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ἄνθρωπος ἦν ἐξ
Αρμαθαιμ Σιφα ἐξ ὄρους
Εφραιμ καὶ ὄνομα αὐτῷ
Ελκανα υἱὸς Ιερεμεηλ υἱοῦ
Ηλιου υἱοῦ Θοκε ἐν Νασιβ
Εφραιμ
2
καὶ τούτῳ δύο γυναῖκες
ὄνομα τῇ μιᾷ Αννα καὶ
ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Φεννανα
καὶ ἦν τῇ Φεννανα παιδία
καὶ τῇ Αννα οὐκ ἦν παιδίον
3
καὶ ἀνέβαινεν ὁ
ἄνθρωπος ἐξ ἡμερῶν εἰς
ἡμέρας ἐκ πόλεως αὐτοῦ ἐξ
Αρμαθαιμ προσκυνεῖν καὶ
θύειν τῷ κυρίῳ θεῷ
σαβαωθ εἰς Σηλω καὶ ἐκεῖ
Ηλι καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ
Οφνι καὶ Φινεες ἱερεῖς τοῦ
κυρίου
4
καὶ ἐγενήθη ἡμέρᾳ καὶ
ἔθυσεν Ελκανα καὶ ἔδωκεν
τῇ Φεννανα γυναικὶ αὐτοῦ
καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς καὶ
ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς
μερίδας
5
καὶ τῇ Αννα ἔδωκεν
μερίδα μίαν ὅτι οὐκ ἦν
αὐτῇ παιδίον πλὴν ὅτι τὴν
Ανναν ἠγάπα Ελκανα ὑπὲρ
ταύτην καὶ κύριος
ἀπέκλεισεν τὰ περὶ τὴν
μήτραν αὐτῆς
6
ὅτι οὐκ ἔδωκεν αὐτῇ
κύριος παιδίον κατὰ τὴν
θλῖψιν αὐτῆς καὶ κατὰ τὴν
ἀθυμίαν τῆς θλίψεως αὐτῆς
καὶ ἠθύμει διὰ τοῦτο ὅτι
συνέκλεισεν κύριος τὰ περὶ
τὴν μήτραν αὐτῆς τοῦ μὴ
δοῦναι αὐτῇ παιδίον
7
οὕτως ἐποίει ἐνιαυτὸν
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ
ἀναβαίνειν αὐτὴν εἰς οἶκον
κυρίου καὶ ἠθύμει καὶ
ἔκλαιεν καὶ οὐκ ἤσθιεν
8
καὶ εἶπεν αὐτῇ Ελκανα ὁ
ἀνὴρ αὐτῆς Αννα καὶ εἶπεν
αὐτῷ ἰδοὺ ἐγώ κύριε καὶ

 וַיְ ִהי ֩ ִא ִ֙יׁש אֶ ָ֜ ָחד ִמן־הָ ָרמָ ַתַ֛יִ ם1
ּוׁש ֡מֹו ֶ֠אֶ ְלקָ נָה
ְ צֹופים מֵ ַהַ֣ר אֶ ְפ ָרָ֑יִ ם
ִ֖ ִ
תחּו בֶ ן־
ֹ ֹּ֥ בֶ ן־יְ ר ָֹחָ֧ם בֶ ן־א ֱִליהַ֛ ּוא בֶ ן־
צִ֖ ּוף אֶ ְפ ָר ִ ִֽתי׃

1

ָׁשים ֵׁשֵׁ֤ם אַ חַ ת ִ֙ חַ ָנִׁ֔ה
ִִׁ֔  וְ לֹו ִ֙ ְׁש ֵתַ֣י נ2
ִ֙ הי ִל ְפנִ ָנה
ֵׁ֤ ִ ְוְ ֵׁשֹּ֥ם הַ שֵ ִנִ֖ית ְפנִ נָ ָ֑ה וַי
ּולחַ נָ ִ֖ה ֵאֹּ֥ין יְ לָ ִ ִֽדים׃
ְ יְ לָ ִ ִׁ֔דים
ָמים׀
ַ֣ ִ  וְ עָ לָ ה ֩ הָ ִא ִ֙יׁש הַ הֵׁ֤ ּוא ֵ ִֽמ ִעירֹו ִ֙ ִמי3
בחַ לַ יהוָ ֹּ֥ה
ֹ ַ֛ ְחֹוָ֧ת וְ ִלז
ֲ ַי ִִָׁ֔מימָ ה ְל ִ ִֽה ְׁשת
ׁשם ְׁשנֵ ַ֣י ְבנֵ ִֽי־עֵ ִִ֗לי
ָ ָׁ֞ ְְצבָ אִ֖ ֹות ְב ִׁש ָ֑לה ו
כה ֲִנִ֖ים לַ יהוָ ִֽה׃
ֹ ּופַ֣נְ ִׁ֔ ָחס
ִ ִ֙ חָ ְפנִ י

ָתן
ַ ָׁ֞ הי הַ יִׁ֔ ֹום וַיִ זְ ַבִ֖ח אֶ ְלקָ נָ ָ֑ה וְ נ
ַ֣ ִ ְ וַי4
ָנֹותיה
ִ֖ ֶ ּוב
ְ ִָל ְפנִ נָ ַ֣ה ִא ְׁש ִ֗תֹו ּוִֽ ְלכָ ל־בָ נֶ ַ֛יה
מָ נִֽ ֹות׃
כי
ֵׁ֤ ִ ּולחַ ָנָּ֕ה יִ ֵתַ֛ן מָ נָ ֹּ֥ה אַ ַחִ֖ת אַ ָפָ֑יִ ם
ְ 5
אֶ ת־חַ ָנה ִ֙ אָ ִׁ֔ ֵהב וַ ִֽיהוָ ִ֖ה סָ גַ ֹּ֥ר ַר ְח ָ ִֽמּה׃

ַם־כעַ ס בַ עֲבִ֖ ּור
ַ ִׁ֔
 וְ ִ ִֽכע ֲַסֵׁ֤תָ ה ָ ִֽצ ָרתָ ּה ִ֙ ג6
הַ ְר ִע ָמָּ֑ה ִ ִֽכי־סָ גַ ֹּ֥ר יְ הוָ ִ֖ה ְב ַעֹּ֥ד
ַר ְח ָ ִֽמּה׃

ֲשה ׁשָ נָ ַ֣ה ְבׁשָ ָנִ֗ה ִמ ֵדֵׁ֤י
ֶ ָ֜  וְ כֵ ִ֙ן ַיע7
עֲלתָ ּה ִ֙ ְב ֵבַ֣ית יְ ה ָוִׁ֔ה ֵכִ֖ן תַ ְכ ִע ֶסָ֑נָה
ֹאכל׃
ִֽ ַ ל ֹא ת
ֹּ֥ ְו ִַת ְב ֶכִ֖ה ו
ִ֙ יׁשּה חַ ָנה
ָ ִ֗ לּה אֶ ְלקָ נָ ַ֣ה ִא
ָ ָ֜  וַי ִֹ֙אמֶ ר8
אכ ִִׁ֔לי
ְ ֹ ל ֹא ִֽת
ַ֣ ִ֙ למֶ ה
ָ ָ֙ ְָל ַ֣מֶ ה ִת ְב ִִ֗כי ו
1

εἶπεν αὐτῇ τί ἐστίν σοι ὅτι
κλαίεις καὶ ἵνα τί οὐκ
ἐσθίεις καὶ ἵνα τί τύπτει σε
ἡ καρδία σου οὐκ ἀγαθὸς
ἐγώ σοι ὑπὲρ δέκα τέκνα
9
καὶ ἀνέστη Αννα μετὰ τὸ
φαγεῖν αὐτοὺς ἐν Σηλω καὶ
κατέστη ἐνώπιον κυρίου
καὶ Ηλι ὁ ἱερεὺς ἐκάθητο
ἐπὶ τοῦ δίφρου ἐπὶ τῶν
φλιῶν ναοῦ κυρίου
10
καὶ αὐτὴ κατώδυνος
ψυχῇ καὶ προσηύξατο πρὸς
κύριον καὶ κλαίουσα
ἔκλαυσεν
11
καὶ ηὔξατο εὐχὴν κυρίῳ
λέγουσα Αδωναι κύριε
ελωαι σαβαωθ ἐὰν
ἐπιβλέπων ἐπιβλέψῃς ἐπὶ
τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης
σου καὶ μνησθῇς μου καὶ
δῷς τῇ δούλῃ σου σπέρμα
ἀνδρῶν καὶ δώσω αὐτὸν
ἐνώπιόν σου δοτὸν ἕως
ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ καὶ
οἶνον καὶ μέθυσμα οὐ
πίεται καὶ σίδηρος οὐκ
ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν
κεφαλὴν αὐτοῦ
12
καὶ ἐγενήθη ὅτε
ἐπλήθυνεν προσευχομένη
ἐνώπιον κυρίου καὶ Ηλι ὁ
ἱερεὺς ἐφύλαξεν τὸ στόμα
αὐτῆς
13
καὶ αὐτὴ ἐλάλει ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτῆς καὶ τὰ χείλη
αὐτῆς ἐκινεῖτο καὶ φωνὴ
αὐτῆς οὐκ ἠκούετο καὶ
ἐλογίσατο αὐτὴν Ηλι εἰς
μεθύουσαν
14
καὶ εἶπεν αὐτῇ τὸ
παιδάριον Ηλι ἕως πότε
μεθυσθήσῃ περιελοῦ τὸν
οἶνόν σου καὶ πορεύου ἐκ
προσώπου κυρίου
15
καὶ ἀπεκρίθη Αννα καὶ
εἶπεν οὐχί κύριε γυνή ᾗ
σκληρὰ ἡμέρα ἐγώ εἰμι καὶ
οἶνον καὶ μέθυσμα οὐ
πέπωκα καὶ ἐκχέω τὴν

הלֵׁ֤ ֹוא ָ ִֽא ֹנ ִכי ִ֙ טַ֣ ֹוב
ֲ וְ ָלִ֖מֶ ה י ֵַרַ֣ע ְלבָ ֵבְָ֑ך
רה בָ ִ ִֽנים׃
ִ֖ ָ ָלְך מֵ עֲש
ָ ִׁ֔
 ו ַָתַ֣קָ ם חַ ָנִׁ֔ה אַ ח ֲֵרַ֛י אָ ְכ ָלֹּ֥ה ְב ִׁש ִ֖לה9
ֹהן ֹיׁשֵ ב ִ֙ עַ ל־
ֵ ִ֗ תה וְ עֵ ִלַ֣י הַ כ
ֹ ָ֑ ָחֲרַ֣י ׁש
ֵ ַוְ א
יכֹּ֥ל יְ הוָ ִֽה׃
ַ ֵל־מזּו ַז ִ֖ת ה
ְ
ַהַ ִכ ִֵׁ֔סא ע
 וְ ִ ִ֖היא ָמ ַַ֣רת נָ ָ֑פֶ ׁש ו ִַת ְתפַ ֵלֹּ֥ל עַ ל־10
כה׃
ִֽ ֶ כה ִת ְב
ֹ ֹּ֥ ָיְ הוָ ִ֖ה ּוב
ֹאמר יְ ה ָו ִ֙ה ְצבָ אָ֜ ֹות
ַ ִ֗  ו ִַת ָֹ֙דר ָ֜ ֶנ ֶדר וַת11
ם־ר ֹּ֥ ֹאה ִת ְר ֶאַ֣ה׀ בָ ע ֳִנ ַ֣י אֲמָ ִ֗ ֶתָך
ָ ִא
א־ת ְׁש ַכ ַ֣ח אֶ ת־אֲמָ ִׁ֔ ֶתָך
ִ ֹ ּוזְ כַ ְרתַ ִ֙נִ י ִ֙ וְ ִֽל
תיו
ֵׁ֤ ִ ַאנ ִָׁשָ֑ים ּונְ ת
ֲ תה לַ אֲמָ ְתָךִ֖ ֶז ַ֣ ֶַ֣רע
ֹּ֥ ָ ַוְ נָת
ּומֹורה ל ֹא־
ִ֖ ָ
ליה ָוה ִ֙ כָ ל־יְ ֵמַ֣י חַ ִׁ֔ ָייו
ִֽ ַ
ֹאׁשֹו׃
ִֽ ַיע ֲֶלֹּ֥ה עַ ל־ר

 וְ הָ ָיה ִ֙ ִכַ֣י ִה ְר ְב ִׁ֔ ָתה ְל ִה ְתפַ ֵלִ֖ל12
ת־פיהָ ׃
ִֽ ִ
ֶלי ׁש ֵֹמֹּ֥ר א
ִ֖ ִ ִֵל ְפנֵ ַ֣י יְ הוָ ָ֑ה וְ ע
רק
ִ֚ ַ ל־ל ִָׁ֔בּה
ִ
ַ וְ חַ ָנִ֗ה ִה ִ֚יא ְמ ַד ֶב ֶַ֣רת ע13
ַל ֹא יִ שָ ֵמָ֑ע
ַ֣ קֹולִּ֖ה
ָ
ְְשפָ ֶתַ֣יהָ נ ִָׁ֔עֹות ו
ֹרה׃
ִֽ ָ לי ְל ִׁשכ
ִ֖ ִ ֵַוי ְַח ְׁש ֶבֹּ֥הָ ע
תי
ִ֖ ַ ָליהָ ִ֙ עֵ ִִׁ֔לי עַ ד־מ
ֶ ָ֙ ֵ וַי ֵֹׁ֤אמֶ ר א14
ירי אֶ ת־יֵינֵ ְִֵ֖֖ך
ִ ִת ְׁשתַ כָ ִ ָ֑רין הָ ִ ֹּ֥ס
ליִ ְך׃
ִֽ ָ ָמֵ ע
אד ִֹנִׁ֔י
ֲ ל ֹא
ַ֣ ִ֙  וַתַ ִ֙עַ ן חַ נָ ֵׁ֤ה וַת ִֹ֙אמֶ ר15
ִא ָשֵׁ֤ה ְקׁשַ ת־ר ִּ֙וחַ ִ֙ אָ ִֹׁ֔נ ִכי וְ יַ ֵֹּ֥֖יִ ן וְ ׁשֵ ָכִ֖ר
ׁשי ִל ְפנֵ ֹּ֥י
ִ֖ ִ פְך אֶ ת־נ ְַפ
ֹ ֹּ֥ יתי וָאֶ ְׁש
ִ ת
ָ֑ ִ ָל ֹא ׁש
ַ֣
2

ψυχήν μου ἐνώπιον κυρίου

יְ הוָ ִֽה׃

μὴ δῷς τὴν δούλην σου
εἰς θυγατέρα λοιμήν ὅτι ἐκ
πλήθους ἀδολεσχίας μου
ἐκτέτακα ἕως νῦν
17
καὶ ἀπεκρίθη Ηλι καὶ
εἶπεν αὐτῇ πορεύου εἰς
εἰρήνην ὁ θεὸς Ισραηλ δῴη
σοι πᾶν αἴτημά σου ὃ
ᾐτήσω παρ᾽ αὐτοῦ
18
καὶ εἶπεν εὗρεν ἡ δούλη
σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς
σου καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ
εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῆς καὶ
εἰσῆλθεν εἰς τὸ κατάλυμα
αὐτῆς καὶ ἔφαγεν μετὰ τοῦ
ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ ἔπιεν καὶ
τὸ πρόσωπον αὐτῆς οὐ
συνέπεσεν ἔτι
19
καὶ ὀρθρίζουσιν τὸ πρωὶ
καὶ προσκυνοῦσιν τῷ
κυρίῳ καὶ πορεύονται τὴν
ὁδὸν αὐτῶν καὶ εἰσῆλθεν
Ελκανα εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ Αρμαθαιμ καὶ ἔγνω
τὴν Ανναν γυναῖκα αὐτοῦ
καὶ ἐμνήσθη αὐτῆς κύριος
20
καὶ συνέλαβεν καὶ
ἐγενήθη τῷ καιρῷ τῶν
ἡμερῶν καὶ ἔτεκεν υἱόν καὶ
ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Σαμουηλ καὶ εἶπεν ὅτι
παρὰ κυρίου θεοῦ σαβαωθ
ᾐτησάμην αὐτόν
21
καὶ ἀνέβη ὁ ἄνθρωπος
Ελκανα καὶ πᾶς ὁ οἶκος
αὐτοῦ θῦσαι ἐν Σηλωμ τὴν
θυσίαν τῶν ἡμερῶν καὶ τὰς
εὐχὰς αὐτοῦ καὶ πάσας τὰς
δεκάτας τῆς γῆς αὐτοῦ
22
καὶ Αννα οὐκ ἀνέβη μετ᾽
αὐτοῦ ὅτι εἶπεν τῷ ἀνδρὶ
αὐτῆς ἕως τοῦ ἀναβῆναι τὸ
παιδάριον ἐὰν
ἀπογαλακτίσω αὐτό καὶ
ὀφθήσεται τῷ προσώπῳ
κυρίου καὶ καθήσεται ἐκεῖ
ἕως αἰῶνος
23
καὶ εἶπεν αὐτῇ Ελκανα ὁ

ל־תתֵ ן ִ֙ אֶ ת־א ֲָמ ְַ֣ת ִָׁ֔ך ִל ְפנֵ ִ֖י בַ ת־
ִ
ַ א16
יחי וְ כַ ְע ִ ִ֖סי
ַ֛ ִ רב ִש
ֹ ֹּ֥ ְֵב ִליָ ָ֑עַ ל ִ ִֽכי־מ
ד־הנָה׃
ִֽ ֵ
ִַד ַב ְֹּ֥ר ִתי ע

16

 וַיַ ָ֧עַ ן עֵ ִלַ֛י וַי ִֹ֖אמֶ ר ְל ִכַ֣י ְלׁשָ לָ֑ ֹום17
ת־ׁשַ֣לָ ִׁ֔ ֵתְך
ֵ
ֵֶאלהַ֣י יִ ְש ָר ִ֗ ֵאל יִ תֵ ן ִ֙ א
ֵ
ו
ִ֖ל ְת מֵ ִע ִֽמֹו׃
ְ א ֲֶׁשֹּ֥ר ׁשָ ַא
 ו ַָּ֕ת ֹאמֶ ר ִת ְמ ָצָ֧א ִׁש ְפחָ ְתָךַ֛ ֵחִ֖ן18
ִ֙ ְבעֵ ינֶ ָ֑יָך וַתֵ ִ֙לֶ ְך הָ ִא ָשֵׁ֤ה ְל ַד ְרכָ ּה
יּו־לִּ֖ה ִֽעֹוד׃
ָ
ָֹאכל ּופָ נֶ ֹּ֥יהָ ל ֹא־ה
ַ ִׁ֔ וַת

חוּו ִ֙ ִל ְפנֵ ַ֣י
ֲ ַַׁש ִכַ֣מּו בַ ִֹ֗בקֶ ר ו ִ ִַֽי ְׁשת
ְ  ַוי19
יתם
ִ֖ ָ ֵבאּו אֶ ל־ב
ֹ ֹּ֥ יְ ה ָוִׁ֔ה ַויָׁשַ֛בּו ַו ָי
הָ ָר ָמָ֑תָ ה וַיֵ ֵׁ֤ ֶַ֣דע אֶ ְלקָ ָנה ִ֙ אֶ ת־חַ נָ ַ֣ה
רהָ יְ הוָ ִֽה׃
ִ֖ ֶ ִא ְׁש ִׁ֔תֹו ו ִ ִַֽי ְז ְכ

ַתהַ ר חַ נָ ִ֖ה
ֹּ֥ ַ  וַיְ ִהי ִ֙ ִל ְתקפַ֣ ֹות הַ י ִִָׁ֔מים ו20
מּואל
ֵ ִׁ֔ ת־ׁשמֹו ִ֙ ְׁש
ְ
ֶרא א
ֵׁ֤ ָ ו ֵַתַ֣לֶ ד ֵבָ֑ן ו ִַת ְק
ִ ֹּ֥כי מֵ יְ הוָ ִ֖ה ְׁש ִא ְל ִ ִֽתיו׃

 וַיַ ַ֛עַ ל הָ ִ ֹּ֥איׁש אֶ ְלקָ נָ ִ֖ה וְ כָ ל־בֵ יתָ֑ ֹו21
ליהוָ ַ֛ה אֶ ת־ ֶז ֹּ֥בַ ח הַ י ִ ִָ֖מים
ִֽ ַ ִַלזְ בָֹ֧ ח
וְ אֶ ת־נִ ְד ִֽרֹו׃
ל ֹא עָ ָל ָ֑תָ ה ִ ִֽכי־אָ ְמ ָרַ֣ה
ַ֣  וְ חַ נָ ִ֖ה22
ה ִב ֹא ִִ֗תיו
ֲ יׁשּה ַע ַ֣ד יִ ג ֵָמֵׁ֤ל הַ ַנ ִ֙עַ ר ִ֙ ַו
ָ ִ֗ ְל ִא
ת־פנֵ ַ֣י יְ ה ָוִׁ֔ה וְ יָ ֹּׁ֥שַ ב ָׁשִ֖ם
ְ
ֶוְ נִ ְראָ ה ִ֙ א
ד־עֹולם׃
ִֽ ָ
ַע

יׁשּה ע ֲִשָ֧י
ָ ָ֜ וַי ַֹ֣אמֶ ר לָ ּה ֩ אֶ ְלקָ ָנ ִ֙ה ִא
3
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ἀνὴρ αὐτῆς ποίει τὸ
ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου
κάθου ἕως ἂν
ἀπογαλακτίσῃς αὐτό ἀλλὰ
στήσαι κύριος τὸ ἐξελθὸν
ἐκ τοῦ στόματός σου καὶ
ἐκάθισεν ἡ γυνὴ καὶ
ἐθήλασεν τὸν υἱὸν αὐτῆς
ἕως ἂν ἀπογαλακτίσῃ
αὐτόν
24
καὶ ἀνέβη μετ᾽ αὐτοῦ εἰς
Σηλωμ ἐν μόσχῳ
τριετίζοντι καὶ ἄρτοις καὶ
οιφι σεμιδάλεως καὶ νεβελ
οἴνου καὶ εἰσῆλθεν εἰς
οἶκον κυρίου ἐν Σηλωμ καὶ
τὸ παιδάριον μετ᾽ αὐτῶν
25
καὶ προσήγαγον ἐνώπιον
κυρίου καὶ ἔσφαξεν ὁ
πατὴρ αὐτοῦ τὴν θυσίαν ἣν
ἐποίει ἐξ ἡμερῶν εἰς
ἡμέρας τῷ κυρίῳ καὶ
προσήγαγεν τὸ παιδάριον
καὶ ἔσφαξεν τὸν μόσχον
καὶ προσήγαγεν Αννα ἡ
μήτηρ τοῦ παιδαρίου πρὸς
Ηλι
26
καὶ εἶπεν ἐν ἐμοί κύριε
ζῇ ἡ ψυχή σου ἐγὼ ἡ γυνὴ ἡ
καταστᾶσα ἐνώπιόν σου ἐν
τῷ προσεύξασθαι πρὸς
κύριον
27
ὑπὲρ τοῦ παιδαρίου
τούτου προσηυξάμην καὶ
ἔδωκέν μοι κύριος τὸ
αἴτημά μου ὃ ᾐτησάμην
παρ᾽ αὐτοῦ
28
κἀγὼ κιχρῶ αὐτὸν τῷ
κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς
ζῇ αὐτός χρῆσιν τῷ κυρίῳ

הַ טַ֣ ֹוב ְבעֵ י ִ֗ ַניִ ְך ְׁש ִבי ִ֙ עַ ד־ג ְָמ ֵל ְַ֣ך ֹא ִׁ֔תֹו
ת־דבָ ָ֑רֹו ו ֵַתֵׁׁ֤שֶ ב
ְ ֶַאְַ֛ך י ֵ ָֹּ֥קם יְ הוָ ִ֖ה א
ת־ב ִׁ֔ ָנּה עַ ד־ג ְָמ ָלִּ֖ה
ְ
ֶה ִאשָ ה ִ֙ ו ֵַתַ֣ינֶק א
ִֽ ָ
אֹ ִֽתֹו׃

לתּו
ַ ִ֗ ֲָלהּו ִע ָ֜ ָמּה כַ א ֲֶׁשַ֣ר גְ מ
ֵ ָ֙  וַתַ ע24
ִ֙ ְבפָ ִ ֵׁ֤רים ְׁשלׁשָ ה ִ֙ וְ אֵ יפָ ִ֙ה אַ ַחֹּ֥ת קֶ ִ֙מַ ח
וְ נֵ ַ֣בֶ ל ַיִׁ֔יִ ן ו ְַת ִב ֵאֹּ֥הּו בֵ ית־יְ הוָ ִ֖ה ִׁשלָ֑ ֹו
וְ הַ נַ ִ֖עַ ר נָ ִֽעַ ר׃
ָביאּו אֶ ת־
ֹּ֥ ִ  וַ ִֽ ֵ֖יִ ְׁשחֲטִ֖ ּו אֶ ת־הַ ָפָ֑ר ַוי25
הַ נַ ִ֖עַ ר אֶ ל־עֵ ִ ִֽלי׃

אד ִֹנ ָ֑י
ֲ ִ֖אד ִֹנִׁ֔י ֵחֹּ֥י נ ְַפ ְׁשָך
ֲ  וַת ִֹ֙אמֶ ר ִ֙ ִבַ֣י26
שה הַ נִ ֶצֵׁ֤בֶ ת ִע ְמכָ ה ִ֙ בָ ֶזִׁ֔ה
ָ ִ֗ א ֲִנ ַ֣י הָ ִא
ְל ִה ְתפַ ֵלִ֖ל אֶ ל־יְ הוָ ִֽה׃
 אֶ ל־הַ נַ ֹּ֥עַ ר הַ זֶ ִ֖ה ִה ְתפַ ָל ְָ֑ל ִתי וַיִ תֵ ִ֙ן27
ִ֖ל ִתי
ְ ת־ׁש ֵאַ֣לָ ִִׁ֔תי א ֲֶׁשֹּ֥ר ׁשָ ַא
ְ
ֶיְ הוָ ֹּ֥ה ִלי ִ֙ א
מֵ ִע ִֽמֹו׃
ליה ָוִׁ֔ה כָ ל־
ִֽ ַ ִ֙  וְ גַ ַ֣ם אָ ֹנ ִִ֗כי ִה ְׁש ִא ְל ִת ִ֙הּו28
הַ י ִָמים ִ֙ א ֲֶׁשַ֣ר הָ ָיִׁ֔ה הֹּ֥ ּוא ׁשָ אִ֖ ּול
תחּו ָׁשִ֖ם לַ יהוָ ִֽה׃ פ
ֹּ֥ ַ ליהוָ ָ֑ה וַיִ ְׁש
ִֽ ַ
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