
אפרקישעיהו
ַעל-יְהּוָדהָחָזה,ֲאֶׁשרֶבן-ָאמֹוץ,יְַׁשְעיָהּו ֲחזֹון,א

ַמְלֵכייְִחְזִקּיָהּו,ָאָחזיֹוָתםֻעִּזּיָהּווִירּוָׁשָלִם--ִּביֵמי
יְהוָהִּכיֶאֶרץ,וְַהֲאִזינִיָׁשַמיִם ִׁשְמעּוביְהּוָדה.  

 יַָדעגִבי.  ָּפְׁשעּווְֵהםוְרֹוַמְמִּתי,ִּגַּדְלִּתיָּבנִיםִּדֵּבר: 
יַָדע,�איְִׂשָרֵאלְּבָעָליו;ֵאבּוסוֲַחמֹורקֹנֵהּו,ׁשֹור
ָעוֺן--ֶזַרעֶּכֶבדַעםחֵֹטא,ּגֹוי הֹוידִהְתּבֹונָן.  �אַעִּמי

נֲִאצּוֶאת-יְהוָה,ָעְזבּוַמְׁשִחיִתים;ָּבנִיםְמֵרִעים,
עֹוד,ֻתּכּוֶמה ַעלהָאחֹור.  יְִׂשָרֵאל--נָזֹרּוֶאת-ְקדֹוׁש

וְָכל-ֵלָבבָלֳחִלי,ָּכל-רֹאׁשָסָרה;ּתֹוִסיפּו
ֶּפַצעְמתֹם,ֵאין-ּבֹווְַעד-רֹאׁש ִמַּכף-ֶרֶגלוַּדָּוי.  

ֻרְּכָכהוְ�אֻחָּבׁשּו,וְ�א�א-זֹרּוְטִרּיָה;ּוַמָּכהוְַחּבּוָרה
ֵאׁש;ְׂשֻרפֹותָעֵריֶכםְׁשָמָמה, ַאְרְצֶכםזַּבָּׁשֶמן.  

ּוְׁשָמָמה,אָֹתּה,אְֹכִליםָזִריםְלנְֶגְּדֶכםַאְדַמְתֶכם,
ְבָכֶרם;ְּכֻסָּכהַבת-ִצּיֹון, וְנֹוְתָרהחָזִרים.  ְּכַמְהֵּפַכת
יְהוָה לּוֵליטנְצּוָרה.  ְּכִעירְבִמְקָׁשה,ִּכְמלּונָה
ָהיִינּו,ִּכְמָעט--ִּכְסדֹםָׂשִרידָלנּוהֹוִתירְצָבאֹות,
{פ}ָּדִמינּו. ַלֲעמָֹרה

ּתֹוַרתַהֲאִזינּוְסדֹם;ְקִצינֵיְדַבר-יְהוָה, ִׁשְמעּוי
יֹאַמררֹב-ִזְבֵחיֶכם ָלָּמה-ִּלייאֲעמָֹרה.  ַעםֱא�ֵהינּו,

וְַדםְמִריִאים;וְֵחֶלבֵאיִליםעֹלֹותָׂשַבְעִּתייְהוָה,
ָתבֹאּו, ִּכייבָחָפְצִּתי.  �אוְַעּתּוִדים,ּוְכָבִׂשיםָּפִרים

ְרמֹסִמּיְֶדֶכם,זֹאתָּפנָי--ִמי-ִבֵּקׁשֵלָראֹות
ִמנְַחת-ָׁשוְא--ְקטֶֹרתָהִביאתֹוִסיפּו, �איגֲחֵצָרי.  
�א-אּוַכלִמְקָרא,ְקרֹאוְַׁשָּבתחֶֹדׁשִלי;ִהיא,ּתֹוֵעָבה

נְַפִׁשי,ָׂשנְָאהּומֹוֲעֵדיֶכם ָחְדֵׁשיֶכםידוֲַעָצָרה.  ָאוֶן
 ּוְבָפִרְׂשֶכםטונְׂשֹא.  נְִלֵאיִתי,ָלטַֹרח;ָעַליָהיּו

ְתִפָּלה,ִּכי-ַתְרּבּוִמֶּכם--ַּגםֵעינַיַאְעִליםַּכֵּפיֶכם,
 ַרֲחצּו,טזָמֵלאּו.  ָּדִמיםיְֵדיֶכם,ׁשֵֹמַע: ֵאינֶּנִי

ִחְדלּו,ֵעינָי: ִמּנֶֶגדַמַעְלֵליֶכם,רַֹעִהַּזּכּו--ָהִסירּו
ָחמֹוץ;ַאְּׁשרּוִמְׁשָּפט,ִּדְרׁשּוֵהיֵטב ִלְמדּויזָהֵרַע.  
וְנִָּוְכָחה, ְלכּו-נָאיח{ס}  ַאְלָמנָה. ִריבּויָתֹום,ִׁשְפטּו
יְַלִּבינּו,ַּכֶּׁשֶלגַּכָּׁשנִיםֲחָטֵאיֶכםִאם-יְִהיּויְהוָה;יֹאַמר

 ִאם-ּתֹאבּו,יטיְִהיּו.  ַּכֶּצֶמרַכּתֹוָלעִאם-יְַאִּדימּו
 וְִאם-ְּתָמֲאנּו,כּתֹאֵכלּו.  ָהָאֶרץ,ּוְׁשַמְעֶּתם--טּוב
{פ}ִּדֵּבר. יְהוָהִּפיִּכיְּתֻאְּכלּו,ּוְמִריֶתם--ֶחֶרב

ְמֵלֲאִתינֱֶאָמנָה;ִקְריָהְלזֹונָה,ָהיְָתה ֵאיָכהכא
 ַּכְסֵּפ�,כבְמַרְּצִחים.  ָּבּה--וְַעָּתהיִָליןֶצֶדקִמְׁשָּפט,

 ָׂשַריִ�כגַּבָּמיִם.  ָמהּולָסְבֵא�,ְלִסיִגים;ָהיָה
וְרֵֹדףׁשַֹחד,אֵֹהבַּגּנִָבים--ֻּכּלֹווְַחְבֵריסֹוְרִרים,
�א-יָבֹואַאְלָמנָהוְִריביְִׁשּפֹטּו,�איָתֹוםַׁשְלמֹנִים;
יְהוָהָהָאדֹוןנְֻאם ָלֵכן,כד{ס}  ֲאֵליֶהם. 

וְִאּנְָקָמהִמָּצַרי,ֶאּנֵָחםהֹוייְִׂשָרֵאל: ְצָבאֹות--ֲאִביר,
ִסיָגיִ�;ַּכּבֹרוְֶאְצרֹףָעַליִ�,יִָדי וְָאִׁשיָבהכהֵמאֹויְָבי.  
ׁשְֹפַטיִ� וְָאִׁשיָבהכוָּכל-ְּבִדיָליִ�.  וְָאִסיָרה,

ָל�יִָּקֵראַאֲחֵרי-ֵכן,ְּכַבְּתִחָּלה;וְיֲֹעַציִ�ְּכָבִראׁשֹנָה,
ְּבִמְׁשָּפט ִצּיֹון,כזנֱֶאָמנָה.  ַהֶּצֶדק--ִקְריָה,ִעיר

ּפְֹׁשִעים וְֶׁשֶברכחִּבְצָדָקה.  וְָׁשֶביָה,ִּתָּפֶדה;
יֵבֹׁשּו, ִּכיכטיְִכלּו.  יְהוָה,וְעְֹזֵבייְַחָּדו;וְַחָּטִאים,
ֲאֶׁשרוְַתְחְּפרּו--ֵמַהַּגּנֹות,ֲחַמְדֶּתם;ֲאֶׁשרֵמֵאיִלים

ּוְכַגּנָה,ָעֶלָה;נֶֹבֶלתְּכֵאָלהִתְהיּו, ִּכילְּבַחְרֶּתם.  
ּופֲֹעלֹוִלנְעֶֹרת,ֶהָחסֹן וְָהיָהלאָלּה.  ֵאיןֲאֶׁשר-ַמיִם

{פְמַכֶּבה. וְֵאיןיְַחָּדו,ְׁשנֵיֶהםּוָבֲערּוְלנִיצֹוץ; }

דברים פרק טז
ֲאֶׁשרׁשְֹפִטים וְׁשְֹטִרים, ִּתֶּתן-ְל� ְּבָכל-ְׁשָעֶרי�,יח

יְהוָה ֱא�ֶהי� נֵֹתן ְל�, ִלְׁשָבֶטי�; וְָׁשְפטּו ֶאת-ָהָעם,
ָּפנִים; �א-ַתֶּטה ִמְׁשָּפט, �א ַתִּכיריטִמְׁשַּפט-ֶצֶדק.  

וְ�א-ִתַּקח ׁשַֹחד--ִּכי ַהּׁשַֹחד יְַעּוֵר ֵעינֵי ֲחָכִמים, וִיַסֵּלף
ִּתְחיֶה ֶצֶדק ֶצֶדק, ִּתְרּדֹף--ְלַמַעןכִּדְבֵרי ַצִּדיִקם.  

וְיַָרְׁשָּת ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-יְהוָה ֱא�ֶהי� נֵֹתן ָל�. 
ִמְזַּבח �א-ִתַּטע ְל� ֲאֵׁשָרה, ָּכל-ֵעץ:  ֵאֶצל,כא{ס}  

ְל�, וְ�א-ָתִקיםכביְהוָה ֱא�ֶהי�--ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה-ָּל�.  
ַמֵּצָבה, ֲאֶׁשר ָׂשנֵא, יְהוָה ֱא�ֶהי�.  {ס

פרק יז
יְִהיֶה בֹו �א-ִתְזַּבח ַליהוָה ֱא�ֶהי� ׁשֹור וֶָׂשה, ֲאֶׁשרא

מּום--ּכֹל, ָּדָבר ָרע:  ִּכי תֹוֲעַבת יְהוָה ֱא�ֶהי�, הּוא. 
ֲאֶׁשר-יְהוָה ִּכי-יִָּמֵצא ְבִקְרְּב� ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי�,ב{ס}  

ֱא�ֶהי� נֵֹתן ָל�:  ִאיׁש אֹו-ִאָּׁשה, ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה
 וַּיֵֶל�,גֶאת-ָהַרע ְּבֵעינֵי יְהוָה-ֱא�ֶהי�--ַלֲעבֹר ְּבִריתֹו.  

וַּיֲַעבֹד ֱא�ִהים ֲאֵחִרים, וַּיְִׁשַּתחּו, ָלֶהם; וְַלֶּׁשֶמׁש אֹו
ַלּיֵָרַח, אֹו ְלָכל-ְצָבא ַהָּׁשַמיִם--ֲאֶׁשר

 וְֻהַּגד-ְל�, וְָׁשָמְעָּת; וְָדַרְׁשָּתד�א-ִצּוִיִתי.  
ֵהיֵטב--וְִהּנֵה ֱאֶמת נָכֹון ַהָּדָבר, נֶֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה

אֹו וְהֹוֵצאָת ֶאת-ָהִאיׁש ַההּואהַהּזֹאת ְּביְִׂשָרֵאל.  
ֶאת-ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת-ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה,

ֶאל-ְׁשָעֶרי�--ֶאת-ָהִאיׁש, אֹו ֶאת-ָהִאָּׁשה; ּוְסַקְלָּתם
אֹו ְׁש�ָׁשה ַעל-ִּפי ְׁשנַיִם ֵעִדים,וָּבֲאָבנִים, וֵָמתּו.  

 יַדזֵעִדים--יּוַמת ַהֵּמת:  �א יּוַמת, ַעל-ִּפי ֵעד ֶאָחד.  
ָהֵעִדים ִּתְהיֶה-ּבֹו ָבִראׁשֹנָה, ַלֲהִמיתֹו, וְיַד ָּכל-ָהָעם,

ָּבַאֲחרֹנָה; ּוִבַעְרָּת ָהָרע, ִמִּקְרֶּב�.  {פ}
ְלָדם ֵּבין-ִּדין ִּכי יִָּפֵלא ִמְּמ� ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט, ֵּבין-ָּדםח

ְלִדין ּוֵבין נֶַגע ָלנֶַגע--ִּדְבֵרי ִריבֹת, ִּבְׁשָעֶרי�:  וְַקְמָּת
וְָעִליָת--ֶאל-ַהָּמקֹום, ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהוָה ֱא�ֶהי�

 ּוָבאָת, ֶאל-ַהּכֲֹהנִים ַהְלוִּיִם, וְֶאל-ַהּׁשֵֹפט,טּבֹו.  
ֲאֶׁשר יְִהיֶה ַּבּיִָמים ָהֵהם; וְָדַרְׁשָּת וְִהִּגידּו ְל�, ֵאת

ֲאֶׁשר יִַּגידּו וְָעִׂשיָת, ַעל-ִּפי ַהָּדָבריְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט.  
ְל�, ִמן-ַהָּמקֹום ַההּוא, ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהוָה; וְָׁשַמְרָּת

ֲאֶׁשר ַעל-ִּפי ַהּתֹוָרהיאַלֲעׂשֹות, ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּו�.  
יֹורּו�, וְַעל-ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר-יֹאְמרּו ְל�--ַּתֲעֶׂשה:  �א

ָתסּור, ִמן-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-יִַּגידּו ְל�--יִָמין
ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע וְָהִאיׁש ֲאֶׁשר-יֲַעֶׂשה ְבָזדֹון,יבּוְׂשמֹאל.  

ֶאל-ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת-יְהוָה ֱא�ֶהי�, אֹו,
ֶאל-ַהּׁשֵֹפט--ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא, ּוִבַעְרָּת ָהָרע

וְ�א יְִזידּון, וְָכל-ָהָעם, יְִׁשְמעּו וְיִָראּו;יגִמּיְִׂשָרֵאל.  
ֱא�ֶהי� ִּכי-ָתבֹא ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר יְהוָהידעֹוד.  {ס}  

נֵֹתן ָל�, וִיִרְׁשָּתּה, וְיַָׁשְבָּתה ָּבּה; וְָאַמְרָּת, ָאִׂשיָמה
 ׂשֹוםטוָעַלי ֶמֶל�, ְּכָכל-ַהּגֹויִם, ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי.  

ָּתִׂשים ָעֶלי� ֶמֶל�, ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהוָה ֱא�ֶהי� ּבֹו: 
ִמֶּקֶרב ַאֶחי�, ָּתִׂשים ָעֶלי� ֶמֶל�--�א תּוַכל ָלֵתת

 ַרק,טזָעֶלי� ִאיׁש נְָכִרי, ֲאֶׁשר �א-ָאִחי� הּוא.  
�א-יְַרֶּבה-ּלֹו סּוִסים, וְ�א-יִָׁשיב ֶאת-ָהָעם ִמְצַריְָמה,

ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס; וַיהוָה, ָאַמר ָלֶכם, �א תִֹספּון
נִָׁשים, וְ�א וְ�א יְַרֶּבה-ּלֹויזָלׁשּוב ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה, עֹוד.  

 וְָהיָהיחיָסּור ְלָבבֹו; וְֶכֶסף וְָזָהב, �א יְַרֶּבה-ּלֹו ְמאֹד.  
ְכִׁשְבּתֹו, ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו--וְָכַתב לֹו ֶאת-ִמְׁשנֵה

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ַעל-ֵסֶפר, ִמִּלְפנֵי, ַהּכֲֹהנִים



ישעיהו פרק ב
ַעל-יְהּוָדה, ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה, יְַׁשְעיָהּו ֶּבן-ָאמֹוץ,א

יְִהיֶה ַהר וְָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים, נָכֹוןבוִירּוָׁשָלִם.  
ֵּבית-יְהוָה ְּברֹאׁש ֶהָהִרים, וְנִָּׂשא, ִמְּגָבעֹות; וְנֲָהרּו

וְָאְמרּו ְלכּו וְָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים,גֵאָליו, ָּכל-ַהּגֹויִם.  
וְנֲַעֶלה ֶאל-ַהר-יְהוָה ֶאל-ֵּבית ֱא�ֵהי יֲַעקֹב, וְיֵֹרנּו

ִמְּדָרָכיו, וְנְֵלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו:  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה,
וְהֹוִכיַח וְָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹויִם,דּוְדַבר-יְהוָה ִמירּוָׁשָלִם.  

ְלַעִּמים ַרִּבים; וְִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים,
וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות--�א-יִָּׂשא גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב,

וְ�א-יְִלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.  {פ}
 ִּכיו ֵּבית, יֲַעקֹב--ְלכּו וְנְֵלָכה, ְּבאֹור יְהוָה.  ה

נַָטְׁשָּתה, ַעְּמ� ֵּבית יֲַעקֹב--ִּכי ָמְלאּו ִמֶּקֶדם, וְעֹנְנִים
ַאְרצֹו וִַּתָּמֵלאזַּכְּפִלְׁשִּתים; ּוְביְַלֵדי נְָכִרים, יְַׂשִּפיקּו.  

ֶּכֶסף וְָזָהב, וְֵאין ֵקֶצה ְלאְֹצרָֹתיו; וִַּתָּמֵלא ַאְרצֹו
ַאְרצֹו, וִַּתָּמֵלאחסּוִסים, וְֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכבָֹתיו.  

ֱאִליִלים:  ְלַמֲעֵׂשה יָָדיו יְִׁשַּתֲחוּו, ַלֲאֶׁשר ָעׂשּו
וְַאל-ִּתָּׂשא, וַּיִַּׁשח ָאָדם, וַּיְִׁשַּפל-ִאיׁש;טֶאְצְּבעָֹתיו.  

ַּפַחד יְהוָה, ּבֹוא ַבּצּור, וְִהָּטֵמן ֶּבָעָפר, ִמְּפנֵייָלֶהם.  
וְַׁשח, ֵעינֵי ַּגְבהּות ָאָדם, ָׁשֵפל,יאּוֵמֲהַדר ְּגאֹנֹו.  

רּום ֲאנִָׁשים; וְנְִׂשַּגב יְהוָה ְלַבּדֹו, ַּבּיֹום ַההּוא.  {פ}
וְַעל, ִּכי יֹום ַליהוָה ְצָבאֹות, ַעל ָּכל-ֵּגֶאה--וָָרם;יב

ָהָרִמים וְַעל ָּכל-ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון,יגָּכל-נִָּׂשא וְָׁשֵפל.  
 וְַעל,ידוְַהּנִָּׂשִאים; וְַעל, ָּכל-ַאּלֹונֵי ַהָּבָׁשן.  

ָּכל-ֶהָהִרים ָהָרִמים; וְַעל, ָּכל-ַהְּגָבעֹות
וְַעל, ָּכל-חֹוָמה וְַעל, ָּכל-ִמְגָּדל ָּגבַֹּה;טוַהּנִָּׂשאֹות.  

 וְַעל, ָּכל-ֳאנִּיֹות ַּתְרִׁשיׁש; וְַעל,טזְבצּוָרה.  
וְָׁשֵפל וְַׁשח ַּגְבהּות ָהָאָדם,יזָּכל-ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה.  

רּום ֲאנִָׁשים; וְנְִׂשַּגב יְהוָה ְלַבּדֹו, ַּבּיֹום
 ּוָבאּויט וְָהֱאִליִלים, ָּכִליל יֲַח�ף.  יחַההּוא.  

ִּבְמָערֹות ֻצִרים, ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר--ִמְּפנֵי ַּפַחד יְהוָה,
ַההּוא, ַּבּיֹוםכּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו, ְּבקּומֹו, ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ.  

יְַׁשִלי� ָהָאָדם, ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו, וְֵאת ֱאִליֵלי
ְזָהבֹו--ֲאֶׁשר ָעׂשּו-לֹו ְלִהְׁשַּתֲחוֺת, ַלְחּפֹר ֵּפרֹות

ּוִבְסִעֵפי ָלבֹוא ְּבנְִקרֹות ַהֻּצִרים,כאוְָלֲעַטֵּלִפים.  
ַהְּסָלִעים--ִמְּפנֵי ַּפַחד יְהוָה, ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו, ְּבקּומֹו,

 ִחְדלּו ָלֶכם ִמן-ָהָאָדם, ֲאֶׁשרכבַלֲערֹץ ָהָאֶרץ.  
נְָׁשָמה ְּבַאּפֹו:  ִּכי-ַבֶּמה נְֶחָׁשב, הּוא.  {פ}

 וְָהיְָתה ִעּמֹו, וְָקָרא בֹו ָּכל-יְֵמי ַחּיָיו--ְלַמַעןיטַהְלוִּיִם.  
יְִלַמד, ְליְִרָאה ֶאת-יְהוָה ֱא�ָהיו, ִלְׁשמֹר ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת וְֶאת-ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה,
סּור ְלִבְלִּתי רּום-ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו, ּוְלִבְלִּתיכַלֲעׂשָֹתם.  

ִמן-ַהִּמְצוָה יִָמין ּוְׂשמֹאול--ְלַמַען יֲַאִרי� יִָמים
ַעל-ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבנָיו, ְּבֶקֶרב יְִׂשָרֵאל.  {ס}

דברים פרק יט
יְהוָה ִּכי-יְַכִרית יְהוָה ֱא�ֶהי�, ֶאת-ַהּגֹויִם, ֲאֶׁשרא

ֱא�ֶהי�, נֵֹתן ְל� ֶאת-ַאְרָצם; וִיִרְׁשָּתם, וְיַָׁשְבָּת
ָל�:  ָׁשלֹוׁש ָעִרים, ַּתְבִּדילבְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם.  

ְּבתֹו� ַאְרְצ�--ֲאֶׁשר יְהוָה ֱא�ֶהי�, נֵֹתן ְל�
ֶאת-ְּגבּול ָּתִכין ְל�, ַהֶּדֶר�, וְִׁשַּלְׁשָּתגְלִרְׁשָּתּה.  

ַאְרְצ�, ֲאֶׁשר יַנְִחיְל� יְהוָה ֱא�ֶהי�; וְָהיָה, ָלנּוס ָׁשָּמה
ָׁשָּמה וָָחי:  וְֶזה ְּדַבר ָהרֵֹצַח, ֲאֶׁשר-יָנּוסדָּכל-רֵֹצַח.  

ֲאֶׁשר יֶַּכה ֶאת-ֵרֵעהּו ִּבְבִלי-ַדַעת, וְהּוא �א-ׂשֹנֵא לֹו
ַבּיַַער, וֲַאֶׁשר יָבֹא ֶאת-ֵרֵעהּוהִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם.  

ַלְחטֹב ֵעִצים, וְנְִּדָחה יָדֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ, וְנַָׁשל
ַהַּבְרֶזל ִמן-ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת-ֵרֵעהּו וֵָמת:  הּוא, יָנּוס

ּגֵֹאל ַהָּדם ֶּפן-יְִרּדֹףוֶאל-ַאַחת ֶהָעִרים-ָהֵאֶּלה--וָָחי.  
ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח, ִּכי-יֵַחם ְלָבבֹו, וְִהִּׂשיגֹו ִּכי-יְִרֶּבה ַהֶּדֶר�,
וְִהָּכהּו נֶָפׁש; וְלֹו, ֵאין ִמְׁשַּפט-ָמוֶת, ִּכי �א ׂשֹנֵא הּוא

ֵלאמֹר:  ַעל-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצּוְ�,זלֹו, ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום.  
יְהוָה וְִאם-יְַרִחיבחָׁש�ׁש ָעִרים, ַּתְבִּדיל ָל�.  

ֱא�ֶהי�, ֶאת-ְּגֻבְל�, ַּכֲאֶׁשר נְִׁשַּבע, ַלֲאבֶֹתי�; וְנַָתן ְל�
ֶאת-ָּכל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת

ַהּזֹאת ִּכי-ִתְׁשמֹר ֶאת-ָּכל-ַהִּמְצוָהטַלֲאבֶֹתי�.  
ַלֲעׂשָֹתּה, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוְ� ַהּיֹום, ְלַאֲהָבה ֶאת-יְהוָה
ֱא�ֶהי� וְָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו, ָּכל-ַהּיִָמים--וְיַָסְפָּת ְל� עֹוד

יִָּׁשֵפ�, ָּדם וְ�איָׁש�ׁש ָעִרים, ַעל ַהָּׁש�ׁש ָהֵאֶּלה.  
נִָקי, ְּבֶקֶרב ַאְרְצ�, ֲאֶׁשר יְהוָה ֱא�ֶהי� נֵֹתן ְל� נֲַחָלה;

וְָהיָה ָעֶלי�, ָּדִמים.  {פ}
לֹו וְָקם ָעָליו, וְִכי-יְִהיֶה ִאיׁש, ׂשֹנֵא ְלֵרֵעהּו, וְָאַרביא

וְִהָּכהּו נֶֶפׁש וֵָמת; וְנָס, ֶאל-ַאַחת ֶהָעִרים
ִמָּׁשם; וְנְָתנּו וְָׁשְלחּו ִזְקנֵי ִעירֹו, וְָלְקחּו אֹתֹויבָהֵאל.  

ֵעינְ�, �א-ָתחֹוסיגאֹתֹו, ְּביַד ּגֵֹאל ַהָּדם--וֵָמת.  
ָעָליו; ּוִבַעְרָּת ַדם-ַהּנִָקי ִמּיְִׂשָרֵאל, וְטֹוב ָל�. 

 �א ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲע�, ֲאֶׁשר ָּגְבלּויד{ס}  
ִראׁשֹנִים--ְּבנֲַחָלְת�, ֲאֶׁשר ִּתנְַחל, ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר יְהוָה

ֵעד ֶאָחד �א-יָקּוםטוֱא�ֶהי� נֵֹתן ְל� ְלִרְׁשָּתּה.  {ס}  
ְּבִאיׁש, ְלָכל-ָעוֺן ּוְלָכל-ַחָּטאת, ְּבָכל-ֵחְטא, ֲאֶׁשר

יֱֶחָטא:  ַעל-ִּפי ְׁשנֵי ֵעִדים, אֹו ַעל-ִּפי
 ִּכי-יָקּום ֵעד-ָחָמס,טזְׁש�ָׁשה-ֵעִדים--יָקּום ָּדָבר.  

 וְָעְמדּו ְׁשנֵי-ָהֲאנִָׁשיםיזְּבִאיׁש, ַלֲענֹות ּבֹו, ָסָרה.  
ֲאֶׁשר-ָלֶהם ָהִריב, ִלְפנֵי יְהוָה, ִלְפנֵי ַהּכֲֹהנִים

 וְָדְרׁשּויחוְַהּׁשְֹפִטים, ֲאֶׁשר יְִהיּו ַּבּיִָמים ָהֵהם.  
ַהּׁשְֹפִטים, ֵהיֵטב; וְִהּנֵה ֵעד-ֶׁשֶקר ָהֵעד, ֶׁשֶקר ָענָה

ְלָאִחיו; וֲַעִׂשיֶתם לֹו, ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹותיטְבָאִחיו.  
יְִׁשְמעּו וְיִָראּו; וְַהּנְִׁשָאִרים,כּוִבַעְרָּת ָהָרע, ִמִּקְרֶּב�.  

וְ�א-יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד, ַּכָּדָבר ָהָרע
נֶֶפׁש ְּבנֶֶפׁש, וְ�א ָתחֹוס, ֵעינֶ�: כאַהֶּזה--ְּבִקְרֶּב�.  

ַעיִן ְּבַעיִן ֵׁשן ְּבֵׁשן, יָד ְּביָד, ֶרֶגל ְּבָרֶגל.  {ס}




