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פרק ז
אמר׃
הוָ֖ה ֵל ֶֽ
שר ָּה ָּיֶׁ֣ה ֶֽאל־יִ ְר ְמ ָָּ֔יהּו ֵמ ֵ ֵ֥את יְ ָּ
ַה ָּד ָּבר ֲא ֶׁ֣
הוה
ֲע ֹ֗מד ְב ַש ַער ֵבֶׁ֣ית יְ ָָּ֔
ת־ה ָּד ָּ ָ֖בר ַהזֶּ֑ה וְ ָּא ַמ ְר ָּת
את ָָּ֔שם א ַ
וְ ָּק ָּ ֶׁ֣ר ָּ
הּודה
הוה ָּכל־יְ ָּ
ִש ְמ ֶׁ֣עּו ְד ַבר־יְ ָֹּ֗
ַה ָּב ִאים ַב ְש ָּע ִ ֶׁ֣רים ָּה ֵָ֔אלה
יהוֶֽה׃ ס
ְל ִ ֶֽה ְש ַת ֲח ָ֖ות ַל ָּ
ֹלהי יִ ְש ָּר ֵָ֔אל
הוָ֤ה ְצ ָּבאֹות ֱא ֵ ֶׁ֣
ה־א ַמר יְ ָּ
ֶֽכ ָּ
ּומ ַע ְל ֵליכֶּ֑ם
יטיבּו ַד ְר ֵכיכָ֖ם ַ ֶֽ
ֵה ִ ֵ֥
וַ ֲא ַש ְכ ָּנֶׁ֣ה א ְת ָ֔כם ַב ָּמ ֵ֥קֹום ַהזֶֽה׃
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אמר
ל־ד ְב ֵ ֵ֥רי ַה ָ֖שקר ֵל ֶּ֑
ל־ת ְב ְט ֶׁ֣חּו ָּל ָ֔כם א ִ
ַא ִ
ֵה ַיכָ֤ל יְ הוָּ ה
ֵה ַיכֶׁ֣ל יְ ה ָָּ֔וה
הוָ֖ה ֵ ֶֽה ָּמה׃
יכל יְ ָּ
ֵה ַ ֵ֥
ִ ָ֤כי
ת־מ ַע ְל ֵליכֶּ֑ם
ת־ד ְר ֵכיכָ֖ם וְ א ַ ֶֽ
יטיבּו א ַ
יטיב ֵת ִָ֔
ם־ה ֵ
ִא ֵ
ּובין ֵר ֵ ֶֽעהּו׃
ם־ע ָ֤שֹו ַ ֶֽת ֲעשּו ִמ ְש ָָּ֔פט ֵ ֵ֥בין ִ ָ֖איש ֵ ֵ֥
ִא ָּ
ֵגֶׁ֣ר יָּ ָ֤תֹום וְ ַא ְל ָּמנָּ ה ֶׁ֣לא ַ ֶֽת ֲע ָ֔שקּו
ל־ת ְש ְפ ָ֖כּו ַב ָּמ ֶׁ֣קֹום ַהזֶּ֑ה
וְ ָּ ֶׁ֣דם נָּ ִָ֔קי ַ ֶֽא ִ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ִ֛רים ֵ֥לא ֵת ְל ָ֖כּו
וְ ַא ֲח ֵ ֵ֨רי ֱא ִ ִ֧
ְל ַ ֵ֥רע ָּל ֶֽכם׃
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וְ ִש ַכנְ ִ ָ֤תי א ְתכם ַב ָּמ ֶׁ֣קֹום ַה ָ֔זה
ֹותיכֶּ֑ם
ָּב ָָּ֕ארץ ֲא ֵ֥שר נָּ ַ ָ֖ת ִתי ַל ֲא ֶֽב ֵ
ד־עֹולם׃
ָּ ֶֽ
ן־עֹולָ֖ם וְ ַע
ָּ
ְל ִמ
ל־ד ְב ֵ ָ֖רי ַה ָּ ֶּ֑שקר
ִה ֵנָ֤ה ַאתם ב ְט ִ ֶׁ֣חים ָּל ָ֔כם ַע ִ
הֹועיל׃
ְל ִב ְל ִ ָ֖תי ִ ֶֽ
ֲהגָּ ָ֤נב ׀ ָּרצ ַח ְ ֶֽונָּ ָ֔אף
וְ ִה ָּש ֵ ֵ֥ב ַע ַל ָ֖שקר
וְ ַק ֵ ֶׁ֣טר ַל ָּ ֶּ֑ב ַעל
ֹלהים ֲא ֵח ִ ָ֖רים ֲא ֵ֥שר ֶֽלא־יְ ַד ְע ֶֽתם׃
וְ ָּה ֹֹ֗לְך ַא ֲח ֵ ִ֛רי ֱא ִ ֵ֥
ּובאתם וַ ֲע ַמ ְד ֶׁ֣תם ְל ָּפ ַֹ֗ני ַב ַ ָ֤ביִת ַהזה
ָּ
א־ש ִ ֶׁ֣מי ָּע ָ֔ ָּליו
שר נִ ְק ָּר ְ
ֲא ֶׁ֣
וַ ֲא ַמ ְר ָ֖תם נִ ַצ ְֶּ֑לנּו
תֹוע ָ֖בֹות ָּה ֵ ֶֽאלה׃
ל־ה ֵ
ְל ַ ֶׁ֣מ ַען ֲע ָ֔שֹות ֵ ֵ֥את ָּכ ַ
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ַה ְמ ָּע ַ ֶׁ֣רת ָּפ ִר ִֹ֗צים ָּה ֵָּ֨יה ַה ַ ִ֧ביִ ת ַהזִ֛ה
א־ש ִ ֵ֥מי ָּע ָּלָ֖יו ְב ֵעינֵ יכֶּ֑ם
ֲאשר־נִ ְק ָּ ֶֽר ְ
יתי
ַגִ֧ם ָּאנ ִ ִ֛כי ִה ֵנֵ֥ה ָּר ִ ָ֖א ִ
הוֶֽה׃ ס
נְ ֻאם־יְ ָּ
שר ְב ִש ָ֔ילֹו
קֹומי ֲא ֶׁ֣
ל־מ ִ
כּו־נא א ְ
ִ ֶׁ֣כי ְל ָֹּ֗
אשֹונֶּ֑ה
ָּ
ֲא ֵ֨שר ִש ַ ִ֧כנְ ִ ֶֽתי ְש ִ ִ֛מי ָּ ָ֖שם ָּב ִ ֶֽר
יתי ָ֔לֹו
ר־ע ִ ֶׁ֣ש ִ
ְּוראּו ֵ ֶׁ֣את ֲאש ָּ
ִמ ְפ ֵָ֕ני ָּר ַ ָ֖עת ַע ִ ֵ֥מי יִ ְש ָּר ֵ ֶֽאל׃
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ל־ה ֶֽ ַמ ֲע ִ ֵ֥שים ָּה ֵ ָ֖אלה
ת־כ ַ
שֹותכִ֛ם א ָּ
וְ ַע ָֹּ֗תה יַ ִַ֧ען ֲע ְ
הוֶּ֑ה
נְ ֻאם־יְ ָּ
וָּ ֲא ַד ֵֵ֨בר ֲא ֵל ֶ֜יכם ַה ְש ֵכָ֤ם וְ ַד ֵבר
וְ ֶׁ֣לא ְש ַמ ְע ָ֔תם
וָּ א ְק ָּ ֵ֥רא א ְתכָ֖ם
יתם׃
וְ ֵ֥לא ֲענִ ֶֽ
יתי
וְ ָּע ִֶ֜ש ִ
א־ש ִ ֶׁ֣מי ָּע ֹ֗ ָּליו
ַל ַבֶׁ֣יִ ת ׀ ֲא ִ֧שר ִ ֶֽנ ְִֽק ָּר ְ
ֲא ָ֤שר ַאתם ב ְט ִ ֶׁ֣חים ָ֔בֹו
ֹותיכֶּ֑ם
וְ ֵ֨ ַל ָּמ ָ֔קֹום ֲאשר־נָּ ַ ֵ֥ת ִתי ָּלכָ֖ם וְ ַל ֲא ֶֽב ֵ
יתי ְל ִש ֶֽלֹו׃
ַכ ֲא ֵ֥שר ָּע ִ ָ֖ש ִ
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וְ ִה ְש ַל ְכ ִ ֵ֥תי א ְתכָ֖ם ֵמ ַעֶׁ֣ל ָּפ ָּנֶּ֑י
שר ִה ְש ַל ְכ ִתי
ַכ ֲא ָ֤
ל־א ֵח ָ֔יכם
ת־כ ֲ
א ָּ
ל־ז ִַֽרע א ְפ ָּ ֶֽריִ ם׃ ס
ֵ ָ֖את ָּכ ֵ֥
וְ ַא ָּתה
ד־ה ָּעֶׁ֣ם ַה ֹ֗זה
ל־ת ְת ַפ ֵלֶׁ֣ל ׀ ְב ַע ָּ
ַא ִ
ּות ִפ ָּלָ֖ה
ל־ת ָּ ִ֧שא ַב ֲע ָּ ִ֛דם ִר ָּנֵ֥ה ְ
וְ ַא ִ
ע־בי
ל־ת ְפגַ ִ ֶּ֑
וְ ַא ִ
י־אינֵ֥נִ י ש ֵ ָ֖מ ַע א ָּ ֶֽתְך׃
ִכ ֵ
ַ ֶֽה ֵאינְ ךֶׁ֣ ר ָ֔אה ָּ ִ֛מה ֵ ֵ֥ה ָּמה ע ִ ָ֖שים
הּודה
ְב ָּע ֵ ֶׁ֣רי יְ ָּ ֶּ֑
רּוש ֶָּֽל ִם׃
ּוב ֻח ָ֖צֹות יְ ָּ
ְ
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ַה ָּבנִ ים ְמ ַל ְק ִ ֶׁ֣טים ֵע ִֹ֗צים
ת־ה ֵָ֔אש
וְ ָּ ֶֽה ָּאבֹות ְמ ַב ֲע ִ ֶׁ֣רים א ָּ
וְ ַהנָּ ִ ָ֖שים ָּל ֶׁ֣שֹות ָּב ֵצֶּ֑ק
ַל ֲע ֵ֨שֹות ַכּוָּ ִֶ֜נים ִל ְמלֶׁ֣כת ַה ָּש ַֹ֗מיִם
אֹלהים ֲא ֵח ִ ָ֔רים
וְ ַה ֵ ָ֤סְך נְ ָּס ִכים ֵל ִ ֶׁ֣
ְל ַ ָ֖מ ַען ַה ְכ ִע ֵ ֶֽסנִ י׃
ַהא ִ ִ֛תי ֵ ֵ֥הם ַמ ְכ ִע ִ ָ֖סים
הוֶּ֑ה
נְ ֻאם־יְ ָּ
ֲהלֶׁ֣ ֹוא א ָָּ֔תם
יהם׃ ס
ְל ַ ָ֖מ ַען ֵ֥בשת ְפנֵ ֶֽ
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ה־א ַ ֶׁ֣מר ׀ ֲאד ָּנֶׁ֣י יְ הֹוִ ֹ֗ה
ָּל ֵכן כ ָּ
ל־ה ָּמ ֶׁ֣קֹום ַה ָ֔זה
ִה ֵֵ֨נה ַא ִ ָ֤פי ַו ֲֶֽח ָּמ ִתי נִ תכת א ַ
ל־ה ְב ֵה ָָּ֔מה
ל־ה ָּא ָּדם וְ ַע ַ
ַע ָּ ֶֽ
ל־עץ ַה ָּש ָ֖דה
וְ ַע ֵ ֵ֥
ל־פ ִ ֶׁ֣רי ָּ ֶֽה ֲא ָּד ָּ ֶּ֑מה
וְ ַע ְ
ּוב ֲע ָּ ָ֖רה וְ ֵ֥לא ִת ְכ ֶֽבה׃ ס
ָּ
ֹלהי יִ ְש ָּר ֵ ֶּ֑אל
הוֵ֥ה ְצ ָּב ָ֖אֹות ֱא ֵ ֶׁ֣
ֵ֥כה ָּא ַ ִ֛מר יְ ָּ
יכם
לֹותיכִ֛ם ְס ֵ֥פּו ַעל־זִ ְב ֵח ָ֖
ע ֵ
וְ ִא ְכלֵ֥ ּו ָּב ָּ ֶֽשר׃
יתים
ֹותיכם וְ ֶׁ֣לא ִצּוִ ִָ֔
ת־א ֶֽב ֵ
א־ד ַ ָ֤ב ְר ִתי א ֲ
ִּ֠ ִכי ֶֽל ִ
אֹותם ֵמ ֶׁ֣ארץ ִמ ְצ ָּ ֶּ֑ריִם
יאי ָּ ָ֖
הֹוצ ִ ֵ֥
ְביִ֛ ֹום ִ
עֹולָ֖ה וָּ ָּז ֶַֽבח׃
ל־ד ְב ֵ ֵ֥רי ָּ
ַע ִ
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אֹותם ֵלאמר
יתי ָּ ָ֤
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ִּ֠ ַהזה ִצ ִ ֵּ֨ו ִ
ִ ֶׁ֣כי ִ ֶֽאם־א ַ
קֹולי
ִש ְמ ֶׁ֣עּו ְב ָ֔ ִ
יּו־לי ְל ָּ ֶּ֑עם
אֹלהים וְ ַא ָ֖תם ִ ֶֽת ְה ִ ֶׁ֣
ָ֤יתי ָּלכם ֵ ֶֽל ִָ֔
וְ ָּהיִ ִ
ל־הדרְך
וַ ֲה ַל ְכ ֹ֗תם ְב ָּכ ַ
יטב ָּל ֶֽכם׃
שר ֲא ַצּוֶׁ֣ה א ְת ָ֔כם ְל ַ ָ֖מ ַען יִ ַ ֵ֥
ֲא ֶׁ֣
וְ ָ֤לא ָּ ֶֽש ְמעּו
ת־אזְ ָָּ֔נם
א־ה ֶׁ֣טּו א ָּ
וְ ֶֽל ִ
וַ ֵי ְֶֽלכּו ְב ֶׁ֣מ ֵע ָ֔צֹות ִב ְש ִר ָ֖רּות ִל ָּבֶׁ֣ם ָּה ָּ ֶּ֑רע
וַ יִ ְהיֵ֥ ּו ְל ָּא ָ֖חֹור
וְ ֵ֥לא ְל ָּפ ִנֶֽים׃
ֹותיכם ֵמ ֶׁ֣ארץ ִמ ְצ ַ ָ֔ריִם
ן־היֹ֗ ֹום ֲא ֵ֨שר יָּ ְצ ָ֤אּו ֲא ֶֽב ֵ
ְל ִמ ַ
ַ ָ֖עד ַהיֶׁ֣ ֹום ַהזֶּ֑ה
יאים
ל־ע ָּב ַ ֶׁ֣די ַהנְ ִב ִָ֔
ת־כ ֲ
וָּ א ְש ַלָ֤ח ֲא ֵליכם א ָּ
יָ֖ ֹום ַה ְש ֵ ֵ֥כם וְ ָּש ֶֹֽל ַח׃
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וְ לָ֤ ֹוא ָּש ְמעּו ֵא ָ֔ ַלי
ת־אזְ ָּנֶּ֑ם
וְ ֵ֥לא ִה ָ֖טּו א ָּ
ת־ע ְר ָָּ֔פם
וַ יַ ְקשּו א ָּ
בֹותם׃
ֵה ֵ ָ֖רעּו ֵמ ֲא ָּ ֶֽ
ל־ה ְד ָּב ִ ֶׁ֣רים ָּה ֵָ֔אלה
ת־כ ַ
וְ ִד ַב ְר ָּ ָ֤ת ֲא ֵליהם א ָּ
וְ ֵ֥לא יִ ְש ְמ ָ֖עּו ֵאלֶּ֑יך
יהם
את ֲא ֵל ָ֖
וְ ָּק ָּ ֵ֥ר ָּ
ּוכה׃
וְ ֵ֥לא יַ ֲענֶֽ ָּ
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יהם
וְ ָּא ַמ ְר ָּ ֶׁ֣ת ֲא ֵל ֹ֗
שר
זָ֤ה ַהגֹוי ֲא ֶׁ֣
ֹלהיו
הוֶׁ֣ה ֱא ָָּ֔
ֹוא־ש ְמ ֹ֗עּו ְבקֹול יְ ָּ
ֶֽל ָּ
מּוסר
וְ ֵ֥לא ָּל ְק ָ֖חּו ָּ ֶּ֑
מּונה
ָּ ֶֽא ְב ָּדה ָּ ֶֽה ֱא ָָּ֔
יהם׃ ס
וְ נִ ְכ ְר ָּ ָ֖תה ִמ ִפ ֶֽ
יכי
גָּ ִזָ֤י נִ זְ ֵרְך ְ ֶֽו ַה ְש ָ֔ ִל ִ
ל־ש ָּפיִ ָ֖ם ִק ָּינֶּ֑ה
ּוש ִ ֵ֥אי ַע ְ
ְ
הוה
ִ ִּ֚כי ָּמ ַ ֶׁ֣אס יְ ָָּ֔
ת־דֹור ע ְב ָּר ֶֽתֹו׃
וַ יִ ָ֖טש א ֵ֥
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הּודה ָּה ַ ִ֛רע ְב ֵע ַינָ֖י
י־ע ֵ֨שּו ְבנֵ י־יְ ָּ ֵ֥
ִ ֶֽכ ָּ
הוֶּ֑ה
נְ ֻאום־יְ ָּ
א־ש ִ ֵ֥מי ָּע ָּלָ֖יו ְל ַט ְמ ֶֽאֹו׃
יהם ַב ַ ִ֛ביִ ת ֲאשר־נִ ְק ָּר ְ
ּוצ ֹ֗
ָּ ֶׁ֣שמּו ִש ֶֽק ֵ
ּובנּו ָּב ֶׁ֣מֹות ַה ֹ֗תפת
ָּ
ן־ה ָ֔נם
ֲאשר ְב ֵגֶׁ֣יא ב ִ
יהם ָּב ֵ ֶּ֑אש
ת־בנ ֵת ָ֖
יהם וְ א ְ
ת־בנֵ ֵ֥
ִל ְש ִ֛רף א ְ
יתי
ֲאשר ֶׁ֣לא ִצ ִ ָּ֔ו ִ
ל־ל ִ ֶֽבי׃ ס
וְ ֵ֥לא ָּע ְל ָּ ָ֖תה ַע ִ
ֶֽה־יָּמים ָּב ִאים
ָּל ֵכן ִה ֵנ ִ ָ֤
הוה
נְ ֻאם־יְ ָָּ֔
ן־ה ָ֔נם
וְ לא־יֵ ָּא ֵֵ֨מר ָ֤עֹוד ַהתפת וְ ֵגֶׁ֣יא ב ִ
ם־גֶׁ֣יא ַה ֲה ֵר ָּגֶּ֑ה
ִ ָ֖כי ִא ֵ
וְ ָּק ְב ֵ֥רּו ְב ָ֖תפת ֵמ ֵ ֵ֥אין ָּמ ֶֽקֹום׃
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ְ ֶֽו ֵָּ֨היְ ֶָּ֜תה נִ ְב ֵ֨ ַלת ָּה ָּ ָ֤עם ַהזה ְל ַ ֶֽמ ֲא ָָּ֔כל
ְל ֵ֥עֹוף ַה ָּש ַ ָ֖מיִם
ּולב ֱה ַ ֶׁ֣מת ָּה ָּ ֶּ֑ארץ
ְ
וְ ֵ ָ֖אין ַמ ֲח ִ ֶֽריד׃
ּוש ָ֔ ַל ִם
ּומ ֻחצֹות יְ ֶׁ֣ר ָּ
הּודה ֵ ֶֽ
וְ ִה ְש ַב ִ ֶׁ֣תי ׀ ֵמ ָּע ֵ ֶׁ֣רי יְ ָּ ֹ֗
ָ֤קֹול ָּששֹון וְ ֶׁ֣קֹול ִש ְמ ָָּ֔חה
ֵ֥קֹול ָּח ָּ ָ֖תן וְ ֶׁ֣קֹול ַכ ָּלֶּ֑ה
ִ ֵ֥כי ְל ָּח ְר ָּ ָ֖בה ִת ְהיֵ֥ה ָּה ָּ ֶֽארץ׃

