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פרק יז
הּודה
ִּב ְׁשנַ ֙ת ְׁש ֵּ֣תים ֶע ְׁש ֵ֔רה ְׁל ָא ָ ָ֖חז ֶ ֵּ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ָ֑
הֹוש ַע ֶבן־א ָלָ֧ה ְׁבש ְֹׁׁמ ֛רֹון ַעל־יִּ ְׁש ָר ָ֖אל
ָ֠ ָמ ַלְך ֙
ֵּ֥ת ַשע ָש ִּ ִֽנים׃
הוָ֑ה
וַ יַ ֵַּ֥עש ָה ַ ָ֖רע ְׁבעינֵּ֣י יְׁ ָ
ַ ַ֗רק ֹ֚ל ֹׁא ְׁכ ַמ ְׁלכֵּ֣י יִּ ְׁש ָר ֵ֔אל ֲא ֶ ֵּ֥שר ָהיָ֖ ּו ְׁל ָפ ָנִֽיו׃
ָע ָלֵּ֣יו ָע ֵ֔ ָלה ַש ְׁל ַמנְׁ ֶ ָ֖א ֶסר ֶ ֵּ֣מ ֶלְך ַא ָ֑שּור
הֹוש ַ ֙ע ֵ֔ ֶע ֶבד
ַ ִֽוַֽיְׁ ִּהי־ל֤ ֹו ֙
וַ יָ ֵֶּ֥שב לָ֖ ֹו ִּמנְׁ ָ ִֽחה׃
הֹוש ַע ֶ ַ֗ק ֶשר
ְך־א ֙שּור ְׁב ֵׁ֜
וַ יִּ ְׁמ ָצ ֩א ֶ ִֽמ ֶל ַ
ְך־מ ְׁצ ַ ֵ֔ריִּ ם
ל־סֹוא ֶ ִֽמ ֶל ִּ
ים ֶא ֵּ֣
ֲא ֶ֙שר ָש ַל֤ח ַמ ְׁל ָא ִּכ ֙
א־ה ֱע ָ ֵּ֥לה ִּמנְׁ ָ ֛חה ְׁל ֶ ֵּ֥מ ֶלְך ַא ָ֖שּור ְׁכ ָש ָנֵּ֣ה ְׁב ָש ָנָ֑ה
וְׁ ל ֹׁ ֶ
הּו ֶ ֵּ֣מ ֶלְך ַא ֵ֔שּור
ַ ִֽוַֽיַ ַע ְׁצ ֙ר ֙
וַ יַ ַא ְׁס ָ֖רהּו ֵּ֥בית ֶ ִֽכ ֶלא׃
ל־ה ָ ָ֑א ֶרץ
ְך־א ָ֖שּור ְׁב ָכ ָ
וַ יַ ֵַּ֥על ֶ ִֽמ ֶל ַ
וַ יַ֙ ַעל֙ ש ְֹׁׁמ ֵ֔רֹון
ָ֖יה ָשלֵּ֥ ש ָש ִּ ִֽנים׃
וַ יָ ֵַּ֥צר ָע ֶל ָ
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שּור ֶאת־ ֵּ֣ש ֹׁ ְׁמ ֵ֔רֹון
ְך־א ֙
הֹוש ַע ָל ַכ֤ד ֶ ִֽמ ֶל ַ
יעית ְׁל ַ֗
ִּב ְׁשנַ֙ ת ַה ְׁת ִּש ֵׁ֜ ִּ
וַ יֶ ֵַּֽ֥גֶ ל ֶאת־יִּ ְׁש ָר ָ֖אל ַא ָ֑ש ָּורה
וַ ֙י ֹׁ ֶשב א ֵָֹׁׁ֜תם ַב ְׁח ַלָ֧ח
ּוב ָח ֛בֹור
ְׁ
ּגֹוזַֽן
נְׁ ַ ֵּ֥הר ָ ָ֖
וְׁ ָע ֵּ֥רי ָמ ָ ִֽדי׃ פ
יהם
יהוֵּ֣ה ֱאלה ֵֶ֔
י־ח ְׁט ֤אּו ְׁבנִֽי־יִּ ְׁש ָראל֙ ַל ָ
וַ יְׁ ִַּ֗הי ִּ ִֽכ ָ
ַה ַמ ֲע ֶל֤ה א ָֹׁת ֙ם מ ֶ ֵּ֣א ֶרץ ִּמ ְׁצ ַ ֵ֔ריִּ ם
ְך־מ ְׁצ ָ ָ֑ריִּ ם
ִּמ ַַּ֕ת ַחת ַיָ֖ד ַפ ְׁר ֵּ֣עֹׁה ֶ ִֽמ ֶל ִּ
להים ֲאח ִּ ִֽרים׃
וַ יִּ ְִֽׁיר ָ֖אּו ֱא ִּ ֵּ֥
כּו ְׁב ֻח ֵּ֣קֹות
וַ י ְִֽׁל ֙
ּגֹוים
ַה ִֵּ֔
הוה ִּמ ְׁפנָ֖י ְׁבנֵּ֣י יִּ ְׁש ָר ָ֑אל
הֹוריש יְׁ ָ ֵ֔
ֲא ֶש ֙ר ִּ ֵּ֣
ּומ ְׁל ֵּ֥כי יִּ ְׁש ָר ָ֖אל ֲא ֶ ֵּ֥שר ָע ִֽשּו׃
ַ
ים
וַ יְׁ ַח ְׁפ ֵּ֣אּו ְׁבנִֽי־יִּ ְׁש ָר ַ֗אל ְׁד ָב ִּר ֙
יהם
ל־יְׁהוָ֖ה ֱאלה ֶ ָ֑
ָ
א־כן ַע
שר ל ֹׁ ֵ֔
ֲא ֶ ֵּ֣
יהם
ל־עֵּ֣ר ֵֶ֔
מֹות ְׁב ָכ ָ
וַ יִּ ְׁב ֙נּו ָל ֶ ֤הם ָב ֙
ד־עיר ִּמ ְׁב ָ ִֽצר׃
נֹוצ ִּ ָ֖רים ַע ִּ ֵּ֥
ִּמ ִּמגְׁ ַ ֵּ֥דל ְׁ
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וַ יַ ִּ ָ֧צבּו ָל ֶ ֛הם ַמצ ָ֖בֹות וַ ֲאש ִּ ָ֑רים
ַ ֹ֚על ָכל־ּגִּ ְׁב ָעֵּ֣ה גְׁ ב ֵָֹׁ֔הה
ל־עץ ַר ֲע ָנִַֽֽן׃
וְׁ ַ ָ֖ת ַחת ָכ ֵּ֥
ל־ב ֵ֔מֹות
רּו־ש ֙ם ְׁב ָכ ָ
וַ יְׁ ַק ְׁט ָ
יהם
הוָ֖ה ִּמ ְׁפנ ֶ ָ֑
ר־הגְׁ ָ ֵּ֥לה יְׁ ָ
ּגֹוים ֲא ֶש ֶ
ַכ ִַּּ֕
ת־יְׁהוה׃
ָ ִֽ
שּו ְׁד ָב ִּ ֵּ֣רים ָר ֵ֔ ִּעים ְׁל ַה ְׁכ ִּ ָ֖עיס ֶא
ַ ִֽוַֽיַ ֲע ֙
וַ יַ ִַֽע ְׁב ָ֖דּו ַהּגִּ ֻל ִּ ָ֑לים
ֲא ֶ֙שר ָא ַ ֤מר יְׁ הוָ ֙ה ָל ֵֶ֔הם
ת־ה ָד ָ ֵּ֥בר ַה ֶזִֽה׃
ֵּ֥ל ֹׁא ַת ֲע ָ֖שּו ֶא ַ
יהּודה
ּוב ָ ָ֡
הוה ְׁביִּ ְׁש ָר ֵּ֣אל ִּ
וַ יָ ֵַּ֣עד יְׁ ָ ָ֡
מר
יאי ָכל־ח ֵֶֹׁׁ֜זה לא ַ֗ ֹׁ
ְׁביַ ד֩ ָכל־נְׁ ִּב ֙
ים
ֵָֻׁ֜שבּו ִּמ ַד ְׁרכ ֶיכ֤ם ָ ִֽה ָר ִּע ֙
תֹורה
ל־ה ָ ֵ֔
קֹותי ְׁכ ֙ ָכ ַ
ֹותי ֻח ֵַ֔
רּו ִּמ ְׁצ ַ ֵּ֣
וְׁ ִּש ְׁמ ֙
ת־א ִֽבֹׁת ֶיכָ֑ם
יתי ֶא ֲ
ֲא ֶ ֵּ֥שר ִּצִּ ָּ֖ו ִּ
יאים׃
יכם ְׁב ַיָ֖ד ֲע ָב ַ ֵּ֥די ַהנְׁ ִּב ִּ ִֽ
ַ ִֽו ֲא ֶש ֙ר ָש ַל ְֵּׁ֣ח ִּתי ֲאל ֵֶ֔
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וְׁ ָ֖ל ֹׁא ָש ָ֑מעּו
ת־ע ְׁר ָפ ֙ם
וַ יַ ְׁק ֤שּו ֶא ָ
בֹותם
ְׁכ ֵּ֣עֹׁ ֶרף ֲא ֵָ֔
יהם׃
יהוָ֖ה ֱאלה ֶ ִֽ
ֲא ֶש ֙ר ֵּ֣ל ֹׁא ֶה ֱא ִֵּ֔מינּו ַ ִֽב ָ
ת־ח ָ ַ֗קיו
וַ יִּ ְׁמ ֲא ֵּ֣סּו ֶא ֻ
בֹותם
ת־א ֵָ֔
שר ָכ ַ ֵּ֣רת ֶא ֲ
יתֹו ֲא ֶ ֵּ֣
ת־ב ִּר ֙
וְׁ ֶא ְׁ
ֹותיו ֲא ֶ ֵּ֥שר ה ִּ ָ֖עיד ָ ָ֑בם
וְׁ א ֙ת ִֽע ְׁד ֵָ֔
וַ ֙י ְׁל ֵׁ֜כּו ַא ֲח ֤רי ַה ֶ֙ה ֶבל֙

וַ יֶ ְׁה ֵָ֔בלּו

שר ְׁס ִּ ִֽביב ֵָֹׁ֔תם
וְׁ ַא ֲח ֤רי ַהּגֹויִּ ֙ם ֲא ֶ ֵּ֣
ֲא ֶ֙שר ִּצָּו֤ה יְׁ הוָ ֙ה א ֵָֹׁ֔תם ְׁל ִּב ְׁל ִּ ָ֖תי ֲע ֵּ֥שֹות ָכ ֶ ִֽהם׃
יהם
הוֵּ֣ה ֱאלה ֵֶ֔
ֹות יְׁ ָ
ל־מ ְׁצ ֙
ת־כ ִּ
וַ יַ ַעזְׁ ַ֗בּו ֶא ָ
וַ יַ ֲע ֵּ֥שּו ָל ֶ ֛הם ַמס ָ ָ֖כה
ְׁשנֵּ֣י ֲעגָ ִּ ָ֑לים
ירה
וַ יַ ֲע ֵּ֣שּו ֲאש ָ ַ֗
ל־צ ָבֵּ֣א ַה ָש ֵַ֔מיִּ ם
וַ יִּ ְִֽׁש ַת ֲח ֙וּו ְׁל ָכ ְׁ
ת־ה ָ ִֽב ַעל׃
וַ יַ ַע ְׁב ָ֖דּו ֶא ַ
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יה ֙ם ָב ֵ֔אש
ת־בנִֽ ֹות ֶ
יהם וְׁ ֶא ְׁ
ת־בנ ֶ ֤
ַ ִֽוָ֠יַ ֲע ִּבירּו ֶא ְׁ
וַ יִּ ְׁק ְׁס ֵּ֥מּו ְׁק ָס ִּ ָ֖מים
וַ יְׁ נַ ָ֑חשּו
הוָ֖ה
וַ יִּ ְִֽׁת ַמ ְׁכ ַ֗רּו ַל ֲע ֵּ֥שֹות ָה ַ ֛רע ְׁבעינֵּ֥י יְׁ ָ
יסֹו׃
ְׁל ַה ְׁכ ִּע ִֽ
הו֤ה ְׁמא ֹׁ֙ד ְׁביִּ ְׁש ָר ֵ֔אל
וַ יִּ ְׁת ַאנַ֙ ף יְׁ ָ
וַ יְׁ ִּס ָ֖רם מ ַעֵּ֣ל ָפ ָנָ֑יו
ֵּ֣ל ֹׁא נִּ ְׁש ֵַ֔אר
הּודה ְׁל ַב ִֽדֹו׃
ַ ֛רק ֵּ֥ש ֶבט יְׁ ָ ָ֖
יהם
הוֵּ֣ה ֱאלה ֶ ָ֑
ת־מ ְׁצֹוָ֖ ת יְׁ ָ
הּודה ֵּ֣ל ֹׁא ָש ֵַ֔מר ֶא ִּ
ּגַ ם־יְׁ ָ ַּ֕
וַ י ְֵּׁ֣ל ֵ֔כּו ְׁב ֻח ֵּ֥קֹות יִּ ְׁש ָר ָ֖אל ֲא ֶ ֵּ֥שר ָע ִֽשּו׃
ל־ז ַַֽרע יִּ ְׁש ָראל֙
הוה ְׁב ָכ ֶ ֤
וַ יִּ ְׁמ ַ֙אס יְׁ ָ ֵׁ֜
וַ יְׁ ַע ֵ֔נם
ַ ִֽוַֽיִּ ְׁתנָ֖ם ְׁביַ ד־ש ִּ ָֹׁ֑סים
יכם ִּמ ָפ ָנִֽיו׃
ַ ֛עד ֲא ֶ ֵּ֥שר ִּה ְׁש ִּל ָ ָ֖
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י־ק ַ ֵּ֣רע יִּ ְׁש ָר ַ֗אל מ ַעל֙ בֵּ֣ית ָד ִּ ֵ֔וד
ִּ ִֽכ ָ
וַ יַ ְׁמ ִּ ָ֖ליכּו ֶאת־יָ ָר ְׁב ָעֵּ֣ם ֶבן־נְׁ ָ ָ֑בט
יְׁהוה
וַ יַ ַ ֙דח יָ ָר ְׁב ָ ֤עם ֶאת־יִּ ְׁש ָראל֙ מ ַא ֲח ֵּ֣רי ָ ֵ֔
דֹולה׃
יאם ֲח ָט ָ ֵּ֥אה גְׁ ָ ִֽ
וְׁ ֶה ֱחט ָ ָ֖
שר ָע ָ ָ֑שה
ל־ח ֵּ֥ט ֹׁאות יָ ָר ְׁב ָ ָ֖עם ֲא ֶ ֵּ֣
כּו ְׁבנֵּ֣י יִּ ְׁש ָר ֵ֔אל ְׁב ָכ ַ
וַ י ְִֽׁל ֙
א־סרּו ִּמ ֶ ִֽמנָ ה׃
ל ֹׁ ָ ָ֖
יְׁהו֤ה ֶאת־יִּ ְׁש ָראל֙ מ ַעֵּ֣ל ָפ ֵָ֔ניו
ַָ֠עד ֲא ֶשר־ה ִּ֙סיר ָ
יאים
ל־ע ָב ָ ֵּ֣דיו ַהנְׁ ִּב ִּ ָ֑
שר ִּד ֵֶ֔בר ְׁב ַיָ֖ד ָכ ֲ
ַכ ֲא ֶ ֵּ֣
תֹו ַא ֵ֔ש ָּורה ַ ָ֖עד ַהיֵּ֥ ֹום ַה ֶזִֽה׃ פ
וַ יִּ֙ גֶ ל יִּ ְׁש ָר ֵׁ֜אל מ ַ ֤על ַא ְׁד ָמ ֙
ְך־א ָ֡שּור ִּמ ָב ֶָ֡בל
וַ יָ בֵּ֣א ֶ ִֽמ ֶל ַ
ּוס ַפ ְׁר ַ ֵ֔ויִּ ם
ּומ ֲח ָמ ֙ת ְׁ
כּותה ּומ ַעָּו֤א ִֽ
ּוָ֠ ִּ ָ֠מ ָ
֙ ַוי ֶֹׁש ֙ב ְׁב ָע ֵּ֣רי ִֽש ֹׁ ְׁמ ֵ֔רֹון ַ ָ֖ת ַחת ְׁבנֵּ֣י יִּ ְׁש ָר ָ֑אל
שּו ֶאת־ ֵּ֣ש ֹׁ ְׁמ ֵ֔רֹון
וַ יִּ ְִַֽֽׁר ֙
יה׃
וַ י ְִֽׁש ָ֖בּו ְׁב ָע ֶ ִֽר ָ
וַ יְׁ ִַּ֗הי ִּב ְׁת ִּח ַל ֙ת ִּש ְׁב ָ ֵּ֣תם ֵָ֔שם
הוָ֑ה
ֵּ֥ל ֹׁא יָ ְׁר ָ֖אּו ֶאת־יְׁ ָ
ת־ה ֲא ָריֵ֔ ֹות
הו֤ה ָב ֶה ֙ם ֶא ָ ֵּ֣
וַ יְׁ ַש ַ ֙לח יְׁ ָ
וַ יִּ ְִֽׁהיֵּ֥ ּו ה ְֹׁׁר ִּ ָ֖גים ָב ֶ ִֽהם׃
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שּור לאמֹׁר
אמ ַ֗רּו ְׁל ֶ ֵּ֣מ ֶלְך ַא ֮
וַ י ֹׁ ְׁ
תֹו ֶש ֙ב ְׁב ָע ֵּ֣רי ש ְֹׁׁמ ֵ֔רֹון
ית וַ ֙
ּגֹוים ֲא ֶ ֤שר ִּהגְׁ ִּ ֙ל ָ֙
ַה ִַּ֗
להי ָה ָ ָ֑א ֶרץ
ת־מ ְׁש ַ ָ֖פט ֱא ֵּ֣
ֵּ֣ל ֹׁא ָי ְִַֽֽׁד ֵ֔עּו ֶא ִּ
ת־ה ֲא ָריַ֗ ֹות
ח־בֵּ֣ם ֶא ָ
וַ יְׁ ַש ַל ָ
אֹותם
יתים ֵָ֔
וְׁ ִּהנָ ֙ם ְׁמ ִּמ ִּ ֵּ֣
להי ָה ָ ִֽא ֶרץ׃
ת־מ ְׁש ַ ָ֖פט ֱא ֵּ֥
ַכ ֲא ֶש ֙ר א ָינֵּ֣ם י ְֹׁׁד ֵ֔ ִּעים ֶא ִּ
מר
ְך־א ֵׁ֜שּור לא ַ֗ ֹׁ
וַ יְׁ ֙ ַצו ֶ ִֽמ ֶל ַ
יתם ִּמ ֵָ֔שם
שר ִּהגְׁ ִּל ֶ ֵּ֣
ים ֲא ֶ ֵּ֣
ה ִּ ֹׁ֤ליכּו ָ֙ש ָמ ֙ה ֶא ָ ֤חד מ ַה ִֽכֹׁ ֲהנִּ ֙
וְׁ י ְׁל ָ֖כּו וְׁ י ְֵּׁ֣שבּו ָ ָ֑שם
להי ָה ָ ִֽא ֶרץ׃
ת־מ ְׁש ַ ָ֖פט ֱא ֵּ֥
וְׁ י ַֹּׁ֕רם ֶא ִּ
וַ יָ ֹ֞ב ֹׁא ֶא ָ ֵּ֣חד מ ַהכ ֲֹׁה ִַּ֗נים ֲא ֶ ֤שר ִּהגְׁ ֙לּו ִּמ ֵּ֣ש ֹׁ ְׁמ ֵ֔רֹון
ית־אל
ָ֑
וַ י ֶָ֖שב ְׁב ִֽב
מֹורה א ֵָֹׁ֔תם
הי ֶ ֵּ֣
ַ ִֽוַֽיְׁ ִּ ֙
הוה׃
ָ֖איְך יִּ ְִֽׁיר ֵּ֥אּו ֶאת־יְׁ ָ ִֽ
להיו
וַ יִּ ְׁהיֵּ֣ ּו ע ִֵֹּׁ֔שים ּגֵּ֥ ֹוי ּגָ֖ ֹוי ֱא ָ ָ֑
שּו ַה ֵּ֣ש ֹׁ ְׁמר ִֵֹּׁ֔נים
וַ יַ ִּנֵּ֣יחּו ׀ ְׁבבֵּ֣ית ַה ָב ַ֗מֹות ֲא ֶ ֤שר ָע ֙
יהם ֲא ֶ ֛שר ֵּ֥הם י ְֹׁׁש ִּ ָ֖בים ָ ִֽשם׃
ּגֹוי ְׁב ָעֵּ֣ר ֵֶ֔
ּגֵּ֥ ֹוי ֙
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ת־ס ֵּ֣כֹות ְׁבנֵ֔ ֹות
שּו ֶא ֻ
שי ָב ֶַ֗בל ָע ֙
וְׁ ַאנְׁ ֵּ֣
י־כּות ָע ָ֖שּו ֶאת־נ ְִַֽֽׁר ַגָ֑ל
וְׁ ַאנְׁ ש ֵ֔
ימא׃
ת־א ִּש ָ ִֽ
וְׁ ַאנְׁ ֵּ֥שי ֲח ָ ָ֖מת ָע ֵּ֥שּו ֶא ֲ
ת־ת ְׁר ָ ָ֑תק
וְׁ ָה ַעִּּו֛ים ָע ֵּ֥שּו נִּ ְׁב ַ ָ֖חז וְׁ ֶא ַ
יה ֙ם ָב ֵ֔אש
ת־בנ ֶ
וְׁ ַה ְׁס ַפ ְׁר ִּ ַ֗וים ש ְֹׁׁר ִּ ֤פים ֶא ְׁ
ְׁל ַא ְׁד ַר ֶ ֵּ֥מ ֶלְך ַ ִֽו ֲענַ ֶ ָ֖מ ֶלְך
להי ְׁס ַפ ְׁרָוִַֽֽיִּ ם׃
ֱא ֵּ֥
ת־יְׁהוָ֑ה
ָ
וַ יִּ ְׁהיֵּ֥ ּו יְׁ ר ִּ ָ֖אים ֶא
צֹות ֙ם כ ֲֹׁהנֵּ֣י ָב ֵ֔מֹות
וַ יַ ֲע ֙שּו ָל ֶ ֤הם ִּמ ְׁק ָ
וַ יִּ ְׁהי֛ ּו ע ִּ ֵֹּׁ֥שים ָל ֶ ָ֖הם ְׁב ֵּ֥בית ַה ָב ִֽמֹות׃
הוָ֖ה ָהיֵּ֣ ּו יְׁ ר ִּ ָ֑אים
ֶאת־יְׁ ָ
יה ֙ם ָהיֵּ֣ ּו ִֽעֹׁ ְׁב ִּ ֵ֔דים
ת־א ִֽלה ֶ
וְׁ ֶא ֱ
ּגֹוים
ְׁכ ִּמ ְׁש ַפ ֙ט ַה ִֵּ֔
ר־הגְׁ לֵּ֥ ּו א ָ ָֹׁ֖תם ִּמ ָ ִֽשם׃
ֲא ֶש ִּ
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ַעֵּ֣ד ַהי֤ ֹום ַהזֶ ֙ה ֵּ֣הם ע ִֵֹּׁ֔שים ַכ ִּמ ְׁש ָפ ִּ ָ֖טים ָה ִּ ִֽראש ִֹּׁנָ֑ים
ת־יְׁהוה
ָ ֵ֔
ים ֶא
א ָינ֤ם יְׁ ר ִּא ֙
וְׁ א ָינֵּ֣ם ע ִַֹּׁ֗שים
ּוכ ִּמ ְׁש ָפ ֵָ֔טם
ְׁכ ֻחק ָֹׁת ֙ם ְׁ

תֹורה וְׁ ַכ ִּמ ְׁצ ָ ַ֗וה
וְׁ ַכ ָ ֵּ֣

ר־שם ְׁש ָ֖מֹו יִּ ְׁש ָר ִֽאל׃
ת־בנֵּ֣י יַ ֲע ֵ֔קֹׁב ֲא ֶש ָ ֵּ֥
ֲא ֶ֙שר ִּצָּו֤ה יְׁ הוָ ֙ה ֶא ְׁ
הו֤ה ִּא ָת ֙ם ְׁב ִּ ֵ֔רית
וַ יִּ ְׁכ ֙ר ֹׁת יְׁ ָ
מר
וַ יְׁ ַצּוֵּ֣ם לא ֵ֔ ֹׁ
להים ֲאח ִּ ָ֑רים
ֵּ֥ל ֹׁא ִּ ִֽת ְׁיר ָ֖אּו ֱא ִּ ֵּ֣
א־ת ְׁש ַת ֲחוֵּ֣ ּו ָל ֵֶ֔הם
וְׁ ל ֹׁ ִּ
וְׁ ֵּ֣ל ֹׁא ַת ַע ְׁב ֵ֔דּום
וְׁ ֵּ֥ל ֹׁא ִּתזְׁ ְׁב ָ֖חּו ָל ֶ ִֽהם׃
הוה
ם־את־יְׁ ָ ַ֗
ִּ ֵּ֣כי ִּ ִֽא ֶ
ֲא ֶשר֩ ֶה ֱע ָ ֙לה ֶא ְׁת ֵֶׁ֜כם מ ֶ ָ֧א ֶרץ ִּמ ְׁצ ַ ֛ריִּ ם
טּויָ֖ה
ּובזְׁ ֵּ֥ר ַֹוע נְׁ ָ
ְׁב ָ֧כֹׁ ַח ּגָ ֛דֹול ִּ
יראּו
א ֵֹּׁ֣תֹו ִּת ָ ָ֑
וְׁ לֵּ֥ ֹו ִּ ִֽת ְׁש ַת ֲחוָ֖ ּו
וְׁ לֵּ֥ ֹו ִּתזְׁ ָ ִֽבחּו׃
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ת־ה ִּמ ְׁש ָפ ִֵּׁ֜טים
ת־ה ֻח ִּ֙קים וְׁ ֶא ַ
וְׁ ֶא ַ
שר ָכ ַ ֵּ֣תב ָל ֵֶ֔כם
תֹורה וְׁ ַה ִּמ ְׁצוָ ֙ה ֲא ֶ ֵּ֣
וְׁ ַה ָ ֤
ל־היָ ִּ ָ֑מים
ִּת ְׁש ְׁמ ֵּ֥רּון ַל ֲע ָ֖שֹות ָכ ַ
להים ֲאח ִּ ִֽרים׃
וְׁ ֵּ֥ל ֹׁא ִּ ִֽת ְׁיר ָ֖אּו ֱא ִּ ֵּ֥
ר־כ ַ ֵּ֥ר ִּתי ִּא ְׁת ֶכָ֖ם
וְׁ ַה ְׁב ִּ ֛רית ֲא ֶש ָ
ֵּ֣ל ֹׁא ִּת ְׁש ָ ָ֑כחּו
להים ֲאח ִּ ִֽרים׃
וְׁ ֵּ֥ל ֹׁא ִּ ִֽת ְׁיר ָ֖אּו ֱא ִּ ֵּ֥
יראּו
הוֵּ֥ה ֱאלה ֶיכָ֖ם ִּת ָ ָ֑
ם־את־יְׁ ָ
ִּ ֛כי ִּ ִֽא ֶ
יכם׃
הּוא יַ ִּ ֵּ֣ציל ֶא ְׁת ֵֶ֔כם ִּמיַ ָ֖ד ָכל־אֹׁיְׁ ב ֶ ִֽ
וְׁ ֙
וְׁ ָ֖ל ֹׁא ָש ָ֑מעּו
אשֹון ֵּ֥הם ע ִּ ִֹֽׁשים׃
ם־כ ִּמ ְׁש ָפ ָ ֵּ֥טם ָ ִֽה ִּר ָ֖
ִּ ֛כי ִּ ִֽא ְׁ
הוה
ים ֶאת־יְׁ ָ ֵ֔
וַ יִּ ְׁהיֵּ֣ ּו ׀ ַהּגֹויִּ ֵּ֣ם ָה ַ֗א ֶלה יְׁ ר ִּא ֙
יהם ָהיֵּ֣ ּו ִֽעֹׁ ְׁב ִּ ָ֑דים
ת־פ ִּ ִֽסיל ֶ ָ֖
וְׁ ֶא ְׁ
יהם
ּובנֵּ֣י ְׁבנ ֶַ֗
יהם ׀ ְׁ
ם־בנ ֶ ֵּ֣
ּגַ ְׁ
ַכ ֲא ֶ֙שר ָע ֤שּו ֲאב ָֹׁת ֙ם ֵּ֣הם ע ִֵֹּׁ֔שים ַ ָ֖עד ַהיֵּ֥ ֹום ַה ֶזִֽה׃ פ

