
געשעצטער לײענערגעשעצטער לײענער!!

און  העברעאישע  א  טרעפן  איר  װעט  בוך  דעם  און אין  העברעאישע  א  טרעפן  איר  װעט  בוך  דעם  אין 
כמעט  איז  װאס  בריװ  א  פון  איבערזעצונג  כמעט אידישע  איז  װאס  בריװ  א  פון  איבערזעצונג  אידישע 
ערשט  איז  בריװ  דער  ערשט   איז  בריװ  דער  אלט..  יאר  טױזענט  אלטצװײ  יאר  טױזענט  צװײ 
אדרעסירט  איז  און  גריכיש  אין  געװארן  אדרעסירט געשריבן  איז  און  גריכיש  אין  געװארן  געשריבן 
געװען  מסתמא  איז  מחבר  דער  געװען   מסתמא  איז  מחבר  דער  גלות..  אין  אידן  גלותצו  אין  אידן  צו 
רבן  פון  תלמיד  א  געװען  איז  װער  רבן   פון  תלמיד  א  געװען  איז  װער  התרסי,,  התרסישאול  שאול 

הזקן. הלל  פון  אײניקל  דעם  הזקן,  הזקן.גמליאל  הלל  פון  אײניקל  דעם  הזקן,  גמליאל 

אין דעם בריװאין דעם בריװ,, װאס איז חלק פונעם ברית החדשה װאס איז חלק פונעם ברית החדשה,,  
בהמ''ק  דעם  איבער  נושאים  מחבר  דער  בהמ''ק באהאנדלט  דעם  איבער  נושאים  מחבר  דער  באהאנדלט 
הײנט. .  נאך  שײך  זענען  װאס  הײנט  נאך  שײך  זענען  װאס  צדקנו,,  משיח  דעם  צדקנואון  משיח  דעם  און 
צװישן  באציאונג  די  איבער  דעראין  זיך  רעדט  צװישן עס  באציאונג  די  איבער  דעראין  זיך  רעדט  עס 
דינסט  זײן  און  הגדול  כהן  דעם  און  משיח  דינסט דעם  זײן  און  הגדול  כהן  דעם  און  משיח  דעם 
דער  דער   בהמ''ק..  דעם  אין  שפעטער  און  משכן  בהמ''קאינעם  דעם  אין  שפעטער  און  משכן  אינעם 
װערן  באטראכט  זאל  משיח  דער  אז  טענה'ט  װערן מחבר  באטראכט  זאל  משיח  דער  אז  טענה'ט  מחבר 
של  המקדש  בית  אינעם  הגדול  כהן  דער  של אלס  המקדש  בית  אינעם  הגדול  כהן  דער  אלס 
המקדש  בית  אינעם  קרבן  זײן  דורך  אז  און  המקדש   בית  אינעם  קרבן  זײן  דורך  אז  און  מעלהמעלה,, 
ערפילט  ערד  די  אױף  קרבנות  די  זענען  מעלה  ערפילט של  ערד  די  אױף  קרבנות  די  זענען  מעלה  של 

געװארןגעװארן..  
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א א  א – ד א  א – ד

ַא  פַארצייטן  הָאט  גָאט  ווי    א  נָאכדעם 
אוֹפַנים  פַארשידענע  אויף  אוּן  מָאל  ַסך 
נבִיאים, די  דוּרך  ָאבות  די  צוּ  גערעדט 

ב  הָאט ער אויפן סוֹף פוּן די דָאזיקע טעג 
וועמען  זוּן,  דוּרך דעם  אוּנדז  צוּ  גערעדט 
פוּן  יוֹרש  ַא  פַאר  ּבַאשטימט  הָאט  ער 
אויך  הָאט  ער  וועמען  דוּרך  ַאלצדינג, 
דָאס  איז  ווָאס  וועלטן.  ג  ער,  די   ּבַאשַאפן 
אוּן  הערלעכקייט,  זיין  פוּן  שּפיגלבּילד 
ַמהוּת, זיין  פוּן  ָאּפבּילד  סַאמע  דָאס 

ווָארט  דעם  דוּרך  ַאלצדינג  אויף  הַאלט 
געמַאכט  הָאט  ער  ּבעת  מַאכט.  זיין  פוּן 
ַא רייניקוּנג פַאר זינד זיך ַאליין, הָאט ער 
רעכטער  דער  בּיי  ַאנידערגעזעצט  זיך 
הייך, דער  אין  גדוּלה  דער  פוּן  הַאנט 

ּבעסער  ַאזויפיל  אויף  געווָארן  איז  ד  אוּן 
איידער די ַמלָאכים, ַאז ער הָאט געיַרשנט 

זיי.  פוּן  ֶשם  ָחשוּבערן  ַא 

 א  ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ִמֶּקֶדם 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֶאל־ֲאבֹוֵתינּו 
ּוְבָפִנים ֹׁשִנים ַעל־ְיֵדי ַהְּנִביִאים׃
ב  ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְלֵקץ ַהָּיִמין ָהֵאֶּלה 

ְלַבַעל  ָׂשָמהּו  ֲאֶׁשר  ַהֵּבן  ַעל־ִּפי 
ַנֲחָלה ַבֹּכל ַוֲאֶׁשר ּבֹו ָעָׂשה ַּגם־
ְּכבֹודֹו  ֹזַהר  ָהעֹוָלמֹות׃ ג  ְוהּוא 
ְּבֹכַח  ְוֹנֵׂשא־ֹכל  ָּפָניו  ְוֶצֶלם 
ֹאָתנּו  ִטֵהר  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ְּדָברֹו 
ִמיִמין  ָיַׁשב  ֵמַחּטֹאֵתינּו  ְּבַנְפׁשֹו 
ַּבָּמרֹום׃ ַהְּגֻדָּלה  לֹו  ֲאֶׁשר 
ִמן־ַהַּמְלָאִכים  ְלַמְעָלה  ד  ַוִּיְגַּבּה 

ְוִנָּׂשא  ָרם  ֵׁשם  לֹו  ָקָנה  ַּכֲאֶׁשר 
ֵמֶהם׃

א

אא



ב א  ה – ז א  ה – זב

ה  ווָארים צוּ וועמען פוּן די ַמלָאכים הָאט 
געזָאגט: ַאמָאל  ווען  ער 

דוּ בּיסט מיין זוּן, 
היינט הָאבּ איך 

דיך געבּוירן? 
אוּן ווידער: 

איך וועל פַאר אים 
זיין ַא פָאטער, 

אוּן ער וועט פַאר מיר 
זיין ַא זוּן? 

ו  אוּן ּבעת ער ּברענגט דעם ּבכוֹר אין דער 
וועלט ַאריין, זָאגט ער: 

אוּן זָאלן ַאלע ַמלָאכים פוּן גָאט 
פַאלן כּוֹרִעים פַאר אים. 

ז  אוּן פוּנוועגן די ַמלָאכים זָאגט ער: 
ער מַאכט זיינע ַמלָאכים פַאר ווינטן, 

אוּן זיינע ּבַאדינערס פַאר ַא פלַאם פייער

ְלִמי ִמן־ַהַּמְלָאִכים ָאַמר  ה  ִּכי 

ֵמעֹוָלם 
ְּבִני ָאָּתה 

ְיִלְדִּתיָך  ֲאִני ַהּיֹום 
ְוֵכן עֹוד 

ֲאִני ֶאְהֶיה־ּלֹו ְלָאב 
ִיְהֶיה־ִּלי ְלֵבן׃  ְוהּוא 

ו  ְוֵכן ְּבִתּתֹו ֶאת־ְּבכֹורֹו ָלׁשּוב 

ֹאֵמר  הּוא  ַאְרָצה  ְלֵתֵבל 
ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו 

ָּכל־ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים׃
ז  ְוַעל־ַהַמְלָאִכים הּוא ֹאֵמר 

ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות 
ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט׃



ג א  ח – יא א  ח – יאג

ער: זָאגט  זוּן  דעם  פוּנוועגן  ח  ָאּבער 
דיין טרָאן, ָא גָאט, איז לעוָֹלם וֵָעד, 

אוּן די רוּט פוּן יוֹשר 
איז די רוּט פוּן דיין מלוּכה. 

ט  הָאסט ליבּ געהַאט ִצדקות, 
אוּן פיַינטפיַינט געהַאט ִרשעות, 

דעריּבער הָאט גָאט, דיין גָאט, 
דיך געזַאלּבט מיט דעם אייל 

פוּן פרייד איּבער דיינע ַחֵברים. 
י  אוּן: 

דוּ, גָאט, 
הָאסט אין ָאנהייבּ געלייגט 

דעם יסוֹד פוּן דער ערד, 
אוּן די הימלען זענען די ווערק 

פוּן דיינע הענט; 
יא  זיי וועלן אוּנטערגיין, 

אוּן דוּ וועסט ּבַאשטיין; 
יָא, זיי ַאלע וועלן ווערן 

ַאלט ווי ַא בֶּגֶד, 

ח  ַאְך ַעל־ַהֵּבן ֹאֵמר 

ִּכְסֲאָך ֱאלִֹהים עֹוָלם ָוֶעד 
ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך׃ 

ט  ָאַהְבָּת ֶּצֶדק 

ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע 
ַעל־ֵּכן ְמָׁשֲחָך 

ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך 
ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך׃

י  ְוֵכן עֹוד 

ַאָּתה ֲאֹדָני 
ָיַסְדָּת  ְלָפִנים ָהָאֶרץ 
ָיֶדיָך ָׁשָמִים׃  ּוַמֲעֵׂשה 

ְוַאָּתה ַתֲעֹמד  יא  ֵהָּמה יֹאֵבדּו 

ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו׃ 



דא  יב – יד א  יב – ידד

מַאנטל  ַא  ווי  יב  אוּן 

וועסטוּ זיי צוּנויפוויקלען, 
אוּן זיי וועלן פַארבּיטן ווערן. 

דוּ ָאּבער בּיסט דער זעלבּיקער, 
אוּן דיינע יָארן וועלן ניט אוֹיפהערן. 

יג  פוּנוועגן וועמען פוּן די ַמלָאכים הָאט ער 
ַאמָאל געזָאגט: 

זיץ בּיי מיין רעכטער הַאנט, 
בּיז איך מַאך דיינע פיינט 

פַאר ַא פוּסּבענקל צוּ דיינע פיס? 
יד  צי זענען זיי ַאלע ניט קיין ּבַאדינענדיקע 

גייסטער, ַארויסגעשיקט געווָארן צוּ טָאן 
דינסט פַאר דעם ווילן פוּן די, ווָאס וועלן 

יַרשענען די ישוּעה? 

יב  ַּכְּלבּוׁש 

ְוַיְחלֹפּו  ַּתֲחִליֵפם 
ְוַאָּתה הּוא 

ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו׃ 
יג  ּוְלִמי ֵאיפֹוא ִמן־ַהַּמְלָאִכים 

ָאַמר ֵמעֹוָלם 
ֵׁשב ִליִמיִני 

ַעד־ָאִׁשית ֹאְיֶביָך 
ֲהֹדם ְלַרְגֶליָך׃ 

יד  ֲהלֹא ֻכָּלם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֵהם 

ַהָּבִאים  ִלְפֵני  ְלָׁשֵרת  ַהְּׁשלּוִחים 
ַנֲחָלָתם׃  ֵיַׁשע  ִלְנֹחל 



הב  א – ה ב  א – הה

זין  מיר  מוּזן    א  דעריּבער 
ווָאס  דעם,  אין  הַאלטן  ַסך שטַארקער  ַא 
ניט  זָאלן  מיר  ּכדי  געהערט,  הָאבּן  מיר 
דָאס  אויבּ  דערפוּן.  ב  ווָארים  ָאּפפַאלן 
געווָארן  גערעדט  איז  ווָאס  ווָארט, 
אוּן  געווָארן,  מקוּים  איז  ַמלָאכים,  דוּרך 
הָאט  ווידערשּפעניקייט  אוּן  ַעבֵירה  יעדע 
פַארגעלטוּנג, גערעכטע  ַא  ּבַאקוּמען 

מיר  אויבּ  ַאנטרינען,  מיר  וועלן  ג  וויַאזוי 
זי,  ישוּעה?  גרויסע  ַאזַא  פַארווָארלָאזן 
געווָארן  גערעדט  לַכּתִחילה  איז  ווָאס 
בַאשטעטיקט  אוּן  הַאר,  דעם  דוּרך 
געווָארן פַאר אוּנדז דוּרך די, ווָאס הָאבּן 
אויך  הָאט  גָאט  געהערט,  ד  ּבעת  אים 
אוּן  וְנִפָלאוֹת,  נִסים  דוּרך  געזָאגט  ֵעדות 
דוּרך  אוּן  גבוּרות,  פַארשידענע  דוּרך 
זיין לויט  רוַּח־ַהקוֶֹדש,  דעם  פוּן  ַמתָּנות 

צוּ  ניט  ה  ווָארים  ָרצון.  אייגענעם 

ֵאֵלינּו   א  ַעל־ֵּכן ַהִּמְצָוה 
ַּבְּדָבִרים  ַעד־ְמֹאד  ְלִהָּזֵהר 
ֵמֵעיֵנינּו׃ ֶּפן־ָילּוזּו  ָׁשָמְענּו  ֲאֶׁשר 
ַעל־ִּפי  ָּדֻבר  ִאם־ַהָּדָבר  ב  ִּכי 

ְוָכל־ָעֹון  ְּבָתְקפֹו  ָעַמד  ַמְלָאִכים 
ִמְׁשָּפט׃ ְּבֵׁשֶבט  ִנְפַקד  ָוֶפַׁשע 
ג  ֵאיְך ִנָּמֵלט ֲאַנְחנּו ִאם־לֹא ָנִׁשית 

ֲאֶׁשר  ָּכמֹוהּו  ַרב  ְלֶיַׁשע  ֵלב 
ַוֵּיָאֵמן  ֵמרֹאׁש  ָהָאדֹון  ִּבַּׂשר 
ֹׁשְמָעיו׃ ד  ְוַגם־ ִמִּפי  ָלנּו  ְּדָברֹו 
ַעל־זֹאת  ֵעדּות  ָנַתן  ֱאלִֹהים 
ְוִנְפָלאֹות  ּוְבמֹוְפִתים  ְּבֹאתֹות 
ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּוְבַמְּתנֹות  ׁשֹונֹות 
ֲאֶׁשר  ִחֵּלק  ִּכְרצֹונֹו׃ ה  ִּכי  לֹא  ַתַחת 

בב



וב  ו – ח ב  ו – חו

ַמלָאכים הָאט ער אוּנטערטעניק געמַאכט 
די קוּמענדיקע וועלט, ווָאס פוּן איר רעדן 
ֵעדות  ערגעץ  הָאט  ָאּבער  מיר.  ו  איינער 

זָאגן:  געזָאגט, ַאזוי צוּ 
ווָאס איז ַא מענטש, 

ווָאס דוּ טוּסט אים געדענקען? 
אוּן דער בֶּן־ָאָדם, 

ווָאס דוּ טוּסט זיך אוּמקוּקן אויף אים? 
ז  חָאסט אים געמַאכט ַאבּיסל 
נידעריקער פוּן די ַמלָאכים, 

אוּן אים געקרוינט מיט הערלעכקייט 
אוּן כָּבוד, אוּן הָאסט אים געזעצט 
איּבער די ווערק פוּן דיינע הענט; 
ח  ַאלצדינג הָאסטוּ אוּנטערטעניק 

געמַאכט אוּנטער זיינע פיס. 
ווָארים מיט דעם, ווָאס ער הָאט 

אוּנטערטעניק געמַאכט ַאלצדינג אוּנטער 
איז  ווָאס  געלָאזן,  גָארניט  ער  הָאט  אים, 

אוּנטערטעניק.  ניט  אים 

ֶאת־ָהעֹוָלם  ָׁשת  ְיֵדי־ַהַמְלָאִכים 
ֲאַנְחנּו  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ָלבֹא  ֶהָעִתיד 

ְמַדְּבִרים׃ ו  ִּכי ִאם־ְּכֵעדּות 
ַהָּכתּוב ָהֹאֵמר ָׁשם 

ִּכי־ִּתְזְּכֶרּנּו  ָמה־ֱאנֹוׁש 
ִתְפְקֶדּנּו׃  ִּכי  ּוֶבן־ָאָדם 

ֵמֱאלִֹהים  ְמַעט  ז  ַוְּתַחְּסֵרהּו 

ְּתַעְּטֵרהּו  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ָיֶדיָך׃  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו 
ַתַחת־ַרְגָליו  ַׁשָּתה  ח  ֹּכל 

לֹא  ַּתְחָּתיו  ֹּכל  ָׁשת  ַּבֲאֶׁשר  ַאְך 
הּוַׁשת  לֹא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  הֹוִתיר 

ַּתְחָּתיו 



זב  ט – יב ב  ט – יבז

ַאז  ניט,  נָאך  מיר  זעען  ָאּבער  דערוויידערוויַילל 
אוּנטער  אוּנטערטעניק  זיין  זָאל  ַאלצדינג 
איז  ווָאס  יֵשוּעַן,  ָאּבער,  זעען  אים.  ט  מיר 
נידעריקער  ַאבּיסל  געווָארן  געמַאכט 
פוּן  ליידן  די  פוּנוועגן  ַמלָאכים,  די  פוּן 
מיט  געקרוינט  איז  ווָאס  טויט,  דעם 
זָאל  ער  ּכדי  כָּבוד,  אוּן  הערלעכקייט 
דעם  זיין  טוֹעם  גָאט  פוּן  ֶחֶסד  דעם  דוּרך 
אים,  י  ווָארים  מענטשן.  ַאלע  פַאר  טויט 
אוּן  ַאלצדינג,  איז  עס  וועמען  פַאר 
עס  הָאט  ַאלצדינג,  איז  עס  וועמען  דוּרך 
זין צוּ  ַסך  ַא  געּפַאסט מיט דעם ּברענגען 
הערלעכקייט, ַמשלים צוּ זיין דוּרך ִעינוּיִים 
סיי  ישוּעה.  יא  ווָארים  זייער  פוּן  ַשר  דעם 
דער, ווָאס טוּט הייליקן, אוּן סיי די ווָאס 
זענען געהייליקט, זענען ַאלע פוּן איינעם; 
צוּליבּ דעם שעמט ער זיך ניט זיי צוּ רוּפן 

ּברידער,  יב  ַאזוי צוּ זָאגן: 

ִּכי  ַכּיֹום  עֹוד  ָרִאינּו  לֹא  ְוַעָּתה 
ַהֹּכל הּוַׁשת ַּתְחָּתיו׃ ט  ֲאָבל ֹרִאים 
ִחְּסרֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ֲאַנְחנּו 
ָכבֹוד  ַוְיַעְּטֵרהּו  ֵמֱאלִֹהים  ְמַעט 
ֲאֶׁשר  ַהָמֶות  ֶחְבֵלי  ֵעֶקב  ְוָהָדר 
ָטַעם  ְבֶחֶסד־ֵאל  ִּכי  ֲאָפפּוהּו 
ַטַעם ַהָּמֶות ְּבַעד ֻּכָּלם׃ י  ִּכי הּוא 
ֲאֶׁשר ַהֹּכל ְלַמֲעֵנהּו ּוִמָּידֹו ַהֹּכל 
ָּבִנים  ְלַהְנחֹות  לֹו  הּוא  ָהָדר 
ַרִּבים ִלְגאֹון ֻעָּזם ּוְלַהְׁשִלים ֶאת־
ֹעִני׃ יא  ִּכי  ְּבכּור  ְיׁשּוָעָתם  ַׂשר 
ַהְמַקֵּדׁש ְוֵהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ְיַכֵּפר 
ֵמָאב ֶאָחד ֵהם ֻּכָּלם ַעל־ֵּכן לֹא 
בֹוׁש ִמְּקרֹא ָלֶהם ַאִחים׃ יב  ְּבָאְמרוֹ 



חב  יג – טו ב  יג – טוח

איך וועל דערציילן 
דיין נָאמען צוּ מיינע ּברידער, 

אין דער מיט פוּן ָקָהל 
וועל איך דיך לויבּן. 

יג  אוּן ווידער: 
איך וועל הָאפן צוּ אים. 

אוּן ווידער: 
זע, איך אוּן די קינדער, 

וועמען גָאט הָאט מיר געגעבּן. 
ַא  הָאבּן  קינדער  די  ַאזוֹיווי  יד  דעריּבער, 

ֵחֶלק אין פלייש אוּן ּבלוּט, הָאט ער אויך 
דעם  פוּן  ֵחֶלק  ַא  אוֹפן  ענלעכן  ַאן  אויף 
זעלבּן, ּכדי דוּרך דעם טויט זָאל ער קענען 
זיין דעם, ווָאס הָאט די מַאכט פוּן  מַבטל 
שָׂטן,  טו  אוּן  דעם  הייסט,  דָאס  טויט,  דעם 
דוּרך  זענען  ווָאס  די,  ַאלע  אויסלייזן  זָאל 
לעבּן  גַאנץ  זייער  טויט  דעם  פַאר  מוֹרא 

געווען.   פַארשקלַאפט 

ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַהֲלֶלָך׃ ָקָהל  ְּבתֹוְך 

ֵיָאַמר  יג  ְועֹוד 

ְוִקֵּויִתי לֹו 
ְועֹוד יֹוִסיף 

ְוַהְיָלִדים  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
ָנַתן־ִלי ְיהָֹוה׃  ֲאֶׁשר 

יד  ְוַיַען ִּכי ַהְיָלִדים ָּבָׂשר ָוָדם ְמָנת 

ָּבָׂשר  ָלַבׁש  ַּגם־הּוא  ֵּכן  ֶחְלָקם 
ְּבמֹותֹו  ְיַבַּלע  ְלַמַען  ְּכמֹוֶהם  ָוָדם 
ַהָּׂשָטן׃ הּוא  ַהָּמֶות  ֶאת־ַמְלַאְך 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ֵאֶּלה  ַלָחְפִׁשי  טו  ְוִׁשַּלח 

ָּכל־ ִנְכָּבִׁשים  ָהיּו  ָמֶות  ֵמֵאיַמת 
ַּכֲעָבִדים׃  ַחֵּייֶהם  ְיֵמי 



טב  טז – ג  א ב  טז – ג  אט

טז  ווָארים ּבֶאמת, ניט די ַמלָאכים העלפט 
ַאבָרהמען. פוּן  זָאמען  דעם  נייערט  ער, 

אין  ָאנגעשטַאנען  אים  איז  יז  דעריּבער 
ַאלצדינג געגליכן צוּ זיין צוּ זיינע ּברידער, 
דערּבַארעמדיקער  ַא  ווערן  זָאל  ער  ּכדי 
אוּן ַא געטרייגעטריַיערער ּכהן־גָדול אין זַאכן, ווָאס 
די  פַאר  זיין  צוּ  מַכּפר  גָאט,  נוֵֹגע  זענען 
ֶהיוֹת  פָאלק.  יח  ווָארים  דעם  פוּן  זינד 
איז  ער  ּבעת  געליטן,  הָאט  ַאליין  ער 
צוּ  בִּיכוֶֹלת  ער  איז  געווָארן,  געּפרוּאווט 

העלפן די, ווָאס ווערן געּפרוּאווט.
 

ַחבֵירם  ּברידער,  הייליקע  גג  א  דעריּבער, 
ּבַאטרַאכט  ּבַארוּפוּנג,  הימלישער  ַא  פוּן 
אוּנדזער  פוּן  ּכהן־גָדול  אוּן  שלִיח  דעם 

יֵשוּעַן, ֶאמוּנה, 

ָידֹו  ָנָטה  ַלַּמְלָאִכים  לֹא  טז  ִּכי 

ַאְבָרָהם  ִאם־ְלזֶַרע  ִּכי  ְלהֹוִׁשיָעם 
ִנְמַׁשל  ְלמֹוִׁשיַע׃ יז  ְוַעל־ֵּכן  הּוא 
ִיְהֶיה  ְלַמַען  ַּבֹּכל  ְלֶאָחיו  ִנְדָמה 
ּוֶבֱאמּוָנתֹו  ְּבַרֲחָמיו  ָּגדֹול  ֹכֵהן 
ַעל־ַחּטֹאת  ְלַכֵּפר  ֱאלִֹהים  ִלְפֵני 
ִאיׁש  ָהָיה  ַכֲאֶׁשר  ָהָעם׃ יח  ִּכי 
ְּבַנְפׁשֹו  ַמָּסה  ִוידּוַע  ַמְכֹאבֹות 
ַמָּסה׃ ְּבחּוֵני  ְלהֹוִׁשיַע  יּוַכל  ֵּכן 

ֹקֶדׁש  ַאְנֵׁשי  ַאַחי  ג א  ַעל־ֵּכן 
ִלְקִריַאת  ַמְקִׁשיִבים  ֲחֵבִרים 
ָמרֹום ַהִּביטּו ְפֵני ַמְלָאכֹו ַהֹּכֵהן 

ֵיׁשּוַע׃ ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ַהָּגדֹול 



יג  ב – ז ג  ב – זי

ב  ווָאס איז געווען געטריי דעם, ווָאס הָאט 
ווי אויך מֹשה איז  אים ּבַאשטימט, פּוּנקט 
ער  הויז.  ג  ווָארים  גַאנצן  זיין  אין  געווען 
ָראוּי אויף  איז פַאררעכנט געווָארן פַאר 
מער כָּבוד ווי מֹשה, אויף ַאזויפיל ווי דער, 
ווָאס בּויט דָאס הויז, הָאט מער כָּבוד ווי 
ווערט  הויז  יעדעס  הויז.  ד  ווָארים  דָאס 
ווָאס  ָאּבער,  דער  עמיצן;  דוּרך  געבּויט 
גָאט.  ה  אוּן  איז  געבּויט,  ַאלצדינג  הָאט 
גַאנצן  זיין  אין  געטריי  געווען  איז  מֹשה 
יענע  פוּן  ֵעדות  ַאן  קנעכט,  ַא  ווי  הויז 
שּפעטער  געדַארפט  הָאבּן  ווָאס  זַאכן, 
זוּן  ַא  ווי  ָאּבער,  ווערן,  ו  ָמִשיַח  גערעדט 
הויז,  זיין  זענען  אוּן מיר  הויז;  זיין  איּבער 
אוּן  ּבָטחון  דעם  פעסט  הַאלטן  מיר  אויבּ 
הָאפענוּנג  אוּנדזער  פוּן  זיך  רימען  דָאס 
בּיז דעם סוֹף.  ז  דעריּבער, ַאזוֹיווי דער רוַּח־

ַהקוֶֹדש זָאגט: 

ְּבָכל־ ְלֹעֵׂשהּו  ֶנֱאָמן הּוא  ב  ֲאֶׁשר 

ֵּביתֹו ְּכמֶׁשה׃ ג  ִּכי־ָיֲאָתה ּלֹו ֶיֶתר 
ְׂשֵאת ַעל־מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ֹּבֵנה ַבִית 
ָכל־ ִמן־ַהָּבִית׃ ד  ִּכי  ְּכבֹודֹו  ַרב 
ּוֹבֵנה־ֹכל  ֹבֶנה  ִּביֵדי  ָּבנּוי  ַּבִית 
הּוא ֱאלִֹהים׃ ה  ָאְמָנם מֶׁשה ְּכֶעֶבד 
ְלֵעדּות  ְבָכל־ֵּביתֹו  ָהָיה  ֶנֱאָמן 
ֵיָאֵמרּון׃ ו  ַאְך  ֲאֶשׁר  ַעל־ֲאָמָריו 
ַהָּמִׁשיַח ֶנֱאָמן ְּכֵבן ְּבֵביתֹו ּוֵביתֹו 
ְּבִמְבַטֵחנּו  נֹאֵחז  ַרק  ִאם  ֲאָנְחנּו 
ַעד־ַהֵּקץ׃ ז  ַעל־ֵּכן  ִּתְקָותֹו  ְוֹעז 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל־ִּפי רּוַח ַהֹּקֶדׁש 



יאג  ח – יב ג  ח – יביא

הייהיַינטנט, אויבּ איר וועט הערן זיין קוֹל, 
הערצער,  אייערע  ניט  ח  פַארַעקשנט 

מִריָבה,  אין  ווי 
ַאזוֹיווי אין דעם טָאג 

פוּן ַמָסה אין דער ִמדּבר, 
ט  וואוּ אייערע ָאבות הָאבּן 

מיך געּפרוּאווט דוּרך נסיונות, 
ַמעׂשרים מיינע  געזען  הָאבּן  אוּן 

יָאר.  פערציק 
י  דעריּבער הָאבּ איך געצערנט 

אויף דעם דָאזיקן דוֹר, 
געזָאגט:  הָאבּ  אוּן 

זיי זענען זיך תָּמיד טועה אינם הַארץ, 
אוּן מיינע וועגן קענען זיי ניט, 

יא  ווי איך האבּ געשוואוירן אין מיין 

צָארן: זיי וועלן ניט ַאריייַינקוּמען 
אין מיין מנוּחה. 

יב  גיט ַאכטוּנג, ּברידער, טָאמער וועט זיך 

מַאכן בּיי עמיצן פוּן אייך ַא בּייז הַארץ 

ִתְׁשָמעּו׃  ִאם־ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום 
ְלַבְבֶכם ח  ַאל־ַּתְקׁשּו 

ִּכְמִריָבה 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר׃

ִנּסּוִני  ט  ֲאֶׁשר 

ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם 
ַּגם־ָראּו ָפֳעִלי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה׃

ַההּוא  ַּבּדֹור  ָאקּוט  י  ָלֵכן 

ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָּתִמיד  ָוֹאַמר 
ְדָרָכי׃  לֹא־ָיְדעּו  ְוֵהם 
ְבַאִּפי  יא  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי 

ֶאל־ְמנּוָחִתי׃  ִאם־ְיבֹאּון 
ֶּפן־ֵיׁש  ַּגם־ַאֶּתם  ַאַחי  יב  ְראּו־ָנא 

ָּבֶכם ֵלב ָרע 



יבג  יג – טז ג  יג – טזיב

דעם  פוּן  ָאּפפַאלן  אין  אוּמגלויבּן,  פוּן 
ווָארנט איינער  גָאט;  יג  נייערט  לעּבעדיקן 
דעם ַאנדערן יעדן טָאג, כָּל־זַמן עס הייסט 
זָאל  אייך  פוּן  קיינער  ּכדי  היינט,  נָאך 
דער  דוּרך  ווערן  פַארהַארטעוועט  ניט 
זינד.  יד  ווָארים מיר זענען  ָאפּנַארעריייַי פוּן 
אויבּ  ָמִשיַחן,  פוּן  טיייַילנעמער  געווָארן 
פוּן  ָאנהייבּ  דעם  שטַארק  הַאלטן  מיר 
ּבָטחון בּיז דעם סוֹף.  טו  ּבעת סע  אוּנדזער 

געזָאגט:  ווערט 
היייַינט, אויבּ איר וועט הערן זיין קוֹל, 

פַארַעקשנט ניט אייערע הערצער, 
ווי אין מִריבָּה.

הָאבּן  ווָאס  די,  עס  זענען  ווער  טז  ווָארים 
הָאבּן  צי  געקריגט?  הָאבּן  אוּן  געהערט, 
ַארויסגעגַאנגען  זענען  ווָאס  ַאלע,  די  ניט 

מֹשהן? דוּרך  ִמצַריִם  פוּן 

ֲחַסר  ֱאמּוָנה   ָלסּור   ֵמַאֲחֵרי   ֱאלִֹהים 
ֶאת־ ִאיׁש  הֹוִכיחּו  ַחִּיים׃ יג  ַאְך 
ֲאֶׁשר  ָּכל־עֹוד  ְּביֹום  יֹום  ֵרֵעהּו 
ִיָּקֵרא ַהּיֹום ְלִבְלִּתי ַהְקׁשֹות ֵלב 
ַחָּטאתֹו׃ יד  ִּכי  ְּבִנְכֵלי  ִמֶּכם  ִאיׁש 
ַרק  ִאם  ַלָּמִׁשיח  ֲאַנְחנּו  ֲחֵבִרים 
ְוַעד־ ֵמָהֵחל  ְּבִמְבַטֵחנּו  נֹאֵחז 

ֶנֱאַמר  ַּכֵּלה׃ טו  ְוַכֲאֶׁשר 
ִתְׁשָמעּו  ִאם־ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום 

ְלַבְבֶכם  ַאל־ַּתְקׁשּו 
ִּכְמִריָבה׃ 

ַּבֲעֵלי  ַהֹּׁשְמִעים  ָהיּו  טז  ּוִמי 

ָכל־ַהֹּיְצִאים  ֲהלֹא  ַהְּמִריָבה 
ְּבַיד־מֶׁשה׃  ִמִּמְצַרִים 



יג יג

געצערנט  ער  הָאט  וועמען  קעגן  יז  אוּן 
פערציק יָאר? איז עס ניט געווען מיט די, 
ליייַיּבער  וועמעס  געזינדיקט,  הָאבּן  ווָאס 
ִמדּבר?  יח  אוּן  דער  אין  געפַאלן  זענען 
זיי  ַאז  געשוואוירן,  ער  הָאט  וועמען  צוּ 
מנוּחה,  זיין  אין  ַאריייַינקוּמען  ניט  זָאלן 
געווען  זענען  ווָאס  די,  צוּ  ניט  אויבּ 
זיי  ַאז  זעען,  מיר  ווידערשּפעניק?  יט  אוּן 
ַאריייַינצוּקוּמען,  בִּיכוֹלת  געווען  ניט  זענען 

געגלויּבט. ניט  הָאבּן  זיי  ַמחמת 

די  ּבלייּבט  סע  כָּל־זַמן  דד  א  דעריּבער, 
מנוּחה,  זיין  אין  ַאריייַינצוּקוּמען  ַהבָטחה 
לָאמיר מוֹרא הָאבּן, טָאמער וועט עמיצער 
די  פַארזַאמען.  ב  ווָארים  זיך  אייך  פוּן 
ָאנגעזָאגט  אוּנדז  אויך  איז  טוֹבה  ּבׂשוּרה 
דָאס  ָאּבער  זיי;  צוּ  ווי  פּוּנקט  געווָארן, 

פוּן  ווָארט 

ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ִהְתקֹוֵטט  יז  ּוְבִמי 

ִּפְגֵריֶהם  ֲאֶׁשר  ַבַחָּטִאים  ֲהלֹא 
ִנְׁשַּבע  ַבִּמְדָּבר׃ יח  ְוַעל־ִמי  ָנְפלּו 
ֲהלֹא  ֶאל־ְמנּוָחתֹו  ִאם־ְיבֹאּון 
רים׃ ַלּסֹוְרַ לֹא  ֲאֶׁשר  ַעל־ֵאֶּלה 
יט  ַוֲאַנְחנּו ֹרִאים ִּכי לֹא ָיְכלּו ָלבֹא 

ִמְּפֵני ֹחֶסר ֱאמּוָנָתם׃ 

ָלנּו  ְּבִהָּוֵתר    ַעל־ֵּכן 
ד א

ֶאל־ְמנּוָחתֹו  ָלבֹא  ַהַהְבָטָחה 
ִאיׁש  ֶּפן־ֵיָחֵׁשב  ְלַנְפֵׁשנּו  ִנְדַאג 
ָׁשָּמה׃ ב  ִּכי  ָלבֹא  ִּכְמַאֵחר  ִמֶּכם 
ַּגם־ֵאֵלינּו  ָּבָאה  טֹוָבה  ְבׂשָרה 

ַּגם־ֲאֵליֶהם ַאְך ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

ג  יז – ד  בג  יז – ד  ב



ידד  ב – ה ד  ב – היד

דער הערוּנג הָאט זיי ניט גענוּצט, ַמחמת 
עס איז ניט געווען ּבַאהעפט דוּרך ֶאמוּנה 
מיט די, ווָאס הָאבּן געהערט.  ג  ווָארים מיר, 
אין  ַאריין  קוּמען  געגלויּבט,  הָאבּן  ווָאס 

יענער מנוּחה, ַאזוֹיווי ער הָאט געזָאגט: 
ווי איך הָאבּ געשוואוירן 

אין מיין צָארן: 
זיי וועלן ניט ַאריייַינקוּמען 

אין מיין מנוּחה, 
ַהגַם זיינע ווערק זענען געווען פַארענדיקט 
ער  ששת־ימי־ּבראשית.  ד  ווָארים  די  זינד 
דעם  פוּנוועגן  וווּ  ערגעץ  געזָאגט  הָאט 

זיּבעטן טָאג אויף ַאזַא אוֹפן: 
אוּן גָאט הָאט גערוּט 
אין דעם זיּבעטן טָאג 
פוּן ַאלע זיינע ווירק; 

ה  אוּן ָאט דָא זָאגט ער ווידער: 

ִּכי  ָלֶהם  לֹא־הֹוִעיל  ֵהם  ָׁשְמעּו 
ִלָּבם׃ ֶּבֱאמּוַנת  ִהְתָעַרב  לֹא 
ג  ִּכי ֲאַנְחנּו ַהַּמֲאִמיִנים ָּבִאים ֶאל־

ְמנּוָחתֹו ַּכֲאֶׁשר ָאָמר 
ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי 

ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי 
ּוְמנּוָחה זּו ִהיא ִמן־ַהְּמָלאָכה 
ָהעֹוָלם׃  ְּבִהָּוֵסד  ֶנֶעְׂשָתה  ֲאֶׁשר 

ֹאֵמר  ַהְּׁשִביִעי  ַעל־יֹום  ד  ִּכי 

ַאֵחר  ְּבָמקֹום 
ֱאלִֹהים  ַוִּיְׁשֹּבת 
ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 

ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו׃ 
ה  ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה יֹאַמר עֹוד 



טוד  ו – ט ד  ו – טטו

זיי וועלן ניט ַאריייַינקוּמען 
אין מיין מנוּחה. 

פַאר עטלעכע  ּבלייּבט  סע  ווי  ַאזוי  ו  ּבכֵן, 
ַאריייַינצוּקוּמען, אוּן די, ווָאס הָאבּן פריער 
הָאבּן  טוֹבה,  ּבׂשוּרה  די  ָאנגענוּמען 

ַמחמת  ַאריייַינצוּקוּמען,  פַארפעלט 
ווידערשּפעניקייט,  ז  טוּט ער ווידער ַאמָאל 
היייַינט,  ַא  טָאג,  געוויסן  ַא  ּבַאשטימען 
לאנגער  ַא  נָאך  ָדִודן,  דוּרך  זָאגט  ער  ווי 
געזָאגט  פריער  איז  עס  ווי  לויט  צייט, 

געווָארן: 
היייַינט, אויבּ איר וועט הערן זיין קוֹל, 
הערצער.  אייערע  ניט  פַארַעקשנט 

געגעבּן  זיי  ווָאלט  יהוֹשע  אויבּ  ח  ווָארים 
געווען  ניט  שּפעטער  ער  ווָאלט  מנוּחה, 
טָאג.  ט  עס  ַאנדערן  ַאן  פוּן  גערעדט 

מנוַּחת־ַשּבת  ַא  דעריּבער  פַארּבליייַיּבט 

ֶאל־ְמנּוָחִתי׃  ִאם־ְיבֹאּון 
ו  ַהֹּיֵצא ָלנּו ִמָּכל־זֶה ִּכי ֵיׁש ָּבִאים 

ֶאת־ ְוַהֹּׁשְמִעים  ֶאל־ַהְּמנּוָחה 
לֹא־ָבאּו  ֵמרֹאׁש  טֹוָבה  ְּבׂשָרה 
ִמְּפֵני ֹחֶסר ֱאמּוָנָתם׃ ז  ּוְלֵקץ ָיִמים 
ַאֵחר  יֹום  ְוָיַעד  הֹוִסיף  ַרִּבים 
ְּכמֹו  ַהּיֹום  ָדִוד  ַעל־ִּפי  ְּבָאְמרֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר
ַהּיֹום ִאם־ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו 

ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם׃
ֶאל־ ְיהֹוֻׁשַע  ֵהִביָאם  ִאּלּו  ח  ִּכי 

ָהָיה  לֹא  ַהְּנכֹוָנה  ַהְּמנּוָחה 
ַאֵחר׃ ַעל־יֹום  ַאֲחֵרי־ֵכן  ְמַדֵּבר 

ט  ְוָלֵכן עֹוד ִנְׁשַאר יֹום ַׁשָּבתֹון 



טזד  י – יג ד  י – יגטז

ווָאס  דער,  פָאלק;  י  ווָארים  גָאטס  פַאר 
הָאט  מנוּחה,  זיין  אין  ַאריייַינגעקוּמען  איז 
ווי  ווערק,  זיינע  פוּן  גערוּט  אויך  ַאליין 
יא  לָאמיר  זיינע.  פוּן  געטָאן  הָאט  גָאט 
אין  ַאריייַינצוּקוּמען  מיִען  דעריּבער  זיך 
נָאך דעם  זָאל  קיינער  ּכדי  יענער מנוּחה, 
פוּנוועגן  פַאלן  ניט  ּביייַישפּיל  זעלבּן 
ווָארט  דָאס  ווידערשּפעניקייט.  יב  ווָארים 
ווירקעוודיק,  פוּן גָאט איז לעּבעדיק, אוּן 
צוויי־ יעדע  איידער  שַארפער  איז  אוּן 

דוּרכשטעכט  אוּן  שווערד,  שַארפיקע 
אוּן  נֶפש  פוּן  ָאּפשיידוּנג  דער  בּיז  ַאפילו 
אוּן  מַארך,  אוּן  קנעכלעך  פוּן  סיי  גייסט, 
אוּן  ַמחָשבות  די  דערזען  צוּ  פלינק  איז 
ֵדעות פוּן דעם הַארץ.  יג  אוּן עס איז ניטָא 
ניט  ווערט  ווָאס  ּבַאשעפעניש,  קיין 
זַאכן  ַאלע  נייערט  אים;  פַאר  ַאנטּפלעקט 
זענען נַאקעט אוּן ליגן ָאפן פַאר די אויגן 
טָאן.  וועמען מיר הָאבּן צוּ  פוּן אים, מיט 

ֶאל־ ַהָּבא  ֱאלִֹהים׃ י  ִּכי  ְלַעם 
ְמנּוָחתֹו ִיְׁשֹּבת ִמְּמַלאְכּתֹו ַּכֲאֶׁשר 
ִמְּמַלאְכּתֹו  ֱאלִֹהים  ַּגם־ָׁשַבת 
ֶׁשּלֹו׃ יא  ָלֵכן ִנְתַאְּמָצה ָלבֹא ֶאל־
ִאיׁש  ֶּפן־ִיָּכֶׁשל  ַהִהיא  ַהְּמנּוָחה 
ַהַּמְמִרים׃ ְּבִעְּקבֹות  ְּבֶלְכּתֹו 
ְוַחד  ָחָזק  ֱאלִֹהים  ְּדַבר  יב  ִּכי־ַחי 

ּוֹבֵקַע  ֹחֵצב  ִּפיִפּיֹות  ִמָּכל־ֶחֶרב 
ַוֲעָצמֹות  ַּגם־ֹמַח  ָורּוַח  ֶנֶפׁש 
ְוִיְצרֹו׃ ֵלב  ַמְחְׁשבֹות  ּוֹבֵחן 
ַאְך  ִמְּלָפָניו  ֶנְעָלם  ְיצּור  יג  ְוֵאין 

ַההּוא  ְלֵעיֵני  ְוָגלּוי  ָחׂשּוף  ַהֹּכל 
ְלָפָניו׃ ִּדין  ָלֵתת  ָעֵלינּו  ֲאֶׁשר 



יזד  יד – טז ד  יד – טזיז

דערהויּבענעם  ַא  הָאבּן  מיר  ווייל  יד  ּבכֵן, 

דוּרך  דוּרכגעגַאנגען  איז  ווָאס  ּכהן־גָדול, 
די הימלען, יֵשוַּע, דעם בֶּן־ֱאלִֹהים, לָאמיר 
ֶאמוּנה. דעריּבער הַאלטן פעסט אוּנדזער 

ּכהן־גָדול,  קיין  ניט  הָאבּן  מיר  טו  ווָארים 
אוּנדזערע  מיט  מיטפילן  ניט  קָאן  ווָאס 
איז  ווָאס  איינעם,  נייערט  שווַאכקייטן, 
גלייך  געווָארן  געּפרוּאווט  ַאלצדינג  אין 
זינד.  טז  לָאמיר  ָאן  דָאך  זענען,  מיר  ווי 
ּבָטחון צוּ דעם כִֵּסא־ זשע גענעענען מיט 

ַהֶחֶסד, ּכדי מיר זָאלן מַקּבל זיין ַרחָמנוּת, 
אוּנדז  העלפן  צוּ  ֶחֶסד  געפינען  זָאלן  אוּן 

אין ַאן ֵעת־ָצרה. 

ָּגדֹול  ֹכֵהן  ִּבְהיֹות־ָלנּו  יד  ְוַעָּתה 

ָצַלח  ֲאֶׁשר  ַעד־ְמֹאד  ַנֲעֶלה 
ֶּבן־ֱאלִֹהים  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ַהָּׁשַמִים 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהְּׁשבּוָעה  ִנְׁשְמָרה 
ֹכֵהן  ָלנּו  ֵאין  לֹו׃ טו  ִּכי  ִנְׁשַּבְענּו 
ָלחּוׁש  לֹא־יּוַכל  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול 
ַּגם־הּוא  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְלִׁשְבֵרנּו 
לֹא  ְוֵחְטא  ָּכֹמנּו  ְּבַמּסֹות  ִנְבַחן 
ְּבֶפה  ִנְּגָׁשה  ִנְמָצא־בֹו׃ טז  ַעל־ֵּכן 
ָלַקַחת  ָהַרֲחִמים  ֶאל־ִּכֵּסא  ָמֵלא 
ַלֲעָזר־ָלנּו  ֲחִניָנה  ְוִלְמצֹא  ֶחֶסד 

ַּבָּצָרה׃  ְלִעּתֹות 



יחה  א – ה ה  א – היח

  א  ווָארים יעדער ּכהן־גָדול, ווָאס ווערט 
ווערט  מענטשן,  צווישן  פוּן  גענוּמען 
ווָאס  זַאכן,  אין  מענטשן  פַאר  ּבַאשטימט 
קענען  זָאל  ער  ּכדי  גָאט,  ַשייך  זענען 
פַאר  זָבחים  אוּן  ִמנחוֹת  זיין  ַמקריב 
די  מיט  מיטפילן  קָאן  ער  זינד.  ב  אוּן 
ַמחמת  פַארפירטע,  אוּן  אוּמוויסנדיקע 
אויך  איז  ַאליין  ער  ווָאס  דעם, 
ג  אוּן  שלַאפקייט,   מיט  ַארוּמגערינגלט 
ער  איז  ִסיּבה  דָאזיקער  דער  צוּליבּ 
אויך  ַאזוי  פָאלק,  דעם  פַאר  סיי  מחוּיב, 
זינד.  פַאר  זיין  צוּ  ַמקריב  ַאליין,  זיך  פַאר 
כָּבוד  דעם  ניט  זיך  נעמט  קיינער  ד  אוּן 
ּבַארוּפן  ווערט  ער  ווען  נייערט  ַאליין, 
געווען. איז  ַאהרֹן  ַאזוֹיווי  גָאט,  פוּן 

ניט  ַאליין  ָמִשיַח  אויך  זיך  הָאט  ה  ַאזוי 
פַארהערלעכט, ּכדי צוּ ווערן ַא ּכהן־גָדול, 
געזָאגט:  אים  צוּ  הָאט  ווָאס  דער,  נייערט 

ַהּמּוָרם  ָּגדֹול  ָכל־ֹּכֵהן   א  ִּכי 
ִלְפֵני  ַלֲעֹמד  נֹוַעד  ָאָדם  ִמְּבֵני 
ֱאלִֹהים ְּבַעד ְּבֵני ָאָדם ְלַהְקִריב 
ִמְנָחה ָוֶזַבח ַעל־ַחּטֹאָתם׃ ב  ְוהּוא 
ַנְפׁשֹו  ִרְגַׁשת  ְלַהְרִּגיַע  מּוָכן 
ַגם־הּוא  ִּכי  ּוְלֹתִעים  ְלֹׁשְגִגים 
ָהָיה  זֹאת  ֹחִלי׃ ג  ַּבֲעבּור  ְידּוַע 
ָעָליו ְלַהְקִריב ְּבַעד ַחַּטאת ַנְפׁשֹו 
ְּכמֹו ְבַעד ָהָעם׃ ד  ְולֹא ִיַּקח ִאיׁש 
ֶאת־ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ְלַנְפׁשֹו ִּכי ִאם־
ָהֱאלִֹהים  ִיְבַחר־ּבֹו  ֶאת־ֲאֶׁשר 
לֹא  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ְּכַאֲהֹרן׃ ה  ֵּכן 
ֹּכֵהן  ִלְהיֹות  ִמַּנְפׁשֹו  ִהְתַנֵּׂשא 
ָּגדֹול ִּכי ִאם־ַעל־ִּפי ָהֹאֵמר ֵאָליו 

הה



יטה  ו – י ה  ו – ייט

דוּ בּיסט מיין זוּן, 
היינט הָאבּ איך דיך געבּוירן; 

ו  ווי ער זָאגט אויך אויף ַאן ַאנדערן ּפלַאץ: 
דוּ בּיסט ַא ּכהן אויף אייבּיק 

לויט דעם ֵסדר פוּן ַמלכּי־ֶצֶדק, 
הָאט  פלייש,  זיין  פוּן  טעג  די  אין  ז  ווָאס 
מיט  תַּחנוּנים  אוּן  ּתפִילות  גענעענט  ער 
ווָאס  דעם,  צוּ  אוּן טרערן  געשריי  גרויס 
זיין פוּן  איז געווען בִּיכוֹלת אים ַמציל צוּ 
געווָארן  דערהערט  איז  ער  אוּן  טויט, 
ער  ַהגַם  יירַאת־שמים.  ח  אוּן  זיין  פַאר 
איז געווען ַא זוּן, דָאך הָאט ער געלערנט 
אוּנטערטעניקייט דוּרך די זַאכן, ווָאס ער 
איז  ער  ווי  נָאכדעם  געליטן;  ט  אוּן  הָאט 
געווָארן שֵלימוּתדיק, איז ער געווָארן די 
ִסיּבה פוּן ַאן אייבּיקער ישוּנה פַאר ַאלע, 
ּבַארוּפן  איז  אים,  י  אוּן  געהָארכן  ווָאס 
געווָארן פוּן גָאט פַאר ַא ּכהן־גָדול, לויט 

דעם ֵסדר פוּן ַמלכּי־ֶצֶדק. 

ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך׃ 
ו  ְוַכֲאֶׁשר ָאַמר ַּגם־ְּבָמקֹום ַאֵחר 

ַאָּתה־ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ 

ִּבְבָׂשרֹו  ְמּגּוָריו  ִּביֵמי  ז  ֲאֶׁשר 

ְּבקֹול  ְוַתֲחנּוִנים  ְּתִפּלֹות  ִהְקִריב 
ֹכַח  ַׂשִּגיא  ִלְפֵני  ְוִדְמָעתֹו  ַׁשְוָעתֹו 
ֵעֶקב  ַוֵּיָעֵתר־לֹו  ִמָּמֶות  ְיַחְּלֶצּנּו 
ֻלַּמד  ֵבן  ִּבְהיֹותֹו  ִיְרָאתֹו׃ ח  ְוַאף 

ִלְׁשֹמַע׃ ט  ּוְבִהָּמְצאֹו  ְּבִסְבלָֹתיו 
ִלְמקֹור  ְלָכל־ֹׁשְמָעיו  ָהָיה  ָׁשֵלם 
ֱאלִֹהים  עֹוָלִמים׃ י  ּוִפי  ְּתׁשּוַעת 
ַעל־ִּדְבָרִתי  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ִיֳּקֶבּנּו 

ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ 



כה  יא – יד ה  יא – ידכ

יא  פוּנוועגן דעם הָאבּן מיר ַא ַסך צוּ רעדן, 

ווייל  דערקלערן,  צוּ  שווער  איז  עס  אוּן 
צוּ  טעמפּ  געווָארן  זענט  איר  זע,  איך 
צייט  דער  פוּן  ֶמֶשך  אין  הערן.  יב  ווָארים 
ווָאלט איר בַאדַארפט זיין לערער, נייטיקט 
זָאל  ַאז עמיצער  איר אייך ווידער ַאמָאל, 
ערשטע  די  פוּן  יסוֹדות  די  לערנען  אייך 
ִעיָקרים פוּן די נבוּאות פוּן גָאט, אוּן זענט 
אין  זיך  נייטיקן  ווָאס  ַאזעלכע,  געווָארן 
שפּייז. פעסטער  אין  ניט  אוּן  מילך, 

יג  ווָארים יעדער איינער, ווָאס נעמט מילך, 
ווָארט  דעם  אין  מבִינות  קיין  ניט  הָאט 
ַאן  ווָארים ער איז  פוּן רעכטפַארטיקייט, 
פַאר  איז  ָאּבער  עוֹפעלע.  יד  פעסטע שפּייז 
דערווַאקסענע, פַאר יענע, ווָאס צוּליבּ דעם 
צוּגעוואוינט  הָאבּן  געּבריך,  שטענדיקן 
צווישן  אוּנטערשיידן  צוּ  חוּשים  זייערע 

שלעכטס.  אוּן  גוּטס 

ְלַדֵּבר  ַהְרֵּבה  ֶיׁש־ָלנּו  יא  ַעל־ֶזה 

ִּבְהיֹוְתֶכם  ִמֶּמּנּו  ָּכֵבד  ְוֵדי־ָבֵאר 
ַעְרֵלי־ֹאֶזן׃ יב  ִּכי ַתַחת ֲאֶׁשר ָהָיה 
ְּבֹרב  מֹוִרים  ִלְהיֹות  ֲעֵליֶכם 
ַהָּיִמים ָנחּוץ ַהָּדָבר ַעָּתה ָלׁשּוב 
ֵהָּמה  ָמה  ָלֶכם  ַּדַעת  ְלַחֹּות 
ַאְבֵני ִפָּנה ְּבתֹוַרת ֱאלִֹהים ּוְנֹכִנים 
ָׁשֵמן׃ ְלֶלֶחם  ְולֹא  ְלָחָלב  ַאֶּתם 
ְמזֹונֹו  ָחָלב  ֲאֶׁשר  ָכל־ִמי  יג  ִּכי 

ֶצֶדק  ְבִדְבֵרי  ֵדָעה  לֹו  ֵאין 
ָׁשֵמן  הּוא׃ יד  ְוֶלֶחם  עֹוֵלל  ִּכי 
ִהְסִּכינּו  ַהְסֵּכן  ֲאֶׁשר  ִלְׁשֵלִמים 
ֵּבין־ ְלַהְבִּדיל  ִלּבֹוָתם  ִּבְבִחיַנת 

טֹוב ָלָרע׃



כאו  א – ה ו  א – הכא

לערנוּנג  די  איּבערלָאזן  לָאמיר    א  ּבכֵן, 
ָמִשיַחן,  פוּנוועגן  ִעיָקרים  ערשטע  די  פוּן 
אוּן גיין וויטער צוּ דער שֵלימות; לָאמיר 
פוּנוועגן  יסוֹד  ַא  נָאכַאמָאל  לייגן  ניט 
פוּנוועגן  אוּן  ַמעׂשים,  טויטע  פוּן  ּתשוּבה 
לערנוּנג  דער  גָאט,  ב  פוּנוועגן  צוּ  ֶאמוּנה 
סמיכת־ידים  פוּנוועגן  אוּן  טבִילות,  פוּן 
ּתִחיַת־ַהֵמתים, אוּן פוּנוועגן  אוּן פוּנוועגן 
וועלן  דָאזיקע  דָאס  ִמשּפט.  ג  אוּן  אייבּיקן 
מיר טָאן, ִאם־יִרֶצה־ַהֵשם. ד  ווָארים ּבנוֵֹגע 
זענען איינמָאל אויפגעקלערט  ווָאס  יענע, 
געווָארן אוּן הָאבּן טוֹעם געווען פוּן דער 
געווָארן  זענען  אוּן  ַמתָּנה,   הימלישער 
רוַּח־ַהקוֶֹדש,  ה  אוּן  דעם  פוּן  טיילנעמער 
פוּן  גוּטסקייט  די  געווען  טוֹעם  הָאבּן 
פוּן  כּוֹחות  די  אוּן  גָאט,  פוּן  ווָארט  דעם 

עוֹלם־ַהּבא,  

ֵמַאְבֵני  ָּכֵעת  ֶנֶרף   א  ַעל־ֵּכן 
ְוַנֲעֶלה  ַהָמִׁשיַח  ְּבתֹוַרת  ִפָּנה 
ִלירֹות  ָנׁשּוב  ְולֹא  ַעד־ַתְכִליָתּה 
ֶאת־ַהְיסֹוד ִלְתׁשּוָבה ִמן־ַמֲעִׂשים 
ֱאמּוַנת  אֹו  ָּבם  ָמֶות  ֲאֶׁשר 

ַהְּטִבילֹות ִדין  ֱאלִֹהים׃ ב  אֹו 
ַהֵּמִתים  ּוְתקּוַמת  ָיָדִים  ּוְסִמיַכת 
ַנֲעֶׂשה  עֹוָלם׃ ג  ַוֲאַנְחנּו  ּוִמְׁשַּפט 
ֵאֶּלה  ָהֵאל׃ ד  ִּכי  ִּבְרצֹות  ּזֹאת 
ַוִּיְטֲעמּו  ֵעיֵניֶהם  ֲאֶׁשר ְּכָבר ֹארּו 
ַהֹּקֶדׁש  ְורּוַח  ָׁשַמִים  ֶאת־ַמַּתת 
ֶחְלָקם׃ ה  ַוִּיְטֲעמּו  ִלְמָנת  ָהְיָתה 
ְוֶאת־ ַהּטֹוב  ֱאלִֹהים  ֶאת־ְּדַבר 

ֶהָעִתיד׃  ָהעֹוָלם  ִנְפְלאֹות 

וו



כבו  ו – ט ו  ו – טכב

איז  ַאזעלכע  ָאּפגעפַאלן,  זענען  ו  אוּן 
צוּ  זיין  צוּ  מַחדש  ווידער  אוּממעגלעך 
ּתשוּבה, ּבעת מיר זעען, זיי קרייציקן פַאר 
אוּן  איּבערַאנייס,  בֶּן־ֱאלִֹהים  דעם  זיך 
שטעלן אים ָאפן ַארויס צוּ בּזָיון.  ז  ווָארים 
ווָאס  רעגן,  דעם  טרינקט  ווָאס  ערד,  די 
ַארוֹיס  ּברענגט  אוּן  דערויף,  ָאפט  קוּמט 
פַאר  די,  פַאר  טויגן  ווָאס  קריייַיטעכצער, 
ּבַאַאקערט  אויך  איז  זי  וועמעס־וועגן 
גָאט. פוּן  ּבָרכה  ַא  ּבַאקוּמט  געווָארן, 

אוּן  דערנער  טרָאגט  זי  אויבּ  ח  נָאר 
שטעכערס, ווערט זי פַארווָארפן אוּן איז 
איז  סוֹף  איר  אוּן  קָללה;  ַא  צוּ  נָאענט 

פַארּברענט צוּ ווערן. 
ט  מיר ָאּבער, ּבַאליּבטע, זענען פַארזיכערט 
אוּן  אייך,  פוּנוועגן  זַאכן  ּבעסערע  אויף 

ישוּעה,  ַא  ּבַאגלייטן  ווָאס  זַאכן 

ִיָּתֵכן  לֹא  ֹסֲררּו  ו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 

ְוָלׁשּוב  ְלִהְתַחֵּדׁש  עֹוד  ָלֶהם 
ֵמָחָדׁש  ָלֶהם  ִהְצִליבּו  ִּכי 
אֹותֹו  ַוּיִׂשימּו  ֶאת־ֶּבן־ָהֱאלִֹהים 
ְלֶחְרָּפה׃ ז  ִּכי ָהָאֶרץ ַהֹּׁשָתה ֶאת־
ְּכַפַעם  ֹאָתּה  ִהְרָוה  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶׁשם 
ַלֹּזֵרַע  טֹוב  ֶזַרע  ְוֵתֵלד  ְּבַפַעם 
ָהֱאלִֹהים׃ ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִּתָּׂשא 
ֵאין  ְוַדְרַּדר  קֹוץ  ח  ְוִכי־ַתְצִמיַח 

ֱאֵלי־ ִהיא  ְצפּוָיה  ָּבּה  ֵחֶפץ 
ְלָבֵער׃  ְוַאֲחִריָתּה  ְמֵאָרה 

ְדָבִרים  ִּכי  ְיִדיִדים  ט  הֹוַחְלנּו 

ָּבֶכם  ִנְמָצִאים  ֵמֵאֶּלה  טֹוִבים 
ֱאֵלי־ְיׁשּוָעה  ְצפּוִיים  ְּדָבִרים 



כגו  י – יג ו  י – יגכג

איז  גָאט  ַאזוי.  י  ווָארים  רעדן  מיר  ַהגַם 
אייערע  פַארגעסן   צוּ  אוּמגערעכט,  ניט 
הָאט  איר  ווָאס  ליּבע,  די  אוּן  ַמעׂשים 
דעם,  מיט  נָאמען,  זיין  צוּ  ַארויסגעוויזן 
הייליקע,  די  געדינט  הָאט  איר  ווָאס 
אוּן דינט זיי נָאך ַאלץ.  יא  אוּן מיר ּבַאגערן, 
ַאז יעדער איינער פוּן אייך זָאל ַארויסוויייַיזן 
פוּלקייט  דער  צוּ  פליייַיסיקייט  זעלּבע  די 
איר  סוֹף,  יב  ּכדי  דעם  צוּ  בּיז  ּבָטחון  פוּן 
נָאכטוּערס  נייערט  פויל,  זיין  ניט  זָאלט 
פוּן די, ווָאס דוּרך ֶאמוּנה אוּן געדוּלדיקייט 
ּבעת  יג  ווָארים  ַהבָטחות.  די  זיי  יַרשענען 
ַהבָטחה,  די  געגעבּן  ַאבָרהמען  הָאט  גָאט 
געקָאנט  ניט  הָאט  ער  ַמחמת  ער,  הָאט 
שווערן בּיי קיין גרעסערן, געשוואוירן בּיי 

זיך ַאליין,  

לֹא  ִּדַּבְרנּו׃ י  ִּכי  ִּכי־ָכזֹאת  ַאף 
ֶאת־ ִיְׁשַּכח  ְולֹא  ָהֱאלִֹהים  ְיַעֵּול 
ַאֲהַבְתֶכם  ְוֶאת־ֲעַמל  ַמֲעֵׂשיֶכם 
ֹסְמִכים  ִלְׁשמֹו  ֶהְרֵאיֶתם  ֲאֶׁשר 
ַּגם־ ֵּכן  ְועֹוְדֶכם  ִלְקדָׁשיו  ֱהִייֶתם 
ַהּיֹום׃ יא  ְוֶחְפֵצנּו ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם 
ִתְקָותֹו  ִּכי  ֲעָמלֹו  ִמְּמַגַּמת  ִיָּוַדע 
ִתְהיּו  ַעד־ַהֵּקץ׃ יב  ְולֹא  ֶנֱאָמָנה 
ְּבִעְּקבֹות  ִאם־ֵּתְלכּון  ִּכי  ֲעֵצִלים 
ְוֹאֶרְך  ֶּבֱאמּוָנָתם  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה 
רּוָחם ָיְרׁשּו ֶאת־ַהַהְבָטחֹות׃ יג  ִּכי 
ֶאת־ ֱאלִֹהים  ִהְבִטיַח  ַכֲאֶׁשר 
ַאְבָרָהם ְוֵאין ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְלִהָּׁשַבע 

ְּבַנְפׁשֹו׃  ִנְׁשַּבע  ּבֹו 



כדו  יד – יח ו  יד – יחכד

זָאגן:  יד  ַאזוי צוּ 

ּבענטשן וועל איך דיך ּבענטשן, 
אוּן מערן וועל איך דיך מערן.  

געדוּלדיק  הָאט  ער  ווייל  ַאזוי,  טו  אוּן 
דערטרָאגן, הָאט ער געיַרשנט די ַהבָטחה.

דעם  בּיי  שווערן  מענטשן  טז  ווָארים 
גרעסערן, אוּן אין יעדן ִסיכסוּך זייערן איז 
די שבועה דער סוֹף פוּן ַא ּבַאשטעטיקוּנג.

הָאט  ער  ּבעת  גָאט,  הָאט  דעם  יז  צוּליבּ 
פוּן  יוֹרשים  די  ווייזן  צוּ  געהַאט  ּבֵדעה 
די  מערער  ַסך  ַא  נָאך  ַהבָטחה  דער 
אוּמפַארענדערלעכקייט פוּן זיין ֵעצה, הָאט 
שבוּעה,  יח  ּכדי  ַא  מיט  גַארַאנטירט  זי  ער 
דוּרך צוויי אוּמפַארענדערלעכע זָאכן, אין 
וועלכע עס איז אוּממעגלעך פַאר גָאט צוּ 

זָאגן ליגן, זָאלן מיר, 

יד  ַוּיֹאַמר 

ֲאָבֶרְכָך  ִּכי־ָבֵרְך 
אֹוָתְך׃  ַאְרֶּבה  ְוַהְרָּבה 

רּוחֹו  ְּבֹאֶרְך  הֹוִחיל  טו  ּוְבֵכן 

ַוִּיְנַחל ֶאת־ַהַהְבָטָחה׃ טז  ִּכי ָאְמָנם 
ֵמֶהם  ְּבָגדֹול  ִנְׁשָּבִעים  ֲאָנִׁשים 
ְלָכל־ ֵקץ  ָיִביא  ַהְּׁשבּוָעה  ְוֹתֶקף 
ָחֵפץ  ַּכֲאֶׁשר  ֵּביֵניֶהם׃ יז  ְוֵכן  ִריב 
ְלַהְראֹות  ְּבָכל־ֹּתֶקף  ָהֱאלִֹהים 
ֲעָצתֹו  ִּכי  ַהַהְבָטָחה  ֶאת־יֹוְרֵׁשי 
ִלְפֵניֶהם  ָעַרב  ְלָהִׁשיב  ֵאין 
ִּבְׁשבּוָעתֹו׃ יח  ּוִבְׁשֵּתי ֲאָמרֹות ֵאֶּלה 
ִמִּבְלִּתי  ָלֶהן  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָלנּו  ִנְמָצא  ְלַכֵּזב  ָהֱאלִֹהים  ְיֹכֶלת 



כה כה

רעטוּנג,  פַאר  ַאנטרוּנען  זענען  ווָאס 
דערמוּטיקוּנג  שטַארקערע  ַא  הָאבּן 
ָאנצוּהַאלטן זיך אין דער הָאפענוּנג, ווָאס 
איז ָאנגעּברייט געווָארן פַאר אוּנדז.  יט  אוּן 
דער  פַאר  ַאנקער  ַאן  ווי  מיר  הָאבּן  דָאס 
זיכער אוּן  ווָאס איז  ַא הָאפענוּנג,  נָשמה, 
שטַאנדהַאפטיק, אוּן ווָאס גייט ַאריין אין 
פָּרוֶֹכת, דעם  אין  דרינען  איז  ווָאס  דעם, 

ַא  ווי  ַאריייַינגעגַאנגען  איז  יֵשוַּע  כ  וואוּהין 
איז  אוּן  אוּנדזערטוועגן,  פוּן  פָארלויפער 
לויט  אייבּיק  אויף  ּכהן־גָדול  ַא  געווָארן 

דעם ֵסדר פוּן ַמלכּי־ֶצֶדק.
 

זז  א  ווָארים דער דָאזיקער ַמלכּי־ֶצֶדק, ֵמלך 
פוּן ָשֵלם, ַא ּכהן פוּן דעם ֵאל־עֶליוֹן, ווָאס 
ּבעת  ַאבָרהמען,  געווען  מַקּבל־פָּנים  איז 
די  שלָאגן  פוּן  אוּמגעקערט  זיך  הָאט  ער 

געּבענטשט,  אים  הָאט  אוּן  מָלכים, 

ֶאת־ַנְפֵׁשנּו  ַהְמַמְּלִטים  ֹנַחם־ֹעז 
ָהֲערּוָכה  ַּבִּתְקָוה  ְלַהֲחִזיק 

עֹוִגין  ָּלנּו  ְלָפֵנינּו׃ יט  ֲאֶׁשר־ָהְיָתה 
ֶאל־ ּוַמִּגיַע  ְוָחזָק  ֶנֱאָמן  ְלֶנֶפׁש 
ָּבא  כ  ֲאֶׁשר־ָׁשם  ַלָּפֹרֶכת׃  ִמֵּבית 
ֲאֶׁשר־ָהָיה  ְלָפֵנינּו  ָהָרץ  ֵיׁשּוַע 
ַעל־ִּדְבָרִתי  ְלעֹוָלם  ָּגדֹול  ְלֹכֵהן 

ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ 

ז א  ִּכי ֶזה ַמְלִּכי־ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם 
ָיָצא  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ֹּכֵהן 
ׁשּובּו  ַאֲחֵרי  ַאְבָרָהם  ִלְקַראת 
ַוְיָבְרֵכהּו׃ ֶאת־ַהְּמָלִכים  ֵמַהּכֹות 

ו  יט – ז  או  יט – ז  א



כוז  ב – ה ז  ב – הכו

ָאּפגעשיידט  הָאט  ַאבָרהם  אויך  ב  וועמען 
קוֹדם־ איז  ער  ווייל  ַמעׂשר,  ַאלץ  פוּן 

פוּן  ֵמלך  דערקלערוּנג,  ַא  דוּרך  כָּל, 
רעכטפַארטיקייט, אוּן דערנָאך אויך ֵמלך 
פוּן ָשֵלם, ווָאס מיינט, ֵמלך פוּן פרידן,  ג  ָאן 
הָאט  ווָאס  יִחוס,  ָאן  מוּטער,  ָאן  פָאטער, 
ניט  פוּן טעג, אויך  ָאנהייבּ  ניט קיין  אויך 
געמַאכט  איז  נייערט  לעבּן,  פוּן  סוֹף  קיין 
ער  בֶּן־ֱאלִֹהים;  דעם  צוּ  ענלעך  געווָארן 
אייבּיק.  ד  היינט  אויף  ּכהן  ַא  פַארּבליייַיּבט 
דָאזיקער  דער  גרויס  ווי  ּבַאטרַאכט 
הָאט  אים  ווָאס  געווען,  איז  מענטש 
דעם  פוּן  ַמעׂשר  געגעבּן  ַאבָרהם־ָאבינוּ 
ִמלָחָמה־געווינסט.  ה  אוּן די, פַארווָאר, פוּן 
הָאבּן  ּכהוּנה,  די  ַארבּן  ווָאס  ּבנֵי־ֵלוִי,  די 
נעמען ַמעׂשר  ַא חוֹק לויט דער ּתוֹרה צוּ 
זייערע  פוּן  מיינט,  דָאס  פָאלק,  דעם  פוּן 
ַארויסגעקוּמען  זענען  זיי  ַהגַם  ּברידער, 

ב  ַוֲאֶׁשר ָחַלק־לֹו ַאְבָרָהם ַמֲעֵׂשר 

ֶמֶלְך  ְּברֹאׁש  ְׁשמֹו  ּוֵפֶׁשר  ִמֹּכל 
הּוא  ָׁשֵלם  ֶמֶלְך  ְוַגם־ֵּכן  ֶצֶדק 
ְּבלֹא־ ַהָּׁשלֹום׃ ג  ְּבלֹא־ָאב  ֶמֶלְך 
ְּתִחַּלת  לֹו  ְוֵאין  ַיַחׂש  ְּבלֹא  ֵאם 
ַהַחִּיים  ֵקץ  לֹא  ְוַאף  ַהָּיִמים 
ֹעֵמד  הּוא  ְלֶבן־ָהֱאלִֹהים  ְודֹוֶמה 
ַמה־ ְלעֹוָלם׃ ד  ּוְראּו־ָנא  ֹּכֵהן 
רֹאׁש  ַאְבָרָהם  ֲאֶׁשר  הּוא  ִּנְכָּבד 
ָנַתן־לֹו ַמֲעֵׂשר ֵמֵראִׁשית  ָהָאבֹות 
ַהְּכֻהָּנה  יֹוְרֵׁשי  ַהָּׁשָלל׃ ה  ְוָאֵמן 
ָלַקַחת  ַהִּמְׁשָּפט  ָלֶהם  ֵלִוי  ִמְּבֵני 
ֵמֵאת  ַהּתֹוָרה  ַעל־ִּפי  ַמֲעֵׂשר 
ִּכי־ֹיְצֵאי  ַאף  ֲאֵחיֶהם  ֵמֵאת  ָהָעם 



כזז  ו – יא ז  ו – יאכז

פוּן די לענדען פוּן ַאבָרהמען.  ו  דער ָאּבער, 
פוּן  גערעכנט  ניט  ווערט  יִחוס  זיין  ווָאס 
ַאבָרהמען,  פוּן  ַמעׂשר  גענוּמען  הָאט  זיי, 
הָאט  ווָאס  דעם,  געּבענטשט  הָאט  אוּן 
ִחילוּקי־ ָאן  ַהבָטחות.  ז  ָאּבער  די  געהַאט 

ֵדעות, דער מינדערער ווערט געּבענטשט 
מענטשן,  דָא,  גרעסערן.  ח  אוּן  דעם  פוּן 
ַמעׂשר,  מַקּבל  זענען  שטַארבּן,  ווָאס 
סע  וועמען  אויף  איינער,  ָאּבער  דָארטן 
ווערט ֵעדות געזָאגט, ַאז ער לעּבט.  ט  אוּן, 
ַאזוי צוּ זָאגן, דוּרך ַאבָרהמען הָאט ַאפילו 
געגעבּן  ַמעׂשר,  מַקּבל  איז  ווָאס  ֵלוִי, 
אין  געווען  נָאך  איז  ער  ַמעׂשר,  י  ווָארים 
די לענדן פוּן זיין פָאטער, ּבעת ַמלכּי־ֶצֶדק 
איז אים מַקּבל־פָּנים געווען.  יא  היינט, אויבּ 
דער  דוּרך  שֵלימות  געווען  ווָאלט  סע 

ּבנֵי־לֵוִי  די  פוּן  ּכהוּנה 

ֲאֶׁשר  ֵהם׃ ו  ְוֶזה  ַאְבָרָהם  ֶיֶרְך 
ָלַקח  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִהְתַיֵחׂש  לֹא 
ֹאתֹו  ְוַגם־ֵּבַרְך  ֵמַאְבָרָהם  ַמֲעֵׂשר 
ֵמָאז׃ לֹו  ְנתּוָנה  ַהַהְבָטָחה  ֲאֶׁשר 
ֹּפֶצה  ֵמֵאין  הּוא  ָידּוַע  ז  ְוָדָבר 

ִמן־ַהָּגדֹול׃ ְיֹבַרְך  ַהָּקֹטן  ִּכי  ֶפה 
ח  ּוֹפה לְֹקִחים ַמֲעֵׂשר ֲאָנִׁשים ְּבֵני 

ְתמּוָתה ְוָׁשם זֶה הּוא ֲאֶׁשר ֵעדּות 
ִניב  ִּתְׂשאּו  ָחי׃ ט  ְוִאם  הּוא  ִּכי  לֹו 
ַמֲעֵׂשר  ַהֹּלֵקַח  ַּגם־ֵלִוי  ְׂשָפָתי 
ַאְבָרָהם׃ י  ִּכי  ְּבתֹוְך  ַמֲעֵׂשר  ָנַתן 
ַמְלִּכי־ ְּבֵצאת  ָהָיה  ָאִביו  ְּבֶיֶרְך 
ַּתְכִלית  ִלְקָראתֹו׃ יא  ְוִאם  ֶצֶדק 
ָּכל־ֵחֶפץ ִנְמְצָאה ִּבְכֻהַּנת ְּבֵני ֵלִוי 



כחז  יב – טו ז  יב – טוכח

פָאלק  דָאס  הָאט  איר  אוּנטער  ווָארים 
איז  ווָאס  צוּליבּ  ּתוֹרה,  די  געווען  מַקּבל 
נָאך נייטיק געווען, ַאז זָאל אויפשטיין ַאן 
ַאנדערער ּכהן לויט דעם ֵסדר פוּן ַמלכּי־

לויט  ווערן  צוּ  גערעכנט  ניט  אוּן  ֶצֶדק, 
דעם ֵסדר פוּן ַאהרֹנען?  יב  ווָארים אויבּ די 
ווערט פַארענדערט, דעמָאלט איז  ּכהוּנה 
אויך נייטיק, ַאז ַאן ענדערוּנג זָאל געמַאכט 
ווערן אין דער ּתוֹרה.  יג  ווָארים דער, אויף 
געזָאגט,  ווערן  זַאכן  דָאזיקע  די  וועמען 
געהערט צוּ ַאן ַאנדערן ֵשֶבט, פוּן וועלכן 
ַעבוֹדה בּיים  ניט געטָאן קיין  קיינער הָאט 
מֵזבֵַּח.  יד  ווָארים עס איז קלָאר, ַאז אוּנדזער 
יהוּדה,  פוּן  ַארויסגעשּפרָאצט  הָאט  הַאר 
גָארניט  מֹשה  הָאט  ֵשֶבט  דעם  צוּ  ווָאס 
גערעדט ּבנוֵֹגע ּכַהנים. טו  אוּן דָאס ווערט 
אויף  שטייט  סע  אויבּ  קלָארער,  נָאך 
ַמלכּי־ֶצֶדק, צוּ  ענלעך  ּכהן,  ַאנדערער  ַאן 

ָלָעם  ַהּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ְּבָיֶמיָה  ֲאֶׁשר 
ַעל־ ָיקּום  ִּכי  ַאֵחר  ַמה־ְּלֹכֵהן 
ִיָּקֵרא  ְולֹא  ַמְלִּכי־ֶצֶדק  ִּדְבָרִתי 
ַעל־ִּדְבָרִתי   ַאֲהֹרן׃ יב  ִּכי   ְבִהְׁשַּתּנֹות 
ּבֹא  ַהּתֹוָרה  ַּגם־ֲחִליַפת  ַהְּכֻהָּנה 
ָתבֹוא ֶאל־ָנכֹון׃ יג  ְוִהֵּנה־זֶה ֲאֶׁשר־
ַאֵחר  ֶּבן־ֵׁשֶבט  ָכזֹאת  ּבֹו  ְיֻדַּבר 
ָקֵרב  ִמֶּמּנּו  ִאיׁש  ֵאין  ֲאֶׁשר  הּוא 
זֹאת  מּוַדַעת  ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח׃ יד  ִּכי 
ְוַעל־ ֲאֹדֵנינּו  ָצַמח  ִמיהּוָדה  ִּכי 
ְמאּוָמה  זֶה לֹא־ִדֶּבר מֶׁשה  ֵׁשֶבט 
ְוַגם־זֹאת  ַעל־ֹאדֹות ַהְּכֻהָּנה׃ טו  
ָיקּום  ִּכי  ִמָּדה  ְּבֶיֶתר  מּוַדַעת 
ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ ִּבְדמּות  ַאֵחר  ֹּכֵהן 



כטז  טז – כא ז  טז – כאכט

טז  ווָאס איז גמַאכט געווָארן, ניט נָאך דעם 
דער  נָאך  נייערט  בָּשָׂר־וָדם,  ַא  פוּן  חוֹק 
יז  ווָארים  לעבּן;  ָאנסוֹפיקן  ַאן  פוּן  גבוּרה 
אים:  פוּנוועגן  געזָאגט  ֵעדות  ווערט  סע 

דוּ בּיסט ַא ּכהן אויף אייבּיק 
לויט דעם ֵסדר פוּן ַמלכּי־ֶצֶדק. 

ַא פריערדיק געּבָאט  ווָאס  דעם,  יח  צוּליבּ 

זיין פוּנוועגן  ַמחמת   ָאּפגעטָאן,   ווערט  
אוּמנוּצלעכקייט,   אוּן   שלַאפקייט  
גָארניט  הָאט   ּתוֹרה   די   יט  ווָארים  

שלמוּתדיק געמַאכט; אוּן דעריּבער ווערט 
הָאפענוּנג,  ּבעסערע  ַא  ַאריייַינגעּברַאכט 
גָאט. צוּ  מיר  גענעענען  איר  דוּרך  ווָאס 

כ  אוּן ֶהיוֹת ער איז עס ניט געווָארן ָאן ַא 
שבוּעה, - כא  ווָארים זיי זענען 

ַהּתֹוָרה  ִמְצַות  ְלִפי  ֵאיֶנּנּו  טז  ֲאֶׁשר 

ְלַחֵּיי ְבָׂשִרים ִּכי ִאם־ְלִפי ַהְּגבּוָרה 
ְלַחֵּיי ֵאין־סֹוף׃ יז  ִּכי־ֵהִעיד ֵלאֹמר 

ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל־ִּדְבַרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ 

ַלָּדת  ְּתנּוָאה  ֵיׁש  ָאְמָנם  יח  ִּכי 

ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ִמֶּקֶדם  ַהְּנתּוָנה 
הֹוִעיל׃  ְוִלְבִלי     ִמְּבִלי־ֹכַח    

ָּדָבר  ִבְּצָעה   לֹא   ַהּתֹוָרה   יט  ִּכי 

ַעל־ ֲאֶׁשר  ִאם־ֵאת  ִּכי  ְלַתְכִליתֹו 
ִמֶּמָּנה  טֹוָבה  ִתְקָוה  ָּבָאה  ָיָדּה 
ֶאל־ָהֱאלִֹהים׃ ִנְקַרב  ָּבּה  ֲאֶׁשר 
ְלֹכֵהן  ָהָיה  לֹא  ֵיׁשּוַע  כ  ּוַבֲאֶׁשר 

ָהיּו  ֵהָּמה  ְׁשבּוָעה׃ כא  ִּכי  ִמְּבִלי 



לז  כב – כה ז  כב – כהל

שבוּעה,  ַא  ָאן  ּכַהנים  געווָארן  געמַאכט 
ער ָאּבער מיט ַא שבוּעה דוּרך דעם, ווָאס 

אים:  פוּנוועגן  זָאגט 
גָאט הַאט געשוואוירן, 

אוּן ער וועט ניט ַחָרטה הָאבּן, 
דוּ בּיסט ַא ּכהן אויף אייבּיק 

לויט דעם ֵסדר פוּן ַמלכּי־ֶצֶדק. 
כב  ַאזוי איז אויך יֵשוַּע געווָארן די ָערבות 

זענען  זיי  בּוּנד.  כג  אוּן  ּבעסערן  ַא  פוּן 
ּכַהנים,  ַסך  ַא  פַאר  געווָארן  געמַאכט 
זיי  זענען  טויט  דעם  דוּרך  ווָאס  ַמחמת 
ָאּבער,  פַארּבליייַיבּן;  כד  ער  צוּ  געשטערט 
ַמחמת ער ּבַאשטייט אויף אייבּיק, הָאט זיין 
ּכהוּנה    אוּמפַארענדערלעך.    כה   דעריּבער   איז 
ער אויך אין ַאלץ בִּיכוֹלת ַמציל צוּ זיין די, 
ווָאס גענעענען דוּרך אים צוּ גָאט, ַמחמת 

ער לעּבט אייבּיק, 

ְוֶזה  ְׁשבּוָעה  ִמְּבִלי  ְלֹכֲהִנים 
ֵאָליו  ָהֹאֵמר  ַעל־ִּפי  ִּבְׁשבּוָעה 

ִיָּנֵחם  ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ְולֹא 
ַאָּתה־ֹכֵהן ְלעֹוָלם 

ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ 
כב  ֲאֶׁשר ָלזֹאת ֵיׁשּוַע הּוא ָהֵעָרבֹון 

ִמן־ָהִראֹׁשָנה׃ ַהּטֹוָבה  ַלְּבִרית 
ִּכי  ָהֵהם  ֹכֲהֶניָה  ָהיּו  כג  ְוַרִּבים 

ִמְּפֵני  ָלַעד  ָלֶׁשֶבת  ָיְכלּו  לֹא 
ַהָּמֶות׃ כד  ְוזֶה ַיַען ִּכי ֵיֵׁשב ְלעֹוָלם 
ִמֶּמּנּו׃ ַתֲעֹבר  לֹא  ַּגם־ְּכֻהָּנתֹו 
כה  ּוַבֲעבּור זֹאת ַרב הּוא ְלהֹוִׁשיַע 

ַעל־ ְלָכל־ַהָּבִאים  ֶנַצח  ְּתׁשּוַעת 
ָלֶנַצח  ַחי  הּוא  ִּכי  ֵלאלִֹהים  ָידֹו 



לאז  כו – כח ז  כו – כחלא

ּכדי זיך ִמשתַּדל צוּ זיין פַאר זיי.  כו  ווָארים 
ּכהן־ ַאזַא  געּפַאסט  זיך  הָאט  אוּנדז  פַאר 

גָדול, ווָאס איז  הייליק,  אוּמשוּלדיק,  תָּמים, 
דערהויבּן  אוּן  זינדיקע,  פוּן  ָאּפגעשיידט 
ווי  ניט,  איּבער די הימלען;  כז  ווָאס דַארף 
יעדן  זיין  ַמקריב  ּכַהנים־גדוֹלים,  יענע 
טָאג ָקרבָּנות, ֵראִשית פַאר זיינע אייגענע 
דעם  פוּן  זינד  די  פַאר  דערנָאך  אוּן  זינד, 
פָאלק; ווָארים דָאס הָאט ער געטָאן איין 
זיך  הָאט  ער  ּבעת  ַאלעמָאל,  פַאר  מָאל 
ּתוֹרה  די  געווען.  כח  ווָארים  ַמקריב  ַאליין 
ּכַהנים־ פַאר  מענטשן  אויף  שטעלט 

ָאּבער  שווַאכקייטן,  הָאבּן  ווָאס  גדוֹלים, 
איז  ווָאס  שבוּעה,  דער  פוּן  ווָארט  דָאס 
אויף  שטעלט  ּתוֹרה,  דער  נָאך  געקוּמען 
ַא זוּן, ווָאס איז שֵלימוּתדיק אויף אייבּיק. 

ָלנּו  טֹוב  ַּבֲעָדם׃ כו  ִּכי  ְלַהְפִּגיַע 
ְנִקי  ָּכמֹוהּו  ָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֹכֵהן 
ַכַּפִים ּוַבר ְלָבב ִנְבָּדל ֵמַחָּטִאים 
ְוִנָּׂשא ֵמַעל ַהָּׁשָמִים׃ כז  ֲאֶׁשר ֵאין־
לֹו ֹחק יֹום יֹום ַּכֹּכֲהִנים ַהְּגדֹוִלים 
ַעל־ ַּבְּתִחָּלה  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריב 
ְּבַעד  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ַנְפׁשֹו  ַחַּטאת 
ָהָעם ִּכי ִהְׁשִלים ֶאת־זֹאת ְּבַפַעם 
ֶאת־ַנְפׁשֹו׃ כח  ִּכי  ְּבַהְקִריב  ַאַחת 
ַהּתֹוָרה ֵהִקיָמה ֲאָנִׁשים ְלֹכֲהִנים 
ַאְך  ָּבם  ִרְפיֹוָנם  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוִלים 
ַהּתֹוָרה  ַאֲחֵרי  ְּדַבר־ַהְּׁשבּוָעה 
ֵהִקים ֶאת־ַהֵּבן ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה הּוא 

ֶנַצח׃  ִּבְׁשֵלמּות 



לבח  א – ה ח  א – הלב

מיר  ווָאס  דעם,  פוּן  ִעיקר  דער    א  אוּן 
ּכהן־ ַאזַא  הָאבּן  מיר  ָאט־דָאס:  איז  זָאגן, 

בּיי  ַאנידערגעזעצט  זיך  הָאט  ווָאס  גָדול, 
זיייַיט פוּן דעם כִֵּסא־ַהכָּבוד  דער רעכטער 
אין די הימלען,  ב  ַא דינער פוּן דעם ִמקדש, 
דער  ווָאס  ִמשכּן,  ֶאֶמתן  דעם  פוּן  אוּן 
אוּן  אויפגעשטעלט,  הָאט  שם־המפורש 
ּכהן־ יעדער  מענטש.  ג  ווָארים  קיין  ניט 

זיין  צוּ  ַמקריב  ּבַאשטימט  ווערט  גָדול 
סע  איז  זָבחים;  ד  דעריּבער  אוּן  ִמנחוֹת 
ּכהן־גָדול  דָאזיקער  אויך דער  ַאז  נייטיק, 
זָאל הָאבּן עּפעס ַמקריב צוּ זיין. דעריּבער, 
ערד,  דער  אויף  געווען  ווָאלט  ער  אויבּ 
ּכהן,  קיין  געווען  ניט  בִּכַלל  ער  ווָאלט 
ווָאס  יענע,  פַארַאנען  זענען  עס  ַמחמת 
זענען ַמקריב ָקרבָּנות ַעל־פּי ַהּתוֹרה.  ה  זיי 
אוּן  ָאּפבּילד  ַאן  איז  ווָאס  דָאס,  דינען 
ַאזוֹיווי  זַאכן,  הימלישע  די  פוּן  שָאטן  ַא 

מֹשה איז ּבַאפוילן געווָארן פוּן גָאט, 

ֶיׁש־ ִנְׁשָמע  ַהֹּכל  ָּדָבר   א  סֹוף 
ָלנּו ֹכֵהן ָּגדֹול ַהֹּיֵׁשב ִליִמין ִּכֵּסא 
ַּבֹּקֶדׁש  ַּבָּׁשָמִים׃ ב  ְמָׁשֵרת  ַהָּכבֹוד 
ֶהֱאִהיל  ֲאֶׁשר  ֱאֶמת  ּוְבִמְׁשָּכן 
ְיהָֹוה ְולֹא ָאָדם׃ ג  ְוָכל־ֹּכֵהן ָּגדֹול 
ָיֳעַמד ְלַהְקִריב ִמְנָחה ָוזַָבח ְוַעל־
ָקְרָּבן  ַּגם־לֹו  ִלְהיֹות  ָנכֹון  ֵּכן 
ָבָאֶרץ  ָהָיה  ַיְקִריב׃ ד  ְוִאּלּו  ֲאֶׁשר 
ַהֹּכֲהִנים  ִמְּפֵני  ֹכֵהן  ָהָיה  לֹא 
ַּכּתֹוָרה׃ ָּכל־ָקְרָּבן  ַהַּמְקִריִבים 
הּוא  ֲאֶׁשר  ַּבִּמְקָּדׁש  ה  ַהְמַכֲהִנים 

ַּבָּמרֹום  ַלֲאֶׁשר  ְוֵצל  ְדמּות 
ֱאלִֹהים  ִמִּפי  מֶׁשה  ֻצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 

חח



לגח  ו – ח ח  ו – חלג

דָאס  מַאכן  אין  געהַאלטן  הָאט  ער  ּבעת 
ִמשכּן. ווָארים זע, זָאגט ער, ַאז דוּ זָאלסט 
געשטַאלט,  דער  לויט  מַאכן  ַאלצדינג 
געווָארן אויף דעם  געוויזן  דיר  איז  ווָאס 
ּבַארג.  ו  ַאצינד ָאּבער הָאט ער דערגרייכט 
ַא מער דערהויּבענערע עבוֹדה מיט דעם, 
ווָאס ער איז אויך דער ֵמליץ פוּן ַא ּבעסערן 
געווָארן  אויפגעשטעלט  איז  ווָאס  בּוּנד, 
אויבּ  ַהבָטחות.  ז  ווָארים  ּבעסערע  אויף 
ָאן  געווען  ווָאלט  בּוּנד  ערשטער  יענער 
ַא ַחָסרון, דעמָאלט ווָאלט מען ניט געזוּכט 
קיין ִסיּבה פַאר ַא צווייטן. ח  ווָארים ּבעת 

ער מוּסרט זיי, זָאגט ער: 
זע, די טעג קוּמען, זָאגט גָאט, 

אוּן איך וועל שליסן 
ַא נייעם בּוּנד 

מיט דעם בֵּית־יִׂשָראל 
אוּן מיט דעם בֵּית־יהוּדה, 

ָאַמר  ִּכי  ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן  ַּבֲעׁשתֹו 
ֲאֶׁשר  ַּכַּתְבִנית  ֹכל  ַוֲעֵׂשה  ְרֵאה 
הּוא  ָּבָהר׃ ו  ְוַעָּתה  ָמְרֶאה  ַאָּתה 
ִמּזֹאת  ִנְׂשָּגָבה  ְכֻהָּנה  ָלַקח־לֹו 
הּוא  ֲאֶׁשר  ַּגם־ַהְּבִרית  ַּכֲאֶׁשר 
ְלֵמִליץ ָלּה ִנְׂשָּגָבה ִמן־ָהִראֹׁשָנה 
טֹובֹות  ֲעֵלי־ַהְבָטחֹות  ּוְנתּוָנה 

ָהְיָתה  לּו  ִמן־ָהִראֹׁשנֹות׃ ז  ִּכי 
ֶחְסרֹון  ְבִלי  ָהִראֹׁשָנה  ַהְּבִרית 
ִלְׁשִנָּיה׃ ָמקֹום  לֹא־ְיֻבַּקׁש  ֲהלֹא 
ח  ַאְך ְּבהֹוִכיַח ֹאָתם ָאַמר ֲאֵליֶהם 

ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהָֹוה  ִהֵּנה 
ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־

ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה׃



לדח  ט – יא ח  ט – יאלד

ט  ניט לויט דעם בּוּנד, 
ווָאס איך הָאבּ געמַאכט 

מיט זייערע ָאבות 
אין דעם טָאג, ווען איך הָאבּ זיי 

ָאנגענוּמען בּיי דער הַאנט, 
זיי ַארויסצוּפירן פוּן דעם לַאנד ִמצַריִם; 
ווָארים זיי זענען ניט געּבליבּן אין מיין 
בּוּנד, אוּן איך הָאבּ זיי ניט געַאכטעט, 

זָאגט גָאט. 
י  ווָארים דָאס איז דער בּוּנד, ווָאס איך 

וועל מַאכן מיט דעם בֵּית־יִׂשָראל 
נָאך יענע טעג, זָאגט גָאט: 

איך וועל ַאריייַינגעבּן מיין ּתוֹרה 
אין זייער פַארשטַאנד, 
אוּן אויף זייער הַארץ 

וועל איך זי אויפשרייבּן; 
אוּן איך וועל זיין זייער גָאט, 
אוּן זיי וועלן זיין מיין פָאלק. 
יא  אוּן זיי וועלן ניט לערנען 

ט  לֹא ַכְּבִרית 

ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת־ֲאבֹוָתם 
ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם 

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי 
ְוָאֹנִכי ָּבַח*ְלִּתי ָבם ְנֻאם־ְיהָֹוה׃

י  ִּכי זֹאת ַהְּבִרית

ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת־ֵּבית 
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם־ְיהָֹוה 

ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם 
ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה 

ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים 
ִיְהיּו־ִלי ְלָעם׃  ְוֵהָּמה 

ְיַלְּמדּו  יא  ְולֹא 

פ״ט, ס״א ָּבַעְלִּתי, עיין ירמיה לא לב



לה לה

איטלעכער זיין ַחבר, 
אוּן איטלעכער זיין ּברוּדער, 

ַאזוי צוּ זָאגן: קענט גָאט! 
ווָארים ַאלע וועלן מיך קענען, 

פוּן דעם קלענסטן 
בּיז דעם גרעסטן פוּן זיי. 

יב  ווָארים איך וועל מוֹחל 

זיייַין זייער זינד. 
אוּן זייער ֶחטא וועל איך 

מער ניט געדענקען. 
יג  מיט דעם, ווָאס ער זָאגט: ַא נייעם בּוּנד, 
געמַאכט;  ַאלט  ערשטן  דעם  ער  הָאט 
אוּן דָאס, ווָאס ווערט ַאלט אוּן ּבַאיָארנט, 

איז נָאענט צוּם פַארשווינדן. 

בּוּנד הָאט  ַאפילו דער ערשטער    א  אוּן 
זיין  אוּן  ַעבוֹדה,  פוּן  ִדינים  געהַאט  אויך 
דָאזיקער  דער  פוּן  געווען  איז  ִמקדש 

עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו 
ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ֵלאֹמר 

ְּדעּו ֶאת־ְיהָֹוה 
ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו ֹאִתי 

ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד־ְּגדֹוָלם׃ 
יב  ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם 

ּוְלַחָּטאָתם ּוְלִפְׁשֵעיֶהם 
לֹא ֶאְזָּכר־עֹוד׃ 

ִּבָּלה  ֲחָדָׁשה  ְּבִרית  יג  ְּבָאְמרֹו 

ְוַהּנֹוֶׁשֶנת  ְוַהָּבָלה  ֶאת־ָהִראֹׁשָנה 
ָקרֹוב ִקָּצּה׃ 

ָהִראֹׁשָנה  ַּגם־ַהְּבִרית   א  אּוָלם 
ָהיּו ָלּה ֻחֵּקי ֲעבֹוַדת־ֵאל ּוִמְקַּדׁש 

טט

ח  יב – ט  אח  יב – ט  א



לוט  ב – ו ט  ב – ולו

וועלט.  ב  ווָארים עס איז געווען ָאנגעּברייט 
אים  אין  ווָאס  ערשטע,  דָאס  ִמשכּן,  ַא 
שוּלחן,  דער  אוּן  מנוֹרה,  די  געווען  איז 
הָאט  גערוּפן  אוּן  ֶלֶחם־ַהפָּנים;  דָאס  אוּן 
דעם  הינטער  ָמקום־ָקדוש.  ג  אוּן  עס  מען 
ווערט  ווָאס  ִמשכּן,  דָאס  פָּרוֶֹכת  צווייטן 
הָאט  ָקדשי־ָקדשים;  ד  ווָאס  ָאנגערוּפן 
קטוֶֹרת  פַאר  ִמזבֵַּח  גילדענעם  ַא  געהַאט 
ַארוּם  ּבַאדעקט  ֲארוֹן־ַהּברית,  דעם  אוּן 
אים  אין  ווָאס  גָאלד,  מיט  ַארוּם  אוּן 
דעם  מיט  קרוּג  גילדענער  ַא  געווען  איז 
ווָאס  שטעקן,  ַאהרֹנס  אוּן  דערינען,  ָמן 
לוּחות־ַהּברית; די  אוּן  געּבליט,  הָאט 

ווָאס  ּכרוּבֵי־ַהכָּבוד,  ה  אוּן איּבער אים די 
די  פוּן  כַּפּוֶֹרת;  דָאס  ּבַאשָאטנט  הָאבּן 
דָאזיקע זַאכן קענען מיר ַאצינד ניט רעדן 
דָאזיקע  די  ווי  נָאכדעם,  ּבַאזוּנדער.  ו  אוּן 
זַאכן זענען געווען ַאזוי ָאנגעּברייט, גייען 

די ּכַהנים ּכֵסדר ַאריין 

ַמָּטה ָּבָאֶרץ׃ ב  ִּכי ַנֲעָׂשה ַהִמְׁשָּכן 
ַהְּמנֹוָרה  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהִחיצֹון 
ְוהּוא  ַהָּפִנים  ְוֶלֶחם  ְוַהֻּׁשְלָחן 
ַלָּפֹרֶכת  ֹקֶדׁש׃ ג  ּוִמֵּבית  ִנְקָרא 
ַהֳּקָדִׁשים׃ ֹקֶדׁש  ַהִּנְקָרא  ִמְׁשָּכן 
ַוֲארֹון  ַהָּזָהב  ַמְחַּתת  ד  ָׁשם 

ָסִביב  ָזָהב  ְמֻצֶּפה  ַהְּבִרית 
ְּבתֹוָכּה  ַהָּמן  ֲאֶׁשר  ָזָהב  ְוִצְנֶצֶנת 
ְולּוֹחת  ָּפַרח  ֲאֶׁשר  ַאֲהֹרן  ּוַמֵּטה 
ְּכרּוֵבי ה  ּוִמְלַמְעָלה  ַהְּבִרית׃ 
ַעל־ַהַּכֹּפֶרת  ֹסְכִכים  ַהָּכבֹוד 
ַעל־ָּכל־ ְלַדֵּבר  ַעָּתה  ָלנּו  ְוֵאין 
ֵחֶלק ְוֵחֶלק ְלַבּדֹו׃ ו  ְוַכֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו 
ֹעְבֵדי  ַהֹּכֲהִנים  ָתִמיד  ָּבאּו  ֵאֶּלה 



לזט  ז – י ט  ז – ילז

אין דעם ערשטן ִמשכּן צוּ טָאן די ַעבוֹדות;
ּכהן־גָדול  דער  ָאּבער,  צווייטן  דעם  ז  אין 
ָאן  ניט  יָאר,  דעם  אין  איינמָאל  ַאליין, 
זיך, אוּן  ּבלוּט, ווָאס ער איז ַמקריב פַאר 
פָאלק.  ח  מיט  דעם  פוּן  שגָגות  די  פַאר 
ַאז  ָאן,  רוַּח־ַהקוֶֹדש  דער  צייכענט  דעם 
דער וועג צוּם ָקדשי־ָקדשים איז נָאך ניט 
געווען ַאנטּפלעקט, כָּל־זַמן דער ערשטער 
ַא  איז  געשטַאנען.  ט  דָאס  נָאך  איז  ִמשכּן 
לויט  צייט;  היייַינטיקער  דער  פַאר  ָמשל 
זָבחים,  אוּן  ִמנחוֹת  ַמקריב  מען  איז  אים 
איז  ווָאס  זיין,  ַמשלים  ניט  קענען  ווָאס 
טוּט  ווָאס  דעם,  פוּן  געוויסן  דָאס  ַשייך 
חוּקים  ּבלויז  זענען  זיי  ַעבוֹדה,  י  ווייל  די 
אוּן  געטרַאנקען  אוּן  שפּייזן  פוּנוועגן 
פלייש,  דעם  פוּן  טבִילות  פַארשידענע 

צייט  ַא  צוּ  בּיז  ַארויפגעלייגט 

ַהִחיצֹון׃  ֶאל־ַהִּמְׁשָּכן  ֲעֹבָדה 
ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ָּבא  ז  ְוֶאל־ַהְּפִניִמי 

לֹא  ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  ַּפַעם  ְלַבּדֹו 
ְלַכֵּפר  ִהָּזה  ֲאֶׁשר  ִּבְבִלי־ָדם 
ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ִׁשְגגֹות ָהָעם׃ ח  ְּבזֹאת 
לֹא  עֹוד  ִּכי  ַהֹּקֶדׁש  רּוַח  הֹוִדיַע 
ַהֳּקָדִׁשים  ְלֹקֶדׁש  ַהֶּדֶרְך  ִנְפַּתח 
ֹעֵמד  ָהִראׁשֹון  ַהִמְׁשָּכן  ָּכל־עֹוד 
ְלמָׁשל  הּוא  ַעל־ְמכֹונֹו׃ ט  ְוֶזה 
ִמְנָחה  ְּבַהְקִריָבם  ַהֶּזה  ַלְּזָמן 
ָוֶזַבח ֲאֶׁשר ֵאין ָּבם ְלָהִכין ֵלָבב 
ֻחּקֹות  ֶאל־ָהֹעְבִדים׃ י  ִּכי  ָׁשֵלם 
ּוִמְׁשֶּתה  ִעם־ַמֲאָכל  ֵהם  ַהּגּוף 
ַעד־ ִנְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֹׁשנֹות  ּוְטִבילֹות 



לחט  יא – יד ט  יא – ידלח

פוּן תִּקוּן העוָֹלם.  יא  ָאּבער ָמִשיַח, נָאכדעם 
פוּן  ּכהן־גָדול  ַא  ּבַאוויזן  זיך  הָאט  ווי ער 
די גוּטע קוּמענדיקע זַאכן, איז דוּרך דעם 
ִמשכּן,  שֵלימוּתדיקן  מער  אוּן  גרעסערן 
ווָאס איז ניט געמַאכט געווָארן מיט קיין 
דָאזיקן  דעם  פוּן  ניט  הייסט,  דָאס  הענט, 
דעם  דוּרך  ַאפילו  ניט  ּבַאשַאף,  יב  אויך 
ּבלוּט פוּן ּבעק אוּן קעלּבער, נייערט דוּרך 
ַאריייַינגעגַאנגען  איז  ּבלוּט,  אייגענעם  זיין 
איין מָאל פַאר ַאלעמָאל אין דעם ָמקום־

ָקדוש ַאריין, אוּן הָאט דערגרייכט אייבּיקע 
גאוּלה.  יג  ווָארים אויבּ דָאס ּבלוּט פוּן ּבעק 
אוּן ָאקסן, אוּן דָאס ַאש פוּן ַא קַאלבּ, ווָאס 
ווָאס  די,  אויף  געווָארן  געשּפרענגט  איז 
צוּ  געהייליקט  הָאט  ָטמא,  געווען  זענען 
פלייש,  יד  אויף  דעם  פוּן  רייניקייט  דער 
ָמִשיַחן,  פוּן  ּבלוּט  דָאס  וועט  מער  וויפל 
זיך  גייסט  אייבּיקן  דעם  דוּרך  הָאט  ווָאס 
ַמקריב געווען ָאן ַא מוּם צוּ גָאט, רייניקן 

ֵעת ַהִּתּקּון׃ יא  ֲאָבל ְּבבֹא ַהָּמִׁשיַח 
ַעל־ַהֹּטבֹות  ָּגדֹול  ְלֹכֵהן  ִלְהיֹות 

ַהָּגדֹול  ַּבִּמְׁשָּכן  ָהֲעִתידֹות 
ְוַהָּׁשֵלם ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ַמֲעֵׂשה ָיַדִים 
ַהֵּלזּו׃ יב  הּוא  ֵמַהְּבִריָאה  ְוֵאינֶּנּו 
לֹא  ֶאל־ַהֹּקֶדׁש  ַאַחת  ַפַעם  ָבא 
ִאם־ ִּכי  ַוֲעָגִלים  ְׂשִעיִרים  ְבַדם 
עֹוָלם׃ ְּפדּות  ַוִּיְמָצא  ַנְפׁשֹו  ְּבַדם 
ְוֵאֶפר  ּוָפִרים  ְׂשִעיִרים  ַּדם  יג  ְוִאם 

ְיַטֵהר  ַעל־ַהָּטֵמא  ֹזַרק  ַהָּפָרה 
ֶאת־ְּבָׂשרֹו ִויַקְּדֵׁשהּו׃ יד  ַאף ִּכי־ַדם 
ַהָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ְּברּוַח  עֹוָלם  ִהְקִריב 
ֵלאלִֹהים  ִּבְבִלי־מּום  ֶאת־ַנְפׁשֹו 

ְיַטֵהר 



לטט  טו – יט ט  טו – יטלט

צוּ  מַאעׂשים,  טויטע  פוּן  געוויסן  אייער 
דינען דעם לעּבעדיקן גָאט?  טו  צוּליבּ דער 
פוּן  ֵמליץ  דער  ער  איז  ִסיּבה  דָאזיקער 
איז  ווָאס  טויט,  ַא  ּכדי  בּוּנד,  נייעם  ַא 
פוּן  אויסלייזוּנג  דער  פוּנוועגן  געשען 
אוּנטער  געווען  זענען  ווָאס  ַעבֵירוֹת,  די 
זענען  ווָאס  די,  זָאלן  בּוּנד,  ערשטן  דעם 
ַהבָטחה  די  זיין  מַקּבל  געווָארן,  ּבַארוּפן 
וואוּ  ירוּשה.  טז  ווָארים  אייבּיקן  דער  פוּן 
זיין  מוּז  דָארט  צַווָאה,  ַא  פַארַאן  איז  עס 
הָאט  ווָאס  דעם,  פוּן  טויט  דער  נייטיק 
אין  איז  צַווָאה  ַא  געמַאכט.  יז  ווָארים  זי 
טויט;  ַא  געווען  איז  עס  וואוּ  קרַאפט, 
כָּל־זַמן  הַאפט  קיין  ניט  הָאט  זי  ווָארים 
לעּבט. געמַאכט,  זי  הָאט  ווָאס  דער, 

ערשטער  דער  אויך  איז  יח  דעריּבער 

ּבלוּט. ָאן  געווָארן  געהייליקט  ניט  בּוּנד 
יט  ווָארים נָאכדעם ווי יעדע ִמצוָה איז דוּרך 

ַהּתוֹרה  ַעל־פּי  געווָארן  גערעדט  מֹשהן 

ֶאת־ִלְּבֶכם ִמן־ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָמֶות 
ַחִּיים׃ ֶאת־ֱאלִֹהים  ַלֲעֹבד  ָּבם 
ֵמִליץ הּוא  ַמְלָאְך  זֹאת  טו  ַּבֲעבּור 

ִנְמָצא  ּומֹותֹו  ַהֲחָדָׁשה  ַלְּבִרית 
ַהְּבִרית  ַּתַחת  ַהּפְׁשִעים  ְלַכָּפַרת 
ָהִראֹׁשָנה ְלַמַען ַיִּׂשיגּו ְבִחיֵרי־ָיּה 
עֹוָלם׃ טז  ִּכי  ַנֲחַלת  ֶאת־ַהְבָטַחת 
מֹות  ֶיְחַסר  ַהַּמְנִחיל  ְבַצָּוַאת 
ָּתקּום  ַהַמְנִחיל  ַהַּמְנִחיל׃ יז  ְוַצָּוַאת 
ָלּה  ֵאין  ַיַען  ַהָּמֶות  ַאֲחֵרי  ַאְך 
ֹּתֶקף ְּבַחֵּיי ַהַּמְנִחיל׃ יח  ְוָלֵכן ַּגם־
לֹא  ָהִראֹׁשָנה  ַהְּבִרית  ֲחֻנַּכת 
ַכֲאֶׁשר  ִּבְבִלי־ָדם׃ יט  ִּכי  ֶנֶעְׂשָתה 
ַהּתֹוָרה  ְּכִפי  ָכל־ִמְצָוה  ֶנֶאְמָרה 



מט  כ – כג ט  כ – כגמ

צוּם גַאנצן פָאלק, הָאט ער גענוּמען דָאס 
ּבלוּט פוּן קעלּבער אוּן ּבעק, מיט ווַאסער 
הָאט  אוּן  ֵאזוֹב,  אוּן  פּוּרפּוּרווָאל  אוּן 
ֵספר אוּן סיי דָאס  ּבַאשּפרענגט סיי דָאס 

גַאנצע פָאלק,  כ  ַאזוי צוּ זָאגן: 
בּוּנד,  דעם  פוּן  ּבלוּט  דָאס  איז  דָאס 

געּבָאטן. אייך  הָאט  גָאט  ווָאס 
די  אוּן  ִמשכּן  דָאס  ער  הָאט  כא  הוּצדעם 

געשּפרענגט  ַעבוֹדה  דער  פוּן  כֵּלים  ַאלע 
אוֹפן. ענלעכן  ַאן  אויף  ּבלוּט  דעם  מיט 

ּכַמעט  ווערט  ּתוֹרה,  דער  לויט  כב  אוּן 

ָאן  אוּן  ּבלוּט,  מיט  גערייניקט  ַאלצדינג 
קיין  ניטָא  איז  ּבלוּט  פוּן  פַארגיסוּנג 
נייטיק  דעריּבער  איז  פַארגעבּוּנג.  כג  עס 
געווען, ַאז די ָאּפבּילדער פוּן די הימלישע 
ָאּבער  ווערן,  גערייניקט  ַאזוי  זָאלן  זַאכן 
ּבעסערע  מיט  גוּפא  זַאכן  הימלישע  די 

ָקרבָּנוֹת, 

ַּדם  ָלַקח  ְּבַיד־מֶׁשה  ְלָכל־ָהָעם 
ּוְׁשִני  ִעם־ַמִים  ּוְׂשִעיִרים  ֲעָגִלים 
ַעל־ַהֵּסֶפר  ַוִּיְזֹרק  ְוֵאזֹוב  תֹוַלַעת 

ְוַעל־ָהָעם׃ כ  ַוּיֹאַמר 
ִהֵּנה ַדם־ַהְּבִרית 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֱאלִֹהים׃
ְוַעל־ָּכל־ְּכֵלי  ַעל־ַהִּמְׁשָּכן  כא  ְוֵכן 

ֶאת־ַהָּדם׃ כב  ְוִכְמַעט  זַָרק  ַהָּׁשֵרת 
ַּבָּדם  ִיְטַהר  ַהּתֹוָרה  ְלִפי  ַהֹּכל 
ְסִליָחה׃  ֵאין  ְׁשָפְך־ָּדם  וִבְבִלי 
ָּכזֹאת  ְלַטֵהר  ָהָיה  ָנכֹון  כג  ְוָלֵכן 

ֵהם  ַּתְבִנית  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהְּדָבִרים 
ַהְּדָבִרים  ֲאָבל  ַּבָּמרֹום  ַלֲאֶׁשר 
טֹוִבים  ִּבְזָבִחים  ַּבָּמרֹום  ַעְצָמם 



מאט  כד – כז ט  כד – כזמא

איז  ָמִשיַח  דָאזיקע.  כד  ווָארים  די  איידער 
ווָאס  ִמקדש,  ַא  אין  ַאריייַינגעגַאנגען  ניט 
איז געמַאכט געווָארן מיט הענט, געגליכן 
נייערט  ֶאֶמתן,  דעם  צוּ  געשטַאלט  אין 
אין הימל ַאריין גוּפא, צוּ ווייזן זיך ַאצינד 
פוּן אוּנדזערטוועגן פַאר גָאט;  כה  אוּן דָאס 
ַמקריב  ָאפט  ַאליין  זיך  זָאל  ער  ּכדי  ניט 
פוּן  ַאריייַין  גייט  ּכהן־גָדול  דער  ווי  זיין, 
מיט  ָקדשי־ָקדשים  דעם  אין  יָאר  צוּ  יָאר 
ווָאלט  אייגנס;  כו  ַאניט  זיין  ניט  ּבלוּט, 
ששת־ימי־ זינט  ליידן  געמוּזט  ָאפט  ער 

אויפן  ער  איז  ָאּבער  ַאצינד  ּבראשית. 
ַאנטּפלעקט  מָאל  איין  צייטן  די  פוּן  סוֹף 
געווָארן, צוּ ּבטל מַאכן די זינד דוּרך דעם 
ַאזוֹיווי עס איז  ַאליין.  כז  אוּן  זיך  ָקרבּן פוּן 
מָאל  איין  ּבני־אדם  די  פַאר  ּבַאשטימט 

ַהָּמִׁשיַח  ָבא  לֹא  ֵמֵאֶּלה׃ כד  ִּכי 
ֲאֶׁשר  ָיַדִים  ַמֲעֵׂשה  ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש 
ֱאֶמת  ְלִמְקָּדׁש  הּוא  ַּתְבִנית 
ַהָּׁשַמִים  ֶאל־ֶעֶצם  ִאם־ָּבא  ִּכי 
ִלְפֵני  ַּבֲעֵדנּו  ַעָּתה  ְלֵהָראֹות 
ָהֱאלִֹהים׃ כה  ּגַם־לֹא    ְלַהְקִריב   ֶאת־
ַּכֹּכֵהן  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ַנְפׁשֹו 
ָׁשָנה  ֶאל־ַהֹּקֶדׁש  ַהָּבא  ַהָּגדֹול 
ְבָׁשָנה ְּבַדם לֹא־לֹו׃ כו  ִּכי ִאם־ֵּכן 
ְּפָעִמים ַרּבֹות  ְלִהְתַעּנֹות  ָהָיה לֹו 
ְּבֵקץ  ַעָּתה  ַאְך  ָאֶרץ  ִהָּוֵסד  ְלִמן 
ַהֹּדרֹות ִנְגָלה ַפַעם ַאַחת ְלָהֵתם 
ַנְפׁשֹו׃ כז  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבֶזַבח  ַהַחָּטאֹות 
ַּפַעם  ָלמּות  ָאָדם  ַעל־ְּבֵני  ִנְגַזר 



מב מב

ִמשּפט, קוּמט  נָאכדעם  אוּן  שטַארבּן,  צוּ 
כח  ַאזוי וועט אויך ָמִשיַח, נָאכדעם ווי ער 

טרָאגן  צוּ  געווָארן  ַמקריב  איין מָאל  איז 
ַא  זיך  בַאווייזן  ַרבּים,  דעם  פוּן  זינד  די 
צווייט מָאל ָאן זינד, פַאר דער ישוּעה פוּן 

אים.  אויף  ווַארטן  ווָאס  די, 

נָאר  הָאט  זי  ווייל  ּתוֹרה,  די  יי  א  ווָארים 
זַאכן,  גוּטע  קוּמענדיקע  די  פוּן  שָאטן  ַא 
גוּפא,  זַאכן  די  פוּן  ָאּפבּילד  דָאס  ניט  אוּן 
זעלּבע  די  מיט  בִּיכוֹלת  ניט  קיינמָאל  איז 
ָקרבָּנות, ווָאס זיי זענען ּכֵסדר ַמקריב יָאר 
ווָאס  די,  מַאכן  צוּ  שֵלמוּתדיק  יָאר,  נָאך 
זיי ניט  גענעענען.  ב  ַאניט, ווָאלט מען דען 
די,  ַמחמת  זיין?  צוּ  ַמקריב  אויפגעהערט 
איין  זענען  זיי  ווי  נָאכדעם  דינען,  ווָאס 
מָאל גערייניקט געווָארן, ווָאלטן מער ניט 

ַהִּמְׁשָּפט׃ כח  ֵּכן  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ַאַחת 
ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִהְקִריב  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח 
ַרִּבים  ֵחְטא  ָלֵׂשאת  ַאַחת  ַפַעם 

ֵיָרֶאהֵׁשִנית  ַחָּטאת  ּוִבְבִלי 
ִלְתׁשּוָעה׃  ַלְמַחִּכים־לֹו 

י א  ִּכי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָּבּה ַרק ֵצל 
ֶעֶצם  ְפֵני  ְולֹא  ָהֲעִתידֹות  ֹטבֹות 
ַהֹּטבֹות ָהֵהָּנה ֵאין ְּבֹכָחּה ְלָהִכין 
ָהֵאֶּלה  ַּבְּזָבִחים  ַלִּנָּגִׁשים  ָׁשֵלם 
ַיְקִריבּו ָתִמיד ָׁשָנה ְבָׁשָנה׃ ֲאֶׁשר 
ֶיְחְּדלּו  ֲהלֹא  ִאם־לֹא־ֵכן  ב  ִּכי 

ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִּכי  עֹוד  ֵמַהְקִריָבם 
ַאַחת  ַּפַעם  ָהֹעְבִדים  ִהַּטֲהרּו 

ט  כח – י  בט  כח – י  ב



מגי  ג – ח י  ג – חמג

זינד.  ג  אין  פוּן  ּבַאוואוּסטזיין  דָאס  געהַאט 
יענע ָקרבָּנות ָאּבער איז ַאלע יָאר פַארַאן 
ניט  איז  עס  זינד.  ד  ווָארים  פוּן  זֵכר  ַא 
אוּן  ָאקסן  פוּן  ּבלוּט  דָאס  ַאז  מעגלעך, 
ּבעת  זינד.  ה  ּבכֵן,  ַאוועקנעמען  זָאל  ּבעק 
ער קוּמט אין דער וועלט ַאריין, זָאגט ער: 

זֶַבח אוּן ִמנְָחה 
הָאסטוּ ניט ּבַאגערט, 
נייערט ָא גוּף הָאסטוּ 
צוּגעגרייט פַאר מיר. 

ו  עוָֹלה אוּן ַחָטָאה 
הָאסטוּ ניט פַארלַאנגט. 

ז  דעריבער הָאבּ איך געזָאגט: 
זע, איך בּין געקוּמען, אין דער מגִילה 
פוּן דעם ֵספר שטייט געשריבּן וועגן 

מיר, צוּ טָאן דיין ָרצון, מיייַין גָאט. 
ִמנָחה,  אוּן  זבח  אויבּן:  זָאגט  ער  ח  ּבעת 
געווָאלט,  ניט  הָאסטוּ  ַחָטָאה  אוּן  עוָֹלה 

ַהֵחְטא׃ ַמְחֶׁשֶבת  עֹוד  ָלֶהם  ֵאין 
ֶיׁש־ ָהֵאֶּלה  ַּבָּקְרָּבנֹות  ג  אּוָלם 

ְבָׁשָנה׃ ד  ִּכי  ָׁשָנה  ַלֲחָטִאים  זֵֶכר 
ִלְנׂשא  ּוְׂשִעיִרים  ָּפִרים  ְּבַדם  ֵאין 
ְּבֹבאֹוֶאל־ֵּתֵבל  ֲחָטִאים׃ ה  ַעל־ֵּכן 

ַאְרָצה ָאָמר 
ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא ָחַפְצָּת 

ּג*ּוף ּכֹוַנְנָּת ִּלי׃ 
ַוֲחָּטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת׃  ו  עֹוָלה 

ז  ָאז ָאַמְרִּתי ִהֵּנה־ָבאִתי 

ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלָֹהי׃ 

ּוִמְנָחה  ֶזַבח  ֵמרֹאׁש  ח  ְּבָאְמרֹו 

ָחַפְצָּת  לֹא  ַוֲחָטָאה  ְועֹוָלה 
פ״ה, נ״א ַאְזַנִים ָּכִריָּת ִּלי, עיין תהלים מ ז



מדי  ט – יג י  ט – יגמד

קיין  געהַאט  ניט  דערין  הָאסטוּ  אויך 
ַמקריב  זיי  איז  מען  ווָאס  וואוילגעפעלן, 
ַעל־פּי ַהּתוֹרה,  ט  דעמָאלט הָאט ער געזָאגט: 
ָרצון.  דיין  טָאן  צוּ  געקוּמען,  בּין  איך  זע, 
ער  ּכדי  ערשטע,  דָאס  ָאפּ  שַאפט  ער 
צווייטע.  י  דוּרך  דָאס  ּבַאפעסטיקן  זָאל 
געהייליקט  מיר  זענען  ָרצון  דָאזיקן  דעם 
דעם  פוּן  זיין  ַמקריב  דעם  דוּרך  געווָארן 
פַאר  מָאל  איין  ַהָמִשיַח  יֵשוַּע  פוּן  גוּף 
טָאג־ ּכהן שטייט  יעדער  ַאלעמָאל.  יא  אוּן 

ַמקריב  אוּן  ַעבוֹדה  די  טָאן  צוּ  טעגלעך 
זיין די זעלבּיקע ָקרבָּנות, ווָאס קָאנען  צוּ 
זינד;  יב  ער  די  ַאוועקנעמען  ניט  קיינמָאל 
ָאּבער, נָאכדעם ווי ער הָאט ַמקריב געווען 
איין ָקרבּן פַאר זינד אויף אייבּיק, הָאט זיך 
הַאנט  רעכטער  דער  בּיי  ַאנידערגעזעצט 
ָאן,  דעמָאלט  פוּן  ווַארט  גָאט,  יג  אוּן  פוּן 

ְולֹא ָׁשָאְלָּת ְוֵהם ֵהָּמה ַהּמּוָבִאים 
ִהֵּנה־ יֹאַמר  ַהּתֹוָרה׃ ט  ָאז  ְלִפי 
ֱאלַֹהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ָבאִתי 
ָהֵקם  ְלַמַען  ֶאת־ָהִראֹׁשָנה  ֵהִסיר 
ָאנּו  ַהֶּזה  ֶאת־ַהְּׁשִנָּיה׃ י  ּוָבָרצֹון 
ֵיׁשּוַע  ּגּוף  ְּבָקְרַּבן  ִמְתַקְּדִׁשים 
ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַּפַעם ֶאָחת׃
יֹום  ְלָׁשֵרת  ֹעֵמד  יא  ְוָכל־ֹּכֵהן 

ֹׁשנֹות  ְּפָעִמים  ּוְלַהְקִריב  יֹום 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ָהֵהָּמה  ֶאת־ַהְּזָבִחים 
ַעל־ֲחָטִאים׃ ְלַכֵּפר  ֵמעֹוָלם  ָּבם 
ֶאַחד  ֶזַבח  ִהְקִריב  הּוא  יב  ֲאָבל 

ַעל־ַהֲחָטִאים ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ֱאלִֹהים 
ַעד־עֹוָלם׃ יג  ּוֵמָאז הּוא ְמַיֵחל 



מהי  יד – יח י  יד – יחמה

ווערן  געאַמכט  וועלן  ׂשוֹנאים  זיינע  בּיז 
פיס.  יד  ווָארים  זיינע  פוּן  פוּסּבענקל  דָאס 
אייבּיק  אויף  ער  הָאט  ָקרבּן  איין  דוּרך 
זענען  ווָאס  די,  געמַאכט  שֵלמוּתדיק 
רוַּח־ דער  געווָארן.  טו  אוּן  געהייליקט 

ווָארים  ֵעדות;  אויך  אוּנדז  זָאגט  ַהקוֶֹדש 
נָאכדעם ווי ער הָאט געזָאגט: 

טז  דָאס איז דער בּוּנד, 
ווָאס איך וועל מַאכן מיט זיי 

נָאך יענע טעג, 
זָאגט גָאט: 

איך וועל ַאריייַינגעבּן מיין ּתוֹרה 
אין זייער פַארשטַאנד, 

אוּן אויף זייער הַארץ וועל 
איך זי אויפשריייַיבּן. 

יז  אוּן זייערע עַוֹנוֹת אוּן ַחטָאיִם 
וועל איך מער ניט געדענקען 

פַארגעבּוּנג  פַארַאן  איז  עס  וואוּ  יח  אוּן 

ְלַרְגָליו׃ ֲהֹדם  ֹאְיָביו  ַעד־יּוְׁשתּו 
ֶאת־ ִהְׁשִלים  ֶאָחד  ְבָקְרָּבן  יד  ִּכי 

ַהְמֻקָּדִׁשים ַעד־עֹוָלם׃ טו  ְוַגם־רּוַח 
ַהֹּקֶדׁש ָיֶעד־ָלנּו ָכזֹאת ִּכי ַאֲחֵרי 

ָאְמרֹו׃ 
טז  זֹאת ַהְּבִרית 

ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ִאָּתם 
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם 

ְנֻאם־ְיהָֹוה 
ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם 

ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה׃ 
יז  ְוַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם 

לֹא ֶאְזָּכר־עֹוד׃
יח  ּוַבֲאֶׁשר ֶיׁש־ָׁשם ְסִליָחה ָלֵאֶּלה 



מוי  יט – כג י  יט – כגמו

ניטָא קיין  דָאזיקע, דָארט איז מער  די  פוּן 
ָקרבּן פַאר זינד.  יט  דעריּבער, ּברידער, ווייל 
אין  ַאריייַינצוּקוּמען  ּבָטחון  הָאבּן  מיר 
יֵשוּעַן, פוּן  ּבלוּט  דעם  דוּרך  ָמקום־ָקדוש 

כ  דוּרך דעם נייעם אוּן לעּבעדיקן וועג, ווָאס 
ער הָאט געהייליקט פַאר אוּנדז דוּרך דעם 
פָּרוֶֹכת, דָאס הייסט, דוּרך זיין ליייַיבּ;  כא  אוּן 
ַא ּכהן־גָדול איּבער דעם  ווייל מיר הָאבּן 
הויז פוּן גָאט,  כב  לָאמיר גענעענען מיט ַאן 
אויפריכטיק הַארץ אין דער גַאנצקייט פוּן 
זיין  זָאלן  ּכדי אוּנדזערע הערצער  ֶאמוּנה, 
ּבַאשּפרענגט אוּן פריי פוּן ַא בּייז געוויסן, 
אוּן אוּנדזערע ליייַיּבער זָאלן געווַאשן ווערן 
הַאלטן  זיך  ווַאסער;  כג  לָאמיר  ריין  מיט 
פוּן  ּבַאקענוּנג  ָאפענער  דער  אין  פעסט 
ניט  זיך  זָאל  זי  ּכדי  הָאפענוּנג,  אוּנדזער 
טרייסלען, ווָארים געטריי איז דער, ווָאס 

הָאט ַמבִטיַח געווען;

ָעל־ַהֵחְטא׃ ְלָקְרָּבן  ָמקֹום  ֵאין 
יט  ַעל־ֵּכן ֶאָחי ִּבְהיֹות ָלנּו ִבָּטחֹון 

ֵיׁשּוַע׃ ְּבַדם  ֶאל־ַהֹּקֶדׁש  ָלבֹא 
ָלנּו  ֲחָדָׁשה  ְמִסָּלה  ָחַנְך  כ  ֲאֶׁשר 

ְמִסַּלת ַחִּיים ֶּדֶרְך ַהָּפֹרֶכת ֲאֶׁשר 
ֹּכֵהן  ָלנּו  הּוא׃ כא  ּוִבְהיֹות  ְּבָׂשרֹו 
ָּגדֹול ַעל־ֵּבית ָהֱאלִֹהים׃ כב  ִנְּגָׁשה 
ֹאֶמן  ּוֶבֱאמּוָנה  ָׁשֵלם  ְּבֵלב 
ְּבִלֵּבנּו  ָרע  ֵמַרְעיֹון  ְמֹטָהִרים 
ֲאֶׁשר  ּוְבָׂשֵרנּו  ָעָליו  ֹזַרק  ֲאֶׁשר 
ְטהֹוִרים׃ כג  ְוִנְׁשֹמר  ְּבַמִים  ֻרַחץ 
ַעל־ְּדַבר  ִּפינּו  ְׁשבּוַעת  ֵהיֵטב 
הּוא  ֶנֱאָמן  ִּכי  ֶנֶרף  ְולֹא  ִּתְקָוֵתנּו 

ַהַּמְבִטיַח׃



מזי  כד – כח י  כד – כחמז

דערוועקן  צוּ  טרַאכטן  לָאמיר  כד  אוּן 

איינער דעם ַאנדערן צוּ ליּבע אוּן ַמעׂשים־
טוֹבים,  כה  אוּן ניט פַארלָאזן אוּנדזער אייגן 
איייַינזַאמלען זיך אינאיינעם, ווי עס איז בּיי 
עטלעכע דער ִמנהג, נייערט לָאמיר ַמזהיר 
ַא ַסך מער  ַאנדערן, אוּן  זיין איינער דעם 
טָאג  דער  ַאז  זעט,  איר  ווייל  דעם,  צוּליבּ 

זיך דערנענטערט. 
כו  ווָארים  אויבּ  מיר  זינדיקן  ּבכִּיוון,  נָאכדעם 
וויסן  דָאס  געווען  מַקּבל  הָאבּן  מיר  ווי 
פוּן דעם ֶאמת, דעמָאלט פַארּבליייַיּבט ניט 
ַא  זינד,  כז  נייערט  פַאר  ָקרבּן  קיין  מער 
ַא  אוּן  ִמשּפט,  פוּן  דערווַארטן  מוֶֹראדיק 
פַארצערן  וועט  ווָאס  פייער,  געפערלעך 
די ווידערשּפעניקע.  כח  דער, ווָאס איז עוֹבר 
דערּבַארעמוּנג  ָאן  ווערט  ּתוַֹרת־מֹשה, 
געטייט אויף דעם ווָארט פוּן צוויי ָאדער 

דריי ֵעדות;

ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  כד  ְוִנְתּבֹוְנָנה 

ּוְלַמֲעִׂשים  ְלַאֲהָבה  ְלִהְתעֹוֵרר 
ֶאל־ ִמּבֹא  ֶנְחַּדל  טֹוִבים׃ כה  ְולֹא 
ֲאָחִדים  ֲאָנִׁשים  ְּכֶדֶרְך  ְקִהָּלֵתנּו 
ֶאת־ ִאיׁש  ִאם־נֹוִכיַח  ִּכי  ִמֶּכם 
ִּכי־ ַּגם־ִּבְרֹאְתֶכם  ּוַמה  ֲעִמיתֹו 

ָקרֹוב ַהּיֹום׃ 
כו  ִּכי ִאם־ֶנְחָטא ְבזָדֹון ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר 

ָקִנינּו ַדַעת ָהֱאֶמת לֹא־ִיָּׁשֶאר עֹוד 
ָקְרָּבן ַעל־ַחָּטאֵתנּו׃ כז  ִּכי ִאם־ָמגֹור 
ִקְנָאה  ְוֵאׁש  ַהָּצפּוי  ִמְׁשָּפט  ִמְּפֵני 
ָצִרים׃ כח  ָהֹעֵבר  ּתֹאַכל  ֲאֶׁשר 
ְּבִלי־ֶחְמָלה  יּוַמת  מֶׁשה  ּתֹוַרת 
ֵעִדים׃ אֹו־ְׁשלָׁשה  ְׁשַנִים  ַעל־ִּפי 



מחי  כט – לג י  כט – לגמח

כט  היינט,   ווָאסער    הַארּבערע    שטרָאף,    מיינט 

איר, איז ווערט דער, ווָאס הָאט געטרעטן 
הָאט  אוּן  בֶּן־ֱאלִֹהים,  דעם  פיס  די  מיט 
בּוּנד,  דעם  פוּן  ּבלוּט  דָאס  געווען  מַחֵלל 
מיט ווָאס ער איז געהייליקט געווָארן, אוּן 
געלעסטערט    דעם    גייסט    פוּן    ֶחֶסד?  ל      ווָארים 

מיר קענען אים, ווָאס הָאט געזָאגט: 
צוּ מיר געהערט די נָקמה,  

איך וועל פַארגעלטן. 
זָאגט דער הַאר ,אוּן ווידער ַאמָאל: 

גָאט וועט ִמשּפטן זיין פָאלק.
לא  עס איז ַא מוֶֹראדיקע זַאך ַאריייַינצוּפַאלן 

גָאט.  לעּבעדיקן  דעם  פוּן  הענט  די  אין 
פריערדיקע  די  ָאּבער  אייך  לב  דערמָאנט 

ּבַאלויכטן  זענט  איר  וועלכע  אין  טעג, 
ַא  דערטרָאגן  הָאט  איר  אוּן  געווָארן, 
ִענוּיִים,  לג  טיילוויייַיז,  פוּן  קַאמף  שווערן 
ווייל איר זענט געווָארן ַא שוישפּיל דוּרך 

ַחרפּות אוּן ָצרות, אוּן טיילוויייַיז, 

ָהֹעֶנׁש  ַמה־ּנֹוָרא  כט  ִהְתּבֹוְננּו־ָנא 

ֶּבן־ֱאלִֹהים  ַעל־ֹרֵמס  יּוַׁשת  ֲאֶׁשר 
ִנְקַּדׁש  ֲאֶׁשר  ְּבִרית  ַדם  ּוְמַטֵּמא 
ּבֹו ּוְמַגֵּדף ֶאת־רּוַח ַהֶחֶסד׃  ל  ִּכי־

ָיַדְענּו ִמי הּוא ָהֹאֶמר 
ִלי ָנָקם ֲאִני ֲאַׁשֵּלם 
ָאַמר ְיהָֹוה ְוֹאֵמר עֹוד 
ָיִדין ְיהָֹוה ַעּמֹו׃  ִּכי 

ֱאלִֹהים  ְּבַיד  ִלְנֹּפל  לא  ַמה־ּנֹוָרא 

ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ַחִּיים׃ לב  ִזְכרּו־ָנא 
ַּכֲאֶׁשר ֹארּו ֵעיֵניֶכם ְוׁשֹוט ׁשֹוֵטף 
ָצָרה ָעַבר ֲעֵליֶכם׃ לג  ַּפַעם ֱהִייֶתם 

ּוַפַעם  ְוֶקֶלס  ֵמֹעִני  ְלַרֲאָוה 



מטי  לד – לח י  לד – לחמט

זענט געווָארן טיילנעמער מיט  ווייל איר 
די, ווָאס זענען ַאזוי ּבַאהַאנדלט געווָארן.

ַרחָמנות  געהַאט  הָאט  איר  לד  ווָארים 

קייטן,  אין  געווען  זענען  ווָאס  די,  אויף 
די  פרייד  מיט  ָאנגענוּמען  הָאט  אוּן 
גוּטס,  אוּן  הָאבּ  אייער  פוּן  ּבַארויבּוּנג 
ווייל איר ווייסט, ַאז איר הָאט ַא גרעסער 
אין  פַארמעגן  ּבעשטענדיקס  ַא  אוּן 
הימל.  לה  פַארווַארפט דעריּבער ניט אייער 
ּבָטחון, ווָאס הָאט ַא גרויסע פַארגעלטוּנג.

געדוּלד,  אין  זיך  נייטיקט  איר  לו  ווָארים 
געטָאן  הָאבּן  וועט  איר  ווי  נָאכדעם  ּכדי 
דעם ָרצון פוּן גָאט, זָאלט איר מַקּבל זיין 

די ַהבָטחה. 
לז  ווָארים נָאך ַא גַאנץ 

קליינע ֶרגע וועט קוּמען דער, 
ווָאס קוּמט, אוּן וועט ניט פַארזַאמען. 

לח  אוּן מיין צַדיק וועט לעבּן דוּרך ֶאמוּנה; 

ָּדֲאָבה ַנְפְׁשֶכם ְלִסְבלֹות ֲאֵחיֶכם 
ָּכֶכם׃ לד  ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחֵמיֶכם ֶאל־
ִמֶּכם  ַהָּגזּול  ְוהֹוְנֶכם  מֹוֵסָרי 
ְּבַדְעְּתֶכם  ְּבטּוב־ֵלב  ִהַּנְחֶּתם 
ֶיׁש־ָלֶכם  ִמֶּזה  ָּגדֹול  ִקְנָין  ִּכי 
ָלַעד׃ לה  ַעל־ֵּכן  ָהֹעֵמד  ַּבָּׁשַמִים 
ַאל־ַּתְׁשִליכּו ִמְבַטֲחֶכם ִּכי ְׂשָכרֹו 
ַהְרֵּבה ְמֹאד׃ לו  ְוִכי ַגם־ַהּתֹוֶחֶלת 
ְנכֹוָנה ָלֶכם ַּבֲעבּור ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו 
ֲאֶׁשר־ ֵאת  ְוַתִּׂשיגּו  ֱאלִֹהים  ְרצֹון 

ָלֶכם׃  ִּדֵּבר 
לז  ִּכי עֹוד ְמַעט־ָרַגע 

ְיַאֵחר׃  ְוַהָּבא ָיבֹא לֹא 
לח  ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה 



נ נ

אוּן אויבּ ער ציט זיך צוּריק, 
הָאט מיין נָשמה ניט קיין 

וואוילגעפעלן אין אים. 
לט  מיר זענען ָאּבער ניט פוּן די, ווָאס ציען 

פוּן  נייערט  פַארדַארבּוּנג,  צוּ  צוּריק  זיך 
זיין זייער  די, ווָאס הָאבּן ֶאמוּנה ַמציל צוּ 

נָשמח. 

פַארזיכערוּנג  ַא  איז  ֶאמוּנה  יאיא  א  אוּן 
ַאן  הָאפט,  מע  וועלכע  אויף  זַאכן,  פוּן 
ניט  ווערן  ווָאס  זַאכן,  פוּן  ִאיּבערצייגוּנג 
זֵקנים  די  הָאבּן  דערין  געזען.  ב  ווָארים 
געגעבּן  זיי  איז  ווָאס  ֵעדות,  ַאן  ּבַאקוּמען 
מיר,  פַארשטייען  ֶאמוּנה  געווָארן.  ג  דוּרך 
געווָארן  ּבַאשַאפן  זענען  וועלטן  די  ַאז 
דוּרך דעם ווָארט פוּן גָאט, ַאזוי, ַאז ווָאס 
סע ווערט געזען, איז ניט געמַאכט געווָארן 

פוּן זַאכן, ווָאס שיינען צוּ זיין. 

ְוִאם־ִיֹּסג ָאחֹור 
לֹא־ִתֶרץ ַנְפִׁשי ּבֹו׃ 

לט  ַוֲאַנְחנּו  ֵאיֶנּנּו  ִמן־ַהְּנסֹוִגים  ָאחֹור 

ֱאמּוָנה  ִאם־ִמְּבֵני  ִּכי  ַלֲאַבּדֹון 
ְלַהִּציל ֶאת־ַהָּנֶפׁש׃ 

יא  א  ְוָהֱאמּוָנה ִמְבַטח־ֹעז ַּבָּדָבר 
ְולֹא  ַּבֵּלב  ָּבחּון  ָּדָבר  לֹו  ִחִּכנּו 
ִנְּתָנה  ָבזֹאת  ָעִין׃ ב  ִּכי  ְתׁשּוֶרּנּו 
ֵעדּות            ַלְּזֵקִנים            ִמּדֹור     ּדֹור׃  ג        ָּבֱאמּוָנה 
ַנֲעׂשּו  ֱאלִֹהים  ִּבְדַבר  ִּכי  ָנִבין 
ְלֵעיֵנינּו  ַהִּנְמָצִאים  ְוִכי  ָהעֹוָלמֹות 

לֹא ֵמֹחֶמר ַקְדמֹוִני ִנְבָראּו׃

י  לט – יא  גי  לט – יא  ג



נאיא  ד – ו יא  ד – ונא

געווען  ַמקריב  ֶהֶבל  הָאט  ֶאמוּנה  ד  דוּרך 
ַקיִן,  ווי  ָקרבּן  ּבעסערן  ַא  ַסך  ַא  גָאט  צוּ 
ַאן  ּבַאקוּמען  הָאט  ער  וועלכן  דוּרך 
גָאט  ַמחמת  ַצדיק,  ַא  איז  ער  ַאז  ֵעדות, 
מיט  שיייַיכות  אין  געזָאגט  ֵעדות  הָאט 
זיינע ִמנחוֹת; אוּן דוּרך אים, ַהגַם ער איז 
רעדן.  ה  דוּרך  ַאלץ  נָאך  ער  טוּט  טויט, 
ַחנוֹך ַאוועקגענוּמען געווָארן,  ֶאמוּנה איז 
אוּן  טויט;  דעם  זען  ניט  זָאל  ער  ּכדי 
ַמחמת  געווָארן,  געפוּנען  ניט  איז  ער 
ווָארים  ַאוועקגענוּמען.  אים  הָאט  גָאט 
געווָארן,  ַאוועקגענוּמען  איז  ער  איידער 
הָאט ער ּבַאקוּמען דָאס ֵעדות, ַאז ער איז 
וואוילגעפעלן געווָארן פַאר גָאט.  ו  אוּן ָאן 
וואוילגעפעלן  מעגלעך  ניט  איז  ֶאמוּנה 
ווָאס  דער,  ווָארים  אים;  פַאר  ווערן  צוּ 
ער  ַאז  גלויבּן,  מוּז  גָאט,  פַאר  גענעענט 
עקסיסטירט, אוּן ַאז ער איז ַא פַארגעלטער 

פוּן די, ווָאס זוּכן אים.  

ָקְרַּבן  ֶהֶבל  ֵהִביא  ד  ָּבֱאמּוָנה 

טֹוָבה  ִמְנָחה  ֵלאלִֹהים  ִמְנָחה 
ִנְּתָנה  ָקִין ֲאֶׁשר ַעל־ָיָדּה  ִמִּמְנַחת 
לֹו ֵעדּות ִּכי ַצִּדיק ָהָיה ְּבָהִעיד 
ְוַעל־ִּפיָה  ַעל־ִמְנָחתֹו  ֱאלִֹהים 
עֹוֶדּנּו  דֹוֵבב  ַאֲחֵרי  ֹמתֹו׃  ה ָּבֱאמּוָנה 
ָמֶות  ְראֹות  ִמְּבִלי  ֲחנֹוְך  ֻלַּקח 
ֱאלִֹהים  ֹאתֹו  ִּכי־ָלַקח  ְוֵאיֶנּנּו 
ֵעדּות  ּלֹו  ִנְּתָנה  ִהָּלְקחֹו  ּוְבֶטֶרם 

ִהְתַהָּלְך׃  ֶאת־ָהֱאלִֹהים  ִּכי 
ִאיׁש  לֹא־יּוַכל  ֱאמּוָנה  ו  ּוְבלֹא 

ַהָּבא  ִּכי  ֵמֱאלִֹהים  ְלָהִפיק ָרצֹון 
ִּכי  ְלַהֲאִמין  ָעָליו  ֱאלִֹהים  ִלְפֵני 
ְלֹדְרָׁשיו׃  ְּגמּול  ּוְמַׁשֵּלם  ֵיׁש  הּוא 



נביא  ז – י יא  ז – ינב

ער  ווי  נָאכדעם  נַֹח,  הָאט  ֶאמוּנה  ז  דוּרך 
ּבנוֵֹגע  גָאט  פוּן  געווָארן  געווָארנט  איז 
זַאכן, ווָאס מע הָאט נָאך ניט געזען, מיט 
ייִרַאת־שמים געבּויט ַא תֵֶּבה, ַמציל צוּ זיין 
זיין הויז; דוּרך דעם הָאט ער פַארִמשּפט 
פוּן  יוֹרש  ַא  געווָארן  איז  אוּן  וועלט,  די 
דער ִצדקות, ווָאס איז פוּן ֶאמוּנה.  ח  דוּרך 
ּבעת ער  געפָאלגט,  ַאבָרהם  הָאט  ֶאמוּנה 
ַאן  צוּ  ַארויסצוּגיין  געווָארן  גערוּפן  איז 
ָארט, ווָאס ער הָאט ּבַאדַארפט ּבַאקוּמען 
פַאר  ַא  ירושה;  אוּן  ער  איז  ַארויסגעגַאנגען, 
ער  וואוּהין  געוואוּסט  ניט  הָאט  ער  ַהגַם 
ער  איז  ֶאמוּנה  ט  דוּרך  געגַאנגען.   איז 
דער  פוּן  לַאנד  דעם  אין  גֶר  ַא  געווָארן 
ניט  איז  ווָאס  לַאנד,  ַא  אין  ווי  ַהבָטחה, 
געצעלטן  אין  געוואוינט  הָאט  אוּן  זיינס, 
מיט  יוֹרשים  די  יַעקֹבן,  אוּן  יִצָחקן  מיט 
ַהבָטחה;  י  ווָארים  זעלּבער  דער  פוּן  אים 
ער הָאט געווַארט אויף דער שטָאט, ווָאס 

ֶאת־ַהֵּתָבה  ֹנַח  ָעָׂשה  ז  ָּבֱאמּוָנה 

ָהָיה  ָיֵרא  ִּכי  ֶאת־ֵּביתֹו  ַוַּיֵּצל 
ַעל־ ִהְזִהירֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ֱאלָֹהיו 
ְוַעל־ִּפיָה  ָּבאּו  ֶטֶרם  ָהֲעִתידֹות 
ְליֹוֵרׁש  ַוְיִהי  ֶאת־ָהָאֶרץ  ִהְרִׁשיַע 

ֶּבֱאמּוָנתֹו׃  ַהְּצָדָקה 
ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ח  ָּבֱאמּוָנה 

ֲאֶׁשר  ֶאל־ָהָאֶרץ  ָלֶלֶכת  ִנְקָרא 
ִּבְבִלי־ַדַעת  ַוֵּיֶלְך  ְלִרְׁשָּתּה  ֻעַּתד 
ָאָנה הּוא ָבא׃ ט  ָּבֱאמּוָנה ִהְתּגֹוֵרר 
ִּכְבֶאֶרץ  לֹו  ַהְּנתּוָנה  ָּבָאֶרץ 
הּוא  ְּבֹאָהִלים  ַוֵּיֶׁשב  ָנְכִרָּיה 
ַהַהְבָטָחה  יֹוְרֵׁשי  ְוַיֲעֹקב  ְוִיְצָחק 
ִעּמֹו׃ י  ִּכי־ִחָּכה ָלִעיר ֲאֶׁשר ְיסֹוד 



נגיא  יא – יג יא  יא – יגנג

אוּן  ארכיטעקט  איר  ווָאס  יסוֹדות,  הָאט 
ֶאמוּנה  גָאט.  יא  דוּרך  איז  בּוימיייַינסטער 
כּוֹח  געקריגן  ַאליין  שָָׂרה  ַאפילו  הָאט 
שוין  איז  זי  ַהגַם  ווערן,  צוּ  טרָאגעדיק 
הָאט  זי  ווייל  צייט,  דער  ַאריּבער  געווען 
הָאט  ווָאס  דעם,  געטריי  פַאר  געהַאלטן 
אויך  איז  געווען.  יב  דעריּבער  ַמבִטיַח 
ַארויסגעקוּמען פוּן איינעם, אוּן דער, ַאזוי 
גוּט ווי געשטָארבּן, ַאזויפיל ווי די שטערן 
ּברעג  בּיים  זַאמד  דָאס  ווי  אוּן  פוּן הימל, 

יַם, ניט צוּם ציילן. 
יג  די ַאלע זענען געשטָארבּן אין ֶאמוּנה, ַהגַם 
ַהבָטחות,  די  געווען  מַקּבל  ניט  הָאבּן  זיי 
נָאר הָאבּן זיי געזען אוּן זיי ּבַאגריסט פוּן 
ַאז  געווען,  מוֹדה  הָאבּן  אוּן  דערוויייַיטנס, 
זיי זענען ֵגרים אוּן פַארשיקטע אויף דער 

ערד.  

הּוא  ְוֹעָׂשּה  ּבֹוָנּה  ַוֲאֶׁשר  ָלּה 
ַּגם־ָׂשָרה  ָהֱאלִֹהים׃ יא  ָּבֱאמּוָנה 
ַוֵּתֶלד  ְלַהְזִריַע  ֶהֱחִליָפה־ֹכַח 
ָחְרָצה  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ְּבלָֹתּה  ַאֲחֵרי 
הּוא׃ יב  ְוַעל־ ֶנֱאָמן  ַהַּמְבִטיַח  ִּכי 
ַלָּמֶות  ַהָּקרֹוב  ַההּוא  ֵמֶאָחד  ֵּכן 
ָלֹרב  ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי  נֹוְלדּו 
ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ֲאֶׁשר 

ִיָּסֵפר׃  לֹא 
ְולֹא  ָכל־ֵאֶּלה  ֵמתּו  יג  ָּבֱאמּוָנה 

ִּכי  ְּבִקּיּוָמן  ֶאת־ַהַהְבָטחֹות  ָראּו 
ַוַּיֲאִמינּו  ֹאָתן  ָחזּו  ִאם־ֵמָרחֹוק 
ִּכי־ֵגִרים  ַוּיֹודּו  ִלְקָראָתן  ַוִּיְצֲהלּו 

ָּבָאֶרץ׃ ֵהם  ְותֹוָׁשִבים 



נדיא  יד – יח יא  יד – יחנד

ַאזַא אוֹפן,  ווָאס רעדן אויף  די,  יד  ווָארים 

מַאכן קלָאר, ַאז זיי זוּכן ַאן אייגן לאנד.  טו  אוּן 
יענעם  פוּן  געטרַאכט  געווען  זיי  ווָאלטן 
לַאנד, פוּן וועלכן זיי זענען ַארויסגעגַאנגען, 
זיך  געלעגנהייט  ַא  געהַאט  זיי  ווָאלטן 
זיי  ּבַאגערן  ָאּבער  אוּמצוּקערן.  טז  ַאצינד 
ַא הימליש.  ַא ּבעסער לַאנד, דָאס הייסט, 
זיי,  מיט  גָאט  ניט  זיך  שעמט  דעריּבער 
ווָארים  גָאט;  זייער  ווערן  צוּ  גערוּפן 
שטָאט.  ַא  ָאנגעּברייט  זיי  פַאר  הָאט  ער 
יז  דוּרך ֶאמוּנה הָאט ַאבָרהם, ּבעת ער איז 
יצָחקן  געבראכט  געווָארן,  געּפרוּאווט 
צוּ דער ַעֵקָדה; אוּן ער, ווָאס הָאט מַקּבל 
גרייט  געווען  איז  ַהבָטחות,  די  געווען 
וועמען  יח  צוּ  בֶּן־יִָחיד;   זיין  זיין  צוּ  ַמקריב 
זָאל  יִצָחקן  אין  געווָארן:  געזָאגט  איז  סע 

ווערן, גערוּפן  זָאמען  דיין 

יד  ְוֵאֶּלה ָהֹאְמִרים ָּכזֹאת מֹוִדיִעים 

ִּכי ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהם ְמַבְקִׁשים׃
ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ַהִהיא  ָהָאֶרץ  טו  ְוִאם 

ִמֶּמָּנה  ָעְלָתה  ַעל־ִלָּבם  ֲהלֹא  ָהָיה 
ְבָיָדם  ָלׁשּוב  ֵאֶליָה׃ טז  אּוָלםטֹוָבה 
ָמַעל  ִבְׁשֵמי  ְוִהיא  ִהְתַאּוּו  ִמֶּמָּנה 
ְוַעל־ֵּכן לֹא בֹוׁש ָהֱאלִֹהים ֵמֶהם 
ְלִהָּקֵרא ֱאלֵֹהיֶהם ַוָּיֶכן־ָלֶהם ִעיר 
ָׁשָּמה׃ יז  ָּבֱאמּוָנה ֶהֱעָלה ַאְבָרָהם 
ְוֹיֵרׁש  ַמָּסה  ְּביֹום  ֶאת־ִיְצָחק 
ֶאת־ְיִחידֹו  ִהְקִריב  ַהַהְבָטחֹות 
ִּכי  ָעָליו  ֶנֱאַמר  ְלֹעָלה׃ יח  ֲאֶׁשר 

ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע׃



נהיא  יט – כד יא  יט – כדנה

איז  גָאט  ַאז  געקלערט,  הָאט  ער  יט  ווייל 

בִּיכוֹלת אים אויפצוּאוועקן ַאפילו פוּן די 
אויך  אים  הָאט  ער  פוּנווַאנען  טויטע, 
ּבֶדֶרך ָמשל צוּריק ּבַאקוּמען.  כ  דוּרך ֶאמוּנה 
ֵעשָׂון,  אוּן  יַעקֹבן  געּבענטשט  יִצָחק  הָאט 
ַאפילו ּבנוֹגע זַאכן, ווָאס הָאבּן געדַארפט 
בּיים  יַעקֹב,  הָאט  ֶאמוּנה  געשען.  כא  דוּרך 
זין,  יוֹספס  יעדן פוּן  שטַארבּן געּבענטשט 
קָאפּ  דעם  אויף  געבּוּקט  זיך  הָאט  אוּן 
פוּן זיין שטעקן.  כב  דוּרך ֶאמוּנה הָאט יוֹסף, 
ּבעת זיין סוֹף איז געווען נָאענט, דערמָאנט 
ּבנֵי־ די  פוּן  יְִציַאת־ִמצַריִם  דעם  פוּנוועגן 

זיינע  ּבנוֵֹגע  ּבַאפוילן  הָאט  אוּן  יִׂשָראל, 
בּיינער.  כג  דוּרך ֶאמוּנה איז מֹשה, נָאכדעם 
געווען  געווָארן,  געבּוירן  איז  ער  ווי 
פַארּבָארגן פוּן זיינע עלטערן דריי ַחָדשים, 
ווָארים זיי הָאבּן געזען, ַאז ער איז ַא שיין 
געהַאט  מוֹרא  ניט  הָאבּן  זיי  אוּן  קינד; 
ֶאמוּנה  ּבַאפעל.  כד  דוּרך  ֵמֶלכס  דעם  פַאר 

ַיד  ַתִּׂשיג  ִּכי  ָאַמר  יט  ּוְבִלּבֹו 

ְוֵכן  ִמן־ַהֵּמִתים  ַלֲהִקימֹו  ֱאלִֹהים 
ְלמֹוֵפת׃ ַוְיִהי  ֵאָליו  ַּגם־ֱהִׁשיבֹו 
כ  ָּבֱאמּוָנה ֵּבַרְך ִיְצָחק ֶאת־ַיֲעֹקב 

ַעל־ֲעִתֹדָתם׃ ַוְיַדֵּבר  ְוֶאת־ֵעָׂשו 
ְּבֹמתֹו  ַיֲעֹקב  ֵּבַרְך  כא  ָּבֱאמּוָנה 

ַעל־ ַוִּיְׁשַּתח  ְבֵני־יֹוֵסף  ֶאת־ְׁשֵני 
ִהְזִּכיר  ַהַּמ*ֶּטה׃ כב  ָּבֱאמּוָנה  רֹאׁש 
ְּבֵני  ֶאת־ֵצאת  מֹותֹו  ִלְפֵני  יֹוֵסף 
ַעְצמֹוָתיו׃  ַעל־ֹאדֹות  ַוְיַצו  ִיְׂשָרֵאל 
ְׁשלָׁשה  מֶׁשה  ִנְצַּפן  כג  ָּבֱאמּוָנה 

ְּבִהָּוְלדֹו  ֲאבֹוָתיו  ַעל־ְיֵדי  ְיָרִחים 
ִּכי ָראּו ִּכי־טֹוב ַהֶּיֶלד ְולֹא ָיְראּו 

ֵמֵאן  ַהֶּמֶלְך׃ כד  ָּבֱאמּוָנה  ִמָּדת 
פ״כא, נ״א ַהִּמָטה, עיין בראשית מז לא



נויא  כה – כט יא  כה – כטנו

אויסגעווַאקסן,  איז  ער  ּבעת  מֹשה,  הָאט 
זוּן  דער  ווערן  צוּ  גערוּפן  ָאּפגעזָאגט  זיך 
ליּבער  פוּן פַּרעֹהס טָאכטער,  כה  אוּן הָאט 
ליידן מיט דעם פָאלק  אויסדערוויילט צוּ 
פוּן גָאט, איידער ַהנָאה צוּ הָאבּן אויף ַא 
ער  זינד,  כו  ַמחמת  פוּן  תַּענוּגים  פוּן  צייט 
הָאט פַאררעכנט די ַחרּפה פוּן ָמִשיַחן פַאר 
ַא גרעסער ַעִשירות איידער די אוֹצרות פוּן 
פָאראויסגעזען  הָאט  ער  ווָארים  ִמצַריִם; 
ער  הָאט  ֶאמוּנה  ׂשַכר.  כז  דוּרך  דעם 
געהַאט  מוֹרא  ניט  אוּן  ִמצַריִם,  פַארלָאזן 
פַאר דעם גרימצָארן פוּן דעם ֵמלך; ווָארים 
ער הָאט דערטרָאגן, ווי ער ווָאלט געזען 
אים, וועמעס פָּנים מע קען ניט זען.  כח  דוּרך 
ֶאמוּנה הָאט ער געהַאלטן פֵּסח, אוּן דָאס 
שּפרענגען פוּן דעם ּבלוּט, ּכדי דער ַמשִחית 
פוּן די ּבכוֹרים זָאל זיי ניט ָאנרירן  כט  דוּרך 
יַם־ דוּרכגעגַאנגען דעם  זיי  זענען  ֶאמוּנה 

סוּף ווי 

ְלַבת־ ֵבן  ְלִהָּקֵרא  ְבָגְדלֹו  מֶׁשה 
ְלִהְתַעּנֹות  ַּפְרֹעה׃   כה  ַוִּיְבַחר־לֹו 
ִעם־ַעם ֱאלִֹהים ֵמִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוֵגי 
ַהֵחְטא ִּביֵמי ָחֶלד׃ כו  ְוֶאת־ֶחְרָּפתֹו 
ְלעֶׁשר  ָחַׁשב  ַהָּמִׁשיַח  ְּכֶחְרַּפת 
ָצָפה  ִּכי  ִמְצָרִים  ֵמֹאְצרֹות  ָּגדֹול 
ֶאת־ ָעזַב  ֶאל־ַהְּגמּול׃ כז  ָּבֱאמּוָנה 
ַמְלָּכּה  ֵמֲחַמת  ָיֵרא  ְולֹא  ִמְצַרִים 
ִּכי ָנָׂשא ֶאת־ַנְפׁשֹו ֵאָליו ְּכֹרֶאה ֹאתֹו 
ֵיָראּו׃ כח  ָּבֱאמּוָנה  לֹא  ָּפָניו  ֲאֶׁשר 
ֶאת־ַהָּדם  ְוָנתֹון  ֶאת־ַהֶּפַסח  ָעָׂשה 
ֶאת־ ַהַּמְׁשִחית  ָּבם  ִיַּגע  ְלִבְלִּתי 
ַהְּבֹכִרים׃ כט  ָּבֱאמּוָנה ָהְלכּו ְבַים־

סּוף ְּכמֹו 



נזיא  ל – לד יא  ל – לדנז

זיי  ּבעת  ִמצרים,  די  ווָאס  יַבָּשה;  דוּרך 
זענען  טָאן,  צוּ  געּפרוּאווט  דָאס  הָאבּן 
ֶאמוּנה  געווָארן.  ל  דוּרך  דערטרוּנקען  זיי 
איייַינגעפַאלן,  יִריחוֹ  פוּן  מויערן  די  זענען 
ַארוּמגערינגלט  זענען  זיי  ווי  נָאכדעם 
איז  ֶאמוּנה  טעג.  לא  דוּרך  זיבּן  געווָארן 
ָרָחב־הַזוֹנה ניט אוּמגעקוּמען מיט די, ווָאס 
זענען געווען ווידערשּפעניק, ווייל זי הָאט 
ּבָשלום.  לב  אוּן  מַרגלִים  די  אויפגענוּמען 
סע  ווָארים  זָאגן?  איך  זָאל  נָאך  ווָאס 
וועט מיר אויספעלן צייט, אויבּ איך וועל 
ִשמשוֹנען,  בָָּרקן,  ִגדעוֹנען,  פוּן  דערציילן 
די  אוּן  שמוֵּאלן  אוּן  ָדִודן  פוּן  יִפתַּחן, 
ֶאמוּנה  דוּרך  הָאבּן  לג  ווָאס   - נבִּיאים, 
הָאבּן  מלוּכות,  געמַאכט  אוּנטערטעניק 
געווען  מַקּבל  הָאבּן  ִצדקות,  געטָאן 
ַהבָטחות, הָאבּן פַארשטָאּפט די מיילער פוּן 
פוּן  קרַאפט  די  פַארלָאשן  לייֵבּן,  לד  הָאבּן 
פייער, זענען ַאנטרוּנען די שַארף פוּן דער 

ַבָּיָּבָׁשה ְוַהִּמְצִרים ָהְלכּו ַאֲחֵריֶהם 
ֹחמֹות  ָנְפלּו  ַוִּיְׁשָקעּו׃ ל  ָּבֱאמּוָנה 
ָיִמים׃ ִׁשְבַעת  ֹאָתן  ְּבָהֵסב  ְיִריחֹו 
לא  ָּבֱאמּוָנה לֹא ָאְבָדה ָרָחב ַהּזֹוָנה 

ָאְסָפה  ַּכֲאֶׁשר  ְבִלָּיַעל  ִעם־ְּבֵני 
ְּבָׁשלֹום׃ ֶאל־ֵּביָתּה  ֶאת־ַהְמַרְּגִלים 
ִתְקַצר־ ֲהלֹא  עֹוד  ֹאַמר   לב  ּוָמה 
ִלי ָהֵעת ִּכי־ֲאַסֵּפר ִמִּדְבֵרי ִגְדעֹון 
ָּבָרק ִׁשְמׁשֹון ְוִיְפָּתח ָּדִוד ְׁשמּוֵאל 
ְוַהְּנִביִאים׃ לג  ֲאֶׁשר ָּבֱאמּוָנה ָּכְבׁשּו 
ִהִּׂשיגּו  ְצָדקֹות  ָּפֲעלּו  ַמְמָלכֹות 
ַהְבָטחֹות ְוָסְכרּו ִּפי ֲאָריֹות׃ לד  ִּכּבּו 

ִמִּפי  ִנְמְלטּו  ֵאׁש  ֲחַמת 



נחיא  לה – לח יא  לה – לחנח

שווערד, פוּן שוואכקייט זענען זיי געמַאכט 
געווָארן שטַארק, זענען געווָארן גיבּוֹרים 
פרעמדע  פַאריָאגט  הָאבּן  ִמלָחמה,  אין 
ַחיָלות.  לה  ווייּבער הָאבּן ּבַאקוּמען זייערע 
ַאנדערע  אוּן  ּתִחיַת־ַהֵמתים;  דוּרך  טויטע 
ניט  געווָארן, אוּן הָאבּן  זענען געפּיייַיניקט 
זיי  ּכדי  אויסלייזוּנג,  זייער  ָאנגענוּמען 
ּתִחיַת־ַהֵמתים. ּבעסער  ַא  זיין  זוֹכה  זָאלן 

שּפָאט  איּבערגעטרָאגן  הָאבּן  לו  ַאנדערע 
אוּן ַמלקות, אוּן ַאפילו קייטן אוּן ּתפִיסה.

געווָארן,  פַארשטיינט  זענען  לז  זיי 
זיי  נִסיוֹנות,  אויסגעשטַאנען  הָאבּן  זיי 
זיי  געווָארן,  פוּנַאנדער־געזעגט  זענען 
זענען געטייט געווָארן מיט דער שווערד; 
שָאפנפעלן  אין  ַארוּמגעגַאנגען  זענען  זיי 
אוּן ציגנפעלן, זיי זענען געווען פַארלָאזן, 
געפּיייַיניקט, שלעכט ּבַאהַאנדלט - לח  ווָאס 
זיי   - געווען  ווערט  ניט  זיי  איז  וועלט  די 
הָאבּן געווָאגלט אין ִמדבָּריוֹת אוּן ּבערג, 

ִמּתֹוְך  ָלֶהם  אֹון  ָמְצאּו  ֶחֶרב 
ִרְפיֹוָנם ָעׂשּו ַחִיל ַּבִּמְלָחָמה ַוָּיִניסּו 
ַמֲחנֹות זִָרים׃ לה  ָנִׁשים ָמְצאּו ֶאת־
ֵמֵתיֶהן ִּכי ָקמּו ִמן־ַהֵּמִתים ְוַרִּבים 
ְלַמַען  ְפֵליָטה  ָמְצאּו  ְולֹא  ִהְתַעּנּו 
ֹעז׃ ְּבֶיֶתר  ָיקּומּו ְביֹום ַהְּתקּוָמה 
ּוַמֲהֻלּמֹות  ָקלֹון  ָנְׂשאּו  לו  ִמְקצֹוָתם 

ְוַגם־ְּכָבִלים ּוְכָלִאים׃  לז  ִנְסְקלּו 
ִנְצְרפּו  ַבְּמֵגרֹות  ֹּגְררּו  ָבֲאָבִנים 
ְלִטְבַחת  ַנְפָׁשם  ְוהֹוִציאּו  ְבַמָּסה 
ְוִעִּזים  ְּכָבִׂשים  ְּבעֹוֹרת  ָנעּו  ָחֶרב 
ְוָנֹמגּו ְבֹחֶסר ֹּכל ְּבַלַחץ ְבָמצֹוק׃
ָּתעּו  ָלֶהם  ׁשָֹוה  לֹא  לח  ְוָהָאֶרץ 

ְּבָהִרים  ַבִּמְדָּבר 



נט נט

ערד.   דער  פוּן  לעכער  אוּן  היילן  אין  אוּן 
לט  אוּן די ַאלע, ַהגַם זיי הָאבּן געהַאט דָאס 

ֵעדות, ווָאס איז זיי געגעבּן געווָארן דוּרך 
ֶאמוּנה, הָאבּן ניט מַקּבל געווען די ַהבָטחה, 
ַא  עּפעס  ָאנגעּברייט  הָאט  גָאט  מ  ווייל 
ּבעסערע זַאך פוּן אוּנדזערטוועגן, ּכדי ָאן 

אוּנדז זָאלן זיי ניט ווערן שֵלימוּתדיק. 

  א  דעריּבער, ווייל מיר זענען 
ווָאלקן  גרויסן  ַאזַא  מיט  ַארוּמגערינגלט 
ַמׂשא,  יעדע  ַאוועקלייגן  לָאמיר  ֵעדות, 
אוּנדז,  זיך צוּ  ווָאס ּבַאהעפט  זינד,  אוּן די 
דעם  געדוּלדיקייט  מיט  לויפן  לָאמיר  אוּן 
אוּנדז,  ב  אוּן  פַאר  ליגט  ווָאס  וועטלויף, 

קוּקן אויף יֵשוּעַן, דעם רֹאש 

ָעָפר׃  ּוִבְמִחילֹות  ִּבְמָערֹות 
ָעל־ ָלֶהם  ֵעדּות  לט  ְוָכל־ֵאֶּלה 

ֱאמּוָנָתם ְולֹא ָראּו ֶאת־ַהַהְבָטחֹות 
ָלנּו  ֱאלִֹהים  ֵהִכין  ְּבִקּיּוָמן׃ מ  ַיַען 
ַיִּגיעּו  ְלִבְלִּתי  ִמֶּקֶדם  ֶאת־ַהּטֹוב 
ִמַּבְלָעֵדינּו׃ ְלָכל־ַּתְכִליָתם  ֵהם 

 א  ָלֵכן ַגם־ֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר 
ֹעְטִרים  ָּכֵאֶּלה  ֵעִדים  ֲהמֹון 
ַנְׁשִליָכה  ִמָּסִביב  ַּכֲעָנִנים  ֹאָתנּו 
ֲאֶׁשר  ְוֵחְטא  ָּכל־ַמָּׂשא  ִמֶּמּנּו 
ְוַעל־ַּגב  ָתִמיד  ַבֲעֵדנּו  ִיְגְּדרּו 
ֶהָערּוְך  ַבֵּמרֹוץ  ָנרּוָצה  ּתֹוֶחֶלת 
צּור  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ְלָפֵנינּו׃ ב  ְוֵעיֵנינּו 

יביב

יא  לט – יב  ביא  לט – יב  ב



סיב  ג – ו יב  ג – וס

ווָאס  ֶאמוּנה,  אוּנדזער  פוּן  ַמשלים  אוּן 
געווען  איז  ווָאס  ִשמחה,  דער  צוּליבּ 
ָאנגעּברייט פַאר אים, הָאט ער דערטרָאגן 
דעם צָלב, הָאט פַארָאּפשיייַיט די ַחרּפה, אוּן 
הָאט זיך ַאנידערגעזעצט בּיי דער רעכטער 
כִֵּסא־ֱאלִֹהים.  ג  ווָארים  דעם  פוּן  הַאנט 
דערטרָאגן  הָאט  ווָאס  אים,  ּבַאטרַאכט 
ַאזַא סתִּירה פוּן זינדיקע קעגן זיך, ּכדי איר 
זָאלט ניט ווערן מיד אוּן ָאפּגעשווַאכט אין 
אייערע נָשמות.  ד  איר  הָאט  זיך  נָאך  ניט  
דעם  אין  ּבלוּט  בּיז  אנטקייגנגעשטעלט 
קַאמף קעגן זינד,  ה  אוּן איר הָאט פַארגעסן 
מיט  איינַטענהן  טוּט  ווָאס  ווָארענוּנג,  די 

אייך ווי מיט קינדער: 
מיין זוּן, הַאלט ניט גרינג דעם מוּסר 

פוּן גָאט, פַאל בּיי זיך ניט ַארָאפּ, 
ּבעת דוּ ווערסט פוּן אים געמוסרט; 

ו  ווָארים וועמען גָאט הָאט ליבּ, 
דעם מוסרט ער, 

ֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ַהֹּגֵמר  ֱאמּוָנֵתנּו 
לֹו  ַהְּזרּוָעה  ַהִּׂשְמָחה  ַּבֲעבּור 
ְוֶאת־ַהֶחְרָּפה  ֻסֳּבלֹו  ֵעץ  ָנָׂשא 
ָבָזה ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ִּכֵּסא ָהֱאלִֹהים׃
ג  ִהְתּבֹוְננּו ֵאָליו ֲאֶׁשר־ָנָׂשא ִתְגָרה 

ָכזֹאת ִמַּיד ַהַחָּטִאים ְּבַנְפׁשֹו ֶּפן־
ַנְפְׁשֶכם׃ ד  ַעד־ ְוָעְיָפה  ִּתְתַרּפּו 
ְלִהָּלֵחם  ַקְמֶּתם  לֹא  עֹוד  ֹּכה 
ַּבֵחְטא ַעד־ַהָּדם׃ ה  ַוִּתְׁשְּכחּו ֶאת־
ְּכָבִנים  נֹוַכְחֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוֵכָחה 

ֵלאֹמר 
מּוַסר ְיהָֹוה ְּבִני ַאל־ִּתְמָאס 

ְוַאל־ָּתֹקץ ְּבתֹוַכְחּתֹו׃ ו  ִּכי 
ֶאת ֲאֶׁשר־ֶיֱאַהב ְיהָֹוה יֹוִכיַח 



סאיב  ז – יא יב  ז – יאסא

אוּן שמייסט יעדן זוּן, 
וועמען ער איז מַקּבל. 

איר  ווָאס  מוסר,  דעם  צוּליבּ  איז  ז  עס 
דערטרָאגט; גָאט פריט זיך אויף מיט אייך 
עס,  איז  זוּן  ווָאסער  ווָארים  זין;  מיט  ווי 
וועמען זיין פָאטער טוּט ניט מוסרן?  ח  אויבּ 
ווָאס  געמוסרט,  ניט  ווערט  איר  ָאּבער 
אין דעם זענען ַאלע טיילנעמער, דעמָאלט 
זין.   קיין  ניט  אוּן  ַממזֵרים,  איר  זענט 
ט  נָאך מער, מיר הָאבּן געהַאט ליייַיּבלעכע 
פָאטערס אוּנדז צוּ מוסרן, אוּן מיר הָאבּן 
זיי ָאּפגעגעבּן כָּבוד; צי זָאלן מיר ניט ַא ַסך 
ליּבער אוּנטערטעניק זיין צוּ דעם פָאטער 
זיי  לעבּן?  י  ווָארים  אוּן  גיייַיסטער,  די  פוּן 
קוּרצער  ַא  אויף  געמוסרט  אוּנדז  הָאבּן 
צייט, לויט ווי זיי הָאבּן עס געהַאלטן פַאר 
ָאּבער טוּט עס פַאר אוּנדזער  נייטיק, ער 
נוּצן־וועגן, ּכדי מיר זָאלן זיין טיילנעמער 

פוּן זיין הייליקייט.  יא  יעדער מוסר זעט 

ִיְרֶצה׃  ַיְכִאיב ֶאת־ֵּבן 
ז  ִאם־ִתְׂשאּו ֶאת־מּוָסרֹו הּוא ְלאֹות 

ֲאֶׁשר  ַהֵּבן  הּוא  ִמי  ִּכי  ְּכָבִנים 
ִאם־ ְיַיְּסֶרּנּו׃ ח  ֶאֶפס  לֹא  ָאִביו 
ִּתְהיּו ְּבֵאין־מּוָסר ֲאֶׁשר הּוא ְמָנת 
ֻּכָלם ֲהלֹא ָזִרים ַאֶּתם ְולֹא ָבִנים׃
ֲאֶׁשר  ְּבָׂשֵרנּו  ֲאבֹות  ֶיׁש־ָלנּו  ט  ֵהן 

ִּכי־ ַאף  ִמְּפֵניֶהם  ַוִּניָרא  ִיְּסרּונּו 
ָעֵלינּו ְלִהָּכַנע ִמְּפֵני ֲאִבי ָהרּוחֹות 
ְלַמַען ָחֹיה ִנְחֶיה׃ י  ְוֵהָּמה ִיְּסרּונּו 
ְּבֵעיֵניֶהם  ַּכּטֹוב  ְמָעִּטים  ְלָיִמים 
ָלֶתת־ָלנּו  ָלנּו  ְלטֹוב  הּוא  ַאְך 
לֹא  ְּבָקְדׁשֹו׃ יא  ְוָכל־מּוָסר  ֵחֶלק 



סביב  יב – טו יב  יב – טוסב

זיין  צוּ  ּבעת ער קוּמט אויף אוּנדז,  אויס, 
טרויעריק;  נייערט  דערפרייענדיק,  ניט 
דָאך שּפעטער טרָאגט זי פרידלעכע פֵּירות 
פוּן רעכטפַארטיקייט פַאר די, ווָאס לערנען 

זיך עּפעס דערפוּן ָאפּ.  יב  ּבכֵן, 
הייּבט אויף די הענט, די שלַאפע, 

אוּן שטַארקט די מידע קני,  
יג  אוּן מַאכט גלייכע שטעגן פַאר אייערע 
פיס, ּכדי דער לָאמער זָאל ניט ָאּפקערן פוּן 
ווערן.  ליּבער געהיילט  זָאל  נייערט  וועג, 
יד  יָאגט זיך נָאך ָשלום מיט ַאלע מענטשן, 

קיינער  וועלכער  ָאן  הייליקוּנג,  דער  אוּן 
וועט ניט זען דעם הַאר.  טו  אוּן גיט ַאכטוּנג, 
אין  ווערן  געמינערט  ניט  זָאל  קיינער  ַאז 
ניט  זָאל  סע  ַאז  אוּן  גָאט,  פוּן  ֶחֶסד  דעם 
בּיטערקייט  פוּן  ווָארצל  ַא  אויפשּפרָאצן 
אוּן אייך ּבַאשווערן, אוּן דוּרכדעם מַטמא 

מַאכן 

יֹוִסף  ִּכי  ְּבִעּתֹו  ְלָׂשׂשֹון  ִיָּמֵצא 
ִיֵּתן  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַאְך  ִעּמֹו  ֶעֶצב 
בֹו  ִיָּצְרפּו  ַלֲאֶׁשר  ָׁשלֹום  ְּפִרי 

ִלְצָדָקה׃ יב  ַעל־ֵּכן 
ָרפֹות  ָיַדִים  ַחְּזקּו 

ַאֵּמצּו׃ ּכְׁשלֹות  ּוִבְרַּכִים 
ְלַרְגֵליֶכם  ְמִסּלֹות  יג  ְוַיְּׁשרּו 

ַהֹּצֵלַע  ֶיֶרְך  ַּכף  ֵתַקע  ְלִבְלִּתי 
ָׁשלֹום  ִאם־ֵּתָרֵפא׃ יד  ַּבְּקׁשּו  ִּכי 
ֲאֶׁשר  ּוְקֻדָּׁשה  ִעם־ָּכל־ָאָדם 
ֶאת־ ִאיׁש  לֹא־ִיְרֶאה  ִמַּבְלָעֶדיָה 
ָהָאדֹון׃ טו  ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיָּגַרע 
ָּבֶכם  ֶּפן־ֵיׁש  ֱאלִֹהים  ֵמֶחֶסד  ִאיׁש 
ְוֻחְּללּו  ְוַלֲעָנה  רֹאׁש  ֹּפֶרה  ֹׁשֶרׁש 



סגיב  טז – כ יב  טז – כסג

דעם ַרבּים;  טז  ַאז קיינער זָאל ניט זיין קיין 
מענטש  אוּמווערדיקער  ַאן  ָאדער  נוֹאף, 
געקעכץ  ַא  פַאר  הָאט  ווָאס  ֵעשָׂו,  ווי 
איר  ּבכוֹרה.  יז  ווָארים  זיין  פַארקויפט 
שוין  שּפעטער  הָאט  ער  ּבעת  ַאז  ווייסט, 
ער  איז  ּבָרכה,  די  ַארבּן  צוּ  ּבַאגערט 
פַארווָארפן געווָארן; ווָארים ער הָאט שוין 
הָאט  ער  ַהגַם  ּתשוּבה,  קיין  געפוּנען  ניט 

זי געזוּכט מיט טרערן. 
יח  ווָארים איר זענט ניט געקוּמען צוּ קיין 

ווָאס  אוּן  ָאנרירן,  קָאן  מע  ווָאס  ּבַארג, 
שווַארצקייט,  צוּ  אוּן  פייער,  מיט  ּברענט 
שטוּרעמווינט,  יט  אוּן  אוּן  ַחשכות  אוּן 
דעם שַאלן פוּן ַא שוֹפר, אוּן דעם קוֹל פוּן 
רייד, ווָאס די, ווָאס הָאבּן געהערט, הָאבּן 
געּבעטן, ַאז מע זָאל צוּ זיי מער ניט רעדן.

כ  ווָארים זיי הָאבּן ניט געקָאנט דערטרָאגן 
דָאס, ווָאס איז געּבָאטן געווָארן: 

ִאיׁש  ָבֶכם  ַרִּבים׃ טז  ֶּפן־ִיְהֶיה  בֹו 
ָמַכר  ֲאֶׁשר  ְּכֵעָׂשו  ְוָחָלל  ֹזֶנה 
ֲעָדִׁשים׃ ְנִזיד  ְּבַעד  ֶאת־ְּבֹכָרתֹו 
יז  ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ָחֵפץ ַאֲחֵרי־ֵכן 

לֹא  ְוֹׁשֵמַע  ֶאת־ַהְּבָרָכה  ָלֶרֶׁשת 
ְּבִדְמָעה  ִּכי־ִבֵּקׁש  ְוַאף  לֹו  ָהָיה 

ִלְתׁשּוָבתֹו׃  ָמקֹום  ָמָצא  לֹא 
ֶאל־ַהר  ָבאֶתם  לֹא  ִהֵּנה  יח  ִּכי 

ֵאׁש  ַוֲאֶׁשר  ָיד  ּבֹו  ִּתַּגע  ֲאֶׁשר 
ַוֲעָרֶפל  ְּתַלֵהט ֹאתֹו ְולֹא ֶאל־ָעָנן 
ְוקֹול  ָוָרַעׁש׃ יט  ְולֹא ְלקֹול ׁשֹוָפר 
ָׁשֲאלּו  ֹׁשְמָעיו  ֲאֶׁשר  ְּדָבִרים 
ִעָּמֵהם׃ כ  ִּכי  ַּדֵּבר  יֹוֵסף  ְלִבְלִּתי 

ָקְׁשָתה ֲעֵליֶהם ַהִּמְצָוה ִמְּנׂשא 



סדיב  כא – כד יב  כא – כדסד

דעם  ָאן  רירט  ּבֵהמה  ַא  ַאפילו  אויבּ 
ּבַארג, זָאל מען זי פַארשטיינען.  כא  אוּן די 
זעאוּנג איז געווען ַאזוי מוֶֹראדיק, ַאז מֹשה 
אוּן  מוֹרא  זייער  הָאבּ  איך  געזָאגט:  הָאט 
צוּם  געקוּמען  זענט  איר  ציטער.  כב  נָאר 
דעם  פוּן  שטָאט  דער  צוּ  אוּן  ִציוֹן,  ּבַארג 
ירוָּשַליִם,  הימלישן  דעם  גָאט,  לעּבעדיקן 
ַחיָלות ַמלָאכים,  כג  צוּ  אוּן צוּ אוּמצייליקע 
די  פוּן  קִהילה  אוּן  כּנֶֶסת־ַהגדוֹלה  דער 
ּבכוֹרים, ווָאס זענען פַארשריבּן אין הימל, 
אוּן  ַאלע,  פוּן  שוֹפט  דעם  גָאט,  צוּ  אוּן 
צוּ די גיייַיסטער פוּן ַצדיקים גמוּרים,  כד  אוּן 
צוּ יֵשוּעַן, דעם ֵמליץ פוּן ַא נייעם בּוּנד, אוּן 
צוּ דעם ּבלוּט פוּן שּפרענגען, ווָאס רעדט 

פוּן עּפעס ּבעסערס, 

ִּתַּגע  ַּגם־ְּבֵהָמה  ְוַאף  ֵלאֹמר 
אֹו־ָיֹרה  ִּתָּסֵקל  ָסֹקל  ָּבָהר 
ִתָּיֶרה ַּבִחִּצים׃ כא  ּוַמה־ּנֹוָרא ָהָיה 
ָאַמר  מֶׁשה  ֶׁשַּגם  ַעד  ַהַּמֲחֶזה 
ִאם־ ּוְרָעָדה׃ כב  ִּכי  ְקָרַאִני  ַּפַחד 
ָּבאֶתם ֶאל־ַהר ִצּיֹון ֶאל־ִעיר ֵאל 
ְוֶאל־ ָהֶעְליֹוָנה  ֶאל־ְירּוָׁשַלִים  ָחי 
ַמְלָאִכים׃ כג  ְוֶאל־ ְצָבא  ִרֲבבֹות 
ֲעֶצֶרת ְוְקַהל ְּבכֹוִרים ֲאֶׁשר ֵהָּמה 
ְוֶאל־ֱאלִֹהים  ַּבָּׁשָמִים  ַבְּכתּוִבים 
ֹׁשֵפט ַהֹּכל ְוֶאל־רּוחֹות ַהַּצִּדיִקים 
ְׁשֵלִמים׃ כד  ְוֶאל־ֵיׁשּוַע  ַנֲעׂשּו  ֲאֶׁשר 
ְוֶאל־ָּדמֹו  ֲחָדָׁשה  ִלְבִרית  ֵמִליץ 
טֹוב  ְקִריָאתֹו  קֹול  ֲאֶׁשר  ַהִּנְזָרק 



סהיב  כה – כז יב  כה – כזסה

ווי דָאס ּבלוּט פוּן ֶהבלען.  כה  זעט, ַאז איר 
זָאלט זיך ניט ָאפּזָאגן פוּן דעם, ווָאס רעדט. 
ווָארים אויבּ זיי זענען ניט ַאנטרוּנען, ּבעת 
ווָאס  דעם,  פוּן  ָאּפגעזָאגט  זיך  הָאבּן  זיי 
ַא  זיי ַמזהיר געווען אויף דער ערד,  הָאט 
אויבּ  ַאנטרוּנען,  ניט  מיר  וועלן  מער  ַסך 
מיר קערן ָאפּ פוּן דעם, ווָאס טוּט ַמזהיר 
זיין פוּן הימל,  כו  וועמעס קוֹל הָאט ַאמָאל 
ָאּבער  ַאצינד  ערד.  די  ציטערן  געמַאכט 

זָאגן:  הָאט ער ַמבִטיַח געווען, ַאזוי צוּ 
איך וועל נָאכַאמָאל 

מַאכן ציטערן 
ניט נָאר די ערד, 

נייערט אויך דעם הימל.  
נָאכַאמָאל,  ווָארט:  דָאזיקע  דָאס  כז  אוּן 
יענע  פוּן  איּבערשטעלן  דָאס  ּבַאצייכנט 
ווָאס  זַאכן,  ווי  זיך,  ווָאס טרייסלען  זַאכן, 

געווָארן,  געמַאכט  זענען 

ִמּקֹול ְּדֵמי ָהֶבל׃ כה  ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם 
ִּכי  ָּבֶכם  ִמן־ַהֹּדֵבר  ֶּפן־ָּתסּורּו 
ִמן־ ַהָּסִרים  ִנְמְלטּו  ִאם־לֹא 
ַמְזִהיָרם ָּבָאֶרץ ֵאיְך ִנָּמֵלט ַאנְֲחנּו 
ִמָּׁשַמִים׃ ִמן־ַמְזִהיֵרנּו  ָנסּור  ִאם 
כו  ֲאֶׁשר   ֹקלֹו   ָאז   ִהְרִעיׁש   ֶאת־ָהָאֶרץ 

ְוַעָּתה ֻהַּגד ֵלאֹמר 
עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא 

ַוֲאִני ַמְרִעיׁש לֹא 
ְלַבד ֶאת־ָהָאֶרץ 

ֶאת־ַהָּׁשָמִים׃  ִאם־ַּגם  ִּכי 
כז  ּוַמה ֶּׁשָאַמר עֹוד ַאַחת ְמַעט הּוא 

ַמִּגיד ֲחִליַפת־ֹּכל ֲאֶׁשר ִיּמֹוט ִמן־
ִלְזַמּנֹו  ַרק  ִנְבָרא  ְּכָדָבר  ָהַרַעׁש 



זָאל  ניט,  זיך  טרייסלט  ווָאס  דָאס,  ּכדי 
פַארּבליייַיבּן.  כח  ּבכֵן, ווייל מיר זענען מַקּבל 
טרייסלען,  ניט  זיך  קָאן  ווָאס  ַמלכות,  ַא 
מיט  דינען  אוּן  דַאנקּבַאר,  זיין  לָאמיר 
וואוילגעפעלן    פַאר    גָאט,    מיט    פָארכטיקייט 

אוּן פַּחד;
כט  ווָארים אוּנדזער גָאט 

איז ַא פַארצערנדיק פייער. 

יגיג  א  זָאל די ּברידערלעכע ליּבע ּבַאשטיין.
ב  פַארגעסט ניט די ַהכנַָסת־אוֹרחים; ווָארים 
וויסנדיק,  ניט  הָאבּן עטלעכע,  דעם  דוּרך 
ַמלָאכים.  ג  געדענקט  געווען  ַמכניס־אוַֹרח 
די, ווָאס זענען אין קייטן, ווי געבּוּנדןמיט 
זיי; אוּן די, ווָאס ווערן שלעכט ּבַאהַאנדלט, 

ווייל 

סו סו

ַוֲאֶׁשר לֹא ִיּמֹוט ִמן־ָהַרַעׁש ַיֲעֹמד 
ַמְלכּות  ָלנּו  ִּבְהיֹות  ָלַעד׃ כח  ָלֵכן 
ְבתֹוָדה  ָנבֹוָאה  ִתּמֹוט  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְוַנַעְבָדה ֶאת־ָהֱאלִֹהים ְלָרצֹון לֹו 

ְּבֵאיָמה וְבִיְרָאה׃ 
כט  ִּכי ֱאלֵֹהינּו ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא׃ 

 א  ִׁשְמרּו ַאֲהַבת ַאִחים ֵּביֵניֶכם 
ָּתִמיד׃  ב  ְוַאל־ִּתְׁשְּכחּו ֵמַהְכִניס 
זּו  ְבַאֲהָבה  ִּכי  ֵמַאֲהָבה  ֹאְרִחים 
ִהְכִניסּו  ִּבְבִלי־ַדַעת  ֲאֶׁשר  ֵיׁש 
ַמְלָאִכים ֶאל־ָּבֵּתיֶהם׃ ג  ִזְכרּו ֶאת־
ָהֲאִסיִרים ְּכמֹו ִאם־ַאֶּתם ֲאסּוִרים 
ַּכֲאֶׁשר  ְוֶאת־ַהִּנְלָחִצים  ִעָּמֶהם 

יב  כח – יג  גיב  כח – יג  ג



גוּף.  ד  זָאל  ַאליין זענט אויך אין דעם  איר 
דָאס ַחתוּנה הָאבּן געהַאלטן ווערן ּבכָּבוד 
צווישן ַאלע, אוּן זָאל דָאס ּבעט ניט מַטמא 
נוֹאפים  אוּן  צעלָאזענע  די  ווָארים  ווערן; 
וועט גָאט ִמשּפטן.  ה  זייט פריי פוּן דער ליּבע 
צוּ געלט, אוּן זייט צוּפרידן מיט דעם, ווָאס 
איר הָאט; ווָארים ער ַאליין הָאט געזָאגט: 
איך וועל דיך ּבֵאין־אוֹפן ניט פַארווַארפן, 
איך וועל דיך אויך ּבֵאין־אוֹפן ניט פַארלָאזן.  
ו  ַאזוי, ַאז מיט פריילעכן ּבָטחון זָאגן מיר: 

השם־יתברך איז מיין העלפער, 
איך וועל ניט מוֹרא הָאבּן; 

ווָאס קָאן ַא מענטש מיר טָאן?
הָאבּן  ווָאס  ַמנִהיגים,  אייערע  ז  געדענקט 
גָאט;  פוּן  ווָארט  דָאס  גערעדט  אייך  צוּ 
לעבּן,  זייער  פוּן  תַּכלית  דעם  ּבַאטרַאכט 

אוּן מַאכט נָאך זייער ֶאמוּנה.  

סזיג  ד – ז יג  ד – זסז

ֶאָחד׃ ְּבָבָׂשר  ִעָּמֶהם  ַּגם־ַאֶּתם 
ד  ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָהִאיׁשּות ְלָכל־ִאיׁש 

ִמֶּכם לֹא ְתַחְּללּו ֶאת־ְיצּוַע ִאיׁש 
ְוֶאת־ֹזִנים ְונֲֹאִפים ִיְׁשֹּפט ֱאלִֹהים׃ 
ה  ַהְרִחיקּו  ַדְרְּכֶכם  ֵמַאֲהַבת  ֶּכֶסף 

ְוִׂשְמחּו ְבֵדי ֶחְלְקֶכם ִּכי הּוא ָאַמר 
לֹא ַאְרְּפָך ְולֹא ֶאֶעְזֶבָך׃ 

ו  ַעל־ֵּכן ִנְבַטח ְונֹאַמר 

ְיהָֹוה ִלי ְּבֹעְזָרי לֹא ִאיָרא 
ַמה־ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם׃ 

ֲאֶׁשר־ ֶאת־ְמַאְּׁשֵריֶכם  ז  ִזְכרּו 

ִהִּגידּו ָלֶכם ְּדַבר ָהֱאלִֹהים ִּבינּו 
ְלַתְכִלית ַּדְרָּכם ּוְלכּו ֶבֱאמּוָנָתם׃



נעכטן,  זעלּבער  דער  איז  ַהָמִשיַח  ח  יֵשוַּע 
אוּן היינט, וּלעולמי עולמים.  ט  לָאזט זיך ניט 
פַארפירן דוּרך פַארשידענע אוּן פרעמדע 
דָאס  ַאז  גוּט,  איז  עס  ווָארים  לערנוּנגען; 
הַארץ זָאל ּבַאפעסטיקט ווערן דוּרך ֶחֶסד, 
ווָאס  די,  ווָאס  פוּן  ַמאָכלים,  דוּרך  ניט 
הָאבּן זיך פַארנוּמען מיט דעם, הָאבּן ניט 
געהַאט קיין געווינס.  י  מיר הָאבּן ַא ִמזבֵַּח, 
ִמשכּן,  דעם  ּבַאדינען  ווָאס  די,  ווָאס  פוּן 
הָאבּן ניט קיין רעכט צוּ עסן.  יא  ווָארים די 
ּבלוּט  וועמעס  ּבֵהמות,  יענע  פוּן  ליייַיּבער 
ָמקום־ָקדוש  אין  געּברַאכט  ווערט  סע 
ָקרבּן  ַא  ווי  ּכהן־גָדול  דעם  דוּרך  ַאריין 
פַאר זינד, ווערן פַארּברענט מחוּץ־לַמחנה.

געליטן  יֵשוַּע  אויך  הָאט  ב  איּבערדעם 
אויסער דעם טויער, ּכדי ער זָאל הייליקן 
דָאס פָאלק דוּרך זיין אייגן ּבלוּט.  יג  לָאמיר 

דעריּבער 

סחיג  ח – יג יג  ח – יגסח

ֶאְתֹמל  הּוא  ִהּנֹו  ַהָּמִׁשיַח  ח  ֵיׁשּוַע 

ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם  ְוהּוא  ַהּיֹום  ְוהּוא 
ֹׁשנֹות  תֹוֹרת  ִמְּפֵני  ט  ַאל־ִּתּמֹוטּו 

ֶחֶסד  ֲאֶׁשר  ַלֵּלב  ִּכי טֹוב  ְוָזרֹות 
ִיְסָעֶדּנּו לֹא ֻחֵּקי ַמֲאָכִלים ֻחִּקים 
ְלַבֲעֵליֶהם׃ לֹא־הֹוִעילּו  ֲאֶׁשר 
י  ֶיׁש־ָלנּו ִמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ֶלֱאֹכל ֵמָעָליו 

ַהִּמְׁשָּכן׃ ִלְמָׁשְרֵתי  ִמְׁשָּפט  ֵאין 
ָּדָמם  ֲאֶׁשר  ַהְּזָבִחים  יא  ִּכי־ִפְגֵרי 

ַהֹּכֵהן  ְּבַיד  ֶאל־ַהֹּקֶדׁש  הּוָבא 
ַהָּגדֹול ְלַכֵּפר ָעֹון ִנְׂשְרפּו ִמחּוץ 
ַלַּמֲחֶנה׃ יב  ַּבֲעבּור זֹאת ַּגם־ֵיׁשּוַע 
ְּבָדמֹו  ֶאת־ָהָעם  ְיַקֵּדׁש  ַלֲאֶׁשר 

ֻעָּנה ִמחּוץ ַלָּׁשַער׃ יג  ַעל־ֵּכן 



טרָאגן  צוּ  אים מחוּץ־לַמחנה  צוּ  ַארויסגיין 
ניט  מיר  הָאבּן  דָא  ַחרּפה.  יד  ווָארים  זיין 
נייערט  שטָאט,  פַארּבליייַיּבנדיקע  קיין 
ערשט  דַארף  ווָאס  שטָאט,  די  זוּכן  מיר 
תָּמיד  אים  דוּרך  לָאמיר  קוּמען.  טו  ּבכֵן, 
גָאט,  צוּ  לויבּ  פוּן  ָקרבּן  ַא  זיין  ַמקריב 
ווָאס  לעפצן,  פוּן  פרוּכט  די  הייסט,  דָאס 
נָאמען.  טז  פַארגעסט  זיין  צוּ  מוֹדה  זענען 
צוּ  זיך  אוּן  גוּטס,  טָאן  צוּ  ניט  ָאּבער 
ַאזעלכע  ווָארים  ַאנדערע,  מיט  טיילן 
גָאט.   פַאר  וואוילגעפעלן  ווערן  ָקרבָּנות 
יז  געהָארכט אייערע ַמנהִיגים, אוּן זייט זיי 
איּבער  ווַאכן  זיי  ווָארים  אוּנטערטעניק, 
אייערע נָשמות, ווי די, ווָאס וועלן דַארפן 
ָאפּגעבּן ֶחשבּון, ּכדי זיי זָאלן דָאס טָאן מיט 

פרייד, אוּן ניט 

סטיג  יד – יז יג  יד – יזסט

ֵנְצָאה־ָּנא ֵאָליו ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ֵאין־ָלנּו  ֶאת־ֶחְרָּפתֹו׃ יד  ֹּפה  ְוִנָּׂשא 
ָהִעיר  ַאְך  ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִעיר 
ְמַבְקִׁשים׃ טו  ְוַעָּתה  ָאנּו  ָהֲעִתיָדה 
תֹוָדה  ִזְבֵחי  ַעל־ָידֹו  ַנְקִריב 
ְּפִרי  ֵהם  ֲהלֹא  ָּתִמיד  ֵלאלִֹהים 
ִלְׁשמֹו׃ ּתֹוָדה  ַהֹּנְתנֹות  ְׂשָפֵתינּו 
טז  ַאְך ִלְגָמל־טֹוב ּוְלַפּזֵר ָלֶאְביֹוִנים 

ָּכֵאֶּלה  ִּכי־ְזָבִחים  ַאל־ִּתְׁשָּכחּו 
ֵהם  ְלֵריַח  ִניֹחַח  ֵלאֹלִהים׃ יז  ִׁשְמעּו 
ִמְּפֵניֶהם  ְוִהָּכְנעּו  ֶאל־ְמַאְּׁשֵריֶכם 
ַעל־ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֵהם  ִּכי־ֹׁשְקִדים 
ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ָלֵתת  ְּכֹעְמִדים 
ְולֹא  ְּבֶחְדָוה  ָכזֹאת  ַיֲעׂשּו  ַּבֲעבּור 



מיט ַצער; ווָארים דָאס ווָאלט געווען פַאר 
אייך ָאן נוּצן. 

מיר  ווָארים  אוּנדז;  פַאר  ִמתפֵַּלל  יח  זייט 

גוּט  ַא  הָאבּן  מיר  ַאז  איּבערצייגט,  זענען 
געוויסן, ווייל מיר ּבַאגערן צוּ לעבּן ערלעך 
נָאך  אייך  ּבעט  איך  ַאלצדינג.  יט  אוּן  אין 
ַא ַסך מערער דָאס צוּ טָאן, ּכדי איך זָאל 
צוּ אייך ווָאס גיכער צוּריקגעגעבּן ווערן. 
הָאט  ווָאס  ָשלום,  פוּן  גָאט  דער  כ  אוּן 
אוּנדזער  טויטע  די  פוּן  צוּריקגעּברַאכט 
פוּן  ּפַאסטעך  גרויסן  דעם  יֵשוַּע,  הַאר 
דעם  פוּן  ּבלוּט  דעם  דוּרך  שָאף,  די 
תָּמים  מַאכן  אייך  בּוּנד,  כא  זָאל  אייבּיקן 
ָרצון,  זיין  טָאן  צוּ  זַאך  גוּטער  יעדער  אין 
ווָאס  דָאס,  אייך  אין  ווירקט  ער  ּבעת 
איז וואוילגעפעליק פַאר אים דוּרך יֵשוַּע 

עיג  יח – כא יג  יח – כאע

לֹא־טֹוב  ֵכן  לּוֵלא  ִּכי  ַבֲאָנָחה 
ָלֶכם ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ 

ִּכי־ָיַדְענּו  ָעֵלינּו  יח  ִהְתַּפְללּו 

ּוְלִהְתַהֵּלְך  ִלֵּבנּו  ָנכֹון  ִּכי  ְמֹאד 
ָּכל־ֶחְפֵצנּו׃ ָּתִמיד  ְּבֵמיָׁשִרים 
יט  ּוְבֵחֶפץ ֶיֶתר ֲאִני ֹׁשֵאל ֵמִעָּמֶכם 

ִלי  ֻיַּתן  ְלַבֲעבּור  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ַעד־ְמֵהָרה׃  ֲאֵליֶכם  ָלׁשּוב 

כ  ֵואלֵֹהי ַהָּׁשלֹום ֲאֶׁשר ְּבַדם ְּבִרית 

עֹוָלם ֵהִקים ִמן־ַהֵּמִתים ֶאת־ֹרֵעה 
ֲאֹדֵנינּו׃ ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַהָּגדֹול  ַהּצֹאן 
ְּבָכל־ַמֲעֶׂשה  ֶאְתֶכם  ְיכֹונֵן  כא  הּוא 

ְוִיְפַעל  ֶאת־ֶחְפצֹו  ְלַמֵּלא  טֹוב 
ְּבַיד־ֵיׁשּוַע  ְּבֵעיָניו  ַּכּטֹוב  ִעָּמֶכם 



עא

ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר־לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוָלם 
ָוֶעד ָאֵמן׃ 

ְׂשאּו־ ַאַחי  ֵמִעָּמֶכם  ֹׁשֵאל  כב  ַוֲאִני 

ִמְזָער  ִּכי־ְמַעט  מּוָסִרי  ִּדְבֵרי  ָנא 
ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם׃ 

ָיָצא  ָאִחינּו  ִטימֹוִתּיֹוס  ִּכי  כג  ּוְדעּו 

ַהָּיִמים  ְבֶקֶרב  ְוִאם־ָיבֹא  ַלָחְפִׁשי 
ֶאת־ְּפֵניֶכם׃  ִאּתֹו  ֶאְרֶאה 

ָּכל־ְמַאְּׁשֵריֶכם  ִלְׁשלֹום  כד  ַׁשֲאלּו 

ְוָכל־ַהְּקדֹוִׁשים ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ָלֶכם׃ ֹּפְקִדים ְלָׁשלֹום  ֵמִאיַטְלָיא 

ָאֵמן׃ ִעם־ֻּכְּלֶכם  כה  ַהֶחֶסד 

ַהָמִשיַח, צוּ וועמען סע זָאל זיין דער כָּבוד 
לעולמי עולמים. ָאֵמן. 

איר  ַאז  ּברידער,  אייך,  ּבעט  איך  כב  אוּן 

ָאננעמען דָאס דָאזיקע מוּסר־ווָארט;  זָאלט 
ווָארים איך הָאבּ אייך געשריבּן ּבִקיצור.

כג  זייט וויסן, ַאז אוּנדזער ּברוּדער 
מיט  געווָארן;  ּבַאפרייט  איז  טימָאטעאוּס 
וועל  קוּמען,  ּבָקרוב  וועט  ער  אויבּ  אים, 

איך אייך זען.   
כד  גריסט ַאלע אייערע ַמנִהיגים, אוּן ַאלע 

הייליקע. די פוּן איטַאליע גריסן אייך. 
כה  דער ֶחֶסד זָאל זיין מיט אייך ַאלע. ָאֵמן. 

יג  כב – כה יג  כב – כהעא


