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שר ד ֶּ ֶּ֤בר מֹשֶּה אֶּל־כָל־יש ְָּר ֵ֔אל
ֵ֣ 1:1אלֶּה הַדְּ ב ִָ֗רים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ב ְֵּ֖עבֶּר ַהי ְַּר ֵּ֑דן בַמדְּ ָָּ֡בר בָ ָּֽע ֲָרבָה ֶׁ֨מֹול ֜סּוף בָּֽין־
ָשר
ָּֽין־ת ֹפֶּל ְּולָבָ ָ֥ן ַוחֲצ ֵ֖ר ֹת ו ְָּ֥די זָהָ ָּֽב׃ ַ 2א ֶַׁ֨חד ע ָ ָ֥
ָארן ּוב ֹּ֛
פ ָ ָ֧
יֹום מָּֽח ֵֹ֔רב ֶּ ֵ֖ד ֶּרְך הַר־ש ֵּ֑עיר ַ ֵ֖עד קָדָ֥ש ב ְַּרנָּֽעַ׃
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ָשר ֵ֖ח ֹדֶּ ש ְּבא ָ ֵֶּ֣חד
ְַּארב ֵָ֣עים ָ
ַ 3וי ְּהי ב ְּ
ש ֵָ֔נה ְּב ַעשְּתָּֽי־ע ָ ָ֥
שר
ל ֵַּ֑ח ֹדֶּ ש ד ֶּ ֶּ֤בר מֹשֶּה אֶּל־בְּנֵ֣י יש ְָּר ֵ֔אל ְּ֠ ְּככ ֹל ֲא ֶׁ֨ ֶּ
צ ָּוָ֧ה י ְּהוָ ֹּ֛ה א ֵֹ֖תֹו אֲלהֶּ ָּֽם׃ ַ 4אח ֲֵ֣רי הַכ ִֹ֗תֹו ֵ֚את סיח ֹן ֶּ ֵ֣מלְֶּך
שן
יֹושב ְּב ֶּחש ְֵּּ֑בֹון ו ְִּ֗את ֵ֚עֹוג ֶּ ֵ֣מלְֶּך ַה ָב ֵ֔ ָ
ֲשר ֵ֖
הָ ָּֽאֱמ ֵֹ֔רי א ֶּ ָ֥
ֶּר־יֹושב ְּב ַעשְּתָ ֵ֖ר ֹת ְּבאֶּדְּ ֶּ ָּֽרעי׃  5ב ְָּ֥עבֶּר ַהי ְַּר ֵ֖דן
ֲאש
ָ֥
שה באֹּ֛ר אֶּת־הַתֹו ָ ָ֥רה ה ֵַ֖ז ֹאת
הֹואיל מ ֹ ֵ֔ ֶּ
מֹואב ֵ֣
ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ ָ ֵּ֑
אמ ֹר ַרב־
לאמָֹּֽר׃  6י ָ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֹּ֛ינּו דבֶּ ָ֥ר אלֵ֖ינּו בְּח ֵֹ֣רב ל ֵּ֑
ּוב ֹאּו הַ ָ֥ר
לָכֶּ ָ֥ם ֶּ ֵ֖שבֶּת בָהָ ָ֥ר ַה ֶּז ָּֽה׃  7פְּנֵ֣ ּו׀ ּוסְּעֵ֣ ּו ָל ִֶּ֗כם ֶׁ֨
הָ ָּֽאֱמ ֹרי ְּואֶּל־כָל־שְּכנָיו ָבע ֲָרבָ ָ֥ה בָהָ ֹּ֛ר ּו ַבשְּפלָ ָ֥ה
ּוב ֶּ ֵַ֖נגֶּב ּובְּחֵ֣ ֹוף ַה ָיֵּ֑ם ֶּ ֶּ֤א ֶּרץ הַ ָּֽ ְּכנַעֲני ְּו ַה ְּלבָנֵ֔ ֹון עַד־ ַהנָהָ ָ֥ר
יכֵ֖ם אֶּת־ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ
ַהג ֵָ֖ד ֹל נְּהַר־פ ָ ְָּּֽרת׃ ְּ 8ראֹּ֛ה נ ַָתָ֥תי לפְּנ ֶּ
ֲשר נש ַ ְֵּ֣בע ְּ֠י ְּהוָה ַלא ֲֶׁ֨ב ֹתי ֶּ֜כם
ֵ֚ב ֹאּו ְּ
ּור ֵ֣שּו אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ֵ֣
לְַּאב ְָּר ֶָׁ֨הם לְּיצ ָ ְֶּּ֤חק ָּּֽו ְּליַעֲק ֹב ל ֵָ֣תת ָל ֵֶּ֔הם ּו ְּלז ְַּר ָ ֵ֖עם
אמ ֹר ֹלא־אּוכַ ָ֥ל
ַאחֲריהֶּ ָּֽם׃  9וָא ַ ֵֹ֣מר אֲל ֵֶּ֔כם בָעָ֥ת ה ֵַ֖הוא ל ֵּ֑
יכֵ֖ם ה ְּר ָ ֵ֣בה אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם
ְּלב ֵַ֖די שְּאָ֥ת אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃  10י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלה ֶּ
ֱֹלהי
וְּהנ ְֶּּכֵ֣ם הַיֵ֔ ֹום כְּכֹוכְּבָ֥י ַהש ַ ֵָ֖מים ל ָָּֽר ֹב׃  11י ְּה ָָ֞וה א ֵ֣
ֲאבָֹּֽות ִֶּ֗כם י ָֹ֧סף עֲליכֶּ ֹּ֛ם כ ֶָּכֵ֖ם ֶּ ֵ֣אלֶּף ְּפע ֵָּ֑מים ויב ֵָ֣רְך
ֶּשא ְּלב ֵַּ֑די ט ְָּרחֲכֶּ ָ֥ם
ֲשר דבֶּ ָ֥ר לָכֶּ ָּֽם׃  12איכָ ָ֥ה א ָ ֵ֖
אֶּתְּ ֵֶּ֔כם ַכא ֶּ ֵ֖
שא ֲֶּכֵ֖ם ו ְָּּֽריבְּכֶּ ָּֽם׃  13הָבֵ֣ ּו ְּ֠ ָלכֶּם ֲאנ ֶָׁ֨שים ֲחכ ָָ֧מים
ּומַ ָּֽ ַ
ימם ב ְָּראשיכֶּ ָּֽם׃
ּונְּב ֹנֹּ֛ים וידֻ ֵ֖עים לְּשבְּט ֶּ
יכֵּ֑ם ַואֲש ֵ֖
 14וַ ָּֽתַ עֲנֵ֖ ּו א ֵֹּ֑תי ו ֵַ֣ת ֹאמ ְֵּ֔רּו טָֹּֽוב־הַדָ בָ ָ֥ר ֲאשֶּר־ד ַ ֵ֖ב ְּרתָ ַל ֲעשָֹּֽות׃
אשי שבְּטי ִֶּ֗כם ֲאנ ֶָּ֤שים ֲחכָמים ו ָּֽידֻ ֵ֔עים
ָ 15ו ֶּא ַָ֞קח א ָ
ֶּת־ר ֵ֣
יכֵּ֑ם ש ֶָׁ֨רי ֲאל ָ֜פים ְּוש ֵָ֣רי
אשים עֲל ֶּ
ָוא ֶָּ֥תן א ָֹתֹּ֛ם ָר ֵ֖
מ ִ֗אֹות ְּוש ֶָּ֤רי חֲמשים ְּוש ֵָ֣רי ֲעש ֵָ֔ר ֹת וְּשֹט ְֵּ֖רים
אמ ֹר
ֶּת־ש ֹפְּטי ֵֶּ֔כם בָעָ֥ת ה ֵַ֖הוא ל ֵּ֑
לְּשבְּטיכֶּ ָּֽם׃ ָ 16ו ֲא ַצּוֶּה א ֵ֣
ש ַפט ֶּ ְֵּ֣תם ֵֶּ֔צדֶּ ק בָּֽין־אָ֥יש ּובין־
ש ֶָּ֤מ ֹ ַע בין־אֲחיכֶּם ּו ְּ
ש ִָ֗פט ַכק ֶָּ֤ט ֹן
ָאחיו ּובָ֥ין ג ָּֽרֹו׃ ֹ 17לָּֽא־תַ ֶׁ֨כירּו פ ָ֜נים בַמ ְּ
ֵ֖
י־איש כָ֥י הַמש ָ ְֵּ֖פט
שמ ֵָ֔עּון ֹלֶּ֤ א תָ גּורּו מפְּנ ֵ֔
ַכגָד ֹל ת ְּ
ְּשה מ ֵֶּ֔כם תַ קְּרבָ֥ ּון
ֲשר יק ֶּ ֵ֣
אֹלהים ֵּ֑הּוא ְּוהַדָ בָר א ֶּ ֵ֣
ל ֵ֣
ש ַמעְּתָּֽיו׃ ָ 18ו ֲאצ ֶַּּוָ֥ה אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ב ֵָ֣עת ה ֵַּ֑הוא אָ֥ת כָל־
א ַלֵ֖י ּו ְּ
ֲשר תַ ֲעשָּּֽון׃  19וַנ ַ ֵ֣סע מח ִֹ֗רב ו ַָּ֡נלְֶּך ֵ֣את כָל־
הַדְּ ב ֵָ֖רים א ֶּ ָ֥
ֲשר ְּראיתִֶּ֗ ם ֵ֚דֶּ ֶּרְך
הַמדְּ ָ ֵ֣בר ַהגָדֹול ְּוה ֶָׁ֨
ַנֹורא ה ַ֜הּוא א ֶּ ֵ֣
ֱֹלהינּו א ָ ֵֹּ֑תנּו ַונ ָֹ֕ב ֹא
ֲשר צ ָּוֹּ֛ה י ְּהוָ ָ֥ה א ֵ֖
ַ ֵ֣הר הָ ָּֽאֱמ ֵֹ֔רי ַכא ֶּ ָ֥
ַד־הֵ֣ר ָהאֱמ ֵֹ֔רי
ַ ֵ֖עד קָדָ֥ש ב ְַּרנָּֽעַ׃  20וָא ַ ֵֹ֖מר אֲל ֶּכֵּ֑ם בָאתֶּ ם ע ַ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך
ֱֹלהינּו נ ָֹ֥תן לָ ָּֽנּו׃ ְְּּ֠ 21ראה נָתֶַׁ֨ ן י ָ
ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֵ֖
ְּלפ ֶָּנֵ֖יָך אֶּת־ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ עֲלֵ֣ה ִ֗רש ַכ ֲאשֶּר ד ֶֶּׁ֨בר י ְּה ֜ ָוה
ֱֹלהי אֲב ֹתֶּ יָך ֵָ֔לְך ַאל־ת ָ ֵ֖ירא וְַּאל־ת ָחָּֽת׃  22וַתק ְְּּרבֵ֣ ּון
א ֶּ֤
של ָ ְֶּּ֤חה ֲאנָשים ְּלפ ֵָ֔נינּו ְּוי ַ ְּחפְּרּו־
אלַי ֻכ ְּלכֶּם וַת ֹאמ ְִּ֗רּו נ ְּ
ֲשר
ָלֵ֖נּו אֶּת־ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ ְּוי ֶָּ֤שבּו א ֹתָ נּו דָ ֵָ֔בר אֶּת־הַדֶּ ֶּרְך א ֶּ ֵ֣
יטב בְּע ַינֵ֖י
ֲשר נ ֵָ֖ב ֹא אֲליהֶּ ָּֽן׃  23וַי ַ ָ֥
נַ ֲעלֶּה־ ֵָ֔בּה וְּאת הֶּ ָּֽע ֵָ֔רים א ֶּ ָ֥
הַדָ ָ ֵּ֑בר ָוא ַ ֶֶּּ֤קח מכֶּם שְּנֵ֣ים ע ָ ֵָ֣שר ֲאנ ֵָ֔שים אָ֥יש א ָ ֵֶּ֖חד
ַד־נחַל ֶּאש ְֵּּ֑כ ֹל
ל ָ ָּֽ
ַשבֶּט׃  24וַיפְּנּו ַויַעֲלֵ֣ ּו ָה ֵָ֔ה ָרה ַוי ֵָ֖ב ֹאּו ע ַ ֵ֣
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ַיֹורדּו אלֵּ֑ינּו
וַ ָּֽי ְַּרגְּלֵ֖ ּו א ָֹתָּּֽה׃  25וַיקְּחֶּ֤ ּו ְּבי ָדָ ם מפ ְֵּ֣רי ָה ֵָ֔א ֶּרץ ו ֵ֖
טֹובה ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה
ַוי ֶָׁ֨שבּו א ָ ֶֹּ֤תנּו דָ בָר וַיֵֹ֣אמ ְֵּ֔רּו ָ ֵ֣
יתם ַלע ֲֵֹּ֑לת וַתַ מ ְֹּ֕רּו אֶּת־פָ֥י
ֱֹלהינּו נ ָֹ֥תן לָ ָּֽנּו׃  26וְֹּלָ֥ א אֲב ֶּ ֵ֖
א ֵ֖
ְּהוֵ֖ה אֱֹלהיכֶּ ָּֽם׃  27וַת ָרגְּנֶּ֤ ּו בְָּאהֳליכֶּם ו ֵַ֣ת ֹאמ ְֵּ֔רּו בְּשנ ַ ְֶּּ֤את
י ָ
יאנּו מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ מצ ָ ְֵּּ֑רים לָתָ֥ת א ָֹתֹּ֛נּו ְּב ַי ָ֥ד
י ְּהוָה א ֹתֵָ֔ נּו הֹוצ ָ ֵ֖
ָאנֵ֣ה׀ א ַ ֲֵ֣נחְּנּו ע ִֹ֗לים ַאחינּו ה ֶַׁ֨מסּו
ָהאֱמ ֵֹ֖רי ְּל ַהשְּמידָּֽנּו׃ ָ 28
אמ ֹר ַ ֵ֣עם ג ֶָּ֤דֹול ו ָָרם מ ֵֶּ֔מנּו ע ָֹּ֛רים גְּדֹֹלָ֥ ת
אֶּת־ ְּלב ָ֜בנּו ל ִ֗
ְּצּור ֹת ַבש ָ ֵָּ֑מים ְּוגַם־בְּנָ֥י ֲענ ֵָ֖קים ָראָ֥ינּו ָשָּֽם׃  29וָא ַ ֵֹ֖מר
ּוב ֵ֖
ְּהוֶּ֤ה ֱאֹלָּֽהיכֶּם
ָּֽיר ֵ֖אּון מהֶּ ָּֽם׃  30י ָ
ֹלא־תע ְַּרצָ֥ ּון וְּ ָֹּֽלא־ת ְּ
ַ ָּֽ
אֲל ֶּכֵּ֑ם
שר ע ָ ָָ֧שה
הַה ֹלְֵ֣ך לפְּני ֵֶּ֔כם ֵ֖הּוא יל ֵָ֣חם ל ֶָּכֵּ֑ם ְּ֠ ְּככ ֹל ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר ָר ֵ֔איתָ
אתְּ כֶּ ֹּ֛ם בְּמצ ַ ְֵּ֖רים לְּעיניכֶּ ָּֽם׃ ּ 31ובַמדְּ בָר א ֶּ ֵ֣
ָא־איש אֶּת־
שאֲָך י ָ
ֲשר נְּ ָ
ֲשר יש ֵ֖
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ַכא ֶּ ָ֥
א ֶּ ֶּ֤
ֲשר ֲה ַלכְּתֵֶּ֔ ם עַד־בֹא ֲֶּכֵ֖ם עַד־
בְּנֵּ֑ ֹו ְּבכָל־הַדֶּ ֶּרְך א ֶּ ֵ֣
ַיהוֵ֖ה
ַהמ ָָ֥קֹום ַה ֶּז ָּֽה׃ ּ 32ובַדָ ָ ֵ֖בר ַה ֶּזֵּ֑ה אָּֽינְּכֶּם ַמאֲמ ֵ֔ינם ב ָ
אֱֹלהיכֶּ ָּֽם׃  33הַה ֶֹׁ֨לְך לפְּני ֶּ֜כם בַדִֶּ֗ ֶּרְך ל ָָ֥תּור לָכֶּ ֹּ֛ם מ ֵָ֖קֹום
ֲשר תָּֽלְּכּו־
לַ ָּֽחֲנ ָֹּֽתְּ ֶּכֵּ֑ם בָאֵ֣ש׀ ִַ֗ליְּלָה ל ְַּראָֹּֽתְּ כֶּם בַדֶּ ֶּרְך א ֶּ ֵ֣
יכֵּ֑ם
ֶּת־קֹול דבְּר ֶּ
ֵָ֔בּה ּו ֶּבע ָָנֵ֖ן יֹומָ ָּֽם׃  34וַישְּמַ ָ֥ע י ָ
ְּהוֵ֖ה א ֵ֣
וַיק ְֵּ֖צ ֹף וַישָבַ ָ֥ע לאמָֹּֽר׃  35אם־י ְּראֶּ ָ֥ה איש ָב ֲאנ ֵָ֣שים
ֲשר
ה ֵָ֔אלֶּה ה ַָ֥דֹור ה ָ ֵָ֖רע ַה ֶּזֵּ֑ה ֵ֚את ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ הַּטֹו ֵָ֔בה א ֶּ ֵ֣
ש ֵַ֔בעְּתי ל ֵָ֖תת ַלאֲב ֹתיכֶּ ָּֽם׃  36זָּּֽול ָָ֞תי כָלֶּ֤ב בֶּן־י ְּ ֻפנֶּה הֵ֣ ּוא
נ ְּ
ְך־בּה ּו ְּלב ָָנֵּ֑יו
ֲשר דָ ַָּֽר ָ ֵ֖
י ְּר ֵֶּ֔אנָה ְּולָֹּֽו־א ֶָּ֧תן אֶּת־הָאָ ֶֹּּ֛רץ א ֶּ ָ֥
ֲשר מלֵ֖א ַאח ֲָ֥רי י ְּהוָ ָּֽה׃  37גַם־בי התְּ א ַַנֵ֣ף י ְּה ֵ֔ ָוה
ַֹ֕יעַן א ֶּ ָ֥
ְּהֹוש ַע בן־
אמ ֹר גַם־א ָ ֵַ֖תה ֹלא־תָ ָ֥ב ֹא ָשָּֽם׃  38י ֻ ֶּ֤
בגְּ ַלל ְֶּּכֵ֖ם ל ֵּ֑
י־הּוא
נּון הָע ֵֹ֣מד ְּל ָפ ֵֶּ֔ניָך ֵ֖הּוא ָיֵ֣ב ֹא ָ ֵּ֑שמָה א ֵֹ֣תֹו ח ֵַ֔זק כ ֵ֖
שר ֲאמ ְַּרתֶּ֜ ם ל ַָבֵ֣ז
י ַנְּחלֶּ ָ֥נָה אֶּת־יש ְָּראָּֽל׃ ְּ 39ו ַט ְּפכֶּם ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר ֹלא־י ָדְּ עֶּ֤ ּו הַיֹום ֵ֣טֹוב ו ֵָָ֔רע ֵ֖המָה
י ְּה ִֶּ֗יה ּוְּ֠ בְּניכֶּם ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ירשָּּֽוהָ׃ ְּ 40וא ֶּ ֵַ֖תם פְּנֵ֣ ּו
י ֵָ֣ב ֹאּו ָ ֵּ֑שמָה ְּול ֶָּהֵ֣ם אֶּתְּ ֵֶּ֔ננָה ו ְֵּ֖הם י ָ
ל ֶָּכֵּ֑ם ּוסְּעָ֥ ּו הַמדְּ ָ ֵ֖ב ָרה דֶּ ֶָּ֥רְך י ַם־סָּּֽוף׃  41וַ ָּֽתַ עֲנֵ֣ ּו׀ וַת ֹאמ ְֵּ֣רּו
א ִַ֗לי ָחטָאנּו לַ ָּֽיהוָה א ַ ֲֶּ֤נחְּנּו נַ ֲעלֶּה וְּנ ְּל ֵַ֔חמְּנּו כ ְָּ֥כ ֹל ֲאשֶּר־
ֱֹלהינּו וַ ָּֽתַ ְּחג ְִּ֗רּו ֵ֚איש אֶּת־כְּלֵ֣י מ ְּל ַחמ ְֵּ֔תֹו
צ ָּוֵ֖נּו י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֵּ֑
וַתָ ֵ֖הינּו ַלעֲֹלָ֥ ת הָהָ ָָּֽרה׃  42ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי א ֱֶּ֤מ ֹר ָלהֶּם
ֹלֶּ֤ א ַ ָּֽתעֲלּו וְֹּלא ת ָ ֵ֣לח ֲֵ֔מּו כָ֥י א ֶּינֵ֖ני בְּק ְּרב ְֶּּכֵּ֑ם וְֹּלא
ש ַמע ֶּ ְֵּּ֑תם
יכֵ֖ם וְֹּלֵ֣ א ְּ
תנָ ָּֽג ְֵּ֔פּו לפְּנֵ֖י אֹי ְּביכֶּ ָּֽם׃ ָ 43ואֲדַ בָ֥ר אֲל ֶּ
וַתַ מְּרּו אֶּת־פֵ֣י י ְּה ֵ֔ ָוה וַתָ זֵ֖דּו וַתַ עֲלָ֥ ּו ָההָ ָָּֽרה׃  44וַי ֶׁ֨צא ָהאֱמ ֹ֜רי
ֲשר
הַי ֶֹׁ֨שב ב ָ ֶָּ֤הר הַהּוא לק ְַּראתְּ ֵֶּ֔כם וַי ְּרדְּ פֵ֣ ּו אֶּתְּ ֵֶּ֔כם ַכא ֶּ ָ֥
תַ ע ֶּ ֲֵ֖שינָה הַדְּ ב ֵֹּ֑רים וַ ָּֽיַכ ְָּ֥תּו אֶּתְּ כֶּ ֹּ֛ם בְּש ֵ֖עיר עַד־ח ְָּרמָ ָּֽה׃
ְּהוֵּ֑ה ְּוֹלָּֽא־ש ַ ֶָּ֤מע י ְּהוָה ב ְֵּ֣ק ֹ ְּל ֵֶּ֔כם
 45וַתָ ֻ ָ֥שבּו וַתבְּכֵ֖ ּו לפְּנֵ֣י י ָ
וְֹּלָ֥ א ֶּהאֱזֵ֖ין אֲליכֶּ ָּֽם׃  46וַתשְּבָ֥ ּו ְּבק ֵָ֖דש י ֵָ֣מים ַר ֵּ֑בים
שב ְֶּּתָּֽם׃  2:1ו ַ֜נפֶּן וַנ ַ ֶּ֤סע הַמדְּ ָב ָרה ֶּ ֵ֣ד ֶּרְך
ֲשר י ְּ ַ
ַכי ֵָ֖מים א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֖ה א ָלֵּ֑י וַנָ ָ֥סָב אֶּת־הַר־ש ֵ֖עיר
ֲשר דבֶּ ָ֥ר י ָ
י ֵ֔
ַם־סּוף ַכא ֶּ ֹּ֛
ְּהוֵ֖ה אלַ ָ֥י
 2וַיָֹ֥אמֶּר י ָ
י ָמָ֥ים ַרבָּֽים׃
לאמָֹּֽר׃ ַ 3רב־ ָל ֶֹּ֕כם ֵ֖ס ֹב אֶּת־ה ָ ֵָ֣הר ַה ֶּזֵּ֑ה פְּנָ֥ ּו ל ֶָּכֵ֖ם צ ָָּֽפ ֹנָה׃
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יכֵ֣ם
ְּ 4ואֶּת־ ָהעָם ַצֵ֣ו לאמ ֹר א ֶּ ֵַ֣תם ָּֽע ֹב ְִּ֗רים בגְּבּול אֲח ֶּ
שמ ְַּר ֶּ ֵ֖תם
שו הַיֹש ְֵּ֖בים בְּש ֵּ֑עיר וְּי ְָּּֽיר ֵ֣אּו מ ֵֶּ֔כם וְּנ ְּ
בְּני־ע ֵ֔ ָ
ַָּֽאר ֵָ֔צם ַ ֵ֖עד
מְּאָֹּֽד׃ ַ 5אל־תתְּ ג ֵָ֣רּו ֵָ֔בם ְּ֠כי ֹלָּֽא־א ֶֶּּ֤תן ָלכֶּם מ ְּ
שו נ ַ ֵָ֖תתי אֶּת־הַ ָ֥ר
ַף־רגֶּל כ ָּֽי־י ְֻּר ָ ֵ֣שה לְּע ֵ֔ ָ
מדְּ ַ ֵ֣רְך כ ָ ֵּ֑
שב ְָּ֧רּו מָּֽא ָתֹּ֛ם ַב ֶּ ֵ֖כסֶּף ַו ֲא ַכל ֶּ ְֵּּ֑תם ְּוגַם־
שעָּֽיר׃ ֵ֣ 6א ֹכֶּל ת ְּ
יתָּֽם׃  7כי י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך
ַ֜מים תכ ְָּ֧רּו מא ָתֹּ֛ם ב ֶּ ֵַ֖כסֶּף ּושְּת ֶּ
ב ַָּֽרכ ְִָּ֗ך בְּכ ֹל ַמע ֲֵ֣שה י ָדֵֶּ֔ ָך י ַ ֵָ֣דע ֶּלכְּתְּ ֵָ֔ך אֶּת־הַמדְּ בָ ָ֥ר
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ע ֵָ֔מְך
ש ִָ֗נה י ָ
ַארב ֵָ֣עים ָ
ַהג ֵָ֖ד ֹל ַה ֶּזֵּ֑ה ֶּזֵ֣ה׀ ְּ
שו
ַאחינּו בְּני־ע ִ֗ ָ
ֹלָ֥ א ח ַ ֵָ֖ס ְּרתָ דָ בָ ָּֽר׃  8וַ ָּֽנַע ֲָ֞ב ֹר מ ָ֧את ֵ֣
ילֵ֖ת ּומ ֶּעצְּיֵֹ֣ן
הַיָֹּֽשְּבים בְּש ֵ֔עיר מדֶּ ֶּרְך הָ ָּֽע ֲָר ֵָ֔בה מא ַ
ו ֶַׁ֨נפֶּן ַונַע ֲֵ֔בר ֶּ ֵ֖ד ֶּרְך מדְּ בַ ָ֥ר מֹוָאב 9 :ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר
ָ ֵּ֑גבֶּר
י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי ַאל־תָ צַר אֶּת־מֹו ֵָ֔אב וְַּאל־תתְּ גָ ָ֥ר ָ ֵ֖בם מ ְּלח ָ ֵָּ֑מה
י־לֹוט נ ַָתָ֥תי אֶּת־
שה כֵ֣י לבְּנ ֵ֔
ַָּֽארצֹו י ְֻּר ֵ֔ ָ
ְּ֠כי ֹלָּֽא־א ֶֶּׁ֨תן לְָּךֶּ֤ מ ְּ
ָ ֵ֖ער י ְֻּרשָה׃  10הָאמָ֥ים ְּלפָנֵ֖ים ָיֵ֣שְּבּו ָ ֵּ֑בּה ַ ֵ֣עם ג ָָ֥דֹול ו ַ ְֹּּ֛רב ו ָ ֵָ֖רם
ָאבים
ַאף־הם ָכ ֲענ ֵָּ֑קים ְּוה ֵַ֣מ ֹ ֵ֔
ָכ ֲענ ָָּֽקים׃ ְּ 11רפ ָֹּ֛אים י ָחשְּבָ֥ ּו
ֵ֖
יק ְְּּר ָ֥אּו ל ֶּ ֵָ֖הם אמָּֽים׃ ּ 12ובְּש ָ֞עיר יָשְּבֵ֣ ּו הַח ֹרים ְּלפָנים ּובְּנָ֧י
ע ָ ֵ֣שו י ָָּֽיר ִ֗שּום ַויַשְּמידּום מפְּני ֵֶּ֔הם וַיש ְֵּ֖בּו תַ ח ָ ְֵּּ֑תם
ֲשר ע ָ ֵָ֣שה יש ְָּר ִ֗אל ְּל ֶּא ֶּרץ י ְֻּרש ֵָ֔תֹו ֲאשֶּר־נ ַ ָָ֥תן
ַכא ֶּ ָ֧
ֶּת־נחַל ָז ֵֶּּ֑רד
י ָ
ְּהוֵ֖ה לָהֶּ ָּֽם׃  13עַתִָ֗ ה ֻ ֹּ֛קמּו וְּעב ְָּ֥רּו ל ֶָּכֵ֖ם א ַ ֵ֣
וַ ָּֽנַע ֲֵ֖ב ֹר אֶּת־נַ ָ֥חַל ָז ֶָּּֽרד׃ ְּ 14ו ַהי ָָ֞מים ֲאשֶּר־ה ַ ֵָ֣לכְּנּו׀ מק ֵָ֣דש
ְֹּלשים
ֶּת־נחַל ֵֶּ֔ז ֶּרד ש ָ֥
ב ְַּר ִ֗נ ַע ַ ֶּ֤עד ֲאשֶּר־ ָע ַב ְּרנּו א ַ ֵ֣
ַד־ת ֹם כָל־ה ַ֜דֹור ַאנ ְֶּּ֤שי הַמ ְּל ָחמָה
ּושְּמ ֶֹּנֵ֖ה ש ָָנֵּ֑ה ע ֶׁ֨
ְּהוֵ֖ה לָהֶּ ָּֽם׃  15ו ְַּגֶּ֤ם י ַד־
ֲשר נשְּבַ ָ֥ע י ָ
מ ֶּ ֵ֣ק ֶּרב הַ ָּֽ ַמ ֲח ֵֶּ֔נה ַכא ֶּ ֹּ֛
י ְּהוָה ָ ֵ֣הי ְּתָ ה ֵָ֔בם ְּלה ָ ֵֻ֖מם מ ֶּק ֵֶּ֣רב הַ ָּֽ ַמח ֲֶּנֵּ֑ה ַ ֵ֖עד תֻ מָ ָּֽם׃
ַ 16וי ְֶּׁ֨הי ַכ ֲאשֶּר־תַ֜ מּו כָל־ַאנ ְָּ֧שי הַמ ְּלחָמָ ֹּ֛ה ל ֵָ֖מּות
ַ 17וי ְּדַ בָ֥ר
מקֶּ ֶָּ֥רב ה ָָעָּֽם׃
מֹואב
י ָ
ְּהוֵ֖ה אלַ ָ֥י לאמָֹּֽר׃  18אַתֶָׁ֨ ה ע ֹבָ֥ר ַהיֹֹּ֛ום אֶּת־גְּבָ֥ ּול ָ ֵ֖
ֶּת־עָּֽר׃ ְּ 19וק ַָרבְּתִָ֗ ֵ֚מּול בְּנֵ֣י ע ֵַ֔מֹון ַאל־תְּ צ ֵֻ֖רם וְַּאל־
א ָ
שה
תתְּ ָגֵ֣ר ָ ֵּ֑בם כֵ֣י ֹלָּֽא־ ְּ֠ ֶּאתן מ ֶֶּׁ֨א ֶּרץ בְּני־ע ֶַּ֤מֹון לְָּך י ְֻּר ֵ֔ ָ
ץ־רפָאָ֥ים תח ֵָ֖שב
כָ֥י לבְּני־לֵ֖ ֹוט נְּתַ ָ֥תי ָה י ְֻּר ָשָּֽה׃  20אֶּ ֶָּּֽר ְּ
ַאף־הוא ְּרפ ֶָּ֤אים ָיָּֽשְּבּו־בָּה ְּלפ ֵָ֔נים וְּהָ ָּֽעַמ ֵֹ֔נים יק ְְּּר ָ֥אּו
ֵּ֑
ידם
ל ֶּ ֵָ֖הם זַ ְּמזֻמָּֽים׃ ֵ֣ ַ 21עם ג ָָ֥דֹול ו ַ ְֹּּ֛רב ו ָ ֵָ֖רם ָכ ֲענ ֵָּ֑קים ַויַשְּמ ֶּ֤
ֲשר
י ְּהוָה מפְּני ֵֶּ֔הם וַי ָ
יר ֻ ֵ֖שם וַישְּבָ֥ ּו תַ ח ְָּתָּֽם׃ ַ 22כא ֶּ ֶּ֤
שר הש ְֶּּ֤מיד
שו הַיֹש ְֵּ֖בים בְּש ֵּ֑עיר ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָעשָה לבְּנֵ֣י ע ֵ֔ ָ
אֶּת־הַח ֹרי מפְּני ֵֶּ֔הם וַי ָָּֽירשֻם וַישְּבֵ֣ ּו תַ חְּתֵָ֔ ם ַ ֵ֖עד
ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃  23וְּהָ ָּֽעַּוֹּ֛ים הַיֹשְּבָ֥ים ַבחֲצ ֵ֖רים עַד־ ַע ָזֵּ֑ה
ידם וַישְּבָ֥ ּו
ַכפְּת ֹרים הַיֹצ ְֵּ֣אים מ ַכפ ְֵּ֔ת ֹר השְּמ ֻ ֵ֖
ַארנ ֹן ְּר ֵ֣אה נ ַ ֵָ֣תתי
ֶּת־נחַל ְּ
תַ ח ְָּתָּֽם׃ ֵ֣ 24קּומּו ס ְִּ֗עּו וְּעבְּרּו א ַ ֵ֣
ֶּת־ַאר ֵ֖צֹו
ְּ
יח ֹן מֶּ ָּֽלְֶּך־ ֶּחש ְָּ֧בֹון הָ ָּֽאֱמ ֹֹּ֛רי ְּוא
ְּ֠ ְּבי ָדְּ ָך אֶּת־ס ֶׁ֨
ה ֵָ֣חל ָ ֵּ֑רש וְּהתְּ גָ ָ֥ר בֵ֖ ֹו מ ְּלחָמָ ָּֽה׃ ַ 25היֵֹ֣ום ַה ִֶּ֗זה ָאחל
ֶּ֤תת ַפחְּדְּ ָך וְּי ְּר ָאֵ֣תְּ ֵָ֔ך עַל־פְּני הָ ָּֽע ֵַ֔מים ַ ֵ֖תחַת כָל־
שמְּעּון ש ְּמע ֲֵָ֔ך ו ְָּרגְּזָ֥ ּו ְּוחָלֵ֖ ּו מפָנֶּ ָּֽיָך׃
ֲשר י ְּ
ַהש ָ ֵָּ֑מים א ֶּ ֶּ֤
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יחֹון
ָ 26ו ֶּאש ְַּלֶּ֤ח ַמלְָּאכים ממדְּ ַבֵ֣ר קְּד ֵ֔מֹות אֶּל־ס ֵ֖
ֶּ ֵ֣מלְֶּך ֶּחש ְֵּּ֑בֹון דב ְָּ֥רי שָלֵ֖ ֹום לאמָֹּֽר׃ ֶּ 27א ְּעב ָ ְֵּ֣רה
ָאסּור
ב ְּ
ְַּאר ֵֶּ֔צָך בַדֶּ ֶָּ֥רְך ב ֶּ ֵַ֖ד ֶּרְך אלְֵּ֑ך ֹלָ֥ א ֵ֖
י ָמָ֥ין ּושְּמָֹּֽאול׃ ֵ֣ 28א ֹכֶּל ב ֶּ ֶַּ֤כסֶּף תַ שְּברני וְָּא ֵַ֔כלְּתי
ּומַ ֹּ֛ים בַכֶּ ָ֥ סֶּף תתֶּ ן־לֵ֖י ְּוש ֵָּ֑תיתי ַ ֵ֖רק ֶּא ְּעב ָ ְָּ֥רה
שו הַיָֹּֽשְּבים
ָּֽשּו־לי בְּנֵ֣י ע ִ֗ ָ
שר ָע ֜
ב ְַּרגְּלָ ָּֽי׃ ַ 29כ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֹוָאבים הַיֹש ְֵּ֖בים ב ָ ְֵּּ֑ער ַ ֶּ֤עד א ֲֶּשָּֽר־
בְּש ֵ֔עיר ְּוה ֵַ֣מ ֵ֔
אֶּ ָּֽעֱב ֹר אֶּת־ ַהי ְַּר ֵ֔דן אֶּל־ ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה
ֱֹלהינּו נ ָֹ֥תן לָ ָּֽנּו׃  30וְֹּלֵ֣ א ָא ִָ֗בה סיח ֹן ֶּ ֵ֣מלְֶּך ֶּחש ְֵּ֔בֹון
א ֵ֖
ַהעֲב ֵ֖רנּו ֵּ֑בֹו כ ָּֽי־ה ְּקשָה י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך אֶּת־
רּוחֹו וְּאמץ אֶּת־ ְּלב ֵָ֔בֹו לְּמַ ֹּ֛ עַן ת ָ֥תֹו ְּבי ָדְּ ָךֵ֖ ַכיָֹ֥ום
ִ֗
 31וַיֶֹּ֤אמֶּר י ְּהוָה א ֵַ֔לי ְּר ִ֗אה
ַה ֶּז ָּֽה׃
ֶּת־ַאר ֵּ֑צֹו ה ֵָ֣חל
ְּ
יח ֹן ְּוא
הַ ָּֽחלתי ֵ֣תת ְּל ָפ ֵֶּ֔ניָך אֶּת־ס ֵ֖
אתנּו
יח ֹן לק ְָּר ֜
ֶּת־ַארצָֹּֽו׃  32וַיצא ס ֶׁ֨
ְּ
ֵָ֔רש ל ֶּ ֵָ֖רשֶּת א
ָ֧הּוא ְּוכָל־ע ַֹּ֛מֹו לַמ ְּלח ָ ֵָ֖מה ָי ָּֽ ְּהצָה׃  33וַ ָּֽיתְּ נֹּ֛הּו י ְּהוָ ָ֥ה
ֱֹלהינּו ְּלפָנֵּ֑ינּו וַנַ ְָ֥ך א ֹֹּ֛תֹו ְּואֶּת־ב ָָנֵ֖ו ְּואֶּת־כָל־ ַעמָֹּֽו׃
א ֵ֖
 34וַנל ְֶּּ֤כ ֹד אֶּת־כָל־ע ָָריו ב ֵָ֣עת ה ֵַ֔הוא וַ ָּֽנַחֲרם אֶּת־כָל־
ֵ֣עיר מ ְֵּ֔תם ְּו ַהנ ֵָ֖שים ְּוה ָ ֵַּּ֑טף ֹלָ֥ א הש ַ ְֵּ֖א ְּרנּו ש ָָּֽריד׃
ֲשר
ָ֥ ַ 35רק ַהבְּה ָ ֵ֖מה ָב ַזֵ֣זְּנּו ָלֵּ֑נּו ּושְּלַ ָ֥ל ֶּהע ֵָ֖רים א ֶּ ָ֥
ַאר ֜נ ֹן ְּוה ֶָׁ֨עיר
שפַת־ ֶַׁ֨נחַל ְּ
לָכָ ָּֽדְּ נּו׃  36מָּֽעֲר ָֹּ֡ער ֲאשֶּר עַל־ ְּ
שג ָ ְֵּ֖בה
ֲשר ָ
ֲשר ַבנַחַל ְּועַד־הַג ְּל ֵָ֔עד ֹלֶּ֤ א הָ ָּֽי ְּתָ ה ק ְּר ֵָ֔יה א ֶּ ָ֥
א ֶּ ֶּ֤
ֱֹלהינּו ְּלפָנ ָּֽינּו׃ ֹּ֛ ַ 37רק אֶּל־
מ ֶּ ֵּ֑מנּו אֶּת־ה ַֹ֕כ ֹל נ ַ ָֹּ֛תן י ְּהוָ ָ֥ה א ֵ֖
אֶּ ֶָּ֥רץ בְּני־ע ֵַ֖מֹון ֹלֵ֣ א ק ָ ֵָּ֑רבְּתָ כָל־ ָ֞י ַד ַ ֶּ֤נחַל י ַב ֹק ְּוע ֵָ֣רי
ָה ֵָ֔הר ו ְָּ֥כ ֹל ֲאשֶּר־צ ָּוֵ֖ה י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהָּֽינּו׃  3:1ו ֵַ֣נפֶּן ַו ֵַ֔נעַל
אתנּו
שן לק ְָּר ֜
ֶּ ֵ֖ד ֶּרְך ַהב ָ ֵָּ֑שן וַיצֵ֣א עֹוג מֶּ ָּֽלְֶּך־ ַה ָב ֶׁ֨ ָ
ְּהוֶּ֤ה
ָ֧הּוא ְּוכָל־ע ַֹּ֛מֹו לַמ ְּלח ָ ֵָ֖מה אֶּדְּ ֶּ ָּֽרעי׃  2ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ָ
אלַי ַאל־ת ָ ֵ֣ירא א ֵֹ֔תֹו כֵ֣י ְּבי ָדְּ ָָ֞ך נ ַ ָָ֧תתי א ֹֹּ֛תֹו ְּואֶּת־
ֲשר ע ִָ֗שיתָ
ְּ
כָל־ע ֵַ֖מֹו ְּוא
ֶּת־ַאר ֵּ֑צֹו ְּוע ֵָ֣שיתָ ֵ֔לֹו ַכא ֶּ ֵ֣
שבָֹּֽון׃
יֹושב ְּב ֶּח ְּ
ֲשר ֵ֖
לְּסיח ֹן ֶּ ֵ֣מלְֶּך הָ ָּֽאֱמ ֵֹ֔רי א ֶּ ָ֥
ֱֹלהינּו ְּבי ִָ֗דנּו גַ ֹּ֛ם אֶּת־עָ֥ ֹוג מֶּ ָּֽלְֶּך־ ַהב ָ ֵָ֖שן
 3וַיתן י ְּה ֶׁ֨ ָוה א ֜
ְּואֶּת־כָל־ע ֵַּ֑מֹו ַונ ַֹ֕כהּו עַד־בל ְָּ֥תי השְּאָּֽיר־לֵ֖ ֹו ש ָָּֽריד׃
 4וַנל ְֶּּ֤כ ֹד אֶּת־כָל־ע ָָריו ב ֵָ֣עת ה ֵַ֔הוא ֹלֶּ֤ א הָ ָּֽי ְּתָ ה
ֲשר ֹלא־ל ַ ֵָ֖קחְּנּו מָּֽא ָ ֵּ֑תם ש ָ֥שים עיר
ק ְּר ֵָ֔יה א ֶּ ָ֥
ָל־אלֶּה
ַאר ֵ֔ג ֹב ַממְּלֶּ ָ֥כֶּת ֵ֖עֹוג ַבב ָָשָּֽן׃  5כ ֜
ָל־חבֶּל ְּ
כ ֶּ ֵ֣
ע ָָ֧רים ְּבצ ֹֻּ֛רֹות חֹומָ ָ֥ה גְּב ָ ֵֹ֖הה דְּ ל ַ ֵָ֣תים ּוב ְֵּּ֑רי ַח לְּבַ ֹּ֛ד
ֲשר
מע ָָ֥רי ַהפ ְָּרזֵ֖י ה ְַּרבָ֥ה מְּאָֹּֽד׃ ַ 6ונַח ֲֵ֣רם אֹותֵָ֔ ם ַכא ֶּ ֵ֣
ָל־עיר
יח ֹן ֶּ ֵ֣מלְֶּך ֶּחש ְֵּּ֑בֹון ַהחֲרם כ ֵ֣
ע ֵָ֔שינּו לְּס ֵ֖
מ ְֵּ֔תם ַהנ ֵָ֖שים ְּוה ַָּטָּֽף׃ ְּ 7וכָל־ ַהבְּהמָ ֹּ֛ה ּושְּלַ ָ֥ל ֶּהע ֵָ֖רים
בַזָ֥ ֹונּו לָ ָּֽנּו׃  8וַנ ַָ֞קח ב ֶָּ֤עת הַהוא אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ מ ִַ֗יד
ֲשר ב ְֵּ֣עבֶּר ַהי ְַּר ֵּ֑דן מנַ ָ֥חַל
שְּני ַמלְּכֵ֣י ָהאֱמ ֵֹ֔רי א ֶּ ֵ֖
ַאר ֵ֖נ ֹן עַד־הַ ָ֥ר ח ְֶּּרמָֹּֽון׃  9ציד ֹנֹּ֛ים יק ְְּּר ָ֥אּו ְּלח ְֶּּר ֵ֖מֹון
ְּ
יש ֹר
ש ְּר ֵּ֑י ֹן ו ָ ְֵּ֣האֱמ ֵֹ֔רי יק ְְּּראּו־לֵ֖ ֹו שְּנ ָּֽיר׃ ֵ֣ 10כ ֹל׀ ע ֵָ֣רי הַמ ִ֗
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שן עַד־ ַסל ָ ְֵּ֖כה ְּואֶּדְּ ֶּ ֵּ֑רעי ע ָֹּ֛רי
ְּוכָל־הַג ְּלעָד ְּוכָל־ ַה ָב ֵ֔ ָ
שן נשְַּאר
ק־עֹוג ֶּ ֵ֣מלְֶּך ַה ָב ִ֗ ָ
ַממְּלֶּ ָ֥כֶּת ֵ֖עֹוג ַבב ָָשָּֽן׃  11כֵ֣י ַר ָ֞
מ ֶּיֵ֣תֶּ ר ה ְָּרפָאים הנֶּ֤ה ע ְַּרשֹו ֶּ ֵ֣ע ֶּרש ב ְַּר ֵֶּ֔זל הֲֹלֵ֣ ה
ְַּארבַ ָ֥ע
ָאר ִָ֗כּה ו ְּ
ֵ֔הוא ב ְַּר ַ ֵ֖בת בְּנֵ֣י ע ֵַּ֑מֹון ָ֧תשַע א ֵַ֣מֹות ְּ
א ַֹּ֛מֹות ָרח ָ ְֵּ֖בּה ְּב ַאמַת־אָּֽיש׃ ְּ 12ואֶּת־ה ָ ָָ֧א ֶּרץ ה ַֹּ֛ז ֹאת
ַאר ִ֗נ ֹן
ַל־נחַל ְּ
י ַ ֵָ֖רשְּנּו ב ֵָ֣עת ה ֵַּ֑הוא מעֲר ָֹ֞ער ֲאשֶּר־ע ַ ֵ֣
ַוחֲצֶּ֤י הַ ָּֽר־הַג ְּלעָד ְּוע ֵָָ֔ריו נָתַֹ֕ תי ל ֻ ָָּֽראּובנֵ֖י ְּו ַלגָדָּֽי׃
ְּ 13ו ֶֶּׁ֨יתֶּ ר הַגל ָ ְֶּּ֤עד ְּוכָל־ ַה ָבשָן ַממ ֶּ ְֵּ֣לכֶּת ֵ֔עֹוג נָתַֹ֕ תי ַלח ֲֵ֖צי
שן
ַָּֽארג ֹב ְּלכָל־ ַה ָב ֵ֔ ָ
ֵ֣שבֶּט הַ ָּֽ ְּמנ ֶּ ֵַּ֑שה ֵ֣כ ֹל ֶּ ֶּ֤חבֶּל הָ ְּ
שה ָלקַח
הַהָ֥ ּוא יק ֵָ֖רא אֶּ ֶָּ֥רץ ְּרפָאָּֽים׃  14י ֵָ֣איר בֶּן־ ְּמנַ ִ֗ ֶּ
ְּשּורי ְּוהַמַ ָּֽ ֲעכ ֵָּ֑תי
ָל־חבֶּל ְּ
ַאר ֵ֔ג ֹב עַד־גְּבָ֥ ּול ַהג ֵ֖
אֶּת־כ ֶּ ֵ֣
וַיק ְָּרא א ֹתֶָׁ֨ ם עַל־ש ְֶּּ֤מֹו אֶּת־ ַה ָבשָן ַח ֵֹּ֣ות י ֵָ֔איר ַ ֵ֖עד
ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃ ּ 15ו ְּלמ ֵָ֖כיר נ ַָתָ֥תי אֶּת־הַגל ְָּעָּֽד׃ ְּ 16ול ָֻראּוב ֶׁ֨ני
ַאר ֵ֔נ ֹן ָ֥תֹוְך ה ַ ֵַ֖נחַל
ַד־נחַל ְּ
ְּו ַלג ָ֜די נ ַ ֶָּ֤תתי מן־הַג ְּלעָד ְּוע ַ ֵ֣
ּוג ֻ ְֵּּ֑בל ְּועַד י ֵַ֣ב ֹק ַה ֵַ֔נחַל ג ְֵּ֖בּול בְּנָ֥י ַעמָֹּֽון׃  17וְּהָ ָּֽע ֲָר ָ ֵ֖בה
ְּו ַהי ְַּר ֵ֣דן ּוג ֻ ְֵּּ֑בל מכ ִֶּ֗נ ֶּרת ְּו ֶַׁ֨עד ָי ֶּ֤ם הָ ָּֽע ֲָרבָה ָיֵ֣ם ַה ֵֶּ֔מלַח
ַ ֹּ֛תחַת ַאש ְָּ֥ד ֹת הַפס ְָּגֵ֖ה מז ָ ְָּּֽרחָה׃ ָ 18וא ֲַצֵ֣ו אֶּתְּ ֵֶּ֔כם בָעָ֥ת
ְּהוֵ֣ה אֱֹלהי ִֶּ֗כם נָתֶַׁ֨ ן ָל ֶּ֜כם אֶּת־ה ָ ֶָּ֤א ֶּרץ
אמ ֹר י ָ
ה ֵַ֖הוא ל ֵּ֑
הַז ֹאת לְּרשְּתֵָ֔ ּה חֲלּוצֵ֣ים ַ ָּֽת ַעב ְִּ֗רּו לפְּנֹּ֛י אֲחיכֶּ ָ֥ם
יכֵ֣ם ְּו ַט ְּפכֶּם
י־חָּֽיל׃ ְַּ֠ 19רק נְּש ֶּ
בְּנ ָּֽי־יש ְָּר ֵ֖אל כָל־בְּנ ָ
ּומקְּנכֶּם י ָדַֹ֕ עְּתי כ ָּֽי־מקְּנֶּ ָ֥ה ַ ֵ֖רב ל ֶָּכֵּ֑ם יָּֽשְּבּו ב ָ ְֵּ֣ערי ֵֶּ֔כם
ֲשר נ ַ ֵָ֖תתי לָכֶּ ָּֽם׃ ַ ְּ֠ 20עד ֲאשֶּר־י ֶָׁ֨ני ַח י ְּהוָ ָ֥ה׀ לַ ָּֽאֲחיכֶּם
א ֶּ ָ֥
ְּהוָ֧ה
שר י ָ
ַם־הם אֶּת־ ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָככֶּם ְּוי ְָּר ֵ֣שּו ג ֵ֔
שבְּתִֶּ֗ ם ֵ֚איש
אֱֹלהיכֶּ ֹּ֛ם נ ָֹ֥תן ל ֶּ ֵָ֖הם ב ְֵּ֣עבֶּר ַהי ְַּר ֵּ֑דן ְּו ַ
ְּהֹושּו ַע צ ֵּ֔ויתי
ֲשר נ ַ ֵָ֖תתי לָכֶּ ָּֽם׃ ְּ 21ואֶּת־י ֵ֣
ל ָֻּֽירש ֵָ֔תֹו א ֶּ ָ֥
שר
אמ ֹר ע ֶּינֵ֣יָך הָר ִֹ֗א ֹת את כָל־ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
בָעָ֥ת ה ֵַ֖הוא ל ֵּ֑
ְּהוֶּ֤ה אֱֹלהיכֶּם לשְּני ַה ְּמלָכֵ֣ים ה ֵָ֔אלֶּה
שה י ָ
ָע ֜ ָ
ֲשר א ָ ֵַ֖תה
כ ָּֽן־יַע ֶּ ֲֶּ֤שה י ְּהוָה ְּלכָל־ ַה ַמ ְּמל ֵָ֔כֹות א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם ֵ֖הּוא
ָּֽיר ֵּ֑אּום ֵ֚כי י ָ
שמָה׃ ֹ 22לֵ֖ א ת ָ
ע ֹבָ֥ר ָ ָּֽ
ָ 23ואֶּתְּ ח ַַנֵ֖ן אֶּל־
הַנל ְָּחָ֥ם לָכֶּ ָּֽם׃
ְּהוה א ָ ֶַּ֤תה הַ ָּֽחלֹותָ
ְּהוֵּ֑ה בָעָ֥ת ה ֵַ֖הוא לאמָֹּֽר׃  24אֲד ָֹנֵ֣י י ִ֗
י ָ
ְּלה ְַּר ֵ֣אֹות אֶּ ָּֽת־ ַעבְּדְּ ֵָ֔ך ֶֶּׁ֨את־גָדְּ ל ְֵָּ֔ך ְּואֶּת־י ָדְּ ָךֵ֖ ַה ֲחז ָ ֵָּ֑קה
ֲשה
ֲשר מי־אל ַבש ַ ֵָ֣מים ּו ָב ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־יַע ֶּ ָ֥
א ֶּ ֶּ֤
ְּכ ַמע ֶּ ֲֵ֖שיָך וְּכגְּבּור ֶֹּתָָּֽך׃ ֶּ 25א ְּעב ְָּרה־ ִָ֗נא ְּוא ְֶּּראֶּה אֶּת־
ֲשר ב ְֵּ֣עבֶּר ַהי ְַּר ֵּ֑דן הָהָ ָ֥ר ה ַֹּּ֛טֹוב
ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ הַּטֹו ֵָ֔בה א ֶּ ֵ֖
ַה ֶּזֵ֖ה ְּו ַה ְּל ָבנָֹּֽון׃  26וַיתְּ ע ֶַׁ֨בר י ְּהוָ ָ֥ה בי ל ַ ְֵּ֣מ ַענְּ ֵֶּ֔כם וְֹּלָ֥ א
ַאל־תֹוסֶּף
ִ֗
ְּהוֶּ֤ה אלַי ַרב־ ֵָ֔לְך
ש ַ ֵָ֖מע א ָ ֵּ֑לי ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ָ
דַ בָ֥ר אלַ ֹּ֛י ֵ֖עֹוד בַדָ בָ ָ֥ר ַה ֶּז ָּֽה׃  27עֲלֵ֣ה׀ ֵ֣ר ֹאש הַפ ְּס ִָ֗גה
ּור ֵ֣אה
ו ָ ְָּ֥שא עינֶּ ֹּ֛יָך ָיָ֧מָה ְּוצ ָֹּ֛פ ֹנָה וְּתימָ ָ֥ נָה ּומז ָ ְֵּ֖רחָה ְּ
בְּע ֶּינֵּ֑יָך כי־ֹלָ֥ א תַ ע ֲֵ֖ב ֹר אֶּת־ ַהי ְַּרדָ֥ן ַה ֶּז ָּֽה׃  28וְּצַ ָ֥ו אֶּת־
ְּהֹוש ַע ְּו ַחז ְֵּ֣קהּו ְּו ַאמ ְֵּּ֑צהּו כי־הֵ֣ ּוא יַע ֲִ֗ב ֹר לפְּני ה ָ ֵָ֣עם
י ֻ ֵ֖
ֲשר ת ְּראֶּ ָּֽה׃
ַה ֵֶּ֔זה וְּהּוא יַנ ְֵּ֣חיל אֹותֵָ֔ ם אֶּת־ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
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 29ו ֵַ֣נשֶּב ַב ֵָ֔גי ְּא ֵ֖מּול בָ֥ית ְּפעָֹּֽור׃
שפ ֵָ֔טים
ְּ 4:1וע ָ ֵַ֣תה יש ְָּר ִ֗אל ש ַ ְֶּּ֤מע אֶּל־הַ ָּֽחֻקים ְּואֶּל־הַמ ְּ
ֲשר אָ ָּֽנ ֹכֹּ֛י ְּמלַמָ֥ד אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ַלע ֲֵּ֑שֹות ל ַ ְֵּ֣מעַן תָּֽחְּיִ֗ ּו
א ֶּ ָ֧
ֲשר י ְּהוָ ֹּ֛ה אֱֹלהָ֥י
ּובָאתֶּ ם ו ָּֽירש ֶּ ְֵּ֣תם אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֧
ֲשר
אֲב ֹת ֶּ
יכֵ֖ם נ ָֹ֥תן לָכֶּ ָּֽם׃ ֹ 2לֵ֣ א ת ִֹ֗ספּו עַל־הַדָ בָר א ֶּ ֶּ֤
ָאנ ֹכי ְּמצ ֶַּּוֵ֣ה אֶּתְּ ֵֶּ֔כם וְֹּלָ֥ א תג ְְּּר ֵ֖עּו מ ֶּ ֵּ֑מנּו לש ְִּ֗מ ֹר אֶּת־
ֲשר ָאנ ֵֹ֖כי ְּמצ ֶַּּוָ֥ה אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃
מצְּוֹת י ָ
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֖ה ב ַ ְֵּ֣בעַל
ָשה י ָ
 3עָּֽיניכֶּם הָ ָּֽר ֵֹ֔אוֹת אֹּ֛ת ֲאשֶּר־ע ָ ָ֥
ֲשר ָהלְַך ַאח ֲֵ֣רי בַ ָּֽעַל־פ ְֵּ֔עֹור
פ ְֵּּ֑עֹור כֵ֣י כָל־ה ִָ֗איש א ֶּ ֶּ֤
ֱֹלהיָך מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃ ְּ 4ואַתֶּ ם הַדְּ ב ֵ֔קים
השְּמ ֹּ֛ידֹו י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
יכֵּ֑ם חַי ָ֥ים ֻכל ְֶּּכֵ֖ם ַהיָֹּֽום׃ ְּ 5ר ֵ֣אה׀ ל ַמֵ֣דְּ תי
ַיהוֵ֖ה אֱֹלה ֶּ
ב ָ
ֱֹלהי
ֲשר צ ַּוֵ֖ני י ָ
אֶּתְּ ִֶּ֗כם חֻקים ּומ ְּ
ְּהוֵ֣ה א ָ ֵּ֑
שפ ֵָ֔טים ַכא ֶּ ָ֥
ֲשר א ֶַּתֹּ֛ם בָאָ֥ים ָ ֵ֖שמָה
ַלע ֲֵ֣שֹות ֵ֔כן ב ֶּ ְֵּ֣ק ֶּרב ָה ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
שמ ְַּרתֶּ ם ַועֲשיתֶּ ם כֵ֣י ֶּ֤הוא ָח ְּכמַתְּ כֶּם
לְּרש ְָּתָּּֽה׃ ּ 6ו ְּ
שמ ְִּ֗עּון ֵ֚את כָל־
ֲשר י ְּ
ּובינַתְּ ֵֶּ֔כם לְּעינֵ֖י ָהע ֵַּ֑מים א ֶּ ֵ֣
ֵ֣
ַהחֻקֵ֣ים ה ֵָ֔אלֶּה וְָּאמ ְִּ֗רּו ֵ֚ ַרק עַם־ח ָָכֵ֣ם ְּונ ֵָ֔בֹון הַגָ֥ ֹוי
ֱֹלהים
ַהג ֵָ֖דֹול ַה ֶּז ָּֽה׃ ֵ֚ 7כי מי־גֵ֣ ֹוי ג ֵָ֔דֹול ֲאשֶּר־לָ֥ ֹו א ֵ֖
ֱֹלהינּו ְּבכָל־ק ְָּר ֵ֖אנּו אלָ ָּֽיו׃
ַיהוֵ֣ה א ֵ֔
קְּר ֵֹ֣בים א ָלֵּ֑יו כ ָ
שפ ֵָ֖טים צַד ֵּ֑יקם
ּ 8ומי גֵ֣ ֹוי ג ֵָ֔דֹול ֲאשֶּר־לֹּ֛ ֹו חֻקָ֥ים ּומ ְּ
יכֵ֖ם ַהיָֹּֽום׃ 9
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י נ ָֹ֥תן לפְּנ ֶּ
ַתֹורה ה ֵַ֔ז ֹאת א ֶּ ָ֧
כְּכ ֹל ה ָ ֵ֣
ש ֶַׁ֨כח
ַָּ֡רק ה ָ ֵ֣שמֶּר לְָּך ּוש ְֶּׁ֨מ ֹר נַ ְּפש ְָּ֜ך מ ְִּ֗א ֹד פֶּן־ת ְּ
ֶּר־ר ֵ֣אּו עי ִֶּ֗ניָך ּופֶּן־י ָסּורּו מל ָ ְֵּ֣בב ְֵָּ֔ך
אֶּת־הַדְּ ב ָ֜רים ֲאש ָ
ֵ֖כ ֹל י ְֵּ֣מי ַח ֶּיֵּ֑יָך וְּהֹודַ ע ְָּתָ֥ם ְּלב ֶָּנֵ֖יָך וְּלבְּנָ֥י בָנֶּ ָּֽיָך׃  10יִ֗ ֹום
ְּהוֵ֣ה אֱֹלהֶּיָך בְּח ֹרב ֶּבא ֱֶׁ֨מ ֹר
שר ָע ַ֜מדְּ תָ לפ ְֶּׁ֨ני י ָ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי ַה ְּקהֶּל־לי אֶּת־ ָה ֵָ֔עם ְּו ַאשְּמ ֵ֖עם אֶּת־
שר י ְּלמ ְּ֜דּון לְּי ְּר ָ ֵ֣אה א ִֹ֗תי כָל־ ַהי ָמים
דְּ ב ָ ֵָּ֑רי ֲא ֶׁ֨ ֶּ
יהם יְּלַמדָּֽ ּון׃
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַל־האֲדָ ֵָ֔מה ְּואֶּת־בְּנ ֶּ ֵ֖
שר הֶּ֤ם חַיים ע ָ ֵ֣
ַת ַעמ ְֵּ֖דּון ַ ֵ֣תחַת ה ָ ֵָּ֑הר ְּו ָה ִָ֗הר ב ֶֹּ֤ער בָאש
 11וַתק ְְּּרבָ֥ ּון ו ַ ָּֽ
ש ֵַ֔מים ֵ֖ח ֹשְֶּך עָנָ ָ֥ן ַוע ֲָרפֶּ ָּֽל׃ ַ 12וי ְּדַ ָ֧בר י ְּהוָ ֹּ֛ה
עַד־לֵ֣ב ַה ָ
יכֵ֖ם מ ֵ֣תֹוְך ה ֵָּ֑אש ֶּ֤קֹול דְּ בָרים א ֶּ ֵַ֣תם שֹמ ְֵּ֔עים
אֲל ֶּ
ּותְּ מּונָ ֹּ֛ה אינְּכֶּ ָ֥ם ר ֵֹ֖אים זּולָתָ֥י קָֹּֽול׃ ַ 13וי ֶַׁ֨גד ָל ֶּ֜כם אֶּת־
שר צ ָּוֶּ֤ה אֶּתְּ כֶּם ַלע ֲֵ֔שֹות ע ֶּ ֲֵ֖ש ֶּרת הַדְּ ב ֵָּ֑רים
בְּר ִ֗יתֹו ֲא ֶׁ֨ ֶּ
וַ ָּֽיכְּתְּ ֵ֔בם עַל־שְּנֵ֖י לֻחָ֥ ֹות ֲאבָנ ָּֽים׃  14וְּא ָֹ֞תי צ ָּוֶּ֤ה י ְּהוָה
שפ ֵָּ֑טים
ב ֵָ֣עת ה ֵַ֔הוא ְּלל ֵַ֣מד אֶּתְּ ֵֶּ֔כם ח ֵֻ֖קים ּומ ְּ
ֲשר א ֶַּתֹּ֛ם עֹב ְָּ֥רים ָ ֵ֖שמָה
ַלעֲש ֹתְּ ֶּכֵ֣ם א ֹתֵָ֔ ם ָב ָֹ֕א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
יכֵּ֑ם כֵ֣י ֹלֶּ֤ א
שמ ְַּר ֶּתָ֥ם מ ְֵּ֖א ֹד ְּלנַפְּש ֹת ֶּ
לְּרש ְָּתָּּֽה׃  15וְּנ ְּ
ְּהוָ֧ה אֲליכֶּ ֹּ֛ם בְּח ֵֹ֖רב
ְּראיתֶּ ם כָל־תְּ מּו ֵָ֔נה בְּיִ֗ ֹום ד ֶֶּׁ֨בר י ָ
יתָ֥ם לָכֶּ ֹּ֛ם ֶּ ֵ֖פסֶּל
מ ָ֥תֹוְך הָאָּֽש׃ ֶֶּׁ֨ 16פן־תַ שְּח ֵ֔תּון ַועֲש ֶּ
ָל־סמֶּל תַ בְּנָ֥ית ז ָָכֵ֖ר ָ֥אֹו נְּקבָ ָּֽה׃  17תַ ב ְֹּ֕נית
תְּ ַ
מּונֵ֣ת כ ָ ֵּ֑
ֲשר ב ָ ֵָּ֑א ֶּרץ תַ בְּנית כָל־צפֵ֣ ֹור ָכ ֵָ֔נף
כָל־בְּה ָ ֵ֖מה א ֶּ ֵ֣
ֲשר תָ ֵ֖עּוף ַבשָמָ ָּֽים׃  18תַ ב ְֹּ֕נית כָל־ר ֵֹ֖מש ָבאֲדָ ָ ֵּ֑מה
א ֶּ ָ֥
תַ בְּנֹּ֛ית כָל־דָ גָ ָ֥ה ֲאשֶּר־ב ַ ֵַ֖מים מ ַ ָ֥תחַת לָאָ ֶָּּֽרץ׃
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שמֶּש
ש ִַ֗מיְּמָה ְּ֠וְּ ָּֽ ָראיתָ אֶּת־ ַה ֶׁ֨ ֶּ
שא עי ֶּ֜ניָך ַה ָ
ּ 19ופֶּן־ת ֶׁ֨ ָ
ש ֵַ֔מים
ְּואֶּת־ ַהי ָ֜ר ַח ְּואֶּת־ ַהכָֹּֽוכ ִָ֗בים ֵ֚כ ֹל צ ָ ְֵּ֣בא ַה ָ
שר ָח ַ֜לק
וְּנדַ ח ָ ְֹּּ֛ת וְּהשְּתַ חֲוָ֥יתָ ל ֶּ ֵָ֖הם ַו ֲעבַדְּ ָ ֵּ֑תם ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך א ֹתֵָ֔ ם לְּכ ֹל הָ ָּֽע ֵַ֔מים ַ ֵ֖תחַת כָל־
י ָ
ַהשָמָ ָּֽים׃ ְּ 20ואֶּתְּ כֶּם ל ַ ֵָ֣קח י ְּה ֵ֔ ָוה וַיֹוצָ֥א אֶּתְּ כֶּ ֹּ֛ם
מכָ֥ ּור ַהב ְַּר ֶּזֵ֖ל ממצ ָ ְֵּּ֑רים ל ְּהיָֹ֥ות לֹּ֛ ֹו ל ְַּעָ֥ם נַ ֲח ָלֵ֖ה
יכֵּ֑ם
ַף־בי עַל־דבְּר ֶּ
ַכיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃  21וַ ָּֽיהוָ ָ֥ה התְּ ַאנ ֵ֖
ש ִַ֗בע לְּבל ְֶּּ֤תי ָעבְּרי אֶּת־ ַהי ְַּר ֵ֔דן ּולְּבלְּתי־ב ֹא
וַי ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן
אֶּל־ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ הַּטֹו ֵָ֔בה ֲאשֶּר י ָ
לְָּךֵ֖ נַחֲלָ ָּֽה׃  22כֵ֣י ָאנ ֹכָ֥י מת ב ָ ֵָ֣א ֶּרץ ה ֵַ֔ז ֹאת אינֶּ ָ֥ני
ע ֵֹ֖בר אֶּת־ ַהי ְַּר ֵּ֑דן ְּואַתֶּ ם ָּֽע ֹב ְֵּ֔רים ו ָּֽירשְּתֶֹּ֕ ם אֶּת־
שכְּחּו
שמ ְֵּ֣רּו ָל ִֶּ֗כם פֶּ ָּֽן־ת ְּ
ַּטֹובה הַז ָֹּֽאת׃  23ה ָ
הָאָ ֶָּ֥רץ ה ָ ֵ֖
ֲשר כ ַ ֵָ֖רת עמ ֶָּכֵּ֑ם
אֶּת־ב ְֶּּ֤רית י ְּהוָה אֱֹלֵ֣ הי ֵֶּ֔כם א ֶּ ָ֥
ֲשר צּוְָּךֵ֖
ַועֲשיתֶֶּׁ֨ ם לָכֶּ ָ֥ם ֶּפסֶּל תְּ ֵ֣מּונַת ֵ֔כ ֹל א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך אָ֥ש אֹכ ְָּלֵ֖ה ֵּ֑הּוא
י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ֵ֚ 24כי י ָ
ֵ֖אל קַנָ ָּֽא׃
שנ ֶּ ְֵּ֖תם ב ָ ֵָּ֑א ֶּרץ
 25כ ָּֽי־תֹולֶּ֤יד בָנים ּובְּנֵ֣י ב ֵָ֔נים וְּנֹו ַ
יתם
וְּה ְּ
שחַתִֶּ֗ ם ַוע ֲֶּ֤שיתֶּ ם ֶּפסֶּל תְּ ֵ֣מּונַת ֵ֔כ ֹל ַועֲש ֶּ ָ֥
ֱֹלהיָך ְּל ַהכְּעיסָֹּֽו׃  26הַעיד ֹתי
ה ַ ָֹּ֛רע בְּעינָ֥י-י ְּהוָ ָּֽה א ֶּ ֵ֖
ָּֽי־ָאב ֹד
ָב ֶֶּׁ֨כם הַי֜ ֹום אֶּת־ ַהש ַ ֵָ֣מים ְּואֶּת־ ָה ִָ֗א ֶּרץ כ ֵ֣
שר אַתֶּ֜ ם עֹב ְָּ֧רים
ת ֹאבדּון מַהר מ ַ ֵ֣על ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
אֶּת־ ַהי ְַּרדֹּ֛ן ָ ֵ֖שמָה לְּרש ָ ְֵּּ֑תּה ֹלָּֽא־תַ אֲריכֻ ֶּ֤ן י ָמים
ָע ֵֶּ֔לי ָה כָ֥י הש ֵָ֖מד תשָמדָּֽ ּון׃  27וְּהפָ֧יץ י ְּהוָ ֹּ֛ה
ַגֹוים
ְַּארתֶּ ם מ ְֵּ֣תי מ ְּס ֵָ֔פר ב ֹ֕
אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ָבע ֵַּ֑מים וְּנש ְּ
ם־שם
שר יְּנ ַָ֧הג י ְּהוָ ֹּ֛ה אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ָ ָּֽ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שמָה׃ ַ 28ו ֲעבַדְּ תֶּ ָ ֵ֣
ֲשר
א ֵ֔
ָאדם ֵ֣עץ ָו ֵֶּ֔אבֶּן א ֶּ ֶּ֤
ֱֹלהים ַמע ֲֵ֖שה י ְֵּ֣די ָ ֵּ֑
שמ ְֵּ֔עּון וְֹּלָ֥ א י ָֹּֽאכְּלֵ֖ ּון וְֹּלָ֥ א
ֹלָּֽא־י ְּראּון וְֹּלֵ֣ א י ְּ
ֱֹלהיָך
י ְּר ֻיחָּֽן׃ ּ 29וב ַקש ְֶּּתָ֥ם מ ָ ֹּ֛שם אֶּת־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
שנּו ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ּו ְּבכָל־
ּומ ָ ֵָּ֑צאתָ כֵ֣י תדְּ ְּר ֵ֔ ֶּ
נַפ ְֶּּשָָּֽך׃  30ב ַַצֵ֣ר ל ְֵָּ֔ך ּו ְּמצ ָֹ֕אּוָך ֵ֖כ ֹל הַדְּ ב ֵָ֣רים
ְּהוֵ֣ה
שבְּתָ עַד־י ָ
ָה ֵּ֑אלֶּה בְַּאחֲרית ַהי ֵָ֔מים ְּו ַ
ְּהוֵ֣ה
ש ַמע ָ ְֵּ֖ת בְּקֹלָֹּֽו׃  31כֵ֣י ֶּ֤אל ַרחּום י ָ
אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּו ָ
שכַח
יתָך וְֹּלֶּ֤ א י ְּ
אֱֹל ֵֶּ֔היָך ֹלָ֥ א י ְַּרפְָּךֵ֖ וְֹּלֵ֣ א יַשְּח ֶּ ֵּ֑
ֲשר נש ַ ְֵּ֖בע לָהֶּ ָּֽם׃  32כֵ֣י שְַּאל־
אֶּת־ב ְֵּ֣רית אֲב ֹתֵֶּ֔ יָך א ֶּ ָ֥
נָא ְּלי ֶָׁ֨מים ָּֽראש ֹ֜נים ֲאשֶּר־ ָהיֵּ֣ו ְּל ָפ ִֶּ֗ניָך לְּמן־
ֱֹלהים׀ ָאדָ ם עַל־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ
הַיֹום ֲאשֶּר ב ֶָָׁ֨רא א ֶּ֤
ּולְּמקְּצָ֥ה ַהש ַ ֵָ֖מים ְּועַד־קְּצֵ֣ה ַהש ָ ֵָּ֑מים הֲנ ָּֽ ְּה ִָ֗יה
כַדָ ָ ֶּ֤בר ַהגָדֹול ַה ֵֶּ֔זה ֵ֖אֹו הֲנשְּמַ ָ֥ע כָמָֹּֽהּו׃  33ה ָ ֲֵ֣שמַ ָּֽע
ֱֹלהים מְּדַ ָ֧בר מתֹוְך־הָאֹּ֛ש ַכ ֲאשֶּר־
עָם ֶׁ֨קֹול א ֜
ֱֹלהים ְּ֠ ָלבֹוא
שָמַ ָ֥ עְּתָ א ָ ֵַ֖תה ַו ֶּי ָּֽחי׃ ֵ֣ 34אֹו׀ הֲנ ָ ֵ֣סה א ִ֗
ָל ֶַׁ֨קחַת לֵ֣ ֹו גֹוי מ ֶּ ֵ֣ק ֶּרב גֹוי ְּבמַס ֹת בְּא ֶֹׁ֨ת ֹת ּובְּמֹופ ְּ֜תים
ּובְּמ ְּל ָח ִָ֗מה ּו ְּב ָיֶּ֤ד ֲחזָקָה ּובז ְֵּ֣רֹו ַע נְּטּו ֵָ֔יה
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ְּהוָ֧ה
שה ָל ֶּ֜כם י ָ
ְּמֹור ֵ֖אים גְּד ֹלֵּ֑ים ְּ֠ ְּככ ֹל ֲאשֶּר־ ָע ֶׁ֨ ָ
ּוב ָ
אֱֹלהיכֶּ ֹּ֛ם בְּמצ ַ ְֵּ֖רים לְּעינֶּ ָּֽיָך׃  35אַתָ ה ה ְָּר ֵ֣אתָ
ֱֹלהים אָ֥ין ֵ֖עֹוד מ ְּלבַדָּֽ ֹו׃
לָדֵַ֔ עַת כָ֥י י ָ
ְּהוֵ֖ה הֵ֣ ּוא ָהא ֵּ֑
 36מן־ ַהשָמַ ֹּ֛ים השְּמָּֽיעֲָךָ֥ אֶּת־ק ֹלֵ֖ ֹו ְּליַס ֶּ ְֵּּ֑ר ָך ְּועַל־
ָה ִָ֗א ֶּרץ ה ְֶּּראֲָך אֶּת־א ֵ֣שֹו ַהגְּדֹו ֵָ֔לה ּודְּ ב ָ ָָ֥ריו ש ַ ֵָ֖מעְּתָ
מ ָ֥תֹוְך הָאָּֽש׃  37וְּתִַ֗ חַת כֶּ֤י ָאהַב אֶּת־אֲב ֹתֵֶּ֔ יָך וַיב ַ ְָּ֥חר
ְּבז ְַּר ֵ֖עֹו ַאח ָ ֲֵּ֑ריו וַיֹוצָּֽאֲָךָ֧ ְּבפָנָ ֹּ֛יו בְּכ ֹחָ֥ ֹו ַהג ֵָ֖ד ֹל ממצ ָ ְָּּֽרים׃
ְּהֹוריש גֹוי ֹּ֛ם גְּד ֹלָ֧ים ַו ֲעצֻמֹּ֛ים ממְָּךֵ֖ מפ ֶָּנֵּ֑יָך
 38ל ִ֗
ֶּת־ַארצָ ֹּ֛ם נַח ֲָלֵ֖ה ַכיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃
ְּ
ַלהֲבָּֽיא ֲִָ֗ך לָ ָּֽתֶּ ת־לְָּךָ֧ א
ְּ 39וי ָדַ ע ָ ְֵּ֣ת הַיִ֗ ֹום ַוהֲשב ֹתָ אֶּל־ ְּל ָבבֶָּך כֶּ֤י י ְּהוָה הֵ֣ ּוא
ֱֹלהים ַבש ַ ֵָ֣מים מ ֵַ֔מעַל ְּועַל־ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ מ ָ ֵּ֑תחַת
הָ ָּֽא ֵ֔
שר
שמ ְַּר ָ֞תָ אֶּת־ח ָֻקֵ֣יו ְּואֶּת־מצְּוֹתִָ֗ יו ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֵ֖אין עָֹּֽוד׃ ְּ 40ו ָ
יטב ל ְֵָּ֔ך ּו ְּלב ֶָּנֵ֖יָך ַאח ֶּ ֲֵּ֑ריָך
ָאנ ֹכֶּ֤י ְּמ ַצּוְָּך הַיֵ֔ ֹום ֲאשֶּר י ַ ֵ֣
ְּהוָ֧ה
שר י ָ
ַל־האֲדָ ֵָ֔מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ּו ְּל ֶַׁ֨מעַן תַ א ֲֶּ֤ריְך י ָמים ע ָ ֵ֣
אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ כָל־ ַהי ָמָּֽים׃
ָ 41אֵ֣ז יַב ְֶּּ֤דיל מֹשֶּה שָֹלֵ֣ ש ע ֵָ֔רים ב ְֵּ֖עבֶּר ַהי ְַּר ֵּ֑דן
שר י ְּר ַצֶּ֤ח
רֹוצ ַח ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שמָה ִ֗
שמֶּש׃ ָ 42ל ֶֻׁ֨נס ֜ ָ
מז ְְּּר ָ ֵ֖חה ָ ָּֽ
אֶּת־רעהּו בבְּלי־דֵַ֔ עַת וְּהֹּ֛ ּוא ֹלא־ש ֹנָ֥א לֵ֖ ֹו מתְּ ֵ֣מֹול
ֶּל־ַאחת מן־ ֶּהע ָָ֥רים ה ֵָ֖אל ו ָָחָּֽי׃
של ְֵּּ֑שֹום ְּו ִָ֗נס א
ַ ֹּ֛
יש ֹר ל ֻ ָָּֽראּובנֵּ֑י
ֶּת־בצֶּר בַמדְּ בָ ֹּ֛ר בְּאֶּ ֶָּ֥רץ הַמ ֵ֖
 43א ֶּ ָ֧
אמ ֹת בַג ְּלעָד ַלג ֵָ֔די ְּואֶּת־גֹולָ ָ֥ן ַבב ָ ֵָ֖שן
ְּוא ָ
ֶּת־ר ֶּ֤
שה לפְּנֵ֖י בְּנָ֥י
ֶּר־שם מ ֹ ֵ֔ ֶּ
ַתֹורה ֲאש ָ ֵ֣
לַ ָּֽ ְּמנַשָּֽי׃  44ו ְֵּ֖ז ֹאת ה ָ ֵּ֑
שפ ֵָּ֑טים
יש ְָּראָּֽל׃ ֵ֚ 45אלֶּה הָ ָּֽע ֵ֔ד ֹת וְּהַ ָּֽח ֵֻ֖קים ְּוהַמ ְּ
אתם
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר ד ֶּ ֶּ֤בר מֹשֶּה אֶּל־בְּנֵ֣י יש ְָּר ֵ֔אל בְּצ ָ ֵ֖
ממצ ָ ְָּּֽרים׃  46ב ְֶּׁ֨עבֶּר ַהי ְַּר ֜דן ַב ִַ֗גי ְּא ֵ֚מּול ֵ֣בית פ ְֵּ֔עֹור
יֹושב ְּב ֶּחש ְֵּּ֑בֹון
ֲשר ֵ֖
ְּב ִֶּ֗א ֶּרץ סיח ֹן ֶּ ֵ֣מלְֶּך הָ ָּֽאֱמ ֵֹ֔רי א ֶּ ָ֥
אתם ממצ ָ ְָּּֽרים׃
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר ה ָכֶּ֤ה מֹשֶּה ּובְּנ ָּֽי יש ְָּר ֵ֔אל בְּצ ָ ֵ֖
שן
ֶּת־א ֶּרץ׀ עֵ֣ ֹוג מֶּ ָּֽלְֶּך־ ַה ָב ִ֗ ָ
ְּ
 47וַי ְָּּֽיר ֶׁ֨שּו א
ֶּת־ַאר ֜צֹו ְּוא ֶּ ֵ֣
ֲשר ב ְֵּ֣עבֶּר ַהי ְַּר ֵּ֑דן מז ַ ְֵּ֖רח
שְּני ַמלְּכֵ֣י הָ ָּֽאֱמ ֵֹ֔רי א ֶּ ֵ֖
ַאר ֹּ֛נ ֹן
ַת־נחַל ְּ
שר עַל־ ְּ
שמֶּש׃  48מעֲר ָֹ֞ער ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָ ָּֽ
שפ ַ ָ֧
יא ֹן הָ֥ ּוא ח ְֶּּרמָֹּֽון׃ ְּ 49וכָל־ ֶָׁ֨הע ֲָר ָ֜בה ֶּ֤עבֶּר
ְּועַד־הַ ָ֥ר ש ֵ֖
ַהי ְַּרדן מז ְֵָּ֔רחָה ו ַ ְֵּ֖עד ָיֵ֣ם ָהע ֲָר ָ ֵּ֑בה ַ ֵ֖תחַת ַאש ְָּ֥ד ֹת
הַפסְּגָ ָּֽה׃
 5:1וַיק ָ ְֵּ֣רא מֹשֶּה אֶּל־כָל־יש ְָּראל וַיֵֹ֣אמֶּר אֲל ִֶּ֗הם ש ַ ְֶּּ֤מע
ֲשר
יש ְָּראל אֶּת־ ַהחֻקֵ֣ים ְּואֶּת־הַמ ְּ
שפ ֵָ֔טים א ֶּ ָ֧
שמ ְַּר ֶּ ֵ֖תם
יכֵ֖ם הַיֵּ֑ ֹום ּו ְּלמַדְּ ֶּ ֵ֣תם א ֹתֵָ֔ ם ּו ְּ
ָאנ ֹכֹּ֛י ד ֹבָ֥ר בְָּאזְּנ ֶּ
ֱֹלהינּו כ ַ ָָ֥רת עמָ ֹּ֛נּו ב ְֵּ֖רית בְּח ָֹּֽרב׃
ְּהוֵ֣ה א ִ֗
ַלעֲש ָֹתָּֽם׃  2י ָ
ְּהוֵ֖ה אֶּת־ ַהב ְֵּ֣רית ה ֵַּ֑ז ֹאת
ֹ 3לֵ֣ א אֶּת־אֲב ֵֹ֔תינּו כ ַ ָָ֥רת י ָ
כֵ֣י אתֵָ֔ נּו ֲא ֶַׁ֨נחְּנּו ָ֥אלֶּה ֹּ֛פ ֹה הַיֵֹ֖ום כֻלָ ָ֥נּו חַי ָּֽים׃  4פָנֵ֣ים׀
ְּהוָ֧ה עמָכֶּ ֹּ֛ם ב ָ ֵָ֖הר מ ָ֥תֹוְך הָאָּֽש׃
ְּבפ ִָ֗נים ד ֶֶּׁ֨בר י ָ
ְּהוֶּ֤ה ּובָּֽיניכֶּם ב ֵָ֣עת ה ֵַ֔הוא ְּלהַגָ֥יד
ָ ְּ֠ 5אנ ֹכי ע ֶֹׁ֨מד בין־י ָ
ְּהוֵּ֑ה כֶּ֤י י ְּראתֶּ ם מפְּנֵ֣י ה ֵָ֔אש
ל ֶָּכֵ֖ם אֶּת־דְּ ַ ֵ֣בר י ָ
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 6אָ ָּֽנ ֹכֵ֖י

יתָ֥ם ב ָ ֵָ֖הר לאמָֹּֽר׃
ְּוֹלָּֽא־עֲל ֶּ
ֲשר הֹוצאתֹּ֛יָך מאֶּ ֶָּ֥רץ מצ ַ ְֵּ֖רים
י ָ
ֱֹלהיָך א ֶּ ָ֧
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
מביָ֥ת ֲעבָדָּֽיםֹ 7 :לא-י ְּה ֶּי ָ֥ה־לְָּךֹּ֛ אֱֹלהָ֥ים אֲח ֵ֖רים
שה־לְָּךֵ֣ ֶֶּׁ֨פסֶּל כָל־תְּ מּו ֵָ֔נה
עַל־פָנָ ָּֽי ַ׃ ֹ 8לא־תַ ֲע ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר ב ָ ֵָ֖א ֶּרץ
ֲשר ַב ָ
ש ֶַׁ֨מים מ ֵַ֔מעַל ַוא ֶּ ָ֥
א ֶּ ֶּ֤
ֲשר ב ַ ֵַ֖מים מ ַ ָ֥תחַת לָאָ ֶָּּֽרץ׃
מ ָ ֵּ֑תחַת ַוא ֶּ ָ֥
ֹ 9לא־תשְּתַ חֲוֶּ ָ֥ה ל ֶּ ֵָ֖הם וְֹּלֵ֣ א תָ ָעב ְֵּּ֑דם כֵ֣י ָאנ ָֹ֞כי
ָאבֹות עַל־
י ָ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ֵ֣אל ַק ֵָ֔נא ְּ֠פ ֹקד עֲוֶֹׁ֨ן ָ֧
בָנֹּ֛ים ְּועַל־של ָ֥שים ְּועַל־רב ֵ֖עים לְּשֹנְּאָ ָּֽי׃
 10ו ְָּ֥עשֶּה ֶּ ֵ֖חסֶּד לַ ָּֽ ֲאל ֵָּ֑פים לְּאֹה ַ ֲֵ֖בי ּולְּשֹמ ְָּ֥רי
ֹ 11לָ֥ א ת ָ ֹּ֛שא אֶּת־שָּֽם־י ְּהוָ ָ֥ה
מצותו [מצְּוֹ ָתָּֽי]׃
ֱֹלהיָך ל ָ ֵַּ֑שוְּא כֵ֣י ֹלֶּ֤ א יְּנַקֶּה י ְּה ֵ֔ ָוה אֹּ֛ת ֲאשֶּר־
א ֶּ ֵ֖
 12ש ֵָ֣מֹֹּ֛ור אֶּת־
ַשוְּא׃
י ָ ָ֥שא אֶּת־ש ְֵּ֖מֹו ל ָ ָּֽ
ֲשר צּו ֵ֖ ְֵָּ֣ך י ְּהוָ ֵָ֥֣ ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃
יָֹ֥ום ַהש ָ ֵַ֖בת ְּלקַדְּ ֵּ֑שֹו ַכא ֶּ ָ֥
ֶּ֤ 13ששֶּת י ָמים ַ ָּֽתע ֲֵ֔ב ֹד ְּוע ֵָ֖שיתָ כָל־ ְּמלַאכ ְֶּּתָָּֽך׃  14וְּיֹום
ֱֹלהיָך ֹלא-תַ ע ֲֶׁ֨שה כָל־
ַהשְּב ֵ֔יעי ש ָ ֵַ֖בת׀ ל ָ
ַיהוֵ֖ה א ֶּ ֵּ֑
ְּמלָא ָ֜כה א ָ ֵַ֣תה ּובנְָּךָּֽ־ּוב ֶּ ֵ֣תָך ְּו ַעבְּדְּ ָךָּֽ־ ַו ֲאמָתִֶּ֗ ָך
ֲשר
ו ְּ
ְּשֹורָךֶּ֤ ַוחֲמ ֹ ְָּּֽר ֶָׁ֨ך ְּוכָל־ ְּב ֶּהמְּתֵֶּ֔ ָך וְּג ְּרָך א ֶּ ֵ֣
שע ֵֶָּ֔ריָך ְּל ִַ֗מעַן י ָנֹּ֛ ּו ַח ַעבְּדְּ ָךָ֥ ַו ֲאמָתְּ ָךֵ֖ ָכמָֹּֽוָך׃
ב ְּ
ֵ֣י־עבֶּד הָייתָ ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מצ ְִֵַּ֔֗רים וַי ֶֹׁ֨צא ֲָ֜ך
ְּ 15וזָכ ְַּרתִָ֗ כ ֶּ ֶּ֤
שם ְּב ָיֶּ֤ד ֲחז ָ ֵָ֖קה ּובז ְֵּ֣ר ֹ ַע נְּטּו ָיֵּ֑ה
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶֶּׁ֨היָך מ ֵ֔ ָ
י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ַלע ֲֵ֖שֹות אֶּת־יָֹ֥ום
ַל־כן צּוְָּך י ָ
ע ִ֗
 16כ ֶַּ֤בד אֶּת־ָאביָך ְּואֶּת־א ֵֶּ֔מָך
ַהשַבָ ָּֽת׃
ֱֹלהיָך ל ַ ְֵּ֣מעַן׀ יַאֲריכֻ ֵ֣ן י ָ ִֶּ֗מיָך
ֲשר צּוְָּךֵ֖ י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ַכא ֶּ ָ֥
ֱֹלהיָך
ּו ְּל ַמעַן יֵ֣יטַב ֵָ֔לְך ֵ֚ ַעל הָ ָּֽאֲדָ ֵָ֔מה ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
וְֹּלֵ֖ א
ֹ 17לָ֥ א ת ְּר ַ ֵ֖צח
נ ָֹ֥תן לָ ְָּֽך׃
וְֹּלא־
וְֹּלֵ֖ א תג ְֵָֹּּֽ֔נב
תנְּאָ ֵָּּֽ֑ף
 18וְֹּלָ֥ א
שוְּא׃
תַ עֲנֶּ ָ֥ה ב ְָּּֽרעֲָךֵ֖ עָ֥ד ָ ָּֽ
ו ְֶֹּׁ֨לא
תַ ח ְֵּ֖מ ֹד ֵ֣אשֶּת ר ֶּ ֵּ֑עָך
שֹורֹו
תתְּ ַא ֜ ֶּּוה ֵ֣בית ר ִֶּ֗עָך ש ָ֜דהּו ְּו ַעב ְֶּּ֤דֹו ַו ֲאמָתֹו ֵ֣
 19אֶּת־
ֲשר לְּר ֶּעָָּֽך׃
ַוחֲמ ֵֹ֔רֹו ו ְֵּ֖כ ֹל א ֶּ ָ֥
הַדְּ ב ֵָ֣רים ה ָָּ֡אלֶּה דבֶּר י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֶּל־כָל־ ְּק ַה ְּל ֶּ֜כם
ָב ִָ֗הר מ ֶּ֤תֹוְך הָאש הֶּ ָּֽע ָָנֵ֣ן וְּהָ ָּֽע ֲָר ֵֶּ֔פל ָ֥קֹול ג ֵָ֖דֹול
וְֹּלֵ֣ א י ָ ֵָּ֑סף וַ ָּֽיכְּתְּ ִ֗בם עַל־שְּני ל ֵֻ֣ח ֹת ֲאב ֵָ֔נים
ש ְּמע ֲֶּכֶּ֤ם אֶּת־הַקֹול מ ֵ֣תֹוְך
וַ ָּֽיתְּ נֵ֖ם אלָ ָּֽי׃ ַ 20וי ְִּ֗הי ְּכ ָ
ה ֵַ֔ח ֹשְֶּך ְּוה ָ ֵָ֖הר ב ֵֹ֣ער ב ֵָּ֑אש וַתק ְְּּרבֵ֣ ּון א ֵַ֔לי כָל־
יכֵ֖ם וְּזקְּניכֶּ ָּֽם׃  21וַת ֹאמ ְִּ֗רּו ֵ֣הן ה ְֶּּר ָ֜אנּו
אשי שבְּט ֶּ
ָר ָ֥
ְּהוֶּ֤ה אֱֹלהינּו אֶּת־כְּב ֵֹ֣דֹו ְּואֶּת־גָדְּ ֵ֔לֹו ְּואֶּת־ק ֹלָ֥ ֹו
י ָ
ש ַ ֵָ֖מעְּנּו מ ֵ֣תֹוְך ה ֵָּ֑אש ַהיֶֹּ֤ום ַהזֶּה ָר ֵ֔אינּו כ ָּֽי־י ְּדַ ָ֧בר
ָָּֽאדם ו ָָחָּֽי׃ ְּ 22ועַתָ ה ָ ֵ֣למָה נ ֵָ֔מּות
אֱֹלהֹּ֛ים אֶּת־הָ ָ ֵ֖
כֵ֣י ָּֽת ֹאכ ְֵּ֔לנּו הָאָ֥ש ַהגְּד ָֹלֵ֖ה ה ֵַּ֑ז ֹאת אם־יֹסְּפֵ֣ים׀
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֹּ֛ינּו ֵ֖עֹוד
ֶּת־קֹול י ָ
ֲא ִַ֗נחְּנּו ְּ֠לשְּמ ֹ ַע א ֶׁ֨
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ֱֹלהים
ֲשר ש ַ ֵָ֣מע קֹול א ֶׁ֨
וָמָ ָּֽתְּ נּו׃  23כֵ֣י ֵ֣מי כָל־ ָב ָּ֡ ָ
שר א ֶּ ֵ֣
ח ַ֜יים מְּדַ ָ֧בר מתֹוְך־הָאֹּ֛ש כ ֵָ֖מ ֹנּו ַו ֶּי ָּֽחי׃  24ק ַ ְֶּּ֤רב אַתָ ה
ֱֹלהינּו ו ַ ְֵּ֣אתְּ ׀
ֹאמר י ָ
ָּּֽו ֲ
ְּהוֵ֣ה א ֵּ֑
ֲשר י ַ ֵ֖
ש ֵָ֔מע אֹּ֛ת כָל־א ֶּ ָ֥
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֹּ֛ינּו
שר י ְּדַ ֜בר י ָ
תְּ דַ ֵ֣בר א ִ֗לינּו את כָל־ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֶּת־קֹול
א ֶּלֵ֖יָך ְּושָמַ ָ֥ עְּנּו ְּועָשָּֽינּו׃  25וַיש ַ ְֶּּ֤מע י ְּהוָה א ֵ֣
דבְּרי ֵֶּ֔כם בְּדַ ב ְֶּּר ֶּכֵ֖ם א ָלֵּ֑י ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי
ֲשר דב ְֵּ֣רּו
ש ַמעְּתי א ֶׁ֨
ְּ֠ ָ
ֶּת־קֹול דב ְּ֜רי ה ָ ֶָּ֤עם ַהזֶּה א ֶּ ֵ֣
ֲשר דבָּֽרּו׃  26מָּֽי־י ָּ֡תן ְּו ָהי ָה
יטיבּו כָל־א ֶּ ָ֥
א ֵֶּ֔ליָך ה ֵ֖
ְּל ָב ֶָׁ֨בם ֶּ֜זה ָל ִֶּ֗הם לְּי ְּראָ ָ֥ה א ֹֹּ֛תי וְּלש ְָּ֥מ ֹר אֶּת־כָל־
יהם
מצְּוֹ ַ ֵ֖תי כָל־ ַהי ֵָּ֑מים ְּל ֶַׁ֨מעַן י ַ
יטָ֥ב לָהֶּ ֹּ֛ם וְּלבְּנ ֶּ ֵ֖
לְּע ֹלָ ָּֽם׃  27לְֵ֖ך א ֱֵ֣מ ֹר ל ֶּ ֵָּ֑הם ָ֥שּובּו ל ֶָּכֵ֖ם לְָּאהֳליכֶּ ָּֽם׃
ְּ 28ואַתִָ֗ ה פ ֹה ע ֲֵ֣מ ֹד עמָדי ַואֲדַ ב ָ ְֵּ֣רה א ִֶּ֗ליָך ָ֧את כָל־
ֲשר תְּ ַלמ ְֵּּ֑דם
הַמצְּוָ ֹּ֛ה ְּו ַהחֻקָ֥ים ְּוהַמ ְּ
שפ ֵָ֖טים א ֶּ ֵ֣
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י נ ֹתָ֥ן ל ֶּ ֵָ֖הם לְּרש ְָּתָּּֽה׃
ְּוע ֵָ֣שּו ָב ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֧
יכֵ֖ם
ֲשר צ ָּוֹּ֛ה י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלה ֶּ
ּ 29ו ְּ
שמ ְַּר ֶּ ֵ֣תם ַלע ֲֵ֔שֹות ַכא ֶּ ָ֥
אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם ֹלָ֥ א תָ ֻ ֵ֖סרּו י ָמָ֥ין ּושְּמָֹּֽאל׃ ְּ 30בכָל־הַדִֶּ֗ ֶּרְך
ְּהוָ֧ה אֱֹלהיכֶּ ֹּ֛ם אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם תלֵּ֑כּו ל ַ ְֶּּ֤מעַן
שר צ ֜ ָּוה י ָ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר
תָּֽחְּיּון וְּטֵ֣ ֹוב ָל ֵֶּ֔כם ְּו ַהא ֲַרכ ֶּ ְֵּ֣תם י ֵָ֔מים ב ָ ֵָ֖א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
שפ ֵָ֔טים
ָּֽירשָּּֽון׃  6:1וְּזֵֹ֣את הַמ ְּצ ִ֗ ָוה הַ ָּֽחֻקים ְּוהַמ ְּ
ת ָ
יכֵ֖ם ְּלל ֵַ֣מד אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם
ֲשר צ ָּוֹּ֛ה י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלה ֶּ
א ֶּ ָ֥
ֲשר א ֶַּתֹּ֛ם עֹב ְָּ֥רים ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃
ַלע ֲֵ֣שֹות ָב ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך ְּ֠לשְּמ ֹר אֶּת־כָל־
ירא אֶּת־י ָ
ְּ 2ל ֶַׁ֨מעַן ת ָ֜
ֲשר ָאנ ֹכֵ֣י ְּמ ַצּוֶָּך אַתָ ה ּובנְָּךֵ֣
חֻק ָ ֵֹ֣תיו ּומצְּוֹתָיו א ֶּ ֵ֣
ש ַמע ָ ְֶּּ֤ת
ּובֶּן־בנ ְֵָּ֔ך ֵ֖כ ֹל י ְֵּ֣מי ַח ֶּיֵּ֑יָך ּול ַ ְֵּ֖מעַן יַאֲרכֻ ָ֥ן י ָמֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 3ו ָ
ֲשר
יש ְָּראל ְּו ָ
יטב ל ְֵָּ֔ך ַוא ֶּ ָ֥
שמ ְַּר ָ ֵ֣ת ַלע ֲֵ֔שֹות ֲאשֶּר י ַ ֵ֣
ֱֹלהי אֲב ֹתֶּ יָך
ת ְּרבֵ֖ ּון מ ְֵּּ֑א ֹד ַכ ֲאשֶּר ד ֶֶּׁ֨בר י ְּה ֜ ָוה א ֶּ֤
ֵָ֔לְך אֶּ ֶֹּּ֛רץ זָבַ ָ֥ת ח ָָלֵ֖ב ּודְּ בָ ָּֽש׃
ֱֹלהינּו י ְּהוָ ָ֥ה׀ א ֶָּחָּֽד׃
 4ש ַ ְֵּ֖מע יש ְָּר ֵּ֑אל י ְּהוָ ָ֥ה א ֵ֖
ֱֹלהיָך ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךָ֥ ּו ְּבכָל־
 5ו ָ ְֵּ֣א ַהבְּתֵָ֔ ֵ֖את י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
שר
נַ ְּפשְָּךֵ֖ ּו ְּבכָל־מְּא ֶֹּדָָּֽך׃ ְּ 6והָיָ֞ ּו הַדְּ ב ֵָ֣רים ה ִָ֗אלֶּה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָאנ ֹכָ֧י ְּמ ַצּוְָּךֹּ֛ הַיֵ֖ ֹום עַל־ ְּלבָבֶּ ָָּֽך׃  7וְּשנַנ ָ ְֵּ֣תם ְּל ָב ֵֶּ֔ניָך וְּדב ְַּר ָ ֵ֖ת
ָ ֵּ֑בם בְּשבְּתְּ ָךֶּ֤ בְּביתֶּ ָך ּו ְּב ֶּלכְּתְּ ָךֵ֣ בַדֵֶּ֔ ֶּרְך ָּּֽו ְּב ָ
ש ְּכבְָּךֵ֖
ּובְּקּומֶּ ָָּֽך׃ ּ 8ו ְּקש ְַּר ָתָ֥ם ל ְֵּ֖אֹות עַל־י ֶּ ֵָּ֑דָך ְּו ָהיָּ֥ו
ְּזּוז ֹת
לְּטֹט ֵָ֖פ ֹת בָ֥ין עינֶּ ָּֽיָך׃ ּ 9וכְּתַ ב ְָּתֹּ֛ם עַל־מ ָ֥
ְּהוֵ֣ה
ְּ 10ו ָה ָ֞י ָה כָ֥י י ְּביאֲָךֵ֣ ׀ י ָ
שע ֶּ ָָּֽריָך׃
יתָך ּוב ְּ
ב ֶּ ֵ֖
שר נש ַ ְָּ֧בע ַלאֲב ֶּ ֹֹּ֛תיָך לְַּאב ְָּרהָ ֹּ֛ם
אֱֹל ִֶּ֗היָך אֶּל־ ָה ָ֜א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר
לְּיצ ְָּחָ֥ק ָּּֽו ְּליַע ֲֵ֖ק ֹב ָלֵ֣תֶּ ת ָלְֵּ֑ך ע ָֹּ֛רים גְּדֹֹלָ֥ ת וְּט ֵֹ֖ב ֹת א ֶּ ָ֥
ֲשר ֹלא־
ֹלא־בָנ ָּֽיתָ ׃ ּ 11ו ֶָׁ֨ב ֜תים מְּלאֵ֣ים כָל־טּוב א ֶּ ֵ֣
ֲשר ֹלא־ ָח ֵַ֔צבְּתָ כ ְָּרמָ֥ים
מלאתָ ּוב ֶּ֤ ֹר ֹת חֲצּובים א ֶּ ֵ֣
ֲשר ֹלא־נ ָ ֵָּ֑טעְּתָ וְָּא ַכל ָ ְֵּ֖ת ְּושָבָ ָּֽעְּתָ׃
יתים א ֶּ ֵ֣
וְּז ֵ֖
 12ה ָ ֵ֣שמֶּר ל ְֵָּ֔ך פֶּן־תש ַ ְֵּ֖כח אֶּת־י ָ
ֲשר הֹוצ ָּֽיאֲָךֹּ֛
ְּהוֵּ֑ה א ֶּ ָ֧
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ת ָ ֵ֖ירא
מאֶּ ֶָּ֥רץ מצ ַ ְֵּ֖רים מבָ֥ית ֲעבָדָּֽים׃  13אֶּת־י ָ
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וְּא ֵֹ֣תֹו תַ ע ֲֵּ֑ב ֹד ּובש ְֵּ֖מֹו תשָבָּֽעַ׃ ֹ 14לֵ֣ א תָּֽל ְֵּ֔כּון ַאח ֲֵ֖רי
ֲשר
ֱֹלהים אֲח ֵּ֑רים מאֱֹלהי הָ ָּֽע ֵַ֔מים א ֶּ ֵ֖
א ֵ֣
ֱֹלהיָך בְּק ְּר ֶּ ֵּ֑בָך
סְּביבֹותיכֶּ ָּֽם׃  15כֵ֣י אָ֥ל קַנָ ֹּ֛א י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ֵָ֔בְך וְּהש ְֵּ֣מידְּ ֵָ֔ך מ ַ ֵ֖על
פֶּן־ ְּ֠י ֶּח ֱֶּרה ַאף־י ָ
ֹ 16לֵ֣ א תְּ נ ֵַ֔סּו
פְּנָ֥י ָהאֲדָ מָ ָּֽה׃
יתם ַבמַסָ ָּֽה׃
ְּהוֵ֖ה אֱֹלה ֶּ
אֶּת־י ָ
ֲשר נס ֶּ ֵ֖
יכֵּ֑ם ַכא ֶּ ָ֥
יכֵּ֑ם
ְּהוֵ֣ה אֱֹלה ֶּ
שמ ְֵּ֔רּון אֶּת־מצְּוֵֹ֖ת י ָ
 17ש ֵָ֣מֹור ת ְּ
ָשיתָ ַהי ָ ָָ֥שר ְּוה ֵַּ֖טֹוב
ֲשר צּוָ ְָּֽך׃ ְּ 18וע ֹּ֛
וְּעד ָֹתָ֥יו ְּוח ָ ֵֻ֖קיו א ֶּ ָ֥
ְּהוֵּ֑ה ְּל ַמעַן יֵ֣יטַב ֵָ֔לְך ּו ִָ֗באתָ ְּו ָי ַָּֽרשְּתָ אֶּת־
בְּעינֵ֣י י ָ
ְּהוֵ֖ה ַלאֲב ֶֹּתָּֽיָך׃
ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ הַּט ֹ ֵָ֔בה ֲאשֶּר־נשְּבַ ָ֥ע י ָ
ֲשר דבֶּ ָ֥ר
ַ 19לה ֲָ֥ד ֹף אֶּת־כָל־אֹי ֶּ ְֵּ֖ביָך מפ ֶָּנֵּ֑יָך ַכא ֶּ ֵ֖
 20כ ָּֽי־ישְָּאלְָּךָ֥ בנְָּךֹּ֛ מ ָ ֵָ֖חר
י ְּהוָ ָּֽה׃
ֲשר
אמ ֹר ָ ֵ֣מה הָע ִ֗ד ֹת וְּהַ ָּֽחֻקים ְּוהַמ ְּ
שפ ֵָ֔טים א ֶּ ָ֥
ל ֵּ֑
ֱֹלהינּו אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃  21וְָּאמ ְַּר ָ ֵ֣ת לְּבנ ְֵָּ֔ך
צ ָּוֹּ֛ה י ְּהוָ ָ֥ה א ֵ֖
יאנּו י ְּהוָ ֹּ֛ה
ֲעב ָֹּ֛דים הָי ָ֥ינּו ְּלפ ְַּר ֵ֖ע ֹה בְּמצ ָ ְֵּּ֑רים וַיֹוצ ָ֧
אֹות ֹת ּוְּ֠ מֹפְּתים
ממצ ַ ְֵּ֖רים ְּב ָי ָ֥ד ֲחז ָ ָָּֽקה׃  22וַי ֵ֣תן י ְּה ָּ֡ ָוה ֵ֣
יתֹו
גְּד ֶֹׁ֨לים ו ְָּר ָ֧עים׀ בְּמצ ַ ְֹּּ֛רים ְּבפ ְַּר ָ֥ע ֹה ּו ְּבכָל־ב ֵ֖
ְּאֹותנּו הֹוצֵ֣יא מ ָ ֵּ֑שם ְּל ַמעַן ה ֵָ֣ביא א ֹתֵָ֔ נּו
לְּעינ ָּֽינּו׃  23ו ָ ֵ֖
ֲשר נש ַ ְֵּ֖בע ַלאֲב ֹתָּֽינּו׃
ָלֶּ֤תֶּ ת ָלנּו אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
ַ 24ויְּצַּוֵ֣נּו י ְּה ִ֗ ָוה ַלעֲשֹות אֶּת־כָל־ ַהחֻקֵ֣ים ה ֵָ֔אלֶּה
ֱֹלהינּו ל ְָּ֥טֹוב ָלנּו כָל־ ַהי ֵָ֔מים
לְּי ְּר ָ ֵ֖אה אֶּת־י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֵּ֑
ֶּה־לֵּ֑נּו כ ָּֽי־נש ְֶּׁ֨מ ֹר
ְּלחַי ֵֹ֖תנּו ְּכ ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃ ּ 25וצְּדָ ָ ֵ֖קה תָּֽ ְּהי ָ
ַלע ֲ֜שֹות אֶּת־כָל־הַמצ ְָּוֵ֣ה ה ִַ֗ז ֹאת לפְּנֹּ֛י י ְּהוָ ָ֥ה
 7:1כֶּ֤י
ֲשר צּוָ ָּֽנּו׃
ֱֹלהינּו ַכא ֶּ ָ֥
א ֵ֖
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך אֶּל־ ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־א ָ ַָ֥תה בָא־
י ְּבָּֽיאֲָך י ָ
ם־ר ֵ֣בים׀ מ ָפ ֶָּּ֡ניָך הַ ָּֽחתי
ָ ֵ֖שמָה לְּרש ָ ְֵּּ֑תּה ְּונ ַ ֵָ֣של גָֹּֽוי ַ
ְּוהַג ְּרג ֶָׁ֨שי ְּו ָהאֱמ ֹ֜רי ְּו ַה ְּכנַעֲנֵ֣י ְּו ַהפְּר ִ֗זי וְּהַ ָּֽחּוי
ֲצּומים ממֶּ ָּֽךָ׃ ּ 2ונְּתָ ָ֞נָם
ְּבּוסי שב ָ ְֵּ֣עה ֵ֔
ְּו ַהי ֵ֔
גֹוים ַרבָ֥ים ַוע ֵ֖
יתם ַהח ֲֶּ֤רם תַ חֲרים
י ָ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ְּלפ ֶָּנֵ֖יָך וְּהכ ָ ֵּ֑
א ֹתֵָ֔ ם ֹלא־תכ ְָּ֥ר ֹת לָהֶּ ֹּ֛ם ב ְֵּ֖רית וְֹּלָ֥ א תְּ חָנ ָּֽם׃  3וְֹּלָ֥ א
תתְּ ח ֵַ֖תן ָ ֵּ֑בם בתְּ ָך ֹלא־ת ֵ֣תן לבְּנֵ֔ ֹו ּוב ֵ֖תֹו ֹלא־תקַ ָ֥ח
ֱֹלהים
לבְּנֶּ ָָּֽך׃  4כ ָּֽי־י ֶָּ֤סיר אֶּת־בנְָּך מַָּֽאח ֲֵַ֔רי ְּו ָעב ְֵּ֖דּו א ֵ֣
אֲח ֵּ֑רים ְּוח ָ ֶָּ֤רה ַאף־י ְּהוָה ָב ֵֶּ֔כם וְּהשְּמידְּ ָךֵ֖ מַהָּֽר׃
יהֵ֣ם ת ֵ֔ת ֹצּו
ם־כ ֹה תַ עֲשּו ָל ֵֶּ֔הם מזְּבְּח ֹת ֶּ
 5כ ָּֽי־א ֶּ֤
יהם
ּומַצב ָ ֵֹ֖תם תְּ ש ֵַּ֑ברּו ַואֲשָּֽירהֶּם תְּ גַד ֵ֔עּון ּופְּסיל ֶּ ֵ֖
ַיהוֵ֖ה
תש ְְּּרפָ֥ ּון בָאָּֽש׃  6כֵ֣י ַ ֶּ֤עם קָדֹוש אַתֵָ֔ ה ל ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך ל ְּהיָֹ֥ות לֹו ל ַ ְֵּ֣עם
ֱֹלהיָך ב ְָָּ֞ך ב ַ ֵָ֣חר׀ י ָ
א ֶּ ֵּ֑
ֲשר עַל־פְּנָ֥י ָהאֲדָ מָ ָּֽה׃ ֹ 7לֵ֣ א
ְּסגֻ ֵָ֔לה מכ ֹל הָ ָּֽע ֵַ֔מים א ֶּ ֵ֖
ָשק י ְּהוָ ֹּ֛ה ב ֶָּכֵ֖ם וַיב ַ ְֵּ֣חר
מ ָֻּֽר ְּב ָ֞ ֶּכם מכָל־הָ ָּֽע ִַ֗מים ח ַ ָ֧
ב ֶָּכֵּ֑ם כ ָּֽי־א ֶַּתָ֥ם ַהמ ַ ְֵּ֖עט מכָל־ ָהעַמָּֽים׃  8כי מַָּֽא ֲה ֶַׁ֨בת
שבַע
ֲשר נ ְּ
שמ ְֶּּ֤רֹו אֶּת־ ַה ְּ
י ְּה ֜ ָוה אֶּתְּ ִֶּ֗כם ּומ ָ
ש ֻבעָה א ֶּ ֶּ֤
ֶּתְּכֵ֖ם ְּב ָיֵ֣ד ֲחז ָ ֵָּ֑קה
ַלא ֲֵ֣ב ֹתי ֵֶּ֔כם הֹוצָ֧יא י ְּהוָ ֹּ֛ה א ֶּ
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וַ ָּֽיפְּדְּ ָך מ ֵ֣בית ֲעב ֵָ֔דים מ ַיֵ֖ד פ ְַּר ָ֥ע ֹה מֶּ ָּֽלְֶּך־מצ ָ ְָּּֽרים׃
ֱֹלהים הָאל
ֱֹלהיָך הֵ֣ ּוא הָ ָּֽא ֵּ֑
ְּ 9ו ָיֵ֣דַ עְּתֵָ֔ כ ָּֽי־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
הַ ָּֽנֶּ ֱא ֵָ֔מן ש ָֹ֧מר ַהב ְֵּ֣רית ְּו ַה ִֶּ֗חסֶּד לְּאֹהֲבָ ֹּ֛יו ּולְּשֹמ ְָּ֥רי
מצְּוֹ ָ ֵ֖תו לְּאֶּ ָ֥ לֶּף דָּֽ ֹור׃ ּ 10ו ְּמשַלָ֧ם לְּשֹנְּאָ ֹּ֛יו אֶּל־
פ ָָנֵ֖יו ְּל ַהאֲב ֵּ֑ידֹו ֹלֶּ֤ א י ְַּאחר ל ְֵּ֣ש ֹנ ְֵּ֔אֹו אֶּל־פ ָָנֵ֖יו
שמ ְַּרתֶָׁ֨ אֶּת־הַמ ְּצ ֜ ָוה ְּואֶּת־הַ ָּֽחֻקֵ֣ים
שלֶּם־לָֹּֽו׃ ְּ 11ו ָ
י ְּ ַ
שר ָאנ ֹכָ֧י ְּמ ַצּוְָּךֹּ֛ ַהיֵֹ֖ום
שפ ִָ֗טים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּואֶּת־הַמ ְּ
ֲשֹותָּֽם׃
ַלע ָ
שפָטים ה ֵָ֔אלֶּה
שמ ְִּ֗עּון אֶּ֤ת הַמ ְּ
ְּ 12ו ָה ָיֵ֣ה׀ ֵ֣עקֶּב ת ְּ
שמַר י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך
יתם א ָ ֵֹּ֑תם ְּו ָ
ּו ְּ
שמ ְַּר ֶּתָ֥ם ַועֲש ֶּ ֵ֖
ֲשר נש ַ ְֵּ֖בע
ל ְִָּ֗ך אֶּ ָּֽת־ ַהבְּרית ְּואֶּת־ ַה ֵֶּ֔חסֶּד א ֶּ ָ֥
ַלאֲב ֶֹּתָּֽיָך׃ ַ 13וא ֲֵ֣הב ְֵָּ֔ך ּוב ַרכְָּךֵ֖ וְּה ְּר ֶּ ֵּ֑בָך ּוב ַ ֵ֣רְך פ ְָּּֽרי־
ב ְּטנְָּךֵ֣ ּופ ְָּּֽרי־ ְּ֠ ַאדְּ מָתֶּ ָך דְּ ֶָׁ֨גנ ְָּ֜ך וְּתָּֽירֹשְָּךֵ֣ וְּי ְּצה ִֶָּ֗רָך
שגַר־ ֲא ָל ֶּפיָך ְּו ַעשְּתְּ ֵ֣ר ֹת צ ֹא ֵֶּ֔נָך ֵ֚ ַעל הָ ָּֽאֲדָ ֵָ֔מה
ְּ
ֲאשֶּר־נשְּבַ ָ֥ע ַלאֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך לָ ָ֥תֶּ ת לָ ְָּֽך׃  14ב ָָ֥רּוְך תָּֽ ְּה ֶּיֵ֖ה
מכָל־ ָהע ֵַּ֑מים ֹלא־י ְּה ֶּי ָ֥ה בְָּךֹּ֛ ע ָ ָָ֥קר וַ ָּֽ ֲעק ָ ֵָ֖רה
ָל־ח ֹלי ְּוכָל־
ּוב ְּב ֶּהמ ְֶּּתָָּֽך׃  15וְּה ָ֧סיר י ְּהוָ ֹּ֛ה ממְָּךֵ֖ כ ֵּ֑
ֲשר י ָדִַ֗ עְּתָ ֹלֶּ֤ א י ְּשימָם
מַדְּ וי מצ ְֶַּׁ֨רים ה ָָר ֜עים א ֶּ ֵ֣
ֵָ֔בְך ּונְּתָ ָנֵ֖ם ְּבכָל־שֹנְּאֶּ ָּֽיָך׃  16וְָּא ַכל ָ ְֵּ֣ת אֶּת־כָל־
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך נ ֵֹ֣תן ֵָ֔לְך ֹלא־תָ חָ֥ ֹוס
שר י ָ
הָ ָּֽע ִַ֗מים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
יהם וְֹּלֶּ֤ א תַ עֲב ֹד אֶּת־אֱֹלֵ֣ הי ֵֶּ֔הם כ ָּֽי־
עָּֽינְָּךֵ֖ עֲל ֶּ ֵּ֑
 17כֶּ֤י ת ֹאמַר
מֹוקש ֵ֖הּוא לָ ְָּֽך׃
ָ֥
בל ָ ְֵּ֣בב ְֵָּ֔ך ַרבֹּ֛ים הַגֹוי ָ֥ם ה ֵָ֖אלֶּה מ ֶּ ֵּ֑מני איכָ ָ֥ה
ישָּֽם׃ ֹ 18לָ֥ א ת ָ ֵ֖ירא מ ֶּ ֵּ֑הם ז ֵָ֣כ ֹר
אּוכל לְּהֹור ָ
ַ ֵ֖
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּלפ ְַּר ֵ֖ע ֹה
תז ְִּ֗כ ֹר ֶּ֤את ֲאשֶּר־ ָעשָה י ָ
ֶּר־ר ֵ֣אּו
ּו ְּלכָל־מצ ָ ְָּּֽרים׃ ַ 19המ ֶַׁ֨ס ֹת ַהגְּד ֹ ֹ֜לת ֲאש ָ
עי ִֶּ֗ניָך ְּוהָא ֶֹּ֤ת ֹת ְּוה ַָּֽמ ֹפְּתים ְּו ַה ָי ֶּ֤ד ַה ֲחזָקָה
ֱֹלהיָך
ֲשר הֹוצָּֽאֲָךֵ֖ י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ְּו ַהז ְֵּ֣ר ֹ ַע ַהנְּטּו ֵָ֔יה א ֶּ ָ֥
ָל־הע ֵַ֔מים ֲאשֶּר־
שה י ָ
כ ָּֽן־י ַ ֲע ָ֞ ֶּ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ְּלכ ָ ֵ֣
א ָ ַָ֥תה י ֵָ֖רא מפְּניהֶּ ָּֽם׃ ְּ 20וגַם אֶּת־הַצ ְּר ֵָ֔עה יְּשַלַ ֹּ֛ח
ְָּארים
ֱֹלהיָך ָ ֵּ֑בם עַד־א ֲִ֗ב ֹד הַנש ֹּ֛
י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
יהם כ ָּֽי־
ְּוהַנסְּתָ ֵ֖רים מפָנֶּ ָּֽיָך׃ ֹ 21לָ֥ א תַ ע ֲֵ֖ר ֹץ מפְּנ ֶּ ֵּ֑
ְּנֹורא׃ ְּ 22ונָשַל
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך בְּק ְּר ֵֶּ֔בָך אָ֥ל ג ֵָ֖דֹול ו ָ ָּֽ
י ָ
י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך אֶּת־הַגֹוי ָ֥ם הָאֹּ֛ל מפ ֶָּנֵ֖יָך מ ַ ְֵּ֣עט
ַלתם מ ֵַ֔הר פֶּן־ת ְּרבֶּ ָ֥ה ע ֶָּלֵ֖יָך
מ ָ ְֵּּ֑עט ֹלֶּ֤ א תּוכַל כ ָ ֵ֣
ֱֹלהיָך ְּלפ ֶָּנֵּ֑יָך ְּו ָהמָם
ַח ַי ָ֥ת ַהש ֶָּדָּֽה׃ ּ 23ונְּתָ נָ ֹּ֛ם י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
שמ ְָּדָּֽם׃ ְּ 24ונ ַ ֶָּ֤תן ַמלְּכיהֶּם
ְּהּומה גְּד ֹ ֵָ֔לה ַ ֵ֖עד ה ָ
מ ָ ֵ֣
ש ֵָ֔מם מ ַ ֵ֖תחַת ַהש ָ ֵָּ֑מים ֹלָּֽא־
ְּבי ָדֵֶּ֔ ָך ְּו ַה ֲאבַדְּ ָ ֵ֣ת אֶּת־ ְּ
יתְּ י ַצָ֥ב איש ְּב ָפ ֵֶּ֔ניָך ַעָ֥ד השְּמ ָּֽדְּ ָךֵ֖ א ָֹתָּֽם׃  25פְּסילָ֥י
יהם תש ְְּּרפֵ֣ ּון ב ֵָּ֑אש ֹלָּֽא־תַ חְּמ ֹד ֶֶּׁ֨כסֶּף ְּוז ָ ֶָּ֤הב
אֱֹלה ֶּ ֵ֖
עֲליהֶּם ְּו ָל ַקח ָ ְֵּ֣ת ֵָ֔לְך ֵ֚ ֶּפן תּו ֵָ֣קש ֵ֔בֹו כָ֧י תֹועֲבַ ֹּ֛ת
ֱֹלהיָך הָּּֽוא׃  26וְֹּלא־תָ ֶּ֤ביא תָּֽ ֹועבָה אֶּל־ביתֵֶּ֔ ָך
י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
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שקְּצֶּ ֹּ֛נּו וְּתַ עָ֥ב׀ תְּ ָּֽתַ ע ֶּ ֲֵ֖בנּו
ְּוהָי ָ֥יתָ ֵ֖ח ֶּרם כ ֵָּ֑מ ֹהּו שַקָ֧ץ׀ תְּ ַ
כי־ח ֶָּ֥רם הָּּֽוא׃
שמ ְֵּ֣רּון
שר ָאנ ֹכָ֧י ְּמ ַצּוְָּךֹּ֛ ַהיֵֹ֖ום ת ְּ
 8:1כָל־הַמ ְּצ ִ֗ ָוה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ּורביתִֶּ֗ ם ּובָאתֶּ ם
ַלע ֲֵּ֑שֹות ְּל ֶַׁ֨מעַן תָּֽחְּי֜ ּון ְּ
ְּהוֵ֖ה
ו ָּֽירש ֶּ ְֵּ֣תם אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־נשְּבַ ָ֥ע י ָ
שר הֹול ָּֽיכ ֲָ֜ך
ַלאֲב ֹתיכֶּ ָּֽם׃ ְּ 2וזָכ ְַּר ָ ֵ֣ת אֶּת־כָל־הַדִֶּ֗ ֶּרְך ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַארבָעָ֥ים ש ָָנֵ֖ה בַמדְּ ָ ֵּ֑בר ְּל ֶַׁ֨מעַן
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ֶּז ֹּ֛ה ְּ
י ָ
ֲשר בָּֽ ְּל ָבבְָּךֹּ֛
עַנ ָֹּֽתְּ ָ֜ך ְּלנַסָֹּֽתְּ ִָ֗ך לָדַ֜ עַת אֶּת־א ֶּ ָ֧
הֲתש ְָּ֥מ ֹר מצְּוֹ ָ ֵ֖תו אם־ֹלָּֽא׃  3וַ ָּֽי ְּ ַענְָּך ַוי ְַּרעבֶָּך
ֲשר ֹלא־י ָדֵַ֔ עְּתָ וְֹּלָ֥ א י ָדְּ ֵ֖עּון
ַו ַיָּֽאֲכָּֽלְָּךֶּ֤ אֶּת־ ַהמָן א ֶּ ֵ֣
הֹודע ֲִָ֗ך ְּ֠כי ֹלֵ֣ א עַל־ה ֶּ ֶַּ֤לחֶּם ְּלבַדֹו
אֲב ֶּ ֵֹּ֑תיָך ל ַ ְֵּ֣מעַן ָּֽ
ְּהוֵ֖ה י ְּח ֶּי ָ֥ה
י ְּח ֶּיֵ֣ה הָ ָָּֽאדֵָ֔ ם כֹּ֛י עַל־כָל־מֹוצָ ָ֥א פ ָּֽי־י ָ
ה ָ
ָָאדָּֽם׃  4ש ְּמ ֶָׁ֨לתְּ ָ֜ך ֹלֶּ֤ א בָ ָּֽלְּתָ ה מָּֽ ָע ֵֶּ֔ליָך ו ְַּרגְּלְָּךֵ֖
ַארבָעָ֥ים שָנָ ָּֽה׃ ְּ 5וי ָדַ ע ָ ְֵּ֖ת עם־ ְּלב ֶּ ֵָּ֑בָך
ֹלֵ֣ א ב ֵָּ֑צקָה ֶּזֵ֖ה ְּ
ֱֹלהיָך
ִ֗כי ַכ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר יְּי ַָ֥סר איש אֶּת־בְּנֵ֔ ֹו י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ֱֹלהיָך
ְּמיַס ֶּ ְָּּֽרךָ׃  6ו ָ ְֵּ֣שמ ְַּרתֵָ֔ אֶּת־מצְּוֵֹ֖ת י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
לָלֶּ ָ֥כֶּת בדְּ ָר ָכֵ֖יו ּולְּי ְּראָ ָ֥ה א ֹתָּֽ ֹו׃ ֵ֚ 7כי י ָ
טֹובה ֵ֚ ֶּא ֶּרץ ַ ֵ֣נחֲלי ֵָ֔מים ֲעי ָנ ֹת
ֶּל־א ֶּרץ ָ ֵּ֑
מְּבָּֽיאֲָךֵ֖ א ֶּ ֵ֣
ּותְּ ה ֵֹ֔מ ֹת יֹצְּאָ֥ים בַבק ָ ְֵּ֖עה ּובָהָ ָּֽר׃ ֶּ֤ ֶּ 8א ֶּרץ חּטָה
ּושְּע ֵָֹ֔רה וְּגֶּ ָ֥פֶּן ּותְּ א ָנֵ֖ה וְּר ֵּ֑מֹון אֶּ ֶָּּֽרץ־ז ָ֥ית ֶּ ֵ֖שמֶּן
ַל־בּה
ּודְּ בָ ָּֽש׃ ִֶּ֗ 9א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר ֹלֶּ֤ א בְּמסְּכנֻת ָּֽת ֹאכ ָ ֵ֣
ֲשר ֲאב ֶָּנֵ֣י ָה
ֵֶּ֔לחֶּם ֹלָּֽא־תֶּ חְּסַ ָ֥ר ֵ֖כ ֹל ָ ֵּ֑בּה ֵ֚ ֶּא ֶּרץ א ֶּ ֵ֣
ב ְַּר ֵֶּ֔זל ּומה ֲָר ֶּ ֵ֖רי ָה תַ ח ְָּ֥צ ֹב נ ְָּּֽח ֹשֶּת׃  10וְָּא ַכל ָ ְֵּ֖ת
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך עַל־הָאָ ֶָּ֥רץ
ְּוש ָ ֵָּ֑בעְּתָ ּוב ַָּֽרכְּתָ אֶּת־י ָ
ֲשר נָ ָּֽתַ ן־לָ ְָּֽך׃  11ה ָ ֵ֣שמֶּר ל ְֵָּ֔ך פֶּן־תש ַ ְֵּ֖כח אֶּת־
הַּט ָ ֵֹ֖בה א ֶּ ָ֥
שפ ָ ֵָ֣טיו
ֱֹלהיָך לְּבל ְֶּׁ֨תי ש ְֶּּ֤מ ֹר מצְּוֹתָיו ּומ ְּ
י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ֹאכֵ֖ל
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ ַהיָֹּֽום׃  12פֶּן־ת ַ
ְּוחֻק ֹתֵָ֔ יו א ֶּ ֹּ֛
ְּוש ָ ֵָּ֑בעְּתָ ּוב ָָ֥תים ט ֹבֹּ֛ים תב ְֶּּנֵ֖ה ְּוי ָ ָּֽ
ָשבְּתָ ׃ ּ 13וב ָ ְָּּֽק ְּרָךֶּ֤
ֶּה־לְֵּ֑ך ו ְָּ֥כ ֹל ֲאשֶּר־
וְּצָֹּֽאנְָּך י ְּר ְּב ֵֻ֔ין וְּכֶּ ָ֥ סֶּף ְּוז ָ ֵָ֖הב י ְּרב ָ
ְּהוֵ֣ה
ְּש ַכחְּתָ אֶּת־י ָ
לְָּךֵ֖ י ְּרבֶּ ָּֽה׃  14ו ָ ְֵּ֖רם ְּלב ֶּ ֵָּ֑בָך ו ָ ָּֽ
אֱֹל ֵֶּ֔היָך הַמֹוציאֲָךֹּ֛ מאֶּ ֶָּ֥רץ מצ ַ ְֵּ֖רים מבָ֥ית ֲעבָדָּֽים׃
ַנֹורא נ ָ ֶָּ֤חש׀ ש ָָרף
ַמֹוליכ ֲָ֜ך בַמדְּ ָבֵ֣ר׀ ַהג ֵָ֣ד ֹל ְּוה ִָ֗
 15ה ֶׁ֨
ָּֽין־מים הַמֹוצֶּ֤יא לְָּך
ֲשר א ָ ֵּ֑
ְּו ַעק ְֵָּ֔רב וְּצמ ֵָ֖אֹון א ֶּ ֵ֣
ֵַ֔מים מ ֵ֖צּור הַ ָּֽ ַחלָמָּֽיש׃  16הַמַ ָּֽא ֲֶׁ֨כלְָּךָ֥ מָן בַמדְּ ֵָ֔בר
ֲשר ֹלא־י ָדְּ ֵ֖עּון אֲב ֶּ ֵֹּ֑תיָך ל ַ ְֵּ֣מעַן עַנ ָֹּֽתְּ ִָ֗ך ּו ְּל ַמעַן
א ֶּ ָ֥
יתָָּֽך׃  17וְָּאמ ְַּר ָ ֵ֖ת ב ְּלב ֶּ ֵָּ֑בָך
נַס ֹתֵֶּ֔ ָך לְּהיטָּֽבְָּךֵ֖ בְַּאחֲר ֶּ
כ ֹחי ו ְֵּ֣ע ֹצֶּם י ֵָ֔די ָ ָ֥עשָה לֵ֖י אֶּת־ה ַ ַָ֥חיל ַה ֶּז ָּֽה׃ ְּ 18ו ָזָּֽכ ְַּרתָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך כֵ֣י ִ֗הּוא הַנ ָֹ֥תן לְָּךֹּ֛ ֵ֖כ ֹ ַח ַלע ֲֵ֣שֹות
אֶּת־י ָ
יתֹו ֲאשֶּר־נשְּבַ ָ֥ע ַלאֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך
ָ ֵּ֑חיל ְּל ֶַׁ֨מעַן ה ָָ֧קים אֶּת־בְּר ֹּ֛
ַכיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
שכַח אֶּת־י ָ
ְּ 19ו ָה ִָ֗יה אם־ש ֶָּ֤כ ֹ ַח ת ְּ
ֱֹלהים אֲח ֵ֔רים ַו ֲעבַדְּ ָ ֵ֖תם
וְּהָ ָּֽ ַלכְּתִָ֗ ַאחֲרי א ֵ֣
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ָאב ֹד
וְּהשְּתַ חֲוֵ֣יתָ ל ֶּ ֵָּ֑הם הַע ֶּ֤ד ֹתי ָבכֶּם הַיֵ֔ ֹום כָ֥י ֵ֖
ֲשר י ְּהוָה ַמא ֲֵ֣ביד מפְּני ֵֶּ֔כם
ת ֹאבדָּֽ ּון׃  20כ ִ֗
ַגֹוים א ֶּ ֶּ֤
שמ ְֵּ֔עּון ב ְֵּ֖קֹול י ְּהוָ ָ֥ה
ֵ֖כן ת ֹאב ֵּ֑דּון ֵ֚עקֶּב ֹלֵ֣ א ת ְּ
אֱֹלהיכֶּ ָּֽם׃
 9:1ש ַ ְֵּ֣מע יש ְָּר ִ֗אל אַתֶָׁ֨ ה ע ֶֹּ֤בר הַיֹום אֶּת־ ַהי ְַּר ֵ֔דן לָב ֹא
גֹוים גְּד ֹלָ֥ים ַו ֲעצ ֵֻ֖מים מ ֶּ ֵּ֑מ ָך ע ָֹּ֛רים גְּדֹֹלָ֥ ת
ל ֶּ ֵָ֣רשֶּת ֵ֔
שר
ּו ְּבצ ֵֻ֖ר ֹת ַבשָמָ ָּֽים׃ ַ 2עָּֽם־ג ָָ֥דֹול ו ָ ֵָ֖רם בְּנֵ֣י ֲענ ֵָּ֑קים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ש ֵַ֔מעְּתָ מֵ֣י יתְּ י ֵַ֔צב לפְּנֵ֖י בְּנָ֥י עֲנָ ָּֽק׃
א ָ ֶַּ֤תה י ָדַ עְּתָ ְּוא ָ ֵַ֣תה ָ
ְּ 3וי ָדַ ע ָ ְֵּ֣ת הַיִ֗ ֹום כי י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך הָּּֽוא־הָע ֶֹּ֤בר ְּל ָפנֶּיָך
יעם ְּלפ ֶָּנֵּ֑יָך
אֵ֣ש ָּֽא ֹ ְּכ ֵָ֔לה ָ֧הּוא יַשְּמידֹּ֛ם וְּהָ֥ ּוא י ַ ְּכנ ֵ֖
ְּהוֵ֖ה
ֲשר דבֶּ ָ֥ר י ָ
ְּוה ַ
ָֹּֽורש ָ ְֶּּ֤תם וְּהַ ַָּֽאבַדְּ תָ ם מ ֵַ֔הר ַכא ֶּ ֹּ֛
ֹאמר ב ְּל ָבב ְִָּ֗ך ַבה ֲֵ֣ד ֹף י ְּהוָה אֱֹל ֶֶּׁ֨היָך א ָֹתָ֥ם׀
לָ ְָּֽך׃ ַ 4אל־ת ַ ֵ֣
יאני י ְּה ֵ֔ ָוה ל ֶּ ֵָ֖רשֶּת
מ ְּל ָפנֶּיָך לאמ ֹר בְּצדְּ קָתי הֱב ַ ֵ֣
ְּהוֵ֖ה
שעַת הַגֹויֵ֣ם ה ֵָ֔אלֶּה י ָ
אֶּת־ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ ה ֵַּ֑ז ֹאת ּובְּר ְּ
ישם מפָנֶּ ָּֽיָך׃ ֹ 5לֵ֣ א בְּצדְּ קָתְּ ִָ֗ך ּובְּי ֹשֶּר ל ָ ְֵּ֣בב ְֵָּ֔ך
מֹור ָ ָ֥
ֶּת־ַאר ָ ֵּ֑צם ָ֞כי בְּרש ַ ְֵּ֣עת׀ הַגֹויֵ֣ם
ְּ
א ָ ַָ֥תה ָ ֵ֖בא ל ֶּ ֵָ֣רשֶּת א
ישם מ ָפ ֵֶּ֔ניָך ּו ְּל ַ֜מעַן
ה ִָ֗אלֶּה י ָ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך מֹור ָ ֵ֣
שר נש ַ ְֶּּ֤בע י ְּהוָה ַלאֲב ֹתֵֶּ֔ יָך
ה ֵָ֣קים אֶּת־הַדָ ִָ֗בר ֲא ֶׁ֨ ֶּ
לְַּאב ְָּרהָ ָ֥ם לְּיצ ָ ְֵּ֖חק ָּּֽו ְּליַעֲקָֹּֽב׃ ְּ 6וי ָדַ עְּתִָ֗ ְּ֠כי ֹלֶּ֤ א
ְּהוֵ֣ה ְּ֠ ֱאֹלהֶּיָך נ ֶֹׁ֨תן ל ְָּ֜ך אֶּת־ה ָ ָָ֧א ֶּרץ
בְּצדְּ ָ ָּֽקתְּ ָך י ָ
ה־ע ֹ ֶּרף אָ ָּֽתָ ה׃
הַּטֹובָ ֹּ֛ה ה ֵַ֖ז ֹאת לְּרש ָ ְֵּּ֑תּה כָ֥י עַם־קְּש ֵ֖
ש ֵַ֔כח ָ֧את ֲאשֶּר־הקְּצַ ֹּ֛ פְּתָ אֶּת־י ְּהוָ ָ֥ה
 7זְּכ ֹר ַאל־ת ְּ
ֱֹלהיָך בַמדְּ ָ ֵּ֑בר לְּמן־הַיָ֞ ֹום ֲאשֶּר־י ָָצֵ֣אתָ ׀ מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ
א ֶּ ֵ֖
ַד־ב ֹ ֲאכֶּם עַד־ ַהמ ֵָ֣קֹום ַה ֵֶּ֔זה ַממ ְָּ֥רים
מצ ְִַּ֗רים ע ָּֽ
ְּהוֵּ֑ה
יתם עם־י ְּהוָ ָּֽה׃ ּ 8ובְּח ָֹ֥רב ה ְּק ַצפ ֶּ ְֵּ֖תם אֶּת־י ָ
הֱי ֶּ ֵ֖
ֲֹלתי
וַיתְּ א ַַנָ֧ף י ְּהוָ ֹּ֛ה ב ֶָּכֵ֖ם ְּל ַהשְּמָ֥יד אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃ ַ 9בע ֵ֣
לּוח ֹת ַהב ְֵּ֔רית
לּוח ֹת הָ ָּֽ ֲאבָנים ֵ֣
ָה ִָ֗ה ָרה ָל ַ֜קחַת ֶּ֤
ַארבָעָ֥ים
ְּהוֵ֖ה עמ ֶָּכֵּ֑ם וָא ֵ֣שב ָב ִָ֗הר ְּ
ֲאשֶּר־כ ַ ָָ֥רת י ָ
ּומים ֹלָ֥ א
יֹום ו ְּ
ְַּארב ֵָ֣עים ֵַ֔ליְּלָה ֵ֚ ֶּלחֶּם ֹלֵ֣ א ָא ֵַ֔כלְּתי ַ ֵ֖
לּוח ֹת הָ ָּֽ ֲאב ֵָ֔נים
שָתָּֽיתי׃  10וַי ֶׁ֨תן י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי אֶּת־שְּני ֵ֣
ֱֹלהים ַועֲלי ִֶּ֗הם כְּ ָּֽכָל־הַדְּ ב ָָּ֡רים
כְּתֻ ֵ֖בים ְּב ֶּאצ ַ ְֵּ֣בע א ֵּ֑
ֲשר דבֶּר י ְּה ֶׁ֨ ָוה עמָכֶּ ָ֥ם בָהָ ֹּ֛ר מ ָ֥תֹוְך ה ֵָ֖אש ְּביָֹ֥ום
א ֶּ ֵ֣
ְַּארב ֵָ֖עים ָ ֵּ֑ליְּלָה
ַארב ֵָ֣עים יֵ֔ ֹום ו ְּ
ַהקָהָ ָּֽל׃ ַ 11וי ְִּ֗הי מקץ ְּ
נָתֶַׁ֨ ן י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי אֶּת־שְּנֹּ֛י ל ָֻ֥ח ֹת ָה ֲאבָנֵ֖ים לֻחָ֥ ֹות
ַהב ְָּּֽרית׃  12ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי ֵ֣קּום ֶּ֤רד מַהר מ ֵֶּ֔זה ֵ֚כי
הֹוצאתָ ממצ ָ ְֵּּ֑רים ָ ֵ֣סרּו מ ִַ֗הר
ֲשר ֵ֖
ש ֵ֣חת ַעמ ְֵָּ֔ך א ֶּ ָ֥
ֲשר צּו ֵ֔יתם ע ָָ֥שּו ל ֶּ ֵָ֖הם מַסכָ ָּֽה׃  13וַיָֹ֥אמֶּר
מן־הַדֶּ ֶּרְך א ֶּ ֵ֣
אמ ֹר ָראיתי אֶּת־ה ָ ֵָ֣עם ַה ֵֶּ֔זה וְּהנָ֥ה עַם־
י ָ
ְּהוֵ֖ה א ַלֵ֣י ל ֵּ֑
ה־ע ֹ ֶּרף הָּּֽוא׃ ֶּ֤ ֶּ 14ה ֶּרף מ ֶּמני ְּו ַאשְּמ ֵ֔ידם ְּו ֶּאמ ֶּ ְֵּ֣חה
קְּש ֵ֖
ש ֵָ֔מם מ ַ ֵ֖תחַת ַהש ָ ֵָּ֑מים וְּאֶּ ָּֽ ֱעשֶּה אָֹּֽותְּ ֵָ֔ך לְּגֹוי־
אֶּת־ ְּ
עָצָ֥ ּום ו ָ ֵָ֖רב ממֶּ ָּֽנּו׃  15ו ִָ֗אפֶּן וָ ָּֽארד מן־ ָה ֵָ֔הר ְּוה ָ ֵָ֖הר
לּוח ֹת ַהב ְֵּ֔רית ַ ֵ֖על ש ְָּ֥תי י ָָדָּֽי׃
ב ֵֹ֣ער ב ֵָּ֑אש ּושְּני ֵ֣
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יתם
 16ו ִָ֗א ֶּרא וְּהנֶּ֤ה ֲחטָאתֶּ ם ל ָ
ַיהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם עֲש ֶּ ֵ֣
ָל ֵֶּ֔כם ֵ֖עגֶּל מַס ָ ֵּ֑כה ס ְַּר ֶּ ֵ֣תם מ ֵַ֔הר מן־הַדֶֹּ֕ ֶּרְך ֲאשֶּר־
ְּהוֵ֖ה אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃ ָ 17ואֶּתְּפ ֹש בשְּנֵ֣י ַהל ֵֻ֔ח ֹת וָ ָּֽ ַאשְּל ֵ֔כם
צ ָּוָ֥ה י ָ
שב ְֵּ֖רם לְּעיניכֶּ ָּֽם׃  18וָ ָּֽאֶּתְּ נַפַל
מ ַ ֵ֖על ש ְֵּ֣תי י ָ ֵָּ֑די ָו ֲא ַ
ְַּארב ֵָ֣עים
ַארבָעָ֥ים יֹום ו ְּ
לפ ְֶּׁ֨ני י ְּה ֜ ָוה כָראש ִָֹ֗נה ְּ
ּומים ֹלֵ֣ א ש ֵָּ֑תיתי ַ ֶּ֤על
ֵַ֔ליְּלָה ֵ֚ ֶּלחֶּם ֹלֵ֣ א ָא ֵַ֔כלְּתי ַ ֵ֖
ֲשר ֲחטָאתֵֶּ֔ ם ַלע ֲָ֥שֹות ה ַ ָֹּ֛רע
כָל־ ַחּטַאתְּ כֶּם א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֖ה ְּל ַהכְּעיסָֹּֽו׃  19כֵ֣י י ִָ֗ג ֹ ְּרתי מפְּנֶּ֤י הַָאף
בְּעינָ֥י י ָ
יכֵ֖ם ְּל ַהש ְֵּ֣מיד
שר ק ַָצָ֧ף י ְּהוָ ֹּ֛ה עֲל ֶּ
ו ַ ְֵּ֣הח ֵָ֔מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם וַיש ַ ְֶּּ֤מע י ְּהוָה א ֵַ֔לי ַגֵ֖ם בַפַ ָ֥ עַם הַהָּֽוא׃
ָּּֽ 20ובְַּאה ֲִ֗ר ֹן התְּ א ַַנָ֧ף י ְּהוָ ֹּ֛ה מ ְֵּ֖א ֹד ְּל ַהשְּמ ֵּ֑ידֹו וָ ָּֽאֶּתְּ פַלֹּ֛ל
גַם־ב ְַּעָ֥ד ַאה ֲֵ֖ר ֹן בָעָ֥ת הַהָּֽוא׃  21וְּ ָּֽאֶּת־ ַחּטַאתְּ ָ֞ ֶּכם
יתם אֶּת־ה ִָ֗עגֶּל ָל ַקחְּתי ָו ֶּאש ְֵּ֣ר ֹף א ֵֹ֣תֹו׀
ֲאשֶּר־עֲש ֶּ ֵ֣
ֶּר־דק
בָאש ָוא ֶֶּׁ֨כ ֹת א ֶֹּ֤תֹו טָחֹון ה ֵ֔
יטב ַעָ֥ד ֲאש ַ ֵ֖
ְּלע ָ ֵָּ֑פר וָ ָּֽ ַאשְּלְך אֶּת־ ֲעפ ֵָ֔רֹו אֶּל־ה ַ ֵַ֖נחַל הַי ָֹ֥רד מן־
הָהָ ָּֽר׃ ּ 22ובְּתַ בְּע ָרה ּו ְּב ַמ ֵָ֔סה ּובְּקב ְֵּ֖ר ֹת הַ ָּֽתַ א ֲָוֵּ֑ה
יתם אֶּת־י ְּהוָ ָּֽה׃ ּ 23ובש ְֶֹּׁ֨ל ַח י ְּה ֜ ָוה אֶּתְּ ִֶּ֗כם
ַמקְּצפָ֥ים הֱי ֶּ ֵ֖
ּור ֵ֣שּו אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ
אמ ֹר עֲלּו ְּ
מק ֶָּ֤דש ב ְַּרנ ַע ל ֵ֔
ֲשר נ ַ ֵָ֖תתי ל ֶָּכֵּ֑ם וַתַ מ ְִּ֗רּו אֶּת־פֶּ֤י י ְּהוָה אֱֹלֵ֣ הי ֵֶּ֔כם
א ֶּ ָ֥
ש ַמע ֶּ ְֵּ֖תם בְּקֹלָֹּֽו׃ ַ 24ממ ְָּ֥רים
וְֹּלֶּ֤ א הֶּ ָּֽ ֱא ַמנְּתֶּ ם ֵ֔לֹו וְֹּלָ֥ א ְּ
ְּהוֵּ֑ה מיֵ֖ ֹום דַ עְּתָ֥י אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃  25וָ ָּֽאֶּתְּ נַ ָ֞ ַפל
יתם עם־י ָ
הֱי ֶּ ֵ֖
ֶּת־ַארבָעָ֥ים
ְּ
ַארבָעָ֥ים ַהיֹֹּ֛ום ְּוא
לפְּנֵ֣י י ְּה ִ֗ ָוה ֵ֣את ְּ
ְּהוֵ֖ה ְּל ַהשְּמָ֥יד
ֲשר התְּ נ ָ ֵַּ֑פלְּתי כ ָּֽי־ָאמַ ָ֥ר י ָ
ה ַ ֵַ֖ליְּלָה א ֶּ ֵ֣
אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃ ָ 26ואֶּתְּ פַלֵ֣ל אֶּל־י ְּהוָה וָאֹמַר אֲד ָֹנֵ֣י י ֱה ִֹ֗וה
ֲשר פ ֵָ֖דיתָ ְּבגָדְּ ֶּלֵָּ֑ך
ַאל־תַ ש ְֶּּ֤חת ַעמְָּך ְּונַח ֲָלֵ֣תְּ ֵָ֔ך א ֶּ ָ֥
ֲאשֶּר־הֹוצָ֥אתָ ממצ ַ ְֵּ֖רים ְּב ָי ָ֥ד ֲחז ָ ָָּֽקה׃  27זְּכ ֹר ַל ֲעבָדֵֶּ֔ יָך
ַאל־תפֶּן אֶּל־קְּשי
ִ֗
לְַּאב ְָּרהָ ָ֥ם לְּיצ ָ ְֵּ֖חק ָּּֽו ְּליַע ֲֵּ֑ק ֹב
ה ָ ֵָ֣עם ַה ֵֶּ֔זה ְּואֶּל־רש ְֵּ֖עֹו ְּואֶּל־ ַחּטָאתָּֽ ֹו׃  28פֶּן־י ֹאמ ְִּ֗רּו
אתנּו משָם מבְּלי י ְֵּ֣כ ֹלֶּת י ְּה ֵ֔ ָוה
ה ֶּ
ֲשר הֹוצ ָ ֵ֣
ָָארץ א ֶּ ֵ֣
ְָּאתֹו
ַלהֲבי ָֹ֕אם אֶּל־ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ ֲאשֶּר־ד ֶּ ֵ֣בר ל ֶּ ֵָּ֑הם ּומשנ ֵ֣
יאם ַלהֲמ ָתָ֥ם בַמדְּבָ ָּֽר׃  29וְּהָ֥ם ַעמְָּךֵ֖
אֹותֵָ֔ ם הֹוצ ָ ֵ֖
ֲשר הֹוצאתָ בְּכֹחֲָךֵ֣ ַהג ֵָ֔ד ֹל ּובָּֽזְּרֹעֲָךֵ֖
ְּונַ ֲחל ֶּ ֵָּ֑תָך א ֶּ ֶּ֤
ַהנְּטּו ָי ָּֽה׃
ָּֽי־לּוח ֹת
ְּהוֵ֣ה א ִַ֗לי ְּפסָל־ל ְָָּ֞ך שְּנ
ָאמר י ָ
ֶּ֤
 10:1ב ֶָׁ֨עת ה ַ֜הוא ַ ָ֧
ָשיתָ
ֲאבָנים כ ֵָ֣ראש ֵֹ֔נים ַועֲלָ֥ה א ַלֵ֖י ה ָ ֵָּ֑ה ָרה ְּוע ָ֥
לְָּךֵ֖ א ֲָ֥רֹון עָּֽץ׃ ְּ 2ו ֶּאכְּת ֹב עַל־ ַהל ֵֻ֔ח ֹת אֶּת־הַדְּ ב ֵָ֔רים
ֲשר ש ַ ֵּ֑ב ְּרתָ
ֲשר ָהיֹּּ֛ו עַל־ ַהל ָֻ֥ח ֹת הָראש ֹנֵ֖ים א ֶּ ֵ֣
א ֶּ ָ֥
ָָארֹון׃  3ו ַ ֶָּ֤אעַש אֲרֹון עֲצֵ֣י ש ֵּ֔טים ָו ֶּאפ ְֹּּ֛ס ֹל
שמ ָ ְֵּ֖תם ב ָּֽ
ְּו ַ
שְּני־ל ָֻ֥ח ֹת ֲאבָנֵ֖ים כָראש ֹנֵּ֑ים ו ַ ֵָ֣אעַל ָה ֵָ֔ה ָרה ּושְּנָ֥י
אשֹון
ַהל ֵֻ֖ח ֹת ְּבי ָדָּֽי׃  4וַיכ ְֶּׁ֨ת ֹב ַעָּֽל־ ַהל ֻ֜ח ֹת כַמכ ָ ְֵּ֣תב הָר ִ֗
ֲשר דבֶּר י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֲליכֶּ ָ֥ם
ֵ֚את ע ֶּ ֲֵ֣ש ֶּרת הַדְּ ב ֵָ֔רים א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֖ה אלָ ָּֽי׃
בָהָ ֹּ֛ר מ ָ֥תֹוְך ה ֵָ֖אש ְּביֵֹ֣ום ַהק ָ ֵָּ֑הל וַיתְּ נָ֥ם י ָ
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ָָארֹון
 5ו ִָ֗אפֶּן וָ ָּֽארד מן־ ָה ֵָ֔הר וָ ָּֽאָשם אֶּת־ ַהל ֵֻ֔ח ֹת ב ֵ֖
ֲשר צ ַּוֵ֖ני י ְּהוָ ָּֽה׃ ּ 6ובְּנֵ֣י
ֲשר ע ֵָּ֑שיתי וַיֵ֣הְּיּו ֵ֔ ָ
שם ַכא ֶּ ָ֥
א ֶּ ֵ֣
יש ְָּר ִ֗אל נָ ָּֽסְּעֹּ֛ ּו מבְּא ָ֥ר ֹת בְּני־יַע ָ ֲֵ֖קן מֹוס ָ ֵּ֑רה ָ ֵ֣שם
שם ַויְּכַהֹּ֛ן ֶּא ְּל ָע ָז ָ֥ר בְּנֵ֖ ֹו תַ ח ְָּתָּֽיו׃
ֶּ֤מת ַאהֲר ֹן וַיק ֵָ֣בר ֵ֔ ָ
 7מ ָ ָ֥שם נָסְּעֵ֖ ּו ַהגֻדְּ ֵּ֑ג ֹדָ ה ּומן־ ַהגֻדְּ ֵ֣ג ֹדָ ה י ָ ְּט ֵָ֔בתָ ה ֶּ ֵ֖א ֶּרץ
ֶּת־שבֶּט
נַ ָּֽחֲלי-מָ ָּֽים׃  8ב ֵָ֣עת ה ִַ֗הוא הב ְֶּּ֤דיל י ְּהוָה א ֵ֣
ְּהוֵּ֑ה ַלעֲמ ֹד לפ ְֶּׁ֨ני
הַל ֵ֔וי ל ֵָ֖שאת אֶּת־א ֲֵ֣רֹון בְּרית־י ָ
ַל־כן
ְּהוֶּ֤ה ל ְָּש ְָּּֽרתֹו ּו ְּלב ֵָ֣רְך בש ְֵּ֔מֹו ַ ֵ֖עד ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃  9ע ָ֞
י ָ
ֹלָּֽא־ ָה ָיָ֧ה לְּלוֹּ֛י ָ֥חלֶּק ְּונַח ֲָלֵ֖ה עם־א ָ ֵֶּּ֑חיו י ְּהוָה הֵ֣ ּוא
ֱֹלהיָך לָֹּֽו׃  10וְָּאנ ָֹ֞כי ע ַָמֵ֣דְּ תי
ֲשר דבֶּ ֹּ֛ר י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
נַ ֲחל ֵָ֔תֹו ַכא ֶּ ָ֥
ְַּארב ֵָ֖עים
ַארב ֵָ֣עים יֵ֔ ֹום ו ְּ
ָב ִָ֗הר ַכי ָמים ה ֵָ֣ראש ֵֹ֔נים ְּ
ש ֶַׁ֨מע י ְּה ֜ ָוה א ִַ֗לי ֵ֚ ַגם ב ַ ֵַ֣פעַם ה ֵַ֔הוא ֹלא־ָאבָ ָ֥ה
ָ ֵּ֑ליְּלָה וַי ְּ
יתָָּֽך׃  11וַיֶֹּ֤אמֶּר י ְּהוָה א ֵַ֔לי ֹּ֛קּום לְָ֥ך
ְּהוֵ֖ה ַהשְּח ֶּ
י ָ
ְּלמ ַ ֵַ֖סע לפְּנֵ֣י ה ָ ֵָּ֑עם ְּוי ָב ֹאּו וְּי ְָּּֽיר ֵ֣שּו אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־
נשְּבַ ָ֥ עְּתי ַלאֲב ָ ֵֹ֖תם ָל ָ֥תת לָהֶּ ָּֽם׃
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ש ֵֹ֖אל מע ָ ֵּ֑מְך
ְּ 12ועַתָ ה יש ְָּר ֵ֔אל ֵ֚ ָמה י ָ
כֵ֣י אם־ ְּ֠ ְּלי ְּרָאה אֶּת־י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך ל ֶּ ֶָּ֤לכֶּת ְּבכָל־
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
דְּ ָרכָיו ּולְַּאה ָ ֲֵ֣בה א ֵֹ֔תֹו וְּלַ ָּֽעֲב ֹד אֶּת־י ָ
ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ּו ְּבכָל־נַפ ְֶּּשָָּֽך׃  13לש ְָּ֞מ ֹר אֶּת־מצְּוֶֹּ֤ת
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ הַיֵּ֑ ֹום ל ְֵּ֖טֹוב
י ְּהוָה ְּואֶּת־חֻק ֹתֵָ֔ יו א ֶּ ֹּ֛
ַיהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ַהש ַ ֵָ֖מים ּוש ְֵּ֣מי ַהש ָ ֵָּ֑מים
לָ ְָּֽך׃ ֵ֚ 14הן ל ָ
ְּהוֵ֖ה
ָשק י ָ
ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ ְּוכָל־ ֲאשֶּר־בָ ָּּֽה׃ ָ֧ ַ 15רק ַבאֲב ֶּ ֹֹּ֛תיָך ח ַ ָ֥
אֹותם וַי ְּב ָ֞ ַחר ְּבז ְַּר ָ ֵ֣עם ַאחֲרי ִֶּ֗הם בָכֶּ ֹּ֛ם
לְַּאה ָ ֲֵ֣בה ָ ֵּ֑
מכָל־ ָהע ֵַ֖מים ַכיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃ ּ 16ו ַמלְּתֶֹּ֕ ם ֵ֖את ע ְָּר ַלֵ֣ת
ְּהוֵ֣ה
ְּל ַבב ְֶּּכֵּ֑ם ְּו ֶָׁ֨ע ְּר ְּפ ֵֶּ֔כם ֹלָ֥ א תַ ק ְֵּ֖שּו עָֹּֽוד׃ ֵ֚ 17כי י ָ
ֱֹלהים ַואֲד ֹנֵ֖י ָהאֲד ֹנֵּ֑ים
ֱֹלהי הָ ָּֽא ֵ֔
ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם ֵ֚הּוא א ֵ֣
ַנֹורא ֲאשֶּר ֹלא־י ָ ֵ֣שא פ ֵָ֔נים
ה ֶָׁ֨אל ַהג ֶָּ֤ד ֹל הַגב ֹר ְּוה ֵָ֔
ש ֹחַד׃  18ע ֶּ ֹֹּ֛שה משְּפַ ָ֥ט י ֵָ֖תֹום וְַּא ְּלמ ָָנֵּ֑ה
וְֹּלָ֥ א י ַ ֵ֖קח ָּֽ
וְּא ֵֹ֣הב ֵ֔גר לָ ָ֥תֶּ ת לֵ֖ ֹו לֶּ ָ֥חֶּם וְּשמְּלָ ָּֽה׃ ַ 19ו ֲא ַהב ֶּ ְֵּ֖תם אֶּת־
ְּהוָ֧ה
יתם בְּאֶּ ֶָּ֥רץ מצ ָ ְָּּֽרים׃  20אֶּת־י ָ
הַגֵּ֑ר כ ָּֽי־ג ָ֥רים הֱי ֶּ ֵ֖
אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ת ָ ֵ֖ירא א ֵֹ֣תֹו תַ ע ֲֵּ֑ב ֹד ּובֵ֣ ֹו תדְּ ֵָ֔בק ּובש ְֵּ֖מֹו
ֱֹלהיָך ֲאשֶּר־
תשָבָּֽעַ׃  21הָ֥ ּוא תְּ הלָתְּ ָךֵ֖ וְּהֵ֣ ּוא א ֶּ ֵּ֑
ָֹּֽורא ֹת ה ֵָ֔אלֶּה
ע ָ ֵָ֣שה אתְּ ִָ֗ך אֶּת־ ַהגְּדֹֹלֶּ֤ ת ְּואֶּת־ ַהנ ָ
ֲשר ָר ֵ֖אּו עינֶּ ָּֽיָך׃  22בְּשב ְֵּ֣עים ֵֶּ֔נפֶּש י ְָּר ָ֥דּו אֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך
א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך כְּכֹוכְּבָ֥י
שמְָּך י ָ
מצ ָ ְֵּּ֑ריְּמָה ְּועַתִָ֗ ה ָ ָּֽ
ֱֹלהיָך
ַהש ַ ֵָ֖מים ל ָָּֽר ֹב׃  11:1ו ָ ְֵּ֣א ַהבְּתֵָ֔ ֵ֖את י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
שפ ָָטֹּ֛יו ּומצְּוֹ ָ ֵ֖תיו
שמ ְַּר ִ֗תֹו ְּוחֻק ָ ָֹ֧תיו ּומ ְּ
שמ ְַּר ָ ֵ֣ת מ ְּ
ְּו ָ
כָל־ ַהי ָמָּֽים׃  2ו ָּֽידַ עְּתֶּ ם הַיֹום כֵ֣י׀ ֹלֵ֣ א אֶּת־בְּני ִֶּ֗כם
ְּהוֵ֣ה
ֶּת־מּוסר י ָ
ֹלא־ר ֵ֔אּו א
ָ
ֲשר
ַ ֵ֖
ֲשר ֹלָּֽא־י ָדְּ עּו ַוא ֶּ ֵ֣
א ֶּ ֶּ֤
יכֵּ֑ם אֶּת־גָדְּ ֹ֕לֹו אֶּת־י ָדֹו ַה ֲחזָ ֵָ֔קה ּוזְּר ֵֹ֖עֹו ַהנְּטּו ָי ָּֽה׃
אֱֹלה ֶּ
ֲשר ע ָ ֵָ֖שה ב ְֵּ֣תֹוְך
ְּ 3ואֶּת־אָֹּֽת ֹתָ יו וְּאֶּ ָּֽת־ ַמ ֲע ֵ֔ ָ
שיו א ֶּ ָ֥
ָל־ַארצָֹּֽו׃
ְּ
מצ ָ ְֵּּ֑רים ְּלפ ְַּר ָ֥ע ֹה מֶּ ָּֽלְֶּך־מצ ַ ְֵּ֖רים ּו ְּלכ
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שר
ְּסּוסיו ּולְּרכ ְִּ֗בֹו ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר ָעשָה ל ְֶּׁ֨חיל מצ ְַּ֜רים ל ָ ֵ֣
ַ 4וא ֶּ ֵ֣
יכֵּ֑ם
ֶּת־מי י ַם־סּוף עַל־פְּני ֵֶּ֔הם ב ְָּרדְּ ָ ֵ֖פם ַאחֲר ֶּ
ה ֜ציף א ֶּ֤
ָשה ל ֶָּכֵ֖ם
ֲשר ע ָ ֹּ֛
ַוי ְּ ַאב ְֵּ֣דם י ְּה ֵ֔ ָוה ַ ֵ֖עד ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃ ַ 5וא ֶּ ָ֥
שה
שר ָע ֜ ָ
בַמדְּ ָ ֵּ֑בר עַד־בֹא ֲֶּכֵ֖ם עַד־ ַהמ ָָ֥קֹום ַה ֶּז ָּֽה׃ ַ 6ו ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר
ֶּן־ראּובן ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ירם בְּנֵ֣י אֱליָאב ב ְּ
לְּדָ ָ ֵ֣תן ְּו ַלאֲב ִָ֗
יהם
ָפצ ָ ְֶּּ֤תה ָה ָא ֶּרץ א ֵ֔
ֶּת־פי ָה וַת ְּבלָעָ֥ם ְּואֶּת־בָת ֶּ ֵ֖
ֲשר ב ְַּרגְּלי ֵֶּ֔הם
יהם ו ְֶּּ֤את כָל־ ַהי ְּקּום א ֶּ ֵ֣
ְּואֶּת־ָאהֳל ֶּ ֵּ֑
ב ֶּ ְֵּ֖ק ֶּרב כָל־יש ְָּרא ָּֽל׃  7כֶּ֤י עָּֽיניכֶּם הָ ָּֽר ֵֹ֔א ֹת אֶּ ֹּ֛ת כָל־
שמ ְַּרתֶּ ם אֶּת־
ֲשר ע ָָשָּֽה׃ ּ 8ו ְּ
ֲשה י ָ
ְּהוֵ֖ה ַהג ֵָּ֑ד ֹל א ֶּ ֵ֖
ַמע ָ֥
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ הַיֵּ֑ ֹום ְּל ַ ֵ֣מעַן תֶּ ֶּחז ְִּ֗קּו
כָל־הַמ ְּצ ֵ֔ ָוה א ֶּ ֹּ֛
ֲשר א ֶַּתֹּ֛ם עֹב ְָּ֥רים
ּובָאתֶּ ם ו ָּֽירש ֶּ ְֵּ֣תם אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
ַל־האֲדָ ֵָ֔מה
ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃ ּ 9ו ְּל ֶַׁ֨מעַן תַ א ֲֶּ֤ריכּו י ָמים ע ָ ֵ֣
ְּהוָ֧ה ַלאֲב ֹתיכֶּ ֹּ֛ם לָתָ֥ת ל ֶּ ֵָ֖הם ּו ְּלז ְַּר ָ ֵּ֑עם
ש ֶַׁ֨בע י ָ
ֲאשֶּר נ ְּ
 10כֵ֣י ָה ִָ֗א ֶּרץ
אֶּ ֶֹּּ֛רץ זָבַ ָ֥ת ח ָָלֵ֖ב ּודְּ בָ ָּֽש׃
שמָה לְּרשְּתֵָ֔ ּה ֹלֵ֣ א כ ֶּ ְֶּּ֤א ֶּרץ מצ ְַּרים
שר א ָ ֶַּ֤תה בָא־ ָ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר תז ְַּרע אֶּ ָּֽת־ז ְַּרע ֲֵָ֔ך
ָאתם מ ָ ֵּ֑שם א ֶּ ֶּ֤
ֲשר יְּצ ֶּ ֵ֖
ֵ֔הוא א ֶּ ָ֥
שר אַתֶּ֜ ם
וְּהש ְָּ֥קיתָ ב ְַּרגְּלְָּךֵ֖ כְּגַ ָ֥ן ַהי ָ ָָּֽרק׃ ְּ 11ו ָה ִָ֗א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שמָה לְּרשְּתֵָ֔ ּה אֶּ ֶָּ֥רץ ה ֵָ֖רים ּו ְּבק ֵָּ֑ע ֹת למ ַ ְָּ֥טר
עֹב ְָּ֥רים ָ
ֱֹלהיָך
ַהש ַ ֵָ֖מים תשְּתֶּ ה־מָ ָּֽים׃ ֶֹּ֕ 12א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ֵָ֔בּה מָּֽרשית
ד ֵֹ֣רש א ָ ֵֹּ֑תּה תָ ִ֗מיד ע ֶׁ֨יני י ָ
ְּ 13ו ָה ִָ֗יה
ש ֵָ֔נה ו ַ ְֵּ֖עד ַאח ֲָ֥רית שָנָ ָּֽה׃
ַה ָ
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י ְּמצ ֶַּּוָ֥ה
אם־ש ֶָּ֤מ ֹ ַע ת ְּ
שמְּעּו אֶּל־מצְּוֹתֵַ֔ י א ֶּ ָ֧
ְּהוֶּ֤ה ֱאֹלָּֽהיכֶּם ּו ְּל ָעב ְֵּ֔דֹו
אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם הַיֵּ֑ ֹום לְַּא ֲה ָ֞ ָבה אֶּת־י ָ
ָּֽר־ַארצְּכֶּ ֹּ֛ם
ְּ
ְּבכָל־ ְּל ַבב ְֶּּכֵ֖ם ּו ְּבכָל־נַ ְּפשְּכֶּ ָּֽם׃ ְּ 14ונָתַ ָ֧תי מ ְַּט
יֹורה ּו ַמל ְֵּּ֑קֹוש וְָּא ַספ ָ ְֵּ֣ת דְּ גָ ֵֶּ֔נָך וְּתָּֽירֹשְָּךֵ֖
בְּע ֵ֖תֹו ֶּ ֵ֣
וְּי ְּצה ֶּ ָָּֽרָך׃ ְּ 15ונָתַ ֹּ֛תי ָ֥עשֶּב ְּבשָדְּ ָךֵ֖ ל ְּב ֶּהמ ֶּ ְֵּּ֑תָך וְָּא ַכל ָ ְֵּ֖ת
שמ ְֵּ֣רּו ָל ֵֶּ֔כם פֶּ ָ֥ן יפ ֶּ ְֵּ֖תה ְּל ַבב ְֶּּכֵּ֑ם ְּוס ְַּרתִֶּ֗ ם
ְּושָבָ ָּֽעְּתָ ׃  16ה ָ ָּֽ
יתם לָהֶּ ָּֽם׃
ֱֹלהים אֲח ֵ֔רים וְּהשְּתַ חֲו ֶּ ֵ֖
ַו ֲעבַדְּ תֶּ ם א ֵ֣
ש ַמים ְּוֹלָּֽא־
ְּ 17וח ֶָָׁ֨רה ַאף־י ְּה ֜ ָוה ָב ִֶּ֗כם ְּוע ַָצֶּ֤ר אֶּת־ ַה ָ
ְּבּולֵּּ֑ה ַו ֲאבַדְּ ֶּ ֵ֣תם
י ְּה ֶּיֵ֣ה ָמ ֵָ֔טר ו ָ ְֵּ֣האֲדָ ֵָ֔מה ֹלָ֥ א ת ֵ֖תן אֶּת־י ָ
ְּהוֵ֖ה נ ָֹ֥תן לָכֶּ ָּֽם׃
ֲשר י ָ
מְּה ִָ֗רה מעַל ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ הַּט ֹ ֵָ֔בה א ֶּ ָ֥
שמְּתֶּ ם אֶּת־דְּ ב ַ ֵָ֣רי ֵ֔אלֶּה עַל־ ְּל ַבב ְֶּּכֵ֖ם וְּעַ ָּֽל־נַ ְּפש ְֶּּכֵּ֑ם
ְּ 18ו ַ
ּו ְּקש ְַּרתֶֶּׁ֨ ם א ָ ֶֹּ֤תם לְּאֹות עַל־י ֶּדְּ ֵֶּ֔כם ְּו ָהיָּ֥ו לְּטֹוט ֵָ֖פ ֹת
יכֵ֖ם לְּדַ בֵ֣ר
בָ֥ין עיניכֶּ ָּֽם׃  19וְּלמַדְּ ֶּתָ֥ם א ָֹתֹּ֛ם אֶּת־בְּנ ֶּ
ָ ֵּ֑בם בְּשבְּתְּ ָךֶּ֤ בְּביתֶּ ָך ּו ְּב ֶּלכְּתְּ ָךֵ֣ בַדֵֶּ֔ ֶּרְך ָּּֽו ְּב ָ
ש ְּכבְָּךֵ֖
שע ֶּ ָָּֽריָך׃
יתָך ּוב ְּ
ּובְּקּומֶּ ָָּֽך׃ ּ 20וכְּתַ ב ְָּתֹּ֛ם עַל־מְּזּוזָ֥ ֹות ב ֶּ ֵ֖
ְּ 21ל ֶַׁ֨מעַן י ְּרבֶּ֤ ּו י ְּמיכֶּם וימֵ֣י בְּני ֵֶּ֔כם ֵ֚ ַעל הָ ָּֽאֲדָ ֵָ֔מה
יכֵ֖ם ל ֵָ֣תת ל ֶּ ֵָּ֑הם כימָ֥י
שר נש ַ ְָּ֧בע י ְּהוָ ֹּ֛ה ַלאֲב ֹת ֶּ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
 22כי אם־
ש ַ ֵ֖מים עַל־הָאָ ֶָּּֽרץ׃
ַה ָ
ֲשר
ש ֶָׁ֨מ ֹר ת ְּ
שמ ְּ֜רּון אֶּת־כָל־הַמצ ְָּוֵ֣ה ה ִַ֗ז ֹאת א ֶּ ָ֧
ְּהוָ֧ה
ָאנ ֹכֹּ֛י ְּמצ ֶַּּוָ֥ה אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ַלעֲש ָ ֵֹּ֑תּה לְַּא ֲה ָ֞ ָבה אֶּת־י ָ
אֱֹלהיכֶּ ֹּ֛ם לָלֶּ ָ֥כֶּת ְּבכָל־דְּ ָר ָכֵ֖יו ּולְּדָ ְּבקָה־בָֹּֽו׃
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יכֵּ֑ם
ְּהֹוריש י ְּהוָ ֹּ֛ה אֶּת־כָל־הַגֹוי ָ֥ם ה ֵָ֖אלֶּה מלפְּנ ֶּ
 23ו ָ֧
גֹוים גְּד ֹלָ֥ים ַו ֲעצ ֵֻ֖מים מכֶּ ָּֽם׃  24כָל־ ַהמ ִָ֗קֹום
ו ָּֽירש ֶּ ְֵּ֣תם ֵ֔
ָּֽף־רגְּלְּכֶּ ֹּ֛ם בֵ֖ ֹו ל ֶָּכֵ֣ם י ְּה ֶּיֵּ֑ה מן־
שר תדְּ ָ֧ר ְֹך כַ ַ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
הַמדְּ ֶָׁ֨בר ְּו ַה ְּלבָנ֜ ֹון מן־ ַהנ ָ ֵָ֣הר נְּהַר־פ ְִָּ֗רת ְּועַד
ַה ָיֵ֣ם הָ ַָּֽאח ֲֵ֔רֹון י ְּה ֶּיֵ֖ה ְּג ֻבלְּכֶּ ָּֽם׃ ֹ 25לא־יתְּ י ַצָ֥ב ֵ֖איש
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ִֶּ֗כם
ָֹּֽור ֲא ֶּ֜כם י ֵ֣תן׀ י ָ
יכֵּ֑ם ַפחְּדְּ ֶֶּׁ֨כם ּומ ַ
בפְּנ ֶּ
ֲשר דבֶּ ָ֥ר
ֲשר תדְּ ְּרכּו־ ֵָ֔בּה ַכא ֶּ ֵ֖
עַל־פְּנֶּ֤י כָל־ ָה ָא ֶּרץ א ֶּ ֵ֣
יכֵ֖ם
ְּ 26ר ִ֗אה ָאנ ֹכֹּ֛י נ ָֹ֥תן לפְּנ ֶּ
לָכֶּ ָּֽם׃
שמ ְִּ֗עּו
ֲשר ת ְּ
הַיֵּ֑ ֹום ב ְָּר ָ ֵ֖כה ּו ְּקלָלָ ָּֽה׃  27אֶּ ָּֽת־ ַהב ְָּר ָ ֵּ֑כה א ֶּ ֵ֣
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י ְּמצ ֶַּּוָ֥ה אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם
אֶּל־מצְּוֹת י ָ
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם א ֶּ ָ֧
ְּהוֵ֣ה
שמְּעּו אֶּל־מצְּוֹת י ָ
ַהיָֹּֽום׃ ְּ 28ו ַה ְּק ָל ִָ֗לה אם־ֹלֶּ֤ א ת ְּ
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י ְּמצ ֶַּּוָ֥ה
ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם ְּוס ְַּר ֶּ ֵ֣תם מן־הַדֵֶּ֔ ֶּרְך א ֶּ ָ֧
ֲשר
אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם הַיֵּ֑ ֹום ָל ִֶּ֗לכֶּת ַאח ֲֹּ֛רי אֱֹלהָ֥ים אֲח ֵ֖רים א ֶּ ָ֥
ְּ 29ו ָה ִָ֗יה כֶּ֤י י ְּבָּֽיאֲָך
ֹלָּֽא־י ְּדַ ע ְֶּּתָּֽם׃
ָא־שמָה
י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך אֶּל־ ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־א ָ ַָ֥תה ב ָ ֵ֖
ַל־הר גְּר ֵ֔זים ְּואֶּת־
לְּרש ָ ְֵּּ֑תּה ְּונָתַ ָ ֶּ֤תה אֶּת־ ַהב ְָּרכָה ע ַ ֵ֣
ֲֹלא־המָה ב ְֵּ֣עבֶּר ַהי ְַּר ִ֗דן
֜
ַה ְּקל ָָלֵ֖ה עַל־הַ ָ֥ר עיבָ ָּֽל׃  30ה
שמֶּש ְּב ֶּא ֶּרץ הַ ָּֽ ְּכנַע ֲֵ֔ני הַי ֵֹ֖שב
אַ ָּֽחֲרי ֵ֚דֶּ ֶּרְך מְּבֵ֣ ֹוא ַה ֵ֔ ֶּ
ָבע ֲָר ָ ֵּ֑בה ֵ֚מּול הַג ְּל ֵָ֔גל ֵ֖אצֶּל אלֹונָ֥י מ ֶּ ָֹּֽרה׃  31כֶּ֤י אַתֶּ ם
עֹב ְֵּ֣רים אֶּת־ ַהי ְַּר ֵ֔דן לָב ֹא ל ֶּ ֵָ֣רשֶּת אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־
שבְּתֶּ ם־
יכֵ֖ם נ ֵֹ֣תן ל ֶָּכֵּ֑ם ו ָּֽירש ְֶּּתָ֥ם א ָ ֵֹ֖תּה ו ָּֽי ַ
י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלה ֶּ
שמ ְַּר ֶּ ֵ֣תם ַלע ֲֵ֔שֹות אָ֥ת כָל־הַ ָּֽח ֵֻ֖קים ְּואֶּת־
בָ ָּּֽה׃ ּ 32ו ְּ
יכֵ֖ם ַהיָֹּֽום׃ ְּ֠ 12:1אלֶּה
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י נ ָֹ֥תן לפְּנ ֶּ
הַמ ְּ
שפ ֵָּ֑טים א ֶּ ָ֧
שמ ְֵּ֣רּון ַלעֲשֹות
ֲשר ת ְּ
הַ ָּֽחֻקֵ֣ים ְּוהַמ ְּ
שפָטים א ֶּ ֵ֣
ָב ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר נָתֶַׁ֨ ן י ְּה ֜ ָוה אֱֹלהָ֧י אֲב ֶּ ֹֹּ֛תיָך לְָּךֵ֖ לְּרש ָ ְֵּּ֑תּה
כָל־ ַהי ֵָ֔מים ֲאשֶּר־א ֶַּתָ֥ם חַיֵ֖ים עַל־ ָהאֲדָ מָ ָּֽה׃  2א ֵַ֣בד
ַגֹוים
ְּדּו־שם ה ִ֗
ֲשר ָעָּֽב ָ ֵ֣
ְּ֠תְּ ַאבְּדּון אֶּ ָּֽת־כָל־ ַהמְּק ָֹ֞מֹות א ֶּ ָ֧
יהם עַל־ ֶּהה ֶָּ֤רים
ֲשר א ֶַּתֹּ֛ם י ְֹּר ָ֥שים א ָ ֵֹ֖תם אֶּת־אֱֹלה ֶּ ֵּ֑
א ֶּ ָ֥
הָ ָָּֽרמים ְּועַל־ ַה ְּגב ֵָ֔עֹות ְּו ַ ֵ֖תחַת כָל־עָ֥ץ ַר ֲענָן׃  3וְּנתַ צ ֶּ ְֵּ֣תם
אֶּת־מזְּבְּח ֹתִָ֗ ם וְּשב ְַּרתֶּ ם אֶּת־מַצֵ֣ב ֹתֵָ֔ ם ַואֲשָּֽריהֶּם
יהם תְּ גַד ֵּ֑עּון
תש ְְּּרפֵ֣ ּון ב ֵָ֔אש ּופְּסילָ֥י ֱאֹלָּֽה ֶּ ֵ֖
ש ֵָ֔מם מן־ ַהמ ֵָ֖קֹום ַההָּּֽוא׃ ֹ 4לָּֽא־
וְּאבַדְּ ֶּ ֵ֣תם אֶּת־ ְּ
ַיהוֵ֖ה אֱֹלהיכֶּ ָּֽם׃ ְּ֠ 5כי אָּֽם־אֶּל־ ַהמ ָָ֞קֹום
תַ ע ֲֵ֣שּון ֵ֔כן ל ָ
ְּהוֶּ֤ה ֱאֹלָּֽהיכֶּם מכָל־שבְּטי ֵֶּ֔כם ל ָָ֥שּום
ֲאשֶּר־י ְּב ֶַׁ֨חר י ָ
שמָה׃
אֶּת־ש ְֵּ֖מֹו ָ ֵּ֑שם לְּשכְּנָ֥ ֹו תדְּ ְּר ֵ֖שּו ּובָ ָ֥אתָ ָ ָּֽ
שמָה עֹֹלָּֽתיכֶּם וְּזבְּחי ֵֶּ֔כם וְּאת
אתם ִ֗ ָ
ַ 6והֲב ֶּ ֵ֣
רּומת י ֶּדְּ ֶּכֵּ֑ם וְּנדְּ ריכֶּם
ַמ ְּעש ְֵּ֣ר ֹתי ֵֶּ֔כם ו ְֵּ֖את תְּ ַ ֵ֣
שם
וְּנדְּ ֵ֣ב ֹתי ֵֶּ֔כם ּובְּכ ָ֥ ֹר ֹת ְּבק ְַּר ֶּכֵ֖ם וְּצ ֹאנְּכֶּ ָּֽם׃ ַ 7ו ֲא ַכלְּתֶּ ם־ ִ֗ ָ
ש ַמחְּתִֶּ֗ ם בְּכ ֹל מש ְַּלֵ֣ח י ֶּדְּ ֵֶּ֔כם
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם ּו ְּ
לפְּני י ָ
ֲשר ב ַָּֽרכְָּךֵ֖ י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ֹ 8לֵ֣ א תַ ע ֲֵ֔שּון
א ֶּ ֵַ֖תם ּובָת ֶּ
יכֵּ֑ם א ֶּ ָ֥
שר א ַ ֲָ֧נחְּנּו ע ֹֹּ֛שים ֵ֖פ ֹה הַיֵּ֑ ֹום ֵ֖איש כָל־ ַהי ָ ָָ֥שר
ְּ֠ ְּככ ֹל ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַד־עתָ ה אֶּל־ ַהמְּנּוחָה
ָאתם ע ָ ֵּ֑
בְּעינָ ָּֽיו׃  9כָ֥י ֹלא־ב ֶּ ֵ֖
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ֱֹלהיָך נ ָֹ֥תן לָ ְָּֽך׃ ַ 10ו ֲעב ְַּרתֶּ ם
ְּואֶּל־הַ ָּֽנַ ֲח ֵָ֔לה ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
יכֵ֖ם
שב ֶּ ְֵּ֣תם ָב ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלה ֶּ
אֶּת־ ַהי ְַּרדן ו ָּֽי ַ
ַמנ ְֵּ֣חיל אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם וְּה ֶׁ֨ני ַח ל ֶָּכָ֧ם מכָל־אֹי ְּביכֶּ ֹּ֛ם מס ֵָ֖ביב
שבְּתֶּ ם־בֶּ ָּֽטַח׃ ְּ 11ו ָה ָיֵ֣ה ַהמ ִָ֗קֹום ֲאשֶּר־י ְּבחַר י ְּה ֶׁ֨ ָוה
ו ָּֽי ַ
שם ָ ֵ֣שמָה תָ ֵ֔ביאּו אֹּ֛ת
אֱֹלהיכֶּ ָ֥ם בֹו ְּלשַכֶּ֤ן שְּמֹו ֵ֔ ָ
יכֵ֣ם וְּזבְּחי ִֶּ֗כם
ֲשר ָאנ ֵֹ֖כי ְּמצ ֶַּּוֵ֣ה אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם עֹוֹלת ֶּ
כָל־א ֶּ ָ֥
ַמ ְּעש ְָּּֽר ֹתיכֶּם ּותְּ ֻר ַמֵ֣ת י ֶּדְּ ֵֶּ֔כם וְּכ ֹל מב ַ ְֵּ֣חר נדְּ רי ֵֶּ֔כם
ְּהוֵ֣ה
ש ַמחְּתִֶּ֗ ם לפְּני י ָ
ֲשר תדְּ ֵ֖רּו לַ ָּֽיהוָ ָּֽה׃ ּ 12ו ְּ
א ֶּ ָ֥
יכֵ֖ם
ֱאֹלָּֽהיכֶּם אַתִֶּ֗ ם ּובְּניכֶּם ּובְּנֵֹ֣תי ֵֶּ֔כם ְּו ַעבְּד ֶּ
ְּשעֲרי ֵֶּ֔כם כֵ֣י אָ֥ין
ֲשר ב ַ ָּֽ
וְַּאמְּה ֹת ֶּ
יכֵּ֑ם ְּוהַלוי א ֶּ ֵ֣
לֹּ֛ ֹו ָ֥חלֶּק ְּונַח ֲָלֵ֖ה אתְּ כֶּ ָּֽם׃  13ה ָ ֵ֣שמֶּר ל ְֵָּ֔ך פֶּ ָּֽן־תַ ע ֲֶּלֵ֖ה
ֲשר ת ְּראֶּ ָּֽה׃  14כֵ֣י אם־ ַבמ ָָ֞קֹום
ֹלתיָך ְּבכָל־מ ֵָ֖קֹום א ֶּ ָ֥
ע ֹ ֶּ ֵּ֑
ש ָב ֵֶּ֔טיָך ָ ֵ֖שם תַ ע ֲֶּלֵ֣ה
ְַּאחד ְּ
ֲאשֶּר־יב ַ ְֶּּ֤חר י ְּהוָה ב ַ ֵ֣
ֲשר ָאנ ֵֹ֖כי ְּמצַּוֶּ ָּֽךָ׃ ַ 15רק
ֹלתיָך ו ָ ְֵּ֣שם תַ ֲע ֵ֔ ֶּ
שה ֹּ֛כ ֹל א ֶּ ָ֥
ע ֹ ֶּ ֵּ֑
שר כְּב ְּר ֶַׁ֨כת
ְּבכָל־ ַא ֶׁ֨ ַּות נַ ְּפש ְָּ֜ך תז ַ ְֵּ֣בח׀ וְָּא ַכל ָ ְֵּ֣ת ָב ִ֗ ָ
שע ֶּ ֵָּ֑ריָך ַהּט ֶָּ֤מא
ֲשר נָ ָּֽתַ ן־לְָּךֵ֖ ְּבכָל־ ְּ
י ָ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך א ֶּ ָ֥
ְּו ַהּטָהֹור י ֹא ֲכ ֵֶּ֔לנּו ַכצ ְֵּ֖בי ְּו ָכ ַא ָי ָּֽל׃ ָ֥ ַ 16רק ה ָ ֵַ֖דם ֹלֵ֣ א ת ֹאכֵּ֑לּו
שפ ְֶּּכֵ֖נּו כַמָ ָּֽים׃ ֹ 17לָּֽא־תּו ָ֞ ַכל ֶּלא ֱֵ֣כ ֹל
עַל־הָאָ ֶָּ֥רץ ת ְּ
שע ִֶָּ֗ריָך ַמע ַ ְֶּּ֤שר דְּ גָ ָּֽנְָּך וְּתָּֽירֹשְָּךֵ֣ וְּי ְּצה ֵֶָּ֔רָך ּובְּכ ָ֥ ֹר ֹת
ב ְּ
ֲשר ת ֵ֔ד ֹר וְּנדְּ ב ֶּ ֵֹ֖תיָך
ְּבק ְָּרָךֵ֖ וְּצ ֶּ
ֹאנֵָּ֑ך ְּוכָל־נְּדָ ֶּריָך א ֶּ ֵ֣
ּותְּ רּומַ ָ֥ת י ֶָּדָָּֽך׃ ָּ֡ 18כי אם־לפְּני י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך ת ֹא ֲכ ִֶּ֗לנּו
ְּהוֵ֣ה אֱֹלהֶּיָך בֹו אַתֶָׁ֨ ה
שר י ְּב ַ֜חר י ָ
ַבמָקֹום ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר
ּובנְָּךֶּ֤ ּובתֶּ ָך ְּו ַעבְּדְּ ָךֵ֣ ַו ֲאמָתֵֶּ֔ ָך ְּוהַלוֵ֖י א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ב ְֵּ֖כ ֹל
ש ַמחְּתִָ֗ לפְּני י ָ
שע ֶּ ֵָּ֑ריָך ְּו ָ
ב ְּ
משְּלַ ָ֥ח י ֶָּדָָּֽך׃  19ה ָ ֵ֣שמֶּר ל ְֵָּ֔ך פֶּ ָּֽן־תַ ע ֲֵ֖ז ֹב אֶּת־הַלוֵּ֑י כָל־
 20כ ָּֽי־י ְַּרחיב
י ֶּ ֵָ֖מיָך עַל־ַאדְּ מ ֶָּתָָּֽך׃
ֲשר דבֶּר־לְָך וְָּאמ ְַּרתָ
י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹלהֶּ ָ֥יָך אֶּ ָּֽת־ ְּג ֻבלְָּך ַכא ֶּ ֵ֣
שר כ ָּֽי־תְּ א ֶַּּוָ֥ה נַ ְּפשְָּךֵ֖ ֶּלא ֱֵ֣כ ֹל ב ָ ֵָּ֑שר
אֹכ ְָּלֵ֣ה ָב ֵ֔ ָ
ְּבכָל־א ַַּוָ֥ת נַ ְּפשְָּךֵ֖ ת ֹאכַ ָ֥ל ב ָָשָּֽר׃  21כ ָּֽי־י ְּר ֶַׁ֨חק ממ ְָּ֜ך
ְּהוֵ֣ה אֱֹלהֶּיָך ל ֵָ֣שּום ש ְֵּ֣מֹו
שר י ְּב ַ֜חר י ָ
ַהמ ִָ֗קֹום ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר נ ַ ֶָּ֤תן י ְּהוָה
שָם ְּוזָ ַבח ְָּ֞תָ מ ְּבק ְָּרָךֵ֣ ּומצָֹּֽאנ ְִָּ֗ך ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שע ֵֶָּ֔ריָך ב ְֵּ֖כ ֹל א ַַּוָ֥ת
יתָך וְּאָ ָּֽ ַכלְּתָ ב ְּ
ֲשר צּו ֵּ֑
ל ְֵָּ֔ך ַכא ֶּ ֵ֖
ֶּת־ה ַא ֵָ֔יל
נַפ ְֶּּשָָּֽך׃ ִַ֗ 22אְך ַכ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר יָאכֶּ֤ל אֶּ ָּֽת־ ַהצְּבי ְּוא ָ ֵ֣
ֵ֖כן ת ֹאכ ֲֶּלֵּ֑נּו ַהּטָמא ְּו ַהּט ֵָ֔הֹור יַח ָ ְֵּ֖דו י ֹאכֲלֶּ ָּֽנּו׃ ֵ֣ ַ 23רק
ֲח ִַ֗זק לְּבלְּתי א ֲֵ֣כ ֹל הַדֵָ֔ ם כָ֥י ה ָ ֵַ֖דם הֵ֣ ּוא ה ָ ֵַּ֑נפֶּש
וְֹּלא־ת ֹאכַ ָ֥ל ה ֶּ ֵַ֖נפֶּש עם־ ַהב ָָשָּֽר׃ ֹ 24לֵ֖ א ת ֹאכ ֲֶּלֵּ֑נּו
שפ ְֶּּכֵ֖נּו כַמָ ָּֽים׃ ֹ 25לֵ֖ א ת ֹאכ ֲֶּלֵּ֑נּו ְּל ֶַׁ֨מעַן
עַל־הָאָ ֶָּ֥רץ ת ְּ
ֲשה ַהי ָ ֵָ֖שר בְּעינָ֥י
יטב לְָּך ּו ְּלב ֶָּנֵ֣יָך ַאח ֲֵֶּ֔ריָך כ ָּֽי־תַ ע ֶּ ָ֥
י ַ ֶּ֤
י ְּהוָ ָּֽה׃ ָ֧ ַ 26רק ָ ָּֽקדָ ֶּ ֹּ֛שיָך ֲאשֶּר־י ְּהיָּ֥ו לְָּךֵ֖ ּונְּדָ ֶּ ֵּ֑ריָך ת ָ ֵ֣שא
ּו ֵָ֔באתָ אֶּל־ ַהמ ֵָ֖קֹום ֲאשֶּר־יב ַ ְָּ֥חר י ְּהוָ ָּֽה׃ ְּ 27וע ֶָּ֤שיתָ
ֱֹלהיָך
עֹֹלתֶּ יָך ַהב ָ ֵָ֣שר ְּוהַדֵָ֔ ם עַל־מז ַ ְֵּ֖בח י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
וְּדַ ם־זְּ ָב ִֶּ֗חיָך ישָפְך עַל־מזְּבַח י ָ
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ש ַמעְּתִָ֗ ֵ֚את כָל־הַדְּ ב ֵָ֣רים
ְּו ַהב ָ ֵָ֖שר ת ֹאכ ָּֽל׃  28ש ְֵּ֣מ ֹר ְּו ָ
ֲשר ָאנ ֵֹ֖כי ְּמצ ֵֶַּּּ֑ו ָך ְּל ַמעַן יי ֶַׁ֨טב ל ְָּ֜ך ּו ְּלב ֶָּנֶּ֤יָך
ה ֵָ֔אלֶּה א ֶּ ָ֥
שר בְּעינֵ֖י
ַאח ֲֶּריָך עַד־עֹו ֵָ֔לם כֶּ֤י תַ ֲעשֶּה ה ֵַּ֣טֹוב ְּו ַהי ָ ֵ֔ ָ
 29כ ָּֽי־יַכְּרית
י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃
ָא־שמָה
ַגֹוים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך אֶּת־ה ִ֗
שר א ָ ַָ֥תה ב ָ ֹּ֛
שב ָ ְֵּ֖ת
אֹותם מפ ֶָּנֵּ֑יָך ְּוי ַָרש ָ ְֵּ֣ת א ֹתֵָ֔ ם ְּוי ָ ַ
ל ֶּ ָָ֥רשֶּת ָ ֵ֖
ְַּארצָ ָּֽם׃  30ה ָ ֵ֣שמֶּר ל ְִָּ֗ך פֶּן־תנָקש ַאחֲרי ֵֶּ֔הם ַאח ֲֵ֖רי
ב ְּ
אמר
שמ ָ ְֵּ֣דם מפ ֶָּנֵּ֑יָך ּופֶּן־תדְּ ֶׁ֨ר ֹש ל ָּֽאֹלהי ֶּ֜הם ל ִ֗
ה ָ
אי ֶָׁ֨כה י ַ ַעב ְּ֜דּו הַגֹויֶּ֤ם הָאלֶּה אֶּת־אֱֹלֵ֣ הי ֵֶּ֔הם ְּו ֶּא ֱעשֶּה־
ֱֹלהיָך כי כָל־
ֵ֖כן גַם־אָ ָּֽני׃ ֹ 31לא־תַ ע ֶּ ֲֵ֣שה ֵ֔כן ל ָ
ַיהוֵ֖ה א ֶּ ֵּ֑
ֲשר ש ִָ֗נא עָשּו לאֹלֵ֣ הי ֵֶּ֔הם כֵ֣י
תֹו ֲע ֶַׁ֨בת י ְּה ֜ ָוה א ֶּ ֵ֣
ַגֶּ֤ם אֶּת־בְּניהֶּם ְּואֶּת־ב ְֵּ֣נ ֹתי ֵֶּ֔הם יש ְְּּרפָ֥ ּו ב ֵָ֖אש
ֲשר ָאנ ֹכי ְּמצ ֶַּּוֵ֣ה
ל ָּֽאֹלהיהֶּ ָּֽם׃ ֵ֣ 13:1את כָל־הַדָ ִָ֗בר א ֶּ ֶּ֤
שמ ְֵּ֖רּו ַלע ֲֵּ֑שֹות ֹלא־ת ֵֹ֣סף ָע ֵָ֔ליו וְֹּלָ֥ א
אֶּתְּ ֵֶּ֔כם א ָֹ֥תֹו ת ְּ
תג ַ ְֵּ֖רע ממֶּ ָּֽנּו׃
 2כ ָּֽי־י ֶָּ֤קּום בְּק ְּרבְָּך נ ֵָ֔ביא ֵ֖אֹו ח ֹלֵ֣ם ח ֲֵּ֑לֹום ְּונ ַ ָָ֥תן
ַמֹופת ֲאשֶּר־
ּובֶּ֤א הָאֹות ְּוה ֵ֔
אלֶּ ֹּ֛יָך ֵ֖אֹות ָ֥אֹו מֹופ ָּֽת׃ ָ 3
ֱֹלהים אֲח ֹּ֛רים
אמ ֹר נ ָּֽ ְּל ָ֞ ָכה ַאח ֲֶׁ֨רי א ָ֧
דבֶּ ָ֥ר א ֶּלֵ֖יָך ל ֵּ֑
ש ִַ֗מע אֶּל־
ֲשר ֹלָּֽא־י ְּדַ ע ָ ְֵּ֖תם וְּנָ ָּֽ ָעבְּדָּֽם׃ ֹ 4לֵ֣ א ת ְּ
א ֶּ ָ֥
דבְּרי ַהנ ֵָ֣ביא ה ֵַ֔הּוא ֹּ֛אֹו אֶּל־חֹולָ֥ם ַהחֲלֵ֖ ֹום ה ֵַּ֑הּוא
ְּהוֶּ֤ה ֱאֹלָּֽהיכֶּם אֶּתְּ ֵֶּ֔כם לָדִַ֗ עַת
כֵ֣י ְּמנַ ָ֞ ֶּסה י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹלהי ֵֶּ֔כם ְּבכָל־
הֲיש ְֶּּכֶּ֤ם ָּֽא ֹהֲבים אֶּת־י ָ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהיכֶּ ֹּ֛ם
ְּל ַבב ְֶּּכֵ֖ם ּו ְּבכָל־נַ ְּפשְּכֶּ ָּֽם׃ ַ 5אח ֲֶׁ֨רי י ָ
תלֵ֖כּו וְּא ֵֹ֣תֹו ת ָ ֵּ֑יראּו ְּואֶּת־מצְּוֹ ָ ֶּ֤תיו תשְּמ ֹרּו
ש ֵָ֔מעּו וְּא ָֹ֥תֹו תַ ע ֲֵ֖ב ֹדּו ּובָ֥ ֹו תדְּ ָבקָּּֽון׃
ּובְּק ֹלֵ֣ ֹו ת ְּ
ְּ 6ו ַהנָ ֵ֣ביא ה ַָּ֡הּוא ֵ֣אֹו ח ֹלם ַהח ֲֶׁ֨לֹום ה ַ֜הּוא יּו ִָ֗מת כֵ֣י
דבֶּר־ ְּ֠ ָס ָרה עַל־י ְּה ֶׁ֨ ָוה ֱאֹלָּֽהי ֶּ֜כם הַמֹוצָ֥יא אֶּתְּ ֶּכֵ֣ם׀
מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ מצ ְִַּ֗רים ְּוהַפָֹּֽדְּ ָך מבֵ֣ית ֲעב ֵָ֔דים ְּלהַדָּֽיחֲָך
ֱֹלהיָך ל ֶּ ֵָ֣לכֶּת ָ ֵּ֑בּה
ֲשר צּוְָּךֹּ֛ י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
מן־הַדֵֶּ֔ ֶּרְך א ֶּ ָ֧
 7כֵ֣י
ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
ֶּן־אמֶָּך אָֹּֽו־בנ ְֶָּׁ֨ך אָֹּֽו־בתְּ ָ֜ך ֵ֣אֹו׀
ָאחיָך ב ְּ֠
י ְּסָּֽיתְּ ָָּ֡ך ֵ֣
ֲשר ְּכנַ ְּפשְָּךֵ֖ ב ֵַ֣סתֶּ ר
ֵ֣אשֶּת חי ִֶּ֗קָך ָ֧אֹו ָּֽרעֲָךֹּ֛ א ֶּ ָ֥
אמ ֹר נ ָּֽ ְּל ִָ֗כה וְּנַ ָּֽ ַעבְּדָ ה אֱֹלהֵ֣ים אֲח ֵ֔רים ֲאשֶּר
ל ֵּ֑
ֱֹלהי הָ ָּֽע ִַ֗מים
ֹלֵ֣ א י ָדֵַ֔ עְּתָ א ָ ֵַ֖תה ַואֲב ֶֹּתָּֽיָך׃  8מא ֵ֣
יב ֹתי ֵֶּ֔כם ַהקְּר ֵֹ֣בים א ֵֶּ֔ליָך ֵ֖אֹו ה ְָּרח ֵֹ֣קים
ֲאשֶּר סְּב ֵ֣
ֹאבה
מ ֶּ ֵּ֑מ ָך מקְּצָ֥ה ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ ְּועַד־קְּצָ֥ה הָאָ ֶָּּֽרץ׃ ֹ 9לא־ת ֶּ ֵ֣
ֵ֔לֹו וְֹּלָ֥ א תש ַ ְֵּ֖מע א ָלֵּ֑יו וְֹּלא־תָ חֶּ֤ ֹוס עָּֽינְָּך ָע ֵָ֔ליו
ְּוֹלָּֽא־תַ ח ְָּ֥מ ֹל ְּוֹלָּֽא־תְּ כ ֶּ ֵַ֖סה עָלָ ָּֽיו׃  10כֶּ֤י הָר ֹג ַ ָּֽתה ְַּר ֵֶּ֔גנּו
אשֹונֵ֖ה ַלהֲמ ֵּ֑יתֹו ְּו ַי ָ֥ד כָל־ה ָ ֵָ֖עם
ָ
ָי ָּֽדְּ ָךֹּ֛ תָּֽ ְּהי ֶּה־בָ֥ ֹו ב ָָּֽר
בַָאחֲר ֹנָ ָּֽה׃ ּ 11ו ְּס ַקל ְָּ֥תֹו ָב ֲאבָנֵ֖ים ו ֵָּ֑מת כֵ֣י ב ִ֗קש
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך הַמֹוציאֲָךֹּ֛ מאֶּ ֶָּ֥רץ
ְּלהַדָּֽיחֲָך מעַל י ָ
שמ ְֵּ֖עּו
מצ ַ ְֵּ֖רים מבָ֥ית ֲעבָדָּֽים׃ ְּ 12ו ֶָׁ֨כל־יש ְָּר ֵ֔אל י ְּ
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ָּֽא־יֹוספּו ַלע ֲִ֗שֹות כַדָ בָ ָ֥ר ה ָ ָֹּ֛רע ַה ֶּזֵ֖ה
וְּי ָָּֽר ֵּ֑אּון ְּוֹל
ֵ֣
ְַּאחת ע ִֶָּ֗ריָך
 13כ ָּֽי־ת ְּ
בְּק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
ש ָ֞ ַמע ב ַ ֵ֣
ָשבֶּת ָ ֵ֖שם לאמָֹּֽר׃
ֲאשֶּר י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֹּ֛ ל ֶּ ָ֥
 14יָצ ְָּ֞אּו ֲאנ ֶָּ֤שים בְּנ ָּֽי־בְּלי ַעַל מק ְּר ֵֶּ֔בָך ַוי ַדֹּ֛יחּו אֶּת־
אמ ֹר נ ְּל ִָ֗כה ְּונַ ַעב ָ ְֹּּ֛דה אֱֹלהָ֥ים אֲח ֵ֖רים
יֹשְּבָ֥י ע ָ ֵ֖ירם ל ֵּ֑
יטב
ֲשר ֹלא־י ְּדַ ע ְֶּּתָּֽם׃  15ו ַ
ְּדָרש ָ ְָּ֧ת ְּו ָחק ְַּר ָ ָ֧ת ְּושַָאל ָ ְֵּ֖ת ה ֵּ֑
א ֶּ ָ֥
וְּהנֶּ֤ה ֱאמֶּת נָכֵ֣ ֹון הַדָ ֵָ֔בר נֶּ ֶּעש ָ ְֹּּ֛תה הַתֹועבָ ָ֥ה ה ֵַ֖ז ֹאת
בְּק ְּרבֶּ ָָּֽך׃  16הַכֵ֣ה תַ ִֶּ֗כה אֶּת־יָֹּֽשְּבֹּ֛י הָעָ֥יר ה ֵַ֖הוא לְּפי־
ָ ֵּ֑ח ֶּרב ַהח ֲֶׁ֨רם א ָ ָֹ֧תּה ְּואֶּת־כָל־ ֲאשֶּר־בָ ֹּּ֛ה ְּואֶּת־
ש ָל ִָ֗לּה תקְּב ֹץ אֶּל־
י־ח ֶָּּֽרב׃ ְּ 17ואֶּת־כָל־ ְּ
ְּב ֶּהמ ָ ְֵּ֖תּה לְּפ ָ
ֵ֣תֹוְך ְּרחֹבָּה ְּוש ַָרפ ָ ְֵּ֣ת ב ִָ֗אש אֶּת־ה ֶָּ֤עיר ְּואֶּת־כָל־
ֱֹלהיָך ְּו ָהי ְּתָ ה ֵ֣תל עֹו ֵָ֔לם ֹלָ֥ א
ש ָללָּה כ ֵָ֔ליל ל ָ
ְּ
ַיהוֵ֖ה א ֶּ ֵּ֑
תב ֶָּנֵ֖ה עָֹּֽוד׃ ְּ 18וֹלָּֽא־ידְּ ַבָ֧ק ְּבי ָדְּ ָךֹּ֛ מ ְֵּ֖אּומָה מן־ה ֵַּ֑ח ֶּרם
ְּל ַמעַן י ֶָׁ֨שּוב י ְּה ֜ ָוה מח ֲֵ֣רֹון א ִַ֗פֹו וְּנָ ָּֽתַ ן־לְָּךֶּ֤ ַרחֲמים
ש ִַ֗מע
ֲשר נש ַ ְֵּ֖בע ַלאֲב ֶֹּתָּֽיָך׃  19כֵ֣י ת ְּ
ו ְָּּֽר ַחמְָּךֵ֣ וְּה ְּר ֵֶּ֔בָך ַכא ֶּ ָ֥
ֲשר
בְּקֹול י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך לשְּמ ֹר אֶּת־כָל־מצְּוֹתֵָ֔ יו א ֶּ ֹּ֛
שר בְּעינֵ֖י י ְּהוָ ָ֥ה
ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ הַיֵּ֑ ֹום ַלעֲשֹות ַהי ָ ֵ֔ ָ
ָּֽיהוֵ֖ה
 14:1בָנֵ֣ים אַתֵֶּ֔ ם לַ ָ
אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃
ָּֽא־תָשימּו ק ְָּר ָ ֹּ֛חה בָ֥ין
יכֵּ֑ם ֹלֵ֣ א תתְּ ג ָֹּֽדֲ ִ֗דּו ְּוֹל
אֱֹלה ֶּ
ָ֧
ֱֹלהיָך
יכֵ֖ם לָמ ָּֽת׃  2כֵ֣י ַ ֶּ֤עם קָדֹוש אַתֵָ֔ ה ל ָ
עינ ֶּ
ַיהוֵ֖ה א ֶּ ֵּ֑
ּוב ְָָּ֞ך ב ַ ֵָ֣חר י ְּה ִ֗ ָוה ל ָּֽ ְּהיָֹ֥ות לֹו ל ַ ְֵּ֣עם ְּסגֻ ֵָ֔לה מכ ֹל
ֹ 3לָ֥ א
ֲשר עַל־פְּנָ֥י ָהאֲדָ מָ ָּֽה׃
הָ ָּֽע ֵַ֔מים א ֶּ ֵ֖
ֲשר ת ֹאכֵּ֑לּו
ת ַ
ֹאכֵ֖ל כָל־תֹועבָ ָּֽה׃ ָ֥ 4ז ֹאת ַהבְּה ָ ֵ֖מה א ֶּ ֵ֣
ֹ֕שֹור ָ֥שה ְּכש ֵָ֖בים ו ְָּ֥שה עז ָּֽים׃ ַ 5א ָי ָ֥ל ּוצ ְֵּ֖בי ְּויַח ְֵּּ֑מּור
יש ֹן ּותְּ ָ֥אֹו ָו ָזָּֽמֶּר׃ ְּ 6וכָל־בְּה ָ֞ ָמה ַמפ ֶּ ְֵּ֣רסֶּת
ְּוא ַָ֥קֹו וְּד ֵ֖
שסַע ש ְֵּ֣תי פ ְָּר ֵ֔סֹות ַמעֲלַ ָ֥ת ג ָ ֵ֖רה
פ ְַּר ִָ֗סה וְּש ַ ֶֹּ֤סעַת ֶּ
ַבבְּה ָ ֵּ֑מה א ָ ֵֹ֖תּה ת ֹאכ ָּֽלּו׃ ַ 7אְֵ֣ך אֶּת־ ָ֞זֶּה ֹלֶּ֤ א ָּֽת ֹאכְּלּו
ְּסּועה אֶּ ָּֽת־
ממַ ָּֽעֲלֵ֣י הַג ֵָ֔רה ּומ ַמפְּריסָ֥י ַהפ ְַּר ָ ֵ֖סה ַהש ָ ֵּ֑
ש ָ֜פן כ ָּֽי־ ַמעֲלָ֧ה ג ָ ֵ֣רה
ַָאר ֶֶּׁ֨נבֶּת ְּואֶּת־ ַה ָ
ְּ֠ ַה ָגמָל ְּואֶּת־ה ְּ
ִ֗המָה ּופ ְַּרסָה ֹלֵ֣ א הפ ְֵּ֔ריסּו טְּמאָ֥ים ֵ֖הם לָכֶּ ָּֽם׃ ְּ 8ואֶּת־
ְּ֠ ַהחֲזיר כ ָּֽי־ ַמפ ְֶּׁ֨ריס פ ְַּר ָסָ֥ה הּוא וְֹּלֵ֣ א ג ֵָ֔רה טָמָ֥א
ֹאכלּו ּובְּנ ְּבל ָ ֵָ֖תם ֹלָ֥ א
ֵ֖הּוא ל ֶָּכֵּ֑ם מ ְּבש ָָרם ֹלֵ֣ א ת ֵ֔
ֲשר
תגָ ָּֽעּו׃
 9אֶּת־זֶּה ָּֽת ֹאכ ְֵּ֔לּו מ ֵ֖כ ֹל א ֶּ ֵ֣
ב ָ ֵַּ֑מים ָ֧כ ֹל ֲאשֶּר־לֹּ֛ ֹו ְּסנַפָ֥יר ְּו ַקש ֶּ ְֵּ֖קשֶּת ת ֹאכ ָּֽלּו׃
ֲשר אָּֽין־לֹּ֛ ֹו ְּסנַפָ֥יר ְּו ַקש ֶּ ְֵּ֖קשֶּת ֹלֵ֣ א ת ֹאכֵּ֑לּו
 10ו ְֶּׁ֨כ ֹל א ֶּ ָ֧
 11כָל־צפָ֥ ֹור טְּה ָ ֵֹ֖רה
טָמָ֥א ֵ֖הּוא לָכֶּ ָּֽם׃
ֲשר ֹלָּֽא־ת ֹאכְּלֵ֖ ּו מ ֶּ ֵּ֑הם הַנֶּ ָ֥שֶּר ְּוה ֶּ ֵַ֖פ ֶּרס
ת ֹאכ ָּֽלּו׃ ְּ 12ו ֶֹּ֕זה א ֶּ ָ֥
ֶּת־ה ַא ֵָ֔יה ְּוהַדַ ָיֵ֖ה לְּמינָ ָּּֽה׃  14וְּאָ֥ת
וְּהָ ָּֽ ָעזְּנ ָי ָּֽה׃ ְּ 13וה ָָרָאה ְּוא ָ ֵ֣
כָל־ע ֵֹ֖רב לְּמינָֹּֽו׃  15וְּאת ַבֵ֣ת הַ ָּֽי ַ ֲע ֵָ֔נה ְּואֶּת־הַתַ ח ָ ְֵּ֖מס ְּואֶּת־
ה ָ ֵַּ֑שחַף ְּואֶּת־הַנֵ֖ץ לְּמינ ָּֽהּו׃  16אֶּת־הַכָ֥ ֹוס ְּואֶּת־ ַהיַנ ְֵּ֖שּוף
ְּשמֶּת׃ ְּ 17ו ַהקָאָ ָ֥ת וְּאֶּ ָּֽת־ה ָָר ָ ֵ֖חמָה ְּואֶּת־ ַהשָלָ ְָּֽך׃
ְּוהַתנ ָ ָּֽ
יפת ְּו ָה ֲעטַל ָּֽף׃
 18ו ַ ְֵּ֣החֲסידֵָ֔ ה ְּו ָה ֲאנ ָ ֵָ֖פה לְּמ ָינֵּּ֑ה ְּוהַדּוכ ַ ֵ֖
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 19וְּכ ֹל ֶּ ֵ֣ש ֶּרץ ה ֵָ֔עֹוף טָמָ֥א הֵ֖ ּוא ל ֶָּכֵּ֑ם ֹלֵ֖ א יָאכ ָּֽלּו׃
 20כָל־עָ֥ ֹוף טָהֵ֖ ֹור ת ֹאכ ָּֽלּו׃ ֹ 21לֵ֣ א-ת ֹאכְּלֵ֣ ּו כָל־ ְּ֠נְּבלָה
שע ֶָּ֜ריָך תתְּ ֶּ ֵ֣ננָה ַו ֲא ָכ ִָ֗לּה ֶּ֤אֹו מָכ ֹר
ל ֶַׁ֨גר ֲאשֶּר־ב ְּ
ֱֹלהיָך ֹלָּֽא־
ְּלנָכ ְֵּ֔רי כֵ֣י ַ ֶּ֤עם קָדֹוש אַתֵָ֔ ה ל ָ
ַיהוֵ֖ה א ֶּ ֵּ֑
ַשל ג ְֵּ֖די ַבחֲלָ֥ב אמָֹּֽו׃
תְּ ב ָ֥
בּואת ז ְַּר ֶּ ֵּ֑עָך הַי ֹצָ֥א ַהש ֶּ ֵָ֖דה
 22ע ֵַ֣שר תְּ ע ֵַ֔שר ֵ֖את כָל־תְּ ַ ֵ֣
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך ַבמ ֵָ֣קֹום
שָנָ ָ֥ה שָנָ ָּֽה׃  23וְָּא ַכל ְָּ֞תָ לפְּנֵ֣י׀ י ָ
ֲאשֶּר־י ְּבחַר ְּלשַכֵ֣ן ש ְֵּ֣מֹו שָם ַמע ַ ְֶּּ֤שר דְּ גָ ָּֽנְָּך תָּֽירֹשְָּךֵ֣
ֹאנֵָּ֑ך ל ַ ְֵּ֣מעַן ת ְּל ִַ֗מד לְּי ְּראָ ֹּ֛ה
וְּי ְּצה ֵֶָּ֔רָך ּובְּכ ָ֥ ֹר ֹת ְּבק ְָּרָךֵ֖ וְּצ ֶּ
ֹלהיָך כָל־ ַהי ָמָּֽים׃  24וְּכ ָּֽי־י ְּר ֶֶּׁ֨בה ממ ְָּ֜ך הַדִֶּ֗ ֶּרְך
אֶּת־י ְּהוָ ָ֥ה ֱא ֶּ ֵ֖
ֲשר
כֵ֣י ֹלֵ֣ א תּוכַל שְּאתֹו כ ָּֽי־י ְּר ַ ֶּ֤חק ממְָּך ַהמ ֵָ֔קֹום א ֶּ ֶּ֤
י ְּבחַר י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ל ָָ֥שּום ש ְֵּ֖מֹו ָ ֵּ֑שם כָ֥י יְּב ֶָּרכְָּךֵ֖
י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 25ונָתַ ָ ֵ֖תה ב ָ ֵַּ֑כסֶּף ְּוצ ְַּר ָ ֶּ֤ת ַה ֶּכסֶּף ְּב ָיֵ֣דְּ ֵָ֔ך
ֱֹלהיָך בָֹּֽו׃
ֲשר יב ַ ְֹּּ֛חר י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
וְּהָ ָּֽ ַלכְּתָ אֶּל־ ַהמ ֵָ֔קֹום א ֶּ ָ֥
ְּ 26ונָתַ ָ ֵ֣תה ַה ֶָּּ֡כסֶּף בְּכ ֹל ֲאשֶּר־תְּ ַא ֶׁ֨ ֶּּוה נַ ְּפש ְָּ֜ך ַבב ָ ֵָ֣קר
ֲשר תָּֽשְָּאלְָּךֵ֖ נַפ ֶּ ְֵּּ֑שָך
ּוב ִַ֗צ ֹאן ּו ַבי ַין ּובַש ֵָ֔כר ּוב ְֹּּ֛כ ֹל א ֶּ ָ֥
ש ַמח ָ ְֵּ֖ת א ָ ַָ֥תה
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּו ָ
שם לפְּני י ָ
ְָּאכלְּתָ ִ֗ ָ
ו ַ ֵ֣
ת ַעז ֶּ ְֵּּ֑בנּו כֵ֣י
שע ֶּ ֵָ֖ריָך ֹלֵ֣ א ַ ָּֽ
יתָָּֽך׃ ְּ 27והַלוָ֥י ֲאשֶּר־ב ְּ
ּוב ֶּ
 28מקְּצֵ֣ה׀
אָ֥ין לֹּ֛ ֹו ָ֥חלֶּק ְּונַח ֲָלֵ֖ה עמָ ְָּֽך׃
בּואֵ֣תְּ ֵָ֔ך
שָֹלֵ֣ ש ש ִָ֗נים תֹוציא אֶּת־כָל־ ַמ ְּעשַר תְּ ָ
ּובא הַל ָּ֡וי
ַבש ָָנֵ֖ה ה ֵַּ֑הוא וְּהנַח ָ ְֵּ֖ת ב ְּ
שע ֶּ ָָּֽריָך׃ ֵ֣ ָ 29
כֵ֣י אָּֽין־לֹו ֶׁ֨חלֶּק ְּונַ ֲח ָ֜לה ע ִָ֗מְך ְְּּ֠והַגר ְּו ַהי ֶָּ֤תֹום
שע ֵֶָּ֔ריָך וְָּאכְּלֵ֖ ּו ְּוש ֵָּ֑בעּו ל ַ ְֶּּ֤מעַן
ֲשר ב ְּ
וְּהָ ַָּֽא ְּל ָמנָה א ֶּ ֵ֣
ֲשר
יְּב ֶָּרכְָּך י ָ
ֲשה י ָדְּ ָךֵ֖ א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּבכָל־ ַמע ָ֥
ֲשה
 15:1מקָ֥ץ ֶּ ָּֽ
תַ ע ֲֶּשָּֽה׃
שבַע־שָנֵ֖ים תַ ע ֶּ ָ֥
ַשה
שְּמ ָּטָּֽה׃ ְּ 2וזֶּה דְּ ַ ֵ֣בר ַהשְּמּטָה ש ִָ֗מֹוט כָל־ ַבעַל מ ֵ֣
ֲשר י ֶּ ֵַ֖שה בְּר ֵּ֑עהּו ֹלָּֽא־י ֶּ֤ג ֹש אֶּת־רעהּו ְּואֶּת־
י ֵָ֔דֹו א ֶּ ָ֥
ָאחיו כ ָּֽי־ק ָ ָָ֥רא שְּמ ָ ֵּ֖טה לַ ָּֽיהוָ ָּֽה׃  3אֶּת־ ַהנָכ ְֵּ֖רי ת ֵּ֑ג ֹש
ֵ֔
ֶּת־ָאחיָך תַ שְּמָ֥ט י ֶָּדָָּֽך׃ ֶֹּ֕ 4אפֶּס כֹּ֛י
שר י ְּה ֶּי ָ֥ה לְָּךֹּ֛ א
ַו ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֵ֖
ֹלָ֥ א י ָּֽ ְּהי ֶּה־בְָּךֵ֖ ֶּאבְּיֵּ֑ ֹון כ ָּֽי־ב ֶָּ֤רְך י ְּבָ ֶָּּֽרכְָּך י ְּה ֵ֔ ָוה ָב ָֹ֕א ֶּרץ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹּֽתן־לְָּךָ֥ נַח ֲָלֵ֖ה לְּרש ְָּתָּּֽה׃ ַ ֵ֚ 5רק אם־
ֲאשֶּר י ָ
ֱֹלהיָך לש ְֶּּ֤מ ֹר ַלעֲשֹות
ש ֵַ֔מע ב ְֵּ֖קֹול י ָ
ש ֵָ֣מֹו ַע ת ְּ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ ַהיָֹּֽום׃
אֶּת־כָל־הַמצ ְָּוֵ֣ה ה ֵַ֔ז ֹאת א ֶּ ֹּ֛
ֶּר־לְֵּ֑ך וְּהַ ָּֽ ֲע ַבט ְָּ֞תָ
ֲשר דב ָ
 6כ ָּֽי־י ָ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ב ַָּֽרכ ְֵָּ֔ך ַכא ֶּ ֵ֖
שלְּתָ בְּגֹויֵ֣ם
גֹויֵ֣ם ַר ִ֗בים ְּואַתָ ה ֹלֵ֣ א תַ ע ֲֵ֔ב ֹט ּומָ ָּֽ ַ
 7כ ָּֽי־י ְּהי ֶּה ב ְֶָּׁ֨ך
ַר ֵ֔בים ּובְָּךֵ֖ ֹלָ֥ א ימְּשָֹּֽלּו׃
שע ֵֶָּ֔ריָך ְּב ֶַׁ֨א ְּרצ ְֵָּ֔ך ֲאשֶּר־
ְַּאחד ְּ
ַאחד ַא ֶּחיָך ב ַ ֵ֣
ֶּאבְּי֜ ֹון מ ַ ֶּ֤
ֱֹלהיָך נ ֵֹ֣תן ָלְֵּ֑ך ָֹ֧לא תְּ אַמֵ֣ץ אֶּת־ ְּל ָבב ְִָּ֗ך וְֹּלֶּ֤ א
י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ָאחיָך ָה ֶּא ְּביָֹּֽון׃  8כ ָּֽי־פ ָָ֧ת ֹ ַח תפ ַ ְֹּּ֛תח
תקְּפ ֹץ אֶּת־ ָיֵ֣דְּ ֵָ֔ך מ ֵ֖
ֲשר
אֶּת־י ָדְּ ָךֵ֖ ֵּ֑לֹו ְּו ַהעֲבט תַ עֲבי ֵֶּ֔טנּו ֵ֚די ַמחְּס ֵֹ֔רֹו א ֶּ ָ֥
יֶּח ַ ְֵּ֖סר לָֹּֽו׃  9ה ָ ֵ֣שמֶּר ל ְָָּּ֡ך פֶּן־י ְּה ֶּיֵ֣ה דָ בָר עם־ ְּל ָבב ְֶָּׁ֨ך
שבַע ש ְַּנֵ֣ת ַהשְּמּטָה
אמ ֹר ָ ָּֽק ְּר ָ ֵ֣בה שְּנַ ָּֽת־ ַה ֶּ
בְּל ַ֜יעַל ל ִ֗
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ו ְָּר ָ ֵ֣עה עָּֽינ ְִָּ֗ך בְָּאחיָך הָ ָּֽ ֶּאבְּיֵ֔ ֹון וְֹּלָ֥ א ת ֵ֖תן ֵּ֑לֹו ְּוק ָ ֶָּ֤רא
ָע ֶּליָך אֶּל־י ְּה ֵ֔ ָוה ְּו ָה ָי ָ֥ה בְָּךֵ֖ חָּֽטְּא׃  10נ ֶָּ֤תֹון תתן ֵ֔לֹו וְֹּלא־
י ַ ָ֥רע ְּל ָבבְָּךֵ֖ בְּתתְּ ָךֵ֣ ֵּ֑לֹו ָ֞כי בג ְַּלֵ֣ל׀ הַדָ ָבֵ֣ר ַה ִֶּ֗זה יְּב ֶָּרכְָּך
שָך ּוב ְֵּ֖כ ֹל משְּלַ ָ֥ח י ֶָּדָָּֽך׃  11כֹּ֛י
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך בְּכָ ָּֽל־ ַמ ֲע ֵ֔ ֶּ
י ָ
ַל־כן ָאנ ֹכֶּ֤י ְּמ ַצּוְָּך
ֹלא־יֶּחְּדַ ָ֥ל ֶּאבְּיֵ֖ ֹון מ ֶּ ֵ֣ק ֶּרב ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ ע ָ֞
ְָּאחיָך ַלעֲנ ֶּי ָֹּ֛ך
ל ֵ֔
אמ ֹר ְּ֠ ָפת ֹ ַח תפְּתֶַׁ֨ ח אֶּת־י ָדְּ ָ֜ך ל ָ֧
ָאחיָך
ְַּארצֶּ ָָּֽך׃
ּו ְּל ֶּאבְּיֹנְָּךֵ֖ ב ְּ
 12כ ָּֽי־ימ ֶָׁ֨כר ל ְָּ֜ך ֵ֣
שנָה
הָ ָּֽעב ְִּ֗רי ֵ֚אֹו הָ ָּֽעבְּר ֵָ֔יה ַועֲבָ ָּֽדְּ ָךֵ֖ ֵ֣שש שָנֵּ֑ים ּו ַב ָ
של ְֶּּחָ֥נּו
של ְֶּּחָ֥נּו ָחפ ְֵּ֖שי מעמָ ְָּֽך׃  13וְּכ ָּֽי־תְּ ַ
ַהשְּב ֵ֔יעת תְּ ַ
יקם׃ ַ 14העֲנֶּ֤יק תַ עֲניק
של ֶּ ְֵּ֖חנּו ר ָ ָּֽ
ָחפ ְֵּ֖שי מָּֽע ָ ֵּ֑מְך ֹלָ֥ א תְּ ַ
ֲשר ב ַרכְָּךֹּ֛ י ְּהוָ ָ֥ה
ֵ֔לֹו מ ֵ֣צ ֹאנ ְֵָּ֔ך ּומָּֽג ְָּרנְָּךֵ֖ ּומיק ֶּ ְֵּּ֑בָך א ֶּ ָ֧
ֱֹלהיָך תתֶּ ן־ ָּֽלֹו׃ ְּ 15וזָכ ְַּרתִָ֗ כֵ֣י ֶּ ֶּ֤עבֶּד הָייתָ ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מצ ְֵַּ֔רים
א ֶּ ֵ֖
ַל־כן ָאנ ֹכָ֧י ְּמ ַצּוְָּךֹּ֛ אֶּת־הַדָ בָ ָ֥ר
ֱֹלהיָך ע ָ֞
וַ ָּֽיפְּדְּ ָךֵ֖ י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ֹאמר א ֵֶּ֔ליָך ֹלָ֥ א א ֵ֖צא מע ָ ֵּ֑מְך
ַה ֶּזֵ֖ה ַהיָֹּֽום׃ ְּ 16ו ָהי ָה כ ָּֽי־י ַ ֵ֣
כֶּ֤י אֲהָּֽבְָּך ְּואֶּת־ביתֵֶּ֔ ָך כי־טָ֥ ֹוב לֵ֖ ֹו עמָ ְָּֽך׃ ְּ 17ו ָל ַקח ָ ְֵּ֣ת אֶּת־
ַהמ ְַּר ִ֗צ ַע ְּונָתַ ָ ֶּ֤תה בְָּאזְּנֹו ּובַדֵֶּ֔ לֶּת ְּו ָה ָי ָ֥ה לְָּךֵ֖ ֶּ ֵ֣עבֶּד
ְּשה בְּעי ִֶּ֗נָך
ָ
עֹולֵּ֑ם וְּאַ ָ֥ף ַל ֲאמָתְּ ָךֵ֖ תַ ֲעשֶּה־כ ָּֽן׃ ֹ 18לא־יק ֶּ ֵ֣
שנֶּה ש ְַּכֵ֣ר
ְּבשַלָּֽחֲָך א ֶֹּ֤תֹו ָחפְּשי מָּֽע ֵָ֔מְך ִ֗כי מ ְּ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ש ֵָ֔כיר עֲבָ ָּֽדְּ ָךֵ֖ ֵ֣שש שָנֵּ֑ים ּוב ַָּֽרכְָּך י ָ
ֲשר תַ ע ֲֶּשָּֽה׃
ב ְֵּ֖כ ֹל א ֶּ ָ֥
 19כָ ָּֽל־ ַהב ְָּּ֡כֹור ֲאשֶּר יּו ֶָׁ֨לד ב ְּבק ְָּרָךֶּ֤ ּובְּצָֹּֽאנְָּך ַהזָ ֵָ֔כר
שֹורָך
ֱֹלהיָך ֹלֶּ֤ א תַ עֲב ֹד בב ְֵּ֣כ ֹר ֵֶּ֔
תַ ק ְֵּ֖דיש ל ָ
ַיהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ֱֹלהיָך ת ֹא ֲכ ֶּלנּו
וְֹּלָ֥ א תָ ֵ֖ג ֹז בְּכָ֥ ֹור צ ֹאנֶּ ָָּֽך׃  20לפְּני י ְּה ֶׁ֨ ָוה א ֶּ ֶּ֤
יתָָּֽך׃
ְּהוֵּ֑ה א ָ ֵַ֖תה ּוב ֶּ
ש ֵָ֔נה ַבמ ֵָ֖קֹום ֲאשֶּר־יב ַ ְֵּ֣חר י ָ
ש ָָנֵ֣ה ְּב ָ
 21וְּכ ָּֽי־י ְּה ֶֶּׁ֨יה ֜בֹו ִ֗מּום פס ַח ֵ֣אֹו ע ֵּ֔ור ֵ֖כ ֹל ֵ֣מּום ָ ֵּ֑רע ֹלֵ֣ א
שע ֶּ ֵָ֖ריָך ת ֹאכ ֲֶּלֵּ֑נּו ַהּט ֶָּ֤מא
ַיהוֵ֖ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃  22ב ְּ
תזְּ ָב ֵֶּ֔חנּו ל ָ
ְּו ַהּטָהֹור יַחְּדֵָ֔ ו ַכצ ְֵּ֖בי ְּו ָכ ַא ָי ָּֽל׃ ָ֥ ַ 23רק אֶּת־דָ ֵ֖מֹו ֹלֵ֣ א ת ֹאכֵּ֑ל
שפ ְֶּּכֵ֖נּו כַמָ ָּֽים׃
עַל־הָאָ ֶָּ֥רץ ת ְּ
ַיהוֵ֖ה
ָָאביב ְּוע ֵָ֣שיתָ ֵֶּ֔פסַח ל ָ
ֶּת־ח ֹדֶּ ש ה ֵ֔
 16:1שָמֹור א ֵ֣
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך
הֹוציא ֲָ֜ך י ָ
ָָּֽאביב ֶׁ֨
ֱֹלהיָך ָ֞כי ב ְֵּ֣ח ֹדֶּ ש הָ ִ֗
א ֶּ ֵּ֑
ֱֹלהיָך ֵ֣צ ֹאן
ממצ ַ ְֵּ֖רים לָ ָּֽיְּלָה׃ ְּ 2וזָבַ ָ֥ חְּתָ פֶּ ֹּ֛ סַח לַיהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ּוב ָ ֵָּ֑קר ַבמָקֹום ֲאשֶּר יב ַ ְֵּ֣חר י ְּה ֵ֔ ָוה ְּלשַכָ֥ן ש ְֵּ֖מֹו ָשָּֽם׃
ֹאכֶּ֤ל ָעלָיו ח ֵָ֔מץ שב ְַּעָ֥ת י ָמֹּ֛ים ָּֽת ֹאכַל־עָלָ ָ֥יו
ֹ 3לא־ת ַ
מ ֵַ֖צֹות ֶּ ֵ֣לחֶּם ֵּ֑ע ֹני כֵ֣י בְּחפָזִ֗ ֹון י ָ ָצאתָ מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ מצ ְֵַּ֔רים
ל ַ ְֵּ֣מעַן תז ְִּ֗כ ֹר אֶּת־יֶֹּ֤ום צ ָּֽאתְּ ָך מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ מצ ְֵַּ֔רים ֵ֖כ ֹל
י ְּמָ֥י ַח ֶּי ָּֽיָך׃ ְּ 4וֹלָּֽא־י ָר ֶֶּׁ֨אה לְָּךָ֥ ש ְֹּּ֛א ֹר ְּבכָל־ ְּג ֻבלְָּךֵ֖
שר תזְּבַ ָ֥ח
שר ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שב ַ ְֵּ֣עת י ֵָּ֑מים וְֹּלא־י ֵָ֣לין מן־ ַה ָב ִ֗ ָ
תּוכל לז ְֵּ֣ב ֹ ַח
אשֹון ל ַָּֽב ֹקֶּר׃ ֹ 5לָ֥ א ַ ֵ֖
ב ֶָּע ֶֹּּ֛רב ַביָֹ֥ום הָר ֵ֖
ֱֹלהיָך
ְַּאחד ְּ
שע ֵֶָּ֔ריָך ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
אֶּת־ה ָ ֵַּ֑פסַח ב ַ ֵ֣
ְּהוֶּ֤ה
נ ָֹ֥תן לָ ְָּֽך׃ ְּ֠ 6כי אָּֽם־אֶּל־ ַהמ ָָ֞קֹום ֲאשֶּר־י ְּב ֶַׁ֨חר י ָ
אֱֹל ֶּהיָך ְּלשַכֵ֣ן ש ְֵּ֔מֹו ָ ֹּ֛שם תזְּבַ ָ֥ח אֶּת־ה ֶּ ֵַ֖פסַח
מֹועד צ ָּֽאתְּ ָךָ֥ ממצ ָ ְָּּֽרים׃
ב ָ ֵָּ֑ע ֶּרב כְּבֵ֣ ֹוא ַה ֵ֔ ֶּ
שמֶּש ֵ֖
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ֲשר יב ַ ְֹּּ֛חר
ּ 7וב ַ
שלְּתָ ו ָ ְֵּ֣א ַכלְּתֵָ֔ ַבמ ָֹ֕קֹום א ֶּ ָ֥
ֱֹלהיָך ֵּ֑בֹו ּופָנֵ֣יתָ ב ֵַ֔ב ֹקֶּר ְּו ָה ַלכ ָ ְֵּ֖ת
י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ֹאכֵ֣ל מ ֵַּ֑צֹות ּו ַביֵֹ֣ום
לְּאֹהָלֶּ ָּֽיָך׃ ָ֥ 8ששֶּת י ֵָ֖מים ת ַ
ַיהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ֹלָ֥ א תַ ע ֶּ ֲֵ֖שה
ַהשְּב ִ֗יעי ֲע ֶּצ ֶּרת ל ָ
שב ֵֻ֖ע ֹת ת ְּספָר־
 9שב ְָּעָ֥ה ָ
ְּמלָאכָ ָּֽה׃
תָחל לס ְֵּ֔פ ֹר שב ָ ְֵּ֖עה
ָלְֵּ֑ך מה ֶָּ֤חל ח ְֶּּרמש ַב ָק ֵָ֔מה ֵ֣
ַיהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
שבֻעֹות ל ָ
ש ֻבעָֹּֽות׃ ְּ 10וע ָ֜שיתָ ַ ֶּ֤חג ָ
ָ
ֲשר יְּב ֶָּרכְָּךֵ֖
ֲשר ת ֵּ֑תן ַכא ֶּ ָ֥
מ ַסֹּ֛ת נדְּ בַ ָ֥ת י ָדְּ ָךֵ֖ א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך
ש ַמח ְָּ֞תָ לפְּנֵ֣י׀ י ָ
י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 11ו ָ
ֲשר
אַתֶָׁ֨ ה ּובנְָּךֵ֣ ּובתֶּ ָך ְּו ַעבְּדְּ ָךֵ֣ ַו ֲאמָתֶּ ָך ְּוהַלוי א ֶּ ֵ֣
ֲשר בְּק ְּר ֶּ ֵּ֑בָך
ב ְּ
שע ֵֶָּ֔ריָך ְּוהַגֹּ֛ר ְּו ַהי ָָ֥תֹום ְּוהַָא ְּלמ ָָנֵ֖ה א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּלשַכָ֥ן ש ְֵּ֖מֹו ָשָּֽם׃
ֲשר י ְּבחַר י ָ
ַבמ ִָ֗קֹום א ֶּ ֶּ֤
שמ ְַּר ָ ֵ֣ת ְּוע ֵָ֔שיתָ
י־עבֶּד הָיֵ֖יתָ בְּמצ ָ ְֵּּ֑רים ְּו ָ
ְּ 12ו ָזֵ֣כ ְַּרתֵָ֔ כ ֶּ ָ֥
אֶּת־הַ ָּֽח ֵֻ֖קים הָאָּֽלֶּה׃
ֲשה לְָּךֵ֖ שב ַ ְֵּ֣עת י ֵָּ֑מים ְּב ֶָׁ֨א ְּספ ְֵָּ֔ך
ָ֧ ַ 13חג ַהס ֹֻּ֛כ ֹת תַ ע ֶּ ָ֥
ש ַמח ָ ְֵּ֖ת ְּבח ֶַּגֵָּ֑ך אַתֶָׁ֨ ה ּובנְָּךֶּ֤ ּובתֶּ ָך
מָּֽג ְָּרנְָּךֵ֖ ּומיקְּבֶּ ָָּֽך׃ ְּ 14ו ָ
ְּו ַעבְּדְּ ָךֵ֣ ַו ֲאמָתֵֶּ֔ ָך ְּוהַל ִ֗וי ְּוהַגֹּ֛ר ְּו ַהי ָָ֥תֹום ְּוהַָא ְּלמ ָָנֵ֖ה
ַיהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
שע ֶּ ָָּֽריָך׃  15שב ַ ְֵּ֣עת י ִָ֗מים תָ ח ֹג ל ָ
ֲשר ב ְּ
א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך
ְּהוֵּ֑ה כֵ֣י יְּב ֶָּרכ ְָָּ֞ך י ָ
ַבמ ֵָ֖קֹום ֲאשֶּר־יב ַ ְֵּ֣חר י ָ
ְּבכָל-תְּ בּואָ ָּֽתְּ ָך ּובְּכ ֹל ַמע ֲֵ֣שה י ָדֵֶּ֔ יָך ְּוהָיֵ֖יתָ אַ ְָ֥ך שָמָּֽחַ׃
ְּכּור ָ֜ך אֶּת־פְּנֵ֣י׀
ש ָָּ֡נה י ָר ֶֶּׁ֨אה כָל־ז ְּ
 16שָלֵ֣ ֹוש ְּפע ֵָ֣מים׀ ַב ָ
ֲשר י ְּב ֵָ֔חר ב ַ ְָּ֧חג ַהמַצֹּ֛ ֹות
י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך ַבמָקֹום א ֶּ ֵ֣
שב ֵֻ֖עֹות ּוב ַ ְֵּ֣חג ַהס ֵֻּ֑כֹות ו ְָֹּ֧לא י ָראֶּ ֹּ֛ה אֶּת־פְּנָ֥י
ּוב ַ ְָּ֥חג ַה ָ
ַתְּנֵ֣ת י ֵָּ֑דֹו כְּב ְּרכַ ֹּ֛ת י ְּהוָ ָ֥ה
יקם׃ ֵ֖ 17איש ְּכמ ַ
ְּהוֵ֖ה ר ָ ָּֽ
י ָ
 18שֹפ ְֵּ֣טים
ֲשר נָ ָּֽתַ ן־לָ ְָּֽך׃
ֱֹלהיָך א ֶּ ָ֥
א ֶּ ֵ֖
ְּהוָ֧ה
שר י ָ
שע ֵֶָּ֔ריָך ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּש ֹט ְִּ֗רים תָּֽתֶּ ן־לְָּך ְּבכָל־ ְּ
ו ָּֽ
שפְּטָ֥ ּו אֶּת־ה ָ ֵָ֖עם
שב ֶּ ֵָּ֑טיָך ְּו ָ
אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ ל ְּ
ש ֵָ֔פט ֹלָ֥ א תַ ֵ֖כיר פָנֵּ֑ים
שפַט־צֶּ ָּֽדֶּק׃ ֹ 19לא־תַ ֶּ ֵּ֣טה מ ְּ
מ ְּ
וְֹּלא־ת ַ ֵ֣קח ֵ֔ש ֹחַד כֵ֣י ה ִַ֗ש ֹחַד יְּעַּור עינֵ֣י ֲחכ ֵָ֔מים
יקם׃  20צֶּ ָ֥דֶּ ק ֶּ ֵ֖צדֶּ ק ת ְּר ֵּ֑ד ֹף ל ַ ְֶּּ֤מעַן
ו ָּֽיסַלֵ֖ף דב ְָּ֥רי צַד ָּֽ
ֱֹלהיָך
תָּֽ ְּחי ֶּה ְּוי ַָרש ָ ְֵּ֣ת אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ֹ 21לָּֽא־ת ַ ָּ֥טע לְָּךֹּ֛ אֲש ָ ֵ֖רה
נ ָֹ֥תן לָ ְָּֽך׃
ֲשר תַ ֲעשֶּה־
ֱֹלהיָך א ֶּ ָ֥
ָל־עץ ִ֗אצֶּל מזְּבַ ֹּ֛ח י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
כ ֵּ֑
ֲשר שָנֵ֖א י ְּהוָ ָ֥ה
לָ ְָּֽך׃ ְּ 22וֹלָּֽא־תָ ָ֥קים לְָּךֵ֖ מַצ ָ ֵּ֑בה א ֶּ ָ֥
ֹ 17:1לא־תזְּבַח לַיה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך ֵ֣שֹור
אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃
שר י ְּה ֶּי ָ֥ה בֹו ֵ֔מּום ֵ֖כ ֹל דָ ָ ֵ֣בר ָ ֵּ֑רע כָ֧י
שה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָו ִ֗ ֶּ
 2כ ָּֽי־
ֱֹלהיָך הָּּֽוא׃
תֹועֲבַ ֹּ֛ת י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
שע ֵֶָּ֔ריָך ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה
ְַּאחד ְּ
ימָצֶּ֤א בְּק ְּרבְָּך ב ַ ֵ֣
שר יַע ֶּ ֲָ֧שה אֶּת־
שה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֱֹלהיָך נ ֵֹ֣תן ָלְֵּ֑ך ֵ֣איש אֹו־א ִ֗ ָ
א ֶּ ֵ֖
ֱֹלהיָך ַלע ֲָ֥ב ֹר בְּריתָּֽ ֹו׃  3ו ִַ֗ילְֶּך
ה ַ ָֹּ֛רע בְּעינָ֥י י ְּהוָ ָּֽה־א ֶּ ֵ֖
ֱֹלהים אֲח ֵ֔רים וַיש ַ ְֵּ֖תחּו ל ֶּ ֵָּ֑הם ְּול ֶּ ֵַ֣שמֶּש׀
וַ ָּֽיַעֲב ֹד א ֵ֣
ֲשר ֹלא־צּו ָּֽיתי׃
ֵ֣אֹו ַלי ִָ֗ר ַח ֹּ֛אֹו ְּלכָל־צְּבָ ָ֥א ַהש ַ ֵָ֖מים א ֶּ ָ֥
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יטב וְּהנֶּ֤ה ֱאמֶּת
 4ו ְֻּהָּֽגַד־לְָּךֵ֖ ְּוש ָ ֵָּ֑מעְּתָ וְּדָ ַרש ָ ְֵּ֣ת ה ֵ֔
נָכֵ֣ ֹון הַדָ ֵָ֔בר נֶּ ֶּעש ָ ְֹּּ֛תה הַתֹועבָ ָ֥ה ה ֵַ֖ז ֹאת בְּיש ְָּראָּֽל׃
שה ה ַ֜הוא
את אֶּת־ה ֵָ֣איש ה ַָּ֡הּוא אֹו אֶּת־הָא ֶׁ֨ ָ
ְּ 5והָֹּֽוצ ָ ֵ֣
שע ֵֶָּ֔ריָך
ֲשר ְּ֠ ָעשּו אֶּת־הַדָ ֶָׁ֨בר ה ָ ֶָּ֤רע ַהזֶּה אֶּל־ ְּ
א ֶּ ֵ֣
אֶּת־ה ָֹ֕איש ֵ֖אֹו אֶּת־הָא ָ ֵּ֑שה ּו ְּס ַקל ְָּתָ֥ם ָב ֲאבָנֵ֖ים
יּומת
ְֹּלשה ע ֵ֖דים ַ ֵ֣
וָמ ָּֽתּו׃  6עַל־פֵ֣י׀ ש ְַּנֵ֣ים ע ִ֗דים ֹּ֛אֹו ש ָ ָ֥
ַל־פי עָ֥ד א ֶָּחָּֽד׃ ַ 7יֵ֣ד הָע ָ֞דים ָּֽת ְּהי ֶּה־
ה ֵַּ֑מת ֹלֵ֣ א יּו ֵַ֔מת ע ֵ֖
בֶּ֤ ֹו בָראשֹנָה ַלהֲמ ֵ֔יתֹו ְּו ַי ָ֥ד כָל־ה ָ ֵָ֖עם בַָאחֲר ָֹנֵּ֑ה
ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
ָּֽין־דין
 8כֵ֣י יפָלא ממ ְֶָּׁ֨ך דָ ָ֜בר לַמ ְּ
ש ִָ֗פט בָּֽין־דֶָׁ֨ ם׀ לְּדָ֜ ם ב ֵ֣
שע ֶּ ֵָּ֑ריָך ְּו ַקמ ָ ְֵּ֣ת
יב ֹת ב ְּ
ל ְִּ֗דין ּובָ֥ין נֶּגַע ָל ֵֶּ֔נגַע דב ְָּ֥רי ר ֵ֖
ֱֹלהיָך
ֲשר יב ַ ְֹּּ֛חר י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ְּוע ֵָ֔ליתָ ֶֶּׁ֨אל־ ַהמ ֵָ֔קֹום א ֶּ ָ֥
ֲשר י ְּה ֶּיֵ֖ה
בָֹּֽו׃ ּ 9ובָאתִָ֗ אֶּל־הַכֹהֲנים ַהלְּו ֵ֔ים ְּו ֶֶּׁ֨אל־הַש ֵֹ֔פט א ֶּ ָ֥
ַבי ֵָ֣מים ה ֵָּ֑הם וְּדָ ַרשְּתָ וְּהגֵ֣ידּו ל ְֵָּ֔ך ֵ֖את דְּ בַ ָ֥ר הַמשְּפָ ָּֽט׃
ֲשר י ַגֵ֣ידָּֽ ּו ל ְֵָּ֔ך מן־ ַהמ ֵָ֣קֹום
ְּ 10וע ִָ֗שיתָ עַל־פֶּ֤י הַדָ בָר א ֶּ ֵ֣
שמ ְַּר ָ ֵ֣ת ַלע ֲֵ֔שֹות כ ְֵּ֖כ ֹל
ְּהוֵּ֑ה ְּו ָ
ֲשר יב ַ ְֵּ֣חר י ָ
ה ֵַ֔הּוא א ֶּ ֵ֖
יֹורּוָך ְּועַל־
ֲשר ִ֗
ַל־פי ה ָ֜
יֹורּוָך׃  11ע ֶׁ֨
ֲשר ָּֽ
ַתֹורה א ֶּ ֵ֣
א ֶּ ָ֥
הַמשְּפָ ֹּ֛ט ֲאשֶּר־י ֹאמ ְָּ֥רּו לְָּךֵ֖ תַ ע ֶּ ֲֵּ֑שה ֹלֵ֣ א תָ ִ֗סּור מן־
שר־י ַגָ֥ידָּֽ ּו לְָּךֵ֖ י ָמָ֥ין ּושְּמָֹּֽאל׃ ְּ 12וה ָָ֞איש
הַדָ בָ ֹּ֛ר ֲא ֶּ
ֲאשֶּר־יַע ֶּ ֲֵ֣שה ְּבז ִָ֗דֹון לְּבל ְֶּׁ֨תי ש ְֶּּ֤מ ֹ ַע אֶּל־הַכ ֹהן הָע ָֹ֞מד
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ֵ֖אֹו אֶּל־הַש ֵֹּ֑פט ּומת
ל ָ ְֶּּ֤ש ֶּרת שָם אֶּת־י ָ
ה ֵָ֣איש ה ֵַ֔הּוא ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע מיש ְָּראָּֽל׃ ְּ 13וכָל־ה ָ ֵָ֖עם
 14כ ָּֽי־
שמְּעֵ֣ ּו וְּי ָ ֵּ֑ראּו וְֹּלָ֥ א י ְּז ֵ֖ידּון עָֹּֽוד׃
י ְּ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך נ ֵֹ֣תן ֵָ֔לְך
שר י ָ
תָ ֵ֣ב ֹא אֶּל־ ָה ִָ֗א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָשימָה ָעלַי ֵֶּ֔מלְֶּך
ו ָּֽירש ָ ְֵּ֖תּה ְּוי ַ ֵָ֣שבְּתָ ה ָ ֵּ֑בּה וְָּאמ ְַּרתִָ֗ א ֶּ֤
ְּככָל־הַגֹויֵ֖ם ֲא ֶּ ָ֥שר סְּביב ָֹתָּֽי׃ ֵ֣ 15שֹום תָ ֶּ֤שים ָע ֶּליָך ֵֶּ֔מלְֶּך
ֱֹלהיָך ֵּ֑בֹו מ ֶּ ֵ֣ק ֶּרב ַא ִֶּ֗חיָך תָ ֶּ֤שים
ֲשר יב ַ ְֹּּ֛חר י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
א ֶּ ָ֥
ֲשר
ָע ֶּליָך ֵֶּ֔מלְֶּך ֹלֵ֣ א תּו ִַ֗כל ל ֶָּ֤תת ָע ֶּליָך ֵ֣איש נָכ ְֵּ֔רי א ֶּ ָ֥
ָּֽא־ָאחיָך הָּּֽוא׃ ַ 16רק ֹלא־י ְַּרבֶּה־לֵ֣ ֹו סּוסים ְּוֹלָּֽא־י ֶָּ֤שיב
ֹל
ֵ֖
ָאמֵ֣ר
אֶּת־ ָהעָם מצ ְֵַּ֔ריְּמָה ל ַ ְֵּ֖מעַן ה ְַּרבֵ֣ ֹות ֵּ֑סּוס וַ ָּֽיהוָה ַ
ָל ֵֶּ֔כם ֹלֵ֣ א ת ֹס ִ֗פּון ל ָֹּ֛שּוב בַדֶּ ֶָּ֥רְך ַה ֶּזֵ֖ה עָֹּֽוד׃  17וְֹּלֶּ֤ א י ְַּרבֶּה־
לֹו נ ֵָ֔שים וְֹּלָ֥ א י ֵָ֖סּור ְּלב ֵָּ֑בֹו ו ֶּ ְֵּ֣כסֶּף ְּוזָ ֵָ֔הב ֹלָ֥ א י ְַּרבֶּה־לֵ֖ ֹו
מְּאָֹּֽד׃ ְּ 18ו ָה ָיֵ֣ה כְּשב ְֵּ֔תֹו ַ ֵ֖על כ ֵ֣סא ַמ ְּמ ַלכ ְֵּּ֑תֹו ְּו ֶָׁ֨כתַ ב ֜לֹו
ַל־ספֶּר מלפְּנֵ֖י הַכֹהֲנָ֥ים
ַתֹורה הַז ֹאת ע ֵ֔
אֶּת־מש ְֶּׁ֨נה ה ָ ֶּ֤
ַהלְּוי ָּֽם׃ ְּ 19ו ָהי ָ ְֵּ֣תה ע ֵ֔מֹו ו ָ ְָּ֥ק ָרא ֵ֖בֹו כָל־י ְֵּ֣מי ַח ָיֵּ֑יו ל ַ ְֵּ֣מעַן
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵָ֔היו ְּ֠לשְּמ ֹר אֶּ ָּֽת־כָל־
י ְּל ִַ֗מד לְּי ְּרָאה אֶּת־י ָ
ַתֹורה ה ַֹּ֛ז ֹאת ְּואֶּת־ ַהחֻקָ֥ים ה ֵָ֖אלֶּה ַלעֲש ָֹתָּֽם׃
דב ְָּ֞רי ה ָ ָ֥
 20לְּבל ְֶּּ֤תי רּום־ ְּלבָבֹו מָּֽ ֶּא ֵָ֔חיו ּולְּבל ְֹּּ֛תי ָ֥סּור מן־הַמצ ְָּוֵ֖ה
י ֵָ֣מין ּוש ְֵּּ֑מ ֹאול ְּל ַמעַן יַא ֲֶׁ֨ריְך י ָָ֧מים עַל־ ַמ ְּמ ַלכ ְֹּּ֛תֹו
ֹ 18:1לָּֽא־
הָ֥ ּוא ּוב ָָנֵ֖יו ב ֶּ ְָּ֥ק ֶּרב יש ְָּראָּֽל׃
ָל־שבֶּט לוֹּ֛י ָ֥חלֶּק ְּונַח ֲָלֵ֖ה
ְּ֠י ְּהי ֶּה לַכֹה ֲֶׁ֨נים ַהלְּו ֜ים כ ָ֧
עם־יש ְָּר ֵּ֑אל א ָ֧שי י ְּהוָ ֹּ֛ה ְּונַ ֲחל ֵָ֖תֹו י ֹאכלָּּֽון׃
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ְּ 2ונַחֲלָ ָ֥ה ֹלא־י ָּֽ ְּהי ֶּה־לֵ֖ ֹו ב ֶּ ְֵּ֣ק ֶּרב א ָ ֵֶּּ֑חיו י ְּהוָה הֵ֣ ּוא
ְּ 3ו ֶָּּ֡זה
ֲשר דבֶּר־לָֹּֽו׃
נַ ֲחל ֵָ֔תֹו ַכא ֶּ ֵ֖
ש ֶַׁ֨פט הַכֹה ֲ֜נים מ ֵ֣את ָה ִָ֗עם מאֹּ֛ת זֹב ְָּ֥חי
י ְּהי ֶּה מ ְּ
ם־שה ְּונָתַ ן לַכ ֵֹ֔הן ַהז ְָּ֥ר ֹ ַע
ם־שֹור א ֶּ ֵּ֑
ַה ֶּ ֵ֖זבַח א ֵ֣
אשית דְּ גָ ָּֽנ ְָּ֜ך תָּֽירֹשְָּךֵ֣ וְּי ְּצה ִֶָּ֗רָך
ְּו ַה ְּל ָח ַיֵ֖ים ְּוהַקבָ ָּֽה׃  4ר ֶׁ֨
אשית גָ֥ז צ ֹאנְָּךֵ֖ תתֶּ ן־לָֹּֽו׃  5כֵ֣י ִ֗בֹו ב ַָחֹּ֛ר י ְּהוָ ָ֥ה
וְּר ֹּ֛
שב ֶּ ֵָּ֑טיָך ַלע ֲֶׁ֨מ ֹד ְּלש ָָ֧רת בְּשם־י ְּהוָ ֹּ֛ה
ֱֹלהיָך מכָל־ ְּ
א ֶּ ֵ֖
 6וְּכ ָּֽי־
הָ֥ ּוא ּוב ָָנֵ֖יו כָל־ ַהי ָמָּֽים׃
שע ֶָּריָך מכָל־יש ְָּר ֵ֔אל
ַאחד ְּ
י ֶָׁ֨ב ֹא הַל ֜וי מ ַ ֶּ֤
ֶּר־הּוא ָגֵ֣ר ָ ֵּ֑שם ּובָא ְּבכָל־א ַַּוֵ֣ת נַפ ְֵּ֔שֹו אֶּל־
ֲאש ֵ֖
ְּהוֵ֣ה
ַהמ ֵָ֖קֹום ֲאשֶּר־יב ַ ְָּ֥חר י ְּהוָ ָּֽה׃  7וְּש ֹ֕רת ב ְֵּ֖שם י ָ
ֱֹלהיו ְּככָל־ ֶּאחָיו ַהלְּו ֵ֔ים הָעֹמ ְָּ֥דים ָ ֵ֖שם לפְּנָ֥י
א ָ ֵּ֑
י ְּהוָ ָּֽה׃ ָ֥ 8חלֶּק כ ְֵּ֖חלֶּק י ֹאכֵּ֑לּו לְּבַ ָ֥ד מ ְּמכ ָ ֵָ֖ריו עַל־
 9כֶּ֤י אַתָ ה ָ ֵ֣בא אֶּל־
הָָאבָֹּֽות׃
ֱֹלהיָך נ ֵֹ֣תן ָלְֵּ֑ך ֹלָּֽא־תל ַ ְֵּ֣מד
ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ַלע ֲֵ֔שֹות כְּתֹוע ֲֵ֖ב ֹת הַגֹוי ָ֥ם הָהָּֽם׃ ֹ 10לָּֽא־ימָצֵ֣א ב ְֵָּ֔ך
ַמעֲבָ֥יר ְּבנָֹּֽו־ּוב ֵ֖תֹו ב ֵָּ֑אש ק ֹסֵ֣ם ְּקס ֵָ֔מים מְּעֹונָ֥ן
ּו ְּמנ ֵַ֖חש ּו ְּמכַשָּֽף׃  11וְּח ֵֹ֖בר ָ ֵּ֑חבֶּר וְּש ֹאָ֥ל אֹוב וְּידְּ ע ֵֹ֔ני
ְּהוֵ֖ה כָל־ ֵ֣ע ֹשה
וְּד ֵֹ֖רש אֶּל־הַמתָּֽים׃  12כ ָּֽי־תֹועֲבַ ָ֥ת י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ֵּ֑אלֶּה ּובגְּלַל הַתֹוע ֵ֣ב ֹת ה ֵָ֔אלֶּה י ָ
אֹותם מפָנֶּ ָּֽיָך׃  13תָ ֵ֣מים ָּֽת ְּה ֵֶּ֔יה ֵ֖עם י ְּהוָ ָ֥ה
מֹוריש ָ ֵ֖
ָ֥
יֹורש
ֲשר אַתָ ה ֵ֣
אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃  14כֵ֣י׀ הַגֹויֵ֣ם ה ִָ֗אלֶּה א ֶּ ֶּ֤
אֹותֵָ֔ ם אֶּל־מְּעֹנָנָ֥ים ְּואֶּל־קֹס ְֵּ֖מים יש ָ ְֵּּ֑מעּו ְּואַתָֹ֕ ה
ֹלֵ֣ א ֵ֔כן נָ ָ֥תַ ן לְָּךֵ֖ י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃  15נ ֶָׁ֨ביא מק ְּרבְָּךֶּ֤
ֱֹלהיָך א ָלֵ֖יו
מַא ֶּחיָך כ ֵָ֔מ ֹני י ָָ֥קים לְָּךֵ֖ י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך
ש ַ֜אלְּתָ מ ֶׁ֨עם י ָ
ש ָמעָּּֽון׃  16כ ְֶּׁ֨כ ֹל ֲאשֶּר־ ָ
ת ְּ
אמ ֹר ֹלֵ֣ א א ִֹ֗סף לשְּמ ֹ ַע
בְּח ֵֹ֔רב ְּביָֹ֥ום ַהק ָ ֵָ֖הל ל ֵּ֑
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵָ֔הי ְּואֶּת־ה ֶָׁ֨אש ַהגְּד ֹלָ ָ֥ה ה ַֹּ֛ז ֹאת
אֶּת־קֹול י ָ
ְּהוֵ֖ה א ָלֵּ֑י
ֹלָּֽא־א ְֶּּראֶּ ָ֥ה ֵ֖עֹוד וְֹּלָ֥ א ָאמָּּֽות׃  17וַיָֹ֥אמֶּר י ָ
ָאקים לָהֶּ ֹּ֛ם מקֶּ ֶָּ֥רב
ֲשר דבָּֽרּו׃  18נ ֶָׁ֨ביא ָ֥
יטיבּו א ֶּ ָ֥
ה ֵ֖
יהם כ ֵָּ֑מֹוָך ְּונָתַ ֶּ֤תי דְּ ב ַָרי ב ְֵּ֔פיו וְּד ֶּבֵ֣ר אֲלי ֵֶּ֔הם
אֲח ֶּ ֵ֖
ֲשר ֹלָּֽא־
ֲשר ֲאצַּוֶּ ָּֽנּו׃ ְּ 19ו ָה ִָ֗יה הָאיש א ֶּ ֶּ֤
ֵ֖את כָל־א ֶּ ָ֥
ֲשר י ְּדַ ֵ֖בר בש ְֵּּ֑מי ָאנ ֵֹ֖כי
י ְּ
שמַע אֶּל־דְּ ב ֵַָ֔רי א ֶּ ָ֥
ֲשר י ָזיד לְּדַ ֶׁ֨בר
אֶּדְּ ָ֥ר ֹש מעמָֹּֽו׃ ֵ֣ ַ 20אְך ַהנ ָָּ֡ביא א ֶּ ֵ֣
ֲשר
ֲשר ֹלָּֽא־צּויתיו לְּדַ ֵ֔בר ַוא ֶּ ֵ֣
דָ ָ֜בר בש ְִּ֗מי ֵ֣את א ֶּ ֶּ֤
ּומת ַהנָבָ֥יא ַההָּּֽוא׃
ֱֹלהים אֲח ֵּ֑רים ֵ֖
י ְּדַ ֵ֔בר ב ְֵּ֖שם א ֵ֣
ֲשר
ֹאמר ב ְּלב ֶּ ֵָּ֑בָך איכָה נ ַ ֵ֣דע אֶּת־הַדָ ֵָ֔בר א ֶּ ָ֥
 21וְּכָ֥י ת ַ ֵ֖
ֹלא־דב ְֵּ֖רֹו י ְּהוָ ָּֽה׃ ֲ 22אשֶּר י ְּדַ ֶׁ֨בר ַהנ ָ֜ביא ב ְֵּ֣שם י ְּה ִ֗ ָוה
ֲשר
ְּוֹלָּֽא־י ְּה ֶּיֶּ֤ה הַדָ בָר וְֹּלֵ֣ א י ֵָ֔בֹוא הֵ֣ ּוא הַדָ ֵָ֔בר א ֶּ ָ֥
ְּהוֵּ֑ה ְּבזָדֹון דב ְֵּ֣רֹו ַהנ ֵָ֔ביא ֹלָ֥ א תָ גֵ֖ ּור
ֹלא־דב ְֵּ֖רֹו י ָ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך
 19:1כ ָּֽי־יַכ ְָּ֞רית י ָ
ממֶּ ָּֽנּו׃
ֶּת־ַאר ָ ֵּ֑צם
ְּ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ א
ַגֹוים ֲאשֶּר י ָ
אֶּת־ה ֵ֔
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יהם ּו ְּבבָתיהֶּ ָּֽם׃  2שָלָ֥ ֹוש
ו ָּֽירשְּתָֹ֕ ם ְּוי ָ ַ
שב ָ ְָּ֥ת ְּבעָר ֶּ ֵ֖
ְּהוֵ֣ה
ַארצ ְֵָּ֔ך ֲאשֶּר י ָ
ע ֵָ֖רים תַ ב ְֵּ֣דיל ָלְֵּ֑ך ב ְֵּ֣תֹוְך ְּ
אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ לְּרש ְָּתָּּֽה׃  3תָ כֵ֣ין לְָּך הַדֶּ ֶּרְך
ְּהוֵ֣ה
ֲשר יַנְּחָּֽילְָּךֵ֖ י ָ
וְּש ַלשְּתָ אֶּת־גְּבֵ֣ ּול ְּ
ַארצ ְֵָּ֔ך א ֶּ ָ֥
ֱֹלהיָך ְּו ָה ָֹ֕יה לָנָ֥ ּוס ָ ֵ֖שמָה כָל־ר ֹצָּֽחַ׃ ְּ 4וזֶּה דְּ ַ ֵ֣בר
א ֶּ ֵּ֑
שר י ֶַּכֶּ֤ה אֶּת־
הָר ֵֹ֔צ ַח ֲאשֶּר־י ָנָ֥ ּוס ָ ֵ֖שמָה ו ָ ֵָּ֑חי ֲא ֶׁ֨ ֶּ
רעהּו בבְּלי־דֵַ֔ עַת וְּהֹּ֛ ּוא ֹלא־ש ֹנָ֥א לֵ֖ ֹו מתְּ ָ֥מ ֹל
שלְּשָֹּֽם׃ ַ 5ו ֲאשֶּר י ֶָׁ֨ב ֹא אֶּת־רעָ֥הּו ַביַעַר ַלח ְֵּ֣ט ֹב
עצים וְּנדְּ ֶָׁ֨חה י ֶָּ֤דֹו ַבג ְַּרזֶּן לכ ְֵּ֣ר ֹת ה ֵָ֔עץ ְּונ ַ ֶָּ֤של
ַהב ְַּרזֶּל מן־ה ֵָ֔עץ ּומָצָ ָ֥א אֶּת־ר ֵ֖עהּו ו ֵָּ֑מת ִ֗הּוא
ֶּל־ַאחָ֥ת ֶּהעָרים־ה ֵָ֖אלֶּה ו ָָחָּֽי׃  6פֶּן־י ְּרד ֹף
ַ
י ָנֹּ֛ ּוס א
ג ֶֹׁ֨אל הַדָ֜ ם ַאח ֲֵ֣רי הָר ִֹ֗צ ַח כי־יחַם ְּלבָבֹו וְּהשיגֹּ֛ ֹו
שפַט־
כ ָּֽי־י ְּרבֶּ ָ֥ה ה ֶּ ֵַ֖ד ֶּרְך וְּה ָכֵ֣הּו ָ ֵּ֑נפֶּש וְּלֹו ֵ֣אין מ ְּ
ֵָ֔מוֶּת ְּ֠כי ֹלֵ֣ א ש ֹנָ֥א הֹּ֛ ּוא לֵ֖ ֹו מתְּ ָ֥מֹול ש ְּלשָֹּֽום׃  7עַל־
אמ ֹר שָֹלָ֥ ש ע ֵָ֖רים תַ בְּדָ֥יל לָ ְָּֽך׃
כֹּ֛ן ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ ל ֵּ֑
ֲשר
 8וְּאם־י ְַּר ָ֞חיב י ָ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך אֶּת־ג ֻ ְֵּ֣בל ְֵָּ֔ך ַכא ֶּ ָ֥
ֲשר
נש ַ ְֵּ֖בע ַלאֲב ֶּ ֵֹּ֑תיָך ו ְָּנֶּ֤תַ ן לְָּך אֶּת־כָל־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
ד ֶּ ֵ֖בר לָתָ֥ת ַלאֲב ֶֹּתָּֽיָך׃  9כ ָּֽי־תשְּמ ֹר אֶּת־כָל־הַמ ְּצ ֶׁ֨ ָוה
שר ָאנ ֹכֵ֣י ְּמ ַצּוְָּך הַיֹום
ה ַ֜ז ֹאת ַלעֲש ֹתִָ֗ ּה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ְּולָלֶּ ָ֥כֶּת בדְּ ָר ָ ֵ֖כיו
לְַּא ֲה ָ֞ ָבה אֶּת־י ָ
כָל־ ַהי ֵָּ֑מים ְּוי ָ ַספְּתֶָׁ֨ לְָּךָ֥ עֹוד שָֹלֵ֣ ש ע ֵָ֔רים ַ ֵ֖על
ַהשָֹלָ֥ ש הָאָּֽלֶּה׃  10וְֹּלֶּ֤ א ישָפְך ָדֵ֣ם נ ֵָ֔קי ב ֶּ ְֵּ֣ק ֶּרב
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ נַח ֲָלֵּ֑ה ְּו ָה ָי ָ֥ה
ַארצ ְֵָּ֔ך ֲאשֶּר י ָ
ְּ
ע ֶָּלֵ֖יָך דָ מָּֽים׃
 11וְּכ ָּֽי־י ְּה ֶּי ָ֥ה איש ש ֹנֵ֣א לְּר ֵ֔עהּו ו ָ ְֶּּ֤א ַרב לֹו ו ָ ְֵּ֣קם ָע ֵָ֔ליו
ֶּל־ַאחת ֶּהע ָָ֥רים הָאָּֽל׃
וְּהכָ ָ֥הּו ֶּ ֵ֖נפֶּש ו ֵָּ֑מת ְּו ָֹ֕נס א
ַ ֵ֖
ירֹו ְּו ָלקְּחָ֥ ּו א ֵֹ֖תֹו מ ָ ֵּ֑שם ְּונָתְּ נֵ֣ ּו א ִֹ֗תֹו ְּב ַי ֹּ֛ד
ְּשלְּחּו זקְּנֵ֣י ע ֵ֔
 12ו ָ ָּֽ
ג ֹאָ֥ל ה ָ ֵַ֖דם וָמָּֽת׃ ֹ 13לא־תָ חָ֥ ֹוס עָּֽינְָּךֵ֖ ע ָָלֵּ֑יו ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֧ת
ֹ 14לֶּ֤ א
ַדָּֽם־ ַהנ ָֹּ֛קי מיש ְָּר ֵ֖אל ו ְָּ֥טֹוב לָ ְָּֽך׃
ֲשר ָגבְּלֵ֖ ּו ראש ֹנֵּ֑ים ְּבנַחֲלָ ָּֽתְּ ָך
תַ סיג גְּבֵ֣ ּול ָּֽרע ֲֵָ֔ך א ֶּ ָ֥
ֲשר תנְּ ֵַ֔חל ָב ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖
א ֶּ ֵ֣
ֹ 15לָּֽא־י ָקּום ֶׁ֨עד
לְּרש ְָּתָּּֽה׃
ָל־חטְּא
ֶּא ָ֜חד ב ְִּ֗איש ְּלכָל־עָוֹן ּו ְּלכָל־ ַח ֵָּ֔טאת ְּבכ ֵ֖
ְֹּלשָּֽה־
ֲשר ֶּיָּֽח ָ ֱֵּ֑טא עַל־פֵ֣י׀ שְּנֵ֣י ע ִ֗דים ֹּ֛אֹו עַל־פָ֥י ש ָ
א ֶּ ֵ֣
ע ֵ֖דים י ָָ֥קּום דָ בָ ָּֽר׃  16כ ָּֽי־י ָָ֥קּום עד־ח ָ ֵָ֖מס ב ְֵּּ֑איש
ַלעֲנָ֥ ֹות בֵ֖ ֹו ס ָ ָָּֽרה׃ ְּ 17ו ָעמ ְָּ֧דּו שְּנ ָּֽי־ ָה ֲאנ ָֹּ֛שים ֲאשֶּר־
ְּהוֵּ֑ה לפְּנֶּ֤י ה ַָּֽכ ֹהֲנים ְּוה ֵַ֣ש ֹפ ְֵּ֔טים
לָהֶּ ָ֥ם ה ֵָ֖ריב לפְּנֵ֣י י ָ
ֲשר יהְּיֵ֖ ּו ַבי ָמָ֥ים הָהָּֽם׃  18וְּדָ ְּר ָ֥שּו הַשֹפ ְֵּ֖טים
א ֶּ ָ֥
שקֶּר ה ֵָ֔עד ֶּ ֵ֖שקֶּר עָנָ ָ֥ה בְָּאחָּֽיו׃
יטב וְּהנֶּ֤ה עָּֽד־ ֶּ
ה ֵּ֑
ְָּאחיו ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת
ֲשר ז ַ ֵָ֖מם ַלע ֲֵ֣שֹות ל ֵּ֑
ַ 19וע ֲֵ֣שיתֶּ ם ֵ֔לֹו ַכא ֶּ ָ֥
שמְּעֵ֣ ּו וְּי ָ ֵּ֑ראּו ְּוֹלָּֽא־
ְָּארים י ְּ
ה ָ ֵָ֖רע מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃ ְּ 20והַנש ֵ֖
י ֶֹׁ֨ספּו ַלע ֲ֜שֹות ִ֗עֹוד כַדָ בָ ָ֥ר ה ָ ָֹּ֛רע ַה ֶּזֵ֖ה בְּק ְּרבֶּ ָָּֽך׃

30
D`VARIM
Shof’tim 19:21 – 20:19

 21וְֹּלָ֥ א תָ ֵ֖חֹוס ע ֶּינֵָּ֑ך ֶּ ֵ֣נפֶּש ְּב ִֶּ֗נפֶּש ַ ֶּ֤עין ְּב ַעין ֵ֣שן ב ְֵּ֔שן
 20:1כ ָּֽי־ת ֶׁ֨צא
ָי ָ֥ד ְּב ָיֵ֖ד ֶּ ָ֥רגֶּל ב ָ ְָּּֽרגֶּל׃
לַמ ְּל ָח ָ֜מה עַל־אֹי ְּ ִֶּ֗בָך וְּ ָָּֽר ֜איתָ ֶּ֤סּוס ו ֶָּרכֶּב ֵ֚ ַעם ַ ֵ֣רב
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ע ֵָ֔מְך
ממ ְֵָּ֔ך ֹלָ֥ א ת ָ ֵ֖ירא מ ֶּ ֵּ֑הם כ ָּֽי־י ָ
הַמַ ָּֽ ַעלְָּךֵ֖ מאֶּ ֶָּ֥רץ מצ ָ ְָּּֽרים׃ ְּ 2ו ָה ָֹ֕יה כ ָ ְָּּֽק ָרב ְֶּּכֵ֖ם אֶּל־
ְָּאמֶּ֤ר
הַמ ְּלח ָ ֵָּ֑מה וְּנגַ ָ֥ש הַכ ֵֹ֖הן וְּדבֶּ ָ֥ר אֶּל־ה ָָעָּֽם׃  3ו ַ
אֲלהֶּם ש ַ ְֵּ֣מע יש ְָּר ֵ֔אל אַתֶֶּׁ֨ ם קְּרבָ֥ים ַהיֹֹּ֛ום
יכֵּ֑ם ַאל־י ַ ֵ֣רְך ְּל ַב ְּב ִֶּ֗כם ַאל־
לַמ ְּלח ָ ֵָ֖מה עַל־אֹי ְּב ֶּ
ְַּאל־תע ְַּר ֵ֖צּו מפְּניהֶּ ָּֽם׃ ֵ֚ 4כי
ַ ָּֽ
ָּֽיר ָ֧אּו וְּאַ ָּֽל־תַ ְּחפְּזֹּ֛ ּו ו
ת ְּ
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם הַה ֹלְֵ֖ך עמ ֶָּכֵּ֑ם לְּהלָחָ֥ם לָכֶּ ֹּ֛ם
י ָ
ַש ֹטְּרים
ְּהֹושי ַע אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃  5וְּדב ְֵּ֣רּו ה ָּֽ
עם־אֹי ְּב ֶּ
יכֵ֖ם ל ָ֥
שר ב ָָנֶּ֤ה בַ ָּֽית־
אֶּל־ה ָ ֵָ֣עם לאמ ֹר מָּֽי־ה ָָ֞איש ֲא ֶׁ֨ ֶּ
חָדָ ש וְֹּלֵ֣ א ֲחנ ֵָ֔כֹו ילְֵ֖ך ְּוי ֵָ֣ש ֹב לְּב ֵּ֑יתֹו פֶּן־י ָמּות
ַאחר י ַ ְּחנְּכֶּ ָּֽנּו׃ ּ 6ומָּֽי־ה ָָ֞איש ֲאשֶּר
בַמ ְּל ָח ֵָ֔מה וְּאָ֥יש ֵ֖
נ ַ ָָ֥טע ֶּכ ֶּרם וְֹּלֵ֣ א חל ְֵּ֔לֹו ילְֵ֖ך ְּוי ֵָ֣ש ֹב לְּב ֵּ֑יתֹו פֶּן־י ָמּות
ַאחר י ְּ ַחלְּלֶּ ָּֽנּו׃ ּ 7ומָּֽי־ה ָָ֞איש ֲאשֶּר־
בַמ ְּל ָח ֵָ֔מה וְּאָ֥יש ֵ֖
א ַ ֶּ֤רש אשָה וְֹּלֵ֣ א ְּל ָק ֵָ֔חּה ילְֵ֖ך ְּוי ֵָ֣ש ֹב לְּב ֵּ֑יתֹו פֶּן־
ַאחר יק ֶָּחָּֽנָה׃ ְּ 8ויָסְּפֵ֣ ּו
י ָמּות בַמ ְּל ָח ֵָ֔מה וְּאָ֥יש ֵ֖
הַשֹטְּרים לְּדַ ֵ֣בר אֶּל־ ָהעָם וְָּאמ ְִּ֗רּו מי־ה ֶָּ֤איש
ַהי ָרא ו ַ ְֵּ֣רְך הַל ֵָ֔בב ילְֵ֖ך ְּוי ֵָ֣ש ֹב לְּב ֵּ֑יתֹו וְֹּלָ֥ א ימַ ֹּ֛ס
אֶּת־לְּבַ ָ֥ב א ָ ֵֶּ֖חיו כ ְּל ָבבָֹּֽו׃ ְּ 9ו ָה ָי ֹּ֛ה ְּככַלָ֥ ת הַשֹט ְֵּ֖רים
לְּדַ ֵ֣בר אֶּל־ה ָ ֵָּ֑עם ּופָ ָ֥ ק ְֹּּ֛דּו ש ָָ֥רי ְּצב ֵָ֖אֹות ב ְָּ֥ר ֹאש
ֶּל־עיר
 10כ ָּֽי־תק ַ ְֵּ֣רב א ֵ֔
ה ָָעָּֽם׃
שלָֹּֽום׃ ְּ 11ו ָהי ָה
לְּהל ֵָ֖חם ע ֶָּלֵּ֑י ָה ְּוק ָ ָָ֥ראתָ א ֶּלֵ֖י ָה ְּל ָ
אם־שָלֵ֣ ֹום ַ ָּֽת ַענ ְֵָּ֔ך ּופָתְּ ָ ֵ֖חה ָלְֵּ֑ך ְּו ָה ָ֞י ָה כָל־ה ָ ֵָ֣עם
הַנ ְּמצָא־ ִָ֗בּה י ְּהיָּ֥ו לְָּךֹּ֛ ל ַ ֵָ֖מס ַו ֲעבָדָּֽ ּוָך׃  12וְּאם־ֹלֶּ֤ א
תַ שְּלים ע ֵָ֔מְך ְּו ָעש ָ ְָּ֥תה עמְָּךֵ֖ מ ְּלח ָ ֵָּ֑מה ְּוצ ְַּר ָ ֵ֖ת
ית אֶּת־כָל־
ֹלהיָך ְּבי ֶּ ֵָּ֑דָך וְּהכ ָ ָ֥
עָלֶּ ָּֽיהָ׃ ּ 13ונְּתָ נָ ֹּּ֛ה י ְּהוָ ָ֥ה ֱא ֶּ ֵ֖
י־ח ֶָּּֽרב׃ ֵ֣ ַ 14רק ְּ֠ ַהנָשים ְּו ַה ֶַּׁ֨טף ְּו ַהבְּה ָ֜מה
ְּכּורּה לְּפ ָ
ז ָ ֵ֖
של ָָלֵּ֖ה תָ ֵ֣ב ֹז ָלְֵּ֑ך
שר י ְּה ֶּי ָ֥ה בָעֹּ֛יר כָל־ ְּ
וְּכ ֹל ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר נ ַ ָֹּ֛תן י ְּהוָ ָ֥ה
וְּאָ ָּֽ ַכלְּתָ אֶּת־ש ְַּלֵ֣ל אֹי ְּ ֵֶּ֔ביָך א ֶּ ָ֥
ָל־הע ֵָ֔רים ה ְָּרח ָֹ֥ק ֹת
ֱֹלהיָך לָ ְָּֽך׃  15כֶּ֤ן תַ ֲעשֶּה ְּלכ ֶּ ֵ֣
א ֶּ ֵ֖
ֲשר ֹלא־מע ָָ֥רי ַהגָֹּֽוים־ה ֵָ֖אלֶּה הָּֽנָה׃
ממְָּךֵ֖ מ ְֵּּ֑א ֹד א ֶּ ֹּ֛
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ִַ֗ 16רק מע ֶָּ֤רי הָ ָּֽעַמים ה ֵָ֔אלֶּה ֲאשֶּר י ָ
נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ נַח ֲָלֵּ֑ה ֹלָ֥ א תְּ ַח ֶּיֵ֖ה כָל־נְּשָמָ ָּֽה׃  17כ ָּֽי־ ַהח ֲֵ֣רם
תַ חֲר ִ֗ימם הַח ֶּ֤תי ְּו ָהאֱמ ֹרי ַה ְּכנַעֲנֵ֣י ְּו ַהפְּר ֵ֔זי
ֲשר צּוְָּךֵ֖ י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 18ל ִַ֗מעַן
ְּבּוסי ַכא ֶּ ָ֥
הַחּוֵ֖י ְּו ַהי ֵּ֑
שר ֹלָּֽא־י ְּ ַלמ ְֶּּ֤דּו אֶּתְּ כֶּם ַלע ֲֵ֔שֹות כְּכ ֹל תָּֽ ֹועֲב ֹתֵָ֔ ם
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ָאתם ַליהוָ ָ֥ה
יהם ַו ֲחט ֶּ ֵ֖
ֲשר ע ֵָ֖שּו ל ָּֽאֹלה ֶּ ֵּ֑
א ֶּ ָ֥
 19כ ָּֽי־תָ צֵ֣ ּור אֶּל־עיר
אֱֹלהיכֶּ ָּֽם׃
שּה ֹלָּֽא־תַ ש ְֶּּ֤חית
י ֶָׁ֨מים ַר ֜בים לְּ ָּֽהל ָָ֧חם ע ֶָּלֵ֣י ָה לְּתָ ְּפ ִ֗ ָ
ֹאכל
אֶּת־עצָּה לנ ְֶּּ֤ד ֹ ַח ָעלָיו ג ְַּר ֵֶּ֔זן ֵ֚כי מ ֶּ ֵ֣מנּו ת ֵ֔
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וְּא ֵֹ֖תֹו ֹלֵ֣ א תכ ְֵּּ֑ר ֹת כֶּ֤י הָ ָָּֽאדָ ם ֵ֣עץ ַהשָדֵֶּ֔ ה ל ָָ֥ב ֹא
ֹלא־עץ
מפ ֶָּנֵ֖יָך ַב ָמצָֹּֽור׃ ַ ָ֞ 20רק ֵ֣עץ ֲאשֶּר־תדִַ֗ ע כ ָּֽי
ֶּ֤
ַמ ֲאכָל ֵ֔הּוא א ָֹ֥תֹו תַ ש ְֵּ֖חית ְּוכ ָ ֵָּ֑רתָ ּובָנֵ֣יתָ מ ִָ֗צֹור
ֶּר־הוא ע ָ ָֹ֧שה עמְָּךֹּ֛ מ ְּלח ָ ֵָ֖מה ַעָ֥ד
עַל־הָעיר ֲאש ֶׁ֨
רדְּ ָתָּּֽה׃
 21:1כי־ימָצֵ֣א ָח ִָ֗לל ָבאֲדָ מָה ֲאשֶּר י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך נ ֶֹּ֤תן
נֹודע מָ֥י הכָ ָּֽהּו׃
לְָּך לְּרשְּתֵָ֔ ּה נ ֵֹ֖פל ַבש ֶּ ֵָּ֑דה ֹלָ֥ א ַ ֵ֖
ֲשר
ֶּל־הע ֵָ֔רים א ֶּ ֵ֖
ְּ 2ויָצ ְָּ֥אּו זְּק ֶּנֵ֖יָך וְּשֹפ ֶּ ְֵּּ֑טיָך ּומָדֲ דּו א ֶּ ֵ֣
יב ֹת ֶּהחָלָ ָּֽל׃ ְּ 3ו ָה ָיֵ֣ה ה ֵָ֔עיר ַהקְּר ָ ֵֹ֖בה אֶּל־ ֶּהח ָָלֵּ֑ל
סְּב ָ֥
ֲשר ֹלָּֽא־
וְּלָ ָּֽק ְָּּ֡חּו זקְּני ה ֶָׁ֨עיר ה ַ֜הוא ֶּעג ְַּלֵ֣ת ָב ִָ֗קר א ֶּ ֶּ֤
ְּהֹורדּו זקְּני
ֲשר ֹלא־ ָמש ָ ְֵּ֖כה בְּעָֹּֽל׃  4ו ָּ֡
ֻעבַד ֵָ֔בּה א ֶּ ָ֥
ֲשר
ֶּל־נחַל איתֵָ֔ ן א ֶּ ֹּ֛
ה ֶָׁ֨עיר ה ֶַּ֤הוא אֶּת־הָ ָּֽ ֶּעגְּלָה א ַ ֵ֣
פּו־שם אֶּת־ ָה ֶּעג ְָּלֵ֖ה
ֹלא־יעָבָ֥ד בֵ֖ ֹו וְֹּלֵ֣ א יז ֵָּ֑ר ַע ו ְָּע ְָּּֽר ָ ָ֥
ְּהוֶּ֤ה
בַנָ ָּֽחַל׃  5וְּנג ְֵּ֣שּו הַכֹהֲנים בְּנֵ֣י לוי כֵ֣י ִָ֗בם ָב ָ֞ ַחר י ָ
ְּהוֵּ֑ה ְּועַל־פיהֶּ ָ֥ם
אֱֹל ֶּהיָך ל ָ ְֵּ֣ש ְּר ֵ֔תֹו ּו ְּלב ֵָ֖רְך ב ְֵּ֣שם י ָ
ָל־ריב ְּוכָל־נָ ָּֽגַע׃  6ו ְִּ֗כ ֹל ז ְּקני ה ֵָ֣עיר ה ֵַ֔הוא
י ְּה ֶּיֵ֖ה כ ָ֥
ַהקְּר ֵֹ֖בים אֶּל־ ֶּהח ָָלֵּ֑ל י ְּרחֲצּו אֶּת־י ְּדי ֵֶּ֔הם עַל־ ָה ֶּעג ְָּלֵ֖ה
שפְּכּו]
ָהעֲרּופָ ָ֥ה בַנָ ָּֽחַל׃ ְּ 7ועָנֵ֖ ּו וְָּאמ ְֵּּ֑רּו י ִָ֗דינּו ֹלֶּ֤ א שפכה [ ָ ָּֽ
אֶּת־ה ַָדֵ֣ם ַה ֵֶּ֔זה וְּעינֵ֖ינּו ֹלָ֥ א ָראָּּֽו׃  8כַפר ְּל ַעמ ְֶָּׁ֨ך
יש ְָּר ֶּ֤אל ֲאשֶּר־פָדיתָ י ְּה ֵ֔ ָוה וְַּאל־תתן ָדֵ֣ם נ ֵָ֔קי
ב ֶּ ְֵּ֖ק ֶּרב ַעמְָּךֵ֣ יש ְָּר ֵּ֑אל וְּנכַפָ֥ר ל ֶּ ֵָ֖הם הַדָ ָּֽם׃ ְּ 9ואַתִָ֗ ה
ֲשה ַהי ָ ֵָ֖שר
תְּ בַעֹּ֛ר הַדָ ָ֥ם ַהנ ֵָ֖קי מק ְּר ֶּ ֵּ֑בָך כ ָּֽי־תַ ע ֶּ ָ֥
 10כ ָּֽי־תצָ֥א לַמ ְּלח ָ ֵָ֖מה
בְּעינָ֥י י ְּהוָ ָּֽה׃
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ְּבי ֶּ ֵָ֖דָך ְּושָבָ֥יתָ
עַל־אֹי ֶּ ְֵּּ֑ביָך ּונְּתָ ָ֞נֹו י ָ
שק ָ ְֵּ֣ת
ַת־ת ַֹאר ְּו ָח ַ
ש ְּביָֹּֽו׃  11ו ְָּראיתָ בַש ְּב ֵָ֔יה ֵ֖אשֶּת יְּפ ֵּ֑
ֶּל־תֹוְך
אתּה א ֵ֣
ֵָ֔בּה ְּו ָל ַקח ָ ְָּ֥ת לְָּךֵ֖ לְּא ָשָּֽה׃ ַ 12והֲב ָ ֵ֖
שּה ְּו ָעש ָ ְֵּ֖תה אֶּת־צפ ְָּרנֶּ ָּֽיהָ׃
יתָך וְּג ְּלחָה אֶּת־ר ֹא ֵ֔ ָ
ב ֶּ ֵּ֑
שבָה
ירה אֶּת־ש ְּמ ֶַׁ֨לת ש ְּב ָ֜יּה מ ָע ִֶּ֗לי ָה ְּו ָי ָּֽ ְּ
 13וְּהס ָ
בְּביתֵֶּ֔ ָך ּובָ ָּֽכ ָ ְֹּּ֛תה אֶּת־ָאבָ֥י ָה ְּואֶּת־א ָ ֵ֖מּה ֶּי ֵַ֣רח י ֵָּ֑מים
ְּו ֶַׁ֨אחַר ֜כן תָ בֶּ֤ ֹוא א ֶּלי ָה ּו ְּב ַעלְּתֵָ֔ ּה ְּו ָהי ָ ְָּ֥תה לְָּךֵ֖
ם־ֹלא ח ַ ֵָ֣פצְּתָ ִָ֗בּה וְּש ַלחְּתָ ּה
לְּא ָשָּֽה׃ ְּ 14ו ָה ָ֞י ָה א ָ֧
שּה ּומ ָָ֥כ ֹר ֹלא־ת ְּמכ ֶּ ְֵּ֖רנָה ב ָ ֵַּ֑כסֶּף ֹלא־תתְּ עַמֵ֣ר
ְּלנַ ְּפ ֵ֔ ָ
 15כ ָּֽי־
יתָּּֽה׃
ֲשר ענ ָ
ֵָ֔בּה ַ ֵ֖תחַת א ֶּ ָ֥
ַָאחת
ַָאחת אֲהּובָה ְּוה ַ ֵ֣
ת ְּה ֶֶּׁ֨יין ָ ל ְּ֜איש ש ְֵּ֣תי נ ִָ֗שים ה ַ ֶּ֤
ְּנּואה
ֲהּובה ְּו ַהש ָ ֵּ֑
שְּנּו ֵָ֔אה ְּו ָיָּֽלְּדּו־לֵ֣ ֹו ב ֵָ֔נים ָהא ָ ֵ֖
ְּו ָה ָי ֹּ֛ה הַבָ֥ן ַהב ְֵּ֖כ ֹר ַלשְּניאָ ָּֽה׃ ְּ 16ו ָה ִָ֗יה בְּיֹום ַהנְּחילֵ֣ ֹו
אֶּת־ ָב ֵָ֔ניו אָ֥ת ֲאשֶּר־י ְּה ֶּיֵ֖ה ֵּ֑לֹו ֹלֵ֣ א יּו ִַ֗כל ְּלבַכר
ְּנּואה ַהבְּכָֹּֽר׃
ֶּן־האֲהּו ֵָ֔בה עַל־פְּנָ֥י בֶּן־ ַהש ָ ֵ֖
אֶּת־ב ָ ֵ֣
 17כי אֶּת־ ַהב ְֶּׁ֨כ ֹר בֶּן־ ַהשְּנּו ָ֜אה י ִַ֗כיר ָלֶּ֤תֶּ ת לֹו פֵ֣י
אשית א ֹנֵ֔ ֹו
ְּ
ש ֵַ֔נים ב ְָּ֥כ ֹל ֲאשֶּר־ימ ֵָ֖צא ֵּ֑לֹו כי־הּוא ר ֵ֣
 18כ ָּֽי־י ְּה ֶּיֵ֣ה
לֵ֖ ֹו משְּפַ ָ֥ט ַהבְּכ ָ ָֹּֽרה׃
ָאביו
ֵֶּ֔
סֹורר
ּומֹורה א ֶּינֵ֣נּו ש ֵֹ֔מ ַע ב ְָּ֥קֹול ֵ֖
ל ְִּ֗איש ֵ֚בן ֵ֣
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ּוב ְֵּ֣קֹול א ֵּ֑מֹו וְּיס ְֵּ֣רּו א ֵֹ֔תֹו וְֹּלָ֥ א יש ַ ְֵּ֖מע אֲליהֶּ ָּֽם׃
ָאביו וְּא ֵּ֑מֹו וְּהֹוצָ֧יאּו א ֹֹּ֛תֹו אֶּל־זקְּנָ֥י
 19ו ָ ְָּ֥תפְּשּו ֵ֖בֹו ֵ֣
ירֹו
ֶּל־שעַר מְּקֹמָֹּֽו׃  20וְָּאמ ְָּ֞רּו אֶּל־זקְּנֵ֣י ע ִ֗
ע ֵ֖ירֹו ְּוא ַ ָ֥
סֹורר ּומ ֵֶֹּ֔רה אינֶּ ָ֥נּו ש ֵֹ֖מ ַע בְּק ֹלֵּ֑נּו זֹולֵ֖ל
בְּנֶּ֤נּו זֶּה ֵ֣
וְּס ֹבָּֽא׃ ּ 21וְּ֠ ְּרגָמֻהּו כָל־ַאנ ְֶּׁ֨שי ע ֶּ֤ירֹו בָ ָּֽ ֲאבָנים ו ֵָ֔מת
שמְּעָ֥ ּו
ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע מק ְּר ֶּ ֵּ֑בָך ְּוכָל־יש ְָּר ֵ֖אל י ְּ
 22וְּכ ָּֽי־י ְּה ֶּיֵ֣ה ב ְִּ֗איש ֹּ֛חטְּא
וְּי ָ ָּֽראּו׃
ְּהּומת וְּתָ לָ֥יתָ א ֵֹ֖תֹו עַל־עָּֽץ׃ ֹ 23לא־
מ ְּ
ַט־מוֶּת ו ָ ֵּ֑
שפ ָ ֵ֖
תָ ֶׁ֨לין נ ְּבל ָ֜תֹו עַל־ה ִָ֗עץ כ ָּֽי־קָבֶּ֤ ֹור ת ְּקב ְֶּּרנּו ַביֵֹ֣ום
ֱֹלהים תָ ֵּ֑לּוי וְֹּלֶּ֤ א תְּ טַמא
ה ֵַ֔הּוא כ ָּֽי־קלְּלַ ָ֥ת א ֵ֖
אֶּת־ַאדְּ ָמֵ֣תְּ ֵָ֔ך ֲאשֶּר י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖
ֶּת־שֹור
ֹ 22:1לָּֽא־ת ְּראֶּה א ֶׁ֨
נַחֲלָ ָּֽה׃
ָשב
֜
ָאחיָך ֶּ֤אֹו אֶּת־שיֹו נדָ ֵ֔חים וְּהתְּ ַע ַלמ ָ ְֵּ֖ת מ ֶּ ֵּ֑הם ה ָ֥
ָאחיָך א ֶּלֵ֖יָך וְֹּלֵ֣ א
יבם לְָּאחָּֽיָך׃  2וְּא ֶׁ֨
ם־ֹלא ק ָָ֥רֹוב ֹּ֛
תְּ ש ֵ֖
ֶּל־תֹוְך ביתֵֶּ֔ ָך ְּו ָה ָיֵ֣ה עמ ְִָּ֗ך ַ ֵ֣עד
י ְּדַ ע ְֵּּ֑תֹו ַו ֲא ַספְּתֹו א ֵ֣
דְּ ֶּ֤ר ֹש ָאחיָך א ֵֹ֔תֹו ַוהֲשב ֵֹ֖תֹו לָֹּֽו׃  3וְּכָ֧ן תַ ע ֶּ ֲֵ֣שה ַלחֲמ ִֹ֗רֹו
שה ְּלכָל־אֲב ַ ָ֥דת
וְּכֵ֣ן תַ ֲעשֶּה לְּש ְּמלָתֹו וְּכן תַ ֲע ֜ ֶּ
תּוכל
ָאתּה ֹלָ֥ א ַ ֵ֖
ָאחיָך ֲאשֶּר־ת ֹאבַ ָ֥ד מ ֶּ ֵ֖מנּו ּו ְּמצ ָ ֵּ֑
ֹּ֛
ֹ 4לא־ת ְּראֶּה
לְּהתְּ עַל ָּֽם׃
ָאחיָך ֶּ֤אֹו שֹורֹו נֹפְּלֵ֣ים בַדֵֶּ֔ ֶּרְך וְּהתְּ ַע ַלמ ָ ְֵּ֖ת
אֶּת־ח ֲֶׁ֨מֹור ֜
ֹ 5לא־
מ ֶּ ֵּ֑הם ה ָָ֥קם תָ ֵ֖קים עמָֹּֽו׃
שה וְֹּלא־ילְּבַ ָ֥ש ֶּ ֵ֖גבֶּר
י ְּה ֶּיֶּ֤ה כְּלי־גֶּבֶּר עַל־א ֵ֔ ָ
ָל־ע ֹשה
ֱֹלהיָך כ ָ֥
שמ ְַּלֵ֣ת א ָ ֵּ֑שה כָ֧י תֹועֲבַ ֹּ֛ת י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
אָּֽלֶּה׃
ָל־עץ׀ ֵ֣אֹו עַל־
 6כֵ֣י י ָק ֵ֣רא קַן־צפֵ֣ ֹור׀ ְּל ָפ ֶָּּ֡ניָך בַדֶּ֜ ֶּרְך ְּבכ ֵ֣
יצים ְּוהָאֶּ֤ם ר ֹ ֶּבצֶּת עַל־
ָה ִָ֗א ֶּרץ ֶּאפְּר ֹחים ֵ֣אֹו ב ֵ֔
יצים ֹלא־תקַ ָ֥ח ה ֵָ֖אם עַל־
ָ ֵ֣ה ֶּאפְּר ֵֹ֔חים ֵ֖אֹו עַל־הַב ֵּ֑
שלַח אֶּת־ה ֵָ֔אם ְּואֶּת־ ַהבָנֵ֖ים תָּֽקַ ָּֽח־
ַהבָנ ָּֽים׃  7ש ֶַּ֤ל ַח תְּ ַ
 8כֶּ֤י ת ְּבנֶּה
ָלְֵּ֑ך ְּל ַמעַן יֵ֣יטַב ֵָ֔לְך ְּו ַהא ֲַרכ ָ ְֵּ֖ת י ָמָּֽים׃
ָשיתָ ַמע ֶּ ֲֵ֖קה ְּלג ֶַּגֵָּ֑ך ְּוֹלָּֽא־תָ ֶּ֤שים
ַ ֵ֣בית חָדֵָ֔ ש ְּוע ָ֥
דָ מים בְּביתֵֶּ֔ ָך כ ָּֽי־י ָ֥פ ֹל הַנ ֵֹ֖פל ממֶּ ָּֽנּו׃ ֹ 9לא־תז ַ ְָּ֥רע
ֲשר
כ ְַּרמְָּךֵ֖ כל ָ ְֵּּ֑אים פֶּן־תקְּדִַ֗ ש הַ ָּֽמְּל ָ ֶּ֤אה ַהזֶּ ַרע א ֶּ ֵ֣
ֹ 10לָּֽא־
בּואת הַכָ ֶָּּֽרם׃
תז ְֵָּ֔רע ּותְּ ַ ֵ֖
ש ַעט ְֵּ֔נז
תַ ח ֲָ֥ר ֹש בְּשֹור־ּו ַבח ֲֵ֖מ ֹר יַחְּדָ ָּֽו׃ ֹ 11לֶּ֤ א ת ְּלבַש ַ ָּֽ
 12גְּדלֵ֖ים
צֶּ ָ֥ מֶּר ּופש ְֵּ֖תים יַחְּדָ ָּֽו׃
ֲשר
ְּ
ֶּה־לְֵּ֑ך ע
תַ ֲעש ָ
ַל־ַארבַ ֹּ֛ע ַכנְּפָ֥ ֹות כְּסּותְּ ָךֵ֖ א ֶּ ָ֥
 13כ ָּֽי־יקַ ָ֥ח ֵ֖איש
תְּ ַכסֶּה־בָ ָּּֽה׃
א ָ ֵּ֑שה ּובָ ָ֥א א ֶּלֵ֖י ָה ּושְּנאָ ָּּֽה׃  14ו ָ ְָּ֥שם לָּה עֲליֹלֵ֣ ת
דְּ ב ֵָ֔רים וְּהֹוצָ֥א ע ֶָּלֵ֖י ָה ֵ֣שם ָ ֵּ֑רע וְָּא ִַ֗מר אֶּת־
הָא ָ ֶּ֤שה הַז ֹאת ָל ֵַ֔קחְּתי ָו ֶּאק ַ ְֵּ֣רב א ֵֶּ֔לי ָה וְֹּלא־מָצָ ָ֥אתי
ְּהֹוציאּו
ָלֵּ֖ה בְּתּול ָּֽים׃ ְּ 15ול ַ ָֹּ֛קח אֲבָ֥י ַהנַע ָ ֲֵ֖ר וְּא ָ ֵּ֑מּה ו ֜
ַשע ְָּרה׃
אֶּת־בְּתּולָ֧י ַהנַע ֲֹּ֛ר אֶּל־זקְּנָ֥י ה ֵָ֖עיר ה ָ ָּֽ
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 16וְָּאמַ ֹּ֛ר אֲבָ֥י ַהנַע ָ ֲֵ֖ר אֶּל־ ַהז ְּקנֵּ֑ים אֶּת־ב ִ֗תי נָתַ֜ תי
ה־הּוא שָם
שנָאֶּ ָּֽהָ׃  17וְּהנ ָּ֡
לָאָ֥יש ַה ֶּז ֹּ֛ה לְּא ָ ֵ֖שה וַי ְּ
אמ ֹר ֹלָּֽא־מ ָָצֶּ֤אתי לְּבתְּ ָך
עֲל ֶׁ֨יֹלת דְּ ב ָ֜רים ל ִ֗
ְּתּולים ו ְֵּ֖אלֶּה בְּתּולֵ֣י ב ֵּ֑תי ּופָ ְָּּֽרשּו הַש ְּמ ֵָ֔לה
ב ֵ֔
לפְּנֵ֖י זקְּנָ֥י הָעָּֽיר׃  18וְּלָ ָּֽקְּחֹּ֛ ּו זקְּנָ֥י הָ ָּֽעיר־ה ֵַ֖הוא אֶּת־
ה ֵָּ֑איש וְּיס ְֵּ֖רּו א ֹתָּֽ ֹו׃ ְּ 19ו ָענ ְֶּׁ֨שּו א ֹ֜תֹו ֵ֣מָאה ִֶּ֗כסֶּף
ְּונָתְּ נּו ַלא ֲֵ֣בי הַ ָּֽנַע ֲֵָ֔רה כֶּ֤י הֹוציא ֵ֣שם ֵָ֔רע ַ ֵ֖על
שה ֹלא־יּוכַ ָ֥ל
ְּתּולֵ֣ת יש ְָּר ֵּ֑אל ְּולָֹּֽו־ת ְּה ֶּיֵ֣ה לְּא ֵ֔ ָ
ב ַ
 20וְּאם־א ֶּ ֱֵ֣מת
של ָ ְֵּ֖חּה כָל־י ָמָ ָּֽיו׃
ְּל ַ
ָה ֵָ֔יה הַדָ ָ ֵ֖בר ַה ֶּזֵּ֑ה ֹלא־נ ְּמצ ְָּ֥אּו בְּתּולֵ֖ים ַלנַע ָ ֲָּֽר׃
ית־ָאבי ָה ּו ְּסקָלּו ָה
ִ֗
ֶּל־פֵ֣תַ ח ב
ְּהֹוציאּו אֶּת־ ַהנַע ֲָ֜ר א ֶּ
 21ו ֶׁ֨
ַאנ ְֶּׁ֨שי ע ָ ֶּ֤ירּה ָב ֲאבָנים ו ֵָ֔מתָ ה כ ָּֽי־ ָעש ָ ְֶּּ֤תה נְּ ָבלָה
ָאבי ָה ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע
בְּיש ְָּר ֵ֔אל לזְּנֵ֖ ֹות ֵ֣בית ֵּ֑
 22כ ָּֽי־ימ ֶָׁ֨צא ֜איש ש ֹכֵ֣ב׀
מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
עם־א ָ ֵ֣שה ְּב ֻעָּֽלַת־ ִַ֗בעַל ּומתּו גַם־שְּני ֵֶּ֔הם הָאֹּ֛יש
הַש ֹכָ֥ב עם־הָא ָ ֵ֖שה ְּוהָא ָ ֵּ֑שה ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע
 23כֶּ֤י י ְּהי ֶּה נַע ָ ֲֵ֣ר בְּתּו ֵָ֔לה
מיש ְָּראָּֽל׃
מְּא ָֹר ָ ֵ֖שה ל ְֵּּ֑איש ּו ְּמצָאָ ָּ֥ה אֹּ֛יש ב ֵָ֖עיר ְּושָכַ ָ֥ב
ֶּל־שעַר׀ ה ֵָ֣עיר
עמָ ָּּֽה׃  24וְּהֹוצאתֶֶּׁ֨ ם אֶּת־שְּני ֶּ֜הם א ַ ֵ֣
ה ִַ֗הוא ּו ְּס ַקלְּתֶֶּׁ֨ ם א ָֹתָ֥ם ָב ֲאבָנים וָמתּו אֶּתַ -הנַע ֲִָ֗ר
ֲשר ֹלא־ ָצע ָ ֲֵ֣קה ב ֵָ֔עיר ְּו ֶֶּׁ֨את־ה ֵָ֔איש עַל־
עַל־דְּ בַר א ֶּ ֵ֣
ֶּת־אשֶּת ר ֵּ֑עהּו ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע
דְּ בַ ָ֥ר ֲאשֶּר־ע ָנֵ֖ה א ֵ֣
 25וְּ ָּֽאם־ ַבשָדֶָּ֞ ה ימ ְָּצֵ֣א
מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
שה ְּו ֶּהחֱז ָּֽיק־בָ ָּ֥ה ה ֵָ֖איש
ה ִָ֗איש אֶּת־ ַהנַע ֲֶָׁ֨ר ַהמ ְֵּ֣א ֹ ָר ֵ֔ ָ
ּומת הָאֹּ֛יש ֲאשֶּר־שָכַ ָ֥ב ע ָ ֵ֖מּה ְּלבַדָּֽ ֹו׃
ְּוש ַָכֵ֣ב ע ָ ֵּ֑מּה ִ֗
ְּ 26ו ַלנַע ֲֶָׁ֨ר ֹלא־תַ ע ֶּ ֲֵ֣שה דָ ֵָ֔בר אָ֥ין ַלנַע ָ ֲֵ֖ר ֵ֣חטְּא ָ ֵּ֑מוֶּת
ּורצָחֵ֣ ֹו ֵֶּ֔נפֶּש ֵ֖כן
ָּ֡כי ַכ ֲאשֶּר י ֶָׁ֨קּום ֶּ֤איש עַל־רעהּו ְּ
הַדָ בָ ָ֥ר ַה ֶּז ָּֽה׃  27כָ֥י ַבש ֶּ ֵָ֖דה ְּמצ ָ ֵָּ֑אּה ָצ ֲע ִָ֗קה ַהנַע ֲֶָׁ֨ר
 28כ ָּֽי־
מֹושי ַע לָ ָּּֽה׃
ַהמ ְֵּ֣א ֹ ָר ֵ֔ ָ
שה וְּאָ֥ין ֵ֖
ֲשר ֹלא־א ֵָֹ֔רשָה
ימ ְָּצֵ֣א ִ֗איש נַ ֵ֚ע ֲָר בְּתּולָה א ֶּ ֵ֣
ּותְּ פ ָ ֵָ֖שּה ְּוש ַָכֵ֣ב ע ָ ֵּ֑מּה וְּנמְּצָ ָּֽאּו׃ ְְּּ֠ 29ונָתַ ן ה ֶָׁ֨איש
הַש ֹכָ֥ב עמָ ֹּּ֛ה ַלאֲבָ֥י ַהנַע ָ ֲֵ֖ר חֲמ ֵ֣שים ָ ֵּ֑כסֶּף ְּולָֹּֽו־
של ָ ְֵּ֖חּה
ֲשר ע ֵָ֔נּה ֹלא־יּוכַ ָ֥ל ַ
ת ְּה ֶּיֵ֣ה לְּא ִ֗ ָ
שה ֵ֚תַ חַת א ֶּ ֵ֣
ֶּת־אשֶּת
כָל־י ָמָ ָּֽיו׃
ֹ 23:1לא־יקַ ָ֥ח ֵ֖איש א ֵ֣
ֹ 2לָּֽא־
ָאביו וְֹּלָ֥ א יְּג ֶַּלֵ֖ה כְּנַ ָ֥ף ָאבָּֽיו׃
ֵּ֑
שפ ְָּכֵ֖ה בקְּהַ ָ֥ל
י ָָ֧ב ֹא ְּפצָּּֽועַ־דַ כָ ֹּ֛א ּוכ ְָּ֥רּות ָ
ֹ 3לא־י ָָ֥ב ֹא ַממְּזֵ֖ר
י ְּהוָ ָּֽה׃
ירי ֹלא־ ָי ָ֥ב ֹא לֵ֖ ֹו בקְּהַ ָ֥ל
ְּהוֵּ֑ה ֵ֚ ַגם ֵ֣דֹור עֲש ֵ֔
בק ַ ְֵּ֣הל י ָ
ֹ 4לָּֽא־י ָָ֧ב ֹא עַמֹונֹּ֛י
י ְּהוָ ָּֽה׃
ירי ֹלא־י ָָ֥ב ֹא לָהֶּ ֹּ֛ם
ְּהוֵּ֑ה ֵ֚ ַגם ֵ֣דֹור ֲעש ֵ֔
ּומֹוָאבי בק ַ ְֵּ֣הל י ָ
ֵ֖
שר ֹלא־קדְּ ֶּ֤מּו
ְּהוֵ֖ה עַד־עֹולָ ָּֽם׃  5עַל־דְּ ָ֞ ַבר ֲא ֶׁ֨ ֶּ
בקְּהַ ָ֥ל י ָ
אֶּתְּ כֶּם ב ֶּ ֵַ֣לחֶּם ּו ַב ֵַ֔מים ב ֶּ ֵַ֖ד ֶּרְך בְּצאתְּ ֶּכֵ֣ם ממצ ָ ְֵּּ֑רים
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ש ֶַׁ֨כר ָע ֶּ֜ליָך אֶּת־בל ְָּעֵ֣ם בֶּן־ב ְִּ֗עֹור
ַו ֲאשֶּר ָ
ְּהוֶּ֤ה
מפ ְֹּּ֛תֹור א ַ ֲָ֥רם נַה ַ ֲֵ֖רים ל ַ ְָּּֽקלֲלֶּ ָּֽךָ׃ ְּ 6וֹלָּֽא־ָא ָ֞ ָבה י ָ
ֱֹלהָ֧יָך
אֱֹל ֶּהיָך לש ְֵּ֣מ ֹ ַע אֶּל־ב ְּל ֵָ֔עם ַויַהֲפְֹך י ְּה ֶׁ֨ ָוה א ֶּ
לְָּךֹּ֛ אֶּת־ ַה ְּקל ָָלֵ֖ה לב ְָּר ָ ֵּ֑כה כָ֥י אֲהָּֽבְָּךֵ֖ י ְּהוָ ָ֥ה
ְֹּלמם וְּטֹב ָ ֵָּ֑תם כָל־י ֶּ ֵָ֖מיָך
אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ֹ 7לא־תדְּ ָ֥ר ֹש ש ָ ֵ֖
ֹ 8לָּֽא־תְּ תַ ֵ֣עב אֲד ֵֹ֔מי כָ֥י
לְּעֹולָ ָּֽם׃
ְַּארצָֹּֽו׃
ָאחיָך ֵּ֑הּוא ֹלא־תְּ תַ ֵ֣עב מצ ְֵּ֔רי כי־גֵ֖ר הָי ָ֥יתָ ב ְּ
ֵ֖
ישי י ָָ֥ב ֹא ל ֶּ ֵָ֖הם
 9בָנֹּ֛ים ֲאשֶּר־י ָּול ְָּ֥דּו ל ֶּ ֵָ֖הם ֵ֣דֹור שְּל ֵּ֑
 10כ ָּֽי־תצָ֥א ַמח ֲֶּנֵ֖ה
בקְּהַ ָ֥ל י ְּהוָ ָּֽה׃
שמ ְַּרתֵָ֔ מ ֵ֖כ ֹל דָ בָ ָ֥ר ָ ָּֽרע׃  11כ ָּֽי־י ְּה ֶּיֶּ֤ה
עַל־אֹי ֶּ ְֵּּ֑ביָך ו ְֶּׁ֨נ ְּ
ה־ליְּלָה
ֲשר ֹלא־י ְּה ֶּי ָ֥ה ט ֵָ֖הֹור מקְּר ָ ֵּ֑
בְָּך ֵ֔איש א ֶּ ֹּ֛
ֶּל־תֹוְך
ְּויָצָא אֶּל־מחֵ֣ ּוץ לַ ָּֽ ַמ ֲח ֵֶּ֔נה ֹלָ֥ א י ֵָ֖ב ֹא א ָ֥
ָֹּֽות־ע ֶּרב י ְּר ַ ֵ֣חץ ב ָ ֵַּ֑מים ּוכ ְֵּ֣ב ֹא
הַ ָּֽ ַמחֲנֶּ ָּֽה׃ ְּ 12ו ָה ָי ָ֥ה ל ְּפנ ֶּ ֵ֖
ֶּל־תֹוְך הַ ָּֽ ַמ ֲחנֶּה׃ ְּ 13וי ָד ת ְּה ֶּיֵ֣ה ל ְֵָּ֔ך
ַה ֵ֔ ֶּ
שמֶּש י ֵָ֖ב ֹא א ָ֥
מ ֵ֖חּוץ לַ ָּֽ ַמח ֲֶּנֵּ֑ה ְּוי ָצָ ָ֥אתָ ָ ֵ֖שמָה חָּּֽוץ׃ ְּ 14וי ָֹּ֛תד ת ְּה ֶּי ָ֥ה
לְָּךֵ֖ עַל־אֲז ֶּנֵָּ֑ך ְּו ָהי ָה בְּשבְּתְּ ָךֵ֣ ֵ֔חּוץ ְּו ָחפ ְַּר ָ ֵ֣תה ֵָ֔בּה
ָאתָָּֽך׃  15כי י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך
שב ָ ְֵּ֖ת וְּכסָ֥יתָ אֶּת־צ ֶּ
ְּו ַ
מתְּ הַלְֵ֣ך׀ ב ֶּ ְֵּ֣ק ֶּרב ַמ ֲח ִֶּ֗נָך ְּלהַצ ָּֽילְָּך ְּול ֶָּ֤תת אֹי ְּ ֶּביָך
ְּל ָפ ֵֶּ֔ניָך ְּו ָה ָי ָ֥ה ַמח ֲֶּנֵ֖יָך ק ֵָּ֑דֹוש ְּוֹלָּֽא־י ְּר ֶּ ֶּ֤אה בְָּך ע ְֶּּר ַוֵ֣ת
ֹ 16לא־
דָ ֵָ֔בר ו ָ ְֵּ֖שב מַאח ֶּ ֲָּֽריָך׃
תַ סְּגָ֥יר ֶּ ֵ֖עבֶּד אֶּל־אֲד ָֹנֵּ֑יו ֲאשֶּר־ינָצָ֥ל א ֶּלֵ֖יָך
מעָ֥ם אֲד ֹנָ ָּֽיו׃  17עמ ְָָּ֞ך י ֵ֣שב בְּק ְּרב ְִָּ֗ך ַבמ ָָ֧קֹום
שע ֶּ ֵָ֖ריָך ב ֵַּ֣טֹוב ֵּ֑לֹו ֹלֵ֖ א
ְַּאחד ְּ
ֲאשֶּר־יב ַ ְֹּּ֛חר ב ַ ָ֥
ֹ 18לא־ת ְּה ֶּי ָ֥ה קְּד ָ ֵ֖שה
תֹונֶּ ָּֽנּו׃
מבְּנֵ֣ ֹות יש ְָּר ֵּ֑אל ְּוֹלָּֽא־י ְּה ֶּי ָ֥ה ק ֵָ֖דש מבְּנָ֥י יש ְָּראל׃
ֹ 19לא־תָ ביא אֶּתְּ ֶַׁ֨נן זֹו ָ֜נה ּומ ְֵּ֣חיר ִֶּ֗כלֶּב בֹּ֛ית י ְּהוָ ָ֥ה
ֱֹלהיָך גַם־
ֱֹלהיָך ְּלכ ֶּ
ָל־נֵּ֑דֶּ ר כָ֧י תֹועֲבַ ֹּ֛ת י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
א ֶּ ֵ֖
ְָּאחיָך נֶּ ָ֥שְֶּך
ֹ 20לא־תַ ֵ֣שיְך ל ֵ֔
שְּניהֶּ ָּֽם׃
ֲשר י ָשְָּֽך׃ ַ 21לנָכ ְֵּ֣רי
ֶּ ֵ֖כסֶּף ֶּ ֵ֣נשְֶּך ֵּ֑א ֹכֶּל ֶֹּ֕נשְֶּך כָל־דָ ָ ֵ֖בר א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה
ְָּאחיָך ֹלֵ֣ א תַ ֵּ֑שיְך ְּל ֶַׁ֨מעַן יְּב ֶָּרכ ְָּ֜ך י ָ
תַ ֵ֔שיְך ּול ֵ֖
אֱֹל ִֶּ֗היָך בְּכ ֹל מש ְַּלֵ֣ח י ָדֵֶּ֔ ָך עַל־ ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־א ָ ַָ֥תה
 22כ ָּֽי־
ָא־שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃
ב ָ ֵ֖
של ְֵּּ֑מֹו
ַאחר ְּל ַ
ת ָ֥ד ֹר נֶּדֶּ ר ל ָ
ַיהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ֹלָ֥ א תְּ ֵ֖
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך מָּֽע ֵָ֔מְך ְּו ָה ָי ָ֥ה
שנּו י ָ
כ ָּֽי־דָ ֶׁ֨ר ֹש ידְּ ְּר ֜ ֶּ
בְָּךֵ֖ חָּֽטְּא׃  23וְּכָ֥י תֶּ ח ַ ְֵּ֖דל לנ ְֵּּ֑ד ֹר ֹלָּֽא־י ְּה ֶּי ָ֥ה בְָּךֵ֖
שר
שפ ֶּ ֵָ֖תיָך תש ְֵּ֣מ ֹר ְּוע ֵָּ֑שיתָ ַכ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
חָּֽטְּא׃  24מֹוצָ ָ֥א ְּ
ֲשר ד ַ ֵ֖ב ְּרתָ
נָדַ֜ ְּרתָ ל ָ
ַיהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך נְּדָ ֵָ֔בה א ֶּ ָ֥
 25כֶּ֤י תָ ב ֹא ב ְֶּּכ ֵֶּ֣רם ר ֵֶּ֔עָך
בְּפ ָּֽיָך׃
שב ֶּ ְֵּּ֑עָך וְּאֶּ ָּֽל־ ֶּכ ְּלי ְָּךֵ֖ ֹלָ֥ א
וְָּא ַכל ָ ְָּ֧ת ֲענָבֹּ֛ים ְּכנַ ְּפשְָּךֵ֖ ָ
 26כֶּ֤י תָ ב ֹא ְּבק ַ ֵָ֣מת ר ֵֶּ֔עָך
תתָּֽן׃
ְּו ָק ַטפ ָ ְָּ֥ת מְּליֹלֵ֖ ת ְּבי ֶּ ֵָּ֑דָך ְּוח ְֶּּרמש ֹלֵ֣ א תָ ֵ֔ניף ַ ֵ֖על קָמַ ָ֥ת
 24:1כ ָּֽי־יקַ ָ֥ח אֹּ֛יש א ָ ֵ֖שה ּו ְּבע ָָלֵּּ֑ה
ר ֶּעָָּֽך׃
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י־מצָא בָּה
ָא־חן בְּעי ִָ֗ניו כ ָ ֶּ֤
ם־ֹלא ת ְּמצ ֵ֣
ְּו ָה ָ֞י ָה א ָ֧
ע ְֶּּר ַוֵ֣ת דָ ֵָ֔בר ְּו ֶָׁ֨כתַ ב ָ֜לּה ֶּ֤ספֶּר כְּריתֻ ת ְּונ ַ ֵָ֣תן ְּבי ָדֵָ֔ ּה
וְּשל ָ ְֵּ֖חּה מביתָּֽ ֹו׃ ְּ 2ויָצ ָ ְֵּ֖אה מב ֵּ֑יתֹו ְּו ָהל ָ ְֵּ֖כה ְּו ָהי ָ ְָּ֥תה
לְּאיש־ַאחָּֽר׃ ּ 3ושְּנאָּה ה ֵָ֣איש הַָאחֲרֹון ְּו ֶָׁ֨כתַ ב
ָ֜לּה ֶּ֤ספֶּר כְּריתֻ ת ְּונ ַ ֵָ֣תן ְּבי ָדֵָ֔ ּה וְּשל ָ ְֵּ֖חּה מב ֵּ֑יתֹו
ֵ֣אֹו כֶּ֤י י ָמּות ה ֵָ֣איש הַָאח ֲֵ֔רֹון ֲאשֶּר־ ְּלק ָ ָָ֥חּה לֵ֖ ֹו
אשֹון א ֲֶּשָּֽר־
ַ
לְּא ָשָּֽה׃ 4
ֹלא־יּוכֵ֣ל ַבע ְָּלֵּ֣ה הָר ֵ֣
שה
ְּ֠ש ְּלחָּה ל ֶָׁ֨שּוב ְּל ַקחְּתָ֜ ּה להְּיָ֧ ֹות לֵ֣ ֹו לְּא ִ֗ ָ
ֲשר ֻה ַּט ֵָ֔מָאה כ ָּֽי־תֹועבָ ָ֥ה ֵ֖הוא לפְּנֵ֣י
ַאחֲרי א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֣ה
ְּהוֵּ֑ה וְֹּלֶּ֤ א תַ חֲטיא אֶּת־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר י ָ
י ָ
 5כ ָּֽי־
אֱֹל ֵֶּ֔היָך נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ נַחֲלָ ָּֽה׃
שה ֹלֶּ֤ א יצא ַב ָצ ֵָ֔בא
יקַ ָ֥ח איש א ָ ֵ֣שה חֲדָ ֵ֔ ָ
וְֹּלא־יַע ֲָ֥ב ֹר ע ָָלֵ֖יו ְּלכָל־דָ ָ ֵּ֑בר נ ָָ֞קי י ְּה ֶּיֶּ֤ה
שר־
לְּביתֹו ש ָָנֵ֣ה ֶּא ֵָ֔חת וְּש ַ ֵ֖מח אֶּת־אש ְָּ֥תֹו ֲא ֶּ
י־נפֶּש הָ֥ ּוא
ל ָ ָָּֽקח׃ ֹ 6לא־יַח ֲָ֥ב ֹל ר ַ ֵ֖חים ו ָ ֵָּ֑רכֶּב כ ֶּ ֵ֖
 7כי־ימ ֶָׁ֨צא ִ֝איש
ח ֹבָּֽל׃
ג ֶֹׁ֨נב ֶּ ֶּ֤נפֶּש מ ֶּאחָיו מבְּנֵ֣י יש ְָּר ֵ֔אל וְּהתְּ ַעמֶּר־
בֵ֖ ֹו ּו ְּמכ ֵָּ֑רֹו ּומת ַהג ַָנֵ֣ב ה ֵַ֔הּוא ּובָּֽע ְַּר ָ ָ֥ת ה ָ ֵָ֖רע
 8ה ָ ָ֧שמֶּר בְּנֶּ ָּֽגַע־
מק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
ַהצ ַ ָֹּ֛רעַת לש ְָּ֥מ ֹר מ ְֵּ֖א ֹד ְּו ַלע ֲֵּ֑שֹות כְּכ ֹל ֲאשֶּר־
יתם
ֶׁ֨
ֲשר צּו ֵ֖
יֹורּו אֶּתְּ ֶּ֜כם הַכֹהֲנָ֧ים ַהלְּוי ֹּ֛ם ַכא ֶּ ָ֥
ָשה
ת ְּ
שמ ְָּ֥רּו ַל ֲעשָֹּֽות׃  9ז ָֹ֕כֹור ָ֧את ֲאשֶּר־ע ָ ֹּ֛
ֱֹלהיָך לְּמ ְּר ָיֵּ֑ם ב ֶּ ֵַ֖ד ֶּרְך בְּצאתְּ כֶּ ָ֥ם
י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
 10כ ָּֽי־תַ ֶּ ָ֥שה ב ְָּּֽרעֲָך
ממצ ָ ְָּּֽרים׃
יתֹו ַלע ֲָ֥ב ֹט
ַשאת מ ְֵּּ֑אּומָה ֹלא־תָ ָ֥ב ֹא אֶּל־ב ֵ֖
מ ַ ֵ֣
ֲשר אַתָ ה נ ֶּ ֵֹ֣שה
עֲבֹטָֹּֽו׃  11ב ֵַ֖חּוץ תַ ע ֲֵּ֑מ ֹד ְּוה ִָ֗איש א ֶּ ֶּ֤
ֵ֔בֹו יֹוצָ֥יא אלֶּ ֹּ֛יָך אֶּ ָּֽת־ ַהע ֲֵ֖בֹוט ַהחָּּֽוצָה׃  12וְּאם־
אָ֥יש עָנֵ֖י ֵּ֑הּוא ֹלָ֥ א תש ַ ְֵּ֖כב ַבעֲבֹטָֹּֽו׃  13הָשב
שמֶּש ְּושָכַ ָ֥ב
תָ ֶׁ֨שיב לֶּ֤ ֹו אֶּ ָּֽת־ ַהעֲבֹוט כ ְֵּ֣ב ֹא ַה ֵ֔ ֶּ
ש ְּלמ ֵָ֖תֹו ּוב ֲָּֽר ֶּ ֵּ֑כ ָך ּולְָּך ת ְּה ֶּיֵ֣ה צְּדָ ֵָ֔קה לפְּנֵ֖י
ְּב ַ
ֹ 14לא־תַ ע ֲָ֥ש ֹק
י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃
ֲשר
ש ֵָ֖כיר עָנֵ֣י ְּו ֶּאבְּיֵּ֑ ֹון מַא ֶֹּ֕חיָך ָ֧אֹו מג ְּרָךֹּ֛ א ֶּ ָ֥
שכ ָ֜רֹו וְּ ָֹּֽלא־
שע ֶּ ָָּֽריָך׃  15בְּיֹומֹו ת ֶׁ֨תן ְּ
ְַּארצְָּךֵ֖ ב ְּ
ב ְּ
שמֶּש כֶּ֤י עָני ֵ֔הּוא וְּא ָֹ֕ליו הָ֥ ּוא
תָ ָ֧בֹוא ע ָָלֵ֣יו ַה ִ֗ ֶּ
נ ֵֹ֖שא אֶּת־נַפ ְֵּּ֑שֹו ְּוֹלָּֽא־יק ָ ְֶּּ֤רא ָע ֶּליָך אֶּל־י ְּה ֵ֔ ָוה ְּו ָה ָי ָ֥ה
ֹ 16לָּֽא־יּומ ְֶּּ֤תּו
בְָּךֵ֖ חָּֽטְּא׃
ַל־ָאבֹות אָ֥יש
ָאבֹות עַל־ב ֵָ֔נים ּובָנֵ֖ים ֹלא־יּומ ְֵּ֣תּו ע ֵּ֑
ֹ 17לֵ֣ א תַ ֵֶּּ֔טה
ְּב ֶּחט ְֵּ֖אֹו יּומָ ָּֽתּו׃
מש ַ ְֵּ֖פט גֵ֣ר י ֵָּ֑תֹום וְֹּלֵ֣ א תַ ח ֲֵ֔ב ֹל ֶּ ֵ֖בגֶּד ַא ְּלמָנָ ָּֽה׃ ְּ 18וזָכ ְַּרתִָ֗
ֱֹלהיָך
כֵ֣י ֶּ ֶּ֤עבֶּד הָייתָ בְּמצ ְֵַּ֔רים וַ ָּֽיפְּדְּ ָךֹּ֛ י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ַל־כן ָאנ ֹכֶּ֤י ְּמ ַצּוְָּך ַלע ֲֵ֔שֹות אֶּת־הַדָ ָ ֵ֖בר
מ ָ ֵּ֑שם ע ָ֞
 19כֵ֣י תקְּצ ֹר קְּצ ְָּּֽיר ֶָׁ֨ך ְּבשָדֶּ֜ ָך
ַה ֶּז ָּֽה׃

36
D`VARIM
Ki Tetzei 24:19 – 25:18

ְּש ַכח ָ ְָּ֧ת ֵ֣ע ֹמֶּר ַבשָדִֶּ֗ ה ֹלֶּ֤ א תָשּוב ְּל ַקח ְֵּ֔תֹו לַגֹּ֛ר
ו ָ ָּֽ
ְּהוֵ֣ה
ַלי ָָ֥תֹום ְּולַָא ְּלמ ָָנֵ֖ה י ְּה ֶּיֵּ֑ה ל ַ ְֶּּ֤מעַן יְּב ֶָּרכְָּך י ָ
 20כֶּ֤י
ֲשה י ֶָּדָּֽיָך׃
אֱֹל ֵֶּ֔היָך ב ְֵּ֖כ ֹל ַמע ָ֥
תַ חְּב ֹט ז ָּֽיתְּ ֵָ֔ך ֹלָ֥ א תְּ פ ֵָ֖אר ַאח ֶּ ֲֵּ֑ריָך לַגֹּ֛ר ַלי ָָ֥תֹום
ְּולַָא ְּלמ ָָנֵ֖ה י ְּה ֶּי ָּֽה׃  21כֶּ֤י תבְּצ ֹר כ ְַּרמ ְֵָּ֔ך ֹלָ֥ א תְּ עֹולֵ֖ל
ַאח ֶּ ֲֵּ֑ריָך לַגֹּ֛ר ַלי ָָ֥תֹום ְּולַָא ְּלמ ָָנֵ֖ה י ְּה ֶּי ָּֽה׃ ְּ 22ו ָזֵ֣כ ְַּרתֵָ֔ כי־
ַל־כן ָאנ ֹכֶּ֤י ְּמ ַצּוְָּך
ֶּ ָ֥עבֶּד הָיֵ֖יתָ ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מצ ָ ְֵּּ֑רים ע ָ֞
 25:1כ ָּֽי־
ַלע ֲֵ֔שֹות אֶּת־הַדָ ָ ֵ֖בר ַה ֶּז ָּֽה׃
י ְּה ֶּי ָ֥ה ריב ֵ֣בין ֲאנ ֵָ֔שים וְּנג ְָּ֥שּו אֶּל־הַמש ָ ְֵּ֖פט
שפ ֵָּ֑טּום וְּהצְּדיקּו אֶּת־ ַהצ ֵַ֔דיק וְּה ְּר ֵ֖שיעּו אֶּת־
ּו ְּ
ה ָָר ָשָּֽע׃ ְּ 2ו ָה ָי ֹּ֛ה אם־בָ֥ן הַכֵ֖ ֹות ה ָָר ָ ֵּ֑שע וְּהפילֶּ֤ ֹו
שע ֵָ֖תֹו בְּמסְּפָ ָּֽר׃
הַש ֹפט וְּה ָכֵ֣הּו ְּל ָפ ֵָ֔ניו כ ְָּ֥די ר ְּ
ַארבָעָ֥ים י ֶּ ֵַ֖כנּו ֹלֵ֣ א י ֵֹּ֑סיף פֶּן־י ֶֹׁ֨סיף ְּלהַכ ֶֹּ֤תֹו עַל־
ְּ 3
ָאחיָך לְּעינֶּ ָּֽיָך׃ ֹ 4לא־תַ ח ְָּ֥ס ֹם
אלֶּה מ ַָכֵ֣ה ַר ֵָ֔בה וְּנקְּלָ ָ֥ה ֵ֖
 5כ ָּֽי־
ֵ֖שֹור בְּדישָֹּֽו׃
ָּֽין־לֹו
ּובן א ֵ֔
ַאחים יַחְּדִָ֗ ו ֶׁ֨
יש ְֶּׁ֨בּו ֜
ַאחד מהֶּם ֵ֣
ּומת ַ ֶּ֤
ֹלָּֽא־ת ְּה ֶּיָ֧ה אָּֽשֶּת־הַמֹּ֛ת ה ֵַ֖חּוצָה ל ְֵּ֣איש ָזֵּ֑ר י ְּ ָבמָּה
י ֵָ֣ב ֹא ָע ֵֶּ֔לי ָה ּו ְּלק ָ ָָ֥חּה לֹּ֛ ֹו לְּא ָ ֵ֖שה וְּיבְּמָ ָּּֽה׃ ְּ 6ו ָה ִָ֗יה
ָאחיו ה ֵַּ֑מת
ַל־שם ֵ֖
ֲשר ת ֵ֔לד י ָֹ֕קּום ע ָ֥
ַהבְּכֹור א ֶּ ֵ֣
ְּוֹלָּֽא־ימ ֶּ ָָ֥חה ש ְֵּ֖מֹו מיש ְָּראָּֽל׃  7וְּאם־ֹלֶּ֤ א יַחְּפ ֹץ
ה ֵָ֔איש ל ַ ֵָ֖קחַת אֶּת־י ְּבמ ְֵּּ֑תֹו ְּו ָעלְּתָ ה י ְּבמ ְֶּׁ֨תֹו
שע ְָּרה אֶּל־ ַהזְּק ִ֗נים וְּאָ ָּֽמ ְָּרה מ ֶׁ֨אין יְּב ָ֜מי
ַה ֜ ַ
ָאבה יַבְּמָּֽי׃
ְָּאחיו שם בְּיש ְָּר ֵ֔אל ֹלָ֥ א ָ ֵ֖
ְּלה ֶָׁ֨קים ל ָ֥
 8ו ָ ְָּּֽק ְּראּו־לָ֥ ֹו זקְּני־ע ֵ֖ירֹו וְּדב ְֵּ֣רּו א ָלֵּ֑יו ְּוע ַ ֵָ֣מד וְָּא ֵַ֔מר
שה י ְּבמ ְֵּ֣תֹו אלָיו
ֹלָ֥ א ח ַ ֵָ֖פצְּתי ְּל ַקח ְָּתָּּֽה׃  9וְּנ ְּג ֶׁ֨ ָ
לְּעינֵ֣י ַהזְּקנים ְּו ָחל ְָּצֶּ֤ה נַעֲלֹו מ ַ ֵ֣על ַרג ְֵּ֔לֹו ְּוי ְָּר ָ ֵ֖קה
ֲשר
ְּבפ ָָנֵּ֑יו ו ְָּעָּֽנְּתָ ה ו ָ ְֵּ֣אמ ְֵָּ֔רה ֵ֚ ָככָה יע ֶּ ֵָ֣שה ל ֵָ֔איש א ֶּ ָ֥
ֹלא־יב ְֶּּנֵ֖ה אֶּת־בָ֥ית ָאחָּֽיו׃  10וְּנק ָ ְָּ֥רא ש ְֵּ֖מֹו בְּיש ְָּר ֵּ֑אל
 11כ ָּֽי־ינ ֶָׁ֨צּו
ֵ֖בית חֲלָ֥ ּוץ הַנָ ָּֽעַל׃
ְָּאחיו ו ָ ְָּּֽק ְּרבָה ֵ֣אשֶּת הָ ָּֽ ֶּא ֵָ֔חד
ֲאנ ֶָּ֤שים יַחְּדָ ו ֵ֣איש ו ֵ֔
של ָ ְֵּ֣חה י ָדֵָ֔ ּה
ישּה מ ַיֵ֣ד מַכֵּ֑הּו ְּו ָ
ְּלהַצָ֥יל אֶּת־א ָ ֵ֖
ְּו ֶּהח ֱֵ֖זיקָה ב ְּמב ָֻשָּֽיו׃ ְּ 12וקַצ ָ ֵֹ֖תה אֶּת־כ ָ ֵַּ֑פּה ֹלָ֥ א תָ ֵ֖חֹוס
עינֶּ ָָּֽך׃
ֹ 13לָּֽא־י ְּה ֶּי ָ֥ה לְָּךֹּ֛ בְּכ ָּֽיסְָּךֵ֖
ֶּ ֵ֣אבֶּן ו ָ ֵָּ֑אבֶּן ג ָ
ְּדֹולֵ֖ה ּו ְּקטַנָ ָּֽה׃ ֹ 14לא־י ְּה ֶּי ָ֥ה לְָּךֹּ֛ בְּביתְּ ָךֵ֖
ְּדֹולֵ֖ה ּו ְּקטַנָ ָּֽה׃ ֵ֣ ֶּ 15אבֶּן שְּל ָ ֶּ֤מה ָו ֶּצדֶּ ק
יפה ג ָ
א ָ
יפֵ֣ה וְּא ָ ֵּ֑
ֶּה־לְֵּ֑ך ְּל ַמעַן
יפָ֧ה שְּלמָ ֹּ֛ה ו ֶּ ֵָ֖צדֶּק י ָּֽ ְּהי ָ
י ָּֽ ְּהי ֶּה־ ֵָ֔לְך א ָ
ֱֹלהיָך
יַא ֲֵ֣ריכּו י ָ ֵֶּ֔מיָך ֵ֚ ַעל הָ ָּֽאֲדָ ֵָ֔מה ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ָל־ע ֹשה
ֱֹלהיָך כ ֵ֣
נ ָֹ֥תן לָ ְָּֽך׃  16כָ֧י תֹועֲבַ ֹּ֛ת י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ֵּ֑אלֶּה ֵ֖כ ֹל ָ֥ע ֹשה ָעָּֽוֶּל׃
ָשה לְָּךֵ֖ ֲעמָלֵּ֑ק ב ֶּ ֵַ֖ד ֶּרְך בְּצאתְּ כֶּ ָ֥ם
 17ז ָֹ֕כֹור אֹּ֛ת ֲאשֶּר־ע ָ ָ֥
שר ָ ָּֽק ְּר ָ֜ך בַדִֶּ֗ ֶּרְך ַויְּזַנֶּ֤ב בְָּך כָל־ ַהנֶּ ֱחשָלֵ֣ים
ממצ ָ ְָּּֽרים׃ ֲ 18א ֶׁ֨ ֶּ
אַ ָּֽח ֵֶַּ֔ריָך ְּוא ָ ֵַ֖תה עָיֵ֣ף ְּוי ֵָּ֑ג ַע וְֹּלָ֥ א י ֵָ֖רא אֱֹלהָּֽים׃
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ָל־א ֹי ְּ ֶּ֜ביָך
ֱֹלהֵ֣יָך׀ ְּ֠ ְּלָך מכ ֶׁ֨
ְּהוֵ֣ה א ֶּ
ְּ 19ו ָה ָָּ֡יה ְּבהָנֵ֣י ַח י ָ
ֲשר י ְּהוָ ָּֽה־ ְּ֠ ֱאֹלהֶּיָך נ ֶֹׁ֨תן לְָּךֶּ֤
מס ִָ֗ביב ָב ָא ֶּרץ א ֶּ ֵ֣
נַ ֲחלָה לְּרשְּתֵָ֔ ּה ת ְּמחֶּה אֶּת־זֵ֣כֶּר ֲעמ ֵָ֔לק מ ַ ֵ֖תחַת
ַהש ָ ֵָּ֑מים ֹלֵ֖ א תשְּכָ ָּֽח׃
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ְּ 26:1ו ָהי ָה כ ָּֽי־תָ בֵ֣ ֹוא אֶּל־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲאשֶּר י ָ
נ ָֹ֥תן לְָּךֵ֖ נַח ֲָלֵּ֑ה ו ָּֽירש ָ ְֵּ֖תּה ְּוי ַ ָָ֥שבְּתָ בָ ָּּֽה׃ ְּ 2ו ָל ַקח ְָּ֞תָ
שר תָ ָ֧ביא מ ְּ
אשית׀ כָל־פ ְֵּ֣רי ָהאֲדָ ִָ֗מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַָּֽארצְָּךֹּ֛
מר ֵ֣
שמ ָ ְֵּ֣ת ב ֶּ ֵַּּ֑טנֶּא
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך נ ָֹ֥תן ָלְֵ֖ך ְּו ַ
שר י ָ
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ֲשר י ְּבחַר י ָ
וְּהָ ָּֽ ַלכְּתָ אֶּל־ ַהמ ֵָ֔קֹום א ֶּ ֶּ֤
ֲשר י ְּה ֶּיֵ֖ה
ְּלשַכָ֥ן ש ְֵּ֖מֹו ָשָּֽם׃ ּ 3ובָאתָ אֶּל־הַכ ֵֹ֔הן א ֶּ ָ֥
ַיהוֵ֣ה
ַבי ֵָ֣מים ה ֵָּ֑הם וְָּאמ ְַּר ָ ֵ֣ת א ִָ֗ליו ה ַגֶּ֤דְּ תי הַיֹום ל ָ
שר נש ַ ְָּ֧בע י ְּהוָ ֹּ֛ה
אֱֹל ֵֶּ֔היָך כי־ ָבאתי אֶּל־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַלאֲב ֵֹ֖תינּו לָ ָ֥תֶּ ת לָ ָּֽנּו׃ ְּ 4ול ַ ָָ֧קח הַכ ֹהֹּ֛ן ה ֶּ ֵַּ֖טנֶּא מי ֶּ ֵָּ֑דָך
יחֹו לפ ְֹּ֕ני מז ַ ְֵּ֖בח י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 5וע ֶָׁ֨ניתָ וְָּאמ ְַּרתָ֜
ו ְֶּׁ֨הנ ֵ֔
ָאבי וַי ֵֶּ֣רד
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך א ֲַרמי א ֵֹ֣בד ֵ֔
לפְּנֵ֣י׀ י ָ
שם לְּגָ֥ ֹוי
מצ ְֵַּ֔ריְּמָה ַו ָיָ֥גָר ָ ֵ֖שם במ ְֵּ֣תי מ ָ ְֵּּ֑עט וַ ָּֽי ְּהי־ ֹ֕ ָ
ג ֵָ֖דֹול עָצָ֥ ּום ו ָ ָָּֽרב׃ ַ 6וי ָָ֧רעּו א ָֹתֹּ֛נּו הַמצ ְֵּ֖רים ַויְּעַנֵּ֑ ּונּו
ֱֹלהי
וַיתְּ נָ֥ ּו עָלֵ֖ינּו עֲב ָ ָֹ֥דה ק ָָשָּֽה׃  7וַנ ְּצ ַֹ֕עק אֶּל־י ָ
ְּהוֵ֖ה א ֵ֣
אֲב ֵֹּ֑תינּו ַויש ַ ְֶּּ֤מע י ְּהוָה אֶּת־ק ֵֹ֔לנּו ַו ַי ְָּ֧רא אֶּת־ ָענְּי ֹּ֛נּו
ְּואֶּת־ ֲעמָלֵ֖נּו ְּואֶּת־ ַלחֲצ ָּֽנּו׃  8וַיֹוצאֶּ֤נּו י ְּהוָה ממצ ְֵַּ֔רים
ְּב ָיֶּ֤ד ֲחזָקָה ּובז ְֵּ֣ר ֹ ַע נְּטּו ֵָ֔יה ּובְּמ ָ ֵֹ֖רא ג ֵָּ֑ד ֹל ּובְּא ֵֹ֖תֹות
ּובְּמֹפְּתָּֽים׃ ַ 9וי ְּב ֵ֖אנּו אֶּל־ ַהמ ֵָ֣קֹום ַה ֶּזֵּ֑ה וַיתֶּ ן־ ָלנּו
אֶּת־ה ָ ֵָ֣א ֶּרץ ה ֵַ֔ז ֹאת אֶּ ֶֹּּ֛רץ זָבַ ָ֥ת ח ָָלֵ֖ב ּודְּ בָ ָּֽש׃ ְּ 10ועַתִָ֗ ה
הנֶּ֤ה הבאתי אֶּת־ראשית פ ְֵּ֣רי ָהאֲדָ ֵָ֔מה ֲאשֶּר־
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ְּהוֵּ֑ה וְּהנַח ְִּ֗תֹו לפְּני י ָ
נ ַָתָ֥תָ ה לֵ֖י י ָ
ש ַמח ָ ְֵּ֣ת ְּבכָל־
וְּהשְּתַ ח ֲֵ֔ויתָ לפְּנֵ֖י י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 11ו ָ
יתָך אַתָ ה
ֱֹלהיָך ּולְּב ֶּ ֵּ֑
ֲשר נָ ָּֽתַ ן־לְָּךֹּ֛ י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ה ִַּ֗טֹוב א ֶּ ָ֧
 12כֵ֣י
ֲשר בְּק ְּרבֶּ ָָּֽך׃
ְּוהַל ֵ֔וי ְּוהַגֵ֖ר א ֶּ ָ֥
תְּ ַכ ָ֞ ֶּלה ְּ֠ ַלעְּשר אֶּת־כָל־ ַמע ַ ְָּ֧שר תְּ בּוָאתְּ ָךֹּ֛ ַבשָנָ ָ֥ה
ישת ש ְַּנֵ֣ת הַ ָּֽ ַמע ֲֵּ֑שר ְּונָתַ ָ ֵ֣תה לַל ִ֗וי לַגר
ַהשְּל ֵ֖
שע ֶּ ֵָ֖ריָך ְּושָבָּֽעּו׃
ַלי ֵָ֣תֹום וְּלָ ַָּֽא ְּל ָמ ֵָ֔נה וְָּאכְּלָ֥ ּו ב ְּ
 13וְָּאמ ְַּרתָָּ֡ לפְּני י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך ב ַ ָ֧ע ְּרתי ה ֵַ֣ק ֹדֶּ ש מן־
ַה ִַ֗בית ְּו ֶַׁ֨גם נְּתַ ֶּ֤תיו לַלוי ְּולַגר ַלי ֵָ֣תֹום ְּולַָא ְּל ָמ ֵָ֔נה
יתני ֹלָּֽא־עָבַ ְָּ֥רתי ממצְּוֹ ֶּ ֵ֖תיָך
ֲשר צּו ָ ֵּ֑
ְּככָל־מ ְּצוָתְּ ָךֵ֖ א ֶּ ֵ֣
וְֹּלָ֥ א שָכָ ָּֽחְּתי׃ ֹ 14לא־ָא ֶַׁ֨כלְּתי בְּא ֹ֜ני מ ִֶּ֗מנּו וְֹּלא־ב ַ ֶּ֤ע ְּרתי
ש ִַ֗מעְּתי
מ ֶּמנּו ְּבט ֵָ֔מא וְֹּלא־נ ַָתָ֥תי מ ֶּ ֵ֖מנּו ל ְֵּּ֑מת ָ
יתָּֽני׃
ֲשר צּו ָ
בְּקֹול י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵָ֔הי ע ָֹ֕שיתי כ ְֵּ֖כ ֹל א ֶּ ָ֥
ש ִַ֗מים ּוב ֶָּ֤רְך
ַ 15השְּקיפָה ממ ְֶּׁ֨עֹון קָדְּ ש ְָּ֜ך מן־ ַה ָ
ֲשר
אֶּ ָּֽת־ ַעמְָּך אֶּת־יש ְָּר ֵ֔אל וְּאת ָהאֲדָ ֵָ֔מה א ֶּ ָ֥
ש ַבעְּתָ ַלאֲב ֵֹ֔תינּו אֶּ ֶֹּּ֛רץ זָבַ ָ֥ת ח ָָלֵ֖ב
ֲשר נ ְּ
נ ַ ֵָ֖תתָ ה ָלֵּ֑נּו ַכא ֶּ ֶּ֤
ַ 16היֵֹ֣ום ַה ִֶּ֗זה י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך
ּודְּ בָ ָּֽש׃
שפ ֵָּ֑טים
ְּמ ַצּוְָּךָ֧ ַלע ֲֹּ֛שֹות אֶּת־ ַהחֻקָ֥ים ה ֵָ֖אלֶּה ְּואֶּת־הַמ ְּ
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שמ ְַּר ָ ֶּ֤ת ְּועָשיתָ אֹותֵָ֔ ם ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ּו ְּבכָל־נַפ ְֶּּשָָּֽך׃
ְּו ָ
ָּֽאֹלהים
 17אֶּת־י ְּהוָ ָ֥ה ֶּהא ַ ֱֵ֖מ ְּרתָ הַיֵּ֑ ֹום להְּיֹות ל ְֶָּׁ֨ך ל ֜
שפ ָ ֵָ֖טיו
ְּול ֶּ ֵָ֣לכֶּת בדְּ ָר ִָ֗כיו וְּלש ְֶּׁ֨מ ֹר ח ָֻקָ֧יו ּומצְּוֹ ָ ֹּ֛תיו ּומ ְּ
וְּלש ְָּ֥מ ֹ ַע בְּקֹלָֹּֽו׃  18וַ ָּֽיה ָָ֞וה ֶּהאֱמ ְָּּֽירָךֵ֣ הַיִ֗ ֹום ל ְּהיָֹ֥ות לֹו
ֶּר־לְֵּ֑ך וְּלש ְֵּ֖מ ֹר כָל־מצְּוֹ ָתָּֽיו׃
ֲשר דב ָ
ל ַ ְֵּ֣עם ְּסגֻ ֵָ֔לה ַכא ֶּ ֵ֖
שה לתְּ ה ָלֵ֖ה
ֲשר ָע ֵ֔ ָ
ָּּֽ 19ולְּתתְּ ָךֵ֣ ֶּעלְּיִ֗ ֹון ַ ֶּ֤על כָל־הַגֹוים א ֶּ ֵ֣
ּול ְֵּ֣שם ּולְּתפ ָ ְֵּּ֑א ֶּרת וְּלָּֽהְּי ֹתְּ ָךָ֧ עַם־ק ָֹּ֛ד ֹש לַיהוָ ָ֥ה
ֲשר דבָּֽר׃
ֱֹלהיָך ַכא ֶּ ָ֥
א ֶּ ֵ֖
אמ ֹר שָמ ֹר
ַ 27:1וי ְַּצֶּ֤ו מֹשֶּה וְּזקְּנֵ֣י יש ְָּר ֵ֔אל אֶּת־ה ָ ֵָ֖עם ל ֵּ֑
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י ְּמצ ֶַּּוָ֥ה אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ַהיָֹּֽום׃
אֶּת־כָל־הַמ ְּצ ֵ֔ ָוה א ֶּ ָ֧
ֲשר תַ ַעב ְֵּ֣רּו אֶּת־ ַהי ְַּרדן אֶּל־ ָה ָֹ֕א ֶּרץ
ְּ 2ו ָה ִָ֗יה בַיֹום א ֶּ ֵ֣
ֱֹלהיָך נ ֵֹ֣תן ָלְֵּ֑ך ַוהֲקמ ָ ֶֹּ֤ת לְָּך ֲאבָנֵ֣ים
ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
גְּד ֵֹ֔לֹות ְּושַדְּ ָ ָ֥ת א ָ ֵֹ֖תם בַשָּֽיד׃ ְּ 3וכָתַ ב ָ ְֵּ֣ת עֲלי ִֶּ֗הן אֶּ ָּֽת־כָל־
ַתֹורה ה ֵַ֖ז ֹאת ְּב ָעב ֶּ ְֵּּ֑רָך ְּל ַָּ֡מעַן ֲאשֶּר תָ ֶׁ֨ב ֹא אֶּל־
דב ְֹּּ֛רי ה ָ ָ֥
ֱֹלהיָך׀ נ ֵֹ֣תן ל ְִָּ֗ך ֶּ ֵ֣א ֶּרץ ז ַ ֶָּ֤בת
ָה ָ֜א ֶּרץ ֲ ָּֽאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֣
ֲשר דבֶּ ֹּ֛ר י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהָּֽי־אֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך לָ ְָּֽך׃
ָחלָב ּודְּ ֵַ֔בש ַכא ֶּ ָ֥
ְּ 4ו ָהי ָה ְּב ָעב ְְּּר ֶּכֵ֣ם אֶּת־ ַהי ְַּרדן תָ ֜קימּו אֶּת־ ָה ֲאבָנֵ֣ים
יבל
ה ִָ֗אלֶּה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר ָאנ ֹ֜כי ְּמצ ֶַּּוָ֥ה אֶּתְּ כֶּ ֹּ֛ם הַיֵ֖ ֹום ב ַ ְֵּ֣הר ע ָ ֵּ֑
ַיהוֵ֖ה
אֹותם בַשָּֽיד׃ ּ 5ובָנֶּ֤יתָ שָם מז ְֵּ֔ב ַח ל ָ
ְּושַדְּ ָ ָ֥ת ָ ֵ֖
יהם ב ְַּר ֶּז ָּֽל׃
ֱֹלהיָך מז ַ ְֵּ֣בח ֲאב ֵָ֔נים ֹלא־תָ נָ֥יף עֲל ֶּ ֵ֖
א ֶּ ֵּ֑
ֱֹלהיָך
ֲ 6אבָנֶּ֤ים שְּלמֹות ת ְּב ֵֶּ֔נה אֶּת־מז ַ ְֵּ֖בח י ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ַיהוֵ֖ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 7וזָ ַבח ָ ְָּ֥ת
עֹוֹלת ל ָ
ְּו ַהעֲלֶּ֤יתָ ָעלָיו ֵ֔
ְָּאכלְּתָ ָ ֵּ֑שם ו ָ ְֵּ֣ש ַמחְּתֵָ֔ לפְּנֵ֖י י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃
ְּ
של ֵָ֖מים ו ַ ֵ֣
ַתֹורה
ְּ 8וכָתַ ב ָ ְֵּ֣ת עַל־ ָה ֲאב ִָ֗נים אֶּ ָּֽת־כָל־דב ְֹּּ֛רי ה ָ ָ֥
ַ 9וי ְּדַ ֶּ֤בר
ה ֵַ֖ז ֹאת בַאָ֥ר היטָּֽב׃
אמ ֹר
מֹשֶּה ְּוהַכֹהֲנֵ֣ים ַהלְּו ֵ֔ים אֶּל-כָל־יש ְָּר ֵ֖אל ל ֵּ֑
ֵ֣ית ְּל ֵָ֔עם
שמַע יש ְָּר ֵ֔אל ַהיֶֹּ֤ום ַהזֶּה נהְּי ָ ָּֽ
ַהסְּכֶּ֤ת׀ ּו ְּ
ֱֹלהיָך
ַיהוֵ֖ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃  10ו ָ ְֵּ֣ש ַמעְּתֵָ֔ ב ְֵּ֖קֹול י ָ
ל ָ
ְּהוֵ֣ה א ֶּ ֵּ֑
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖
ְּוע ֶָּ֤שיתָ אֶּת־מצְּוֹתָ ו ְּואֶּת־ ֻח ֵָ֔קיו א ֶּ ֹּ֛
ַ 11וי ְַּצֶּ֤ו מֹשֶּה אֶּת־ ָה ֵָ֔עם
ַהיָֹּֽום׃
ַביָֹ֥ום ה ֵַ֖הּוא לאמָֹּֽר׃ ְּ֠ 12אלֶּה ַי ָּֽ ַעמ ְָּ֞דּו ְּלב ֶָּ֤רְך אֶּת־ ָהעָם
ַל־הר גְּר ֵ֔זים ְּב ָעב ְְּּר ֶּכֵ֖ם אֶּת־ ַהי ְַּר ֵּ֑דן שמְּעֹון
ע ַ ֵ֣
ָשכר וְּיֹוסָ֥ף ּובנְּי ָמָּֽן׃  13ו ְֹּּ֛אלֶּה
וְּלוֵ֣י ו ָּֽיהּודֵָ֔ ה וְּיש ָ ֵ֖
יבל ְּראּובן ָגֵ֣ד
ַי ָּֽ ַעמ ְָּ֥דּו עַל־ ַה ְּקל ָָלֵ֖ה ב ַ ְֵּ֣הר ע ָ ֵּ֑
ְּבּולֵ֖ן דָ ָ֥ן ְּונַפְּתָ ל ָּֽי׃ ְּ 14ועָנֵ֣ ּו ַהלְּו ִ֗ים וְּאָ ָּֽמ ְֹּּ֛רּו אֶּל־
ְּוא ֵָ֔שר ּוז ֻ
ָארּור
כָל־אָ֥יש יש ְָּר ֵ֖אל ָ֥קֹול ָ ָּֽרם׃
ֵ֣ 15
ֲשר י ַ ֲעשֶּה ֶֶּׁ֨פסֶּל ּומַס ָ֜כה תֹוע ֲַבֵ֣ת י ְּה ִ֗ ָוה
ה ָָּ֡איש א ֶּ ֵ֣
ֲשה י ְָּ֥די ח ָ ֵָ֖רש ו ָ ְֵּ֣שם ב ָ ֵַּ֑סתֶּ ר ְּועָנָ֧ ּו כָל־ה ָָעֹּ֛ם וְָּאמ ְֵּ֖רּו
ַמע ֹּ֛
ָאביו וְּא ֵּ֑מֹו וְָּאמַ ָ֥ר
ֹ֕ 16
ָאמָּֽן׃
ָארּור ַמקְּלֶּ ָ֥ה ֵ֖
ָארּור
ֹ֕ 17
כָל־ה ָ ֵָ֖עם ָאמָּֽן׃
מ ֵַ֖סיג גְּבֵ֣ ּול ר ֵּ֑עהּו וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם
ָארּור ַמשְּגֶּ ָ֥ה עּוֵ֖ר ב ָ ֵַּ֑ד ֶּרְך
ֹ֕ 18
ָאמָּֽן׃
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ָארּור
ִ֗ 19

וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם ָאמָּֽן׃
מ ֶּ ַֹּּ֛טה משְּפַ ָ֥ט גר־י ֵָ֖תֹום וְַּא ְּלמ ָָנֵּ֑ה וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם
ָאביו כָ֥י ג ָלֵ֖ה כ ְַּנֵ֣ף
ם־אשֶּת ֵ֔
ָאמָּֽן׃ ִ֗ 20
ָארּור ש ֹכב ע ֵ֣
ָארּור
ֹ֕ 21
ָאביו וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם ָאמָּֽן׃
ֵּ֑
ש ֵֹ֖כב עם־כָל־בְּה ָ ֵּ֑מה וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם
ָארּור ש ֹכב עם־
ִ֗ 22
ָאמָּֽן׃
ַת־ָאביו ֵ֣אֹו בַת־א ֵּ֑מֹו וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם
אֲח ֵֹ֔תֹו ב
ֵ֖
ָארּור ש ֵֹ֖כב עם־חָֹּֽתַ נ ְֵּּ֑תֹו
ֹ֕ 23
ָאמָּֽן׃
ָארּור
ֹ֕ 24
וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם ָאמָּֽן׃
מַכָ֥ה ר ֵ֖עהּו ב ָ ֵַּ֑סתֶּ ר וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם
ֹלק ַח ֵ֔ש ֹחַד
ָאמָּֽן׃
ָ 25ארּור ֵ֣
ְּלהַכָ֥ ֹות ֶּ ֵ֖נפֶּש ָדֵ֣ם נ ֵָּ֑קי וְָּאמַ ָ֥ר כָל־ה ָ ֵָ֖עם
ֲשר ֹלא־י ָֹּ֛קים
ִ֗ 26
ָאמָּֽן׃
ָארּור א ֶּ ָ֧
אֹותם וְָּאמַ ָ֥ר
אֶּת־דב ְָּ֥רי ה ָ ָּֽ
ַתֹורה־ה ֵַ֖ז ֹאת ַלע ֲֵ֣שֹות ָ ֵּ֑
כָל־ה ָ ֵָ֖עם ָאמָּֽן׃
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
שמַע בְּקֹול י ָ
ְּ 28:1ו ָה ִָ֗יה אם־ש ֶָּ֤מֹו ַע ת ְּ
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י
לש ְֶּּ֤מ ֹר ַלעֲשֹות אֶּת־כָל־מצְּוֹתֵָ֔ יו א ֶּ ֹּ֛
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ֶּעלְּיֵ֔ ֹון ַ ֵ֖על
ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ הַיֵּ֑ ֹום ּונְּתֶָׁ֨ נ ְָּ֜ך י ָ
ּובאּו עָלֶּ ֹּ֛יָך כָל־ ַהב ְָּרכָ֥ ֹות
כָל־גֹוי ָ֥י הָאָ ֶָּּֽרץ׃ ָ֧ ָ 2
ש ֵַ֔מע ב ְֵּ֖קֹול י ְּהוָ ָ֥ה
ה ֵָ֖אלֶּה וְּהש ֻיגֵָּ֑ך כֵ֣י ת ְּ
אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃  3ב ָָ֥רּוְך א ָ ֵַ֖תה ב ֵָּ֑עיר ּוב ָָ֥רּוְך א ָ ֵַ֖תה
ַבש ֶָּדָּֽה׃  4ב ָָ֧רּוְך פ ְָּּֽרי־ב ְּטנְָּךֹּ֛ ּופ ְָּ֥רי ַאדְּ ָמתְּ ָךֵ֖ ּופ ְֵּ֣רי
ְּב ֶּהמ ֶּ ְֵּּ֑תָך שְּגַ ָ֥ר ֲאל ֶּ ֵָ֖פיָך ְּו ַעשְּתְּ ָ֥רֹות צ ֹאנֶּ ָָּֽך׃
ְַּאר ֶּתָָּֽך׃  6ב ָָ֥רּוְך א ָ ֵַ֖תה בְּב ֶּ ֵֹּ֑אָך
 5ב ָָ֥רּוְך ַטנְּאֲָךֵ֖ ּומש ְּ
ְּהוֶּ֤ה אֶּת־אֹי ְּ ֶּביָך
אתָָּֽך׃  7י ֶׁ֨תן י ָ
ּוב ָָ֥רּוְך א ָ ֵַ֖תה בְּצ ֶּ
ַהק ֵָ֣מים ָע ֵֶּ֔ליָך נג ֵָ֖פים ְּלפ ֶָּנֵּ֑יָך ב ֶּ ְֶּּ֤ד ֶּרְך ֶּאחָד
יצ ְֵּ֣אּו א ֵֶּ֔ליָך ּובְּשב ְָּעָ֥ה דְּ ָר ֵ֖כים י ָנָ֥ ּוסּו ְּלפָנֶּ ָּֽיָך׃
ְּהוֶּ֤ה אתְּ ָך אֶּת־ ַהב ְָּר ֵָ֔כה ַב ֲא ָס ֶֹּ֕מיָך ּוב ְֵּ֖כ ֹל
 8י ְּ ֶַׁ֨צו י ָ
ּוב ַרכ ְֵָּ֔ך ָב ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־י ְּהוָ ָ֥ה
מש ְַּלֵ֣ח י ֶּ ֵָּ֑דָך ֵ֣
ֱֹלהיָך נ ָֹ֥תן לָ ְָּֽך׃  9י ְָּּֽקימ ְֶָּׁ֨ך י ְּהוָ ָ֥ה לֹו ל ַ ְֵּ֣עם ק ֵָ֔דֹוש
א ֶּ ֵ֖
ְּהוֵ֣ה
ָּֽע־לְֵּ֑ך כֵ֣י תש ְִּ֗מ ֹר אֶּת־מצְּוֹת י ָ
ֲשר נָּֽשְּבַ ָ
ַכא ֶּ ֵ֖
אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּו ָה ַלכ ָ ְֵּ֖ת בדְּ ָרכָ ָּֽיו׃  10ו ְָּראּו כָל־ע ֵַ֣מי ָה ֵָ֔א ֶּרץ
כֹּ֛י ָ֥שם י ָ
ְּהוֵ֖ה נק ָ ְֵּ֣רא ע ֶָּלֵּ֑יָך ְּו ָי ְָּּֽר ֵ֖אּו ממֶּ ָּֽךָ׃  11וְּהֹות ְּרָךֶּ֤
י ְּהוָה לְּטֹו ֵָ֔בה בפ ְָּ֧רי ב ְּטנְָּךֹּ֛ ּובפ ְָּ֥רי ְּב ַהמְּתְּ ָךֵ֖
שר נש ַ ְָּ֧בע
ּובפ ְֵּ֣רי ַאדְּ מ ֶּ ֵָּ֑תָך ֵ֚ ַעל ָהאֲדָ ֵָ֔מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּהוֵ֣ה׀ ְּ֠ ְּלָך אֶּת־
י ְּהוָ ֹּ֛ה ַלאֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך לָ ָ֥תֶּ ת לָ ְָּֽך׃  12יפ ַ ְֵּ֣תח י ָ
ָּֽר־ַארצְָּך
ְּ
ש ִַ֗מים ל ֶָּ֤תת מ ְַּט
אֹוצ ֶָׁ֨רֹו ה ַּ֜טֹוב אֶּת־ ַה ָ
בְּע ֵ֔תֹו ּו ְּלב ָֹ֕רְך ֵ֖את כָל־ ַמע ֲֵ֣שה י ֶּ ֵָּ֑דָך וְּהלְּויתָ
ְּהוֶּ֤ה
גֹויֵ֣ם ַר ֵ֔בים ְּוא ָ ֵַ֖תה ֹלָ֥ א תלְּוֶּ ָּֽה׃ ּ 13ונ ְָּתָּֽנ ְֶָּׁ֨ך י ָ
לְּר ֹאש וְֹּלֵ֣ א ְּלזָ ֵָ֔נב ְּוהָייתָ ַ ֵ֣רק ְּל ֵַ֔מ ְּעלָה וְֹּלָ֥ א ת ְּה ֶּיֵ֖ה
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך
ש ָ֞ ַמע אֶּל־מצְּוֵֹ֣ת׀ י ָ
ל ָ ְֵּּ֑מּטָה כ ָּֽי־ת ְּ
שר ָאנ ֹכָ֧י ְּמ ַצּוְָּךֹּ֛ הַיֵ֖ ֹום לש ְָּ֥מ ֹר ְּו ַל ֲעשָֹּֽות׃
ֲא ֶׁ֨ ֶּ
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שר ָאנ ֹ֜כי ְּמצ ֶַּּוָ֥ה
 14וְֹּלֵ֣ א תָ ִ֗סּור מכָל־הַדְּ בָרים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
אֶּתְּ כֶּ ֹּ֛ם הַיֵ֖ ֹום י ֵָ֣מין ּוש ְֵּּ֑מ ֹאול ָל ִֶּ֗לכֶּת ַאח ֲֹּ֛רי אֱֹלהָ֥ים
אֲח ֵ֖רים ְּל ָעב ְָּדָּֽם׃
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך לש ְֶּּ֤מ ֹר
שמַע בְּקֹול י ָ
ְּ 15ו ָה ִָ֗יה אם־ֹלֶּ֤ א ת ְּ
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י
ַלעֲשֹות אֶּת־כָל־מצְּוֹ ָ ֵ֣תיו ְּוחֻק ֹתֵָ֔ יו א ֶּ ֹּ֛
ּובאּו עָלֶּ ֹּ֛יָך כָל־ ַה ְּקלָלָ֥ ֹות ה ֵָ֖אלֶּה
ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ הַיֵּ֑ ֹום ָ ָ֧
ְָּארּור א ָ ֵַ֖תה
ָארּור א ָ ֵַ֖תה ב ֵָּ֑עיר ו ָ֥
וְּהשיגָּּֽוָך׃ ָ֥ 16
ָארּור פ ְָּּֽרי־
ָארּור ַטנְּאֲָךֵ֖ ּומש ְּ
ְַּאר ֶּתָָּֽך׃ ָ֥ 18
ַבש ֶָּדָּֽה׃ ָ֥ 17
ב ְּטנְָּךֵ֖ ּופ ְֵּ֣רי ַאדְּ מ ֶּ ֵָּ֑תָך שְּגַ ָ֥ר ֲאל ֶּ ֵָ֖פיָך ְּו ַעשְּתְּ ָ֥רת
אתָָּֽך׃
ְָּארּור א ָ ֵַ֖תה בְּצ ֶּ
ָארּור א ָ ֵַ֖תה בְּב ֶּ ֵֹּ֑אָך ו ָ֥
צ ֹאנֶּ ָָּֽך׃ ָ֥ 19
ְּהוֵ֣ה׀ ְּ֠ ְּבָך אֶּת־ ַהמְּא ָ ֶּ֤רה אֶּת־ ַהמְּהּומָה ְּואֶּת־
 20יְּש ַַלֵ֣ח י ָ
ֲשר תַ ע ֶּ ֲֵּ֑שה ַ ֵ֣עד
הַמגְּ ֵֶּ֔ע ֶּרת ְּבכָל־משְּלַ ָ֥ח י ָדְּ ָךֵ֖ א ֶּ ֵ֣
שמֶּדְּ ָךֶּ֤ ְּועַד־ ֲאבָדְּ ָך מ ֵַ֔הר מפְּנֹּ֛י ָ֥ר ֹ ַע מַ ָּֽ ֲעל ֶָּלֵ֖יָך
ה ָ ָּֽ
ֲשר ֲעזַב ְָּתָּֽני׃  21י ַדְּ בָ֧ק י ְּהוָ ֹּ֛ה בְָּךֵ֖ אֶּת־ה ָ ֵַּ֑דבֶּר ֵ֚ ַעד
א ֶּ ָ֥
ַלתֹו אָֹּֽתְּ ֵָ֔ך מעַל הָ ָּֽאֲדָ ֵָ֔מה ֲאשֶּר־א ָ ַָ֥תה בָא־
כ ֵ֣
ש ֶֶּׁ֨חפֶּת ּו ַבקַדַ֜ חַת
ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃  22יַכ ְָּכֵ֣ה ְּ֠י ְּהוָה ַב ַ
ּובַדַ ִֶּ֗לקֶּת ּובַ ָּֽח ְַּרחֻר ּו ַב ֵֶּ֔ח ֶּרב ּובַשדָ ֵ֖פֹון ּובַי ָר ֵּ֑קֹון
ְּ
ֲשר עַל־ר ֹאשְָּךֵ֖
ּורדָ ֵ֖פּוָך ַעָ֥ד ָאב ְֶּּדָָּֽך׃ ְּ 23ו ָהיָּ֥ו שָמֶּ ֹּ֛יָך א ֶּ ָ֥
נ ְֵּּ֑ח ֹשֶּת ְּוהָאָ ֶָּ֥רץ ֲאשֶּר־תַ ח ֶּ ְֵּ֖תיָך ב ְַּר ֶּז ָּֽל׃  24י ָ֧תן י ְּהוָ ֹּ֛ה
ש ַמים י ֵ֣רד
ָאבֵ֣ק ְּוע ָ ֵָּ֑פר מן־ ַה ָ
ַארצְָּךֵ֖ ָ
אֶּת־מ ַ ְָּ֥טר ְּ
שמ ְָּדְָּֽך׃  25יתֶּ נ ְֶָּׁ֨ך י ְּהוָ ָ֥ה׀ נגָף לפְּנֵ֣י אֹיְּבֶּיָך
ָע ֵֶּ֔ליָך ַ ֵ֖עד ה ָ
ב ֶּ ְֶּּ֤ד ֶּרְך ֶּאחָד תצֵ֣א א ֵָ֔ליו ּובְּשב ְָּעָ֥ה דְּ ָר ֵ֖כים
תָ נֵ֣ ּוס ְּלפ ָָנֵּ֑יו ְּוהָיֵ֣יתָ ְּלזַ ֲע ֵ֔ ָוה ל ְֵּ֖כ ֹל ַמ ְּמלְּכָ֥ ֹות הָאָ ֶָּּֽרץ׃
ְּ 26ו ָהי ָ ְֶּּ֤תה נבְּלָ ָּֽתְּ ָך ְּל ַמ ֲא ֵָ֔כל ְּלכָל־עָ֥ ֹוף ַהש ַ ֵָ֖מים
ּו ְּל ֶּבה ֱַמֵ֣ת ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ ו ְֵּ֖אין ַמח ֲָּֽריד׃  27י ַ ְּכ ֶָׁ֨כה י ְּה ֜ ָוה
ֲשר
בש ְֶּּ֤חין מצ ְַּרים ובעפלים [ּו ַבּט ֵ֔
ְּחֹורים] ּו ַבג ָ ֵָ֖רב ּוב ָ ֵֶּּ֑ח ֶּרס א ֶּ ָ֥
ֹלא־תּוכל לְּה ָרפ ָּֽא׃  28יַכ ְָּכֵ֣ה י ְּה ֵ֔ ָוה בְּשג ֵָ֖עֹון ּובְּעּו ֵָּ֑רֹון
ַ ֵ֖
ַשש בַ ָּֽ ָצה ֳִַ֗רים
ּובְּתמְּהֵ֖ ֹון לבָ ָּֽב׃ ְּ 29וה ָ֜ייתָ ְּממ ֵ֣
ַשש הָעּור ָבאֲפ ֵָ֔לה וְֹּלָ֥ א תַ צְּלֵ֖י ַח אֶּת־
ַכ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר יְּמ ֶּ֤
דְּ ָר ֶּ ֵּ֑כיָך ְּוה ָ֜ייתָ ַ ֵ֣אְך ע ָָ֧שּוק ְּוגָזֹּּ֛ול כָל־ ַהי ֵָ֖מים וְּאָ֥ין
ש ָכ ֵֶּ֔בנָה] בַ ָ֥ית
ָארש וְּאֶּ֤יש ַאחר ישגלנה [י ְּ
מֹושָּֽיעַ׃  30א ָ ֵ֣שה תְּ ִ֗
תב ְֶּּנֵ֖ה וְֹּלא־ת ֵ֣שב ֵּ֑בֹו כֶּ ֶָּ֥רם ת ַ ֵּ֖טע וְֹּלָ֥ א תְּ ַחלְּלֶּ ָּֽנּו׃
שֹור ָָ֞ך טָבֵ֣ ּו ַח לְּעי ִֶּ֗ניָך וְֹּלֵ֣ א ת ֹאכַל ממֶּנּו חֲמ ֹ ְָּּֽרָך
ְּ 31
גָזֵ֣ ּול מ ְּל ָפ ֵֶּ֔ניָך וְֹּלָ֥ א י ֵָ֖שּוב ָלְֵּ֑ך צָֹּֽאנְָּך נְּתֻ נֵ֣ ֹות
לְּאֹי ְּ ֵֶּ֔ביָך וְּאָ֥ין לְָּךֵ֖ מֹושָּֽיעַ׃ ָ 32ב ֶֶּׁ֨ניָך ּובְּנ ֹתֶּ֜ יָך נְּתֻ ֶׁ֨נים
יהם כָל־
ל ַ ְֶּּ֤עם ַאחר וְּע ֶּינֵ֣יָך ר ֵֹ֔אֹות ְּוכָלָ֥ ֹות אֲל ֶּ ֵ֖
הַיֵּ֑ ֹום וְּאָ֥ין ל ְֵּ֖אל י ֶָּדָָּֽך׃  33פ ְֶּּ֤רי ַאדְּ מָ ָּֽתְּ ָך ְּוכָל־י ְּגֵ֣יע ֲֵָ֔ך
ֲשר ֹלא־י ָ ֵָּ֑דעְּתָ ְּוה ִָ֗ייתָ ַ ֹּ֛רק ע ָָ֥שּוק
י ֹאכַ ָ֥ל ַ ֵ֖עם א ֶּ ֵ֣
ו ְָּרצֵ֖ ּוץ כָל־ ַהי ָמָּֽים׃ ְּ 34והָיֵ֖יתָ ְּמש ָֻגֵּ֑ע ממ ְַּראָ֥ה
ֲשר ת ְּראֶּ ָּֽה׃  35י ַ ְּכ ֶָׁ֨כה י ְּה ֜ ָוה בש ְֵּ֣חין ִָ֗רע עַל־
ע ֶּינֵ֖יָך א ֶּ ָ֥
ֹלא־תּוכל לְּה ָר ֵּ֑פא
ֲשר
ַ ֵ֖
הַב ְּר ַכים ְּועַל־הַש ֹ ֵַ֔קים א ֶּ ָ֥
יֹולְך י ְּה ֜ ָוה אָֹּֽתְּ ִָ֗ך
מכַ ָ֥ף ַרגְּלְָּךֵ֖ ו ְַּעָ֥ד קָדְּ ק ֳֶּדָָּֽך׃ ֶׁ֨ 36
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ֲשר
ֲשר תָ ֵ֣קים ָע ֵֶּ֔ליָך אֶּל־גֹ֕ ֹוי א ֶּ ָ֥
וְּאֶּ ָּֽת־ ַמ ְּלכְָּך א ֶּ ֵ֣
ֹלא־י ַ ֵָ֖דעְּתָ א ָ ֵַ֣תה ַואֲב ֶּ ֵֹּ֑תיָך ְּועָבַ ָ֥דְּ תָ ָ ֹּ֛שם אֱֹלהָ֥ים
ָשל
אֲח ֵ֖רים עָ֥ץ וָאָ ָּֽבֶּן׃ ְּ 37והָיֵ֣יתָ ְּל ַ
ש ֵָ֔מה ְּלמ ָ ֵ֖
שמָה׃
ְּהוֵ֖ה ָ ָּֽ
וְּלשְּנ ָינֵּ֑ה בְּכ ֹל הָ ָּֽע ֵַ֔מים ֲאשֶּר־יְּנַ ֶּהגְָּךָ֥ י ָ
ֶּ 38ז ַָ֥רע ַ ֵ֖רב תֹוצֵ֣יא ַהש ֶּ ֵָּ֑דה ּומ ַ ְֵּ֣עט תֶּ א ֱֵ֔ס ֹף כָ֥י י ַ ְּחס ְֶּּלֵ֖נּו
ַָארבֶּ ָּֽה׃  39כ ְָּרמָ֥ים ת ַ ֵּ֖טע ְּוע ָ ֵָּ֑בדְּ תָ ְּו ַיֶּ֤ין ֹלָּֽא־תשְּתֶּ ה
ה ְּ
יתים י ְּהיָּ֥ו לְָּךֵ֖
וְֹּלֵ֣ א תֶּ א ֱֵ֔ג ֹר כָ֥י ת ֹאכ ְֶּּלֵ֖נּו הַת ֹלָ ָּֽעַת׃  40ז ֹּ֛
יתָָּֽך׃
שמֶּן ֹלֵ֣ א תָ ֵ֔סּוְך כָ֥י י ַ ֵ֖של ז ֶּ
ְּבּולֵָּ֑ך ְּו ֶּ
ְּבכָל־ג ֶּ
 41בָנָ֥ים ּובָנֵ֖ ֹות תֹולֵּ֑יד וְֹּלא־י ְּהיֵּ֣ו ֵָ֔לְך כָ֥י ילְּכֵ֖ ּו ב ֶַּשָּֽבי׃
 42כָל־עצְָּךֵ֖ ּופ ְֵּ֣רי ַאדְּ מ ֶּ ֵָּ֑תָך יְּי ֵָ֖רש ַה ְּצלָצַ ָּֽל׃  43הַגר
ֲשר בְּק ְּרב ְֵָּ֔ך יַעֲלֶּ ָ֥ה ע ֶָּלֵ֖יָך ַ ֵ֣מ ְּעלָה ָ ֵּ֑מ ְּעלָה
א ֶּ ֵ֣
ְּוא ָ ַָ֥תה ת ֵ֖רד מַ ָ֥ ּטָה מָ ָּּֽטָה׃  44הֵ֣ ּוא י ַ ְּלו ְֵָּ֔ך ְּוא ָ ֵַ֖תה ֹלֵ֣ א
תַ ל ְֶּּוֵּ֑נּו ֵ֚הּוא י ְּה ֶּיֵ֣ה ל ְֵּ֔ר ֹאש ְּוא ָ ֵַ֖תה תָּֽ ְּה ֶּי ָ֥ה ְּלזָנָ ָּֽב׃
ּורדָ פּוָך
ּ 45ו ֶָׁ֨באּו ָע ֶּ֜ליָך כָל־ ַה ְּקלָלֵ֣ ֹות ה ִָ֗אלֶּה ְּ
ש ִַ֗מעְּתָ בְּקֹול
שמ ָ ְֵּּ֑דְך כי־ֹלֵ֣ א ָ
וְּהשיגֵ֔ ּוָך ַ ֵ֖עד ה ָ ָּֽ
ֲשר
י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך לש ְֹּּ֛מ ֹר מצְּוֹ ָתָ֥יו ְּוחֻק ָ ֵֹ֖תיו א ֶּ ָ֥
ְּמֹופת ָּּֽו ְּבז ְַּרעֲָךֵ֖ עַד־עֹולָ ָּֽם׃
צּוָ ְָּֽך׃ ְּ 46ו ָהיֵּ֣ו ב ְֵָּ֔ך ל ְֵּ֖אֹות ּול ֵּ֑
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך בְּשמ ָ ְֵּ֖חה
ֲשר ֹלא־ ָע ַבדְּ תָ אֶּת־י ָ
 47תִַ֗ חַת א ֶּ ֶּ֤
שר
ּוב ְֵּ֣טּוב ל ָ ֵּ֑בב מ ֵ֖ר ֹב כָֹּֽל׃ ְּ 48ו ָעבַדְּ ָ ֵ֣ת אֶּת־אֹי ְּ ִֶּ֗ביָך ֲא ֶׁ֨ ֶּ
של ֶּ ְֶּּ֤חנּו י ְּהוָה ֵָ֔בְך ב ְָּר ָ ָ֧עב ּו ְּבצָמָ ֹּ֛א ּובְּע ֵ֖יר ֹם ּוב ְֵּ֣ח ֹסֶּר
י ְּ ַ
ָארָך ַעָ֥ד השְּמ ֵ֖ידֹו
ֵּ֑כ ֹל ְּונ ָָ֞תַ ן ֶּ֤ע ֹל ב ְַּרזֶּל עַל־ ַצּו ֵֶּ֔
א ָֹתְָּֽך׃  49י ָ ֵ֣שא י ְּהוָה ָע ֶֶּׁ֨ליָך גֶּ֤ ֹוי מ ָרחק מקְּצֵ֣ה
ֲשר ֹלא־
ֲשר ידְּ ֶּ ֵ֖אה ה ָ ֵַּ֑נשֶּר גֹ֕ ֹוי א ֶּ ָ֥
ָה ֵָ֔א ֶּרץ ַכא ֶּ ָ֥
שר ֹלא־י ָ ֶּ֤שא פָנים
תש ַ ְֵּ֖מע לְּשֹנָֹּֽו׃  50גֵ֖ ֹוי ַ ֵ֣עז פָנֵּ֑ים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּלז ֵָ֔קן ו ַ ְֵּ֖נעַר ֹלָ֥ א י ָחָֹּֽן׃ ְְּּ֠ 51וָאכַל פ ְֶּׁ֨רי ְּב ֶּהמְּתְּ ָךָ֥ ּופ ְָּּֽרי־
שר ֹלָּֽא־יַש ְּ֜איר ל ְִָּ֗ך דָ גָן
שמְּדָ ְך ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַאדְּ מָתְּ ָך ַ ֵ֣עד ה ָ ָּֽ
ֹאנֵָּ֑ך ַעָ֥ד
ת ֵ֣ירֹוש וְּי ְּצ ֵָ֔הר שְּגַ ָ֥ר ֲאל ֶּ ֵָ֖פיָך ְּו ַעשְּתְּ ֵ֣ר ֹת צ ֶּ
שע ִֶָּ֗ריָך ַ ֵ֣עד ֶּ ֶּ֤רדֶּ ת
ַהאֲב ֵ֖ידֹו א ָֹתְָּֽך׃  52וְּה ֶַׁ֨צר ל ְָּ֜ך ְּבכָל־ ְּ
ֲשר א ָ ַֹּ֛תה ב ָֹ֥ט ַח
ח ֹמ ֹתֶּ יָך ַהגְּב ֹהֵ֣ ֹות ְּו ַה ְּבצ ֵֻ֔רֹות א ֶּ ָ֥
שע ֵֶָּ֔ריָך ְּב ֶָׁ֨כל־
ָל־ַאר ֶּ ֵּ֑צָך וְּה ַצֶּ֤ר לְָּך ְּבכָל־ ְּ
ְּ
ב ֵָ֖הן ְּבכ
ֱֹלהיָך לָ ְָּֽך׃  53וְָּא ַכל ָ ְֵּ֣ת פ ְָּּֽרי־
ְּ
ֲשר נ ַ ָֹּ֛תן י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ַארצ ְֵָּ֔ך א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה
ֲשר נָ ָּֽתַ ן־לְָּךֵ֖ י ָ
ב ְּטנ ְִָּ֗ך ב ַ ְֶּּ֤שר ָבנֶּיָך ּובְּנ ֹתֵֶּ֔ יָך א ֶּ ָ֥
ֱֹלהיָך ְּבמָצֹור ּו ְּבמ ֵָ֔צֹוק ֲאשֶּר־י ָצָ֥יק לְָּךֵ֖ אֹי ְּבֶּ ָָּֽך׃
א ֶּ ֵּ֑
 54הָאיש ה ַ ֵָ֣רְך ב ְֵָּ֔ך ְּו ֶּהע ֵָ֖נ ֹג מ ְֵּּ֑א ֹד ת ֶַׁ֨רע עינֶּ֤ ֹו בְָּאחיו
ֲשר יֹותָּֽיר׃  55מ ֵ֣תת׀
ּוב ְֵּ֣אשֶּת ח ֵ֔
יקֹו ּו ְּב ֶּי ָ֥תֶּ ר ב ָָנֵ֖יו א ֶּ ָ֥
ֹאכל מבְּלָ֥י
ֲשר י ֵ֔
ְַּאחד מ ִֶּ֗הם מב ַ ְֶּּ֤שר ָבנָיו א ֶּ ֵ֣
ל ַ ֵ֣
השְּאָּֽיר־לֵ֖ ֹו ֵּ֑כ ֹל ְּבמָצֹור ּו ְּבמ ֵָ֔צֹוק ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר י ָצָ֥יק לְָּךֹּ֛
שר
שע ֶּ ָָּֽריָך׃  56ה ַָר ֶָׁ֨כה ב ְָּ֜ך ְּו ָה ֲענֻ ִָ֗גה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
א ֹיבְָּךֵ֖ ְּבכָל־ ְּ
ַף־רגְּלָּה הַצֵ֣ג עַל־ ָה ֵָ֔א ֶּרץ מהתְּ עַנֵ֖ג
ֹלא־נס ָ ְֶּּ֤תה כ ַ
ּומ ֵּ֑ר ְֹך ת ַ ֶּ֤רע עינָּה ב ְֵּ֣איש חי ֵָ֔קּה ּובב ְָּנֵּ֖ה ּובְּב ָתָּּֽה׃
ֲשר
ָּּֽ 57ובְּש ְּלי ָָ֞תָ ּה הַיֹוצֵ֣ת׀ מ ֵ֣בין ַרגְּ ִֶּ֗לי ָה ּו ְּב ָבנֶּי ָה א ֶּ ֵ֣
ֶּר־כ ֹל ב ָ ֵַּ֑סתֶּ ר ְּבמָצֹור
ת ֵ֔לד כ ָּֽי־ת ֹאכְּלָ֥ם ב ְָּּֽח ֹס ֵ֖
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ם־ֹלא
שע ֶּ ָָּֽריָך׃  58א ֶׁ֨
שר י ָצָ֥יק לְָּךֹּ֛ א ֹיבְָּךֵ֖ ב ְּ
ּו ְּבמ ֵָ֔צֹוק ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַתֹורה ה ֵַ֔ז ֹאת
תש ְּ֜מ ֹר ַלע ֲִ֗שֹות אֶּת־כָל־דבְּרי ה ָ ֵ֣
ְּתּובים ב ֵַ֣ספֶּר ַה ֶּזֵּ֑ה ְּ֠ ְּלי ְּרָאה אֶּת־ה ַָ֞שם הַנכ ָ ְֶּּ֤בד
ַהכ ֵ֖
ַנֹורא ַה ֵֶּ֔זה ֵ֖את י ְּהוָ ָ֥ה אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃  59וְּהפ ְָּלֶּ֤א י ְּהוָה
ְּוה ָ
אֶּת־מ ֵַ֣כ ֹתְּ ֵָ֔ך ו ְֵּ֖את מַכֵ֣ ֹות ז ְַּר ֶּ ֵּ֑עָך מַכֶּ֤ ֹות גְּד ֹלת
ו ֶּ ְֵּ֣נ ֱאמָנֵ֔ ֹות ָו ֳחלָי ָ֥ם ָר ֵ֖עים ְּונֶּ ֱאמָנ ָּֽים׃  60וְּה ֵ֣שיב ב ְִָּ֗ך ֵ֚את
יהם וְּדָ ב ְֵּ֖קּו בָ ְָּֽך׃
ֲשר י ֵָ֖ג ֹ ְּרתָ מפְּנ ֶּ ֵּ֑
כָל־מַדְּ וֵ֣ה מצ ְֵַּ֔רים א ֶּ ָ֥
ַ 61גֶּ֤ם כָל־חֳלי ְּוכָל־ ַמ ֵָ֔כה ֲאשֶּר ֹלֵ֣ א כ ֵָ֔תּוב ב ְֵּ֖ספֶּר
שמ ְָּדְָּֽך׃
ַתֹורה ה ֵַּ֑ז ֹאת יַעְּלֶּ֤ם י ְּהוָה ָע ֵֶּ֔ליָך ַ ֵ֖עד ה ָ
ה ָ ֵ֣
ֲשר הֱייתֵֶּ֔ ם
 62וְּנש ְּ
ְַּארתֶּ ם במ ְֵּ֣תי ְּמ ֵָ֔עט ֵ֚תַ חַת א ֶּ ֵ֣
ש ֵַ֔מעְּתָ ב ְֵּ֖קֹול י ְּהוָ ָ֥ה
כְּכֹוכְּבָ֥י ַהש ַ ֵָ֖מים ל ֵָּ֑ר ֹב כי־ֹלֵ֣ א ָ
יטיב
אֱֹלהֶּ ָּֽיָך׃ ְְּּ֠ 63ו ָהי ָה ַכ ֲאשֶּר־ ֶׁ֨ ָ
שש י ְּה ֜ ָוה עֲלי ִֶּ֗כם לְּה ֵ֣
אֶּתְּ כֶּם ּו ְּלה ְַּרבֵ֣ ֹות אֶּתְּ כֶּם כֵ֣ן י ֶָּ֤שיש י ְּהוָה עֲלי ֵֶּ֔כם
ְּל ַהאֲבָ֥יד אֶּתְּ ֶּכֵ֖ם ּו ְּל ַהש ְֵּ֣מיד אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם וְּנ ַסחְּתֶּ ם מ ַ ֵ֣על
ָא־שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃ ֶּ 64והֱפ ָּֽיצְָּךֶּ֤
הָ ָּֽאֲדָ ֵָ֔מה ֲאשֶּר־א ָ ַָ֥תה ב ָ ֵ֖
ָל־הע ֵַ֔מים מקְּצָ֥ה ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ ְּועַד־קְּצֵ֣ה
י ְּהוָה ְּבכ ָ ֵ֣
ֲשר ֹלא־
ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ ְּו ָע ֶַׁ֨בדְּ תָ ֜ ָ
ֱֹלהים אֲח ִ֗רים א ֶּ ָ֧
שם א ֵ֣
י ַ ָֹּ֛ד ְּעתָ א ָ ַָ֥תה ַואֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך עָ֥ץ וָאָ ָּֽבֶּן׃ ּ 65ובַגֹויֶּ֤ם הָהם ֹלֵ֣ א
ַף־רג ְֶּּלֵָּ֑ך ְּונָתַ ן י ְּה ֶׁ֨ ָוה
תַ ְּר ֵ֔גי ַע וְֹּלא־י ְּה ֶּי ָ֥ה מָנֵ֖ ֹו ַח ְּלכ ַ
לְָּךָ֥ שָם לֵ֣ב ַר ֵָ֔גז וְּכ ְּליָֹ֥ון ע ַינֵ֖ים ו ַ ְָּּֽדאֲבָ֥ ֹון נָ ָּֽפֶּש׃ ְּ 66ו ָהיֵּ֣ו
ַח ֵֶּ֔ייָך תְּ לֻאָ֥ים לְָּךֵ֖ מ ֶּ ֵּ֑נגֶּד ּופָ ָּֽחַדְּ תָ ַ ֵ֣ליְּלָה וְּיֹו ֵָ֔מם וְֹּלָ֥ א
תַ א ֲֵ֖מין ְּב ַח ֶּי ָּֽיָך׃  67ב ֶַּ֤ב ֹקֶּר ת ֹאמַר מָּֽי־י ֵ֣תן ֵֶּ֔ע ֶּרב ּוב ֶָּע ֶָּ֥רב
ֲשר ת ְּפ ֵָ֔חד
ֹאמר מָּֽי־י ֵ֣תן ֵּ֑ב ֹקֶּר מ ַ ֶּ֤פחַד לְּבָ ָּֽבְָּך א ֶּ ֵ֣
ת ַ ֵ֖
ֲשר ת ְּראֶּ ָּֽה׃  68וֶּ ָּֽהֱשָּֽיב ְֶָּׁ֨ך י ְּהוָ ָ֥ה׀
ּוממ ְַּראָ֥ה ע ֶּינֵ֖יָך א ֶּ ָ֥
ָאמ ְּרתָּֽי ל ְֵָּ֔ך ֹלא־
ֲשר ַ ֵ֣
מצ ְַּרים ָבאֳניֹות בַדֶּ ֶּרְך א ֶּ ֵ֣
ת ֹסָ֥יף ֵ֖עֹוד ל ְּרא ָ ֵֹּ֑תּה וְּהתְּ ַמכ ְַּרתֶֶּׁ֨ ם ָ ָ֧שם לְּאֹי ְּבֶּ ֹּ֛יָך
 69אלֶּה
שפ ֵָ֖חֹות וְּאָ֥ין ק ֹנֶּ ָּֽה׃
ַל ֲעב ָָ֥דים וְּל ְּ
שה לכ ְֹּּ֛ר ֹת
ְּהוֵ֣ה אֶּת־מ ֹ ִ֗ ֶּ
דב ְֶּׁ֨רי ַהב ְּ֜רית ֲ ָּֽאשֶּר־צ ָּוָ֧ה י ָ
מֹואב מל ַ ְֵּ֣בד ַהב ְֵּ֔רית
אֶּת־בְּנָ֥י יש ְָּר ֵ֖אל ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ ָ ֵּ֑
ֲאשֶּר־כ ַ ָָ֥רת א ָ ֵ֖תם בְּח ָֹּֽרב׃
 29:1וַיק ָ ְָּ֥רא מ ֶּ ֹֹּ֛שה אֶּל־כָל־יש ְָּר ֵ֖אל וַיֵֹ֣אמֶּר אֲל ֶּ ֵּ֑הם
ְּהוֶּ֤ה לְּעָּֽיניכֶּם
שה י ָ
א ֶּ ֵַ֣תם ְּראיתִֶּ֗ ם ֵ֣את כָל־ ֲאשֶּר ָע ֶׁ֨ ָ
ָל־ַארצָֹּֽו׃
ְּ
ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מצ ְֵַּ֔רים ְּלפ ְַּר ָ֥ע ֹה ּו ְּלכָל־ ֲעב ָ ֵָ֖דיו ּו ְּלכ
ֲשר ָר ֵ֖אּו ע ֶּינֵּ֑יָך הָא ָֹ֧ת ֹת
ַ 2המַסֹות ַהגְּד ֹ ֵֹ֔לת א ֶּ ָ֥
ְּוהַמֹפ ְֹּּ֛תים ַהגְּד ֹלֵ֖ים הָהָּֽם׃ ְּ 3וֹלָּֽא־נָתַ ן י ְּה ֶׁ֨ ָוה לָכֶּ ָ֥ם
לב לָדֵַ֔ עַת וְּעינַ ָ֥ים ל ְּר ֵ֖אֹות וְָּאז ְַּנֵ֣ים לש ְֵּּ֑מ ֹ ַע ַ ֵ֖עד
ַארבָעָ֥ים ש ָָנֵ֖ה בַמדְּ ָ ֵּ֑בר
ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃  4וָאֹולְָ֥ך אֶּתְּ כֶּ ֹּ֛ם ְּ
שלְּמָֹּֽתיכֶּם מעֲלי ֵֶּ֔כם וְּנַ ָּֽ ַעלְָּךָ֥ ֹלָּֽא־ ָבל ָ ְֵּ֖תה
ֹלָּֽא־בָלֶּ֤ ּו ַ
מ ַעָ֥ל ַרגְּלֶּ ָָּֽך׃ ֶּ ֵ֚ 5לחֶּם ֹלֵ֣ א ֲא ַכלְּתֵֶּ֔ ם ְּו ַי ָ֥ין וְּש ָ ֵ֖כר ֹלֵ֣ א
ְּהוֵ֖ה אֱֹלהיכֶּ ָּֽם׃
יתם ְּל ַמעַן תָּֽדְּ ֵ֔עּו כֹּ֛י אֲנָ֥י י ָ
שְּת ֶּ ֵּ֑
יח ֹן מֶּ ָּֽלְֶּך־ ְּ֠ ֶּחשְּבֹון
 6וַתָ ֵ֖ב ֹאּו אֶּל־ ַהמ ֵָ֣קֹום ַה ֶּזֵּ֑ה וַיצֵ֣א ס ֵ֣
ו ְֶּׁ֨עֹוג מֶּ ָּֽלְֶּך־ ַהב ָ ָָ֧שן לק ְָּראתֹּ֛נּו לַמ ְּלח ָ ֵָ֖מה ַונַכ ָּֽם׃

43
D`VARIM
Ki Tavo / Nitzavim 29:7 – 29:25

ֶּת־ַאר ֵָ֔צם וַנתְּ ָנֵּ֣ה ְּלנַ ֲח ֵָ֔לה ל ָָּֽראּובנֵ֖י ְּו ַלג ֵָּ֑די
ְּ
 7וַנקַח א
שמ ְַּרתִֶּ֗ ם אֶּת־דבְּרי
ְּו ַלח ֲֵ֖צי ָ֥שבֶּט הַ ָּֽ ְּמנַשָּֽי׃ ּ 8ו ְּ
יתם א ָ ֵֹּ֑תם ל ַ ְֵּ֣מעַן תַ ש ְֵּ֔כילּו
ַהב ְֵּ֣רית ה ֵַ֔ז ֹאת ַועֲש ֶּ ֵ֖
ֲשר תַ ֲעשָּּֽון׃
ֵ֖את כָל־א ֶּ ָ֥
יכֵּ֑ם
ְּהוֵ֣ה אֱֹלה ֶּ
 9אַתֶֶּׁ֨ ם נצ ֶָּ֤בים הַיֹום ֻכ ְּל ֵֶּ֔כם לפְּנֵ֖י י ָ
יכֵ֣ם שבְּטי ִֶּ֗כם זקְּניכֶּם ו ְֵּ֣ש ֹטְּרי ֵֶּ֔כם ֵ֖כ ֹל
ָראש ֶּ
ֲשר ב ֶּ ְֵּ֣ק ֶּרב
אָ֥יש יש ְָּראָּֽל׃ ַ 10טפ ְֶּּכֵ֣ם נְּשי ֵֶּ֔כם וְּג ְֵּ֣ר ֵָ֔ך א ֶּ ֵ֖
ַמח ֲֶּנֵּ֑יָך מח ֵֹ֣טב ע ֵֶּ֔ציָך ַ ֵ֖עד ש ֹאָ֥ב מימֶּ ָּֽיָך׃ ְּ 11ל ָעב ְְּּר ִָ֗ך
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ֱֹלהיָך ּובְָּאל ֵָּ֑תֹו ֲאשֶּר י ָ
בב ְֹּּ֛רית י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
כ ָֹ֥רת עמְָּךֵ֖ ַהיָֹּֽום׃  12ל ַ ְֵּ֣מעַן ה ָָּֽקים־א ֹתְּ ָך הַיֶׁ֨ ֹום׀ ֜לֹו ְּל ִָ֗עם
ֲשר
ָּֽאֹלהים ַכא ֶּ ֲֵ֖שר דב ָ
וְּהֶּ֤ ּוא י ָּֽ ְּהי ֶּה־לְָּך ל ֵ֔
ֶּר־לְֵּ֑ך ְּו ַכא ֶּ ֶּ֤
שבַע ַלאֲב ֹתֵֶּ֔ יָך לְַּאב ְָּרהָ ָ֥ם לְּיצ ָ ְֵּ֖חק ָּּֽו ְּליַעֲקָֹּֽב׃
נ ְּ
 13וְֹּלָ֥ א אתְּ ֶּכֵ֖ם ְּלבַדְּ ֶּכֵּ֑ם ָאנ ִֹ֗כי כ ֹרת אֶּת־ ַהב ְֵּ֣רית ה ֵַ֔ז ֹאת
שר יֶּשְּנ֜ ֹו ִ֗פ ֹה ע ָמנּו
ָָאלֵ֖ה הַז ָֹּֽאת׃  14כי אֶּת־ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּואֶּת־ה ָ
ֲשר אינֶּ ֹּ֛נּו
ע ֵֹ֣מד הַיֵ֔ ֹום לפְּנֵ֖י י ָ
ֱֹלהינּו ו ְֶּׁ֨את א ֶּ ָ֥
ְּהוֵ֣ה א ֵּ֑
ֵ֖פ ֹה עמָ ָ֥נּו ַהיָֹּֽום׃  15כ ָּֽי־א ֶּ ֵַ֣תם י ְּדַ עְּתֵֶּ֔ ם אָ֥ת ֲאשֶּר־י ַ ֵָ֖שבְּנּו
ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מצ ָ ְֵּּ֑רים ו ְָּ֧את ֲאשֶּר־עָבַ ְֹּּ֛רנּו ב ֶּ ְָּ֥ק ֶּרב הַגֹויֵ֖ם
ֲשר ֲעב ְַּר ֶּתָּֽם׃  16וַת ְּראּו אֶּת־ש ֵ֣קּוצי ֵֶּ֔הם ו ְֵּ֖את
א ֶּ ָ֥
ֲשר עמָהֶּ ָּֽם׃  17פֶּן־
יהם ֵ֣עץ ָו ֵֶּ֔אבֶּן כֶּ ָ֥ סֶּף ְּוז ָ ֵָ֖הב א ֶּ ָ֥
גלֻל ֶּ ֵּ֑
אֹו־שבֶּט
ִ֗
שפ ָ ֵָ֣חה
שה ָ֧אֹו מ ְּ
יֵ֣ש ְּ֠ ָבכֶּם ֵ֣איש אֹו־א ָ֞ ָ
ֱֹלהינּו ל ֶּ ֵָ֣לכֶּת
ְּהוֵ֣ה א ֵ֔
ֲאשֶּר ְּלב ֶָׁ֨בֹו פ ֶֹּנֶּ֤ה הַיֹום מעם י ָ
ֱֹלהי הַגֹויֵ֣ם ה ֵָּ֑הם פֶּן־יֵ֣ש ָב ִֶּ֗כם ֹּ֛ש ֹ ֶּרש
ַלע ֲֵ֔ב ֹד אֶּת־א ֵ֖
שמְּעֹו אֶּת־דב ְֶּׁ֨רי
פ ֶּ ָֹ֥רה ֵ֖ר ֹאש ְּו ַלעֲנָ ָּֽה׃ ְּ 18ו ָה ָָּ֡יה ְּב ָ
הָ ָָּֽא ָ֜לה ה ִַ֗ז ֹאת וְּהתְּ ב ֶָׁ֨רְך ב ְּלבָבֶּ֤ ֹו לאמ ֹר שָלֵ֣ ֹום
ֶּה־לי כֹּ֛י בשְּר ָ֥רּות ל ֵ֖בי אלְֵּ֑ך לְּמַ ֹּ֛ עַן סְּפָ֥ ֹות
י ָּֽ ְּהי ֵ֔
ֹאבה י ְּהוָה סְֹּלֵ֣ ַ ָּֽח לֹו
ה ָָר ָוֵ֖ה אֶּת־ ַהצְּמאָ ָּֽה׃ ֹ 19לא־י ֶּ ֵ֣
ְּהוֶּ֤ה וְּקנְָּאתֹו ב ֵָ֣איש ה ֵַ֔הּוא
שן ַאף־י ָ
כֵ֣י ְּ֠ ָאז י ֶּ ְּע ֶׁ֨ ַ
ְּתּובה ב ֵַ֣ספֶּר ַה ֶּזֵּ֑ה
ָל־הָא ֵָ֔לה ַהכ ָ ֵ֖
ו ָ ְֶּּ֤ר ְּבצָה בֹו כ ָ ֵ֣
ּומ ָ ֶָּ֤חה י ְּהוָה אֶּת־ש ְֵּ֔מֹו מ ַ ֵ֖תחַת ַהשָמָ ָּֽים׃  20וְּהבְּדילֶּ֤ ֹו
י ְּהוָה ל ְָּר ֵָ֔עה מ ֵ֖כ ֹל שב ְֵּ֣טי יש ְָּר ֵּ֑אל כְּכ ֹל ָאלֵ֣ ֹות
ַתֹורה ַה ֶּז ָּֽה׃  21וְָּא ָ֞ ַמר
ַהב ְֵּ֔רית ַהכְּתּו ָֹ֕בה ב ְָּ֥ספֶּר ה ָ ֵ֖
ֲשר י ָקּומּו מ ַ ֵ֣אחֲרי ֵֶּ֔כם
ה ֵַ֣דֹור הָ ַָּֽאח ֲִ֗רֹון בְּניכֶּם א ֶּ ֶּ֤
חֹוקה ְְּּ֠ו ָראּו אֶּת־
ֲשר י ֵָ֖ב ֹא מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ ְּר ָ ֵּ֑
ְּו ֶַׁ֨הנָכ ְֵּ֔רי א ֶּ ָ֥
ֶּת־ת ֲח ֻל ֵֶּ֔אי ָה ֲאשֶּר־חלָ ָ֥ה
מ ַָ֞כֹות ה ָ ֶָּ֤א ֶּרץ הַהוא ְּוא ַ ֵ֣
ָל־ַארצָּה ֹלֶּ֤ א תז ַָרע
ְּ
ְּהוֵ֖ה בָ ָּּֽה׃ ָ 22גפ ְֵּ֣רית ָו ֶּמלַח שְּר ָפֵ֣ה כ
י ָ
ָל־עשֶּב כְּ ָּֽ ַמהְּפ ָ֞ ַכת
וְֹּלֵ֣ א תַ צ ְֵּ֔מ ַח ְּוֹלָּֽא־יַעֲלֶּ ָ֥ה ָ ֵ֖בּה כ ֵּ֑
ְּבֹוים] ֲאשֶּר ה ַָפְֵ֣ך י ְּה ֵ֔ ָוה
ס ְֶּּ֤ד ֹם ַועֲמ ָֹרה ַאדְּ ָ ֵ֣מה וצביים [ּוצ ֵ֔
ַגֹוים עַל־ ֶֶּׁ֨מה ע ָ ָָ֧שה
ְּבא ֵַ֖פֹו ּו ַב ֲחמָתָֹּֽו׃  23וְּאָ ָּֽמְּרּו כָל־ה ֵ֔
י ְּהוָ ֹּ֛ה ָ ֵ֖ככָה ל ָ ֵָ֣א ֶּרץ ה ֵַּ֑ז ֹאת מֶּ ָ֥ה ח ֳֹּ֛רי הָאַ ָ֥ף ַהג ֵָ֖דֹול
ְּהוֵ֖ה
ֲשר עָ ָּֽז ְֵּ֔בּו אֶּת־ב ְָּ֥רית י ָ
ַה ֶּז ָּֽה׃  24ו ָ ְֵּ֣אמ ְֵּ֔רּו ֵ֚ ַעל א ֶּ ֵ֣
יאֹו א ָ ֵֹ֖תם
ֱֹלהי אֲב ָ ֵֹּ֑תם ֲאשֶּר כ ַ ֵָ֣רת ע ֵָ֔מם בְּהֹוצ ָ֥
א ֵ֣
ֱֹלהים אֲח ֵ֔רים
מאֶּ ֶָּ֥רץ מצ ָ ְָּּֽרים׃  25וַיל ְִּ֗כּו ַו ַי ָּֽ ַעבְּדּו א ֵ֣
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ֲשר ֹלָּֽא־י ְּדָ ֵ֔עּום וְֹּלָ֥ א
וַיָּֽשְּתַ חֲּוֵ֖ ּו ל ֶּ ֵָּ֑הם אֱֹלהים א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֖ה ב ָ ֵָ֣א ֶּרץ ה ֵַּ֑הוא ְּלה ֶָּ֤ביא
ח ַָלֵ֖ק לָהֶּ ָּֽם׃  26וַיָּֽחַר־אַ ָ֥ף י ָ
ְּתּובה ב ַָ֥ספֶּר ַה ֶּז ָּֽה׃
ָע ֶּלי ָה אֶּת־כָל־ ַה ְּק ָל ֵָ֔לה ַהכ ָ ֵ֖
 27וַיתְּ ֶּ֤שם י ְּהוָה מ ַ ֵ֣על ַאדְּ מָתֵָ֔ ם בְּאַ ָ֥ף ּובְּח ָ ֵ֖מה
ַאח ֶּרת ַכיָֹ֥ום
ּוב ֶּ ְֵּ֣קצֶּף ג ֵָּ֑דֹול ַויַשְּלכֹּ֛ם אֶּל־אֶּ ֶָּ֥רץ ֶּ ֵ֖
ֱֹלהינּו ְּוהַנג ְָֹּ֞לת ֵ֚ ַַ֚ׄלנַּ֚ׄו ַ֚ׄ
ַה ֶּז ָּֽה׃ ֶַׁ֨ 28הנסְּתָ ֵ֔ר ֹת ל ָ
ַיהוֵ֖ה א ֵּ֑
ַתֹורה
ּו ַ֚ׄ ְַּ֚ׄל ַָ֚ׄב ֶׁ֨נַ֚ׄיַ֚ׄנַּ֚ׄו ַ֚ׄ עַד־עֹו ֵָ֔לם ַלע ֲֹ֕שֹות אֶּת־כָל־דב ְֵּ֖רי ה ָ ָ֥
ְּ 30:1ו ָהי ָה כ ָּֽי־י ֶָׁ֨ב ֹאּו ָע ֶּ֜ליָך כָל־
הַז ָֹּֽאת׃
ֲשר נ ַ ֵָ֖תתי
הַדְּ ב ֵָ֣רים ה ִָ֗אלֶּה ַהב ְָּרכָה ְּו ַה ְּק ָל ֵָ֔לה א ֶּ ָ֥
ֲשר
ְּלפ ֶָּנֵּ֑יָך ַוהֲשב ֹתָ אֶּל־ ְּל ָב ֵֶּ֔בָך ְּבכָל־ה ֵ֔
ַגֹוים א ֶּ ָ֧
ְּהוֶּ֤ה
שב ְָּ֞תָ עַד־י ָ
שמָה׃ ְּ 2ו ַ
ֱֹלהיָך ָ ָּֽ
הדיחֲָךֹּ֛ י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
אֱֹל ֶּהיָך ְּו ָ
ש ַמע ָ ְֵּ֣ת בְּק ֵֹ֔לֹו כ ְֹּּ֛כ ֹל ֲאשֶּר־ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖
הַיֵּ֑ ֹום א ָ ֵַ֣תה ּו ָב ֵֶּ֔ניָך ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ּו ְּבכָל־נַפ ְֶּּשָָּֽך׃
שב
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך אֶּת־שְּבּותְּ ָךֵ֖ וְּרח ֶּ ֲֵּ֑מָך ְּו ִ֗ ָ
שב י ָ
ְּ 3ו ֶׁ֨ ָ
ֱֹלהיָך
ֲשר הֱפ ָּֽיצְָּךֹּ֛ י ְּהוָ ָ֥ה א ֶּ ֵ֖
ָל־הע ֵַ֔מים א ֶּ ָ֧
וְּק ֶּבצְָּך מכ ָ ֵ֣
שם
שמָה׃  4אם־י ְּה ֶּי ָ֥ה נ ָּֽדַ חֲָךֵ֖ בקְּצֵ֣ה ַהש ָ ֵָּ֑מים מ ִ֗ ָ
ָ ָּֽ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ּומ ָ ֵ֖שם יק ֶָּחָָּֽך׃ ֶּ 5והֱבָּֽיא ֲָָ֞ך
י ְּ ַק ֶּבצְָּך י ָ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך אֶּל־הָאָ ֶֹּּ֛רץ ֲאשֶּר־י ְָּר ָ֥שּו אֲב ֶּ ֵֹ֖תיָך
י ָ
ְּהוָ֧ה
ו ָּֽירש ָ ְֵּּ֑תּה וְּהיטָּֽבְָּךָ֥ וְּה ְּרבְָּךֵ֖ מאֲב ֶֹּתָּֽיָך׃ ּ 6ו ֶָׁ֨מל י ָ
אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך אֶּת־ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ְּואֶּת־ל ְַּבֵ֣ב ז ְַּר ֶּ ֵּ֑עָך לְַּא ֲה ָ֞ ָבה
אֶּת־י ָ
ְּהוָ֧ה אֱֹלהֶּ ֹּ֛יָך ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךָ֥ ּו ְּבכָל־נַ ְּפשְָּךֵ֖
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך אָ֥ת כָל־
לְּמַ ָ֥ עַן ַח ֶּי ָּֽיָך׃ ְּ 7ונָתַ ן י ָ
ֲשר
הָָאלֵ֖ ֹות ה ֵָּ֑אלֶּה עַל־אֹי ְּבֶּ ָ֥יָך ְּועַל־שֹנ ֶּ ְֵּ֖איָך א ֶּ ָ֥
ְּהוֵּ֑ה ְּועָשיתָ
ש ַמע ָ ְֵּ֖ת ב ְֵּ֣קֹול י ָ
ְּרדָ פָּּֽוָך׃ ְּ 8וא ָ ֵַ֣תה תָ ֵ֔שּוב ְּו ָ
ָּֽירָך
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ ַהיָֹּֽום׃  9וְּהֹות ְּ
אֶּת־כָל־מצְּוֹתֵָ֔ יו א ֶּ ֹּ֛
י ְּה ֶׁ֨ ָוה אֱֹל ֶּ֜היָך ב ְֵּ֣כ ֹל׀ ַמע ֲֵ֣שה י ָדִֶּ֗ ָך בפ ְֶּׁ֨רי ב ְּטנ ְָּ֜ך
ּובפ ְָּ֧רי ְּב ֶּהמְּתְּ ָךֹּ֛ ּובפ ְָּ֥רי ַאדְּ מָתְּ ָךֵ֖ לְּט ָ ֵֹּ֑בה כֵ֣י׀
ֶּר־שש עַל־
י ֵָ֣שּוב י ְּה ִ֗ ָוה ל ֶָּ֤שּוש ָע ֶּליָך ל ְֵּ֔טֹוב ַכ ֲאש ָ ֵ֖
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך לש ְֶּּ֤מ ֹר
ש ִַ֗מע בְּקֹול י ָ
אֲב ֶֹּתָּֽיָך׃  10כֵ֣י ת ְּ
ַתֹורה ַה ֶּזֵּ֑ה
מצְּוֹתָ יו ְּוחֻק ֹתֵָ֔ יו ַהכְּתּו ָֹ֕בה ב ְָּ֥ספֶּר ה ָ ֵ֖
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ּו ְּבכָל־
כֶּ֤י תָ שּוב אֶּל־י ָ
ֵ֚ 11כי הַמצ ְָּוֵ֣ה ה ֵַ֔ז ֹאת
נַפ ְֶּּשָָּֽך׃
ֲשר ָאנ ֹכָ֥י ְּמ ַצּוְָּךֵ֖ הַיֵּ֑ ֹום ֹלָּֽא־נפְּלָ֥את הוא ממ ְֵָּ֔ך
א ֶּ ֹּ֛
אמ ֹר ֵ֣מי
וְֹּלָ֥ א ְּרח ָ ֵֹ֖קה ה ָּֽוא׃ ֹ 12לָ֥ א ַבש ַ ֵָ֖מים ֵּ֑הוא ל ִ֗
ש ַמיְּמָה וְּיק ֶּ ֵָ֣ח ָה ֵָ֔לנּו ְּויַשְּמעָ֥נּו א ָ ֵֹ֖תּה
ֶּה־לֶּ֤נּו ַה ָ
י ַ ֲעל ָ
אמ ֹר ֵ֣מי י ַ ֲעבָר־
ֲשנָה׃ ְּ 13וֹלָּֽא־מ ָ֥עבֶּר ַל ָיֵ֖ם ֵּ֑הוא ל ִ֗
ְּונַע ֶּ ָּֽ
ֶּל־עבֶּר ַהי ָם וְּיק ֶּ ֵָ֣ח ָה ֵָ֔לנּו ְּויַשְּמעָ֥נּו א ָ ֵֹ֖תּה
ָ֜לנּו א ֶּ֤
ֲשנָה׃  14כ ָּֽי־ק ָָ֥רֹוב אלֶּ ֹּ֛יָך הַדָ ָ ֵ֖בר מ ְֵּּ֑א ֹד בְּפָ֥יָך
ְּונַע ֶּ ָּֽ
ְּ 15ר ֶׁ֨אה
ּובָּֽ ְּל ָבבְָּךֵ֖ ַלעֲש ֹתָּֽ ֹו׃
נ ַ ֶָּ֤תתי ְּל ָפנֶּיָך הַיֵ֔ ֹום אֶּת־הַ ָּֽחַיֵ֖ים ְּואֶּת־ה ֵַּּ֑טֹוב
שר ָאנ ֹכֵ֣י ְּמ ַצּוְָּך הַיֹום
ְּואֶּת־ה ָ ֵַ֖מוֶּת ְּואֶּת־ה ָ ָָּֽרע׃ ֲ 16א ֶׁ֨ ֶּ
ְּהוֶּ֤ה אֱֹל ֶּהיָך ל ֶּ ֵָ֣לכֶּת בדְּ ָר ֵָ֔כיו
לְַּא ֲה ָ֞ ָבה אֶּת־י ָ
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שפ ָ ֵָּ֑טיו ְּוחָיֵ֣יתָ ו ְָּר ֵ֔ביתָ
וְּלש ְֹּּ֛מ ֹר מצְּוֹ ָתָ֥יו ְּוחֻק ָ ֵֹ֖תיו ּומ ְּ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך ָב ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־א ָ ַָ֥תה בָא־
ּוב ַָּֽרכְָּך י ָ
ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃  17וְּאם־יפְּנֶּ ָ֥ה ְּל ָבבְָּךֵ֖ וְֹּלֵ֣ א תש ָ ְֵּּ֑מע
וְּנדַ חְּתִָ֗ וְּהָּֽשְּתַ חֲוֹּ֛יתָ לאֹלהָ֥ים אֲח ֵ֖רים ַו ֲעבַדְּ ָתָּֽם׃
ָאב ֹד ת ֹאב ֵּ֑דּון ֹלא־תַ אֲריכֻ ֶּ֤ן
 18ה ַגֶּ֤דְּ תי ָלכֶּם הַיֵ֔ ֹום כָ֥י ֵ֖
שר א ָ ֶַּ֤תה ע ֹבר אֶּת־ ַהי ְַּר ֵ֔דן
ַל־האֲדָ ֵָ֔מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
י ָמים ע ָ ֵ֣
ל ָָ֥ב ֹא ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃  19הַע ֶׁ֨ד ֹתי ב ֶָּכֵ֣ם הַיֹום אֶּת־
ָָארץ ַהחַיֶּ֤ים ְּו ַה ָמוֶּת נ ַ ֵָ֣תתי
ַהש ַ ֵָ֣מים ְּואֶּת־ה ֶּ
ְּל ָפ ֵֶּ֔ניָך ַהב ְָּר ָ ֵ֖כה ְּו ַה ְּקל ָָלֵּ֑ה ּובָ ָּֽח ְַּרתָ בַ ָּֽח ֵַ֔יים לְּמַ ָ֥ עַן
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ֵֶּ֔היָך
ת ְּח ֶּיֵ֖ה א ָ ַָ֥תה ְּוז ְַּר ֶּעָָּֽך׃  20לְּאַ ָּֽ ֲהבָה אֶּת־י ָ
ָה־בֹו כֵ֣י הֶּ֤ ּוא ַחי ֶּיָך ו ְֵּ֣א ֹ ֶּרְך
לש ְָּ֥מ ֹ ַע בְּק ֹלֵ֖ ֹו ּולְּדָ ְּבק ֵּ֑
ְּהוָ֧ה
ש ֶַׁ֨בע י ָ
י ָ ֵֶּ֔מיָך ל ֶּ ֵָ֣שבֶּת עַל־ ָהאֲדָ ִָ֗מה ֲאשֶּר נ ְּ
ַלאֲב ֶּ ֹֹּ֛תיָך לְַּאב ְָּרהָ ֹּ֛ם לְּיצ ְָּחָ֥ק ָּּֽו ְּליַע ֲֵ֖ק ֹב לָתָ֥ת
לָהֶּ ָּֽם׃
 31:1וַיֵ֖לְֶּך מ ֶּ ֵֹּ֑שה ַוי ְּדַ בֹּ֛ר אֶּת־הַדְּ ב ָָ֥רים ה ֵָ֖אלֶּה אֶּל־כָל־
יש ְָּראָּֽל׃  2וַיֵֹ֣אמֶּר אֲל ִֶּ֗הם בֶּן־מָאה ְּו ֶּעש ְֶּׁ֨רים ש ָָנֶּ֤ה
ָאנ ֹכי הַיֵ֔ ֹום ֹלא־אּוכַ ָ֥ל ֵ֖עֹוד לָצֵ֣את ְּול ֵָּ֑בֹוא וַ ָּֽיהוָה
ָאמר א ֵַ֔לי ֹלָ֥ א תַ ע ֲֵ֖ב ֹר אֶּת־ ַהי ְַּרדָ֥ן ַה ֶּז ָּֽה׃  3י ְּה ֶׁ֨ ָוה
ַ ֵ֣
אֱֹל ֶּ֜היָך הֵ֣ ּוא׀ ע ֵֹ֣בר ְּל ָפ ִֶּ֗ניָך הָּּֽוא־יַש ְָּ֞מיד אֶּת־הַגֹוי ָ֥ם
ש ַע ֵ֚הּוא ע ֵֹ֣בר
ה ָֹּ֛אלֶּה מ ְּלפ ֶָּנֵ֖יָך ו ָּֽירש ָ ְֵּּ֑תם י ְּהֹו ִ֗ ֻ
ֲשר דבֶּ ָ֥ר י ְּהוָ ָּֽה׃ ְּ 4וע ָ ֶָּ֤שה י ְּהוָה ָל ֵֶּ֔הם
ְּל ָפ ֵֶּ֔ניָך ַכא ֶּ ֵ֖
שה לְּסיחָ֥ ֹון ּולְּעֹּ֛ ֹוג ַמלְּכָ֥י ָהאֱמ ֵֹ֖רי
ֲשר ָע ִ֗ ָ
ַכא ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֖ה
ֲשר הש ְֵּ֖מיד א ָֹתָּֽם׃ ּ 5ונְּתָ נָ ָ֥ם י ָ
ּול ְּ
ְַּאר ָ ֵּ֑צם א ֶּ ָ֥
ֲשר צּוֵ֖יתי
לפְּנ ֶּ
יתם ָל ֵֶּ֔הם ְּכ ָכל־הַמ ְּצ ֵ֔ ָוה א ֶּ ָ֥
יכֵּ֑ם ַועֲש ֶּ ֵ֣
ָּֽיר ָ֥אּו וְַּאל־תַ ע ְַּר ֵ֖צּו
אֶּתְּ כֶּ ָּֽם׃  6חז ְֵּ֣קּו וְּאמ ְֵּ֔צּו ַאל־ת ְּ
ְּהוֵ֣ה אֱֹל ִֶּ֗היָך ֵ֚הּוא הַה ֹלְֵ֣ך ע ֵָ֔מְך ֹלָ֥ א
יהם כֵ֣י׀ י ָ
מפְּנ ֶּ ֵּ֑
 7וַיק ְֶָּׁ֨רא
י ְַּרפְָּךֵ֖ וְֹּלָ֥ א י ַ ַעזְּבֶּ ָּֽךָ׃
ש ַע ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר א ָ֜ליו לְּעינֵ֣י כָל־יש ְָּראל
שה ל ָּֽיהֹו ִ֗ ֻ
מ ֹ ֜ ֶּ
ֲח ַזֵ֣ק ֶּו ֱאמָץ כֵ֣י אַתִָ֗ ה תָ בֹוא אֶּת־ה ָ ֵָ֣עם ַה ֵֶּ֔זה אֶּל־
שר נש ַ ְָּ֧בע י ְּהוָ ֹּ֛ה ַלאֲב ָ ֵֹ֖תם ל ֵָ֣תת ל ֶּ ֵָּ֑הם
ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
אֹותָּֽם׃  8וַ ָּֽיה ָָ֞וה הֵ֣ ּוא׀ הַה ֹלְֵ֣ך
ְּוא ָ ֵַ֖תה תַ נְּחילֶּ ָ֥נָה ָ
ְּל ָפ ִֶּ֗ניָך ֵ֚הּוא י ְּה ֶּיֵ֣ה ע ֵָ֔מְך ֹלָ֥ א י ְַּרפְָּךֵ֖ וְֹּלֵ֣ א ַי ָּֽ ַעז ֶּ ְֵּּ֑ב ָך
ַתֹורה
ֹלָ֥ א ת ָ ֵ֖ירא וְֹּלָ֥ א ת ָחָּֽת׃  9וַיכ ְֵּ֣ת ֹב מֹשֶּה אֶּת־ה ָ ֵ֣
הַז ֹאת וַ ָּֽיתְּ ִָ֗נּה אֶּל־הַכֹהֲנים בְּנֵ֣י ל ֵ֔וי ה ֵַ֣נ ֹש ְֵּ֔אים
ְּהוֵּ֑ה ְּואֶּל־כָל־זקְּנֵ֖י יש ְָּראָּֽל׃
אֶּת־א ֲֵ֖רֹון ב ְֵּ֣רית י ָ
אמ ֹר מקֵ֣ץ׀ ֶּ ֵ֣שבַע ש ִָ֗נים
אֹותם ל ֵּ֑
ַ 10וי ְּצַ ָ֥ו מ ֶּ ֵֹ֖שה ָ ֵ֣
בְּמ ֹעֹּ֛ד שְּנַ ָ֥ת ַהשְּמ ָ ֵּ֖טה ב ַ ְָּ֥חג ַה ֻסכָֹּֽות׃  11בְּבֵ֣ ֹוא כָל־
ְּהוֵ֣ה ֱאֹל ֵֶּ֔היָך ַבמ ֵָ֖קֹום
יש ְָּר ִ֗אל ל ָראֹות אֶּת־פְּני י ָ
ַתֹורה ה ַֹּ֛ז ֹאת נֶּ ָ֥גֶּד כָל־
ֲשר יב ָ ְֵּּ֑חר תק ָ֞ ְָּרא אֶּת־ה ָ ָ֥
א ֶּ ֵ֣
יש ְָּר ֵ֖אל בְָּאזְּניהֶּ ָּֽם׃ ַ 12הק ְֵּ֣הל אֶּת־ ָה ִָ֗עם הָ ָּֽ ֲאנ ֶָּ֤שים
שע ֶּ ֵָּ֑ריָך ְּל ֶַׁ֨מעַן
ֲשר ב ְּ
ְּו ַהנָשים ְּו ַה ֵַּ֔טף וְּג ְּרָךֵ֖ א ֶּ ֵ֣
ְּהוֵ֣ה ֱאֹלָּֽהי ֵֶּ֔כם
שמ ְּ֜עּו ּול ַ ְֵּ֣מעַן י ְּלמ ְִּ֗דּו ְּו ָי ְָּּֽראּו אֶּת־י ָ
י ְּ
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ַתֹורה הַז ָֹּֽאת׃
ְּו ָ
שמ ְֵּ֣רּו ַלע ֲֵ֔שֹות אֶּת־כָל־דב ְֵּ֖רי ה ָ ָ֥
שמְּעּו ו ָ ְֵּ֣למ ְֵּ֔דּו לְּי ְּר ָ ֵ֖אה
ֲשר ֹלָּֽא־י ָדְּ ִ֗עּו י ְּ
ּ 13ובְּני ָ֞ ֶּהם א ֶּ ֵ֣
שר א ֶּ ֶַּ֤תם חַיים
יכֵּ֑ם כָל־ ַהי ִָ֗מים ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ְּהוֵ֣ה אֱֹלה ֶּ
אֶּת־י ָ
שר אַתֶּ֜ ם עֹב ְָּ֧רים אֶּת־ ַהי ְַּרדֹּ֛ן
ַל־האֲדָ ֵָ֔מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ע ָ ֵ֣
ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃
שה ֵ֣הן ק ְָּרבֵ֣ ּו יָמֶּיָך לָמּות
 14ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ְּה ֜ ָוה אֶּל־מ ֹ ִ֗ ֶּ
מֹועד ַו ֲאצ ֶַּּוֵּ֑נּו
ק ָ ְֵּ֣רא אֶּת־י ְּהֹו ִ֗ ֻ
ש ַע וְּה ָּֽתְּ יַצְּבֹּ֛ ּו ב ְָּ֥א ֹהֶּל ֵ֖
ש ַע וַי ָּֽתְּ יַצ ְֵּ֖בּו ב ְָּ֥א ֹהֶּל מֹועָּֽד׃
וַיֶּ֤לְֶּך מֹשֶּה ו ָּֽיהֹו ֵ֔ ֻ
 15וַי ָ ָ֧רא י ְּהוָ ֹּ֛ה ב ֵָ֖א ֹהֶּל ְּבע ֵַ֣מּוד ע ָָנֵּ֑ן ַויַע ֲֹּ֛מ ֹד ע ַָ֥מּוד
שה
ֶּהע ָָנֵ֖ן עַל־פֶּ ָ֥תַ ח ה ָָּֽא ֹהֶּל׃  16וַיֶֹּ֤אמֶּר י ְּהוָה אֶּל־מ ֹ ֵ֔ ֶּ
הנְָּךָ֥ ש ֵֹ֖כב עם־אֲב ֶּ ֵֹּ֑תיָך ְּוקָם ָה ֶָׁ֨עם ַה ֶּ֜זה ְּוזָ ָנֵ֣ה׀ ַאח ֲֵ֣רי׀
שמָה בְּק ְּר ֵ֔בֹו
שר הֶּ֤ ּוא בָא־ ָ
ֱֹלהי נָּֽכַר־ ָה ִָ֗א ֶּרץ ֲא ֶׁ֨ ֶּ
א ֵ֣
ֲשר כ ַ ֵָ֖רתי אתָּֽ ֹו׃
ַו ֲעזָ ַֹ֕בני וְּהפר אֶּת־בְּר ֵ֔יתי א ֶּ ָ֥
ְּ 17וח ָ ֵָ֣רה אַפֵ֣י בֵ֣ ֹו בַיֹום־ ְּ֠ ַההּוא ַו ֲעזַב ְָּ֞תים וְּהסְּתַ ְּר ֶׁ֨תי פ ַָנֶּ֤י
מהֶּם ְּו ָה ָיֵ֣ה לֶּ ָּֽא ֱֵ֔כ ֹל ּו ְּמצ ָֻאֹּ֛הּו ָרעָ֥ ֹות ַרבֵ֖ ֹות ְּוצ ֵָּ֑רֹות
ָּֽי־אין אֱֹלהַי בְּק ְּר ֵ֔בי
וְָּאמַר ַביֵֹ֣ום ה ֵַ֔הּוא ה ֲִֹ֗לא ַ ֵ֣על כ ֶּ֤
ְּמצ ֵָ֖אּוני ה ָָרעָ֥ ֹות הָאָּֽלֶּה׃  18וְָּאנ ִֹ֗כי ַהס ְֶּׁ֨תר ַאס ְֶּּ֤תיר
ֲשר ע ָ ֵָּ֑שה כֵ֣י
ָפנַי ַביֵֹ֣ום ה ֵַ֔הּוא עַ ָ֥ל כָל־ה ָָר ָ ֵ֖עה א ֶּ ֵ֣
ֱֹלהים אֲח ָּֽרים׃ ְּ 19ועַתִָ֗ ה כתְּ בֶּ֤ ּו ָלכֶּם אֶּת־
ָפ ֵָ֔נה אֶּל־א ֵ֖
הַש ָ ֵ֣ירה ה ֵַ֔ז ֹאת ְּו ַלמ ָ ְָּ֥דּה אֶּת־בְּני־יש ְָּר ֵ֖אל
ֶּה־לי הַש ָ ָ֥ירה ה ַֹּ֛ז ֹאת
יהם ְּל ֶַׁ֨מעַן ת ְּהי ֜
ימּה בְּפ ֶּ ֵּ֑
ש ָ ֵ֣
ל ְֵּ֖עד בבְּנָ֥י יש ְָּראָּֽל׃  20כ ָּֽי־אֲבי ֶּ֜אנּו אֶּ ָּֽל־ ָהאֲדָ ָ ֵ֣מה׀
ֲאשֶּר־נש ַ ְֵּ֣בעְּתי ַלאֲב ֹתִָ֗ יו ז ַָבֶּ֤ת ָחלָב ּודְּ ֵַ֔בש וְָּאכַ ָ֥ל
ְּוש ַ ֵָ֖בע וְּדָ ֵּ֑שן ּו ָפ ָ֞נָה אֶּל־אֱֹלהֶּ֤ים אֲחרים ַו ֲעב ֵָ֔דּום
ו ְֵּ֣נא ֲֵ֔צּוני וְּה ֵ֖פר אֶּת־בְּריתָּֽי׃ ְְּּ֠ 21ו ָהי ָה כ ָּֽי־ת ְּמ ֶֶּׁ֨צאן ָ א ֹ֜תֹו
ירה ה ֶַּ֤ז ֹאת
ָרעֵ֣ ֹות ַרבֹות ְּוצָרֹות ְְּּ֠ו ָענְּתָ ה הַש ֶָׁ֨
ְּל ָפנָיו ל ְֵּ֔עד כֹּ֛י ֹלָ֥ א תש ַ ֵָ֖כח מפֵ֣י ז ְַּר ֵּ֑עֹו כָ֧י י ַ ֵָ֣דעְּתי
שר הֶּ֤ ּוא עֹשֶּה הַיֵ֔ ֹום ב ֶּ ְֵּ֣ט ֶּרם אֲבי ֵֶּ֔אנּו
אֶּת־יצ ְִּ֗רֹו ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר נשְּבָ ָּֽעְּתי׃  22וַיכ ְָּ֥ת ֹב מ ֶּ ֹֹּ֛שה אֶּת־
אֶּל־ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ א ֶּ ָ֥
הַש ָ ָ֥ירה ה ֵַ֖ז ֹאת ַביֵֹ֣ום ה ֵַּ֑הּוא וַ ָּֽי ְּ ַלמ ָ ְֵּ֖דּה אֶּת־בְּנָ֥י
ְּהֹוש ַע בן־נִ֗ ּון וַי ֹאמֶּר ֲח ַזֵ֣ק וֶּ ָּֽ ֱאמָץ
יש ְָּראָּֽל׃ ַ 23וי ְּ ָ֞ ַצו אֶּת־י ֻ ֵ֣
כֵ֣י אַתִָ֗ ה תָ ביא אֶּת־בְּנֵ֣י יש ְָּר ֵ֔אל אֶּל־ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ ֲאשֶּר־
נש ַ ְֵּ֣בעְּתי ל ֶּ ֵָּ֑הם וְָּאנ ֵֹ֖כי אֶּ ָּֽ ְּה ֶּי ָ֥ה עמָ ְָּֽך׃ ַ 24וי ְּ ֵ֣הי׀ ְּככַלֵ֣ ֹות
ַל־ספֶּר
שה לכ ְֹּּ֛ת ֹב אֶּת־דב ְָּ֥רי ה ָ ָּֽ
מ ֹ ִ֗ ֶּ
ַתֹורה־ה ֵַ֖ז ֹאת ע ֵּ֑
ַ ֵ֖עד תֻ מָ ָּֽם׃ ַ 25וי ְַּצֶּ֤ו מֹשֶּה אֶּת־ ַהלְּו ֵ֔ים נָֹּֽשְּאֹּ֛י א ֲָ֥רֹון
ַתֹורה ַה ֵֶּ֔זה
ְּהוֵ֖ה לאמָֹּֽר׃  26ל ִָ֗ק ֹ ַח ֵ֣את ֶּ֤ספֶּר ה ָ
בְּרית־י ָ
יכֵּ֑ם
ְּהוֵ֖ה אֱֹלה ֶּ
שמ ֶּ ְֵּ֣תם א ֵֹ֔תֹו מצַ ֹּ֛ד א ֲָ֥רֹון בְּרית־י ָ
ְּו ַ
ָה־שם בְָּךֵ֖ לְּעָּֽד׃  27כֵ֣י ָאנ ֹכֶּ֤י י ָדַ עְּתי אֶּ ָּֽת־מ ְֶּּרי ְֵָּ֔ך
וְּהָ ָּֽי ָ ָ֥
ָשה ֵ֣הן בְּעֹודֶּ ני ֶַׁ֨חי ע ָמ ֶּ֜כם הַיִ֗ ֹום
וְּאֶּ ָּֽת־ע ְָּרפְָּךֵ֖ ַהק ֶּ ֵּ֑
ַממ ְֶּּ֤רים הֱיתֶּ ם עם־י ְּה ֵֹ֔ ָוה ו ַ ְֵּ֖אף כי־ַאח ֲָ֥רי מֹותָּֽי׃
יכֵּ֑ם
יכֵ֖ם וְּשֹטְּר ֶּ
ַ 28הק ְָּ֧הילּו אלַ ֹּ֛י אֶּת־כָל־זקְּנָ֥י שבְּט ֶּ
ַואֲדַ ב ָ ְֵּ֣רה בְָּאזְּני ִֶּ֗הם ֵ֚את הַדְּ ב ֵָ֣רים ה ֵָ֔אלֶּה
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ְָּאעידָ ה ֵָ֔בם אֶּת־ ַהש ַ ֵָ֖מים ְּואֶּת־הָאָ ֶָּּֽרץ׃  29כֵ֣י י ָדִַ֗ עְּתי
ו ֵ֣
ַאח ֲֶּ֤רי מֹותי כ ָּֽי־ ַהש ְֵּ֣חת תַ שְּח ֵ֔תּון ְּוס ְַּר ֶּ ֵ֣תם מן־
ֲשר צּוֵ֖יתי אֶּתְּ ֶּכֵּ֑ם ְּוק ֶָָׁ֨ראת אֶּתְּ ֶּכֶּ֤ם הָ ָָּֽרעָה
הַדֵֶּ֔ ֶּרְך א ֶּ ָ֥
בְַּאח ֲֵ֣רית ַהי ֵָ֔מים כ ָּֽי־תַ ע ֲֶּ֤שּו אֶּת־ה ַָרע בְּעינֵ֣י י ְּה ֵ֔ ָוה
שה בְָּאזְּני כָל־
ֲשה י ְּדיכֶּ ָּֽם׃ ַ 30וי ְּדַ ֵ֣בר מ ֹ ִ֗ ֶּ
יסֹו ְּב ַמע ָ֥
ְּל ַהכְּע ֵ֖
ק ַ ְֵּ֣הל יש ְָּר ֵ֔אל אֶּת־דב ְָּ֥רי הַש ָ ֵ֖ירה ה ֵַּ֑ז ֹאת ַ ֵ֖עד תֻ מָ ָּֽם׃
ַ 32:1האֲז ָ֥ינּו ַהש ַ ֵָ֖מים ַואֲדַ ֵּ֑ב ָרה
 2יַע ֲֶּ֤ר ֹף ַכ ָמטָר לק ְֵּ֔חי
כשְּע ֵ֣ירם עֲלי־דֵֶּ֔ שֶּא
ְּהוֵ֖ה ֶּאק ָ ְֵּּ֑רא
 3כֹּ֛י ָ֥שם י ָ
 4הַצּור תָ ֵ֣מים ָפע ֳֵ֔לֹו
ֶּ֤אל אֱמּונָה ו ְֵּ֣אין ֵָ֔עוֶּל
מּומם
 5ש ָ֥חת לֹּ֛ ֹו ֹלֵ֖ א ב ָָנֵ֣יו ָ ֵּ֑
ְּלּו־ז ֹאת
ַ 6ה ַלי ְּהוָה תגְּמ ֵ֔
ָאביָך ָק ֵֶּ֔נָך
הֲלֹוא־הּוא ֵ֣
 7זְּכ ֹר י ְֵּ֣מֹות עֹו ֵָ֔לם
ש ַ ְֶּּ֤אל ָאביָך ְּוי ֵַ֔גדְּ ָך
גֹוים
ְּ 8ב ַהנ ְֶּּ֤חל ֶּעלְּיֹון ֵ֔
י ַצב ְּגבֹֻלֵ֣ ת ע ֵַ֔מים
 9כֹּ֛י ָ֥חלֶּק י ְּה ָ ֹוֵ֖ה ע ֵַּ֑מֹו
 10י ְּמצָאהּו ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מדְּ ֵָ֔בר
י ְָּּֽס ֹ ֲב ֶּבנְּהּו י ְּבֵ֣ ֹונ ֲֵ֔נהּו
ְּ 11כנֶּשֶּר י ֵָ֣עיר קנֵ֔ ֹו
יפ ְֶּּ֤ר ֹש ְּכנָפָיו יק ֵָ֔חהּו
ְּהוֵ֖ה ב ָ ֵָ֣דד יַנ ֶּ ְֵּּ֑חנּו
 12י ָ
 13י ְַּרכבהּו עַל־במותי [ ָ ֵ֣במֳתי] ֵָ֔א ֶּרץ
וַינ ֶּ֤קהָּּֽו דְּ בַש מ ֵֶּ֔סלַע
ֶּ 14ח ְּמ ֶַׁ֨את ָב ָ֜קר ַוחֲלֵ֣ב ִ֗צ ֹאן
ַתּודים
וְּאילֶּ֤ים בְּנ ָּֽי־ ָבשָן ְּוע ֵ֔
ה־חמֶּר׃
וְּדַ ם־ע ָנֵ֖ב תשְּתֶּ ָ ָּֽ
ש ַ ֵָ֖מנְּתָ עָבֵ֣יתָ כ ֵָּ֑שיתָ
שעָתָֹּֽו׃
ַויְּנ ֵַ֖בל צָ֥ ּור י ְּ ֻ
יסָּֽהּו׃
בְּתֹוע ֵ֖ב ֹת יַכְּע ֻ
ֱֹלהים ֹלֵ֣ א י ְּדָ ֵּ֑עּום
א ֵ֖
שע ֵָ֖רּום אֲב ֹתיכֶּ ָּֽם׃
ֹלָ֥ א ְּ
וַתש ְַּכֵ֖ח אָ֥ל מְּחֹלֲלֶּ ָָּֽך׃
מכַ ָ֥ עַס ב ָָנֵ֖יו ּובְּנ ָֹתָּֽיו׃
יתם
א ְֶּּר ֶּ ֵ֖אה ָ ֵ֣מה ַאחֲר ָ ֵּ֑
בָנֵ֖ים ֹלא־א ֻמָ֥ן בָ ָּֽם׃
יהם
כע ֲֵ֖סּוני ְּב ַהבְּל ֶּ ֵּ֑
בְּגָ֥ ֹוי נ ָ ֵָ֖בל ַאכְּעיסָּֽם׃

וְּתשְּמַ ָ֥ע ה ָ ֵָ֖א ֶּרץ אמְּרי־פ ָּֽי׃
ת ַז ָ֥ל כ ַ ֵַּ֖טל אמ ְָּר ֵּ֑תי
יבים עֲלי־עָּֽשֶּב׃
וְּכ ְּרב ֵ֖
הָבָ֥ ּו ֵ֖ג ֹדֶּ ל לאֹלהָּֽינּו׃
כָ֥י כָל־דְּ ָר ָ ֵ֖כיו מש ָ ְֵּּ֑פט
צַדָ֥יק ְּוי ָ ֵָ֖שר הָּּֽוא׃
ָ֥דֹור ע ֵ֖קש ּופְּתַ ל ְָּּֽת ֹל׃
ַעָ֥ם נ ָ ֵָ֖בל וְֹּלֵ֣ א ח ָָכֵּ֑ם
הָ֥ ּוא ָעָּֽשְָּךֵ֖ וַ ָּֽי ְּכֹנְּנֶּ ָָּֽך׃
ֵ֖בינּו שְּנֵ֣ ֹות דֹור־ו ֵָּ֑דר
זְּק ֶּנֵ֖יָך וְּיָֹ֥אמְּרּו לָ ְָּֽך׃
ָאדם
ְּב ַהפְּר ֵ֖ידֹו בְּנֵ֣י ָ ֵּ֑
לְּמס ַ ְֵּ֖פר בְּנָ֥י יש ְָּראָּֽל׃
יַע ֲֵ֖ק ֹב ֶּ ָ֥חבֶּל נַ ֲחלָתָּֽ ֹו׃
ּוב ְֵּ֖ת ֹהּו י ְּלֵ֣ל י ְּש ֵּ֑מ ֹן
ישֹון עינָֹּֽו׃
יצ ֶּ ְֵּ֖רנְּהּו כְּא ָ֥
עַל־גֹוז ָָלֵ֖יו י ְַּר ֵּ֑חף
יש ֵָ֖אהּו עַל־ ֶּאב ְָּרתָּֽ ֹו׃
וְּאָ֥ין ע ֵ֖מֹו אָ֥ל נכָ ָּֽר׃
נּוב ֹת ש ָ ֵָּ֑די
ֹאכל תְּ ֵ֣
וַי ַ ֵ֖
ו ֶּ ְֵּ֖שמֶּן מ ַחלְּמָ֥יש צָּּֽור׃
ם־חלֶּב כ ָ֜רים
ע ֶׁ֨
ם־חלֶּב כ ְּליֵֹ֣ות ח ָ ֵּּ֑טה
ע ֵ֖
 15וַיש ַ ְֶּּ֤מן יְּשֻרּון וַי ְּב ֵָ֔עט
שהּו
וַיּט ֹש אֱלֵ֣ ֹו ַה ָע ֵ֔ ָ
 16יַקְּנ ֻ ֵ֖אהּו ְּבז ֵָּ֑רים
 17יזְּב ְִּ֗חּו לַשדים ֹלֵ֣ א א ֱֵֹ֔ל ַה
חֲדָ שים מק ֵָ֣ר ֹב ֵָ֔באּו
 18צָ֥ ּור יְּלָדְּ ָךֵ֖ ֶּ ֵּ֑תשי
ְּהוֵ֖ה וַינ ָ ְֵּּ֑אץ
ַ 19ו ַי ְָּ֥רא י ָ
ירה ָפנַי מ ֵֶּ֔הם
 20ו ִַ֗י ֹאמֶּר ַאס ְֶּּ֤ת ָ
כֵ֣י ֶּ֤דֹור תַ ְּהפֻכ ֹת ֵ֔המָה
ְֹּלא־אל
ֵ֔
ֵ֚ 21הם קנ ְֵּ֣אּוני ב
ַואֲני ַאקְּניאֵ֣ם בְֹּלא־ ֵָ֔עם
 22כי־אש ָקדְּ ָ ֵ֣חה ְּבא ֵַ֔פי
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וַת ַ ֵ֖יקד עַד־ש ְֵּ֣אֹול תַ ח ְֵּּ֑תית
וַתְּ ל ֵַ֖הט מֹוס ְָּ֥די ה ָָּֽרים׃
ח ַ ֵ֖צי ֲא ַכלֶּה־בָ ָּֽם׃
ו ֶּ ְֵּ֣קטֶּב מְּר ֵּ֑ירי
עם־ח ַ ֲֵ֖מת זֹחֲלָ֥י עָפָ ָּֽר׃
ימה
ּומחֲדָ ֵ֖רים א ָ ֵּ֑
יֹונֵ֖ק עם־אָ֥יש שיבָ ָּֽה׃
ַאשְּבָ֥יתָ ה מאֱנֵ֖ ֹוש זכ ָ ְָּּֽרם׃
פֶּ ָּֽן־יְּנַכ ְֵּ֖רּו צ ֵָּ֑רימֹו
ְּהוֵ֖ה פ ַָעָ֥ל כָל־ז ָֹּֽאת׃
וְֹּלָ֥ א י ָ
וְּאָ֥ין ב ֶּ ֵָ֖הם תְּ בּונָ ָּֽה׃
יתָּֽם׃
י ֵָ֖בינּו לְַּאחֲר ָ
ּוש ְַּנֵ֖ים י ָנֵ֣יסּו ְּרב ָ ֵָּ֑בה
ירם׃
וַ ָּֽיה ָוֵ֖ה הסְּג ָ ָּֽ
וְּאֹי ְֵּ֖בינּו פְּליל ָּֽים׃
ּומשַדְּ ֵ֖מ ֹת עֲמ ָ ֵֹּ֑רה
שכְֹּלָ֥ ת מְּר ֵ֖ ֹר ֹת לָ ָּֽמֹו׃
ַא ְּ
ו ְָּ֥ר ֹאש פְּתָ נֵ֖ים ַא ְּכ ָז ָּֽר׃
ח ֵָ֖תּום בְּאֹוצְּר ָֹתָּֽי׃
ל ְֵּ֖עת תָ ֵ֣מּוט ַרג ְָּלֵּ֑ם
ו ָ ְֵּ֖חש עֲת ָ֥ד ֹת לָ ָּֽמֹו׃
ְּועַל־ ֲעב ָ ֵָ֖דיו יתְּ נ ָ ֵֶּּ֑חם
ו ֶּ ְֵּ֖אפֶּס עָצָ֥ ּור ְּו ָעזָּּֽוב׃
ֵ֖צּור ח ָָסָ֥יּו בָֹּֽו׃
יכֵּ֑ם
יש ְֵּ֖תּו יֵ֣ין נְּס ָ
יכֵ֖ם סתְּ ָ ָּֽרה׃
י ְּהָ֥י עֲל ֶּ
ֱֹלהים עמ ֵָּ֑די
וְּאָ֥ין א ֵ֖
ָמ ַחצְּתי ַואֲנֵ֣י א ְֶּּר ֵָ֔פא
ֶּשא אֶּל־ש ַ ֵָ֖מים י ֵָּ֑די
 40כ ָּֽי־א ָ ָ֥
 41אם־שַנֹותי ב ַ ְֵּ֣רק ח ְַּר ֵ֔בי
ָשיב נָקָם ְּלצ ֵָָ֔רי
א ֶּ֤
ַ 42אשְּכֶּ֤יר חצַי מדֵָ֔ ם
מ ַדֶּ֤ם ָחלָל וְּש ְּב ֵָ֔יה
 43ה ְַּרנֶּ֤ינּו גֹוים ע ֵַ֔מֹו
ְּונָקָם י ֵָ֣שיב ְּלצ ֵָָ֔ריו

ו ֶַּ֤ת ֹאכַל ֶּא ֶּרץ ו ָּֽי ֻב ֵָ֔לּה
ַ 23אסְּפֶּ ָ֥ה עָלֵ֖ימֹו ָר ֵּ֑עֹות
 24מְּז ָ֥י ָרעָ ֹּ֛ב ּול ְֻּחָ֥מי ֶּ ֵ֖רשֶּף
שלַח־ ֵָ֔בם
ְּושֶּן־בְּהמ ֹת ֲא ַ
שכֶּל־ ֵֶּ֔ח ֶּרב
 25מחּוץ תְּ ַ
גַם־בָחּור גַם־בְּתּו ֵָ֔לה
יהם
ָאמ ְּרתי ַאפְּא ֶּ ֵּ֑
ֵ֖ ַ 26
לּולי ַ ֶּ֤כעַס אֹויב ָאגֵ֔ ּור
ִ֗ 27
פֶּן־י ָֹּֽאמְּרּו י ֵָ֣דינּו ֵָ֔רמָה
 28כי־גֹּ֛ ֹוי א ֹבַ ָ֥ד ע ֵ֖צֹות ֵּ֑המָה
 29לָ֥ ּו ָחכ ְֵּ֖מּו יַשְּכֵ֣ילּו ֵּ֑ז ֹאת
 30אי ָ֞ ָכה י ְּר ֶּ֤ד ֹף ֶּאחָד ֵֶּ֔אלֶּף
י־צּורם ְּמכ ֵָָ֔רם
אם־ֹלא כ ָ ֵ֣
צּורם
ְּצּורנּו ָ ֵּ֑
 31כֹּ֛י ֹלָ֥ א כ ֵ֖
 32כ ָּֽי־מ ֶּ ֶּ֤גפֶּן סְּד ֹם ַג ְּפ ֵָ֔נם
י־רֹוש
ֲענָבמֹו ענְּב ֵ֔
 33חֲמַ ָ֥ת תַ נינֵ֖ם י ָינֵּ֑ם
 34הֲֹלא־הֵ֖ ּוא כ ֻ ֵָ֣מס עמ ֵָּ֑די
 35לֶּ֤י נָקָם וְּש ֵ֔לם
כֶּ֤י קָרֹוב יֵֹ֣ום אידֵָ֔ ם
 36כ ָּֽי־י ֶָּ֤דין י ְּהוָה ע ֵַ֔מֹו
י־אזְּלַת ֵָ֔יד
כֶּ֤י י ְּראֶּה כ ָ ֵ֣
ֱֹלהימֹו
ְָּאמר ֵ֣אי א ֵּ֑
 37ו ַ ֵ֖
ֹאכלּו
שר ֶּ֤חלֶּב זְּבָחימֹו י ֵ֔
ֲ 38א ֶׁ֨ ֶּ
י ָקּומּו ְּוי ַ ְּעז ְֻּר ֵֶּ֔כם
ְּ 39ר ֵ֣אּו׀ עַתִָ֗ ה כֵ֣י אֲנֶּ֤י אֲני ֵ֔הּוא
ָאמית ַו ֲא ַח ִֶּ֗יה
אֲנָ֧י ֵ֣
וְּאָ֥ין מי ֵָ֖די מַצ ָּֽיל׃
וְָּא ַֹ֕מ ְּרתי ַ ָ֥חי ָאנ ֹכֵ֖י לְּע ֹלָ ָּֽם׃
וְּת ֹאחָ֥ז בְּמש ָ ְֵּ֖פט י ֵָּ֑די
שנ ַ ְֵּ֖אי ֲאשַל ָּֽם׃
וְּל ְּמ ַ
ֹאכֵ֣ל ב ָ ֵָּ֑שר
ְּוח ְַּר ֵ֖בי ת ַ
מ ֵ֖ר ֹאש פ ְַּרעָ֥ ֹות אֹוי ָּֽב׃
כָ֥י דַ ם־ ֲעב ָ ֵָ֖דיו י ֵּ֑קֹום
וְּכפֶּ ָ֥ר ַאדְּ מ ֵָ֖תֹו ַעמָֹּֽו׃

ירה־ה ֵַ֖ז ֹאת בְָּאזְּנֵ֣י
שה ַוי ְּדַ בֹּ֛ר אֶּת־כָל־דב ְָּ֥רי הַש ָ ָּֽ
ַ 44וי ֵָ֣ב ֹא מ ֹ ִ֗ ֶּ
שה לְּדַ בֹּ֛ר אֶּת־כָל־
ְּהֹוש ַע בן־נָּּֽון׃ ַ 45וי ְַּכֵ֣ל מ ֹ ִ֗ ֶּ
ה ָ ֵָּ֑עם ֵ֖הּוא ו ָ֥
הַדְּ ב ָָ֥רים ה ֵָ֖אלֶּה אֶּל־כָל־יש ְָּראָּֽל׃  46וַיֶֹּ֤אמֶּר אֲלהֶּם ֵ֣שימּו
ֲשר ָאנ ֹכֹּ֛י מעָ֥יד ב ֶָּכֵ֖ם הַיֵּ֑ ֹום
ְּל ַב ְּב ֵֶּ֔כם ְּל ָכל־הַדְּ ב ֵָ֔רים א ֶּ ָ֧
ֲשר תְּ ַצּוֻם אֶּת־בְּני ֵֶּ֔כם לש ְֵּ֣מ ֹר ַלע ֲֵ֔שֹות אֶּת־כָל־דב ְֵּ֖רי
א ֶּ ֶּ֤
יכֵּ֑ם
י־הּוא חַי ֶּ
ַתֹורה הַז ָֹּֽאת׃ ְּ֠ 47כי ֹלָּֽא־דָ ֶָׁ֨בר ָ֥רק הּוא מ ֵֶּ֔כם כ ֵ֖
ה ָ ָ֥
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שר אַתֶּ֜ ם
ַל־האֲדָ ֵָ֔מה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ּובַדָ ָ ֵ֣בר ַה ִֶּ֗זה תַ א ֲֶּ֤ריכּו י ָמים ע ָ ֵ֣
עֹב ְָּ֧רים אֶּת־ ַהי ְַּרדֹּ֛ן ָ ֵ֖שמָה לְּרש ְָּתָּּֽה׃
שה ב ֶּ ְֹּּ֛עצֶּם ַהיָֹ֥ום ַה ֶּזֵ֖ה לאמָֹּֽר׃  49ע ֲָּ֡לה
ַ 48וי ְּדַ בֶּ֤ר י ְּהוָה אֶּל־מ ֹ ֵ֔ ֶּ
אֶּל־הַר ָה ֲעב ֶָׁ֨רים ַה ֶּ֜זה הַר־נ ְִּ֗בֹו ֲאשֶּר ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מֹו ֵָ֔אב
שר אֲנָ֥י
ֶּת־א ֶּרץ ְּכ ֵַ֔נעַן ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ֲשר עַל־פְּנֵ֣י י ְּר ֵּ֑חֹו ְּ
ּוראה א ֶּ ֵ֣
א ֶּ ֵ֖
ֲשר אַתָ ה
נ ֹֹּ֛תן לבְּנָ֥י יש ְָּר ֵ֖אל ַל ֲא ֻח ָז ָּֽה׃ ּ 50ו ִֻ֗מת ָבהָר א ֶּ ֶּ֤
ֶּר־מת ַאה ֲֶּ֤ר ֹן
ָאסף אֶּל־ע ֶּ ֵַּ֑מיָך כַ ָּֽ ֲאש ָ֞
ע ֶֹּלֵ֣ה ֵ֔ ָ
שמָה וְּה ֵ֖
שר ְּמ ַעלְּתֶּ֜ ם
ָאחיָך ב ְֵּ֣ה ֹר ָה ֵָ֔הר וַי ָ ֵ֖אסֶּף אֶּל־עַמָ ָּֽיו׃  51עַל ֲא ֶׁ֨ ֶּ
ַר־צן
ִ֗בי בְּתֹוְך בְּנֵ֣י יש ְָּר ֵ֔אל בְּמָּֽי־מְּריבַ ָ֥ת ק ֵָ֖דש מדְּ ב ֵּ֑
אֹותי ב ְֵּ֖תֹוְך בְּנָ֥י יש ְָּרא ָּֽל׃
ֲשר ֹלָּֽא־קדַ שְּתֶּ ם ֵ֔
ַ ֵ֣על א ֶּ ֶּ֤
תָבֹוא אֶּל־
שמָה ֹלֵ֣ א ֵ֔
 52כָ֥י מ ֶּ ֵ֖נגֶּד ת ְּר ֶּ ֵ֣אה אֶּת־ה ָ ֵָּ֑א ֶּרץ ְּו ָ
ָה ָֹ֕א ֶּרץ ֲאשֶּר־אֲנָ֥י נ ֵֹ֖תן לבְּנָ֥י יש ְָּראָּֽל׃
ֱֹלהים אֶּת־
 33:1ו ְֵּ֣ז ֹאת ַהב ְָּר ִָ֗כה ֲא ֶׁ֨ ֶּ
שר ב ַ ָ֥רְך מ ֶּ ֹֹּ֛שה אָ֥יש ָהא ֵ֖
בְּנֵ֣י יש ְָּר ֵּ֑אל לפְּנֵ֖י מֹותָּֽ ֹו׃  2וַי ֹא ִַ֗מר י ְּה ָָ֞וה מסינַ ָ֥י בָא ְּוז ַ ֶָּ֤רח
ְָּאתה מרב ֲֵ֣ב ֹת
משעיר ֵָ֔למֹו הֹופי ַע מ ַ ֵ֣הר פ ֵָ֔
ָארן ו ָ ֵ֖
ֵּ֑ק ֹדֶּ ש מָּֽימינֹ֕ ֹו אשדת [אָ֥ש ָ ֵ֖דת] לָ ָּֽמֹו׃ ַ ֵ֚ 3אף ח ֵֹ֣בב ע ֵַ֔מים כָל־קְּד ָ ֵֹ֖שיו
תֹורה צּוָה־
ְּבי ֶּ ֵָּ֑דָך וְּהם תֻ כֵ֣ ּו ל ְַּרגְּ ֵֶּ֔לָך י ָ ֵ֖שא מדַ בְּר ֶֹּתָּֽיָך׃ ָ֥ ָ 4
מֹור ָ ֵ֖שה קְּהלַ ָ֥ת יַעֲקָֹּֽב׃ ַ 5וי ְּהָ֥י ביש ֵֻ֖רּון ֶּ ֵּ֑מלְֶּך
ָלֵ֖נּו מ ֶּ ֵֹּ֑שה ָ
אּובן
בְּהתְּ אַסף ָ ֵ֣ראשי ֵָ֔עם ַ ֵ֖יחַד שב ְָּ֥טי יש ְָּראָּֽל׃  6י ְָּ֥חי ְּר ֵ֖
 7ו ְֵּ֣ז ֹאת
וְַּאל־י ֵָּ֑מ ֹת ויהָ֥י מ ָ ְֵּ֖תיו מסְּפָ ָּֽר׃
ל ָּֽיהּודָ ה וַי ֹאמַר ש ַ ְֶּּ֤מע י ְּהוָה ֵ֣קֹול י ְּהּודֵָ֔ ה ְּואֶּל־ע ֵַ֖מֹו
יאנּו י ָדָ יו ָ ֵ֣רב ֵ֔לֹו ו ְָּ֥עזֶּר מצ ָ ֵָ֖ריו ת ְּה ֶּי ָּֽה׃
תְּ ב ֶּ ֵּ֑
ֲשר
ידָך א ֶּ ֶּ֤
ְּאּוריָך ל ְֵּ֣איש חֲס ֶּ ֵּ֑
ּ 8ו ְּללוֵ֣י ָא ֵַ֔מר תֻ מֶּ ָ֥יָך ו ֶּ ֵ֖
יבהּו עַל־מָ֥י מְּריבָ ָּֽה׃  9הָא ָֹ֞מר
נסיתֹו ְּב ַמ ֵָ֔סה תְּ ר ֵ֖
ְָּאביו ּולְּאמֹו ֹלֵ֣ א ְּרא ֵ֔יתיו ְּואֶּת־ ֶּאחָיו ֹלֵ֣ א ה ֵ֔כיר
ל ֶּ֤
שמְּרּו אמ ְָּרתֵֶּ֔ ָך ּוב ְָּּֽריתְּ ָךֵ֖ ינְּצָֹּֽרּו׃
ְּואֶּת־ב ָָנֵ֖ו ֹלֵ֣ א י ָ ֵָּ֑דע כֶּ֤י ָ ָּֽ
ְּתֹורתְּ ָךֵ֖ לְּיש ְָּר ֵּ֑אל י ֶָּ֤שימּו
ש ָפ ֶּטיָך ְּליַע ֲֵ֔ק ֹב ו ָ
יֹורּו מ ְּ
ֶּ֤ 10
ְּטֹורה ְּב ַא ֵֶּ֔פָך ְּוכָלֵ֖יל עַ ָּֽל־מזְּב ְֶּּחָָּֽך׃  11ב ֶָּ֤רְך י ְּהוָה ח ֵ֔ילֹו
ק ָ
שנ ָ ְֵּ֖איו
ּופ ֹעַל י ָ ֵָ֖דיו ת ְּר ֶּ ֵּ֑צה ְּמ ֶַׁ֨חץ מָתְּ ַנָ֧ים קָמָ ֹּ֛יו ּו ְּמ ַ
ָ֥
 12לְּבנְּי ֵָ֣מן ָא ֵַ֔מר י ְֵּ֣דיד
מן־י ְּקּומָּּֽון׃
י ְּה ֵֹ֔ ָוה יש ְָּ֥כ ֹן ל ֶּ ֵָ֖בטַח ע ָָלֵּ֑יו ח ֹפֶּ֤ף ָעלָיו כָל־הַיֵ֔ ֹום ּובָ֥ין
ְּיֹוסף ָא ֵַ֔מר
יפיו שָכ ָּֽן׃
ּ 13ול ֵ֣
כְּת ָ ֵ֖
ש ַמים מ ֵָּ֔טל ּומתְּ ֵ֖הֹום
ַאר ֵּ֑צֹו מ ֶּ ֶּ֤מגֶּד ָ
מְּב ֶּ ָֹ֥רכֶּת י ְּה ָ ֹוֵ֖ה ְּ
בּוא ֹת ָ ֵּ֑שמֶּש ּומ ֶּ ֵ֖מגֶּד גֶּ ֶָּ֥רש
ר ֹבֶּ ָ֥ צֶּת ָ ָּֽתחַת׃ ּ 14ומ ֶּ ֵ֖מגֶּד תְּ ֵ֣
י־קדֶּ ם ּומ ֶּ ֵ֖מגֶּד גבְּעָ֥ ֹות עֹולָ ָּֽם׃
י ְָּרחָּֽים׃ ּ 15ומ ֵ֖ר ֹאש ה ֲַרר ֶּ ֵּ֑
ּורצָ֥ ֹון שֹכְּנֵ֖י ס ְֶּּנֵּ֑ה תָ בֹואתָ ה
ּ 16ומ ִֶּ֗מגֶּד ֵ֚ ֶּא ֶּרץ ּומְֹּל ֵָ֔אּה ְּ
שֹורֹו ה ָ ֵָ֣דר
יֹוסף ּו ְּלקָדְּ ֵ֖ק ֹד נְּז ָ֥יר א ֶָּחָּֽיו׃  17ב ְֶּׁ֨כֹור ֜
ל ְֵּ֣ר ֹאש ֵ֔
ִ֗לֹו ְּוק ְַּרנֶּ֤י ְּראם ק ְַּר ֵָ֔ניו ָב ִֶּ֗הם עַמֹּ֛ים יְּנַגַ ָ֥ח יַח ָ ְֵּ֖דו
י־א ֶּרץ וְּהם רבְּבֵ֣ ֹות ֶּאפ ְֵַּ֔רים ו ְֵּ֖הם ַאלְּפָ֥י
ַאפְּס ָ ֵּ֑
 18וְּלזְּבּולֻ ֵ֣ן ָא ֵַ֔מר שְּמַ ָ֥ח
ְּמנ ֶַּשָּֽה׃
ָשכר בְּאֹהָלֶּ ָּֽיָך׃  19עַמים הַר־
ז ֻ
אתָך וְּיש ָ ֵ֖
ְּבּולֵ֖ן בְּצ ֶּ ֵּ֑
י־צדֶּ ק כֵ֣י ֶּ ֶּ֤שפַע י ַמים יי ֵָ֔נקּו
יק ְֵָּ֔ראּו ָ ֵ֖שם יזְּבְּחֵ֣ ּו זבְּח ֶּ ֵּ֑
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ּ 20ול ְָּגֵ֣ד

שפֻנֵ֖י ט ְָּ֥מּוני חָֹּֽול׃
ּו ְּ
ָא ֵַ֔מר ב ֵָ֖רּוְך מ ְַּר ֵ֣חיב ָגֵּ֑ד ְּכלָבֵ֣יא ש ֵָ֔כן ְּוט ַ ָָ֥רף ז ְֵּ֖רֹו ַע
י־שם ֶּחל ַ ְָּ֥קת מְּח ֵֹ֖קק
ַאף־קָדְּ קָֹּֽד׃ ַ 21ו ַי ְֶּּ֤רא ראשית ֵ֔לֹו כ ָ ֹּ֛
שפ ָ ֵָ֖טיו
שה ּומ ְּ
ס ֵָּ֑פּון וַיתא ָ ֵ֣ראשי ֵָ֔עם צדְּ ַ ֶּ֤קת י ְּהוָה ָע ֵ֔ ָ
ּ 22ול ָ ְֵּ֣דן
עם־יש ְָּראָּֽל׃
ַאריֵּ֑ה יְּזַנֵ֖ק מן־ ַהב ָָשָּֽן׃ ּ 23ו ְּלנַפְּתָ לֵ֣י
ָא ֵַ֔מר ָ ֵ֖דן גֵ֣ ּור ְּ
ְּהוֵּ֑ה ָי ָ֥ם
ָא ֵַ֔מר נַפְּתָ לי ש ַ ְֵּ֣בע ָר ֵ֔צֹון ּומָלֵ֖א ב ְּר ַכֵ֣ת י ָ
ָשר ָא ֵַ֔מר
וְּדָ ֵ֖רֹום י ָ ְָּּֽרשָה׃
ּ 24ו ְּלא ֵ֣
ָשר י ְֶּּ֤הי ְּרצּוי ֶּא ֵָ֔חיו וְּט ֹבָ֥ל ב ֶּ ֵַ֖שמֶּן
ב ָָ֥רּוְך מבָנֵ֖ים א ֵּ֑
ַרגְּלָֹּֽו׃  25ב ְַּר ֶּז ָ֥ל ּונ ְֵּ֖ח ֹשֶּת מנְּע ֶָּלֵָּ֑ך ּו ְּכי ֶּ ֵָ֖מיָך דָ בְּאֶּ ָָּֽך׃
ש ַמים ְּב ֶּעז ְֵֶּּ֔רָך ּו ְּבגַ ֲאו ֵָ֖תֹו
 26אָ֥ין כ ֵָ֖אל יְּש ֵֻּ֑רּון ר ֹכֶּ֤ב ָ
שח ָָּֽקים׃  27מְּעֹנָה אֱֹלֵ֣ הי ֵֶּ֔קדֶּ ם ּומ ַ ֵ֖תחַת זְּר ֵֹ֣ע ֹת
ְּ
עֹולֵּ֑ם ַוי ְָּג ֶָּ֧רש מפָנֶּ ֹּ֛יָך אֹויֵ֖ב וַיָֹ֥אמֶּר ַהשְּמָּֽד׃
ָ
ֶּל־א ֶּרץ
 28וַישְּכ ֹן יש ְָּר ֶׁ֨אל ֶּ ֶּ֤בטַח בָדָ ד ֵ֣עין יַע ֲֵ֔ק ֹב א ֶּ ֵ֖
דָ ָגֵ֣ן וְּת ֵּ֑ירֹוש ַאף־ש ָ ֵָ֖מיו ַיָ֥ע ְַּרפּוָ -טָּֽל׃ ַ 29אש ְֶֶּּׁ֨ריָך
נֹושע בַ ָּֽיה ֵ֔ ָוה מָגֵ֣ן ֶּעז ְֵֶּּ֔רָך
יש ְָּר ֜אל ֵ֣מי כ ִָ֗מֹוָך ֵ֚ ַעם ַ ֵ֣
ֶּר־ח ֶּרב ַג ֲאו ֶּ ֵָּ֑תָך וְּיכָ ָּֽח ֲֶּ֤שּו אֹי ְּ ֶּביָך ֵָ֔לְך ְּוא ָ ֵַ֖תה
ַו ֲאש ֶּ ֵ֖
ַ 34:1ו ֶַׁ֨יעַל
ָמֹותימֹו תדְּ ָּֽר ְֹך׃
עַל־ב ָ֥
ֶּל־הֵ֣ר נ ְֵּ֔בֹו ֵ֚ר ֹאש הַפ ְּס ֵָ֔גה
שה מָּֽע ְַּר ֶּ֤ב ֹת מֹוָאב א ַ
מ ֹ ֜ ֶּ
ְּהוָ֧ה אֶּת־כָל־הָאָ ֶֹּּ֛רץ
ֲשר עַל־פְּנֵ֣י י ְּר ֵּ֑חֹו ַוי ְַּר ֶׁ֨אהּו י ָ
א ֶּ ֵ֖
אֶּת־הַגל ָ ְֵּ֖עד עַד־דָ ָּֽן׃  2וְּאת כָל־נַפְּתָ ֵ֔לי ְּואֶּת־אֶּ ֶָּ֥רץ
ָל־א ֵֶּ֣רץ י ְּהּודֵָ֔ ה ַ ֵ֖עד ַה ָי ָ֥ם
ֶּאפ ַ ְֵּ֖רים ּו ְּמנ ֶּ ֵַּ֑שה וְּאת כ ֶּ
הַָאח ֲָּֽרֹון׃ ְּ 3ואֶּת־ ַה ִֶּ֗נגֶּב וְּ ָּֽאֶּת־הַכ ָָ֞כר בק ַ ְָּ֧עת י ְּרחֹּ֛ ֹו
ַד־צ ֹעַר׃  4ו ֶַׁ֨י ֹאמֶּר י ְּה ֜ ָוה א ִָ֗ליו
עָ֥יר הַתְּ מ ֵָ֖רים ע ָּֽ
ש ַבעְּתי לְַּאב ְָּר ֶָׁ֨הם לְּיצ ָ ְֶּּ֤חק
ֲשר ְּ֠נ ְּ
ֶּ֤ז ֹאת ָה ָא ֶּרץ א ֶּ ֵ֣
יתיָך
ָּּֽו ְּליַעֲק ֹב ל ֵ֔
אמ ֹר ְּלז ְַּרעֲָךֵ֖ אֶּתְּ ֶּ ֵּ֑ננָה ה ְֶּּרא ֵ֣
שם מ ֶּ ָֹ֧שה
בְּעי ֵֶּ֔ניָך ו ָ ְֵּ֖שמָה ֹלָ֥ א תַ עֲבָֹּֽר׃ ַ 5ו ֶָׁ֨ימָת ֜ ָ
מֹואב עַל־פָ֥י י ְּהוָ ָּֽה׃  6וַיק ְֶּׁ֨ב ֹר א ֶֹּ֤תֹו
ֶּעָּֽבֶּד־י ְּהוָ ֹּ֛ה בְּאֶּ ֶָּ֥רץ ָ ֵ֖
ַב ַגי ְּ ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מֹו ֵָ֔אב ֵ֖מּול ֵ֣בית פ ְֵּּ֑עֹור ְּוֹלָּֽא־י ַ ָָ֥דע איש
שה בֶּן־מ ָ ָ֧אה ְּו ֶּעש ְֹּּ֛רים
אֶּת־ק ְֻּב ֵָ֣ר ֵ֔תֹו ַ ֵ֖עד ַהיָֹ֥ום ַה ֶּז ָּֽה׃ ּ 7ומ ֹ ִ֗ ֶּ
ש ָָנֵ֖ה בְּמ ֵֹּ֑תֹו ֹלָּֽא־ ָכה ָ ֲָ֥תה עינֵ֖ ֹו וְֹּלא־נָ ָ֥ס לחָֹּֽה׃  8וַיבְּכּו ב ְֶּׁ֨ני
מֹואב
יש ְָּר ָ֧אל אֶּת־מ ֶּ ֹֹּ֛שה ב ְַּע ְָּּֽר ָ֥ב ֹת ָ ֵ֖
ְֹּלשים יֵּ֑ ֹום וַ ָּֽיתְּ ֵ֔מּו י ְּמָ֥י ב ְֵּ֖כי ָ֥אבֶּל מ ֶֹּשָּֽה׃
ש ֵ֣
ָּֽיהֹוש ַע בן־נִ֗ ּון מָלא ֵ֣רּו ַח ָח ְּכ ֵָ֔מה כ ָּֽי־סָמַ ְָ֥ך
 9ו ֻ ֵ֣
שמ ְֶּׁ֨עּו א ָלֶּ֤יו בְּנ ָּֽי־
מ ֶּ ֹֹּ֛שה אֶּת־י ָ ֵָ֖דיו ע ָָלֵּ֑יו וַי ְּ
ְּהוֵ֖ה אֶּת־
ֲשר צ ָּוָ֥ה י ָ
יש ְָּראל וַ ָּֽיַע ֲֵ֔שּו ַכא ֶּ ֹּ֛
מ ֶֹּשָּֽה׃ ְּ 10וֹלָּֽא־ ֶָׁ֨קם נָבָ֥יא עֹּ֛ ֹוד בְּיש ְָּר ֵ֖אל כְּמ ֶּ ֵֹּ֑שה ֲאשֶּר
י ְּדָ עֵ֣ ֹו י ְּה ֵ֔ ָוה פָנֵ֖ים אֶּל־פָנ ָּֽים׃ ְּ 11לכָל־הָא ָֹ֞ת ֹת ְּוהַמֹופ ְִּ֗תים
שלָחֹו י ְּה ֵ֔ ָוה ַלע ֲֵ֖שֹות ב ֶּ ְֵּ֣א ֶּרץ מצ ָ ְֵּּ֑רים
ֲשר ְּ
א ֶּ ֶּ֤
ָל־ַארצָֹּֽו׃ ּ 12ולְּכ ֹל ַה ָיֵ֣ד
ְּ
ְּלפ ְַּר ָ֥ע ֹה ּו ְּלכָל־ ֲעב ָ ֵָ֖דיו ּו ְּלכ
שה
ַמֹורא ַהג ֵָּ֑דֹול ֲאשֶּר ע ָ ֵָ֣שה מ ֹ ֵ֔ ֶּ
ַה ֲחזָ ֵָ֔קה ּול ְֵּ֖כ ֹל ה ָ ֵ֣
לְּעינֵ֖י כָל־יש ְָּרא ָּֽל׃

