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Bֶֶרק יז

ֶמֶל0  ְלָאָחז  ֶ/Lְֵרה  2ֵ6ְי@  ִ*6ְַנת  א. 
ֶ*4־ֵאָלה  ה6ֵ5ַ/  ָמַל0  ְיה!ָדה 

ְב6ְֹמר45 ַ/ל־ִיLְָרֵאל 6ַ2ֵע 6ִָני@:

Qא  ַרק  ְיהָֹוה  ְ*ֵ/יֵני  ָהַרע   L/ַRַַו ב. 
6ֶר ָהי! ְלָפָניו: Aָרֵאל אLְַמְלֵכי ִי=ְ

ָ/ָליו ָ/ָלה 6ְַלַמְנֶאֶ;ר ֶמֶל0 ַאS!ר  ג. 
ל5  ַו6ֶRָב  ֶ/ֶבד  ה6ֵ5ַ/  ַוְיִהי־ל5 

ִמְנָחה:
ֶק6ֶר  ְ*ה6ֵ5ַ/  ֶמֶל0־ַאS!ר  ַוRְִמָצא  ד. 
ֶאל־;5א  ַמְלָאִכי@  6ַָלח  6ֶר  Aא
ִמְנָחה  ָלה  V/א־ֶהQְו ֶמֶל0־ִמְצַרִי@ 
ְלֶמֶל0 ַאS!ר ְ=6ָָנה ְב6ָָנה ַוRַַ/ְצֵרה! 

ֶמֶל0 ַאS!ר ַוRַַאְ;ֵרה! ֵ*ית ֶ=ֶלא:

ַוRַַ/ל ֶמֶל0־ַאS!ר ְ*ָכל־ָהָאֶרW ַוRַַ/ל  ה. 
6ְֹמר45 ַוRַָצר ָ/ֶליָה 6ָל6ֹ 6ִָני@:

ָלַכד  ְלה6ֵ5ַ/  ַה6ִ2ְִ/ית  ִ*6ְַנת  ו. 
ַוRֶֶגל  ֶאת־6ְֹמר45  ֶמֶל0־ַאS!ר 
א5ָת@  ַו6ֶֹRב  ַאS!ָרה  ֶאת־ִיLְָרֵאל 
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ַ*ְחַלח !ְבָחב5ר ְנַהר 58ָז4 ְוָ/ֵרי ָמָדי:

ַוְיִהי ִ=י־ָחְטא! ְבֵני־ִיLְָרֵאל ַליהָֹוה  ז. 
 Wֵמֶאֶר ֹאָת@  ֶלה  A/Dַַה Qֵהיֶה@  Vא
ֶמֶל0־ ַ>ְרעֹה  ַיד  ִמ2ַַחת  ִמְצַרִי@ 

ֵחִרי@: Aִהי@ אQ Vיְרא! אRִִמְצָרִי@ ַו

6ֶר ה5ִרי6  A5ת ַה58ִי@ אZְלכ! ְ*ֻחRֵַו ח. 
!ַמְלֵכי  ִיLְָרֵאל  ְ*ֵני  ִמְ>ֵני  ְיהָֹוה 

:!L/ָ 6ֶר Aָרֵאל אLְִי
6ֶר  Aא ְ\ָבִרי@  ְבֵני־ִיLְָרֵאל  ַוְיַחְ>א!  ט. 
ַוRְִבנ!  Qֵהיֶה@  Vא ַ/ל־ְיהָֹוה  Qא־ֵכ4 
ִמDְִגַ\ל  ְ*ָכל־ָ/ֵריֶה@  ָ*מ5ת  ָלֶה@ 

נ5ְצִרי@ ַ/ד־ִ/יר ִמְבָצר:

ַ/ל  6ִֵרי@  Aַוא ַמֵ[ב5ת  ָלֶה@  ַוRִַ[ב!  י. 
 W/ֵל־=ָ ְוַתַחת  ְגבָֹהה  ָ=ל־8ְִבָ/ה 

ָנ4: A/ַר
ַ=58ִי@  ְ*ָכל־ָ*מ5ת  ר!־6ָ@  ְ̂ ַוְיַק יא. 

 !L A/Rַַו ִמְ>ֵניֶה@  ְיהָֹוה  6ֶר־ֶהְגָלה  Aא
ְ\ָבִרי@ ָרִ/י@ ְלַהְכִ/י; ֶאת־ְיהָֹוה:

ְיהָֹוה  ָאַמר  6ֶר  Aא ַה8ִֻ?ִלי@  ַוRַַ/ְבד!  יב. 

L! ֶאת־ַהָ\ָבר ַהֶ_ה: A/א ַתQ @ָלֶה
ַוRַָ/ד ְיהָֹוה ְ*ִיLְָרֵאל !ִביה!ָדה ְ*ַיד  יג. 
ֵלאמֹר  ָכל־ֹחֶזה  נביאו  ָ=ל־ְנִביֵאי 
ְו6ְִמר!  ָהָרִ/י@  ִמַ\ְרֵכיֶכ@  6ֻב! 
6ֶר  Aא ְ=ָכל־ַה52ָרה  ֻח5Zַתי  ִמְצֹוַתי 
6ֶר 6ַָלְח2ִי  Aבֵֹתיֶכ@ ַוא Aִצִ!יִתי ֶאת־א
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ִביִאי@: ְ̀ ָבַדי ַה A/ ֵליֶכ@ ְ*ַיד Aא
ֶאת־ָ/ְרָ>@  ַוRְַק6!  6ֵָמע!  ְוQא  יד. 

ִמינ!  Vֶהא Qא  6ֶר  Aא ב5ָת@  Aא  aעֶֹר=ְ
Qֵהיֶה@: Vיהָֹוה א*ַ

ְוֶאת־ְ*ִרית5  ֶאת־ֻחZָיו   !; AְמאRִַו טו. 
ְוֵאת  ב5ָת@  Aֶאת־א ָ=ַרת  6ֶר  Aא
ַוRְֵלכ!   @*ָ ֵהִ/יד  6ֶר  Aא ֵ/ְדֹוָתיו 
ֵרי ַה58ִי@  Aְהָ*ל! ְוַאחRֵֶרי ַהֶהֶבל ַו Aַאח
ְיהָֹוה  ִצָ!ה  6ֶר  Aא ְ;ִביבָֹת@  6ֶר  Aא

5Lת ָ=ֶה@: A/ ֹאָת@ ְלִבְל2ִי

ְיהָֹוה  ֶאת־ָ=ל־ִמְצֹות  ַוRַַ/ְזב!  טז. 
6ְֵני  ַמbֵָכה  ָלֶה@   !L A/Rַַו Qֵהיֶה@  Vא
ו!  A2ַ6ְחRִ6ֵיָרה ַו Aא !L A/Rַָגִלי@ ַו A/ @שני

ֶאת־ ַוRַַ/ְבד!  ַהSַָמִי@  ְלָכל־ְצָבא 
ַהָ*ַ/ל:

ִביר! ֶאת־ְ*ֵניֶה@ ְוֶאת־ְ*נ5ֵתיֶה@  A/Rַַו יז. 
ַוְיַנֵח6!  ְקָ;ִמי@  ַוRְִקְ;מ!  ָ*ֵא6 
5Lת ָהַרע ְ*ֵ/יֵני ְיהָֹוה  A/ְתַמְ=ר! ַלRִַו

ְלַהְכִ/י;5:
ְ*ִיLְָרֵאל  ְמֹאד  ְיהָֹוה   a ַ̀ ַוRְִתַא יח. 

ַרק  ִנ6ְַאר  Qא  ָ>ָניו  ֵמַ/ל  ַוְיִ;ֵר@ 
6ֵֶבט ְיה!ָדה ְלַב\5:

ֶאת־ִמְצֹות  6ַָמר  Qא  8ַ@־ְיה!ָדה  יט. 

ְ*ֻח5Zת  ַוRְֵלכ!  Qֵהיֶה@  Vא ְיהָֹוה 
:!L/ָ 6ֶר Aָרֵאל אLְִי

ִיLְָרֵאל  ְ*ָכל־ֶזַרע  ְיהָֹוה  ַוRְִמַא;  כ. 
6ֶר  A2ְֵנ@ ְ*ַיד־6ִֹ;י@ ַ/ד אRִַו @ ֵ̀ ַוְיַ/

ִה6ְִליָכ@ ִמָ>ָניו:
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ָ\ִוד  ֵ*ית  ֵמַ/ל  ִיLְָרֵאל  ִ=י־ָקַרע  כא. 

ַוRְַמִליכ! ֶאת־ָיָרְבָ/@ ֶ*4־ְנָבט ַוRַַ\ח 
ֵרי  Aֵמַאח ֶאת־ִיLְָרֵאל  ָיָרְבָ/@  וידא 

ָטָאה ְגד5ָלה: Aִטיָא@ ח Vְיהָֹוה ְוֶהח

ְ*ָכל־ַח^ֹאות  ִיLְָרֵאל  ְ*ֵני  ַוRְֵלכ!  כב. 

ה: ָ̀ Dֶא־ָ;ר! ִמQ הLָ/ָ 6ֶר Aָיָרְבָ/@ א

6ֶר־ֵהִ;יר ְיהָֹוה ֶאת־ִיLְָרֵאל  Aד א/ַ כג. 
ָ=ל־ ְ*ַיד  ִ\ֶ*ר  6ֶר  Aא=ַ ָ>ָניו  ֵמַ/ל 

ִביִאי@ ַוRִֶגל ִיLְָרֵאל ֵמַ/ל  ְ̀ ָבָדיו ַה A/
ַאְדָמת5 ַאS!ָרה ַ/ד ַה5R@ ַהֶ_ה:

ַוRֵָבא ֶמֶל0־ַאS!ר ִמָ*ֶבל !ִמ=!ָתה  כד. 

ו;פרוי@  !ִמbְַפְרַוִי@  ָמת  Aֵמח! !ֵמַ/ָ!א 
ְ*ֵני  2ַַחת  6ְֹמר45  ְ*ָ/ֵרי  ַו6ֶֹRב 
ַו6ְRֵב!  ֶאת־6ְֹמר45  ַוRְִר6!  ִיLְָרֵאל 

ְ*ָ/ֶריָה:
ַוְיִהי ִ*ְתִחַ?ת 6ְִבQ @6ָ @2ָא ָיְרא!  כה. 

ֶאת־ְיהָֹוה ַוְי6ַַ?ח ְיהָֹוה ָ*ֶה@ ֶאת־
ָרי5ת ַוRְִהי! הְֹרִגי@ ָ*ֶה@: Aָהא

ַוRֹאְמר! ְלֶמֶל0 ַאS!ר ֵלאמֹר ַה58ִי@  כו. 
6ֶר ִהְגִליָת ַו6ֶ52ב ְ*ָ/ֵרי 6ְֹמר45  Aא
 Wֵהי ָהָאֶרQ Vא ָיְדע! ֶאת־ִמ6ְַ>ט אQ
 @ ָ̀ ְוִה ָרי5ת  Aֶאת־ָהא ַוְי6ַַ?ח־ָ*@ 
6ֶר ֵאיָנ@ יְֹדִ/י@  Aְמִמיִתי@ א5ָת@ ַ=א

:Wֵהי ָהָאֶרQ Vֶאת־ִמ6ְַ>ט א


