דברים פרק טז
יח ׁש ֹפְ טִ ים ו ְׁש ֹטְ ִריםּ ,תִ ּתֶ ן-לְָך ְּבכָלׁ-שְ עָ ֶריָך ,אֲ ׁשֶ ר
י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָך ,לִׁשְ בָטֶ יָך; ו ְׁשָ פְ טּו אֶ ת-הָ עָ ם,
מִ ׁשְ ּפַ ט-צֶדֶ ק .יט ֹלא-תַ ּטֶ ה מִ ׁשְ ּפָ טֹ ,לא תַ ּכִיר ּפָ נִים;
ו ְֹלא-תִ ּקַ ח ׁש ֹחַ דּ--כִי הַ ּׁש ֹחַ ד י ְעַ ּוֵר עֵ ינֵי חֲ כָמִ ים ,ו ִיסַ ּלֵף
ּדִ ב ְֵרי צַּדִ יקִ ם .כ צֶדֶ ק צֶדֶ קּ ,תִ ְרּד ֹף--לְמַ עַ ן ּתִ חְ י ֶה
ָארץ ,אֲ ׁשֶ ר-י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָך.
וְי ַָרׁשְ ּתָ אֶ ת-הָ ֶ
{ס} כא ֹלא-תִ ּטַ ע לְָך אֲ ׁשֵ ָרהּ ,כָל-עֵ ץ :אֵ צֶל ,מִ ְזּבַח
י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך--אֲ ׁשֶ ר ּתַ עֲ ׂשֶ הּ-לְָך .כב ו ְֹלא-תָ קִ ים לְָך,
מַ ֵּצבָה ,אֲ ׁשֶ ר ׂשָ נֵא ,י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך{ .ס
פרק יז
א ֹלא-תִ ְזּבַח לַיהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך ׁשֹור ו ָׂשֶ ה ,אֲ ׁשֶ ר י ִהְ י ֶה בֹו
מּוםּ--כ ֹלּ ,דָ בָר ָרעּ :כִי תֹועֲ בַת י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך ,הּוא.
{ס} ב ּכִי-י ִּמָ צֵא בְקִ ְרּבְָך ּבְַאחַ ד ׁשְ עָ ֶריָך ,אֲ ׁשֶ ר-י ְהו ָה
אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָך :אִ יׁש אֹו-אִ ּׁשָ ה ,אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ׂשֶ ה
אֶ ת-הָ ַרע ּבְעֵ ינֵי י ְהו ָה-אֱ ֹלהֶ יָך--לַעֲ ב ֹר ּב ְִריתֹו .ג וַּיֵלְֶך,
וַּיַעֲ ב ֹד אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים ,וַּיִׁשְ ּתַ חּו ,לָהֶ ם; וְלַּׁשֶ מֶ ׁש אֹו
ַלּי ֵָרחַ  ,אֹו ְלכָלְ -צבָא הַ ּׁשָ מַ י ִם--אֲ ׁשֶ ר
ֹלאִ -צּוִיתִ י .ד ו ְהֻ ּגַד-לְָך ,ו ְׁשָ מָ עְ ּתָ ; ו ְדָ ַרׁשְ ּתָ
הֵ יטֵ ב--ו ְהִ ּנֵה אֱ מֶ ת נָכֹון הַ ּדָ בָר ,נֶעֶ ׂשְ תָ ה הַ ּתֹועֵ בָה
הַ ּז ֹאת ְּבי ִׂשְ ָראֵ ל .ה ו ְהֹוצֵאתָ אֶ ת-הָ אִ יׁש הַ הּוא אֹו
אֶ ת-הָ אִ ּׁשָ ה הַ הִ וא אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשּו אֶ ת-הַ ּדָ בָר הָ ָרע הַ ּזֶה,
אֶ לׁ-שְ עָ ֶריָך--אֶ ת-הָ אִ יׁש ,אֹו אֶ ת-הָ אִ ּׁשָ ה; ּוסְ קַ לְּתָ ם
ּבָאֲ ָבנִים ,ו ָמֵ תּו .ו עַ לּ-פִ י ׁשְ נַי ִם עֵ דִ ים ,אֹו ׁשְ ֹלׁשָ ה
עֵ דִ ים--יּומַ ת הַ ּמֵ תֹ :לא יּומַ ת ,עַ לּ-פִ י עֵ ד אֶ חָ ד .ז י ַד
הָ עֵ דִ ים ּתִ הְ י ֶהּ-בֹו ב ִָראׁשֹנָה ,לַהֲ מִ יתֹו ,וְי ַד ּכָל-הָ עָ ם,
ּבַָאחֲ רֹנָה; ּובִעַ ְרּתָ הָ ָרע ,מִ ּקִ ְרּבֶָך{ .פ}
ח ּכִי י ִּפָ לֵא מִ ּמְ ָך דָ בָר לַּמִ ׁשְ ּפָ טּ ,בֵיןּ-דָ ם לְדָ ם ּבֵיןּ-דִ ין
לְדִ ין ּובֵין נֶגַע ָלנֶגַעּ--דִ ב ְֵרי ִריב ֹתּ ,בִׁשְ עָ ֶריָך :ו ְקַ מְ ּתָ
ו ְעָ לִיתָ --אֶ ל-הַ ּמָ קֹום ,אֲ ׁשֶ ר יִבְחַ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך
ּבֹו .ט ּובָאתָ  ,אֶ ל-הַ ּכ ֹהֲ נִים הַ ְלוִּיִם ,ו ְאֶ ל-הַ ּׁש ֹפֵ ט,
אֲ ׁשֶ ר י ִהְ י ֶה ַּבּיָמִ ים הָ הֵ ם; ו ְדָ ַרׁשְ ּתָ ו ְהִ ּגִידּו לְָך ,אֵ ת
ּדְ בַר הַ ּמִ ׁשְ ּפָ ט .י ו ְעָ ׂשִ יתָ  ,עַ לּ-פִ י הַ ּדָ בָר אֲ ׁשֶ ר יַּגִידּו
לְָך ,מִ ן-הַ ּמָ קֹום הַ הּוא ,אֲ ׁשֶ ר יִבְחַ ר י ְהו ָה; ו ְׁשָ מַ ְרּתָ
לַעֲ ׂשֹותּ ,כְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר יֹורּוָך .יא עַ לּ-פִ י הַ ָ
ּתֹורה אֲ ׁשֶ ר
יֹורּוָך ,ו ְעַ ל-הַ ּמִ ׁשְ ּפָ ט אֲ ׁשֶ ר-י ֹאמְ רּו לְָךּ--תַ עֲ ׂשֶ הֹ :לא
תָ סּור ,מִ ן-הַ ּדָ בָר אֲ ׁשֶ ר-יַּגִידּו לְָך--י ָמִ ין
ּוׂשְ מ ֹאל .יב ו ְהָ אִ יׁש אֲ ׁשֶ ר-י ַעֲ ׂשֶ ה ְבזָדֹוןְ ,ל ִבלְּתִ י ׁשְ מ ֹעַ
אֶ ל-הַ ּכ ֹהֵ ן הָ ע ֹמֵ ד לְׁשָ ֶרת ׁשָ ם אֶ ת-י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך ,אֹו,
אֶ ל-הַ ּׁש ֹפֵ טּ--ומֵ ת הָ אִ יׁש הַ הּואּ ,ובִעַ ְרּתָ הָ ָרע
מִ ּיִׂשְ ָראֵ ל .יג וְכָל-הָ עָ ם ,י ִׁשְ מְ עּו וְי ִָראּו; ו ְֹלא יְזִידּון,
ָארץ ,אֲ ׁשֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך
עֹוד{ .ס} יד ּכִי-תָ ב ֹא אֶ ל-הָ ֶ
נ ֹתֵ ן לְָך ,ו ִִירׁשְ ּתָ ּה ,וְי ָׁשַ בְּתָ ה ּבָּה; ו ְָאמַ ְרּתָ  ,אָ ׂשִ ימָ ה
עָ לַי מֶ לְֶךְּ ,ככָל-הַ ּגֹוי ִם ,אֲ ׁשֶ ר סְ בִיב ֹתָ י .טו ׂשֹום
ּתָ ׂשִ ים עָ לֶיָך מֶ לְֶך ,אֲ ׁשֶ ר יִבְחַ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך ּבֹו:
מִ ּקֶ ֶרב ַאחֶ יָךּ ,תָ ׂשִ ים עָ לֶיָך מֶ לְֶךֹ--לא תּוכַל לָתֵ ת
עָ לֶיָך אִ יׁש נָכ ְִרי ,אֲ ׁשֶ ר ֹלאָ-אחִ יָך הּוא .טז ַרק,
ֹלא-י ְַרּבֶהּ-לֹו סּוסִ ים ,ו ְֹלא-י ָׁשִ יב אֶ ת-הָ עָ ם מִ צ ְַרי ְמָ ה,
לְמַ עַ ן הַ ְרּבֹות סּוס; ו ַיהו ָהָ ,אמַ ר ָלכֶםֹ ,לא ת ֹסִ פּון
לָׁשּוב ּבַּדֶ ֶרְך הַ ּזֶה ,עֹוד .יז ו ְֹלא י ְַרּבֶהּ-לֹו נָׁשִ ים ,ו ְֹלא
י ָסּור ְלבָבֹו; וְכֶסֶ ף וְזָהָ בֹ ,לא י ְַרּבֶהּ-לֹו מְ א ֹד .יח ו ְהָ י ָה
כְׁשִ בְּתֹו ,עַ ל ּכִּסֵ א מַ מְ ַלכְּתֹו--וְכָתַ ב לֹו אֶ ת-מִ ׁשְ נֵה
הַ ָ
ּתֹורה הַ ּז ֹאת ,עַ ל-סֵ פֶ ר ,מִ ּלִפְ נֵי ,הַ ּכ ֹהֲ נִים

ישעיהו פרק א
א חֲ זֹון ,י ְׁשַ עְ י ָהּו בֶןָ-אמֹוץ ,אֲ ׁשֶ ר חָ זָה ,עַ ל-י ְהּודָ ה
ו ִירּוׁשָ ָלִםּ--בִימֵ י עֻ ִּזּיָהּו יֹותָ ם ָאחָ ז י ְחִ זְקִ ּיָהּו ,מַ ְלכֵי
י ְהּודָ ה .ב ׁשִ מְ עּו ׁשָ מַ י ִם ו ְהַ אֲ זִינִי אֶ ֶרץּ ,כִי י ְהו ָה
ּדִ ּבֵרָּ :בנִים ּגִּדַ לְּתִ י ו ְרֹומַ מְ ּתִ י ,ו ְהֵ ם ּפָ ׁשְ עּו בִי .ג י ָדַ ע
ׁשֹור קֹנֵהּו ,ו ַחֲ מֹור אֵ בּוס ּבְעָ לָיו; י ִׂשְ ָראֵ ל ֹלא י ָדַ ע,
עַ ּמִ י ֹלא הִ תְ ּבֹונָן .ד הֹוי ּגֹוי ח ֹטֵ א ,עַ ם ֶּכבֶד עָ וֺן--ז ֶַרע
מְ ֵרעִ יםָּ ,בנִים מַ ׁשְ חִ יתִ ים; עָ זְבּו אֶ ת-י ְהו ָה ,נִאֲ צּו
אֶ ת-קְ דֹוׁש י ִׂשְ ָראֵ ל--נָז ֹרּו ָאחֹור .ה עַ ל מֶ ה תֻ ּכּו עֹוד,
ּתֹוסִ יפּו סָ ָרה; ּכָל-ר ֹאׁש לָחֳ לִי ,וְכָלֵ -לבָב
ַף-רגֶל ו ְעַ ד-ר ֹאׁש אֵ יןּ-בֹו מְ ת ֹםּ ,פֶ צַע
ּדַ ּוָי .ו מִ ּכ ֶ
ו ְחַ ָ
ּבּורה ּומַ ּכָה טְ ִרּיָה; ֹלא-ז ֹרּו ו ְֹלא חֻ ּבָׁשּו ,ו ְֹלא ֻר ְּככָה
ַאר ְצכֶם ׁשְ מָ מָ ה ,עָ ֵריכֶם ׂשְ ֻרפֹות אֵ ׁש;
ּבַּׁשָ מֶ ן .ז ְ
ַאדְ מַ תְ כֶםְ ,לנֶגְּדְ כֶם ז ִָרים א ֹ ְכלִים א ֹתָ ּהּ ,וׁשְ מָ מָ ה,
ּכְמַ הְ ּפֵ כַת ז ִָרים .ח ו ְנֹותְ ָרה בַת-צִּיֹוןּ ,כְסֻ ּכָה ְבכ ֶָרם;
ּכִמְ לּונָה בְמִ קְ ׁשָ הּ ,כְעִ יר נ ָ
ְצּורה .ט לּולֵי י ְהו ָה
ְצבָאֹות ,הֹותִ יר לָנּו ׂשָ ִריד ּכִמְ עָ טּ--כִסְ ד ֹם הָ י ִינּו,
לַעֲ מ ָֹרה ּדָ מִ ינּו{ .פ}
י ׁשִ מְ עּו דְ בַר-י ְהו ָה ,קְ צִינֵי סְ ד ֹם; הַ אֲ זִינּו ַ
ּתֹורת
אֱ ֹלהֵ ינּו ,עַ ם עֲ מ ָֹרה .יא לָּמָ הּ-לִי ר ֹבִ -זבְחֵ יכֶם י ֹאמַ ר
י ְהו ָהׂ ,שָ בַעְ ּתִ י ע ֹלֹות אֵ ילִים ו ְחֵ לֶב מְ ִריאִ ים; ו ְדַ ם
ּפָ ִרים ּו ְכבָׂשִ ים ו ְעַ ּתּודִ יםֹ ,לא חָ פָ צְּתִ י .יב ּכִי תָ ב ֹאּו,
ל ֵָראֹות ּפָ נָי--מִ י-בִּקֵ ׁש ז ֹאת מִ ּיֶדְ כֶםְ ,רמ ֹס
חֲ צ ֵָרי .יג ֹלא תֹוסִ יפּו ,הָ בִיא מִ נְחַ תׁ-שָ ו ְא--קְ ט ֶֹרת
ּתֹועֵ בָה הִ יא ,לִי; ח ֹדֶ ׁש ו ְׁשַ ּבָת קְ ר ֹא מִ קְ ָראֹ ,לא-אּוכַל
ָאו ֶן ו ַעֲ צ ָָרה .יד חָ דְ ׁשֵ יכֶם ּומֹועֲ דֵ יכֶם ׂשָ נְָאה נַפְ ׁשִ י,
הָ יּו עָ לַי לָט ַֹרח; נִלְאֵ יתִ י ,נְׂש ֹא .טו ּובְפָ ִרׂשְ כֶם
ּכַּפֵ יכֶםַ ,אעְ לִים עֵ ינַי מִ ּכֶםּ--גַם ּכִי-תַ ְרּבּו תְ פִ ּלָה,
אֵ ינֶּנִי ׁש ֹמֵ עַ  :י ְדֵ יכֶםּ ,דָ מִ ים מָ לֵאּו .טז ַרחֲ צּו,
הִ ּזַּכּו--הָ סִ ירּו ר ֹעַ מַ עַ ְללֵיכֶם ,מִ ּנֶגֶד עֵ ינָי :חִ דְ לּו,
הָ ֵרעַ  .יז לִמְ דּו הֵ יטֵ ב ּדִ ְרׁשּו מִ ׁשְ ּפָ ט ,אַ ּׁשְ רּו חָ מֹוץ;
ׁשִ פְ טּו י ָתֹוםִ ,ריבּו ַאלְמָ נָה{ .ס} יח לְכּו-נָא וְנִ ָּוכְחָ ה,
י ֹאמַ ר י ְהו ָה; אִ ם-י ִהְ יּו חֲ טָ אֵ יכֶם ּכַּׁשָ נִים ּכַּׁשֶ לֶג י ַ ְלּבִינּו,
אִ ם-י ַאְ ּדִ ימּו כַּתֹולָע ַּכּצֶמֶ ר י ִהְ יּו .יט אִ םּ-ת ֹאבּו,
ָארץּ ,ת ֹאכֵלּו .כ ו ְאִ םּ-תְ מָ אֲ נּו,
ּוׁשְ מַ עְ ּתֶ ם--טּוב הָ ֶ
ּומְ ִריתֶ ם--חֶ ֶרב ּתְ אֻ ּכְלּוּ ,כִי ּפִ י י ְהו ָה ּדִ ּבֵר{ .פ}
כא אֵ יכָה הָ י ְתָ ה לְזֹונָה ,קִ ְרי ָה נֶאֱ מָ נָה; מְ לֵאֲ תִ י
מִ ׁשְ ּפָ ט ,צֶדֶ ק יָלִין ּבָּה--ו ְעַ ּתָ ה מְ ַרּצְחִ ים .כב ּכַסְ ּפֵ ְך,
הָ י ָה לְסִ יגִים; סָ בְאֵ ְך ,מָ הּול ּבַּמָ י ִם .כג ׂשָ ַרי ְִך
סֹור ִרים ,ו ְחַ ב ְֵרי ַּגּנָבִיםּ--כֻּלֹו א ֹהֵ ב ׁש ֹחַ ד ,ו ְר ֹדֵ ף
ְ
ׁשַ לְמֹנִים; י ָתֹום ֹלא י ִׁשְ ּפ ֹטּו ,ו ְִריב ַאלְמָ נָה ֹלא-י ָבֹוא
אֲ לֵיהֶ ם{ .ס} כד ָלכֵן ,נְאֻ ם הָ ָאדֹון י ְהו ָה
ְצבָאֹות--אֲ בִיר ,י ִׂשְ ָראֵ ל :הֹוי אֶ ּנָחֵ ם מִ ּצ ַָרי ,ו ְאִ ּנָקְ מָ ה
מֵ אֹויְבָי .כה ו ְאָ ׁשִ יבָה י ָדִ י עָ ַלי ְִך ,ו ְאֶ צְר ֹף ּכַּב ֹר סִ י ָגי ְִך;
ו ְָאסִ ָ
ירהּ ,כָלּ-בְדִ י ָלי ְִך .כו ו ְאָ ׁשִ יבָה ׁש ֹפְ טַ י ְִך
ְּכב ִָראׁשֹנָה ,ו ְי ֹעֲ ַצי ְִך ְּכבַּתְ חִ ּלָה; ַאחֲ ֵרי-כֵן ,י ִּקָ ֵרא לְָך
עִ יר הַ ּצֶדֶ ק--קִ ְרי ָה ,נֶאֱ מָ נָה .כז צִּיֹוןּ ,בְמִ ׁשְ ּפָ ט
ּתִ ּפָ דֶ ה; ו ְׁשָ בֶיהָ ִּ ,בצְדָ קָ ה .כח ו ְׁשֶ בֶר ּפ ֹׁשְ עִ ים
ו ְחַ ּטָ אִ ים ,י ַחְ ּדָ ו; ו ְע ֹ ְזבֵי י ְהו ָה ,יִכְלּו .כט ּכִי י ֵב ֹׁשּו,
מֵ אֵ ילִים אֲ ׁשֶ ר חֲ מַ דְ ּתֶ ם; ו ְתַ חְ ּפְ רּו--מֵ הַ ּגַּנֹות ,אֲ ׁשֶ ר
ּבְחַ ְרּתֶ ם .ל ּכִי תִ הְ יּוּ ,כְאֵ לָה נ ֹ ֶבלֶת עָ לֶהָ ; ּו ְכ ַגּנָה,
אֲ ׁשֶ ר-מַ י ִם אֵ ין לָּה .לא ו ְהָ י ָה הֶ חָ סֹן ִלנְע ֶֹרתּ ,ופ ֹעֲ לֹו
} ְלנִיצֹוץ; ּובָעֲ רּו ׁשְ נֵיהֶ ם י ַחְ ּדָ ו ,ו ְאֵ ין מְ ַכּבֶה{ .פ

הַ ְלוִּיִם .יט ו ְהָ י ְתָ ה עִ ּמֹו ,ו ְקָ ָרא בֹו ּכָל-י ְמֵ י חַ ּיָיו--לְמַ עַ ן ישעיהו פרק ב
יִלְמַ דְ ,לי ְִרָאה אֶ ת-י ְהו ָה אֱ ֹלהָ יו ,לִׁשְ מ ֹר אֶ תּ-כָלּ-דִ ב ְֵרי א הַ ּדָ בָר אֲ ׁשֶ ר חָ זָה ,י ְׁשַ עְ י ָהּו ּבֶןָ-אמֹוץ ,עַ ל-י ְהּודָ ה,
הַ ָ
ו ִירּוׁשָ ָלִם .ב ו ְהָ י ָה ּבְַאחֲ ִרית הַ ּיָמִ ים ,נָכֹון י ִהְ י ֶה הַ ר
ּתֹורה הַ ּז ֹאת ו ְאֶ ת-הַ חֻ ּקִ ים הָ אֵ ּלֶה,
לַעֲ ׂש ֹתָ ם .כ ְל ִבלְּתִ י רּוםְ -לבָבֹו מֵ אֶ חָ יוּ ,ו ְל ִבלְּתִ י סּור ּבֵית-י ְהו ָה ּבְר ֹאׁש הֶ הָ ִרים ,וְנִּׂשָ א ,מִ ְּגבָעֹות; וְנָהֲ רּו
אֵ לָיוּ ,כָל-הַ ּגֹוי ִם .ג ו ְהָ לְכּו עַ ּמִ ים ַרּבִים ,ו ְָאמְ רּו לְכּו
מִ ן-הַ ּמִ ְצו ָה י ָמִ ין ּוׂשְ מ ֹאול--לְמַ עַ ן י ַאֲ ִריְך י ָמִ ים
וְנַעֲ לֶה אֶ ל-הַ ר-י ְהו ָה אֶ לּ-בֵית אֱ ֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב ,ו ְי ֵֹרנּו
עַ ל-מַ מְ ַלכְּתֹו הּוא ּו ָבנָיוּ ,בְקֶ ֶרב י ִׂשְ ָראֵ ל{ .ס}
מִ ּדְ ָרכָיו ,וְנֵ ְלכָה ּבְא ְֹרח ֹתָ יוּ :כִי מִ ּצִּיֹון ּתֵ צֵא ָ
תֹורה,
ּודְ בַר-י ְהו ָה מִ ירּוׁשָ ָלִם .ד ו ְׁשָ פַ ט ּבֵין הַ ּגֹוי ִם ,ו ְהֹוכִיחַ
דברים פרק יט
לְעַ ּמִ ים ַרּבִים; וְכִּתְ תּו חַ ְרבֹותָ ם לְאִ ּתִ ים,
א ּכִי-יַכ ְִרית י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך ,אֶ ת-הַ ּגֹוי ִם ,אֲ ׁשֶ ר י ְהו ָה
תַ-ארצָם; ו ִִירׁשְ ּתָ ם ,וְי ָׁשַ בְּתָ
ו ַחֲ נִיתֹותֵ יהֶ ם לְמַ זְמֵ רֹותֹ--לא-י ִּׂשָ א גֹוי אֶ לּ-גֹוי חֶ ֶרב,
ְ
אֱ ֹלהֶ יָך ,נ ֹתֵ ן לְָך אֶ
ו ְֹלא-יִלְמְ דּו עֹוד מִ לְחָ מָ ה{ .פ}
בְעָ ֵריהֶ ם ּו ְבבָּתֵ יהֶ ם .ב ׁשָ לֹוׁש עָ ִריםּ ,תַ בְּדִ יל לְָך:
ה ּבֵית ,י ַעֲ ק ֹב--לְכּו וְנֵ ְלכָהּ ,בְאֹור י ְהו ָה .ו ּכִי
ַארצְָך--אֲ ׁשֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך ,נ ֹתֵ ן לְָך
ּבְתֹוְך ְ
נָטַ ׁשְ ּתָ ה ,עַ ּמְ ָך ּבֵית י ַעֲ ק ֹבּ--כִי מָ לְאּו מִ ּקֶ דֶ ם ,ו ְעֹנְנִים
ל ְִרׁשְ ּתָ ּה .ג ּתָ כִין לְָך ,הַ ּדֶ ֶרְך ,ו ְׁשִ ּלַׁשְ ּתָ אֶ תּ-גְבּול
ַארצֹו
ַארצְָך ,אֲ ׁשֶ ר יַנְחִ ילְָך י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך; ו ְהָ י ָה ,לָנּוס ׁשָ ּמָ ה ּכַּפְ לִׁשְ ּתִ ים; ּו ְביַלְדֵ י נָכ ְִרים ,י ַׂשְ ּפִ יקּו .ז ו ַּתִ ּמָ לֵא ְ
ְ
ַארצֹו
ּכֶסֶ ף וְזָהָ ב ,ו ְאֵ ין קֵ צֶה לְאֹצְר ֹתָ יו; ו ַּתִ ּמָ לֵא ְ
ּכָל-רֹצֵחַ  .ד וְזֶה ּדְ בַר הָ רֹצֵחַ  ,אֲ ׁשֶ ר-י ָנּוס ׁשָ ּמָ ה ו ָחָ י:
אֲ ׁשֶ ר יַּכֶה אֶ ֵ
ַארצֹו,
סּוסִ ים ,ו ְאֵ ין קֵ צֶה לְמַ ְרּכְב ֹתָ יו .ח ו ַּתִ ּמָ לֵא ְ
ת-רעֵ הּו ִּב ְבלִי-דַ עַ ת ,ו ְהּוא ֹלאׂ-שֹנֵא לֹו
מִ ּתְ מ ֹל ׁשִ לְׁש ֹם .ה ו ַאֲ ׁשֶ ר י ָב ֹא אֶ ֵ
אֱ לִילִים :לְמַ עֲ ׂשֵ ה י ָדָ יו י ִׁשְ ּתַ חֲ וּו ,לַאֲ ׁשֶ ר עָ ׂשּו
ת-רעֵ הּו ַבּיַעַ ר,
אֶ ְצּבְע ֹתָ יו .ט וַּיִּׁשַ ח ָאדָ ם ,וַּיִׁשְ ּפַ ל-אִ יׁש; ו ְַאלּ-תִ ּׂשָ א,
לַחְ ט ֹב עֵ צִים ,וְנִּדְ חָ ה י ָדֹו ַבּג ְַרזֶן ִלכְר ֹת הָ עֵ ץ ,וְנָׁשַ ל
הַ ּב ְַרזֶל מִ ן-הָ עֵ ץ ּומָ צָא אֶ ֵ
לָהֶ ם .י ּבֹוא בַּצּור ,ו ְהִ ּטָ מֵ ן ּבֶעָ פָ ר ,מִ ּפְ נֵי ּפַ חַ ד י ְהו ָה,
ת-רעֵ הּו ו ָמֵ ת :הּוא ,י ָנּוס
אֶ לַ-אחַ ת הֶ עָ ִרים-הָ אֵ ּלֶה--ו ָחָ י .ו ּפֶ ן-י ְִרּד ֹף ּג ֹאֵ ל הַ ּדָ ם ּומֵ הֲ דַ ר ּגְא ֹנֹו .יא עֵ ינֵי ַּגבְהּות ָאדָ םׁ ,שָ פֵ ל ,ו ְׁשַ ח,
ַאחֲ ֵרי הָ רֹצֵחַ ּ ,כִי-י ֵחַ ם ְלבָבֹו ,ו ְהִ ּׂשִ יגֹו ּכִי-י ְִרּבֶה הַ ּדֶ ֶרְך ,רּום אֲ נָׁשִ ים; וְנִׂשְ ּגַב י ְהו ָה ְלבַּדֹוּ ,בַּיֹום הַ הּוא{ .פ}
יב ּכִי יֹום לַיהו ָה ְצבָאֹות ,עַ ל ּכָלּ-גֵאֶ ה--ו ָָרם; ו ְעַ ל,
ו ְהִ ּכָהּו נָפֶ ׁש; ו ְלֹו ,אֵ ין מִ ׁשְ ּפַ ט-מָ ו ֶתּ ,כִי ֹלא ׂשֹנֵא הּוא
ָלַ-ארזֵי הַ ְּלבָנֹון ,הָ ָרמִ ים
ְ
ּכָל-נִּׂשָ א ו ְׁשָ פֵ ל .יג ו ְעַ ל ּכ
לֹו ,מִ ּתְ מֹול ׁשִ לְׁשֹום .ז עַ לּ-כֵן ָאנֹכִי מְ ַצּוְָך ,לֵאמ ֹר:
ו ְהַ ּנִּׂשָ אִ ים; ו ְעַ לּ ,כָל-אַ ּלֹונֵי הַ ּבָׁשָ ן .יד ו ְעַ ל,
ׁשָ ֹלׁש עָ ִריםּ ,תַ בְּדִ יל לְָך .ח ו ְאִ ם-י ְַרחִ יב י ְהו ָה
אֱ ֹלהֶ יָך ,אֶ תְּ -ג ֻבלְָךּ ,כַאֲ ׁשֶ ר נִׁשְ ּבַע ,לַאֲ ב ֹתֶ יָך; וְנָתַ ן לְָך ּכָל-הֶ הָ ִרים הָ ָרמִ ים; ו ְעַ לּ ,כָל-הַ ְּגבָעֹות
הַ ּנִּׂשָ אֹות .טו ו ְעַ לּ ,כָל-מִ גְּדָ ל ּגָב ֹּהַ ; ו ְעַ לּ ,כָל-חֹומָ ה
ָארץ ,אֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר לָתֵ ת
אֶ תּ-כָל-הָ ֶ
ב ָ
ְצּורה .טז ו ְעַ לּ ,כָל-אֳ נִּיֹות ּתַ ְרׁשִ יׁש; ו ְעַ ל,
לַאֲ ב ֹתֶ יָך .ט ּכִי-תִ ׁשְ מ ֹר אֶ תּ-כָל-הַ ּמִ ְצו ָה הַ ּז ֹאת
לַעֲ ׂש ֹתָ ּה ,אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִי מְ ַצּוְָך הַ ּיֹום ,לְַאהֲ בָה אֶ ת-י ְהו ָה ּכָלׂ-שְ כִּיֹות הַ חֶ מְ ּדָ ה .יז ו ְׁשַ ח ַּגבְהּות הָ ָאדָ ם ,ו ְׁשָ פֵ ל
רּום אֲ נָׁשִ ים; וְנִׂשְ ּגַב י ְהו ָה ְלבַּדֹוּ ,בַּיֹום
אֱ ֹלהֶ יָך ו ְ ָל ֶלכֶת ּבִדְ ָרכָיוּ ,כָל-הַ ּיָמִ ים--וְי ָסַ פְ ּתָ לְָך עֹוד
הַ הּוא .יח ו ְהָ אֱ לִילִיםָּ ,כלִיל י ַחֲ ֹלף .יט ּובָאּו
ׁשָ ֹלׁש עָ ִרים ,עַ ל הַ ּׁשָ ֹלׁש הָ אֵ ּלֶה .י ו ְֹלא י ִּׁשָ פֵ ְךּ ,דָ ם
ַארצְָך ,אֲ ׁשֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָך נַחֲ לָה; ּבִמְ עָ רֹות צ ִֻריםּ ,ובִמְ חִ ּלֹות עָ פָ ר--מִ ּפְ נֵי ּפַ חַ ד י ְהו ָה,
נָקִ יּ ,בְקֶ ֶרב ְ
ָארץ .כ ּבַּיֹום הַ הּוא,
ו ְהָ י ָה עָ לֶיָךּ ,דָ מִ ים{ .פ}
ּומֵ הֲ דַ ר ּגְאֹונֹוּ ,בְקּומֹו ,לַעֲ ר ֹץ הָ ֶ
יא וְכִי-י ִהְ י ֶה אִ יׁשׂ ,שֹנֵא ל ְֵרעֵ הּו ,ו ַ
י ַׁשְ לִיְך הָ ָאדָ ם ,אֵ ת אֱ לִילֵי כַסְ ּפֹו ,ו ְאֵ ת אֱ לִילֵי
ְָארב לֹו ו ְקָ ם עָ לָיו,
זְהָ בֹו--אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשּו-לֹו לְהִ ׁשְ ּתַ חֲ וֺת ,לַחְ ּפ ֹר ּפֵ רֹות
ו ְהִ ּכָהּו נֶפֶ ׁש ו ָמֵ ת; וְנָס ,אֶ לַ-אחַ ת הֶ עָ ִרים
הָ אֵ ל .יב ו ְׁשָ לְחּו זִקְ נֵי עִ ירֹו ,וְלָקְ חּו א ֹתֹו מִ ּׁשָ ם; וְנָתְ נּו וְלָעֲ טַ ּלֵפִ ים .כא לָבֹוא ְּבנִקְ רֹות הַ ּצ ִֻריםּ ,ובִסְ עִ פֵ י
הַ ּסְ לָעִ ים--מִ ּפְ נֵי ּפַ חַ ד י ְהו ָהּ ,ומֵ הֲ דַ ר ּגְאֹונֹוּ ,בְקּומֹו,
א ֹתֹוְּ ,בי ַד ּג ֹאֵ ל הַ ּדָ ם--ו ָמֵ ת .יג ֹלא-תָ חֹוס עֵ ינְָך,
ָארץ .כב חִ דְ לּו ָלכֶם מִ ן-הָ ָאדָ ם ,אֲ ׁשֶ ר
עָ לָיו; ּובִעַ ְרּתָ דַ ם-הַ ּנָקִ י מִ ּיִׂשְ ָראֵ ל ,ו ְטֹוב לְָך.
לַעֲ ר ֹץ הָ ֶ
נְׁשָ מָ ה ּבְאַ ּפֹוּ :כִי-בַּמֶ ה נֶחְ ׁשָ ב ,הּוא{ .פ}
{ס} יד ֹלא תַ ּסִ יג ּגְבּול ֵרעֲ ָך ,אֲ ׁשֶ ר ָּגבְלּו
ָָארץ ,אֲ ׁשֶ ר י ְהו ָה
ִראׁשֹנִיםְּ --בנַחֲ לָתְ ָך ,אֲ ׁשֶ ר ּתִ נְחַ לּ ,ב ֶ
אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָך ל ְִרׁשְ ּתָ ּה{ .ס} טו ֹלא-י ָקּום עֵ ד אֶ חָ ד
ּבְאִ יׁשְ ,לכָל-עָ וֺן ּו ְלכָל-חַ ּטָ אתְּ ,בכָל-חֵ טְ א ,אֲ ׁשֶ ר
י ֶחֱ טָ א :עַ לּ-פִ י ׁשְ נֵי עֵ דִ ים ,אֹו עַ לּ-פִ י
ׁשְ ֹלׁשָ ה-עֵ דִ ים--י ָקּום ּדָ בָר .טז ּכִי-י ָקּום עֵ ד-חָ מָ ס,
ּבְאִ יׁש ,לַעֲ נֹות ּבֹו ,סָ ָרה .יז ו ְעָ מְ דּו ׁשְ נֵי-הָ אֲ נָׁשִ ים
אֲ ׁשֶ ר-לָהֶ ם הָ ִריב ,לִפְ נֵי י ְהו ָה ,לִפְ נֵי הַ ּכ ֹהֲ נִים
ו ְהַ ּׁש ֹפְ טִ ים ,אֲ ׁשֶ ר י ִהְ יּו ַּבּיָמִ ים הָ הֵ ם .יח ו ְדָ ְרׁשּו
הַ ּׁש ֹפְ טִ ים ,הֵ יטֵ ב; ו ְהִ ּנֵה עֵ דׁ-שֶ קֶ ר הָ עֵ דׁ ,שֶ קֶ ר עָ נָה
בְָאחִ יו .יט ו ַעֲ ׂשִ יתֶ ם לֹוּ ,כַאֲ ׁשֶ ר זָמַ ם לַעֲ ׂשֹות לְָאחִ יו;
ּובִעַ ְרּתָ הָ ָרע ,מִ ּקִ ְרּבֶָך .כ ו ְהַ ּנִׁשְ ִ
ָארים ,י ִׁשְ מְ עּו וְי ִָראּו;
ו ְֹלא-י ֹסִ פּו לַעֲ ׂשֹות עֹודּ ,כַּדָ בָר הָ ָרע
הַ ּזֶהּ--בְקִ ְרּבֶָך .כא ו ְֹלא תָ חֹוס ,עֵ ינֶָך :נֶפֶ ׁש ְּבנֶפֶ ׁש,
עַ י ִן ּבְעַ י ִן ׁשֵ ן ּבְׁשֵ ן ,י ָד ְּבי ָדֶ ,רגֶל ּב ְָרגֶל{ .ס}

