
Melachim bet Chapter 14 

ַנת ֲחֵמש  כג שְׁ הּו ֶבן-בִּ יָׁ ה, ַלֲאַמצְׁ נָׁ ֵרה שָׁ ה-ֶעשְׁ הּודָׁ ש ֶמֶלְך יְׁ ם --יֹואָׁ עָׁ בְׁ רָׁ ַלְך יָׁ מָׁ

ש ֶמֶלְך-ֶבן ֵאל-יֹואָׁ רָׁ שְׁ ה.יִּ נָׁ ַאַחת, שָׁ ים וְׁ עִּ בָׁ רֹון, ַארְׁ שֹׁמְׁ  , בְׁ

23 In the fifteenth year of Amaziah the son of Joash king of Judah 
Jeroboam the son of Joash king of Israel began to reign in Samaria, and 

reigned forty and one years. 

ה:  כד הוָׁ ֵעיֵני יְׁ ַרע, בְׁ ל  ַוַיַעש הָׁ כָׁ ר, מִּ ֹׁא סָׁ ם ֶבן-ל עָׁ בְׁ רָׁ ֹׁאות יָׁ ט, ֲאֶשר -ַחט בָׁ נְׁ

יא, ֶאת ֵאל.-ֶהֱחטִּ רָׁ שְׁ  יִּ

24 And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed 
not from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, wherewith he made 
Israel to sin. 

יב ֶאת  כה ת, ַעד-הּוא, ֵהשִּ בֹוא ֲחמָׁ לְׁ ֵאל, מִּ רָׁ שְׁ בּול יִּ ה-גְׁ בָׁ ֲערָׁ ם הָׁ ַבר --יָׁ דְׁ כִּ

ֵאל, ֲא  רָׁ שְׁ ה, ֱאֹלֵהי יִּ הוָׁ ַידיְׁ ֶבר בְׁ ה ֶבן-ֶשר דִּ דֹו יֹונָׁ ַגת -ַעבְׁ יא, ֲאֶשר מִּ בִּ ַתי ַהנָׁ ֲאמִּ

 ַהֵחֶפר.

25 He restored the border of Israel from the entrance of Hamath unto the 
sea of the Arabah, according to the word of the LORD, the God of Israel, 
which He spoke by the hand of His servant Jonah the son of Amittai, the 
prophet, who was of Gath-hepher. 

י  כו ה ֶאת-כִּ הוָׁ ה יְׁ אָׁ ֵאין-רָׁ זּוב, וְׁ ֶאֶפס עָׁ צּור וְׁ ֶאֶפס עָׁ אֹׁד; וְׁ ֵאל, מֶֹׁרה מְׁ רָׁ שְׁ י יִּ  ֳענִּ

ֵאל. רָׁ שְׁ יִּ  עֵֹׁזר לְׁ

26 For the LORD saw the affliction of Israel, that it was very bitter; for 
there was none shut up nor left at large, neither was there any helper for 
Israel. 

ֹׁא  כז ל ה-וְׁ הוָׁ ֶבר יְׁ חֹות ֶאת--דִּ מְׁ ם;-לִּ יִּ מָׁ ַתַחת ַהשָׁ ֵאל, מִּ רָׁ שְׁ ַיד  ֵשם יִּ יֵעם, בְׁ ַויֹושִּ

ם ֶבן עָׁ בְׁ רָׁ ש.-יָׁ  יֹואָׁ

27 And the LORD said not that He would blot out the name of Israel 
from under heaven; but He saved them by the hand of Jeroboam the son 
of Joash. 

Isaiah Chapter 2 

ה, ְיַשְעיָּהּו   א זָּ ר חָּ ר ֲאשֶׁ בָּ ןַהדָּ ם.-ָאמֹוץ, ַעל-בֶׁ לִָּ ה, ִוירּושָּ  .The vison of Isaiah, son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem 1 ְיהּודָּ

ית  ב יָּה ְבַאֲחִרית ַהיִָּמים, נָּכֹון ִיְהיֶׁה ַהר בֵּ ה ְבֹראש -ְוהָּ ְיהוָּ
עֹות;  א, ִמְגבָּ ִרים, ְוִנשָּ הָּ  ַהּגוִֹים.-ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ָכלהֶׁ

2 And it shall come to pass in the end of days, that the mountain of the 

LORD'S house shall be established as the top of the mountains, and shall 
be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it. 

ְלכּו ַעִמים ַרִבים, ְוָאְמרּו ְלכּו  ג ל ְוהָּ ה אֶׁ ל-ַהר-ְוַנֲעלֶׁ ה אֶׁ ית -ְיהוָּ בֵּ
יו ה ְבֹאְרֹחתָּ יו, ְונְֵּלכָּ כָּ נּו ִמְדרָּ י ַיֲעֹקב, ְוֹירֵּ ִכי ִמִצּיוֹן ֵתֵצא   :ֱאֹלהֵּ

ם.-תוָֹרה, ּוְדַבר  ְיהָוה ִמירּוָשָלִ

3 And many peoples shall go and say: 'Come ye, and let us go up to the 
mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and He will teach 
us of His ways, and we will walk in His paths.' For out of Zion shall go forth 

the law, and the word of the LORD from Jerusalem. 

ין ַהגֹוִים, ְוהֹוִכיַח ְלַעִמים ַרִבים; ְוִכְתתּו   ד ַפט בֵּ ם ְושָּ ַחְרבֹותָּ
רֹות ם ְלַמְזמֵּ יהֶׁ ל-ֹלא--ְלִאִתים, ַוֲחִניתֹותֵּ א גֹוי אֶׁ ב, ְוֹלא-ִישָּ רֶׁ -גֹוי חֶׁ

ה. מָּ  }פ{  ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּ

4 And He shall judge between the nations, and shall decide for many 
peoples; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears 
into pruninghooks; nation shall not lift up sword against nation, neither 

shall they learn war any more. {P} 

Isaiah Chapter 5 

מֹו:  א ַכרְׁ י לְׁ יַרת דֹודִּ י, שִּ ידִּ ידִּ א לִּ ה נָׁ ירָׁ שִּ י  אָׁ ידִּ ידִּ ה לִּ יָׁ  Let me sing of my well-beloved, a song of my beloved touching his 1 .…ֶכֶרם הָׁ

vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill; 

תֹוכֹו,  ב ל בְׁ דָׁ גְׁ ֶבן מִּ ֵעהּו שֵֹׁרק, ַויִּ טָׁ ֵלהּו, ַויִּ ַסקְׁ ֵקהּו ַויְׁ ַעזְׁ  ַויְׁ

ַגם  ֵצב בֹו;-וְׁ ַקו ַלֲעשֹות עֲ  ֶיֶקב חָׁ יםַויְׁ ֻאשִּ ים, ַוַיַעש בְׁ בִּ  .נָׁ

2 And he dug it,  cleared it of stones, planted it with the choicest vine, and built 

a tower in the midst of it, and also hewed out a vat therein;  so that it should 

produce good grapes, but it brought forth sour grapes. 

ה  ג הּודָׁ יש יְׁ אִּ ַלם, וְׁ רּושָׁ ה יֹוֵשב יְׁ ַעתָׁ טּו--וְׁ פְׁ י.-שִּ מִּ י ּוֵבין ַכרְׁ א, ֵבינִּ  And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I 3 נָׁ

pray you, betwixt me and my vineyard. 

י בֹו:-ַמה  ד יתִּ שִּ ֹׁא עָׁ ל י, וְׁ מִּ ַכרְׁ י ַלֲעשֹות ַמדּו  ַלֲעשֹות עֹוד לְׁ ֵּויתִּ ַע קִּ

ים. ֻאשִּ ים, ַוַיַעש בְׁ בִּ  ֲענָׁ

4 What could have been done more to my vineyard, that I have not 

done in it? Wherefore, when I looked that it should bring forth 

grapes, brought it forth wild grapes? 

ה  ה יעָׁ ה אֹודִּ ַעתָׁ כֶ -וְׁ א ֶאתְׁ י:-ם, ֵאת ֲאֶשרנָׁ מִּ ַכרְׁ י עֶֹׁשה לְׁ ֵסר   ֲאנִּ הָׁ

ס. מָׁ רְׁ מִּ ה לְׁ יָׁ הָׁ ֵדרֹו וְׁ רֹׁץ גְׁ ֵער, פָׁ בָׁ ה לְׁ יָׁ הָׁ תֹו וְׁ שּוכָׁ  מְׁ

5 And now come, I will tell you what I will do to my vineyard: I will take 

away the hedge thereof, and it shall be eaten up; I will break down the 

fence thereof, and it shall be trodden down; 

ַעל   ו ת; וְׁ יִּ שָׁ יר, וָׁ מִּ ה שָׁ לָׁ עָׁ ֵדר, וְׁ ֹׁא ֵיעָׁ ל ֵמר וְׁ זָׁ ֹׁא יִּ ה, ל תָׁ יֵתהּו בָׁ ַוֲאשִּ

ר. טָׁ יו מָׁ לָׁ יר עָׁ טִּ ים ֲאַצֶּוה, ֵמַהמְׁ בִּ  ֶהעָׁ

6 And I will lay it waste: it shall not be pruned nor hoed, but there 

shall come up briers and thorns; I will also command the clouds that 

they rain no rain upon it. 

ַטע   ז ה, נְׁ הּודָׁ יש יְׁ אִּ ֵאל, וְׁ רָׁ שְׁ אֹות, ֵבית יִּ בָׁ ה צְׁ הוָׁ י ֶכֶרם יְׁ כִּ

יו;  טַשֲעשּועָׁ פָׁ שְׁ מִּ ַקו לְׁ ח, ַויְׁ פָׁ שְׁ ֵנה מִּ הִּ ה  וְׁ קָׁ דָׁ צְׁ ה.לִּ קָׁ עָׁ ֵנה צְׁ הִּ   וְׁ

7 For the vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel, and 

the men of Judah the plant of His delight; and He looked for justice, 

but behold violence; for righteousness, but behold a cry.  



 

Yechezkel chapter 15 

ן טו,ב.  ֵאַלי ֵלאֹמר, ’ה-ַוְיִהי ְדַבר טו,א ן -ֵעץִיְהיֶּה -ָאָדם, ַמה-בֶּ פֶּ ַהגֶּ
ל יָּה ַבֲעֵצי ַהיַָּער--ֵעץ-ִמכָּ ר הָּ ה, ֲאשֶּ מֹורָּ  .?ַהזְּ

ּנּו ֵעץ, לַ  טו,ג   ּנּו ָיֵתד, -ֲעׂשֹות ִלְמָלאָכה; ִאםֲהיַֻקח ִממֶּ ִיְקחּו ִממֶּ
ִלי-ִלְתלֹות ָעָליו ָכל  .?כֶּ

ֵאש טו,ד   ה ,ִהֵנה לָּ לָּ כְּ אָּ ֵאת ְשֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאש,   :ִנַתן לְּ
ִהֵּנה ִבְהיֹותֹו ָתִמים, לֹא  טו,ה. ֲהִיְצַלח, ִלְמָלאָכה--ְותֹוכֹו ָנָחר

ה ִלְמָלאָכה: ֵאש ֲאָכַלְתהּו ַוֵיָחר, ְוַנֲעָׂשה עֹוד -ִכיַאף   ֵיָעׂשֶּ
  ִלְמָלאָכה.

ר ֵעץ, ’הָלֵכן, ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני  טו,ו   ר-ַכֲאשֶּ ֵעץ ַהַיַער, ֲאשֶּ ן בְּ פֶּ -ַהגֶּ
ה לָּ כְּ אָּ ֵאש לְּ ַתִתיו לָּ ת--נְּ ַתִתי, אֶּ ִם-ֵכן נָּ לָּ רּושָּ ֵבי יְּ ְוָנַתִתי  טו,ז.  ֹישְּ

ת ם ִכי--םָפַני, ָבהֶּ -אֶּ ֲאִני -ֵמָהֵאש ָיָצאּו, ְוָהֵאש תֹאְכֵלם; ִויַדְעתֶּ
ת, ’ה ם-ְבׂשּוִמי אֶּ ת טו,ח.  ָפַני ָבהֶּ ץ, ְשָמָמה-ְוָנַתִתי אֶּ ַיַען --ָהָארֶּ

 }פ{  .’הָמֲעלּו ַמַעל, ְנֻאם ֲאֹדָני 

 
Yechezkel chapter 17 

ן יז,ב.  ֵאַלי ֵלאֹמר, ’ה-ַוְיִהי ְדַבר ,א ֹשל חּוד ִחיָאָדם, -בֶּ ה ּומְּ דָּ
ל ל, אֶּ שָּ ֵאל-מָּ רָּ ר , ’הָאַמר ֲאֹדָני -ְוָאַמְרָת ֹכה יז,ג.  ֵבית, ִישְּ שֶּ ַהּנֶּ

ר ר, ָמֵלא ַהּנֹוָצה, ֲאשֶּ ְך ָהֵאבֶּ רֶּ -לֹו ָהִרְקָמה-ַהָגדֹול ְגדֹול ַהְכָנַפִים אֶּ
ל- ת-ָבא אֶּ ז-ַהְלָבנֹון, ַוִיַקח אֶּ ת ָהָארֶּ רֶּ ֵאת רֹאש  יז,ד.  ַצמֶּ
ליְ  ץ ְכַנַען, ְבִעיר ֹרְכִלים -ִניקֹוָתיו, ָקָטף; ַוְיִביֵאהּו אֶּ רֶּ אֶּ

ץ, ַוִיְתֵנהּו ִבְׂשֵדה יז,ה.  ָׂשמֹו ַרע ָהָארֶּ ַמִים -ָזַרע; ָקח ַעל-ַוִיַקח ִמזֶּ
ה יז,ו.  ַרִבים, ַצְפָצָפה ָׂשמֹו ַלת קֹומָּ ן ֹסַרַחת ִשפְּ פֶּ גֶּ ִהי לְּ ַמח ַויְּ , ַוִיצְּ

ןִלְפנֹות ָדלִ  פֶּ ַוַתַעׂש --יֹוָתיו ֵאָליו, ְוָשָרָשיו, ַתְחָתיו ִיְהיּו; ַוְתִהי ְלגֶּ
ר יז,ז.  ַבִדים, ַוְתַשַלח ֹפרֹאות שֶּ ָחד ָגדֹול, ְגדֹול ְכָנַפִים -ַוְיִהי נֶּ אֶּ

יונֹוָצה; -ְוַרב לָּ יהָּ עָּ שֶּ רָּ ה שָּ נָּ פְּ ן ַהזֹאת כָּ פֶּ ִהֵנה ַהגֶּ , ְוָדִליֹוָתיו וְּ
ל יז,ח.  לֹו, ְלַהְשקֹות אֹוָתּה, ֵמֲעֻרגֹות ַמָטָעּה-ָחהִשלְ  ה טֹוב -אֶּ ָׂשדֶּ
ל ִרי, ִלְהיֹות --ַמִים ַרִבים, ִהיא ְשתּוָלה-אֶּ ַלֲעׂשֹות ָעָנף ְוָלֵׂשאת פֶּ

ת ן ַאָדרֶּ פֶּ ת--’הֱאֹמר, ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני  יז,ט.  ְלגֶּ -ִתְצָלח; ֲהלֹוא אֶּ
יָה ְיַנֵתק וְ  תָשָרשֶּ ַטְרֵפי ִצְמָחּה ִתיָבש, -ִפְרָיּה ְיקֹוֵסס ְוָיֵבש, ָכל-אֶּ



יהָ -ִבְזֹרַע ְגדֹוָלה ּוְבַעם-ְולֹא ְוִהֵּנה  יז,י.  ָרב, ְלַמְׂשאֹות אֹוָתּה ִמָשָרשֶּ
-ְשתּוָלה, ֲהִתְצָלח; ֲהלֹא ְכַגַעת ָבּה רּוַח ַהָקִדים, ִתיַבש ָיֹבש, ַעל

   יָבש.ֲעֻרֹגת ִצְמָחּה, ִת 

ר יז,יב.  ֵאַלי ֵלאֹמר, ’ה-ַוְיִהי ְדַבר יז,יא ִרי, ֲהלֹא -ֱאמָּ ֵבית ַהמֶּ א לְּ נָּ
ה ם מָּ תֶּ ַדעְּ ה-יְּ ְך-; ֱאֹמר, ִהֵּנהֵאלֶּ לֶּ ת-ָבא מֶּ ל ְירּוָשַלִם ַוִיַקח אֶּ -ָבבֶּ
ת ָלה-ַמְלָכּה ְואֶּ יָה, ַוָיֵבא אֹוָתם ֵאָליו, ָבבֶּ  . ָׂשרֶּ

ַרע ַהְמלּוָכה, ַוִיְכֹרת ִאתֹו ְבִרית; ַוָיֵבא ֹאתֹו ְבָאָלה, ַוִיַקח ִמזֶּ  יז,יג 
ת ץ ָלָקח-ְואֶּ ִלְהיֹות ַמְמָלָכה ְשָפָלה, ְלִבְלִתי  יז,יד.  ֵאיֵלי ָהָארֶּ

ת ד יז,טו.  ְבִריתֹו, ְלָעְמָדּה-ִהְתַנֵשא, ִלְשֹמר אֶּ רָּ ֹלַח -ַוִימְּ בֹו, ִלשְּ
ת תֶּ ַרִים, לָּ יו ִמצְּ כָּ אָּ ַעם-ַמלְּ ֵלט -לֹו סּוִסים, וְּ ח ֲהִימָּ לָּ ב; ֲהִיצְּ רָּ

ט לָּ ִנמְּ ִרית וְּ ֵהֵפר בְּ ה, וְּ ֹעֵשה ֵאלֶּ , ’הָאִני, ְנֻאם ֲאֹדָני -ַחי יז,טז.  הָּ
ת-ִאם ר ָבָזה אֶּ ְך ַהַמְמִליְך ֹאתֹו, ֲאשֶּ לֶּ ָאָלתֹו -לֹא ִבְמקֹום ַהמֶּ

ת ר ֵהֵפר אֶּ ל, ָימּות-ִאתֹו ְבתֹוְך--ְבִריתֹו-ַוֲאשֶּ  .  ָבבֶּ

ה אֹותֹו ַפְרֹעה ַבִמְלָחָמה,  יז,יז ְולֹא ְבַחִיל ָגדֹול ּוְבָקָהל ָרב, ַיֲעׂשֶּ
ּוָבָזה  יז,יח.  ְלַהְכִרית, ְנָפשֹות ַרבֹות--ֹפְך ֹסְלָלה, ּוִבְבנֹות ָדֵיקִבְש 

ה ָעָׂשה, לֹא ִיָמֵלט.-ָאָלה, ְלָהֵפר ְבִרית; ְוִהֵּנה ָנַתן ָידֹו ְוָכל  ֵאלֶּ

ר ָבָזה, -ָאִני, ִאם-ַחי, ’הָאַמר ֲאֹדָני -ָלֵכן ֹכה יז,יט   לֹא ָאָלִתי ֲאשֶּ
ר ֵהִפירּוְבִריִת  ּוָפַרְׂשִתי ָעָליו ִרְשִתי,  יז,כ.  ּוְנַתִתיו, ְברֹאשֹו--י ֲאשֶּ

ָלה, ְוִנְשַפְטִתי ִאתֹו ָשם, ַמֲעלֹו,  ְוִנְתַפׂש ִבְמצּוָדִתי; ַוֲהִביאֹוִתיהּו ָבבֶּ
ר ָמַעל ב ִיֹפלּו, -ִמְבָרָחו ְבָכל-ְוֵאת ָכל יז,כא.  ִבי-ֲאשֶּ רֶּ ֲאַגָפיו ַבחֶּ

ם, ִכי ֲאִני -ְוַהִּנְשָאִרים ְלָכל    ִדַבְרִתי. ’הרּוַח ִיָפֵרׂשּו; ִויַדְעתֶּ
 

ז ָהָרָמה, , ’הֹכה ָאַמר, ֲאֹדָני  יז,כב רֶּ ת ָהאֶּ רֶּ ְוָלַקְחִתי ָאִני ִמַצמֶּ
ְקֹטף, ְוָשַתְלִתי ָאִני, ַעל ַהר  ָגֹבּהַ -ְוָנָתִתי; ֵמרֹאש ֹיְנקֹוָתיו, ַרְך אֶּ

ִרי,  יז,כג.  ְוָתלּול ּנּו, ְוָנָׂשא ָעָנף ְוָעָׂשה פֶּ לֶּ ְשתֳּ ְבַהר ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל, אֶּ
ז ַאִדיר; ְוָשְכנּו ַתְחָתיו, ֹכל ִצפֹור ָכל רֶּ ְבֵצל --ָכָנף-ְוָהָיה ְלאֶּ

ל יז,כד.  ָדִליֹוָתיו, ִתְשֹכָּנה עּו כָּ יָּדְּ ה, ִכי ֲאִני -וְּ דֶּ  ’הֲעֵצי ַהשָּ
ִתי  ַרחְּ ִהפְּ ח, וְּ ִתי ֵעץ לָּ ל, הֹוַבשְּ פָּ ִתי ֵעץ שָּ ַבהְּ ֹבַה ִהגְּ ִתי ֵעץ גָּ ַפלְּ ִהשְּ

ִשיִתי., ’הֲאִני   ֵעץ יֵָּבש: עָּ ִתי וְּ    ִדַברְּ

 

  



ת-ַמה יח,ב.  ֵאַלי ֵלאֹמר, ’ה-ַוְיִהי ְדַבר יח,א ם ֹמְשִלים אֶּ ם, ַאתֶּ -ָלכֶּ
ה, ַעל ר, ְוִשֵּני   ְדַמת ִיְׂשָרֵאל, ֵלאֹמר:ַא -ַהָמָשל ַהזֶּ ָאבֹות יֹאְכלּו ֹבסֶּ
יָנה ם -ִאם  :’הָאִני, ְנֻאם ֲאֹדָני -ַחי יח,ג.  ַהָבִנים ִתְקהֶּ ִיְהיֶּה ָלכֶּ

ה ַהְּנָפשֹות ִלי ֵהָּנה, -ֵהן ָכל יח,ד.  ְבִיְׂשָרֵאל--עֹוד, ְמֹשל ַהָמָשל ַהזֶּ
ש הַ  פֶּ ש ָהָאב ּוְכנֶּ פֶּ ש ַהֹחֵטאת, ִהיא   ֵהָּנה:-ֵבן ִליְכנֶּ פֶּ ַהּנֶּ

ִיְהיֶּה ַצִדיק; ְוָעָׂשה ִמְשָפט, -ְוִאיש, ִכי יח,ה.  ָתמּות
ל יח,ו.  ּוְצָדָקה ל-אֶּ ָהִרים, לֹא ָאָכל, ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא, אֶּ ִגלּוֵלי -הֶּ

ת ל-ֵבית ִיְׂשָרֵאל; ְואֶּ ת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵמא, ְואֶּ ה לֹא ִאָשה ִנדָ -ֵאשֶּ
ה יח,ז.  ִיְקָרב ֲחֹבָלתֹו חֹוב ָיִשיב, ְגֵזָלה לֹא ִיְגֹזל; --ְוִאיש, לֹא יֹונֶּ

ה ד-ַלְחמֹו ְלָרֵעב ִיֵתן, ְוֵעיֹרם ְיַכסֶּ ְך לֹא יח,ח.  ָבגֶּ שֶּ ִיֵתן, ְוַתְרִבית -ַבּנֶּ
ה, ֵבין ִאיש --לֹא ִיָקח ת ַיֲעׂשֶּ ל, ָיִשיב ָידֹו; ִמְשַפט ֱאמֶּ ֵמָעוֶּ

ת: יח,ט.  ְלִאיש ַצִדיק   ְבֻחקֹוַתי ְיַהֵלְך ּוִמְשָפַטי ָשַמר, ַלֲעׂשֹות ֱאמֶּ
ָפִריץ, ֹשֵפְך ָדם; -ְוהֹוִליד ֵבן יח,י.  ’ההּוא ָחֹיה ִיְחיֶּה, ְנֻאם ֲאֹדָני 

ה ת יח,יא.  ְוָעָׂשה ָאח, ֵמַאַחד ֵמֵאלֶּ ה לֹא ָעָׂשה-ָכל-ְוהּוא, אֶּ ִכי --ֵאלֶּ
לַגם  ת-אֶּ ָהִרים ָאַכל, ְואֶּ ת ֵרֵעהּו ִטֵמא-הֶּ ְביֹון,  יח,יב.  ֵאשֶּ ָעִני ְואֶּ

ל--הֹוָנה ַהִגלּוִלים ָנָׂשא ֵעיָניו, -ְגֵזלֹות ָגָזל, ֲחֹבל לֹא ָיִשיב; ְואֶּ
ְך ָנַתן ְוַתְרִבית ָלַקח, ָוָחי:יח,יג.  תֹוֵעָבה ָעָׂשה שֶּ לֹא ִיְחיֶּה, ֵאת   ַבּנֶּ

ה ָעָׂשהַהתֹוֵעבֹו-ָכל מֹות יּוָמת, ָדָמיו בֹו --ת ָהֵאלֶּ
ת יח,יד.  ִיְהיֶּה ר -ָכל-ְוִהֵּנה, הֹוִליד ֵבן, ַוַיְרא, אֶּ ַחטֹאת ָאִביו ֲאשֶּ

ה ָכֵהן ה, ְולֹא ַיֲעׂשֶּ ָהִרים, לֹא ָאָכל, ְוֵעיָניו -ַעל יח,טו.  ָעָׂשה; ַוִיְראֶּ הֶּ
ל ת ִגלּוֵלי ֵבית ִיְׂשָרֵאל;-לֹא ָנָׂשא, אֶּ ת ֵרֵעהּו, לֹא -אֶּ ֵאשֶּ

ֲחֹבל לֹא ָחָבל, ּוְגֵזָלה לֹא ָגָזל; ַלְחמֹו --ְוִאיש, לֹא הֹוָנהיח,טז.  ִטֵמא
ד-ְלָרֵעב ָנָתן, ְוֵערֹום ִכָסה ְך ְוַתְרִבית  יח,יז.  ָבגֶּ שֶּ ֵמָעִני ֵהִשיב ָידֹו, נֶּ

ֹ   ִמְשָפַטי ָעָׂשה, ְבֻחקֹוַתי ָהָלְך:--לֹא ָלָקח א ָימּות ַבֲעֹון הּוא, ל
ר -ָאִביו ִכי יח,יח.  ָחֹיה ִיְחיֶּה--ָאִביו ל ָאח, ַוֲאשֶּ ק, ָגַזל ֵגזֶּ ָעַשק ֹעשֶּ

ם,  יח,יט. ֵמת, ַבֲעֹונֹו-טֹוב ָעָׂשה, ְבתֹוְך ַעָמיו; ְוִהֵּנה-לֹא ַוֲאַמְרתֶּ
-ָׂשה, ֵאת ָכלָנָׂשא ַהֵבן ַבֲעֹון ָהָאב; ְוַהֵבן ִמְשָפט ּוְצָדָקה עָ -ַמֻדַע לֹא

ה ֹאָתם ש ַהֹחֵטאת, ִהיא  יח,כ.  ָחֹיה ִיְחיֶּה--ֻחקֹוַתי ָשַמר ַוַיֲעׂשֶּ פֶּ ַהּנֶּ
ִצְדַקת --ִיָשא ַבֲעֹון ָהָאב, ְוָאב לֹא ִיָשא ַבֲעֹון ַהֵבן-ֵבן לֹא  ָתמּות:

 . ַהַצִדיק ָעָליו ִתְהיֶּה, ְוִרְשַעת רשע )ָהָרָשע( ָעָליו ִתְהיֶּה




