ֶֽיֱח ַרץ־ֶ֙כֶּל֙ב*
11:1

מֶ֗שׁה ֣ﬠוֹד ֶ֤נ ַגע ֶאָח֙ד
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֜וה ֶאל־ ֹ

( he|it) will utter · a dog

plague

ְוַﬠד־ְבֵּה ָ ֑מה ְלַ֙מַﬠ֙ן ֵֽתּ ְד֔עוּן ֲאֶשׁ֙ר

ָא ִ֤ביא ַﬠל־ַפּ ְרעֹ֙ה ְוַﬠל־ִמְצ ַ֔ר ִים
ָגּ ֵ֛רשׁ

ָכָּ֕לה

(he ) deals differently|makes a distinction

ֵ֥בּין ִמְצ ַ֖ר ִים וּ ֵ֥בין ִיְשׂ ָר ֵֽאל׃

ֶאְת ֶ֖כם

he will drive out certainly 1 completely

2

8

ְו ָי ְר ֣דוּ ָכל־ֲﬠָב ֶדי ֩ ֵ֨אֶלּה ֵאַ֜לי

ִמ ֶֽזּה׃

מר* ֵ֤צא ַאָתּ֙ה
ְוִהְשׁ ַֽתֲּחוּוּ־ ִ֣לי ֵלא ֗ ֹ

ַדֶּבּר־ ָ֖נא ְבָּא ְז ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ְו ִיְשֲׁא ֞לוּ ִ֣אישׁ׀

ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ְבּ ַר ְגֶ֔לי * ְוַאֲח ֵרי־ ֵ֖כן*

ֵמ ֵ֣את ֵרֵ֗ﬠהוּ ְוִאָשּׁ֙ה ֵמ ֵ ֣את ְרעוָּ֔תהּ

ֵא ֵ֑צא ַו ֵיּ ֵ֥צא ֵֽמִﬠם־ַפּ ְר ֖ﬠֹה

neighbor · her

ָבֳּח ִרי־ ָֽאף׃* ס

ְכֵּלי־ ֶ֖כֶסף וְּכ ֵ֥לי ָז ָֽהב׃
3

with · heat of · nose

ַו ִיּ ֵ֧תּן ְיהָ֛וה ֶאת־ ֵ֥חן ָה ָ֖ﬠם ְבֵּﬠי ֵ֣ני ִמְצ ָ֑ר ִים

9

א֙ד ְבּ ֶ֣א ֶרץ
מֶ֗שׁה ָגּ ֤דוֹל ְמ ֹ
ַ֣גּם׀ ָהִ֣אישׁ ֹ

מֶ֔שׁה ל ֹא־ ִיְשַׁ֥מע
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָו֙ה ֶאל־ ֹ
ﬠה ְל ַ ֛מַﬠן ְר֥בוֹת מוְֹפ ַ֖תי
ֲאֵלי ֶ֖כם ַפּ ְר ֑ ֹ

ﬠה וְּבֵﬠי ֵ֥ני
ִמְצ ַ֔ר ִים ְבֵּﬠי ֵ֥ני ַﬠְב ֵֽדי־ַפ ְר ֖ ֹ

wonders · my

ְבּ ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים׃

ָה ָֽﬠם׃ ס
4

מֶ֔שׁה ֖כֹּה ָא ַ ֣מר ְיה ָ֑וה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹ
ַכֲּח ֣צֹת

5

ְיה ָ֔וה

ַיְפ ֶ֣לה

ַֽאֲח ֵרי־ֵ֕כן * ְיַשׁ ַ֥לּח ֶאְת ֶ֖כם ִמ ֶ֑זּה ְכַּ֨שְׁלּ֔חוֹ
ְי ָג ֵ֥רשׁ

ְלשׁ ֹ ֔נוֹ ְלֵמִ֖אישׁ

ַהַ֔לּ ְיָלה ֲא ִ֥ני יוֹ ֵ֖צא

10

שׁה ְוַאֲה ֗ר ֹן ָﬠ֛שׂוּ
מֶ֣
וּ ֹ
מְּפ ִ֥תים
ֶאת־ָכּל־ַה ֹ

ָה ֵ֖אֶלּה ִלְפ ֵ֣ני*

about · the middle of

[obj] · all ( of) · the · wonders

ְבּ֥תוֹ ִמְצ ָֽר ִים׃

ַפ ְר ֑ﬠֹה ַו ְיַח ֵ֤זּק ְיה ָו֙ה ֶאת־ ֵ֣לב ַפּ ְר ֔עֹה

ם ִמְבּ֤כוֹר
וּ ֵ ֣מת ָכּל־ְבּכוֹ֮ר ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמְצ ַר ִי ֒

ְו ֽל ֹא־ִשׁ ַ֥לּח ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵמַא ְרֽצוֹ׃ פ

שׁב ַﬠל־ִכְּס֔אוֹ ַ ֚ﬠד ְבּ֣כוֹר
ַפּ ְרעֹ֙ה ַהיּ ֹ ֵ ֣
ַהִשְּׁפ ָ֔חה ֲא ֶ ֖שׁר ַא ַ֣חר
the · female slave

ָה ֵר ָ֑ח ִים

ְו ֖כֹל ְבּ֥כוֹר ְבֵּהָֽמה׃

the · pair of mill stones
6

ְצָﬠ ָ֥קה

ְו ָֽה ְי ָ֛תה

ְגד ֹ ָ֖לה ְבָּכל־ ֶ ֣א ֶרץ

a cry of distress

מהוּ
ִמְצ ָ֑ר ִים ֲא ֶ ֤שׁר ָכּ ֙מ ֹה֙וּ ֣ל ֹא ִנְה ָ֔יָתה ְוָכ ֖ ֹ
ת ִֽסף׃
֥ל ֹא ֹ
7

וְּל ֣כֹל׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֗אל ֤ל ֹא
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מר׃*
מֶ֥שׁה ֵלּא ֽ ֹ
ַו ְי ַד ֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ ֹ

ֶאת־ֵﬠי ֵניֶ֜הם ְוִה ֵ֥נּה ִמְצ ַ֣ר ִים׀ ֹנ ֵ֣ס ַ

ַדֵּבּ֮ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְו ָיֻ֗שׁבוּ ְו ַיֲחנ ֙וּ

אד
ַאֲח ֵריֶ֗הם ַו ִֽיּי ְרא֙וּ ְמ ֔ ֹ

ִלְפ ֵנ֙י* ִ֣פּי ַהִחי ֔ר ֹת ֵ֥בּין ִמ ְג ֖דּ ֹל וּ ֵ֣בין ַה ָ֑יּם
ִלְפ ֵנ֙י* ַ֣בַּﬠל ְצֹ֔פן

ִנְכ֥חוֹ

ַתֲח ֖נוּ

and · (they) cried out

ֶאל־ ְיה ָֽוה׃

ַﬠל־ַה ָֽיּם׃

11

ה
מֶשׁ ֒
ַויּ ֹאְמר ֮וּ ֶאל־ ֹ

ְוָא ַ ֤מר ַפּ ְרעֹ֙ה ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל

ֵאין־ְקָב ִרי֙ם ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְלַקְח ָ֖תּנוּ ָל֣מוּת

[ are] wandering around1

ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַמה־זּ ֹא֙ת ָﬠִ֣שׂיָת ָ֔לּנוּ ְלהוִֹציָ֖אנוּ

ֲﬠֵלי ֶ֖הם ַהִמּ ְד ָֽבּר׃

ִמִמְּצ ָֽר ִים׃

ם
ְוִח ַזְּק ִ֣תּי ֶאת־ֵלב־ַפּ ְרעֹ֮ה ְו ָר ַ֣דף ַאֲח ֵריֶה ֒

12

ְוִאָכְּב ָ֤דה ְבַּפ ְרעֹ֙ה וְּבָכל־ֵחי ֔לוֹ ְו ָי ְד֥ﬠוּ

ֲהל ֹא־ ֶז֣ה ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶשׁ֩ר ִדּ ַ֨בּ ְרנוּ ֵא ֶ֤לי
מר * ֲח ַ֥דל ִמ ֶ ֖מּנּוּ
ְבִמְצ ַ֙ר ִי֙ם ֵלא ֔ ֹ

ִמְצ ַ֖ר ִים ִֽכּי־ֲא ִ֣ני ְיהָ֑וה ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ֵֽכן׃
5

ַֽהִמְבּ ִ֤לי*
? · because of1 · no

ֵ֖הם ָבּ ָ֑א ֶרץ ָס ַ֥גר

ְנֻב ִ֥כים

4

ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ֖אל

ַו ִיְּצֲﬠ֥קוּ

opposite · him|it

3

וַּפ ְר ֖ﬠֹה ִהְק ִ֑ריב ַו ִיְּשׂא ֩וּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֨אל

ַו ֻיּ ַגּ֙ד ְל ֶ ֣מֶל ִמְצ ַ֔ר ִים ִ֥כּי

ָב ַ֖רח

leave alone

ְו ַֽנַﬠְב ָ֣דה ֶאת־ִמְצ ָ֑ר ִים ִ֣כּי ֥טוֹב ָ ֙לנ֙וּ ֲﬠ ֣בֹד

ָה ָ֑ﬠם

(he |they) fled

ַ֠ו ֵיָּהֵפ ְל ַ֨בב ַפּ ְר ֤ﬠֹה ַוֲﬠָב ָדי֙ו ֶאל־ָהָ֔ﬠם

ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ִמֻמּ ֵ֖תנוּ ַבִּמּ ְד ָֽבּר׃
13

ַו ֽיּ ֹאמר֙וּ ַמה־ ֣זּ ֹאת ָﬠִ֔שׂינוּ ִֽכּי־ִשׁ ַ֥לְּחנוּ

שׁה ֶאל־ָהָﬠ֮ם ַאל־ִתּי ָרא֒וּ
מֶ֣
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֹ
וּ ְרא֙וּ ֶאת־ ְישׁוּ ַ֣ﬠת

ִֽהְת ַיְצ֗בוּ

ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ֖אל ֵמָﬠְב ֵֽדנוּ׃

take your stand|resist

6

סר ֶאת־ ִרְכ֑בּוֹ ְוֶאת־ַﬠ֖מּוֹ ָל ַ֥קח ִﬠֽמּוֹ׃
ַו ֶיְּא ֖ ֹ

ְיה ָ֔וה ֲאֶשׁר־ ַיֲﬠֶ֥שׂה ָל ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם * ִ֗כּי

7

ַו ִיּ ַ ֗קּח ֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ֙רֶכ֙ב ָבּ֔חוּר ְו ֖כֹל ֶ֣רֶכב

ֲאֶ֨שׁר ְרִאי ֶ֤תם ֶאת־ִמְצ ַ֙ר ִי֙ם ַה ֔יּוֹם ֥ל ֹא

ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָשִׁלִ֖שׁם ַﬠל־ֻכּֽלּוֹ׃

א ָ֥תם ֖ﬠוֹד ַﬠד־עוֹ ָֽלם׃
ת ִ֛סיפוּ ִל ְר ֹ
ֹ

and · adjutants
8

14

ַו ְיַח ֵ֣זּק ְיה ָ֗וֹה ֶאת־ ֵ֤לב ַפּ ְרעֹ֙ה ֶ ֣מֶל
ִיְשׂ ָרֵ֔אל י ְֹצִ֖אים ְבּ ָ֥יד * ָרָֽמה׃

you have to be quiet|hold your peace
15

ֶאל־ְבּ ֵני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ְו ִי ָֽסּעוּ׃

and · they overtook

וָּפ ָרָ֖שׁיו
and · charioteers · his

ְוֵחי֑לוֹ ַﬠל־ִפּ֙י ַֽהִחי ֔ר ֹת ִלְפ ֵ֖ני* ַ֥בַּﬠל ְצֹֽפן׃

ֵא ָ֑לי ַדּ ֵ֥בּר

why · do you cry out

ח ִ֣נים ַﬠל־ַה ָ֔יּם
אוָֹת֙ם ֹ

ָכּל־סוּ֙ס ֶ֣רֶכב ַפּ ְר ֔עֹה

מֶ֔שׁה
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָו֙ה ֶאל־ ֹ
ַמה־ִתְּצ ַ֖ﬠק

ַו ִיּ ְר ְדּ֨פוּ ִמְצ ַ֜ר ִים ַאֲח ֵריֶ֗הם
ַו ַיִּ֤שּׂיגוּ

16

ְוַאָ֞תּה ָה ֵ֣רם ֶֽאת־ַמְטּ ֗ וּ ְנ ֵ֧טה ֶאת־ ָי ְד ֛
ַﬠל־ַה ָ֖יּם

וְּבָק ֵ֑ﬠהוּ

ְו ָי ֧בֹאוּ

and · cleave |divide · him |it

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
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פ

ַתֲּח ִריֽשׁוּן׃

ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ִיּ ְר ֕דּ ֹף ַאֲח ֵ֖רי ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ֑אל וְּב ֵ֣ני
9

ְיה ָ֖וה ִיָלּ ֵ֣חם ָל ֶ֑כם ְוַא ֶ֖תּם
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ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ֥תוֹ ַה ָ֖יּם

ַבּ ַיָּבָּ֑שׁה
on · (the ) · dry ground

ַבּ ַיָּבָּֽשׁה׃

ִ ֽמיִמי ָ֖נם

on · (the ) · dry ground
17

23

ֶאל־֖תּוֹ ַה ָֽיּם׃

and · through · charioteers · his

ְו ָי ְד֥ﬠוּ ִמְצ ַ֖ר ִים ִכּי־ֲא ִ֣ני ְיהָ֑וה ְבִּהָכְּב ִ֣די

24

ַֽו ְיִה֙י*

מ ֶרת*
ְבַּאְשׁ ֣ ֹ

and · (he) looked down

and · through · charioteers · his

ִמְצ ַ֔ר ִים ְבַּﬠ֥מּוּד ֵ ֖אשׁ ְוָﬠ ָ֑נ ן

הֵל ֙ ִלְפ ֵנ֙י*
ַו ִיַּ֞סּע ַמְל ַ ֣א ָהֱא ִ֗הים ַה ֹ

ֵ ֖את ַמֲח ֵ֥נה

ַו ָ֕יָּהם

ַמֲח ֵנ֣ה ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַו ֵיֶּ֖ל ֵמַאֲח ֵרי ֶ֑הם ַו ִיַּ֞סּע

and · he threw into panic

מד
ַﬠ֤מּוּד ֶֽהָﬠ ָנ֙ן ִמְפּ ֵניֶ֔הם* ַו ַֽיֲּﬠ ֖ ֹ

ִמְצ ָֽר ִים׃

ֵמַאֲח ֵרי ֶֽהם׃

25

ַו ָ֗יַּסר ֵ ֚את

ַו ָיּ ֞ב ֹא ֵ֣בּין׀ ַמֲח ֵ֣נה ִמְצ ַ֗ר ִים וֵּבי֙ן ַמֲח ֵ֣נה

ַו ֣יּ ֹאֶמר ִמְצ ַ֗ר ִים ָא ֙נוָּס֙ה ִמְפּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל
ִ֣כּי ְיה ָ֔וה ִנְל ָ֥חם ָל ֶ֖הם ְבִּמְצ ָֽר ִים׃ פ

ְול ֹא־ָק ַ֥רב ֶ֛זה* ֶאל־ ֶ֖זה ָכּל־ַה ָֽלּ ְיָלה׃
ם ַו ֣יּוֶֹל
שׁה ֶאת־ ָיד ֮וֹ ַﬠל־ַה ָיּ ֒
מֶ֣
ַו ֵ֨יּט ֹ

26

[ the] east

ְוַﬠל־ָפּ ָרָֽשׁיו׃

ַﬠל־ ִרְכ֖בּוֹ

and · over · charioteers · his |their

ָכּל־ַהַ֔לּ ְיָלה ַו ָ֥יֶּשׂם
27

ֶלָח ָר ָ֑בה

מֶ֔שׁה ְנ ֵ֥טה ֶאת־ ָי ְד ֖
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָו֙ה ֶאל־ ֹ
שׁבוּ ַהַ֙מּ ִי֙ם ַﬠל־ִמְצ ַ֔ר ִים
ַﬠל־ַה ָ֑יּם ְו ָי ֻ ֤

ְיהָ֣וה׀ ֶאת־ַ֠ה ָיּם ְבּ֨רוּ ַ ָק ִ֤דים

fierce |strong /gustly

מֶ֨שׁה ֶאת־ ָי֜דוֹ ַﬠל־ַה ָ֗יּם ַו ָ֨יָּשׁב ַה ָ֜יּם
ַו ֵיּ֩ט ֹ
ִלְפ ֥נוֹת ֙בּ ֶֹק֙ר

as · ( the) · dry land

ַו ִיָּבְּק֖ﬠוּ

ִבְּכֵב ֻ֑דת

in · difficulty and · he drove along · him |them

] and|but1 · he|it gave light [to

ֶאת־ַה ָ֖יּם

א ַ֣פן
ֹ

ַֽו ְי ַנֲה ֵ֖גהוּ

ֶאת־ַה ָ֑לּ ְיָלה

ַו ָ֖יֶּאר

ַמ ְרְכּבָֹ֔תיו

chariots · his|their the wheel [s] of

חֶשׁ
ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַו ְי ִ֤הי * ֶֽהָﬠ ָנ֙ן ְוַה ֔ ֹ

ְל ֵ ֣איָת ֔נוֹ
to · normal level · his|its

ַהָֽמּ ִים׃

and · ( they) were cleaved|divided
22

ְיה ָו֙ה ֶאל־ַמֲח ֵ֣נה

ַו ַיְּשׁ ֵ֤קף

וְּבָפ ָרָֽשׁיו׃

ַﬠ ָזּ֙ה

ַה ֔בֶֹּקר

in · the night watch of

ְבַּפ ְר ֔עֹה ְבּ ִרְכ֖בּוֹ

21

וָּפ ָרָ֑שׁיו
and · charioteers · his

וְּבָפ ָרָֽשׁיו׃

20

ַו ִיּ ְר ְדּ֤פוּ ִמְצ ַ֙ר ִי֙ם ַו ָיּ ֣בֹאוּ ַאֲח ֵריֶ֔הם ֚כֹּל
֣סוּס ַפּ ְר ֔עֹה ִרְכ֖בּוֹ

וְּבָכל־ֵחי ֔לוֹ ְבּ ִרְכ֖בּוֹ

19

וִּמְשּׂמ ֹא ָֽלם׃
and · from|on · left · their

ַוֲא ֗ ִני ִה ְנ ִ֤ני ְמַח ֵזּ֙ק ֶאת־ ֵ֣לב ִמְצ ַ֔ר ִים ְו ָי ֖בֹאוּ
ַאֲח ֵרי ֶ֑הם ְוִאָכְּב ָ֤דה ְבַּפ ְרעֹ֙ה

18

חָ֔מה
ְוַה ַ ֤מּ ִים ָלֶה֙ם ֹ

ַו ָיּ ֧בֹאוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ֥תוֹ ַה ָ֖יּם

וִּמְצ ַ֖ר ִים ָנ ִ֣סים ִלְק ָרא֑תוֹ
ַו ְי ַנ ֵ֧ﬠר

ְיה ָ֛וה ֶאת־ִמְצ ַ֖ר ִים

and · (he ) swept away

ְבּ֥תוֹ ַה ָֽיּם׃
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28

שׁבוּ ַהַ֗מּ ִים ַו ְיַכ֤סּוּ ֶאת־ָה ֶ֙רֶכ֙ב
ַו ָיּ ֻ ֣
ְלכֹ֙ל ֵ֣חיל ַפּ ְר ֔עֹה

ְוֶאת־ַה ָ֣פּ ָרִ֔שׁים
and · [ obj] · the · charioteers

ַהָבִּ֥אים ַאֲח ֵרי ֶ֖הם ַבּ ָ֑יּם ֽל ֹא־ ִנְשׁ ַ֥אר ָבּ ֶ֖הם
ַﬠד־ֶא ָֽחד׃
29

ַב ַיָּבּ ָ ֖שׁה

וְּב ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָהְל֥כוּ

on · (the ) · dry ground

חָ֔מה ִ ֽמיִמי ָ֖נם
ְבּ֣תוֹ ַה ָ֑יּם ְוַה ַ ֤מּ ִים ָלֶה֙ם ֹ
וִּמְשּׂמ ֹא ָֽלם׃
and · from |on · left · their
30

ַו ֨יּוַֹשׁע ְיה ָ֜וה ַבּ ֥יּוֹם ַה֛הוּא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל
ִמ ַיּ֣ד ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ַיּ֤ ְרא ִיְשׂ ָרֵא֙ל ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים
ֵ ֖מת ַﬠל־ְשׂ ַ֥פת ַה ָֽיּם׃

31

ַו ַ֨יּ ְרא ִיְשׂ ָרֵ֜אל ֶאת־ַה ָיּ֣ד ַה ְגּד ָֹ֗לה ֲאֶ֨שׁר
ָﬠ ָ ֤שׂה ְיה ָו֙ה ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ַו ִֽיּי ְר֥אוּ ָה ָ֖ﬠם
מ ֶ ֖שׁה
ֶאת־ ְיהָ֑וה ַו ַֽיֲּאִ֙מינ֙וּ ַֽבּיה ָ֔וה וְּב ֹ
ַﬠְב ֽדּוֹ׃ פ
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ֲאֶ֨שׁר ָכּ ַ֤רת ְיה ָו֙ה ִﬠָמֶּ֔כם ַ֥ﬠל
24:1

מֶ֨שׁה ָאַ֜מר ֲﬠ ֵ֣לה ֶאל־ ְיה ָ֗וה ַאָתּ֙ה
ְוֶאל־ ֹ
ְוַאֲהר ֹ֙ן ָנ ָ֣דב ַוֲאִבי֔הוּא ְוִשְׁב ִ֖ﬠים ִמ ִזְּק ֵ֣ני
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִהְשַׁתֲּח ִוי ֶ֖תם

ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּה׃
9

חק׃
ֵמ ָר ֽ ֹ

ְוִשְׁב ִ֖ﬠים ִמ ִזְּק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל׃

from · a distance
2

מ ֶ ֤שׁה ְלַבדּ֙וֹ * ֶאל־ ְיה ָ֔וה ְו ֵ֖הם ֣ל ֹא
ְו ִנ ֨ ַגּשׁ ֹ

10

ַו ִיּ ְר֕אוּ ֵ֖את ֱא ֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ַ֣תַחת ַר ְגָ֗ליו
(the) · lapis-lazulli|sapphire the tile of

מֶ֗שׁה ַו ְיַס ֵ֤פּר ָלָﬠ֙ם ֵ ֚את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי
ַו ָיּ ֣ב ֹא ֹ

וְּכ ֶ֥ﬠֶצם ַהָשַּׁ֖מ ִים

ְיה ָ֔וה ְו ֵ֖את ָכּל־ַהִמְּשָׁפּ ִ֑טים ַו ַ֨יַּﬠן
ָכּל־ָהָ֜ﬠם ֤קוֹל ֶאָח֙ד ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ

11

12

חת
ֶאת־ֻל ֣ ֹ

ַו ִיְּשַׁ֗לח ֶֽאת־ ַנֲﬠ ֵר֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַו ַֽיֲּﬠ֖לוּ

ְוַהִמְּצ ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖תְבִתּי
ְלהוֹר ֹ ָֽתם׃

ַליה ָ֖וה ָפּ ִֽרים׃

[obj] · to instruct · them

[ as] fellowship offerings
13

מֶשׁ֙ה ֲח ִ֣צי ַה ָ֔דּם ַו ָ֖יֶּשׂם
ַו ִיּ ַ֤קּח ֹ
ָבַּא ָגֹּ֑נת

7

מֶ֔שׁה ִויהוֹ ֻ ֖שׁ ַ
ַו ָיּ֣ ָקם ֹ

ַוֲח ִ֣צי ַה ָ֔דּם

מ ֶ ֖שׁה ֶאל־ ַ֥הר ָהֱא ִֽהים׃
ֹ
14

ַﬠל־ַהִמּ ְז ֵֽבּ ַ ׃

ְוֶאל־ַה ְזֵּק ִ֤נים ָאַמ֙ר ְשׁבוּ־ ָ֣לנוּ ָב ֶ֔זה ַ֥ﬠד

he sprinkled

ֲאֶשׁר־ ָנ֖שׁוּב ֲאֵלי ֶ֑כם ְוִה ֨ ֵנּה ַאֲה ֤ר ֹן ְוחוּ֙ר

ַו ִיַּקּ֙ח ֵ֣סֶפר ַהְבּ ִ֔רית ַו ִיְּק ָ֖רא ְבָּא ְז ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם

ִﬠָמֶּ֔כם ִמי־ ַ֥בַﬠל* ְדָּב ִ֖רים ִי ַ֥גּשׁ ֲאֵל ֶֽהם׃

ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֛כֹּל ֲאֶשׁר־ ִדּ ֶ֥בּר ְיה ָ֖וה ַנֲﬠֶ֥שׂה*

15

מ ֶ ֖שׁה ֶאל־ָה ָ֑הר ַו ְי ַ֥כס ֶהָﬠ ָ֖נ ן
ַו ַ֥יַּﬠל ֹ
the · cloud

ְו ִנְשָֽׁמע׃
8

ְמָשׁ ְר֑תוֹ ַו ַ֥יַּﬠל
assistent 1 · his

in + (the) · (the ) · bowls

ָז ַ֖רק

ָהֶ֗אֶבן ְוַהתּוֹ ָר֙ה

[ obj] · the tablets of

עֹ ֑ ת ַֽו ִיּ ְזְבּ֞חוּ ְזָב ִ֧חים

6

מֶ֗שׁה ֲﬠ ֵ֥לה ֵא ַ֛לי
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֜וה ֶאל־ ֹ
ָה ָ֖ה ָרה ֶוְה ֵיה־ ָ ֑שׁם ְוֶאְתּ ֨ ָנה ְל ֜

ִלְשׁ ֵ֥נים ָﬠ ָ ֖שׂר ִשְׁב ֵ֥טי ִיְשׂ ָר ֵֽאל׃

ְשָׁלִ֛מים

ַֽו ֶיֱּחז֙וּ

ַויּ ֹאְכ֖לוּ ַו ִיְּשֽׁתּוּ׃ ס

]memorial stone[s

5

ֶאת־ ָ֣הֱא ִ֔הים

and · they saw

and · he rose early

ָה ָ֑הר וְּשׁ ֵ֤תּים ֶﬠְשׂ ֵר֙ה

ְוֶאל־ֲאִציֵל֙י
ָשׁ ַ֖לח ָי ֑דוֹ

ַבּ ֔בֶֹּקר ַו ִ֥יֶּבן ִמ ְז ֵ֖בּ ַ ַ֣תַּחת
ַמֵצּ ָ֔בה

ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֥ל ֹא

and · to · the leaders of

מֶ֗שׁה ֵ ֚את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ְיה ָ֔וה
תּב ֹ
ַו ִיְּכ ֣ ֹ
ַו ַיְּשׁ ֵ֣כּם

ָל ֽטַֹהר׃
for (the ) · clearness

ָכּל־ַה ְדָּב ִ֛רים ֲאֶשׁר־ ִדּ ֶ֥בּר ְיה ָ֖וה ַנֲﬠֶֽשׂה׃
4

ַהַסִּ֔פּיר

ְכַּמֲﬠֵשׂ֙ה ִלְב ַ֣נת

ִי ָ֑גּשׁוּ ְוָהָ֕ﬠם ֥ל ֹא ַיֲﬠ֖לוּ ִﬠֽמּוֹ׃
3

מ ֶ ֖שׁה ְוַאֲה ֑ר ֹן ָנ ָד֙ב ַוֲאִבי֔הוּא
ַו ַ֥יַּﬠל ֹ

מֶשׁ֙ה ֶאת־ַה ָ֔דּם
ַו ִיּ ַ֤קּח ֹ

ֶאת־ָה ָֽהר׃

ַו ִיּ ְז ֖ר ֹק
]and · he sprinkled [ it

16

ַו ִיְּשׁ ֤כֹּן ְכּבוֹד־ ְיה ָו֙ה ַﬠל־ ַ֣הר ִסי ֔ ַני ַו ְיַכ ֵ֥סּהוּ

ַﬠל־ָה ָ֑ﬠם ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵ֤נּה ַֽדם־ַהְבּ ִרי֙ת
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מ ֶ ֛שׁה
ֹ שֶׁשׁת ָיִ֑מים ַו ִיְּק ָ֧רא ֶאל־
֣ ֵ ֶהָﬠ ָ֖נ ן
the · cloud

ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁבי ִ֖ﬠי ִמ֥תּוֹ ֶהָﬠ ָֽנ ן׃
the · cloud

the · seventh

א ֶ֖כֶלת
ֹ וַּמ ְרֵא֙ה ְכּ֣בוֹד ְיה ָ֔וה ְכֵּ֥אשׁ

17

ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ֑הר ְלֵﬠי ֵ֖ני * ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל׃
ֶהָﬠ ָ֖נ ן ַו ַיַּ֣ﬠל

מ ֶ ֛שׁה ְבּ֥תוֹ
ֹ ַו ָיּ ֥ב ֹא

18

the · cloud

מֶשׁ֙ה ָבָּ֔הר ַא ְרָבּ ִ֣ﬠים ֔יוֹם
ֹ ֶאל־ָה ָ֑הר ַו ְי ִ֤הי
ְוַא ְרָבּ ִ֖ﬠים ָֽל ְיָלה׃ פ
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ֲאבָֹ֔תיו
36:1

שׁי ָֽהָא֗בוֹת ְלִמְשׁ ַ֤פַּחת
ַֽו ִיְּק ְר֞בוּ ָרא ֵ ֣
ְבּ ֵֽני־ ִגְלָﬠ֙ד ֶבּן־ָמ ִ֣כיר ֶבּן־ְמ ַנֶ֔שּׁה

ִי ְדְבּ֖קוּ
)(they) shall cling ( to

8

ְוָכל־ ַ֞בּת י ֹ ֶ֣רֶשׁת ַנֲחָ֗לה ִמַמּטּוֹ֮ת ְבּ ֵ֣ני

חת ְבּ ֵ֣ני יוֹ ֵ֑סף ַֽו ְי ַדְבּ֞רוּ ִלְפ ֵ֤ני*
ִֽמִמְּשְׁפּ ֖ ֹ

ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְלֶא ָ֗חד ִמִמְּשׁ ַ֛פַּחת ַמ ֵ֥טּה ָא ִ֖ביָה

מֶשׁ֙ה ְוִלְפ ֵ֣ני* ַה ְנִּשִׂ֔אים ָראֵ֥שׁי ָא֖בוֹת
ֹ

ִתְּה ֶי ֣ה ְלִא ָ ֑שּׁה ְלַ֗מַﬠן ִֽיי ְרשׁ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל
ִ֖אישׁ ַנֲח ַ֥לת ֲאבֹ ָֽתיו׃

ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל׃
2

ַויּ ֹאְמ֗רוּ ֶאת־ֲאד ֹ ִנ֙י ִצָ֣וּה ְיה ָ֔וה ָלֵ֨תת

9

סּב ַנֲח ָ֛לה ִמַמּ ֶ ֖טּה ְלַמ ֶ֣טּה ַא ֵ֑חר
ְו ֽל ֹא־ִת ֧ ֹ
ִכּי־ִאי֙שׁ ְבּ ַ֣נֲחָל֔תוֹ

ֶאת־ָה ָ֧א ֶרץ ְבּ ַנֲח ָ֛לה ְבּגוֹ ָ֖רל ִלְב ֵ֣ני

ַמ֖טּוֹת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל׃

ֶֽאת־ ַנֲח ַ֛לת ְצָלְפ ָ֥חד ָא ִ֖חינוּ ִלְבֹנ ָֽתיו׃
ְ֠וָהיוּ ְלֶא ָ֞חד ִמְבּ ֨ ֵני ִשְׁב ֵ֥טי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֮ל
ְו ִנ ְג ְר ָ֤ﬠה

ם
ְל ָנִשׁי ֒

10

11

ִמ ַנֲּח ַ֣לת ֲאבֵֹ֔תינוּ ְונוַֹ֕סף ַ ֚ﬠל ַנֲח ַ֣לת
ַהַמֶּ֔טּה ֲאֶ֥שׁר ִתְּה ֶי֖י ָנה ָל ֶ֑הם וִּמֹגּ ַ֥רל

ְל ָנ ִ ֽשׁים׃

ִי ָגּ ֵֽר ַ ׃

12

he|it would disappear

ָל ֶ֑הם וּ ִ ֽמ ַנֲּחַל֙ת ַמ ֵ֣טּה ֲאבֵֹ֔תינוּ
ִי ָגּ ַ֖רע

ַנֲחָל ָֽתן׃

(he|it) will disappear

חת ְבּ ֵֽני־ְמ ַנֶ֥שּׁה ֶבן־יוֹ ֵ֖סף ָה ֣יוּ
ִֽמִמְּשְׁפּ ֛ ֹ
ְל ָנִ֑שׁים ַוְתִּה֙י ַנֲחָלָ֔תן ַﬠל־ַמ ֵ֖טּה

ְוִאם־ ִיְה ֶי ֣ה ַהיּ ֵֹב֮ל ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְו ֽנוְֹסָפ֙ה
ַנֲחָלָ֔תן ַ ֚ﬠל ַנֲח ַ֣לת ַהַמֶּ֔טּה ֲאֶ֥שׁר ִתְּה ֶי֖י ָנה

5

ַוִתְּה ֶ֜יי ָנה ַמְח ָ֣לה ִת ְרָ֗צה ְוָח ְג ָ֧לה וִּמְל ָ֛כּה
ְוֹנ ָ֖ﬠה ְבּ ֣נוֹת ְצָלְפ ָ֑חד ִלְב ֵ֥ני ד ֹ ֵדי ֶ֖הן

ַנֲחָל ֵ֖תנוּ
4

מ ֶ ֑שׁה ֵ֥כּן ָﬠ֖שׂוּ
ַכֲּא ֶ ֛שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וה ֶאת־ ֹ
ְבּ ֥נוֹת ְצָלְפ ָֽחד׃

ַנֲחָלָת֙ן

and · (she|it ) will disappear

ִי ְדְבּ֕קוּ
)(they) shall cling (to

ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽואד ֹ ִנ֙י ֻצָ֣וּה ַֽביה ָ֔וה ָלֵ֗תת
3

ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָר ֵֽאל׃

ִמְשׁ ַ֥פַּחת ֲאִבי ֶֽהן׃
13

ֵ ֣אֶלּה ַהִמְּצ ֞ו ֺת ְוַהִמְּשָׁפִּ֗טים ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה
מ ֶ ֖שׁה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְיהָ֛וה ְבּ ַיד־ ֹ
ְבּ ַֽﬠ ְר ֣בֹת

מוָֹ֔אב ַ֖ﬠל ַי ְר ֵ֥דּן

in · the desert-plateaus of

מֶשׁ֙ה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַﬠל־ ִ֥פּי
ַו ְי ַ֤צו ֹ
מר * ֵ֛כּן ַמ ֵ֥טּה ְב ֵֽני־יוֹ ֵ֖סף
ְיה ָ֖וה ֵלא ֑ ֹ
דּ ְֹב ִֽרים׃

6

ֶז֣ה ַה ָדּ ָ֞בר ֲאֶשׁר־ִצָ֣וּה ְיה ָ֗וה ִלְב ֤נוֹת
מר* ַל֥טּוֹב* ְבֵּﬠי ֵני ֶ֖הם
ְצָלְפָח֙ד ֵלא ֔ ֹ
ִתְּה ֶי ֣י ָנה ְל ָנִ֑שׁים ַ֗א ְלִמְשׁ ַ֛פַּחת ַמ ֵ֥טּה
ֲאִבי ֶ֖הם ִתְּה ֶ֥יי ָנה ְל ָנִֽשׁים׃

7

סּב ַנֲחָל֙ה ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ִמַמּ ֶ ֖טּה
ְו ֽל ֹא־ִת ֤ ֹ
ֶאל־ַמ ֶ֑טּה ִ֣כּי ִ֗אישׁ ְבּ ַנֲחַל֙ת ַמ ֵ ֣טּה
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ְוַﬠל־ ִרֵבּ ִ֖ﬠים
5:1

מֶשׁ֮ה ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ֣יּ ֹאֶמר
ַו ִיְּק ָ֣רא ֹ
ֲאֵלֶ֗הם ְשׁ ַ ֤מע ִיְשׂ ָרֵא֙ל ֶאת־ַהֻח ִ֣קּים

and · on|to · [ the] fourth generation
10

וְּלַמ ְד ֶ֣תּם

ְבָּא ְז ֵני ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם*

11

and · you shall learn

2
3

֣ל ֹא ֶאת־ֲאבֵֹ֔תינוּ ָכּ ַ֥רת ְיה ָ֖וה

( he) will leave unpunished

ֲאֶשׁר־ ִיָ֥שּׂא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ
for · ( the) · worthless purpose

here
12

ָ֠אֹנִכי עֵֹ֨מד ֵבּין־ ְיהָ֤וה וּ ֵֽבי ֵניֶכ֙ם ָבּ ֵ֣ﬠת

13

ְי ֵראֶת֙ם ִמְפּ ֵ֣ני * ָהֵ֔אשׁ ְו ֽל ֹא־ֲﬠִלי ֶ֥תם

14

ְו֙יוֹ֙ם ַהְשִּׁבי ֜ ִ֔ﬠי ַשׁ ָ֣֖בּת׀ ַליהָ֣֖וה ֱא ֶ֑֗הי
the · seventh

מר׃* ס
ָבּ ָ֖הר ֵלא ֽ ֹ

שׂה ָכל־ְמָלאָ֡כה ַא ָ֣תּה
֣ל ֹא ַתֲﬠ ֶ ֣

ָֽאֹנִכ֙י ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי ֲא ֶ ֧שׁר הוֵֹצא ִ֛תי

וִּב ְנ ֽ ־וִּב ֶ֣תּ

ֵמ ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמ ֵ֣בּית ֲﬠָב ֽ ִ֑דים׃
8

ֵ֣֤שֶׁשׁת ָיִ֣מי֙ם ַֽתֲּﬠ ֔בֹ֮ד ְוָﬠ ִ֣֖שׂיָת
ָֿכּל־ְמַלאְכ ֶֽתּ ֒׃

ַהִ֔הוא ְלַה ִ֥גּיד ָל ֶ֖כם ֶאת־ ְדּ ַ֣בר ְיהָ֑וה ִ֤כּי

ְוַﬠְב ְדּ ֽ ־ ַ֠וֲאָמֶת

֣ל ֹא ִיְה ֶ֥יה־ְל ֛֩ ֱא ֨ ִ֥הים ֲאֵח ִ֖֜רים ַﬠל־ָפּ ֗ ָֽנ ַי׃*
ֽ֣ל ֹא־ַתֲﬠֶ֥שׂה־ְל ֥ ֣

ָשׁ ֛֣מוֹר ֶאת־ ֥יוֹ֩ם ַהַשּׁ ֨ ָ֖בּת ְלַק ְדּ֑֜שׁוֹ ַכֲּאֶ֥שׁר
ִצ ְוּ ֣֖ ׀ ְיה ָ֥ו ֣ה ֱא ֗ ֶֽהי ׃

ִמ֥תּוֹ ָהֵֽאשׁ׃

7

and|or · slave · your · and · slave woman · your

ֶ֣֙פֶס֙ל׀

ְושׁוֹ ְר ֨

a divine image of

ְוָכל־ְבֶּהְמֶ֗תּ

any [type] of · form

שׁר
ֲא ֶ ֣

ְו ֵֽג ְר ֙
and |or · alien · your

ַוֲאֶ֥שׁ֩ר ָבּ ָ֖ ֨א ֶרץ ִמ ָ֑֜תַּחת ַוֲאֶ֥שׁר ַבּ ַ֣֖מּ ִים׀

ִבְּשָׁﬠ ֶ֔רי ְלַ֗מַﬠן ָי ֛נוּ ַ ַﬠְב ְדּ ֥

ִמ ַ֣֥תַּחת ָל ֗ ָֽא ֶרץ׃

ַוֲאָמְת ֖

ָאֹנִ֞כי ְיהָ֤וה ֱא ֶ֙הי ֙ ֵ ֣אל ַק ֔ ָנּא ֹ֠פֵּקד ֲﬠ ֨ו ֺן
jealous

ָכּֽ֑מוֹ ׃

and · slave woman · your

ם ִ֣כּי
ל ֹא־ִתְשַׁתֲּח ֶ֥ו ֣ה ָל ֶ֖ה֮ם ְו ֣ל ֹא ָתָﬠְב ֵ֑ד ֒

ָא֧בוֹת ַﬠל־ָבּ ִ֛נים

מ ְר ֜
ַוֲח ֽ ֹ

and|or · donkey · your and|or · ox · your

ָכּל־ְתּמוּ ֔ ָ֡נה ֲא ֶ֣֤שׁר ַבָּשּׁ ַ ֙ ֣מ ִי֙ם׀ ִמ ֔ ַ ֡מַּﬠל

9

ס

ַלָֽשּׁ ְוא׃

ֵ֥אֶלּה ֹ֛פה ַה ֖יּוֹם ֻכּ ָ֥לּנוּ ַח ִֽיּים׃
ָפּ ִ֣נים׀ ְבָּפ ֗ ִנים ִדּ ֶ֨בּר ְיה ָ֧וה ִﬠָמּ ֶ֛כם ָבּ ָ֖הר

ְיה ָ֔וה ֵ ֛את

ְי ַנֶקּ֙ה

ֶאת־ַהְבּ ִ֣רית ַה ֑זּ ֹאת ִ֣כּי ִאָ֗תּנוּ ֲא ֨ ַנְחנוּ

6

ִ֣כּי ֤ל ֹא

for · ( the) · worthless purpose

ח ֵֽרב׃
ְיהָ֣וה ֱא ֵ֗הינוּ ָכּ ַ֥רת ִﬠָ֛מּנוּ ְבּ ִ֖רית ְבּ ֹ

5

֥ל ֹא ִת ָ ֛שּׂא ֶאת־ֵֽשׁם־ ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי
ַל ָ ֑שּׁ ְוא

וְּשַׁמ ְר ֶ֖תּם* ַלֲﬠשׂ ֹ ָֽתם׃

4

אֲה ַ֖בי וְּלשׁ ְֹמ ֵ֥רי
ﬠֶשׂה ֶ֖֙חֶס֙ד ַֽלֲאָל ֔ ִ֑פים ְל ֹ
ְו ֥֤ ֹ
ִמְצו ֺתוֹ׃ ק ס

ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲא ֶ ֧שׁר ָאֹנ ִ֛כי דּ ֹ ֵ֥בר
אָ֔תם
ֹ

ְלשׂ ֹ ְנ ָֽ֑אי׃

15

ה ִ֣ייָ֙ת׀ ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמְצ ֔ ַ֗ר ִים
ְו ָזַכ ְר ֞ ָ֗תּ ִ֣כּי־ ֶ֥֤ﬠֶבד ָ ֙
ַויּ ִֹ֨צֲא ֜ ֩ ְיהָ֤֨וה ֱא ֶ֤֙הי ֙ ִמָ֔שּׁ֙ם ְבּ ָ֥֤יד ֲח ָז ָ֖ק֙ה
strong

ְוַﬠל־ִשֵׁלִּ֥שׁים
and · on|to · [ the] third

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
1

( Van der Merwe, C.

Exported from Logos Bible Software, 11:48 AM October 26, 2017.

וִּב ְז ֣ר ֹ ַ

16

חֶשׁ
ַה ֔ ֹ

ְנטוּ ָ֔י֑ה ַﬠל־ֵ֗כּן * ִצ ְוּ ֙

and · with · an arm

ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי ַלֲﬠ֖שׂוֹת ֶאת־ ֥יוֹם ַהַשּׁ ָֽבּת׃

ַוִתְּק ְר֣בוּן ֵאַ֔לי ָכּל־ ָראֵ֥שׁי ִשְׁבֵטי ֶ֖כם

ס

ְו ִזְק ֵני ֶֽכם׃

ַכּ ֵ֤בּד ֶאת־ָאִ֙בי ֙ ְוֶאת־ִאֶ֔מּ ַכֲּאֶ֥שׁר ִצ ְוּ ֖

24

ַותּ ֹאְמ֗רוּ ֵ֣הן ֶה ְרָ֜אנוּ ְיה ָ֤וה ֱא ֵ֙הינ֙וּ

ַיֲא ִרי ֻ֣כן

ֶאת־ְכּבֹ ֣דוֹ

ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ֹנ ֵ֥תן ָֽל ׃ ס

ְוֶאת־קֹ֥לוֹ ָשַׁ֖מְﬠנוּ ִמ֣תּוֹ ָה ֵ ֑אשׁ ַה ֤יּוֹם

֥ ֖ל ֹא ִֿתּ ְר ָֽצח׃ ס

ַה ֶזּ֙ה ָרִ֔אינוּ ִֽכּי־ ְי ַד ֵ֧בּר ֱא ִ֛הים

18

ְו ֣֖ל ֹא

ִֿתּ ְנ ָֽ֑אף׃

19

ְו ֣֖ל ֹא ִֿתּ ְגֹֽ֔נב׃

ֶאת־ ָֽהָא ָ֖דם ָו ָֽחי׃

ס

you shall commit adultery

25

ס

ְו ֽל ֹא־ַתֲﬠ ֶ֥נה ְב ֵֽרֲﬠ ֖

מ ַ ֶאת־֨קוֹל ְיה ָ֧וה ֱא ֵ֛הינוּ ֖ﬠוֹד
ִ֠לְשׁ ֹ
ֵ֥ﬠד ָֽשׁ ְוא׃ ס

ָוָֽמְתנוּ׃

false witness

מד
ַתְח ֖ ֹ

ְו ֥ל ֹא

ֵ֣אֶשׁת ֵר ֶ֑ﬠ ס ְו ֨ל ֹא

26

ַוֲאָמת֙וֹ

ַו ֶֽיִּחי׃

ֵ֣בּית ֵרֶ֗ﬠ ָשׂ ֵ֜דהוּ ְוַﬠְב ֤דּוֹ

you shall crave for

27

שׁוֹ ֣רוֹ

ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ְי ַד ֵ֜בּר ְיה ָ֧וה ֱא ֵ֛הינוּ ֵא ֶ֖לי

ְו ֖כֹל ֲאֶ֥שׁר ְל ֵר ֶֽﬠ ׃ ס

ְוָשַׁ֥מְﬠנוּ ְוָﬠִֽשׂינוּ׃

and · donkey · his

ֶֽאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָהֵ֡אֶלּה ִדֶּבּ֩ר ְיה ָ֨וה

28

ֶֽהָﬠ ָ֣נ ן

ָ֠שַׁמְﬠִתּי ֶאת־֨קוֹל ִדְּב ֵ֜רי ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ֙ה

֥קוֹל

and · the · very thick cloud the · cloud

שׁר ִדְּבּ ֣רוּ ֵאֶ֔לי ֵהי ִ֖טיבוּ ָכּל־ֲאֶ֥שׁר
ֲא ֶ ֣

ָגּ ֖דוֹל ְו ֣ל ֹא ָי ָ֑סף ַֽו ִיְּכְתּ ֵ֗בם ַﬠל־ְשׁ ֵנ֙י

ִדּ ֵֽבּרוּ׃

חת ֲאָב ֔ ִנים ַֽו ִיְּתּ ֵ֖נם ֵא ָֽלי׃
ֻל ֣ ֹ
tablets of
23

ַו ִיְּשׁ ַ ֤מע ְיה ָו֙ה ֶאת־֣קוֹל ִדְּב ֵריֶ֔כם
ְבּ ַדֶבּ ְר ֶ֖כם ֵא ָ֑לי ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֜וה ֵאַ֗לי

ֶאל־ָכּל־ְקַהְלֶ֜כם ָבָּ֗הר ִמ֤תּוֹ ָהֵא֙שׁ
ְו ָֽהֲﬠ ָרֶ֔פל

ְק ַ֤רב ַאָתּ֙ה ֽוֲּשָׁ֔מע ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר י ֹאַ֖מר
ְיהָ֣וה ֱא ֵ֑הינוּ ְו ַ֣אְתּ׀ ְתּ ַד ֵ֣בּר ֵאֵ֗לינוּ ֵא֩ת

ox · his and |or · slave woman · his

מ֔רוֹ
ַוֲח ֹ

שׁר ָשׁ ַ ֣מע קוֹ֩ל
ִ֣כּי ִ֣מי ָכל־ָבָּ֡שׂר ֲא ֶ ֣
מנוּ
ֱא ִ֨הים ַח ִ֜יּים ְמ ַד ֵ֧בּר ִמתּוֹ ־ָה ֵ ֛אשׁ ָכּ ֖ ֹ

you shall covet

ִתְתַא ֶ֜וּה

ְוַﬠָתּ֙ה ָ֣לָמּה ָנ֔מוּת ִ֣כּי ֽת ֹאְכֵ֔לנוּ ָה ֵ֥אשׁ
ַה ְגּד ֹ ָ֖לה ַה ֑זּ ֹאת ִאם־י ְֹס ִ֣פים׀ ֲא ֗ ַנְחנוּ

you shall steal

22

ְוֶאת־ ָגּ ְד ֔לוֹ
and · [obj] · greatness · his

ָיֶ֗מי וְּלַ֙מַﬠ֙ן ִ֣ייַטב ָ֔ל ַ ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה

21

[ was] burning

look

(they) may be long

20

ְוָה ָ֖הר

the · darkness

ְיהָ֣וה ֱא ֶ֑הי ְל ַ ֣מַﬠן׀

17

בֹּ ֵ֣ﬠר

ָבּ ֵ ֑אשׁ

ַו ְיִ֗הי* ְכָּשְׁמֲﬠ ֶ֤כם ֶאת־ַהקּוֹ֙ל ִמ֣תּוֹ

29

ִ ֽמי־ ִיֵ֡תּן* ְוָה ָי֩ה* ְלָב ָ֨בם ֶ֜זה ָלֶ֗הם ְל ִי ְר ָ֥אה
מר ֶאת־ָכּל־ִמְצו ֺ ַ֖תי
א ִ֛תי ְוִלְשׁ ֥ ֹ
ֹ
ָכּל־ַה ָיִּ֑מים ְלַ֨מַﬠן ִיי ַ֥טב ָל ֶ֛הם ְוִלְב ֵני ֶ֖הם
ְלעֹ ָֽלם׃ *

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
2

( Van der Merwe, C.

Exported from Logos Bible Software, 11:48 AM October 26, 2017.

30

מר ָל ֶ֑הם ֥שׁוּבוּ ָל ֶ֖כם ְלָאֳהֵלי ֶֽכם׃
ֵ֖ל ֱא ֣ ֹ

31

מד ִﬠָמּ ִד֒י ַוֲא ַדְבּ ָ֣רה
ְוַאָ֗תּה ֹפּ֮ה ֲﬠ ֣ ֹ
here

with · me

ֵאֶ֗לי ֵ ֧את ָכּל־ַהִמְּצָ֛וה ְוַהֻח ִ֥קּים
ְתַּלְמּ ֵ֑דם

שׁר
ְוַהִמְּשָׁפִּ֖טים ֲא ֶ ֣

you shall teach · them

ְוָﬠ֣שׂוּ ָבָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֧שׁר ָאֹנ ִ֛כי ֹנ ֵ֥תן ָל ֶ֖הם
ְל ִרְשׁ ָֽתּהּ׃
32

וְּשַׁמ ְר ֶ֣תּם ַלֲﬠ֔שׂוֹת ַכֲּאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וה
ֱא ֵהי ֶ֖כם ֶאְת ֶ֑כם ֥ל ֹא ָת ֻ֖סרוּ ָיִ֥מין
וְּשׂ ֽמ ֹאל׃
and|or · [ to the] left

33

ְבָּכל־ַה ֶ֗דּ ֶר ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֜וּה ְיה ָ֧וה ֱא ֵהי ֶ֛כם
ֶאְת ֶ֖כם ֵתּ ֵ֑לכוּ ְל ַ ֤מַﬠן ִֽתְּחיוּ֙ן ְו֣טוֹב
and · good

ָלֶ֔כם

ְוַהֲא ַרְכ ֶ֣תּם*

ָיִ֔מים ָבּ ָ֖א ֶרץ

and · you may make long

ֲאֶ֥שׁר ִֽתּי ָרֽשׁוּן׃
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וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי ׃ ס
6:1

ְו ֣ז ֹאת ַהִמְּצ ָ֗וה ַֽהֻחִקּי֙ם ְוַהִמְּשָׁפִּ֔טים
ֲאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וה ֱא ֵהי ֶ֖כם

10

ְלַל ֵ ֣מּד

ֶאל־ָהָ֜א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִנְשׁ ַ֧בּע ַלֲאבֹ ֶ֛תי

[obj] · to teach

ְלַאְב ָר ָ֛הם ְל ִיְצ ָ֥חק ֽוְּל ַיֲﬠ ֖קֹב ָ֣לֶתת ָ֑ל

ֶאְת ֶ֑כם ַלֲﬠ֣שׂוֹת ָבָּ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ֛תּם

ָﬠ ִ֛רים ְגּד ֹ ֥ ת ְוטֹ ֖בֹת ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ָב ִֽניָת׃

עְֹב ִ֥רים ָ ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָֽתּהּ׃
2

מר
ְלַ֨מַﬠן ִתּי ָ֜רא ֶאת־ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֗הי ִ֠לְשׁ ֹ

ְוָה ָ֞יה * ִ֥כּי ְיִביֲא ֣ ׀ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֗הי

11

שׁר
וּ ָ֨בִ֜תּים ְמֵלִ֣אים ָכּל־טוּ֮ב ֲא ֶ ֣
full of

שׁר ָאֹנ ִ֣כי
ֶאת־ָכּל־ֻחקֹּ ָ֣תיו וִּמְצו ָֺתי֮ו ֲא ֶ ֣

שׁר
ת וּבֹ ֤ר ֹת ֲחצוִּבי֙ם ֲא ֶ ֣
ל ֹא־ִמֵלּא ָ ֒

ְמַצ ֶוּ ֒ ַאָתּ֙ה וִּב ְנ ֣ וֶּבן־ִבּ ְנ ֔ ֖כֹּל ְי ֵ ֣מי ַח ֶיּ֑י
וְּלַ֖מַﬠן

and · cisterns

ל ֹא־ָחַ֔צְבָתּ ְכּ ָרִ֥מים

ָיֶֽמי ׃

ַיֲא ִר ֻ֥כן*

שׁר ל ֹא־ ָנ ָ֑טְﬠָתּ ְוָאַכְל ָ֖תּ*
ֲא ֶ ֣

ְוָשַׁמְﬠ ָ֤תּ ִיְשׂ ָרֵא֙ל ְוָשַׁמ ְר ָ֣תּ* ַלֲﬠ֔שׂוֹת

not · you did plant

אד
ֲאֶשׁ֙ר ִיי ַ֣טב ְל ֔ ַוֲאֶ֥שׁר ִתּ ְר֖בּוּן ְמ ֑ ֹ

ְוָשׂ ָֽבְﬠָתּ׃

ַכֲּאֶשׁ֩ר ִדּ ֶ֨בּר ְיה ָ֜וה ֱא ֵ֤הי ֲאבֶֹ֙תי ֙ ָ֔ל
ָז ַ֥בת

ֶ֛א ֶרץ

ָח ָ֖לב וּ ְד ָֽבשׁ׃ פ

and · honey milk flowing of|with
4

and · you are satified
12

ְשַׁ֖מע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְיה ָ֥וה ֱא ֵ֖הינוּ ְיה ָ֥וה׀

ֲﬠָב ִֽדים׃

ְו ָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ ֖את ְיהָ֣וה ֱא ֶ֑הי ְבָּכל־ְלָבְב ֥

13

ְוָה ֞יוּ ַה ְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָאֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ ֛

14

֣ל ֹא ֵֽתְל֔כוּן ַאֲח ֵ֖רי ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים
ֵמֱא ֵה֙י ָֽהַﬠִ֔מּים ֲא ֶ ֖שׁר ְסִביבוֵֹתי ֶֽכם׃

ַה ֖יּוֹם* ַﬠל־ְלָב ֶֽב ׃
7

א֣תוֹ ַתֲﬠ ֑בֹד
ֶאת־ ְיה ָ֧וה ֱא ֶ֛הי ִתּי ָ֖רא ְו ֹ
וִּבְשׁ֖מוֹ ִתָּשּׁ ֵֽב ַ ׃

א ֶֽד ׃
וְּבָכל־ ַנְפְשׁ ֖ וְּבָכל־ְמ ֹ
6

ִה ָ ֣שֶּׁמר* ְל ֔ ֶפּן־ִתְּשׁ ַ֖כּח ֶאת־ ְיה ָ֑וה
ֲא ֶ ֧שׁר הוֹ ִֽציֲא ֛ ֵמ ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמ ֵ֥בּית

ֶא ָֽחד׃
5

ְלָב ֔ ֶני ְו ִדַבּ ְר ָ֖תּ

ְוִשׁ ַנּ ְנ ָ֣תּם

15

ִ֣כּי ֵ֥אל ַק ָ֛נּא ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ְבִּק ְר ֶ֑בּ
jealous

and · you shall recite · them

ֶפּן־ ֶ֠יֱח ֶרה*

ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ ֤ ְבֵּביֶ֙ת ֙ וְּבֶלְכְתּ ֣ ַב ֶ֔דּ ֶר

so that not · (he |it ) would become hot

ֽוְּבָשְׁכְבּ ֖ וְּבקוֶּֽמ ׃
8

וְּקַשׁ ְר ָ֥תּם

ַאף־ ְיה ָ֤וה ֱא ֶ֙הי ֙ ָ֔בּ

ְל֖אוֹת ַﬠל־ ָי ֶ֑ד

ְוָה ֥יוּ ְלטָֹטֹ֖פת

and · he would destroy · you

ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני ׃

ָהֲא ָדָֽמה׃ ס

as · an emblem

וְּכַתְב ָ֛תּם

ַﬠל־ְמזוּ ֥זֹת
on · the doorframe of

ֵבּי ֶ֖ת

16

֣ל ֹא

ְת ַנ֔סּוּ

ֶאת־ ְיה ָ֖וה ֱא ֵהי ֶ֑כם

you shall put to test
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as · a sign and · you shall bind · them

9

ְו ֵזי ִ֖תים

and · olive groves vineyards not · you did hew

they may be long
3
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ִנִסּי ֶ֖תם

ַכֲּאֶ֥שׁר

ְל֥טוֹב ָ ֙לנ ֙וּ ָכּל־ַה ָיִּ֔מים ְלַחיֹּ ֵ֖תנוּ

ַבַּמּ ָֽסּה׃

]you tested [him
17

for 1 · good

ָשׁ֣מוֹר ִתְּשְׁמ֔רוּן ֶאת־ִמְצ ֖ו ֺת ְיהָ֣וה
ֱא ֵהי ֶ֑כם

ְוֵﬠד ֹ ָ֥תיו

ְוֻח ָ֖קּיו

and · legal provisions · his

ֲאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּ ׃
18

ְכַּה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה׃
25

מר* ַלֲﬠ֜שׂוֹת
וְּצ ָד ָ֖קה ִֽתְּה ֶיה־ ָ֑לּנוּ ִֽכּי־ ִנְשׁ ֨ ֹ
ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצָ֣וה ַה ֗זּ ֹאת ִלְפ ֵ֛ני* ְיה ָ֥וה
ֱא ֵ֖הינוּ ַכֲּאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּנוּ׃ ס

ְוָﬠִ֛שׂיָת ַה ָיָּ֥שׁר ְוַה֖טּוֹב ְבֵּﬠי ֵ֣ני ְיהָ֑וה
ְלַ֙מַﬠ֙ן ִ֣ייַטב ָ֔ל וּ ָ֗באָת ְו ָֽי ַרְשָׁ֙תּ
ֶאת־ָה ָ֣א ֶרץ ַהטֹּ ָ֔בה ֲאֶשׁר־ ִנְשׁ ַ֥בּע ְיה ָ֖וה
ַלֲאבֹ ֶֽתי ׃

19

א ְי ֶ֖בי
ֶאת־ָכּל־ ֹ

ַלֲה ֥ד ֹף
[ obj] · by driving out

ִמָפּ ֶ֑ני * ַכֲּא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶ֥בּר ְיה ָֽוה׃ ס
20

מר * ָ ֣מה
ָמ ָ֖חר ֵלא ֑ ֹ

ִֽכּי־ ִיְשָׁאְל ֥ ִב ְנ ֛

in the future

ָהֵﬠ ֗ד ֹת
[ is the meaning of] the · legal provisions

ְו ַֽהֻחִקּי֙ם ְוַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וה
ֱא ֵ֖הינוּ ֶאְת ֶֽכם׃
21

ﬠה
ְוָאַמ ְר ָ֣תּ ְלִב ְנ ֔ ֲﬠָב ִ֛דים ָה ִ֥יינוּ ְלַפ ְר ֖ ֹ
ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ַויּוִֹצי ֵ֧אנוּ ְיה ָ֛וה ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ְבּ ָ֥יד
ֲח ָז ָֽקה׃
strong

22

מְפִתים ְגּד ִֹ֨לים
תת ֠וּ ֹ
ַו ִיּ ֵ֣תּן ְיה ָ֡וה אוֹ ֣ ֹ
and · wonders signs

ﬠה וְּבָכל־ֵבּי֖תוֹ
ְו ָר ִ֧ﬠים׀ ְבִּמְצ ַ֛ר ִים ְבַּפ ְר ֥ ֹ
ְלֵﬠי ֵֽנינוּ׃
23

ְואוֹ ָ֖תנוּ הוֹ ִ֣ציא ִמ ָ ֑שּׁם ְלַ֙מַﬠ֙ן ָה ִ֣ביא
אָ֔תנוּ ָ֤לֶתת ָ ֙לנ ֙וּ ֶאת־ָהָ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר
ֹ
ִנְשׁ ַ֖בּע ַלֲאבֹ ֵֽתינוּ׃

24

ַו ְיַצֵ֣וּנוּ ְיה ָ֗וה ַלֲﬠשׂוֹ֙ת ֶאת־ָכּל־ַהֻח ִ֣קּים
ָהֵ֔אֶלּה ְל ִי ְר ָ֖אה ֶאת־ ְיהָ֣וה ֱא ֵ֑הינוּ
). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
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ֹ֖פּה ַה ֑יּוֹם* ִ֖אישׁ ָכּל־ַה ָיָּ֥שׁר ְבֵּﬠי ָֽניו׃
12:1

שׁר
ֵ֠אֶלּה ַֽהֻח ִ֣קּים ְוַהִמְּשָׁפִּטי֮ם ֲא ֶ ֣
ת ָבָּ֕א ֶרץ ֲאֶשׁ֩ר ָנַ֨תן
ִתְּשְׁמ ֣רוּן* ַלֲﬠשׂוֹ ֒

9

ִ֥כּי ל ֹא־ָבּא ֶ֖תם ַﬠד־ ָ֑ﬠָתּה ֶאל־ַהְמּנוָּח֙ה

ְיה ָ֜וה ֱא ֵ֧הי ֲאבֹ ֶ֛תי ְל ֖ ְל ִרְשׁ ָ֑תּהּ

ְוֶאל־ ַֽה ַנֲּחָ֔לה ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ֹנ ֵ֥תן

ָכּל־ַה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁר־ַא ֶ֥תּם ַח ִ֖יּים

ָֽל ׃

ַﬠל־ָהֲא ָדָֽמה׃
2

here

10

ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וה ֱא ֵהי ֶ֖כם ַמ ְנ ִ֣חיל ֶאְת ֶ֑כם

ַא ֵ֣בּד ְ֠תַּאְבּדוּן ֶֽאת־ָכּל־ַהְמּקֹ֞מוֹת ֲא ֶ ֧שׁר

א ְיֵבי ֶ֛כם ִמָסּ ִ֖ביב
ְוֵה ֨ ִני ַ ָל ֶ֧כם ִמָכּל־ ֹ

ָֽﬠְבדוּ־ ָ ֣שׁם ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ֛תּם י ֹ ְרִ֥שׁים

ִֽויַשְׁבֶתּם־ ֶֽבַּטח׃

א ָ֖תם ֶאת־ֱא ֵהי ֶ֑הם ַﬠל־ֶהָה ִ֤רים
ֹ
ָֽה ָרִמי֙ם ְוַﬠל־ַה ְגָּב֔עוֹת ְו ַ֖תַחת ָכּל־ ֵ֥ﬠץ

11

ְוָה ָי֣ה * ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַח֩ר ְיה ָ֨וה
ֱא ֵהי ֶ֥כם בּ֙וֹ ְלַשׁ ֵ֤כּן ְשׁמ֙וֹ ָ֔שׁם ָ ֣שָׁמּה

ַרֲﬠ ָֽנ ן׃
ְו ִנַתְּצ ֶ֣תּם

3

ַוֲﬠַב ְרֶתּ֮ם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ִֽויַשְׁב ֶ֣תּם ָבָּ֔א ֶרץ

ָתִ֔ביאוּ ֵ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָאֹנ ִ֖כי ְמַצֶ֣וּה

חָ֗תם
ֶאת־ִמ ְזבּ ֹ

and · you shall break down

ְוִשַׁבּ ְרֶתּ֙ם

ֶאְת ֶ֑כם עוֹ ֵתי ֶ֣כם ְו ִזְבֵחיֶ֗כם

ֶאת־ַמ ֵ֣צּבָֹ֔תם

ַמְﬠְשׂ ֽר ֵֹתיֶכ֙ם וְּת ֻר ַ ֣מת* ֶי ְדֶ֔כם ְוכֹ֙ל

[obj] · stone pillars · their

ִמְב ַ֣חר ִנ ְד ֵריֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְדּ ֖רוּ ַֽליה ָֽוה׃

ַוֲאֵֽשׁ ֵריֶה֙ם ִתְּשׂ ְר֣פוּן ָבֵּ֔אשׁ וְּפִסי ֵ֥לי
ֱא ֽ ֵהי ֶ֖הם ְתּ ַג ֵדּ֑ﬠוּן ְוִאַבּ ְד ֶ֣תּם ֶאת־ְשָׁ֔מם

12

וְּב ֵניֶכ֙ם וְּבֹ֣נֵתיֶ֔כם ְוַﬠְב ֵדי ֶ֖כם

ִמן־ַהָמּ֖קוֹם ַהֽהוּא׃
4

ֽל ֹא־ַתֲﬠ֣שׂוּן ֵ֔כּן ַליה ָ֖וה ֱא ֵהי ֶֽכם׃

5

ִ֠כּי ִֽאם־ֶאל־ַהָמּ֞קוֹם* ֲאֶשׁר־ ִיְב ַ֨חר

ם ַאֶ֗תּם
וְּשַׂמְחֶ֗תּם ִלְפ ֵנ֮י* ְיהָ֣וה ֱא ֽ ֵהיֶכ ֒
ְוַאְמהֵֹתי ֶ֑כם
and · slave women · your

ְבַּֽשֲׁﬠ ֵריֶ֔כם ִ֣כּי ֵ֥אין ֛לוֹ

ְיהָ֤וה ֱא ֽ ֵהיֶכ֙ם ִמָכּל־ִשְׁבֵטיֶ֔כם ָל֥שׂוּם

6

ְו ַנֲח ָ֖לה ִאְתּ ֶֽכם׃
13

7

14

ִ֣כּי ִאם־ַבָּמּ֞קוֹם* ֲאֶשׁר־ ִיְב ַ֤חר ְיה ָו֙ה

ְו ִנ ְד ֵריֶכ֙ם ְו ִנ ְד ֣בֵֹתיֶ֔כם וְּבכֹ ֥ר ֹת ְבַּק ְר ֶ֖כם

ְבַּא ַ֣חד ְשָׁבֶ֔טי ָ ֖שׁם ַתֲּﬠ ֶ֣לה עֹ ֶ֑תי

ְוצ ֹא ְנ ֶֽכם׃

ְו ָ ֣שׁם ַתֲּﬠֶ֔שׂה ֛כֹּל ֲאֶ֥שׁר ָאֹנ ִ֖כי ְמַצ ֶֽוּ ָךּ׃

ַוֲאַכְלֶתּם־ָ֗שׁם ִלְפ ֵנ֙י* ְיהָ֣וה ֱא ֽ ֵהיֶ֔כם
וְּשַׂמְחֶ֗תּם ְבּכֹ֙ל* ִמְשׁ ַ֣לח ֶי ְדֶ֔כם ַא ֶ֖תּם
וָּבֵתּי ֶ֑כם ֲאֶ֥שׁר ֵֽבּ ַרְכ ֖ ְיה ָ֥וה ֱא ֶֽהי ׃

8

ִה ָ ֣שֶּׁמר* ְל ֔ ֶֽפּן־ַתֲּﬠ ֶ֖לה עֹ ֶ֑תי
ְבָּכל־ָמ֖קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְר ֶֽאה׃

ַוֲהֵבא ֶ֣תם ָ֗שָׁמּה עֹ ֽ ֵתיֶכ֙ם ְו ִזְבֵחיֶ֔כם
ְוֵא֙ת ַמְﬠְשׂ ֣ר ֵֹתיֶ֔כם ְו ֵ֖את* ְתּרוּ ַ ֣מת ֶי ְד ֶ֑כם

15

ַר֩ק ְבָּכל־ַא ַ֨וּת* ַנְפְשׁ ֜ ִתּ ְז ַ֣בּח׀ ְוָאַכְל ָ֣תּ
ָבָ֗שׂר ְכִּב ְרַ֨כּת ְיה ָ֧וה ֱא ֶ֛הי ֲאֶ֥שׁר
ָֽנַתן־ְל ֖ ְבָּכל־ְשָׁﬠ ֶ֑רי

ַהָטּ ֵ ֤מא
the · unclean

֣ל ֹא ַתֲﬠ֔שׂוּן ְ֠כּכֹל ֲאֶ֨שׁר ֲא ַ֧נְחנוּ עִֹ֛שׂים
). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.

1

ֵ֥חֶלק
a plot of ground

ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ָ֑שׁם ְלִשְׁכ ֥נוֹ ִת ְד ְר֖שׁוּ וּ ָ֥באָת
ָֽשָׁמּה׃

שׁר
ְוַהֵלּ ִו֙י ֲא ֶ ֣

( Van der Merwe, C.
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ַיְח ָ֖דּו י ֹאְכ ֶֽלנּוּ׃

ְוַהָטּהוֹ֙ר י ֹאְכֶ֔לנּוּ ַכְּצּ ִ֖בי ְוָכַא ָֽיּל׃
and · the · clean
16

17

together

ַ֥רק ַה ָ֖דּם ֣ל ֹא ת ֹא ֵ֑כלוּ ַﬠל־ָה ָ֥א ֶרץ

23

ִתְּשְׁפּ ֶ֖כנּוּ ַכָּֽמּ ִים׃

֣הוּא ַה ָ֑נֶּפשׁ ְול ֹא־ת ֹא ַ֥כל ַה ֶ֖נֶּפשׁ

ֽל ֹא־תוַּ֞כל ֶלֱא ֣כֹל ִבְּשָׁﬠ ֶ֗רי ַמְﬠ ַ ֤שׂר

ִﬠם־ַהָבָּֽשׂר׃

ְו ִֽתיר ְֹשׁ ֣ ְו ִיְצָה ֶ֔ר וְּבכֹ ֥ר ֹת

ְדּ ָֽג ְנ ֙

24

grain · your
25

ְו ִנ ְדבֹ ֶ֖תי וְּתרוַּ֥מת* ָי ֶֽד ׃
26

ַבָּמּקוֹ֙ם ֲאֶ֨שׁר ִיְב ַ֜חר ְיהָ֣וה ֱא ֶהי ֮ בּ֒וֹ
ַאָ֨תּה וִּב ְנ ֤ וִּבֶ֙תּ ֙ ְוַﬠְב ְדּ ֣

ְיה ָֽוה׃

שׁר
ְוַהֵלּ ִ֖וי ֲא ֶ ֣

27

ִיָשֵּׁפ ֙ ַﬠל־ִמ ְזַבּ֙ח ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי ְוַהָבּ ָ ֖שׂר

ְבּ ֖כֹל* ִמְשׁ ַ֥לח ָי ֶֽד ׃

תּ ֹא ֵֽכל׃

ִה ָ ֣שֶּׁמר* ְל ֔ ֶֽפּן־ַתֲּﬠ ֖ז ֹב ֶאת־ַהֵלּ ִ֑וי
ָכּל־ ָי ֶ ֖מי ַﬠל־ַא ְדָמ ֶֽת ׃ ס
ִֽכּי־ ַי ְרִחי֩ב ְיה ָ֨וה ֱא ֶ֥הי

28

ֶֽאת־ ְגּֽבוְּל ֮

ְל ֜ וְּלָב ֶ֤ני ַאֲח ֶ֙רי ֙ ַﬠד־עוָֹ֔לם * ִ֤כּי
ַתֲﬠֶשׂ֙ה ַה֣טּוֹב ְוַה ָיָּ֔שׁר ְבֵּﬠי ֵ֖ני ְיה ָ֥וה

ַנְפְשׁ ֖ ֶלֱא ֣כֹל ָבּ ָ ֑שׂר

ֱא ֶֽהי ׃ ס

because · (she|it) desires

ְבָּכל־ַא ַ֥וּת * ַנְפְשׁ ֖ תּ ֹא ַ֥כל ָבָּֽשׂר׃
ִֽכּי־ ִי ְר ַ֨חק

29

ִֽכּי־ ַיְכ ִרי֩ת ְיה ָ֨וה ֱא ֶ֜הי ֶאת־ַהגּוֹ ִ֗ים
ֲאֶ֨שׁר ַא ָ֥תּה ָבא־ ָ ֛שָׁמּה ָל ֶ֥רֶשׁת אוֹ ָ֖תם

ִמְמּ ֜ ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶ֨שׁר

if · (he |it) is [too] far

אָ֔תם ְו ָיַשְׁב ָ֖תּ ְבַּא ְר ָֽצם׃
ִמָפּ ֶ֑ני * ְו ָי ַרְשׁ ָ֣תּ ֹ

ם
ִיְב ַ֜חר ְיהָ֣וה ֱא ֶהי ֮ ָל֣שׂוּם ְשׁ֣מוֹ ָשׁ ֒
ְו ָזַבְחָ֞תּ ִמְבָּק ְר ֣ וִּמ ֽצּ ֹא ְנ ֗ ֲאֶ֨שׁר ָנ ַ֤תן
ְיה ָו֙ה ְל ֔ ַכֲּא ֶ ֖שׁר ִצ ִוּי ִ֑ת ְו ָֽאַכְלָ֙תּ
22

מר* ְוָשַׁמְﬠָ֗תּ ֵ ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים
ְשׁ ֣ ֹ
ָהֵ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ָאֹנ ִ֖כי ְמַצֶ֑וּ ָךּ ְלַמַﬠ ֩ן ִייַ֨טב

אְכ ָ֣לה ָבָ֔שׂר
שׁר ִדֶּבּר־ָל ֒ ְוָאַמ ְרָ֙תּ ֹ
ַכֲּא ֶ ֣
ִֽכּי־ְתַא ֶ֥וּה*

ְוָﬠִ֤שׂיָת עֹ ֶ֙תי ֙ ַהָבּ ָ ֣שׂר ְוַה ָ֔דּם
ַﬠל־ִמ ְז ַ֖בּח ְיהָ֣וה ֱא ֶ֑הי ְו ַדם־ ְזָב ֶ֗חי

ִבְּשָׁﬠ ֶ֑רי ְוָשַׂמְחָ֗תּ ִלְפ ֵנ֙י * ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי

21

ַ֧רק ָֽק ָד ֶ ֛שׁי ֲאֶשׁר־ ִיְה ֥יוּ ְל ֖ וּ ְנ ָד ֶ֑רי
ִתּ ָ ֣שּׂא וּ ָ֔באָת ֶאל־ַהָמּ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְב ַ֥חר

and · slave woman · your

20

֖ל ֹא תּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ְלַ֨מַﬠן ִיי ַ֤טב ְל ֙ וְּלָב ֶ֣ני
ַאֲח ֶ֔רי ִֽכּי־ַתֲﬠֶ֥שׂה ַה ָיּ ָ ֖שׁר ְבֵּﬠי ֵ֥ני ְיה ָֽוה׃

ִ֡כּי ִאם־ִלְפ ֵנ ֩י* ְיה ָ֨וה ֱא ֶ֜הי תּ ֹאְכֶ֗לנּוּ

ַוֲאָמֶ֔ת

19

֖ל ֹא תּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ַﬠל־ָה ָ֥א ֶרץ ִתְּשְׁפּ ֶ֖כנּוּ
ַכָּֽמּ ִים׃

שׁר ִתּ ֔דּ ֹר
ְבָּק ְר ֖ ְוצ ֹא ֶ֑נ ְוָכל־ ְנ ָד ֶ֙רי ֙ ֲא ֶ ֣
18

ַ֣רק ֲח ַ֗זק ְלִבְלִתּ֙י ֲא ֣כֹל ַה ָ֔דּם ִ֥כּי ַה ָ֖דּם

30

ִה ָ ֣שֶּׁמר* ְל ֗ ֶפּן־ִתּ ָנֵּק֙שׁ ַאֲח ֵריֶ֔הם*
ַאֲח ֵ֖רי

ִמָפּ ֶ֑ני *

ִהָשְּׁמ ָ֣דם
being destroyed · their

ִבְּשָׁﬠ ֶ֔רי ְבּ ֖כֹל * ַא ַ֥וּת ַנְפֶֽשׁ ׃

מר* ֵאיָ֨כה
וֶּפן־ִתּ ְד ֨ר ֹשׁ ֵֽלא ֵהיֶ֜הם ֵלא ֨ ֹ

ַ֗א ַכֲּאֶ֨שׁר ֵיָא ֵ֤כל ֶֽאת־ַהְצִּב֙י ְוֶאת־ ָ֣הַא ָ֔יּל

ַיַﬠְב֜דוּ ַהגּוֹ ִ֤ים ָהֵ֙אֶלּ֙ה ֶאת־ֱא ֣ ֵהיֶ֔הם

ֵ֖כּן תּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ַהָטֵּמ֙א

ְוַהָטּ֔הוֹר

ְוֶאֱﬠֶשׂה־ ֵ֖כּן ַגּם־ ָֽא ִני׃

and · the · clean the · unclean

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
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שׂה ֵ֔כן ַליה ָ֖וה ֱא ֶ֑הי ִכּ ֩י
֣ ֶ ל ֹא־ַתֲﬠ

31

שׁר ָשׂ ֗ ֵנא ָﬠשׂ֙וּ
֣ ֶ ָכּל־תּוֲֹﬠ ַ֨בת ְיה ָ֜וה ֲא
ֵלא ֣ ֵהיֶ֔הם ִ֣כּי ַ֤גם ֶאת־ְבּ ֵניֶה֙ם
ְוֶאת־ְבֹּ֣נֵתיֶ֔הם ִיְשׂ ְר֥פוּ ָב ֵ֖אשׁ
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ַלֲהִמי֔תוֹ ְו ַ֥יד ָכּל־ָה ָ֖ﬠם
17:1

ל ֹא־ִת ְזַבּ֩ח ַליה ָ֨וה ֱא ֶ֜הי ֣שׁוֹר

ָבַּאֲחר ֹ ָ֑נה

an ox

ָוֶ֗שׂה

and|so · you shall purge (at ) · (the) · afterwards

ֲאֶ֨שׁר

ָה ָ֖רע ִמִקּ ְר ֶֽבּ ׃ פ

and|or · small livestock|sheep or goat

ִיְה ֶ֥יה ב֙וֹ

֖כֹּל* ָדּ ָ֣בר ָ֑רע ִ֧כּי

֔מוּם

וּ ִֽבַﬠ ְר ָ֥תּ

8

ִ֣כּי

ִמְמּ ֙ ָד ָ֜בר ַלִמְּשָׁ֗פּט

ִיָפֵּל֩א*
( he|it) is difficult

a physical defect

ֵֽבּין־ ָ֨דּם׀ ְל ָ֜דם

תוֲֹﬠ ַ֛בת ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ֽהוּא׃ ס
2

between · legal claim

ִֽכּי־ ִיָמּ ֵ֤צא ְבִק ְרְבּ ֙ ְבַּא ַ֣חד ְשָׁﬠ ֶ֔רי
ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ֹנ ֵ֣תן ָ֑ל

ְל ִ֗דין

ִ֣אישׁ

ֽבּוֹ׃
9

ְלָכל־ְצ ָ֥בא ַהָשַּׁ֖מ ִים ֲאֶ֥שׁר* ל ֹא־ִצִֽוּיִתי׃
ְו ֻֽה ַגּד־ְל ֖ ְוָשָׁ֑מְﬠָתּ ְו ָד ַרְשׁ ָ֣תּ ֵהיֵ֔טב ְוִה ֵ֤נּה

ְוִה ִ֣גּידוּ ְל ֔ ֵ֖את* ְדּ ַ֥בר ַהִמְּשׁ ָֽפּט׃
10

שׁר ַי ִ֣גּי ֽדוּ ְל ֔
ְוָﬠִ֗שׂיָת* ַﬠל־ ִ֤פּי ַה ָדָּב֙ר ֲא ֶ ֣

ַה ֖זּ ֹאת ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאל׃

ִמן־ַהָמּ֣קוֹם ַה֔הוּא ֲא ֶ ֖שׁר ִיְב ַ֣חר ְיהָ֑וה

ְוֽהוֵֹצא ָ֣ת ֶאת־ָה ִ֣אישׁ ַה֡הוּא א ֩וֹ

ְוָשַׁמ ְר ָ֣תּ * ַלֲﬠ֔שׂוֹת ְכּ ֖כֹל ֲאֶ֥שׁר
יוֹ ֽרוּ ׃

שׁר ָ֠ﬠשׂוּ
ֶאת־ָהִאָ֨שּׁה ַהִ֜הוא ֲא ֶ ֣

they instruct · you

ֶאת־ַה ָדּ ָ֨בר ָה ָ֤רע ַה ֶזּ֙ה ֶאל־ְשָׁﬠ ֶ֔רי
ֶאת־ָהִ֕אישׁ ֖אוֹ ֶאת־ָהִאָ֑שּׁה

11

ְוַﬠל־ַהִמְּשׁ ָ֛פּט ֲאֶשׁר־י ֹאְמ ֥רוּ ְל ֖ ַתֲּﬠ ֶ ֑שׂה

and · you shall stone · them

֣ל ֹא ָת֗סוּר ִמן־ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ ַי ִ֥גּי ֽדוּ ְל ֖

ַﬠל־ ִ֣פּי׀* ְשׁ ַ֣נ ִים ֵﬠ ִ֗דים ֛אוֹ ְשׁ ָ֥שׁה

ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאל׃

witnesses

and|or · left

ֵﬠ ִ֖דים יוּ ַ ֣מת* ַה ֵ ֑מּת ֣ל ֹא יוַּ֔מת ַﬠל־ ִ֖פּי
12

witnesses

שׁר
ַﬠל־ִ֨פּי* ַהתּוֹ ָ֜רה ֲא ֶ ֣

שׂה
ְוָהִ֞אישׁ ֲאֶשׁר־ ַיֲﬠ ֶ ֣

מ ַ ֶאל־ַהכֵֹּה֙ן ָהעֵֹ֞מד
ְלִבְלִ֨תּי ְשׁ ֤ ֹ

witness

ַי֣ד ָהֵﬠ ִ֞דים
the · witnesses

ִֽתְּה ֶיה־֤בּוֹ ָב ִראשׁ ֹ ָנ֙ה

ְל ָ ֤שׁ ֶרת

ָשׁ֙ם ֶאת־ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי

[obj] · to minister

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
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ְב ָז֗דוֹן
with · contempt

ֵ֥ﬠד ֶא ָֽחד׃
7

יוֹ֗רוּ
they teach · you

ָבֲּאָב ִ֖נים ָוֵֽמתוּ׃

וְּסַקְל ָ֥תּם
6

וָּבאָ֗ת ֶאל־ַהכֲֹּה ִני֙ם ַהְל ִו ִ֔יּם ְוֶאל־ַהשּׁ ֵֹ֔פט
ֲאֶ֥שׁר ִיְה ֶי֖ה ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֑הם ְו ָד ַרְשָׁ֙תּ

ֱאֶמ֙ת ָנ֣כוֹן ַה ָדּ ָ֔בר ֶנֶﬠְשׂ ָ֛תה ַהתּוֵֹﬠ ָ֥בה
5

ֶאל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִיְב ַ֛חר ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי

֛אוֹ

to · the · moon

4

and · assault assault

quarrel

ַו ֵ֗יֶּל ַֽו ַיֲּﬠבֹ֙ד ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ַו ִיְּשׁ ַ֖תּחוּ
שֶּׁמשׁ׀ ֣אוֹ
ָל ֶ֑הם ְוַל ֶ ֣

ָל ֔ ֶנ ַגע

ִדְּב ֵ֥רי ִרי ֖בֹת ִבְּשָׁﬠ ֶ֑רי ְוַקְמ ָ֣תּ ְוָﬠִ֔ליָת

ְיה ָֽוה־ֱא ֶ֖הי ַלֲﬠ ֥בֹר ְבּ ִריֽתוֹ׃
ַל ָיּ ֵ֗ר ַ

וּ ֵ֥בין ֙ ֶנ ַג֙ע

and · legal claim

אוֹ־ִאָ֗שּׁה ֲאֶ֨שׁר ַיֲﬠ ֶ ֧שׂה ֶאת־ָה ַ֛רע ְבֵּﬠי ֵ֥ני
3

ֵֽבּין־ ִ֣דּין
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֖אוֹ ֶאל־ַהשּׁ ֹ ֵ֑פט וֵּמ֙ת ָהִ֣אישׁ ַה֔הוּא
וּ ִֽבַﬠ ְר ָ֥תּ

and|or · left

ָה ָ֖רע ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאל׃
ַיֲא ִ֨רי *

and|so · you shall purge
13

ִמן־ַהִמְּצ ָ֖וה ָיִ֣מין וְּשׂ ֑מ ֹאול ְלַמַﬠ ֩ן

ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ִיְשְׁמ֣ﬠוּ ְו ִי ָ֑ראוּ ְו ֥ל ֹא
ְי ִזי ֖דוּן

ֽﬠוֹד׃ ס

ָיִ֧מים ַﬠל־ַמְמַלְכ֛תּוֹ ֥הוּא

he may make long

וָּב ָ֖ניו ְבּ ֶ֥ק ֶרב ִיְשׂ ָר ֵֽאל׃ ס

they will behave presumptuously
14

ִֽכּי־ָת ֣ב ֹא ֶאל־ָהָ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ְיה ָ֤וה
ֱא ֶ֙הי ֙ ֹנ ֵ֣תן ָ֔ל ִֽוי ִרְשׁ ָ֖תּהּ ְו ָי ַ ֣שְׁבָתּה ָ֑בּהּ
ְוָאַמ ְרָ֗תּ ָאִ֤שׂיָמה ָﬠַל֙י ֶ֔מֶל ְכָּכל־ַהגּוֹ ִ֖ים
ֲאֶ֥שׁר ְסִביבֹ ָֽתי׃

15

֣שׂוֹם ָתִּ֤שׂים ָﬠ ֶ ֙לי ֙ ֶ֔מֶל ֲאֶ֥שׁר ִיְב ַ֛חר
ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ֑בּוֹ ִמ ֶ֣קּ ֶרב ַא ֶ֗חי ָתִּ֤שׂים
ָﬠ ֶ ֙לי ֙ ֶ֔מֶל ֣ל ֹא תוַּ֗כל ָל ֵ֤תת ָﬠ ֶ ֙לי ֙ ִ֣אישׁ
ָנְכ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָא ִ֖חי ֽהוּא׃
foreigner

16

ם ְו ֽל ֹא־ ָיִ֤שׁיב
ַר֮ק ל ֹא־ ַי ְרֶבּה־֣לּוֹ סוִּסי ֒
ֶאת־ָהָﬠ֙ם ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ְלַ֖מַﬠן ַה ְר֣בּוֹת ֑סוּס
תִס֗פוּן ָל֛שׁוּב
ַֽויה ָו֙ה ָא ַ ֣מר ָלֶ֔כם ֣ל ֹא ֹ
ַבּ ֶ֥דּ ֶר ַה ֶ֖זּה ֽﬠוֹד׃

17

ְו ֤ל ֹא ַי ְרֶבּה־לּ֙וֹ ָנִ֔שׁים ְו ֥ל ֹא ָי֖סוּר ְלָב֑בוֹ
אד׃
ְו ֶ֣כֶסף ְו ָזָ֔הב ֥ל ֹא ַי ְרֶבּה־֖לּוֹ ְמ ֽ ֹ

18

ְוָה ָי֣ה * ְכִשְׁב֔תּוֹ ַ֖ﬠל ִכּ ֵ֣סּא ַמְמַלְכ֑תּוֹ
ְוָ֨כַתב ֜לוֹ ֶאת־ִמְשׁ ֨ ֵנה ַהתּוֹ ָ֤רה ַהזּ ֹא֙ת
[ obj] · a copy of

ַﬠל־ֵ֔סֶפר ִמִלְּפ ֵ֥ני* ַהכֲֹּה ִ֖נים ַהְל ִו ִֽיּם׃
19

ְוָה ְי ָ֣תה ִﬠ֔מּוֹ ְו ָ֥ק ָרא ֖בוֹ ָכּל־ ְי ֵ ֣מי ַח ָ֑יּיו
ְל ַ ֣מַﬠן

ִיְלַ֗מד ְל ִי ְרָא֙ה ֶאת־ ְיהָ֣וה
he may learn

מר ֶֽאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֞רי ַהתּוֹ ָ֥רה
ֱא ָ֔היו ִ֠לְשׁ ֹ
ַה ֛זּ ֹאת ְוֶאת־ַהֻח ִ֥קּים ָה ֵ ֖אֶלּה ַלֲﬠשׂ ֹ ָֽתם׃
20

ְלִבְל ִ֤תּי רוּם־ְלָבב֙וֹ ֵֽמֶא ָ֔חיו וְּלִבְל ִ֛תּי ֥סוּר
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ְר ָדֽפוּ ׃
30:1

ְוָה ָי֩ה * ִֽכי־ ָי ֨בֹאוּ ָﬠֶ֜לי ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים

8

ָהֵ֗אֶלּה ַהְבּ ָרָכ֙ה ְוַהְקָּלָ֔לה ֲאֶ֥שׁר

ְוָﬠ ִ ֙שׂיָ֙ת ֶאת־ָכּל־ִמְצו ָֺ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָאֹנ ִ֥כי

and · the · curse

ְמַצ ְוּ ֖ ַה ֽיּוֹם׃ *

ָנ ַ֖תִתּי ְלָפ ֶ֑ני * ַוֲהֵשׁבָֹ֙ת* ֶאל־ְלָב ֶ֔ב
ִה ִדּיֲח ֛

ְבָּכל־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲא ֶ ֧שׁר

ְיה ָ֥וה

9

שׂה
ְוהוֹ ִֽתי ְר ֩ ְיה ָ֨וה ֱא ֶ֜הי ְבּ ֣כֹל׀ * ַמֲﬠ ֵ ֣
womb · your

ֱא ֶ֖הי ָֽשָׁמּה׃

וִּבְפ ִ֥רי ַא ְדָמְת ֖

ְוַשְׁבָ֞תּ ַﬠד־ ְיה ָ֤וה ֱא ֶ֙הי ֙ ְוָשַׁמְﬠ ָ֣תּ ְבקֹ ֔לוֹ

ִ֣כּי׀ ָי֣שׁוּב ְיה ָ֗וה

וָּב ֔ ֶני ְבָּכל־ְלָבְב ֖ וְּבָכל־ ַנְפֶֽשׁ ׃

ְל֔טוֹב ַכֲּאֶשׁר־ ָ ֖שׂשׂ ַﬠל־ֲאבֹ ֶֽתי ׃
as that · he rejoiced

ְוָ֗שׁב

and · he will have compassion · [ upon] you

10

ַהתּוֹ ָ֖רה ַה ֶ֑זּה ִ֤כּי ָתשׁוּ֙ב ֶאל־ ְיהָ֣וה

ְיה ָ֥וה ֱא ֶ֖הי ָֽשָׁמּה׃

(he ) scattered · you
4

ִאם־ ִיְה ֶ֥יה

ֱא ֶ֔הי ְבָּכל־ְלָבְב ֖ וְּבָכל־ ַנְפֶֽשׁ ׃ פ
ִבְּק ֵ֣צה

ִֽנ ַדֲּח ֖

in|at · the end of outcasting1 · your

11

not · [ is] wonderful

וִּמ ָ ֖שּׁם ִיָקּ ֶֽח ׃

ח ָ֖קה ִֽהוא׃
ְר ֹ

ֶוֱה ִֽביֲא ֞ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֗הי ֶאל־ָה ָ֛א ֶרץ
ֲאֶשׁר־ ָי ְר֥שׁוּ ֲאבֹ ֶ֖תי ִֽוי ִרְשׁ ָ֑תּהּ ְוֵהי ִֽטְב ֥

[ is] far
12

וָּ֨מל

ְו ַנֲﬠֶֽשׂ ָנּה׃

ְיה ָ֧וה ֱא ֶ֛הי

and · ( he) will circumcise

13

ַל ָ֖יּם ִ֑הוא

ְו ֽל ֹא־ֵמ ֵ֥ﬠֶבר

ֶאת־ְלָבְב ֖ ְוֶאת־ְל ַ֣בב ַז ְר ֶ֑ﬠ ְלַאֲה ָ֞בה

and · not · [ is] (from) · beyond

ֶאת־ ְיה ָ֧וה ֱא ֶ֛הי ְבָּכל־ְלָבְב ֥

מר * ִ֣מי ַיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ
ֵלא ֗ ֹ

וְּבָכל־ ַנְפְשׁ ֖ ְלַ֥מַﬠן ַח ֶֽיּי ׃
7

מר* ִ֣מי ַיֲﬠֶלה־ ָ֤לּנוּ
֥ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלא ֗ ֹ
א ָ֖תהּ
ַהָשַּׁ֙מ ְיָמ֙ה ְו ִיָקּ ֶ֣חָה ָ֔לּנוּ ְו ַיְשִׁמ ֵ֥ﬠנוּ ֹ

ְוִה ְרְבּ ֖ ֵמֲאבֹ ֶֽתי ׃
6

ִ֚כּי ַהִמְּצָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר ָאֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ ֖
ַה ֑יּוֹם* ֽל ֹא־ ִנְפ ֵ֥לאת * ִהו֙א ִמְמּ ֔ ְו ֥ל ֹא

ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִמָ֗שּׁם ְיַקֶבְּצ ֙ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי
5

מר
ִ֣כּי ִתְשַׁ֗מע ְבּקוֹ֙ל ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי ִלְשׁ ֤ ֹ
ִמְצו ָֺתי֙ו ְוֻחקָֹּ֔תיו ַהְכּתוּ ָ֕בה ְבּ ֵ֥סֶפר

ְוִקֶבְּצ ֙ ִמָכּל־ ָ֣הַﬠִ֔מּים ֲא ֶ ֧שׁר
ֱה ִֽפיְצ ֛

ָל֤שׂוּשׂ

ְו ָנַת֙ן ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי

ָﬠ ֶ ֙לי ֙

[obj] · to rejoice

ְוָ֨שׁב ְיה ָ֧וה ֱא ֶ֛הי ֶאת־ְשׁבוְּת ֖
ְו ִרֲח ֶ ֑מ

ְלטוֹ ָ֑בה
as far as · good |prosperity1

ְכּ ֛כֹל ֲאֶשׁר־ָאֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ ֖ ַה ֑יּוֹם* ַא ָ֣תּה
3

וִּבְפ ִ֧רי ְבֶהְמְתּ ֛

ָי ֶ֗ד ִבְּפ ִ֨רי ִבְט ְנ ֜

( he) scattered · you

2

ְוַא ָ֣תּה ָת֔שׁוּב ְוָשַׁמְﬠ ָ֖תּ ְבּ֣קוֹל ְיהָ֑וה

ֵ֥את ָכּל־ָהָא֖לוֹת
all (of) · the · curses

ֶאל־ ֵ֤ﬠֶבר

ַה ָיּ֙ם ְו ִיָקּ ֶ֣חָה ָ֔לּנוּ

to · beyond|the other side of

א ָ֖תהּ ְו ַנֲﬠֶֽשׂ ָנּה׃
ְו ַיְשִׁמ ֵ֥ﬠנוּ ֹ

א ְי ֶ֥בי ְוַﬠל־שׂ ֹ ְנ ֶ֖אי ֲאֶ֥שׁר
ָה ֵ ֑אֶלּה ַﬠל־ ֹ
). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
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ַﬠל־ָהֲא ָדָ֗מה ֲאֶשׁ֩ר ִנְשַׁ֨בּע ְיה ָ֧וה

אד ְבּ ִ֥פי
ִֽכּי־ָק ֥רוֹב ֵא ֶ֛לי ַה ָדּ ָ֖בר ְמ ֑ ֹ
but · [is] near

ַלֲאבֹ ֶ֛תי ְלַאְב ָר ָ֛הם ְל ִיְצ ָ֥חק ֽוְּל ַיֲﬠ ֖קֹב

וּ ִֽבְלָבְב ֖ ַלֲﬠשׂ ֹֽתוֹ׃ ס
15

ָל ֵ֥תת ָל ֶֽהם׃ פ

ְרֵ֨אה ָנ ַ֤תִתּי ְלָפ ֙ ֶני ֙ * ַה ֔יּוֹם* ֶאת־ ַֽהַח ִ֖יּים
ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מּ ֶות ְוֶאת־ָה ָֽרע׃

16

ם* ְלַאֲה ָ֞בה
ֲאֶ֨שׁר ָאֹנ ִ֣כי ְמַצ ְוּ ֮ ַהיּוֹ ֒
ֶאת־ ְיהָ֤וה ֱא ֶ֙הי ֙ ָל ֶ֣לֶכת ִבּ ְד ָרָ֔כיו
מר ִמְצו ֺ ָ֥תיו ְוֻחקֹּ ָ֖תיו וִּמְשָׁפּ ָ֑טיו
ְוִלְשׁ ֛ ֹ
ְוָח ִ֣ייָת ְו ָרִ֔ביָת וּ ֵֽב ַרְכ ֙ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי
ָבָּ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַא ָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה
ְל ִרְשׁ ָֽתּהּ׃

17

ְוִאם־ ִיְפ ֶ֥נה ְלָבְב ֖ ְו ֣ל ֹא ִתְשָׁ֑מע
ְו ִֽהְשַׁתֲּח ִ֛ויָת

ְו ִנ ַדְּחָ֗תּ
and · you are lured away

ֵלא ִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ַוֲﬠַב ְד ָֽתּם׃
18

ִה ַ֤גּ ְדִתּי ָלֶכ֙ם ַה ֔יּוֹם * ִ֥כּי ָא ֖בֹד תּ ֹאֵב ֑דוּן
ל ֹא־ַתֲא ִרי ֻ֤כן*

ָיִמי֙ם ַﬠל־ ָ֣הֲא ָדָ֔מה

not · you will make long

ֲאֶ֨שׁר ַא ָ֤תּה עֵֹב֙ר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ָל ֥ב ֹא
ָ ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָֽתּהּ׃
19

ָב ֶ֣כם ַהיּוֹ֮ם*

ַהִﬠי ֨ד ִֹתי
I invoke as a witness1

ֶאת־ַהָשּׁ ַ ֣מ ִים ְוֶאת־ָהָא ֶר֒ץ ַהַח ִ֤יּים
ְוַהָ֙מּ ֶו֙ת ָנ ַ֣תִתּי ְלָפ ֔ ֶני * ַהְבּ ָר ָ֖כה
ְוַהְקָּל ָ֑לה וּ ָֽבַח ְרָ֙תּ ַֽבַּח ִ֔יּים ְלַ֥מַﬠן
and · the · curse

ִתְּח ֶ֖יה ַא ָ֥תּה ְו ַז ְר ֶֽﬠ ׃
20

מַ
ְל ַֽאֲהָב֙ה ֶאת־ ְיהָ֣וה ֱא ֶ֔הי ִלְשׁ ֥ ֹ
ְבּקֹ֖לוֹ

ִ֣כּי

וְּל ָדְבָקה־֑בוֹ
and · [obj] · by clinging · to · him

ח ֶיּי ֙
֤הוּא ַ ֙

א ֶר
ְו ֣ ֹ

שֶׁבת
ָיֶ֔מי ָל ֶ ֣

and · the length of
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ַבּ ַיּ ְר ֵ֔דּן ִנְכ ְר֖תוּ ֵ ֣מי ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְ֠וָהיוּ ָהֲאָב ֨ ִנים
4:1

ַו ְיִה֙י* ַכֲּאֶשׁר־ ַ֣תּמּוּ ָכל־ַה ֔גּוֹי ַלֲﬠ֖בוֹר

ָה ֵ ֧אֶלּה ְל ִזָכּ ֛רוֹן ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל

as that · finished 2

as · memorial

ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן פ ַו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָ֔וה ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֖שׁ ַ
מר׃*
ֵלא ֽ ֹ
2

3

ַﬠד־עוֹ ָֽלם׃ *
8

ְק֤חוּ ָלֶכ֙ם ִמן־ָהָ֔ﬠם ְשׁ ֵ֥נים ָﬠָ֖שׂר ֲא ָנִ֑שׁים

ְיהוֹֻשׁ ַ ֒ ַו ִיְּשׂ֡אוּ ְשׁ ֵֽתּי־ֶﬠְשׂ ֵ֨רה ֲאָב ֜ ִנים

ִאישׁ־ֶא ָ֥חד* ִאישׁ־ֶא ָ֖חד ִמָֽשֶּׁבט׃

ִמ֣תּוֹ ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ַכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ְיה ָו֙ה

מ֒ר* ְשֽׂאוּ־ָלֶ֨כם ִמ ֶ֜זּה
ְוַצ ֣וּוּ אוָֹת֮ם ֵלא ֹ

ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַ ְלִמְס ַ֖פּר ִשְׁב ֵ֣טי

ִמ֣תּוֹ ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן

ִמַמַּצּ֙ב

ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיֲּﬠִב ֤רוּם ִﬠָמּ֙ם

from · the position of|where

to · the · place of overnight lodging

ֲאָב ִ֑נים ְוַהֲﬠַב ְר ֶ֤תּם אוָֹת֙ם ִﬠָמֶּ֔כם
ְוִה ַנְּח ֶ֣תּם אוָֹ֔תם

ָֽשׁם׃
9

ַבָּמּ ֕לוֹן
֖בוֹ ַה ָֽלּ ְיָלה׃ ס

ַו ִיְּק ָ֣רא ְיהוֹֻ֗שׁ ַ ֶאל־ְשׁ ֵ֤נים ֶֽהָﬠָשׂ֙ר ִ֔אישׁ
ֲאֶ֥שׁר ֵה ִ֖כין ִמְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִאישׁ־ֶא ָ֥חד *

ַר ְג ֵ֣לי ַהכֲֹּה ֔ ִנים ֹנְשׂ ֵ ֖אי ֲא ֣רוֹן ַהְבּ ִ֑רית ַו ִ֣יְּהיוּ
ָ֔שׁם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה׃
10

תּם
ֹ֣

ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה֙ם ְיהוֹֻ֔שׁ ַ ִ֠ﬠְברוּ ִלְפ ֨ ֵני* ֲא ֧רוֹן

ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ְיהָ֤וה ֶאת־ ְיהוֹ ֻ֙שׁ ַ ֙ ְל ַד ֵ֣בּר

ְיהָ֛וה ֱא ֽ ֵהי ֶ֖כם ֶאל־֣תּוֹ ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוָה ִ֨רימוּ

מ ֶ ֖שׁה
ֶאל־ָהָ֔ﬠם ְכּ ֛כֹל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ֹ
שַׁ
ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֑

on · shoulder · his

ְלַ֗מַﬠן ִֽתְּה ֶי֛ה ֥ז ֹאת

ָה ָ֖ﬠם

ַו ְיַמֲה ֥רוּ
and · (they) hastened

ְלִמְס ַ֖פּר ִשְׁב ֵ֥טי ְב ֵני־ ִיְשׂ ָרֵֽאל׃

ַֽו ַיֲּﬠ ֽבֹרוּ׃

֖אוֹת

11

a sign |reminder

ְוַהכֲֹּה ִ֖נים ִלְפ ֵ֥ני* ָה ָֽﬠם׃

מר * ָ ֛מה ָהֲאָב ִ֥נים* ָה ֵ֖אֶלּה ָל ֶֽכם׃
ֵלא ֔ ֹ
ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמְפּ ֵנ֙י* ֲא ֣רוֹן ְבּ ִרית־ ְיה ָ֔וה ְבָּﬠְבר֙וֹ

ַו ְי ִ֛הי*

ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַֽלֲﬠ֑בוֹר ַו ַיֲּﬠ ֧בֹר ֲארוֹן־ ְיה ָ֛וה

in the future

ַוֲאַמ ְר ֶ֣תּם ָלֶ֗הם ֲאֶ֨שׁר ִנְכ ְר֜תוּ ֵמי ֵ ֤מי

ַֽכֲּאֶשׁר־ ַ֥תּם
as that · (he |they) had finished

ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ִֽכּי־ ִיְשָׁא ֨לוּן ְבּ ֵני ֶ֤כם ָמָח֙ר

12

ַ֠ו ַיַּﬠְברוּ ְבּ ֵני־ ְראוּ ֵ֨בן וְּב ֵני־ ֜ ָגד ַוֲחִ֨צי ֵ ֤שֶׁבט
ַֽהְמ ַנֶשּׁ֙ה

ִלְפ ֵ֖ני* ְבּ ֵ֣ני

ֲחֻמִ֔שׁים
line up for war|armed
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ָֽכּל־ַ֠ה ָדָּבר

the finishing of

ָלֶ֜כם ִ֣אישׁ ֶ ֤אֶבן ַאַח֙ת ַﬠל־ִשְׁכ֔מוֹ

7

ְוַהכֲֹּה ֞ ִנים ֹנְשׂ ֵ ֣אי ָהָא֗רוֹן עְֹמ ִדי֮ם ְבּ֣תוֹ
ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ַ֣ﬠד

ִאישׁ־ֶא ָ֖חד ִמָֽשֶּׁבט׃

6

ַמַצּ֙ב
the position of|where

)where · you spend ( the nigth

5

וְּשׁ ֵ֧תּים ֶﬠְשׂ ֵ֣רה ֲאָב ֗ ִנים ֵה ִ֣קים ְיהוֹֻשׁ ַ֮
ְבּ֣תוֹ ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ַ֗תַּחת

in · the · place of overnight lodging

ֲאֶשׁר־ָתּ ִ֥לינוּ

ַו ַיּ ִנּ֖חוּם

ֶאל־ַהָמּ ֔לוֹן

ַר ְג ֵ֣לי ַהכֲֹּה ֔ ִנים ָה ִ֖כין ְשֵׁתּים־ֶﬠְשׂ ֵ֣רה

4

שׁר ִצָ֣וּה
ַו ַיֲּﬠשׂוּ־ ֵ֣כן ְבּ ֵני־ ִיְשׂ ָרֵא֮ל ַכֲּא ֶ ֣
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מֶֽשׁה׃
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַכֲּא ֶ ֛שׁר ִדּ ֶ֥בּר ֲאֵלי ֶ֖הם ֹ
13

ְכַּא ְרָבּ ִ֥ﬠים ֶ ֖אֶלף

ֲאֶ֥שׁר ָלְק֖חוּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ֵה ִ֥קים ְיהוֹ ֻ ֖שׁ ַ

ֲחלוּ ֵ֣צי

ַבּ ִגְּל ָֽגּל׃

the ready for figthing of

21

ַהָצּ ָ֑בא ָﬠְב֞רוּ ִלְפ ֵ֤ני* ְיה ָו֙ה ַלִמְּלָחָ֔מה

מר* ֲאֶשׁ֩ר
ַו ֛יּ ֹאֶמר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵלא ֑ ֹ
ִיְשָׁא ֨לוּן ְבּ ֵני ֶ֤כם ָמָח֙ר ֶאת־ֲאבוֹ ָ֣תם

ֶ֖אל ַֽﬠ ְר֥בוֹת ְי ִריֽחוֹ׃ ס

in the future

the plains of
14

מר * ָ֖מה * ָהֲאָב ִ֥נים ָה ֵֽאֶלּה׃
ֵלא ֔ ֹ

ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִגּ ַ֤דּל ְיה ָו֙ה ֶאת־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַ

22

א֔תוֹ ַכֲּא ֶ ֛שׁר
ְבֵּﬠי ֵ֖ני ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ֑אל ַו ִֽיּ ְר֣אוּ ֹ

מר*
ְוהוֹ ַדְﬠ ֶ֖תּם ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֣כם ֵלא ֑ ֹ
ַבּ ַיָּבָּשׁ֙ה

מ ֶ ֖שׁה ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ָֽיּיו׃ פ
ָי ְר֥אוּ ֶאת־ ֹ

on · the · dry ground

15

מר׃*
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָ֔וה ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֖שׁ ַ ֵלא ֽ ֹ

ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ַה ֶֽזּה׃

16

ַצ ֵוּ֙ה ֶאת־ַה ֣כֲֹּה ֔ ִנים ֹנְשׂ ֵ ֖אי ֲא ֣רוֹן
the · testimonies

ֶאת־ ֵ ֧מי ַה ַיּ ְר ֵ֛דּן ִמְפּ ֵני ֶ֖כם* ַֽﬠד־ָﬠְב ְר ֶ֑כם

מר* ֲﬠ֖לוּ
ַו ְי ַ֣צו ְיהוֹֻ֔שׁ ַ ֶאת־ַהכֲֹּה ִ֖נים ֵלא ֑ ֹ

שׁר ָﬠָשׂ֩ה ְיה ָ֨וה ֱא ֵהי ֶ֧כם ְל ַים־֛סוּף*
ַכֲּא ֶ ֣
ֲאֶשׁר־הוֹ ִ֥בישׁ ִמָפּ ֵ֖נינוּ* ַﬠד־ָﬠְב ֵֽרנוּ׃

ִמן־ַה ַיּ ְר ֵֽדּן׃
18

ֲאֶשׁר־הוִֹבי֩שׁ

ְיה ָ֨וה ֱא ֵהיֶ֜כם

which|for · ( he) dried up

ְו ַיֲﬠ֖לוּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵֽדּן׃

ָהֵﬠ ֑דוּת
17

23

ָﬠ ַ֣בר ִיְשׂ ָרֵ֔אל

which · he dried up

ַ֠ו ְיִהי* ַבֲּﬠלוֹת ק ַהכֲֹּה ֜ ִנים ֹנְשֵׂ֨אי ֲא ֤רוֹן
24

ְבּ ִרית־ ְיה ָו֙ה ִמ֣תּוֹ ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן
ַכּפּוֹ֙ת

ִנְתּ֗קוּ
( they) were raised from the ground1

שׁבוּ
ַר ְג ֵ֣לי ַהכֲֹּה ֔ ִנים ֶ ֖אל ֶהָח ָר ָ֑בה ַו ָיּ ֻ ֤

ְ֠לַמַﬠן ַ֜דַּﬠת ָכּל־ַﬠ ֵ ֤מּי ָהָ֙א ֶר֙ץ ֶאת־ ַי֣ד
ְיה ָ֔וה ִ֥כּי ֲח ָז ָ֖קה ִ֑היא ְלַ֧מַﬠן ְי ָרא ֶ֛תם
[is] strong

ֶאת־ ְיה ָ֥וה ֱא ֵהי ֶ֖כם ָכּל־ַה ָיִּֽמים׃ ס

the · dry land

ֵֽמי־ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִלְמקוָֹ֔מם ַו ֵיְּל֥כוּ
ִכְתמוֹל־ִשְׁל֖שׁוֹם *
as · yesterday · three days before

ַﬠל־ָכּל־ ְגּדוֹ ָֽתיו׃
over · all (of) · banks · his|its
19

ְוָהָ֗ﬠם ָﬠל֙וּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֶבָּﬠ֖שׂוֹר
on · the · tenth

ח ֶדשׁ ָה ִרא֑שׁוֹן ַֽו ַיֲּחנ֙וּ ַבּ ִגְּל ֔ ָגּל
ַל ֣ ֹ
ִבְּק ֵ֖צה

ִמ ְז ַ֥רח ְי ִריֽחוֹ׃

the east of on · the edge of1
20

ְוֵא֩ת ְשֵׁ֨תּים ֶﬠְשׂ ֵ֤רה ָֽהֲאָב ִני֙ם ָהֵ֔אֶלּה
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ל ֹא־ַת ְזִ֙כּיר ֙וּ ְו ֣ל ֹא ַתְשִׁ֔בּיעוּ ְו ֣ל ֹא
23:1

ַֽו ְיִה֙י* ִמ ָיִּ֣מים* ַרִ֔בּים ַ֠אֲח ֵרי
ֲאֶשׁר־ֵה ֨ ִני ַ ְיה ָ֧וה ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל

ַתַﬠְב֔דוּם ְו ֥ל ֹא ִֽתְשַׁתֲּח ֖ווּ ָל ֶֽהם׃
8

שַׁ
א ְיֵבי ֶ֖הם ִמָסּ ִ֑ביב ִויהוֹ ֻ ֣
ִמָכּל־ ֹ

ִתּ ְד ָ֑בּקוּ

ָ֖בּא* ַבּ ָיּ ִ ֽמים׃

ָז ֵ ֔קן

ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה׃

ַו ִיְּק ָ֤רא ְיהוֹ ֻ֙שׁ ַ ֙ ְלָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֔אל ִל ְזֵק ָני֙ו

9

וְּל ָראָ֔שׁיו וְּלשׁ ְֹפ ָ֖טיו
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֔הם

and · numerous

and · ( to) · officials · his|its

ִבְּפ ֵניֶ֔כם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה׃

ֲא ִ֣ני ָז ַ ֔ק ְנִתּי ָ֖בּאִתי * ַבּ ָיּ ִ ֽמים׃
I am old

10

ְוַא ֶ֣תּם ְרִאיֶ֗תם ֵא֩ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ָﬠָ֜שׂה
ִמְפּ ֵני ֶ֑כם* ִ֚כּי ְיהָ֣וה ֱא ֵהיֶ֔כם ֖הוּא
ַה ִנְּל ָ֥חם ָל ֶֽכם׃
ְרא ֩וּ ִהַ֨פְּלִתּי ָלֶ֜כם ֶֽאת־ַ֠הגּוֹ ִים

ִדּ ֶ֥בּר ָל ֶֽכם׃
11

12

ִ֣כּי׀ ִאם־֣שׁוֹב ָתּ֗שׁוּבוּ
בּ ֶיֶת֙ר
ְ֙

ַהגּוֹ ִ֣ים ָהֵ֔אֶלּה

שׁר ִהְכ ַ֔רִתּי
ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ְוָכל־ַהגּוֹ ִי֙ם ֲא ֶ ֣

to · the remainder of

ְוַה ָ֥יּם* ַה ָגּ ֖דוֹל ְמ֥בוֹא ַהָֽשֶּׁמשׁ׃

ַה ִנְּשָׁא ִ֥רים ָה ֵ ֖אֶלּה ִאְתּ ֶ֑כם

ַויהָ֣וה ֱא ֽ ֵהיֶ֗כם ֚הוּא

ְו ִֽהְתַחַתּ ְנ ֶ֥תּם ָבּ ֶ֛הם וָּבא ֶ֥תם* ָבּ ֶ֖הם
ֶיְהֳדּ ֵ֣פם*

and · you intermarry

he shall push · them

א ָ֖תם ִמִלְּפ ֵני ֶ֑כם*
ִמְפּ ֵניֶ֔כם ְוהוֹ ִ֥רישׁ ֹ
ִֽוי ִרְשֶׁתּ֙ם ֶאת־ַא ְרָ֔צם ַכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֛בּר ְיה ָ֥וה
ֱא ֵהי ֶ֖כם ָל ֶֽכם׃

ְו ֵ֥הם ָבּ ֶֽכם׃
13

ָי֙דוֹ ַ ֙ ֵֽתּ ְד֔עוּ ִכּ ֩י ֨ל ֹא יוִֹ֜סיף ְיהָ֣וה ֱא ֵהיֶ֗כם
ְלהוֹ ִ֛רישׁ ֶאת־ַהגּוֹ ִ֥ים ָה ֵ֖אֶלּה ִמִלְּפ ֵני ֶ֑כם*
ְוָה ֨יוּ ָלֶ֜כם

מר * ְוַלֲﬠ֔שׂוֹת ֵ ֚את
אד ִלְשׁ ֣ ֹ
ַוֲח ַזְק ֶ֣תּם ְמ ֔ ֹ
מ ֶ ֑שׁה ְלִבְל ִ֥תּי
ָכּל־ַהָכּ֔תוּב ְבּ ֵ֖סֶפר תּוֹ ַ֣רת ֹ
סוּר־ִמ ֶ ֖מּנּוּ ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאול׃
and |or · left

7

ְלִבְלִתּי־בוֹ֙א * ַבּגּוֹ ִ֣ים ָהֵ֔אֶלּה ַה ִנְּשָׁא ִ֥רים
ָה ֵ ֖אֶלּה ִאְתּ ֶ֑כם וְּבֵ֨שׁם ֱא ֵהי ֶ֤הם

ְל ַ֣פח

וְּלמוֹ ֵ ֗קשׁ

and · as · a snare as · a trapping net

וְּלשׁ ֹ ֵ֤טט

ְבִּצ ֵדּיֶכ֙ם

on · sides · your and · as · a whip

ְוִלְצ ִנ ִ֣נים ְבֵּﬠי ֵניֶ֔כם ַﬠד־ֲאָב ְדֶ֗כם
and · as · thorns

ֵ֠מַﬠל ָהֲא ָדָ֤מה ַהטּוָֹב֙ה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶשׁ֙ר
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וּ ְדַבְקֶתּ֙ם
and · you cling |join

the going of

6

אד ְל ַנְפ ֽשׁ ֵֹתי ֶ֑כם ְלַאֲה ָ֖בה
ְו ִנְשַׁמ ְר ֶ֥תּם* ְמ ֖ ֹ
ֶאת־ ְיה ָ֥וה ֱא ֵהי ֶֽכם׃

ַה ִנְּשָׁא ִ֥רים ָה ֵ ֛אֶלּה ְבּ ַנֲח ָ֖לה ְלִשְׁבֵטי ֶ֑כם

5

ִאישׁ־ֶא ָ֥חד ִמ ֶ֖כּם ִי ְר ָדּף־ ָ ֑אֶלף ִ֣כּי׀ ְיהָ֣וה
ֱא ֵהיֶ֗כם ֚הוּא ַה ִנְּל ָ֣חם ָלֶ֔כם ַכֲּא ֶ ֖שׁר

ְיה ָ֧וה ֱא ֵהי ֶ֛כם ְלָכל־ַהגּוֹ ִ֥ים ָה ֵ ֖אֶלּה

4

ַו ֤יּוֹ ֶרשׁ ְיה ָו֙ה ִמְפּ ֵניֶ֔כם* גּוֹ ִ֖ים ְגּד ֹ ִ֣לים
ַוֲﬠצוִּ֑מים ְוַאֶ֗תּם ל ֹא־ ָ֤ﬠַמד* ִאי֙שׁ

וְּל ֽשׁ ְֹט ָ֑ריו

3

שׁר ֲﬠִשׂיֶ֔תם ַ֖ﬠד
ַכֲּא ֶ ֣

you shall hold fast

he was old
2

ִ֛כּי ִאם־ַבּיה ָ֥וה * ֱא ֵהי ֶ֖כם
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ָנ ַ֣תן ָלֶ֔כם ְיה ָ֖וה ֱא ֵהי ֶֽכם׃
14

ְוִה ֨ ֵנּה ָאֹנ ִ֤כי הוֵֹל ֙ * ַה ֔יּוֹם ְבּ ֶ֖ד ֶר
ָכּל־ָה ָ֑א ֶרץ ִוי ַדְﬠֶ֞תּם ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֣כם
וְּבָכל־ ַנְפְשֶׁ֗כם ִ֣כּי ֽל ֹא־ ָנַפ֩ל ָדּ ָ֨בר ֶא ָ֜חד
ִמ ֣כֹּל׀ ַה ְדָּב ִ֣רים ַהטּוִֹ֗בים ֲאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֜בּר
ְיהָ֤וה ֱא ֵהיֶכ֙ם ֲﬠֵליֶ֔כם ַהכֹּ֙ל ָ֣בּאוּ ָלֶ֔כם
ֽל ֹא־ ָנ ַ֥פל ִמ ֶ ֖מּנּוּ ָדּ ָ֥בר ֶא ָֽחד׃

15

ְוָה ָ֗יה * ַכֲּאֶשׁר־ ָ֤בּא ֲﬠֵליֶכ֙ם ָכּל־ַה ָדּ ָ֣בר
ַה֔טּוֹב ֲאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֛בּר ְיה ָ֥וה ֱא ֵהי ֶ֖כם
ֲאֵלי ֶ֑כם ֵכּ ֩ן ָיִ֨ביא ְיה ָ֜וה ֲﬠֵליֶ֗כם ֵ ֚את
ָכּל־ַה ָדּ ָ֣בר ָה ָ֔רע ַﬠד־ַהְשִׁמי ֣דוֹ
until · destroying · his

אוְֹתֶ֗כם ֵ֠מַﬠל ָהֲא ָדָ֤מה ַהטּוָֹב֙ה ַה ֔זּ ֹאת
ֲאֶשׁ֙ר ָנ ַ֣תן ָלֶ֔כם ְיה ָ֖וה ֱא ֵהי ֶֽכם׃
16

ְ֠בָּﬠְב ְרֶכם ֶאת־ְבּ ִ֨רית ְיה ָ֥וה ֱא ֵהיֶכ֮ם
ם ַוֲהַלְכֶ֗תּם ַוֲﬠַב ְדֶתּ֙ם
שׁר ִצָ֣וּה ֶאְתֶכ ֒
ֲא ֶ ֣
ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשַׁתֲּח ִוי ֶ֖תם ָל ֶ֑הם
ְוָח ָ֤רה
and · ( he|it) shall become hot|be kindled

ַאף־ ְיה ָו֙ה ָבֶּ֔כם ַוֲאַב ְד ֶ֣תּם ְמֵה ָ֔רה ֵמַﬠ֙ל
quickly

ָה ָ֣א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֔בה ֲא ֶ ֖שׁר ָנ ַ֥תן ָל ֶֽכם׃ פ
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ַו ַ֧יַּﬠל ַמְלַא ־ ְיהָ֛וה ִמן־ַה ִגְּל ָ֖גּל

ַו ָיָּ֛מת ְיהוֹ ֻ ֥שׁ ַ ִבּן־ ֖נוּן ֶ֣ﬠֶבד ְיה ָ֑וה
ֶבּן־ֵמ ָ֥אה* ָו ֶ֖ﬠֶשׂר ָשׁ ִֽנים׃

ֶאל־ַהבֹּ ִ֑כים פ ַויּ ֹאֶמ֩ר ַאֲﬠֶ֨לה ֶאְתֶ֜כם
ִמִמְּצ ַ֗ר ִים ָוָא ִ֤ביא ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהָ֗א ֶרץ

and · ten
9

ְבִּתְמ ַנת־ ֶ֖ח ֶרס ְבּ ַ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ִמְצּ֖פוֹן

אַ֕מר
ֲא ֶ ֤שׁר ִנְשַׁ֙בְּﬠִתּ֙י ַלֲא ֣בֵֹתיֶ֔כם ָו ֹ

ְלַהר־ ָֽגַּﬠשׁ׃

ֽל ֹא־ָא ֵ֧פר ְבּ ִרי ִ֛תי ִאְתּ ֶ֖כם ְלעוֹ ָֽלם׃*
not · I will break
2

10

ְוַאֶ֗תּם ֽל ֹא־ִתְכ ְר֤תוּ* ְב ִרי֙ת ְל ֽיוְֹשֵׁב֙י
ָה ָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ִמ ְזְבּחוֵֹתי ֶ֖הם

ֲא ֶ ֤שׁר ל ֹא־ ָֽי ְדע ֙וּ ֶאת־ ְיה ָ֔וה ְו ַג֙ם

ְו ֽל ֹא־ְשַׁמְﬠ ֶ֥תּם ְבּקֹ ִ֖לי

ֶאת־ ַֽהַמֲּﬠֶ֔שׂה ֲאֶ֥שׁר ָﬠָ֖שׂה ְל ִיְשׂ ָרֵֽאל׃ ס

you shall break down
11

ַמה־ ֥זּ ֹאת* ֲﬠִשׂי ֶֽתם׃
ְו ַ֣גם ָאַ֔מ ְרִתּי

ֽל ֹא־ֲא ָג ֵ֥רשׁ

אוֹ ָ֖תם

not · I will drive out

12

ַאֲח ֵ֣רי׀ ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֗רים ֵמֱא ֵ֤הי

ִיְה ֥יוּ ָל ֶ֖כם ְלמוֹ ֵֽקשׁ׃

ָֽהַﬠִמּי֙ם ֲאֶשׁ֙ר ְסִבי֣בוֵֹתיֶ֔הם ַו ִֽיְּשַׁתֲּח ֖ווּ

as · a snare

ָל ֶ֑הם

ַו ְיִ֗הי* ְכּ ַד ֵ֞בּר ַמְל ַ ֤א ְיה ָו֙ה ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים
ָהֵ֔אֶלּה ֶֽאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָר ֵ֑אל ַו ִיְּשׂ֥אוּ *

13

ַֽו ִיְּק ְר֛אוּ ֵֽשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא בֹּ ִ֑כים

14

ַו ַיַּﬠ ְז֖בוּ ֶאת־ ְיהָ֑וה ַו ַיַּﬠְב ֥דוּ ַל ַ֖בַּﬠל
ַו ִֽיַּחר־ ַ֤אף*
ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַֽו ִיְּתּ ֵנ֙ם

ְבּ ַיד־שׁ ִֹ֔סים
in · the hand of · plunderers

ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִ֥אישׁ ְל ַנֲחָל֖תוֹ ָל ֶ֥רֶשׁת

ַו ָיּ ֖שׁ ֹסּוּ

ֶאת־ָה ָֽא ֶרץ׃

אוֹ ָ֑תם

and · they plundered

שַׁ
ַו ַיַּﬠְב ֤דוּ ָהָﬠ֙ם ֶאת־ ְיה ָ֔וה ֖כֹּל ְי ֵ ֣מי ְיהוֹ ֻ ֑

ַֽו ִיְּמְכּ ֵ֞רם

( they) made long

מד* ִלְפ ֵ֥ני*
ִמָסִּ֔ביב ְו ֽל ֹא־ ָיְכ֣לוּ ֔עוֹד ַלֲﬠ ֖ ֹ

שׁר ָר֗אוּ ֵ֣את
ָיִמי֙ם ַאֲח ֵ֣רי ְיהוֹ֔שׁוּ ַ ֲא ֶ ֣
ָכּל־ַמֲﬠ ֵ ֤שׂה ְיה ָו֙ה ַה ָגּ֔דוֹל ֲאֶ֥שׁר ָﬠָ֖שׂה

ְבּ ַי֤ד ֽאוֹ ְיֵביֶה֙ם

and · they sold · them

ְו ֣כֹל׀ ְי ֵ ֣מי ַה ְזֵּק ֗ ִנים ֲאֶ֨שׁר ֶהֱא ִ֤ריכוּ *

אוֹ ְיֵבי ֶֽהם׃
15

שׁר ָיְצ֗אוּ ַיד־ ְיה ָו֙ה ָה ְיָתה־ ָ֣בּם
ְבּ ֣כֹל׀ ֲא ֶ ֣
ְל ָרָ֔ﬠה ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִדּ ֶ֣בּר ְיה ָ֔וה ְוַכֲא ֶ ֛שׁר
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ְיה ָו֙ה

and · he|it became hot · the nose of

ַו ְיַשׁ ַ֥לּח ְיהוֹ ֻ ֖שׁ ַ ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַו ֵיְּל֧כוּ

ְל ִיְשׂ ָרֵֽאל׃

ַו ַיְּכ ִ֖ﬠסוּ

ְוָלַﬠְשָׁתּ ֽרוֹת׃

ַו ִיּ ְזְבּחוּ־ ָ ֖שׁם ַֽליה ָֽוה׃ פ

7

ֶאת־ ְיה ָֽוה׃

and · they provoked to anger

ָה ָ֛ﬠם ֶאת־קוֹ ָ֖לם ַו ִיְּבֽכּוּ׃

6

ַו ַיַּﬠ ְז֞בוּ ֶאת־ ְיהָ֣וה׀ ֱא ֵ֣הי ֲאבוָֹ֗תם
ם ַו ֵיְּל֞כוּ
ַהמּוֹ ִ֣ציא אוָֹת֮ם ֵמ ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַר ִי ֒

as · thorns

5

ַו ַיֲּﬠ֧שׂוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ָה ַ֖רע ְבֵּﬠי ֵ֣ני
ְיהָ֑וה ַו ַיַּﬠְב ֖דוּ ֶאת־ַהְבָּﬠ ִֽלים׃

ִמְפּ ֵני ֶ֑כם* ְוָה ֤יוּ ָלֶכ֙ם ְלִצ ִ֔דּים ֵוא ֣ ֵהיֶ֔הם

4

ְו ַג֙ם ָכּל־ַה ֣דּוֹר ַה֔הוּא ֶנֶאְס֖פוּ
ֶאל־ֲאבוֹ ָ֑תיו ַו ָיָּק֩ם ֨דּוֹר ַא ֵ֜חר ַאֲח ֵריֶ֗הם

תּ֑צוּן
ִתּ ֹ

3

ַו ִיְּקְבּ ֤רוּ אוֹת֙וֹ ִבּ ְג֣בוּל ַנֲחָל֔תוֹ
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ַו ֵ֥יֶּצר*

ִנְשׁ ַ֥בּע ְיה ָ֖וה ָל ֶ֑הם

21

and · he|it was cramped

ִמְפּ ֵני ֶ֑הם* ִמן־ַהגּוֹ ִ֛ים ֲאֶשׁר־ָﬠ ַ֥זב ְיהוֹ ֻ ֖שׁ ַ

אד׃
ָל ֶ֖הם ְמ ֽ ֹ
16

מת׃
ַו ָיּ ֽ ֹ

ַו ָ֥יּ ֶקם ְיה ָ֖וה ֽשׁ ְֹפ ִ֑טים ַו ֣יּוִֹשׁי֔עוּם ִמ ַ֖יּד

22

שׁ ֵֹסי ֶֽהם׃

ֵה֩ם ֶאת־ ֶ֨דּ ֶר ְיה ָ֜וה ָל ֶ֣לֶכת ָ֗בּם ַכֲּא ֶ ֛שׁר

ְו ַ֤גם ֶאל־ ֽשׁ ְֹפֵטיֶה֙ם ֣ל ֹא ָשֵׁ֔מעוּ ִ֣כּי
ַֽאֲח ֵר֙י ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים

ָז ֗נוּ

ְל ַ ֛מַﬠן ַנ֥סּוֹת ָ֖בּם ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲהשׁ ְֹמ ִ֣רים
( to) test

plunderers · their
17

ַגּם־ֲא ִנ֙י ֣ל ֹא אוִֹ֔סיף ְלהוֹ ִ֥רישׁ ִ֖אישׁ

they prostituted

ַו ִֽיְּשַׁתֲּח ֖ווּ ָל ֶ֑הם ָ֣סרוּ ַמֵ֗הר ִמן־ַה ֶ֜דּ ֶר
quickly

ָשְׁמ ֥רוּ ֲאבוֹ ָ֖תם ִאם־ ֽל ֹא׃
23

ַו ַיּ ַ֤נּח ְיה ָו֙ה ֶאת־ַהגּוֹ ִ֣ים ָהֵ֔אֶלּה ְלִבְל ִ֥תּי
הוֹ ִריָ֖שׁם

ַמ ֵ֑הר

ְו ֥ל ֹא ְנָת ָ֖נם

quickly|at once

ְבּ ַיד־ ְיהוֹֻֽשׁ ַ ׃ פ

מַ
ֲאֶ֨שׁר ָהְל֧כוּ ֲאבוֹ ָ֛תם ִלְשׁ ֥ ֹ
ִמְצו ֺת־ ְיה ָ֖וה ל ֹא־ ָ֥ﬠשׂוּ ֵֽכן׃
18

ם ְוָה ָ֤יה
ְו ִֽכי־ֵהִ֨קים ְיה ָ֥וה׀ ָלֶה֮ם ֽשׁ ְֹפִטי ֒
ְיה ָו֙ה ִﬠם־ַהשּׁ ֵֹ֔פט ְוֽהוִֹשׁיָﬠ֙ם ִמ ַיּ֣ד
א ְיֵביֶ֔הם ֖כֹּל ְי ֵ ֣מי ַהשּׁוֹ ֵ֑פט ִֽכּי־ ִי ָנּ ֵ֤חם
ֹֽ
ְיה ָו֙ה

ִמְפּ ֵ֥ני *

ִמ ַֽנֲּאָקָ֔תם
by · groaning · their

ֲחֵצי ֶ֖הם

ְוד ֲֹחֵקי ֶֽהם׃

and · oppressors · their persecuters · their
19

ְוָה ָי֣ה׀* ְבּ֣מוֹת ַהשּׁוֵֹ֗פט ָי ֻ֙שׁב ֙וּ
ְוִהְשׁ ִ֣חיתוּ ֵֽמֲאבוָֹ֔תם ָלֶ֗לֶכת ַֽאֲח ֵר֙י
ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלָﬠְב ָ֖דם וְּלִהְשַׁתֲּח ֣ו ֺת
ָל ֶ֑הם ֤ל ֹא ִהִ֙פּיל֙וּ ִמ ַ ֣מַּﬠְלֵליֶ֔הם וִּמ ַדּ ְר ָ֖כּם
ַהָקָּֽשׁה׃
the · hard|stubborn

20

ַו ִֽיַּחר־ ַ֥אף*

ְיה ָ֖וה

and · he|it became hot · the nose of

ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֗יּ ֹאֶמר ַיַﬠ ֩ן ֲאֶ֨שׁר ָﬠְב֜רוּ
because

שׁר ִצ ִ֣וּיִתי
ַה ֣גּוֹי ַה ֶ֗זּה ֶאת־ְבּ ִריִת֙י ֲא ֶ ֣
ֶאת־ֲאבוָֹ֔תם ְו ֥ל ֹא ָשְׁמ֖ﬠוּ ְלקוֹ ִֽלי׃
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ַו ִיְּקְבּ֧צוּ ְפִלְשׁ ִ֛תּים ֶאת־ָכּל־ַמֲח ֵני ֶ֖הם
ח ֔ ִנים ַבּ ַ֖ﬠ ִין ֲאֶ֥שׁר
ֲא ֵ֑פָקה ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֣אל ֹ

2

ָ֔רע * ְבֵּﬠי ֵ֖ני ַס ְר ֵ֥ני ְפִלְשׁ ִֽתּים׃ ס
8

ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ָאִ֗כישׁ ִ֣כּי ֶ ֤מה ָﬠִ֙שׂיִת֙י

ְבּ ִי ְז ְר ֶֽﬠאל׃

שׁר
וַּמה־ָמּ ָ֣צאָת ְבַﬠְב ְדּ ֔ ִמיּוֹ֙ם ֲא ֶ ֣

ﬠְב ִ֔רים ְלֵמ֖אוֹת
ְוַס ְר ֵ֤ני ְפִלְשִׁתּי֙ם ֽ ֹ

ָה ִ֣ייִתי * ְלָפ ֔ ֶני * ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֣כּי ֤ל ֹא

ﬠְב ִ֛רים
ְוַלֲאָל ִ֑פים ְו ָד ִ֣וד ַוֲא ָנָ֗שׁיו ֽ ֹ

א ְי ֵ֖בי ֲאד ֹ ִ֥ני ַהֶֽמֶּל ׃
ָאבוֹ֙א ְו ִנְל ַ֔חְמִתּי ְבּ ֹ

ָבַּאֲחר ֹ ָ֖נה ִﬠם־ָא ִֽכישׁ׃

9

at · the · back |rear
3

שׂה
ְוַﬠ ָ֥תּה ֖שׁוּב ְו ֵ֣ל ְבָּשׁ֑לוֹם ְו ֽל ֹא־ַתֲﬠ ֶ ֣

֥טוֹב ַא ָ֛תּה ְבֵּﬠי ַ֖ני ְכַּמְל ַ֣א ֱא ִ֑הים ַ ֣א

ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָשׂ ֵ֣רי ְפִלְשִׁ֔תּים ָ֖מה ָהִﬠְב ִ֣רים

ָשׂ ֵ֤רי ְפִלְשִׁתּי֙ם ָֽאְמ֔רוּ ֽל ֹא־ ַיֲﬠ ֶ֥לה ִﬠָ֖מּנוּ

ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֨יּ ֹאֶמר ָאִ֜כישׁ ֶאל־ָשׂ ֵ֣רי
ְפִלְשִׁ֗תּים ֲהֽלוֹא־ ֶ֨זה ָד ִ֜וד ֶ֣ﬠֶבד׀ ָשׁ֣אוּל
ֶֽמֶל ־ ִיְשׂ ָרֵ֗אל ֲאֶ֨שׁר ָה ָ֤יה ִאִתּ֙י ֶ֤זה*

ַבִּמְּלָחָֽמה׃
10

ֲאֶשׁר־ ָ֣בּאוּ ִא ָ֑תּ

ְמ֔אוָּמה ִמ ֥יּוֹם ָנְפ֖לוֹ ַﬠד־ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה׃ פ
4

and · ( you shall) do |rise early

and |but · ( they) were angry

ְו֥אוֹר

ַבִּמְּלָחָ֔מה ְול ֹא־ ִֽיְה ֶיה־ ָ֥לּנוּ ְלָשׂ ָ֖טן
ַבִּמְּלָחָ֑מה וַּבֶ֗מּה ִיְת ַר ֶ֥צּה ֶז֙ה ֶאל־ֲאד ֹ ֔ ָניו

ָל ֶ֖כם ָו ֵֽלכוּ׃

and · it is light

ְפִלְשִׁ֗תּים ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ל ֩וֹ ָשׂ ֵ֨רי ְפִלְשִׁ֜תּים
שׁר ִהְפַק ְד֣תּוֹ ָ֔שׁם ְו ֽל ֹא־ ֵי ֵ֤רד ִﬠָ֙מּנ ֙וּ
ֲא ֶ ֣

ַבּ ֔בֶֹּקר

ְוִהְשַׁכְּמ ֶ֣תּם

ָﬠָ֜ליו ָשׂ ֵ֣רי

שׁב ֶאת־ָהִ֗אישׁ ְו ָישׁ ֹ֙ב ֶאל־ְמקוֹמ֙וֹ
ָה ֵ ֣

ְוַﬠָתּ֙ה ַהְשׁ ֵ֣כּם ַבּ ֔בֶֹּקר ְוַﬠְב ֵ֥די ֲאד ֹ ֶ֖ני
do|rise early

ָיִמי֙ם אוֹ־ ֶז֣ה ָשׁ ֔ ִנים ְו ֽל ֹא־ָמ ָ֤צאִתי ב֙וֹ
ַו ִיְּקְצ֨פוּ

ַו ַיַּ֣ﬠן ָאִכי֮שׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ ָדּ ִוד֒ ָי ַ֕דְﬠִתּי ִ֣כּי

11

ַו ַיְּשֵׁ֨כּם

ָדּ ִ֜וד ֤הוּא ַֽוֲא ָנָשׁי֙ו

and · ( he) set out early

ָל ֶ֣לֶכת ַבּ ֔בֶֹּקר ָל֖שׁוּב ֶאל־ ֶ ֣א ֶרץ
ְפִּלְשׁ ִ֑תּים וְּפִלְשׁ ִ֖תּים ָﬠ֥לוּ ִי ְז ְר ֶֽﬠאל׃

ֲה ֕לוֹא ְבּ ָרא ֵ ֖שׁי ָהֲא ָנִ֥שׁים ָה ֵֽהם׃
5

ח֖לוֹת
ֲהלוֹא־ ֶז֣ה ָד ִ֔וד ֲא ֶ ֧שׁר ַיֲﬠנוּ־֛לוֹ ַבְּמּ ֹ
מר * ִה ָ֤כּה ָשׁאוּ֙ל ַֽבֲּאָלָ֔פיו ְו ָד ִ֖וד
ֵלא ֑ ֹ
ְבּ ִרְבבֹתוֹ׃ ק ס

6

ַו ִיְּק ָ֨רא ָאִ֜כישׁ ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵ֠אָליו
ַחי־ ְיה ָ֞וה* ִכּי־ ָי ָ ֣שׁר ַאָ֗תּה ְו֣טוֹב ְ֠בֵּﬠי ַני
ֵצאְת ֙ * וּבֲֹא ֤ ִאִתּ֙י ַֽבַּמֲּח ֔ ֶנה ִ֠כּי
ֽל ֹא־ָמ ָ֤צא ִֽתי ְב ֙ ָרָ֔ﬠה ִמ ֛יּוֹם בֲֹּא ֥ ֵא ַ֖לי
ַﬠד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה וְּבֵﬠי ֵ֥ני ַהְסּ ָר ִ֖נים ֽל ֹא־֥טוֹב
ָֽאָתּה׃
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ְוָﬠִ֤שׂ ִֽתי ְל ֙ ֵ ֣
שׁם ָגּ֔דוֹל ְכֵּ֥שׁם ַה ְגּד ֹ ִ֖לים
7:1

ַו ְיִ֕הי* ִכּי־ ָיַ֥שׁב ַה ֶ ֖מֶּל ְבֵּבי֑תוֹ ַויהָ֛וה
א ְי ָֽביו׃
ֵה ִֽני ַ ־֥לוֹ ִמָסּ ִ֖ביב ִמָכּל־ ֹ

2

ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָֽא ֶרץ׃
10

ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֙מֶּל ֙ ֶאל־ ָנ ָ֣תן ַה ָנִּ֔ביא ְר ֵ֣אה ֔ ָנא

and · I will plant · him|them

cedar

ְו ֥ל ֹא

ָֽהֱא ִ֔הים י ֹ ֵ ֖שׁב ְבּ֥תוֹ ַה ְי ִרי ָֽﬠה׃

5

ְב ֵֽני־ַﬠ ְוָל֙ה *

ַו ֤יּ ֹאֶמר ָנָת֙ן ֶאל־ַהֶ֔מֶּל ֛כֹּל ֲאֶ֥שׁר
ִֽבְּלָבְב ֖ ֵ֣ל ֲﬠ ֵ ֑שׂה ִ֥כּי ְיה ָ֖וה ִﬠָֽמּ ׃ ס

ָבּ ִראשׁוֹ ָֽנה׃

ַו ְי ִ֖הי* ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא ַֽו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְיה ָ֔וה

11

וְּלִמן־ַה ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר ִצ ִ֤וּיִתי ֽשׁ ְֹפִטי֙ם

מר׃*
ֶאל־ ָנ ָ֖תן ֵלא ֽ ֹ

חִתי ְל ֖
ַﬠל־ַﬠִ֣מּי ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַוֲה ִני ֥ ֹ

ֵ֤ל ְו ָֽאַמ ְרָ֙תּ ֶאל־ַﬠְב ִ֣דּי ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ֖כֹּה

א ְי ֶ֑בי ְוִה ִ֤גּיד ְל ֙ ְיה ָ֔וה ִכּי־ ַ֖ב ִית
ִמָכּל־ ֹ

ָא ַ ֣מר ְיהָ֑וה ַהַא ָ֛תּה ִתְּב ֶנה־ ִ֥לּי ַ֖ב ִית

ַיֲﬠֶשׂה־ְלּ ֥ ְיה ָֽוה׃
12

ִ֣כּי׀ ִיְמְל֣אוּ ָיֶ֗מי ְוָֽשַׁכְבָ֙תּ ֶאת־ֲאבֶֹ֔תי
מ ִ֤תי ֶֽאת־ ַז ְרֲﬠ ֙ ַאֲח ֶ֔רי ֲאֶ֥שׁר ֵי ֵ֖צא
ַוֲהִקי ֹ

ִ֣כּי ֤ל ֹא ָי ַ֙שְׁבִתּ֙י ְבַּ֔ב ִית ְ֠לִמיּוֹם ַהֲﬠ ִ֞תי

from · bowels|body · your

אֶהל וְּבִמְשׁ ָֽכּן׃
ַה ֶ֑זּה ָו ֶֽאְה ֶי֙ה ִמְתַהֵ֔לּ ְבּ ֖ ֹ

ֶאת־ַמְמַלְכֽתּוֹ׃

ְבּ ֥כֹל ֲאֶֽשׁר־ִהְתַהַלְּכִתּ֮י ְבָּכל־ְבּ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ֲה ָד ָ֣בר ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ֶאת־ַאַח֙ד

13

14

ְו ֽהַֹכְחִתּי֙ו

ְ֠וַﬠָתּה ֽכֹּה־ת ֹאַ֞מר ְלַﬠְב ִ֣דּי ְל ָד ִ֗וד ֤כֹּה

ֲא ָנִ֔שׁים

ֵמַא ַ֖חר ַה ֑צּ ֹאן ִֽלְה ֣יוֹת
15

וְּב ִנ ְג ֵ֖ﬠי

ְוַחְס ִ֖דּי ל ֹא־ ָי֣סוּר ִמ ֶ ֑מּנּוּ ַכֲּא ֶ ֤שׁר ֲהִס ֙ר ִֹת֙י
ֵמ ִ֣ﬠם ָשׁ֔אוּל ֲאֶ֥שׁר ֲהִס ֖ר ִֹתי ִמְלָּפ ֶֽני ׃*

a leader
9

ְבּ ֵ֥ני * ָא ָֽדם׃

and · with · blows of

ָנ ֔ ִגיד ַﬠל־ַﬠִ֖מּי ַﬠל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל׃
שׁר ָהַ֔לְכָתּ
ָוֶאְה ֶי ֣ה ִﬠְמּ ֗ ְבּכֹ֙ל ֲא ֶ ֣

שֶׁבט
ְבּ ֵ ֣

and · I will reprove|chastise · him

ָאַמ֙ר ְיהָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲא ִ֤ני ְלַקְחִ֙תּי ֙
from · the · pasture

ְבּ ַ֣הֲﬠו ֺ֔תוֹ
at · doing wrong|going astray · his

cedars

ִמן־ַה ָנּ ֶ֔וה

ֲא ִנ֙י ֶאְה ֶיה־֣לּוֹ ְלָ֔אב ְו֖הוּא ִיְה ֶיה־ ִ֣לּי ְל ֵ֑בן
ֲאֶשׁ֙ר

ֽל ֹא־ְב ִני ֶ֥תם ִ֖לי ֵ֥בּית ֲא ָר ִֽזים׃
8

֥הוּא ִיְב ֶנה־ ַ֖בּ ִית ִלְשִׁ֑מי ְוכֹ ַנ ְנ ִ֛תּי
ֶאת־ִכּ ֵ֥סּא ַמְמַלְכ֖תּוֹ ַﬠד־עוֹ ָֽלם׃*

שׁר ִצ ִ֗וּיִתי ִל ְר֛ﬠוֹת
ִשְׁב ֵ֣טי ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֲא ֶ ֣
מר * ָ֛לָמּה
ֶאת־ַﬠִ֥מּי ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ֖אל ֵלא ֑ ֹ

ַוֲהִכיֹנ ִ֖תי

ִמֵמּ ֶ֑ﬠי

ֶאת־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵא֙ל ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְו ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם
7

ְלַﬠנּוֹ֔תוֹ ַכֲּא ֶ ֖שׁר

the children of · wickedness

ְלִשְׁב ִֽתּי׃
6

ִי ְר ַ֖גּז

֑ﬠוֹד ְו ֽל ֹא־י ֹ ִ֤סיפוּ

he |they shall tremble

the |a · tent

4

ְוָשׁ ַ֣כן ַתְּחָ֔תּיו*

וּ ְנַטְﬠִתּי֙ו

ָאֹנ ִ֥כי יוֹ ֵ ֖שׁב ְבּ ֵ֣בית ֲא ָר ִ֑זים ַֽוֲארוֹ֙ן

3

ְוַשְׂמ ִ֣תּי ָ֠מקוֹם ְלַﬠִ֨מּי ְל ִיְשׂ ָר ֵ֤אל

16

ְו ֶנְאַ֨מן

ֵבּיְת ֧

and · ( he|it) shall endure/last

א ְי ֶ֖בי ִמָפּ ֶ֑ני *
ָוַאְכ ִ֥רָתה ֶאת־ָכּל־ ֹ
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ְוֹֽנ ָראוֹ֙ת ְלַא ְרֶ֔צ ִמְפּ ֵ֣ני* ַﬠְמּ ֗ ֲאֶ֨שׁר

וַּֽמְמַלְכְתּ ֛ ַﬠד־עוֹ ָ֖לם * ְלָפ ֶ֑ני * ִֽכְּסֲא ֔
ִיְה ֶ֥יה ָנ֖כוֹן ַﬠד־עוֹ ָֽלם׃ *
17

ָפּ ִ֤דיָת
you redeemed

ְכּכֹ֙ל ַה ְדָּב ִ֣רים ָהֵ֔אֶלּה וְּכ ֖כֹל ַהִח ָזּ ֣יוֹן
the · vision

18

24

ַה ֶ֑זּה ֵ֛כּן ִדּ ֶ֥בּר ָנ ָ֖תן ֶאל־ ָדִּֽוד׃ ס
ַו ָיּב ֹ֙א ַה ֶ ֣מֶּל ָדּ ִ֔וד ַו ֵיֶּ֖שׁב ִלְפ ֵ֣ני* ְיהָ֑וה

ֵלא ִֽהים׃ ס
25

א ַ֖ת ִני ַﬠד־ֲה ֽ ם׃
ֲהִבי ֹ
ַוִתְּקַט ֩ן

ַﬠד־עוֹ ָ֑לם * ַוֲﬠ ֵ ֖שׂה ַכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ַֽבּ ְרָתּ׃

֨עוֹד ֤ז ֹאת ְבֵּﬠי ֙ ֶני ֙

and · (she|it) was small

26

21

ַﬠְב ְדּ ֣ ָד ִ֔וד ִיְה ֶ֥יה ָנ֖כוֹן ְלָפ ֶֽני ׃ *

ְו ֛ז ֹאת תּוֹ ַ֥רת ָהָא ָ֖דם
27

as far as1 · from · far

ֲאד ֹ ָ֥ני ְיהִֽוה׃
וַּמה־יּוֹ ִ֥סיף ָדּ ִ֛וד ֖ﬠוֹד ְל ַד ֵ֣בּר ֵא ֶ֑לי

ֶאְב ֶנה־ ָ֑לּ ַﬠל־ֵ֗כּן* ָמ ָ֤צא* ַﬠְב ְדּ ֙

ְוַא ָ֛תּה ָי ַ֥דְﬠָתּ ֶֽאת־ַﬠְב ְדּ ֖ ֲאד ֹ ָ֥ני ְיהִֽוה׃

ֶאת־ִל֔בּוֹ ְלִהְתַפּ ֵ֣לּל ֵאֶ֔לי
[obj] · to pray

ַבֲּﬠ֤בוּר* ְדּ ָֽב ְר ֙ ֽוְּכִלְבּ ֔ ָﬠִ֕שׂיָת ֵ֥את
ָכּל־ַה ְגּדוּ ָ֖לּה

ֶאת־ַהְתִּפ ָ֖לּה ַה ֽזּ ֹאת׃
[obj] · the · prayer

ַה ֑זּ ֹאת ְלהוֹ ִ֖די ַ *
28

all ( of) · the · great thing

ְוַﬠ ָ֣תּה׀ ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִ֗וה ַאָתּה־הוּ֙א ָֽהֱא ִ֔הים

ֶאת־ַﬠְב ֶֽדּ ׃

וּ ְדָב ֶ֖רי ִיְה ֣יוּ ֱא ֶ ֑מת ַוְתּ ַדֵבּ֙ר ֶֽאל־ַﬠְב ְדּ ֔

ַﬠל־ ֵ֥כּן * ָגּ ַ֖דְלָתּ ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִ֑וה ִֽכּי־ ֵ֣אין ָכּ֗מוֹ

ֶאת־ַהטּוֹ ָ֖בה ַה ֽזּ ֹאת׃

ְו ֵ֤אין ֱא ִהי֙ם ֽזוָּלֶ֔ת

[obj] · the · good

ְבּ ֥כֹל
29

except · you

וִּ֤מי ְכַﬠְמּ ֙ ְכּ ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֥גּוֹי ֶא ָ֖חד ָבּ ָ֑א ֶרץ
שׁר ָהְלֽכוּ־ֱ֠א ִהים
ֲא ֶ ֣
ִלְפ ֽדּוֹת־ ֨לוֹ

ְוַﬠָ֗תּה הוֵֹא֙ל וָּב ֵר ֙ ֶאת־ ֵ֣בּית ַﬠְב ְדּ ֔
be content

ֲאֶשׁר־ָשַׁ֖מְﬠנוּ ְבָּא ְז ֵֽנינוּ׃
23

ִֽכּי־ַאָתּ֩ה ְיה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱא ֵ֣הי ִיְשׂ ָרֵ֗אל
מר* ַ֖בּ ִית
א ֶזן ַﬠְב ְדּ ֙ ֵלא ֔ ֹ
ָגִּ֜ליָתה* ֶאת־ ֤ ֹ

in · because of

22

מר * ְיהָ֣וה
ְו ִי ְג ַ֨דּל ִשְׁמ ֤ ַﬠד־עוָֹל֙ם * ֵלא ֔ ֹ
ְצָב֔אוֹת ֱא ִ֖הים ַﬠל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וֵּבי֙ת

ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִ֔וה ַוְתּ ַד ֵ֛בּר ַ֥גּם ֶאל־ ֵֽבּית־ַﬠְב ְדּ ֖
ְלֵֽמ ָר֑חוֹק

ְוַﬠָתּ֙ה ְיהָ֣וה ֱא ִ֔הים ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר
ִדּ ַ֤בּ ְרָתּ ַֽﬠל־ַﬠְב ְדּ ֙ ְוַﬠל־ֵבּי֔תוֹ ָה ֵ֖קם

up to · here

20

ַוְתּ֣כוֹ ֵֽנ ן ְ֠ל ֶאת־ַﬠְמּ ֙ ִיְשׂ ָר ֵ֧אל׀ ְל ֛ ְל ָ֖ﬠם
ַﬠד־עוֹ ָ֑לם * ְוַא ָ֣תּה ְיה ָ֔וה ָה ִ֥ייָת ָל ֶ֖הם

ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ֣מי ָאֹנִ֞כי ֲאד ֹ ָ֤ני ְיה ִו֙ה וִּ֣מי ֵביִ֔תי ִ֥כּי

19

ְלּ ֙ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים גּוֹ ִ֖ים ֵוא ָֽהיו׃

ְלָ֜ﬠם

ִלְה ֥יוֹת ְלעוֹ ָ֖לם* ְלָפ ֶ֑ני * ִֽכּי־ַאָ֞תּה ֲאד ֹ ָ֤ני
ְיה ִו֙ה ִדּ ַ֔בּ ְרָתּ וִּמִבּ ְר ָ֣כְת ֔ ְיבֹ ַ֥ר
ֵֽבּית־ַﬠְב ְדּ ֖ ְלעוֹ ָֽלם׃* פ

[ obj] · to redeem · ( for · ) him|them

ְוָל֧שׂוּם ֣לוֹ ֵ֗שׁם ְוַלֲﬠ֨שׂוֹת ָלֶ֜כם ַה ְגּדוּ ָ֤לּה
the · great
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ַו ִיְּתַח ֵ֣תּן

3:1

מה ֶאת־ַפּ ְר ֖ﬠֹה
ְשׁ ֔ ֹ

ַﬠם־ ָ֕רב ֲא ֶ ֧שׁר

and · ( he) intermarried

ַו ְיִביֶ֙אָ֙ה ֶאל־ ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֔וד ַ֣ﬠד ַכּ ֗תוֹ ִלְב ֤נוֹת

ְו ֥ל ֹא ִיָסּ ֵ֖פר ֵמ ֽר ֹב׃
9

ֶאת־ֵבּית֙וֹ ְוֶאת־ ֵ֣בּית ְיה ָ֔וה ְוֶאת־חוַֹ֥מת

ְו ָנַתָ֨תּ ְלַﬠְב ְדּ ֜ ֵ֤לב שׁ ֵֹ֙מ ַ ֙ ִלְשֹׁ֣פּט
ֶֽאת־ַﬠְמּ ֔ ְלָה ִ֖בין ֵֽבּין־֣טוֹב ְל ָ֑רע ִ֣כּי ִ֤מי

ְירוָּשַׁל ִ֖ם ָס ִֽביב׃

יוַּכ֙ל ִלְשֹׁ֔פּט ֶאת־ַﬠְמּ ֥

ַ֣רק ָהָ֔ﬠם ְמ ַזְבּ ִ֖חים ַבָּבּ֑מוֹת ִ֠כּי
ָה ֵֽהם׃ פ

ַה ֶֽזּה׃
10

ַו ִיּי ַ֥טב ַה ָדּ ָ֖בר ְבֵּﬠי ֵ֣ני ֲאד ֹ ָ֑ני ִ֚כּי ָשׁ ַ ֣אל
מה ֶאת־ַה ָדּ ָ֖בר ַה ֶֽזּה׃
ְשׁ ֔ ֹ

מ֙ה ֶאת־ ְיה ָ֔וה ָלֶ֕לֶכת
ַו ֶיֱּא ַ֤הב ְשׁ ֹ
ְבֻּח֖קּוֹת ָדּ ִ֣וד ָא ִ֑ביו ַ֚רק ַבָּבּ֔מוֹת ֥הוּא

11

ַו ֨יּ ֹאֶמר ֱא ִ֜הים ֵאָ֗ליו ַיַﬠ ֩ן ֲאֶ֨שׁר
because

ְמ ַז ֵ֖בּ ַ וַּמְק ִֽטיר׃
4

ָשַׁ֜אְלָתּ ֶאת־ַה ָדּ ָ֣בר ַה ֶ֗זּה ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֨אְלָתּ

ַו ֵ֨יֶּל ַה ֶ ֤מֶּל ִגְּב ֙ע ֹ ָנ֙ה ִל ְז ֣בֹּ ַ ָ֔שׁם ִ֥כּי ִ֖היא

ְלּ ֜ ָיִ֣מים* ַרִ֗בּים ְו ֽל ֹא־ָשׁ ַ ֤אְלָתּ ְלּ ֙

ַהָבּ ָ ֣מה ַה ְגּדוֹ ָ֑לה ֶ֤אֶלף עֹלוֹ֙ת ַיֲﬠ ֶ֣לה

֔עֶֹשׁר

מה ַ֖ﬠל ַהִמּ ְז ֵ֥בּ ַ ַהֽהוּא׃
ְשׁ ֔ ֹ
5

in · the|a dream

מ ַ ִמְשׁ ָֽפּט׃
ְוָשַׁ֧אְלָתּ ְלּ ֛ ָה ִ֖בין * ִלְשׁ ֥ ֹ
12

ְלָפ ֔ ֶני * ְוַאֲח ֶ֖רי ל ֹא־ ָי֥קוּם ָכּֽמוֹ ׃

מה ַאָ֨תּה ָﬠִ֜שׂיָת ִﬠם־ַﬠְב ְדּ ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁ ֗ ֹ
ָד ִ֣וד ָאִב֮י ֶ֣חֶסד ָגּדוֹל ֒ ַכֲּאֶשׁ֩ר ָהַ֨ל

13

ל ֹא־ָה ָ֨יה ָכ֥מוֹ ִ֛אישׁ ַבְּמָּל ִ֖כים

and · in · uprightness of

ָכּל־ ָיֶֽמי ׃

ַוִתְּשָׁמר־ ֗לוֹ ֶאת־ַה ֶ֤חֶסד ַה ָגּדוֹ֙ל ַה ֶ֔זּה
14

ֶאת־ ָיֶֽמי ׃ ס

ְוַהַא ַרְכ ִ֖תּי

ֶֽאת־ַﬠְב ְדּ ֔ ַ֖תַּחת ָדּ ִ֣וד ָא ִ֑בי ְו ָֽאֹנִכ֙י ַ֣נַﬠר
young

מר ֻחַקּ֙י וִּמְצו ַֺ֔תי
ְו ִ֣אם׀ ֵתּ ֵ֣ל ִבּ ְד ָרַ֗כי ִלְשׁ ֤ ֹ
ַכֲּאֶ֥שׁר ָה ַ֖ל ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֑בי

ְוַﬠָתּ֙ה ְיהָ֣וה ֱא ָ֔הי ַאָתּ֙ה ִהְמ ַ֣לְכָתּ
ָק ֔טֹן ֥ל ֹא * ֵא ַ֖דע ֵ֥צאת ָו ֽב ֹא׃

ַגּם־ָכּ֑בוֹד ֲ֠אֶשׁר

also |both · wealth |riches

ֵל ָ֖בב ִﬠ ָ ֑מּ

ַוִתֶּתּן־֥לוֹ ֵ֛בן י ֵֹ֥שׁב ַﬠל־ִכְּס֖אוֹ ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה׃

ְו ֨ ַגם ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹא־ָשַׁ֙אְלָ֙תּ ָנ ַ֣תִתּי ָ֔ל
ﬠֶשׁר
ַגּם־ ֖ ֹ

ְלָפ ֜ ֶני * ֶבֱּא ֶ ֧מת וִּבְצ ָד ָ֛קה

7

ִה ֵ֥נּה ָﬠִ֖שׂיִתי ִכּ ְדָב ֶ֑רי ִה ֵ֣נּה׀ ָנ ַ֣תִתּי ְל ֗
ֵ ֚לב ָח ָ֣כם ְו ָנ֔בוֹן ֲא ֶ ֤שׁר ָכּ֙מוֹ ֙ ל ֹא־ָה ָי֣ה

ְשׁ ַ ֖אל ָ֥מה ֶאֶתּן־ ָֽל ׃

וְּב ִיְשׁ ַ֥רת

א ְי ֶ֑בי
ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖אְלָתּ ֶ֣נֶפשׁ ֹ

wealth |riches

מה
ְבּ ִגְב֗עוֹן ִנ ְר ָ֧אה ְיהָ֛וֹה ֶאל־ְשׁ ֖ ֹ
ַבֲּח֣לוֹם ַה ָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֱא ִ֔הים

6

and · I will make long|lengthen
15

ַו ִיּ ַ֥קץ

מה ְוִה ֵנּ֣ה
ְשׁ ֖ ֹ

and|then · (he) woke up

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
1

ַהָכּ ֵ֖בד
the · heavy |difficult

שׁם ְיה ָ֔וה ַ֖ﬠד ַה ָיִּ֥מים
ל ֹא־ ִנְב ָ֥נה ַ֙ב ִי֙ת ְל ֵ ֣
3

ֽל ֹא־ ִיָמּ ֶ֛נה
not · (he|they) can be counted

ֶ ֣מֶל ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ַבּת־ַפּ ְר ֗עֹה

2

שׁר ָבּ ָ֑ח ְרָתּ
ְוַ֨ﬠְב ְדּ ֔ ְבּ֥תוֹ ַﬠְמּ ֖ ֲא ֶ ֣

( Van der Merwe, C.
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ֲח֑לוֹם

ְוִה ֵנּה־ ֵ ֑מת ָוֶאְתבּוֹ ֵ֤נ ן ֵאָלי֙ו ַבּ ֔בֶֹּקר ְוִה ֵ֛נּה

מד׀
ַו ָיּ֨בוֹא ְירוָּשׁ ַ֜ל ִם ַֽו ַיֲּﬠ ֣ ֹ

[it was ] a dream

ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ְב ִ֖ני ֲאֶ֥שׁר ָי ָֽל ְדִתּי׃

ִלְפ ֵ֣ני׀* ֲא ֣רוֹן ְבּ ִרית־ֲאד ֹ ֗ ָני ַו ַיַּ֤ﬠל עֹלוֹ֙ת
ְשָׁלִ֔מים

ַו ַיַּ֣ﬠשׂ

22

ַו ַ֥יַּﬠשׂ ִמְשׁ ֶ֖תּה

fellowship offerings

אֶ֙מ ֶר֙ת ֣ל ֹא ִ֔כי
ַהַח֙י וְּב ֵנ֣ ַהֵ֔מּת ְו ֤ז ֹאת ֹ

a meal|feast

ְבּ ֵ֥נ ַה ֵ ֖מּת וְּב ִ֣ני ֶה ָ֑חי ַוְתּ ַד ֵ֖בּ ְר ָנה ִלְפ ֵ֥ני*

ְלָכל־ֲﬠָב ָֽדיו׃ פ
16

ַהֶֽמֶּל ׃

ָ֣אז ָתּ ֗ב ֹא ָנה ְשׁ ַ֛תּ ִים ָנִ֥שׁים* זֹ ֖נוֹת
prostitutes

17

23

אֶ֔מ ֶרת ֶזה־ְבּ ִ֥ני ַה ַ֖חי
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּל ֣ז ֹאת ֹ

מ ְד ָנה ְלָפ ָֽניו׃*
ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּל ַֽוַתֲּﬠ ֖ ֹ

אֶ֙מ ֶר֙ת ֣ל ֹא ִ֔כי ְבּ ֵ֥נ
וְּב ֵ֣נ ַה ֵ ֑מּת ְו ֤ז ֹאת ֹ

ַו ֜תּ ֹאֶמר ָהִאָ֤שּׁה ָֽהַאַח֙ת ִ֣בּי ֲאד ֹ ֔ ִני ֲא ִנ֙י

ַה ֵ ֖מּת וְּב ִ֥ני ֶה ָֽחי׃ פ

please

24

ְוָהִא ָ ֣שּׁה ַה ֔זּ ֹאת י ְֹשׁ ֖בֹת ְבּ ַ֣ב ִית ֶא ָ֑חד
ָוֵא ֵ֥לד ִﬠָ֖מּהּ ַבּ ָֽבּ ִית׃
18

ַותּ ֹאֶמ֩ר ָהִאָ֨שּׁה ָהַא ֶ֜ח ֶרת ֣ל ֹא ִ֗כי ְבּ ִ֤ני

ַו ֥יּ ֹאֶמר ַה ֶ ֖מֶּל ְק֣חוּ ִלי־ ָ֑ח ֶרב ַו ָיּ ִ֥באוּ
ַה ֶ֖ח ֶרב ִלְפ ֵ֥ני* ַהֶֽמֶּל ׃

25

ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּל ִגּ ְז ֛רוּ ֶאת־ַה ֶ֥יֶּלד ַה ַ֖חי
[obj] · the · child divide

ַו ְיִ֞הי* ַבּ ֤יּוֹם ַהְשִּׁליִשׁ֙י ְלִל ְדִ֔תּי ַו ֵ֖תֶּלד
ַגּם־ָהִא ָ ֣שּׁה ַה ֑זּ ֹאת ַוֲא ַ֣נְחנוּ

ִלְשׁ ָ֑נ ִים וְּת ֤נוּ ֶֽאת־ַהֲחִצ֙י ְלַא ַ֔חת

ַיְח ָ֗דּו
[were] together

ִאָ֙תּנ֙וּ

ֵֽאין־ ָ֤זר

ְו ֶֽאת־ַהֲח ִ֖צי ְלֶא ָֽחת׃
26

there was not · a stranger|anybody else

ַו ֣תּ ֹאֶמר ָהִאָשּׁ֩ה ֲאֶשׁר־ְבּ ֨ ָנהּ ַה ַ֜חי
ֶאל־ַהֶ֗מֶּל

ַבַּ֔בּ ִית זוָּל ִ֥תי ְשׁ ַֽתּ ִים־ֲא ַ֖נְחנוּ ַבּ ָֽבּ ִית׃

ִֽכּי־ ִנְכְמ ֣רוּ

only

because · (they|it) grew warm/were|was aroused
19

ַו ָיָּ֛מת ֶבּן־ָהִאָ֥שּׁה ַה ֖זּ ֹאת ָ֑ל ְיָלה ֲאֶ֥שׁר

ַרֲחֶמי ָ ֮ה

ָשְׁכ ָ֖בה ָﬠ ָֽליו׃
20

compassion[s] · her

ַוָתָּק֩ם ְבּ֨תוֹ ַהַ֜לּ ְיָלה ַוִתּ ַ֧קּח ֶאת־ְבּ ִ֣ני

ִ֣בּי ֲאד ֹ ֗ ִני ְתּנוּ־ָל֙הּ ֶאת־ַה ָיּ֣לוּד ַה ַ֔חי
please

ֵֽמֶאְצִ֗לי
from · beside · me

אֶ֗מ ֶרת
ְוָה ֵ ֖מת ַאל־ְתִּמי ֻ֑תהוּ ְו ֣ז ֹאת ֹ

ַוֲאָֽמְת ֙

ַגּם־ ִ֥לי ַגם־ ָ֛ל ֥ל ֹא ִיְה ֶ֖יה ְגּ ֽזֹרוּ׃

and · [ is] slave woman|servant · your

ְיֵשׁ ֔ ָנה ַוַתְּשִׁכּי ֵ֖בהוּ ְבֵּחי ָ֑קהּ
[was] asleep

divide
27

in · lap · her

ְוֶאת־ְבּ ָ֥נהּ ַה ֵ ֖מּת ִהְשׁ ִ֥כּיָבה ְבֵחי ִֽקי׃
in · lap · my
21

הּ ַו ֣תּ ֹאֶמר׀
ַﬠל־ְבּ ָנ ֒

ָוָא ֻ֥קם ַבּ ֛בֶֹּקר ְלֵהי ִ֥ניק ֶאת־ְבּ ִ֖ני
[obj] · to nurse

ַו ַ֨יַּﬠן ַהֶ֜מֶּל ַו ֗יּ ֹאֶמר ְתּנוּ־ָל֙הּ ֶאת־ַה ָיּ֣לוּד
ַה ַ֔חי ְוָה ֵ ֖מת ֣ל ֹא ְתִמי ֻ֑תהוּ ִ֖היא ִאֽמּוֹ׃

28

ַו ִיְּשְׁמ֣ﬠוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֗אל ֶאת־ַהִמְּשָׁפּ֙ט
שׁר ָשׁ ַ֣פט ַהֶ֔מֶּל ַו ִֽיּ ְר֖אוּ* ִמְפּ ֵ֣ני
ֲא ֶ ֣
ַה ֶ ֑מֶּל

ִ֣כּי ָר֔אוּ ִֽכּי־ָחְכַ֧מת ֱא ִ֛הים

). The Lexham Hebrew-English Interlinear Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.
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ָבּ ָֽא ֶרץ׃
17:1

ַו ְיִ֕הי* ַכֲּא ֶ ֛שׁר ָיַ֥שׁב ָדּ ִ֖ויד ְבֵּבי֑תוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמר

9

ָדּ ִ֜ויד ֶאל־ ָנ ָ֣תן ַה ָנִּ֗ביא ִה ֨ ֵנּה ָאֹנ ִ֤כי יוֵֹשׁ֙ב

and · I will plant · them

( the) · cedar

ִי ְר ַ֖גּז

ַ֥תַּחת ְי ִריֽﬠוֹת׃

ְב ֵני־ַﬠ ְוָל֙ה

ַו ֤יּ ֹאֶמר ָנָת֙ן ֶאל־ ָדּ ִ֔ויד ֛כֹּל ֲאֶ֥שׁר ִֽבְּלָבְב ֖

the sons of · wickedness

ְלַב ֔תוֹ

ֲﬠ ֵ ֑שׂה ִ֥כּי ָהֱא ִ֖הים ִﬠָֽמּ ׃ ס
ַֽו ְי ִ֖הי* ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא ַו ְיִה֙י *
ֵ֤ל ְוָאַמ ְרָ֙תּ ֶאל־ ָדּ ִ֣ויד ַﬠְב ִ֔דּי ֖כֹּה ָא ַ ֣מר

ָבּ ִראשׁוֹ ָֽנה׃
10

ֶאת־ָכּל־אוֹ ְי ֶ֑בי ָוַא ִ֣גּד ָ֔ל וּ ַ֖ב ִית

ִ֣כּי ֤ל ֹא ָי ַ֙שְׁבִתּ֙י ְבַּ֔ב ִית ִמן־ַה ֗יּוֹם ֲא ֶ ֤שׁר

ִֽיְב ֶנה־ְלּ ֥ ְיה ָֽוה׃
11

אֶהל וִּמִמְּשׁ ָֽכּן׃
אֶהל ֶאל־ ֖ ֹ
ָֽוֶאְה ֶי֛ה ֵמ ֥ ֹ
6

ַאֲח ֶ֔רי ֲאֶ֥שׁר ִיְה ֶ֖יה ִמָבּ ֶ֑ני ַוֲהִכינוֹ ִ֖תי

ֲה ָד ָ֣בר ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ֶאת־ַאַח֙ד שׁ ְֹפ ֵ֣טי

ֶאת־ַמְלכוּֽתוֹ׃

ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֛וּיִתי ִל ְר֥ﬠוֹת ֶאת־ַﬠִ֖מּי

[obj] · kingdom · his
12

ֲא ָר ִֽזים׃
13

ְ֠וַﬠָתּה ֽכֹּה־ת ֹאַ֞מר ְלַﬠְב ִ֣דּי ְל ָד ִ֗ויד ס ֤כֹּה
ִֽמן־ַאֲח ֵ֖רי ַה ֑צּ ֹאן ִלְה ֣יוֹת

from · the · pasture

ֲהִסי֔רוִֹתי ֵמֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ְלָפ ֶֽני ׃*
14

ַﬠד־ָהעוֹ ָ֑לם ְוִכְס֕אוֹ ִיְה ֶ֥יה ָנ֖כוֹן

a leader

ַﬠד־עוֹ ָֽלם׃

שׁר ָהַ֔לְכָתּ
ָֽוֶאְה ֶי ֣ה ִﬠְמּ ֗ ְבּכֹ֙ל ֲא ֶ ֣
ָוַאְכ ִ֥רית ֶאת־ָכּל־אוֹ ְי ֶ֖בי ִמָפּ ֶ֑ני *

ְו ַֽהֲﬠַמ ְד ִ֛תּיהוּ ְבֵּבי ִ֥תי

וְּבַמְלכוּ ִ֖תי
and · in · kingdom · my

ָנ ֔ ִגיד ַ֖ﬠל ַﬠִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאל׃
8

ֲא ִנ֙י ֶֽאְה ֶיה־֣לּוֹ ְלָ֔אב ְו֖הוּא ִֽיְה ֶיה־ ִ֣לּי ְל ֵ֑בן
שׁר
ְוַחְס ִדּ֙י ל ֹא־ָא ִ֣סיר ֵֽמִﬠ֔מּוֹ ַכֲּא ֶ ֣

ָאַמ֙ר ְיהָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲא ִ֤ני ְלַקְחִ֙תּי ֙
ִמן־ַה ָנּ ֶ֔וה

֥הוּא ִיְב ֶנה־ ִ֖לּי ָ֑בּ ִית ְוכֹ ַנ ְנ ִ֥תּי ֶאת־ִכְּס֖אוֹ
ַﬠד־עוֹ ָֽלם׃ *

cedar
7

ְוָה ָ֗יה * ִֽכּי־ָמְל֤אוּ ָיֶ֙מי ֙ ָל ֶ֣לֶכת
ִﬠם־ֲאבֶֹ֔תי ַוֲה ִֽקימוֹ ִ֤תי ֶֽאת־ ַז ְרֲﬠ ֙

ְבּ ֥כֹל ֲאֶֽשׁר־ִהְתַהַלְּכִתּ֮י ְבָּכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֒

מר * ָ֛לָמּה ל ֹא־ְב ִני ֶ֥תם ִ֖לי ֵ֥בּית
ֵלא ֑ ֹ

ְוִהְכ ַ֖נְﬠִתּי
and · I will subdue

ָלָֽשֶׁבת׃
ֶהֱﬠ ֵ ֙ליִת֙י ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה

וְּלִמ ָיִּ֗מים* ֲאֶ֨שׁר ִצ ִ֤וּיִתי ֽשׁ ְֹפִטי֙ם
ַﬠל־ַﬠִ֣מּי ִיְשׂ ָרֵ֔אל

ְיהָ֑וה ֥ל ֹא ַא ָ֛תּה ִתְּב ֶנה־ ִ֥לּי ַה ַ֖בּ ִית
5

ַכֲּא ֶ ֖שׁר*

[obj] · to wear down · him

מר׃ *
ְדַּבר־ֱא ִ֔הים ֶאל־ ָנ ָ֖תן ֵלא ֽ ֹ
4

֑ﬠוֹד ְול ֹא־יוֹ ִ֤סיפוּ

he will tremble

tent curtains

3

ְוָשׁ ַ֣כן ַתְּחָ֔תּיו* ְו ֥ל ֹא

וּ ְנַטְﬠִ֙תּיה ֙וּ

ְבּ ֵ֣בית ָֽהֲא ָר ִ֔זים ַוֲא ֥רוֹן ְבּ ִרית־ ְיה ָ֖וה

2

ְוַשְׂמ ִ֣תּי ָ֠מקוֹם ְלַﬠִ֨מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֤אל

15

ְכּכֹ֙ל ַה ְדָּב ִ֣רים ָהֵ֔אֶלּה וְּכ ֖כֹל

ְוָﬠִ֤שׂי ִֽתי ְל ֙ ֵ֔שׁם ְכֵּ֥שׁם ַה ְגּדוֹ ִ֖לים ֲאֶ֥שׁר
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ַה ֶ֑זּה ֵ֛כּן ִדּ ֶ֥בּר ָנ ָ֖תן

ֶהָח ֣זוֹן

22

the · revelation

ַﬠד־עוֹ ָ֑לם ְוַא ָ֣תּה ְיה ָ֔וה ָה ִ֥ייָת ָל ֶ֖הם

ֶאל־ ָדִּֽויד׃ פ
16

ַ֠וִתֵּתּן ֶאת־ַﬠְמּ ֙ ִיְשׂ ָר ֵ ֧אל׀ ְל ֛ ְל ָ֖ﬠם
ֵלא ִֽהים׃

ַו ָיּב ֹ֙א ַה ֶ ֣מֶּל ָדּ ִ֔ויד ַו ֵיֶּ֖שׁב ִלְפ ֵ֣ני * ְיהָ֑וה

23

ַו ֗יּ ֹאֶמר ִֽמי־ֲא ֞ ִני ְיה ָ֤וה ֱא ִהי֙ם וִּ֣מי ֵביִ֔תי

ְוַﬠ ָ֣תּה ְיה ָ֔וה ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִדּ ַ֤בּ ְרָתּ
ַֽﬠל־ַﬠְב ְדּ ֙ ְוַﬠל־ֵבּי֔תוֹ

א ַ֖ת ִני ַﬠד־ֲה ֽ ם׃
ִ֥כּי ֲהִבי ֹ

let (him|it) endure/last

up to · here

ַוִתְּקַ֨טן

17

ַﬠד־עוֹ ָ֑לם ַוֲﬠ ֵ ֖שׂה ַכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ַֽבּ ְרָתּ׃

֤ז ֹאת ְבֵּﬠי ֙ ֶני ֙ ֱא ִ֔הים

and · (she|it) was small

ְלֵמ ָר֑חוֹק

מר * ְיה ָ֤וה ְצָבאוֹ֙ת
ַﬠד־עוָֹל֙ם * ֵלא ֔ ֹ

(for) · from · long

ֱא ֵ֣הי ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֱא ִ֖הים ְל ִיְשׂ ָר ֵ֑אל

וּ ְרִאיַ֗ת ִני ְכּ֧תוֹר* ָהָא ָ֛דם

וֵּבית־ ָדּ ִ֥ויד ַﬠְב ְדּ ֖ ָנ֥כוֹן ְלָפ ֶֽני ׃ *

ְיה ָ֥וה ֱא ִֽהים׃

ַֽהַמֲּﬠ ָ֖לה

25

the · ascending procession

19

ְ֠ו ֵֽיָאֵמן

24

א ֶזן ַﬠְב ְדּ ֔
ִ֣כּי׀ ַא ָ֣תּה ֱא ַ֗הי ָגּ ִ ֙ליָ֙ת* ֶאת־ ֣ ֹ

ַמה־יּוִֹ֨סיף* ֥ﬠוֹד ָדּ ִ֛ויד ֵא ֶ֖לי ְלָכ֣בוֹד *

ִלְב ֥נוֹת ֖לוֹ ָ֑בּ ִית ַﬠל־ֵכּ֙ן* ָמ ָ֣צא* ַﬠְב ְדּ ֔

ֶאת־ַﬠְב ֶ֑דּ ְוַא ָ֖תּה ֶֽאת־ַﬠְב ְדּ ֥ ָי ָֽדְﬠָתּ׃

ְלִהְתַפּ ֵ֖לּל ְלָפ ֶֽני ׃*
[obj] · to pray

ְיה ָ֕וה ַבֲּﬠ֤בוּר* ַﬠְב ְדּ ֙ ֽוְּכִלְבּ ֔ ָﬠִ֕שׂיָת
26

in · because of

ֵ֥את

ַוְתּ ַדֵבּ֙ר ַֽﬠל־ַﬠְב ְדּ ֔

ַה ֑זּ ֹאת

ָכּל־ַה ְגּדוּ ָ֖לּה

ְוַﬠ ָ֣תּה ְיה ָ֔וה ַאָתּה־֖הוּא ָהֱא ִ֑הים

ְלהֹ ִ֖די ַ

ַה ֽזּ ֹאת׃

ֶאת־ָכּל־ַה ְגּ ֻדֽלּוֹת׃
[obj] · all (of) · the · great things

27

ְיה ָו֙ה ֵ֣אין ָכּ֔מוֹ ְו ֵ֥אין ֱא ִ֖הים זוָּל ֶ֑ת
except · you

21

ַהטּוֹ ָ֖בה
]the · good [ thing

every (of ) · the · great thing

20

ְו ִי ְג ַ֨דּל ִשְׁמ ֤

and · (he |it ) will endure/last

ַוְתּ ַד ֵ֥בּר ַﬠל־ ֵֽבּית־ַﬠְב ְדּ ֖

18

ֵיָא ֵ ֖מן

ְוַﬠָ֗תּה

ְלָב ֵר ֙

הוַֹ֙אְלָ֙תּ
you were pleased |happy

ֶאת־ ֵ֣בּית ַﬠְב ְדּ ֔ ִלְה ֥יוֹת ְלעוֹ ָ֖לם*

ְבּ ֥כֹל ֲאֶשׁר־ָשַׁ֖מְﬠנוּ ְבָּא ְז ֵֽנינוּ׃

ְלָפ ֶ֑ני * ִֽכּי־ַא ָ֤תּה ְיה ָו֙ה ֵבּ ַ֔רְכָתּ וְּמבֹ ָ֖ר

וִּמ֙י ְכַּﬠְמּ ֣ ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֥גּוֹי ֶא ָ֖חד ָבּ ָ֑א ֶרץ

ְלעוֹ ָֽלם׃* פ

ִלְפ ֧דּוֹת

ֲאֶשׁ֩ר ָהַ֨ל ָהֱא ִ֜הים

֣לוֹ

[ obj] · to redeem

ָ֗ﬠם ָל֤שׂוּם ְל ֙ ֵ ֚שׁם ְגּ ֻד֣לּוֹת ְוֹנ ָר֔אוֹת
great things

ְל ָג ֵ֗רשׁ

ִמְפּ ֵ֧ני* ַﬠְמּ ֛

[obj] · to drive out

ֲאֶשׁר־ָפּ ִ֥דיָת

ִמִמְּצ ַ֖ר ִים גּוֹ ִֽים׃

whom · you have redeemed
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ַהְשָּׁלִ֑מים

ְו ֵ ֖את ֶחְל ֵ֣בי
7:1

מ֙ה ְלִהְתַפֵּ֔לּל ְוָהֵ֗אשׁ
וְּכַכ֤לּוֹת ְשׁ ֹ

the · fellowship offerings the fat(s) of

[obj] · to pray

מה
שׁר ָﬠ ָ ֣שׂה ְשׁ ֔ ֹ
ִֽכּי־ִמ ְז ַ֤בּח ַה ְנּ ֙ח ֶֹשׁ֙ת ֲא ֶ ֣

ָֽי ְר ָד֙ה ֵֽמַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ֥תּ ֹאַכל ָהעֹ ָ֖לה

֣ל ֹא ָי֗כוֹל ְלָה ִ֛כיל ֶאת־ָהעֹ ָ֥לה

ְוַה ְזָּב ִ֑חים וְּכ֥בוֹד ְיה ָ֖וה ָמ ֵ֥לא

[ obj] · to hold

ְוֶאת־ַהִמּ ְנ ָ֖חה ְוֶאת־ַהֲחָל ִֽבים׃

ֶאת־ַה ָֽבּ ִית׃
2

ְו ֤ל ֹא ָֽיְכל֙וּ ַה ֣כֲֹּה ֔ ִנים ָל֖בוֹא ֶאל־ ֵ֣בּית ְיהָ֑וה
ִֽכּי־ָמ ֵ֥לא ְכבוֹד־ ְיה ָ֖וה ֶאת־ ֵ֥בּית ְיה ָֽוה׃

3

) and · [obj] · the · fat (s
8

ִשְׁב ַ֤ﬠת ָיִמי֙ם ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֣אל ִﬠ֔מּוֹ ָק ָ֖הל

ְו ֣כֹל׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֗אל ר ִֹאי֙ם ְבּ ֶ֣ר ֶדת ָהֵ֔אשׁ

אד ִמְלּ֥בוֹא ֲחָ֖מת * ַﬠד־ ַ֥נַחל
ָגּ ֣דוֹל ְמ ֑ ֹ

וְּכ֥בוֹד ְיה ָ֖וה ַﬠל־ַה ָ֑בּ ִית

ִמְצ ָֽר ִים׃

ַאַ֨פּ ִים ַ ֤א ְרָצה

ַו ִיְּכ ְרע ֩וּ

מה ֶאת־ֶ֠הָחג ָבֵּ֨ﬠת ַהִ֜היא
ַו ַיַּ֣ﬠשׂ ְשׁ ֣ ֹ

9

and|then · they knelt down

ַֽו ַיֲּﬠ֛שׂוּ ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֖ני ֲﬠ ָ֑צ ֶרת
an assembly the · eighth

ַﬠל־ָה ִֽרְצָפ֙ה ַו ִֽיְּשׁ ַֽתֲּח ֔ווּ ְוהוֹ ֤דוֹת

the dedication of

ַליה ָו֙ה ִ֣כּי ֔טוֹב ִ֥כּי ְלעוֹ ָ֖לם* ַחְס ֽדּוֹ׃

ָיִ֔מים ְוֶה ָ֖חג ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמים׃

ְוַה ֶ ֖מֶּל ְוָכל־ָה ָ֑ﬠם זְֹב ִ֥חים ֶ֖זַבח ִלְפ ֵ֥ני*
10

ְיה ָֽוה׃ ס
5

the · seventh

ֶﬠְשׂ ִ֤רים וְּשׁ ֙ ַנ ִי֙ם ֶ֔אֶלף ְו ֕צ ֹאן ֵמ ָ֥אה

ְשֵׂמִחי֙ם ְו֣טוֵֹבי ֵ֔לב

ַֽו ַיְּח ְנכ֙וּ

rejoicing

and · they dedicated

6

at · guards|posts · their

11

ַלֲﬠ֧שׂוֹת ְבֵּבית־ ְיהָ֛וה וְּבֵבי֖תוֹ
he accomplished
12

מה ַבּ ָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר
ַו ֵיּ ָ֧רא ְיה ָ֛וה ֶאל־ְשׁ ֖ ֹ
֗לוֹ ָשַׁ֙מְﬠִתּ֙י ֶאת־ְתִּפָלֶּ֔ת

עְֹמ ִֽדים׃ ס
7

פ

ִהְצ ִֽלי ַ ׃

ַחְס֔דּוֹ ְבַּה ֵ֥לּל ָדּ ִ֖ויד ְבּ ָי ָ֑דם ְוַהכֲֹּה ִני֙ם

מה ֶאת־֤תּוֹ
ַו ְיַק ֵ֣דּשׁ ְשׁ ֗ ֹ

מה ֶאת־ ֵ֥בּית ְיה ָ֖וה ְוֶאת־ ֵ֣בּית
ַו ְי ַ֧כל ְשׁ ֛ ֹ
מה
ַה ֶ ֑מֶּל ְוֵ֨את ָכּל־ַה ָ֜בּא* ַﬠל־ ֵ֣לב ְשׁ ֗ ֹ

ָדּ ִ֣ויד ַהֶ֗מֶּל ְלהֹ ֤דוֹת ַליה ָו֙ה ִֽכּי־ְלעוֹ ָ֣לם *

trumpet blowers

for · the · good|goodness

וְּל ִיְשׂ ָר ֵ֖אל ַﬠֽמּוֹ׃

ְוַהְל ִו ִ֞יּם ִבְּכֵלי־ִ֤שׁיר ְיה ָו֙ה ֲאֶ֨שׁר ָﬠָ֜שׂה

ַמֲחצ ְֹצ ִרים ק ֶנ ְג ָ֔דּם ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל

ַﬠל־ַהטּוֹ ָ֗בה

מה
ֲאֶ֨שׁר ָﬠָ֤שׂה ְיה ָו֙ה ְל ָד ִ֣ויד ְוִלְשׁ ֔ ֹ

ֶאת־ ֵ֣בּית ָֽהֱא ִ֔הים ַה ֶ ֖מֶּל ְוָכל־ָה ָֽﬠם׃
ְוַהכֲֹּה ֞ ִנים ַﬠל־ִמְשְׁמרוֹ ָ֣תם עְֹמ ִ֗דים

ח ֶדשׁ
וְּב ֨יוֹם ֶﬠְשׂ ִ֤רים וְּשׁ ָשׁ֙ה ַל ֣ ֹ
ַהְשִּׁביִ֔ﬠי ִשׁ ַ֥לּח ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ְלָאֳהֵלי ֶ֑הם

מ֮ה ֶאת־ ֶזַ֣בח ַהָבּ ָ ֗קר
ַו ִיּ ְז ַ֞בּח ַה ֶ ֣מֶּל ְשׁ ֹ
ְוֶﬠְשׂ ִ֖רים ָ֑אֶלף

ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַ ָﬠשׂ ֙וּ ִשְׁב ַ֣ﬠת

ֲח ֻנ ַ֣כּת

on · the · pavement

4

וָּב ַ֜ח ְרִתּי

[obj] · prayer · your

ֶֽהָחֵצ֙ר ֲאֶשׁ֙ר

ִלְפ ֵ֣ני* ֵבית־ ְיה ָ֔וה ִֽכּי־ ָ֤ﬠָשׂה ָשׁ֙ם ָֽהעֹ ֔לוֹת

ַבָּמּ֥קוֹם ַה ֶ֛זּה ִ֖לי ְל ֵ֥בית ָֽזַבח׃
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ֶֽאֱﬠ ֤צ ֹר

ֵ֣הן

ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֤רת ְל ֙ ִ֔אישׁ מוֹ ֵ ֖שׁל ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאל׃

ַהָשַּׁ֙מ ִי֙ם

ruling

]I shall hold back look [ when

ְו ֽל ֹא־ ִיְה ֶי ֣ה ָמָ֔טר

19

rain

וִּמְצו ַֺ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ֖תִתּי ִלְפ ֵני ֶ֑כם* ַוֲהַלְכֶ֗תּם

ְוֵהן־ֲאַצ ֶ֥וּה

ַוֲﬠַב ְדֶתּ֙ם ֱא ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשַׁתֲּח ִוי ֶ֖תם

and · look [ when] · I shall command

ַﬠל־ָח ָ֖גב

ָל ֶֽהם׃

ֶלֱא֣כוֹל ָה ָ ֑א ֶרץ
20

(over) · grasshoppers

שׁר ִהְק ַ֣דְּשִׁתּי ִלְשִׁ֔מי ַאְשׁ ִ֖לי ֵמ ַ֣ﬠל*
ֲא ֶ ֣

ַﬠִ֜מּי ֲא ֶ ֧שׁר

and · ( they) will humble themselves

ִֽנ ְק ָרא־ְשִׁ֣מי ֲﬠֵליֶ֗הם

וּ ְנַתְשִׁ֗תּים

שׁר ָנ ַ֣תִתּי ָלֶ֔הם ְוֶאת־ַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ֙ה
ֲא ֶ ֣

a plague

ְו ִיָכּ ְנ֨עוּ

ֵמ ַ֤ﬠל ַא ְדָמִת֙י

and|then · I will uproot · them

ְוִאם־ֲאַשׁ ַ֥לּח ֶ֖דֶּבר ְבַּﬠ ִ ֽמּי׃
14

ְוִאם־ְתּשׁוּ֣בוּן ַאֶ֔תּם ַוֲﬠ ַזְבֶתּ֙ם ֻחקּוֹ ַ֣תי

ָפּ ָ֑ני ְוֶאְתּ ֶ֛ננּוּ ְלָמָ֥שׁל

and · as · a ridicule as · a proverb

ְו ִֽיְת ַֽפְּלל֙וּ
and · they will pray

ִֽויַבְק֣שׁוּ ָפ ֔ ַני ְו ָי ֻ ֖שׁבוּ ִמ ַדּ ְרֵכי ֶ֣הם ָה ָר ִ֑ﬠים

ְבָּכל־ָהַﬠ ִ ֽמּים׃
21

שׁר ָה ָי֣ה ֶﬠְל ֔יוֹן
ְוַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ֙ה ֲא ֶ ֣
exalted

ַוֲא ִנ֙י ֶאְשׁ ַ ֣מע ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים
ְלָכל־עֹ ֵ֥בר ָﬠ ָ֖ליו

ְלַחָטּאָ֔תם

ְוֶאְסַל֙ח

ַבֶּ֨מּה ָﬠ ָ ֤שׂה ְיה ָו֙ה ָ֔כָּכה ָלָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת

ֶאת־ַא ְר ָֽצם׃

so

and · (I shall) heal
15

16

ְוַל ַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּה׃

ַﬠָ֗תּה ֵﬠי ַנ֙י ִיְה ֣יוּ ְפֻת֔חוֹת ְוָא ְז ַ֖ני
ַקֻשּׁ֑בוֹת

ִי ֑שּׁ ֹם

ְוָאַ֗מר

he will be appalled

and · I shall forgive

ְוֶא ְר ָ֖פּא

ְוִלְשׁ ִני ָ֖נה

ִלְתִפ ַ֖לּת

ַהָמּ֥קוֹם

22

ְוָאְמ֗רוּ ַﬠ֩ל ֲאֶ֨שׁר ָֽﬠ ְז֜בוּ ֶאת־ ְיהָ֣וה׀

to · the prayer of [ will be] attentive

שׁר הוִֹציָא֮ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
ֱא ֵ֣הי ֲאבֵֹתיֶ֗הם ֲא ֶ ֣

ַה ֶֽזּה׃

ם ַֽו ַיֲּח ֙ ִזיק֙וּ ֵבּא ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים
ִמְצ ַר ִי ֒

ְוַﬠָ֗תּה ָבּ ַ֤ח ְרִתּי ְוִהְק ַ֙דְּשִׁתּ֙י ֶאת־ַה ַ֣בּ ִית

ַו ִיְּשַׁתֲּח ֥ווּ ָל ֶ֖הם ַו ַֽיַּﬠְב ֑דוּם ַﬠל־ֵכּ֙ן* ֵה ִ֣ביא

ַה ֶ֔זּה ִלְהיוֹת־ְשִׁ֥מי ָ֖שׁם ַﬠד־עוֹ ָ֑לם* ְוָה ֨יוּ

ֲﬠֵליֶ֔הם ֵ֥את ָכּל־ָה ָר ָ֖ﬠה ַה ֽזּ ֹאת׃ פ

ֵﬠי ַ֧ני ְוִל ִ֛בּי ָ ֖שׁם ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמים׃
17

ְוַאָ֞תּה ִאם־ֵתּ ֵ֣ל ְלָפ ֗ ַני* ַכֲּא ֶ ֤שׁר ָהַל ֙
שׁר ִצ ִוּי ִ֑תי
ָדּ ִ֣ויד ָאִ֔בי ְוַלֲﬠ֕שׂוֹת ְכּ ֖כֹל ֲא ֶ ֣
ְוֻח ַ֥קּי וִּמְשָׁפּ ַ֖טי ִתְּשֽׁמוֹר׃

18

ַוֲה ִ֣קימוִֹ֔תי ֵ֖את ִכּ ֵ֣סּא ַמְלכוּ ֶ֑ת
kingship · your

מר *
שׁר ָכּ ַ֗רִתּי ְל ָד ִ֤ויד ָאִ֙בי ֙ ֵלא ֔ ֹ
ַכֲּא ֶ ֣
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ָכּל־ֲאֶשׁר־ִצָ֣וּה ְיה ָ֔וה ְל ַד ֵ֖בּר
26:1

ְבּ ֵראִ֗שׁית

ַמְמְל֛כוּת ְיהוֹ ָי ִ֥קים

ֶאל־ָכּל־ָה ָ֑ﬠם

the reign of at · the beginning of

2

and|then · (they) lay hold of

ֶבּן־י ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ ֣מֶל ְיהוּ ָ֑דה ָה ָי֙ה ַה ָדּ ָ֣בר

א֜תוֹ ַהכֲֹּה ִ֧נים ְוַה ְנִּבִ֛אים ְוָכל־ָה ָ֥ﬠם
ֹ

מר׃ *
ַה ֶ֔זּה ֵמ ֵ֥את ְיה ָ֖וה ֵלא ֽ ֹ

מר * ֥מוֹת ָתּֽמוּת׃
ֵלא ֖ ֹ

ה
מ֮ד ַבֲּח ַ֣צר ֵבּית־ ְיה ָו ֒
֣כֹּה׀ ָא ַ ֣מר ְיה ָ֗וה ֲﬠ ֹ

9

ְו ִדַבּ ְרָ֞תּ ַﬠל־ָכּל־ָﬠ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ַהָבִּאי֙ם

ִֽיְה ֶי֙ה ַה ַ֣בּ ִית ַה ֶ֔זּה ְוָה ִ֥ﬠיר ַה ֛זּ ֹאת
ֶתֱּח ַ֖רב

ָכּל־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ִצ ִוּי ִ֖תי ְל ַד ֵ֣בּר
ֲאֵלי ֶ֑הם

מר* ְכִּשׁל֙וֹ
ַמדּוּ ַ֩ ִנֵ֨בּיָת ְבֵשׁם־ ְיה ָ֜וה ֵלא ֗ ֹ
why

ְלִהְשַׁתֲּח ֣ו ֺת ֵבּית־ ְיה ָ֔וה ֵ ֚את
ָדּ ָֽבר׃

ַאל־ִתּ ְג ַ֖רע

ֵמ ֵ ֣אין* יוֹ ֵ ֑שׁב

she|it shall be in ruins

ַו ִיָּקּ ֵ֧הל

not · you must take away|omit
3

ַו ִיְּתְפּ֨שׂוּ

ָכּל־ָה ָ֛ﬠם

and · (he |they) gathered

אוּ ַ֣לי ִיְשְׁמ֔עוּ ְו ָיֻ֕שׁבוּ ִ֖אישׁ ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ

ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ְבּ ֵ֥בית ְיה ָֽוה׃

perhaps

ָה ָר ָ֑ﬠה ְו ִנַחְמ ִ֣תּי ֶאל־ָה ָרָ֗ﬠה ֲאֶ֨שׁר ָאֹנ ִ֤כי

10

ַֽו ִיְּשְׁמ֣ﬠוּ׀ ָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ֵ ֚את ַה ְדָּב ִ֣רים
ָהֵ֔אֶלּה ַו ַיֲּﬠ֥לוּ ִמֵבּית־ַה ֶ ֖מֶּל ֵ֣בּית ְיה ָ֑וה

חֵשׁ֙ב ַלֲﬠ֣שׂוֹת ָלֶ֔הם ִמְפּ ֵ֖ני ֥ר ֹ ַ
ֹ
the evil of

ַו ֵֽיְּשׁ֛בוּ ְבּ ֶ֥פַתח ַֽשַׁﬠר־ ְיה ָ֖וה ֶהָח ָֽדשׁ׃ ס

ַמַﬠְלֵלי ֶֽהם׃
4

5

the · new

ְוָאַמ ְר ָ֣תּ ֲאֵליֶ֔הם ֖כֹּה ָא ַ ֣מר ְיה ָ֑וה

11

ִאם־ ֤ל ֹא ִתְשְׁמע֙וּ ֵאַ֔לי ָל ֶ ֙לֶכ֙ת ְבּ֣תוֹ ָרִ֔תי

מר * ִמְשַׁפּט־ָ֙מ ֶו֙ת*
ְוֶאל־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֵלא ֑ ֹ

ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ֖תִתּי ִלְפ ֵני ֶֽכם׃*

ָל ִ֣אישׁ ַה ֶ֔זּה ִ֤כּי ִנָבּ֙א ֶאל־ָה ִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת

מ ַ ַﬠל־ ִדְּב ֵ֨רי ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּבִ֔אים ֲאֶ֥שׁר
ִלְשׁ ֗ ֹ

ַכֲּאֶ֥שׁר ְשַׁמְﬠ ֶ֖תּם ְבָּא ְז ֵני ֶֽכם׃

ָאֹנ ִ֖כי שׁ ֹ ֵ֣ל ַ ֲאֵלי ֶ֑כם

ְוַהְשׁ ֵ֥כּם*

12

and · doing early2

6

ְוָשׁ ֖ ַ ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְﬠ ֶֽתּם׃

ְלִה ָנּ ֵ֞בא ֶאל־ַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ֙ה ְוֶאל־ָה ִ֣ﬠיר

ְו ָנַת ִ֛תּי ֶאת־ַה ַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ְכִּשׁ ֑ ה

ַה ֔זּ ֹאת ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר

ְוֶאת־ָה ִ֤ﬠיר ַהזּ ֹאָתה ק ֶא ֵ֣תּן ִלְקָלָ֔לה

ְשַׁמְﬠ ֶֽתּם׃

ְל ֖כֹל גּוֹ ֵ֥יי ָה ָֽא ֶרץ׃ ס

13

ַֽו ִיְּשְׁמ֛ﬠוּ ַהכֲֹּה ִ֥נים ְוַה ְנִּב ִ֖אים ְוָכל־ָה ָ֑ﬠם
ָה ֵ ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥בית ְיה ָֽוה׃
ַו ְי ִ֣הי׀* ְכַּכ֣לּוֹת ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ְל ַדֵבּ֙ר ֵ֣את

ְוַﬠָ֗תּה ֵהי ִ֤טיבוּ ַד ְרֵכיֶכ֙ם וּ ַ ֣מַﬠְלֵליֶ֔כם
ְוִשְׁמ֕עוּ ְבּ֖קוֹל ְיהָ֣וה ֱא ֵהי ֶ֑כם ְו ִי ָנּ ֵ֣חם
ְיה ָ֔וה ֶאל־ ָ֣ה ָרָ֔ﬠה ֲאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֖בּר ֲﬠֵלי ֶֽכם׃

ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ְמ ַד ֵ֛בּר ֶאת־ַה ְדָּב ִ֥רים
8

מ ָיה ֙וּ ֶאל־ָכּל־ַהָשּׂ ִ֔רים
ַו ֤יּ ֹאֶמר ִי ְר ְ ֙
מר * ְיהָ֣וה ְשָׁל ַ֗ח ִני
ְוֶאל־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֵלא ֑ ֹ

(as) · a curse

7

ַו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַהכֲֹּה ִ֤נים ְוַה ְנִּבִאי֙ם ֶאל־ַהָשּׂ ִ֔רים

14

ַוֲא ִ֖ני ִה ְנ ִ֣ני ְב ֶי ְד ֶ֑כם ֲﬠשׂוּ־ ִ֛לי ַכּ֥טּוֹב ְוַכ ָיּ ָ ֖שׁר
ְבֵּﬠי ֵני ֶֽכם׃
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ַ ֣א ׀ ָי ֣ד ֹ ַ ֵתּ ְד֗עוּ ִ֣כּי ִאם־ְמִמ ִ֣תים ַאֶתּ֮ם

ַו ִיּ ָנּ ֵ֞בא ַﬠל־ָה ִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא֙ת ְוַﬠל־ָה ָ֣א ֶרץ

אִתי֒ ִכּי־ ָ֣דם ָנִ֗קי ַאֶתּ֙ם ֹנְת ִ֣נים
ֹ

ַה ֔זּ ֹאת ְכּ ֖כֹל ִדְּב ֵ֥רי ִי ְרְמ ָֽיהוּ׃

innocent

21

ַו ִיְּשׁ ַ ֣מע ַהֶֽמֶּל ־ ְ֠יהוֹ ָיִקים ְוָכל־ ִגּבּוֹ ָ֤ריו

ֲﬠֵליֶ֔כם ְוֶאל־ָה ִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ְוֶאל־י ְֹשׁ ֶ֑ביָה

ְוָכל־ַהָשּׂ ִרי֙ם ֶאת־ ְדָּב ָ֔ריו ַו ְיַב ֵ֥קּשׁ ַה ֶ ֖מֶּל

ִ֣כּי ֶבֱאֶ֗מת ְשָׁל ַ֤ח ִני ְיה ָו֙ה ֲﬠֵליֶ֔כם ְל ַדֵבּ֙ר

ֲהִמי֑תוֹ ַו ִיְּשׁ ַ ֤מע אוּ ִר֙ ָיּה ֙וּ ַו ִיּ ָ֔רא ַו ִיְּב ַ֖רח

ְבָּא ְז ֵניֶ֔כם ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּה׃ ס
16

ַו ָיּ ֥ב ֹא ִמְצ ָֽר ִים׃

ַויּ ֹאְמ ֤רוּ ַהָשּׂ ִרי֙ם ְוָכל־ָהָ֔ﬠם
ֶאל־ַהכֲֹּה ִ֖נים ְוֶאל־ַה ְנִּבי ִ֑אים ֵאין־ָלִ֤אישׁ

17

and · he fled

22

ַה ֶזּ֙ה ִמְשַׁפּט־ָ֔מ ֶות ִ֗כּי ְבּ ֵ ֛שׁם ְיה ָ֥וה

ֵ֣את ֶאְל ָנ ָ֧תן ֶבּן־ַﬠְכ֛בּוֹר ַוֲא ָנִ֥שׁים ִא֖תּוֹ

ֱא ֵ֖הינוּ ִדּ ֶ֥בּר ֵא ֵֽלינוּ׃

ֶאל־ִמְצ ָֽר ִים׃

ַו ָיּ ֻ֣קמוּ ֲא ָנִ֔שׁים ִמ ִזְּק ֵ֖ני ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ

23

מר׃*
ֶאל־ָכּל־ְק ַ֥הל ָה ָ֖ﬠם ֵלא ֽ ֹ
18

ַו ִיְּשַׁ֞לח ַה ֶ ֧מֶּל ְיהוֹ ָי ִ֛קים ֲא ָנִ֖שׁים ִמְצ ָ֑ר ִים

ַויּוִֹ֨ציאוּ ֶאת־אוּ ִר ָ֜יּהוּ ִמִמְּצ ַ֗ר ִים ַו ְיִבֻ֙אה֙וּ
ֶאל־ַה ֶ ֣מֶּל ְיהוֹ ָיִ֔קים ַו ַיּ ֵ֖כּהוּ ֶבּ ָ֑ח ֶרב

ִמיָכ ָיה ק ַה֣מּוֹ ַרְשִׁ֔תּי ָה ָי֣ה ִנ ָ֔בּא ִבּי ֵ ֖מי

ַו ַיְּשֵׁל ֙

the · Moresheth

ֶאת־ ִנְבָל֔תוֹ
[ obj] · dead body · his

ִח ְזִק ָיּ֣הוּ ֶֽמֶל ־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ֣יּ ֹאֶמר
מר* ֽכֹּה־ָא ַ ֣מר׀
ֶאל־ָכּל־ַﬠ֩ם ְיהוּ ָ֨דה ֵלא ֜ ֹ
ְיהָ֣וה ְצָב֗אוֹת ִצ ֞יּוֹן ָשׂ ֶ֤דה

ָה ָֽﬠם׃
24

ַ֗א ַ֚יד ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָשָׁ֔פן ָה ְי ָ֖תה
א֥תוֹ
ֶֽאת־ ִי ְרְמָי֑הוּ ְלִבְל ִ֛תּי ֵתּת־ ֹ

ִוירוָּשׁ ַ ֙ל ִי֙ם

ֵֽתָח ֵר֙שׁ

ֶאל־ִקְב ֵ֖רי ְבּ ֵ֥ני

ְב ַיד־ָה ָ֖ﬠם ַלֲהִמיֽתוֹ׃ פ

she|it shall be plowed

ִﬠ ִ֣יּים

ִֽתְּה ֶ֔יה ְו ַ֥הר ַה ַ֖בּ ִית ְלָב֥מוֹת

a heap of ruins

ָֽיַﬠר׃
19

ֶהָה ֵ ֣מת ֱ֠הִמֻתהוּ ִח ְזִק ָ֨יּהוּ ֶֽמֶל ־ ְיהוּ ָ֜דה
ה
ְוָכל־ ְיהוּ ָ֗דה ֲהל ֹ֮א ָי ֵ֣רא ֶאת־ ְיה ָו ֒
ַו ְיַח֙ל

ֶאת־ְפּ ֵ֣ני

and · he appeased|implored/entreat

ְיה ָ֔וה ַו ִיּ ָ֣נֶּחם ְיה ָ֔וה ֶאל־ָה ָר ָ֖ﬠה
ֲאֶשׁר־ ִדּ ֶ֣בּר ֲﬠֵלי ֶ֑הם ַוֲא ֗ ַנְחנוּ עִֹ֛שׂים ָר ָ֥ﬠה
ְגדוֹ ָ֖לה ַﬠל־ ַנְפשׁוֹ ֵֽתינוּ׃*
20

שׁם ְיה ָ֔וה
ְו ַגם־ִ֗אישׁ ָה ָ֤יה ִמְת ַנֵבּ֙א ְבּ ֵ ֣
ֽאוּ ִר֙ ָיּה ֙וּ ֶֽבּן־ְשַׁמְﬠ ָ֔יהוּ ִמִקּ ְר ַ֖ית ַה ְיָּﬠ ִ֑רים
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ַמְמ ֶ֛לֶכת ְיהוֹ ָי ִ֥קם

ְבּ ֵראִ֗שׁית

ְוָה ָ֨יה ַה ֜גּוֹי ְוַהַמְּמָלָ֗כה ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ַיַﬠְב ֤דוּ
את֙וֹ ֶאת־ ְנבוַּכ ְד ֶנא ַ֣צּר ֶֽמֶל ־ָבּ ֶ֔בל ְוֵ֨את
ֹ

in · the beginning of

ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹא־ ִיֵתּ֙ן ֶאת־ַצ ָוּא֔רוֹ

ֶבּן־י ֹאוִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ ֣מֶל ְיהוּ ָ֑דה ָה ָ֞יה ַה ָדּ ָ֤בר

[ obj] · neck · his

מר׃*
ַה ֶזּ֙ה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יה ֵמ ֵ֥את ְיה ָ֖וה ֵלא ֽ ֹ
2

ְבּ ֖ﬠֹל

שׂה ְל ֔ מוֵֹס ֖רוֹת
ֽכֹּה־ָא ַ ֤מר ְיה ָו֙ה ֵאַ֔לי ֲﬠ ֵ ֣

in|under · the yoke of

fetters

וָּב ָרָ֨ﬠב

מ֑טוֹת וּ ְנַת ָ֖תּם ַﬠל־ַצ ָוּא ֶֽר ׃
וּ ֹ
on · neck · your

ַﬠל־ַה ֤גּוֹי ַההוּ֙א ְנֻאם־ ְיה ָ֔וה

ְוִשַׁלְּחָתּ֩ם ֶאל־ֶ֨מֶל ֱא֜דוֹם ְוֶאל־ ֶ ֣מֶל
֖צ ֹר ְוֶאל־ ֶ ֣מֶל ִצי ֑דוֹן ְבּ ַי֤ד ַמְלָאִכי֙ם

until · completing · my
9

ְ֠וַאֶתּם ַאל־ִתְּשְׁמ֨עוּ ֶאל־ ְנִביֵאיֶ֜כם
ְוֶא֙ל

ְוֶאל־ ֽקְֹסֵמיֶ֗כם

ַהָבִּ֣אים ְירוָּשׁ ַ֔ל ִם ֶאל־ִצ ְדִק ָ֖יּהוּ ֶ֥מֶל

and · to · practicers of divination1 · you

ְיהוּ ָֽדה׃

מֵתיֶ֔כם
ֲח ֣ ֹ

מר*
אָ֔תם ֶאל־ֲא ֽד ֹ ֵני ֶ֖הם ֵלא ֑ ֹ
ְוִצ ִוּי ָ֣ת ֹ

dreamers · your

ֽכֹּה־ָאַ֞מר ְיהָ֤וה ְצָבאוֹ֙ת ֱא ֵ֣הי ִיְשׂ ָרֵ֔אל

ְוֶאל־ ֽﬠֹ ְנ ֵני ֶ֖כם

֥כֹּה ֽת ֹאְמ ֖רוּ ֶאל־ֲא ֽד ֹ ֵני ֶֽכם׃
5

א ָ֖תם ְבּ ָי ֽדוֹ׃
ֹ

ַﬠד־ֻתִּ֥מּי*

מוָֹ֗אב ְוֶאל־ֶ֙מֶל ֙ ְבּ ֵ֣ני ַﬠ֔מּוֹן ְוֶאל־ֶ֥מֶל

4

וַּב ֶ֜דֶּבר

ֶאְפ ֨קֹד

and · with · the · plague

and · yokes
3

ֶ ֣מֶל ָבּ ֶ֑בל ַבֶּח ֶר֩ב

and · to · interpreters of signs2 3 · your

ָאֹנִ֞כי ָﬠִ֣שׂיִתי ֶאת־ָהָ֗א ֶרץ ֶאת־ָהָא ָ֤דם

ְוֶאל־ַכָּשֵּׁפי ֶ֑כם

ְוֶאת־ַהְבֵּהָמ֙ה ֲאֶשׁ֙ר ַﬠל־ְפּ ֵ֣ני ָהָ֔א ֶרץ

and · to · sorcerers · your

וִּב ְזרוֹ ִ֖ﬠי

ְבּכִֹח֙י ַה ָגּ֔דוֹל

אְמ ִ֤רים
ֲאֶשׁר־ֵ֞הם ֹ

מר * ֥ל ֹא ַתַﬠְב ֖דוּ ֶאת־ֶ֥מֶל
ֲאֵליֶכ֙ם ֵלא ֔ ֹ

ַה ְנּטוּ ָ֑יה

ָבּ ֶֽבל׃

and · by · arm · my

וּ ְנַתִ֕תּיָה ַלֲא ֶ ֖שׁר ָיַ֥שׁר ְבֵּﬠי ָֽני׃

10

ִ֣כּי ֶ֔שֶׁקר ֵ֖הם ִנְבִּ֣אים ָל ֶ֑כם ְלַ֨מַﬠן ַה ְר ִ֤חיק

he is right
6

removing

ְוַﬠָ֗תּה ָֽאֹנִכ֙י ָנַ֙תִתּ֙י ֶאת־ָכּל־ָהֲא ָר֣צוֹת

ֶאְתֶכ֙ם ֵמ ַ֣ﬠל ַא ְדַמְתֶ֔כם

ָהֵ֔אֶלּה ְבּ ַ֛יד ְנבוַּכ ְד ֶנא ַ֥צּר ֶֽמֶל ־ָבּ ֶ֖בל
ַﬠְב ִ֑דּי ְו ַג֙ם

ֶאת־ַח ַיּ֣ת

ְוִה ַדְּח ִ֥תּי
and · I will drive away

ַהָשּׂ ֶ֔דה

[obj] · the animal[s] of

11

ְוַה ֗גּוֹי ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֧ביא ֶאת־ַצ ָוּא ֛רוֹ
[ obj] · neck · his|its

ָנ ַ֥תִתּי ֖לוֹ ְלָﬠְב ֽדוֹ׃
7

את֙וֹ ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ְוֶאת־ְבּ ֖נוֹ
ְוָﬠְב ֤דוּ ֹ
ְו ֶֽאת־ֶבּן־ְבּ ֑נוֹ* ַ֣ﬠד בּ ֹא־ ֵ֤ﬠת ַא ְרצ֙וֹ
ַגּם־֔הוּא ְו ָ֤ﬠְבדוּ ב֙וֹ גּוֹ ִ֣ים ַרִ֔בּים וְּמָל ִ֖כים
ְגּד ֹ ִֽלים׃

ֶאְת ֶ֖כם ַוֲאַב ְד ֶֽתּם׃

ְבּ ֥ﬠֹל

ֶֽמֶל ־ָבּ ֶ֖בל ַֽוֲﬠָב ֑דוֹ

in|under · the yoke of

ְוִה ַנְּח ִ֤תּיו ַﬠל־ַא ְדָמת֙וֹ ְנֻאם־ ְיה ָ֔וה
ַֽוֲﬠָב ָ֖דהּ ְו ָ֥יַשׁב ָֽבּהּ׃
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ְוֶאל־ִצ ְדִק ָ֤יּה ֶֽמֶל ־ ְיהוּ ָד֙ה ִדּ ַ֔בּ ְרִתּי

ִא ָ֑תּם

13

ְצָב֔אוֹת ְלִבְלִתּי־ ֜בֹאוּ ַהֵכּ ִ֣לים׀ ַהנּוָֹת ִ֣רים

ְבּ ֣ﬠֹל

in |under · the yoke of [ obj] · necks · your

ְבֵּבית־ ְיה ָ֗וה וֵּ֨בית ֶ ֧מֶל ְיהוּ ָ֛דה

א֛תוֹ ְוַﬠ֖מּוֹ ִֽוְח ֽיוּ׃*
ֶֽמֶל ־ָבּ ֶ֗בל ְוִﬠְב ֥דוּ ֹ

וִּבירוָּשַׁל ִ֖ם ָבּ ֶֽבָלה׃ פ

ָ֤לָמּה ָת֙מוּת֙וּ ַא ָ֣תּה ְוַﬠֶ֔מּ ַבּ ֶ֖ח ֶרב ָבּ ָר ָ֣ﬠב

19

and · by · the · plague

ֶאל־ַה ֕גּוֹי ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ַיֲﬠ ֖בֹד ֶאת־ֶ֥מֶל

and · concerning · the · stands

ָבּ ֶֽבל׃

ַהֵכִּ֔לים ַהנּוָֹת ִ֖רים ָבּ ִ֥ﬠיר ַה ֽזּ ֹאת׃

ְוַֽאל־ִתְּשְׁמ֞עוּ ֶאל־ ִדְּב ֵ֣רי ַה ְנִּבִ֗אים

20

the rest of

שׁר ֽל ֹא־ְלָק ָ֗חם ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַצּ֙ר ֶ ֣מֶל
ֲא ֶ ֣

מר * ֥ל ֹא ַתַﬠְב ֖דוּ
אְמ ִ֤רים ֲאֵליֶכ֙ם ֵלא ֔ ֹ
ָה ֹ

ָבּ ֶ֔בל ַ֠בּ ְגלוֹתוֹ ֶאת־ ְיכוֹ ְנ ָיה ק ֶבן־ ְיהוֹ ָי ִ֧קים

ֶאת־ ֶ ֣מֶל ָבּ ֶ֑בל ִ֣כּי ֶ֔שֶׁקר ֵ֖הם ִנְבִּ֥אים

ֶֽמֶל ־ ְיהוּ ָ֛דה ִמי ֽרוָּשַׁל ִ֖ם ָבּ ֶ֑בָלה ְו ֵ֛את
ח ֵ֥רי
ָכּל־ ֹ
21

ְיה ָ֔וה וּ ֵ֥בית ֶֽמֶל ־ ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשָׁל ִֽם׃

driving away · my

ְוַה ְנִּבִ֖אים ַֽה ִנְּבִּ֥אים ָל ֶֽכם׃

ִ֣כּי ֥כֹה ָא ַ ֛מר ְיה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱא ֵ֣הי
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַﬠל־ַהֵכִּ֗לים ַה ֽנּוָֹת ִרי֙ם ֵ֣בּית

ֶאְתֶכ֙ם ַוֲאַב ְדֶ֔תּם ַאֶ֕תּם

ַה ִדּי ִ֤חי

ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשָׁל ִ ֽם׃ ס

all ( of) · the nobles of

ִ֣כּי ֤ל ֹא ְשַׁלְחִתּי֙ם ְנֻאם־ ְיה ָ֔וה ְו ֵ֛הם
ִנְבִּ֥אים ִבְּשִׁ֖מי ַל ָ ֑שֶּׁקר* ְלַ֨מַﬠן

16

ְוַﬠ֙ל ֶי ֶ֣תר

ְוַﬠל־ַהְמּכֹ ֑נוֹת

ָל ֶֽכם׃
15

ִ֣כּי ֤כֹה ָאַמ֙ר ְיהָ֣וה ְצָב֔אוֹת
ֶאל־ ָֽהַﬠֻמּ ִ֔דים ְוַﬠל־ַה ָ֖יּם

ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִדּ ֶ֣בּר ְיה ָ֔וה

וַּב ָ֑דֶּב֙ר

14

ִיְפ ְגּעוּ־ ָנ֙א
let they|them plead · please

מר* ָהִ֨ביאוּ
ְכָּכל־ַה ְדָּב ִ֥רים ָה ֵ ֖אֶלּה ֵלא ֑ ֹ
ֶאת־ַצ ְוּא ֵריֶ֜כם

ַֽבּיהָ֣וה

22

ָבּ ֶ֥בָלה יוּ ָ֖באוּ ְו ָ ֣שָׁמּה ִֽיְה ֑יוּ ַ֠ﬠד ֣יוֹם ָפְּק ִ֤די

ְוֶאל־ַהכֲֹּה ִני֩ם ְוֶאל־ָכּל־ָהָ֨ﬠם ַה ֶ֜זּה

אָת֙ם ְנֻאם־ ְיה ָ֔וה ְו ַֽהֲﬠִליִתי֙ם
ֹ

ה
מר * כֹּ֮ה ָא ַ ֣מר ְיה ָו ֒
ִדּ ַ֣בּ ְרִתּי ֵלא ֗ ֹ

ַוֲהִ֣שׁיבִֹ֔תים ֶאל־ַהָמּ֖קוֹם ַה ֶֽזּה׃ פ

ַֽאל־ִתְּשְׁמ֞עוּ ֶאל־ ִדְּב ֵ֣רי ְנ ִֽביֵאיֶ֗כם
מר * ִה ֨ ֵנּה ְכ ֵ֧לי
ַֽה ִנְּבּ ִ֤אים ָלֶכ֙ם ֵלא ֔ ֹ
ֵבית־ ְיהָ֛וה מוָּשׁ ִ֥בים ִמָבּ ֶ֖בָלה ַﬠ ָ֣תּה
ְמֵה ָ֑רה ִ֣כּי ֶ֔שֶׁקר ֵ֖הָמּה ִנְבּ ִ֥אים ָל ֶֽכם׃
quickly
17

ַאל־ִתְּשְׁמ֣ﬠוּ ֲאֵליֶ֔הם ִﬠְב ֥דוּ
ֶאת־ֶֽמֶל ־ָבּ ֶ֖בל ִֽוְח ֑יוּ* ָ֧לָמּה ִֽתְה ֶי֛ה
ָה ִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ָח ְר ָֽבּה׃
a site of ruins

18

ְוִאם־ ְנִבִ֣אים ֵ֔הם ְוִאם־ ֵ֥ישׁ ְדַּבר־ ְיה ָ֖וה
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וָּב ָ ֣שׂר ָﬠָ֔לה
37:1

ה ַויּוִֹצ ֵ֤א ִני ְב֙רוּ ַ֙
ָה ְי ָ֣תה ָﬠַל֮י ַיד־ ְיה ָו ֒
ַהִבְּק ָ֑ﬠה

ְיה ָ֔וה ַו ְי ִני ֵ֖ח ִני ְבּ֣תוֹ

ַו ִיְּק ַ֧רם
and · he covered

ִמְל ָ ֑מְﬠָלה* ְו ֖רוּ ַ

ְו ִ֖היא

the · valley-plain

9

ְמֵל ָ֥אה ֲﬠָצֽמוֹת׃

skin

ֵ֥אין ָבּ ֶֽהם׃

ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ִה ָנּ ֵ֖בא ֶאל־ָה ֑רוּ ַ ִה ָנּ ֵ֣בא
ֶבן־ָ֠א ָדם* ְוָאַמ ְרָ֙תּ ֶאל־ָה֜רוּ ַ

[ was] full of
2

ֲﬠֵלי ֶ֛הם ֖ﬠוֹר

ֽכֹּה־ָא ַ ֣מר׀ ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִ֗וה ֵמַא ְר ַ֤בּע רוּחוֹ֙ת

ְוֶהֱﬠִבי ַ֥ר ִני ֲﬠֵלי ֶ֖הם ָס ִ֣ביב׀ ָס ִ֑ביב ְוִה ֨ ֵנּה
א֙ד ַﬠל־ְפּ ֵ֣ני
ַר֤בּוֹת ְמ ֹ

֣בִֹּאי ָה֔רוּ ַ

ַהִבְּקָ֔ﬠה

וְּפ ִ֛חי

ַבֲּהרוּ ִ֥גים ָה ֵ ֖אֶלּה

and · breathe

the · valley-plain

ְיֵב֥שׁוֹת

ְוִה ֵ֖נּה

ְו ִֽיְח ֽיוּ׃

אד׃
ְמ ֽ ֹ

10

[ they were] dry
3

ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֶבּן־ָא ָ֕דם* ֲהִתְח ֶי֖י ָנה

ָה֜רוּ ַ ַו ִֽיְּח ֗יוּ ַו ַֽיַּﬠְמד֙וּ ַﬠל־ ַר ְגֵליֶ֔הם ַ֖ח ִיל

אַ֕מר ֲאד ֹ ָ֥ני ְיה ִ֖וה
ָהֲﬠָצ֣מוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה ָו ֹ

אד׃ ס
אד־ְמ ֽ ֹ
ָגּ ֥דוֹל ְמ ֹ
11

ַא ָ֥תּה ָי ָֽדְﬠָתּ׃
4

ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ִה ָנּ ֵ֖בא ַﬠל־ָהֲﬠָצ֣מוֹת

ָיְב֧שׁוּ
ִנ ְג ַ֥ז ְרנוּ

the|o · dry

6

12

and · I will cover

skin

ָב ֶ֛כם ֖רוּ ַ ִוְח ִיי ֶ֑תם ִוי ַדְﬠ ֶ֖תּם ִֽכּי־ֲא ִ֥ני
7

ִמִקְּברוֵֹתי ֶ֖כם ַﬠִ֑מּי ְוֵהֵבא ִ֥תי ֶאְת ֶ֖כם
ֶאל־ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵֽאל׃ ס
13

ִֽוי ַדְﬠ ֶ֖תּם ִֽכּי־ֲא ִ֣ני ְיהָ֑וה ְבִּפְת ִ֣חי

ְיה ָֽוה׃

ֶאת־ִקְב ֽרוֵֹתיֶ֗כם וְּבַהֲﬠלוֹ ִ֥תי ֶאְת ֶ֛כם

שׁר ֻצֵ֑וּיִתי ַֽו ְיִהי־֤קוֹל
ְו ִנ ֵ֖בּאִתי ַכֲּא ֶ ֣

ִמִקְּברוֵֹתי ֶ֖כם ַﬠ ִ ֽמּי׃

ְכִּה ָֽנְּבִא֙י

ְוִה ֵנּה־ ַ֔רַﬠשׁ

14

and · look · [there was] a rattling

ְו ָרִ֜איִתי ְוִה ֵֽנּה־ֲﬠֵלי ֶ֤הם

ִגּ ִדי֙ם
[ were] sinews

ְו ָנַתִ֨תּי רוּ ִ֤חי ָבֶכ֙ם ִוְח ִייֶ֔תם ְוִה ַנְּח ִ֥תּי
ֶאְת ֶ֖כם ַﬠל־ַא ְדַמְת ֶ֑כם ִוי ַדְﬠֶ֞תּם ִכּי־ֲא ִ֧ני

ַוִתְּק ְר֣בוּ ֲﬠָצ֔מוֹת ֶ֖ﬠֶצם ֶאל־ַﬠְצֽמוֹ׃
8

ָלֵכ ֩ן* ִה ָנּ ֵ֨בא ְוָאַמ ְרָ֜תּ ֲאֵליֶ֗הם ֽכֹּה־ָאַמ֮ר
ֶאת־ִקְב ֽרוֵֹתיֶ֗כם ְוַהֲﬠֵלי ִ֥תי ֶאְת ֶ֛כם

sinews

ָבָּ֗שׂר

ָֽלנוּ׃

ה ִה ֵנּ֩ה ֲא ֨ ִני ֹפֵ֜ת ַ
ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִו ֒

ְו ָנַתִתּ ֩י ֲﬠֵליֶ֨כם ִגּ ִ֜דים ְֽוַהֲﬠֵל ִ֧תי ֲﬠֵלי ֶ֣כם
ְוָק ַרְמ ִ֤תּי

hope · our

we are cut off

֤כֹּה ָאַמ֙ר ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִ֔וה ָלֲﬠָצ֖מוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה

ֲﬠֵליֶכ֙ם ֔עוֹר ְו ָנַת ִ֥תּי

ַﬠְצמוֹ ֵ֛תינוּ ְוָאְב ָ֥דה ִתְק ָו ֵ֖תנוּ

(they) dried up

ַה ְיֵב֔שׁוֹת ִשְׁמ֖ﬠוּ ְדַּבר־ ְיה ָֽוה׃

ִה ֨ ֵנּה ֲא ֜ ִני ֵמ ִ֥ביא ָב ֶ֛כם ֖רוּ ַ ִוְח ִיי ֶֽתם׃

ַויּ ֹאֶמ֮ר ֵאַל֒י ֶבּן־ָא ָ֕דם* ָהֲﬠָצ֣מוֹת ָהֵ֔אֶלּה
אְמ ִ֗רים
ָכּל־ ֵ֥בּית ִיְשׂ ָר ֵ֖אל ֵ֑הָמּה ִה ֵ֣נּה ֹ

ָה ֵ ֑אֶלּה ְוָאַמ ְר ָ֣תּ ֲאֵליֶ֔הם ָהֲﬠָצמוֹ֙ת

5

שׁר ִצָ֑וּ ִני ַוָתּבוֹ֩א ָבֶ֨הם
ְוִה ַנּ ֵ֖בּאִתי ַכֲּא ֶ ֣

ְיהָ֛וה ִדּ ַ֥בּ ְרִתּי ְוָﬠִ֖שׂיִתי ְנֻאם־ ְיה ָֽוה׃ פ
15

מר׃ *
ַו ְי ִ֥הי ְדַבר־ ְיה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלא ֽ ֹ

16

ְוַא ָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם* ַקח־ְל ֙ ֵ֣ﬠץ ֶא ָ֔חד
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תב ָﬠָלי֙ו ִֽליהוּ ָ֔דה ְוִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל
וְּכ ֤ ֹ

אָ֗תם ִמ ֤כֹּל
ִפְּשֵׁﬠי ֶ֑הם ְוהוַֹשְׁﬠ ִ֣תּי ֹ

ק וְּלַק֙ח ֵ֣ﬠץ ֶא ָ֔חד וְּכ֣תוֹב

ֲחֵברוֹ

שׁר ָחְט֣אוּ ָבֶ֔הם
מוְֹשׁ ֽבֵֹתיֶה֙ם ֲא ֶ ֣
apostasy · their

associate · his|its

ָﬠָ֗ליו ְליוֵֹס ֙ף ֵ֣ﬠץ ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוָכל־ ֵ֥בּית
ֲחֵברוֹ׃

ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל

ְוִטַה ְר ִ֤תּי
and · I will cleanse

ק

ַוֲא ֕ ִני ֶאְה ֶ֥יה ָל ֶ֖הם ֵלא ִֽהים׃

associate · his|its
17

18

אָ֜תם ֶא ָ֧חד ֶאל־ֶא ָ֛חד ְל ֖ ְל ֵ֣ﬠץ
ְוָק ַ֨רב ֹ
ֶא ָ֑חד ְוָה ֥יוּ ַלֲאָח ִ֖דים ְבּ ָי ֶֽד ׃
מר*
ְו ַֽכֲאֶשׁ֙ר י ֹאְמ ֣רוּ ֵאֶ֔לי ְבּ ֵ֥ני ַﬠְמּ ֖ ֵלא ֑ ֹ

ִיְשְׁמ ֖רוּ ְוָﬠ֥שׂוּ אוֹ ָֽתם׃
25

ה ִה ֵנּ֩ה
ַדּ ֵ֣בּר ֲאֵלֶ֗הם ֽכֹּה־ָאַמ֮ר ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִו ֒
שׁר
ֲא ֨ ִני ֵ ֜ק ַ ֶאת־ ֵ֤ﬠץ יוֵֹס ֙ף ֲא ֶ ֣

ְו ָיְשׁ֣בוּ ָﬠֶ֡ליָה ֵ֠הָמּה וְּב ֵניֶ֞הם וְּב ֵ֤ני ְב ֵניֶה֙ם

ְבּ ַיד־ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל

ַﬠד־עוָֹ֔לם * ְו ָד ִ֣וד ַﬠְב ִ֔דּי ָנִ֥שׂיא ָל ֶ֖הם

ק ְו ָנַתִתּ ֩י אוָֹ֨תם ָﬠָ֜ליו

associate · his|its

ְלעוֹ ָֽלם׃*
26

ְוָכ ַר ִ֤תּי ָלֶה֙ם ְבּ ִ֣רית ָשׁ ֔לוֹם ְבּ ִ֥רית* עוֹ ָ֖לם

ֶאת־ ֵ֣ﬠץ ְיהוּ ָ֗דה ַֽוֲﬠִשׂיִת֙ם ְל ֵ֣ﬠץ ֶא ָ֔חד

ִיְה ֶי ֣ה אוֹ ָ֑תם וּ ְנַתִתּי֙ם ְוִה ְרֵבּי ִ֣תי אוָֹ֔תם

ְוָה ֥יוּ ֶא ָ֖חד ְבּ ָי ִֽדי׃

ְו ָנַת ִ֧תּי ֶאת־ִמְק ָדִּ֛שׁי ְבּתוֹ ָ֖כם ְלעוֹ ָֽלם׃ *

תּב ֲﬠֵלי ֶ֛הם
ְוָה ֨יוּ ָהֵﬠִ֜צים ֲ ֽאֶשׁר־ִתְּכ ֧ ֹ

27

ְבּ ָי ְד ֖ ְלֵﬠי ֵני ֶֽהם׃
21

ְו ָיְשׁ֣בוּ ַﬠל־ָהָ֗א ֶרץ ֲא ֶ ֤שׁר ָנַ֙תִתּ֙י ְלַﬠְב ִ֣דּי
ְל ַֽיֲﬠ ֔קֹב ֲאֶ֥שׁר ָֽיְשׁבוּ־ ָ֖בהּ ֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם

ֶחְברוֹ

20

24

ְוַﬠְב ִ֤דּי ָד ִו֙ד ֶ ֣מֶל ֲﬠֵליֶ֔הם ְורוֹ ֶ֥ﬠה ֶא ָ֖חד
ִיְה ֶי ֣ה ְלֻכ ָ֑לּם וְּבִמְשָׁפּ ַ֣טי ֵיֵ֔לכוּ ְוֻחקֹּ ַ֥תי

ֲהֽלוֹא־ַת ִ֥גּיד ָ֖לנוּ ָמה־ֵ֥אֶלּה* ָֽלּ ׃
19

אוָֹת֙ם ְוָהיוּ־ ִ֣לי ְלָ֔ﬠם

ְוָה ָ֤יה ִמְשָׁכּ ִנ֙י ֲﬠֵליֶ֔הם ְוָה ִ֥ייִתי ָל ֶ֖הם
ֵֽלא ִ֑הים ְו ֵ֖הָמּה ִֽיְהיוּ־ ִ֥לי ְל ָֽﬠם׃

ה
ְו ַד ֵ֣בּר ֲאֵליֶ֗הם ֽכֹּה־ָאַמ֮ר ֲאד ֹ ָ֣ני ְיה ִו ֒

28

ְו ָֽי ְדע֙וּ ַהגּוֹ ִ֔ים ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ְיה ָ֔וה ְמַק ֵ֖דּשׁ

ִה ֨ ֵנּה ֲא ִ֤ני ֵ ֙ק ַ֙ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ִמ ֵ֥בּין

ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ֑אל ִבְּה ֧יוֹת ִמְק ָדִּ֛שׁי ְבּתוֹ ָ֖כם

אָת֙ם
שׁר ָֽהְלכוּ־ ָ ֑שׁם ְוִקַבְּצ ִ֤תּי ֹ
ַהגּוֹ ִ֖ים ֲא ֶ ֣

ְלעוֹ ָֽלם׃* ס

ִמָסִּ֔ביב ְוֵהֵבא ִ֥תי אוֹ ָ֖תם ֶאל־ַא ְדָמ ָֽתם׃
22

אָתם ְל ֨גוֹי ֶא ָ֤חד ָבָּ֙א ֶר֙ץ ְבָּה ֵ֣רי
ְוָﬠִ֣שׂיִתי ֠ ֹ
ִיְשׂ ָרֵ֔אל וּ ֶ ֧מֶל ֶא ָ֛חד ִֽיְה ֶ֥יה ְלֻכ ָ֖לּם ְל ֶ ֑מֶל
ְו ֤ל ֹא ִיְה ֶיה־עוֹ֙ד ִלְשׁ ֵ֣ני גוֹ ִ֔ים ְו ֨ל ֹא
֛ﬠוֹד ִלְשׁ ֵ֥תּי ַמְמָל֖כוֹת ֽﬠוֹד׃

ֵי ָ֥חצוּ
they will divide
23

ְו ֧ל ֹא ִֽיַטְמּ֣אוּ ֗עוֹד ְבּ ִגֽלּוֵּליֶה֙ם
with · idols · their

וְּבִשׁ֣קּוֵּציֶ֔הם

וְּב ֖כֹל

and · with · abonimations|vile idols · their
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