
ד.  וֲַעׂשִיתֶם אֹתָם:  ִמצְוֹתַי ּתִׁשְְמרּו  וְֶאת  ְּבחֻּקֹתַי ּתֵֵלכּו  ִאם  ג.  ]פרק כ"ו[ 
יִּתֵן ִּפְריֹו: ה.  וְֵעץ ַהּׂשֶָדה  יְבּוָלּה  וְנָתְנָה ָהָאֶרץ  גִׁשְֵמיֶכם ְּבִעּתָם  וְנָתַּתִי 
ַלְחְמֶכם  וֲַאַכְלּתֶם  זַָרע  ֶאת  יַּׂשִיג  ּוָבצִיר  ָּבצִיר  ֶאת  ַּדיִׁש  ָלֶכם  וְִהּׂשִיג 

ָלׂשַֹבע וִיׁשְַבּתֶם לֶָבַטח ְּבַאְרצְֶכם: 

ַחּיָה  וְִהׁשְַּבּתִי  ַמֲחִריד  וְֵאין  ּוׁשְַכְבּתֶם  ָּבָאֶרץ  ׁשָלֹום  וְנָתַּתִי  ו.  כ"ו[  ]פרק 
אֹיְֵביֶכם  ֶאת  ּוְרַדְפּתֶם  ז.  ְּבַאְרצְֶכם:  תֲַעבֹר  ֹלא  וְֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן  ָרָעה 
וְנְָפלּו ִלְפנֵיֶכם ֶלָחֶרב: ח. וְָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמּׁשָה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה 
יְִרּדֹפּו וְנְָפלּו אֹיְֵביֶכם ִלְפנֵיֶכם ֶלָחֶרב: ט. ּוָפנִיתִי ֲאֵליֶכם וְִהְפֵריתִי ֶאתְֶכם 

וְִהְרֵּביתִי ֶאתְֶכם וֲַהִקימֹתִי ֶאת ְּבִריתִי ִאּתְֶכם: 

]פרק כ"ו[ י. וֲַאַכְלּתֶם יָׁשָן נֹוׁשָן וְיָׁשָן ִמְּפנֵי ָחָדׁש ּתֹוצִיאּו: יא. וְנָתַּתִי ִמׁשְָּכנִי 
ְּבתֹוְכֶכם וְֹלא תִגְַעל נְַפׁשִי ֶאתְֶכם: יב. וְִהתְַהַּלְכּתִי ְּבתֹוְכֶכם וְָהיִיתִי ָלֶכם  
ִׁים וְַאּתֶם ּתְִהיּו ִלי ְלָעם: יג. ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִי ֶאתְֶכם  ֵלאֹלק
ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ִמְהיֹת ָלֶהם ֲעָבִדים וֶָאׁשְּבֹר מֹטֹת עְֻּלֶכם וָאֹוֵלְך ֶאתְֶכם 
קֹוְמִמּיּות: יד. וְִאם ֹלא תִׁשְְמעּו ִלי וְֹלא תֲַעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמצְוֹת ָהֵאֶּלה: טו. 
וְִאם ְּבחֻּקֹתַי ּתְִמָאסּו וְִאם ֶאת ִמׁשְָּפַטי ּתִגְַעל נְַפׁשְֶכם לְִבְלּתִי ֲעׂשֹות ֶאת 
ָּכל ִמצְוֹתַי ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְּבִריתִי: טז. ַאף ֲאנִי ֶאֱעׂשֶה ּזֹאת ָלֶכם וְִהְפַקְדּתִי 
ֲעֵליֶכם ֶּבָהָלה ֶאת ַהּׁשֶַחֶפת וְֶאת ַהַּקַּדַחת ְמַכּלֹות ֵעינַיִם ּוְמִדיבֹת נֶָפׁש 
ּוזְַרְעּתֶם ָלִריק זְַרֲעֶכם וֲַאָכלֻהּו אֹיְֵביֶכם: יז. וְנָתַּתִי ָפנַי ָּבֶכם וְנִּגְַפּתֶם ִלְפנֵי 
אֹיְֵביֶכם וְָרדּו ָבֶכם ׂשֹנְֵאיֶכם וְנְַסּתֶם וְֵאין ֹרֵדף ֶאתְֶכם: יח. וְִאם ַעד ֵאֶּלה 
ֹלא תִׁשְְמעּו ִלי וְיַָסְפּתִי ְליְַּסָרה ֶאתְֶכם ׁשֶַבע ַעל ַחּטֹאתֵיֶכם: יט. וְׁשַָבְרּתִי 
ֶאת ּגְאֹון עֻּזְֶכם וְנָתַּתִי ֶאת ׁשְֵמיֶכם ַּכַּבְרזֶל וְֶאת ַאְרצְֶכם ַּכּנְחֻׁשָה: כ. וְתַם 
ִּפְריֹו:  יִּתֵן  ָהָאֶרץ ֹלא  וְֵעץ  יְבּוָלּה  וְֹלא תִּתֵן ַאְרצְֶכם ֶאת  ָלִריק ּכֲֹחֶכם 
ַמָּכה  ֲעֵליֶכם  וְיַָסְפּתִי  ִלי  ִלׁשְמַֹע  תֹאבּו  וְֹלא  ֶקִרי  ִעִּמי  ּתְֵלכּו  וְִאם  כא. 
ׁשֶַבע ְּכַחּטֹאתֵיֶכם: כב. וְִהׁשְַלְחּתִי ָבֶכם ֶאת ַחּיַת ַהּׂשֶָדה וְׁשְִּכָלה ֶאתְֶכם 
וְִאם  כג.  ַּדְרֵכיֶכם:  וְנָׁשַּמּו  ֶאתְֶכם  וְִהְמִעיָטה  ְּבֶהְמּתְֶכם  ֶאת  וְִהְכִריתָה 
ִעָּמֶכם  ֲאנִי  וְָהַלְכּתִי ַאף  ֶקִרי: כד.  ִעִּמי  וֲַהַלְכּתֶם  ִלי  ְּבֵאֶּלה ֹלא תִּוְָסרּו 
ְּבֶקִרי וְִהֵּכיתִי ֶאתְֶכם ּגַם ָאנִי ׁשֶַבע ַעל ַחּטֹאתֵיֶכם: כה. וְֵהֵבאתִי ֲעֵליֶכם 
וְׁשִַּלְחּתִי דֶֶבר ְּבתֹוְכֶכם  וְנֱֶאַסְפּתֶם ֶאל ָעֵריֶכם  ֶחֶרב נֶֹקֶמת נְַקם ְּבִרית 
וְנִּתַּתֶם ְּביַד אֹויֵב: כו. ְּבׁשְִבִרי ָלֶכם ַמֵּטה ֶלֶחם וְָאפּו ֶעׂשֶר נָׁשִים ַלְחְמֶכם 
ְּבתַּנּור ֶאָחד וְֵהׁשִיבּו ַלְחְמֶכם ַּבִּמׁשְָקל וֲַאַכְלּתֶם וְֹלא תִׂשְָּבעּו: כז. וְִאם 
ְּבזֹאת ֹלא תִׁשְְמעּו ִלי וֲַהַלְכּתֶם ִעִּמי ְּבֶקִרי: כח. וְָהַלְכּתִי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת 
וֲַאַכְלּתֶם ְּבׂשַר  ָאנִי ׁשֶַבע ַעל ַחּטֹאתֵיֶכם: כט.  וְיִַּסְרּתִי ֶאתְֶכם ַאף  ֶקִרי 
ְּבנֵיֶכם ּוְבׂשַר ְּבנֹתֵיֶכם ּתֹאֵכלּו: ל. וְִהׁשְַמְדּתִי ֶאת ָּבמֹתֵיֶכם וְִהְכַרּתִי ֶאת 
ַחָּמנֵיֶכם וְנָתַּתִי ֶאת ִּפגְֵריֶכם ַעל ִּפגְֵרי ּגִּלּוֵליֶכם וְגֲָעָלה נְַפׁשִי ֶאתְֶכם: לא. 
ְּבֵריַח  ָאִריַח  וְֹלא  ִמְקְּדׁשֵיֶכם  וֲַהׁשִּמֹותִי ֶאת  ָחְרָּבה  ָעֵריֶכם  וְנָתַּתִי ֶאת 
ַהּיֹׁשְִבים  ָעֶליָה אֹיְֵביֶכם  וְׁשְָממּו  ָהָאֶרץ  ֲאנִי ֶאת  וֲַהׁשִּמֹתִי  לב.  נִיחֲֹחֶכם: 
וְָהיְתָה ַאְרצְֶכם  ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב  וֲַהִריקֹתִי  ַבּגֹויִם  ֱאזֶָרה  וְֶאתְֶכם  לג.  ָּבּה: 
ׁשְָמָמה וְָעֵריֶכם יְִהיּו ָחְרָּבה: לד. ָאז ּתְִרצֶה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשְַּבתֹתֶיָה ּכֹל יְֵמי 
ֳהׁשַָּמה וְַאּתֶם ְּבֶאֶרץ אֹיְֵביֶכם ָאז ּתִׁשְַּבת ָהָאֶרץ וְִהְרצָת ֶאת ׁשְַּבתֹתֶיָה: 
לה. ָּכל יְֵמי ָהּׁשַָּמה ּתִׁשְּבֹת ֵאת ֲאׁשֶר ֹלא ׁשְָבתָה ְּבׁשְַּבתֹתֵיֶכם ְּבׁשְִבּתְֶכם 
ָעֶליָה: לו. וְַהּנִׁשְָאִרים ָּבֶכם וְֵהֵבאתִי מֶֹרְך ִּבלְָבָבם ְּבַאְרצֹת אֹיְֵביֶהם וְָרַדף 
אֹתָם קֹול ָעֶלה נִָּדף וְנָסּו ְמנַֻסת ֶחֶרב וְנְָפלּו וְֵאין ֹרֵדף: לז. וְָכׁשְלּו ִאיׁש 
ְּבָאִחיו ְּכִמְּפנֵי ֶחֶרב וְֹרֵדף ָאיִן וְֹלא תְִהיֶה ָלֶכם ּתְקּוָמה ִלְפנֵי אֹיְֵביֶכם: 
לח. וֲַאַבְדּתֶם ַּבּגֹויִם וְָאְכָלה ֶאתְֶכם ֶאֶרץ אֹיְֵביֶכם: לט. וְַהּנִׁשְָאִרים ָּבֶכם 
יִַּמּקּו ַּבֲעוֹנָם ְּבַאְרצֹת אֹיְֵביֶכם וְַאף ַּבֲעוֹנֹת ֲאבֹתָם ִאּתָם יִָּמּקּו: מ. וְִהתְוַּדּו 
ֶאת ֲעוֹנָם וְֶאת ֲעוֹן ֲאבֹתָם ְּבַמֲעָלם ֲאׁשֶר ָמֲעלּו ִבי וְַאף ֲאׁשֶר ָהְלכּו ִעִּמי 
ְּבֶקִרי: מא. ַאף ֲאנִי ֵאֵלְך ִעָּמם ְּבֶקִרי וְֵהֵבאתִי אֹתָם ְּבֶאֶרץ אֹיְֵביֶהם אֹו 
ָאז יִָּכנַע לְָבָבם ֶהָעֵרל וְָאז יְִרצּו ֶאת ֲעוֹנָם: מב. וְזַָכְרּתִי ֶאת ְּבִריתִי יֲַעקֹוב 
וְַאף ֶאת ְּבִריתִי יִצְָחק וְַאף ֶאת ְּבִריתִי ַאְבָרָהם ֶאזְּכֹר וְָהָאֶרץ ֶאזְּכֹר: מג. 
וְָהָאֶרץ ּתֵָעזֵב ֵמֶהם וְתִֶרץ ֶאת ׁשְַּבתֹתֶיָה ָּבְהׁשַָּמה ֵמֶהם וְֵהם יְִרצּו ֶאת 
ֲעוֹנָם יַַען ּוְביַַען ְּבִמׁשְָּפַטי ָמָאסּו וְֶאת חֻּקֹתַי ּגֲָעָלה נְַפׁשָם: מד. וְַאף ּגַם 
זֹאת ִּבְהיֹותָם ְּבֶאֶרץ אֹיְֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִים וְֹלא גְַעְלּתִים ְלַכֹּלתָם ְלָהֵפר 
ְּבִריתִי ִאּתָם ִּכי ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶהם: מה. וְזַָכְרּתִי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹנִים ֲאׁשֶר 

שון
ִׁים ֲאנִי ה': רא הֹוצֵאתִי אֹתָם ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ְלֵעינֵי ַהּגֹויִם ִלְהיֹת ָלֶהם  ֵלאֹלק

מו. ֵאֶּלה ַהחִֻּקים וְַהִּמׁשְָּפִטים וְַהּתֹוֹרת ֲאׁשֶר נָתַן ה' ֵּבינֹו ּוֵבין ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל 
ְּבַהר ִסינַי ְּביַד מֹׁשֶה: 

]פרק כ"ז[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרּתָ 
ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי יְַפִלא נֶֶדר ְּבֶעְרְּכָך נְָפׁשֹת ַלה': ג. וְָהיָה ֶעְרְּכָך ַהּזָָכר ִמֶּבן 
ֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְַעד ֶּבן ׁשִּׁשִים ׁשָנָה וְָהיָה ֶעְרְּכָך ֲחִמּׁשִים ׁשֶֶקל ֶּכֶסף ְּבׁשֶֶקל 
ַהּקֶֹדׁש: ד. וְִאם נְֵקָבה ִהוא וְָהיָה ֶעְרְּכָך ׁשְֹלׁשִים ׁשֶָקל: ה. וְִאם ִמֶּבן ָחֵמׁש 
וְַלּנְֵקָבה  וְָהיָה ֶעְרְּכָך ַהּזָָכר ֶעׂשְִרים ׁשְָקִלים  ׁשָנִים וְַעד ֶּבן ֶעׂשְִרים ׁשָנָה 
ֲעׂשֶֶרת ׁשְָקִלים: ו. וְִאם ִמֶּבן חֶֹדׁש וְַעד ֶּבן ָחֵמׁש ׁשָנִים וְָהיָה ֶעְרְּכָך ַהּזָָכר 
ֲחִמּׁשָה ׁשְָקִלים ָּכֶסף וְַלּנְֵקָבה ֶעְרְּכָך ׁשְֹלׁשֶת ׁשְָקִלים ָּכֶסף: ז. וְִאם ִמֶּבן 
וְַלּנְֵקָבה  ׁשֶָקל  ָעׂשָר  ֲחִמּׁשָה  ֶעְרְּכָך  וְָהיָה  זָָכר  ִאם  וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ׁשִּׁשִים 
ֲעׂשָָרה ׁשְָקִלים: ח. וְִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶּכָך וְֶהֱעִמידֹו ִלְפנֵי ַהּכֵֹהן וְֶהֱעִריְך 
אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ִּפי ֲאׁשֶר ּתַּׂשִיג יַד ַהּנֵֹדר יֲַעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן: ט. וְִאם ְּבֵהָמה 
ֲאׁשֶר יְַקִריבּו ִמֶּמּנָה ָקְרָּבן ַלה' ּכֹל ֲאׁשֶר יִּתֵן ִמֶּמּנּו ַלה' יְִהיֶה ּקֶֹדׁש: י. 
יִָמיר  ָהֵמר  וְִאם  ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב  יִָמיר אֹתֹו טֹוב  וְֹלא  יֲַחִליֶפּנּו  ֹלא 
ְּבֵהָמה  ָּכל  וְִאם  יא.  ּקֶֹדׁש:  יְִהיֶה  ּותְמּוָרתֹו  הּוא  וְָהיָה  ִּבְבֵהָמה  ְּבֵהָמה 
ְטֵמָאה ֲאׁשֶר ֹלא יְַקִריבּו ִמֶּמּנָה ָקְרָּבן ַלה' וְֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפנֵי 
ַהּכֵֹהן: יב. וְֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אֹתָּה ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהן ֵּכן יְִהיֶה: 
יג. וְִאם ּגָאֹל יִגְָאֶלּנָה וְיַָסף ֲחִמיׁשִתֹו ַעל ֶעְרֶּכָך: יד. וְִאיׁש ִּכי יְַקִּדׁש ֶאת 
אֹתֹו  יֲַעִריְך  ַּכֲאׁשֶר  ָרע  ּוֵבין  ֵּבין טֹוב  ַהּכֵֹהן  וְֶהֱעִריכֹו  ַלה'  קֶֹדׁש  ֵּביתֹו 
ַהּכֵֹהן ֵּכן יָקּום: טו. וְִאם ַהַּמְקִּדיׁש יִגְַאל ֶאת ֵּביתֹו וְיַָסף ֲחִמיׁשִית ֶּכֶסף 

ֶעְרְּכָך ָעָליו וְָהיָה לֹו: 

]פרק כ"ז[ טז. וְִאם ִמּׂשְֵדה ֲאחֻּזָתֹו יְַקִּדיׁש ִאיׁש ַלה' וְָהיָה ֶעְרְּכָך ְלִפי זְַרעֹו 
זֶַרע חֶֹמר ׂשְעִֹרים ַּבֲחִמּׁשִים ׁשֶֶקל ָּכֶסף: יז. ִאם ִמּׁשְנַת ַהּיֵֹבל יְַקִּדיׁש ׂשֵָדהּו 
ַהּכֵֹהן ֶאת  וְִחּׁשַב לֹו  יְַקִּדיׁש ׂשֵָדהּו  ַהּיֵֹבל  ַאַחר  וְִאם  יח.  יָקּום:  ְּכֶעְרְּכָך 
ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַהּׁשָנִים ַהּנֹותָֹרת ַעד ׁשְנַת ַהּיֵֹבל וְנִגְַרע ֵמֶעְרֶּכָך: יט. וְִאם 
ָעָליו  ֶעְרְּכָך  ֶּכֶסף  ֲחִמׁשִית  וְיַָסף  ַהַּמְקִּדיׁש אֹתֹו  יִגְַאל ֶאת ַהּׂשֶָדה  ּגָאֹל 
וְָקם לֹו: כ. וְִאם ֹלא יִגְַאל ֶאת ַהּׂשֶָדה וְִאם ָמַכר ֶאת ַהּׂשֶָדה ְלִאיׁש ַאֵחר 
ֹלא יִּגֵָאל עֹוד: כא. וְָהיָה ַהּׂשֶָדה ְּבצֵאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש ַלה' ִּכׂשְֵדה ַהֵחֶרם 

ַלּכֵֹהן ּתְִהיֶה ֲאחֻּזָתֹו: 

יְַקִּדיׁש  ֲאחֻּזָתֹו  ִמּׂשְֵדה  ֹלא  ֲאׁשֶר  ִמְקנָתֹו  ׂשְֵדה  ֶאת  וְִאם  כב.  כ"ז[  ]פרק 
ַלה': כג. וְִחּׁשַב לֹו ַהּכֵֹהן ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרְּכָך ַעד ׁשְנַת ַהּיֵֹבל וְנָתַן ֶאת 
ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש ַלה': כד. ִּבׁשְנַת ַהּיֹוֵבל יָׁשּוב ַהּׂשֶָדה ַלֲאׁשֶר 
ָקנָהּו ֵמִאּתֹו ַלֲאׁשֶר לֹו ֲאחֻּזַת ָהָאֶרץ: כה. וְָכל ֶעְרְּכָך יְִהיֶה ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש 
יְבַֻּכר ַלה' ִּבְבֵהָמה ֹלא  יְִהיֶה ַהּׁשֶָקל: כו. ַאְך ְּבכֹור ֲאׁשֶר  ֶעׂשְִרים ּגֵָרה 
יְַקִּדיׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶה ַלה' הּוא: כז. וְִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה 
ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכָך וְיַָסף ֲחִמׁשִתֹו ָעָליו וְִאם ֹלא יִּגֵָאל וְנְִמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך: כח. ַאְך 
ָּכל ֵחֶרם ֲאׁשֶר יֲַחִרם ִאיׁש ַלה' ִמָּכל ֲאׁשֶר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמּׂשְֵדה 

ֲאחֻּזָתֹו ֹלא יִָּמֵכר וְֹלא יִּגֵָאל ָּכל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִים הּוא ַלה': 

יּוָמת: ל.  יִָּפֶדה מֹות  ִמן ָהָאָדם ֹלא  יֳָחַרם  ]פרק כ"ז[ כט. ָּכל ֵחֶרם ֲאׁשֶר 
וְָכל ַמְעׂשַר ָהָאֶרץ ִמּזֶַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַלה' הּוא קֶֹדׁש ַלה': לא. וְִאם 
ּגָאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעׂשְרֹו ֲחִמׁשִיתֹו יֵֹסף ָעָליו: לב. וְָכל ַמְעׂשַר ָּבָקר וָצֹאן 
ּכֹל ֲאׁשֶר יֲַעבֹר ּתַַחת ַהּׁשֶָבט ָהֲעׂשִיִרי יְִהיֶה ּקֶֹדׁש ַלה': לג. ֹלא יְַבֵּקר ֵּבין 
טֹוב ָלַרע וְֹלא יְִמיֶרּנּו וְִאם ָהֵמר יְִמיֶרּנּו וְָהיָה הּוא ּותְמּוָרתֹו יְִהיֶה קֶֹדׁש 
יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ַהִּמצְוֹת ֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה ֶאל  יִּגֵָאל: לד. ֵאֶּלה  ֹלא 
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הפטרה
 לפרשת השבוע

בחוקותי )ירמיה ט"ז י"ט - י"ז י"ד(
יט. ה' עֻּזִי ּוָמעֻּזִי ּוְמנּוִסי ְּביֹום צָָרה ֵאֶליָך ּגֹויִם יָבֹאּו ֵמַאְפֵסי ָאֶרץ וְיֹאְמרּו 
ָאָדם  ּלֹו  ֲהיֲַעׂשֶה  כ.  מֹוִעיל:  ָּבם  וְֵאין  ֶהֶבל  ֲאבֹותֵינּו  נֲָחלּו  ׁשֶֶקר  ַאְך 
ֱאֹלִקים וְֵהָּמה ֹלא ֱאֹלִקים: כא. ָלֵכן ִהנְנִי מֹוִדיָעם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם 
ֶאת יִָדי וְֶאת ּגְבּוָרתִי וְיְָדעּו ִּכי ׁשְִמי ה': א. ַחַּטאת יְהּוָדה ְּכתּוָבה ְּבֵעט 
ב.  ִמזְְּבחֹותֵיֶכם:  ּוְלַקְרנֹות  לִָּבם  לּוַח  ַעל  ֲחרּוׁשָה  ׁשִָמיר  ְּבצִּפֶֹרן  ַּבְרזֶל 
ַהּגְבֹהֹות:  ּגְָבעֹות  ַעל  ַרֲענָן  ֵעץ  ַעל  וֲַאׁשֵֵריֶהם  ִמזְְּבחֹותָם  ְּבנֵיֶהם  ִּכזְּכֹר 
ְּבָכל  ְּבַחָּטאת  ֵחיְלָך ָכל אֹוצְרֹותֶיָך לַָבז ֶאּתֵן ָּבמֹתֶיָך  ג. ֲהָרִרי ַּבּׂשֶָדה 
ֶאת  וְַהֲעַבְדּתִיָך  ָלְך  נָתַּתִי  ֲאׁשֶר  ִמּנֲַחָלתְָך  ּוְבָך  וְׁשַָמְטּתָה  ד.  ּגְבּוֶליָך: 
אֹיְֶביָך ָּבָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא יָָדְעּתָ ִּכי ֵאׁש ְקַדְחּתֶם ְּבַאִּפי ַעד עֹוָלם ּתּוָקד: 
ה. ּכֹה ָאַמר ה' ָארּור ַהּגֶֶבר ֲאׁשֶר יְִבַטח ָּבָאָדם וְׂשָם ָּבׂשָר זְֹרעֹו ּוִמן ה' 
יָסּור לִּבֹו: ו. וְָהיָה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה וְֹלא יְִרֶאה ִּכי יָבֹוא טֹוב וְׁשַָכן ֲחֵרִרים 
ַּבִּמדְָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה וְֹלא תֵׁשֵב: ז. ָּברּוְך ַהּגֶֶבר ֲאׁשֶר יְִבַטח ַּבה' וְָהיָה 
ה' ִמְבַטחֹו: ח. וְָהיָה ְּכֵעץ ׁשָתּול ַעל ַמיִם וְַעל יּוַבל יְׁשַַּלח ׁשָָרׁשָיו וְֹלא 
יְִרֶאה ִּכי יָבֹא חֹם וְָהיָה ָעֵלהּו ַרֲענָן ּוִבׁשְנַת ַּבּצֶֹרת ֹלא יְִדָאג וְֹלא יִָמיׁש 
יֵָדֶעּנּו: י. ֲאנִי ה' חֵֹקר  ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי: ט. ָעקֹב ַהּלֵב ִמּכֹל וְָאנֻׁש הּוא ִמי 
לֵב ּבֵֹחן ְּכָליֹות וְָלתֵת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו: יא. קֵֹרא דָגַר וְֹלא 
יָָלד עֹׂשֶה עׁשֶר וְֹלא ְבִמׁשְָּפט ַּבֲחצִי יָָמיו יַַעזְֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו יְִהיֶה נָָבל: 
יב. ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָּדׁשֵנּו: יג. ִמְקוֵה יִׂשְָרֵאל ה' ָּכל 
עֹזְֶביָך יֵבׁשּו וְסּוַרי ָּבָאֶרץ יִָּכתֵבּו ִּכי ָעזְבּו ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים ֶאת ה': יד. 

ְרָפֵאנִי ה' וְֵאָרֵפא הֹוׁשִיֵענִי וְִאּוָׁשֵָעה ִּכי תְִהָּלתִי ָאּתָה:


