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Mateus Hebraico Capítulo 1 
יַח ֵישּוַע ֶבן1  שִׁ ד ֶבן-ֶזה ֵסֶפר ּתֺוְלֺדת ַהמָּ וִׁ ם-דָּ הָּ  :ַאְברָּ

יד ֶאת2  ם הֺולִׁ הָּ יד ֶאת-ַאְברָּ ק הֺולִׁ ְצחָּ ק ְויִׁ ְצחָּ יד ֶאת-יִׁ ה ְוֶאת-ַיֲעֺקב ְוַיֲעֺקב הֺולִׁ -ְיהּודָּ
יואֶ   :חָּ

יד ֶאת3  ה הֺולִׁ יהּודָּ יד ֶאת-ְוֶאתֶפֶרץ  -וִׁ ר ּוֶפֶרץ הֺולִׁ מָּ ּתָּ יד -ֶזַרח מִׁ ֶחְצרֺון ְוֶחְצרֺון הֺולִׁ
ם-ֶאת  :רָּ

יד ֶאת4  ם הֺולִׁ יד ֶאת-ְורָּ ב הֺולִׁ ינָּדָּ ב ְוַעמִׁ ינָּדָּ יד ֶאת-ַעמִׁ  :ַשְלמֺון-ַנְחשֺון ְוַנְחשֺון הֺולִׁ

יד ֶאת5  יד ֶאת-ְוַשְלמֺון הֺולִׁ ב ּוֺבַעז הֺולִׁ חָּ יד ֶאתעֺוֵבד ֵמרּות  -ֺבַעז ֶמרָּ -ְועֺוֵבד הֺולִׁ
ייִׁ   :שָּ

יד ֶאת6  ַשי הֺולִׁ יד ֶאת-ְויִׁ ד הֺולִׁ וִׁ ד ְודָּ וִׁ יָּה-ַהֶמֶלְך דָּ ַקח ֵמאּורִׁ ה ֲאֶשר לָּ שָּ אִׁ  :ְשֹלֺמה ֵמהָּ

יד ֶאת7  יד ֶאת-ּוְשֹלֺמה הֺולִׁ ם הֺולִׁ ם ּוְרַחְבעָּ יד ֶאת-ְרַחְבעָּ יָּה הֺולִׁ יָּה ַוֲאבִׁ א-ֲאבִׁ סָּ  :אָּ

יד ֶאת8  א הֺולִׁ סָּ יד ֶאת-ְואָּ ט הֺולִׁ פָּ יהֺושָּ ט וִׁ פָּ יד ֶאת-ְיהֺושָּ ם הֺולִׁ יהֺורָּ ם וִׁ יָּהּו-ְיהֺורָּ  :ֻעזִׁ

יד ֶאת9  יָּהּו הֺולִׁ יד ֶאת-ְוֻעזִׁ ם הֺולִׁ ם ְויֺותָּ יד ֶאת -יֺותָּ ז הֺולִׁ חָּ ז ְואָּ חָּ יָּהּו-אָּ ְזקִׁ  :חִׁ

יד ֶאת10  יָּהּו הֺולִׁ ְזקִׁ יד ֶאת-ְוחִׁ מֺון-ְמַנֶשה ּוְמַנֶשה הֺולִׁ מֺון ְואָּ יד ֶאת אָּ יָּהּו-הֺולִׁ  :יֺאשִׁ

יד ֶאת11  יָּהּו הֺולִׁ ְניָּהּו ְוֶאת-ְויֺאשִׁ ה-ְיכָּ ֶבלָּ ם בָּ יֵמי ְגלֺותָּ יו בִׁ  :ֶאחָּ

ֶאת12  יד  הֺולִׁ ְניָּהּו  ְיכָּ ֶבל  ְלבָּ ם  ְגלָּ הָּ ֶאת-ְוַאֲחֵרי  יד  הֺולִׁ יֵאל  ּוְשַאְלּתִׁ יֵאל  -ְשַאְלּתִׁ
ֶבל זְ   :ֻרבָּ

יד ֶאת13  ֶבל הֺולִׁ יהּוד  -ּוְזֻרבָּ יד ֶאתֲאבִׁ יהּוד הֺולִׁ יד ֶאת-ַוֲאבִׁ ים הֺולִׁ ים ְוֶאְליָּקִׁ -ֶאְליָּקִׁ
 :זּורעַ 

יד ֶאת14  יד ֶאת-ְוַעזּור הֺולִׁ דֺוק הֺולִׁ דֺוק ְוצָּ יד ֶאת-צָּ ין הֺולִׁ ין ְויָּכִׁ יהּוד-יָּכִׁ  :ֱאלִׁ

יד ֶאת15  יהּוד הֺולִׁ יד ֶאת-ֶוֱאלִׁ זָּר הֺולִׁ זָּר ְוֶאְלעָּ יד ֶאת-ֶאְלעָּ ן הֺולִׁ ן ּוַמּתָּ  :בַיֲעקֺ -ַמּתָּ

יד ֶאת16  יחַ -ְוַיֲעֺקב הֺולִׁ שִׁ א מָּ ְקרָּ ֶמנָּה ֵישּוַע ַהנִׁ ְריָּם ֲאֶשר נֺוַלד מִׁ יש מִׁ  :יֺוֵסף אִׁ
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ל17  ֵנה כָּ ם ַעד-ְוהִׁ הָּ רָּ ד ַעד-ַהֺדרֺות ֵמַאבָּ וִׁ דָּ ר ֺדרֺות ּומִׁ שָּ ה עָּ עָּ ד ַאְרבָּ וִׁ ֶבל  -דָּ לּות בָּ גָּ
ֶבל עַ  לּות בָּ גָּ ר ֺדרֺות ּומִׁ שָּ ה עָּ עָּ ר ֺדרֺות-דַאְרבָּ שָּ ה עָּ עָּ יַח ַאְרבָּ  :ַהַמשִׁ

יֺוֵסף ֶטֶרם  18  ה לָּ ְיתָּ ה הָּ שָּ מֺו ְמֺארָּ ְריָּם אִׁ יַח ַכֲאֶשר מִׁ שִׁ ה ֵלַדת ֵישּוַע ַהמָּ ְיתָּ ְוזֺאת הָּ
ה תָּ רָּ י ֵמרּוַח ַהֺקֶדש הָּ יא כִׁ ה הִׁ רָּ י הָּ ֵצא כִׁ מָּ  :יָּבוֺא ֵאֶליהָּ ַוּתִׁ

יא  ה הִׁ רָּ י הָּ ֵצא כִׁ מָּ ה ֵאֶליהָּ ַוּתִׁ תָּ רָּ י ֵמרּוַח ַהֺקֶדש הָּ  :כִׁ

ַבת19  ּה ְלדִׁ ּתָּ ה ְלתִׁ בָּ יָּה ְולֺא אָּ יק הָּ ּה ַצדִׁ ישָּ ֶתר-ְויֺוֵסף אִׁ ּה ַבסָּ ם ַויֺאֶמר ְלַשְלחָּ  :עָּ

יו ַבֲחלֺום ֵלאֺמר יֺוֶסף -עֺוֶדנּו ְמַדֵבר ֶאל20  ה ֵאלָּ ְראָּ ֵנה ַמְלַאְך ְיהֺוָּה נִׁ זֺאת ְוהִׁ בֺו כָּ לִׁ
אַ -ֶבן ד  וִׁ ֶאת-לדָּ ֵאֶליׇך  ַקַחת  מִׁ א  ירָּ ֵמרּוַח -ּתִׁ נֺוַצר  ּה  ְרבָּ ְבקִׁ ַהֶיֶלד  י  כִׁ ְשֶּתׇך  אִׁ ְריָּם  מִׁ

 :ַהֺקֶדש

אתָּ ֶאת21  רָּ יא ֺיֶלֶדת ֵבן ְוקָּ יַע ֶאת-ְוהִׁ י הּוא יֺושִׁ  :ַעמֺו ֵמַחטֺאֵתיֶהם-ְשמֺו ֵישּוַע כִׁ

ל22  ה ְלַמלֺאת ֵאת ֲאֶשר-ְוכָּ ְיתָּ ֶבר יְ -זֺאת הָּ יא ֵלאֺמר-הֺוָּה ְבַידדִׁ  :ַהנָּבִׁ

נּו23  מָּ ֵמר ֵאל עִׁ נּוֵאל ֲאֶשר ֵיאָּ מָּ ְראּו ְשמֺו עִׁ ה ְוֺיֶלֶדת ֵבן ְוקָּ רָּ ה הָּ ַעְלמָּ ֵנה הָּ  :הִׁ

ַקח ֶאת24  ּוָּה ֺאתֺו ַמְלַאְך ְיהֺוָּה ַויִׁ ְשנָּתֺו ַוַיַעש ַכֲאֶשר צִׁ יַקץ יֺוֵסף מִׁ ְשּתוֺ -ַויִׁ  :אִׁ

יְולֺא 25  ּה ַעד כִׁ ה ֵבן ֶאת-יַָּדע ֺאתָּ א ֶאת-יְָּלדָּ ְקרָּ ּה ַויִׁ  :ְשמֺו ֵישּועַ -ְבכֺורָּ
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Mateus Hebraico Capítulo 2 
י ַכֲאֶשר נֺוַלד ֵישּוַע ְבֵבית  1 ים  -ַוְיהִׁ בִׁ ֵנה ֺחֵזי כֺוכָּ יֵמי ַהֶמֶלְך הֺוְרדֺוס ְוהִׁ ה בִׁ ֶלֶחם ְיהּודָּ

ה ֵלאֺמר: ַלְימָּ אּו ֵמֶאֶרץ ֶקֶדם ְירּושָּ  בָּ

ְשַּתֲחֺות ל 2 בֺו ַבֶקֶדם ַונָּבֺא ְלהִׁ נּו כֺוכָּ אִׁ י רָּ ים כִׁ ד ַלְיהּודִׁ  ֺו: ַאֵיה ַהֶמֶלְך ַהנֺולָּ

ל 3 בֺו ּוְלַבב כָּ ְשַמע ַהֶמֶלְך הֺוְרדֺוס ַויַָּנע ְלבָּ מֺו: -ַויִׁ ם עִׁ ַליִׁ  ְירּושָּ

ל-ַוַיְקֵהל ֶאת  4 ְשַאל ֶאת-כָּ ם ַויִׁ עָּ ים בָּ ים ְוַהסֺוְפרִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ֵלד -רָּ ּוָּ יֶהם ֵלאֺמר ַאֵיה יִׁ פִׁ
יַח:  שִׁ  ַהמָּ
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יו ְבֵבית 5 י ֺכהֶלֶחם ְיהּודָּ -ַויֺאְמרּו ֵאלָּ תּוב ְבַיד-ה כִׁ יא: -כָּ  ַהנָּבִׁ

ה ֵבית 6 ְמׇך ֵיֵצא מֺוֵשל ֲאֶשר -ְוַאּתָּ י מִׁ ה כִׁ יר ְבַאֻלֵפי ְיהּודָּ עִׁ ה ֵאיְנׇך צָּ ֶלֶחם ֶאֶרץ ְיהּודָּ
ְרֶעה ֶאת ֵאל:-יִׁ ְשרָּ י יִׁ  ַעמִׁ

א הֺוְרדֺוס ֶאל  7 ְקרָּ ַדַעת-ַויִׁ ם לָּ ים ַבֵסֶתר ַוַיְחֺקר ֺאתָּ בִׁ ה  -ֶאת   ֺחֵזי ַהכֺוכָּ ְראָּ ֵעת ֲאֶשר נִׁ הָּ
ב:  ַהכֺוכָּ

ם ֵבית  8 ְשַלח ֺאתָּ ְרשּו ֵהיֵטב ַעל-ַויִׁ ְמְצאּון ֺאתֺו -ֶלֶחם ַויֺאַמר ְלכּו ְודִׁ ַהֶיֶלד ְוַכֲאֶשר ּתִׁ
ְשַּתֲחֺות ה ְלהִׁ ֺבאָּ י ְואָּ ידּו לִׁ י:-לֺו ַגם-שּובּו ְוַהגִׁ נִׁ  אָּ

ְשְמעּו ֶאל  9 ב ֲאֶשר-ַויִׁ ֵנה ַהכֺוכָּ ְפֵניֶהם ַעד ֲאֶשר-ַהֶמֶלְך ַוֵיֵלכּו ְוהִׁ ה לִׁ לָּ אּו ַבֶקֶדם עָּ - רָּ
ם ַהיֶָּלד: בָּ  יָּה שָּ ַמַעל ַלֲאֶשר הָּ  א ַוַיֲעֺמד מִׁ

ה ַעד 10 ה ְגֺדלָּ ְמחָּ ְשְמחּו שִׁ ב ַויִׁ זּו ַבכֺוכָּ  ְמֺאד: -ְוֵהם חָּ

ה    11 ְראּו ֶאתַויָֺּבאּו ַהַבְיתָּ ם-ַויִׁ ְשַּתֲחוּו-ַהֶיֶלד עִׁ ְפלּו ַויִׁ מֺו ַויִׁ ְריָּם אִׁ ְפְּתחּו ֶאת-מִׁ - לֺו ַויִׁ
ֺמר: אֺ  ב ּוְלבֺונָּה וָּ ה זָּהָּ ְנחָּ יבּו לֺו מִׁ  ְצֺרֵתיֶהם ַוַיְקרִׁ

י שּוב ֶאל 12 ְלּתִׁ ְפנּו ַוֵיְלכּו ְבֶדֶרְך ַאֵחר ְלַאְר -ְוֵהם ֻצּוּו ַבֲחלֺום ְלבִׁ ם: הֺוְרדּוס ַויִׁ  צָּ

א ַמְלַאְך ְיהֺוָּה ֶאל  13 ם ַוֵירָּ י ְבֶלְכּתָּ - ַהֶיֶלד ְוֶאת-יֺוֵסף ַבֲחלֺום ֵלאֺמר קּום ַקח ֶאת-ַוְיהִׁ
ה ְוֶשב  ָך  לְ -מֺו ּוְבַרחאִׁ  ְצַרְימָּ ם ַעד-מִׁ י הֺוְרדֺוס ְמַבֵקש ֶאת-שָּ ֶנֶפש -ֲאֶשר ֺאַמר ֵאֶליׇך כִׁ

ּה:  ַהֶיֶלד ְלַקְחּתָּ

ם ַויִׁ  14 ה: -ַהֶיֶלד ְוֶאת-ַקח ֶאתַויָּקָּ ְימָּ ְצרָּ ה ַוֵיֶלְך מִׁ ְילָּ מֺו לָּ  אִׁ

ַעד  15 ם  שָּ ְבַיד-ַוֵיֶשב  ְיהֺוָּה  ֶבר  דִׁ ֲאֶשר  ֶאת  ְלַמלֺאת  הֺוְרדֺוס  ֵלאֺמר  -מֺות  יא  ַהנָּבִׁ
י:  ְבנִׁ י לִׁ אתִׁ רָּ ם קָּ ְצַריִׁ מִׁ  מִׁ

ְקצֺ   16 ים ַויִׁ י ֵהֵתלּו בֺו ַהֺחזִׁ ְראֺות הֺוְרדֺוס כִׁ י כִׁ ְשַלח ַוַיְך ֶאת-ף ַעדַוְיהִׁ ל-ְמֺאד ַויִׁ -כָּ
ים ֲאֶשר ְבֵביתהַ  דִׁ ל-ְילָּ ֶבן- ֶלֶחם ּוְבכָּ ַקר  -ְגבּוֶליהָּ מִׁ ֵעת ֲאֶשר חָּ י הָּ ה ְלפִׁ טָּ ם ּוְלמָּ ְשנַָּתיִׁ

ים:  י ַהֺחזִׁ פִׁ  מִׁ

ז הּוַקם ֲאֶשר ֶנֱאַמר ְבַיד 17 יא ֵלאֺמר: -אָּ ְרְמיָּהּו ַהנָּבִׁ  יִׁ
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ע  18 ְשמָּ נִׁ ה  מָּ ְברָּ ה ַעל  קֺול  ְמַבכָּ ֵחל  ים רָּ י ַתְמרּורִׁ ְבכִׁ י  י -ְנהִׁ נֵָּחם כִׁ ְלהִׁ ֵמֲאנָּה  ֶניהָּ  בָּ
 ֵאיֶננּו:

א ַמְלַאְך ְיהֺוָּה ַבֲחלֺום ֶאל 19 י ַאֲחֵרי מֺות הֺוְרדֺוס ַוֵירָּ ם ֵלאֺמר: -ַוְיהִׁ ְצַריִׁ  יֺוֵסף ְבמִׁ

ְשרָּ -ַהֶיֶלד ְוֶאת-קּום ַקח ֶאת  20 ה יִׁ מֺו ְוֵלְך שּוב ַאְרצָּ יאִׁ ים ֶאת-ֵאל כִׁ - ֵמתּו ַהְמַבְקשִׁ
 ֶפש ַהיֶָּלד:נֶ 

ַקח ֶאת 21 ם ַויִׁ ֵאל: -ַהֶיֶלד ְוֶאת-ַויָּקָּ ְשרָּ ה יִׁ מֺו ַויָּבֺא ַאְרצָּ  אִׁ

ה ַויַֻגד 22 מָּ ֶלֶכת שָּ א לָּ ירָּ יו ַויִׁ בִׁ ה ַּתַחת הֺוְרדֺוס אָּ יהּודָּ ַלְך בִׁ י ַאְרְקלֺוס מָּ ְמעֺו כִׁ - ּוְבשָּ
ר ַבֲחלוֺ ל בָּ ֺסב ֶאלֺו דָּ יל: -ם ַויִׁ לִׁ ילֺות ַהגָּ  ְגלִׁ

ֶרת ְלַמלֺאת ֶאת  23 ְקֵראת ְנצָּ יר ַהנִׁ עִׁ ֵרא לֺו: -ַויָּבֺא ַוֵיֶשב בָּ קָּ י יִׁ י נְָּצרִׁ ים כִׁ יאִׁ ְבֵרי ַהְנבִׁ  דִׁ

https://adilsoncardoso.com 

Mateus Hebraico Capítulo 3   
א  ְקרָּ נָּן ַהְמַטֵבל ַויִׁ ֵהם ַויָּבֺא יֺוחָּ ים הָּ י ַביָּמִׁ ה ַויֺאַמרַוְיהִׁ ְדַבר ְיהּודָּ  : 1ְבמִׁ

י 2 בֺא:-שּובּו כִׁ ה לָּ ְרבָּ ם קָּ ַמיִׁ  ַמְלכּות ַהשָּ

ר ַפנּו ֶדֶרְך ְיהֺוָּה ַיְשרּו    3 ְדבָּ יא ֵלאֺמר קֺול קֺוֵרא ַבמִׁ יו ְיַשְעיָּהּו ַהנָּבִׁ לָּ א עָּ בָּ הּוא ֲאֶשר נִׁ
יו:  לֺותָּ  ְמסִׁ

ים ּוְדַבש    4 בִׁ לֺו ֲחגָּ ְתנָּיו ּוַמֲאכָּ זּור ְבמָּ ים ְוֵאזֺור עֺור אָּ בּוש ְשַער ְגַמלִׁ יָּה לָּ נָּן הָּ ְויֺוחָּ
יַָּער:   מִׁ

לַוֵיצְ  5 ם ְוכָּ ַליִׁ יו ְירּושָּ ל-אּו ֵאלָּ ה ְוכָּ ַכר ַהַיְרֵדן: -ְיהּודָּ  כִׁ

ְבלּו ַעל 6 טָּ ם ֶאת-ַויִׁ ְתַוֺדתָּ  ַחטֺאֵתיֶהם: -יָּדֺו ַבַיְרֵדן ְבהִׁ

ן  7 מִׁ ים  ַרבִׁ ה  אָּ ַכֲאֶשר רָּ ן-ַאְך  ים ּומִׁ ַויֺאֶמר  -ַהְפרּושִׁ ֵבל  טָּ יו ְלהִׁ ֵאלָּ ים  אִׁ בָּ ים  ַהַצדּוקִׁ
ֶהם ַילְ  ֵלט ַעללָּ מָּ ה ֶאְתֶכם ְלהִׁ י הֺורָּ ים מִׁ ְפֺענִׁ א:-ֵדי צִׁ ְפֵני ֲחרֺון ַאף ַהבָּ  ַנְפְשֶכם מִׁ

ה:  8 ְתשּובָּ י טֺוב לִׁ ֵכן ֲעשּו ְפרִׁ  לָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ן-ְוַאל  9 ֶכם ַגם מִׁ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִׁ ב כִׁ נּו ְלאָּ ם לָּ הָּ ְלַבְבֶכם ֵלאֺמר ַאְברָּ ים ֵאֶלה  -ֶּתְהגּו בִׁ נִׁ ֲאבָּ
ים -ַיד יגש ִׁ ּתַ  ם: ֱאֹלהִׁ הָּ ים ְלַאְברָּ נִׁ ים בָּ קִׁ  ְלהָּ

ר נָּטּוי ַהַגְרֶזן ַעל-ְוַגם  10 ל-ְכבָּ ֵכן כָּ ים ְולָּ ֵעצִׁ י טֺוב - ֺשֶרש הָּ ֵעץ ֲאֶשר לֺא ַיֲעֶשה ְפרִׁ
ְשַלְך ְבמוֺ  ַדע ְוהָּ גָּ  ֵאש: -יִׁ

י ֲאֶשר   11 ֶמנִׁ ֺסן הּוא מִׁ א ַאֲחַרי חָּ ה ַאְך ַהבָּ ְתשּובָּ ם לִׁ ַבַמיִׁ י ְמַטֵבל ֶאְתֶכם  ְננִׁ י הִׁ ַוֲאנִׁ
י מִׁ  ֺטְנּתִׁ ֵאש: -ֶאת ֵאתש ְ קָּ יו הּוא ְיַטֵבל ֶאְתֶכם ְברּוַח ַהֺקֶדש ּובָּ לָּ  ְנעָּ

ֵבר ֶאת  12 ְזרֺות ּוְלהָּ ְביָּדֺו לִׁ ְזֵרהּו  ַסף ֶאת -ֲאֶשר מִׁ ְרנֺו ְואָּ ים ֶאל-גָּ טִׁ יו  -ַהחִׁ מָּ ּתֺוְך ֲאסָּ
ְכֶבה:-ְוֶאת ְשֺרף ַבֵאש ֲאֶשר לֺא תִׁ  ַהֺמץ יִׁ

ן 13 ז יָּבֺא ֵישּוַע מִׁ י-אָּ לִׁ ֵבל ַעל-ל ֶאלַהגָּ טָּ נָּן ְלהִׁ ְפֵני יֺוחָּ  יָּדֺו:-ַהַיְרֵדן לִׁ

ר 14 ֵבל ַעל-ַוַיֲעצָּ טָּ י ְלהִׁ נָּן ֵלאֺמר ֲהלֺא נָּכֺון לִׁ י:-בֺו יֺוחָּ אתָּ ֵאלָּ ה בָּ  יְָּדׇך ְוַאּתָּ

י  15 יו ֶהֶרף ַכיֺום כִׁ ל-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאלָּ נּו ְלַמֵלא כָּ ה לָּ ה ַויִׁ - ֺכה יֲָּאתָּ קָּ ֶמנּו:ְצדָּ  ֶרף מִׁ

ן  16 מִׁ ַוַיַעל  ַוְיַמֵהר  ֵישּוַע  ֵבל  טָּ ְפְתחּו-ַויִׁ נִׁ ֵנה  ְוהִׁ ם  יִׁ ֶאת-ַהמָּ ַוַיְרא  ם  ַמיִׁ ַהשָּ רּוַח  -לֺו 
ְדמּות ים ֺיֶרֶדת בִׁ יו:-ֱאֹלהִׁ לָּ ַנח עָּ  יֺונָּה ַוּתָּ

י 17 ה ַנְפשִׁ ְצתָּ י בֺו רָּ ידִׁ י ְידִׁ ם ֶזה הּוא ְבנִׁ ַמיִׁ שָּ ֵנה קֺול ֺקֵרא מִׁ  : ְוהִׁ

https://adilsoncardoso.com 

Mateus Hebraico Capítulo 4  
ם הַ  1 ה ְלַבֲעבּור ְיַנֵסהּו שָּ רָּ ְדבָּ רּוַח ַהמִׁ ז הּוַבל ֵישּוַע בָּ ןשָּ אָּ  :טָּ
ב 2 ְרעָּ ה ַויִׁ ְילָּ ים לָּ עִׁ ים יֺום ְוַאְרבָּ עִׁ ם ַאְרבָּ  :ַויָּצָּ
ם ֶבן 3 יו אִׁ ַגש ַהְמַנֶסה ַויֺאֶמר ֵאלָּ ה ֱאֺמר  -ַויִׁ ים ַאּתָּ ֱאֹלהִׁ ֶחםהָּ ְהֶיין ְללָּ ים ֵאֶלה ּתִׁ נִׁ  :ַוֲאבָּ
י לֺא ַעל 4 תּוב כִׁ י ַעל-ַוַיַען ַויֺאַמר כָּ ם כִׁ דָּ אָּ ְחֶיה הָּ ל-ַהֶלֶחם ְלַבדֺו יִׁ י-כָּ א פִׁ  :ְיהֺוָּה-מֺוצָּ
ֵחהּו הַ  5 קָּ ןשָּ ַויִׁ ֵדהּו ַעל-ֶאל טָּ יר ַהֺקֶדש ַוַיֲעמִׁ ַנת ַגג ֵבית-עִׁ ש-פִׁ ְקדָּ  :ַהמִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ם ֶבןַויֺאֶמר אֵ  6 יו אִׁ יו ְיַצֶּוה-לָּ כָּ י ַמְלאָּ תּוב כִׁ י כָּ ה כִׁ ְרצָּ ְתַנֵפל אָּ ה הִׁ ים ַאּתָּ ֱאֹלהִׁ ְך  -הָּ לָּ
ם יִׁ -ַעל ֶאֶבן ַרְגֶלָך-ֶפן  אּוְנָךש ָּ ַכַפיִׁ ֺגף בָּ  :ּתִׁ
תּוב לֺא ְתַנֶסה ֶאת 7 יו ֵישּוַע ְועֺוד כָּ  :ְיהֺוָּה ֱאֹלֶהיָך-ַויֺאֶמר ֵאלָּ
י ט 8 ֵכן ֲעשּו ְפרִׁ הלָּ ְתשּובָּ  :ֺוב לִׁ
ן-ְוַאל 9 ֶכם ַגם מִׁ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִׁ ב כִׁ נּו ְלאָּ ם לָּ הָּ ְלַבְבֶכם ֵלאֺמר ַאְברָּ ים ֵאֶלה  -ֶּתְהגּו בִׁ נִׁ ֲאבָּ
ם-ַיד יגשִׁ ּתַ  הָּ ים ְלַאְברָּ נִׁ ים בָּ קִׁ ים ְלהָּ  :ֱאֹלהִׁ

ר נָּטּוי ַהַגְרֶזן ַעל-ְוַגם 10 ל-ְכבָּ ֵכן כָּ ים ְולָּ ֵעצִׁ ֺ - ֺשֶרש הָּ י טֺוב ֵעץ ֲאֶשר ל א ַיֲעֶשה ְפרִׁ
ְשַלְך ְבמוֺ  ַדע ְוהָּ גָּ  :ֵאש-יִׁ

י ֲאֶשר  11 ֶמנִׁ ֺסן הּוא מִׁ א ַאֲחַרי חָּ ה ַאְך ַהבָּ ְתשּובָּ ם לִׁ ַבַמיִׁ י ְמַטֵבל ֶאְתֶכם  ְננִׁ י הִׁ ַוֲאנִׁ
י מִׁ  ֺטְנּתִׁ ֵאש -ֶאת ֵאתשְ קָּ יו הּוא ְיַטֵבל ֶאְתֶכם ְברּוַח ַהֺקֶדש ּובָּ לָּ  :ְנעָּ

ֵבר ֶאת 12 ְזרֺות ּוְלהָּ ְביָּדֺו לִׁ ְזֵרהּו  ַסף ֶאת -ֲאֶשר מִׁ ְרנֺו ְואָּ ים ֶאל-גָּ טִׁ יו  -ַהחִׁ מָּ ּתֺוְך ֲאסָּ
ְכֶבה-ְוֶאת ְשֺרף ַבֵאש ֲאֶשר לֺא תִׁ  :ַהֺמץ יִׁ
ז יָּבֺא ֵישּוַע  13 ןאָּ יל ֶאל-מִׁ לִׁ ֵבל ַעל-ַהגָּ טָּ נָּן ְלהִׁ ְפֵני יֺוחָּ  :יָּדוֺ -ַהַיְרֵדן לִׁ
ר 14 ֵבל ַעל-ַוַיֲעצָּ טָּ י ְלהִׁ נָּן ֵלאֺמר ֲהלֺא נָּכֺון לִׁ י ָךיָּדְ -בֺו יֺוחָּ אתָּ ֵאלָּ ה בָּ  :ְוַאּתָּ
י 15 יו ֶהֶרף ַכיֺום כִׁ ל-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאלָּ נּו ְלַמֵלא כָּ ה לָּ ֶמנּוצְ - ֺכה יֲָּאתָּ ֶרף מִׁ ה ַויִׁ קָּ  :דָּ
ן 16 מִׁ ַוַיַעל  ַוְיַמֵהר  ֵישּוַע  ֵבל  טָּ ְפְתחּו-ַויִׁ נִׁ ֵנה  ְוהִׁ ם  יִׁ ֶאת-ַהמָּ ַוַיְרא  ם  ַמיִׁ ַהשָּ רּוַח  -לֺו 

ְדמּות ים ֺיֶרֶדת בִׁ יו-ֱאֹלהִׁ לָּ ַנח עָּ  :יֺונָּה ַוּתָּ
צְ  17 י בֺו רָּ ידִׁ י ְידִׁ ם ֶזה הּוא ְבנִׁ ַמיִׁ שָּ ֵנה קֺול ֺקֵרא מִׁ יְוהִׁ ה ַנְפשִׁ  :תָּ
ְתַהֵלְך ֵישּוַע ַעל 18 א ֶפְטרֺוס ְוַאְנְדַרי  -ַיד ַים-ַויִׁ ְקרָּ ְמעֺון ַהנִׁ ים שִׁ יל ַוַיְרא ְשֵני ַאחִׁ לִׁ ַהגָּ

ְכֺמֶרת ַעל ים מִׁ יו ֺפְרשִׁ חִׁ יּו-ְפֵני-אָּ ים הָּ י ַדיָּגִׁ  :ַהיָּם כִׁ
י ְוֶאֱעֶשה  19 םַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ַאֲחרָּ דָּ  :ֶאְתֶכם ְלַדְיֵגי אָּ
יו-ַוַיַעְזבּו ֶאת 20 ַגע ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ ם ְכרָּ ְכֺמרֺותָּ  :מִׁ
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ים ַיֲעֺקב ֶבן 21 ים ֲאֵחרִׁ ם ַוַיְרא ְשֵני ַאחִׁ שָּ ם-ַוַיֲעֺבר מִׁ יָּה עִׁ ֳאנִׁ יו בָּ חִׁ נָּן אָּ י ְויֺוחָּ - ַזְבדִׁ
א ֲאלֵ זַ  ְקרָּ ם ַויִׁ ְכֺמרֺותָּ ים מִׁ יֶהם ְמַתְקנִׁ י ֲאבִׁ  :יֶהםְבדִׁ

ְזבּו ֶאת-ְוַגם 22 ה ְכֶרַגע עָּ יָּה ְוֶאת-ֵהמָּ ֳאנִׁ יו-הָּ יֶהם ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ  :ֲאבִׁ
ל 23 ב ֵישּוַע ְבכָּ יל ַוְיַלֶמד-ַויָּסָּ לִׁ פֺא  -ַהגָּ רֺא ְבשַרת ַהַמְלכּות ְורָּ ֵּתי ַהְכֵנֶסת קָּ ם ְבבָּ שָּ
ל ל-כָּ ה ְוכָּ ם-ַמֲחלָּ עָּ  :ַמְדֶוה בָּ
ְמעוֺ  24 לַוֵיֵצא שָּ ל- ְבכָּ יו ֵאת כָּ יאּו ֵאלָּ ם ַויָּבִׁ ים  -ֲארָּ ם ַּתֲחֻלאִׁ ְבקּו בָּ ים ֲאֶשר דָּ ַהחֺולִׁ

ֵאם ְרפָּ מֺות ַויִׁ עֺות ֻמֵכי יֵָּרַח ּוְנֵכי ֲעצָּ ים ֲאֻחֵזי רּוחֺות רָּ עִׁ ם רָּ יִׁ ֳחלָּ ים וָּ  :שֺונִׁ
ן  25 מִׁ ב  רָּ ל  הָּ קָּ יו  ַאֲחרָּ ן-ַוֵיְלכּו  ּומִׁ יל  לִׁ ן-ַהגָּ ּומִׁ יס  ְוֵעֶבר  ְיר-ֶדַכֺפלִׁ ה  יהּודָּ וִׁ ם  ַליִׁ ּושָּ

 ַהַיְרֵדן:

https://adilsoncardoso.com 
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ה ֶאת 1 אָּ י ַכֲאֶשר רָּ ם ַוַיַעל ֶאל-ַוְיהִׁ עָּ יו: -ֲהמֺון הָּ ידָּ יו ַּתְלמִׁ ְגשּו ֵאלָּ ם ַויִׁ ר ַוֵיֶשב שָּ הָּ  הָּ

ְפַּתח ֶאת 2 ֶהם ֵלאֺמר: -ַויִׁ יהּו ַויֺוֶרה לָּ  פִׁ

רּו 3 ֵיי הָּ ם: ַאְשֵרי ֲענִׁ יִׁ מָּ ֶהם ַמְלכּות ַהשָּ י לָּ  ַח כִׁ

י 4 ים כִׁ ְתַאְבלִׁ מּו: -ַאְשֵרי ַהמִׁ  ֵהם ְינֻחָּ

י 5 ים כִׁ ֲענָּוִׁ יְרשּו-ַאְשֵרי הָּ ֶרץ:- ֵהם יִׁ  אָּ

י 6 ה כִׁ קָּ ְצדָּ ים לִׁ ים ְוַהְצֵמאִׁ ְרֵעבִׁ יֻן:-ַאְשֵרי הָּ ְרוָּ  ֵהם יִׁ

י-ַאְשֵרי ַבֲעֵלי 7 ים כִׁ מּו: -ַרֲחמִׁ  ֵהם ְיֻרחָּ

יַאְשֵר  8 ב כִׁ ֵרי ֵלבָּ ים:-ֵהם ֶיֱחזּו ֶאת-י בָּ  ֱאֹלהִׁ

י 9 לֺום כִׁ ְראּו ְבֵני-ַאְשֵרי ֺעֵשי שָּ קָּ ים:-ֵהם יִׁ  ֱאֹלהִׁ

ם:  10 יִׁ מָּ ֶהם ַמְלכּות ַהשָּ י לָּ ם כִׁ תָּ ְדקָּ ים ֵעֶקב צִׁ פִׁ ְרדָּ  ַאְשֵרי ַהנִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ם  11 ם-ַאְשֵריֶכם אִׁ ְרפּו אִׁ ְרְדפּו ֶאְתֶכם  -ְיחָּ י: יִׁ ה ַבֲעבּור ְשמִׁ עָּ ַבְתֶכם רָּ יאּו דִׁ  ּוַבֶשֶקר יָּבִׁ

י  12 ם כִׁ יִׁ מָּ י ְשַכְרֶכם ַהְרֶבה ְמֺאד ַבשָּ ילּו כִׁ ישּו ְוגִׁ ְדפּו ֶאת -שִׁ יּו - ֵכן רָּ ים ֲאֶשר הָּ יאִׁ ַהְנבִׁ
ְפֵניֶכם:  לִׁ

ם  13 ֶרץ ְואִׁ אָּ ח  -ַאֶּתם ֶמַלח הָּ ֵפל לֺאַהֶמַלח יָּפּוג ַטְעמֺו ַבֶמה יְָּמלָּ ם-ּתָּ י אִׁ ְצַלח ַלֺכל כִׁ -יִׁ
ֶגל: יְ  ְרַמס רָּ יָּה ְלמִׁ ה ְוהָּ  ֺזֶרה ַהחּוצָּ

יר ֺיֶשֶבת ַעל 14 ם עִׁ עֺולָּ ֵתר:-ַאֶּתם אֺור הָּ סָּ ר לֺא תּוַכל ְלהִׁ הָּ  הָּ

ם  15 אִׁ י  כִׁ ה  ֵאיפָּ הָּ ַּתַחת  ּתֺו  ְלתִׁ ֵנר  ים  יקִׁ ַמְדלִׁ ֲאֶשר  -ֶאל-ְוֵאין  ְלֺכל  יר  אִׁ ְלהָּ ה  ַהְמֺנרָּ
ת:  יִׁ  ַבבָּ

ים ְוֶאת-ֺכה יֵָּאר אֺוְרֶכם ְלֵעֵני ְבֵני  16 אּו ַמֲעֵשיֶכם ַהטֺובִׁ ם ְורָּ דָּ אָּ ם  -הָּ ַמיִׁ יֶכם ַבשָּ ֲאבִׁ
 ְיַכֵבדּו: 

ם  17 י אִׁ י כִׁ אתִׁ ֵפר בָּ ים לֺא ְלהָּ יאִׁ ה אֺו ַהְנבִׁ ֵפר ַהּתֺורָּ י ְלהָּ אתִׁ י בָּ  ְלַמְלֺאת: -ַאל ַּתְחְשבּו כִׁ

יד   18 י ַמגִׁ ֺנכִׁ ֵמן אָּ י ֵהן אָּ ֶרץ ַיֲעֺברּון לֺא ַתֲעֺבר יּוד ַאַחת    כִׁ אָּ ם ְוהָּ ַמיִׁ ֶכם ַעד ֲאֶשר ַהשָּ לָּ
ן י-מִׁ ד ַעד כִׁ ה ַאף לֺא קֺוץ ֶאחָּ ם יָּקּומּו: -ַהּתֺורָּ  ֻכלָּ

ל  19 ֵכן כָּ ֵרא  - לָּ קָּ ְקֶלה יִׁ ים נִׁ זֺאת ַלֲאנָּשִׁ ה כָּ ְצֺות ְקַטנֺות ֵאֶלה ְוהֺורָּ מִׁ יר ַאַחת מִׁ ַהֵמפִׁ
מַ  ם: ְבַמְלכּות ַהשָּ יִׁ מָּ ֵרא ְבַמְלכּות ַהשָּ קָּ ד יִׁ ְכבָּ ן נִׁ ן ּוְמַלֵמד ַלֲעשֺותָּ ֺעֶשה ֺאתָּ ם ְוהָּ  יִׁ

ם לֺא  20 ֶכם אִׁ י ֺאֵמר לָּ ֺבאּו  -ַוֲאנִׁ ים לֺא תָּ ים ְוַהְפרּושִׁ ְדַקת ַהסֺוְפרִׁ צִׁ ְדַקְתֶכם מִׁ ְגַדל צִׁ תִׁ
ם:  יִׁ מָּ  ְלַמְלכּות ַהשָּ

ט  ְשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶשר ֶנֱאַמר ַלַקדְ  21 ְשפָּ נֵָּתן ַלמִׁ ְרַצח יִׁ יש ֲאֶשר יִׁ אִׁ ח ְוהָּ ְרצָּ ים לֺא ּתִׁ ֺמנִׁ
ים:  לִׁ ְפלִׁ  בִׁ

ה    22 יו ֵריקָּ חִׁ ים ְוַהֺקֵרא ְלאָּ לִׁ ְפלִׁ ט בִׁ ְשפָּ נֵָּתן ַלמִׁ נָּם יִׁ יו חִׁ חִׁ ְתַעֵבר ְבאָּ ֶכם ַהמִׁ י ֺאֵמר לָּ ַוֲאנִׁ
א ְקרָּ ל יִׁ ם נָּבָּ ין ְואִׁ יֵדי ַהַסְנֶהְדרִׁ נֵָּתן בִׁ פֺ -יִׁ ֺנם:לֺו יִׁ  ל ְלֵאש ֵגיהִׁ

י- ַעל  23 ן ַעל -ֵכן ֵאפוֺא כִׁ ְרבָּ יב קָּ ְבָך ַיֶגד-ַתְקרִׁ ְזֵבַח ְולִׁ י-ַהמִׁ ם כִׁ יָך  -ְלָך שָּ חִׁ יב ְלאָּ ְדַבר רִׁ
ְך: מָּ  עִׁ
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ֶנָך  24 ְרבָּ ז בֺא ְוַהְקֵרב קָּ יָך ְואָּ חִׁ ְתַרֵפס ּוְרַהב אָּ ְזֵבַח ְוֵלְך הִׁ ְפֵני ַהמִׁ ְנָך לִׁ ְרבָּ ם קָּ  : ַהַנח שָּ

ם  25 ֶרְך ֶפן-ַמֵהר ַהְשֵלם עִׁ מֺו ַבדָּ יְבָך ְבעֺוְדָך עִׁ יש רִׁ יֵדי  -אִׁ יְבָך בִׁ יש רִׁ יר ֺאְתָך אִׁ ַיְסגִׁ
ֶּתְנָך ְלֵבית ַהֺסַהר:  יְרָך ְבַיד ַהֺשֵטר ְוהּוא יִׁ  ַהֺשֵפט ְוַהֺשֵפט ַיְסגִׁ

ם ַעד אֲ  26 שָּ י לֺא ַתֲעֶלה מִׁ ֵמן ֺאֵמר ְלָך כִׁ י אָּ ַאֲחֺרנָּה:-ֶשר ְּתַשֵלם ֶאתַוֲאנִׁ ה הָּ  ַהְפרּוטָּ

ף: 27 ְנאָּ ים לֺא ּתִׁ  ְשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶשר ֶנֱאַמר ַלַקְדֺמנִׁ

ל  28 ֶכם כָּ י ֺאֵמר לָּ ק-ַוֲאנִׁ ה ַלֲחשָּ שָּ ּה ְברּוחַ -ַהֺנֵתן ֵעינֺו ְבאִׁ בֺו:-בָּ ּה ְבלִׁ ים נַָּאף ֺאתָּ  ְזנּונִׁ

י  29 ַּתְכשִׁ ית  נִׁ ַהְימָּ ֵעיְנָך  ם  ד ְואִׁ ֶאחָּ ֵאֶבר  ַבֲאֺבד  ְלָך  טֺוב  ֶמָך  מִׁ יֶכהָּ  ְוַהְשלִׁ ַנְקֶרהָּ  ֶלָך 
ל ְשַלְך כָּ ֺנם:-ֵמהָּ ְרָך ְלֵגיהִׁ  ְבשָּ

ם  30 ד  -ְואִׁ ֶאחָּ ֵאֶבר  ַבֲאֺבד  ְלָך  טֺוב  ֶמָך  מִׁ יֶכהָּ  ְוַהְשלִׁ ַקְצֶצהָּ  יֶלָך  ַּתְכשִׁ ית  נִׁ ַהְימָּ יְָּדָך 
ל ְשַלְך כָּ ֺנם:-ֵמהָּ ְרָך ְלֵגיהִׁ  ְבשָּ

י 31 יֻתת: -ְוֶנֱאַמר כִׁ ּה ֵסֶפר ְכרִׁ ְשּתֺו ְונַָּתן ְביָּדָּ יש אִׁ  ְיַשַלח אִׁ

ם לֺא ַעל  32 ְשּתֺו אִׁ יש אִׁ ם ְיַשַלח אִׁ ֶכם אִׁ י ֺאֵמר לָּ ֶפת -ַוֲאנִׁ ּה ְלֺנאָּ ים ֺאתָּ ְדַבר ְזנּות ֵמשִׁ
ה ֺנֵאף הּוא: שָּ ה לֺו ְלאִׁ  ְוַהֹּלֵקַח ְגרּושָּ

ַבע ַלֶשֶקר ְוֶאתְועֺוד ְשַמְעֶּתם אֵ   33 שָּ ים לֺא תִׁ ֶריָך ְּתַשֵלם -ת ֲאֶשר ֶנֱאַמר ַלַקְדֺמנִׁ ְנדָּ
 ַליהֺוָּה:

ל   34 ַבע כָּ שָּ ֶכם לֺא תִׁ י ֺאֵמר לָּ י-ַוֲאנִׁ ם כִׁ ַמיִׁ ַבע ַבשָּ שָּ ה לֺא תִׁ ה:-ְשבּועָּ ים ֵהמָּ ֵסא ֱאֹלהִׁ  כִׁ

י 35 ֶרץ כִׁ אָּ ירּושָּ -ְולֺא בָּ יא ְולֺא בִׁ יו הִׁ יֲהֺדם ַרְגלָּ ם כִׁ ב: -ַליִׁ ְרַית ֶמֶלְך רָּ יא קִׁ  הִׁ

י 36 ַבע ְברֺאֶשָך כִׁ שָּ ֺחר: -ְולֺא תִׁ ן אֺו שָּ בָּ ד לָּ ר ֶאחָּ  לֺא תּוַכל ַלֲהֺפְך ֵשעָּ

ע הּוא: 37 רָּ ְמקֺור הָּ ֶזה מִׁ י ְדַבְרֶכם ֵהן ֵהן לֺא לֺא ְוֺיֵתר מִׁ  ַאְך ֶזה ְיהִׁ

ן ְושֵ  38 ן ַּתַחת ַעיִׁ י ֶנֱאַמר ַעיִׁ  ן ַּתַחת ֵשן: ְשַמְעֶּתם כִׁ

ם ַיְכָך ַעל 39 ְך אִׁ ַרע לָּ א ְלהָּ ְפֵני ַהבָּ ְתַיֵצב בִׁ ֶכם לֺא תִׁ י ֺאֵמר לָּ ית ֶּתן-ַוֲאנִׁ נִׁ י ַהְימָּ - ַהְלחִׁ
יתשְ הַ -ֺו ַגםל אלִׁ  : מָּ
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ל 40 ֶליָך ַהַנח לֺו ַגם-ְוכָּ ַקַחת ַהְכֺתֶנת ֵמעָּ ְמָך לָּ יב עִׁ רִׁ ֵפץ לָּ יֶלָך:-ֶהחָּ  ְמעִׁ

ם:  41 יִׁ מֺו ְשּתָּ ת ֵלְך עִׁ ְבַרת ֶאֶרץ ֶאחָּ מֺו כִׁ ֶלֶכת עִׁ  ְוַהֺנֵגש ְבָך לָּ

יְָּדָך ַאל 42 ְלֺות מִׁ ֵפץ לִׁ ֶמָך ּוֵמֵאת ֶהחָּ ֶניָך:-ֵּתן ַלְמַבֵקש מִׁ  ַּתְסֵּתר פָּ

ַהְבּתָּ ֶאת 43 י ֶנֱאַמר ְואָּ ַיְבּתָּ ֶאת-ְשַמְעֶּתם כִׁ  ֺאְיֶבָך:-ֵרֲעָך ְואָּ

ֺאֵמר  44 י  ֶאת  ַוֲאנִׁ ֶאֱהבּו  ֶכם  ֶאת-לָּ ֲרכּו  בָּ ְלשְנֵאיֶכם -ֺאְיֵביֶכם  יבּו  ֵהיטִׁ ְמַקְלֵליֶכם 
יֵביֶכם ְוֺרְדֵפיֶכם: ירּו ְבַעד ַמְכאִׁ  ְוַהְעּתִׁ

ים ֶאל  45 נִׁ ְהיּו בָּ יר  -ְלַמַען ּתִׁ ים ּוַמְמטִׁ ים ְוַלטֺובִׁ עִׁ רָּ ְמשֺו לָּ יר שִׁ ם ַהֵמאִׁ ַמיִׁ יֶכם ַבשָּ ֲאבִׁ
ְרשָּ  ים ְולָּ יקִׁ ים: ַלַצדִׁ  עִׁ

ם 46 י אִׁ בּון ֶאת-כִׁ רש ָּ -ֺאֲהֵביֶכם ַמה-ֶּתֱאהָּ ֶכם ֲהלֺא ַגם כָּ ים ַיֲעשּון ְכמוֺ -לָּ  ֵכן: -ַהֺמְכסִׁ

ם 47 לֺום ַרק ֶאת-ְואִׁ ְפְקדּו ְלשָּ ֶכם ֵכן ַיֲעשּון ַגם-ֲאֵחיֶכם ַמה- ּתִׁ ְתרֺון לָּ ים: -יִׁ  ַהֺמְכסִׁ

יֶכם ַבשָּ  48 ם ַכֲאֶשר ֲאבִׁ ימִׁ ֵכן ֱהיּו ְתמִׁ ים הּוא: לָּ מִׁ ם ּתָּ  ַמיִׁ
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ר לֺא תַ  כָּ ם ֶפן שָּ דָּ אָּ ה ְלַמְרֵאה ֵעיֵני הָּ קָּ ֶכם ֵמֲעשֺות ְצדָּ ְמרּו לָּ שָּ יֶכם    יגּושִׁ הִׁ ֵמֵאת ֲאבִׁ
ם יִׁ מָּ  : 1ֶשַבשָּ

ֶניָך   2 ה ְלפָּ יַע קֺול ְּתרּועָּ ה לֺא ַתְשמִׁ קָּ ֵכן ַבֲעשֺוְתָך ְצדָּ ֵּתי  לָּ ים ְבבָּ ַכֲאֶשר ַיֲעשּו ַהֲחֵנפִׁ
יַ  ְלַמַען  ְרֺחבֺות  ּובָּ ְבֵני  יגּושִׁ ַהְכֵנֶסת  ְלֵעיֵני  בֺוד  ֵנה  -כָּ הִׁ ֶכם  לָּ ֺאֵמר  י  ֲאנִׁ ֵמן  אָּ ם  דָּ אָּ הָּ

ְפֵניֶהם ם לִׁ רָּ  :ְשכָּ
ה ַאל 3 קָּ ה ַבֲעשֺוְתָך ְצדָּ יֶנָך -ְוַאּתָּ ה ְימִׁ  :ֵּתַדע ְשמֺאְלָך ֵאת ֲאֶשר ֺעשָּ
ֺרֶאה ַבֵסֶתר ְגמּוְלָך ַבַגלּוי ְיַשֶלם ְלַמַען 4 יָך הָּ בִׁ ֶתר ְואָּ ְתָך ַבסָּ ְדקָּ ְהֶיה צִׁ ְך-ּתִׁ  :לָּ
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ְתַפֵלל ַאל 5 ֺבאּו ְלהִׁ י תָּ ֵּתי ַהְכֵנֶסת -ְוכִׁ ְתַפֵלל ְבבָּ ים ַלֲעֺמד ְלהִׁ ֺאֲהבִׁ ְהיּו ְכַאְנֵשי ֺחֶנף הָּ ּתִׁ
יְרֶאינָּה אֺ  ים ְלַמַען ּתִׁ נֺות ַהְשוָּקִׁ ם ֵעיֵני ְבֵניּופִׁ ם  -תָּ רָּ ֵנה ְשכָּ ֶכם הִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ם אָּ דָּ אָּ הָּ

ְפֵניֶהם  :לִׁ
ְתַפֵלל ֶאל  6 ַבֲעֶדָך ְוהִׁ ְתָך  ֶריָך ּוְסֺגר ְדלָּ ַבֲחדָּ ְתָך בֺא  לָּ ְתפִׁ ה בִׁ יָך ֲאֶשר ֵסֶתר -ְוַאּתָּ בִׁ אָּ

ֺרֶאה ַבֵסֶתר ְגמּוְלָך ַבַגלּוי ְיַשֶלם יָך הָּ בִׁ יו ְואָּ יבָּ ְך-ְסבִׁ  :לָּ
ים ַאל 7 ְתַפְללִׁ י-ְוַכֲאֶשר ַאֶּתם מִׁ ם כִׁ בָּ ם ֲאֶשר ַיְחֺשב לִׁ ם ַכגֺויִׁ ַתיִׁ ְשפָּ ְמעּו -ְּתַבְטאּו בִׁ שָּ יִׁ

ים רִׁ  :ַבֲעֶטֶרת ְדבָּ
ֵכן ַאל 8 יֶכם ַמה-לָּ י ֺיֵדַע ֲאבִׁ מֺו כִׁ ְשוּו לָּ יָּדוֺ -ּתִׁ ְשֲאלּו מִׁ  :ַמְחסֺוְרֶכם ֶטֶרם ּתִׁ
ְתַקַדש ְשֶמָךְוַאֶּתם ֺכה תִׁ  9 ם יִׁ ַמיִׁ ינּו ֶשַבשָּ בִׁ לּו אָּ  :ְתַפלָּ

ם 10 יִׁ מָּ ה ַבשָּ ֶרץ ַכֲאֶשר ַנֲעשָּ אָּ ֶשה ְרצֺוְנָך בָּ בֺא ַמְלכּוֶתָך ֵיעָּ  :ּתָּ
נּו ַהיֺום ֶלֶחם ֻחֵקנּו-ֶּתן 11  :לָּ
נּו ֶאת-ּוְסַלח 12 ים ֲאַנְחנּו -לָּ ֵתנּו ַכֲאֶשר ֺסְלחִׁ נּוַאְשמָּ ְשמּו לָּ  :ַלֲאֶשר אָּ
ם-ְוַאל 13 אִׁ י  כִׁ ה  ַמסָּ יֵדי  לִׁ יֵאנּו  ן-ְּתבִׁ מִׁ יֵלנּו  ה  -ַהצִׁ ְוַהְגבּורָּ ה  כָּ ַהַמְמלָּ ְלָך  י  כִׁ ע  רָּ הָּ

ֵמן ים אָּ מִׁ ְפֶאֶרת ְלעֺוְלֵמי עֺולָּ  :ְוַהּתִׁ
ם 14 י אִׁ ְבֵני-כִׁ ְסְלחּו לִׁ ם ֶאת-ּתִׁ דָּ ם ַגם-אָּ תָּ ְסלַ -ַאְשמָּ ם יִׁ ַמיִׁ יֶכם ַבשָּ ֶכםֲאבִׁ  :ח לָּ
ם 15 ְבֵני-ְואִׁ ְסְלחּו לִׁ ם ֶאת-לֺא תִׁ דָּ ם ַגם-אָּ תָּ יֶכם לֺא-ַאְשמָּ ֶכם ַאְשַמְתֶכם-ֲאבִׁ ְסַלח לָּ  :יִׁ
צּומּו ַאל 16 י תָּ ְהיּו ְכַחְנֵפי-ְוכִׁ ְבֵני- ּתִׁ ַדע לִׁ ּוָּ ילּו ְפֵניֶהם ְלהִׁ ים ֲאֶשר ַיפִׁ נִׁ יֵרי פָּ - ֵלב ַמְקדִׁ
י ֺאֵמר לָּ אָּ  ֵמן ֲאנִׁ ם אָּ יתָּ ם ְבַתֲענִׁ ְפֵניֶהםדָּ ם לִׁ רָּ ֵנה ְשכָּ  :ֶכם הִׁ

ֶניָך 17 ְרַחץ פָּ סּוְך רֺאְשָך ְותִׁ צּום ּתָּ י תָּ ה כִׁ  :ְוַאּתָּ
ם 18 י אִׁ יְתָך כִׁ ם ְבַתֲענִׁ דָּ ַדע ְלאָּ ּוָּ ֺרֶאה ַבֵסֶתר ְגמּוְלָך  -ְולֺא תִׁ יָך הָּ בִׁ ֶתר ְואָּ יָך ַבסָּ בִׁ ְלאָּ

ְך-ַבַגלּוי ְיַשֶלם  :לָּ
ֶכם   19 ים ַיְחְּתרּו  לֺא ַתַאְצרּו לָּ ב ְוַגנָּבִׁ קָּ ש ְורָּ ם יֺאַכל עָּ ֶרץ ֶששָּ אָּ רֺות ְבֶקֶרב הָּ אֺוצָּ

ְגֺנבּו  :ְויִׁ
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ים לֺא ַיְחְּתרּו   20 ב ְוַגנָּבִׁ קָּ ש ְורָּ ם לֺא יֺאַכל עָּ ם שָּ יִׁ מָּ רֺות ַבשָּ ֶכם אֺוצָּ ְצרּו לָּ ֶאֶפס אִׁ
ְגֺנבּו  :ְולֺא יִׁ

ְהֶיה ַגם 21 ם יִׁ ֶרָך שָּ ְמקֺום אֺוצָּ י בִׁ  :ֶבָךלִׁ -כִׁ
ם 22 ֵכן אִׁ ן לָּ יִׁ עָּ ל- ֵנר ַהגּוף הּוא הָּ ה ְבכָּ ימָּ ְהֶיה אֺור-ֵעיְנָך ְּתמִׁ ְטֶנָך יִׁ  :ַחְדֵרי בִׁ
ם 23 ל-ְואִׁ ה ֺחֶשְך ְבכָּ עָּ ם-ֵעיְנָך רָּ ְטֶנָך ְואִׁ אֺור ְבָך ֺחֶשְך ַמה-ַחְדֵרי בִׁ ְשֶכָך-הָּ דֺול חָּ  :גָּ
ם כִׁ -לֺא 24 ים ְשנָּיִׁ יש ַלֲעֺבד ֲאֺדנִׁ םיּוַכל אִׁ ְשנָּא ֶאת-י אִׁ ד ְוֶאת-יִׁ ֶאחָּ ַאֵחר ֶיֱאַהב אֺו -הָּ הָּ

ס ְבֵעינָּיו לֺא תּוְכלּו ַלֲעֺבד ֶאת ְמאָּ י נִׁ ד ְוַהֵשנִׁ ֶאחָּ ְדַבק בָּ ים ְוֶאת-יִׁ ֱאֹלהִׁ מֺון-הָּ  :ַהמָּ
ַמה 25 ְלַנְפְשֶכם  ְדֲאגּו  תִׁ לֺא  ֶכם  לָּ ֺאֵמר  י  ְננִׁ הִׁ ֵכן  ַמה-לָּ ּוַמה- ּתֺאְכלּו  ְשּתּו  ְכסּות  -ּתִׁ

ְכסּותוֺ לְ  יש מִׁ ה ֵמֺאֶכל ּוְבַשר אִׁ רָּ  :ַכסֺות ְבַשְרֶכם ֲהלֺא ַהֶנֶפש ְיקָּ
ֶאל 26 יטּו  יֶכם  -ַהבִׁ ַוֲאבִׁ ְמגּורֺות  לִׁ ַיַאְספּו  ְולֺא  ְקְצרּו  יִׁ לֺא  ְזְרעּו  יִׁ לֺא  ם  יִׁ מָּ ַהשָּ עֺוף 

ם ְוַאֶּתם ֲהלֺא ַנֲעֵליֶתם ֶיֶתר ַהְרֵבה ֲעלֵ  ם ְמַכְלֵכל ֺאתָּ ַמיִׁ  :יֶהםַבשָּ
יף ַעל 27 ֶכם יּוַכל ְלהֺוסִׁ ֵרד מִׁ י הּוא ֶהחָּ ד-ּומִׁ תֺו ֺגֶמד ֶאחָּ  :קֺומָּ
ְתבֺוְננּו ֶאל 28 ְכסּות הִׁ ְדֲאגּו לִׁ ה תִׁ מָּ יְגעּון    ֶדהש ָּ שֺוַשֵני הַ -ְולָּ יצּו ְולֺא יִׁ ה ַיֲעלּו יָּצִׁ ֵאיכָּ

ְטוּון  :ְולֺא יִׁ
ֶכם ַגם 29 י ֺאֵמר לָּ ל-ַוֲאנִׁ רֺו לֺא-ְשֹלֺמה ְבכָּ בּוש ְכַאַחת ֵמֶהן-ֲהדָּ יָּה לָּ  :הָּ
ם 30 ים ֶאת-ְואִׁ ה ַיֲעֶטה ֱאֹלהִׁ כָּ תֺו יַֻּתן ְבַתנּור    ֶדהש ָּ ֵעֶשב הַ - כָּ ֳחרָּ יץ ַהיֺום ּוְלמָּ ֲאֶשר יָּצִׁ

 :ֶאְתֶכם ְקַטֵני ֱאֻמנָּה-יַאף כִׁ 
ֵכן ַאל 31 ְשֶּתה אֺו ַמה-נֺאַכל ּוַמה-ֶּתֶחְרדּו ֵלאֺמר ַמה-לָּ ש-נִׁ ְלבָּ  :נִׁ
ל 32 י כָּ ה-כִׁ י ֵאֶלה ַמְחֺסֵריֶכם ֵהמָּ ם ֺיֵדַע כִׁ ַמיִׁ יֶכם ַבשָּ ם ַוֲאבִׁ ים ַהגֺויִׁ  :ֵאֶלה ְמַבְקשִׁ
אֺשנָּה ַמְלכּות ֱאֹל  33 לַאְך ַבְקשּו רִׁ תֺו ְוכָּ ְדקָּ ים ְוצִׁ נֺות  -הִׁ ֶכם ַמּתָּ נְָּתנּו לָּ ֵהם יִׁ ים הָּ צִׁ ַהֲחפָּ

פֺות  :נֺוסָּ
ֵכן ַאל 34 תֺו:-לָּ רָּ ְדַאג ְלַעְצמֺו ַדי ַליֺום ְבצָּ ר יִׁ חָּ ר יֺום מָּ חָּ ְדֲאגּו ְליֺום מָּ  ּתִׁ
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Mateus Hebraico Capítulo 7 
 
ֵפטּו 1 שָּ ְשְפטּו ְולֺא תִׁ  :לֺא תִׁ
י   2 ַגםכִׁ ְפטּו  שָּ ְשֺפטּו ּתִׁ ּתִׁ ֲאֶשר  ט  ְשפָּ ַגם-ַבמִׁ ֶכם  לָּ ַמד  יִׁ ֺמדּו  ּתָּ ֲאֶשר  ה  דָּ ּוַבמִׁ - ַאֶּתם 
 :ֶּתםאַ 
יט ֶאל 3 ה ַתבִׁ מָּ ֶשת -ְולָּ יָך ְולֺא תָּ חִׁ ים ֲאֶשר ְבֵעין אָּ בִׁ ה ֲאֶשר ְבֵעיֶנָך-ֵלב ֶאל-ְשבָּ  :ַהקֺורָּ
יָך ֶהֶרף וְ  4 חִׁ ה ְבֵעיֶנָךאֺו ֵאיְך ּתֺאַמר ְלאָּ ֵנה קֺורָּ ים ֵמֵעיֶנָך ְוהִׁ בִׁ ה ְשבָּ ירָּ סִׁ  :אָּ
אֺשנָּה ֶאת 5 ֵנף רִׁ ֵסר חָּ ים ֵמֵעין  -הָּ בִׁ יר ְשבָּ סִׁ ְרֶאה ְלהָּ ֺאה תִׁ ה ֵמֵעיֶנָך ְוַאֲחֵרי ֵכן רָּ ַהקֺורָּ

יָך חִׁ  :אָּ
ְוֶאת 6 ים  בִׁ ַלְכלָּ ַהֺקֶדש  ְּתנּו  תִׁ ים  -לֺא  ירִׁ ַלֲחזִׁ יֵניֶכם  בּו  -ֶפןְפנִׁ ְושָּ ְבַרְגֵליֶהם  ְרְמסּום  יִׁ

ְרפּו ֶאְתֶכם  :ְוטָּ
ֶכם 7 ַתח לָּ פָּ ְפקּו ְויִׁ אּו דִׁ ְמצָּ ְרשּו ְותִׁ ֶכם דִׁ נֵָּתן לָּ  :ַשֲאלּו ְויִׁ
ל 8 י כָּ ַתח לוֺ -כִׁ פָּ א ְוַהֺדֵפק יִׁ ְמצָּ ַקח ְוַהֺדֵרש יִׁ  :ַהֺשֵאל יִׁ
ַאל מִׁ  9 ֶכם ֲאֶשר ְבנֺו שָּ יש מִׁ י אִׁ י מִׁ ֵּתןכִׁ ֶחם ַויִׁ ֶבן-ֶמנּו לָּ  :לֺו אָּ

ם 10 ֵּתן-אֺו אִׁ ג ַויִׁ ֵקש דָּ ש-בִׁ  :לֺו נָּחָּ
י  11 ְבֵניֶכם ַאף כִׁ נֺות ֺטבֺות לִׁ ֵתת ַמּתָּ ים ַאֶּתם ֵּתְדעּון לָּ עִׁ י רָּ ם  -ְוַאף כִׁ ַמיִׁ יֶכם ֶשַבשָּ ֲאבִׁ
ֶּתן יו-יִׁ  :טֺוב ְלֺדְרשָּ
ֵכן ֺכל ֲאֶשר ַּתְחְפצּו ֶשַיֲעש 12 ֶהם ְכמוֺ לָּ ים ֲעשּו לָּ ֶכם ֲאנָּשִׁ י זֺאת -ֵכן ַגם-ּון לָּ ַאֶּתם כִׁ

ים יאִׁ ה ְוַהְנבִׁ  :ַהּתֺורָּ
ה ֶאל 13 יכָּ ה ַהמֺולִׁ בָּ ב ַהַשַער ְוַהֶדֶרְך ְרחָּ חָּ י רָּ ר כִׁ ים ֵהם  - ֺבאּו ַבַשַער ַהצָּ דֺון ְוַרבִׁ ֲאבָּ הָּ

ה מָּ ים שָּ אִׁ  :ַהבָּ
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ה ֶאל-  ַמהַצר ַהַשַער ְוַהֶדֶרְך-ּוַמה 14 יכָּ ה ַהמֺולִׁ רָּ ר ֵהם -צָּ ְספָּ ים ּוֺמְצֶאיהָּ ְמֵתי מִׁ  :ַהַחיִׁ
ֶרף 15 ים ְוֵהם ְזֵאֵבי טָּ שִׁ ְפֵניֶכם ְבעֺור ְכבָּ ים לִׁ אִׁ ֶקר ַהבָּ יֵאי שָּ ְנבִׁ ֶכם מִׁ ְמרּו לָּ שָּ  :הִׁ
ים אֺו  16 ים ֵמַעְקַרבִׁ ְבְצרּו ֲענָּבִׁ ם ֲהיִׁ ירּו ֺאתָּ ְריָּם ַּתכִׁ םְבפִׁ ינִׁ ְצנִׁ ים מִׁ  :ְתֵאנִׁ
ל 17 ת- ֵכן כָּ ְשחָּ י מָּ ת ְפרִׁ ְשחָּ י טֺוב ְוֵעץ נִׁ  :ֵעץ טֺוב ַיֲעֶשה ְפרִׁ
ת לֺא-ֵעץ טֺוב לֺא 18 ְשחָּ ת ְוֵעץ נִׁ ְשחָּ י מָּ י טֺוב-יּוַכל ַלֲעשֺות ְפרִׁ  :יּוַכל ַלֲעשֺות ְפרִׁ
ל 19 ַדע ְויַֻּתן ְלמַ -ְוכָּ גָּ י טֺוב יִׁ י ֺעֶשה ְפרִׁ ְלּתִׁ  :ֲאֺכֶלת ֵאשֵעץ בִׁ
ם-ַעל 20 ירּו ֺאתָּ ְריָּם ַּתכִׁ  :ֵכן ְבפִׁ
ל 21 ם-לֺא כָּ י אִׁ ם כִׁ יִׁ מָּ דֺון יָּבֺא ְלַמְלכּות ַהשָּ דֺון אָּ י אָּ י ֲאֶשר  -ַהֺקֵרא לִׁ בִׁ ֺעֶשה ְרצֺון אָּ הָּ

ם יִׁ מָּ  :ַבשָּ
ְמָך 22 י ֲהלֺא ְבשִׁ י ֲאֺדנִׁ ים ֲאֺדנִׁ יָּה ַביֺום ַההּוא יֺאְמרּו ֵאַלי ַרבִׁ ְמָך ֵגַרְשנּו   ְוהָּ ֵבאנּו ְבשִׁ נִׁ

אֺות ַרבֺות ְפלָּ ינּו נִׁ שִׁ ְמָך עָּ ים ּוְבשִׁ  :ֵשדִׁ
ֵון 23 י ֺפֲעֵלי אָּ ֶמנִׁ י סּורּו מִׁ י ֶאְתֶכם ֵמעֺודִׁ ֶהמלֺא יַָּדְעּתִׁ יד לָּ ז ֺכה ַאגִׁ  :אָּ
ל 24 ֵכן כָּ ם ֶאֶעְרֶכנּו ַלֲחַכם- לָּ ַרי ֵאֶלה ְוֺעֶשה ֺאתָּ ְדבָּ נָּה ֵביתֺו ַעלֵלב  -ַהֺשֵמַע לִׁ - ֲאֶשר בָּ
ַלעהַ   :סָּ

ת ַההּוא ְולֺא  25 ְפְגעּו ַבַביִׁ ה ַויִׁ אָּ ה בָּ ְשֺטפּו ְורּוַח ְגדֺולָּ ם יִׁ ה ַנֲחֵלי ַמיִׁ ַּתְך ַאְרצָּ ַהֶגֶשם נִׁ
ַלע י יַֻסד ַבסָּ  :נַָּפל כִׁ

ל 26 ְמַשל ַלֲחַסר-ְוכָּ ם נִׁ ַרי ֵאֶלה ְולֺא ַיֲעֶשה ֺאתָּ ְדבָּ נָּה ֵביתֺו ַעללֵ -ַהֺשֵמַע לִׁ - ב ֲאֶשר בָּ
 :חֺולהַ 

ֺפל   27 ת ַההּוא ַויִׁ ְפְגעּו ַבַביִׁ ה ַויִׁ אָּ ה בָּ ְשֺטפּו ְורּוַח ְגדֺולָּ ם יִׁ ה ַנֲחֵלי ַמיִׁ ַּתְך ַאְרצָּ ַהֶגֶשם נִׁ
ה ה ְגדֺולָּ י ְלַמֵפלָּ  :ַוְיהִׁ

י ְכַכלֺות ֵישּוַע ֶאת 28 ְתְמהּו ֲהמוֺ -ַוְיהִׁ ֵאֶלה ַויִׁ ים הָּ רִׁ ם ַעלַהְדבָּ עָּ תוֺ -ן הָּ  :ּתֺורָּ
יש 29 ם ְכהֺוֺרת אִׁ יָּה מֺוֶרה ֺאתָּ י הָּ ים: -כִׁ ְלטֺון ְולֺא ַכסֺוְפרִׁ  שִׁ
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ן 1 יו-ַוֵיֶרד מִׁ ים ַאֲחרָּ ב ֺהְלכִׁ ר ַוֲהמֺון ַעם רָּ הָּ  :הָּ
ְשַּתחּו 2 א ַויִׁ ע בָּ יש ְמֺצרָּ ֵנה אִׁ י  -ְוהִׁ םלֺו ֵלאֺמר ֲאֺדנִׁ י-אִׁ ה ֲהלֺא תּוַכל ְלַטֲהֵרנִׁ ֵפץ ַאּתָּ  :חָּ
ַגע-ַויֺוֶשט ֶאת 3 ַגע-יָּדֺו ַויִׁ ַרְעּתֺו ְכרָּ צָּ ְטַהר מִׁ ר ַויִׁ י ּוְטהָּ ֵפץ ֲאנִׁ  :בֺו ֵישּוַע ַויֺאַמר חָּ
יו ֵישּוַע ְרֵאה ַאל  4 ֵאה ְלֵעיֵני ַהֺכֵהן ְוַהְקֵרב  -ַויֺאֶמר ֵאלָּ יש ַרק ֵלְך ְוֵהרָּ -ֶאתַּתֵגד ְלאִׁ
ֶהםהַ  ּוָּה ֺמֶשה ְלֵעדּות לָּ ן ֲאֶשר צִׁ ְרבָּ  :קָּ
א ֵישּוַע ֶאל 5 יו ַשר-ְכַפר-ְוַכֲאֶשר בָּ ַגש ֵאלָּ ְתַחֶנן-ַנחּום ַויִׁ ד ַויִׁ ה ֶאחָּ  :לֺו ֵלאֺמר-ֵמאָּ
י ְנֵכה 6 ב ְבֵביתִׁ ְשכָּ י נַָּפל ְלמִׁ ֵנה ַנֲערִׁ י הִׁ מֺות ּוְמֻעֶנה ְמֺאד-ֲאֺדנִׁ  :ֲעצָּ
יו ַויֺאֶמר 7 אתִׁ א ּוְרפָּ י בָּ ְננִׁ יו ֵישּוַע הִׁ  :ֵאלָּ
ה  -ַוַיַען ַשר 8 י ַאְך ַרק ַדְברָּ תִׁ בֺא ְבֵצל ֺקרָּ ה תָּ י ַאּתָּ זֺאת כִׁ י מִׁ י ְנַקֹּלתִׁ ה ַויֺאַמר ֲאֺדנִׁ ַהֵמאָּ

י ר ְוַהַנַער ֶיחִׁ בָּ  :דָּ
י ַגם 9 ְשַמְעּתִׁ -כִׁ ים ְלמִׁ רִׁ ה ַוֲאנַָּשי סָּ לָּ ְשַמַעת ֶמְמשָּ ר ְלמִׁ י סָּ ד ֵמֶהם  ֲאנִׁ י ֺאַמר ְלֶאחָּ י ְוכִׁ

י ֲעֵשה  :זֺאת ְוַיֲעֶשה-ֵלְך ְוֵיֵלְך ּוְלַאֵחר בֺא ְויָּבֺא ּוְלַעְבדִׁ
ֶאה ַויֺאֶמר ֶאל 10 ְשּתָּ ְשַמע ֵישּוַע ַויִׁ ֶכם ֱאמּונָּה  -ַויִׁ יד לָּ י ַמגִׁ ֵמן ֲאנִׁ יו אָּ ים ַאֲחרָּ ַהֺהְלכִׁ

מֺוהָּ ַגם ה כָּ צָּ - ְגדֺולָּ ֵאל לֺא מָּ ְשרָּ יְביִׁ  :אתִׁ
ם 11 ה עִׁ בָּ ְמסִׁ ְוֵיְשבּו בִׁ ב  ַמֲערָּ ח ּומִׁ ְזרָּ מִׁ יָֺּבאּו מִׁ ים  ַרבִׁ י  ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ְננִׁ ם  -ְוהִׁ הָּ ַאְברָּ

ם יִׁ מָּ ק ְוַיֲעֺקב ְבַמְלכּות ַהשָּ ְצחָּ  :יִׁ
ַדחּו ֶאל 12 ם-ּוְבֵני ַהַמְלכּות יִׁ נָּיִׁ י ַוֲחֺרק שִׁ ְהֶיה ְבכִׁ ם יִׁ ה שָּ  :ַהֺחֶשְך ַהחּוצָּ
ְליֺו  -ַשר-ְוֶאל 13 י ַהַנַער ֵמחָּ ְך ַוְיחִׁ ַמר ֵישּוַע ֵלְך ַכֲאֶשר ֶהֱאַמְנּתָּ ֵכן יָּקּום לָּ ה אָּ ַהֵמאָּ

יא ה ַההִׁ עָּ  :ַבשָּ
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ַחת-ֶפְטרֺוס ַוַיְרא ֶאת-ַויָּבֺא ֵישּוַע ֵבית 14  :ֺחַתְנּתֺו ֺשֶכֶבת חֺוַלת ַקדָּ
ֶרף ַהַקַדַחת  15 ּה ַוּתִׁ ַגע ְביָּדָּ ְפֵניֶהםַויִׁ ֵרת לִׁ ם ַוְּתשָּ קָּ ֶמנָּה ַוּתָּ  :מִׁ
ֶרש ֶאת 16 עֺות ַוְיגָּ ם רּוחֺות רָּ ְבקּו בָּ ים ֲאֶשר דָּ יו ַרבִׁ יאּו ֵאלָּ ֶעֶרב ַויָּבִׁ י בָּ רּוחֺות  -ַוְיהִׁ הָּ

ְדַבר ל-בִׁ יו ְוֵאת כָּ ְליָּם-פִׁ ים ֶהֱחיָּה ֵמחָּ  :ַהחֺולִׁ
א ּוַמְכֺאֵבינּו  ְיַשְעיָּהּו-ְלַמלֺאת ֵאת ֲאֶשר ֶנֱאַמר ְבַיד 17 ֵינּו הּוא נָּשָּ יא ֵלאֺמר ֳחלָּ  ַהנָּבִׁ

ם לָּ  :ְסבָּ
יב 18 בִׁ ב סָּ ְראֺות ֵישּוַע ֲהמֺון ַעם רָּ י כִׁ ם ֶאל-ַוְיהִׁ שָּ  :ֵעֶבר ַהיָּם-לֺו ַוְיַצו ַלֲעֺבר מִׁ
י ֵאֵלְך ַאֲחֶריׇך ֶאל 19 ים ַויֺאֶמר לֺו ַרבִׁ יו ַאַחד ַהסֺוְפרִׁ ַגש ֵאלָּ ל-ַויִׁ  :ֵּתֵלְך ֲאֶשר-כָּ
ּה ּוֶבן 20 ם ֵקן לָּ ַמיִׁ פֺור ַהשָּ ֶהם ְוצִׁ ים לָּ ים חֺורִׁ לִׁ יו ֵישּוַע ַהשּועָּ ם ֵאין  -ַויֺאֶמר ֵאלָּ דָּ אָּ הָּ

יַח ֶאת נִׁ קֺום ְלהָּ  :רֺאשוֺ -לֺו מָּ
ְּתנָּה 21 י  ֲאֺדנִׁ יו  ֵאלָּ ַמר  אָּ יו  ידָּ ַּתְלמִׁ ֶקֶרב  מִׁ ַאֵחר  יש  ֶאת-ְואִׁ ְקֺבר  ְולִׁ ֶלֶכת  לָּ י  י -לִׁ בִׁ אָּ

אשֺ   :נָּהרִׁ
ְקֺבר ֶאת 22 ים לִׁ י ְוַהַנח ַלֵמתִׁ יו ֵישּוַע ֵלְך ַאֲחרָּ  :ֵמֵתיֶהם -ַויֺאֶמר ֵאלָּ
מוֺ  23 יו יְָּרדּו עִׁ ידָּ יָּה ְוַתְלמִׁ ֳאנִׁ  :ַוֵיֶרד בָּ
דֺול ֵנעֺור ַביָּם ַעד 24 ֵנה ַסַער גָּ ים ֶאת-ְוהִׁ ם-ַכסֺות ַהַגלִׁ ְרדָּ יָּה ְוהּוא נִׁ ֳאנִׁ  :הָּ
ְגשּו 25 ְדנּוַויִׁ בָּ י אָּ ה ֲאֺדֵנינּו כִׁ יעָּ אּו הֺושִׁ ְקרָּ יֻרהּו ַויִׁ יו ַוְיעִׁ  : ֵאלָּ
י   26 רּוחֺות ּוַביָּם ַוְּתהִׁ ְגַער בָּ ם ַויִׁ ים ְקַטֵני ֱאֻמנָּה ַויָּקָּ ה ַאֶּתם ֲחֵרדִׁ מָּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם לָּ

ה ה ְגדֺולָּ מָּ  :ְדמָּ
י הּוא ֶזה ֲאשֶ  27 ים ֵלאֺמר מִׁ ֲאנָּשִׁ ְתְמהּו הָּ ים ְלֺקלוֺ -ר ַגםַויִׁ יבִׁ רּוחֺות ְוַהיָּם ַמְקשִׁ  :הָּ
י ְכבֺאֺו ֶאל 28 ְבקּו  -ֵעֶבר ַהיָּם ֶאל-ַוְיהִׁ ים ֲאֶשר דָּ ְפְגֻשהּו ְשֵני ֲאנָּשִׁ ַויִׁ ם  יִׁ ֶאֶרץ ַהַגְדרִׁ

ים ַעד רֺות ּוְפֵניֶהם ֺזֲעפִׁ ֵּתי ַהְקבָּ בָּ ים מִׁ עֺות ֺיְצאִׁ ם רּוחֺות רָּ ֲאֶשר לֺא יָֺּכל -ַעדְמֺאד  -בָּ
ַחד  פָּ יש ַלֲעֺבר ַבֶדֶרְך ַההּוא מִׁ  :אִׁ
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ים ֵלאֺמר ַמה 29 ֵנה ֵהם ֺצֲעקִׁ ְך ֵישּוַע ֶבן-ְוהִׁ לָּ נּו וָּ אתָּ ְלַענֺוֵתנּו ֶטֶרם -לָּ ם בָּ ים ַהאִׁ ֱאֹלהִׁ הָּ
ֵעת ה הָּ אָּ  :בָּ

ֶהם 30 חֺוק לָּ ם ֵמרָּ יָּה ֺרֶעה שָּ ים הָּ ים ַרבִׁ ירִׁ  :ְוֵעֶדר ֲחזִׁ
ְתַחְננּו 31 נָּה-ַויִׁ ּתִׁ ֺאֵמר  ה  ַאּתָּ ְרֵשנּו  ְלגָּ ם  אִׁ ֵלאֺמר  רּוחֺות  הָּ ְבֵעֶדר -לֺו  בוֺא  לָּ נּו  לָּ

ים ירִׁ  :ַהֲחזִׁ
ל 32 ֵנה כָּ ְוהִׁ ים  ירִׁ ַהֲחזִׁ ְבֵעֶדר  ַויָֺּבאּו  ַוֵיְצאּו  ֶהם ְלכּו  ד  -ַויֺאֶמר לָּ ַבמֺורָּ ְטפּו  ֵעֶדר שָּ הָּ
יִׁ -ֶאל  :ם ּתֺוְך ַהיָּם ַויֺאְבדּו ַבמָּ
ידּו ֶאת 33 ה ַוַיגִׁ ירָּ עִׁ ים נָּסּו ַויָֺּבאּו הָּ ֺרעִׁ ה ַלֲאֶשר -ְוהָּ רָּ ה ְוֵאת ֲאֶשר קָּ ְהיָּתָּ ל ֲאֶשר נִׁ כָּ

עֺות רָּ רּוחֺות הָּ ם הָּ ְבקּו בָּ  :דָּ
ל 34 ֵנה כָּ ְפְצרּו-ְוהִׁ ְרֻאהּו ַויִׁ ְקַראת ֵישּוַע ַויִׁ ה לִׁ יר יְָּצאָּ עִׁ ם-הָּ ְגבּולָּ  :בֺו ַלֲעֺבר מִׁ
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יָּה ַוַיֲעֺבר ַויָּבֺא ֶאל 1 ֳאנִׁ ירוֺ - ַוֵיֶרד בָּ  :עִׁ
מֺות ֺשֵכב ַעל 2 יש ְנֵכה ֲעצָּ יו אִׁ יאּו ֵאלָּ ֵנה ֵהבִׁ ְראֺות ֵישּוַע ֶאת-ְוהִׁ ה ּובִׁ טָּ ם  -ַהמִׁ ֱאמּונָּתָּ

ַמר ֶאל ְסְלחּו-אָּ י נִׁ מֺות ֲחַזק ְבנִׁ ֲעצָּ  :ְלָך ַחטֺאֶתיָך-ְנֵכה הָּ
ם אֲ  3 יש ַהֶזה ְמַגֵדף הּואְושָּ אִׁ ם הָּ בָּ ְמרּו ְבלִׁ ים אָּ ים סֺוְפרִׁ  :נָּשִׁ
ְלַבְבֶכם -ַוֵיַדע ֵישּוַע ֶאת 4 עֺות בִׁ ם ַויֺאַמר ַמדּוַע ֶּתְהגּו רָּ  :ַמְחְשֺבתָּ
ְסְלחּו 5 ם ֵלאֺמר נִׁ ה נֵָּקל אִׁ י מָּ ְך-כִׁ ְתַהלָּ  :ְלָך ַחטֺאֶתיָך אֺו ֵלאֺמר קּום ְוהִׁ
ְשיֺון ְלֶבןַאְך ְלַמַען ּתֵ  6 י ֵיש רִׁ ַמר ֶאל-ְדעּון כִׁ ז אָּ ים אָּ אִׁ ְסֹלַח ַחטָּ ֶרץ לִׁ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ְנֵכה -הָּ

א ֶאת מֺות קּום שָּ ֲעצָּ ְתָך ְוֶלְך-הָּ טָּ  :ֵביֶתָך-ְלָך ֶאל -מִׁ
ם ַוֵיֶלְך ֶאל 7  :ֵביתוֺ -ַויָּקָּ
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בֺוד   8 ְּתנּו כָּ ְשּתֺוֲממּו ַויִׁ ם ַויִׁ עָּ ְראּו ֲהמֺון הָּ ְבֵניַויִׁ ֶזה לִׁ ְלטֺון כָּ ים ֲאֶשר נַָּתן שִׁ -ֵלאֹלהִׁ
םאָּ   :דָּ
ד ֺיֵשב ְבֵבית 9 יש ֶאחָּ ם ַוַיְרא אִׁ שָּ יו  -ַוַיֲעֺבר ֵישּוַע מִׁ ְתיָּהּו ַויֺאֶמר ֵאלָּ ַהֶמֶכס ּוְשמֺו ַמּתִׁ

יו ם ַוֵיֶלְך ַאֲחרָּ י ַויָּקָּ  :ֵלְך ַאֲחרָּ
ְבּתֺו ַעל 10 י ְבשִׁ אּו ַוֵיְשבּו ֶלֱאֺכל  ַהֶלֶחם ְבֵביתוֺ -ַוְיהִׁ ים בָּ ים ַרבִׁ אִׁ ים ְוַחטָּ ֵנה מֺוְכסִׁ  ְוהִׁ
ם יו-עִׁ ידָּ  :ֵישּוַע ְוַתְלמִׁ
ֶאל 11 ַויֺאְמרּו  ים  ַהְפרּושִׁ ְראּו  ם-ַויִׁ עִׁ ַרְבֶכם  יֺאַכל  ַמדּוַע  יו  ידָּ ים  -ַּתְלמִׁ ַהמֺוְכסִׁ

ים אִׁ  :ְוַהַחטָּ
ְשַמע ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַהחֲ  12 םַויִׁ ר עִׁ בָּ ֶהם דָּ ים ֵאין לָּ ם-זָּקִׁ י אִׁ ֺרֵפא כִׁ ים-הָּ  :ַהחֺולִׁ
ַמה 13 ַדַעת  לָּ ְמדּו  לִׁ ְלכּו  לֺא-ְוַאֶּתם  י  כִׁ זַָּבח  ְולֺא  י  ַפְצּתִׁ חָּ ֶחֶסד  ְקרֺא  -ֶזה  לִׁ י  אתִׁ בָּ

ם י אִׁ בֺא כִׁ ים לָּ יקִׁ ה-ַלַצדִׁ ְּתשּובָּ ים לִׁ אִׁ  :ַלַחטָּ
14  ֺ ַוי נָּן  יֺוחָּ יֵדי  ַּתְלמִׁ יו  ֵאלָּ ְגשּו  םַויִׁ עִׁ ֲאַנְחנּו  ַמדּוַע  צּום  -אְמרּו  לָּ ים  ַמְרבִׁ ים  ַהְפרּושִׁ

יֶדיָך לֺא יָֻּצמּו  :ְוַתְלמִׁ
ים   15 יָּמִׁ ֵנה  ְוהִׁ ֶהם  מָּ עִׁ ן  תָּ ֶהחָּ ְבעֺוד  ַהֲחֻתנָּה  ְקֻרֵאי  ְתַאְבלּו  ֲהיִׁ ֵישּוַע  ֲאֵליֶהם  ַויֺאֶמר 

ז יָֻּצמּו  ן ְואָּ תָּ  :יָֺּבאּו ְוֻלַקח ֵמֶהם ֶהחָּ
ּתֺ  16 ַעלְוֵאין  ה  שָּ ֲחדָּ ה  אָּ ְטלָּ ים  ֶפן-ְפרִׁ ה  לָּ בָּ ה  ְמלָּ ן-שִׁ מִׁ ְגַרע  ּתִׁ ּה  תָּ ֻלאָּ ְבמִׁ ה  אָּ -ַהְטלָּ
השִׁ הַ  יף ַעל ְמלָּ ֶעיהָּ -ְותֺוסִׁ  :ְקרָּ

ים ֶפן 17 לִׁ ירֺוש לֺא יַֻּתן ְבנֺאדֺות בָּ יּון -ְותִׁ ְכלָּ ן ְוַהנֺאדֺות יִׁ ְשַפְך ַהַייִׁ ְקעּו ַהנֺאדֺות ְונִׁ בָּ יִׁ
ירֺוש  ל ּתִׁ ְהיּו ְשֵניֶהםֲאבָּ ים יִׁ ים ּוְשֻמרִׁ שִׁ  :יַֻּתן ְבנֺאדֺות ֲחדָּ

ְשַּתחּו 18 א ַויִׁ ים בָּ אשִׁ רָּ ֵנה ַאַחד הָּ ֵאֶלה ְוהִׁ ים הָּ רִׁ לֺו ֵלאֺמר -עֺוֶדנּו ְמַדֵבר ֲאֵליֶהם ַכְדבָּ
ים ל בֺא ְושִׁ ֶזה ֲאבָּ ַלי בָּ ה עָּ י ֵמתָּ ּתִׁ ְחֶיה-בִׁ ֺיה תִׁ ֶליהָּ ְוחָּ  :נָּא יְָּדָך עָּ

יו 19 ידָּ מֺו הּוא ְוַתְלמִׁ ם ֵישּוַע ַוֵיֶלְך עִׁ  :ַויָּקָּ
זַָּבת 20 ה  שָּ אִׁ ֵנה  ַגע -ְוהִׁ ַוּתִׁ ה  ְרבָּ קָּ נָּה  ֶעְשֶרה שָּ ְשֵּתים  ְמְשכּו  נִׁ ּה  זֺובָּ ְיֵמי  ֲאֶשר  ם  דָּ

יו ְגדֺו ֵמַאֲחרָּ ְכַנף בִׁ  :בִׁ
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ם ַאְך 21 ּה אִׁ בָּ ה ְבלִׁ ְמרָּ י אָּ ְגדֺו -כִׁ הֶאַגע ְבבִׁ ֵשעָּ ּוָּ  :ְואִׁ
ה  22 ְלתָּ יא עָּ ֵעת ַההִׁ ְך ּובָּ ה לָּ יעָּ י ֱאמּונֵָּתְך הֺושִׁ ּתִׁ י בִׁ ְזקִׁ ּה ַויֺאַמר חִׁ ֶפן ֵישּוַע ַוַיְרא ֺאתָּ ַויִׁ

ּה ה לָּ  :ֲאֻרכָּ
רֺאש ַוַיְרא ֶאת-ֵבית-ַויָּבֺא ֵישּוַע ֶאל 23 ים ְוֶאת -הָּ לִׁ ים ַבֲחלִׁ ם ֺהֶמה-ַהְמַחְללִׁ עָּ  :הָּ
ְלֲעגּו לוֺ ַויֺאַמר ְצא 24 יא ַויִׁ י ַרק ְיֵשנָּה הִׁ ה כִׁ ה לֺא ֵמתָּ ֶזה ַהַיְלדָּ  :ּו מִׁ
יאּו ֶאת 25 ה ַעל -ְוַכֲאֶשר הֺוצִׁ ַהַנֲערָּ ם  קָּ ַוּתָּ ּה  ְביָּדָּ ַוַיֲחֶזק  ה  ְיתָּ ַהבָּ ַויָּבֺא  ם  שָּ ם מִׁ עָּ -הָּ
 :ְגֶליהָּ ַר 

ל 26 ה ְבכָּ ה ַהזֺאת יְָּצאָּ יא-ְוַהְשֻמעָּ ֶרץ ַההִׁ אָּ  :הָּ
ֵננּו ֶבןַוַיעֲ  27 אים חָּ ים ְוֺקרִׁ יו ֺצֲעקִׁ ְלכּו ַאֲחרָּ ים הָּ ְורִׁ ים עִׁ ם ּוְשֵני ֲאנָּשִׁ שָּ - ֺבר ֵישּוַע מִׁ

דדָּ   :וִׁ
י ֶיש-ּוְכבֺאֺו ֶאל 28 ינּו כִׁ ים ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם ֲהַתֲאמִׁ ְורִׁ נָּיו ַהעִׁ ְגשּו ְלפָּ ת ַויִׁ - ַהַביִׁ

זֺאת ַוַיֲענ לְ  י ַלֲעשֺות כָּ  :ּו ֺאתֺו ֵהן ֲאֺדֵנינּוֵאל יָּדִׁ
ֶכם 29 ַגע ְבֵעיֵניֶהם ַויֺאַמר ֶכֱאמּוַנְתֶכם ֵכן יָּקּום לָּ  :ַויִׁ
יש 30 ר ְלאִׁ בָּ ַדע ַהדָּ ּוָּ י יִׁ ְלּתִׁ ם ֵישּוַע ֵלאֺמר ְראּו ְלבִׁ ַקְחנָּה ֵעיֵניֶהם ַויַָּעד בָּ פָּ  :ַוּתִׁ
יאּו ֶאת 31 ל-ְוֵהם יְָּצאּו ַוֺיצִׁ ְמעֺו ְבכָּ ֶרץ -שָּ אָּ יאהָּ  :ַההִׁ
ַבק בוֺ  32 ע דָּ נָּיו ֲאֶשר רּוַח רָּ א ְלפָּ ֵלם הּובָּ יש אִׁ ים ְואִׁ  :ַאְך ֵהם ֺיְצאִׁ
ֶאת 33 ֶרש  ַויֺאְמרּו  -ַוְיגָּ ם  עָּ הָּ ֲהמֺון  ְתְמהּו  ַויִׁ ְלַדֵבר  ֵהֵחל  ֵלם  אִׁ ְוהָּ ֶמנּו  מִׁ ע  רָּ הָּ רּוַח  הָּ

ם לֺא ֵאל-ֵמעֺולָּ ְשרָּ זֺאת ְביִׁ ה כָּ ְרֲאתָּ  :נִׁ
ְמרּו ַעלֶאֶפס  34 ים אָּ ים הּוא ְמגֵָּרש ֶאת-ְיֵדי ַשר-ַהְפרּושִׁ ים-ַהֵשדִׁ  :ַהֵשדִׁ
ל 35 ְבכָּ ֵישּוַע  ב  ְמבַ -ַויָּסָּ ַהְכֵנֶסת  ֵּתי  ְבבָּ ֶהם  לָּ ַויֺוֶרה  ים  רִׁ ְוַהְכפָּ ים  רִׁ ְבשֺוַרת   רשֵ ֶהעָּ

ל ל-ַהַמְלכּות ְוֺרֵפא כָּ ה ְוכָּ ם-ַמֲחלָּ עָּ  :ַמְדֶוה בָּ
ה ֶאתְוַכֲאֶשר רָּ  36 ים ַכצֺאן -אָּ ים ּוְנֺפצִׁ ְתַעְלפִׁ י ֵהם מִׁ יו ֲעֵליֶהם כִׁ ְכְמרּו ַרֲחמָּ ים נִׁ ַהֲהֺמנִׁ

ֶהם ֺרֶעה-ֲאֶשר ֵאין  :לָּ
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ים-ַויֺאֶמר ֶאל 37 ים ְמַעטִׁ יר ַרב ְוַהֺפֲעלִׁ צִׁ ם ַהקָּ יו אּולָּ ידָּ  :ַּתְלמִׁ
ירּו ֶאל-ַעל 38 ים -ֵכן ַהְעּתִׁ ְשֹלַח ֺפֲעלִׁ יר לִׁ צִׁ ירֺו: ֲאדֺון ַהקָּ ְקצִׁ  לִׁ
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ַעל  1 ֺכַח  ם  ְביָּדָּ ֵּתן  ַויִׁ יו  ידָּ ַּתְלמִׁ ר  שָּ עָּ ְשֵנים  יו  ֵאלָּ א  ְקרָּ ן -ַויִׁ ְרשָּ ְלגָּ ה  ַהֻטְמאָּ רּוחֺות 
ל ְרפֺא כָּ ל-ְולִׁ ה ְוכָּ  ַמְדֶוה:-ַמֲחלָּ

ְמעֺון  2 אשֺון שִׁ רִׁ ים הָּ יחִׁ ר ַהְשלִׁ שָּ יו    ְוֵאֶלה ְשמֺות ְשֵנים עָּ חִׁ ַהְמֻכֶנה ֶפְטרֺוס ְוַאְנְדַרי אָּ
יו: -ַיֲעֺקב ֶבן חִׁ נָּן אָּ י ְויֺוחָּ  ַזְבדִׁ

פֺוס ּוַבר 3 ילִׁ ְתיָּהּו ַהמֺוֵכס ַיֲעֺקב ֶבן-פִׁ א ּוַמּתִׁ י:-ַּתְלַמי ּתֺומָּ  ַחְלַפי ְוַלַבי ַהְמֻכֶנה ַתדָּ

ה  4 יהּודָּ י וִׁ ְמעֺון ַהְכַנֲענִׁ יששִׁ יר ֺאתֺו: -אִׁ יֺות הּוא ַהַמְסגִׁ  ְקרִׁ

ַלח ֵישּוַע ַוְיַצו ֲעֵליֶהם ֵלאֺמר ַאל-ֶאת  5 ֵאֶלה שָּ ר הָּ שָּ ם  -ְשֵנים עָּ ימּו ְלֶדֶרְך ַהגֺויִׁ שִׁ ּתָּ
ים ַאל-ַפֲעֵמיֶכם ְוֶאל ֵרי ַהֺשְמֺרנִׁ ֺבאּו:-עָּ  ּתָּ

ם 6 י אִׁ ֵאל ֵּתֵלכּו:-כִׁ ְשרָּ ֵבית יִׁ  ְלצֺאן ֺאְבדֺות מִׁ

בֺא:  7 ה לָּ ם ְקרֺובָּ ַמיִׁ ְראּו ֵלאֺמר ַמְלכּות ַהשָּ  ְוַכֲאֶשר ֵּתְלכּון קִׁ

ְפאּו ֶאת  8 ימּו ֶאת-רִׁ קִׁ ים הָּ ים ַטֲהרּו ֶאת-ַהחֺולִׁ ים ְוגְָּרשּו ֶאת-ַהֵמתִׁ עִׁ רּוחֺות -ַהְמֺצרָּ הָּ
ֵּתנּו: נָּם ּתִׁ נָּם ְלַקְחֶּתם ְוחִׁ עֺות חִׁ רָּ  הָּ

ב אֺו -ַאל 9 ֶכם זָּהָּ ְקחּו לָּ יס: ּתִׁ  ֶכֶסף אֺו ְנֺחֶשת ַבכִׁ

י  10 ם ְולֺא ַמֶטה כִׁ ים ְולֺא ַנֲעַליִׁ דִׁ יפֺות ְבגָּ נָּכֺון ַלֺפֵעל ֵדי  -ְולֺא ַיְלקּוט ַלֶדֶרְך ְולֺא ֲחלִׁ
ְחיָּתֺו:   מִׁ

ל  11 מֺו ַעד  -ּוְבכָּ יַשְבֶּתם עִׁ ד וִׁ ְכבָּ ה ַהנִׁ מָּ י הּוא שָּ ְרשּו מִׁ ֺבאּו דִׁ ר ֲאֶשר ּתָּ יר אֺו ְכפָּ עִׁ
 ַתֲעֺברּון:-יכִׁ 
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ת:  12 יִׁ ְשלֺום ַהבָּ ְפְקדּו לִׁ ה ּתִׁ ְיתָּ  ּוְבֺבֲאֶכם ַהבָּ

ם  13 לֺא-אִׁ ם  ְואִׁ יו  לָּ עָּ ְשלֺוְמֶכם  יָּחּול  ה  ְמאּומָּ ת  ַהַביִׁ ב  ה  -ֶנְחשָּ ְמאּומָּ ת  ַהַביִׁ ב  ֶנְחשָּ
 ְשלֺוְמֶכם ֲאֵליֶכם יָּשּוב: 

ל  14 יש ֲאֶשר לֺא-ְוכָּ יב-אִׁ ן  ֶיֱאֺסף ֶאְתֶכם ְולֺא ַיְקשִׁ ֶכם מִׁ ְבֵריֶכם ְצאּו לָּ ת ַההּוא -ְלדִׁ ַהַביִׁ
ן יא ּוְנַעְרֶּתם ֶאת-אֺו מִׁ יר ַההִׁ עִׁ ק ֵמַעל ַרְגֵליֶכם: - הָּ בָּ אָּ  הָּ

יר    15 עִׁ ה ֵמֲאֶשר לָּ ַוֲעֺמרָּ ט ְלֶאֶרץ ְסֺדם  ְשפָּ ְהֶיה יֺום ַהמִׁ יִׁ נֵָּקל  ֶכם  יד לָּ ַמגִׁ י  ֵמן ֲאנִׁ אָּ
 ַהזֺאת:

כְ   16 ֶאְתֶכם  ֺשֵלַח  י  ֺנכִׁ אָּ ֵנה  ַעלהִׁ ים  ְזֵאבִׁ ְבֶקֶרב  ים -צֺאן  שִׁ ַכְנחָּ ים  ֲערּומִׁ ֱהיּו  ֵכן 
ים:  ים ַכיֺונִׁ ימִׁ  ּוְתמִׁ

ְפֵני ְבֵני 17 ֶכם מִׁ ְמרּו לָּ שָּ יֵדי-ַרק הִׁ ירּו ֶאְתֶכם לִׁ י ֵהם ַיְסגִׁ ם כִׁ דָּ ין ְוֻהֵכיֶתם -אָּ ַהַסְנֶהְדרִׁ
ֵּתי ַהְכֵנֶסת:  ים ְבבָּ  ַבשֺוטִׁ

ים 18 ְפֵני ֺמְשלִׁ ם:  ְולִׁ ֶהם ְוַלגֺויִׁ ְהיֺות ְלֵעדּות לָּ י לִׁ לּו ְלַמֲענִׁ ים ּתּובָּ כִׁ  ּוְמלָּ

ירּו ֶאְתֶכם ַאל  19 ַיְסגִׁ ְנַדֵבר אֺו ַמה-ְוַכֲאֶשר  ה  י ְבֶעֶצם -ֶּתֶחְרדּו ֵלאֺמר ֵאיכָּ ְנַדֵבר כִׁ
יֶכם ֵאת ֲאֶשר יא יּוַשם ְבפִׁ ֵעת ַההִׁ  ְּתַדֵברּון:-הָּ

י לֺא ַאֶּתם ֵהם ַהמְ  20 ם רּוחַ כִׁ י אִׁ ים כִׁ ֶכם: -ַדְברִׁ יֶכם ַהֺדֵבר בָּ  ֲאבִׁ

יר ֶאת 21 ח ַיְסגִׁ ב ֶאת-ְואָּ ֶות ְואָּ יו ַלמָּ חִׁ ים ַעל-אָּ נִׁ יתּום: -ְבנֺו ְויָּקּומּו בָּ ם ְוֵהמִׁ  ֲאבֺותָּ

ל 22 ְהיּו ְלכָּ ים ּתִׁ י ַאְך ַהְמַחֶכה ַעד-ְוַאֶּתם ְשנֻאִׁ ם ַבֲעבּור ְשמִׁ דָּ ֵשַע:-אָּ ּוָּ  ַהֵקץ יִׁ

ֶכם ֶאל-יְוכִׁ   23 יר ַאַחת נּוסּו לָּ ְרְדפּו ֶאְתֶכם ְבעִׁ ֶכם לֺא -יִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ יר ַאֶחֶרת אָּ עִׁ
י ֵאל ַעד כִׁ ְשרָּ ֵרי יִׁ ם: -יָּבֺא ֶבן- ְתַכלּו ַלֲעֺבר עָּ דָּ אָּ  הָּ

בֺו ְוֶעֶבד ֵמֲאֺדנָּיו:  24 רָּ יד ֵאיֶננּו ַרב מִׁ  ַהַּתְלמִׁ

ְהיֺות ְכַרבֺו וְ   25 יד לִׁ ם ַבַעלַדי ַלַּתְלמִׁ ֶעֶבד ַכאֺדנָּיו אִׁ ת ַאף  -לָּ ְראּו ְלַבַעל ַהַביִׁ ְזבּוב קָּ
י  ְלַאְנֵשי ֵביתֺו:-כִׁ
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י ֵאין-ֵכן ַאל -ַעל  26 ְפֵניֶהם כִׁ יְראּו מִׁ ם ֲאֶשר -ּתִׁ ֶלה ְוֵאין ֶנְעלָּ גָּ ר ֲאֶשר לֺא יִׁ ְסּתָּ ר נִׁ בָּ דָּ
ֵדַע: ּוָּ  לֺא יִׁ

ידּו  27 ְזְנֶכם ְבַלַחש    ֵאת ֲאֶשר ַאֵגְדֶכם ְבֺחֶשְך ַהגִׁ ְשַמע אָּ ֶמש ְוֵאת ֲאֶשר ּתִׁ ְלֵעין ַהשָּ
יעּו ַעל  ַהַגגֺות: -ַהְשמִׁ

ְוַלֲהֺרג ֶאת-ְוַאל  28 ר  שָּ ֺהְרֵגי ַהבָּ ְפֵני  מִׁ יְראּו  ם  יגשִׁ ַהֶנֶפש לֺא תַ -ּתִׁ י אִׁ ם כִׁ ְראּו  -יָּדָּ יִׁ
יו ַרב לֺו ַלֲהֺרג ַגם ֶאת נָּיו ֲאֶשר יָּדָּ פָּ ֺנם:-ם ֶאתַהֶנֶפש ְוגַ -מִׁ ר ְבֵגיהִׁ שָּ  ַהבָּ

י ְרצֺון   29 ְבלִׁ ה בִׁ ֺפל ַאְרצָּ ד ְוַאַחת ֵמֶהן לֺא תִׁ ר ֶאחָּ סָּ רֺות ְבאִׁ ְמכָּ ים נִׁ ֳפרִׁ ֲהלֺא ְשֵּתי צִׁ
יֶכם:   ֲאבִׁ

ם: -ְוַאֶּתם ַגם 30 רָּ ְספָּ ְמנּו ְלמִׁ  ַשֲערֺות רֺאְשֶכם נִׁ

י -ֵכן ַאל-ַעל 31 ֳפרִׁ צִׁ אּו ֶעְרְכֶכם ַרב מִׁ ירָּ  ם ַרבֺות: ּתִׁ

ל  32 ֵכן כָּ ְפֵני ְבֵני-לָּ י לִׁ יֵרנִׁ יש ֲאֶשר ַיֲאמִׁ ם ַגם-אִׁ ַמיִׁ י ַבשָּ בִׁ ְפֵני אָּ יֶרנּו לִׁ ם ַאֲאמִׁ דָּ אָּ - הָּ
י:אָּ   ֺנכִׁ

ל  33 יש ֲאֶשר ְיַכֶחש-ְוכָּ ְפֵני ְבֵני-אִׁ י לִׁ ם ֲאַכֶחש-בִׁ דָּ אָּ ם ַגם-הָּ ַמיִׁ י ַבשָּ בִׁ ְפֵני אָּ י:-בֺו לִׁ נִׁ  אָּ

םַּתְחְשבּו  -ַאל  34 י אִׁ לֺום כִׁ יא שָּ בִׁ י ְלהָּ אתִׁ ֶרץ לֺא בָּ אָּ לֺום בָּ יא שָּ בִׁ י ְלהָּ אתִׁ י בָּ ֶרב: -כִׁ  חָּ

ּה:  35 ה ַלֲחמֺותָּ ּה ּוֵבין ַכלָּ מָּ יו ֵבין ַבת ְלאִׁ בִׁ יש ְלאָּ יד ֵבין אִׁ י ְלַהְפרִׁ אתִׁ י בָּ  כִׁ

יש ַאְנֵשי ֵביתֺו:  36  ְוֺאְיֵבי אִׁ

ֺאֵהב ֶאת  37 יו אֺו  -הָּ בִׁ ֺאֵהב ֶאת-ֶאתאָּ י ְוהָּ י ֵאיֶננּו שֺוֶה לִׁ ֶמנִׁ מֺו יֺוֵתר מִׁ - ְבנֺו אֺו ֶאת-אִׁ
י: בִׁ  י ֵאיֶננּו שֺוֶה לִׁ ֶמנִׁ  ּתֺו יֺוֵתר מִׁ

י ֲאֶשר לֺא 38 ַקח ֶאת-ּומִׁ י:-יִׁ י ֵאיֶננּו שֺוֶה לִׁ בֺו ְוֵיֵלְך ַאֲחרָּ  ְצלָּ

יְך -ַהֺמֵצא ֶאת 39 ֶאנָּה:-ֶאתַנְפשֺו ּתֺאַבד לֺו ְוַהַמְשלִׁ ְמצָּ י יִׁ לִׁ ְגלָּ  ַנְפשֺו בִׁ

י: 40 ַני הּוא ְמַקֵבל ְפֵני ֺשְלחִׁ נָּי ְוַהְמַקֵבל פָּ  ַהְמַקֵבל ְפֵניֶכם ְמַקֵבל פָּ

יא יַ   41 יא ְבֵשם נָּבִׁ יק   יגשִׁ ַהְמַקֵבל ְפֵני נָּבִׁ יק ְבֵשם ַצדִׁ יא ְוַהְמַקֵבל ְפֵני ַצדִׁ ְשַכר נָּבִׁ
 יק: ְשַכר ַצדִׁ  יגשִׁ יַ 
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י ֲאֶשר ַיְשֶקה ֶאת  42 ֵמן - ּומִׁ יד אָּ ים ְבֵשם ַּתְלמִׁ רִׁ ם קָּ ֵאֶלה ַרק כֺוס ַמיִׁ ים הָּ ַאַחד ַהְקַטנִׁ
י לֺא ֶכם כִׁ יד לָּ י ַמגִׁ רֺו:-ֲאנִׁ  יֺאַבד ְשכָּ
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י ְכַכלֺות ֵישּוַע ְלַצֺּות ֶאת  1 יו  -ַוְיהִׁ ידָּ ר ַּתְלמִׁ שָּ יַע ְשֵנים עָּ ם ְלַלֵמד ּוְלַהְשמִׁ שָּ ַוַיֲעֺבר מִׁ
ֵריֶהם:  תֺו ְבעָּ  ְישּועָּ

ַמע ֶאת 2 ים שָּ ֲאסּורִׁ נָּן ְבֵבית הָּ יו: -ְויֺוחָּ ידָּ ַּתְלמִׁ ם מִׁ יו ְשַניִׁ ְשַלח ֵאלָּ יַח ַויִׁ שִׁ לֺות ַהמָּ  ֲעלִׁ

ם 3 א אֺו אִׁ ה הּוא ַהבָּ  ְנַחֶכה ְלַאֵחר:-ַויֺאַמר ַהַאּתָּ

ֵישּוַע    4 ֲאֶשרַוַיַען  ֵאת  נָּן  ְליֺוחָּ ידּו  ְוַהגִׁ ְלכּו  ֲאֵליֶהם  ֲאֶשר-ַויֺאֶמר  ְוֵאת  -ְשַמְעֶּתם 
יֶתם: ְר   אִׁ

ים    5 מִׁ ים קָּ ֵמתִׁ ים  ֺשְמעִׁ ים  ְוֵחְרשִׁ ים  אִׁ ְרפָּ נִׁ ים  עִׁ ְמֺצרָּ ים  ֺהְלכִׁ ים  ְסחִׁ ּופִׁ ים  ֺראִׁ ים  ְורִׁ עִׁ
ְתבַ  ים מִׁ יִׁ יםשְ ַוֲענִׁ ה:  רִׁ  ְישּועָּ

יש ֲאֶשר 6 אִׁ י: -לֺא ְוַאְשֵרי הָּ ֵשל בִׁ כָּ  יִׁ

ֶאל  7 ְלַדֵבר  ֵישּוַע  ֵהֵחל  ם  ַעל-ּוְבֶלְכּתָּ ם  עָּ הָּ ַמה-ֲהמֺון  נָּן  ה  -יֺוחָּ רָּ ְדבָּ ַהמִׁ אֶתם  ְיצָּ ֶזה 
ְפֵני נֺוַע מִׁ ֶנה ֲאֶשר יִׁ ם קָּ ְראֺות ַהאִׁ  רּוַח: -לִׁ

ֵנה ֹל -ַאְך ַמה  8 ְגֵדי ֲחֻמדֺות הִׁ בּוש בִׁ יש לָּ ם אִׁ ְראֺות ַהאִׁ אֶתם לִׁ ֵּתי  ֶזה ְיצָּ ְבֵשי ֲחֻמדֺות ְבבָּ
ה:  ים ֵהמָּ כִׁ  ְמלָּ

י ַגם-ַאְך ַמה  9 ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ יא ֵהן ֲאנִׁ יש נָּבִׁ ְראֺות אִׁ ם לִׁ אֶתם ַהאִׁ דֺול הּוא  -ֶזה ְיצָּ גָּ
יא:  נָּבִׁ  מִׁ

ֶניָך:  10 נָּה ַדְרְכָך ְלפָּ ֶניָך ּופִׁ י ְלפָּ כִׁ י ֺשֵלַח ַמְלאָּ ְננִׁ יו הִׁ לָּ תּוב עָּ  ֶזה הּוא ֲאֶשר כָּ
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ֺטן ְבַמְלכּות  אָּ   11 נָּן ַהְמַטֵבל ְוַהקָּ יֺוחָּ דֺול מִׁ ה גָּ שָּ יֵדי אִׁ ם ֵבין ְילִׁ ֶכם לֺא קָּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ
ֶמנּו: ְגַדל מִׁ ם יִׁ ַמיִׁ  ַהשָּ

נָּן ַהְמַטֵבל ַעד 12 יֵמי יֺוחָּ ה ּוְזֺרֵעי-ּומִׁ ְזקָּ ה ְבחָּ ְתְפשָּ ם נִׁ ַמיִׁ יקּו  -ֵהנָּה ַמְלכּות ַהשָּ ֺכַח ַיֲחזִׁ
ּה:   בָּ

ל 13 י כָּ ה ַעד-כִׁ ים ְוַהּתֺורָּ יאִׁ אּו:-ַהְנבִׁ בָּ נָּן נִׁ  יֺוחָּ

ם 14 בֺא:-ְואִׁ יד לָּ תִׁ יָּהּו ֶהעָּ ְשֺמַע ֶזה הּוא ֵאלִׁ  ּתֺאבּו לִׁ

ע: 15 ְשמָּ ְשֺמַע יִׁ ם לֺו לִׁ ְזַניִׁ י ֲאֶשר אָּ  מִׁ

ֶאת-ְוֶאל  16 ֲאַדֶמה  י  ְשוָּקִׁ -מִׁ בִׁ ים  ֺיְשבִׁ ים  דִׁ ַלְילָּ הּוא  ְדֶמה  נִׁ ַהֶזה  אים  ַהדֺור  ְוֺקרִׁ ים 
 ְלֵרֵעיֶהם ֵלאֺמר: 

ים ְולֺא ְסַפְדֶּתם:  17 ֶכם ְולֺא ְרַקְדֶּתם ְמקֺוְננִׁ ינּו לָּ יִׁ ים הָּ  ְמַזְמרִׁ

י 18 ְמרּו ֵשד בֺו: -כִׁ נָּן לֺא ֺאֵכל ְולֺא ֺשֶתה ְואָּ א יֺוחָּ  בָּ

יש זֺוֵלל  -ּוֶבן  19 ֵנה אִׁ ים הִׁ א ֺאֵכל ְוֺשֶתה ְוֵהם ֺאְמרִׁ ם בָּ דָּ אָּ ים  הָּ ְוֺאֵהב ַלֺמְכסִׁ ְוֺסֵבא 
: ְצַטֵדק ְבַבֶניהָּ ה ּתִׁ ְכמָּ ים ַאְך ַהחָּ אִׁ  ְוַחטָּ

ה ַעל 20 ֺגל ֶחְרפָּ ז ֵהֵחל לָּ בּו: -אָּ יו ְולֺא שָּ ְפְלאֺותָּ ן ֺרב נִׁ ים ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבתֺוכָּ רִׁ  ֶהעָּ

ְך ֵבית   21 ין אֺוי לָּ זִׁ ְך כֺורָּ י לּו ַנֲעשּו ְבצֺור ּוְבצִׁ -אֺוי לָּ ה כִׁ ְידָּ אֺות ֲאֶשר  צָּ ְפלָּ ידֺון ַהנִׁ
ֵאֶפר: בּו ְבַשק וָּ ר שָּ  ַנֲעשּו ְבתֺוְכֶכן ְכבָּ

ם ֶאל-ַנחּום ֲאֶשר רֺוַמְמְּת ַעד-ְוַאְּת ְכַפר  23 ַמיִׁ ְסֺדם  -ַהשָּ י לּו ַנֲעשּו בִׁ י כִׁ דִׁ ְשאֺול ּתּורָּ
ה ַעל ְמדָּ י ְועָּ אֺות ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבתֺוֵככִׁ ְפלָּ ּה ַעד-ַהנִׁ לָּ  יֺום ַהֶזה: הַ -ּתִׁ

ֶכן:  24 ט ְלַאְדַמת ְסֺדם ֵמֲאֶשר לָּ ְשפָּ ְהֶיה יֺום ַהמִׁ ֶכן נֵָּקל יִׁ י ֺאֵמר לָּ  ֶאֶפס ֲאנִׁ

ְסַּתְרּתָּ ֶאת  25 י הִׁ ֶרץ כִׁ אָּ ם ְוהָּ ַמיִׁ י ֲאדֺון ַהשָּ בִׁ נָּה ֵישּוַע ַויֺאַמר אֺוְדָך אָּ יא עָּ ֵעת ַההִׁ - בָּ
לִׁ אֵ  ים ְוגִׁ ים ּוְנבֺונִׁ מִׁ ים:ֶלה ֵמֵעיֵני ֲחכָּ לִׁ ם ְלעֺולָּ  יתָּ ֺאתָּ

ֶניָך: 26 צֺון ְלפָּ רָּ יָּה הָּ י ֵכן הָּ בִׁ ֵכן אָּ  אָּ
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יש ֺיֵדַע ֶאת  27 י ְוֵאין אִׁ בִׁ י ֵמֵאת אָּ ְמַסר ְביָּדִׁ ב ְוֶאת-ַהֺכל נִׁ אָּ י הָּ תִׁ ב ֵאין -ַהֵבן זּולָּ אָּ הָּ
ֵפץ בֺו ַהֵבן ְלַגלֺותֺו לֺו:  י ַהֵבן ְוַההּוא ֲאֶשר חָּ תִׁ יש ֺיֵדַע זּולָּ  אִׁ

ל-נּופְ  28 ֶכם ַמְרגֺוַע:- ֵאַלי כָּ י ֶאֵּתן לָּ ל ַוֲאנִׁ ֵמל ּוְמֻסבָּ  עָּ

ֶאת  29 י-ְשאּו  כִׁ י  ֶמנִׁ מִׁ ְמדּו  ְולִׁ ֲעֵליֶכם  י  ה  -ֻעלִׁ ְמנּוחָּ ְמְצאּו  ְותִׁ ב  ֵלבָּ ְוַשח  י  ֺנכִׁ אָּ נָּיו  עָּ
 ְלַנְפֺשֵתיֶכם:

י ַרְך ּומַ  30 י ֻעלִׁ יש ָּ כִׁ ל: אִׁ  קָּ
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ְקֺטף  1 יו ַויֵָּחלּו לִׁ ידָּ ְרֲעבּו ַתְלמִׁ ת ַויִׁ ה ְביֺום ַהַשבָּ מָּ ְשֵדה קָּ ַלְך ֵישּוַע בִׁ יא הָּ ֵעת ַההִׁ בָּ

ם ַויֺאֵכלּו יֹלת ְביָּדָּ  :ְמלִׁ
ים ֵאת ֲאֶשר לֺא 2 יֶדיָך ֺעשִׁ ֵנה ַתְלמִׁ יו הִׁ ים ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ְראּו ַהְפרּושִׁ ת-ַויִׁ ֶשה ַבַשבָּ  :ֵיעָּ
3  ֺ ּתוֺ ַוי ֵעב הּוא ְוֵאֶלה ֲאֶשר אִׁ ד ַכֲאֶשר רָּ וִׁ ה דָּ שָּ אֶתם ֶמה עָּ  :אֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֺא ְקרָּ
א ֶאל 4 ים ַויֺאַכל ֶאת-ֲאֶשר בָּ ֱאֹלהִׁ ים ֲאֶשר ַעל-ֵבית הָּ נִׁ ה לֺא יֺאַכל -ֶלֶחם ַהפָּ י ַהּתֺורָּ פִׁ

ם י אִׁ ְלּתִׁ יו בִׁ רָּ ם-הּוא ּוְנעָּ ים ְלַבדָּ  :ַהֺכֲהנִׁ
ש ְיַחְללּו ֶאתְוַגם הֲ  5 ְקדָּ ים ַבמִׁ י ַהֺכֲהנִׁ ה כִׁ אֶתם ַבּתֺורָּ ֶהם  -לֺא ְקרָּ ת ְוֵאין בָּ יֺום ַהַשבָּ

ֺון  :עָּ
ן 6 דֺול מִׁ ֶזה גָּ י ֵיש בָּ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ש-ַוֲאנִׁ ְקדָּ  :ַהמִׁ
ְרַשְעֶּתם ֶאת-ְולּו ְיַדְעֶּתם ַמה 7 י ְולֺא זַָּבח לֺא הִׁ ַפְצּתִׁ םַהנְ -ֶזה ֶחֶסד חָּ יִׁ  :קִׁ
י ֶבן 8 ם ַגם-כִׁ דָּ אָּ ת הּוא-הָּ  :ֲאדֺון ַהַשבָּ
ם ַויָּבֺא ֶאל 9 שָּ ֶהם-ֵבית-ַוַיֲעֺבר מִׁ  :ַהְכֵנֶסת ֲאֶשר לָּ
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ֵנה 10 ת  -ְוהִׁ ַבַשבָּ ְלַרֵפא  ה  ַכּתֺורָּ ם  ַהאִׁ ֵלאֺמר  ֻלהּו  ְשאָּ ַויִׁ ה  ְיֵבשָּ יָּדֺו  ֲאֶשר  יש  אִׁ ם  שָּ
ם ְלשִׁ  א יָּדָּ ְמצָּ  :ְטנוֺ ְלַמַען ּתִׁ

ֶכם ֲאֶשר 11 יש מִׁ י אִׁ פֺול ֶאל-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם מִׁ י תִׁ יא כִׁ ה ְוהִׁ ת  -לֺו ַכְבשָּ ַהבֺור ַבַשבָּ
ּה ְוַיֲעֶלנָּה יק בָּ  :לֺא ַיֲחזִׁ

ן-ּוַמה 12 ם מִׁ דָּ ר ֵעֶרְך אָּ ת -ַהֶכֶבש ַעל-יָּקָּ ה הּוא ַלֲעשֺות טֺוב ַבַשבָּ  :ֵכן ַכּתֺורָּ
ַמר ֶאל 13 ז אָּ יש הֺוֵשט ֶאת-אָּ אִׁ ַאֶחֶרת-הָּ נָּּה כָּ ב ְלֵאיתָּ שָּ ּה ַוּתָּ  :יֶָּדָך ַויֺוֶשט ֺאתָּ
יתוֺ  14 יו ַבֶמה ְלַהְשחִׁ לָּ יתּו ֵעצֺות עָּ ים יְָּצאּו ַויָּשִׁ  :ְוַהְפרּושִׁ
ב  15 יו ֲהמֺון ַעם רָּ ם ַוֵיֶלְך ַאֲחרָּ שָּ ֶפן ַוֵיֶלְך מִׁ ם-ַוְיַרֵפא ֶאתַוֵיַדע ֵישּוַע ַויִׁ  :ֻכלָּ
י ְיַגלּו ֺאתוֺ  16 ְלּתִׁ ם ְלבִׁ  :ַויַָּעד בָּ
יא ֵלאֺמר-ְלַמלֺאת ֵאת ֲאֶשר 17 ֶבר ְיַשְעיָּהּו ַהנָּבִׁ  :דִׁ
יא 18 ם יֺוצִׁ ט ַלגֺויִׁ ְשפָּ יו מִׁ לָּ י עָּ י רּוחִׁ י נַָּתּתִׁ ה ַנְפשִׁ ְצתָּ י רָּ ידִׁ י בֺו ְידִׁ ַחְרּתִׁ י בָּ  :ֵהן ַעְבדִׁ
ְצַעק ְולֺא יִׁ לֺא  19 ַמע ַבחּוץ קֺולוֺ -ְולֺא אש ָּ יִׁ שָּ  :יִׁ
ה לֺא ְיַכֶבנָּה 20 ה ֵכהָּ ְשּתָּ ְשבֺור ּופִׁ צּוץ לֺא יִׁ ֶנה רָּ  :קָּ
ם ְיַיֵחלּו-ַעד 21 ְשמֺו גֺויִׁ ט ְולִׁ ְשפָּ ֶנַצח מִׁ יא לָּ  :יֺוצִׁ
ַבק בוֺ  22 ע דָּ ֵלם ֲאֶשר רּוַח רָּ ֵּור ְואִׁ יש עִׁ נָּיו אִׁ א ְלפָּ ז הּובָּ ֵלם   אָּ אִׁ ֵּור הָּ עִׁ ֵאהּו ְוהָּ ְרפָּ ַויִׁ

ה אָּ ֶבר ְורָּ  :דִׁ
ל 23 אּו כָּ ְשּתָּ י ֶזה ֶבן-ַויִׁ ם ַויֺאְמרּו ֲהכִׁ עָּ ד-ֲהמֺון הָּ וִׁ  :דָּ
ֶאת 24 ֵרש  ְמגָּ ֶזה  ֵאין  ְמרּו  ְואָּ ְמעּו  שָּ ים  ְבַבַעל-ְוַהְפרּושִׁ ם  אִׁ י  כִׁ ים  ַשר  -ַהֵשדִׁ ְזבּוב 

ים  :ַהֵשדִׁ
ל- ֶאתַוֵיַדע ֵישּועַ  25 ם ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם כָּ ה ַעל-ַמְחְשֺבתָּ ְפְלגָּ ה ַהנִׁ כָּ ב -ַמְמלָּ ּה ֶּתֱחרָּ ַנְפשָּ
ל ים ַעל-ְוכָּ ְפְלגִׁ ת ַהנִׁ יר ּוַביִׁ ם לֺא יָּקּומּו-עִׁ  :ַנְפשָּ
ם 26 ןש ָּ הַ -ְואִׁ ֵרש ֶאת טָּ ןש ָּ הַ -ְמגָּ ג הּוא ַעל טָּ ְפלָּ קּום ַמְלכּותוֺ - נִׁ  :ַנְפשֺו ְוֵאיְך ּתָּ
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ם 27 י ֺגֵרש ֶאת -ְואִׁ ים ְבַבַעל-ֲאנִׁ ם ַעל-ַהֵשדִׁ ְרשּו ֺאתָּ י ְיגָּ ְהיּו -ְזבּוב ְבֵניֶכם ְבמִׁ ֵכן ֵהם יִׁ
 :ֺשְפֵטיֶכם

י ֺגֵרש ֶאת 28 ים ֲאנִׁ ם ְברּוַח ֱאֹלהִׁ ה ֲאֵליֶכם ֶאל-ֶאֶפס אִׁ אָּ ים בָּ ים ַמְלכּות ֱאֹלהִׁ - ַהֵשדִׁ
 :כֺוןנָּ 

בֺא בֵ  29 יש לָּ ְשֹלל ֶאתאֺו ֵאיְך יּוַכל אִׁ בֺור ְולִׁ ם-ית ַהגִׁ יו אִׁ בֺור  -לֺא ֶיֱאֺסר ֶאת-ֵכלָּ ַהגִׁ
ְשֹלל ֵאת ֲאֶשר ְבֵביתוֺ  אֺשנָּה ְוַאַחר יִׁ  :רִׁ

י ְמַפֵזר הּוא 30 ּתִׁ י ֲאֶשר ֵאיֶננּו ְמַאֵסף אִׁ ַרי הּוא ּומִׁ י ְלצָּ י ֲאֶשר ֵאיֶננּו לִׁ  :מִׁ
ל-ַעל 31 ֶכם כָּ י ֺאֵמר לָּ ם ֶאֶפס ַהְמַגֵדף ֶאתֵחְטא וְ -ֵכן ֲאנִׁ דָּ אָּ ה ְיֻכְפרּו לָּ דּופָּ רּוַח לֺא  -גִׁ הָּ

 :לוֺ -ְיֻכַפר
ְבֶבן 32 ר  בָּ דָּ ְיַדֵבר  ֲאֶשר  י  ְיֻכַפר-ּומִׁ ם  דָּ אָּ לֺא  -הָּ ַהֺקֶדש  ְברּוַח  ְיַדֵבר  ֲאֶשר  י  ּומִׁ לֺו 

ם ַהֶזה ְולֺא-לֺו לֺא-ְיֻכַפר עֺולָּ א-בָּ ם ַהבָּ עֺולָּ  :בָּ
ְריֺו טֺוב אֺו ֲעשּו ֶאת-אֺו ֲעשּו ֶאת 33 ֵעץ טֺוב ּופִׁ ַכר -הָּ ְריֺו נִׁ י ְבפִׁ ע כִׁ ְריֺו רָּ ע ּופִׁ ֵעץ רָּ הָּ

ֵעץ  :הָּ
י 34 ַעְתֶכם כִׁ ים ֵאיְך ּתּוְכלּו ְלַדֵבר ֺטבֺות ְברָּ ְפֺענִׁ יַע ַהֶפה-ַיְלֵדי צִׁ ְמלֺא ַהֵלב ַיבִׁ  :מִׁ
יש 35 יא ֺטבֺות וְ -אִׁ בֺו ַהטֺוב יֺוצִׁ רֺו לִׁ ישטֺוב ֵמאֺוצָּ עֺות-אִׁ יא רָּ ע יֺוצִׁ רָּ רֺו הָּ ע ֵמאֺוצָּ  :רָּ
ל 36 י ַעל כָּ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ְּתנּו ֶחְשבֺון ְביֺום  -ַוֲאנִׁ ם יִׁ דָּ אָּ ֵפל ֲאֶשר ְיַבְטאּו ְבֵני הָּ יַח ּתָּ שִׁ

ט ְשפָּ  :ַהמִׁ
ם 37 ֶריָך ֶּתְאשָּ ְדבָּ ֵדק ּובִׁ צָּ ֶריָך ּתִׁ ְדבָּ י בִׁ  :כִׁ
ן 38 ים מִׁ ְראֺות אֺות ֵמאֺוֺתֶתיָךַהס-ַוַיֲענּו ֲאנָּשִׁ ַפְצנּו לִׁ י חָּ ים ֵלאֺמר ַרבִׁ ים ְוַהְפרּושִׁ  :ֺוְפרִׁ
נֶָּתן 39 ע ּוְמנֵָּאף ְמַבֵקש אֺות ְואֺות לֺא יִׁ י אֺות -ַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם דֺור רָּ תִׁ לֺו זּולָּ

יא  :יֺונָּה ַהנָּבִׁ
ה 40 ג ְשֹלשָּ ְמֵעי ַהדָּ יָּה יֺונָּה בִׁ י ַכֲאֶשר הָּ ְהֶיה ֶבן  כִׁ ה ֵלילֺות ֵכן יִׁ ים ּוְשֹלשָּ ם -יָּמִׁ דָּ אָּ הָּ

ה ֵלילֺות ים ּוְשֹלשָּ ה יָּמִׁ ֶרץ ְשֹלשָּ אָּ  :ְבֵלב הָּ
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ם 41 ט עִׁ ְשפָּ יְנֵוה יָּקּומּו ַבמִׁ יַאת יֺונָּה -ַאְנֵשי נִׁ ְקרִׁ בּו בִׁ י שָּ יעּו ֺאתֺו כִׁ ַהדֺור ַהֶזה ְוַיְרשִׁ
י  דֺול מִׁ ֶזה גָּ ֵנה ֶיְשנֺו בָּ  :ֺונָּהְוהִׁ

ם 42 ט עִׁ ְשפָּ קּום ַבמִׁ ן ּתָּ ֶרץ  -ַמְלַכת ֵּתימָּ אָּ ְקצֺות הָּ ה מִׁ אָּ י בָּ יַע ֺאתֺו כִׁ ַהדֺור ַהֶזה ְוַתְרשִׁ
ְשֹלֺמה דֺול מִׁ ֶזה גָּ ֵנה ֶיְשנֺו בָּ ְכַמת ְשֹלֺמה ְוהִׁ ְשֺמַע חָּ  :לִׁ

ן 43 מִׁ ּה  ְבֵצאתָּ ה  ַהֻטְמאָּ ְּתשֺוֵטט  -ְורּוַח  ם  דָּ אָּ ְולֺאהָּ ְּתַבֵקש  ַּתְלאּוֺבת  א -ְבֶאֶרץ  ְמצָּ תִׁ
ה  :ַמְרֵגעָּ

ה ֶאל 44 שּובָּ ז ּתֺאַמר אָּ י  -אָּ ְבלִׁ ֶאנּו ֵרק מִׁ ְמצָּ ּה ּתִׁ ם ּוְבשּובָּ שָּ י מִׁ אתִׁ יָּצָּ י ֲאֶשר  נִׁ ְשכָּ מִׁ
ר  :ֺיֵשב ּוְמנֶֻקה ּוְמֺפאָּ

עֺות מִׁ  45 ּה ֶשַבע רּוחֺות ֲאֵחרֺות רָּ ה לָּ ְקחָּ ז ֵּתֵלְך ְולָּ ה אָּ ְיתָּ ם ְוהָּ ְכנּו שָּ אּו ְושָּ ֶמנָּה ּובָּ
ע ַהֶזה רָּ ְהֶיה ַלדֺור הָּ יתֺו ְוֵכן יִׁ ה ֵמֵראשִׁ עָּ יש ַההּוא רָּ אִׁ ית הָּ  :ַאֲחרִׁ

ּתוֺ -עֺוֶדנּו ְמַדֵבר ֶאל 46 ים ְלַדֵבר אִׁ ְמדּו ַבחּוץ ּוְמַבְקשִׁ יו עָּ מֺו ְוֶאחָּ ֵנה אִׁ ם ְוהִׁ עָּ  :ֲהמֺון הָּ
מְ  47 ֵנה אִׁ ְך ַויַֻגד לֺו הִׁ ּתָּ ים ְלַדֵבר אִׁ ים ַבחּוץ ּוְמַבְקשִׁ  :ָך ְוַאֶחיָך ֺעְמדִׁ
י-ַוַיַען ַויֺאֶמר ֶאל 48 י ֶאחָּ י ּומִׁ מִׁ י אִׁ יד לֺו מִׁ  :ַהַמגִׁ
י-יָּדֺו ַעל-ַוֵיט ֶאת 49 י ְוֶאחָּ מִׁ ֵנה אִׁ יו ַויֺאַמר הִׁ ידָּ  :ַּתְלמִׁ
מָּ  50 י ַבשָּ בִׁ יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה ְרצֺון אָּ יש אִׁ י אִׁ יכִׁ מִׁ י ְואִׁ י ַוֲאֺחתִׁ חִׁ ם הּוא אָּ  :יִׁ

https://adilsoncardoso.com 
 

Mateus Hebraico Capítulo 13 
 
ן 1 א ֵישּוַע מִׁ ת ַוֵיֶשב ַעל-ַביֺום ַההּוא יָּצָּ יִׁ  :ְשַפת ַהיָּם-ַהבָּ
ל 2 יָּה ְוכָּ ֳאנִׁ יו ַוֵיֶרד ַוֵיֶשב בָּ ְקֲהלּו ֵאלָּ ב נִׁ ים ַעל-ַוֲהמֺון ַעם רָּ ם ֺעְמדִׁ עָּ  :ַהחֺוף-הָּ
ְזֺרעַ  אש ָּ ַויִׁ  3 א לִׁ ֵנה ַהזֺוֵרַע יָּצָּ ים ַויֺאַמר הִׁ ים ַרבִׁ לִׁ ְמשָּ יו בִׁ רָּ  :ְדבָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ן 4 ַזר מִׁ ם ַויֺאְכֶלנּו-ַהֶזַרע ַעל-ּוְבזְָּרעֺו פִׁ ַמיִׁ ֶרְך ַויָּבֺא עֺוף ַהשָּ  :ַיד ַהדָּ
ן 5 נַָּפל ַעל-ְוֵיש מִׁ ַויְ - ַהֶזַרע ֲאֶשר  ה  מָּ ם ֵדי ֲאדָּ יָּה שָּ ְצֺמַח  ַאְדַמת ֶסַלע ְולֺא הָּ ַמֵהר לִׁ

ה מָּ יָּה לֺו ֺעֶמק ֲאדָּ י ֲאֶשר הָּ ְבלִׁ  :מִׁ
יָּה 6 י לֺא הָּ ש כִׁ יבָּ ֵרב ַויִׁ צָּ ְזֺרַח ַהֶשֶמש ַויִׁ י כִׁ ה-ַוְיהִׁ טָּ  :לֺו ֺשֶרש ְלמָּ
ים ַוְיַבְלעּו ֺאתוֺ -ְוֵיש ֲאֶשר נַָּפל ֶאל 7 ים ַוַיֲעלּו ַהֺקצִׁ  :ַהֺקצִׁ
ים  ֶחְלקָּ -ְוֵיש ֲאֶשר נַָּפל ַעל  8 רִׁ ים ְשעָּ שִׁ ים ְוֶזה שִׁ רִׁ ה ְשעָּ ה ֶזה ֵמאָּ ה ַוַיַעש ְּתבּואָּ ה טֺובָּ

ים רִׁ ים ְשעָּ  :ְוֶזה ְשֹלשִׁ
ע 9 ְשמָּ ְשֺמַע יִׁ ם לֺו לִׁ ְזַניִׁ י ֲאֶשר אָּ  :מִׁ

ים  10 לִׁ ֶהם ְמשָּ יו ַמדּוַע ְּתַמֵשל לָּ יו ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ידָּ ְגשּו ַתְלמִׁ  :ַויִׁ
ן ַוַיַען ַויֺאֶמר 11 ּתָּ ֶהם לֺא נִׁ ם ְולָּ יִׁ מָּ ֵזי ַמְלכּות ַהשָּ ַדַעת רָּ ַּתן לָּ ֶכם נִׁ י לָּ  :ֲאֵליֶהם כִׁ
י ֲאֶשר ֶיש 12 י מִׁ י ֲאֶשר ֵאין-כִׁ יף ּומִׁ ֶמנּו ַגם ֶאת-לֺו יַֻּתן לֺו ְוַיְעדִׁ  :ֲאֶשר לוֺ -לֺו יַֻקח מִׁ
ְראּו- ַעל 13 ם לֺא יִׁ ְרֺאתָּ י בִׁ ֶהם כִׁ ים ֶאְמֺשל לָּ לִׁ ינּוֵכן ְמשָּ ְשְמעּו ְולֺא יָּבִׁ ם לֺא יִׁ ְמעָּ  : ּוְבשָּ
מֺוַע ְוַאל 14 ְמעּו שָּ י ְיַשְעיָּהּו ֵלאֺמר שִׁ פִׁ ה מִׁ ם ְדַבר ַהְנבּואָּ אֺו  -ְוהּוַקם בָּ ינּו ּוְראּו רָּ בִׁ ּתָּ
עּו-ְוַאל  :ֵּתדָּ
ַשע ֶפן-ַהְשֵמן ֵלב 15 ְזנָּיו ַהְכֵבד ְוֵעינָּיו הָּ ם ַהֶזה ְואָּ עָּ ְרֶאה ְבעֵ -הָּ ע יִׁ ְשמָּ ְזנָּיו יִׁ ינָּיו ּוְבאָּ

א לוֺ  פָּ ב ְורָּ ין וָּשָּ בֺו יָּבִׁ  :ּוְלבָּ
ֵמעּו 16 י שָּ ְזֵניֶכם כִׁ אּו ְואָּ י רָּ  :ְוַאֶּתם ַאְשֵרי ֵעיֵניֶכם כִׁ
י 17 ְראֺות ֵאת ֲאֶשר ַאֶּתם  -כִׁ ְכְספּו לִׁ ים נִׁ ים ַרבִׁ יקִׁ ים ְוַצדִׁ יאִׁ ֶכם ְנבִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ אָּ

ים ְולֺא  ֵמעּוֺראִׁ ים ְולֺא שָּ ְשֺמַע ֵאת ֲאֶשר ַאֶּתם ֺשְמעִׁ אּו ְולִׁ  :רָּ
ְמעּו-ַעל 18  :נָּא ַאֶּתם ֶאת ְמַשל ַהזֺוֵרעַ -ֵכן שִׁ
ל 19 ְתבֺוֶנן-כָּ בֺו  -ַהֺשֵמַע ְדַבר ַהַמְלכּות ְולֺא יִׁ ְלבָּ ְזַרע בִׁ ַטף ֵאת ֲאֶשר נִׁ ע ְוחָּ רָּ א הָּ בֺו ּובָּ

ֶרְךַיד -ֶזה הּוא ַהזָּרּוַע ַעל  :ַהדָּ
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ע ַעל  20 ְזרָּ ַלע ֶזה הּוא ַהֺשֵמַע ֶאת-ְוַהנִׁ ר ְוַעד-ַאְדַמת סָּ בָּ ה-ַהדָּ ְמחָּ ה ְיַקְבֶלנּו ְבשִׁ  :ְמֵהרָּ
י ֵאין 21 ל-ֶאֶפס כִׁ ְקֶרה כָּ י תִׁ ן ֶרַגע הּוא ְוכִׁ ְדפּו ֺאתֺו ַעל-לֺו ֺשֶרש ְבַנְפשֺו ּובִׁ ה ְורָּ רָּ -צָּ

ֵשל ְכרָּ דְ  כָּ  :ַגעַבר ֱאמּונָּתֺו יִׁ
ֶאל  22 ע  ְזרָּ ֶאת-ְוַהנִׁ ַהֺשֵמַע  ֶזה  ים  ֺעֶשר  -ַהֺקצִׁ הָּ ְכֵלי  ְונִׁ ַהֶזה  ם  עֺולָּ הָּ ְוַדֲאַגת  ר  בָּ ַהדָּ

ים ֵאת ר ְולֺא ַיֲעֶשה-ְמַבְלעִׁ בָּ  :ֶצַמח-ַהדָּ
ַעל 23 ע  ְזרָּ ֶאת-ְוַהנִׁ ַהֺשֵמַע  הּוא  ה  ַהטֺובָּ ה  ְתבֺוֶנן-ַהֶחְלקָּ ּומִׁ ר  בָּ ְפרִׁ -ַהדָּ ְוֺעֶשה  י בֺו 

ים רִׁ ים ְשעָּ ים ְוֶזה ְשֹלשִׁ רִׁ ים ְשעָּ שִׁ ים ְוֶזה שִׁ רִׁ ה ְשעָּ ה ְוֺנֵתן ֶזה ֵמאָּ  :ְתבּואָּ
יש ַהזֺוֵרַע ֶזַרע טֺוב    אש ָּ ַויִׁ  24 ם ְלאִׁ ַמיִׁ ה ַמְלכּות ַהשָּ ְמתָּ ל ַאֵחר ַויֺאַמר דָּ שָּ ְפֵניֶהם מָּ לִׁ

ֵדהּו  :ְבשָּ
א ֺאיְ  25 ים בָּ יו ְיֵשנִׁ ְהיֺות ֲאנָּשָּ ים ַוֵיַלְךּובִׁ טִׁ ין ְבתֺוְך ַהחִׁ ְזַרע זֺונִׁ  :בֺו ַויִׁ
ז ַגם 26 ְראּו אָּ יב נִׁ בִׁ ה אָּ טָּ ֶנה ְוַהחִׁ ץ ַהקָּ ין-ְוַכֲאֶשר צָּ  :ַהזֺונִׁ
ים ֶאל 27 דִׁ ֲעבָּ ְגשּו הָּ ן -ֲאֺדֵניֶהם ַויֺאְמרּו ֲאֺדֵנינּו ֲהלֺא-ַויִׁ ֶדָך ּוֵמַאיִׁ ֶזַרע טֺוב זַָּרְעּתָּ ְבשָּ

ין ם ַהזֺונִׁ  :שָּ
י 28 כִׁ ֲהַתְחֺפץ  ים  דִׁ ֲעבָּ הָּ יו  ֵאלָּ ַויֺאְמרּו  זֺאת  ה  שָּ עָּ ֺאֵיב  יש  אִׁ ֲאֵליֶהם  ֵנֵלְך  -ַויֺאֶמר 

ם  :ַלֲעקֺור ֺאתָּ
י 29 ין ֶפן -ְבעֺוד ְּתַעְקרּו ֶאת-ַויֺאֶמר לֺא כִׁ ְרשּו ַגם-ַהזֺונִׁ ֶהם-ְּתשָּ מָּ ים עִׁ טִׁ  :ַהחִׁ
ְדלּו   30 ֶהם ְוגָּ יחּו לָּ ו ַעדַהנִׁ ְקטּו -ְשֵניֶהם ַיְחדָּ ים לִׁ יר ֺאַמר ַלקֺוְצרִׁ צִׁ יר ּוְלֵעת ַהקָּ צִׁ ַהקָּ
ם ְוֶאת-ֶאת ְרפָּ ים ְלשָּ ם ַלֲאֻלמִׁ אֺשנָּה ְוַאְלמּו ֺאתָּ ין רִׁ ְספּו ֶאל-ַהזֺונִׁ ים אִׁ טִׁ י-ַהחִׁ ְרנִׁ  :גָּ
מַ   אש ָּ ַויִׁ  31 ה ַמְלכּות ַהשָּ ְמתָּ ל ַאֵחר ַויֺאַמר דָּ שָּ ְפֵניֶהם מָּ ַקח לִׁ ל ֲאֶשר לָּ ם ְלַגְרַגר ַחְרדָּ יִׁ

ֵדהּו ְזַרע ְבשָּ יש ַויִׁ  :אִׁ
ל 32 כָּ ֺטן הּוא מִׁ ל-ֲהלֺא קָּ כָּ ְגַדל מִׁ ְצַמח יִׁ יָּה ְלֵעץ ַעד-ֶזַרע ַאְך ַכֲאֶשר יִׁ ֲאֶשר  -ֶיֶרק ְוהָּ

יו ְננּו ַבֲענָּפָּ ם ְוקִׁ ַמיִׁ  :יָּבֺא עֺוף ַהשָּ
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ל ַאֵחר ֵלאמֺ  33 שָּ ֶהם מָּ ה  ַוְיַמֵשל לָּ שָּ ה אִׁ ְקחָּ ְשֺאר ֲאֶשר לָּ ם לִׁ ַמיִׁ ה ַמְלכּות ַהשָּ ְמתָּ ר דָּ
ים ֶקַמח ַעד ְשֹלש ְסאִׁ ש בִׁ לָּ ל-ַוּתָּ ה כָּ ְמצָּ ה-ֲאֶשר חָּ יסָּ ֲערִׁ  :הָּ

ל 34 ֶבר ֵישּוַע ֶאל-כָּ ר-ֵאֶלה דִׁ בָּ ֶבר ֲאֵליֶהם דָּ ל לֺא דִׁ שָּ י מָּ ְבלִׁ ים ּובִׁ לִׁ ְמשָּ ם בִׁ עָּ  :ֲהמֺון הָּ
אֵ  35 יְלַמלֺאת  נִׁ מִׁ ידֺות  חִׁ ה  יעָּ ַאבִׁ י  פִׁ ל  שָּ ְבמָּ ה  ֶאְפְּתחָּ ֵלאֺמר  יא  ַהנָּבִׁ ֶבר  דִׁ ֲאֶשר  -ת 
 :ֶדםקֶ 

ַלח ֵישּוַע ֶאת 36 ז שִׁ ֶאר-אָּ יו ַויֺאְמרּו בָּ ידָּ יו ַּתְלמִׁ ְגשּו ֵאלָּ ה ַויִׁ ְיתָּ ם ַויָּבֺא ַהבָּ עָּ - ֲהמֺון הָּ
נּו ֶאת נָּ  ין בַ -א לָּ  :ֶדהש ָּ ְמַשל ַהזֺונִׁ

ם-ַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַהזֺוֵרַע ַהֶזַרע ַהטֺוב הּוא ֶבןַויַ  37 דָּ אָּ  :הָּ
ה ֶדהש ָּ ְוהַ  38 ַרע ֵהמָּ ין ְבֵני הָּ ם ְוַהֶזַרע ַהטֺוב ְבֵני ַהַמְלכּות ְוַהזֺונִׁ עֺולָּ  :הּוא הָּ
ם הּוא הַ  39 ֺאֵיב ַהזֺוֵרַע ֺאתָּ ןש ָּ הָּ ים טָּ כִׁ ים ֵהם ַהַמְלאָּ ם ְוַהֺקְצרִׁ עֺולָּ יר ֵקץ הָּ צִׁ  :ַהקָּ
ם ַהֶזה 40 עֺולָּ ְהֶיה ְבֵקץ הָּ יּו ְלַמֲאֺכֶלת ֵאש ֵכן יִׁ ין ְיֻלְקטּו ְוהָּ  :ְוַכֲאֶשר ַהזֺונִׁ
ֶאת-ֶבן 41 ְשַלח  יִׁ ם  דָּ אָּ ל-הָּ כָּ ַמְלכּותֺו  ּתֺוְך  מִׁ ירּו  ְוֵהסִׁ יו  כָּ ל -ַמְלאָּ ְוכָּ ה  ֺעֶשה  -ַמְכֵשלָּ
העַ   :ְולָּ

ם ֶאל 42 יכּו ֺאתָּ ְשלִׁ ם-ְוהִׁ נָּיִׁ י ַוֲחֺרק שִׁ ְהֶיה ְבכִׁ ם יִׁ ְבַשן ֵאש שָּ  :כִׁ
ע 43 ְשמָּ ְשֺמַע יִׁ ם לֺו לִׁ ְזַניִׁ י ֲאֶשר אָּ יֶהם מִׁ ז ַכֶשֶמש ְבַמְלכּות ֲאבִׁ ירּו אָּ ים ַיְזהִׁ יקִׁ  :ְוַהַצדִׁ
ר   44 ם ְלאֺוצָּ ַמיִׁ ַהשָּ ַמְלכּות  ה  ְמתָּ דָּ ֵנהּו  עֺוד  ְוַיְצפִׁ יש  אִׁ ֵאהּו  ְמצָּ יִׁ ֲאֶשר  ֶדה  ַבשָּ מּון  טָּ

ְמֺכר ֶאת תֺו ֵיֵלְך ְויִׁ ְמחָּ ל-ּוְבשִׁ נָּה לֺו ֶאת -ֲאֶשר-כָּ  :ַההּוא ֶדהש ָּ הַ -לֺו ְוקָּ
רֺות 45 ים ְיקָּ ינִׁ יש סֺוֵחר ַהְמַבֵקש ְפנִׁ ם ְלאִׁ יִׁ מָּ ה ַמְלכּות ַהשָּ ְמתָּ  :עֺוד דָּ
ינָּה  46 ְצאֺו ְפנִׁ ְקַרתּוְבמָּ ְמֺכר ֶאת-ֶעֶרְך ַעד-ַאַחת יִׁ ל-ְמֺאד ֵיֵלְך ְויִׁ ְקֶנהָּ -ֲאֶשר- כָּ  :לֺו ְויִׁ
ַעל 47 ה  ְפרּושָּ ְכֺמֶרת  ְלמִׁ ם  ַמיִׁ ַהשָּ ַמְלכּות  ה  ְמתָּ דָּ ּה  -עֺוד  בָּ ְספּו  ֵיאָּ ֲאֶשר  ַהיָּם  ְפֵני 

ים ים שֺונִׁ ינִׁ מִׁ  :מִׁ
ֶאל  48 ּה  ֺאתָּ ְמְשכּו  יִׁ ּה  ְלאָּ מָּ ְוֵישְ -ּוְבהִׁ ֶאתַהחֺוף  ְבֲחרּו  ְויִׁ ֶאל-בּו  ם  ְלשּומָּ ים  - ַהטֺובִׁ
ים ְוֶאתהַ  ה-ֵכלִׁ יכּו חּוצָּ ים ַיְשלִׁ עִׁ רָּ  :הָּ
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ֶאת 49 ילּו  ְבדִׁ ְוהִׁ יָֺּבאּו  ים  כִׁ ַהַמְלאָּ י  כִׁ ם  עֺולָּ הָּ ְבֵקץ  ְהֶיה  יִׁ ה  כָּ ּתֺוְך -כָּ מִׁ ים  עִׁ ְרשָּ הָּ
ים יקִׁ  :ַהַצדִׁ

ם ֶאל 50 יכּו ֺאתָּ ְשלִׁ ְבַשן ֵאש -ְוהִׁ םכִׁ נָּיִׁ י ַוֲחֺרק שִׁ ְהֶיה ְבכִׁ ם יִׁ  :שָּ
ל 51 י ַבְנֶּתם כָּ  :ֵאֶלה ַויֺאְמרּו ֵהן ֲאֺדֵננּו-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֲהכִׁ
ל 52 ֵכן כָּ יש ַבַעל-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם לָּ ְדֶמה ְלאִׁ ם נִׁ ַמיִׁ יל ְלַמְלכּות ַהשָּ ת  -סֺוֵפר ַמְשכִׁ ַהַביִׁ

רֺו ֲחדָּ  יא ֵמאֺוצָּ נֺות-שֺות ְוַגםַהמֺוצִׁ  :ְישָּ
י ְכַכלֺות ֵישּוַע ֶאת 53 ם-ַוְיהִׁ שָּ ֵאֶלה ַוַיֲעֺבר מִׁ ים הָּ לִׁ  :ַהְמשָּ
ֶאל 54 ֶזה  -ַויָּבֺא  לָּ ן  ֵמַאיִׁ ֵלאֺמר  ְמהּו  ּתָּ ֵכן  ה  ְוֵהמָּ ַהְכֵנֶסת  ְבֵבית  ֶהם  לָּ ַויֺוֶרה  ַאְרצֺו 

אֺות ְפלָּ ה ְוַהנִׁ ְכמָּ  :ַהחָּ
ֶבן 55 ֶזה  ש-ַהֵאין  רָּ ְמעֺון ֶהחָּ שִׁ ְויֺוֵסף  ַיֲעֺקב  יו  ְוֶאחָּ ְריָּם  מִׁ מֺו  אִׁ ְקֵראת  נִׁ לֺא  י  ֲהכִׁ  

ה יהּודָּ  :וִׁ
ל 56 ן לֺו כָּ נּו ּוֵמַאיִׁ ּתָּ ן אִׁ יו ֲהלֺא ֵהנָּה ֻכלָּ  :ֵאֶלה-ְוַאְחֺיתָּ
ְבֶאֶר  57 י  תִׁ זּולָּ בֺוד  כָּ י  ְבלִׁ בִׁ יא  נָּבִׁ ֵאין  ֲאֵליֶהם  ַמר  אָּ ְוֵישּוַע  נֶָּגף  ְלֶאֶבן  ֶהם  לָּ י  ץ ַוְיהִׁ

 :מֺוַלְדּתֺו ּוְבתֺוְך ֵביתוֺ 
ם-ְולֺא 58 ְפֵני ֺחֶסר ֱאמּונָּתָּ אֺות ַרבֺות מִׁ ְפלָּ ם נִׁ ַעל שָּ  :פָּ

https://adilsoncardoso.com 

Mateus Hebraico Capítulo 14 
 
ַמע הֺוְרדֺוס ֶטְטַרְרְך ֶאת 1 יא שָּ ֵעת ַההִׁ  :ֵשַמע ֵישּועַ -בָּ
נָּן ַהְמַטֵבל הּוא  -ַויֺאֶמר ֶאל 2 יו ֲהלֺא הּוא יֺוחָּ דָּ ןֲעבָּ ם מִׁ ים ַעל-קָּ ה יָּדֺו  -ַהֵמתִׁ ְברָּ ֵכן גָּ

אֺות ְפלָּ  :ַלֲעשֺות נִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ַפש ֶאת 3 י הֺוְרדֺוס ּתָּ ר ַעל-כִׁ ְשמָּ נָּן ַוַיַאְסֵרהּו ְונָּתֺון ֺאתֺו ַבמִׁ ְדַבר הֺורֺוְדיָּה ֵאֶשת  -יֺוחָּ
יו  חִׁ פֺוס אָּ ילִׁ  :פִׁ

ַקַחת אֺ  4 ה לָּ ְמרֺו לֺא ַכּתֺורָּ נָּן ְבאָּ יחֺו יֺוחָּ י הֺוכִׁ הכִׁ שָּ ּה ְלָך ְלאִׁ  :תָּ
י יֵָּרא ֶאת 5 יתֺו ֶאֶפס כִׁ יא-ַוְיַבֵקש ֲהמִׁ ְשבּו ֺאתֺו ְלנָּבִׁ ם ֲאֶשר חִׁ עָּ  :הָּ
י ְביֺום ֻהֶלֶדת ֶאת 6 ְרֺקד ַבת-ַוְיהִׁ יַטב ְבֵעיֵני  -הֺוְרדֺוס ַוּתִׁ ְפֵניֶהם ַוּתִׁ חֺול לִׁ הֺורֺוְדיָּה ְבמָּ

 :הֺוְרדֺוס
ר  7 בָּ ְגַלל ַהדָּ ֶתת ּובִׁ ְשַבע לָּ ל-ַהֶזה נִׁ ּה כָּ ֶמנּו-לָּ ְשַאל מִׁ  :ֲאֶשר ּתִׁ
יו ְּתנָּה 8 ה ֵאלָּ ְמרָּ ּה אָּ מָּ יהָּ ֵמאִׁ ה ְבפִׁ יא ַכֲאֶשר שּומָּ י ַבֶזה ַבֵסֶפל ֶאת-ְוהִׁ נָּן -לִׁ רֺאש יֺוחָּ

 :ַהְמַטֵבל
ים בִׁ  9 תֺו ְוַהֺיְשבִׁ ּהַוֵיֶצר ַלֶמֶלְך ְמֺאד ְוַאְך ַבֲעבּור ְשבּועָּ ּתֺו לָּ ּוָּה ְלתִׁ בֺו צִׁ  :ְמסִׁ

ְשַלח ַויִׁ  10 ר-ֶאת אש ָּ ַויִׁ ְשמָּ יו ַבמִׁ לָּ נָּן ֵמעָּ  :רֺאש יֺוחָּ
א ֶאת 11 יַאְתהּו ֶאל-ַויּובָּ יא ֱהבִׁ ה ְוהִׁ יֵדי ַהַנֲערָּ נֵָּתן לִׁ ּה-רֺאשֺו ַבֵסֶפל ַויִׁ מָּ  :אִׁ
ְשאּו  12 יו ַויִׁ ידָּ ידּו ְלֵישּועַ -ֶאתַויָֺּבאּו ַתְלמִׁ ְקְבֻרהּו ַויָֺּבאּו ַוַיגִׁ ל ַויִׁ לָּ  :ֶהחָּ
ְשֺמַע ֵישּוַע ֶאת 13 ַויָּבֺא ֶאל -כִׁ יָּה  ֳאנִׁ ם בָּ שָּ ַוַיֲעֺבר מִׁ ר ַהֶזה  בָּ ֵמם ְלַבדֺו  -ַהדָּ קֺום שָּ מָּ

ן יו מִׁ ם ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ עָּ ְשְמעּו ֲהמֺון הָּ ה-ַויִׁ שָּ ים ֶדֶרְך ַהַיבָּ רִׁ  :ֶהעָּ
א ֶאת-ַוֵיֵצא ֵישּוַע ַוַיְרא ֲהמֺון ַעם 14 ְרפָּ ְכְמרּו ֲעֵליֶהם ַויִׁ יו נִׁ ב ְוַרֲחמָּ  :חֺוֵליֶהם-רָּ
ְפנֺות 15 י לִׁ ְמֺאד -ַוְיהִׁ ְוַהיֺום ַרד  ֵמם  קֺום שָּ ַויֺאְמרּו ַהמָּ יו  ידָּ ַּתְלמִׁ יו  ֵאלָּ ְגשּו  ַויִׁ ֶעֶרב 

ם ְוֵיְלכּו ֶאל-ַשַלח ֶאת עָּ ֶהם ֺאֶכלַהְכפָּ -ֲהמֺון הָּ ְקנֺות לָּ ים לִׁ  :רִׁ
ֶהם ַאֶּתם ֶלֱאֺכל 16 ְקנֺות ְּתנּו לָּ ֶלֶכת לִׁ  :ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע לֺא ֻהַטל ֲעֵליֶהם לָּ
יו לֺא 17 ם-ַויֺאְמרּו ֵאלָּ י אִׁ נּו ֺפה כִׁ ּתָּ א אִׁ ְמצָּ ְכרֺות-נִׁ ֵמש כִׁ ם-חָּ ים ְשנָּיִׁ גִׁ  :ֶלֶחם ְודָּ
יאּום  18  :ֵאַלי ֵהנָּהַויֺאַמר ֲהבִׁ



37 
 

ַקח ֶאת-ַוְיַצו ֶאת 19 ְנאֺות ֶדֶשא ַויִׁ ם בִׁ ֶשֶבת שָּ ם לָּ עָּ - ְשֵני-ֲחֵמֶשת ַהֶלֶחם ְוֶאת-ֲהמֺון הָּ
ַויִׁ הַ  ים  גִׁ ֶאת  אש ָּ דָּ ֵּתן  ַויִׁ ְפֺרס  ַויִׁ ֶרְך  ַוְיבָּ רֺום  ַלמָּ ֶאל-ֵעינָּיו  ים  -ַהֶלֶחם  ידִׁ ַהַּתְלמִׁ

ים ֶאל ידִׁ ם-ְוַהַּתְלמִׁ עָּ  :ֲהמֺון הָּ
ְשאּו ֶאת 20 עּו ַויִׁ ְשבָּ ם ַויִׁ ים -ַויֺאְכלּו ֻכלָּ ים ְמֵלאִׁ ר ַסלִׁ שָּ ים ְשֵנים עָּ רִׁ ים ַהנֺותָּ  :ַהְפתֺותִׁ
ף 21 ים וָּטָּ ְלַבד נָּשִׁ יש מִׁ יּו ַכֲחֵמֶשת ַאְלֵפי אִׁ ים הָּ ֺאְכלִׁ  :ְוהָּ
יָּה ְולַ -ַוֶיֱחַזק ֵישּוַע ַעל 22 ֳאנִׁ ֶרֶדת בָּ יו ְלַמֵהר לָּ ידָּ נָּיו ֶאלַּתְלמִׁ ֵעֶבר ַהיָּם ַעד -ֲעֺבר ְלפָּ

י ְיַשַלח ֶאת ם-כִׁ עָּ  :ֲהמֺון הָּ
י ְבַשְלחֺו ֶאת 23 ם ַוַיַעל ֶאל-ַוְיהִׁ עָּ י-ֲהמֺון הָּ ְתַפֵלל ַוְיהִׁ ד ְלהִׁ דָּ ר בָּ הָּ ם  -הָּ ֵתר שָּ ּוָּ ֶעֶרב ַויִׁ

 :ְלַבדוֺ 
ְפנֵ  24 ה מִׁ ה ְגדֺולָּ רָּ ז ְבֵלב ַהיָּם ְבצָּ ה אָּ אָּ יָּה בָּ ֳאנִׁ םְוהָּ אתָּ ְקרָּ רּוַח לִׁ י נַָּשף הָּ יו כִׁ רָּ ְשבָּ  :י מִׁ
ה ַויָּבֺא ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֺדֵרְך ַעל 25 ְילָּ ית ַבלָּ יעִׁ ְרבִׁ ה הָּ י ְבַאְשֻמרָּ  :ְפֵני ַהיָּם-ַוְיהִׁ
ים ֺדֵרְך ַעל 26 ידִׁ ְראֺות ֺאתֺו ַהַּתְלמִׁ ז- כִׁ י רּוַח הּוא ֶבחָּ ַויֺאְמרּו כִׁ ילּו  ַויָּחִׁ ֺון ְפֵני ַהיָּם 

ַחד פָּ ְצֲעקּו מִׁ  :ַויִׁ
י הּוא ַאל-ַוְיַמֵהר ֵישּוַע ַוְיַדֵבר ַעל 27 ְזקּו ֲאנִׁ ם ַויֺאַמר חִׁ בָּ אּו-לִׁ ירָּ  :ּתִׁ
ם 28 י אִׁ יו ֲאֺדנִׁ בֺא ֵאֶליָך ַעל-ַוַיַען ֶפְטרֺוס ַויֺאֶמר ֵאלָּ ה הּוא ַצו ְואָּ ם-ַאּתָּ יִׁ  :ְפֵני ַהמָּ
ןַויֺאֶמר בֺא ַוֵיֶרד  29 יָּה ַוֵיֶלְך ַעל-ֶפְטרֺוס מִׁ ֳאנִׁ בֺא ֶאל-הָּ ם לָּ  :ֵישּועַ -ְפֵני ַהַמיִׁ
ְרֺאתֺו ֶאת 30 ה נָּא-ּובִׁ יעָּ י הֺושִׁ ְצַעק ֵלאֺמר ֲאֺדנִׁ ְטֺבַע ַויִׁ א ַויֶָּחל לִׁ ירָּ ה ַויִׁ רּוַח ֲחזָּקָּ  :הָּ
ְשַלח יָּדֺו ַוַיֲחֶזק 31 יו קְ -ַוְיַמֵהר ֵישּוַע ַויִׁ הבֺו ַויֺאֶמר ֵאלָּ מָּ ַסְחּתָּ ַעל-ֺטן ֱאמּונָּה לָּ - ֶזה פָּ
יםשְ  פִׁ  :ֵּתי ְסעִׁ

ַזְעפוֺ -ַויָֺּבאּו ֶאל 32 רּוַח מִׁ ְשֺּתק הָּ יָּה ַויִׁ ֳאנִׁ  :הָּ
ְשַּתֲחוּו 33 ְגשּו ַויִׁ ֵכן ֶבן-ְונִׁ יָּה ֵלאֺמר אָּ ֳאנִׁ ים ֲאֶשר בָּ ֲאנָּשִׁ ה-לֺו הָּ ּתָּ ים אָּ  :ֱאֹלהִׁ
ֶרת ַוַיַעְברּו ַויָֺּבאּו ַאְר  34 ה ְגֵניסָּ  :צָּ
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ְשְלחּו ֶאל 35 קֺום ַההּוא ַויִׁ ירּו ֺאתֺו ַאְנֵשי ַהמָּ ל-ַוַיכִׁ יו ֵאת  -כָּ יאּו ֵאלָּ יב ַויָּבִׁ בִׁ סָּ ר מִׁ כָּ ַהכִׁ
ל  :חֺוֵליֶהם-כָּ
י ֺכל ֲאֶשר נַָּגע 36 ְגדֺו ַוְיהִׁ ְכַנף בִׁ ַגַעת בִׁ ֶהם לָּ ֵתת לָּ יו לָּ ְתַחְננּו ֵאלָּ י: -ַויִׁ חָּ  בֺו וָּ

https://adilsoncardoso.com 

Mateus Hebraico Capítulo 15 
 
ם ֵלאֺמר 1 ַליִׁ ירּושָּ ים מִׁ ים ְוסֺוְפרִׁ ְפֵני ֵישּוַע ְפרּושִׁ אּו לִׁ ז בָּ  :אָּ
ְרֲחצּו ֶאת 2 י לֺא יִׁ ים כִׁ ַלת ַהְזֵקנִׁ יֶדיָך ֵאת ַקבָּ ֶחם-ַמדּוַע ַיַעְזבּו ַתְלמִׁ יַלת לָּ  :ְיֵדיֶהם ַלֲאכִׁ
ַלְתֶכם-ַאֶּתם ֶאת-ּוַמדּוַע ַּתַעְזבּו ַגםַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם  3 ים ַבֲעבּור ַקבָּ ְצַות ֱאֹלהִׁ  :מִׁ
ּוָּה ֵלאֺמר ַכֵבד ֶאת  4 ים צִׁ י ֱאֹלהִׁ יׇך ְוֶאת-כִׁ בִׁ ת-אָּ מֺו מֺות יּומָּ יו ְואִׁ בִׁ ֶמָך ּוְמַקֵלל אָּ  :אִׁ
י 5 יש כִׁ ים אִׁ ל -ְוַאֶּתם ֺאְמרִׁ ן כָּ ְרבָּ מֺו קָּ יו אֺו ְלאִׁ בִׁ י -יֺאַמר ְלאָּ ֶמנִׁ ה ֲאֶשר ֶּתֱהֶנה מִׁ ֲהנָּאָּ

 :ֲהֵרי ֶזה ֶנֶדר
יו ְלַכֵבד עֺוד ֶאת 6 לָּ יו ְוֶאת-ְוֵאין עָּ בִׁ מֺו ְוֵהַפְרֶּתם ֶאת-אָּ ַלְתֶכם-אִׁ ים ְבַקבָּ ְצַות ֱאֹלהִׁ  :מִׁ
א ֲעֵליֶכם ְיַשְעיָּהּו ֵלאֺמר-ַחְנֵפי 7 בָּ  :ֵלב ֵהיֵטב נִׁ
בְ  8 יו כִׁ תָּ ְשפָּ יו ּובִׁ ם ַהֶזה ְבפִׁ עָּ יהָּ ֶמנִׁ ַחק מִׁ בֺו רִׁ י ְולִׁ  :דּונִׁ
ים 9 ים ְמַלְמדִׁ ְצֺות ֲאנָּשִׁ י מִׁ ם ֺאתִׁ תָּ ְראָּ  :ְוֺתהּו יִׁ

א ֶאל 10 ְקרָּ ילּו-ַויִׁ ְמעּו ְוַהְשכִׁ ם ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם שִׁ עָּ  :הָּ
ּתֺוְך ַהֶפה הּו -ּתֺוְך ַהֶפה לֺא ְיַטֵמא ֶאת-ֲאֶשר יָּבֺא ֶאל 11 ם ֶאֶפס ֲאֶשר ֵיֵצא מִׁ דָּ אָּ א  הָּ

ם-ְיַטֵמא ֶאת דָּ אָּ  :הָּ
ר ַהֶזה 12 בָּ ם ַהדָּ ְמעָּ ים ְבשָּ ְכְשלּו ַהְפרּושִׁ י נִׁ יו ַויֺאְמרּו ֲהיַָּדְעּתָּ כִׁ ידָּ יו ַּתְלמִׁ ְגשּו ֵאלָּ  :ַויִׁ
ל 13 ש-ַוַיַען ַויֺאַמר כָּ עֺו ְיֺשרָּ ם לֺא ְנטָּ ַמיִׁ י ַבשָּ בִׁ ע ֲאֶשר אָּ  :ַמטָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ְורִׁ  14 ֶהם ֵהם עִׁ יחּו לָּ ְפלּו ֶאלַהנִׁ ֵּור ְשֵניֶהם יִׁ ֵּור ְמַנֵהל ְלעִׁ י עִׁ ים ְוכִׁ ְורִׁ ים ְלעִׁ -ים ְמַנֲהלִׁ
 :בֺורהַ 

ֶאר 15 יו בָּ נּו ֶאת-ַוַיַען ֶפְטרֺוס ַויֺאֶמר ֵאלָּ ל ַהֶזה-לָּ שָּ  :ַהמָּ
י ַגם 16 ינָּה-ַויֺאַמר ֵישּוַע ֲהכִׁ י בִׁ ְבלִׁ  :ַאֶּתם עֺוד בִׁ
י   17 כִׁ ילּו  ַתְשכִׁ לֲהלֺא  ֶאל-כָּ יָּבֺא  ֶאל -ֲאֶשר  ֵיֵרד  ַהֶפה  ֵיֵצא -ּתֺוְך  ם  שָּ ּומִׁ ֵרש  ַהכָּ

 :ַהַפְרְשֺדנָּה
ּתֺוְך ַהֵלב ְוהּוא ְיַטֵמא ֶאת 18 ּתֺוְך ַהֶפה יָּבֺא מִׁ ם -ַאְך ַהֺיֵצא מִׁ דָּ אָּ  :הָּ
נֺ  19 גָּ ְוזָֺּנה  נָֺּאף  ֺצַח  רָּ עֺות  רָּ ַמְחְשבֺות  ְצֵרי  יִׁ ֵיְצאּו  ַהֵלב  ּתֺוְך  מִׁ י  ֶשֶקר כִׁ ֵעדּות  ב 

ים  דּופִׁ  :ְוגִׁ
ם ֲאֶשר לֺא ֻרֲחצּו לֺא ְיַטֵמא ֶאת-ֵאֶלה ֵהם ֲאֶשר ְיַטְמאּו ֶאת 20 כֺול ְביַָּדיִׁ ם ַאְך אָּ דָּ אָּ -הָּ
םהָּ  דָּ  :אָּ

ם ַויָּבֺא ֶאל 21 שָּ ידֺון-ַוֵיֵצא ֵישּוַע מִׁ ילֺות צֺור ְוצִׁ  :ְגלִׁ
גְ  22 ית ֺיֵצאת מִׁ ה ְכַנֲענִׁ שָּ ֵנה אִׁ י ֶבןְוהִׁ י ֲאֺדנִׁ ֵננִׁ יו ֵלאֺמר חָּ ְצַעק ֵאלָּ ֵהם ַוּתִׁ ד -בּולֺות הָּ וִׁ דָּ

ְניָּּה ֺמֶרה ְמֺאד ּה ְועָּ ה בָּ עָּ י רּוַח רָּ ּתִׁ  :בִׁ
י-ְולֺא 23 ּה כִׁ נָּיו ֵלאֺמר ַשַלח ֺאתָּ ְלפָּ יו ַוְיַבְקשּו מִׁ ידָּ ְגשּו ַתְלמִׁ ר ַויִׁ בָּ ּה דָּ נָּה ֺאתָּ ֺצֶעֶקת  -עָּ

יא ַאֲחֵרינּו  :הִׁ
םַויַ  24 י אִׁ י כִׁ ֵאל-ַען ַויֺאַמר לֺא ֻשַלְחּתִׁ ְשרָּ  :ְלצֺאן ֺאְבדֺות ְלֵבית יִׁ
י 25 י ֲאֺדנִׁ ה לִׁ יעָּ ְשַּתחּו לֺו ֵלאֺמר הֺושִׁ ה ַוּתִׁ אָּ יא בָּ  :ְוהִׁ
ַקַחת ֶאת-ַוַיַען ַויֺאַמר לֺא 26 ים-נָּכֺון לָּ בִׁ ְפֵני ַהְכלָּ יכֺו לִׁ ים ּוְלַהְשלִׁ נִׁ  :ֶלֶחם ַהבָּ
ַגםַוּתֺאַמר כֵ  27 ֶאֶפס  י  ֲאֺדנִׁ ן-ן  יֺאְכלּון מִׁ ים  בִׁ ֵמַעל-ַהְכלָּ ים  ַהֺנְפלִׁ ים  ֻשְלַחן -ַהְפתֺותִׁ

 :ֲאֺדֵניֶהם
י 28 ה ֱאמּונֵָּתְך ְיהִׁ ה ְגדֺולָּ שָּ ם-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ אִׁ ְך ַכֲאֶשר עִׁ ֵפא -לָּ ֵבְך ַוֵּתרָּ ְלבָּ

יא ֵעת ַההִׁ ּה בָּ ּתָּ  :בִׁ
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ם ַויָּבֺא ַעל 29 שָּ יל ַוַיַעל ֶאל-ַוַיֲעֺבר ֵישּוַע מִׁ לִׁ ם-ַיד ַים ַהגָּ ר ַוֵיֶשב שָּ הָּ  :הָּ
נָּיו ֲהמֺון ַעם 30 ים ְכמֺוֶהם  -ַויָֺּבאּו ְלפָּ ים ְוַרבִׁ אִׁ ְדכָּ ים נִׁ ים ֵחְרשִׁ ְורִׁ ים עִׁ ְסחִׁ ֶהם פִׁ מָּ ב ְועִׁ רָּ

ם א ֺאתָּ פָּ יגּום ְלַרְגֵלי ֵישּוַע ְוהּוא רִׁ  :ַוַיצִׁ
ים   31 ים ֺהְלכִׁ ְסחִׁ ים ַהפִׁ אִׁ ְרפָּ ים נִׁ אִׁ ְדכָּ ים ַהנִׁ ים ְמַדְברִׁ ְלמִׁ אִׁ ם הָּ ְראֺותָּ ְמהּו בִׁ ם ֵכן ּתָּ עָּ ְוהָּ

ֵאל ְשרָּ בֺוד ֵלאֹלֵהי יִׁ ְּתנּו כָּ ים ַויִׁ ים ֺראִׁ ְורִׁ  :ְוַהעִׁ
א ֵישּוַע ֶאל 32 ְקרָּ ים  -ַויִׁ י ַרֲחמִׁ ֵלאתִׁ יו ַויֺאַמר מָּ ידָּ י ֶזה -ַעלַּתְלמִׁ דִׁ מָּ ְמדּו עִׁ י עָּ ם כִׁ עָּ הָּ

ַמה ֶהם  לָּ ְוֵאין  ים  יָּמִׁ ֶאת-ְשֹלֶשת  ְוֵאין  ֶפן-ֶלֱאֺכל  ים  ְרֵעבִׁ ם  ְלַשְלחָּ י  ְתַעְלפּו -ַנְפשִׁ יִׁ
ֶרְך  :ַבדָּ

נּו ֵדי 33 ן לָּ יו ֵמַאיִׁ ידָּ יו ַּתְלמִׁ ֺמהּו-ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ב כָּ מֺון רָּ יַע הָּ ר ְלַהְשבִׁ ְדבָּ  :ֶלֶחם ַבמִׁ
ים 34 ים ְקַטנִׁ גִׁ ה ּוְמַעט דָּ ְבעָּ ֶחם ַויֺאְמרּו שִׁ ֶכם לָּ ה לָּ  :ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם ַכמָּ
ֶשֶבת ַעל-ַוְיַצו ֶאת 35 ם לָּ עָּ ֶרץ-ֲהמֺון הָּ אָּ  :הָּ
ֶאת 36 ַקח  ְוֶאת-ַויִׁ ַהֶלֶחם  ְבַעת  ֶאל-שִׁ ֵּתן  ַויִׁ ְפֺרס  ַויִׁ ֵרְך  ַוְיבָּ ים  גִׁ יו  -ַהדָּ ידָּ ַּתְלמִׁ
ים ֶאלְוַהּתַ  ידִׁ ם-ְלמִׁ עָּ  :ֲהמֺון הָּ
ְשאּו ֶאת 37 עּו ַויִׁ ְשבָּ ם ַויִׁ ים-ַויֺאְכלּו ֻכלָּ ים ְמֵלאִׁ ה ַסלִׁ ְבעָּ ים שִׁ רִׁ ים ַהנֺותָּ  :ַהְפתֺותִׁ
ף 38 ים וָּטָּ ְלַבד נָּשִׁ יש מִׁ יּו ַאְרַבַעת ַאְלֵפי אִׁ ים הָּ ֺאְכלִׁ  :ְוהָּ
ַלח ֶאת 39 ז שִׁ אֳ -אָּ ם ְוהּוא יַָּרד בָּ עָּ דֺון ֲהמֺון הָּ גָּ יָּה ַויָּבֺא ְגבּוֹלת מָּ  :נִׁ
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ן 1 ם אֺות מִׁ ֶמנּו ְלַהְראֺותָּ ְשֲאלּו מִׁ נָּיו ְלַנסֺותֺו ַויִׁ ים ְלפָּ ים ְוַצדּוקִׁ ם-ַויָֺּבאּו ְפרּושִׁ יִׁ מָּ  :ַהשָּ
ֵנה יֺום-ַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלֵעת 2 א -ֶעֶרב ּתֺאְמרּו הִׁ םַצח בָּ יִׁ מָּ ְדמּו ַהשָּ י אָּ  :כִׁ
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ְבֺחן  -ּוַבֺבֶקר ּתֺאְמרּו יֺום 3 ים ַאֶּתם לִׁ ים ֺיְדעִׁ רּו ֲחֵנפִׁ דָּ ם ְוקָּ יִׁ מָּ ְדמּו ַהשָּ י אָּ ה ַהיֺום כִׁ רָּ ְסעָּ
לּו ים לֺא תּוכָּ ּתִׁ עִׁ ְבֺחן ֺאתֺות הָּ ם ְולִׁ ַמיִׁ  :ְפֵני ַהשָּ

ע ּוְמנֵָּאף ְמַבֶקש 4 נָּתֶ -ֺדר רָּ יא ַוַיַעְזֵבם  -ןלֺו אֺות ְואֺות לֺא יִׁ י אֺות יֺונָּה ַהנָּבִׁ תִׁ לֺו זּולָּ
 :ַוֵיֶלְך לוֺ 

יו ֶאל 5 ידָּ אּו ַתְלמִׁ ֶרְך-ְוַכֲאֶשר בָּ ה ַלדָּ ם ֵצדָּ ּתָּ ַקַחת אִׁ ְכחּו לָּ  :ֵעֶבר ַהיָּם שָּ
ֶכם מִׁ  6 ְמרּו לָּ שָּ ַמר ֲאֵליֶהם ְראּו ְוהִׁ ים ֺארשְ ְוֵישּוַע אָּ ים ְוַהַצדּוקִׁ  :ַהְפרּושִׁ
י לֺא 7 ים ֵלאֺמר כִׁ י ֵהם ְנדֺונִׁ ֶחם-ַוְיהִׁ ַקְחנּו לָּ  :לָּ
ה 8 מָּ י לֺא-ַוֵיַדע ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְקַטֵני ֱאמּונָּה לָּ ים כִׁ ֶחם-ֶזה ַאֶּתם ְנדֺונִׁ  :ְלַקְחֶּתם לָּ
ְזְכרּו ֶאת 9 ילּו ְולֺא תִׁ י עֺוד לֺא ַתְשכִׁ ה ֲחמֵ -ֲהכִׁ ים ְוַכמָּ פִׁ ְכלּו ֲחֵמֶשת ֲאלָּ ֶשת ַהֶלֶחם אָּ

אֶתם ים ֲאֶשר ְנשָּ  :ַסלִׁ
אֶתם-ְוַגם 10 ים ֲאֶשר ְנשָּ ה ַסלִׁ ים ְוַכמָּ פִׁ ְכלּו ַאְרַבַעת ֲאלָּ ְבַעת ַהֶלֶחם אָּ  :שִׁ
י לֺא ַעל 11 כִׁ ילּו  ַתְשכִׁ ם-ְוֵאיְך לֺא  י אִׁ כִׁ ֶכם  לָּ י  ַמְרּתִׁ אָּ ֶלֶחם  מֵ -ְדַבר  שָּ מִׁ ְלהִׁ  ֺארשְ ר 

ים ים ְוַהַצדּוקִׁ  :ַהְפרּושִׁ
מִׁ  12 ֵמר  שָּ ֶהם ְלהִׁ ַמר לָּ י לֺא אָּ ינּו כִׁ ֵהבִׁ ז  ם  ֺארשְ אָּ י אִׁ ֶחם כִׁ ים  -ַהלָּ ּתֺוַרת ַהְפרּושִׁ מִׁ

ים  :ְוַהַצדּוקִׁ
ְשַאל ֶאת-ַויָּבֺא ֵישּוַע ֶאל 13 פֺוס ַויִׁ ילִׁ ין ֲאֶשר ְלפִׁ יְסרִׁ ילֺות קִׁ יו לֵ -ְגלִׁ ידָּ הַּתְלמִׁ - אֺמר מָּ
י הּוא ֶבןאֺ  ַלי מִׁ ים עָּ ֲאנָּשִׁ ים הָּ ם-ְמרִׁ דָּ אָּ  :הָּ

ְרְמיָּהּו אֺו   14 ים יִׁ ים ֺאְמרִׁ יָּהּו ַוֲאֵחרִׁ ים ֵאלִׁ נָּן ַהְמַטֵבל ְוֵיש ֺאְמרִׁ ים יֺוחָּ ַוַיֲענּו ֵיש ֺאְמרִׁ
ן ד מִׁ ים-ֶאחָּ יאִׁ  :ַהְנבִׁ

י -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַאֶּתם ַמה 15 ַלי מִׁ יּתֺאְמרּו עָּ נִׁ  :אָּ
יַח ֶבן 16 שִׁ ה הּוא ַהמָּ ְמעֺון ֶפְטרֺוס ַויֺאַמר ַאּתָּ ים-ַוַיַען שִׁ ים ַחיִׁ  :ֱאֹלהִׁ
ְמעֺון ַבר 17 יו ַאְשֶריָך שִׁ ה-ַוַיַען ֵישּוַע ַוֺיֶמר ֵאלָּ לָּ ם גִׁ דָּ ר וָּ שָּ ם-יֺונָּה לֺא בָּ י אִׁ - ְלָך ֶזה כִׁ
םאָּ  יִׁ מָּ י ֲאֶשר ַבשָּ  :בִׁ
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א ְוַעל -ְוַגם 18 ה הּוא ֵכיפָּ י ַאּתָּ יד ְלָך כִׁ י ַאגִׁ י ְוַשֲעֵרי  -ַהֵכף ַהֶזה ֶאְבֶנה ֶאת-ֲאנִׁ תִׁ לָּ ְקהִׁ
ֶליהָּ  ְגְברּו עָּ  :ְשאֺול לֺא יִׁ

י ְלָך ֶאת 19 ם ֶאת-ְונַָּתּתִׁ יִׁ מָּ ְהֶיה  -ֲאֶשר ֶּתֱאֺסר ַעל-ַמְפְּתחֺות ַמְלכּות ַהשָּ סּור יִׁ ֶרץ אָּ אָּ הָּ
ם ְואֶ  ַמיִׁ יר ַעל-תַבשָּ ם -ֲאֶשר ַּתּתִׁ יִׁ מָּ ְהֶיה ַבשָּ ר יִׁ ֶרץ ֻמּתָּ אָּ  :הָּ

ּוָּה ַעל 20 ז צִׁ יחַ -אָּ שִׁ י הּוא ֵישּוַע ַהמָּ יש כִׁ י ַהֵגד ְלאִׁ ְלּתִׁ יו ְלבִׁ ידָּ  :ַּתְלמִׁ
ְהיֺות  21 ה לִׁ ַלְימָּ ְירּושָּ ֶלֶכת  יו לָּ לָּ י עָּ יו כִׁ ידָּ ְלַתְלמִׁ ְלהֺוֺרת  ֵישּוַע  ֵהֵחל  יא  ֵעת ַההִׁ ֵמהָּ

ַעל-ַעד  ְמֻעֶנה ּוַביֺום  -ְמֺאד  ת  יּומָּ ְוַגם מֺות  ים  ְוַהסֺוְפרִׁ ים  ַהֺכֲהנִׁ אֵשי  ְורָּ ים  ַהְזֵקנִׁ ְיֵדי 
י יָּקּום שִׁ  :ַהְשלִׁ

ר 22 ְגעָּ ֵחהּו ֶפְטרֺוס ַויֶָּחל לִׁ קָּ ֶזה-ַויִׁ ר כָּ בָּ דָּ ה ְלָך מִׁ לָּ לִׁ י חָּ ה ְלָך ֲאֺדנִׁ לָּ לִׁ  :בֺו ֵלאֺמר חָּ
ֶפן ַויֺאֶמר ֶאל 23 יל ֵאת  פֶ -ַויִׁ י לֺא ַתְשכִׁ י כִׁ ה לִׁ ַני ְלמֺוֵקש ַאּתָּ ן ֵמַעל פָּ טָּ ְטרֺוס סּור שָּ

י ים כִׁ ם-ֲאֶשר ֵלאֹלהִׁ דָּ אָּ ם ֵאת ֲאֶשר לָּ  :אִׁ
ַמר ֵישּוַע ֶאל 24 ז אָּ יְך ֶאת-אָּ ֶלֶכת ַאֲחַרי ַיְשלִׁ ֵפץ לָּ י ֶהחָּ יו מִׁ ידָּ ֶנֶגד ְויִׁ -ַּתְלמִׁ   אש ָּ ַנְפשֺו מִׁ
בֺו ְוֵיֵלְך אַ -ֶאת יְצלָּ  :ֲחרָּ
ֶאת 25 יל  ְלַהצִׁ ֵפץ  ֶהחָּ י  מִׁ י  ֶרת-כִׁ כָּ ּתִׁ ֶאת-ַנְפשֺו  ית  ַיְכרִׁ ֲאֶשר  י  ּומִׁ י  -לֺו  ְלַמֲענִׁ ַנְפשֺו 

ֶאנָּה ְמצָּ  :יִׁ
י ַמה 26 ְקֶנה-כִׁ ם יִׁ יש אִׁ ל -לֺו ֶאת- ֶבַצע ְלאִׁ ֶרת-כָּ כָּ ֶרץ ְוַנְפשֺו תִׁ אָּ יש  -לֺו אֺו ַמה- הָּ ֵּתן אִׁ יִׁ

ְדיֺון ַנְפשוֺ   :פִׁ
ֶבןכִׁ  27 יד  תִׁ עָּ ם-י  עִׁ יו  בִׁ אָּ ְכבֺוד  בִׁ בֺא  לָּ ם  דָּ אָּ ל- הָּ ְלכָּ ְיַשֵלם  ז  ְואָּ יו  כָּ יש -ַמְלאָּ אִׁ

 :ְכַמֲעֵשהּו
ן 28 ֶכם ֵיש מִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ים ֺפה ֲאֶשר לֺא-אָּ בִׁ צָּ י-ַהנִׁ ֶות ַעד כִׁ ְטֲעמּו מָּ ְראּו ֶאת-יִׁ - יִׁ
א ְבַמְלכּותוֺ -ןבֶ  ם בָּ דָּ אָּ  :הָּ
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Mateus Hebraico Capítulo 17 
 
ּתֺו ֶאת 1 ַקח ֵישּוַע אִׁ ים לָּ יו ַוַיַעל -ַיֲעֺקב ְוֶאת-ֶפְטרֺוס ְוֶאת-ְוַאֲחֵרי ֵשֶשת יָּמִׁ חִׁ נָּן אָּ יֺוחָּ

ם ֶאל ֶהם ְלַבדָּ מָּ ֺבּהַ -עִׁ  :ַהר גָּ
א 2 ינּו כָּ ְלבִׁ יו הִׁ ירּו ַכֶשֶמש ּוְלבּושָּ ְזהִׁ נָּיו הִׁ ְשַּתֶנה ְלֵעיֵניֶהם פָּ  :ֺורַויִׁ
ּתוֺ -ֺמֶשה ְוֶאת-ַוֶיֱחזּו ֶאת 3 ים אִׁ נָּם ְמַדְברִׁ יָּהּו ְוהִׁ  :ֵאלִׁ
ם ֵיש ֶאת-ַוַיַען ֶפְטרֺוס ַויֺאֶמר ֶאל 4 ֶשֶבת ֺפה אִׁ י לָּ נּו ֲאֺדנִׁ -ַנְפְשָך ַנֲעֶשה -ֵישּוַע טֺוב לָּ
יָּהּופֺ  ֹלש ֻסכֺות ַאַחת ְלָך ַאַחת ְלֺמֶשה ְוַאַחת ְלֵאלִׁ  :ה שָּ
ֵנה קֺולע 5 יר ֺסֵכְך ֲעֵליֶהם ְוהִׁ הִׁ נָּן בָּ ֵנה עָּ ן- ֺוֶדנּו ְמַדֵבר ְוהִׁ נָּן ֶזה- קֺוֵרא מִׁ י  -ֶהעָּ ידִׁ י ְידִׁ ְבנִׁ

עּון ְשמָּ יו ּתִׁ י בֺו ֵאלָּ ה ַנְפשִׁ ְצתָּ  :ֲאֶשר רָּ
ְפלּו ַעל 6 ים ַויִׁ ידִׁ ְשֺמַע ַהַּתְלמִׁ יְראּו ְמֺאד -כִׁ  :ְפֵניֶהם ַויִׁ
ַגש ֵישּוַע וַ  7 ַגעַויִׁ ם ַויֺאַמר קּומּו ַאל-יִׁ אּו-בָּ ירָּ  :ּתִׁ
ְשאּו ֶאת 8 י ֵישּוַע ְלַבדוֺ -ַויִׁ תִׁ יש זּולָּ י ֵאין אִׁ ְראּו כִׁ  :ֵעיֵניֶהם ַויִׁ
ן 9 ם מִׁ ְדּתָּ ּוָּה ֲעֵליֶהם ֵישּוַע ֵלאֺמר ַאל-ּוְברִׁ ר צִׁ הָּ ידּו ֶאת-הָּ י-ַּתגִׁ יש ַעד כִׁ - ַהַמְרֶאה ְלאִׁ
ן-קּום ֶבןיָּ  ם מִׁ דָּ אָּ ים-הָּ  :ַהֵמתִׁ

ה 10 מָּ יו ֵלאֺמר לָּ ידָּ ֻלהּו ַתְלמִׁ ְשאָּ אשֺונָּה-ַויִׁ יָּהּו בֺא יָּבֺא רִׁ י ֵאלִׁ ים כִׁ  :ֶזה יֺאְמרּו ַהסֺוְפרִׁ
יב ֶאת 11 שִׁ אשֺונָּה ְלהָּ רִׁ יָּהּו יָּבֺא בָּ ֵכן ֵאלִׁ  :ַהֺכל-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם אָּ
י   12 ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ יֻרהּו ַוַיֲעשּוֶאֶפס ֲאנִׁ כִׁ א ְולֺא הִׁ ר בָּ יָּהּו ְכבָּ ְרצֺונָּם ְוֵכן ַגם-ֵאלִׁ - בֺו כִׁ
ם-ןבֶ  ם ְיֻעֶנה ַּתַחת יָּדָּ דָּ אָּ  :הָּ

י ַעל 13 ים כִׁ ידִׁ ילּו ַהַּתְלמִׁ ְשכִׁ ז הִׁ ֶבר ֲאֵליֶהם -אָּ נָּן ַהְמַטֵבל דִׁ  :יֺוחָּ
ם ֶאל 14 י ְבֺבאָּ ַגש -ַוְיהִׁ ם ַויִׁ עָּ ְכַרע ַעלֲהמֺון הָּ יש ַויִׁ יו אִׁ יו-ֵאלָּ ְרכָּ  :בִׁ



44 
 

ה 15 חּוסָּ י  ֲאֺדנִׁ ַעל-ַויֺאַמר  י- נָּא  כִׁ י  ַעד-ְבנִׁ ּוְמֻעֶנה  הּוא  יֵָּרַח  י-ֻמֵכה  כִׁ ים  -ְמֺאד  מִׁ ְפעָּ
ֺפל ֶאל ים ַרבֺות ֶאל-ַרבֺות יִׁ מִׁ ֵאש ּוְפעָּ ם-ּתֺוְך הָּ יִׁ  :ּתֺוְך ַהמָּ

יו ֶאל 16 יֺאתִׁ י ֲהבִׁ יֶדיָך-ַוֲאנִׁ ם ְלַרֵפא ֺאתוֺ   ַּתְלמִׁ ה יָּדָּ ְצאָּ  :ְולֺא מָּ
ֶכם ַעד-ֵאֻמן בֺו דֺור ַּתְהֻפֺכת ַעד-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר הֺוי דֺור לֺא 17 מָּ ַתי ֶאְהֶיה עִׁ -מָּ
יֻאהּו ֵאַלי ֵהנָּה אש ָּ ַתי אֶ מָּ   :ֶאְתֶכם ֲהבִׁ

ְגַער 18 ֶמנּו ַויֵ -ַויִׁ ע מִׁ רָּ רּוַח הָּ יאבֺו ֵישּוַע ַוֵיֵצא הָּ ֵעת ַההִׁ ֵפא ַהַנַער בָּ  :רָּ
ֶאל 19 ם  ְלַבדָּ ים  ידִׁ ַהַּתְלמִׁ ְגשּו  נִׁ ז  ֲאַנְחנּו  -אָּ יֵָּדנּו  ה  ְצאָּ מָּ לֺא  ַמדּוַע  ַויֺאְמרּו  ֵישּוַע 

ְרשוֺ   :ְלגָּ
ם 20 ֶכם אִׁ י ֺאֵמר לָּ י ֵהן ֲאנִׁ ְפֵני ֺחֶסר ֱאמּוַנְתֶכם כִׁ ֶכם  -ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם מִׁ ֵיש בָּ

ֵלא ֱאמּונָּ  פָּ ְמקֺומֺו ְולֺא יִׁ ֵתק מִׁ ה ְוֵיעָּ מָּ ֶזה שָּ ֵתק מִׁ ר ַהֶזה ֵהעָּ הָּ ל ַוֲאַמְרֶּתם לָּ ה ְכַגְרַגר ַחְרדָּ
ר בָּ ֶכם דָּ  :מִׁ

ֶזה לֺא 21 ן רּוַח כָּ ם-מִׁ י אִׁ ש כִׁ ה ּוְבצֺום-ְיֺגרָּ לָּ ְתפִׁ  :בִׁ
ֵנה  22 יל ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם הִׁ לִׁ ם ַבגָּ ְברָּ י ְבעָּ ים -ֶבןַוְיהִׁ יֵדי ֲאנָּשִׁ ֵגר בִׁ סָּ ם יִׁ דָּ אָּ  :הָּ
ְתַעְצבּו ְמֺאד  23 י יָּקּום ַויִׁ ישִׁ  :ְוֵהם ַיַהְרֻגהּו ּוַביֺום ַהְשלִׁ
ם ְכַפר 24 י ְכֺבאָּ ים ַעל-ַוְיהִׁ ְגשּו ַהְמֻמנִׁ ַויִׁ ית ַהֶשֶקל ֶאל-ַנחּום  ַויֺאְמרּו  -ַמֲחצִׁ ֶפְטרֺוס 

ֶקל-ֶאתֲהלֺא ְיַשֵלם ַרְבֶכם  ית ַהשָּ  :ַמֲחצִׁ
ה ַוְיַקְדֶמנּו ֵישּוַע ֵלאֺמר ַמה 25 ְקחּו  -ַויֺאֶמר ֵהן ַויָּבֺא ַהַבְיתָּ י יִׁ מִׁ ְמעֺון מִׁ ְבׇך שִׁ ֶיְהֶגה לִׁ

ן-ַמְלֵכי ְבֵניֶהם אֺו מִׁ ַמס מִׁ ֶרץ ֶמֶכס וָּ אָּ ים-הָּ  :ַהזָּרִׁ
ן 26 יו מִׁ יו ֵישּו-ַויֺאֶמר ֵאלָּ ים ַויֺאֶמר ֵאלָּ יםַהזָּרִׁ נִׁ ים ֵהם ַהבָּ ְפשִׁ ֵכן חָּ  :ַע לָּ
ֶפן 27 ְפֵניֶהם ֵלְך ֶאל-ֶאֶפס  ֵּתן מֺוֵקש לִׁ ַקְחּתָּ ֶאת-נִׁ ְולָּ ה  ַחכָּ ְוַהְשֵלְך  ג ֲאֶשר  -ַהיָּם  ַהדָּ

ֶאת ַתְחּתָּ  ּופָּ אֺשנָּה  רִׁ י - ַיֲעֶלה  ַבֲעדִׁ ֶהם  לָּ ְוַשֵלם  ַקח  ֺאתֺו  ֶכֶסף  ֶשֶקל  בֺו  אתָּ  צָּ ּומָּ יו  פִׁ
 :ּוַבֲעֶדָך

https://adilsoncardoso.com 
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Mateus Hebraico Capítulo 18 
 
ם 1 יִׁ מָּ דֺול ְבַמְלכּות ַהשָּ י הּוא ַהגָּ ְפֵני ֵישּוַע ַויֺאְמרּו מִׁ ים לִׁ ידִׁ אּו ַהַּתְלמִׁ יא בָּ ֵעת ַההִׁ  :בָּ
א ֵישּוַע ֶאל 2 ְקרָּ ם -ַויִׁ יֵגהּו ְבתֺוכָּ ד ַוַיצִׁ  :ֶיֶלד ֶאחָּ
ם  3 ֶכם אִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ שּובּו-ַויֺאַמר אָּ ֺבאּו ְלַמְלכּות    לֺא תָּ ים בֺא לֺא תָּ דִׁ ְהיֺות ַכְילָּ לִׁ

ם יִׁ מָּ  :ַהשָּ
יל ֶאת 4 י ֲאֶשר ַיְשפִׁ ֵכן מִׁ ם-לָּ יִׁ מָּ דֺול ְבַמְלכּות ַהשָּ  :ַנְפשֺו ַכֶיֶלד ַהֶזה הּוא ַהגָּ
י הּוא ְמַקֵבל 5 י ֺאתִׁ ְשמִׁ ֶזה בִׁ י ֲאֶשר ְיַקֵבל ֶיֶלד כָּ  :ּומִׁ
יל   6 י ֲאֶשר ַיְכשִׁ ְתֶלה ֶפַלחּומִׁ י יִׁ י טֺוב לֺו כִׁ ים בִׁ ינִׁ ֵאֶלה ַהַמֲאמִׁ ים הָּ - ֵאת ַאַחד ַהְקַטנִׁ
ְמצּולֺות יָּם-ֶכב ַעלֶר  ְשַקע בִׁ  :ַצּוָּארֺו ְויִׁ
י 7 ְפֵני מֺוְקֶשיהָּ כִׁ ם מִׁ עֺולָּ ים בֺא יָֺּבאּו ֶאל- אֺוי לָּ יש ַההּוא  -ַהמֺוְקשִׁ אִׁ נָּכֺון ַאְך אֺוי לָּ

א ַעלֲאֶשר   :יָּדוֺ -ַהמֺוֵקש בָּ
ם 8 בֺא ֶאל-ְואִׁ ֶמָך טֺוב ְלָך לָּ יֶכהָּ מִׁ ּה ְוַהְשלִׁ יְלָך ַקֵצץ ֺאתָּ ים  -יְָּדָך אֺו ַרְגְלָך ַּתְכשִׁ ַהַחיִׁ

ם-ְקטּועַ  ְשַלְך ְלֵאש עֺולָּ ם ּוְלהָּ ם ּוְשֵּתי ַרְגַליִׁ ְהיֺות ְלָך ְשֵּתי יַָּדיִׁ  :יָּד אֺו ֶרֶגל מִׁ
ם 9 בוֺא ֶאלֵעיְנָך ּתַ -ְואִׁ ֶמָך טֺוב ְלָך לָּ יֶכהָּ מִׁ ּה ְוַהְשלִׁ יְלָך ַנֵקר ֺאתָּ ן ַאַחת  -ְכשִׁ ים ְבַעיִׁ ַהַחיִׁ

ֺנם ְשַלְך ְלֵאש ֵגיהִׁ ם ּוְלהָּ ְהיֺות ְלָך ְשֵּתי ֵעיַניִׁ  :מִׁ
כֵ  10 ֶכם ֲאֶשר ַמְלאָּ י ֺאֵמר לָּ ְננִׁ י הִׁ ֵאֶלה כִׁ ים הָּ ְבזֺות ַאַחד ַהְקַטנִׁ ֶכם מִׁ ְמרּו לָּ שָּ יֶהם הִׁ

יד ֶאת מִׁ ים ּתָּ ם ֺראִׁ ַמיִׁ ם-ַבשָּ יִׁ מָּ י ֲאֶשר ַבשָּ בִׁ  :ְפֵני אָּ
א ֶבן 11 י בָּ יַע ֶאת-כִׁ ם ְלהֺושִׁ דָּ אָּ ֺאֵבד-הָּ  :הָּ
י-ַמה 12 ם לֺא -ְּתַחְשבּון ַאֶּתם כִׁ ה צֺאן ְוַאַחת ֵמֵהן ֵּתֵלְך ְוֵתַתע ַהאִׁ יש ֵמאָּ ְהֶיין ְלאִׁ תִׁ

ים ְוֶאת-ֶאתַיֲעֺזב  ְשעִׁ ים ְלַבֵקש ֶאת-ַהּתִׁ רִׁ ה-ַהֵּתַשע ְוֵיֵלְך ֶבהָּ  :ַהֺּתעָּ
י 13 ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ְננִׁ ֶאנָּה הִׁ ְמצָּ י יִׁ יָּה כִׁ ים ְוַהֵּתַשע  -ְוהָּ ְשעִׁ ֶליהָּ ֵמַעל ַהּתִׁ ְשֺמַח עָּ ֶרב לִׁ יִׁ

עּו-ֲאֶשר לֺא  :תָּ



46 
 

ם כִׁ  14 יִׁ מָּ יֶכם ַבשָּ ְפֵני ֲאבִׁ צֺון לִׁ ןְוֵכן ֵאין רָּ ד מִׁ ֵאֶלה-י יֺאַבד ֶאחָּ ים הָּ  :ַהְקַטנִׁ
א 15 י ֶיְחטָּ ם-ְוכִׁ ד אִׁ יֵחהּו ֵביְנָך ּוֵבינֺו ְלבָּ יָך ֵלְך ְוהֺוכִׁ חִׁ ַצְלּתָּ -ְלָך אָּ יב ֵאֶליָך ֲהלֺא הִׁ ַיְקשִׁ
יָך-ֶאת חִׁ  :אָּ
ם 16 י ַעל-ְואִׁ ם כִׁ ד אֺו ְשנָּיִׁ ַקְחּתָּ ְלׇך עֺוד ֶאחָּ יב ְלקֺוְלָך ְולָּ י-לֺא ַיְקשִׁ ה   פִׁ ם אֺו ְשֹלשָּ ְשַניִׁ

ל ים יָּקּום כָּ ר-ֵעדִׁ בָּ  :דָּ
ַגְדּתָּ ֶאל 17 ֶהם ְוהִׁ יב לָּ ֵאן ְלַהְקשִׁ ם ְימָּ ם ַגם-ְואִׁ ה ְואִׁ ֵעדָּ ְשֺמַע  -ֶאל-הָּ ֵאן לִׁ ֵאן ְימָּ ה מָּ ֵעדָּ הָּ

יָּה ְלָך ְכגֺוי ּוְכמֺוֵכס  :ְוהָּ
ֶכם ֵאת ֲאֶשר ַּתַאְסרּו ַעל 18 י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ סּו-אָּ ֶרץ אָּ אָּ ם ְוֵאת ֲאֶשר  הָּ יִׁ מָּ ְהֶיה ַבשָּ ר יִׁ

ירּו ַעל ּתִׁ ם-ּתָּ יִׁ מָּ ְהֶיה ַבשָּ ר יִׁ ֶרץ ֻמּתָּ אָּ  :הָּ
ֶרץ ַעל 19 אָּ ו בָּ ֶכם נֺוֲעדּו ַיְחדָּ ם מִׁ ם ְשַניִׁ ֶכם אִׁ יף ֺאַמר לָּ ל-ְואֺוסִׁ לּו - כָּ ְשאָּ ר ֲאֶשר יִׁ בָּ דָּ

ם בָּ ְשֲאלֺות לִׁ ם ְכֺכל מִׁ ַמיִׁ י ַבשָּ בִׁ ֶהם אָּ  :ְונַָּתן לָּ
ל 20 י ְבכָּ ם-כִׁ י ְבתֺוכָּ ה ֶאְהֶיה ֲאנִׁ מָּ י שָּ ְשמִׁ ֲהלּו בִׁ קָּ ה יִׁ ם אֺו ְשֹלשָּ קֺום ֲאֶשר ְשַניִׁ  :מָּ
י ַעד 21 ַגש ֶפְטרֺוס ַויֺאֶמר לֺו ֲאֺדנִׁ ז נִׁ א-אָּ ים ֶיְחטָּ מִׁ ם -ַכֶמה ְפעָּ י ְוֶאְסַלח לֺו ַהאִׁ חִׁ לֺו אָּ
ים-ַעד מִׁ  :ֶשַבע ְפעָּ
יו ֵיש 22 י ְלָך ַעד-ּוַע לֺאַויֺאֶמר ֵאלָּ ַמְרּתִׁ י-אָּ ים כִׁ מִׁ ם ַעד-ֶשַבע ְפעָּ ֶשַבע-אִׁ ים וָּ ְבעִׁ  :שִׁ
ן 23 ֵקש ֶחְשבֺון מִׁ ם ְלֶמֶלְך ֲאֶשר בִׁ ַמיִׁ ה ַמְלכּות ַהשָּ ְמתָּ ֵכן דָּ יו-לָּ דָּ  :ֲעבָּ
פִׁ  24 ה בֺו ֲעֶשֶרת ֲאלָּ יש ֲאֶשר נָּשָּ יו אִׁ יאּו ֵאלָּ ַכרְוַכֲאֶשר ֵהֵחל ְלַחֵשב ַויָּבִׁ ֶסף-ים כִׁ  :כָּ
ל 25 נָּיו ְוכָּ ְשּתֺו ּובָּ ֵכר הּוא ְואִׁ מָּ י יִׁ יו ֲאֺדנָּיו כִׁ לָּ יָּה ְביָּדֺו ְלַשֵלם ַוְיַצו עָּ - ֲאֶשר-ְולֺא הָּ

 :ֺו ְוַשֵלם ְיַשֵלםל
י ַהֲאֶרְך 26 ְשַּתחּו לֺו ֵלאֺמר ֲאֺדנִׁ ֶעֶבד ַויִׁ ֺפל הָּ ל -ְוֶאתנָּא ַאְפָך -ַויִׁ ה- כָּ י ֲאַשֵלמָּ ְשיִׁ  :נִׁ
דֺון ַעל 27 אָּ ְמרּו ַרֲחֵמי הָּ כָּ מֺוט לֺו חֺובוֺ -ַויִׁ ֶעֶבד ַההּוא ַוְיַשְלֵחהּו ְושָּ  :הָּ
ה בֺו  28 יתֺו ֲאֶשר נָּשָּ יש ֲעמִׁ ים אִׁ דִׁ ֲעבָּ א ֵאת ַאַחד הָּ ְמצָּ נָּיו ַויִׁ ְלפָּ ֶעֶבד ַההּוא מִׁ ַוֵיֵצא הָּ

ש ְתפָּ ֶסף ַויִׁ ה כָּ יתָּ - ַוְיַחְנֵקהּו ֵלאֺמר ַשֶלםבוֺ -ֵמאָּ י ֵאת ֲאֶשר נָּשִׁ  :לִׁ
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ְתַחֶנן 29 יו ַויִׁ ְפֵני ַרְגלָּ יתֺו לִׁ יש ֲעמִׁ ֶעֶבד אִׁ ֺפל הָּ ה  -לֺו ֵלאֺמר ַהֲאֶרְך-ַויִׁ נָּא ַאְפָך ַוֲאַשְלמָּ
ל  :ְלָך ַהכָּ

ְּתֵנהּו ֶאל 30 ַלְך ַויִׁ ה ַאְך הָּ בָּ ר ַעד-ְולֺא אָּ ְשמָּ ְשיוֺ -ֵלם ֶאתֲאֶשר ְישַ -ַהמִׁ  :נִׁ
ֶאת 31 ם  ְראֺותָּ בִׁ ים  דִׁ ֲעבָּ הָּ יו  ַעד-ְוֶאחָּ ְתַעְצבּו  הִׁ ה  רָּ קָּ ַוְיַסְפרּו  -ֲאֶשר  ַויָֺּבאּו  ְמֺאד 

ה-ַלֲאֺדֵניֶהם ֶאת רָּ ל ֲאֶשר קָּ  :כָּ
ַיַעל ֶאת 32 ְבלִׁ ֶעֶבד  יו  ֵאלָּ ַויֺאֶמר  ֲאֺדנָּיו  לֺו  א  רָּ ז קָּ ל-אָּ ְלָך  -כָּ י  ַמְטּתִׁ ַההּוא שָּ ַהחֺוב 

נָּיכַ  ְתַחַנְנּתָּ ְלפָּ  :ֲאֶשר הִׁ
יָּה ַגם 33 ֶליָך ְלַרֵחם ַעל-ֲהלֺא הָּ י-עָּ נִׁ ֶליָך אָּ י עָּ ַחְמּתִׁ יָך ַכֲאֶשר רִׁ חִׁ ֶעֶבד אָּ  :הָּ
ְּתֵנהּו ְבַיד 34 ַחר ַאף ֲאֺדנָּיו ַויִׁ ים ַעד- ַויִׁ י-ֺנְגשִׁ ל-ְיַשֵלם ֶאת-כִׁ ה בוֺ -כָּ  :ֲאֶשר נָּשָּ
ֶכם    35 ה ַיֲעֶשה לָּ כָּ ם-ַגםכָּ ם אִׁ יִׁ מָּ י ַבשָּ בִׁ ל-אָּ ְסְלחּו ְבכָּ יו -לֺא תִׁ חִׁ יש ְלאָּ יש אִׁ ְבֶכם אִׁ לִׁ
ם:-ַעל  ַחטֺאתָּ

https://adilsoncardoso.com 
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ן 1 ַוַיֲעֺבר מִׁ ֵאֶלה  ים הָּ רִׁ ה ֵישּוַע ְלַדֵבר ֵאת ַהְדבָּ לָּ י ַכֲאֶשר כִׁ ַויָּבֺא ְגבּול  - ַוְיהִׁ יל  לִׁ ַהגָּ
ה   :ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדןְיהּודָּ

ְליָּם-ַוֲהמֺון ַעם 2 ם ֵמחָּ ֵאם שָּ ְרפָּ יו ַויִׁ ְלכּו ַאֲחרָּ ב הָּ  :רָּ
ן 3 יו מִׁ ְגשּו ֵאלָּ יש ְלַשַלח ֶאת-ַויִׁ ים ַוְיַנסּו ֺאתֺו ֵלאֺמר ֲהֵיש ְבַיד אִׁ ְשּתֺו ַעל-ַהְפרּושִׁ -אִׁ
ר-לכָּ  בָּ  :דָּ
עֺ  4 י הָּ אֶתם כִׁ םַוַיַען ַויֺאַמר ֲהלֺא ְקרָּ ה ֺאתָּ שָּ ה עָּ ר ּוְנֵקבָּ ֶקֶדם זָּכָּ  :ֶשה מִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ַמר ַעל 5 ַיֲעזָּב-ְואָּ ֶאת-ֵכן  יש  ְוֶאת-אִׁ יו  בִׁ ר  -אָּ שָּ ְלבָּ ְשֵניֶהם  יּו  ְוהָּ ְשּתֺו  ְבאִׁ ַבק  ְודָּ מֺו  אִׁ
ד  :ֶאחָּ

ם 6 י אִׁ ם כִׁ זֺאת ֵאפוֺא ֵאינָּם עֺוד ְשַניִׁ ים ַאל-ְולָּ ֵבר ֱאֹלהִׁ ֵכן ֵאת ֲאֶשר חִׁ ד ְולָּ ר ֶאחָּ שָּ - בָּ
םיַ  דָּ  :ְפֵרד אָּ
ה 7 מָּ יו ְולָּ ּה-ַויֺאְמרּו ֵאלָּ יֻתת ּוְלַשְלחָּ ֵתת ֵסֶפר ְכרִׁ ּוָּה ֺמֶשה לָּ  :ֶזה צִׁ
ֶכם ֺמֶשה ְלַשַלח ֶאת 8 י ְלַבְבֶכם נַָּתן לָּ ל לֺא -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַבֲעבּור ְקשִׁ ְנֵשיֶכם ֲאבָּ

ֶקֶדם יָּה ֵכן מִׁ  :הָּ
יש 9 יש אִׁ ֶכם אִׁ י ֺאֵמר לָּ ם לֺא ַעל - ֲאֶשר ְיַשַלח ֶאתַוֲאנִׁ ְשּתֺו אִׁ ְדַבר ְזנּות ְוֺנֵשא לֺו  - אִׁ

ה ֺנֵאף הּוא-ַאֶחֶרת ֺנֵאף הּוא ְוַהֺנֵשא ֶאת  :ַהְגרּושָּ
ה הּוא לֺא 10 כָּ ה כָּ שָּ יש ְואִׁ ם ְדַבר אִׁ יו אִׁ ידָּ יו ַּתְלמִׁ ה-ַויֺאְמרּו ֵאלָּ שָּ ַקַחת אִׁ  :טֺוב לָּ
11  ֺ לַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ל יש ַרב-א כָּ י-אִׁ ר ַהֶזה כִׁ בָּ ְסֺבל ַהדָּ ם ַרק ֵאֶלה ֲאֶשר  -ֺכַח הּוא לִׁ אִׁ

ֶהם ַּתן לָּ  :נִׁ
ם   12 דָּ יֵדי אָּ ים בִׁ יסִׁ רִׁ ם ְוֵיש ֲאֶשר ַנֲעשּו סָּ מָּ ים ֲאֶשר נֺוְלדּו ֵכן ֵמֶרֶחם אִׁ יסִׁ רִׁ י ֵיש סָּ כִׁ

ים ְלַמַען ַמלְ  יסִׁ רִׁ ְהיּו ְלסָּ ם נִׁ ַנְפשָּ ְסֺבל  ְוֵיש ֲאֶשר מִׁ י ֲאֶשר ֺכחֺו ַרב לֺו לִׁ ם מִׁ יִׁ מָּ כּות ַהשָּ
ְסֺבל  :יִׁ

ים ֶאת 13 נָּיו ְלַבֲעבּור יָּשִׁ ים ְלפָּ דִׁ ז הּוְבאּו ְילָּ ְגֲערּו-אָּ ם ַויִׁ ְתַפֵלל ַבֲעדָּ יו ֲעֵליֶהם ְויִׁ - יָּדָּ
יםבָּ  ידִׁ  :ם ַהַּתְלמִׁ

ים ְוַאל 14 דִׁ יחּו ַלְילָּ ְכלְ -ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם ַהנִׁ י ֵמֵאֶלה ַמְלכּות  ּתִׁ י כִׁ בֺא ֵאלָּ ם מִׁ אּו ֺאתָּ
ם יִׁ מָּ  :ַהשָּ

ֶפן ַוֵיַלְך-ַויֶָּשם ֶאת 15 יו ֲעֵליֶהם ַויִׁ  :יָּדָּ
ֵנה 16 י ַהטֺוב ֵאי-ְוהִׁ יו ַויֺאַמר ַרבִׁ ַגש ֵאלָּ יש נִׁ ם-אִׁ ֶרֶשת ַחֵיי עֺולָּ  :ֶזה ַהטֺוב ֶאֱעֶשה לָּ
יו   17 הַויֺאֶמר ֵאלָּ מָּ י טֺוב ֵאין-לָּ אתָּ לִׁ רָּ ם-ֶזה קָּ י אִׁ ם-טֺוב כִׁ ים ְואִׁ ֱאֹלהִׁ ד הּוא הָּ - ֶאחָּ

בֺא ֶאלנִׁ  ְצֺות-ְכַסְפּתָּ לָּ ים ְשֺמר ֵאת ַהמִׁ  :ַהַחיִׁ
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יו ֵאי 18 ְגֺנב לֺא-ַויֺאֶמר ֵאלָּ ף לֺא ּתִׁ ְנאָּ ח לֺא ּתִׁ ְרצָּ ַתֲעֶנה ֵעד  -ֺזה ֵהנָּה ַוַיַען ֵישּוַע לֺא ּתִׁ
ֶקר  :שָּ
יָך ְוֶאת-ד ֶאתַכבֵ  19 בִׁ מֺוָך-אָּ ַהְבּתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ֶמָך ְואָּ  :אִׁ
ל 20 יו כָּ י ּוַמה-ַויֺאֶמר ַהַנַער ֵאלָּ ְנעּורָּ י מִׁ ַמְרּתִׁ י עֺוד-ֵאֶלה שָּ  :ֶיְחַסר לִׁ
ם 21 אִׁ ֵישּוַע  יו  ֵאלָּ ֶאת -ַויֺאֶמר  ּוְמֺכר  ֵלְך  ים  מִׁ ּתָּ ְהיֺות  לִׁ ַפְצּתָּ  ל-חָּ ְוֵתן  - ֲאֶשר-כָּ ְלָך 

יִׁ  יַלֲענִׁ ם ּובֺא ְוֵלְך ַאֲחרָּ יִׁ מָּ ר ַבשָּ יָּה ְלָך אֺוצָּ  :ים ְוהָּ
ְתַעֵצב ֶאל 22 ר ַהֶזה הִׁ בָּ ְמעֺו ַהדָּ בֺו ַוֵיֶלְך-ְוַהַנַער ְכשָּ י-לִׁ יּו לוֺ -לֺו כִׁ ים הָּ ים ַרבִׁ סִׁ  :ְנכָּ
ֶכם ַמה-ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֶאל 23 י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ יו אָּ ידָּ ֶשה -ַּתְלמִׁ בֺא ֶאלקָּ יר לָּ שִׁ יש עָּ - ְלאִׁ
םמַ  יִׁ מָּ  :ְלכּות ַהשָּ

י 24 ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ יר ֶאל-ְועֺוד ֲאנִׁ שִׁ בֺא עָּ ל ַלֲעֺבר ֶדֶרְך ֻחר ַהַמַחט מִׁ מָּ ַמְלכּות -נֵָּקל ַלגָּ
ים ֱאֹלהִׁ  :הָּ

ְשּתֺוְממּו ַעד 25 ְמעּו ַויִׁ יו שָּ ידָּ ֵשעַ -ְוַתְלמִׁ ּוָּ י ֵאפוֺא יּוַכל ְלהִׁ  :ְמֺאד ֵלאֺמר מִׁ
ְבֵני-ַוַיֶבט 26 מִׁ ֲאֵליֶהם  ַויֺאֶמר  ֵישּוַע  ם  ים לֺא  -בָּ ֵמֱאֹלהִׁ ַאְך  ַהֶזה  ר  בָּ ַהדָּ ֵלא  פָּ יִׁ ם  דָּ אָּ

ל ֵלא כָּ פָּ ר-יִׁ בָּ  :דָּ
ֶאת 27 ַזְבנּו  עָּ ֲאַנְחנּו  ֵנה  הִׁ יו  ֵאלָּ ַויֺאֶמר  ֶפְטרֺוס  ֵאפוֺא -ַוַיַען  ה  ּומָּ ַאֲחֶריָך  ַוֵנֶלְך  ֺכל 

ְהֶיה נּו-יִׁ  :לָּ
י ַכֲאֶשר ֵיֵשב   28 ים ַאֲחרָּ י ַאֶּתם ַהֺהְלכִׁ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם אָּ
ם ַעל-ֶבן דָּ אָּ ַגם-הָּ ה  יאָּ ַהְברִׁ ְתַחֵדש  ְבהִׁ ֵסא ְכבֺודֺו  ז ַעל-כִׁ ר  -ַאֶּתם ֵּתְשבּו אָּ שָּ ְשֵנים עָּ

ְשֺפט ֶאת ְסאֺות לִׁ ְבֵטי יִׁ -כִׁ ר שִׁ שָּ ֵאלְשֵנים עָּ  :ְשרָּ
ל 29 ים -ְוכָּ נִׁ ה אֺו בָּ שָּ ב אֺו ֵאם אֺו אִׁ יֺות אֺו אָּ ים אֺו ֲאחָּ ים אֺו ַאחִׁ ּתִׁ יש ֲאֶשר ַיֲעֺזב בָּ אִׁ

ש ירָּ ם יִׁ ים ְוַחֵיי עֺולָּ רִׁ ה ְשעָּ א ֵמאָּ ְמצָּ י יִׁ דֺות ְלַמַען ְשמִׁ  :אֺו שָּ
ַאֲחֺרנִׁ  30 ים ְוהָּ ְהיּו ַאֲחֺרנִׁ ים ֲאֶשר יִׁ אֺשנִׁ רִׁ ים ֵהם הָּ ים ְוַרבִׁ אֺשנִׁ  :ים רִׁ

https://adilsoncardoso.com 
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Mateus Hebraico Capítulo 20 
 
ם ְלַבַעל 1 ַמיִׁ ה ַמְלכּות ַהשָּ ְמתָּ י דָּ ים -כִׁ ְשֺכר ֺפֲעלִׁ ים ַוֵיֵצא ַבֺבֶקר ַויִׁ ְשכִׁ ת ֲאֶשר הִׁ יִׁ ַהבָּ

 :ְלַכְרמוֺ 
ם ֶאל 2 ְשַלח ֺאתָּ ים נַָּקב ֶשֶקל ַליֺום ַויִׁ ֶרם-ּוְשַכר ַהֺפֲעלִׁ  :ַהכָּ
ה ַבשּוק 3 י ְמלָּאכָּ ְבלִׁ ים בִׁ ים ֺעְמדִׁ ים ֲאֵחרִׁ ית ַוַיְרא ֲאנָּשִׁ ישִׁ ה ַהְשלִׁ עָּ  :ַוֵיֵצא ַבשָּ
י ַגם-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ֶאל 4 ט ַוֵיְלכּו-ַכְרמִׁ ְשפָּ ֶכם ַכמִׁ  :ַאֶּתם ְוֵדי ְשַכְרֶכם ֶאֵּתן לָּ
ית וְ  5 שִׁ ה ַהשִׁ עָּ ית ַוַיַעש ְכמוֺ ַויֺוֶסף ַוֵיֵצא ַבשָּ יעִׁ  :ֵכן-ַהְּתשִׁ
ים ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַמדּוַע ַּתַעְמדּו   6 ים ֺעְמדִׁ א ֲאֵחרִׁ ְמצָּ א ַויִׁ ַעְשֵּתי ֶעְשֵרה יָּצָּ ה הָּ עָּ ּוַבשָּ

ל  :ַהיֺום-ֺפה כָּ
לֺא 7 י  כִׁ יו  ֵאלָּ ֶאל-ַויֺאְמרּו  ְלכּו  ֲאֵליֶהם  ַויֺאֶמר  יש  אִׁ נּו  ֺאתָּ ַכר  ַגם-שָּ י  ַאֶּתם -ַכְרמִׁ

ט ְשפָּ ֶכם ַכמִׁ  :ּוְשַכְרֶכם יַֻּתן לָּ
ְפנֺות ֶעֶרב ַויֺאֶמר ֲאדֺון ַהֶכֶרם ֶאל 8 י לִׁ א ֶאת-ַוְיהִׁ ידֺו ְקרָּ ם  -ְפקִׁ רָּ ֶהם ְשכָּ ים ְוֵתן לָּ ַהֺפֲעלִׁ

ן ֵחל מִׁ ים-הָּ אֺשנִׁ רִׁ ים ַעד הָּ ַאֲחֺרנִׁ  :הָּ
ה ַעְשֵּתי ֶעְשֵרה  9 עָּ ים ְבשָּ רִׁ ְשכָּ ישַויָֺּבאּו ַהנִׁ יש אִׁ ְקחּו ֶשֶקל ְלאִׁ  :ַויִׁ

יַ  10 י  ם כִׁ בָּ ְבלִׁ ַויֺאְמרּו  אּו  ים בָּ אֺשנִׁ רִׁ ַגם  יגּושִׁ ְוהָּ ה הִׁ -יֺוֵתר ַאְך  ַרק ֶשֶקל    יגּושִׁ ֵהמָּ
יש אִׁ ד לָּ  :ֶאחָּ

ֹּלנּו ַעל 11 ְקחּו ַויִׁ ת ֵלאֺמר-ַויִׁ  :ַבַעל ַהַביִׁ
ה ַאַחת   12 עָּ ְבדּו שָּ ֵאֶלה עָּ ים הָּ ַאֲחֺרנִׁ להָּ ינּו כָּ יִׁ ֺמנּו ֲאֶשר הָּ ם כָּ ֵשאת  -ַוְּתַשו ֺאתָּ ַהיֺום לָּ

נּו לָּ  :ֵסֶבל ְוַהֺחֶרב ֲאכָּ
ֶרָך 13 י ְשכָּ יָך ֲהלֺא ֶשֶקל נַָּקְבּתָּ לִׁ י לֺא ֲעַשְקּתִׁ ד ֵמֶהם ֵרעִׁ  :ַוַיַען ַויֺאֶמר ְלֶאחָּ
ם-ַקח ֵאת ֲאֶשר 14 י עִׁ ֵלְך ַוֲאנִׁ ַאֲחר-ְלָך וָּ ֶזה הָּ ֵתת לָּ י לָּ בִׁ מֺוָךלִׁ  :ֺון כָּ
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ם 15 י ַכֲאֶשר עִׁ י ַלֲעשֺות ְבֶשלִׁ ה ֵעיְנָך ַבֲאֶשר טֺוב -ַהֵאין נָּכֺון לִׁ עָּ ם רָּ י אֺו ַהאִׁ בִׁ ְלבָּ
י ֺנכִׁ  :אָּ
ים   16 ַהְקרּואִׁ ֵהם  ים  ַרבִׁ י  כִׁ ים  ַאֲחֺרנִׁ ים  אֺשנִׁ רִׁ ְוהָּ ים  אֺשנִׁ רִׁ ים  ַאֲחֺרנִׁ הָּ ְהיּו  יִׁ ה  כָּ כָּ

ים רִׁ ְבחָּ ים ַהנִׁ  :ּוְמַעטִׁ
ַקח ֶאת 17 ַויִׁ ה  ְימָּ לָּ י ַכֲעלֺות ֵישּוַע ְירּושָּ ַויֺאֶמר  -ַוְיהִׁ ם  ים ְלַבדָּ ידִׁ ר ַהַּתְלמִׁ שָּ ְשֵנים עָּ

ֶרְך  :ֲאֵליֶהם ַבדָּ
ּוֶבן 18 ה  ְימָּ לָּ ְירּושָּ ים  ֲאַנְחנּו ֺעלִׁ ֵנה  ים  -הִׁ ְוַהֺסְפרִׁ ים  אֵשי ַהֺכֲהנִׁ יֵדי רָּ ֵגר בִׁ סָּ יִׁ ם  דָּ אָּ הָּ

יעּו ֺאתֺו לָּ  ְרשִׁ  :מּותְוהִׁ
ְתַעֶלל 19 ם ְלהִׁ ירּו ֺאתֺו ַלגֺויִׁ ְסגִׁ י  -ְוהִׁ ישִׁ ְצֹלב ֺאתֺו ּוַביֺום ַהְשלִׁ ים ְולִׁ בֺו ְלַיְסרֺו ַבשֺוטִׁ

 :יָּקּום
ם 20 י עִׁ יו ֵאם ְבֵני ַזְבדִׁ ה ֵאלָּ ְגשָּ ז נִׁ ר-אָּ בָּ יָּדֺו דָּ ְשַּתֲחֺות לֺו ּוְלַבֵקש מִׁ ֶניהָּ ְלהִׁ  :בָּ
יו ַצו-ַמהַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ   21 ֵתְך ַוּתֺאֶמר ֵאלָּ שָּ יְנָך -ַבקָּ ימִׁ ד לִׁ ַני ֵאֶלה ֵיְשבּו ֶאחָּ נָּא ּוְשֵני בָּ

ְשמֺאְלָך ְבַמְלכּוֶתָך ד לִׁ  :ְוֶאחָּ
ְשּתֺות ֶאת 22 לּון ֲהתּוְכלּו לִׁ ְשאָּ ַהכֺוס ֲאֶשר -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר לֺא ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶשר ּתִׁ

י ֶאְשֶּתה ּו לֲאנִׁ יו נּוכָּ ל ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ְטבָּ י נִׁ ה ֲאֶשר ֲאנִׁ ילָּ ֵבל ְטבִׁ טָּ  :ְלהִׁ
ֶשֶבת   23 ל לָּ ֵבלּו ֲאבָּ טָּ ל תִׁ ְטבָּ י נִׁ ה ֲאֶשר ֲאנִׁ ילָּ ְשּתּו ּוְטבִׁ ֺתה תִׁ י שָּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם כֺוסִׁ

ֵאֶלה ֲאֶשר יַָּעד ֺאתָּ  ם לָּ י אִׁ ֵתת כִׁ י לָּ י ֵאין ְביָּדִׁ ְשמֺאלִׁ י ְולִׁ ינִׁ ימִׁ ילִׁ בִׁ  :ם אָּ
ים 24 ַאחִׁ ְשֵני הָּ ם בִׁ ה ַאפָּ רָּ זֺאת חָּ ם כָּ ְמעָּ ה ְבשָּ רָּ ֲעשָּ  :ְוהָּ
י 25 א ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵהן ְיַדְעֶּתם כִׁ ְקרָּ ים  -ַויִׁ רִׁ שָּ ם כָּ ְמְשלּו בָּ ם יִׁ ים ַבגֺויִׁ ַהֺמְשלִׁ

ים ֲעֵליֶהם ים ּוְגדֺוֵליֶהם ֺשְלטִׁ דִׁ ֲעבָּ  :בָּ
ְהֶיה כֵ  26 יְולֺא יִׁ ם מִׁ י אִׁ ְרְבֶכם כִׁ ֵרת-ן ְבקִׁ ְמשָּ ֶכם לִׁ ְהֶיה לָּ ֶכם יִׁ דֺול בָּ ְהיֺות גָּ ֵפץ לִׁ  :ֶהחָּ
י 27 ֶבד-ּומִׁ ֶכם ְלעָּ ְהֶיה לָּ ְהיֺות ְלרֺאש יִׁ ֵפץ לִׁ ֶכם ֶהחָּ  :מִׁ
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ם-ַכֲאֶשר ַגם ֶבן 28 י אִׁ ים כִׁ ְרֻתהּו ֲאֵחרִׁ א ְלַמַען ְישָּ ם לֺא בָּ דָּ אָּ ֵרת הּוא  -הָּ ֵתת ְלשָּ ְולָּ
ים-ֶאת  :ַנְפשֺו ֺכֶפר ְבַעד ַרבִׁ
יחֺו ַוֲהמֺון ַעם 29 ירִׁ יו-ַוֵיְצאּו מִׁ ים ַאֲחרָּ ב ֺהְלכִׁ  :רָּ
ֵנה ְשֵני 30 ים יְָּשבּו ַעל-ְוהִׁ ְורִׁ ְצֲעקּו ֵלאֺמר -עִׁ ם ַויִׁ י ֵישּוַע ֺעֵבר שָּ ם כִׁ ְמעָּ ֶרְך ּוְבשָּ ַהדָּ

ה יעָּ ד-נָּא ֲאֺדֵנינּו ֶבן-הֺושִׁ וִׁ  :דָּ
ְגַער 31 ה-ַויִׁ יעָּ ְקרֺא ְוֵלאֺמר הֺושִׁ יפּו לִׁ ם ְוֵהם הֺוסִׁ ם ְלַהֲחשֺותָּ עָּ ם הָּ - נָּא ֲאֺדֵנינּו ֶבן-בָּ

דדָּ   :וִׁ
א ֲאֵליֶהם ַויֺאַמר ַמה 32 ְקרָּ ֶכם-ַוַיֲעֺמד ֵישּוַע ַויִׁ  :ְּתַבְקשּון ְוֶאֱעֶשה לָּ
ַקְחנָּה ֵעיֵנינּו 33 פָּ י תִׁ יו ֲאֺדֵנינּו כִׁ  :ַויֺאְמרּו ֵאלָּ
ַגע ְבֵעיֵניֶהם ְוַעד 34 ְמרּו ַרֲחֵמי ֵישּוַע ֲעֵליֶהם ַויִׁ כָּ ֶהם אֺור ֵעיֵניֶהם -ַויִׁ ב לָּ ה הּושָּ ְמֵהרָּ

יו  :ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ
https://adilsoncardoso.com 

Mateus Hebraico Capítulo 21 
 
ם ֶאל 1 ַליִׁ ירּושָּ רֺוב לִׁ קָּ אּו מִׁ י ַכֲאֶשר בָּ ַויִׁ -ַפַגי ֶאל-ֵבית-ַוְיהִׁ ים  ְשַלח ֵישּוַע  ַהר ַהֵזיתִׁ

יו ידָּ ַּתְלמִׁ ם מִׁ  :ְשַניִׁ
ּה  -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ֶאל 2 ר ֶאְצלָּ ה ְוַעיִׁ תֺון ֲאסּורָּ ם אָּ אֶתם שָּ ֶנֶגד ּוְמצָּ ר ֲאֶשר מִׁ ַהְכפָּ

י יאּום ֵאלָּ ירּום ַוֲהבִׁ  :ַהּתִׁ
י 3 דֺון ֶיש-ְוכִׁ אָּ ר ַוֲאַמְרֶּתם הָּ בָּ יש ֲאֵליֶכם דָּ ם  -יֺאַמר אִׁ ה ְיַשְלֵחםלֺו ֵחֶפץ בָּ  :ְוַעד ְמֵהרָּ
ל 4 יָּה ְלַמלֺאת ֵאת ֲאֶשר ֶנֱאַמר ְבַיד-ְוכָּ יא ֵלאֺמר-זֺאת הָּ  :ַהנָּבִׁ
ְמרּו ְלַבת 5 י ְוֺרֵכב ַעל-אִׁ נִׁ ְך עָּ ֵנה ַמְלֵכְך יָּבוֺא לָּ יֺון הִׁ ר ֶבן- ֲחמֺור ְוַעל-צִׁ  :ֲאֺתנֺות-ַעיִׁ
ים ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר צִׁ  6 ידִׁ ם ֵישּועַ ַוֵיְלכּו ַהַּתְלמִׁ  :ּוָּה ֺאתָּ

https://adilsoncardoso.com/
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יאּו ֶאת 7 תֺון ְוֶאת-ַויָּבִׁ אָּ ימּו ַעל-הָּ ר ַויָּשִׁ ַעיִׁ ם ֶאת-הָּ ְגֵדיֶהם ְוהּוא יַָּשב ֲעֵליֶהם-ַגבָּ  :בִׁ
ן 8 ים מִׁ ְרשּו ֶאת-ְוַרבִׁ ם פָּ עָּ ְגֵדיֶהם ַעל-הָּ ְרתּו ְזֺמרֺות  -בִׁ ֶרְך ְוֵיש ֵמֶהם ֲאֶשר כָּ ְפֵני ַהדָּ
ן ה-מִׁ מָּ ן שָּ ְשְטחּו ֺאתָּ ים ַויִׁ ֵעצִׁ  :הָּ
נּו ֵלאֺמר הֺוַשע 9 יו עָּ ּוֵמַאֲחרָּ נָּיו  ְלפָּ מִׁ ַהֺהֵלְך  ם  עָּ ְלֶבן- ַוֲהמֺון הָּ א -נָּא  רּוְך ַהבָּ ד בָּ וִׁ דָּ

רֺום-ְבֵשם ְיהֺוָּה הֺוַשע ְשֵמי מָּ  :נָּא בִׁ
ל 10 ם ַוֵּתהֺום כָּ יִׁ לָּ י - ּוְבבֺאֺו ְירּושָּ יר ֵלאֺמר מִׁ עִׁ  :הּוא ֶזההָּ
יל 11 לִׁ ְנֶצֶרת ֲאֶשר ַבגָּ יא ֵישּוַע מִׁ ם ֶזה הּוא ַהנָּבִׁ עָּ  :ַויֺאְמרּו ֲהמֺון הָּ
ל-ַויָּבוֺא ֵישּוַע ֶאל 12 ם כָּ שָּ ֶרש מִׁ ים ַוְיגָּ ֱאֹלהִׁ ְקַדש הָּ ש -מִׁ ְקדָּ ים ַבמִׁ ים ְוַהקֺונִׁ ַהמֺוְכרִׁ

ֵפי ַהֶכֶסף וְ -ַוַיֲהֺפְך ֶאת ים-ֶאתֻשְלֲחנֺות ַמֲחלִׁ  :מֺוְשבֺות ֺמְכֵרי ַהיֺונִׁ
י ֵבית 13 י ֵביתִׁ תּוב כִׁ ַרת  -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵהן כָּ ְמעָּ יֶתם ֺאתֺו לִׁ ֵרא ְוַאֶּתם ֲעשִׁ קָּ ה יִׁ לָּ ְּתפִׁ

ים יצִׁ רִׁ  :פָּ
ֵאם 14 ְרפָּ ש ַויִׁ ְקדָּ ים ְבֵבית ַהמִׁ ְסחִׁ ים ּופִׁ ְורִׁ יו עִׁ ְגשּו ֵאלָּ  :ַויִׁ
אֵשי הַ  15 ְראּו רָּ ים  ַויִׁ ים ֺקְראִׁ דִׁ ה ְוֵאת ַהְילָּ שָּ אֺות ֲאֶשר עָּ ְפלָּ ים ֵאת ַהנִׁ ים ְוַהסֺוְפרִׁ ֺכֲהנִׁ

ש הֺוַשע ְקדָּ ים ַבמִׁ ֶהם-נָּא ְלֶבן-ְוֺענִׁ ַחר לָּ ד ַויִׁ וִׁ  :דָּ
אֶתם   16 ים ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֵהן ֲהלֺא ְקרָּ ה ֵאֶלה ֺאְמרִׁ ַמְעּתָּ מָּ י שָּ יו ֲהכִׁ ַויֺאְמרּו ֵאלָּ
פִׁ  ַסְדּתָּ ֺעזמִׁ ים יִׁ ים ְויֺוְנקִׁ  :י עֺוְללִׁ
יר ֶאל-ַוַיַעְזֵבם ַוֵיֵצא ֶאל 17 עִׁ חּוץ לָּ ם-ֵבית-מִׁ  :ַעְניָּה ַויֶָּלן שָּ
ֵעב 18 ה ַבֺבֶקר ְוהּוא רָּ ירָּ עִׁ ב הָּ  :ַויָּשָּ
ְקַרב ֵאֶליהָּ ְולֺא 19 ֶרְך ַויִׁ י  -ַוַיְרא ְּתֵאנָּה ַאַחת ַבדָּ תִׁ ה זּולָּ ּה ְמאּומָּ א בָּ ם  ְמצָּ ים ְלַבדָּ לִׁ עָּ

ּה לֺא ה ְוַעד-ַויֺאֶמר לָּ י ֵמַעּתָּ י עֺוד ְפרִׁ ְתֺאם-ַתֲעשִׁ יַבש ַהְּתֵאנָּה פִׁ ם ַוּתִׁ  :עֺולָּ
ְתֺאם 20 ה ַהְּתֵאנָּה פִׁ ְתְמהּו ֵלאֺמר ֵאיְך יְָּבשָּ אּו ַויִׁ ים רָּ ידִׁ  :ְוַהַּתְלמִׁ
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ֶכם   21 י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ םַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם אָּ ים  -אִׁ ֶכם ֱאמּונָּה ְוֵאיְנֶכם ֺפְסחִׁ ֵיש בָּ
ם-ַעל אִׁ י  כִׁ ַּתֲעשּו  ַלְּתֵאנָּה  ה  ַנֲעשָּ ֲאֶשר  ַהֶזה  ַכַמֲעֶשה  ְלַבד  לֺא  ים  פִׁ ַהְסעִׁ ַגם -ְשֵּתי 

ְתנַ  נֵָּשא ְוהִׁ ר ַהֶזה הִׁ הָּ י ֵכן-ֶאל ֵפל ּתֺאְמרּו לָּ יהִׁ  :ּתֺוְך ַהיָּם וִׁ
ל 22 ר ֲאֶשר -ְוכָּ בָּ ֶכםדָּ ם ַרק ֶבֱאמּונָּה ְשֶאְלֶּתם יַֻּתן לָּ ה אִׁ לָּ ְתפִׁ ְשֲאלּו בִׁ  :ּתִׁ
ֶאל 23 ם  -ַויָּבֺא  עָּ לָּ ְמַלֵמד  ְבעֺודֺו  ם  עָּ הָּ ְקֵני  ְוזִׁ ים  ַהֺכֲהנִׁ אֵשי  רָּ יו  ֵאלָּ ְגשּו  ַויִׁ ש  ְקדָּ ַהמִׁ

י ה ֺעֶשה ֵאֶלה ּומִׁ ְשיֺון ַאּתָּ שְ -ַויֺאְמרּו ְבֵאיֶזה רִׁ רִׁ  :יֺון ַהֶזהנַָּתן ְלָך הָּ
ֶכם ַגם 24 ם-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֶאְשַאל מִׁ ה ַאַחת ְואִׁ י ְשַאלָּ ֺנכִׁ י ַגם-אָּ ידּו לִׁ - ַּתגִׁ
י ֺעֶשה ֵאֶלהאָּ  ְשיֺון ֲאנִׁ ֶכם ְבֵאיֶזה רִׁ יד לָּ י ַאגִׁ  :ֺנכִׁ

י 25 פִׁ נָּן מִׁ יַלת יֺוחָּ ן-ְטבִׁ ּה מִׁ ְצוָּתָּ ה מִׁ ְיתָּ י הָּ ם אוֺ -מִׁ ַמיִׁ ְבֵני  ַהשָּ ים  -מִׁ י ֵהם ֺשְקלִׁ ם ַוְיהִׁ דָּ אָּ
ן ם נֺאַמר מִׁ ם ֵלאֺמר אִׁ נּו ּוַמדּוַע לֺא ֶהֱאַמְנֶּתם לוֺ -ְבַדְעּתָּ ם יֺאַמר לָּ ַמיִׁ  :ַהשָּ

ים ֲאַנְחנּו ֶאת 26 ם ְיֵראִׁ דָּ ְבֵני אָּ ם נֺאַמר מִׁ י-ְואִׁ ם כִׁ עָּ ְשבּו ֶאת-ֲהמֺון הָּ ם חִׁ נָּן -ֻכלָּ יֺוחָּ
יא  :ְלנָּבִׁ

ְענּו ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַגם-ֶאתַוַיֲענּו   27 ֶכם ְבֵאיֶזה  -ֵישּוַע ַויֺאְמרּו לֺא יָּדָּ יד לָּ י לֺא ַאגִׁ ֲאנִׁ
י ֺעֶשה ֵאֶלה ְשיֺון ֲאנִׁ  :רִׁ

ל ַמה 28 ים ַויָּבֺא ֶאל-ֲאבָּ נִׁ יָּה ְולֺו ְשֵני בָּ יש הָּ ְבֶכם אִׁ ה-ַיֲחֺשב לִׁ ד ַויֺאֶמר ְלכָּ ֶאחָּ י  -הָּ ְבנִׁ
י-ַוֲעֺבד ַהיֺום ֶאת  :ַכְרמִׁ

י ְוַאֲחֵרי 29 ְצּתִׁ פָּ בֺו ַוֵיַלְך-ַוַיַען ַויֺאֶמר לֺא חָּ יו לִׁ לָּ  :ֵכן ֶנְהַפְך עָּ
ְך-ַויָּבֺא ֶאל 30 לָּ י ְולֺא הָּ י ֲאֺדנִׁ ְננִׁ ר ַהֶזה ַוַיַען ַויֺאֶמר הִׁ בָּ י ַוְיַדֵבר ַכדָּ  :ַהֵשנִׁ
יו ַויֺאְמרּו 31 בִׁ ֵלא ַאַחר ְרצֺון אָּ ְשֵניֶהם מִׁ י מִׁ ֵמן  מִׁ אשֺון ַויֺאֶמר ֲעֵליֶהם ֵישּוַע אָּ רִׁ  הָּ

ֶכם ים מִׁ ֱאֹלהִׁ בֺא ְלַמְלכּות הָּ ימּו לָּ ים ְוַהֺזנֺות ַיְקדִׁ י ַהמֺוְכסִׁ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ  :ֲאנִׁ
ינּו  32 ים ְוַהֺזנֺות ֶהֱאמִׁ ה ְולֺא ֶהֱאַמְנֶּתם לֺו ְוַהמֺוְכסִׁ קָּ ֶדֶרְך ְצדָּ א ֲאֵליֶכם בָּ נָּן בָּ י יֺוחָּ כִׁ
ל לוֺ  יֶתם כָּ יֺבֶתם ֶאל-ְוַאֶּתם ְראִׁ ין לוֺ -זֺאת ְולֺא ֲהשִׁ ְבֶכם ְלַהֲאמִׁ  :לִׁ

ַבַעל 33 יָּה  הָּ יש  אִׁ ַאֵחר  ל  שָּ מָּ ְמעּו  ְוֶיֶקב  -שִׁ יב  בִׁ סָּ מִׁ ַוְיַעְזֵקהּו  ֶכֶרם  נַָּטע  ֲאֶשר  ת  ַביִׁ
ַלְך מִׁ  ים ְוהָּ ל ְבתֺוכֺו ְונַָּתן ֺאתֺו ַלֺנְטרִׁ ְגדָּ ֶבן מִׁ ֵצב בֺו ַויִׁ ֶרץחָּ אָּ  :חּוץ לָּ
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ַלח ֶאת 34 יר שָּ צִׁ יו ֶאל-ְכבֺא ֵעת ַהבָּ דָּ יא ֶאת-ֲעבָּ בִׁ ים ְלהָּ ְריוֺ -ַהֺנְטרִׁ  :פִׁ
יו ַוַיכּו ֶאת 35 דָּ ים ַבֲעבָּ ְתְפשּו ַהֺנְטרִׁ ד ֵמֶהם ְוֶאת-ַויִׁ ְרגּו ְוֶאת-ֶאחָּ ֵקלּו-ַאֵחר הָּ  :ַאֵחר סִׁ
ים  36 דִׁ ְשַלח ֲעבָּ ןַויֺוֶסף ַויִׁ ים מִׁ ים ַרבִׁ ים ְוַגם-ֲאֵחרִׁ אֺשנִׁ רִׁ שּו ֵכן-הָּ ֶהם עָּ  :לָּ
ַלח ֲאֵליֶהם ֶאת-ְוַאֲחֵרי 37 ַמר ֶאת-ֵכן שָּ י אָּ אּו -ְבנֺו כִׁ ירָּ י יִׁ  :ְבנִׁ
ם ֶאת 38 ְראֺותָּ ים כִׁ יש ֶאל-ְוַהֺנְטרִׁ ַויֺאְמרּו אִׁ ְוַנַהְרֵגהּו  -ַהֵבן  ֵנה ַהיֺוֵרש ְלכּו  יו הִׁ חִׁ אָּ

נּו ֶאת יַרש לָּ תוֺ -ְונִׁ  :ְיֻרשָּ
יֻכהּו ֶאל 39 ְתְפשּו בֺו ַוַיְשלִׁ חּוץ ַלֶכֶרם ַוַיַהְרֻגהּו-ַויִׁ  :מִׁ
ֶרם ַמה 40 ה ְכבֺא ַבַעל ַהכָּ ֵהם-ְוַעּתָּ ים הָּ  :ַיֲעֶשה ַלֺנְטרִׁ
יד ֶאת 41 יו ַהְשֵמד ַיְשמִׁ ֵאֶלה ְונָּ -ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ַיַעל הָּ ים  ְבֵני ַהְבלִׁ ים ֲאֵחרִׁ ַתן ַכְרמֺו ְלֺנְטרִׁ

ְּתנּו לֺו ֶאת ּתוֺ -ֲאֶשר יִׁ ְריֺו ְבעִׁ  :פִׁ
ה ְלרֺאש  42 ְיתָּ ים הָּ ֲאסּו ַהבֺונִׁ ים ֶאֶבן מָּ אֶתם ַבְכתּובִׁ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֲהלֺא ְקרָּ

את ְבֵעיֵנינּו ְפלָּ יא נִׁ ה זֺאת הִׁ ְיתָּ נָּה ֵמֵאת ְיהֺוָּה הָּ  :פִׁ
ֵּתן ֶאתֵכן אֲ -ַעל 43 נֵָּתן ְלגֺוי ֲאֶשר יִׁ ֶכם ְותִׁ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ י תּוַסר ַמְלכּות הָּ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ - נִׁ

 :ְריָּּהפִׁ 
ל-ְוַהֺנֵפל ַעל  44 ר ְוכָּ ְתפֺורָּ ֶאֶבן ַהזֺאת יִׁ ר-הָּ פָּ יו ְּתַדְכֶאנּו ֶלעָּ לָּ ֺפל עָּ י ֲאֶשר ּתִׁ  :מִׁ
ם 45 ְמעָּ ים ְבשָּ ים ְוַהְפרּושִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ֵבר-ֶאת ְורָּ י ֲעֵליֶהם דִׁ יו יְָּדעּו כִׁ לָּ  :ְמשָּ
יא: 46 ְשבּו ֺאתֺו ְלנָּבִׁ י חִׁ ם כִׁ עָּ ְפֵני ֲהמֺון הָּ ְפשֺו ַאְך יְָּראּו מִׁ  ַוְיַבְקשּו ְלתָּ

https://adilsoncardoso.com 
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לֺו ֵלאֺמר: אש ָּ ַוַיַען ֵישּוַע עֺוד ַויִׁ  1 ֶהם ְמשָּ  לָּ

ה ַמְלכּות  2 ְמתָּ ְבנֺו: דָּ ין ֲחֻתנָּה לִׁ ם ְלֶמֶלְך ֲאֶשר ֵהכִׁ ַמיִׁ  ַהשָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ְשַלח ֶאת 3 ְקרֺא ֶאת-ַויִׁ יו לִׁ ְרתָּ ים ֶאל-ְמשָּ בֺא: -ַהְקֻראִׁ בּו לָּ ְשֶּתה ְולֺא אָּ  ַהמִׁ

ר   4 קָּ ה ַהבָּ י ַהֵכרָּ ינֺותִׁ ֵנה ֲהכִׁ ים הִׁ ידּו ַלְקֻראִׁ ים ֵלאֺמר ַהגִׁ ים ֲאֵחרִׁ ְרתִׁ ְשַלח ְמשָּ ַוֺיֶסף ַויִׁ
רּוְך ֺבאּוְוהַ  ים ְוַהֺכל עָּ ים ְטבּוחִׁ יאִׁ ְשֵּתה ַהֲחֻתנָּה: -נָּא ֶאל-ְמרִׁ  מִׁ

ם ַגם-ְוֵהם לֺא 5 בָּ תּו לִׁ יש ֶאל-שָּ ֶהם אִׁ זֺאת ַוֵיְלכּו לָּ יש ֶאל-לָּ ֵדהּו ְואִׁ רֺו: -שָּ ְסחָּ  מִׁ

ידּו ֲעֵליֶהם ַוַיַהְרגּום 6 יו ַויָּזִׁ ְרתָּ ְמשָּ ְפשּו בִׁ ים ֵמֶהם ּתָּ רִׁ ְשאָּ  : ְוַהנִׁ

ְשַלח ֶאת  7 ְתַעֵבר ַהֶמֶלְך ַויִׁ יו ַוַיְשֵמד ֶאת-ַויִׁ אָּ ֵאֶלה ְוֶאת-ְצבָּ ים הָּ ַלח  -ַהְמַרְצחִׁ ם שָּ ירָּ עִׁ
ֵאש:   בָּ

ַמר ֶאל 8 ז אָּ ְשֵּתה-אָּ יו מִׁ ְרתָּ ים לֺא-ְמשָּ רּוְך ְוַהְקֻראִׁ ְמְצאּו ֵכן: - ַהֲחֻתנָּה עָּ  נִׁ

ֵכן ְלכּו  9 ם ְברֺאש-נָּא ֶאל - לָּ לֶפַתח ֵעיַניִׁ יבֺות ְוכָּ ְראּו ֺאתֺו - ְנתִׁ ְמְצאּו קִׁ יש ֲאֶשר ּתִׁ אִׁ
ְשֶּתּה:-ֶאל  ַהמִׁ

ֵהם ֶאל  10 ים הָּ ְרתִׁ אּו ַגם- ַוֵיְצאּו ַהְמשָּ צָּ ֺכל ֲאֶשר מָּ יבֺות ַוַיַאְספּו מִׁ ים ְוַגם-ַהְנתִׁ עִׁ - רָּ
ֵלא ֵביתט מָּ ים ַויִׁ ים:-ַהֲחֻתנָּה ֶאת-ֺובִׁ  ַהְקֻראִׁ

י ְכבוֺא ַהמֶ  11 ְראֺות ֶאת ַוְיהִׁ ש ְלבּוש  -ֶלְך לִׁ יש ֵמֶהם ֲאֶשר ֵאיֶננּו ְמֻלבָּ ים ַוַיְרא אִׁ אִׁ ַהבָּ
 ַהֲחֻתנָּה:

יש:  12 י ְכַמֲחרִׁ ש ְלבּוש ַהֲחֻתנָּה ַוְיהִׁ י ְמֻלבָּ ְלּתִׁ אתָּ ֲהֹלם בִׁ י ֵאיְך בָּ יו ֵרעִׁ  ַויֺאֶמר ֵאלָּ

יו ֵלאֺמר  -ַוְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת  13 ְרתָּ יֻכהּו ֶאלְמשָּ אֶּתם ְוַהְשלִׁ יו ּוְנשָּ יו ְוַרְגלָּ ְסרּו ֺאתֺו יָּדָּ -אִׁ
ם: מְ  נָּיִׁ י ַוֲחֺרק שִׁ ְהֶיה ְבכִׁ ם יִׁ ֶות שָּ  קֺום ֺאֶפל ְוַצְלמָּ

ים:  14 ים ְמַעטִׁ רִׁ ְבחָּ ים ְוַהנִׁ אִׁ ְקרָּ ים ֵהם ַהנִׁ י ַרבִׁ  כִׁ

ו ֵאיְך ְיַנְקשֻ  15 ֲעצּו ַיְחדָּ ּוָּ ים ַויִׁ ְלכּו ַהְפרּושִׁ ז הָּ יו: אָּ רָּ ְדבָּ  הּו בִׁ

יו ֶאת  16 ְשְלחּו ֵאלָּ ם-ַויִׁ יֵדיֶהם עִׁ י-ַּתְלמִׁ י יַָּדְענּו כִׁ ן  -ַאְנֵשי הֺוְרדֺוס ֵלאֺמר ַרבִׁ יש ֶנֱאמָּ אִׁ
ה ְוֶאת ְפֵני-ַאּתָּ גּור מִׁ ים לֺא תָּ רִׁ ים ּתֺוֶרה ְבֵמישָּ י לֺא תִׁ -ֶדֶרְך ֱאֹלהִׁ יש כִׁ ֶבר:-ְפֵני  אש ָּ אִׁ  גָּ

ֵכן ַהֶגד 17 נּו -לָּ ם-ַמהלָּ ֵתת ַמס ַלֵקיַסר אִׁ ֶבָך ֲהנָּכֺון הּוא לָּ ן:-ֶיְהֶגה לִׁ  ַאיִׁ

ה-ְוֵישּוַע יַָּדע ֶאת 18 מָּ ים לָּ ם ַויֺאַמר ֲחֵנפִׁ תָּ מָּ י: -ְמזִׁ  ֶזה ְּתַנסּונִׁ
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י ֶאת 19 יו ֶאת-ַהְראּונִׁ יאּו ֵאלָּ ס ַויָּבִׁ ֶסף:-ֶכֶסף ַהמָּ  ַהכָּ

י ַהְּתמּונָּה ְוהַ  20 ֵהנָּה:ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלמִׁ  ְכֺתֶבת הָּ

ַעל  21 ֲאֵליֶהם  ַויֺאֶמר  ר  ַלֵקיסָּ יו  ֵאלָּ ַלֵקיַסר - ַויֺאְמרּו  ֲאֶשר  ֵאת  ַלֵקיַסר  בּו  הָּ ֵכן 
ים: ים ֵאת ֲאֶשר ֵלאֹלהִׁ  ְוֵלאֹלהִׁ

ֶהם: 22 אּו ַוַיַעְזבּו ֺאתֺו ַוֵיְלכּו לָּ ְשּתָּ ְשְמעּו ַויִׁ  ַויִׁ

יו צַ   23 ְגשּו ֵאלָּ ֻלהּו ֵלאֺמר: ַביֺום ַההּוא נִׁ ְשאָּ ים ַויִׁ ה ַלֵמתִׁ י ֵאין ְּתקּומָּ ים כִׁ ֺאְמרִׁ ים הָּ  דּוקִׁ

י   24 יש כִׁ ַמר אִׁ ֵנה ֺמֶשה אָּ י הִׁ ים ֵאין-ַרבִׁ נִׁ יו ֶאת-יָּמּות ּובָּ חִׁ ֵבם אָּ ים -לֺו ְויִׁ ְשּתֺו ְוֵהקִׁ אִׁ
יו:-ֶזַרע ַעל חִׁ  ֵשם אָּ

ַקח    25 אשֺון לָּ רִׁ ים הָּ ה ַאחִׁ ְבעָּ יּו שִׁ נּו הָּ ּתָּ יו  ְואִׁ יר ַאֲחרָּ ְשאִׁ ת ְוֶזַרע לֺא הִׁ ה ַויָּמָּ שָּ לֺו אִׁ
יו: -ַוַיֲעֺזב ֶאת חִׁ ְשּתֺו ְלאָּ  אִׁ

י ְוַגם-ֵכן ַגם-ּוְכמוֺ  26 י: -ַהֵשנִׁ יעִׁ י ַעד ַהְשבִׁ ישִׁ  ַהְשלִׁ

ה:  27 שָּ אִׁ ה הָּ ם ֵמתָּ  ְוַאֲחֵרי ֻכלָּ

ן 28 י מִׁ ה ְלמִׁ ה-ְוַעּתָּ ה ַבְּתקּומָּ שָּ ְהֶיה ְלאִׁ ה ּתִׁ ְבעָּ ם: ַהשִׁ ה ֵאֶשת ֻכלָּ ְיתָּ  ַאֲחֵרי ֲאֶשר הָּ

ְיַדְעֶּתם ֶאת  29 י לֺא  יֶתם כִׁ ֲאֵליֶהם ְשגִׁ ַויֺאֶמר  ֵישּוַע  ְולֺא ֶאת-ַוַיַען  ה  ְגבּוַרת  -ַהּתֺורָּ
ים: ֱאֹלהִׁ  הָּ

ם 30 י אִׁ ַעְלנָּה כִׁ בָּ ְבֲעלּו ְולֺא תִׁ ה לֺא יִׁ י ַבְּתקּומָּ ְהיּו ְכַמְלֲאֵכי-כִׁ ם -יִׁ יִׁ מָּ  : ֵאל ַבשָּ

ֲאֶשר-ְוַעל  31 ֵאת  אֶתם  ְקרָּ ֲהלֺא  ים  ַהֵמתִׁ ְּתקּוַמת  ים -ְדַבר  ֱאֹלהִׁ הָּ י  פִׁ מִׁ ֶכם  לָּ ֶנֱאַמר 
 ֵלאֺמר:

י    32 ים כִׁ ַהֵמתִׁ ֵאיֶננּו ֱאֹלֵהי  ַויהֺוָּה  ַיֲעֺקב  ֵואֹלֵהי  ק  ְצחָּ יִׁ ֵואֹלֵהי  ם  הָּ ַאְברָּ י ֱאֹלֵהי  ֺנכִׁ אָּ
ם ים: -אִׁ  ֱאֹלֵהי ַהַחיִׁ

ם ַויֺאְמרּו ַמה 33 עָּ ְשְמעּו ֲהמֺון הָּ תֺו:-ַויִׁ ה ּתֺורָּ ְפְלאָּ  נִׁ

ו:  34 ם ַיְחדָּ ֲעדּו שָּ ּוָּ ים ַויִׁ י ַהַצדּוקִׁ ַכר פִׁ י סָּ ְמעּו כִׁ ים שָּ  ְוַהְפרּושִׁ
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ַאל ֺאתֺו ַוְיַנֵסהּו ֵלאֺמר:  35 ד ֵמֶהם שָּ ם ֶאחָּ כָּ יד חָּ  ְוַתְלמִׁ

י ֵאי 36 ְצוָּה ַהגְ -ַרבִׁ יא ַהמִׁ ה: זּו הִׁ ה ַבּתֺורָּ  דֺולָּ

ל  37 ְבכָּ ֱאֹלֶהיָך  ְיהֺוָּה  ֵאת  ַהְבּתָּ  ְואָּ יו  ֵאלָּ ֵישּוַע  ל- ַויֺאֶמר  ּוְבכָּ ְבָך  ל-ְלבָּ ּוְבכָּ - ַנְפְשָך 
ֶעָך:מַ   דָּ

אֺשנָּה: 38 רִׁ ה ְוהָּ ְצוָּה ַהְגֺדלָּ יא ַהמִׁ  זּו הִׁ

מֺוָך: 39 ַהְבּתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ּה ְואָּ ה לָּ ְמתָּ יָּה דָּ  ְוַהְשנִׁ

ל-לְועַ  40 ים כָּ ֵאֶלה ְּתלּויִׁ ְצֺות הָּ ים: -ְשֵּתי ַהמִׁ יאִׁ ה ְוַהְנבִׁ  ַהּתֺורָּ

ם ֵישּוַע ֵלאֺמר: 41 ַאל ֺאתָּ ים שָּ ְתַאֵסף ַהְפרּושִׁ י ְבהִׁ  ַוְיהִׁ

יַח ֶבן-ּתֺאְמרּון ַעל-ַמה 42 שִׁ יו ֶבן-ַהמָּ י הּוא ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ד: -מִׁ וִׁ  דָּ

םַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם  43 ְמרֺו: -אִׁ דֺון ְבאָּ רּוַח אָּ ד בָּ וִׁ  ֵכן ֵאפוֺא ֵאיְך ֺקֵרא לֺו דָּ

י ַעד 44 ינִׁ ימִׁ י ֵשב לִׁ ית ֺאְיֶביָך ֲהֺדם ְלַרְגֶליָך: -ְנֻאם ְיהֺוָּה ַלאֺדנִׁ שִׁ  אָּ

ם 45 דֺון ֵאיְך הּוא ְבנֺו:-ְואִׁ ד ֺקֵרא לֺו אָּ וִׁ  דָּ

ר ַגם-ְולֺא  46 בָּ יב ֺאתֺו דָּ יש ְלַהשִׁ ים  לֺא ֵהעֵ -יָֺּכל אִׁ רִׁ ְדבָּ ּתֺו בִׁ ְתַוַכח אִׁ יש ְלהִׁ ז עֺוד אִׁ
ה:  ְעלָּ מָּ  ֵמַהיֺום ַההּוא וָּ

https://adilsoncardoso.com 

 

 

Mateus Hebraico Capítulo 23 
 

ז ְיַדֵבר ֵישּוַע ֶאל 1 ם ְוֶאל-אָּ עָּ יו ֵלאֺמר: -ֲהמֺון הָּ ידָּ  ַּתְלמִׁ

ים ַעל 2 ים ֺיְשבִׁ ים ְוַהְפרּושִׁ ֵסא ֺמֶשה:-ַהסֺוְפרִׁ  כִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ֵכן ֺכל ֲאֶשר  3 יֶתם ַאְך ְכַמֲעֵשיֶהם ַאליֺא-לָּ ְשְמרּו ַוֲעשִׁ ְשֺמר ּתִׁ ַּתֲעשּו -ְמרּו ֲאֵליֶכם לִׁ
ים:  ים ְוֵאינָּם ֺעשִׁ י ֵהם ֺאְמרִׁ  כִׁ

מַ   4 ים  ֺקְשרִׁ י  ַעל  אש ָּ כִׁ ים  ְוֺעְמסִׁ ְנשא  מִׁ ֵבד  כָּ ֶשה  ֶאת-קָּ ְוֵאין  ים  ֲאנָּשִׁ ם -ְשֶכם  ַנְפשָּ
יַע ֺאתֺו ַגם נִׁ ם:-ְלהָּ עָּ  ְבֶאְצבָּ

ל  5 ם ְלֵעיֵני ְבֵני-ְוכָּ אֺות בָּ ית -ַמֲעֵשיֶהם ַיֲעשּון ְלֵהרָּ יצִׁ ין ְוַהצִׁ לִׁ ֶהם ַהְּתפִׁ יבּו לָּ ם ַיְרחִׁ דָּ אָּ
ילּון:   ַיְגדִׁ

ֶאת  6 ֵהם  ים  ְוֶאת-ְוֺאֲהבִׁ ְשֶּתה  ַהמִׁ ֵּתי  ְבבָּ ים  דִׁ ְכבָּ ַהנִׁ ים  -ַהְמֺקמֺות  אֺשנִׁ רִׁ הָּ בֺות  ַהמֺושָּ
ֵּתי  ַהְכֵנֶסת: -ְבבָּ

ים: ְשֵאלַ  7 ֲאנָּשִׁ י הָּ י ְבפִׁ ֵרא ְבֵשם ַרבִׁ קָּ ים ּוְלהִׁ ֶהם ַבְשוָּקִׁ לֺום לָּ  ת שָּ

ֵכן ַאֶּתם ַאל  8 ים: -אָּ יח ְוַאֶּתם ֻכְלֶכם ַאחִׁ שִׁ ֶכם ַהמָּ ד לָּ י ַרב ֶאחָּ י כִׁ ֶכם ַרבִׁ יש מִׁ ֵרא ְלאִׁ קָּ  יִׁ

ֶכם-ְוַאל 9 ד לָּ ב ֶאחָּ י אָּ ה כִׁ י ַאּתָּ בִׁ ֶרץ אָּ אָּ יש בָּ ם:  ּתֺאְמרּו ְלאִׁ יִׁ מָּ  הּוא ֲאֶשר ַבשָּ

יַח: -ְוַאל 10 שִׁ ֶכם ַהמָּ ד לָּ י מֺוֶרה ֶאחָּ ֶכם מֺוֶרה ֶדֶרְך כִׁ יש מִׁ ֵרא ְלאִׁ קָּ  יִׁ

ֶכם: 11 ֵרת לָּ ְמשָּ ְהֶיה לִׁ דֺול ֵביֵניֶכם יִׁ  ְוַהגָּ

ְתנַ  12 נֵָּשא: אשֵ ְוַהמִׁ ֵפל ּוְשַפל רּוַח יִׁ שָּ  ְבַגֲאוָּתֺו יִׁ

ֶכם סֺוְפרִׁ -ַאְך  13 ְבֵניאֺוי לָּ ְפֵני  מִׁ ם  ַמיִׁ ַמְלכּות ַהשָּ ְסְגרּו  י תִׁ ים כִׁ ֲחֵנפִׁ ים  - ים ּוְפרּושִׁ
ה ְוֶאת הָּ  מָּ ֺבאּו שָּ ם ַאֶּתם לֺא תָּ דָּ בֺא:-אָּ ְּתנּו לָּ ים לֺא תִׁ אִׁ  ַהבָּ

י תֺאְכלּון ֶאת 14 ים כִׁ ים ֲחֵנפִׁ ים ּוְפרּושִׁ ֶכם סֺוְפרִׁ ן  -אֺוי לָּ נֺות ּוְלַמְרֵאה ַעיִׁ ַאְלמָּ ֵתי הָּ בָּ
ֵכן ַגםַּתְר  ה ְולָּ ילָּ י-בּו ְתפִׁ נֶָּטה ֲעֵליֶכם פִׁ ט יִׁ ְשפָּ ם: -ַקו ַהמִׁ  ְשנָּיִׁ

ד ְוַאֲחֵרי   15 ה ַלֲעשֺות ֵגר ֶאחָּ שָּ ֺסבּו יָּם ְוַיבָּ י ּתָּ ים כִׁ ים ֲחֵנפִׁ ים ּוְפרּושִׁ ֶכם סֺוְפרִׁ אֺוי לָּ
ה ֵכן ַּתֲעשּוהּו ְלֶבן  כֶ -ֲאֶשר ַנֲעשָּ ם יֺוֵתר מִׁ ְפַליִׁ ֺנם כִׁ  ם: ֵגיהִׁ

ל ֵאין  16 יש ַבֵהיכָּ ַבע אִׁ שָּ י יִׁ ים כִׁ ֺאְמרִׁ ים הָּ ְורִׁ ים עִׁ ֶכם ְמַנֲהלִׁ ַבע -אֺוי לָּ שָּ י יִׁ ר ְוכִׁ בָּ דָּ
יו: לָּ תֺו עָּ ל ְשבּועָּ ְזַהב ַהֵהיכָּ  בִׁ

ל ַהְמַקֵדש ֶאת 17 ב אֺו ַהֵהיכָּ דֺול ַהזָּהָּ ה הּוא ַהגָּ ים מָּ ְורִׁ ים ְועִׁ לִׁ ב:-ְסכָּ  ַהזָּהָּ
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י  18 ְזֵבַח ֵאין-ְוכִׁ יש ַבמִׁ ַבע אִׁ שָּ י-יִׁ ר ְוכִׁ בָּ ן ֲאֶשר ַעל-דָּ ְרבָּ ַבע ַבקָּ שָּ יו: -יִׁ לָּ תֺו עָּ  ַגבֺו ְשבּועָּ

ְזֵבַח ַהְמַקֵדש ֶאת 19 ן אֺו ַהמִׁ ְרבָּ דֺול ַהקָּ ה הּוא ַהגָּ ים מָּ ְורִׁ ן:-עִׁ ְרבָּ  ַהקָּ

ְזֵבַח  20 ע ַבמִׁ ְשבָּ ֵכן ַהנִׁ ל ֲאֶשר ַעללָּ ְשַבע בֺו ּוְבכָּ  ַגבֺו: -נִׁ

ְשַבע בֺו ּוַבֺשֵכן בֺו: 21 ל נִׁ ע ַבֵהיכָּ ְשבָּ  ְוַהנִׁ

יו:  22 לָּ ים ּוַבֺיֵשב עָּ ֵסא ֱאֹלהִׁ ְשַבע ְבכִׁ ם נִׁ יִׁ מָּ ע ַבשָּ ְשבָּ  ְוַהנִׁ

י ְתעַ   23 ים כִׁ ים ֲחֵנפִׁ ים ּוְפרּושִׁ ֶכם סֺוְפרִׁ נְ -ֶאת  רּושְ אֺוי לָּ א ְוֶאתַהמִׁ -ַהֶשֶבת ְוֶאת-ּתָּ
ֶאתהַ  ְוַתַעְזבּו  ֶאת-ַכֺמן  ה  ַבּתֺורָּ דֺות  ְכבָּ ֶאת-ַהנִׁ ט  ְשפָּ ְוֶאת-ַהמִׁ ֵאֶלה  -ַהֶחֶסד  ֱאמּונָּה  הָּ

 ַּתֲעֺזבּו: -ֵאֶלה ַאל-ֲעֵליֶכם ַלֲעשֺות ְוֶאת

ים ֶאת 24 ים ַהְמַסְננִׁ ְורִׁ ים עִׁ ים ֶאת-ְמַנֲהלִׁ מָּ -ַהַיּתּוש ּוֺבְלעִׁ  ל: ַהגָּ

ֶאת  25 ים  ַהְמַטֲהרִׁ ים  ֲחֵנפִׁ ים  ּוְפרּושִׁ ים  סֺוְפרִׁ ֶכם  לָּ ְוֶאת-אֺוי  חּוץ -ַהכֺוס  מִׁ ה  רָּ ַהְקעָּ
ה: ים ְמֵלאֺות ֵהן ֺעֶשק ְוַעְולָּ ְפנִׁ בִׁ  ּומִׁ

ֶאת  26 אֺשנָּה  רִׁ ַטֵהר  ֵּור  עִׁ רּוש  ְוֶאת-פָּ ַגם-ַהכֺוס  ְטַהְרנָּה  ּתִׁ ז  ְואָּ ים  ְפנִׁ בִׁ מִׁ ה  רָּ - ַהְקעָּ
 חּוץ: מִׁ 

בַ אוֺ   27 ים  נִׁ ְמֻלבָּ ים  רִׁ ְקבָּ לִׁ ים  ַהֺדמִׁ ים  ֲחֵנפִׁ ים  ּוְפרּושִׁ ים  סֺוְפרִׁ ֶכם  לָּ ים    ידשִׁ י  ְראִׁ ַהנִׁ
ל ם ְוכָּ דָּ ים ֵהם ַעְצמֺות אָּ ים ְמֵלאִׁ ְפנִׁ בִׁ חּוץ ּומִׁ ים מִׁ ה: -יָּפִׁ  ֻטְמאָּ

ים ַגם  28 ְראִׁ ְנֶכם-ֵכן נִׁ ים הִׁ ְפנִׁ בִׁ ים ּומִׁ ים ְלֵעיֵני ֲאנָּשִׁ יקִׁ חּוץ ְכַצדִׁ ים ֺחֶנף   ַאֶּתם מִׁ ְמֵלאִׁ
ֶון: אָּ  וָּ

ֶאת  29 ים  ַהֺבנִׁ ים  ֲחֵנפִׁ ים  ּוְפרּושִׁ ים  סֺוְפרִׁ ֶכם  לָּ ְוֶאת-אֺוי  ים  יאִׁ ַהְנבִׁ ְבֵרי  ַמְצבֺות  -קִׁ
ֵארּון:  ים ְּתפָּ יקִׁ  ְקֻבַרת ַהַצדִׁ

ם 30 יֵמי ֲאבֺוֵתינּו לֺא-ְותֺאְמרּון אִׁ ינּו בִׁ יִׁ ְשֺפְך ַדם-הָּ ֶהם לִׁ מָּ ה יֵָּדנּו עִׁ ְיתָּ ים: ַהְנבִׁ -הָּ  יאִׁ

י-ַעל 31 ֶכם כִׁ ים ַאֶּתם בָּ ְרגּו ֶאת-ֵכן ֵעדִׁ ְנֶכם ַלֲאֶשר הָּ ים הִׁ נִׁ ים: -בָּ יאִׁ  ַהְנבִׁ

ַדת ֲאבֺוֵתיֶכם: -ַאֶּתם ַמְלאּו ַכיֺום ֶאת-ְוַגם 32  מִׁ

ֺנם:  33 ין ֵגיהִׁ דִׁ נְָּצלּו מִׁ ה תִׁ ים ֵאיכָּ ְפֺענִׁ ְלֵדי צִׁ ים יִׁ שִׁ  ְנחָּ
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י ֺשֵלַח ֲאֵלי-ַעל  34 ְננִׁ ְצְלבּו ּוֵמֶהם  ֵכן הִׁ ים ּוֵמֶהם ַּתַהְרגּו ְותִׁ ים ְוסֺוְפרִׁ מִׁ ים ֲחכָּ יאִׁ ֶכם ְנבִׁ
יר:  עִׁ יר לָּ ְרְדפּום ֵמעִׁ ֶכם ְותִׁ ֵּתי ַהְכֵנֶסת ֲאֶשר לָּ  ְּתַיְסרּו ְבבָּ

ל  35 פּוְך ַעל-ְלַבֲעבּור יָּבֺא ֲעֵליֶכם כָּ י ַהשָּ ם נָּקִׁ ַדם-דָּ ֶרץ מִׁ אָּ יק ַעד-הָּ ַדם  -ֶהֶבל ַהַצדִׁ
ְזֵבַח: -יָּה ֶבןְזַכְר  ל ְוַלמִׁ  ֶבֶרְכיָּה ֲאֶשר ֲהַרְגֶּתם ֺאתֺו ֵבין ַהֵהיכָּ

ל 36 י כָּ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ  ַהדֺור ַהֶזה:-ֵאֶלה יָֺּבאּו ַעל-אָּ

ֶאת  37 ַהֺהֶרֶגת  ם  ַליִׁ ְירּושָּ ם  ַליִׁ ֶאת-ְירּושָּ ְוַהֺסֶקֶלת  ים  יאִׁ ַעד-ַהְנבִׁ ְך  יִׁ ֵאלָּ ים  - ַהְשלּוחִׁ
ֶאת   ֶמהכַ  ְלַקֵבץ  י  ַפְצּתִׁ חָּ ים  מִׁ ֶאת-ְפעָּ ַּתְרְנֺגֶלת  ְּתַקֵבץ  ַכֲאֶשר  ְך  ַניִׁ ַּתַחת  -בָּ ֶאְפֺרֶחיהָּ 

יֶתם:  ְכנֶָּפיהָּ ְולֺא ֲאבִׁ

ה:  38 ְרבָּ ֶכם חָּ ֵאר לָּ שָּ ֵנה ֵביְתֶכם יִׁ  הִׁ

ן  39 מִׁ י עֺוד  ְראּונִׁ תִׁ ֶכם לֺא  לָּ ֺאֵמר  י  ֲאנִׁ י  י-כִׁ כִׁ ַעד  ַהֶזה  א    תֺאְמרּון-ַהיֺום  ַהבָּ רּוְך  בָּ
 ְבֵשם ְיהֺוָּה: 

https://adilsoncardoso.com 

Mateus Hebraico Capítulo 24 

 

ן  1 מִׁ ֵישּוַע  ֶאת-ַוֵיֵצא  ְלַהְרֺאתֺו  יו  ידָּ ַּתְלמִׁ יו  ֵאלָּ ְגשּו  ַויִׁ ְלַדְרכֺו  ַוֵיֶלְך  ל  ְנְיֵני -ַהֵהיכָּ בִׁ
ל:  ַהֵהיכָּ

ל  2 כָּ יֶתם  ְראִׁ ֲהלֺא  ֲאֵליֶהם  ַויֺאֶמר  ֵישּוַע  אָּ -ַוַיַען  ם  ֵאֶלה  ֻכלָּ י  כִׁ ֶכם  לָּ ֺאֵמר  י  ֲאנִׁ ֵמן 
ְרסּון ְולֺא ֵאר ֶאֶבן ַעל-ֵיהָּ שָּ ֶבן:-תִׁ  אָּ

ְבּתֺו ַעל  3 ַויֺאְמרּו ַהֶגד-ּוְבשִׁ ם  יו ְלַבדָּ ידָּ יו ַּתְלמִׁ ְגשּו ֵאלָּ ַויִׁ ים  ַתי  -ַהר ַהֵזיתִׁ נּו מָּ נָּא לָּ
ם:  עֺולָּ ה אֺות בֺוֲאָך ְוֵקץ הָּ ְקֶראנָּה ֵאֶלה ּומָּ  ּתִׁ

ֶכם ֶפןַוַיַען  4 ְמרּו לָּ שָּ יש:-ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם הִׁ  ַיְתֶעה ֶאְתֶכם אִׁ

ְתעּו ֶאת 5 יַח ְוהִׁ שִׁ י הּוא ַהמָּ ְשֵמי ֵלאֺמר ֲאנִׁ ים יָֺּבאּו בִׁ י ַרבִׁ ים:-כִׁ  ַרבִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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י  6 כִׁ יָּה  ַאל-ְוהָּ ְראּו  ה  מָּ ְלחָּ מִׁ ְשֻמעֺות  אֺו  ה  מָּ ְלחָּ מִׁ ְשְמעּו  י  -תִׁ כִׁ ֵהלּו  בָּ לּתִׁ ֵאֶלה  -כָּ
ְקֶראנָּה ְועֺוד לֺא ַהֵקץ:   ּתִׁ

י יָּקּום גֺוי ַעל  7 ה ַעל-כִׁ כָּ ים: -גֺוי ּוַמְמלָּ ְמקֺומֺות ַרבִׁ ב ְוֶדֶבר ְוַרַעש בִׁ עָּ יָּה רָּ ה ְוהָּ כָּ  ַמְמלָּ

ל 8 ים:-ְוכָּ לִׁ ית ַהֲחבָּ  ֵאֶלה ַרק ֵראשִׁ

הְ  9 ים ּתִׁ ֶכם ּוְשנּואִׁ ְרגּו בָּ יב ְוהָּ בִׁ סָּ ֶכם מִׁ יקּו לָּ ז יָּצִׁ לאָּ י: -יּו ְלכָּ ים ַבֲעבּור ְשמִׁ ַעמִׁ  הָּ

יש ֶאת 10 ירּו אִׁ ְסגִׁ ז ְוהִׁ ְשלּו אָּ כָּ ים יִׁ יש ֶאת-ְוַרבִׁ ְשנָּאּו:-ֵרֵעהּו ְואִׁ יו יִׁ חִׁ  אָּ

ים ַאֲחֵריֶהם:  11 ְתעּו ַרבִׁ ים ְוהִׁ יֵאי ֶשֶקר ַרבִׁ מּו ְנבִׁ  ְוקָּ

פּוג ַאֲהַבת  12 ַשע ּתָּ ְרֶבה ַהפָּ ים: ְוַאֲחֵרי ֲאֶשר יִׁ  ַרבִׁ

ֵשַע:-ַאְך ַהְמַחֶכה ַעד 13 ּוָּ  ַהֵקץ הּוא יִׁ

ל  14 ֵרא ְבכָּ קָּ ל-ּוְבשֺוַרת ַהַמְלכּות ַהזֺאת ּתִׁ ֶרץ ְלֵעדּות ְלכָּ אָּ ם ְוַאַחר יָּבֺא ַהֵקץ:-הָּ  ַהגֺויִׁ

ְראּו ֶאת  15 ֵכן ַכֲאֶשר ּתִׁ מּור ְבַיד-לָּ אָּ קּוץ ַהְמֺשֵמם הָּ יא עֺ -ַהשִׁ ֵיאל ַהנָּבִׁ נִׁ ְמקֺום  דָּ ֵמד בִׁ
ין:  יל יָּבִׁ  ֺקֶדש ְוַהַמְשכִׁ

ה יָּנּוסּו ֶאל 16 יהּודָּ ז ֵאֶלה ֲאֶשר בִׁ ים:-אָּ רִׁ  ֶההָּ

י ֲאֶשר ַעל 17 ֵביתֺו: -ּומִׁ ר מִׁ בָּ ַקַחת דָּ ג לֺא ֵיֵרד לָּ  ַהגָּ

י ֲאֶשר בַ  18 ֵשאת ֶאת ֶדהש ָּ ּומִׁ תֺו: -לֺא יָּשּוב ְלֵביתֺו לָּ ְמלָּ  שִׁ

רֺות-ַאְך 19 ה:  אֺוי ֶלהָּ ֵהמָּ ים הָּ יקֺות ַביָּמִׁ  ְוַלֵמינִׁ

ת:  20 ְהֶיה ְמנּוַסְתֶכם ַבֺחֶרף ְולֺא ַבַשבָּ י תִׁ ְלּתִׁ ְתַפְללּו ְלבִׁ  ְוַאֶּתם הִׁ

מֺוהָּ לֺא  21 ה ֲאֶשר כָּ ה ְגדֺולָּ רָּ ְהֶיה צָּ ז ּתִׁ י אָּ ם ְוַעד-כִׁ ית ְימֺות עֺולָּ ה ֵמֵראשִׁ ְהְיתָּ ַהיֺום -נִׁ
מֺוהָּ לֺא ף:-ַהֶזה ְוכָּ  ֺתסִׁ

ל  22 נֵָּצל כָּ ֵאֶלה לֺא יִׁ ים הָּ ְקְצרּו ַהיָּמִׁ ֵאֶלה  -ְולּוֵלא יִׁ ים הָּ ים ַהיָּמִׁ ירִׁ ר ַאְך ְלַמַען ַהְבחִׁ שָּ בָּ
רּו: ְקצָּ  יִׁ

ם 23 ז אִׁ נוֺ -ְואָּ יַח ֺפה אֺו הִׁ שִׁ ֵנה ַהמָּ יש הִׁ ם ַאל-יֺאַמר ֲאֵליֶכם אִׁ ינּו: - שָּ  ַּתֲאמִׁ
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יֵחי  24 י ְמשִׁ יֵאי-כִׁ זָּב-ֶשֶקר ּוְנבִׁ ם ֶיש  כָּ ים ְלַנסֺות אִׁ ים ְגֺדלִׁ - יָּקּומּו ְונְָּתנּו ֺאתֺות ּומֺוְפתִׁ
ם ְלַהְתעֺות ַגםלְ  ים: -ֶאת-ֵאל יָּדָּ ירִׁ  ַהְבחִׁ

ֶכם:  25 י לָּ ַגְדּתִׁ י ֵמרֺאש הִׁ  ְראּו כִׁ

י 26 ֵכן כִׁ ר ַאל-לָּ ְדבָּ נֺו ַבמִׁ ֶכם הִׁ ים ַאל-יֺאְמרּו לָּ רִׁ נֺו ַבֲחדָּ ינּו: - ֵּתֵצאּו הִׁ  ַּתֲאמִׁ

ֶאה ַעדכִׁ  27 ח ְוֵירָּ ְזרָּ מִׁ ק ֵיֵצא מִׁ רָּ יַאת ְפֵני ֶבן-י ַכבָּ ְהֶיה בִׁ ית יָּם ֵכן ּתִׁ ם:-ַאֲחרִׁ דָּ אָּ  הָּ

ים:  28 רִׁ ְבצּו ַהְנשָּ קָּ ם יִׁ ים שָּ רִׁ  ַבֲאֶשר ְפגָּ

יַּה אֺורֺו ַהכ  29 ְתֺאם ֶּתְחַשְך ַהֶשֶמש ְוַהיֵָּרַח לֺא ַיגִׁ ֵאֶלה פִׁ ים הָּ ּתִׁ עִׁ ים  ְוַאֲחֵרי צֺוק הָּ בִׁ ֺוכָּ
ן ְפלּו מִׁ רֺום יָּזֻעּו:-יִׁ א ַהמָּ ם ּוְצבָּ ַמיִׁ  ַהשָּ

ֶבן  30 אֺות  ֶאה  ֵירָּ ז  ל-אָּ כָּ ְפדּו  ְוסָּ ם  יִׁ מָּ ַבשָּ ם  דָּ אָּ ֶאת-הָּ אּו  ְורָּ ה  מָּ ֲאדָּ הָּ ְשְפחֺות  - ֶבן-מִׁ
דֺול: הָּ  ר גָּ דָּ ם ְבֺעז ּוְבהָּ ַמיִׁ א ְבַעְנֵני ַהשָּ ם בָּ דָּ  אָּ

ְשַלח ֶאת  31 כָּ -ְוהּוא יִׁ ְבצּו ֶאתַמְלאָּ זָּק ְוקִׁ ר חָּ רּוחֺות  -יו ְבקֺול שֺופָּ יו ֵמַאְרַבע הָּ ירָּ ְבחִׁ
ם ַעד ַמיִׁ ְקֵצה ַהשָּ ם: -מִׁ יִׁ מָּ  ְקֵצה ַהשָּ

ן  32 ל מִׁ שָּ ֶכם מָּ רֺוב  -ְקחּו לָּ י קָּ ים ַאֶּתם כִׁ חּו ֺיְדעִׁ מָּ ֶליהָּ צָּ ּה ְועָּ טֺוב ֲענָּפָּ ם רָּ ַהְּתֵאנָּה אִׁ
ץ: יִׁ  ַהקָּ

ְר -ְוֵכן ַגם 33 לַכֲאֶשר ּתִׁ י-אּו כָּ ַתח: -ֵאֶלה יָּדֺוַע ֵּתְדעּו כִׁ רֺוב הּוא ַלפָּ  קָּ

י לֺא ַיֲעֺבר ַהדֺור ַהֶזה ַעד ֲאֶשר 34 ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ל-אָּ  ֵאֶלה: -יָּקּומּו כָּ

ַרי לֺא ַיֲעֺברּון: 35 ֶרץ ַיֲעֺברּו ּוְדבָּ אָּ ם ְוהָּ ַמיִׁ  ַהשָּ

י  מֺוֵעד ַהיֺום ַההּוא  -ְוַעל  36 ְלּתִׁ ם בִׁ ַמיִׁ ְך ַבשָּ יש ֺיֵדַע ְולֺא ַמְלאָּ יא ֵאין אִׁ ה ַההִׁ עָּ ְוַהשָּ
ב ְלַבדֺו:  אָּ  הָּ

יַאת ֶבן 37 יֵמי ֺנַח ֵכן בִׁ ם:-ְוכִׁ דָּ אָּ  הָּ

ַעד  38 לּו  ְבעָּ נִׁ ים  ְונָּשִׁ ים  נָּשִׁ ֲעלּו  בָּ תּו  ְושָּ ְכלּו  אָּ ַהַמבּול  ְיֵמי  ְפֵני  לִׁ ַכֲאֶשר  י  ַהיֺום  -כִׁ
א -ֲאֶשר ה:-ֺנַח ֶאלבָּ  ַהֵּתבָּ

י 39 ַמח ֶאת-ְוֵהם לֺא יְָּדעּו ַעד כִׁ א ַהַמבּול ַויִׁ יַאת ֶבן-בָּ ְהֶיה בִׁ ם ֵכן ּתִׁ ם:-ֻכלָּ דָּ אָּ  הָּ
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ם בַ  40 ְהיּו ְשַניִׁ ז יִׁ ֵזב:  ֶדהש ָּ אָּ ד ֵיעָּ ֵסף ְוֶאחָּ ד ֵיאָּ  ֶאחָּ

ֵסף ְוַאַחת  41 ם ַאַחת ֵּתאָּ יִׁ ֵרחָּ ם ֺטֵחנֺות בָּ ֵזב: ְשַּתיִׁ  ֵּתעָּ

ְתַיְצבּו ַעל 42 ֵכן הִׁ ה בוֺא ֲאֺדֵניֶכם: -לָּ עָּ ים שָּ י ֵאיְנֶכם ֺיְדעִׁ ְשַמְרְּתֶכם כִׁ  מִׁ

ימּו ַעל  43 י לּו-ַרק זֺאת שִׁ ת ֶאת- ֵלב כִׁ יָּה  -יַָּדע ַבַעל ַהַביִׁ ּה יָּבוֺא ַהַגנָּב הָּ ה בָּ ַאְשמּורָּ הָּ
ְשַמְרּתֺו ְולֺא נַָּתן ַלְחֺּתר ֶאת-ֺעֵמד ַעל  יתֺו: בֵ -מִׁ

ֵכן ַגם 44 י ֶבן-לָּ ים כִׁ מּו ַעל-ַאֶּתם ֱהיּו ְנֺכנִׁ שִׁ ה ֲאֶשר לֺא תָּ עָּ ם יָּבוֺא ְבשָּ דָּ אָּ  ֵלב:-הָּ

י  45 ידֺו ַעל-ּומִׁ ְפקִׁ ן ְונָּבֺון ֲאֶשר ֲאֺדנָּיו הִׁ ֶהם  -ֵאפוֺא הּוא ֶעֶבד ֶנֱאמָּ ֵתת לָּ ְבֵני ֵביתֺו לָּ
ּתֺו: ם ְבעִׁ ְכלָּ  אָּ

ֶעֶבד ַההּוא ֲאשֶ  46 ה: ַאְשֵרי הָּ שָּ י ֵכן עָּ ֶאנּו כִׁ ְמצָּ  ר ְבבֺא ֲאֺדנָּיו יִׁ

ֵדהּו ַעל 47 י ַיְפקִׁ ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ל -אָּ  לֺו:-ֲאֶשר ֶיש-כָּ

בוֺא: 48 י לָּ בֺו ֺבֵשש ֲאֺדנִׁ ע יֺאַמר ְבלִׁ ם ֶעֶבד רָּ  ְואִׁ

ם-ְוֵהֵחל ְלַהכֺות ֶאת 49 ְשּתֺות עִׁ ים ְוֶלֱאֺכל ְולִׁ דִׁ ֲעבָּ יו הָּ ים:ַהסֺ -ֶאחָּ  ְבאִׁ

ע: 50 ה ֲאֶשר לֺא ֵידָּ עָּ ֶעֶבד ַהֶזה ְביֺום ֲאֶשר לֺא ְיַצֶפה לֺו ּוְבשָּ  בוֺא יָּבוֺא ֲאֺדֵני הָּ

ז ְיַשֵסף ֺאתֺו ְונַָּתן ֶאת 51 ם-ְואָּ ם:-ֶחְלקֺו עִׁ נָּיִׁ י ַוֲחֺרק שִׁ ְהֶיה ְבכִׁ ם יִׁ ים שָּ  ַהֲחֵנפִׁ

https://adilsoncardoso.com 
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ַמלְ   1 ְדֶמה  ּתִׁ ז  ֶאת אָּ ְקחּו  לָּ ֲאֶשר  ְבתּולֺות  ְלֶעֶשר  ם  ַמיִׁ ַהשָּ ַוֵּתֶצאנָּה  -כּות  ֵנֺרֵתיֶהן 
ן:  תָּ ְקַראת ֶהחָּ  לִׁ

ֵמש ֵמֵהן ְבנֺות 2 ֵמש ְבנֺות ְּתבּונָּה:-חָּ  ֶכֶסל ְוחָּ

ְקחּו ֶאת 3 ילֺות לָּ ֶמן: -ֵנֺרֵתיֶהן ְולֺא-ְוַהְכסִׁ ֶהן שָּ מָּ ְקחּו עִׁ  לָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ְקחּו ֶשמֶ  4 םְוַהְנבֺונֺות לָּ ְכֵליֶהן עִׁ  ַהֵנרֺות: -ן בִׁ

ן:  5 בֺא נָּמּו יְָּשנּו ֻכלָּ ן לָּ תָּ  ְוַכֲאֶשר ֵאַחר ֶהחָּ

אתֺו: 6 ְקרָּ א ְצֶאינָּה לִׁ ן בָּ תָּ ֵנה ֶהחָּ נָּה הִׁ רִׁ ה ַוַּתֲעֺבר הָּ י ַהַלְילָּ י ַבֲחצִׁ  ַוְיהִׁ

ל 7 יצּו כָּ ז ֵהקִׁ ֵאֶלה ַוֵּתיַטְבנָּה ֶאת-אָּ  ֵנֺרֵתיֶהן:-ַהְבתּולֺות הָּ

ילֺות ֶאל 8 ַשְמְנֶכן ֶפן-ַוּתֺאַמְרנָּה ַהְכסִׁ נּו מִׁ ְכבּו ֵנֺרֵתינּו:-ַהְנבֺונֺות ְּתֶנינָּה לָּ  יִׁ

נּו ֵלאֺמר לֺא ֵכן ֶפן  9 ֶכן ֵלְכנָּה ֶאל-ְוַהְנבֺונֺות עָּ נּו ְולָּ ְשֺפק לָּ ֺמְכֵרי ֶשֶמן ּוְקֶנינָּה  - לֺא יִׁ
ֵכן:   לָּ

ֵנה  10 ְקנֺות ְוהִׁ ן לִׁ י ְבֶלְכּתָּ ּתֺו ֶאל  ַוְיהִׁ אּו אִׁ א ְוֵאֶלה ֲאֶשר נָֺּכנּו בָּ ן בָּ תָּ ֲחֻתנָּתֺו ְוַהֶדֶלת -ֶהחָּ
ה:  רָּ ְסגָּ  נִׁ

אּו ֶיֶתר ַהְבתּולֺות ַוּתֺאַמְרנָּה ֲאֺדֵנינּו ֲאֺדֵנינּו ְפַתח -ְוַאֲחֵרי 11 נּו:-ֵכן בָּ  נָּא לָּ

י אֶ  12 י לֺא יַָּדְעּתִׁ ֶכן כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ַמר אָּ נָּה ְואָּ  ְתֶכן: ְוהּוא עָּ

ְמדּו ַעל-ַעל  13 ים ֶאת-ֵכן עִׁ י ֵאיְנֶכם ֺיְדעִׁ ְשַמְרְּתֶכם כִׁ ה ֲאֶשר יָּבֺא -ַהיֺום ְוֶאת -מִׁ עָּ ַהשָּ
ּה ֶבן ם:-בָּ דָּ אָּ  הָּ

י ְכמוֺ  14 יש ֺנֵסַע ֶאל-כִׁ ם ֶאת-אִׁ יו ַוַיְפֵקד ְביָּדָּ דָּ א ַלֲעבָּ רָּ ֶרץ ֲאֶשר קָּ אָּ חּוץ לָּ  הֺונֺו: -מִׁ

ן  15 ד ֵמֶהם נָּתָּ י ְיֺכֶלת    ְלֶאחָּ יש ְכפִׁ יש אִׁ ת ְלאִׁ ם ּוְלַאֵחר ֶאחָּ ים ְלַאֵחר ְשַּתיִׁ רִׁ כָּ ֵמש כִׁ חָּ
ַסע ְלַדְרכֺו:   יָּדֺו ַוְיַמֵהר ַויִׁ

ים ֲאֵחרֺות:  16 רִׁ כָּ ֵמש כִׁ ֶהן ַוַיַעש חָּ ְסַחר בָּ ַלְך ַויִׁ ים הָּ רִׁ כָּ ֵמש ַהכִׁ ַקח חָּ  ְוֶזה ֲאֶשר לָּ

ַקח ְשּתָּ  17 ם ֲאֵחרֺות: ְוֵכן ֶזה ֲאֶשר לָּ ַכש ְשַּתיִׁ ם רָּ  יִׁ

ַקח ֶאת 18 ְטֺמן ֶאת-ְוֶזה ֲאֶשר לָּ ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ ַזל לֺו ַוַיְחֺפר בָּ ֵאַחת אָּ ר הָּ כָּ  ֶכֶסף ֲאֺדנָּיו:-ַהכִׁ

ֶהם:  19 מָּ ַדְרכֺו ַוְיַחֵשב עִׁ ֵאֶלה מִׁ ים הָּ דִׁ ֲעבָּ ב ֲאדֺון הָּ ים שָּ ים ַרבִׁ  ְוַאֲחֵרי יָּמִׁ

ַגש ֶזה ֲאשֶ   20 ֵמש ַויִׁ י חָּ ים ֲאֵחרֺות ֵלאֺמר ֲאֺדנִׁ רִׁ כָּ ֵמש כִׁ ים ַויֵָּבא חָּ רִׁ כָּ ֵמש ַהכִׁ ַקח חָּ ר לָּ
ים ֲאֵחרֺות:  רִׁ כָּ ֵמש כִׁ י עֺוד חָּ ַכְשּתִׁ ֵנה רָּ י ְוהִׁ ים נַָּתּתָּ ְביָּדִׁ רִׁ כָּ  כִׁ
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ְמַעט ַואֲ   21 יתָּ בִׁ יִׁ ן הָּ ן ֶנֱאמָּ יְדָך ַעלַוַיַען ֺאתֺו ֲאֺדנָּיו ֵהיַטְבּתָּ ֶעֶבד טֺוב ְוֶנֱאמָּ י ַאְפקִׁ -נִׁ
ְמַחת ֲאֺדֶניָך: -ְרֵבה בֺא ֶאלהַ   שִׁ

ַגם  22 ַגש  נִׁ ם  ְכַריִׁ כִׁ ַקח  לָּ ֲאֶשר  ֵנה  -ְוֶזה  ְוהִׁ י  לִׁ ּתָּ  נָּתָּ ים  רִׁ כָּ כִׁ ְשֵּתי  י  ֲאֺדנִׁ ַויֺאַמר  הּוא 
ם: יִׁ ְכרָּ י ֲעֵליֶהן עֺוד כִׁ ַכְשּתִׁ  רָּ

יְדָך ַעל  ַוַיַען ֺאתֺו ֲאֺדנָּיו ֵהיַטְבּתָּ ֶעֶבד טֺוב  23 י ַאְפקִׁ ְמַעט ַוֲאנִׁ יתָּ בִׁ יִׁ ן הָּ ן ֶנֱאמָּ -ְוֶנֱאמָּ
ְמַחת ֲאֺדֶניָך: -ְרֵבה בֺא ֶאלהַ   שִׁ

ַגש ַגם  24 י-ַויִׁ יָך כִׁ י ְיַדְעּתִׁ ר ַאַחת ַויֺאַמר ֲאֺדנִׁ כָּ ַקח כִׁ ה ֺקֵצר  -ֶזה ֲאֶשר לָּ ּתָּ ֶשה אָּ יש קָּ אִׁ
:ַבֲאֶשר לֺא זַָּרְעַּת ְוֺכֵנס ַבֲאֶשר לֺא פִׁ   זְָּרּתָּ

ה ֵהא 25 ה ְוַעּתָּ מָּ ֲאדָּ ְרָך בָּ כָּ ֶאְטֺמן כִׁ ֵאֵלְך וָּ א וָּ ירָּ אִׁ ְך:-ְלָך ֵאת ֲאֶשר -וָּ  לָּ

י  26 יַָּדְעּתָּ כִׁ ֵצל  ְועָּ ע  יו ֶעֶבד רָּ ֵאלָּ ַויֺאֶמר  ֲאֺדנָּיו  י  -ַוַיַען  זַָּרְעּתִׁ ַבֲאֶשר לֺא  י  ֲאנִׁ ֺקֵצר 
י: זְָּרּתִׁ י ַבֲאֶשר לֺא פִׁ  ְוֺכֵנס ֲאנִׁ

יֵפי-ְוַעל 27 י ְלַמֲחלִׁ ֵתת ַכְספִׁ ֶליָך לָּ יָּה עָּ י ֺמֵצא ֵאת ֲאֶשר-ֵכן הָּ יתִׁ יִׁ י הָּ י ְבֺבאִׁ ֶסף ַוֲאנִׁ -כָּ
ית: לִׁ   י ְבַתְרבִׁ

ֵכן ְקחּו ֶאת 28 ֶזה ֲאֶשר-לָּ יָּדֺו ּוְתנּו לָּ ר מִׁ כָּ ֶשר: -ַהכִׁ ים עָּ רִׁ כָּ  לֺו כִׁ

י ֲאֶשר ֶיש  29 י מִׁ נֵָּתן -כִׁ י-לֺו יִׁ יף ּומִׁ ְוַיְעדִׁ ֶמנּו ַגם ֵאת ֲאֶשר -ֲאֶשר ֵאין  לֺו  לֺו יַֻקח מִׁ
 לֺו:-ֶיש

יכּו ֶאל   30 ְצַלח ַלֺכל ַהְשלִׁ ֶעֶבד ַהֶזה ֲאֶשר לֺא יִׁ י  -ְוֶאת הָּ ְהֶיה ְבכִׁ ם יִׁ ֶות שָּ ֺאֶפל ְוַצְלמָּ
ם:  נָּיִׁ  ַוֲחֺרק שִׁ

י יָּבוֺא ֶבן  31 יָּה כִׁ ל-ְוהָּ תֺו ְוכָּ ְגֻדלָּ ם בִׁ דָּ אָּ ים ַהקְ -הָּ כִׁ ז ֵיֵשב ַעלַהַמְלאָּ מֺו אָּ ים עִׁ ֵסא -דשִׁ כִׁ
 ְכבֺודֺו: 

ל   32 נָּיו כָּ ְקְבצּו ְלפָּ ֺרֶעה -ְונִׁ יד הָּ ד ַכֲאֶשר ַיְפרִׁ ֶאחָּ ד לָּ יד ֵביֵניֶהם ֵבין ֶאחָּ ְפרִׁ ם ְוהִׁ ַהגֺויִׁ
ים:-ֶאת זִׁ עִׁ ֵבין הָּ ים מִׁ בִׁ  ַהְכשָּ

יד ֶאת 33 ינֺו -ְוֶהֱעמִׁ ימִׁ ים לִׁ בִׁ ְשמֺאלֺו:-ְוֶאתַהְכשָּ ים לִׁ זִׁ עִׁ  הָּ
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ֶאת  34 ּוְרשּו  י  בִׁ אָּ ְברּוֵכי  ֺבאּו  ינֺו  ימִׁ מִׁ ַלֲאֶשר  ַהֶמֶלְך  יֺאַמר  ז  ֲאֶשר -אָּ ַהַמְלכּות 
ן ֶכם ְלמִׁ ה לָּ ְתַעְּתדָּ ם: -הִׁ ֵסד עֺולָּ ּוָּ  הִׁ

י ַוַּתַאְספּו 35 יתִׁ יִׁ י ֺאֵרַח הָּ י ַוַּתְשקּונִׁ ֵמאתִׁ י צָּ יֻלנִׁ י ַוַּתֲאכִׁ ַעְבּתִׁ י רָּ י: כִׁ  נִׁ

י:  36 ֺבאּו ֵאלָּ י ַוּתָּ יתִׁ יִׁ צּור ַבֶכֶלא הָּ י עָּ י ַוְּתַבְקֻרנִׁ יתִׁ לִׁ י חָּ  ֵעֺרם ַוְּתַכֻסנִׁ

ֵמא    37 צָּ אֺו  יֶעָך  ַוַנְשבִׁ ֵעב  רָּ ינּוָך  ְראִׁ ַתי  מָּ ֲאֺדֵנינּו  ֵלאֺמר  ים  יקִׁ ַהַצדִׁ ֺאתֺו  ַיֲענּו  ז  אָּ
 ַוַנְשֶקָך: 

ינּוָך ֺאֵרַח  38 ַתי ְראִׁ  ַוְנַאְסֶפָך אֺו ֵעֺרם ַוְנַכֶסָך:מָּ

צּור ַבֶכֶלא ַונָּבֺא ֵאֶליָך: 39 ינּוָך ֺחֶלה אֺו עָּ ַתי ְראִׁ  ּומָּ

ד ֵמַאַחי    40 יֶתם ְלֶאחָּ ֶכם ֵאת ֲאֶשר ֲעשִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ם ֵלאֺמר אָּ ַיֲעֶנה ֺאתָּ ְוַהֶמֶלְך 
יֶתם: י ֲעשִׁ ֵאֶלה ְלַנְפשִׁ ים הָּ  ַהְקַטנִׁ

ז יֺא   41 ים ֶאל  מֺאלוֺ שְ ַלֲאֶשר מִׁ -ַמר ַגםאָּ ַלי ֲארּורִׁ ה -ְלכּו ֵמעָּ ְתַעְּתדָּ ם ֲאֶשר הִׁ ֵאש עֺולָּ
יו: כָּ ן ּוְלַמְלאָּ טָּ  ְלשָּ

ְשּתֺות: 42 י לִׁ י ְולֺא ְנַתֶּתם לִׁ ֵמאתִׁ י ֶלֱאֺכל צָּ י ְולֺא ְנַתֶּתם לִׁ ַעְבּתִׁ י רָּ  כִׁ

סִׁ   43 כִׁ ְולֺא  ֵעֺרם  י  ֲאַסְפּתּונִׁ ְולֺא  י  יתִׁ יִׁ הָּ ְולֺא ֺאֵרַח  ַבֶכֶלא  צּור  ְועָּ י  יתִׁ יִׁ הָּ ֺחֶלה  י  יתּונִׁ
י: ַקְרּתּונִׁ  בִׁ

ֵמא אֺו ֺאֵרַח אֺו  -ְוֵהם ַגם  44 ֵעב אֺו צָּ ינּוָך רָּ ַתי ְראִׁ יו ֵלאֺמר ֲאֺדֵנינּו מָּ ַיֲענּו ֵאלָּ ֵהם 
אנּו ְלֶעְזֶרָך: צּור ַבֶכֶלא ְולֺא בָּ ֺרם אֺו ֺחֶלה אֺו עָּ  עָּ

ם ֵלאֺמר  45 ים   ְוהּוא ַיֲעֶנה ֺאתָּ יֶתם ְלַאַחד ַהְקַטנִׁ ֶכם ֵאת ֲאֶשר לֺא ֲעשִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ אָּ
יֶתם: י לֺא ֲעשִׁ ֵאֶלה ְלַנְפשִׁ  הָּ

ם:  46 ים ְלַחֵיי עֺולָּ יקִׁ ם ְוַהַצדִׁ ְראֺון עֺולָּ  ְוֵכן ֵיְלכּו ֵאֶלה ְלדִׁ

https://adilsoncardoso.com 
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Mateus Hebraico Capítulo 26 
 

ה ֵישּוַע ְלַדבֵ  1 לָּ יא ַכֲאֶשר כִׁ לַוְיהִׁ ֵאֶלה ַויאֶמר ֶאל-ר כָּ ים הָּ רִׁ יו: -ַהְדבָּ ידָּ  ַּתְלמִׁ

ַסח ְוֵאת ֶבן 2 ְהֶיה ַהפָּ ם יִׁ י ַאֲחֵרי יֺוַמיִׁ ֵלב:-ֲהלֺא ְיַדְעֶּתם כִׁ צָּ ירּו ְלהִׁ ם ַיְסגִׁ דָּ אָּ  הָּ

ם ֶאל  3 עָּ ְקֵני הָּ ים ְוזִׁ ים ְוַהסֺוְפרִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ְקֲהלּו רָּ דֺול ּו-ַויִׁ א: ֲחַצר ַהֺכֵהן ַהגָּ  ְשמֺו ַקיָּפָּ

ְתֺפש ֶאת 4 ֲעצּו לִׁ ּוָּ יתֺו: -ַויִׁ ה ְוַלֲהמִׁ ְרמָּ  ֵישּוַע ְבעָּ

ג ֶפן 5 ְמרּו לֺא ֶבחָּ ם: -ַאְך אָּ עָּ ה בָּ ְתֺעֵרר ְמהּומָּ  ּתִׁ

ְהיֺות ֵישּוַע ְבֵבית 6 י בִׁ ע:-ַוְיהִׁ ְמעֺון ַהְמֺצרָּ  ַעְניָּה ְבֵבית שִׁ

ּה ְצֹלחִׁ  7 ה ּוְביָּדָּ שָּ יו אִׁ בֺא ֵאלָּ ֺצק ַעל -ית ֶשֶמן ְיַקרַוּתָּ בֺו: -ֵעֶרְך ְמֺאד ַוּתִׁ ְמסִׁ  רֺאשֺו בִׁ

ֶהם ֵלאֺמר ַעל 8 ַחר לָּ ים ַויִׁ ידִׁ ְראּו ַהַּתְלמִׁ ְבַלע ַהֶשֶמן ַהֶזה: -ַויִׁ  ֶמה נִׁ

ים:  9 יִׁ ֲענִׁ ְכרֺו לָּ ב ְוַלֲחֹלק מִׁ ּתֺו ְבֶכֶסף רָּ יָּה ְלתִׁ  ֲהלֺא טֺוב הָּ

הַוֵיַדע ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵלי 10 מָּ י:-ֶזה ַּתְלאּו ֶאת-ֶהם לָּ ְתנִׁ לָּ ה ֲהלֺא טֺוב ְגמָּ שָּ אִׁ  הָּ

י ֶאת 11 ְפֵניֶכם:-כִׁ יד לִׁ מִׁ ְמְצאּו ּתָּ י לֺא תִׁ יד ְואֺותִׁ מִׁ ְפֵניֶכם ּתָּ ְמְצאּו לִׁ ים ּתִׁ יִׁ ֲענִׁ  הָּ

ה ַהֶשֶמן ַהֶזה ַעל 12 י ַבֲאֶשר יְָּצקָּ י: -כִׁ תִׁ ְקֻברָּ י לִׁ ינָּה ֺאתִׁ י ֵהכִׁ יָּתִׁ  ְגוִׁ

ֵמן  13 ל  אָּ ֶכם ְבכָּ י ֺאֵמר לָּ ל-ֲאנִׁ ה ַהזֺאת ְבכָּ ַמע ַהְבשֺורָּ שָּ קֺום ֲאֶשר ּתִׁ ֶרץ ְיֻסַפר  -מָּ אָּ הָּ
רֺון: כָּ ּה ְלזִׁ יא לָּ ה הִׁ ְשתָּ  ַגם ֲאֶשר עָּ

יש 14 ה אִׁ ר ּוְשמֺו ְיהּודָּ שָּ ְשֵנים ֶהעָּ ד מִׁ ם ֶאחָּ ז קָּ יֺות ַוֵיֶלְך ֶאל-אָּ אֵשי -ְקרִׁ ים:רָּ  ַהֺכֲהנִׁ

ֶתת-ַויֺאֶמר ַמה 15 ְשְקלּו-ּתֺאְמרּו לָּ יר ֺאתֺו ְבֶיְדֶכם ַויִׁ י ַאְסגִׁ י כִׁ ֶסף: -לִׁ ים כָּ  לֺו ְשֹלשִׁ

ן 16 ֶקש-ּומִׁ יא בִׁ ֵעת ַההִׁ יר ֺאתֺו: -הָּ  לֺו ֺּתֲאנָּה ְלַהְסגִׁ

ְפֵני ֵיש  17 ים לִׁ ידִׁ אּו ַהַּתְלמִׁ אשֺון ְלַחג ַהַמצֺות בָּ רִׁ ְפֵני הָּ יְולִׁ ְרֶצה כִׁ - ּוַע ֵלאֺמר ֵאיֺפה תִׁ
ין ְלָך ֶלֱאֺכל ֶאתנָּ  ַסח:- כִׁ  ַהפָּ
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י   18 ְננִׁ ה ְוהִׁ אָּ י בָּ ּתִׁ ַמר ַרֵבנּו ֵהן עִׁ ַגְדֶּתם לֺו ֺכה אָּ י ְוהִׁ י ַאְלֺמנִׁ ְפֹלנִׁ ה לִׁ ירָּ עִׁ ַויֺאֶמר ְלכּו הָּ
ֺחג ֶאת ם-לָּ יַדי ְבֵביֶתָך: -ַחג ַהֶפַסח עִׁ  ַּתְלמִׁ

י 19 ינּו ֶאתַוַיֲעשּו ַהַּתְלמִׁ ם ֵישּוַע ַויָּכִׁ ּוָּה ֺאתָּ ים ַכֲאֶשר צִׁ ַסח: -דִׁ  ַהפָּ

ם  20 בֺו עִׁ ְמסִׁ ֶרב ַוֵיֶשב בִׁ עָּ י בָּ ר:-ַוְיהִׁ שָּ  ְשֵנים עָּ

י 21 ֶכם כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ ים ַויֺאַמר אָּ י: -ּוְבעֺוד ֵהם ֺאְכלִׁ יר ֺאתִׁ ֶכם ַיְסגִׁ ד מִׁ  ֶאחָּ

ְתַעְצבּו  22 ם ַעד-ֶאלַויִׁ בָּ י:-לִׁ י הּוא ֲאֺדנִׁ  ְמֺאד ַויֵָּחלּו ֵלאֺמר לֺו ַהֲאנִׁ

י: -ַוַיַען ַויֺאַמר ַהֺטֵבל ֶאת 23 יר ֺאתִׁ ה הּוא ַהַמְסגִׁ רָּ י ַבְקעָּ מִׁ  יָּדֺו עִׁ

יר ֵאת ֶבן-ֵהן ֶבן  24 יש ַההּוא ֲאֶשר ַיְסגִׁ אִׁ יו ַאְך אֺוי לָּ לָּ תּוב עָּ ם ֺהֵלְך ַככָּ דָּ אָּ ם  -הָּ דָּ אָּ הָּ
םבְ  יש ַההּוא אִׁ אִׁ יָּה לָּ ֶחם: -ַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשֺו טֺוב הָּ א ֵמרָּ  לֺא יָּצָּ

25 : ְרּתָּ מָּ ה אָּ יו ַאּתָּ י ַויֺאֶמר ֵאלָּ י הּוא ַרבִׁ ַמר ַהֲאנִׁ נָּה ְואָּ יר ֺאתֺו עָּ ה ַהַמְסגִׁ יהּודָּ  וִׁ

ַקח ֵישּוַע ֶאת  26 ם ַויִׁ ְכלָּ ֵּתן לַ -ּוְבאָּ ְבַצע ַויִׁ ֶרְך ַויִׁ ְכלּו ַהֶלֶחם ַוְיבָּ ים ַויֺאַמר ְקחּו אִׁ ידִׁ ַּתְלמִׁ
י:  רִׁ  ֶזה הּוא ְבשָּ

ַקח ֶאת 27 ֶמנָּה:-ַויִׁ ֶהם ֵלאֺמר ְשתּו ֻכְלֶכם מִׁ ֵּתן לָּ ֶרְך ַויִׁ  ַהכֺוס ַוְיבָּ

י ַדם 28 מִׁ י ֶזה הּוא דָּ ם: -כִׁ יַחת ַחטֺאתָּ ְסלִׁ ים לִׁ פּוְך ְבַעד ַרבִׁ ה ַהשָּ שָּ ית ַהֲחדָּ  ַהְברִׁ

י ַמגִׁ   29 י ַהֶגֶפן ַהֶזה ַעד ַהיֺום ַההּוא ֲאֶשר ַוֲאנִׁ ְפרִׁ ה לֺא ֶאְשֶּתה עֺוד מִׁ י ֵמַעּתָּ ֶכם כִׁ יד לָּ
י:  בִׁ ֶכם ְבַמְלכּות אָּ מָּ ש ֶאְשֵּתהּו עִׁ דָּ  חָּ

ְקְראּו ֶאת 30 ים: -ַהַהֵלל ַוֵיְצאּו ֶאל -ַויִׁ  ַהר ַהֵזיתִׁ

ְשל  31 כָּ ַמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֵהן ֻכְלֶכם ּתִׁ ז אָּ תּוב ַאֶכה ֶאתאָּ י כָּ ה ַהֶזה כִׁ י ַבַלְילָּ ֺרֶעה  -ּו בִׁ הָּ
ָּ ַהצֺאן:  ּוְתפּוֶצין

ן 32 י מִׁ תִׁ ה:-ְוַאֲחֵרי ְתקּומָּ ילָּ לִׁ ְפֵניֶכם ַהגָּ ים ֵאֵלְך לִׁ  ַהֵמתִׁ

ם 33 יו ַאף אִׁ ם:-ַוַיַען ֶפְטרֺוס ַויֺאֶמר ֵאלָּ ֵשל ְלעֺולָּ י לֺא ֶאכָּ ְשלּו ְבָך ֲאנִׁ כָּ ם יִׁ  ֻכלָּ
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א ַהַּתְרְנֺגל ְּתַכֶחשוַ   34 ְקרָּ ה ַהֶזה ֶטֶרם יִׁ י ַבַלְילָּ ְך כִׁ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִׁ יו ֵישּוַע אָּ - יֺאֶמר ֵאלָּ
ים: בִׁ  מִׁ ֹלש ְפעָּ  י שָּ

ם  35 יו ֶפְטרֺוס ַאף אִׁ ְּתׇך ַכַחש לֺא ֲאַכֶחש-ַויֺאֶמר ֵאלָּ מּות אִׁ ַלי לָּ ְהֶיה עָּ ְברּו -יִׁ ְך ְוֵכן דִׁ בָּ
ל ים: ַהּתַ -ַגם כָּ ידִׁ  ְלמִׁ

ֶהם ֶאל-ְוַאֲחֵרי  36 מָּ א ֵישּוַע עִׁ א ַגת-ֵכן בָּ ְקרָּ קֺום ַהנִׁ יו  -ְשֵמנָּה ַויֺאֶמר ֶאל-ַהמָּ ידָּ ַּתְלמִׁ
ֶכם ֺפה ַעד-ְשבּו ה: -לָּ מָּ י שָּ ְתַפַלְלּתִׁ י ֵאֵלְך ְוהִׁ  כִׁ

ּתֺו ֶאת 37 ַקח אִׁ תְ - ֶפְטרֺוס ְוֶאת-ַויִׁ י ַויֶָּחל ְלהִׁ שֺוֵמם: ְשֵני ְבֵני ַזְבדִׁ  ַיֵפַח ּוְלהִׁ

ה 38 רָּ י מָּ י ְמֺאד ַעד-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַנְפשִׁ י: -לִׁ מִׁ ְקדּו עִׁ ֶזה ְושִׁ ְמדּו בָּ ֶות עִׁ  מָּ

ְמַעט  39 ה  ְלאָּ הָּ ַעל-ַוַיֲעֺבר  ֺפל  ַויִׁ ר  ְזעָּ ם-מִׁ י אִׁ בִׁ אָּ ַויֺאַמר  ְתַפֵלל  ַויִׁ נָּיו  ר  -פָּ בָּ ַהדָּ ֵכן  ּתָּ יִׁ
ר םנָּא ַהכֺוס ַהזֺאת מֵ -ַּתֲעבָּ י אִׁ י כִׁ ְרצֺונִׁ ַלי ַאְך לֺא כִׁ ה:-עָּ ּתָּ יתָּ אָּ צִׁ  ַכֲאֶשר רָּ

ים ַויֺאֶמר ֶאל-ַויָּבֺא ֶאל  40 ֵאם ְיֵשנִׁ ְמצָּ ים ַויִׁ ידִׁ ם לֺא-ַהַּתְלמִׁ יָּה ְלֵאל ֶיְדֶכם -ֶפְטרֺוס ַהאִׁ הָּ
ת: ה ֶאחָּ עָּ י שָּ מִׁ ְשֺקד עִׁ  לִׁ

ְתַפְללּו ֶפן 41 ְקדּו ְוהִׁ ה ֵהן הָּ -שִׁ ֺבאּו ְלַמסָּ ֶפה:ּתָּ ר רָּ שָּ ה ַאְך ַהבָּ  רּוַח ֲחֵפצָּ

ם-ַויֺוֶסף ַוֵיֶלְך  42 י אִׁ ְלּתִׁ ֵכן ַלֲעֺבר בִׁ ּתָּ ם זֺאת לֺא תִׁ י אִׁ בִׁ ְתַפֵלל ַויֺאַמר אָּ ית ַויִׁ -לֺו ֵשנִׁ
ֶשה ְרצֺוֶנָך:שָּ  ּה ֵיעָּ י אֺותָּ יתִׁ  תִׁ

י  43 ים עֺוד כִׁ ֵאם ְיֵשנִׁ ְמצָּ ב ַויִׁ יּו ְכֵבדֺות: ַויֺוֶסף ַויָּשָּ  ֵעיֵניֶהם הָּ

ֵאֶלה: 44 ים הָּ רִׁ ית ַוְיַדֵבר ַכְדבָּ ישִׁ ְתַפֵלל ְשלִׁ ם ַוֵיֶלְך עֺוד ַויִׁ  ַוַיֲעֺזב ֺאתָּ

ב ֶאל  45 ז שָּ ה  -אָּ עָּ ה ַהשָּ אָּ ֵנה בָּ ה הִׁ יו ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְּתנּו ֵשנָּה ְלֵעיֵניֶכם ּוְמנּוחָּ ידָּ ַּתְלמִׁ
ְסַגר בִׁ -ּוֶבן ם נִׁ דָּ אָּ ים: הָּ אִׁ  יֵדי ַחטָּ

ֵרב: 46 י ֺהֵלְך ְוקָּ יר ֺאתִׁ ֵנה ַהַמְסגִׁ ה הִׁ  קּומּו ְוֵנֵלכָּ

מֺון  47 הָּ מֺו  ְועִׁ א  בָּ ר  שָּ ֶהעָּ ְשֵנים  מִׁ ד  ֶאחָּ ה  ְיהּודָּ ֵנה  ְוהִׁ ְמַדֵבר  בֺות  -עֺוֶדנּו  ַבֲחרָּ ַרב 
ם:  עָּ ְקֵני הָּ ים ְוזִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ  ּוְבַמטֺות ֵמֵאת רָּ

יר  48 יש ֲאֶשר ֲאַנֶשקְוַהַמְסגִׁ אִׁ ֶהם אֺות ֵלאֺמר הָּ ְפשּו ֺאתֺו:-ֺאתֺו נַָּתן לָּ  לֺו ֶזה הּוא ּתִׁ
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ַגש ֶאל 49 ֵקהּו: -ַוְיַמֵהר ַויִׁ שָּ י ַויִׁ לֺום ְלָך ַרבִׁ  ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲהשָּ

י ַעל 50 יו ֵישּוַע ֵרעִׁ אתָּ ְוֵהם נְָּפלּו ַעל-ַויֺאֶמר ֵאלָּ ְשלְ -ֶמה בָּ ְיֵדיֶהם  -חּו בֺו ֶאתֵישּוַע ַויִׁ
ְתְפֻשהּו:   ַויִׁ

ֶאת  51 ַלח  שָּ ֵישּוַע  ֵמַאְנֵשי  ד  ֶאחָּ ֵנה  ֶאת-ְוהִׁ ְשֹלף  ַויִׁ ֶאת-יָּדֺו  ַוַיְך  ַהֺכֵהן  -ַחְרבֺו  ֶעֶבד 
דֺול ַוְיַקֵצץ ֶאת ְזנֺו:-ַהגָּ  אָּ

ֵשב ַחְרְבָך ֶאל 52 יו ֵישּוַע הָּ ל-ַויֺאֶמר ֵאלָּ י כָּ ּה כִׁ  ֵשי ֶחֶרב ַבֶחֶרב יֺאֵבידּו: ֺּתפְ -ְמקֺומָּ

י ַגם  53 ְשַלח לִׁ י ֲאֶשר יִׁ בִׁ ְשֺאל ֵמֵאת אָּ י לֺא אּוַכל לִׁ ְבׇך כִׁ ה ַרב -אֺו ֲהתֺאַמר ְבלִׁ ַעּתָּ
ים:  כִׁ ים ַמְלאָּ ר ְגדּודִׁ שָּ ְשֵנים עָּ  מִׁ

ל 54 י כָּ ים כִׁ ֺכנּו ַהְכתּובִׁ ל ֵאיְך יִׁ ְקֶראנָּה: -ֲאבָּ  ֵאֶלה ּתִׁ

יא    55 ֵעת ַההִׁ ַמר ֵישּוַע ֶאלבָּ י - אָּ ְתֺפש ֺאתִׁ אֶתם לִׁ בֺות ּוְבַמטֺות בָּ ם ֲהַבֲחרָּ עָּ ֲהמֺון הָּ
י יָּד: ש ְולֺא ְשַלְחֶּתם בִׁ ְקדָּ ֶכם ַבמִׁ י ְלהֺוֺרת לָּ יץ ְויֺום יֺום יַָּשְבּתִׁ רִׁ  ְכפָּ

ל  56 כָּ ל  ֶאת-ֲאבָּ ְלַמלֺאת  ה  ְיתָּ הָּ ַתלְ -זֺאת  ֺאתֺו  ְזבּו  עָּ ז  אָּ ים  יאִׁ ַהְנבִׁ ְתֵבי  ם כִׁ ֻכלָּ ו  ידָּ מִׁ
 ַויָּנֻסּו: 

יכּו ֺאתֺו ֶאל  57 ים -ְוֺתְפֵשי ֵישּוַע הֺולִׁ ְקֲהלּו ַהסֺוְפרִׁ דֺול ֲאֶשר ְבֵביתֺו נִׁ א ַהֺכֵהן ַהגָּ ַקיָּפָּ
ים:  ְוַהְזֵקנִׁ

ַעד  58 חֺוק  ֵמרָּ יו  ַאֲחרָּ ַלְך  הָּ ם-ּוֶפְטרֺוס  עִׁ ם  שָּ ַוֵיֶשב  ַויָּבוֺא  דֺול  ַהגָּ ַהֺכֵהן  -ַלֲחַצר 
ר:מְ הַ  בָּ ֺפל דָּ ְראֺות ֵאיְך יִׁ ים לִׁ ְרתִׁ  שָּ

ל  59 ים ְוכָּ ים ְוַהְזֵקנִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ְקשּו ֵעדּות ֶשֶקר ַעל-ְורָּ ין בִׁ יתֺו -ַהַסְנֶהְדרִׁ ֵישּוַע ַלֲהמִׁ
אּו: צָּ  ְולֺא מָּ

י ֵעֵדי 60 אּו ְוַאֲחֵרי-ְוַאף כִׁ צָּ ם לֺא מָּ אּו שָּ ים בָּ ם-ֶשֶקר ַרבִׁ ְגשּו ְשנָּיִׁ  ֶשֶקר:-ֵעֵדי ֵכן נִׁ

י ַלֲהֺרס ֶאת 61 ב לִׁ י רָּ ַמר יָּדִׁ י ֶזה אָּ ים: -ַוַיֲענּו כִׁ ְשֹלֶשת יָּמִׁ ְבנֺותֺו בִׁ ים ְולִׁ ֱאֹלהִׁ  ֵהיַכל הָּ

שתגה 62 ר מָּ בָּ יו ֲהלֺא ַתֲעֶנה דָּ דֺול ַויֺאֶמר ֵאלָּ ם ַהֺכֵהן ַהגָּ ידּו ְבָך ֵאֶלה:-ַויָּקָּ  זֺאת ֵהעִׁ
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ֺדם ֵישּוַע    63 נּו  ַויִׁ יד לָּ י ַתגִׁ ים כִׁ ים ַחיִׁ יֲעָך ֵבאֹלהִׁ י ַמְשבִׁ ְננִׁ דֺול הִׁ יו ַהֺכֵהן ַהגָּ ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ם יַח ֶבן-אִׁ שִׁ ה הּוא ַהמָּ ים: -ַאּתָּ ֱאֹלהִׁ  הָּ

ֶאת  64 ְראּו  תִׁ ה  ֵמַעּתָּ י  כִׁ ֶכם  לָּ יד  ַמגִׁ י  ֲאנִׁ ֵכן  אָּ ְרּתָּ  מָּ אָּ ה  ַאּתָּ ֵישּוַע  יו  ֵאלָּ -ֶבן-ַויֺאֶמר 
ם ֺישֵ הָּ  דָּ ם: אָּ יִׁ מָּ א ְבַעְנֵני ַהשָּ ה ּובָּ ין ַהְגבּורָּ ימִׁ  ב לִׁ

דֺול ֶאת  65 ְקַרע ַהֺכֵהן ַהגָּ ז יִׁ יו ֵלאֺמר ְמַגֵדף הּוא ַמה-אָּ דָּ ֵנה ֶזה  -ְבגָּ ים הִׁ נּו עֺוד ּוְלֵעדִׁ לָּ
יו:  פִׁ דּופֺו מִׁ  ְשַמְעֶּתם גִׁ

ְמרּו ַמה 66 ְשַפט-אִׁ וֶ -ַדְעְּתֶכם ַוַיֲענּו ַויֺאְמרּו מִׁ  ת לֺו: מָּ

י:  67 נָּיו ַוַיֻכהּו ְבֶאְגֺרף ְוֵיש ֵמֶהם ֲאֶשר ַמֲחאּו ֺאתֺו ַמַכת ֶלחִׁ ז יְָּרקּו ְבפָּ  אָּ

ְך: 68 י ֶזה ַהַמֶכה ֺאתָּ יַח מִׁ שִׁ נּו מָּ נֵָּבא לָּ  ַויֺאְמרּו הִׁ

ה ַאַחת ֵלאֺמר גַ  69 ְפחָּ יו שִׁ ַגש ֵאלָּ ֵצר ַוּתִׁ חּוץ ְבתֺוְך ֶהחָּ יתָּ  -םּוֶפְטרֺוס יַָּשב מִׁ יִׁ ה הָּ ַאּתָּ
ם י:-עִׁ ילִׁ לִׁ  ֵישּוַע ַהגָּ

ה 70 י מָּ ם ֵלאֺמר לֺא יַָּדְעּתִׁ ֶרת: -ַוְיַכֵחש ְלֵעיֵני ֻכלָּ  ַאְּת ֺאמָּ

ה ַאֶחֶרת ַוּתֺאֶמר ֶאל-ַוֵיֵצא ֶאל  71 ְפחָּ ְרֵאהּו שִׁ ם ַוּתִׁ אּולָּ ם ַגם-הָּ ים שָּ ֺעְמדִׁ יָּה  -הָּ ֶזה הָּ
ם י:-עִׁ  ֵישּוַע ַהנְָּצרִׁ

י ֶאת 72 ַבע ֵלאֺמר לֺא יַָּדְעּתִׁ שָּ יש:-ַויֺוֶסף ְלַכֵחש ַויִׁ אִׁ  הָּ

ם ַויֺאְמרּו ֶאל  73 ים שָּ ֺעְמדִׁ ְגשּו הָּ ם ַגם-ְועֺוד ְמַעט ַויִׁ י - ֶפְטרֺוס אּולָּ ד ֵמֶהם כִׁ ה ֶאחָּ ַאּתָּ
ְתַנֵכר:-ַגם ְתָך ּתִׁ ְשפָּ  בִׁ

74   ֺ ל ֵלאֺמר  ה  ְשֻבעָּ ּובִׁ ה  לָּ ְבאָּ ַלֲענֺות  ֶאתַויֶָּחל  י  יַָּדְעּתִׁ ה  -א  רָּ קָּ ֶזה  ּוְבֶרַגע  יש  אִׁ הָּ
 ַהַּתְרְנֺגל:

ְזֺכר ֶפְטרֺוס ֶאת  75 י-ַויִׁ ַמר כִׁ א ַהַּתְרְנֺגל ְּתַכֶחש-ְדַבר ֵישּוַע ֲאֶשר אָּ ְקרָּ ֹלש -ֶטֶרם יִׁ י שָּ בִׁ
י:  ֵרר ַבֶבכִׁ ה ַוְימָּ ים ַוֵיֵצא ַהחּוצָּ מִׁ  ְפעָּ
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להַ  1 ם נֺוְסדּו ַיַחד ַעל-ֺבֶקר אֺור ְוכָּ עָּ ְקֵני הָּ ים ְוזִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ יתֺו:-רָּ  ֵישּוַע ַלֲהמִׁ

ה:  2 טֺוס ַהֶפחָּ ילָּ יֺוס פִׁ יֵדי פֺוְנטִׁ יֻרהּו בִׁ יֻכהּו ַוַיְסגִׁ  ַוַיַאְסרּו ֺאתֺו ַויֺולִׁ

נָּחֵ   3 יֻעהּו ַויִׁ ְרשִׁ י הִׁ יר ֺאתֺו כִׁ ה ַהַמְסגִׁ ים ַהֶכֶסף ֶאל-ם ַויֶָּשב ֶאתַוַיְרא ְיהּודָּ אֵשי -ְשֹלשִׁ רָּ
ים ְוֶאל ים:-ַהֺכֲהנִׁ  ַהְזֵקנִׁ

ְמרּו ַמה 4 י ְוֵהם אָּ ם נָּקִׁ י דָּ ְסַגְרּתִׁ י ַבֲאֶשר הִׁ אתִׁ טָּ ה:-ַויֺאַמר חָּ ּתָּ זֺאת ְרֵאה אָּ נּו ְולָּ  לָּ

ַנק:-ַוַיְשֵלְך ֶאת 5 ל ַוֵיֵצא ַוֵיֶלְך ַוֵיחָּ  ַהֶכֶסף ַבֵהיכָּ

ים ֶאתַויִׁ   6 אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ּתֺו ֶאל-ַהֶכֶסף ַויֺאְמרּו לֺא-ְקחּו רָּ ה הּוא ְלתִׁ י-ַכּתֺורָּ ר כִׁ אֺוצָּ -הָּ
ים הּוא: שְ  מִׁ  ַכר דָּ

ְקנּו ַבֶכֶסף ַהֶזה ֶאת 7 ֲעצּו ַויִׁ ּוָּ ים: -ַויִׁ ְקבּוַרת ֵגרִׁ  ְשֵדה ַהיֺוֵצר לִׁ

ֵרא לַ -ַעל 8 קָּ ים עַ  ֶדהש ָּ ֵכן יִׁ מִׁ  ד ַהיֺום ַהֶזה: ַההּוא ְשֵדה דָּ

ֶנֱאַמר ְבַיד  9 ר ֲאֶשר  בָּ ז הּוַקם ַהדָּ ְקחּו ֶאת-אָּ ַויִׁ יא ֵלאֺמר  ים ַהֶכֶסף ֶאֶדר -ַהנָּבִׁ ְשֹלשִׁ
ר ֲאֶשר יַָּקר ֵמַעל ֵאל:-ַהְיקָּ ְשרָּ  ְבֵני יִׁ

ְּתנּום ְבַעד 10 י ֲאֺדנָּי:-ַויִׁ ּוָּה ֺאתִׁ  ְשֵדה ַהיֺוֵצר ַכֲאֶשר צִׁ

ים  ְוֵישּוַע ֺעמֵ   11 ה הּוא ֶמֶלְך ַהְיהּודִׁ ה ֵלאֺמר ַהַאּתָּ ְשַאל ֺאתֺו ַהֶפחָּ ַויִׁ ה  ְפֵני ַהֶפחָּ ד לִׁ
 : ְרּתָּ מָּ ה אָּ יו ֵישּוַע ַאּתָּ  ַויֺאֶמר ֵאלָּ

ר:  12 בָּ ם דָּ נָּה ֺאתָּ ם ְולֺא עָּ ְטנָּתָּ יו שִׁ לָּ יאּו עָּ ים ֵהבִׁ ים ְוַהְזֵקנִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ  ְורָּ

טֺוס הֲ  13 ילָּ יו פִׁ ה ַעדַויֺאֶמר ֵאלָּ ְך:-לֺא ֺשֵמַע ַאּתָּ ירּו ַלֲענֺות בָּ ְכבִׁ ה הִׁ  ַכמָּ

ד ַעד ֲאֶשר 14 ר ֶאחָּ בָּ ה:-ְולֺא נַָּתן לֺו ַמֲעֶנה ַאף לֺא דָּ יָּה ְלֶפֶלא ְבֵעיֵני ַהֶפחָּ  הָּ

ם    15 עָּ ְבֲחרּו בֺו הָּ יִׁ ים ֲאֶשר  ירִׁ ֲאסִׁ ֵמהָּ ד  ְלַשַלח ֶאחָּ ה  ַהֶפחָּ ין  ְסכִׁ ַהְסֵכן הִׁ ַהֶזה  ּוֶבַחג 
י: לַ  ְפשִׁ  חָּ
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ם ּוְשמֺו ַבר 16 עָּ יר נֺוַדע לָּ סִׁ יש אָּ ֶהם אִׁ יָּה לָּ יא הָּ ֵעת ַההִׁ א: -ּובָּ  ַאבָּ

ֶכם ְבַבר  17 ְבֲחרּו ַוֲאַשְלֵחהּו לָּ י תִׁ טֺוס ְבמִׁ ילָּ ם ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ ֲהלָּ קָּ י ְבהִׁ א -ַוְיהִׁ ַאבָּ
יַח:  שִׁ א מָּ ְקרָּ  אֺו ְבֵישּוַע ַהנִׁ

י יַָּדע ֲאֶשר מִׁ  18 יֻרהּו: כִׁ ְסגִׁ ם בֺו הִׁ תָּ ְנאָּ  קִׁ

ְשּתֺו ֵלאֺמר ַאל-ְוַגם  19 ה לֺו אִׁ ְלחָּ ט שָּ ְשפָּ ְמקֺום ַהמִׁ ְבּתֺו בִׁ יק  -ְבשִׁ ְדַבר ַהַצדִׁ ַרב בִׁ ְתעָּ ּתִׁ
י ַבֲחלֺום ַעד י ֶזה ַהיֺום ֻעֵניתִׁ יו:-ְמֺאד ַעל-ַהֶזה כִׁ  ֺאדֺותָּ

ים    20 ַהֺכֲהנִׁ אֵשי  ֶאתְורָּ יתּו  ֵהסִׁ ים  ַבר-ְוַהְזֵקנִׁ ֵאת  ֶהם  לָּ ְשֺאל  לִׁ ם  עָּ הָּ א -ֲהמֺון  ַאבָּ
יד ֶאת  ֵישּוַע:-ּוְלַהְשמִׁ

ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֶאת  21 ה  ן-ַוַיַען ַהֶפחָּ י מִׁ ַויֺאְמרּו -מִׁ ֶכם  ַוֲאַשְלֵחהּו לָּ ם ַּתְחְפצּו  ַהְשַניִׁ
א: -ֵאת ַבר  ַאבָּ

טוֺ  22 ילָּ הַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ ֵלב: -ס ּומָּ צָּ ם יִׁ יַח ַויֺאְמרּו ֻכלָּ שִׁ א מָּ ְקרָּ  ֶאֱעֶשה ְלֵישּוַע ַהנִׁ

ה ֶמה 23 מָּ ֵלב:-ַויֺאֶמר ְולָּ צָּ ְצֺעק ְוֵלאֺמר יִׁ יפּו לִׁ ה ְוֵהם הֺוסִׁ שָּ ה עָּ עָּ  רָּ

י לֺא  24 טֺוס כִׁ ילָּ ם ַויִׁ -ַוַיְרא פִׁ ַקח ַמיִׁ ה ַויִׁ יף ַהְמהּומָּ ֶהם ַאְך עֺוד ּתֺוסִׁ -ְרַחץ ֶאתיָֺּכל לָּ
יק ַהֶזה ְראּו ַאֶּתם: יָּ  ַדם ַהַצדִׁ י מִׁ ֺנכִׁ י אָּ ם ַויֺאַמר נָּקִׁ עָּ יו ְלֵעיֵני הָּ  דָּ

ל 25 ֵלינּו ְוַעל-ַוַיֲענּו כָּ מֺו עָּ ם ֵלאֺמר דָּ עָּ ֵנינּו: -הָּ  בָּ

ֶהם ֵאת ַבר 26 ַלח לָּ ז שִׁ ֵלב:-אָּ צָּ ְּתֵנהּו ְלהִׁ ים ַויִׁ ַסר ַבשֺוטִׁ א ְוֵאת ֵישּוַע יִׁ  ַאבָּ

ה ֶאת  27 א ַהֶפחָּ ְקחּו ַאְנֵשי ְצבָּ יו -ֵישּוַע ֶאל-ַויִׁ לָּ יקּו עָּ ין ַוַיְזעִׁ ט הּוא ְפַרטֺורִׁ ְשפָּ ֲחַצר ַהמִׁ
ל  ַהְגדּוד:-ֵאת כָּ

ן:  28 מָּ יל ַאְרגָּ יֻשהּו ְמעִׁ יטּו ֺאתֺו ַוַיְלבִׁ  ַוַיְפשִׁ

ימּו ַעל 29 ים ַויָּשִׁ ְרגּו ֶכֶתר קֺוצִׁ נֶ -ַוְישָּ נָּיו ַעלרֺאשֺו ְוקָּ ְכְרעּו ְלפָּ ינֺו ַויִׁ ימִׁ ְרֵכיֶהם -ה בִׁ בִׁ
ים:  י ֶמֶלְך ַהְיהּודִׁ  ַוְיַהְּתלּו בֺו ֵלאֺמר ְיחִׁ

ְקחּו ֶאת 30 נָּיו ַויִׁ ֶנה ַוַיֻכהּו ַעל-ַויָֺּרקּו ְבפָּ  רֺאשֺו: -ַהקָּ
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יטּו ֺאתֺו ֶאת  31 ְפשִׁ יֻשה-ְוַאֲחֵרי ֲאֶשר ֵהֵתלּו בֺו הִׁ יל ַוַיְלבִׁ יֻכהּו  -ּו ֶאתַהְמעִׁ יו ַויֺולִׁ דָּ ְבגָּ
ְצֹלב ֺאתֺו:  לִׁ

ֵשאת    32 ם ְולָּ ּתָּ ְלצּו ַלֲהֹלְך אִׁ ְמעֺון ֺאתֺו אִׁ י ּוְשמֺו שִׁ ינִׁ יש קּורִׁ ְגעּו ְבאִׁ ְוַכֲאֶשר יְָּצאּו פָּ
בֺו:-לֺו ֶאת  ְצלָּ

ֵמר ְמקֺום ַהֻגלְ -ַויָֺּבאּו ֶאל 33 א ֲאֶשר ֵיאָּ ְלּתָּ ְלגָּ א גָּ ְקרָּ קֺום ַהנִׁ  ֺגֶלת:ַהמָּ

ְּתנּו 34 ְשּתֺותֺו:-ַויִׁ ה לִׁ בָּ ְטַעם ְולֺא אָּ ְשּתֺות ַויִׁ הּול ְברֺאש לִׁ ן מָּ  לֺו ַייִׁ

ם ַוְיַחְלקּו ֶאת  35 ְצְלבּו ֺאתֺו שָּ ל ְלַמלֺאת ֶאת ֲאֶשר- ַויִׁ ילּו ֲעֵליֶהם גֺורָּ יו ַוַיפִׁ דָּ ֶנֱאַמר -ְבגָּ
ֶהם ְועַ  ַדי לָּ יא ְיַחְלקּו ְבגָּ י ַהנָּבִׁ ל: -לְבפִׁ ילּו גֺורָּ י ַיפִׁ  ְלבּושִׁ

ה:  36 מָּ ְשְמרּו ֺאתֺו שָּ  ַוֵיְשבּו ַויִׁ

ים:  37 ְכֺתֶבת ֵמַעל ְלרֺאשֺו ֶזה הּוא ֵישּוַע ֶמֶלְך ַהְיהּודִׁ תֺו בִׁ ימּו ְדַבר ַאְשמָּ  ַויָּשִׁ

מֺו ְשֵני ַאְנֵשי-ְוַאֲחֵרי 38 ְצְלבּו עִׁ ד מִׁ -ֵכן נִׁ ינֺו ְוֶאחָּ ימִׁ ד מִׁ ס ֶאחָּ מָּ  :מֺאלוֺ שְ חָּ

יו ֶאת 39 יעּו ַאֲחרָּ ְדפּו ֺאתֺו ַויָּנִׁ ם גִׁ ים שָּ ֺעְברִׁ ם:-ְוהָּ  רֺאשָּ

ה הּוא ַהֺהֵרס ֶאת   40 ה ֶאת-ַויֺאְמרּו ַאּתָּ יעָּ ים הֺושִׁ ְשֹלֶשת יָּמִׁ ל ְוַהבֺוֶנה ֺאתֺו בִׁ - ַהֵהיכָּ
ם ֶבןנַ  ן-ְפֶשָך אִׁ ה מִׁ ה ְרדָּ ים ַאּתָּ ֵעץ: -ֱאֹלהִׁ  הָּ

ֲחקּו-ְוֵכן ַגם 41 ם שָּ ים עִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ יו רָּ לָּ ים ֵלאֺמר: -עָּ ים ְוַהְזֵקנִׁ  ַהסֺוְפרִׁ

יַע ְוֶאת-ֶאת 42 ים הֺושִׁ ם- ֲאֵחרִׁ יַע אִׁ ֵאל הּוא ֵיֶרד-ַנְפשֺו לֺא יּוַכל ְלהֺושִׁ ְשרָּ נָּא  -ֶמֶלְך יִׁ
ן ה מִׁ ין בֺו:-ַעּתָּ ֵעץ ְוַנֲאמִׁ  הָּ

י 43 ֵפץ בֺו כִׁ י חָּ יֵלהּו כִׁ ים ַיצִׁ ַמר ֶבן ֺבֵטַח ֵבאֹלהִׁ י:-ֲהלֺא אָּ נִׁ ים אָּ ֱאֹלהִׁ  הָּ

מֺו ֵחְרֻפהּו ְכמוֺ -ַאְנֵשי-ְוַגם 44 ְצְלבּו עִׁ ס ֲאֶשר נִׁ מָּ  ֵכן:-ֶהחָּ

ה ֶאת 45 סָּ ל-ְוֺחֶשְך כִׁ ן-ְפֵני כָּ ֶרץ מִׁ אָּ ית:-הָּ יעִׁ ה ַהְּתשִׁ עָּ ית ַעד ַהשָּ שִׁ ה ַהשִׁ עָּ  ַהשָּ

ַעק ֵישּוַע ְבק  46 ית צָּ יעִׁ ה ַהְּתשִׁ עָּ י ֲאֶשר  ּוַבשָּ נִׁ ה ְשַבְקּתָּ י ְלמָּ הִׁ י ֱאלָּ הִׁ דֺול ֵלאֺמר ֱאלָּ ֺול גָּ
י:  נִׁ ה ֲעַזְבּתָּ מָּ י לָּ י ֵאלִׁ ֵמר ֵאלִׁ  ֵיאָּ
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ן 47 ְמרּו הּוא ֺקֵרא ֶאל-ּומִׁ ְמעּו אָּ ם ַכֲאֶשר שָּ ים שָּ ֺעְמדִׁ יָּהּו: -הָּ  ֵאלִׁ

ְלאֺו    48 ַקח ְספֺוג ֲאֶשר מִׁ ץ ַויִׁ ד ֵמֶהם ַויָּרָּ יֵמהּו ַעלַוְיַמֵהר ֶאחָּ ֶנה ַוַיְשֵקהּו:-ֺחֶמץ ַוְישִׁ  קָּ

ם 49 ְרֶאה אִׁ ְמרּו ֶהֶרף ְונִׁ ים אָּ ֲאנָּשִׁ יַע לֺו:-ְוֶיֶתר הָּ יָּהּו ְלהֺושִׁ  יָּבֺא ֵאלִׁ

דֺול ַוַיְפֵקד ֶאת 50 א ְבקֺול גָּ ְקרָּ יף ַויִׁ  רּוחֺו: -ְוֵישּוַע ֺהסִׁ

עִׁ   51 ם ְקרָּ ְשַניִׁ ה לִׁ ְקְרעָּ ל נִׁ ֺרֶכת ַהֵהיכָּ ֵנה פָּ ים ְוהִׁ ה ְוצּורִׁ ֲעשָּ ה ֶאֶרץ רָּ טָּ ה ְלמָּ ְלַמְעלָּ ים מִׁ
עּו: ְתַבקָּ  הִׁ

ה:  52 ים ֵהמָּ ֶרץ ְיֵשנִׁ אָּ ים ֲאֶשר בָּ ים ֵמַעְצמֺות ַהְקדֺושִׁ יצּו ַרבִׁ חּו ַויָּקִׁ ְפּתָּ ים נִׁ רִׁ  ּוְקבָּ

תֺו ַויָֺּבאּו ֶאל 53 ְבֵריֶהם ַאֲחֵרי ְתקּומָּ קִׁ יר ַהֺקֶדש -ַוֵיְצאּו מִׁ ים: עִׁ ַרבִׁ אּו לָּ  ַוֵירָּ

ים ֶאת-ְוַשר  54 ּתֺו ַהֺשְמרִׁ ים ֲאֶשר אִׁ ֲאנָּשִׁ ה ְוהָּ ם ֶאת-ַהֵמאָּ ְראֺותָּ ַרַעש ְוֶאת-ֵישּוַע בִׁ -הָּ
ְרדּו ַעד-לכָּ  ה חָּ רָּ יָּה ֶבן-ֲאֶשר קָּ ֵכן ֶזה הָּ ים:-ְמֺאד ַויֺאְמרּו אָּ  ֱאֹלהִׁ

ְלכּו ַאֲחֵרי ֵישּועַ   55 ים ַרבֺות ֲאֶשר הָּ ןְונָּשִׁ יּו רֺאֺות ֶאת- מִׁ ְרתֺו הָּ יל ְלשָּ לִׁ ה  -ַהגָּ ַהַנֲעשָּ
חֺוק:  ם ֵמרָּ  שָּ

ְריָּם ֵאם 56 ית ּומִׁ לִׁ ְריָּם ַהַמְגדָּ ה מִׁ ְיתָּ י: -ּוֵביֵנֶהן הָּ  ַיֲעֺקב ְויֺוֵסי ְוֵאם ְבֵני ַזְבדִׁ

ן  57 מִׁ יר  שִׁ עָּ יש  אִׁ ַויָּבֺא  ֶעֶרב  בָּ י  ְוַגם-ַוְיהִׁ יֺוֵסף  ּוְשמֺו  ם  ַתיִׁ מָּ רָּ הָּ -הָּ ד  הּוא  ֶאחָּ יָּה 
יֵדי ֵישּוַע:  ַּתְלמִׁ  מִׁ

א ֶאל 58 ֶמנּו ֶאת-הּוא בָּ ְשַאל מִׁ טֺוס ַויִׁ ילָּ י-פִׁ טֺוס כִׁ ילָּ נֵָּתן לֺו: -גּוף ֵישּוַע ַוְיַצו פִׁ  יִׁ

ַקח יֺוֵסף ֶאת 59 יְך-ַויִׁ הֺור: -ַהגּוף ַוַיֲעֵטהּו ְבַתְכרִׁ  ַבד טָּ

צַ  60 ש ֲאֶשר חָּ דָּ יֵמהּו ְבֶקֶבר חָּ ה ַעל-בַוְישִׁ י ַהֶקֶבר ַוֵיַלְך:-לֺו ַבצּור ַויֶָּגל ֶאֶבן ְגדֺולָּ  פִׁ

ֶבר: 61 מּול ַהקָּ ם מִׁ יּו ֺיְשבֺות שָּ ַאֶחֶרת הָּ ְריָּם הָּ ית ּומִׁ לִׁ ְריָּם ַהַמְגדָּ  ּומִׁ

ים אֶ   62 ים ְוַהְפרּושִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ֲהלּו רָּ קָּ ת ַויִׁ ת ַאֲחֵרי ֶעֶרב ַהַשבָּ ֳחרָּ מָּ י מִׁ טֺוס: -לַוְיהִׁ ילָּ  פִׁ

ים    63 ַימִׁ ְקֵצה ְשֹלֶשת  ַמר ַהַמְתֶעה ַההּוא מִׁ י ְבעֺוֶדנּו ַחי אָּ זַָּכְרנּו כִׁ ַויֺאְמרּו ֲאֺדֵנינּו 
קּום:  אָּ
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ֵכן ַצֵּוה  64 ְנֺצר ֶאת-לָּ י ֶפן-ַהֶקֶבר ַעד-נָּא לִׁ ישִׁ ה ּוְגנָֻּבהּו  -יֺום ַהְשלִׁ יו ַבַלְילָּ ידָּ יָֺּבאּו ַתְלמִׁ
ְמרּו ֶאל ֵנההָּ -ְואָּ ם הִׁ ן- עָּ ם מִׁ ן-קָּ ַאֲחֺרנָּה מִׁ ה הָּ ְרמָּ ה ַהמִׁ עָּ ים ְורָּ אֺשנָּה: -ַהֵמתִׁ רִׁ  הָּ

טֺוס ֵהא 65 ילָּ עּון:-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ ְצרּו ַכֲאֶשר ֵּתדָּ ר ְלכּו ְונִׁ ְשמָּ ֶכם ַאְנֵשי מִׁ  לָּ

ְצרּו ֶאת 66 ידּו עָּ -ַהֶקֶבר ַוַיְחְּתמּו ֶאת-ַוֵיְלכּו ַויִׁ ֶבן ַוַיֲעמִׁ אָּ יו ֶאתהָּ ר: -לָּ ְשמָּ  ַהמִׁ
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ְפנֺות  1 לִׁ ת  ַהַשבָּ ַאַחר  י  ד-ַוְיהִׁ ְבֶאחָּ ְריָּם  -ֺבֶקר  ּומִׁ ית  לִׁ ַהַמְגדָּ ְריָּם  מִׁ בֺא  ַוּתָּ ת  ַבַשבָּ
ְראֺות ֶאת ַאֶחֶרת לִׁ ֶבר:-הָּ  ַהקָּ

י  2 דֺול כִׁ י ַרַעש גָּ ן-ַוְיהִׁ מַ -ַמְלַאְך ְיהֺוָּה יַָּרד מִׁ ם ַויָּבֺא ַויֶָּגל ֶאתַהשָּ ן-יִׁ ֶאֶבן מִׁ ַהֶפַתח -הָּ
 : ֶליהָּ  ַוֵיֶשב עָּ

ֶלג: 3 ן ַכשָּ בָּ ק ּוְלבּושֺו לָּ רָּ  ּוַמְרֵאהּו ַכבָּ

ים:  4 ְהיּו ַכֵמתִׁ לּו ַויִׁ ְבהָּ ר נִׁ ְשמָּ תֺו ַאְנֵשי ַהמִׁ  ּוֵמֵאימָּ

ֶאל  5 ַויֺאֶמר  ְך  ַהַמְלאָּ ַאל-ַוַיַען  ים  ֵהן  -ַהנָּשִׁ  ָּ יֶראן ֶאתּתִׁ י  כִׁ י  ב -יַָּדְעּתִׁ ְצלָּ ַהנִׁ ֵישּוַע 
 ְּתַבֵקְשנָּה:

ֶאת  6 ּוְרֶאינָּה  בֺאנָּה  ר  מָּ אָּ ַכֲאֶשר  ם  קָּ הּוא  י  כִׁ ֺפה  ַכב-ֵאיֶננּו  שָּ ֲאֶשר  קֺום  ם -ַהמָּ שָּ
דֺון: אָּ  הָּ

ַהְרֶּתן ֶאל  7 ן-ּומִׁ ם מִׁ י הּוא קָּ יו ַוֲאַמְרֶּתן כִׁ ידָּ ֵנה הּוא  -ַּתְלמִׁ ים ְוהִׁ ְפֵניֶכם  ַהֵמתִׁ הֺוֵלְך לִׁ
ֶכן: י לָּ ַמְרּתִׁ ֵנה אָּ ְראּו ֺאתֺו הִׁ ם ּתִׁ ה ְושָּ ילָּ לִׁ  ַהגָּ

ן 8 יו: -ַוֵּתֶצאנָּה ְכֶרַגע מִׁ ידָּ יד ְלַתְלמִׁ ֺרְצנָּה ְלַהגִׁ ב ַוּתָּ שֺון רָּ ה ּוְבשָּ ְראָּ  ַהֶקֶבר ְביִׁ

ֶאל  9 ְלַסֵפר  ֺהְלכֺות  ֺ -ֵהנָּה  ַוי ֵישּוַע  ֲאֵליֶהן  א  ַוֵירָּ יו  ידָּ ַגְשנָּה  ַּתְלמִׁ ַוּתִׁ לֺום  שָּ אֶמר 
ָּ לֺו:  ְשַּתֲחֶוין יו ַוּתִׁ  ַוּתֺאַחְזנָּה ְבַרְגלָּ
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ַאל  10 ֵישּוַע  ֲאֵליֶהן  ם -ַויֺאֶמר  ְושָּ ה  ילָּ לִׁ ַהגָּ ֵיְלכּו  י  כִׁ ְלַאַחי  ַהֵגְדנָּה  ֵלְכנָּה  יֶראנָּה  ּתִׁ
י:  ְראּונִׁ  יִׁ

ְשמָּ   11 ים ֵמַאְנֵשי ַהמִׁ ֵנה ֲאנָּשִׁ ן ְוהִׁ י ְבֶלְכּתָּ ים  ַוְיהִׁ אֵשי ַהֺכֲהנִׁ ידּו ְלרָּ ה ַוַיגִׁ ירָּ עִׁ אּו הָּ ר בָּ
ה: -ֶאת רָּ  ֺכל ֲאֶשר קָּ

ם 12 ֲהלּו עִׁ קָּ ְּתנּו-ַויִׁ ֲעצּו ַויִׁ ּוָּ ים ַויִׁ ב ֶאל-ַהְזֵקנִׁ א ֵלאֺמר: -ֶכֶסף רָּ בָּ  ַאְנֵשי ַהצָּ

י 13 ְמרּו כִׁ ְגְנֻבהּו ְבעֺוד ֲאַנְחנּו ְישֵ -אִׁ ה ַויִׁ ְילָּ יו לָּ ידָּ אּו ַתְלמִׁ ים: בָּ  נִׁ

י  14 ה ֲאַנְחנּו ְנַדֵבר ַעל-ְוכִׁ ְזֵני ַהֶפחָּ ר ְלאָּ בָּ ַמע ַהדָּ שָּ ל-יִׁ כָּ ֶכם מִׁ ֵגן לָּ ינּו ְלמָּ יִׁ בֺו ְוהָּ ע:-לִׁ  רָּ

ְקחּו ֶאת  15 ים  -ַויִׁ ה ֵבין ַהְיהּודִׁ ה ַהזֺאת יְָּצאָּ יֶהם ְוַהְשמּועָּ מּו ְבפִׁ ַהֶכֶסף ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר שָּ
 ַעד ַהיֺום ַהֶזה:

ה ֶאל 16 ילָּ לִׁ ְלכּו ַהגָּ ים הָּ ידִׁ ר ַהַּתְלמִׁ שָּ ֶהם ֵישּוַע:-ְוַאַחד עָּ ר ַההּוא ֲאֶשר יַָּעד לָּ הָּ  הָּ

ְשַּתֲחוּו  17 ם ֺאתֺו ַויִׁ ְראֺותָּ י כִׁ ְסחּו ַעל-ַוְיהִׁ ים: -לֺו ְוֵיש ֵמֶהם פָּ פִׁ  ְשֵּתי ְסעִׁ

ַּתן 18 ַגש ֵישּוַע ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ֵלאֺמר נִׁ י כָּ -ַויִׁ ֶרץ: -ללִׁ אָּ ם ּובָּ ַמיִׁ ל ַבשָּ ְמשָּ  מִׁ

ל -ְלכּו ֶאל  19 ב  -כָּ אָּ ם ְבֵשם הָּ ים ּוְלַטֵבל ֺאתָּ ידִׁ י ְלַתְלמִׁ ם לִׁ ם ְוַלֲעשתָּ ים ְלהֺוֺרתָּ ַעמִׁ הָּ
 ְוַהֵבן ְורּוַח ַהֺקֶדש: 

ְשֺמר ֶאת  20 ם לִׁ ַמְדֶּתם ֺאתָּ ל-ְולִׁ י ֶאְהֶיה  -כָּ ֺנכִׁ ֵנה אָּ י ֶאְתֶכם ְוהִׁ יתִׁ ּוִׁ ֶכם ַעדֲאֶשר צִׁ מָּ - עִׁ
ֵמן:אַ  ם אָּ עֺולָּ ים ְלֵעת ֵקץ הָּ נִׁ ית ַהשָּ  ֲחרִׁ
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