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 פרק יז 

ה   הּוָדָ֑ ֶלְך יְׁ ז ֶמֵּ֣ ָאָחָ֖ ה לְׁ ֵ֔ ר  ים ֶעשְׁ ֵּ֣ ת  ַנ֙ת שְׁ שְׁ  בִּ

ל   ָ֖ ָרא  שְׁ ֛רֹון ַעל־יִּ שֹׁמְׁ ה בְׁ ָלָ֧ ַע ֶבן־א  ֙ ַלְך הֹוש   ָמָ֠

ים׃    ִֽ ַשע ָשנִּ ֵּ֥  ת 

 

הָוָ֑ה ֵּ֣י יְׁ ינ  ע  ע בְׁ  ַוַיֵַּ֥עש ָהַרָ֖

יו׃   ָפָנִֽ ּו לְׁ ר ָהיָ֖ ל ֲאֶשֵּ֥ ָרא ֵ֔ שְׁ י יִּ ֵּ֣ כ  ַמלְׁ א כְׁ ֹֹׁ֚ ק ל  ַרַ֗

 

ּור   ֶלְך ַאשָ֑ ֶסר ֶמֵּ֣ ֶאָ֖ ַמנְׁ ה ַשלְׁ יו ָעָלֵ֔  ָעָלֵּ֣

ֶבד ַע֙ ֶעֵ֔ ֙ י־֤לֹו הֹוש  הִּ ַֽיְׁ  ַוִֽ

ה׃  ָחִֽ נְׁ ֹו מִּ  ַוָיֵֶּ֥שב לָ֖

 

ֶש  ַע ֶקַ֗ הֹוש ֵׁ֜ ֶלְך־ַא֙שּור בְׁ ָצ֩א ֶמִֽ מְׁ  ר ַויִּ

ם   יִּ ַרֵ֔ צְׁ ֶלְך־מִּ ֹוא ֶמִֽ י֙ם ֶאל־סֵּ֣ ָאכִּ ח ַמלְׁ ר ָשַל֤  ֲאֶש֙

ָשָנָ֑ה   ָשָנֵּ֣ה בְׁ ּור כְׁ ֶלְך ַאשָ֖ ֶמֵּ֥ ה לְׁ ָח֛ נְׁ ה מִּ ֹׁא־ֶהֱעָלֵּ֥ ל  וְׁ

ּור  ֶלְך ַאשֵ֔ הּ֙ו ֶמֵּ֣ ֙ ר  ַַֽיַעצְׁ  ַוִֽ

ֶלא׃ ית ֶכִֽ ֵּ֥ הּו ב  ָ֖ ר   ַוַיַאסְׁ

 

ֶרץ  ָכל־ָהָאָ֑ ּור בְׁ ֶלְך־ַאשָ֖  ַוַיֵַּ֥על ֶמִֽ

ַע֙ל שֹׁמְׁ  ֹון ַוַי֙  רֵ֔

ים׃  ִֽ ש ָשנִּ יָה ָשלֵּ֥  ַוָיֵַּ֥צר ָעֶלָ֖
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ֹון  רֵ֔ מְׁ ֶלְך־ַאשּו֙ר ֶאת־שֵֹּׁ֣ ד ֶמִֽ ַע ָלַכ֤ הֹוש ַ֗ ית לְׁ יעִֵּׁ֜ שִּ ת ַהתְׁ ַנ֙ שְׁ  בִּ

ּוָרה  ל ַאשָ֑ ָ֖ ָרא  שְׁ  ַוֶיֵֶַּֽ֥גל ֶאת־יִּ

ח  ַלָ֧ ם ַבחְׁ ֶשב אָֹׁתֵׁ֜ ֹׁ֙  ַוי

ָח֛בֹור    ּובְׁ

ַֽן   ר ּגֹוָזָ֖ ַהֵּ֥  נְׁ

י׃ פ   י ָמָדִֽ ֵּ֥ ָער   וְׁ

 

 ִֽ י כִּ הִַּ֗ ם ַויְׁ יֶהֵ֔ ֙ל ַליהָוֵּ֣ה ֱאלה  ָרא  שְׁ י־יִּ ִֽ נ  ֤אּו בְׁ  י־ָחטְׁ

ם   יִּ ַרֵ֔ צְׁ ֶרץ מִּ ֶאֵּ֣  ַהַמֲעֶל֤ה אָֹׁת֙ם מ 

ם   יִּ ָרָ֑ צְׁ ֶלְך־מִּ ה ֶמִֽ עֵֹּׁ֣ ַחת ַיָ֖ד ַפרְׁ ַתַּ֕  מִּ

ים׃  ִֽ רִּ ים ֲאח  ֵּ֥ ּו ֱאלהִּ אָ֖ ירְׁ ִֽ  ַויִּ

 

ֹות  ֻחקֵּ֣ כּ֙ו בְׁ ִֽלְׁ  ַוי 

ם   ַהּגֹויִֵּ֔

ל    ָ֑ ָרא  שְׁ ֵּ֣י יִּ נ  ָ֖י בְׁ נ  פְׁ ה מִּ הָוֵ֔ יש יְׁ ֵּ֣  ֲאֶש֙ר הֹורִּ

ּו׃   ר ָעשִֽ ל ֲאֶשֵּ֥ ָ֖ ָרא  שְׁ י יִּ ֵּ֥ כ   ּוַמלְׁ

 

י֙ם  ָברִּ ל דְׁ ָרא ַ֗ שְׁ י־יִּ ִֽ נ  ּו בְׁ אֵּ֣ ַחפְׁ  ַויְׁ

ם   יֶהָ֑ הָוָ֖ה ֱאלה  ן ַעל־יְׁ ֹׁא־כ ֵ֔ ר ל  ֲאֶשֵּ֣

ם  יֶהֵ֔ ר  ָכל־ָעֵּ֣ ם ָבמֹו֙ת בְׁ ֙נּו ָלֶה֤ בְׁ  ַויִּ

ים  ָ֖ רִּ ל נֹוצְׁ ַדֵּ֥ גְׁ מִּ ר׃  מִּ ָצִֽ בְׁ יר מִּ ֵּ֥  ַעד־עִּ
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ים  ָ֑ רִּ ֹות ַוֲאש  בָ֖ ם ַמצ  בּו ָלֶה֛ ָ֧  ַוַיצִּ

ה  בָֹׁהֵ֔ ה גְׁ ָעֵּ֣ בְׁ ל ָכל־ּגִּ  ַעֹ֚

ַֽן׃   ץ ַרֲעָנִֽ ֵּ֥ ַחת ָכל־ע  ַתָ֖  וְׁ

 

ֹות  ָכל־ָבמֵ֔ רּו־ָש֙ם בְׁ ַקטְׁ  ַויְׁ

ם   יֶהָ֑ נ  פְׁ הָוָ֖ה מִּ ה יְׁ ָלֵּ֥ ם ֲאֶשר־ֶהגְׁ  ַכּגֹויִַּּ֕

יס ָ֖ עִּ ַהכְׁ ים לְׁ ים ָרעִֵּ֔ ֵּ֣ ָברִּ ַַֽיֲעשּ֙ו דְׁ ה׃ ַוִֽ הָוִֽ  ֶאת־יְׁ

 

ים  ָ֑ ֻללִּ ּו ַהּגִּ דָ֖ ַעבְׁ  ַוַיִֽ

ם  הָו֙ה ָלֶהֵ֔ ר יְׁ ר ָאַמ֤  ֲאֶש֙

ה׃    ר ַהֶזִֽ ּו ֶאת־ַהָדָבֵּ֥ א ַתֲעשָ֖ ֵֹּׁ֥  ל

 

ה  יהּוָדָ֡ ל ּובִּ ֵּ֣ ָרא  שְׁ יִּ ה בְׁ הָוָ֡  ַוָיֵַּ֣עד יְׁ

ר   אמַֹׁ֗ ה ל  י ָכל־חֶֹׁזֵׁ֜ יא ֙ בִּ ַי֩ד ָכל־נְׁ  בְׁ

י֙ם   ָרעִּ ם ָהִֽ יֶכ֤ כ  ַדרְׁ בּו מִּ  ֻשֵָׁ֜

ה   ל־ַהתֹוָרֵ֔ ָכ֙ י כְׁ י ֻחקֹוַתֵ֔ ֹוַתֵּ֣ צְׁ רּ֙ו מִּ מְׁ שִּ  וְׁ

ם    יֶכָ֑ ת  י ֶאת־ֲאבִֹֽׁ יתִּ ָ֖ ּוִּ ר צִּ  ֲאֶשֵּ֥

ים׃    ִֽ יאִּ בִּ י ַהנְׁ ַיָ֖ד ֲעָבַדֵּ֥ ם בְׁ יֶכֵ֔ י ֲאל  תִּ חְׁ ֲאֶש֙ר ָשַלֵּ֣  ַוִֽ
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עּו   ָ֑ א ָשמ  ָֹׁ֖ ל  וְׁ

ָפ֙ם  ֤שּו ֶאת־ָערְׁ  ַוַיקְׁ

ם   ֶרף ֲאבֹוָתֵ֔ עֵֹּׁ֣  כְׁ

ינּו ַבִֽ    א ֶהֱאמִֵּ֔ ֵֹּׁ֣ ם׃ ֲאֶש֙ר ל יֶהִֽ  יהָוָ֖ה ֱאלה 

 

יו  ּו ֶאת־ֻחָקַ֗ ֲאסֵּ֣ מְׁ  ַויִּ

ם   ת ֶאת־ֲאבֹוָתֵ֔ ר ָכַרֵּ֣ יתֹ֙ו ֲאֶשֵּ֣ רִּ ֶאת־בְׁ  וְׁ

ם   יד ָבָ֑ ָ֖ עִּ ר ה  יו ֲאֶשֵּ֥ ֹוָתֵ֔ דְׁ ִֽ ֙ת ע  א   וְׁ

ֶבל֙  י ַהֶה֙ ֤ ּו ַאֲחר  כֵׁ֜ לְׁ לּו   ַוי ֙ ָבֵ֔  ַוֶיהְׁ

ם   יבָֹׁתֵ֔ ִֽ בִּ ר סְׁ ֙ם ֲאֶשֵּ֣ י ַהּגֹויִּ ֤ ַאֲחר   וְׁ

הוָ    ָּו֤ה יְׁ ר צִּ ם׃ ֲאֶש֙ ֹות ָכֶהִֽ י ֲעשֵּ֥ ָ֖ תִּ לְׁ בִּ ם לְׁ  ֙ה אָֹׁתֵ֔

 

ם יֶהֵ֔ הָוֵּ֣ה ֱאלה  ֹו֙ת יְׁ צְׁ ּו ֶאת־ָכל־מִּ בַ֗  ַוַיַעזְׁ

ה ָכָ֖ ם ַמס  ּו ָלֶה֛  ַוַיֲעשֵּ֥

ים   ָ֑ ֵּ֣י ֲעָגלִּ נ   שְׁ

ה  יָרַ֗ ּו ֲאש   ַוַיֲעשֵּ֣

ם  יִּ א ַהָשַמֵ֔ ָבֵּ֣ ָכל־צְׁ ַתֲחוּ֙ו לְׁ שְׁ ִֽ  ַויִּ

ַעל׃ ּו ֶאת־ַהָבִֽ דָ֖  ַוַיַעבְׁ
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ירּו ַיֲעבִּ ש  ַוִָֽ֠ יֶה֙ם ָבא ֵ֔ ֹות  נִֽ ֶאת־בְׁ ם וְׁ יֶה֤ נ   ֶאת־בְׁ

ים  ָ֖ ָסמִּ ּו קְׁ מֵּ֥ סְׁ קְׁ  ַויִּ

שּו  ָ֑ ַנח   ַויְׁ

הָוָ֖ה  י יְׁ ֵּ֥ ינ  ע  ע בְׁ ֹות ָהַר֛ ּו ַלֲעשֵּ֥ רַ֗ ַמכְׁ תְׁ ִֽ  ַויִּ

ֹו׃   יסִֽ עִּ ַהכְׁ  לְׁ

 

ל  ָרא ֵ֔ שְׁ יִּ אֹׁ֙ד בְׁ הָו֤ה מְׁ ף יְׁ ַאַנ֙ תְׁ  ַויִּ

ל ָפָנָ֑יו  ַעֵּ֣ ם מ  ָ֖ ר  סִּ  ַויְׁ

ר   ַאֵ֔ שְׁ א נִּ ֵֹּׁ֣  ל

ֹו׃   ַבדִֽ ה לְׁ הּוָדָ֖ ֶבט יְׁ ֵּ֥ ק ש   ַר֛

 

ם   יֶהָ֑ הָוֵּ֣ה ֱאלה  ת יְׁ ֹוָ֖ צְׁ ר ֶאת־מִּ א ָשַמֵ֔ ֵֹּׁ֣ ה ל הּוָדַּ֕  ַּגם־יְׁ

ּו׃  ר ָעשִֽ ל ֲאֶשֵּ֥ ָ֖ ָרא  שְׁ ֹות יִּ ֻחקֵּ֥ ּו בְׁ כֵ֔ ֵּ֣לְׁ  ַוי 

 

ל֙  ָרא  שְׁ ָכל־ֶזַַֽ֤רע יִּ ה בְׁ הָוֵׁ֜ ס יְׁ ַא֙ מְׁ  ַויִּ

ם  ַענ ֵ֔  ַויְׁ

ים  ָ֑ ַיד־שֹׁסִּ ָ֖ם בְׁ נ  תְׁ ַֽיִּ  ַוִֽ

יו׃   ָפָנִֽ ם מִּ יָכָ֖ לִּ שְׁ ר הִּ ד ֲאֶשֵּ֥  ַע֛
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ד   ֵ֔ ית ָדוִּ ֵּ֣ ַע֙ל ב  ל מ  ָרא ַ֗ שְׁ ע יִּ י־ָקַרֵּ֣ ִֽ  כִּ

ט  ָבָ֑ ם ֶבן־נְׁ ָעֵּ֣ יכּו ֶאת־ָיָרבְׁ ָ֖ לִּ  ַוַימְׁ

ה הָוֵ֔ י יְׁ ֵּ֣ ַאֲחר  ֙ל מ  ָרא  שְׁ ם ֶאת־יִּ ָע֤ ח ָיָרבְׁ  ַוַיַד֙

ה׃   דֹוָלִֽ ה גְׁ ם ֲחָטָאֵּ֥ יָאָ֖ ֶהֱחט   וְׁ

 

ל ָרא ֵ֔ שְׁ ֵּ֣י יִּ נ  כּ֙ו בְׁ ִֽלְׁ ה   ַוי  ר ָעָשָ֑ ם ֲאֶשֵּ֣ ָעָ֖ אות ָיָרבְׁ ֵֹּׁ֥ ָכל־ַחט  בְׁ

ָנה׃   ֶמִֽ רּו מִּ ֹׁא־ָסָ֖  ל

 

יו   ל ָפָנֵ֔ ַעֵּ֣ ֙ל מ  ָרא  שְׁ הָו֤ה ֶאת־יִּ יר יְׁ סִּ֙ ד ֲאֶשר־ה   ַעָ֠

ים   ָ֑ יאִּ בִּ יו ַהנְׁ ַיָ֖ד ָכל־ֲעָבָדֵּ֣ ר בְׁ ֶבֵ֔ ר דִּ  ַכֲאֶשֵּ֣

ֹום  ד ַהיֵּ֥ ּוָרה ַעָ֖ ָמתֹ֙ו ַאשֵ֔ ל ַאדְׁ ַע֤ ל מ  ָרא ֵׁ֜ שְׁ ֶגל יִּ ה׃ פ ַויִּ֙  ַהֶזִֽ

 

ל  ָבֶבָ֡ ּור מִּ ֶלְך־ַאשָ֡ א ֶמִֽ ֵּ֣  ַוָיב 

ם   יִּ ַוֵ֔ ַפרְׁ ֲחָמ֙ת ּוסְׁ ִֽ ַעָּו֤א ּומ  כּוָתה ּומ  ָ֠ מִּ  ּוָ֠

ל ָ֑ ָרא  שְׁ ֵּ֣י יִּ נ  ַחת בְׁ ֹון ַתָ֖ רֵ֔ מְׁ י שִֹֽׁ ֵּ֣ ָער  יֶֹׁש֙ב בְׁ  ַו֙

ֹון  רֵ֔ מְׁ שּ֙ו ֶאת־שֵֹּׁ֣ ַֽרְׁ ִֽ  ַויִּ

יָה׃  ָעֶרִֽ ּו בְׁ בָ֖ ִֽשְׁ  ַוי 

 

ם  ם ָשֵ֔ ָתֵּ֣ בְׁ ַל֙ת שִּ חִּ תְׁ י בִּ הִַּ֗  ַויְׁ

הָוָ֑ה  ּו ֶאת־יְׁ אָ֖ א ָירְׁ ֵֹּׁ֥  ל

ֹות  ֲאָריֵ֔ הָו֤ה ָבֶה֙ם ֶאת־ָהֵּ֣ ח יְׁ ַשַל֙  ַויְׁ

ם׃ ים ָבֶהִֽ ָ֖ גִּ ּו הֹׁרְׁ יֵּ֥ הְׁ ִֽ  ַויִּ
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אמֹׁר   ֶלְך ַאשּו֮ר ל  ֶמֵּ֣ ּו לְׁ רַ֗ ֹׁאמְׁ  ַוי

ֹון   רֵ֔ י שֹׁמְׁ ֵּ֣ ָער  יָת֙ ַותֹ֙וֶש֙ב בְׁ ֙ לִּ גְׁ ר הִּ ם ֲאֶש֤  ַהּגֹויִַּ֗

   ֵֹּׁ֣ ֶרץ ל י ָהָאָ֑ ֵּ֣ ט ֱאלה  ַפָ֖ שְׁ ּו ֶאת־מִּ עֵ֔ ַֽדְׁ  א ָיִֽ

ֹות   ם ֶאת־ָהֲאָריַ֗ ַשַלח־ָבֵּ֣  ַויְׁ

ם   ים אֹוָתֵ֔ ֵּ֣ יתִּ מִּ ָנ֙ם מְׁ הִּ  וְׁ

ֶרץ׃    י ָהָאִֽ ֵּ֥ ט ֱאלה  ַפָ֖ שְׁ ים ֶאת־מִּ עִֵּ֔ יָנֵּ֣ם יֹׁדְׁ  ַכֲאֶש֙ר א 

 

ר אמַֹׁ֗ ּור ל  ֶלְך־ַאשֵׁ֜ ו ֶמִֽ ַצ֙  ַויְׁ

י֙ם   ֲהנִּ ַהכִֹֽׁ ד מ  ָמ֙ה ֶאָח֤ יכּו ָש֙ ֤ ם הֹׁלִּ ָשֵ֔ ם מִּ יֶתֵּ֣ לִּ גְׁ ר הִּ  ֲאֶשֵּ֣

ם   בּו ָשָ֑ ֵּ֣שְׁ י  ּו וְׁ כָ֖ לְׁ י   וְׁ

ֶרץ׃   י ָהָאִֽ ֵּ֥ ט ֱאלה  ַפָ֖ שְׁ ם ֶאת־מִּ ַּ֕ יֹׁר   וְׁ

 

ֹון  רֵ֔ מְׁ שֵֹּׁ֣ לּ֙ו מִּ גְׁ ר הִּ ים ֲאֶש֤ ַהכֲֹׁהנִַּ֗ ד מ  א ֶאָחֵּ֣ ֹֹׁ֞  ַוָיב

ל  ָ֑ ית־א  ִֽ ב  ֶָ֖שב בְׁ  ַוי 

ם  ה אָֹׁתֵ֔ י֙ מֹוֶרֵּ֣ הִּ ַֽיְׁ  ַוִֽ

ה׃  הָוִֽ ּו ֶאת־יְׁ אֵּ֥ ירְׁ ִֽ יְך יִּ ָ֖  א 

 

יו ַויִּ  ֹוי ֱאלָהָ֑ ֹוי ּגָ֖ ים ּגֵּ֥ ּו עֹׁשִֵּ֔ יֵּ֣  הְׁ

ים  רֹׁנִֵּ֔ מְׁ ר ָעשּ֙ו ַהשֵֹּׁ֣ ֹות ֲאֶש֤ ית ַהָבמַ֗ ֵּ֣ ב  יחּו ׀ בְׁ ֵּ֣  ַוַינִּ

ם׃  ים ָשִֽ ָ֖ בִּ ם יֹׁשְׁ ֵּ֥ ר ה  ם ֲאֶש֛ יֶהֵ֔ ר  ָעֵּ֣ ֹוי ּגֹוי֙ בְׁ  ּגֵּ֥
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ֹות   נֵ֔ ֹות בְׁ ל ָעשּ֙ו ֶאת־ֻסכֵּ֣ י ָבֶבַ֗ ֵּ֣ ש  ַאנְׁ  וְׁ

ַגָ֑ל   ַֽרְׁ ִֽ ּו ֶאת־נ  ּות ָעשָ֖ י־כֵ֔ ש  ַאנְׁ  וְׁ

א׃   יָמִֽ ּו ֶאת־ֲאשִּ ת ָעשֵּ֥ י ֲחָמָ֖ ֵּ֥ ש  ַאנְׁ  וְׁ

 

ק   ָתָ֑ ֶאת־ַתרְׁ ז וְׁ ַחָ֖ בְׁ ּו נִּ ים ָעשֵּ֥ ֛ ָהַעּוִּ  וְׁ

ש  יֶה֙ם ָבא ֵ֔ נ  ים ֶאת־בְׁ ֤ פִּ ים שֹׁרְׁ ַ֗ וִּ ַפרְׁ ַהסְׁ  וְׁ

ֶלְך   ֲעַנֶמָ֖ ֶלְך ַוִֽ ַרֶמֵּ֥ ַאדְׁ  לְׁ

ם׃     ַֽיִּ ָוִֽ ַפרְׁ י סְׁ ֵּ֥  ֱאלה 

 

יֵּ֥  הְׁ הָוָ֑הַויִּ ים ֶאת־יְׁ ָ֖ אִּ ר   ּו יְׁ

ֹות  ֵּ֣י ָבמֵ֔ צֹוָת֙ם כֲֹׁהנ  קְׁ ם מִּ  ַוַיֲע֙שּו ָלֶה֤

ֹות׃  ית ַהָבמִֽ ֵּ֥ ב  ם בְׁ ים ָלֶהָ֖ ֵּ֥ ֛יּו עֹׁשִּ הְׁ  ַויִּ

 

ים  ָ֑ אִּ ר  ּו יְׁ הָוָ֖ה ָהיֵּ֣  ֶאת־יְׁ

ים   ֵ֔ דִּ בְׁ ּו עִֹֽׁ יֶה֙ם ָהיֵּ֣ ה  ֶאת־ֱאלִֽ  וְׁ

ם    ַפ֙ט ַהּגֹויִֵּ֔ שְׁ מִּ  כְׁ

ם׃     ָשִֽ ם מִּ ּו אָֹׁתָ֖ לֵּ֥ גְׁ  ֲאֶשר־הִּ
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ים   ָ֑ אשֹׁנִּ ִֽ ים ָהרִּ ָ֖ ָפטִּ שְׁ ים ַכמִּ ם עֹׁשִֵּ֔ ֵּ֣ ד ַה֤יֹום ַהֶז֙ה ה   ַעֵּ֣

ה  הָוֵ֔ י֙ם ֶאת־יְׁ אִּ ר  יָנ֤ם יְׁ  א 

ים   יָנֵּ֣ם עֹׁשִַּ֗ א   וְׁ

ם   ָפָטֵ֔ שְׁ מִּ ֻחקָֹׁת֙ם ּוכְׁ ה   כְׁ ָוַ֗ צְׁ ַכמִּ ה וְׁ ַכתֹוָרֵּ֣  וְׁ

שְׁ     ֹו יִּ מָ֖ ם שְׁ ב ֲאֶשר־ָשֵּ֥ ֵּ֣י ַיֲעקֵֹׁ֔ נ  הָו֙ה ֶאת־בְׁ ָּו֤ה יְׁ ר צִּ ל׃ֲאֶש֙ ִֽ  ָרא 

 

ית  ֵ֔ רִּ ָת֙ם בְׁ הָו֤ה אִּ ת יְׁ ֹׁ֙ ר כְׁ  ַויִּ

ר  אמֵֹׁ֔ ֵּ֣ם ל  ַצּו   ַויְׁ

ים  ָ֑ רִּ ים ֲאח  ֵּ֣ ּו ֱאלהִּ אָ֖ ירְׁ ִֽ א תִּ ֵֹּׁ֥  ל

ם  ּו ָלֶהֵ֔ ַתֲחוֵּ֣ שְׁ ֹׁא־תִּ ל  וְׁ

ּום   דֵ֔ א ַתַעבְׁ ֵֹּׁ֣ ל  וְׁ

ם׃   ּו ָלֶהִֽ חָ֖ בְׁ זְׁ א תִּ ֵֹּׁ֥ ל  וְׁ

 

ה   הָוַ֗ ם־ֶאת־יְׁ ִֽ י אִּ ֵּ֣  כִּ

ם    יִּ ַר֛ צְׁ ֶרץ מִּ ֶאָ֧ ם מ  ֶכֵׁ֜ ה ֶאתְׁ  ֲאֶש֩ר ֶהֱעָל֙

טּוָיָ֖ה     ֹוַע נְׁ רֵּ֥ זְׁ ַח ָּג֛דֹול ּובִּ כָֹׁ֧  בְׁ

אּו    יָרָ֑ ֹו תִּ  אֹׁתֵּ֣

ּו   ַתֲחוָ֖ שְׁ ִֽ ֹו תִּ לֵּ֥  וְׁ

חּו׃   ָבִֽ זְׁ ֹו תִּ לֵּ֥  וְׁ
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ים    ָפטִֵּׁ֜ שְׁ ֶאת־ַהמִּ ים וְׁ ֶאת־ַהֻחקִּ֙  וְׁ

ם    ב ָלֶכֵ֔ ר ָכַתֵּ֣ ָו֙ה ֲאֶשֵּ֣ צְׁ ַהמִּ ה וְׁ ַהתֹוָר֤  וְׁ

שְׁ   ים תִּ ָ֑ ֹות ָכל־ַהָימִּ ּון ַלֲעשָ֖ רֵּ֥  מְׁ

ים׃   ִֽ רִּ ים ֲאח  ֵּ֥ ּו ֱאלהִּ אָ֖ ירְׁ ִֽ א תִּ ֵֹּׁ֥ ל  וְׁ

 

ם    ֶכָ֖ תְׁ י אִּ תִּ ית ֲאֶשר־ָכַרֵּ֥ ֛ רִּ ַהבְׁ  וְׁ

חּו   ָכָ֑ שְׁ א תִּ ֵֹּׁ֣  ל

ים׃   ִֽ רִּ ים ֲאח  ֵּ֥ ּו ֱאלהִּ אָ֖ ירְׁ ִֽ א תִּ ֵֹּׁ֥ ל  וְׁ

 

אּו   יָרָ֑ ם תִּ יֶכָ֖ ה ֱאלה  הָוֵּ֥ ם־ֶאת־יְׁ ִֽ י אִּ ֛  כִּ

ם מִּ   ֶכֵ֔ יל ֶאתְׁ ֵּ֣ הּו֙א ַיצִּ ם׃ וְׁ יֶכִֽ ב   ַיָ֖ד ָכל־אֹׁיְׁ

 

עּו   ָ֑ א ָשמ  ָֹׁ֖ ל  וְׁ

ים׃  ִֽ ם עֹׁשִּ ֵּ֥ ֹון ה  אשָ֖ רִּ ם ָהִֽ ָפָטֵּ֥ שְׁ מִּ ם־כְׁ ִֽ י אִּ ֛  כִּ

 

ה הָוֵ֔ י֙ם ֶאת־יְׁ אִּ ר  ֶלה יְׁ ֵּ֣ם ָהא ַ֗ ּו ׀ ַהּגֹויִּ יֵּ֣ הְׁ  ַויִּ

ים    ָ֑ דִּ בְׁ ּו עִֹֽׁ ם ָהיֵּ֣ יֶהָ֖ יל  ִֽ סִּ ֶאת־פְׁ  וְׁ

ם   יֶהַ֗ נ  ֵּ֣י בְׁ נ  ם ׀ ּובְׁ יֶהֵּ֣ נ   ַּגם־בְׁ

ר ָע֤שּו  ה׃ פ  ַכֲאֶש֙ ֹום ַהֶזִֽ ד ַהיֵּ֥ ים ַעָ֖ ם עֹׁשִֵּ֔ ֵּ֣  ֲאבָֹׁת֙ם ה 


