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ית  )א( ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהיָ    ָנכֹון ְבֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנָשא הּוא ִמְגָבעֹות ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִמים:   ה'ִמים ִיְהֶיה ַהר בֵּ
ְוָאְמרּו  ַרִבים  גֹוִים  ְוָהְלכּו  ַהר    )ב(  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  בֵּ   ה'ְלכּו  א  ְוֶאל  ְונְֵּלָכה  -ית  ִמְדָרָכיו  נּו  ְויֹורֵּ ַיֲעֹקב  י  ֹלהֵּ

א תֹוָרה ּוְדַבר  ְבֹאְרֹחָתיו ִכי ִמִציוֹ  צֵּ ם:   ה'ן תֵּ ין ַעִמים ַרִבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים    ִמירּוָׁשָלִ )ג( ְוָׁשַפט בֵּ
יֶהם ְלַמְזמֵּ  יֶהם ְלִאִתים ַוֲחִניֹתתֵּ רֹות ֹלא ִיְשאּו גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּון עֹוד  ַעד ָרחֹוק ְוִכְתתּו ַחְרֹבתֵּ

ָנתֹו    ִמְלָחָמה: ְתאֵּ ְוַתַחת  ַגְפנֹו  ַתַחת  ִאיׁש  ְוָיְׁשבּו  ִפי  )ד(  ִכי  ַמֲחִריד  ין  ר:-ְצבָ   ה'ְואֵּ ִדבֵּ ָכל    אֹות  ִכי  )ה( 
ֹלָהיו וַ  ם א  ְך ְבׁשֵּ ָהַעִמים יְֵּלכּו ִאיׁש ְבׁשֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: פ -א   ה'ם ֲאַנְחנּו נֵּלֵּ  ֹלהֵּ
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עשר.  ושנים  ישעיה  ויחזקאל,  ירמיה  ומלכים,  שמואל  ושופטים,  יהושע  נביאים:  של  סדרן  ת"ר, 
ועד  ממשה  והלא  תחלה?  דבר  הושע  עם  וכי  בהושע,  ה'  דבר  תחלת  דכתיב:  קדים,  הושע  מכדי 

יוחנן: שהיה תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו  הושע כמה נביאים הי ו! וא"ר 
 הושע וישעיה, עמוס ומיכה. הן:  
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דינו.   ובית  קבל מעמוס  וישעיה  דינו.  ובית  קיבל מהושע  ועמוס  דינו.  ובית  מזכריה  קיבל  והושע 
 דינו.. ויואל קיבל ממיכה ובית  ומיכה קיבל מישעיה ובית דינו
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ִרית ַיֲעֹקב ְבֶקֶרב ַעמִ  ת  )ו( ְוָהָיה ְׁשאֵּ אֵּ ֶשב ֲאֶׁשר ֹלא ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְוֹלא   ה'ים ַרִבים ְכַטל מֵּ י עֵּ ִכְרִביִבים ֲעלֵּ
ל ִלְבנֵּי ָאָדם: ִרית ַיֲעֹקב ַבגֹוִים ְבֶקֶרב ַעִמים ַרִבים ְכַאְריֵּה ְבבַ   ְיַיחֵּ י )ז( ְוָהָיה ְׁשאֵּ ֲהמֹות ַיַער ִכְכִפיר ְבֶעְדרֵּ

ין ַמִציל: תּו: פ  ֹצאן ֲאֶׁשר ִאם ָעַבר ְוָרַמס ְוָטַרף ְואֵּ ָיה ַביֹום  )ט( ְוהָ   )ח( ָתֹרם ָיְדָך ַעל ָצֶריָך ְוָכל ֹאְיֶביָך ִיָכרֵּ
י ַאְרֶצָך ְוָהַרְסִתי ָכל ִמְבָצֶריָך: )י( וְ   ְוִהְכַרִתי סּוֶסיָך ִמִקְרֶבָך ְוַהֲאַבְדִתי ַמְרְכֹבֶתיָך: ה'ַההּוא ְנֻאם     ִהְכַרִתי ָערֵּ

ָלְך: ִיְהיּו  ֹלא  ּוְמעֹוְנִנים  ִמָיֶדָך  ְכָׁשִפים  ְוִהְכַרִתי  ְוֹלא   )יא(  ִמִקְרֶבָך  בֹוֶתיָך  ּוַמצֵּ ְפִסיֶליָך  ְוִהְכַרִתי  )יב( 
ה ָיֶדיָך:  יֶריָך ִמִקְרֶבָך ְוִהְׁשַמְדִתי ָעֶריָך:   ִתְׁשַתֲחֶוה עֹוד ְלַמֲעשֵּ ָמה    )יג( ְוָנַתְׁשִתי ֲאׁשֵּ )יד( ְוָעִשיִתי ְבַאף ּוְבחֵּ

עּו: ס   ָנָקם ֶאת ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ָׁשמֵּ
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ת ֲאֶׁשר  )א(   ר קּום ִריב ֶאת ֶהָהִרים ְוִתְׁשַמְעָנה ַהְגָבעֹות קֹוֶלָך:  ה'ִׁשְמעּו ָנא אֵּ ִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת  )ב(    ֹאמֵּ
ָתִנים    ה'ִריב   לַ ְוָהאֵּ ִריב  ִכי  י ָאֶרץ  ִיְתַוָכח:  ה'ֹמְסדֵּ ל  ִיְשָראֵּ ְוִעם  ַעמֹו  ּוָמה    ִעם  ְלָך  ָעִשיִתי  ֶמה  ַעִמי  )ג( 

ִתיָך ֲענֵּה ִבי:  ית ֲעָבִדים ְפִדיִתיָך ָוֶאְׁשַלח לְ   ֶהְלאֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמבֵּ ִלִתיָך מֵּ ָפֶניָך ֶאת ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן  )ד( ִכי ֶהע 
 ַעד  ַהִגְלָגל ַעִמי ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ִבְלָעם ֶבן ְבעֹור ִמן ַהִשִטים)ה(   ּוִמְרָים:

ם  )ו(    : ה'ְלַמַען ַדַעת ִצְדקֹות   י ָמרֹום ַהֲאַקְדֶמּנּו    ה'ַבָמה ֲאַקדֵּ י ָׁשָנה: ִאַכף לֵּאֹלהֵּ )ח(    ְבעֹולֹות ַבֲעָגִלים ְבנֵּ
ַע ֶלֶכת ִעם   ה' ַמה טֹוב ּוָמה  ָך ָאָדם ִהִגיד לְ  ׁש ִמְמָך ִכי ִאם ֲעשֹות ִמְׁשָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצנֵּ    : ֹלֶהיָך -א    דֹורֵּ
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ל  )יב(   ִיְשָראֵּ אִ -א    ה'   ָמה ְוַעָתה  ִכי  ִעָמְך  מֵּ ל  ֹׁשאֵּ ֶאת  ֹלֶהיָך  ְלִיְרָאה  ְדָרָכיו  ֹלֶהיָך -א    ה' ם  ְבָכל     ָלֶלֶכת 
ֶאת  ְלַאהֲ ּו ְוַלֲעֹבד  ֹאתֹו  ַנְפֶׁשָך: -א    ה'ָבה  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְבָכל  ִמְצֹות    ֹלֶהיָך  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ֻחֹקָתיו    ה')יג(  ְוֶאת 

 ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ְלטֹוב ָלְך:
 
 ישעיהו פרק א .  7

יֶכם ֹיאַמר  ה לִ )יא( ָלמָ  ֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָפִרים ּוְכָבִשים ְוַעתּוִדים    ה'י ֹרב ִזְבחֵּ יִלים ְוחֵּ ָשַבְעִתי ֹעלֹות אֵּ
 ֹלא ָחָפְצִתי:
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ל:  ַמה ֹטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְכֹנֶתיָך ִיְשָראֵּ
 
 רש"י במדבר פרשת בלק פרק כד פסוק ה .  9

 על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה:  -ה טובו אהליך )ה( מ
 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד ב .  10

זבידא:   בר  יהודה  רבי  אמר  זוטרתי  בן  אבהו  רבי  שמעאמר  בקריאת  בלק  פרשת  לקבוע  ,  בקשו 
 משום טורח צבור -ני מה לא קבעוה ומפ


