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פרק יח
ל־ש ֶבט לוִ֛י
א־י ְהיֶ ה ַלכ ֲה ִ֨נים ַה ְלו ִּ֜ים ָּכ ֵׁ֧
ֹֽל ִ֠
ֵ֥ח ֶלק וְ נַ ֲח ָּלָ֖ה עם־י ְש ָּר ֵ֑אל
הוִ֛ה וְ נַ ֲח ָּל ָ֖תֹו יאכ ֹֽלּון׃
א ֵׁ֧שי יְ ָּ
וְ נַ ֲח ָּ ֵ֥לה לא־י ְֹֽהיֶ ה־לָ֖ ֹו ְב ֶ ְֶּ֣ק ֶרב ֶא ָּ ֵ֑חיו
יְ הוָּ ה ֶ֣הּוא נַ ֲח ָּל ֔תֹו
ר־לֹו׃ ס
ַכ ֲא ֶ ָ֖שר ד ֶב ֹֽ
וְ ֶֶ֡זה י ְהיֶ ה מ ְש ִַ֨פט ַהכ ֲה ִּ֜נים מ ֶ֣את ָּה ָ֗ ָּעם
מ ִ֛את ז ְב ֵ֥חי ַה ֶז ַָ֖בח
ם־שה
ם־שֹור א ֶ ֵ֑
א ֶ֣
וְ נָּ ַתן ַלכ ֔הן
ַהזְ ֵ֥ר ַע וְ ַה ְל ָּח ַ ָ֖יַ֖ים וְ ַהק ָּ ֹֽבה׃
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אשית ְדֹֽ ָּגנְ ִּ֜ך ֹֽתיר ְשךֶ֣ וְ י ְצ ָּה ֶ ָ֗רך
ר ִ֨
ן־לֹו׃
אשית גֵ֥ז צאנְ ךָ֖ ת ֶת ֹֽ
וְ ר ִ֛
ל־ש ָּב ֶ ֵ֑טיך
ֹלהיך מ ָּכ ְ
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָ֖
ֶ֣כי ָ֗בֹו ָּב ַ ִ֛חר יְ ָּ
הוִ֛ה
ַל ֲע ִ֨מד ְל ָּש ֵׁ֧רת ְבשם־יְ ָּ
ל־היָּ ֹֽמים׃ ס
ּוב ָּנָ֖יו ָּכ ַ
ֵ֥הּוא ָּ
י־יָּבא ַהל ִּ֜וי מ ַא ַ ַ֤חד ְש ָּע ֶריך מ ָּכל־י ְש ָּר ֔אל
וְ ֹֽכ ִ֨
ר־הּוא ָּגֶ֣ר ָּ ֵ֑שם
ֲא ֶש ָ֖
ל־אַּוֶ֣ת נַ ְפ ֔שֹו
ּובא ְב ָּכ ַ
ָּ
הוֹֽה׃
ל־ה ָּמ ָ֖קֹום ֲא ֶשר־י ְב ַ ֵ֥חר יְ ָּ
ֶא ַ
ֹלהיו
הוֶ֣ה ֱא ָּ ֵ֑
וְ ש ֵ֕רת ְב ָ֖שם יְ ָּ
הוֹֽה׃
ל־א ָּחיו ַה ְלו ֔ים ָּהע ְמ ֵ֥דים ָּ ָ֖שם ל ְפנֵ֥י יְ ָּ
ְכ ָּכ ֶ
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ֵ֥ח ֶלק ְכ ָ֖ח ֶלק יאכֵ֑לּו
ל־ה ָּא ֹֽבֹות׃ ס
ְל ַ ֵ֥בד מ ְמ ָּכ ָּ ָ֖ריו ַע ָּ
ֹלהיך נ ֶ֣תן ָּלְֵ֑ך
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָ֖
ל־ה ָּ֔א ֶרץ ֲא ֶשר־יְ ָּ
ַ֤כי ַא ָּתה ָּ ֶ֣בא ֶא ָּ
תֹוע ָ֖בת ַהגֹויֵ֥ם ָּה ֹֽהם׃
ֹֽלא־ת ְל ַ ֶ֣מד ַל ֲע ֔שֹות ְכ ֲ
ֹֽלא־י ָּמצֶ֣א ְב ֔ך ַמ ֲע ֵ֥ביר ְבנֹֽ ֹו־ּוב ָ֖תֹו ָּב ֵ֑אש
ק ֶ֣סם ְק ָּס ֔מים
ּומ ַכ ֹֽשף׃
ּומנַ ָ֖חש ְ
ְמעֹונֵַ֥֖ן ְ
וְ ח ָ֖בר ָּ ֵ֑ח ֶבר
וְ ש ֵ֥אל אֹוב וְ י ְדע ֔ני
ל־המ ֹֽתים׃
וְ ד ָ֖רש ֶא ַ
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ל־עשה ֵ֑א ֶלה
הוָ֖ה ָּכ ֶ֣
י־תֹוע ַ ֵ֥בת יְ ָּ
ֲ
ֹֽכ
ּובגְ ַלל ַהתֹוע ֶ֣בת ָּה ֔א ֶלה
אֹותם מ ָּפ ֶנֹֽיך׃
מֹוריש ָּ ָ֖
ֹלהיך ֵ֥
הוֶ֣ה ֱא ֶ֔
יְ ָּ
ֹלהיך׃ ס
הוֵ֥ה ֱא ֶ ֹֽ
ָּת ֶ֣מים ֹֽת ְה ֶ֔יה ָ֖עם יְ ָּ
אֹותם
יֹורש ָּ֔
ֶ֣כי ׀ ַהגֹויֶ֣ם ָּה ָ֗א ֶלה ֲא ֶ ַ֤שר ַא ָּתה ֶ֣
ל־מענְ נֵ֥ים וְ ֶאל־ק ְס ָ֖מים י ְש ָּ ֵ֑מעּו
ֶא ְ
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ֹֽ
וְ ַא ֵָּ֕תה ֶ֣לא ֔כן ָּנ ִַ֛תן ְלךָ֖ יְ ָּ
נָּ ִ֨ביא מק ְר ְבךַ֤ מ ַא ֶחיך ָּכ ֔מני
ֹלהיך
הוֶ֣ה ֱא ֶ ֵ֑
יָּ ְֵּ֥קים ְלךָ֖ יְ ָּ
א ָּלָ֖יו ת ְש ָּמ ֹֽעּון׃
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אמר
ֹלהיך ְבח ֔רב ְביֵ֥ ֹום ַה ָּק ָּ ָ֖הל ל ֵ֑
הוַ֤ה ֱא ֶ
ר־ש ִַּ֜א ְל ָּת מ ִ֨עם יְ ָּ
ְכ ִ֨כל ֲא ֶש ָּ
ֹלהי
הוֶ֣ה ֱא ָּ֔
ֶ֣לא א ָ֗סף ל ְשמ ַע ֶאת־קֹול יְ ָּ
א־א ְר ֶ ֵ֥אה ָ֖עֹוד
ת־ה ִ֨אש ַהגְ ד ָּ ֵ֥לה ַה ִ֛זאת ֹֽל ֶ
וְ ֶא ָּ
וְ ֵ֥לא ָּא ֹֽמּות׃
הוָ֖ה א ָּלֵ֑י
אמר יְ ָּ
וַ ֵ֥י ֶ
יטיבּו ֲא ֶ ֵ֥שר ד ֹֽברּו׃
ה ָ֖
יהם ָּכ ֵ֑מֹוך
נָּ ִ֨ביא ָּא ְֵּ֥קים ָּל ֶ ִ֛הם מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ֲאח ֶ ָ֖
וְ נָּ ַת ַ֤תי ְד ָּב ַרי ְב ֔פיו
ל־א ֶ ֵ֥שר ֲא ַצֶּוֹּֽנּו׃
יהם ָ֖את ָּכ ֲ
וְ ד ֶבֶ֣ר ֲאל ֶ֔
ל־ד ָּב ַ ֔רי
וְ ָּה ָָּ֗יה ָּהאיש ֲא ֶ ַ֤שר ֹֽלא־י ְש ַמע ֶא ְ
ֲא ֶ ֵ֥שר יְ ַד ָ֖בר ב ְש ֵ֑מי
ָּאנ ָ֖כי ֶא ְד ֵ֥רש מע ֹֽמֹו׃
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שר יָּ זיד ְל ַד ִ֨בר ָּד ִָּּ֜בר ב ְש ָ֗מי
ַ ֶ֣אְך ַהּנָּ ֶ֡ביא ֲא ֶ ֶ֣
שר ֹֽלא־צּויתיו ְל ַד ֔בר
ֶ֣את ֲא ֶ ַ֤
ֹלהים ֲאח ֵ֑רים
שר יְ ַד ֔בר ְב ָ֖שם ֱא ֶ֣
וַ ֲא ֶ ֶ֣
ּומת ַהּנָּ ֵ֥ביא ַה ֹֽהּוא׃
ָ֖
אמר ב ְל ָּב ֶבֵ֑ך
וְ ֵ֥כי ת ַ ָ֖
הוֹֽה׃
ת־ה ָּד ָּ֔בר ֲא ֶ ֵ֥שר לא־ד ְב ָ֖רֹו יְ ָּ
יכה נ ַ ֶ֣דע ֶא ַ
א ָּ
הוה
שם יְ ָָּ֗
ֲא ֶשר יְ ַד ִ֨בר ַהּנָּ ִּ֜ביא ְב ֶ֣
וְ ֹֽלא־י ְה ֶיַ֤ה ַה ָּד ָּבר וְ ֶ֣לא ֔יָּבֹוא
הוֵ֑ה
ֶ֣הּוא ַה ָּד ָּ֔בר ֲא ֶ ֵ֥שר לא־ד ְב ָ֖רֹו יְ ָּ
ְבזָּ דֹון ד ְב ֶ֣רֹו ַהּנָּ ֔ביא
ֵ֥לא ָּתגָ֖ ּור מ ֶ ֹֽמּנּו׃ ס

