ַה ֶמ ֶלְך ָּ ָֽה ֶעליון
ָּ 25פ ָּ ָ֣לל ֶבן־אוזַ י מ ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ַהמק ַ
ן־פר ָֽעש׃
א ֶשר ַלח ַצָ֣ר ַה ַמ ָּט ָּ ִ֑רה ַאח ָּריו פ ָּד ָּיֵ֥ה ֶב ַ

ס

26ו ַהנתינים ָּהיֵ֥ ו ישבים ָּב ִ֑ע ֶפל ַעד נֶ גֶ ד ַש ַער ַה ַמים ַלמז ָּרח ו ַהמג ָּדל
יוצא׃
ַה ָֽ

ס

ַ 27אח ָּריו ֶה ֱח ֵ֥זיקו ַהתקעים מ ָּ ָ֣דה ש ִ֑נית מנֶ גֶ ד ַהמג ָּדל ַהגָּ דול ַהיוצא ו ַעד
חו ַ ֵ֥מת ָּה ָֽע ֶפל׃
יתו׃
ש ַער ַהסוסים ֶה ֱחזיקו ַה ָ֣כהנים איש ל ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ב ָֽ
28מ ַ ָ֣על׀ ַ ָ֣
ַ 29אח ָּריו ֶה ֱחזיק ָּצ ֵ֥דוק ֶבן־אמר ֶ ָ֣נַֽגֶ ד בי ִ֑תו
ֶבן־ש ַכניָּ ה שמר ַ ֵ֥ש ַער ַהמז ָּ ָֽרח׃

ס

ס

ו ַאח ָּריו ֶה ֱחזיק ש ַ ָֽמע ָּיָ֣ה

ס

ן־צ ָּלף ַהששי מ ָּ ָ֣דה שנִ֑י
ן־ש ֶלמיָּ ה ו ָּחנון ֶב ָּ
ַ 31אח ָּרי ֶה ֱחזיק חנַ נָּיָ֣ה ֶב ֶ
ן־ב ֶָ֣רכיָּ ה ֶנַֽגֶ ד נש ָּכ ָֽתו׃
ַאח ָּ ָ֣ריו ֶה ֱחזיק מש ָּלם ֶב ֶ

ס

ס

ד־בית ַהנתינים ו ָּהרכ ִ֑לים ֶנֵ֚גֶ ד
ן־ה ָ֣צרפי ַע ֵ֥
ַ 31אח ָּ ָ֣רי ֶה ֱחזיק ַמלכיָּ ה ֶב ַ
ַ ָ֣ש ַער ַהמפ ָּקד ו ַעד עליַ ֵ֥ת ַהפ ָּנָֽה׃
32ובין על ַית ַהפנָּ ה ל ַ ָ֣ש ַער ַהצאן ֶה ֱח ֵ֥זיקו ַהצרפים ו ָּהרכ ָֽלים׃

פ

33וַ י ִ֞הי ַכא ֶשר ָּש ַ ָ֣מע ַסנ ַב ַלט ָֽכי־א ַנחנו בונים ֶאת־ ַ ָ֣החו ָּמה וַ ָ֣י ַחר לו
הודים׃
ל־הי ָֽ
וַ יכ ַעס ַהר ִ֑בה וַ יַ לעג ַע ַ
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34וַ ָ֣יא ֶמר׀ לפ ָ֣ני ֶא ָּחיו וחיל ָֽשמרון וַ יא ֶמר ָּמה ַהיהו ֵ֥דים ָּהאמ ָּללים
ת־הא ָּבנים מער ֵ֥מות
ע ִׂ֑שים היַ ַעזבו ָּל ֶהם היז ָּבחו ַהי ַכלָ֣ ו ַביום ַהי ַחיו ֶא ָּ
רופות׃
ֶה ָּע ָּפר ו ֵ֥ה ָּמה ׂש ָֽ
שועל
־הם בונים אם־יַ ע ֶלָ֣ה ָּ
אמר ַ ֵ֚גם א ֶשר ָ֣
35וטוב ָּ ֵ֥יה ָּה ַעמני ֶאצלִ֑ ו וַ י ֶ
יהם׃
חומת ַאבנ ֶ ָֽ
ופ ַרץ ַ ֵ֥
ָּ

פ

36ש ַמע ֱאֹלהינו ָֽכי־ ָּה ָ֣יינו בוזָּ ה ו ָּה ֵ֥שב ֶחר ָּפ ָּתם ֶאל־רא ָּ ִ֑שם ות ֵ֥נם לב ָּזה
ב ֶ ֵ֥א ֶרץ שב ָּ ָֽיה׃
37ו ַאל־ת ַכס ַעל־עונָּ ם ו ַח ָּטא ָּתם מל ָּפ ֶ ָ֣ניך ַאל־ת ָּמ ֶ ִ֑חה ֵ֥כי הכעיסו ל ֶנֵַֽ֥גֶ ד
בונים׃
ַה ָֽ
ד־חצ ָּיִּ֑ה וַ יהי לב ָּל ָּעם
חומה ַע ֶ
־ה ָּ
38וַ נבנֶ ה ֶאת־ ַ ָ֣החו ָּמה וַ ת ָּק ֵ֥שר ָּכל ַ
ַלע ָֽׂשות׃

פ

שר ָּש ַ ָ֣מע ַסנ ַב ַלט וטוביָּ ה ו ָּה ַערבים ו ָּה ַעמנים ו ָּה ַאשדודים
1 4וַ י ָ֣הי ַכא ֶ ָ֣
רוש ַלם כי־ה ֵ֥חלו ַהפרצים לה ָּס ִ֑תם וַ י ֵַ֥חר
רוכה לח ָ֣מות י ָּ
י־על ָּתה א ָּ
ָֽכ ָּ
ָּל ֶהם מ ָֽאד׃
תועה׃
2וַ יקשרו כ ָּלם יַ ח ָּדו ָּלבוא לה ָּל ָ֣חם בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ַלע ֵׂ֥שות לו ָּ ָֽ
יהם׃
יומם וָּ ַלי ָּלה מפנ ֶ ָֽ
3וַ נת ַפלל ֶאל־ ֱאֹל ִ֑הינו וַ נַ עמיד מש ָּמר עלי ֶהם ָּ ֵ֥
נוכל לבנות
4וַ ָ֣יא ֶמר יהו ָּדה ָּכ ַשל ָ֣כ ַח ַה ַס ָּבל ו ֶה ָּע ָּפר ַהרבִ֑ה וַ אנַ חנו ָ֣לא ַ
חומה׃
ַב ָּ ָֽ
5וַ יאמ ָ֣רו ָּצרינו לא ידעו ו ָ֣לא יראו ַעד א ֶשר־נָּ ֵ֥בוא ֶאל־תו ָּכם וַ ה ַרגנִ֑ ום
אכה׃
־המ ָּל ָּ ָֽ
והש ַבתנו ֶאת ַ
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ַ6וַָֽֽיהי ַכא ֶשר־ ָּ ָ֣באו ַהיהודים ַהישבים ֶאצ ָּ ִ֑לם וַ יאמרו ָּלנו ֶ ָ֣ע ֶׂשר פ ָּעמים
ר־ת ֵ֥שובו ָּע ָֽלינו׃
ל־המקמות א ֶש ָּ
מ ָּכ ַ
חומה ַבצח ִ֑חיים ָּו ַָֽאעמיד
ָֽ ָּ7ו ַאע ִ֞מיד ָֽמ ַתחתיות ַל ָּמקום מ ַאח ֵ֥רי ַל ָּ
יהם׃
ם־חרבת ֶיהם ָּרמח ֶיהם ו ַקשתת ֶ ָֽ
ת־ה ָּעם למש ָּפחות ע ַ
ֶא ָּ
ל־הסגָּ נים ו ֶאל־יֶ ֶָ֣תר ָּה ָּעם
ל־החרים ו ֶא ַ
8וָּ ָ֣א ֶרא וָּ ָּאקום וָּ א ִַ֞מר ֶא ַ
נורא זכרו ו ָֽה ָּלחמו
יהם ֶאת־אד ִ֞ ָּני ַהגָּ דול ו ַה ָּ
ל־תיראו מפנ ֶ ִ֑
ַא ָֽ
יכם׃
ובת ֶ ָֽ
יכם נש ֶיכם ָּ
יכם בנ ֶיכָ֣ם ובנת ֶ
ַעל־אח ֶ

פ

9וַ י ִ֞הי ַ ָֽכא ֶשר־ ָּשמעו אויבינו כי־נָ֣ ו ַ ָֽדע ָּלנו וַ יָּ ֵ֥ ֶפר ָּה ֱאֹלהים ֶאת־ע ָּצ ָּ ִ֑תם
חומה איש ֶאל־מ ַלאכ ָֽתו׃
ל־ה ָּ
וַ ָּנ ָּשוב כ ָּלנו ֶא ַ ָ֣
11וַ י ָ֣הי׀ מן־ ַהיָ֣ ום ַההוא ח ָ֣צי נ ָּע ַרי ע ָׂ֣שים ַבמ ָּלא ָּכה ו ֶחציָּ ם ַמחזיקים
ל־בית
ו ָּהר ָּמ ָ֣חים ַה ָּמגנים ו ַהק ָּשתות ו ַהשרינִ֑ים ו ַה ָּשרים ַאחרי ָּכ ֵ֥
הודה׃
י ָּ ָֽ
אכה
ׂשה ַבמ ָּל ָּ
חומה ו ַהנׂש ֵ֥אים ַב ֶס ֶבל עמ ִׂ֑שים ב ַא ַחת יָּ דו ע ֶ ָ֣
ַ 11הבונים ַב ָּ
ו ַא ַחת ַמח ֶ ֵ֥ז ֶַֽקת ַה ָּ ָֽש ַלח׃
12ו ַהבונים ֵ֥איש ַחרבו אסו ֵ֥רים ַעל־ ָּמת ָּניו ובו ִ֑נים ו ַהתוָ ֵ֥ק ַע ַבשו ָּפר
ֶאצ ָֽלי׃
13וָּ א ִַ֞מר ֶאל־ ַהחרים ו ֶאל־ ַהסגָּ נים ו ֶאל־ ֶי ָ֣ ֶתר ָּה ָּעם ַהמ ָּלא ָּ ֵ֥כה ַהרבה
ל־החו ָּמה רחוָקים ֵ֥איש מ ָּא ָֽחיו׃
ור ָּח ָּ ִ֑בה וַ אנַ חנו נפ ָּרדים ַע ַ ָ֣
14במקום א ֶשר תשמעו ֶאת־ ָ֣קול ַהשו ָּפר ָּש ָּמה ת ָּקב ָ֣צו א ִ֑לינו ֱאֹלהינו
י ָּ ֵ֥ל ֶחם ָּ ָֽלנו׃
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15וַ א ַנחנו ע ָׂ֣שים ַבמ ָּלא ָּ ִ֑כה ו ֶחציָּ ם ַמחזיקים ָּ ָֽבר ָּמחים מעלָ֣ ות ַה ַש ַחר
כוכ ָֽבים׃
ַעד ֵ֥צאת ַה ָּ
רוש ָּלִ֑ם
ָ֣ ַ 16גם ָּבעת ַההיא ָּא ַ ָ֣מרתי ָּל ָּעם ָ֣איש ונַ ערו יָּ לינו ב ָ֣תוְך י ָּ
אכה׃
־לנו ַה ַלי ָּלה מש ָּמר ו ַהיֵ֥ ום מ ָּל ָּ ָֽ
ו ָּ ָֽהיו ָּ
שר ַאח ַרי אין־א ַנֵ֥חנו פשטים
17ואין אני ו ַא ַ ָ֣חי ונ ָּע ַרי ו ַאנשי ַהמש ָּמר א ֶ ָ֣
בגָּ ִ֑דינו איש של ֵ֥חו ַה ָּ ָֽמים׃

ס

1 5וַ תהי ַצעָ ַ ֵ֥קת ָּה ָּעם ונשי ֶהם גדו ָּ ִ֑לה ֶאל־אחי ֶהם ַהיהו ָֽדים׃
שר אמרים ָּב ֵ֥נינו ובנתינו א ַ ָ֣נחנו ַר ִ֑בים ונק ָּ ֵ֥חה ָּד ָּגַֽן ונאכ ָּ ֵ֥לה
2ויש א ֶ ָ֣
ונח ֶיָֽה׃
שר אמרים ׂשדתינו וכ ָּר ֵ֥מינו ו ָּבתינו א ַ ָ֣נחנו ער ִ֑בים ונק ָּ ֵ֥חה ָּד ָּגַֽן
3ויש א ֶ ָ֣
ָּב ָּר ָּ ָֽעב׃
שר אמרים ָּל ֵ֥וינו ֶכ ֶסף למ ַ ָ֣דת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ׂשדתינו וכ ָּר ָֽמינו׃
4ויש א ֶ ָ֣
5ו ַע ָּתה כב ַׂשר ַאחינו ב ָּׂשרנו כבני ֶהם ָּב ִ֑נינו וה ָ֣נה א ַ ָ֣נחנו כבשים
ֶאת־ ָּבנינו ו ֶאת־בנתינו ַלע ָּבדים ויש מבנתינו נכ ָּבשות ו ָ֣אין ל ָ֣אל יָּ דנו
וׂשד ֵ֥תינו וכ ָּרמינו ַלאח ָֽרים׃
6וַ ֵ֥י ַחר לי מ ִ֑אד ַכא ֶשר ָּש ַמעתי ֶאת־ ַ ָֽזע ָּק ָּתם ואת ַהד ָּב ֵ֥רים ָּה ָֽא ֶלה׃
7וַ י ָּמלְך לבי ָּע ַלי וָּ ָּארי ָּבה ֶאת־ ַהח ָ֣רים ו ֶאת־ ַהסגָּ נים וָּ אמ ָּ ָ֣רה ָּל ֶהם ַמ ָּ ֵ֥שא
דולה׃
איש־ב ָּאחיו ַא ֶ ָ֣תם נ ִ֑שאים וָּ ֶא ֵ֥תן על ֶיהם קה ָּ ֵ֥לה ג ָּ ָֽ
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8וָּ אמ ָּ ָ֣רה ָּל ֶהם א ַ ָ֣נחנו ָּקנינו ֶאת־ ַאחינו ַהיהודים ַהנמ ָּכרים ַלגוים כ ָ֣די
־לִ֑נו ַוַָֽֽיַ חרישו ו ֵ֥לא ָּמצאו
ָּבנו וגַ ם־ ַא ֶתם תמכ ֵ֥רו ֶאת־אחי ֶכם ונמכרו ָּ
ָּד ָּ ָֽבר׃

ס

ר־א ֶ ָ֣תם ע ִׂ֑שים ה ִ֞לוא ביר ַאת ֱאֹלהינו תלכו
א־טוב ַה ָּד ָּבר א ֶש ַ
9וָּ יא ַמר ל ֵ֥
מ ֶחר ַפת ַהגויֵ֥ם אוי ָֽבינו׃
11וגַ ם־אני ַא ַ ָ֣חי ונ ָּע ַרי נ ֵ֥שים ָּב ֶהם ֶ ָ֣כ ֶסף ו ָּד ָּ ִ֑גַֽן ַ ָֽנ ַעז ָּבה־ ָּנא ֶאת־ ַה ַמ ָּ ֵ֥שא
ַה ֶ ָֽזה׃
יהם ומ ַאת
ובת ֶ ִ֑
ָּ 11השיבו נָּ א ָּל ֶהם כ ַהיום ׂשדתי ֶהם ַכרמי ֶ ֵ֥הם זיתי ֶהם ָּ
ַה ֶכ ֶסף ו ַה ָּדגָּ ן ַהת ָ֣ירוש ו ַהיצ ָּהר א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם נ ֵ֥שים ָּב ֶ ָֽהם׃
12וַ יאמ ָ֣רו נָּ שיב ומ ֶהם ָ֣לא נ ַבקש ָ֣כן נַ ע ֶׂשה ַכא ֶשר ַא ָּ ָ֣תה או ִ֑מר וָּ ֶאק ָּרא
־ה ָ֣כהנים ָּ ָֽו ַאשביעם ַלעׂשות ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
ֶאת ַ
13גַ ם־ ָּחצ ָ֣ני נָּ ַערתי ָּ ָֽואמ ָּרה ָּ ָ֣כ ָּכה ינַ ער ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאת־ ָּכל־ ָּהאיש א ֶשר
־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה מביתו ו ָ֣מיגיעו ו ָּכ ָּכה יה ֶ ֵ֥יה נָּ עור וָּ ִ֑רק
ָֽלא־יָּ קים ֶאת ַ
ל־ה ָּק ָּהל ָּאמן ַוַָֽֽי ַהללו ֶאת־יהוָּ ה וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ָּעם ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
וַ יאמרו ָּ ָֽכ ַ
הודה מש ַנָ֣ת ֶעׂשרים
ַ ִ֞ 14גם מיָ֣ ום׀ א ֶשר־צָּוָ֣ה אתי להיָ֣ ות ֶפ ָּחם ב ֶ ָ֣א ֶרץ י ָּ
ו ַעד שנַ ת שֹלשים וש ַתים ל ַאר ַתח ַ ָ֣שסתא ַה ֶמ ֶלְך ָּשנים ש ָ֣תים ֶעׂש ִ֑רה
אנָ֣י ו ַא ַחי ֶל ֵֶ֥חם ַה ֶפ ָּחה ֵ֥לא ָּא ַ ָֽכלתי׃
־ה ָּעם וַ יקחו מ ֶהם ב ֶל ֶחם
15ו ַה ַפחות ָּהראשנים א ֶשר־ל ָּפנַ י הכ ָ֣בידו ַעל ָּ
ל־ה ָּ ִ֑עם וַ אני
וָּ יַ ין ַא ַחר ֶ ָֽכ ֶסף־ש ָּק ָ֣לים ַאר ָּבעים ַגֵ֥ם נַ ער ֶיהם ָּשל ָ֣טו ַע ָּ
ֹלהים׃
א־ע ָׂ֣שיתי כן מפני יר ַ ֵ֥את ֱא ָֽ
ל ָּ
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16וגַ ם במ ֶלא ֶכת ַהחו ָּמה ַהזאת ֶה ֱחזַ קתי ו ָּׂש ֶדה ָ֣לא ָּקנִ֑ינו ו ָּכל־נ ָּע ַרי
אכה׃
ל־המ ָּל ָּ ָֽ
בוצים ָּשם ַע ַ
ק ֵ֥
ן־הגויֵ֥ם
17ו ַהיהודים ו ַהסגָּ נים מ ָּאה וַ חמ ָ֣שים איש ו ַה ָּב ֵ֥אים אלינו מ ַ
א ֶשר־סביבתינו ַעל־של ָּחנָֽי׃
18וַ א ֶשר ָּהיָּ ה נַ ע ֶׂשה ליָ֣ ום ֶא ָּחד ָ֣שור ֶא ִָּ֞חד צאן שש־בררות וצ ֳפרים
ל־יַֽין ל ַהרבִ֑ה ועם־זֶ ה ֶל ֶחם ַה ֶפ ָּחה ָ֣לא
ַנָֽעׂשו־לי ובין ע ֶׂש ֶרת יָּ מים ב ָּכ ַ
ל־ה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזָֽה׃
י־כב ָּ ֵ֥דה ָּהעב ָּדה ַע ָּ
ב ַקשתי ָֽכ ָּ ָֽ
19זָּ כ ָּרה־ ֵ֥לי ֱאֹל ַהי לטו ָּ ִ֑בה ֵ֥כל א ֶשר־ ָּעׂשיתי ַעל־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶ ָֽזה׃

פ

שר נש ַ ָ֣מע ל ַסנ ַב ַ ָ֣לט וטוביָּ ה ולגֶ ֶשם ָּ ָֽה ַערבי ול ֶי ֶָ֣תר ָֽאיבינו
1 6וַ י ָ֣הי ַכא ֶ ָ֣
ד־העָ֣ת ַההיא ד ָּלתות
ותר ָּבּה ָּ ִ֑פ ֶרץ ַ ֵ֚גם ַע ָּ
חומה ולא־נֵ֥ ַ
ת־ה ָּ
כי ָּבניתי ֶא ַ ָ֣
א־ה ֱע ַ ֵ֥מדתי ַבש ָּע ָֽרים׃
ל ֶ
2וַ יש ַלח ַסנ ַב ַלט וגֶ ֶשם א ַ ָ֣לי לאמר ל ִָּ֞כה ו ָֽנַֽוָּ ע ָּ ֵ֥דה יַ ח ָּדו ַבכפירים
בבק ַעָ֣ת אונִ֑ ו וה ָּמה ָֽחשבים ַלע ֵׂ֥שות לי ָּר ָּ ָֽעה׃
3וָּ ֶאשל ָּחה עלי ֶהם ַמל ָּאכים לאמר מ ָּלא ָּכה גדו ָּלה א ָ֣ני ע ֶׂשה ו ֵ֥לא
יכם׃
שר ַאר ֶפ ָּה ויָּ ַרדתי אל ֶ ָֽ
או ַכל ָּל ֶ ִ֑ר ֶדת ָּ ָ֣ל ָּמה תש ַבת ַהמ ָּלא ָּכה ַכא ֶ ָ֣
4וַ ישל ֵ֥חו א ַלי ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ַאר ַ ָ֣בע פ ָּע ִ֑מים וָּ ָּא ֵ֥שיב או ָּתם ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃

ס

5וַ יש ַלח א ַלי ַסנ ַב ַלט ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ַ ֵ֥פ ַעם חמישית ֶ ָֽאת־נַ ע ִ֑רו וא ֶגֵַֽ֥ ֶרת
תוחה ביָּ ָֽדו׃
פ ָּ
ָּ 6כ ָ֣תוב ָּבּה ַבגוים נש ָּמע וגַ ש ָ֣מו אמר ַא ָּתה ו ַהיהודים חש ָ֣בים למרוד
חומה ו ַא ָּתה הֶוה ָּל ֶהם ל ֶמ ֶלְך ַכד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
בונה ַה ָּ ִ֑
ַעל־כן ַא ָּ ֵ֥תה ֶ
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יהודה
7וגַ ם־נביאים ֶה ֱע ַ ָ֣מד ָּת לקרא ָּע ֶליך ָֽבירו ָּש ַלם לאמר ֶ ֵ֚מ ֶלְך ָֽב ָּ
ו ַע ָּתה י ָּש ַ ָ֣מע ַל ֶמ ֶלְך ַכד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה ו ַע ָּ ָ֣תה ל ָּכה ו ָֽנַֽוָּ ע ָּצה יַ ח ָּ ָֽדו׃

ס

8וָּ ֶאשל ָּחה א ָּליו לאמר לא ָֽנהיָּ ה ַכד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה א ֶשר ַא ָּ ָ֣תה או ִ֑מר ֵ֥כי
ָֽמלבך ַא ָּ ֵ֥תה בו ָּ ָֽדאם׃
ָ֣ 9כי כ ָּלם מ ָּ ָֽיַֽראים או ָּתנו לאמר ירפו ידי ֶהם מן־ ַהמ ָּלא ָּכה ו ָ֣לא ת ָּע ֶ ִׂ֑שה
ו ַע ָּתה ַחזֵ֥ק ֶאת־יָּ ָּ ָֽדי׃
11וַ אני־ ָּבאתי ָ֣בית ָֽש ַ ָֽמע ָּיה ֶבן־ד ָּל ָּיה ֶבן־מ ָֽהי ַטבאל ו ָ֣הוא ָּע ִ֑צור וַ יא ֶמר
ל־תוְך ַ ָֽההי ָּכל ונסג ָּרה ַדל ָ֣תות ַההי ָּכל ֵ֚כי
נוָּ עד ֶאל־בית ָּה ֱאֹלהים ֶא ָ֣
ָּב ָ֣אים ל ָּהרגֶ ך ו ַלי ָּלה ָּב ֵ֥אים ל ָּהר ֶגַָֽֽך׃
11וָּ אמ ָּרה ַהאיש ָּכמוני יב ָּרח ו ֵ֥מי ָּכמוני א ֶשר־יָּ ֵ֥בוא ֶאל־ ַההי ָּכל וָּ ָּ ִ֑חי לא
ָּא ָֽבוא׃
בואה ד ֶ ָ֣בר ָּע ַלי וטוב ָּיֵ֥ה
־אֹלהים ש ָּל ִ֑חו כי ַהנ ָּ
12וָּ ַאכי ָּרה וה ֵ֥נה ָֽלא ֱ
ו ַסנ ַב ַלט ׂש ָּכ ָֽרו׃
שם
ירא ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־כן ו ָּח ָּ ִ֑טאתי ו ָּה ָּיה ָּל ֶהם ל ָ֣
13ל ַמ ַען ָּׂשכור הוא ל ַ ָֽמ ַען־א ָּ ֵ֥
ָּרע ל ַמ ַען י ָּ ָֽחר ָֽפוני׃

פ

יאה
נועד ָּיה ַהנב ָּ
14זָּ כ ָּרה ֱאֹל ַהי לטוב ָּ ֵ֥יה ול ַסנ ַב ַלט כ ַמע ָּ ָׂ֣שיו ִ֑א ֶלה וגַ ם ל ַ
אותי׃
וליֶ ֶָ֣תר ַהנביאים א ֶ ֵ֥שר ָּהיו מָּ ָֽיַֽר ֵ֥אים ָֽ
15וַ תש ַלם ַ ָֽהחו ָּמה ב ֶעׂש ֵ֥רים וַ חמ ָּשה ֶל ֱאלִ֑ ול ַלחמ ֵ֥שים וש ַנַֽים יָֽ ום׃

1828

פ

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

שר ס ָֽביבתינו
ל־הגוים א ֶ ָ֣
16וַ יהי ַכא ֶשר ָּ ָֽשמעו ָּכל־ ָ֣אויבינו וַ יַָֽֽראו ָּכ ַ
אכה
יהם וַ יַָֽ֣דעו כֵ֚י מ ָ֣את ֱאֹלהינו נֶ ֶעׂש ָּתה ַהמ ָּל ָּ ֵ֥
וַ יפלֵ֥ ו מאד בעינ ֶ ִ֑
ַה ָֽזאת׃
יהם הולכות ַעל־טוב ָּיִ֑ה
הודה אג ָ֣רת ֶ
ָ֣ ַ 17גם׀ ַביָּ ָ֣מים ָּההם ַמר ִ֞בים חרי י ָּ
יהם׃
וַ א ֶ ֵ֥שר לטוב ָּיה ָּב ֵ֥אות אל ֶ ָֽ
18כי־ ַר ָ֣בים ָֽביהו ָּדה ַבעלי שבו ָּעה לו כי־ ָּח ָּ ֵ֥תן הוא לש ַכנָּיָ֣ה ֶבן־ ָּא ַ ִ֑רח
יהוח ָּ ָ֣נַֽן בנו ָּל ַקח ֶאת־ ַבת־מש ָּלם ֶ ֵ֥בן ֶ ָֽב ֶרכ ָּ ָֽיה׃
ָֽו ָּ
ָ֣ ַ 19גם טוב ָּתיו ָּהיו אמרים ל ָּפנַ י וד ָּב ַרי ָּהיֵ֥ ו מוציאים לִ֑ ו אגרות ָּש ַ ֵ֥לח
טוב ָּיה ל ָּ ָֽיַֽר ָֽאני׃
1 7וַ יהי ַכא ֶשר נבנ ָּתה ַהחו ָּמה וָּ ַאעמיד ַהד ָּל ִ֑תות וַ י ָּ ֵ֥פקדו ַהשוע ֵ֥רים
ו ַהמשררים ו ַהלויָֽם׃
2וָּ א ַצ ֶ ִ֞וה ֶאת־ח ָּ ָ֣נני ָּאחי ו ֶאת־חנַ נָּיה ַ ֵׂ֥שר ַהבי ָּרה ַעל־ירו ָּש ָּ ִ֑לם כי־הוא
־ה ֱאֹלהים מ ַר ָֽבים׃
כ ָ֣איש ֱא ֶמת ויָּ ֵ֥רא ֶאת ָּ
ד־חם ַה ֶש ֶמש ו ַעד ֵ֥הם
רוש ַלם ַע ָ֣
3וָּ יא ַ ָ֣מר ָּל ֶהם ָ֣לא י ָּ ָֽפת ִ֞חו ַשערי י ָּ
רוש ַלם ֵ֚איש
עמדים יָּ גֵ֥יפו ַהד ָּלתות וֶ ֱא ִ֑חזו ו ַהעמיד משמרות ישבָ֣י י ָּ
יתו׃
במש ָּמרו ואיש ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ב ָֽ
4ו ָּה ִ֞עיר ַרח ַבת יָּ ַדים וגדו ָּלה ו ָּה ָּ ֵ֥עם מ ַעט בתו ָּ ִ֑כּה ו ֵ֥אין ָּבתים בנו ָֽים׃
5וַ יתן ֱאֹל ַהי ֶאל־לבי וָּ ֶאקב ִָּ֞צה ֶאת־ ַהחרים ו ֶאת־ ַהסגָּ נים ו ֶאת־ ָּה ָּעם
עולים ָּבראשונָּ ה וָּ ֶאמ ָּצא ָּכ ֵ֥תוב ָֽבו׃
להתיַ ִ֑חׂש ָּ ָֽו ֶאמ ָּצא ס ֶפר ַהיַ ַחׂש ָּה ָ֣
פ
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בוכדנֶ ַצר ֶ ָ֣מ ֶלְך
שר ֶהג ָּלה נ ַ
גולה א ֶ ָ֣
ָ֣ 6א ֶלה׀ בנָ֣י ַהמדינָּ ה ָּהעלים מש ָ֣בי ַה ָּ
יהודה ֵ֥איש לע ָֽירו׃
ירוש ַלם ול ָּ
ָּב ֶבִ֑ל וַ יָּ שובו ָֽל ָּ
ַ 7ה ָּב ָ֣אים עם־זר ָּב ֶבל ישו ַע נ ֶחמיָּ ה עזַ ריָּ ה ַ ָֽר ַעמיָּ ה נַ ח ָּמני ָּמר ֳד ַ ֵ֥כי בל ָּשן
מס ֶ ֵ֥פ ֶרת בגַוי נ ָ֣חום ַבע ָּנִ֑ה מס ַפר ַאנשי ַ ֵ֥עם יׂש ָּר ָֽאל׃
8ב ָ֣ני ַפרעש ַאל ַפים מ ָּאה ושב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

9ב ָ֣ני ש ַפטיָּ ה שֹלֵ֥ ש מאות שב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

11בנָ֣י ָּא ַרח ֵ֥שש מאות חמ ֵ֥שים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

ס

11ב ָֽני־ ַפ ַ ֵ֥חת מו ָּאב לב ֵ֥ני ישו ַע ויו ָּ ִ֑אב ַאל ַפים ושמ ֶנֵ֥ה מאות שמ ָּנֵ֥ה
ָּע ָּ ָֽׂשר׃

ס

אתים חמ ֵ֥שים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
12בנָ֣י עי ָּלם ֶא ֶלף ָּמ ַ

ס

13בנָ֣י זַ תוא שמ ֶנֵ֥ה מאות ַאר ָּב ֵ֥עים וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

14בנָ֣י זַ ָּכי ש ַ ֵ֥בע מאות וש ָֽשים׃

ס

15בנָ֣י בנוי ֵ֥שש מאות ַאר ָּב ֵ֥עים ושמ ָּנָֽה׃
16בנָ֣י ב ָּבי ֵ֥שש מאות ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּנָֽה׃

ס

ס

17בנָ֣י ַעזגָּ ד ַאל ַפים שֹלֵ֥ ש מאות ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּנַָֽֽים׃
18בני א ָ֣דני ָּקם ֵ֥שש מאות ש ֵ֥שים ושב ָּ ָֽעה׃
19בנָ֣י בגוָּ י ַאל ַפים ש ֵ֥שים ושב ָּ ָֽעה׃

ס

ס

21בנָ֣י ָּעדין ֵ֥שש מאות חמ ֵ֥שים וַ חמ ָּ ָֽשה׃
21ב ָֽני־ ָּא ֵ֥טר לחזקיָּ ה תש ֵ֥עים ושמ ָּנָֽה׃

ס

ס

22בנָ֣י ָּחשם שֹלֵ֥ ש מאות ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּנָֽה׃
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23בנָ֣י ב ָּצי שֹלֵ֥ ש מאות ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
24בנָ֣י ָּחריף מ ָּאה שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃

ס

25ב ֵ֥ני גבעון תש ֵ֥עים וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

ס

ית־ל ֶחם ונט ָּפה מ ָּאה שמנֵ֥ים ושמ ָּנָֽה׃
ַ 26אנשי ָֽב ֶ
שי ענָּ תות מ ָּאה ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּ ָֽנה׃
ַ 27אנ ָ֣
ית־עז ָּמוֶ ת ַאר ָּב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃
ַ 28אנ ֵ֥שי ב ַ

ס

ס
ס

ֹלשה׃
ירה ובארות ש ַ ֵ֥בע מאות ַאר ָּב ֵ֥עים וש ָּ ָֽ
ַ 29אנשי קר ַית י ָּערים כפ ָּ ָ֣
ס

ַ 31אנשי ָּ ָֽה ָּר ָּמה וָּ גָּ ַבע ֵ֥שש מאות ֶעׂש ֵ֥רים ו ֶא ָּ ָֽחד׃
שי מכ ָּמס מ ָּאה ו ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּנַָֽֽים׃
ַ 31אנ ָ֣

ס

ֹלשה׃
ַ 32אנשי ָֽבית־אל ו ָּה ָּעי מ ָּאה ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
ַ 33אנ ֵ֥שי נבו ַאחר חמ ֵ֥שים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

ס

ס

אתים חמ ֵ֥שים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
34בני עי ָּ ָ֣לם ַאחר ֶא ֶלף ָּמ ַ
35בנָ֣י ָּחרם שֹלֵ֥ ש מאות ו ֶעׂש ָֽרים׃

ס

ס

36בנָ֣י ירחו שֹלֵ֥ ש מאות ַאר ָּב ֵ֥עים וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

37בני־ֹלד ָּח ָ֣דיד ואונו ש ַ ֵ֥בע מאות ו ֶעׂש ֵ֥רים ו ֶא ָּ ָֽחד׃

ס

ֹלשים׃
38בנָ֣י סנָּ ָּאה שֹלָ֣ ֶשת א ָּלפים ת ַ ֵ֥שע מאות וש ָֽ

פ

ֹלשה׃
ָֽ ַ 39הכה ִ֑נים בני י ַ ָֽדעיָּ ה ל ָ֣בית ישו ַע ת ַ ֵ֥שע מאות שב ֵ֥עים וש ָּ ָֽ
41בנָ֣י אמר ֶא ֶלף חמ ֵ֥שים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

41בנָ֣י ַפשחור ֶא ֶלף ָּמא ַתים ַאר ָּב ֵ֥עים ושב ָּ ָֽעה׃
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42בנָ֣י ָּחרם ֶא ֶלף שב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּ ָֽׂשר׃

פ

ַ 43הלו ִ֑ים ב ָֽני־ישו ַע ל ַקדמיאל לבנֵ֥י להודָּוה שב ֵ֥עים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
ָֽ ַ 44המשר ִ֑רים ב ָ֣ני ָּא ָּסף מ ָּאה ַאר ָּב ֵ֥עים ושמ ָּנָֽה׃

ס

ס

ָֽי־עקוב בנֵ֥י חט ָּיטא בנָ֣י
ָֽי־טל ָ֣מן בנ ַ
ָֽי־אטר בנ ַ
ָֽי־שלום בנ ָּ
ַ 45ה ָֽשערים בנ ַ
ֹלשים ושמ ָּנָֽה׃
ש ָּ ִ֑בי מ ָּאה ש ֵ֥

ס

ַ 46הנתי ִ֑נים בני־צ ָּ ֵ֥חא בני־חׂש ָּפא ב ֵ֥ני ַט ָּב ָֽעות׃
47בני־קי ֵ֥רס בני־סי ָּעא בנֵ֥י ָּפ ָֽדון׃
48בני־ל ָּב ָּ ֵ֥נה בני־חגָּ ָּבה בנֵ֥י ַשל ָּ ָֽמי׃
49בני־ ָּח ָּנֵַֽ֥ן בני־גדל בני־ ָּ ָֽג ַחר׃
קודא׃
51בני־ר ָּאָּ ֵ֥יה בני־רצין בנֵ֥י נ ָּ ָֽ
51בני־גַ ָּ ֵ֥זם בני־ע ָּזא ב ֵ֥ני ָּפ ָֽס ַח׃
52בני־ב ַ ֵ֥סי בני־מעונים בנֵ֥י נ ָֽפוש ָֽסים׃
53בני־ ַבק ֵ֥בוק ב ָֽני־חקו ָּפא ב ֵ֥ני ַחר ָֽחור׃
54בני־ ַבצ ֵ֥לית בנָֽי־מח ָּידא בנֵ֥י ַחר ָּ ָֽשא׃
55בני־ ַבר ֵ֥קוס ָֽבני־ ָֽסיס ָּרא בני־ ָּ ָֽת ַמח׃
56ב ֵ֥ני נצי ַח ב ֵ֥ני חטי ָּ ָֽפא׃
ידא׃
57בני ַעב ָ֣די שֹל ִ֑מה בני־סו ַ ֵ֥טי בני־סו ֶפ ֶרת בנֵ֥י פר ָּ ָֽ
י־דרקון בנֵ֥י ג ָֽדל׃
58בני־יַ ע ָּ ֵ֥לא בנ ַ
59בני ש ַפט ָּיָ֣ה ב ָֽני־ ַחטיל בני פ ֶ ֵ֥כ ֶרת ַהצ ָּביים ב ֵ֥ני ָּא ָֽמון׃
ָּ 61כל־ ַהנתינים ובני ַעב ָ֣די שֹל ִ֑מה שֹלֵ֥ ש מאות תש ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃
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61וא ֶלה ָּהעולים מ ֵ֥תל ֶמ ַלח ָ֣תל ַחר ָּשא כ ֵ֥רוב ַאדון וא ִ֑מר ו ָ֣לא יָּכלו
בותם וזַ ר ָּעם ֵ֥אם מיׂש ָּראל ָֽהם׃
ל ַהגיד בית־א ָּ
קודא ֵ֥שש מאות ו ַאר ָּב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃
62בני ־ד ָּל ָּיֵ֥ה בנָֽי־טוב ָּיה בנָ֣י נ ָּ ִ֑

ס

שר ָּל ַקח מבנִ֞ ות
־ה ָ֣כהנים בנֵ֥י ֳח ַב ָּיה בנָ֣י ַה ִ֑קוץ בנָ֣י ַברז ַלי א ֶ ָ֣
63ומן ַ
ַברז ַלי ַהגל ָּעדי א ָּשה וַ י ָּקרא ַעל־ש ָּ ָֽמם׃
ן־הכה ָּנָֽה׃
64א ֶלה בקשו כ ָּת ָּבם ַהמתיַ חׂשים ו ָ֣לא נמ ָּ ִ֑צא וַ י ָֽגאלו מ ַ
65וַ יא ֶמר ַהתר ָּש ָּתא ָּל ֶהם א ֶ ֵ֥שר לא־יאכלו מ ָ֣ק ֶדש ַה ֳק ָּד ִ֑שים ַעד ע ֵ֥מד
תומים׃
אורים ו ָֽ
ַהכהן ל ֵ֥
ָּ 66כל־ ַה ָּק ָּהל כ ֶא ָּ ִ֑חד ַאר ַ ָ֣בע רבוא ַאל ַפים שֹלש־מ ֵ֥אות וש ָֽשים׃
67מל ַבד ַעבדי ֶהם ו ַאמ ָֽהתי ֶהם א ֶלה שב ַעָ֣ת א ָּלפים שֹלֵ֥ ש מאות
אתים ו ַאר ָּב ֵ֥עים
ֹלשים ושב ָּ ִ֑עה ו ָּל ֶהם מ ָֽשררים ומ ָ֣שררות ָּמ ַ
ש ָ֣
וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

ֹלשים וַ חמ ָּ ִ֑שה
68ג ַמלים ַאר ַ ֵ֥בע מאות ש ָ֣

ס

ש ֶשת א ָּלפים ש ַ ֵ֥בע
חמרים ָ֣

מאות ו ֶעׂש ָֽרים׃
אוצר זָּ ִָּ֞הב
אכה ַהתר ָּש ָּתא נָּ ַ ָ֣תן ָּל ָּ
אשי ָּ ָֽה ָּאבות נָּ תנו ַלמ ָּל ָּ ִ֑
69ומק ָּצת ָּר ָ֣
ַדרכמנֵ֥ים ֶא ֶלף מז ָּר ָ֣קות חמשים ָּכתנות ָֽכהנים שֹלשים וַ ח ֵ֥מש
מ ָֽאות׃
שי ָּ ָֽה ָּאבות ָּ ָֽנתנו לאו ַ ָ֣צר ַהמ ָּלא ָּכה זָּ ָּהב ַדרכמונים ש ָ֣תי ר ִ֑בות
71ו ָֽמ ָּרא ָ֣
אתים׃
ו ֶכ ֶסף ָּמנים ַאל ַ ֵ֥פים ו ָּמ ָּ ָֽ
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שר נָּ תנו שא ָ֣רית ָּה ָּעם זָּ ָּהב ַדרכמונים ש ָ֣תי רבוא ו ֶכ ֶסף ָּמנָ֣ים
71וַ א ֶ ָ֣
ַאל ָּ ִ֑פים ו ָּכת ֵ֥נת ָֽכהנים ש ֵ֥שים ושב ָּ ָֽעה׃

פ

ן־ה ָּעם ו ַהנתינים
72וַ יש ָ֣בו ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים ו ַהשוערים ו ַהמשררים ומ ָּ
יהם׃
יהם וַ יגַ ע ַה ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ובנֵ֥י יׂש ָּראל ב ָּער ֶ ָֽ
ו ָּכל־יׂש ָּראל ב ָּער ֶ ִ֑
ר־ה ָּ ִ֑מים
1 8וַ י ָּאספו ָּכל־ ָּה ָּעם כ ָ֣איש ֶא ָּחד ֶאל־ ָּ ָ֣הרחוב א ֶשר לפנָ֣י ַ ָֽש ַע ַ
הוה
תורת מ ֶשה א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
וַ ָֽיאמרו ל ֶעז ָּ ָ֣רא ַהספר ל ָּהביא ֶאת־ס ֶפר ַ ָ֣
ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ יָּ ָ֣ביא ֶעז ָּ ָ֣רא ַהכהן ֶ ָֽאת־ ַהתו ָּ ִ֞רה לפני ַה ָּק ָּהל מ ָ֣איש ו ַעד־א ָּשה וכל
יעי׃
מ ָ֣בין לש ִ֑מ ַע ביֵ֥ ום ֶא ָּחד ַל ֵ֥ח ֶדש ַהשב ָֽ
ן־האור
ר־ה ַמים מ ָּ
שר׀ לפנָ֣י ַ ָֽש ַע ַ
3וַ יק ָּרא־בו לפני ָּהרחוב א ֶ ָ֣
ל־ה ָּעם
ד־מח ָ֣צית ַהיום ֶנַֽגֶ ד ָּהאנָּ ֵ֥שים ו ַהנָּ שים ו ַהמבינִ֑ים ו ָּאזנֵ֥י ָּכ ָּ
ַע ַ
תורה׃
ל־ס ֶפר ַה ָּ ָֽ
ֶא ֵ֥
שר ָּע ָׂ֣שו ַל ָּד ָּבר וַ ַיָֽע ָ֣מד ֶאצלו
ַ4וַָֽֽיַ ע ִ֞מד ֶעז ָּ ָ֣רא ַהספר ַ ָֽעל־מג ַדל־עץ א ֶ ָ֣
ומעׂש ָּיה ַעל־ימינִ֑ ו ומשמאלו
ַמתתיָּ ה ו ֶש ַמע וַ ענָּ יָּ ה ואור ָּיה וחלקיָּ ה ַ
ומלכ ָּיה ו ָּח ֵ֥שם ו ַחש ַב ָּדנָּ ה ז ַכר ָּיֵ֥ה מש ָּ ָֽלם׃
ישאל ַ
ומ ָּ
פ ָּדיָּ ה ָֽ

פ

5וַ יפ ַתח ֶעז ָּרא ַהס ֶפר לעי ָ֣ני ָּכל־ ָּה ָּעם ָֽכי־מ ַ ֵ֥על ָּכל־ ָּה ָּעם ָּה ָּ ִ֑יה וכפתחו
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ָּ ָֽעמ ֵ֥דו ָּכ ָּ
6וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך ֶעז ָּרא ֶאת־יהָּ ֵ֥וה ָּה ֱאֹלהים ַהגָּ ִ֑דול וַ יַ ָֽ ענו ָּכל־ ָּה ָּעם ָּאמן׀ ָּאמן
יהוה ַא ַ ֵ֥פים ָּ ָֽאר ָּצה׃
ב ָ֣מ ַעל ידי ֶהם וַ יקדו וַ יש ַתחו ַל ָּ
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יטא
7וישו ַע ו ָּבני וש ֵ֥רב ָּיָ֣ה׀ יָּמין ַעקוב ַשב ַ ָ֣תי׀ ָֽהודיָּ ה ַמעׂשיָּ ה קל ָּ ָ֣
תורה ו ָּה ָּעם
ת־ה ָּעם ַל ָּ ִ֑
עזַ ריָּ ה יוזָּ ָּבד ָּח ָּנַֽן פ ָּלאיָּ ה ו ַהלוים מבינֵ֥ים ֶא ָּ
ל־עמ ָּ ָֽדם׃
ַע ָּ
ַ8וַָֽֽיקר ֵ֥או ַבס ֶפר בתו ַ ֵ֥רת ָּה ֱאֹלהים מפ ָּ ִ֑רש ו ָׂ֣שום ֶׂש ֶכל וַ יָּבינו ַבמק ָּ ָֽרא׃
ס

9וַ ָ֣יא ֶמר נ ֶחמָּיָ֣ה ָ֣הוא ַהתר ָּש ָּתא ו ֶעז ָּ ָ֣רא ַהכ ָ֣הן׀ ַהספר ו ַהלוים
יכם
יהוָ֣ה ֱאֹלה ֶ
ל־ה ָּעם ַהיום ָּק ָֽדש־הוא ַל ָּ
ת־ה ָּעם ל ָּכ ָּ
ַהמבינים ֶא ָּ
ל־ה ָּעם כ ָּשמ ָּעם ֶאת־דב ֵ֥רי
ל־תת ַאבלו ו ַאל־תב ִ֑כו כי בוכים ָּכ ָּ
ַא ָֽ
תורה׃
ַה ָּ ָֽ
11וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם לכו אכלו ַמש ַמנים וש ָ֣תו ַ ָֽממ ַתקים ושלחו ָּמנות ל ָ֣אין
הוה ֵ֥היא
י־חדַוֵ֥ת י ָּ
נָּ ָ֣כון לו ָֽכי־ ָּק ֵ֥דוש ַהיום ַלאד ִ֑נינו ו ַאל־ ָ֣ת ָּעצבו ָֽכ ֶ
ָּ ָֽמעז ֶ ָֽכם׃
11ו ַהלו ִ֞ים ַמחשים ל ָּכל־ ָּה ָּעם לא ָ֣מר ַהסו ֵ֥כי ַהיום ָּק ִ֑דש ו ַאל־ת ָּע ָֽצבו׃
12וַ ילכו ָּכל־ ָּה ָּעם ֶל ֱאכל ולשתות ול ַש ַ ָ֣לח ָּמנות ו ַלעׂשות ׂשמ ָּ ָ֣חה גדו ָּ ִ֑לה
כי הבינו ַבד ָּברים א ֶ ֵ֥שר הודיעו ָּל ֶ ָֽהם׃

ס

13ו ַביָ֣ ום ַהשני נֶ ֶאספו ָּראשי ָּה ָּאבות ל ָּכל־ ָּה ָּעם ַה ָֽכהנים ו ַהלוים
תורה׃
ֶאל־ ֶעז ָּרא ַהס ִ֑פר ול ַהׂשכיל ֶאל־דב ֵ֥רי ַה ָּ ָֽ
ַ14וַָֽֽימצאו ָּכ ָ֣תוב ַבתו ָּ ִ֑רה א ֶשר צָּוה יהוָּ ה ביַ ד־מ ֶשה א ֶשר ישבו
יעי׃
בנָֽי־יׂש ָּראל ַבסכות ֶב ָּחג ַב ֵ֥ח ֶדש ַהשב ָֽ

1835

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

ירוש ַ ָ֣לם לאמר צ ָ֣או
יהם וב ָּ
ל־ער ֶ
שר יַ שמיעו ויַ עבירו ֵ֥קול ב ָּכ ָּ
15וַ א ֶ ָ֣
ָּה ָּהר ו ָּהביאו עלי־זַ ית וַ עלי־עָ֣ץ ֶש ֶמן וַ עלי ה ַדס וַ עלָ֣י ת ָּמרים וַ עלי עָ֣ץ
ָּע ִ֑בת ַלע ֵׂ֥שת סכת ַכ ָּכ ָֽתוב׃

פ

16וַ יצ ָ֣או ָּה ָּעם וַ יָּ ביאו וַ יַ עׂשו ָּל ֶהם סכות איש ַעל־גַ גו וב ַחצ ָ֣רתי ֶהם
וב ַחצרות ָ֣בית ָּה ֱאֹל ִ֑הים וברחוב ַ ָ֣ש ַער ַה ַמים וברחוב ַ ֵ֥ש ַער ֶאפ ָּ ָֽרים׃
17וַ ַ ָֽיע ָׂ֣שו ָּ ָֽכל־ ַה ָּק ָּהל ַה ָּשבים מן־ ַהש ֵ֥בי׀ סכות וַ יש ָ֣בו ַבסכות ָ֣כי
ָֽלא־ ָּעׂשו מימי ישו ַע בן־נֵ֥ ון כן בנָ֣י יׂש ָּראל ַעד ַהיָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ ת ֵ֥הי
דולה מ ָֽאד׃
ׂשמ ָּחה ג ָּ ֵ֥
ן־היום ָּ ָֽהראשון ַעד ַהיָ֣ ום
תורת ָּה ֱאֹלהים יָ֣ ום׀ ביום מ ַ
18וַ יק ָּרא בס ֶפר ַ
וביום ַהשמיני ע ֶצ ֶרת ַכמש ָּ ָֽפט׃
ׂשו־חג שב ַעָ֣ת יָּמים ַ
ָּ
ָּה ַאח ִ֑רון וַ ַיָֽע

פ

1 9וביום ֶעׂשרים ו ַאר ָּב ָּעה ַל ָ֣ח ֶדש ַהזֶ ה נֶ ֶאספו ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ָ֣צום
יהם׃
וב ַׂשקים וַ א ָּד ָּמה על ֶ ָֽ
2וַ י ָּ ָֽבדלו ֶזַָֽ֣ ַרע יׂש ָּראל מכל ב ָ֣ני נ ָּ ִ֑כר וַ יַ ַעמדו וַ יתוַ דו ַעל־ ַח ָ֣טאתי ֶהם
יהם׃
וַ עונות אבת ֶ ָֽ
3וַ יָּ קומו ַעל־ ָּעמ ָּדם ַוַָֽֽיקראו בס ֶפר תו ַרת יהָּוה ֱאֹלהי ֶהם רב ָ֣עית ַהיִ֑ ום
יהם׃
יהוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ורבעית מתוַ ָ֣דים ו ָֽמש ַתחוים ַל ָּ

פ

4וַ יָּ ָּקם ַ ָֽעל־ ַ ָֽמע ָ֣לה ַהלוים ישו ַע ו ָּבני ַקדמיאל ש ַבנָּיה בנֵ֥י שרב ָּיה ָּבנָ֣י
יהם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
כ ָּנִ֑ני ַוַָֽֽיזעקו ב ָ֣קול גָּ דול ֶאל־י ָּ
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5וַ יאמ ָ֣רו ַהלוים י ָ֣שו ַע ו ַקדמיאל ָּבני ח ַשבניָּ ה ש ָֽרב ָּיה ָֽהודיָּ ה ש ַבנָּיָ֣ה
יברכו
עולִ֑ם ו ָּ ָֽ
ד־ה ָּ
עולם ַע ָּ
ן־ה ָּ
יכם מ ָּ
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
פ ַ ָֽתחיָּ ה קומו ָּברכו ֶאת־י ָּ
ל־כל־ב ָּר ָּכה ותה ָּ ָֽלה׃
רומם ַע ָּ
בודך ומ ַ ֵ֥
שם כ ֶ
ָ֣
ת־ה ָּש ַמים שמי ַה ָּש ַמים
ית ֶ ָֽא ַ
־הוא יהוָּ ה ל ַב ֶדך ַא ָּ ָ֣ת ָּעׂש ָּ
ַ 6א ָּתה ָ֣
שר ָּב ֶהם ו ַא ָּתה
יה ַהיַ מים ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ו ָּכל־צ ָּב ָּאם ָּה ָּא ֶרץ ו ָּכל־א ֶשר ָּע ֶל ָּ
מ ַח ֶי ָ֣ה ֶאת־כ ָּלִ֑ם וצ ָּ ֵ֥בא ַה ָּש ַמים לךֵ֥ מש ַתח ָֽוים׃
ַ 7א ָּתה־הוא יהָּ ָ֣וה ָּה ֱאֹלהים א ֶשר ָּב ַחר ָּת ב ַאב ָּרם והוצאתו מ ָ֣אור
ַכׂש ִ֑דים ו ַ ֵׂ֥שמ ָּת שמו ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃
ת־א ֶרץ
8ו ָּמ ָּ ָ֣צא ָּת ֶאת־ל ָּבבו נֶ ֱא ָּ ָ֣מן ל ָּפנֶ יך ו ָּכרות עמו ַהברית ָּלתת ֶא ֶ
בוסי ו ַהגרגָּ שי ָּל ָ֣תת לזַ ר ִ֑עו וַ ָּת ֶקם
ַהכנַ עני ַהחתי ָּה ֱאמרי ו ַהפרזי ו ַהי ֵ֥
ֶאת־ד ָּב ֶריך ֵ֥כי ַצדיק ָּ ָֽא ָּתה׃
9וַ ת ֶרא ֶאת־ ֳע ֵ֥ני אבתינו במצ ָּ ִ֑רים ו ֶאת־זַ ע ָּק ָּ ֵ֥תם ָּש ַמע ָּת ַעל־יַ ם־ ָֽסוף׃
ל־עָ֣ם ַארצו ָ֣כי יָּ ַדע ָּת
11וַ תתן אתת ו ָֽמפתים ב ַפרעה וב ָּכל־ע ָּב ָּדיו וב ָּכ ַ
יהם וַ ַ ָֽת ַעׂש־לךֵ֥ שם כ ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ֵ֥כי הזידו על ֶ ִ֑
11ו ַהיָּ ם ָּבָ ַ ָ֣קע ָּת לפני ֶהם וַ ַ ָֽי ַעב ֵ֥רו בתוְך־ ַה ָּים ַביַ ָּב ָּ ִ֑שה ָֽו ֶאת־רדפי ֶהם
מו־א ֶבן ב ַ ֵ֥מים ַע ָֽזים׃
הש ַלכ ָּת במצוֹלת כ ֶ
12וב ַע ָ֣מוד ָּענָּ ן הנחי ָּתם יו ָּ ִ֑מם וב ַע ֵ֥מוד אש ַלי ָּלה ל ָּה ָ֣איר ָּל ֶהם
־ה ֶד ֶרְך א ֶ ֵ֥שר ָֽילכו־ ָּ ָֽבּה׃
ֶאת ַ
13ו ַעל ַהר־סינַ י יָּ ַרד ָּת ו ַד ֵ֥בר ע ָּמ ֶהם מ ָּש ָּ ִ֑מים וַ תתן ָּל ֶהם מש ָּפטים
תורות ֱא ֶמת ח ֵ֥קים ומצות טו ָֽבים׃
י ָּשרים ו ָ֣
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ית ָּל ֶהם
תורה צ ָ֣ו ָּ
14ו ֶאת־ ַש ַ ֵ֥בת ָּקדשך הו ַ ָ֣ד ַע ָּת ָּל ֶ ִ֑הם ומצוות וחקים ו ָּ
ב ַיד מ ֶ ֵ֥שה ַעב ֶ ָֽדך׃
15ו ֶל ֶחם מ ָּש ַמים נָּ ַת ָּתה ָּל ֶהם לר ָּע ָּבם ו ַמים מ ֶס ַלע הו ֵ֥צא ָּת ָּל ֶהם
את ֶאת־יָּ דך
־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־נָּ ָּ ֵׂ֥ש ָּ
אמר ָּל ֶהם ָּלבוא ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת ֶאת ָּ
לצ ָּמ ָּ ִ֑אם וַ ָ֣ת ֶ
ָּל ֵ֥תת ָּל ֶ ָֽהם׃
16ו ֵ֥הם וַ אבתינו ה ִ֑זידו וַ יַ קשו ֶאת־ ָּער ָּפם ו ֵ֥לא ָּשמעו ֶאל־מצו ֶ ָֽתיך׃
שר ָּע ָׂ֣שי ָּת ע ָּמ ֶהם וַ יַ קשו
17וַ י ָּמאנָ֣ ו לשמ ַע ולא־זָּ כרו נפלא ֶתיך א ֶ ָ֣
ֶאת־ ָּער ָּפם וַ יתנו־ראש ָּל ֵ֥שוב ל ַעבד ָּתם במר ָּ ִ֑ים ו ַא ָּתה ֱאל ַוה סליחות
ב־וח ֶסד ו ֵ֥לא עזַ ב ָּ ָֽתם׃
ְך־א ַ ֵ֥פים ו ַר ֶ
ַחנון ו ַרחום ֶ ָֽא ֶר ַ
ַ 18אף ָֽכי־ ָּעׂשו ָּל ֶהם ָ֣עגֶ ל ַמס ָּכה וַ ָ֣יאמרו ֶזָ֣ה ֱאֹל ֶהיך א ֶ ֵ֥שר ֶה ֶעלך
ממצ ָּ ִ֑רים ַוַָֽֽיַ עׂשו נֶ ָּאצות גד ָֽלות׃
19ו ַא ָּתה ב ַרח ֶ ָ֣מיך ָּ ָֽה ַרבים ֵ֥לא עזַ ב ָּתם ַבמד ָּ ִ֑בר ֶאת־ ַע ָ֣מוד ֶה ָּענָּ ן לא־ ָּסר
ת־עמוד ָּהאש ב ַלי ָּלה ל ָּה ָ֣איר
מעלי ֶהם ביו ָּמם ל ַהנח ָּ ָ֣תם ב ַה ֶד ֶרְך ו ֶא ַ
כו־בּה׃
־ה ֶד ֶרְך א ֶ ֵ֥שר יָֽל ָּ ָֽ
ָּל ֶהם ו ֶאת ַ
21ורוחך ַהטו ָּבה נָּ ַת ָּת ל ַהׂשכי ָּ ִ֑לם ו ַמנך לא־ ָּמ ַ ָ֣נע ָּת מפי ֶהם ו ַמים נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה
ָּל ֶהם לצ ָּמ ָּ ָֽאם׃
21ו ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנה כל ַכל ָּ ֵ֥תם ַבמד ָּבר ָ֣לא ָּח ִ֑סרו ַׂשל ָֽמתי ֶהם ָ֣לא ָּבלו
ו ַרגל ֶיהם ֵ֥לא ָּב ָֽצקו׃
ת־א ֶרץ
22וַ תתן ָּל ֶהם ַממ ָּלכות וַ ע ָּממים ַ ָֽו ַתחלָקם לפ ָּ ִ֑אה וַ יָֽיר ִ֞שו ֶא ֶ ָ֣
ְך־ה ָּב ָּ ָֽשן׃
ת־א ֶרץ ֵ֥עוג ֶ ָֽמ ֶל ַ
־א ֶרץ ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחשבון ו ֶא ֶ
סיחון ו ֶאת ֶ
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23ובני ֶ ָ֣הם הרבי ָּת כככבי ַה ָּש ָּ ִ֑מים וַ תביאם ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־ ָּא ַ ֵ֥מר ָּת
ַלאבתי ֶהם ָּל ֵ֥בוא ָּל ָּ ָֽר ֶשת׃
יהם ֶאת־ישבי ָּה ָּא ֶרץ
24וַ יָּ באו ַה ָּבנים וַ ָֽייר ָ֣שו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ וַ ַתכנַ ע לפנ ֶ
ת־עממָ֣י ָּה ָּא ֶרץ ַלע ֵׂ֥שות ָּב ֶהם
יהם ו ֶא ַ ָֽ
ת־מלכ ֶ
ַהכ ַנָ֣ענים ַוָֽתתנם ביָּ ָּ ִ֑דם ו ֶא ַ
צונָֽם׃
כר ָּ
ַ25וַָֽֽילכ ִ֞דו ָּע ָ֣רים בצרות וַ א ָּד ָּ ָ֣מה שמנָּ ה וַ ָֽיירשו ָּב ָ֣תים מ ָֽלאים־ ָּכל־טוב
ברות חצובים כ ָּרמים וזיתים ו ֵ֥עץ ַמא ָּכל ָּל ִ֑רב וַ יאכלו ַוַָֽֽיׂשבעו
וַ יַ שמינו וַ ָֽית ַעדנו בטובךֵ֥ ַהגָּ ָֽדול׃
יאיך ָּה ָּרגו
ת־תורתך ַאח ָ֣רי גַ וָּ ם ו ֶאת־נב ֶ ָ֣
ָּ ָֽ
26וַ יַ מרו ַוַָֽֽימרדו ָּבְך וַ יַ שלכו ֶא
דוֹלת׃
א ֶשר־ה ֵ֥עידו ָּבם ַלהש ָּיבָ֣ם א ֶלִ֑יך ַוַָֽֽיַ עׂשו נֶ ָּאצות ג ָֽ
ָֽ ַ27ותתנם ב ַיָ֣ד ָּ ָֽצרי ֶהם וַ יָּ צרו ָּל ֶ ִ֑הם ובעת ָּ ָֽצ ָּר ָּתם יצע ָ֣קו א ֶליך ו ַא ָּתה
מ ָּש ַ ָ֣מים תש ָּמע וָֽ כ ַרח ֶ ָ֣מיך ָּ ָֽה ַרבים תתן ָּל ֶהם ָֽמושיעים ויושיעום מ ַיֵ֥ד
יהם׃
ָּצר ֶ ָֽ
28וכנָ֣ ו ַח ָּל ֶהם יָּ שובו ַלע ֵׂ֥שות ַרע ל ָּפ ֶ ִ֑ניך וַ ַ ָֽת ַעז ִ֞בם ב ַיד ָֽאיבי ֶהם וַ יר ָ֣דו
ָּב ֶהם וַ יָּ שובו וַ יז ָּעקוך ו ַא ִָּ֞תה מ ָּש ַמים תש ַמע ו ַתצי ֵ֥לם ָֽכ ַרח ֶמיך ַר ֵ֥בות
ע ָֽתים׃
29וַ ָּת ַעד ָּב ֶהם ַלהשי ָּ ָ֣בם ֶאל־תו ָּר ֶתך וה ָּמה הזידו ולא־ ָּשמעו למצו ֶתיך
ובמש ָּפ ֶ ָ֣טיך ָּ ָֽחטאו־ ָּבם א ֶשר־יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּא ָּדם ו ָּח ָּיָ֣ה ָּב ֶ ִ֑הם וַ יתנו ָּכתף
סור ֶרת ו ָּער ָּ ֵ֥פם הקשו ו ֵ֥לא ָּש ָֽמעו׃
ֶ
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31וַ תמשְך עלי ֶהם ָּש ָ֣נים ַרבות וַ ָּת ַעד ָּבם ברוחך ביַ ד־נבי ֶאיך ו ָ֣לא
ֶה ֱא ִ֑זינו ַ ָֽותתנם ביַ ד ַע ֵ֥מי ָּהא ָּר ָֽצת׃
ל־חנֵ֥ ון ו ַרחום
יתם ָּכ ָּלה ו ָ֣לא עזַ ב ָּ ִ֑תם כי ָֽא ַ
31וָֽ ב ַרח ֶמיך ָּה ַרבים ָֽלא־עׂש ָּ ֵ֥
ָּ ָֽא ָּתה׃
32ו ַע ָּ ָ֣תה ֱאֹלהינו ָּהאל ַהגָּ דול ַהג ָ֣בור ו ַהנו ָּרא שו ָ֣מר ַהב ָ֣רית ו ַה ֶח ֶסד
ַאל־ימ ַ ָ֣עט ל ָּפנֶ יך ָ֣את ָּכל־ ַהת ָּל ָּ ָ֣אה ָֽא ֶשר־מ ָּצ ַאתנו למ ָּלכינו ל ָּׂשרינו
ל־ע ֶ ִ֑מך מימי ַמלכָ֣י ַאשור ַעד ַהיֵ֥ ום
יאנו ו ַלאבתינו ול ָּכ ַ
ולכהנינו ולנב ֵ֥
ַה ֶזָֽה׃
33ו ַא ָּ ָ֣תה ַצדיק ַעל ָּכל־ ַה ָּ ָ֣בא ָּע ִ֑לינו ָֽכי־ ֱא ֶ ֵ֥מת ָּעׂשי ָּת וַ א ַ ֵ֥נחנו הר ָּ ָֽשענו׃
תור ֶ ִ֑תך ולא הקשיבו
34ו ֶאת־מ ָּלכינו ָּׂשרינו כהנָ֣ינו וַ אבתינו ֵ֥לא ָּעׂשו ָּ
ותיך א ֶ ֵ֥שר ַהעיד ָּת ָּב ֶ ָֽהם׃
ותיך ולעָ֣ד ֶ
ֶאל־מצ ֶ
35ו ָ֣הם ב ַמלכו ָּתם ובטובך ָּה ָּרב א ֶשר־נָּ ַ ָ֣ת ָּת ָּל ֶהם וב ֶא ֶרץ ָּהר ָּח ָּבה
א־שבו מ ַ ָֽמ ַעלל ֶיהם
ו ַהשמ ָּנה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּת לפנ ֶיהם ָ֣לא ע ָּב ִ֑דוך ָֽול ָּ
ָּה ָּר ָֽעים׃
36הנה א ַ ֵ֥נחנו ַהיום ע ָּב ִ֑דים ו ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ַלאבתינו ֶל ֱאכל
יה׃
ת־טובּה הנה א ַנֵ֥חנו ע ָּבדים ָּע ֶ ָֽל ָּ
ָּ
ֶאת־פריָּ ּה ו ֶא
אותינו ו ַעָ֣ל
37ותבו ָּא ָּ ָ֣תּה ַמר ָּבה ַלמ ָּלכים א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה ָּעלינו ב ַחט ִ֑
דולה א ָּנָֽחנו׃
גויתינו משלים ובב ֶהמתנו כרצונָּ ם וב ָּצ ָּ ֵ֥רה ג ָּ

פ

1 10וב ָּכל־זאת א ַנחנו כר ֵ֥תים א ָּמ ָּנה וכת ִ֑בים ו ַעל ֶ ָֽה ָּחתום ָּׂש ֵ֥רינו
לוינו כה ָֽנינו׃
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תומים נ ֶחמָּיה ַהתר ָּש ָּתא ֶבן־ח ַכל ָּיה וצדקיָּ ָֽה׃
2ו ַעל ַהח ִ֑
ׂ3ש ָּר ָּ ֵ֥יה עזַ ר ָּיה ירמָּיָֽה׃
ַ 4פש ֵ֥חור א ַמר ָּיה ַמלכ ָּ ָֽיה׃
ַ 5ח ֵ֥טוש ש ַבנָּיה ַמ ָֽלוְך׃
ָּ 6ח ֵ֥רם מרמות ָֽע ַבד ָּ ָֽיה׃
ָּ 7דנ ֵ֥יאל גנתון ָּב ָֽרוְך׃
8מש ָּ ֵ֥לם אב ָּיה מיָּ ָֽמן׃
ָֽ ַ 9מ ַעז ָּ ֵ֥יה בל ַגי ש ַ ָֽמע ָּ ִ֑יה א ֶלה ַהכה ָֽנים׃

ס

יאל׃
ָֽ 11ו ַהלו ִ֑ים וישו ַע ֶבן־אזַ ניָּ ה בנוי מבנֵ֥י חנָּ ָּדד ַקדמ ָֽ
איֵ֥ה ָּח ָּנַָֽֽן׃
11וַ אחי ֶ ִ֑הם ש ַבנָּיה ָֽהוד ָּיה קל ָּיטא פ ָּל ָּ
12מי ָּ ֵ֥כא רחוב ח ַשב ָּ ָֽיה׃
13זַ ֵ֥כור ש ָֽרב ָּיה ש ַבנָּ ָֽיה׃
14הוד ָּ ֵ֥יה ָּבני בנָֽינו׃

ס

ָּ 15ראשי ָּה ָּ ִ֑עם ַפרעש ַפ ַ ָ֣חת מו ָּאב עי ָּ ֵ֥לם זַ תוא ָּב ָֽני׃
16ב ֵ֥ני ַעז ָּגד ב ָּ ָֽבי׃
17אדנָּ ֵ֥יה בגַוי ָּע ָֽדין׃
ָּ 18א ֵ֥טר חזק ָּיה ַעזָֽ ור׃
19הוד ָּ ֵ֥יה ָּחשם ב ָּ ָֽצי׃
ָּ 21ח ֵ֥ריף ענָּ תות נו ָּ ָֽבי׃
ַ 21מגפי ָּ ֵ֥עש מש ָּלם ח ָֽזיר׃

1841

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

22משיזַ ב ֵ֥אל ָּצדוק יַ ָֽדו ַע׃
23פ ַלט ָּ ֵ֥יה ָּח ָּנַֽן ענָּ ָּ ָֽיה׃
24הו ֵ֥ש ַע חנַ נָּיה ַח ָֽשוב׃
ַ 25הלו ֵ֥חש פל ָּחא שו ָֽבק׃
26ר ֵ֥חום ח ַשב ָּנה ַמעׂש ָּ ָֽיה׃
27וַ אח ָּ ֵ֥יה ָּח ָּנַֽן ָּע ָּנַָֽֽן׃
ַ 28מלֵ֥ וְך ָּחרם ַבע ָּ ָֽנה׃
29וש ָּ ָ֣אר ָּה ָּעם ַהכה ָ֣נים ַהלוים ַהשוערים ַהמשררים ַהנתינים
יהם
ל־תורת ָּה ֱאֹלהים נש ֶיהם בנ ֶ ָ֣
ַ ָ֣
ל־הנב ָּ ִ֞דל מ ַעמי ָּהא ָּרצות ֶא
ָֽו ָּכ ַ
ובנתי ֶ ִ֑הם כל יו ֵ֥ד ַע מ ָֽבין׃
בועה ָּל ֶל ֶכת
וב ִ֞אים ב ָּא ָּלָ֣ה ובש ָּ
ַ 31מחזיָ ָ֣קים ַעל־אחי ֶהם ַאדירי ֶהם ָּ
ֹלהים ולש ָ֣מור
ד־ה ֱא ִ֑
שה ֶ ָֽע ֶב ָּ ָֽ
שר נתנָּ ה ב ַיד מ ֶ ָ֣
תורת ָּה ֱאֹלהים א ֶ ָ֣
ב ַ ָ֣
הוָ֣ה אדנינו ומש ָּפ ָּטיו וח ָּ ָֽקיו׃
ת־כל־מצות י ָּ
ו ַלעׂשות ֶא ָּ
31וַ א ֶשר לא־נ ֵ֥תן בנתינו ל ַע ָ֣מי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ֶאת־ב ָ֣נתי ֶהם ֵ֥לא נַקח ל ָּב ָֽנינו׃
32ו ַע ָ֣מי ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽהמביאים ֶאת־ ַה ַמ ָּקחות ו ָּכל־ ֶש ֶבר ביום ַה ַש ָּבת למכור
ומ ָּ ֵ֥שא
־ה ָּש ָּנֵ֥ה ַהשביעית ַ
לא־נַ ֵ֥קח מ ֶהם ַב ַש ָּבת וביָ֣ ום ִ֑ק ֶדש ונטש ֶאת ַ
ל־יָֽד׃
ָּכ ָּ
33ו ֶה ֱע ַמדנו ָּעלינו מצות ָּל ֵ֥תת ָּעלינו של ֵ֥שית ַה ֶש ֶקל ַב ָּש ָּנִ֑ה ַלעב ַדת
ֹלהינו׃
ֵ֥בית ֱא ָֽ

1842

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

34ל ֶ ָ֣ל ֶחם ַ ָֽה ַמע ֶר ֶכת ומנ ַ ָ֣חת ַה ָּת ָ֣מיד ולעו ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד ַה ַש ָּבתות
ֶה ֳח ָּדשים ַלמועדים ו ַל ֳק ָּדשים ו ַ ָ֣ל ַח ָּטאות ל ַכפר ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וכל
־אֹל ָֽהינו׃
אכת בית ֱ
מ ֶ ֵ֥ל ֶ

ס

גורלות ה ַפלנו ַעל־קר ַ ָ֣בן ָּהעצים ַהכהנָ֣ים ַהלוים ו ָּה ָּעם ל ָּהביא
35ו ַה ָּ
לבית ֱאֹלהינו לבית־אבתינו לע ֵ֥תים מז ָּמנים ָּש ָּנָ֣ה ב ָּש ָּנִ֑ה ל ַבער
תורה׃
הוָ֣ה ֱאֹלהינו ַכ ָּכתוב ַב ָּ ָֽ
ַעל־מז ַבח י ָּ
36ול ָּה ִ֞ביא ֶאת־בכו ָ֣רי ַאד ָּמתנו ובכורי ָּכל־פ ֵ֥רי ָּכל־עץ ָּש ָּנָ֣ה ב ָּש ָּנִ֑ה
הוָֽה׃
לבית י ָּ
37ו ֶאת־בכרות ָּבנינו וב ֶהמתינו ַכ ָּכתוב ַבתו ָּ ִ֑רה ו ֶאת־בכורי ב ָּקרינו
ֹלהינו׃
וצאנינו ל ָּהביא לבָ֣ית ֱאֹלהינו ַל ָ֣כהנים ַהמ ָּשרתים ב ֵ֥בית ֱא ָֽ
38ו ֶאת־רא ָ֣שית עריס ָ֣תינו ותרומתינו ופרי ָּכל־עץ ת ָ֣ירוש ויצ ָּהר נָּ ביא
ומע ַ ֵׂ֥שר ַאד ָּמתנו ַללויִ֑ם והם ַהלוים
ית־אֹלהינו ַ
ַלכהנים ֶאל־לש ָ֣כות ב ֱ
ַ ָֽהמ ַעשרים בכל ָּע ֵ֥רי עב ָּד ָֽתנו׃
ׂשר ַהלויִ֑ם ו ַהלו ִ֞ים יַ עלו
39ו ָּהיָּ ה ַהכהן ֶ ָֽבן־ ַאהרן עם־ ַהלוים ַבע ָ֣
אוצר׃
ל־הל ָּשכות ל ֵ֥בית ָּה ָּ ָֽ
ת־מע ַׂשר ַ ָֽה ַמעׂשר לבָ֣ית ֱאֹלהינו ֶא ַ
ֶא ַ
ָ֣ 41כי ֶאל־ ַהל ָּשכות יָּ ביאו בני־יׂש ָּראל ובנָ֣י ַהלוי ֶאת־תרו ַ ָ֣מת ַה ָּדגָּ ן
שרתים ו ַהשוערים
ַהת ָ֣ירוש ו ַהיצ ָּהר ו ָּשם כ ָ֣לי ַהמק ָּדש ו ַהכהנים ַהמ ָּ ָ֣
ֹלהינו׃
ת־בית ֱא ָֽ
ו ַהמשר ִ֑רים ו ֵ֥לא נַ עזב ֶא ֵ֥
1 11וַ יש ֵ֥בו ָּׂש ָֽרי־ ָּה ָּעם בירו ָּש ָּ ִ֑לם וש ָּ ָ֣אר ָּה ָּעם הפילו גו ָּרלות ל ָּה ָ֣ביא׀
ירוש ַלם ָ֣עיר ַהק ֶדש ו ֵ֥ת ַשע ַהיָּ דות ֶב ָּע ָֽרים׃
ן־הע ָּׂש ָּרה ָּל ֶש ֶבת ָֽב ָּ
ֶא ָּ ָ֣חד מ ָּ
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ירוש ָּ ָֽלם׃
ַ2וַָֽֽי ָּברכו ָּה ָּ ִ֑עם לכל ָּ ָֽהאנָּ שים ַה ָֽמתנַ דבים ָּל ֶש ֶבת ב ָּ

פ

שי ַהמדינָּ ה א ֶ ֵ֥שר יָּ שבו בירו ָּש ָּ ִ֑לם וב ָּע ָ֣רי יהו ָּדה ָּיָֽש ִ֞בו איש
3וא ֶלה ָּרא ָ֣
יהם יׂש ָּראל ַהכהנים ו ַהלויָ֣ם ו ַהנתינים ובני ַעב ֵ֥די
ַבאחזָּ תו ב ָּעָ֣ר ֶ
ֹלמה׃
ש ָֽ
הודה ע ָּתיָּ ה
4ו ָֽבירו ָּש ַלם ָּ ָֽישבו מב ֵ֥ני יהו ָּדה ומבנָ֣י בניָּ ִ֑מן מבנָ֣י י ָּ
י־פ ֶרץ׃
ן־מה ַללאל מבנ ָּ ָֽ
ֶבן־עזיָּ ה ֶבן־ז ַכריָּ ה ֶבן־א ַמר ָּיה ֶבן־ש ַפט ָּיֵ֥ה ֶב ַ
5ו ַמעׂש ָּיָ֣ה ֶבן־ ָּב ָ֣רוְך ֶבן־ ָּכל־חזֶ ה ֶבן־חזָּ יָּ ה ֶבן־ע ָּד ָּיה ֶבן־יויָּ ריב ֶבן־ז ַכר ָּיה
ן־השֹלנָֽי׃
ֶב ַ
ירוש ָּלִ֑ם ַאר ַ ֵ֥בע מאות ש ֵ֥שים ושמ ָּנה
י־פ ֶרץ ַהישבים ב ָּ
ָּ 6כל־בנ ֶ
י־חיל׃
ַאנש ָּ ָֽ

ס

ול ָּיה
7וא ֶלה ב ָ֣ני בניָּ ִ֑מן ַסלא ֶבן־מש ָּלם ֶבן־יועד ֶבן־פ ָּדיָּ ה ֶבן־ק ָּ
ן־איתיאל ֶבן־י ַ ָֽשע ָּיָֽה׃
ן־מעׂש ָּיה ֶב ָֽ
ֶב ַ
8ו ַאח ָּריו גַ ַבָ֣י ַס ָּלִ֑י ת ַ ֵ֥שע מאות ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּנָֽה׃
ל־העיר מש ֶנָֽה׃
9ויו ֵ֥אל ֶבן־זכרי ָּפָ ָ֣קיד עלי ֶ ִ֑הם ויהו ָּדה ֶבן־ ַהסנו ָּאה ַע ָּ

פ

יָּכין׃
11מן־ ַ ָֽהכה ִ֑נים י ַ ָֽדעיָּ ֵ֥ה ֶבן־יויָּ ריב ָֽ
ן־צדוק ֶבן־מ ָּריות ֶבן־אחיטוב נגד
ׂ11ש ָּריָּ ה ֶבן־חלקיָּ ה ֶבן־מש ָּלָ֣ם ֶב ָּ
ֹלהים׃
ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
אכה ַל ַבית שמ ֶנֵ֥ה מאות ֶעׂש ָ֣רים וש ָּ ִ֑נַֽים וַ ע ָּדיָּ ה
12וַ אחי ֶהם עׂשי ַהמ ָּל ָּ
ן־מלכ ָּיָֽה׃
ן־פשחור ֶב ַ
ן־אמ ָ֣צי ֶבן־ז ַכריָּ ה ֶב ַ
ֶבן־יר ָּחם ֶבן־פ ַלליָּ ה ֶב ַ
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13ו ֶא ָּחיו ָּרא ָ֣שים ל ָּאבות ָּמא ַתים ַאר ָּב ָ֣עים וש ָּ ִ֑נַֽים וַ ע ַמש ַסי ֶבן־עזַ ראל
ן־אח ַזֵ֥י ֶבן־משלמות ֶבן־א ָֽמר׃
ֶב ַ
יהם זַ בדיאל
ופ ָָ֣קיד על ֶ
14וַ אחי ֶהם ג ָ֣בורי ַחיל מ ָּאה ֶעׂש ָ֣רים ושמ ָּנִ֑ה ָּ
דולים׃
ן־הג ָֽ
ֶב ַ

ס

ן־עזרי ָּ ֵָ֥קם ֶבן־ח ַשב ָּיה ֶבן־בונָֽי׃
15ו ָֽמן־ ַהלו ִ֑ים ש ַמעיָּ ה ֶבן־ ַחשוב ֶב ַ
16ו ַשב ַתי ויוזָּ ָּבד ַעל־ ַהמ ָּלא ָּכה ַה ָֽחיצנָּ ה ל ָ֣בית ָּה ֱאֹלהים מ ָּראשי ַהלו ָֽים׃
הודה ַלתפ ָּלה
ן־א ָּסף ראש ַהתח ָּלה י ֶ ָ֣
17ו ַמ ַתנָּיָ֣ה ֶבן־מי ָּכה ֶבן־זַ בדי ֶב ָּ
דיתון׃
ן־שמ ַוע ֶבן־גָּ ָּלל ֶבן־י ָֽ
ובקבק ָּיה מש ֶנָ֣ה מ ֶא ָּ ִ֑חיו ו ַעב ָּדא ֶב ַ
ַ
ָּ 18כל־ ַהלוים ב ָ֣עיר ַהק ֶדש ָּמא ַתים שמ ֵ֥נים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃

פ

19ו ַה ָֽשוערים ַע ָ֣קוב ַטלמון וַ אחי ֶהם ַהשמ ָ֣רים ַבש ָּע ִ֑רים מ ָּאה שב ֵ֥עים
וש ָּנַָֽֽים׃
21וש ָּאר יׂש ָּראל ַהכהנים ַהלוים ב ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה איש בנַ ח ָּל ָֽתו׃
21ו ַהנתינים יש ָ֣בים ָּב ִ֑ע ֶפל וצי ָּ ֵ֥חא וגש ָּפא ַעל־ ַהנתי ָֽנים׃

פ

22ופָקיד ַהלוים בי ָ֣רו ָּש ַלם עזי ֶבן־ ָּבני ֶבן־ח ַשביָּ ה ֶבן־ ַמ ַתנָּיה ֶבן־מי ָּ ִ֑כא
־ה ֱאֹל ָֽהים׃
אכת בית ָּ
מבני ָּא ָּסף ַהמ ָ֣שררים ל ֶנַֽגֶ ד מ ֶ ֵ֥ל ֶ
ָֽ 23כי־מצַ ֵ֥ות ַה ֶמ ֶלְך עלי ֶ ִ֑הם וַ א ָּמ ָּ ֵ֥נה ַעל־ ַהמשררים ד ַבר־יֵ֥ ום ביו ָֽמו׃
24ופ ַ ָֽתחיָּ ה ֶבן־מ ָֽשיזַ באל מבני־ ֶזַֽ ַרח ֶבן־יהו ָּדה ל ַיָ֣ד ַה ֶמ ֶלְך ל ָּכל־ ָּד ָּבר
ָּל ָּ ָֽעם׃
25ו ֶאל־ ַהחצרים בׂשד ָּ ִ֑תם מב ָ֣ני יהו ָּדה ָּ ָֽיש ִ֞בו בקריַ ת ָּ ָֽה ַאר ַבע ובנ ֶתי ָּה
יה׃
ובדיבן ובנ ֶתי ָּה ו ָֽבי ַקבצאל וַ חצ ֶ ָֽר ָּ
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26ובי ֵ֥שו ַע ובמו ָּל ָּדה וב ֵ֥בית ָּ ָֽפ ֶלט׃
27ו ַבח ַ ֵ֥צר שו ָּעל ובב ֵ֥אר ֶש ַבע ובנ ֶ ָֽתי ָּה׃
28וב ָֽצק ַ ֵ֥לג ובמכ ָּנה ובבנ ֶ ָֽתי ָּה׃
29וב ֵ֥עין רמון וב ָּצר ָּעה וביַ ר ָֽמות׃
31זָּ נ ַח עד ָּלם ו ַחצרי ֶהם ָּלכיש וׂשד ֶתי ָּה עזָ ָּקה ובנ ֶ ִ֑תי ָּה וַ יַ חנֵ֥ ו
ד־גיא־ה ָֽנם׃
מב ָֽאר־ ֶש ַבע ַע ָֽ
יה׃
ובית־אל ובנ ֶ ָֽת ָּ
31וב ֵ֥ני בניָּ מן מ ָּג ִַ֑בע מכ ָּ ָ֣מׂש ו ַעיָּ ה ָֽ
32ענָּ ֵ֥תות נב ע ָּ ָֽננָּ ָֽיה׃
ָּ 33ח ֵ֥צור׀ ָּר ָּמה ג ָּ ָֽתים׃
ָּ 34ח ֵ֥דיד צבעים נ ַב ָּ ָֽלט׃
ֹ35לֵ֥ ד ואונו ֵ֥גי ַהח ָּר ָֽשים׃
יָּמין׃
הודה לבנ ָֽ
36ומן־ ַהלוים ַמחל ֵ֥קות י ָּ

פ

1 12וא ֶלה ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים א ֶ ֵ֥שר ָּעלו עם־זר ָּב ֶ ֵ֥בל ֶבן־ש ַאלתיאל וי ִ֑שו ַע
ׂש ָּר ָּיֵ֥ה ירמָּיה ֶעז ָּ ָֽרא׃
2א ַמר ָּ ֵ֥יה ַמלוְך ַח ָֽטוש׃
3ש ַכנָּ ֵ֥יה רחם מר ָֽמת׃
4ע ֵ֥דוא גנתוי אביָּ ָֽה׃
5מיָּ ֵ֥מין ַ ָֽמ ַעד ָּיה בל ָּ ָֽגה׃
6ש ַ ָֽמע ָּ ֵ֥יה ויויָּ ריב י ַ ָֽדע ָּ ָֽיה׃
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ימי י ָֽש ַוע׃
ַ 7סלָ֣ ו ָּעמוק חלקיָּ ה י ַ ָֽדע ָּ ִ֑יה ָ֣א ֶלה ָּראשי ַהכהנים וַ אח ֶיהם ב ֵ֥
פ

8ו ַהלוים ישו ַע בנוי ַקדמי ֵ֥אל שרב ָּיה יהו ָּ ָ֣דה ַמ ַתנָּיִ֑ה ַ ָֽעל־הידות ֵ֥הוא
ו ֶא ָּ ָֽחיו׃
9ו ַבק ָֽבקיָּ ה וענו אח ֶיהם לנֶ ג ָּדם למש ָּמ ָֽרות׃
11וישו ַע הו ָ֣ליד ֶאת־יָֽ ויָּ ָ ִ֑קים ויָֽ ויָּ קים הו ָ֣ליד ֶאת־ ֶאליָּ שיב ו ֶאליָּ שיב
ֶאת־יויָּ ָּ ָֽדע׃
הוליד ֶאת־יַ ָֽד ַוע׃
11ויויָּ ָּדע הו ָ֣ליד ֶאת־יונָּ ָּתן ויונָּ ָּתן ֵ֥
אשי ָּה ָּא ִ֑בות לׂש ָּר ָּיָ֣ה מ ָּריָּ ה לירמָּיה
12ובימי יָֽ ויָּ קים ָּהיֵ֥ ו כהנים ָּר ָ֣
חנַ נָּיָֽה׃
13ל ֶעז ָּ ָ֣רא מש ָּלם ַלא ַמר ָּיה יהו ָּח ָּנַָֽֽן׃
יוסף׃
14למלוכי יָֽ ונָּ ָּתן לש ַבנָּיה ָֽ
15ל ָּח ָ֣רם ַעדנָּ א למ ָּריות ֶחל ָּ ָָֽקי׃
16לע ֵ֥דיא ז ַכר ָּיה לגנ ֵ֥תון מש ָּ ָֽלם׃
מועד ָּיה פל ָּ ָֽטי׃
ַ 17לאב ָּיה זכ ִ֑רי למניָּ מין ל ַ
18לבל ָּ ָ֣גה ַשמו ַע ָֽלש ַמע ָּיה יהונָּ ָּ ָֽתן׃
ידע ָּיה ע ָֽזי׃
19וליויָּ ָ֣ריב ַמתנַ י ָֽל ַ ָֽ
21ל ַס ַ ֵ֥לי ַק ָּלי ל ָּע ֵ֥מוק ָֽע ֶבר׃
21לחלק ָּיָ֣ה ח ַשביָּ ה ָֽלי ַ ָֽדע ָּיה נ ַתנ ָֽאל׃
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אשי ָּא ִ֑בות
יוחנָּ ן ויַ ד ַוע כתובים ָּר ָ֣
ַ 22הלוים בימי ֶאליָּ שיב יויָּ ָּדע ו ָּ
־מלכות ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ַה ָּ ָֽפר ָֽסי׃
ו ַה ָ֣כהנים ַעל ַ

פ

שי ָּ ָֽה ָּאבות כתובים ַעל־ס ֶפר דב ָ֣רי ַהיָּ ִ֑מים ו ַעד־ימי יָֽ ו ָּח ָּנֵַֽ֥ן
23בני לוי ָּרא ָ֣
ן־אליָּ ָֽשיב׃
ֶב ֶ
יהם לנֶ ג ָּדם
־קדמיאל וַ אח ֶ ָ֣
שי ַהלוים ח ַשביָּ ה ָֽשרביָּ ה וישו ַע ֶבן ַ
24ו ָּרא ָ֣
ֹלהים מש ָּמר לע ַ ֵ֥מת מש ָּ ָֽמר׃
יש־ה ֱא ִ֑
ָּ
ל ַהלָ֣ל להודות במצַות ָּדוָ֣יד א
ַ 25מ ַתנָּיה ו ַבק ָֽבק ָּיה ע ַבד ָּיֵ֥ה מש ָּלם ַטל ָ֣מון ַע ִ֑קוב שמרים ָֽשוערים
מש ָּמר ַבאספי ַהש ָּע ָֽרים׃
26א ֶלה בימי יויָּ ָ ֵ֥קים ֶבן־ישו ַע ֶבן־יו ָּצ ָּ ִ֑דק ובימי נ ֶחמ ָּיָ֣ה ַה ֶפ ָּחה ו ֶעז ָּ ֵ֥רא
ַהכהן ַהסו ָֽפר׃

פ

27ו ַבחנ ִַ֞כת חו ַ ָ֣מת ירו ָּש ַלם בקשו ֶאת־ ַהלוים מ ָּכל־מ ָ֣קומ ָּתם ַלהב ָּיאם
תודות ובשיר מצל ַתים נ ָּב ֵ֥לים
ירוש ָּלִ֑ם ַלעׂשת חנ ָּכה וׂשמ ָּחה וב ָ֣
ָֽל ָּ
ובכנ ָֽרות׃
ן־חצרי
רוש ַלם ומ ַ
־הכ ָּכר סב ָ֣יבות י ָּ
28וַ י ָּ ָ֣אספו בני ַהמשר ִ֑רים ומן ַ
נט ָּפ ָֽתי׃
29ומבית ַהגלגָּ ל ומש ֵ֥דות ֶג ַבע ו ַעז ָּ ִ֑מוֶ ת ָ֣כי חצרים ָּבנו ָּל ֶהם ַהמ ָ֣שררים
רוש ָּ ָֽלם׃
סביבות י ָּ
31וַ ָֽי ַטהרו ַהכהנים ו ַהלו ִ֑ים ַוַָֽֽי ַטהרו ֶאת־ ָּה ָּעם ו ֶאת־ ַהש ָּערים
־החו ָּ ָֽמה׃
ו ֶ ָֽאת ַ
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31וָּ ַאע ֶלה ֶאת־ ָּׂש ָ֣רי יהו ָּדה מ ַעל ַלחו ָּ ִ֑מה וָּ ַאעמי ָּדה ש ָ֣תי תודת גדוֹלת
חומה ל ַש ַער ָּה ַאש ָֽפת׃
ו ַתהלכת ַליָּ מין מ ַעָ֣ל ַל ָּ
32וַ י ֶלְך ַאחרי ֶהם הו ַ ָ֣שעיָּ ה וַ חצי ָּׂש ֵ֥רי יהו ָּ ָֽדה׃
33וַ עזַ ר ָּ ֵ֥יה ֶעז ָּרא ומש ָּ ָֽלם׃
34יהו ָּדה ובניָּ מן וָֽ ש ַ ָֽמע ָּיה וירמָּיָֽה׃

ס

ן־מ ַתניָּ ה
35ומב ֵ֥ני ַהכהנים ַבחצצ ִ֑רות ז ַכריָּ ה ֶבן־יָֽ ונָּ ָּתן ֶבן־ש ַ ָֽמעיָּ ה ֶב ַ
ן־א ָּ ָֽסף׃
יכיָּ ה ֶבן־זַ כור ֶב ָּ
ן־מ ָּ
ֶב ָ֣
יהודה חנָּ ני
ָֽ 36ו ֶא ָּחיו ָֽש ַמעיָּ ה וַ עזַ ראל ָֽמל ַלי ָֽגל ַלי ָּמ ִ֞ ַעי נ ַתנאל ָֽו ָּ
יהם׃
ֹלהים ו ֶעז ָּ ֵ֥רא ַהסופר לפנ ֶ ָֽ
י־שיר ָּדויד ָ֣איש ָּה ֱא ִ֑
בכל ֵ֥
חומה
ל־מעלות ָ֣עיר ָּדויד ַ ָֽב ַמע ֶלה ַל ָּ ִ֑
37ו ַעל ַש ַער ָּה ַעין ונֶ ג ָּדם ָּעלו ַ ָֽע ַ
מ ַעל לבָ֣ית ָּדויד ו ַעד ַ ֵ֥ש ַער ַה ַמים מז ָּ ָֽרח׃
יה וַ חצי ָּה ָּעם מ ַעָ֣ל
38ו ַהתו ָּדה ַהשנית ַההו ֶ ֵ֥ל ֶכת למואל וַ אנָ֣י ַאח ֶ ִ֑ר ָּ
חומה ָּהר ָּח ָּ ָֽבה׃
חומה מ ַעל למג ַ ָ֣דל ַה ַתנורים ו ַעד ַה ָּ ֵ֥
ל ַה ָּ
־ש ַער ַה ָּדגים ומג ַדל
39ומ ַ ָ֣על ל ַ ָֽש ַער־ ֶאפ ַרים ו ַעל־ ַש ַער ַהי ָּשנָּ ה ו ַעל ַ ָ֣
חנַ נאל ומג ַ ָ֣דל ַהמ ָּאה ו ַעד ַ ָ֣ש ַער ַה ִ֑צאן ו ָּעָ֣מדו ב ַש ַער ַה ַמ ָּט ָּ ָֽרה׃
ָֽ ַ41ו ַתעמדנָּ ה ש ֵ֥תי ַהתודת ב ָ֣בית ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ אני וַ ח ֵ֥צי ַהסגָּ נים ע ָֽמי׃
41ו ַהכהנים ֶאליָּ קים ַמעׂשיָּ ה מניָּ מין מי ָּכ ָּיה ֶאליועי ַני ז ַכר ָּ ֵ֥יה חנַ נָּיה
ַבחצצ ָֽרות׃
42ו ַמעׂשיָּ ה וָֽ ש ַ ָֽמעיָּ ה ו ֶאל ָּע ָּזר ועזי ָֽויהו ָּח ָּנֵַֽ֥ן ו ַמלכ ָּיה ועי ָּ ָ֣לם וָּ ָּ ִ֑עזֶ ר
וַ יַ שמיעו ַהמ ָ֣שררים ויַָֽֽז ַרח ָּיה ַה ָּפ ָָֽקיד׃
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43וַ יזב ָ֣חו ַביום־ ַההוא ז ָּבחים גדולים וַ יׂש ָּמחו כי ָּה ֱאֹלהים ׂשמ ָּחם
רוש ַלם
דולה ו ַגם ַהנָּ שים ו ַהי ָּלדים ָּׂש ִ֑מחו וַ ת ָּש ַמע ׂשמ ַ ֵ֥חת י ָּ
ׂשמ ָּ ָ֣חה ג ָּ
מ ָּר ָֽחוק׃
44וַ י ָּפק ָ֣דו ַביום ַההוא אנָּ שים ַעל־ ַהנ ָּשכות ָּלאו ָּצ ֵ֥רות ַלתרומות
תורה
ָּלרא ָ֣שית ו ַל ַ ָֽמ ַעׂשרות לכנוס ָּב ֶהם לׂשדי ֶה ָּערים מנָּ ָ֣אות ַה ָּ
ל־הלוים ָּהעמ ָֽדים׃
ל־הכהנֵ֥ים ו ַע ַ
הודה ַע ַ
ַלכהנים ו ַללויִ֑ם כֵ֚י ׂשמ ַ ָ֣חת י ָּ
ַ45וַָֽֽישמ ִ֞רו מש ֶמ ֶרת ֱא ָֹֽלהי ֶהם ומש ֶ ָ֣מ ֶרת ַ ָֽה ָּט ֳה ָּרה ו ַהמשררים ו ַהשע ִ֑רים
כמצַ ֵ֥ות ָּדויד שֹל ֵ֥מה בנָֽ ו׃
ָֽ 46כי־בי ֵ֥מי ָּדויד ו ָּא ָּסף מ ֶ ִ֑ק ֶדם ָּראש ַהמ ָ֣שררים ושיר־תה ָּ ֵ֥לה והדות
אֹלהים׃
ָֽל ָֽ
47ו ָּכל־יׂש ָּראל בימי זר ָּב ֶבל ובי ָ֣מי נ ֶחמיָּ ה ָֽנתנים מנָּ יות ַהמשר ֵ֥רים
ו ַהשערים ד ַבר־יָ֣ ום ביו ִ֑מו ו ַמקדשים ַללוים ו ַהלוים ַמקדשים לב ֵ֥ני
ַאה ָֽרן׃

פ

ַ 1 13ביָ֣ ום ַההוא נק ָּרא ב ֵ֥ס ֶפר מ ֶשה ב ָּאזנָ֣י ָּה ָּ ִ֑עם ונמ ָּצא ָּכ ָ֣תוב בו
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
א ֶשר לא־יָּבוא ַעמני ומ ָּאבי בק ַ ֵ֥הל ָּה ֱאֹלהים ַע
ָ֣ 2כי לא קדמו ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ַב ֶ ָ֣ל ֶחם ו ַב ָּ ִ֑מים וַ יׂשכר ָּע ָּליו ֶאת־בל ָּעם
ל ַ ָָֽקללו וַ יַ הפְך ֱאֹלהינו ַהק ָּל ָּלה לב ָּר ָּ ָֽכה׃
3וַ יהי כ ָּשמ ָּ ָ֣עם ֶאת־ ַהתו ָּ ִ֑רה וַ יַ ב ֵ֥דילו ָּכל־ע ֶרב מיׂש ָּר ָֽאל׃
ֹלהינו ָּקרוב לטוב ָּיָֽה׃
ית־א ִ֑
4ולפנָ֣י מזֶ ה ֶאליָּ שיב ַהכהן נָּ תון בלש ַ ָ֣כת ב ֱ

1850

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

ת־המנ ָּחה ַהלבונָּ ה
דולה ו ָּ ָ֣שם ָּהיו ל ָּפנים נתנים ֶא ַ
5וַ יַ ַעׂש לו לש ָּכָ֣ה ג ָּ
ומע ַׂשר ַה ָּדגָּ ן ַהת ָ֣ירוש ו ַהיצ ָּהר מצוַ ת ַהלוים ו ַהמשררים
ו ַהכלים ַ
רומת ַהכהנָֽים׃
ו ַהשע ִ֑רים ות ַ
6וב ָּכל־זֶ ה ֵ֥לא ָּהייתי ָֽבירו ָּש ָּ ִ֑לם כי בשנַ ת שֹלשים וש ַתים
ל־ה ֶמ ֶלְך ול ֵָ֥קץ יָּ מים נש ַ ֵ֥אלתי
ל ַאר ַתח ַשסתא ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ָּ ָ֣באתי ֶא ַ
ן־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
מ ַ
7וָּ ָּאבוא ָֽלירו ָּש ָּ ִ֑לם וָּ ָּא ָ֣בינָּ ה ָּב ָּר ָּעה א ֶשר ָּע ָּׂשה ֶאליָּ שיב ל ָ֣טוביָּ ה
ֹלהים׃
ַלע ֵׂ֥שות לו נש ָּכה ב ַחצרי ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
8וַ ֵ֥יַֽ ַ ָֽרע לי מ ִ֑אד ָּ ָֽו ַאשלי ָּכה ֶ ָֽאת־ ָּכל־כלי בית־טוב ָּיה ַהחוץ מן־ ַהלש ָּ ָֽכה׃
9וָּ ָ֣אמ ָּרה ַוַָֽֽי ַטהרו ַהל ָּש ִ֑כות וָּ ָּא ָ֣ש ָּיבה ָּשם כלי בָ֣ית ָּה ֱאֹלהים
בונָֽה׃
ת־המנ ָּחה ו ַהל ָּ
ֶא ַ

פ

11וָּ ָ֣אד ָּעה ָֽכי־מנָּ יֵ֥ ות ַהלוים ָ֣לא נ ָּ ִ֑תנָּ ה וַ יברחו איש־ל ָּׂשדהו ַהלויֵ֥ם
אכה׃
ו ַהמשררים ע ֵׂ֥שי ַהמ ָּל ָּ ָֽ
11וָּ ָּארי ָּבה ֶאת־ ַהסגָּ נים וָּ ָ֣אמ ָּרה ַמדו ַע נֶ ֱע ַזָ֣ב בית־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָּ ָֽו ֶאקבצם
ָּ ָֽו ַאעמדם ַעל־ ָּעמ ָּ ָֽדם׃
12ו ָּכל־יהו ָּדה הביאו ַמע ַׂשר ַה ָּד ָּגַֽן ו ַהתי ֵ֥רוש ו ַהיצ ָּהר ָּלאו ָּצ ָֽרות׃
ן־הלוים
וצרות ֶש ֶלמיָּ ה ַהכהן ו ָּצ ָ֣דוק ַהסופר ופ ָּדיָּ ה מ ַ
13וָּ אוצ ָּ ָ֣רה ַעל־א ָּ
ן־מ ַתנָּיִ֑ה כי נֶ ֱא ָּמנים נֶ ח ָּשבו וַ על ֶיהם ַלחֹלֵ֥ ק
ו ַעל־יָּ ָּדם ָּח ָּנֵַֽ֥ן ֶבן־זַ כור ֶב ַ
יהם׃
ַלאח ֶ ָֽ
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14זָּ כ ָּרה־ ֵ֥לי ֱאֹל ַהי ַעל־ ִ֑זאת ו ַאל־ ֶ ָ֣ת ַמח ח ָּס ַדי א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי ב ֵ֥בית ֱאֹל ַהי
ובמש ָּמ ָּ ָֽריו׃
ַ 15ביָּ ָ֣מים ָּהה ָּמה ָּר ָ֣איתי ָֽביהו ָּ ָ֣דה׀ ָֽדר ָֽכים־ג ָ֣תות׀ ַב ַש ָּבת ומבי ָ֣אים
ל־מ ָּשא
ל־החמרים ו ַאף־יַ ין ענָּ בים ותאנים ו ָּכ ַ
ָּהער ָ֣מות ָֽועמסים ַע ַ
רוש ַלם ביָ֣ ום ַה ַש ָּ ִ֑בת וָּ ָּאעיד ביום מכ ָּ ֵ֥רם ָּ ָֽציד׃
ומבי ֵ֥אים י ָּ
ל־מ ֶכר ומכרים ַב ַש ָּבת לבנֵ֥י
יאים ָּדאג ו ָּכ ֶ ִ֑
16ו ַהצרים ָּיָ֣שבו ָּבּה מב ֵ֥
ירוש ָּ ָֽלם׃
הודה וב ָּ
י ָּ
שר
17וָּ ָּארי ָּבה את ח ָ֣רי יהו ָּ ִ֑דה וָּ אמ ָּ ָ֣רה ָּל ֶהם ָּ ָֽמה־ ַה ָּד ָּבר ָּה ָּרע ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
ַא ֶ ָ֣תם עׂשים וָֽ מ ַחללים ֶאת־יֵ֥ ום ַה ַש ָּ ָֽבת׃
ל־ה ָּר ָּעָ֣ה ַהזאת
18הלוא כה ָּעׂשו א ָ֣בתי ֶכם וַ יָּ בא ֱאֹלהינו ָּעלינו ֵ֚את ָּכ ָּ
ו ַעל ָּה ָ֣עיר ַה ִ֑זאת ו ַא ִֶ֞תם מוסיפים ָּחרון ַעל־יׂש ָּראל ל ַחלל
־ה ַש ָּ ָֽבת׃
ֶאת ַ

פ

רוש ַלם לפנָ֣י ַה ַש ָּבת וָּ ָֽאמ ָּרה וַ י ָּסג ָ֣רו
שר ָּ ָֽצללו ַשערי י ָּ
19וַ יהי ַכא ֶ ָ֣
ַהד ָּלתות וָּ ָ֣אמ ָּרה א ֶשר ָ֣לא יפ ָּתחום ַעד ַא ַ ָ֣חר ַה ַש ָּ ִ֑בת ומנ ָּע ַרי
־יָּבוא ַמ ָּשא ביֵ֥ ום ַה ַש ָּ ָֽבת׃
ל־הש ָּערים לא ֵ֥
ֶ ָֽה ֱע ַמדתי ַע ַ
21וַ יָּ לינו ָּהרכלים ומכרי ָּכל־ממ ָּכר מ ֵ֥חוץ לירו ָּש ָּלם ַ ֵ֥פ ַעם וש ָּ ָֽתים׃
21וָּ ָּא ָ֣עי ָּדה ָּב ֶהם וָּ אמ ָּרה אלי ֶהם ַמדו ַע ַא ֶתם לנים ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ַהחו ָּמה
ן־ה ָ֣עת ַההיא לא־ ָּבאו ַב ַש ָּ ָֽבת׃
אם־תשנו ָּיד ֶאש ַ ָ֣לח ָּב ֶ ִ֑כם מ ָּ

ס

22וָּ אמ ָּ ָ֣רה ַללוים א ֶשר ָֽיהיו ָֽמ ַטהרים ו ָּבאים שמ ָ֣רים ַהש ָּערים ל ַקדש
וסה ָּע ַלי כ ֵ֥רב ַחס ֶ ָֽדך׃
ֶאת־יָ֣ ום ַה ַש ָּ ִ֑בת גַ ם־זאת זָּ כ ָּרה־ ָ֣לי ֱאֹל ַהי ו ֵ֥ח ָּ
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ָ֣ ַ 23גם׀ ַביָּ ָ֣מים ָּההם ָּראיתי ֶאת־ ַהיהודים השיבו נָּ שים ַאש ֳדודיות
ַע ֳמוניות מואביָֽ ות׃
הודית וכלשון
24ובני ֶהם חצי מ ַדבָ֣ר ַאשדודית וא ָּינֵ֥ם ַמכירים ל ַדבָ֣ר י ִ֑
ַ ֵ֥עם וָּ ָּ ָֽעם׃
25וָּ ָּאריב ע ָּמם וָּ אָ ַ ָֽקללם וָּ ַא ֶ ֵ֥כה מ ֶהם אנָּ שים ָּו ֶָֽאמר ִ֑טם וָּ ַאשביעָ֣ם
יהם לבנ ֶיכם
יהם ואם־תׂשאו מב ָ֣נת ֶ
יכם לבנ ֶ
ָֽבאֹלהים אם־תתנו ב ָֽנת ֶ
ו ָּל ֶ ָֽכם׃
26הלָ֣ וא ַעל־ ָ֣א ֶלה ָּח ָּ ָֽטא־שֹל ָ֣מה ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ו ַבגו ָ֣ים ָּה ַרבים ָֽלא־ ָּהיָּ ה
ל־כל־יׂש ָּר ִ֑אל
ֶמ ֶלְך ָּכמהו ו ָּאהוב ָֽלאֹל ָּהיו ָּהיָּ ה וַ יתנָ֣הו ֱאֹלהים ֶמ ֶלְך ַע ָּ
ם־אותו ֶה ֱחטיאו ַהנָּ שים ַהנָּ כריָֽ ות׃
ָ֣
גַ
27ו ָּל ֶ ָ֣כם הנש ַמע ַלעׂשת ָ֣את ָּכל־ ָּה ָּר ָּעה ַהגדו ָּלה ַהזאת למעל ָֽבאֹל ִ֑הינו
להשיב נָּ ֵ֥שים נָּ כריָֽ ות׃
28ומבני יויָּ ָּדע ֶבן־ ֶאליָּ שיב ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול ָּח ָּתן ל ַסנ ַב ַלָ֣ט ַהחרנִ֑י
וָּ ַאבריחהו מ ָּע ָּ ָֽלי׃
29זָּ כ ָּ ֵ֥רה ָּל ֶהם ֱאֹל ָּ ִ֑הי ַ ֵ֚על גָּ ֳא ָ֣לי ַהכהנָּ ה וב ֵ֥רית ַהכה ָּנה ו ַהלויָֽם׃
31ו ָֽט ַהרתים מ ָּכל־נ ָּ ִ֑כר וָּ ַאעמ ָּידה מש ָּמרות ַלכהנֵ֥ים ו ַללוים ֵ֥איש
במ ַלאכ ָֽתו׃
טובה׃
ֹלהי ל ָּ ָֽ
ה־לי ֱא ַ
כורים זָּ כ ָּר ֵ֥
31ולקר ַבן ָּהעצים בע ֵ֥תים מז ָּמנות ו ַלב ִ֑
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