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 1 פרק  ְּדָבִרים

, ְּבֵעֶבר, ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ֲאֶׁשר,  ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים   א
-- ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת, ּתֶֹפל- ָּפאָרן ּוֵבין-ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵּבין ַּבִּמְדָּבר   :ַהַּיְרֵּדן
  .ָזָהב ְוִדי
  .ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ , ַעד ,ֵׂשִעיר- ַהר ֶּדֶרְך , ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב  ב
, ִּדֶּבר מֶֹׁשה; ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש- ְּבַעְׁשֵּתי ,ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה   ג

  .ֲאֵלֶהם, ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹתֹו, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ֶאל
, ְוֵאת--ְּבֶחְׁשּבֹון ,ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב, ָהֱאמִֹרי ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך , ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו  ד

  .ְּבֶאְדֶרִעי, יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹת- ֲאֶׁשר ,עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת -ֵּבֵאר ֶאת, הֹוִאיל מֶֹׁשה ,ְּבֶאֶרץ מֹוָאב, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן  ה

  .ֵלאמֹר
 .ָּבָהר ַהֶּזה, ֶׁשֶבת ָלֶכם-ַרב  :ֵלאמֹר ְּבחֵֹרב, ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו   ו
ָּבֲעָרָבה ָבָהר , ְׁשֵכָניו- ָּכל- ְוֶאל ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי, ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם  ז

ַהָּנָהר ַהָּגדֹל -ַעד, ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּלָבנֹון-- ַהָּים ּוְבחֹוף, ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב
  .ְּפָרת- ְנַהר
ֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ-ּוְרׁשּו ֶאת, ּבֹאּו ;ָהָאֶרץ- ֶאת ,ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם   ח

ּוְלַזְרָעם , ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ְלַאְבָרָהם
  .ַאֲחֵריֶהם

 .ְׂשֵאת ֶאְתֶכם, אּוַכל ְלַבִּדי-לֹא  :ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר, ָואַֹמר ֲאֵלֶכם   ט
.בְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹ, ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ;ִהְרָּבה ֶאְתֶכם, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  י

ִויָבֵרְך ; ֶאֶלף ְּפָעִמים-- ָּכֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם   יא
  .ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם, ֶאְתֶכם

  .ְוִריְבֶכם, ּוַמַּׂשֲאֶכם ָטְרֲחֶכם, ְלַבִּדי, ֵאיָכה ֶאָּׂשא   יב
, ַוֲאִׂשיֵמם; ְלִׁשְבֵטיֶכם-- ִויֻדִעים ,ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים  יג

  .ְּבָראֵׁשיֶכם
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  .ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות- ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-טֹוב ,ַוּתֹאְמרּו; אִֹתי, ַוַּתֲענּו   יד
ָוֶאֵּתן אֹוָתם , ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ,ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם-ָוֶאַּקח ֶאת   טו

י ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשרֵ , ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי  :ֲעֵליֶכם, ָראִׁשים
  .ְלִׁשְבֵטיֶכם ,ְוׁשְֹטִרים, ֲעָׂשרֹת

ֲאֵחיֶכם -ָׁשמַֹע ֵּבין  :ֵלאמֹר, ַהִהוא ָּבֵעת, ׁשְֹפֵטיֶכם-ֶאת, ָוֲאַצֶּוה  טז
  .ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו-יןּובֵ  ִאיׁש- ֵּבין, ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק

-לֹא ָתגּורּו ִמְּפֵני-- ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון ,ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט-לֹא   יז
ַּתְקִרבּון , ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם; ֵלאלִֹהים הּוא ִּכי ַהִּמְׁשָּפט, ִאיׁש
  .ּוְׁשַמְעִּתיו ֵאַלי
  .ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון, ַהְּדָבִרים-ָּכל ֵאת, ָּבֵעת ַהִהוא, םָוֲאַצֶּוה ֶאְתכֶ    יח
ר ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁש -ָּכל ַוֵּנֶלְך ֵאת, ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב  יט

ַעד , ַוָּנבֹא; אָֹתנּו, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ָהֱאמִֹרי ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר
  .עַ ַּבְרנֵ  ָקֵדׁש
ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו נֵֹתן -ֲאֶׁשר, ָהֱאמִֹרי ַהר-ָּבאֶתם ַעד  :ֲאֵלֶכם, ָואַֹמר  כ
  .ָלנּו
ַּכֲאֶׁשר , ֲעֵלה ֵרׁש  :ָהָאֶרץ- ֶאת-- ְלָפֶניךָ  ,ְרֵאה ָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    כא

  .ֵּתָחת-ְוַאל, ִּתיָרא-ַאל--ָלְך  ִּדֶּבר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיךָ 
- ְוַיְחְּפרּו, ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ,ֻּכְּלֶכם, בּון ֵאַליַוִּתְקְר    כב

ְוֵאת , ָּבּה-ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה- ֶאת-- ָּדָבר, ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ;ָהָאֶרץ-ָלנּו ֶאת
  .ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן ֶהָעִרים

ִאיׁש ֶאָחד , ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשיםִמֶּכם  ָוֶאַּקח; ַהָּדָבר, ַוִּייַטב ְּבֵעיַני  כג
  .ַלָּׁשֶבט
  .אָֹתּה, ַוְיַרְּגלּו; ַנַחל ֶאְׁשּכֹל-ַעד ַוָּיבֹאּו, ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ָהָהָרה   כד
, ַוָּיִׁשבּו אָֹתנּו ָדָבר; ַוּיֹוִרדּו ֵאֵלינּו ,ַוִּיְקחּו ְבָיָדם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ   כה

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו נֵֹתן ָלנּו- ֲאֶׁשר ,ֶרץטֹוָבה ָהָא, ַוּיֹאְמרּו
  .ִּפי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם- ֶאת ,ַוַּתְמרּו; ַלֲעלֹת, ְולֹא ֲאִביֶתם   כו
הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ , ְּבִׂשְנַאת ְיהָוה אָֹתנּו ,ַוּתֹאְמרּו, ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם   כז
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  .ִמיֵדנּוְלַהְׁש , ָהֱאמִֹריָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד--ִמְצָרִים
 ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול ָוָרם-ֶאת ַאֵחינּו ֵהַמּסּו, ָאָנה ֲאַנְחנּו עִֹלים   כח

  .ָרִאינּו ָׁשם, ְּבֵני ֲעָנִקים- ְוַגם; ַּבָּׁשָמִים ,ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבצּורֹת, ִמֶּמּנּו
  .ֵמֶהם, ִתיְראּון- ְולֹא ַתַעְרצּון- לֹא  :ֲאֵלֶכם, ָואַֹמר  כט
ה ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂש   :ִיָּלֵחם ָלֶכם הּוא, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם  ל

  .ְלֵעיֵניֶכם-- ְּבִמְצַרִים, ִאְּתֶכם
-ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא, ְנָׂשֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ֲאֶׁשר, ֲאֶׁשר ָרִאיָת , ּוַבִּמְדָּבר   לא

 .ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ּבֲֹאֶכם ַעד-ַעד, ַלְכֶּתםֲאֶׁשר הֲ  ַהֶּדֶרְך - ְּבָכל--ְּבנֹו-ִאיׁש ֶאת
  .ֱאלֵֹהיֶכם, ַּביהָוה ,ַמֲאִמיִנם, ֵאיְנֶכם-- ַהֶּזה, ּוַבָּדָבר   לב
, ָּבֵאׁש ַלְיָלה  :ַלֲחנְֹתֶכם-- ָלֶכם ָמקֹום ָלתּור, ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶרְך   לג

  .יֹוָמם, ָנןּוֶבעָ , ָבּה-ֵּתְלכּו ַלְראְֹתֶכם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר
  .ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר, ַוִּיְקצֹף ;קֹול ִּדְבֵריֶכם-ֶאת, ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה   לד
ָהָאֶרץ , ֵאת--ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ,ִיְרֶאה ִאיׁש ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה- ִאם   לה

  .ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי, ַהּטֹוָבה
- ְך ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדרַ -ֶאֵּתן ֶאת- ְולֹו, ִיְרֶאָּנה הּוא, ְיֻפֶּנה-זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן   לו
  .ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהָוה ,ַיַען-- ּוְלָבָניו, ָּבּה
  .ָתבֹא ָׁשם-לֹא, ַאָּתה-ַּגם  :ֵלאמֹר ִּבְגַלְלֶכם, ִּבי ִהְתַאַּנף ְיהָוה- ַּגם   לז
הּוא -ִּכי, אֹתֹו ַחֵּזק; הּוא ָיבֹא ָׁשָּמה ,נּון ָהעֵֹמד ְלָפֶניךָ -ְיהֹוֻׁשַע ִּבן   לח

  .ִיְׂשָרֵאל-ַיְנִחֶלָּנה ֶאת
ָיְדעּו ַהּיֹום -ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשר לֹא, ִיְהֶיה ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז  לט

  .ְוֵהם ִייָרׁשּוהָ , ְוָלֶהם ֶאְּתֶנָּנה; ָׁשָּמה ָיבֹאּו, ֵהָּמה-- טֹוב ָוָרע
  .סּוף-ֶּדֶרְך ַים, ַהִּמְדָּבָרה ּוְסעּו; נּו ָלֶכםּפְ , ְוַאֶּתם  מ
ְּככֹל , ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו-- ַליהָוה ָחָטאנּו, ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי   מא
, ַוָּתִהינּו, ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו- ִאיׁש ֶאת, ַוַּתְחְּגרּו; ֱאלֵֹהינּו ִצָּונּו ְיהָוה-ֲאֶׁשר
  .ָהָהָרה ַלֲעלֹת
, ִּכי ֵאיֶנִּני-- ִתָּלֲחמּו- ַתֲעלּו ְולֹא ֱאמֹר ָלֶהם לֹא, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי   מב
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.אְֹיֵביֶכם, ִלְפֵני,ִּתָּנְגפּו, ְולֹא; ְּבִקְרְּבֶכם

ּו ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעל, ִּפי ְיהָוה-ַוַּתְמרּו ֶאת ;ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם, ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם  מג
  .ָהָהָרה
, ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם, ִלְקַראְתֶכם, ַההּוא ַוֵּיֵצא ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר   מד

  .ָחְרָמה-ַעד, ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ;ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים
ְולֹא ֶהֱאִזין , ָׁשַמע ְיהָוה ְּבקְֹלֶכם-ְולֹא ;ִלְפֵני ְיהָוה, ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו   מה

  .ֲאֵליֶכם
  .ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם, ַּכָּיִמים ,ָיִמים ַרִּבים, ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש   מו
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 2 פרק  ְּדָבִרים

 ַוָּנָסב; ֵאָלי, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה, סּוף- ֶּדֶרְך ַים, ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּנֶפן ַוִּנַּסע   א
  }ס{  .ָיִמים ַרִּבים, ֵׂשִעיר-ַהר-ֶאת
  .ֵאַלי ֵלאמֹר, ְיהָוהַוּיֹאֶמר   ב
  .ָצפָֹנה, ָלֶכם ְּפנּו; ָהָהר ַהֶּזה- סֹב ֶאת, ָלֶכם-ַרב   ג
, ֵעָׂשו-ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ַאֶּתם עְֹבִרים, ַצו ֵלאמֹר, ָהָעם-ְוֶאת  ד

  .ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ,ְוִייְראּו ִמֶּכם; ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר
-ַעד ִמְדַרְך ַּכף, ֵמַאְרָצם ֶאֵּתן ָלֶכם-ִּכי לֹא-- ִּתְתָּגרּו ָבם- ַאל  ה

  .ֵׂשִעיר ַהר-ָנַתִּתי ֶאת, ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו-ִּכי  :ָרֶגל
, ַמִים ִּתְכרּו ֵמִאָּתם- ְוַגם; ַוֲאַכְלֶּתם ,אֶֹכל ִּתְׁשְּברּו ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף   ו

  .ּוְׁשִתיֶתם-- ַּבֶּכֶסף
ַהִּמְדָּבר -ֶאת, ָיַדע ֶלְכְּתךָ --ַמֲעֵׂשה ָיֶדךָ  ְּבכֹל, ךָ ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכ   ז

 .ָּדָבר, לֹא ָחַסְרָּת --ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִעָּמְך , ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶזה  :ַהָּגדֹל ַהֶּזה
, ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה, ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ,ֵעָׂשו-ַוַּנֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני   ח

  .ִמְדַּבר מֹוָאב, ֶּדֶרְך , ַוַּנֲעבֹר, ַוֵּנֶפן  }ס{   ;ֶעְציֹן ָּגֶברֵמֵאיַלת ּוֵמ 
, ִּתְתָּגר ָּבם-ְוַאל, מֹוָאב- ֶאת ָּתַצר-ַאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי   ט

ָער -ָנַתִּתי ֶאת, לֹוט-ִּכי ִלְבֵני-- ְיֻרָּׁשה ,ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו-ִּכי לֹא  :ִמְלָחָמה
  .ְיֻרָּׁשה

  .ָּכֲעָנִקים, ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ַעם--ָיְׁשבּו ָבּה, ִמים ְלָפִניםָהֵא   י
 .ִיְקְראּו ָלֶהם ֵאִמים, ְוַהּמָֹאִבים ;ָּכֲעָנִקים, ֵהם-ְרָפִאים ֵיָחְׁשבּו ַאף   יא
 ּוְבֵני ֵעָׂשו ִייָרׁשּום ַוַּיְׁשִמידּום ,ְלָפִנים, ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהחִֹרים   יב

-ֲאֶׁשר, ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו, ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל  :ַוֵּיְׁשבּו ַּתְחָּתם ,ִמְּפֵניֶהם
  .ָלֶהם, ָנַתן ְיהָוה

  .ַנַחל ָזֶרד- ֶאת, ַוַּנֲעבֹר; ָזֶרד ַנַחל- ֶאת-- ֻקמּו ְוִעְברּו ָלֶכם, ַעָּתה  יג
, ַנַחל ֶזֶרד- ְרנּו ֶאתָעבַ -ַעד ֲאֶׁשר, ַּבְרֵנעַ  ָהַלְכנּו ִמָּקֵדׁש-ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר   יד
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ִמֶּקֶרב , ַהּדֹור ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה-ּתֹם ָּכל-ַעד-- ָׁשָנה,ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֶֹנה
  .ָלֶהם, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ,ַהַּמֲחֶנה

  .ֻּתָּמם, ַעד, ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ְלֻהָּמם, ְיהָוה ָהְיָתה ָּבם-ְוַגם ַיד   טו
 }ס{   .ִמֶּקֶרב ָהָעם-- ָלמּות, ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי-ַּתּמּו ָּכל- רַוְיִהי ַכֲאֶׁש   טז
  .ֵאַלי ֵלאמֹר, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יז
  .ָער-ֶאת ,ְּגבּול מֹוָאב-ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת   יח
 ֶאֵּתן-ִּכי לֹא   :ִּתְתָּגר ָּבם- ְוַאל, ְּתֻצֵרם-ַאל--ַעּמֹון מּול ְּבֵני, ְוָקַרְבָּת   יט

  .ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה, לֹוט- ִּכי ִלְבֵני--ְיֻרָּׁשה, ַעּמֹון ְלךָ - ְּבֵני ֵמֶאֶרץ
, ְלָפִנים, ָבּה-ְרָפִאים ָיְׁשבּו  :ִהוא-ַאף, ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב-ֶאֶרץ  כ

  .ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים, ְוָהַעּמִֹנים
ַוִּייָרֻׁשם , יֵדם ְיהָוה ִמְּפֵניֶהםַוַּיְׁשִמ  ;ָּכֲעָנִקים, ַעם ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם   כא

  .ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם
-ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֶאת-- ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ,ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְבֵני ֵעָׂשו   כב

  .ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַוִּייָרֻׁשם, ִמְּפֵניֶהם, ַהחִֹרי
, ַּכְפּתִֹרים ַהּיְֹצִאים ִמַּכְפּתֹר--ַעָּזה- ַעד ,ֲחֵצִריםְוָהַעִּוים ַהּיְֹׁשִבים ּבַ   כג

  .ַתְחָּתם ִהְׁשִמיֻדם ַוֵּיְׁשבּו
ִסיחֹן - ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת--ַאְרנֹן ַנַחל- ְוִעְברּו ֶאת, קּומּו ְּסעּו   כד

  .ָמהִמְלחָ , ְוִהְתָּגר ּבֹו; ָהֵחל ָרׁש, ַאְרצֹו-ְוֶאת ֶחְׁשּבֹון ָהֱאמִֹרי-ֶמֶלְך 
-ַּתַחת ָּכל, ְּפֵני ָהַעִּמים- ַעל, ְוִיְרָאְתךָ  ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּדךָ , ַהּיֹום ַהֶּזה   כה

  .ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניךָ , ִׁשְמֲעךָ  ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון--ַהָּׁשָמִים
ֵרי ִּדְב , ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון-ֶאל, ְקֵדמֹות ָוֶאְׁשַלח ַמְלָאִכים ִמִּמְדַּבר   כו

  .ֵלאמֹר, ָׁשלֹום
  .ָיִמין ּוְׂשמֹאול, לֹא ָאסּור  :ַּבֶּדֶרְך ֵאֵלְך  ַּבֶּדֶרְך , ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצךָ    כז
, ַרק; ִלי ְוָׁשִתיִתי-ּוַמִים ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן, ְוָאַכְלִּתי אֶֹכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני   כח

  .ְבַרְגָלי ֶאְעְּבָרה
ַהּיְֹׁשִבים , ְוַהּמֹוָאִבים, ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ,ִלי ְּבֵני ֵעָׂשו-ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו  כט
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ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו -ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ַהַּיְרֵּדן- ֶאת, ֶאֱעבֹר- ֲאֶׁשר ַעד-- ְּבָער
  .ָלנּו נֵֹתן
ִהְקָׁשה ְיהָוה - ִּכי  :ּבֹו, ַהֲעִבֵרנּו ,ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון, ְולֹא ָאָבה  ל
ַּכּיֹום , ְלַמַען ִּתּתֹו ְבָיְדךָ , ְלָבבֹו-ֶאת ְוִאֵּמץ, רּוחֹו-לֶֹהיָך ֶאתאֱ 

  }ס{   .ַהֶּזה
- ִסיחֹן ְוֶאת- ֶאת, ֵּתת ְלָפֶניךָ  ְרֵאה ַהִחּלִֹתי, ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   לא

  .ַאְרצֹו- ָלֶרֶׁשת ֶאת, ָהֵחל ָרׁש; ַאְרצֹו
  .ָיְהָצה--ַלִּמְלָחָמה, ַעּמֹו- ָכלוְ  ַוֵּיֵצא ִסיחֹן ִלְקָראֵתנּו הּוא   לב
  .ַעּמֹו- ָּכל- ְוֶאת, ָּבָנו-ַוַּנְך אֹתֹו ְוֶאת; ְלָפֵנינּו ,ַוִּיְּתֵנהּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו  לג
, ִעיר ְמִתם- ָּכל-ַוַּנֲחֵרם ֶאת, ַהִהוא ָּבֵעת, ָעָריו- ָּכל- ַוִּנְלּכֹד ֶאת   לד

  .ָׂשִריד, ִהְׁשַאְרנּו לֹא  :ְוַהָּנִׁשים ְוַהָּטף
  .ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו, ֶהָעִרים ּוְׁשַלל, ָּבַזְזנּו ָלנּו, ַרק ַהְּבֵהָמה   לה
, ַהִּגְלָעד-ְוַעד, ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ַנַחל ַאְרנֹן-ְׂשַפת-ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל   לו

לֵֹהינּו ָנַתן ְיהָוה אֱ , ַהּכֹל-ֶאת  :ָׂשְגָבה ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר, לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה
  .ְלָפֵנינּו

, ְוָעֵרי ָהָהר, ַיד ַנַחל ַיּבֹק- ָּכל  :ָקָרְבָּת  לֹא, ַעּמֹון-ֶאֶרץ ְּבֵני-ַרק ֶאל   לז
  .ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה, ִצָּוה- ְוכֹל ֲאֶׁשר
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 3 פרק  ְּדָבִרים

- הּוא ְוָכל ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו-ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ; ַהָּבָׁשן ֶּדֶרְך , ַוֵּנֶפן ַוַּנַעל   א
  .ֶאְדֶרִעי-- ַלִּמְלָחָמה ,ַעּמֹו
- ָּכל- ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי אֹתֹו ְוֶאת-- אֹתֹו ִּתיָרא-ַאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי  ב

 ֲאֶׁשר, יַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹר --ּלֹו ְוָעִׂשיָת ; ַאְרצֹו- ְוֶאת, ַעּמֹו
  .ְּבֶחְׁשּבֹון יֹוֵׁשב

; ַעּמֹו-ָּכל-ְוֶאת--ַהָּבָׁשן-עֹוג ֶמֶלְך - ֶאת ַּגם, ִּיֵּתן ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָיֵדנּווַ    ג
  .לֹו ָׂשִריד-ִהְׁשִאיר ִּבְלִּתי- ַעד, ַוַּנֵּכהּו

-ֲאֶׁשר לֹא, לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה-- ַהִהוא ָּבֵעת, ָעָריו-ָּכל-ַוִּנְלּכֹד ֶאת  ד
  .ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן, ֶחֶבל ַאְרּגֹב- ָּכל ִׁשִּׁשים ִעיר  :ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם

ְלַבד ֵמָעֵרי   :ְּדָלַתִים ּוְבִריחַ -- ְגבָֹהה חֹוָמה, ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹת- ָּכל  ה
  .ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַהְּפָרִזי

ִעיר -ַהֲחֵרם ָּכל   :ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ,ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו--ַוַּנֲחֵרם אֹוָתם   ו
  .ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף, ִתםְמ 
  .ַּבּזֹונּו ָלנּו ,ַהְּבֵהָמה ּוְׁשַלל ֶהָעִרים-ְוָכל  ז
 ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר, ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ִמַּיד, ָהָאֶרץ-ֶאת, ַוִּנַּקח ָּבֵעת ַהִהוא   ח

  .ֶחְרמֹון ַהר- ַעד, ִמַּנַחל ַאְרנֹן-- ַהַּיְרֵּדן
  .לֹו ְׂשִניר-ִיְקְראּו, ְוָהֱאמִֹרי ;ִׂשְריֹן, ְרמֹוןִצידִֹנים ִיְקְראּו ְלחֶ    ט
ָעֵרי -- ְוֶאְדֶרִעי, ַסְלָכה-ַעד, ַהָּבָׁשן- ְוָכל ַהִּגְלָעד-ְוָכל, ּכֹל ָעֵרי ַהִּמיׁשֹר  י

  .ַּבָּבָׁשן, ַמְמֶלֶכת עֹוג
ֹו ֶעֶרׂש ִהֵּנה ַעְרׂש--ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ִנְׁשַאר, עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן- ִּכי ַרק   יא

 ְוַאְרַּבע ַאּמֹות, ֵּתַׁשע ַאּמֹות ָאְרָּכּה  :ְּבֵני ַעּמֹון ֲהלֹה ִהוא ְּבַרַּבת, ַּבְרֶזל
  .ִאיׁש- ְּבַאַּמת--ָרְחָּבּה

ַנַחל -ַעל-ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר; ַהִהוא ָּבֵעת, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָיַרְׁשנּו-ְוֶאת   יב
  .ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי, ָנַתִּתי- -ְוָעָריו ַהִּגְלָעד-ַוֲחִצי ַהר, ַאְרנֹן
ַלֲחִצי ֵׁשֶבט , ָנַתִּתי-- ַמְמֶלֶכת עֹוג ,ַהָּבָׁשן-ְוֶיֶתר ַהִּגְלָעד ְוָכל  יג



  
9  

  

  .ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים, ַהָּבָׁשן-ְלָכלּכֹל ֶחֶבל ָהַאְרּגֹב  :ַהְמַנֶּׁשה
, ְּגבּול ַהְּגׁשּוִרי-ַעד, ּגֹבֶחֶבל ַאְר -ָּכל-ֶאת ָלַקח, ְמַנֶּׁשה-ָיִאיר ֶּבן   יד

ַעד ַהּיֹום , ַהָּבָׁשן ַחּוֹת ָיִאיר-ְׁשמֹו ֶאת-אָֹתם ַעל ַוִּיְקָרא; ְוַהַּמֲעָכִתי
  .ַהֶּזה
  .ַהִּגְלָעד-ָנַתִּתי ֶאת, ּוְלָמִכיר   טו
, ַחלּתֹוְך ַהּנַ , ַנַחל ַאְרנֹן-ְוַעד, ַהִּגְלָעד- ִמן ְוָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ָנַתִּתי  טז
  .ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון, ַהַּנַחל ְוַעד ַיּבֹק--ּוְגֻבל
ַּתַחת , ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶּמַלח, ִמִּכֶּנֶרת-- ּוְגֻבל ְוַהַּיְרֵּדן, ְוָהֲעָרָבה   יז

  .ִמְזָרָחה, ַהִּפְסָּגה ַאְׁשּדֹת
- ָנַתן ָלֶכם ֶאת, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  :ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר, ָוֲאַצו ֶאְתֶכם   יח

- ָּכל, ִיְׂשָרֵאל-ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ֲחלּוִצים-- ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה
  .ָחִיל- ְּבֵני
, ֵיְׁשבּו--ִמְקֶנה ַרב ָלֶכם-ִּכי, ָיַדְעִּתי ,ּוִמְקֵנֶכם, ַרק ְנֵׁשיֶכם ְוַטְּפֶכם  יט

  .ָלֶכם ,ֲאֶׁשר ָנַתִּתי, ְּבָעֵריֶכם
ָהָאֶרץ -ֶאת, ֵהם-ְוָיְרׁשּו ַגם, ָּכֶכם ,ָיִניַח ְיהָוה ַלֲאֵחיֶכם- ַעד ֲאֶׁשר  כ

, ִאיׁש ִליֻרָּׁשתֹו, ְוַׁשְבֶּתם; ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן ָלֶהם
  .ָלֶכם, ֲאֶׁשר ָנַתִּתי

-ֵאת ָּכל, ֶניָך ָהרֹאֹתֵעי  :ֵלאמֹר ָּבֵעת ַהִהוא, ְיהֹוׁשּוַע ִצֵּויִתי-ְוֶאת   כא
ַיֲעֶׂשה ְיהָוה -ֵּכן-- ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִלְׁשֵני

  .עֵֹבר ָׁשָּמה ֲאֶׁשר ַאָּתה, ַהַּמְמָלכֹות-ְלָכל
  }ס{  .הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם ,ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  :ִּתיָראּום, לֹא   כב
  .ֵלאמֹר ,ָּבֵעת ַהִהוא, ְיהָוה-לֶא , ָוֶאְתַחַּנן  כג
-ְוֶאת, ָּגְדְלךָ -ֶאת, ַעְבְּדךָ -ְלַהְראֹות ֶאת ַאָּתה ַהִחּלֹוָת , ֲאדָֹני ְיהִוה   כד

 ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשיךָ -ֲאֶׁשר, ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֵאל- ֲאֶׁשר ִמי-- ָיְדָך ַהֲחָזָקה
  .ְוִכְגבּורֶֹתךָ 

ְּבֵעֶבר , ֲאֶׁשר, ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ- ֶאתְוֶאְרֶאה , ָּנא-ֶאְעְּבָרה   כה
  .ְוַהְּלָבנֹן, ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה   :ַהַּיְרֵּדן
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-ַרב, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי; ְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי ,ַוִּיְתַעֵּבר ְיהָוה ִּבי ְלַמַעְנֶכם   כו
  .ַּבָּדָבר ַהֶּזה, עֹוד ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי-ַאל--ָלְך 
-- ָיָּמה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ְוָׂשא ֵעיֶניךָ , ַהִּפְסָּגה ֲעֵלה רֹאׁש   כז

  .ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ֶאת ,לֹא ַתֲעבֹר-ִּכי  :ּוְרֵאה ְבֵעיֶניךָ 
ִלְפֵני ָהָעם , הּוא ַיֲעבֹר-ִּכי   :ְוַאְּמֵצהּו ְוַחְּזֵקהּו, ְיהֹוֻׁשעַ -ְוַצו ֶאת   כח
  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה-תֶא  ,ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם, ַהֶּזה
  }פ{  .מּול ֵּבית ְּפעֹור, ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא  כט
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 4 פרק  ְּדָבִרים

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי , ַהִּמְׁשָּפִטים-ַהֻחִּקים ְוֶאל- ֶאל ְׁשַמע, ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל   א
, ָהָאֶרץ- ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת, ְלַמַען ִּתְחיּו-- ַלֲעׂשֹות ,ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם
  .נֵֹתן ָלֶכם, ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ְיהָוה

-ִמֶּמּנּו, ְולֹא ִתְגְרעּו, ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי- ַעל, לֹא תִֹספּו  ב
  .ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ֱאלֵֹהיֶכם ֹת ְיהָוה ִמְצו-ֶאת, ִלְׁשמֹר-
, ָהִאיׁש- ִּכי ָכל  :ְּבַבַעל ְּפעֹור, ְיהָוה ָעָׂשה- ֶׁשרֵאת אֲ , ָהרֹאֹות, ֵעיֵניֶכם   ג

  .ִמִּקְרֶּבךָ , ִהְׁשִמידֹו ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -- ְּפעֹור-ַבַעל ֲאֶׁשר ָהַלְך ַאֲחֵרי
  .ַהּיֹום, ַחִּיים ֻּכְּלֶכם-- ֱאלֵֹהיֶכם ,ַּביהָוה, ַהְּדֵבִקים, ְוַאֶּתם  ד
ְיהָוה , ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני, ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים, ְרֵאה ִלַּמְדִּתי ֶאְתֶכם  ה

  .ָּתּהֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה ְלִרְׁש , ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב-- ַלֲעׂשֹות ֵּכן  :ֱאלָֹהי
ְלֵעיֵני , ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ִּכי ִהוא-- ַוֲעִׂשיֶתם, ּוְׁשַמְרֶּתם   ו

ָחָכם -ְוָאְמרּו ַרק ַעם, ים ָהֵאֶּלהַהֻחִּק -ָּכל ֵאת, ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון  :ָהַעִּמים
  .ַהֶּזה ַהּגֹוי ַהָּגדֹול, ְוָנבֹון

, ַּכיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ְקרִֹבים ֵאָליו לֹו ֱאלִֹהים-ֲאֶׁשר, גֹוי ָּגדֹול-ִּכי ִמי  ז
  .ָקְרֵאנּו ֵאָליו-ְּבָכל
ְּככֹל ַהּתֹוָרה , ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם לֹו ֻחִּקים-ֲאֶׁשר, ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול   ח

  .ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן, ַהּזֹאת
-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר-ִּתְׁשַּכח ֶאת-ֶּפן ,ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד   ט

ְוִלְבֵני , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ ; ְיֵמי ַחֶּייךָ , ּכֹל, ִמְּלָבְבךָ  ָיסּורּו-ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן
  .ָבֶניךָ 

ֶּבֱאמֹר ְיהָוה ֵאַלי , ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ְיהָוה, יֹום  י
, יֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹת   :ְּדָבָרי-ֶאת ְוַאְׁשִמֵעם, ָהָעם-ִלי ֶאת-ַהְקֶהל
  .ןְיַלֵּמדּו, ְּבֵניֶהם-ְוֶאת, ָהֲאָדָמה-ַחִּיים ַעל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם-ָּכל
ֵלב -ַעד, ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ;ַּתַחת ָהָהר, ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון   יא

  .ָעָנן ַוֲעָרֶפל, חֶֹׁשְך --ַהָּׁשַמִים
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, קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ׁשְֹמִעים   :ָהֵאׁש ִמּתֹוְך , ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֲאֵליֶכם   יב
  .קֹול ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי

; ַהְּדָבִרים, ֲעֶׂשֶרת--ִצָּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר, ְּבִריתֹו-ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת  יג
  .ֻלחֹות ֲאָבִנים ְׁשֵני-ַעל, ַוִּיְכְּתֵבם

ֻחִּקים , ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ,ָּבֵעת ַהִהוא, ְואִֹתי ִצָּוה ְיהָוה   יד
ֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ַא ֲאֶׁשר, ָּבָאֶרץ-- ַלֲעׂשְֹתֶכם אָֹתם  :ּוִמְׁשָּפִטים
  .ְלִרְׁשָּתּה

ְּביֹום , ְּתמּוָנה-ָּכל, ִּכי לֹא ְרִאיֶתם  :ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם, ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד   טו
  .ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ,ִּדֶּבר ְיהָוה ֲאֵליֶכם ְּבחֵֹרב

, ִנית ָזָכרַּתְב   :ָסֶמל-ְּתמּוַנת ָּכל, ֶּפֶסל ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם-- ַּתְׁשִחתּון-ֶּפן  טז
  .אֹו ְנֵקָבה

 ֲאֶׁשר ָּתעּוף, ִצּפֹור ָּכָנף- ַּתְבִנית ָּכל ;ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ- ָּכל, ַּתְבִנית   יז
  .ַּבָּׁשָמִים

ִמַּתַחת , ַּבַּמִים- ָּדָגה ֲאֶׁשר- ַּתְבִנית ָּכל ;רֵֹמׂש ָּבֲאָדָמה- ָּכל, ַּתְבִנית   יח
  .ָלָאֶרץ
-ַהָּיֵרַח ְוֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת-ְוָרִאיָת ֶאת ,ֶניָך ַהָּׁשַמְיָמהִּתָּׂשא ֵעי- ּוֶפן  יט

 ֲאֶׁשר-- ַוֲעַבְדָּתם, ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם, ַהָּׁשַמִים ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצָבא
  .ַהָּׁשָמִים-ַּתַחת ָּכל, ְלכֹל ָהַעִּמים, אָֹתם, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ָחַלק
ִלְהיֹות , ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם, ח ְיהָוהְוֶאְתֶכם ָלַק   כ

  .ַּכּיֹום ַהֶּזה, לֹו ְלַעם ַנֲחָלה
, ַהַּיְרֵּדן- ְלִבְלִּתי ָעְבִרי ֶאת, ַוִּיָּׁשַבע ;ִּדְבֵריֶכם-ַעל, ִּבי- ַויהָוה ִהְתַאַּנף   כא

  .ה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלהֲאֶׁשר ְיהוָ , ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ-בֹא ֶאל-ּוְלִבְלִּתי
, ְוַאֶּתם; ַהַּיְרֵּדן-ֵאיֶנִּני עֵֹבר ֶאת ,ִּכי ָאנִֹכי ֵמת ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת   כב

  .ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ָהָאֶרץ-ֶאת, ִויִרְׁשֶּתם, עְֹבִרים
, תֲאֶׁשר ָּכרַ , ְּבִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם- ֶאת ִּתְׁשְּכחּו- ֶּפן, ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם  כג

  .ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְּתמּוַנת ּכֹל ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל; ִעָּמֶכם
  }פ{  .ַקָּנא, ֵאל   :ֵאׁש אְֹכָלה הּוא, ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    כד
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 ַוֲעִׂשיֶתם, ְוִהְׁשַחֶּתם; ְונֹוַׁשְנֶּתם ָּבָאֶרץ ,תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים-ִּכי   כה
  .ְלַהְכִעיסֹו, ֱאלֶֹהיךָ -ַוֲעִׂשיֶתם ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ,ְּתמּוַנת ּכֹל ֶּפֶסל
ָאבֹד ּתֹאֵבדּון -ִּכי, ָהָאֶרץ-ְוֶאת ַהָּׁשַמִים- ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת   כו

- לֹא  :ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-עְֹבִרים ֶאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם, ֵמַעל ָהָאֶרץ, ַמֵהר
  .ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון ,ֻכן ָיִמים ָעֶליהָ ַתֲאִרי
, ַּבּגֹוִים, ְמֵתי ִמְסָּפר, ְוִנְׁשַאְרֶּתם ;ָּבַעִּמים, ְוֵהִפיץ ְיהָוה ֶאְתֶכם   כז

  .ָׁשָּמה ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ְיהָוה ֶאְתֶכם
- אֲאֶׁשר לֹ--ֵעץ ָוֶאֶבן   :ָאָדם ַמֲעֵׂשה ְיֵדי, ָׁשם ֱאלִֹהים-ַוֲעַבְדֶּתם   כח

  .ְולֹא ְיִריֻחן ְולֹא יֹאְכלּון, ִיְראּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון
-ְּבָכל, ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו  :ּוָמָצאָת , ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה-ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת  כט

  .ַנְפֶׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל
ְוַׁשְבָּת , ִמיםַהּיָ , ְּבַאֲחִרית; ָהֵאֶּלה ּכֹל ַהְּדָבִרים, ּוְמָצאּוךָ -- ַּבַּצר ְלךָ   ל
  .ְּבקֹלֹו ְוָׁשַמְעָּת , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ַעד
ְולֹא ִיְׁשַּכח ; ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתךָ  לֹא, ִּכי ֵאל ַרחּום ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    לא
  .ִנְׁשַּבע ָלֶהם ֲאֶׁשר, ְּבִרית ֲאבֶֹתיךָ -ֶאת
ַהּיֹום ֲאֶׁשר - ְלִמן, ָפֶניךָ ָהיּו לְ -ֲאֶׁשר ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים-ִּכי ְׁשַאל   לב

ְקֵצה -ְוַעד, ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ,ָהָאֶרץ-ָּבָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל
  .ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו, אֹו, ַהָּגדֹול ַהֶּזה ַּכָּדָבר, ֲהִנְהָיה  :ַהָּׁשָמִים

--ְעָּת ַאָּתהָׁשַמ -ַּכֲאֶׁשר, ָהֵאׁש- ִמּתֹוְך  ֲהָׁשַמע ָעם קֹול ֱאלִֹהים ְמַדֵּבר  לג
  .ַוֶּיִחי
ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת , גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו, אֹו ֲהִנָּסה ֱאלִֹהים   לד

ּוְבמֹוָרִאים , ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד
  .ְלֵעיֶניךָ -- ַרִיםְּבִמְצ , ָלֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָעָׂשה- ְּככֹל ֲאֶׁשר  :ְּגדִֹלים

  .ִמְּלַבּדֹו, ֵאין עֹוד  :ָהֱאלִֹהים ִּכי ְיהָוה הּוא, ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת   לה
-ֶהְרֲאָך ֶאת, ָהָאֶרץ-ְוַעל; ְלַיְּסֶרּךָ  ,קֹלֹו-ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲעָך ֶאת- ִמן   לו

  .ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ָׁשַמְעָּת  ּוְדָבָריו, ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה
ו ַוּיֹוִצֲאָך ְּבָפָני; ַאֲחָריו, ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ,ֲאבֶֹתיךָ -ִּכי ָאַהב ֶאת, ְוַתַחת   לז
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.ִמִּמְצָרִים ,ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹל

ְלָך - ָלֶתת, ַלֲהִביֲאךָ ; ִמָּפֶניךָ --ִמְּמךָ  ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים, ְלהֹוִריׁש   לח
  .ַהֶּזה ַּכּיֹום--ַאְרָצם ַנֲחָלה-ֶאת
 ַּבָּׁשַמִים, ִּכי ְיהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ְלָבֶבךָ - ֶאל ַוֲהֵׁשבָֹת , ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום  לט

  .עֹוד, ֵאין  :ִמָּתַחת ָהָאֶרץ- ִמַּמַעל ְוַעל
ֲאֶׁשר , ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ,ָֹתיו ִמְצו-ֻחָּקיו ְוֶאת- ְוָׁשַמְרָּת ֶאת  מ

ֲאֶׁשר , ָהֲאָדָמה-ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך ָיִמים ַעל-- ַאֲחֶריךָ  ּוְלָבֶניךָ , ִייַטב ְלךָ 
  }פ{  .ַהָּיִמים-נֵֹתן ְלָך ָּכל ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

  .ָׁשֶמׁש, ִמְזְרָחה, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ,ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשלֹׁש ָעִרים   מא
- ְוהּוא לֹא, ַדַעת- ְבִליֵרֵעהּו ִּב -ֶאת ֲאֶׁשר ִיְרַצח, ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצחַ    מב

  .ָוָחי-- ֶהָעִרים ָהֵאל-ַאַחת ִמן-ֶאל ,ְוָנס; ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם, ׂשֵֹנא לֹו
ָראמֹת ַּבִּגְלָעד -ְוֶאת; ָלראּוֵבִני, ַהִּמיׁשֹר ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ- ֶאת  מג
  .ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי ּגֹוָלן- ְוֶאת, ַלָּגִדי
  .ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ָׂשם מֶֹׁשה-ֲאֶׁשר, ָרהַהּתֹו, ְוזֹאת   מד
ְּבֵני -ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל--ְוַהִּמְׁשָּפִטים ,ְוַהֻחִּקים, ָהֵעדֹת, ֵאֶּלה   מה

  .ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאָתם, ִיְׂשָרֵאל
, ָהֱאמִֹרי ְּבֶאֶרץ ִסיחֹן ֶמֶלְך , ְּפעֹור מּול ֵּבית, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבַּגְיא   מו

ְּבֵצאָתם , ִהָּכה מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר-- ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון
  .ִמִּמְצָרִים

, ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי, ַהָּבָׁשן-ֶמֶלְך  ֶאֶרץ עֹוג- ַאְרצֹו ְוֶאת-ַוִּייְרׁשּו ֶאת   מז
  .ָׁשֶמׁש, ִמְזַרח--ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר, ֲאֶׁשר
  .הּוא ֶחְרמֹון-- ַהר ִׂשיאֹן-ְוַעד ,ַנַחל ַאְרנֹן- ְׂשַפת- ֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעלֵמ    מח
, ַּתַחת-- ָים ָהֲעָרָבה, ְוַעד, ִמְזָרָחה ,ָהֲעָרָבה ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן-ְוָכל  מט

  }פ{  .ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה
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 5 פרק  ְּדָבִרים

-ר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֶאתַוּיֹאֶמ , ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל ,ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה   א
 ּוְלַמְדֶּתם; ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום, ַהִּמְׁשָּפִטים- ְוֶאת ַהֻחִּקים
  .ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָֹתם, אָֹתם

  .ְּבחֵֹרב--ְּבִרית ָּכַרת ִעָּמנּו, ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו  ב
ֲאַנְחנּו , ִּכי ִאָּתנּו  :ַהְּבִרית ַהּזֹאת- תֶא  ָּכַרת ְיהָוה, ֲאבֵֹתינּו- לֹא ֶאת   ג

  .ַחִּיים ֵאֶּלה פֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו
  .ִמּתֹוְך ָהֵאׁש--ָּבָהר ִּדֶּבר ְיהָוה ִעָּמֶכם, ָּפִנים ְּבָפִנים  ד
ְּדַבר -ֶאת, ְלַהִּגיד ָלֶכם, ָּבֵעת ַהִהוא ,ְיהָוה ּוֵביֵניֶכם-ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין  ה

  }ס{  .ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר- ְולֹא, ָהֵאׁש י ְיֵראֶתם ִמְּפֵניִּכ    :ְיהָוה
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיךָ , ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    ו

  .ָּפָני-ַעל ,ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים-לֹא  :ֲעָבִדים
ץ ַוֲאֶׁשר ָּבָארֶ , ָּׁשַמִים ִמַּמַעלֲאֶׁשר ּבַ  ,ְּתמּוָנה-ָּכל, ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל- לֹא  ז

  .ִמַּתַחת ָלָאֶרץ ,ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים--ִמָּתַחת
ֵאל , ִּכי ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   :ְולֹא ָתָעְבֵדם, ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם-לֹא   ח

  .ְלׂשְֹנָאי, ִרֵּבִעים-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ְוַעל ָּבִנים-ֹן ָאבֹות ַעל ּפֵֹקד ֲעו-- ַקָּנא
  }ס{  ).ָֹתי ִמְצו(ּוְלׁשְֹמֵרי מצותו  ,ְלאֲֹהַבי-- ַלֲאָלִפים, ְועֶֹׂשה ֶחֶסד   ט
ֵאת , ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה  :ַלָּׁשְוא ,ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֵׁשם- לֹא ִתָּׂשא ֶאת  י

  }ס{  .ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא- ִיָּׂשא ֶאת-ֲאֶׁשר
  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַּכֲאֶׁשר ִצְּוךָ  ,ְלַקְּדׁשֹו, יֹום ַהַּׁשָּבת- ָׁשמֹור ֶאת   יא
  .ְמַלאְכֶּתךָ - ָּכל ְוָעִׂשיָת , ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד   יב
ְמָלאָכה -לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל  :ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה, ַׁשָּבת-- ַהְּׁשִביִעי, ְויֹום  יג

ְוֵגְרָך , ְּבֶהְמֶּתךָ -ָכלַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך וְ -ְוַעְבְּדךָ  ּוִבֶּתךָ - ַאָּתה ּוִבְנךָ 
  .ָּכמֹוךָ , ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתךָ --ִּבְׁשָעֶריךָ  ֲאֶׁשר
, םַוּיִֹצֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמָּׁש , ִמְצַרִים ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ, ְוָזַכְרָּת    יד
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יֹום -ֶאת, ַלֲעׂשֹות, לֶֹהיךָ ִצְּוָך ְיהָוה אֱ , ֵּכן-ַעל; ְנטּוָיהְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹעַ 
  }ס{   .ַהַּׁשָּבת

ְלַמַען --ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,ִאֶּמךָ -ָאִביָך ְוֶאת-ַּכֵּבד ֶאת   טו
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן -ֲאֶׁשר, ַעל ָהֲאָדָמה, ָלְך  ּוְלַמַען ִייַטב, ַיֲאִריֻכן ָיֶמיךָ 

  }ס{  .ָלְך 
-ְולֹא  }ס{   ,ְולֹא ִתְגנֹב  }ס{  ;ְולֹא ִתְנָאף   }ס{  ,לֹא ִתְרָצח  טז

  }ס{  .ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשְוא
ָׂשֵדהּו , ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶעךָ  ְולֹא  }ס{  ;ֵאֶׁשת ֵרֶעךָ , ְולֹא ַתְחמֹד   יז

  }ס{  .ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ  ,ְוכֹל, ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו
 ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ְקַהְלֶכם ָּבָהר- ָּכל- ֶאל ֵאֶּלה ִּדֶּבר ְיהָוהַהְּדָבִרים הָ -ֶאת   יח

, ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים-ַעל, ַוִּיְכְּתֵבם; ְולֹא ָיָסף ,קֹול ָּגדֹול-- ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל
  .ֵאָלי, ַוִּיְּתֵנם
; ֵאׁשּבֵֹער ּבָ , ְוָהָהר, ִמּתֹוְך ַהחֶֹׁשְך  ַהּקֹול-ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת, ַוְיִהי  יט

  .ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם ָראֵׁשי-ָּכל, ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי
קֹלֹו -ְוֶאת, ָּגְדלֹו-ְּכבֹדֹו ְוֶאת-ֱאלֵֹהינּו ֶאת ֵהן ֶהְרָאנּו ְיהָוה, ַוּתֹאְמרּו  כ

ָהָאָדם -ְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאת- ִּכי, ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ;ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ָׁשַמְענּו
  .ָוָחי
יְֹסִפים -ִאם; ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ,ִּכי תֹאְכֵלנּו, ָלָּמה ָנמּות, ְוַעָּתה   אכ

  .ָוָמְתנּו-- ֱאלֵֹהינּו עֹוד קֹול ְיהָוה- ִלְׁשמַֹע ֶאת, ֲאַנְחנּו
, ָהֵאׁש- ֱאלִֹהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך  ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול-ִּכי ִמי ָכל   כב

  .יַוֶּיִח -- ָּכמֹנּו
ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ; יֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאֶׁשר- ֵאת ָּכל, ְקַרב ַאָּתה ּוְׁשָמע  כג

  .ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו-- ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵאֶליךָ  ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר- ֵאת ָּכל, ֵאֵלינּו
, ר ְיהָוה ֵאַליַוּיֹאֶמ ; ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ,קֹול ִּדְבֵריֶכם-ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת   כד

 ֲאֶׁשר-ָּכל, ֵהיִטיבּו-- ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליךָ  קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם-ָׁשַמְעִּתי ֶאת
  .ִּדֵּברּו
- ָּכל- ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ֶאת ,ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם-ִמי   כה
  .ְלעָֹלם, יֶהםָלֶהם ְוִלְבנֵ  ְלַמַען ִייַטב  :ַהָּיִמים-ָּכל-- ַֹתי ִמְצו
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  .ְלָאֳהֵליֶכם ,ׁשּובּו ָלֶכם  :ֱאמֹר ָלֶהם, ֵלְך    כו
ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים -ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל ,ּפֹה ֲעמֹד ִעָּמִדי, ְוַאָּתה   כז

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם , ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ; ְּתַלְּמֵדם ֲאֶׁשר, ְוַהִּמְׁשָּפִטים
  .ְלִרְׁשָּתּה

, לֹא ָתֻסרּו  :ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה, ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות   כח
  .ָיִמין ּוְׂשמֹאל

ְלַמַען   :ֵּתֵלכּו--ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ַהֶּדֶרְך -ְּבָכל  כט
  .ר ִּתיָרׁשּוןָּבָאֶרץ ֲאֶׁש , ָיִמים ְוַהֲאַרְכֶּתם, ְוטֹוב ָלֶכם, ִּתְחיּון
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 6 פרק  ְּדָבִרים

, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים, ְוזֹאת ַהִּמְצָוה   א
  .ּהֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּת , ָּבָאֶרץ ַלֲעׂשֹות--ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם

ָֹתיו  ֻחּקָֹתיו ּוִמְצו- ָּכל- תִלְׁשמֹר ֶא  ,ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ְלַמַען ִּתיָרא ֶאת  ב
ַיֲאִרֻכן , ּוְלַמַען-- ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייךָ , ִּבְנךָ -ּוִבְנָך ּוֶבן ַאָּתה, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוךָ 

  .ָיֶמיךָ 
ַוֲאֶׁשר ִּתְרּבּון , ֲאֶׁשר ִייַטב ְלךָ , ַלֲעׂשֹות ְוָׁשַמְרָּת , ְוָׁשַמְעָּת ִיְׂשָרֵאל   ג

, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב-- ָלְך , ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיךָ  רַּכֲאֶׁשר ִּדּבֶ   :ְמאֹד
  }פ{  .ּוְדָבׁש

 . דְיהָוה ֶאחָ , ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה  :ִיְׂשָרֵאל, עְׁשַמ   ד

  .ְמאֶֹדךָ - ּוְבָכל, ַנְפְׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל- ְּבָכל ,ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָאַהְבָּת   ה
  .ְלָבֶבךָ -ַעל-- ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה   ו
, ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך  ,ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ   ז

  .ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמךָ 
  .ֵּבין ֵעיֶניךָ , ְלטָֹטפֹת ְוָהיּו; ָיֶדךָ - ַעל, ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות   ח
  }ס{  .ּוִבְׁשָעֶריךָ  ,ְמֻזזֹות ֵּביֶתךָ - ְכַתְבָּתם ַעלּו   ט
ָך ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי-ֶאל ,ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   י

-ֲאֶׁשר לֹא, ָעִרים ְּגדֹלֹת ְוטֹבֹת  :ָלֶתת ָלְך -- ּוְלַיֲעקֹב ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק
  .ָבִניָת 
ּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר , ִמֵּלאָת -לֹא ֲאֶׁשר, טּוב-ִאים ָּכלּוָבִּתים ְמלֵ    יא
  .ְוָׂשָבְעָּת , ְוָאַכְלָּת ; ָנָטְעָּת -לֹא ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר, ָחַצְבָּת -לֹא
, ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְיהָוה-ֶאת ִּתְׁשַּכח-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ    יב

  .ִמֵּבית ֲעָבִדים
  .ִּתָּׁשֵבעַ , ּוִבְׁשמֹו; ַתֲעבֹד ְואֹתֹו, ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא- ֶאת  יג
, ֲאֶׁשר, ָהַעִּמים, ֵמֱאלֵֹהי--ֲאֵחִרים ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים, לֹא ֵתְלכּון   יד
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  .ְסִביבֹוֵתיֶכם
, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ֶיֱחֶרה ַאף-ֶּפן  :ְּבִקְרֶּבךָ  ,ִּכי ֵאל ַקָּנא ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    טו
  }ס{  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמַעל, ְוִהְׁשִמיְדךָ , ָּבְך 
  .ַּבַּמָּסה, ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ,ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם- ֶאת, לֹא ְתַנּסּו  טז
ֲאֶׁשר , ְוֵעדָֹתיו ְוֻחָּקיו, ֱאלֵֹהיֶכם ֹת ְיהָוה ִמְצו-ֶאת, ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון   יז

  .ִצָּוְך 
 ּוָבאָת ְוָיַרְׁשָּת , ִייַטב ָלְך , ְלַמַען-- ְיהָוה ְּבֵעיֵני, ּטֹובְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוהַ    יח
  .ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיךָ -ֲאֶׁשר ,ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה-ֶאת
  }ס{  .ִּדֶּבר ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר ,ִמָּפֶניךָ , אְֹיֶביךָ - ָּכל- ַלֲהדֹף ֶאת  יט
, ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים, ֵעדֹתהָ  ָמה  :ֵלאמֹר, ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר- ִּכי  כ

  .ֶאְתֶכם ,ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו
ַוּיִֹציֵאנּו ְיהָוה ; ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ֲעָבִדים ָהִיינּו, ְוָאַמְרָּת ְלִבְנךָ    כא

  .ְּבָיד ֲחָזָקה, ִמִּמְצַרִים
-ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל, ִעים ְּבִמְצַרִיםְּגדִֹלים ְורָ  ַוִּיֵּתן ְיהָוה אֹותֹת ּומְֹפִתים   כב

  .ְלֵעיֵנינּו--ֵּביתֹו
, ָהָאֶרץ- ָלֶתת ָלנּו ֶאת, ָהִביא אָֹתנּו ,ְלַמַען-- הֹוִציא ִמָּׁשם, ְואֹוָתנּו  כג

  .ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו
ְיהָוה - תֶא , ְלִיְרָאה, ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה-ָּכל-ֶאת ַלֲעׂשֹות, ַוְיַצֵּונּו ְיהָוה   כד

  .ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה, ַהָּיִמים-ָּכל ְלטֹוב ָלנּו--ֱאלֵֹהינּו
, ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת- ָּכל- ַלֲעׂשֹות ֶאת ִנְׁשמֹר-ִּכי   :ָּלנּו-ִּתְהֶיה, ּוְצָדָקה   כה

  }ס{  .ִצָּונּו ַּכֲאֶׁשר--ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו
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 7 פרק  ְּדָבִרים

ָׁשָּמה - ַאָּתה ָבא- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ֶאל, ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה, ךָ ִּכי ְיִביאֲ    א
 ְּכַנֲעִניַרִּבים ִמָּפֶניָך ַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאמִֹרי ְוהַ -ּגֹוִים ְוָנַׁשל; ְלִרְׁשָּתּה
  .ִמֶּמּךָ  ַרִּבים ַוֲעצּוִמים, ִׁשְבָעה גֹוִים--ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי, ְוַהְּפִרִּזי

- לֹא, ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים אָֹתם  :ְוִהִּכיָתם-- ְלָפֶניךָ  ,ּוְנָתָנם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ב
  .ְולֹא ְתָחֵּנם ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית

  .ִתַּקח ִלְבֶנךָ - ּוִבּתֹו לֹא, ִלְבנֹו ִתֵּתן-ִּבְּתָך לֹא  :ָּבם, ְולֹא ִתְתַחֵּתן   ג
ְיהָוה - ְוָחָרה ַאף; ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים דּוְוָעְב , ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי-ָיִסיר ֶאת- ִּכי  ד

  .ְוִהְׁשִמיְדָך ַמֵהר, ָּבֶכם
; ּוַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּו, ִמְזְּבחֵֹתיֶהם ִּתּתֹצּו-- ָלֶהם ,ּכֹה ַתֲעׂשּו-ִאם-ִּכי  ה

  .ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש, ּוְפִסיֵליֶהם, ְּתַגֵּדעּון ,ַוֲאֵׁשיֵרֶהם
ִלְהיֹות , ְּבָך ָּבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   :ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה   ו

  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ֲאֶׁשר ַעל ,ִמּכֹל ָהַעִּמים, לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה
ַאֶּתם - ִּכי  :ַוִּיְבַחר ָּבֶכם--ְיהָוה ָּבֶכם ָחַׁשק, ָהַעִּמים-לֹא ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל  ז

  .ָהַעִּמים-ִמָּכל, ַהְמַעט
 ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ֶאת ּוִמָּׁשְמרֹו, י ֵמַאֲהַבת ְיהָוה ֶאְתֶכםִּכ    ח

, ַוִּיְפְּדָך ִמֵּבית ֲעָבִדים; ֲחָזָקה ְּבָיד, הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם, ַלֲאבֵֹתיֶכם
  .ִמְצָרִים-ִמַּיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך 

ׁשֵֹמר -- ַהֶּנֱאָמן, לָהֵא   :ָהֱאלִֹהים ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא- ִּכי, ְוָיַדְעָּת    ט
  .ְלֶאֶלף ּדֹור, ָֹתו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו

ָּפָניו -ֶאל, לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו  :ְלַהֲאִבידֹו ,ָּפָניו- ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל  י
  .לֹו-ְיַׁשֶּלם
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי , ַהִּמְׁשָּפִטים- ַהֻחִּקים ְוֶאת-ְוֶאת ַהִּמְצָוה-ְוָׁשַמְרָּת ֶאת   יא

  }פ{  .ַלֲעׂשֹוָתם--ַהּיֹום ְמַצְּוךָ 
, םּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶת , ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ֵאת, ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון   יב

, עֲאֶׁשר ִנְׁשּבַ , ַהֶחֶסד-ַהְּבִרית ְוֶאת- ֶאת, ֱאלֶֹהיָך ְלךָ  ְוָׁשַמר ְיהָוה--אָֹתם
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  .ךָ ַלֲאבֶֹתי
ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך - ִבְטְנָך ּוְפִרי- ּוֵבַרְך ְּפִרי ;ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבךָ , ַוֲאֵהְבךָ   יג

-ֲאֶׁשר, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנךָ - ְׁשַגר ,ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ 
  .ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך  ִנְׁשַּבע
, ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה- לֹא  :ַעִּמיםהָ -ִמָּכל, ָּברּוְך ִּתְהֶיה   יד

  .ּוִבְבֶהְמֶּתךָ 
ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר -ְוָכל ;חִֹלי-ָּכל, ְוֵהִסיר ְיהָוה ִמְּמךָ    טו

  .ׂשְֹנֶאיךָ - ְּבָכל, ּוְנָתָנם ,לֹא ְיִׂשיָמם ָּבְך , ָיַדְעָּת 
ָתחֹוס - לֹא--ה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְיהוָ  ֲאֶׁשר, ָהַעִּמים-ָּכל-ְוָאַכְלָּת ֶאת  טז

  }ס{   .מֹוֵקׁש הּוא ָלְך -ִּכי, ֱאלֵֹהיֶהם- ֶאת ְולֹא ַתֲעבֹד; ֲעֵליֶהם, ֵעיְנךָ 
, ֵאיָכה אּוַכל; ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ַרִּבים ַהּגֹוִים, ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבךָ    יז

  .ְלהֹוִריָׁשם
, ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ֲאֶׁשר תֵא , ָזכֹר ִּתְזּכֹר  :ֵמֶהם, לֹא ִתיָרא   יח

  .ִמְצָרִים-ּוְלָכל, ְלַפְרעֹה
ְוָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ְוַהָּיד , ֵעיֶניךָ  ָראּו-ַהַּמּסֹת ַהְּגדֹלֹת ֲאֶׁשר  יט

 ַיֲעֶׂשה ְיהָוה- ֵּכן; ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ֲאֶׁשר הֹוִצֲאךָ  ,ַהֲחָזָקה ְוַהְּזרַֹע ַהְּנטּוָיה
  .ִמְּפֵניֶהם, ַאָּתה ָיֵרא- ֲאֶׁשר, ָהַעִּמים-ְלָכל ,ֱאלֶֹהיךָ 

ַהִּנְׁשָאִרים , ֲאבֹד-ַעד   :ָּבם, ֱאלֶֹהיךָ  ְיַׁשַּלח ְיהָוה, ַהִּצְרָעה-ֶאת, ְוַגם  כ
  .ִמָּפֶניךָ --ְוַהִּנְסָּתִרים

  .ֵאל ָּגדֹול ְונֹוָרא, ֱאלֶֹהיָך ְּבִקְרֶּבךָ  ְיהָוה-ִּכי  :ִמְּפֵניֶהם, לֹא ַתֲערֹץ   כא
לֹא    :ְמַעט ְמָעט-- ִמָּפֶניךָ , ָהֵאל ַהּגֹוִים-ְוָנַׁשל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת   כב

  .ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה ִּתְרֶּבה- ֶּפן, תּוַכל ַּכּלָֹתם ַמֵהר
  .ַעד ִהָּׁשְמָדם, ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגדָֹלה ;ְלָפֶניךָ , ּוְנָתָנם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   כג
- לֹא  :ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ְׁשָמם- ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת ,ְּבָיֶדךָ , יֶהםְוָנַתן ַמְלכֵ    כד

  .ַעד ִהְׁשִמְדָך אָֹתם, ְּבָפֶניךָ  ִיְתַיֵּצב ִאיׁש
, ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם-לֹא; ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרפּון, ְּפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם   כה

  .ֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּואִּכי תֹו, ּבֹו ֶּפן ִּתָּוֵקׁש--ְוָלַקְחָּת ָלְך 
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ּנּו ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקצֶ ; ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו ,ֵּביֶתךָ - ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל-ְולֹא   כו
  }פ{  .ֵחֶרם הּוא-ִּכי ,ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו



  
23  

  

 

 8 פרק  ְּדָבִרים

ְלַמַען    :ֲעׂשֹותִּתְׁשְמרּון לַ -- ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ַהִּמְצָוה-ָּכל   א
, ִנְׁשַּבע ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ,ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם

  .ַלֲאבֵֹתיֶכם
הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים  ֲאֶׁשר, ַהֶּדֶרְך - ָּכל- ְוָזַכְרָּת ֶאת  ב

 מֹרֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁש - ָלַדַעת ֶאת, ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתךָ  ְלַמַען  :ַּבִּמְדָּבר-- ָׁשָנה
  .לֹא- ִאם-- ָֹתו ִמְצו
ְולֹא ָיְדעּון , ָיַדְעָּת - ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא-ֶאת ַוַּיֲאִכְלךָ , ַוַּיְרִעֶבךָ , ַוְיַעְּנךָ    ג

-ִּכי ַעל-- ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם-ִּכי לֹא ַעל ,ְלַמַען הֹוִדיֲעךָ   :ֲאבֶֹתיךָ 
  .ִיְחֶיה ָהָאָדם ,ְיהָוה-א ִפימֹוצָ -ָּכל
 .ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֶזה-- לֹא ָבֵצָקה, ְוַרְגְלךָ  ,ֵמָעֶליךָ , ִׂשְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה  ד
, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְּבנֹו-ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ַּכֲאֶׁשר, ִּכי  :ְלָבֶבךָ -ִעם, ְוָיַדְעָּת   ה

  .ְמַיְּסֶרּךָ 
  .ּוְלִיְרָאה אֹתֹו, ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ,ֹת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְצוִמ - ֶאת, ְוָׁשַמְרָּת    ו
ֲעָינֹת --ַנֲחֵלי ָמִים, ֶאֶרץ  :טֹוָבה ֶאֶרץ- ְמִביֲאָך ֶאל, ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ז

  .יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר, ּוְתהֹמֹת
  .ּוְדָבׁש, ֵזית ֶׁשֶמן- ץֶארֶ ; ְוִרּמֹון ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה   ח
; ָּבּה, ֶתְחַסר ּכֹל- לֹא-- ֶלֶחם ָּבּה- ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכֻנת ּתֹאַכל, ֶאֶרץ   ט

  .ַּתְחצֹב ְנחֶֹׁשת ּוֵמֲהָרֶריהָ , ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַהּטֹבָ -ַעל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת ּוֵבַרְכָּת -- ְוָׂשָבְעָּת , ְוָאַכְלָּת   י

  .ָלְך -ָנַתן
ָֹתיו  ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר ִמְצו, ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה-ִּתְׁשַּכח ֶאת-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ    יא

  .ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר, ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו
  .ְוָיָׁשְבָּת , טִֹבים ִּתְבֶנה ּוָבִּתים; ְוָׂשָבְעָּת , ּתֹאַכל-ֶּפן   יב
 .ִיְרֶּבה, ְלךָ -ְוכֹל ֲאֶׁשר; ָּלְך - ְוָזָהב ִיְרֶּבה ְוֶכֶסף, ְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻיןּו  יג
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 ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה- ְוָׁשַכְחָּת ֶאת; ְלָבֶבךָ , ְוָרם   יד
  .ִמֵּבית ֲעָבִדים

 ֲאֶׁשר, ְוִצָּמאֹון, ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב, ְוַהּנֹוָרא ַהּמֹוִליְכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל   טו
  .ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש, ְלָך ַמִים ַהּמֹוִציא; ָמִים-ֵאין
, ְלַמַען ַעּנְֹתךָ   :ָיְדעּון ֲאבֶֹתיךָ - לֹא ֲאֶׁשר, ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר  טז

  .ְּבַאֲחִריֶתךָ  ,ְלֵהיִטְבךָ -- ּוְלַמַען ַנּסֶֹתךָ 
  .ַהַחִיל ַהֶּזה- ָעָׂשה ִלי ֶאת, ָיִדי ּכִֹחי ְועֶֹצם   :ִּבְלָבֶבךָ , ְוָאַמְרָּת    יז
ַלֲעׂשֹות , הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכֹחַ  ִּכי-- ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ֶאת, ְוָזַכְרָּת    יח
 }פ{  .ַּכּיֹום ַהֶּזה, ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ - ֲאֶׁשר ְּבִריתֹו-ְלַמַען ָהִקים ֶאת  :ָחִיל
ם ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהי, ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה-ָׁשכַֹח ִּתְׁשַּכח ֶאת- ִאם ,ְוָהָיה  יט

ִּכי ָאבֹד , ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום-- ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת , ֲאֵחִרים
  .ּתֹאֵבדּון

ֵעֶקב לֹא   :ּתֹאֵבדּון, ֵּכן-- ִמְּפֵניֶכם ֲאֶׁשר ְיהָוה ַמֲאִביד, ַּכּגֹוִים  כ
  }פ{  .ֱאלֵֹהיֶכם ְּבקֹול ְיהָוה, ְמעּוןִתְׁש 
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 9 פרק  ְּדָבִרים

, ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ּגֹוִים, ַהַּיְרֵּדן-ַהּיֹום ֶאת ַאָּתה עֵֹבר, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל   א
  .ַּבָּׁשָמִים, ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת-- ִמֶּמּךָ  ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים

ִמי -- ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת , ַאָּתה ָיַדְעָּת  ֲאֶׁשר  :םְּבֵני ֲעָנִקי, ָּגדֹול ָוָרם-ַעם  ב
  .ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָנק, ִיְתַיֵּצב

הּוא -- ָהעֵֹבר ְלָפֶניָך ֵאׁש אְֹכָלה- הּוא ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום   ג
ַּכֲאֶׁשר  ,ְוהֹוַרְׁשָּתם ְוַהֲאַבְדָּתם ַמֵהר; ְלָפֶניךָ  ,ַיְׁשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם

  .ִּדֶּבר ְיהָוה ָלְך 
, ֱאלֶֹהיָך אָֹתם ִמְּלָפֶניָך ֵלאמֹר ַּבֲהדֹף ְיהָוה, ּתֹאַמר ִּבְלָבְבךָ - ַאל  ד

ּוְבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים   :ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ֶאת ָלֶרֶׁשת, ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ְיהָוה
  .ִמָּפֶניךָ  ְיהָוה מֹוִריָׁשם, ָהֵאֶּלה

ִּכי   :ַאְרָצם- ָלֶרֶׁשת ֶאת, ַאָּתה ָבא ,ּוְביֶֹׁשר ְלָבְבךָ , ָקְתךָ לֹא ְבִצְד   ה
ּוְלַמַען ָהִקים , ֱאלֶֹהיָך מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניךָ  ְיהָוה, ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה

  .ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיךָ  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ֶאת
ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה - ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ִּכי לֹא ְבִצְדָקְתָך ְיהָוה, ָּת ְוָיַדעְ    ו

  .ָאָּתה, עֶֹרף-ְקֵׁשה-ַעם ִּכי  :ְלִרְׁשָּתּה-- ַהּזֹאת
, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ִהְקַצְפָּת ֶאת- ֲאֶׁשר ֵאת, ִּתְׁשַּכח-ַאל, ְזכֹר  ז

-ּבֲֹאֶכם ַעד-ַעד, ִמְצַרִים ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ- ֲאֶׁשר ַהּיֹום-ְלִמן   :ַּבִּמְדָּבר
  .ְיהָוה-ִעם, ֱהִייֶתם ַמְמִרים, ַהָּמקֹום ַהֶּזה

ְלַהְׁשִמיד , ַוִּיְתַאַּנף ְיהָוה ָּבֶכם ;ְיהָוה-ֶאת, ּוְבחֵֹרב ִהְקַצְפֶּתם   ח
  .ֶאְתֶכם

ָּכַרת - ֲאֶׁשר, ָהֲאָבִנים לּוחֹת ַהְּבִרית ָלַקַחת לּוחֹת, ַּבֲעלִֹתי ָהָהָרה   ט
ֶלֶחם לֹא -- ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ,ָוֵאֵׁשב ָּבָהר; ִעָּמֶכם, הְיהוָ 

  .ָׁשִתיִתי ּוַמִים לֹא, ָאַכְלִּתי
; ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים, ְּכֻתִבים-- ָהֲאָבִנים ְׁשֵני לּוחֹת-ֶאת, ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֵאַלי  י

-- הָוה ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁשֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ  ַהְּדָבִרים- ְּכָכל, ַוֲעֵליֶהם
  .ְּביֹום ַהָּקָהל
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-ֶאת, ָנַתן ְיהָוה ֵאַלי; ָלְיָלה, ְוַאְרָּבִעים ,ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום, ַוְיִהי   יא
  .ַהְּבִרית ֻלחֹות-- ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים

ֲאֶׁשר , ךָ ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמ -- ִמֶּזה קּום ֵרד ַמֵהר, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי   יב
, ָעׂשּו ָלֶהם-- ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם- ִמן ,ָסרּו ַמֵהר  :הֹוֵצאָת ִמִּמְצָרִים

  .ַמֵּסָכה
- ְוִהֵּנה ַעם, ָהָעם ַהֶּזה-ֶאת ָרִאיִתי  :ֵאַלי ֵלאמֹר, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  יג

  .עֶֹרף הּוא-ְקֵׁשה
; ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ָמםְׁש -ֶאת ְוֶאְמֶחה, ְוַאְׁשִמיֵדם, ֶהֶרף ִמֶּמִּני   יד

  .ִמֶּמּנּו ,ָעצּום ָוָרב-ְלגֹוי, אֹוְתךָ , ְוֶאֱעֶׂשה
ַעל , ּוְׁשֵני לּוחֹת ַהְּבִרית; ּבֵֹער ָּבֵאׁש ,ְוָהָהר, ָהָהר-ָוֵאֵרד ִמן, ָוֵאֶפן   טו

  .ְׁשֵּתי ָיָדי
ֵעֶגל  ,ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם-- ֱאלֵֹהיֶכם ְוִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַליהָוה, ָוֵאֶרא  טז

  .ִצָּוה ְיהָוה ֶאְתֶכם- ֲאֶׁשר ,ַהֶּדֶרְך - ִמן-- ַסְרֶּתם ַמֵהר   :ַמֵּסָכה
, ָוֲאַׁשְּבֵרם; ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי, ָוַאְׁשִלֵכם ,ִּבְׁשֵני ַהֻּלחֹת, ָוֶאְתּפֹׂש   יז

  .ְלֵעיֵניֶכם
ֶלֶחם -- ים ַלְיָלהַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבעִ  ,ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהָוה ָּכִראׁשָֹנה   יח

, ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם- ַעל ָּכל  :ָׁשִתיִתי ּוַמִים לֹא, לֹא ָאַכְלִּתי
  .ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני

ְלַהְׁשִמיד , ֲאֶׁשר ָקַצף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ,ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה, ִּכי ָיגְֹרִּתי  יט
  .ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא ,ְיהָוה ֵאַליַוִּיְׁשַמע ; ֶאְתֶכם

, ְּבַעד ַאֲהרֹן-ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם; ְלַהְׁשִמידֹו-- ְמאֹד ִהְתַאַּנף ְיהָוה, ּוְבַאֲהרֹן  כ
  .ָּבֵעת ַהִהוא

ָלַקְחִּתי ָוֶאְׂשרֹף אֹתֹו , ָהֵעֶגל- ֶאת ֲעִׂשיֶתם-ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר-ְוֶאת   כא
-ֶאת, ָוַאְׁשִלְך ; ַּדק ְלָעָפר-ַעד ֲאֶׁשר ,ן ֵהיֵטבָוֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹו, ָּבֵאׁש
  .ָהָהר-ִמן ַהּיֵֹרד, ַהַּנַחל- ֶאל, ֲעָפרֹו
-ֶאת, ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם-- ַהַּתֲאָוה ,ּוְבִקְברֹת, ּוְבַמָּסה, ּוְבַתְבֵעָרה   כב

  .ְיהָוה
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, ָהָאֶרץ-ְרׁשּו ֶאתֲעלּו ּו, ַּבְרֵנַע ֵלאמֹר ִמָּקֵדׁש, ּוִבְׁשלַֹח ְיהָוה ֶאְתֶכם  כג
, ְולֹא ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו, ִּפי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ֶאת ,ַוַּתְמרּו; ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם

  .ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹלֹו
  .ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם ,ִמּיֹום, ְיהָוה-ִעם, ַמְמִרים ֱהִייֶתם   כד
--ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה-ם ְוֶאתַאְרָּבִעים ַהּיֹו ֵאת, ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהָוה   כה

  .ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם, ָאַמר ְיהָוה-ִּכי   :ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי
, ךָ ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְת -ְיהִוה ַאל ֲאדָֹני, ָואַֹמר, ְיהָוה-ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל   כו

  .ֲחָזָקהְּבָיד , הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים-ֲאֶׁשר-- ְּבָגְדֶלךָ  ֲאֶׁשר ָּפִדיָת 
ְקִׁשי -ֶאל, ֵּתֶפן- ַאל  :ּוְלַיֲעקֹב ,ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק-- ַלֲעָבֶדיךָ , ְזכֹר   כז

  .ַחָּטאתֹו-ְוֶאל ,ִרְׁשעֹו- ְוֶאל, ָהָעם ַהֶּזה
, ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְיהָוה, ִמָּׁשם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו, יֹאְמרּו- ֶּפן   כח

הֹוִציָאם , ּוִמִּׂשְנָאתֹו אֹוָתם ;ֶּבר ָלֶהםִּד -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַלֲהִביָאם ֶאל
  .ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר

ּוִבְזרֲֹעָך , הֹוֵצאָת ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר, ְוַנֲחָלֶתךָ , ְוֵהם ַעְּמךָ   כט
  }פ{   .ַהְּנטּוָיה
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 10 פרק  ְּדָבִרים

, ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים לּוחֹת- ְלָך ְׁשֵני-ְּפָסל, ֵאַלי ָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ְיהָוה   א
  .ֲארֹון ֵעץ, ְוָעִׂשיָת ְּלךָ  ;ָהָהָרה, ַוֲעֵלה ֵאַלי

 ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים-ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ,ַהְּדָבִרים- ֶאת, ַהֻּלחֹת- ַעל, ְוֶאְכּתֹב  ב
  .ָּבָארֹון ,ְוַׂשְמָּתם; ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת 

ָוַאַעל ; ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים- ְׁשֵני ָוֶאְפסֹל, ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים   ג
  .ְּבָיִדי ּוְׁשֵני ַהֻּלחֹת, ָהָהָרה

ֲאֶׁשר , ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים, ָהִראׁשֹון ַהֻּלחֹת ַּכִּמְכָּתב- ַוִּיְכּתֹב ַעל  ד
 .ֵאָלי ,ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה; ְּביֹום ַהָּקָהל, ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ִּדֶּבר ְיהָוה ֲאֵליֶכם ָּבָהר

; ָּבָארֹון ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ַהֻּלחֹת- ֶאת ָוָאִׂשם, ָהָהר-ָוֵאֵרד ִמן, ָוֵאֶפן  ה
  .ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני, ַוִּיְהיּו ָׁשם

ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן ; מֹוֵסָרה-- ַיֲעָקן-ְּבֵני ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל   ו
  .ְּבנֹו ַּתְחָּתיו ָזרַוְיַכֵהן ֶאְלעָ , ַוִּיָּקֵבר ָׁשם

  .ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ַהֻּגְדּגָֹדה ָיְטָבָתה-ּוִמן ;ַהֻּגְדּגָֹדה, ִמָּׁשם ָנְסעּו  ז
-ֲארֹון ְּבִרית-ֶאת, ָלֵׂשאת, ַהֵּלִוי ֵׁשֶבט-ִהְבִּדיל ְיהָוה ֶאת, ָּבֵעת ַהִהוא   ח

  .ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, מֹוּוְלָבֵרְך ִּבְׁש  ַלֲעמֹד ִלְפֵני ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו-- ְיהָוה
, ְיהָוה הּוא ַנֲחָלתֹו  :ֶאָחיו-ִעם-- ְוַנֲחָלה ֵחֶלק, ָהָיה ְלֵלִוי-ֵּכן לֹא-ַעל   ט

  .ֱאלֶֹהיָך לֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה
ְוַאְרָּבִעים , ַאְרָּבִעים יֹום--ָהִראׁשִֹנים ַּכָּיִמים, ְוָאנִֹכי ָעַמְדִּתי ָבָהר  י

 .ַהְׁשִחיֶתךָ , ָאָבה ְיהָוה-לֹא-- ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא ,ְׁשַמע ְיהָוה ֵאַליַוּיִ ; ָלְיָלה
-ְוָיבֹאּו ְוִייְרׁשּו ֶאת; ִלְפֵני ָהָעם קּום ֵלְך ְלַמַּסע, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי   יא

  }פ{  .ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם ִנְׁשַּבְעִּתי-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ
ְלִיְרָאה -ִּכי ִאם  :ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך , ֱאלֶֹהיךָ  ה ְיהָוהָמ -- ִיְׂשָרֵאל, ְוַעָּתה   יב
ְיהָוה -ְוַלֲעבֹד ֶאת, ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו, ְּדָרָכיו-ְּבָכל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת-ֶאת

  .ַנְפֶׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל ,ֱאלֶֹהיךָ 
-- ַהּיֹום, י ְמַצְּוךָ ֲאֶׁשר ָאנִֹכ , ֻחּקָֹתיו-ְוֶאת ,ֹת ְיהָוה ִמְצו- ִלְׁשמֹר ֶאת  יג
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  .ָלְך , ְלטֹוב
 .ָּבּה- ֲאֶׁשר-ְוָכל, ָהָאֶרץ, ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ַהָּׁשַמִים, ֵהן ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ    יד
ַוִּיְבַחר ְּבַזְרָעם ; אֹוָתם ְלַאֲהָבה, ַרק ַּבֲאבֶֹתיָך ָחַׁשק ְיהָוה   טו

  .הַהּזֶ  ַּכּיֹום-- ָהַעִּמים-ָּבֶכם ִמָּכל, ַאֲחֵריֶהם
  .עֹוד, לֹא ַתְקׁשּו--ְוָעְרְּפֶכם ;ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם, ּוַמְלֶּתם  טז
ָהֵאל   :ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, ָהֱאלִֹהים הּוא ֱאלֵֹהי--ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ִּכי   יז

  .ְולֹא ִיַּקח ׁשַֹחד, ִיָּׂשא ָפִנים-לֹא ֲאֶׁשר, ְוַהּנֹוָרא, ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר
  .ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה, ְואֵֹהב ֵּגר ;ְוַאְלָמָנה, ה ִמְׁשַּפט ָיתֹוםעֶֹׂש    יח
  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֱהִייֶתם ֵגִרים-ִּכי  :ַהֵּגר- ֶאת, ַוֲאַהְבֶּתם  יט
  .ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבעַ , ּובֹו ִתְדָּבק; ַתֲעבֹד אֹתֹו, ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא- ֶאת  כ
-ַהְּגדֹלֹת ְוֶאת-ֶאת, ָעָׂשה ִאְּתךָ -ֲאֶׁשר-- ֱאלֶֹהיךָ  ְוהּוא, ָּלְתךָ הּוא ְתִה    כא

  .ֵעיֶניךָ , ֲאֶׁשר ָראּו ,ַהּנֹוָראֹת ָהֵאֶּלה
, ךָ ָׂשְמָך ְיהָוה ֱאלֶֹהי, ְוַעָּתה; ִמְצָרְיָמה ָיְרדּו ֲאבֶֹתיךָ , ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש   כב

  .ָלרֹב, ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים
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 11 רק פ ְּדָבִרים

 וְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטי, ְוָׁשַמְרָּת ִמְׁשַמְרּתֹו; ֱאלֶֹהיךָ  ֵאת ְיהָוה, ְוָאַהְבָּת    א
  .ַהָּיִמים- ָּכל-- ָֹתיו ּוִמְצו

, ָראּו- ָיְדעּו ַוֲאֶׁשר לֹא- ֲאֶׁשר לֹא ְּבֵניֶכם- ִּכי לֹא ֶאת, ַהּיֹום, ִויַדְעֶּתם  ב
ּוְזרֹעֹו , ָידֹו ַהֲחָזָקה-ֶאת-- ָּגְדלֹו-ֶאת  :מּוַסר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ֶאת

  .ַהְּנטּוָיה
ְלַפְרעֹה -- ְּבתֹוְך ִמְצָרִים, ָעָׂשה ֲאֶׁשר, ַמֲעָׂשיו- ְוֶאת, אֹתָֹתיו-ְוֶאת   ג

  .ַאְרצֹו-ּוְלָכל, ִמְצַרִים-ֶמֶלְך 
-ַיםֵמי -ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת, ּוְלִרְכּבֹו ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵחיל ִמְצַרִים ְלסּוָסיו  ד

  .ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוְיַאְּבֵדם ְיהָוה; ַאֲחֵריֶכם ,ְּבָרְדָפם, ְּפֵניֶהם- סּוף ַעל
  .ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ַעד, ּבֲֹאֶכם-ַעד ,ַּבִּמְדָּבר, ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם  ה
 ֲאֶׁשר ָּפְצָתה, ְראּוֵבן-ֱאִליָאב ֶּבן ְּבֵני, ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם   ו

- ְוֵאת ָּכל--ָאֳהֵליֶהם- ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת- ְוֶאת ַוִּתְבָלֵעם, ִּפיהָ - ָהָאֶרץ ֶאת
  .ִיְׂשָרֵאל- ְּבֶקֶרב ָּכל ,ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם

  .ָעָׂשה, ֲאֶׁשר, ְיהָוה ַהָּגדֹל ַמֲעֵׂשה-ָּכל-ֶאת, ִּכי ֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹת  ז
ְלַמַען -- ַהּיֹום, ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ  ֲאֶׁשר, ַהִּמְצָוה-ָּכל-ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם   ח

, ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה, ָהָאֶרץ- ֶאת ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם, ֶּתֶחְזקּו
  .ְלִרְׁשָּתּה

ם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתיכֶ  ,ָהֲאָדָמה- ּוְלַמַען ַּתֲאִריכּו ָיִמים ַעל   ט
  }ס{  .ּוְדָבׁש ,ַבת ָחָלבֶאֶרץ זָ -- ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם

, לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא--ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה- ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא, ִּכי ָהָאֶרץ  י
ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן , ַזְרֲעךָ - ִּתְזַרע ֶאת ֲאֶׁשר  :ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם

  .ַהָּיָרק
; ּוְבָקעֹת, ֶאֶרץ ָהִרים-- ְלִרְׁשָּתּה הֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמ , ְוָהָאֶרץ   יא

  .ָּמִים- ִּתְׁשֶּתה, ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים
ֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך , ָּתִמיד  :אָֹתּה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש-ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ   יב
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  }ס{   .ַאֲחִרית ָׁשָנהְוַעד, ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה-- ָּבּה
, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַֹתי ִמְצו-ֶאל ְמעּוָׁשמַֹע ִּתְׁש -ִאם, ְוָהָיה  יג

-ּוְבָכל, ְלַבְבֶכם- ְּבָכל, ּוְלָעְבדֹו, ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה- ְלַאֲהָבה ֶאת-- ַהּיֹום
  .ַנְפְׁשֶכם

, ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנךָ ; יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ,ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו-ְוָנַתִּתי ְמַטר   יד
  .ֶרךָ ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצהָ 

  .ְוָׂשָבְעָּת , ְוָאַכְלָּת ; ִלְבֶהְמֶּתךָ  ,ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדךָ    טו
ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים , ְוַסְרֶּתם; ְלַבְבֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה, ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם  טז

  .ָלֶהם ,ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם, ֲאֵחִרים
, ִיְהֶיה ָמָטר-ַמִים ְולֹאַהָּׁש - ֶאת ְוָעַצר, ְיהָוה ָּבֶכם-ְוָחָרה ַאף   יז

, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ;ְיבּוָלּה-לֹא ִתֵּתן ֶאת, ְוָהֲאָדָמה
  .נֵֹתן ָלֶכם, ֲאֶׁשר ְיהָוה

ם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹת ; ַנְפְׁשֶכם- ְלַבְבֶכם ְוַעל-ַעל ,ְּדָבַרי ֵאֶּלה- ְוַׂשְמֶּתם ֶאת   יח
  .ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם יּוְוהָ , ֶיְדֶכם-ְלאֹות ַעל

ָך ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּת , ְלַדֵּבר ָּבם ,ְּבֵניֶכם- ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת  יט
  .ּוְבקּוֶמךָ  ּוְבָׁשְכְּבךָ , ַבֶּדֶרְך 

  .ּוִבְׁשָעֶריךָ  ,ְמזּוזֹות ֵּביֶתךָ - ּוְכַתְבָּתם ַעל  כ
 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה, ַעל ָהֲאָדָמה, ְבֵניֶכם ִויֵמי ,ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם   כא

  }ס{  .ָהָאֶרץ-ַעל, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים-- ָלֶהם ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת
 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה, ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת- ָּכל- ֶאת ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון-ִּכי ִאם   כב

-- ְּדָרָכיו- ָלֶלֶכת ְּבָכל, לֵֹהיֶכםְיהָוה אֱ -ְלַאֲהָבה ֶאת  :ַלֲעׂשָֹתּה-- ֶאְתֶכם
  .בֹו-ּוְלָדְבָקה

, ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים; ִמִּלְפֵניֶכם, ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים-ָּכל-ְוהֹוִריׁש ְיהָוה ֶאת  כג
  .ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכם

ְדָּבר ַהִּמ -ִמן  :ָלֶכם ִיְהֶיה--ַרְגְלֶכם ּבֹו-ַּכף ֲאֶׁשר ִּתְדרְֹך , ַהָּמקֹום-ָּכל   כד
  .ְּגֻבְלֶכם, ִיְהֶיה-- ְוַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון, ְּפָרת- ְנַהר ַהָּנָהר-ְוַהְּלָבנֹון ִמן

ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ְיהָוה    :ִּבְפֵניֶכם, ִיְתַיֵּצב ִאיׁש-לֹא   כה
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ִּדֶּבר , ַּכֲאֶׁשר, ָבּה-ִּתְדְרכּוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ְּפֵני ָכל-ַעל, ֱאלֵֹהיֶכם
  }ס{  .ֶכםלָ 
  .ּוְקָלָלה, ְּבָרָכה  :ַהּיֹום-- ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם, ְרֵאה   כו
ֲאֶׁשר , ֹת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִמְצו- ֶאל ,ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו--ַהְּבָרָכה-ֶאת   כז

  .ַהּיֹום, ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם
ְוַסְרֶּתם , לֵֹהיֶכםֹת ְיהָוה אֱ  ִמְצו- ֶאל לֹא ִתְׁשְמעּו-ִאם, ְוַהְּקָלָלה   כח
ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים , ָלֶלֶכת  :ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ַהֶּדֶרְך -ִמן

  }ס{  .ְיַדְעֶּתם- לֹא ֲאֶׁשר--ֲאֵחִרים
ָׁשָּמה - ַאָּתה ָבא- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל ,ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָהָיה  כט

ַהר - ַהְּקָלָלה ַעל-ְוֶאת, ַהר ְּגִרִזים- ַעל ַהְּבָרָכה-תְוָנַתָּתה ֶא --ְלִרְׁשָּתּה
  .ֵעיָבל

, ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני, ֶּדֶרְך ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַאֲחֵרי, ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן-ֲהלֹא  ל
  .ֵאלֹוֵני מֶֹרה, ֵאֶצל, ַהִּגְלָּגל ,מּול--ַהּיֵֹׁשב ָּבֲעָרָבה

ְיהָוה -ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת ,ַהַּיְרֵּדן- ֶאתעְֹבִרים , ִּכי ַאֶּתם   לא
  .ָּבּה- ִויַׁשְבֶּתם, אָֹתּה ִויִרְׁשֶּתם; ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן ָלֶכם

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי , ַהִּמְׁשָּפִטים-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ָּכל ֵאת, ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות   לב
  .ַהּיֹום, נֵֹתן ִלְפֵניֶכם
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 12 פרק  ְּדָבִרים

ן ֲאֶׁשר ָנַת , ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות, ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֵאֶּלה ַהֻחִּקים   א
-ַעל ,ַאֶּתם ַחִּיים-ֲאֶׁשר-- ַהָּיִמים- ָּכל  :ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ְיהָוה

  .ָהֲאָדָמה
ם ֲאֶׁשר ַאֶּת , ָׁשם ַהּגֹוִים-ֲאֶׁשר ָעְבדּו ַהְּמקֹמֹות-ָּכל-ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת  ב

, ַהְּגָבעֹות-ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל-ַעל  :ֱאלֵֹהיֶהם-ֶאת--יְֹרִׁשים אָֹתם
  .ֵעץ ַרֲעָנן- ְוַתַחת ָּכל

ַוֲאֵׁשֵריֶהם , ַמֵּצבָֹתם- ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ,ִמְזְּבחָֹתם- ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת   ג
- ִמן, ְׁשָמם-ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת; ם ְּתַגֵּדעּוןֱאלֵֹהיהֶ  ּוְפִסיֵלי, ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש
  .ַהָּמקֹום ַההּוא

  .ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַתֲעׂשּון ֵּכן- לֹא  ד
, ִׁשְבֵטיֶכם- ִמָּכל, ֱאלֵֹהיֶכם ִיְבַחר ְיהָוה- ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכי ִאם  ה

  .ּוָבאָת ָּׁשָּמה ,ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו-- ָׁשם, ְׁשמֹו- ָלׂשּום ֶאת
ְוֵאת , ְוֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ,עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם, ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה   ו

  .ְוצֹאְנֶכם, ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ,ְוִנְדבֵֹתיֶכם, ְוִנְדֵריֶכם; ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם
, םּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדכֶ , ֱאלֵֹהיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה, ָׁשם- ַוֲאַכְלֶּתם  ז
  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ֵּבַרְכךָ  ֲאֶׁשר-- ֶּתם ּוָבֵּתיֶכםַא
ַהָּיָׁשר -ָּכל, ִאיׁש  :ַהּיֹום, עִֹׂשים ּפֹה ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו--לֹא ַתֲעׂשּון   ח

  .ְּבֵעיָניו
ְיהָוה -ֲאֶׁשר, ַהַּנֲחָלה- ְוֶאל, ַהְּמנּוָחה-ֶאל-- ָעָּתה- ַעד ,ָבאֶתם- ִּכי לֹא   ט

  .ָלְך  נֵֹתן, ֱאלֶֹהיךָ 
 ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַמְנִחיל-ֲאֶׁשר, ָּבָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם, ַהַּיְרֵּדן-ֶאת, ַוֲעַבְרֶּתם  י

  .ֶּבַטח- ִויַׁשְבֶּתם, אְֹיֵביֶכם ִמָּסִביב-ִמָּכל ְוֵהִניַח ָלֶכם; ֶאְתֶכם
-- םֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁש  ִיְבַחר ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ְוָהָיה ַהָּמקֹום   יא

, עֹולֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם   :ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי-ֵאת ָּכל, ָׁשָּמה ָתִביאּו
  .ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַליהָוה, ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ,ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם
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, ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם-- ֱאלֵֹהיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה, ּוְׂשַמְחֶּתם   יב
 ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה, ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם ;ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם

  .ִאְּתֶכם
  .ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה, ָמקֹום-ְּבָכל ,ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיךָ -ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ   יג
ַּתֲעֶלה , םָׁש -- ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיךָ  ,ִיְבַחר ְיהָוה-ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר-ִּכי ִאם   יד

  .ָאנִֹכי ְמַצֶּוּךָ  ּכֹל ֲאֶׁשר, ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה; עֹלֶֹתיךָ 
ְּכִבְרַּכת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך , ְוָאַכְלָּת ָבָׂשר ַאַּות ַנְפְׁשָך ִּתְזַּבח-ַרק ְּבָכל   טו

  .לְוָכַאּיָ  ַּכְּצִבי, ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו; ְׁשָעֶריךָ -ְּבָכל--ְלךָ -ָנַתן ֲאֶׁשר
  .ַּכָּמִים, ִּתְׁשְּפֶכּנּו ָהָאֶרץ-ַעל  :לֹא תֹאֵכלּו, ַרק ַהָּדם  טז
ּוְבכֹרֹת , ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ  ַמְעַׂשר, תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריךָ -לֹא   יז

  .ךָ ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָידֶ , ְנָדֶריָך ֲאֶׁשר ִּתּדֹר-ְוָכל ;ְוצֹאֶנךָ , ְּבָקְרךָ 
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה , ּתֹאְכֶלּנּו ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ִּכי ִאם   יח

; ךָ ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי, ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתךָ  ַאָּתה ּוִבְנךָ -- ֱאלֶֹהיָך ּבֹו
  .ִמְׁשַלח ָיֶדךָ , ְּבכֹל, ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,ְוָׂשַמְחָּת 

  }ס{  .ַאְדָמֶתךָ -ַעל, ָיֶמיךָ -ָּכל, ַהֵּלִוי- ֶאת ַּתֲעזֹב-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ   יט
ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה , ָלְך - ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ְּגֻבְלךָ -ֶאת ַיְרִחיב ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ִּכי  כ

  .אַכל ָּבָׂשרּתֹ, ַאַּות ַנְפְׁשךָ -ְּבָכל-- ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ְתַאֶּוה-ִּכי, ָבָׂשר
ֹו ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמ ֲאֶׁשר, ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום-ִּכי   כא
--ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ , ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ְלךָ  ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרךָ , ָׁשם

  .ַאַּות ַנְפֶׁשךָ , ְּבכֹל, ִּבְׁשָעֶריךָ  ,ְוָאַכְלָּת 
, ַהָּטֵמא  :ּתֹאְכֶלּנּו, ֵּכן-- ָהַאָּיל-ְוֶאת ַהְּצִבי-ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ,ַאְך    כב

  .יֹאְכֶלּנּו ,ַיְחָּדו, ְוַהָּטהֹור
תֹאַכל -ְולֹא; הּוא ַהָּנֶפׁש, ַהָּדם ִּכי, ְלִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם, ַרק ֲחַזק  כג

  .ַהָּבָׂשר-ִעם, ַהֶּנֶפׁש
  .ַּכָּמִים, ִּתְׁשְּפֶכּנּו ָאֶרץהָ - ַעל  :ּתֹאְכֶלּנּו, לֹא   כד
ר ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁש -ִּכי, ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריךָ  ְלַמַען ִייַטב ְלךָ -- ּתֹאְכֶלּנּו, לֹא   כה

  .ְּבֵעיֵני ְיהָוה
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ַהָּמקֹום - ֶאל, ִּתָּׂשא ּוָבאָת , ּוְנָדֶריךָ  ,ִיְהיּו ְלךָ -ַרק ָקָדֶׁשיָך ֲאֶׁשר   כו
  .ִיְבַחר ְיהָוה-ֲאֶׁשר
-ְוַדם; ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ַעל ,ְוָעִׂשיָת עֹלֶֹתיָך ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם   כז

  .ּתֹאֵכל, ְוַהָּבָׂשר, ֱאלֶֹהיךָ  ִמְזַּבח ְיהָוה-ִיָּׁשֵפְך ַעל, ְזָבֶחיךָ 
ְלַמַען   :ְמַצֶּוּךָ , ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים- ֵאת ָּכל, ְׁשמֹר ְוָׁשַמְעָּת    כח
ְּבֵעיֵני , ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר-- עֹוָלם-ַעד, ַאֲחֶריךָ  ַטב ְלָך ּוְלָבֶניךָ ִיי

  }ס{   .ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה
ת ָׁשָּמה ָלֶרֶׁש -ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא, ַהּגֹוִים-ֶאת ַיְכִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ִּכי  כט

  .ְרָצםְוָיַׁשְבָּת ְּבַא, ְוָיַרְׁשָּת אָֹתם ;ִמָּפֶניךָ -- אֹוָתם
 ִּתְדרֹׁש-ּוֶפן; ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניךָ , ַאֲחֵרי ,ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ   ל

-ְוֶאֱעֶׂשה, ֱאלֵֹהיֶהם-ַיַעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת ֵאיָכה, ֵלאלֵֹהיֶהם ֵלאמֹר
  .ָאִני-ַּגם, ֵּכן
, אּתֹוֲעַבת ְיהָוה ֲאֶׁשר ָׂשנֵ -ָכל ִּכי  :ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַתֲעֶׂשה ֵכן-לֹא   לא

ִיְׂשְרפּו ָבֵאׁש , ְּבנֵֹתיֶהם-ְוֶאת ְּבֵניֶהם- ִּכי ַגם ֶאת-- ָעׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהם
  .ֵלאלֵֹהיֶהם
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, אֹתֹו ִתְׁשְמרּו--ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֲאֶׁשר, ַהָּדָבר- ֵאת ָּכל   א
  }פ{  .ִתְגַרע ִמֶּמּנּו אְולֹ, תֵֹסף ָעָליו-לֹא  :ַלֲעׂשֹות

 .אֹו מֹוֵפת, ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות; ֲחלֹום אֹו חֵֹלם, ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא- ִּכי  ב
 ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים  :ֵאֶליָך ֵלאמֹר ִּדֶּבר- ֲאֶׁשר, ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת   ג

  .ְוָנָעְבֵדם-- ְיַדְעָּתם-לֹא ֲאֶׁשר, ֲאֵחִרים
, חֹוֵלם ַהֲחלֹום-אֹו ֶאל ,ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא- ֶאל, לֹא ִתְׁשַמע  ד

- תָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים ֶא  ,ֶאְתֶכם, ִּכי ְמַנֶּסה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  :ַההּוא
  .ַנְפְׁשֶכם-ּוְבָכל ְלַבְבֶכם-ְּבָכל, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

ָֹתיו ִּתְׁשמֹרּו  ִמְצו- ְוֶאת; ִתיָראּו ְואֹתֹו, ַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֵּתֵלכּו  ה
  .ּובֹו ִתְדָּבקּון ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו, ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו

ְיהָוה -ָסָרה ַעל-ִּכי ִדֶּבר, יּוָמת ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא   ו
-- ֲעָבִדיםִמְצַרִים ְוַהּפְֹדָך ִמֵּבית  ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ

, ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ָּבּה ֲאֶׁשר, ַהֶּדֶרְך -ְלַהִּדיֲחָך ִמן
  }ס{   .ִמִּקְרֶּבךָ 

אֹו ֵרֲעָך , ִבְּתָך אֹו ֵאֶׁשת ֵחיֶקךָ - ִבְנָך אֹו-אֹו ִאֶּמךָ - ִּכי ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן  ז
 ֲאֶׁשר, ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ֵנְלָכה  :ַּבֵּסֶתר ֵלאמֹר--ְּכַנְפְׁשךָ  ֲאֶׁשר

  .ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ , לֹא ָיַדְעָּת 
אֹו ָהְרחִֹקים , ַהְּקרִֹבים ֵאֶליךָ  ,ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶכם, ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים   ח

  .ָהָאֶרץ ְקֵצה-ְוַעד, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ-- ִמֶּמּךָ 
- ְולֹא, ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו- ְולֹא ;וְולֹא ִתְׁשַמע ֵאָלי, תֹאֶבה לֹו-לֹא   ט

  .ְתַכֶּסה ָעָליו-ַתְחמֹל ְולֹא
, ָהָעם-ְוַיד ָּכל; ּבֹו ָבִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו-ִּתְהֶיה ָיְדךָ , ִּכי ָהרֹג ַּתַהְרֶגּנּו  י

  .ָּבַאֲחרָֹנה
, ֱאלֶֹהיךָ  ְלַהִּדיֲחָך ֵמַעל ְיהָוה, ִבֵּקׁש ִּכי   :ָוֵמת, ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים   יא

  .ִמֵּבית ֲעָבִדים ,ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
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ַּכָּדָבר ָהָרע , יֹוִספּו ַלֲעׂשֹות- ְולֹא ;ְוִיָראּון, ִיְׁשְמעּו--ִיְׂשָרֵאל- ְוָכל   יב
  }ס{  .ְּבִקְרֶּבךָ -- ַהֶּזה
--ֶבת ָׁשםְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלֶׁש  ֲאֶׁשר, ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריךָ -ִּכי  יג

  .ֵלאמֹר
, יְֹׁשֵבי ִעיָרם-ַוַּיִּדיחּו ֶאת, ִמִּקְרֶּבךָ  ,ְבִלַּיַעל- ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני   יד

  .ְיַדְעֶּתם-ֲאֶׁשר לֹא--ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוַנַעְבָדה, ֵנְלָכה   :ֵלאמֹר
ֶנֶעְׂשָתה , ן ַהָּדָברְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹו; ֵהיֵטב ,ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת    טו

  .ְּבִקְרֶּבךָ  ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת
ַהֲחֵרם אָֹתּה   :ָחֶרב-ְלִפי--ַהִהוא יְֹׁשֵבי ָהִעיר- ֶאת, ַהֵּכה ַתֶּכה  טז
  .ָחֶרב-ְלִפי ,ְּבֶהְמָּתּה-ָּבּה ְוֶאת-ֲאֶׁשר- ָּכל- ְוֶאת
ָהִעיר - ַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאתְוָׂש , ְרחָֹבּה ּתֹוְך - ִּתְקּבֹץ ֶאל, ְׁשָלָלּה-ָּכל- ְוֶאת   יז

לֹא ִתָּבֶנה , ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם; ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה, ְׁשָלָלּה ָּכִליל- ָּכל- ְוֶאת
  .עֹוד
 ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָוה ֵמֲחרֹון--ַהֵחֶרם-ִמן ,ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה-ְולֹא   יח
  .ַלֲאבֶֹתיךָ , ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ,ְוִרַחְמָך ְוִהְרֶּבךָ  ְלָך ַרֲחִמים-ְוָנַתן, ַאּפֹו
ֲאֶׁשר , ָֹתיו ִמְצו- ָּכל- ִלְׁשמֹר ֶאת ,ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִּכי ִתְׁשַמע  יט

  }ס{   .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְּבֵעיֵני, ַהָּיָׁשר ,ַלֲעׂשֹות-- ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
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ָתִׂשימּו ָקְרָחה - ְולֹא, לֹא ִתְתּגְֹדדּו   :יֶכםֱאלֹהֵ  ַליהָוה, ָּבִנים ַאֶּתם   א
  .ָלֵמת-- ֵּבין ֵעיֵניֶכם

ִלְהיֹות לֹו ְלַעם , ּוְבָך ָּבַחר ְיהָוה ;ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה  ב
  }ס{  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ַעל ֲאֶׁשר, ִמּכֹל ָהַעִּמים, ְסֻגָּלה

  .הּתֹוֵעבָ -ָּכל, לֹא תֹאַכל   ג
  .ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים ,ׁשֹור  :ֲאֶׁשר ּתֹאֵכלּו, זֹאת ַהְּבֵהָמה  ד
  .ּוְתאֹו ָוָזֶמר, ְוִדיׁשֹן ְוַאּקֹו; ְוַיְחמּור, ַאָּיל ּוְצִבי  ה
, ַמֲעַלת ֵּגָרה, ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ,ְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה- ְוָכל   ו

  .ּתֹאֵכלּו ,אָֹתּה--ַּבְּבֵהָמה
, ּוִמַּמְפִריֵסי ַהַּפְרָסה, ַהֵּגָרה ִמַּמֲעֵלי, ֶזה לֹא תֹאְכלּו- ַאְך ֶאת  ז

, ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהָּמה-ַהָּׁשָפן ִּכי-ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת- ְוֶאת ַהָּגָמל-ֶאת  :ַהְּׁשסּוָעה
  .ָלֶכם, ְטֵמִאים ֵהם-- ִהְפִריסּו ּוַפְרָסה לֹא

; ָלֶכם, ָטֵמא הּוא-- ְולֹא ֵגָרה ,ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא-ִּכי ַהֲחִזיר- ְוֶאת   ח
  }ס{   .ִתָּגעּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא, ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו

לֹו ְסַנִּפיר - ּכֹל ֲאֶׁשר  :ַּבָּמִים ֲאֶׁשר, ִמּכֹל, ּתֹאְכלּו, ֶזה-ֶאת   ט
  .ּתֹאֵכלּו, ְוַקְׂשֶקֶׂשת

, ָטֵמא הּוא--לֹא תֹאֵכלּו, ְוַקְׂשֶקֶׂשת ִּפירלֹו ְסנַ -ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין  י
  }ס{  .ָלֶכם
  .ּתֹאֵכלּו, ִצּפֹור ְטהָֹרה-ָּכל   יא
  .ְוָהָעְזִנָּיה, ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס  :תֹאְכלּו ֵמֶהם-ֲאֶׁשר לֹא, ְוֶזה   יב
  .ְלִמיָנּה ,ְוַהַּדָּיה, ָהַאָּיה- ְוֶאת, ְוָהָרָאה  יג
  .ְלִמינֹו, עֵֹרב-ְוֵאת ָּכל   יד
  .ְלִמיֵנהּו, ַהֵּנץ- ְוֶאת; ַהָּׁשַחף- ְוֶאת ַהַּתְחָמס-ְוֶאת, ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה   טו
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  .ְוַהִּתְנָׁשֶמת ,ַהַּיְנׁשּוף- ַהּכֹוס ְוֶאת- ֶאת  טז
  .ַהָּׁשָלְך -ְוֶאת ,ָהָרָחָמה-ְוַהָּקָאת ְוֶאת   יז
  .ְוָהֲעַטֵּלף, ּוִכיַפתְוַהּד ;ְוָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה, ְוַהֲחִסיָדה   יח
  .ֵיָאֵכלּו, לֹא  :ָטֵמא הּוא ָלֶכם, ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף  יט
  .ּתֹאֵכלּו, עֹוף ָטהֹור- ָּכל  כ
אֹו ָמכֹר , ִּבְׁשָעֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה- ֲאֶׁשר ְנֵבָלה ַלֵּגר-לֹא תֹאְכלּו ָכל   כא

ַּבֲחֵלב , ְתַבֵּׁשל ְּגִדי- לֹא; ה ֱאלֶֹהיךָ ַליהוָ , ָקדֹוׁש ַאָּתה ִּכי ַעם-- ְלָנְכִרי
  }פ{   .ִאּמֹו
  .ָׁשָנה ָׁשָנה, ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה, ַזְרֶעךָ  ְּתבּוַאת-ֵאת ָּכל, ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר   כב
, םִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁש - ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ,ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   כג

, ְלַמַען ִּתְלַמד  :ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנךָ , ְוִיְצָהֶרךָ  ָך ִּתירְֹׁשךָ ַמְעַׂשר ְּדָגנְ 
  .ַהָּיִמים-ָּכל-- ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת ְלִיְרָאה

ִיְרַחק ִמְּמָך -ִּכי-- תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי לֹא, ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך - ְוִכי   כד
ְיהָוה , ִּכי ְיָבֶרְכךָ   :ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַהָּמקֹום
  .ֱאלֶֹהיךָ 

ֲאֶׁשר , ַהָּמקֹום- ְוָהַלְכָּת ֶאל, ְּבָיְדךָ  ,ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף; ַּבָּכֶסף, ְוָנַתָּתה   כה
  .ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו

, רּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשכָ , ַבּצֹאןְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּו- ֲאֶׁשר ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבכֹל   כו
, ְוָׂשַמְחָּת  ,ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָאַכְלָּת ָּׁשם; ַנְפֶׁשךָ , ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְלךָ  ּוְבכֹל

  .ַאָּתה ּוֵביֶתךָ 
, ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה   :ַתַעְזֶבּנּו לֹא, ִּבְׁשָעֶריךָ -ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר   כז

  }ס{  .ִעָּמְך 
, ַּבָּׁשָנה, ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתךָ -ָּכל-ֶאת ּתֹוִציא, ִמְקֵצה ָׁשלֹׁש ָׁשִנים   חכ

  .ִּבְׁשָעֶריךָ , ְוִהַּנְחָּת ; ַהִהוא
 ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה, ְוַנֲחָלה ִעָּמְך  לֹו ֵחֶלק-ּוָבא ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין  כט

- ְּבָכל, ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -- ְוָׂשֵבעּו, ְוָאְכלּו ,ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 
  }ס{   .ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה
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 15 פרק  ְּדָבִרים

  .ְׁשִמָּטה ַּתֲעֶׂשה, ָׁשִנים-ִמֵּקץ ֶׁשַבע   א
ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה , ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו-ָּכל ָׁשמֹוט-- ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה, ְוֶזה  ב

  .ָקָרא ְׁשִמָּטה ַליהָוה-ִּכי, ָאִחיו-ְוֶאת ֵרֵעהּו-ׂש ֶאתִיּגֹ-לֹא  :ְּבֵרֵעהּו
  .ַּתְׁשֵמט ָיֶדךָ , ָאִחיךָ -ְלָך ֶאת ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה; ִּתּגֹׂש, ַהָּנְכִרי-ֶאת   ג
ֲאֶׁשר , ָּבָאֶרץ, ְיהָוה, ָבֵרְך ְיָבֶרְכךָ -ִּכי   :ְּבָך ֶאְביֹון-ִּכי לֹא ִיְהֶיה, ֶאֶפס  ד

  .ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה ְלךָ -נֵֹתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
- ָּכל- ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת, ֱאלֶֹהיךָ  ְּבקֹול ְיהָוה, ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע-ַרק ִאם  ה

  .ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת
, ם ַרִּביםְוַהֲעַבְטָּת ּגֹויִ ; ָלְך -ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר, ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכךָ -ִּכי   ו

  }ס{  .ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹלּו, ְּבגֹוִים ַרִּבים ּוָמַׁשְלָּת , ְוַאָּתה לֹא ַתֲעבֹט
-ֲאֶׁשר, ְּבַאְרְצךָ , ְּבַאַחד ְׁשָעֶריךָ  ,ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיךָ -ִּכי  ז

, ָיְדךָ -תְולֹא ִתְקּפֹץ ֶא , ְלָבְבךָ - ְתַאֵּמץ ֶאת לֹא--ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
  .ָהֶאְביֹון, ֵמָאִחיךָ 

ֲאֶׁשר , ֵּדי ַמְחסֹרֹו, ַּתֲעִביֶטּנּו, ְוַהֲעֵבט ;לֹו, ָיְדךָ -ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת-ִּכי   ח
  .ֶיְחַסר לֹו

-ָקְרָבה ְׁשַנת, ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר- ִעם ִיְהֶיה ָדָבר- ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן   ט
ְוָקָרא ; ְולֹא ִתֵּתן לֹו, ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ,ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה

  .ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא, ְיהָוה-ֶאל ָעֶליךָ 
, ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה  :ְּבִתְּתָך לֹו ֵיַרע ְלָבְבךָ - ְולֹא, ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו  י

  .ִמְׁשַלח ָיֶדךָ ּוְבכֹל , ַמֲעֶׂשךָ - ְּבָכל ,ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
, ֵלאמֹר, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ -ַעל; ָהָאֶרץ ִמֶּקֶרב, ֶיְחַּדל ֶאְביֹון- ִּכי לֹא   יא

  }ס{   .ְּבַאְרֶצךָ , ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנךָ  ָיְדךָ -ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת
; ֵׁשׁש ָׁשִנים, ָבְדךָ ַועֲ -- ָהִעְבִרָּיה אֹו, ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי-ִּכי   יב

  .ֵמִעָּמְך , ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ,ַהְּׁשִביִעת, ּוַבָּׁשָנה
  .ֵריָקם, לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו-- ֵמִעָּמְך  ,ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי- ְוִכי  יג



  
41  

  

ָוה ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיה  :ּוִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבךָ  ,ִמּצֹאְנךָ , לֹו, ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק   יד
  .לֹו- ִּתֶּתן, ֱאלֶֹהיךָ 

ֵּכן - ַעל; ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַוִּיְפְּדךָ , ִמְצַרִים ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ, ְוָזַכְרָּת    טו
  .ַהּיֹום--ַהָּדָבר ַהֶּזה- ֶאת ,ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ 

, יֶתךָ ּבֵ - ִּכי ֲאֵהְבָך ְוֶאת  :ֵמִעָּמְך  לֹא ֵאֵצא, יֹאַמר ֵאֶליךָ -ְוָהָיה ִּכי  טז
  .טֹוב לֹו ִעָּמְך -ִּכי
; ֶעֶבד עֹוָלם, ְוָהָיה ְלךָ , ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָנַתָּתה, ַהַּמְרֵצעַ - ְוָלַקְחָּת ֶאת   יז

  .ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ,ְוַאף ַלֲאָמְתךָ 
ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר --אֹתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך  ְּבַׁשֵּלֲחךָ , ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנךָ -לֹא   יח
 }פ{  .ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה, ּוֵבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ;ֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים, ירָׂשִכ 
ַליהָוה , ַּתְקִּדיׁש-- ַהָּזָכר, ּוְבצֹאְנךָ  ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרךָ - ָּכל  יט

  .ְולֹא ָתגֹז ְּבכֹור צֹאֶנךָ , ׁשֹוֶרךָ  לֹא ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר  :ֱאלֶֹהיךָ 
-ִיְבַחר ְיהָוה-ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר, ְבָׁשָנה ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך תֹאְכֶלּנּו ָׁשָנה  כ
  .ּוֵביֶתךָ , ַאָּתה-

, לֹא ִתְזָּבֶחּנּו--מּום ָרע, ּכֹל, ִעֵּור ִּפֵּסַח אֹו, ִיְהֶיה בֹו מּום-ְוִכי   כא
  .ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

  .ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל, ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַהָּטֵמא-- ּתֹאְכֶלּנּו, ִּבְׁשָעֶריךָ    כב
  }פ{   .ַּכָּמִים, ִּתְׁשְּפֶכּנּו ָהָאֶרץ-ַעל  :לֹא תֹאֵכל, ָּדמֹו-ַרק ֶאת  כג
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 16 פרק  ְּדָבִרים

ִּכי ְּבחֶֹדׁש   :ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ,חֶֹדׁש ָהָאִביב-ֶאת, ָׁשמֹור   א
  .ָלְיָלה-- הָוה ֱאלֶֹהיָך ִמִּמְצַרִיםיְ  הֹוִציֲאךָ , ָהָאִביב

, ִיְבַחר ְיהָוה-ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר, ּוָבָקר צֹאן, ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ב
  .ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם -ּתֹאַכל ִׁשְבַעת ָיִמים, תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ-לֹא   ג
יֹום ֵצאְתָך - ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת-- ִמְצַרִים אָת ֵמֶאֶרץָיצָ , ִּכי ְבִחָּפזֹון  :עִֹני

  .ַחֶּייךָ  ּכֹל ְיֵמי, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
, ַהָּבָׂשר-ָיִלין ִמן- ְולֹא; ִׁשְבַעת ָיִמים ,ְּגֻבְלךָ - ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל-ְולֹא  ד

  .ַלּבֶֹקר-- ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך - ֲאֶׁשר, ְׁשָעֶריךָ  ְּבַאַחד, ַהָּפַסח-ִלְזּבַֹח ֶאת, א תּוַכללֹ  ה

  .נֵֹתן ָלְך 
ָׁשם --ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו, ֱאלֶֹהיךָ  ִיְבַחר ְיהָוה- ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכי ִאם   ו

  .םמֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמְצָריִ , ַהֶּׁשֶמׁש ְּכבֹוא   :ָּבָעֶרב, ַהֶּפַסח- ִּתְזַּבח ֶאת
ּוָפִניָת ; ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ,ַּבָּמקֹום, ְוָאַכְלָּת , ּוִבַּׁשְלָּת   ז

  .ְלאָֹהֶליךָ  ְוָהַלְכָּת , ַבּבֶֹקר
--ֲעֶצֶרת ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום; ּתֹאַכל ַמּצֹות, ֵׁשֶׁשת ָיִמים   ח

  }ס{  .ְמָלאָכה, לֹא ַתֲעֶׂשה
, ָּתֵחל ִלְסּפֹר, ַּבָּקָמה, ֶחְרֵמׁש ֵמָהֵחל  :ָלְך -ִּתְסָּפר, ְבָעה ָׁשֻבעֹתִׁש    ט

  .ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות
ֲאֶׁשר , ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדךָ -- ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה, ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות  י

  .ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכךָ   :ִּתֵּתן
, ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתךָ  ,י ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ְוָׂשַמְחָּת ִלְפנֵ    יא

, ַּבָּמקֹום-- ְּבִקְרֶּבךָ  ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר, ִּבְׁשָעֶריךָ  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר
  .ָׁשם ,ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו, ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

ַהֻחִּקים - ֶאת, ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ; ְּבִמְצָרִים ד ָהִייָת ֶעבֶ - ִּכי, ְוָזַכְרָּת    יב
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  }פ{  .ָהֵאֶּלה
  .ּוִמִּיְקֶבךָ , ִמָּגְרְנךָ -- ְּבָאְסְּפךָ   :ָיִמים ִׁשְבַעת, ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלךָ   יג
ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר , ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתךָ , ּוִבֶּתךָ  ַאָּתה ּוִבְנךָ   :ְּבַחֶּגךָ , ְוָׂשַמְחָּת    יד

  .ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ , ְוָהַאְלָמָנה ְוַהָּיתֹום
ִּכי   :ִיְבַחר ְיהָוה- ֲאֶׁשר, ַּבָּמקֹום ,ָּתחֹג ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִׁשְבַעת ָיִמים   טו

ַאְך , ְוָהִייָת , ְּתבּוָאְתָך ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךָ  ְּבכֹל, ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  .חַ ָׂשֵמ 
, ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ְזכּוְרָך ֶאת- ָכל ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה  טז

ְולֹא ; ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות, ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ְּבַחג-- ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר
  .ֵריָקם, ְיהָוה ְּפֵני- ֵיָרֶאה ֶאת

  }ס{  .ָלְך -ֲאֶׁשר ָנַתן, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְרַּכתְּכִב , ְּכַמְּתַנת ָידֹו, ִאיׁש   יז
ן ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹת , ְׁשָעֶריךָ -ְּבָכל ְלךָ -ִּתֶּתן, ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים   יח
  .ֶצֶדק-ִמְׁשַּפט, ָהָעם-ֶאת ְוָׁשְפטּו; ִלְׁשָבֶטיךָ , ְלךָ 
ִּכי ַהּׁשַֹחד -- ִתַּקח ׁשַֹחד- ְולֹא ;לֹא ַתִּכיר ָּפִנים, ַתֶּטה ִמְׁשָּפט- לֹא  יט

  .ַצִּדיִקם ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי, ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים
ְיהָוה - ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ְלַמַען ִּתְחֶיה-- ִּתְרּדֹף, ֶצֶדק ֶצֶדק  כ

  }ס{  .ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
ֲאֶׁשר --ְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ִמ , ֵאֶצל  :ֵעץ-ָּכל, ִתַּטע ְלָך ֲאֵׁשָרה-לֹא   כא

  .ָּלְך - ַּתֲעֶׂשה
  }ס{   .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ָׂשֵנא ֲאֶׁשר, ַמֵּצָבה, ָתִקים ְלךָ -ְולֹא   כב
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ָּדָבר , ּכֹל--ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום, ׁשֹור ָוֶׂשה ִתְזַּבח ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ -לֹא   א
  }ס{   .הּוא, ֱאלֶֹהיךָ  ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה  :ָרע
ִאיׁש   :ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך -ֲאֶׁשר, ְׁשָעֶריךָ  ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד- ִּכי  ב
  .ַלֲעבֹר ְּבִריתֹו-- ֱאלֶֹהיךָ -ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה-ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאֶׁשר, ִאָּׁשה-אֹו
אֹו , ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו ַלָּיֵרחַ ; ָלֶהם, ַּתחּוַוִּיְׁש  ,ַוַּיֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ַוֵּיֶלְך    ג

  .ִצִּויִתי-ֲאֶׁשר לֹא-- ַהָּׁשַמִים ְצָבא-ְלָכל
 ֶנֶעְׂשָתה, ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר-- ֵהיֵטב ְוָדַרְׁשָּת ; ְוָׁשָמְעָּת , ְלךָ - ְוֻהַּגד  ד

  .ְּבִיְׂשָרֵאל ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת
-תָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶא -ֶאת ַההּוא אֹו ָהִאיׁש-ְוהֹוֵצאָת ֶאת  ה

ּוְסַקְלָּתם ; ָהִאָּׁשה-אֹו ֶאת, ָהִאיׁש- ֶאת-- ְׁשָעֶריךָ - ֶאל ,ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה
  .ָוֵמתּו ,ָּבֲאָבִנים

-ַעל, לֹא יּוַמת   :יּוַמת ַהֵּמת-- ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה, ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים-ַעל   ו
  .ִּפי ֵעד ֶאָחד

; ָּבַאֲחרָֹנה, ָהָעם- ְוַיד ָּכל, ַלֲהִמיתֹו ,ּבֹו ָבִראׁשָֹנה-ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה  ז
  }פ{  .ִמִּקְרֶּבךָ , ּוִבַעְרָּת ָהָרע

ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע -ָּדם ְלָדם ֵּבין-ֵּבין ,ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט   ח
 ֲאֶׁשר ִיְבַחר, ַהָּמקֹום-ֶאל-- ְוַקְמָּת ְוָעִליָת   :ָעֶריךָ ִּבְׁש  ,ִּדְבֵרי ִריבֹת--ָלֶנַגע
  .ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ְיהָוה
; םֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָההֵ , ַהּׁשֵֹפט-ְוֶאל ,ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים-ֶאל, ּוָבאָת    ט

  .ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט ,ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלךָ 
ר ֲאֶׁשר ִיְבחַ , ַהָּמקֹום ַההּוא-ִמן, ַיִּגידּו ְלךָ  י ַהָּדָבר ֲאֶׁשרּפִ - ַעל, ְוָעִׂשיָת   י

  .ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּוךָ , ַלֲעׂשֹות ְוָׁשַמְרָּת ; ְיהָוה
-- יֹאְמרּו ְלךָ - ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר-ְוַעל ,ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוךָ -ַעל   יא

  .ָיִמין ּוְׂשמֹאל--ִּגידּו ְלךָ יַ - ֲאֶׁשר ַהָּדָבר- ִמן, לֹא ָתסּור   :ַּתֲעֶׂשה
 ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד ְלָׁשֶרת-ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ֶאל ,ַיֲעֶׂשה ְבָזדֹון-ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר   יב
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ּוִבַעְרָּת , ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא--ַהּׁשֵֹפט- ֶאל,אֹו, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ָׁשם ֶאת
  .ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל

  }ס{   .עֹוד, ְיִזידּון ְולֹא; ְוִיָראּוִיְׁשְמעּו , ָהָעם-ְוָכל  יג
, ִויִרְׁשָּתּה, ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  ֲאֶׁשר ְיהָוה, ָהָאֶרץ-ָתבֹא ֶאל-ִּכי   יד

 .ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי, ַהּגֹוִים-ְּכָכל, ָעַלי ֶמֶלְך  ָאִׂשיָמה, ְוָאַמְרָּת ; ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה
ִמֶּקֶרב    :ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו רֲאֶׁש , ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך    טו

- ֲאֶׁשר לֹא, תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי לֹא--ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך , ַאֶחיךָ 
  .ָאִחיָך הּוא

ְלַמַען , ָהָעם ִמְצַרְיָמה-ָיִׁשיב ֶאת- ְולֹא ,ּלֹו סּוִסים-ַיְרֶּבה-לֹא, ַרק  טז
  .עֹוד, לֹא תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה, ָלֶכם ָאַמר, ַויהָוה; ַהְרּבֹות סּוס

ּלֹו -לֹא ַיְרֶּבה, ְוֶכֶסף ְוָזָהב; ְלָבבֹו ְולֹא ָיסּור, ּלֹו ָנִׁשים-ְולֹא ַיְרֶּבה   יז
  .ְמאֹד
ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה -ְוָכַתב לֹו ֶאת-- ַמְמַלְכּתֹו ַעל ִּכֵּסא, ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו   יח

  .ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ,ִמִּלְפֵני, ֶפרֵס - ַעל, ַהּזֹאת
-ְלִיְרָאה ֶאת, ְלַמַען ִיְלַמד-- ַחָּייו ְיֵמי-ְוָקָרא בֹו ָּכל, ְוָהְיָתה ִעּמֹו  יט

ַהֻחִּקים -ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת-ָּכל-ֶאת ִלְׁשמֹר, ְיהָוה ֱאלָֹהיו
  .ַלֲעׂשָֹתם, ָהֵאֶּלה

-- ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול- ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ,ֵמֶאָחיו ְלָבבֹו-ְלִבְלִּתי רּום  כ
  }ס{  .ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל, ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו- ַעל ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים
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 ;ִיְׂשָרֵאל-ִעם--ֵחֶלק ְוַנֲחָלה, ֵׁשֶבט ֵלִוי- ַהְלִוִּים ָּכל ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים-לֹא   א
  .יֹאֵכלּון, ְוַנֲחָלתֹו ִאֵּׁשי ְיהָוה

- ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ְיהָוה הּוא ַנֲחָלתֹו  :ֶאָחיו ְּבֶקֶרב, ּלֹו- ִיְהֶיה-ְוַנֲחָלה לֹא  ב
  }ס{  .לֹו
ׁשֹור -ִאם-- ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח, ָהָעם ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת   ג

  .ְוַהֵּקָבה, ְוַהְּלָחַיִים ַהְּזרֹעַ , ןַלּכֹהֵ , ְוָנַתן  :ֶׂשה- ִאם
  .לֹו-ִּתֶּתן-- ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנךָ  ,ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ   ד
ְיהָוה -ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם   :ְׁשָבֶטיךָ -ִמָּכל-- ֱאלֶֹהיךָ  ָּבַחר ְיהָוה, ִּכי בֹו  ה

  }ס{  .ַהָּיִמים-ָּכל ,הּוא ּוָבָניו
; ָּגר ָׁשם, הּוא- ֲאֶׁשר, ִיְׂשָרֵאל-ִמָּכל ,ָיבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶריךָ -ְוִכי   ו

  .ִיְבַחר ְיהָוה-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל ,ַאַּות ַנְפׁשֹו-ּוָבא ְּבָכל
ִלְפֵני , ָהעְֹמִדים ָׁשם, ַהְלִוִּים, ֶאָחיו- ְּכָכל--ֱאלָֹהיו ְּבֵׁשם ְיהָוה, ְוֵׁשֵרת  ז

  .ְיהָוה
  }ס{  .ָהָאבֹות-ַעל ,ְלַבד ִמְמָּכָריו, יֹאֵכלּו, ֵחֶלק ְּכֵחֶלק   ח
ִתְלַמד -לֹא--ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  ְיהָוה- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל   ט

  .ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם, ַלֲעׂשֹות
ְמעֹוֵנן , ם ְקָסִמיםקֵֹס , ָּבֵאׁש ּוִבּתֹו- ַמֲעִביר ְּבנֹו, ִיָּמֵצא ְבךָ - לֹא  י

  .ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף
  .ַהֵּמִתים-ְודֵֹרׁש ֶאל, ְוִיְּדעִֹני ְוׁשֵֹאל אֹוב; ָחֶבר, ְוחֵֹבר   יא
ְיהָוה , ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה, ּוִבְגַלל ;עֵֹׂשה ֵאֶּלה-ָּכל, תֹוֲעַבת ְיהָוה-ִּכי   יב

  .מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניךָ , ֱאלֶֹהיךָ 
  .ִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ים ִּתְהֶיהָּתִמ   יג
-ְמעְֹנִנים ְוֶאל-ֶאל-- יֹוֵרׁש אֹוָתם ֲאֶׁשר ַאָּתה, ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה   יד

  .ָנַתן ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,לֹא ֵכן-- ְוַאָּתה; ִיְׁשָמעּו, קְֹסִמים
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, ֵאָליו   :ֶהיךָ ָיִקים ְלָך ְיהָוה ֱאלֹ ,ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני   טו
  .ִּתְׁשָמעּון

, ְּביֹום ַהָּקָהל, ְּבחֵֹרב, ֱאלֶֹהיךָ  ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ְיהָוה-ְּככֹל ֲאֶׁשר  טז
ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה - ְוֶאת, ְיהָוה ֱאלָֹהי קֹול-ִלְׁשמַֹע ֶאת, לֹא אֵֹסף   :ֵלאמֹר

  .ְולֹא ָאמּות, ֶאְרֶאה עֹוד- ַהּזֹאת לֹא
  .ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו ,ֵהיִטיבּו   :ֵאָלי ,ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   יז
ְוִדֶּבר , ְּבִפיו, ְוָנַתִּתי ְדָבַרי; ָּכמֹוךָ  ,ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם   יח

  .ֲאַצֶּוּנּו ֲאֶׁשר-ֵאת ָּכל, ֲאֵליֶהם
-- ִּבְׁשִמי, ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר, ְּדָבַרי-ֶאל ִיְׁשַמע-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא, ְוָהָיה  יט
  .ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו, נִֹכיָא
ִצִּויִתיו - ֵאת ֲאֶׁשר לֹא, ָּדָבר ִּבְׁשִמי ַאְך ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד ְלַדֵּבר  כ

  .ַהָּנִביא ַההּוא, ּוֵמת-- ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְּבֵׁשם, ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר, ְלַדֵּבר
.ִדְּברֹו ְיהָוה- ֲאֶׁשר לֹא, ַהָּדָבר-ֶאת ֵאיָכה ֵנַדע   :ִּבְלָבֶבךָ , ְוִכי תֹאַמר   כא

הּוא -- ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְולֹא ָיבֹא-ְולֹא ,ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ְיהָוה   כב
לֹא ָתגּור , ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא  :ִדְּברֹו ְיהָוה- ֲאֶׁשר לֹא, ַהָּדָבר
  }ס{  .ִמֶּמּנּו
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נֵֹתן ְלָך , ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַהּגֹוִים-ֶאת ,ה ֱאלֶֹהיךָ ַיְכִרית ְיהוָ -ִּכי   א
  .ְוָיַׁשְבָּת ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם ,ִויִרְׁשָּתם; ַאְרָצם-ֶאת
נֵֹתן , ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -- ַאְרְצךָ  ְּבתֹוְך   :ַּתְבִּדיל ָלְך , ָׁשלֹוׁש ָעִרים  ב

  .ְלָך ְלִרְׁשָּתּה
ֲאֶׁשר ַיְנִחיְלָך ְיהָוה , ְּגבּול ַאְרְצךָ -ֶאת ְוִׁשַּלְׁשָּת , ַהֶּדֶרְך , ָּתִכין ְלךָ    ג

  .רֵֹצחַ -ָׁשָּמה ָּכל ָלנּוס, ְוָהָיה; ֱאלֶֹהיךָ 
-ֵרֵעהּו ִּבְבִלי-ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת  :ָוָחי ָינּוס ָׁשָּמה-ֲאֶׁשר, ְוֶזה ְּדַבר ָהרֵֹצחַ   ד

  .ִׁשְלׁשֹם ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל-ְוהּוא לֹא, ַדַעת
 ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת, ֵעִצים ַלְחטֹב, ֵרֵעהּו ַבַּיַער-ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאת  ה

-ָינּוס ֶאל, הּוא  :ֵרֵעהּו ָוֵמת- ּוָמָצא ֶאת ָהֵעץ-ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן, ָהֵעץ
  .ָוָחי-- ָהֵאֶּלה-ַאַחת ֶהָעִרים

ִיְרֶּבה -ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי, ֵיַחם ְלָבבֹו-ִּכי, ָהרֵֹצחַ  ֵריִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדם ַאחֲ -ֶּפן   ו
, ִּכי לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו, ָמֶות- ֵאין ִמְׁשַּפט, ְולֹו; ָנֶפׁש ְוִהָּכהּו, ַהֶּדֶרְך 
  .ִׁשְלׁשֹום ִמְּתמֹול

  .ַּתְבִּדיל ָלְך , ָעִרים ָׁשלֹׁש  :ֵלאמֹר, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ - ַעל  ז
ְוָנַתן ; ַלֲאבֶֹתיךָ , ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ְּגֻבְלךָ -ֶאת ,ְרִחיב ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ יַ -ְוִאם   ח

  .ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאבֶֹתיךָ  ,ָהָאֶרץ-ָּכל-ְלָך ֶאת
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך , ַלֲעׂשָֹתּה ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת- ָּכל- ִתְׁשמֹר ֶאת- ִּכי   ט

ְוָיַסְפָּת -- ַהָּיִמים- ָּכל, ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו לֶֹהיךָ ְיהָוה אֱ - ְלַאֲהָבה ֶאת, ַהּיֹום
  .ַהָּׁשלֹׁש ָהֵאֶּלה ַעל, ְלָך עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים

ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך , ַאְרְצךָ  ְּבֶקֶרב, ָּדם ָנִקי, ְולֹא ִיָּׁשֵפְך   י
  }פ{  .ָּדִמים, ְוָהָיה ָעֶליךָ ; ַנֲחָלה
ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש , ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ,ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו, ה ִאיׁשִיְהיֶ -ְוִכי   יא
  .ָהֵאל ַאַחת ֶהָעִרים- ֶאל, ְוָנס; ָוֵמת
-ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם, ְוָנְתנּו אֹתֹו; ִמָּׁשם ְוָלְקחּו אֹתֹו, ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו   יב
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  .ָוֵמת-
 }ס{  .ְוטֹוב ָלְך , ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל-ַדם ְרָּת ּוִבעַ ; ָעָליו, ָתחֹוס ֵעיְנךָ - לֹא  יג
, ֲאֶׁשר ִּתְנַחל, ְּבַנֲחָלְתךָ --ָּגְבלּו ִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר, לֹא ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲעךָ    יד

  }ס{   .ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ֲאֶׁשר ְיהָוה, ָּבָאֶרץ
, ֵחְטא-ְּבָכל, ַחָּטאת-ֹן ּוְלָכל ָעו- ְלָכל ,ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש-לֹא   טו

  .ָיקּום ָּדָבר-- ֵעִדים-ִּפי ְׁשלָֹׁשה-אֹו ַעל, ֵעִדים ִּפי ְׁשֵני-ַעל  :ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא
  .ָסָרה, ּבֹו ַלֲענֹות, ְּבִאיׁש, ָחָמס-ָיקּום ֵעד-ִּכי  טז
ְפֵני ַהּכֲֹהִנים לִ , ִלְפֵני ְיהָוה, ָהִריב ָלֶהם-ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ְוָעְמדּו ְׁשֵני   יז

  .ַּבָּיִמים ָהֵהם ֲאֶׁשר ִיְהיּו, ְוַהּׁשְֹפִטים
  .ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו, ֶׁשֶקר ָהֵעד-ֵעד ְוִהֵּנה; ֵהיֵטב, ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים   יח
  .ִמִּקְרֶּבךָ , ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ְלָאִחיו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות, ַוֲעִׂשיֶתם לֹו  יט
ַּכָּדָבר ָהָרע , יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד- ְולֹא ;ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו, ַהִּנְׁשָאִריםוְ   כ

  .ְּבִקְרֶּבךָ -- ַהֶּזה
ֶרֶגל , ָיד ְּבָיד, ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן ,ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש  :ֵעיֶנךָ , ְולֹא ָתחֹוס   כא

  }ס{   .ְּבָרֶגל
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לֹא --ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמךָ , אְֹיֶבךָ -ַעל ְלָחָמהֵתֵצא ַלִּמ -ִּכי   א
  .ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִעָּמְך -ִּכי  :ֵמֶהם, ִתיָרא

  .ָהָעם-ְוִדֶּבר ֶאל, ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ;ַהִּמְלָחָמה-ְּכָקָרְבֶכם ֶאל, ְוָהָיה  ב
-ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל ַאֶּתם, ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע   ג

-- ַּתַעְרצּו-ַּתְחְּפזּו ְוַאל- ִּתיְראּו ְוַאל- ַאל ,ֵיַרְך ְלַבְבֶכם-ַאל; אְֹיֵביֶכם
  .ִמְּפֵניֶהם

, אְֹיֵביֶכם-ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם-- ִעָּמֶכם ַההֵֹלְך , ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ד
  .ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם

ָחָדׁש - ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית- ִמי ,ָהָעם ֵלאמֹר-ֶאל, ְוִדְּברּו ַהּׁשְֹטִרים  ה
, ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה, ָימּות-ֶּפן  :ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו, ְולֹא ֲחָנכֹו
  .ַיְחְנֶכּנּו

- ֶּפן  :ְלֵביתֹוְוָיׁשֹב , ֵיֵלְך --ִחְּללֹו ְולֹא, ָנַטע ֶּכֶרם- ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ּוִמי   ו
  .ְיַחְּלֶלּנּו ,ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה, ָימּות

- ֶּפן  :ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו, ֵיֵלְך -- ְלָקָחּה ְולֹא, ֵאַרׂש ִאָּׁשה- ָהִאיׁש ֲאֶׁשר- ּוִמי  ז
  .ִיָּקֶחָּנה ,ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה, ָימּות

ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך -ְוָאְמרּו ִמי ,םָהעָ -ְלַדֵּבר ֶאל, ְוָיְספּו ַהּׁשְֹטִרים   ח
  .ִּכְלָבבֹו, ְלַבב ֶאָחיו- ִיַּמס ֶאת ְולֹא; ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו, ַהֵּלָבב

, ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות; ָהָעם- ֶאל ְלַדֵּבר, ְוָהָיה ְּכַכּלֹת ַהּׁשְֹטִרים   ט
  }ס{   .ְּברֹאׁש ָהָעם

  .ְלָׁשלֹום, ְוָקָראָת ֵאֶליהָ --ָעֶליהָ  ִהָּלֵחםלְ , ִעיר-ִתְקַרב ֶאל-ִּכי  י
, ָבּה-ָהָעם ַהִּנְמָצא-ְוָהָיה ָּכל  :ָלְך  ּוָפְתָחה, ָׁשלֹום ַּתַעְנךָ - ְוָהָיה ִאם   יא

  .ַוֲעָבדּוךָ -- ִיְהיּו ְלָך ָלַמס
  .ָעֶליהָ , ְוַצְרָּת --ִעְּמָך ִמְלָחָמה ְוָעְׂשָתה, לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך -ְוִאם   יב
  .ָחֶרב-ְלִפי, ְזכּוָרּה- ָּכל- ְוִהִּכיָת ֶאת ;ְּבָיֶדךָ , ּוְנָתָנּה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   יג
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-- ְׁשָלָלּה-ָּכל, ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָבִעיר ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְוכֹל   יד
  .ְך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך לָ , אְֹיֶביךָ  ְׁשַלל-ְוָאַכְלָּת ֶאת; ָּתבֹז ָלְך 

ֵמָעֵרי -ֲאֶׁשר לֹא, ִמְּמָך ְמאֹד ָהְרחֹקֹת, ֶהָעִרים- ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל   טו
  .ֵהָּנה, ָהֵאֶּלה- ַהּגֹוִים
לֹא --נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ֲאֶׁשר, ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה, ַרק  טז

  .ְנָׁשָמה- ָּכל, ְתַחֶּיה
, ַהִחִּוי, ְוָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּתי, םַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמ -ִּכי   יז

  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִצְּוךָ  ַּכֲאֶׁשר-- ְוַהְיבּוִסי
ּו ֲאֶׁשר ָעׂש, ְּככֹל ּתֹוֲעבָֹתם, ַלֲעׂשֹות ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם-ֲאֶׁשר לֹא, ְלַמַען   יח

  }ס{  .ֱאלֵֹהיֶכם ַליהָוה, ַוֲחָטאֶתם; ֵלאלֵֹהיֶהם
 ַתְׁשִחית-לֹא, ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה ִעיר ָיִמים ַרִּבים- ָתצּור ֶאל-ִּכי  טי

ִּכי   :ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת, ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל-- ַּגְרֶזן ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו-ֶאת
  .ָלבֹא ִמָּפֶניָך ַּבָּמצֹור, ַהָּׂשֶדה ָהָאָדם ֵעץ

; ְוָכָרָּת , אֹתֹו ַתְׁשִחית-- הּוא ֵעץ ַמֲאָכל-לֹא-יִּכ , ֵּתַדע- ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר  כ
ַעד -- עָֹׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ִהוא- ָהִעיר ֲאֶׁשר-ַעל, ּוָבִניָת ָמצֹור

  }פ{   .ִרְדָּתּה
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, נֵֹפל, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ָּבֲאָדָמה, ִיָּמֵצא ָחָלל-ִּכי   א
  .ִמי ִהָּכהּו ,לֹא נֹוַדע  :ֶדהַּבָּׂש 
 .ְסִביבֹת ֶהָחָלל, ֲאֶׁשר, ֶהָעִרים-ֶאל, ּוָמְדדּו ;ְוׁשְֹפֶטיךָ , ְוָיְצאּו ְזֵקֶניךָ   ב
ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת -- ֶהָחָלל- ֶאל ַהְּקרָֹבה, ְוָהָיה ָהִעיר   ג

  .ְּבעֹל, ְׁשָכהָמ - ֲאֶׁשר לֹא, ָּבּה ֻעַּבד- ֲאֶׁשר לֹא, ָּבָקר
- ֲאֶׁשר לֹא, ַנַחל ֵאיָתן-ֶאל, ָהֶעְגָלה-ֶאת ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא  ד

  .ַּבָּנַחל, ָהֶעְגָלה-ָׁשם ֶאת-ְוָעְרפּו ;ְולֹא ִיָּזֵרעַ , ֵיָעֵבד ּבֹו
ּוְלָבֵרְך , ָבם ָּבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָׁשְרתֹו ִּכי-- ְּבֵני ֵלִוי, ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים  ה

  .ָנַגע- ִריב ְוָכל-ָּכל, ִיְהֶיה ִּפיֶהם-ְוַעל; ְּבֵׁשם ְיהָוה
, ְיֵדיֶהם-ֶאת, ִיְרֲחצּו-- ֶהָחָלל- ֶאל ,ַהְּקרִֹבים, ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא, ְוכֹל   ו
  .ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל, ָהֶעְגָלה-ַעל
לֹא , ְוֵעיֵנינּו, ַהָּדם ַהֶּזה- תֶא ) ָׁשְפכּו( לֹא שפכה, ָיֵדינּו   :ְוָאְמרּו, ְוָענּו  ז

  .ָראּו
ְּבֶקֶרב , ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי-ְוַאל, ְיהָוה, ָּפִדיָת - ֲאֶׁשר ַּכֵּפר ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל   ח

  .ַהָּדם, ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ;ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל
ְּבֵעיֵני , ָׁשרַתֲעֶׂשה ַהּיָ -ִּכי  :ִמִּקְרֶּבךָ -- ַהָּנִקי ְּתַבֵער ַהָּדם, ְוַאָּתה   ט

  }ס{   .ְיהָוה
ְוָׁשִביָת --ְּבָיֶדךָ , ּוְנָתנֹו ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ;אְֹיֶביךָ -ַעל, ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה-ִּכי  י

  .ִׁשְביֹו
ְוָלַקְחָּת ְלָך , ְוָחַׁשְקָּת ָבּה; ּתַֹאר-ְיַפת ,ֵאֶׁשת, ַּבִּׁשְבָיה, ְוָרִאיָת    יא

  .ְלִאָּׁשה
-ֶאת, ְוָעְׂשָתה, רֹאָׁשּה- ֶאת, ְוִגְּלָחה ;ּתֹוְך ֵּביֶתךָ - לֶא , ַוֲהֵבאָתּה   יב

  .ִצָּפְרֶניהָ 
-ּוָבְכָתה ֶאת, ְוָיְׁשָבה ְּבֵביֶתךָ , ֵמָעֶליהָ  ִׂשְמַלת ִׁשְבָיּה-ְוֵהִסיָרה ֶאת  יג

ְוָהְיָתה , ּוְבַעְלָּתּה, ְוַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ֵאֶליהָ ; ָיִמים ֶיַרח, ִאָּמּה- ָאִביָה ְוֶאת
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  .ְלִאָּׁשה, ךָ לְ 
, ִתְמְּכֶרָּנה- ּוָמכֹר לֹא, ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁשּה ,לֹא ָחַפְצָּת ָּבּה-ְוָהָיה ִאם   יד

  }ס{  .ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה, ִתְתַעֵּמר ָּבּה-לֹא ;ַּבָּכֶסף
, הָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָא ,ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים-ִּכי   טו

  .ַלְּׂשִניָאה, ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר; ְוַהְּׂשנּוָאה ָהֲאהּוָבה, לֹו ָבִנים- ְוָיְלדּו
, לֹא יּוַכל-- לֹו, ִיְהֶיה- ֵאת ֲאֶׁשר ,ָּבָניו-ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת, ְוָהָיה  טז

  .ַהְּבכֹר, ַהְּׂשנּוָאה-ֶבן ְּפֵני-ַעל, ָהֲאהּוָבה-ֶּבן- ְלַבֵּכר ֶאת
-ְּבכֹל ֲאֶׁשר, ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים, ַיִּכיר ַהְּׂשנּוָאה-ַהְּבכֹר ֶּבן- תִּכי ֶא    יז

  }ס{  .לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה, ֵראִׁשית אֹנֹו הּוא-ִּכי  :לֹו, ִיָּמֵצא
ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול , ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמעַ --ּומֹוֶרה ֵּבן סֹוֵרר, ִיְהֶיה ְלִאיׁש-ִּכי   יח
  .ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם ,ְּסרּו אֹתֹוְויִ ; ִאּמֹו
ַׁשַער -ְוֶאל, ִזְקֵני ִעירֹו-ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ;ָאִביו ְוִאּמֹו, ְוָתְפׂשּו בֹו  יט

  .ְמקֹמֹו
; ְּבקֵֹלנּו, ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמעַ -- סֹוֵרר ּומֶֹרה ְּבֵננּו ֶזה, ִזְקֵני ִעירֹו-ְוָאְמרּו ֶאל  כ

  .ְוסֵֹבא, זֹוֵלל
; ִמִּקְרֶּבךָ , ּוִבַעְרָּת ָהָרע, ָוֵמת, ָבֲאָבִנים ַאְנֵׁשי ִעירֹו- ּוְרָגֻמהּו ָּכל   כא
  }ס{  .ְוִיָראּו ִיְׁשְמעּו, ִיְׂשָרֵאל- ְוָכל
-ַעל, ְוָתִליָת אֹתֹו  :ְוהּוָמת--ָמֶות-ִמְׁשַּפט ֵחְטא, ִיְהֶיה ְבִאיׁש- ְוִכי   כב
  .ֵעץ
-ִּכי-- ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא-ִּכי ,ָהֵעץ- ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל- לֹא  כג

, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַאְדָמְתךָ - ֶאת, ְולֹא ְתַטֵּמא ;ָּתלּוי, ִקְלַלת ֱאלִֹהים
  }ס{  .נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה
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, ְוִהְתַעַּלְמָּת , ִנָּדִחים, ֵׂשיֹו-אֹו ֶאת ׁשֹור ָאִחיךָ -ִתְרֶאה ֶאת-לֹא   א
  .ְלָאִחיךָ  ,ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם  :ֵמֶהם

, ּתֹוְך ֵּביֶתךָ -ֶאל, ַוֲאַסְפּתֹו-- ְיַדְעּתֹו ְולֹא, לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליךָ -ְוִאם  ב
  .ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו, ָאִחיָך אֹתֹו ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש

ֲאֵבַדת -ֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכלוְ , ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה, ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו   ג
  }ס{  .ְלִהְתַעֵּלם, לֹא תּוַכל  :ּוְמָצאָתּה ,ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו- ָאִחיָך ֲאֶׁשר

, ְוִהְתַעַּלְמָּת , נְֹפִלים ַּבֶּדֶרְך  ,ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו-ִתְרֶאה ֶאת- לֹא  ד
  }ס{  .ִעּמֹו, ָהֵקם ָּתִקים  :ֵמֶהם
ִּכי   :ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאָּׁשה- ְולֹא ,ִאָּׁשה- ֶבר ַעלגֶ -ִיְהֶיה ְכִלי- לֹא  ה

  }פ{  .עֵֹׂשה ֵאֶּלה-ָּכל ,תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ֶאְפרִֹחים אֹו , ָהָאֶרץ-ֵעץ אֹו ַעל-ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ִצּפֹור ְלָפֶניךָ -ִּכי ִיָּקֵרא ַקן   ו

ִתַּקח - לֹא-- ַהֵּביִצים- ֹו ַעלא, ָהֶאְפרִֹחים-ַעל ְוָהֵאם רֶֹבֶצת, ֵביִצים
  .ַהָּבִנים- ַעל, ָהֵאם

, ְלַמַען ִייַטב ָלְך , ָלְך -ַהָּבִנים ִּתַּקח-ְוֶאת ,ָהֵאם- ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת  ז
  }ס{  .ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

ָתִׂשים ָּדִמים -ְולֹא; ַמֲעֶקה ְלַגֶּגךָ  ְוָעִׂשיָת , ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש   ח
  .ִמֶּמּנּו ִיּפֹל ַהּנֵֹפל-ִּכי, יֶתךָ ְּבבֵ 
, ָרעַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתזְ , ִּתְקַּדׁש-ֶּפן  :ִּכְלָאִים, ִתְזַרע ַּכְרְמךָ -לֹא   ט

  }ס{   .ַהָּכֶרם, ּוְתבּוַאת
  .ַיְחָּדו, ּוַבֲחמֹר-ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור- לֹא  י
  }ס{  .ים ַיְחָּדוּוִפְׁשִּת  ֶצֶמר, לֹא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז   יא
-ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה, ַּכְנפֹות ְּכסּוְתךָ  ַאְרַּבע- ַעל, ָּלְך -ַּתֲעֶׂשה, ְּגִדִלים   יב
  }ס{  .ָּבּה
  .ּוְׂשֵנָאּה ,ּוָבא ֵאֶליהָ ; ִאָּׁשה, ִיַּקח ִאיׁש-ִּכי  יג
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 ָהִאָּׁשה- ֶאת, ְוָאַמר; ָעֶליָה ֵׁשם ָרע ְוהֹוִצא, ְוָׂשם ָלּה ֲעִלילֹת ְּדָבִרים   יד
  .ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים- ְולֹא ,ָוֶאְקַרב ֵאֶליהָ , ַהּזֹאת ָלַקְחִּתי

ִזְקֵני - ֶאל, ְּבתּוֵלי ַהַּנֲערָ - ְוהֹוִציאּו ֶאת ;ְוִאָּמּה, ְוָלַקח ֲאִבי ַהַּנֲערָ    טו
  .ַהָּׁשְעָרה-- ָהִעיר
ַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה נָ , ִּבִּתי-ֶאת  :ַהְּזֵקִנים- ֶאל, ְוָאַמר ֲאִבי ַהַּנֲערָ   טז

  .ַוִּיְׂשָנֶאהָ -- ְלִאָּׁשה
, ָמָצאִתי ְלִבְּתָך ְּבתּוִלים-לֹא, ֵלאמֹר הּוא ָׂשם ֲעִלילֹת ְּדָבִרים-ְוִהֵּנה   יז

  .ִזְקֵני ָהִעיר, ִלְפֵני, ַהִּׂשְמָלה, ּוָפְרׂשּו ;ְּבתּוֵלי ִבִּתי, ְוֵאֶּלה
  .אֹתֹו, ְוִיְּסרּו; ָהִאיׁש- תֶא  ,ַהִהוא-ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר   יח
, ִּכי הֹוִציא ֵׁשם ָרע-- ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה ְוָנְתנּו, ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף  יט

-יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל-לֹא, ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה-ְולֹו ;ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל
  }ס{  .ָיָמיו
  .ַלַּנֲערָ , ִנְמְצאּו ְבתּוִלים- אלֹ   :ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֱאֶמת ָהָיה-ְוִאם  כ
ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה , ָאִביהָ -ֵּבית ֶּפַתח-ַהַּנֲעָר ֶאל- ְוהֹוִציאּו ֶאת   כא

ּוִבַעְרָּת ; ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביהָ , ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ָעְׂשָתה-ִּכי-- ָּבֲאָבִנים ָוֵמָתה
  }ס{  .ִמִּקְרֶּבךָ , ָהָרע
-- ְׁשֵניֶהם-ּוֵמתּו ַּגם, ַּבַעל-ְבֻעַלת ִאָּׁשה- ֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעםִיָּמ -ִּכי   כב

  }ס{  .ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ְוָהִאָּׁשה ,ָהִאָּׁשה-ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעם
ְוָׁשַכב , ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר; ְלִאיׁש ְמאָֹרָׂשה, ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה  כג

  .ִעָּמּה
ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם , ָהִעיר ַהִהוא ַׁשַער-ְׁשֵניֶהם ֶאל-ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת   כד

ָהִאיׁש - ְוֶאת, ָצֲעָקה ָבִעיר-ֲאֶׁשר לֹא ְּדַבר-ַהַּנֲעָר ַעל- ֶאת-- ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו
  }ס{   .ִמִּקְרֶּבךָ , ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ֵרֵעהּו ֵאֶׁשת-ִעָּנה ֶאת-ְּדַבר ֲאֶׁשר-ַעל
ָּבּה - ְוֶהֱחִזיק, ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה-ֶאת ,ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש-םְוִא    כה

  .ְלַבּדֹו-- ָׁשַכב ִעָּמּה-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ,ּוֵמת  :ְוָׁשַכב ִעָּמּה, ָהִאיׁש
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָיקּום   :ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות ֵאין, ַתֲעֶׂשה ָדָבר- ְוַלַּנֲעָר לֹא   כו

  .ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֵּכן-- ֶנֶפׁש ּוְרָצחֹו, ֵרֵעהּו-ִאיׁש ַעל
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, ְוֵאין מֹוִׁשיעַ , ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה ,ָצֲעָקה; ְמָצָאּה, ִּכי ַבָּׂשֶדה   כז
  }ס{  .ָלּה
ְוָׁשַכב , ּוְתָפָׂשּה, אָֹרָׂשה-לֹא ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאֶׁשר, ִיְמָצא ִאיׁש-ִּכי   כח
  .ְוִנְמָצאּו; ִעָּמּה
ִתְהֶיה -ְולֹו; ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף-- ַהַּנֲערָ  ַלֲאִבי, ן ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעָּמּהְוָנַת   כט

  }ס{  .ָיָמיו-ָּכל, יּוַכל ַׁשְּלָחּה-לֹא--ִעָּנּה ַּתַחת ֲאֶׁשר, ְלִאָּׁשה



  
57  

  

 

 23 פרק  ְּדָבִרים

  }ס{  .ְּכַנף ָאִביו, ְולֹא ְיַגֶּלה; ָאִביו ֵאֶׁשת-ֶאת, ִיַּקח ִאיׁש-לֹא   א
  }ס{  .ִּבְקַהל ְיהָוה ,ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה-ָיבֹא ְפצּועַ - לֹא  ב
ָיבֹא לֹו ִּבְקַהל - לֹא, ּדֹור ֲעִׂשיִרי ַּגם  :ִּבְקַהל ְיהָוה, ָיבֹא ַמְמֵזר-לֹא   ג

  }ס{   .ְיהָוה
 ָיבֹא- לֹא, ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי   :ְיהָוה ִּבְקַהל, ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי- לֹא  ד

  .עֹוָלם-ָלֶהם ִּבְקַהל ְיהָוה ַעד
ְּבֵצאְתֶכם , ַּבֶּדֶרְך , ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ,ִקְּדמּו ֶאְתֶכם-ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא- ַעל  ה

ִמְּפתֹור ֲאַרם , ְּבעֹור-ִּבְלָעם ֶּבן- ָעֶליָך ֶאת ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר; ִמִּמְצָרִים
  .ְלַקְלֶלּךָ -- ַנֲהַרִים

ָך ַוַּיֲהפְֹך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּלְ , ִּבְלָעם-ֶאל ִלְׁשמֹעַ , לֶֹהיךָ ָאָבה ְיהָוה אֱ - ְולֹא   ו
  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִּכי ֲאֵהְבךָ   :ִלְבָרָכה, ַהְּקָלָלה-ֶאת
  }ס{  .ְלעֹוָלם, ָיֶמיךָ - ָּכל ,ְוטָֹבָתם, ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם- לֹא  ז
ֵגר ָהִייָת -ִּכי, ְצִריְתַתֵעב ִמ - לֹא ;ִּכי ָאִחיָך הּוא, ְתַתֵעב ֲאדִֹמי-לֹא   ח

  .ְבַאְרצֹו
ִּבְקַהל , ָיבֹא ָלֶהם-- ְׁשִליִׁשי ּדֹור, ִיָּוְלדּו ָלֶהם-ָּבִנים ֲאֶׁשר   ט

  }ס{   .ְיהָוה
  .ָּדָבר ָרע, ִמּכֹל-- ְוִנְׁשַמְרָּת   :אְֹיֶביךָ -ַעל, ֵתֵצא ַמֲחֶנה-ִּכי  י
-ְוָיָצא ֶאל-- ָלְיָלה-הֹור ִמְּקֵרהִיְהֶיה ָט -לֹא ֲאֶׁשר, ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש-ִּכי   יא

  .ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנה- ֶאל לֹא ָיבֹא, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
ּתֹוְך -ָיבֹא ֶאל, ּוְכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ;ִיְרַחץ ַּבָּמִים, ֶעֶרב-ְוָהָיה ִלְפנֹות   יב

  .ַהַּמֲחֶנה
  .חּוץ, ְוָיָצאָת ָּׁשָּמה ;ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ְוָיד ִּתְהֶיה ְלךָ   יג
, ְוָחַפְרָּתה ָבּה, ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ, ְוָהָיה ;ֲאֵזֶנךָ - ַעל, ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלךָ    יד

  .ֵצָאֶתךָ -ֶאת ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת 
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ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך , ַמֲחֶנךָ  ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב   טו
ְוָׁשב , ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר-ְולֹא  :ָקדֹוׁש, ְוָהָיה ַמֲחֶניךָ , ְלָפֶניךָ 

  }ס{  .ֵמַאֲחֶריךָ 
  .ֵמִעם ֲאדָֹניו, ִיָּנֵצל ֵאֶליךָ -ֲאֶׁשר ,ֲאדָֹניו-ֶאל, ַתְסִּגיר ֶעֶבד- לֹא  טז
; ַּבּטֹוב לֹו--ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶריךָ - ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום, ִעְּמָך ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּבךָ    יז
  }ס{  .ּתֹוֶנּנּו, לֹא
ִמְּבֵני , ִיְהֶיה ָקֵדׁש- ְולֹא; ִיְׂשָרֵאל ִמְּבנֹות, ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה-לֹא   יח

  .ִיְׂשָרֵאל
- ְלָכל--ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב- לֹא  יט
  }ס{  .ְׁשֵניֶהם-ַּגם ,ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   :ֶנֶדר
 .ְך ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁש -ָּכל, ֶנֶׁשְך   :ֶנֶׁשְך אֶֹכל ֶנֶׁשְך ֶּכֶסף, ְלָאִחיךָ  ַתִּׁשיְך - לֹא  כ
, ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -- ַתִּׁשיְך  ּוְלָאִחיָך לֹא, ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיְך    כא

  }ס{   .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאָּתה ָבא- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ַעל ,ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ 
ּנּו ָדרֹׁש ִיְדְרֶׁש -ִּכי  :ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו לֹא, ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ִּכי   כב

  .ֵחְטא, ְוָהָיה ְבךָ  ,ֵמִעָּמְך , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  .ֵחְטא, ְבךָ  ִיְהֶיה- לֹא-- ִלְנּדֹר, ְוִכי ֶתְחַּדל  כג
, ֱאלֶֹהיךָ  ר ָנַדְרָּת ַליהָוהַּכֲאֶׁש   :ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת , מֹוָצא ְׂשָפֶתיךָ    כד

  }ס{  .ְּבִפיךָ , ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת , ְנָדָבה
, ֶּכְלְיךָ - ְוֶאל; ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעךָ  ְוָאַכְלָּת , ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶעךָ    כה

  }ס{  .לֹא ִתֵּתן
ַעל , ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף; ְמִלילֹת ְּבָיֶדךָ  ְוָקַטְפָּת , ִּכי ָתבֹא ְּבָקַמת ֵרֶעךָ    כו

  }ס{   .ָקַמת ֵרֶעךָ 
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-ִּכי, ֵחן ְּבֵעיָניו- לֹא ִתְמָצא-ְוָהָיה ִאם; ּוְבָעָלּה ,ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה-ִּכי   א
ְוִׁשְּלָחּה , ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה--ָּדָבר ָמָצא ָבּה ֶעְרַות

  .ִמֵּביתֹו
  .ַאֵחר-ְלִאיׁש ְוָהְיָתה, ְוָהְלָכה; ִמֵּביתֹו, ְוָיְצָאה  ב
 ְוִׁשְּלָחּה, ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ְוָכַתב, ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון, ּוְׂשֵנָאּה   ג

  .ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה-ֲאֶׁשר, ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון אֹו ִכי ָימּות; ִמֵּביתֹו
ֹו ִׁשְּלָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה ִלְהיֹות ל- ֲאֶׁשר ָלּה ָהִראׁשֹוןיּוַכל ַּבעְ - לֹא  ד

ְולֹא ; ִלְפֵני ְיהָוה, תֹוֵעָבה ִהוא- ִּכי-- ֻהַּטָּמָאה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר, ְלִאָּׁשה
  }ס{  .נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,ָהָאֶרץ-ֶאת, ַתֲחִטיא

- ַיֲעבֹר ָעָליו ְלָכל- ְולֹא, ֵיֵצא ַּבָּצָבא לֹא-- ָדָׁשהִאָּׁשה חֲ , ִיַּקח ִאיׁש-ִּכי  ה
  .ָלָקח- ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר-ֶאת, ְוִׂשַּמח, ָׁשָנה ֶאָחת ,ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו  :ָּדָבר
  }ס{   .הּוא חֵֹבל ,ֶנֶפׁש- ִּכי  :ָוָרֶכב, ַיֲחבֹל ֵרַחִים-לֹא   ו
-ּוְמָכרֹו, ּבֹו- ְוִהְתַעֶּמר, ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּגֵֹנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו, ִיָּמֵצא ִאיׁש-ִּכי  ז
  }ס{  .ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ  ,ּוֵמת ַהַּגָּנב ַההּוא-
יֹורּו -ְּככֹל ֲאֶׁשר  :ְוַלֲעׂשֹות, ְמאֹד ַהָּצַרַעת ִלְׁשמֹר-ִהָּׁשֶמר ְּבֶנַגע   ח

  .ְמרּו ַלֲעׂשֹותִּתְׁש --ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתם ,ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים
ְּבֵצאְתֶכם , ַּבֶּדֶרְך , ְלִמְרָים ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ֵאת ֲאֶׁשר, ָזכֹור   ט

  }ס{  .ִמִּמְצָרִים
 .ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו, ֵּביתֹו-ָתבֹא ֶאל-לֹא--ְמאּוָמה ַמַּׁשאת, ַתֶּׁשה ְבֵרֲעךָ -ִּכי  י
-יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת, ה נֶֹׁשה בֹוַאָּת  ֲאֶׁשר, ְוָהִאיׁש; ַּתֲעמֹד, ַּבחּוץ   יא

  .ַהחּוָצה, ַהֲעבֹוט
  .ַּבֲעבֹטֹו ,לֹא ִתְׁשַּכב-- הּוא, ִאיׁש ָעִני-ְוִאם   יב
; ֶכּךָ ְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו ּוֵבְר , ַהֶּׁשֶמׁש ַהֲעבֹוט ְּכבֹוא-ָהֵׁשב ָּתִׁשיב לֹו ֶאת  יג

  }ס{   .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ִלְפֵני, ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה
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 אֹו ִמֵּגְרָך ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצךָ , ֵמַאֶחיךָ  ,ָעִני ְוֶאְביֹון, ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר-לֹא   יד
  .ִּבְׁשָעֶריךָ 

, ְוֵאָליו, ִּכי ָעִני הּוא, ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ָתבֹוא-ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא   טו
ְוָהָיה ְבָך , הָוהיְ - ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל-ְולֹא ;ַנְפׁשֹו- הּוא נֵֹׂשא ֶאת

  }ס{   .ֵחְטא
ִאיׁש   :ָאבֹות- יּוְמתּו ַעל-לֹא ּוָבִנים, ָּבִנים- יּוְמתּו ָאבֹות ַעל- לֹא  טז

  }ס{   .יּוָמתּו, ְּבֶחְטאֹו
  .ֶּבֶגד ַאְלָמָנה, ַתֲחבֹל ְולֹא; ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום, לֹא ַתֶּטה   יז
ֵּכן -ַעל; ִמָּׁשם, ַוִּיְפְּדָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְצַרִיםְּבִמ  ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת , ְוָזַכְרָּת    יח

  }ס{  .ַהֶּזה, ַהָּדָבר- ֶאת, ַלֲעׂשֹות, ְמַצְּוךָ  ָאנִֹכי
--לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו, ְוָׁשַכְחָּת עֶֹמר ַּבָּׂשֶדה ִּכי ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבָׂשֶדךָ   יט

 ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה, ן ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ְלַמעַ   :ִיְהֶיה, ְוָלַאְלָמָנה ַלֵּגר ַלָּיתֹום
  }ס{  .ָיֶדיךָ 
 .ִיְהֶיה, ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה  :ַאֲחֶריךָ  לֹא ְתַפֵאר, ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתךָ   כ
, ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה  :ַאֲחֶריךָ  לֹא ְתעֹוֵלל, ִּכי ִתְבצֹר ַּכְרְמךָ    כא

  .ִיְהֶיה
, ַלֲעׂשֹות, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ - ַעל; ִמְצָרִים ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ- ִּכי, ְוָזַכְרָּת    כב
  }ס{  .ַהֶּזה, ַהָּדָבר-ֶאת
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 ,ְוִהְצִּדיקּו; ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום-ְוִנְּגׁשּו ֶאל, ֲאָנִׁשים ִיְהֶיה ִריב ֵּבין-ִּכי   א
  .ָהָרָׁשע- ֶאת, ִׁשיעּוְוִהְר , ַהַּצִּדיק-ֶאת
ְּכֵדי , ְוִהִּפילֹו ַהּׁשֵֹפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניו--ָהָרָׁשע ,ִּבן ַהּכֹות- ְוָהָיה ִאם  ב

  .ְּבִמְסָּפר ִרְׁשָעתֹו
, ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה-יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל-ֶּפן  :לֹא יִֹסיף, ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו   ג

  .ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ 
  }ס{  .ְּבִדיׁשֹו, ַתְחסֹם ׁשֹור- לֹא  ד
ִתְהֶיה -לֹא--לֹו-ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין ּוֵמת ַאַחד, ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו-ִּכי  ה

 ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה, ָיבֹא ָעֶליהָ  ְיָבָמּה  :ְלִאיׁש ָזר, ַהֵּמת ַהחּוָצה-ֵאֶׁשת
  .ְוִיְּבָמּה

ִיָּמֶחה - ְולֹא; ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת-ַעל ,ָיקּום-- ֵּתֵלד ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר, ְוָהָיה   ו
  .ִמִּיְׂשָרֵאל, ְׁשמֹו
ה ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהַּׁשְערָ ; ְיִבְמּתֹו-ֶאת ָלַקַחת, לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש-ְוִאם  ז

לֹא --ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָאְמָרה, ַהְּזֵקִנים-ֶאל
  .ַיְּבִמי, הָאבָ 
לֹא ָחַפְצִּתי , ְוָעַמד ְוָאַמר; ֵאָליו ְוִדְּברּו, ִעירֹו-לֹו ִזְקֵני-ְוָקְראּו   ח

  .ְלַקְחָּתּה
ְוָיְרָקה , ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו, ַהְּזֵקִנים ְלֵעיֵני, ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו   ט

ֵּבית -ִיְבֶנה ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא, ֶׂשה ָלִאיׁשָּכָכה ֵיעָ , ְוָאְמָרה ,ְוָעְנָתה; ְּבָפָניו
  .ָאִחיו

  }ס{  .ֲחלּוץ ַהָּנַעל ,ֵּבית  :ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִנְקָרא ְׁשמֹו  י
ְלַהִּציל , ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד, ְוָאִחיו ִאיׁש, ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ַיְחָּדו-ִּכי   יא
  .ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו, ּהְוָׁשְלָחה ָידָ  ;ִאיָׁשּה ִמַּיד ַמֵּכהּו-ֶאת
  }ס{  .ֵעיֶנךָ  ,לֹא ָתחֹוס  :ַּכָּפּה-ֶאת, ְוַקּצָֹתה   יב
  .ּוְקַטָּנה, ְּגדֹוָלה  :ָוָאֶבן ֶאֶבן, ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסךָ - לֹא  יג
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  .ּוְקַטָּנה, ְּגדֹוָלה  :ְוֵאיָפה ֵאיָפה, ִיְהֶיה ְלָך ְּבֵביְתךָ -לֹא   יד
, ְלַמַען--ָּלְך -ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ,ָּלְך -ֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיהֶאֶבן ְׁש    טו

  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך -ֲאֶׁשר, ָהֲאָדָמה ַעל, ַיֲאִריכּו ָיֶמיךָ 
  }פ{   .עֵֹׂשה ָעֶול, ּכֹל  :עֵֹׂשה ֵאֶּלה-ָּכל ,ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   טז
  .ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים, ַּבֶּדֶרְך  ,ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק- ֵאת ֲאֶׁשר, ָזכֹור   יז
ָעֵיף , ְוַאָּתה-- ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריךָ -ָּכל ַוְיַזֵּנב ְּבךָ , ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך    יח

  .ֱאלִֹהים, ְולֹא ָיֵרא; ְוָיֵגעַ 
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר , ִביבאְֹיֶביָך ִמָּס -ִמָּכל ְוָהָיה ְּבָהִניַח ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלךָ   יט

ִמַּתַחת , ֵזֶכר ֲעָמֵלק-ִּתְמֶחה ֶאת--ְלִרְׁשָּתּה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה- ְיהָוה
  }פ{  .ִּתְׁשָּכח ,לֹא; ַהָּׁשָמִים
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; נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ָהָאֶרץ-ֶאל ָתבֹוא-ִּכי, ְוָהָיה   א
  .ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה ,ָּתּהִויִרְׁש 

ר ְיהָוה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁש , ָהֲאָדָמה ְּפִרי-ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל  ב
הֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָ , ַהָּמקֹום-ֶאל, ְוָהַלְכָּת ; ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא-- ָלְך  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן

  .ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם, ֱאלֶֹהיךָ 
ִהַּגְדִּתי , ְוָאַמְרָּת ֵאָליו; ַּבָּיִמים ָהֵהם ,ֲאֶׁשר ִיְהֶיה, ַהּכֵֹהן-ֶאל, ָת ּוָבא   ג

ֵתינּו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֹ, ָהָאֶרץ- ָבאִתי ֶאל-ִּכי ,ַהּיֹום ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  .ָלֶתת ָלנּו

  .ח ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ִמְזּבַ , ִלְפֵני-- ְוִהִּניחֹו ;ִמָּיֶדךָ , ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא  ד
, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה, ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי, ֱאלֶֹהיךָ  ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָוה  ה

  .ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב, ָׁשם-ַוְיִהי; ְמָעט ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי
  .ֲעבָֹדה ָקָׁשה, ָעֵלינּוַוִּיְּתנּו ; ַוְיַעּנּונּו ,ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים   ו
ַוַּיְרא , קֵֹלנּו-ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת ;ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו-ֶאל, ַוִּנְצַעק  ז

  .ַלֲחֵצנּו- ְוֶאת ֲעָמֵלנּו-ָעְנֵינּו ְוֶאת-ֶאת
- -ּוְבמָֹרא ָּגדֹל, ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ְּבָיד, ִמִּמְצַרִים, ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָוה   ח

  .ּוְבמְֹפִתים, ּוְבאֹתֹות
ֶאֶרץ ָזַבת , ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלנּו ֶאת-ַוִּיֶּתן ;ַהָּמקֹום ַהֶּזה- ֶאל, ַוְיִבֵאנּו   ט

  .ָחָלב ּוְדָבׁש
, ָנַתָּתה ִּלי- ֲאֶׁשר, ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֵראִׁשית-ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת, ְוַעָּתה  י

  .ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוִהְׁשַּתֲחִויָת , לֶֹהיךָ אֱ  ִלְפֵני ְיהָוה, ְוִהַּנְחּתֹו; ְיהָוה
, ַאָּתה  :ּוְלֵביֶתךָ -- ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ָנַתן ֲאֶׁשר, ַהּטֹוב-ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל   יא

  }ס{   .ְּבִקְרֶּבךָ  ֲאֶׁשר, ְוַהֵּגר, ְוַהֵּלִוי
ְׁשַנת -- ָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשתּבַ , ְּתבּוָאְתךָ  ַמְעַׂשר-ָּכל- ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת   יב

, ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריךָ , ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה, ַלֵּלִוי ְוָנַתָּתה  :ַהַּמֲעֵׂשר
  .ְוָׂשֵבעּו
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ְוַגם ְנַתִּתיו , ַהַּבִית- ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   יג
 ָעַבְרִּתי- לֹא   :ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני, ִמְצָוְתךָ -ְּכָכל, ְוָלַאְלָמָנה םַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹו

  .ְולֹא ָׁשָכְחִּתי, ֶֹתיךָ  ִמִּמְצו
ָנַתִּתי - ְולֹא, ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא- ְולֹא ,ָאַכְלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו-לֹא   יד

  .ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני, ִׂשיִתיעָ -- ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלָֹהי, ָׁשַמְעִּתי ;ְלֵמת, ִמֶּמּנּו
, ִיְׂשָרֵאל-ַעְּמָך ֶאת- ּוָבֵרְך ֶאת, ַהָּׁשַמִים-ִמן ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשךָ    טו

ֶאֶרץ ָזַבת , ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו-- ָנַתָּתה ָלנּו ֲאֶׁשר, ְוֵאת ָהֲאָדָמה
  }ס{  .ּוְדָבׁש ָחָלב
-- ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה- ַלֲעׂשֹות ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְמַצְּוךָ , ֶּזהַהּיֹום הַ   טז
  .ַנְפֶׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל, אֹוָתם ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ; ַהִּמְׁשָּפִטים- ְוֶאת
, ְלָך ֵלאלִֹהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְהיֹות  :ַהּיֹום, ְיהָוה ֶהֱאַמְרָּת -ֶאת   יז

  .ְוִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו-- ּוִמְׁשָּפָטיו ָֹתיו ָּקיו ּוִמְצוְוִלְׁשמֹר חֻ 
; ָלְך -ִּדֶּבר, ַּכֲאֶׁשר, ְלַעם ְסֻגָּלה ִלְהיֹות לֹו, ַויהָוה ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום   יח

  .ָֹתיו ִמְצו-ָּכל, ְוִלְׁשמֹר
ֵׁשם ּולְ , ִלְתִהָּלה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהּגֹוִים-ַעל ָּכל, ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון  יט

  }פ{  .ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר, ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ָקדֹׁש- ְוִלְהיְֹתָך ַעם; ּוְלִתְפָאֶרת
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 27 פרק  ְּדָבִרים

-ָּכל-ֶאת, ָׁשמֹר  :ָהָעם ֵלאמֹר-ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצו מֶֹׁשה ְוִזְקֵני   א
  .ַהּיֹום, ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ַהִּמְצָוה

ְיהָוה - ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ַהַּיְרֵּדן- ֶאת ֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּוַּבּי, ְוָהָיה  ב
  .ְוַׂשְדָּת אָֹתם ַּבִּׂשיד, ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ַוֲהֵקמָֹת -- ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

 ְלַמַען ֲאֶׁשר  :ְּבָעְבֶרךָ --ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִּדְבֵרי-ָּכל-ֶאת, ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן   ג
, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלךָ  ְיהָוה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָּתבֹא ֶאל

  .ָלְך , ֲאבֶֹתיךָ -ֱאלֵֹהי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה
נִֹכי ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָא- ָּתִקימּו ֶאת ,ַהַּיְרֵּדן-ְּבָעְבְרֶכם ֶאת, ְוָהָיה  ד

  .ַּבִּׂשיד, ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ;ְּבַהר ֵעיָבל ,ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
ָתִניף ֲעֵליֶהם -לֹא, ִמְזַּבח ֲאָבִנים  :ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה, ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבחַ   ה

  .ַּבְרֶזל
ְוַהֲעִליָת ָעָליו ; ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ִמְזַּבח- ֶאת, ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה   ו

  .ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , עֹולֹת
  .ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָׂשַמְחָּת  ;ְוָאַכְלָּת ָּׁשם, ָּת ְׁשָלִמיםְוָזַבְח   ז
ַּבֵאר --ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ָּכל-ֶאת ,ָהֲאָבִנים- ְוָכַתְבָּת ַעל   ח

  }ס{  .ֵהיֵטב
ַהְסֵּכת   :ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר-ֶאל ָּכל ,ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים   ט

  .ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִנְהֵייָת ְלָעם ַהּיֹום ַהֶּזה, ִיְׂשָרֵאל, ַמעּוְׁש 
ֲאֶׁשר , ֻחָּקיו-ָֹתו ְוֶאת ִמְצו- ְוָעִׂשיָת ֶאת ;ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוָׁשַמְעָּת   י

  }ס{  .ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
  .ֵלאמֹר ַּבּיֹום ַההּוא, ָהָעם- ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת   יא
-ֶאת, ְּבָעְבְרֶכם, ַהר ְּגִרִזים- ַעל ,ָהָעם-ֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאתֵא    יב

  .ְוִיָּׂששָכר ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן ,ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה   :ַהַּיְרֵּדן
ּוְזבּוֻלן ָּדן , ְראּוֵבן ָּגד ְוָאֵׁשר   :ֵעיָבל ְּבַהר, ַהְּקָלָלה-ְוֵאֶּלה ַיַעְמדּו ַעל  יג

  .ִליְוַנְפָּת 
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  }ס{   .קֹול ָרם-- ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל ְוָאְמרּו, ְוָענּו ַהְלִוִּים   יד
ַמֲעֵׂשה ְיֵדי , ּוַמֵּסָכה ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל   טו

  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם ְוָאְמרּו- ָכל ְוָענּו; ְוָׂשם ַּבָּסֶתר-- ָחָרׁש
  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם-ָּכל ְוָאַמר; ֶלה ָאִביו ְוִאּמֹוַמְק , ָארּור  טז
  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם- ָּכל ְוָאַמר; ַמִּסיג ְּגבּול ֵרֵעהּו, ָארּור   יז
  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם-ְוָאַמר ָּכל ;ַמְׁשֶּגה ִעֵּור ַּבָּדֶרְך , ָארּור   יח
  .ָאֵמן, ָהָעם- ְוָאַמר ָּכל; ְוַאְלָמָנה--ָיתֹום- ֵּגר ַמֶּטה ִמְׁשַּפט, ָארּור  יט
, ָהָעם- ְוָאַמר ָּכל; ְּכַנף ָאִביו, ִגָּלה ִּכי--ֵאֶׁשת ָאִביו-ׁשֵֹכב ִעם, ָארּור  כ

  }ס{   .ָאֵמן
  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם-ָּכל ְוָאַמר; ְּבֵהָמה- ָּכל- ׁשֵֹכב ִעם, ָארּור   כא
, ָהָעם-ְוָאַמר ָּכל; ֹוִאּמ-אֹו ַבת ,ָאִביו-ַּבת-- ֲאחֹתֹו- ׁשֵֹכב ִעם, ָארּור   כב
  }ס{   .ָאֵמן
  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם-ָּכל ְוָאַמר; חַֹתְנּתֹו- ׁשֵֹכב ִעם, ָארּור  כג
  }ס{  .ָאֵמן, ָהָעם-ָּכל ְוָאַמר; ַמֵּכה ֵרֵעהּו ַּבָּסֶתר, ָארּור   כד
, ָהָעם-ְוָאַמר ָּכל; ָּדם ָנִקי ְלַהּכֹות ֶנֶפׁש, ָארּור לֵֹקַח ׁשַֹחד   כה
  }ס{   .ֵמןָא
; ַלֲעׂשֹות אֹוָתם-- ַהּזֹאת-ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי-ָיִקים ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא, ָארּור   כו

  }פ{   .ָאֵמן, ָהָעם- ְוָאַמר ָּכל
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 28 פרק  ְּדָבִרים

-ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת, ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע-ִאם, ְוָהָיה   א
 ,ַעל, ֶעְליֹון, ּוְנָתְנָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ --נִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹוםָא ֲאֶׁשר, ָֹתיו ִמְצו-ָּכל
  .ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ-ָּכל
ְּבקֹול ְיהָוה , ִּכי ִתְׁשַמע  :ְוִהִּׂשיֻגךָ  ,ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה-ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל  ב

  .ֱאלֶֹהיךָ 
  .ַּבָּׂשֶדה ,ּוָברּוְך ַאָּתה; ָּבִעיר, ָּברּוְך ַאָּתה   ג
, ְׁשַגר ֲאָלֶפיךָ --ּוְפִרי ְבֶהְמֶּתךָ  ,ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתךָ - ָּברּוְך ְּפִרי  ד

  .ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנךָ 
  .ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ , ָּברּוְך ַטְנֲאךָ   ה
  .ְּבֵצאֶתךָ , ַאָּתה ּוָברּוְך ; ְּבבֶֹאךָ , ָּברּוְך ַאָּתה   ו
ְּבֶדֶרְך ֶאָחד   :ִנָּגִפים ְלָפֶניךָ , ָעֶליךָ  ִמיםאְֹיֶביָך ַהָּק -ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת  ז

  .ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניךָ  ּוְבִׁשְבָעה, ֵיְצאּו ֵאֶליךָ 
-- ּוֵבַרְכךָ ; ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ , ַּבֲאָסֶמיךָ  ,ַהְּבָרָכה- ֶאת, ְיַצו ְיהָוה ִאְּתךָ    ח

  .ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  ְיהָוה- ֲאֶׁשר, ָּבָאֶרץ
-ֶאת, ִּכי ִתְׁשמֹר   :ָלְך - ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ,ְיִקיְמָך ְיהָוה לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש   ט

  .ִּבְדָרָכיו, ְוָהַלְכָּת  ,ֹת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ִמְצו
  .ִמֶּמּךָ , ְוָיְראּו; ְיהָוה ִנְקָרא ָעֶליךָ  ִּכי ֵׁשם, ַעֵּמי ָהָאֶרץ-ְוָראּו ָּכל  י
- ךָ ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמֶת  ִּבְפִרי, ָבהְוהֹוִתְרָך ְיהָוה ְלטֹו   יא

  .ָלֶתת ָלְך , ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיךָ  ֲאֶׁשר, ָהֲאָדָמה, ַעל-
ַאְרְצָך -ָלֵתת ְמַטר, ַהָּׁשַמִים-ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב-ִיְפַּתח ְיהָוה ְלָך ֶאת   יב

ְוַאָּתה לֹא , ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים; ָיֶדךָ  הַמֲעֵׂש -ֵאת ָּכל, ּוְלָבֵרְך , ְּבִעּתֹו
  .ִתְלֶוה
ְולֹא ִתְהֶיה , ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ,ְולֹא ְלָזָנב, ּוְנָתְנָך ְיהָוה ְלרֹאׁש  יג

-- םֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹו, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ֹת ִמְצו- ִתְׁשַמע ֶאל-ִּכי  :ְלָמָּטה
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 .ֹותִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂש
ָיִמין -- ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר-ִמָּכל, ְולֹא ָתסּור   יד

  }פ{  .ְלָעְבָדם--ֲאֵחִרים ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים, ָלֶלֶכת  :ּוְׂשמֹאול
-ָּכל-ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת, ֱאלֶֹהיךָ  לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה- ִאם, ְוָהָיה   טו
ַהְּקָללֹות - ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל-- ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ֻחּקָֹתיוָֹתיו וְ  ִמְצו

  .ְוִהִּׂשיגּוךָ , ָהֵאֶּלה
  .ַּבָּׂשֶדה ,ְוָארּור ַאָּתה; ָּבִעיר, ָארּור ַאָּתה  טז
  .ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ , ָארּור ַטְנֲאךָ    יז
  .ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנךָ , ַגר ֲאָלֶפיךָ ְׁש -- ַאְדָמֶתךָ  ּוְפִרי, ִבְטְנךָ -ָארּור ְּפִרי   יח
  .ְּבֵצאֶתךָ  ,ְוָארּור ַאָּתה; ְּבבֶֹאךָ , ָארּור ַאָּתה  יט
-ְּבָכל, ַהִּמְגֶעֶרת- ְוֶאת, ַהְּמהּוָמה- ֶאת ַהְּמֵאָרה- ְיַׁשַּלח ְיהָוה ְּבָך ֶאת  כ

ִמְּפֵני רַֹע , ֵהרֲאָבְדָך ַמ -ַעד ִהָּׁשֶמְדָך ְוַעד-- ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר, ִמְׁשַלח ָיְדךָ 
  .ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני ַמֲעָלֶליךָ 

, ֵמַעל ָהֲאָדָמה, ַּכּלֹתֹו אְֹתךָ  ,ַעד-- ַהָּדֶבר- ֶאת, ַיְדֵּבק ְיהָוה ְּבךָ    כא
  .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאָּתה ָבא-ֲאֶׁשר
, ֶחֶרבּוַבַחְרֻחר ּובַ , ּוַבַּדֶּלֶקת ַיְּכָכה ְיהָוה ַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת   כב

  .ַעד ָאְבֶדךָ , ּוְרָדפּוךָ  ;ּוַבֵּיָרקֹון, ּוַבִּׁשָּדפֹון
 .ַּבְרֶזל, ַּתְחֶּתיךָ - ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר; ְנחֶֹׁשת ,רֹאְׁשךָ - ְוָהיּו ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל  כג
, ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶליךָ -ִמן  :ְוָעָפר ָאָבק, ְמַטר ַאְרְצךָ - ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת   כד

  .ְמָדְך ַעד ִהָּׁש 
ּוְבִׁשְבָעה , ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּתֵצא ֵאָליו-- אְֹיֶביךָ  ִלְפֵני, ִיֶּתְנָך ְיהָוה ִנָּגף   כה

  .ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה; ְלָפָניו ְדָרִכים ָּתנּוס
, ְוֵאין; ץַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָארֶ  עֹוף- ְלָכל, ְוָהְיָתה ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכל   כו

  .ַמֲחִריד
- ּוֶבָחֶרס, ּוַבָּגָרב, )ּוַבְּטחִֹרים(ובעפלים  ,ַיְּכָכה ְיהָוה ִּבְׁשִחין ִמְצַרִים   כז

  .ְלֵהָרֵפא, תּוַכל- ֲאֶׁשר לֹא-
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  .ֵלָבב, ּוְבִתְמהֹון; ּוְבִעָּורֹון ְּבִׁשָּגעֹון, ַיְּכָכה ְיהָוה   כח
ְולֹא , ַּכֲאֶׁשר ְיַמֵּׁשׁש ַהִעֵּור ָּבֲאֵפָלה ,ְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים  כט

ְוֵאין -- ַהָּיִמים- ָּכל, ְוָהִייָת ַאְך ָעׁשּוק ְוָגזּול ;ְּדָרֶכיךָ -ֶאת, ַתְצִליחַ 
  .מֹוִׁשיעַ 

-ְולֹא, ַּבִית ִּתְבֶנה-- )ִיְׁשָּכֶבָּנה( ְוִאיׁש ַאֵחר ישגלנה, ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש  ל
  .ְתַחְּלֶלּנּו ְולֹא, ֶּכֶרם ִּתַּטע; ֵתֵׁשב ּבֹו

ְולֹא , ֲחמְֹרָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניךָ --ִמֶּמּנּו ְולֹא תֹאַכל, ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניךָ    לא
  .ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיעַ , ְלאְֹיֶביךָ  צֹאְנָך ְנֻתנֹות; ָיׁשּוב ָלְך 

-ָּכל, ָכלֹות ֲאֵליֶהםוְ , ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ,ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר   לב
  .ָיֶדךָ , ְוֵאין ְלֵאל; ַהּיֹום
ַרק , ְוָהִייָת ; ָיָדְעָּת -ַעם ֲאֶׁשר לֹא יֹאַכל, ְיִגיֲעךָ - ְּפִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל  לג

  .ַהָּיִמים-ָּכל-- ָעׁשּוק ְוָרצּוץ
  .ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה ,ִמַּמְרֵאה ֵעיֶניךָ , ְמֻׁשָּגע, ְוָהִייָת    לד
-ֲאֶׁשר לֹא, ַהּׁשַֹקִים-ַהִּבְרַּכִים ְוַעל-ַעל ,ְיהָוה ִּבְׁשִחין ָרע ַיְּכָכה   לה

  .ְוַעד ָקְדֳקֶדךָ , ַרְגְלךָ  ִמַּכף--ְלֵהָרֵפא, תּוַכל
-ֲאֶׁשר לֹא, ּגֹוי-ֶאל, ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליךָ  ַמְלְּכךָ -ְוֶאת, יֹוֵלְך ְיהָוה אְֹתךָ    לו

  .ֵעץ ָוָאֶבן, ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוָעַבְדָּת  ;ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ 
, ְיַנֶהְגָך ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ָהַעִּמים, ְּבכֹל-- ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשל, ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה   לז

  .ָׁשָּמה
  .ִּכי ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה, ֶּתֱאסֹף ּוְמַעט; ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה, ֶזַרע ַרב   לח
ִּכי תֹאְכֶלּנּו , ִתְׁשֶּתה ְולֹא ֶתֱאגֹר-לֹא ְוַיִין; ְוָעָבְדָּת , ְּכָרִמים ִּתַּטע  לט

  .ַהּתָֹלַעת
  .ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶתךָ , ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסּוְך  ;ְּגבּוֶלךָ - ְּבָכל, ֵזיִתים ִיְהיּו ְלךָ   מ
  .ִּכי ֵיְלכּו ַּבֶּׁשִבי, ָלְך  ִיְהיּו- ְולֹא; ּתֹוִליד, ָּבִנים ּוָבנֹות   מא
  .ַהְּצָלַצל ,ְיָיֵרׁש, ּוְפִרי ַאְדָמֶתךָ , ֵעְצךָ -לּכָ    מב
ַמָּטה , ְוַאָּתה ֵתֵרד; ָעֶליָך ַמְעָלה ָּמְעָלה ַיֲעֶלה, ַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבךָ   מג
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  .ָּמָּטה
ְוַאָּתה ִּתְהֶיה , הּוא ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ;ְוַאָּתה לֹא ַתְלֶוּנּו, הּוא ַיְלְוךָ    מד
  .ְלָזָנב
, ַעד, ּוְרָדפּוָך ְוִהִּׂשיגּוךָ  ,ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה- ָבאּו ָעֶליָך ָּכלּו   מה

ָֹתיו  ִלְׁשמֹר ִמְצו-- ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְּבקֹול, לֹא ָׁשַמְעָּת - ִּכי  :ִהָּׁשְמָדְך 
  .ֲאֶׁשר ִצָּוְך , ְוֻחּקָֹתיו

  .עֹוָלם-ַעד, ּוְבַזְרֲעךָ  ;ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת, ְוָהיּו ְבךָ    מו
-- ּוְבטּוב ֵלָבב, ְּבִׂשְמָחה, ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה- ָעַבְדָּת ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא, ַּתַחת   מז

  .ּכֹל, ֵמרֹב
ְּבָרָעב ּוְבָצָמא , ְיַׁשְּלֶחּנּו ְיהָוה ָּבְך  ֲאֶׁשר, אְֹיֶביךָ -ְוָעַבְדָּת ֶאת   מח

 .אָֹתְך , ִמידֹוַעד ִהְׁש , ַצָּואֶרךָ - ַעל, ְוָנַתן עֹל ַּבְרֶזל ;ּוְבחֶֹסר ּכֹל, ּוְבֵעירֹם
ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה , ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ִיָּׂשא ְיהָוה ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹק  מט

  .ְלׁשֹנֹו ִתְׁשַמע- ֲאֶׁשר לֹא, ּגֹוי   :ַהָּנֶׁשר
  .ְוַנַער לֹא ָיחֹן, ָפִנים ְלָזֵקן ִיָּׂשא- ֲאֶׁשר לֹא, ַעז ָּפִנים, ּגֹוי  נ
ַיְׁשִאיר - ֲאֶׁשר לֹא, ַעד ִהָּׁשְמָדְך , ַאְדָמְתךָ - ּוְפִרי ְוָאַכל ְּפִרי ְבֶהְמְּתךָ    נא

, ַעד ַהֲאִבידֹו-- ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנךָ , ְוִיְצָהר ְלָך ָּדָגן ִּתירֹוׁש
  .אָֹתְך 
ֲאֶׁשר , חֹמֶֹתיָך ַהְּגבֹהֹת ְוַהְּבֻצרֹות ַעד ֶרֶדת, ְׁשָעֶריךָ - ְוֵהַצר ְלָך ְּבָכל   נב

, ַאְרְצךָ - ְּבָכל, ְׁשָעֶריךָ - ְּבָכל, ְוֵהַצר ְלךָ ; ַאְרֶצךָ -ְּבָכל ,ֵטַח ָּבֵהןַאָּתה ּבֹ
  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלְך  ֲאֶׁשר ָנַתן

ְיהָוה , ְלךָ -ֲאֶׁשר ָנַתן, ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיךָ  ְּבַׂשר, ִבְטְנךָ -ְוָאַכְלָּת ְפִרי  נג
  .אְֹיֶבךָ , ךָ ָיִציק לְ -ֲאֶׁשר, ּוְבָמצֹוק ,ְּבָמצֹור--ֱאלֶֹהיךָ 

, ֵּתַרע ֵעינֹו ְבָאִחיו ּוְבֵאֶׁשת ֵחיקֹו--ְמאֹד ְוֶהָענֹג, ָהִאיׁש ָהַרְך ְּבךָ    נד
  .יֹוִתיר ּוְבֶיֶתר ָּבָניו ֲאֶׁשר

-ּכֹל, לֹו- ִמְּבִלי ִהְׁשִאיר, ֲאֶׁשר יֹאֵכל ִמְּבַׂשר ָּבָניו, ִמֵּתת ְלַאַחד ֵמֶהם   נה
  .ְׁשָעֶריךָ -ְּבָכל, ָיִציק ְלָך אִֹיְבךָ  ֲאֶׁשר, ּוְבָמצֹוק, ְּבָמצֹור-
, ָהָאֶרץ- ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל-ִנְּסָתה ַכף-לֹא ֲאֶׁשר, ָהַרָּכה ְבָך ְוָהֲעֻנָּגה   נו
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  .ּוִבְבָנּה ּוְבִבָּתּה, ֵעיָנּה ְּבִאיׁש ֵחיָקּהֵּתַרע--ּוֵמרְֹך , ֵמִהְתַעֵּנג
תֹאְכֵלם - ִּכי, ּוְבָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵּתֵלד, יהָ ַרְגלֶ  ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין   נז

 .ִּבְׁשָעֶריךָ , ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך אִֹיְבךָ , ּוְבָמצֹוק, ְּבָמצֹור-- ַּבָּסֶתר ,ּכֹל-ְּבחֶֹסר
, ַהְּכֻתִבים, ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ָּכל- ֶאת ,לֹא ִתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות-ִאם   נח

ְיהָוה , ֵאת--ַהֶּזה, ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא- ֶאת ְלִיְרָאה  :ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה
  .ֱאלֶֹהיךָ 

ַמּכֹות ְּגדֹלֹת   :ַמּכֹות ַזְרֶעךָ  ְוֵאת, ַמּכְֹתךָ -ְוִהְפָלא ְיהָוה ֶאת  נט
  .ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים, ְוֶנֱאָמנֹות

, ְוָדְבקּו; ִמְּפֵניֶהם ,ֲאֶׁשר ָיגְֹרָּת , ִמְצַרִים ַמְדֵוה- ֵאת ָּכל, ְוֵהִׁשיב ְּבךָ    ס
  .ָּבְך 
-- ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ָכתּוב ֲאֶׁשר לֹא, ַמָּכה- ְוָכל, ֳחִלי-ַּגם ָּכל   סא

  .ַעד ִהָּׁשְמָדְך , ַיְעֵלם ְיהָוה ָעֶליךָ 
ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים , ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ַּתַחת, ִּבְמֵתי ְמָעט, ְוִנְׁשַאְרֶּתם  סב
  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְּבקֹול, לֹא ָׁשַמְעָּת -יִּכ   :ָלרֹב
-ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ,ָׂשׂש ְיהָוה ֲעֵליֶכם-ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר   סג

ְוִנַּסְחֶּתם ; ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ,ֵּכן ָיִׂשיׂש ְיהָוה ֲעֵליֶכם-
  .ָּמה ְלִרְׁשָּתּהָׁש - ַאָּתה ָבא- ֲאֶׁשר ,ֵמַעל ָהֲאָדָמה

; ְקֵצה ָהָאֶרץ- ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ,ָהַעִּמים-ֶוֱהִפיְצָך ְיהָוה ְּבָכל  סד
.ֵעץ ָוָאֶבן-- ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ -לֹא ֲאֶׁשר, ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

ְוָנַתן ְיהָוה ; ַרְגֶלךָ - ףִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלכַ - ְולֹא ,ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיעַ   סה
  .ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש ,ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז

ְולֹא ַתֲאִמין , ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ;ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד, ְוָהיּו ַחֶּייךָ    סו
  .ְּבַחֶּייךָ 
ִמַּפַחד --ִיֵּתן ּבֶֹקר-ִמיּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר  ,ִיֵּתן ֶעֶרב- ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי  סז

  .ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה ,ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד
-לֹא, ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלךָ , ָּבֳאִנּיֹות ,ֶוֱהִׁשיְבָך ְיהָוה ִמְצַרִים   סח

, ְׁשָפחֹותְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאְֹיֶביָך ַלֲעָבִדים ְולִ  ;תִֹסיף עֹוד ִלְראָֹתּה
  }ס{  .ְוֵאין קֶֹנה
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ְּבֵני -ִלְכרֹת ֶאת, מֶֹׁשה-ְיהָוה ֶאת ִצָּוה-ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר   סט
 }פ{  .ָּכַרת ִאָּתם ְּבחֵֹרב- ֲאֶׁשר, ַהְּבִרית ִמְּלַבד   :ְּבֶאֶרץ מֹוָאב--ִיְׂשָרֵאל
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 29 פרק  ְּדָבִרים

ֵאת , ַאֶּתם ְרִאיֶתם  :ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ָרֵאלִיְׂש -ָּכל-ֶאל ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה   א
 ,ֲעָבָדיו-ְלַפְרעֹה ּוְלָכל, ְיהָוה ְלֵעיֵניֶכם ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ָּכל

  .ַאְרצֹו-ּוְלָכל
, ָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ַהְּגדִֹלים-- ֵעיֶניךָ  ,ֲאֶׁשר ָראּו, ַהְּגדֹלֹת, ַהַּמּסֹות  ב

  .ָהֵהם
, ַעד, ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמֹעַ  ,ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת-ְולֹא   ג

  .ַהּיֹום ַהֶּזה
ָבלּו ַׂשְלמֵֹתיֶכם -לֹא; ַּבִּמְדָּבר ,ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  ד

  .ַרְגֶלךָ  ָבְלָתה ֵמַעל-ְוַנַעְלָך לֹא, ֵמֲעֵליֶכם
ִּכי ֲאִני , ֵּתְדעּו, ְלַמַען-- ְׁשִתיֶתם ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא, ֶלֶחם לֹא ֲאַכְלֶּתם  ה

  .ֱאלֵֹהיֶכם, ְיהָוה
ן ַהָּבָׁש -ֶחְׁשּבֹון ְועֹוג ֶמֶלְך -ִסיחֹן ֶמֶלְך  ַוֵּיֵצא; ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ֶאל, ַוָּתבֹאּו   ו

  .ַוַּנֵּכם-- ַלִּמְלָחָמה ,ִלְקָראֵתנּו
ֵׁשֶבט , ְוַלֲחִצי--ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי, ְלַנֲחָלה ּהַוִּנְּתנָ , ַאְרָצם-ֶאת, ַוִּנַּקח  ז

  .ַהְמַנִּׁשי
ְלַמַען -- אָֹתם, ַוֲעִׂשיֶתם, ַהּזֹאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית-ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם   ח

  }פ{   .ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון-ֵאת ָּכל, ַּתְׂשִּכילּו
ָראֵׁשיֶכם   :לֵֹהיֶכםְיהָוה אֱ  ִלְפֵני, ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם   ט

  .ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ,ּכֹל, ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם, ִׁשְבֵטיֶכם
ַעד ׁשֵֹאב , ֵמחֵֹטב ֵעֶציךָ   :ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניךָ  ֲאֶׁשר, ְוֵגְרךָ --ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם  י

  .ֵמיֶמיךָ 
, ָוה ֱאלֶֹהיךָ ֲאֶׁשר ְיה  :ּוְבָאָלתֹו--ֱאלֶֹהיךָ  ִּבְבִרית ְיהָוה, ְלָעְבְרךָ    יא

  .ּכֵֹרת ִעְּמָך ַהּיֹום
--ְּלָך ֵלאלִֹהים-ְוהּוא ִיְהֶיה ,אְֹתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם- ְלַמַען ָהִקים   יב

  .ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ַלֲאבֶֹתיךָ  ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע; ָלְך -ִּדֶּבר, ַּכֲאֶׁשר
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-ְוֶאת, ַהְּבִרית ַהּזֹאת-ֵרת ֶאתּכֹ ,ָאנִֹכי--ְלַבְּדֶכם, ְולֹא ִאְּתֶכם  יג
  .ַהּזֹאת, ָהָאָלה

ְוֵאת ; ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ִלְפֵני, עֵֹמד ַהּיֹום ִעָּמנּו, ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה- ִּכי ֶאת   יד
  .ַהּיֹום ִעָּמנּו, ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה

- ְוֵאת ֲאֶׁשר, ִיםָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצרָ -ֲאֶׁשר ֵאת, ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם-ִּכי   טו
  .ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם ,ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים

ר ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁש , ֵעץ ָוֶאֶבן--ִּגֻּלֵליֶהם ,ְוֵאת, ִׁשּקּוֵציֶהם-ֶאת, ַוִּתְראּו  טז
  .ִעָּמֶהם

ֶנה ֲאֶׁשר ְלָבבֹו פֹ, ֵׁשֶבט- ִמְׁשָּפָחה אֹו ִאָּׁשה אֹו-ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו-ֶּפן   יז
-ֶּפן  :ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵהם-ֶאת, ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ,ַהּיֹום ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו

  .ְוַלֲעָנה-- רֹאׁש ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה, ֵיׁש ָּבֶכם
ְוִהְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר , ַהּזֹאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה-ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת   יח

-ֶאת, ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה  :ֵאֵלְך , ִלִּבי ִררּותִּכי ִּבְׁש --ִּלי- ָׁשלֹום ִיְהֶיה
  .ַהְּצֵמָאה

 ְיהָוה ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש-ֶיְעַׁשן ַאף ִּכי ָאז-- ְסלַֹח לֹו, יֹאֶבה ְיהָוה- לֹא  יט
-ּוָמָחה ְיהָוה ֶאת; ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ָהָאָלה-ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל, ַההּוא
  .ָמִיםִמַּתַחת ַהָּׁש , ְׁשמֹו
, ָאלֹות ַהְּבִרית, ְּככֹל--ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִמּכֹל, ְוִהְבִּדילֹו ְיהָוה ְלָרָעה  כ

  .ַהֶּזה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ַהְּכתּוָבה
, ְוַהָּנְכִרי, ֲאֶׁשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם ְּבֵניֶכם, ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון   כא

- ְוֶאת, ַמּכֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא- ְוָראּו ֶאת ;ֲאֶׁשר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה
  .ָּבּה ,ִחָּלה ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ַּתֲחֻלֶאיהָ 

-ְולֹא, לֹא ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמחַ -- ַאְרָצּה- ָכל ְׂשֵרָפה, ָּגְפִרית ָוֶמַלח   כב
ֲאֶׁשר , ַאְדָמה ּוְצבִֹיים, ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה  :ֵעֶׂשב-ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל

  .ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו ,ַפְך ְיהָוההָ 
ֶמה ; ָלָאֶרץ ַהּזֹאת, ְיהָוה ָּכָכה ֶמה ָעָׂשה-ַעל, ַהּגֹוִים-ָּכל, ְוָאְמרּו  כג

  .ַהֶּזה, ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול
ֲאֶׁשר   :ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם ְּבִרית-ֶאת, ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו-- ְוָאְמרּו   כד
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  .ִמְצָרִיםיאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץְּבהֹוִצ , ָּכַרת ִעָּמם
ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר   :ָלֶהם, ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ֲאֵחִרים ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים, ַוֵּיְלכּו   כה
  .ָלֶהם ְולֹא ָחַלק, ְיָדעּום-לֹא
, ַהְּקָלָלה-ָּכל-ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ,ָּבָאֶרץ ַהִהוא, ַאף ְיהָוה-ַוִּיַחר   כו

  .ר ַהֶּזהַהְּכתּוָבה ַּבֵּספֶ 
ֵכם לִ ַוַּיְׁש ; ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ,ַוִּיְּתֵׁשם ְיהָוה ֵמַעל ַאְדָמָתם   כז
  .ַּכּיֹום ַהֶּזה ,ֶאֶרץ ַאֶחֶרת-ֶאל
-- עֹוָלם-ַעד, ְוַהִּנְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ;ֱאלֵֹהינּו, ַליהָוה-- ַהִּנְסָּתרֹת   כח

  }ס{  .ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִּדְבֵרי-ָּכל-ֶאת, ַלֲעׂשֹות
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 30 פרק  ְּדָבִרים

ֲאֶׁשר , ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ָּכל ָיבֹאּו ָעֶליךָ -ְוָהָיה ִכי   א
ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך ְיהָוה , ַהּגֹוִים- ְּבָכל, ְלָבֶבךָ - ֶאל, ַוֲהֵׁשבָֹת  ;ְלָפֶניךָ , ָנַתִּתי

  .ָׁשָּמה ֱאלֶֹהיךָ 
, ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ - ְּככֹל ֲאֶׁשר, ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ,ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ָּת ַעדְוַׁשְב   ב

  .ַנְפֶׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל, ּוָבֶניךָ  ַאָּתה  :ַהּיֹום
, ָהַעִּמים- ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל, ְוָׁשב; ְוִרֲחֶמךָ  ,ְׁשבּוְתךָ - ְוָׁשב ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת   ג

  .ָׁשָּמה, ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֲאֶׁשר ֱהִפיְצךָ 
, ְיַקֶּבְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִמָּׁשם-- ַהָּׁשָמִים ִּבְקֵצה, ִיְהֶיה ִנַּדֲחךָ -ִאם  ד

  .ִיָּקֶחךָ , ּוִמָּׁשם
; ִויִרְׁשָּתּה--ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיךָ -ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ-ֶאל, ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ה

  .בֶֹתיךָ ֵמאֲ , ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבךָ 
ְיהָוה -ְלַאֲהָבה ֶאת  :ְלַבב ַזְרֶעךָ -ְוֶאת ,ְלָבְבךָ - ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת   ו

  .ְלַמַען ַחֶּייךָ --ַנְפְׁשךָ -ּוְבָכל ְלָבְבךָ -ְּבָכל, ֱאלֶֹהיךָ 
, ׂשְֹנֶאיךָ -אְֹיֶביָך ְוַעל-ַעל, ָהֵאֶּלה ָהָאלֹות-ֵאת ָּכל, ְוָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ז

  .ר ְרָדפּוךָ ֲאֶׁש 
ֲאֶׁשר , ָֹתיו ִמְצו-ָּכל-ֶאת, ְוָעִׂשיָת ; ְיהָוה ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול, ְוַאָּתה ָתׁשּוב   ח

  .ַהּיֹום, ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ 
ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי , ַמֲעֵׂשה ָיֶדךָ  ְוהֹוִתיְרָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל   ט

 ,ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב, ִּכי ָיׁשּוב ְיהָוה  :טָֹבהלְ -- ַאְדָמְתךָ  ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי
  .ֲאבֶֹתיךָ -ַעל, ָׂשׂש-ַּכֲאֶׁשר

ַהְּכתּוָבה , ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ִלְׁשמֹר ִמְצו ,ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִּכי ִתְׁשַמע  י
-ּוְבָכל ְלָבְבךָ - ְּבָכל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ָתׁשּוב ֶאל ִּכי  :ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה

  }ס{   .ַנְפֶׁשךָ 
ִנְפֵלאת ִהוא -לֹא-- ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת   יא

  .ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא, ִמְּמךָ 
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, ּוָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנ-ַיֲעֶלה ִמי, ֵלאמֹר   :ִהוא, לֹא ַבָּׁשַמִים   יב
  .ֲעֶׂשָּנהְונַ  ,ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה

 ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחהָ -ָלנּו ֶאל-ַיֲעָבר ִמי, ֵלאמֹר  :ִהוא, ֵמֵעֶבר ַלָּים-ְולֹא  יג
  .ְוַנֲעֶׂשָּנה ,ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה, ָּלנּו
  }ס{   .ַלֲעׂשֹתֹו, ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבךָ   :ְמאֹד, ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר-ִּכי   יד
, ַהָּמֶות-ְוֶאת, ַהּטֹוב-ַהַחִּיים ְוֶאת- ֶאת ,ֶניָך ַהּיֹוםְרֵאה ָנַתִּתי ְלפָ    טו
  .ָהָרע- ְוֶאת
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת -ְלַאֲהָבה ֶאת ,ַהּיֹום, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ   טז

ּוֵבַרְכָך -- ְוָחִייָת ְוָרִביָת ; ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ָֹתיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצו, ִּבְדָרָכיו
  .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה- ַאָּתה ָבא-ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ,ֱאלֶֹהיךָ ְיהָוה 

ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ֵלאלִֹהים , ְוִנַּדְחָּת  ;ְולֹא ִתְׁשָמע, ִיְפֶנה ְלָבְבךָ -ְוִאם   יז
  .ַוֲעַבְדָּתם--ֲאֵחִרים

-ַעל, ַתֲאִריֻכן ָיִמים-לֹא  :ּתֹאֵבדּון ִּכי ָאבֹד, ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום   יח
  .ָלבֹוא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה, ַהַּיְרֵּדן-ֶאת ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר, ָהֲאָדָמה

ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות --ָהָאֶרץ-ְוֶאת ַהָּׁשַמִים- ֶאת, ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום  יט
ַאָּתה , ְלַמַען ִּתְחֶיה-- ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרָּת  ;ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ָנַתִּתי ְלָפֶניךָ 

  .ַזְרֶעךָ וְ 
ִּכי הּוא   :בֹו-ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה ִלְׁשמֹעַ , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ְלַאֲהָבה ֶאת  כ

ֶתיָך ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֹ-ַעל ָלֶׁשֶבת-- ְואֶֹרְך ָיֶמיךָ , ַחֶּייךָ 
  }פ{  .ָלֵתת ָלֶהם, ּוְלַיֲעקֹב ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק
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 31 פרק  ְּדָבִרים

  .ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאל, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֶאת ַוְיַדֵּבר; מֶֹׁשה, ַוֵּיֶלְך    א
, אּוַכל עֹוד-לֹא--ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים-ֶּבן, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ב

  .ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-לֹא ַתֲעבֹר ֶאת ,ַויהָוה ָאַמר ֵאַלי; ָלֵצאת ְוָלבֹוא
ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה -ַיְׁשִמיד ֶאת- הּוא ,לֶֹהיָך הּוא עֵֹבר ְלָפֶניךָ ְיהָוה אֱ    ג

  .ִּדֶּבר ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר, הּוא עֵֹבר ְלָפֶניךָ  ,ְיהֹוֻׁשעַ ; ִויִרְׁשָּתם--ִמְּלָפֶניךָ 
, ְלִסיחֹון ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה, ָלֶהם, ְוָעָׂשה ְיהָוה  ד

  .אָֹתם, ֶׁשר ִהְׁשִמידאֲ -- ּוְלַאְרָצם
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי , ַהִּמְצָוה- ְּכָכל--ָלֶהם ַוֲעִׂשיֶתם; ִלְפֵניֶכם, ּוְנָתָנם ְיהָוה  ה

  .ֶאְתֶכם
, ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   :ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם-ְוַאל ִּתיְראּו-ַאל, ִחְזקּו ְוִאְמצּו   ו

  }ס{  .א ַיַעְזֶבּךָ ְולֹ, ַיְרְּפךָ  לֹא--הּוא ַההֵֹלְך ִעָּמְך 
--ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ-ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ַוּיֹאֶמר, ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשעַ   ז

בָֹתם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלאֲ -ֶאל, ַהֶּזה ָהָעם- ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת
  .ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם ,ְוַאָּתה; ָלֵתת ָלֶהם

; ְולֹא ַיַעְזֶבּךָ , לֹא ַיְרְּפךָ -- ִיְהֶיה ִעָּמְך  הּוא, ּוא ַההֵֹלְך ְלָפֶניךָ ַויהָוה ה   ח
  .ְולֹא ֵתָחת, לֹא ִתיָרא

, ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי-ַוִּיְּתָנּה ֶאל ,ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ֶאת, ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה   ט
  .ִיְׂשָרֵאל, ִזְקֵני-ָּכל-ְוֶאל; ְיהָוה ֲארֹון ְּבִרית-ַהּנְֹׂשִאים ֶאת

-- הְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּט , ֶׁשַבע ָׁשִנים ִמֵּקץ   :אֹוָתם ֵלאמֹר, ַוְיַצו מֶֹׁשה  י
  .ְּבַחג ַהֻּסּכֹות

ֲאֶׁשר , ַּבָּמקֹום, ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת ֵלָראֹות, ִיְׂשָרֵאל- ְּבבֹוא ָכל   יא
  .ְּבָאְזֵניֶהם--ִיְׂשָרֵאל- ָּכלֶנֶגד , ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה- ִּתְקָרא ֶאת  :ִיְבָחר
-- ךָ ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי, ְוֵגְרךָ , ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ָהֲאָנִׁשים, ָהָעם- ַהְקֵהל ֶאת   יב

ְוָׁשְמרּו , ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ְוָיְראּו ֶאת, ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו
  .ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ָּכל-ֶאת ,ַלֲעׂשֹות
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ְיהָוה -ֶאת, ְלִיְרָאה-- ְוָלְמדּו ִיְׁשְמעּו, ָיְדעּו-ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא  יג
ֲאֶׁשר ַאֶּתם , ָהֲאָדָמה-ַחִּיים ַעל ֲאֶׁשר ַאֶּתם, ַהָּיִמים-ָּכל  :ֱאלֵֹהיֶכם

  }פ{  .ְלִרְׁשָּתּה ,ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה-עְֹבִרים ֶאת
ְיהֹוֻׁשַע - ְקָרא ֶאת--ָיֶמיָך ָלמּות בּוֵהן ָקְר , מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יד

ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל , ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשעַ ; ַוֲאַצֶּוּנּו ,ְוִהְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
  .מֹוֵעד
ֶּפַתח -ַעל, ַוַּיֲעמֹד ַעּמּוד ֶהָעָנן; ָעָנן ְּבַעּמּוד, ַוֵּיָרא ְיהָוה ָּבאֶֹהל   טו

  .ָהאֶֹהל
ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ; ֲאבֶֹתיךָ -ׁשֵֹכב ִעם ִהְּנךָ , מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  טז

, ַוֲעָזַבִני, ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו- ֲאֶׁשר הּוא ָבא ,ָהָאֶרץ- ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ֵנַכר
  .ָּכַרִּתי ִאּתֹו ְּבִריִתי ֲאֶׁשר- ְוֵהֵפר ֶאת

ְוָהָיה , ֲעַזְבִּתים ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהםוַ  ַההּוא-ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום   יז
-ֲהלֹא ַעל ִּכי, ַּבּיֹום ַההּוא, ְוָאַמר; ְוָצרֹות, ַרּבֹות ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות, ֶלֱאכֹל

  .ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה, ְּבִקְרִּבי ֵאין ֱאלַֹהי
ֲאֶׁשר , ָהָרָעה- ָּכל ַעל, ַּבּיֹום ַההּוא ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני, ְוָאנִֹכי   יח

  .ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים- ֶאל, ִּכי ָפָנה  :ָעָׂשה
, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני-ְוַלְּמָדּה ֶאת, ַהּזֹאת ַהִּׁשיָרה-ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת, ְוַעָּתה  יט

  .ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל--ְלֵעד, ִּלי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת-ִּתְהֶיה ְלַמַען  :ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם
, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתיו-ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה- ֲאִביֶאּנּו ֶאל- ִּכי  כ

, ְוִנֲאצּוִני, ַוֲעָבדּום, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים-ּוָפָנה ֶאל; ְוָדֵׁשן ,ְוָאַכל ְוָׂשַבע
  .ְּבִריִתי- ֶאת ְוֵהֵפר
ת ְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאְועָ , ְוָצרֹות, ַרּבֹות ִתְמֶצאָן אֹתֹו ָרעֹות-ְוָהָיה ִּכי   כא

ֲאֶׁשר הּוא , ִיְצרֹו- ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת  :ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי לֹא, ְלָפָניו ְלֵעד
  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי- ֶאל, ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו, ַהּיֹום עֶֹׂשה
ְּבֵני -ֶאת, ַוְיַלְּמָדּה ;ַּבּיֹום ַההּוא ,ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת-ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת   כב

  .ִיְׂשָרֵאל
-ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת-- ַוּיֹאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ,נּון-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ַוְיַצו ֶאת  כג

  .ֶאְהֶיה ִעָּמְך , ְוָאנִֹכי; ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם- ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ-ֶאל, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
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- ַעל--ַהּזֹאת-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה-ֶאת בִלְכּתֹ, ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה   כד
  .ֻּתָּמם, ַעד  :ֵסֶפר
  .ְיהָוה ֵלאמֹר- ֲארֹון ְּבִרית נְֹׂשֵאי, ַהְלִוִּים- ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת   כה
- ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית, ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ,ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה, ָלקֹחַ    כו

  .ְלֵעד ,ָׁשם ְּבךָ -ְוָהָיה; ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ; ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה-ְוֶאת ,ֶמְרְיךָ -ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת   כז

  .ַאֲחֵרי מֹוִתי- ִּכי, ְוַאף, ְיהָוה-ֱהִיֶתם ִעם ַמְמִרים, ִעָּמֶכם ַהּיֹום
 ַוֲאַדְּבָרה; ְוׁשְֹטֵריֶכם, ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵני-ָּכל-ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת   כח

- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאת, ְוָאִעיָדה ָּבם ,ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְבָאְזֵניֶהם
  .ָהָאֶרץ
, ַהֶּדֶרְך -ְוַסְרֶּתם ִמן, ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון-ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי, ִּכי ָיַדְעִּתי  כט

-ִּכי-- ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ;ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם
  .ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם, ְּבֵעיֵני ְיהָוה ָהַרע- ַתֲעׂשּו ֶאת

-- ַהּזֹאת, ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה- ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ְקַהל-ְּבָאְזֵני ָּכל, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה  ל
  }ש{  .ֻּתָּמם, ַעד
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 32 פרק  ְּדָבִרים

  }ר{  .ִפי-ִאְמֵרי, ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ  }ס{  ;ַוֲאַדֵּבָרה ,ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים   א
-ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי   }ר{  ,ַּכַּטל ִאְמָרִתי ִּתַּזל   }ס{  ,ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי  ב

  }ר{  .ֵעֶׂשב-ֲעֵלי ְוִכְרִביִבים   }ס{  ,ֶדֶׁשא
  }ר{  .ֵלאלֵֹהינּו, גֶֹדל ָהבּו   }ס{  :ֶאְקָרא, ִּכי ֵׁשם ְיהָוה   ג
ֵאל ֱאמּוָנה    }ר{  :ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט-ָכל ִּכי  }ס{   ,ָּתִמים ָּפֳעלֹו ַהּצּור  ד

  }ר{  .הּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר  }ס{  ,ְוֵאין ָעֶול
  }ר{  .ּוְפַתְלּתֹל, ִעֵּקׁש ּדֹור  }ס{  :ָּבָניו מּוָמם, ִׁשֵחת לֹו לֹא  ה
- ֲהלֹוא  }ר{  :א ָחָכםְולֹ, ַעם ָנָבל  }ס{   --זֹאת-ִּתְגְמלּו, ְלְיהָוה  הַ    ו

  }ר{   .ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנךָ  הּוא   }ס{  ,הּוא ָאִביָך ָּקֶנךָ 
, ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדךָ    }ס{   ;ָודֹר-ּדֹר ִּבינּו ְׁשנֹות, ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם  ז

  }ר{   .ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך 
ַיֵּצב ְּגֻבלֹת    }ר{  ;ְּבֵני ָאָדםְּבַהְפִרידֹו   }ס{   ,ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים   ח

  }ר{  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְסַּפר   }ס{   ,ַעִּמים
  }ר{  .ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ,ַיֲעקֹב   }ס{  :ַעּמֹו, ִּכי ֵחֶלק ְיהָוה   ט
, ְיסְֹבֶבְנהּו   }ר{  ;ּוְבתֹהּו ְיֵלל ְיִׁשמֹן   }ס{   ,ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר  י

  }ר{  .ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו, ִיְּצֶרְנהּו  }ס{   --ְיבֹוְנֵנהּו
, ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו  }ס{  ;ְיַרֵחף ּגֹוָזָליו- ַעל, ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו   יא

  }ר{  .ֶאְבָרתֹו- ִיָּׂשֵאהּו ַעל
  }ר{  .ֵאל ֵנָכר, ִעּמֹו ְוֵאין  }ס{  ;ָּבָדד ַיְנֶחּנּו, ְיהָוה   יב
ַוּיֹאַכל ְּתנּובֹת   }ס{   ,ָאֶרץ) ָּבֳמֵתי(במותי - הּו ַעלַיְרִּכבֵ   יג

  }ר{  .ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור   }ס{   ,ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע   }ר{  ;ָׂשָדי
-ְּבֵני   }ר{  ֵחֶלב ָּכִרים ְוֵאיִלים- ִעם   }ס{  ,ֶחְמַאת ָּבָקר ַוֲחֵלב צֹאן   יד

-ִּתְׁשֶּתה, ֵעָנב- ְוַדם   }ר{  ;ִּכְליֹות ִחָּטה ,ֶלבחֵ - ִעם   }ס{  ,ָבָׁשן ְוַעּתּוִדים
  }ס{  .ָחֶמר
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ַוִּיּטֹׁש   }ס{  ;ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת   }ר{  ,ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט   טו
  }ס{   .ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו   }ר{   ,ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו

  }ס{  .ַיְכִעיֻסהּו ,ֹוֵעבֹתְּבת   }ר{  ;ְּבָזִרים, ַיְקִנֻאהּו  טז
לֹא , ֱאלִֹהים   }ר{   --ַלֵּׁשִדים לֹא ֱאלֹּהַ , ִיְזְּבחּו   יז

 }ס{   .ֲאבֵֹתיֶכם לֹא ְׂשָערּום  }ר{  ,ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו   }ס{  ;ְיָדעּום
  }ס{  .ֵאל ְמחְֹלֶלךָ , ַוִּתְׁשַּכח  }ר{  ;יֶּתִׁש , צּור ְיָלְדךָ    יח
  }ס{   .ּוְבנָֹתיו, ִמַּכַעס ָּבָניו   }ר{  ,ַוִּיְנָאץ, ְיהָוה ַוַּיְרא  יט
ָמה , ֶאְרֶאה   }ר{   --ַאְסִּתיָרה ָפַני ֵמֶהם, ַוּיֹאֶמר  כ

ֵאֻמן - לֹא ָּבִנים   }ר{  ,ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה  }ס{  :ַאֲחִריָתם
  }ס{   .ָּבם
ַוֲאִני   }ס{  ;ְּבַהְבֵליֶהםִּכֲעסּוִני   }ר{  ,ֵאל-ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא   כא

  }ס{  .ָנָבל ַאְכִעיֵסם ְּבגֹוי  }ר{  ,ָעם- ַאְקִניֵאם ְּבלֹא
ְׁשאֹול -ַוִּתיַקד ַעד  }ר{   ,ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי-ִּכי   כב

ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי    }ר{  ,ַוּתֹאַכל ֶאֶרץ ִויֻבָלּה  }ס{  ;ַּתְחִּתית
  }ס{  .ָהִרים
  }ס{   .ָּבם-ֲאַכֶּלה ,ִחַּצי  }ר{  ;ָרעֹות, ֹוַאְסֶּפה ָעֵלימ  כג
, ְּבֵהמֹת-ְוֶׁשן  }ס{   ;ְוֶקֶטב ְמִריִרי  }ר{  ,ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף   כד

  }ס{  .זֲֹחֵלי ָעָפר ,ֲחַמת-ִעם  }ר{  ,ָּבם- ֲאַׁשַּלח
- ַּגם  }ר{   ,ָּבחּור-ַּגם; ֵאיָמה ,ּוֵמֲחָדִרים, ֶחֶרב-ְּתַׁשֶּכל, ִמחּוץ   כה

  }ס{  .ִאיׁש ֵׂשיָבה-ִעם, יֹוֵנק-- ְּבתּוָלה
  }ס{  .ִזְכָרם, ֵמֱאנֹוׁש ַאְׁשִּביָתה   }ר{  ;ַאְפֵאיֶהם, ָאַמְרִּתי   כו
יֹאְמרּו -ֶּפן  }ס{  :ָצֵרימֹו, ְיַנְּכרּו-ֶּפן  }ר{   --ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור, לּוֵלי   כז

  }ס{   .זֹאת- לָּפַעל ּכָ  ְולֹא ְיהָוה   }ר{  ,ָיֵדנּו ָרָמה
  }ס{  .ְּתבּוָנה, ְוֵאין ָּבֶהם  }ר{  ;ֵהָּמה, גֹוי אַֹבד ֵעצֹות-ִּכי   כח
  }ס{   .ְלַאֲחִריָתם, ָיִבינּו  }ר{  ;ַיְׂשִּכילּו זֹאת, לּו ָחְכמּו  כט
לֹא -ִאם  }ס{  :ָיִניסּו ְרָבָבה, ּוְׁשַנִים  }ר{  ,ֶאֶלף, ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחד  ל
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  }ס{   .ִהְסִּגיָרםַויהָוה   }ר{  ,ם ְמָכָרםצּורָ -ִּכי
  }ס{   .ְּפִליִלים, ְואְֹיֵבינּו  }ר{  ;צּוָרם, ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו   לא
-ִעְּנֵבי, ֲעָנֵבמֹו   }ס{  :ּוִמַּׁשְדמֹת ֲעמָֹרה  }ר{  ,ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם-ִּכי   לב
  }ס{  .ָלמֹו, ְמרֹרֹת ַאְׁשְּכלֹת   }ר{   --רֹוׁש
  }ס{  .ַאְכָזר, ְּפָתִנים ְורֹאׁש   }ר{  ;ֵייָנם, ֲחַמת ַּתִּניִנם  גל
  }ס{  .ְּבאֹוְצרָֹתי ,ָחתּום   }ר{  ;ָּכֻמס ִעָּמִדי, הּוא-ֲהלֹא   לד
ִּכי ָקרֹוב יֹום   }ס{  :ַרְגָלם ְלֵעת ָּתמּוט  }ר{  ,ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם   לה

  }ס{  .ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹו   }ר{   ,ֵאיָדם
-ִּכי ִיְרֶאה ִּכי   }ס{  :ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם-ְוַעל   }ר{  ,ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו- ִּכי   לו

  }ס{  .ָעצּור ְוָעזּוב ְוֶאֶפס  }ר{  ,ָאְזַלת ָיד
  }ס{  .ָחָסיּו בֹו ,צּור  }ר{  --ֵאי ֱאלֵֹהימֹו, ְוָאַמר   לז
, ָיקּומּו  }ס{   ;ֵיין ְנִסיָכם ִיְׁשּתּו   }ר{  ,ֲאֶׁשר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו   לח

  }ס{  .ִסְתָרה ,ְיִהי ֲעֵליֶכם   }ר{   --ְוַיְעְזֻרֶכם
, ְוֵאין ֱאלִֹהים   }ר{  ,ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא, ְראּו ַעָּתה  לט

ַוֲאִני  ָמַחְצִּתי   }ר{  ,ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה   }ס{  :ִעָּמִדי
  }ר{   .ַמִּציל, ְוֵאין ִמָּיִדי   }ס{   ,ֶאְרָּפא

  }ר{  .ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם, ְוָאַמְרִּתי  }ס{  ;ָיִדי, ָׁשַמִים- ֶאָּׂשא ֶאל-ִּכי  מ
ָאִׁשיב    }ר{  ;ְותֹאֵחז ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי  }ס{  ,ַׁשּנֹוִתי ְּבַרק ַחְרִּבי-ִאם   מא

  }ר{  .ֲאַׁשֵּלם ְוִלְמַׂשְנַאי  }ס{  ,ָנָקם ְלָצָרי
ִמַּדם ָחָלל    }ר{  ;ּתֹאַכל ָּבָׂשר ְוַחְרִּבי   }ס{  ,ָּדםַאְׁשִּכיר ִחַּצי ִמ    מב

  }ר{  .ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב   }ס{  ,ְוִׁשְבָיה
ְוָנָקם ָיִׁשיב    }ר{  ;ֲעָבָדיו ִיּקֹום-ַדם ִּכי   }ס{   ,ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו  מג

  }ש{  }ר{  .ַעּמֹו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו   }ס{  ,ְלָצָריו
ְּבָאְזֵני --ַהּזֹאת-ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה-ָּכל-ֶאת ַוְיַדֵּבר, ָּיבֹא מֶֹׁשהוַ    מד
  .נּון-ִּבן ְוהֹוֵׁשעַ , הּוא  :ָהָעם
  .ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאל-- ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה- ָּכל- ֶאת ְלַדֵּבר, ַוְיַכל מֶֹׁשה   מה
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ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִעיד , ַהְּדָבִרים-ְלָכל ,ִׂשימּו ְלַבְבֶכם, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם   מו
ִּדְבֵרי -ָּכל-ֶאת, ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות, ְּבֵניֶכם- ֶאת ,ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום  :ָּבֶכם ַהּיֹום

  .ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
, ּוַבָּדָבר ַהֶּזה; ַחֵּייֶכם, הּוא-ִּכי--ִמֶּכם ,ָדָבר ֵרק הּוא- ִּכי לֹא   מז

, ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה-ם עְֹבִרים ֶאתֲאֶׁשר ַאֶּת , ָהֲאָדָמה-ַעל ַּתֲאִריכּו ָיִמים
  }פ{  .ְלִרְׁשָּתּה

  .ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר ְּבֶעֶצם, מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   מח
-ַעל, ֲאֶׁשר, ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ,ְנבֹו-ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר-ֲעֵלה ֶאל  מט

  .ָּזהר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאחֻ ֲאֶׁש  ,ֶאֶרץ ְּכַנַען-ּוְרֵאה ֶאת; ְּפֵני ְיֵרחֹו
ֵמת -ַּכֲאֶׁשר  :ַעֶּמיךָ -ֶאל, ְוֵהָאֵסף ,ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה ָׁשָּמה, ּוֻמת  נ

  .ַעָּמיו-ֶאל, ַוֵּיָאֶסף ,ְּבהֹר ָהָהר, ַאֲהרֹן ָאִחיךָ 
, ְמִריַבת ָקֵדׁש-ֵמיְּב , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך , ַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי   נא

  .ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי-לֹא ַעל ֲאֶׁשר--ִצן-ִמְדַּבר
- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ֶאל-- לֹא ָתבֹוא, ְוָׁשָּמה ;ָהָאֶרץ-ִּתְרֶאה ֶאת, ִּכי ִמֶּנֶגד   נב

  }פ{  .ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
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 33 פרק  ְּדָבִרים

ְּבֵני -ֶאת--ֵּבַרְך מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר, ָרָכהְוזֹאת ַהְּב    א
  .מֹותֹו, ִלְפֵני  :ִיְׂשָרֵאל

, הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן-- ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו ְיהָוה ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח, ַוּיֹאַמר  ב
  .ָלמֹו) ֵאׁש ָּדת(אשדת  ,ִמיִמינֹו; ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש

ִיָּׂשא , ְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶלךָ  ;ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדךָ -ָּכל, ִּמיםַאף חֵֹבב עַ    ג
  .ִמַּדְּברֶֹתיךָ 

  .ְקִהַּלת ַיֲעקֹב ,מֹוָרָׁשה   :מֶֹׁשה, ָלנּו- ּתֹוָרה ִצָּוה  ד
  .ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל, ָראֵׁשי ָעם ְּבִהְתַאֵּסף, ֶמֶלְך , ַוְיִהי ִביֻׁשרּון  ה
  }ס{   .ִמְסָּפר ,ִויִהי ְמָתיו; ָימֹת- ְוַאל ,ְיִחי ְראּוֵבן   ו
; ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו-ְוֶאל, קֹול ְיהּוָדה ְׁשַמע ְיהָוה, ַוּיֹאַמר, ְוזֹאת ִליהּוָדה  ז

  }פ{  .ִּתְהֶיה ְוֵעֶזר ִמָּצָריו, ָיָדיו ָרב לֹו
, יתֹו ְּבַמָּסהֲאֶׁשר ִנִּס , ְלִאיׁש ֲחִסיֶדךָ  ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריךָ , ּוְלֵלִוי ָאַמר   ח

  .ֵמי ְמִריָבה-ְּתִריֵבהּו ַעל
ָּבָנו -ְוֶאת, ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר- ְוֶאת ,לֹא ְרִאיִתיו, ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו   ט

  .ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו ,ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתךָ   :לֹא ָיָדע
, ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפךָ ; לְלִיְׂשָרֵא  ְותֹוָרְתךָ , יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעקֹב  י

  .ִמְזְּבֶחךָ - ְוָכִליל ַעל
, יוְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמַׂשְנָא; ִּתְרֶצה ּופַֹעל ָיָדיו, ָּבֵרְך ְיהָוה ֵחילֹו   יא
  }ס{  .ְיקּומּון-ִמן
, ַהּיֹום-חֵֹפף ָעָליו ָּכל; ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו ,ְיִדיד ְיהָוה-- ְלִבְנָיִמן ָאַמר   יב

  }ס{  .ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן
ּוִמְּתהֹום , ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל, ַאְרצֹו ְמבֶֹרֶכת ְיהָוה, ּוְליֹוֵסף ָאַמר  יג

  .רֶֹבֶצת ָּתַחת
  .ֶּגֶרׁש ְיָרִחים ,ּוִמֶּמֶגד; ְּתבּואֹת ָׁשֶמׁש, ּוִמֶּמֶגד   יד
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  .ְבעֹות עֹוָלםּגִ  ,ּוִמֶּמֶגד; ֶקֶדם-ַהְרֵרי, ּוֵמרֹאׁש   טו
, ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף; ְסֶנה, ׁשְֹכִני ּוְרצֹון, ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה, ּוִמֶּמֶגד  טז

  .ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו
, ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו-- ַקְרָניו ְוַקְרֵני ְרֵאם, ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו   יז

  }ס{  .ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה, ְפַרִיםֶא  ְוֵהם ִרְבבֹות; ָאֶרץ-ַאְפֵסי
  .ְּבאָֹהֶליךָ , ְוִיָּׂששָכר; ְּבֵצאֶתךָ  ְׂשַמח ְזבּוֻלן, ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר   יח
, ּוִּכי ֶׁשַפע ַיִּמים ִייָנק  :ֶצֶדק-ִזְבֵחי ִיְזְּבחּו, ָׁשם--ִיְקָראּו- ַהר, ַעִּמים  יט

  }ס{  .ּוְׂשֻפֵני ְטמּוֵני חֹול
 .ָקְדקֹד- ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף, ְּכָלִביא ָׁשֵכן  :ָּברּוְך ַמְרִחיב ָּגד, ד ָאַמרּוְלגָ   כ
-- ָראֵׁשי ָעם, ַוֵּיֵתא; ְמחֵֹקק ָספּון ָׁשם ֶחְלַקת-ִּכי, ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו   כא

  }ס{  .ִיְׂשָרֵאל-ִעם ּוִמְׁשָּפָטיו, ִצְדַקת ְיהָוה ָעָׂשה
  .ַהָּבָׁשן- ִמן, ְיַזֵּנק ;ר ַאְרֵיהָּדן ּגּו, ּוְלָדן ָאַמר   כב
, ָים ְוָדרֹום; ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ְיהָוה, ָרצֹון ַנְפָּתִלי ְׂשַבע-- ּוְלַנְפָּתִלי ָאַמר  כג

  }ס{  .ְיָרָׁשה
ְוטֵֹבל ַּבֶּׁשֶמן , ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו; ָאֵׁשר ָּברּוְך ִמָּבִנים, ּוְלָאֵׁשר ָאַמר   כד
  .ַרְגלֹו
  .ָּדְבֶאךָ , ּוְכָיֶמיךָ  ;ִמְנָעֶלךָ , ֶזל ּוְנחֶֹׁשתַּבְר    כה
  .ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים, ְּבֶעְזֶרךָ  רֵֹכב ָׁשַמִים   :ְיֻׁשרּון, ֵאין ָּכֵאל   כו
, ַוְיָגֶרׁש ִמָּפֶניָך אֹוֵיב; עֹוָלם ּוִמַּתַחת ְזרֹעֹת, ְמעָֹנה ֱאלֵֹהי ֶקֶדם   כז

  .ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד
-ַאף; ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש-ֶאל, ַיֲעקֹב ּכֹן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעיןַוִּיְׁש    כח

  .ַיַעְרפּו ָטל, ָׁשָמיו
-ַוֲאֶׁשר, ָמֵגן ֶעְזֶרךָ , נֹוַׁשע ַּביהָוה ַעם, ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוךָ   כט

  }ס{   .ֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך ָּבמ- ְוַאָּתה ַעל, אְֹיֶביָך ָלְך  ְוִיָּכֲחׁשּו; ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתךָ 
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ְּפֵני - ֲאֶׁשר ַעל, רֹאׁש ַהִּפְסָּגה, ַהר ְנבֹו-ֶאל, מֹוָאב ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֵמַעְרבֹת   א
  .ָּדן-ַעד, ַהִּגְלָעד-ָהָאֶרץ ֶאת- ָּכל-ַוַּיְרֵאהּו ְיהָוה ֶאת ;ְיֵרחֹו
, ֶאֶרץ ְיהּוָדה- ְוֵאת ָּכל; ּוְמַנֶּׁשה, ֶאְפַרִים ֶאֶרץ-ְוֶאת, ַנְפָּתִלי-ָּכל, ְוֵאת  ב

  .ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון
  .צַֹער- ַעד-- ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַהִּכָּכר ִּבְקַעת- ְוֶאת, ַהֶּנֶגב-ְוֶאת   ג
 ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו  ד

 .ְוָׁשָּמה לֹא ַתֲעבֹר, ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניךָ ; ֶאְּתֶנָּנה ,ַזְרֲעךָ לְ , ּוְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר
  .ִּפי ְיהָוה-ַעל-- מֹוָאב ְּבֶאֶרץ, ְיהָוה-ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד  ה
-ָיַדע ִאיׁש ֶאת- ְולֹא; מּול ֵּבית ְּפעֹור ,ַוִּיְקּבֹר אֹתֹו ַבַּגי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב   ו

  .ם ַהֶּזהַעד ַהּיֹו, ְקֻבָרתֹו
ָנס -ְולֹא, ָכֲהָתה ֵעינֹו- לֹא; ְּבמֹתֹו-- ָׁשָנה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים-ֶּבן, ּומֶֹׁשה  ז

  .ֵלחֹה
, ַוִּיְּתמּו; ְׁשלִֹׁשים יֹום, ְּבַעְרבֹת מֹוָאב מֶֹׁשה-ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת   ח

  .ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה
; ָעָליו, ָיָדיו-ָסַמְך מֶֹׁשה ֶאת- ִּכי-- ָחְכָמה רּוחַ  ָמֵלא, נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן   ט

  .מֶֹׁשה-ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂשּו-ְּבֵני ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו
- ָּפִנים ֶאל, ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ְיהָוה, ְּכמֶֹׁשה ,ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל-ְולֹא  י

  .ָּפִנים
ְּבֶאֶרץ , ַלֲעׂשֹות, ְׁשָלחֹו ְיהָוה ֲאֶׁשר, תֹת ְוַהּמֹוְפִתיםָהאֹ-ְלָכל   יא

  .ַאְרצֹו- ּוְלָכל ,ֲעָבָדיו-ְלַפְרעֹה ּוְלָכל--ִמְצָרִים
ְלֵעיֵני , ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה, ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ּוְלכֹל, ּוְלכֹל ַהָּיד ַהֲחָזָקה   יב
  }ש{  .ִיְׂשָרֵאל-ָּכל

 


