Melachim bet Chapter 14
 ָׁמלַ ְך י ָָׁׁר ְׁב ָׁעם--הּודה
ָׁ ְׁיֹואש ֶמ ֶלְך י
ָׁ - ַל ֲא ַמ ְׁציָׁ הּו ֶבן, ֶע ְׁש ֵרה ָׁשנָׁ ה- כג ִּב ְׁשנַ ת ֲח ֵמש23 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

. ָׁשנָׁ ה, ַא ְׁר ָׁב ִּעים וְׁ ַא ַחת, ְׁבש ְֹׁׁמרֹון,י ְִּׁש ָׁר ֵאל-יֹואש ֶמלֶ ְך
ָׁ -  ֶבןreigned forty and one years.

 ֲא ֶשר,נְׁ ָׁבט- ַחטֹׁאות ָׁיָׁר ְׁב ָׁעם ֶבן- ִּמ ָׁכל, לֹׁא ָׁסר: ְׁב ֵעינֵ י יְׁ הוָׁ ה, כד וַ יַ ַעש ָׁה ַרע24 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

. ִּי ְׁש ָׁר ֵאל-  ֶאת, ֶה ֱח ִּטיאIsrael to sin.

 ִּכ ְׁד ַבר--יָׁ ם ָׁה ֲע ָׁר ָׁבה- ַעד, ִּמ ְׁלבֹוא ֲח ָׁמת,גְׁ בּול ִּי ְׁש ָׁר ֵאל- ֵה ִּשיב ֶאת, כה הּוא25 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,

 ֲא ֶשר ִּמגַ ת, ֲא ִּמ ַתי ַהנָׁ ִּביא- ַע ְׁבדֹו יֹונָׁ ה ֶבן- ֲא ֶשר ִּד ֶבר ְׁביַד,ֹלהי ִּי ְׁש ָׁר ֵאל
ֵ  ֱא, יְׁ הוָׁ הwhich He spoke by the hand of His servant Jonah the son of Amittai, the
. ַה ֵח ֶפרprophet, who was of Gath-hepher.
 וְׁ ֵאין, מ ֶֹׁרה ְׁמאֹׁד; וְׁ ֶא ֶפס ָׁעצּור וְׁ ֶא ֶפס ָׁעזּוב, ֳענִּ י י ְִּׁש ָׁר ֵאל- ָׁר ָׁאה יְׁהוָׁ ה ֶאת- כו ִּכי26 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

. עֹׁזֵ ר לְׁ י ְִּׁש ָׁר ֵאלIsrael.

 ְׁביַ ד,יעם
ֵ יֹוש
ִּ ַ ִּמ ַת ַחת ַה ָׁש ָׁמיִּ ם; ו, ֵשם ִּי ְׁש ָׁר ֵאל- ִּל ְׁמחֹות ֶאת-- ִּד ֶבר יְׁ הוָׁ ה- כז וְׁ לֹׁא27 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

.יֹואש
ָׁ - יָׁ ָׁר ְׁב ָׁעם ֶבןof Joash.

Isaiah Chapter 2
.ירּוש ִ ָּלם
ָּ
ִ ו,הּודה
ָּ ְי- עַ ל,ָאמוֹץ- י ְַשעְ יָּהּו בֶׁ ן,א הַ דָּ בָּ ר אֲ ֶׁשר חָּ ָּזה

1 The vison of Isaiah, son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.

יְ הוָּ ה ְברֹאש- נָּכוֹן ִי ְהיֶׁה הַ ר בֵּ ית,ב וְ הָּ יָּה בְ ַא ֲח ִרית הַ י ִָּמים
. ַהּגוֹיִ ם- כָל, ִמגְ בָּ עוֹת; וְ נָהֲ רּו אֵ לָיו, וְ נ ִָּשא,הֶׁ הָּ ִרים

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.

בֵּ ית-יְ הוָּ ה ֶׁאל-הַ ר-ָאמרּו לְ כּו וְ ַנ ֲעלֶׁה ֶׁאל
ְ ְ ו,ג וְ הָּ לְ כּו עַ ִמים ַר ִבים
 כִ י ִמצִ ּיוֹן ֵתצֵ א: וְ נֵּלְ ָּכה ְבא ְֹרח ָֹּתיו, וְ י ֵֹּרנּו ִמ ְד ָּרכָּיו,אֱ ֹלהֵּ י ַי ֲעקֹב
.ירּוש ִ ָלם
ָ
יְ הוָה ִמ- ְּודבַ ר,תו ָֹרה

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.

 וְ הוֹכִ יחַ לְ עַ ִמים ַר ִבים; וְ כִ ְתתּו חַ ְרבו ָֹּתם,ד וְ שָּ פַ ט בֵּ ין הַ ג ֹויִם
- וְ ֹלא,גוֹי חֶׁ ֶׁרב-י ִָּשא גוֹי ֶׁאל-ֹלא-- ַוחֲ נִיתו ֵֹּתיהֶׁ ם לְ ַמזְ ֵּמרוֹת,לְ ִא ִתים
} {פ.יִלְ ְמדּו עוֹד ִמלְ חָּ ָּמה

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
.… ֶכ ֶרם ָׁהיָׁ ה ִּל ִּיד ִּידי:דֹודי ְׁל ַכ ְׁרמֹו
ִּ  ִּש ַירת,א ָׁא ִּש ָׁירה נָׁ א ִּל ִּיד ִּידי

, וַ יִּ ֶבן ִּמ ְׁג ָׁדל ְׁבתֹוכֹו, וַ יִּ ָׁט ֵעהּו ש ֵֹׁרק,ב וַ יְׁ ַעזְׁ ֵקהּו וַ יְׁ ַס ְׁקלֵ הּו
. וַ י ַַעש ְׁב ֻא ִּשים,יֶ ֶקב ָׁח ֵצב בֹו; וַ י ְַׁקו לַ ֲעשֹות ֲענָׁ ִּבים-וְׁ גַ ם
.ּובין ַכ ְׁר ִּמי
ֵ  ֵבינִּ י,נָׁ א- ִּש ְׁפטּו--יְׁהּודה
ָׁ  וְׁ ִּאיש,רּוש ַלם
ָׁ ְׁיֹושב י
ֵ ג וְׁ ַע ָׁתה

 ַמדּו ַע ִּקּוֵ ִּיתי לַ ֲעשֹות: וְׁ לֹׁא ָׁע ִּש ִּיתי בֹו,לַ ֲעשֹות עֹוד ְׁל ַכ ְׁר ִּמי-ד ַמה
. וַ יַ ַעש ְׁב ֻא ִּשים,ֲענָׁ ִּבים
 ָׁה ֵסר: ֲא ִּני ע ֶֹׁשה ְׁל ַכ ְׁר ִּמי- ֵאת ֲא ֶשר,נָׁ א ֶא ְׁת ֶכם-יעה
ָׁ אֹוד
ִּ ה וְׁ ַע ָׁתה
. ָׁפר ֹׁץ ְׁג ֵדרֹו וְׁ ָׁהיָׁ ה ְׁל ִּמ ְׁר ָׁמס,שּוכתֹו וְׁ ָׁה ָׁיה ְׁל ָׁב ֵער
ָׁ ְׁמ
 וָׁ ָׁשיִּ ת; וְׁ ַעל, וְׁ ָׁע ָׁלה ָׁש ִּמיר, ל ֹׁא יִּ זָׁ ֵמר וְׁ ל ֹׁא ֵי ָׁע ֵדר,יתהּו ָׁב ָׁתה
ֵ ו וַ ֲא ִּש
. ֵמ ַה ְׁמ ִּטיר ָׁע ָׁליו ָׁמ ָׁטר,ֶה ָׁע ִּבים ֲאצַ ּוֶ ה
 ְׁנ ַטע,הּודה
ָׁ ְׁ וְׁ ִּאיש י, ֵבית ִּי ְׁש ָׁר ֵאל,ז ִּכי ֶכ ֶרם ְׁיהוָׁ ה ְׁצ ָׁבאֹות
. לִּ ְׁצ ָׁד ָׁקה וְׁ ִּהנֵ ה ְׁצ ָׁע ָׁקה,שּועיו; וַ י ְַׁקו ְׁל ִּמ ְׁש ָׁפט וְׁ ִּהנֵ ה ִּמ ְׁש ָׁפח
ָׁ ַש ֲע

1 Let me sing of my well-beloved, a song of my beloved touching his
vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill;
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.
3 And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I
pray you, betwixt me and my vineyard.
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?
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;
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.
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

טו,א ַוי ְִהי ְדבַ ר-ה’ֵ ,אלַי לֵאמֹר .טו,ב בֶּ ןָ -אדָ ם ,מַ ה-י ְִהיֶּה עֵ ץ-הַ ֶּגפֶּן
מֹורה ,אֲ שֶּ ר הָּ יָּה בַ עֲצֵ י הַ יָּעַ ר?.
ִמכָּל-עֵ ץ--הַ זְּ ָּ
טו,ג הֲ י ַֻקח ִממֶּ ּנּו עֵ ץַ ,לעֲׂשֹות ל ְִמלָאכָה; ִאם-י ְִקחּו ִממֶּ ּנּו י ֵָתד,
ל ְִתלֹות עָ לָיו כָלֶּ -כלִי?.
צֹותיו ָאכְ לָה הָ ֵאש,
טו,ד ִהנֵה ל ֵָּאש ,נ ִַתן ל ְָּּאכְּ לָּהֵ :את ְשנֵי ְק ָ
וְ תֹוכֹו נָחָ ר--הֲ יִצְ לַח ,ל ְִמלָאכָה .טו,ה ִהּנֵה בִ ְהיֹותֹו ָת ִמים ,ל ֹא
יֵעָ ׂשֶּ ה ל ְִמלָאכָהַ :אף כִ יֵ -אש אֲ ָכל ְַתהּו ַויֵחָ ר ,וְ ַנעֲׂשָ ה עֹוד
ל ְִמלָאכָה.
טו,ו ָלכֵן ,כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי ה’ ,כַאֲ שֶּ ר עֵ ץ-הַ ֶּגפֶּן בְּ עֵ ץ הַ יַעַ ר ,אֲ שֶּ ר-
נ ְַּת ִתיו ל ֵָּאש ל ְָּּאכְּ לָּה--כֵן נ ַָּת ִתיֶּ ,את-י ְֹּשבֵ י יְּרּושָּ ָּל ִם .טו,ז וְ נ ַָת ִתי
ֶּאתָ -פנַי ,בָ הֶּ ם--מֵ הָ ֵאש יָצָ אּו ,וְ הָ ֵאש ת ֹאכְ לֵם; וִ ידַ עְ ֶּתם כִ י-אֲ נִי
ׂשּומי ֶּאתָ -פנַי בָ הֶּ ם .טו,ח וְ נ ַָת ִתי ֶּאת-הָ ָא ֶּרץְ ,שמָ מָ ה--יַעַ ן
ה’ ,בְ ִ
מָ עֲלּו מַ עַ ל ,נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה’{ .פ}
Yechezkel chapter 17

ּומשֹל
,א ַוי ְִהי ְדבַ ר-ה’ֵ ,אלַי לֵאמֹר .יז,ב בֶּ ןָ -אדָ ם ,חּוד ִחידָּ ה ְּ
ִש ָּר ֵאל .יז,ג וְ ָאמַ ְר ָת כֹהָ -אמַ ר אֲ ֹדנָי ה’ ,הַ ּנֶּשֶּ ר
מָּ שָּ לֶּ ,אל-בֵ ית ,י ְּ
הַ גָדֹול גְ דֹול הַ כְ ָנ ַפיִם ֶּא ֶּרְך הָ ֵאבֶּ ר ,מָ לֵא הַ ּנֹוצָ ה ,אֲ שֶּ ר-לֹו הָ ִר ְקמָ ה-
בָ א ֶּאל-הַ לְבָ נֹוןַ ,וי ִַקח ֶּאת-צַ מֶּ ֶּרת הָ ָא ֶּרז .יז,ד ֵאת ר ֹאשיאהּו ֶּאלֶּ -א ֶּרץ כְ נַעַ ן ,בְ עִ יר רֹכְ לִים
ִיקֹותיוָ ,קטָ ף; ַויְבִ ֵ
ָ
ְינ
ׂשָ מֹו .יז,ה ַוי ִַקח ִמז ֶַּרע הָ ָא ֶּרץַ ,וי ְִתנֵהּו בִ ְׂשדֵ ה-ז ַָרע; ָקח עַ ל-מַ יִם
ַרבִ ים ,צַ פְ צָ פָה ׂשָ מֹו .יז,ו ַויִצְּ מַ ח ַוי ְִּהי ְּל ֶּגפֶּן ס ַֹרחַ ת ִשפְּ לַת קֹומָּ ה,
יֹותיו ֵאלָיו ,וְ שָ ָרשָ יוַ ,ת ְח ָתיו י ְִהיּו; ו ְַת ִהי ְל ֶּגפֶּן--ו ַַתעַ ׂש
לִפְ נֹות דָ ִל ָ
בַ ִדים ,ו ְַתשַ לַח פֹר ֹאות .יז,ז ַוי ְִהי נֶּשֶּ רֶּ -אחָ ד גָדֹול ,גְ דֹול כְ ָנ ַפיִם
ִיֹותיו
וְ ַרב-נֹוצָ ה; וְּ ִהנֵה הַ ֶּגפֶּן הַ ז ֹאת כָּפְּ נָּה שָּ ָּרשֶּ יהָּ עָּ לָּיו ,וְ דָ ל ָ
אֹותּה ,מֵ עֲרֻ גֹות מַ טָ עָ ּה .יז,ח ֶּאלׂ-שָ דֶּ ה טֹוב
ִש ְלחָ ה-לֹו ,לְהַ ְשקֹות ָ
ֶּאל-מַ יִם ַרבִ יםִ ,היא ְשתּולָהַ --לעֲׂשֹות עָ נָף וְ לָׂשֵ את פ ִֶּרי ,ל ְִהיֹות
ְל ֶּגפֶּן ַאדָ ֶּרת .יז,ט אֱ מֹר ,כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי ה’ִ --תצְ לָח; הֲ לֹוא ֶּאת-
שָ ָרשֶּ יהָ ְינ ֵַתק וְ ֶּאת-פִ ְריָּה יְקֹוסֵ ס וְ יָבֵ ש ,כָל-טַ ְרפֵי צִ ְמחָ ּה ִתיבָ ש,

אֹותּה ִמשָ ָרשֶּ יהָ .יז,י וְ ִהּנֵה
וְ ל ֹא-בִ זְ רֹעַ גְ דֹולָה ּובְ עַ םָ -רב ,לְמַ ְׂשאֹות ָ
ְשתּולָה ,הֲ ִתצְ לָח; הֲ ל ֹא כְ גַעַ ת בָ ּה רּוחַ הַ ָק ִדיםִ ,תיבַ ש ָיבֹש ,עַ ל-
עֲרֻ גֹת צִ ְמחָ ּהִ ,תיבָ ש.
יז,יא ַוי ְִהי ְדבַ ר-ה’ֵ ,אלַי לֵאמֹר .יז,יב אֱ מָּ ר-נָּא לְּבֵ ית הַ מֶּ ִרי ,הֲ ל ֹא
יְּדַ עְּ ֶּתם מָּ הֵ -אלֶּה; אֱ מֹרִ ,הּנֵה-בָ א מֶּ לְֶּך-בָ בֶּ ל יְרּושָ ַל ִם ַוי ִַקח ֶּאת-
אֹותם ֵאלָיו ,בָ בֶּ לָה .
מַ ְלכָּה וְ ֶּאתׂ-שָ ֶּריהָ ַ ,ויָבֵ א ָ
יז,יג ַוי ִַקח ִמ ֶּז ַרע הַ ְמלּוכָהַ ,ויִכְ רֹת ִאתֹו בְ ִרית; ַויָבֵ א אֹתֹו בְ ָאלָה,
וְ ֶּאתֵ -אילֵי הָ ָא ֶּרץ ל ָָקח .יז,יד ל ְִהיֹות מַ ְמ ָלכָה ְש ָפלָה ,לְבִ ל ְִתי
ִשֹלחַ
ִה ְתנַשֵ א ,ל ְִשמֹר ֶּאת-בְ ִריתֹו ,לְעָ ְמדָ ּה .יז,טו ַוי ְִּמ ָּרד-בֹו ,ל ְּ
סּוסים ,וְּ עַ םָּ -רב; הֲ יִצְּ לָּח הֲ יִמָּ לֵט
מַ ל ְָּּאכָּיו ִמצְּ ַריִם ,ל ֶָּּתת-לֹו ִ
הָּ עֹשֵ ה ֵאלֶּה ,וְּ הֵ פֵר בְּ ִרית וְּ נ ְִּמלָּט .יז,טז חַ יָ -אנִי ,נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה’,
ִאם-ל ֹא בִ ְמקֹום הַ מֶּ לְֶּך הַ מַ ְמלִיְך אֹתֹו ,אֲ שֶּ ר בָ זָה ֶּאתָ -אלָתֹו
וַאֲ שֶּ ר הֵ פֵר ֶּאת-בְ ִריתֹוִ --אתֹו בְ תֹוְך-בָ בֶּ ל ,יָמּות .
יז,יז וְ ל ֹא בְ חַ יִל גָדֹול ּובְ ָקהָ ל ָרבַ ,יעֲׂשֶּ ה אֹותֹו פ ְַרעֹה בַ ִמלְחָ מָ ה,
ס ְללָהּ ,ובִ בְ נֹות דָ יֵק--לְהַ כְ ִריתְ ,נפָשֹות ַרבֹות .יז,יח ּובָ זָה
בִ ְשפְֹך ֹ
ָאלָה ,לְהָ פֵר בְ ִרית; וְ ִהּנֵה נ ַָתן יָדֹו וְ כָלֵ -אלֶּה עָ ׂשָ ה ,ל ֹא יִמָ לֵט.
יז,יט ָלכֵן כֹהָ -אמַ ר אֲ ֹדנָי ה’ ,חַ יָ -אנִיִ ,אם-ל ֹא ָאל ִָתי אֲ שֶּ ר בָ זָה,
יתי אֲ שֶּ ר הֵ פִ ירּ--ונ ְַת ִתיו ,בְ ר ֹאשֹו .יז,כ ּופ ַָר ְׂש ִתי עָ לָיו ִר ְש ִתי,
ּובְ ִר ִ
יאֹותיהּו בָ בֶּ לָה ,וְ נ ְִשפ ְַט ִתי ִאתֹו שָ ם ,מַ עֲלֹו,
ִ
וְ נ ְִתפַׂש בִ ְמצּודָ ִתי; וַהֲ בִ
אֲ שֶּ ר מָ עַ ל-בִ י .יז,כא וְ ֵאת כָלִ -מבְ ָרחָ ו בְ כָל-אֲ ַגפָיו בַ חֶּ ֶּרב ִיפֹלּו,
וְ הַ ּנ ְִש ָא ִרים ְלכָל-רּוחַ ִיפ ֵָרׂשּו; וִ ידַ עְ ֶּתם ,כִ י אֲ נִי ה’ ִדבַ ְר ִתי.
יז,כב כֹה ָאמַ ר ,אֲ ֹדנָי ה’ ,וְ ל ַָק ְח ִתי ָאנִי ִמצַ מֶּ ֶּרת הָ ֶּא ֶּרז הָ ָרמָ ה,
ְקֹותיוַ ,רְך ֶּא ְקטֹף ,וְ שָ ַתל ְִתי ָאנִי ,עַ ל הַ רָ -גבֹּהַ
וְ נ ָָת ִתי; מֵ ר ֹאש ֹינ ָ
וְ ָתלּול .יז,כג בְ הַ ר ְמרֹום י ְִׂש ָר ֵאלֶּ ,א ְשתֳּ לֶּּנּו ,וְ נָׂשָ א עָ נָף וְ עָ ׂשָ ה פ ִֶּרי,
וְ הָ יָה ל ְֶּא ֶּרז ַא ִדיר; וְ שָ כְ נּו ַת ְח ָתיו ,כֹל צִ פֹור כָלָ -כנָף--בְ צֵ ל
ִיֹותיוִ ,ת ְש ֹכּנָה .יז,כד וְּ י ְָּּדעּו כָּל-עֲצֵ י הַ שָּ דֶּ ה ,כִ י אֲ נִי ה’
דָ ל ָ
ִה ְּש ַפל ְִּתי עֵ ץ ָּגבֹהַ ִהגְּ בַ ְּה ִתי עֵ ץ שָּ פָּל ,הֹובַ ְּש ִתי עֵ ץ לָּח ,וְּ ִהפְּ ַר ְּח ִתי
יתי.
עֵ ץ יָּבֵ ש :אֲ נִי ה’ִ ,דבַ ְּר ִתי וְּ עָּ ִש ִ

יח,א ַוי ְִהי ְדבַ ר-ה’ֵ ,אלַי לֵאמֹר .יח,ב מַ הָ -לכֶּםַ ,א ֶּתם מ ְֹשלִים ֶּאת-
הַ מָ שָ ל הַ זֶּה ,עַ לַ -א ְדמַ ת י ְִׂש ָר ֵאל ,לֵאמֹרָ :אבֹות י ֹאכְ לּו בֹסֶּ ר ,וְ ִשּנֵי
הַ בָ נִים ִת ְקהֶּ ינָה .יח,ג חַ יָ -אנִי ,נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה’ִ :אם-י ְִהיֶּה ָלכֶּם
עֹודְ ,משֹל הַ מָ שָ ל הַ זֶּה--בְ י ְִׂש ָר ֵאל .יח,ד הֵ ן כָל-הַ ְּנפָשֹות לִי הֵ ּנָה,
כְ ֶּנפֶּש הָ ָאב ּוכְ ֶּנפֶּש הַ בֵ ן לִי-הֵ ּנָה :הַ ֶּּנפֶּש הַ חֹטֵ אתִ ,היא
ָתמּות .יח,ה וְ ִאיש ,כִ י-י ְִהיֶּה צַ ִדיק; וְ עָ ׂשָ ה ִמ ְשפָט,
ּוצְ דָ ָקה .יח,ו ֶּאל-הֶּ הָ ִרים ,ל ֹא ָאכָל ,וְ עֵ ינָיו ל ֹא נָׂשָ אֶּ ,אל-גִ לּולֵי
בֵ ית י ְִׂש ָר ֵאל; וְ ֶּאתֵ -אשֶּ ת ֵרעֵ הּו ל ֹא ִטמֵ א ,וְ ֶּאלִ -אשָ ה נִדָ ה ל ֹא
י ְִק ָרב .יח,ז וְ ִאיש ,ל ֹא יֹונֶּה--חֲ ֹבלָתֹו חֹוב י ִָשיב ,גְ ֵזלָה ל ֹא יִגְ זֹל;
ל ְַחמֹו ל ְָרעֵ ב י ִֵתן ,וְ עֵ ירֹם ְיכַסֶּ ה-בָ גֶּד .יח,ח בַ ּנֶּשֶּ ְך ל ֹא-י ִֵתן ,וְ ַת ְרבִ ית
ל ֹא י ִָקח--מֵ עָ וֶּל ,י ִָשיב יָדֹו; ִמ ְשפַט אֱ מֶּ ת ַיעֲׂשֶּ ה ,בֵ ין ִאיש
ּומ ְשפָטַ י שָ מַ רַ ,לעֲׂשֹות אֱ מֶּ ת :צַ ִדיק
קֹותי יְהַ לְֵך ִ
ל ְִאיש .יח,ט בְ חֻ ַ
שפְֵך דָ ם;
הּוא חָ יֹה י ְִחיֶּה ,נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה’ .יח,י וְ הֹולִיד בֵ ן-פ ִָריץֹ ,
וְ עָ ׂשָ ה ָאח ,מֵ ַאחַ ד מֵ ֵאלֶּה .יח,יא וְ הּואֶּ ,את-כָלֵ -אלֶּה ל ֹא עָ ׂשָ ה--כִ י
גַם ֶּאל-הֶּ הָ ִרים ָאכַל ,וְ ֶּאתֵ -אשֶּ ת ֵרעֵ הּו ִטמֵ א .יח,יב עָ נִי וְ ֶּאבְ יֹון,
הֹונָה--גְ זֵלֹות ָגזָל ,חֲ בֹל ל ֹא י ִָשיב; וְ ֶּאל-הַ גִ לּולִים נָׂשָ א עֵ ינָיו,
תֹועֵ בָ ה עָ ׂשָ ה .יח,יגבַ ּנֶּשֶּ ְך נ ַָתן וְ ַת ְרבִ ית ל ַָקח ,וָחָ י :ל ֹא י ְִחיֶּהֵ ,את
כָל-הַ תֹועֵ בֹות הָ ֵאלֶּה עָ ׂשָ ה--מֹות יּומָ ת ,דָ מָ יו בֹו
י ְִהיֶּה .יח,יד וְ ִהּנֵה ,הֹולִיד בֵ ןַ ,וי ְַראֶּ ,את-כָל-חַ ט ֹאת ָאבִ יו אֲ שֶּ ר
עָ ׂשָ ה; ַוי ְִר ֶּאה ,וְ ל ֹא ַיעֲׂשֶּ ה כָהֵ ן .יח,טו עַ ל-הֶּ הָ ִרים ,ל ֹא ָאכָל ,וְ עֵ ינָיו
ל ֹא נָׂשָ אֶּ ,אל-גִ לּולֵי בֵ ית י ְִׂש ָר ֵאל; ֶּאתֵ -אשֶּ ת ֵרעֵ הּו ,ל ֹא
ִטמֵ א .יח,טזוְ ִאיש ,ל ֹא הֹונָה--חֲ בֹל ל ֹא חָ בָ לּ ,וגְ ֵזלָה ל ֹא ָגזָל; ל ְַחמֹו
ל ְָרעֵ ב נ ָָתן ,וְ עֵ רֹום כִ סָ ה-בָ גֶּד .יח,יז מֵ עָ נִי הֵ ִשיב יָדֹו ,נֶּשֶּ ְך וְ ַת ְרבִ ית
קֹותי הָ לְָך :הּוא ,ל ֹא יָמּות בַ ֲעוֹן
ל ֹא ל ָָקחִ --מ ְשפָטַ י עָ ׂשָ ה ,בְ חֻ ַ
ָאבִ יו--חָ יֹה י ְִחיֶּה .יח,יח ָאבִ יו כִ י-עָ שַ ק עֹשֶּ קָ ,גזַל ֵגזֶּל ָאח ,וַאֲ שֶּ ר
ל ֹא-טֹוב עָ ׂשָ ה ,בְ תֹוְך עַ מָ יו; וְ ִהּנֵה-מֵ ת ,בַ ֲעוֹנֹו .יח,יט וַאֲ מַ ְר ֶּתם,
מַ דֻעַ ל ֹא-נָׂשָ א הַ בֵ ן בַ ֲעוֹן הָ ָאב; וְ הַ בֵ ן ִמ ְשפָט ּוצְ דָ ָקה עָ ׂשָ הֵ ,את כָל-
קֹותי שָ מַ ר ַו ַיעֲׂשֶּ ה א ָֹתם--חָ יֹה י ְִחיֶּה .יח,כ הַ ֶּּנפֶּש הַ חֹטֵ אתִ ,היא
חֻ ַ
ָתמּות :בֵ ן ל ֹא-יִשָ א בַ ֲעוֹן הָ ָאב ,וְ ָאב ל ֹא יִשָ א בַ ֲעוֹן הַ בֵ ן--צִ ְד ַקת
הַ צַ ִדיק עָ לָיו ִת ְהיֶּה ,וְ ִר ְשעַ ת רשע (הָ ָרשָ ע) עָ לָיו ִת ְהיֶּה .

