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פרק כד
ּובעלָּ֑ה
ִ ִּֽכי־יִ ַּ֥קח ִ ִ֛איׁש ִא ָּׁ֖שה ְ
א־חן ְבע ָ֗יניו
ם־לא ִת ְמצ ֵ֣
וְ ה ָ֞יה ִא ֹ֧
י־מצא בּה ֶע ְרוֵ֣ת ד ָ֔בר
ִכ ָ֤
יתת וְ נ ֵ֣תן ְבי ָ֔דּה
וְ ָ֨כתב ָ֜לּה ָ֤ס ֶפר ְכ ִר ֻ
יתֹו׃
וְ ִׁש ְל ָּׁ֖חּה ִמב ִּֽ
יתֹו
וְ י ְצ ָּׁ֖אה ִמב ָ֑
וְ ה ְל ָּׁ֖כה
וְ היְ ַּ֥תה ְל ִאיׁש־א ִּֽחר׃
ּושנאּה ה ִ ֵ֣איׁש הא ֲחרֹון֒
ְ
יתת וְ נ ֵ֣תן ְבי ָ֔דּה
וְ ָ֨כתב ָ֜לּה ָ֤ס ֶפר ְכ ִר ֻ
יתֹו
וְ ִׁש ְל ָּׁ֖חּה ִמב ָ֑
ר־לק ַּ֥חּה לָּׁ֖ ֹו ְל ִא ִּֽשה׃
ֵ֣אֹו ִ ָ֤כי ימּות ה ִ ֵ֣איׁש הא ֲח ָ֔רֹון ֲא ֶׁש ְ
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ר־ׁש ְלחּה
אׁשֹון ֲא ֶ ִּֽׁש ִִׁ֠
לא־יּוכֵ֣ל ב ְעלֵּ֣ה ה ִר ֵ֣
ל ָׁ֨שּוב ְלק ְח ָ֜תּה ִל ְהיֹ֧ ֹות לֵ֣ ֹו ְל ִא ָ֗שה
ׁשר ֻהט ָ֔מאה
א ֲחרי ֲא ֶ ֵ֣
ִ ִּֽכי־תֹוע ַּ֥בה ִ ָּׁ֖הוא ִל ְפנֵ֣י יְ הוָ֑ה
ֹלהיָך נ ַּ֥תן ְלָךָּׁ֖ נ ֲח ִּֽלה׃ ס
וְ ָ֤לא ת ֲח ִטיא ֶאת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶׁשר יְ הוֵ֣ה ֱא ֶָ֔
שה ֲחד ָׁ֔שה
ִ ִּֽכי־יִ ַּ֥קח ִאיׁש ִא ֵ֣
ָ֤לא יצא בצ ָ֔בא
וְ לא־י ֲע ַּ֥בר עלָּׁ֖יו ְלכל־ד ָ֑בר
נ ִָ֞קי יִ ְה ֶיָ֤ה ְלביתֹו ׁשנֵ֣ה ֶא ָ֔חת
ת־א ְׁש ַּ֥תֹו ֲא ֶׁשר־ל ִָּֽקח׃ ס
וְ ִש ָּׁ֖מח ֶא ִ
לא־י ֲח ַּ֥בל ר ָּׁ֖חיִ ם ו ָ֑ר ֶכב
י־נ ֶָּׁ֖פׁש ַּ֥הּוא ח ִּֽבל׃ ס
ִכ ֶ
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ִכי־יִמצֵ֣א ִָ֗איׁש ג ָ֨נב ֶנ ֶָ֤פׁש מ ֶאחיו ִמ ְבנֵ֣י יִ ְשר ָ֔אל
ּומכ ָ֑רֹו
ר־בֹו ְ
וְ ִה ְתע ֶמ ָּׁ֖
ּומת הגנֵ֣ב ה ָ֔הּוא
ּובע ְר ַּ֥ת ה ָּׁ֖רע ִמ ִק ְר ֶ ִּֽבָך׃
ִ ִּֽ
ִה ֹ֧ש ֶמר ְב ֶנִֶּֽֽגע־הצ ִ֛רעת ִל ְׁש ַּ֥מר ְמ ָּׁ֖אד וְ ל ֲע ָ֑שֹות
ר־יֹורּו ֶא ְת ֶָ֜כם הכ ֲה ִנֹ֧ים ה ְלוִ ִיִ֛ם
ָ֨
ְככל ֲא ֶׁש
יתם ִת ְׁש ְמ ַּ֥רּו ל ֲע ִּֽשֹות׃ ס
כ ֲא ֶ ַּׁ֥שר ִצּוִ ִ ָּׁ֖
ֹלהיָך ְל ִמ ְריָ֑ם
ז ֕כֹור ֹ֧את ֲא ֶׁשר־ע ִ֛שה יְ הוַּ֥ה ֱא ֶ ָּׁ֖
את ֶ ַּ֥כם ִמ ִמ ְצ ִּֽריִ ם׃ 
ס
ב ֶ ָּׁ֖ד ֶרְך ְבצ ְ
ִ ִּֽכי־ת ֶ ַּ֥שה ְב ִּֽר ֲעָך מ ֵ֣שאת ְמ ָ֑אּומה
יתֹו ל ֲע ַּ֥בט ֲעב ִּֽטֹו׃
לא־ת ַּ֥בא ֶאל־ב ָּׁ֖
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ב ָּׁ֖חּוץ ת ֲע ָ֑מד
יֹוציא א ֶלִ֛יָך ֶ ִּֽאת־ה ֲע ָּׁ֖בֹוט ה ִּֽחּוצה׃
ׁשה ָ֔בֹו ִ ַּ֥
וְ ה ִָ֗איׁש ֲא ֶ ָׁ֤שר אתה נ ֶ ֵ֣
ם־איׁש ע ִנָּׁ֖י ָ֑הּוא
וְ ִא ִ ַּ֥
ַּ֥לא ִת ְׁש ָּׁ֖כב ב ֲעב ִּֽטֹו׃
הׁשב ת ִָׁ֨שיב לָ֤ ֹו ֶ ִּֽאת־ה ֲעבֹוט ְכ ֵ֣בא ה ֶָ֔ש ֶמׁש
וְ ׁש ַּ֥כב ְבש ְלמ ָּׁ֖תֹו
ּוב ֲר ֶכָ֑ך
ִּֽ
ֹלהיָך׃ ס
ּולָך ִת ְה ֶי ֵ֣ה ְצד ָ֔קה ִל ְפנָּׁ֖י יְ הוַּ֥ה ֱא ֶ ִּֽ
ְ
לא־ת ֲע ַּׁ֥שק ש ִ ָּׁ֖כיר ע ִנֵ֣י וְ ֶא ְביָ֑ ֹון
מא ֶ֕חיָך
ֹ֧אֹו ִמג ְרָךִ֛
ֲא ֶ ַּׁ֥שר ְבא ְר ְצָךָּׁ֖ ִב ְׁשע ֶ ִּֽריָך׃
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ְביֹומֹו ִת ָ֨תן ְשכ ָ֜רֹו
ְ ִּֽולא־ת ֹ֧בֹוא עלֵ֣יו ה ֶָ֗ש ֶמׁש
ִ ָ֤כי ענִ י ָ֔הּוא
וְ א ֕ליו ַּ֥הּוא נ ָּׁ֖שא ֶאת־נ ְפ ָׁ֑שֹו
הוה
וְ ִּֽלא־יִ ְק ָ֤רא ע ֶליָך ֶאל־יְ ָ֔
וְ היַּ֥ה ְבָךָּׁ֖ ִּֽח ְטא׃ ס
א־יּומ ָ֤תּו אבֹות על־ב ִָ֔נים
ְ
ִּֽל
א־יּומ ֵ֣תּו על־א ָ֑בֹות
ְ
ּוב ִנָּׁ֖ים ל
יּומתּו׃ ס
ִ ַּ֥איש ְב ֶח ְט ָּׁ֖אֹו ִּֽ
ֵ֣לא ת ֶָ֔טה ִמ ְׁש ָּׁ֖פט גֵ֣ר י ָ֑תֹום
וְ ֵ֣לא ת ֲח ָ֔בל ֶ ָּׁ֖בגֶ ד א ְלמנִּֽה׃
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וְ זכ ְר ָ֗ת ִ ֵ֣כי
ֶע ֶָ֤בד היִ ית ְב ִמ ְצ ָ֔ריִם
ֹלהיָך ִמ ָ֑שם
וִֶּֽֽיִ ְפ ְדָךִ֛ יְ הוַּ֥ה ֱא ֶ ָּׁ֖
ל־כן אנ ִ ָ֤כי ְמצּוְ ָך ל ֲע ָ֔שֹות ֶאת־הד ָּׁ֖בר ה ֶזִּֽה׃ ס
ע ָ֞
ִ ֵ֣כי ִת ְקצר ְק ִ ִּֽצ ְיר ָָ֨ך ְבש ֶ ָ֜דָך
וְ ִּֽׁשכ ְח ֹ֧ת ֵ֣ע ֶמר בש ֶ ָ֗דה
ָ֤לא תׁשּוב ְלק ְח ָ֔תֹו
לגִ֛ר לי ַּ֥תֹום וְ לא ְלמנָּׁ֖ה יִ ְה ֶיָ֑ה
ֹלהיָך ְב ָּׁ֖כל מ ֲע ַּ֥שה י ֶ ִּֽדיָך׃
ְל ָ֤מען יְב ֶר ְכָך יְ הוֵ֣ה ֱא ֶָ֔
ִּֽית ָָ֔ך
ִ ָ֤כי ת ְחבט ז ְ
ַּ֥לא ְתפ ָּׁ֖אר א ֲח ֶ ָ֑ריָך
לגִ֛ר לי ַּ֥תֹום וְ לא ְלמנָּׁ֖ה יִ ְה ֶיִּֽה׃ ס
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ִ ָ֤כי ִת ְבצר כ ְר ְמ ָָ֔ך
ַּ֥לא ְתעֹולָּׁ֖ל א ֲח ֶ ָ֑ריָך
לגִ֛ר לי ַּ֥תֹום וְ לא ְלמנָּׁ֖ה יִ ְה ֶיִּֽה׃
י־ע ֶבד היִ ָּׁ֖ית ְב ֶ ֵ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ֑ריִם
וְ זֵ֣כ ְר ָ֔ת ִכ ֶ ַּ֥
ל־כן אנ ִ ָ֤כי ְמצּוְ ָך ל ֲע ָ֔שֹות ֶאת־הד ָּׁ֖בר ה ֶזִּֽה׃ ס
ע ָ֞

