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  כ"ז בספרות בית שי -פרשות והתקבלות של בואות ישעיה כ"ד

 אביגיל ארווה 
  מלגאית מרכז אוריון לשת תש"ף

   דף מקורות להרצאה :

  :6-5ישעיה כד  . 1
ם ית עֹוָלֽ רּו ְּבִר֥ ק ֵהֵפ֖ ְלפּו ֹח֔ י־ָעְב֤רּו תֹוֹר֙ת ָח֣ יָה ִּכֽ ַחת ֹיְׁשֶב֑ ה ַּת֣ ּה  .  ְוָהָאֶ֥רץ ָחְָפ֖ ְׁשֵבי ָב֑  ֶּיְאְׁש֖מּו ֹי֣ ֶרץ ַוֽ ן ָאָל֙ה ָאְ֣כָלה ֶא֔ ַעל־ֵּכ֗

ר ֶרץ ְוְִׁשַא֥ר ֱאֹ֖וׁש ִמְזָעֽ ְׁשֵבי ֶא֔ ן ָחרּ֙ו ֹי֣   . ַעל־ֵּכ֗

 
 :16בראשית ט  . 2

ה  ים ּוֵבי֙ן ָּכל־ֶֶ֣פׁש ַחָּי֔ ין ֱאֹלִה֔ ם ֵּב֣ ית עֹוָל֔ יָה ִלְזֹּכ֙ר ְּבִר֣ ָעָ֑ ן ּוְרִאיִת֗ ֶׁשת ֶּבֽ ה ַהֶּק֖ ר ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ְוָהְיָת֥ ר ֲאֶׁש֥   ְּבָכל־ָּבָׂש֖

  
 :16ישעיה כד  . 3

ֶגד ּבֹו דּו ּוֶב֥ ים ָּבָג֔ י ֹּבְגִד֣ י ֣אֹוי ִל֑ ִזי־ִל֖ י ָרֽ ר ָרִזי־ִל֥ יק ָוֹאַמ֛ י ַלַּצִּד֔ ְעּ֙ו ְצִב֣ ת ָׁשַמ֙ ף ָהָאֶ֜רץ ְזִמֹר֤ ַ֨דּוִמְּכ ים ָּבָגֽ  .ְגִד֖

  
    :7-2 ישעיה כו . 4

א  ֹ֥ ים ְוָיב יםִּפְת֖חּו ְׁשָעִר֑ ִֽר ֱאֻמ יק ֹׁשֵמ֥ ים. גֹוי־ַצִּד֖ ִֽר ֱאֻמ יק ֹׁשֵמ֥ א גֹוי־ַצִּד֖ ֹ֥ ים ְוָיב ר ָׁש֣לֹום  . ִּפְת֖חּו ְׁשָעִר֑ ֵיֶ֣צר ָס֔מּוְך ִּתֹּצ֖
י ְבָ֖ך ָּבֽטּוחַ  ים  .  ָׁש֑לֹום ִּכ֥ ה ֖צּור עֹוָלִמֽ י ְּבָיּ֣ה ְיהָו֔ ד ִּכ֚ יהָו֖ה ֲעֵדי־ַע֑ י ָמ֔רֹום ִקְרָי֖ה ִ   .  ִּבְט֥חּו ַבֽ י ֵהַׁש֙ח ֹיְׁשֵב֣ ָּנה  ִּכ֤ ה ַיְׁשִּפיֶל֤ ְׂשָּגָב֑

ר ָּנה ַעד־ָעָפֽ ֶרץ ַיִּגיֶע֖ ים . ַיְׁשִּפיָלּ֙ה ַעד־ֶא֔ י ַדִּלֽ י ַּפֲעֵמ֥ ִ֖י ָע ֶגל ַרְגֵל֥ ָּנה ָר֑ יק  . ִּתְרְמֶס֖ ר ַמְעַּג֥ל ַצִּד֖ ים ָיָׁש֕ יָׁשִר֑ יק ֵמֽ ַרח ַלַּצִּד֖ ֹא֥
ס יָך ְיהָו֖ה ִקִּויּ֑וָך ְלִׁשְמָ֥ך ּֽוְלִזְכְרָ֖ך ַּתֲאַות־ֶָֽפׁש  .  ְּתַפֵּלֽ ַרח ִמְׁשָּפֶט֛ ָּך .  ַא֣ף ֹא֧ ֲחֶר֑ י ֲאַׁשֽ י ְבִקְרִּב֖ ְיָלה ַאף־רּוִח֥ יָ֙ך ַּבַּל֔ י ִאִּויִת֙ ְַפִׁש֤

ל י ֵתֵבֽ ֶדק ָלְמ֖דּו ֹיְׁשֵב֥ יָ֙ך ָלָאֶ֔רץ ֶצ֥ ר ִמְׁשָּפֶט֙ י ַּכֲאֶׁש֤ ֶדק ְּבֶא֥ .  ִּכ֞ ד ֶצ֔ ן ָרָׁש֙ע ַּבל־ָלַמ֣ היַֻח֤ ה ֵּג֥אּות ְיהָוֽ   .  ֶרץ ְֹכ֖חֹות ְיַעֵּו֑ל ּוַבל־ִיְרֶא֖

  
 :20,  1ישעיה ז  . 5

ף ַהּצַ   ה ֱֶאַס֥ י־ִמְּפֵ֥י ָהָרָע֖ ין ִּכֽ ין ֵמִב֔ ֶסד ֱֶֽאָסִפי֙ם ְּבֵא֣ ב ְוַאְֵׁשי־ֶח֤ ם ַעל־ֵל֑ יׁש ָׂש֣ ין ִא֖ ד ְוֵא֥ יק ָאָב֔ יקַהַּצִּד֣ ים   . ..ִּדֽ ָהְרָׁשִע֖
י  ׁש ִּכ֤ יטַּכָּי֣ם ְִגָר֑ ֶפׁש ָוִטֽ יו ֶר֥ ל ַוִּיְגְרׁ֥שּו ֵמיָמ֖ א יּוָכ֔ ֹ֣   . ַהְׁשֵק֙ט ל

  
  :21ישעיה ס  . 6

ר י ְלִהְתָּפֵאֽ ה ָיַד֖ י] ַמֲעֵׂש֥ יְרׁשּו ָאֶ֑רץ ֵֶ֧צר ַמָּטעֹו [ַמָּטַע֛ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔   .ְוַעֵּמְ֙ך ֻּכָּל֣

  
  : 8-6ישעיה סא  . 7

י   אּו ְמָׁשְרֵת֣ ם ֹּכֲהֵ֤י ְיהָו֙ה ִּתָּקֵר֔ רּוְוַאֶּת֗ ם ִּתְתַיָּמֽ לּו ּוִבְכבֹוָד֖ יל ּגֹוִי֙ם ּתֹאֵכ֔ ם ֵח֤ ר ָלֶכ֑ יּו ֵיָאֵמ֖ ה   .  ֱאֹלֵה֔ ֶַ֔חת ָּבְׁשְּתֶכ֙ם ִמְׁש ַּת֤
ם ְהֶי֥ה ָלֶהֽ ם ִּתֽ ת עֹוָל֖ ׁשּו ִׂשְמַח֥ ן ְּבַאְרָצ֙ם ִמְׁשֶ֣ה ִייָר֔ ם ָלֵכ֤ ּנּו ֶחְלָק֑ ה ָיֹר֣ ל . ּוְכִלָּמ֖ ט ֹׂשֵ֥א ָגֵז֖ ב ִמְׁשָּפ֔ י ְיהָו֙ה ֹאֵה֣ ִ֤י ֲא ִּכ֣

םְּבעֹוָל֑  ם ֶאְכ֥רֹות ָלֶהֽ ית עֹוָל֖ ת ּוְבִר֥ י ְפֻעָּלָת֙ם ֶּבֱאֶמ֔   . ה ְוַָתִּת֤

  
   :7-3ו ישעיה  . 8

יס   ל ַעּ֑מֹו ְוַאל־יֹאַמ֙ר ַהָּסִר֔ ִי ְיהָו֖ה ֵמַע֣ ל ַיְבִּדיַל֛ ר ַהְבֵּד֧ ר ַהִּנְלָו֤ה ֶאל־ְיהָו֙ה ֵלאֹמ֔ ר ֶּבן־ַהֵּנָכ֗ ׁשְוַאל־יֹאַמ֣ ץ ָיֵבֽ י ֵע֥ ִ֖ן ֲא ִּכי־ .  ֵה֥
ר   ה ָאַמ֣ יֹכ֣ ים ִּבְבִריִתֽ ְצִּתי ּוַמֲחִזיִק֖ ר ָחָפ֑ ֲח֖רּו ַּבֲאֶׁש֣ י ּוָבֽ ר ִיְׁשְמרּ֙ו ֶאת־ַׁשְּבתֹוַת֔ ִריִסי֙ם ֲאֶׁש֤ ה ַלָּסֽ י .  ְיהָו֗ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ְוַָתִּת֨

ת א ִיָּכֵרֽ ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ם ֖טֹוב ִמָּבִ֣ים ּוִמָּבֹ֑ות ֵׁש֤ ר . ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ְר֔תֹו ּוְבֵ֣י ַהֵּנָכ֗ ים ַעל־ְיהָו֙ה ְלָׁש֣ ַהִּנְלִו֤
י ים ִּבְבִריִתֽ ַחְּל֔לֹו ּוַמֲחִזיִק֖ ר ַׁשָּב֙ת ֵמֽ ים ָּכל־ֹׁשֵמ֤ ה ִלְה֥יֹות ֖לֹו ַלֲעָבִד֑ ם ְיהָו֔ י . ּֽוְלַאֲהָב֙ה ֶאת־ֵׁש֣ ר ָקְדִׁש֗ ים ֶאל־ַה֣ ַוֲהִביאֹוִת֞

ם ְלָר֖צֹון עַֽ  ם ְוִזְבֵחיֶה֛ י עֹוֹלֵתיֶה֧ ית ְּתִפָּלִת֔ יםְוִׂשַּמְחִּתי֙ם ְּבֵב֣ א ְלָכל־ָהַעִּמֽ ה ִיָּקֵר֖ י ֵּבית־ְּתִפָּל֥ י ֵביִת֔ י ִּכ֣   . ל־ִמְזְּבִח֑

  
 :34-32דיאל יא  . 9

קּו ְוָעֽׂשּו יו ַיֲחִז֥ י ֱאֹלָה֖ יף ַּבֲחַלּ֑קֹות ְוַע֛ם ֹיְדֵע֥ ִ֖ית ַיֲח י ְבִר֔ ה  .  ּוַמְרִׁשיֵע֣ ֶרב ּוְבֶלָהָב֛ ים ְוְִכְׁש֞לּו ְּבֶח֧ ַרִּב֑ יּו ָלֽ ם ָיִב֖ יֵלי ָע֔ ּוַמְׂשִּכ֣
ים י ּוְבִבָּז֖ה ָיִמֽ ים ַּבֲחַלְקַלּֽקֹות. ִּבְׁשִב֥ ם ַרִּב֖ ֶזר ְמָע֑ט ְוְִל֧וּו ֲעֵליֶה֛ ם ֵיָעְז֖רּו ֵע֣ ְׁשָל֔   .ּוְבִהָּכ֣

  
  : 1ב  -11ברית דמשק א  .10

לדורות אחרוים את אשר עשה בדור אחרון בעדת  ויודע ⟧  ⟦ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך לבו. 
בוגדים הם סרי דרך.  היא העת אשר היה כתוב עליה כפרה סורירה כן סרר ישראל.  בעמוד איש הלצון אשר  
הטיף לישראל מימי כזב ויתעם בתוהו לא דרך להשח גבהות עולם ולסור מתיבות צדק ולסיע גבול אשר 
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ברית.  בעבור אשר  ם את אלות בריתו להסגירם לחרב קמת קםגבלו ראשים בחלתם למען הדבק בה
דרשו בחלקות ויבחרו במהתלות ויצפו. לפרצות ויבחרו בטוב הצואר ויצדיקו רשע וירשיעו צדיק.  ויעבירו  
ברית ויפירו חוק ויגודו על פש צדיק ובכל הולכי תמים תעבה פשם וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם.  ויחר  

 תם להשם את כל המום ומעשיהם לדה לפיו.אל בעדאף 

  
 :  7-10ברית דמשק טו  .11

משה עם ישראל את ׄדׄבׄר֯ו לׄש[וב ]֯אל    עם המבקר אשר לרבים יפקדוהו בשבועת הבריׄת אשר ׄכׄרׄת   ביום דברו
  פש אל המצא לעשות בׄכ[ל] ׄקץ ׄק[ר]֯בׄו.   ׄתׄוׄרׄת משה בכל לב ֯ו[ב]ׄכ[ל]

  
  :  12-9ברית דמשק כ  .12

 ⟧   ⟦לבם אין להם חלק בבית התורה.    ובאחרוים אשר שמו גלולים על לבם {{וישימ}} וילכו בשרירות
בברית {{}} ואמה   עם אשי הלצון ישפטו כי דברו תועה על חקי הצדק ומאסושבו  אשר רעיהם כמשפט

 אשר קימו בארץ דמשק והוא ברית הׄחדשה. 

 
 :13-12ישעיה כז  .13

ד ְּבֵ֥י יִ  ד ֶאָח֖ ם ְּתֻלְּק֛טּו ְלַאַח֥ ִים ְוַאֶּת֧ ר ַעד־ַַ֣חל ִמְצָר֑ ֶלת ַהָּנָה֖ ט ְיהָו֛ה ִמִּׁשֹּב֥ לְוָהָי֙ה ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ַיְחֹּב֧ ְוָהָי֣ה  ַּבּ֣יֹום .  ְׂשָרֵאֽ
ֶדׁש ַה֗הּוא ִיָּתַק֮ע  ר ַהֹּק֖ ִים ְוִהְׁשַּתֲח֧וּו ַליהָו֛ה ְּבַה֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ים ְּבֶא֣ ֶרץ ַאּׁ֔שּור ְוַהִּנָּדִח֖ ְבִדי֙ם ְּבֶא֣ אּו ָהֹאֽ ר ָּגדֹול֒ ּוָב֗  ְּבׁשֹוָפ֣

ִם   .  ִּבירּוָׁשָלֽ

  
  : 18-17ישעיה כד  .14

ב ָהָאֶֽרץ יָך יֹוֵׁש֥ ח ָעֶל֖ ַחת ָוָפ֑ ַחד ָוַפ֖ ל ֶאל־ַהּפַ֔ . ַּפ֥ ַח֙ד ִיֹּפ֣ ס ִמּ֤קֹול ַהַּפ֙ ָהָיה ַהָּנ֞ י־ְוֽ֠ ח ִּכֽ ד ַּבָּפ֑ ַחת ִיָּלֵכ֖ עֹוֶל֙ה ִמּ֣תֹוְך ַהַּפ֔ ַחת ְוָהֽ
 ִּיְרֲעׁ֖שּו ֥מֹוְסֵדי ָאֶֽרץ חּו ַוֽ   .ֲאֻרּ֤בֹות ִמָּמרֹו֙ם ְִפָּת֔

  
 :17מלכים א יט  .15

ע ית ֱאִליָׁשֽ ֶרב ֵי֖הּוא ָיִמ֥ ט ֵמֶח֥ ית ֵי֑הּוא ְוַהִּנְמָל֛ ל ָיִמ֣ ֶרב ֲחָזֵא֖ ט ֵמֶח֥ ה ַהִּנְמָל֛  . ְוָהָי֗

 
 :19עמוס ה  .16

ׁש יר ּוְָׁש֖כֹו ַהָּנָחֽ ְך ָידֹ֙ו ַעל־ַהִּק֔ ִית ְוָסַמ֤ א ַהַּב֔ ב ּוָב֣ י ּוְפָג֖עֹו ַהֹּד֑ ר ָיּ֥וס ִאיׁ֙ש ִמְּפֵ֣י ָהֲאִר֔   . ַּכֲאֶׁש֨

  
  :  44-40ירמיה מח  .17

יו ֶאל־מֹוָאֽב ׂש ְּכָָפ֖ ה ּוָפַר֥ ה ִהֵּנ֥ה ַכֶּנֶׁ֖שר ִיְדֶא֑ ר ְיהָו֔ י ְִלְּכָד֙ה ַהְּקִרּ֔יֹות ְוַהְּמָצ֖דֹות ִ . ִּכי־ֹכ֙ה ָאַמ֣ ב ִּגּבֹוֵר֤ ָהָיה ֵל֞ ָׂשה ְוֽ֠ ְתָּפ֑
ה ה ְמֵצָרֽ ב ִאָּׁש֥ יל. מֹוָא֙ב ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ְּכֵל֖ י ַעל־ְיהָו֖ה ִהְגִּדֽ ד מֹוָא֖ב ֵמָע֑ם ִּכ֥ ב מֹוָא֖ב . ְוְִׁשַמ֥ יָך יֹוֵׁש֥ ח ָעֶל֛ ַחת ָוָפ֑ ַחד ָוַפ֖ ַּפ֥

ַחת ְוָהֽ . ְֻאם־ְיהָוֽה  ל ֶאל־ַהַּפ֔ ַח֙ד ִיֹּפ֣ ס] ִמְּפֵ֤י ַהַּפ֙ יָה ֶאל־מֹוָא֛ב ְׁשַ֥ת ָהִיס [ַה][ָּנ֞ יא ֵאֶל֧ י־ָאִב֨ ח ִּכֽ ד ַּבָּפ֑ ַחת ִיָּלֵכ֖ ֹעֶל֙ה ִמן־ַהַּפ֔
ה ם ְֻאם־ְיהָוֽ   . ְּפֻקָּדָת֖

  
  : 48-40איכה ג  .18

ָרה ְוָׁ֖שּוָבה ַעד־ְיהָוֽה ְַחֹק֔ יּ֙ו ְוֽ ה ְדָרֵכ֙ ִים. ְַחְּפָׂש֤ ל ַּבָּׁשָמֽ ִים ֶאל־ֵא֖ ּ֙ו ֶאל־ַּכָּפ֔ א ְלָבֵב֙ א ְַ֤חּו . ִָּׂש֤ ֹ֥ ה ל יּו ַאָּת֖ ְעּ֙ו ּוָמִר֔ ָפַׁש֙
ְחּתָ  ְלּתָ . ָסָלֽ א ָחָמֽ ֹ֥ ְגָּת ל ּו ָהַר֖ ִּתְרְּדֵפ֔ ָתה ָבַא֙ף ַוֽ ה. ַסֹּכ֤ ְך ֵמֲע֖בֹור ְּתִפָּלֽ ָעָ֙ן ָל֔ ֶרב . ַסּ֤כֹוָתה ֶבֽ ּו ְּבֶק֥ י ּוָמ֛אֹוס ְּתִׂשיֵמ֖ ְסִח֧
ים יּו. ָהַעִּמֽ ם ָּכל־ֹאְיֵבֽ יּו ִּפיֶה֖ ָיה ָל֖ . ָּפ֥צּו ָעֵל֛ ַחת ָה֥ ַחד ָוַפ֛ ֶבר ַּפ֧ את ְוַהָּׁשֽ י. ּו ַהֵּׁש֥ ֶבר ַּבת־ַעִּמֽ י ַעל־ֶׁש֖ ִ֔ד ֵעי ִי֙ם ֵּתַר֣   .ַּפְלֵגי־ַמ֙

  
 :19 -12ברית דמשק ד  .19

בליעל משולח בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה ׄהׄביא   בתה הגדר רחק החוק ובכל השים האלה יהיה
שלושת מצודות בליעל אשר אמר עליהם לוי    פשרו ⟧  ⟦אמוץ לאמר פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ.    בן

הצדק.  הראשוה היא הזות השית ההון    אשר הוא תפש בהם בישראל ויתם פיהם לשלושת מיי  בן יעקב
  בזה.    טמא המקדש.  העולה מזה יתפש בזה והיצל מזה יתפש השלישית

  
 : 29-26הודיות יא  .20

ותגו֯ר פש אביון עם מהומות רבה והוות מדהבה עם מצעדי.  בהפתח כל פחי שחת ויפרשו כול מצודות  
רשעה ומכמרת חלכאים על פי מים.  בהתעופף כול חצי שחת לאין השב ויורו לאין תקוה.  בפול קו על 

ליעל וחבלי מות אפפו על עזבים ומתך חמה {{לכ}}<<על>> עלמים וקץ חרון לכול ב  משפט וגורל אף
 לאין פלט.  
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 :15-11הודיות יב  .21

לעמכה.  ויעצורו משקה דעת מצמאים   זממו עלי {{כז}} בליעל להמיר תורתכה אשר שתה בלבבי בחלקות
תעותם להתהולל במועדיה^מ^ להתפש במצודותם.  כי אתה אל תאץ  ולצמאם ישקום חומץ למע הבט אל

יחשובו   ומחשבת לבכה תכון לצח.  והמה עלמים זמות בליעל בליעל ועצתכה היא תקום  כל מחשבת
 וידרשוכה בלב ולב ולא כוו באמתכה.  שורש פורה רוש ולעה במחשבותם. 

  
 :30-24ויקרא יח  .22

ַּטְּמ ל־ַא םּגהַ  ּוְִטְמ֣א  ה֙ ּלֶ ְבָכל־אֵ֙  יִּכ֤  הּלֶ ָכל־ֵא֑ ּבְ  ּו֖א ִּתֽ םּפְ ִמ  חַ ַׁשֵּל֖ ְמ  ר־ֲאִ֥יׁשֶ אֲ  ֹוִי֔ אִּת וַ . ֵיֶכֽ ד ֲעֹוָ֖  ֶרץָא֔הָ  ְטָמ֣ יָה  ּהָוֶאְפֹק֥ ָעֶל֑
אּתָ וַ  יהָ ְׁש ֶאת־יֹ   ֶרץָא֖הָ   ִק֥ יְׁשּפָ ְוֶאת־ִמ   ַתי֙ ּקֹ ֶאת־חֻ   םַאֶּת֗   םֶּת֣ ַמְר ּוְׁש   .  ֶבֽ א ַתעֲ   ַט֔ ֹ֣ תּתהַ   לּכֹ֥ ִמ   ׂ֔שּוְול ח ְוהַ   הּלֶ ָהֵא֑   ֹוֵעֹב֖ ֶאְזָר֔  רּגֵ֖ ָהֽ

םּבְ   רּגָ֥ הַ  תּתל־הַ ּכָ ֶאת־  יִּכ֚   .  תֹוְכֶכֽ ל עָ   ֹוֵעֹב֣ ם וַ   רֶׁש֣ אֲ   ֶרץָא֖י־הָ ֵׁשֽ ְ ַא  ׂ֥שּוָהֵא֔ אִּת ִלְפֵיֶכ֑ יא הָ   .  ֶרץָאֽהָ   ְטָמ֖ א־ָתִק֤ ֹֽ ם   ֶרץ֙ ָאְ֙ול ֶאְתֶכ֔
םּמַ ַטֽ ּבְ  ם רֶׁש֥ אֲ  ֹויּג֖ ֶאת־הַ  הָא֛קָ  רֶׁש֥ אֲ ּכַ  ּהֹאָת֑  ֲאֶכ֖   ֹותׁ֥ש פָ ּנְ הַ  ּוְוְִכְר֛ת  הּלֶ ָהֵא֑  ֹוֵע֖בֹות ּתהַ  לּכֹ֥ ִמ  הֶׂש֔ ַיעֲ  רֶׁש֣ ל־אֲ ּכָ  י. ִּכ֚ ִלְפֵיֶכֽ

א ִתֽ  ׂ֣שּוַעֲ  רֶׁש֣ אֲ  ֹוֵעֹבת֙ ּֽת הַ  ֹותּ֤ק ֵמחֻ  ֹותׂ֜ש עֲ  יִּת֨ ְלִבלְ  יִּת֗ ַמְר ְׁש ֶאת־ִמ  םֶּת֣ ַמְר . ּוְׁש םָּמֽ עַ  ֶרבֶּק֥ ִמ  תֹׂש֖ ָהעֹ  ֹ֥ ם ְול  ּו֖א ַּטְּמ ִלְפֵיֶכ֔
םּבָ  ם ֶה֑ י ְיהָו֥ה ֱאֹלֵהיֶכֽ ֲִ֖א  .  

 
 :26-25ויקרא כ  .23

הּבְ ין־הַ ֵּבֽ  םֶּת֞ לְ ּדַ ְוִהבְ  אּטָ הַ  ֵבין־ָה֥עֹוףּו  הָא֔מֵ ְּט לַ  ֹהָרה֙ ְּט הַ  ֵהָמ֤ רּטָ לַ  ֵמ֖ א־ְת  ֹה֑ ֹֽ םֹׁשֽ ֶאת־ַפְ  ּו֨צ ַׁשְּק ְול הַּבּבְ  ֵתיֶכ֜   ָב֗עֹוף ּו ֵהָמ֣
ה אֲ  ׂשְרֹמ֣ ִּת  רֶׁש֣ אֲ  ְבֹכל֙ ּו ֲאָדָמ֔ ם ְלטַ  יִּת לְ ַּד֥ ר־ִהבְ ׁשֶ ָהֽ יֶתם ִל֙י ְקדֹ . אֵּמֽ ָלֶכ֖ י ְיהָו֑ה וָ  ׁשָק֖דֹו יִּכ֥  יםִׁש֔ ִוְהִי֤ ִ֣ם  ל ִּד֥ בְ ַאֲא ֶאְתֶכ֛

עַ  י יםִּמ֖ ִמן־ָהֽ   . ִלְה֥יֹות ִלֽ

  
 :6-4יחזקאל יד  .24

ן   ם  ָּת֨ ַמְר ָאוְ  ר־֠אֹוָתםַּדּבֵ ָלֵכ֣ רָאה־ּכֹ ֲאֵליֶה֜ י ַמ֣ ה ִא֣ י ׁשֲאֹדָ֣י ְיהִו֗ לְׂש יִ  יתֵּב֣ ִמ  ׁשִא֣ ה ֶאת־ ר֩ ׁשֶ אֲ  ָרֵא֡ יוִּגּלּוַיֲעֶל֨  ֹוּב֗ ֶאל־לִ  ָל֜
ַכח  ים֙ ִׂש ֲעֹוֹ֙ו יָ  ֹולׁ֤ש ִמכְ ּו ֹ֣ ָיו ּפ ָ֔ אּו יאּנָ ֶאל־הַ  ָב֖ ה ֲַעֵ֧יִתי ֦לֹו בָ  ִב֑ י ְיהָו֗ ִ֣בּבְ ] א[ָב֖  ּהֲא יוִּגּלּו ֹר֥ ַען  . ָלֽ ית־ֵּבֽ ֶאת־ ׂשפֹ֥ ְּת ְלַמ֛
לְׂש יִ  ר  רֶׁש֤ אֲ   םָּב֑ לִ ּבְ   ָרֵא֖ י    ּו֙ ָזֹ֨ ָעַל֔ םּֽלּוגִ ּבְ ֵמֽ ר ֶאל־.  םֻּכָּלֽ   ֵליֶה֖ ן ֱאֹמ֣ לְׂש יִ   יתֵּב֣ ָלֵכ֞ ה    ַמר֙ ָא  הּכֹ֤   ָרֵא֗ ל   ּויבִׁש֔ ְוהָ   ּובׁ֣שּוֲאֹדָ֣י ְיהִו֔ ֵמַע֖

ל ּו םֵליֶכ֑ ִּגּֽלּו ם ּתל־ּכָ  ֵמַע֥ ם  ּויבִׁש֥ הָ  ֹוֲעֹבֵתיֶכ֖    . ְפֵיֶכֽ

 
  : 21יובלים ז  .25

ום. וילכו אחר בות ּככי בגלל שלושת אלה היה המבול על הארץ כי בגלל הזות אשר זו העירים מחוק ִת 
 האדם ויקחו שים מכול אשר בחרו עשתה טמאה ראשוה. 

  
  :סהדרין עד א .26

עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם 
  . ושפיכות דמים ועבודת כוכבים לא

 
  :14לוקס ח  .27

הופלים בין הקוצים הם השומעים אשר בלכתם חקים בדאגות ובעושר ובתעוגות החיים, ואים עושים  
  פרי ראוי לאכילה.  

 
  :3אל האפסים ה  .28

וכיאה לקדושים, אף לא תעלו על דל שפתיכם מעשי זות וכל טמאה או תאוותות... כל זוה או טמא או 
  בעל תאוות, שאיו אלא עובד אלילים, אין לו חלה במלכות המשיח והאלוהים. 

 
 : 5אל הקולוסים ג  .29

 על כן מותתו את האיברים השיכים לארץ, את הזות והטמאה והזמה והתאוה הרעה. 

  
   :36-33כא  לוקס .30

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברו. השמרו לכם שלא יכבד לבבכם בשתיה ובשכרון ובדאגות החיים 
והיום ההוא יבוא עליכם פתאום. כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פי כל הארץ. לכן עמדו על המשמר 

 האדם.   בכל עת והתפללו שיהיה בכחכם להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפי בן
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  : 23-21ישעיה כד  .31

ה  ה ַעל־ָהֲאָדָמֽ י ָהֲאָדָמ֖ א ַהָּמ֖רֹום ַּבָּמ֑רֹום ְוַעל־ַמְלֵכ֥ ד ְיהָו֛ה ַעל־ְצָב֥ ה ַאִּסי֙ר ַעל־. ְוָהָי֙ה ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִיְפֹק֧ ְוֻאְּס֨פּו ֲאֵסָפ֤
דּו ים ִיָּפֵקֽ ב ָיִמ֖ ְפָר֙ה  .  ּ֔בֹור ְוֻסְּג֖רּו ַעל־ַמְסֵּג֑ר ּוֵמֹר֥ ם  ְוָחֽ ִ֔ ר ִצּיֹו֙ן ּוִבי֣רּוָׁשַל ְך ְיהָו֣ה ְצָב֗אֹות ְּבַה֤ י־ָמַל֞ ה ִּכֽ ַחָּמ֑ ה ַהֽ ה ּובֹוָׁש֖ ַָ֔הְּלָב

 .ְוֶ֥ ֶגד ְזֵקָ֖יו ָּכֽבֹוד

 
  :21-12ישעיה יד  .32

ם ׁש ַעל־ּגֹוִיֽ ְעָּת ָלָאֶ֔רץ חֹוֵל֖ ַחר ְִגַּד֣ ל ֶּבן־ָׁש֑ ִים ֵהיֵל֣ ְלָּת ִמָּׁשַמ֖ יְך ַָפ֥ ְלָבְבָ֙ך ַהּׁשָ . ֵא֛ ְרָּת ִבֽ ה ָאַמ֤ ַעל  ְוַאָּת֞ ה ִמַּמ֥ ֱעֶל֔ ִים ֶאֽ ַמ֣
י ָצֽפֹון ד ְּבַיְרְּכֵת֥ ב ְּבַהר־מֹוֵע֖ י ְוֵאֵׁש֥ ים ִּכְסִא֑ ל ָאִר֣ ה ְלֶעְלֽיֹון. ְלֽכֹוְכֵבי־ֵא֖ ֳמֵתי ָע֑ב ֶאַּדֶּמ֖ ה ַעל־ָּב֣ ד . ֶאֱעֶל֖ ַאְ֧ך ֶאל־ְׁש֛אֹול ּתּוָר֖

יָך . ֶאל־ַיְרְּכֵתי־ֽבֹור יחּו ֵאֶל֖ יָך ַיְׁשִּג֔ יָ֙ך ֵאֶל֣ יׁש ַמְמָלֽכֹותֹרֶא֙ יז ָהָאֶ֔רץ ַמְרִע֖ ר . ִיְתּבֹוָּ֑ו ֲהֶז֤ה ָהִאיׁ֙ש ַמְרִּג֣ ל ַּכִּמְדָּב֖ ם ֵּתֵב֛ ָׂש֥
ְיָתה ַתח ָּבֽ יו לֹא־ָפ֥ ס ֲאִסיָר֖ יו ָהָר֑ יׁש ְּבֵביֽתֹו  .  ְוָעָר֣ ם ָׁשְכ֥בּו ְבָכ֖בֹוד ִא֥ ם ֻּכָּל֑ י גֹוִי֖ ִּקְבְרָ֙ך ְּכֵֶ֣צר .  ָּכל־ַמְלֵכ֥ ְכָּת ִמֽ ה ָהְׁשַל֤ ְוַאָּת֞

ב  סְִתָע֔ ֶגר מּוָבֽ י ֶאל־ַאְבֵי־֖בֹור ְּכֶפ֥ ֶרב יֹוְרֵד֥ ֲעֵי ָח֑ ים ְמֹט֣ ָּת ַעְּמָ֣ך  . ְל֥בּוׁש ֲהֻרִג֖ י־ַאְרְצָ֥ך ִׁשַח֖ ה ִּכֽ ד ִאָּת֙ם ִּבְקבּוָר֔ א־ֵתַח֤ ֹֽ ל
ים  ַרע ְמֵרִעֽ ם ֶז֥ א ְלעֹוָל֖ א־ִיָּקֵר֥ ֹֽ ְגָּת ל מּ֙ו וְ  . ָהָר֑ ם ַּבל־ָיֻק֙ ַח ַּבֲעֹ֣ון ֲאבֹוָת֑ יּו ְלָבָ֛יו ַמְטֵּב֖ ל  ָהִכ֧ ָי֣ ְרׁשּו ָאֶ֔רץ ּוָמְל֥אּו ְפֵֽי־ֵתֵב֖

ים  . ָעִרֽ

 
  :9-1חוך א ד  .33

ואביט ואפן אל חלק הארץ האחר וארא שם חל עמוק בוער באש. ויביאו את המלכים ואת התקיפים 
וישליכום אל החל העמוק הזה. ושם ראו עיי בעשותם את כליהם כבלי ברזל ואין שיעור למשקל. ואשאל 

לצבאות  את מלאך השלום ההולך איתי לאמר למי מכיים את הכבלים האלה. ויאמר אלי את אלה מכיים  
עזזזאל לקחת אותם ולהשליכם אל תחתית כל העוש וכסו את לחייהם באבים חדות כאשר צוה אדון 

ומיכאל וגבריאל ורפאל ופואל הם יתפשו בהם ביום הגדול ההוא והשליכום ביום ההוא אל התור הרוחות.  
י הארץ. ובימים השטן ובהתעותם את יושב-הבוער למען יפרע אדון הרוחות מהם בשל עום בשמעם אל

ההם תבוא פורעות מאת אדון הרחות והוא יפתח את כל אוצרות המים יחברו אל המים אשר בשמים 
ממעל הם זכרים והמים אשר מתחת לארץ הם קבות. ומחו את כל היושב על הארץ ואת כל היושבים תחת 

  קצות השמים. 

  
  :8-4חוך א מו  .34

קיפים ממושבותיהם ואת בעלי הכוח מכסאותיהם המלכים ואת התבן האדם הזה אשר ראית יסיר את ו
ופתח מוסרות החזקים ושבר שי החוטאים. והוא יוריד מכסאותיהם וממלכותיהם את המלכים אשר לא 
ירוממו וישבחו אותו ולא יודו מאין תה להם הממלכה. והוא יפיל פי החזקים ומלא אותם בושת וחושך 

ם ולא יקוו לקום ממשכבם יען כי שם אדון הרוחות לא עלו. והם השופטים  יהיה משכם ורמה תהי משכב
את כוכבי השמים וירימו ידיהם גד עליון וידרכו על הארץ וישבו עליה וכל מעשיהם יוכיחו רשעתם וחילם  
בעשרם ואמותם באלוהים אשר עשו ידיהם ובשם אדון הרוחות יכחשו. והם רדפים את בתי כסיותיו ואת 

 בשם אלוהי הרוחות. הדבקים 

 
 : 5-2תהלים ב  .35

הָוה ְוַעל־ְמִׁשיֽחֹו  ֶרץ ְורֹוְזִ֥ים ֹֽוְסדּו־ָיַ֑חד ַעל־ְי֝ ְתַיְּצ֨בּו ַמְלֵכי־ֶא֗ ימֹו . ִי֥ ּנּו ֲעֹבֵתֽ יָכה ִמֶּמ֣ ימֹו ְוְַׁשִל֖ ְַּתָקה ֶאת־ֽמֹוְסרֹוֵת֑ ְֽ֭ . 
מֹו י ִיְלַעג־ָלֽ ָֹ֗ד ק ֲא֝ ִים ִיְׂשָח֑ ב ַּבָּׁשַמ֣ מֹו . יֹוֵׁש֣ ימֹו ְבַאּ֑פֹו ּֽוַבֲחרֹוֹ֥ו ְיַבֲהֵלֽ ר ֵאֵל֣ ּ֗יֹון ַהר־. ָא֤ז ְיַדֵּב֣ י ַעל־ִצ֝ ְכִּתי ַמְלִּכ֑ ֲאִי ַָס֣ ַו֭

י  . ָקְדִׁשֽ

  
 : 27-25מעשי השליחים ד  .36

ו ריק? יתיצבו מלכי ארץ ורוזים "למה רגשו גוים ולאומים יהג בפי עבדך דוד אביו אמרת ברוח הקודש:
 לוסדו יחד על ה' ועל משיחו" כי אמם אספו בעיר הזאת הורדוס ופוטיוס פילטוס עם גוים ולאומי ישרא

   על עבדך הקדוש ישוע אשר משחת. 


