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ח ְשּתֹו ֲאֶשר־ָלָקָֽ ח ֶאת־אִׂ מַּ  1 ְושִׂ

ְפשֹו  י הּוא ְוֵאָליו הּוא ֹנֵשא ֶאת־נַּ י ָענִׂ  2 כִׂ

ל ְשָרֵאָֽ יִׂ ָמֶחה ְשמֹו מִׂ א־יִׂ ָֹֽ  3 ְול

ים ח ָימִׂ ָמּה ֶירַּ יָה ְוֶאת־אִׂ ְכָתה ֶאת־ָאבִׂ  4 ּוָבָֽ

ת  ֹוֲעבַּ י תָֽ ֶלהקֶ ֱאֹל ה'כִׂ יָך ָכל־ֹעֵשה ֵאָֽ  5 

ים ָֽ ָבנִׂ ל־הַּ ח ָהֵאם עַּ קַּ א־תִׂ ָֹֽ  6 ל

נּו ֶמָֽ ֹנֵפל מִׂ ֹפל הַּ י־יִׂ ָֽ ים ְבֵביֶתָך כִׂ ים ָדמִׂ א־ָתשִׂ ָֹֽ  7 ְול

ָּתה ָעֵיף ְוָיֵגעַּ ְולֹא ָיֵרא ֱאֹל ֲחֶריָך ְואַּ ָֽ ים אַּ ֱחָשלִׂ ֶנָֽ ֵנב ְבָך ָכל־הַּ ְיזַּ ָֽ וַּ יםקִׂ  8 

ֵמר ָבּה ְתעַּ א־תִׂ ָֹֽ ָכֶסף ל ְמְכֶרָנה בַּ א־תִׂ ָֹֽ  9 ּוָמֹכר ל

ח ְשָכָֽ ם לֹא ּתִׂ ָשָמיִׂ ת הַּ חַּ ּתַּ ְמֶחה ֶאת־ֵזֶכר ֲעָמֵלק מִׂ  10 ּתִׂ

ת ֱאֹל ְללַּ י־קִׂ ָֽ ים ָּתלּויקִׂ כִׂ  11 

ְָֽרָקה ְבָפָניו ְגלֹו ְוָיָֽ ל רַּ ֲעלֹו ֵמעַּ ָֽ ְלָצה נַּ  12 ְוָחָֽ

םקֶ ֱאֹל ה'ָזכֹור ֵאת ֲאֶשר־ָעָשה  יִׂ ְצָרָֽ מִׂ אְתֶכם מִׂ ֶדֶרְך ְבֵצָֽ ְרָים בַּ יָך ְלמִׂ  13 

ם ָבָתם ָכל־ָיֶמיָך ְלעֹוָלָֽ ְדֹרש ְשֹלָמם ְוֹטָֽ א־תִׂ ָֹֽ  14 ל

ֶרם ָכָֽ ת הַּ ְזָרע ּוְתבּואַּ ע ֲאֶשר ּתִׂ ֶזרַּ ְמֵלָאה הַּ ָֽ ש הַּ ְקדַּ  15 ֶפן־ּתִׂ

ָמֵצא לֹו ם ְבֹכל ֲאֶשר־יִׂ יִׂ י ְשנַּ  16 ָלֶתת לֹו פִׂ

יָך ת ָאחִׂ ֲעֶשה ְלָכל־ֲאֵבדַּ ָֽ  17 ְוֵכן ּתַּ

יהָ   ָפְרֶנָֽ ְשָתה ֶאת־צִׂ ְלָחה ֶאת־רֹאָשּה ְוָעָֽ  18 ְוגִׂ

ְך ֲאָדָמה ֲאֶשר־ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלָֽ ל ָהָֽ יכּו ָיֶמיָך עַּ ֲארִׂ ָֽ ן יַּ עַּ  19 ְלמַּ

י־ֵתֵצא ָֽ  20 כִׂ

ו ים יְַּחָדָֽ ְשּתִׂ  21 ֶצֶמר ּופִׂ

ֲעֶשה־ָלְך ָֽ ים ּתַּ לִׂ ּוְתָך ְגדִׂ ְנפֹות ְכסָֽ ע כַּ ְרבַּ ל־אַּ עַּ  22 

ים ְפטִׂ  23 ֹשָֽ

ם יִׂ ְצָרָֽ מִׂ אְתֶכם מִׂ ֶדֶרְך ְבֵצָֽ  24 ָזכֹור ֵאת ֲאֶשר־ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ

ר ְבֹכָֽ ְשנּוָאה הַּ ל־ְפֵני ֶבן־הַּ  25 עַּ
 


