
 
March 2017

12916
The Ministries of the Treasury, Defense, and Foreign Affairs

in a Jewish State According to the Prophet Yeshayahu
Rabbi Yosef Carmel – Toronto March 2017

Torah in Motion, Tanach Yom Iyun
 

1. דברים פרק יז
( ח) ּכִי יִּפָלֵא מִּמְָ ָדבָר לַּמִׁשְּפָט ּבֵין ּדָם לְָדם ּבֵין ּדִין לְִדין ּובֵין נֶגַע לָנֶגַע ּדִבְֵרי ִריבֹת ּבִׁשְעֶָריָ וְַקמְּתָ וְעָלִיתָ

:אֶל הַּמָקֹום אֲׁשֶר יִבְחַר יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ ּבֹו
:ט) ּובָאתָ אֶל הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם וְאֶל הַּׁשֹפֵט אֲׁשֶר יִהְיֶה ּבַּיָמִים הָהֵם וְָדַרׁשְּתָ וְהִּגִידּו לְָ אֵת ּדְבַר הַּמִׁשְּפָט)

:י) וְעָׂשִיתָ עַל ּפִי הַּדָבָר אֲׁשֶר יַּגִידּו לְָ מִן הַּמָקֹום הַהּוא אֲׁשֶר יִבְחַר יְֹקוָק וְׁשָמְַרּתָ לַעֲׂשֹות ּכְכֹל אֲׁשֶר יֹורּוָ)
יא) עַל ּפִי הַּתֹוָרה אֲׁשֶר יֹורּוָ וְעַל הַּמִׁשְּפָט אֲׁשֶר יֹאמְרּו לְָ ּתַעֲׂשֶה ֹלא תָסּור מִן הַּדָבָר אֲׁשֶר  יַּגִידּו לְָ יָמִין)

:ּוׂשְמֹאל
יב) וְהָאִיׁש אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה בְזָדֹון לְבִלְּתִי ׁשְמֹעַ אֶל הַּכֹהֵן הָעֹמֵד לְׁשֶָרת ׁשָם אֶת יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ אֹו אֶל  הַּׁשֹפֵט)

:ּומֵת הָאִיׁש הַהּוא ּובִעְַרּתָ הָָרע מִּיִׂשְָראֵל
יג) וְכָל הָעָם יִׁשְמְעּו וְיִָראּו וְֹלא יְזִידּון עֹוד: ס)

יד) ּכִי תָבֹא אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ וִיִרׁשְּתָּה וְיָׁשַבְּתָה ּבָּה וְאָמְַרּתָ אָׂשִימָה עָלַי מֶלְֶ ּכְכָל)
:הַּגֹויִם אֲׁשֶר סְבִיבֹתָי

טו) ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ אֲׁשֶר יִבְחַר יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ ּבֹו מִּקֶֶרב אַחֶיָ ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ ֹלא תּוכַל לָתֵת עָלֶיָ)
:אִיׁש נָכְִרי אֲׁשֶר ֹלא אָחִיָ הּוא

טז) ַרק ֹלא יְַרּבֶה ּלֹו סּוסִים וְֹלא יָׁשִיב אֶת הָעָם מִצְַריְמָה לְמַעַן הְַרּבֹות סּוס וַיֹקוָק אָמַר לָכֶם ֹלא תֹסִפּון)
:לָׁשּוב ּבַּדֶֶרְ הַּזֶה עֹוד

:יז) וְֹלא יְַרּבֶה ּלֹו נָׁשִים וְֹלא יָסּור לְבָבֹו וְכֶסֶף וְזָהָב ֹלא יְַרּבֶה ּלֹו מְאֹד)
:יח) וְהָיָה כְׁשִבְּתֹו עַל ּכִּסֵא מַמְלַכְּתֹו וְכָתַב לֹו אֶת מִׁשְנֵה הַּתֹוָרה הַּזֹאת עַל סֵפֶר מִּלִפְנֵי הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם)

יט) וְהָיְתָה עִּמֹו וְָקָרא בֹו ּכָל יְמֵי חַּיָיו לְמַעַן יִלְמַד לְיְִראָה אֶת יְֹקוָק אֱֹלהָיו לִׁשְמֹר אֶת ּכָל ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה)
:הַּזֹאת וְאֶת הַחֻּקִים הָאֵּלֶה לַעֲׂשֹתָם

(כ) לְבִלְּתִי רּום לְבָבֹו מֵאֶחָיו ּולְבִלְּתִי סּור מִן הַּמִצְוָה יָמִין ּוׂשְמֹאול לְמַעַן יַאֲִריְ יָמִים עַל  מַמְלַכְּתֹו הּוא
ּובָנָיו ּבְֶקֶרב יִׂשְָראֵל: ס

 
2. ישעיהו פרק ב

:א) הַּדָבָר אֲׁשֶר חָזָה יְׁשַעְיָהּו ּבֶן אָמֹוץ עַל יְהּוָדה וִירּוׁשָלִָם)
:ב) וְהָיָה ּבְאַחֲִרית הַּיָמִים נָכֹון יִהְיֶה הַר ּבֵית יְֹקוָק ּבְֹראׁש הֶהִָרים וְנִּׂשָא מִּגְבָעֹות וְנָהֲרּו אֵלָיו ּכָל הַּגֹויִם)

ג) וְהָלְכּו עַּמִים ַרּבִים וְאָמְרּו לְכּו וְנַעֲלֶה אֶל הַר יְֹקוָק אֶל ּבֵית אֱֹלהֵי יַעֲֹקב וְיֵֹרנּו מִּדְָרכָיו וְנֵלְכָה ּבְאְֹרחֹתָיו)
:ּכִי מִּצִּיֹון ּתֵצֵא תֹוָרה ּוְדבַר יְֹקוָק מִירּוׁשָלִָם

(ד) וְׁשָפַט ּבֵין הַּגֹויִם וְהֹוכִיחַ לְעַּמִים ַרּבִים וְכִּתְתּו חְַרבֹותָם לְאִּתִים וַחֲנִיתֹותֵיהֶם לְמַזְמֵרֹות ֹלא  יִּׂשָא גֹוי
אֶל ּגֹוי חֶֶרב וְֹלא יִלְמְדּו עֹוד מִלְחָמָה: פ

 
דברים ישעיהו
מִּמְָ ָדבָר, ּדְבַר הַּמִׁשְּפָט 'הַּדָבָר, ּוְדבַר ה
וְַקמְּתָ וְעָלִיתָ לְכּו וְנַעֲלֶה
,ּדְבַר הַּמִׁשְּפָט וְׁשָפַט ּבֵין הַּגֹויִם
ּכְכֹל אֲׁשֶר יֹורּוָ, אֲׁשֶר יֹורּוָ וְיֵֹרנּו מִּדְָרכָיו
עַל ּפִי הַּתֹוָרה ּתֵצֵא תֹוָרה
אֲׁשֶר יֹאמְרּו לְָ וְאָמְרּו לְכּו

 
ישעיהו פרק ב .3

:ה) ּבֵית יַעֲֹקב לְכּו וְנֵלְכָה ּבְאֹור יְֹקוָק)
:ו) ּכִי נָטַׁשְּתָה עַּמְָ ּבֵית יַעֲֹקב ּכִי מָלְאּו מִּקֶֶדם וְעֹנְנִים ּכַּפְלִׁשְּתִים ּובְיַלְֵדי נָכְִרים יַׂשְּפִיקּו)

:ז) וַּתִּמָלֵא אְַרצֹו ּכֶסֶף וְזָהָב וְאֵין ֵקצֶה לְאֹצְֹרתָיו וַּתִּמָלֵא אְַרצֹו סּוסִים וְאֵין ֵקצֶה לְמְַרּכְבֹתָיו)
:ח) וַּתִּמָלֵא אְַרצֹו אֱלִילִים לְמַעֲׂשֵה יָָדיו יִׁשְּתַחֲוּו לַאֲׁשֶר עָׂשּו אֶצְּבְעֹתָיו)

:ט) וַּיִּׁשַח אָָדם וַּיִׁשְּפַל אִיׁש וְאַל ּתִּׂשָא לָהֶם)
:י) ּבֹוא בַּצּור וְהִּטָמֵן ּבֶעָפָר מִּפְנֵי ּפַחַד יְֹקוָק ּומֵהֲַדר ּגְאֹנֹו)

(יא) עֵינֵי ּגַבְהּות אָָדם ׁשָפֵל וְׁשַח רּום אֲנָׁשִים וְנִׂשְּגַב יְֹקוָק לְבַּדֹו ּבַּיֹום הַהּוא: ס



(יא) עֵינֵי ּגַבְהּות אָָדם ׁשָפֵל וְׁשַח רּום אֲנָׁשִים וְנִׂשְּגַב יְֹקוָק לְבַּדֹו ּבַּיֹום הַהּוא: ס
 
 

דברים ישעיהו
ּכִי תָבֹא אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר ה' אֱֹלהֶיָ נֹתֵן
לְָ וִיִרׁשְּתָּה וְיָׁשַבְּתָה ּבָּה וְאָמְַרּתָ
אָׂשִימָה עָלַי מֶלְֶ

 

ּכְכָל הַּגֹויִם אֲׁשֶר סְבִיבֹתָי
ֹלא תּוכַל לָתֵת עָלֶיָ אִיׁש נָכְִרי אֲׁשֶר ֹלא
.אָחִיָ הּוא

ּכִי מָלְאּו מִּקֶֶדם וְעֹנְנִים ּכַּפְלִׁשְּתִים ּובְיַלְֵדי
.נָכְִרים יַׂשְּפִיקּו

ַרק ֹלא יְַרּבֶה ּלֹו סּוסִים וְֹלא יָׁשִיב אֶת
הָעָם מִצְַריְמָה לְמַעַן הְַרּבֹות סּוס וַה'
אָמַר לָכֶם ֹלא תֹסִפּון לָׁשּוב ּבַּדֶֶרְ הַּזֶה
.עֹוד

.וַּתִּמָלֵא אְַרצֹו סּוסִים וְאֵין ֵקצֶה לְמְַרּכְבֹתָיו

וְֹלא יְַרּבֶה ּלֹו נָׁשִים וְֹלא יָסּור לְבָבֹו וַּתִּמָלֵא אְַרצֹו אֱלִילִים לְמַעֲׂשֵה יָָדיו יִׁשְּתַחֲוּו
.לַאֲׁשֶר עָׂשּו אֶצְּבְעֹתָיו

וְכֶסֶף וְזָהָב ֹלא יְַרּבֶה ּלֹו מְאֹד וַּתִּמָלֵא אְַרצֹו ּכֶסֶף וְזָהָב וְאֵין ֵקצֶה
לְאֹצְֹרתָיו

וְהָיָה כְׁשִבְּתֹו עַל ּכִּסֵא מַמְלַכְּתֹו וְכָתַב
לֹו אֶת מִׁשְנֵה הַּתֹוָרה הַּזֹאת עַל סֵפֶר

מִּלִפְנֵי הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם.
וְהָיְתָה עִּמֹו וְָקָרא בֹו ּכָל יְמֵי חַּיָיו לְמַעַן
יִלְמַד לְיְִראָה אֶת ה' אֱֹלהָיו לִׁשְמֹר אֶת
ּכָל ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה הַּזֹאת וְאֶת הַחֻּקִים
.הָאֵּלֶה לַעֲׂשֹתָם

ּבֹוא בַּצּור

לְבִלְּתִי רּום לְבָבֹו מֵאֶחָיו וַּיִּׁשַח אָָדם וַּיִׁשְּפַל אִיׁש וְאַל ּתִּׂשָא לָהֶם...
עֵינֵי ּגַבְהּות אָָדם ׁשָפֵל וְׁשַח רּום אֲנָׁשִים
.וְנִׂשְּגַב ה' לְבַּדֹו ּבַּיֹום הַהּוא

 
 

ישעיהו פרק ב .4
:יב) ּכִי יֹום לַיֹקוָק צְבָאֹות עַל ּכָל ּגֵאֶה וָָרם וְעַל ּכָל נִּׂשָא וְׁשָפֵל)

:יג) וְעַל ּכָל אְַרזֵי הַּלְבָנֹון הָָרמִים וְהַּנִּׂשָאִים וְעַל ּכָל אַּלֹונֵי הַּבָׁשָן)
:יד) וְעַל ּכָל הֶהִָרים הָָרמִים וְעַל ּכָל הַּגְבָעֹות הַּנִּׂשָאֹות)

:טו) וְעַל ּכָל מִגְּדָל ּגָבֹּהַ וְעַל ּכָל חֹומָה בְצּוָרה)
:טז) וְעַל ּכָל אֳנִּיֹות ּתְַרׁשִיׁש וְעַל ּכָל ׂשְכִּיֹות הַחֶמְּדָה)

(יז) וְׁשַח ּגַבְהּות הָאָָדם וְׁשָפֵל רּום אֲנָׁשִים וְנִׂשְּגַב יְֹקוָק לְבַּדֹו ּבַּיֹום הַהּוא:
 
 

דברים ישעיהו
ַרק ֹלא יְַרּבֶה ּלֹו סּוסִים וְֹלא יָׁשִיב אֶת
הָעָם מִצְַריְמָה לְמַעַן הְַרּבֹות סּוס וַה'
אָמַר לָכֶם ֹלא תֹסִפּון לָׁשּוב ּבַּדֶֶרְ הַּזֶה
.עֹוד

וְעַל ּכָל מִגְּדָל ּגָבֹּהַ וְעַל ּכָל חֹומָה בְצּוָרה.
 

וְֹלא יְַרּבֶה ּלֹו נָׁשִים וְֹלא יָסּור לְבָבֹו וְעַל ּכָל אְַרזֵי הַּלְבָנֹון הָָרמִים וְהַּנִּׂשָאִים וְעַל
ּכָל אַּלֹונֵי הַּבָׁשָן.

וְעַל ּכָל הֶהִָרים הָָרמִים וְעַל ּכָל הַּגְבָעֹות
הַּנִּׂשָאֹות.

 
וְכֶסֶף וְזָהָב ֹלא יְַרּבֶה ּלֹו מְאֹד וְעַל ּכָל אֳנִּיֹות ּתְַרׁשִיׁש וְעַל ּכָל ׂשְכִּיֹות

הַחֶמְּדָה
 

מלכים א פרק ה .5
(ו) וַיְהִי לִׁשְֹלמֹה אְַרּבָעִים אֶלֶף אְֻרֹות סּוסִים לְמְֶרּכָבֹו ּוׁשְנֵים עָׂשָר אֶלֶף ּפָָרׁשִים:

 
מלכים א פרק י .6

:יד) וַיְהִי מִׁשְַקל הַּזָהָב אֲׁשֶר ּבָא לִׁשְֹלמֹה ּבְׁשָנָה אֶחָת ׁשֵׁש מֵאֹות ׁשִּׁשִים וָׁשֵׁש ּכִּכַר זָהָב)
(טו) לְבַד מֵאַנְׁשֵי הַּתִָרים ּומִסְחַר הָֹרכְלִים וְכָל מַלְכֵי הָעֶֶרב ּופַחֹות הָאֶָרץ:  



(טו) לְבַד מֵאַנְׁשֵי הַּתִָרים ּומִסְחַר הָֹרכְלִים וְכָל מַלְכֵי הָעֶֶרב ּופַחֹות הָאֶָרץ:  
 

מלכים א פרק יא .7
:א) וְהַּמֶלְֶ ׁשְֹלמֹה אָהַב נָׁשִים נָכְִרּיֹות ַרּבֹות וְאֶת ּבַת ּפְַרעֹה מֹואֲבִּיֹות עַּמֳנִּיֹות אֲֹדמִּיֹת צְֵדנִּיֹת חִּתִּיֹת)

:ג) וַיְהִי לֹו נָׁשִים ׂשָרֹות ׁשְבַע מֵאֹות ּופִלַגְׁשִים ׁשְֹלׁש מֵאֹות וַיַּטּו נָׁשָיו אֶת לִּבֹו)
(ז) אָז יִבְנֶה ׁשְֹלמֹה ּבָמָה לִכְמֹוׁש ׁשִּקֻץ מֹואָב ּבָהָר אֲׁשֶר עַל ּפְנֵי יְרּוׁשָלִָם ּולְמֹלְֶ ׁשִּקֻץ ּבְנֵי עַּמֹון:

(ח) וְכֵן עָׂשָה לְכָל נָׁשָיו הַּנָכְִרּיֹות מְַקטִירֹות ּומְזַּבְחֹות לֵאֹלהֵיהֶן:
 

דברים פרק יב.8
ב) אַּבֵד ּתְאַּבְדּון אֶת ּכָל הַּמְֹקמֹות אֲׁשֶר עָבְדּו ׁשָם הַּגֹויִם אֲׁשֶר אַּתֶם יְֹרׁשִים אֹתָם אֶת אֱֹלהֵיהֶם עַל הֶהִָרים)

:הָָרמִים וְעַל הַּגְבָעֹות וְתַחַת ּכָל עֵץ ַרעֲנָן
(ג) וְנִּתַצְּתֶם אֶת מִזְּבְחֹתָם וְׁשִּבְַרּתֶם אֶת מַּצֵבֹתָם וַאֲׁשֵֵריהֶם ּתִׂשְְרפּון ּבָאֵׁש ּופְסִילֵי אֱֹלהֵיהֶם ּתְגַּדֵעּון

וְאִּבְַדּתֶם אֶת ׁשְמָם מִן הַּמָקֹום הַהּוא:
 

דברי הימים ב פרק כו .9
:ט) וַּיִבֶן עֻּזִּיָהּו מִגְּדָלִים ּבִירּוׁשָלִַם עַל ׁשַעַר הַּפִּנָה וְעַל ׁשַעַר הַּגַיְא וְעַל הַּמְִקצֹועַ וַיְחַּזְֵקם)

י) וַּיִבֶן מִגְּדָלִים ּבַּמְִדּבָר וַּיַחְצֹב ּבֹרֹות ַרּבִים ּכִי מְִקנֶה ּרַב הָיָה לֹו ּובַּׁשְפֵלָה ּובַּמִיׁשֹור אִּכִָרים וְכְֹרמִים ּבֶהִָרים)
ּובַּכְַרמֶל ּכִי אֹהֵב אֲָדמָה הָיָה: ס

יא) וַיְהִי לְעֻּזִּיָהּו חַיִל עֹׂשֵה מִלְחָמָה יֹוצְאֵי צָבָא לִגְדּוד ּבְמִסְּפַר ּפְֻקּדָתָם ּבְיַד יעואל יְעִיאֵל הַּסֹופֵר ּומַעֲׂשֵיָהּו)
:הַּׁשֹוטֵר עַל יַד חֲנַנְיָהּו מִּׂשֵָרי הַּמֶלְֶ

:יב) ּכֹל מִסְּפַר ָראׁשֵי הָאָבֹות לְגִּבֹוֵרי חָיִל אַלְּפַיִם וְׁשֵׁש מֵאֹות)
יג) וְעַל יָָדם חֵיל צָבָא ׁשְֹלׁש מֵאֹות אֶלֶף וְׁשִבְעַת אֲלָפִים וַחֲמֵׁש מֵאֹות עֹוׂשֵי מִלְחָמָה ּבְכֹחַ חָיִל לַעְזֹר לַּמֶלְֶ)

:עַל הָאֹויֵב
:יד) וַּיָכֶן לָהֶם עֻּזִּיָהּו לְכָל הַּצָבָא מָגִּנִים ּוְרמָחִים וְכֹובָעִים וְׁשְִריֹנֹות ּוְקׁשָתֹות ּולְאַבְנֵי ְקלָעִים)

(טו) וַּיַעַׂש ּבִירּוׁשָלִַם חִּׁשְבֹנֹות מַחֲׁשֶבֶת חֹוׁשֵב לִהְיֹות עַל הַּמִגְּדָלִים וְעַל הַּפִּנֹות לִירֹוא ּבַחִּצִים ּובָאֲבָנִים
ּגְֹדלֹות וַּיֵצֵא ׁשְמֹו עַד לְמֵָרחֹוק ּכִי הִפְלִיא לְהֵעָזֵר עַד ּכִי חָזָק:

 
 


