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Lukemisto

Genesis 1:1–3:24

הּ֙ו  ה תֹ֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ׃ 2  ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ 1  ְּבֵראִׁש֖

 1

אֶמר  ֹ֥ ִים׃ 3  ַוּי ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔ הּו ְוחֹ֖ ָובֹ֔

ל  ַוַּיְבֵּד֣ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב   ְיִהי־ֽאֹור׃ 4  ַוַּי� ְרא ֱאֹלִה֛ ַוֽ י ֑אֹור  ְיִה֣ ים  ֱאֹלִה֖

ָרא  ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלחֹ֖ א ֱאֹלִה֤ ֶׁשְך׃ 5  ַוִּיְקָר֙ ין ַהחֹֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ֱאֹלִה֔

ד׃  פ ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ  ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָל֑

ִים׃ 7  ַוַּיַ֣עׂש  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִָק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ֹ֣ 6  ַוּי

ר  ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהּ֙מַ ל ֵּב֤ ֱאֹלִהי֮ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

 ְיִהי־ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִָק֖ ים ָלֽ א ֱאֹלִה֛ ן׃ 8  ַוִּיְקָר� ְיִהי־ֵכֽ יַע ֽוַ ל ָלָרִָק֑ ֵמַע֣

י׃  פ ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ בֹ֖
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ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום  ִי֙ם  ַהָּׁש֙מַ ַחת  ִמַּת֤ ִים  ַהַּמ֜ ִיָּק֙וּו  ים  ֱאֹלִה֗ אֶמר  ֹ֣ 9  ַוּי

א  ִים ָקָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ ים ָ׀  ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאֹלִה֤ ן׃ 10  ַוִּיְקָר֙  ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ַהַּיָּבָׁש֑

ֶׂשב  ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֔ א ָה֙אָ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 11  ַוּי ים ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ַיִּמ֑

 ְיִהי־ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ ַזְרעֹו־֖בֹו  ר  ֲאֶׁש֥ ְלִמי֔נֹו  ְּפִרי֙  ֶׂשה  עֹ֤ י  ְּפִר֞ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ַמְזִר֣

י  ֶׂשה־ְּפִר֛ עֹֽ ץ  ְוֵע� הּו  ְלִמיֵנ֔ ַר֙ע  ֶז֙ יַע  ַמְזִר֤ ֶׂשב  ֵע֣ ֶׁשא  ֶּד֠ ֶרץ  ָהָא֜ א  ן׃ 12  ַוּתֹוֵצ֙ ֵכֽ

ֶקר ֥יֹום  ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ֽוַ ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 13  ֽוַ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ֲאֶׁש֥

י׃  פ ְׁשִליִׁשֽ

ְיָלה  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ י ְמֹארֹ֙ת ִּבְרִָק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ 14  ַוּי

ִים  יַע ַהָּׁשַמ֔ ים׃ 15  ְוָה֤יּו ִלְמאֹורֹ֙ת ִּבְרִָק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔

ים  ת ַהְּגדִֹל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹארֹ֖ ן׃ 16  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִה֔ ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ֽוַ יר ַעל־ָהָא֑ ְלָהִא֖

ְיָלה  ֶלת ַהַּל֔ ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקטֹן֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגדֹ֙ל ְלֶמְמֶׁש֣

ַעל־ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַהָּׁשָמ֑ יַע  ִּבְרִָק֣ ים  ֱאֹלִה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ים׃ 17  ַוִּיֵּת֥ ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖

 ְרא  ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהחֹ֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ׃ 18  ְוִלְמׁשֹ֙ל ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ָהָאֽ
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י׃  פ ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ  ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 19  ַוֽ ֱאֹלִה֖

ֶרץ  ף ַעל־ָהָא֔ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ֶרץ  ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאֹלִה֔ ֹ֣ 20  ַוּי

ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגדִֹל֑ ם  ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ ים  ֱאֹלִה֔ א  ִים׃ 21  ַוִּיְבָר֣ ַהָּׁשָמֽ יַע  ְרִָק֥ ַעל־ְּפֵנ֖י 

ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף  ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ רֶֹמ֡ ַחָּי֣ה׀ ָהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ֽהַ

ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאֹלִה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 22  ַוְיָב�  ְרא ֱאֹלִה֖ הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֔

ֶקר ֥יֹום   ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ׃ 23  ַוֽ  ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהּ֙מַ

י׃  פ ֲחִמיִׁשֽ

ֶרץ  ְיתֹוa־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ 24  ַוּי

ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ן׃ 25  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙  ְיִהי־ֵכֽ ְלִמיָנּ֑ה ַוֽ

אֶמר  ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 26  ַוּי ה ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ְלִמיָנ֔

ִים  ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ ֱאֹלִה֔

א  ֶרץ׃ 27  ַוִּיְבָר֙ ַעל־ָהָאֽ ׂש  רֵֹמ֥ ֽהָ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔ ּוַבְּבֵהָמ֙ה 

a	 ְיתֹו .ַחָּיה >	.cstr	st.	on ַחֽ
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א  ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאֹלִה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים ָ׀ ֶאת־ֽהָ ֱאֹלִה֤

ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֮ם ֱאֹלִהי֒ם ַוּי ם׃ 28  ַוְיָב֣ ֹאָתֽ

ֶׂשת ַעל־ רֶֹמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ֽהָ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ָהָא֖

ַרע ֲאֶׁש֙ר  ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ זֵֹר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ ֶרץ׃ 29  ַוּי ָהָאֽ

ְהֶי֖ה  ם ִיֽ  ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ זֵֹר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔

ֶרץ  ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלכֹ֣ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהָּׁשַמ֜ ה׃ 30  ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ְלָאְכָלֽ

ן׃ 31  ַוַּי֤ ְרא ֱאֹלִהי֙ם   ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ ה ֶאת־ָּכל־ֶי֥ ֶרק ֵע֖ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔

י׃  פ ֶקר ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ֽוַ ְיִהי־ֶע֥ ד ֽוַ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

י  ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּ֣יֹום  ֱאֹלִהי֙ם  ל  ם׃ 2  ַוְיַכ֤ ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַהָּׁשַמ֥ 2 1ַוְיֻכּ֛לּו 

ר  ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו   aי ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּ֣יֹום  ַוִּיְׁשּבֹ֙ת  ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְמַלאְכּ֖תֹו 

י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ֶרְך ֱאֹלִהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ה׃ 3  ַוְיָב֤ ָעָׂשֽ

ים ַלֲעֽׂשֹות׃  פ א ֱאֹלִה֖ ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

a	 Samarialainen	Pentateukki	ַהִּׁשִּׁשי,	samoin	Septuagintan	pohjateksti.



   5

ים  ֱאֹלִה֖ ה  ְיהָו֥ ֲעׂ֛שֹות  ְּב֗יֹום  ם  ְרָא֑ ְּבִהָּבֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַהָּׁשַמ֛ ֹות  תֹוְלד� ֶּלה  4  ֵא֣

ה  ֶׂשב ַהָּׂשֶד֖ ֶרץ ְוָכל־ֵע֥ ְהֶי֣ה ָבָא֔ ֶרם ִיֽ ה ֶט֚ יַח ַהָּׂשֶד֗ ל׀ ִׂש֣ ִים׃ 5  ְוכֹ֣ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֶא֥

ד ֶאת־ ֲעבֹ֖ ִין ַלֽ ם ַא֔ ֶרץ ְוָאָד֣ יר ְיהָו֤ה ֱאֹלִהי֙ם ַעל־ָהָא֔ ח ִּכ֩י ֨לֹא ִהְמִט֜ ֶרם ִיְצָמ֑ ֶט֣

ה׃ 7  ַוִּייֶצ֩ר  ֲאָדָמֽ ת־ָּכל־ְּפֵנֽי־ָהֽ ה ֶאֽ ֶרץ ְוִהְׁשָָק֖ ֲעֶל֣ה ִמן־ָהָא֑ ד ַיֽ ה׃ 6  ְוֵא֖ ֲאָדָמֽ ֽהָ

י   ְיִה֥ ת ַחִּי֑ים ַוֽ יו ִנְׁשַמ֣ ח ְּבַאָּפ֖ ה ַוִּיַּפ֥ ֲאָדָמ֔ ם ָעָפ֙ר ִמן־ָה֣ ָאָד֗ ים ֶאת־ָהֽ ה ֱאֹלִה֜ ְיהָו֙

ם ֶאת־ ֶדם ַוָּיֶׂ֣שם ָׁש֔ ֶדן ִמֶּק֑ ים ַּגן־ְבֵע֖ ע ְיהָו�ה ֱאֹלִה֛ ם ְלֶנֶ֥פׁש ַחָּיֽה׃ 8  ַוִּיַּט֞ ָאָד֖ ֽהָ

ד  ֶנְחָמ֥ ץ  ָּכל־ֵע֛ ה  ֲאָדָמ֔ ִמן־ָה֣ ֱאֹלִהי֙ם  ְיהָו֤ה  ח  ר׃ 9  ַוַּיְצַמ֞ ָיָצֽ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ָאָד֖ ָהֽ

ע׃  ַעת ֥טֹוב ָוָרֽ ץ ַהַּד֖ ן ְוֵע֕ ַחִּיי֙ם ְּב֣תֹוְך ַהָּג֔ ץ ֽהַ ל ְוֵע֤ ה ְו֣טֹוב ְלַמֲאָכ֑ ְלַמְרֶא֖

ה  ְלַאְרָּבָע֥ ְוָהָי֖ה  ד  ִיָּפֵר֔ ּוִמָּׁש֙ם   ן  ֶאת־ַהָּג֑ ְלַהְׁש֖קֹות  ֶדן  ֵמֵע֔ א  יֵֹצ֣ 10  ְוָנָהּ֙ר 

ה ֲאֶׁשר־ ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ת ָּכל־ֶא֣ ב ֵא֚ ד ִּפיׁ֑שֹון ֣הּוא ַהּסֵֹב֗ ֶאָח֖ ם ָהֽ ים׃ 11  ֵׁש֥ ָראִׁשֽ

ַהם׃ ֶבן ַהּׁשֹֽ ַלח ְוֶא֥ ם ַהְּבדֹ֖ וא ֑טֹוב ָׁש֥ ֶרץ ַהִה֖ ב ָהָא֥ ב׃ 12  ּֽוֲזַה֛ ם ַהָּזָהֽ ָׁש֖

ר  ם ַהָּנָה֤ ֶרץ ּֽכּוׁש׃ 14  ְוֵׁש֙ ת ָּכל־ֶא֥ ב ֵא֖ י ִּגי֑חֹון ֣הּוא ַהּסֹוֵב֔ ר ַהֵּׁשִנ֖ ם־ַהָּנָה֥ 13  ְוֵׁשֽ

ת׃  י ֥הּוא ְפָרֽ ְרִביִע֖ ר ָהֽ ת ַאּׁ֑שּור ְוַהָּנָה֥ ְך ִקְדַמ֣ הֵֹל֖ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ַהְּׁשִליִׁשי֙ ִחֶּד֔
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ּה  ְלָעְבָד֖ ֶדן  ְבַגן־ֵע֔ הּו  ַּיִּנֵח֣ ַו ם  ָאָד֑ ֶאת־ָהֽ ים  ֱאֹלִה֖ ה  ְיהָו֥ ח  ִּיַּק֛ ַו    15

ל   ן ָאכֹ֥ ץ־ַהָּג֖ ל ֵעֽ ר ִמּכֹ֥ ם ֵלאֹמ֑ ָאָד֖ ים ַעל־ָהֽ ּה׃ 16  ַוְיַצ֙ו ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֔ ּוְלָׁשְמָרֽ

ּנּו  י ְּב֛יֹום ֲאָכְלָ֥ך ִמֶּמ֖ ּנּו ִּכ֗ ל ִמֶּמ֑ א תֹאַכ֖ ֹ֥ ע ל ַע֙ת ֣טֹוב ָוָר֔ ץ ַהּ֙דַ ל׃ 17  ּוֵמֵע֗ ּתֹאֵכֽ

ֱעֶׂשּה־ ם ְלַבּ֑דֹו ֽאֶ ָאָד֖ ים לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ ּיֹאֶמ֙ר ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֔ ֥מֹות ָּתֽמּות׃ 18  ֙וַ

ה ָּכל־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוֵא֙ת  ֲאָדָמ֗ ים ִמן־ָהֽ ה ֱאֹלִה֜ ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃ 19  ַוִּיֶצ֩ר ְיהָו֙ ּ֥לֹו ֵע֖

ר ִיְקָרא־ ם ִלְר֖אֹות ַמה־ִּיְקָרא־֑לֹו ְוכֹ֩ל ֲאֶׁש֙ ָאָד֔ ִים ַוָּיֵב֙א ֶאל־ָה֣ ָּכל־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔

ם ֵׁש֗מֹות ְלָכל־ַהְּבֵהָמ֙ה  ָאָד֜ א ָהֽ ֶפׁש ַחָּי֖ה ֥הּוא ְׁשֽמֹו׃ 20  ַוִּיְקָר֙ ם ֶנ֥ ָאָד֛ ֹו ֽהָ ל�

ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃ 21  ַוַּיֵּפ֩ל  א ֵע֖ א־ָמָצ֥ ֹֽ ם ל ה ּוְלָאָד֕ ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ִים ּוְלכֹ֖ ּוְל֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔

ר  ר ָּבָׂש֖ יו ַוִּיְסֹּג֥ ח ַאַח֙ת ִמַּצְלעָֹת֔ ן ַוִּיַּק֗ ם ַוִּייָׁש֑ ה ַעל־ָהָאָד֖ ים׀ ַּתְרֵּדָמ֛ ה ֱאֹלִה� ְיהָו֙

ה  ם ְלִאָּׁש֑ ָאָד֖ ח ִמן־ָהֽ ע ֲאֶׁשר־ָלַָק֥ ת־ַהֵּצָל֛ ים׀ ֶאֽ ה ֱאֹלִה� ָּנה׃ 22  ַוִּיֶב֩ן ְיהָו֙ ַּתְחֶּתֽ

ָאָד֒ם  ם׃ 23  ַוּיֹאֶמ֮ר ֽהָ ָאָדֽ ָה ֶאל־ֽהָ ַוְיִבֶא֖

י  ר ִמְּבָׂשִר֑ י      ּוָבָׂש֖ ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם      ֶע֚ את ַהַּפ֗ ֹ֣ ז

את׃  ֹֽ ֳקָחה־ּז יׁש      ֻלֽ י ֵמִא֖ ה      ִּכ֥ א ִאָּׁש֔ ְלזֹא֙ת ִיָּקֵר֣
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ר  ְלָבָׂש֥ ְוָה֖יּו  ְּבִאְׁשּ֔תֹו  ק  ְוָדַב֣ ְוֶאת־ִאּ֑מֹו  יו  ֶאת־ָאִב֖ יׁש  ֲעָזב־ִא֔ ַ יֽ 24ַעל־ֵּכן֙ 

ׁשּו׃ א ִיְתּבָֹׁשֽ ֹ֖ ם ְוִאְׁשּ֑תֹו ְול ָאָד֖ ים ֽהָ ְה֤יּו ְׁשֵניֶה֙ם ֲערּוִּמ֔ ד׃ 25  ַוִּיֽ ֶאָחֽ

אֶמ֙ר  ֹ֙ ים ַוּי ה ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֑ ר ָעָׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ 3 1  ְוַהָּנָחׁ֙ש ָהָי֣ה ָע֔רּום ִמּכֹ֙ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֔

אֶמר  ֹ֥  ן׃ 2  ַוּת ץ ַהָּגֽ ל ֵע֥ אְכ֔לּו ִמּכֹ֖ ֹֽ א ת ֹ֣ ים ל ר ֱאֹלִה֔ י־ָאַמ֣ ף ִּכֽ ה ַא֚ ִאָּׁש֔ ֶאל־ָה֣

ר ְּבתֹוְך־ י ָהֵע֮ץ ֲאֶׁש֣ ל׃ 3  ּוִמְּפִר֣  ן נֹאֵכֽ ץ־ַהָּג֖ י ֵעֽ ׁש ִמְּפִר֥ ה ֶאל־ַהָּנָח֑ ִאָּׁש֖ ֽהָ

אֶמר  ֹ֥ א ִתְּג֖עּו ּ֑בֹו ֶּפן־ְּתֻמֽתּון׃ 4  ַוּי ֹ֥ ּנּו ְול אְכלּ֙ו ִמֶּמ֔ ֹֽ א ת ֹ֤ ים ל ר ֱאֹלִה֗ ַהָּגן֒ ָאַמ֣

ם  י ְּביֹו֙ם ֲאָכְלֶכ֣ ים ִּכ֗ ַע ֱאֹלִה֔ י יֵֹד֣ א־֖מֹות ְּתֻמֽתּון׃ 5  ִּכ֚ ֹֽ ה ל ִאָּׁש֑ ׁש ֶאל־ָהֽ ַהָּנָח֖

ה  ִאָּׁש֡ ֶרא ֽהָ ע׃ 6  ַוֵּת֣ י ֥טֹוב ָוָרֽ ים יְֹדֵע֖ אֹלִה֔ ם ִוְהִייֶת֙ם ֵּכֽ יֵניֶכ֑ ּנּו ְוִנְפְק֖חּו ֵעֽ ִמֶּמ֔

ח  יל ַוִּתַּק֥ ד ָהֵע֙ץ ְלַהְׂשִּכ֔ ִים ְוֶנְחָמ֤ ֲאָוה־֣הּוא ָלֵעיַנ֗ י ַתֽ ל ְוִכ� ץ ְלַמֲאָכ֜ י טֹו֩ב ָהֵע֙ ִּכ֣

ם  ְחָנ֙ה ֵעיֵנ֣י ְׁשֵניֶה֔ ל׃ 7  ַוִּתָּפ֙קַ ּה ַוּיֹאַכֽ ּה ִעָּמ֖ ן ַּגם־ְלִאיָׁש֛ ל ַוִּתֵּת� ִמִּפְר֖יֹו ַוּתֹאַכ֑

 ִּיְׁשְמ֞עּו  ת׃ 8  ַוֽ ם ֲחֹגרֹֽ ה ַוַּיֲעׂ֥שּו ָלֶה֖  ִּיְתְּפרּ֙ו ֲעֵל֣ה ְתֵאָנ֔ ם ַוֽ ם ֵה֑ יֻרִּמ֖ י ֵעֽ ַוֵּי֣ ְד֔עּו ִּכ֥

ם ְוִאְׁשּ֗תֹו  ָאָד֜ א ָהֽ  ן ְל֣רּוַח ַהּ֑יֹום ַוִּיְתַחֵּב֙ ְך ַּבָּג֖ ים ִמְתַהֵּל֥ ֶאת־֙קֹול ְיהָו�ה ֱאֹלִה֛

ם  ָאָד֑ ים ֶאל־ָהֽ ה ֱאֹלִה֖ א ְיהָו֥  ן׃ 9  ַוִּיְקָר֛ ץ ַהָּגֽ ים ְּב֖תֹוְך ֵע֥ ִמְּפֵני֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֔
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ִכי  ם ָאֹנ֖ י־ֵעירֹ֥ א ִּכֽ  ן ָוִאיָר֛ ְעִּתי ַּבָּג֑ אֶמר ֶאת־קְֹלָ֥ך ָׁשַמ֖ ֹ֕ אֶמר ֖לֹו ַאֶּיָּֽכה׃ 10  ַוּי ֹ֥ ַוּי

יָך  ר ִצִּויִת֛ ץ ֲאֶׁש� ָּתה ֲהִמן־ָהֵע֗ ם ָא֑ י ֵעירֹ֖ י ִהִּג֣יד ְלָ֔ך ִּכ֥ אֶמר ִמ֚ ֹ֕ א׃ 11  ַוּי ָוֵאָחֵבֽ

י  ָּתה ִעָּמִד֔ ר ָנַת֣ ִאָּׁש֙ה ֲאֶׁש֣ ם ָהֽ ָאָד֑ אֶמר ָהֽ ֹ֖ ְלָּת׃ 12  ַוּי ּנּו ָאָכֽ י ֲאָכל־ִמֶּמ֖ ְלִבְלִּת֥

את  ֹ֣ ה ַמה־ּז ים ָלִאָּׁש֖ אֶמר ְיהָו�ה ֱאֹלִה֛ ֹ֙ ל׃ 13  ַוּי ץ ָוֹאֵכֽ י ִמן־ָהֵע֖ ְתָנה־ִּל֥ וא ָנֽ ִה֛

ים׀  ה ֱאֹלִה֥ ל׃ 14  ַוּיֹאֶמ֩ר ְיהָֹו֙ ִני ָוֹאֵכֽ ׁש ִהִּׁשיַא֖ ה ַהָּנָח֥ ִאָּׁש֔ אֶמ֙ר ָהֽ ֹ֙ ית ַוּת ָעִׂש֑

ל־ַהָּנָחׁ֮ש  ֶאֽ

ה  ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ה ּוִמּכֹ֖ יָת ּזֹא֒ת ָא֤רּור ַאָּת֙ה ִמָּכל־ַהְּבֵהָמ֔ י ָעִׂש֣ ִּכ֣

י ַחֶּיֽיָך׃  ל ָּכל־ְיֵמ֥ ר ּתֹאַכ֖ ְך  ְוָעָפ֥ ַעל־ְּגחְֹנָ֣ך ֵתֵל֔

ּה  ין ַזְרָע֑ ין ַזְרֲעָ֖ך ּוֵב֣ ה ּוֵב֥ ִאָּׁש֔ ין ָהֽ יְנָ֙ך ּוֵב֣ ית ֵּבֽ ה׀ ָאִׁש֗ 15  ְוֵאיָב֣

ב׃  ס ּנּו ָעֵָקֽ ה ְּתׁשּוֶפ֥ אׁש ְוַאָּת֖ ֹ֔ ֚הּוא ְיׁשּוְפָ֣ך ר

ר  ה ָאַמ֗ ל־ָהִאָּׁש֣ 16  ֶאֽ

י ָבִנ֑ים  ְלִד֣ ֶצב ֵּתֽ ְך ְּבֶע֖ רֵֹנ֔ ה ַאְרֶּב֙ה ִעְּצבֹוֵנ֣ ְך ְוֵהֽ ַהְרָּב֤

ְך׃  ס ְך ְו֖הּוא ִיְמָׁשל־ָּבֽ ְוֶאל־ִאיֵׁשְ֙ך ְּתׁ֣שּוָקֵת֔
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יָ֙ך  ר ִצִּוי֙תִ ץ ֲאֶׁש֤ אַכ֙ל ִמן־ָהֵע֔ ֹ֙ י־ָׁשַמְעָּת֮ ְל֣קֹול ִאְׁשֶּתָך֒ ַוּת ר ִּכֽ ם ָאַמ֗ 17  ּוְלָאָד֣

ּנּו  ל ִמֶּמ֑ א תֹאַכ֖ ֹ֥ ר ל ֵלאֹמ֔

ָך  ֲעבּוֶר֔ ֲאָדָמ֙ה ַּבֽ ה ָהֽ ֲארּוָר֤

י ַחֶּיֽיָך׃  ל ְיֵמ֥ ָּנה ּכֹ֖ אֲכֶל֔ ֹֽ ְּבִעָּצבֹון֙ ּת

ה׃  ֶׂשב ַהָּׂשֶדֽ ְך ְוָאַכְלָּת֖ ֶאת־ֵע֥ יַחֽ ָל֑ ר ַּתְצִמ֣ 18  ְו֥קֹוץ ְוַדְרַּד֖

ֶחם  אַכל ֶל֔ ֹ֣ יָ֙ך ּת ת ַאּ֙פֶ 19  ְּבֵזַע֤

ְחָּת  ָּנה ֻלָּק֑ י ִמֶּמ֖ ה ִּכ֥ ֲאָדָמ֔ ד ֽׁשּוְבָ֙ך ֶאל־ָה֣ ַע֤

ר ָּתֽׁשּוב׃ ָּתה ְוֶאל־ָעָפ֖ ר ַא֔ י־ָעָפ֣ ִּכֽ

ה  י׃ 21  ַוַּיַעׂ֩ש ְיהָו֙ ם ָּכל־ָחֽ ה ֵא֥ ְיָת֖ וא ָהֽ י ִה֥ ם ִאְׁשּ֖תֹו ַחָּו֑ה ִּכ֛ ם ֵׁש֥ ָאָד֛ א ָהֽ 20  ַוִּיְקָר�

ם׃  פ ם ּוְלִאְׁשּ֛תֹו ָּכְת֥נֹות ֖עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשֽ ים ְלָאָד� ֱאֹלִה֜

ה׀  ע ְוַעָּת֣ ַעת ֣טֹוב ָוָר֑ ּנּו ָלַד֖ ד ִמֶּמ֔ ָאָד֙ם ָהָי֙ה ְּכַאַח֣ ן ָהֽ ים ֵה֤ אֶמר׀ ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֗ ֹ֣ 22  ַוּי

ה  הּו ְיהָו֥  ְיַׁשְּלֵח֛ ם׃ 23  ַוֽ י ְלעָֹלֽ ל ָוַח֥ ים ְוָאַכ֖ ַחִּי֔ ץ ַהֽ ם ֵמֵע֣ ֶּפן־ִיְׁשַל֣ח ָי֗דֹו ְוָלַק֙ח ַּג֚

 ֶרׁש ֶאת־ ם׃ 24  ַוְיָג֖ ח ִמָּׁשֽ ר ֻלַּק֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ ֶדן ַלֽ ים ִמַּגן־ֵע֑ ֱאֹלִה֖



10

ֶכת  ֶר֙ב ַהִּמְתַהֶּפ֔ ַהט ַה֙חֶ ת ַל֤ ים ְוֵא֙ ֶדן ֶאת־ַהְּכֻרִב֗ ֶדם ְלַגן־ֵע֜ ם ַוַּיְׁשֵּכ֩ן ִמֶּק֙ ָאָד֑ ָהֽ

ים׃  ס ַחִּיֽ ץ ַהֽ ֶרְך ֵע֥ ר ֶאת־ֶּד֖ ִלְׁשֹמ֕

Deuteronomium 5:1–24, 6:1–9,20–25 

ים  ע ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ַהֻחִּק֣ ם ְׁשַמ֤ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ א ֹמֶׁש֮ה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל֒ ַוּי 5 1  ַוִּיְקָר֣

ם  ם ּוְׁשַמְרֶּת֖ ם ֹאָת֔ ם ַהּ֑יֹום ּוְלַמְדֶּת֣ רa ְּבָאְזֵניֶכ֖ י ּדֵֹב֥ ר ָאֹנִכ֛ ים ֲאֶׁש� ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֔

ינּו  א ֶאת־ֲאבֵֹת֔ ֹ֣ ב׃ 3  ל ית ְּבחֵֹרֽ נּו ְּבִר֖ ת ִעָּמ֛ ינּו ָּכַר֥ ם׃ 2  ְיהָו֣ה ֱאֹלֵה֗ ַלֲעׂשָֹתֽ

נּו  ֻּכָּל֥ ַהּ֖יֹום  ה  ֹפ֛ ֶּלה  ֵא֥ ְחנּו  ֲאַנ֙ נּו  ִאָּת֗ י  ִּכ֣ את  ֹ֑ ַהּז ית  ֶאת־ַהְּבִר֣ ה  ְיהָו֖ ת  ָּכַר֥

ֹנִכי  ׁש׃ 5  ָא֠ ר ִמּ֥תֹוְך ָהֵאֽ ָּבָה֖ ם  ה ִעָּמֶכ֛ ְיהָו� ר  ִּדֶּב֙ ים  ְּבָפִנ֗ ים׃ 4  ָּפִנ֣ים׀  ַחִּיֽ

י ְיֵראֶת֙ם  ר ְיהָו֑ה ִּכ֤ ם ֶאת־ְּדַב֣ יד ָלֶכ֖ ואb ְלַהִּג֥ ת ַהִה֔ יֵניֶכ֙ם ָּבֵע֣ ד ֵּבין־ְיהָו֤ה ּוֵבֽ עֵֹמ֙

ר׃  ס ר ֵלאֹמֽ ם ָּבָה֖ א־ֲעִליֶת֥ ֹֽ ׁש ְול ִמְּפֵנ֣י ָהֵא֔

א  ֹ֣ ים׃ 7  ל ֽ ֥ית ֲעָבִד֑ ִים ִמֵּב֣ ֶרץ ִמְצַר֖ יָך ֵמֶא֥ ר הֹוֵצאִת֛ יָך ֲאֶׁש� ֹנִכי֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ 6  ָאֽ

a	 Qal.	part.	Muuten	verbiä	דבר	käytetään	piʿʿelissä.
b	 Ketiv	ַההּוא,	qere	ַהִהיא.
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֡ה  ֶס֙ל׀ ָּכל־ְּתמּוָנ֔ ֣ ֙פֶ ה־ְלָ֥ך֣  א־ַתֲעֶׂש֥ ֣ ֹֽ ַי׃ 8  ל ֽ ים ַעל־ָּפָנ֗ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ִיְהֶי֥ה־ְלָ֛ך֩ ֱאֹלִה֥֙

ַחת  ֣ ִמַּת֥ ִים׀  ֣ ַּבַּמ֖ ר  ַוֲאֶׁש֥ ַחת  ִמָּת֑֜ ֶרץ  ָּבָא֖֙ ֩ר  ַוֲאֶׁש֥ ַעל  ֡ ִמַּמ֔ ִי֙ם׀  ֣ ַּבָּׁש֙מַ ר  ֣ ֲאֶׁש֤

א  ל ַקָּנ֔ יָ֙ך ֵא֣ י ְיהָו֤ה ֱאֹל֙הֶ י ָאֹנִכ֞ ֒ם ִּכ֣ א ָתָעְבֵד֑ ֹ֣ ֮ם ְול ֣ה ָלֶה֖ ֥ ֶרץ׃ 9  לֹא־ִתְׁשַּתֲחוֶ ָלָאֽ֗

ֶׂשה  ֤ י׃ 10  ְועֹ֥ ֑ ים ְלׂשְֹנָאֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ֹות ַעל־ָּבִנ֛ים ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ן ָאב� ֺ֨ ֵקד ֲעו ֹּפ֠

וa׃  ס י ִמְצוָֺתֽ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ ים ְלֹאֲהַב֖ ֲאָלִפ֑֔ ֶס֙ד ֽלַ ֖ ֙חֶ

א  ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ה ֵא֛ א ְיַנֶּק֙ה ְיהָו֔ ֹ֤ י ל ְוא ִּכ֣ יָך ַלָּׁש֑ ה ֱאֹלֶה֖ ם־ְיהָו֥ א ֶאת־ֵׁשֽ א ִתָּׂש֛ ֹ֥ 11  ל

ְוא׃  ס ֶאת־ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ

יָך׃ ֣ה ֱאֹלֶהֽ֗ ֥ ר ִצְּוָ֖ך֣׀ ְיהוָ ֹו ַּכֲאֶׁש֥ ת ְלַקְּדׁ֜ש֑ ֹור ֶאת־֥יֹו֩ם ַהַּׁשָּב֖֙ 12  ָׁש֛מ֣

ָך֒׃ ל־ְמַלאְכֶּתֽ יָת  ּֿכָ ֣ ֮ד ְוָעִׂש֖ ֲעבֹ֔ י֙ם ּֽתַ ֶׁשת ָיִמ֣ ֤ 13  ֵׁש֣

ה ּוִבְנָֽך־ ה ַאָּת֣ ה ָכל־ְמָלאָכ֡ א ַתֲעֶׂש֣ ֹ֣ יָך ל ֣ה ֱאֹלֶה֑֗ ֖ ֖ת׀ ַליהוָ י ַׁשָּב֣ ֔ ֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֜ 14  ְוי֙

יָך  ר ִּבְׁשָעֶר֔  ְרָ֙ך ֲאֶׁש֣ ָך ְוֵגֽ ְרָ֜ך ְוָכל־ְּבֶהְמֶּת֗ ֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָ֙ך ַוֲחֹמֽ ָך ְוַעְבְּדָֽך־ַו֠ ּוִבֶּת֣

ֹוָך׃ ַען ָי֛נּוַח ַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמְתָ֖ך ָּכֽמ֑ ְלַמ֗

a	 Qere	י 	käsikirjoituksissa	on	Taustalla	lukutavan.	oikean	tässä	selvästikin	tarjoaa	(.P)	ִמְצוָֺתֽ
tavallinen	י/ו-sekaannus.
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֤ד  ֥ ֙ם ְּביָ יָ֙ך ִמָּׁש֔ ֤ ה ֱאֹל֙הֶ ֲאָ֜ך֩ ְיהָו֤֙ ִים ַוּיִֹצ֙ ֗ ֶרץ ִמְצַר֔ ׀ ְּבֶא֣ י֙תָ ֶ֥בד ָהִי֣֙ י־ֶע֤ ֞ ִּכ֣ 15  ְוָזַכְרָּת֗

ת׃  ס יָך ַלֲעׂ֖שֹות ֶאת־֥יֹום ַהַּׁשָּבֽ ן ִצְּוָ֙ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ה ַעל־ֵּכ֗ ַע ְנטּוָי֑֔ ֙ה ּוִבְזרֹ֣ ֲחָזָָק֖

יָך  ן ָיֶמ֗ ַען׀ ַיֲאִריֻכ֣ יָך ְלַמ֣ ר ִצְּוָ֖ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ָך ַּכֲאֶׁש֥ יָ֙ך ְוֶאת־ִאֶּמ֔ ד ֶאת־ָא֙בִ 16  ַּכֵּב֤

ְך׃  ס ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥ ה ֱאֹלֶה֖ ה ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ְך ַע֚ ַען֙ ִי֣יַטב ָל֔ ּוְל֙מַ

ב׃  ס ֽ ֹ֔ ְגנ א ּֿתִ ֖ ֹ֣ ף׃  ס 19  ְול ֑ ְנָאֽ א ּֿתִ ֖ ֹ֣ ח׃  ס 18  ְול ְרָצֽ א ּֿתִ ֖ ֹ֥ 17  ל

ְוא׃  ס ד ָׁשֽ ֲעָ֖ך ֵע֥ א־ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ֹֽ 20  ְול

הּו ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו  ָך ָׂשֵד֜ ית ֵרֶע֗ ה ֵּב֣ ָך ס ְו֨לֹא ִתְתַאֶּו֜ ֶׁשת ֵרֶע֑ ד ֵא֣ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ 21  ְול

ָך׃  ס ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥ ׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹו ְוכֹ֖

ה א ֶּלה ִּדֶּב֩ר ְיהָו֙ ים ָהֵא֡ ת־ַהְּדָבִר֣ 22  ֶאֽ

י  ׁש ַוִּתְקְר֣בּון ֵאַל֔ ר ָּבֵא֑ ר ּבֵֹע֣ ֶׁשְך ְוָהָה֖ ם ֶאת־ַהּקֹו֙ל ִמּ֣תֹוְך ַהחֹ֔ י ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ 23  ַוְיִה֗

ינּ֙ו ֶאת־ נּו ְיהָו֤ה ֱאֹל֙הֵ ן ֶהְרָא֜ ם׃ 24  ַוּתֹאְמ֗רּו ֵה֣ ם ְוִזְקֵניֶכֽ י ִׁשְבֵטיֶכ֖ ָּכל־ָראֵׁש֥

ר  י־ְיַדֵּב� ינּו ִּכֽ ׁש ַהּ֤יֹום ַהֶּז֙ה ָרִא֔ ְענּו ִמּ֣תֹוְך ָהֵא֑ ְּכבֹ֣דֹו ְוֶאת־ָּגְד֔לֹו ְוֶאת־קֹ֥לֹו ָׁשַמ֖

י׃ ם ָוָחֽ ָאָד֖ ים ֶאת־ָהֽ ֱאֹלִה֛
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ד  ם ְלַלֵּמ֣ ה ֱאֹלֵהיֶכ֖ ה ְיהָו֥ ר ִצָּו֛ ים ֲאֶׁש֥ ֻחִּקי֙ם ְוַהִּמְׁשָּפִט֔ ה ַהֽ את ַהִּמְצָו֗ ֹ֣ 6 1  ְוז

א  ַען ִּתיָר֜ ּה׃ 2  ְלַמ֙ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ים ָׁש֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם ַלֲעׂ֣שֹות ָּבָא֔ ֶאְתֶכ֑

י ְמַצֶּוָך֒ ַאָּת֙ה  ר ָאֹנִכ֣ יו ּוִמְצוָֺתי֮ו ֲאֶׁש֣ ְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ֻחּקָֹת֣ יָך ִל֠ ֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֗

יָך׃ 3  ְוָׁשַמְעָּת֤ ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָׁשַמְרָּת֣  ן ָיֶמֽ ַען ַיֲאִרֻכ֥ י ַחֶּי֑יָך ּוְלַמ֖ ל ְיֵמ֣ ּוִבְנָ֣ך ּוֶבן־ִּבְנָ֔ך ּכֹ֖

יָ֙ך  י ֲאבֹ֙תֶ ה ֱאֹלֵה֤ ר ְיהָו֜ ד ַּכֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֙ ר ִּתְרּ֖בּון ְמֹא֑ ב ְלָ֔ך ַוֲאֶׁש֥ ַלֲעׂ֔שֹות ֲאֶׁש֙ר ִייַט֣

ׁש׃  פ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ְך ֶא֛ ָל֔

יָך  ת ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ד׃ 5  ְוָא֣ ה׀ ֶאָחֽ ינּו ְיהָו֥ ה ֱאֹלֵה֖ ל ְיהָו֥ ע ִיְׂשָרֵא֑ 4  ְׁשַמ֖

ר  ֲאֶׁש֙ ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ָך׃ 6  ְוָה֞יּו  ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך  ְּבָכל־ְלָבְבָ֥ך 

ְּבִׁשְבְּתָ֤ך  ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖  יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ָך׃ 7  ְוִׁשַּנְנָּת֣ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום  ְמַצְּוָ֛ך  י  ָאֹנִכ�

ָך  ם ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ָך׃ 8  ּוְקַׁשְרָּת֥ ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ְּבֵבי֙תֶ

ין ֵעיֶנֽיָך׃ ת ֵּב֥ ְוָה֥יּו ְלטָֹטֹפ֖

יָך׃  ס ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ת ֵּביֶת֖ ם ַעל־ְמזּוזֹ֥ 9  ּוְכַתְבָּת֛
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Psalmi 23

ד  1  ִמְז֥מֹור ְלָדִו֑

ר׃ א ֶאְחָסֽ ֹ֣ י ל ִע֗ ה רֹ֜  ְיהָו֥

ִני׃ י ְמֻנ֣חֹות ְיַנֲהֵלֽ ִני ַעל־ֵמ֖ ֶׁשא ַיְרִּביֵצ֑ 2  ִּבְנ֣אֹות ֶּד֭

ַען ְׁשֽמֹו׃ ֶדק ְלַמ֣ ֜ ִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֗ ְנֵח֥ ב ַיֽ י ְיׁשֹוֵב֑ 3  ַנְפִׁש֥

ע  א ָר֗ יָר֤ ֶות   לֹא־ִא֘ ְך   ְּבֵג֪יא ַצְלָמ֡ י־ֵאֵל֙ 4  ַּג֤ם ִּכֽ

ִני׃ ֲחֻמֽ ָּמה ְיַנֽ ָך  ֵה֣ י  ִׁשְבְטָ֥ך ּ֜וִמְׁשַעְנֶּת֗ ה ִעָּמִד֑  ִּכי־ַאָּת֥

י   ֶגד צְֹרָר֑ ן  ֶנ֥ י׀ ֻׁשְלָח֗ ְך ְלָפַנ֙ 5  ַּתֲערֹ֬

י ְרָוָיֽה׃ י  ּכֹוִס֥ אִׁש֗ ֹ֜ ֶמן ר ְנָּת ַבֶּׁש֥  ִּדַּׁש֖

י ַחָּי֑י  ֶסד ִיְ֭רְּדפּוִני  ָּכל־ְיֵמ֣ ְך׀ ֤טֹוב ָוֶח֣ 6  ַא֤

ים׃ ֶרְך ָיִמֽ ה ְלֹא֣ הָו֗ י ְּבֵבית־ְי֜ ְוַׁשְבִּת֥
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Toinen aikakirja 36:11–23

ְך  ה ָמַל֖ ת ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשָנ֔ ת ָׁשָנ֖ה ִצְדִקָּי֣הּו ְבָמְל֑כֹו ְוַאַח֤ ים ְוַאַח֛ 11  ֶּבן־ֶעְׂשִר�
 36

ע ִמִּלְפֵנ֛י ִיְרְמָי֥הּו  א ִנְכַנ֗ ֹ֣ יו ל ע ְּבֵעיֵנ֖י ְיהָו֣ה ֱאֹלָה֑ םִ׃ 12  ַוַּיַ֣עׂש ָהַר֔ ִּבירּוָׁשָלֽ

ים  אֹלִה֑ ר ִהְׁשִּבי֖עֹו ֵּבֽ ד ֲאֶׁש֥ ֶלְך ְנֽבּוַכְדֶנאַּצ֙ר ָמָר֔ ַגם ַּבֶּמ֤ ה׃ 13  ְו֠ י ְיהָוֽ יא ִמִּפ֥ ַהָּנִב֖

ם  ל׃ 14  ַּג֠ י ִיְׂשָרֵאֽ ץ ֶאת־ְלָב֔בֹו ִמּׁ֕שּוב ֶאל־ְיהָו֖ה ֱאֹלֵה֥ ַוֶּי֤ ֶקׁש ֶאת־ָעְרּפֹ֙ו ַוְיַאֵּמ֣

 ְיַטְּמאּ֙ו  ל ֹּתֲע֣בֹות ַהּגֹוִי֑ם ַוֽ ַעל ְּככֹ֖ י ַהּכֲֹהִנ֤ים ְוָהָע֙ם ִהְרּ֣בּו ִלְמָעולa־ַמ֔ ָּכל־ָׂשֵר֙

ם  י ֲאבֹוֵתיֶה� ח ְיהָו֩ה ֱאֹלֵה֙ םִ׃ 15  ַוִּיְׁשַל֡ יׁש ִּבירּוָׁשָלֽ ר ִהְקִּד֖ ה ֲאֶׁש֥ ית ְיהָו֔ ֶאת־ֵּב֣

ְה֤יּו  ל ַעל־ַעּ֖מֹו ְוַעל־ְמעֹוֽנֹו׃ 16  ַוִּיֽ י־ָחַמ֥ יו ַהְׁשֵּכ֣ם ְוָׁש֑לֹוַח ִּכֽ ם ְּבַי֥ד ַמְלָאָכ֖ ֲעֵליֶה֛

ֹות  ד ֲעל� יו ַע֠ ים ִּבְנִבָא֑ ַּתְעְּתִע֖ יו ּוִמֽ ים ְּדָבָר֔ ים ּובֹוִז֣ י ָהֱאֹלִה֔ ַמְלִעִבי֙ם ְּבַמְלֲאֵכ֣

 bֶלְך ַּכְׂשִּדִּיים ם ֶאת־ֶמ֣ ַעל ֲעֵליֶה֜ א׃ 17  ַוַּי֙ ין ַמְרֵּפֽ ֲחַמת־ְיהָו֛ה ְּבַעּ֖מֹו ַעד־ְלֵא֥

ה  ּוְבתּוָל֖ ַעל־ָּב֥חּור  ל  ָחַמ֛ א  ֹ֥ ְול ם  ִמְקָּדָׁש֔ ית  ְּבֵב֣ ֶר֙ב  ַּב֙חֶ ם  ַּבחּוֵריֶה֤ ג  ֹ֙ ַוַּיֲהר

ים  ים ְוַהְּקַטִּנ֔ ית ָהֱאֹלִהי֙ם ַהְּגדִֹל֣ י ֵּב֤ כֹל ְּכֵל֞ ן ְּבָיֽדֹו׃ 18  ְו֠ ל ָנַת֥ ׁש ַהּכֹ֖ ן ְוָיֵׁש֑ ָזֵָק֣

a	 Ketiv	ִלְמעֹול,		qere	ִלְמָעל־.
b	 Ketiv	ַּכְׂשִּדִּיים,	qere	ים .ַּכְׂשִּד֗
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 ִּיְׂשְרפּ֙ו  ל׃ 19  ַוֽ יא ָבֶבֽ ל ֵהִב֥ יו ַהּכֹ֖ ֶלְך ְוָׂשָר֑ ה ְוֹאְצ֥רֹות ַהֶּמ֖ ית ְיהָו֔ ְצרֹו֙ת ֵּב֣ ְוֹאֽ

ׁש  י֙הָ ָׂשְר֣פּו ָבֵא֔ םִ ְוָכל־ַאְרְמנֹו֙תֶ ת ְירּוָׁשָל֑ ת חֹוַמ֣  ְיַנְּת֔צּו ֵא֖ ים ַוֽ ית ָהֱאֹלִה֔ ֶאת־ֵּב֣

ל  ֶרב ֶאל־ָּבֶב֑ ית ִמן־ַהֶח֖ ית׃  ס 20  ַוֶּי֛ ֶגל ַהְּׁשֵאִר֥ יָה ְלַהְׁשִחֽ י ַמֲחַמֶּד֖ ְוָכל־ְּכֵל֥

אות ְּדַבר־ְיהָו֙ה  ֹ֤ ס׃ 21  ְלַמּל ים ַעד־ְמֹ֖לְך ַמְל֥כּות ָּפָרֽ  ִּיְהיּו־֤לֹו ּוְלָבָני֙ו ַלֲעָבִד֔ ַוֽ

ָתה  ָׁשָב֔ ָהַּׁשָּמ֙ה  י  ָּכל־ְיֵמ֤ יָה  ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבתֹוֶת֑ ָהָא֖ ה  ַעד־ָרְצָת֥ הּו  ִיְרְמָי֔ י  ְּבִפ֣

ה׃  פ ים ָׁשָנֽ אות ִׁשְבִע֥ ֹ֖ ְלַמּל

יר  י ִיְרְמָי֑הּו ֵהִע֣ ה ְּבִפ֣ ס ִלְכ֥לֹות ְּדַבר־ְיהָו֖ ֶלְך ָּפַר֔ כֹוֶרׁ֙ש ֶמ֣ ת ֙לְ 22  ּוִבְׁשַנ֣ת ַאַח֗

ב  ֲעֶבר־קֹו֙ל ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ְוַגם־ְּבִמְכָּת֖ ס ַוַּיֽ ֶלְך־ָּפַר֔ ה ֶאת־֙רּו֙חַ ּ֣כֹוֶרׁש ֶמֽ ְיהָו֗

ָנַ֣תן  ֶר֙ץ  ָה֙אָ ָּכל־ַמְמְל֤כֹות  ס  ָּפַר֗ ֶלְך  ֶמ֣ ּ֣כֹוֶרׁש׀  ר  ר׃  ס 23  ּכֹה־ָאַמ֞ ֵלאֹמֽ

ר  םִ ֲאֶׁש֣ ִית ִּבירּוָׁשַל֖ ד ָעַלי֙ ִלְבֽנֹות־֣לֹו ַב֔ ִים ְוֽהּוא־ָפַָק֤ י ַהָּׁשַמ֔ י ְיהָו֙ה ֱאֹלֵה֣ ִל֗

ַעל׃ יו ִעּ֖מֹו ְוָיֽ י־ָבֶכ֣ם ִמָּכל־ַעּ֗מֹו ְיהָו�ה ֱאֹלָה֛ ה ִמֽ יהּוָד֑ ִּבֽ
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