
Sacrifices Vs. Ethics 
 

  עמוס פרק ה
  :ְּבַעְּצרֵֹתיֶכם ָאִריַח ְולֹא ַחֵּגיֶכם ָמַאְסִּתי ָׂשֵנאִתי) כא(
  :ַאִּביט לֹא ְמִריֵאיֶכם ְוֶׁשֶלם ֶאְרֶצה לֹא ּוִמְנחֵֹתיֶכם עֹלֹות ִלי ַּתֲעלּו ִאם ִּכי) כב(
  :ֶאְׁשָמע לֹא ְנָבֶליָך ְוִזְמַרת ִׁשֶריָך ֲהמֹון ֵמָעַלי ָהֵסר) כג(
  :ֵאיָתן ְּכַנַחל ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט ַּכַּמִים ְוִיַּגל) כד(
 :ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַבִּמְדָּבר ִלי ִהַּגְׁשֶּתם ּוִמְנָחה ַהְּזָבִחים) כה(
 

  ו פסוק ו פרק הושע
 : ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְולֹא ָזַבח ְוַדַעת ֱאלִֹהים ֵמעֹלֹות

      
  א פרק וישעיה

 ְוַעּתּוִדים ּוְכָבִׂשים ָּפִרים ְוַדם ְמִריִאים ְוֵחֶלב ֵאיִלים עֹלֹות ָׂשַבְעִּתי ְידָֹוד יֹאַמר ִזְבֵחיֶכם רֹב ִּלי ָלָּמה)   יא  (
 : ָחָפְצִּתי לֹא
  : ֲחֵצָרי   ְרמֹס  ִמֶּיְדֶכם זֹאת ִבֵּקׁש ִמי ָּפָני ֵלָראֹות ָתבֹאּו ִּכי)   יב  (
 : ַוֲעָצָרה ָאֶון אּוַכל לֹא ִמְקָרא ְקרֹא ְוַׁשָּבת חֶֹדׁש ִלי ִהיא ּתֹוֵעָבה ְקטֶֹרת ָׁשְוא ִמְנַחת ָהִביא תֹוִסיפּו לֹא)   יג  (
 : ְנׂשֹא ִנְלֵאיִתי ָלטַֹרח ָעַלי ָהיּו ַנְפִׁשי ָׂשְנָאה ּומֹוֲעֵדיֶכם ָחְדֵׁשיֶכם)   יד  (
 : ָמֵלאּו ָּדִמים ְיֵדיֶכם ׁשֵֹמַע ֵאיֶנִּני ְתִפָּלה ַתְרּבּו ִּכי ַּגם ִמֶּכם ֵעיַני יםַאְעִל ַּכֵּפיֶכם ּוְבָפִרְׂשֶכם)   טו  (
 : ָהֵרַע ִחְדלּו ֵעיָני ִמֶּנֶגד ַמַעְלֵליֶכם רַֹע ָהִסירּו ִהַּזּכּו ַרֲחצּו)   טז  (
 :ַאְלָמָנה ִריבּו ָיתֹום ִׁשְפטּו ָחמֹוץ ַאְּׁשרּו ִמְׁשָּפט ִּדְרׁשּו ֵהיֵטב ִלְמדּו)   יז  (
 

  נ פרק תהלים
 : ָתִמיד ְלֶנְגִּדי ְועֹולֶֹתיָך אֹוִכיֶחָך ְזָבֶחיָך ַעל לֹא)   ח  (
 : ַעּתּוִדים ִמִּמְכְלאֶֹתיָך ָפר ִמֵּביְתָך ֶאַּקח לֹא)   ט  (
 : ָאֶלף ְּבַהְרֵרי ְּבֵהמֹות ָיַער ַחְיתֹו ָכל ִלי ִּכי)   י  (
 : ִעָּמִדי ָׂשַדי ְוִזיז ָהִרים ֹוףע ָּכל ָיַדְעִּתי)   יא  (
 : ּוְמלָֹאּה ֵתֵבל ִלי ִּכי ָלְך אַֹמר לֹא ֶאְרַעב ִאם)   יב  (
 : ֶאְׁשֶּתה ַעּתּוִדים ְוַדם ַאִּביִרים  ְּבַׂשר   ַהאֹוַכל)    יג  (
 : ְנָדֶריָך ְלֶעְליֹון ְוַׁשֵּלם ּתֹוָדה ֵלאלִֹהים ְזַבח)   יד  (
 : ּוְתַכְּבֵדִני ֲאַחֶּלְצָך ָצָרה ְּביֹום ּוְקָרֵאִני)   טו  (
 : ִפיָך ֲעֵלי ְבִריִתי ַוִּתָּׂשא ֻחָּקי ְלַסֵּפר ְּלָך ַמה ֱאלִֹהים ָאַמר ְוָלָרָׁשע)   טז  (
 : ַאֲחֶריָך ְּדָבַרי ַוַּתְׁשֵלְך מּוָסר ָׂשֵנאָת ְוַאָּתה)   יז  (
 : ֶחְלֶקָך ְמָנֲאִפים ְוִעם ִעּמֹו ַוִּתֶרץ ַגָּנב ָרִאיָת ִאם)   יח  (
 : ִמְרָמה ַּתְצִמיד ּוְלׁשֹוְנָך ְבָרָעה ָׁשַלְחָּת ִּפיָך)   יט  (
 :ּדִֹפי ִּתֶּתן ִאְּמָך ְּבֶבן ְתַדֵּבר ְּבָאִחיָך ֵּתֵׁשב)   כ  (


