
Matot-Mas`ei: Week 2 of Catastrophe 

Jeremiah 2:4-28+3:4 

Israel as ingrates 

(4) Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, And all 
the families of the house of Israel; (5) Thus saith the Lord: 
What unrighteousness have your fathers found in Me, That 
they are gone far from Me, And have walked after things of 
naught, and are become naught? (6) Neither said they: 
'Where is the Lord that brought us up Out of the land of 
Egypt; That led us through the wilderness, Through a land of 
deserts and of pits, Through a land of drought and of the 
shadow of death, Through a land that no man passed 
through, And where no man dwelt?' (7) And I brought you 
into a land of fruitful fields, To eat the fruit thereof and the 
good thereof; But when ye entered, ye defiled My land, And 
made My heritage an abomination. (8) The priests said not: 
'Where is the Lord?' And they that handle the law knew Me 
not, And the rulers transgressed against Me; The prophets 
also prophesied by Baal, And walked after things that do not 
profit. (9) Wherefore I will yet plead with you, saith the 
Lord, And with your children's children will I plead. 

ית ַיֲעֹקב ְוכׇל  ) ְמעּו ְדַבר י"י בֵּ ד( שִׁ
ל. )ה( ֹכה ָאַמר י"י  ְשָראֵּ ית יִׁ ְשְפחֹות בֵּ מִׁ

י  ָמְצאּוַמה  י ָעֶול כִׁ יֶכם בִׁ   ָרֲחקּוֲאבֹותֵּ
ָעָלי  י  ַויְֵּלכּומֵּ . )ו( ְוֹלא  ַוֶיְהָבלּו ַהֶהֶבלַאֲחרֵּ
ֶאֶרץ   ַהַמֲעֶלהַאיֵּה י"י  ָאְמרּו ֹאָתנּו מֵּ

ם  ְצָריִׁ יְךמִׁ ְדָבר ְבֶאֶרץ ֲעָרָבה  ַהמֹולִׁ ֹאָתנּו ַבמִׁ
ָיה ְוַצְלָמֶות ְבֶאֶרץ ֹלא ָעַבר   ְושּוָחה ְבֶאֶרץ צִׁ

יש ְוֹלא ָיַשב ָאָדם ָשם. )ז(  יאָבּה אִׁ  ָוָאבִׁ
ְרָיּה   ֶאֶרץ ַהַכְרֶמלֶאל  ֶאְתֶכם ֶלֱאֹכל פִׁ

י ַוָתֹבאּוּוָבּה ְוט י  ַוְתַטְמאּו ֶאת ַאְרצִׁ ְוַנֲחָלתִׁ
ָבה  ַשְמֶתם ים. )ח( ְלתֹועֵּ   ָאְמרּוֹלא  ַהֹכֲהנִׁ

י ַהתֹוָרהַאיֵּה י"י  י  ְוֹתְפשֵּ ֹלא ְיָדעּונִׁ
ים י  ָפְשעּו ְוָהֹרעִׁ יםבִׁ אִׁ ְבאּו ְוַהְנבִׁ ַבַבַעל  נִׁ
י  לּוְוַאֲחרֵּ יב ָהָלכּו ֹלא יֹועִׁ ן ֹעד ָארִׁ . )ט( ָלכֵּ
ְתֶכם יב.  ְבנֵּיֶכםְנֻאם י"י ְוֶאת ְבנֵּי  אִׁ  ָארִׁ

 רד"ק ירמיהו ב':ז' 
לפי שהארץ הנעבדת בשדות ובכרמים ואילנות   ,הכרמלמה שסמך אותה אל  –אל ארץ הכרמל 

ארץ חטה ושעורה וגפן "כמו שכתוב עליה   ,ולפי שארץ ישראל היתה כן .טובים נקרא כרמל
   .וגו' קראה ארץ הכרמל "ורמוןותאנה 

[Israel] was compared to farmland because that is the designation for land cultivated with 

fields, vineyards, and orchards, and that fits the Land of Israel of which it is said: “A land of 

wheat, barley, vines, figs, pomegranates…” 
 ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח 

ַטְמאּוכד( ַאל ) ֶלה  תִׁ י ְבָכל אֵּ ֶלה כִׁ ְטְמאּוְבָכל אֵּ ְפנֵּיֶכם: נִׁ ַח מִׁ י ְמַשלֵּ ם ֲאֶשר ֲאנִׁ ְטָמאכה( )  ַהּגֹויִׁ  ַותִׁ

א ָהָאֶרץ ֶאת ֹיְשֶביָה:  ָהָאֶרץ ְשָפַטי  )  ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָתקִׁ כו( ּוְשַמְרֶתם ַאֶתם ֶאת ֻחֹקַתי ְוֶאת מִׁ

ֹכל  ֹבת ְוֹלא ַתֲעשּו מִׁ ֶלה ָהֶאְזָרח ְוַהּגֵּר ַהָּגר ְבתֹוְכֶכם: ַהתֹועֵּ ל ָעשּו )  ָהאֵּ ֹבת ָהאֵּ י ֶאת ָכל ַהתֹועֵּ כז( כִׁ

י הָ  ְפנֵּיֶכם ַאְנשֵּ ְטָמא ָהָאֶרץָאֶרץ ֲאֶשר לִׁ יא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם )  :ַותִׁ ֹאָתּה ַכֲאֶשר  ְבַטַמֲאֶכםכח( ְוֹלא ָתקִׁ

ְפנֵּיֶכם: ֹכל )  ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר לִׁ י ָכל ֲאֶשר ַיֲעֶשה מִׁ ֹבתכט( כִׁ ְכְרתּו ַהְנָפשֹות   ַהתֹועֵּ ֶלה ְונִׁ ָהאֵּ

ֶקֶרב ַעמָ  ֻחקֹות  )  ם:ָהֹעֹשת מִׁ י ֲעשֹות מֵּ ְלתִׁ י ְלבִׁ ְשַמְרתִׁ ֹבתל( ּוְשַמְרֶתם ֶאת מִׁ ֲאֶשר ַנֲעשּו  ַהתֹועֵּ
ְפנֵּיֶכם ְוֹלא  ַטְמאּולִׁ יֶכם: פ  תִׁ י ְיֹקָוק ֱאֹלהֵּ  ָבֶהם ֲאנִׁ

 במדבר פרשת מסעי פרק לה 

ְקָלטֹו ָלשּוב ָלֶשֶבת בָ )  יר מִׁ ְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל עִׁ ן:לב( ְוֹלא תִׁ יפּולג( ְוֹלא )  ָאֶרץ ַעד מֹות ַהֹכהֵּ   ַתֲחנִׁ
י ַהָדם הּוא  ֶאת ָהָאֶרץ יף ֶאת ָהָאֶרץֲאֶשר ַאֶתם ָבּה כִׁ י  ַיֲחנִׁ ְוָלָאֶרץ ֹלא ְיֻכַפר ַלָדם ֲאֶשר ֻשַפְך ָבּה כִׁ

ם ְבַדם ֹשְפכֹו: א ֶאת ָהָאֶרץלד( ְוֹלא )  אִׁ י  ְתַטמֵּ י ֲאנִׁ ן ְבתֹוָכּה כִׁ י ֹשכֵּ ים ָבּה ֲאֶשר ֲאנִׁ ֲאֶשר ַאֶתם ֹיְשבִׁ
ל: ְשָראֵּ ן ְבתֹוְך ְבנֵּי יִׁ  ְיֹקָוק ֹשכֵּ

 



 מיכה פרק ג 
ְשֹפטּו  ָראֶשיהָ יא( ) יר יֹורּו  ְוֹכֲהֶניהָ ְבֹשַחד יִׁ ְמחִׁ יֶאיהָ בִׁ נּו לֵּאֹמר   ּוְנבִׁ ָשעֵּ ְקֹסמּו ְוַעל ְיֹקָוק יִׁ ְבֶכֶסף יִׁ

ינּו ָרָעה:  נּו ֹלא ָתבֹוא ָעלֵּ ְרבֵּ  ֲהלֹוא ְיֹקָוק ְבקִׁ
 מלאכי פרק ב

י ) ְפתֵּ י שִׁ ןז( כִׁ ְשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקשּו מִׁ  ֹכהֵּ י ַמְלַאְך ְיֹקָוק ְצָבאֹות הּוא: יִׁ יהּו כִׁ  פִׁ
 יחזקאל פרק ז 

ְקשּו ָחזֹון ) ְהֶיה ּובִׁ יאכו( ֹהָוה ַעל ֹהָוה ָתבֹוא ּוְשֻמָעה ֶאל ְשמּוָעה תִׁ ָנבִׁ ןְותֹוָרה ֹתאַבד  מִׁ ֹכהֵּ ָצה   מִׁ ְועֵּ
ים נִׁ ְזקֵּ  : מִׁ

 משלי פרק כט 
ין ) ָפַרע ָעם   ָחזֹוןיח( ְבאֵּ ר תֹוָרהיִׁ הּו:  ְוֹשמֵּ  ַאְשרֵּ

  תופשי התורה

י אֹוַרְיָתאתרגום יונתן  •  ַמְלפֵּ

 . סנהדרין –רש"י  •

 החכמים לומדי התורה רד"ק הם  •
, כמו: תופשי המלחמה )במדבר ל"א:כ"ז(, שנקראו גם כן אנשי  אנשי ההוראה –שד"ל •

 המלחמה )שם כ"ח(. 
, כמו תופש חרב,  בדרך גנאיהתפישה היא האחיזה בכף ובא על בעלי התורה  –מלבי"ם  •

תופש קשת, תופש מגל, תופש כנור ועוגב, ר"ל שהתורה להם כאומנות וכקרדום לחתוך 
 .בה

Israel is worse than others 

(10) For pass over to the isles of the Kittites, and see, And 
send unto Kedar, and consider diligently, And see if there 
hath been such a thing. (11) Hath a nation changed its gods, 
Which yet are no gods? But My people hath changed its glory 
For that which doth not profit. (12) Be astonished, O ye 
heavens, at this, And be horribly afraid, be ye exceeding 
amazed, Saith the Lord. (13) For My people have committed 
two evils: They have forsaken Me, the fountain of living 
waters, And hewed them out cisterns, broken cisterns, That 
can hold no water. 

יֵּי ) ְברּו אִׁ י עִׁ יםי( כִׁ יִׁ תִׁ ָדרּוְראּו  כִׁ ְלחּו  ְוקֵּ שִׁ
ן ָהְיָתה ָכֹזאת.   ְתבֹוְננּו ְמֹאד ּוְראּו הֵּ ְוהִׁ

יר ּגֹוי  ימִׁ ים)יא( ַההֵּ ָמה  ֱאֹלהִׁ ֹלא  ְוהֵּ
ים י  ֱאֹלהִׁ יר ְכבֹודוֹ ְוַעמִׁ מִׁ ילבְ  הֵּ . לֹוא יֹועִׁ

ם ַעל ֹזאת ְוַשֲערּו חְׇרבּו  )יב( ֹשמּו ָשַמיִׁ
ם ָרעֹות ָעָשה מְ  י ְשַתיִׁ ֹאד ְנֻאם י"י. )יג( כִׁ

י ָעְזבּו  י ֹאתִׁ יםַעמִׁ ם ַחיִׁ ַלְחֹצב   ְמקֹור ַמיִׁ
יםָלֶהם ֹבארֹות  ְשָברִׁ ֲאֶשר ֹלא  ֹבאֹרת נִׁ

ם.  לּו ַהָמיִׁ  ָיכִׁ
 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה עמוד ב 

עובדין למים. ואף על פי שיודעים שהמים מכבין את האש   וקדרייםעובדים לאש,  כותייםתנא: 
 לא המירו אלהיהם, ועמי המיר כבודו בלוא יועיל. -

A Tanna taught: The Kittites worship fire and the Kedarites water, and although they know that 

water extinguishes fire, they have yet not changed their gods. But my people hath changed 

their God for that which doth not profit. 

ירּו ֶאת ְכבֹוָדםכ( )  תהלים פרק קו ֶשב: ַוָימִׁ ל עֵּ ית שֹור ֹאכֵּ  ְבַתְבנִׁ

 

 



Their Punishment 

(14) Is Israel a servant? Is he a home-born slave? Why is he 
become a prey? (15) The young lions have roared upon 
him, And let their voice resound; And they have made his 
land desolate, His cities are laid waste, Without inhabitant. 
(16) The children also of Noph and Tahpanhes Feed upon 
the crown of thy head. (17) Is it not this that doth cause it 
unto thee, That thou hast forsaken the Lord thy God, 
When He led thee by the way? (18) And now what hast 
thou to do in the way to Egypt, To drink the waters of 
Shihor? Or what hast thou to do in the way to Assyriay, To 
drink the waters of the River? (19) Thine own wickedness 
shall correct thee, And thy backslidings shall reprove thee: 
Know therefore and see that it is an evil and a bitter thing, 
That thou hast forsaken the Lord thy God, Neither is My 
fear in thee, Saith the Lord God of hosts. 

ם  ַהֶעֶבדיד( ) ל אִׁ ְשָראֵּ תיִׁ יד ַביִׁ הּוא ַמדּוַע   ְילִׁ
ים ָנְתנּו  ָלַבז ָהָיה  רִׁ ְשֲאגּו ְכפִׁ . )טו( ָעָליו יִׁ

ְצתּו[  יתּו ַאְרצֹו ְלַשָמה ָעָריו ]נִׁ קֹוָלם ַוָישִׁ
ב. )טז( ַּגם ְבנֵּי  י ֹישֵּ ְבלִׁ ֹנף )נצתה( מִׁ

ס[ ְרעּוְך קְׇדֹקד. )יז(  ]ְוַתְחַפְנחֵּ )ותחפנס( יִׁ
ְך   ְך ֶאת י"י ֱאֹלַהיִׁ ֲהלֹוא ֹזאת ַתֲעֶשה ָלְך עְׇזבֵּ

ת  ְךְבעֵּ כֵּ ַבָדֶרְך. )יח( ְוַעָתה ַמה ָלְך ְלֶדֶרְך  מֹולִׁ
ם ְצַריִׁ חֹור ּוַמה ָלְך ְלֶדֶרְך  מִׁ י שִׁ ְשתֹות מֵּ לִׁ
י ָנָהר. )יט(  ַאשּור ְשתֹות מֵּ ְך לִׁ ְך ָרָעתֵּ ְתַיְסרֵּ

ֻחְך ְך תֹוכִׁ י ַרע ָוָמר  ּוְמֻשבֹוַתיִׁ י כִׁ י ּוְראִׁ ּוְדעִׁ
ְך וְ  ְך ֶאת י"י ֱאֹלָהיִׁ ְך ְנֻאם עְׇזבֵּ ַליִׁ י אֵּ ֹלא ַפְחָדתִׁ

ה ְצָבאֹות.   ֲאֹדָני יֱ־ֹהוִׁ

יתוֹ ְוכׇל בר' יז:כז  י בֵּ ת ַאְנשֵּ יד ָביִׁ ְקַנת ֶכֶסף ְילִׁ תֹו.  ּומִׁ ֹמלּו אִׁ ת ֶבן נֵָּכר נִׁ אֵּ  מֵּ

 רד"ק ירמיהו ב':י"ט 

ובעבור משובותיך שאת מורדת   ,אחר שנסית כמה פעמים כי בעשותך רעה יבא לך רע – תיסרך
שלא תשובי   ,יהיו לך מוסר ותוכחה ליסרך רעתך ומשובותיך ,בי ימשלו בך האויבים הם בעצמם

ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה'  "זהו  .שהרי נסית כי יבא לך רעה בעבורה  ,עוד בדרך הרעה
 " אלהיך.

After you experienced several times that if you acted wickedly you would suffer, and that on 

account of your recidivist rebellions your enemies would rule over you, your wickedness and 

recidivism became your rebuke and chastisement to prevent you from repeating your evil ways 

because you experienced their negative consequences. That is why “it is a bitter thing to 

forsake the Lord.” 

Idolatry is Harlotry  

(20) For of old time I have broken thy yoke, And burst thy 
bands, And thou saidst: 'I will not transgress'; Upon every 
high hill And under every leafy tree Thou didst recline, 
playing the harlot. (21) Yet I had planted thee a noble vine, 
Wholly a right seed; How then art thou turned into the 
degenerate plant Of a strange vine unto Me? (22) For 
though thou wash thee with nitre, And take thee much 
soap, Yet thine iniquity is marked before Me, Saith the Lord 
God. (23) How canst thou say: 'I am not defiled, I have not 
gone after the Baalim'? See thy way in the Valley, Know 
what thou hast done; Thou art a swift young camel 
traversing her ways; (24) A wild ass used to the wilderness, 
That snuffeth up the wind in her desire; Her lust, who can 
hinder it? All they that seek her will not weary themselves; 
In her month they shall find her. (25) Withhold thy foot 
from being unshod, And thy throat from thirst; But thou 
saidst: 'There is no hope; No, for I have loved strangers, and 

עֹוָלם ) י מֵּ ַתְקתִׁ כ( כִׁ ְך נִׁ י ֻעלֵּ י ָשַבְרתִׁ
ְך י ֹלא ]ֶאֱעבֹור[ )אעבוד(   מֹוְסרֹוַתיִׁ ַוֹתאְמרִׁ

ץ ַרֲעָנן  ְבָעה ְּגֹבָהה ְוַתַחת כׇל עֵּ י ַעל כׇל ּגִׁ כִׁ
י  יְךַאְת ֹצָעה ֹזָנה. )כא( ְוָאֹנכִׁ ק ְנַטְעתִׁ  שֹורֵּ

י  ֶזַרע ֱאֶמתֻכֹּלה  יְך ֶנְהַפְכְת לִׁ י ַהֶּגֶפן ְואֵּ סּורֵּ
ָיה. י  נְׇכרִׁ י ַבֶנֶתר ְוַתְרבִׁ ם ְתַכְבסִׁ י אִׁ )כב( כִׁ

ְכָתם ֲעוֺנְֵּך ְלָפַני ְנֻאם ֲאֹדָני יֱ־ ית נִׁ ָלְך ֹברִׁ
י   י ַאֲחרֵּ אתִׁ ְטמֵּ י ֹלא נִׁ יְך ֹתאְמרִׁ ה. )כג( אֵּ ֹהוִׁ
י  ְך ַבַּגְיא ְדעִׁ י ַדְרכֵּ י ְראִׁ ים ֹלא ָהַלְכתִׁ ַהְבָעלִׁ

ְכָרה ַקָלה ְמָשֶרֶכת דְ  ית בִׁ ָרֶכיָה.  ֶמה ָעשִׁ
ְדָבר ְבַאַּות ]ַנְפָשּה[  ֻמד מִׁ )כד( ֶפֶרה לִׁ

יֶבָנה כׇל  י ְישִׁ )נפשו( ָשֲאָפה רּוַח ַתֲאָנָתּה מִׁ
ְמָצאּוְנָה.   יָעפּו ְבחְׇדָשּה יִׁ ְמַבְקֶשיָה ֹלא יִׁ

ף ]ּוְגרֹונְֵּך[ )וגורנך(  ָיחֵּ ְך מִׁ י ַרְגלֵּ ְנעִׁ )כה( מִׁ
י נֹוָאש ל  ְמָאה ַוֹתאְמרִׁ צִׁ י  מִׁ י ָאַהְבתִׁ ֹוא כִׁ



after them will I go.' (26) As the thief is ashamed when he is 
found, So is the house of Israel ashamed; They, their kings, 
their princes, And their priests, and their prophets; (27) 
Who say to a stock: 'Thou art my father', And to a stone: 
'Thou hast brought us forth', For they have turned their 
back unto Me, and not their face; But in the time of their 
trouble they will say: 'Arise, and save us.' (28) But where are 
thy gods that thou hast made thee? Let them arise, if they 
can save thee in the time of thy trouble; For according to 
the number of thy cities Are thy gods, O Judah. 

ים ְך. )כו( ְכבֹ  ָזרִׁ לֵּ יֶהם אֵּ י   ֶשתְוַאֲחרֵּ ַּגָנב כִׁ
ָמה   ל הֵּ ְשָראֵּ ית יִׁ ישּו בֵּ ן ֹהבִׁ א כֵּ ָמצֵּ יִׁ

יֶהם. )כז(   יאֵּ יֶהם ְוֹכֲהנֵּיֶהם ּוְנבִׁ יֶהם ָשרֵּ ַמְלכֵּ
ים  יֹאְמרִׁ ץ ָאבִׁ ַאָתה ְוָלֶאֶבן ַאְת  ָלעֵּ

י ָפנּו ְדָתנּו[ )ילדתני( כִׁ ַלי ֹעֶרף ְוֹלא   ]ְילִׁ אֵּ
ת ָרָעָתם ֹיאְמרּו קּוָמה  ים ּוְבעֵּ ָפנִׁ

יָת   נּו. )כח( ְוַאיֵּה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָעשִׁ יעֵּ ְוהֹושִׁ
י   ת ָרָעֶתָך כִׁ יעּוָך ְבעֵּ ם יֹושִׁ ָלְך ָיקּומּו אִׁ

ְסַפר ָעֶריָך ָהיּו ֱאֹלֶהיָך ְיהּוָדה.   מִׁ
ה והמוסרות שהן של עור נופל בהן לשון  העול של עץ נופל בו לשון שביר – שברתי עלךרש"י 

 נתיקה. 

To the wooden yoke, an expression of breaking applies, and to the yoke-bands, which are of 

leather, an expression of tearing open applies. 

 ישעיהו פרק ה 

י ְלַכְרמֹו ) יַרת דֹודִׁ י שִׁ ידִׁ ידִׁ יָרה ָנא לִׁ י ְבֶקֶרן ֶבן ָשֶמן:  ֶכֶרםא( ָאשִׁ ידִׁ ידִׁ הּו )  ָהָיה לִׁ הּו ַוְיַסְקלֵּ ב( ַוְיַעְזקֵּ
ק הּו ֹשרֵּ ָטעֵּ ים: ַויִׁ ים ַוַיַעש ְבֻאשִׁ ב בֹו ַוְיַקו ַלֲעשֹות ֲעָנבִׁ ְגָדל ְבתֹוכֹו ְוַגם ֶיֶקב ָחצֵּ ֶבן מִׁ ג( ְוַעָתה  )  ַויִׁ

י: ין ַכְרמִׁ י ּובֵּ ינִׁ ְפטּו ָנא בֵּ יש ְיהּוָדה שִׁ ם ְואִׁ ב ְירּוָשַלִׁ י בֹו  )  יֹושֵּ יתִׁ י ְוֹלא ָעשִׁ ד( ַמה ַלֲעשֹות עֹוד ְלַכְרמִׁ
ים: ים ַוַיַעש ְבֻאשִׁ י ַלֲעשֹות ֲעָנבִׁ יתִׁ ּוֵּ ת ֲאֶשר ֲאנִׁ ) ַמדּוַע קִׁ יָעה ָנא ֶאְתֶכם אֵּ י  ה( ְוַעָתה אֹודִׁ י ֹעֶשה ְלַכְרמִׁ

ְרָמס: רֹו ְוָהָיה ְלמִׁ ר ָפֹרץ ְּגדֵּ ר ְמשּוָכתֹו ְוָהָיה ְלָבעֵּ ר ְוָעָלה  )  ָהסֵּ ר ְוֹלא יֵָּעדֵּ ָזמֵּ הּו ָבָתה ֹלא יִׁ יתֵּ ו( ַוֲאשִׁ
יר ָעָליו ָמָטר: ַהְמטִׁ ים ֲאַצֶּוה מֵּ ת ְוַעל ֶהָעבִׁ יר ָוָשיִׁ ית יִׁ )  ָשמִׁ י ֶכֶרם ְיֹקָוק ְצָבאֹות בֵּ יש  ז( כִׁ ל ְואִׁ ְשָראֵּ

נֵּה ְצָעָקה: ס  ְצָדָקה ְוהִׁ ְשָפח לִׁ נֵּה מִׁ ְשָפט ְוהִׁ  ְיהּוָדה ְנַטע ַשֲעשּוָעיו ַוְיַקו ְלמִׁ

Israel “repents” 

Didst thou not just now cry unto Me: 'My father, Thou 
art the friend of my youth. 
 

י ) ַעָתה ]ָקָראת[ )קראתי( לִׁ יד( ֲהלֹוא מֵּ  ָאבִׁ
 ַאלּוף ְנֻעַרי ָאָתה. 

 

[The “Unused” Portion] 

י ְנֻאם י"י. )ל(  ) ָלי ֻכְלֶכם ְפַשְעֶתם בִׁ יבּו אֵּ כט( ָלָמה ָתרִׁ
י ֶאת ְבנֵּיֶכם מּוָסר ֹלא ָלָקחּו ָאְכָלה  יתִׁ כֵּ ַלָשְוא הִׁ

יֶכם ְכַאְר  יאֵּ ית. )לא( ַהדֹור ַאֶתם ַחְרְבֶכם ְנבִׁ יֵּה ַמְשחִׁ
ְלָיה  ם ֶאֶרץ ַמְאפֵּ ל אִׁ ְשָראֵּ י ְליִׁ יתִׁ ְדָבר ָהיִׁ ְראּו ְדַבר י"י ֲהמִׁ

ֶליָך. )לב(   י ַרְדנּו לֹוא ָנבֹוא עֹוד אֵּ ַמדּוַע ָאְמרּו ַעמִׁ
ים   י ָימִׁ י ְשכֵּחּונִׁ ֻשֶריָה ְוַעמִׁ ְשַכח ְבתּוָלה ֶעְדָיּה ַכָלה קִׁ ֲהתִׁ

ין מִׁ  ן ַּגם אֵּ ש ַאֲהָבה ָלכֵּ ְך ְלַבקֵּ י ַדְרכֵּ בִׁ יטִׁ ְסָפר. )לג( ַמה תֵּ
ְך. )לד( ַּגם   ַמְדְת[ )למדתי( ֶאת ְדָרָכיִׁ ֶאת ָהָרעֹות ]לִׁ

ים ֹלא  יִׁ ים ְנקִׁ ְמְצאּו ַדם ַנְפשֹות ֶאְביֹונִׁ ְך נִׁ ְכָנַפיִׁ בִׁ
י כִׁ  ֶלה. )לה( ַוֹתאְמרִׁ י ַעל כׇל אֵּ ים כִׁ י  ַבַמְחֶתֶרת ְמָצאתִׁ

ְך  ְשָפט אֹוָתְך ַעל אְׇמרֵּ י נִׁ ְננִׁ י הִׁ ֶמנִׁ י ַאְך ָשב ַאפֹו מִׁ יתִׁ קֵּ נִׁ
ְך ַּגם  י ְמֹאד ְלַשנֹות ֶאת ַדְרכֵּ ְזלִׁ י. )לו( ַמה תֵּ ֹלא ָחָטאתִׁ

ת ֶזה   אֵּ ַאשּור. )לז( ַּגם מֵּ י ַכֲאֶשר ֹבְשְת מֵּ ֹבשִׁ ם תֵּ ְצַריִׁ מִׁ מִׁ
ְך ְך ַעל ֹראשֵּ י ְוָיַדיִׁ ְצאִׁ ְך ְוֹלא  תֵּ ְבַטַחיִׁ י ָמַאס י"י ְבמִׁ כִׁ

י ָלֶהם. יחִׁ  ַתְצלִׁ

תֹו ) אִׁ ְשתֹו ְוָהְלָכה מֵּ יש ֶאת אִׁ ן ְיַשַלח אִׁ א( לֵּאֹמר הֵּ
ֶליָה עֹוד ֲהלֹוא ָחנֹוף ֶתֱחַנף  ר ֲהָישּוב אֵּ יש ַאחֵּ ְוָהְיָתה ְלאִׁ

ַלי ְנֻאם י ים ְושֹוב אֵּ ים ַרבִׁ עִׁ ית רֵּ יא ְוַאְת ָזנִׁ "י. ָהָאֶרץ ַההִׁ
יֹפה ֹלא ]ֻשַכְבְת[   י אֵּ ם ּוְראִׁ ְך ַעל ְשָפיִׁ יַניִׁ י עֵּ )ב( ְשאִׁ

י  יפִׁ ְדָבר ַוַתֲחנִׁ י ַבמִׁ ים ָיַשְבְת ָלֶהם ַכֲעָרבִׁ )שגלת( ַעל ְדָרכִׁ
ים ּוַמְלקֹוש לֹוא   בִׁ ָמְנעּו ְרבִׁ ְך. )ג( ַויִׁ ְך ּוְבָרָעתֵּ ְזנּוַתיִׁ ֶאֶרץ בִׁ

ָשה זֹוָנה הָ  ַצח אִׁ ָכלֵּם. ָהָיה ּומֵּ ַאְנְת הִׁ  ָיה ָלְך מֵּ

 


