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INTRODUCTION TO BIBLICAL HEBREW  

 

COURSE ONE   

All sheets will be focused upon in the classes and should be used for revision at home. 

This course will lead to course two. Lessons eight to ten will introduce course two. 
 

1.  Lesson 1: Background (Pages 1-7) 

a. Background to the Hebrew Alphabet and vowel system 

b. Learning the names and sounds of the letters 

c. Numerical values of Hebrew letters 

2. Lesson 2: Identifying Letters (Pages 8,4,9,10,11,12) 

a.  Naming the letters 

b.  Putting the letter in the correct order 

c. Identifying the correct numerical value of the letter 

d. Reading individual letters 

e. Letters with dagesh kal (bet vs. vet etc) 

3. Lesson 3: Similar Letters (Pages 13-22) 

a. Learning to differentiate between letters that look and sound similar  

4. Lesson 4: Vowels (Pages 23-28) 

a. Learning the names and sounds of the vowels   

b. Reading a letter with vowel (in isolation) – exercises: 

i. Letters (in order of alephbet ) with patach (page 8) 

5. Lesson 5: Vowel Exercises (Pages 2-28) 

a. Reading a letter with vowel- exercises:  

i. Letters with kamatz (page 8) 

ii. Letters with tserei (page 9) 

iii. Letters with segol (page 9) 

6. Lesson 6: Vowel Exercises Continued (Pages 29-31) 

a. Reading a letter with vowel- exercises: 

i. Letters with chirik chaser/maleh (page 10) 

ii. Letters with cholem chaser/maleh (page 11) 

iii. Letters with sheva (page 12) 

iv. Letters with kubutz (page 12) 

v. Letetrs with shuruk (page 13) 

7. Lesson 7: Reading Exercises (Page 32) 

a. Reading exercises 

i. Letters with varying vowels (pages 14-17) 

ii. Reading words (and lots of practice!) (pages 18-24) 
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iii. Activity: reading words accurately (pages 25-27) 

iv. Reading practice: words ending in different letters (pages 28-29) and more practice! 

(p.30+) 

b. Understanding how the chapters and verses are numbered, and how this structure came 

about 

8. Lessons 8-10: Introduction to Biblical Grammar and Text Study (Pages 2-39, Selected) 

a. Orientation with a page of text 

b. Identifying pauses within the text 

c. Clues for recognizing the verb: 

i. Future tense vs. past tense of the regular verb 

ii. Conversive vav 

iii. Hebrew roots 

iv. Features of possessive nouns 

 

Everything can be adjusted according to the level of the group. 

 

 

Background of “The Hebrew Alphabet”: 

 

The Hebrew and Yiddish languages use a different alphabet than English. 

Hebrew is written from right to left. 

The Hebrew alphabet is also called the “alefbet”, because of its first two letters 

 

Vowel and Points 

Most early Semitic alphabetic writing systems, the alefbet has no vowels. People fluent in 

the language do not need vowels to read Hebrew. 

Without the aid of vowels in Hebrew script, a word can be read in several ways and can 

change the meaning of the word. 

 

The Early Rabbis (post Roman conquest) recognized the need for aids to pronunciation 

so they developed a system of dots and dashes called nikkudim(points). These dots and 

dashes are written above, below or inside the letter, in ways that do not alter the spacing 

of the line. 
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 בראשית פרק א 

 

ַמיִׁם וְֵּאת הָָּאֶרץ: א() ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ ית בָּרָּ  בְֵּראשִׁ

ַרֶחֶפת ַעל  ב() ים מְּ הֹום וְּרּוַח ֱאֹלהִׁ נֵי תְּ ה תֹהּו וָּבֹהּו וְּחֶֹשְך ַעל פְּ יְּתָּ וְּהָָּאֶרץ הָּ

יִׁם: נֵי ַהמָּ  פְּ

י אֹור: ג() י אֹור ַויְּהִׁ ים יְּהִׁ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

א ֱאֹלהִׁ  ד() ים ֵבין הָּאֹור ּוֵבין ַהחֶֹשְך:ַויַרְּ ֵדל ֱאֹלהִׁ י טֹוב ַויַבְּ  ים ֶאת הָּאֹור כִׁ

י בֶֹקר יֹום  ה() י ֶעֶרב ַויְּהִׁ יְּלָּה ַויְּהִׁ א לָּ רָּ ים לָּאֹור יֹום וְַּלחֶֹשְך קָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ַויִׁקְּ

ד:   פֶאחָּ

יל בֵ  ו() דִׁ י ַמבְּ יִׁם וִׁיהִׁ יַע בְּתֹוְך ַהמָּ קִׁ י רָּ ים יְּהִׁ יִׁם:ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ  ין ַמיִׁם לָּמָּ

יַע ּוֵבין  ז() קִׁ ַתַחת לָּרָּ ֵדל ֵבין ַהַמיִׁם ֲאֶשר מִׁ יַע ַויַבְּ קִׁ רָּ ים ֶאת הָּ ַויַַעׂש ֱאֹלהִׁ

י ֵכן: יַע ַויְּהִׁ קִׁ  ַהַמיִׁם ֲאֶשר ֵמַעל לָּרָּ

י בֶֹקר יֹום ֵשנִׁי:  ח() י ֶעֶרב ַויְּהִׁ יִׁם ַויְּהִׁ מָּ יַע שָּ קִׁ ים לָּרָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ  פַויִׁקְּ

ֶאה ַויֹא ט() ד וְֵּתרָּ קֹום ֶאחָּ ַמיִׁם ֶאל מָּ ַתַחת ַהשָּ וּו ַהַמיִׁם מִׁ ים יִׁקָּ ֶמר ֱאֹלהִׁ

י ֵכן: ה ַויְּהִׁ  ַהיַבָּשָּ

י  י() ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ ים ַויַרְּ א יַמִׁ רָּ ֵוה ַהַמיִׁם קָּ קְּ ה ֶאֶרץ ּולְּמִׁ ים ַליַבָּשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ַויִׁקְּ

 טֹוב:

ֵשא הָָּאֶרץ דֶ  יא() ים ַתדְּ י עֶֹׂשה ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ רִׁ יַע זֶַרע ֵעץ פְּ ֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּרִׁ

י ֵכן: עֹו בֹו ַעל הָָּאֶרץ ַויְּהִׁ ינֹו ֲאֶשר זַרְּ מִׁ י לְּ רִׁ  פְּ

י ֲאֶשר  יב() רִׁ ינֵהּו וְֵּעץ עֶֹׂשה פְּ מִׁ יַע זֶַרע לְּ ַותֹוֵצא הָָּאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּרִׁ

ים כִׁי טֹוב: א ֱאֹלהִׁ ינֵהּו ַויַרְּ מִׁ עֹו בֹו לְּ  זַרְּ

י:  יג() לִׁישִׁ י בֶֹקר יֹום שְּ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ  פַויְּהִׁ

יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין  יד() דִׁ ַהבְּ ַמיִׁם לְּ יַע ַהשָּ קִׁ אֹרֹת בִׁרְּ י מְּ ים יְּהִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

נִׁים: ים וְּשָּ יָּמִׁ ים ּולְּ יּו לְּאֹתֹת ּולְּמֹוֲעדִׁ יְּלָּה וְּהָּ  ַהלָּ

אִׁ  טו() הָּ ַמיִׁם לְּ יַע ַהשָּ קִׁ אֹורֹת בִׁרְּ יּו לִׁמְּ י ֵכן:וְּהָּ  יר ַעל הָָּאֶרץ ַויְּהִׁ

ֶשֶלת  טז() אֹור ַהגָּדֹל לְֶּממְּ אֹרֹת ַהגְּדֹלִׁים ֶאת ַהמָּ נֵי ַהמְּ ים ֶאת שְּ ַויַַעׂש ֱאֹלהִׁ

ים: ֶשֶלת ַהַליְּלָּה וְֵּאת ַהכֹוכָּבִׁ ֶממְּ טֹן לְּ אֹור ַהקָּ  ַהיֹום וְֶּאת ַהמָּ

הָּ  יז() יִׁם לְּ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ים בִׁרְּ ם ֱאֹלהִׁ יר ַעל הָָּאֶרץ:ַויִֵׁתן אֹתָּ  אִׁ

ים  יח() א ֱאֹלהִׁ יל ֵבין הָּאֹור ּוֵבין ַהחֶֹשְך ַויַרְּ דִׁ שֹל ַביֹום ּוַבַליְּלָּה ּוֲלַהבְּ וְּלִׁמְּ

י טֹוב:  כִׁ
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י:  יט() יעִׁ בִׁ י בֶֹקר יֹום רְּ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ  פַויְּהִׁ

צּו ַהַמיִׁם ֶשֶרץ נֶֶפש ַחיָּה וְּעֹוף יְּעֹו כ() רְּ ים יִׁשְּ ֵפף ַעל הָָּאֶרץ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

יִׁם: מָּ יַע ַהשָּ קִׁ נֵי רְּ  ַעל פְּ

ים ֶאת ַהַתנִׁינִׁם ַהגְּדֹלִׁים וְֵּאת כָּל נֶֶפש ַהַחיָּה הָּרֶֹמֶׂשת  כא() א ֱאֹלהִׁ רָּ ַויִׁבְּ

י  ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ ינֵהּו ַויַרְּ מִׁ נָּף לְּ ינֵֶהם וְֵּאת כָּל עֹוף כָּ צּו ַהַמיִׁם לְּמִׁ רְּ ֲאֶשר שָּ

 טֹוב:

ֹ  כב() ֶרְך א עֹוף ַויְּבָּ ים וְּהָּ לְּאּו ֶאת ַהַמיִׁם ַביַמִׁ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ים ֵלאמֹר פְּ ם ֱאֹלהִׁ תָּ

 יִֶׁרב בָָּאֶרץ:

י:  כג() ישִׁ י בֶֹקר יֹום ֲחמִׁ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ  פַויְּהִׁ

ה וֶָּרֶמׂש וְַּחיְּתֹו  כד() ֵהמָּ ינָּּה בְּ מִׁ ים תֹוֵצא הָָּאֶרץ נֶֶפש ַחיָּה לְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ינָּּה וַ  מִׁ י ֵכן:ֶאֶרץ לְּ  יְּהִׁ

ינָּּה וְֵּאת כָּל  כה() מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ינָּּה וְֶּאת ַהבְּ מִׁ ים ֶאת ַחיַת הָָּאֶרץ לְּ ַויַַעׂש ֱאֹלהִׁ

ים כִׁי טֹוב: א ֱאֹלהִׁ ינֵהּו ַויַרְּ ה לְּמִׁ מָּ ֲאדָּ  ֶרֶמׂש הָּ

גַת ַהיָּם ּובְּ  כו() דְּ דּו בִׁ מּוֵתנּו וְּיִׁרְּ ֵמנּו כִׁדְּ ַצלְּ ם בְּ ים נֲַעֶׂשה ָאדָּ עֹוף ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ֶרֶמׂש הָּרֵֹמׂש ַעל הָָּאֶרץ: כָּל הָּ כָּל הָָּאֶרץ ּובְּ ה ּובְּ ֵהמָּ ַמיִׁם ּוַבבְּ  ַהשָּ

ה  כז() א אֹתֹו זָּכָּר ּונְֵּקבָּ ים בָּרָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ ַצלְּמֹו בְּ ם בְּ ים ֶאת הָָּאדָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ַויִׁבְּ

ם: א אֹתָּ  בָּרָּ

רּו כח() ים פְּ ים ַויֹאֶמר לֶָּהם ֱאֹלהִׁ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך אֹתָּ לְּאּו ֶאת הָָּאֶרץ  ַויְּבָּ בּו ּומִׁ ּורְּ

רֶֹמֶׂשת ַעל הָָּאֶרץ: כָּל ַחיָּה הָּ ַמיִׁם ּובְּ עֹוף ַהשָּ גַת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ הָּ ּורְּ שֻׁ  וְּכִׁבְּ

נֵי  כט() ֶכם ֶאת כָּל ֵעֶׂשב זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶשר ַעל פְּ י לָּ נֵה נַָּתתִׁ ים הִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ֵעץ ֲאֶשר  לָּה:כָּל הָָּאֶרץ וְֶּאת כָּל הָּ יֶה לְָּאכְּ ֶכם יִׁהְּ י ֵעץ זֵֹרַע זַָּרע לָּ רִׁ  בֹו פְּ

ַמיִׁם ּולְּכֹל רֹוֵמׂש ַעל הָָּאֶרץ ֲאֶשר בֹו  ל() כָּל ַחיַת הָָּאֶרץ ּולְּכָּל עֹוף ַהשָּ ּולְּ

י ֵכן:  נֶֶפש ַחיָּה ֶאת כָּל יֶֶרק ֵעֶׂשב לְָּאכְּלָּה ַויְּהִׁ

נֵ  לא() ה וְּהִׁ ׂשָּ ים ֶאת כָּל ֲאֶשר עָּ א ֱאֹלהִׁ י בֶֹקר ַויַרְּ י ֶעֶרב ַויְּהִׁ אֹד ַויְּהִׁ ה טֹוב מְּ

י:  שִׁ  פיֹום ַהשִׁ
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 בראשית פרק יד 
 

לָּעֶֹמר ֶמֶלְך  א() רְּ דָּ ר כְּ יֹוְך ֶמֶלְך ֶאלָּסָּ נְּעָּר ַארְּ ֶפל ֶמֶלְך שִׁ רָּ יֵמי ַאמְּ י בִׁ ַויְּהִׁ

ל ֶמֶלְך גֹויִׁם: עָּ דְּ  ֵעילָּם וְּתִׁ

ה ֶאת ֶבַרע ֶמֶלְך סְּ  ב() מָּ לְּחָּ נְָּאב ֶמֶלְך עָּׂשּו מִׁ ה שִׁ ַשע ֶמֶלְך ֲעמֹרָּ דֹם וְֶּאת בִׁרְּ

יא צַֹער: בֹויִׁים ּוֶמֶלְך ֶבַלע הִׁ ֵאֶבר ֶמֶלְך >צביים< צְּ ה וְֶּשמְּ מָּ  ַאדְּ

ים הּוא יָּם ַהֶמַלח: ג() דִׁ רּו ֶאל ֵעֶמק ַהשִׁ בְּ  כָּל ֵאֶלה חָּ

ֹלש ד() לָּעֶֹמר ּושְּ רְּ דָּ דּו ֶאת כְּ בְּ נָּה עָּ ֵרה שָּ ֵתים ֶעׂשְּ דּו: שְּ רָּ נָּה מָּ ֵרה שָּ  ֶעׂשְּ

תֹו ַויַכּו ֶאת  ה() כִׁים ֲאֶשר אִׁ לָּ לָּעֶֹמר וְַּהמְּ רְּ דָּ נָּה בָּא כְּ ֵרה שָּ ַבע ֶעׂשְּ ּובְַּארְּ

יִׁם: יָּתָּ רְּ ֵוה קִׁ ים בְּשָּ ֵאימִׁ נַיִׁם וְֶּאת ַהּזּוזִׁים בְּהָּם וְֵּאת הָּ רֹת ַקרְּ תְּ ים בְַּעשְּ אִׁ פָּ  רְּ

יר עַ  ו() ם ֵׂשעִׁ רָּ ַהרְּ י בְּ בָּר:וְֶּאת ַהחֹרִׁ דְּ ן ֲאֶשר ַעל ַהמִׁ  ד ֵאיל פָּארָּ

י וְּגַם  ז() ֵלקִׁ ֲעמָּ ֵדה הָּ ֵדש ַויַכּו ֶאת כָּל ׂשְּ וא קָּ פָּט הִׁ שְּ בּו ַויָּבֹאּו ֶאל ֵעין מִׁ ַויָּשֻׁ

ר: מָּ צֹן תָּ ַחצְּ י ַהיֵֹשב בְּ ֱאמֹרִׁ  ֶאת הָּ

ה ּוֶמֶלְך >צב ח() מָּ ה ּוֶמֶלְך ַאדְּ דֹם ּוֶמֶלְך ֲעמֹרָּ בֹויִׁם ַויֵֵצא ֶמֶלְך סְּ יים< צְּ

ים: דִׁ ֵעֶמק ַהשִׁ ה בְּ מָּ לְּחָּ ם מִׁ תָּ כּו אִׁ וא צַֹער ַויַַערְּ  ּוֶמֶלְך ֶבַלע הִׁ

ר  ט() נְּעָּ ֶפל ֶמֶלְך שִׁ רָּ ל ֶמֶלְך גֹויִׁם וְַּאמְּ עָּ דְּ לָּעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעילָּם וְּתִׁ רְּ דָּ ֵאת כְּ

ה: שָּ כִׁים ֶאת ַהֲחמִׁ לָּ ה מְּ בָּעָּ ר ַארְּ יֹוְך ֶמֶלְך ֶאלָּסָּ  וְַּארְּ

ה וְּעֵ  י() מָּ לּו שָּ ה ַויִׁפְּ דֹם ַוֲעמֹרָּ ר ַויָּנֻׁסּו ֶמֶלְך סְּ ים ֶבֱארֹת ֶבֱארֹת ֵחמָּ דִׁ ֶמק ַהשִׁ

ה נָּסּו: ים ֶהרָּ ָארִׁ  וְַּהנִׁשְּ

לָּם ַויֵֵלכּו: יא() ה וְֶּאת כָּל ָאכְּ דֹם ַוֲעמֹרָּ כֻׁש סְּ חּו ֶאת כָּל רְּ  ַויִׁקְּ

י ַא יב() כֻׁשֹו ֶבן ֲאחִׁ חּו ֶאת לֹוט וְֶּאת רְּ דֹם:ַויִׁקְּ ם ַויֵֵלכּו וְּהּוא יֵֹשב בִׁסְּ רָּ  בְּ

י  יג() ֱאמֹרִׁ ֵרא הָּ ֵאֹלנֵי ַממְּ י וְּהּוא שֵֹכן בְּ רִׁ בְּ עִׁ ם הָּ רָּ לִׁיט ַויֵַגד לְַּאבְּ ַויָּבֹא ַהפָּ

ם: רָּ ית ַאבְּ רִׁ נֵר וְֵּהם ַבֲעֵלי בְּ י עָּ כֹל ַוֲאחִׁ י ֶאשְּ  ֲאחִׁ

יו ַויֶָּרק  יד() בָּה ָאחִׁ י נִׁשְּ ם כִׁ רָּ ַמע ַאבְּ מֹנָּה ַויִׁשְּ יֵדי ֵביתֹו שְּ יו יְּלִׁ ֶאת ֲחנִׁיכָּ

ן: דֹף ַעד דָּ ֹלש ֵמאֹות ַויִׁרְּ ר ּושְּ ׂשָּ  עָּ

ה ֲאֶשר  טו() ֵפם ַעד חֹובָּ דְּ יו ַויֵַכם ַויִׁרְּ דָּ ֵלק ֲעֵליֶהם ַליְּלָּה הּוא ַוֲעבָּ ַויֵחָּ

ֶׂשק: ַדמָּ מֹאל לְּ שְּ  מִׁ

יו ּו טז() כֻׁש וְּגַם ֶאת לֹוט ָאחִׁ רְּ ים ַויֶָּשב ֵאת כָּל הָּ יב וְּגַם ֶאת ַהנָּשִׁ כֻׁשֹו ֵהשִׁ רְּ

עָּם:  וְֶּאת הָּ
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לָּעֶֹמר וְֶּאת  יז() רְּ אתֹו ַאֲחֵרי שּובֹו ֵמַהכֹות ֶאת כְּדָּ רָּ דֹם לִׁקְּ ַויֵֵצא ֶמֶלְך סְּ

ֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶמֶלְך: תֹו ֶאל ֵעֶמק שָּ כִׁים ֲאֶשר אִׁ לָּ  ַהמְּ

יא ֶלֶחם  יח() ֵלם הֹוצִׁ י ֶצֶדק ֶמֶלְך שָּ כִׁ יֹון:ּוַמלְּ ֵאל ֶעלְּ יָּיִׁן וְּהּוא כֵֹהן לְּ  וָּ

ַמיִׁם וָָּאֶרץ: יט() ֵאל ֶעלְּיֹון קֹנֵה שָּ ם לְּ רָּ ֵכהּו ַויֹאַמר בָּרּוְך ַאבְּ רְּ  ַויְּבָּ

כֹל: כ() יֶָּדָך ַויִֶׁתן לֹו ַמֲעֵׂשר מִׁ ֶריָך בְּ ֵגן צָּ יֹון ֲאֶשר מִׁ  ּובָּרּוְך ֵאל ֶעלְּ

ם ֶתן כא() רָּ דֹם ֶאל ַאבְּ כֻׁש ַקח לְָּך: ַויֹאֶמר ֶמֶלְך סְּ רְּ  לִׁי ַהנֶֶפש וְּהָּ

י ֶאל יְּקֹוָּק ֵאל ֶעלְּיֹון קֹנֵה  כב() י יָּדִׁ ימֹתִׁ דֹם ֲהרִׁ ם ֶאל ֶמֶלְך סְּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ַמיִׁם וָָּאֶרץ:  שָּ

כָּל ֲאֶשר לְָּך וְֹּלא תֹאַמר ֲאנִׁי  כג() ם ֶאַקח מִׁ רֹוְך נַַעל וְּאִׁ חּוט וְַּעד ׂשְּ ם מִׁ אִׁ

ם: רָּ י ֶאת ַאבְּ תִׁ  ֶהֱעַשרְּ

נֵר  כד() י עָּ תִׁ לְּכּו אִׁ ים ֲאֶשר הָּ ֲאנָּשִׁ ים וְֵּחֶלק הָּ רִׁ ַדי ַרק ֲאֶשר ָאכְּלּו ַהנְּעָּ עָּ לְּ בִׁ

ם:  חּו ֶחלְּקָּ ֵרא ֵהם יִׁקְּ כֹל ּוַממְּ  סֶאשְּ
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 יהושע פרק א 
 

ַע בִׁ  א() י ַאֲחֵרי מֹות מֶֹשה ֶעֶבד יְּקֹוָּק ַויֹאֶמר יְּקֹוָּק ֶאל יְּהֹושֻׁ ֵרת ַויְּהִׁ שָּ ן נּון מְּ

 מֶֹשה ֵלאמֹר:

ם ַהּזֶה  ב() עָּ ה וְּכָּל הָּ ֵדן ַהּזֶה ַאתָּ ה קּום ֲעבֹר ֶאת ַהיַרְּ י ֵמת וְַּעתָּ דִׁ מֶֹשה ַעבְּ

ֵאל: רָּ נֵי יִׁׂשְּ בְּ  ֶאל הָָּאֶרץ ֲאֶשר ָאנֹכִׁי נֵֹתן לֶָּהם לִׁ

יו ַכאֲ  ג() רְֹך ַכף ַרגְּלְֶּכם בֹו לֶָּכם נְַּתתִׁ דְּ קֹום ֲאֶשר תִׁ י ֶאל כָּל מָּ תִׁ ַברְּ ֶשר דִׁ

 מֶֹשה:

ים  ד() תִׁ ת כֹל ֶאֶרץ ַהחִׁ רָּ ר ַהגָּדֹול נְַּהר פְּ נֹון ַהּזֶה וְַּעד ַהנָּהָּ בָּר וְַּהלְּבָּ דְּ ֵמַהמִׁ

ֶכם: יֶה גְּבּולְּ ֶמש יִׁהְּ בֹוא ַהשָּ  וְַּעד ַהיָּם ַהגָּדֹול מְּ

נֶיָך כֹל יְֵּמי ַחיֶיָך ַכֲאֶשר  ה() יש לְּפָּ יֵַצב אִׁ יֶה ֹלא יִׁתְּ י עִׁם מֶֹשה ֶאהְּ יִׁיתִׁ הָּ

ָך וְֹּלא ֶאֶעזְֶּבךָּ: פְּ ְך ֹלא ַארְּ מָּ  עִׁ

י  ו() תִׁ ַבעְּ ם ַהּזֶה ֶאת הָָּאֶרץ ֲאֶשר נִׁשְּ עָּ יל ֶאת הָּ ה ַתנְּחִׁ י ַאתָּ ץ כִׁ ֲחזַק ֶוֱאמָּ

ם לֵָּתת לֶָּהם:  ַלֲאבֹותָּ

ה ֲאֶשר צִׁ  ז() כָּל ַהתֹורָּ מֹר ַלֲעׂשֹות כְּ אֹד לִׁשְּ י ַרק ֲחזַק ֶוֱאַמץ מְּ דִׁ ּוְָּך מֶֹשה ַעבְּ

כִׁיל בְּכֹל ֲאֶשר ֵתֵלְך: ַמַען ַתׂשְּ מֹאול לְּ ין ּוׂשְּ ֶמנּו יָּמִׁ סּור מִׁ  ַאל תָּ

מֹר  ח() שְּ ַליְּלָּה לְַּמַען תִׁ ם וָּ גִׁיתָּ בֹו יֹומָּ יָך וְּהָּ פִׁ ה ַהּזֶה מִׁ ֹלא יָּמּוש ֵסֶפר ַהתֹורָּ

יַח  לִׁ י ָאז ַתצְּ יל:ַלֲעׂשֹות כְּכָּל ַהכָּתּוב בֹו כִׁ כִׁ ֶכָך וְָּאז ַתׂשְּ רָּ  ֶאת דְּ

ָך יְּקֹוָּק ֱאֹלֶהיָך  ט() מְּ י עִׁ ת כִׁ ץ ַאל ַתֲערֹץ וְַּאל ֵתחָּ יָך ֲחזַק ֶוֱאמָּ ּוִׁיתִׁ ֲהלֹוא צִׁ

 פבְּכֹל ֲאֶשר ֵתֵלְך: 

עָּם ֵלאמֹר: י() ֵרי הָּ ַע ֶאת שֹטְּ  ַויְַּצו יְּהֹושֻׁ

עָּם לֵ  יא() ֶקֶרב ַהַמֲחנֶה וְַּצּוּו ֶאת הָּ רּו בְּ בְּ י בְּעֹוד עִׁ ה כִׁ ֶכם ֵצידָּ ינּו לָּ כִׁ אמֹר הָּ

ֵדן ַהּזֶה לָּבֹוא לֶָּרֶשת ֶאת הָָּאֶרץ ֲאֶשר  ים ֶאת ַהיַרְּ רִׁ ים ַאֶתם עֹבְּ ֹלֶשת יָּמִׁ שְּ

ּה:  תָּ שְּ  סיְּקֹוָּק ֱאֹלֵהיֶכם נֵֹתן לֶָּכם לְּרִׁ

ַע לֵ  יב() נֶַשה ָאַמר יְּהֹושֻׁ י ֵשֶבט ַהמְּ י וְַּלֲחצִׁ ַלגָּדִׁ  אמֹר:וְּלָּראּוֵבנִׁי וְּ

ֶכם מֶֹשה ֶעֶבד יְּקֹוָּק ֵלאמֹר יְּקֹוָּק  יג() ּוָּה ֶאתְּ ר ֲאֶשר צִׁ בָּ זָּכֹור ֶאת ַהדָּ

ֶכם ֶאת הָָּאֶרץ ַהּזֹאת: ֶכם וְּנַָּתן לָּ  ֱאֹלֵהיֶכם ֵמנִׁיַח לָּ

בּו בָָּאֶרץ ֲאֶשר נַָּתן לֶָּכם מֶֹשה בְֵּעֶבר  יד() נֵיֶכם יֵשְּ קְּ ֶכם ּומִׁ נְֵּשיֶכם ַטפְּ

ֵדן וְַּאתֶ  ֶתם ַהיַרְּ נֵי ֲאֵחיֶכם כֹל גִׁבֹוֵרי ַהַחיִׁל ַוֲעזַרְּ פְּ ים לִׁ שִׁ רּו ֲחמֻׁ ם ַתַעבְּ

ם:  אֹותָּ
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ה ֶאת הָָּאֶרץ ֲאֶשר  טו() שּו גַם ֵהמָּ ֶכם וְּיָּרְּ ַעד ֲאֶשר יָּנִׁיַח יְּקֹוָּק ַלֲאֵחיֶכם כָּ

ֶתם  שְּ ֶכם וִׁירִׁ ַשתְּ ֶאֶרץ יְּרֻׁ ֶתם לְּ ּה ֲאֶשר יְּקֹוָּק ֱאֹלֵהיֶכם נֵֹתן לֶָּהם וְַּשבְּ אֹותָּ

ֶמש: זְַּרח ַהשָּ ֵדן מִׁ ֵעֶבר ַהיַרְּ  נַָּתן לֶָּכם מֶֹשה ֶעֶבד יְּקֹוָּק בְּ

נּו נֲַעֶׂשה וְֶּאל כָּל ֲאֶשר  טז() ּוִׁיתָּ ַע ֵלאמֹר כֹל ֲאֶשר צִׁ ַויֲַענּו ֶאת יְּהֹושֻׁ

ֵחנּו נֵֵלְך: לָּ שְּ  תִׁ

ַמע אֵ  יז() נּו ֶאל מֶֹשה ֵכן נִׁשְּ ַמעְּ יֶה יְּקֹוָּק ֱאֹלֶהיָך כְּכֹל ֲאֶשר שָּ ֶליָך ַרק יִׁהְּ

יָּה עִׁם מֶֹשה: ְך ַכֲאֶשר הָּ מָּ  עִׁ

ַצֶּונּו  יח() ֶריָך לְּכֹל ֲאֶשר תְּ בָּ ַמע ֶאת דְּ יָך וְֹּלא יִׁשְּ ֶרה ֶאת פִׁ יש ֲאֶשר יַמְּ כָּל אִׁ

ץ:  ת ַרק ֲחזַק ֶוֱאמָּ  פיּומָּ

 

 



INTRODUCTION TO BIBLICAL HEBREW  

 

22 

 



INTRODUCTION TO BIBLICAL HEBREW  

 

23 

 



INTRODUCTION TO BIBLICAL HEBREW  

 

24 

 



INTRODUCTION TO BIBLICAL HEBREW  

 

25 

 



INTRODUCTION TO BIBLICAL HEBREW  

 

26 

 

 
 

 שופטים פרק יג 
 

ים  א() תִׁ לִׁשְּ יַד פְּ נֵם יְּקֹוָּק בְּ ֵעינֵי יְּקֹוָּק ַויִׁתְּ ַרע בְּ ֵאל ַלֲעׂשֹות הָּ רָּ נֵי יִׁׂשְּ פּו בְּ ַויֹסִׁ

נָּה:  ים שָּ בָּעִׁ  פַארְּ

ה וְֹּלא  ב() רָּ תֹו ֲעקָּ שְּ נֹוַח וְּאִׁ מֹו מָּ נִׁי ּושְּ ַפַחת ַהדָּ שְּ מִׁ ה מִׁ עָּ רְּ צָּ ד מִׁ יש ֶאחָּ י אִׁ ַויְּהִׁ

ה: דָּ  יָּלָּ

א מַ  ג() ה וְֹּלא ַויֵרָּ רָּ נֵה נָּא ַאתְּ ֲעקָּ ה ַויֹאֶמר ֵאֶליהָּ הִׁ שָּ אִׁ ַאְך יְּקֹוָּק ֶאל הָּ לְּ

תְּ ֵבן: יַָּלדְּ ית וְּ רִׁ תְּ וְּהָּ  יַָּלדְּ

ֵמא: ד() י כָּל טָּ לִׁ י יַיִׁן וְֵּשכָּר וְַּאל תֹאכְּ תִׁ שְּ י נָּא וְַּאל תִׁ רִׁ מְּ ה הִׁשָּ  וְַּעתָּ

ה ֹל ה() תְּ ֵבן ּומֹורָּ ה וְּיַֹלדְּ רָּ נְָּך הָּ י הִׁ ים כִׁ י נְּזִׁיר ֱאֹלהִׁ א יֲַעֶלה ַעל רֹאשֹו כִׁ

ים: תִׁ לִׁשְּ יַד פְּ ֵאל מִׁ רָּ יַע ֶאת יִׁׂשְּ ֶטן וְּהּוא יֵָּחל לְּהֹושִׁ ן ַהבָּ יֶה ַהנַַער מִׁ  יִׁהְּ

ֵאהּו  ו() ים בָּא ֵאַלי ּוַמרְּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ּה ֵלאמֹר אִׁ ישָּ ה ַותֹאֶמר לְּאִׁ שָּ אִׁ בֹא הָּ ַותָּ

ים ֱאֹלהִׁ ֵאה ַמלְַּאְך הָּ ַמרְּ מֹו  כְּ ּזֶה הּוא וְֶּאת שְּ יהּו ֵאי מִׁ לְּתִׁ אִׁ אֹד וְֹּלא שְּ א מְּ נֹורָּ

גִׁיד לִׁי:  ֹלא הִׁ

י  ז() לִׁ י יַיִׁן וְֵּשכָּר וְַּאל תֹאכְּ תִׁ שְּ ה ַאל תִׁ תְּ ֵבן וְַּעתָּ ה וְּיַֹלדְּ רָּ נְָּך הָּ י הִׁ ַויֹאֶמר לִׁ

ן ַהֶבֶטן ַעד יֹו יֶה ַהנַַער מִׁ ים יִׁהְּ י נְּזִׁיר ֱאֹלהִׁ ָאה כִׁ מְּ  פם מֹותֹו: כָּל טֻׁ

תָּ  ח() ַלחְּ ים ֲאֶשר שָּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ י ֲאדֹונָּי אִׁ נֹוַח ֶאל יְּקֹוָּק ַויֹאַמר בִׁ ַתר מָּ ַויֶעְּ

 יָּבֹוא נָּא עֹוד ֵאֵלינּו וְּיֹוֵרנּו ַמה נֲַעֶׂשה ַלנַַער ַהיּולָּד:

ים עֹוד אֶ  ט() ֱאֹלהִׁ נֹוַח ַויָּבֹא ַמלְַּאְך הָּ ים בְּקֹול מָּ ֱאֹלהִׁ ַמע הָּ ה ַויִׁשְּ שָּ אִׁ ל הָּ

ּה: מָּ ּה ֵאין עִׁ ישָּ נֹוַח אִׁ ֶדה ּומָּ יא יֹוֶשֶבת ַבשָּ  וְּהִׁ

יש  י() אִׁ ָאה ֵאַלי הָּ נֵה נִׁרְּ יו הִׁ ּה ַותֹאֶמר ֵאלָּ ישָּ ץ ַוַתֵגד לְּאִׁ רָּ ה ַותָּ שָּ אִׁ ַמֵהר הָּ ַותְּ

י:  ֲאֶשר בָּא ַביֹום ֵאלָּ

תֹו ַויָּ  יא() שְּ נֹוַח ַאֲחֵרי אִׁ ם ַויֵֶלְך מָּ יש ַויָּקָּ אִׁ ה הָּ יש ַויֹאֶמר לֹו ַהַאתָּ אִׁ בֹא ֶאל הָּ

ה ַויֹאֶמר ָאנִׁי: שָּ אִׁ תָּ ֶאל הָּ ַברְּ  ֲאֶשר דִׁ

ַפט ַהנַַער ּוַמֲעֵׂשהּו: יב() שְּ יֶה מִׁ ֶריָך ַמה יִׁהְּ בָּ ה יָּבֹא דְּ נֹוַח ַעתָּ  ַויֹאֶמר מָּ

כֹל  יג() נֹוַח מִׁ ַאְך יְּקֹוָּק ֶאל מָּ ֵמר:ַויֹאֶמר ַמלְּ שָּ ה תִׁ שָּ אִׁ י ֶאל הָּ תִׁ  ֲאֶשר ָאַמרְּ

ָאה  יד() מְּ תְּ וְּכָּל טֻׁ ֶגֶפן ַהיַיִׁן ֹלא תֹאַכל וְּיַיִׁן וְֵּשכָּר ַאל ֵתשְּ כֹל ֲאֶשר יֵֵצא מִׁ מִׁ

מֹר: שְּ יהָּ תִׁ ּוִׁיתִׁ  ַאל תֹאַכל כֹל ֲאֶשר צִׁ

ְך טו() ה נָּא אֹותָּ רָּ צְּ ַאְך יְּקֹוָּק נַעְּ נֹוַח ֶאל ַמלְּ י  ַויֹאֶמר מָּ נֶיָך גְּדִׁ פָּ וְּנֲַעֶׂשה לְּ

ּזִׁים:  עִׁ
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ם  טז() ֶמָך וְּאִׁ ַלחְּ ֵרנִׁי ֹלא אַֹכל בְּ צְּ ם ַתעְּ נֹוַח אִׁ ַאְך יְּקַֹוק ֶאל מָּ ַויֹאֶמר ַמלְּ

ַאְך יְּקֹוָּק הּוא: י ַמלְּ נֹוַח כִׁ  ַתֲעֶׂשה עֹלָּה ַליקֹוָּק ַתֲעֶלנָּה כִׁי ֹלא יַָּדע מָּ

ַאְך יְּקֹוָּ  יז() נֹוַח ֶאל ַמלְּ ָך ַויֹאֶמר מָּ רְּ בָּ י יָּבֹא >דבריך< דְּ ֶמָך כִׁ י שְּ ק מִׁ

נּוָך: ַבדְּ  וְּכִׁ

י וְּהּוא ֶפלִׁאי:  יח() מִׁ ַאל לִׁשְּ שְּ ה ּזֶה תִׁ ַאְך יְּקֹוָּק לָּמָּ  סַויֹאֶמר לֹו ַמלְּ

לִׁא  יט() ה ַויַַעל ַעל ַהצּור ַליקֹוָּק ּוַמפְּ נְּחָּ ּזִׁים וְֶּאת ַהמִׁ עִׁ י הָּ נֹוַח ֶאת גְּדִׁ ַויִַׁקח מָּ

ים:ַלֲעׂשֹות ּו תֹו רֹאִׁ שְּ נֹוַח וְּאִׁ  מָּ

ַלַהב  כ() ַאְך יְּקֹוָּק בְּ ה ַויַַעל ַמלְּ ַמיְּמָּ זְֵּבַח ַהשָּ י ַבֲעלֹות ַהַלַהב ֵמַעל ַהמִׁ ַויְּהִׁ

ה: צָּ נֵיֶהם ָארְּ לּו ַעל פְּ ים ַויִׁפְּ תֹו רֹאִׁ שְּ נֹוַח וְּאִׁ זְֵּבַח ּומָּ  ַהמִׁ

אֹה ֶאל  כא() ֵהרָּ ַאְך יְּקֹוָּק לְּ נֹוַח וְֹּלא יַָּסף עֹוד ַמלְּ תֹו ָאז יַָּדע מָּ שְּ נֹוַח וְֶּאל אִׁ מָּ

ַאְך יְּקֹוָּק הּוא: י ַמלְּ  כִׁ

ינּו: כב() אִׁ ים רָּ תֹו מֹות נָּמּות כִׁי ֱאֹלהִׁ שְּ נֹוַח ֶאל אִׁ  ַויֹאֶמר מָּ

ה  כג() נְּחָּ יֵָּדנּו עֹלָּה ּומִׁ יֵתנּו ֹלא לַָּקח מִׁ ֵפץ יְּקֹוָּק ַלֲהמִׁ תֹו לּו חָּ שְּ ַותֹאֶמר לֹו אִׁ

ָאנּו  זֹאת:וְֹּלא ֶהרְּ נּו כָּ יעָּ מִׁ שְּ  ֶאת כָּל ֵאֶלה וְּכֵָּעת ֹלא הִׁ

ֵכהּו  כד() רְּ שֹון ַויִׁגְַּדל ַהנַַער ַויְּבָּ מְּ מֹו שִׁ א ֶאת שְּ רָּ קְּ ה ֵבן ַותִׁ שָּ אִׁ ַוֵתֶלד הָּ

 יְּקֹוָּק:

אֹל:  כה() תָּ ה ּוֵבין ֶאשְּ עָּ רְּ ן ֵבין צָּ ַמֲחנֵה דָּ ַפֲעמֹו בְּ ֶחל רּוַח יְּקֹוָּק לְּ  פַותָּ
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 פרק ג קהלת 

 

יִׁם:  א() מָּ ן וְֵּעת לְּכָּל ֵחֶפץ ַתַחת ַהשָּ  סַלכֹל זְּמָּ

ַטַעת וְֵּעת ַלֲעקֹור נָּטּוַע: ב() ֶלֶדת וְֵּעת לָּמּות ֵעת לָּ  ֵעת לָּ

נֹות: ג() פֹוא ֵעת לִׁפְּרֹוץ וְֵּעת לִׁבְּ  ֵעת ַלֲהרֹוג וְֵּעת לִׁרְּ

קֹוד: ד() פֹוד וְֵּעת רְּ חֹוק ֵעת סְּ כֹות וְֵּעת לִׁׂשְּ  ֵעת לִׁבְּ

חֹק ֵמַחֵבק:עֵ  ה() נִׁים ֵעת ַלֲחבֹוק וְֵּעת לִׁרְּ נִׁים וְֵּעת כְּנֹוס ֲאבָּ לִׁיְך ֲאבָּ ַהשְּ  ת לְּ

לִׁיְך: ו() ַהשְּ מֹור וְֵּעת לְּ ַבֵקש וְֵּעת לְַּאֵבד ֵעת לִׁשְּ  ֵעת לְּ

ַדֵבר: ז() פֹור ֵעת ַלֲחשֹות וְֵּעת לְּ רֹוַע וְֵּעת לִׁתְּ  ֵעת לִׁקְּ

לְּחָּ  ח() נֹא ֵעת מִׁ לֹום: ֵעת ֶלֱאהֹב וְֵּעת לִׁׂשְּ ה וְֵּעת שָּ  סמָּ

ֵמל: ט() עֹוֶׂשה ַבֲאֶשר הּוא עָּ רֹון הָּ  ַמה יִׁתְּ

ם ַלֲענֹות בֹו: י() ָאדָּ נֵי הָּ בְּ ים לִׁ נְּיָּן ֲאֶשר נַָּתן ֱאֹלהִׁ עִׁ י ֶאת הָּ יתִׁ אִׁ  רָּ

לִׁי ֲאֶשר ֹלא  יא() בְּ לִׁבָּם מִׁ עֹלָּם נַָּתן בְּ תֹו ַגם ֶאת הָּ עִׁ ה יֶָּפה בְּ ֶאת ַהכֹל עָּׂשָּ

ָאדָּ  א הָּ צָּ ים ֵמרֹאש וְַּעד סֹוף:יִׁמְּ ֱאֹלהִׁ ה הָּ ׂשָּ  ם ֶאת ַהַמֲעֶׂשה ֲאֶשר עָּ

ַחיָּיו: יב() מֹוַח וְַּלֲעׂשֹות טֹוב בְּ ם לִׁׂשְּ י אִׁ י ֵאין טֹוב בָּם כִׁ י כִׁ תִׁ  יַָּדעְּ

ים  יג() לֹו ַמַתת ֱאֹלהִׁ כָּל ֲעמָּ ָאה טֹוב בְּ ה וְּרָּ תָּ ם ֶשיֹאַכל וְּשָּ וְּגַם כָּל הָָּאדָּ

יא  :הִׁ

תִׁ  יד() יו ֵאין יַָּדעְּ לָּ יֶה לְּעֹולָּם עָּ ים הּוא יִׁהְּ ֱאֹלהִׁ י כָּל ֲאֶשר יֲַעֶׂשה הָּ י כִׁ

נָּיו: פָּ לְּ אּו מִׁ ה ֶשיִׁרְּ ים עָּׂשָּ ֱאֹלהִׁ גְּרַֹע וְּהָּ ֶמנּו ֵאין לִׁ יף ּומִׁ  לְּהֹוסִׁ

ים יְַּבֵקש ֶאת  טו() ֱאֹלהִׁ יָּה וְּהָּ ר הָּ יֹות כְּבָּ הְּ יָּה כְּבָּר הּוא ַוֲאֶשר לִׁ ַמה ֶשהָּ

ף: דָּ  נִׁרְּ

קֹום ַהֶצֶדק  ז(ט) ֶרַשע ּומְּ ה הָּ מָּ פָּט שָּ שְּ קֹום ַהמִׁ ֶמש מְּ י ַתַחת ַהשָּ יתִׁ אִׁ וְּעֹוד רָּ

ַשע: רָּ ה הָּ מָּ  שָּ

כָּל  יז() י ֵעת לְּ ים כִׁ ֱאֹלהִׁ פֹט הָּ ע יִׁשְּ שָּ רָּ יק וְֶּאת הָּ י ֶאת ַהַצדִׁ לִׁבִׁ י ֲאנִׁי בְּ תִׁ ָאַמרְּ

ם:  ֵחֶפץ וְַּעל כָּל ַהַמֲעֶׂשה שָּ

תִׁ  יח() ֶהם ָאַמרְּ אֹות שְּ ים וְּלִׁרְּ ֱאֹלהִׁ ם הָּ רָּ ם לְּבָּ נֵי הָָּאדָּ ַרת בְּ בְּ י ַעל דִׁ לִׁבִׁ י ֲאנִׁי בְּ

ֶהם: ה לָּ ה ֵהמָּ ֵהמָּ  בְּ

ֶהם כְּמֹות זֶה ֵכן  יט() ד לָּ ֶרה ֶאחָּ קְּ ה ּומִׁ ֶרה ַהבְֵּהמָּ קְּ ם ּומִׁ נֵי הָָּאדָּ ֶרה בְּ קְּ י מִׁ כִׁ

ן ַהבְּהֵ  ם מִׁ ד ַלכֹל ּומֹוַתר הָָּאדָּ ֶבל:מֹות זֶה וְּרּוַח ֶאחָּ ה ָאיִׁן כִׁי ַהכֹל הָּ  מָּ

ר: כ() פָּ ב ֶאל ֶהעָּ ר וְַּהכֹל שָּ פָּ ן ֶהעָּ יָּה מִׁ ד ַהכֹל הָּ קֹום ֶאחָּ  ַהכֹל הֹוֵלְך ֶאל מָּ
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ה ַהיֶֹרֶדת  כא() לָּה וְּרּוַח ַהבְֵּהמָּ עְּ יא לְּמָּ עֹלָּה הִׁ ם הָּ נֵי הָָּאדָּ י יֹוֵדַע רּוַח בְּ מִׁ

ה לָָּאֶרץ: ַמטָּ יא לְּ  הִׁ

י ֵאי כב() י כִׁ יתִׁ אִׁ י וְּרָּ י הּוא ֶחלְּקֹו כִׁ יו כִׁ ַמֲעׂשָּ ם בְּ ַמח הָָּאדָּ ן טֹוב ֵמֲאֶשר יִׁׂשְּ

יו: יֶה ַאֲחרָּ ֶמה ֶשיִׁהְּ אֹות בְּ יֶאנּו לִׁרְּ י יְּבִׁ  מִׁ
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 יונה פרק א 

 

ַתי ֵלאמֹר: א() ַבר יְּקֹוָּק ֶאל יֹונָּה ֶבן ֲאמִׁ י דְּ  ַויְּהִׁ

א עָּ  ב() רָּ יר ַהגְּדֹולָּה ּוקְּ עִׁ נָּי:קּום ֵלְך ֶאל נִׁינְֵּוה הָּ פָּ ם לְּ עָּתָּ ה רָּ לְּתָּ י עָּ  ֶליהָּ כִׁ

א ֲאנִׁיָּה בָָּאה  ג() צָּ נֵי יְּקֹוָּק ַויֵֶרד יָּפֹו ַויִׁמְּ פְּ לִׁ ה מִׁ ישָּ שִׁ רַֹח ַתרְּ ם יֹונָּה לִׁבְּ ַויָּקָּ

נֵי יְּקֹוָּק: פְּ לִׁ ה מִׁ ישָּ שִׁ ֶהם ַתרְּ מָּ ּה ַויֵֶרד בָּּה לָּבֹוא עִׁ כָּרָּ יש ַויִֵׁתן ׂשְּ שִׁ  ַתרְּ

יל ד() ה  ַויקֹוָּק ֵהטִׁ בָּ שְּ ֳאנִׁיָּה חִׁ י ַסַער גָּדֹול ַביָּם וְּהָּ רּוַח גְּדֹולָּה ֶאל ַהיָּם ַויְּהִׁ

ֵבר: שָּ  לְּהִׁ

ֳאנִׁיָּה  ה() לּו ֶאת ַהֵכלִׁים ֲאֶשר בָּ יו ַויָּטִׁ יש ֶאל ֱאֹלהָּ ים ַויִׁזְֲּעקּו אִׁ אּו ַהַמלָּחִׁ ַויִׁירְּ

כְּתֵ  ֵקל ֵמֲעֵליֶהם וְּיֹונָּה יַָּרד ֶאל יַרְּ ַדם:ֶאל ַהיָּם לְּהָּ ַכב ַויֵרָּ ינָּה ַויִׁשְּ פִׁ  י ַהסְּ

א ֶאל ֱאֹלֶהיָך  ו() רָּ ם קּום קְּ דָּ יו ַרב ַהחֵֹבל ַויֹאֶמר לֹו ַמה לְָּך נִׁרְּ ַרב ֵאלָּ ַויִׁקְּ

נּו וְֹּלא נֹאֵבד: ים לָּ ֱאֹלהִׁ ַעֵשת הָּ  אּוַלי יִׁתְּ

ה בְּ  ז() עָּ לֹות וְּנֵדְּ ילָּה גֹורָּ יש ֶאל ֵרֵעהּו לְּכּו וְּנַפִׁ רּו אִׁ ה ַויֹאמְּ עָּ רָּ י הָּ ֶשלְּמִׁ

ל ַעל יֹונָּה: לֹות ַויִׁפֹל ַהגֹורָּ לּו גֹורָּ נּו ַויַפִׁ  ַהּזֹאת לָּ

נּו ַמה  ח() ה ַהּזֹאת לָּ עָּ רָּ י הָּ נּו ַבֲאֶשר לְּמִׁ ה נָּא לָּ יו ַהגִׁידָּ רּו ֵאלָּ ַויֹאמְּ

ה: תָּ ּזֶה ַעם אָּ ֶצָך וְֵּאי מִׁ ה ַארְּ בֹוא מָּ ָך ּוֵמַאיִׁן תָּ ַלאכְּתְּ  מְּ

ַמיִׁם ֲאנִׁי יֵָּרא ֲאֶשר ַויֹאמֶ  ט() י וְֶּאת יְּקֹוָּק ֱאֹלֵהי ַהשָּ י ָאנֹכִׁ רִׁ בְּ ר ֲאֵליֶהם עִׁ

ה: ה ֶאת ַהיָּם וְֶּאת ַהיַבָּשָּ ׂשָּ  עָּ

עּו  י() י יָּדְּ יתָּ כִׁ ׂשִׁ יו ַמה ּזֹאת עָּ רּו ֵאלָּ ָאה גְּדֹולָּה ַויֹאמְּ ים יִׁרְּ ֲאנָּשִׁ אּו הָּ ַויִׁירְּ

 ֹ נֵי יְּקֹוָּק הּוא ב פְּ לִׁ ים כִׁי מִׁ ֲאנָּשִׁ ֶהם:הָּ גִׁיד לָּ י הִׁ  ֵרַח כִׁ

י ַהיָּם הֹוֵלְך וְּסֵֹער: יא() ֵלינּו כִׁ תֹק ַהיָּם ֵמעָּ יו ַמה נֲַעֶׂשה לְָּך וְּיִׁשְּ רּו ֵאלָּ  ַויֹאמְּ

י יֹוֵדַע  יב() תֹק ַהיָּם ֵמֲעֵליֶכם כִׁ נִׁי ֶאל ַהיָּם וְּיִׁשְּ ילֻׁ אּונִׁי ַוֲהטִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ׂשָּ

י ַהסַ  ֶשלִׁ י בְּ  ַער ַהגָּדֹול ַהּזֶה ֲעֵליֶכם:ָאנִׁי כִׁ

י ַהיָּם הֹוֵלְך וְּסֵֹער  יג() ה וְֹּלא יָּכֹלּו כִׁ יב ֶאל ַהיַבָּשָּ שִׁ ים לְּהָּ ֲאנָּשִׁ רּו הָּ תְּ ַויַחְּ

 ֲעֵליֶהם:

יש ַהּזֶה  יד() אִׁ נֶֶפש הָּ ה בְּ דָּ נָּה יְּקֹוָּק ַאל נָּא נֹאבְּ רּו אָּ אּו ֶאל יְּקֹוָּק ַויֹאמְּ רְּ ַויִׁקְּ

ֵתן עָּ  :וְַּאל תִׁ יתָּ ׂשִׁ תָּ עָּ ַפצְּ ה יְּקֹוָּק ַכֲאֶשר חָּ י ַאתָּ יא כִׁ ם נָּקִׁ  ֵלינּו דָּ

פֹו: טו() ּזַעְּ לֻׁהּו ֶאל ַהיָּם ַויֲַעמֹד ַהיָּם מִׁ אּו ֶאת יֹונָּה ַויְּטִׁ  ַויִׁׂשְּ

רּו  טז() ָאה גְּדֹולָּה ֶאת יְּקֹוָּק ַויִׁזְּבְּחּו זֶַבח ַליקֹוָּק ַויִׁדְּ ים יִׁרְּ ֲאנָּשִׁ אּו הָּ ַויִׁירְּ

רִׁ   ים:נְּדָּ
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 תהלים פרק כג 

 

ר: א() סָּ י ֹלא ֶאחְּ וִׁד יְּקֹוָּק רֹעִׁ דָּ זְּמֹור לְּ  מִׁ

נֻׁחֹות יְּנֲַהֵלנִׁי: ב() יֵצנִׁי ַעל ֵמי מְּ בִׁ נְּאֹות ֶדֶשא יַרְּ  בִׁ

מֹו: ג() ַמַען שְּ גְֵּלי ֶצֶדק לְּ ַמעְּ י יְּשֹוֵבב יַנְֵּחנִׁי בְּ שִׁ  נַפְּ

א רָּ  ד() ירָּ ֶות ֹלא אִׁ מָּ גֵיא ַצלְּ י ֵאֵלְך בְּ ָך ַגם כִׁ טְּ בְּ י שִׁ דִׁ מָּ ה עִׁ י ַאתָּ ע כִׁ

נִׁי: ה יְּנֲַחמֻׁ ַענְֶּתָך ֵהמָּ שְּ  ּומִׁ

וָּיָּה: ה() י רְּ י כֹוסִׁ ַשנְּתָּ ַבֶשֶמן רֹאשִׁ י דִׁ רָּ ן נֶגֶד צֹרְּ לְּחָּ נַי שֻׁ פָּ  ַתֲערְֹך לְּ

ֵבית יְּקֹוָּק לְּאֶֹרְך יָּ  ו() י בְּ תִׁ פּונִׁי כָּל יְֵּמי ַחיָּי וְַּשבְּ דְּ ים:ַאְך טֹוב וֶָּחֶסד יִׁרְּ  מִׁ

 
 תהלים פרק כד 

 

ּה: א() ֵבי בָּ ּה ֵתֵבל וְּיֹשְּ לֹואָּ זְּמֹור ַליקֹוָּק הָָּאֶרץ ּומְּ וִׁד מִׁ דָּ  לְּ

: ב() ּה וְַּעל נְּהָּרֹות יְּכֹונְּנֶהָּ דָּ ים יְּסָּ י הּוא ַעל יַמִׁ  כִׁ

שֹו: ג() דְּ קֹום קָּ י יָּקּום בִׁמְּ ַהר יְּקֹוָּק ּומִׁ י יֲַעֶלה בְּ  מִׁ

י ַכַפיִׁם ּוַבר ֵלבָּב ֲאשֶ  ד() ה:נְּקִׁ מָּ רְּ ַבע לְּמִׁ י וְֹּלא נִׁשְּ שִׁ וְּא נַפְּ א ַלשָּ  ר ֹלא נָּׂשָּ

עֹו: ה() ה ֵמֱאֹלֵהי יִׁשְּ קָּ דָּ כָּה ֵמֵאת יְּקֹוָּק ּוצְּ רָּ א בְּ  יִׁשָּ

נֶיָך יֲַעקֹב ֶסלָּה: ו() ֵשי פָּ ַבקְּ יו מְּ שָּ  זֶה דֹור >דרשו< דֹרְּ

יָּ  ז() ֵחי עֹולָּם וְּ תְּ אּו פִׁ נָּׂשְּ אֵשיֶכם וְּהִׁ ים רָּ רִׁ עָּ אּו שְּ  בֹוא ֶמֶלְך ַהכָּבֹוד:ׂשְּ

ה: ח() מָּ לְּחָּ ּזּוז וְּגִׁבֹור יְּקֹוָּק גִׁבֹור מִׁ י זֶה ֶמֶלְך ַהכָּבֹוד יְּקֹוָּק עִׁ  מִׁ

ֵחי עֹולָּם וְּיָּבֹא ֶמֶלְך ַהכָּבֹוד: ט() תְּ אּו פִׁ אֵשיֶכם ּוׂשְּ ים רָּ רִׁ עָּ אּו שְּ  ׂשְּ

בָּאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ  י() י הּוא זֶה ֶמֶלְך ַהכָּבֹוד יְּקֹוָּק צְּ  בֹוד ֶסלָּה:מִׁ
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 שמואל א פרק א 

 

נָּה ֶבן  א() מֹו ֶאלְּקָּ יִׁם ּושְּ רָּ ים ֵמַהר ֶאפְּ ַתיִׁם צֹופִׁ מָּ רָּ ן הָּ ד מִׁ יש ֶאחָּ י אִׁ ַויְּהִׁ

י: תִׁ רָּ ם ֶבן ֱאלִׁיהּוא ֶבן תֹחּו ֶבן צּוף ֶאפְּ  יְּרֹחָּ

ים ֵשם ַאַחת ַחנָּ  ב() ֵתי נָּשִׁ ים וְּלֹו שְּ דִׁ נִׁנָּה יְּלָּ י לִׁפְּ נִׁנָּה ַויְּהִׁ ה וְֵּשם ַהֵשנִׁית פְּ

ים: ַחנָּה ֵאין יְּלָּדִׁ  ּולְּ

זְּבַֹח ַליקֹוָּק  ג() ַתֲחֹות וְּלִׁ שְּ ה לְּהִׁ ימָּ ים יָּמִׁ יָּמִׁ ירֹו מִׁ יש ַההּוא ֵמעִׁ אִׁ לָּה הָּ וְּעָּ

ס כֲֹהנִׁים ַליקֹוָּ  נְּחָּ נִׁי ּופִׁ פְּ י חָּ נֵי ֵעלִׁ נֵי בְּ ם שְּ ֹלה וְּשָּ בָּאֹות בְּשִׁ  ק:צְּ

נֹוֶתיהָּ  ד() נֶיהָּ ּובְּ כָּל בָּ תֹו ּולְּ שְּ נִׁנָּה אִׁ פְּ נָּה וְּנַָּתן לִׁ קָּ י ַהיֹום ַויִׁזְַּבח ֶאלְּ ַויְּהִׁ

נֹות:  מָּ

ּה: ה() מָּ גַר ַרחְּ י ֶאת ַחנָּה ָאֵהב ַויקֹוָּק סָּ יִׁם כִׁ נָּה ַאַחת ַאפָּ ַחנָּה יִֵׁתן מָּ  ּולְּ

ּה ַגם ַכַעס ַבֲעבּור ַהרְּ  ו() תָּ רָּ ה צָּ ֲעַסתָּ ּה:וְּכִׁ מָּ ַעד ַרחְּ גַר יְּקֹוָּק בְּ י סָּ ּה כִׁ מָּ  עִׁ

ֶכה וְֹּלא  ז() בְּ ֶסנָּה ַותִׁ עִׁ ֵבית יְּקֹוָּק ֵכן ַתכְּ ּה בְּ ֵדי ֲעֹלתָּ נָּה מִׁ שָּ נָּה בְּ וְֵּכן יֲַעֶׂשה שָּ

 תֹאַכל:

ֶמה יֵַרע  ח() י וְּלָּ לִׁ י וְּלֶָּמה ֹלא תֹאכְּ כִׁ בְּ ּה ַחנָּה לֶָּמה תִׁ ישָּ נָּה אִׁ קָּ ַויֹאֶמר לָּּה ֶאלְּ

בֵ  נִׁיםלְּבָּ ה בָּ רָּ י טֹוב לְָּך ֵמֲעׂשָּ  :ְך ֲהלֹוא ָאנֹכִׁ

י ַהכֵֹהן יֵֹשב ַעל  ט() תֹה וְֵּעלִׁ ֹלה וְַּאֲחֵרי שָּ שִׁ לָּה בְּ ם ַחנָּה ַאֲחֵרי ָאכְּ קָּ ַותָּ

זּוזַת ֵהיַכל יְּקֹוָּק:  ַהכִֵׁסא ַעל מְּ

ֶכה: י() בְּ כֹה תִׁ ַפֵלל ַעל יְּקֹוָּק ּובָּ תְּ ַרת נֶָּפש ַותִׁ יא מָּ  וְּהִׁ

ַתנִׁי ַותִׁ  יא() ֶתָך ּוזְַּכרְּ ֳענִׁי ֲאמָּ ֶאה בָּ רְּ אֹה תִׁ ם רָּ בָּאֹות אִׁ דֹר נֶֶדר ַותֹאַמר יְּקֹוָּק צְּ

יו ַליקֹוָּק כָּל יְֵּמי  ים ּונְַּתתִׁ ָך זֶַרע ֲאנָּשִׁ תְּ ה ַלֲאמָּ נַָּתתָּ ֶתָך וְּ ַכח ֶאת ֲאמָּ שְּ וְֹּלא תִׁ

ה ֹלא יֲַעֶלה ַעל רֹאשֹו:  ַחיָּיו ּומֹורָּ

בְּתָּ  יב() רְּ י הִׁ יָּה כִׁ :וְּהָּ יהָּ נֵי יְּקֹוָּק וְֵּעלִׁי שֵֹמר ֶאת פִׁ פְּ ַפֵלל לִׁ תְּ הִׁ  ה לְּ

ֵמַע  יג() ֶתיהָּ נָּעֹות וְּקֹולָּּה ֹלא יִׁשָּ פָּ ַדֶבֶרת ַעל לִׁבָּּה ַרק ׂשְּ יא מְּ וְַּחנָּה הִׁ

ה: כֹרָּ י לְּשִׁ ֶבהָּ ֵעלִׁ שְּ  ַויַחְּ

י ֶאת יֵי יד() ירִׁ סִׁ ין הָּ ַתכָּרִׁ שְּ ַתי תִׁ י ַעד מָּ יְִׁך:ַויֹאֶמר ֵאֶליהָּ ֵעלִׁ לָּ  נְֵך ֵמעָּ

יַיִׁן וְֵּשכָּר ֹלא  טו() י וְּ ַשת רּוַח ָאנֹכִׁ ה קְּ שָּ ַוַתַען ַחנָּה ַותֹאֶמר ֹלא ֲאדֹנִׁי אִׁ

נֵי יְּקֹוָּק: פְּ י לִׁ שִׁ פְֹך ֶאת נַפְּ י וֶָּאשְּ יתִׁ תִׁ  שָּ

תִׁ  טז() ַברְּ י דִׁ סִׁ י וְַּכעְּ יחִׁ יַָּעל כִׁי ֵמרֹב ׂשִׁ לִׁ נֵי ַבת בְּ פְּ ָך לִׁ תְּ ֵתן ֶאת ֲאמָּ י ַעד ַאל תִׁ

 ֵהנָּה:
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ֵתְך ֲאֶשר  יז() ֵאל יִֵׁתן ֶאת ֵשלָּ רָּ לֹום ֵואֹלֵהי יִׁׂשְּ י לְּשָּ כִׁ י ַויֹאֶמר לְּ ַויַַען ֵעלִׁ

מֹו: ַאלְּתְּ ֵמעִׁ  שָּ

כָּּה ַותֹאַכל  יח() ַדרְּ ה לְּ שָּ אִׁ ֵעינֶיָך ַוֵתֶלְך הָּ ָך ֵחן בְּ תְּ חָּ פְּ צָּא שִׁ מְּ ַותֹאֶמר תִׁ

יּו לָּּה עֹוד: נֶיהָּ ֹלא הָּ  ּופָּ

ה  יט() תָּ מָּ רָּ ם הָּ בּו ַויָּבֹאּו ֶאל ֵביתָּ נֵי יְּקֹוָּק ַויָּשֻׁ פְּ ַתֲחוּו לִׁ כִׁמּו ַבבֶֹקר ַויִׁשְּ ַויַשְּ

ֶרהָּ יְּקֹוָּק: תֹו ַויִׁזְּכְּ שְּ נָּה ֶאת ַחנָּה אִׁ קָּ  ַויֵַדע ֶאלְּ

מֹו  כ() א ֶאת שְּ רָּ קְּ ים ַוַתַהר ַחנָּה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ פֹות ַהיָּמִׁ קֻׁ י לִׁתְּ י ַויְּהִׁ מּוֵאל כִׁ שְּ

יו: לְּתִׁ אִׁ  ֵמיְּקֹוָּק שְּ

ים וְֶּאת  כא() זְּבַֹח ַליקֹוָּק ֶאת זֶַבח ַהיָּמִׁ נָּה וְּכָּל ֵביתֹו לִׁ יש ֶאלְּקָּ אִׁ ַויַַעל הָּ

רֹו:  נִׁדְּ

ָאה  כב() יו וְּנִׁרְּ אֹתִׁ ּה ַעד יִׁגֵָּמל ַהנַַער ַוֲהבִׁ ישָּ ה לְּאִׁ רָּ י ָאמְּ ה כִׁ לָּתָּ וְַּחנָּה ֹלא עָּ

יָּ  נֵי יְּקֹוָּק וְּ ם ַעד עֹולָּם:ֶאת פְּ  ַשב שָּ

ֵלְך אֹתֹו ַאְך  כג() י ַעד גָּמְּ בִׁ ֵעינַיְִׁך שְּ י ַהטֹוב בְּ ּה ֲעׂשִׁ ישָּ נָּה אִׁ קָּ ַויֹאֶמר לָּּה ֶאלְּ

לָּּה אֹתֹו: נָּּה ַעד גָּמְּ ה ַוֵתינֶק ֶאת בְּ שָּ אִׁ רֹו ַוֵתֶשב הָּ בָּ  יֵָּקם יְּקֹוָּק ֶאת דְּ

ַלת כד() ּה ַכֲאֶשר גְּמָּ מָּ ה וְֵּאיפָּה ַאַחת ֶקַמח וְּנֵֶבל ַוַתֲעֵלהּו עִׁ ֹלשָּ ים שְּ רִׁ פָּ ּו בְּ

לֹו וְַּהנַַער נַָּער: ֵאהּו ֵבית יְּקֹוָּק שִׁ בִׁ  יַיִׁן ַותְּ

י: כה() יאּו ֶאת ַהנַַער ֶאל ֵעלִׁ ֲחטּו ֶאת ַהפָּר ַויָּבִׁ  ַויִׁשְּ

ה ַהנִֶׁצֶבת עִׁ  כו() שָּ אִׁ ָך ֲאדֹנִׁי ֲאנִׁי הָּ שְּ י ֲאדֹנִׁי ֵחי נַפְּ זֶה ַותֹאֶמר בִׁ כָּה בָּ מְּ

ַפֵלל ֶאל יְּקֹוָּק: תְּ הִׁ  לְּ

י  כז() ַאלְּתִׁ י ֲאֶשר שָּ ֵאלָּתִׁ י ַויִֵׁתן יְּקֹוָּק לִׁי ֶאת שְּ לְּתִׁ ַפלָּ תְּ ֶאל ַהנַַער ַהּזֶה הִׁ

מֹו:  ֵמעִׁ

אּול ַליקֹוָּק  כח() יָּה הּוא שָּ ים ֲאֶשר הָּ הּו ַליקֹוָּק כָּל ַהיָּמִׁ לְּתִׁ אִׁ שְּ י הִׁ וְּגַם ָאנֹכִׁ

ַתחּו ם ַליקֹוָּק:  ַויִׁשְּ  פשָּ

 
 

 


