
Leadership Groups – 18-17 Perakim  

 
Four Leadership Groups 

 
1 .Judges 
 נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם לֶֹהיָך-ֱא הָֹוה- ְיׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ) יח:טז(

  :ִמְׁשַּפט ֶצֶדק
  : ָּפִנים ְולֹא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקםלֹא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט לֹא ַתִּכיר) יט(
  : נֵֹתן ָלְךלֶֹהיָך- ֱא הָֹוה-ְיֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) כ(
 
  : ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּלְךלֶֹהיָך- ֱא הָֹוה-ְיַּבח לֹא ִתַּטע ְלָך ֲאֵׁשָרה ָּכל ֵעץ ֵאֶצל ִמְז) כא(
  :לֶֹהיָך-ֱא הָֹוה-ְיְולֹא ָתִקים ְלָך ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָׂשֵנא ) כב(
 לֶֹהיָך- ֱא הָֹוה- ְי ׁשֹור ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום ּכֹל ָּדָבר ָרע ִּכי תֹוֲעַבת לֶֹהיָך-ֱאהָֹוה -לֹא ִתְזַּבח ַלי) א:יז(

  :הּוא
 נֵֹתן ָלְך ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני לֶֹהיָך-ֱא הָֹוה- ְיי ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ִּכ) ב(
  : ַלֲעבֹר ְּבִריתֹולֶֹהיָך- ֱא הָֹוה-ְי
  :ַלָּיֵרַח אֹו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו ) ג(
  :ְוֻהַּגד ְלָך ְוָׁשָמְעָּת ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל) ד(
ׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶריָך ֶאת ָהִאיׁש ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָע) ה(

  :אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו
  :ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד) ו(
  : ְוַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחרָֹנה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָךַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה ַלֲהִמיתֹו) ז(
 
ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריָך ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ) ח(

  : ּבֹולֶֹהיָך-ֱא הָֹוה-ְיֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
  :ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט) ט(
 ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר ההָֹו-ְיְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר ) י(

  :יֹורּוָך
לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה ) יא(

  :ּוְׂשמֹאל
 אֹו ֶאל ַהּׁשֵֹפט לֶֹהיָך- ֱא הָֹוה- ְימַֹע ֶאל ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְבָזדֹון ְלִבְלִּתי ְׁש) יב(

  :ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל
  :ְוָכל ָהָעם ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא ְיִזידּון עֹוד) יג(
 
2 .Kings 
 נֵֹתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל ֶהיָךלֹ-ֱא הָֹוה-ְיִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) יד(

  :ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי
 ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך  ּבֹולֶֹהיָך-ֱא הָֹוה- ְיֲאֶׁשר ִיְבַחר ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ) טו(
  :ֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּואָע
ַרק לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס ַויהָֹוה ָאַמר ָלֶכם לֹא תִֹספּון ) טז(

  :ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד
  :בֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ְמאֹדְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור ְלָב) יז(
  :ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים) יח(
 ֱאלָֹהיו ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה הָֹוה- ְיָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְו) יט(

  :ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָתם
ֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא  ְלַמַען ַיּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאולְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ) כ(

  :ּוָבָניו ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל



3 .Kohanim 
  : ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּוןהָֹוה-ְילֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי ) א:יח(
  : הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹוהָֹוה-ְי וְּבֶקֶרב ֶאָחיְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ) ב(
ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ) ג(

  :ְוַהֵּקָבה
  :ז צֹאְנָך ִּתֶּתן לֹוֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִׁשית ֵּג) ד(
  : הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמיםהָֹוה-ְי ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם לֶֹהיָך- ֱא הָֹוה-ְיִּכי בֹו ָּבַחר ) ה(
ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ֹו ְוִכי ָיבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁש) ו(
  :הָֹוה-ְי
  :הָֹוה-ְי ֱאלָֹהיו ְּכָכל ֶאָחיו ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים ָׁשם ִלְפֵני הָֹוה-ְיְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ) ז(
  :ֵחֶלק ְּכֵחֶלק יֹאֵכלּו ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות) ח(
 
4 .Prophets 
  : נֵֹתן ָלְך לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהםלֶֹהיָך- ֱא הָֹוה-ְיִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) ט(
  :לֹא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף) י(
  :ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים) יא(
  : מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָךלֶֹהיָך-ֱא הָֹוה-ְי ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה הָֹוה-ְיִּכי תֹוֲעַבת ) יב(
  :לֶֹהיָך-ֱא הָֹוה- ְיָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ) יג(
 הָֹוה-ְים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמעֲֹנִנים ְוֶאל קְֹסִמי) יד(
  :לֶֹהיָך- ֱא
  : ֵאָליו ִּתְׁשָמעּוןלֶֹהיָך-ֱא הָֹוה- ְי ָּכמִֹני ָיִקים ְלָך ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָךָנִביא ) טו(
 הָֹוה-ְיף ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול  ְּבחֵֹרב ְּביֹום ַהָּקָהל ֵלאמֹר לֹא אֵֹסלֶֹהיָך- ֱא הָֹוה- ְיְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ) טז(

  : ֱאלָֹהי ְוֶאת ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת לֹא ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות
  : ֵאָלי ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּוהָֹוה- ְיַוּיֹאֶמר ) יז(
  : ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּוָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם) יח(
  :ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאנִֹכי ֶאְדרׁש ֵמִעּמֹו) יט(
ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַאְך ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְּבֵׁשם ) כ(

  :ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא
  :הָֹוה-ְיְוִכי תֹאַמר ִּבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ) כא(
ָזדֹון  ְּבהָֹוה-ְי ְולֹא ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְולֹא ָיבֹא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו הָֹוה-ְיֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ) כב(

  :ִּדְּברֹו ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו
 


