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ל־הרו ִֹמּיִ ים
יח ֶא ָ
ִאּגֶ ֶרת ּפוֹלוֹס ַה ׁ ָש ִל ַ
1

יח וְ נִ ְב ָּדל ִל ְבׂשו ַֹרת
יח ,נִ ְק ָרא ִל ְהיוֹת ָׁש ִל ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּפוֹלוֹסֶ ,ע ֶבד יֵ ַ
יאיו ְּב ִכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש׃ ַעל־
יחּה ִמ ֶּק ֶדם ְּביַ ד נְ ִב ָ
ֹלהים׃ ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ָ
ֱא ִ
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
ְּד ַבר ְּבנוֹ ַהּנו ָֹלד ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר׃ ֲא ֶׁשר נו ַֹדע ְּכ ֶב ָ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ַה ְּק ֻד ָּׁשה ִּב ְת ִחּיָ תוֹ ִמ ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ,הּוא יֵ ַ
בּורה ְל ִפי ַ
ִּבגְ ָ
ּוׁש ִליחּות ְל ָה ִביא ִל ֵידי ִצּיּות
ר־ּביָ דוֹ ִק ַּב ְלנּו ֶח ֶסד ְ
ֲאדֹנֵ ינּו׃ ֲא ֶׁש ְ
ם־א ֶּתם
ל־הּגוֹיִ ם ְל ַמ ַען ְׁשמוֹ׃ ֲא ֶׁשר ְּבתו ָֹכם ִהּנְ ֶכם ּגַ ַ
ָל ֱאמּונָ ה ְּב ָכ ַ
רּואים
ּוק ִ
ֹלהים ְ
הּובי ֱא ִ
יח׃ ְל ָכל ֲא ֶׁשר ְּברו ָֹמא ֲא ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּואי יֵ ַ
ְק ֵ
ֹלהים ָא ִבינּו וַ ֲאדֹנֵ ינּו
ִל ְהיוֹת ְקדו ִֹׁשיםֶ ,ח ֶסד וְ ָׁשלוֹם ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יח ַעל־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהי ְּביֵ ַ
ָּב ִראׁשוֹנָ ה ,או ֶֹדה ֵל ַ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ל־העו ָֹלם׃ ִּכי ָה ֱא ִ
ֻּכ ְּל ֶכםֲ ,א ֶׁשר ֱאמּונַ ְת ֶכם ֻמ ְכ ֶרזֶ ת ְּב ָכ ָ
ׂורת ְּבנוֹ ְל ֵעד ִלי ִּכי ָת ִמיד ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר
רּוחי ִּב ְבשֹ ַ
ֲאנִ י ע ֵֹבד אֹתוֹ ְּב ִ
אּולי
יח ַ
ל־עתְ ,ל ַמ ַען ֲא ֶׁשר ַא ְצ ִל ַ
ֶא ְת ֶכם׃ ְּב ַה ְע ִּת ִירי ִב ְת ִפּלו ַֹתי ְּב ָכ ֵ
ֹלהים ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם׃ ִּכי־נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ִּתי ִל ְראו ְֹת ֶכם
ַה ַּפ ַעם ִּב ְרצוֹן ֱא ִ
רּוחְ ,ל ַמ ַען ִּת ְת ַחּזָ קּו׃ ְּכלו ַֹמר ְל ִה ְתנַ ֵחם
וְ ַל ֲחֹלק ָל ֶכם ֵאי־זוֹ ַמ ַּתת ַ
ֹלא־א ְח ּפֹץַ ,א ַחיִּ ,כי
ֶ
ם־לי׃ וְ
ִע ָּמ ֶכם זֶ ה ָבזֶ ה ָּב ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ָל ֶכם וְ גַ ִ
ל־ל ִּבי ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם,
י־פ ָע ִמים ַרּבוֹת ַׂש ְמ ִּתי ַע ִ
ִּת ְהיּו ְּבֹלא ַּד ַעת ִּכ ְ
ם־ּב ֶכם ְּכמוֹ ְּביֶ ֶתר ַהּגוֹיִ םַ ,אְך נִ ְמנַ ע ִמ ֶּמּנִ י ַעד־
ְל ַמ ַען ֶא ְמ ָצא ְפ ִרי ּגַ ָ
ֵהּנָ ה׃ ְמ ֻחּיָ ב ָאנ ִֹכי ַלּיְ וָ נִ ים וְ גַ ם ַל ַּב ְר ָּב ִריםַ ,ל ֲח ָכ ִמים וְ גַ ם ַל ְּפ ָת ִאים׃ ָל ֵכן
ם־א ְת ֶכם ֲא ֶׁשר ְּברו ָֹמא׃ ִּכי
ת־ה ְּבׂשו ָֹרה ּגַ ֶ
נְ ָד ַבנִ י ִל ִּבי ְל ַה ְׁש ִמ ַיע ֶא ַ
ׁשּועת
ֹלהים ִהיא ִל ְת ַ
בּורת ֱא ִ
יחַּ ,ב ֲא ֶׁשר ּגְ ַ
ֵאינֶ ּנִ י בוֹׁש ִּב ְבׂשו ַֹרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־לּיְ וָ נִ י׃ ִּכי־נִ גְ ֵלית ָּבּה
הּודי ָב ִראׁשוֹנָ ה וְ ֵכן ּגַ ַ
ל־ה ַּמ ֲא ִמיןַ ,לּיְ ִ
ָּכ ַ
ל־אמּונָ הַּ ,כ ָּכתּוב וְ ַצ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תוֹ יִ ְחיֶ ה׃
ֹלהים ֵמ ֱאמּונָ ה ֶא ֱ
ִצ ְד ַקת ֱא ִ
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ל־ר ְׁש ַעת ְּבנֵ י ָא ָדם
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ַעל ָּכ ִ
ֹלהים ִמ ַ
ִּכי נִ גְ ָלה ֲחרוֹן ֱא ִ
ֹלהים
ת־ה ֱא ֶמת ְּב ַעוְ ָלה׃ יַ ַען ֲא ֶׁשר ַּד ַעת ָה ֱא ִ
וְ ַעוְ ָל ָתם ֲא ֶׁשר ּדו ֲֹח ִקים ֶא ָ
יאת ָהעו ָֹלם
ֹלהים הו ִֹד ָיעם או ָֹתּה׃ ִּכי ֵמ ֵעת ְּב ִר ַ
ּגְ לּויָ ה ְב ִק ְר ָּבםִּ ,כי ָה ֱא ִ
ַה ְּד ָב ִרים ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ִאים ַעל אוֹדו ָֹתיוַ ,אף ּכֹחוֹ ַהּנִ ְצ ִחי וֵ אֹלהּותוֹ,
נו ָֹד ִעים וְ נִ ְר ִאים ַּב ֲא ֶׁשר נִ ְב ָראַ ,עד ִּכי ֵאין ָל ֶהם ֵּתרּוץ׃ יַ ַען ְּב ַד ְע ָּתם
ם־ה ְלכּו
אֹלהים וְ גַ ם־ֹלא הוֹדּו לוִֹּ ,כי ִא ָ
ֹלהים ֹלא ִכ ְּב ֻדהּו ֵכ ִ
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ
יהם ,וַ ּיֶ ְח ַׁשְך ִל ָּבם ַהּנִ ְב ָער׃ ְּוב ָא ְמ ָרם ֲח ָכ ִמים
ַא ֲח ֵרי ַה ֶה ֶבל ְּב ַמ ְח ְׁשבו ֵֹת ֶ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ָּׁש ֵחת
ת־ּכבוֹד ָה ֱא ִ
ֲאנָ ְחנּוָ ,היּו ִל ְכ ִס ִילים׃ וַ ּיָ ִמירּו ֶא ְ
ל־א ְר ַּבע
ִּב ְדמּות ֶצ ֶלם ָא ָדם ַּבר ַה ְׁש ָח ָתהְּ ,וב ֶצ ֶלם ָּכל־עוֹף וְ הו ֵֹלְך ַע ַ
ֹלהים ַל ֻּט ְמ ָאה ְּב ַת ֲאוֹת ִל ָּבם,
ל־ּכן ּגַ ם־נְ ָתנָ ם ָה ֱא ִ
וְ ֶר ֶמׂש ָה ֲא ָד ָמה׃ ַע ֵ
ֹלהים ְּב ָכזָ ב
ת־ר ֵעהּו׃ ֲא ֶׁשר ֵה ִמירּו ֱא ֶמת ָה ֱא ִ
ת־ּגּופם ִאיׁש ֶא ֵ
ָ
ְל ַח ֵּלל ֶא
יאה ַּת ַחת ַהּבו ֵֹרא ַה ְמב ָֹרְך ְלעו ָֹל ִמיםָ .א ֵמן׃
ת־ה ְּב ִר ָ
וַ ּיְ ַכ ְּבדּו וַ ּיַ ַע ְבדּו ֶא ַ
יהם ֶה ֱח ִליפּו
ּבּוׁשהִּ ,כי־נְ ֵׁש ֶ
ֹלהים ְל ַת ֲאוֹת ָ
ַּב ֲעבּור זֹאת נְ ָתנָ ם ָה ֱא ִ
ם־הּגְ ָב ִרים ָח ְדלּו ִמּבוֹא ֶאל־
ֶאת־א ַֹרח ַּד ְר ָּכן ְּב ֶׁשֹּלא ְכ ַד ְר ָּכן׃ וְ ֵכן ּגַ ַ
ׁשּוק ָתם ,וַ ּיַ ֲעׂשּו תו ֵֹע ָבה
ל־ה ָא ֶרץ וַ ּיֵ ַחּמּו זֶ ה ָבזֶ ה ִּב ְת ָ
ַהּנָ ִׁשים ְּכ ֶד ֶרְך ָּכ ָ
זָ ָכר ִעם־זָ ָכר וַ ּיִ ְקחּו ּגְ מּול ְּת ִעּיָ ָתם ָה ָראּוי ָל ֶהם ְּב ִק ְר ָּבם׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ֹלהים ִּב ֵידי ֵד ָעה נִ ְמ ָא ָסהַ ,ל ֲעׂשוֹת
ֹלהים ,נְ ָתנָ ם ָה ֱא ִ
ָמ ֲאסּו ַּד ַעת ֱא ִ
ל־עוְ ָלה ,זְ נּות וָ ֶר ַׁשעֶּ ,ב ַצע
ֵאת ֲא ֶׁשר־ֹלא יֵ ָע ֶׂשה׃ וַ ּיִ ֶרב ְּב ִק ְר ָּבם ָּכ ַ
ּומזִ ָּמה׃ ה ְֹל ֵכי ָר ִכיל
ּומ ְר ָמה ְ
ּומ ִר ָיבה ִ
וָ ָאוֶ ן ,וַ ּיִ ָּמ ְלאּו ִקנְ ָאה וָ ֶר ַצח ְ
ּומ ְת ַה ְּל ִלים ,וְ ז ְֹמ ֵמי־
ֹלהיםָּ ,ובזִ ים ,וְ גֵ ִאיםִ ,
יאי ִד ָּבהׂ ,שנְ ֵאי ֱא ִ
ּומו ִֹצ ֵ
יהם׃ נִ ְב ָע ִרים ִמ ַּד ַעתּ ,בֹגְ ִדיםַ ,א ְכזָ ִרים,
ָאוֶ ן ,וְ ֵאינָ ם ׁש ְֹמ ִעים ְּבקוֹל הו ֵֹר ֶ
ֹלהיםִּ ,כי־
ת־מ ְׁש ַּפט ֱא ִ
נ ְֹט ֵרי ִׂשנְ ָאה וְ ֹלא ַר ֲח ָמנִ ים׃ יו ְֹד ִעים ֵה ָּמה ֶא ִ
ת־א ֶּלהִּ ,כי גַ ם־
י־מוֶ ת ֵהם ,וְ ֹלא ְל ַבד ֶׁשעו ִֹׂשים ֵהם ֶא ֵ
ע ֵֹׂשי ֵא ֶּלה ְּבנֵ ָ
יהם׃
נִ ְת ַר ְּצ ָתה נַ ְפ ָׁשם ְּבעֹ ֵשֹ ֶ
ן־א ָדם ַה ָּדןִּ ,ת ְהיֶ ה ִמי ֶׁש ִּת ְהיֶ הִּ ,כי ְב ַמה־
ָל ֵכן ֵאין ְלָך ֵּתרּוץַ .א ָּתה ֶב ָ
ת־ח ֵב ְרָך ַּת ְר ִׁש ַיע ֶאת־נַ ְפ ְׁשָךַּ ,ב ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ַה ָּדן ַּת ֲע ֶׂשה
ֶּׁש ָּת ִדין ֶא ֲ
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ֹלהים ְּכ ִפי ָה ֱא ֶמת ַעל־ע ֵֹׂשי ֵא ֶּלה׃
י־מ ְׁש ַּפט ֱא ִ
ְכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ וְ יָ ַד ְענּו ִּכ ִ
יהם,
ית ְכ ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ר־ּפ ֲעלּו ָכ ֵא ֶּלה וְ ָע ִׂש ָ
ן־א ָדםַ ,ה ָּדן ֵאת ֲא ֶׁש ָ
וְ ַא ָּתה ֶב ָ
ֹלהים׃ אוֹ ֲה ָתבּוז ְלע ֶֹׁשר טּובוֹ
ֲה ַת ֲחׁשֹב ְל ִה ָּמ ֵלט ִמ ִּמ ְׁש ַּפט ָה ֱא ִ
ֹלהים יַ ְד ִריְך א ְֹתָך
ְּול ֶא ֶרְך ַאּפוֹ ְּולא ֶֹרְך רּוחוֹ ,וְ ֹלא ֵת ַדע ִּכי־טּוב ָה ֱא ִ
ׁשּובה׃ ִּוב ְק ִׁשי ְל ָב ְבָך ַה ְמ ָמ ֵאן ָלׁשּוב ִּת ְצּבֹר ְלָך זַ ַעם ֶאל־יוֹם ֲחרוֹן
ִל ְת ָ
ֹלהים וְ ֵעת ִהּגָ לוֹת ִצ ְד ַקת ִמ ְׁש ָּפטוֹ׃ ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ֵּלם ְל ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃
ָה ֱא ִ
ת־ה ָּכבוֹד וְ ֶה ָה ָדר וְ ֶאת־
ּומ ַב ְק ִׁשים ֶא ַ
ַל ַּמ ְת ִמ ִידים ַּב ֲעׂשוֹת ַהּטוֹב ְ
ל־ּבנֵ י ַה ֶּמ ִרי וַ ֲא ֶׁשר ֹלא־יִ ָּׁש ְמעּו ָל ֱא ֶמת
ָה ַא ְל ָמוֶ ת יִ ֵּתן ַחּיֵ י עו ָֹלם׃ וְ ַע ְ
צּוקה ַעל־
ּומ ָ
ָצ ָרה ְ
ֹן־אף וְ ֵח ָמה׃
ם־ל ַעוְ ָלה ָׁש ֵמעּוֲ ,חרו ַ
ִּכי ִא ָ
ל־הּיְ וָ נִ י׃
הּודי ָב ִראׁשוֹנָ ה וְ ֵכן ּגַ ם ַע ַ
ל־הּיְ ִ
ָּכל־נֶ ֶפׁש ָא ָדם ע ֶֹׂשה ָה ָרעַ ,ע ַ
הּודי ָב ִראׁשוֹנָ ה וְ ֵכן ּגַ ם
וְ ָכבוֹד וְ ָה ָדר וְ ָׁשלוֹם ְל ָכל־ע ֶֹׂשה ַהּטוֹבַ ,לּיְ ִ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו
ֹלהים׃ ִּכי ָכ ֵ
ם־ה ֱא ִ
ין־מּׂשא ָפנִ ים ִע ָ
ַלּיְ וָ נִ י׃ ִּכי ֵא ַ
פּופים ַלּתו ָֹרה,
ֹאבדּו ,וַ ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו ְכ ִ
ְּב ִלי ּתו ָֹרהּ ,גַ ם ִּב ְב ִלי־תו ָֹרה י ֵ
יקים ִל ְפנֵ י
ל־ּפי ַהּתו ָֹרה יִ ָּׁש ֵפטּו׃ ִּכי ֹלא ׁש ְֹמ ֵעי ַהּתו ָֹרה ַצ ִּד ִ
ם־ע ִ
ּגַ ַ
ֹלהיםִּ ,כי ִאם־ע ֵֹׂשי ַהּתו ָֹרה ֵהם יִ ְצ ָּדקּו׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ַהּגוֹיִ ם ֲא ֶׁשר
ָה ֱא ִ
ם־ּב ֵאין ּתו ָֹרה
ין־ל ֶהם ּתו ָֹרה עו ִֹׂשים ִמ ִּט ְב ָעם ְּכ ִד ְב ֵרי ַהּתו ָֹרהּ ,גַ ְ
ֵא ָ
ל־ל ָּבם,
ֵהם ּתו ָֹרה ְל ַע ְצ ָמם׃ ְּב ַה ְראו ָֹתם ֶאת ַמ ֲע ֵׂשה ַהּתו ָֹרה ָּכתּוב ַע ִ
ּומ ְח ְׁשבו ָֹתם ְּב ִק ְר ָּבם ְמ ַחּיְבוֹת זֹאת ֶאת־זֹאת
ּומ ְצּפּונָ ם ֵמ ִעיד ָּב ֶהם ַ
ַ
ל־ּת ֲע ֻלמוֹת ְּבנֵ י
ת־ּכ ַ
ֹלהים ֶא ָ
ם־מזַ ּכוֹת׃ ְּביוֹם ֲא ֶׁשר יִ ְׁשּפֹט ָה ֱא ִ
אוֹ ַּג ְ
ֵהן ַא ָּתה נִ ְק ָרא ְב ֵׁשם
יחְּ ,כ ִפי ְבׂשו ָֹר ִתי׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ָא ָדם ְּביַ ד יֵ ַ
ת־רצוֹנוֹ
אֹלהים׃ וְ יָ ַד ְע ָּת ֶא ְ
ל־הּתו ָֹרה וְ ִה ְת ַה ַּל ְל ָּת ֵּב ִ
הּודי וְ נִ ְׁש ַענְ ָּת ַע ַ
יְ ִ
ִּוב ְהיו ְֹתָך ְמ ֻל ָּמד ַּבּתו ָֹרה ָּת ִבין ֵּבין־טוֹב ָל ָרע׃ ָּוב ַט ְח ָּת ְּב ַע ְצ ְמָך ִל ְהיוֹת
חׁשְך׃ ַמ ְד ִריְך ְּכ ִס ִילים ּומו ֵֹרה עו ָֹל ִלים
מו ִֹליְך ַה ִעוְ ִרים וְ אוֹר ַלה ְֹל ִכים ַּב ֶ
צּורת ַה ַּד ַעת וְ ָה ֱא ֶמת ַּבּתו ָֹרה׃ ֵהן ַא ָּתה ֲא ֶׁשר ּתו ֶֹרה ֲא ֵח ִרים,
ְּולָך ַ
ֲהֹלא תו ֶֹרה ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך? ַא ָּתה ָהא ֵֹמר ֹלא ִתגְ נֹבֲ ,הגֹנֵ ב ִה ְּנָך׃ ַא ָּתה
ת־ה ֱא ִל ִיליםֲ ,הגֹזֵ ל
ָהא ֵֹמר ֹלא ִתנְ ָאףֲ ,הנ ֵֹאף ַא ָּתה? וְ ַא ָּתה ַה ְּמ ַת ֵעב ֶא ָ
ת־ה ִּמ ְק ָּד ִׁשים׃ ַא ָּתה ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַה ֵּלל ַּבּתו ָֹרהֲ ,ה ָת ִביא ָקלוֹן
ַא ָּתה ֶא ַ
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ֹלהים ִּבגְ ַל ְל ֶכם
ת־הּתו ָֹרה׃ ִּכי ְמ ֻח ָּלל ֵׁשם ָה ֱא ִ
ֹלהים ְּב ָע ְב ְרָך ֶא ַ
ַעל ֱא ִ
ת־הּתו ָֹרה.
ם־ּת ְׁשמֹר ֶא ַ
ֵהן ַה ִּמ ָילה מו ִֹע ָילהִ ,א ִ
ַּבּגוֹיִ םַּ ,כ ָּכתּוב׃
ה־ּלָך ְל ָע ְר ָלה׃
ת־הּתו ָֹרהָ ,אז ִמ ָיל ְתָך ָהיְ ָת ְ
ֲא ָבל ִאם־ע ֵֹבר ַא ָּתה ֶא ַ
ת־מ ְׁש ְּפ ֵטי ַהּתו ָֹרה ֲהֹלא ֵת ָח ֶׁשב־לוֹ ָע ְר ָלתוֹ
ָל ֵכן ִאם־יִ ְׁשמֹר ֶה ָע ֵרל ֶא ִ
ת־הּתו ָֹרה ֲהֹלא הּוא יָ ִדין א ְֹתָך,
ְל ִמ ָילה׃ וְ ֶה ָע ֵרל ִמ ֵּל ָדה ַה ְמ ַקּיֵ ם ֶא ַ
ֹלא־הּנִ ְר ֶאה
ַ
ּומ ֵפר ַהּתו ָֹרה ַא ָּתה׃ ִּכי
ֲא ֶׁשר־יֵ ׁש ְלָך ַה ָּכתּוב וְ ַה ִּמ ָילה ֵ
הּודי
ֹלא־הנִ ְר ֵאית ָל ַעיִ ן ַּבּגּוף ִהיא ַה ִּמ ָילה׃ ִּכי ַה ְּי ִ
ַ
הּודי .וְ
ָל ַעיִ ן הּוא ַהּיְ ִ
רּוח ,וְ ֹלא ְּכ ִפי ָהאוֹת
ּומ ָילה ִהיא ֲא ֶׁשר ַּב ֵּלב ְּכ ִפי ָה ַ
הּודי הּואִ .
ִב ְל ָבבוֹ יְ ִ
ֹלהים׃
ם־מ ֵאת ָה ֱא ִ
תּובהֲ .א ֶׁשר־ֹלא ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ְּת ִה ָּלתוִֹּ ,כי ִא ֵ
ַה ְּכ ָ
ה־היא ּתו ֶֹע ֶלת ַה ִּמ ָילה׃ ַה ְר ֵּבה
ּומ ִ
הּודי ַ
וְ ַע ָּתה ַמה־הּוא יִ ְתרוֹן ַהּיְ ִ
ֹלהים׃ ִּכי ַמה־הּוא
י־ה ְפ ְקדּו ְביָ ָדם ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
ל־ּפנִ יםָּ .ב ִראׁשוֹנָ ה ִּכ ָ
ִמ ָּכ ָ
ם־מ ְק ָצ ָתם ֹלא ֶה ֱא ִמינּו? ַה ַיְב ֵּטל ֶח ְסרוֹן ֱאמּונָ ָתם ֶאת־נֶ ֱא ָמנּות
ִא ִ
ל־ה ָא ָדם ּכֹזֵ בַּ ,כ ָּכתּוב,
ֹלהים׃ ָח ִל ָילהֲ ,א ָבל יְ ִהי ָה ֵאל נֶ ֱא ָמן וְ ָכ ָ
ֱא ִ
ם־עוְ ָל ֵתנּו ְּתרו ֵֹמם ֶאת־
ְל ַמ ַען ִּת ְצ ַּדק ִּב ְד ָב ֶרָך ִּתזְ ֶּכה ְב ָׁש ְפ ֶטָך׃ וְ ִא ַ
אֹלהים ַה ְמ ַׁש ֵּל ַח ֲחרוֹן
ׁש־עוֶ ל ֵּב ִ
ֹאמר? ֲה ִכי יֶ ָ
ֹלהיםַ ,מה־ּנ ַ
ִצ ְד ַקת ָה ֱא ִ
ם־ּכןֵ ,איְך יִ ְׁשּפֹט
ַאּפוֹ? ְמ ַד ֵּבר ָאנ ִֹכי ְל ִפי ֶד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם׃ ָח ִל ָילהֶׁ ,ש ִא ֵ
ם־על־יְ ֵדי ְכזָ ִבי ִּת ְר ֶּבה וְ ִת ְפרֹץ ֱא ֱמת
ת־העו ָֹלם׃ ִּכי ִא ַ
ֹלהים ֶא ָ
ָה ֱא ִ
ֹלהים ִל ְת ִה ָּלתוָֹ ,ל ָּמה ּזֶ ה ֶא ָּׁש ֵפט עוֹד ְּכחו ֵֹטא׃ וְ ֹלא נַ ֲע ֶׂשהִּ ,כ ְד ַבר
ֱא ִ
יאי ִד ָּבה ָע ֵלינּוֵ ,לאמֹרִ ,הּנֵ ה א ְֹמ ִרים ,נַ ֲע ֶׂשה
ּומ ְק ָצת מו ִֹצ ֵ
ְמ ָח ְר ֵפינּו ִ
וְ ַע ָּתה
יהם ְּב ֶצ ֶדק׃
ָה ַרע ְל ַמ ַען יֵ ֵצא ַהּטוֹבֲ ,א ֶׁשר ִּדינָ ם יָ בֹא ֲע ֵל ֶ
אּומהְּ .כ ָבר הו ַֹכ ְחנּו ִּכי
ׁש־לנּו ַמ ֲע ָלה יְ ֵת ָרה? ֹלא ִּב ְמ ָ
ַמה־הּוא? ֲהיֶ ָ
ם־הּיְ וָ נִ ים ֻּכ ָּלם ַּת ַחת ַה ֵח ְטא׃ ַּכ ָּכתּובֵ ,אין ַצ ִּדיקֵ ,אין
הּודים ּגַ ַ
ם־הּיְ ִ
גַ ַ
ֹלהים׃ ַהּכֹל ָסר ,יַ ְח ָּדו נֶ ֲא ָלחּו,
ת־א ִ
ם־א ָחד׃ ֵאין ַמ ְׂש ִּכילֵ ,אין־ּד ֵֹרׁש ֶא ֱ
ּגַ ֶ
תּוח ּגְ רוֹנָ םְ ,לׁשוֹנָ ם יַ ֲח ִליקּון,
ם־א ָחד׃ ֶק ֶבר ָּפ ַ
ֵאין ע ֵֹׂשה־טוֹבֵ ,אין ּגַ ֶ
ּומרֹרוֹת׃
יהם ָמ ֵלא ְ
ֲח ַמת ַע ְכ ׁ֯שּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימוֹ׃ ֲא ֶׁשר ָא ָלה ִּפ ֶ
ג ֲ 13ח ַמת ַע ְכׁשּוב – ביוונית :ארס נחשים.
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ֶא ָ

ְך־ּדם׃ ׁשֹד וָ ֶׁש ֶבר ִּב ְמ ִסּלו ָֹתם׃ וְ ֶד ֶרְך ָׁשלוֹם ֹלא
יהם יְ ַמ ֲהרּו ִל ְׁש ָּפ ָ
ַרגְ ֵל ֶ
ל־מה־
יהם׃ וַ ֲאנַ ְחנּו יָ ַד ְענּו ִּכי ָכ ַ
ֹלהים ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
יָ ָדעּו׃ ֵאין ַּפ ַחד ֱא ִ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ַּת ַחת ַהּתו ָֹרהְ ,ל ַמ ַען
ֶּׁשאו ֶֹמ ֶרת ַהּתו ָֹרה ְמ ַד ֶּב ֶרת ִהיא ֶא ֵ
ֹלהים׃ יַ ַען ֲא ֶׁשר
ל־העו ָֹלם ְמ ֻחּיָב ַל ִּדין ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ל־ּפה וְ ָהיָ ה ָכ ָ
יִ ָּס ֵכר ָּכ ֶ
ל־ּב ָׂשרִּ ,כי ַעל־יְ ֵדי ַהּתו ָֹרה ַּד ַעת
ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי ַהּתו ָֹרה ֹלא־יִ ְצ ַּדק ְל ָפנָ יו ָּכ ָ
ֹלהים ָלאוֹר יָ ָצ ָאהֲ ,א ֶׁשר
וְ ַע ָּתה ִּב ְב ִלי תו ָֹרה ִצ ְד ַקת ֱא ִ
ַה ֵח ְטא׃
ֹלהים ֶּב ֱאמּונַ ת
יאים׃ וְ ִהיא ִצ ְד ַקת ֱא ִ
יה ַהּתו ָֹרה וְ ַהּנְ ִב ִ
ְמ ִע ִידים ָע ֶל ָ
יחֶ ,אל־ּכֹל וְ ַעל־ּכֹל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ּבוִֹּ ,כי ֵאין ַה ְב ֵּדל׃ ִּכי־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ֹלהים׃ וְ נִ ְצ ָּד ִקים ִחּנָ ם ְּב ַח ְסּדוֹ
ּוק ָצ ָרה יָ ָדם ִמּזְ כוֹת ִּב ְכבוֹד ֱא ִ
ֻכ ָּלם ָח ָטאּו ְ
ֹלהים ְל ָפנֵ ינּו
ׁשּוע׃ ֲא ֶׁשר ָׂשמוֹ ָה ֱא ִ
יח יֵ ַ
ַעל־יְ ֵדי ַה ְּפדּות ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ת־צ ְד ָקתוִֹּ ,כי ָּפ ַסח
ְל ַכ ָּ֯פ ָרה ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה ְּב ָדמוְֹ ,ל ַה ְראוֹת ֶא ִ
ת־צ ְד ָקתוֹ ָּב ֵעת
ל־ה ֲח ָט ִאים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְל ָפנִ ים׃ ְל ַה ְראוֹת ֶא ִ
ְּב ֶח ְמ ַלתוֹ ַע ַ
ׁשּוע׃ וְ ַע ָּתהַ ,אּיֵ ה
ן־אמּונַ ת יֵ ַ
ת־ּב ֱ
ּומ ְצ ִּדיק ֶא ֶ
ַהּזֹאתִ ,ל ְהיוֹתוֹ ַצ ִּדיק ַ
ת־מה? ַה ַעל־יְ ֵדי־תו ַֹרת
ַה ִה ְת ַה ְּללּות? ֲהֹלא ֻה ְׁש ְּב ָתה .וְ ַעל־יְ ֵדי תו ַֹר ָ
ַה ַּמ ֲע ִׂשים? ֹלאִּ ,כי ַעל־יְ ֵדי ּתו ַֹרת ָה ֱאמּונָ ה׃ נַ ִּסיק ֵאפוֹא ִּכי ֶב ֱאמּונָ ה
הּודים?
ֹלהי ַהּיְ ִ
ֹלהים ַרק ֱא ֵ
יִ ְצ ַּדק ָה ָא ָדם ִּב ְב ִלי ַמ ֲע ֵׂשי תו ָֹרה׃ אוֹ ַה ֱא ִ
ֹלהים
ֹלהי ַהּגוֹיִ ם הּוא׃ ִּכי ֶא ָחד ָה ֱא ִ
ם־א ֵ
ֹלהי ַהּגוֹיִ ם? ָא ֵכן ּגַ ֱ
ֲהֹלא גַ ם ֱא ֵ
ת־ה ֲע ֵר ִלים ַעל־יְ ֵדי
ת־ה ִּנּמו ִֹלים ִמּתוְֹך ָה ֱאמּונָ ה ,וְ ֶא ָ
ַה ַּמ ְצ ִּדיק ֶא ַ
ת־הּתו ָֹרה ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה?
ָה ֱאמּונָ ה׃ וְ ַע ָּתה ַה ְמ ַב ְּט ִלים ֲאנַ ְחנּו ֶא ַ
ת־הּתו ָֹרה׃
ָח ִל ָילהַ ,אְך ְמ ַקּיְ ִמים ֲאנַ ְחנּו ֶא ַ
4

ל־א ְב ָר ָהם ָא ִבינּוַ ,מה־ּזֶ ה ִה ִּׂשיג ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר׃
ֹאמר ַע ַ
וְ ַע ָּתה ַמה־ּנ ַ
ִּכי ִאם־נִ ְצ ַּדק ַא ְב ָר ָהם ִמּתוְֹך ַה ַּמ ֲע ִׂשים ,לוֹ ַה ְּת ִה ָּלהַ ,אְך־ֹלא ִל ְפנֵ י
ֹלהים׃ ִּכי ַה ָּכתּוב ַמה־הּוא א ֵֹמר? וְ ֶה ֱא ִמן ַא ְב ָר ָהם ַּביהוָֹה וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה
ָה ֱא ִ
ל־ּפי ֶה ָח ֶסדִּ ,כי ִאם־
לוֹ ְצ ָד ָקה׃ ִהּנֵ ה ַהּפ ֵֹעל ֹלא־יֵ ָח ֶׁשב לוֹ ְׂש ָכרוֹ ַע ִ
ם־מ ֲא ִמין ַּב ַּמ ְצ ִּדיק
ל־ּפי ַהחוֹב׃ ֲא ָבל ַל ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו פ ֵֹעלִּ ,כי ִא ַ
ַע ִ
ג  25במקור היווני – ַּכּפ ֶֹרת או כפרה המפייסת את חרון אלוהים על חטא (ויקרא טו .)16-14
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ם־ּדוִ ד ְמ ָת ֵאר
ת־ה ָר ָׁשעֱ ,אמּונָ תוֹ ֵּת ָח ֵׁשב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃ ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ָ
ֶא ָ
ֹלהים יַ ְח ָׁשב־לוֹ ְצ ָד ָקה ְּבֹלא ַמ ֲע ִׂשים,
ֶאת־א ֶֹׁשר ָה ָא ָדםֲ ,א ֶׁשר ָה ֱא ִ
ּוי־ּפ ַׁשע ְּכסּוי ֲח ָט ָאה׃ ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ֹלא־יַ ְחׁשֹב
ְּב ָא ְמרוֹ׃ ַא ְׁש ֵרי נְ ׂ֯ש ֶ
ל־ה ִּמ ָילה הּוא ִאם־ּגַ ם ַעל־
יְ הוָֹה לוֹ ָעוֹן׃ וְ ַע ָּתה ָהא ֶֹׁשר ַהּזֶ ה ַה ַע ַ
ָה ָע ְר ָלה? ֲהֹלא ָא ַמ ְרנּו ִּכי ְל ַא ְב ָר ָהם נֶ ְח ְׁש ָבה ֱאמּונָ תוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃ וְ ֵאיְך
ם־ּב ְהיוֹתוֹ נִ ּמוֹל ,אוֹ ְּבעו ֶֹדּנּו ָע ֵרל? ֵהן ֹלא ִּב ְהיוֹתוֹ
נֶ ְח ְׁש ָבה־ּלוֹ? ִא ִ
ם־ּבעו ֶֹדּנּו ָע ֵרל׃ וְ אוֹת ַה ִּמ ָילה ִק ֵּבל ְלחו ָֹתם ִצ ְד ַקת ָה ֱאמּונָ ה
נִ ּמוֹלִּ ,כי ִא ְ
ל־ה ַּמ ֲא ִמינִ ים ַאף ִּכי
ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה־ּלוֹ ְּבעו ֶֹדּנּו ָע ֵרלִ ,ל ְהיוֹת ְל ָאב ְל ָכ ַ
ף־ל ֶהם ֵּת ָח ֵׁשב ַה ְּצ ָד ָקה׃ וְ ִל ְהיוֹת ְל ַאב ַה ִּמ ָילה,
ֲע ֵר ִלים ֵהםְ ,ל ַמ ַען ַא ָ
ם־לה ְֹל ִכים ְּב ִע ְּקבוֹת
ַאְך־ֹלא ַל ֲא ֶׁשר ֵהם נִ ּמו ִֹלים ִּב ְל ַבדִּ ,כי ִאם־ּגַ ַ
ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה־ּלוֹ ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּבעו ֶֹדּנּו ָע ֵרל׃ ִּכי ֹלא ַעל־
יְ ֵדי תו ָֹרה ָּב ָאה ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ַא ְב ָר ָהם ְּולזַ ְרעוֹ ִל ְהיוֹת י ֵֹרׁש ָהעו ָֹלם,
י־הּתו ָֹרה ַהיְ ֻר ָּׁשה,
ם־על־יְ ֵדי ִצ ְד ַקת ָה ֱאמּונָ ה׃ ִּכי ִאּלּו ִל ְבנֵ ַ
ִּכי ִא ַ
ָה ֱאמּונָ ה ָל ִריק ִּת ְהיֶ ה וְ ַה ַה ְב ָט ָחה ְּב ֵט ָלה׃ ִּכי ַהּתו ָֹרה ְמעו ֶֹר ֶרת ָחרוֹן,
ל־ּכן ִמּתוְֹך ֱאמּונָ ה
ין־ׁשם ֲע ֵב ָרה׃ ַע ֵ
ִּכי ַב ֲא ֶׁשר ֵאין ּתו ָֹרה גַ ם ֵא ָ
ל־ה ֶּז ַרע,
י־ח ֶסד ְּול ַמ ַען ִּתּכוֹן ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ָכ ַ
ִהיאְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ְל ִפ ֶ
ֹלא ִל ְבנֵ י ַהּתו ָֹרה ְל ַב ָּדםִּ ,כי־גַ ם ִל ְבנֵ י ֱאמּונַ ת ַא ְב ָר ָהםֲ ,א ֶׁשר הּוא
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ב־המוֹן ּגוֹיִ ם נְ ַת ִּתיָךְ ,ל ֵעינֵ י ֱא ִ
ָאב ְל ֻכ ָּלנּו׃ ַּכ ָּכתּוב ִּכי ַא ֲ
ֹלא־היָ ה ְּכ ַקּיָ ם׃
ָ
ת־ה ֵּמ ִתים וְ ַהּקו ֵֹרא ֵאת ֲא ֶׁשר
ּבוֹ ֶה ֱא ִמיןַ ,ה ְמ ַחּיֶ ה ֶא ַ
ין־ּת ְקוָ ה ֶה ֱא ִמין ְּב ִת ְקוָ ה ִל ְהיוֹתוֹ ַאב ֲהמוֹן ּגוֹיִ םְּ ,כמוֹ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,
ְּב ֵא ִ
ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך׃ וְ ֹלא ָר ְפ ָתה ֱאמּונָ תוֹ וְ ֹלא ִה ְתּבוֹנֵ ן ֶאל־ּגּופוֹ ֶׁש ְּכ ָבר
ֹלא־ח ַלק ִלּבוֹ
ָ
ן־מ ַאת ָׁשנָ ה וְ ֶאל־מוֹת ֶר ֶחם ָׂש ָרה׃ וְ
ֵמת ִּב ְהיוֹתוֹ ְּכ ֶב ְ
ם־ה ְת ַחּזֵ ק ֶּב ֱאמּונָ ה וַ ּיִ ֵּתן
ֹלהיםַּ ,כ ֲח ַסר ֱאמּונָ הִּ ,כי ִא ִ
ְּב ַה ְב ָט ַחת ָה ֱא ִ
יח ּגַ ם־יָ כֹל
ת־א ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
אֹלהים׃ וַ ּיֵ ַדע ְּב ֵל ָבב ָׁש ֵלם ִּכי ֶא ֲ
ָּכבוֹד ֵל ִ
ֹלא־ל ַמ ֲענוֹ ִּב ְל ַבד
ְ
ל־ּכן ּגַ ם־נֶ ְח ְׁש ָבה־ּלוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃ וְ
ַל ֲעׂשוֹתוֹ׃ ַע ֵ
תּובה זֹאת ֶׁשּנֶ ְח ְׁש ָבה לוֹ׃ ִּכי ִאם־ּגַ ם ְל ַמ ֲענֵ נּוֲ ,א ֶׁשר ֵּת ָח ֵׁשב ָלנּו
ְּכ ָ
ׂשּוי־ּפ ַׁשע – פשעיו נסלחו לו (תהלים לב .)1
ֶ
ד  7נְ
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ל־הרו ִֹמּיִ ים ד ,ה
ֶא ָ

ן־ה ֵּמ ִתים׃ ֲא ֶׁשר נִ ְמ ַסר
ׁשּוע ֲאדֹנֵ ינּו ִמ ַ
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּב ִמי ֶׁש ֵה ִקים ֶאת־יֵ ַ
הּוקם ְל ַמ ַען ַה ְצ ָּד ָק ֵתנּו׃
ִמ ְּפנֵ י ְּפ ָׁש ֵעינּו וְ ַ
5

ֹלהים
ם־ה ֱא ִ
ָל ֵכן ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַּד ְקנּו ַעל יְ ֵדי ֱאמּונָ הָׁ ,שלוֹם ָלנּו ִע ָ
יח׃ ֲא ֶׁשר ַעל יָ דוֹ ָמ ָצאנּו ָב ֱאמּונָ ה ָמבוֹא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ֲאדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ל־ה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ע ְֹמ ִדים ּבוֹ וְ נִ ְת ַה ֵּלל ְּב ִת ְקוַ ת ְּכבוֹד
ֶא ַ
ֹלהים׃ וְ ֹלא־זֹאת ִּב ְל ָבדִּ ,כי ַאף־נִ ְת ַה ֵּלל ַּב ָּצרוֹת ,יַ ַען ֲא ֶׁשר
ָה ֱא ִ
יאה ִל ֵידי ַס ְב ָלנּות׃ וְ ַה ַּס ְב ָלנּות ִל ֵידי ֲע ִמ ָידה
י־ה ָּצ ָרה ְמ ִב ָ
יָ ַד ְענּו ִּכ ַ
ְבנִ ָסיוֹן וְ ָה ֲע ִמ ָידה ְבנִ ָּסיוֹן ִל ֵידי ִת ְקוָ ה׃ וְ ַה ִּת ְקוָ ה ִהיא ֹלא ָת ִביׁשִּ ,כי
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר נִ ַּתן ָלנּו׃ ִּכי
נו ְֹצ ָקה ִּב ְל ָב ֵבנּו ַא ֲה ַבת ָה ֵאל ַעל־יְ ֵדי ַ
יחְּ ,בעו ֵֹדנּו ַח ָּל ִׁשיםֵ ,מת ְּב ִעּתוֹ ְּב ַעד ָה ְר ָׁש ִעים׃ ֵהן ְּב ַעד ַה ַּצ ִּדיק
ַה ָּמ ִׁש ַ
אּולי יִ ָּׂש ֵאהּו ִלּבוֹ׃ ֲא ָבל
יִ ְק ֶׁשה ְל ִאיׁש ָלמּותָ ,א ֵכן ָלמּות ְּב ַעד ַהּטוֹב ַ
יח ֵמת ַּב ֲע ֵדנּו
ת־א ֲה ָבתוֹ ֵא ֵלינּוִּ ,כי ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֶא ַ
ָּבזֹאת הו ִֹד ַיע ָה ֱא ִ
ִּב ְהיו ֵֹתנּו עוֹד חו ְֹט ִאים׃ וְ ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַּד ְקנּו ְּב ָדמוַֹ ,על ַא ַחת
ן־ה ָחרוֹן׃ ִּכי ִאם ִּב ְהיו ֵֹתנּו א ִֹיְבים נִ ְר ֵצינּו
ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה נִ ּוָ ַׁשע ּבוֹ ִמ ֶ
אֹלהים ְּבמוֹת ְּבנוַֹ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר נִ ְר ֵצינּו ,נִ ּוָ ַׁשע
ֵל ִ
אֹלהים
ם־מ ְת ַה ְל ִלים ֲאנַ ְחנּו ֵּב ִ
ַע ָּתה ְּב ַחּיָ יו׃ וְ ֹלא־זֹאת ִּב ְל ָבדִּ ,כי גַ ִ
ת־ה ִרּצּוי׃
יחֲ ,א ֶׁשר ַּד ְרּכוֹ ִק ַּב ְלנּו ַע ָּתה ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַעל־יְ ֵדי ֲאדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ָל ֵכן ְּכ ֵׁשם ֶׁש ַעל־יְ ֵדי ָא ָדם ֶא ָחד ָּבא ַה ֵח ְטא ָלעו ָֹלם ,וְ ַה ָּמוֶ ת
ל־ּבנֵ י ָא ָדם ִמ ְּפנֵ י ֲא ֶׁשר ֻּכ ָּלם
ל־ּכ ְ
ֵע ֶקב ַה ֵח ְטא ,וְ ֵכן ָע ַבר ַה ָּמוֶ ת ַע ָ
ָח ָטאּו׃ ִּכי ַעד־זְ ַמן ַהּתו ָֹרה ָהיָ ה ַה ֵח ְטא ָּבעו ָֹלםַ ,אְך ֹלא־יֵ ָח ֵׁשב ֵח ְטא
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר
ד־מׁשהּ ,גַ ם ַע ֵ
ֶ
אּולם ַה ָּמוֶ ת ָמ ַלְך ֵמ ָא ָדם ַע
ְּב ֵאין ּתו ָֹרה׃ ָ
ֹלא ָח ְטאּו ְּבדו ֶֹמה ַל ֲע ֵב ַרת ָא ָדם ָה ִראׁשוֹןֲ ,א ֶׁשר־הּוא ְדמּות ָה ָא ָדם
ם־ּב ֶפ ַׁשע
ר־ה ֶּפ ַׁשעְּ ,ד ַבר ַה ַּמ ָּתנָ הִּ .כי ִא ְ
ֶה ָע ִתיד ָלבוֹא׃ ַאְך ֹלא ִכ ְד ַב ַ
ּומ ְּתנָ תוֹ
ֹלהים ַ
ָה ֶא ָחד ֵמתּו ָה ַר ִּביםַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֶח ֶסד ֱא ִ
יח׃ וְ ֹלא ְכמוֹ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָׁשפו ַֹע ָׁש ְפעּו ָל ַר ִּבים ְּב ֶח ֶסד ָה ָא ָדם ָה ֶא ָחד ,יֵ ַ
ֶׁש ָהיָ ה ַעל יְ ֵדי חו ֵֹטא ֶא ָחדֵּ ,כן ַה ַּמ ָּתנָ הִּ .כי ַה ִּמ ְׁש ָּפט יָ ָצא ֵמ ֶא ָחד
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ְל ַה ְר ָׁש ָעהֲ ,א ָבל ַמ ְּתנַ ת ָה ֶח ֶסד ִהיא ְל ַה ְצ ָּד ָקה ִמ ְּפ ָׁש ִעים ַר ִּבים׃ ִּכי
ם־ּב ֶפ ַׁשע ָה ֶא ָחד ָמ ַלְך ַה ָּמוֶ ת ַעל־יְ ֵדי ָה ֶא ָחדַ ,על ַא ַחת ַּכ ָמה וְ ַכ ָּמה
ִא ְ
ּומ ְּתנַ ת ַה ְּצ ָד ָקה יִ ְמ ְלכּו ַב ַחּיִ ים ַעל־יְ ֵדי ָה ֶא ָחד,
ְמ ַק ְּב ֵלי ֶׁש ַפע ַה ֶח ֶסד ַ
י־א ָדם,
ל־ּבנֵ ָ
יח׃ ָל ֵכן ְּכ ִפי ֶׁש ְּב ֶפ ַׁשע ָה ֶא ָחד ַה ְר ָׁש ָעה ְל ָכ ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
י־א ָדם׃ ִּכי ְּכ ֵׁשם
ל־ּבנֵ ָ
ם־ּב ִצ ְד ַקת ָה ֶא ָחד ַה ְצ ָּד ָקה ְל ַחּיִ ים ְל ָכ ְ
ֵּכן ּגַ ְ
ֶׁש ִּב ְמ ִרי ָה ָא ָדם ָה ֶא ָחד ָהיּו ָה ַר ִּבים ְלחו ְֹט ִאיםָּ ,כְך ּגַ ם ַעל־יְ ֵדי ִצּיּות
יקים׃ ֲא ָבל ַהּתו ָֹרה נִ ְכנְ ָסהְ ,ל ַמ ַען יִ ְר ֶּבה
ָה ֶא ָחד יִ ְהיּו ָה ַר ִּבים ְל ַצ ִּד ִ
ַה ָּפ ַׁשעַ .אְך ַּב ֲא ֶׁשר ָר ָבה ַה ֵח ְטאָׁ ,שפ ַֹע יִ ְׁש ַּפע ִמ ֶּמּנּו ֶה ָח ֶסד׃ ְל ַמ ַען
ם־ה ֶח ֶסד ַעל־יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ְל ַחּיֵ י
ְּכ ִפי ֶׁש ָמ ַלְך ַה ֵח ְטא ַּב ָּמוֶ תָּ ,כְך יִ ְמֹלְך גַ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
עו ָֹלם ְּביֵ ַ
ֹאמר? ֲהנַ ְמ ִׁשיְך ַּב ֵח ְטאְ ,ל ַמ ַען יִ ְר ֶּבה ֶה ָח ֶסד׃ ָח ִל ָילה
ם־ּכןַ ,מה־ּנ ַ
ִא ֵ
ָּלנּוִּ ,כי ַמ ְתנּו ַל ֵח ְטא וְ ֵאיְך נו ִֹסיף ִל ְחיוֹת ּבוֹ׃ אוֹ ַה ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִעיםִּ ,כי
ׁשּועְ ,למוֹתוֹ נִ ְט ָּב ְלנּו׃ ָל ֵכן נִ ְק ַּב ְרנּו ִאּתוֹ
יח יֵ ַ
ֻכ ָּלנּו ֲא ֶׁשר נִ ְט ַּב ְלנּו ַל ָּמ ִׁש ַ
יח ִמן ַה ֵּמ ִתים ִּב ְכבוֹד ָה ָאב,
הּוקם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ְּט ִב ָילה ַל ָּמוֶ תְ ,ל ַמ ַען ְּכ ִפי ֶׁש ָ
טּועים ָהיִ ינּו ִאּתוֹ
י־אם נְ ִ
ם־אנַ ְחנּו ְּב ַחּיִ ים ֲח ָד ִׁשים׃ ִּכ ִ
ֵּכן נִ ְת ַה ֵּלְך ּגַ ֲ
ִּב ְדמּות מוֹתוָֹ ,א ֵכן ּגַ ם־נִ ְהיֶ ה ִּב ְדמּות ְּת ִחּיָ תוֹ׃ ַּב ֲא ֶׁשר יו ְֹד ִעים ֲאנַ ְחנּו
ִּכי־נִ ְצ ַלב ִאּתוֹ ָה ָא ָדם ַהּיָ ָׁשן ֲא ֶׁשר ָּבנּו ְל ַמ ַען יֻ ׁ ְש ַמד ּגּוף ַה ֵח ְטא,
ְל ִב ְל ִּתי ֱהיו ֵֹתנּו עוֹד ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא׃ ִּכי ֲא ֶׁשר ֵמת ,הּוא ֻׁש ְח ָרר ִמן־
יחַ ,מ ֲא ִמינִ ים ֲאנָ ְחנּו ִּכי־גַ ם־
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ם־מ ְתנּו ִע ַ
ַה ֵח ְטא׃ וְ ִהּנֵ ה ִא ַ
ן־ה ֵּמ ִתים
הּוקם ִמ ַ
יח ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָ
נִ ְחיֶ ה ִעּמוֹ׃ ַּב ֲא ֶׁשר יָ ַד ְענּו ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלא יָ מּות עוֹד ,וְ ַה ָּמוֶ ת ֹלא יִ ְׁשֹלט־ּבוֹ עוֹד׃ ִּכי ְּבמוֹתוֹ ֵמת ַל ֵח ְטא
ם־א ֶּתם ִח ְׁשבּו ֶאת־
אֹלהים׃ וְ ֵכן ּגַ ַ
ַּפ ַעם ֶא ָחת ְּוב ַחּיָ יו ַחי הּוא ֵל ִ
ם־ּכן
ׁשּוע ֲאדֹנֵ ינּו׃ ִא ֵ
יח יֵ ַ
אֹלהים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַע ְצ ְמ ֶכם ֵמ ִתים ַל ֵח ְטא וְ ַחּיִ ים ֵל ִ
גּופ ֶכם ֲא ֶׁשר נו ָֹעד ְל ִכ ָליוֹן ִלנְ טוֹת ַא ֲח ָריו
ֵאפוֹא ַאל־יִ ְמֹלְך ַה ֵח ְטא ְּב ְ
י־עוֶ ל ַל ֵח ְטא,
ת־א ָב ֵר ֶיכם ִל ְהיוֹת ְּכ ֵל ָ
ל־ּת ְמ ְסרּו ֶא ֵ
ְּב ַת ֲאו ָֹתיו׃ ּגַ ם ַא ִ
יכם ְּכ ֵלי
אֹלהיםַּ ,כ ַחּיִ ים ֵמ ִעם ַה ֵּמ ִתים ,וְ ֵא ָב ֵר ֶ
ת־ע ְצ ְמ ֶכם ֵל ִ
ַאְך ִמ ְסרּו ֶא ַ

6

9

ל־הרו ִֹמּיִ ים ו ,ז
ֶא ָ

אֹלהים׃ ִּכי ָמׁשוֹל ֹלא יִ ְמׁשֹל ַה ֵח ְטא ָּב ֶכם עוֹדִּ ,כי ֵאינְ ֶכם
ְצ ָד ָקה ֵל ִ
ּומה ֵאפוֹא? ֲה ִכי
ָ
ד־ה ָח ֶסד׃
ם־ּת ַחת יַ ֶ
ד־הּתו ָֹרה ִּכי ִא ַ
ַּת ַחת יַ ַ
ד־ה ָח ֶסד? ָח ִל ָילה׃
ם־ּת ַחת יַ ֶ
ד־הּתו ָֹרה ִּכי ִא ַ
נֶ ֱח ָטא ִּכי ֵאינֶ ּנּו ַּת ַחת יַ ַ
ֲהֹלא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ַל ֲא ֶׁשר ִּת ְּתנּו ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם ִל ְהיוֹת ֲע ָב ָדיו ָלסּור
ם־ל ֵח ְטא ֱא ֵלי־
ְל ִמ ְׁש ַמ ְעּתוֵֹ ,הן ֲע ָב ִדים ַא ֶּתם ַל ֲא ֶׁשר ִּת ָּׁש ְמעּו־לוִֹ ,א ַ
יתם
י־היִ ֶ
אֹלהיםִּ ,כ ֱ
י־צ ָד ָקה׃ ֲא ָבל ּתוֹדֹת ֵל ִ
ם־ל ִּצּיּות ֱא ֵל ְ
ָמוֶ תִ ,א ַ
ל־צּורת ַההו ָֹר ָאה ֲא ֶׁשר
ַ
ל־ל ַב ְב ֶכם ֶא
ַע ְב ֵדי ַה ֵח ְטאַ ,אְך נִ ְׁש ַמ ְע ֶּתם ְּב ָכ ְ
יה׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֻׁש ְח ַר ְר ֶּתם ִמ ֵידי ַה ֵח ְטאִ ,ה ְׁש ַּת ְע ַּב ְד ֶּתם
נִ ְמ ַס ְר ֶּתם ֵא ֶל ָ
י־א ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִמ ְּפנֵ י ִר ְפיוֹן ְּב ַׂש ְר ֶכםִּ .כי ְּכ ִפי
ַל ְּצ ָד ָקה׃ ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ ָ
ת־א ָב ֵר ֶיכם ַּכ ֲע ָב ִדים ַל ֻּט ְמ ָאה וְ ָל ֶר ַׁשע ֱא ֵלי ָעוֶ ל,
ֶׁש ְּל ָפנִ ים ִהּגַ ְׁש ֶּתם ֶא ֵ
יכם ַּכ ֲע ָב ְדים ִל ְצ ָד ָקה ֱא ֵלי ִה ְת ַק ְּדׁשּות׃
ת־א ָב ֵר ֶ
ֵּכן ַע ָּתה ַהּגִ יׁשּו ֶא ֵ
ּומה
ן־ה ְּצ ָד ָקה׃ ָ
יתם ִמ ַ
י־ב ֵעת ֱהיו ְֹת ֶכם ַע ְב ֵדי ַה ֵח ְטאָ ,ח ְפ ִׁשים ֱהיִ ֶ
ִּכ ְ
ן־ה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ַע ָּתה ֵתבֹׁשּו ֵמ ֶהם?
ֵאפוֹא ַה ְּפ ִרי ֶׁש ָהיָ ה ָל ֶכם ָאז ִמ ַ
יתם ַה ָּמוֶ ת׃ ָא ֵכן ַע ָּתה ִּב ְהיו ְֹת ֶכם ְמ ֻׁש ְח ָר ִרים ִמ ֵידי ַה ֵח ְטא
ִּכי ַא ֲח ִר ָ
אֹלהים ,יֵ ׁש ָל ֶכם ֶּפ ְריְ ֶכם ִל ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ַא ֲח ִריתוֹ ַחּיֵ י עו ָֹלם׃
ּומ ֻׁש ְע ָּב ִדים ֵל ִ
ְ
ֹלהים ִהיא ַחּיֵ י עו ָֹלם
ּומ ְּתנַ ת ֶח ֶסד ֱא ִ
י־ׂש ַכר ַה ֵח ְטא הּוא ַה ָּמוֶ תַ ,
ִּכ ְ
ׁשּוע ֲאדֹנֵ ינּו׃
יח יֵ ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
7

אוֹ ֲהֹלא יְ ַד ְע ֶּתםֶ ,א ָחיְּ ,ולי ְֹד ֵעי ּתו ָֹרה ָאנ ִֹכי ְמ ַד ֵּברִּ ,כי ַהּתו ָֹרה
ׁשּורה
ת־ּב ַעל ְק ָ
ל־ה ָא ָדם ָּכל־יְ ֵמי ַחּיָ יו׃ ִּכי ִא ָּׁשה ְב ֻע ַל ַ
ִּת ְׁשֹלט ַע ָ
טּורה ִהיא
יׁשּה ְּכ ִפי ַהּתו ָֹרה ְּב ַחּיָ יוְּ ,ובמוֹת ַה ַּב ַעלְּ ,פ ָ
ִהיא ְּב ִא ָ
ם־ּת ְהיֶ ה ְל ִאיׁש ַא ֵחר ְּב ַחּיֵ י ַב ְע ָלּה ,נ ֶֹא ֶפת
ִמּתו ַֹרת ַּב ְע ָלּה׃ וְ ִהּנֵ הִ ,א ִ
ן־הּתו ָֹרה וְ ֵאינֶ ּנָ ה
טּורה ִהיא ִמ ַ
יִ ָּק ֵרא ָלּהֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי מוֹת ַּב ְע ָלּה ְּפ ָ
ם־א ֶּתם ַלּתו ָֹרה
הּומ ֶּתם ּגַ ַ
נ ֶֹא ֶפת ִּב ְהיו ָֹתּה ְל ִאיׁש ַא ֵחר׃ ָל ֵכןַ ,א ַחיַ ,
ן־ה ֵּמ ִתיםְ ,ל ַמ ַען
הּוקם ִמ ַ
ִּבגְ וִ ּיַ ת ַה ָּמ ִׁשיחִ ,ל ְהיו ְֹת ֶכם ְל ַא ֵחרַ ,ל ֲא ֶׁשר ַ
אֹלהים׃ ִּכי ְּב ֵעת ֱהיו ֵֹתנּו ַב ָּב ָׂשרְּ ,תׁשּוקוֹת ַה ֵח ְטא
ה־ּפ ִרי ֵל ִ
נַ ֲע ֶׂש ְ
ֲא ֶׁשר ִה ְתעו ְֹררּו ַעל־יְ ֵדי ַהּתו ָֹרה ָהיּו פ ֲֹעלוֹת ְּב ֵא ָב ֵרינּו ַל ֲעׂשוֹת
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ן־הּתו ָֹרהִּ ,כי ַמ ְתנּו ַל ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו
ְּפ ִרי ַל ָּמוֶ ת׃ ֲא ָבל ַע ָּתה ֻׁש ְח ַר ְרנּו ִמ ַ
רּוח וְ ֹלא ְל ִפי־
סּורים ּבוְֹ ,ל ַמ ַען נַ ֲעבֹד ֵמ ַע ָּתה ְל ִפי ִה ְת ַח ְּדׁשּות ָה ַ
ֲא ִ
ֹאמר? ֲה ִכי ַהּתו ָֹרה ֵח ְטא
ם־ּכןַ ,מה־ּנ ַ
ִא ֵ
תּובה׃
י ֶֹׁשן ָהאוֹת ַה ְּכ ָ
ת־ה ֵח ְטא ִּב ְל ִּתי ַעל־יְ ֵדי ַהּתו ָֹרה,
ִהיא? ָח ִל ָילהֶ ,א ָּלא ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ַ
לּולי ָא ְמ ָרה ַהּתו ָֹרה ֹלא ַת ְחמֹד׃ וַ ּיִ ְמ ָצא
יתי יו ֵֹד ַע ַה ִחּמּוד ֵ
ֹלא־היִ ִ
ָ
ִּכי
ל־חּמּודִּ ,כי ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי
ַה ֵח ְטא ִס ָיּבה לוֹ ַב ִּמ ְצוָ ה ְלעו ֵֹרר ְּב ִק ְר ִּבי ָּכ ִ
יתי ִמ ְּל ָפנִ ים ְּבֹלא תו ָֹרה ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ַהּתו ָֹרה ַה ֵח ְטא ֵמת הּוא׃ וַ ֲאנִ י ָחיִ ִ
ָּב ָאה ַה ִּמ ְצוָ ה ,וַ יְ ִחי ַה ֵח ְטא וַ ֲאנִ י ַמ ִּתי׃ וְ ַה ִּמ ְצוָ ה ֲא ֶׁשר נִ ְּתנָ ה ַל ַחּיִ ים,
י־מ ָצא ַה ֵח ְטא ִס ָּבה ַב ִּמ ְצוָ ה ְל ַה ְתעוֹת
ִהיא נִ ְמ ְצ ָאה ִלי ַל ָּמוֶ ת׃ ִּכ ָ
א ִֹתי וַ ּיַ ַה ְרגֵ נִ י ַעל־יָ ָדּה׃ ְּוב ֵכן ַהּתו ָֹרה ִהיא ְקדו ָֹׁשה ,וְ ַה ִּמ ְצוָ ה ְקדו ָֹׁשה
ה־ּלי ַל ָּמוֶ ת? ָח ִל ָילהֶ ,א ָּלא ַה ֵח ְטא
יׁש ָרה וְ טו ָֹבה׃ ֲה ִכי ַהּטו ָֹבה ָהיְ ָת ִ
וִ ָ
ת־ה ָּמוֶ ת,
י־ח ְטא הּואֵ ,ה ִביא ִלי ַעל־יְ ֵדי ַהּטו ָֹבה ֶא ַ
ְל ַמ ַען יֵ ָר ֶאה ִּכ ֵ
ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר־יִ ְהיֶ ה ַה ֵח ְטא ַל ֲח ָט ָאה יְ ֵת ָרה ַעל־יְ ֵדי ַה ִּמ ְצוָ ה׃ ִּכי י ְֹד ִעים
ל־ּב ָׂשר וְ נִ ְמ ָּכר ַּת ַחת יַ ד־
רּוחנִ ית ,וַ ֲאנִ י ֶׁש ָ
ֲאנַ ְחנּו ֶׁש ַהּתו ָֹרה ִהיא ָ
י־א ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ֵאינוֹ טוֹב ְּב ֵעינַ יִּ ,כי ֵאינֶ ּנִ י ע ֶֹׂשה ֵאת
ַה ֵח ְטא׃ ִּכ ֲ
אתי אֹתוֹ ֲאנִ י ע ֶֹׂשה׃ ַּוב ֲעׂשו ִֹתי
ת־א ֶׁשר ָׂשנֵ ִ
ר־אנִ י ר ֶֹצה ּבוִֹּ ,כי ֶא ֲ
ֲא ֶׁש ֲ
יתי בוִֹ ,הנְ נִ י מו ֶֹדה ָבזֹאת ִּכי ַהּתו ָֹרה טו ָֹבה ִהיא׃
ֹלא־ר ִצ ִ
ָ
ֵאת ֲא ֶׁשר
ם־ה ֵח ְטא ַהּׁשו ֵֹכן ִּבי׃ ִּכי
ֹלא־אנ ִֹכי עוֹד ָהע ֶֹׂשה אֹתוֹ ִּכי ִא ַ
ָ
וְ ַע ָּתה,
יָ ַד ְע ִּתי ֲא ֶׁשר ִּביִּ ,ב ְב ָׂש ִריֹ ,לא ׁשו ֵֹכן טוֹבֵ .הן ָה ָרצוֹן יֵ ׁש ִע ָּמ ִדיֲ ,א ָבל
ר־אנִ י ר ֶֹצה ּבוֹ,
ֲעׂשוֹת ַהּטוֹב ֵאינֶ ִּני מו ֵֹצא׃ ִּכי ֵאינֶ ּנִ י ע ֶֹׂשה ַהּטוֹב ֲא ֶׁש ֲ
ת־א ֶׁשר
ם־ה ַרע ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנִ י ר ֶֹצה ּבוֹ ,אוֹתוֹ ֲאנִ י ע ֶֹׂשה׃ וְ ִאם ֶא ֲ
ִּכי ִא ָ
ם־ה ֵח ְטא
יתי ב ֹו ֲאנִ י ע ֶֹׂשהֹ ,לא־עוֹד ָאנ ִֹכי ַהּפ ֵֹעל ִּכי ִא ַ
ֹלא־ר ִצ ִ
ָ
א־אנִ י ִבי זֶ ה ַהחֹקִּ ,ב ְרצו ִֹתי ַל ֲעׂשוֹת ַהּטוֹב
ַהּׁשו ֵֹכן ְּב ִק ְר ִּבי׃ ְּוב ֵכן מ ֵֹצ ֲ
ֹלהים׃
ימי ָח ַפ ְצ ִּתי ְּבתו ַֹרת ֱא ִ
ק־ּבי ָה ָרע׃ ִּכי ְל ִפי ָה ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
וְ ָד ַב ִ
יכנִ י ְׁש ִבי
ק־ׂש ְכ ִלי וְ יו ִֹל ֵ
ֹּלחם ְל ָח ִ
ה־אנִ י ְב ֵא ָב ַרי חֹק ַא ֵחרַ ,ה ֵ
ַאְך ר ֶֹא ֲ
ֹי־לי ָה ָא ָדם ָה ֻא ְמ ָללִ ,מי יַ ִּצ ֵילנִ י
ְלתו ַֹרת ַה ֵח ְטא ֲא ֶׁשר ְּב ֵא ָב ָרי׃ או ִ
יח ֲאדֹנֵ ינּוְּ .וב ֵכן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ְּביֵ ַ
ִמּגּוף ַה ָּמוֶ ת ַהּזֶ ה׃ או ֶֹדה ֵל ִ
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ֹלהיםִּ ,וב ְב ָׂש ִרי ֲאנִ י ֶע ֶבד ְלתו ַֹרת
ְּב ִׂש ְכ ִלי ִהנְ נִ י ֶע ֶבד ְלתו ַֹרת ָה ֱא ִ
ַה ֵח ְטא׃
8

ׁשּועַ ,ה ִּמ ְת ַה ְּל ִכים
יח יֵ ַ
ל־ּכן ֵאין ַע ָּתה ַה ְר ָׁש ָעה ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַע ֵ
ׁשּוע
יח יֵ ַ
רּוח ַה ַחּיִ ים ַּב ָּמ ִׁש ַ
רּוח׃ ִּכי תו ַֹרת ַ
ם־ל ִפי ָה ַ
ֹלא ַכ ָּב ָׂשרִּ ,כי ִא ְ
ה־ּׁשֹּלא יָ ְכ ָלה ַהּתו ָֹרה,
ִׁש ְח ְר ָרה א ִֹתי ִמּתו ַֹרת ַה ֵח ְטא וְ ַה ָּמוֶ ת׃ ִּכי ַמ ֶ
ֹלהים ְּב ָׁש ְלחוֹ ֶאת־
ַהּנֶ ֱח ָל ָׁשה ַעל־יְ ֵדי ַה ָּב ָׂשר ַל ֲעׂשוֹתָ ,ע ָׂשה ָה ֱא ִ
ּומ ְּפנֵ י ַה ֵח ְטא ְל ַכ ֵּפר ַעל ַה ֵח ְטא ,וַ ּיַ ְר ִׁש ַיע
ְּבנוֹ ִּב ְדמּות ְּב ַׂשר ַה ֵח ְטא ִ
ת־ה ֵח ְטא ַּב ָּב ָׂשר׃ ְל ַמ ַען ִּת ָּמ ֵלא ִצ ְד ַקת ַהּתו ָֹרה ָּבנּוַ ,ה ִּמ ְת ַה ְּל ִכים
ֶא ַ
רּוח׃ ִּכי ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ְּכ ִפי ַה ָּב ָׂשר ְּב ִענְ יְ נֵ י
ם־ל ִפי ָה ַ
ֹלא ַכ ָּב ָׂשרִּ ,כי ִא ְ
רּוח יַ ְחׁשֹבּו׃ ִּכי־
רּוח ְּב ִענְ יְ נֵ י ָה ַ
ַה ָּב ָׂשר יַ ְחׁשֹבּו וַ ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ְּכ ִפי ָה ַ
רּוח ִהיא ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָּׁשלוֹם׃
ּומ ֲח ֶׁש ֶבת ָה ַ
ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ַה ָּב ָׂשר ִהיא ַה ָּמוֶ תַ ,
ֹלהים ִהיאַּ ,ב ֲא ֶׁשר ֹלא נִ ְכ ְּפ ָפה ְלתו ַֹרת
יַ ַען ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ַה ָּב ָׂשר ִׂשנְ ַאת ֱא ִ
יּוכלּו ִל ְהיוֹת
ֹלהים וְ ַאף ֵאינֶ ּנָ ה יְ כו ָֹלה׃ וַ ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ַב ָּב ָׁשר ֹלא ְ
ָה ֱא ִ
רּוח
ם־א ְמנָ ם ַ
רּוחִ ,א ָ
ם־ּב ַ
אֹלהים׃ וְ ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם ַּב ָּב ָׂשר ִּכי ִא ָ
ְרצּויִ ם ֵל ִ
יח ֵאינֶ ּנּו ֶׁשּלוֹ׃
רּוח ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ְּב ֶכםִּ .כי ִמי ֶׁש ֵאין־ּבוֹ ַ
ָה ֱא ִ
רּוח ַחּיִ ים
יח ְּב ִק ְר ְּב ֶכםָ ,אז ַהּגּוף ֵמת הּוא ֵע ֶקב ַה ֵח ְטא ,וְ ָה ַ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
וְ ִא ַ
ׁשּוע ִמן־
רּוח ַה ֵּמ ִקים ֶאת־יֵ ַ
הּוא ֵע ֶקב ַה ְּצ ָד ָקה׃ וְ ִאם־יִ ְׁשּכֹן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ַ
ת־גּופ ֶכם
ְ
ן־ה ֵּמ ִתים גַ ם ֶא
יח ִמ ַ
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
ַה ֵּמ ִתים ,הּוא ֲא ֶׁשר ֵה ִקים ֶא ַ
ָל ֵכןַ ,א ִחים,
ֲא ֶׁשר ְל ִכ ָּליוֹן יְ ַחּיֶ ה ַעל־יְ ֵדי רּוחוֹ ַהּׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם׃
ם־ּת ְחיּו ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר,
ַחּיָ ִבים ֲאנַ ְחנּו ֹלא ַל ָּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְחיֶ ה ַעל ִּפיו׃ ִּכי ִא ִ
ת־מ ַע ְל ֵלי ַה ָּב ָׂשרָ ,חיֹה
רּוח ָּת ִמיתּו ֶא ַ
ם־על־יְ ֵדי ָה ַ
מוֹת ְּת ֻמתּון .וְ ִא ַ
ֹלהים ֵה ָּמה׃ ִּכי ֹלא
ֹלהים יְ נַ ֲהגֵ םְּ ,בנֵ י ֱא ִ
רּוח ֱא ִ
ִת ְחיּו׃ ִּכי־כֹל ֲא ֶׁשר ַ
ת־רּוח ָה ִאּמּוץ,
ַ
ם־ק ַּב ְל ֶּתם ֶא
רּוח ַע ְבדּות ָלׁשּוב ִלירֹאִּ ,כי ִא ִ
ִק ַּב ְל ֶּתם ַ
רּוח הּוא ַה ֵּמ ִעיד ִעם־
ֲא ֶׁשר ּבוֹ ק ְֹר ִאים ֲאנַ ְחנּוַ ,א ָּבאָ ,א ִבינּו׃ וְ ָה ַ
ם־ּבנִ ים ֲאנַ ְחנּוּ ,גַ ם־י ְֹר ִׁשים ָאנּו,
ֹלהים ֲאנָ ְחנּו׃ וְ ִא ָ
י־בנֵ י ֱא ִ
רּוחנּו ִּכ ְ
ֵ
ם־א ְמנָ ם נִ ְת ַעּנֶ ה ִאּתוְֹ ,ל ַמ ַען
יחִ ,א ָ
ֹלהים וְ ׁ ֻש ְּת ֵפי יְ ֻר ָּׁשה ַל ָּמ ִׁש ַ
י ְֹר ֵׁשי ֱא ִ
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קּולים
ִּכי ֶא ֱחׁשֹב ֲא ֶׁשר ִעּנּויֵ י ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ֵאינָ ם ְׁש ִ
ם־אּתוֹ נְ ֻכ ָּבד׃
ּגַ ִ
יה עו ֶֹרגֶ ת
ּסּופ ָ
יאה ְּב ִכ ֶ
ְּכנֶ גֶ ד ַה ָּכבוֹד ֶה ָע ִתיד ְל ִהּגָ לוֹת ָּבנּו׃ ִּכי ַה ְּב ִר ָ
יאה
ֹלהים׃ ִּכי ֹלא ֵמ ְרצוֹנָ ּה ֻה ְכנְ ָעה ַה ְּב ִר ָ
ְּב ִצ ִּפּיָ ה ְל ִה ְת ַּגּלּות ְּבנֵ י ָה ֱא ִ
יאה ּגַ ם־
י־ת ְקוָ ה׃ ִּכי ַה ְּב ִר ָ
ם־מ ְּפנֵ י ַה ַּמ ְכנִ ַיע א ָֹתּה ֱא ֵל ִ
ַל ֶה ֶבלִּ ,כי ִא ִ
ֹלהים׃ ִּכי
ל־חרּות ְּכבוֹד ְּבנֵ י ָה ֱא ִ
ִהיא ְת ֻׁש ְח ַרר ֵמ ַע ְבדּות ַה ִּכ ָּליוֹן ֶא ֵ
ד־הּנָ ה׃ וְ ֹלא־
יה ַע ֵ
יאה ֻּכ ָּלּה יַ ַחד נֶ ֶאנְ ָקה ְּב ִצ ֶיר ָ
יָ ַד ְענּו ֲא ֶׁשר ַה ְּב ִר ָ
ף־אנּו
רּוח ,נֵ ָאנַ ח ַא ָ
ּכּורי ָה ַ
ם־אנַ ְחנּוֲ ,א ֶׁשר ָלנּו ִּב ֵ
זֹאת ִּב ְל ָבדִּ ,כי ּגַ ֲ
ּמּוצנּו ,הּוא ְּפדּות ּגְ וִ ּיָ ֵתנּו׃ ִּכי נו ַֹׁש ְענּו ַב ִּת ְקוָ ה,
ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו ּונְ ַצ ֶּפה ְל ִא ֵ
ֲאְך ַה ִּת ְקוָ ה ַהּנִ ְר ֵאית ָל ֵעינַ יִ ם ֵאינֶ ּנָ ה ִת ְקוָ הִּ ,כי ֵאיְך יְ יַ ֵחל ִאיׁש ַל ָּד ָבר
ֲא ֶׁשר־הּוא ר ֶֹאה׃ ֲא ָבל ִאם־נְ ַקּוֶ ה ַל ֲא ֶׁשר ֹלא ְר ִאינֻ הּו ,נְ ַח ֶּכה לוֹ
רּוח ּת ֵֹמְך א ָֹתנּו ְּב ֻח ְלׁשו ֵֹתינּוִּ ,כי ֹלא יָ ַד ְענּו
ם־ה ַ
ְּב ַס ְב ָלנּות׃ וְ ֵכן ּגַ ָ
רּוח הּוא ַמ ְפּגִ ַיע ַּב ֲע ֵדנּו ַּב ֲאנָ חוֹת ֲע ֻמּקוֹת
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ָּכ ָראּויָ .א ֵכן ָה ַ
ֹלהים
רּוחִּ ,כי ִּכ ְרצוֹן ָה ֱא ִ
ִמ ַּד ֵּבר׃ וְ ַהח ֵֹקר ְל ָבבוֹת יו ֵֹד ַע ֵאת ַמ ְח ֶׁש ֶבת ָה ַ
ֹלהים
וְ ִהּנֵ ה יָ ַד ְענּו ִּכי ְלא ֲֹה ֵבי ֱא ִ
ַמ ְפּגִ ַיע הּוא ְּב ַעד ַה ְּקדו ִֹׁשים׃
רּואים ַּכ ֲע ָצתוֹ ַהּכֹל ּפו ֵֹעל יַ ַחד ְלטוֹב ָל ֶהם׃ ִּכי ֵאת ֲא ֶׁשר יְ ָד ָעם
ַה ְּק ִ
ִמ ֶּק ֶדם ,א ָֹתם ּגַ ם־יָ ַעד ִמ ֶּק ֶדם ִל ְהיוֹת ּדו ִֹמים ִל ְדמּות ְּבנוְֹ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה
ם־ק ָרא.
ַה ְּבכוֹר ְּבתוְֹך ַא ִחים ַר ִּבים׃ וְ ֶאת ֲא ֶׁשר־יְ ָע ָדם ִמ ֶּק ֶדם ,א ָֹתם ּגַ ָ
יקם ,א ָֹתם ּגַ ם
ם־ה ְצ ִּדיק .וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ִה ְצ ִּד ָ
ת־א ֶׁשר ְק ָר ָאם ,א ָֹתם ּגַ ִ
וְ ֶא ֲ
ֹלהים ָלנּוִ ,מי יָ ִריב
ם־ה ֱא ִ
ֹאמר ַעל־זֹאת? ִא ָ
וְ ַע ָּתה ַמה־ּנ ַ
ֵּפ ֵאר׃
ם־ה ְסּגִ ירוֹ ְּב ַעד ֻּכ ָּלנּו,
ל־ּבנוֹ יְ ִחידוֹ ֹלא ָחסִּ ,כי ִא ִ
ר־ע ְ
ִא ָּתנּו׃ ֲא ֶׁש ַ
ֹלהים? ֵהן
ת־ב ִח ֵירי ֱא ִ
ת־הּכֹל׃ ִמי יַ ֲא ִׁשים ֶא ְּ
ֲהֹלא גַ ם־יִ ֵּתן ָלנּו ִעּמוֹ ֶא ַ
יח הּוא ֲא ֶׁשר
ּומי־הּוא ַה ַּמ ְר ִׁש ַיע? ֵהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים הּוא ַה ַּמ ְצ ִּדיק׃ ִ
ֱא ִ
ֹלהים ,וְ גַ ם
ימין ָה ֱא ִ
הּוקם ֵמ ִעם ַה ֵּמ ִתים וְ הּוא ִל ִ
ֵמת ,וְ יָ ֵתר ַעל ֵּכןֲ ,א ֶׁשר ַ
צּוקה אוֹ
יח? ֲה ָצ ָרה אוֹ ְמ ָ
ַמ ְפּגִ ַיע ַּב ֲע ֵדנּו׃ ִמי יַ ְפ ִר ֵידנּו ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
י־ע ֶליָך
ֹ־ח ֶרב׃ ַּכ ָּכתּובִּ ,כ ָ
ם־עירֹם אוֹ ַס ָּכנָ ה או ָ
יפה אוֹ ָר ָעב ִא ֵ
ְר ִד ָ
ל־א ֶּלה ּגָ ַב ְרנּו
ל־הּיוֹם ,נֶ ְח ַׁש ְבנּו ְּכצֹאן ִט ְב ָחה׃ ֲא ָבל ְּב ָכ ֵ
ה ַֹרגְ נּו ָכ ַ
טּוח ֲאנִ י ִּכי ֹלא ַה ָּמוֶ ת וְ ֹלא ַה ַחּיִ ים,
ְמאֹד ַעל־יְ ֵדי ָהא ֵֹהב א ָֹתנּו׃ ָּוב ַ
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ֶא ָ

ֹלא ַמ ְל ָא ִכים וְ ֹלא ְׂש ָררוֹת וְ ֹלא גְ בּורוֹתֹ ,לא ַההוֶֹה וְ ֹלא ֶה ָע ִתיד׃ ֹלא
יּוכלּו ְל ַה ְפ ִר ֵידנּו ֵמ ַא ֲה ַבת
ל־ּב ִרּיָ ה ַא ֶח ֶרת ְ
ָהרוֹם וְ ֹלא ָהע ֶֹמק וְ ֹלא ָכ ְ
ׁשּוע ֲאדֹנֵ ינּו׃
יח יֵ ַ
ֹלהיםֲ ,א ֶׁשר ִהיא ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָה ֱא ִ
9

רּוח
ּומ ְצּפּונִ י ֵמ ִעיד ִלי ְּב ַ
יח ,וְ ֹלא ֲא ַׁש ֵּקרַ ,
ֱא ֶמת ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ין־קץ ְל ַד ֲאבוֹן ִל ִּבי׃ ִּכי ִמי־יִ ֵּתן ֱהיו ִֹתי
ַהּק ֶֹדׁש׃ ִּכי־גָ דוֹל ִע ְּצבוֹנִ י וְ ֵא ֵ
יח ְּב ַעד ַא ַחיְ ׁ ,ש ֵא ֵרי ְב ָׂש ִרי׃ ֲא ֶׁשר ֵהם ְּבנֵ י
ן־ה ָּמ ִׁש ַ
ֲאנִ י ָמ ֲח ָרם ִמ ַ
ּומ ַּתן ַהּתו ָֹרה וַ ֲעבו ַֹדת
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ָל ֶהם ָה ִאּמּוץ וְ ַה ָּכבוֹד וְ ַה ְּב ִריתוֹת ַ
יחְ ,ל ִפי ְב ָׂשרוֹ,
ּומ ֶהם יָ ָצא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהּק ֶֹדׁש וְ ַה ַה ְב ָטחוֹת׃ וְ ָל ֶהם ָה ָאבוֹתֵ ,
ל־הּכֹלְ ,מב ָֹרְך ְלעו ָֹל ִמיםָ .א ֵמן׃ ֲא ָבל ֹלא ְכ ִאּלּו
ֲא ֶׁשר־הּוא ֵאל ַע ַ
ֹלהים ַל ָּׁש ְ֯ואִּ .כי ֹלא־כֹל ֲא ֶׁשר ֵהם ִמּיִ ְׂש ָר ֵאלָ ,א ֵכן יִ ְׂש ָר ֵאל
ָהיָ ה ְּד ַבר ֱא ִ
י־היו ָֹתם זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ֻּכ ָּלם ָּבנִ ים ֵהםִּ ,כי ִאם ְּביִ ְצ ָחק
ֵה ָּמה׃ וְ ֹלא ִמ ְּפנֵ ֱ
ֹלהיםִּ ,כי
י־ה ָּב ָׂשר ֵה ָּמה ְּבנֵ י ָה ֱא ִ
יִ ָּק ֵרא ְלָך זָ ַרע׃ ְּכלו ַֹמרֹ ,לא ְבנֵ ַ
י־ד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה הּוא,
ם־ּבנֵ י ַה ַה ְב ָט ָחהֵ ,הם ַהּנֶ ֱח ָׁש ִבים ְלזָ ַרע׃ ִּכ ְ
ִא ְ
ם־ּב ִר ְב ָקה
י־כן ָהיָ ה ּגַ ְ
ַלּמו ֵֹעד ָאׁשּוב ְּול ָׂש ָרה ֵבן׃ וְ ֹלא־זֹאת ִּב ְל ָבדִּ ,כ ֵ
יה וְ עוֹד
ִּב ְהיו ָֹתּה ָה ָרה ְל ֶא ָחדְ ,ליִ ְצ ָחק ָא ִבינּו׃ ִּכי ְּב ֶט ֶרם יֻ ְּלדּו ָבנֶ ָ
ֹלהים ְּכ ִפי ְב ִח ָירתוֹ,
ֹ־רעְ ,ל ַמ ַען ָּתקּום ֲע ַצת ָה ֱא ִ
ֹלא־עׂשּו טוֹב או ָ
ֲ
י־רב יַ ֲעבֹד
ם־ּכ ְרצוֹן ַהּק ֵֹרא׃ נֶ ֱא ַמר ָלּה ִּכ ַ
ֹלא ִמּתוְֹך ַמ ֲע ִׂשים ִּכי ִא ִ
ם־ּכן
ִא ֵ
אתי׃
ת־ע ָׂשו ָׂשנֵ ִ
ָצ ִעיר׃ ַּכ ָּכתּוב ,וָ א ַֹהב ֶאת־יַ ֲעקֹב ,וְ ֶא ֵ
מׁשה ָא ַמר ,וְ ַחּנ ִֹתי
אֹלהים? ָח ִל ָילה׃ ִּכי ְל ֶ
ׁש־עוֶ ל ֵּב ִ
ָ
ֹאמר? ֲה ִכי יֶ
ַמה־ּנ ַ
ל־ּכן ֵאין ַה ָּד ָבר ֹלא־
ת־א ֶׁשר ֲא ַר ֵחם׃ וְ ַע ֵ
ת־א ֶׁשר ָאחֹן וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶא ֲ
ֶא ֲ
י־כן
ֹלהים ַה ְמ ַר ֵחם׃ ִּכ ֵ
ם־ביַ ד ָה ֱא ִ
ֹלא־ביַ ד ָה ָרץ ִּכי ִא ְּ
ְ
ְביַ ד ָהר ֶֹצה וְ
ַה ָּכתּוב א ֵֹמר ְל ַפ ְרעֹהַּ ,ב ֲעבּור זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָךַּ ,ב ֲעבּור ַה ְרא ִֹתי ְבָך
ת־א ֶׁשר
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ יו ֵֹצא ִמּזֶ ה ִּכי ֶא ֲ
ֶאת־ּכ ִֹחיְּ ,ול ַמ ַען ַס ֵּפר ְׁש ִמי ְּב ָכ ָ
ּדּוע יו ִֹכיח
ֹאמר ֵא ַליַ ,מ ַ
ת־א ֶׁשר יַ ְחּפֹץ יַ ְק ֵׁשהּו׃ וְ ִכי ת ַ
יַ ְחּפֹץ יְ ֻחּנֶ ּנּו ,וְ ֶא ֲ
ֹלהים" (יהוש' כא ,45
ֹלהים ַל ָּׁשוְ א – במקור היווניֹ" :לא ְכ ִאּלּו נָ ַפל ְּד ַבר ֱא ִ
ט ֹ 6לא ְכ ִאּלּו ָהיָ ה ְּד ַבר ֱא ִ
כג  14ומל"א ח .)56
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ן־א ָדםִ ,מי ַא ָּתה ֲא ֶׁשר ָּת ִריב
א ָֹתנּו עוֹד? נֶ גֶ ד ְרצוֹנוֹ ִמי יִ ְתיַ ָּצב׃ ַאְך ֶּב ָ
ם־אין
יתנִ י׃ ַה ִא ֵ
ֹאמר יְ צּור ְלי ְֹצרוָֹ ,ל ָּמה ָּכ ָכה ֲע ִׂש ָ
ֹלהים? ֲהי ַ
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ
ל־הח ֶֹמר ַל ֲעׂשוֹת ִמּג ֶֹלם ֶא ָחד ְּכ ִלי ֶא ָחד ְל ָכבוֹד וְ ֶא ָחד
ְרׁשּות ַלּי ֵֹצר ַע ַ
ֹלהיםֶ ,ה ָח ֵפץ ְל ַה ְראוֹת זַ ְעמוֹ ְּולהו ִֹד ַיע
ם־ה ֱא ִ
ּומה ֵאפוֹא ִא ָ
ְל ָקלוֹן׃ ָ
ת־ּכ ֵלי ַהּזַ ַעם ַהּנְ כוֹנִ ים ַל ֲא ַבּדוֹן׃
בּורתוֹ ,נָ ָׂשא ְּב ָכל־א ֶֹרְך רּוחוֹ ֶא ְ
ּגְ ָ
ל־ּכ ֵלי ַה ֲחנִ ינָ הֲ ,א ֶׁשר יְ ָע ָדם ַל ָּכבוֹד׃
ת־עׁשר ְּכבוֹדוֹ ַע ְ
ֶ
ם־א
ְּולהו ִֹד ַיע ּגַ ֶ
ן־הּגוֹיִ ם׃
הּודים ִּב ְל ַבד ִּכי ַאף ִמ ַ
ן־הּיְ ִ
וְ ֵהם ֲאנַ ְחנּוֲ ,א ֶׁשר ְק ָר ָאנּו ֹלא ִמ ַ
הּובה׃
הּובה ֲא ָ
ֹלא־ע ִּמי ַע ִּמיְּ ,ולֹלא ֲא ָ
ַ
ְּכ ַד ְּברוֹ גַ ם ְבהו ֵֹׁש ַעֶ ,א ְק ָרא ְל
ֹלא־ע ִּמי ַא ֶּתם ,יִ ָּק ְראּו ְּבנֵ י ֵאל־
ַ
וְ ָהיָ ה ִּב ְמקוֹם ֲא ֶׁשר־יֵ ָא ֵמר ָל ֶהם
יׁש ְעיָ הּו קו ֵֹרא ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאלִּ ,כי ִאם־יִ ְהיֶ ה ִמ ְס ַּפר ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ָחי׃ וִ ַ
ְּכחוֹל ַהּיָ םִּ ,תּוָ ַׁשע ַה ְּׁש ֵא ִרית׃ ִּכי הּוא ְמ ַכ ֶּלה ָּד ָבר וְ ח ֵֹרץ ִּב ְצ ָד ָקה ִּכי
ּוכ ִפי ֶׁש ָא ַמר יְ ַׁש ְעיָ הּו ְל ָפנִ ים,
ָּד ָבר נֶ ֱח ָרץ יַ ֲע ֶׂשה ֲאדֹנָ י ַעל ְּפנֵ י ָה ָא ֶרץ׃ ְ
לּולי יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת הו ִֹתיר ָלנּו ָׂש ִריד ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְסדֹם ָהיִ ינּו ַל ֲעמ ָֹרה
ֵ
אמר? ַהּגוֹיִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא ָר ְדפּו ַא ֲח ֵרי ְצ ָד ָקה
וְ ַע ָּתה ַמה־ ֹּנ ַ
ָּד ִמינּו׃
ת־ה ְּצ ָד ָקהִ ,היא ַה ְּצ ָד ָקה ֲא ֶׁשר ִמּתוְֹך ָה ֱאמּונָ ה׃ וְ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִה ִּׂשיגּו ֶא ַ
ל־מה?
ְּב ַב ְּקׁשוֹ ַא ֲח ֵרי ּתו ַֹרת ְצ ָד ָקהְ ,לתו ַֹרת ַה ְּצ ָד ָקה ֹלא ִהּגִ ַיע׃ וְ ַע ָ
ם־מ ַּמ ֲע ִׂשיםִּ .כי ִה ְתנַ ּגְ פּו ְּב ֶא ֶבן
ׁשּוה ִּכי ִא ִ
יַ ַען ֲא ֶׁשר־ֹלא ֵמ ֱאמּונָ ה ְּד ָר ָ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין
ַה ָּנגֶ ף׃ ַּכ ָּכתּובִ ,הנְ נִ י יִ ַּסד ְּב ִצּיוֹן ֶא ֶבן נֶ גֶ ף וְ צּור ִמ ְכׁשוֹל ,וְ ָכ ַ
ּבוֹ ֹלא יֵבוֹׁש׃
אֹלהים ְּב ַעד יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ֶׁשר יִ ּוָ ֵׁשעּו׃
ּות ִפ ָיּל ִתי ֵל ִ
ֶא ָחיֵ ,ח ֶפץ ְל ָב ִבי ְ
ֹלא־ב ָד ַעת׃ ִּכי
ְ
אֹלהיםַ ,אְך
יהם ֶׁש ֵהם ַקּנָ ִאים ֵל ִ
ִּכי ֵמ ִעיד ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
ת־צ ְד ָק ָתם,
ֹלהים ְּוב ַב ְּק ָׁשם ְל ָה ִקים ֶא ִ
ת־צ ְד ַקת ֱא ִ
ְּבֹלא יְ ִד ָיע ָתם ֶא ִ
יח הּוא ַּת ְכ ִלית ַהּתו ָֹרה ִל ְצ ָד ָקה
ֹלהים ֹלא נִ ְכנָ עּו׃ ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ִצ ְד ַקת ֱא ִ
ל־ה ְּצ ָד ָקה ִמּתוְֹך ַהּתו ָֹרהֲ ,א ֶׁשר
י־מׁשה ָּכ ַתב ַע ַ
ֶ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ּבוֹ׃ ִּכ
ְל ָכ ַ
יַ ֲע ֶׂשה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָּב ֶהם׃ וְ ַה ְּצ ָד ָקה ֲא ֶׁשר ִמּתוְֹך ָה ֱאמּונָ ה ּכֹה
ֹאמר ִּב ְל ָב ְבָך ִמי־יַ ֲע ֶלה ַה ָּׁש ַמיְ ָמה? ֲהֹלא זֹאת ִהיא,
א ֶֹמ ֶרתַ ,אל־ּת ַ
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יח׃ אוֹ ִמי יֵ ֵרד ַל ְּתהוֹם? זֹאת ִהיאְ ,ל ַה ֲעלוֹת ֶאת־
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
ְלהו ִֹריד ֶא ַ
ה־היא א ֶֹמ ֶרת? ָקרוֹב ֵא ֶליָך ַה ָּד ָבר,
ן־ה ֵּמ ִתים׃ ֲא ָבל ַמ ִ
יח ִמ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ִפיָך ִּוב ְל ָב ֶבָך .הּוא ְּד ַבר ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְּׂש ִרים׃ ִּכי ִאם־
ֹלהים
ׁשּוע הּוא ָה ָאדוֹן ,וְ ַת ֲא ִמין ִּב ְל ָב ְבָך ֲא ֶׁשר ָה ֱא ִ
ּתו ֶֹדה ְּב ִפיָך ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ן־ה ֵּמ ִתיםָ ,אז ִּתּוָ ֵׁש ַע׃ ִּכי ִב ְל ָבבוֹ יַ ֲא ִמין ָה ָא ָדם וְ ָהיְ ָתה ּלוֹ
ֵה ִקימוֹ ִמ ַ
ִּכי ַה ָּכתּוב א ֵֹמר,
יׁשּועה׃
ִל ְצ ָד ָקהְּ ,וב ִפיהּו יו ֶֹדה וְ ָהיְ ָתה־ּלוֹ ִל ָ
הּודי ַלּיְ וָ נִ יִּ ,כי ָאדוֹן
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ּבוֹ ֹלא יֵבוֹׁש׃ וְ ֵאין ַה ְב ֵּדל ֵּבין ַהּיְ ִ
ָּכ ַ
ֶא ָחד ְל ֻכ ָּלם וְ הּוא ָע ִׁשיר ְל ָכל־ק ְֹר ָאיו׃ ִּכי־כֹל ֲא ֶׁשר־יִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם
ֹלא־ה ֱא ִמינּו בוֹ? וְ ֵאיְך
ֶ
ל־א ֶׁשר
יְ הוָֹה יִ ָּמ ֵלט׃ וְ ַע ָּתהֵ ,איְך יִ ְק ְראּו ֶא ֲ
יַ ֲא ִמינּו ַּב ֲא ֶׁשר ֹלא ָׁש ְמעּו ָע ָליו? וְ ֵאיְך יִ ְׁש ְמעּו ְּב ֵאין ְמ ַב ֵּׂשר׃ וְ ֵאיְך
לּוחים? ַּכ ָּכתּובַ ,מה־ּנָ אוּו ַרגְ ֵלי ְמ ַב ְּׂש ֵרי ָׁשלוֹם
ם־אינָ ם ְׁש ִ
ַיְב ְּׂשרּו ִא ֵ
ֹלא־כ ָּלם ָׁש ְמעּו ְלקוֹל ַה ְּבׂשו ָֹרהִּ .כי יְ ַׁש ְעיָ הּו ָא ַמר,
ֻ
ְמ ַב ְּׂש ֵרי טוֹב׃ ַאְך
יְ הוָֹהִ ,מי ֶה ֱא ִמין ִל ְׁש ֻמ ָע ֵתנּו׃ ָל ֵכן ָה ֱאמּונָ ה ָב ָאה ִמּתוְֹך ַה ְּׁש ִמ ָיעה
ֹלהים׃ וְ א ַֹמרֲ ,ה ִכי ֹלא ָׁש ָמעּו? ָא ְמנָ ם
ר־ה ֱא ִ
וְ ַה ְּׁש ִמ ָיעה ַעל־יְ ֵדי ְד ַב ָ
יהם׃ וְ א ַֹמרֲ ,ה ִכי יִ ְׂש ָר ֵאל
ל־ה ָא ֶרץ יָ ָצא קו ָֹלם ִּוב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵּל ֶ
ְּב ָכ ָ
ֹלא־עםְּ ,בגוֹי
ָ
יא ֶכם ְּב
מׁשה ִמ ֶּק ֶדם ָא ַמרֲ ,אנִ י ַא ְקנִ ֲ
ֹלא יָ ָדע? ִהּנֵ ה ֶ
יתי
אתי ְלֹלא ִב ְק ֻׁשנִ י ,נִ גְ ֵל ִ
יׁש ְעיָ הּו ֵה ֵעז ֵלאמֹר ,נִ ְמ ֵצ ִ
יס ֶכם׃ וִ ַ
נָ ָבל ַא ְכ ִע ְ
ל־הּיוֹם ֶאל־
ְללוֹא ָׁש ָאלּו׃ וְ ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא א ֵֹמרֵּ ,פ ָר ְׂש ִּתי יָ ַדי ָּכ ַ
ַעם סו ֵֹרר ּומ ֶֹרה׃
11

ת־עּמוֹ? ָח ִל ָילהִּ ,כי גַ ם־
ֹלהים ֶא ַ
ְּוב ֵכן ,א ֵֹמר ֲאנִ יֲ ,ה ִכי זָ נַ ח ָה ֱא ִ
ֹלהים
ָאנ ִֹכי ֶּבן־יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,מּזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ְל ַמ ֵּטה ִבנְ יָ ִמין׃ ֹלא־זָ נַ ח ָה ֱא ִ
ת־א ֶׁשר ַה ָּכתּוב
ת־עּמוֹ ֲא ֶׁשר יְ ָדעוֹ ִמ ֶּק ֶדם .אוֹ ֲהֹלא ֵת ְדעּו ֶא ֲ
ֶא ַ
ֹלהים ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאל? ֵלאמֹר׃
ל־ה ֱא ִ
א ֵֹמר ְּב ֵא ִלּיָ הּוַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָק ָרא ֶא ָ
ת־מזְ ְּבח ֶֹתיָך ָה ָרסּו ,וָ ִאּוָ ֵתר ֲאנִ י ְל ַב ִּדי,
יאיָך ָה ְרגּו וְ ֶא ִ
יְ הוָֹה ֶאת־נְ ִב ֶ
ֹלהים? ִה ְׁש ַא ְר ִּתי
ה־ענָ ה אֹתוֹ ַמ ֲענֵ ה ֱא ִ
וַ ַיְב ְּקׁשּו ֶאת־נַ ְפ ִׁשי׃ ֲא ָבל ֶמ ָ
ם־ּב ֵעת ַהּזֹאת
ֹלא־כ ְרעּו ַל ָּב ַעל׃ וְ ֵכן ּגַ ָ
ָ
ִלי ִׁש ְב ַעת ֲא ָל ִפים ִאיׁש ֲא ֶׁשר
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ל־ּפי ְב ִח ַירת ֶה ָח ֶסד׃ וְ ִאם ָהיְ ָתה זֹאת ַעל־יְ ֵדי
נו ְֹת ָרה ְׁש ֵא ִרית ַע ִ
לּולי ֵכן ַה ֶח ֶסד ֵאינֶ ּנּו־עוֹד
ַה ֶח ֶסדֹ ,לא ָהיְ ָתה ִמּתוְֹך ַה ַּמ ֲע ִׂשיםִּ ,כי ֵ
לּולי ֵכן
ם־היְ ָתה ִמּתוְֹך ַה ַּמ ֲע ִׂשיםֵ ,אינֶ ּנּו־עוֹד ֶח ֶסדִּ ,כי ֵ
ָח ֶסד .וְ ִא ָ
וְ ַע ָּתהַ ,מה־הּוא? ֵאת ֲא ֶׁשר־
יֶ ְח ַּדל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִל ְהיוֹת ַמ ֲע ֶׂשה׃
ִּב ֵּקׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִה ִּׂשיגַ ,אְך ַהּנִ ְב ָח ִרים ֵהם ִה ִּׂשיגּו ,וְ ַהּנו ָֹת ִרים ֻה ְק ָׁשה
רּוח ַּת ְר ֵּד ָמהֵ ,עינַ יִ ם ֹלא ִל ְראוֹת
ֹלהים ַ
ְל ָב ָבם׃ ַּכ ָּכתּוב ,נָ ַתן ָל ֶהם ָה ֱא ִ
ד־הּיוֹם ַהּזֶ ה׃ וְ ָדוִ ד א ֵֹמר ,יְ ִהי ֻׁש ְל ָחנָ ם ְל ַפח
וְ ָאזְ נַ יִ ם ֹלא ִל ְׁשמ ַֹעַ ,ע ַ
יהם ֵמ ְראוֹת וְ ֶאת
ּלּומים ָל ֶהם׃ ֶּת ְח ַׁש ְכנָ ה ֵעינֵ ֶ
ְּול ֶר ֶׁשת ְּולמו ֵֹקׁש ְּול ִׁש ִ
ְּוב ֵכןֲ ,אנִ י א ֵֹמרֲ ,הנִ ְכ ְׁשלּו ְל ַמ ַען יִ ּפֹלּו?
גַ ָּבם ְּכפוֹף ָּת ִמיד׃
יאם׃ וְ ִאם־
ׁשּועה ַלּגוֹיִ םְ ,ל ַמ ַען ַה ְקנִ ָ
ָח ִל ָילהַ ,אְך ְב ִפ ְׁש ָעם יָ ְצ ָאה ַהיְ ָ
ל־א ַחת
ֹלאם ַע ַ
עׁשר ַלּגוֹיִ םֲ ,ה ֵרי ְמ ָ
ִּפ ְׁש ָעם ע ֶֹׁשר ָלעו ָֹלם וְ ֶח ְסרוֹנָ ם ֶ
יח ַהּגוֹיִ ם
ּוכ ִפי ֲא ֶׁשר ְׁש ִל ַ
יכם ַהּגוֹיִ ם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּברְ ,
ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה׃ ִּכי ֲא ֵל ֶ
ת־ׁש ֵא ֵרי ְב ָש ִׂרי
אּוכל ְל ַה ְקנִ יא ֶא ְ
רּותי ֲא ָפ ֵאר׃ לּו ַ
ת־ׁש ִ
ָאנ ִֹכיֶ ,א ֵ
ה־אפוֹא ִּת ְהיֶ ה
ם־ּד ִחּיָ ָתם ִרּצּוי ָלעו ָֹלםָ ,מ ֵ
ְּולהו ִֹׁש ַיע ִמ ְק ָצ ָתם׃ ִּכי ִא ְ
ּכּורים ק ֶֹדׁשֵּ ,כן
וְ ִאם ַה ִּב ִ
ן־ה ֵּמ ִתים׃
ַק ָּב ָל ָתםֲ ,הֹלא ַחּיִ ים ִמ ַ
ם־ה ֲענָ ִפים׃ וְ ִכי נִ גְ ְּדעּו ִמ ְק ָצת
ם־הּׁש ֶֹרׁש ק ֶֹדׁשֵּ ,כן ּגַ ָ
ם־ה ִע ָּסה .וְ ִא ַ
ּגַ ָ
יהם וְ נִ ְת ַח ַּב ְר ָּת ְלׁש ֶֹרׁש ַהּזַ יִ ת
ָה ֲענָ ִפים ,וְ ַא ָּתה ,זֵ ית ַהּיַ ַערֻ ,ה ְר ַּכ ְב ָּת ֵּבינֵ ֶ
ם־ּת ְת ָּפ ֵארַּ ,דע ֶׁש ֵאינְ ָך
ל־ה ֲענָ ִפים .וְ ִא ִ
ל־ּת ְת ָּפ ֵאר ַע ָ
ְּול ִד ְׁשנוֹ׃ ַא ִ
ֹאמר,
ם־הּׁש ֶֹרׁש הּוא נ ֵֹׂשא או ָֹתְך׃ וְ ִכי ת ַ
ת־הּׁש ֶֹרׁשִּ ,כי ִא ַ
נ ֵֹׂשא ֶא ַ
ֲהֹלא נִ גְ ְּדעּו ָה ֲענָ ִפים ְל ַמ ַען ֻא ְר ַּכב ָאנ ִֹכי׃ ֵּכן הּואֵ .ה ָּמה נִ גְ ְּדעּו ַעל־
ל־ּת ְתּגָ ֶאה ִּכי
ֲא ֶׁשר ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ,וְ ַא ָּתה ִה ְּנָך נִ ָּצב ַעל יְ ֵדי ֱאמּונָ הַ .א ִ
אּולי
ל־ה ֲענָ ִפים ַה ִּט ְב ִעּיִ יםַ ,
ֹלא־חס ַע ָ
ָ
ֹלהים ִאם
ִאם־יְ ָרא׃ ִּכי ָה ֱא ִ
ֹלהים וְ ֻח ְמ ַרת ִּדינוֵֹ .הן
ם־ע ֶליָך׃ ָל ֵכן ְר ֵאה־נָ א טו ַֹבת ֱא ִ
ֹלא־יָ חּוס ּגַ ָ
ם־איִ ן,
ם־ּת ֲעמֹד ְּבטו ָֹבתוֹ ,וְ ִא ַ
ל־הּנ ְֹפ ִלים ,וְ ָע ֶליָך טו ָֹבתוֹ ִא ַ
ֻח ְמ ָרתוֹ ַע ַ
ם־ה ָּמהִ ,אם־ֹלא יַ ְת ִמידּו ְּב ִאי ֱאמּונָ ָתם יֻ ְר ָּכבּו,
ם־א ָּתה ִתּגָ ֵד ַע׃ וְ גַ ֵ
ּגַ ַ
ם־א ָּתה נִ גְ זַ ְר ָּת ֵמ ֵעץ ֲא ֶׁשר
ֹלהים ָלׁשּוב ְל ַה ְר ִּכ ָיבם׃ ִּכי ִא ַ
ִּכי־יָ כֹל ָה ֱא ִ
ל־א ַחת
הּוא ְב ִט ְבעוֹ זֵ ית יָ ַער ,וְ ֻה ְר ַּכ ְב ָּת ֶׁשֹּלא ְכ ֶט ַבע ְּבזַ יִ ת טוֹבַ ,ע ַ
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ִּכי ֹלא
ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמהֵ ,א ֶּלה ַהּי ְֹצ ִאים ִמ ֶּמּנּו יֻ ְר ְּכבּו ְּבזַ יִ ת ֶׁש ָּל ֶהם׃
ן־ּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים
ֶא ְחּפֹץַ ,א ַחיֱ ,היו ְֹת ֶכם ְּבֹלא יְ ִד ַיעת ַהּסוֹד ַהּזֶ הֶּ ,פ ִ
יכםִּ ,כי ְק ִׁשי ַה ֵּלב ְל ִמ ְק ָצת נִ ְהיָ ה ְליִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ִּכי־יִ ָּכנֵ ס ְמֹלא
ְּב ֵעינֵ ֶ
ַהּגוֹיִ ם׃ ְּוב ֵכןָּ ,כל־יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ּוָ ֵׁש ַעַּ ,כ ָּכתּובָּ ,ובא ְל ִצּיוֹן ּגו ֵֹאל וְ יָ ִׁשיב
אתם׃ ֵהן ְל ִפי
יתי או ָֹתםַּ ,ב ֲה ִס ִירי ַח ָּט ָ
ֶּפ ַׁשע ִמּיַ ֲעקֹב׃ וַ ֲאנִ י זֹאת ְּב ִר ִ
הּובים ֵהם ְל ַמ ַען
ַה ְּבׂשו ָֹרה א ִֹיְבים ֵהם ְל ַמ ַענְ ֶכםַ ,אְך ְל ִפי ַה ְּב ִח ָירה ֲא ִ
יאתוֹ׃ ִּכי
ל־ק ִר ָ
ל־מ ְּתנו ָֹתיו וְ ַע ְ
ֹלהים ַע ַ
ָה ָאבוֹת׃ ִּכי ֹלא־יִ ּנָ ֵחם ָה ֱא ִ
אֹלהים ,וְ ַע ָּתה ֻר ַח ְמ ֶּתם
ם־א ֶּתם ִמ ְּל ָפנִ ים ֹלא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ֵּב ִ
ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ַ
ם־א ֶּלה ַע ָּתה ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ְל ַמ ַען
ל־א ֶּלה׃ ֵּכן ּגַ ֵ
ַא ַּגב ִאי ֱאמּונָ ָתם ֶׁש ֵ
ת־ּכ ָּלם ְּביַ ד
ֹלהים ִה ְסּגִ יר ֶא ֻ
י־ה ֱא ִ
ם־הם יֻ ָחּנּו׃ ִּכ ָ
ַעל־יְ ֵדי ֲחנִ ינַ ְת ֶכם ּגַ ֵ
עׁשר
ֹלהים וְ ֶ
עׁשר ָח ְכ ַמת ֱא ִ
ה־עמֹק ֶ
ת־ּכ ָּלם׃ ֶמ ָ
ַה ֶּמ ִרי ְל ַמ ַען יָ חֹן ֶא ֻ
ת־מ ְח ֶׁש ֶבת
ּוד ָר ָכיו ִמי יִ ְמ ָצא׃ ִּכי ִמי יָ ַדע ֶא ַ
ַּד ְעּתוִֹ .מ ְׁש ָּפ ָטיו ִמי יַ ְחקֹר ְ
יׁש ַּלם לוֹ׃ ֲהֹלא
יְ הוָֹה ,וְ ִאיׁש ֲע ָצתוֹ יו ִֹד ֵיענּו׃ אוֹ ִמי ִה ְק ִדים ָל ֵתת לוֹ וִ ֻ
ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו וְ ַהּכֹל ַעל־יָ דוֹ וְ ַהּכֹל ֵא ָליוֲ ,א ֶׁשר־לוֹ ַה ָּכבוֹד ְלעו ָֹל ִמים.
ָא ֵמן׃
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ֹלהיםֲ ,א ֶׁשר ַּתּגִ יׁשּו ֶאת־
וְ ַע ָּתהִ ,הנְ נִ י ַמ ְפ ִציר ָּב ֶכםַ ,א ַחיְּ ,ב ַר ֲח ֵמי ֱא ִ
אֹלהיםִּ ,כי ְבזֹאת ַּת ְש ִּׂכילּו ָל ֲעבֹד
ּגּופ ֶכם ָק ְר ָּבן ַחי וְ ָקדוֹׁש וְ נִ ְר ֶצה ֵל ִ
ְ
ם־ה ְׁש ַּתּנּו ְּב ִה ְת ַח ֵּדׁש ַּד ְע ְּת ֶכם,
ל־ּת ַּדּמּו ָלעו ָֹלם ַהּזֶ הִּ ,כי ִא ִ
אֹתוֹ׃ וְ ַא ִ
ֹלהים ַהּטוֹב וְ ָה ָרצּוי וְ ַה ָּׁש ֵלם׃
ְל ַמ ַען ִּת ְב ֲחנּו ָל ַד ַעת ַמה־הּוא ְרצוֹן ָה ֱא ִ
ל־איׁש וְ ִאיׁש ִמ ֶּכםְ ,ל ִב ְל ִּתי
ן־לי ,א ֵֹמר ֲאנִ י ְל ָכ ִ
ל־ּפי ַה ֶח ֶסד ַהּנִ ָּת ִ
ִּכי ַע ִ
נּוע ְּב ַמ ְח ְׁשבו ָֹתיוְּ ,כ ִפי
ן־ה ָראּויִּ ,כי ִאם־יְ ִהי ָצ ַ
רּום־ל ָבבוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָ
ְ
ֹלהים׃ ִּכי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ְּבגּוף ֶא ָחד יֶ ׁש־
ר־ח ַלק לוֹ ָה ֱא ִ
ִמ ַּדת ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁש ָ
ל־ה ֵא ָב ִרים׃ ֵּכן ֲאנַ ְחנּו
ין־ּפ ֻע ָּלה ַא ַחת ְל ָכ ַ
ָלנּו ֵא ָב ִרים ַה ְר ֵּבה וְ ֵא ְ
ל־א ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּמּנּו ֵא ָבר ַל ֲח ֵברוֹ הּוא׃
יח וְ ָכ ֶ
ָה ַר ִּבים ּגּוף ֶא ָחד ַּב ָּמ ִׁש ַ
בּואהְּ ,ת ִהי
ׁש־לנּו ַמ ָּתנוֹת ׁשֹנוֹת ְּכ ִפי ַה ֶח ֶסד ַהּנִ ָּתן ָלנּוִ :אם־נְ ָ
וְ יֶ ָ
ְּכ ִפי ִמ ַּדת ָה ֱאמּונָ ה׃ וְ ִאם ְל ִאיׁש ֵׁשרּות יַ ֲעמֹל ַּב ֵּׁשרּות .וְ ִאם־מו ֶֹרה,
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ם־ל ָבב וְ ַה ַּמנְ ִהיג
ם־מ ְפ ִצירַּ ,ב ַה ְפ ָצ ָרהַ .הּנו ֵֹתן יִ ֵּתן ְּב ָת ֵ
ַּבהו ָֹר ָאה׃ וְ ִא ַ
ִּת ְהיֶ ה ָה ַא ֲה ָבה
ִּב ְׁש ִק ָידה ,וְ ַהּג ֵֹמל ֶח ֶסד ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פוֹת׃
ת־ה ָרע וְ ִד ְבקּו ַבּטוֹב׃ ְּב ַא ֲה ַבת ַא ִחים
ְּב ִלי ַה ֲע ָמ ַדת ָּפנִ יםִׂ .שנְ אּו ֶא ָ
ת־ר ֵעהּו׃ ִׁש ְקדּו וְ ַאל־
ַה ְראּו ִח ָּבה יְ ֵת ָרה ְּוב ָכבוֹד ַה ֲע ִדיפּו ִאיׁש ֶא ֵ
ת־ה ָאדוֹן׃ ִׂש ְמחּו ַב ִּת ְקוָ הִ .ע ְמדּו
רּוחִ .ע ְבדּו ֶא ָ
ֵּת ָע ֵצלּוִ .ה ְת ַל ֲהבּו ָב ַ
ל־ה ְּת ִפ ָּלה׃ ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ָצ ְר ֵכי ַה ְּקדו ִֹׁשיםִ .ר ְדפּו
ַב ָּצ ָרהִׁ .ש ְקדּו ַע ַ
ל־ּת ַק ֵּללּו׃ ִׂש ְמחּו
ַה ְכנָ ַסת א ְֹר ִחים׃ ָּב ְרכּו ֶאת־ר ְֹד ֵפ ֶיכםָּ ,ב ְרכּו וְ ַא ְ
ל־ּת ַה ְּלכּו
ם־הּב ִֹכים׃ ֵלב ֶא ָחד יְ ִהי ְל ֻכ ְּל ֶכםַ .א ְ
ם־ה ְּׂש ֵמ ִחים ְּובכּו ִע ַ
ִע ַ
יכם׃
ל־ּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים ְּב ֵעינֵ ֶ
ם־ה ֲענָ וִ יםַ .א ִ
ם־ה ְת ַח ְּברּו ִע ָ
ִבגְ דֹלוֹתִּ ,כי ִא ִ
ל־א ָדם׃
ל־ּת ַׁש ְּלמּו ְל ִאיׁש ָר ָעה ַּת ַחת ָר ָעהִּ .ד ְרׁשּו ַהּטוֹב ְּב ֵעינֵ י ָּכ ָ
ַא ְ
ל־א ָדם׃
ם־ּכ ָ
ל־א ֶׁשר ִּת ְמ ָצא יֶ ְד ֶכםֱ ,היּו ְב ָׁשלוֹם ִע ָ
ם־ּתּוכלּוְּ ,כ ָכ ֲ
ְ
ִא
ם־ּתנּו ָמקוֹם ַל ֲחרוֹןִּ ,כי ָכתּובִ :לי נָ ָקם
הּוביִּ ,כי ִא ְ
ל־ּתּנָ ְקמּו נָ ָקם ֲא ַ
ַא ִ
ם־צ ֵמא
ם־ר ֵעב ׂשנַ ֲאָך ַה ֲא ִכ ֵילהּו ֶל ֶחם ,וְ ִא ָ
וְ ִׁש ֵּלם ָא ַמר יְ הוָֹה׃ ָל ֵכן ִא ָ
ַה ְׁש ֵקהּו ָמיִ םִּ ,כי גֶ ָח ִלים ַא ָּתה ח ֶֹתה ַעל־רֹאׁשוֹ׃ ַאל־נָ א יִ ְכ ָּב ְׁשָך
ת־ה ָרע ַּבּטוֹב׃
ָה ָרעְּ ,כבוֹׁש ַא ָּתה ֶא ָ
ם־מ ֵאת
י־אין ָרׁשּות ִּכי ִא ֵ
ָּכל־נֶ ֶפׁש ִּת ָּכנַ ע ָל ָר ֻׁשּיוֹת ָה ֶע ְליוֹנוֹתִּ .כ ֵ
ֹלהים נִ ְת ַמּנּו׃ ָל ֵכן ָּכל־
ֹלהים ,וְ ָה ָר ֻׁשּיוֹת ַהּנִ ְמ ָצאוֹת ַעל־יַ ד ֱא ִ
ָה ֱא ִ
ֹלהים ,וְ ַהּמ ְֹר ִדים יִ ְּׂשאּו ֶאת־
ַה ִּמ ְתקו ֵֹמם ָל ָרׁשּות מ ֵֹרד הּוא ְּב ִצּוּוי ָה ֱא ִ
ם־ל ָר ִעים.
יטים ֵאינָ ם ְל ַפ ַחד ַל ַּמ ֲע ִׂשים ַהּטו ִֹבים ִּכי ִא ָ
ִּדינָ ם׃ ִּכי ַה ַּׁש ִּל ִ
ן־ה ָרׁשּותֲ ,ע ֵׂשה ַהּטוֹב וְ ָהיָ ה־
ם־רצוֹנְ ָך ֶׁשֹּלא ִת ָירא ִמ ָ
ל־ּכן ִא ְ
וְ ַע ֵ
ם־ה ַרע
ֹלהים ִהיא ְלטוֹב ָלְךַ .אְך ִא ָ
ְלָך ֶׁש ַבח ִמ ֶּמּנָ ה׃ ִּכי ְמ ָׁש ֶר ֶתת ֱא ִ
ֹלהים
י־מ ָׁש ֶר ֶתת ֱא ִ
ת־ח ֶרב ִהיאִּ ,כ ְ
ַּת ֲע ֶׂשה ,יְ ָראִּ .כי ֹלא ְל ִחּנָ ם ֲחגֻ ַר ֶ
ל־ּכן ָע ֵלינּו ְל ִה ָּכנֵ ַע,
ִהיא ,וְ נ ֶֹק ֶמת ִל ְׁשּפוְֹך ֲח ָמתוֹ ַעל ָּכל־ע ֵֹׂשה ָה ָרע׃ ַע ֵ
ף־מ ַׁש ְּל ִמים
ֹלא ֵע ֶקב ַה ֲחרוֹן ְל ַבּדוֹ ִּכי־גַ ם ֵע ֶקב ַה ַּמ ְצּפּון׃ ִּכי ָלזֹאת ַא ְ
ֹלהים ֵה ָּמהַ ,הּׁש ְֹק ִדים ַעל־זֹאת׃
י־מ ָׁש ְר ֵתי ֱא ִ
ת־ה ָּמסִּ .כ ְ
ַא ֶּתם ֶא ַ
ת־א ֶׁשר לוַֹ ,ה ַּמס ַל ֲא ֶׁשר־לוֹ ַה ַּמס ,וְ ַה ֶּמ ֶכס
ל־איׁש ֶא ֲ
ָל ֵכן ְּתנּו ְל ָכ ִ
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ַל ֲא ֶׁשר־לוֹ ַה ֶּמ ֶכס ,וְ ַהּמו ָֹרא ַל ֲא ֶׁשר־לוֹ ַהּמו ָֹרא ,וְ ַה ָּכבוֹד ַל ֲא ֶׁשר־לוֹ
זּול ִתי ַא ֲה ַבת ִאיׁש ֶאת־
ל־ּת ְהיּו ַחּיָ ִבים ְל ִאיׁש ָּד ָבר ָ
ַה ָּכבוֹד׃ וְ ַא ִ
ת־הּתו ָֹרה׃ ִּכי ִמ ְצוֹת ֹלא ִתנְ ַאף,
ת־ר ֵעהּו ִקּיֵ ם ֶא ַ
ֵר ֵעהּוִּ ,כי ָהא ֵֹהב ֶא ֵ
ֹלא ִת ְר ַצחֹ ,לא ִתגְ נֹבֹ ,לא ַת ֲענֶ ה ֵעד ֶׁש ֶקרֹ ,לא ַת ְחמֹד וְ עוֹד ָּכ ֵא ֶּלה,
ְּכלּולוֹת ֵהּנָ ה ַּב ַּמ ֲא ָמר ַהּזֶ ה ,וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמוָֹך׃ ָה ַא ֲה ָבה ֹלא ָת ַרע
ל־ּכן ָה ַא ֲה ָבה ִקּיּום ַהּתו ָֹרה ֻכ ָּלּה׃ וְ ָכזֹאת ֲעׂשּו ִמ ַּד ְע ְּת ֶכם
ָל ֵר ַעַ ,ע ֵ
ׁשּוע ֵתנּו
ן־ה ֵּׁשנָ הִּ ,כי יְ ָ
י־כ ָבר ִהּגִ ָיעה ַה ָּׁש ָעה ְל ָה ִקיץ ִמ ַ
ת־הּזְ ָמןִּ ,כ ְ
ֶא ַ
ְקרו ָֹבה ַע ָּתה ֵמ ָה ֵעת ֲא ׁ ֶשר ַה ִחּלוֹנּו ְל ַה ֲא ִמין׃ ַה ַּליְ ָלה ָח ַלף וְ ַהּיוֹם
ת־ּכ ֵלי נֶ ֶׁשק
חׁשְך וְ נִ ְל ְּב ָׁשה ֶא ְ
ת־מ ֲע ֵׂשי ַה ֶ
ָק ֵרבָ ,ל ֵכן נָ ִס ָירה־ּנָ א ֶא ַ
ּוכמוֹ ַבּיוֹם נִ ְת ַה ְּל ָכה ִב ְצנִ יעּותֹ ,לא ְבהו ְֹללּות ְּוב ִׁש ָּכרוֹן ,וְ ֹלא
ָהאוֹר׃ ְ
ם־ל ְבׁשּו ֶאת־
ִב ְפ ִריצּות וַ ֲעׂשוֹת זִ ָּמה ,וְ ֹלא ִב ְמ ִר ָיבה וְ ִקנְ ָאה׃ ִּכי ִא ִ
יח ,וְ ַאל ְּת ַס ְּפקּו ַת ֲאוֹת ְּב ַׂש ְר ֶכם׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ָאדוֹן יֵ ַ
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ת־ה ָחלּוׁש ָּב ֱאמּונָ ה אוֹתוֹ ַק ֵּבלּו ,וְ ֹלא ַל ֲחֹלק ַעל ֵּדעו ָֹתיו׃ יֵ ׁש
וְ ֶא ֶ
ת־הּיָ ָרק׃
ֹאכל ַרק ֶא ַ
ל־ּד ָבר ,וְ ֶה ָחלּוׁש י ַ
ַמ ֲא ִמין ִּכי נָ כוֹן ֶל ֱאכֹל ָּכ ָ
ֹאכל ַאל־יָ ִדין
ֹאכל ,וַ ֲא ֶׁשר ֹלא י ַ
ת־א ֶׁשר ֹלא י ֵ
ל־יִבז ֶא ֲ
ָהא ֵֹכל ַא ֶ
ת־ע ֶבד
ֹלהים׃ ִמי ַא ָּתה ִּכי ָת ִדין ֶא ֶ
י־ק ֵּבל אֹתוֹ ָה ֱא ִ
ת־הא ֵֹכלִּ ,כ ִ
ֶא ָ
ֹלהים
ָה ַא ֵחר? ֵהן ַל ֲאדֹנָ יו הּוא יַ ֲעמֹד אוֹ יִ ּפֹלֲ ,א ָבל יָ ֳע ַמד ִּכי־יָ כֹל ָה ֱא ִ
ל־הּיָ ִמים ָׁשוִ ים
ְל ַה ֲע ִמידוֹ׃ יֵ ׁש ַמ ְב ִּדיל ֵּבין־יוֹם ְליוֹם ,וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָּכ ַ
ת־הּיוֹם ׁש ֵֹמר אֹתוֹ
טּוח ְּב ַד ְעּתוֹ׃ ַהּׁש ֵֹמר ֶא ַ
ל־איׁש ָּב ַ
ְּב ֵעינָ יו .יְ ִהי ָכ ִ
ת־הּיוֹם ֵאינֶ ּנּו ׁש ֵֹמר ָל ָאדוֹן .וְ ָהא ֵֹכל,
ָל ָאדוֹן ,וַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ׁש ֵֹמר ֶא ַ
אֹלהים .וַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו א ֵֹכל ֵאינֶ ּנּו
הּוא ָל ָאדוֹן א ֵֹכלִּ ,כי מו ֶֹדה הּוא ֵל ִ
ין־איׁש ֵמ ִא ָּתנּו ֲא ֶׁשר יִ ְחיֶ ה
אֹלהים׃ ִּכי ֵא ִ
א ֵֹכל ָל ָאדוֹןּ ,ומו ֶֹדה הּוא ֵל ִ
ְל ַע ְצמוֹ וְ ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ מּות ְל ַע ְצמוֹ׃ ִּכי ִאם־נִ ְחיֶ ה ,נִ ְחיֶ ה ָל ָאדוֹן,
וְ ִאם נָ מּות ,נָ מּות ָל ָאדוֹןָ .ל ֵכן ִאם־נִ ְחיֶ ה וְ ִאם נָ מּותָ ,ל ָאדוֹן ִהּנֵ נּו׃
ל־ה ֵּמ ִתים
יח וַ ּיָ ָקם וַ ּיֶ ִחי ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ָאדוֹן ּגַ ם ַע ַ
ִּכי ָלזֹאת ֵמת ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־א ִחיָך? אוֹ ַא ָּתהָ ,ל ָּמה
ל־ה ַחּיִ ים׃ וְ ַא ָּתהָ ,ל ָּמה־ּזֶ ה ָת ִדין ֶא ָ
ּגַ ם ַע ַ
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יח׃ ִּכי
ָתבּוז ְל ָא ִחיָך? ֲהֹלא ֻכ ָּלנּו ֲע ִת ִידים ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ִכ ֵּסא ִּדין ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־לׁשוֹן ּתו ֶֹדה
ל־ּב ֶרְך וְ ָכ ָ
י־אנִ י ,נְ ֻאם־יְ הוָֹהִּ ,כי ִלי ִּת ְכ ַרע ָּכ ֶ
ָכתּובַ ,ח ָ
אֹלהים׃
ל־א ָחד ִמ ֶּמּנּו ַעל־נַ ְפׁשוֹ יִ ֵּתן ֶח ְׁשּבוֹן ֵל ִ
אֹלהים׃ ִהּנֵ ה־נָ א ָּכ ֶ
ֵל ִ
י־אם זֶ ה יְ ִהי ִדינְ ֶכםֶׁ ,שּלא־
ת־ר ֵעהּוִּ ,כ ִ
ָל ֵכן ַאל־נָ ִדין עוֹד ִאיׁש ֶא ֵ
ּומ ְב ָטח ֲאנִ י ָּב ָאדוֹן
יִ ֵּתן ִאיׁש ִל ְפנֵ י ָא ִחיו ִמ ְכׁשוֹל אוֹ מו ֵֹקׁש׃ יָ ַד ְע ִּתיֻ ,
ק־ט ֵמא הּוא ְל ִמי ֶׁשּיַ ְח ְׁש ֶבּנּו
י־אין ָּד ָבר ָט ֵמא ִּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ,וְ ַר ָ
ׁשּועִּ ,כ ֵ
יֵ ַ
ל־ּד ָבר ָהא ֶֹכלֵ ,אינְ ָך ִמ ְת ַה ֵּלְך עוֹד
לוֹ ְל ָט ֵמא׃ וְ ִאם־יֵ ָע ֵצב ָא ִחיָך ַע ְ
ת־א ִחיָך ֲא ֶׁשר ַּב ֲעדוֹ
ְּב ֶד ֶרְך ָה ַא ֲה ָבהַ .אל־נָ א ַת ֲהרוֹס ְּב ַמ ֲא ָכ ְלָך ֶא ָ
י־מ ְלכּות
טּוב ֶכם ְל ִׁש ְמ ָצה׃ ִּכ ַ
יח׃ ָל ֵכן ִהּזָ ֵהרּו ֶּפן־יִ ְהיֶ ה ְ
ֵמת ַה ָּמ ִׁש ַ
י־צ ָד ָקה ִהיא וְ ָׁשלוֹם וְ ִׂש ְמ ָחה
ּוׁש ִתּיָ ה ִּכ ְ
ֹלהים ֵאינֶ ּנָ ה ֲא ִכ ָילה ְ
ָה ֱא ִ
אֹלהים
יח ָרצּוי הּוא ֵל ִ
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ָהע ֵֹבד ָּב ֵא ֶּלה ֶא ַ
ְּב ַ
ָּובחּון ָל ֲאנָ ִׁשים׃ וְ ַע ָּתה נִ ְר ְּד ָפה־ּנָ א ֶּד ֶרְך ַה ָּׁשלוֹם וְ ֶד ֶרְך ִה ָּבנוֹת יַ ַחד
ל־ּד ַבר ַמ ֲא ָכל.
ֹלהים ַע ְ
ת־מ ֲע ֵׂשה ָה ֱא ִ
ל־ּת ֲהרוֹס ֶא ַ
ִאיׁש ֵמ ֵר ֵעהּו׃ ַא ַ
ֵהן ַהּכֹל ָטהוֹר הּואֲ ,א ָבל ַרע ָל ָא ָדם ֲא ֶׁשר ֲא ִכ ָילתוֹ ִמ ְכׁשֹל ִהיא׃
ֹלא־ת ֲע ֶׂשה ָד ָבר ֲא ֶׁשר
ַ
ֹלא־ת ְׁש ֶּתה יָ יִ ן וְ
ִ
ֹאכל ָּב ָׂשר וְ
טוֹב ֶׁשֹּלא־ת ַ
י־לָך
יִ ְתנַ ּגֶ ף־ּבוֹ ָא ִחיָך אוֹ יִ ָּכ ֵׁשל אוֹ יֶ ֱח ָלׁש׃ ֲהיֵ ׁש ְלָך ֱאמּונָ ה? ְּת ִה ְ
ת־ע ְצמוֹ ַּב ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ֹלהיםַ .א ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשֹּלא יָ ִדין ֶא ַ
ְל ַב ְּדָך ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ָּכ ֵׁשר ְּב ֵעינָ יו׃ וַ ֲא ֶׁשר לוֹ ָס ֵפק ְּב ָא ְכלוֹֻ ,מ ְר ׁ ָשע ִּכי ֹלא ָע ָׂשה ֵמ ֱאמּונָ ה.
ל־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ִמ ְּב ִלי ֱאמּונָ ה ֵח ְטא הּוא׃
וְ ָכ ֲ
ּכׁש ִלים וְ ַאל־נְ ַב ֵּקׁש ֲהנָ ַאת ַע ְצ ֵמנּו׃
וְ ָע ֵלינּו ַה ֲחזָ ִקים ָל ֵׂשאת ֻח ְלׁשוֹת ַה ְ
ל־א ָחד ִמ ֶּמּנּו ַיְב ֵּקׁש ֲהנָ ַאת ֲח ֵברוֹ ְלטוֹב לוֹ ְל ַמ ַען יִ ָּבנֶ ה׃ ִּכי גַ ם־
ִּכי ָכ ֶ
יח ֹלא ִב ֵּקׁש ֲהנָ ַאת ַע ְצמוֶֹ ,א ָּלא ַכ ָּכתּובֶ ,ח ְרּפוֹת חו ְֹר ֶפיָך נָ ְפלּו
ַה ָּמ ִׁש ַ
ה־ּלנּו
ל־א ֶׁשר נִ ְכ ַּתב ִמ ְּל ָפנִ יםְ ,ל ַל ְּמ ֵדנּו נִ ְכ ָּתבְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ָ
ָע ָלי׃ ִּכי ָכ ֲ
ֹלהי ַה ַּס ְב ָלנּות
תּובים׃ יִ ֵּתן ָל ֶכם ֱא ֵ
ִת ְקוָ ה ְּב ַס ְב ָלנּות ְּוב ַתנְ חּומוֹת ַה ְּכ ִ
ׁשּוע׃ ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר
יח יֵ ַ
ל־ּפי ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ַהּנֶ ָח ָמה ִל ְהיוֹת ֻּכ ְּל ֶכם ֵלב ֶא ָחד ַע ִ
ׁשּוע
ֹלהיםָ ,א ִבי ֲאדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ת־ה ֱא ִ
ְּת ָפ ֲארּו ְּבנֶ ֶפׁש ַא ַחת ְּוב ֶפה ֶא ָחד ֶא ָ
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ל־הרו ִֹמּיִ ים טו
ֶא ָ

יח ִק ֵּבל
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ת־א ִחיו ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ַ
ל־ּכן ַק ְּבלּו ִאיׁש ֶא ָ
יח׃ ַע ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ָהיָ ה ִל ְמ ָׁש ֵרת
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים׃ וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ִּכי יֵ ַ
א ָֹתנּו ִל ְכבוֹד ָה ֱא ִ
ת־ה ַה ְב ָטחוֹת ֲא ֶׁשר
ֹלהיםְ ,ל ַקּיֵ ם ֶא ַ
ְּבנֵ י ַה ִּמ ָילה ְל ַמ ַען ֱא ֶמת ָה ֱא ִ
ֹלהים ַעל ַר ֲח ָמיוַּ ,כ ָּכתּוב,
ת־ה ֱא ִ
ָל ָאבוֹת׃ ְּול ַמ ַען יְ ָפ ֲארּו ַהּגוֹיִ ם ֶא ָ
ל־ּכן או ְֹדָך ַבּגוֹיִ ם ְּול ִׁש ְמָך ֲאזַ ֵּמ ָרה׃ וְ עוֹד או ֵֹמרַ ,ה ְרנִ ינּו גוֹיִ ם ֵאת
ַע ֵ
ל־ה ֻא ִּמים׃ וְ עוֹד
ַעּמוֹ׃ וְ או ֵֹמרַ ,ה ְללּו ֶאת־יְ הוָֹה ָּכל־ּגוֹיִ ם ַׁש ְּבחּוהּו ָּכ ָ
א ֵֹמר יְ ַׁש ְעיָ הּו ,וְ ָהיָ ה ׁש ֶֹרׁש יִ ַׁשי ַה ָּקם ִל ְמׁשוֹל ָּב ַע ִּמיםֵ ,א ָליו ּגוֹיִ ם יְ ַקּוּו׃
ל־ׂש ְמ ָחה וְ ָׁשלוֹם ָּב ֱאמּונָ הְ ,ל ַמ ַען
ֹלהי ַה ִּת ְקוָ ה ָּכ ִ
יְ ַמ ֵּלא נָ א ֶא ְת ֶכם ֱא ֵ
וְ ִהּנֵ הַ ,א ַחיֻ ,מ ְב ָטח ֲאנִ י
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃
בּורת ַ
ִּת ְׁש ַּפע ִּת ְקוַ ְת ֶכם ִּבגְ ַ
תּוכלּו
ל־ּד ַעת ,וְ ְ
ם־א ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ְמ ֵל ֵאי טּוב ,נִ ְמ ָל ִאים ָּכ ַ
ָּב ֶכםִּ ,כי גַ ַ
יכם ְּב ִמ ְק ָצת,
ת־ר ֵעהּו׃ ַאְך ֵה ַעזְ ִּתיַ ,א ַחיְּ ,ב ָכ ְת ִבי ֲא ֵל ֶ
יח ִאיׁש ֶא ֵ
ְלהו ִֹכ ַ
ֹלהים׃ ִל ְהיו ִֹתי
ל־ּפי ַה ֶח ֶסד ַהּנָ תּון ִלי ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ְּכ ַמזְ ִּכיר ֶא ְת ֶכםַ ,ע ִ
ֹלהיםְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה
יח ַלּגוֹיִ ם ְּול ַכ ֵהן ִּב ְבׂשו ַֹרת ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְמ ָׁש ֵרת יֵ ַ
ׁש־לי ְל ִה ְת ַה ֵּלל
ל־ּכן יֶ ִ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ ַע ֵ
ּומ ֻק ָּדׁש ְּב ַ
ָק ְר ַּבן ַהּגוֹיִ ם ָרצּוי ְ
ֹלא־א ֵעז ָּפנַ י ְל ַד ֵּבר ָּד ָבר
ָ
אֹלהים׃ ִּכי
ׁשּוע ַּב ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ֵל ִ
יח יֵ ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח ַעל־יָ ִדיְ ,ל ַמ ַען ַהּטוֹת ְּבא ֶֹמר ְּוב ַמ ֲע ֶׂשה
זּול ִתי ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
בּורת
בּורת אֹתוֹת ּומו ְֹפ ִתים ִּובגְ ַ
ת־לב ַהּגוֹיִ ם ָלסּור ְל ִמ ְׁש ַמ ְעּתוֹ׃ ִּבגְ ַ
ֶא ֵ
יה וְ ַעד
ּוס ִביבו ֶֹת ָ
ירּוׁש ַליִ ם ְ
אתי ְל ַב ֵּׂשר ִמ ָ
ד־ּכי ִמ ֵּל ִ
ֹלהיםַ ,ע ִ
רּוח ֱא ִ
ַ
ת־ה ְּבׂשו ָֹרה,
יח׃ ְּב ִה ְׁש ַּת ְּד ִלי ְל ַהּגִ יד ֶא ַ
ת־ּבׂשו ַֹרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּלּוריקוֹן ֶא ְ
ְל ִא ִ
יחְ ,ל ִב ְל ִּתי ְבנוֹת ַעל־
ר־ׁשם ְּכ ָבר נִ ְק ָרא ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלא ִּב ְמקֹמוֹת ֲא ֶׁש ָ
ֹלא־ס ַּפר ָל ֶהם ָראּו ,וַ ֲא ֶׁשר
ֻ
ם־ּכ ָּכתּובֲ ,א ֶׁשר
יְ סוֹד ֲא ֵח ִרים׃ ִּכי ִא ַ
ֹלא־ׁש ְמעּו ִה ְת ּ֯בוֹנָ נּו׃ וְ זֶ ה הּוא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר־נֶ ֱע ַצ ְר ִּתי ִבגְ ָללוֹ ְּפ ָע ִמים
ָ
יכם׃ ֲא ָבל ָּכ ֵעתַּ ,ב ֲא ֶׁשר ֵאין־עוֹד ָמקוֹם ִלי ַּבּגְ ִלילוֹת
ַרּבוֹת ִמּבוֹא ֲא ֵל ֶ
ָה ֵא ֶּלה ,וְ נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ִּתי ָלבֹא ֲא ֵל ֶיכם זֶ ה ָׁשנִ ים ַרּבוֹת׃ ָאבוֹא ֲא ֵל ֶיכם
ְּב ֶל ְכ ִּתי ִל ְס ָפ ַרדִּ ,כי ְמ ַקּוֶ ה ָאנ ִֹכי ִל ְראו ְֹת ֶכם ְּב ָע ְב ִרי ,וְ ַא ֶּתם ְת ַׁש ְּלחּונִ י
רּוׁש ָליְ ָמה
ָׁש ָּמה ְל ַא ַחר ֶׁש ֶא ְרוֶ ה ְמ ַעט ִמ ֶּכם׃ ָא ְמנָ ם ַע ָּתה ֵא ְל ָכה יְ ָ
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ת־ה ְּקדו ִֹׁשים׃ ִּכי ַמ ְקּדוֹנְ יָ א וַ ֲא ַכּיָ א הו ִֹאילּו ָל ֵתת נְ ָד ָבה
ַל ֲעזוֹר ֶא ַ
ף־מ ֻחּיָ ִבים ֵהם
ירּוׁש ָליִ ם׃ ִּכי הו ִֹאילּו וְ ַא ְ
ְל ֶא ְביוֹנֵ י ַה ְּקדו ִֹׁשים ֲא ֶׁשר ִּב ָ
יהם
רּוח ֲא ֶׁשר ָל ֶהםֲ ,הֹלא ֲע ֵל ֶ
ם־היָ ה ַלּגוֹיִ ם ֵח ֶלק ְּב ִד ְב ֵרי ָה ַ
ָל ֶהםִּ ,כי ִא ָ
ְל ָעזְ ָרם ּגַ ם ְּב ָצ ְר ֵכי ַהּגּוף׃ ָל ֵכן ְל ַא ַחר ֶׁש ִה ׁ ְש ַל ְמ ִּתי ֶאת־זֹאת וְ ָח ַת ְמ ִּתי
ָל ֶהם ַה ְּפ ִרי ַהּזֶ הָ ,אז ֶא ְע ְּב ָרה ֶּד ֶרְך ַא ְר ְצ ֶכם ִל ְס ָפ ַרד׃ וְ יו ֵֹד ַע ָאנ ִֹכי ִּכי
יח׃ וַ ֲאנִ י ַמ ְפ ִציר
יכם ָאבוֹא ִּב ְמֹלא ִב ְר ַּכת ְּבׂשו ַֹרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּבב ִֹאי ֲא ֵל ֶ
רּוח ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ִא ִּתי
יח ְּוב ַא ֲה ַבת ָה ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּב ֶכםַ ,א ַחיַּ ,ב ֲאדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ֹלהים׃ ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר ֶאּנָ ֵצל ֵמ ַהּסו ְֹר ִרים
ל־ה ֱא ִ
ְּב ַה ְע ִּת ְיר ֶכם ַּב ֲע ִדי ֶא ָ
רּוׁש ָליִ ם׃ וַ ֲא ֶׁשר
רּותי ְל ֵׁשם יְ ָ
ל־ה ְּקדו ִֹׁשים ֵׁש ִ
הּודה וְ יֶ ֱע ַרב ַע ַ
ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
אֹלהי ַה ָּׁשלוֹם
ֹלהים וְ ֶאּנָ ֵפׁש ִע ָּמ ֶכם׃ וֵ ֵ
יכם ְּב ִׂש ְמ ָחה ִּב ְרצוֹן ֱא ִ
ָאבוֹא ֲא ֵל ֶ
ם־ּכ ְּל ֶכםָ .א ֵמן׃
ִע ֻ
ת־ּפּובי ֲאחו ֵֹתנּוֶׁ ,ש ִהיא ְמ ָׁש ֶר ֶתת
ִ
וְ ִהנְ נִ י ַמזְ ִּכיר ְלטוֹב ִּב ְפנֵ ֶיכם ֶא
לּוה ָּב ָאדוֹןָּ ,כ ָראּוי ַל ְּקדו ִֹׁשים
ַה ְּק ִה ָּלה ֲא ֶׁשר ְּב ַקנְ ְּכ ָרי׃ ֲא ֶׁשר ְּת ַק ְּב ָּ
ם־היא עֹזֶ ֶרת
י־היְ ָתה גַ ִ
ר־ּת ְצ ָט ֵרְך ָל ֶכםִּ ,כ ָ
וְ ַת ְעזְ רּו ָלּה ְּבכֹל ֲא ֶׁש ִ
יס ְק ָלא וַ ֲע ִק ָילס ֶׁש ֵהם ֲח ֵב ַרי
ָל ַר ִּבים וְ גַ ם ְל ַע ְצ ִמי׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ְּפ ִר ְ
ארם ְּב ַעד נַ ְפ ִׁשי,
ת־צּוָ ָ
ׁשּוע׃ וַ ֲא ֶׁשר ָמ ְסרּו ֶא ַ
יח יֵ ַ
ַּב ֲעבו ַֹדת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ק ִהּלוֹת ַהּגוֹיִ ם .וְ גַ ם ַׁש ֲאלּו
ם־ּכ ְ
ֹלא־אנִ י ְל ַב ִּדי או ֶֹדה ָל ֶהם ִּכי ּגַ ָ
ֲ
וְ
יתם׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ַא ֵּפינְ טוֹס יַ ִּק ִיריֶׁ ,שהּוא
ִל ְׁשלוֹם ַה ְּק ִה ָּלה ְּב ֵב ָ
יח׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ִמ ְריָ םֶׁ ,ש ָע ְמ ָלה ָע ָמל ַרב
אׁשית ְּפ ִרי ֲא ַכּיָ א ַל ָּמ ִׁש ַ
ֵר ִ
סּורים
בּורנּו׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ַאנְ ְּדרוֹנִ יקוֹס וְ יּונְ יָ סֶׁ ,ש ֵהם ְקרו ַֹבי וַ ֲא ִ
ַּב ֲע ֵ
יח׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם
יחים ְּול ָפנַ י ָהיּו ַב ָּמ ִׁש ַ
ִא ִּתי ,וְ ָל ֶהם ֵׁשם ַּב ְּׁש ִל ִ
אּור ָבנוֹס ֲח ֵב ֵרנּו ַּב ֲעבו ַֹדת
יאס יַ ִּק ִירי ָּב ָאדוֹן׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ְ
ַא ְמ ְּפ ִל ָ
יח וְ ִל ְׁשלוֹם ִא ְס ַט ִּכיס יַ ִּק ִירי׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ַא ַּפ ִּליס ַה ָּבחּון
ַה ָּמ ִׁש ַ
יסטו ְֹבלוֹס׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם
ל־א ִר ְ
י־ביתוֹ ֶׁש ֲ
יחַׁ .ש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ְּבנֵ ֵ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
ר־הם
י־ביתוֹ ֶׁשל־נַ ְר ִקיסוֹסֲ ,א ֶׁש ֵ
הוֹרו ִֹדּיוֹן ְקרו ִֹביַׁ .ש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ְּבנֵ ֵ
רּופ ָסהָ ,ה ֲע ֵמלוֹת ָּב ָאדוֹןַׁ .ש ֲאלּו
ּוט ָ
רּופינָ ה ְ
ָּב ָאדוֹן׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ְט ֵ
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הּובהֶׁ ,ש ָע ְמ ָלה ָע ָמל ַרב ָּב ָאדוֹן׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם
ִל ְׁשלוֹם ַּפ ְר ִסיס ָה ֲא ָ
רּופוֹס ַהּנִ ְב ָחר ָּב ָאדוֹן וְ ִל ְׁשלוֹם ִאּמוֹ ֶׁש ִהיא ְּכ ֵאם ִלי׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם
ּופ ְטרו ָֹבס וְ ֶה ְר ִמיס וְ ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר
ּופ ֵליגוֹן וְ ֶה ְר ָמס ַ
ֲאסּונְ ְק ִריטוֹס ְ
ֹלּומ ָּפס
יּוליָ א ,נִ ְירוַ ס וַ ֲאחוֹתוֹ וְ או ְ
ִא ָּתם׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלוֹם ִפילוֹלוֹגוֹס וְ ְ
יקה
ת־ר ֵעהּו ִּבנְ ִׁש ָ
ל־ה ְּקדו ִֹׁשים ֲא ֶׁשר ִא ָּתם׃ ַׁש ֲאלּו ְל ָׁשלוֹם ִאיׁש ֶא ֵ
וְ ָכ ַ
וַ ֲאנִ י ַמזְ ִהיר
יח ׁש ֲֹאלוֹת ִל ְׁשלו ְֹמ ֶכם׃
ְקדו ָֹׁשהְ .ק ִהּלוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ְכׁשו ִֹלים ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים ַל ִּלּמּוד
ֶא ְת ֶכםַ ,א ַחיִ ,ה ָּׁש ְמרּו ֵמע ֵֹׂשי ַמ ֲחֹלקוֹת ִ
ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְד ֶּתם ,וְ סּורּו ֵמ ֶהם׃ ִּכי ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָּכ ֵא ֶּלה ֵאינָ ם ע ְֹב ִדים
ּוׂש ַפת
ת־ּכ ֵר ָסםְּ ,וב ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם ְ
ם־א ְ
יחִּ ,כי ִא ֶ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־אדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ֶא ֲ
ּיּות ֶכם נו ַֹדע ַלּכֹלָ ,ל ֵכן ֲאנִ י
ת־לב ַה ְּפ ָת ִאים׃ ִּכי ִצ ְ
ֲח ָלקוֹת יַ ְתעּו ֶא ֵ
ימים
ּות ִמ ִ
יכםַ ,אְך ָח ַפ ְצ ִּתי ֱהי ְֹת ֶכם ֲח ָכ ִמים ַּב ֲא ֶׁשר ַלּטוֹב ְ
ָׂש ֵמ ַח ֲע ֵל ֶ
ת־ה ָּׂש ָטן ִּב ְמ ֵה ָרה ַּת ַחת
אֹלהי ַה ָּׁשלוֹם הּוא יִ ְמ ַחץ ֶא ַ
ַּב ֲא ֶׁשר ָל ַרע׃ וֵ ֵ
ִטימו ִֹתּיוֹס ֲח ֵב ִרי
יח ִע ָּמ ֶכם׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יכםֶ .ח ֶסד ֲאדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ַרגְ ֵל ֶ
לּוקיוֹס וְ יָ סוֹן וְ סו ְֹס ַּפ ְטרוֹס ְקרו ַֹבי ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁשלו ְֹמ ֶכם׃ ֲאנִ י
ָל ֲעבו ָֹדה וְ ְ
ת־ה ִאּגֶ ֶרת ַהּזֹאתׁ ,ש ֵֹאל ִל ְׁשלו ְֹמ ֶכם ָּב ָאדוֹן׃ ּגָ יוֹס
ַט ְר ִטּיוֹסַ ,הּכו ֵֹתב ֶא ָ
ל־ה ְּק ִה ָּלה ׁש ֵֹאל ִל ְׁשלו ְֹמ ֶכםֲ .א ַר ְסטוֹס ס ֵֹכן
ַה ְמ ָא ֵר ַח או ִֹתי וְ ֵאת ָּכ ַ
ׁשּוע
ֶח ֶסד ֲאדֹנֵ ינּו יֵ ַ
ָה ִעיר וְ ָה ָאח ְקוַ ְרטוֹס ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁשלו ְֹמ ֶכם׃
ם־ּכ ְּל ֶכםָ .א ֵמן׃ וְ ַל ֲא ֶׁשר יָ כֹל ְל ַחּזֵ ק ֶא ְת ֶכם ִּכ ְבׂשו ָֹר ִתי
יח ִע ֻ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ר־היָ ה ְמ ֻכ ֶּסה ִמימוֹת
יח ְּכ ִפי ּגִ ּלּוי ַהּסוֹד ֲא ֶׁש ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוכ ַה ְכ ָרזַ ת יֵ ַ
ְ
ֹלהי
יאיםְּ ,כ ִמ ְצוַ ת ֱא ֵ
עו ָֹלם׃ וְ ַע ָּתה נִ ְת ַּפ ְר ֵסם וְ נו ַֹדע ַעל־יְ ֵדי ִּכ ְת ֵבי ַהּנְ ִב ִ
אֹלהים ֶה ָח ָכם
ל־ה ֱאמּונָ ה׃ ֵל ִ
יאם ְל ִה ָּׁש ַמע ֶא ָ
ל־הּגוֹיִ ם ַל ֲה ִב ָ
עו ָֹלם ְל ָכ ַ
יח ְלעו ָֹל ִמיםָ .א ֵמן׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ַבּדוֹ ,לוֹ ַה ָּכבוֹד ְּביֵ ַ
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