דברים DEUTERONOMIUM
ל־כל־יׂש ָּראל בע ֶבר ַהיַ ר ִ֑דן
ָ֣ 1 1א ֶלה ַהד ָּברים א ֶשר ד ֶבר מ ֶשה ֶא ָּ
ובין־ת ֶפל ו ָּל ָּ ֵ֥בן וַ חצרת ו ֵ֥די זָּ ָּ ָֽהב׃
ארן ָֽ
ין־פ ָּ
ַבמד ָּבר ָּ ָֽבע ָּר ָּבה מול סוף ָֽב ָּ
ַ 2א ַחד ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ָֽמחרב ֶד ֶרְך ַהר־ׂש ִ֑עיר ַעד ָּק ֵ֥דש ַבר ָֽנ ַע׃
3וַ יהי ב ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ב ַעש ָֽתי־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר ח ֶדש ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש ד ֶבר מ ֶשה
הוה אתו אל ֶ ָֽהם׃
ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ככל א ֶשר צָּוה י ָּ
ַ 4אח ָ֣רי ַהכתו ֵ֚את סיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר יושב ב ֶחש ִ֑בון ואת עֵ֚ וג
ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּשן א ֶשר־יו ֵ֥שב ב ַעש ָּתרת ב ֶאד ֶ ָֽרעי׃
5ב ֵ֥ע ֶבר ַהיַ רדן ב ֶ ָ֣א ֶרץ מו ָּ ִ֑אב הו ָ֣איל מ ֶשה באר ֶאת־ ַהתו ָּ ֵ֥רה ַהזאת
אמר׃
ל ָֽ
6יהָּוה ֱאֹלהינו ד ֶ ֵ֥בר אלינו בח ָ֣רב לא ִ֑מר ַרב־ ָּל ֶ ֵ֥כם ֶש ֶבת ָּב ָּ ֵ֥הר ַה ֶ ָֽזה׃
7פנָ֣ ו׀ וס ָ֣עו ָּל ֶכם ובאו ַ ֵ֥הר ָּ ָֽה ֱאמרי ו ֶאל־ ָּכל־שכנָּ יו ָּבע ָּר ָּ ֵ֥בה ָּב ָּהר
ד־הנָּ ָּ ֵ֥הר ַהגָּ דל
וב ֶנַֽגֶ ב וב ָ֣חוף ַה ָּיִ֑ם ֶא ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני ו ַהל ָּבנון ַע ַ
ו ַבשפ ָּ ֵ֥לה ַ
נ ַהר־פ ָּ ָֽרת׃
שר נש ַבָ֣ע
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֚באו ור ָ֣שו ֶא ָּ
8ראה נָּ ַ ֵ֥תתי לפנ ֶיכם ֶא ָּ
יכם ל ַאב ָּר ָּהם ליצ ָּחק וָֽ ליַ עקב ָּל ָ֣תת ָּל ֶהם ולזַ ר ָּעם
יהוָּ ה ַלאבת ֶ
יהם׃
ַאחר ֶ ָֽ
9וָּ א ַ ָ֣מר אל ֶכם ָּב ֵ֥עת ַההוא לא ִ֑מר לא־או ַ ֵ֥כל ל ַבדי ׂש ֵ֥את ֶאת ֶ ָֽכם׃
11יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם הר ָּ ָ֣בה ֶאת ֶ ִ֑כם והנ ֶ ָ֣כם ַהיום ככוכ ֵ֥בי ַה ָּש ַמים ָּל ָֽרב׃
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11יה ִָּ֞וה ֱאֹל ָ֣הי א ָֽבות ֶכם יסף עלי ֶכם ָּכ ֶכם ֶ ָ֣א ֶלף פ ָּע ִ֑מים וי ָּב ָ֣רְך ֶאת ֶכם
ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר ָּל ֶ ָֽכם׃
12אי ָּ ֵ֥כה ֶא ָּשא ל ַב ִ֑די ָּטרח ֶ ֵ֥כם ו ַ ָֽמ ַשא ֶכם ו ָֽריב ֶ ָֽכם׃
ָּ 13ה ָ֣בו ָּל ֶכם אנָּ שים ח ָּכמים ונבנים וידעים לשבטי ֶ ִ֑כם וַ אׂשימם
ב ָּראשי ֶ ָֽכם׃
ָֽ ַ14ו ַתענו א ִ֑תי וַ ָ֣תאמרו ָֽטוב־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר א ֶשר־ד ַבר ָּת ַלע ָֽׂשות׃
יכם אנָּ שים ח ָּכמים ָֽוידעים וָּ ֶא ֵ֥תן א ָּתם
אשי שבט ֶ
ת־ר ָ֣
15וָּ ֶא ַ ִ֞קח ֶא ָּ
ָּראשים על ֶיכִ֑ם ָּׂשרי א ָּלפים ו ָּׂש ָ֣רי מאות ו ָּׂשרי חמשים ו ָּׂש ָ֣רי ע ָּׂשרת
יכם׃
ושטרים לשבט ֶ ָֽ
יכם וש ַפט ֶ ָ֣תם
16וָּ א ַצוֶ ה ֶאת־ ָ֣שפטי ֶכם ָּב ֵ֥עת ַההוא לא ִ֑מר ָּשמ ַע בין־אח ֶ
ובין ג ָֽרו׃
ין־אחיו ֵ֥
ין־איש וב ָּ
ֶצ ֶדק ָֽב ֵ֥
א־תכירו ָּפנים ַבמש ָּפט ַכ ָּקטן ַכגָּ דל תש ָּמעון לא ָּתגורו מפני־איש
ָֽ 17ל ַ
שה מ ֶכם ַתקר ֵ֥בון א ַלי
שר יק ֶ ָ֣
אֹלהים ִ֑הוא ו ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ֵ֥כי ַהמש ָּפט ל ָ֣
וש ַמע ָֽתיו׃
18וָּ א ַצֶ ֵ֥וה ֶאת ֶכם ָּב ָ֣עת ַה ִ֑הוא ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ַתע ָֽׂשון׃
שר
19וַ נ ַ ָ֣סע מחרב וַ נ ֶלְך ָ֣את ָּכל־ ַהמד ָּ ָ֣בר ַהגָּ דול ו ַהנו ָּרא ַההוא א ֶ ָ֣
הוה ֱאֹלהינו א ָּ ִ֑תנו וַ נָּ בא ַעד
ראי ֶתם ֶ ֵ֚ד ֶרְך ַ ָ֣הר ָּ ָֽה ֱאמרי ַכא ֶ ֵ֥שר צָּוה י ָּ ֵ֥
ָּק ֵ֥דש ַבר ָֽנ ַע׃
21וָּ א ַמר אל ֶ ִ֑כם ָּבא ֶתם ַעד־ ַ ָ֣הר ָּה ֱאמרי א ֶשר־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהינו נ ֵ֥תן ָּ ָֽלנו׃
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ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ עלָ֣ה רש ַכא ֶשר ד ֶבר יהוָּ ה
ֹלהיך ל ָּפ ֶניך ֶא ָּ
הוה ֱא ֶ
 21ראה נָּ ַתן י ָּ
ֱאֹלהי אב ֶתיך ָּלְך ַאל־ת ָּירא ו ַאל־ת ָּ ָֽחת׃
22וַ תקר ָ֣בון א ַלי כל ֶכם וַ תאמרו נשל ָּחה אנָּ שים ל ָּפנינו ויַ חפרו־ ָּלנו
שר נַ ע ֶלה־ ָּבּה ואת ֶ ָֽה ָּערים
־ה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ויָּ שבו א ָּתנו ָּד ָּבר ֶאת ַ
ֶאת ָּ
א ֶ ֵ֥שר נָּ בא אלי ֶ ָֽהן׃
23וַ יי ַ ֵ֥טב בעי ַני ַה ָּד ָּ ִ֑בר וָּ ֶא ַקח מ ֶכם שנָ֣ים ָּע ָּ ָׂ֣שר אנָּ שים ֵ֥איש ֶא ָּחד
ַל ָּ ָֽש ֶבט׃
24וַ יפנו וַ יַ עלָ֣ ו ָּה ָּה ָּרה וַ יָּ באו ַעד־ ַ ָ֣נ ַחל ֶאש ִ֑כל ַוַָֽֽי ַרגלו א ָּ ָֽתּה׃
25וַ יקחו ביָּ ָּדם מפ ָ֣רי ָּה ָּא ֶרץ וַ יורדו א ִ֑לינו וַ יָּ שבו א ָּתנו ָּד ָּבר וַ ָ֣יאמרו
הוֵ֥ה ֱאֹלהינו נ ֵ֥תן ָּ ָֽלנו׃
טובה ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־י ָּ
ָּ ָ֣
26ו ֵ֥לא אבי ֶתם ַלעֹלִ֑ ת וַ ַתמרו ֶאת־ ֵ֥פי יהָּוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
27וַ ת ָּרגנו ב ָּא ֳהלי ֶכם וַ ָ֣תאמרו בׂשנ ַאת יהוָּ ה א ָּתנו הוצי ָּאנו מ ֶ ָ֣א ֶרץ
מצ ָּ ִ֑רים ָּל ֵ֥תת א ָּתנו ב ַ ֵ֥יד ָּה ֱאמרי ל ַהשמי ָֽדנו׃
ָּ 28א ָּ ָ֣נה׀ א ַ ָ֣נחנו עלים ַאחינו ה ַמסו ֶאת־ל ָּבבנו לאמר ַעָ֣ם גָּ דול וָּ ָּרם
מ ֶמנו ָּערים גדֹלֵ֥ ת ובצורת ַב ָּש ָּ ִ֑מים וגַ ם־בנֵ֥י ענָּ ָקים ָּר ֵ֥אינו ָּ ָֽשם׃
29וָּ א ַמר אל ֶ ִ֑כם לא־ ַ ָֽת ַער ֵ֥צון ָֽולא־ ָֽתיראון מ ֶ ָֽהם׃
יכם הוא י ָּל ָ֣חם ָּל ֶכִ֑ם ככל א ֶשר ָּע ָּׂשה
31יהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ַההלְָ֣ך לפנ ֶ
יכם׃
את ֶכם במצ ַרים לעינ ֶ ָֽ
ֹלהיך ַכא ֶ ֵ֥שר י ָּשא־איש
הוָ֣ה ֱא ֶ
ית א ֶשר נ ָּׂשאך י ָּ
שר ָּרא ָּ
ובמד ָּבר א ֶ ָ֣
ַ 31
ד־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזָֽה׃
שר ה ַלכ ֶתם ַעד־בא ֶכם ַע ַ
ל־ה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
ֶאת־בנִ֑ ו ב ָּכ ַ
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32ו ַב ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה ָֽאינ ֶכם ַמאמינם ַביהָּוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
ַ 33ההלְך לפני ֶכם ַב ֶד ֶרְך ָּל ֵ֥תור ָּל ֶכם ָּמקום ַ ָֽלח ָֽנת ֶכִ֑ם ָּב ָ֣אש׀ ַלי ָּלה
יומם׃
וב ָּע ָּנַֽן ָּ ָֽ
כו־בּה ֶ
שר ָֽתל ָּ
ַלר ָֽאת ֶכם ַב ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
34וַ יש ַ ֵ֥מע יהָּוה ֶאת־ ָ֣קול דברי ֶ ִ֑כם וַ יקצף וַ י ָּש ַ ֵ֥בע לא ָֽמר׃
טובה
35אם־יר ֶ ֵ֥אה איש ָּבאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה ַה ֵ֥דור ָּה ָּרע ַה ֶזִ֑ה ֵ֚את ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ָּ
יכם׃
שר נש ַבעתי ָּלתת ַלאבת ֶ ָֽ
א ֶ ָ֣
36זָֽ ו ָּל ִ֞תי ָּכלב ֶבן־יפנֶ ה ָ֣הוא יר ֶאנָּ ה ו ָֽלו־ ֶאתן ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽד ַרְך־ ָּבּה
הוָֽה׃
ול ָּב ָּ ִ֑ניו יַ ַען א ֶ ֵ֥שר מלא ַאח ֵ֥רי י ָּ
37גַ ם־בי הת ַא ַ ָ֣נַֽף יהוָּ ה בג ַלל ֶכם לא ִ֑מר גַ ם־ ַא ָּתה לא־ ָּת ֵ֥בא ָּ ָֽשם׃
38יהוש ַע בן־נון ָּהע ָ֣מד ל ָּפנֶ יך הוא יָּ ָ֣בא ָּ ִ֑ש ָּמה א ָ֣תו ַחזק כי־הוא
יַ נח ֶ ֵ֥לנָּ ה ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
יכם א ֶשר לא־יָּ דעו ַהיום ָ֣טוב
39ו ַטפ ֶכם א ֶשר א ַמר ֶתם ָּל ַ ָ֣בז יהיֶ ה ובנ ֶ
וה׃
וָּ ָּרע ה ָּמה ָ֣יָּבאו ָּ ִ֑ש ָּמה ו ָּל ֶ ָ֣הם ֶאתנֶ נָּ ה והם י ָּיר ָֽש ָּ
41ו ַא ֶתם פנָ֣ ו ָּל ֶ ִ֑כם וס ֵ֥עו ַהמד ָּב ָּרה ֶ ֵ֥ד ֶרְך יַ ם־ ָֽסוף׃
ָֽ ַ41ו ַתענָ֣ ו׀ וַ תאמ ָ֣רו א ַלי ָּח ָּטאנו ַ ָֽליהוָּ ה א ַנחנו נַ ע ֶלה ונל ַחמנו כ ֵ֥כל
ֹלהינו ַו ַָֽתחגרו ֵ֚איש ֶאת־כלָ֣י מל ַחמתו וַ ָּתהינו
הוָ֣ה ֱא ִ֑
א ֶשר־צָּונו י ָּ
ַלעֹלֵ֥ ת ָּה ָּ ָֽה ָּרה׃
42וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ֱאמר ָּל ֶהם לא ַ ָֽתעלו ולא־ת ָּ ָ֣לחמו ֵ֥כי אי ֶנני
בקרב ֶ ִ֑כם ולא ת ָּנַָֽֽגפו לפני איבי ֶ ָֽכם׃

434

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

43וָּ א ַד ֵ֥בר אלי ֶכם ו ָ֣לא ש ַמע ֶ ִ֑תם וַ ַתמרו ֶאת־ ָ֣פי יהוָּ ה וַ ָּתזדו וַ ַתעלֵ֥ ו
ָּה ָּ ָֽה ָּרה׃
44וַ יצא ָּה ֱאמרי ַהישב ָּב ָּהר ַההוא לק ַראת ֶכם וַ ירד ָ֣פו ֶאת ֶכם ַכא ֶ ֵ֥שר
ד־חר ָּ ָֽמה׃
ַתע ֶׂשינָּ ה ַהדב ִ֑רים ַוַָֽֽיַ כ ֵ֥תו ֶאת ֶכם בׂשעיר ַע ָּ
א־ש ַמע יהוָּ ה ב ָ֣קל ֶכם ו ֵ֥לא ֶה ֱאזין
הוִ֑ה ו ָֽל ָּ
45וַ ָּת ֵ֥שבו וַ תבכו לפנָ֣י י ָּ
יכם׃
אל ֶ ָֽ
46וַ תש ֵ֥בו ב ָּקדש יָּ ָ֣מים ַר ִ֑בים ַכיָּ מים א ֶ ֵ֥שר י ַשב ֶ ָֽתם׃
1 2וַ נ ֶפן וַ נ ַסע ַהמד ָּב ָּרה ֶ ָ֣ד ֶרְך יַ ם־סוף ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה א ָּ ִ֑לי וַ ָּ ֵ֥נ ָּסב
־הר־ׂשעיר יָּ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
ֶאת ַ

ס

2וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ַ 3רב־ ָּל ֶכם סב ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣הר ַה ֶ ִ֑זה פנֵ֥ ו ָּל ֶכם ָּצ ָֽפנָּ ה׃
4ו ֶאת־ ָּה ָּעם ַ ָ֣צו לאמר ַא ֶ ָ֣תם ָֽעברים בגבול אח ֶיכָ֣ם בני־ע ָּׂשו ַהישבים
בׂש ִ֑עיר ויָֽיר ָ֣או מ ֶכם ונש ַמר ֶתם מ ָֽאד׃
ף־רגֶ ל
א־אתן ָּל ֶכם ָֽמ ַאר ָּצם ַעד מד ַ ָ֣רְך ַכ ָּ ִ֑
ַ 5אל־תתגָּ ָ֣רו ָּבם כי ָֽל ֶ
ת־הר ׂש ָֽעיר׃
ָֽכי־יר ָּ ָ֣שה לע ָּׂשו נָּ ַתתי ֶא ַ ֵ֥
ָ֣ 6א ֶכל תשברו ָֽמא ָּתם ַב ֶכ ֶסף וַ א ַכל ֶ ִ֑תם וגַ ם־ ַמים תכרו מא ָּתם ַב ֶכ ֶסף
ושתי ֶ ָֽתם׃
ת־המד ָּ ֵ֥בר
ׂשה יָּ ֶדך יָּ ַ ָ֣דע ֶלכתך ֶא ַ
ֹלהיך ָֽב ַרכך בכל ַמע ָ֣
7כי יהוָּ ה ֱא ֶ
ֹלהיך ע ָּמְך ֵ֥לא ָּח ַסר ָּת ָּד ָּ ָֽבר׃
הוה ֱא ֶ
ַהגָּ דל ַה ֶזִ֑ה ֶזָ֣ה׀ ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה י ָּ
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ָֽ ַ8ונַ ע ִ֞בר מאת ַא ָ֣חינו בני־ע ָּׂשו ַה ָֽישבים בׂשעיר מ ֶד ֶרְך ָּ ָֽהע ָּר ָּבה מא ַילת
ומ ֶעצ ָ֣ין ָּ ִ֑ג ֶבר

ס

מואב׃
וַ נ ֶפן ַוָֽנַ עבר ֶד ֶרְך מד ַ ֵ֥בר ָּ ָֽ

ת־מואב ו ַאל־תת ָּגֵ֥ר ָּבם מל ָּח ָּ ִ֑מה כי
ָּ
־ת ַצר ֶא
אמר יהוָּ ה א ַלי ֶאל ָּ
9וַ י ֶ
ת־ער יר ָּשה׃
א־אתן לך ָֽמ ַארצו יר ָּשה ָ֣כי לבני־לוט נָּ ַ ֵ֥תתי ֶא ָּ
ָֽל ֶ
ָּ 11הא ֵ֥מים ל ָּפנים יָּ ָ֣שבו ָּ ִ֑בּה ַעָ֣ם גָּ ֵ֥דול ו ַרב וָּ ָּרם ָּכענָּ ָָֽקים׃
11ר ָּפאים י ָּחש ֵ֥בו ַאף־הם ָּכענָּ ָ ִ֑קים ו ַה ָ֣מ ָּאבים יקר ֵ֥או ָּל ֶהם א ָֽמים׃
יהם
12ובׂש ִ֞עיר יָּ ש ָ֣בו ַהחרים ל ָּפנים ובני ע ָּ ָׂ֣שו י ָָּֽירשום וַ יַ שמידום מפנ ֶ
הוה
וַ ישבו ַתח ָּ ִ֑תם ַכא ֶשר ָּע ָּ ָׂ֣שה יׂש ָּראל ל ֶא ֶרץ יר ָּשתו א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן י ָּ
ָּל ֶ ָֽהם׃
ת־נ ֵַ֥חל ָּז ֶַָֽֽרד׃
ת־נ ַָ֣חל ָּ ִ֑ז ֶַֽרד ַוָֽנַ עבר ֶא ַ
ַ 13ע ָּתה קמו ועב ֵ֥רו ָּל ֶכם ֶא ַ
14ו ַהיָּ ִ֞מים א ֶשר־ ָּה ַ ָ֣לכנו׀ מ ָּק ָ֣דש ַברנ ַע ַעד א ֶשר־ ָּע ַברנו ֶאת־ ַ ָ֣נ ַחל זֶ ֶרד
שֹל ֵ֥שים ושמ ֶנה ָּש ָּ ִ֑נה ַעד־תם ָּכל־ ַהדור ַאנשי ַהמל ָּח ָּמה מ ֶ ָ֣ק ֶרב
הוה ָּל ֶ ָֽהם׃
ַ ָֽה ַמחנֶ ה ַכא ֶשר נש ַ ֵ֥בע י ָּ
15ו ַגם יַ ד־יהוָּ ה ָּ ָ֣הי ָּתה ָּבם לה ָּמם מ ֶ ָ֣ק ֶרב ַ ָֽה ַמח ֶ ִ֑נה ַעד ת ָּ ָֽמם׃
16וַ יהי ַכא ֶשר־ ַתמו ָּכל־ ַאנשי ַהמל ָּח ָּמה ָּלמות מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽעם׃

ס

17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ַ 18א ָּתה ע ֵ֥בר ַהיום ֶאת־ג ֵ֥בול מו ָּאב ֶאת־ ָּ ָֽער׃
א־אתן מ ֶא ֶרץ
19ו ָּק ַרב ָּת ֵ֚מול בנָ֣י ַעמון ַאל־תצרם ו ַאל־תת ָּגָ֣ר ָּ ִ֑בם ָ֣כי ָֽל ֶ
יה יר ָּ ָֽשה׃
י־עמון לך יר ָּשה ֵ֥כי לבני־לוט נ ַת ֵ֥ת ָּ
בנ ַ
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ָֽ ֶ 21א ֶרץ־ר ָּפ ֵ֥אים ת ָּחשב ַאף־ ִ֑הוא ר ָּפאים ָּ ָֽישבו־ ָּבּה ל ָּפנים ו ָּ ָֽה ַעמנים
יקר ֵ֥או ָּל ֶהם זַ מז ָֽמים׃
יהם וַ י ָּירשם וַ יש ֵ֥בו
ָ֣ ַ 21עם גָּ ֵ֥דול ו ַרב וָּ ָּרם ָּכענָּ ִָ֑קים וַ יַ שמידם יהוָּ ה מפנ ֶ
ַתח ָּ ָֽתם׃
ַ 22כא ֶשר ָּע ָּׂשה לבנָ֣י ע ָּׂשו ַהישבים בׂש ִ֑עיר א ֶשר השמיד ֶאת־ ַהחרי
יהם וַ ָֽי ָּירשם וַ יש ָ֣בו ַתח ָּתם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
מפנ ֶ
ד־ע ָּזִ֑ה ַכפתרים ַהיצ ָ֣אים מ ַכפתור
23ו ָּ ָֽה ַעוים ַהיש ֵ֥בים ַבחצרים ַע ַ
השמידם וַ יש ֵ֥בו ַתח ָּ ָֽתם׃
ָ֣ 24קומו סעו ועברו ֶאת־ ַ ָ֣נ ַחל ַארנן ר ָ֣אה נָּ ַ ָ֣תתי ביָּ דך ֶאת־סיחן
ת־ארצו ָּה ָ֣חל ָּ ִ֑רש והת ָּגֵ֥ר בו מל ָּח ָּ ָֽמה׃
ְך־חשבון ָּ ָֽה ֱאמרי ו ֶא ַ
ֶ ָֽמ ֶל ֶ
ַ 25היָ֣ ום ַהזֶ ה ָּאחל תת ַפחדך ויר ָּ ָ֣אתך ַעל־פני ָּ ָֽה ַעמים ַת ַחת
ָּכל־ ַה ָּש ָּ ִ֑מים א ֶשר ישמעון שמעך ו ָּרגזֵ֥ ו ו ָּחלו מ ָּפ ֶנָֽיך׃
26וָּ ֶאש ַלח ַמל ָּאכים ממד ַ ָ֣בר קדמות ֶאל־סיחון ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחש ִ֑בון דב ֵ֥רי
אמר׃
ָּשלום ל ָֽ
יָּמין וׂש ָֽמאול׃
ֶ 27אעב ָּ ָ֣רה ב ַאר ֶצך ַב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַב ֶד ֶרְך אלְִ֑ך ֵ֥לא ָּאסור ֵ֥
ָ֣ 28א ֶכל ַב ֶכ ֶסף ַתשברני ו ָּא ַכלתי ו ַמים ַב ֶ ֵ֥כ ֶסף ת ֶתן־לי ו ָּש ִ֑תיתי ַרק
ֶאעב ָּ ֵ֥רה ב ַרג ָּ ָֽלי׃
ַ 29כא ֶשר ָּ ָֽעׂשו־לי ב ָ֣ני ע ָּׂשו ַה ָֽישבים בׂשעיר ו ַה ָ֣מו ָּאבים ַהישבים ב ָּ ִ֑ער
הוה ֱאֹלהינו נ ֵ֥תן ָּ ָֽלנו׃
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־י ָּ ֵ֥
־היַ רדן ֶא ָּ
ר־א ֱעבר ֶאת ַ
ַעד א ֶ ָֽש ֶ ָֽ
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ֹלהיך
31ו ָ֣לא ָּא ָּבה סיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחשבון ַהעברנו ִ֑בו ָֽכי־הק ָּשה יהוָּ ה ֱא ֶ
ֶאת־רוחו ואמץ ֶאת־ל ָּבבו ל ַמ ַען ת ֵ֥תו ביָּ דך ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

ס

ת־אר ִ֑צו ָּה ָ֣חל
31וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ראה ַ ָֽהחלתי ָ֣תת ל ָּפנֶ יך ֶאת־סיחן ו ֶא ַ
ת־אר ָֽצו׃
ָּרש ָּל ֶר ֶשת ֶא ַ
32וַ יצא סיחן לק ָּראתנו הוא ו ָּכל־ ַעמו ַלמל ָּח ָּמה ָּ ָֽיה ָּצה׃
ל־ע ָֽמו׃
ת־כ ַ
ת־ב ָּנו ו ֶא ָּ
ַ33וַָֽֽיתנהו יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהינו ל ָּפ ִ֑נינו וַ ַנְֵַֽ֥ך אתו ו ֶא ָּ
34וַ נלכד ֶאת־ ָּכל־ ָּע ָּריו ָּב ָ֣עת ַההוא ַ ָֽונַ חרם ֶאת־ ָּכל־ ָ֣עיר מתם ו ַהנָּ שים
ו ַה ָּ ִ֑טף ֵ֥לא הש ַארנו ָּׂש ָֽריד׃
ֵ֥ ַ 35רק ַהבה ָּמה ָּב ַ ָ֣זַֽזנו ָּ ִ֑לנו וש ַ ֵ֥לל ֶה ָּערים א ֶ ֵ֥שר ָּל ָּ ָֽכדנו׃
ָֽ 36מערער א ֶשר ַעל־ׂש ַפת־נַ ַחל ַארנן ו ָּהעיר א ֶשר ַבנַ ַחל ו ַעד־ ַהגל ָּעד
לא ָּ ָֽהי ָּתה קריָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָּׂשג ָּבה מ ֶ ִ֑מנו ֶאת־ ַהכל נָּ ַתן יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהינו
ל ָּפ ָֽנינו׃
ל־יד ַנ ַחל יַבק ו ָּע ָ֣רי ָּה ָּהר ו ֵ֥כל
י־עמון ָ֣לא ָּק ָּ ִ֑רב ָּת ָּכ ִַ֞
ל־א ֶרץ בנ ַ
ַ 37רק ֶא ֶ ֵ֥
ֹלהינו׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
א ֶשר־צָּוה י ָּ
1 3וַ נָ֣ ֶפן וַ נַ ַעל ֶד ֶרְך ַה ָּב ָּ ִ֑שן וַ י ָ֣צא עוג ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַה ָּב ָּשן לק ָּראתנו הוא
ו ָּכל־ ַעמו ַלמל ָּח ָּמה ֶאד ֶ ָֽרעי׃
ל־עמו
ת־כ ַ
2וַ יא ֶמר יהָּוה א ַלי ַאל־תי ָּ ָ֣רא אתו ָ֣כי ביָּ ד ִ֞ך נָּ ַתתי אתו ו ֶא ָּ
ית לסיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר יושב
שר ָּעׂש ָּ
ית לו ַכא ֶ ָ֣
ת־אר ִ֑צו ו ָּע ָׂ֣ש ָּ
ו ֶא ַ
ב ֶחש ָֽבון׃
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ל־ע ִ֑מו וַ נַ כהו
ת־כ ַ
ְך־ה ָּב ָּשן ו ֶא ָּ
ת־עוג ֶ ָֽמ ֶל ַ
3וַ יתן יהוָּ ה ֱאֹלהינו ביָּ דנו ַגם ֶא ֵ֥
ַעד־בל ֵ֥תי הש ָֽאיר־לו ָּׂש ָֽריד׃
4וַ נלכד ֶאת־ ָּכל־ ָּע ָּריו ָּב ָ֣עת ַההוא לא ָּ ָֽהי ָּתה קריָּ ה א ֶ ֵ֥שר לא־ ָּלָ ַקחנו
ָֽמא ָּ ִ֑תם ש ֵ֥שים עיר ָּכל־ ֶ ָ֣ח ֶבל ַארגב ַממ ֶל ֵֶ֥כת עוג ַב ָּב ָּ ָֽשן׃
חומה גב ָּהה ד ָּל ַ ָ֣תים וב ִ֑ר ַיח ל ַבד מ ָּע ֵ֥רי ַהפ ָּרזי
ָּ 5כל־א ֶלה ָּערים בצרות ָּ ֵ֥
ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
שר ָּעׂשינו לסיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחש ִ֑בון ַהחרם ָּכל־ ָ֣עיר מתם
6וַ נַ ח ָ֣רם או ָּתם ַכא ֶ ָ֣
ַהנָּ שים ו ַה ָּ ָֽטף׃
7ו ָּכל־ ַהבה ָּמה וש ַ ֵ֥לל ֶה ָּערים ַבזֵ֥ ונו ָּ ָֽלנו׃
8וַ נ ַ ִ֞קח ָּבעת ַההוא ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ מיַ ד שני ַמל ָ֣כי ָּה ֱאמרי א ֶשר ב ָ֣ע ֶבר
־הר ֶחר ָֽמון׃
ַהיַ ר ִ֑דן מ ַ ֵ֥נ ַחל ַארנן ַעד ַ ֵ֥
9צידנים יקר ֵ֥או ל ֶחרמון ׂשר ִ֑ין ו ָּ ָ֣ה ֱאמרי יקראו־לו ׂשנָֽיר׃
ָ֣ 11כל׀ ָּע ָ֣רי ַהמישר ו ָּכל־ ַהגל ָּעד ו ָּכל־ ַה ָּב ָּשן ַעד־ ַסל ָּכה ו ֶאד ֶ ִ֑רעי ָּערי
ַממ ֶל ֵֶ֥כת עוג ַב ָּב ָּ ָֽשן׃
ָ֣ 11כי ַרק־ ִ֞עוג ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּשן נש ַאר מיֶ ָ֣ ֶתר ָּהר ָּפאים הנה ַערׂשו ֶע ֶָ֣רׂש ַברזֶ ל
הֹלָ֣ ה הוא ב ַר ַבת בנָ֣י ַע ִ֑מון ת ַשע ַא ָ֣מות ָּאר ָּכּה ו ַאר ַ ֵ֥בע ַאמות ָּרח ָּבּה
ת־איש׃
ב ַא ַמ ָֽ
12ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַהזאת יָּ ַרשנו ָּב ָ֣עת ַה ִ֑הוא מער ִ֞ער א ֶשר־ ַעל־ ַנ ַָ֣חל ַארנן
ר־הגל ָּעד ו ָּע ָּריו נָּ ַתתי ָּל ָֽראובני ו ַלגָּ ָֽדי׃
וַ חצי ַ ָֽה ַ
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ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶ ִ֑שה ָ֣כל
13ויֶ ֶתר ַהגל ָּעד ו ָּכל־ ַה ָּב ָּשן ַממ ֶ ָ֣ל ֶכת עוג נָּ ַתתי ַלחצי ָ֣
־ה ָּב ָּשן ַה ֵ֥הוא י ָּקרא ֶ ֵ֥א ֶרץ ר ָּפ ָֽאים׃
ֶח ֶבל ָּ ָֽה ַארגב ל ָּכל ַ
ל־ח ֶבל ַארגב ַעד־ג ֵ֥בול ַהגשורי
ת־כ ֶ ָ֣
14יָּ ָ֣איר ֶבן־מנַ ֶשה ָּל ַקח ֶא ָּ
ת־ה ָּב ָּשן ַח ָ֣ות יָּ איר ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ו ַה ַ ָֽמע ָּכ ִ֑תי וַ יק ָּרא א ָּתם ַעל־שמו ֶא ַ
15ול ָּמכיר נָּ ַ ֵ֥תתי ֶאת־ ַהגל ָּ ָֽעד׃
ן־הגל ָּעד ו ַעד ַ־נ ַָ֣חל ַארנן ֵ֥תוְך ַה ַנ ַחל וגבִ֑ל
16ו ָּלראובני ו ַלגָּ די נָּ ַתתי מ ַ
ו ַעד ָ֣יַבק ַהנַ ַחל גבול בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
17ו ָּ ָֽהע ָּר ָּבה ו ַהיַ ר ָ֣דן וג ִ֑בל מכנֶ ֶרת ו ַעד ָּים ָּ ָֽהע ָּר ָּבה ָּיָ֣ם ַה ֶמ ַלח ַת ַחת
ַאש ֵ֥דת ַהפס ָּגה מז ָּ ָֽר ָּחה׃
ת־ה ָּא ֶרץ
18וָּ א ַ ָ֣צו ֶאת ֶכם ָּב ֵ֥עת ַההוא לא ִ֑מר יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶכם נָּ ַתן ָּל ֶכם ֶא ָּ
יכם בנָֽי־יׂש ָּראל
לוצים ַ ָֽת ַעברו לפני אח ֶ ֵ֥
ַהזאת לרש ָּתּה ח ָ֣
י־חיל׃
ָּכל־בנ ָּ ָֽ
ַ 19רק נש ֶיכָ֣ם ו ַטפ ֶכם ומקנ ֶכם יָּ ַדעתי ָֽכי־מק ֶנֵ֥ה ַרב ָּל ֶכִ֑ם יָֽשבו
יכם א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ָּל ֶ ָֽכם׃
ב ָּעָ֣ר ֶ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר
יכם ָּכ ֶכם ויָּ ר ָ֣שו גַ ם־הם ֶא ָּ
ַ 21עד א ֶשר־יָּ ני ַח יהָּ ֵ֥וה׀ ַ ָֽלאח ֶ
הוה ֱאֹלה ֶיכם נ ֵ֥תן ָּל ֶהם בע ֶָ֣בר ַהיַ ר ִ֑דן ו ַשב ֶתם ֵ֚איש ָֽליר ָּשתו א ֶ ֵ֥שר
י ָּ
נָּ ַתתי ָּל ֶ ָֽכם׃
21ו ֶאת־יהו ָ֣שו ַע צויתי ָּב ֵ֥עת ַההוא לא ִ֑מר עי ֶ ָ֣ניך ָּהראת את ָּכל־א ֶשר
יכם לשני ַהמ ָּל ָ֣כים ָּהא ֶלה ָֽכן־יַ ע ֶׂשה יהוָּ ה
הוה ֱאֹלה ֶ
ָּע ָּׂשה י ָּ
ל־ה ַממ ָּלכות א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ע ֵ֥בר ָּ ָֽש ָּמה׃
ל ָּכ ַ
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יכם הוא ַהנל ָּ ֵ֥חם ָּל ֶ ָֽכם׃
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
22לא ָֽת ָּיר ִ֑אום ֵ֚כי י ָּ

ס

אמר׃
הוִ֑ה ָּב ֵ֥עת ַההוא ל ָֽ
23וָּ ֶאת ַח ַנַֽן ֶאל־י ָּ
ת־עבדך ֶאת־גָּ דלך ו ֶאת־יָּ דך
ות ל ַהר ָ֣אות ֶ ָֽא ַ
24אד ָּנָ֣י יהוה ַא ָּתה ַ ָֽהחל ָּ
וב ָּא ֶרץ א ֶשר־יַ ע ֶ ֵׂ֥שה כ ַמע ֶׂשיך
ַהחזָּ ָּ ִָ֑קה א ֶשר מי־אל ַב ָּש ַ ָ֣מים ָּ
וכגבור ֶ ָֽתך׃
ֶ 25אעב ָּרה־נָּ א ו ֶאר ֶאה ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהטו ָּבה א ֶשר בע ֶָ֣בר ַהיַ ר ִ֑דן ָּה ָּ ֵ֥הר
ַהטוב ַה ֶזה ו ַהל ָּבנָֽ ון׃
26וַ ית ַעבר יהָּ ֵ֥וה בי ל ַ ָ֣מ ַענ ֶכם ו ֵ֥לא ָּש ַמע א ָּ ִ֑לי וַ יא ֶמר יהָּוה א ַלי ַרב־ ָּלְך
וסף ַד ֵ֥בר א ַלי עוד ַב ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
ַאל־ת ֶ
ימנָּ ה ומז ָּר ָּחה ור ָ֣אה
27ע ָ֣לה׀ ָ֣ראש ַהפסגָּ ה ו ָּ ֵׂ֥שא ע ֶיניך ָּי ָּמה ו ָּצפנָּ ה ות ָּ ֵ֥
ת־היַ ר ֵ֥דן ַה ֶזָֽה׃
י־לא ַתעבר ֶא ַ
בע ֶינִ֑יך כ ֵ֥
י־הוא יַ עבר לפני ָּה ָּעָ֣ם ַהזֶ ה והוא
28ו ַ ֵ֥צו ֶאת־יהוש ַע ו ַחז ָָ֣קהו ו ַאמצִ֑הו כ ָ֣
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר תר ֶ ָֽאה׃
אותם ֶא ָּ
יַ נ ָ֣חיל ָּ
29וַ ָ֣נ ֶשב ַבגָּ יא מול ֵ֥בית פ ָֽעור׃

פ

1 4ו ַע ָּ ָ֣תה יׂש ָּראל ש ַמע ֶאל־ ַ ָֽהחקים ו ֶאל־ ַהמש ָּפטים א ֶשר ָּ ָֽאנכי
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר
אתם ָֽוירש ֶ ָ֣תם ֶא ָּ
וב ֶ
מ ַל ֵ֥מד ֶאת ֶכם ַלע ִׂ֑שות ל ַ ָ֣מ ַען ָֽתחיו ָּ
ֹלהי אבת ֶיכם נ ֵ֥תן ָּל ֶ ָֽכם׃
הוה ֱא ֵ֥
י ָּ
ָ֣ 2לא תספו ַעל־ ַה ָּד ָּבר א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶ ָ֣וה ֶאת ֶכם ו ֵ֥לא תגרעו מ ֶ ִ֑מנו
יכם א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶ ָֽכם׃
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
לשמר ֶאת־מצות י ָּ
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ל־האיש א ֶשר
הוה ב ַ ָ֣ב ַעל פ ִ֑עור ָ֣כי ָּכ ָּ
ר־ע ָּ ֵׂ֥שה י ָּ
ָֽ 3עיני ֶכם ָּ ָֽהראת את א ֶש ָּ
ֹלהיך מקר ֶ ָֽבך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ָּה ַלְך ַאח ָ֣רי ַ ָֽב ַעל־פעור השמידו י ָּ
4ו ַא ֶתם ַהדבקים ַביהָּוה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ַחיֵ֥ים כל ֶכם ַהיָֽ ום׃
ֹלהי
הוָ֣ה ֱא ָּ ִ֑
5ר ָ֣אה ׀ ל ַ ָ֣מדתי ֶאת ֶכם חקים ומש ָּפטים ַכא ֶ ֵ֥שר צַוני י ָּ
ַלע ָׂ֣שות כן ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם ָּב ֵ֥אים ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
שר
6וש ַמר ֶתם וַ עׂשי ֶתם ָ֣כי הוא ָּחכ ַמת ֶכם ו ָ֣בינַ ת ֶכם לעיני ָּה ַע ִ֑מים א ֶ ָ֣
ם־ח ָּכָ֣ם ונָּ בון ַהגֵ֥ וי ַהגָּ דול
ל־הח ָ֣קים ָּהא ֶלה ו ָּאמרו ַ ֵ֚רק ַע ָּ
ישמעון ֵ֚את ָּכ ַ
ַה ֶזָֽה׃
יהוָ֣ה ֱאֹלהינו
ֵ֚ 7כי מי־גָ֣ וי גָּ דול א ֶשר־לֵ֥ ו ֱאֹלהים קר ָ֣בים א ָּלִ֑יו ַכ ָּ
ל־קראנו א ָּ ָֽליו׃
ב ָּכ ָּ
8ומי גָ֣ וי גָּ דול א ֶשר־לו ח ֵ֥קים ומש ָּפטים ַצדיָ ִ֑קם ככל ַהתו ָּ ָ֣רה ַהזאת
א ֶשר ָּאנכי נ ֵ֥תן לפני ֶכם ַהיָֽ ום׃
ר־ר ָ֣או
־הד ָּברים א ֶש ָּ
ַ 9רק ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ושמר נַ פשך מאד ֶפן־תש ַכח ֶאת ַ
הודע ָּ ֵ֥תם ל ָּב ֶניך ולבנֵ֥י ָּב ֶנָֽיך׃
ופן־יָּ סורו מל ָּ ָ֣בבך כל ימָ֣י ַח ֶיִ֑יך ו ַ
עינֶ יך ֶ
ֹלהיך בחרב ֶב ֱאמר יהוָּ ה א ַלי
הוָ֣ה ֱא ֶ
11יום א ֶשר ָּע ַמד ָּת לפני י ָּ
ת־ה ָּעם ו ַאשמעם ֶאת־ד ָּב ָּ ִ֑רי א ֶשר ילמדון ליר ָּ ָ֣אה אתי
ַהק ֶהל־לי ֶא ָּ
ל־הא ָּד ָּמה ו ֶאת־בנ ֶיהם י ַלמ ָֽדון׃
ל־היָּ מים א ֶשר הם ַחיים ַע ָּ ָ֣
ָּכ ַ
11וַ תקר ֵ֥בון וַ ַ ָֽת ַעמדון ַ ָ֣ת ַחת ָּה ָּ ִ֑הר ו ָּה ִָּ֞הר בער ָּבאש ַעד־ ָ֣לב ַה ָּש ַמים
ח ֶשְך ָּע ָּנֵַֽ֥ן וַ ע ָּר ֶ ָֽפל׃
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12וַ י ַדבר יהָּוה אלי ֶכם מ ָ֣תוְך ָּה ִ֑אש קול ד ָּברים ַא ֶ ָ֣תם שמעים ותמו ָּנה
זול ֵ֥תי ָֽקול׃
אינ ֶ ֵ֥כם ראים ָּ
13וַ יַ גד ָּל ֶכם ֶאת־בריתו א ֶשר צָּוה ֶאת ֶכם ַלעׂשות ע ֶׂש ֶרת ַהד ָּב ִ֑רים
ַוַָֽֽיכתבם ַעל־שני ל ֵ֥חות א ָּב ָֽנים׃
14וא ִ֞תי צָּוה יהוָּ ה ָּב ָ֣עת ַההוא ל ַל ָ֣מד ֶאת ֶכם חקים ומש ָּפ ִ֑טים
ַלעׂשת ֶ ָ֣כם א ָּתם ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם עב ֵ֥רים ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
15ונש ַמר ֶ ֵ֥תם מאד לנַ פשתי ֶ ִ֑כם ָ֣כי לא ראי ֶתם ָּכל־תמונָּ ה ביום ד ֶבר
הוה אלי ֶכם בחרב מ ֵ֥תוְך ָּה ָֽאש׃
י ָּ
ֶ 16פן־ ַתשחתון וַ עׂשי ֶ ֵ֥תם ָּל ֶכם ֶפ ֶסל תמו ַ ָ֣נת ָּכל־ ָּ ִ֑ס ֶמל ַתב ֵ֥נית זָּ ָּכר ֵ֥או
נק ָּ ָֽבה׃
שר ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ַתבנית ָּכל־צ ָ֣פור ָּכנָּ ף א ֶ ֵ֥שר ָּתעוף
ַ 17תבנית ָּכל־בה ָּמה א ֶ ָ֣
ַב ָּש ָּ ָֽמים׃
ר־ב ַמים מ ַ ֵ֥ת ַחת
ל־ד ָּגֵ֥ה א ֶש ַ
ַ 18תבנית ָּכל־רמׂש ָּבא ָּד ָּ ִ֑מה ַתבנית ָּכ ָּ
ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־היָּ ר ַח
ת־ה ֶש ֶמש ו ֶא ַ
ית ֶא ַ
19ו ֶפן־ת ָּשא עינֶ יך ַה ָּש ַמי ָּמה ָֽו ָּרא ָּ
ית ָּל ֶהם וַ ע ַבד ָּ ִ֑תם
וכבים ֵ֚כל צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ַמים ונ ַדח ָּת והש ַתח ֵ֥ו ָּ
ת־ה ָֽכ ָּ
ו ֶא ַ
ל־ה ָּש ָּ ָֽמים׃
ֹלהיך א ָּתם לכל ָּ ָֽה ַעמים ַת ַחת ָּכ ַ
הוה ֱא ֶ
א ֶשר ָּח ַלק י ָּ
יוצא ֶאת ֶכם מ ֵ֥כור ַה ַבר ֶזל ממצ ָּ ִ֑רים להיֵ֥ ות לו
21ו ֶאת ֶכם ָּלָ ַ ָ֣קח יהוָּ ה וַ ֵ֥
ל ַ ֵ֥עם נַ ח ָּלה ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
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ת־היַ רדן
ָֽ ַ21ויהָּ ֵ֥וה הת ַאנֶ ף־בי ַעל־דבר ֶיכִ֑ם וַ י ָּש ַבע לבלתי ָּעברי ֶא ַ
ֹלהיך נ ֵ֥תן לך נַ ח ָּ ָֽלה׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
טובה א ֶשר י ָּ
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ָּ
ולבלתי־בא ֶא ָּ
ָ֣ 22כי ָּאנ ֵ֥כי מת ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת אי ֶ ֵ֥נני עבר ֶאת־ ַהיַ ר ִ֑דן ו ַא ֶתם ָֽעברים
טובה ַה ָֽזאת׃
ת־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָּ
ָֽוירש ֶתם ֶא ָּ
23ה ָּשמ ָ֣רו ָּל ֶכם ֶ ָֽפן־תשכחו ֶאת־ברית יהוָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶכם א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַרת ע ָּמ ֶכִ֑ם
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
יתם ָּל ֶ ֵ֥כם ֶפ ֶסל ת ָ֣מונַ ת כל א ֶ ֵ֥שר צוך י ָּ
וַ עׂש ֶ
ֵ֚ 24כי יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֵ֥אש אכ ָּלה ִ֑הוא אל ַק ָּנָֽא׃

פ

יתם ֶפ ֶסל
נושנ ֶתם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ והש ַח ֶתם וַ עׂש ֶ
ָֽ 25כי־תוליד ָּבנים ובנָ֣י ָּבנים ו ַ
יסו׃
ֹלהיך ל ַהכע ָֽ
ָֽה־א ֶ
הו ֱ
יתם ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
ת ָ֣מונַ ת כל וַ עׂש ֶ ֵ֥
ַ 26העידתי ָּב ֶכם ַהיום ֶאת־ ַה ָּש ַ ָ֣מים ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ָֽכי־ ָּא ָ֣בד תאבדון ַמהר
ת־היַ רדן ָּש ָּמה לרש ָּ ִ֑תּה
מ ַעָ֣ל ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ֶתם עברים ֶא ַ
יה ֵ֥כי ה ָּשמד ת ָּשמ ָֽדון׃
א־תאריכן יָּמים ָּע ֶל ָּ
ָֽל ַ
27והפיץ יהָּוה ֶאת ֶכם ָּב ַע ִ֑מים ונש ַאר ֶתם מ ָ֣תי מס ָּפר ַבגוים א ֶשר ינַ הג
הוה ֶאת ֶכם ָּ ָֽש ָּמה׃
י ָּ
28וַ ע ַבד ֶתם־ ָּ ָ֣שם ֱאֹלהים ַמעׂשה י ָ֣די ָּא ָּ ִ֑דם עָ֣ץ וָּ ֶא ֶבן א ֶשר ָֽלא־יראון ו ָ֣לא
יחן׃
ישמעון ו ֵ֥לא ָֽיאכלון ו ֵ֥לא יר ָֽ
את ָ֣כי תדר ֶשנו ב ָּכל־ל ָּבבך
ומ ָּ ִ֑צ ָּ
ֹלהיך ָּ
הוֵ֥ה ֱא ֶ
29וב ַקש ֶ ֵ֥תם מ ָּשם ֶאת־י ָּ
וב ָּכל־נַ פ ֶ ָֽשך׃
ַ 31ב ַ ָ֣צר לך ומ ָּצאוך כל ַהד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה ב ַאחרית ַהיָּמים ו ַשב ָּת
ֹלהיך ו ָּש ַמע ָּת בק ָֽלו׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
ַעד־י ָּ
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ָ֣ 31כי אל ַרחום יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֵ֥לא יַ רפך ו ָ֣לא יַ שחי ֶ ִ֑תך ולא יש ַכח
ֶאת־ב ָ֣רית אב ֶתיך א ֶ ֵ֥שר נש ַבע ָּל ֶ ָֽהם׃
ן־היום א ֶשר ָּב ָּרא
ר־היָ֣ ו ל ָּפנֶ יך למ ַ
ָ֣ 32כי ש ַאל־נָּ א ליָּמים ָֽראשנים א ֶש ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ ולמק ֵ֥צה ַה ָּש ַמים ו ַעד־קצָ֣ה ַה ָּש ָּ ִ֑מים ה ָֽנהיָּ ה
ֱאֹלהים׀ ָּא ָּדם ַע ָּ
ַכ ָּד ָּבר ַהגָּ דול ַהזֶ ה או הנש ַ ֵ֥מע ָּכ ָֽמהו׃
ר־ש ַ ֵ֥מע ָּת ַא ָּתה
תוְך־האש ַכא ֶש ָּ
ָּ
33ה ָּ ָ֣ש ַ ָֽמע ָּעם קול ֱאֹלהים מ ַדבר מ
וַ ֶיָֽחי׃
ָ֣ 34או׀ הנ ָּ ָ֣סה ֱאֹלהים ָּלבוא ָּל ַק ַחת לָ֣ ו גוי מ ֶ ָ֣ק ֶרב גוי ב ַמסת באתת
מוראים גד ִ֑לים
ובמופתים ובמל ָּח ָּמה וב ָּיד חזָּ ָּקה ובז ָ֣ר ַוע נטויָּ ה וב ָּ
הוה ֱאֹלה ֶיכם במצ ַרים לע ֶינָֽיך׃
ככל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ָּל ֶכם י ָּ
ֹלהים ֵ֥אין עוד מל ַב ָֽדו׃
ַ 35א ָּתה ָּהר ָ֣א ָּת ָּל ַד ַעת ֵ֥כי יהָּוה ָ֣הוא ָּה ֱא ִ֑
36מן־ ַה ָּש ַמים הש ָֽמיעךֵ֥ ֶאת־קלו ליַ ס ֶ ִ֑רךָּ ו ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ ֶהראך ֶאת־א ָ֣שו
ַהגדו ָּלה וד ָּב ָּ ֵ֥ריו ָּש ַמע ָּת מ ֵ֥תוְך ָּה ָֽאש׃
יוצאך ב ָּפ ָּניו בכ ֵ֥חו
37ו ַת ַחת כי ָּא ַהב ֶאת־אב ֶתיך וַ יב ַ ֵ֥חר בזַ רעו ַאח ָּ ִ֑ריו וַ ָֽ
ַהגָּ דל ממצ ָּ ָֽרים׃
38להוריש גוים גדלים וַ עצמים ממך מ ָּפ ֶ ִ֑ניך ַלה ָֽביאך ָּ ָֽל ֶתת־לך
־אר ָּצם נַ ח ָּלה ַכיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
ֶאת ַ
39ויָּ ַדע ָּ ָ֣ת ַהיום וַ השב ָּת ֶאל־ל ָּב ֶבך כי יהוָּ ה ָ֣הוא ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַב ָּש ַ ָ֣מים
ל־ה ָּא ֶרץ מ ָּ ִ֑ת ַחת אין ָֽעוד׃
מ ַמ ַעל ו ַע ָּ

445

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

41ו ָּש ַמר ִָּ֞ת ֶאת־ח ָּ ָ֣קיו ו ֶאת־מצו ָּתיו א ֶשר ָּאנכי מ ַצוך ַהיום א ֶשר יי ַ ָ֣טב
הוה
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר י ָּ
לך ול ָּב ֶניך ַאח ֶ ִ֑ריך ול ַמ ַען ַתאריְך יָּ מים ַע ָּ ָ֣
ל־היָּ ָֽמים׃
ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך ָּכ ַ

פ

ָ֣ ָּ 41אז יַ בדיל מ ֶשה ָּשֹלָ֣ ש ָּערים בע ֶבר ַהיַ ר ִ֑דן מזר ָּחה ָּ ָֽש ֶמש׃
י־ד ַעת והוא לא־ׂשנֵ֥א
ָּ 42לנס ָּש ָּמה רוצ ַח א ֶשר יר ַצח ֶאת־רעהו בבל ַ
ן־ה ָּע ֵ֥רים ָּהאל וָּ ָּ ָֽחי׃
ל־א ַחת מ ֶ
לו מת ָ֣מול של ִ֑שום ונָּ ס ֶא ַ
ת־ראמת ַבגל ָּעד ַלגָּ די
ֶ 43את־ ֶב ֶצר ַבמד ָּבר ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַהמישר ָּל ָֽראוב ִ֑ני ו ֶא ָּ
ת־גולן ַב ָּב ָּשן ַ ָֽלמנַ ָֽשי׃
ָּ ֵ֥
ו ֶא
ר־ׂשם מ ֶשה לפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
תורה א ֶש ָּ ָ֣
44וזאת ַה ָּ ִ֑
ֵ֚ 45א ֶלה ָּ ָֽהעדת ו ַ ָֽהחקים ו ַהמש ָּפ ִ֑טים א ֶשר ד ֶבר מ ֶשה ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל
אתם ממצ ָּ ָֽרים׃
בצ ָּ
46בע ֶבר ַהיַ רדן ַבגַ יא ֵ֚מול ָ֣בית פעור ב ֶא ֶרץ סיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר
אתם ממצ ָּ ָֽרים׃
יושב ב ֶחש ִ֑בון א ֶשר ה ָּכה מ ֶשה וב ָֽני יׂש ָּראל בצ ָּ
ְך־ה ָּב ָּשן שני ַמלכָ֣י ָּ ָֽה ֱאמרי
ת־א ֶרץ׀ ָ֣עוג ֶ ָֽמ ֶל ַ
47וַ ָֽיירשו ֶאת־ ַארצו ו ֶא ֶ ָ֣
א ֶשר בע ֶָ֣בר ַהיַ ר ִ֑דן מז ַרח ָּ ָֽש ֶמש׃
48מער ִ֞ער א ֶשר ַעל־ׂש ַפת־ ַנ ַחל ַארנן ו ַעד־ ַ ֵ֥הר ׂשיאן ֵ֥הוא ֶחר ָֽמון׃
49ו ָּכל־ ָּהע ָּר ָּבה ע ֶבר ַהיַ רדן מז ָּר ָּחה ו ַעד ָּיָ֣ם ָּהע ָּר ָּ ִ֑בה ַת ַחת ַאש ֵ֥דת
ַהפס ָּגָֽה׃
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1 5וַ יק ָּ ָ֣רא מ ֶשה ֶאל־ ָּכל־יׂש ָּראל וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ש ַמע יׂש ָּראל
ֶאת־ ַהח ָ֣קים ו ֶאת־ ַהמש ָּפטים א ֶשר ָּאנכי ד ֵ֥בר ב ָּאזני ֶכם ַהיִ֑ ום ול ַמד ֶ ָ֣תם
א ָּתם וש ַמר ֶתם ַלעׂש ָּ ָֽתם׃
2יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ָּכ ַ ֵ֥רת ע ָּמנו ברית בח ָֽרב׃
ת־הב ָ֣רית ַה ִ֑זאת ָ֣כי א ָּתנו אנַ חנו ֵ֥א ֶלה
הוה ֶא ַ
ָ֣ 3לא ֶאת־אבתינו ָּכ ַ ֵ֥רת י ָּ
פה ַהיום כ ָּ ֵ֥לנו ַחיָֽים׃
ָּ 4פ ָ֣נים׀ ב ָּפנים ד ֶבר יהָּוה ע ָּמ ֶכם ָּב ָּהר מ ֵ֥תוְך ָּה ָֽאש׃
הוִ֑ה
יכם ָּבעָ֣ת ַההוא ל ַהגֵ֥יד ָּל ֶכם ֶאת־ד ַ ָ֣בר י ָּ
ובינ ֶ
הוה ָֽ
ָּ 5אנכי עמד בין־י ָּ
אמר׃
יתם ָּב ָּהר ל ָֽ
אתם מפנָ֣י ָּהאש ו ָֽלא־על ֶ ֵ֥
כי יר ֶ

ס

ֹלהיך א ֶשר הוצאתיך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים מבָ֣ית ע ָּב ִ֑דָֽים׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
ָֽ ָּ 6אנכי י ָּ
ל־פ ָּ ָֽניַ ׃
ֹלהים אחרים ַע ָּ
ָ֣ 7לא יה ֶיֵ֥ה־לך ֱא ֵ֥
ָ֣ ָֽ 8לא־ ַתע ֶ ֵׂ֥שה־לךֵ֥ ָ֣ ֶ ָ֣פ ֶסל׀ ָּכל־תמונָּ ה א ֶשָ֣ר ַב ָּש ַ ָ֣מים׀ מ ַמ ַעל וַ א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּא ֶרץ
מ ָּ ִ֑ת ַחת וַ א ֶ ֵ֥שר ַב ַמָ֣ים׀ מ ַ ֵ֥ת ַָ֣חת ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֹלהיך ָ֣אל ַקנָּ א פקד
הוה ֱא ֶ
9לא־תש ַת ֶח ֵ֥ו ָ֣ה ָּל ֶהם ו ָ֣לא ָּת ָּעב ִ֑דם ָ֣כי ָּאנ ִ֞כי י ָּ
ל־בנים ו ַעל־של ֵ֥שים ו ַעל־רבעים לׂשנ ָּ ָֽ ִ֑אי׃
עון ָּאבות ַע ָּ
ותו׃
11ו ֵ֥ע ֶׂשה ֶח ֶסד ַ ָֽלא ָּל ִ֑פים לאה ַבי ולשמ ֵ֥רי מצ ָּ ָֽ
ֵ֥ 11לא ת ָּשא ֶאת־ ָֽשם־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ַל ָּ ִ֑שוא ָ֣כי לא ינַ ֶקה יהוָּ ה את
א ֶשר־י ָּ ֵ֥שא ֶאת־שמו ַל ָּ ָֽשוא׃

ס

ָּ 12ש ָ֣מור ֶאת־יֵ֥ ום ַה ַש ָּבת ל ַקד ִ֑שו ַכא ֶ ֵ֥שר צו ָ֣ך׀ י ָּה ֵ֥ו ָ֣ה ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
ש ֶשת יָּ ָ֣מים ַ ָֽתעבד ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּכל־מ ַלאכ ֶ ָֽתך׃
ָ֣ 13
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אכה ַא ָּ ָ֣תה
ׂשה ָּכל־מ ָּל ָּ
ֹלהיך ָ֣לא ַתע ֶ ָ֣
יהוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
14ויום ַהשביעי ַש ָּבָ֣ת׀ ַל ָּ
שר
ובנךָֽ ־וב ֶ ָ֣תך ו ַעבדךָֽ ־וַ א ָּמ ֶתך ושורך וַ ח ָֽמרך ו ָּכל־ב ֶהמ ֶתך וגַָֽֽרך א ֶ ָ֣
בש ָּע ֶריך ל ַמ ַען יָּ נ ַוח ַעבדךֵ֥ וַ א ָּמתך ָּכ ָֽ ִ֑מוך׃
15וזָּ ַכר ִ֞ ָּת ָ֣כי־ ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּה ָ֣יי ָּת׀ ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים וַ יצאך יהָּוה ֱאֹל ֶהיך מ ָּשם ָּבי ֵ֥ד
חזָּ ָ ָּקה ובז ָ֣ר ַע נטויָּ ִ֑ה ַעל־כן צוך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַלעׂשות ֶאת־יֵ֥ ום ַה ַש ָּ ָֽבת׃
ס

ַ 16כבד ֶאת־ ָּאביך ו ֶאת־א ֶמך ַכא ֶ ֵ֥שר צוך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ל ַ ָ֣מ ַען׀ יַ ארי ָ֣כן
הוה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן ָּ ָֽלְך׃
יטב ָּלְך ַ ֵ֚על ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶשר־י ָּ ֵ֥
יָּ ֶמיך ול ַמ ַען ָ֣י ַ
ֵ֥ 17לא תר ָּ ָֽצח׃

ס

18ו ָ֣לא תנ ָּ ָֽ ִ֑אף׃

ס

19ו ָ֣לא תג ָֽנב׃

ס

־תע ֶנֵ֥ה ב ָֽרעך ֵ֥עד ָּ ָֽשוא׃
21ו ָֽלא ַ
21ו ֵ֥לא ַתחמד ָ֣א ֶשת ר ֶעִ֑ך

ס

ס

ס

ולא תת ַאוֶ ה בָ֣ית ר ֶעך ָּׂשדהו ו ַעבדו

שורו וַ חמרו וכל א ֶ ֵ֥שר לר ֶ ָֽעך׃
וַ א ָּמתו ָ֣

ס

ָֽ ֶ 22את־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ד ֶבר יהוָּ ה ֶאל־ ָּכל־ק ַהל ֶכם ָּב ָּהר מתוְך ָּהאש
ֶ ָֽה ָּע ָּ ָ֣נַֽן ו ָּ ָֽהע ָּר ֶפל ֵ֥קול גָּ דול ו ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑סף ַוַָֽֽיכתבם ַעל־שני ל ָ֣חת א ָּבנים
ַוַָֽֽיתנם א ָּ ָֽלי׃
23וַ יהי כ ָּשמע ֶכם ֶאת־ ַהקול מ ָ֣תוְך ַהח ֶשְך ו ָּה ָּהר בעָ֣ר ָּב ִ֑אש וַ תקר ָ֣בון
יכם׃
אשי שבט ֶיכם וזקנ ֶ ָֽ
ל־ר ֵ֥
א ַלי ָּכ ָּ
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הוה ֱאֹלהינו ֶאת־כב ָ֣דו ו ֶאת־גָּ דלו ו ֶאת־קלֵ֥ ו
24וַ תאמרו ָ֣הן ֶהר ָּאנו י ָּ
ת־ה ָּא ָּדם
ָּש ַמענו מ ָ֣תוְך ָּה ִ֑אש ַהיום ַהזֶ ה ָּראינו ָֽכי־י ַדבר ֱאֹלהים ֶא ָּ ָֽ
וָּ ָּ ָֽחי׃
25ו ַע ָּתה ָּ ָ֣ל ָּמה נָּ מות ָ֣כי ָֽתאכלנו ָּה ֵ֥אש ַהגד ָּלה ַה ִ֑זאת אם־יס ָ֣פים׀
הוה ֱאֹלהינו עוד וָּ ָּ ָֽמתנו׃
אנַ חנו לשמ ַע ֶאת־קול י ָּ
תוְך־האש
ָּ
שר ָּש ַ ָ֣מע קול ֱאֹלהים ַחיים מ ַדבר מ
ָ֣ 26כי ָ֣מי ָּכל־ ָּב ָּׂשר א ֶ ָ֣
ָּכמנו וַ ֶיָֽחי׃
27ק ַרב ַא ָּתה וָֽ ש ָּמע את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר יא ַמר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ִ֑הינו ו ַ ָ֣את׀ ת ַדבָ֣ר
הוה ֱאֹלהינו א ֶליך ו ָּש ַ ֵ֥מענו ו ָּע ָֽׂשינו׃
אלינו את ָּכל־א ֶשר י ַדבר י ָּ
אמר יהוָּ ה א ַלי
28וַ יש ַמע יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣קול דברי ֶכם ב ַד ֶבר ֶכם א ָּ ִ֑לי וַ י ֶ
שר דב ָ֣רו א ֶליך היטיבו ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ָּש ַמעתי ֶאת־קול דברי ָּה ָּעם ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
ד ָֽברו׃
ת־כל־מצ ַותי
ָֽ 29מי־יתן ו ָּהיָּ ה ל ָּב ָּבם זֶ ה ָּל ֶהם ליר ָּ ֵ֥אה אתי ולש ֵ֥מר ֶא ָּ
יטב ָּל ֶהם ולבנ ֶיהם לע ָּ ָֽלם׃
ל־היָּ ִ֑מים ל ַמ ַען י ַ ֵ֥
ָּכ ַ
31לְך ֱא ָ֣מר ָּל ֶ ִ֑הם ֵ֥שובו ָּל ֶכם ל ָּא ֳהלי ֶ ָֽכם׃
־המצָּוה ו ַהח ֵ֥קים
31ו ַא ָּתה פה ע ָ֣מד ע ָּמדי וַ א ַדב ָּ ָ֣רה א ֶליך את ָּכל ַ
שר ת ַלמ ִ֑דם ו ָּע ָׂ֣שו ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר ָּאנכי נ ֵ֥תן ָּל ֶהם
ו ַהמש ָּפטים א ֶ ָ֣
לרש ָּ ָֽתּה׃
32וש ַמר ֶ ָ֣תם ַלעׂשות ַכא ֶ ֵ֥שר צָּוה יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם ֶאת ֶ ִ֑כם ֵ֥לא ָּתסרו יָּ ֵ֥מין
וׂש ָֽמאל׃
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33ב ָּכל־ ַה ֶד ֶרְך א ֶשר צוָּ ה יהָּוה ֱאֹלה ֶיכם ֶאת ֶכם תלִ֑כו ל ַמ ַען ָֽתחיון ו ָ֣טוב
ָּל ֶכם ו ַהא ַרכ ֶ ָ֣תם יָּמים ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ָֽת ָּיר ָֽשון׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיכם ל ַל ָ֣מד
1 6ו ָ֣זאת ַהמצוָּ ה ַ ָֽהחקים ו ַהמש ָּפטים א ֶ ֵ֥שר צָּוה י ָּ
ֶאת ֶכִ֑ם ַלע ָׂ֣שות ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם עב ֵ֥רים ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
שר
ותיו א ֶ ָ֣
ת־כל־חק ָּ ָ֣תיו ומצ ָּ
ֹלהיך לשמר ֶא ָּ
הוָ֣ה ֱא ֶ
2ל ַמ ַען ת ָּירא ֶאת־י ָּ
יָּמיך׃
ובן־בנך כל י ָ֣מי ַח ֶיִ֑יך ול ַמ ַען יַ אר ֵ֥כן ֶ ָֽ
ָּאנ ָ֣כי מ ַצוֶ ך ַא ָּתה ובנךָ֣ ֶ
יטב לך וַ א ֶ ֵ֥שר תרבון מ ִ֑אד
3ו ָּש ַמע ָּת יׂש ָּראל ו ָּש ַמר ָּ ָ֣ת ַלעׂשות א ֶשר י ַ ָ֣
ַכא ֶשר ד ֶבר יהוָּ ה ֱאֹלהי אב ֶתיך ָּלְך ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃

פ

הוֵ֥ה׀ ֶא ָּ ָֽחד׃
הוֵ֥ה ֱאֹלהינו י ָּ
4ש ַמע יׂש ָּר ִ֑אל י ָּ
5ו ָּ ָ֣א ַהב ָּת את יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ב ָּכל־ל ָּבבךֵ֥ וב ָּכל־נַ פשך וב ָּכל־מא ֶ ָֽדך׃
6ו ָּהיִ֞ ו ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה א ֶשר ָּאנכי מ ַצוך ַהיום ַעל־ל ָּב ֶ ָֽבך׃
7ושנַ נ ָּ ָ֣תם ל ָּבנֶ יך וד ַבר ָּת ָּ ִ֑בם בשבתך בבי ֶתך וב ֶלכתךָ֣ ַב ֶד ֶרְך וָֽ ב ָּשכבך
קומך׃
וב ֶ ָֽ
8וק ַשר ָּ ֵ֥תם לאות ַעל־יָּ ֶ ִ֑דך ו ָּהיֵ֥ ו לט ָּטפת ֵ֥בין ע ֶינָֽיך׃
זוזת ב ֶיתך ובש ָּע ֶ ָֽריך׃
9וכ ַתב ָּתם ַעל־מ ֵ֥

ס

11ו ָּה ִָּ֞יה ֵ֥כי יביאךָ֣ ׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר נש ַבע ַלאב ֶתיך
ל ַאב ָּר ָּהם ליצ ָּ ֵ֥חק וָֽ ליַ עקב ָּ ָ֣ל ֶתת ָּ ִ֑לְך ָּערים גדֹלֵ֥ ת וטבת א ֶ ֵ֥שר
לא־ ָּב ָֽני ָּת׃
שר
את וברת חצובים א ֶ ָ֣
שר לא־מל ָּ
11ו ָּבתים מל ָ֣אים ָּכל־טוב א ֶ ָ֣
שר לא־נָּ ָּ ִ֑טע ָּת ו ָּא ַכל ָּת ו ָּׂש ָּ ָֽבע ָּת׃
א־ח ַצב ָּת כ ָּר ֵ֥מים וזיתים א ֶ ָ֣
ל ָּ
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הוציאך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים מ ֵ֥בית
הוִ֑ה א ֶשר ָֽ
12ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶפן־תש ַכח ֶאת־י ָּ
ע ָּב ָֽדים׃
ֶ 13את־יהָּוה ֱאֹל ֶהיך תי ָּרא וא ָ֣תו ַתע ִ֑בד ובשמו ת ָּש ָֽב ַע׃
יכם׃
ֹלהים אח ִ֑רים מ ֱאֹלהי ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר סביבות ֶ ָֽ
ָ֣ 14לא ָֽתלכון ַאחרי ֱא ָ֣
ֹלהיך ָּבְך
הוה ֱא ֶ
ָ֣ 15כי ֵ֥אל ַק ָּנא יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך בקר ֶ ִ֑בך ֶפן־יֶ ֱח ֶרה ַאף־י ָּ
והש ָ֣מידך מ ַעל פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃

ס

ָ֣ 16לא תנַ סו ֶאת־יהָּוה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ַכא ֶ ֵ֥שר נסי ֶתם ַב ַמ ָּ ָֽסה׃
ָּ 17ש ָ֣מור תשמרון ֶאת־מצות יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ועד ָּ ֵ֥תיו וח ָּקיו א ֶ ֵ֥שר צָּ ָֽוְַֽך׃
את ו ָּ ָֽי ַַֽרש ָּת
וב ָּ
ָ֣יטב ָּלְך ָּ
18ו ָּעׂשי ָּת ַהיָּ ָּ ֵ֥שר ו ַהטוב בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה ל ַמ ַען י ַ
הוה ַלאב ֶ ָֽתיך׃
ת־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהט ָּבה א ֶשר־נש ַ ֵ֥בע י ָּ
ֶא ָּ
הוָֽה׃
ת־כל־אי ֶביך מ ָּפ ֶנִ֑יך ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
ַ 19לה ֵ֥דף ֶא ָּ

ס

אמר ָּ ָ֣מה ָּהעדת ו ַ ָֽהחקים ו ַהמש ָּפטים א ֶ ֵ֥שר
ָֽ 21כי־יש ָּאלךֵ֥ בנך ָּמ ָּחר ל ִ֑
הוֵ֥ה ֱאֹלהינו ֶאת ֶ ָֽכם׃
צָּוה י ָּ
21ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת לבנך ע ָּבדים ָּה ֵ֥יינו ל ַפרעה במצ ָּ ִ֑רים וַ יוציאנו יהָּוה ממצ ַרים
ב ָּ ֵ֥יד חזָּ ָּ ָָֽקה׃
22וַ י ָ֣תן יהוָּ ה או ָ֣תת ומפתים גדלים ו ָּרעים׀ במצ ַרים ב ַפר ֵ֥עה
ינינו׃
וב ָּכל־ביתו לע ָֽ
23ואו ָּתנו הו ָ֣ציא מ ָּ ִ֑שם ל ַמ ַען ָּה ָ֣ביא א ָּתנו ָּל ֶתת ָּלנו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר
נש ַבע ַלאב ָֽתינו׃
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24וַ י ַצ ָ֣ונו יהוָּ ה ַלעׂשות ֶאת־ ָּכל־ ַהח ָ֣קים ָּהא ֶלה ליר ָּאה ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ִ֑הינו
ל־היָּ מים ל ַחיתנו כ ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
ל ֵ֥טוב ָּלנו ָּכ ַ
25וצ ָּדָ ָּקה ָֽתהיֶ ה־ ָּ ִ֑לנו ָֽכי־נשמר ַלעׂשות ֶאת־ ָּכל־ ַהמצָּ ָ֣וה ַהזאת לפני
הוה ֱאֹלהינו ַכא ֶ ֵ֥שר צָּ ָֽונו׃
י ָּ ֵ֥

ס

1 7כי י ָֽביאך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־ ַא ָּ ֵ֥תה ָּבא־ ָּש ָּמה לרש ָּ ִ֑תּה
ם־ר ָ֣בים׀ מ ָּפנֶ יך ַ ָֽהחתי ו ַהגרגָּ שי ו ָּה ֱאמרי ו ַהכנַ ע ָ֣ני ו ַהפרזי
ונָּ ַ ָ֣של גָֽ וי ַ
ו ַ ָֽהחוי ו ַהיבוסי שב ָּ ָ֣עה גוים ַר ֵ֥בים וַ עצומים מ ֶ ָֽמךָּ ׃
2ונ ָּת ִ֞ ָּנם יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ל ָּפ ֶניך והכי ָּ ִ֑תם ַהחרם ַתחרים א ָּתם לא־תכ ֵ֥רת
ָּל ֶהם ברית ו ֵ֥לא ת ָּח ָֽנם׃
3ו ֵ֥לא תת ַחתן ָּ ִ֑בם בתך לא־ת ָ֣תן לבנו ובתו לא־ת ַ ֵ֥קח לב ֶנַָֽֽך׃
ֹלהים אח ִ֑רים ו ָּח ָּרה ַאף־יהוָּ ה ָּב ֶכם
ָֽ 4כי־יָּ סיר ֶאת־בנך ָֽמ ַאח ַרי ו ָּעבדו ֱא ָ֣
והשמידך ַמ ָֽהר׃
ומצב ָּתם ת ַשבִ֑רו
יהם תתצו ַ
ָֽ 5כי־אם־כה ַתעׂשו ָּל ֶהם מזבחת ֶ ָ֣
וַ א ָֽשיר ֶהם תגַ דעון ופסיל ֶיהם תׂשר ֵ֥פון ָּב ָֽאש׃
ֹלהיך להיֵ֥ ות לו
הוָ֣ה ֱא ֶ
ֹלהיך ב ִ֞ך ָּב ַ ָ֣חר׀ י ָּ
יהוה ֱא ֶ ִ֑
ָ֣ 6כי ַעם ָּקדוש ַא ָּתה ַל ָּ
ל ַעָ֣ם סג ָּלה מכל ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר ַעל־פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃

ס

י־א ֶ ֵ֥תם
הוה ָּב ֶכם וַ יב ַ ָ֣חר ָּב ֶכִ֑ם ָֽכ ַ
ל־ה ַעמים ָּח ַשק י ָּ
ָ֣ 7לא ָֽמרב ִֶ֞כם מ ָּכ ָּ ָֽ
ל־ה ַע ָֽמים׃
ַהמ ַעט מ ָּכ ָּ
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ת־השב ָּעה א ֶשר נש ַבע
8כי ָֽמ ַאה ַבת יהוָּ ה ֶאת ֶכם ומ ָּשמרו ֶא ַ
הוה ֶאת ֶכם ביָּ ָ֣ד חזָּ ָּ ִָ֑קה ַוַָֽֽיפדך מבָ֣ית ע ָּבדים מיַ ד
יכם הוציא י ָּ
ַלא ָ֣בת ֶ
ַפר ֵ֥עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ָּ ָֽרים׃
9ו ָּיַָֽ֣ ַדע ָּת ָֽכי־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ָ֣הוא ָּ ָֽה ֱאֹל ִ֑הים ָּהאל ַ ָֽהנֶ ֱא ָּמן שמר ַהב ָ֣רית
ו ַה ֶח ֶסד לאה ָּביו ולשמ ֵ֥רי מצו ָּתו ל ֶ ֵ֥א ֶלף ָֽדור׃
־פ ָּניו
־פ ָּניו ל ַהאב ִ֑ידו לא י ַאחר ל ָׂ֣שנאו ֶאל ָּ
11ומ ַשלם לׂשנ ָּאיו ֶאל ָּ
ם־לו׃
י ַש ֶל ָֽ
ת־המש ָּפטים א ֶשר ָּאנכי מ ַצוך
־הח ָ֣קים ו ֶא ַ
11ו ָּש ַמר ָּת ֶאת־ ַהמצוָּ ה ו ֶאת ַ ָֽ
ׂשותם׃
ַהיום ַלע ָּ ָֽ

פ

12ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ע ֶָ֣קב תשמעון את ַהמש ָּפטים ָּהא ֶלה וש ַמר ֶ ֵ֥תם וַ עׂש ֶיתם
ת־ה ֶח ֶסד א ֶ ֵ֥שר נש ַבע
ת־הברית ו ֶא ַ
ֹלהיך לך ֶ ָֽא ַ
א ָּ ִ֑תם ו ָּש ַמר יהוָּ ה ֱא ֶ
ַלאב ֶ ָֽתיך׃
13וַ א ָ֣הבך וב ַרכך והר ֶ ִ֑בך וב ַ ָ֣רְך פ ָֽרי־בטנךָ֣ ופ ָֽרי־ ַאד ָּמ ֶתך דגָּ נך ו ָֽתירשךָ֣
ויצ ָּה ֶרך שגַ ר־א ָּל ֶפיך ו ַעשת ָ֣רת צאנֶ ך ַ ֵ֚על ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶשר־נש ַ ֵ֥בע
ַלאב ֶתיך ָּ ֵ֥ל ֶתת ָּ ָֽלְך׃
ָּ 14ב ֵ֥רוְך ָֽתה ֶיה מ ָּכל־ ָּה ַע ִ֑מים לא־יה ֶ ֵ֥יה בך ָּעָ ָּ ֵ֥קר ַ ָֽוע ָּק ָּרה ובב ֶהמ ֶ ָֽתך׃
שר יָּ ַדע ָּת לא
15והסיר יהָּוה ממך ָּכל־ ִ֑חלי ו ָּכל־ ַמדוי מצ ַרים ָּה ָּרעים א ֶ ָ֣
ימם ָּבְך ונ ָּת ָּנם ב ָּכל־ׂשנ ֶ ָֽאיך׃
יׂש ָּ
16ו ָּא ַכל ָּ ָ֣ת ֶאת־ ָּכל־ ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר יהָּוה ֱאֹל ֶהיך נ ָ֣תן ָּלְך לא־ ָּת ֵ֥חס ָֽעינך
יהם ָֽכי־מו ֵָ֥קש הוא ָּ ָֽלְך׃
־אֹלָ֣ ה ֶ
יהם ולא ַתעבד ֶאת ֱ
על ֶ ִ֑
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ישם׃
אוכל להור ָּ ָֽ
17כי תא ַמר בל ָּ ָ֣בבך ַרבים ַהגו ֵ֥ים ָּהא ֶלה מ ֶ ִ֑מני אי ָּ ֵ֥כה ַ
ֵ֥ 18לא תי ָּרא מ ֶ ִ֑הם זָּ ָ֣כר תזכר את א ֶשר־ ָּע ָּׂשה יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ל ַפרעה
ול ָּכל־מצ ָּ ָֽרים׃
ַ 19ה ַמסת ַהגדֹלת א ֶשר־ ָּר ָ֣או עינֶ יך ו ָּהאתת ו ַה ָֽמפתים ו ַה ָּיד ַהחזָּ ָּקה
ֹלהיך
הוה ֱא ֶ
ֹלהיך ָֽכן־יַ ע ִֶׂ֞שה י ָּ
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
הוצאך י ָּ
ו ַהז ָ֣ר ַע ַהנטויָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָֽ
יהם׃
ר־א ָּ ֵ֥תה יָּ רא מפנ ֶ ָֽ
ל־ה ַעמים א ֶש ַ
ל ָּכ ָּ ָ֣
21וגַ ם ֶאת־ ַהצר ָּעה י ַש ַלח יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ָּ ִ֑בם ַעד־אבד ַהנש ָּארים
ו ַהנס ָּתרים מ ָּפ ֶ ָֽניך׃
ֵ֥ 21לא ַתערץ מפני ֶ ִ֑הם ָֽכי־יהָּוה ֱאֹל ֶהיך בקר ֶבך ֵ֥אל גָּ דול ונו ָּ ָֽרא׃
תוכל
22ונָּ ַשל יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ֶאת־ ַהגו ֵ֥ים ָּהאל מ ָּפ ֶניך מ ַעָ֣ט מ ָּ ִ֑עט לא ַ
לתם ַמהר ֶפן־תר ֶ ֵ֥בה ָּע ֶליך ַחיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
ַכ ָּ ָ֣
הומה גד ָּלה ַעד ה ָּשמ ָּ ָֽדם׃
23ונ ָּת ָּנם יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ו ָּה ָּמם מ ָּ ָ֣
24ונָּ ַתן ַמלכי ֶהם ביָּ ֶדך ו ַהא ַבד ָּ ָ֣ת ֶאת־ש ָּמם מ ַת ַחת ַה ָּש ָּ ִ֑מים ָֽלא־יתיַ ֵ֥צב
איש ב ָּפנֶ יך ַ ֵ֥עד הש ָֽמדך א ָּ ָֽתם׃
25פסי ֵ֥לי ֱאֹלהי ֶהם תׂשר ָ֣פון ָּב ִ֑אש ָֽלא־ ַתחמד ֶכ ֶסף וזָּ ָּהב עלי ֶהם ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת
הוה ֱאֹל ֶהיך ָֽהוא׃
ָּלְך ֶ ֵ֚פן תוָּ ָָ֣קש בו כי תוע ַבת י ָּ ֵ֥
26ולא־ ָּתביא ָֽתוע ָּבה ֶאל־בי ֶתך ו ָּה ֵ֥יי ָּת ח ֶרם ָּכ ִ֑מהו ַשקץ׀ ת ַשק ֶצנו
י־ח ֶרם ָֽהוא׃
ו ַת ֵ֥עב׀ ָֽת ַתע ֶבנו כ ֵ֥

פ

ָּ 1 8כל־ ַהמצוָּ ה א ֶשר ָּאנכי מ ַצוך ַהיום תשמ ָ֣רון ַלע ִׂ֑שות ל ַמ ַען ָֽתחיון
יכם׃
הוה ַלאבת ֶ ָֽ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־נש ַ ֵ֥בע י ָּ
אתם ָֽוירש ֶ ָ֣תם ֶא ָּ
וב ֶ
יתם ָּ
ורב ֶ
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2וזָּ ַכר ָּ ָ֣ת ֶאת־ ָּכל־ ַה ֶד ֶרְך א ֶשר ה ָֽליכך יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ֶזה ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנה
ַבמד ָּ ִ֑בר ל ַמ ַען ַע ָֽנתך לנַ ָֽסתך ָּל ַד ַעת ֶאת־א ֶשר ָֽבל ָּבבך התש ֵ֥מר מצ ָּותו
ם־לא׃
א ָֽ
שר לא־יָּ ַדע ָּת ו ֵ֥לא יָּ דעון אב ֶ ִ֑תיך
ַ3וַָֽֽי ַענך וַ יַ רע ֶבך וַ יַ ָֽ א ָֽכלך ֶאת־ ַה ָּמן א ֶ ָ֣
ל־מוצא
ָּ ֵ֥
ל־כ
ל־ה ֶל ֶחם ל ַבדו יח ֶי ָ֣ה ָּ ָֽה ָּא ָּדם כי ַע ָּ
הודעך כי ָ֣לא ַע ַ
ל ַ ָ֣מ ַען ָֽ
הוה יח ֶיֵ֥ה ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
ָֽפי־י ָּ
ׂ4שמ ָּלתך לא ָּ ָֽבל ָּתה ָֽמ ָּע ֶליך ו ַרגלך ָ֣לא ָּבצ ִָּ֑קה ֶזה ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנָֽה׃
5ויָּ ַדע ָּת עם־ל ָּב ֶ ִ֑בך כי ַכא ֶשר ייַ ֵ֥סר איש ֶאת־בנו יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך מיַ ס ֶ ָֽרךָּ ׃
6ו ָּ ָ֣ש ַמר ָּת ֶאת־מצות יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ָּל ֶ ֵ֥ל ֶכת בד ָּר ָּכיו וליר ָּ ֵ֥אה א ָֽתו׃
ֵ֚ 7כי יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך מ ָֽביאך ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ טו ָּ ִ֑בה ֶ ֵ֚א ֶרץ ַנָ֣חלי ָּמים עיָּ נת ותהמת
וב ָּ ָֽהר׃
יצ ֵ֥אים ַבבק ָּעה ָּ
ֶ 8א ֶרץ ח ָּטה וׂשע ָּרה ו ֶ ֵ֥ג ֶפן ותא ָּנה ור ִ֑מון ֶ ָֽא ֶרץ־זֵ֥ית ֶש ֶמן וד ָּ ָֽבש׃
־תח ַ ֵ֥סר כל ָּ ִ֑בּה ֶ ֵ֚א ֶרץ
ֶ 9א ֶרץ א ֶשר לא במסכנת ָֽתא ַכל־ ָּ ָ֣בּה ֶל ֶחם ָֽלא ֶ
יה ַתח ֵ֥צב נ ָֽח ֶשת׃
שר א ָּב ֶנ ָָּ֣יה ַברזֶ ל ומה ָּר ֶר ָּ
א ֶ ָ֣
־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהט ָּבה א ֶ ֵ֥שר
11ו ָּא ַכל ָּת ו ָּׂש ָּ ִ֑בע ָּת ו ָֽב ַרכ ָּת ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַעל ָּ
ן־לְך׃
ָּנ ַָֽת ָּ ָֽ
11ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶפן־תש ַכח ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך לבלתי שמר מצו ָּתיו
ומש ָּפ ָּ ָ֣טיו וחק ָּתיו א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיָֽ ום׃
ֶ 12פן־תא ַכל ו ָּׂש ָּ ִ֑בע ָּת ו ָּב ֵ֥תים טובים תב ֶנה ויָּ ָּ ָֽשב ָּת׃
ה־לְִ֑ך ו ֵ֥כל א ֶשר־לך יר ֶ ָֽבה׃
13ובָ ָּ ָֽקרך ו ָֽצאנך ירבין ו ֶ ֵ֥כ ֶסף וזָּ ָּהב יר ֶב ָּ
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14ו ָּרם ל ָּב ֶ ִ֑בך ו ָּ ָֽש ַכח ָּת ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַהמוציאך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים מ ֵ֥בית
ע ָּב ָֽדים׃
שר
ַ 15המוליכך ַבמד ָּ ָ֣בר׀ ַהגָּ ָ֣דל ו ַהנו ָּרא נָּ ָּחש׀ ָּׂש ָּרף ו ַעק ָּרב וצ ָּמאון א ֶ ָ֣
ין־מים ַהמוציא לך ַמים מצור ַ ָֽה ַח ָּל ָֽמיש׃
ָֽא ָּ ִ֑
ַ 16ה ַ ָֽמאכלךֵ֥ ָּמן ַבמד ָּבר א ֶ ֵ֥שר לא־יָּ דעון אב ֶ ִ֑תיך ל ַ ָ֣מ ַען ַע ָֽנתך ול ַמ ַען
יתך׃
יטבך ב ַאחר ֶ ָֽ
נַ ס ֶתך לה ָֽ
17ו ָּא ַמר ָּת בל ָּב ֶ ִ֑בך כחי ו ָ֣ע ֶצם יָּ די ָּ ֵ֥ע ָּׂשה לי ֶאת־ ַה ַ ֵ֥חיל ַה ֶ ָֽזה׃
18ו ָּ ָֽז ַכר ָּת ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ָ֣כי הוא ַהנ ֵ֥תן לך כ ַח ַלע ָׂ֣שות ָּ ִ֑חיל ל ַמ ַען
ָּהָקים ֶאת־בריתו א ֶשר־נש ַ ֵ֥בע ַלאב ֶתיך ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

19ו ָּהיָּ ה אם־ ָּשכ ַח תש ַכח ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ו ָּ ָֽה ַלכ ָּת ַאחרי ֱאֹל ָ֣הים
אחרים וַ ע ַבד ָּתם והש ַתח ָ֣וי ָּת ָּל ֶ ִ֑הם ַהעדתי ָּב ֶכם ַהיום ֵ֥כי ָּאבד
תאב ָֽדון׃
יכם כן תאב ִ֑דון ֵ֚ע ֶקב ָ֣לא תשמעון
ַ 21כגוים א ֶשר יהוָּ ה ַמא ָ֣ביד מפנ ֶ
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
בקול י ָּ

פ

ת־היַ רדן ָּלבא ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת גוים גד ֵ֥לים
 1 9ש ַ ָ֣מע יׂש ָּראל ַא ָּתה עבר ַהיום ֶא ַ
וַ עצמים מ ֶ ִ֑מךָּ ָּערים גדֹלֵ֥ ת ובצרת ַב ָּש ָּ ָֽמים׃
ָֽ ַ 2עם־גָּ ֵ֥דול וָּ ָּרם בנָ֣י ענָּ ִָ֑קים א ֶשר ַא ָּתה יָּ ַדע ָּת ו ַא ָּ ָ֣תה ָּש ַמע ָּת ָ֣מי יתיַ צב
לפני בנֵ֥י ע ָּנָֽק׃
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3ויָּ ַדע ָּ ָ֣ת ַהיום כי יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ָֽהוא־ ָּהעבר ל ָּפנֶ יך ָ֣אש ָֽאכ ָּלה הוא
יַ שמידם ו ֵ֥הוא יַ כניעם ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ו ָֽהו ַרש ָּתם ו ַ ָֽה ַא ַבד ָּתם ַמהר ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר
הוה ָּ ָֽלְך׃
י ָּ
ֹלהיך א ָּ ֵ֥תם׀ מל ָּפנֶ יך לאמר
ַ 4אל־תא ַ ָ֣מר בל ָּבבך ַבה ָ֣דף יהוָּ ה ֱא ֶ
ת־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת וברש ַעת ַהגויָ֣ם
יאני יהוָּ ה ָּל ֶר ֶשת ֶא ָּ
בצד ָּקתי ֱהב ַ ָ֣
ישם מ ָּפ ֶנָֽיך׃
הוה מור ָּ ֵ֥
ָּהא ֶלה י ָּ
ָ֣ 5לא בצד ָּקתך ובי ֶשר ל ָּ ָ֣בבך ַא ָּ ֵ֥תה ָּבא ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת ֶאת־ ַאר ָּ ִ֑צם ִ֞כי ברש ַ ָ֣עת׀
ת־ה ָּד ָּבר
ישם מ ָּפנֶ יך ול ַמ ַען ָּה ָָ֣קים ֶא ַ
ַהגו ָ֣ים ָּהא ֶלה יהָּוה ֱאֹל ֶהיך מור ָּ ָ֣
א ֶשר נש ַבע יהוָּ ה ַלאב ֶתיך ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ליצ ָּחק וָֽ ליַ ע ָֽקב׃
6ויָּ ַדע ָּת כי לא בצדָ ָּ ָֽקתך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך נתן לך ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַהטו ָּבה
ַהזאת לרש ָּ ִ֑תּה ֵ֥כי ַעם־קשה־ע ֶרף ָּ ָֽא ָּתה׃
ֹלהיך ַבמד ָּ ִ֑בר
הוֵ֥ה ֱא ֶ
7זכר ַאל־תש ַכח את א ֶשר־הק ַצפ ָּת ֶאת־י ָּ
ד־ה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה
ד־בא ֶכם ַע ַ
ָ֣את׀ מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַע ָֽ
ן־היִ֞ ום א ֶשר־יָּ ָּצ ָּ
למ ַ
הוָֽה׃
ַממ ֵ֥רים ֱהי ֶיתם עם־י ָּ
8ובח ֵ֥רב הק ַצפ ֶתם ֶאת־יהָּ ִ֑וה וַ ית ַא ַנַֽף יהָּוה ָּב ֶכם ל ַהש ֵ֥מיד ֶאת ֶ ָֽכם׃
ַ 9בעֹל ָ֣תי ָּה ָּה ָּרה ָּל ַק ַחת לוחת ָּ ָֽהא ָּבנים לו ָ֣חת ַהברית א ֶשר־ ָּכ ַ ֵ֥רת יהָּוה
שב ָּב ָּהר ַאר ָּב ֵ֥עים יום ו ַאר ָּב ָ֣עים ַלי ָּלה ֶ ֵ֚ל ֶחם ָ֣לא ָּא ַכלתי
ע ָּמ ֶ ִ֑כם וָּ א ָ֣
ו ַמים ֵ֥לא ָּש ָֽתיתי׃
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11וַ יתן יהוָּ ה א ַלי ֶאת־שני לו ָ֣חת ָּ ָֽהא ָּבנים כתבים ב ֶאצ ַ ָ֣בע ֱאֹל ִ֑הים
שר ד ֶבר יהוָּ ה ע ָּמ ֶ ֵ֥כם ָּב ָּהר מ ֵ֥תוְך ָּהאש ביֵ֥ ום
־הד ָּברים א ֶ ָ֣
וַ עלי ֶהם ָֽכ ָּכל ַ
ַה ָּק ָּ ָֽהל׃
11וַ יהי מקץ ַאר ָּב ָ֣עים יום ו ַאר ָּבעים ָּ ִ֑לי ָּלה נָּ ַתן יהוָּ ה א ַלי ֶאת־שני ל ֵ֥חת
ָּהא ָּבנים ל ֵ֥חות ַהב ָֽרית׃
12וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ָ֣קום רד ַמהר מזֶ ה ֵ֚כי ש ָ֣חת ַעמך א ֶ ֵ֥שר הוצא ָּת
שר צויתם ָּע ֵׂ֥שו ָּל ֶהם ַמס ָּ ָֽכה׃
ממצ ָּ ִ֑רים ָּ ָ֣סרו ַמהר מן־ ַה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
13וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה א ַ ָ֣לי לא ִ֑מר ָּראיתי ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה וה ֵ֥נה ַעם־קשה־ע ֶרף
ָֽהוא׃
ֶ 14ה ֶרף מ ֶמני ו ַאשמידם ו ֶאמ ֶ ָ֣חה ֶאת־ש ָּמם מ ַת ַחת ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה
ָֽאותך לגוי־ ָּע ֵ֥צום וָּ ָּרב מ ֶ ָֽמנו׃
15וָּ א ֶפן ָּ ָֽוארד מן־ ָּה ָּהר ו ָּה ָּהר ב ָ֣ער ָּב ִ֑אש ושני ל ָ֣חת ַהברית ַעל ש ֵ֥תי
יָּ ָּ ָֽדי׃
16וָּ א ֶרא והנה ח ָּטא ֶתם ַליהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם עׂשי ֶ ָ֣תם ָּל ֶכם עגֶ ל ַמס ָּ ִ֑כה
הוה ֶאת ֶ ָֽכם׃
ן־ה ֶד ֶרְך א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
ַסר ֶ ָ֣תם ַמהר מ ַ
17וָּ ֶאתפׂש בשנָ֣י ַהלחת ָּ ָֽו ַאשלכם מ ַעל ש ָ֣תי יָּ ָּ ִ֑די וָּ א ַשברם לעיני ֶ ָֽכם׃
ָֽ ָּ18ו ֶאתנַ ַפל לפני יהוָּ ה ָּכראשנָּ ה ַאר ָּב ֵ֥עים יום ו ַאר ָּב ָ֣עים ַלי ָּלה ֶ ֵ֚ל ֶחם ָ֣לא
אתם ַלע ֵׂ֥שות
שר ח ָּט ֶ
ָּא ַכלתי ו ַמים ָ֣לא ָּש ִ֑תיתי ַעל ָּכל־ ַח ַטאת ֶכם א ֶ ָ֣
יסו׃
הוה ל ַהכע ָֽ
ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ

458

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָ֣ 19כי יָּ גרתי מפני ָּה ַאף ו ַ ָ֣הח ָּמה א ֶשר ָּק ַצף יהָּוה עלי ֶכם ל ַהש ָ֣מיד
ֶאת ֶ ִ֑כם וַ יש ַמע יהוָּ ה א ַלי ַגם ַב ַ ֵ֥פ ַעם ַה ָֽהוא׃
הוה מאד ל ַהשמ ִ֑ידו ָּו ֶָֽאת ַפלל גַ ם־ב ַ ֵ֥עד ַאהרן ָּב ֵ֥עת
21וָֽ ב ַאהרן הת ַא ַנַֽף י ָּ
ַה ָֽהוא׃
ת־העגֶ ל ָּל ַקחתי וָּ ֶאׂש ָ֣רף א ָ֣תו׀ ָּבאש
יתם ֶא ָּ
ָֽ 21ו ֶאת־ ַח ַטאת ִֶ֞כם א ֶשר־עׂש ֶ ָ֣
ר־דק ל ָּע ָּ ִ֑פר ָּו ַָֽאשלְך ֶאת־ע ָּפרו
וָּ ֶאכת אתו ָּטחון היטב ַ ֵ֥עד א ֶש ַ
ן־ה ָּ ָֽהר׃
ל־ה ַנ ַחל ַהי ֵ֥רד מ ָּ
ֶא ַ
22וב ַתבע ָּרה וב ַמ ָּסה ובקברת ַ ָֽה ַתאָּ ִ֑וה ַמקצ ֵ֥פים ֱהיי ֶתם ֶאת־יהָּ ָֽוה׃
23ובשֹל ַח יהוָּ ה ֶאת ֶכם מ ָּקדש ַברנ ַע לאמר עלו ור ָ֣שו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ
א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ָּל ֶ ִ֑כם וַ ַתמרו ֶאת־פי יהוָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶכם ולא ֶ ָֽה ֱא ַמנ ֶתם לו ו ֵ֥לא
ש ַמע ֶתם בק ָֽלו׃
ַ 24ממ ֵ֥רים ֱהיי ֶתם עם־יהָּ ִ֑וה מיום ַדע ֵ֥תי ֶאת ֶ ָֽכם׃
שר
ָֽ ָּ25ו ֶאתנַ ִ֞ ַפל לפ ָ֣ני יהוָּ ה ָ֣את ַאר ָּב ֵ֥עים ַהיום ו ֶאת־ ַאר ָּב ֵ֥עים ַה ַלי ָּלה א ֶ ָ֣
הוה ל ַהש ֵ֥מיד ֶאת ֶ ָֽכם׃
י־א ַ ֵ֥מר י ָּ
התנַ ָּ ִ֑פלתי ָֽכ ָּ
26וָּ ֶאת ַפ ָ֣לל ֶאל־יהוָּ ה וָּ א ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַאל־ ַתשחת ַעמך ונַ ח ָּ ָ֣לתך א ֶ ֵ֥שר
את ממצ ַרים ב ָּיֵ֥ד חזָּ ָּ ָָֽקה׃
ר־הוצ ָּ
ֵ֥
ָּפדי ָּת בגָּ ד ֶ ִ֑לך א ֶש
27זכר ַלע ָּב ֶדיך ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ליצ ָּחק וָֽ ליַ ע ִ֑קב ַאל־ת ֶפן ֶאל־קשי ָּה ָּעָ֣ם ַהזֶ ה
אתו׃
ל־ח ָּט ָֽ
ו ֶאל־רשעו ו ֶא ַ
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יאם
אתנו מ ָּשם מבלי י ָ֣כ ֶלת יהוָּ ה ַלהב ָּ
שר הוצ ָּ ָ֣
ֶ 28פן־יאמרו ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
אותם הוצ ָּיאם ַלהמ ָּ ֵ֥תם
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־ד ֶבָ֣ר ָּל ֶ ִ֑הם ומשנ ָּא ָ֣תו ָּ
ֶא ָּ
ַבמד ָּ ָֽבר׃
טויָֽה׃
ובזרעך ַהנ ָּ
29ו ֵ֥הם ַעמך ונַ ח ָּל ֶ ִ֑תך א ֶשר הוצא ָּת בכחךָ֣ ַהגָּ דל ָֽ

פ

ָּ 1 10בעת ַההוא ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה א ַלי פ ָּסל־ל ִ֞ך ש ָֽני־לוחת א ָּבנים
ָּכ ָ֣ראשנים וַ ע ֵ֥לה א ַלי ָּה ָּ ִ֑ה ָּרה ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת לך א ֵ֥רון ָֽעץ׃
2ו ֶאכתב ַעל־ ַהלחת ֶאת־ ַהד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ַעל־ ַהל ֵ֥חת ָּהראשנים
שר ש ַ ִ֑בר ָּת ו ַׂשמ ָּתם ָּב ָּא ָֽרון׃
א ֶ ָ֣
3וָּ ַא ַעׂש ארון ע ָ֣צי שטים וָּ ֶאפסל שני־ל ֵ֥חת א ָּבנים ָּכראש ִ֑נים וָּ ַ ָ֣א ַעל
ָּה ָּה ָּרה וש ֵ֥ני ַהלחת ביָּ ָֽדי׃
שר ד ֶבר
ׂש ֶרת ַהד ָּברים א ֶ ָ֣
4וַ יכתב ַ ָֽעל־ ַהלחת ַכמכ ָּ ָ֣תב ָּהראשון ֵ֚את ע ֶ ָ֣
הוה א ָּ ָֽלי׃
יהוָּ ה אלי ֶ ֵ֥כם ָּב ָּהר מ ֵ֥תוְך ָּהאש ביָ֣ ום ַה ָּק ָּ ִ֑הל וַ יתנֵ֥ם י ָּ
שר ָּע ִׂ֑שיתי וַ ָ֣יהיו ָּשם
5וָּ א ֶפן ָּ ָֽוארד מן־ ָּה ָּהר ָּ ָֽו ָּאׂשם ֶאת־ ַהלחת ָּב ָּארון א ֶ ָ֣
הוה׃
ַכא ֶ ֵ֥שר צַוני י ָּ ָֽ
6וב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּ ָֽנסעו מבא ֵ֥רת בני־יַ ע ָָּקן מוס ָּ ִ֑רה ָּ ָ֣שם מת ַאהרן וַ י ָּקבָ֣ר
ָּשם וַ י ַכהן ֶאל ָּע ָּזֵ֥ר בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
ן־הגד ָ֣ג ָּדה יָּ ט ָּב ָּתה ֶא ֶרץ ַנָֽחלי ָּ ָֽמים׃
7מ ָּ ֵ֥שם נָּ סעו ַהגד ִ֑ג ָּדה ומ ַ
ש ֶבט ַהלוי ָּלׂשאת ֶאת־א ָ֣רון
ָּ 8ב ָ֣עת ַההוא הבדיל יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣
הוה ל ָּ ָֽשרתו ול ָּב ָ֣רְך בשמו ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ברית־יהָּ ִ֑וה ַלעמד לפני י ָּ
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ַ 9על־ ִ֞כן ָֽלא־ ָּה ָּיה ללוי ֵ֥ח ֶלק ונַ ח ָּלה עם־ ֶא ָּ ִ֑חיו יהוָּ ה ָ֣הוא נַ ח ָּלתו ַכא ֶ ֵ֥שר
ֹלהיך ָֽלו׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ד ֶבר י ָּ
11ו ָּאנ ִ֞כי ָּע ַ ָ֣מדתי ָּב ָּהר ַכיָּ מים ָּה ָ֣ראשנים ַאר ָּב ָ֣עים יום ו ַאר ָּבעים ָּלִ֑י ָּלה
יתך׃
הוה ַהשח ֶ ָֽ
־א ָּ ֵ֥בה י ָּ
וַ יש ַמע יהוָּ ה א ַלי ַ ֵ֚גם ַב ַפ ַָ֣עם ַההוא לא ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ
11וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי קום ֵ֥לְך ל ַמ ַסע לפנָ֣י ָּה ָּ ִ֑עם ויָּבאו ויַָֽֽר ָ֣שו ֶא ָּ
א ֶשר־נש ַ ֵ֥בעתי ַלאב ָּתם ָּל ֵ֥תת ָּל ֶ ָֽהם׃

פ

12ו ַע ָּתה יׂש ָּראל ָּ ֵ֚מה יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך שאל מע ָּ ִ֑מְך ָ֣כי אם־ליר ָּאה
הוָ֣ה
ֶאת־יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ָּל ֶל ֶכת ב ָּכל־ד ָּר ָּכיו ול ַאה ָּ ָ֣בה אתו ו ַ ָֽלעבד ֶאת־י ָּ
ֹלהיך ב ָּכל־ל ָּבבך וב ָּכל־נַ פ ֶ ָֽשך׃
ֱא ֶ
13לש ִ֞מר ֶאת־מצות יהוָּ ה ו ֶאת־חק ָּתיו א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיִ֑ ום לטוב
ָּ ָֽלְך׃
ֵ֚ 14הן ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַה ָּש ַמים וש ָ֣מי ַה ָּש ָּ ִ֑מים ָּה ָּא ֶרץ ו ָּכל־א ֶשר־ ָּ ָֽבּה׃
יהם
אותם וַ יב ִַ֞חר בזַ ר ָּעָ֣ם ַאחר ֶ
הוה ל ַאה ָּ ָ֣בה ָּ ִ֑
ַ 15רק ַבאב ֶתיך ָּח ַ ֵ֥שק י ָּ
ל־ה ַעמים ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ָּב ֶכם מ ָּכ ָּ
ומל ֶתם את ָּער ַלָ֣ת ל ַבב ֶכִ֑ם ו ָּערפ ֶכם ֵ֥לא ַתקשו ָֽעוד׃
ַ 16
ֵ֚ 17כי יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ֵ֚הוא ֱאֹל ָ֣הי ָּ ָֽה ֱאֹלהים וַ אדני ָּהאדנִ֑ים ָּהאל ַהגָּ דל
נורא א ֶשר לא־י ָּ ָ֣שא ָּפנים ו ֵ֥לא י ַקח ָֽש ַחד׃
ַהגבר ו ַה ָּ
18ע ֶׂשה מש ַ ֵ֥פט יָּ תום ו ַאל ָּמ ָּ ִ֑נה וא ָ֣הב גר ָּ ֵ֥ל ֶתת לו ֶ ֵ֥ל ֶחם וׂשמ ָּ ָֽלה׃
19וַ א ַהב ֶתם ֶאת־ ַה ִ֑גר ָֽכי־ג ֵ֥רים ֱהיי ֶתם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ובו תד ָּבק ובשמו ת ָּש ָֽב ַע׃
ֶ 21את־יהָּוה ֱאֹל ֶהיך תי ָּרא א ָ֣תו ַתע ִ֑בד ָ֣
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ֵ֥ 21הוא תה ָּלתך ו ָ֣הוא ֱאֹל ֶ ִ֑היך א ֶשר־ ָּע ָּ ָׂ֣שה אתך ֶאת־ ַהגדֹלת
ו ֶאת־ ַהנָֽ ו ָּראת ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר ָּראו ע ֶינָֽיך׃
ֹלהיך
הוָ֣ה ֱא ֶ
22בשב ָ֣עים נֶ ֶפש יָּ ר ֵ֥דו אב ֶתיך מצ ָּ ִ֑רי ָּמה ו ַע ָּתה ָּ ָֽׂשמך י ָּ
ככוכ ֵ֥בי ַה ָּש ַמים ָּל ָֽרב׃
ֹלהיך ו ָּש ַמר ָּ ָ֣ת מש ַמרתו וחק ָּתיו ומש ָּפ ָּטיו
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
1 11ו ָּ ָ֣א ַהב ָּת את י ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
ומצ ָּותיו ָּכ ַ
שר לא־ ָּראו
ָֽ 2וי ַדע ֶתם ַהיום ָ֣כי׀ ָ֣לא ֶאת־בני ֶכם א ֶשר ָֽלא־יָּ דעו וַ א ֶ ָ֣
טויָֽה׃
ֶאת־מו ַסר יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ֶאת־גָּ דלו ֶאת־יָּ דו ַהחזָּ ָּקה וזרעו ַהנ ָּ
ת־מע ָּׂשיו א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ב ָ֣תוְך מצ ָּ ִ֑רים ל ַפר ֵ֥עה
־את ָּתיו ו ֶ ָֽא ַ
3ו ֶאת ָֽ
ל־אר ָֽצו׃
ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ול ָּכ ַ
שר ָּע ָּׂשה לחיל מצ ַרים לסו ָּ ָ֣סיו ולרכבו א ֶשר הציף ֶאת־מי יַ ם־סוף
4וַ א ֶ ָ֣
יהם ב ָּרד ָּפם ַאחר ֶיכִ֑ם וַ י ַאבדָ֣ם יהוָּ ה ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ַעל־פנ ֶ
5וַ א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ָּל ֶכם ַבמד ָּ ִ֑בר ַעד־בא ֶכם ַעד־ ַה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶ ָֽזה׃
6וַ א ֶשר ָּע ָּׂשה ל ָּד ָּ ָ֣תן ו ַלאבי ָּרם ב ָ֣ני ֱאלי ָּאב ֶבן־ראובן א ֶשר ָּפצ ָּתה
ל־היקום
יהם ואת ָּכ ַ
ת־א ֳהל ֶ ִ֑
ת־בת ֶיהם ו ֶא ָּ
ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־פי ָּה וַ תב ָּל ֵ֥עם ו ֶא ָּ
יהם ב ֶָק ֶרב ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
שר ב ַרגל ֶ
א ֶ ָ֣
7כי ָֽעיני ֶכם ָּ ָֽהראת ֶאת־ ָּכל־ ַמע ֵׂ֥שה יהָּוה ַהגָּ ִ֑דל א ֶשר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
8וש ַמר ֶתם ֶאת־ ָּכל־ ַהמצוָּ ה א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיִ֑ ום ל ַ ָ֣מ ַען ֶת ֶחזקו
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם עב ֵ֥רים ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
אתם ָֽוירש ֶ ָ֣תם ֶא ָּ
וב ֶ
ָּ
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הוה ַלאבת ֶיכם ָּל ֵ֥תת
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר נש ַבע י ָּ
9ול ַמ ַען ַתאריכו יָּמים ַע ָּ ָ֣
ָּל ֶהם ולזַ ר ָּ ִ֑עם ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃

ס

־ש ָּמה לרש ָּתּה ָ֣לא כ ֶא ֶרץ מצ ַרים הוא
ָ֣ 11כי ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ָּתה ָּבא ָּ
ית ב ַרגלך כ ַגֵַֽ֥ן
אתם מ ָּ ִ֑שם א ֶשר תז ַרע ֶ ָֽאת־זַ רעך והש ֵָ֥ק ָּ
א ֶ ֵ֥שר י ָּצ ֶ
ַהיָּ ָּ ָֽרק׃
11ו ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ֶתם עב ֵ֥רים ָּש ָּמה לרש ָּתּה ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּהרים וב ָּק ִ֑עת למ ַ ֵ֥טר
ה־מים׃
ַה ָּש ַמים תש ֶת ָּ ָֽ
ֹלהיך ָּבּה
הוה ֱא ֶ
ֹלהיך ד ָ֣רש א ָּ ִ֑תּה ָּתמיד עיני י ָּ
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ֶ 12א ֶרץ א ֶשר־י ָּ
ָֽמרשית ַה ָּשנָּ ה ו ַעד ַאח ֵ֥רית ָּש ָּנָֽה׃

ס

ותי א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶכם ַהיִ֑ ום
ם־שמ ַע תשמעו ֶאל־מצ ַ
13ו ָּהיָּ ה א ָּ
יכם ול ָּעבדו ב ָּכל־ל ַבב ֶכם וב ָּכל־נַ פש ֶ ָֽכם׃
הוה ֱא ָֹֽלה ֶ
ל ַאה ִָּ֞בה ֶאת־י ָּ
ומל ִ֑קוש ו ָּא ַספ ָּ ָ֣ת דגָּ נֶ ך ו ָֽתירשך
יורה ַ
ר־ארצ ֶכם בעתו ֶ ָ֣
14ונָּ ַתתי מ ַ ָֽט ַ
ויצ ָּה ֶ ָֽרך׃
15ונָּ ַתתי ֵ֥ע ֶׂשב ב ָּׂשדך לב ֶהמ ֶ ִ֑תך ו ָּא ַכל ָּת ו ָּׂש ָּ ָֽבע ָּת׃
ֹלהים אחרים
16ה ָּ ָֽשמ ָ֣רו ָּל ֶכם ֶ ֵ֥פן יפ ֶתה ל ַבב ֶכִ֑ם ו ַסר ֶתם וַ ע ַבד ֶתם ֱא ָ֣
והש ַתחו ֶיתם ָּל ֶ ָֽהם׃
17ו ָּח ָּרה ַאף־יהוָּ ה ָּב ֶכם ו ָּע ַצר ֶאת־ ַה ָּש ַמים ו ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה ָּמ ָּטר ו ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה
הוה
ֵ֥לא תתן ֶאת־יבו ָּ ִ֑לּה וַ א ַבד ֶ ָ֣תם מה ָּרה מ ַעל ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהט ָּבה א ֶ ֵ֥שר י ָּ
נ ֵ֥תן ָּל ֶ ָֽכם׃
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18ו ַׂשמ ֶתם ֶאת־ד ָּב ַ ָ֣רי א ֶלה ַעל־ל ַבב ֶכם ו ַ ָֽעל־נַ פש ֶ ִ֑כם וק ַשר ֶתם א ָּתם
יכם׃
טוטפת ֵ֥בין עינ ֶ ָֽ
לאות ַעל־יֶ ד ֶכם ו ָּהיֵ֥ ו ל ָּ
19ול ַמד ֶ ֵ֥תם א ָּתם ֶאת־בני ֶכם ל ַד ָ֣בר ָּ ִ֑בם בשבתך בבי ֶתך וב ֶלכתךָ֣ ַב ֶד ֶרְך
קומך׃
וָֽ ב ָּשכבך וב ֶ ָֽ
 21וכ ַתב ָּתם ַעל־מזוזֵ֥ ות ב ֶיתך ובש ָּע ֶ ָֽריך ׃
21ל ַמ ַען ירבו ימי ֶכם וי ָ֣מי בני ֶכם ַ ֵ֚על ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶשר נש ַבע יהָּוה
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַלאבתי ֶכם ָּל ָ֣תת ָּל ֶ ִ֑הם כי ֵ֥מי ַה ָּש ַמים ַע ָּ

ס

22כי אם־ ָּשמר תשמרון ֶאת־ ָּכל־ ַהמצָּ ָ֣וה ַהזאת א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶוֵ֥ה
הוה ֱאֹלה ֶיכם ָּל ֶל ֵֶ֥כת ב ָּכל־ד ָּר ָּכיו
ֶאת ֶכם ַלעׂש ָּ ִ֑תּה ל ַאה ִָּ֞בה ֶאת־י ָּ
ה־בו׃
ול ָּדב ָּק ָֽ
23והוריש יהָּוה ֶאת־ ָּכל־ ַהגו ֵ֥ים ָּהא ֶלה מלפני ֶ ִ֑כם ָֽוירש ֶ ָ֣תם גוים גד ֵ֥לים
וַ עצמים מ ֶ ָֽכם׃
ָּ 24כל־ ַה ָּמקום א ֶשר תדרְך ַ ָֽכף־ ַרגל ֶכם בו ָּל ֶ ָ֣כם יה ֶיִ֑ה מן־ ַהמד ָּבר
־הנָּ ָּ ָ֣הר נ ַהר־פ ָּרת ו ַעד ַה ָּיָ֣ם ָּ ָֽה ַאחרון יה ֶיה גבל ֶ ָֽכם׃
ו ַהל ָּבנון מן ַ
יכם
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
ומ ַורא ֶכם י ָ֣תן׀ י ָּ
25לא־יתיַ ֵ֥צב איש בפני ֶ ִ֑כם ַפחד ֶכם ָֽ
כו־בּה ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר ָּל ֶ ָֽכם׃
שר תדר ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
ַעל־פני ָּכ ָּ

ס

26ראה ָּאנכי נ ֵ֥תן לפנ ֶיכם ַהיִ֑ ום ב ָּר ָּכה וק ָּל ָּ ָֽלה׃
שר תשמעו ֶאל־מצות יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם א ֶשר ָּאנכי
ָֽ ֶ 27את־ ַהב ָּר ָּ ִ֑כה א ֶ ָ֣
מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶכם ַהיָֽ ום׃
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28ו ַהק ָּל ָּלה אם־לא תשמעו ֶאל־מצות יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ו ַסר ֶ ָ֣תם
ֹלהים אחרים
מן־ ַה ֶד ֶרְך א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶכם ַהיִ֑ ום ָּל ֶל ֶכת ַאחרי ֱא ֵ֥
א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־י ַדע ֶ ָֽתם׃

ס

29ו ָּהיָּ ה כי י ָֽביאך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־ ַא ָּ ֵ֥תה ָּבא־ ָּש ָּמה
ל־הר
ת־הק ָּל ָּלה ַע ַ ֵ֥
לרש ָּ ִ֑תּה ונָּ ַת ָּתה ֶאת־ ַהב ָּר ָּכה ַעל־ ַ ָ֣הר גרזים ו ֶא ַ
יבל׃
ע ָּ ָֽ
31הלא־ה ָּמה בע ֶָ֣בר ַהיַ רדן ַ ָֽאחרי ֶ ֵ֚ד ֶרְך מ ָ֣בוא ַה ֶש ֶמש ב ֶא ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני
ַהישב ָּבע ָּר ָּ ִ֑בה ֵ֚מול ַהגלגָּ ל א ֶצל אלונֵ֥י מ ֶ ָֽרה׃
31כי ַא ֶתם עב ָ֣רים ֶאת־ ַהיַ רדן ָּלבא ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־יהָּ ֵ֥וה
ם־בּה׃
ישב ֶת ָּ ָֽ
ֱאֹלהי ֶכם נ ָ֣תן ָּל ֶ ִ֑כם ָֽוירש ֶ ֵ֥תם א ָּתּה ָֽו ַ
32וש ַמר ֶ ָ֣תם ַלעׂשות ֵ֥את ָּכל־ ַ ָֽהחקים ו ֶאת־ ַהמש ָּפ ִ֑טים א ֶשר ָּאנכי נ ֵ֥תן
לפני ֶכם ַהיָֽ ום׃
שר תשמ ָ֣רון ַלעׂשות ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר
1 12א ֶלה ַ ָֽהח ָ֣קים ו ַהמש ָּפטים א ֶ ָ֣
ר־א ֶ ֵ֥תם ַחיים
ל־היָּמים א ֶש ַ
נָּ ַתן יהוָּ ה ֱאֹלהי אב ֶתיך לך לרש ָּ ִ֑תּה ָּכ ַ
ל־הא ָּד ָּ ָֽמה׃
ַע ָּ
ַ 2א ָ֣בד ת ַאבדון ֶ ָֽאת־ ָּכל־ ַהמק ִ֞מות א ֶשר ָּ ָֽעבדו־ ָּ ָ֣שם ַהגוים א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם
ל־הג ָּבעות ו ַת ַחת
ל־ה ָּהרים ָּ ָֽה ָּרמים ו ַע ַ
יהם ַע ֶ
־אֹלה ֶ ִ֑
יר ֵ֥שים א ָּתם ֶאת ֱ
ָּכל־ ֵ֥עץ ַרענָּ ן׃
יהם תׂשר ָ֣פון
ת־מצָ֣ב ָּתם וַ א ָֽשר ֶ
3ונ ַתצ ֶ ָ֣תם ֶאת־מזבח ָּתם וש ַבר ֶתם ֶא ַ
ן־ה ָּמקום ַה ָֽהוא׃
ילי ֱא ָֹֽלה ֶיהם תגַ ד ִ֑עון וא ַבד ֶ ָ֣תם ֶאת־ש ָּמם מ ַ
ָּבאש ופס ֵ֥
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ָֽ 4לא־ ַתע ָׂ֣שון כן ַליהָּוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
יכם ָּל ֵׂ֥שום
יכם מ ָּכל־שבט ֶ
הוה ֱא ָֹֽלה ֶ
5כי ָֽאם־ ֶאל־ ַה ָּמ ִ֞קום א ֶשר־יב ַחר י ָּ
את ָּ ָֽש ָּמה׃
וב ָּ
ֶאת־שמו ָּ ִ֑שם לשכנֵ֥ ו תדרשו ָּ ֵ֥
רומת
יכם ואת ת ַ ָ֣
יכם ואת ַמעׂש ָ֣רת ֶ
6וַ הבא ֶ ָ֣תם ָּש ָּמה ע ָֹֽלתי ֶכם וזבח ֶ
יכם ובכ ֵ֥רת ב ַקר ֶכם וצאנ ֶ ָֽכם׃
יכם ונד ָ֣בת ֶ
יֶ ד ֶכִ֑ם ונדר ֶ
7וַ א ַכל ֶתם־ ָּשם לפני יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם וׂש ַמח ֶתם בכל מש ַ ָ֣לח יֶ ד ֶכם ַא ֶתם
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ובת ֶיכִ֑ם א ֶ ֵ֥שר ָֽב ַרכך י ָּ
ָּ
ָ֣ 8לא ַתעׂשון ככל א ֶשר א ַנחנו עׂשים פה ַהיִ֑ ום איש ָּכל־ ַהיָּ ָּ ֵ֥שר בעי ָּ ָֽניו׃
הוֵ֥ה ֱאֹל ֶהיך
ל־הנַ ח ָּלה א ֶשר־י ָּ
נוחה ו ֶא ַ ָֽ
ל־המ ָּ
ד־ע ָּתה ֶא ַ
ֵ֥ 9כי לא־ ָּבא ֶתם ַע ָּ ִ֑
נ ֵ֥תן ָּ ָֽלְך׃
11וַ ע ַבר ֶתם ֶאת־ ַהיַ רדן ָֽוי ַשב ֶ ָ֣תם ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם ַמנ ָ֣חיל
ֶאת ֶ ִ֑כם והנ ַיח ָּל ֶכם מ ָּכל־איבי ֶכם מ ָּסביב ָֽוי ַשב ֶתם־ ֶ ָֽב ַטח׃
יכם בו ל ַשכן שמו ָּשם ָּ ָ֣ש ָּמה
11ו ָּה ָּיָ֣ה ַה ָּמקום א ֶשר־יב ַחר יהוָּ ה ֱאֹלה ֶ ֵ֥
יכם
ָּתביאו את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי מ ַצֶוָ֣ה ֶאת ֶכִ֑ם עוֹלת ֶיכָ֣ם וזבח ֶ
יהוָֽה׃
יכם א ֶ ֵ֥שר תדרו ַ ָֽל ָּ
יכם ותר ַ ָ֣מת יֶ ד ֶכם וכל מב ַ ָ֣חר נדר ֶ
ַמעׂש ָֽרת ֶ
12וׂש ַמח ֶתם לפני יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ַא ֶתם ובני ֶכם וב ָ֣נתי ֶכם ו ַעבדי ֶכם
יכם ָ֣כי ֵ֥אין לו ֵ֥ח ֶלק ונַ ח ָּלה את ֶ ָֽכם׃
שר ב ַ ָֽשער ֶ
ו ַאמהת ֶיכִ֑ם ו ַהלוי א ֶ ָ֣
ל־מקום א ֶ ֵ֥שר תר ֶ ָֽאה׃
13ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶ ָֽפן־ ַתע ֶלה עֹל ֶ ִ֑תיך ב ָּכ ָּ
ֹלתיך
ָ֣ 14כי אם־ ַב ָּמ ִ֞קום א ֶשר־יב ַחר יהוָּ ה ב ַא ַ ָ֣חד ש ָּב ֶטיך ָּשם ַתע ֶלָ֣ה ע ֶ ִ֑
ו ָּ ָ֣שם ַתע ֶׂשה כל א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי מ ַצֶוַָֽֽךָּ ׃
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ַ 15רק ב ָּכל־ ַאוַ ת נַ פשך תז ַ ָ֣בח׀ ו ָּא ַכל ָּ ָ֣ת ָּב ָּׂשר כבר ַכת יהָּוה ֱאֹל ֶהיך
א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽנ ַתן־לך ב ָּכל־ש ָּע ֶ ִ֑ריך ַה ָּטמא ו ַה ָּטהור יאכ ֶלנו ַכצבי ו ָּכ ַאָּיָֽל׃
ל־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ תשפ ֶכנו ַכ ָּ ָֽמים׃
ֵ֥ ַ 16רק ַה ָּדם ָ֣לא תאכִ֑לו ַע ָּ
ָֽ 17לא־תו ִַ֞כל ֶל ֱא ָ֣כל בש ָּע ֶריך ַמע ַׂשר ד ָּ ָֽגנך ו ָֽתירשךָ֣ ויצ ָּה ֶרך ובכ ֵ֥רת
רומת יָּ ֶ ָֽדך׃
שר תדר ונדב ֶתיך ות ַ ֵ֥
אנַֽך ו ָּכל־נ ָּד ֶריך א ֶ ָ֣
ב ָּקרך וצ ֶ ִ֑
18כי אם־לפני יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך תאכ ֶלנו ַב ָּמקום א ֶשר יב ַחר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך
שר בש ָּע ֶ ִ֑ריך ו ָּׂש ַמח ָּת
בו ַא ָּתה ובנך וב ֶתך ו ַעבדךָ֣ וַ א ָּמ ֶתך ו ַהלוי א ֶ ָ֣
ֹלהיך בכל מש ַ ֵ֥לח יָּ ֶ ָֽדך׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
לפני י ָּ
ל־אד ָּמ ֶ ָֽתך׃
19ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶ ָֽפן־ ַתעזב ֶאת־ ַהל ִ֑וי ָּכל־יָּ ֶמיך ַע ַ

ס

שר ד ֶבר־ ָּלְך ו ָּא ַמר ָּת אכ ָּ ָ֣לה
ָֽ 21כי־יַ רחיב יהוָּ ה ֱאֹל ֶ ֵ֥היך ֶ ָֽאת־ג ָֽבולך ַכא ֶ ָ֣
אכל ָּב ָּ ָֽׂשר׃
ל־אַ ֵ֥ות נַ פשך ת ַ ֵ֥
ָּב ָּׂשר ָֽכי־ת ַאֶ ֵ֥וה נַ פשך ֶל ֱא ָ֣כל ָּב ָּ ִׂ֑שר ב ָּכ ַ
ָֽ 21כי־יר ַחק ממך ַה ָּמקום א ֶשר יב ַחר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ָּל ָׂ֣שום ש ָ֣מו ָּשם
יתך ו ָּ ָֽא ַכל ָּת
וזָּ ַבח ִָּ֞ת מב ָּקרךָ֣ ומ ָֽצאנך א ֶשר נָּ ַתן יהוָּ ה לך ַכא ֶשר צו ִ֑
בש ָּע ֶריך בכל ַאַוֵ֥ת נַ פ ֶ ָֽשך׃
ַ 22אְך ַכא ֶשר י ָּאכל ֶ ָֽאת־ ַהצבי ו ֶאת־ ָּ ָ֣ה ַאיָּ ל כן תאכ ֶ ִ֑לנו ַה ָּטמא ו ַה ָּטהור
יַ ח ָּדו יאכ ֶ ָֽלנו׃
ָ֣ ַ 23רק חזַ ק לבלתי א ָ֣כל ַה ָּדם ֵ֥כי ַה ָּדם ָ֣הוא ַה ָּ ִ֑נ ֶפש ולא־תא ַ ֵ֥כל ַה ֶנ ֶפש
ם־ה ָּב ָּ ָֽׂשר׃
ע ַ
ל־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ תשפ ֶכנו ַכ ָּ ָֽמים׃
 24לא תאכ ֶלִ֑נו ַע ָּ
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25לא תאכ ֶ ִ֑לנו ל ַמ ַען יי ַטב לך ול ָּב ֶ ָ֣ניך ַאח ֶריך ָֽכי־ ַתע ֶ ֵׂ֥שה ַהיָּ ָּשר בעינֵ֥י
הוָֽה׃
י ָּ
ַ 26רק ָּ ָֽק ָּד ֶשיך א ֶשר־יהיֵ֥ ו לך ונ ָּד ֶ ִ֑ריך ת ָּ ָ֣שא ו ָּבא ָּת ֶאל־ ַה ָּמקום
א ֶשר־יב ַ ֵ֥חר יהָּ ָֽוה׃
ֹלהיך ו ַדם־ז ָּב ֶחיך
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
27ו ָּעׂשי ָּת עֹל ֶתיך ַה ָּב ָּ ָׂ֣שר ו ַה ָּדם ַעל־מז ַבח י ָּ
אכל׃
ֹלהיך ו ַה ָּב ָּׂשר ת ָֽ
הוָ֣ה ֱא ֶ
י ָּשפְך ַעל־מז ַבח י ָּ
יטב
ל־הד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי מ ַצֶ ִ֑וַֽךָּ ל ַמ ַען י ַ
28ש ָ֣מר ו ָּש ַמע ָּת ֵ֚את ָּכ ַ
הוֵ֥ה
ד־עולם כי ַתע ֶׂשה ַה ָ֣טוב ו ַהיָּ ָּשר בעיני י ָּ
ָּ
לך ול ָּב ֶניך ַאח ֶריך ַע
ֹלהיך׃
ֱא ֶ ָֽ

ס

ָֽ 29כי־יַ כרית יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ֶאת־ ַהגוים א ֶשר ַא ָּ ֵ֥תה ָּבא־ ָּש ָּמה ָּל ֶ ֵ֥ר ֶשת
אותם מ ָּפ ֶ ִ֑ניך ויָּ ַרש ָּ ָ֣ת א ָּתם ויָּ ַשב ָּת ב ַאר ָּ ָֽצם׃
ָּ
ופן־תדרש
יהם ַאחרי ה ָּשמ ָּ ָ֣דם מ ָּפ ֶנִ֑יך ֶ
31ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶפן־תנָּ קש ַאחר ֶ
יהם ו ֶא ֱע ֶׂשה־כן
ת־אֹלָ֣ ה ֶ
יכה יַ ַעבדו ַהגוים ָּהא ֶלה ֶא ֱ
יהם לאמר א ָּ
ָֽלאֹלה ֶ
ם־אני׃
גַ ָּ ָֽ
שר ָּׂשנא ָּעׂשו
ׂשה כן ַליהָּוה ֱאֹל ֶ ִ֑היך כי ָּכל־תוע ַבת יהוָּ ה א ֶ ָ֣
31לא־ ַתע ֶ ָ֣
יהם׃
יהם יׂשר ֵ֥פו ָּבאש ָֽלאֹלה ֶ ָֽ
יהם ו ֶאת־ב ָ֣נת ֶ
יהם ָ֣כי ַגם ֶאת־בנ ֶ
לאֹלָ֣ ה ֶ
ָ֣ 1 13את ָּכל־ ַה ָּד ָּבר א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶוָ֣ה ֶאת ֶכם א ֵ֥תו תשמרו ַלע ִׂ֑שות
לא־ת ָ֣סף ָּע ָּליו ו ֵ֥לא תג ַרע מ ֶ ָֽמנו׃

פ

ָֽ 2כי־יָּ קום בקרבך נָּ ביא או ח ָ֣לם חלִ֑ ום ונָּ ַ ֵ֥תן א ֶליך אות ֵ֥או מו ָֽפת׃
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3ו ָּבא ָּהאות ו ַהמופת א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר א ֶליך לא ִ֑מר ָֽנל ִָּ֞כה ַאחרי ֱאֹלהים
אחרים א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־י ַדע ָּתם ו ָּ ָֽנ ָּעב ָֽדם׃
ָ֣ 4לא תש ַמע ֶאל־דברי ַהנָּ ָ֣ביא ַההוא או ֶאל־חולֵ֥ם ַהחלום ַה ִ֑הוא ָ֣כי
הוָ֣ה
יכם ֶאת ֶכם ָּל ַד ַעת היש ֶכם ָֽאהבים ֶאת־י ָּ
הוה ֱא ָֹֽלה ֶ
מנַ ִֶ֞סה י ָּ
יכם ב ָּכל־ל ַבב ֶכם וב ָּכל־נַ פש ֶ ָֽכם׃
ֱאֹלה ֶ
יראו ו ֶאת־מצ ָּותיו תשמרו ובקלָ֣ ו
הוה ֱאֹלה ֶיכם תלכו וא ָ֣תו ת ָּ ִ֑
ַ 5אחרי י ָּ
ובו תד ָּב ָֽקון׃
תש ָּמעו וא ֵ֥תו ַתעבדו ֵ֥
ר־ס ָּרה ַעל־יהוָּ ה
יומת ָ֣כי ד ֶב ָּ
6ו ַהנָּ ָ֣ביא ַההוא ָ֣או חלם ַהחלום ַההוא ָּ
מוציא ֶאת ֶכָ֣ם׀ מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ו ַה ָֽפדך מבָ֣ית ע ָּבדים
יכם ַה ֵ֥
ֱא ָֹֽלה ֶ
וב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע
ֹלהיך ָּל ֶל ֶָ֣כת ָּ ִ֑בּה ָֽ
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ן־ה ֶד ֶרְך א ֶשר צוך י ָּ
ל ַה ָֽדיחך מ ַ
מקר ֶ ָֽבך׃
ָ֣ 7כי י ָֽסיתך ָּא ָ֣חיך ֶבן־א ֶמך ָֽאו־בנך ָֽאו־בתך ָ֣או׀ ָ֣א ֶשת ח ֶיקך או ָֽרעך
ֹלהים אחרים א ֶשר ָ֣לא
אמר נָֽל ָּכה ו ַנ ַָֽעב ָּדה ֱא ָ֣
א ֶ ֵ֥שר כנַ פשך ַב ָ֣ס ֶתר ל ִ֑
יָּ ַדע ָּת ַא ָּתה וַ אב ֶ ָֽתיך׃
יכם ַהקר ָ֣בים א ֶליך או ָּהרח ָ֣קים מ ֶ ִ֑מךָּ
8מ ֱאֹל ָ֣הי ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר סב ָ֣יבת ֶ
מק ֵ֥צה ָּה ָּא ֶרץ ו ַעד־ק ֵ֥צה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
־תח ֵ֥מל
א־תחוס ָֽעינך ָּע ָּליו ו ָֽלא ַ
9לא־תא ֶ ָ֣בה לו ו ֵ֥לא תש ַמע א ָּלִ֑יו ול ָּ
ו ָֽלא־ת ַכ ֶסה ָּע ָּ ָֽליו׃
ל־ה ָּעם
יתו ויַ ֵ֥ד ָּכ ָּ
אשונה ַלהמ ִ֑
ָּ
־בו ָּב ָֽר
11כי ָּהרג ַ ָֽת ַהרגֶ נו ָּ ָֽיַֽדך ָֽתהיֶ ה ֵ֥
ָּב ַאחר ָּנָֽה׃
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ֹלהיך
הוה ֱא ֶ
11וס ַקל ֵ֥תו ָּבא ָּבנים וָּ ִ֑מת ָ֣כי בקש ל ַה ָֽדיחך מ ַעל י ָּ ָ֣
ַהמוציאך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים מ ֵ֥בית ע ָּב ָֽדים׃
12ו ָּכל־יׂש ָּראל ישמעו ויַָֽֽ ָּר ִ֑און ו ָֽלא־יו ָ֣ספו ַלעׂשות ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ָּה ָּרע ַה ֶזה
בקר ֶ ָֽבך׃

ס

ֹלהיך נ ֵ֥תן לך ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת ָּשם
ָֽ 13כי־תש ִַ֞מע ב ַא ַ ָ֣חת ָּע ֶריך א ֶשר יהוָּ ה ֱא ֶ
אמר׃
ל ָֽ
אמר
14יָּ צ ִ֞או אנָּ שים ב ָֽני־בליַ ַעל מקר ֶבך וַ יַ דיחו ֶאת־יש ֵ֥בי ע ָּירם ל ִ֑
ֹלהים אחרים א ֶ ֵ֥שר לא־י ַדע ֶ ָֽתם׃
נל ָּכה ונַ ַעב ָּדה ֱא ֵ֥
יטב והנה ֱא ֶמת נָּ ָ֣כון ַה ָּד ָּבר נֶ ֶעׂש ָּתה
15ו ָּד ַרש ָּת ו ָּח ַקר ָּת ו ָּש ַאל ָּת ה ִ֑
ַהתוע ָּ ֵ֥בה ַהזאת בקר ֶ ָֽבך׃
ַ 16ה ָ֣כה ַת ֶכה ֶאת־ ָֽישבי ָּה ֵ֥עיר ַההוא לפי־ ָּ ִ֑ח ֶרב ַהחרם א ָּתּה
י־ח ֶרב׃
ר־בּה ו ֶאת־ב ֶהמ ָּתּה לפ ָּ ָֽ
ת־כל־א ֶש ָּ
ו ֶא ָּ
17ו ֶאת־ ָּכל־ש ָּל ָּלּה תקבץ ֶאל־ ָ֣תוְך רח ָּבּה ו ָּׂש ַרפ ָּת ָּבאש ֶאת־ ָּהעיר
עולם ֵ֥לא ת ָּב ֶנה ָֽעוד׃
יהוה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ו ָּהי ָּתה ָ֣תל ָּ
־כל־ש ָּל ָּלּה ָּכליל ַל ָּ
ו ֶאת ָּ
ן־ה ִ֑ח ֶרם ל ַמ ַען יָּ שוב יהוָּ ה מח ָ֣רון ַאפו
ומה מ ַ
18ו ָֽלא ־יד ַבק ביָּ דך מא ָּ
ו ָּנ ַָֽתן־לך ַרחמים ו ָֽר ַחמךָ֣ והר ֶבך ַכא ֶ ֵ֥שר נש ַבע ַלאב ֶ ָֽתיך׃
ָ֣ 19כי תש ַמע בקול יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך לשמר ֶאת־ ָּכל־מצו ָּתיו א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
מ ַצוך ַהיִ֑ ום ַלעׂשות ַהיָּ ָּשר בעיני י ָּ

ס

ָּ 1 14ב ָ֣נים ַא ֶתם ַ ָֽליהָּוה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ָ֣לא תת ָֽגדדו ו ָֽלא־ ָּתׂשימו ָּקר ָּחה ֵ֥בין
עיני ֶכם ָּל ָֽמת׃
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ָ֣ 2כי ַעם ָּקדוש ַא ָּתה ַליהָּוה ֱאֹל ֶ ִ֑היך וב ִ֞ך ָּב ַ ָ֣חר יהוָּ ה ָֽלהיֵ֥ ות לו ל ַעָ֣ם
סג ָּלה מכל ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר ַעל־פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃

ס

ֵ֥ 3לא תא ַכל ָּכל־תוע ָּ ָֽבה׃
שר תאכִ֑לו שור ֵׂ֥שה כ ָּׂשבים ו ֵׂ֥שה ע ָֽזים׃
ֵ֥ 4זאת ַהבה ָּמה א ֶ ָ֣
ַ 5א ָּ ֵ֥יל וצבי ויַ ח ִ֑מור ו ַא ֵ֥קו ודישן ות ֵ֥או וָּ ָּז ֶָֽמר׃
6ו ָּכל־בה ִָּ֞מה ַמפ ֶ ָ֣ר ֶסת ַפר ָּסה וש ַס ַעת ֶש ַסע ש ָ֣תי פ ָּרסות ַמע ַ ֵ֥לת ג ָּרה
אכלו׃
ַבבה ָּ ִ֑מה א ָּתּה ת ָֽ
סועה
יסי ַה ַפר ָּסה ַהש ָּ ִ֑
ָ֣ ַ 7אְך ֶאת־ ִֶ֞זה לא ָֽתאכלו מ ַ ָֽמע ָ֣לי ַהג ָּרה ומ ַמפר ֵ֥
ופר ָּסה ָ֣לא
י־מעלה ג ָּ ָ֣רה ה ָּמה ַ
ת־ה ָּש ָּפן ָֽכ ַ
ת־ה ַארנֶ ֶבת ו ֶא ַ
ת־הגָּ ָּמל ו ֶא ָּ
ֶ ָֽא ַ
הפריסו טמ ֵ֥אים הם ָּל ֶ ָֽכם׃
8ו ֶאת־ ַהחזיר ָֽכי־ ַמפריס ַפר ָּ ֵ֥סה הוא ו ָ֣לא ג ָּרה ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶכִ֑ם
מב ָּׂש ָּרם ָ֣לא תאכלו ובנב ָּל ָּתם ֵ֥לא ת ָּגָֽעו׃

ס

שר ַב ָּ ִ֑מים כל א ֶשר־לו סנַ ֵ֥פיר ו ַקׂש ֶָק ֶׂשת
ֶ 9את ־זֶ ה ָֽתאכלו מכל א ֶ ָ֣
אכלו׃
ת ָֽ
11וכל א ֶשר ָֽאין־לו סנַ ֵ֥פיר ו ַקׂשָ ֶק ֶׂשת ָ֣לא תא ִ֑כלו ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

ָּ 11כל־צ ֵ֥פור טה ָּרה תא ָֽכלו׃
12וזֶ ה א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־תאכלו מ ֶ ִ֑הם ַה ֶ ֵ֥נ ֶשר ו ַה ֶפ ֶרס ו ָּ ָֽה ָּעזנָּיָֽה׃
ת־ה ַאיָּ ה ו ַה ַד ָּיה למ ָּינָּֽה׃
13ו ָּה ָּר ָּאה ו ֶא ָּ ָ֣
14ו ֵ֥את ָּכל־ערב למינָֽ ו׃
ת־הנץ למינָֽהו׃
15ואת ַ ָ֣בת ַ ָֽהיַ ענָּ ה ו ֶאת־ ַה ַתח ָּמס ו ֶאת־ ַה ָּ ִ֑ש ַחף ו ֶא ַ
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ת־היַ נשוף ו ַהתנ ָּ ָֽש ֶמת׃
־ה ֵ֥כוס ו ֶא ַ
ֶ 16את ַ
ת־ה ָּש ָּ ָֽלְך׃
17ו ַה ָּק ָּ ֵ֥את ו ֶ ָֽאת־ ָּה ָּר ָּח ָּמה ו ֶא ַ
18ו ַ ָ֣החסי ָּדה ו ָּהאנָּ ָּפה למי ָּ ִ֑נּה ו ַהדוכי ַפת ו ָּהע ַטלָֽף׃
ש ֶרץ ָּהעוף ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶ ִ֑כם לא י ָּא ָֽכלו׃
19וכל ֶ ָ֣
ָּ 21כל־ ֵ֥עוף ָּטהור תא ָֽכלו׃
ָ֣ 21לא תאכלָ֣ ו ָּכל־נב ָּלה ַלגר א ֶשר־בש ָּע ֶריך תת ֶ ָ֣ננָּ ה וַ א ָּכ ָּלּה או ָּמכר
ֹלהיך ָֽלא־ת ַב ֵ֥של גדי ַבחלֵ֥ב א ָֽמו׃
יהוה ֱא ֶ ִ֑
לנָּ כרי ָ֣כי ַעם ָּקדוש ַא ָּתה ַל ָּ
פ

שר ת ַעשר את ָּכל־תבו ַ ָ֣את זַ ר ֶ ִ֑עך ַהי ֵ֥צא ַה ָּש ֶדה ָּש ָּנֵ֥ה ָּש ָּנָֽה׃
ַ 22ע ָ֣
ֹלהיך ַב ָּמ ָ֣קום א ֶשר־יב ַחר ל ַשכָ֣ן ש ָ֣מו ָּשם
הוָ֣ה ֱא ֶ
23ו ָּא ַכל ִָּ֞ת לפנָ֣י׀ י ָּ
אנַֽך ל ַ ָ֣מ ַען תל ַמד
ַמע ַׂשר ד ָּגָֽנך ָֽתירשךָ֣ ויצ ָּה ֶרך ובכ ֵ֥רת ב ָּקרך וצ ֶ ִ֑
ל־היָּ ָֽמים׃
ֹלהיך ָּכ ַ
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ליר ָּאה ֶאת־י ָּ
תוכל ׂשאתו ָֽכי־יר ַחק ממך ַה ָּמקום
24ו ָֽכי־יר ֶבה ממך ַה ֶד ֶרְך ָ֣כי ָ֣לא ַ
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ֹלהיך ָּל ֵׂ֥שום שמו ָּ ִ֑שם ֵ֥כי י ָּב ֶרכך י ָּ
הוָ֣ה ֱא ֶ
א ֶשר יב ַחר י ָּ
ל־ה ָּמקום א ֶ ֵ֥שר יב ַחר
25ונָּ ַת ָּתה ַב ָּכ ִֶ֑סף ו ַצר ָּת ַה ֶכ ֶסף ב ָּיַָֽ֣דך ו ָּ ָֽה ַלכ ָּת ֶא ַ
ֹלהיך ָֽבו׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
י ָּ
ובש ָּכר
26ונָּ ַת ָּ ָ֣תה ַה ֶכ ֶסף בכל א ֶשר־ת ַאוֶ ה נַ פשך ַב ָּבָ ָּ ָ֣קר ו ַבצאן ו ַביַ ין ַ
ֹלהיך ו ָּׂש ַמח ָּת
הוָ֣ה ֱא ֶ
ובכל א ֶ ֵ֥שר ָֽתש ָּאלך נַ פ ֶ ִ֑שך ו ָּא ַכָ֣ל ָּת ָּשם לפני י ָּ
יתך׃
ַא ָּ ֵ֥תה וב ֶ ָֽ
27ו ַהל ֵ֥וי א ֶשר־בש ָּע ֶריך ָ֣לא ַ ָֽת ַעז ֶ ִ֑בנו ָ֣כי ֵ֥אין לו ֵ֥ח ֶלק ונַ ח ָּלה ע ָּ ָֽמְך׃
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28מק ָ֣צה׀ ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים תוציא ֶאת־ ָּכל־ ַמע ַׂשר תבו ָּ ָ֣אתך ַב ָּש ָּנה ַה ִ֑הוא
והנַ ח ָּת בש ָּע ֶ ָֽריך׃
שר
29ו ָּ ָ֣בא ַהלוי ָ֣כי ָֽאין־לו ח ֶלק ונַ ח ָּלה ע ָּמְך ו ַהגר ו ַהיָּ תום ו ָּ ָֽה ַאל ָּמנָּ ה א ֶ ָ֣
ל־מע ֵׂ֥שה יָּ דך
בש ָּע ֶריך ו ָּאכלו ו ָּׂש ִ֑בעו ל ַמ ַען י ָּב ֶרכך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ב ָּכ ַ
א ֶ ֵ֥שר ַתע ֶ ָֽׂשה׃

ס

1 15מ ֵ֥קץ ֶ ָֽש ַבע־ ָּשנים ַתע ֶ ֵׂ֥שה שמ ָּ ָֽטה׃
שה יָּ דו א ֶ ֵ֥שר יַ ֶשה ברעִ֑הו
ל־ב ַעל ַמ ָ֣
2וזֶ ה ד ַ ָ֣בר ַהשמ ָּטה ָּשמוט ָּכ ַ
יהוָֽה׃
י־ק ָּ ֵ֥רא שמ ָּטה ַ ָֽל ָּ
ת־אחיו ָֽכ ָּ
ָֽלא־יגׂש ֶאת־רעהו ו ֶא ָּ
ֶ 3את־ ַהנָּ כרי ת ִ֑גׂש וַ א ֶשר יה ֶ ֵ֥יה לך ֶאת־ ָּאחיך ַתש ֵ֥מט יָּ ֶ ָֽדך׃
הוָ֣ה
י־ברְך י ָּ ָֽב ֶרכך יהוָּ ה ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר י ָּ
ֶ 4א ֶפס כי ֵ֥לא יָֽהיֶ ה־בך ֶאביִ֑ ון ָֽכ ָּ
ֹלהיך ָֽנתן־לךֵ֥ נַ ח ָּלה לרש ָּ ָֽתּה׃
ֱא ֶ
ֹלהיך לשמר ַלעׂשות
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
ם־ש ָ֣מ ַוע תש ַמע בקול י ָּ
ֵ֚ ַ 5רק א ָּ
ל־המצָּוָ֣ה ַהזאת א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיָֽ ום׃
ת־כ ַ
ֶא ָּ
ר־לְִ֑ך ו ַ ָֽהע ַבט ִָּ֞ת גויָ֣ם ַרבים ו ַא ָּתה
ֹלהיך ָֽב ַרכך ַכא ֶשר ד ֶב ָּ
הוה ֱא ֶ
ָֽ 6כי־י ָּ
ומ ַשל ָּת בגויָ֣ם ַרבים ובך ֵ֥לא ימ ָֽשלו׃
ָ֣לא ַתעבט ָּ ָֽ

ס

הוֵ֥ה
ָֽ 7כי־יהיֶ ה בך ֶאביון מ ַא ַחד ַא ֶחיך ב ַא ַ ָ֣חד ש ָּע ֶריך ב ַארצך א ֶשר־י ָּ
ת־יַָֽ֣דך מ ָּאחיך
ֹלהיך נ ָ֣תן ָּלְִ֑ך לא ת ַאמָ֣ץ ֶאת־ל ָּבבך ולא תקפץ ֶא ָּ
ֱא ֶ
ָּה ֶאביָֽ ון׃
יטנו ֵ֚די ַמחסרו א ֶ ֵ֥שר יֶ ח ַסר
ָֽ 8כי־ ָּפת ַח תפ ַתח ֶאת־יָּ דך לִ֑ ו ו ַהעבט ַתעב ֶ
ָֽלו׃
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9ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶפן־יהיֶ ָ֣ה ָּד ָּבר עם־ל ָּבבך בליַ ַעל לאמר ָּ ָֽקר ָּ ָ֣בה
ָֽת־ה ֶש ַבע ש ַנָ֣ת ַהשמ ָּטה ו ָּר ָּעָ֣ה ָֽעינך ב ָּאחיך ָּ ָֽה ֶאביון ו ֵ֥לא תתן לִ֑ ו
ש ַנ ַ
ו ָּק ָּרא ָּע ֶליך ֶאל־יהוָּ ה ו ָּה ָּיֵ֥ה בך ָֽחטא׃
11נָּ תון תתן לו ולא־ י ַ ֵ֥רע ל ָּבבך בתתךָ֣ לִ֑ ו ִ֞כי בג ַלָ֣ל׀ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה י ָּב ֶרכך
ל־מע ֶׂשך ובכל מש ַ ֵ֥לח יָּ ֶ ָֽדך׃
ֹלהיך ב ָּ ָֽכ ַ
הוָ֣ה ֱא ֶ
י ָּ
ל־כן ָּאנכי מ ַצוך לאמר ָּפת ַח
11כי לא־יֶ ח ַ ֵ֥דל ֶאביון מ ֶ ָ֣ק ֶרב ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַע ִ֞
תפ ַתח ֶאת־יָּ דך ל ָּאחיך ַלענֶיַֽך ול ֶאבינך ב ַאר ֶ ָֽצך׃

ס

שש ָּש ִ֑נים ו ַב ָּשנָּ ה
ָֽ 12כי־י ָּמכר לך ָּא ָ֣חיך ָּ ָֽהעברי ֵ֚או ָּ ָֽהעבריָּ ה וַ ע ָּ ָֽבדך ָ֣
ַהשביעת ת ַשל ֶ ֵ֥חנו ָּחפשי מע ָּ ָֽמְך׃
13ו ָֽכי־ת ַשל ֶ ֵ֥חנו ָּחפשי ָֽמע ָּ ִ֑מְך ֵ֥לא ת ַשל ֶחנו ריָ ָּ ָֽקם׃
ֹלהיך
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ַ 14העניק ַתעניק לו מ ָ֣צאנך ו ָֽמגָּ רנך ומיק ֶבִ֑ך א ֶשר ב ַרכך י ָּ
ת ֶתן־ ָֽלו׃
ל־כן ָּאנכי
15וזָּ ַכר ָּת ָ֣כי ֶע ֶבד ָּהיי ָּת ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַוַָֽֽיפדך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ַע ִ֞
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ַהיָֽ ום׃
מ ַצוך ֶא ַ
16ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יא ַ ָ֣מר א ֶליך ֵ֥לא אצא מע ָּ ִ֑מְך כי א ָֽהבך ו ֶאת־בי ֶתך כי־ ֵ֥טוב
לו ע ָּ ָֽמְך׃
17ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת ֶאת־ ַה ַמרצ ַע ונָּ ַת ָּתה ב ָּאזנו ו ַב ֶד ֶלת ו ָּה ָּ ֵ֥יה לך ֶ ָ֣ע ֶבד עו ָּ ִ֑לם ו ַ ֵ֥אף
־כן׃
ַלא ָּמתך ַתע ֶׂשה ָֽ
שה בעינֶ ך ב ַשלָֽחך אתו ָּחפשי ָֽמע ָּמְך כי משנֶ ה ׂש ַכָ֣ר ָּׂשכיר
18לא־יק ֶ ָ֣
ֹלהיך בכל א ֶ ֵ֥שר ַתע ֶ ָֽׂשה׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
וב ַרכך י ָּ
שש ָּשנִ֑ים ָֽ
ע ָּ ָֽבדך ָ֣
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ָֽ ָּ 19כל־ ַהבכור א ֶשר יוָּ לד בב ָּקרך וב ָֽצאנך ַהזָּ ָּכר ַתקדיש ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך
אנַָֽֽך׃
שורך ו ֵ֥לא ָּתגז ב ֵ֥כור צ ֶ
לא ַתעבד בב ָ֣כר ֶ
21לפני יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך תאכ ֶלנו ָּש ָּ ָ֣נה ב ָּשנָּ ה ַב ָּמקום א ֶשר־יב ַ ָ֣חר יהָּ ִ֑וה
ַא ָּתה ובי ֶ ָֽתך׃
יהוה
21ו ָֽכי־יהיֶ ה בו מום פס ַח ָ֣או עור כל ָ֣מום ָּ ִ֑רע ָ֣לא תז ָּב ֶחנו ַל ָּ
ֹלהיך׃
ֱא ֶ ָֽ
22בש ָּע ֶריך תאכ ֶ ִ֑לנו ַה ָּטמא ו ַה ָּטהור יַ ח ָּדו ַכצבי ו ָּכ ַאָּיָֽל׃
ֵ֥ ַ 23רק ֶאת־ ָּדמו ָ֣לא תא ִ֑כל ַעל־ ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ תשפ ֶכנו ַכ ָּ ָֽמים׃

פ

ָּ 1 16שמור ֶאת־ ָ֣ח ֶדש ָּה ָּאביב ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ֶפ ַסח ַליהָּוה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ִ֞כי ב ָ֣ח ֶדש
ֹלהיך ממצ ַרים ָּ ָֽלי ָּלה׃
הוה ֱא ֶ
ָּ ָֽה ָּאביב הוציאך י ָּ
2וזָּ ַ ֵ֥בח ָּת ֶפ ַסח ַליהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ָ֣צאן ו ָּבָ ָּ ִ֑קר ַב ָּמקום א ֶשר־יב ַ ָ֣חר יהוָּ ה
ל ַש ֵ֥כן שמו ָּ ָֽשם׃
־ע ָּ ֵ֥ליו ַמצות ֶל ֶָ֣חם ִ֑עני ָ֣כי
אכל ָּ
3לא־תא ַכל ָּע ָּליו ָּחמץ שב ַ ֵ֥עת יָּמים ָֽת ַ
את מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ל ַ ָ֣מ ַען תזכר ֶאת־יום ָֽצאתך מ ֶ ָ֣א ֶרץ
בח ָּפזון יָּ ָּצ ָּ
מצ ַרים כל י ֵ֥מי ַחיֶ ָֽיך׃
ן־ה ָּב ָּׂשר
יָּמים ולא־יָּ ָ֣לין מ ַ
4ו ָֽלא־י ָּר ֶאה לךֵ֥ ׂשאר ב ָּכל־גבלך שב ַעָ֣ת ִ֑
א ֶשר תז ַ ֵ֥בח ָּב ֶע ֶרב ַביֵ֥ ום ָּהראשון ַל ָֽב ֶקר׃
ֹלהיך נ ֵ֥תן
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ת־ה ָּ ִ֑פ ַסח ב ַא ַ ָ֣חד ש ָּע ֶריך א ֶשר־י ָּ
תוכל לז ָ֣ב ַח ֶא ַ
ֵ֥ 5לא ַ
ָּ ָֽלְך׃
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ֹלהיך ל ַשכָ֣ן שמו ָּשם תז ַ ֵ֥בח
הוה ֱא ֶ
ל־ה ָּמ ִ֞קום א ֶשר־יב ַחר י ָּ
6כי ָֽאם־ ֶא ַ
ת־ה ֶפ ַסח ָּב ָּ ִ֑ע ֶרב כ ָ֣בוא ַה ֶש ֶמש מועד ָֽצאתךֵ֥ ממצ ָּ ָֽרים׃
ֶא ַ
ָ֣ית ַבב ֶקר
ופנ ָּ
ֹלהיך ִ֑בו ָּ
הוֵ֥ה ֱא ֶ
7וב ַשל ָּת ו ָּ ָ֣א ַכל ָּת ַב ָּמקום א ֶ ֵ֥שר יב ַחר י ָּ
ו ָּה ַלכ ָּת לא ָּה ֶ ָֽליך׃
ֹלהיך ֵ֥לא
יהוָ֣ה ֱא ֶ
ֵ֥ 8ש ֶשת יָּ מים תא ַ ָ֣כל ַמ ִ֑צות ו ַביָ֣ ום ַהשביעי ע ֶצ ֶרת ַל ָּ
אכה׃
ַתע ֶׂשה מ ָּל ָּ ָֽ

ס

9שב ָּ ֵ֥עה ָּשבעת תס ָּפר־ ָּ ִ֑לְך מ ָּהחל ֶחרמש ַב ָּק ָּמה ָּת ָ֣חל לספר שב ָּעה
ָּשב ָֽעות׃
שר ת ִ֑תן ַכא ֶ ֵ֥שר
11ו ָּעׂשי ָּת ַחג ָּשבעות ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך מ ַסת נד ַ ֵ֥בת יָּ דך א ֶ ָ֣
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
י ָּב ֶרכך י ָּ
11ו ָּׂש ַמח ִָּ֞ת לפ ָ֣ני׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַא ָּתה ובנךָ֣ וב ֶתך ו ַעבדךָ֣ וַ א ָּמ ֶתך ו ַהלוי
שר בקר ֶבִ֑ך ַב ָּמקום א ֶשר
שר בש ָּע ֶריך ו ַהגר ו ַהיָּ ֵ֥תום ו ָּה ַאל ָּמ ָּנה א ֶ ָ֣
א ֶ ָ֣
ֹלהיך ל ַש ֵ֥כן שמו ָּ ָֽשם׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
יב ַחר י ָּ
ת־החקים ָּה ָֽא ֶלה׃
ית ֶא ַ ָֽ
12ו ָּ ָ֣ז ַכר ָּת כי־ ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּהיי ָּת במצ ָּ ִ֑רים ו ָּש ַמר ָּ ָ֣ת ו ָּעׂש ָּ

פ

ַ 13חג ַהסכת ַתע ֶ ֵׂ֥שה לך שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים ב ָּאספך ָֽמגָּ רנך ומיק ֶ ָֽבך׃
14ו ָּׂש ַמח ָּת ב ַח ֶ ִ֑גַֽך ַא ָּתה ובנך וב ֶתך ו ַעבדךָ֣ וַ א ָּמ ֶתך ו ַהלוי ו ַהגר ו ַהיָּ ֵ֥תום
ו ָּה ַאל ָּמ ָּנה א ֶ ֵ֥שר בש ָּע ֶ ָֽריך׃
15שב ַ ָ֣עת יָּ מים ָּתחג ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַב ָּמקום א ֶשר־יב ַ ָ֣חר יהָּ ִ֑וה ָ֣כי
ית ַ ֵ֥אְך
ׂשה יָּ ֶדיך ו ָּהי ָּ
בואתך ובכל ַמע ָ֣
ֹלהיך בכל ת ָּ ָֽ
הוָ֣ה ֱא ֶ
י ָּב ֶרכ ִ֞ך י ָּ
ָּׂש ָֽמ ַח׃
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ֹלהיך
הוָ֣ה ֱא ֶ
ָּ 16שלָ֣ וש פ ָּע ָ֣מים׀ ַב ָּשנָּ ה י ָּר ֶאה ָּכל־זכורך ֶאת־פנָ֣י׀ י ָּ
שר יב ָּחר ב ַחג ַה ַמצות וב ַ ֵ֥חג ַה ָּשבעות וב ַ ָ֣חג ַהס ִ֑כות ולא
ַב ָּמקום א ֶ ָ֣
הוה רי ָּ ָָֽקם׃
י ָּר ֶאה ֶאת־פנֵ֥י י ָּ
17איש כ ַמת ַ ָ֣נת יָּ ִ֑דו כבר ַכת יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽנ ַתן־ ָּ ָֽלְך׃

ס

18שפ ָ֣טים ו ָֽשטרים ָֽת ֶתן־לך ב ָּכל־ש ָּע ֶריך א ֶשר יהָּוה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך
ט־צ ֶדק׃
ת־ה ָּעם מש ַפ ֶ ָֽ
לש ָּב ֶ ִ֑טיך ו ָּשפ ֵ֥טו ֶא ָּ
א־ת ֶ ָ֣טה מש ָּפט ֵ֥לא ַתכיר ָּפנִ֑ים ולא־ת ַ ָ֣קח ש ַחד ָ֣כי ַהש ַחד י ַעור
19ל ַ
יסלף דב ֵ֥רי ַצדי ָָֽקם׃
יני ח ָּכמים ָֽו ַ
ע ָ֣
ֹלהיך
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־י ָּ
ֵ֥ ֶ 21צ ֶדק ֶצ ֶדק תר ִ֑דף ל ַמ ַען ָֽתחיֶ ה ויָּ ַרש ָּ ָ֣ת ֶא ָּ
נ ֵ֥תן ָּ ָֽלְך׃

ס

ָֽ 21לא־ת ַ ֵ֥טע לך אש ָּרה ָּכל־ ִ֑עץ א ֶצל מז ַבח יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך א ֶ ֵ֥שר
ַתע ֶׂשה־ ָּ ָֽלְך׃

ס

ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
22ו ָֽלא־ ָּתָ ֵ֥קים לך ַמצ ָּ ִ֑בה א ֶ ֵ֥שר ָּׂשנא י ָּ

ס

1 17לא־תז ַבח ַליהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ָ֣שור וָּ ֶׂשה א ֶשר יה ֶ ֵ֥יה בו מום כל ָּד ָּ ָ֣בר
הוה ֱאֹל ֶהיך ָֽהוא׃
ָּ ִ֑רע כי תוע ַבת י ָּ ֵ֥

ס

ֹלהיך נ ָ֣תן ָּלְִ֑ך ָ֣איש
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ָֽ 2כי־י ָּמצא בקרבך ב ַא ַ ָ֣חד ש ָּע ֶריך א ֶשר־י ָּ
יתו׃
ֹלהיך ַלע ֵ֥בר בר ָֽ
ָֽה־א ֶ
הו ֱ
ת־ה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
או־א ָּשה א ֶשר יַ ע ֶׂשה ֶא ָּ
ש ֶמש׀ ָ֣או ַליָּ ר ַח או
3וַ י ֶלְך ַוַָֽֽיַ עבד ֱאֹל ָ֣הים אחרים וַ יש ַתחו ָּל ֶ ִ֑הם ו ַל ֶ ָ֣
ל ָּכל־צ ָּ ֵ֥בא ַה ָּש ַמים א ֶ ֵ֥שר לא־צ ָֽויתי׃
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4ו ָֽהגַ ד־לך ו ָּש ָּ ִ֑מע ָּת ו ָּד ַרש ָּ ָ֣ת היטב והנה ֱא ֶמת נָּ ָ֣כון ַה ָּד ָּבר נֶ ֶעׂש ָּתה
ַהתוע ָּ ֵ֥בה ַהזאת ביׂש ָּר ָֽאל׃
שר ָּעׂשו
5ו ָֽהוצא ָּ ָ֣ת ֶאת־ ָּה ָ֣איש ַההוא או ֶאת־ ָּהא ָּשה ַההוא א ֶ ָ֣
ת־הא ָּ ִ֑שה וס ַקל ָּ ֵ֥תם
ת־האיש או ֶא ָּ
ת־ה ָּד ָּבר ָּה ָּרע ַהזֶ ה ֶאל־ש ָּע ֶריך ֶא ָּ
ֶא ַ
ָּבא ָּבנים וָּ ָֽמתו׃
יומת ַעל־פי ֵ֥עד
יומת ַה ִ֑מת ָ֣לא ַ
ֹלשה עדים ַ ָ֣
ַ 6על־ ָ֣פי׀ ש ַ ָ֣נַֽים עדים או ש ָּ ֵ֥
ֶא ָּ ָֽחד׃
ַ 7יָ֣ד ָּהע ִ֞דים ָֽתהיֶ ה־בו ָּבראשנָּ ה ַלהמיתו ויַ ֵ֥ד ָּכל־ ָּה ָּעם ָּב ַאחר ָּ ִ֑נה
ו ָֽב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע מקר ֶ ָֽבך׃

פ

ובין נֶ גַ ע ָּלנֶ גַ ע
־דין לדין ֵ֥
ָ֣ 8כי י ָּפלא ממך ָּד ָּבר ַלמש ָּפט ָֽבין־ ָּדם׀ ל ָּדם ָֽבין ָ֣
הוֵ֥ה
ל־ה ָּמקום א ֶ ֵ֥שר יב ַחר י ָּ
ית ֶא ַ
דב ֵ֥רי ריבת בש ָּע ֶ ִ֑ריך ו ַקמ ָּ ָ֣ת ו ָּעל ָּ
ֹלהיך ָֽבו׃
ֱא ֶ
יָּמים ָּה ִ֑הם
־השפט א ֶ ֵ֥שר יה ֶיה ַב ָ֣
9ו ָּבא ָּת ֶאל־ ַהכהנים ַהלוים ו ֶאל ַ
ו ָּד ַרש ָּת והגָ֣ידו לך את ד ַ ֵ֥בר ַהמש ָּ ָֽפט׃
ן־ה ָּמ ָ֣קום ַההוא א ֶשר יב ַ ָ֣חר
שר יַ ָ֣גי ָֽדו לך מ ַ
11ו ָּעׂשי ָּת ַעל־פי ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
יורוך׃
הוִ֑ה ו ָּש ַמר ָּ ָ֣ת ַלעׂשות ככל א ֶ ֵ֥שר ָֽ
י ָּ
שר יורוך ו ַעל־ ַהמש ָּפט א ֶשר־יאמ ֵ֥רו לך ַתע ֶ ִׂ֑שה
ַ 11על־פי ַהתו ָּרה א ֶ ָ֣
יָּמין וׂש ָֽמאל׃
ן־ה ָּד ָּבר א ֶשר־יַ ג ֵָֽ֥ידו לך ֵ֥
ָ֣לא ָּתסור מ ַ
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ׂשה בזָּ דון לבלתי שמ ַע ֶאל־ ַהכהן ָּהע ִ֞מד ל ָּש ֶרת ָּשם
12ו ָּה ִ֞איש א ֶשר־יַ ע ֶ ָ֣
וב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע
־הש ִ֑פט ומת ָּה ָ֣איש ַההוא ָֽ
ֹלהיך או ֶאל ַ
הוָ֣ה ֱא ֶ
ֶאת־י ָּ
מיׂש ָּר ָֽאל׃
13ו ָּכל־ ָּה ָּעם ישמ ָ֣עו וי ָּ ִ֑ראו ו ֵ֥לא יזידון ָֽעוד׃

ס

ָֽ 14כי־ ָּת ָ֣בא ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר יהָּוה ֱאֹל ֶהיך נ ָ֣תן ָּלְך ָֽוירש ָּתּה ויָּ ַ ָ֣שב ָּתה
ל־הגוים א ֶ ֵ֥שר סביב ָּ ָֽתי׃
ָּ ִ֑בּה ו ָּא ַמר ָּת ָּאׂשי ָּמה ָּע ַלי ֶמ ֶלְך כ ָּכ ַ
ָׂ֣ 15שום ָּתׂשים ָּע ֶליך ֶמ ֶלְך א ֶ ֵ֥שר יב ַחר יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ִ֑בו מ ֶ ָ֣ק ֶרב ַא ֶחיך
־אחיך
ָּתׂשים ָּע ֶליך ֶמ ֶלְך ָ֣לא תו ַכל ָּלתת ָּע ֶליך ָ֣איש נָּ כרי א ֶ ֵ֥שר ָֽלא ָּ
ָֽהוא׃
ַ 16רק לא־יַ ר ֶבה־לָ֣ ו סוסים ו ָֽלא־יָּ שיב ֶאת־ ָּה ָּעם מצ ַרי ָּמה ל ַמ ַען ַהר ָ֣בות
ִ֑סוס ַוָֽיהוָּ ה ָּא ַ ָ֣מר ָּל ֶכם ָ֣לא תספון ָּלשוב ַב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ֶזה ָֽעוד׃
17ולא יַ ר ֶבה־לו נָּ שים ו ֵ֥לא יָּ סור ל ָּב ִ֑בו ו ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב ֵ֥לא יַ ר ֶבה־לו מ ָֽאד׃
תורה ַהזאת
18ו ָּה ָּיָ֣ה כשבתו ַעל כ ָ֣סא ַממ ַלכ ִ֑תו ו ָּכ ַתב לו ֶאת־משנה ַה ָּ
ַעל־ס ֶפר מלפנֵ֥י ַהכהנים ַהלויָֽם׃
הוָ֣ה
19ו ָּהי ָּ ָ֣תה עמו וָ ָּ ֵ֥ק ָּרא בו ָּכל־י ָ֣מי ַח ָּיִ֑יו ל ַ ָ֣מ ַען יל ַמד ליר ָּאה ֶאת־י ָּ
ת־הח ֵ֥קים ָּהא ֶלה
תורה ַהזאת ו ֶא ַ
ת־כל־דב ִ֞רי ַה ָּ ֵ֥
ֹלהיו לשמר ֶ ָֽא ָּ
ֱא ָּ
ַלעׂש ָּ ָֽתם׃
יָּמין וׂש ִ֑מאול
ן־המצָּוה ָ֣
21לבלתי רום־ל ָּבבו ָֽמ ֶא ָּחיו ולבלתי ֵ֥סור מ ַ
וב ָּניו ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־ממ ַלכתו ֵ֥הוא ָּ
ל ַמ ַען יַ אריְך יָּ מים ַע ַ
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ָֽ 1 18לא־יהיֶ ה ַלכהנים ַהלוים ָּכל־ש ֶבט לוי ֵ֥ח ֶלק ונַ ח ָּלה עם־יׂש ָּר ִ֑אל
הוה ונַ ח ָּלתו יאכ ָֽלון׃
אשי י ָּ
ר־לו׃
 2ונַ ח ָּ ֵ֥לה לא־יָֽהיֶ ה־לו ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ֶא ָּ ִ֑חיו יהוָּ ה ָ֣הוא נַ ח ָּלתו ַכא ֶשר ד ֶב ָֽ

ס

ם־שור
3וזֶ ה יהיֶ ה מש ַפט ַהכהנים מ ָ֣את ָּה ָּעם מאת זב ֵ֥חי ַה ֶז ַבח א ָ֣
ם־ׂשה ונָּ ַתן ַלכהן ַהז ֵ֥ר ַע ו ַהל ָּח ַיַֽים ו ַהק ָּ ָֽבה׃
א ֶ ִ֑
ן־לו׃
4ראשית ד ָּ ָֽגנך ָֽתירשךָ֣ ויצ ָּה ֶרך וראשית גֵ֥ז צאנך ת ֶת ָֽ
הוה ֵ֥הוא
ָ֣ 5כי בו ָּב ַחר יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך מ ָּכל־ש ָּב ֶ ִ֑טיך ַלעמד ל ָּשרת בשם־י ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
וב ָּניו ָּכ ַ
ָּ

ס

ובא
6ו ָֽכי־יָּ בא ַהלוי מ ַא ַחד ש ָּע ֶריך מ ָּכל־יׂש ָּראל א ֶשר־הוא ָּגָ֣ר ָּ ִ֑שם ָּ
הוָֽה׃
ל־ה ָּמקום א ֶשר־יב ַ ֵ֥חר י ָּ
ל־אַוָ֣ת נַ פשו ֶא ַ
ב ָּכ ַ
7ושרת בשם יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑היו כ ָּכל־ ֶא ָּחיו ַהלוים ָּהעמ ֵ֥דים ָּשם לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
ל־ה ָּא ָֽבות׃
ֵ֥ 8ח ֶלק כח ֶלק יא ִ֑כלו ל ַ ֵ֥בד ממ ָּכ ָּריו ַע ָּ

ס

9כי ַא ָּתה ָּ ָ֣בא ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך נ ָ֣תן ָּ ִ֑לְך ָֽלא־תל ַ ָ֣מד
גוים ָּה ָֽהם׃
ַלעׂשות כתועבת ַה ֵ֥
ָֽ 11לא־י ָּמ ָ֣צא בך ַמע ֵ֥ביר בנָֽ ו־ובתו ָּב ִ֑אש ק ָ֣סם ק ָּסמים מעונֵַֽ֥ן ומנַ חש
ומ ַכ ָֽשף׃
ל־המ ָֽתים׃
11וחבר ָּ ִ֑ח ֶבר וש ֵ֥אל אוב וידעני ודרש ֶא ַ
ֹלהיך
הוָ֣ה ֱא ֶ
ל־עׂשה ִ֑א ֶלה ובג ַלל ַהתוע ָ֣בת ָּהא ֶלה י ָּ
ָֽ 12כי־תוע ַ ֵ֥בת יהָּוה ָּכ ָ֣
אותם מ ָּפ ֶנָֽיך׃
מוריש ָּ
ֵ֥
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ָּ 13ת ָ֣מים ָֽתהיֶ ה עם י ָּ
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אותם ֶאל־מעננֵ֥ים ו ֶאל־קסמים
יורש ָּ
ָ֣ 14כי׀ ַהגו ָ֣ים ָּהא ֶלה א ֶשר ַא ָּתה ָ֣
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
יש ָּ ִ֑מעו ו ַא ָּתה ָ֣לא כן ָּנ ֵַ֥תן לך י ָּ
ֹלהיך א ָּליו תש ָּמ ָֽעון׃
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
15נָּ ביא מקרבך מ ַא ֶחיך ָּכמני יָּ ֵָ֥קים לך י ָּ
16ככל א ֶשר־ ָּש ַאל ָּת מעם יהָּוה ֱאֹל ֶהיך בחרב ביֵ֥ ום ַה ָּק ָּהל לא ִ֑מר ָ֣לא
ת־האש ַהגד ָּ ֵ֥לה ַהזאת
ֹלהי ו ֶא ָּ
הוָ֣ה ֱא ָּ
אסף לשמ ַע ֶאת־קול י ָּ
א־אר ֶ ֵ֥אה עוד ו ֵ֥לא ָּא ָֽמות׃
ָֽל ֶ
17וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה א ָּ ִ֑לי היטיבו א ֶ ֵ֥שר ד ָֽברו׃
18נָּ ביא ָּא ֵָ֥קים ָּל ֶהם מ ֶ ֵ֥ק ֶרב אח ֶיהם ָּכ ִ֑מוך ונָּ ַתתי ד ָּב ַרי בפיו וד ֶבָ֣ר
יהם את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר א ַצֶוָֽנו׃
אל ֶ
19ו ָּהיָּ ה ָּהאיש א ֶשר ָֽלא־יש ַמע ֶאל־ד ָּב ַרי א ֶ ֵ֥שר י ַדבר בש ִ֑מי ָּאנכי
ֶאד ֵ֥רש מע ָֽמו׃
שר יָּ זיד ל ַדבר ָּד ָּבר בשמי ָ֣את א ֶשר ָֽלא־צויתיו ל ַדבר
ָ֣ ַ 21אְך ַהנָּ ביא א ֶ ָ֣
שר י ַדבר בשם ֱאֹל ָ֣הים אח ִ֑רים ומת ַהנָּ ֵ֥ביא ַה ָֽהוא׃
וַ א ֶ ָ֣
ת־ה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר לא־דברו יהָּוָֽה׃
21ו ֵ֥כי תא ַמר בל ָּב ֶ ִ֑בך אי ָּכה נ ַ ָ֣דע ֶא ַ
שם יהוָּ ה ו ָֽלא־יה ֶיה ַה ָּד ָּבר ו ָ֣לא יָּבוא ָ֣הוא
22א ֶשר י ַדבר ַהנָּ ביא ב ָ֣
הוִ֑ה בזָּ דון דב ָ֣רו ַהנָּ ביא ֵ֥לא ָּתגור מ ֶ ָֽמנו׃
ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר לא־דברו י ָּ

ס

ָֽ 1 19כי־יַ כ ִ֞רית יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ֶאת־ ַהגוים א ֶשר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך
יהם׃
־אר ָּ ִ֑צם ָֽוירש ָּתם ויָּ ַשב ָּ ֵ֥ת ב ָּער ֶיהם וב ָּבת ֶ ָֽ
ֶאת ַ
ָּ 2שלֵ֥ וש ָּערים ַתב ָ֣דיל ָּ ִ֑לְך ב ָ֣תוְך ַארצך א ֶשר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך
לרש ָּ ָֽתּה׃
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ָּ 3ת ָ֣כין לך ַה ֶד ֶרְך וש ַלש ָּת ֶאת־ג ָ֣בול ַארצך א ֶ ֵ֥שר יַ נ ָֽחילך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך
ו ָּהיָּ ה ָּלנֵ֥ וס ָּש ָּמה ָּכל־ר ָֽצ ַח׃
4וזֶ ה ד ַ ָ֣בר ָּהרצ ַח א ֶשר־יָּ נֵ֥ וס ָּש ָּמה וָּ ָּ ִ֑חי א ֶשר יַ ֶכה ֶאת־רעהו
י־ד ַעת והוא לא־ׂש ֵ֥נא לו מת ֵ֥מל של ָֽשם׃
בבל ַ
5וַ א ֶשר יָּ בא ֶאת־ר ֵ֥עהו ַביַ ַער ַלח ָ֣טב עצים ונד ָּחה יָּ דו ַבגַ רזֶ ן לכ ָ֣רת
ל־א ַ ֵ֥חת
ומ ָּ ֵ֥צא ֶאת־רעהו וָּ ִ֑מת הוא יָּ נוס ֶא ַ
ן־העץ ָּ
ָּהעץ ונָּ ַשל ַה ַברזֶ ל מ ָּ
־הא ֶלה וָּ ָּ ָֽחי׃
ֶה ָּערים ָּ
ֶ 6פן־ירדף גאל ַה ָּדם ַאח ָ֣רי ָּהרצ ַח כי־י ַחם ל ָּבבו והשיגו ָֽכי־יר ֶ ֵ֥בה
ט־מוֶ ת כי ָ֣לא ׂשנֵ֥א הוא לו מת ֵ֥מול
ַה ֶד ֶרְך וה ָּכָ֣הו ָּנ ִֶ֑פש ולו ָ֣אין מש ַפ ָּ
של ָֽשום׃
ַ 7על־כן ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך לא ִ֑מר ָּשֹלֵ֥ ש ָּערים ַתב ֵ֥דיל ָּ ָֽלְך׃

ס

8ואם־יַ ר ִ֞חיב יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ֶאת־ג ָ֣בלך ַכא ֶ ֵ֥שר נש ַבע ַלאב ֶ ִ֑תיך ו ָּנ ַתן לך
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר ָּל ֵ֥תת ַלאב ֶ ָֽתיך׃
־כ ָּ
ֶאת ָּ
ָֽ 9כי־תשמר ֶאת־ ָּכל־ ַהמצוָּ ה ַהזאת ַלעׂש ָּתּה א ֶשר ָּאנ ָ֣כי מ ַצוך ַהיום
ל־היָּ ִ֑מים ויָּ ַספ ָּת לךֵ֥ עוד
ל ַאה ִָּ֞בה ֶאת־יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ו ָּל ֶ ֵ֥ל ֶכת בד ָּר ָּכיו ָּכ ַ
ָּשֹלָ֣ ש ָּערים ַעל ַה ָּשֹלֵ֥ ש ָּה ָֽא ֶלה׃
ֹלהיך נ ֵ֥תן לך נַ ח ָּלִ֑ה
הוָ֣ה ֱא ֶ
11ולא י ָּשפְך ָּ ָ֣דם נָּ קי ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ַארצך א ֶשר י ָּ
ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּע ֶליך ָּד ָֽמים׃

ס

11ו ָֽכי ־יה ֶיֵ֥ה איש ׂשנָ֣א לרעהו ו ָּא ַרב לו ו ָּ ָָ֣קם ָּע ָּליו וה ָּ ֵ֥כהו ֶנ ֶפש וָּ ִ֑מת ונָּ ס
ל־א ַחת ֶה ָּע ֵ֥רים ָּה ָֽאל׃
ֶא ַ
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12ו ָּ ָֽשלחו זקנָ֣י עירו ו ָּלק ֵ֥חו אתו מ ָּ ִ֑שם ונָּ תנָ֣ ו אתו ב ַיד ג ֵ֥אל ַה ָּדם וָּ ָֽמת׃
־הנָּ ָקי מיׂש ָּראל ו ֵ֥טוב ָּ ָֽלְך׃
13לא־ ָּת ֵ֥חוס ָֽעינך ָּע ָּ ִ֑ליו ו ָֽב ַער ָּת ַ ָֽדם ַ

ס

שר תנ ַחל
14לא ַתסיג ג ָ֣בול ָֽרעך א ֶ ֵ֥שר גָּ בלו ראש ִ֑נים בנַ ח ָּ ָֽלתך א ֶ ָ֣
ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך לרש ָּ ָֽתּה׃

ס

שר
ָֽ 15לא־יָּ קום עד ֶא ָּחד באיש ל ָּכל־ ָּעון ול ָּכל־ ַח ָּטאת ב ָּכל־חטא א ֶ ָ֣
ֹלשה־עדים יָּ ֵ֥קום ָּד ָּ ָֽבר׃
ל־פי ש ָּ ָֽ
ל־פי׀ שנָ֣י עדים או ַע ֵ֥
ֶי ֱָֽח ָּ ִ֑טא ַע ָ֣
ד־ח ָּמס ב ִ֑איש ַלענֵ֥ ות בו ָּס ָּ ָֽרה׃
ָֽ 16כי־יָּ ֵ֥קום ע ָּ
הוה לפני ַה ָֽכהנים
ר־ל ֶ ֵ֥הם ָּהריב לפנָ֣י י ָּ ִ֑
17ו ָּעמדו ש ָֽני־ ָּהאנָּ שים א ֶש ָּ
ו ַה ָ֣שפטים א ֶ ֵ֥שר יהיו ַביָּ ֵ֥מים ָּה ָֽהם׃
18ו ָּדר ֵ֥שו ַהשפטים הי ִ֑טב והנה ָֽעד־ ֶש ֶקר ָּהעד ֶש ֶקר ָּע ָּ ֵ֥נה ב ָּא ָֽחיו׃
וב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע מקר ֶ ָֽבך׃
19וַ ע ָׂ֣שי ֶתם לו ַכא ֶ ֵ֥שר זָּ ַמם ַלע ָׂ֣שות ל ָּא ִ֑חיו ָֽ
21ו ַהנש ָּארים ישמ ָ֣עו וי ָּ ִ֑ראו ו ָֽלא־יספו ַלעׂשות עוד ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ָּה ָּרע ַה ֶזה
בקר ֶ ָֽבך׃
שן בשן ָּיֵ֥ד ביָּ ד ֶ ֵ֥רגֶ ל ב ָּ ָֽרגֶ ל׃
ינַֽך ֶנ ֶָ֣פש בנֶ ֶפש ַעין ב ַעין ָ֣
21ו ֵ֥לא ָּתחוס ע ֶ ִ֑

ס

ית סוס וָּ ֶר ֶכב ַ ֵ֚עם ַ ָ֣רב ממך ֵ֥לא
ָֽ 1 20כי־תצא ַלמל ָּח ָּמה ַעל־אי ֶביך ָֽו ַָּֽרא ָּ
ֹלהיך ע ָּמְך ַה ַ ָֽמ ַעלך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
הוה ֱא ֶ
ת ָּירא מ ֶ ִ֑הם ָֽכי־י ָּ
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ל־המל ָּח ָּ ִ֑מה ונ ַגֵ֥ש ַהכהן וד ֶ ֵ֥בר ֶא ָּ
 2ו ָּהיָּ ה כ ָּ ָָֽק ָּרב ֶכם ֶא ַ
3ו ָּא ַמר אל ֶהם ש ַ ָ֣מע יׂש ָּראל ַא ֶתם קר ֵ֥בים ַהיום ַלמל ָּח ָּמה ַעל־איב ֶיכִ֑ם
יהם׃
ל־ת ַערצו מפנ ֶ ָֽ
ל־תיראו ו ַ ָֽאל־ ַתחפזו ו ַא ַ ָֽ
ַאל־י ַ ָ֣רְך ל ַבב ֶכם ַא ָֽ
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הוש ַיע
יכם ַההלְך ע ָּמ ֶכִ֑ם לה ָּל ֵ֥חם ָּל ֶכם עם־איב ֶיכם ל ֵ֥
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
ֵ֚ 4כי י ָּ
ֶאת ֶ ָֽכם׃
5ודב ָ֣רו ַה ָֽשטרים ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣עם לאמר ָֽמי־ ָּה ִ֞איש א ֶשר ָּב ָּנה ַ ָֽבית־ ָּח ָּדש
ו ָ֣לא חנָּ כו ילְך ויָּ ָ֣שב לבי ִ֑תו ֶפן־יָּ מות ַבמל ָּח ָּמה ו ֵ֥איש ַאחר יַ חנ ֶ ָֽכנו׃
יתו ֶפן־יָּמות
־ה ִ֞איש א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥טע ֶכ ֶרם ו ָ֣לא חללו ילְך ויָּ ָ֣שב לב ִ֑
6ו ָֽמי ָּ
ַבמל ָּח ָּמה ו ֵ֥איש ַאחר י ַחל ֶ ָֽלנו׃
יתו ֶפן־יָּמות
־ה ִ֞איש א ֶשר־א ַרׂש א ָּשה ו ָ֣לא ל ָּק ָּחּה ילְך ויָּ ָ֣שב לב ִ֑
7ו ָֽמי ָּ
ַבמל ָּח ָּמה ו ֵ֥איש ַאחר י ָּק ֶ ָֽחנָּ ה׃
י־האיש ַהיָּ רא ו ַ ָ֣רְך ַהל ָּבב
ל־ה ָּעם ו ָּאמרו מ ָּ
8ויָּ ס ָ֣פו ַהשטרים ל ַדבָ֣ר ֶא ָּ
יתו ו ֵ֥לא י ַמס ֶאת־ל ַ ֵ֥בב ֶא ָּחיו כל ָּב ָֽבו׃
ילְך ויָּ ָ֣שב לב ִ֑
9ו ָּה ָּיה כ ַכלֵ֥ ת ַהשטרים ל ַד ָ֣בר ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם ו ָּ ֵ֥פקדו ָּׂש ֵ֥רי צ ָּבאות ב ֵ֥ראש
ָּה ָּ ָֽעם׃

ס

יה ל ָּש ָֽלום׃
את א ֶל ָּ
ִ֑יה ו ָּק ָּ ֵ֥ר ָּ
ָֽ 11כי־תק ַ ָ֣רב ֶאל־עיר לה ָּלחם ָּע ֶל ָּ
11ו ָּהיָּ ה אם־ ָּשלָ֣ ום ַ ָֽת ַענך ו ָּפת ָּחה ָּ ִ֑לְך ו ָּה ִָּ֞יה ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהנמ ָּצא־ ָּבּה יהיֵ֥ ו
לך ָּל ַמס וַ ע ָּב ָֽדוך׃
12ואם־לא ַתשלים ע ָּמְך ו ָּעׂש ָּ ֵ֥תה עמך מל ָּח ָּ ִ֑מה ו ַצר ָּת ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
י־ח ֶרב׃
כורּה לפ ָּ ָֽ
ת־כל־ז ָּ
ית ֶא ָּ
13ונ ָּת ָּנּה יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ביָּ ֶ ִ֑דך והכ ָּ ֵ֥
ָ֣ ַ 14רק ַהנָּ שים ו ַה ַטף ו ַהבה ָּמה וכל א ֶשר יה ֶ ֵ֥יה ָּבעיר ָּכל־ש ָּל ָּלּה ָּת ָ֣בז ָּלְִ֑ך
ֹלהיך ָּ ָֽלְך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
ו ָּ ָֽא ַכל ָּת ֶאת־ש ַלָ֣ל אי ֶביך א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתן י ָּ
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15כן ַתע ֶׂשה ל ָּכל־ ֶ ָ֣ה ָּערים ָּהרח ֵ֥קת ממך מ ִ֑אד א ֶשר לא־מ ָּע ֵ֥רי
ם־הא ֶלה ָֽהנָּ ה׃
ַהגָֽ וי ָּ
ַ 16רק מ ָּערי ָּ ָֽה ַעמים ָּהא ֶלה א ֶשר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך נַ ח ָּ ִ֑לה ֵ֥לא ת ַח ֶיה
ָּכל־נ ָּש ָּ ָֽמה׃
בוסי
ָֽ 17כי־ ַהח ָ֣רם ַתחרימם ַהחתי ו ָּה ֱאמרי ַהכנַ ענָ֣י ו ַהפרזי ַהחוי ו ַהי ִ֑
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ַכא ֶ ֵ֥שר צוך י ָּ
18ל ַמ ַען א ֶשר ָֽלא־י ַלמדו ֶאת ֶכם ַלעׂשות ככל ָֽתועב ָּתם א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשו
יכם׃
יהוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
אתם ַל ָּ
יהם וַ ח ָּט ֶ
ָֽלאֹלה ֶ ִ֑

ס

א־תשחית
ָ֣יה ל ָּתפ ָּׂשּה ָֽל ַ
ָֽ 19כי־ ָּת ָ֣צור ֶאל ־עיר יָּמים ַרבים ָֽלה ָּלחם ָּע ֶל ָּ
ֶאת־ע ָּצּה לנד ַח ָּע ָּליו גַ רזֶ ן כֵ֚י מ ֶ ָ֣מנו תאכל ואתו ָ֣לא תכ ִ֑רת כי ָּ ָֽה ָּא ָּדם
עָ֣ץ ַה ָּש ֶדה ָּל ֵ֥בא מ ָּפ ֶניך ַב ָּמ ָֽצור׃
ִ֞ ַ 21רק ָ֣עץ א ֶשר־ת ַדע ָֽכי־לא־עץ ַמא ָּכל הוא א ֵ֥תו ַתשחית ו ָּכ ָּ ִ֑ר ָּת ו ָּב ָ֣ני ָּת
ָּמצור ַעל־ ָּהעיר א ֶשר־הוא ע ָּׂשה עמך מל ָּח ָּמה ַ ֵ֥עד רד ָּ ָֽתּה׃

פ

1 21כי־י ָּמ ָ֣צא ָּח ָּלל ָּבא ָּד ָּמה א ֶשר יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך נתן לך לרש ָּתּה נפל
נודע ֵ֥מי ה ָּ ָֽכהו׃
ַב ָּש ֶ ִ֑דה ֵ֥לא ַ
־ה ָּערים א ֶשר סב ֵ֥יבת ֶה ָּח ָּ ָֽלל׃
ומדדו ֶאל ֶ ָ֣
2ויָּ צ ֵ֥או זק ֶניך ושפ ֶ ִ֑טיך ָּ
3ו ָּה ָּיָ֣ה ָּהעיר ַהקר ָּבה ֶאל־ ֶה ָּח ָּ ִ֑לל ו ָּ ָֽלקחו זקני ָּהעיר ַההוא ֶעג ַ ָ֣לת ָּב ָּקר
א־מש ָּכה ב ָֽעל׃
א ֶשר ָֽלא־ע ַבד ָּבּה א ֶ ֵ֥שר ל ָּ
4והורדו זקני ָּהעיר ַההוא ֶאת־ ָּ ָֽה ֶעג ָּלה ֶאל־ ַ ָ֣נ ַחל אי ָּתן א ֶשר לא־י ָּע ֵ֥בד
־ה ֶעג ָּלה ַב ָּ ָֽנ ַחל׃
בו ו ָ֣לא יזָּ ִ֑ר ַע ו ָּ ָֽערפו־ ָּ ֵ֥שם ֶאת ָּ
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שם
5ונג ָ֣שו ַהכהנים בנָ֣י לוי ָ֣כי ָּבם ָּב ִַ֞חר יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ל ָּ ָ֣שרתו ול ָּברְך ב ָ֣
ל־נַָֽֽגַ ע׃
ל־ריב ו ָּכ ָּ
יהם יה ֶיה ָּכ ֵ֥
הוִ֑ה ו ַעל־פ ֶ ֵ֥
י ָּ
יהם
ל־ה ָּח ָּלִ֑ל ירחצו ֶאת־יד ֶ
6וכל זקני ָּה ָ֣עיר ַההוא ַהקרבים ֶא ֶ
רופה ַב ָּנ ַָֽחל׃
ל־ה ֶעג ָּלה ָּהע ָּ ֵ֥
ַע ָּ
ת־ה ָּ ָ֣דם ַהזֶ ה ועינינו ֵ֥לא ָּר ָֽאו׃
7ו ָּענו ו ָּאמ ִ֑רו יָּ דינו לא ָּ ָֽשפכה ֶא ַ
ַ 8כפר ל ַעמך יׂש ָּראל א ֶשר־ ָּפדי ָּת יהוָּ ה ו ַאל־תתן ָּדָ֣ם נָּ קי ב ֶָק ֶרב ַעמךָ֣
יׂש ָּר ִ֑אל ונ ַכ ֵ֥פר ָּל ֶהם ַה ָּ ָֽדם׃
הוָֽה׃
י־תע ֶ ֵׂ֥שה ַהיָּ ָּשר בעינֵ֥י י ָּ
9ו ַא ָּתה ת ַבער ַה ָּ ֵ֥דם ַהנָּ ָקי מקר ֶבִ֑ך ָֽכ ַ

ס

ית שביָֽ ו׃
ֹלהיך ביָּ ֶדך ו ָּש ֵ֥ב ָּ
הוה ֱא ֶ
ָֽ 11כי־ת ֵ֥צא ַלמל ָּח ָּמה ַעל־אי ֶ ִ֑ביך ונ ָּתנִ֞ ו י ָּ
ת־ת ַאר ו ָּח ַשק ָּ ָ֣ת ָּבּה ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת לך לא ָּ ָֽשה׃
11ו ָּראי ָּת ַבשביָּ ה א ֶשת י ַפ ִ֑
ָֽיה׃
אשּה ו ָּעׂש ָּתה ֶאת־צ ָּפר ֶנ ָּ
12וַ הבא ָּתּה ֶאל־ ָ֣תוְך בי ֶ ִ֑תך וגל ָּחה ֶאת־ר ָּ
יה
ת־א ֵ֥ב ָּ
ובכ ָּתה ֶא ָּ
יתך ָּ ָֽ
יה ו ָּיָֽש ָּבה בב ֶ
13והסי ָּרה ֶאת־ׂשמ ַלת שביָּ ּה מ ָּע ֶל ָּ
יה וב ַעל ָּתּה ו ָּהי ָּ ֵ֥תה לך
יָּמים ו ַא ַחר כן ָּתבוא א ֶל ָּ
ו ֶאת־א ָּמּה ֶי ָ֣ ַַֽרח ִ֑
לא ָּ ָֽשה׃
14ו ָּה ִָּ֞יה אם־לא ָּח ַ ָ֣פצ ָּת ָּבּה וש ַלח ָּתּה לנַ פ ָּשּה ו ָּמ ֵ֥כר לא־תמכ ֶרנָּ ה
יתּה׃
ַב ָּכ ִֶ֑סף לא־תת ַע ָ֣מר ָּבּה ַת ַחת א ֶ ֵ֥שר ענ ָּ ָֽ

ס

נואה ויָּ ָֽלדו־לָ֣ ו
הובה ו ָּה ַא ַ ָ֣חת ׂש ָּ
ָֽ 15כי־תהיֶ ין ָּ לאיש ש ָ֣תי נָּ שים ָּה ַא ַחת א ָּ
יאה׃
נואה ו ָּה ָּיה ַה ֵ֥בן ַהבכור ַלשנ ָּ ָֽ
הובה ו ַהש ָּ ִ֑
ָּבנים ָּהא ָּ
16ו ָּהיָּ ה ביום ַהנחילָ֣ ו ֶאת־ ָּבנָּ יו ֵ֥את א ֶשר־יה ֶיה לִ֑ ו ָ֣לא יו ַכל ל ַבכר
נואה ַהב ָֽכר׃
ן־הש ָּ
ן־האהו ָּבה ַעל־פ ֵ֥ני ֶב ַ
ֶאת־ ֶב ָּ ָ֣
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17כי ֶאת־ ַהבכר ֶבן־ ַהשנו ָּאה יַ כיר ָּל ֶתת לו ָ֣פי שנַ ים ב ֵ֥כל א ֶשר־י ָּמצא
אשית אנו לו מש ַ ֵ֥פט ַהבכ ָּ ָֽרה׃
לִ֑ ו כי־הוא ר ָ֣

ס

ָֽ 18כי־יה ֶי ָ֣ה לאיש ֵ֚בן סו ָ֣רר ומו ֶרה א ֶינָ֣נו שמ ַע ב ֵ֥קול ָּאביו וב ָ֣קול א ִ֑מו
יהם׃
ויס ָ֣רו אתו ו ֵ֥לא יש ַמע אל ֶ ָֽ
־ש ַער מק ָֽמו׃
19ו ָּ ֵ֥תפׂשו בו ָּא ָ֣ביו וא ִ֑מו והוציאו אתו ֶאל־זק ֵ֥ני עירו ו ֶאל ַ ֵ֥
סורר ומ ֶרה א ֶינֵ֥נו שמ ַע בקלִ֑נו זולל
21ו ָּאמ ִ֞רו ֶאל־זקנָ֣י עירו בננו זֶ ה ָ֣
וס ָֽבא׃
וב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע מקר ֶבִ֑ך
־אנשי עירו ָּ ָֽבא ָּבנים וָּ מת ָֽ
21ורגָּ מהו ָּכל ַ
ו ָּכל־יׂש ָּראל ישמ ֵ֥עו וי ָּ ָֽראו׃

ס

ל־עץ׃
ית אתו ַע ָֽ
הומת ו ָּת ֵ֥ל ָּ
ט־מוֶ ת ו ָּ ִ֑
22ו ָֽכי ־יה ֶי ָ֣ה באיש חטא מש ַפ ָּ
י־קבור תקב ֶרנו ַביָ֣ ום ַההוא ָֽכי־קל ַ ֵ֥לת
23לא־ ָּתלין נב ָּלתו ַעל־ ָּהעץ ָֽכ ָּ
ֹלהיך נ ֵ֥תן לך
הוָ֣ה ֱא ֶ
ת־אד ָּ ָ֣מתך א ֶשר י ָּ
ֱאֹלהים ָּתלִ֑ וי ולא ת ַטמא ֶא ַ
נַ ח ָּ ָֽלה׃

ס

ָֽ 1 22לא־תר ֶאה ֶאת־שור ָּאחיך או ֶאת־ׂשיו נ ָּדחים והת ַע ַלמ ָּת מ ֶ ִ֑הם
ָּה ֵ֥שב תשיבם ל ָּא ָֽחיך׃
2ואם־לא ָּק ֵ֥רוב ָּאחיך א ֶליך ו ָ֣לא י ַדע ִ֑תו וַ א ַספתו ֶאל־ ָ֣תוְך בי ֶתך ו ָּה ָּיָ֣ה
עמך ַ ָ֣עד דרש ָּאחיך אתו וַ השבתו ָֽלו׃
ׂשה ַלחמרו וכָ֣ן ַתע ֶׂשה לׂשמ ָּלתו וכָ֣ן ַתע ֶׂשה ל ָּכל־אב ַ ֵ֥דת
3וכן ַתע ֶ ָ֣
תוכל להת ַעלָֽם׃
אתּה ֵ֥לא ַ
אבד מ ֶמנו ומ ָּצ ָּ ִ֑
ָּאחיך א ֶשר־ת ַ ֵ֥
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4לא־תר ֶאה ֶאת־חמור ָּאחיך או שורו נפ ָ֣לים ַב ֶד ֶרְך והת ַע ַלמ ָּת מ ֶ ִ֑הם
ָּה ֵָ֥קם ָּתָקים ע ָֽמו׃

ס

5לא־יה ֶיה כלי־גֶ ֶבר ַעל־א ָּשה ולא־יל ַ ֵ֥בש ֶג ֶבר ׂשמ ַ ָ֣לת א ָּ ִ֑שה כי תוע ַבת
הוה ֱאֹל ֶהיך ָּכל־ ֵ֥עׂשה ָֽא ֶלה׃
י ָּ ֵ֥

פ

ָ֣ 6כי י ָּק ָ֣רא ַקן־צ ָ֣פור׀ ל ָּפנֶ יך ַב ֶד ֶרְך ב ָּכל־ ָ֣עץ׀ ָ֣או ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ ֶאפרחים
יצים לא־ת ַ ֵ֥קח ָּהאם
ל־הב ִ֑
ל־ה ֶאפרחים או ַע ַ
ָ֣או ביצים ו ָּהאם ר ֶב ֶצת ַע ָּ ָֽ
ל־ה ָּב ָֽנים׃
ַע ַ
ַ 7של ַח ת ַש ַלח ֶאת־ ָּהאם ו ֶאת־ ַה ָּבנים ָֽת ַ ָֽקח־ ָּ ִ֑לְך ל ַמ ַען ָ֣יי ַטב ָּלְך
ו ַהא ַרכ ָּת יָּ ָֽמים׃

ס

8כי תבנֶ ה ַ ָ֣בית ָּח ָּדש ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ַמעָ ֶקה לגַ ֶ ִ֑גַֽך ו ָֽלא־ ָּתׂשים ָּדמים בבי ֶתך
ָֽכי־י ֵ֥פל ַהנפל מ ֶ ָֽמנו׃

ס

שר תז ָּרע
9לא־תז ַ ֵ֥רע ַכרמך כל ָּ ִ֑אים ֶפן־תק ַדש ַ ָֽהמל ָּאה ַהזֶ ַרע א ֶ ָ֣
בואת ַה ָּ ָֽכ ֶרם׃
ות ַ

ס

שור־ובחמר יַ ח ָּ ָֽדו׃
ַ
ָֽ 11לא־ ַתח ֵ֥רש ב

ס

11לא תל ַבש ַ ָֽש ַעטנז ֶ ֵ֥צ ֶמר ופשתים יַ ח ָּ ָֽדו׃

ס

־בּה׃
12גדלים ַתע ֶׂשה־ ָּ ִ֑לְך ַעל־ ַאר ַבע ַכנ ֵ֥פות כסותך א ֶ ֵ֥שר ת ַכ ֶסה ָּ ָֽ

ס

ָֽ 13כי־י ַ ֵ֥קח איש א ָּ ִ֑שה ו ָּ ֵ֥בא א ֶלי ָּה וׂשנ ָּ ָֽאּה׃
שם ָּ ִ֑רע ו ָּא ַמר ֶאת־ ָּהא ָּשה
14ו ָּ ֵׂ֥שם ָּלּה עליֹלָ֣ ת ד ָּברים והו ֵ֥ציא ָּע ֶלי ָּה ָ֣
תולים׃
־מ ָּ ֵ֥צאתי ָּלּה ב ָֽ
יה ולא ָּ
ַהזאת ָּל ַקחתי וָּ ֶאק ַ ָ֣רב א ֶל ָּ

488

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

15ו ָּלָ ַקח א ֵ֥בי ַ ָֽהנַ ע ָּר וא ָּ ִ֑מּה והוציאו ֶאת־בתולי ַ ָֽהנַ ע ָּר ֶאל־זקנֵ֥י ָּהעיר
ַה ָּ ָֽשע ָּרה׃
16ו ָּא ַמר א ֵ֥בי ַ ָֽהנַ ע ָּר ֶאל־ ַהזק ִ֑נים ֶאת־בתי נָּ ַתתי ָּל ֵ֥איש ַה ֶזה לא ָּשה
וַ יׂשנָּ ֶ ָֽא ָּה׃
א־מ ָּצאתי לבתך בתולים
17והנה־הוא ָּׂשם עליֹלת ד ָּברים לאמר ָֽל ָּ
ופרׂשו ַהשמ ָּלה לפני זקנֵ֥י ָּה ָֽעיר׃
וא ֶלה בתולָ֣י ב ִ֑תי ָּ ָֽ
18ו ָּ ָֽלקחו זק ֵ֥ני ָּ ָֽהעיר־ ַההוא ֶאת־ ָּה ִ֑איש ויסרו א ָֽתו׃
שם ָּרע ַעל
19ו ָּענשו אתו ָ֣מ ָּאה ֶכ ֶסף ונָּ תנו ַלא ָ֣בי ַ ָֽהנַ ע ָּרה כי הוציא ָ֣
ל־יָּמיו׃
בתו ַ ָ֣לת יׂש ָּר ִ֑אל ו ָֽלו־תה ֶי ָ֣ה לא ָּשה לא־יו ַ ֵ֥כל ל ַשל ָּחּה ָּכ ָּ ָֽ

ס

21ואם־ ֱא ֶ ָ֣מת ָּהיָּ ה ַה ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה לא־נמצ ֵ֥או בתולים ַ ָֽלנַ ע ָּ ָֽר׃
21והוציאו ֶאת־ ַ ָֽהנַ ע ָּר ֶאל־ ֶ ָ֣פ ַתח בית־ ָּאבי ָּה וס ָּקלו ָּה ַאנשי ע ָּירּה
וב ַער ָּ ֵ֥ת
יה ָֽ
י־עׂש ָּתה נ ָּב ָּלה ביׂש ָּראל לזנות בָ֣ית ָּא ִ֑ב ָּ
ָּבא ָּבנים וָּ מ ָּתה ָֽכ ָּ
ָּה ָּרע מקר ֶ ָֽבך׃

ס

יהם ָּהאיש
־ב ַעל ומתו גַ ם־שנ ֶ
ָֽ 22כי־י ָּמצא איש ש ָ֣כב׀ עם־א ָּ ָ֣שה ב ָֽע ַלת ַ
וב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע מיׂש ָּר ָֽאל׃
ם־הא ָּשה ו ָּהא ָּ ִ֑שה ָֽ
ַהש ֵ֥כב ע ָּ

ס

23כי יהיֶ ה נַ ע ָּ ָ֣ר בתו ָּלה מא ָּר ָּׂשה ל ִ֑איש ומ ָּצ ָּ ֵ֥אּה איש ָּבעיר ו ָּש ַ ֵ֥כב
ע ָּ ָֽמּה׃
24והוצא ֶתם ֶאת־שני ֶהם ֶאל־ ַ ָ֣ש ַער׀ ָּה ָ֣עיר ַההוא וס ַקל ֶתם א ָּ ֵ֥תם
־האיש
שר לא־ ָּצע ָּ ָָ֣קה ָּבעיר ו ֶאת ָּ
־הנַ ע ָּר ַעל־ד ַבר א ֶ ָ֣
ָּבא ָּבנים וָּ מתו ֶאת ַ ָֽ
ַעל־ד ַ ֵ֥בר א ֶשר־ע ָּנה ֶאת־ ָ֣א ֶשת ר ִ֑עהו ו ָֽב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע מקר ֶ ָֽבך׃
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ָֽ 25ואם־ ַב ָּש ֶ ִ֞דה ימ ָּ ָ֣צא ָּהאיש ֶאת־ ַ ָֽהנַ ע ָּר ַהמ ָ֣א ָּר ָּׂשה ו ֶה ֱח ָֽזיק־ ָּ ֵ֥בּה ָּהאיש
ו ָּש ַ ָ֣כב ע ָּ ִ֑מּה ומת ָּהאיש א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥כב ע ָּמּה ל ַב ָֽדו׃
ׂשה ָּד ָּבר ֵ֥אין ַ ָֽלנַ ע ָּר ָ֣חטא ָּ ִ֑מוֶ ת כי ַכא ֶשר יָּ קום איש
26ו ַ ָֽלנַ ע ָּר לא־ ַתע ֶ ָ֣
ַעל־רעהו ור ָּצ ָ֣חו נֶ ֶפש כן ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
ֵ֥ 27כי ַב ָּש ֶדה מ ָּצ ָּ ִ֑אּה ָּצע ָּקה ַ ָֽהנַ ע ָּר ַהמ ָ֣א ָּר ָּׂשה ו ֵ֥אין מושי ַע ָּ ָֽלּה׃

ס

שר לא־א ָּר ָּׂשה ות ָּפ ָּׂשּה ו ָּש ַ ָ֣כב ע ָּ ִ֑מּה
ָֽ 28כי־ימ ָּ ָ֣צא איש נַ ע ָּר בתו ָּלה א ֶ ָ֣
ונמ ָּ ָֽצאו׃
29ונָּ ַתן ָּהאיש ַהש ֵ֥כב ע ָּמּה ַלא ֵ֥בי ַ ָֽהנַ ע ָּר חמ ָ֣שים ָּ ִ֑כ ֶסף ו ָֽלו־תה ֶי ָ֣ה לא ָּשה
שר ענָּ ּה לא־יו ַ ֵ֥כל ַשל ָּחּה ָּכל־יָּ ָּ ָֽמיו׃
ַ ֵ֚ת ַחת א ֶ ָ֣

ס

1 23לא־י ַ ֵ֥קח איש ֶאת־ ָ֣א ֶשת ָּא ִ֑ביו ו ֵ֥לא יגַ ֶלה כ ַנֵַֽ֥ף ָּא ָֽביו׃
הוָֽה׃
ָֽ 2לא־יָּ בא פ ָֽצו ַע־ ַד ָּכא וכ ֵ֥רות ָּשפ ָּכה בק ַ ֵ֥הל י ָּ

ס

ס

הוָֽה׃
א־יֵ֥בא לו בק ַ ֵ֥הל י ָּ
3לא־יָּ ֵ֥בא ַממזר בק ַ ָ֣הל יהָּ ִ֑וה ַ ֵ֚גם ָ֣דור עׂשירי ל ָּ
ס

א־יָּבא ָּל ֶהם
ָֽ 4לא־יָּ בא ַעמוני ומו ָּאבי בק ַ ָ֣הל יהָּ ִ֑וה ַ ֵ֚גם ָ֣דור עׂשירי ל ֵ֥
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
הוה ַע
בק ַ ֵ֥הל י ָּ
וב ַמים ַב ֶד ֶרְך בצאת ֶכָ֣ם
ַ 5על־ד ִַ֞בר א ֶשר לא־קדמו ֶאת ֶכם ַב ֶל ֶָ֣חם ַ
ממצ ָּ ִ֑רים וַ א ֶשר ָּׂש ַכר ָּע ֶליך ֶאת־בל ָּעָ֣ם ֶבן־בעור מפתור א ַ ֵ֥רם נַ ה ַרים
ל ַ ָָֽקל ֶ ָֽלךָּ ׃
ֹלהיך לך
ֹלהיך לש ָ֣מ ַע ֶאל־בל ָּעם וַ יַ הפְך יהוָּ ה ֱא ֶ
הוה ֱא ֶ
א־א ִָּ֞בה י ָּ
 6ו ָֽל ָּ
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ת־הק ָּל ָּלה לב ָּר ָּכִ֑ה ֵ֥כי א ָֽהבך י ָּ
ֶא ַ

490

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

עולם׃
ֹלמם וט ָּב ָּ ִ֑תם ָּכל־יָּ ֶמיך ל ָּ ָֽ
7לא־תד ֵ֥רש ש ָּ
ָֽ 8לא־ת ַת ָ֣עב אדמי ֵ֥כי ָּאחיך ִ֑הוא

ס

ס

ֵ֥ית
לא־ת ַתעָ֣ב מצרי כי־גר ָּהי ָּ

ב ַאר ָֽצו׃
הוָֽה׃
ָּ 9בנים א ֶשר־יוָּ ל ֵ֥דו ָּל ֶהם ָ֣דור שלי ִ֑שי יָּ ֵ֥בא ָּל ֶהם בק ַ ֵ֥הל י ָּ

ס

ָֽ 11כי־ת ֵ֥צא ַמח ֶנה ַעל־אי ֶ ִ֑ביך ונש ַמר ָּת מכל ָּד ָּ ֵ֥בר ָּ ָֽרע׃
ָֽ 11כי־יה ֶיה בך איש א ֶשר לא־יה ֶ ֵ֥יה ָּטהור מקרה־ ָּ ִ֑לי ָּלה ויָּ ָּצא ֶאל־מ ָ֣חוץ
ל־תוְך ַ ָֽה ַמח ֶנָֽה׃
ַ ָֽל ַמחנֶ ה ֵ֥לא יָּבא ֶא ֵ֥
ל־תוְך ַ ָֽה ַמחנֶ ה׃
ות־ע ֶרב יר ַ ָ֣חץ ַב ָּ ִ֑מים וכ ָ֣בא ַה ֶש ֶמש יָּבא ֶא ֵ֥
 12ו ָּה ָּיֵ֥ה לפנָֽ ֶ
את ָּש ָּמה ָֽחוץ׃
13ויָּ ד תה ֶי ָ֣ה לך מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶנִ֑ה ויָּ ָּ ֵ֥צ ָּ
14ויָּ תד תה ֶ ֵ֥יה לך ַעל־אז ֶ ִ֑נַֽך ו ָּהיָּ ה בשבתךָ֣ חוץ ו ָּח ַפר ָּ ָ֣תה ָּבּה ו ַשב ָּת
ית ֶאת־צ ָּא ֶ ָֽתך׃
וכ ֵ֥ס ָּ
15כי יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך מת ַה ָ֣לְך׀ בָ ֶ ָ֣ק ֶרב ַמחנֶ ך ל ַה ָֽצילך ו ָּלתת אי ֶביך ל ָּפנֶ יך
ו ָּה ָּיֵ֥ה ַמח ֶניך ָּק ִ֑דוש ו ָֽלא־יר ֶאה בך ֶערַוָ֣ת ָּד ָּבר ו ָּשב מ ַאח ֶ ָֽריך׃

ס

16לא־ ַתס ֵ֥גיר ֶע ֶבד ֶאל־אד ָּ ִ֑ניו א ֶשר־ינָּ ֵ֥צל א ֶליך מ ֵ֥עם אד ָּ ָֽניו׃
שב בקרבך ַב ָּמקום א ֶשר־יב ַחר ב ַא ַ ֵ֥חד ש ָּע ֶריך ַב ָ֣טוב לִ֑ ו לא
17עמ ִ֞ך י ָ֣
תונָֽנו׃
ֶ

ס

18לא־תה ֶ ֵ֥יה קד ָּשה מבנָ֣ ות יׂש ָּר ִ֑אל ו ָֽלא־יה ֶ ֵ֥יה ָּקדש מב ֵ֥ני יׂש ָּראל׃
19לא־ ָּתביא ֶאתנַ ן זונָּ ה ומ ָ֣חיר ֶכ ֶלב בית יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ל ָּכל־ ֶ ִ֑נַֽ ֶדר כי
יהם׃
הוה ֱאֹל ֶהיך גַ ם־שנ ֶ ָֽ
תוע ַבת י ָּ ֵ֥
ל־ד ָּבר א ֶ ֵ֥שר י ָּ ָֽשְך׃
21לא־ ַת ָ֣שיְך ל ָּאחיך ֶ ֵ֥נ ֶשְך ֶכ ֶסף ֶ ָ֣נ ֶשְך ִ֑א ֶכל נֶ ֶשְך ָּכ ָּ
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ַ 21לנָּ כ ָ֣רי ַתשיְך ול ָּאחיך ָ֣לא ַת ִ֑שיְך ל ַמ ַען י ָּב ֶרכך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך בכל
א־ש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
ר־א ָּ ֵ֥תה ָּב ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶש ַ
מש ַלָ֣ח יָּ ֶדך ַע ָּ

ס

י־דרש ידר ֶשנו
ֹלהיך ֵ֥לא ת ַאחר ל ַשל ִ֑מו ָֽכ ָּ
יהוָ֣ה ֱא ֶ
ָֽ 22כי ־ת ֵ֥דר נֶ ֶדר ַל ָּ
ֹלהיך ָֽמע ָּמְך ו ָּה ָּיֵ֥ה בך ָֽחטא׃
הוה ֱא ֶ
י ָּ
23ו ֵ֥כי ֶתח ַדל לנ ִ֑דר ָֽלא־יה ֶיֵ֥ה בך ָֽחטא׃
ֹלהיך נ ָּד ָּבה
יהוה ֱא ֶ
24מו ָּ ֵ֥צא ׂש ָּפ ֶתיך תש ָ֣מר ו ָּע ִׂ֑שי ָּת ַכא ֶשר נָּ ַדר ָּת ַל ָּ
א ֶ ֵ֥שר ד ַבר ָּת ב ָֽפיך׃

ס

ל־כליך ֵ֥לא
25כי ָּתבא ב ֶכ ֶָ֣רם ר ֶעך ו ָּא ַכל ָּת ענָּ בים כנַ פשך ָּׂשב ֶעִ֑ך ו ֶ ָֽא ֶ
ת ָֽתן׃

ס

26כי ָּתבא ב ָּק ַ ָ֣מת ר ֶעך ו ָּק ַטפ ָּ ֵ֥ת מליֹלת ביָּ ֶ ִ֑דך ו ֶחרמש ָ֣לא ָּתניף ַעל
ָּק ַ ֵ֥מת ר ֶ ָֽעך׃

ס

א־חן בעינָּ יו
ָֽ 1 24כי־י ַ ֵ֥קח איש א ָּשה וב ָּע ָּלִּ֑ה ו ָּה ִָּ֞יה אם־לא תמ ָּצ ָ֣
י־מ ָּצא ָּבּה ֶערַוָ֣ת ָּד ָּבר ו ָּכ ַתב ָּלּה ס ֶפר כריתת ונָּ ַ ָ֣תן ביָּ ָּדּה ושל ָּחּה
כ ָּ
יתו׃
מב ָֽ
יש־א ָֽחר׃
ַ
יתו ו ָּהל ָּכה ו ָּהי ָּ ֵ֥תה לא
2ויָּ צ ָּאה מב ִ֑
3וׂשנ ָּאּה ָּה ָ֣איש ָּה ַאחרון ו ָּכ ַתב ָּלּה ס ֶפר כריתת ונָּ ַ ָ֣תן ביָּ ָּדּה ושל ָּחּה
יתו ָ֣או כי יָּמות ָּה ָ֣איש ָּה ַאחרון א ֶשר־ל ָּק ָּ ֵ֥חּה לו לא ָּ ָֽשה׃
מב ִ֑
4לא־יו ַ ָ֣כל ַבע ָּ ָ֣לּה ָּהרא ָ֣שון א ֶ ָֽשר־של ָּחּה ָּלשוב ל ַקח ָּתּה להיות לָ֣ ו
שר ה ַט ָּמ ָּאה ָֽכי־תוע ָּ ֵ֥בה הוא לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ולא ַתחטיא
לא ָּשה ַאחרי א ֶ ָ֣
ֹלהיך נ ֵ֥תן לך נַ ח ָּ ָֽלה׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר י ָּ
ֶא ָּ
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שה ח ָּד ָּשה לא יצא ַב ָּצ ָּבא ולא־יַ ע ֵ֥בר ָּע ָּליו ל ָּכל ָּ־ד ָּ ִ֑בר
ָֽ 5כי־י ַ ֵ֥קח איש א ָּ ָ֣
ר־ל ָּ ָָֽקח׃
נָּ ִ֞קי יה ֶיה לביתו ָּש ָּנָ֣ה ֶא ָּחת וׂש ַמח ֶאת־אש ֵ֥תו א ֶש ָּ
י־נ ֶפש ֵ֥הוא ח ָֽבל׃
6לא־יַ ח ֵ֥בל ר ַחים וָּ ָּ ִ֑ר ֶכב כ ֶ

ס

ס

7כי־י ָּמ ָ֣צא איש גנב ֶנ ֶפש מ ֶא ָּחיו מב ָ֣ני יׂש ָּראל והת ַע ֶמר־בו ומ ָּכ ִ֑רו
וב ַער ָּ ֵ֥ת ָּה ָּרע מקר ֶ ָֽבך׃
ומת ַהגַ ָּנָ֣ב ַההוא ָֽ
8ה ָּש ֶמר ב ֶנַָֽֽגַ ע־ ַה ָּצ ַר ַעת לש ֵ֥מר מאד ו ַלע ִׂ֑שות ככל א ֶשר־יורו ֶאת ֶכם
ַהכהנים ַהלוים ַכא ֶ ֵ֥שר צויתם תשמ ֵ֥רו ַלע ָֽׂשות׃

ס

9זָּ כור את א ֶשר־ ָּע ָּׂשה יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך למר ָּ ִ֑ים ַב ֶד ֶרְך בצאת ֶ ֵ֥כם ממצ ָּ ָֽרים׃
ס

א־ת ֵ֥בא ֶאל־ביתו ַלע ֵ֥בט עב ָֽטו׃
ומה ל ָּ
ָֽ 11כי־ ַת ֶ ֵ֥שה ב ָֽרעך ַמ ַ ָ֣שאת מ ִ֑א ָּ
ת־העבוט
יוציא א ֶליך ֶ ָֽא ַ
שה בו ֵ֥
ַ 11בחוץ ַתע ִ֑מד ו ָּהאיש א ֶשר ַא ָּתה נ ֶ ָ֣
וצה׃
ַה ָֽח ָּ
12ואם־ ֵ֥איש ָּעני ִ֑הוא ֵ֥לא תש ַכב ַבעב ָֽטו׃
ובר ֶכִ֑ךָּ
ָּ 13השב ָּתשיב לו ֶ ָֽאת־ ַהעבוט כ ָ֣בא ַה ֶש ֶמש ו ָּש ַ ֵ֥כב ב ַׂשל ָּמתו ָֽ
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ולך תה ֶי ָ֣ה צ ָּד ָּקה לפני י ָּ

ס

14לא־ ַתע ֵ֥שק ָּׂשכיר ָּענָ֣י ו ֶאביִ֑ ון מ ַא ֶחיך או מגרך א ֶ ֵ֥שר ב ַארצך
בש ָּע ֶ ָֽריך׃
15ביומו תתן ׂש ָּכרו ָֽולא־ ָּתבוא ָּע ָּ ָ֣ליו ַה ֶש ֶמש כי ָּעני הוא וא ָּליו ֵ֥הוא
נׂשא ֶאת־נַ פ ִ֑שו ו ָֽלא־יק ָּרא ָּע ֶליך ֶאל־יהוָּ ה ו ָּה ָּ ֵ֥יה בך ָֽחטא׃
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ל־א ִ֑בות ֵ֥איש ב ֶחטאו
ובנים לא־יומ ָ֣תו ַע ָּ
ל־בנים ָּ
ָֽ 16לא־יומתו ָּאבות ַע ָּ
יומתו׃
ָּ ָֽ

ס

ָ֣ 17לא ַת ֶטה מש ַפט ָ֣גר יָּ ִ֑תום ו ָ֣לא ַתחבל ֶבגֶ ד ַאל ָּמ ָּנָֽה׃
ל־כן ָּאנכי
ֹלהיך מ ָּ ִ֑שם ַע ִ֞
הוֵ֥ה ֱא ֶ
18וזָּ ַכר ָּת ָ֣כי ֶע ֶבד ָּהיי ָּת במצ ַרים ַוַָֽֽיפדך י ָּ
ת־ה ָּד ָּבר ַה ֶזָֽה׃
מ ַצוך ַלעׂשות ֶא ַ

ס

ָ֣ 19כי תקצר ק ָֽצירך ב ָּׂש ֶדך ו ָּ ָֽש ַכח ָּת ָ֣ע ֶמר ַב ָּש ֶדה לא ָּתשוב ל ַקחתו
ֹלהיך בכל ַמע ֵׂ֥שה
הוָ֣ה ֱא ֶ
ַלגר ַליָּ ֵ֥תום ו ָּל ַאל ָּמ ָּנה יה ֶיִ֑ה ל ַמ ַען י ָּב ֶרכך י ָּ
יָּ ֶ ָֽדיך׃
21כי ַתחבט ָֽזיתך ֵ֥לא ת ָּפאר ַאח ֶ ִ֑ריך ַלגר ַליָּ ֵ֥תום ו ָּל ַאל ָּמ ָּנה יה ֶיָֽה׃

ס

21כי תבצר ַכרמך ֵ֥לא תעולל ַאח ֶ ִ֑ריך ַלגר ַליָּ ֵ֥תום ו ָּל ַאל ָּמ ָּנה יה ֶיָֽה׃
22ו ָּ ָ֣ז ַכר ָּת כי־ ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּהיי ָּת ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ַעל־ ִ֞כן ָּאנכי מ ַצוך ַלעׂשות
־ה ָּד ָּבר ַה ֶ ָֽזה׃
ֶאת ַ

ס

ָֽ 1 25כי־יה ֶ ֵ֥יה ריב ָ֣בין אנָּ שים ונג ֵ֥שו ֶאל־ ַהמש ָּפט וש ָּפ ִ֑טום והצדיקו
ת־ה ָּר ָּ ָֽשע׃
ת־ה ַצדיק והרשיעו ֶא ָּ
ֶא ַ
2ו ָּה ָּיה אם־ ֵ֥בן ַהכות ָּה ָּר ָּ ִ֑שע והפילו ַהשפט וה ָּכָ֣הו ל ָּפנָּ יו כ ֵ֥די רש ָּעתו
במס ָּ ָֽפר׃
ַ 3אר ָּב ֵ֥עים יַ ֶכנו ָ֣לא י ִ֑סיף ֶפן־יסיף ל ַהכתו ַעל־א ֶלה ַמ ָּ ָ֣כה ַר ָּבה ונק ָּ ֵ֥לה
ָּאחיך לע ֶינָֽיך׃

ס

4לא־ ַתח ֵ֥סם שור בדי ָֽשו׃
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ָֽ 5כי־ישבו ַאחים יַ ח ָּדו ומת ַא ַחד מ ֶהם ו ָ֣בן ָֽאין־לו ָֽלא־תה ֶיה
ָֽא ֶשת־ ַהמת ַהחו ָּצה ל ָ֣איש ָּ ִ֑זר י ָּב ָּמּה יָּ ָ֣בא ָּע ֶלי ָּה ול ָּק ָּ ֵ֥חּה לו לא ָּשה
ויב ָּ ָֽמּה׃
ל־שם ָּאחיו ַה ִ֑מת ו ָֽלא־י ָּמ ֶ ֵ֥חה שמו
שר תלד יָּ קום ַע ֵ֥
6ו ָּהיָּ ה ַהבכור א ֶ ָ֣
מיׂש ָּר ָֽאל׃
7ואם־לא יַ חפץ ָּהאיש ָּלָ ַק ַחת ֶאת־יבמ ִ֑תו ו ָּעל ָּתה יבמתו ַה ַשע ָּרה
ֶאל־ ַהזקנים ו ָּ ָֽאמ ָּרה מאין י ָּבמי ל ָּהקים ל ָּא ֵ֥חיו שם ביׂש ָּראל ֵ֥לא ָּא ָּבה
יַב ָֽמי׃
8וָ ָּ ָֽקראו־לֵ֥ ו זקני־עירו ודב ָ֣רו א ָּ ִ֑ליו ו ָּע ַ ָ֣מד ו ָּא ַמר ֵ֥לא ָּח ַפצתי ל ַקח ָּ ָֽתּה׃
9ונג ָּשה יבמ ָ֣תו א ָּליו לעי ָ֣ני ַהזקנים ו ָּחל ָּצה נַ עלו מ ַ ָ֣על ַרגלו ויָּ רָ ָּקה
ׂשה ָּלאיש א ֶ ֵ֥שר לא־יב ֶנה ֶאת־ ֵ֥בית
ב ָּפ ָּ ִ֑ניו ו ָּ ָֽענ ָּתה ו ָּ ָ֣אמ ָּרה ָּ ֵ֚כ ָּכה י ָּע ֶ ָ֣
ָּא ָֽחיו׃
11ונק ָּ ֵ֥רא שמו ביׂש ָּר ִ֑אל בית חלֵ֥ וץ ַה ָּ ָֽנ ַעל׃

ס

ָֽ 11כי־ינָּ צו אנָּ שים יַ ח ָּדו ָ֣איש ו ָּאחיו וָ ָּ ָֽקר ָּבה ָ֣א ֶשת ָּ ָֽה ֶא ָּחד ל ַה ֵ֥ציל
ֶאת־אי ָּשּה מ ַיָ֣ד ַמ ִ֑כהו ו ָּשל ָּ ָ֣חה יָּ ָּדּה ו ֶה ֱחזי ָּקה במב ָּ ָֽשיו׃
12ו ַקצ ָּתה ֶאת־ ַכ ָּ ִ֑פּה ֵ֥לא ָּתחוס עי ֶ ָֽנַֽך׃

ס

ָֽ 13לא־יה ֶ ֵ֥יה לך ב ָֽכיסך ֶ ָ֣א ֶבן וָּ ָּ ִ֑א ֶבן גדו ָּלה וק ַט ָּ ָֽנה׃

ס

14לא־יה ֶ ֵ֥יה לך בביתך אי ָּ ָ֣פה ואי ָּ ִ֑פה גדו ָּלה וק ַט ָּ ָֽנה׃
ָ֣ ֶ 15א ֶבן של ָּמה וָּ ֶצ ֶדק ָֽיהיֶ ה־ ָּלְך אי ָּפה של ָּמה וָּ ֶצ ֶדק ָֽיהיֶ ה־ ָּ ִ֑לְך ל ַמ ַען
הוה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן ָּ ָֽלְך׃
יַ א ָ֣ריכו יָּ ֶמיך ַ ֵ֚על ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶשר־י ָּ ֵ֥
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ל־עׂשה ִ֑א ֶלה כל ֵ֥עׂשה ָּ ָֽעוֶ ל׃
16כי תוע ַבת יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ָּכ ָ֣

פ

17זָּ כור את א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה לך ע ָּמ ִ֑לק ַב ֶד ֶרְך בצאת ֶ ֵ֥כם ממצ ָּ ָֽרים׃
18א ֶשר ָּ ָֽקרך ַב ֶד ֶרְך וַ יזַ נב בך ָּכל־ ַהנֶ ֱח ָּש ָ֣לים ַ ָֽא ַח ֶריך ו ַא ָּתה ָּעיַָֽ֣ף ויָּ ג ִַ֑ע
ֹלהים׃
ו ֵ֥לא יָּ רא ֱא ָֽ
שר
19ו ָּהיָּ ה ב ָּה ָ֣ני ַח יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ָ֣היך׀ לך מ ָּכל־אי ֶביך מ ָּסביב ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
־אֹל ֶהיך נתן לך נַ ח ָּלה לרש ָּתּה תמ ֶחה ֶאת־זָ֣ ֶכר ע ָּמלק מ ַת ַחת
הוה ֱ
י ָּ ָֽ
ַה ָּש ָּ ִ֑מים לא תש ָּ ָֽכח׃

פ

1 26ו ָּהיָּ ה ָֽכי־ ָּת ָ֣בוא ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך נ ֵ֥תן לך נַ ח ָּ ִ֑לה
ָֽוירש ָּתּה ויָּ ַ ֵ֥שב ָּת ָּ ָֽבּה׃
הוה
2ו ָּל ַקח ִָּ֞ת מרא ָ֣שית׀ ָּכל־פ ָ֣רי ָּהא ָּד ָּמה א ֶשר ָּתביא ָֽמ ַארצך א ֶשר י ָּ
הוָ֣ה
ל־ה ָּמקום א ֶשר יב ַחר י ָּ
ֹלהיך נ ֵ֥תן ָּלְך ו ַׂשמ ָּ ָ֣ת ַב ֶ ִ֑טנֶ א ו ָּ ָֽה ַלכ ָּת ֶא ַ
ֱא ֶ
ֹלהיך ל ַש ֵ֥כן שמו ָּ ָֽשם׃
ֱא ֶ
3ו ָּבא ָּת ֶאל־ ַהכהן א ֶ ֵ֥שר יה ֶיה ַביָּ ָ֣מים ָּה ִ֑הם ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ה ַגַֽדתי ַהיום
הוה ַלאבתינו ָּ ֵ֥ל ֶתת
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר נש ַבע י ָּ
י־באתי ֶא ָּ
ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך כ ָּ
ָּ ָֽלנו׃
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
4ו ָּלָ ַקח ַהכהן ַה ֶטנֶ א מיָּ ֶ ִ֑דך והניחו לפני מז ַבח י ָּ
5ו ָּעני ָּת ו ָּא ַמר ָּת לפ ָ֣ני׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך א ַרמי אבָ֣ד ָּאבי וַ י ָ֣ ֶַֽרד מצ ַרי ָּמה
י־שם לגֵ֥ וי גָּ דול ָּע ֵ֥צום וָּ ָּ ָֽרב׃
וַ ָּ ֵ֥יַֽגָּ ר ָּשם במ ָ֣תי מ ָּ ִ֑עט ַוַָֽֽיה ָּ
6וַ יָּ רעו א ָּתנו ַהמצרים וַ י ַענִ֑ ונו וַ יתנֵ֥ ו ָּעלינו עב ָּ ֵ֥דה ָּק ָּ ָֽשה׃
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7וַ נצ ַעק ֶאל־יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אב ִ֑תינו וַ יש ַמע יהוָּ ה ֶאת־קלנו וַ ַיַֽרא
ֶאת־ ָּענינו ו ֶאת־ע ָּמלנו ו ֶאת־ ַלח ָֽצנו׃
8וַ יוצאנו יהוָּ ה ממצ ַרים ביָּ ד חזָּ ָּקה ובז ָ֣ר ַע נטויָּ ה ובמ ָּרא גָּ ִ֑דל ובאתות
ובמפ ָֽתים׃
9וַ יבאנו ֶאל־ ַה ָּמ ָ֣קום ַה ֶ ִ֑זה וַ י ֶתן־ ָּלנו ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב
וד ָּ ָֽבש׃
11ו ַע ָּתה הנה הבאתי ֶאת־ראשית פ ָ֣רי ָּהא ָּד ָּמה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה לי יהָּ ִ֑וה
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ית לפני י ָּ
ֹלהיך ו ָֽהש ַתחו ָּ
הוָ֣ה ֱא ֶ
והנַ חתו לפני י ָּ
יתך ַא ָּתה ו ַהלוי
11ו ָּׂש ַמח ָּ ָ֣ת ב ָּכל־ ַהטוב א ֶשר ָּ ָֽנ ַתן־לך יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ולב ֶ ִ֑
ו ַהגר א ֶ ֵ֥שר בקר ֶ ָֽבך׃

ס

בואתך ַב ָּש ָּנֵ֥ה ַהשלישת ש ַנָ֣ת
ל־מע ַׂשר ת ָּ
ת־כ ַ
ָ֣ 12כי ת ַכ ִ֞ ֶלה ַלעׂשר ֶא ָּ
ַ ָֽה ַמע ִׂ֑שר ונָּ ַת ָּ ָ֣תה ַללוי ַלגר ַליָּ ָ֣תום ו ָּ ָֽל ַאל ָּמנָּ ה ו ָּאכלֵ֥ ו בש ָּע ֶריך ו ָּׂש ָֽבעו׃
13ו ָּא ַמר ָּת לפני יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ב ַערתי ַה ָ֣ק ֶדש מן־ ַה ַבית וגַ ם נ ַתתיו ַללוי
א־ע ַ ֵ֥ברתי
יתני ָֽל ָּ
שר צו ָּ ִ֑
ו ַלגר ַליָּ ָ֣תום ו ָּל ַאל ָּמנָּ ה כ ָּכל־מצוָּ תך א ֶ ָ֣
ממצ ֶותיך ו ֵ֥לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
־א ַכלתי באני מ ֶמנו ולא־ב ַערתי מ ֶמנו ב ָּטמא ולא־נָּ ַ ֵ֥תתי מ ֶמנו
14לא ָּ
יתני׃
ֹלהי ָּעׂשיתי ככל א ֶ ֵ֥שר צו ָּ ָֽ
הוָ֣ה ֱא ָּ
ל ִ֑מת ָּש ַמעתי בקול י ָּ
ת־עמך ֶאת־יׂש ָּראל
וברְך ֶ ָֽא ַ
ן־ה ָּש ַמים ָּ
ַ 15השקי ָּפה ממעון ָּקדשך מ ַ
ואת ָּהא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר נָּ ַת ָּתה ָּלִ֑נו ַכא ֶשר נש ַבע ָּת ַלאבתינו ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת
ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃
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ַ 16היָ֣ ום ַהזֶ ה יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך מ ַצוך ַלעׂשות ֶאת־ ַהח ֵ֥קים ָּהא ֶלה
אותם ב ָּכל־ל ָּבבך וב ָּכל־נַ פ ֶ ָֽשך׃
־המש ָּפ ִ֑טים ו ָּש ַמר ָּת ו ָּעׂשי ָּת ָּ
ו ֶאת ַ
הוֵ֥ה ֶה ֱא ַמר ָּת ַהיִ֑ ום להיות לך ָֽלאֹלהים ו ָּל ֶל ֶָ֣כת בד ָּר ָּכיו ולשמר
ֶ 17את־י ָּ
ח ָּקיו ומצ ָּותיו ומש ָּפ ָּטיו ולש ֵ֥מ ַע בק ָֽלו׃
ר־לְִ֑ך ולשמר
ָֽיהוה ֶה ֱא ָֽמירךָ֣ ַהיום להיֵ֥ ות לו ל ַעָ֣ם סג ָּלה ַכא ֶשר ד ֶב ָּ
ַ18ו ִָּ֞
ותיו׃
ָּכל־מצ ָּ ָֽ
שם ולתפ ָּ ִ֑א ֶרת
שר ָּע ָּׂשה לתה ָּלה ול ָ֣
ל־הגוים א ֶ ָ֣
 19וָֽ לתתךָ֣ ֶעליון ַעל ָּכ ַ
ֹלהיך ַכא ֶ ֵ֥שר ד ָֽבר׃
יהוֵ֥ה ֱא ֶ
ם־קדש ַל ָּ
ו ָֽלהיתך ַע ָּ

ס

ל־המצוָּ ה
ת־כ ַ
אמר ָּשמר ֶא ָּ
ת־ה ָּעם ל ִ֑
1 27וַ י ַצו מ ֶשה וזקנָ֣י יׂש ָּראל ֶא ָּ
א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶכם ַהיָֽ ום׃
שר ַת ַעב ָ֣רו ֶאת־ ַהיַ רדן ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך
2ו ָּהיָּ ה ַביום א ֶ ָ֣
נ ָ֣תן ָּ ִ֑לְך וַ הקמ ָּת לך א ָּב ָ֣נים גדלות ו ַׂשד ָּ ֵ֥ת א ָּתם ַב ָֽשיד׃
3ו ָּכ ַתב ָּ ָ֣ת עלי ֶהן ֶ ָֽאת־ ָּכל־דברי ַהתו ָּ ֵ֥רה ַהזאת ב ָּעב ֶ ִ֑רך ל ַמ ַען א ֶשר ָּתבא
ֹלהיך׀ נ ָ֣תן לך ֶ ָ֣א ֶרץ זָּ ַבת ָּח ָּלב וד ַבש ַכא ֶ ֵ֥שר
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ ָֽא ֶשר־י ָּ
ֶא ָּ
ֹלהי־אב ֶתיך ָּ ָֽלְך׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
ד ֶבר י ָּ
ת־הא ָּבנָ֣ים ָּהא ֶלה א ֶשר ָּאנכי
ת־היַ רדן ָּתקימו ֶא ָּ
 4ו ָּהיָּ ה ב ָּעבר ֶכָ֣ם ֶא ַ
אותם ַב ָֽשיד׃
יבל ו ַׂשד ָּ ֵ֥ת ָּ
מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶכם ַהיום ב ַ ָ֣הר ע ָּ ִ֑
5ו ָּבני ָּת ָּשם מזב ַח ַליהָּוה ֱאֹל ֶ ִ֑היך מז ַ ָ֣בח א ָּבנים לא־ ָּת ֵ֥ניף עלי ֶהם ַבר ֶזָֽל׃
6א ָּבנים שלמות תבנֶ ה ֶאת־מז ַבח יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ו ַהעלי ָּת ָּע ָּליו עוֹלת
יהוה ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
ַל ָּ
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ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
7וזָּ ַבח ָּ ֵ֥ת ש ָּלמים ו ָּא ַכָ֣ל ָּת ָּ ִ֑שם ו ָּ ָׂ֣ש ַמח ָּת לפני י ָּ
יטב׃
8ו ָּכ ַתב ָּ ָ֣ת ַעל־ ָּהא ָּבנים ֶ ָֽאת־ ָּכל־דברי ַהתו ָּ ֵ֥רה ַהזאת ַב ֵ֥אר ה ָֽ

ס

אמר ַהסכת׀ וש ַמע
9וַ י ַדבר מ ֶשה ו ַהכה ָ֣נים ַהלוים ֶ ֵ֥אל ָּכל־יׂש ָּראל ל ִ֑
ֹלהיך׃
יהוה ֱא ֶ ָֽ
ָ֣ית ל ָּעם ַל ָּ
יׂש ָּראל ַהיום ַהזֶ ה נהי ָּ ָֽ
11ו ָּ ָ֣ש ַמע ָּת בקול יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ו ָּעׂשי ָּת ֶאת־מצותו ו ֶאת־ח ָּקיו א ֶשר
ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיָֽ ום׃

ס

11וַ י ַצו מ ֶשה ֶאת־ ָּה ָּעם ַביֵ֥ ום ַההוא לא ָֽמר׃
ת־היַ ר ִ֑דן
12א ֶלה ַ ָֽי ַעמ ִ֞דו ל ָּברְך ֶאת־ ָּה ָּעם ַעל־ ַ ָ֣הר גרזים ב ָּעבר ֶכם ֶא ַ
יוסף ובניָּ ָֽמן׃
שכר ו ֵ֥
יהודה וי ָּש ָּ
שמעון ולוָ֣י ָֽו ָּ
13וא ֶלה ַ ָֽי ַעמ ֵ֥דו ַעל־ ַהק ָּל ָּלה ב ַ ָ֣הר עי ָּ ִ֑בל ראובן ָּ ָ֣גד ו ָּאשר וזבולן ָּ ֵ֥דן
ונַ פ ָּת ָֽלי׃
14ו ָּענָ֣ ו ַהלוים ו ָּ ָֽאמרו ֶאל־ ָּכל־ ֵ֥איש יׂש ָּראל ֵ֥קול ָּ ָֽרם׃

ס

שר יַ ע ֶׂשה ֶפ ֶסל ו ַמס ָּכה תוע ַ ָ֣בת יהוָּ ה ַמעׂשה י ֵ֥די
ָּ 15א ָ֣רור ָּהאיש א ֶ ָ֣
ל־ה ָּעם ו ָּאמרו ָּא ָֽמן׃
ָּח ָּרש ו ָּ ָׂ֣שם ַב ָּ ִ֑ס ֶתר ו ָּענו ָּכ ָּ

ס

ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 16ארור ַמק ֶ ֵ֥לה ָּאביו וא ִ֑מו ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ
ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 17ארור ַמסיג ג ָ֣בול ר ִ֑עהו ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ
ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 18ארור ַמש ֶ ֵ֥גה עור ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ

ס
ס
ס

ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 19ארור ַמ ֶטה מש ַ ֵ֥פט גר־יָּתום ו ַאל ָּמ ָּנִ֑ה ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ

ס

ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 21ארור שכב עם־ ָ֣א ֶשת ָּאביו ֵ֥כי ג ָּלה כ ַ ָ֣נַֽף ָּא ִ֑ביו ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ
ס
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ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 21ארור שכב עם־ ָּכל־בה ָּ ִ֑מה ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ

ס

ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ת־אביו ָ֣או ַבת־א ִ֑מו ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ
ָּ 22ארור שכב עם־אחתו ַב ָּ
ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 23ארור שכב עם־ ָֽח ַתנ ִ֑תו ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ
ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 24ארור ַמ ֵ֥כה רעהו ַב ָּ ִ֑ס ֶתר ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ

ס

ס
ס

ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּ 25ארור ֹלָ ָ֣ק ַח ש ַחד ל ַה ֵ֥כות ֶנ ֶפש ָּ ָ֣דם נָּ ִָ֑קי ו ָּא ַ ֵ֥מר ָּכ ָּ

ס

אותם ו ָּא ַ ֵ֥מר
ה־הזאת ַלע ָׂ֣שות ָּ ִ֑
תור ַ
ָּ 26ארור א ֶשר לא־יָּ ָקים ֶאת־דב ֵ֥רי ַה ָּ ָֽ
ל־ה ָּעם ָּא ָֽמן׃
ָּכ ָּ

פ

ֹלהיך לשמר ַלעׂשות
הוָ֣ה ֱא ֶ
ם־שמ ַוע תש ַמע בקול י ָּ
1 28ו ָּהיָּ ה א ָּ
ֹלהיך ֶעליון ַעל
הוה ֱא ֶ
ותיו א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיִ֑ ום ונ ָּתנך י ָּ
ת־כל־מצ ָּ
ֶא ָּ
ָּכל־גויֵ֥י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
2ו ָּבאו ָּע ֶליך ָּכל־ ַהב ָּר ֵ֥כות ָּהא ֶלה והשי ִ֑גַֽך ָ֣כי תש ַמע בקול יהָּ ֵ֥וה
ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
ָּ 3ב ֵ֥רוְך ַא ָּתה ָּב ִ֑עיר ו ָּב ֵ֥רוְך ַא ָּתה ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
ָּ 4ברוְך פ ָֽרי־בטנך ופ ֵ֥רי ַאד ָּמתך ופ ָ֣רי ב ֶהמ ֶ ִ֑תך ש ַגֵ֥ר א ָּל ֶפיך ו ַעשת ֵ֥רות
אנַָֽֽך׃
צ ֶ
ָּ 5ב ֵ֥רוְך ַטנאך ומש ַאר ֶ ָֽתך׃
ָּ 6ב ֵ֥רוְך ַא ָּתה בב ֶ ִ֑אך ו ָּב ֵ֥רוְך ַא ָּתה בצא ֶ ָֽתך׃
7יתן יהָּוה ֶאת־אי ֶביך ַה ָּק ָ֣מים ָּע ֶליך נגָּ פים ל ָּפ ֶנִ֑יך ב ֶד ֶרְך ֶא ָּחד יצ ָ֣או
א ֶליך ובשב ָּ ֵ֥עה ד ָּרכים יָּ נֵ֥ וסו ל ָּפ ֶנָֽיך׃
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ת־הב ָּר ָּכה ַבא ָּס ֶמיך ובכל מש ַלָ֣ח יָּ ֶ ִ֑דך וב ַָ֣רכך ָּב ָּא ֶרץ
הוה אתך ֶא ַ
8י ַצו י ָּ
ֹלהיך נ ֵ֥תן ָּ ָֽלְך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
א ֶשר־י ָּ
9יָ ָֽקימך יהָּ ֵ֥וה לו ל ַ ָ֣עם ָּקדוש ַכא ֶשר ָֽנש ַ ָֽבע־ ָּ ִ֑לְך ָ֣כי תשמר ֶאת־מצות
ֹלהיך ו ָּה ַלכ ָּת בד ָּר ָּ ָֽכיו׃
הוָ֣ה ֱא ֶ
י ָּ
11ו ָּראו ָּכל־ ַע ָ֣מי ָּה ָּא ֶרץ כי ֵ֥שם יהָּוה נק ָּ ָ֣רא ָּע ֶ ִ֑ליך ו ָּ ָֽיַֽראו מ ֶ ָֽמךָּ ׃
11והותרך יהוָּ ה לטו ָּבה בפרי בטנך ובפ ֵ֥רי ב ַהמתך ובפ ָ֣רי ַאד ָּמ ֶ ִ֑תך ַ ֵ֚על
הוה ַלאב ֶתיך ָּ ֵ֥ל ֶתת ָּ ָֽלְך׃
ָּהא ָּד ָּמה א ֶשר נש ַבע י ָּ
12יפ ַ ָ֣תח יהָּ ָ֣וה׀ לך ֶאת־או ָּצרו ַהטוב ֶאת־ ַה ָּש ַמים ָּלתת מ ַ ָֽטר־ ַארצך
ית גויָ֣ם ַרבים ו ַא ָּתה ֵ֥לא תלֶוָֽה׃
ׂשה יָּ ֶ ִ֑דך והלו ָּ
ל־מע ָ֣
בעתו ול ָּברְך את ָּכ ַ
ית ַ ָ֣רק ל ַמע ָּלה ו ֵ֥לא תה ֶיה ל ָּ ִ֑מ ָּטה
הוה לראש ו ָ֣לא לזָּ נָּ ב ו ָּהי ָּ
13ונ ָּ ָֽתנך י ָּ
ֹלהיך א ֶשר ָּאנכי מ ַצוך ַהיום לש ֵ֥מר
הוָ֣ה ֱא ֶ
ָֽכי־תש ִַ֞מע ֶאל־מצוָ֣ ת׀ י ָּ
ו ַלע ָֽׂשות׃
יָּמין
ל־הד ָּברים א ֶשר ָּאנכי מ ַצֶוֵ֥ה ֶאת ֶכם ַהיום ָ֣
14ו ָ֣לא ָּתסור מ ָּכ ַ
ֹלהים אחרים ל ָּעב ָּ ָֽדם׃
וׂש ִ֑מאול ָּל ֶל ֶכת ַאחרי ֱא ֵ֥

ס

ֹלהיך לשמר ַלעׂשות
הוָ֣ה ֱא ֶ
15ו ָּהיָּ ה אם־לא תש ַמע בקול י ָּ
ותיו וחק ָּתיו א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיִ֑ ום ָּובאו ָּע ֶליך
ת־כל־מצ ָּ ָ֣
ֶא ָּ
ל־הק ָּללֵ֥ ות ָּהא ֶלה והשיגָֽ וך׃
ָּכ ַ
ָּ 16א ֵ֥רור ַא ָּתה ָּב ִ֑עיר ו ָּא ֵ֥רור ַא ָּתה ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
ָּ 17א ֵ֥רור ַטנאך ומש ַאר ֶ ָֽתך׃
אנַָֽֽך׃
ָּ 18א ֵ֥רור פ ָֽרי־בטנך ופ ָ֣רי ַאד ָּמ ֶ ִ֑תך ש ַגֵ֥ר א ָּל ֶפיך ו ַעשת ֵ֥רות צ ֶ
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ָּ 19א ֵ֥רור ַא ָּתה בב ֶ ִ֑אך ו ָּא ֵ֥רור ַא ָּתה בצא ֶ ָֽתך׃
ת־המג ֶע ֶרת
הומה ו ֶא ַ
־המ ָּ
21י ַש ַ ָ֣לח יהָּ ָ֣וה׀ בך ֶאת־ ַהמא ָּרה ֶאת ַ
שר ַתע ֶ ִׂ֑שה ַעָ֣ד ה ָּ ָֽש ֶמדך ו ַעד־א ָּבדך ַמהר מפני ֵ֥ר ַע
ב ָּכל־מש ַ ֵ֥לח יָּ דך א ֶ ָ֣
ַ ָֽמע ָּל ֶליך א ֶ ֵ֥שר עזַ ב ָּ ָֽתני ׃
21יַ דבק יהָּוה בך ֶאת־ ַה ָּ ִ֑ד ֶבר ַ ֵ֚עד ַכל ָ֣תו ָֽאתך מ ַעל ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶשר־ ַא ָּ ֵ֥תה
ָּבא־ ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
ובש ָּדפון
וב ֶח ֶרב ַ
וב ַחרחר ַ
וב ַד ֶל ֶקת ַ ָֽ
וב ַק ַד ַחת ַ
22יַ כ ָּ ָ֣כה יהוָּ ה ַב ַש ֶח ֶפת ַ
ובי ָּר ִ֑קון ור ָּדפוך ַ ֵ֥עד ָּאב ֶ ָֽדך׃
ַ
ר־תח ֶתיך ַבר ֶזָֽל׃
23ו ָּהיֵ֥ ו ָּש ֶמיך א ֶ ֵ֥שר ַעל־ראשך נ ִ֑ח ֶשת ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ א ֶש ַ
24יתן יהָּוה ֶאת־מ ַ ֵ֥טר ַארצך ָּא ָּ ָ֣בק ו ָּע ָּ ִ֑פר מן־ ַה ָּש ַמים י ָ֣רד ָּע ֶליך ַעד
ה ָּשמ ָּ ָֽדְך׃
25י ֶתנך יהָּ ֵ֥וה׀ נגָּ ף לפ ָ֣ני אי ֶביך ב ֶד ֶרְך ֶא ָּחד תצָ֣א א ָּליו ובשב ָּ ֵ֥עה ד ָּרכים
ָ֣ית לזַ עוָּ ה לכל ַממל ֵ֥כות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּתנָ֣ וס ל ָּפ ָּנִ֑יו ו ָּהי ָּ
ל־עוף ַה ָּש ַמים ול ֶב ֱה ַ ָ֣מת ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ואין
26ו ָּהי ָּתה נב ָּ ָֽלתך ל ַמא ָּכל ל ָּכ ֵ֥
ַמח ָֽריד׃
א־תוכל
ַ
וב ָּ ִ֑ח ֶרס א ֶ ֵ֥שר ל
ובגָּ ָּרב ֶ
27יַ כ ָּכה יהוָּ ה בשחין מצ ַרים ו ַבעפלים ַ
לה ָּר ָֽפא׃
28יַ כ ָּ ָ֣כה יהוָּ ה בשגָּ עון ובעוָּ ִ֑רון ובתמהון ל ָּ ָֽבב׃
שש ַ ָֽב ָּצ ֳה ַרים ַכא ֶשר י ַמשש ָּהעור ָּבאפ ָּלה ו ֵ֥לא ַתצל ַיח
29ו ָּהיי ָּת מ ַמ ָ֣
מוש ַיע׃
ל־היָּ מים ו ֵ֥אין ָֽ
ית ַ ָ֣אְך ָּעשוק וגָּ זול ָּכ ַ
ֶאת־ד ָּר ֶכִ֑יך ו ָּהי ָּ
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שב ִ֑בו ֶ ֵ֥כ ֶרם
31א ָּ ָ֣שה ת ָּארׂש ואיש ַאחר ישגָּ ֶלנָּ ה ַ ֵ֥בית תב ֶנה ולא־ת ָ֣
ת ַטע ו ֵ֥לא ת ַחל ֶ ָֽלנו׃
31שור ִ֞ך ָּט ָ֣בו ַח לעינֶ יך ו ָ֣לא תא ַכל מ ֶמנו ח ָֽמרך גָּ זָ֣ ול מל ָּפנֶ יך ו ֵ֥לא יָּ שוב
מוש ַיע׃
ָּ ִ֑לְך ָֽצאנך נתנָ֣ ות לאי ֶביך ו ֵ֥אין לך ָֽ
ל־היִ֑ ום
ָּ 32בנֶ יך ובנ ֶתיך נתנים ל ַעם ַאחר ועי ֶנָ֣יך ראות ו ָּכלֵ֥ ות אלי ֶהם ָּכ ַ
ו ֵ֥אין לאל יָּ ֶ ָֽדך׃
ית ַרק ָּע ֵ֥שוק
שר לא־יָּ ָּ ִ֑דע ָּת ו ָּהי ָּ
אכל ַעם א ֶ ָ֣
33פרי ַאד ָּ ָֽמתך ו ָּכל־יגָ֣יעך י ַ ֵ֥
ל־היָּ ָֽמים׃
ו ָּרצוץ ָּכ ַ
34ו ָּהיי ָּת מש ָּ ִ֑גע מ ַמר ֵ֥אה עי ֶניך א ֶ ֵ֥שר תר ֶ ָֽאה׃
35יַ כ ָּכה יהוָּ ה בש ָ֣חין ָּרע ַעל־ ַהבר ַכים ו ַעל־ ַהש ַקים א ֶ ֵ֥שר לא־תו ַכל
לה ָּר ִ֑פא מ ַ ֵ֥כף ַרגלך ו ַ ֵ֥עד ָּקד ֳק ֶ ָֽדך׃
שר ָּת ָָ֣קים ָּע ֶליך ֶאל־גוי א ֶ ֵ֥שר
ת־מלכך א ֶ ָ֣
36יולְך יהוָּ ה ָֽאתך ו ֶ ָֽא ַ
ֹלהים אחרים ֵ֥עץ וָּ ָּ ָֽא ֶבן׃
לא־יָּ ַדע ָּת ַא ָּ ָ֣תה וַ אב ֶ ִ֑תיך ו ָּע ַ ֵ֥בד ָּת ָּשם ֱא ֵ֥
הוה ָּ ָֽש ָּמה׃
37ו ָּה ָ֣יי ָּת ל ַש ָּמה ל ָּמ ָּשל ולשנ ָּינִ֑ה בכל ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר־ינַ ֶהגךֵ֥ י ָּ
ֵ֥ ֶ 38זַֽ ַרע ַרב תו ָ֣ציא ַה ָּש ֶ ִ֑דה ומ ַ ָ֣עט ֶת ֱאסף ֵ֥כי יַ חס ֶלנו ָּה ַאר ֶ ָֽבה׃
39כ ָּר ֵ֥מים ת ַטע ו ָּע ָּ ִ֑בד ָּת ו ַיַֽין ָֽלא־תש ֶתה ו ָ֣לא ֶת ֱאגר ֵ֥כי תאכ ֶלנו
ַהת ָּ ָֽל ַעת׃
יתך׃
41זיתים יהיֵ֥ ו לך ב ָּכל־גבו ֶ ִ֑לך ו ֶש ֶמן ָ֣לא ָּתסוְך ֵ֥כי י ַשל ז ֶ ָֽ
ָּ 41ב ֵ֥נים ו ָּבנות תו ִ֑ליד ולא־יהיָ֣ ו ָּלְך ֵ֥כי ילכו ַב ֶ ָֽשבי׃
ָּ 42כל־עצך ופ ָ֣רי ַאד ָּמ ֶ ִ֑תך ייָּ רש ַהצ ָּל ַ ָֽצל׃
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שר בקרבך יַ ע ֶ ֵ֥לה ָּע ֶליך ַ ָ֣מע ָּלה ָּ ִ֑מע ָּלה ו ַא ָּ ֵ֥תה תרד ַ ֵ֥מ ָּטה
ַ 43הגר א ֶ ָ֣
ָּ ָֽמ ָּטה׃
ָ֣ 44הוא יַ לוך ו ַא ָּתה ָ֣לא ַתלֶ ִ֑ונו ֵ֚הוא יה ֶי ָ֣ה לראש ו ַא ָּתה ָֽתה ֶ ֵ֥יה לזָּ ָּ ָֽנב׃
י־לא
45ו ָּבאו ָּע ֶליך ָּכל־ ַהק ָּללָ֣ ות ָּהא ֶלה ור ָּדפוך והשיגוך ַעד ה ָּ ָֽשמ ָּ ִ֑דְך כ ָ֣
ותיו וחק ָּתיו א ֶ ֵ֥שר צָּ ָֽוְַֽך׃
ֹלהיך לשמר מצ ָּ ֵ֥
הוָ֣ה ֱא ֶ
ָּש ַמע ָּת בקול י ָּ
46ו ָּהיָ֣ ו בך לאות ולמו ִ֑פת וָֽ בזַ רעך ַעד־עו ָּ ָֽלם׃
ַ 47ת ַחת א ֶשר לא־ ָּע ַבד ָּת ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך בׂשמ ָּחה וב ָ֣טוב ל ָּ ִ֑בב מרב
ָֽכל׃
48ו ָּע ַבד ָּ ָ֣ת ֶאת־אי ֶביך א ֶשר י ַשל ֶחנו יהוָּ ה ָּבְך ב ָּר ָּעב וב ָּצ ָּמא ובעירם
ארך ַ ֵ֥עד השמידו א ָּ ָֽתְך׃
ל־צוָּ ֶ
וב ָ֣ח ֶסר ִ֑כל ונָּ ִַ֞תן על ַברזֶ ל ַע ַ
49י ָּ ָ֣שא יהוָּ ה ָּע ֶליך גוי מ ָּרחוק מק ָ֣צה ָּה ָּא ֶרץ ַכא ֶ ֵ֥שר יד ֶאה ַה ָּנ ִֶ֑שר גוי
א ֶ ֵ֥שר לא־תש ַמע לשנָֽ ו׃
51גוי ַ ָ֣עז ָּפ ִ֑נים א ֶשר לא־י ָּשא ָּפנים לזָּ קן ו ַנ ַער ֵ֥לא יָּ ָֽחן׃
51ו ָּא ַכל פרי ב ֶהמתךֵ֥ ופ ָֽרי־ ַאד ָּמתך ַ ָ֣עד ה ָּ ָֽשמ ָּדְך א ֶשר ָֽלא־יַ שאיר לך
אנַֽך ַ ֵ֥עד ַהאבידו א ָּ ָֽתְך׃
ָּדגָּ ן ת ָ֣ירוש ויצ ָּהר ש ַגֵ֥ר א ָּל ֶפיך ו ַעשת ָ֣רת צ ֶ ִ֑
52וה ַצר לך ב ָּכל־ש ָּע ֶריך ַעָ֣ד ֶר ֶדת חמ ֶתיך ַהגב ָ֣הות ו ַהבצרות א ֶ ֵ֥שר
ל־ארצך א ֶ ֵ֥שר
ל־אר ֶצִ֑ך וה ַצר לך ב ָּכל־ש ָּע ֶריך ב ָּכ ַ
ַא ָּתה ב ֵ֥ט ַח ָּבהן ב ָּכ ַ
ֹלהיך ָּ ָֽלְך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
נָּ ַתן י ָּ
ֹלהיך
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
53ו ָּא ַכל ָּ ָ֣ת פ ָֽרי־בטנך ב ַׂשר ָּבנֶ יך ובנ ֶתיך א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽנ ַתן־לך י ָּ
ב ָּמצור וב ָּמצוק א ֶשר־יָּ ֵ֥ציק לך אי ֶ ָֽבך׃
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ָּ 54האיש ָּה ַ ָ֣רְך בך ו ֶה ָּענג מ ִ֑אד ת ַרע עינו ב ָּאחיו וב ָ֣א ֶשת חיקו וביֶ ֵ֥ ֶתר
יותיר׃
ָּב ָּניו א ֶ ֵ֥שר ָֽ
שר יאכל מב ֵ֥לי הש ָֽאיר־לו ִ֑כל
55מ ָ֣תת׀ ל ַא ַ ָ֣חד מ ֶהם מב ַׂשר ָּבנָּ יו א ֶ ָ֣
ב ָּמצור וב ָּמצוק א ֶשר יָּ ֵ֥ציק לך איבך ב ָּכל־ש ָּע ֶ ָֽריך׃
ל־ה ָּא ֶרץ
ף־רג ָּלּה ַהצָ֣ג ַע ָּ
ָּ 56ה ַר ָּכה בך ו ָּהענגָּ ה א ֶשר לא־נס ָּתה ַכ ַ
מהת ַענג ומ ִ֑רְך ת ַרע עינָּ ּה ב ָ֣איש ח ָּיקּה ובב ָּנּה ובב ָּ ָֽתּה׃
שר תלד ָֽכי־תאכלֵ֥ם
יה א ֶ ָ֣
יה וב ָּבנֶ ָּ
57וָֽ בשליָּ ִָּ֞תּה ַהיו ָ֣צת׀ מבָ֣ין ַרג ֶל ָּ
ב ָֽח ֶסר־כל ַב ָּ ִ֑ס ֶתר ב ָּמצור וב ָּמצוק א ֶשר יָּ ֵ֥ציק לך איבך בש ָּע ֶ ָֽריך׃
58אם־לא תשמר ַלעׂשות ֶאת־ ָּכל־דברי ַהתו ָּ ָ֣רה ַהזאת ַהכתובים
הוה ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
נורא ַהזֶ ה את י ָּ ֵ֥
־ה ִ֞שם ַהנכ ָּבד ו ַה ָּ
ַב ָ֣ס ֶפר ַה ֶ ִ֑זה ליר ָּאה ֶאת ַ
ת־מ ָ֣כתך ואת ַמ ָ֣כות זַ ר ֶעִ֑ך ַמכות גדלות ו ֶנ ֱָ֣א ָּמנות
59והפ ָּלא יהוָּ ה ֶא ַ
וָּ ֳח ָּליֵ֥ם ָּרעים ונֶ ֱא ָּמנָֽים׃
יהם ו ָּדבקו ָּ ָֽבְך׃
61וה ָ֣שיב בך ֵ֚את ָּכל־ ַמד ָ֣וה מצ ַרים א ֶ ֵ֥שר יָּ גר ָּת מפנ ֶ ִ֑
ַ 61גם ָּכל־ ֳחלי ו ָּכל־ ַמ ָּכה א ֶשר ָ֣לא ָּכתוב בס ֶפר ַהתו ָּ ָ֣רה ַה ִ֑זאת יַ עלם
יהוָּ ה ָּע ֶליך ַעד ה ָּשמ ָּ ָֽדְך׃
יתם ככוכ ֵ֥בי ַה ָּש ַמים ָּל ִ֑רב
שר ֱהי ֶ
 62ונש ַאר ֶתם במ ָ֣תי מ ָּעט ַ ֵ֚ת ַחת א ֶ ָ֣
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
י־לא ָּש ַמע ָּת בקול י ָּ
כ ָ֣
יטיב ֶאת ֶכם ול ַהר ָ֣בות ֶאת ֶכם כָ֣ן
יכם לה ָ֣
ר־ׂשׂש יהוָּ ה על ֶ
63ו ָּהיָּ ה ַכא ֶש ָּ
יכם ל ַהא ֵ֥ביד ֶאת ֶכם ול ַהש ָ֣מיד ֶאת ֶכִ֑ם ונ ַסח ֶתם מ ַעָ֣ל
יָּ ׂשיׂש יהוָּ ה על ֶ
א־ש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
ר־א ָּ ֵ֥תה ָּב ָּ
ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶש ַ
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64וֶ ֱה ָֽפיצך יהוָּ ה ב ָּכל־ ָּ ָ֣ה ַעמים מק ֵ֥צה ָּה ָּא ֶרץ ו ַעד־ק ָ֣צה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּע ַבד ָּת
ֹלהים אחרים א ֶשר לא־יָּ ַדע ָּת ַא ָּ ֵ֥תה וַ אב ֶתיך ֵ֥עץ וָּ ָּ ָֽא ֶבן׃
ָּשם ֱא ָ֣
65ו ַבגוים ָּההם ָ֣לא ַתרגי ַע ולא־יה ֶ ֵ֥יה ָּמנו ַח ל ַכף־ ַרג ֶ ִ֑לך ונָּ ַתן יהוָּ ה לךֵ֥
ָּשם ָ֣לב ַרגָּ ז וכליֵ֥ ון ע ַינַֽים ו ַ ָֽדא ֵ֥בון ָּנ ֶָֽפש׃
66ו ָּהיָ֣ ו ַחיֶ יך תל ֵ֥אים לך מ ֶ ִ֑נַֽגֶ ד ו ָּ ָֽפ ַחד ָּת ַ ָ֣לי ָּלה ויו ָּמם ו ֵ֥לא ַתאמין ב ַח ֶ ָֽייך׃
ַ 67בב ֶקר תא ַמר ָֽמי־י ָ֣תן ֶע ֶרב ו ָּב ֶ ֵ֥ע ֶרב תא ַמר ָֽמי־י ָ֣תן ִ֑ב ֶקר מ ַפ ַחד ל ָּ ָֽבבך
שר תפ ָּחד ומ ַמר ֵ֥אה ע ֶיניך א ֶ ֵ֥שר תר ֶ ָֽאה׃
א ֶ ָ֣
שר ָּא ַ ָ֣מר ָֽתי לך לא־ת ֵ֥סיף
ָֽ ֶ68ו ֱה ָֽשיבך יהָּ ֵ֥וה׀ מצ ַרים ָּב ֳאניות ַב ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
עוד לרא ָּ ִ֑תּה והת ַמ ַכר ֶתם ָּשם לאי ֶביך ַלע ָּב ֵ֥דים ולש ָּפחות ו ֵ֥אין ק ֶנָֽה׃
ס

הוָ֣ה ֶאת־מ ֶשה לכרת ֶאת־בנֵ֥י יׂש ָּראל
69א ֶלה דברי ַהברית ָֽא ֶשר־צָּוה י ָּ
ר־כ ַ ֵ֥רת א ָּתם בח ָֽרב׃
מואב מל ַבָ֣ד ַהברית א ֶש ָּ
ב ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ ִ֑

פ

1 29וַ יק ָּ ֵ֥רא מ ֶשה ֶאל־ ָּכל־יׂש ָּראל וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶ ִ֑הם ַא ֶ ָ֣תם ראי ֶתם ָ֣את
הוה ל ָֽעיני ֶכם ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ל ַפר ֵ֥עה ול ָּכל־ע ָּב ָּדיו
ָּכל־א ֶשר ָּע ָּׂשה י ָּ
ל־אר ָֽצו׃
ול ָּכ ַ
ַ 2ה ַמסות ַהגדֹלת א ֶ ֵ֥שר ָּראו ע ֶינִ֑יך ָּהאתת ו ַהמפתים ַהגדלים ָּה ָֽהם׃
3ו ָֽלא־נָּ ַתן יהוָּ ה ָּל ֶ ֵ֥כם לב ָּל ַד ַעת ועי ַנֵַֽ֥ים לראות ו ָּאז ַ ָ֣נַֽים לש ִ֑מ ַע ַעד ַהיֵ֥ ום
ַה ֶ ָֽזה׃
יכם
יכם מעל ֶ
א־בלו ַׂשל ָֽמת ֶ
4וָּ או ֵ֥לְך ֶאת ֶכם ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנה ַבמד ָּ ִ֑בר ָֽל ָּ
א־בל ָּתה מ ַ ֵ֥על ַרג ֶ ָֽלך׃
ו ַנ ַָֽעלךֵ֥ ָֽל ָּ
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הוה
ֵ֚ ֶ 5ל ֶחם ָ֣לא א ַכל ֶתם ו ַ ֵ֥יַֽין וש ָּכר ָ֣לא שתי ֶ ִ֑תם ל ַמ ַען ָֽתדעו כי אנֵ֥י י ָּ
יכם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ
6וַ ָּתבאו ֶאל־ ַה ָּמ ָ֣קום ַה ֶ ִ֑זה וַ י ָ֣צא סי ָ֣חן ֶ ָֽמ ֶלְך־ ֶחשבון ועוג ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַה ָּב ָּשן
לק ָּראתנו ַלמל ָּח ָּמה וַ נַ ָֽכם׃
7וַ נ ַקח ֶאת־ ַאר ָּצם וַ נת ָּ ָ֣נּה לנַ ח ָּלה ָּל ָֽראובני ו ַלגָּ ִ֑די ו ַלחצי ֵ֥ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ָֽשי׃
8וש ַמר ֶתם ֶאת־דברי ַהב ָ֣רית ַהזאת וַ עׂש ֶיתם א ָּ ִ֑תם ל ַ ָ֣מ ַען ַתׂשכילו את
ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ַתע ָֽׂשון׃

פ

יכם
ַ 9א ֶתם נ ָּצבים ַהיום כל ֶכם לפני יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ָּראש ֶיכָ֣ם שבט ֶ
יכם כל ֵ֥איש יׂש ָּר ָֽאל׃
יכם ו ָ֣שטר ֶ
זקנ ֶ
ַ 11טפ ֶ ָ֣כם נשי ֶכם ו ָ֣גַֽרך א ֶשר ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ַמח ֶנִ֑יך מח ָ֣טב ע ֶציך ַעד ש ֵ֥אב
ימיך׃
מ ֶ ָֽ
ֹלהיך כ ֵ֥רת עמך
הוָ֣ה ֱא ֶ
ֹלהיך וב ָּא ָּל ִ֑תו א ֶשר י ָּ
הוֵ֥ה ֱא ֶ
11ל ָּעברך בברית י ָּ
ַהיָֽ ום׃
12ל ַ ָ֣מ ַען ָּהָ ָֽקים־אתך ַהיום׀ לו ל ָּעם והוא ָֽיהיֶ ה־לך ָֽלאֹלהים ַכא ֶשר
ד ֶבר־ ָּ ִ֑לְך ו ַכא ֶשר נש ַבע ַלאב ֶתיך ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ליצ ָּחק וָֽ ליַ ע ָֽקב׃
13ו ֵ֥לא את ֶכם ל ַבד ֶ ִ֑כם ָּאנכי כרת ֶאת־ ַהב ָ֣רית ַהזאת ו ֶאת־ ָּה ָּא ָּלה
ַה ָֽזאת׃
ֹלהינו ואת א ֶ ֵ֥שר
הוָ֣ה ֱא ִ֑
14כי ֶאת־א ֶשר יֶ שנו פה ע ָּמנו ע ָ֣מד ַהיום לפני י ָּ
א ֶיננו פה ע ָּ ֵ֥מנו ַהיָֽ ום׃

507

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָֽ 15כי־ ַא ֶ ָ֣תם י ַדע ֶתם ֵ֥את א ֶשר־יָּ ַשבנו ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ואת א ֶשר־ ָּע ַברנו
ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ַהגוים א ֶ ֵ֥שר ע ַבר ֶ ָֽתם׃
16וַ תראו ֶאת־ש ָ֣קוצי ֶהם ואת גללי ֶ ִ֑הם עָ֣ץ וָּ ֶא ֶבן ֶ ֵ֥כ ֶסף וזָּ ָּהב א ֶ ֵ֥שר
ע ָּמ ֶ ָֽהם׃
ֶ 17פן־י ָ֣ש ָּב ֶכם ָ֣איש או־א ִָּ֞שה או מש ָּפ ָּ ָ֣חה או־ש ֶבט א ֶשר ל ָּבבו פ ֶנה
ת־אֹלהי ַהגויָ֣ם ָּה ִ֑הם ֶפן־י ָ֣ש
הוָ֣ה ֱאֹלהינו ָּל ֶל ֶָ֣כת ַלעבד ֶא ֱ
ַהיום מעם י ָּ
ָּב ֶכם ש ֶרש פ ֶ ֵ֥רה ראש ו ַלע ָּנָֽה׃
18ו ָּהיָּ ה ב ָּשמעו ֶאת־דברי ָּ ָֽה ָּא ָּלה ַהזאת והת ָּברְך בל ָּבבו לאמר ָּשלָ֣ ום
ת־הצמ ָּ ָֽאה׃
ָֽיהיֶ ה־לי כי בשר ֵ֥רות לבי א ִ֑לְך ל ַמ ַען ס ֵ֥פות ָּה ָּרָּוה ֶא ַ
הוה וקנ ָּאתו ָּב ָ֣איש ַההוא
19לא־יא ֶ ָ֣בה יהוָּ ה סֹלָ֣ ַ ָֽח לו ָ֣כי ָּאז יֶ ע ַשן ַאף־י ָּ
ומ ָּחה יהוָּ ה ֶאת־שמו
תובה ַב ָ֣ס ֶפר ַה ֶזִ֑ה ָּ
ל־ה ָּא ָּלה ַהכ ָּ
ו ָּרב ָּצה בו ָּכ ָּ ָ֣
מ ַת ַחת ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
21והבדילו יהוָּ ה ל ָּר ָּעה מכל שב ָ֣טי יׂש ָּר ִ֑אל ככל ָּאלָ֣ ות ַהברית
תורה ַה ֶזָֽה׃
ַהכתו ָּבה ב ֵ֥ס ֶפר ַה ָּ
21ו ָּא ִַ֞מר ַה ָ֣דור ָּ ָֽה ַאחרון בני ֶכם א ֶשר יָּ קומו מ ַ ָ֣אחרי ֶכם ו ַהנָּ כרי א ֶ ֵ֥שר
יה
ת־תחל ֶא ָּ
ת־מ ִ֞כות ָּה ָּא ֶרץ ַההוא ו ֶא ַ ָ֣
יָּ בא מ ֶ ָ֣א ֶרץ רחוָ ָּ ִ֑קה ו ָּראו ֶא ַ
הוה ָּ ָֽבּה׃
א ֶשר־ח ָּ ֵ֥לה י ָּ
22גָּ פ ָ֣רית וָּ ֶמ ַלח ׂשר ָּ ָ֣פה ָּכל־ ַאר ָּצּה לא תזָּ ַרע ו ָ֣לא ַתצמ ַח ו ָֽלא־יַ ע ֶלֵ֥ה ָּבּה
ָּכל־ע ִֶׂ֑שב ָֽכ ַמהפ ִַ֞כת סדם וַ עמ ָּרה ַאד ָּ ָ֣מה וצביים א ֶשר ָּה ַפְָ֣ך יהוָּ ה
ובח ָּמ ָֽתו׃
ב ַאפו ַ
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23ו ָּ ָֽאמרו ָּכל־ ַהגוים ַעל־ ֶמה ָּע ָּׂשה יהָּוה ָּכ ָּכה ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת ֶ ֵ֥מה ֳחרי
ָּה ַ ֵ֥אף ַהגָּ דול ַה ֶזָֽה׃
שר ָּ ָֽעזבו ֶאת־ב ֵ֥רית יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אב ָּ ִ֑תם א ֶשר ָּכ ַ ָ֣רת ע ָּמם
24ו ָּ ָ֣אמרו ַ ֵ֚על א ֶ ָ֣
יאו א ָּתם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
בהוצ ֵ֥
שר ָֽלא־י ָּדעום
25וַ ילכו וַ ַ ָֽי ַעבדו ֱאֹל ָ֣הים אחרים וַ ָֽיש ַתחוו ָּל ֶ ִ֑הם ֱאֹלהים א ֶ ָ֣
ו ֵ֥לא ָּח ַלק ָּל ֶ ָֽהם׃
26וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יהָּוה ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑הוא ל ָּהביא ָּע ֶלי ָּה ֶאת־ ָּכל־ ַהק ָּל ָּלה ַהכתו ָּבה
ַב ֵ֥ס ֶפר ַה ֶ ָֽזה׃
27וַ יתשם יהוָּ ה מ ַ ָ֣על ַאד ָּמ ָּתם ב ַ ֵ֥אף ובח ָּמה ובָ ֶ ָ֣ק ֶצף גָּ ִ֑דול וַ יַ שלכם
ל־א ֶרץ ַא ֶח ֶרת ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ֶא ֶ ֵ֥
ד־עולם ַלעׂשות
ָּ
ַ 28הנס ָּתרת ַליהָּוה ֱאֹל ִ֑הינו ו ַהנג ִֹ֞לת ָּלנו ול ָּבנינו ַע
תורה ַה ָֽזאת׃
ת־כל־דברי ַה ָּ ֵ֥
ֶא ָּ

ס

1 30ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יָּ באו ָּע ֶליך ָּכל־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ַהב ָּר ָּכה ו ַהק ָּל ָּלה א ֶ ֵ֥שר
הוֵ֥ה
ל־הגוים א ֶשר הדיחך י ָּ
נָּ ַתתי ל ָּפ ֶ ִ֑ניך וַ השב ָּת ֶאל־ל ָּב ֶבך ב ָּכ ַ
ֹלהיך ָּ ָֽש ָּמה׃
ֱא ֶ
2ו ַשב ִָּ֞ת ַעד־יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ו ָּש ַמע ָּ ָ֣ת בקלו ככל א ֶשר־ ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיִ֑ ום
ובנֶ יך ב ָּכל־ל ָּבבך וב ָּכל־נַ פ ֶ ָֽשך׃
ַא ָּ ָ֣תה ָּ
ל־ה ַעמים
ֹלהיך ֶאת־שבותך ורח ֶ ִ֑מך ו ָּשב וק ֶבצך מ ָּכ ָּ ָ֣
הוה ֱא ֶ
3ו ָּשב י ָּ
ֹלהיך ָּ ָֽש ָּמה׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
א ֶשר ֱה ָֽפיצך י ָּ
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4אם־יה ֶ ֵ֥יה ָֽנַֽ ַדחך בק ָ֣צה ַה ָּש ָּ ִ֑מים מ ָּשם י ַק ֶבצך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ומ ָּשם
י ָּק ֶ ָֽחך׃
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־יָּ ר ֵ֥שו אב ֶתיך ָֽוירש ָּ ִ֑תּה
ֹלהיך ֶא ָּ
5וֶ ֱה ָֽביא ִ֞ך יהָּ ָ֣וה ֱא ֶ
יטבךֵ֥ והרבך מאב ֶ ָֽתיך׃
וה ָֽ
6ו ָּמל יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ֶאת־ל ָּבבך ו ֶאת־ל ַ ָ֣בב זַ ר ֶ ִ֑עך ל ַאה ִָּ֞בה ֶאת־יהָּוה
ֱאֹל ֶהיך ב ָּכל־ל ָּבבךֵ֥ וב ָּכל־נַ פשך ל ַ ֵ֥מ ַען ַח ֶ ָֽייך׃
7ונָּ ַתן יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֵ֥את ָּכל־ ָּה ָּאלות ָּה ִ֑א ֶלה ַעל־אי ֶ ֵ֥ביך ו ַעל־ׂשנ ֶאיך
א ֶ ֵ֥שר ר ָּד ָֽפוך׃
ותיו א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי
ת־כל־מצ ָּ
ית ֶא ָּ
8ו ַא ָּ ָ֣תה ָּתשוב ו ָּש ַמע ָּת ב ָ֣קול יהָּ ִ֑וה ו ָּעׂש ָּ
מ ַצוך ַהיָֽ ום׃
ׂשה יָּ ֶדך בפרי בטנך ובפרי ב ֶהמתך
9והו ָֽתירך יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ב ָ֣כל׀ ַמע ָ֣
ר־ׂשׂש
טובה ָ֣כי׀ יָּ ָ֣שוב יהוָּ ה ָּלׂשוׂש ָּע ֶליך לטוב ַכא ֶש ָּ
ובפ ֵ֥רי ַאד ָּמתך ל ָּ ִ֑
ַעל־אב ֶ ָֽתיך׃
ָ֣ 11כי תש ַמע בקול יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך לשמר מצו ָּתיו וחק ָּתיו ַהכתו ָּבה
ֹלהיך ב ָּכל־ל ָּבבך
הוָ֣ה ֱא ֶ
תורה ַה ֶזִ֑ה כי ָּתשוב ֶאל־י ָּ
ב ֵ֥ס ֶפר ַה ָּ
וב ָּכל־נַ פ ֶ ָֽשך׃

פ

ֵ֚ 11כי ַהמצָּ ָ֣וה ַהזאת א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי מ ַצוך ַהיִ֑ ום ָֽלא־נפ ֵ֥לאת הוא ממך ו ֵ֥לא
רח ָּקה ָֽהוא׃
ה־לנו ַה ָּש ַמי ָּמה וי ָּק ֶ ָ֣ח ָּה ָּלנו ויַ שמ ֵ֥ענו
ֵ֥ 12לא ַב ָּש ַמים ִ֑הוא לאמר ָ֣מי יַ ע ֶל ָּ
א ָּתּה ונַ ע ֶ ָֽׂשנָּ ה׃
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ר־לנו ֶאל־ע ֶבר ַהיָּ ם וי ָּק ֶ ָ֣ח ָּה ָּלנו
13ו ָֽלא־מ ֵ֥ע ֶבר ַל ָּים ִ֑הוא לאמר ָ֣מי יַ ע ָּב ָּ
ויַ שמ ֵ֥ענו א ָּתּה ונַ ע ֶ ָֽׂשנָּ ה׃
ָֽ 14כי־ ָּק ֵ֥רוב א ֶליך ַה ָּד ָּבר מ ִ֑אד ב ֵ֥פיך ו ָֽבל ָּבבך ַלעׂש ָֽתו׃

ס

ת־ה ָּמוֶ ת
ת־ה ִ֑טוב ו ֶא ַ
ת־ה ַחיים ו ֶא ַ
15ראה נָּ ַתתי ל ָּפנֶ יך ַהיום ֶא ַ ָֽ
ת־ה ָּ ָֽרע׃
ו ֶא ָּ
ֹלהיך ָּל ֶל ֶָ֣כת בד ָּר ָּכיו
הוה ֱא ֶ
16א ֶשר ָּאנ ָ֣כי מ ַצוך ַהיום ל ַאה ִָּ֞בה ֶאת־י ָּ
ֹלהיך
הוָ֣ה ֱא ֶ
וב ַרכך י ָּ
ית ָֽ
ָ֣ית ו ָּרב ָּ
ותיו וחק ָּתיו ומש ָּפ ָּ ִ֑טיו ו ָּחי ָּ
ולשמר מצ ָּ ֵ֥
א־ש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
ר־א ָּ ֵ֥תה ָּב ָּ
ָּב ָּא ֶרץ א ֶש ַ
17ואם־יפ ֶ ֵ֥נה ל ָּבבך ו ָ֣לא תש ָּ ִ֑מע ונ ַדח ָּת ו ָֽהש ַתחוי ָּת לאֹל ֵ֥הים אחרים
וַ ע ַבד ָּ ָֽתם׃
ל־הא ָּד ָּמה
־תאריכן יָּמים ַע ָּ ָ֣
18ה ַגַֽדתי ָּל ֶכם ַהיום ֵ֥כי ָּאבד תאב ִ֑דון לא ַ
ת־היַ רדן ָּל ֵ֥בא ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
א ֶשר ַא ָּתה עבר ֶא ַ
ַ 19העידתי ָּב ֶ ָ֣כם ַהיום ֶאת־ ַה ָּש ַ ָ֣מים ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַה ַחיים ו ַה ָּמוֶ ת נָּ ַ ָ֣תתי
וב ַחר ָּת ַ ָֽב ַחיים ל ַ ֵ֥מ ַען תח ֶיה ַא ָּ ֵ֥תה וזַ ר ֶ ָֽעך׃
ל ָּפנֶ יך ַהב ָּר ָּכה ו ַהק ָּל ָּלִ֑ה ָּ ָֽ
21ל ַ ָֽאה ָּבה ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך לש ֵ֥מ ַע בקלו ול ָּדב ָּקה־ ִ֑בו ָ֣כי הוא ַחיֶ יך
הוה ַלאב ֶתיך ל ַאב ָּר ָּהם
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר נש ַבע י ָּ
ש ֶבת ַע ָּ
יָּמיך ָּל ֶ ָ֣
ו ָ֣א ֶרְך ֶ
ליצ ָּ ֵ֥חק וָֽ ליַ עקב ָּל ֵ֥תת ָּל ֶ ָֽהם׃

פ

ל־כל־יׂש ָּר ָֽאל׃
1 31וַ י ֶלְך מ ֶ ִ֑שה וַ י ַדבר ֶאת־ ַהד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה ֶא ָּ
2וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ֶבן־מ ָּאה ו ֶעׂשרים ָּש ָּנה ָּאנכי ַהיום לא־או ַ ֵ֥כל עוד
ת־היַ ר ֵ֥דן ַה ֶזָֽה׃
ָּל ָ֣צאת ו ָּל ִ֑בוא ַ ָֽויהוָּ ה ָּא ַ ָ֣מר א ַלי ֵ֥לא ַתעבר ֶא ַ
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ת־הגויֵ֥ם ָּהא ֶלה
3יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ָ֣הוא׀ ע ָ֣בר ל ָּפנֶ יך ָֽהוא־יַ ש ִ֞מיד ֶא ַ
הוָֽה׃
מל ָּפ ֶניך ָֽוירש ָּ ִ֑תם יהוש ַע ֵ֚הוא עבָ֣ר ל ָּפנֶ יך ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
יחון ולעוג ַמל ֵ֥כי ָּה ֱאמרי ול ַאר ָּ ִ֑צם
שר ָּע ָּׂשה לס ֵ֥
4ו ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ָּל ֶהם ַכא ֶ ָ֣
א ֶ ֵ֥שר השמיד א ָּ ָֽתם׃
ל־המצוָּ ה א ֶ ֵ֥שר צויתי ֶאת ֶ ָֽכם׃
יתם ָּל ֶהם כ ָּכ ַ
הוה לפנ ֶיכִ֑ם וַ עׂש ֶ ָ֣
5ונ ָּת ָּנֵ֥ם י ָּ
ֹלהיך ֵ֚הוא
הוָ֣ה ֱא ֶ
יהם ָ֣כי׀ י ָּ
ל־ת ַערצו מפנ ֶ ִ֑
ל־תיר ֵ֥או ו ַא ַ
6חז ָ֣קו ואמצו ַא ָֽ
ַההלְָ֣ך ע ָּמְך ֵ֥לא יַ רפך ו ֵ֥לא יַ ַעז ֶ ָֽבךָּ ׃

פ

7וַ יק ָּרא מ ֶשה ָֽליהוש ַע וַ יא ֶמר א ָּליו לעינָ֣י ָּכל־יׂש ָּראל ח ַ ָ֣זק וֶ ֱא ָּמץ ָ֣כי
הוה ַלאב ָּתם
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר נש ַבע י ָּ
־ה ָּעָ֣ם ַהזֶ ה ֶא ָּ
ַא ָּתה ָּתבוא ֶאת ָּ
אותם׃
ילנָּ ה ָּ ָֽ
ָּל ָ֣תת ָּל ֶ ִ֑הם ו ַא ָּתה ַתנח ֶ ֵ֥
ָֽ ַ8ויה ִָּ֞וה ָ֣הוא׀ ַההלְָ֣ך ל ָּפנֶ יך ֵ֚הוא יהיֶ ָ֣ה ע ָּמְך ֵ֥לא יַ רפך ו ָ֣לא ַי ַָֽעז ֶבִ֑ךָּ ֵ֥לא
ת ָּירא ו ֵ֥לא ת ָּ ָֽחת׃
9וַ יכ ָ֣תב מ ֶשה ֶאת־ ַהתו ָּ ָ֣רה ַהזאת ַוַָֽֽיתנָּ ּה ֶאל־ ַהכהנים ב ָ֣ני לוי ַה ָ֣נׂשאים
ל־כל־זקני יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ו ֶא ָּ
ֶאת־ארון ב ָ֣רית י ָּ ִ֑
ש ַבע ָּשנים במעד ש ַ ֵ֥נת ַהשמ ָּטה
11וַ י ַ ֵ֥צו מ ֶשה או ָּ ָ֣תם לא ִ֑מר מ ָ֣קץ׀ ֶ ָ֣
ב ַ ֵ֥חג ַהס ָֽכות׃
שר יב ָּ ִ֑חר
ֹלהיך ַב ָּמקום א ֶ ָ֣
הוָ֣ה ֱא ֶ
11ב ָ֣בוא ָּכל־יׂש ָּראל ל ָּראות ֶאת־פני י ָּ
יהם׃
תורה ַהזאת ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ָּכל־יׂש ָּראל ב ָּאזנ ֶ ָֽ
ת־ה ָּ ֵ֥
תק ָּ ִ֞רא ֶא ַ
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שר בש ָּע ֶ ִ֑ריך ל ַמ ַען
ַ 12הק ָ֣הל ֶאת־ ָּה ָּעם ָּ ָֽהאנָּ שים ו ַהנָּ שים ו ַה ַטף וגרך א ֶ ָ֣
ישמעו ול ַ ָ֣מ ַען ילמדו ו ָּ ָֽיַֽראו ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ו ָּשמ ָ֣רו ַלעׂשות
תורה ַה ָֽזאת׃
ת־כל־דברי ַה ָּ ֵ֥
ֶא ָּ
שר ָֽלא־יָּ דעו ישמעו ו ָּ ָ֣למדו ליר ָּאה ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם
13ובני ִֶ֞הם א ֶ ָ֣
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר ַא ֶתם עברים
ל־היָּ מים א ֶשר ַא ֶתם ַחיים ַע ָּ ָ֣
ָּכ ַ
ת־היַ רדן ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
ֶא ַ

פ

14וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ָ֣הן ָּקר ָ֣בו יָּ ֶמיך ָּלמות ק ָּ ָ֣רא ֶאת־יהוש ַע
ו ָֽהתיַ צבו ב ֵ֥א ֶהל מועד וַ א ַצֶוִ֑נו וַ י ֶלְך מ ֶשה ָֽויהוש ַע וַ יָֽתיַ צבו ב ֵ֥א ֶהל
מועד׃
ָֽ
ל־פ ַתח ָּה ָֽא ֶהל׃
הוה ָּבא ֶהל ב ַע ָ֣מוד ָּע ָּ ִ֑נַֽן וַ יַ עמד ַע ֵ֥מוד ֶה ָּע ָּנַֽן ַע ֶ ֵ֥
15וַ י ָּרא י ָּ
ס

16וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה הנךֵ֥ שכב עם־אב ֶ ִ֑תיך ו ָּקם ָּה ָּעם ַהזֶ ה וזָּ ָּ ָ֣נה׀
א־ש ָּמה בקרבו וַ עזָּ ַבני והפר
ַאח ָ֣רי׀ ֱאֹל ָ֣הי ָֽנ ַכר־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר הוא ָּב ָּ
ֶאת־בריתי א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַרתי א ָֽתו׃
17ו ָּח ָּ ָ֣רה ַא ָ֣פי ָ֣בו ַביום־ ַההוא וַ עזַ ב ִ֞תים והס ַתרתי ָּפ ַני מ ֶהם ו ָּה ָּיָ֣ה ֶ ָֽל ֱאכל
ֹלהי
ומ ָּצאהו ָּר ֵ֥עות ַרבות ו ָּצ ִ֑רות ו ָּא ַמר ַביָ֣ ום ַההוא הלא ַעָ֣ל ָֽכי־אין ֱא ַ
בקרבי מ ָּצאוני ָּה ָּר ֵ֥עות ָּה ָֽא ֶלה׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ָ֣כי
ל־ה ָּר ָּעה א ֶ ָ֣
18ו ָּאנכי ַהסתר ַאסתיר ָּפנַ י ַביָ֣ ום ַההוא ַ ֵ֥על ָּכ ָּ
ל־אֹלהים אח ָֽרים׃
ָּפנָּ ה ֶא ֱ
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ימּה
ירה ַהזאת ו ַלמ ָּ ֵ֥דּה ֶאת־בני־יׂש ָּראל ׂש ָּ ָ֣
ת־הש ָּ ָ֣
19ו ַע ָּתה כתבו ָּל ֶכם ֶא ַ
ירה ַהזאת לעד בבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
יהם ל ַמ ַען תהיֶ ה־לי ַהש ָּ ֵ֥
בפ ֶ ִ֑
ל־הא ָּד ָּ ָ֣מה׀ א ֶשר־נש ַבָ֣עתי ַלאב ָּתיו זָּ ַבת ָּח ָּלב וד ַבש
ָֽ 21כי־אבי ֶאנו ֶ ָֽא ָּ
ל־אֹלהים אחרים וַ ע ָּבדום ונָ֣אצוני והפר
ופ ִ֞ ָּנה ֶא ֱ
שן ָּ
ו ָּא ַ ֵ֥כל ו ָּׂש ַבע ו ָּד ִ֑
יתי׃
ֶאת־בר ָֽ
21ו ָּהיָּ ה ָֽכי־תמ ֶצאן ָּ אתו ָּר ָ֣עות ַרבות ו ָּצרות ו ָּענ ָּתה ַהש ָּירה ַהזאת
ל ָּפנָּ יו לעד כי ֵ֥לא ת ָּש ַכח מ ָ֣פי זַ ר ִ֑עו כי יָּ ַ ָ֣דעתי ֶאת־יצרו א ֶשר הוא
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נש ָּ ָֽבעתי׃
יאנו ֶא ָּ
ע ֶׂשה ַהיום ב ֶ ָ֣ט ֶרם אב ֶ
22וַ יכ ֵ֥תב מ ֶשה ֶאת־ ַהשי ָּ ֵ֥רה ַהזאת ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ַוַָֽֽי ַלמ ָּדּה ֶאת־ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
ש ַע בן־נון וַ יא ֶמר ח ַ ָ֣זק ֶ ָֽו ֱא ָּמץ ָ֣כי ַא ָּתה ָּתביא ֶאת־ב ָ֣ני
23וַ י ִַ֞צו ֶאת־יהו ָ֣
יׂש ָּראל ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־נש ַבָ֣עתי ָּל ֶ ִ֑הם ו ָּאנכי ֶ ָֽאה ֶיֵ֥ה ע ָּ ָֽמְך׃
ל־ס ֶפר ַעד
־הזאת ַע ִ֑
תורה ַ
24וַ י ָ֣הי׀ כ ַכלָ֣ ות מ ֶשה לכתב ֶאת־דב ֵ֥רי ַה ָּ ָֽ
ת ָּ ָֽמם׃
25וַ י ַצו מ ֶשה ֶאת־ ַהלוים ָֽנׂשאי א ֵ֥רון ברית־יהָּוה לא ָֽמר׃
הוה
תורה ַהזֶ ה ו ַׂשמ ֶ ָ֣תם אתו מ ַצד א ֵ֥רון ברית־י ָּ
ָּ 26לק ַח ָ֣את ס ֶפר ַה ָּ
ה־שם בך ל ָֽעד׃
ֱאֹלה ֶיכִ֑ם ו ָּ ָֽהיָּ ָּ ֵ֥
ָ֣ 27כי ָּאנכי יָּ ַדעתי ֶ ָֽאת־ ֶמריך ו ֶ ָֽאת־ ָּערפך ַה ָּק ֶ ִ֑שה ָ֣הן בעו ֶדני ַחי ע ָּמ ֶכם
מותי׃
י־אח ֵ֥רי ָֽ
ַהיום ַממרים ֱהי ֶתם עם־יהוָּ ה ו ַאף כ ַ
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יהם
ַ 28הקהילו א ַלי ֶאת־ ָּכל־זק ֵ֥ני שבט ֶיכם ושטר ֶיכִ֑ם וַ א ַדב ָּ ָ֣רה ב ָּאזנ ֶ
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־ה ָּש ַמים ו ֶא ָּ
ֵ֚את ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ו ָּא ָ֣ע ָּידה ָּבם ֶא ַ
ָ֣ 29כי יָּ ַדעתי ַאחרי מותי ָֽכי־ ַהש ָ֣חת ַתשחתון ו ַסר ֶ ָ֣תם מן־ ַה ֶד ֶרְך א ֶ ֵ֥שר
י־תעׂשו
צויתי ֶאת ֶ ִ֑כם ו ָּק ָּראת ֶאת ֶכם ָּ ָֽה ָּר ָּעה ב ַאח ָ֣רית ַהיָּמים ָֽכ ַ
יכם׃
ת־ה ַרע בעינָ֣י יהוָּ ה ל ַהכעיסו ב ַמע ֵׂ֥שה יד ֶ ָֽ
ֶא ָּ
31וַ י ַד ָ֣בר מ ֶשה ב ָּאזני ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּראל ֶאת־דב ֵ֥רי ַהשי ָּרה ַה ִ֑זאת ַעד
ת ָּ ָֽמם׃

פ

י־פי׃
ַ 1 32הא ֵ֥זינו ַה ָּש ַמים וַ א ַד ִ֑ב ָּרה ותש ַ ֵ֥מע ָּה ָּא ֶרץ אמר ָֽ
י־ד ֶשא וכרביבים
ירם על ֶ
2יַ ערף ַכ ָּמ ָּטר לקחי ת ַ ֵ֥זל ַכ ַטל אמ ָּר ִ֑תי כׂשע ָ֣
י־ע ֶׂשב׃
על ָֽ
אֹלהינו׃
הוה ֶאק ָּ ִ֑רא ָּה ֵ֥בו ג ֶדל ל ָֽ
3כי ֵ֥שם י ָּ
ַ 4הצור ָּת ָ֣מים ָּפ ֳעלו ֵ֥כי ָּכל־ד ָּר ָּכיו מש ָּ ִ֑פט אל ֱאמונָּ ה ו ָ֣אין ָּעוֶ ל ַצ ֵ֥דיק
ויָּ ָּשר ָֽהוא׃
מומם ֵ֥דור עקש ופ ַתל ָֽתל׃
5ש ֵ֥חת לו לא ָּב ָּנָ֣יו ָּ ִ֑
־ליהוָּ ה תגמלו־זאת ַ ֵ֥עם נָּ ָּבל ו ָ֣לא ָּח ָּכִ֑ם הלוא־הוא ָּא ָ֣ביך ָּקנֶ ך ֵ֥הוא
6ה ַ
ָּ ָֽעׂשך ַוַָֽֽיכנ ֶנַָֽֽך׃
עולם בינו שנָ֣ ות דור־וָּ ִ֑דור ש ַאל ָּאביך ויַ גדך זק ֶניך
7זכר י ָ֣מות ָּ
ו ֵ֥יאמרו ָּ ָֽלְך׃
8ב ַהנחל ֶעליון גוים ב ַהפרידו בנָ֣י ָּא ָּ ִ֑דם יַ צב גבֹלָ֣ ת ַעמים למס ַפר בנֵ֥י
יׂש ָּר ָֽאל׃
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הוה ַע ִ֑מו יַ עקב ֶ ֵ֥ח ֶבל נַ ח ָּל ָֽתו ׃
 9כי ֵ֥ח ֶלק י ָּ
11ימ ָּצאהו ב ֶ ָ֣א ֶרץ מד ָּבר ובתהו ילָ֣ל יש ִ֑מן י ָֽסב ֶבנהו י ָ֣בוננהו יצ ֶרנהו
ישון עינָֽ ו׃
כא ֵ֥
11כנֶ ֶשר יָּ ָ֣עיר קנו ַעל־גוזָּ ָּליו י ַר ִ֑חף יפרׂש כנָּ ָּפיו י ָּקחהו י ָּשאהו
ל־אב ָּר ָֽתו׃
ַע ֶ
12יהָּוה ָּב ָּ ָ֣דד יַ נ ֶ ִ֑חנו ו ֵ֥אין עמו ֵ֥אל נ ָּ ָֽכר׃
נובת ָּׂש ָּ ִ֑די וַ ינָק ָֽהו ד ַבש מ ֶס ַלע
אכל ת ָ֣
13יַ רכבהו ַעל־ ָּ ָ֣ב ֳמותי ָּא ֶרץ וַ י ַ
ו ֶש ֶמן מ ַחל ֵ֥מיש ָֽצור׃
ָֽי־ב ָּשן ו ַעתודים
ֶ 14חמ ַאת ָּב ָּקר וַ חלָ֣ב צאן עם־ח ֶלב ָּכרים ואילים בנ ָּ
ה־ח ֶמר׃
עם־ח ֶלב כליָ֣ ות ח ָּ ִ֑טה ו ַדם־ע ָּנב תש ֶת ָּ ָֽ
ית וַ יטש ֱאלָ֣ ַוה ָּע ָּׂשהו וַ ינַ בל
ית ָּכ ִׂ֑ש ָּ
15וַ יש ַמן ישרון וַ יב ָּעט ָּש ַמנ ָּת ָּע ָ֣ב ָּ
ֵ֥צור יש ָּע ָֽתו׃
יסהו׃
16יַ קנאהו בזָּ ִ֑רים בתועבת יַ כע ָֽ
17יזבחו ַלשדים ָ֣לא ֱאֹל ַה ֱאֹלהים ָ֣לא י ָּד ִ֑עום ח ָּדשים מ ָּק ָ֣רב ָּבאו ֵ֥לא
יכם׃
ׂש ָּערום אבת ֶ ָֽ
ֵ֥ 18צור י ָּלדך ֶ ִ֑תשי וַ תש ַכח ֵ֥אל מחל ֶ ָֽלך׃
19וַ ַ ֵ֥יַֽרא יהָּוה וַ ינ ָּ ִ֑אץ מ ַ ֵ֥כ ַעס ָּב ָּניו ובנ ָּ ָֽתיו׃
יתם ָ֣כי דור ַתהפכת
21וַ יא ֶמר ַאסתי ָּרה ָּפנַ י מ ֶהם ֶאר ֶאה ָּ ָ֣מה ַאחר ָּ ִ֑
ה ָּמה ָּבנים לא־א ֵ֥מן ָּ ָֽבם׃
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א־עם בגֵ֥ וי
יאם בל ָּ
ֵ֚ 21הם קנ ָ֣אוני בלא־אל כעסוני ב ַהבלי ֶ ִ֑הם וַ אני ַאקנ ָ֣
יסם׃
נָּ ָּבל ַאכע ָֽ
אכל ֶא ֶרץ ָֽויב ָּלּה
22כי־אש ָּקד ָּ ָ֣חה ב ַאפי וַ תיָ ַקד ַעד־ש ָ֣אול ַתח ִ֑תית וַ ת ַ
וַ ת ַלהט מוס ֵ֥די ָּה ָֽרים׃
ה־בם׃
ַ 23אס ֶ ֵ֥פה ָּעלימו ָּר ִ֑עות ח ַצי א ַכ ֶל ָּ ָֽ
ח־בם
ירי ו ֶשן־בהמות א ַש ַל ָּ
24מ ֵ֥זי ָּר ָּעב ול ֵ֥חמי ֶר ֶשף ו ֶ ָָ֣ק ֶטב מר ִ֑
עם־ח ַמת זח ֵ֥לי ָּע ָּ ָֽפר׃
תולה יונק
ם־בחור גַ ם־ב ָּ
ימה גַ ָּ
25מחוץ ת ַש ֶכל־ ֶח ֶרב ומח ָּדרים א ָּ ִ֑
יבה׃
ם־איש ׂש ָּ ָֽ
ע ֵ֥
יתה מ ֱאנוש זכ ָּ ָֽרם׃
ָּ 26א ַמרתי ַאפאי ֶ ִ֑הם ַאש ֵ֥ב ָּ
ן־יאמרו יָּ ָ֣דינו ָּר ָּמה ו ֵ֥לא
27לולי ַכ ַעס אויב ָּאגור ֶ ָֽפן־ינַ כרו ָּצ ִ֑רימו ֶפ ָֽ
ל־זאת׃
הוה ָּפ ַ ֵ֥על ָּכ ָֽ
י ָּ
בונָֽה׃
28כי־גוי א ַ ֵ֥בד עצות ִ֑ה ָּמה ו ֵ֥אין ָּב ֶהם ת ָּ
יתם׃
29לֵ֥ ו ָּחכמו יַ ׂש ָ֣כילו ִ֑זאת יָּבינו ל ַאחר ָּ ָֽ
־צורם מ ָּכ ָּרם
31אי ִָּ֞כה ירדף ֶא ָּחד ֶא ֶלף וש ַנַֽים יָּ נָ֣יסו ר ָּב ָּ ִ֑בה אם־לא כי ָּ ָ֣
ירם׃
ָֽיהוה הסג ָּ ָֽ
ַו ָּ
ילים׃
31כי ֵ֥לא כצורנו צו ָּ ִ֑רם ואיבינו פל ָֽ
ָֽ 32כי־מ ֶג ֶפן סדם גַ פנָּ ם ומ ַשדמת עמ ָּ ִ֑רה ענָּ במו ענבי־רוש ַאשכֹלֵ֥ ת
מררת ָּ ָֽלמו׃
33ח ַ ֵ֥מת ַתנינם יי ָּ ִ֑נם ו ֵ֥ראש פ ָּתנים ַאכ ָּ ָֽזר׃
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34הלא־הוא ָּכ ָ֣מס ע ָּמ ִ֑די ָּחתם באוצר ָּ ָֽתי׃
35לי נָּ ָּקם ושלם לעת ָּת ָ֣מוט ַרג ָּלִ֑ם כי ָּקרוב יָ֣ ום א ָּידם ו ָּחש עת ֵ֥דת
ָּ ָֽלמו׃
ָֽ 36כי־יָּ דין יהוָּ ה ַעמו ו ַעל־ע ָּב ָּדיו יתנֶ ָּ ִ֑חם כי יר ֶאה כי־ ָּ ָ֣אז ַלת יָּ ד ו ֶא ֶפס
ָּע ֵ֥צור ו ָּעזָֽ וב׃
ֹלהימו צור ָּח ָּ ֵ֥סיו ָֽבו׃
37ו ָּא ַמר ָ֣אי ֱא ִ֑
38א ֶשר ח ֶלב ז ָּבחימו יאכלו ישתו י ָ֣ין נס ָּיכִ֑ם יָּ קומו ויַ עזר ֶכם י ֵ֥הי
על ֶיכם סת ָּ ָֽרה׃
39ר ָ֣או׀ ַע ָּתה ָ֣כי אני אני הוא ו ֵ֥אין ֱאֹלהים ע ָּמ ִ֑די אני ָּא ָ֣מית וַ א ַחיֶ ה
ָּמ ַחצתי וַ א ָ֣ני ֶאר ָּפא ו ֵ֥אין מיָּ די ַמ ָֽציל׃
ָֽ 41כי־ ֶא ָּ ֵ֥שא ֶאל־ ָּש ַמים יָּ ִ֑די ו ָּא ַמרתי ַ ֵ֥חי ָּאנכי לע ָּ ָֽלם׃
אחז במש ָּפט יָּ ִ֑די ָּאשיב נָּ ָּקם ל ָּצ ָּרי
41אם־ ַשנותי ב ַ ָ֣רק ַחרבי ות ֵ֥
ולמ ַׂשנ ַאי א ַש ָֽלם׃
אכָ֣ל ָּב ָּ ִׂ֑שר מ ַדם ָּח ָּלל ושביָּ ה מראש
ַ 42אשכיר ח ַצי מ ָּדם ו ַחרבי ת ַ
ַפר ֵ֥עות אויָֽב׃
ַ 43הרנינו גוים ַעמו ֵ֥כי ַדם־ע ָּב ָּדיו י ִ֑קום ונָּ ָּקם יָּ ָ֣שיב ל ָּצ ָּריו וכ ֶ ֵ֥פר ַאד ָּמתו
ַע ָֽמו׃

פ

ה־הזאת ב ָּאזנָ֣י ָּה ָּ ִ֑עם הוא
יר ַ
ת־כל־דב ֵ֥רי ַהש ָּ ָֽ
44וַ ָ֣יָּבא מ ֶשה וַ י ַדבר ֶא ָּ
הוש ַע בן־נָֽ ון׃
ו ֵ֥
ל־כל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־הד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה ֶא ָּ
ת־כ ַ
45וַ י ַ ָ֣כל מ ֶשה ל ַדבר ֶא ָּ
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־הד ָּברים א ֶשר ָּאנכי מ ֵ֥עיד ָּב ֶכם
46וַ יא ֶמר אל ֶהם ָׂ֣שימו ל ַבב ֶכם ל ָּכל ַ
תורה
ת־כל־דברי ַה ָּ ֵ֥
יכם לש ָ֣מר ַלעׂשות ֶא ָּ
ַהיִ֑ ום א ֶשר ת ַצום ֶאת־בנ ֶ
ַה ָֽזאת׃
47כי ָֽלא־ ָּד ָּבר ֵ֥רק הוא מ ֶכם כי־הוא ַחיי ֶ ִ֑כם ו ַב ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ַתאריכו יָּ מים
־היַ רדן ָּש ָּמה לרש ָּ ָֽתּה׃
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר ַא ֶתם עברים ֶאת ַ
ַע ָּ ָ֣

פ

48וַ י ַדבר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ב ֶע ֶצם ַהיֵ֥ ום ַה ֶזה לא ָֽמר׃
מואב א ֶשר ַעל־פנָ֣י
49עלה ֶאל־ ַהר ָּהע ָּברים ַהזֶ ה ַהר־נבו א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ
ת־א ֶרץ כנַ ַען א ֶשר אנֵ֥י נתן לבנֵ֥י יׂש ָּראל ַלאח ָּזָֽה׃
יר ִ֑חו וראה ֶא ֶ ָ֣
ר־מת
51ומת ָּב ָּהר א ֶשר ַא ָּתה ע ֶ ָ֣לה ָּש ָּמה וה ָּאסף ֶאל־ ַע ֶ ִ֑מיך ַ ָֽכא ֶש ִ֞
ל־ע ָּ ָֽמיו׃
ַאהרן ָּאחיך ב ָ֣הר ָּה ָּהר וַ י ָּא ֶסף ֶא ַ
ר־צן
יבת ָּקדש מד ַב ִ֑
ַ 51על א ֶשר מ ַעל ֶתם בי בתוְך בנָ֣י יׂש ָּראל ב ָֽמי־מר ַ ֵ֥
ַעָ֣ל א ֶשר ָֽלא־ק ַדש ֶתם אותי בתוְך בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־אנֵ֥י
ֵ֥ 52כי מ ֶנַֽגֶ ד תר ֶ ָ֣אה ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּש ָּמה ָ֣לא ָּתבוא ֶא ָּ
נתן לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 33ו ָ֣זאת ַהב ָּר ָּכה א ֶשר ב ַ ֵ֥רְך מ ֶשה ֵ֥איש ָּה ֱאֹלהים ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
מותו׃
לפני ָֽ
ארן ו ָּא ָּתה
2וַ יא ַמר יה ִָּ֞וה מסי ַ ֵ֥ני ָּבא וזָּ ַרח משעיר ָּלמו הופ ַיע מ ַ ָ֣הר ָּפ ָּ
שדת ָּ ָֽלמו׃
מרב ָ֣בת ִ֑ק ֶדש ָֽמימינו ֵ֥א ָּ
ֵ֚ ַ 3אף חבָ֣ב ַעמים ָּכל־קד ָּשיו ביָּ ֶ ִ֑דך והם ת ָ֣כו ל ַרג ֶלך י ָּשא מ ַדבר ֶ ָֽתיך׃
מור ָּשה קה ַ ֵ֥לת יַ ע ָֽקב׃
ה־לנו מ ֶ ִ֑שה ָּ
תורה צוָּ ָּ
ֵ֥ ָּ 4
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5וַ י ֵ֥הי בישרון ֶ ִ֑מ ֶלְך בהת ַאסף ָּ ָ֣ראשי ָּעם ַי ַחד שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
יהי מ ָּתיו מס ָּ ָֽפר׃
־יָּמת ו ֵ֥
6י ֵ֥חי ראובן ו ַאל ִ֑

ס

יאנו יָּ ָּדיו
ל־עמו תב ֶ ִ֑
הודה ו ֶא ַ
7ו ָ֣זאת ָֽליהו ָּדה וַ יא ַמר ש ַמע יהוָּ ה ָ֣קול י ָּ
ָּ ָ֣רב לו ו ֵ֥עזֶ ר מ ָּצ ָּריו תה ֶיָֽה׃

ס

ידך א ֶשר נסיתו ב ַמ ָּסה תריבהו
אוריך ל ָ֣איש חס ֶ ִ֑
8ולל ָ֣וי ָּא ַמר ת ֶ ֵ֥מיך ו ֶ
יבה׃
ל־מי מר ָּ ָֽ
ַע ֵ֥
ת־ב ָּנו ָ֣לא
ת־א ָּחיו ָ֣לא הכיר ו ֶא ָּ
ָּ 9הא ִ֞מר ל ָּאביו ולאמו ָ֣לא ראיתיו ו ֶא ֶ
יָּ ָּ ִ֑דע כי ָּ ָֽשמרו אמ ָּר ֶתך וב ָֽריתך ינ ָֽצרו׃
טורה ב ַא ֶפך ו ָּכליל
תורתך ליׂש ָּר ִ֑אל יָּ ׂשימו ק ָּ
11יורו מש ָּפ ֶטיך ליַ עקב ו ָּ
ַ ָֽעל־מזב ֶ ָֽחך׃
ָּ 11ברְך יהוָּ ה חילו ו ֵ֥פ ַעל יָּ ָּדיו תר ֶצִ֑ה מ ַחץ ָּמת ַנַֽים ָּק ָּמיו ומ ַׂשנ ָּאיו
קומון׃
מן־י ָֽ

ס

ובין
ל־היום ֵ֥
12לבניָּ ָ֣מן ָּא ַמר י ָ֣דיד יהוָּ ה יש ֵ֥כן ָּל ֶב ַטח ָּע ָּלִ֑יו חפף ָּע ָּליו ָּכ ַ
כת ָּיפיו ָּש ָֽכן׃

ס

13וליו ָ֣סף ָּא ַמר מב ֶ ֵ֥ר ֶכת יהָּוה ַאר ִ֑צו מ ֶמגֶ ד ָּש ַמים מ ָּטל ומתהום ר ֶ ֵ֥ב ֶצת
ָּ ָֽת ַחת׃
14ומ ֶמגֶ ד תבו ָ֣את ָּ ִ֑ש ֶמש ומ ֶמגֶ ד ֶגֵַֽ֥ ֶרש י ָּר ָֽחים׃
עולם׃
־ק ֶדם ומ ֶמגֶ ד גב ֵ֥עות ָּ ָֽ
15ומראש ַהררי ֶ ִ֑
ואתה ל ָ֣ראש יוסף
16ומ ֶמגֶ ד ֶ ֵ֚א ֶרץ ומֹל ָּאּה ור ֵ֥צון שכני ס ֶנִ֑ה ָּתב ָּ
ול ָּקדקד נ ֵ֥זיר ֶא ָּ ָֽחיו׃
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17בכור שורו ָּה ָּ ָ֣דר לו ו ַקרני ראם ַקרנָּ יו ָּב ֶהם ַעמים ינַ ַגֵ֥ח יַ ח ָּדו
י־א ֶרץ והם רב ָ֣בות ֶאפ ַרים והם ַאל ֵ֥פי מנַ ֶ ָֽשה׃
ַאפס ָּ ִ֑

ס

שכר בא ָּה ֶ ָֽליך׃
אתך וי ָּש ָּ
18ולזבו ָ֣לן ָּא ַמר ׂש ַ ֵ֥מח זבולן בצ ֶ ִ֑
י־צ ִֶ֑דק ָ֣כי ֶש ַפע יַמים יינָּ קו וׂשפוני
ַ 19עמים ַהר־יק ָּראו ָּשם יזב ָ֣חו זבח ֶ
ט ֵ֥מוני ָֽחול׃

ס

־קד ָֽקד׃
21ול ָּ ָ֣גד ָּא ַמר ָּברוְך ַמר ָ֣חיב ָּ ִ֑גד כ ָּל ָ֣ביא ָּשכן ו ָּט ַ ֵ֥רף זר ַוע ַאף ָּ
21וַ ַיַֽרא ראשית לו כי־ ָּשם ֶחל ַ ֵָ֥קת מחקק ָּס ִ֑פון וַ יתא ָּ ָ֣ראשי ָּעם צד ַָקת
יהוָּ ה ָּע ָּׂשה ומש ָּפ ָּטיו עם־יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

ן־ה ָּב ָּ ָֽשן׃
22ול ָּ ָ֣דן ָּא ַמר ָּדן גָ֣ ור ַאריִ֑ה יזַ נק מ ַ
הוִ֑ה ָּיֵ֥ם ו ָּדרום
ומלא בר ַכָ֣ת י ָּ
23ולנַ פ ָּת ָ֣לי ָּא ַמר נַ פ ָּתלי ׂש ַ ָ֣בע ָּרצון ָּ
י ָּ ָֽר ָּשה׃

ס

שר ָּא ַמר ָּב ֵ֥רוְך מ ָּבנים ָּא ִ֑שר יהי רצוי ֶא ָּחיו וט ֵ֥בל ַב ֶש ֶמן ַרג ָֽלו׃
24ול ָּא ָ֣
ַ 25בר ֶ ֵ֥זל ונח ֶשת מנ ָּע ֶ ִ֑ליך וכ ֶיָּמיך ָּדב ֶ ָֽאך׃
ֵ֥ 26אין ָּכאל יש ִ֑רון רכב ָּש ַמים ב ֶעז ֶרך ובגַ אוָּ תו ש ָּח ָָֽקים׃
אמר
עולִ֑ם וַ י ָּג ֶַֽרש מ ָּפ ֶניך אויב וַ ֵ֥י ֶ
27מענָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶק ֶדם ומ ַת ַחת זר ָ֣עת ָּ
ַהש ָֽמד׃
ף־ש ָּמיו
־א ֶרץ ָּד ָּ ָ֣גַֽן ות ִ֑ירוש ַא ָּ
28וַ ישכן יׂש ָּראל ֶב ַטח ָּב ָּדד עָ֣ין יַ עקב ֶאל ֶ
ַי ֵַ֥ערפו ָּ ָֽטל׃
ר־ח ֶרב
נושע ַ ָֽביהוָּ ה ָּמ ָ֣גַֽן ֶעז ֶרך וַ א ֶש ֶ
ַ 29אש ֶריך יׂש ָּראל ָ֣מי ָּכמוך ַ ֵ֚עם ַ ָ֣
מותימו תד ָֽרְך׃
ל־ב ֵ֥
גַ אוָּ ֶ ִ֑תך וי ָּ ָֽכחשו אי ֶביך ָּלְך ו ַא ָּתה ַע ָּ
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ל־הר נבו ֵ֚ראש ַהפסגָּ ה א ֶשר
מואב ֶא ַ ָ֣
1 34וַ יַ ַעל מ ֶשה ָֽמ ַערבת ָּ
ד־דן׃
ת־הגל ָּעד ַע ָּ ָֽ
ל־ה ָּא ֶרץ ֶא ַ
ת־כ ָּ
הוה ֶא ָּ
ַעל־פנָ֣י יר ִ֑חו וַ יַ ראהו י ָּ
הודה ַעד
ל־א ֶרץ י ָּ
2ואת ָּכל־נַ פ ָּתלי ו ֶאת־ ֶ ֵ֥א ֶרץ ֶאפ ַרים ומנַ ֶ ִ֑שה ואת ָּכ ֶ ָ֣
ַה ָּיֵ֥ם ָּה ַאח ָֽרון׃
ד־צ ַער׃
ת־הכ ִָּ֞כר בק ַעת ירחו ֵ֥עיר ַהת ָּמרים ַע ָֽ
ת־הנֶ גֶ ב ָֽו ֶא ַ
 3ו ֶא ַ
שר נש ַבעתי ל ַאב ָּר ָּהם ליצ ָּחק
4וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּליו זאת ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
יתיך בעינֶ יך ו ָּש ָּמה ֵ֥לא ַתע ָֽבר׃
וָֽ ליַ עקב לאמר לזַ רעך ֶאת ֶנִ֑נָּ ה ֶהרא ָ֣
הוָֽה׃
ל־פי י ָּ
מואב ַע ֵ֥
הוה ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּ
5וַ יָּ ָּמת ָּשם מ ֶשה ֶ ָֽע ֶבד־י ָּ
מואב מול בָ֣ית פ ִ֑עור ו ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥דע איש
6וַ יקבר אתו ַבגַ י ב ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ
ֶאת־קב ָָּ֣רתו ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
א־נֵ֥ס ל ָֽחה׃
־כה ָּ ֵ֥תה עינו ול ָּ
7ומ ֶשה ֶבן־מ ָּאה ו ֶעׂשרים ָּש ָּנה במ ִ֑תו ָֽלא ָּ
8וַ יבכו בני יׂש ָּראל ֶאת־מ ֶשה ב ַ ָֽער ֵ֥בת מו ָּאב שֹל ָ֣שים יִ֑ ום ַוַָֽֽיתמו י ֵ֥מי
בכי ֵ֥א ֶבל מ ֶ ָֽשה׃
ש ַע בן־נון ָּמלא ָ֣רו ַח ָּחכ ָּמה ָֽכי־ ָּס ַ ֵ֥מְך מ ֶשה ֶאת־יָּ ָּדיו ָּע ָּלִ֑יו
ָֽ 9ויהו ָ֣
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
וַ ישמעו א ָּליו בנָֽי־יׂש ָּראל ַוַָֽֽיַ עׂשו ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
ל־פנָֽים׃
שה א ֶשר י ָּד ָ֣עו יהוָּ ה ָּפנים ֶא ָּ
11ו ָֽלא־ ָּקם נָּ ֵ֥ביא עוד ביׂש ָּראל כמ ֶ ִ֑
11ל ָּכל־ ָּהאתות ו ַהמופתים א ֶשר ש ָּלחו יהוָּ ה ַלעׂשות ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים
ל־אר ָֽצו׃
ל ַפר ֵ֥עה ול ָּכל־ע ָּב ָּדיו ול ָּכ ַ
12ולכל ַה ָּיָ֣ד ַהחזָּ ָּקה ולכל ַהמו ָּ ָ֣רא ַהגָּ ִ֑דול א ֶשר ָּע ָּ ָׂ֣שה מ ֶשה לעיני
ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
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