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י ְלִמיֵמי ֲאֹבֵתיֶכם ַסְרֶתם ֵמֻחַקי ְוֹלא ְשַמְרֶתם שּובּו ֵאלַ  ז 

 אֹות ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה ָנשּוב: -ְצָב  ְוָאשּוָבה ֲאֵליֶכם ָאַמר ה'

ִכי ַאֶתם קְֹבִעים ֹאִתי ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה  ֲהִיְקַבע ָאָדם ֱאֹלִקים ח 

ַבְמֵאָרה ַאֶתם ֵנָאִרים ְוֹאִתי  טְקַבֲענּוָך ַהַמֲעֵשר ְוַהְתרּוָמה:  

ָהִביאּו ֶאת ָכל ַהַמֲעֵשר ֶאל ֵבית  יַאֶתם קְֹבִעים ַהּגֹוי ֻכּלֹו:  

אֹות -את ָאַמר ה' ְצָב ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ְבֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ָבזֹ 

ִאם ֹלא ֶאְפַתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרבֹות ַהָשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְבָרָכה 

ְוָגַעְרִתי ָלֶכם ָבאֵֹכל ְוֹלא ַיְשִחת ָלֶכם ֶאת ְפִרי  יאַעד ְבִלי ָדי:  

 אֹות: -ָהֲאָדָמה ְוֹלא ְתַשֵכל ָלֶכם ַהֶּגֶפן ַבָשֶדה ָאַמר ה' ְצָב 

ְוִאְשרּו ֶאְתֶכם ָכל ַהּגֹוִים ִכי ִתְהיּו ַאֶתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה'  יב 

ָחְזקּו ָעַלי ִדְבֵריֶכם ָאַמר ה' ַוֲאַמְרֶתם ַמה  יגאֹות:     ס      -ְצָב 

ֲאַמְרֶתם ָשְוא ֲעֹבד ֱאֹלִקים ּוַמה ֶבַצע ִכי  ידִנְדַבְרנּו ָעֶליָך:  

 אֹות:  -ְוִכי ָהַלְכנּו ְקדַֹרִנית ִמְפֵני ה' ְצָב  ָשַמְרנּו ִמְשַמְרתֹו

ְוַעָתה ֲאַנְחנּו ְמַאְשִרים ֵזִדים ַּגם ִנְבנּו עֵֹשי ִרְשָעה ַּגם ָבֲחנּו  טו

ָאז ִנְדְברּו ִיְרֵאי ה' ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַוַיְקֵשב  טזֱאֹלִקים ַוִיָמֵלטּו:  

  ָכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּוְלחְֹשֵבי ְשמֹו: ה' ַוִיְשָמע ַוִיָכֵתב ֵסֶפר זִ 

אֹות ַליֹום ֲאֶשר ֲאִני עֶֹשה ְסֻגָּלה -ְוָהיּו ִלי ָאַמר ה' ְצָב  יז

 יחְוָחַמְלִתי ֲעֵליֶהם ַכֲאֶשר ַיְחמֹל ִאיש ַעל ְבנֹו ָהעֵֹבד אֹתֹו:  

ד ֱאֹלִקים ַלֲאֶשר ֹלא ְוַשְבֶתם ּוְרִאיֶתם ֵבין ַצִדיק ְלָרָשע ֵבין עֵֹב 

ִכי ִהֵנה ַהיֹום ָבא בֵֹער ַכַתנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים  יט    ס        ֲעָבדֹו:

אֹות -ְוָכל עֵֹשה ִרְשָעה ַקש ְוִלַהט ֹאָתם ַהיֹום ַהָבא ָאַמר ה' ְצָב 

ְשִמי  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי כֲאֶשר ֹלא ַיֲעזֹב ָלֶהם שֶֹרש ְוָעָנף:   

ֶשֶמש ְצָדָקה ּוַמְרֵפא ִבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְשֶתם ְכֶעְגֵלי ַמְרֵבק:  

ְוַעּסֹוֶתם ְרָשִעים ִכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַתַחת ַכפֹות ַרְגֵליֶכם ַביֹום  כא

ְכרּו תֹוַרת מֶֹשה זִ  כב אֹות:     פ   -ה ָאַמר ה' ְצָב ֲאֶשר ֲאִני עֶֹש 

ֲאֶשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל ָכל ִיְשָרֵאל ֻחִקים  ַעְבִדי

ִהֵנה ָאנִֹכי שֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָיה ַהָנִביא ִלְפֵני  כג ּוִמְשָפִטים: 

ְוֵהִשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָבִנים ְוֵלב  כדבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהנֹוָרא:  

 ֶפן ָאבֹוא ְוִהֵכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם: ָבִנים ַעל ֲאבֹוָתם

  תלמוד תורה

 ברכות לה:  .ד

 חגיגה ט:  .ח

 מנחות מא.  .אי

 נדרים ח.  א.

 מנחות צט:  .ב

 ח' | ש רבה"שה  .ז
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