
ותר   Page 1 

יש  1:1 ִ֜ י ָרָעָ֖ב ָבָאֶָ֑רץ ַוֵיֶ֙לְך אִּ ִ֥ ים ַוְיהִּ ְפטִִּ֔ ט ַהשֹּׁ יֵמי֙ ְשפֹֹּׁ֣ י בִּ ַוְיהִִּ֗

ב ְשֵדֹ֣י מֹוָאִ֔ ה ָלגּור֙ בִּ ֵבֵּ֧ית ֶלֶֹ֣חם ְיהּוָדִ֗ ֹו ּוְשֵנִ֥י  מִּ ְשתָ֖ ּוא ְואִּ הִ֥

ם  1:2׃ ָבָנָֽיו י ְוֵשִ֥ ִ֜ ְשתֹ֙ו ָנֳעמִּ ֶלְך ְוֵשם֩ אִּ יֶמֶ֡ יש ֱאלִּ ֹ֣ ְשֵנָֽי־ְוֵשֹ֣ם ָהאִּ

אּו  ית ֶלֶָ֖חם ְיהּוָדָ֑ה ַוָיבִֹּׁ֥ ֵבִ֥ ים מִּ ְליֹון֙ ֶאְפָרתִִּ֔ ֹ֣יו׀ ַמְח֤לֹון ְוכִּ ָבָנ

ם ְהיּו־ָשָֽ ָֽ ב ַויִּ י  1:3׃ ְשֵדי־מֹוָאָ֖ ָ֑ יש ָנֳעמִּ ֹ֣ ֶלְך אִּ יֶמָ֖ ִָ֥מת ֱאלִּ ַוָי

יא ּוְשֵנִ֥י ָבֶנָֽיהָ  ָ֖ ר הִּ ָשֵאִ֥ ֹות שֵ֤  1:4׃ ַותִּ יִ֔ ֲאבִּ ים֙ מָֹּֽׁ ם ָנשִּ ּו ָלֶהִ֗ ְשאֹ֣ ם ַויִּ

ים ָֽ ם ְכֶעִֶ֥שר ָשנִּ ְִ֥שבּו ָשָ֖ ּות ַוֵי ָ֖ית רָ֑ ם ַהֵשנִּ ה ְוֵשִ֥ ַאַחת֙ ָעְרָפִ֔ ׃ ָהָֽ

ְשֵנִ֥י  1:5 ה מִּ ָשִ֔ אִּ ָשֵאר֙ ָהָֽ ְליָֹ֑ון ַותִּ ֹון ְוכִּ ם ַמְחלֹ֣ ּותּו ַגם־ְשֵניֶהָ֖ ַוָימִ֥

ּה יָשָֽ יָה ּוֵמאִּ שְ  1:6׃ ְיָלֶדָ֖ ָשב מִּ יָה ַוָתָ֖ יא֙ ְוַכֹּלֶתִ֔ י ַוָתָ֤קם הִּ ֵדֹ֣

ת  ֹו ָלֵתִ֥ ד ְיהָוה֙ ֶאת־ַעמִ֔ י־ָפַק֤ ָֽ ב כִּ ְשֵדֹ֣ה מֹוָאִ֔ ְמָעה֙ בִּ י ָשָֽ ֤ מֹוָאָ֑ב כִּ

ֶחם ם ָלָֽ י  1:7׃ ָלֶהָ֖ ָמה ּוְשֵתִ֥ ן־ַהָמקֹום֙ ֲאֶשֹ֣ר ָהְיָתה־ָשִ֔ א מִּ ַוֵתֵצִ֗
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ה ֶרץ ְיהּוָדָֽ ּוב ֶאל־ֶאִ֥ ֶרְך ָלשָ֖ ָמָּ֑ה ַוֵתַלְֹ֣כָנה ַבֶדִ֔ יָה עִּ ׃ ַכֹּלֶתָ֖

1:8  ֹּׁ֤ ה ְלֵבֹ֣ית ַות ָשָ֖ ְבָנה אִּ יָה ֵלְֹ֣כָנה שִֹּׁ֔ ְשֵתֹ֣י ַכֹּלֶתִ֔ י֙ לִּ אֶמר ָנֳעמִּ

ָמָּ֑ה ַֹ֣עש) [ַיֲעֶשה( אִּ ם־ ]ַי יֶתֶ֛ם עִּ ֶסד ַכֲאֶשֵּ֧ר ֲעשִּ ָמֶכם֙ ֶחִ֔ ְיהָו֤ה עִּ

י ָֽ ָמדִּ ים ְועִּ ָ֖ ה  1:9׃ ַהֵמתִּ ָשָ֖ ה אִּ ם ּוְמֶצֹ֣אןָ ְמנּוָחִ֔ ֵת֤ן ְיהָוה֙ ָלֶכִ֔ יִּ

יָשָּ֑ה  יָנהֵבֹ֣ית אִּ ְבֶכָֽ אָנה קֹוָלָ֖ן ַותִּ ֶשִ֥ ן ַותִּ ַשֹ֣ק ָלֶהִ֔ ׃ ַותִּ

ְך 1:10 ּוב ְלַעֵמָֽ ְך ָנשָ֖ ָתִ֥ י־אִּ ְרָנה־ָלָּ֑ה כִּ ֹּׁאַמָ֖ אֶמר  1:11׃ ַות ֹּׁ֤ ַות

י  ֵמַעִ֔ ים֙ ְבָֽ י ָבנִּ ֤ ֹוד־לִּ עָֽ י ַהָֽ ָ֑ מִּ י ָלִָ֥מה ֵתַלְָ֖כָנה עִּ ַתִ֔ ְבָנה ְבנֹּׁ י֙ שֹֹּׁ֣ ָנֳעמִּ

ים ָֽ ְהיֹֹ֣ות  1:12׃ ְוָהיִּ֥ו ָלֶכָ֖ם ַלֲאָנשִּ י מִּ ְנתִּ י ָזַקָ֖ ִ֥ ְכןָ כִּ ַתי֙ ֵלִ֔ ְבָנה ְבנֹּׁ שֹּׁ֤

יש ְוַגָ֖ם  ִ֔ ְיָלה֙ ְלאִּ י ַהַלַּ֙ ֤יתִּ ֹ֣ם ָהיִּ ה ַג ְקָוִ֔ ֹ֣י תִּ י֙ ֶיש־לִּ י ָאַמְר֙תִּ ֤ יש כִּ ָ֑ ְלאִּ

ים ָֽ י ָבנִּ לּו ֲהָלֵהן֙  1:13׃ ָיַלְִ֥דתִּ ְגָדִ֔ ַ֚ד ֲאֶשֹ֣ר יִּ ְרָנה ַע ֲהָלֵהֹ֣ן׀ ְתַשֵבִ֗

לְ  ָנה ְלבִּ ָעֵגִ֔ ם ֵתָֽ ֶכִ֔ ד֙ מִּ י ְמאֹּׁ ֤ י־ַמר־לִּ ָֽ י כִּ ַתִ֗ יש ַאֹ֣ל ְבנֹּׁ ָ֑ י ֱהיֹֹ֣ות ְלאִּ ָ֖ תִּ
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י ַיד־ְיהָוָֽה ָ֖ ה בִּ י־ָיְצָאִ֥ ָֽ ֹוד  1:14׃ כִּ ְבֶכָ֖יָנה עָ֑ ן ַותִּ ֶשָֹ֣נה קֹוָלִ֔ ַותִּ

ּה ְבָקה ָבָֽ ּות ָדִ֥ ּה ְורָ֖ ַש֤ק ָעְרָפה֙ ַלֲחמֹוָתִ֔ ֵנה֙  1:15׃ ַותִּ אֶמר הִּ ִֹּׁ֗ ַות

ְך  ְמֵתִ֔ ְךָשָֹ֣בה ְיבִּ ְמֵתָֽ י ְיבִּ י ַאֲחֵרִ֥ ּובִּ ּה ְוֶאל־ֱאֹלֶהָ֑יָה שָ֖  ׃ֶאל־ַעָמָ֖

ְך  1:16 יִּ ּוב ֵמַאֲחָרָ֑ ְך ָלשֹ֣ י ְלָעְזֵבָ֖ י־בִִּ֔ ְפְגעִּ אֶמר רּות֙ ַאל־תִּ ֹּׁ֤ ַות

 ֙ י ינִּ ְך ּוַבֲאֶש֤ר ָתלִַּּ֙ י ֵאֵלִ֗ י ֶאל־ֲאֶש֙ר ֵתְלכִִּ֜ י  כִִּּ֠ ין ַעֵמְֹ֣ך ַעמִִּ֔ ָאלִִּ֔

י ְך ֱאֹלָהָֽ יִּ ה֩ בַ  1:17׃ ֵואֹלַהָ֖ ם ֶאָקֵבָ֑ר כֹּׁ ּות ְוָשָ֖ י֙ ָאמִ֔ ֲאֶש֤ר ָתמּ֙ותִּ

ִ֥י ּוֵביֵנְֵָֽֽך יד ֵבינִּ ָ֖ ֶות ַיְפרִּ י ַהָמִ֔ ֹ֣ יף כִּ סִִּ֔ ה יֹּׁ י֙ ְוכֹֹּׁ֣ ה ְיהָוִ֥ה לִּ ׃ ַיֲעֶשַּ֙

ר  1:18 ל ְלַדֵבִ֥ ָתָּ֑ה ַוֶתְחַדָ֖ יא ָלֶלֶֹ֣כת אִּ ָ֖ ֶצת הִּ ְתַאֶמִ֥ י־מִּ ָֽ ֶרא כִּ ַוֵתֵּ֕

יהָ  י  1:19׃ ֵאֶלָֽ ָנה ֵבֹ֣ית ָלֶָ֑חם ַוְיהִִּ֗ ָאָ֖ ם ַעד־בֹּׁ ַוֵתַלְֹ֣כָנה ְשֵתיֶהִ֔

ִֹּׁ֥את  ְרָנה ֲהז ֹּׁאַמָ֖ ן ַות יר֙ ֲעֵליֶהִ֔ ם ָכל־ָהעִּ ֶחם ַוֵתהֹּׁ֤ ָאָנ֙ה֙ ֵבֹ֣ית ֶלִ֔ ְכבֹּׁ

י ָֽ י֙  1:20׃ ָנֳעמִּ אןָ לִּ י ְקֶר֤ ָ֑ י ָנֳעמִּ ָ֖ אָנה לִּ ְקֶרִ֥ ן ַאל־תִּ אֶמר ֲאֵליֶהִ֔ ֹֹּׁ֣ ַות



Page 4 ותר   

 ָ֖ י לִּ ר ַשַדֶ֛ י־ֵהַמִ֥ א כִּ דָמָרִ֔ י  1:21׃ י ְמאָֹּֽׁ ְכתִּ י֙ ְמֵלָאֹ֣ה ָהַלִ֔ ֲאנִּ

י  ָֹ֣נה בִִּ֔ י ַוָֽיהָוה֙ ָע ִ֔ י֙ ָנֳעמִּ אָנה לִּ ְקֶר֤ ָ֑ה ָלָֹ֣מה תִּ י ְיהָו יַבֹ֣נִּ ם ֱהשִּ ְוֵריָקָ֖

י ָֽ ע לִּ ַרָֽ י ֵהִ֥ ָי֤ה ַכָלָתּה֙  1:22׃ ְוַשַדָ֖ י ְורּ֙ות ַהמֹוֲאבִּ ַוָתָֹ֣שב ָנֳעמִִּ֗

ְשֵדֹ֣י מֹוָאָ֑ב  ָבה מִּ ּה ַהָשָ֖ ָמִ֔ ַלָ֖ת עִּ ְתחִּ ֶחם בִּ ָמה ָבַ֚אּו ֵבֹ֣ית ֶלִ֔ ְוֵהִ֗

ים ָֽ רִּ יר ְשעֹּׁ ִ֥ י 2:1׃ ְקצִּ ְלָנֳעמִִּ֞ ַ֚יש  ]מֹוַדֹ֣ע) [ְמֻיָדע( ּוָֽ ּה אִּ יָשִ֗ ְלאִּ

ַעז ֹו בָֹּֽׁ יֶמֶָ֑לְך ּוְשמָ֖ ַחת ֱאלִּ ְשַפָ֖ מִּ ל מִּ יִּ ֹור ַחִ֔ בֹ֣ ֹּׁאֶמר֩ רּ֙ות  2:2׃ גִּ ַות

ְלָכה־ָנ֤א הַ  י ֵאָֽ ִ֗ ל־ָנֳעמִּ ה ֶאָֽ ָיִ֜ ים ַהמֹוֲאבִּ ֳבלִִּ֔ ָשֶדה֙ ַוֲאַלֳקָטֹ֣ה ַבשִּ

י ָֽ תִּ י בִּ ִ֥ אֶמר ָלָּ֖ה ְלכִּ ִֹּׁ֥ ָ֑יו ַות ן ְבֵעיָנ ר ֶאְמָצא־ֵחָ֖ ר ֲאֶשִ֥ ׃ ַאַחֵּ֕

ֶֹ֣קר  2:3 ים ַויִּ ָ֑ ְצרִּ י ַהקֹּׁ ה ַאֲחֵרָ֖ ט ַבָשֶדִ֔ ַוֵתֶ֤לְך ַוָתבֹוא֙ ַוְתַלֵקֹ֣

ַחת  ְשַפִ֥ מִּ ר מִּ ַעז ֲאֶשָ֖ ת ַהָשֶדה֙ ְלבִֹּׁ֔ ָה ֶחְלַק֤ ְקֶרִ֔ ֶלְךמִּ יֶמָֽ ׃ ֱאלִּ

ֹ֣ה  2:4 ים ְיהָו ָ֖ ִֹּׁ֥אֶמר ַלקֹוְצרִּ ֶחם ַוי ֵבֹ֣ית ֶלִ֔ ַעז ָבַ֚א מִּ ֵנה־בִֹּׁ֗ ְוהִּ
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ֹו ְיָבֶרְכךִ֥ ְיהָוָֽה ִֹּׁ֥אְמרּו לָ֖ ָמֶכָ֑ם ַוי ֹו  2:5׃ עִּ ַעז֙ ְלַנֲערִ֔ ֹּׁ֤אֶמר בַֹּּׁ֙ ַוי

את ָֹּֽׁ ה ַהז י ַהַנֲעָרִ֥ ָ֖ ים ְלמִּ ָ֑ ֹוְצרִּ ב ַעל־ַהקָֽ ָצָ֖ ֶַ֛ער  2:6׃ ַהנִּ ַען ַהַנ ַוַיִ֗

ָבה  יא ַהָשִ֥ ָיה֙ הִִּ֔ ֹוֲאבִּ ה מָֽ ֹּׁאַמָ֑ר ַנֲעָר֤ ים ַוי ָ֖ ב ַעל־ַהקֹוְצרִּ ָצִ֥ ַהנִּ

ב ה מֹוָאָֽ ְשֵדִ֥ י מִּ ָ֖ ם־ָנֳעמִּ ָֽ י  2:7׃ עִּ ֹ֣ אֶמר ֲאַלֳקָטה־ָנא֙ ְוָאַסְפתִּ ִֹּׁ֗ ַות

ֶקר֙ ְוַעד־ ֹוד ֵמָא֤ז ַהבַֹּּׁ֙ ֹוא ַוַָֽתֲעמִ֗ ים ַוָתבֹ֣ ָ֑ י ַהקֹוְצרִּ ים ַאֲחֵרָ֖ ִ֔ ֳעָמרִּ ָבָֽ

ֶ֛ה ָתה ֶז ט ַעִ֔ ת ְמָעָֽ יִּ ּה ַהַבָ֖ ְבָתִ֥ ֹוא  2:8׃ שִּ ּות ֲהלֵּ֧ ַעז ֶאל־רִ֜ ֹּׁאֶמר֩ בַֹּּׁ֙ ַוי

י  ָ֖ א ַתֲעבּורִּ ִֹּׁ֥ ֶ֛ם ל ר ְוַג ט֙ ְבָשֶדֹ֣ה ַאֵחִ֔ ְלקֹּׁ י֙ לִּ י ַאל־ֵתְלכִּ תִִּ֗ ָשַמַֹ֣עְת בִּ

י ָתָֽ ם־ַנֲערֹּׁ ין עִּ ָ֖ ְדָבקִּ ה תִּ ָ֑ה ְוכִֹּׁ֥ ֶז ה ֲאֶשר־ 2:9׃ מִּ ְך ַבָשֶד֤ יִּ ֵעיַנִ֜

י  ֹ֣ ְלתִּ ים ְלבִּ ָ֖ י ֶאת־ַהְנָערִּ ֶ֛יתִּ ּוִּ ֹוא צִּ ן ֲהלִ֥ רּון֙ ְוָהַלְֹ֣כְת ַאֲחֵריֶהִ֔ ְקצֹּׁ יִּ

ּון  ְשֲאבָ֖ ר יִּ ית ֵמֲאֶשִ֥ ים ְוָשתִֵּּ֕ ת ְוָהַלְכְת֙ ֶאל־ַהֵכלִִּ֔ ְָ֑ך ְוָצמִִּ֗ ָנְגֵע

ים ָֽ חּו  2:10׃ ַהְנָערִּ ְשַתָ֖ יָה ַותִּ ל֙ ַעל־ָפֶנִ֔ פֹּׁ אֶמר ַותִּ ֹֹּׁ֣ ָאְָ֑רָצה ַות
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ָיָֽה י ָנְכרִּ ָ֖ כִּ י ְוָאנֹּׁ נִּ יֵרִ֔ י ֵח֤ן ְבֵעיֶנ֙יך֙ ְלַהכִּ יו ַמדּוַע֩ ָמָצ֙אתִּ ׃ ֵאָלִ֗

ית֙  2:11 ל ֲאֶשר־ָעשִּ י כֹּׁ֤ ד לִִּ֗ ּה ֻהֵג֙ד ֻהַגִ֜ ֹֹּׁ֣אֶמר ָלִ֔ ַעז֙ ַוי ַוַיַ֤ען בַֹּּׁ֙

יְך וְ  ֹ֣ י ָאבִּ ַעְזבִִּ֞ יֵשְָ֑ך ַוַתָֽ ֹות אִּ י מֹ֣ ְך ַאֲחֵרָ֖ ְך ְוֶאֶר֙ץ֙ ֶאת־ֲחמֹוֵתִ֔ ֵמִ֗ אִּ

ֹום ְלשָֽ ֹול שִּ ַעְת ְתמִ֥ ֹּׁא־ָיַדָ֖ ר ל ם ֲאֶשִ֥ י ֶאל־ַעֵּ֕ ְך ַוֵתְֹ֣לכִִּ֔ ֹוַלְדֵתִ֔ ׃ מָֽ

֤ם ְיהָוה֙  2:12 ה ֵמעִּ ְך ְשֵלָמִ֗ ֙י ַמְשֻכְרֵתִ֜ ְיַשֵלִ֥ם ְיהָוָ֖ה ָפֳעֵלְָ֑ך ּוְתהִּ

יו ַחת־ְכָנָפָֽ ֹות ַתָֽ את ַלֲחסִ֥ ל ֲאֶשר־ָבָ֖ ְשָרֵאִ֔ ׃ ֱאֹלֵהֹ֣י יִּ

ְרָת  2:13 ַבָ֖ י דִּ ִ֥ י ְוכִּ נִּ ַחְמָתִ֔ ָֽ י נִּ ֹ֣ י֙ כִּ נִּ ֹּׁאֶמר ֶאְמָצא־ֵח֙ן ְבֵעיֶנ֤יך ֲאדֹּׁ ת ַוִּ֠

יך ֶתָֽ ְפחֹּׁ ת שִּ ה ְכַאַחָ֖ ְהֶיִ֔ א ֶאָֽ ֹֹּׁ֣ י֙ ל כִּ ְפָחֶתָ֑ך ְוָאנֹּׁ ׃ ַעל־ֵלֹ֣ב שִּ

ן־ 2:14 י ֲהֹלם֙ ְוָאַכְֹ֣לְת מִּ ָֽ ֤שִּ ֶכל גֹּׁ ֹ֣ת ָהאִֹּׁ֗ ַעז ְלֵע ה בִֹּׁ֜ ֹּׁאֶמר֩ ָלַּ֙ ַוי

לְ  ֶחם ְוָטַבִ֥ ְצָבט־ַהֶלִ֔ ים ַויִּ ִ֔ ֹוְצרִּ ַצֹ֣ד ַהקָֽ ֶמץ ַוֵתֶ֙שב֙ מִּ ְך ַבחָֹּׁ֑ ֵתָ֖ ְת פִּ

ר ַתָֽ ע ַותֹּׁ ְשַבָ֖ אַכל ַותִּ ִֹּׁ֥ י ַות ט ַוְיַצו֩  2:15׃ ָלֹּ֣ה ָקלִִּ֔ ָקם ְלַלֵקָ֑ ַוָתָ֖
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א  ִֹּׁ֥ ט ְול ים ְתַלֵקָ֖ ֶ֛ ֳעָמרִּ ֹ֣ם ֵבֵּ֧ין ָהָֽ ר ַג יו ֵלאמִֹּׁ֗ ַעז ֶאת־ְנָעָרִ֜ בַֹּּׁ֙

ּוהָ  ימָֽ ֶ֛ם  2:16׃ ַתְכלִּ ם ְוַג ים ַוֲעַזְבֶתִ֥ ָ֑ ן־ַהְצָבתִּ לּו ָלָּ֖ה מִּ ל־ָתשִֹּׁ֥ שֹּׁ

ּה ְגֲערּו־ָבָֽ א תִּ ִֹּׁ֥ ְקָטָ֖ה ְול ֶָ֑רב  2:17׃ ְולִּ ה ַעד־ָהָע ט ַבָשֶדָ֖ ַוְתַלֵקִ֥

ים ָֽ רִּ ה ְשעֹּׁ י ְכֵאיָפִ֥ ָ֖ ָטה ַוְיהִּ ֵקִ֔ ט֙ ֵאֹ֣ת ֲאֶשר־לִּ ָשא֙  2:18 ׃ַוַתְחבֹּׁ ַותִּ

ּה ֶרא ֲחמֹוָתָ֖ יר ַוֵתִ֥ ֹוא ָהעִִּ֔ ֶתן־ ַוָתבֹ֣ ָטה ַותֹוֵצא֙ ַותִּ ֵקָ֑ ֵאֹ֣ת ֲאֶשר־לִּ

ּה ָשְבָעָֽ ָרה מִּ ָ֖ ת ֲאֶשר־הֹותִּ ּה ֵאִ֥ ּה  2:19 ׃ָלִ֔ ּה ֲחמֹוָתִ֜ ֹּׁאֶמר֩ ָלַּ֙ ַות

ֹ֣ד  ּוְך ַוַתֵג ְך ָברָ֑ יֵרָ֖ י ַמכִּ ִ֥ ית ְיהִּ ְטְת ַהיֹום֙ ְוָאָֹ֣נה ָעשִִּ֔ ַק֤ ה לִּ ֵאיפַֹּּׁ֙

 ִֹּׁ֗ ֹו ַות מִ֔ ּה ֵא֤ת ֲאֶשר־ָעְשָתה֙ עִּ יש֙ ֲאֶש֙ר ַלֲחמֹוָתִ֗ אֶמר ֵש֤ם ָהאִּ

ַעז ֹו ַהיָֹ֖ום בָֹּֽׁ מֶ֛ י עִּ יתִּ ֵּ֧ ּוְך  2:20׃ ָעשִּ ּה ָברִ֥ י ְלַכָלָתִ֗ ֹּׁ֙אֶמר ָנֳעמִִּ֜ ַות

ים  ָ֑ ָ֖ים ְוֶאת־ַהֵמתִּ ֹו ֶאת־ַהַחיִּ ֹ֣ב ַחְסדִ֔ ֹּׁא־ָעַז ה ֲאֶשר֙ ל הּוא֙ ַליהָוִ֔

ֲאֵלָ֖נּו הָֽ  גֹּׁ ָֽ יש מִּ ִ֔ נּו֙ ָהאִּ ֹוב ָלַּ֙ י ָקרִ֥ אֶמר ָלֹּ֣ה ָנֳעמִִּ֗ ֵֹּּׁ֧ ׃ ּואַות
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ים  2:21 ֤ ם־ַהְנָערִּ י עִּ י־ָאַמֹ֣ר ֵאַלִ֗ ֹ֣ם׀ כִּ ָ֑ה ַג ָי ּות ַהמֹוֲאבִּ אֶמר רֹ֣ ָֹּׁ֖ ַות

י ָֽ יר ֲאֶשר־לִּ ָ֖ ת ָכל־ַהָקצִּ ּו ֵאִ֥ לִ֔ ם־כִּ ֹ֣ד אִּ ין ַע ְדָבקִִּ֔ י֙ תִּ ׃ ֲאֶשר־לִּ

י֙  2:22 ְצאִּ י ֵתָֽ ֤ י כִּ תִִּ֗ ֹוב בִּ ּות ַכָלָתָּ֑ה טֹ֣ י ֶאל־רֹ֣ ָ֖ אֶמר ָנֳעמִּ ִֹּׁ֥ ם־ַות עִּ

ר ה ַאֵחָֽ ְך ְבָשֶדִ֥ ְפְגעּו־ָבָ֖ א יִּ ִֹּׁ֥ יו ְול ֲֹ֣ערֹוָתִ֔ ֹות  2:23׃ ַנ ק ְבַנֲערִ֥ ְדַבִ֞ ַותִּ

ים  ָ֑ טִּ חִּ יר ַהָֽ ֹ֣ ים ּוְקצִּ ָ֖ רִּ יר־ַהְשעֹּׁ ָֽ ֹות ְקצִּ ט ַעד־ְכלִ֥ ַעז֙ ְלַלֵקִ֔ בַֹּּׁ֙

ּה ֶשב ֶאת־ֲחמֹוָתָֽ א  3:1׃ ַוֵתָ֖ ֵֹּּׁ֧ י ֲהל תִִּ֞ י ֲחמֹוָתָּ֑ה בִּ ֹ֣ אֶמר ָלָּ֖ה ָנֳעמִּ ִֹּׁ֥ ַות

ְךֲאבַ  יַטב־ָלָֽ ָֽ ר יִּ ַעז֙  3:2׃ ֶקש־ָלְֶ֛ך ָמנָֹ֖וַח ֲאֶשִ֥ א בַֹּּׁ֙ ִֹּׁ֥ ה ֲהל ְוַעָתִ֗

ִֶ֥רן  ה ֶאת־גֹּׁ ֶרֶ֛ ּוא זֹּׁ ֵנה־הִ֗ ית ֶאת־ַנֲערֹוָתָ֑יו הִּ ָ֖ ר ָהיִּ נּו ֲאֶשִ֥ ַדְעָתִ֔ מָֹּֽׁ

ְיָלה ים ַהָלָֽ ָ֖ רִּ ְכְת ְוַשְֵּ֧מתְ  3:3׃ ַהְשעֹּׁ ְמֹלֵתְך(ְוָרַחְֹ֣צְת׀ ָוַסִ֗  )שִּ

ְך[ ְמֹלַתֶ֛יִּ ְךָעַלָ֖  ]שִּ י(יִּ יש  ]ְוָיַרְֹ֣דתְ [ )ְוָיַרְדתִּ ִ֔ ֹ֣י ָלאִּ ָּוְדעִּ ֶָ֑רן ַאל־תִּ ַהגֹּׁ

ֹות ְשתָֽ ל ְולִּ ֹו ֶלֱאכִֹּׁ֥ ֹו ְוָיַדַעְ֙ת֙ ֶאת־ 3:4׃ ַעִ֥ד ַכֹּלתָ֖ י ְבָשְכבִ֗ ֹ֣ יהִּ וִּ
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יו ית ַמְרְגֹלָתָ֖ ִ֥ לִּ ם ּוָבֶ֛את ְוגִּ ְשַכב־ָשִ֔ י( ַהָמקֹום֙ ֲאֶשֹ֣ר יִּ  )ְוָשָכְבתִּ

ין ]ְוָשָכְָ֑בתְ [ ָֽ ר ַתֲעשִּ ת ֲאֶשִ֥ ְך ֵאָ֖ ֹ֣יד ָלִ֔ אֶמר  3:5 ׃ְוהּוא֙ ַיגִּ ָֹּׁ֖ ַות

י ִ֥ ֹּׁאְמרִּ ל ֲאֶשר־ת ה ]ֵאַלָ֖י) [כך( ֵאֶלָ֑יָה כֶֹּׁ֛ ֱעֶשָֽ ֶרד  3:6׃ ֶאָֽ ַוֵתָ֖

ּה ַּוָָ֖תהֲחמֹוָתָֽ ל ֲאֶשר־צִּ ַעש ְככִֹּׁ֥ ֶָ֑רן ַוַתֵּ֕ ַעז ַוֵיְשְת֙  3:7׃ ַהגֹּׁ ֹּׁ֙אַכל בֹּׁ֤ ַוי

ֹו ַויָ  בִ֔ יַטֹ֣ב לִּ ט ַוְתַגִ֥ל ַויִּ א ַבָלִ֔ ֹֹּׁ֣ ְקֵצֹ֣ה ָהֲעֵרָמָ֑ה ַוָתב ְשַכָ֖ב בִּ א לִּ ֵֹּּׁ֕ ב

ב ְשָכָֽ יו ַותִּ יש  3:8׃ ַמְרְגֹלָתָ֖ ָ֖ ד ָהאִּ ְיָלה ַוֶיֱחַרִ֥ י ַהַלִ֔ ֹ֣ י֙ ַבֲחצִּ ַוְיהִּ

יו ֶכֶָ֖בת ַמְרְגֹלָתָֽ ה שֹּׁ ָשִ֔ ֹ֣ה אִּ ֵנ ָלֵפָ֑ת ְוהִּ י־ָאָ֑ת  3:9׃ ַויִּ ָֹּׁ֖אֶמר מִּ ַוי

י֙ רֹ֣  כִּ אֶמר ָאנֹּׁ ִֹּׁ֗ ל ַות ֵאָ֖ י גֹּׁ ִ֥ ך ּוָפַרְשָת֤ ְכָנֶפך֙֙ ַעל־ֲאָמְֹ֣תךִ֔ כִּ ּות ֲאָמֶתִ֔

ָתה ְך  3:10׃ ָאָֽ י ֵהיַטְֶ֛בְת ַחְסֵדִ֥ תִִּ֔ יהָוה֙ בִּ אֶמר ְברּוָכ֙ה ַאְ֤ת ַלָֽ ִֹּׁ֗ ַוי

ם־ ים אִּ ִ֔ ֶכת ַאֲחֵרי֙ ַהַבֹ֣חּורִּ י־ֶלִ֗ ְלתִּ ֹון ְלבִּ אשָ֑ ן־ָהרִּ ֹון מִּ ָהַאֲחרָ֖

יר ָֽ ם־ָעשִּ ל ְואִּ י֙  3:11׃ ַדָ֖ תִּ ה בִּ ל ֲאֶשר־ ְוַעָתִ֗ י כִֹּׁ֥ ִ֔ יְראִּ ֹ֣ ַאל־תִּ
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ל  יִּ ֶשת ַחָ֖ י ֵאִ֥ ֶ֛ י כִּ י יֹוֵדַע֙֙ ָכל־ַשַֹ֣ער ַעמִִּ֔ ֤ ֱעֶשה־ָלְָ֑ך כִּ י ֶאָֽ ָ֖ ֹּׁאְמרִּ ת

תְ  י 3:12׃ ָאָֽ ִ֥ ם כִּ י ָאְמָנִ֔ ֹ֣ ם(ְוַעָתה֙ כִּ ֶ֛ם ֵיִ֥ש  ]קק) [אִּ י ְוַג ָ֑כִּ ל ָאנֹּׁ ֵאָ֖ גֹּׁ

י נִּ ֶמָֽ ֹוב מִּ ל ָקרִ֥ ֵאָ֖ ֹ֣ינִּ  3:13׃ גֹּׁ ם־לִּ ֶקר֙ אִּ ְיָלה ְוָהָי֤ה ַבבַֹּּׁ֙ י׀ ַהַלִ֗

י ַחי־ ָ֖כִּ יְך ָאנֹּׁ ִ֥ ֳאֵלְֶ֛ך ּוְגַאְלתִּ ץ ְלָגָֽ א ַיְחפֵֹּּׁ֧ ַֹּּׁ֙ ם־ל ל ְואִּ ְגָאִ֔ ְגָאֵלְִ֥ך טֹוב֙ יִּ יִּ

ֶקר י ַעד־ַהבָֹּֽׁ ָ֖ ְכבִּ ָ֑ה שִּ ְשַכ֤ב 3:14׃ ְיהָו  )ַמְרְגֹלָתו( ַותִּ

ָקם ]ַמְרְגלֹוָתיו֙ [ ֶקר ַוָתֵּ֕ ְטרֹום( ַעד־ַהבִֹּׁ֔ יש  ]ֶרםְבֶטֶ֛) [בִּ ָ֖ יר אִּ ִ֥ ַיכִּ

ֶרן ה ַהגָֹּֽׁ ָשָ֖ ָאה ָהאִּ י־ָבִ֥ ע כִּ ָּוַדִ֔ ֹּׁ֙אֶמר֙ ַאל־יִּ ָ֑הּו ַוי ׃ ֶאת־ֵרֵע

אֶחז  3:15 ֹֹּׁ֣ ּה ַות י־ָבָ֖ ֳחזִּ ְך ְוֶאָֽ ְטַפֵַּ֧חת ֲאֶשר־ָעַלֶ֛יִּ י ַהמִּ בִּ אֶמר ָהִּ֠ ִֹּׁ֗ ַוי

יר ָֽ א ָהעִּ ָֹּׁ֖ יָה ַוָיב ֶֹ֣שת ָעֶלִ֔ ים֙ ַוָי רִּ ַוָתבֹוא֙  3:16׃ ָבָּ֑ה ַוָיָ֤מד ֵשש־ְשעֹּׁ

ר  ּה ֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשִ֥ י ַוַתֶ֙גד־ָלִ֔ ָ֑ תִּ י־ַאְֹ֣ת בִּ אֶמר מִּ ָֹּׁ֖ ּה ַות ֶאל־ֲחמֹוָתִ֔

יש ָֽ ָשה־ָלָּ֖ה ָהאִּ ָ֑י  3:17׃ ָעָֽ ַֹ֣תן לִּ ֶלה ָנ ים ָהֵאָ֖ ִ֥ רִּ אֶמר ֵשש־ַהְשעֹּׁ ֵֹּּׁ֕ ַות
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ַ֚י ָאַמֹ֣ר י) [כך( כִּ ְך ]ֵאַלִ֔ ם ֶאל־ֲחמֹוֵתָֽ י ֵריָקָ֖ ֹואִּ ׃ ַאל־ָתבִ֥

ֹּׁ֙אֶמר֙  3:18 י  ַות ֹ֣ ל ָדָבָ֑ר כִּ פֹֹּׁ֣ יְך יִּ ין ֵאָ֖ ְדעִִּ֔ ַ֚ד ֲאֶשֹ֣ר ֵתָֽ י ַע תִִּ֔ י בִּ ֹ֣ ְשבִּ

ֹום ר ַהיָֽ ָלִ֥ה ַהָדָבָ֖ ם־כִּ י־אִּ ָֽ יש כִּ ִ֔ ט֙ ָהאִּ ְשקֹּׁ א יִּ ֹּׁ֤ ַעז ָעָלֹ֣ה  4:1׃ ל ּובַֹּּׁ֙

ֶֹּׁ֛אֶמר  ַעז ַוי ֶבר־בִֹּׁ֔ ֵבר֙ ֲאֶשֹ֣ר דִּ ֵא֤ל עֹּׁ ֵנ֙ה ַהגֹּׁ ֶֹ֣שב ָשם֒ ְוהִּ ַהַשַע֘ר ַוֵי

ּוָרה ְשבָ  בסִ֥ ַָ֖סר ַוֵיֵשָֽ ָ֑י ַוָי נִּ ֹ֣י ַאְלמֹּׁ ה ְפֹלנִּ ה  4:2׃ ה־פָֹּׁ֖ ח ֲעָשָרֵּ֧ ַקִ֞ ַויִּ

בּו ה ַוֵיֵשָֽ ֹֹּׁ֣אֶמר ְשבּו־פָֹּׁ֑ יר ַוי ָ֖ ְקֵנִ֥י ָהעִּ זִּ ים מִּ ֶ֛ ֹּׁ֙אֶמר֙  4:3׃ ֲאָנשִּ ַוי

י  ִ֔ יֶמֶָ֑לְך ָמְכָרֹ֣ה ָנֳעמִּ ינּו ֶלֱאלִּ ָ֖ ר ְלָאחִּ ה ֲאֶשִ֥ ל ֶחְלַקת֙ ַהָשֶדִ֔ ֵאִ֔ ַלגֹּׁ

ָבה מִּ  בַהָשָ֖ ה מֹוָאָֽ ר  4:4׃ ְשֵדִ֥ י ֶאְגֶלֵּ֧ה ָאְזְנךֹ֣ ֵלאמִֹּׁ֗ ְרתִּ ֙י ָאַמִ֜ ַוֲאנִּ

א  ַֹּּׁ֙ ם־ל ל ְואִּ ְגַאל֙ ְגָאִ֔ ם־תִּ י֒ אִּ ֹ֣י ַעמִּ ְקֵנ ֶֶֹ֣֣גד זִּ י֘ם ְוֶנ ְשבִּ יֹּׁ ִֵֶֽ֥גד ַהָֽ ֵנה ֶנ ְקִּ֠

י ֹ֣יָדה לִִּ֗ ל ַהגִּ ְגַאִ֜ ְדָעה֙ ) [ְוֵאַדע( יִּ ֹול  ]ְוֵאָֽ ְגאִ֔ ְתך֙ לִּ י ֵא֤ין זּוָלָֽ ֹ֣ כִּ

י אַ  ָ֖ כִּ לְוָאנֹּׁ י ֶאְגָאָֽ ִ֥ כִּ ָֹּׁ֖אֶמר ָאנֹּׁ ַעז ְביֹום־ 4:5׃ ֲחֶרָ֑יך ַוי ֹֹּׁ֣אֶמר בִֹּׁ֔ ַוי
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ֶשת־ַהֵמת֙  ָי֤ה ֵאָֽ ּות ַהמֹוֲאבִּ ֵמֵאת רֹ֣ י ּוִּ֠ ָ֑ ֹ֣ד ָנֳעמִּ ַי ה מִּ  ְקנֹוְתךִ֥ ַהָשֶדָ֖

י( יתִּ יָתה) [ָקנִּ ִ֔ ֹו ]ָקנִּ ת ַעל־ַנֲחָלתָֽ ים ֵשם־ַהֵמָ֖ ִ֥ ֹֹּׁ֣אֶמר  4:6׃ ְלָהקִּ ַוי

 ֙ א אּוַכל ֹּׁ֤ ל ל ֵאִ֗ ְגאֹול־( ַהגֹּׁ ְגָאל־) [לִּ ית ֶאת־ ]לִּ ָ֖ י ֶפן־ַאְשחִּ לִִּ֔

ל ְגאָֹּֽׁ ֹּׁא־אּוַכָ֖ל לִּ י ל ִ֥ י כִּ י ְגַאל־ְל֤ך ַאָתה֙ ֶאת־ְגֻאָלתִִּ֔ ָ֑ ׃ ַנֲחָלתִּ

ל ַעל־ַהְגאּוָל֤ה ְוַעל־ַהְתמּוָרה֙  4:7 ְשָרֵאִ֜ ֙ים ְביִּ ֹּׁאת֩ ְלָפנִּ ְוז

ֹו ְוָנַתֹ֣ן  יש ַנֲעלָ֖ ֶ֛ ר ָשַלִ֥ף אִּ ֹ֣ם ָכל־ָדָבִ֔ ִֹּׁ֥את ְלַקֵי ָ֑הּו ְוז ְלֵרֵע

ל ְשָרֵאָֽ ה ְביִּ ַעז ְקֵנה־ָלְָ֑ך  4:8׃ ַהְתעּוָדָ֖ ֵאֶ֛ל ְלבָֹּׁ֖ ֵֹּּׁ֧אֶמר ַהגֹּׁ ַוי

ֹו ף ַנֲעלָֽ ְשֹלָ֖ ים  4:9׃ ַויִּ ֤ ם ֵעדִּ ים ְוָכל־ָהָעִ֗ ִ֜ ַעז ַלְזֵקנִּ ֹּׁאֶמר֩ בַֹּּׁ֙ ַוי

ֶלְך ְוֵאֶ֛ת ָכל־ יֶמִ֔ ֱאלִּ י֙ ֶאת־ָכל־ֲאֶשֹ֣ר ֶלָֽ ֙יתִּ י ָקנִּ ֤ ֹום כִּ ַאֶתם֙ ַהיִ֔

יֲאֶשִ֥  ָֽ ָ֖ד ָנֳעמִּ ַי ֹון מִּ ְליָֹ֖ון ּוַמְחלָ֑ ּות  4:10׃ ר ְלכִּ ֹ֣ם ֶאת־רֹ֣ ְוַג

ים ֵשם־ַהֵמת֙  ֤ ה ְלָהקִּ ָשִ֗ ֹ֣י ְלאִּ י לִּ ֵּ֧יתִּ ֹון ָקנִּ ָיה֩ ֵאֶ֙שת ַמְחלִ֜ ֲאבִּ ַהמֹּׁ
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ֹו  ַשַֹ֣ער ְמקֹומָ֑ יו ּומִּ ם ֶאָחָ֖ ִ֥ ת ֵשם־ַהֵמֶ֛ת ֵמעִּ ָכֵרֵּ֧ ֹּׁא־יִּ ֹו ְול ֲֹ֣חָלתִ֔ ַעל־ַנ

ֹו ם ַהיָֽ ים ַאֶתָ֖ ִ֥ ּו ָכל־ָהָעֵּ֧ם ֲאֶשר־ַבַשֶַ֛ער  4:11׃ םֵעדִּ ֹּׁ֙אְמרִ֜ ַוי

ך  ה ַהָבָאֹ֣ה ֶאל־ֵביֶתִ֗ ָשִ֜ ת־ָהאִּ ֵתן֩ ְיהָו֙ה ֶאָֽ ים יִּ ָ֑ ָ֖ים ֵעדִּ ְוַהְזֵקנִּ

ל ַוֲעֵשה־ ְשָרֵאִ֔ ְכָרֵח֤ל׀ ּוְכֵלָאה֙ ֲאֶש֙ר ָב֤נּו ְשֵתיֶהם֙ ֶאת־ֵבֹ֣ית יִּ

ם ְבֵבִ֥  ָתה ּוְקָרא־ֵשָ֖ ל ְבֶאְפָרִ֔ ֶחםַחֹ֣יִּ יְתך֙  4:12׃ ית ָלָֽ י ֵבָֽ ֤ יהִּ וִּ

ֵת֤ן  ַרע ֲאֶש֙ר יִּ ן־ַהֶזִ֗ יהּוָדָ֑ה מִּ ָֽ ר לִּ ה ָתָמָ֖ ֶרץ ֲאֶשר־ָיְלָדִ֥ ְכֵבֹ֣ית ֶפִ֔

את ָֹּֽׁ ה ַהז ַנֲעָרָ֖ ן־ַהָֽ ַעז ֶאת־רּות֙  4:13׃ ְיהָוה֙ ְלךִ֔ מִּ ַק֙ח בֹּׁ֤ ַויִּ

ֵת֙ן ְיהָוִ֥ה ָלֶ֛  א ֵאֶלָ֑יָה ַויִּ ָֹּׁ֖ ה ַוָיב ָשִ֔ ֹו ְלאִּ י־לֹ֣ ֶלד ַוְתהִּ ּה ֵהָריָֹ֖ון ַוֵתִ֥

ן א  4:14׃ ֵבָֽ ֹֹּׁ֣ ֶשר ל ה ֲאִּ֠ ּוְך ְיהָוִ֔ י ָברֹ֣ ל־ָנֳעמִִּ֔ ים֙ ֶאָֽ ֹּׁאַמְ֤רָנה ַהָנשִּ ַות

ל ְשָרֵאָֽ ֹו ְביִּ א ְשמָ֖ ָקֵרִ֥ ל ַהיָֹ֑ום ְויִּ ֵאָ֖ ית ָלְֶ֛ך גֹּׁ ִ֥ ְשבִּ ְוָהָ֤יה  4:15׃ הִּ

י כַ  ֹ֣ ֶפש ּוְלַכְלֵכָ֖ל ֶאת־ֵשיָבֵתְָ֑ך כִּ ֹ֣יב ֶנִ֔ ָלֵתְ֤ך ֲאֶשר־ָלְך֙ ְלֵמשִּ
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ים ָֽ ְבָעָ֖ה ָבנִּ שִּ ְך מִּ ֹוָבה ָלִ֔ יא֙ טֹ֣ תּו ֲאֶשר־הִּ ׃ ֲאֵהַבֶתְ֙ך֙ ְיָלַדִ֔

ֹו  4:16 י־לָ֖ ּה ַוְתהִּ ֵתֹ֣הּו ְבֵחיָקִ֔ י ֶאת־ַהֶיֶ֙לד֙ ַוְתשִּ ֤ ַק֙ח ָנֳעמִּ ַותִּ

ֶנת ֶמָֽ ן  4:17׃ ְלאֹּׁ ר ֻיַלד־ֵבָ֖ ְקֶראָנה֩ לֹ֙ו ַהְשֵכנִֹ֥ות ֵשם֙ ֵלאמִֹּׁ֔ ַותִּ

ד ָֽ י ָדוִּ ִ֥ י ֲאבִּ ַשָ֖ י־יִּ ּוא ֲאבִּ ד הִ֥ אָנָֽה ְשמֹו֙ עֹוֵבִ֔ ְקֶר֤ י ַותִּ ָ֑  פ ׃ְלָנֳעמִּ

ֹון 4:18 יד ֶאת־ֶחְצרָֽ ִ֥ ֶרץ הֹולִּ ֶרץ ֶפָ֖ ֹות ָפִ֔ ה֙ תֹוְלדֹ֣ ׃ ְוֵאֶלַּ֙

ב 4:19 יָנָדָֽ ָֽ יד ֶאת־ַעמִּ ִ֥ ם הֹולִּ ם ְוָרָ֖ ֹ֣יד ֶאת־ָרִ֔  ׃ְוֶחְצרֹון֙ הֹולִּ

ֹ֣יד ֶאת־ַנחְ  4:20 יָנָדב֙ הֹולִּ ָֽ יד ֶאת־ְוַעמִּ ִ֥ ֹון הֹולִּ ֹון ְוַנְחשָ֖ שִ֔

ה ידֶאת־ 4:21׃ ַשְלָמָֽ ִ֥ ַעז הֹולִּ ַעז ּובָֹּׁ֖ ֹ֣יד ֶאת־בִֹּׁ֔ ְוַשְלמֹון֙ הֹולִּ

ד ד 4:22׃ עֹוֵבָֽ ָֽ יד ֶאת־ָדוִּ ִ֥ י הֹולִּ ַשָ֖ י ְויִּ ָשִ֔ ֹ֣יד ֶאת־יִּ ֵבד֙ הֹולִּ  ׃ ְועֹּׁ


