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ַהר  1 בְּ
ֵאיכֶּם נְּ ם ש ֹֽ ָרדּו ָבכֶּ ם וְּ ֵביכֶּ יְּ ֵני א ֹֽ ם ִלפְּ תֶּ  2 ִנַגפְּ

ה ָתם קֹול ָעלֶּ  3 ָרַדף א 
עּו ָבֹֽ ל א ִתשְּ ם וְּ תֶּ ֲאַכלְּ  4 ַוֹֽ
ִעָתם ם בְּ ֵמיכֶּ ַתִתי ִגשְּ  5 ָנֹֽ

ִתי  ַהַלכְּ אלִהתְּ ם ֵלֹֽ ָהִייִתי ָלכֶּ ם וְּ תֹוֲככֶּ םִק בְּ ָעֹֽ יּו־ִלי לְּ הְּ ם ִתֹֽ ַאתֶּ ים וְּ  6 
ֵעיֵני  ַרִים לְּ ץ ִמצְּ רֶּ ָתם ֵמאֶּ אִתי־א  ר הֹוֵצֹֽ ִנים ֲאשֶּ אש  ִרית ִרֹֽ ם בְּ ִתי ָלהֶּ ַכרְּ ָזֹֽ וְּ

אל ם ֵלֹֽ יֹות ָלהֶּ יםִק ַהגֹוִים ִלהְּ  
7 

ָעֵרל ֹֽ ָבָבם הֶּ  8 אֹו־ָאז ִיָכַנע לְּ
ִתים ַאף ַגם־ז את ִבֹֽ  ַעלְּ א־גְּ ל ֹֽ ִתים וְּ ַאסְּ א־מְּ ם ל ֹֽ ֵביהֶּ יְּ ץ א ֹֽ רֶּ אֶּ יֹוָתם בְּ הְּ

ִריִתי ִאָתם ָהֵפר בְּ ַכֹּלָתם לְּ  לְּ
9 

ר כ ֹֽ זְּ ץ אֶּ ָהָארֶּ  10 וְּ
ש דֶּ יֶּה־ק ֹֽ הְּ ּוָרתֹו ִיֹֽ מֹֽ ָיה־הּוא ּותְּ ָהֹֽ  11 וְּ

ִרי ֹֽ קֶּ כּו ִעִמי בְּ לְּ ר־ָהֹֽ ַאף ֲאשֶּ ֲעלּו־ִבי וְּ ר ָמֹֽ ֲעָלם ֲאשֶּ ַמֹֽ  12 בְּ
ֹו יֹֽ ה ִיֵתן ִפרְּ ֵעץ ַהָשדֶּ בּוָלּה וְּ ץ יְּ ָנה ָהָארֶּ תְּ ם ָלש ַבע  ... ָנֹֽ כֶּ מְּ ם ַלחְּ תֶּ ֲאַכלְּ ַוֹֽ

ם ֹֽ כֶּ צְּ ַארְּ ַטח בְּ ם ָלבֶּ תֶּ יַשבְּ  ִוֹֽ
13 

ָנם ת־ֲעו  צּו אֶּ ֵהם ִירְּ  14 וְּ
ת לַ  ָפש  ָך נְּ כְּ רְּ עֶּ ר בְּ דֶּ ִלא נֶּ 'הִאיש ִכי ַיפְּ  15 

ם  כֶּ צְּ א־ִתֵתן ַארְּ ֹול ֹֽ יֹֽ ץ ל א ִיֵתן ִפרְּ ֵעץ ָהָארֶּ בּוָלּה וְּ ת־יְּ אֶּ  16 
ֹו ָהָיה לֹֽ ָך ָעָליו וְּ כְּ רְּ ף־עֶּ סֶּ ֹֽ  17 ָיַסף ֲחִמיִשית כֶּ

ַתי ֻחק   18 בְּ
ה לַ  תֹו ִאם־שֹור ִאם־שֶּ ִדיש ִאיש א  א־ַיקְּ ּוא 'הל ֹֽ הֹֽ  19 

ה ת־ַחַית ַהָשדֶּ ם אֶּ ִתי ָבכֶּ ַלחְּ  20 ִהשְּ
ל א  ָדִשים הּוא לַ ל א ִיָמֵכר וְּ ש־ָקֹֽ דֶּ ם ק ֹֽ 'הִיָגֵאל ָכל־ֵחרֶּ  21 

טֹוב ָרע אֹו־ַרע בְּ תֹו טֹוב בְּ א־ָיִמיר א  ל ֹֽ ּנּו וְּ ֲחִליפֶּ  22 ל א ַיֹֽ
ם ֹֽ כֶּ תְּ ֵדף אֶּ ֵאין־ר  ם וְּ תֶּ ַנסְּ  23 וְּ

ב  רֶּ ָחֹֽ ם לֶּ ֵניכֶּ לּו ִלפְּ פְּ ָנֹֽ ם וְּ ֵביכֶּ יְּ ת־א ֹֽ ם אֶּ תֶּ ַדפְּ   24 ּורְּ
ה ַבגֹוִים  ם ֱאָזרֶּ כֶּ תְּ אֶּ  25 וְּ

 


