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ָ>ָר6ַת ְקד6ִֹי@

Dֶֶרק יט
ַוְיַדֵ*ר ְיהָֹוה ֶאל־מ6ֶֹה ֵ?אמֹר:  א. 

ְ*ֵני־ִיOְָרֵאל  ַדת  A/ֶאל־ָ=ל־ Pֵַ*ר  ב. 
ִ=י  2ְִהי!  ְקד6ִֹי@  ֵלֶה@  Aא ְוָאַמְר2ָ 

Qֵהיֶכ@:  Rִני ְיהָֹוה א Aָקד65 א

ְוֶאת־ 2ִיָרא!  ְוָאִביו   5Dִא ִאי6  ג. 
6ְַ*ֹתַתי 6ְ2ִמֹר!

Qֵהיֶכ@:  Rִני ְיהָֹוה א Aא
ֵואQֵהי  ִליִל@  Rֶאל־ָהא ַאל־2ְִפנ!  ד. 

O! ָלֶכ@ A/א ַתQ ָכהTֵַמ

Qֵהיֶכ@:  Rִני ְיהָֹוה א Aא

ַליהָֹוה  6ְָלִמי@  ֶזַבח  ִתְזְ*ח!  ְוִכי  ה. 
ִלְרצְֹנֶכ@ 2ְִזָ*ֻחה!: 

ָרת  XחDִָמ! ֵיָאֵכל  ֶכ@  Aִזְבח ְ*י5@  ו. 
ָ*ֵא6  ַהYְִלי6ִי  ַ/ד־י5@  ְוַה5Zָתר 

ִיָ\ֵר]: 
ַהYְִלי6ִי   @5K*ַ ֵיָאֵכל  ֵהָאכֹל  ְוִא@  ז. 

ִ>8!ל ה!א Qא ֵיָרֶצה: 
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ִ=י־ֶאת־קֶֹד6  ִיָ\א  ֹונ5  A/ ְוֹאְכָליו  ח. 
ַהִהוא  ַהZֶֶפ6  ְוִנְכְרָתה  ִחֵ?ל  ְיהָֹוה 

ֵמַ/Dֶיָה: 

Qא  ַאְרְצֶכ@  ֶאת־ְקִציר  !ְבֻקְצְרֶכ@  ט. 
ְוֶלֶקט  ִלְקצֹר  Oְָד_  ְ>ַאת  ְתַכֶ?ה 

ט:  ֵ̀ ְקִציְר_ Qא ְתַל

ַ=ְרְמ_  !ֶפֶרט  ְתע5ֵלל  Qא  ְוַכְרְמ_  י. 
זֹב ֹאָת@  A/2ַ ט ֶלָ/ִני ְוַל8ֵר ֵ̀ Qא ְתַל

Qֵהיֶכ@:  Rִני ְיהָֹוה א Aא

Qא 2ְִגֹנב! יא. 

ִאי6  ר!  ְ̀ ְוQא־ְת6ַ  !6 Aא־ְתַכחQְו
ִמית5:  A/*ַ

ְוQא־ִתYְָבע! ִב6ְִמי ַלYֶָקר ְוִחַ?ְל2ָ  יב. 

ִני ְיהָֹוה:  Aֶהי_ אQ Rֶאת־6ֵ@ א

_ ְוQא ִתְגזֹל A/6ֹק ֶאת־ֵר A/א־ַתQ יג. 
Qא־ָתִלי4 ְ>ֻ/ַ?ת Oִָכיר ִא2ְ_ ַ/ד־

*ֶֹקר:

Qא־ְתַקֵ?ל ֵחֵר6 יד. 

ְוִלְפֵני ִ/ֵ!ר Qא ִת42ֵ ִמְכ6ֹל
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ִני ְיהָֹוה:  Aֶהי_ אQ RאDֵ ְוָיֵראָת
Qא־ ַ*6ְDִָ>ט  ָ/ֶול   !O A/א־ַתQ טו. 
ְ>ֵני  ֶתְהPַר  ְוQא  ְפֵני־ָדל  ִתָ\א 

ִמיֶת_:  A/ ָגד5ל ְ*ֶצֶדק 6ְ2ִֹ>ט
מֹד  A/א ַתQ _יDֶ/ַ*ְ א־ֵתֵל0 ָרִכילQ טז. 

ִני ְיהָֹוה:  Aֵרֶ/_ א @Pַל־/ַ

ִ*ְלָבֶב_  ֶאת־ָאִחי_  Qא־ִתOְָנא  יז. 
ְוQא־ ִמיֶת_  A/ֶאת־ 52ִכיַח  ה5ֵכַח 

ִתָ\א ָ/ָליו ֵחְטא: 

 _Dֶ/ַ ֹר ֶאת־ְ*ֵניbא־ִתQא־ִת`ֹ@ ְוQ יח. 

ִני ְיהָֹוה:  Aמ5_ א=ָ _ A/ְוָאַהְב2ָ ְלֵר

Qא־ ְ*ֶהְמ2ְ_  6ְ2ִמֹר!  ֶאת־ֻח`ַֹתי  יט. 

Qא־ִתְזַרע  Oְָד_  ִ=ְלַאִי@  ַתְרִ*יַ/ 
Qא  6ַַ/ְטֵנז  ִ=ְלַאִי@  !ֶבֶגד  ִ=ְלָאִי@ 

ֶלה ָ/ֶלי_:  A/ַי

ְוִאי6 ִ=י־ִי6ְַ=ב ֶאת־ִאYָה 6ְִכַבת־ כ. 
ְלִאי6  ֶרֶפת  Rֶנח 6ְִפָחה  ְוִהוא  ֶזַרע 
ְוָהְפPֵה Qא ִנְפPָָתה א5 ֻחְפ6ָה Qא 
י!ְמת!  Qא  2ְִהֶיה  ִ*`ֶֹרת   cִנ42ַ־ָל
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ִ=י־Qא ֻחָ>6ָה: 

ֶאל־ ַליהָֹוה  6ָמ5  Aֶאת־א ְוֵהִביא  כא. 

ֶ>ַתח ֹאֶהל מ5ֵ/ד ֵאיל ָא6ָ@: 
ָהָא6ָ@  ְ*ֵאיל  ַה=ֵֹה4  ָ/ָליו  ְוִכֶ>ר  כב. 

6ֶר  Aא ַ/ל־ַחbָאת5  ְיהָֹוה  ִלְפֵני 
6ֶר  Aא ֵמַחbָאת5  ל5  ְוִנְ;ַלח  ָחָטא 

ָחָטא: 

!ְנַטְ/2ֶ@   dֶאל־ָהָאֶר ְוִכי־ָתבֹא!  כג. 
ָ/ְרָלת5  ַרְל2ֶ@  A/ַו ָכל  Aַמא  d/ֵל־=ָ
ָלֶכ@  ִיְהֶיה  6ִָני@  6ָל6ֹ  ֶאת־ִ>ְרי5 

/A ֵרִלי@ Qא ֵיָאֵכל: 

ָ=ל־ִ>ְרי5  ִיְהֶיה  ָהְרִביִ/ת  !ַבYָָנה  כד. 

קֶֹד6 ִה?!ִלי@ ַליהָֹוה: 
ֶאת־ 2ֹאְכל!  ִמי6ִת  Aַהח !ַבYָָנה  כה. 

ִני  Aא 2ְב!ָאת5  ָלֶכ@  ְלה5ִ;י]  ִ>ְרי5 
Qֵהיֶכ@:  Rְיהָֹוה א

@Pָא ֹתאְכל! ַ/ל־ַהQ כו. 
6! ְוQא ְתע5ֵננ!:  Aא ְתַנחQ

ְוQא  רֹא6ְֶכ@  ְ>ַאת  פ!  ִ̀ ַת Qא  כז. 
ַת6ְִחית ֵאת ְ>ַאת ְזָקֶנ_: 

ִ*ְבOְַרֶכ@  ִת2ְנ!  ָלֶנֶפQ 6א  ְוOֶֶרט  כח. 


