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פרק כה
ִ ִּֽכי־יִ ְהיֶ֥ה ִריב בֵּ֣ין ֲאנָ ִִׁ֔שים
ּוש ָפ ֑טּום
ל־ה ִמ ְש ָ ָּ֖פט ְ
וְ נִ גְ ֶ֥שּו א ַ
ת־ה ַצ ִ ִׁ֔דיק
וְ ִה ְצ ִדיקּו א ַ
ת־ה ָר ָ ִּֽשע׃
וְ ִה ְר ִ ָּ֖שיעּו א ָ
ם־בן ַה ָּ֖כֹות ָה ָר ָ ֑שע
וְ ָה ָיָ֛ה ִא ִ ֶ֥
וְ ִה ִפיל֤ ֹו ַהש ֹּׁפט
וְ ִה ָכֵּ֣הּו ְל ָפ ִָׁ֔ניו
ְכ ֶ֥די ִר ְש ָע ָּ֖תֹו ְב ִמ ְס ָ ִּֽפר׃
ַא ְר ָב ִ ֶ֥עים יַכָּּ֖נּו
ֵּ֣ל ֹּׁא י ִ ֹּׁ֑סיף
פן־י ִִֹּׁ֨סיף ְל ַהכ ֹּׁ֤תֹו ַעל־אלה ַמ ָכֵּ֣ה ַר ִָׁ֔בה
וְ נִ ְק ָ ֶ֥לה ָא ִ ָּ֖חיָך ְלעינִּֽיָך׃ ס
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ישֹו׃ ס
א־ת ְח ֶ֥סֹּׁם ָּ֖שֹור ְב ִד ִּֽ
ל ֹּׁ ַ
ִ ִּֽכי־י ְש ִ֨בּו ַא ִִ֜חים יַ ְח ָ ָּ֗דו
ּומת ַא ַ ֤חד מהם
ִ֨
ין־לֹו
ּובֵּ֣ן ִּֽא ִׁ֔
ּוצה ְל ִ ֵּ֣איש ָז֑ר
ת־ה ָ֛מת ַה ָּ֖ח ָ
א־ת ְהיֶ֧ה ִּֽאש ַ
ִּֽל ֹּׁ ִ
יה
ָיְב ָמה ֵּ֣יָב ֹּׁא ָע ִׁ֔ל ָ
ּול ָק ָ ֶ֥חה לָ֛ ֹו ְל ִא ָ ָּ֖שה
ְ

וְ ְיִב ָ ִּֽמה׃

שר ת ִׁ֔לד
וְ ָה ָָּ֗יה ַה ְבכֹור ֲא ֵּ֣
ל־שם ָא ִ ָּ֖חיו ַה ֑מת
יָ ֕קּום ַע ֶ֥
וְ ִּֽל ֹּׁא־יִ ָמ ֶ֥חה ְש ָּ֖מֹו ִמיִ ְש ָר ִּֽאל׃
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ת־יְב ְמ ֑תֹו
ם־ל ֹּׁא יַ ְחפֹּׁץ ָה ִִׁ֔איש ָל ַ ָָּ֖ק ַחת א ִ
וְ ִא ֤
ל־הזְ ק ָּ֗ ִנים וְ ָ ִּֽא ְמ ָרה
וְ ָע ְל ָתה ִיְב ְמ ִ֨תֹו ַה ִַ֜ש ְע ָרה א ַ
מ ִ֨אין ָיְב ִִ֜מי ְל ָה ִִ֨קים ְל ָא ִ ֶ֥חיו שם ְביִ ְש ָר ִׁ֔אל
ֶ֥ל ֹּׁא ָא ָ ָּ֖בה ְיַב ִ ִּֽמי׃
י־ע ָּ֖ירֹו וְ ִד ְב ֵּ֣רּו א ָל֑יו
וְ ָ ִָּֽק ְראּו־לֶ֥ ֹו זִ ְקנ ִ
וְ ָע ַ ֵּ֣מד וְ ָא ִַׁ֔מר
ֶ֥ל ֹּׁא ָח ַ ָּ֖פ ְצ ִתי ְל ַק ְח ָ ִּֽתה׃
וְ נִ גְ ִָ֨שה ִיְב ְמ ֵּ֣תֹו א ָליו ְלעינֵּ֣י ַהזְ קנִ ים
וְ ָח ְל ָ ֤צה נַ ֲעלֹו מ ַעֵּ֣ל ַרגְ ִׁ֔לֹו
וְ יָ ְר ָ ָָּ֖קה ְב ָפ ָנ֑יו
וְ ָ ִּֽענְ ָתה וְ ָ ֵּ֣א ְמ ָ ִׁ֔רה
ת־בית ָא ִ ִּֽחיו׃
א־יִבנָּ֖ה א ֶ֥
שה ָל ִִׁ֔איש ֲא ֶ֥שר ל ֹּׁ ְ
ָ ָּ֚כ ָכה י ָע ֵּ֣
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וְ נִ ְק ָ ֶ֥רא ְש ָּ֖מֹו ְביִ ְש ָר ֑אל
ָּ֖בית ֲחלֶ֥ ּוץ ַה ָּנ ִַּֽעל׃ ס
ִ ִּֽכי־יִ ּנָ ִ֨צּו ֲאנָ ִ ֤שים יַ ְח ָדו ִ ֵּ֣איש וְ ָא ִִׁ֔חיו
ישה ִמ ַיֵּ֣ד ַמכ֑הּו
ת־א ָ ָּ֖
וְ ִּֽ ָָק ְר ָבה ֵּ֣אשת ָ ִּֽהא ִָׁ֔חד ְל ַה ִ ֶ֥ציל א ִ
וְ ָש ְל ָ ֵּ֣חה יָ ָ ִׁ֔דה
ָּ֖יקה ִב ְמ ֻב ָ ִּֽשיו׃
וְ ה ֱח ִז ָ
ת־כ ָ ֑פה
וְ ַקצ ָ ָֹּּׁ֖תה א ַ
ֶ֥ל ֹּׁא ָת ָּ֖חֹוס עינִֶָּֽֽך׃ ס
יסָךָּ֖ ֵּ֣אבן וָ ָ ֑אבן
ִּֽל ֹּׁא־יִ ְהיֶ֥ה ְלָךָ֛ ְב ִ ִּֽכ ְ
ּוק ַט ָּנִּֽה׃ ס
דֹולָּ֖ה ְ
גְ ָ
יפה
יפה וְ א ָ ֑
יתָךָּ֖ א ָ ֵּ֣
לֹּׁא־יִ ְהיֶ֥ה ְלָךָ֛ ְבב ְ
ּוק ַט ָּנִּֽה׃
דֹולָּ֖ה ְ
גְ ָ
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ה־לְך
ֵּ֣אבן ְשל ָ ֤מה וָ צדק יִ ְִּֽהי ִׁ֔ ָ
ה־לְ֑ך
יפה ְשל ָ ָ֛מה וָ צָּ֖דק יִ ְִּֽהי ָ
א ָ ֶ֧
ֹלהיָך נ ֶֹּׁ֥תן ָ ִּֽלְך׃
הוֶ֥ה ֱא ָּ֖
יָמיָך ַ ָּ֚על ִּֽ ָה ֲא ָד ִָׁ֔מה ֲאשר־יְ ָ
ְל ַמ ַען יַ ֲא ִ ֵּ֣ריכּו ִׁ֔
ֹלהיָך ָכל־ ֵּ֣עֹּׁשה ֑אלה
הוֶ֥ה ֱא ָּ֖
תֹוע ַ ָ֛בת יְ ָ
ִ ֶ֧כי ֲ
ָּ֖כֹּׁל ֶ֥עֹּׁשה ָ ִּֽעול׃ פ
ר־ע ָ ֶ֥שה ְלָךָּ֖ ֲע ָמל֑ק
זָ ֕כֹור ָ֛את ֲאש ָ
את ֶ֥כם ִמ ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃
ַב ָּ֖דרְך ְבצ ְ
ֲא ִ֨שר ָ ִּֽק ְר ִָ֜ך ַב ָּ֗דרְך
ל־הּנ ֱח ָש ִ ֵּ֣לים ַ ִּֽא ַח ִׁ֔ריָך
וַ יְ זַ ּנ֤ב ְבָך ָכ ַ
וְ ַא ָ ָּ֖תה ָעיֵֶּֽ֣ף וְ יָ ג ַ֑ע
ֹלהים׃
וְ ֶ֥ל ֹּׁא יָ ָּ֖רא ֱא ִ ִּֽ
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א ִ֜יְביָך ִמ ָס ִָּ֗ביב
ֹלהיָך ׀ ְ֠ ְלָך ִמ ָכל־ ִ֨ ֹּׁ
הוֵּ֣ה ֱא ֵּ֣
וְ ָה ָָ֡יה ְב ָה ִנ ֵַּ֣יח יְ ָ
ִּֽה־אֹלהיָך נ ִֹּׁ֨תן ְלָך֤ נַ ֲח ָלה ְל ִר ְש ִָׁ֔תה
הו ְ֠ ֱ
שר יְ ָ
ָב ָארץ ֲא ֵּ֣
ִת ְמחה את־זֵּ֣כר ֲע ָמ ִׁ֔לק ִמ ַ ָּ֖ת ַחת ַה ָש ָ ֑מיִם
ָּ֖ל ֹּׁא ִת ְש ָ ִּֽכח׃

