
]פרק כ"ה[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ְּבַהר ִסינַי ֵלאמֹר: ב. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל 
וְָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִּכי תָבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֲאנִי נֹתֵן ָלֶכם וְׁשְָבתָה ָהָאֶרץ 
ׁשַָּבת ַלה': ג. ׁשֵׁש ׁשָנִים ּתִזְַרע ׂשֶָדָך וְׁשֵׁש ׁשָנִים ּתִזְמֹר ַּכְרֶמָך וְָאַסְפּתָ 
ֶאת ּתְבּוָאתָּה: ד. ּוַבּׁשָנָה ַהּׁשְִביִעת ׁשַַּבת ׁשַָּבתֹון יְִהיֶה ָלָאֶרץ ׁשַָּבת ַלה' 
ׂשְָדָך ֹלא תִזְָרע וְַכְרְמָך ֹלא תִזְמֹר: ה. ֵאת ְסִפיַח ְקצִיְרָך ֹלא תְִקצֹור וְֶאת 
ִעּנְֵבי נְזִיֶרָך ֹלא תְִבצֹר ׁשְנַת ׁשַָּבתֹון יְִהיֶה ָלָאֶרץ: ו. וְָהיְתָה ׁשַַּבת ָהָאֶרץ 
ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְּדָך וְַלֲאָמתֶָך וְִלׂשְִכיְרָך ּוְלתֹוׁשְָבָך ַהּגִָרים ִעָּמְך: ז. 
וְלְִבֶהְמּתְָך וְַלַחּיָה ֲאׁשֶר ְּבַאְרצֶָך ּתְִהיֶה ָכל ּתְבּוָאתָּה ֶלֱאכֹל: ח. וְָסַפְרּתָ 
ׁשֶַבע  יְֵמי  ְלָך  וְָהיּו  ְּפָעִמים  ׁשֶַבע  ׁשָנִים  ׁשֶַבע  ׁשָנִים  ׁשְַּבתֹת  ׁשֶַבע  ְלָך 
ׁשְַּבתֹת ַהּׁשָנִים ּתֵׁשַע וְַאְרָּבִעים ׁשָנָה: ט. וְַהֲעַבְרּתָ ׁשֹוַפר ּתְרּוָעה ַּבחֶֹדׁש 
י.  ְּבָכל ַאְרצְֶכם:  ַהִּכּפִֻרים ּתֲַעִבירּו ׁשֹוָפר  ְּביֹום  ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ַהּׁשְִבִעי 
וְִקַּדׁשְּתֶם ֵאת ׁשְנַת ַהֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ּוְקָראתֶם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹׁשְֶביָה 
ִמׁשְַּפְחּתֹו  ֶאל  וְִאיׁש  ֲאחֻּזָתֹו  ֶאל  ִאיׁש  וְׁשְַבּתֶם  ָלֶכם  ּתְִהיֶה  ִהוא  יֹוֵבל 
ּתָׁשֻבּו: יא. יֹוֵבל ִהוא ׁשְנַת ַהֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ּתְִהיֶה ָלֶכם ֹלא תִזְָרעּו וְֹלא 
קֶֹדׁש  ִהוא  יֹוֵבל  ִּכי  יב.  נְזִֶריָה:  ֶאת  תְִבצְרּו  וְֹלא  ְסִפיֶחיָה  ֶאת  תְִקצְרּו 
ּתְִהיֶה ָלֶכם ִמן ַהּׂשֶָדה ּתֹאְכלּו ֶאת ּתְבּוָאתָּה: יג. ִּבׁשְנַת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת 

ּתָׁשֻבּו ִאיׁש ֶאל ֲאחֻּזָתֹו: 

]פרק כ"ה[ יד. וְִכי תְִמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיתֶָך אֹו ָקנֹה ִמּיַד ֲעִמיתֶָך ַאל ּתֹונּו 
ֲעִמיתֶָך  ֵמֵאת  ּתְִקנֶה  ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ׁשָנִים  ְּבִמְסַּפר  טו.  ָאִחיו:  ֶאת  ִאיׁש 
ְּבִמְסַּפר ׁשְנֵי תְבּואֹת יְִמָּכר ָלְך: טז. ְלִפי ֹרב ַהּׁשָנִים ּתְַרֶּבה ִמְקנָתֹו ּוְלִפי 
ְמעֹט ַהּׁשָנִים ּתְַמִעיט ִמְקנָתֹו ִּכי ִמְסַּפר ּתְבּואֹת הּוא מֵֹכר ָלְך: יז. וְֹלא 
תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו וְיֵָראתָ ֵמֱאֹלֶקיָך ִּכי ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: יח. וֲַעׂשִיתֶם 
ָהָאֶרץ  ַעל  וִיׁשְַבּתֶם  אֹתָם  וֲַעׂשִיתֶם  ּתִׁשְְמרּו  ִמׁשְָּפַטי  וְֶאת  חֻּקֹתַי  ֶאת 

לֶָבַטח: 

]פרק כ"ה[ יט. וְנָתְנָה ָהָאֶרץ ִּפְריָּה וֲַאַכְלּתֶם ָלׂשַֹבע וִיׁשְַבּתֶם לֶָבַטח ָעֶליָה: 
נֱֶאסֹף  וְֹלא  נִזְָרע  ֹלא  ֵהן  ַהּׁשְִביִעת  ַּבּׁשָנָה  ּנֹאַכל  ַמה  תֹאְמרּו  וְִכי  כ. 
ֶאת ּתְבּוָאתֵנּו: כא. וְצִּוִיתִי ֶאת ִּבְרָכתִי ָלֶכם ַּבּׁשָנָה ַהּׁשִּׁשִית וְָעׂשָת ֶאת 
ַהּתְבּוָאה ִלׁשְֹלׁש ַהּׁשָנִים: כב. ּוזְַרְעּתֶם ֵאת ַהּׁשָנָה ַהּׁשְִמינִת וֲַאַכְלּתֶם ִמן 
ַהּתְבּוָאה יָׁשָן ַעד ַהּׁשָנָה ַהּתְׁשִיִעת ַעד ּבֹוא ּתְבּוָאתָּה ּתֹאְכלּו יָׁשָן: כג. 
וְָהָאֶרץ ֹלא תִָּמֵכר ִלצְִמתֻת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ ִּכי גִֵרים וְתֹוׁשִָבים ַאּתֶם ִעָּמִדי: 

כד. ּוְבכֹל ֶאֶרץ ֲאחֻּזַתְֶכם ּגְֻאָּלה ּתִּתְנּו ָלָאֶרץ: 

]פרק כ"ה[ כה. ִּכי יָמּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאחֻּזָתֹו ּוָבא גֲֹאלֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו וְגַָאל 
ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו: כו. וְִאיׁש ִּכי ֹלא יְִהיֶה ּלֹו ּגֵֹאל וְִהּׂשִיגָה יָדֹו ּוָמצָא ְּכֵדי 
גְֻאָּלתֹו: כז. וְִחּׁשַב ֶאת ׁשְנֵי ִמְמָּכרֹו וְֵהׁשִיב ֶאת ָהעֵֹדף ָלִאיׁש ֲאׁשֶר ָמַכר 
לֹו וְׁשָב ַלֲאחֻּזָתֹו: כח. וְִאם ֹלא ָמצְָאה יָדֹו ֵּדי ָהׁשִיב לֹו וְָהיָה ִמְמָּכרֹו ְּביַד 

ַהּקֹנֶה אֹתֹו ַעד ׁשְנַת ַהּיֹוֵבל וְיָצָא ַּבּיֵֹבל וְׁשָב ַלֲאחֻּזָתֹו: 

]פרק כ"ה[ כט. וְִאיׁש ִּכי יְִמּכֹר ֵּבית מֹוׁשַב ִעיר חֹוָמה וְָהיְתָה ּגְֻאָּלתֹו ַעד 
ּתֹם ׁשְנַת ִמְמָּכרֹו יִָמים ּתְִהיֶה גְֻאָּלתֹו: ל. וְִאם ֹלא יִּגֵָאל ַעד ְמֹלאת לֹו 
ַלּצְִמיתֻת  חָֹמה  לֹו  ]לא[  ֲאׁשֶר  ָּבִעיר  ֲאׁשֶר  ַהַּביִת  וְָקם  תְִמיָמה  ׁשָנָה 
ַלּקֹנֶה אֹתֹו ְלדֹֹרתָיו ֹלא יֵצֵא ַּבּיֵֹבל: לא. ּוָבּתֵי ַהֲחצִֵרים ֲאׁשֶר ֵאין ָלֶהם 
חָֹמה ָסִביב ַעל ׂשְֵדה ָהָאֶרץ יֵָחׁשֵב ּגְֻאָּלה ּתְִהיֶה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל יֵצֵא: לב. וְָעֵרי 
ַהְלוִּיִם ָּבּתֵי ָעֵרי ֲאחֻּזָתָם ּגְֻאַּלת עֹוָלם ּתְִהיֶה ַלְלוִּיִם: לג. וֲַאׁשֶר יִגְַאל ִמן 
ִהוא  ַהְלוִּיִם  ָעֵרי  ָבּתֵי  ִּכי  ַּבּיֵֹבל  ֲאחֻּזָתֹו  וְִעיר  ַּביִת  ִמְמַּכר  וְיָצָא  ַהְלוִּיִם 
ֲאחֻּזָתָם ְּבתֹוְך ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל: לד. ּוׂשְֵדה ִמגְַרׁש ָעֵריֶהם ֹלא יִָּמֵכר ִּכי ֲאחֻּזַת 
ּגֵר  וְֶהֱחזְַקּתָ ּבֹו  ִעָּמְך  יָדֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  יָמּוְך  וְִכי  ָלֶהם: לה.  עֹוָלם הּוא 
וְתֹוׁשָב וַָחי ִעָּמְך: לו. ַאל ּתִַּקח ֵמִאּתֹו נֶׁשְֶך וְתְַרִּבית וְיֵָראתָ ֵמֱאֹלֶקיָך וְֵחי 
ָאִחיָך ִעָּמְך: לז. ֶאת ַּכְסְּפָך ֹלא תִּתֵן לֹו ְּבנֶׁשְֶך ּוְבַמְרִּבית ֹלא תִּתֵן ָאְכֶלָך: 
לח. ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִי ֶאתְֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם ָלתֵת ָלֶכם ֶאת 

ֶאֶרץ ְּכנַַען ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים: 

שון
]פרק כ"ה[ לט. וְִכי יָמּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך וְנְִמַּכר ָלְך ֹלא תֲַעבֹד ּבֹו ֲעבַֹדת ָעֶבד: רא

וְיָצָא  מא.  ִעָּמְך:  יֲַעבֹד  ַהּיֵֹבל  ׁשְנַת  ַעד  ִעָּמְך  יְִהיֶה  ְּכתֹוׁשָב  ְּכׂשִָכיר  מ. 
ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבנָיו ִעּמֹו וְׁשָב ֶאל ִמׁשְַּפְחּתֹו וְֶאל ֲאחֻּזַת ֲאבֹתָיו יָׁשּוב: מב. 
ִמְמֶּכֶרת  יִָּמְכרּו  ֹלא  ִמצְָריִם  ֵמֶאֶרץ  אֹתָם  הֹוצֵאתִי  ֲאׁשֶר  ֵהם  ֲעָבַדי  ִּכי 
וֲַאָמתְָך  וְַעְבְּדָך  מד.  ֵמֱאֹלֶקיָך:  וְיֵָראתָ  ְּבָפֶרְך  בֹו  תְִרֶּדה  מג. ֹלא  ָעֶבד: 
ֲאׁשֶר יְִהיּו ָלְך ֵמֵאת ַהּגֹויִם ֲאׁשֶר ְסִביבֹתֵיֶכם ֵמֶהם ּתְִקנּו ֶעֶבד וְָאָמה: מה. 
וְגַם ִמְּבנֵי ַהּתֹוׁשִָבים ַהּגִָרים ִעָּמֶכם ֵמֶהם ּתְִקנּו ּוִמִּמׁשְַּפְחּתָם ֲאׁשֶר ִעָּמֶכם 
ֲאׁשֶר הֹוִלידּו ְּבַאְרצְֶכם וְָהיּו ָלֶכם ַלֲאחֻּזָה: מו. וְִהתְנַַחְלּתֶם אֹתָם לְִבנֵיֶכם 
ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶת ֲאחֻּזָה ְלעָֹלם ָּבֶהם ּתֲַעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ִאיׁש 

ְּבָאִחיו ֹלא תְִרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך: 

]פרק כ"ה[ מז. וְִכי תַּׂשִיג יַד ּגֵר וְתֹוׁשָב ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו וְנְִמַּכר ְלגֵר 
ְלֵעֶקר ִמׁשְַּפַחת ּגֵר: מח. ַאֲחֵרי נְִמַּכר ּגְֻאָּלה ּתְִהיֶה ּלֹו  ּתֹוׁשָב ִעָּמְך אֹו 
ֶאָחד ֵמֶאָחיו יִגְָאֶלּנּו: מט. אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו יִגְָאֶלּנּו אֹו ִמּׁשְֵאר ְּבׂשָרֹו 
ִמּׁשְנַת  קֹנֵהּו  ִעם  וְִחּׁשַב  נ.  וְנִגְָאל:  יָדֹו  ִהּׂשִיגָה  אֹו  יִגְָאֶלּנּו  ִמִּמׁשְַּפְחּתֹו 
ִהָּמְכרֹו לֹו ַעד ׁשְנַת ַהּיֵֹבל וְָהיָה ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ׁשָנִים ִּכיֵמי ׂשִָכיר 
יְִהיֶה ִעּמֹו: נא. ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבּׁשָנִים ְלִפיֶהן יָׁשִיב ּגְֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקנָתֹו: 
נב. וְִאם ְמַעט נִׁשְַאר ַּבּׁשָנִים ַעד ׁשְנַת ַהּיֵֹבל וְִחּׁשַב לֹו ְּכִפי ׁשָנָיו יָׁשִיב ֶאת 
ּגְֻאָּלתֹו: נג. ִּכׂשְִכיר ׁשָנָה ְּבׁשָנָה יְִהיֶה ִעּמֹו ֹלא יְִרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעינֶיָך: נד. 
וְִאם ֹלא יִּגֵָאל ְּבֵאֶּלה וְיָצָא ִּבׁשְנַת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבנָיו ִעּמֹו: נה. ִּכי ִלי ְבנֵי 
ֲעָבַדי ֵהם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִי אֹותָם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם ֲאנִי ה'  ֲעָבִדים  יִׂשְָרֵאל 
כ"ו[ א. ֹלא תֲַעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמּצֵָבה ֹלא תִָקימּו  ֱאֹלֵקיֶכם: ]פרק 
ה'  ֲאנִי  ִּכי  ָעֶליָה  ְלִהׁשְּתֲַחוֹת  ְּבַאְרצְֶכם  תִּתְנּו  ֹלא  ַמׂשְִּכית  וְֶאֶבן  ָלֶכם 

ֱאֹלֵקיֶכם: ב. ֶאת ׁשְַּבתֹתַי ּתִׁשְמֹרּו ּוִמְקָּדׁשִי ּתִיָראּו ֲאנִי ה': 
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הפטרה
 לפרשת השבוע

בהר )ירמיהו ו'-כ"ז(
ו. וַּיֹאֶמר יְִרְמיָהּו ָהיָה ּדְַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ז. ִהּנֵה ֲחנְַמֵאל ֶּבן ׁשַּלֻם ּדְֹדָך 
ָּבא ֵאֶליָך ֵלאמֹר ְקנֵה ְלָך ֶאת ׂשִָדי ֲאׁשֶר ָּבֲענָתֹות ִּכי ְלָך ִמׁשְַּפט ַהּגְֻאָּלה 
ִלְקנֹות: ח. וַּיָבֹא ֵאַלי ֲחנְַמֵאל ֶּבן ּדִֹדי ִּכדְַבר ה' ֶאל ֲחצַר ַהַּמָּטָרה וַּיֹאֶמר 
ֵאַלי ְקנֵה נָא ֶאת ׂשִָדי ֲאׁשֶר ַּבֲענָתֹות ֲאׁשֶר ְּבֶאֶרץ ִּבנְיִָמין ִּכי ְלָך ִמׁשְַּפט 
ֶאת  וֶָאְקנֶה  ט.  ה' הּוא:  דְַבר  ִּכי  וֵָאַדע  ָלְך  ְקנֵה  ַהּגְֻאָּלה  ּוְלָך  ַהיְֻרּׁשָה 
וֶָאׁשְֲקָלה ּלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף  ַּבֲענָתֹות  ַהּׂשֶָדה ֵמֵאת ֲחנְַמֵאל ֶּבן ּדִֹדי ֲאׁשֶר 
ֵעִדים  וָָאֵעד  וֶָאְחּתֹם  ַּבֵּסֶפר  וֶָאְכּתֹב  י.  ַהָּכֶסף:  וֲַעׂשָָרה  ׁשְָקִלים  ׁשְִבָעה 
ֶהָחתּום  ֶאת  ַהִּמְקנָה  ֵסֶפר  ֶאת  וֶָאַּקח  יא.  ְּבמֹאזְנָיִם:  ַהֶּכֶסף  וֶָאׁשְקֹל 
ָּברּוְך  ֶאל  ַהִּמְקנָה  ַהֵּסֶפר  ֶאת  וֶָאּתֵן  יב.  ַהּגָלּוי:  וְֶאת  וְַהחִֻּקים  ַהִּמצְוָה 
ֶּבן נִֵרּיָה ֶּבן ַמְחֵסיָה ְלֵעינֵי ֲחנְַמֵאל ּדִֹדי ּוְלֵעינֵי ָהֵעִדים ַהּכֹתְִבים ְּבֵסֶפר 
ֶאת  וֲָאצַּוֶה  יג.  ַהַּמָּטָרה:  ַּבֲחצַר  ַהּיֹׁשְִבים  ַהּיְהּוִדים  ָּכל  ְלֵעינֵי  ַהִּמְקנָה 
ָּברּוְך ְלֵעינֵיֶהם ֵלאמֹר: יד. ּכֹה ָאַמר ה' צְָבאֹות ֱאֹלֵקי יִׂשְָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת 
ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקנָה ַהּזֶה וְֵאת ֶהָחתּום וְֵאת ֵסֶפר ַהּגָלּוי 
יִָמים ַרִּבים: טו. ִּכי כֹה ָאַמר ה'  יַַעְמדּו  ַהּזֶה ּונְתַּתָם ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען 
צְָבאֹות ֱאֹלֵקי יִׂשְָרֵאל עֹוד יִָּקנּו ָבּתִים וְׂשָדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת: טז. 
וֶָאתְַּפֵּלל ֶאל ה' ַאֲחֵרי תִּתִי ֶאת ֵסֶפר ַהִּמְקנָה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן נִֵרּיָה ֵלאמֹר: 
וְֶאת ָהָאֶרץ ְּבכֲֹחָך  ִהּנֵה ַאּתָה ָעׂשִיתָ ֶאת ַהּׁשַָמיִם  ִׁים  יז. ֲאָהּה ה' ֱאֹלק
ַהּגָדֹול ּוִבזְֹרֲעָך ַהּנְטּויָה ֹלא יִָּפֵלא ִמְּמָך ָּכל ּדָָבר: יח. עֹׂשֶה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים 
ה'  ַהּגִּבֹור  ַהּגָדֹול  ָהֵאל  ַאֲחֵריֶהם  ְּבנֵיֶהם  ֵחיק  ֶאל  ָאבֹות  ֲעוֹן  ּוְמׁשֵַּלם 
ַעל  ְפקֻחֹות  ֵעינֶיָך  ֲאׁשֶר  ָהֲעִליִלּיָה  וְַרב  ָהֵעצָה  ּגְדֹל  יט.  ׁשְמֹו:  צְָבאֹות 
ָּכל ַּדְרֵכי ְּבנֵי ָאָדם ָלתֵת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו וְִכְפִרי ַמֲעָלָליו: כ. ֲאׁשֶר ׂשְַמּתָ 
אֹתֹות ּומְֹפתִים ְּבֶאֶרץ ִמצְַריִם ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ּוְביִׂשְָרֵאל ּוָבָאָדם וַּתֲַעׂשֶה 
ִמצְָריִם  ֵמֶאֶרץ  יִׂשְָרֵאל  ֶאת  ַעְּמָך  ֶאת  וַּתֹצֵא  כא.  ַהּזֶה:  ַּכּיֹום  ׁשֵם  ְּלָך 
כב.  ּגָדֹול:  ּוְבמֹוָרא  נְטּויָה  ּוְבֶאזְרֹוַע  ֲחזָָקה  ּוְביָד  ּוְבמֹוְפתִים  ְּבאֹתֹות 
וַּתִּתֵן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶר נִׁשְַּבְעּתָ ַלֲאבֹותָם ָלתֵת ָלֶהם ֶאֶרץ 
זַָבת ָחלָב ּודְָבׁש: כג. וַּיָבֹאּו וַּיְִרׁשּו אֹתָּה וְֹלא ׁשְָמעּו ְבקֹוֶלָך ּוְבתֹוָרתְָך 
ֹלא ָהָלכּו ֵאת ָּכל ֲאׁשֶר צִּוִיתָה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ֹלא ָעׂשּו וַּתְַקֵרא אֹתָם ֵאת 
נִּתְנָה  וְָהִעיר  ְלָלְכָדּה  ָהִעיר  ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת: כד. ִהּנֵה ַהּסְֹללֹות ָּבאּו 
ְּביַד ַהַּכׂשְִּדים ַהּנְִלָחִמים ָעֶליָה ִמְּפנֵי ַהֶחֶרב וְָהָרָעב וְַהּדֶָבר וֲַאׁשֶר ּדִַּבְרּתָ 
ִׁים ְקנֵה ְלָך ַהּׂשֶָדה ַּבֶּכֶסף  ָהיָה וְִהּנְָך ֹרֶאה: כה. וְַאּתָה ָאַמְרּתָ ֵאַלי ה' ֱאֹלק
יְִרְמיָהּו  ֶאל  וַיְִהי ּדְַבר ה'  כו.  ַהַּכׂשְִּדים:  ְּביַד  נִּתְנָה  וְָהִעיר  ֵעִדים  וְָהֵעד 

ֵלאמֹר: כז. ִהּנֵה ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקי ָּכל ָּבׂשָר ֲהִמֶּמּנִי יִָּפֵלא ָּכל ּדָָבר:


