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ֶ=ֶרק א

ַוְיִהי ִאי6 ֶאָחד ִמ4־ָהָרָמַתִי@ צ5ִפי@  א. 
ֶ*4־ ֶאְלָקָנה  !6ְמ5  ֶאְפָרִי@  ֵמַהר 

 N!ִליה!א ֶ*4־2ֹח! ֶב4־צ Pְירָֹח@ ֶ*4־א
ֶאְפָרִתי:

ְול5 2ֵ6ְי ָנ6ִי@ 6ֵ@ ַאַחת ַחQָה ְו6ֵ@  ב. 
ְיָלִדי@  ִלְפִנQָה  ַוְיִהי  ְ>ִנQָה  ַהRִֵנית 

!ְלַחQָה ֵאי4 ְיָלִדי@:
ִמSִָמי@  ֵמִ/יר5  ַהה!א  ָהִאי6  ְוָ/ָלה  ג. 
ַליהָֹוה  ְוִלְז*ַֹח  ֹות  Aְלִה2ַ6ְח ָיִמיָמה 
ְבֵני־ֵ/ִלי  6ְֵני  ְו6ָ@  ְ*V6ִה  ְצָבא5ת 

ִני@ ַליהָֹוה: Aָחְפִני !ִפְנָח; =ֹה

ְוָנַת4  ֶאְלָקָנה  ַוSְִזַ*ח   @5Sַה ַוְיִהי  ד. 
ִלְפִנQָה ִא526ְ !ְלָכל־ָ*ֶניָה !ְבנ5ֶתיָה 

ָמנ5ת:
ִ=י  ַאָ>ִי@  ַאַחת  ָמָנה  ִי42ֵ  !ְלַחQָה  ה. 
:Wה ָאֵהב ַויהָֹוה ָ;ַגר ַרְחָמQֶָאת־ַח

ב!ר  A/*ַ 8ַ@־ַ=ַ/;   Wָצָרָת ַ;2ָה  A/ְוִכ ו. 
:Wי־ָ;ַגר ְיהָֹוה ְ*ַ/ד ַרְחָמ=ִ Wָמ/ִ ְXַה

https://tinyurl.com/yd9nxb6l
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 WָתV A/ יZֵה 6ָָנה ְב6ָָנה ִמ[ֶ A/ְוֵכ4 ַי ז. 
ַו2ְִבֶ=ה  2ְַכִ/ֶ;Qָה   4=ֵ ְיהָֹוה  ְ*ֵבית 

ְוVא ֹתאַכל:

ַחQָה   W6ִָאי ֶאְלָקָנה   Wָל ַוSֹאֶמר  ח. 
ֹתאְכִלי  Vא  ְוָלֶמה  ִתְבִ=י  ָלֶמה 
ל5א ָאֹנִכי ט5ב  Aְוָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵב0 ה

ָ]ָרה ָ*ִני@: A/ָל0 ֵמ

ְבV6ִה  ָאְכָלה  ֵרי  Aַאח ַחQָה  ַו2ָָק@  ט. 
ֵרי 6ָֹתה ְוֵ/ִלי ַה=ֵֹה4 י6ֵֹב ַ/ל־ Aְוַאח

א ַ/ל־ְמז!ַזת ֵהיַכל ְיהָֹוה: ֵ̂ ַהִ=

ַ/ל־ ַו2ְִתַ>ֵ?ל  ָנֶפ6  ָמַרת  ְוִהיא  י. 
ְיהָֹוה !ָבכֹה ִתְבֶ=ה:

ְצָבא5ת  ְיהָֹוה  ַו2ֹאַמר  ֶנֶדר  ַוZ2ִֹר  יא. 

ָמֶת_  Aא ָ*̀/ִני  ִתְרֶאה  ִא@־ָרֹאה 
ָמֶת_  Aֶאת־א ְוVא־ִת6ְַ=ח  !ְזַכְר2ִַני 
ָנ6ִי@  Aא ֶזַרע  ָמְת_  Aַלא ְוָנַת2ָה 
!ְנַת2ִיו ַליהָֹוה ָ=ל־ְיֵמי ַחSָיו !מ5ָרה 

ֶלה ַ/ל־רֹא56: A/א־ַיV
ִלְפֵני  ְלִהְתַ>ֵ?ל  ִהְרְ*ָתה  ִ=י  ְוָהָיה  יב. 

ְיהָֹוה ְוֵ/ִלי 6ֵֹמר ֶאת־ִ>יָה:
ַרק   W*ָל־ִל/ַ ְמַדֶ*ֶרת  ִהיא  ְוַחQָה  יג. 
ִיRֵָמַ/  Vא   Wְוק5ָל Qָע5ת  ְ]ָפֶתיָה 

ַוSְַח6ְֶבָה ֵ/ִלי ְל6ִ=ָֹרה:
ַ/ד־ָמַתי  ֵ/ִלי  ֵאֶליָה  ַוSֹאֶמר  יד. 

2ַ6ְ2ִָ=ִרי4 ָהִ;יִרי ֶאת־ֵייֵנ0 ֵמָ/ָלִי0:
דִֹני ִאRָה  Aא אV ה ַו2ֹאֶמרQַָו2ַַ/4 ַח טו. 
Vא  ְו6ֵָכר  ְוַיִי4  ָאֹנִכי  ְק6ַת־ר!ַח 
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ִלְפֵני  ֶאת־ַנְפ6ִי  ָוֶא6ְֹ>0  6ִָתיִתי 
ְיהָֹוה:

ַ*ת־ ִלְפֵני  ָמְת_  Aֶאת־א ַאל־42ֵ2ִ  טז. 
ְוַכְ/ִ;י  ִ]יִחי  ִ=י־ֵמרֹב  ְ*ִלSַָ/ל 

Zִַ*ְר2ִי ַ/ד־ֵהQָה:
ְל6ָל5@  ְלִכי  ַוSֹאֶמר  ֵ/ִלי   4/ַSַַו יז. 
ֶאת־6ֵָלֵת0  ִי42ֵ  ִיְ]ָרֵאל  ֵואVֵהי 

:5D/ִ6ֶר 6ַָאְל2ְ ֵמ Aא
ַו2ֹאֶמר 2ְִמָצא 6ְִפָחְת_ ֵח4 ְ*ֵ/יֶני_  יח. 

ַו2ֹאַכל   W=ְָלַדְר ָהִאRָה  ַו2ֵֶל0 
!ָפֶניָה Vא־ָהי!־ָלW ע5ד:

ו! ִלְפֵני ְיהָֹוה  A2ַ6ְחSִ6ְִ=מ! ַב*ֶֹקר ַוSַַו יט. 

ָהָרָמָתה  ֶאל־ֵ*יָת@  ַוSָבֹא!  ַו6ֻSָב! 
ִא526ְ  ֶאת־ַחQָה  ֶאְלָקָנה  ַוSֵַדע 

ַוSְִזְ=ֶרָה ְיהָֹוה:
ַו2ַַהר  ַהSִָמי@  ִלְתֻקפ5ת  ַוְיִהי  כ. 
ֶאת־6ְמ5  ַו2ְִקָרא   4*ֵ ַו2ֵֶלד  ַחQָה 

6ְמ!ֵאל ִ=י ֵמְיהָֹוה 6ְִאְל2ִיו:

ְוָכל־ֵ*ית5  ֶאְלָקָנה  ָהִאי6  ַוSַַ/ל  כא. 

ַהSִָמי@  ֶאת־ֶזַבח  ַליהָֹוה  ִלְז*ַֹח 
ְוֶאת־ִנְדר5:

 W6ָא ָ/ָלָתה ִ=י־ָאְמָרה ְלִאיV הQְָוַח כב. 

ְוִנְרָאה  ִבֹאִתיו  Aַוה ַהQַַ/ר  ִי8ֵָמל  ַ/ד 
ֶאת־ְ>ֵני ְיהָֹוה ְוָי6ַב 6ָ@ ַ/ד־ע5ָל@:

ִ]י  A/  W6ִָאי ֶאְלָקָנה   Wָל ַוSֹאֶמר  כג. 
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ַה5bב ְ*ֵ/יַנִי0 6ְִבי ַ/ד־8ְָמֵל0 ֹאת5 
ַו6ֶ2ֵב  ֶאת־Zְָבר5  ְיהָֹוה  ָיֵק@  ַא0 
 Wד־8ְָמָל/ַ Wה ַו2ֵיֶנק ֶאת־ְ*ָנRָָהִא

ֹאת5:

8ְָמַל2!  6ֶר  Aא=ַ  WDָ/ִ ֵלה!  A/2ַַו כד. 

ֶקַמח  ְוֵאיָפה ַאַחת  ְ*ָפִרי@ 6ְל6ָֹה 
ֵבית־ְיהָֹוה 6ִל5  ַו2ְִבֵאה!  ַיִי4  ְוֵנֶבל 

ְוַהQַַ/ר ָנַ/ר:
ֶאת־ ַוSִָבא!  ֶאת־ַהָ>ר  ט!  A6ְחSִַו כה. 

ַהQַַ/ר ֶאל־ֵ/ִלי:
דִֹני  Aא ַנְפ6ְ_  ֵחי  דִֹני  Aא ִ*י  ַו2ֹאֶמר  כו. 
ָ*ֶזה  ִ/Dְָכה  ַהcֶQִֶבת  ָהִאRָה  ִני  Aא

ְלִהְתַ>ֵ?ל ֶאל־ְיהָֹוה:
 42ֵSִַו ִהְתַ>ָ?ְל2ִי  ַהdֶה  ֶאל־ַהQַַ/ר  כז. 
6ֶר  Aא ֶאת־6ְֵאָלִתי  ִלי  ְיהָֹוה 

:5D/ִ6ַָאְל2ִי ֵמ
ָ=ל־ ַליהָֹוה  ִה6ְִאְל2ִה!  ָאֹנִכי  ְוַג@  כח. 

6ָא!ל  ה!א  ָהָיה  6ֶר  Aא ַהSִָמי@ 
ַליהָֹוה ַו2ַ6ְSִח! 6ָ@ ַליהָֹוה:


