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פרק ב
אמר
וַ ִּת ְת ַפלֵּ֤ל ַחנָּ ֙ה וַ ת ֹּ ַַ֔
יהוה
בי ַ ַּֽב ָּ ַ֔
ָּע ַלֵּ֤ץ ִּל ִּ ֙
יהוָ֑ה
ָּ ָ֥ר ָּמה ַק ְר ִּנִ֖י ַ ַּֽב ָּ
ל־אֹויְ ַַ֔בי
פי ַע ֣
ָּ ֵּ֤ר ַחב ִּ ֙
יׁשּוע ַּֽתָך׃
ִּ ָ֥כי ָּש ַ ִ֖מ ְח ִּתי ִּב ָּ
יהוִ֖ה
ין־ק ָ֥דֹוׁש ַכ ָּ
א ָּ
ִּ ֣כי ֣אין ִּב ְל ָ֑תָך
אֹלהינּו׃
וְ ָ֥אין ִ֖צּור כ ַּֽ
רּו גְ ב ָּ ֹּ֣הה גְ ב ַָֹּּ֔הה
ל־ת ְר ֵּ֤בּו ְת ַד ְב ֙
ַא ַ
י ָ֥צא ָּע ָּ ִ֖תק ִּמ ִּפיכָ֑ם
הוה
עֹות יְ ָּ ַ֔
ִּ ֣כי ֵּ֤אל ד ֙
וְ לָ֥ ֹו נִּ ְת ְכנִ֖ ּו ֲע ִּל ַּֽלֹות׃
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ָ֥קׁשת גִּ ב ִּ ִֹּ֖רים ַח ִּ ָ֑תים
וְ נִּ ְכ ָּׁש ִּ ִ֖לים ָּ ָ֥אזְ רּו ָּ ַּֽחיִּ ל׃
ְשב ִּ ֵּ֤עים ַב ֙לח ֙ם נִּ ְש ַָּ֔כרּו
ְּורע ִּ ִ֖בים ָּח ָ֑דלּו
ד־ע ָּק ָּר ֙ה יָּ ְל ָּ ֣דה ִּׁש ְב ַ֔ ָּעה
ַע ֲ
וְ ַר ַ ָ֥בת ָּב ִּנִ֖ים ֻא ְמ ָּ ַּֽל ָּלה׃
ּומ ַחיָ֑ה
הוִ֖ה מ ִּ ֣מית ְ
יְ ָּ
מֹוריד ְׁש ִ֖אֹול וַ יָּ ַַּֽעל׃
ִּ ָ֥
ּומ ֲע ִּ ָׁ֑שיר
מֹוריׁש ַ
הוִ֖ה ִּ ֣
יְ ָּ
רֹומם׃
ף־מ ַּֽ
ַמ ְׁש ִּ ִ֖פיל ַא ְ
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מ ִִּ֨קים מ ָּע ָ֜ ָּפר ָּ ָּ֗דל
ַּֽמ ַא ְׁשפ ֹּ֙ת יָּ ִּ ֣רים א ְביַ֔ ֹון
יבים
יב ִּעם־נְ ִּד ִַּ֔
הֹוׁש ֙
ְל ִּ
וְ ִּכ ָ֥סא ָּכ ִ֖בֹוד יַ נְ ִּחלָ֑ם
ִּ ֵּ֤כי ַ ַּֽליהוָּ ֙ה ְמ ֻצ֣קי ַ֔ארץ
יהם ת ַּֽבל׃
וַ יָּ ָׁ֥שת ֲעל ִ֖
מר
ַרגְ לֵּ֤י ֲח ִּס ָּיד ֙יו יִּ ְׁש ַ֔ ֹּ
ְּור ָּׁש ִּ ִ֖עים ַב ֣חֹּׁשְך יִּ ָּ ָ֑דּמּו
ר־איׁש׃
י־ל ֹּא ְב ִ֖כֹּ ַח יִּ גְ ַב ִּ ַּֽ
ִּ ַּֽכ ָ֥
יביו
הוה י ַ ֣חתּו ְמ ִּר ָָּּ֗
יְ ָּ ָ֞
ָּע ָּל ֙יו ַב ָּש ַ ֣מיִּ ם יַ ְר ַ֔עם
י־ארץ
הוִ֖ה יָּ ִּ ֣דין ַא ְפס ָּ ָ֑
יְ ָּ
וְ יִּ תן־ ֣עֹּז ְל ַמ ְל ַ֔כֹו
יחֹו׃
וְ יָּ ִ֖רם ָ֥קרן ְמ ִּׁש ַּֽ
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יתֹו
וַ יֵּ֧לְך א ְל ָּק ָּנָ֛ה ָּה ָּר ָּ ִ֖מ ָּתה ַעל־ב ָ֑
הוה
וְ ַה ַָּ֗נ ַער ָּה ָּיֵּ֤ה ְמ ָּׁשר ֙ת את־יְ ָּ ַ֔
ת־פנִ֖י ע ִּ ָ֥לי ַהכ ַֹּּֽהן׃
א ְ
ּובנָ֥י ע ִּ ִ֖לי ְבנ֣י ְב ִּליָּ ַָ֑על
ְ
הוַּֽה׃
ָ֥ל ֹּא יָּ ְד ִ֖עּו את־יְ ָּ
ת־ה ָּ ָ֑עם
ּומ ְׁש ַ ָ֥פט ַהכ ֲֹּה ִּנִ֖ים א ָּ
ִּ
ל־איׁש זֹּב ַ֣ח ָּ֗ז ַבח
ָּכ ִָּ֞
של ַה ָּב ַָּ֔שר
ֹּהן ְכ ַב ֣
ּובא ַנ ֵַּ֤ער ַהכ ֙
ִָּ֨
ׁש־ה ִּש ַ ִ֖נַּ֖יִּ ם ְביָּ ַּֽדֹו׃
וְ ַה ַּמזְ לָ֛ג ְׁשֹלָ֥ ַ
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וְ ִּה ִָּ֨כה ַב ִּכיָ֜ ֹור ֣אֹו ַב ָּ֗דּוד
ֵּ֤אֹו ַב ַק ַ ֙ל ַח ֙ת ֣אֹו ַב ָּפ ַ֔רּור
ׁשר יַ ֲעל֣ה ַה ַּמזְ ַ֔לג
ֹֹּּ֚כל ֲא ֣
יִּ ַ ָ֥קח ַהכ ִֹּ֖הן ָ֑בֹו
ָּ ֹּ֚כ ָּכה יַ ֲע ֣שּו ְל ָּכל־יִּ ְש ָּר ַ֔אל
ַה ָּב ִּ ָ֥אים ָּ ִׁ֖שם ְב ִּׁש ַֹּֽלה׃
ת־החלב
גַ ֮ם ְבטר ֮ם יַ ְק ִּט ֣רּון א ַ
ּובא ׀ ַנ ַ֣ער ַהכ ָֹּּ֗הן וְ ָּא ַמ ֙ר ָּל ִּ ֣איׁש ַהז ַֹּ֔ב ַח
ָּ ֣
ְת ָּנ֣ה ָּב ַָּ֔שר ִּל ְצלִ֖ ֹות ַלכ ָֹּ֑הן
וְ ַּֽל ֹּא־יִּ ַ ֵּ֧קח ִּמ ְּמָךָ֛ ָּב ָּ ָ֥שר ְמ ֻב ָּ ִ֖של
ם־חי׃
ִּ ָ֥כי ִּא ָּ ַּֽ
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וַ ִ֨י ֹּאמר א ָ֜ ָּליו ָּה ִָּּ֗איׁש
יֹום ַה ַ֔חלב
ַק ִ֨טר יַ ְק ִּט ֵּ֤ירּון ַכ ֙
ח־ל ַָ֔ך ַכ ֲא ָׁ֥שר ְת ַאּוִ֖ה נַ ְפ ָׁ֑שָך
וְ ַ ִ֨ק ְ
וְ ָּא ַ ָ֥מר ׀ לו
ִּ ֹּ֚כי ַע ָּ ֣תה ִּת ַ֔תן
ם־ל ֹּא ָּל ַ ָָ֥ק ְח ִּתי ְב ָּחזְ ָּ ַָּֽקה׃
וְ ִּא ִ֖
הוָ֑ה
ת־פנ֣י יְ ָּ
אד א ְ
דֹולה ְמ ִ֖ ֹּ
וַ ְת ִִּ֨הי ַח ַ ֵּ֧טאת ַהנְ ָּע ִּ ָ֛רים גְ ָּ ָ֥
הוה׃
ִּ ֵּ֤כי ִּ ַּֽנ ֲא ֙צּו ָּ ַּֽה ֲאנָּ ִַּׁ֔שים ִ֖את ִּמנְ ַ ָ֥חת יְ ָּ ַּֽ
הוָ֑ה
ת־פנ֣י יְ ָּ
מּואל ְמ ָּׁש ִ֖רת א ְ
ּוׁש ֵ֕
ְ
ֵַ֕נ ַער ָּחגִ֖ ּור א ָ֥פֹוד ָּ ַּֽבד׃
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טֹּן ַת ֲעשה־ל֣ ֹו ִּא ַּ֔מֹו
ּומ ִּ ֵּ֤עיל ָּק ֙
ְ
ימה
וְ ַה ַע ְל ָּ ָ֥תה לִ֖ ֹו ִּמיָּ ִּ ֣מים ׀ יָּ ִּ ָ֑מ ָּ
יׁשה
ת־א ַָּ֔
לֹות ֙ה א ִּ
ַ ַּֽב ֲע ָּ
ִּלזְ ִ֖בֹּ ַח את־ז ַָ֥בח ַהיָּ ִּ ַּֽמים׃
ת־א ְׁש ָּ֗תֹו
ּוב ַ ִ֨רְך ע ָ֜ ִּלי את־א ְל ָּק ָּנ֣ה וְ א ִּ
וְ ָּא ַמ ֙ר
ן־ה ִּא ָּ ֣שה ַה ַ֔ז ֹּאת
הוה ְלָךָ֥ ֙ז ַר ֙ע ִּמ ָּ
יָּ ש ֩ם יְ ָּ ִ֨
יהוָ֑ה
ַ ֹּ֚ת ַחת ַה ְשא ַ֔ ָּלה ֲא ָׁ֥שר ָּׁש ַ ִ֖אל ַ ַּֽל ָּ
וְ ָּה ְל ִ֖כּו ִּל ְמק ַֹּּֽמֹו׃
ת־ח ַָּ֔נה
י־פ ַ ֵָּ֤קד יְ הוָּ ֙ה א ַ
ִּ ַּֽכ ָּ
ּוׁש ֣תי ָּבנָ֑ ֹות
ה־ב ִּנִ֖ים ְ
ֹלׁש ָּ
וַ ַ ָ֛ת ַהר וַ ָ֥תלד ְׁש ָּ ַּֽ
הוה׃
מּואל ִּעם־יְ ָּ ַּֽ
וַ יִּ גְ ַ ָ֛דל ַה ַנ ַָ֥ער ְׁש ִ֖
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אד
וְ ע ִּ ִ֖לי זָּ ָ֣קן ְמ ָ֑ ֹּ
ל־א ִׁ֨שר יַ ֲע ֵּ֤שּון ָּבנָּ ֙יו ְל ָּכל־יִּ ְש ָּר ַ֔אל
וְ ָּׁש ַָּ֗מע א ֩ת ָּכ ֲ
ת־הנָּ ִַּׁ֔שים
בּון א ַ
וְ ֵּ֤את ֲא ַּֽׁשר־יִּ ְׁש ְכ ֙
מֹועד׃
אהל ַּֽ
ַה ֣צֹּ ְב ַ֔אֹות ִ֖פ ַתח ָ֥ ֹּ
וַ ֣י ֹּאמר ָּל ַ֔הם
ָּ ָ֥ל ָּּמה ַת ֲע ִ֖שּון ַכ ְד ָּב ִּ ֣רים ָּה ָ֑אלה
ת־ד ְבריכ֣ם ָּר ַ֔ ִּעים
ֲא ִׁ֨שר ָּאנ ִּ ֵֹּּ֤כי ׁש ֹּ֙מ ַ ֙ע א ִּ
ל־ה ָּ ָ֥עם ַּֽאלה׃
מ ִ֖את ָּכ ָּ
ַ ִ֖אל ָּב ָּנָ֑י
ׁשר ָּאנ ִּ ֹּ֣כי ׁש ַֹּ֔מ ַע
ֹוא־טֹובה ַה ְש ֻמ ָּע ֙ה ֲא ֣
ָּ ֵּ֤
ִּ֠ ִּכי ַּֽל
הוַּֽה׃
ַמ ֲע ִּב ִּ ִ֖רים ַעם־יְ ָּ
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יׁש
ִּאם־י ֱח ִָּ֨טא ִּ ֵּ֤איׁש ְל ִּא ֙
ֹלהים
ּופ ְלל֣ ֹו ֱא ִַּ֔
ִּ ַּֽ
א־איׁש
וְ ִּ ֵּ֤אם ַ ַּֽליהוָּ ֙ה ַּֽי ֱח ָּט ִַּ֔
ִּ ִ֖מי יִּ ְת ַפלל־לָ֑ ֹו
יהם
עּו ְל ֣קֹול ֲא ִּב ַ֔
וְ ֵּ֤ל ֹּא יִּ ְׁש ְמ ֙
יתם׃
הוִ֖ה ַל ֲה ִּמ ָּ ַּֽ
י־ח ָ֥פץ יְ ָּ
ִּ ַּֽכ ָּ
מּואל ה ָֹּ֥לְך וְ גָּ ִ֖דל וָּ ָ֑טֹוב
וְ ַה ַנ ַ֣ער ְׁש ַ֔
הוה
ַ ֹּ֚גם ִּעם־יְ ָּ ַ֔
ם־אנָּ ִּ ַּֽׁשים׃
וְ ַגִ֖ם ִּע ֲ
ֹלהים אל־ע ִּ ָ֑לי וַ ֣י ֹּאמר א ָּ֗ ָּליו
יׁש־א ִּ ִ֖
ֱ
וַ יָּ ָ֥ב ֹּא ִּא
הוה
ֹֹּּ֚כה ָּא ַ ֣מר יְ ָּ ַ֔
יתי אל־ב֣ית ָּא ִַּ֔ביָך
ֲהנִּ גְ ֹלֵּ֤ ה נִּ גְ ֙ל ִּ ֙
יֹותם ְב ִּמ ְצ ַ ִ֖ריִּ ם ְל ָ֥בית ַפ ְר ַּֽעֹּה׃
ִּ ַּֽב ְה ָּ ָ֥
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ל־ׁש ְב ִ֨טי יִּ ְש ָּר ָ֥אל ִּ ֙לי ְלכ ַֹּ֔הן
אתֹו ִּמ ָּכ ִּ
ּוב ֣חֹּר ִּ֠ ֹּ
ָּ
ל־מזְ ְב ִָּּ֗חי
ַל ֲעל֣ ֹות ַ ַּֽע ִּ
ְל ַה ְק ִּ ָ֥טיר ְק ָ֛טֹּרת
ָּל ָ֥שאת א ִ֖פֹוד ְל ָּפ ָּנָ֑י
ל־א ִ֖שי ְבנָ֥י יִּ ְש ָּר ַּֽאל׃
ת־כ ִּ
ָּ ַּֽוא ְתנָּ ֙ה ְלב֣ית ָּא ִַּ֔ביָך א ָּ
ּוב ִּמנְ ָּח ִַּ֔תי
חי ְ
ָּל ָּּ֣מה ִּת ְב ֲע ָּ֗טּו ְבזִּ ְב ִּ ֙
יתי ָּמ ָ֑עֹון
ֲא ָׁ֥שר ִּצִּ ִּ֖ו ִּ
ת־ב ֙נ ֙יָך ִּמ ַּ֔מנִּ י
וַ ְת ַכבֵּ֤ד א ָּ
ל־מנְ ַ ָ֥חת
אׁשית ָּכ ִּ
יא ָּ֗כם מר ִּ ָ֛
ְל ַה ְב ִּ ַּֽר ֲ
יִּ ְש ָּר ִ֖אל ְל ַע ִּ ַּּֽמי׃
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ֹלהי יִּ ְש ָּראל
ָּל ָּ֗כן נְ ֻאם־יְ הוָּ ֮ה ֱא ֣
ָּא ֣מֹור ָּא ַַ֔מ ְר ִּתי
ד־עֹולָ֑ם
ָּ
ית ָ֙ך ּוב֣ית ָּא ִַּ֔ביָך יִּ ְת ַה ְל ָ֥כּו ְל ָּפ ַנִ֖י ַע
ַּֽב ְ
וְ ַע ָּ ֵּ֤תה נְ ֻאם־יְ הוָּ ֙ה
ָּח ִּ ֣ל ָּילה ַ֔ ִּלי
י־מ ַכ ְב ַ ָ֥די ֲא ַכ ִ֖בד ּוב ַֹּזָ֥י י ָּ ַָּֽקלּו׃
ִּ ַּֽכ ְ
ִּהנ ֙ה יָּ ִּ ֣מים ָּב ִַּ֔אים
תי את־זְ ֣ר ֹּ ֲע ַָ֔ך וְ את־זְ ִ֖ר ֹּ ַע ב֣ית ָּא ִּ ָ֑ביָך
וְ ָּ ַּֽג ַַּ֖ד ְע ִּ ֙
יתָך׃
ִּ ַּֽמ ְהיָ֥ ֹות זָּ ִָ֖קן ְבב ַּֽ
וְ ִּה ַב ְט ָּ֙ת ַצ֣ר ָּמ ַ֔עֹון
יטיב את־יִּ ְש ָּר ָ֑אל
ְב ָ֥כֹּל ֲאׁשר־י ִּ ִ֖
יתָךִ֖
וְ ַּֽל ֹּא־יִּ ְה ָ֥יה זָּ ָָ֛קן ְבב ְ
ל־היָּ ִּ ַּֽמים׃
ָּכ ַ
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א־א ְכ ִּ ֵּ֤רית ְל ָ֙ך מ ִּ ֣עם ִּמזְ ְב ִַּ֔חי
וְ ִָּּ֗איׁש ַּֽל ֹּ ַ
ְל ַכלָ֥ ֹות את־עינִ֖יָך
וְ ַל ֲא ִּ ֣דיב את־נַ ְפ ָׁ֑שָך
יתָךִ֖ יָּ ָ֥מּותּו ֲאנָּ ִּ ַּֽׁשים׃
ל־מ ְר ִּ ָ֥בית ב ְ
וְ ָּכ ַ
ל־ׁשנ֣י ָּב ַ֔ניָך
ה־לָך֣ ָּה ָּ֗אֹות ֲא ֵּׁ֤שר יָּ ב ֹּ ֙א א ְ
וְ ז ְ
ּופינְ ָּ ָ֑חס
ל־ח ְפ ִּנִ֖י ִּ ַּֽ
א ָּ
יהם׃
ְביָ֥ ֹום א ָּ ִ֖חד יָּ ָ֥מּותּו ְׁשנ ַּֽ
וַ ֲה ִּקימ ִּ ָֹּ֥תי ִּ ֙לי כ ֹּ֣הן נ ֱא ַָּ֔מן
ּובנַ ְפ ִּ ִׁ֖שי יַ ֲע ָ֑שה
ַכ ֲא ָׁ֛שר ִּב ְל ָּב ִּ ָ֥בי ְ
ֵּ֤יתי ֙לֹו ַ ֣ביִּ ת נ ֱא ַָּ֔מן
ּוב ִּנ ִּ
ָּ
ל־היָּ ִּ ַּֽמים׃
יחי ָּכ ַ
ַּֽי־מ ִּׁש ִּ ִ֖
וְ ִּה ְת ַה ָ֥לְך ִּל ְפנ ְ
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֣ית ַָ֔ך
נֹות ֙ר ְבב ְ
ל־ה ָּ
וְ ָּה ָָּּ֗יה ָּכ ַ
ר־לָ֑חם
בֹוא ְל ִּה ְׁש ַת ֲח ֣ות ַ֔לֹו ַל ֲאגָ֥ ַֹורת כִ֖סף וְ ִּכ ַכ ָּ
יָּ ֙
וְ ָּא ַָּ֗מר
ל־א ַ ָ֥חת ַה ְכ ֻהנִ֖ ֹות
ְס ָּפ ָ֥חנִּ י ָּנָ֛א א ַ
ת־לחם׃
ל ֱא ָ֥כֹּל ַפ ָּ ַּֽ

