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ָבִרים ֵאֶכה( 1) ָרֵאל ָךל ֶאל מֶֹשה ִדֶבר ֲאֶשר ַהדְּ ֵעֶבר יִשְּ ֵדן בְּ ָבר|  ַהטַרְּ  ַבִלדְּ
 ָעָשר ַאַחד( 2: )זָָהב וְִּדי ַוֲחֵצרֹת וְָּלָבן תֶֹפל וֵבין אָרןפָ  ֵבין סוף מֹול ָבֲעָרָבה

נֵעַ  ָקֵדש ַעד|  ֵשִעיר ַהר ֶדֶרְך ֵמחֵֹרב יֹום ָבִעים ַויְִּהי( 3: )ַברְּ  ָשנָה בְַּארְּ
ֵתי ַעשְּ ֶאָחד חֶֹדש ָעָשר בְּ נֵי ֶאל מֶֹשה ִדֶבר|  ַלחֶֹדש בְּ ָרֵאל בְּ  רֲאשֶ  ךְּכֹל יִשְּ

ֶוה ִצָוה  יֹוֵשב ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ִסיחֹן ֵאת ַהךֹתֹו ַאֲחֵרי( 4: )ֲאֵלֶהם אֹתֹו יַהְּ
בֹון ֶחשְּ ָתרֹת יֹוֵשב ֲאֶשר ַהָבָשן ֶמֶלְך עֹוג וְֵּאת|  בְּ ֶרִעי בְַּעשְּ ֶאדְּ ֵעֶבר( 5: )בְּ  בְּ

ֵדן ֶאֶרץ ַהטַרְּ ֶוה( 6: )ֵלאמֹר ַהזֹאת ֹוָרהַהת ֶאת ֵבֵאר מֶֹשה הֹוִאיל|  מֹוָאב בְּ  יַהְּ
נו( 7: )ַהזֶה ָבָהר ֶשֶבת ָלֶכם ַרב|  ֵלאמֹר בְּחֵֹרב ֵאֵלינו ִדֶבר ֱאֹלֵהינו עו פְּ  וסְּ

ֵכנָיו ָךל וְֶּאל ָהֱאמִֹרי ַהר ובֹאו ָלֶכם ֵפָלה ָבָהר ָבֲעָרָבה שְּ  ובְּחֹוף וַבםֶגֶב וַבשְּ
נַעֲ  ֶאֶרץ|  ַהטָם ָבנֹון נִיַהךְּ ֵאה( 8: )פְָּרת נְַּהר ַהָגדֹל ַהםָָהר ַעד וְַּהכְּ  נַָתִתי רְּ

נֵיֶכם שו בֹאו|  ָהָאֶרץ ֶאת ִלפְּ ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ורְּ ֶוה נִשְּ  ַלֲאבֵֹתיֶכם יַהְּ
ָרָהם ָחק לְַּאבְּ יִצְּ יֲַעקֹב לְּ ָעם ָלֶהם ָלֵתת ולְּ זַרְּ  ֲאֵלֶכם ָואַֹמר( 9: )ַאֲחֵריֶהם ולְּ

ַבִדי אוַכל ֹלא|  ֵלאמֹר ַהִהוא ֵעתבָ  ֵאת לְּ ֶכם שְּ ֶוה( 11: )ֶאתְּ ָבה ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ִהרְּ
ֶכם ֵבי ַהטֹום וְִּהםְֶּכם|  ֶאתְּ ֶוה( 11: )ָלרֹב ַהָשַמיִם ךְּכֹוכְּ  יֵֹסף ֲאבֹוֵתֶכם ֱאֹלֵהי יַהְּ
ָעִמים ֶאֶלף ָךֶכם ֲעֵליֶכם ֶכם ִויָבֵרְך|  פְּ  ֵאיָכה( 12: )ָלֶכם רִדבֶ  ַךֲאֶשר ֶאתְּ

ַבִדי ֶאָשא ֲחֶכם|  לְּ  ֲחָכִמים ֲאנִָשים ָלֶכם ָהבו( 13: )וְִּריבְֶּכם וַמַשֲאֶכם ָטרְּ
ֵטיֶכם ִויֺדִעים ונְּבֹנִים |  אִֹתי ַוַתֲענו( 14: )בְָּראֵשיֶכם ַוֲאִשיֵמם|  לְִּשבְּ

רו תָ  ֲאֶשר ַהָדָבר טֹוב ַותֹאמְּ ֵטיֶכם ָראֵשי ֶאת ָוֶאַקח( 15): ַלֲעשֹות ִדַברְּ  ִשבְּ
 וְָּשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי|  ֲעֵליֶכם ָראִשים אָֹתם ָוֶאֵתן ִויֺדִעים ֲחָכִמים ֲאנִָשים
ִרים ֲעָשרֹת וְָּשֵרי ֲחִמִשים וְָּשֵרי ֵמאֹות ֵטיֶכם וְּשֹטְּ ִשבְּ  ֶאת ָוֲאַצֶוה( 16: )לְּ

ֵטיֶכם ֶתם ֲאֵחיֶכם ֵבין מֹעַ שָ |  ֵלאמֹר ַהִהוא ָבֵעת שֹפְּ ַפטְּ  ִאיש ֵבין ֶצֶדק ושְּ
ָפט ָפנִים ַתִךירו ֹלא( 17: )ֵגרֹו וֵבין ָאִחיו וֵבין ָמעון ַךָגדֹל ַךָקטֹן ַבִלשְּ  ֹלא ִתשְּ



נֵי ָתגורו ָפט ִךי ִאיש ִמפְּ ֶשה ֲאֶשר וְַּהָדָבר|  הוא ֵלאֹלִהים ַהִלשְּ  ִמֶךם יִקְּ
ִתיו ֵאַלי ִרבוןַתקְּ  ַמעְּ ֶכם ָוֲאַצֶוה( 18: )ושְּ ָבִרים ָךל ֵאת|  ַהִהוא ָבֵעת ֶאתְּ  ַהדְּ

ָבר ָךל ֵאת ַוםֵֶלְך ֵמחֵֹרב ַוםִַמע( 19: )ַתֲעשון ֲאֶשר  ַההוא וְַּהםֹוָרא ַהָגדֹול ַהִלדְּ
ִאיֶתם ֲאֶשר ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ָהֱאמִֹרי ַהר ֶדֶרְך רְּ  ַעד ַוםָבֹא|  אָֹתנו ֱאֹלֵהינו יַהְּ
נֵעַ  ָקֵדש ֶוה ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי ַהר ַעד ָבאֶתם|  ֲאֵלֶכם ָואַֹמר( 21: )ַברְּ  ֱאֹלֵהינו יַהְּ
ֵאה( 21: )ָלנו נֵֹתן ֶוה נַָתן רְּ  ַךֲאֶשר ֵרש ֲעֵלה|  ָהָאֶרץ ֶאת לְָּפנֶיָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ֶוה ִדֶבר בון( 22: )ֵתָחת וְַּאל ִתיָרא ַאל ְךלָ  ֲאבֶֹתיָך ֱאֹלֵהי יַהְּ רְּ  ֺךכְֶּכם ֵאַלי ַוִתקְּ
רו לְָּחה ַותֹאמְּ ָפנֵינו ֲאנִָשים נִשְּ רו לְּ פְּ  ָדָבר אָֹתנו וְּיִָשבו|  ָהָאֶרץ ֶאת ָלנו וְּיַחְּ

 ֵעינַיבְּ  ַוטִיַטב( 23: )ֲאֵליֶהן נָבֹא ֲאֶשר ֶהָעִרים וְֵּאת ָבה נֲַעֶלה ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ֶאת
נֵים ִמֶךם ָוֶאַקח|  ַהָדָבר נו( 24: )ַלָשֶבט ֶאָחד ִאיש ֲאנִָשים ָעָשר שְּ  ַוטֲַעלו ַוטִפְּ
ךֹל נַַחל ַעד ַוטָבֹאו ָהָהָרה חו( 25: )אָֹתה ַויְַּרגְּלו|  ֶאשְּ יָָדם ַוטִקְּ ִרי בְּ  ָהָאֶרץ ִמפְּ
רו ָדָבר אָֹתנו ַוטִָשבו|  ֵאֵלינו ַוטֹוִרדו ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ טֹוָבה ַוטֹאמְּ  ֱאֹלֵהינו יַהְּ

רו|  ַלֲעֹלת ֲאִביֶתם וְֹּלא( 26: )ָלנו נֵֹתן ֶוה ִפי ֶאת ַוַתמְּ ( 27: )ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ
ָאֳהֵליֶכם ַוֵתָרגְּנו רו בְּ ֶוה בְִּשנְַּאת ַותֹאמְּ ָריִם ֵמֶאֶרץ הֹוִציָאנו אָֹתנו יַהְּ |  ִמצְּ

יַד נואֹתָ  ָלֵתת ִמיֵדנו ָהֱאמִֹרי בְּ ַהשְּ נו ָאנָה( 28: )לְּ  ֶאת ֵהַממו ַאֵחינו עִֹלים ֲאנַחְּ
ָבֵבנו נֵי וְּגַם|  ַבָשָמיִם ובְּצורֹת גְּדֹֹלת ָעִרים ִמֶלםו ָוָרם ָגדֹול ַעם ֵלאמֹר לְּ  בְּ
צון ֹלא|  ֲאֵלֶכם ָואַֹמר( 29: )ָשם ָרִאינו ֲענִָקים און וְֹּלא ַתַערְּ ( 31: )ֵמֶהם ִתירְּ

ֶוה נֵיֶכם ַההֵֹלְך ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ֶכם ָעָשה ֲאֶשר ךְּכֹל|  ָלֶכם יִָכֵחם הוא ִלפְּ  ִאתְּ
ַריִם ִמצְּ ֵעינֵיֶכם בְּ ָבר( 31: )לְּ ֶוה נְָּשֲאָך ֲאֶשר ָרִאיתָ  ֲאֶשר וַבִלדְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

נֹו ֶאת ִאיש יִָשא ַךֲאֶשר  ַהָלקֹום ַעד בֲֹאֶכם ַעד ֲהַלכְֶּתם ֲאֶשר ֶרְךַהדֶ  בְָּכל|  בְּ
 ַההֵֹלְך( 33: )ֱאֹלֵהיֶכם ַביהָוה ַמֲאִמינִם ֵאינְֶּכם|  ַהזֶה וַבָדָבר( 32: )ַהזֶה

נֵיֶכם ֶכם ָמקֹום ָלֶכם ָלתור ַבֶדֶרְך ִלפְּ ֶכם ַליְָּלה ָבֵאש|  ַלֲחנֹתְּ אֹתְּ  ַבֶדֶרְך ַלרְּ
ַמע( 34: )יֹוָמם ֶבָענָןו ָבה ֵתלְּכו ֲאֶשר ֶוה ַוטִשְּ ֵריֶכם קֹול ֶאת יַהְּ צֹף|  ִדבְּ  ַוטִקְּ

ֶאה ִאם( 35: )ֵלאמֹר ַוטִָשַבע  ֵאת|  ַהזֶה ָהָרע ַהדֹור ָהֵאֶכה ָבֲאנִָשים ִאיש יִרְּ



ִתי ֲאֶשר ַהחֹוָבה ָהָאֶרץ ַבעְּ  ֺפםֶהיְּ  ֶבן ָךֵלב זוָלִתי( 36: )ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת נִשְּ
ֶאםָה הוא ָבנָיו ָבה ָדַרְך ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן וְּלֹו יִרְּ  ִמֵכא ֲאֶשר יַַען|  ולְּ

ֶוה ַאֲחֵרי ַאםַף ִבי ַגם( 37: )יַהְּ ֶוה ִהתְּ  ָתבֹא ֹלא ַאָתה ַגם|  ֵלאמֹר ִבגְַּללְֶּכם יַהְּ
ָפנֶיָך ָהעֵֹמד נון ִבן יַהֹושועַ ( 38: )ָשם ֹ  הוא לְּ  הוא ִךי ַחזֵק אֹתֹו|  ָשָלה איָב

ָרֵאל ֶאת יַנְִּחֶלםָה ֶתם ֲאֶשר וְַּטפְֶּכם( 39: )יִשְּ יֶה ָלַבז ֲאַמרְּ נֵיֶכם יִהְּ  ֲאֶשר ובְּ
עו ֹלא נֶםָה וְָּלֶהם|  ָשָלה יָבֹאו ֵהָלה ָוָרע טֹוב ַהטֹום יָדְּ ( 41: )יִיָרשוהָ  וְֵּהם ֶאתְּ

נו וְַּאֶתם עוו|  ָלֶכם פְּ ָבָרה סְּ רו ַוַתֲענו( 41: )סוף יַם ֶדֶרְך ַהִלדְּ  ֵאַלי ַותֹאמְּ
נו ַליהָוה ָחָטאנו נו נֲַעֶלה ֲאנַחְּ ַחמְּ ֶוה ִצָונו ֲאֶשר ךְּכֹל וְּנִלְּ |  ֱאֹלֵהינו יַהְּ

גְּרו ֵלי ֶאת ִאיש ַוַתחְּ תֹו ךְּ ֶוהיַ  ַוטֹאֶמר( 42: )ָהָהָרה ַלֲעֹלת ַוָתִהינו ִמלְַּחמְּ  ֵאַלי הְּ
בְֶּכם ֵאינֶםִי ִךי ִתָכֲחמו וְֹּלא ַתֲעלו ֹלא ָלֶהם ֱאמֹר ִקרְּ נֵי ִתםָגְּפו וְֹּלא|  בְּ  ִלפְּ

ְֵּביֶכם ֶתם וְֹּלא ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵבר( 43: )אֹי ַמעְּ רו|  שְּ ֶוה ִפי ֶאת ַוַתמְּ  ַוָתזִדו יַהְּ
ֶכם ַההוא ָבָהר בַהטֹשֵ  ָהֱאמִֹרי ַוטֵֵצא( 44: )ָהָהָרה ַוַתֲעלו ַראתְּ פו ִלקְּ דְּ  ַוטִרְּ
ֶכם בִֹרים ַתֲעֶשינָה ַךֲאֶשר ֶאתְּ ֶכם ַוטַךְּתו|  ַהדְּ ָמה ַעד בְֵּשִעיר ֶאתְּ ( 45: )ָחרְּ
ךו ַוָתֺשבו נֵי ַוִתבְּ ֶוה ִלפְּ ֶוה ָשַמע וְֹּלא|  יַהְּ ( 46: )ֲאֵליֶכם ֶהֱאזִין וְֹּלא בְּקֹלְֶּכם יַהְּ
בו  :יְַּשבְֶּתם ֲאֶשר ַךטִָמים|  ַרִבים יִָמים ָקֵדשבְּ  ַוֵתשְּ

 
Devarím Pérek 2 

ָבָרה ַוםִַמע ַוםֵֶפן( 1) ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר סוף יַם ֶדֶרְך ַהִלדְּ  ַהר ֶאת ַוםָָסב|  ֵאָלי יַהְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 2) : ַרִבים יִָמים ֵשִעיר  ֶאת סֹב ָלֶכם ַרב( 3: )ֵלאמֹר ֵאַלי יַהְּ
נו|  ַהזֶה ָהָהר ִרים ַאֶתם ֵלאמֹר ַצו ָהָעם וְֶּאת( 4: )ָצפֹנָה ָלֶכם פְּ  ִבגְּבול עֹבְּ

נֵי ֲאֵחיֶכם ִבים ֵעָשו בְּ או|  בְֵּשִעיר ַהטֹשְּ ֶתם ִמֶךם וְּיִירְּ ַמרְּ אֹד וְּנִשְּ  ַאל( 5: )מְּ
ָגרו ָצם ָלֶכם ֶאֵתן ֹלא ִךי ָבם ִתתְּ ַרְך ַעד ֵמַארְּ ֵעָשו יְֺּרָשה ִךי|  ָרגֶל ףךַ  ִמדְּ  לְּ

בְּרו אֶֹכל( 6: )ֵשִעיר ַהר ֶאת נַָתִתי  ַמיִם וְּגַם|  ַוֲאַכלְֶּתם ַבֶךֶסף ֵמִאָתם ִתשְּ
ִתיֶתם ַבֶךֶסף ֵמִאָתם ִתכְּרו ֶוה ִךי( 7: )ושְּ  יֶָדָך ַמֲעֵשה בְּכֹל ֵבַרכְָּך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ



ָך יַָדע ָברַהלִ  ֶאת ֶלכְּתְּ ָבִעים זֶה|  ַהזֶה ַהָגדֹל דְּ ֶוה ָשנָה ַארְּ  ִעָלְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
תָ  ֹלא נֵי ַאֵחינו ֵמֵאת ַוםֲַעבֹר( 8: )ָדָבר ָחַסרְּ ִבים ֵעָשו בְּ  ִמֶדֶרְך בְֵּשִעיר ַהטֹשְּ

יֹן ֵמֵאיַלת ָהֲעָרָבה ַבר ֶדֶרְך ַוםֲַעבֹר ַוםֵֶפן  |  ָגֶבר וֵמֶעצְּ ( 9: )במֹוָא ִמדְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר ָגר וְַּאל מֹוָאב ֶאת ָתַצר ַאל ֵאַלי יַהְּ  ֶאֵתן ֹלא ִךי|  ִמלְָּחָמה ָבם ִתתְּ

צֹו לְָּך נֵי ִךי יְֺּרָשה ֵמַארְּ ָפנִים ָהֵאִמים( 11: )יְֺּרָשה ָער ֶאת נַָתִתי לֹוט ִלבְּ  לְּ
בו בו ָפִאיםרְּ ( 11: )ָךֲענִָקים ָוָרם וְַּרב ָגדֹול ַעם|  ָבה יָשְּ  ָךֲענִָקים ֵהם ַאף יֵָחשְּ

או וְַּהלָֹאִבים|  רְּ ֵשִעיר( 12: )ֵאִמים ָלֶהם יִקְּ בו ובְּ ָפנִים ַהחִֹרים יָשְּ נֵי לְּ  ובְּ
ִמידום יִיָרשום ֵעָשו נֵיֶהם ַוטַשְּ בו ִמפְּ ָתם ַוטֵשְּ ָרֵאל ָעָשה ַךֲאֶשר|  ַתחְּ  יִשְּ

ֶאֶרץ ֶוה נַָתן ֲאֶשר יְֺּרָשתֹו לְּ  נַַחל ֶאת ָלֶכם וְִּעבְּרו ֺקמו ַעָתה( 13: )ָלֶהם יַהְּ
נו ֲאֶשר וְַּהטִָמים( 14: )זֶָרד נַַחל ֶאת ַוםֲַעבֹר|  זֶָרד נֵעַ  ִמָקֵדש ָהַלכְּ  ֲאֶשר ַעד ַברְּ

נו ֹלִשים זֶֶרד נַַחל ֶאת ָעַברְּ מֹנֶה שְּ  ַאנְֵּשי ַהדֹור ָךל תֹם ַעד|  ָשנָה ושְּ
ָחָמההַ  ַבע ַךֲאֶשר ַהַלֲחנֶה ִמֶקֶרב ִללְּ ֶוה נִשְּ ֶוה יַד וְּגַם( 15: )ָלֶהם יַהְּ  ָהיְָּתה יַהְּ

 ַאנְֵּשי ָךל ַתלו ַכֲאֶשר ַויְִּהי( 16: )ֺתָלם ַעד|  ַהַלֲחנֶה ִמֶקֶרב לְֺּהָלם ָבם
ָחָמה ֶוה ַויְַּדֵבר( 17) : ָהָעם ִמֶקֶרב ָלמות ַהִללְּ  עֵֹבר ַאָתה( 18: )ֵלאמֹר ֵאַלי יַהְּ

תָ ( 19: )ָער ֶאת מֹוָאב גְּבול ֶאת ַהטֹום נֵי מול וְָּקַרבְּ ֺצֵרם ַאל ַעלֹון בְּ  וְַּאל תְּ
ָגר נֵי ֵמֶאֶרץ ֶאֵתן ֹלא ִךי|  ָבם ִתתְּ נֵי ִךי יְֺּרָשה לְָּך ַעלֹון בְּ  נְַּתִתיהָ  לֹוט ִלבְּ
ָפִאים ֶאֶרץ( 21: )יְֺּרָשה ָפִאים|  ִהוא ַאף בֵתָחשֵ  רְּ בו רְּ ָפנִים ָבה יָשְּ  לְּ

או וְָּהַעלֹנִים רְּ זִֺלים ָלֶהם יִקְּ ִמיֵדם|  ָךֲענִָקים ָוָרם וְַּרב ָגדֹול ַעם( 21: )זַמְּ  ַוטַשְּ
ֶוה נֵיֶהם יַהְּ בו ַוטִיָרֺשם ִמפְּ ָתם ַוטֵשְּ נֵי ָעָשה ַךֲאֶשר( 22: )ַתחְּ ִבים ֵעָשו ִלבְּ  ַהטֹשְּ

ִמיד ֲאֶשר|  ֵשִעירבְּ  נֵיֶהם ַהחִֹרי ֶאת ִהשְּ בו ַוטִיָרֺשם ִמפְּ ָתם ַוטֵשְּ  ַהטֹום ַעד ַתחְּ
ִבים וְָּהַעִוים( 23: )ַהזֶה תִֹרים|  ַעזָה ַעד ַבֲחֵצִרים ַהטֹשְּ ִאים ַךפְּ  ִמַךפְּתֹור ַהטֹצְּ

ִמיֺדם בו ִהשְּ ָתם ַוטֵשְּ עו קומו( 24: )ַתחְּ נֹן נַַחל ֶאת רווְִּעבְּ  מְּ ֵאה ַארְּ  נַָתִתי רְּ
ָך יָדְּ בֹון ֶמֶלְך ִסיחֹן ֶאת בְּ צֹו וְֶּאת ָהֱאמִֹרי ֶחשְּ ָגר|  ָרש ָהֵחל ַארְּ  בֹו וְִּהתְּ

ָחָמה ָך ֵתת ָאֵחל ַהזֶה ַהטֹום( 25: )ִמלְּ דְּ ָך ַפחְּ ָאתְּ יִרְּ נֵי ַעל וְּ  ָךל ַתַחת ָהַעִלים פְּ



מְּ  ֲאֶשר|  ַהָשָמיִם ֲעָך עוןיִשְּ ַלח( 26: )ִמָפנֶיָך וְָּחלו וְָּרגְּזו ִשמְּ  ַמלְָּאִכים ָוֶאשְּ
ַבר ֵדמֹות ִמִלדְּ בֹון ֶמֶלְך ִסיחֹון ֶאל קְּ ֵרי|  ֶחשְּ בְָּרה( 27: )ֵלאמֹר ָשלֹום ִדבְּ  ֶאעְּ
ֶצָך מֹאול יִָמין ָאסור ֹלא|  ֵאֵלְך ַבֶדֶרְך ַבֶדֶרְך בְַּארְּ  ףַבֶךסֶ  אֶֹכל( 28: )ושְּ

ִבֵרנִי ִתי ַתשְּ בְָּרה ַרק|  וְָּשִתיִתי ִלי ִתֶתן ַבֶךֶסף וַמיִם וְָּאַכלְּ ַרגְָּלי ֶאעְּ ( 29: )בְּ
נֵי ִלי ָעשו ַךֲאֶשר ִבים ֵעָשו בְּ ֵשִעיר ַהטֹשְּ ִבים וְַּהלֹוָאִבים בְּ  ַעד|  בְָּער ַהטֹשְּ
ֵדן ֶאת ֶאֱעבֹר ֲאֶשר ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהטַרְּ  וְֹּלא( 31: )ָלנו נֵֹתן ֱאֹלֵהינו יַהְּ
בֹון ֶמֶלְך ִסיחֹן ָאָבה ָשה ִךי|  בֹו ַהֲעִבֵרנו ֶחשְּ ֶוה ִהקְּ  רוחֹו ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ַמַען לְָּבבֹו ֶאת וְִּאֵלץ ָך ִתתֹו לְּ יָדְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 31) : ַהזֶה ַךטֹום בְּ ֵאה ֵאַלי יַהְּ  רְּ
ָפנֶ  ֵתת ַהִחֹּלִתי צֹו וְֶּאת ִסיחֹן ֶאת יָךלְּ צֹו ֶאת ָלֶרֶשת ָרש ָהֵחל|  ַארְּ ( 32: )ַארְּ

ָראֵתנו ִסיחֹן ַוטֵֵצא ָחָמה ַעלֹו וְָּכל הוא ִלקְּ ָצה ַלִללְּ נֵהו( 33: )יָהְּ ֶוה ַוטִתְּ  יַהְּ
ָפנֵינו ֱאֹלֵהינו  ֶאת לְּךֹדַוםִ ( 34: )ַעלֹו ָךל וְֶּאת[ קרי ָבנָיו] בנו וְֶּאת אֹתֹו ַוםְַך|  לְּ

ִתם ִעיר ָךל ֶאת ַוםֲַחֵרם ַהִהוא ָבֵעת ָעָריו ָךל נו ֹלא|  וְַּהָחף וְַּהםִָשים מְּ ַארְּ  ִהשְּ
ַלל|  ָלנו ָבזַזְּנו ַהבְֵּהָמה ַרק( 35: )ָשִריד נו ֲאֶשר ֶהָעִרים ושְּ  ֵמֲערֵֹער( 36: )ָלָכדְּ
ַפת ַעל ֲאֶשר נֹן נַַחל שְּ יָה ָהיְָּתה ֹלא ַהִגלְָּעד וְַּעד ַבםַַחל ֲאֶשר וְָּהִעיר ַארְּ  ִקרְּ
ֶוה נַָתן ַהךֹל ֶאת|  ִמֶלםו ָשגְָּבה ֲאֶשר ָפנֵינו ֱאֹלֵהינו יַהְּ  ֶאֶרץ ֶאל ַרק( 37: )לְּ

נֵי תָ  ֹלא ַעלֹון בְּ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר וְּכֹל ָהָהר וְָּעֵרי יַבֹק נַַחל יַד ָךל|  ָקָרבְּ  יַהְּ
 :ֱאֹלֵהינו

Devarím Pérek 3 
ָראֵתנו ַהָבָשן ֶמֶלְך עֹוג ַוטֵֵצא|  ַהָבָשן ֶדֶרְך ַוםַַעל ַוםֵֶפן( 1)  ַעלֹו וְָּכל הוא ִלקְּ

ָחָמה ֶרִעי ַלִללְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 2: )ֶאדְּ ָך ִךי אֹתֹו ִתיָרא ַאל ֵאַלי יַהְּ יָדְּ  אֹתֹו נַָתִתי בְּ
צֹו וְֶּאת ַעלֹו ָךל וְֶּאת ִסיחֹן ָעִשיתָ  ַךֲאֶשר כֹו וְָּעִשיתָ |  ַארְּ  ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך לְּ

בֹון יֹוֵשב ֲאֶשר ֶוה ַוטִֵתן( 3: )בְֶּחשְּ יֵָדנו ֱאֹלֵהינו יַהְּ  ַהָבָשן ֶמֶלְך עֹוג ֶאת ַגם בְּ
ִתי ַעד ַוםֵַךהו|  ַעלֹו ָךל וְֶּאת ִאיר ִבלְּ  וָעָרי ָךל ֶאת ַוםִלְּךֹד( 4: )ָשִריד לֹו ִהשְּ
יָה ָהיְָּתה ֹלא ַהִהוא ָבֵעת נו ֹלא ֲאֶשר ִקרְּ  ֶחֶבל ָךל ִעיר ִשִשים|  ֵמִאָתם ָלַקחְּ



גֹב ֶלֶכת ַארְּ ָלַתיִם גְּבָֹהה חֹוָמה בְֺּצרֹות ָעִרים ֵאֶכה ָךל( 5: )ַבָבָשן עֹוג ַממְּ  דְּ
ִריחַ  ָרזִי ֵמָעֵרי לְַּבד|  ובְּ ֵבה ַהפְּ אֹד ַהרְּ  ָעִשינו ַךֲאֶשר אֹוָתם ַוםֲַחֵרם( 6: )מְּ
ִסיחֹן בֹון ֶמֶלְך לְּ ִתם ִעיר ָךל ַהֲחֵרם|  ֶחשְּ ֵהָמה וְָּכל( 7: )וְַּהָחף ַהםִָשים מְּ  ַהבְּ
ַלל נֵי ִמטַד ָהָאֶרץ ֶאת ַהִהוא ָבֵעת ַוםִַקח( 8: )ָלנו ַבזֹונו ֶהָעִרים ושְּ  ַמלְֵּכי שְּ

דֵ  בְֵּעֶבר ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי נֹן ִמםַַחל|  ןַהטַרְּ מֹון ַהר ַעד ַארְּ או ִצידֹנִים( 9: )ֶחרְּ רְּ  יִקְּ
מֹון ֶחרְּ יֹן לְּ או וְָּהֱאמִֹרי|  ִשרְּ רְּ נִיר לֹו יִקְּ  ַהִגלְָּעד וְָּכל ַהִלישֹר ָעֵרי ךֹל( 11: )שְּ

ֶרִעי ַסלְָּכה ַעד ַהָבָשן וְָּכל ֶלֶכת ָעֵרי|  וְֶּאדְּ  געֹו ַרק ִךי( 11: )ַבָבָשן עֹוג ַממְּ
ַאר ַהָבָשן ֶמֶלְך ָפִאים ִמטֶֶתר נִשְּ שֹו ִהםֵה ָהרְּ זֶל ֶעֶרש ַערְּ ַרַבת ִהוא ֲהֹלה ַברְּ  בְּ
נֵי ָךה ַאלֹות ֵתַשע|  ַעלֹון בְּ ַבע ָארְּ ָבה ַאלֹות וְַּארְּ  וְֶּאת( 12: )ִאיש בְַּאַלת ָרחְּ

נו ַהזֹאת ָהָאֶרץ נֹן נַַחל ַעל ֶשראֲ  ֵמֲערֵֹער|  ַהִהוא ָבֵעת יַָרשְּ  ַהר ַוֲחִצי ַארְּ
ַלָגִדי ָלֺראוֵבנִי נַָתִתי וְָּעָריו ַהִגלְָּעד ֶלֶכת ַהָבָשן וְָּכל ַהִגלְָּעד וְּיֶֶתר( 13: )וְּ  ַממְּ

נֶַשה ֵשֶבט ַלֲחִצי נַָתִתי עֹוג גֹב ֶחֶבל ךֹל|  ַהמְּ  יִָקֵרא ַההוא ַהָבָשן לְָּכל ָהַארְּ
ָפִאים ֶאֶרץ נֶַשה ֶבן יִָאיר( 14: )רְּ גֹב ֶחֶבל ָךל ֶאת ָלַקח מְּ  גְּבול ַעד ַארְּ

ַהַלֲעָכִתי ַהגְּשוִרי ָרא|  וְּ מֹו ַעל אָֹתם ַוטִקְּ  ַהטֹום ַעד יִָאיר ַחוֹת ַהָבָשן ֶאת שְּ
ָמִכיר( 15: )ַהזֶה ַלָגִדי וְָּלֺראוֵבנִי( 16: )ַהִגלְָּעד ֶאת נַָתִתי ולְּ  ַהִגלְָּעד ִמן נַָתִתי וְּ
נֹן נַַחל וְַּעד נֵי גְּבול ַהםַַחל יַבֹק וְַּעד|  וגְֺּבל ַהםַַחל תֹוְך ַארְּ ( 17: )ַעלֹון בְּ

ֵדן וְָּהֲעָרָבה דֹת ַתַחת ַהֶלַלח יָם ָהֲעָרָבה יָם וְַּעד ִמִךםֶֶרת|  וגְֺּבל וְַּהטַרְּ  ַאשְּ
ָגה ֶכם ָוֲאַצו( 18: )ִמזְָּרָחה ַהִפסְּ ֶוה|  ֵלאמֹר ַהִהוא תָבעֵ  ֶאתְּ  נַָתן ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ

ָתה ַהזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶכם נֵי ַתַעבְּרו ֲחלוִצים לְִּרשְּ נֵי ֲאֵחיֶכם ִלפְּ ָרֵאל בְּ  יִשְּ
נֵי ָךל ֶכם נְֵּשיֶכם ַרק( 19: )ָחיִל בְּ נֵֶכם וְַּטפְּ ִתי וִמקְּ נֶה ִךי יַָדעְּ |  ָלֶכם ַרב ִמקְּ

בו ָעֵריֶכם יֵשְּ ֶוה יָנִיחַ  ֲאֶשר ַעד( 21: )ָלֶכם נַָתִתי ֲאֶשר בְּ  ָךֶכם ַלֲאֵחיֶכם יַהְּ
שו ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ֵהם גַם וְּיָרְּ ֵעֶבר ָלֶהם נֵֹתן ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ֵדן בְּ |  ַהטַרְּ

 תָבעֵ  ִצֵויִתי יְּהֹושועַ  וְֶּאת( 21: )ָלֶכם נַָתִתי ֲאֶשר ִליֺרָשתֹו ִאיש וְַּשבְֶּתם
ֶוה ָעָשה ֲאֶשר ָךל ֵאת ָהרֹאֹת ֵעינֶיָך|  ֵלאמֹר ַהִהוא נֵי ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ִלשְּ



ָלִכים ֶוה יֲַעֶשה ֵךן ָהֵאֶכה ַהלְּ ָלכֹות לְָּכל יַהְּ ( 22: )ָשָלה עֵֹבר ַאָתה ֲאֶשר ַהַלמְּ
ֶוה ִךי|  ִתיָראום ֹלא ַחםַןוָ ( 23) : ָלֶכם ַהםִלְָּחם הוא ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ֶאל ֶאתְּ

ֶוה אֹות ַהִחכֹותָ  ַאָתה יְּהִוה ֲאדֹנָי( 24: )ֵלאמֹר ַהִהוא ָבֵעת|  יַהְּ ַהרְּ ָך ֶאת לְּ  ַעבְּדְּ
לְָּך ֶאת ָך וְֶּאת ָגדְּ  יֲַעֶשה ֲאֶשר וָבָאֶרץ ַבָשַמיִם ֵאל ִמי ֲאֶשר|  ַהֲחזָָקה יָדְּ

ַמֲעֶשיָך בְָּרה( 25: )וְִּכגְּבורֶֹתָך כְּ ֶאהוְּ  םָא ֶאעְּ  ֲאֶשר ַהחֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ֶארְּ
ֵעֶבר ֵדן בְּ ָבנֹון ַהזֶה ַהחֹוב ָהָהר|  ַהטַרְּ ַעֵבר( 26: )וְַּהכְּ ֶוה ַוטִתְּ ַמַענְֶּכם ִבי יַהְּ  לְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר|  ֵאָלי ָשַמע וְֹּלא  ַבָדָבר עֹוד ֵאַלי ַדֵבר תֹוֶסף ַאל ָלְך ַרב ֵאַלי יַהְּ
ֹ  ֲעֵלה( 27: )ַהזֶה ָגה אשר  וִמזְָּרָחה וְֵּתיָמנָה וְָּצפֹנָה יָָלה ֵעינֶיָך וְָּשא ַהִפסְּ

ֵאה ֵעינֶיָך ורְּ ֵדן ֶאת ַתֲעבֹר ֹלא ִךי|  בְּ  וְַּחזְֵּקהו יַהֹושועַ  ֶאת וְַּצו( 28: )ַהזֶה ַהטַרְּ
ֵצהו נֵי יֲַעבֹר הוא ִךי|  וְַּאלְּ  ֲאֶשר ָאֶרץהָ  ֶאת אֹוָתם יַנְִּחיל וְּהוא ַהזֶה ָהָעם ִלפְּ

ֶאה  :פְּעֹור ֵבית מול ַבָגיְּא ַוםֵֶשב( 29: )ִתרְּ
 

Devarím Pérek 4 
ָרֵאל וְַּעָתה( 1) ַמע יִשְּ ָפִטים וְֶּאל ַהֺחִקים ֶאל שְּ ַלֵלד ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהִלשְּ  מְּ

ֶכם יו לְַּמַען|  ַלֲעשֹות ֶאתְּ ֶתם וָבאֶתם ִתחְּ ֶוהיַ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ִויִרשְּ  ֱאֹלֵהי הְּ
ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהָדָבר ַעל תִֹספו ֹלא( 2: )ָלֶכם נֵֹתן ֲאבֵֹתיֶכם ֶכם מְּ  וְֹּלא ֶאתְּ

עו מֹר|  ִמֶלםו ִתגְּרְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאת ִלשְּ ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ֶכם מְּ : ֶאתְּ
ֶוה ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ָהרֹאֹת ֵעינֵיֶכם( 3) ַבעַ  יַהְּ  ֲאֶשר ָהִאיש ָכל ִךי|  פְּעֹור לבְּ

ִמידֹו פְּעֹור ַבַעל ַאֲחֵרי ָהַלְך ֶוה ִהשְּ ֶבָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֵבִקים וְַּאֶתם( 4: )ִמִקרְּ  ַהדְּ
ֵאה( 5: )ַהטֹום ֺךכְֶּכם ַחטִים|  ֱאֹלֵהיֶכם ַביהָוה ִתי רְּ ֶכם ִלַלדְּ  ֺחִקים ֶאתְּ

ָפִטים ֶוהיַ  ִצַונִי ַךֲאֶשר וִמשְּ ֶקֶרב ֵךן ַלֲעשֹות|  ֱאֹלָהי הְּ  ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ בְּ
ָתה ָשָלה ָבִאים ֶתם( 6: )לְִּרשְּ ַמרְּ ֶכם ִהוא ִךי ַוֲעִשיֶתם ושְּ ֶכם ָחכְַּמתְּ  וִבינַתְּ
ֵעינֵי עון ֲאֶשר|  ָהַעִלים לְּ מְּ רו ָהֵאֶכה ַהֺחִקים ָךל ֵאת יִשְּ  ָחָכם ַעם ַרק וְָּאמְּ
רִֹבים ֱאֹלִהים לֹו ֲאֶשר ָגדֹול גֹוי ִמי ִךי( 7: )ַהזֶה ַהָגדֹול ַהגֹוי ןוְּנָבֹו |  ֵאָליו קְּ



ֵאנו בְָּכל ֱאֹלֵהינו ַךיהָוה  ֺחִקים לֹו ֲאֶשר ָגדֹול גֹוי וִמי( 8: )ֵאָליו ָקרְּ
ָפִטים נֵיֶכםלִ  נֵֹתן ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהזֹאת ַהתֹוָרה ךְּכֹל|  ַצִדיִקם וִמשְּ ( 9: )ַהטֹום פְּ

מֹר לְָּך ִהָשֶמר ַרק ָך ושְּ אֹד נַפְּשְּ ַךח ֶפן מְּ ָבִרים ֶאת ִתשְּ  ֵעינֶיָך ָראו ֲאֶשר ַהדְּ
ָבבְָּך יָסורו וֶפן ָתם|  ַחטֶיָך יְֵּמי ךֹל ִמכְּ ָבנֶיָך וְּהֹוַדעְּ נֵי לְּ  יֹום( 11: )ָבנֶיָך וְִּלבְּ

תָ  ֲאֶשר נֵי ָעַמדְּ ֶוה ִלפְּ ֶוה ֶבֱאמֹר בְּחֵֹרב ֹלֶהיָךאֱ  יַהְּ ֶהל ֵאַלי יַהְּ  ָהָעם ֶאת ִלי ַהקְּ
ִמֵעם ָבָרי ֶאת וְַּאשְּ דון ֲאֶשר|  דְּ ָאה יִלְּמְּ יִרְּ  ַחטִים ֵהם ֲאֶשר ַהטִָמים ָךל אִֹתי לְּ

בון( 11: )יְַּלֵלדון בְּנֵיֶהם וְֶּאת ָהֲאָדָמה ַעל רְּ דון ַוִתקְּ  רוְָּההָ |  ָהָהר ַתַחת ַוַתַעמְּ
ֶוה ַויְַּדֵבר( 12: )ַוֲעָרֶפל ָענָן חֶֹשְך ַהָשַמיִם ֵלב ַעד ָבֵאש בֵֹער  ֲאֵליֶכם יַהְּ

ָבִרים קֹול|  ָהֵאש ִמתֹוְך ִעים ַאֶתם דְּ מונָה שֹמְּ : קֹול זוָלִתי רִֹאים ֵאינְֶּכם ותְּ
ִריתֹו ֶאת ָלֶכם ַוטֵַגד( 13) ֶכם ִצָוה ֲאֶשר בְּ ָבִרים ֶשֶרתעֲ  ַלֲעשֹות ֶאתְּ |  ַהדְּ

ֵבם נֵי ַעל ַוטִכְּתְּ ֶוה ִצָוה וְּאִֹתי( 14: )ֲאָבנִים ֺלחֹות שְּ ַלֵלד ַהִהוא ָבֵעת יַהְּ  לְּ
ֶכם ָפִטים ֺחִקים ֶאתְּ ֶכם|  וִמשְּ ִרים ַאֶתם ֲאֶשר ָבָאֶרץ אָֹתם ַלֲעשֹתְּ  ָשָלה עֹבְּ

ָתה ֶתם( 15: )לְִּרשְּ ַמרְּ אֹד וְּנִשְּ ֹ  מְּ נַפְּש ִאיֶתם ֹלא ִךי|  ֵתיֶכםלְּ מונָה ָךל רְּ  בְּיֹום תְּ
ֶוה ִדֶבר ִחתון ֶפן( 16: )ָהֵאש ִמתֹוְך בְּחֵֹרב ֲאֵליֶכם יַהְּ  ֶפֶסל ָלֶכם ַוֲעִשיֶתם ַתשְּ

מונַת נִית|  ָסֶמל ָךל תְּ נִית( 17: )נְֵּקָבה אֹו זָָכר ַתבְּ ֵהָמה ָךל ַתבְּ |  ָבָאֶרץ ֲאֶשר בְּ
נִי נִית( 18: )ַבָשָמיִם ָתעוף ֲאֶשר ָךנָף ִצפֹור ָךל תַתבְּ |  ָבֲאָדָמה רֵֹמש ָךל ַתבְּ

נִית  ַהָשַמיְָּמה ֵעינֶיָך ִתָשא וֶפן( 19: )ָלָאֶרץ ִמַתַחת ַבַליִם ֲאֶשר ָדגָה ָךל ַתבְּ
ָבא ךֹל ַהךֹוָכִבים וְֶּאת ַהטֵָרחַ  וְֶּאת ַהֶשֶמש ֶאת וְָּרִאיתָ  תָ  ַהָשַמיִם צְּ  וְּנִַדחְּ

ַתֲחִויתָ  ָתם ָלֶהם וְִּהשְּ ֶוה ָחַלק ֲאֶשר|  ַוֲעַבדְּ  ָהַעִלים לְּכֹל אָֹתם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶכם( 21: )ַהָשָמיִם ָךל ַתַחת ֶוה ָלַקח וְֶּאתְּ ֶכם ַוטֹוִצא יַהְּ זֶל ִמךור ֶאתְּ  ַהַברְּ

ָריִם יֹות|  ִמִלצְּ ַאםֶף ַויהָוה( 21: )ַהזֶה ַךטֹום נֲַחָלה לְַּעם לֹו ִלהְּ  ַעל ִבי ִהתְּ
ֵריֶכם ִתי ַוטִָשַבע|  ִדבְּ ִבלְּ ִרי לְּ ֵדן ֶאת ָעבְּ ִתי ַהטַרְּ ִבלְּ  ַהחֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאל בֹא ולְּ

ֶוה ֲאֶשר  עֵֹבר ֵאינֶםִי ַהזֹאת ָבָאֶרץ ֵמת ָאנִֹכי ִךי( 22: )נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֵדןהַ  ֶאת ִרים וְַּאֶתם|  טַרְּ ֶתם עֹבְּ רו( 23: )ַהזֹאת ַהחֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ִויִרשְּ  ִהָשמְּ



ךְּחו ֶפן ָלֶכם ֶוה בְִּרית ֶאת ִתשְּ  ָלֶכם ַוֲעִשיֶתם|  ִעָלֶכם ָךַרת ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ
מונַת ֶפֶסל ֶוה ִצוְָּך ֲאֶשר ךֹל תְּ ֶוה ִךי( 24: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  אֹכְָּלה ֵאש ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
 : ַקםָא ֵאל|  הוא

נֵי ָבנִים תֹוִליד ִךי( 25) ַחֶתם|  ָבָאֶרץ וְּנֹוַשנְֶּתם ָבנִים ובְּ  ֶפֶסל ַוֲעִשיֶתם וְִּהשְּ
מונַת ֵעינֵי ָהַרע ַוֲעִשיֶתם ךֹל תְּ ֶוה בְּ ִעיסֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַהכְּ  ָבֶכם ַהִעידִֹתי( 26: )לְּ

 ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֵמַעל ַמֵהר תֹאֵבדון ָאבֹד ִךי ָהָאֶרץ וְֶּאת ַהָשַמיִם ֶאת ַהטֹום
ִרים ַאֶתם ֵדן ֶאת עֹבְּ ָתה ָשָלה ַהטַרְּ  ִהָשֵמד ִךי ָעֶליהָ  יִָמים ַתֲאִריֺכן ֹלא|  לְִּרשְּ

ֶוה וְֵּהִפיץ( 27: )ִתָשֵמדון ֶכם יַהְּ ֶתם|  ָבַעִלים ֶאתְּ ַארְּ תֵ  וְּנִשְּ ָפר ימְּ  ַבגֹויִם ִמסְּ
ֶוה יְּנֵַהג ֲאֶשר ֶכם יַהְּ ֶתם( 28: )ָשָלה ֶאתְּ |  ָאָדם יְֵּדי ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים ָשם ַוֲעַבדְּ

און ֹלא ֲאֶשר ָוֶאֶבן ֵעץ עון וְֹּלא יִרְּ מְּ ( 29: )יְִּריֺחן וְֹּלא יֹאכְּלון וְֹּלא יִשְּ
ֶתם ֶוה ֶאת ִמָשם וִבַקשְּ ֶשםו ִךי|  אתָ וָמצָ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ רְּ ָבבְָּך בְָּכל ִתדְּ ָכל לְּ  ובְּ

ָצאוָך לְָּך ַבַצר( 31: )נַפְֶּשָך ָבִרים ךֹל ומְּ  וְַּשבְּתָ  ַהטִָמים בְַּאֲחִרית|  ָהֵאֶכה ַהדְּ
ֶוה ַעד תָ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶוה ַרחום ֵאל ִךי( 31: )בְּקֹלֹו וְָּשַמעְּ פְָּך ֹלא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  יַרְּ

ִחיֶתָךיַ  וְֹּלא ַךח וְֹּלא|  שְּ ַבע ֲאֶשר ֲאבֶֹתיָך בְִּרית ֶאת יִשְּ  ִךי( 32: )ָלֶהם נִשְּ
ַאל יִָמים נָא שְּ ִמן לְָּפנֶיָך ָהיו ֲאֶשר ִראשֹנִים לְּ  ֱאֹלִהים ָבָרא ֲאֶשר ַהטֹום לְּ
ֵצה ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם ֵצה וְַּעד ַהָשַמיִם ולְִּמקְּ יָה|  ַהָשָמיִם קְּ  ַהָגדֹול ָדָברךַ  ֲהנִהְּ
ַמע אֹו ַהזֶה ַדֵבר ֱאֹלִהים קֹול ָעם ֲהָשַמע( 33: )ָךמֹהו ֲהנִשְּ  ָהֵאש ִמתֹוְך מְּ

תָ  ַךֲאֶשר  ִמֶקֶרב גֹוי לֹו ָלַקַחת ָלבֹוא ֱאֹלִהים ֲהנִָמה אֹו( 34: )ַוטִֶחי ַאָתה ָשַמעְּ
ַממֹת גֹוי ִתים בְּאֹתֹת בְּ ָחמָ  ובְּמֹופְּ ִמלְּ יָד הובְּ  נְּטויָה וִבזְּרֹועַ  ֲחזָָקה ובְּ

מֹוָרִאים ֶוה ָלֶכם ָעָשה ֲאֶשר ךְּכֹל|  גְּדִֹלים ובְּ ַריִם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ִמצְּ ֵעינֶיָך בְּ : לְּ
ֵאתָ  ַאָתה( 35) ֶוה ִךי ָלַדַעת ָהרְּ ַבדֹו עֹוד ֵאין|  ָהֱאֹלִהים הוא יַהְּ  ִמן( 36: )ִמלְּ

ִמיֲעָך ַהָשַמיִם ֶריָ  קֹלֹו ֶאת ִהשְּ יַמְּ ֲאָך ָהָאֶרץ וְַּעל|  לְּ  ַהגְּדֹוָלה ִאשֹו ֶאת ֶהרְּ
ָבָריו תָ  ודְּ ַחר ֲאבֶֹתיָך ֶאת ָאַהב ִךי וְַּתַחת( 37: )ָהֵאש ִמתֹוְך ָשַמעְּ עֹו ַוטִבְּ זַרְּ  בְּ
ָפנָיו ַוטֹוִצֲאָך|  ַאֲחָריו ָריִם ַהָגדֹל בְּכֹחֹו בְּ  גְּדִֹלים םגֹויִ  לְּהֹוִריש( 38: )ִמִלצְּ



ָך ַוֲעֺצִמים ָצם ֶאת לְָּך ָלֶתת ַלֲהִביֲאָך|  ִמָפנֶיָך ִמלְּ ( 39: )ַהזֶה ַךטֹום נֲַחָלה ַארְּ
תָ  יַָדעְּ ָבֶבָך ֶאל ַוֲהֵשבֹתָ  ַהטֹום וְּ ֶוה ִךי לְּ  וְַּעל ִמַלַעל ַבָשַמיִם ָהֱאֹלִהים הוא יַהְּ
תָ ( 41: )עֹוד ֵאין|  ִמָתַחת ָהָאֶרץ ֹוָתיו וְֶּאת ֺחָקיו ֶאת וְָּשַמרְּ  ָאנִֹכי ֲאֶשר ִמצְּ
ַצוְָּך ָבנֶיָך לְָּך יִיַטב ֲאֶשר ַהטֹום מְּ ַמַען|  ַאֲחֶריָך ולְּ  ַעל יִָמים ַתֲאִריְך ולְּ

ֶוה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה  : ַהטִָמים ָךל לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ִדיל ָאז( 41) ֵעֶבר ָעִרים ָשֹלש מֶֹשה יַבְּ ֵדןַהטַ  בְּ ָחה|  רְּ  ָלנֺס( 42: )ָשֶמש ִמזְּרְּ

ַצח ֲאֶשר רֹוֵצחַ  ָשָלה ִלי ֵרֵעהו ֶאת יִרְּ מֹול לֹו שֹנֵא ֹלא וְּהוא ַדַעת ִבבְּ  ִמתְּ
ָבר ֶבֶצר ֶאת( 43: )ָוָחי ָהֵאל ֶהָעִרים ִמן ַאַחת ֶאל וְּנָס|  ִשלְּשֹום ֶאֶרץ ַבִלדְּ  בְּ
נִַשי ַבָבָשן גֹוָלן וְֶּאת ַלָגִדי ַבִגלְָּעד ָראמֹת וְֶּאת|  ָלֺראוֵבנִי ַהִלישֹר ( 44: )ַלמְּ

נֵי מֶֹשה ָשם ֲאֶשר|  ַהתֹוָרה וְּזֹאת נֵי ִלפְּ ָרֵאל בְּ  וְַּהֺחִקים ָהֵעדֹת ֵאֶכה( 45: )יִשְּ
ָפִטים נֵי ֶאל מֶֹשה ִדֶבר ֲאֶשר|  וְַּהִלשְּ ָרֵאל בְּ ָריִם בְֵּצאָתם יִשְּ ( 46): ִמִלצְּ

ֵעֶבר ֵדן בְּ  יֹוֵשב ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ִסיחֹן בְֶּאֶרץ פְּעֹור ֵבית מול ַבַגיְּא ַהטַרְּ
בֹון ֶחשְּ נֵי מֶֹשה ִהָךה ֲאֶשר|  בְּ ָרֵאל ובְּ ָריִם בְֵּצאָתם יִשְּ שו( 47: )ִמִלצְּ  ֶאת ַוטִירְּ

צֹו נֵי ַהָבָשן ֶמֶלְך עֹוג ֶאֶרץ וְֶּאת ַארְּ ֵכימַ  שְּ ֵעֶבר ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי לְּ ֵדן בְּ |  ַהטַרְּ
ַפת ַעל ֲאֶשר ֵמֲערֵֹער( 48: )ָשֶמש ִמזְַּרח נֹן נַַחל שְּ  הוא ִשיאֹן ַהר וְַּעד ַארְּ

מֹון ֵדן ֵעֶבר ָהֲעָרָבה וְָּכל( 49: )ֶחרְּ דֹת ַתַחת|  ָהֲעָרָבה יָם וְַּעד ִמזְָּרָחה ַהטַרְּ  ַאשְּ
ָגה  :ַהִפסְּ

Devarím Pérek 5 
ָרא( 1) ָרֵאל ָךל ֶאל מֶֹשה ַוטִקְּ ַמע ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר יִשְּ ָרֵאל שְּ  ַהֺחִקים ֶאת יִשְּ

ָפִטים וְֶּאת ֶתם|  ַהטֹום בְָּאזְּנֵיֶכם דֵֹבר ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהִלשְּ ַמדְּ ֶתם אָֹתם ולְּ ַמרְּ  ושְּ
ֶוה( 2: )ַלֲעשָֹתם  ֲאבֵֹתינו ֶאת ֹלא( 3: )בְּחֵֹרב בְִּרית ִעָלנו ָךַרת ֱאֹלֵהינו יַהְּ

ֶוה ָךַרת נו ִאָתנו ִךי|  ַהזֹאת ַהבְִּרית ֶאת יַהְּ ( 4: )ַחטִים ֺךָכנו ַהטֹום פֹה ֵאֶכה ֲאנַחְּ
ָפנִים ָפנִים ֶוה ִדֶבר בְּ ֶוה ֵבין עֵֹמד ָאנִֹכי( 5: )ָהֵאש ִמתֹוְך ָבָהר ִעָלֶכם יַהְּ  יַהְּ

ַהִגיד ַהִהוא ָבֵעת וֵבינֵיֶכם ַבר ֶאת ָלֶכם לְּ ֶוה דְּ נֵי יְֵּראֶתם ִךי|  יַהְּ  ָהֵאש ִמפְּ



ֶוה ָאנִֹכי( 6) : ֵלאמֹר ָבָהר ֲעִליֶתם וְֹּלא  ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ַריִם יֶה ֹלא( 7: | )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְּ ַ  ַעל ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים לְָּך יִהְּ  ֹלא( 8: )ָפנָי

מונָה ָךל ֶפֶסל לְָּך ֶשהַתעֲ  |  ִמָתַחת ָבָאֶרץ ַוֲאֶשר ִמַלַעל ַבָשַמיִם ֲאֶשר תְּ
ַתֲחֶוה ֹלא( 9: )ָלָאֶרץ ִמַתַחת ַבַליִם ַוֲאֶשר ֵדם וְֹּלא ָלֶהם ִתשְּ  ָאנִֹכי ִךי|  ָתָעבְּ
ֶוה  ִרֵבִעים וְַּעל ִשיםִשכֵ  וְַּעל ָבנִים ַעל ָאבֹות ֲעֹון פֵֹקד ַקםָא ֵאל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ֵרי לְּאֲֹהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד וְּעֶֹשה( 11: | )לְּשֹנְָּאי ֹוָתי] מצותו ולְּשֹמְּ [: קרי ִמצְּ
ֶוה ֵשם ֶאת ִתָשא ֹלא( 11)  ֶוה יְּנֶַקה ֹלא ִךי|  ַלָשוְּא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֵאת יַהְּ
מֹו ֶאת יִָשא ֲאֶשר שֹו ַהַשָבת יֹום ֶאת ָשמֹור( 12) : ַלָשוְּא שְּ ַקדְּ  ַךֲאֶשר|  לְּ
ֶוה ִצוְָּך ַלאכְֶּתָך ָךל וְָּעִשיתָ  ַתֲעבֹד יִָמים ֵשֶשת( 13: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  וְּיֹום( 14: )מְּ

ִביִעי ָלאָכה ָכל ַתֲעֶשה ֹלא|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ַשָבת ַהשְּ  וִבֶתָך וִבנְָּך ַאָתה מְּ
ָך דְּ ָךוְּ  ַוֲאָמֶתָך וְַּעבְּ ָך שֹורְּ ֶתָך וְָּכל ַוֲחמֹרְּ ֶהמְּ ָך בְּ ָעֶריָך ֲאֶשר וְּגֵרְּ ַמַען ִבשְּ  לְּ

ָך יָנוחַ  דְּ ָך ַעבְּ תָ ( 15: | )ָךמֹוָך ַוֲאָמתְּ ֶאֶרץ ָהיִיתָ  ֶעֶבד ִךי וְּזַָכרְּ ַריִם בְּ  ַוטִֹצֲאָך ִמצְּ
ֶוה יָד ִמָשם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶוה ִצוְָּך ֵךן ַעל נְּטויָה וִבזְּרֹעַ  ֲחזָָקה בְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

 ִצוְָּך ַךֲאֶשר ִאֶלָך וְֶּאת ָאִביָך ֶאת ַךֵבד( 16) : ַהַשָבת יֹום ֶאת ַלֲעשֹות
ֶוה ַמַען|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַמַען יֶָמיָך יֲַאִריֺכן לְּ ֶוה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָלְך יִיַטב ולְּ  יַהְּ

ָצח ֹלא( 17) : ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך : ִתגְּנֹב וְֹּלא( 19) : | ִתנְָּאף וְֹּלא( 18) : ִתרְּ
ֵרֲעָך ַתֲענֶה וְֹּלא( 21)  מֹד וְֹּלא( 21) : ָשוְּא ֵעד בְּ   |  ֵרֶעָך ֵאֶשת ַתחְּ

ַאֶוה וְֹּלא דֹו ָשֵדהו ֵרֶעָך ֵבית ִתתְּ ֵרֶעָך ֲאֶשר וְּכֹל ַוֲחמֹרֹו שֹורֹו ַוֲאָמתֹו וְַּעבְּ : לְּ
ָבִרים ֶאת( 22)  ֶוה ִדֶבר ָהֵאֶכה ַהדְּ ַהלְֶּכם ָךל ֶאל יַהְּ  ָהֵאש ִמתֹוְך ָבָהר קְּ
ֵבם|  יָָסף וְֹּלא ָגדֹול קֹול וְָּהֲעָרֶפל ֶהָענָן נֵי ַעל ַוטִכְּתְּ נֵם ֲאָבנִים ֺלחֹת שְּ  ַוטִתְּ
ֲעֶכם ַויְִּהי( 23: )ֵאָלי |  ָבֵאש בֵֹער וְָּהָהר ַהחֶֹשְך ִמתֹוְך ַהקֹול ֶאת ךְָּשמְּ

רְּ  ֵטיֶכם ָראֵשי ָךל ֵאַלי בוןַוִתקְּ נֵיֶכם ִשבְּ רו( 24: )וְּזִקְּ ָאנו ֵהן ַותֹאמְּ ֶוה ֶהרְּ  יַהְּ
לֹו וְֶּאת ךְּבֹדֹו ֶאת ֱאֹלֵהינו נו קֹלֹו וְֶּאת ָגדְּ  ַהזֶה ַהטֹום|  ָהֵאש ִמתֹוְך ָשַמעְּ
ֵלנו ִךי נָמות ָלָלה וְַּעָתה( 25: )ָוָחי ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים יְַּדֵבר ִךי ָרִאינו  תֹאכְּ



ִפים ִאם|  ַהזֹאת ַהגְּדָֹלה ָהֵאש נו יֹסְּ מֹעַ  ֲאנַחְּ ֶוה קֹול ֶאת ִלשְּ  עֹוד ֱאֹלֵהינו יַהְּ
נו ַדֵבר ַחטִים ֱאֹלִהים קֹול ָשַמע ֲאֶשר ָבָשר ָכל ִמי ִךי( 26: )ָוָמתְּ  ִמתֹוְך מְּ
ַרב( 27: )ַוטִֶחי ָךמֹנו ָהֵאש ֶוה יֹאַמר ֲאֶשר ָךל ֵאת ָמעושֲ  ַאָתה קְּ |  ֱאֹלֵהינו יַהְּ
ַדֵבר וְַּאתְּ  ֶוה יְַּדֵבר ֲאֶשר ָךל ֵאת ֵאֵלינו תְּ נו ֵאֶליָך ֱאֹלֵהינו יַהְּ : וְָּעִשינו וְָּשַמעְּ

ַמע( 28) ֶוה ַוטִשְּ ֵריֶכם קֹול ֶאת יַהְּ ֶכם ִדבְּ ַדֶברְּ ֶוה ַוטֹאֶמר|  ֵאָלי בְּ  ֵאַלי יַהְּ
תִ  ֵרי קֹול ֶאת יָשַמעְּ : ִדֵברו ֲאֶשר ָךל ֵהיִטיבו ֵאֶליָך ִדבְּרו ֲאֶשר ַהזֶה ָהָעם ִדבְּ

ָאה ָלֶהם זֶה לְָּבָבם וְָּהיָה יִֵתן ִמי( 29) יִרְּ מֹר אִֹתי לְּ ֹוַתי ָךל ֶאת וְִּלשְּ  ָךל ִמצְּ
ַמַען|  ַהטִָמים נֵיֶהם ָלֶהם יִיַטב לְּ  ָלֶכם שובו|  ֶהםלָ  ֱאמֹר ֵלְך( 31: )לְּעָֹלם וְִּלבְּ

ָוה ָךל ֵאת ֵאֶליָך ַוֲאַדבְָּרה ִעָלִדי ֲעמֹד פֹה וְַּאָתה( 31: )לְָּאֳהֵליֶכם  ַהִלצְּ
ָפִטים וְַּהֺחִקים ֵדם ֲאֶשר וְַּהִלשְּ ַללְּ  ָלֶהם נֵֹתן ָאנִֹכי ֲאֶשר ָבָאֶרץ וְָּעשו|  תְּ
ָתה ֶתם( 32: )לְִּרשְּ ַמרְּ ֶוה ִצָוה רַךֲאשֶ  ַלֲעשֹות ושְּ ֶכם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ֹלא|  ֶאתְּ

מֹאל יִָמין ָתֺסרו ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהֶדֶרְך בְָּכל( 33: )ושְּ ֶכם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ֵתֵלכו ֶאתְּ
ַמַען|  יון לְּ  :ִתיָרשון ֲאֶשר ָבָאֶרץ יִָמים וְַּהֲאַרכְֶּתם ָלֶכם וְּטֹוב ִתחְּ
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ָוהַהלִ  וְּזֹאת( 1) ָפִטים ַהֺחִקים צְּ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר וְַּהִלשְּ ַלֵלד ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  לְּ
ֶכם ִרים ַאֶתם ֲאֶשר ָבָאֶרץ ַלֲעשֹות|  ֶאתְּ ָתה ָשָלה עֹבְּ ַמַען( 2: )לְִּרשְּ  ִתיָרא לְּ

ֶוה ֶאת מֹר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֹוָתיו ֺחקָֹתיו ָךל ֶאת ִלשְּ ַצוֶ  ָאנִֹכי ֲאֶשר וִמצְּ  ַאָתה ָךמְּ
ַמַען|  ַחטֶיָך יְֵּמי ךֹל ִבנְָּך וֶבן וִבנְָּך תָ ( 3: )יֶָמיָך יֲַאִרֺכן ולְּ ָרֵאל וְָּשַמעְּ  יִשְּ

תָ  בון ַוֲאֶשר לְָּך יִיַטב ֲאֶשר ַלֲעשֹות וְָּשַמרְּ אֹד ִתרְּ ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  מְּ  יַהְּ
ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ָלְך ֲאבֶֹתיָך ֱאֹלֵהי  : ודְּ

ַמע( 4) ָרֵאל שְּ ֶוה|  יִשְּ ֶוה ֱאֹלֵהינו יַהְּ תָ ( 5: )ֶאָחד יַהְּ ֶוה ֵאת וְָּאַהבְּ |  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָבבְָּך בְָּכל ָכל לְּ ָך ובְּ ָכל נַפְּשְּ אֶֹדָך ובְּ ָבִרים וְָּהיו( 6: )מְּ  ָאנִֹכי ֲאֶשר ָהֵאֶכה ַהדְּ

ַצוְָּך תָ  נֶיָךלְּבָ  וְִּשםַנְָּתם( 7: )לְָּבֶבָך ַעל ַהטֹום מְּ ָך|  ָבם וְִּדַברְּ תְּ ֵביֶתָך בְִּשבְּ  בְּ



ָך ֶלכְּתְּ ָשכְּבְָּך ַבֶדֶרְך ובְּ ָתם( 8: )ובְּקוֶמָך ובְּ ַשרְּ  וְָּהיו|  יֶָדָך ַעל לְּאֹות וקְּ
ַתבְָּתם( 9: )ֵעינֶיָך ֵבין לְּטָֹטפֹת זוזֹת ַעל וכְּ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְּ ( 11) : וִבשְּ

ֶוה ָךיְִּביאֲ  ִךי וְָּהיָה ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָרָהם ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ  לְַּאבְּ
ָחק יִצְּ יֲַעקֹב לְּ  וָבִתים( 11: )ָבנִיתָ  ֹלא ֲאֶשר וְּטֹבֹת גְּדֹֹלת ָעִרים|  ָלְך ָלֶתת ולְּ
ֵלִאים תָ  ֹלא ֲאֶשר ֲחצוִבים ובֹרֹת ִמֵכאתָ  ֹלא ֲאֶשר טוב ָךל מְּ ָרִמים ָחַצבְּ  ךְּ
תָ  ֹלא ֲאֶשר וְּזֵיִתים תָ  וְָּאַכלְּתָ |  נָָטעְּ ַךח ֶפן לְָּך ִהָשֶמר( 12: )וְָּשָבעְּ  ֶאת ִתשְּ

ֶוה ַריִם ֵמֶאֶרץ הֹוִציֲאָך ֲאֶשר|  יַהְּ ֶוה ֶאת( 13: )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
מֹו|  ַתֲעבֹד וְּאֹתֹו ִתיָרא |  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ןֵתלְּכו ֹלא( 14: )ִתָשֵבעַ  וִבשְּ

ִביבֹוֵתיֶכם ֲאֶשר ָהַעִלים ֵמֱאֹלֵהי ֶוה ַקםָא ֵאל ִךי( 15: )סְּ ֶבָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִקרְּ |  בְּ
ֶוה ַאף יֱֶחֶרה ֶפן ָך ָבְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִמידְּ נֵי ֵמַעל וְִּהשְּ נַמו ֹלא( 16) : ָהֲאָדָמה פְּ  תְּ

ֶוה ֶאת רון ָשמֹור( 17: )ַבַלָמה נִִמיֶתם ֶשרַךאֲ |  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ מְּ  ִמצְֹּות ֶאת ִתשְּ
ֶוה ֵעינֵי וְַּהחֹוב ַהטָָשר וְָּעִשיתָ ( 18: )ִצָוְך ֲאֶשר וְֺּחָקיו וְֵּעדָֹתיו|  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  בְּ
ֶוה ַמַען|  יַהְּ תָ  וָבאתָ  ָלְך יִיַטב לְּ בַ  ֲאֶשר ַהחָֹבה ָהָאֶרץ ֶאת וְּיַָרשְּ ֶוה ענִשְּ  יַהְּ

ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  ִמָפנֶיָך אֹיְֶּביָך ָךל ֶאת ַלֲהדֹף( 19: )ַלֲאבֶֹתיָך  ִךי( 21) : יַהְּ
ָאלְָּך ָפִטים וְַּהֺחִקים ָהֵעדֹת ָמה|  ֵלאמֹר ָמָחר ִבנְָּך יִשְּ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר וְַּהִלשְּ  יַהְּ
ֶכם ֱאֹלֵהינו תָ ( 21: )ֶאתְּ ִבנְָּך וְָּאַמרְּ עֹה ָהיִינו יםֲעָבדִ  לְּ ַפרְּ ָריִם לְּ ִמצְּ |  בְּ

ֶוה ַוטֹוִציֵאנו ַריִם יַהְּ יָד ִמִלצְּ ֶוה ַוטִֵתן( 22: )ֲחזָָקה בְּ ִתים אֹותֹת יַהְּ  גְּדִֹלים ומֹפְּ
ַריִם וְָּרִעים ִמצְּ עֹה בְּ ַפרְּ ָכל בְּ ֵעינֵינו ֵביתֹו ובְּ |  ִמָשם הֹוִציא וְּאֹוָתנו( 23: )לְּ
ַמַען ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ָלנו ָלֶתת נואֹתָ  ָהִביא לְּ  ַויְַּצֵונו( 24: )ַלֲאבֵֹתינו נִשְּ
ֶוה ָאה ָהֵאֶכה ַהֺחִקים ָךל ֶאת ַלֲעשֹות יַהְּ ֶוה ֶאת לְּיִרְּ  ָלנו לְּטֹוב|  ֱאֹלֵהינו יַהְּ

ַחטֵֹתנו ַהטִָמים ָךל ַהטֹום לְּ ָדָקה( 25: )ַהזֶה ךְּ יֶה וצְּ מֹר ִךי|  ָכנו ִתהְּ  ַלֲעשֹות נִשְּ
ָוה ָךל ֶאת נֵי ַהזֹאת ַהִלצְּ ֶוה ִלפְּ   : ִצָונו ַךֲאֶשר ֱאֹלֵהינו יַהְּ
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ֶוה יְִּביֲאָך ִךי( 1) ָתה ָשָלה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  וְּנַָשל|  לְִּרשְּ

נֲַענִי וְָּהֱאמִֹרי ָגִשיוְַּהִגרְּ  ַהִחִתי ִמָפנֶיָך ַרִבים גֹויִם ִרזִי וְַּהךְּ  וְַּהִחִוי וְַּהפְּ
ָעה וְַּהיְּבוִסי ֶוה ונְָּתנָם( 2: )ִמֶליָ  ַוֲעצוִמים ַרִבים גֹויִם ִשבְּ ָפנֶיָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  לְּ
ָחםֵם וְֹּלא בְִּרית ָלֶהם ִתכְּרֹת ֹלא אָֹתם ַתֲחִרים ַהֲחֵרם|  וְִּהִךיָתם  וְֹּלא( 3: )תְּ

ָך|  ָבם ַחֵתןִתתְּ  נֹו ִתֵתן ֹלא ִבתְּ נֶָך ִתַקח ֹלא וִבתֹו ִלבְּ  ִבנְָּך ֶאת יִָסיר ִךי( 4: )ִלבְּ
דו ֵמַאֲחַרי ֶוה ַאף וְָּחָרה|  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וְָּעבְּ ָך ָבֶכם יַהְּ ִמידְּ ( 5: )ַמֵהר וְִּהשְּ

ֹ  ִתתֹצו ִמזְּבְּחֵֹתיֶהם ָלֶהם ַתֲעשו ךֹה ִאם ִךי ַשֵברו ָתםוַמֵצב  ַוֲאֵשיֵרֶהם|  תְּ
גֵַדעון ִסיֵליֶהם תְּ פון ופְּ רְּ |  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ַאָתה ָקדֹוש ַעם ִךי( 6: )ָבֵאש ִתשְּ

ֶוה ָבַחר בְָּך יֹות ֱאֹלֶהיָך יַהְּ גָֺכה לְַּעם לֹו ִלהְּ נֵי ַעל ֲאֶשר ָהַעִלים ִמךֹל סְּ  פְּ
ֶוה ָחַשק ָהַעִלים ִמָךל ֵמֺרבְֶּכם ֹלא( 7) : ָהֲאָדָמה ַחר ָבֶכם יַהְּ  ִךי|  ָבֶכם ַוטִבְּ

ַעט ַאֶתם ֶוה ֵמַאֲהַבת ִךי( 8: )ָהַעִלים ִמָךל ַהמְּ ֶכם יַהְּ רֹו ֶאתְּ  ֶאת וִמָשמְּ
ֺבָעה ַבע ֲאֶשר ַהשְּ ֶוה הֹוִציא ַלֲאבֵֹתיֶכם נִשְּ ֶכם יַהְּ יָד ֶאתְּ ָך|  ֲחזָָקה בְּ  ַוטִפְּדְּ

עֹה ִמטַד ָבִדיםעֲ  ִמֵבית ָריִם ֶמֶלְך ַפרְּ תָ ( 9: )ִמצְּ ֶוה ִךי וְּיַָדעְּ  הוא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֵרי לְּאֲֹהָביו וְַּהֶחֶסד ַהבְִּרית שֵֹמר ַהםֱֶאָמן ָהֵאל|  ָהֱאֹלִהים  מצותו ולְּשֹמְּ

ֹוָתיו] ֶאֶלף[ קרי ִמצְּ ַשֵכם( 11: )דֹור לְּ ַהֲאִבידֹו ָפנָיו ֶאל לְּשֹנְָּאיו ומְּ  ֹלא|  לְּ
תָ ( 11: )לֹו יְַּשֶכם ָפנָיו ֶאל לְּשֹנְּאֹו יְַּאֵחר ָוה ֶאת וְָּשַמרְּ  וְֶּאת ַהֺחִקים וְֶּאת ַהִלצְּ

ָפִטים ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהִלשְּ  : ַלֲעשֹוָתם ַהטֹום מְּ
עון ֵעֶקב וְָּהיָה( 12) מְּ ָפִטים ֵאת ִתשְּ ֶתם ָהֵאֶכה ַהִלשְּ ַמרְּ |  אָֹתם םַוֲעִשיתֶ  ושְּ

ֶוה וְָּשַמר ַבע ֲאֶשר ַהֶחֶסד וְֶּאת ַהבְִּרית ֶאת לְָּך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ( 13: )ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ
ֶבָך וֵבַרכְָּך ַוֲאֵהבְָּך ִרי וֵבַרְך|  וְִּהרְּ נְָּך פְּ ִרי ִבטְּ ָמֶתָך ופְּ גָנְָּך ַאדְּ ָך דְּ  וְִּתירֹשְּ

ָהֶרָך יִצְּ גַר וְּ רֹת ֲאָלֶפיָך שְּ תְּ ַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל נֶָךצֹא וְַּעשְּ  ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ
יֶה ָברוְך( 14: )ָלְך ָלֶתת יֶה ֹלא|  ָהַעִלים ִמָךל ִתהְּ  ַוֲעָקָרה ָעָקר בְָּך יִהְּ

ֶתָך ֶהמְּ ֶוה וְֵּהִסיר( 15: )וִבבְּ ָך יַהְּ ֵוי וְָּכל|  חִֹלי ָךל ִמלְּ ַריִם ַמדְּ  ֲאֶשר ָהָרִעים ִמצְּ



תָ   ֲאֶשר ָהַעִלים ָךל ֶאת וְָּאַכלְּתָ ( 16: )שֹנְֶּאיָך בְָּכל ונְָּתנָם ָבְך םיְִּשימָ  ֹלא יַָדעְּ
ֶוה  ִךי ֱאֹלֵהיֶהם ֶאת ַתֲעבֹד וְֹּלא|  ֲעֵליֶהם ֵעינְָּך ָתחֹס ֹלא ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

 ֵאיָכה|  יִמֶלםִ  ָהֵאֶכה ַהגֹויִם ַרִבים ִבלְָּבבְָּך תֹאַמר ִךי( 17) : ָלְך הוא מֹוֵקש
ֶוה ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ִתזְּךֹר זָכֹר|  ֵמֶהם ִתיָרא ֹלא( 18: )לְּהֹוִריָשם אוַכל  יַהְּ

עֹה ֱאֹלֶהיָך ַפרְּ ָריִם ולְָּכל לְּ  וְָּהאֹתֹת ֵעינֶיָך ָראו ֲאֶשר ַהגְּדֹֹלת ַהַלמֹת( 19: )ִמצְּ
ִתים ֶוה הֹוִצֲאָך רֲאשֶ  ַהםְּטויָה וְַּהזְּרֹעַ  ַהֲחזָָקה וְַּהטָד וְַּהלֹפְּ  ֵךן|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ֶוה יֲַעֶשה נֵיֶהם יֵָרא ַאָתה ֲאֶשר ָהַעִלים לְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֶאת וְּגַם( 21: )ִמפְּ
ָעה ֶוה יְַּשַכח ַהִצרְּ ָאִרים ֲאבֹד ַעד|  ָבם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָתִרים ַהםִשְּ : ִמָפנֶיָך וְַּהםִסְּ

נֵיהֶ  ַתֲערֹץ ֹלא( 21) ֶוה ִךי|  םִמפְּ ֶבָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִקרְּ ( 22: )וְּנֹוָרא ָגדֹול ֵאל בְּ
ֶוה וְּנַָשל ַעט ִמָפנֶיָך ָהֵאל ַהגֹויִם ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָעט מְּ  ַךֹּלָתם תוַכל ֹלא|  מְּ
ֶבה ֶפן ַמֵהר ֶוה ונְָּתנָם( 23: )ַהָשֶדה ַחטַת ָעֶליָך ִתרְּ ָפנֶיָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָמםוְּהָ |  לְּ

הוָמה ָדם ַעד גְּדָֹלה מְּ ֵכיֶהם וְּנַָתן( 24: )ִהָשמְּ יֶָדָך ַמלְּ תָ  בְּ ָמם ֶאת וְַּהֲאַבדְּ  שְּ
יֵַצב ֹלא|  ַהָשָמיִם ִמַתַחת ָפנֶיָך ִאיש יִתְּ ָך ַעד בְּ ִמדְּ ִסיֵלי( 25: )אָֹתם ִהשְּ  פְּ

פון ֱאֹלֵהיֶהם רְּ מֹד ֹלא|  ָבֵאש ִתשְּ תָ  יֶהםֲעלֵ  וְּזָָהב ֶךֶסף ַתחְּ  ֶפן ָלְך וְָּלַקחְּ
ֶוה תֹוֲעַבת ִךי בֹו ִתָוֵקש  ֵביֶתָך ֶאל תֹוֵעָבה ָתִביא וְֹּלא( 26: )הוא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶצםו ַשֵקץ|  ָךמֹהו ֵחֶרם וְָּהיִיתָ  ַשקְּ ַתֲעֶבםו וְַּתֵעב תְּ  :הוא ֵחֶרם ִךי תְּ
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ָוה ָךל( 1) ַצוְָּך נִֹכיָא ֲאֶשר ַהִלצְּ רון ַהטֹום מְּ מְּ ַמַען|  ַלֲעשֹות ִתשְּ יון לְּ  ִתחְּ
ִביֶתם ֶתם וָבאֶתם ורְּ ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ִויִרשְּ ֶוה נִשְּ ( 2: )ַלֲאבֵֹתיֶכם יַהְּ

תָ  ֶוה הִֹליֲכָך ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ָךל ֶאת וְּזַָכרְּ ָבִעים זֶה ֱאֹלֶהיָך יַהְּ בָ  ָשנָה ַארְּ |  רַבִלדְּ
ַמַען ָך לְּ ָך ַעםֹתְּ נַמֹתְּ ָבבְָּך ֲאֶשר ֶאת ָלַדַעת לְּ מֹר ִבלְּ ֹוָתיו] מצותו ֲהִתשְּ  ִמצְּ
ִעֶבָך ַויְַּעםְָּך( 3: )ֹלא ִאם[ קרי תָ  ֹלא ֲאֶשר ַהָלן ֶאת ַוטֲַאִכלְָּך ַוטַרְּ  וְֹּלא יַָדעְּ

עון ַמַען|  ֲאבֶֹתיָך יָדְּ יֶה ֹולְַּבד ַהֶכֶחם ַעל ֹלא ִךי הֹוִדֲעָך לְּ  ָךל ַעל ִךי ָהָאָדם יִחְּ



ֶוה ִפי מֹוָצא יֶה יַהְּ ָך( 4: )ָהָאָדם יִחְּ ָלתְּ  ֹלא וְַּרגְּלְָּך ֵמָעֶליָך ָבלְָּתה ֹלא ִשמְּ
ָבִעים זֶה|  ָבֵצָקה תָ ( 5: )ָשנָה ַארְּ ָבֶבָך ִעם וְּיַָדעְּ  ֶאת ִאיש יְּיֵַמר ַךֲאֶשר ִךי|  לְּ

נֹו ֶוה בְּ רֶ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ יַמְּ תָ ( 6: )יָ מְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאת וְָּשַמרְּ  ָלֶלֶכת|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָרָכיו ָאה ִבדְּ יִרְּ ֶוה ִךי( 7: )אֹתֹו ולְּ ִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֶאֶרץ|  טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל מְּ

הֹמֹת ֲעיָנֹת ָמיִם נֲַחֵלי ִאים ותְּ ָעה יֹצְּ עָֹרה ִחָחה ֶאֶרץ( 8: )וָבָהר ַבִבקְּ  וְּגֶֶפן ושְּ
ָבש ֶשֶמן זֵית ֶאֶרץ|  וְִּרלֹון ֵאנָהותְּ  ֵךנֺת ֹלא ֲאֶשר ֶאֶרץ( 9: )ודְּ ִמסְּ  ָבה תֹאַכל בְּ

ַסר ֹלא ֶלֶחם זֶל ֲאָבנֶיהָ  ֲאֶשר ֶאֶרץ|  ָבה ךֹל ֶתחְּ צֹב וֵמֲהָרֶריהָ  ַברְּ : נְּחֶֹשת ַתחְּ
תָ  וְָּאַכלְּתָ ( 11) ֶוה ֶאת וֵבַרכְּתָ |  וְָּשָבעְּ  נַָתן ֲאֶשר ַהחָֹבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ַךח ֶפן לְָּך ִהָשֶמר( 11: )ָלְך ֶוה ֶאת ִתשְּ ִתי|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִבלְּ מֹר לְּ ֹוָתיו שְּ  ִמצְּ
ָפָטיו ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר וְֺּחקָֹתיו וִמשְּ תָ  תֹאַכל ֶפן( 12: )ַהטֹום מְּ  וָבִתים|  וְָּשָבעְּ

נֶה טֹוִבים תָ וְּיָשָ  ִתבְּ ָך( 13: )בְּ ָקרְּ יֺן וְּצֹאנְָּך ובְּ בְּ ֶבה וְּזָָהב וְֶּכֶסף יִרְּ  וְּכֹל|  ָכְך יִרְּ
ֶבה לְָּך ֲאֶשר תָ |  לְָּבֶבָך וְָּרם( 14: )יִרְּ ֶוה ֶאת וְָּשַכחְּ  ַהלֹוִציֲאָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ַריִם ֵמֶאֶרץ ָבר ַהלֹוִליֲכָך( 15: )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְּ  נָָחש ַהםֹוָראוְּ  ַהָגדֹל ַבִלדְּ
ָרב ָשָרף : ַהַחָכִמיש ִמצור ַמיִם לְָּך ַהלֹוִציא|  ָמיִם ֵאין ֲאֶשר וְִּצָלאֹון וְַּעקְּ

ָבר ָמן ַהַלֲאִכלְָּך( 16) עון ֹלא ֲאֶשר ַבִלדְּ ַמַען|  ֲאבֶֹתיָך יָדְּ ָך לְּ ַמַען ַעםֹתְּ  ולְּ
ֵהיִטבְָּך נַמֶֹתָך ָבֶבָך תָ וְָּאַמרְּ ( 17: )בְַּאֲחִריֶתָך לְּ  ִלי ָעָשה יִָדי וְּעֶֹצם ךִֹחי|  ִבלְּ

תָ ( 18: )ַהזֶה ַהַחיִל ֶאת ֶוה ֶאת וְּזַָכרְּ  ַלֲעשֹות ךֹחַ  לְָּך ַהםֵֹתן הוא ִךי ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ַמַען|  ָחיִל ַבע ֲאֶשר בְִּריתֹו ֶאת ָהִקים לְּ  : ַהזֶה ַךטֹום ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ

ֹ  ִאם וְָּהיָה( 19) ַךח חַ ָשכ ֶוה ֶאת ִתשְּ תָ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי וְָּהַלכְּ
ָתם ַתֲחִויתָ  ַוֲעַבדְּ  ַךגֹויִם( 21: )תֹאֵבדון ָאבֹד ִךי ַהטֹום ָבֶכם ַהִעדִֹתי|  ָלֶהם וְִּהשְּ

ֶוה ֲאֶשר נֵיֶכם ַמֲאִביד יַהְּ עון ֹלא ֵעֶקב|  תֹאֵבדון ֵךן ִמפְּ מְּ ֶוה לבְּקֹו ִתשְּ  יַהְּ
 :ֱאֹלֵהיֶכם
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ַמע( 1) ָרֵאל שְּ ֵדן ֶאת ַהטֹום עֵֹבר ַאָתה יִשְּ  גְּדִֹלים גֹויִם ָלֶרֶשת ָלבֹא ַהטַרְּ

ֺצרֹת גְּדֹֹלת ָעִרים|  ִמֶליָ  ַוֲעֺצִמים נֵי ָוָרם ָגדֹול ַעם( 2: )ַבָשָמיִם ובְּ |  ֲענִָקים בְּ
תָ  ַאָתה ֲאֶשר תָ  וְַּאָתה יַָדעְּ יֵַצב ִמי ָשַמעְּ נֵי יִתְּ נֵי ִלפְּ תָ ( 3: )ֲענָק בְּ יַָדעְּ  ִךי ַהטֹום וְּ
ֶוה ָפנֶיָך ָהעֵֹבר הוא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִמיֵדם הוא אֹכְָּלה ֵאש לְּ  יַכְּנִיֵעם וְּהוא יַשְּ

ָפנֶיָך ָתם|  לְּ ָתם וְּהֹוַרשְּ ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר ַמֵהר וְַּהַאַבדְּ  תֹאַמר ַאל( 4): ָלְך יַהְּ
ָבבְָּך ֶוה ַבֲהדֹף ִבלְּ ָפנֶיָך אָֹתם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָקִתי ֵלאמֹר ִמכְּ ִצדְּ ֶוה ֱהִביַאנִי בְּ  יַהְּ
ַעת|  ַהזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶרֶשת ִרשְּ ֶוה ָהֵאֶכה ַהגֹויִם ובְּ ( 5: )ִמָפנֶיָך מֹוִריָשם יַהְּ

ָך ֹלא ָקתְּ ִצדְּ יֶֹשר בְּ ָבבְָּך ובְּ ָצם ֶאת ָלֶרֶשת אבָ  ַאָתה לְּ ַעת ִךי|  ַארְּ  ַהגֹויִם בְִּרשְּ
ֶוה ָהֵאֶכה ַמַען ִמָפנֶיָך מֹוִריָשם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַבע ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת ָהִקים ולְּ  נִשְּ
ֶוה ָרָהם ַלֲאבֶֹתיָך יַהְּ ָחק לְַּאבְּ יִצְּ יֲַעקֹב לְּ תָ ( 6: )ולְּ ָך ֹלא ִךי וְּיַָדעְּ ָקתְּ ִצדְּ ֶוה בְּ  יַהְּ
ָתה ַהזֹאת ַהחֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת לְָּך נֵֹתן יָךֱאֹלהֶ  ֵשה ַעם ִךי|  לְִּרשְּ : ָאָתה עֶֹרף קְּ

ַךח ַאל זְּכֹר( 7) תָ  ֲאֶשר ֵאת ִתשְּ ַצפְּ ֶוה ֶאת ִהקְּ ָבר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִמן|  ַבִלדְּ  ַהטֹום לְּ
ַריִם ֵמֶאֶרץ יָָצאתָ  ֲאֶשר ִרים ַהזֶה ַהָלקֹום ַעד בֲֹאֶכם ַעד ִמצְּ  ִעם ֱהיִיֶתם ַממְּ
ֶוה ַצפְֶּתם ובְּחֵֹרב( 8: )יַהְּ ֶוה ֶאת ִהקְּ ַאםַף|  יַהְּ ֶוה ַוטִתְּ ִמיד ָבֶכם יַהְּ ֶכם לְַּהשְּ : ֶאתְּ

ֶוה ָךַרת ֲאֶשר ַהבְִּרית לוחֹת ָהֲאָבנִים לוחֹת ָלַקַחת ָהָהָרה ַבֲעֹלִתי( 9)  יַהְּ
ָבִעים ָבָהר ָוֵאֵשב|  ִעָלֶכם ָבִעיםוְּ  יֹום ַארְּ ִתי ֹלא ֶלֶחם ַליְָּלה ַארְּ  וַמיִם ָאַכלְּ

ֶוה ַוטִֵתן( 11: )ָשִתיִתי ֹלא נֵי ֶאת ֵאַלי יַהְּ ֺתִבים ָהֲאָבנִים לוחֹת שְּ ֶאצְַּבע ךְּ  בְּ
ָבִרים ךְָּכל ַוֲעֵליֶהם|  ֱאֹלִהים ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ַהדְּ  ָהֵאש ִמתֹוְך ָבָהר ִעָלֶכם יַהְּ

ָבִעים ִמֵקץ ַויְִּהי( 11: )ַהָקָהל בְּיֹום ָבִעים יֹום ַארְּ ֶוה נַָתן|  ָליְָּלה וְַּארְּ  ֵאַלי יַהְּ
נֵי ֶאת ֶוה ַוטֹאֶמר( 12: )ַהבְִּרית ֺלחֹות ָהֲאָבנִים ֺלחֹת שְּ  ַמֵהר ֵרד קום ֵאַלי יַהְּ

ָך ִשֵחת ִךי ִמזֶה ָריִם הֹוֵצאתָ  ֲאֶשר ַעלְּ  ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן ַמֵהר ָסרו|  ִמִלצְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 13: )ַמֵמָכה ָלֶהם ָעשו ִצִויִתם  ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי|  ֵלאמֹר ֵאַלי יַהְּ

ֵשה ַעם וְִּהםֵה ַהזֶה ִמיֵדם ִמֶלםִי ֶהֶרף( 14: )הוא עֶֹרף קְּ ֶחה וְַּאשְּ ָמם ֶאת וְֶּאמְּ  שְּ



ָך וְֶּאֱעֶשה|  ַהָשָמיִם ִמַתַחת  ִמן ָוֵאֵרד ָוֵאֶפן( 15: )ֶלםומִ  ָוָרב ָעצום לְּגֹוי אֹותְּ
נֵי|  ָבֵאש בֵֹער וְָּהָהר ָהָהר ֵתי ַעל ַהבְִּרית ֺלחֹת ושְּ  וְִּהםֵה ָוֵאֶרא( 16: )יָָדי שְּ

ֶתם|  ַמֵמָכה ֵעגֶל ָלֶכם ֲעִשיֶתם ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה ֲחָטאֶתם  ַהֶדֶרְך ִמן ַמֵהר ַסרְּ
ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ֶכם יַהְּ פֹש( 17: )ֶאתְּ נֵי ָוֶאתְּ ִלֵכם ַהֺכחֹת ִבשְּ ֵתי ֵמַעל ָוַאשְּ |  יָָדי שְּ

ֵעינֵיֶכם ָוֲאַשבְֵּרם נַַפל( 18: )לְּ נֵי ָוֶאתְּ ֶוה ִלפְּ ָבִעים ָךִראשֹנָה יַהְּ  יֹום ַארְּ
ָבִעים ִתי ֹלא ֶלֶחם ַליְָּלה וְַּארְּ ֶכם ָךל ַעל|  ָשִתיִתי ֹלא וַמיִם ָאַכלְּ  ֲאֶשר ַחַחאתְּ

ֵעינֵי ָהַרע ַלֲעשֹות ָטאֶתםחֲ  ֶוה בְּ ִעיסֹו יַהְּ ִתי ִךי( 19: )לְַּהכְּ נֵי יָגֹרְּ  ָהַאף ִמפְּ
ֶוה ָקַצף ֲאֶשר וְַּהֵחָמה ִמיד ֲעֵליֶכם יַהְּ ֶכם לְַּהשְּ ַמע|  ֶאתְּ ֶוה ַוטִשְּ  גַם ֵאַלי יַהְּ
ַאםַף ובְַּאֲהרֹן( 21: )ַהִהוא ַבַפַעם ֶוה ִהתְּ אֹד יַהְּ ִמידֹו מְּ ַהשְּ ַפֵכל|  לְּ  בְַּעד ַגם ָוֶאתְּ
ֶכם וְֶּאת( 21: )ַהִהוא ָבֵעת ַאֲהרֹן ִתי ָהֵעגֶל ֶאת ֲעִשיֶתם ֲאֶשר ַחַחאתְּ  ָלַקחְּ

רֹף ִלְך|  לְָּעָפר ַדק ֲאֶשר ַעד ֵהיֵטב ָטחֹון אֹתֹו ָוֶאךֹת ָבֵאש אֹתֹו ָוֶאשְּ  ֶאת ָוַאשְּ
ֵעָרה( 22: )ָהָהר ִמן ַהטֵֹרד ַהםַַחל ֶאל ֲעָפרֹו ַתבְּ ַמָמה ובְּ רֹת ובְּ ִקבְּ |  ַהַתֲאָוה ובְּ

ִצִפים ֶוה ֶאת ֱהיִיֶתם ַמקְּ ֹלחַ ( 23: )יַהְּ ֶוה וִבשְּ ֶכם יַהְּ נֵעַ  ִמָקֵדש ֶאתְּ  ֵלאמֹר ַברְּ
שו ֲעלו רו|  ָלֶכם נַָתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ורְּ ֶוה ִפי ֶאת ַוַתמְּ  וְֹּלא ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ

ַמעְֶּתם וְֹּלא לֹו ֶהֱאַמנְֶּתם ִרים( 24: )בְּקֹלֹו שְּ ֶוה ִעם ֱהיִיֶתם ַממְּ  ִמטֹום|  יַהְּ
ִתי ֶכם ַדעְּ נַַפל( 25: )ֶאתְּ נֵי ָוֶאתְּ ֶוה ִלפְּ ָבִעים ֵאת יַהְּ ָבִעים וְֶּאת ַהטֹום ַארְּ  ַארְּ

ִתי ֲאֶשר ַהַכיְָּלה נַָפלְּ ֶוה ָאַמר ִךי|  ִהתְּ ִמיד יַהְּ ַהשְּ ֶכם לְּ  ֶאל ַפֵכלָוֶאתְּ ( 26: )ֶאתְּ
ֶוה ֵחת ַאל יְּהִוה ֲאדֹנָי ָואַֹמר יַהְּ ָך ַתשְּ ָך ַעלְּ ֶלָך ָפִדיתָ  ֲאֶשר וְּנֲַחָלתְּ גָדְּ  ֲאֶשר|  בְּ

ַריִם הֹוֵצאתָ  יָד ִמִלצְּ ָרָהם ַלֲעָבֶדיָך זְּכֹר( 27: )ֲחזָָקה בְּ ָחק לְַּאבְּ יִצְּ יֲַעקֹב לְּ |  ולְּ
ִשי ֶאל ֵתֶפן ַאל עֹורִ  וְֶּאל ַהזֶה ָהָעם קְּ רו ֶפן( 28: )ַחָחאתֹו וְֶּאל שְּ  ָהָאֶרץ יֹאמְּ

ִלי ִמָשם הֹוֵצאָתנו ֲאֶשר ֶוה יְּכֶֹלת ִמבְּ  ִדֶבר ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַלֲהִביָאם יַהְּ
ָבר ַלֲהִמָתם הֹוִציָאם אֹוָתם וִמִשנְָּאתֹו|  ָלֶהם ָך וְֵּהם( 29: )ַבִלדְּ |  וְּנֲַחָלֶתָך ַעלְּ
 :ַהםְּטויָה וִבזְּרֲֹעָך ַהָגדֹל בְּכֲֹחָך הֹוֵצאתָ  ֲאֶשר

 



Devarím Pérek 10 
ֶוה ָאַמר ַהִהוא ָבֵעת( 1) ָסל ֵאַלי יַהְּ נֵי לְָּך פְּ  ַוֲעֵלה ָךִראשֹנִים ֲאָבנִים לוחֹת שְּ

ָבִרים ֶאת ַהֺכחֹת ַעל וְֶּאכְּתֹב( 2: )ֵעץ ֲארֹון כְָּך וְָּעִשיתָ |  ָהָהָרה ֵאַלי  ֲאֶשר ַהדְּ
תָ  ֲאֶשר ָהִראשֹנִים ַהֺכחֹת ַעל יוהָ  ָתם|  ִשַברְּ  ֲארֹון ָוַאַעש( 3: )ָבָארֹון וְַּשמְּ

סֹל ִשִחים ֲעֵצי נֵי ָוֶאפְּ נֵי ָהָהָרה ָוַאַעל|  ָךִראשֹנִים ֲאָבנִים ֺלחֹת שְּ  ַהֺכחֹת ושְּ
יִָדי ָבִרים ֲעֶשֶרת תאֵ  ָהִראשֹון ַךִלכְָּתב ַהֺכחֹת ַעל ַוטִכְּתֹב( 4: )בְּ  ֲאֶשר ַהדְּ
ֶוה ִדֶבר נֵם|  ַהָקָהל בְּיֹום ָהֵאש ִמתֹוְך ָבָהר ֲאֵליֶכם יַהְּ ֶוה ַוטִתְּ ( 5: )ֵאָלי יַהְּ
יו|  ָעִשיִתי ֲאֶשר ָבָארֹון ַהֺכחֹת ֶאת ָוָאִשם ָהָהר ִמן ָוֵאֵרד ָוֵאֶפן  ָשם ַוטִהְּ

ֶוה ִצַונִי ַךֲאֶשר נֵיו( 6: )יַהְּ ָרֵאל בְּ עו יִשְּ נֵי ִמבְֵּארֹת נָסְּ  ָשם|  מֹוֵסָרה יֲַעָקן בְּ
ָעזָר ַויְַּכֵהן ָשם ַוטִָקֵבר ַאֲהרֹן ֵמת ָתיו בְּנֹו ֶאלְּ עו ִמָשם( 7: )ַתחְּ גָֹדה נָסְּ |  ַהֺגדְּ
גָֹדה וִמן ָבָתה ַהֺגדְּ ִדיל ַהִהוא ָבֵעת( 8: )ָמיִם נֲַחֵלי ֶאֶרץ יָטְּ וֶ  ִהבְּ  ֵשֶבט ֶאת היַהְּ

ֶוה בְִּרית ֲארֹון ֶאת ָלֵשאת ַהֵכִוי נֵי ַלֲעמֹד|  יַהְּ ֶוה ִלפְּ תֹו יַהְּ  ולְָּבֵרְך לְָּשרְּ
מֹו ֵלִוי ָהיָה ֹלא ֵךן ַעל( 9: )ַהזֶה ַהטֹום ַעד ִבשְּ ֶוה|  ֶאָחיו ִעם וְּנֲַחָלה ֵחֶלק לְּ  יַהְּ

ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר נֲַחָלתֹו הוא ִתי וְָּאנִֹכי( 11: )לֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַךטִָמים ָבָהר ָעַמדְּ
ָבִעים ָהִראשֹנִים ָבִעים יֹום ַארְּ ַמע|  ָליְָּלה וְַּארְּ ֶוה ַוטִשְּ  ַבַפַעם ַגם ֵאַלי יַהְּ

ֶוה ָאָבה ֹלא ַהִהוא ִחיֶתָך יַהְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 11: )ַהשְּ ַמַמע ֵלְך קום ֵאַלי יַהְּ נֵי לְּ  ִלפְּ
שווְּ  וְּיָבֹאו|  ָהָעם ִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת יִרְּ ַבעְּ  : ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבָֹתם נִשְּ

ָרֵאל וְַּעָתה( 12) ֶוה ָמה יִשְּ ָאה ִאם ִךי|  ֵמִעָלְך שֵֹאל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ יִרְּ ֶוה ֶאת לְּ  יַהְּ
ָרָכיו בְָּכל ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך ֶוה ֶאת וְַּלֲעבֹד אֹתֹו ולְַּאֲהָבה דְּ  בְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָבבְָּך ָכל לְּ מֹר( 13: )נַפְֶּשָך ובְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאת ִלשְּ  ָאנִֹכי ֲאֶשר ֺחקָֹתיו וְֶּאת יַהְּ
ַצוְָּך ֵמי ַהָשַמיִם ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ֵהן( 14: )ָלְך לְּטֹוב|  ַהטֹום מְּ |  ַהָשָמיִם ושְּ
ֶוה ָחַשק ַבֲאבֶֹתיָך ַרק( 15: )ָבה ֲאֶשר וְָּכל ָהָאֶרץ ַחר|  אֹוָתם ֲהָבהלְַּא יַהְּ  ַוטִבְּ

ָעם זַרְּ ַלת ֵאת וַמלְֶּתם( 16: )ַהזֶה ַךטֹום ָהַעִלים ִמָךל ָבֶכם ַאֲחֵריֶהם בְּ  ָערְּ
ֶכם ַבבְּ ֶכם|  לְּ פְּ שו ֹלא וְָּערְּ ֶוה ִךי( 17: )עֹוד ַתקְּ  ֱאֹלֵהי הוא ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ



 ָפנִים יִָשא ֹלא ֲאֶשר וְַּהםֹוָרא בֹרַהגִ  ַהָגדֹל ָהֵאל|  ָהֲאדֹנִים ַוֲאדֹנֵי ָהֱאֹלִהים
ַפט עֶֹשה( 18: )שַֹחד יִַקח וְֹּלא ָמנָה יָתֹום ִמשְּ  ֶלֶחם לֹו ָלֶתת ֵגר וְּאֵֹהב|  וְַּאלְּ

ָלה ֶאֶרץ ֱהיִיֶתם גִֵרים ִךי|  ַהֵגר ֶאת ַוֲאַהבְֶּתם( 19: )וְִּשמְּ ָריִם בְּ  ֶאת( 21: )ִמצְּ
ֶוה ָבק ובֹו|  ַתֲעבֹד אֹתֹו ִתיָרא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ מֹו ִתדְּ  הוא( 21: )ִתָשֵבעַ  וִבשְּ

ָך ִהָכתְּ ָך ָעָשה ֲאֶשר|  ֱאֹלֶהיָך וְּהוא תְּ  ָהֵאֶכה ַהםֹוָראֹת וְֶּאת ַהגְּדֹֹלת ֶאת ִאתְּ
ִעים( 22: )ֵעינֶיָך ָראו ֲאֶשר ִשבְּ דו נֶֶפש בְּ ָריְָּמה ֲאבֶֹתיָך יָרְּ ָך וְַּעָתה|  ִמצְּ  ָשמְּ
ֶוה ֵבי ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  :ָלרֹב ַהָשַמיִם ךְּכֹוכְּ
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תָ ( 1) ֶוה ֵאת וְָּאַהבְּ תָ |  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ תֹו וְָּשַמרְּ ַמרְּ ָפָטיו וְֺּחקָֹתיו ִמשְּ  וִמשְּ

ֹוָתיו עו ֹלא ֲאֶשר בְּנֵיֶכם ֶאת ֹלא ִךי ַהטֹום ִויַדעְֶּתם( 2: )ַהטִָמים ָךל וִמצְּ  יָדְּ
ֶוה מוַסר ֶאת ָראו ֹלא ַוֲאֶשר לֹו ֶאת|  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  וזְּרֹעֹו ַהֲחזָָקה יָדֹו ֶאת ָגדְּ

ָריִם בְּתֹוְך ָעָשה ֲאֶשר ַמֲעָשיו וְֶּאת אֹתָֹתיו וְֶּאת( 3: )ַהםְּטויָה עֹה|  ִמצְּ ַפרְּ  לְּ
ַריִם ֶמֶלְך צֹו ולְָּכל ִמצְּ ַריִ  לְֵּחיל ָעָשה ַוֲאֶשר( 4: )ַארְּ ִרכְּבֹו לְּסוָסיו םִמצְּ  ולְּ
נֵיֶהם ַעל סוף יַם ֵמי ֶאת ֵהִציף ֲאֶשר ָפם פְּ ֶוה ַויְַּאבְֵּדם|  ַאֲחֵריֶכם בְָּרדְּ  ַעד יַהְּ
ָבר ָלֶכם ָעָשה ַוֲאֶשר( 5: )ַהזֶה ַהטֹום ( 6: )ַהזֶה ַהָלקֹום ַעד בֲֹאֶכם ַעד|  ַבִלדְּ

ָדָתן ָעָשה ַוֲאֶשר אוֵבן ֶבן ֱאִליָאב נֵיבְּ  וְַּלֲאִביָרם לְּ ָתה ֲאֶשר רְּ  ֶאת ָהָאֶרץ ָפצְּ
ָלֵעם ִפיהָ  ַרגְֵּליֶהם ֲאֶשר ַהיְּקום ָךל וְֵּאת|  ָאֳהֵליֶהם וְֶּאת ָבֵתיֶהם וְֶּאת ַוִתבְּ  בְּ

ֶקֶרב ָרֵאל ָךל בְּ ֶוה ַמֲעֵשה ָךל ֶאת ָהרֹאֹת ֵעינֵיֶכם ִךי( 7: )יִשְּ  ֲאֶשר|  ַהָגדֹל יַהְּ
ֶתם( 8) :ָעָשה ַמרְּ ָוה ָךל ֶאת ושְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהִלצְּ ַמַען|  ַהטֹום מְּ  ֶתֶחזְּקו לְּ

ֶתם וָבאֶתם ִרים ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ִויִרשְּ ָתה ָשָלה עֹבְּ ַמַען( 9: )לְִּרשְּ  ולְּ
ַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל יִָמים ַתֲאִריכו ֶוה נִשְּ ָעם ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם יַהְּ זַרְּ  ולְּ

ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ|  ָתה ָשָלה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ִךי( 11) : ודְּ  ֹלא לְִּרשְּ
ֶאֶרץ ַריִם כְּ ֲעָך ֶאת ִתזְַּרע ֲאֶשר|  ִמָשם יְָּצאֶתם ֲאֶשר ִהוא ִמצְּ ִקיתָ  זַרְּ  וְִּהשְּ

ַרגְּלְָּך גַן בְּ ִרים ַאֶתם רֲאשֶ  וְָּהָאֶרץ( 11: )ַהטָָרק ךְּ ָתה ָשָלה עֹבְּ  ֶאֶרץ לְִּרשְּ



ָקעֹת ָהִרים ַטר|  ובְּ ֶתה ַהָשַמיִם ִלמְּ ֶוה ֲאֶשר ֶאֶרץ( 12: )ָליִם ִתשְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶוה ֵעינֵי ָתִמיד|  אָֹתה דֵֹרש : ָשנָה ַאֲחִרית וְַּעד ַהָשנָה ֵמֵרִשית ָבה ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

עו ָשמֹעַ  ִאם וְָּהיָה( 13)  מְּ ֹוַתי ֶאל ִתשְּ ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ִמצְּ ֶכם מְּ  ֶאתְּ
ֶוה ֶאת לְַּאֲהָבה|  ַהטֹום דֹו ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ָעבְּ ַבבְֶּכם בְָּכל ולְּ ָכל לְּ ֶכם ובְּ שְּ ( 14: )נַפְּ

ַטר וְּנַָתִתי ֶכם מְּ צְּ תָ |  וַמלְּקֹוש יֹוֶרה בְִּעתֹו ַארְּ גָנֶָך וְָּאַספְּ ָך דְּ ָהֶרָךוְּ  וְִּתירֹשְּ : יִצְּ
ָך ֵעֶשב וְּנַָתִתי( 15) ֶתָך בְָּשדְּ ֶהמְּ תָ |  ִלבְּ תָ  וְָּאַכלְּ רו( 16: )וְָּשָבעְּ  ֶפן ָלֶכם ִהָשמְּ

ֶתה ֶכם יִפְּ ַבבְּ ֶתם|  לְּ ֶתם וְַּסרְּ ַתֲחִויֶתם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבדְּ ( 17: )ָלֶהם וְִּהשְּ
ֶוה ַאף וְָּחָרה יֶה וְֹּלא ַמיִםַהשָ  ֶאת וְָּעַצר ָבֶכם יַהְּ  ִתֵתן ֹלא וְָּהֲאָדָמה ָמָטר יִהְּ

ֶתם|  יְּבוָלה ֶאת ֵהָרה ַוֲאַבדְּ ֶוה ֲאֶשר ַהחָֹבה ָהָאֶרץ ֵמַעל מְּ ( 18: )ָלֶכם נֵֹתן יַהְּ
ֶתם ָבַרי ֶאת וְַּשמְּ ֶכם ַעל ֵאֶכה דְּ ַבבְּ ֶכם וְַּעל לְּ שְּ ֶתם|  נַפְּ ַשרְּ  ַעל לְּאֹות אָֹתם וקְּ

ֶכם ֶתם( 19: )ֵעינֵיֶכם ֵבין טֹוָטפֹתלְּ  וְָּהיו יֶדְּ ַדֵבר בְּנֵיֶכם ֶאת אָֹתם וְִּלַלדְּ |  ָבם לְּ
ָך תְּ ִשבְּ ֵביֶתָך בְּ ָך בְּ ֶלכְּתְּ ָשכְּבְָּך ַבֶדֶרְך ובְּ קוֶמָך ובְּ ַתבְָּתם( 21: )ובְּ  ַעל וכְּ
זוזֹות ָעֶריָך ֵביֶתָך מְּ ַמַען( 21: )וִבשְּ בו לְּ נֵ  ִויֵמי יְֵּמיֶכם יִרְּ  ָהֲאָדָמה ַעל יֶכםבְּ

ַבע ֲאֶשר ֶוה נִשְּ : ָהָאֶרץ ַעל ַהָשַמיִם ִךיֵמי|  ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם יַהְּ
רון ָשמֹר ִאם ִךי( 22)  מְּ ָוה ָךל ֶאת ִתשְּ ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהזֹאת ַהִלצְּ  מְּ
ֶכם ֶוה ֶאת לְַּאֲהָבה|  ַלֲעשָֹתה ֶאתְּ ָרָכיו ָכלבְּ  ָלֶלֶכת ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ָקה דְּ ָדבְּ  ולְּ

ֶוה וְּהֹוִריש( 23: )בֹו נֵיֶכם ָהֵאֶכה ַהגֹויִם ָךל ֶאת יַהְּ ֶתם|  ִמִכפְּ  גֹויִם ִויִרשְּ
רְֹך ֲאֶשר ַהָלקֹום ָךל( 24: )ִמֶךם ַוֲעֺצִמים גְּדִֹלים  ָלֶכם בֹו ַרגְּלְֶּכם ַךף ִתדְּ
יֶה ָבר ִמן|  יִהְּ ָבנֹון ַהִלדְּ ָרת נְַּהר ַהםָָהר ןמִ  וְַּהכְּ יֶה ָהַאֲחרֹון ַהטָם וְַּעד פְּ  יִהְּ

יֵַצב ֹלא( 25: )גְֺּבלְֶּכם נֵיֶכם ִאיש יִתְּ ֶכם|  ִבפְּ דְּ ֶוה יִֵתן ומֹוַרֲאֶכם ַפחְּ  יַהְּ
נֵי ַעל ֱאֹלֵהיֶכם כו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ָכל פְּ רְּ ( 26) : ָלֶכם ִדֶבר ַךֲאֶשר ָבה ִתדְּ

ֵאה נֵיֶכם נֵֹתן ָאנִֹכי רְּ ָרָכה|  ַהטֹום ִלפְּ ָלָלה בְּ ָרָכה ֶאת( 27: )וקְּ  ֲאֶשר|  ַהבְּ
עו מְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאל ִתשְּ ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ֶכם מְּ ( 28: )ַהטֹום ֶאתְּ
ָלָלה עו ֹלא ִאם וְַּהקְּ מְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאל ִתשְּ ֶתם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן וְַּסרְּ



ַצֶוה נִֹכיָא ֶכם מְּ : יְַּדעְֶּתם ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת|  ַהטֹום ֶאתְּ
ֶוה יְִּביֲאָך ִךי וְָּהיָה( 29)   ָשָלה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָתה ָרָכה ֶאת וְּנַָתָתה|  לְִּרשְּ ָלָלה וְֶּאת גְִּרזִים ַהר ַעל ַהבְּ ( 31: )ֵעיָבל רהַ  ַעל ַהקְּ
ֵעֶבר ֵהָלה ֲהֹלא ֵדן בְּ בֹוא ֶדֶרְך ַאֲחֵרי ַהטַרְּ ֶאֶרץ ַהֶשֶמש מְּ נֲַענִי בְּ  ַהטֵֹשב ַהךְּ

ִרים ַאֶתם ִךי( 31: )מֶֹרה ֵאלֹונֵי ֵאֶצל ַהִגלְָּגל מול|  ָבֲעָרָבה ֵדן ֶאת עֹבְּ  ַהטַרְּ
ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶרֶשת ָלבֹא ֶתם|  ָלֶכם נֵֹתן ֵהיֶכםֱאֹל יַהְּ  אָֹתה ִויִרשְּ

ֶתם( 32: )ָבה ִויַשבְֶּתם ַמרְּ ָפִטים וְֶּאת ַהֺחִקים ָךל ֵאת ַלֲעשֹות ושְּ  ֲאֶשר|  ַהִלשְּ
נֵיֶכם נֵֹתן ָאנִֹכי  :ַהטֹום ִלפְּ
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ָפִטים ַהֺחִקים ֵאֶכה( 1) רון ֲאֶשר וְַּהִלשְּ מְּ ֶוה נַָתן ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֹותַלֲעש ִתשְּ  יַהְּ

ָתה לְָּך ֲאבֶֹתיָך ֱאֹלֵהי ( 2: )ָהֲאָדָמה ַעל ַחטִים ַאֶתם ֲאֶשר ַהטִָמים ָךל|  לְִּרשְּ
ַאבְּדון ַאֵבד קֹמֹות ָךל ֶאת תְּ דו ֲאֶשר ַהלְּ ִשים ַאֶתם ֲאֶשר ַהגֹויִם ָשם ָעבְּ  יֹרְּ
: ַרֲענָן ֵעץ ָךל וְַּתַחת ַהגְָּבעֹות וְַּעל ָהָרִמים יםֶהָהרִ  ַעל|  ֱאֹלֵהיֶהם ֶאת אָֹתם

ֶתם ִמזְּבְּחָֹתם ֶאת וְּנִַתצְֶּתם( 3) פון ַוֲאֵשֵריֶהם ַמֵצבָֹתם ֶאת וְִּשַברְּ רְּ  ָבֵאש ִתשְּ
ִסיֵלי גֵַדעון ֱאֹלֵהיֶהם ופְּ ֶתם|  תְּ ָמם ֶאת וְִּאַבדְּ  ֹלא( 4: )ַההוא ַהָלקֹום ִמן שְּ
ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל ִאם ִךי( 5: )ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה ֵךן ןַתֲעשו ֶוה יִבְּ  יַהְּ

ֵטיֶכם ִמָךל ֱאֹלֵהיֶכם מֹו ֶאת ָלשום ִשבְּ נֹו|  ָשם שְּ ִשכְּ שו לְּ רְּ : ָשָלה וָבאתָ  ִתדְּ
ֵחיֶכם עֹֹלֵתיֶכם ָשָלה ַוֲהֵבאֶתם( 6) רֵֹתיֶכם וְֵּאת וְּזִבְּ שְּ רוַמת וְֵּאת ַמעְּ ֶכם תְּ  יֶדְּ

ֵריֶכם|  בֵֹתיֶכם וְּנִדְּ כֹרֹת וְּנִדְּ ֶכם ובְּ ַקרְּ נֵי ָשם ַוֲאַכלְֶּתם( 7: )וְּצֹאנְֶּכם בְּ  ִלפְּ
ֶוה ֶתם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ַמחְּ ַלח בְּכֹל ושְּ ֶכם ִמשְּ  ֵבַרכְָּך ֲאֶשר|  וָבֵתיֶכם ַאֶתם יֶדְּ
ֶוה נו ֲאֶשר ךְּכֹל ַתֲעשון ֹלא( 8: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָךל ִאיש|  ַהטֹום פֹה עִֹשים ֲאנַחְּ

ֵעינָיו ַהטָָשר נוָחה ֶאל|  ָעָתה ַעד ָבאֶתם ֹלא ִךי( 9: )בְּ  ֲאֶשר ַהםֲַחָלה וְֶּאל ַהלְּ
ֶוה ֶתם( 11: )ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֵדן ֶאת ַוֲעַברְּ ֶוה ֲאֶשר ָבָאֶרץ ִויַשבְֶּתם ַהטַרְּ  יַהְּ

ְֵּביֶכם ִמָךל ָלֶכם וְֵּהנִיחַ |  ֶכםֶאתְּ  ַמנְִּחיל ֱאֹלֵהיֶכם : ֶבַטח ִויַשבְֶּתם ִמָמִביב אֹי



ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום וְָּהיָה( 11) ֶוה יִבְּ ַשֵךן בֹו ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ מֹו לְּ  ָשָלה ָשם שְּ
ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ָךל ֵאת ָתִביאו ֶכם מְּ ֵחיֶכם עֹוֹלֵתיֶכם|  ֶאתְּ זִבְּ רֵֹתיֶכם וְּ שְּ  ַמעְּ

ֺרַמת ֶכם ותְּ ַחר וְּכֹל יֶדְּ ֵריֶכם ִמבְּ רו ֲאֶשר נִדְּ ֶתם( 12: )ַליהָוה ִתדְּ ַמחְּ נֵי ושְּ  ִלפְּ
ֶוה נֵיֶכם ַאֶתם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ נֵֹתיֶכם ובְּ ֵדיֶכם ובְּ הֵֹתיֶכם וְַּעבְּ  ֲאֶשר וְַּהֵכִוי|  וְַּאמְּ

ַשֲעֵריֶכם ֶכם וְּנֲַחָלה ֵחֶלק לֹו ֵאין ִךי בְּ |  עֹֹלֶתיָך ַתֲעֶלה ֶפן לְָּך ָשֶמרהִ ( 13: )ִאתְּ
ֶאה ֲאֶשר ָמקֹום בְָּכל ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום ִאם ִךי( 14: )ִתרְּ ֶוה יִבְּ  בְַּאַחד יַהְּ

ָבֶטיָך ַצֶויָ  ָאנִֹכי ֲאֶשר ךֹל ַתֲעֶשה וְָּשם|  עֹֹלֶתיָך ַתֲעֶלה ָשם שְּ  ַרק( 15: )מְּ
ָך ַאַות בְָּכל ַךת ָבָשר וְָּאַכלְּתָ  ִתזְַּבח נַפְּשְּ ֶוה ךְִּברְּ  לְָּך נַָתן ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָעֶריָך בְָּכל ֶלםו וְַּהָחהֹור ַהָחֵמא|  שְּ ִבי יֹאכְּ  ֹלא ַהָדם ַרק( 16: )וְָּכַאטָל ַךצְּ

ֶכםו ָהָאֶרץ ַעל|  תֹאֵכלו פְּ ָעֶריָך ֶלֱאכֹל תוַכל ֹלא( 17: )ַךָליִם ִתשְּ שַ  ִבשְּ  רַמעְּ
גָנְָּך ָך דְּ ָהֶרָך וְִּתירֹשְּ כֹרֹת וְּיִצְּ ָך ובְּ ָקרְּ  ִתדֹר ֲאֶשר נְָּדֶריָך וְָּכל|  וְּצֹאנֶָך בְּ

בֶֹתיָך רוַמת וְּנִדְּ נֵי ִאם ִךי( 18: )יֶָדָך ותְּ ֶוה ִלפְּ ֶלםו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַבָלקֹום תֹאכְּ
ַחר ֲאֶשר ֶוה יִבְּ ָך ִבֶתָךו וִבנְָּך ַאָתה בֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ דְּ  ֲאֶשר וְַּהֵכִוי ַוֲאָמֶתָך וְַּעבְּ

ָעֶריָך תָ |  ִבשְּ נֵי וְָּשַמחְּ ֶוה ִלפְּ ַלח בְּכֹל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֶפן לְָּך ִהָשֶמר( 19: )יֶָדָך ִמשְּ
ָמֶתָך ַעל יֶָמיָך ָךל|  ַהֵכִוי ֶאת ַתֲעזֹב ִחיב ִךי( 21) : ַאדְּ ֶוה יַרְּ  ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
תָ  ָלְך ִדֶבר ַךֲאֶשר ָךגְּבולְּ  ַאֶוה ִךי ָבָשר אֹכְָּלה וְָּאַמרְּ ָך תְּ |  ָבָשר ֶלֱאכֹל נַפְּשְּ
ָך ַאַות בְָּכל ַחק ִךי( 21: )ָבָשר תֹאַכל נַפְּשְּ ָך יִרְּ ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ִמלְּ ֶוה יִבְּ  יַהְּ

מֹו ָלשום ֱאֹלֶהיָך תָ  ָשם שְּ ָך וְּזַָבחְּ ָקרְּ ֹ  ִמבְּ ֶוה נַָתן ֲאֶשר אנְָּךוִמצ  ַךֲאֶשר לְָּך יַהְּ
ָעֶריָך וְָּאַכלְּתָ |  ִצִויִתָך ִבי ֶאת יֵָאֵכל ַךֲאֶשר ַאְך( 22: )נַפְֶּשָך ַאַות בְּכֹל ִבשְּ  ַהצְּ

ֶלםו ֵךן ָהַאטָל וְֶּאת ָדו וְַּהָחהֹור ַהָחֵמא|  תֹאכְּ ֶלםו יַחְּ ִבלְִּתי ֲחזַק ַרק( 23: )יֹאכְּ  לְּ
 ֹלא( 24: )ַהָבָשר ִעם ַהםֶֶפש תֹאַכל וְֹּלא|  ַהםֶָפש הוא ַהָדם ִךי ַהָדם ֲאכֹל

ֶלםו ֶכםו ָהָאֶרץ ַעל|  תֹאכְּ פְּ ֶלםו ֹלא( 25: )ַךָליִם ִתשְּ ַמַען|  תֹאכְּ  לְָּך יִיַטב לְּ
ָבנֶיָך ֵעינֵי ַהטָָשר ַתֲעֶשה ִךי ַאֲחֶריָך ולְּ ֶוה בְּ יו ֲאֶשר ָקָדֶשיָך ַרק( 26: )יַהְּ  יִהְּ

ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל וָבאתָ  ִתָשא|  ונְָּדֶריָך לְָּך ֶוה יִבְּ  עֹֹלֶתיָך וְָּעִשיתָ ( 27: )יַהְּ



ֶוה ִמזְַּבח ַעל וְַּהָדם ַהָבָשר ֶוה ִמזְַּבח ַעל יִָשֵפְך זְָּבֶחיָך וְַּדם|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  יַהְּ
מֹר( 28) :תֹאֵכל וְַּהָבָשר ֱאֹלֶהיָך תָ  שְּ ָבִרים ָךל ֵאת וְָּשַמעְּ  ֲאֶשר ָהֵאֶכה ַהדְּ

ַצֶויָ  ָאנִֹכי ַמַען|  מְּ ָבנֶיָך לְָּך יִיַטב לְּ  ַהחֹוב ַתֲעֶשה ִךי עֹוָלם ַעד ַאֲחֶריָך ולְּ
ֵעינֵי וְַּהטָָשר ֶוה בְּ ֶוה יַכְִּרית ִךי( 29) : ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  רֲאשֶ  ַהגֹויִם ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

תָ |  ִמָפנֶיָך אֹוָתם ָלֶרֶשת ָשָלה ָבא ַאָתה תָ  אָֹתם וְּיַָרשְּ ָצם וְּיַָשבְּ ( 31: )בְַּארְּ
ָדם ַאֲחֵרי ַאֲחֵריֶהם ִתםֵָקש ֶפן לְָּך ִהָשֶמר רֹש וֶפן|  ִמָפנֶיָך ִהָשמְּ  ִתדְּ

דו ֵאיָכה ֵלאמֹר ֵלאֹלֵהיֶהם  ַגם ֵךן וְֶּאֱעֶשה יֶהםֱאֹלהֵ  ֶאת ָהֵאֶכה ַהגֹויִם יַַעבְּ
ֶוה תֹוֲעַבת ָךל ִךי|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ֵכן ַתֲעֶשה ֹלא( 31: )ָאנִי  ָעשו ָשנֵא ֲאֶשר יַהְּ

נֵיֶהם ֶאת גַם ִךי ֵלאֹלֵהיֶהם פו בְּנֵֹתיֶהם וְֶּאת בְּ רְּ  :ֵלאֹלֵהיֶהם ָבֵאש יִשְּ
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ַצֶוה נִֹכיָא ֲאֶשר ַהָדָבר ָךל ֵאת( 1) ֶכם מְּ רו אֹתֹו ֶאתְּ מְּ  תֵֹסף ֹלא|  ַלֲעשֹות ִתשְּ

 : ִמֶלםו ִתגְַּרע וְֹּלא ָעָליו
בְָּך יָקום ִךי( 2) ִקרְּ ( 3: )מֹוֵפת אֹו אֹות ֵאֶליָך וְּנַָתן|  ֲחלֹום חֵֹלם אֹו נִָביא בְּ

 ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ֵריַאחֲ  נֵלְָּכה|  ֵלאמֹר ֵאֶליָך ִדֶבר ֲאֶשר וְַּהלֹוֵפת ָהאֹות וָבא
ֵדם יְַּדעְָּתם ֹלא ֲאֶשר ַמע ֹלא( 4: )וְּנָָעבְּ ֵרי ֶאל ִתשְּ  ֶאל אֹו ַההוא ַהםִָביא ִדבְּ
נֶַמה ִךי|  ַההוא ַהֲחלֹום חֹוֵלם ֶוה מְּ ֶכם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ֶכם ָלַדַעת ֶאתְּ  ֲהיִשְּ

ֶוה ֶאת אֲֹהִבים ַבבְֶּכם בְָּכל ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ָכל לְּ ֶכםנַ  ובְּ ֶוה ַאֲחֵרי( 5: )פְּשְּ  יַהְּ
ֹוָתיו וְֶּאת|  ִתיָראו וְּאֹתֹו ֵתֵלכו ֱאֹלֵהיֶכם מֹרו ִמצְּ קֹלֹו ִתשְּ ָמעו ובְּ  וְּאֹתֹו ִתשְּ
ָבקון ובֹו ַתֲעבֹדו  ִדֶבר ִךי יוָמת ַההוא ַהֲחלֹום חֵֹלם אֹו ַההוא וְַּהםִָביא( 6: )ִתדְּ

ֶוה ַעל ָסָרה ֶכם לֹוִציאהַ  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ַריִם ֵמֶאֶרץ ֶאתְּ ָך ִמצְּ  ִמֵבית וְַּהפֹדְּ
ַהִדיֲחָך ֲעָבִדים ֶוה ִצוְָּך ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן לְּ תָ |  ָבה ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָהָרע וִבַערְּ
ֶבָך ָך ִךי( 7: )ִמִקרְּ ָך אֹו ִבנְָּך אֹו ִאֶלָך ֶבן ָאִחיָך יְִּסיתְּ  אֹו ֵחיֶקָך ֵאֶשת אֹו ִבתְּ

ָך ֲאֶשר ֵרֲעָך נַפְּשְּ ָדה נֵלְָּכה|  ֵלאמֹר ַבֵמֶתר ךְּ  ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וְּנַַעבְּ



תָ  ִביבֵֹתיֶכם ֲאֶשר ָהַעִלים ֵמֱאֹלֵהי( 8: )ַוֲאבֶֹתיָך ַאָתה יַָדעְּ רִֹבים סְּ  ֵאֶליָך ַהקְּ
חִֹקים אֹו ֵצה|  ִמֶליָ  ָהרְּ ֵצה וְַּעד ָהָאֶרץ ִמקְּ  וְֹּלא לֹו תֹאֶבה ֹלא( 9: )ָהָאֶרץ קְּ

ַמע מֹל וְֹּלא ָעָליו ֵעינְָּך ָתחֹוס וְֹּלא|  ֵאָליו ִתשְּ ַכֶמה וְֹּלא ַתחְּ  ִךי( 11: )ָעָליו תְּ
גֶםו ָהרֹג ָך ַתַהרְּ יֶה יָדְּ ( 11: )ָבַאֲחרֹנָה ָהָעם ָךל וְּיַד|  ַלֲהִמיתֹו ָבִראשֹונָה בֹו ִתהְּ

ַקלְּתֹו ַהִדיֲחָך ִבֵקש ִךי|  ָוֵמת ָבֲאָבנִים וסְּ ֶוה ֵמַעל לְּ  ַהלֹוִציֲאָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ַריִם ֵמֶאֶרץ ָרֵאל וְָּכל( 12: )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְּ עו יִשְּ מְּ  יֹוִספו וְֹּלא|  וְּיִָראון יִשְּ

ֶבָך ַהזֶה ָהָרע ַךָדָבר ַלֲעשֹות ִקרְּ ַמע ִךי( 13) : בְּ ֶוה ֲאֶשר ָעֶריָך בְַּאַחת ִתשְּ  יַהְּ
נֵי ֲאנִָשים יָצְּאו( 14: )ֵלאמֹר ָשם ָלֶשֶבת לְָּך נֵֹתן ֹלֶהיָךאֱ  ִלטַַעל בְּ ֶבָך בְּ  ִמִקרְּ

ֵבי ֶאת ַוטִַדיחו ָדה נֵלְָּכה|  ֵלאמֹר ִעיָרם יֹשְּ  ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וְּנַַעבְּ
תָ ( 15: )יְַּדעְֶּתם תָ  וְָּדַרשְּ  ַהָדָבר נָכֹון ֱאֶמת הוְִּהםֵ |  ֵהיֵטב וְָּשַאלְּתָ  וְָּחַקרְּ
ָתה ֶבָך ַהזֹאת ַהתֹוֵעָבה נֶֶעשְּ ִקרְּ ֵבי ֶאת ַתֶךה ַהֵךה( 16: )בְּ  ההוא ָהִעיר יֹשְּ

ִפי[ קרי ַהִהיא] ָתה וְֶּאת ָבה ֲאֶשר ָךל וְֶּאת אָֹתה ַהֲחֵרם|  ָחֶרב לְּ ֶהמְּ ִפי בְּ  לְּ
ָלָלה ָךל וְֶּאת( 17: )ָחֶרב בֹץ שְּ חָֹבה ְךתֹו ֶאל ִתקְּ תָ  רְּ  ָהִעיר ֶאת ָבֵאש וְָּשַרפְּ
ָלָלה ָךל וְֶּאת ( 18: )עֹוד ִתָבנֶה ֹלא עֹוָלם ֵתל וְָּהיְָּתה|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ָךִליל שְּ
ַבק וְֹּלא ָך יִדְּ יָדְּ אוָמה בְּ ַמַען|  ַהֵחֶרם ִמן מְּ ֶוה יָשוב לְּ  לְָּך וְּנַָתן ַאפֹו ֵמֲחרֹון יַהְּ

ֶבָך ָךוְִּרַחמְּ  ַרֲחִמים ַבע ַךֲאֶשר וְִּהרְּ ַמע ִךי( 19: )ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ ֶוה בְּקֹול ִתשְּ  יַהְּ
מֹר ֱאֹלֶהיָך ֹוָתיו ָךל ֶאת ִלשְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ִמצְּ  ַהטָָשר ַלֲעשֹות|  ַהטֹום מְּ
ֵעינֵי ֶוה בְּ   : ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
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דו ֹלא|  ֵהיֶכםֱאֹל ַליהָוה ַאֶתם ָבנִים( 1) גֹדְּ ָחה ָתִשימו וְֹּלא ִתתְּ  ֵבין ָקרְּ

ֶוה ָבַחר ובְָּך|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ַאָתה ָקדֹוש ַעם ִךי( 2: )ָלֵמת ֵעינֵיֶכם יֹות יַהְּ  ִלהְּ
גָֺכה לְַּעם לֹו נֵי ַעל ֲאֶשר ָהַעִלים ִמךֹל סְּ  ָךל תֹאַכל ֹלא( 3) : ָהֲאָדָמה פְּ

ֹ ( 4: )תֹוֵעָבה ָשִבים ֵשה שֹור|  תֹאֵכלו ֲאֶשר ַהבְֵּהָמה אתז ( 5: )ִעזִים וְֵּשה כְּ
ִבי ַאטָל מור וצְּ אֹו וְִּדישֹן וְַּאקֹו|  וְּיַחְּ ֵהָמה וְָּכל( 6: )ָוזֶָמר ותְּ ֶרֶסת בְּ ָסה ַמפְּ  ַפרְּ



ֵתי ֶשַסע וְּשַֹסַעת ָרסֹות שְּ ֵהָמה ֵגָרה ַמֲעַלת פְּ  ֶאת ַאְך( 7: )תֹאֵכלו אָֹתה|  ַבבְּ
ִריֵסי ַהֵגָרה ִמַלֲעֵלי תֹאכְּלו ֹלא זֶה ָסה וִמַלפְּ סוָעה ַהַפרְּ  וְֶּאת ַהָגָמל ֶאת|  ַהשְּ

נֶֶבת ָסה ֵהָלה גֵָרה ַמֲעֵלה ִךי ַהָשָפן וְֶּאת ָהַארְּ ִריסו ֹלא וַפרְּ ֵמִאים ִהפְּ  ֵהם טְּ
ִריס ִךי ַהֲחזִיר וְֶּאת( 8: )ָלֶכם ָסה ַמפְּ |  ָלֶכם הוא ָטֵמא גֵָרה וְֹּלא אהו ַפרְּ

ָלָתם תֹאֵכלו ֹלא ִמבְָּשָרם נִבְּ  ֲאֶשר ִמךֹל תֹאכְּלו זֶה ֶאת( 9) : ִתָגעו ֹלא ובְּ
נִַפיר לֹו ֲאֶשר ךֹל|  ַבָליִם ֶקֶשת סְּ נִַפיר לֹו ֵאין ֲאֶשר וְּכֹל( 11: )תֹאֵכלו וְַּקשְּ  סְּ

ֶקֶשת הָֹרה ִצפֹור ָךל( 11) : ָלֶכם הוא אָטמֵ |  תֹאֵכלו ֹלא וְַּקשְּ : תֹאֵכלו טְּ
ָהָעזְּנִטָה וְַּהֶפֶרס ַהםֶֶשר|  ֵמֶהם תֹאכְּלו ֹלא ֲאֶשר וְּזֶה( 12)  וְֶּאת וְָּהָרָאה( 13: )וְּ

ִמינָה וְַּהַדטָה ָהַאטָה ִמינֹו עֵֹרב ָךל וְֵּאת( 14: )לְּ  וְֶּאת ַהטֲַענָה ַבת וְֵּאת( 15: )לְּ
מָ  ִמינֵהו ַהםֵץ וְֶּאת|  ַהָשַחף וְֶּאת סַהַתחְּ  ַהטַנְּשוף וְֶּאת ַהךֹוס ֶאת( 16: )לְּ

 וְָּהֲאנָָפה וְַּהֲחִסיָדה( 18: )ַהָשָלְך וְֶּאת ָהָרָחָמה וְֶּאת וְַּהָקָאת( 17: )וְַּהִתנְָּשֶמת
ִמינָה ָהֲעַטֵכף וְַּהדוִכיַפת|  לְּ  ֹלא|  ֶכםלָ  הוא ָטֵמא ָהעֹוף ֶשֶרץ וְּכֹל( 19: )וְּ
 ֲאֶשר ַלֵגר נְֵּבָלה ָכל תֹאכְּלו ֹלא( 21: )תֹאֵכלו ָטהֹור עֹוף ָךל( 21: )יֵָאֵכלו

ָעֶריָך נֶםָה ִבשְּ ִרי ָמכֹר אֹו ַוֲאָכָלה ִתתְּ נָכְּ |  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ַאָתה ָקדֹוש ַעם ִךי לְּ
ַבֵשל ֹלא  : ִאלֹו ַבֲחֵלב גְִּדי תְּ

בוַאת ָךל ֵאת ַעֵשרתְּ  ַעֵשר( 22) ֶעָך תְּ ( 23: )ָשנָה ָשנָה ַהָשֶדה ַהטֵֹצא|  זַרְּ
נֵי וְָּאַכלְּתָ  ֶוה ִלפְּ ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַשֵךן יִבְּ מֹו לְּ  ַמעְַּשר ָשם שְּ

גָנְָּך ָך דְּ ָהֶרָך ִתירֹשְּ יִצְּ כֹרֹת וְּ ָך ובְּ ָקרְּ ַמַען|  וְּצֹאנֶָך בְּ ָאה ִתלְַּמד לְּ יִרְּ  ֶאת לְּ
ֶוה ֶבה וְִּכי( 24: )ַהטִָמים ָךל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָך יִרְּ ֵאתֹו תוַכל ֹלא ִךי ַהֶדֶרְך ִמלְּ  ִךי שְּ
ַחק ָך יִרְּ ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ִמלְּ ֶוה יִבְּ מֹו ָלשום ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  יְָּבֶרכְָּך ִךי|  ָשם שְּ
ֶוה תָ |  ףַבָךסֶ  וְּנַָתָתה( 25: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָך ַהֶךֶסף וְַּצרְּ יָדְּ  ַהָלקֹום ֶאל וְָּהַלכְּתָ  בְּ
ַחר ֲאֶשר ֶוה יִבְּ ַאֶוה ֲאֶשר בְּכֹל ַהֶךֶסף וְּנַָתָתה( 26: )בֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָך תְּ  נַפְּשְּ

כֹל וַבֵשָכר וַבטַיִן וַבצֹאן ַבָבָקר ָאלְָּך ֲאֶשר ובְּ נֵי םשָ  וְָּאַכלְּתָ |  נַפְֶּשָך ִתשְּ  ִלפְּ
ֶוה תָ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַהֵכִוי( 27: )וֵביֶתָך ַאָתה וְָּשַמחְּ ָעֶריָך ֲאֶשר וְּ |  ַתַעזְֶּבםו ֹלא ִבשְּ



ֵצה( 28) : ִעָלְך וְּנֲַחָלה ֵחֶלק לֹו ֵאין ִךי  ָךל ֶאת תֹוִציא ָשנִים ָשֹלש ִמקְּ
ַשר ָך ַמעְּ בוָאתְּ תָ |  ַהִהוא ַבָשנָה תְּ ִהםַחְּ ָעֶריָך וְּ  לֹו ֵאין ִךי ַהֵכִוי וָבא( 29: )ִבשְּ

ָמנָה וְַּהטָתֹום וְַּהֵגר ִעָלְך וְּנֲַחָלה ֵחֶלק ָעֶריָך ֲאֶשר וְָּהַאלְּ |  וְָּשֵבעו וְָּאכְּלו ִבשְּ
ַמַען ֶוה יְָּבֶרכְָּך לְּ ָך ַמֲעֵשה בְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ   : ַתֲעֶשה ֲאֶשר יָדְּ
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ִמָחה ַתֲעֶשה ָשנִים ֶשַבע ֵקץמִ ( 1) ַבר וְּזֶה( 2: )שְּ ִמָחה דְּ  ַבַעל ָךל ָשמֹוט ַהשְּ
ֵרֵעהו יֶַשה ֲאֶשר יָדֹו ַמֵשה ִמָחה ָקָרא ִךי ָאִחיו וְֶּאת ֵרֵעהו ֶאת יִגֹש ֹלא|  בְּ  שְּ

ִרי ֶאת( 3: )ַליהָוה יֶה ַוֲאֶשר|  ִתגֹש ַהםָכְּ ֵמט ָאִחיָך ֶאת לְָּך יִהְּ ( 4: )יֶָדָך ַתשְּ
יֶה ֹלא ִךי ֶאֶפס יֹון בְָּך יִהְּ ֶוה יְָּבֶרכְָּך ָבֵרְך ִךי|  ֶאבְּ ֶוה ֲאֶשר ָבָאֶרץ יַהְּ  יַהְּ

ָתה נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך ַמע ָשמֹועַ  ִאם ַרק( 5: )לְִּרשְּ ֶוה בְּקֹול ִתשְּ  יַהְּ
מֹר|  ֱאֹלֶהיָך ָוה ָךל ֶאת ַלֲעשֹות ִלשְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהזֹאת ַהִלצְּ ( 6: )ַהטֹום מְּ

ֶוה ִךי תָ |  ָלְך ִדֶבר ַךֲאֶשר ֵבַרכְָּך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֹלא וְַּאָתה ַרִבים גֹויִם וְַּהֲעַבטְּ
גֹויִם וָמַשלְּתָ  ַתֲעבֹט שֹלו ֹלא ובְָּך ַרִבים בְּ יֶה ִךי( 7) : יִמְּ יֹון בְָּך יִהְּ  ֶאבְּ

ָעֶריָך בְַּאַחד ַאֶחיָך ַחדֵמַא צְָּך שְּ ֶוה ֲאֶשר בְַּארְּ ַאֵלץ ֹלא|  ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  תְּ
ָבבְָּך ֶאת פֹץ וְֹּלא לְּ ָך ֶאת ִתקְּ יֹון ֵמָאִחיָך יָדְּ ַתח ָפתֹחַ  ִךי( 8: )ָהֶאבְּ ָך ֶאת ִתפְּ  יָדְּ
סֹרֹו ֵדי ַתֲעִביֶטםו וְַּהֲעֵבט|  לֹו ַסר ֲאֶשר ַמחְּ יֶה ֶפן לְָּך ִהָשֶמר( 9: )לֹו יֶחְּ  יִהְּ

ָבבְָּך ִעם ָדָבר ִלטַַעל לְּ ָבה ֵלאמֹר בְּ נַת ָקרְּ נַת ַהֶשַבע שְּ ִמָחה שְּ  וְָּרָעה ַהשְּ
יֹון בְָּאִחיָך ֵעינְָּך ֶוה ֶאל ָעֶליָך וְָּקָרא|  לֹו ִתֵתן וְֹּלא ָהֶאבְּ : ֵחטְּא בְָּך וְָּהיָה יַהְּ

ָבבְָּך עיֵרַ  וְֹּלא לֹו ִתֵתן נָתֹון( 11) ָך לְּ  יְָּבֶרכְָּך ַהזֶה ַהָדָבר ִבגְַּלל ִךי|  לֹו בְִּתתְּ
ֶוה כֹל ַמֲעֶשָך בְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַלח ובְּ ַדל ֹלא ִךי( 11: )יֶָדָך ִמשְּ יֹון יֶחְּ  ִמֶקֶרב ֶאבְּ

ַצוְָּך ָאנִֹכי ֵךן ַעל|  ָהָאֶרץ ָך ֶאת ִתפְַּתח ָפתֹחַ  ֵלאמֹר מְּ  נִטֶָךַלעֲ  לְָּאִחיָך יָדְּ
יֹנְָּך ֶאבְּ ֶצָך ולְּ ִרי ָאִחיָך לְָּך יִָלֵכר ִךי( 12) : בְַּארְּ ִרטָה אֹו ָהִעבְּ ָך ָהִעבְּ  ַוֲעָבדְּ

ִביִעת וַבָשנָה|  ָשנִים ֵשש ֶחםו ַהשְּ ַשכְּ ִשי תְּ ֶחםו וְִּכי( 13: )ֵמִעָלְך ָחפְּ ַשכְּ  תְּ



ִשי ֶחםו ֹלא|  ֵמִעָלְך ָחפְּ ַשכְּ נְָּך ִמצֹאנְָּך לֹו ַתֲענִיק ַהֲענֵיק( 14: )םֵריקָ  תְּ  וִמָגרְּ
ֶבָך ֶוה ֵבַרכְָּך ֲאֶשר|  וִמטִקְּ תָ ( 15: )לֹו ִתֶתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָהיִיתָ  ֶעֶבד ִךי וְּזַָכרְּ

ֶאֶרץ ַריִם בְּ ָך ִמצְּ דְּ ֶוה ַוטִפְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֵךן ַעל|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַהזֶה ַהָדָבר ֶאת מְּ
 ִךי ֵביֶתָך וְֶּאת ֲאֵהבְָּך ִךי|  ֵמִעָלְך ֵאֵצא ֹלא ֵאֶליָך יֹאַמר ִךי וְָּהיָה( 16: )טֹוםהַ 

תָ ( 17: )ִעָלְך לֹו טֹוב ֵצעַ  ֶאת וְָּלַקחְּ ָאזְּנֹו וְּנַָתָתה ַהַלרְּ  ֶעֶבד לְָּך וְָּהיָה וַבֶדֶלת בְּ
ָך וְַּאף|  עֹוָלם שֶ  ֹלא( 18: )ֵךן ַתֲעֶשה ַלֲאָמתְּ ֵעינֶָך היִקְּ ִשי אֹתֹו בְַּשֵכֲחָך בְּ  ָחפְּ
נֶה ִךי ֵמִעָלְך ַכר ִמשְּ ָך ָשִכיר שְּ ֶוה וֵבַרכְָּך|  ָשנִים ֵשש ֲעָבדְּ  בְּכֹל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
 : ַתֲעֶשה ֲאֶשר

ָך יִָוֵלד ֲאֶשר ַהבְּכֹור ָךל( 19) ָקרְּ צֹאנְָּך ִבבְּ ִדיש ַהזָָכר ובְּ |  יָךֱאֹלהֶ  ַליהָוה ַתקְּ
כֹר ַתֲעבֹד ֹלא נֵי( 21: )צֹאנֶָך בְּכֹור ָתגֹז וְֹּלא שֹוֶרָך ִבבְּ ֶוה ִלפְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָשנָה ָשנָה תֹאֲכֶלםו ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום בְּ ֶוה יִבְּ יֶה וְִּכי( 21: )וֵביֶתָך ַאָתה|  יַהְּ  יִהְּ
ָעֶריָך( 22: )ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה וִתזְָּבֶחם ֹלא|  ָרע מום ךֹל ִעֵור אֹו ִפֵמחַ  מום בֹו  ִבשְּ

ָדו וְַּהָחהֹור ַהָחֵמא|  תֹאֲכֶלםו ִבי יַחְּ |  תֹאֵכל ֹלא ָדמֹו ֶאת ַרק( 23: )וְָּכַאטָל ַךצְּ
ֶכםו ָהָאֶרץ ַעל פְּ  :ַךָליִם ִתשְּ

Devarím Pérek 16 
 ָהָאִביב בְּחֶֹדש ִךי|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ֶפַסח וְָּעִשיתָ  ָהָאִביב חֶֹדש ֶאת ָשמֹור( 1)

ֶוה הֹוִציֲאָך ַריִם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ תָ ( 2: )ָליְָּלה ִמִלצְּ  צֹאן ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ֶפַסח וְּזַָבחְּ
ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום|  וָבָקר ֶוה יִבְּ ַשֵךן יַהְּ מֹו לְּ  ָחֵמץ ָעָליו תֹאַכל ֹלא( 3: )ָשם שְּ

ַעת ִחָפזֹון ִךי|  עֹנִי ֶלֶחם ַמצֹות יוָעלָ  תֹאַכל יִָמים ִשבְּ ַריִם ֵמֶאֶרץ יָָצאתָ  בְּ  ִמצְּ
ַמַען ָך יֹום ֶאת ִתזְּךֹר לְּ ַריִם ֵמֶאֶרץ ֵצאתְּ  לְָּך יֵָרֶאה וְֹּלא( 4: )ַחטֶיָך יְֵּמי ךֹל ִמצְּ
אֹר ַעת גְֺּבלְָּך בְָּכל שְּ  ֶרבָבעֶ  ִתזְַּבח ֲאֶשר ַהָבָשר ִמן יִָלין וְֹּלא|  יִָמים ִשבְּ
ָעֶריָך בְַּאַחד|  ַהָפַסח ֶאת ִלזְּבֹחַ  תוַכל ֹלא( 5: )ַלבֶֹקר ָהִראשֹון ַבטֹום  ֲאֶשר שְּ
ֶוה ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל ִאם ִךי( 6: )ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶוה יִבְּ ַשֵךן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  לְּ
מֹו ָך מֹוֵעד ֶשֶמשהַ  ךְּבֹוא|  ָבָעֶרב ַהֶפַסח ֶאת ִתזְַּבח ָשם שְּ ָריִם ֵצאתְּ ( 7: )ִמִלצְּ



ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום וְָּאַכלְּתָ  וִבַשלְּתָ  ֶוה יִבְּ ָהַלכְּתָ  ַבבֶֹקר וָפנִיתָ |  בֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  וְּ
ִביִעי וַבטֹום|  ַמצֹות תֹאַכל יִָמים ֵשֶשת( 8: )לְּאָֹהֶליָך  ַליהָוה ֲעֶצֶרת ַהשְּ
ָלאָכה ֲעֶשהתַ  ֹלא ֱאֹלֶהיָך ָעה( 9) : מְּ ָפר ָשֺבעֹת ִשבְּ ֵמש ֵמָהֵחל|  ָלְך ִתסְּ  ֶחרְּ
פֹר ָתֵחל ַבָקָמה ָעה ִלסְּ  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ָשֺבעֹות ַחג וְָּעִשיתָ ( 11: )ָשֺבעֹות ִשבְּ
ַבת ִמַמת ָך נִדְּ ֶוה יְָּבֶרכְָּך ַךֲאֶשר|  ִתֵתן ֲאֶשר יָדְּ תָ וְּשָ ( 11: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ נֵי ַמחְּ  ִלפְּ
ֶוה ָך וִבֶתָך וִבנְָּך ַאָתה ֱאֹלֶהיָך יַהְּ דְּ ָעֶריָך ֲאֶשר וְַּהֵכִוי ַוֲאָמֶתָך וְַּעבְּ  וְַּהֵגר ִבשְּ

ָמנָה וְַּהטָתֹום ֶבָך ֲאֶשר וְָּהַאלְּ ִקרְּ ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום|  בְּ ֶוה יִבְּ ַשֵךן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  לְּ
מֹו תָ ( 12: )ָשם שְּ ָריִם ָהיִיתָ  ֶעֶבד ִךי וְּזַָכרְּ ִמצְּ תָ |  בְּ  ַהֺחִקים ֶאת וְָּעִשיתָ  וְָּשַמרְּ

 : ָהֵאֶכה
פְָּך|  יִָמים ִשבְַּעת לְָּך ַתֲעֶשה ַהֺמךֹת ַחג( 13) נְָּך בְָּאסְּ ֶבָך ִמָגרְּ ( 14: )וִמטִקְּ

תָ  ַחֶגָך וְָּשַמחְּ ָך וִבֶתָך וִבנְָּך ַאָתה|  בְּ דְּ  וְַּהטָתֹום וְַּהֵגר וְַּהֵכִוי ַוֲאָמֶתָך וְַּעבְּ
ָמנָה ָעֶריָך ֲאֶשר וְָּהַאלְּ  ַבָלקֹום ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ָתחֹג יִָמים ִשבְַּעת( 15: )ִבשְּ

ַחר ֲאֶשר ֶוה יִבְּ ֶוה יְָּבֶרכְָּך ִךי|  יַהְּ ָך בְּכֹל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ בוָאתְּ כֹל תְּ  ַמֲעֵשה ובְּ
ָעִמים ָשלֹוש( 16: )ָשֵמחַ  ַאְך וְָּהיִיתָ  יֶָדיָך ָך ָכל יֵָרֶאה ַבָשנָה פְּ נֵי ֶאת זְּכורְּ  פְּ
ֶוה ָחר ֲאֶשר ַבָלקֹום ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַחג ַהַלצֹות בְַּחג יִבְּ ַחג ַהָשֺבעֹות ובְּ  ובְּ

נֵי ֶאת יֵָרֶאה וְֹּלא|  ַהֺמךֹות ֶוה פְּ נַת ִאיש( 17: )ֵריָקם יַהְּ ַךת|  יָדֹו ךְַּמתְּ ִברְּ  ךְּ
ִטים( 18) : ָלְך נַָתן ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך ֶוהיַהְּ  ִרים שֹפְּ ָעֶריָך בְָּכל לְָּך ִתֶתן וְּשֹטְּ  שְּ

ֶוה ֲאֶשר ָבֶטיָך לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ טו|  ִלשְּ ַפט ָהָעם ֶאת וְָּשפְּ ( 19: )ֶצֶדק ִמשְּ
ָפט ַתֶחה ֹלא  ֵעינֵי יְַּעֵור שַֹחדהַ  ִךי שַֹחד ִתַקח וְֹּלא|  ָפנִים ַתִךיר ֹלא ִמשְּ

ֵרי ִויַסֵכף ֲחָכִמים דֹף ֶצֶדק ֶצֶדק( 21: )ַצִדיִקם ִדבְּ ַמַען|  ִתרְּ יֶה לְּ תָ  ִתחְּ  וְּיַָרשְּ
ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת |  ֵעץ ָךל ֲאֵשָרה לְָּך ִתַחע ֹלא( 21) : ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ֶוה ִמזְַּבח ֵאֶצל |  ַמֵצָבה לְָּך ָתִקים וְֹּלא( 22) : ָכְך ֲעֶשהתַ  ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶוה ָשנֵא ֲאֶשר   : ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

 



Devarím Pérek 17 
יֶה ֲאֶשר ָוֶשה שֹור ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ִתזְַּבח ֹלא( 1)  ִךי|  ָרע ָדָבר ךֹל מום בֹו יִהְּ

ֶוה תֹוֲעַבת בְּ  יִָלֵצא ִךי( 2) : הוא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִקרְּ ָעֶריָך בְַּאַחד ָךבְּ  ֲאֶשר שְּ
ֶוה ֵעינֵי ָהַרע ֶאת יֲַעֶשה ֲאֶשר ִאָשה אֹו ִאיש|  ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶוה בְּ  יַהְּ

ַתחו ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוטֲַעבֹד ַוטֵֶלְך( 3: )בְִּריתֹו ַלֲעבֹר ֱאֹלֶהיָך |  ָלֶהם ַוטִשְּ
 לְָּך וְֺּהַגד( 4: )ִצִויִתי ֹלא ֲאֶשר ַהָשַמיִם צְָּבא לְָּכל אֹו ַלטֵָרחַ  אֹו וְַּלֶשֶמש
תָ  תָ |  וְָּשָמעְּ ָתה ַהָדָבר נָכֹון ֱאֶמת וְִּהםֵה ֵהיֵטב וְָּדַרשְּ  ַהזֹאת ַהתֹוֵעָבה נֶֶעשְּ

ָרֵאל יִשְּ  ֶאת ָעשו ֲאֶשר ַהִהוא ָהִאָשה ֶאת אֹו ַההוא ָהִאיש ֶאת וְּהֹוֵצאתָ ( 5: )בְּ
ָעֶריָך ֶאל ַהזֶה ָהָרע ַהָדָבר ַקלְָּתם|  ָהִאָשה ֶאת אֹו ָהִאיש ֶאת שְּ  ָבֲאָבנִים וסְּ
נַיִם ִפי ַעל( 6: )ָוֵמתו ֹלָשה אֹו ֵעִדים שְּ  ִפי ַעל יוַמת ֹלא|  ַהֵלת יוַמת ֵעִדים שְּ

יֶה ָהֵעִדים יַד( 7: )ֶאָחד ֵעד יַד ַלֲהִמיתֹו ָבִראשֹנָה בֹו ִתהְּ |  ָבַאֲחרֹנָה ָהָעם ָךל וְּ
תָ  ֶבָך ָהָרע וִבַערְּ  : ִמִקרְּ

ָך יִָפֵלא ִךי( 8) ָפט ָדָבר ִמלְּ ִדין ִדין ֵבין לְָּדם ָדם ֵבין ַלִלשְּ  ָלנֶגַע נֶגַע וֵבין לְּ
ֵרי ָעֶריָך ִריבֹת ִדבְּ תָ |  ִבשְּ ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל וְָּעִליתָ  וְַּקמְּ ֶוה יִבְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ִוטִם ַהךֲֹהנִים ֶאל וָבאתָ ( 9: )בֹו יֶה ֲאֶשר ַהשֵֹפט וְֶּאל ַהלְּ |  ָהֵהם ַבטִָמים יִהְּ
תָ  ַבר ֵאת לְָּך וְִּהִגידו וְָּדַרשְּ ָפט דְּ  יִַגידו ֲאֶשר ַהָדָבר ִפי ַעל וְָּעִשיתָ ( 11: )ַהִלשְּ

ַחר ֲאֶשר ַההוא ַהָלקֹום ִמן לְָּך ֶוה יִבְּ תָ וְּשָ |  יַהְּ : יֹורוָך ֲאֶשר ךְּכֹל ַלֲעשֹות ַמרְּ
ָפט וְַּעל יֹורוָך ֲאֶשר ַהתֹוָרה ִפי ַעל( 11) רו ֲאֶשר ַהִלשְּ  ֹלא|  ַתֲעֶשה לְָּך יֹאמְּ

מֹאל יִָמין לְָּך יִַגידו ֲאֶשר ַהָדָבר ִמן ָתסור  יֲַעֶשה ֲאֶשר וְָּהִאיש( 12: )ושְּ
זָדֹון ִתי בְּ ִבלְּ מֹעַ  לְּ ֶוה ֶאת ָשם לְָּשֶרת ָהעֵֹמד ַהךֵֹהן ֶאל שְּ  ֶאל אֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

תָ  ַההוא ָהִאיש וֵמת|  ַהשֵֹפט ָרֵאל ָהָרע וִבַערְּ עו ָהָעם וְָּכל( 13: )ִמטִשְּ מְּ  יִשְּ
ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹא ִךי( 14) : עֹוד יְּזִידון וְֹּלא|  וְּיִָראו  ְךלָ  נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָתה ָתה ִויִרשְּ תָ |  ָבה וְּיַָשבְּ  ֲאֶשר ַהגֹויִם ךְָּכל ֶמֶלְך ָעַלי ָאִשיָמה וְָּאַמרְּ
ִביבָֹתי ַחר ֲאֶשר ֶמֶלְך ָעֶליָך ָתִשים שֹום( 15: )סְּ ֶוה יִבְּ  ִמֶקֶרב|  בֹו ֱאֹלֶהיָך יַהְּ



ִרי ִאיש ָעֶליָך ָלֵתת תוַכל ֹלא ֶמֶלְך ָעֶליָך ָתִשים ַאֶחיָך  ָאִחיָך ֹלא ֲאֶשר נָכְּ
ֶבה ֹלא ַרק( 16: )הוא ַריְָּמה ָהָעם ֶאת יִָשיב וְֹּלא סוִסים כֹו יַרְּ ַמַען ִמצְּ  לְּ

בֹות  וְֹּלא( 17: )עֹוד ַהזֶה ַבֶדֶרְך ָלשוב תִֹספון ֹלא ָלֶכם ָאַמר ַויהָוה|  סוס ַהרְּ
ֶבה ָבבֹו יָסור וְֹּלא נִָשים כֹו יַרְּ ֶבה ֹלא וְּזָָהב ֶסףוְּכֶ |  לְּ אֹד כֹו יַרְּ  וְָּהיָה( 18: )מְּ

תֹו ִשבְּ ַלכְּתֹו ִךֵמא ַעל כְּ נֵה ֶאת לֹו וְָּכַתב|  ַממְּ  ֵסֶפר ַעל ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִמשְּ
נֵי ִוטִם ַהךֲֹהנִים ִמִכפְּ ַמַען|  ַחטָיו יְֵּמי ָךל בֹו וְָּקָרא ִעלֹו וְָּהיְָּתה( 19: )ַהכְּ  יִלְַּמד לְּ
ָא יִרְּ ֶוה ֶאת הלְּ מֹר ֱאֹלָהיו יַהְּ ֵרי ָךל ֶאת ִלשְּ  ַהֺחִקים וְֶּאת ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ
ִתי( 21: )ַלֲעשָֹתם ָהֵאֶכה ִבלְּ ָבבֹו רום לְּ ִתי ֵמֶאָחיו לְּ ִבלְּ ָוה ִמן סור ולְּ  ַהִלצְּ

מֹאול יִָמין ַמַען|  ושְּ ַלכְּתֹו ַעל יִָמים יֲַאִריְך לְּ ָרֵאל ֶקֶרבבְּ  וָבנָיו הוא ַממְּ : יִשְּ
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יֶה ֹלא( 1) ִוטִם ַלךֲֹהנִים יִהְּ ָרֵאל ִעם וְּנֲַחָלה ֵחֶלק ֵלִוי ֵשֶבט ָךל ַהלְּ  ִאֵשי|  יִשְּ

ֶוה יֶה ֹלא וְּנֲַחָלה( 2: )יֹאֵכלון וְּנֲַחָלתֹו יַהְּ ֶקֶרב כֹו יִהְּ ֶוה|  ֶאָחיו בְּ  הוא יַהְּ
יֶה וְּזֶה( 3) : לֹו ִדֶבר ַךֲאֶשר נֲַחָלתֹו ַפט יִהְּ ֵחי ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ַהךֲֹהנִים ִמשְּ  זֹבְּ
ָחיַיִם ַהזְּרֹעַ  ַלךֵֹהן וְּנַָתן|  ֶשה ִאם שֹור ִאם ַהזֶַבח  ֵראִשית( 4: )וְַּהֵקָבה וְַּהכְּ
גָנְָּך ָך דְּ ָהֶרָך ִתירֹשְּ ֶוה ַחרבָ  בֹו ִךי( 5: )כֹו ִתֶתן צֹאנְָּך ֵגז וְֵּראִשית וְּיִצְּ  יַהְּ

ָבֶטיָך ִמָךל ֱאֹלֶהיָך ֶוה בְֵּשם לְָּשֵרת ַלֲעמֹד|  שְּ ( 6) : ַהטִָמים ָךל וָבנָיו הוא יַהְּ
ָעֶריָך ֵמַאַחד ַהֵכִוי יָבֹא וְִּכי ָרֵאל ִמָךל שְּ  בְָּכל וָבא|  ָשם ָגר הוא ֲאֶשר יִשְּ

ַחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל נַפְּשֹו ַאַות ֶוה בְֵּשם וְֵּשֵרת( 7: )ֶוהיַהְּ  יִבְּ |  ֱאֹלָהיו יַהְּ
ִוטִם ֶאָחיו ךְָּכל ִדים ַהלְּ נֵי ָשם ָהעֹמְּ ֶוה ִלפְּ ֵחֶלק ֵחֶלק( 8: )יַהְּ  לְַּבד|  יֹאֵכלו ךְּ

ָךָריו ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָבא ַאָתה ִךי( 9) : ָהָאבֹות ַעל ִממְּ  נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
 בְּנֹו ַמֲעִביר בְָּך יִָלֵצא ֹלא( 11: )ָהֵהם ַהגֹויִם ךְּתֹוֲעבֹת תַלֲעשֹו ִתלְַּמד ֹלא|  ָלְך

ָסִמים קֵֹסם|  ָבֵאש וִבתֹו עֹונֵן קְּ נֵַחש מְּ ַכֵשף ומְּ  וְּשֵֹאל|  ָחֶבר וְּחֵֹבר( 11: )ומְּ
עֹנִי אֹוב ֶוה תֹוֲעַבת ִךי( 12: )ַהֵלִתים ֶאל וְּדֵֹרש וְּיִדְּ  וִבגְַּלל|  ֵאֶכה עֵֹשה ָךל יַהְּ



ֶוה ָהֵאֶכה ַהתֹוֵעבֹת יֶה ָתִמים( 13: )ִמָפנֶיָך אֹוָתם מֹוִריש ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ִעם ִתהְּ
ֶוה עֹנְּנִים ֶאל אֹוָתם יֹוֵרש ַאָתה ֲאֶשר ָהֵאֶכה ַהגֹויִם ִךי( 14) : ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  מְּ
ִמים וְֶּאל ָמעו קֹסְּ ֶוהיַ  לְָּך נַָתן ֵכן ֹלא וְַּאָתה|  יִשְּ בְָּך נִָביא( 15: )ֱאֹלֶהיָך הְּ  ִמִקרְּ

ֶוה לְָּך יִָקים ָךמֹנִי ֵמַאֶחיָך ָמעון ֵאָליו|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָשַאלְּתָ  ֲאֶשר ךְּכֹל( 16: )ִתשְּ
ֶוה ֵמִעם מֹעַ  אֵֹסף ֹלא|  ֵלאמֹר ַהָקָהל בְּיֹום בְּחֵֹרב ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  קֹול ֶאת ִלשְּ
ֶוה ֶאה ֹלא ַהזֹאת ַהגְּדָֹלה ֵאשהָ  וְֶּאת ֱאֹלָהי יַהְּ  ַוטֹאֶמר( 17: )ָאמות וְֹּלא עֹוד ֶארְּ
ֶוה  ָךמֹוָך ֲאֵחיֶהם ִמֶקֶרב ָלֶהם ָאִקים נִָביא( 18: )ִדֵברו ֲאֶשר ֵהיִטיבו|  ֵאָלי יַהְּ

ָבַרי וְּנַָתִתי|  ִפיו דְּ  ִאישהָ  וְָּהיָה( 19: )ֲאַצֶוםו ֲאֶשר ָךל ֵאת ֲאֵליֶהם וְִּדֶבר בְּ
ַמע ֹלא ֲאֶשר ָבַרי ֶאל יִשְּ ִמי יְַּדֵבר ֲאֶשר דְּ רֹש ָאנִֹכי|  ִבשְּ  ַאְך( 21: )ֵמִעלֹו ֶאדְּ

ִמי ָדָבר לְַּדֵבר יָזִיד ֲאֶשר ַהםִָביא ַדֵבר ִצִויִתיו ֹלא ֲאֶשר ֵאת ִבשְּ  ַוֲאֶשר לְּ
ָבֶבָך תֹאַמר וְִּכי( 21: )אַההו ַהםִָביא וֵמת|  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים בְֵּשם יְַּדֵבר |  ִבלְּ
ֶוה ִדבְּרֹו ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת נֵַדע ֵאיָכה  בְֵּשם ַהםִָביא יְַּדֵבר ֲאֶשר( 22: )יַהְּ
ֶוה יֶה וְֹּלא יַהְּ ֶוה ִדבְּרֹו ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר הוא יָבֹוא וְֹּלא ַהָדָבר יִהְּ זָדֹון|  יַהְּ  בְּ
  : ִמֶלםו רָתגו ֹלא ַהםִָביא ִדבְּרֹו
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ֶוה יַכְִּרית ִךי( 1) ֶוה ֲאֶשר ַהגֹויִם ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָצם ֶאת לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַארְּ
ָתם|  תָ  ִויִרשְּ ָעֵריֶהם וְּיַָשבְּ ָבֵתיֶהם בְּ ִדיל ָעִרים ָשלֹוש( 2: )ובְּ  בְּתֹוְך|  ָלְך ַתבְּ

צְָּך ֶוה ֲאֶשר ַארְּ ָתה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ תָ  ַהֶדֶרְך לְָּך ָתִכין( 3: )לְִּרשְּ  ֶאת וְִּשַכשְּ
צְָּך גְּבול ֶוה יַנְִּחילְָּך ֲאֶשר ַארְּ  וְּזֶה( 4: )רֵֹצחַ  ָךל ָשָלה ָלנוס וְָּהיָה|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ַבר ִליבִ  ֵרֵעהו ֶאת יֶַךה ֲאֶשר|  ָוָחי ָשָלה יָנוס ֲאֶשר ָהרֵֹצחַ  דְּ  ֹלא וְּהוא ַדַעת בְּ
מֹל לֹו שֹנֵא טֹב ַבטַַער ֵרֵעהו ֶאת יָבֹא ַוֲאֶשר( 5: )ִשלְּשֹם ִמתְּ ָחה ֵעִצים ַלחְּ  וְּנִדְּ
זֶן יָדֹו זֶל וְּנַָשל ָהֵעץ ִלכְּרֹת ַבַגרְּ  הוא|  ָוֵמת ֵרֵעהו ֶאת וָמָצא ָהֵעץ ִמן ַהַברְּ

דֹף ֶפן( 6: )ָוָחי ָהֵאֶכה ֶהָעִרים ַאַחת ֶאל יָנוס  ִךי ָהרֵֹצחַ  ַאֲחֵרי ַהָדם גֵֹאל יִרְּ
ָבבֹו יֵַחם ֶבה ִךי וְִּהִשיגֹו לְּ ַפט ֵאין וְּלֹו|  נֶָפש וְִּהָךהו ַהֶדֶרְך יִרְּ  ֹלא ִךי ָמֶות ִמשְּ



מֹול לֹו הוא שֹנֵא ַצוְָּך ָאנִֹכי ֵךן ַעל( 7: )ִשלְּשֹום ִמתְּ  ָעִרים ָשֹלש|  ֵלאמֹר מְּ
ִדיל ִחיב וְִּאם( 8) : ָלְך ַתבְּ ֶוה יַרְּ ַבע ַךֲאֶשר גְֺּבלְָּך ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ |  ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ

מֹר ִךי( 9: )ַלֲאבֶֹתיָך ָלֵתת ִדֶבר ֲאֶשר ָהָאֶרץ ָךל ֶאת לְָּך וְּנַָתן  ָךל ֶאת ִתשְּ
ָוה ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַלֲעשָֹתה ַהזֹאת ַהִלצְּ ֶוה ֶאת לְַּאֲהָבה םַהטֹו מְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָרָכיו וְָּלֶלֶכת תָ |  ַהטִָמים ָךל ִבדְּ : ָהֵאֶכה ַהָשֹלש ַעל ָעִרים ָשֹלש עֹוד לְָּך וְּיַָספְּ

ֶקֶרב נִָקי ָדם יִָשֵפְך וְֹּלא( 11) צְָּך בְּ ֶוה ֲאֶשר ַארְּ |  נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
יֶה וְִּכי( 11)  :ָדִמים ָעֶליָך וְָּהיָה ֵרֵעהו שֹנֵא ִאיש יִהְּ  ָעָליו וְָּקם לֹו וְָּאַרב לְּ

נֵי וְָּשלְּחו( 12: )ָהֵאל ֶהָעִרים ַאַחת ֶאל וְּנָס|  ָוֵמת נֶֶפש וְִּהָךהו חו ִעירֹו זִקְּ  וְָּלקְּ
נו|  ִמָשם אֹתֹו יַד אֹתֹו וְּנָתְּ |  יוָעלָ  ֵעינְָּך ָתחֹוס ֹלא( 13: )ָוֵמת ַהָדם גֵֹאל בְּ

תָ  ָרֵאל ַהםִָקי ַדם וִבַערְּ  ֲאֶשר ֵרֲעָך גְּבול ַתִמיג ֹלא( 14) : ָלְך וְּטֹוב ִמטִשְּ
לו ָך|  ִראשֹנִים ָגבְּ נֲַחָלתְּ ֶוה ֲאֶשר ָבָאֶרץ ִתנְַּחל ֲאֶשר בְּ  לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָתה  ֵחטְּא בְָּכל ַחָחאת ולְָּכל ָעֹון לְָּכל בְִּאיש ֶאָחד ֵעד יָקום ֹלא( 15) : לְִּרשְּ
נֵי ִפי ַעל|  יֱֶחָטא ֲאֶשר ֹלָשה ִפי ַעל אֹו ֵעִדים שְּ  ִךי( 16: )ָדָבר יָקום ֵעִדים שְּ
דו( 17: )ָסָרה בֹו ַלֲענֹות|  בְִּאיש ָחָמס ֵעד יָקום נֵי וְָּעמְּ  ָלֶהם ֲאֶשר ָהֲאנִָשים שְּ
נֵי ָהִריב ֶוה ִלפְּ נֵי|  יַהְּ ֹ  ִלפְּ ִטים ֲהנִיםַהך יו ֲאֶשר וְַּהשֹפְּ ( 18: )ָהֵהם ַבטִָמים יִהְּ

שו ִטים וְָּדרְּ ָאִחיו ָענָה ֶשֶקר ָהֵעד ֶשֶקר ֵעד וְִּהםֵה|  ֵהיֵטב ַהשֹפְּ ( 19: )בְּ
תָ |  לְָּאִחיו ַלֲעשֹות זַָמם ַךֲאֶשר לֹו ַוֲעִשיֶתם ֶבָך ָהָרע וִבַערְּ ( 21: )ִמִקרְּ

ָאִרים עו וְַּהםִשְּ מְּ  ַהזֶה ָהָרע ַךָדָבר עֹוד ַלֲעשֹות יִֹספו וְֹּלא|  וְּיִָראו יִשְּ
ֶבָך ִקרְּ ַעיִן ַעיִן בְּנֶֶפש נֶֶפש|  ֵעינֶָך ָתחֹוס וְֹּלא( 21: )בְּ יָד יָד בְֵּשן ֵשן בְּ  ֶרגֶל בְּ

ָרגֶל   : בְּ
Devarím Pérek 20 

ָחָמה ֵתֵצא ִךי( 1) ְֶּביָך ַעל ַלִללְּ ָך ַרב ַעם ָוֶרֶכב סוס יתָ וְָּראִ  אֹי  ִתיָרא ֹלא ִמלְּ
ֶוה ִךי|  ֵמֶהם ָריִם ֵמֶאֶרץ ַהַלַעלְָּך ִעָלְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶכם וְָּהיָה( 2: )ִמצְּ ָקָרבְּ  ֶאל ךְּ

ָחָמה ַמע ֲאֵלֶהם וְָּאַמר( 3: )ָהָעם ֶאל וְִּדֶבר ַהךֵֹהן וְּנִַגש|  ַהִללְּ ָרֵאל שְּ  ַאֶתם יִשְּ



ֵרִבים ְֵּביֶכם ַעל ַלִללְָּחָמה םַהטֹו קְּ ֶכם יֵַרְך ַאל|  אֹי ַבבְּ או ַאל לְּ  וְַּאל ִתירְּ
זו פְּ צו וְַּאל ַתחְּ נֵיֶהם ַתַערְּ ֶוה ִךי( 4: )ִמפְּ ִהָכֵחם|  ִעָלֶכם ַההֵֹלְך ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  לְּ

ְֵּביֶכם ִעם ָלֶכם ֶכם לְּהֹוִשיעַ  אֹי ִרים וְִּדבְּרו( 5: )ֶאתְּ  ִמי אמֹרלֵ  ָהָעם ֶאל ַהשֹטְּ
ָחָמה יָמות ֶפן|  לְֵּביתֹו וְּיָשֹב יֵֵלְך ֲחנָכֹו וְֹּלא ָחָדש ַביִת ָבנָה ֲאֶשר ָהִאיש  ַבִללְּ
נְֶּכםו ַאֵחר וְִּאיש  וְּיָשֹב יֵֵלְך ִחכְּלֹו וְֹּלא ֶךֶרם נַָטע ֲאֶשר ָהִאיש וִמי( 6: )יַחְּ

ֵביתֹו ָחָמה יָמות ֶפן|  לְּ ֶלםו ֵחרַא וְִּאיש ַבִללְּ  ֵאַרש ֲאֶשר ָהִאיש וִמי( 7: )יְַּחכְּ
ָחָמה יָמות ֶפן|  לְֵּביתֹו וְּיָשֹב יֵֵלְך לְָּקָחה וְֹּלא ִאָשה : יִָקֶחםָה ַאֵחר וְִּאיש ַבִללְּ

פו( 8) ִרים וְּיָסְּ ַדֵבר ַהשֹטְּ רו ָהָעם ֶאל לְּ  יֵֵלְך ַהֵכָבב וְַּרְך ַהטֵָרא ָהִאיש ִמי וְָּאמְּ
ֵביתֹו יָשֹבוְּ  ָבבֹו ֶאָחיו לְַּבב ֶאת יִַלס וְֹּלא|  לְּ ִרים ךְַּכֹּלת וְָּהיָה( 9: )ִךלְּ  ַהשֹטְּ

ַדֵבר דו|  ָהָעם ֶאל לְּ ָבאֹות ָשֵרי וָפקְּ ַרב ִךי( 11) : ָהָעם בְּרֹאש צְּ  ֶאל ִתקְּ
ִהָכֵחם ִעיר  ַתַענְָּך לֹוםשָ  ִאם וְָּהיָה( 11: )לְָּשלֹום ֵאֶליהָ  וְָּקָראתָ |  ָעֶליהָ  לְּ

ָחה ָצא ָהָעם ָךל וְָּהיָה|  ָלְך וָפתְּ יו ָבה ַהםִמְּ  ֹלא וְִּאם( 12: )ַוֲעָבדוָך ָלַמס לְָּך יִהְּ
ִלים ָתה ִעָלְך ַתשְּ ָך וְָּעשְּ תָ |  ִמלְָּחָמה ִעלְּ ֶוה ונְָּתנָה( 13: )ָעֶליהָ  וְַּצרְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

יֶָדָך ִפי זְּכוָרה ָךל ֶאת וְִּהִךיתָ |  בְּ ֵהָמה וְַּהַחף ַהםִָשים ַרק( 14: )ָחֶרב לְּ  וְּכֹל וְַּהבְּ
יֶה ֲאֶשר ָלָלה ָךל ָבִעיר יִהְּ ַלל ֶאת וְָּאַכלְּתָ |  ָלְך ָתבֹז שְּ ְֶּביָך שְּ  נַָתן ֲאֶשר אֹי
ֶוה חֹקֹת ֶהָעִרים לְָּכל ַתֲעֶשה ֵךן( 15: )ָלְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָך ָהרְּ אֹד ִמלְּ  ֹלא ֲאֶשר|  מְּ
ֶוה ֲאֶשר ָהֵאֶכה ָהַעִלים ֵמָעֵרי ַרק( 16: )ֵהםָה ָהֵאֶכה ַהגֹויִם ֵמָעֵרי  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ַחטֶה ֹלא|  נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן  וְָּהֱאמִֹרי ַהִחִתי ַתֲחִריֵמם ַהֲחֵרם ִךי( 17: )נְָּשָמה ָךל תְּ
נֲַענִי ִרזִי ַהךְּ ֶוה ִצוְָּך ַךֲאֶשר|  וְַּהיְּבוִסי ַהִחִוי וְַּהפְּ ַמַען( 18: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֲאֶשר לְּ

דו ֹלא ֶכם יְַּללְּ  ַוֲחָטאֶתם|  ֵלאֹלֵהיֶהם ָעשו ֲאֶשר תֹוֲעבָֹתם ךְּכֹל ַלֲעשֹות ֶאתְּ
ִהָכֵחם ַרִבים יִָמים ִעיר ֶאל ָתצור ִךי( 19) : ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה ָתפְָּשה ָעֶליהָ  לְּ  לְּ

ִחית ֹלא זֶן ָעָליו ִלנְּדֹחַ  ֵעָצה ֶאת ַתשְּ  ִךי|  ִתכְּרֹת ֹלא וְּאֹתֹו תֹאֵכל ִמֶלםו ִךי ַגרְּ
 ֵעץ ֹלא ִךי ֵתַדע ֲאֶשר ֵעץ ַרק( 21: )ַבָלצֹור ִמָפנֶיָך ָלבֹא ַהָשֶדה ֵעץ ָהָאָדם



ִחית אֹתֹו הוא ַמֲאָכל  עָֹשה ִהוא ֲאֶשר ָהִעיר ַעל ָמצֹור וָבנִיתָ |  וְָּכָרתָ  ַתשְּ
ָךעִ  ָחָמה לְּ ָתה ַעד ִמלְּ  :ִרדְּ

Devarím Pérek 21 
ֶוה ֲאֶשר ָבֲאָדָמה ָחָלל יִָלֵצא ִךי( 1) ָתה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ |  ַבָשֶדה נֵֹפל לְִּרשְּ

ֶטיָך זְֵּקנֶיָך וְּיָצְּאו( 2: )ִהָךהו ִמי נֹוַדע ֹלא דו|  וְּשֹפְּ  ֲאֶשר ֶהָעִרים ֶאל וָמדְּ
ִביבֹת רָֹבה ָהִעיר וְָּהיָה( 3: )ָחָללהֶ  סְּ חו|  ֶהָחָלל ֶאל ַהקְּ נֵי וְָּלקְּ  ַהִהוא ָהִעיר זִקְּ
ָכה ֹלא ֲאֶשר ָבה ֺעַבד ֹלא ֲאֶשר ָבָקר ֶעגְַּלת נֵי וְּהֹוִרדו( 4: )בְּעֹל ָמשְּ  ָהִעיר זִקְּ
פו|  עַ יִזָרֵ  וְֹּלא בֹו יֵָעֵבד ֹלא ֲאֶשר ֵאיָתן נַַחל ֶאל ָהֶעגְָּלה ֶאת ַהִהוא  ָשם וְָּערְּ

נֵי ַהךֲֹהנִים וְּנִגְּשו( 5: )ַבםַָחל ָהֶעגְָּלה ֶאת ֶוה ָבַחר ָבם ִךי ֵלִוי בְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
תֹו ָשרְּ ֶוה בְֵּשם ולְָּבֵרְך לְּ יֶה ִפיֶהם וְַּעל|  יַהְּ נֵי וְּכֹל( 6: )נָגַע וְָּכל ִריב ָךל יִהְּ  זִקְּ

רִֹבים ַהִהוא ָהִעיר ֲחצו|  ָללֶהחָ  ֶאל ַהקְּ  ָהֲערוָפה ָהֶעגְָּלה ַעל יְֵּדיֶהם ֶאת יִרְּ
רו וְָּענו( 7: )ַבםַָחל כו] שפכה ֹלא יֵָדינו|  וְָּאמְּ  וְֵּעינֵינו ַהזֶה ַהָדם ֶאת[ קרי ָשפְּ

ָך ַךֵפר( 8: )ָראו ֹלא ָרֵאל לְַּעלְּ ֶוה ָפִדיתָ  ֲאֶשר יִשְּ ֶקֶרב נִָקי ָדם ִתֵתן וְַּאל יַהְּ  בְּ
ָךעַ  ָרֵאל לְּ ַבֵער וְַּאָתה( 9: )ַהָדם ָלֶהם וְּנִַךֵפר|  יִשְּ ֶבָך ַהםִָקי ַהָדם תְּ  ִךי|  ִמִקרְּ

ֵעינֵי ַהטָָשר ַתֲעֶשה ֶוה בְּ  ונְָּתנֹו|  אֹיְֶּביָך ַעל ַלִללְָּחָמה ֵתֵצא ִךי( 11) : יַהְּ
ֶוה יֶָדָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ יֹו וְָּשִביתָ  בְּ יָה ִאיתָ וְּרָ ( 11: )ִשבְּ |  תַֹאר יְַּפת ֵאֶשת ַבִשבְּ

תָ  תָ  ָבה וְָּחַשקְּ  ֶאת וְּגִכְָּחה|  ֵביֶתָך תֹוְך ֶאל ַוֲהֵבאָתה( 12: )לְִּאָשה לְָּך וְָּלַקחְּ
ָתה רֹאָשה נֶיהָ  ֶאת וְָּעשְּ ַלת ֶאת וְֵּהִסיָרה( 13: )ִצָפרְּ יָה ִשמְּ  ֵמָעֶליהָ  ִשבְּ
ָבה ֵביֶתָך וְּיָשְּ  ָתבֹוא ֵךן וְַּאַחר|  יִָמים יֶַרח ִאָלה וְֶּאת ָאִביהָ  ֶאת ָתהוָבכְּ  בְּ
ַעלְָּתה ֵאֶליהָ  תָ  ֹלא ִאם וְָּהיָה( 14: )לְִּאָשה לְָּך וְָּהיְָּתה ובְּ ָתה ָבה ָחַפצְּ  וְִּשַכחְּ

נַפְָּשה ֶרםָה ֹלא וָמכֹר לְּ ךְּ ַעֵלר ֹלא|  ַבָךֶסף ִתמְּ : יָתהִעםִ  ֲאֶשר ַתַחת ָבה ִתתְּ
ָ  ִךי( 15)  יֶין ֵתי לְִּאיש ִתהְּ נוָאה וְָּהַאַחת ֲאהוָבה ָהַאַחת נִָשים שְּ  וְּיָלְּדו שְּ

נוָאה ָהֲאהוָבה ָבנִים לֹו נִיָאה ַהבְּכֹור ַהֵבן וְָּהיָה|  וְַּהשְּ  בְּיֹום וְָּהיָה( 16: )ַלשְּ
יֶה ֲאֶשר ֵאת ָבנָיו ֶאת ַהנְִּחילֹו ַבֵךר ליוכַ  ֹלא|  לֹו יִהְּ  ַעל ָהֲאהוָבה ֶבן ֶאת לְּ



נֵי נוָאה ֶבן פְּ נוָאה ֶבן ַהבְּכֹר ֶאת ִךי( 17: )ַהבְּכֹר ַהשְּ  ִפי לֹו ָלֶתת יִַךיר ַהשְּ
נַיִם ַפט לֹו אֹנֹו ֵראִשית הוא ִךי|  לֹו יִָלֵצא ֲאֶשר בְּכֹל שְּ : ַהבְּכָֹרה ִמשְּ
יֶה ִךי( 18)   ובְּקֹול ָאִביו בְּקֹול שֵֹמעַ  ֵאינֶםו ומֹוֶרה ֵררסֹו ֵבן לְִּאיש יִהְּ

רו|  ִאלֹו יִמְּ ַמע וְֹּלא אֹתֹו וְּ  וְּהֹוִציאו|  וְִּאלֹו ָאִביו בֹו וְָּתפְּשו( 19: )ֲאֵליֶהם יִשְּ
נֵי ֶאל אֹתֹו קֹמֹו ַשַער וְֶּאל ִעירֹו זִקְּ רו( 21: )מְּ נֵי ֶאל וְָּאמְּ נֵנו ִעירֹו זִקְּ  זֶה בְּ
גָֺמהו( 21: )וְּסֵֹבא זֹוֵלל|  בְּקֵֹלנו שֵֹמעַ  ֵאינֶםו ומֶֹרה רסֹורֵ   ִעירֹו ַאנְֵּשי ָךל ורְּ

תָ  ָוֵמת ָבֲאָבנִים ֶבָך ָהָרע וִבַערְּ ָרֵאל וְָּכל|  ִמִקרְּ עו יִשְּ מְּ  וְִּכי( 22) : וְּיִָראו יִשְּ
יֶה ִאיש יִהְּ ַפט ֵחטְּא בְּ ָתִליתָ |  וְּהוָמת ָמֶות ִמשְּ ֹ  וְּ  ָתִלין ֹלא( 23: )ֵעץ ַעל תֹוא

ָלתֹו ֶרםו ָקבֹור ִךי ָהֵעץ ַעל נִבְּ בְּ  וְֹּלא|  ָתלוי ֱאֹלִהים ִקלְַּלת ִךי ַההוא ַבטֹום ִתקְּ
ַטֵלא ָך ֶאת תְּ ָמתְּ ֶוה ֲאֶשר ַאדְּ   : נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

 
Devarím Pérek 22 

ֶאה ֹלא( 1) תָ  נִָדִחים ֵשיֹו ֶאת אֹו ָאִחיָך שֹור ֶאת ִתרְּ ַעַכמְּ  ָהֵשב|  ֵמֶהם וְִּהתְּ
ִשיֵבם  ֶאל ַוֲאַספְּתֹו|  יְַּדעְּתֹו וְֹּלא ֵאֶליָך ָאִחיָך ָקרֹוב ֹלא וְִּאם( 2: )לְָּאִחיָך תְּ

ָך וְָּהיָה ֵביֶתָך תֹוְך רֹש ַעד ִעלְּ  ַתֲעֶשה וְֵּכן( 3: )לֹו ַוֲהֵשבֹתֹו אֹתֹו ָאִחיָך דְּ
ָלתֹו ַתֲעֶשה וְֵּכן ַלֲחמֹרֹו ִשמְּ  תֹאַבד ֲאֶשר ָאִחיָך ֲאֵבַדת לְָּכל ַתֲעֶשה וְֵּכן לְּ

ָצאָתה ִמֶלםו ַעֵכם תוַכל ֹלא|  ומְּ ִהתְּ ֶאה ֹלא( 4) : לְּ  ָאִחיָך ֲחמֹור ֶאת ִתרְּ
ִלים שֹורֹו אֹו תָ  ַבֶדֶרְך נֹפְּ ַעַכמְּ יֶהיִ  ֹלא( 5) : ִעלֹו ָתִקים ָהֵקם|  ֵמֶהם וְִּהתְּ  הְּ

ִלי ַלת ֶגֶבר יִלְַּבש וְֹּלא ִאָשה ַעל גֶֶבר כְּ ֶוה תֹוֲעַבת ִךי|  ִאָשה ִשמְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
 : ֵאֶכה עֵֹשה ָךל

ָפנֶיָך ִצפֹור ַקן יִָקֵרא ִךי( 6)  אֹו ֶאפְּרִֹחים ָהָאֶרץ ַעל אֹו ֵעץ בְָּכל ַבֶדֶרְך לְּ
רֹחִ  ַעל רֶֹבֶצת וְָּהֵאם ֵביִצים  ַעל ָהֵאם ִתַקח ֹלא|  ַהֵביִצים ַעל אֹו יםָהֶאפְּ
ַשַכח ַשֵכחַ ( 7: )ַהָבנִים ַמַען|  ָלְך ִתַקח ַהָבנִים וְֶּאת ָהֵאם ֶאת תְּ  ָלְך יִיַטב לְּ

ַהֲאַרכְּתָ  נֶה ִךי( 8) : יִָמים וְּ גֶַגָך ַמֲעֶקה וְָּעִשיתָ  ָחָדש ַביִת ִתבְּ  ָתִשים וְֹּלא|  לְּ



ֵביתֶ  ָדִמים ָך ִתזְַּרע ֹלא( 9) : ִמֶלםו ַהםֵֹפל יִפֹל ִךי ָךבְּ מְּ ַדש ֶפן|  ִךלְָּאיִם ַךרְּ  ִתקְּ
ֵלָאה בוַאת ִתזְָּרע ֲאֶשר ַהזֶַרע ַהמְּ  בְּשֹור ַתֲחרֹש ֹלא( 11) : ַהָךֶרם ותְּ
ָדו וַבֲחמֹר נֵז ִתלְַּבש ֹלא( 11) : יַחְּ ִתים ֶצֶמר ַשַעטְּ ָדו וִפשְּ ( 12) : יַחְּ
ַבע ַעל|  ָכְך ַתֲעֶשה גְִּדִלים ָך ַךנְּפֹות ַארְּ ַכֶמה ֲאֶשר ךְּסותְּ  ִךי( 13) : ָבה תְּ

נֵָאה ֵאֶליהָ  וָבא|  ִאָשה ִאיש יִַקח ָבִרים ֲעִליֹלת ָלה וְָּשם( 14: )ושְּ  וְּהֹוִציא דְּ
תִ  ַהזֹאת ָהִאָשה ֶאת וְָּאַמר|  ָרע ֵשם ָעֶליהָ  ַרב יָלַקחְּ  ָמָצאִתי וְֹּלא ֵאֶליהָ  ָוֶאקְּ

 ֶאת וְּהֹוִציאו|  וְִּאָלה[ קרי ַהםֲַעָרה] הנער ֲאִבי וְָּלַקח( 15: )בְּתוִלים ָלה
נֵי ֶאל[ קרי ַהםֲַעָרה] הנער בְּתוֵלי ָרה ָהִעיר זִקְּ  הנער ֲאִבי וְָּאַמר( 16: )ַהָשעְּ

נֶָאהָ  לְִּאָשה ַהזֶה ָלִאיש נַָתִתי ִבִתי ֶאת|  ַהזְֵּקנִים ֶאל[ קרי ַהםֲַעָרה] ( 17: )ַוטִשְּ
ָבִרים ֲעִליֹלת ָשם הוא וְִּהםֵה ָך ָמָצאִתי ֹלא ֵלאמֹר דְּ  וְֵּאֶכה בְּתוִלים לְִּבתְּ

שו|  ִבִתי בְּתוֵלי ָלה וָפרְּ נֵי ַהִשמְּ נֵי ִלפְּ חו( 18: )ָהִעיר זִקְּ נֵי וְָּלקְּ  ָהִעיר זִקְּ
רו|  שָהִאי ֶאת ַהִהוא יִמְּ נו ֶכֶסף ֵמָאה אֹתֹו וְָּענְּשו( 19: )אֹתֹו וְּ  ַלֲאִבי וְּנָתְּ

ָרֵאל בְּתוַלת ַעל ָרע ֵשם הֹוִציא ִךי ַהםֲַעָרה יֶה וְּלֹו|  יִשְּ  יוַכל ֹלא לְִּאָשה ִתהְּ
ַשכְָּחה או ֹלא|  ַהזֶה ַהָדָבר ָהיָה ֱאֶמת וְִּאם( 21) : יָָמיו ָךל לְּ צְּ  ִליםבְּתו נִמְּ

 ֵבית ֶפַתח ֶאל[ קרי ַהםֲַעָרה] הנער ֶאת וְּהֹוִציאו( 21[: )קרי ַלםֲַעָרה] לנער
ָקלוהָ  ָאִביהָ  ָתה ִךי ָוֵמָתה ָבֲאָבנִים ִעיָרה ַאנְֵּשי וסְּ ָרֵאל נְָּבָלה ָעשְּ יִשְּ  בְּ
תָ |  ָאִביהָ  ֵבית ִלזְּנֹות ֶבָך ָהָרע וִבַערְּ  ִעם שֵֹכב ִאיש איִָלצֵ  ִךי( 22) : ִמִקרְּ
ֺעַלת ִאָשה נֵיֶהם ַגם וֵמתו ַבַעל בְּ |  וְָּהִאָשה ָהִאָשה ִעם ַהשֵֹכב ָהִאיש שְּ

תָ  ָרֵאל ָהָרע וִבַערְּ יֶה ִךי( 23) : ִמטִשְּ אָֹרָשה בְּתוָלה[ קרי נֲַעָרה] נער יִהְּ  מְּ
ָצָאה|  לְִּאיש נֵיֶהם ֶאת וְּהֹוֵצאֶתם( 24: )ִעָלה וְָּשַכב ָבִעיר ִאיש ומְּ  ֶאל שְּ
ַקלְֶּתם ַהִהוא ָהִעיר ַשַער [ קרי ַהםֲַעָרה] הנער ֶאת ָוֵמתו ָבֲאָבנִים אָֹתם וסְּ

ַבר ַעל ַבר ַעל ָהִאיש וְֶּאת ָבִעיר ָצֲעָקה ֹלא ֲאֶשר דְּ  ֵאֶשת ֶאת ִעםָה ֲאֶשר דְּ
תָ |  ֵרֵעהו ֶבָך ָהָרע וִבַערְּ ָצא ַבָשֶדה ִאםוְּ ( 25) : ִמִקרְּ  הנער ֶאת ָהִאיש יִמְּ

אָֹרָשה[ קרי ַהםֲַעָרה]  ֲאֶשר ָהִאיש וֵמת|  ִעָלה וְָּשַכב ָהִאיש ָבה וְֶּהֱחזִיק ַהמְּ



ַבדֹו ִעָלה ָשַכב  לנער ֵאין ָדָבר ַתֲעֶשה ֹלא[ קרי וְַּלםֲַעָרה] ולנער( 26: )לְּ
ָצחֹו ֵרֵעהו ַעל ִאיש יָקום ַךֲאֶשר ִךי|  ָמֶות ֵחטְּא[ קרי ַלםֲַעָרה]  ֵךן נֶֶפש ורְּ

ָצָאה ַבָשֶדה ִךי( 27: )ַהזֶה ַהָדָבר אָֹרָשה[ קרי ַהםֲַעָרה] הנער ָצֲעָקה|  מְּ  ַהמְּ
ָצא ִךי( 28) : ָלה מֹוִשיעַ  וְֵּאין  ֹלא ֲאֶשר בְּתוָלה[ קרי נֲַעָרה] נער ִאיש יִמְּ

ָפָשה אָֹרָשה ָצאו|  ִעָלה ָשַכבוְּ  ותְּ  ַלֲאִבי ִעָלה ַהשֵֹכב ָהִאיש וְּנַָתן( 29: )וְּנִמְּ
יֶה וְּלֹו|  ָךֶסף ֲחִמִשים[ קרי ַהםֲַעָרה] הנער  ֹלא ִעםָה ֲאֶשר ַתַחת לְִּאָשה ִתהְּ
  : יָָמיו ָךל ַשכְָּחה יוַכל
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נַף יְּגֶַכה וְֹּלא|  יוָאבִ  ֵאֶשת ֶאת ִאיש יִַקח ֹלא( 1)  יָבֹא ֹלא( 2) : ָאִביו ךְּ

צועַ  ָכה וכְּרות ַדָךא פְּ ַהל ָשפְּ ֶוה ִבקְּ זֵר יָבֹא ֹלא( 3) : יַהְּ ַהל ַממְּ ֶוה ִבקְּ |  יַהְּ
ַהל לֹו יָבֹא ֹלא ֲעִשיִרי דֹור ַגם ֶוה ִבקְּ ַהל ומֹוָאִבי ַעלֹונִי יָבֹא ֹלא( 4) : יַהְּ  ִבקְּ

ֶוה ַהל ָלֶהם יָבֹא ֹלא ֲעִשיִרי דֹור ַגם|  יַהְּ ֶוה ִבקְּ ַבר ַעל( 5: )עֹוָלם ַעד יַהְּ  דְּ
מו ֹלא ֲאֶשר ֶכם ִקדְּ ֶכם ַבֶדֶרְך וַבַליִם ַבֶכֶחם ֶאתְּ ָריִם בְֵּצאתְּ  ַוֲאֶשר|  ִמִלצְּ
ֶליָ  נֲַהַריִם ֲאַרם ִמפְּתֹור בְּעֹור ֶבן ִבלְָּעם ֶאת ָעֶליָך ָשַכר ַקלְּ  ָאָבה וְֹּלא (6: )לְּ
ֶוה מֹעַ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶוה ַוטֲַהפְֹך ִבלְָּעם ֶאל ִלשְּ ָלָלה ֶאת כְָּך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָרָכה ַהקְּ  ִלבְּ

ֶוה ֲאֵהבְָּך ִךי|  רֹש ֹלא( 7: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֹלָמם ִתדְּ : לְּעֹוָלם יֶָמיָך ָךל|  וְּטָֹבָתם שְּ
ַתֵעב ֹלא( 8)  ַתֵעב ֹלא  |  הוא ָאִחיָך ִךי ֲאדִֹמי תְּ ִרי תְּ  ָהיִיתָ  גֵר ִךי ִמצְּ

צֹו ִליִשי דֹור ָלֶהם יִָולְּדו ֲאֶשר ָבנִים( 9: )בְַּארְּ ַהל ָלֶהם יָבֹא|  שְּ ֶוה ִבקְּ : יַהְּ
תָ |  אֹיְֶּביָך ַעל ַמֲחנֶה ֵתֵצא ִךי( 11)  ַמרְּ יֶה ִךי( 11: )ָרע ָדָבר ִמךֹל וְּנִשְּ  יִהְּ

יֶ  ֹלא ֲאֶשר ִאיש בְָּך ֵרה ָטהֹור היִהְּ  ֹלא ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ֶאל וְּיָָצא|  ָליְָּלה ִמקְּ
נֹות וְָּהיָה( 12: )ַהַלֲחנֶה תֹוְך ֶאל יָבֹא ַחץ ֶעֶרב ִלפְּ  ַהֶשֶמש וכְּבֹא|  ַבָליִם יִרְּ
יֶה וְּיָד( 13: )ַהַלֲחנֶה תֹוְך ֶאל יָבֹא : חוץ ָשָלה וְּיָָצאתָ |  ַלַלֲחנֶה ִמחוץ לְָּך ִתהְּ

יֶה וְּיֵָתד( 14) ָך וְָּהיָה|  ֲאזֵנֶָך ַעל לְָּך ִתהְּ תְּ ָתה חוץ בְִּשבְּ  וְַּשבְּתָ  ָבה וְָּחַפרְּ
ֶוה ִךי( 15: )ֵצָאֶתָך ֶאת וְִּכִמיתָ  ַהֵכְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶקֶרב ִמתְּ ַהִצילְָּך ַמֲחנֶָך בְּ  לְּ



ְֶּביָך וְָּלֵתת ָפנֶיָך אֹי ֶאה וְֹּלא|  ָקדֹוש ַמֲחנֶיָך וְָּהיָה לְּ ַות בְָּך יִרְּ  וְָּשב ָדָבר ֶערְּ
ִגיר ֹלא( 16) : ֵמַאֲחֶריָך : ֲאדֹנָיו ֵמִעם ֵאֶליָך יִםֵָצל ֲאֶשר|  ֲאדֹנָיו ֶאל ֶעֶבד ַתסְּ

ָך( 17) בְָּך יֵֵשב ִעלְּ ִקרְּ ַחר ֲאֶשר ַבָלקֹום בְּ ָעֶריָך בְַּאַחד יִבְּ  ֹלא|  לֹו ַבחֹוב שְּ
יֶה ֹלא( 18) : תֹונֶםו ֵדָשה ִתהְּ ָרֵאל ִמבְּנֹות קְּ יֶה וְֹּלא|  יִשְּ נֵי ָקֵדש יִהְּ  ִמבְּ

ָרֵאל נַן ָתִביא ֹלא( 19: )יִשְּ ִחיר זֹונָה ֶאתְּ ֶוה ֵבית ֶךֶלב ומְּ |  נֶֶדר לְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶוה תֹוֲעַבת ִךי נֵיֶהם ַגם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ְךנֶשֶ  ֶךֶסף נֶֶשְך לְָּאִחיָך ַתִשיְך ֹלא( 21: )שְּ

ִרי( 21: )יִָשְך ֲאֶשר ָדָבר ָךל נֶֶשְך|  אֶֹכל |  ַתִשיְך ֹלא ולְָּאִחיָך ַתִשיְך ַלםָכְּ
ַמַען ֶוה יְָּבֶרכְָּך לְּ ַלח בְּכֹל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָשָלה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַעל יֶָדָך ִמשְּ

ָתה ַאֵחר ֹלא ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה נֶֶדר ִתדֹר ִךי( 22) : לְִּרשְּ ַשכְּמֹו תְּ  ָדרֹש ִךי|  לְּ
ֶשםו רְּ ֶוה יִדְּ ַדל וְִּכי( 23: )ֵחטְּא בְָּך וְָּהיָה ֵמִעָלְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ יֶה ֹלא|  ִלנְּדֹר ֶתחְּ  יִהְּ

ָפֶתיָך מֹוָצא( 24: )ֵחטְּא בְָּך מֹר שְּ תָ  ַךֲאֶשר|  וְָּעִשיתָ  ִתשְּ  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה נַָדרְּ
תָ  ֲאֶשר נְָּדָבה ִפיָך ִדַברְּ ֶכֶרם ָתבֹא ִךי( 25) : בְּ  ֲענִָבים וְָּאַכלְּתָ  ֵרֶעָך בְּ

ָך נַפְּשְּ ֶעָך ךְּ יְָּך וְֶּאל|  ָשבְּ ָקַמת ָתבֹא ִךי( 26) : ִתֵתן ֹלא ֶךלְּ תָ  ֵרֶעָך בְּ  וְָּקַטפְּ
ִליֹלת יֶָדָך מְּ ֵמש|  בְּ   : ֵרֶעָך ָקַמת ַעל ָתנִיף ֹלא וְֶּחרְּ
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ָעָלה ִאָשה ִאיש יִַקח ִךי( 1) ָצא ֹלא ִאם וְָּהיָה|  ובְּ ֵעינָיו ֵחן ִתמְּ  ָבה ָמָצא ִךי בְּ
ַות ִריֺתת ֵסֶפר ָלה וְָּכַתב ָדָבר ֶערְּ יָָדה וְּנַָתן ךְּ  וְּיָצְָּאה( 2: )ִמֵביתֹו וְִּשכְָּחה בְּ

נֵאָ ( 3: )ַאֵחר לְִּאיש וְָּהיְָּתה וְָּהלְָּכה|  ִמֵביתֹו  ָלה וְָּכַתב ָהַאֲחרֹון ָהִאיש הושְּ
ִריֺתת ֵסֶפר יָָדה וְּנַָתן ךְּ  ֲאֶשר ָהַאֲחרֹון ָהִאיש יָמות ִכי אֹו|  ִמֵביתֹו וְִּשכְָּחה בְּ

ָקָחה ָלה יוַכל ֹלא( 4: )לְִּאָשה לֹו לְּ ָתה ָלשוב ִשכְָּחה ֲאֶשר ָהִראשֹון ַבעְּ  לְַּקחְּ
יֹות נֵי ִהוא תֹוֵעָבה ִךי ֺהַחָלָאה ֲאֶשר ַאֲחֵרי לְִּאָשה לֹו ִלהְּ ֶוה ִלפְּ  וְֹּלא|  יַהְּ

ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִטיא  ִאיש יִַקח ִךי( 5) : נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
יֶה נִָקי|  ָדָבר לְָּכל ָעָליו יֲַעבֹר וְֹּלא ַבָצָבא יֵֵצא ֹלא ֲחָדָשה ִאָשה  לְֵּביתֹו יִהְּ



תֹו ֶאת וְִּשַלח ֶאָחת ָשנָה  ִךי|  ָוָרֶכב ֵרַחיִם יֲַחבֹל ֹלא( 6) : ָלָקח ֲאֶשר ִאשְּ
נֵי ֵמֶאָחיו נֶֶפש גֹנֵב ִאיש יִָלֵצא ִךי( 7) : חֵֹבל הוא נֶֶפש ָרֵאל ִמבְּ  יִשְּ

ַעֶלר ָכרֹו בֹו וְִּהתְּ תָ  ַההוא ַהַגםָב וֵמת|  ומְּ  ִהָשֶמר( 8: )ֶבָךִמִקרְּ  ָהָרע וִבַערְּ
נֶגַע מֹר ַהָצַרַעת בְּ אֹד ִלשְּ ֶכם יֹורו ֲאֶשר ךְּכֹל|  וְַּלֲעשֹות מְּ  ַהךֲֹהנִים ֶאתְּ

ִוטִם רו ִצִויִתם ַךֲאֶשר ַהלְּ מְּ ֶוה ָעָשה ֲאֶשר ֵאת זָכֹור( 9) : ַלֲעשֹות ִתשְּ  יַהְּ
יָם ֱאֹלֶהיָך ִמרְּ ֶכם ַבֶדֶרְך|  לְּ רָ  בְֵּצאתְּ ֵרֲעָך ַתֶשה ִךי( 11) : יִםִמִלצְּ  בְּ
אוָמה ַמַשאת  וְָּהִאיש|  ַתֲעמֹד ַבחוץ( 11: )ֲעבֹטֹו ַלֲעבֹט ֵביתֹו ֶאל ָתבֹא ֹלא|  מְּ

 ָענִי ִאיש וְִּאם( 12: )ַהחוָצה ַהֲעבֹוט ֶאת ֵאֶליָך יֹוִציא בֹו נֶֹשה ַאָתה ֲאֶשר
ַךב ֹלא|  הוא  ַהֶשֶמש ךְּבֹא ַהֲעבֹוט ֶאת לֹו ָתִשיב בָהשֵ ( 13: )ַבֲעבֹטֹו ִתשְּ

יֶה ולְָּך|  וֵבֲרֶכיָ  בְַּשלְָּמתֹו וְָּשַכב ָדָקה ִתהְּ נֵי צְּ ֶוה ִלפְּ  ֹלא( 14) : ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
יֹון ָענִי ָשִכיר ַתֲעשֹק ָך אֹו ֵמַאֶחיָך|  וְֶּאבְּ צְָּך ֲאֶשר ִמֵגרְּ ָעֶריָך בְַּארְּ ( 15: )ִבשְּ
יֹומֹו ָכרֹו ֵתןתִ  בְּ  ֶאת נֵֹשא הוא וְֵּאָליו הוא ָענִי ִךי ַהֶשֶמש ָעָליו ָתבֹוא וְֹּלא שְּ
ָרא וְֹּלא|  נַפְּשֹו ֶוה ֶאל ָעֶליָך יִקְּ תו ֹלא( 16) : ֵחטְּא בְָּך וְָּהיָה יַהְּ  ָאבֹות יומְּ

תו ֹלא וָבנִים ָבנִים ַעל אֹו ִאיש|  ָאבֹות ַעל יומְּ ֶחטְּ  ַתֶחה ֹלא (17) : יוָמתו בְּ
ַפט ָמנָה ֶבגֶד ַתֲחבֹל וְֹּלא|  יָתֹום ֵגר ִמשְּ תָ ( 18: )ַאלְּ  ָהיִיתָ  ֶעֶבד ִךי וְּזַָכרְּ

ַריִם ִמצְּ ָך בְּ דְּ ֶוה ַוטִפְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֵךן ַעל|  ִמָשם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַהָדָבר ֶאת ַלֲעשֹות מְּ
צֹר ִךי( 19) : ַהזֶה ָך ִתקְּ ִצירְּ ָשֶדָך קְּ תָ וְּ  בְּ תֹו ָתשוב ֹלא ַבָשֶדה עֶֹמר ָשַכחְּ  לְַּקחְּ
ָמנָה ַלטָתֹום ַלֵגר יֶה וְָּלַאלְּ ַמַען|  יִהְּ ֶוה יְָּבֶרכְָּך לְּ : יֶָדיָך ַמֲעֵשה בְּכֹל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

בֹט ִךי( 21) ָך ַתחְּ ָפֵאר ֹלא זֵיתְּ ָמנָה ַלטָתֹום ַלֵגר|  ַאֲחֶריָך תְּ יֶה וְָּלַאלְּ : יִהְּ
צֹר ִךי( 21)  ָך ִתבְּ מְּ עֹוֵלל ֹלא ַךרְּ ָמנָה ַלטָתֹום ַלֵגר|  ַאֲחֶריָך תְּ  וְָּלַאלְּ
יֶה תָ ( 22: )יִהְּ ֶאֶרץ ָהיִיתָ  ֶעֶבד ִךי וְּזַָכרְּ ָריִם בְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֵךן ַעל|  ִמצְּ  ַלֲעשֹות מְּ
  : ַהזֶה ַהָדָבר ֶאת

 
 



Devarím Pérek 25 
יֶה ִךי( 1) ָפט ֶאל וְּנִגְּשו ֲאנִָשים ֵבין ִריב יִהְּ ָפטום ַהִלשְּ ִדיקו|  ושְּ  ֶאת וְִּהצְּ

ִשיעו ַהַצִדיק  ַהשֵֹפט וְִּהִפילֹו|  ָהָרָשע ַהךֹות ִבן ִאם וְָּהיָה( 2: )ָהָרָשע ֶאת וְִּהרְּ
ָפנָיו וְִּהָךהו ֵדי לְּ ָעתֹו ךְּ ָפר ִרשְּ ָבִעים( 3: )בְִּמסְּ  יִֹסיף ֶפן|  יִֹסיף ֹלא יֶַךםו ַארְּ
ַהךֹתֹו ָלה ַרָבה ַמָךה ֵאֶכה ַעל לְּ ֵעינֶיָך ָאִחיָך וְּנִקְּ סֹם ֹלא( 4) : לְּ  שֹור ַתחְּ
ִדישֹו בו ִךי( 5) : בְּ ָדו ַאִחים יֵשְּ יֶה ֹלא לֹו ֵאין וֵבן ֵמֶהם ַאַחד וֵמת יַחְּ  ִתהְּ
: וְּיִבְָּמה לְִּאָשה לֹו הולְָּקחָ  ָעֶליהָ  יָבֹא יְָּבָמה|  זָר לְִּאיש ַהחוָצה ַהֵלת ֵאֶשת

מֹו יִָלֶחה וְֹּלא|  ַהֵלת ָאִחיו ֵשם ַעל יָקום ֵתֵלד ֲאֶשר ַהבְּכֹור וְָּהיָה( 6)  שְּ
ָרֵאל פֹץ ֹלא וְִּאם( 7: )ִמטִשְּ תֹו ֶאת ָלַקַחת ָהִאיש יַחְּ תֹו וְָּעלְָּתה|  יְִּבמְּ  יְִּבמְּ
ָרה ָרה ַהזְֵּקנִים ֶאל ַהַשעְּ ָהִקים יְָּבִמי ןֵמֵאי וְָּאמְּ ָרֵאל ֵשם לְָּאִחיו לְּ יִשְּ  ֹלא בְּ

ִמי ָאָבה או( 8: )יַבְּ נֵי לֹו וְָּקרְּ ִתי ֹלא וְָּאַמר וְָּעַמד|  ֵאָליו וְִּדבְּרו ִעירֹו זִקְּ  ָחַפצְּ
ָתה ַקחְּ תֹו וְּנִגְָּשה( 9: )לְּ ֵעינֵי ֵאָליו יְִּבמְּ  ַרגְּלֹו ֵמַעל נֲַעלֹו וְָּחלְָּצה ַהזְֵּקנִים לְּ

יָרְּ  ָפנָיו ָקהוְּ ָענְָּתה|  בְּ ָרה וְּ נֶה ֹלא ֲאֶשר ָלִאיש יֵָעֶשה ָךָכה וְָּאמְּ  ֵבית ֶאת יִבְּ
ָרא( 11: )ָאִחיו מֹו וְּנִקְּ ָרֵאל שְּ יִשְּ  ֲאנִָשים יִםָצו ִךי( 11) : ַהםַָעל ֲחלוץ ֵבית|  בְּ
ָדו ָבה וְָּאִחיו ִאיש יַחְּ ַהִציל ָהֶאָחד ֵאֶשת וְָּקרְּ |  ַמֵךהו ִמטַד הִאישָ  ֶאת לְּ

ֺבָשיו וְֶּהֱחזִיָקה יָָדה וְָּשלְָּחה : ֵעינֶָך ָתחֹוס ֹלא|  ַךָפה ֶאת וְַּקצָֹתה( 12: )ִבמְּ
יֶה ֹלא( 13)  ָך לְָּך יִהְּ ַטםָה גְּדֹוָלה|  ָוָאֶבן ֶאֶבן בְִּכיסְּ יֶה ֹלא( 14) : וקְּ  יִהְּ

ָך לְָּך ֵביתְּ ַטםָהו גְּדֹוָלה|  וְֵּאיָפה ֵאיָפה בְּ ֵלָמה ֶאֶבן( 15: )קְּ יֶה ָוֶצֶדק שְּ  ָכְך יִהְּ
ֵלָמה ֵאיָפה יֶה ָוֶצֶדק שְּ ַמַען|  ָכְך יִהְּ ֶוה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל יֶָמיָך יֲַאִריכו לְּ  יַהְּ

ֶוה תֹוֲעַבת ִךי( 16: )ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך  : ָעֶול עֵֹשה ךֹל|  ֵאֶכה עֵֹשה ָךל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶכם ַבֶדֶרְך|  ֲעָמֵלק לְָּך ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ֹורזָכ( 17) ָריִם בְֵּצאתְּ  ֲאֶשר( 18: )ִמִלצְּ

ָך  יֵָרא וְֹּלא|  וְּיָגֵעַ  ָעיֵף וְַּאָתה ַאַחֶריָך ַהםֱֶחָשִלים ָךל בְָּך ַויְּזַםֵב ַבֶדֶרְך ָקרְּ
ָהנִיחַ  וְָּהיָה( 19: )ֱאֹלִהים ֶוה בְּ ְּ  ִמָךל לְָּך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֲאֶשר ָבָאֶרץ ִמָמִביב ֶביָךאֹי



ֶוה ָתה נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶחה לְִּרשְּ |  ַהָשָמיִם ִמַתַחת ֲעָמֵלק זֵֶכר ֶאת ִתמְּ
ָךח ֹלא  :ִתשְּ
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ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ִךי וְָּהיָה( 1)  ָתהִויִרשְּ |  נֲַחָלה לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

תָ  תָ ( 2: )ָבה וְּיַָשבְּ ִרי ָךל ֵמֵראִשית וְָּלַקחְּ צְָּך ָתִביא ֲאֶשר ָהֲאָדָמה פְּ  ֵמַארְּ
ֶוה ֲאֶשר תָ  ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָהַלכְּתָ |  ַבֶחנֶא וְַּשמְּ  יִבְַּחר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל וְּ
ֶוה ַשֵךן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ מֹו לְּ יֶה ֲאֶשר ַהךֵֹהן ֶאל וָבאתָ ( 3: )ָשם שְּ |  ָהֵהם ַבטִָמים יִהְּ

תָ  ִתי ֵאָליו וְָּאַמרְּ ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִךי ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ַהטֹום ִהַגדְּ  נִשְּ
ֶוה נֵי וְִּהםִיחֹו|  ִמטֶָדָך ַהֶחנֶא ַהךֵֹהן וְָּלַקח( 4: )ָלנו ָלֶתת ַלֲאבֵֹתינו יַהְּ  ִמזְַּבח ִלפְּ
ֶוה תָ  וְָּענִיתָ ( 5: )ֹלֶהיָךאֱ  יַהְּ נֵי וְָּאַמרְּ ֶוה ִלפְּ  ַוטֵֶרד ָאִבי אֵֹבד ֲאַרִלי ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ַריְָּמה ֵתי ָשם ַוטָגָר ִמצְּ ָעט ִבמְּ גֹוי ָשם ַויְִּהי|  מְּ  ַוטֵָרעו( 6: )ָוָרב ָעצום ָגדֹול לְּ
ִרים אָֹתנו נו|  ַויְַּעםונו ַהִלצְּ ַעק( 7: )ָקָשה ֲעבָֹדה ָעֵלינו ַוטִתְּ ֶוה ֶאל ַוםִצְּ  יַהְּ
ַמע|  ֲאבֵֹתינו ֱאֹלֵהי ֶוה ַוטִשְּ א קֵֹלנו ֶאת יַהְּ  וְֶּאת ֲעָמֵלנו וְֶּאת ָענְּיֵנו ֶאת ַוטַרְּ

ֶוה ַוטֹוִצֵאנו( 8: )ַלֲחֵצנו ַריִם יַהְּ יָד ִמִלצְּ |  ָגדֹל ובְּמָֹרא נְּטויָה וִבזְּרֹעַ  ֲחזָָקה בְּ
מֹפְּ  ובְּאֹתֹות  ַהזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלנו ַוטִֶתן|  ַהזֶה ַהָלקֹום ֶאל ַויְִּבֵאנו( 9: )ִתיםובְּ

ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ִרי ֵראִשית ֶאת ֵהֵבאִתי ִהםֵה וְַּעָתה( 11: )ודְּ  ָהֲאָדָמה פְּ
ֶוה ִכי נַָתָתה ֲאֶשר תֹו|  יַהְּ נֵי וְִּהםַחְּ ֶוה ִלפְּ ַתֲחִוי ֱאֹלֶהיָך יַהְּ נֵי תָ וְִּהשְּ ֶוה ִלפְּ  יַהְּ

תָ ( 11: )ֱאֹלֶהיָך ָכל וְָּשַמחְּ ֶוה לְָּך נַָתן ֲאֶשר ַהחֹוב בְּ ֵביֶתָך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַאָתה|  ולְּ
ַהֵכִוי ֶבָך ֲאֶשר וְַּהֵגר וְּ ַכֶכה ִךי( 12) : בְִּקרְּ ֵשר תְּ ַשר ָךל ֶאת ַלעְּ  ַמעְּ

ָך בוָאתְּ ִליִשת ַבָשנָה תְּ נַת ַהשְּ  ַלטָתֹום ַלֵגר ַלֵכִוי וְּנַָתָתה|  ֲעֵשרַהלַ  שְּ
ָמנָה ָעֶריָך וְָּאכְּלו וְָּלַאלְּ תָ ( 13: )וְָּשֵבעו ִבשְּ נֵי וְָּאַמרְּ ֶוה ִלפְּ ִתי ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ִבַערְּ

ָמנָה ַלטָתֹום וְַּלֵגר ַלֵכִוי נְַּתִתיו וְּגַם ַהַביִת ִמן ַהקֶֹדש ָך ךְָּכל וְָּלַאלְּ ָותְּ  ֲאֶשר ִמצְּ
ִתי ֹלא|  ִצִויָתנִי ֹוֶתיָך ָעַברְּ ִתי וְֹּלא ִמִלצְּ ִתי ֹלא( 14: )ָשָכחְּ אֹנִי ָאַכלְּ  ִמֶלםו בְּ

ִתי וְֹּלא ִתי|  לְֵּמת ִמֶלםו נַָתִתי וְֹּלא בְָּטֵמא ִמֶלםו ִבַערְּ ֶוה בְּקֹול ָשַמעְּ  ֱאֹלָהי יַהְּ



קִ ( 15: )ִצִויָתנִי ֲאֶשר ךְּכֹל ָעִשיִתי עֹון יָפהַהשְּ ָך ִמלְּ שְּ  וָבֵרְך ַהָשַמיִם ִמן ָקדְּ
ָך ֶאת ָרֵאל ֶאת ַעלְּ תָ  ַךֲאֶשר|  ָלנו נַָתָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה וְֵּאת יִשְּ ַבעְּ  נִשְּ

ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ַלֲאבֵֹתינו ֶוה ַהזֶה ַהטֹום( 16) : ודְּ ַצוְָּך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  מְּ
ָפִטים וְֶּאת ֵאֶכההָ  ַהֺחִקים ֶאת ַלֲעשֹות תָ |  ַהִלשְּ  בְָּכל אֹוָתם וְָּעִשיתָ  וְָּשַמרְּ
ָבבְָּך ָכל לְּ ֶשָך ובְּ ֶוה ֶאת( 17: )נַפְּ תָ  יַהְּ יֹות|  ַהטֹום ֶהֱאַמרְּ  ֵלאֹלִהים לְָּך ִלהְּ

ָרָכיו וְָּלֶלֶכת מֹר ִבדְּ ֹוָתיו ֺחָקיו וְִּלשְּ ָפָטיו וִמצְּ מֹעַ  וִמשְּ  ַויהָוה (18: )בְּקֹלֹו וְִּלשְּ
ָך יֹות ַהטֹום ֶהֱאִמירְּ גָֺכה לְַּעם לֹו ִלהְּ מֹר|  ָלְך ִדֶבר ַךֲאֶשר סְּ ֹוָתיו ָךל וְִּלשְּ : ִמצְּ

ָך( 19) יֹון ולְִּתתְּ ִהָכה ָעָשה ֲאֶשר ַהגֹויִם ָךל ַעל ֶעלְּ ִתפְָּאֶרת ולְֵּשם ִלתְּ |  ולְּ
ָך יֹתְּ   : ִדֵבר ַךֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ָקדֹש ַעם וְִּלהְּ
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נֵי מֶֹשה ַויְַּצו( 1) זִקְּ ָרֵאל וְּ ָוה ָךל ֶאת ָשמֹר|  ֵלאמֹר ָהָעם ֶאת יִשְּ  ֲאֶשר ַהִלצְּ
ַצֶוה ָאנִֹכי ֶכם מְּ רו ֲאֶשר ַבטֹום וְָּהיָה( 2: )ַהטֹום ֶאתְּ ֵדן ֶאת ַתַעבְּ  ָהָאֶרץ ֶאל ַהטַרְּ
ֶוה ֲאֶשר תָ  גְּדֹלֹות ֲאָבנִים לְָּך ַוֲהֵקמֹתָ |  ְךלָ  נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ : ַבִשיד אָֹתם וְַּשדְּ

תָ ( 3) ֵרי ָךל ֶאת ֲעֵליֶהן וְָּכַתבְּ ָעבְֶּרָך ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ ַמַען|  בְּ  ָתבֹא ֲאֶשר לְּ
ֶוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ לְָּך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  רִדבֶ  ַךֲאֶשר ודְּ

ֶוה ֶכם וְָּהיָה( 4: )ָלְך ֲאבֶֹתיָך ֱאֹלֵהי יַהְּ רְּ ָעבְּ ֵדן ֶאת בְּ  ָהֲאָבנִים ֶאת ָתִקימו ַהטַרְּ
ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ָהֵאֶכה ֶכם מְּ תָ |  ֵעיָבל בְַּהר ַהטֹום ֶאתְּ ( 5: )ַבִשיד אֹוָתם וְַּשדְּ
זֶל ֲעֵליֶהם ָתנִיף ֹלא ָבנִיםאֲ  ִמזְַּבח|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ִמזְֵּבחַ  ָשם וָבנִיתָ  ( 6: )ַברְּ
ֵלמֹות ֲאָבנִים נֶה שְּ ֶוה ִמזְַּבח ֶאת ִתבְּ  ַליהָוה עֹוֹלת ָעָליו וְַּהֲעִליתָ |  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
תָ ( 7: )ֱאֹלֶהיָך ָלִמים וְּזַָבחְּ תָ |  ָשם וְָּאַכלְּתָ  שְּ נֵי וְָּשַמחְּ ֶוה ִלפְּ ( 8: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
תָ  ֵרי ָךל ֶאת ָבנִיםָהאֲ  ַעל וְָּכַתבְּ ( 9) : ֵהיֵטב ַבֵאר ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ
ִוטִם וְַּהךֲֹהנִים מֶֹשה ַויְַּדֵבר ָרֵאל ָךל ֶאל ַהלְּ ֵךת|  ֵלאמֹר יִשְּ ַמע ַהסְּ ָרֵאל ושְּ  יִשְּ
יֵיתָ  ַהזֶה ַהטֹום תָ ( 11: )ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה לְָּעם נִהְּ ֶוה בְּקֹול וְָּשַמעְּ |  ָךֱאֹלֶהי יַהְּ



ֹוָתו ֶאת וְָּעִשיתָ  ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ֺחָקיו וְֶּאת ִמצְּ  ֶאת מֶֹשה ַויְַּצו( 11) : ַהטֹום מְּ
דו ֵאֶכה( 12: )ֵלאמֹר ַההוא ַבטֹום ָהָעם ָבֵרְך יַַעמְּ  גְִּרזִים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת לְּ

ֶכם רְּ ָעבְּ ֵדן ֶאת בְּ עֹון|  ַהטַרְּ ( 13: )וִבנְּיִָמן וְּיֹוֵסף שָכרוְּיִשָ  ִויהוָדה וְֵּלִוי ִשמְּ
דו וְֵּאֶכה ָלָלה ַעל יַַעמְּ אוֵבן|  ֵעיָבל בְַּהר ַהקְּ ָתִלי ָדן וזְּבוֺלן וְָּאֵשר ָגד רְּ : וְּנַפְּ

ִוטִם וְָּענו( 14) רו ַהלְּ ָרֵאל ִאיש ָךל ֶאל וְָּאמְּ  ָהִאיש ָארור( 15) : ָרם קֹול יִשְּ
ֶוה תֹוֲעַבת ָכהוַממֵ  ֶפֶסל יֲַעֶשה ֲאֶשר  וְָּענו|  ַבָמֶתר וְָּשם ָחָרש יְֵּדי ַמֲעֵשה יַהְּ

רו ָהָעם ָכל ֶלה ָארור( 16) : ָאֵמן וְָּאמְּ : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  וְִּאלֹו ָאִביו ַמקְּ
 ָארור( 18) : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  ֵרֵעהו גְּבול ַמִמיג ָארור( 17) 
ֶגה ַפט ַמֶחה ָארור( 19) : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  ַבָדֶרְך רִעוֵ  ַמשְּ  יָתֹום ֵגר ִמשְּ

ָמנָה  גִָכה ִךי ָאִביו ֵאֶשת ִעם שֵֹכב ָארור( 21) : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  וְַּאלְּ
נַף ֵהָמה ָךל ִעם שֵֹכב ָארור( 21) : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  ָאִביו ךְּ  וְָּאַמר | בְּ
 וְָּאַמר|  ִאלֹו ַבת אֹו ָאִביו ַבת ֲאחֹתֹו ִעם שֵֹכב ָארור( 22) : ָאֵמן ָהָעם ָךל
: ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  חַֹתנְּתֹו ִעם שֵֹכב ָארור( 23) : ָאֵמן ָהָעם ָךל

 ָארור( 25) : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  ַבָמֶתר ֵרֵעהו ַמֵךה ָארור( 24) 
ַהךֹות שַֹחד ֹלֵקחַ   ֹלא ֲאֶשר ָארור( 26) : ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  נִָקי ָדם נֶֶפש לְּ
ֵרי ֶאת יִָקים  :ָאֵמן ָהָעם ָךל וְָּאַמר|  אֹוָתם ַלֲעשֹות ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ
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ַמע ָשמֹועַ  ִאם וְָּהיָה( 1) ֶוה בְּקֹול ִתשְּ מֹר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ָךל ֶאת ַלֲעשֹות ִלשְּ
ֹוָתיו ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ִמצְּ ֶוה ונְָּתנְָּך|  ַהטֹום מְּ  גֹויֵי ָךל ַעל ֶעלְּיֹון ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ַמע ִךי|  וְִּהִשיגָֺך ָהֵאֶכה ַהבְָּרכֹות ָךל ָעֶליָך וָבאו( 2: )ָהָאֶרץ ֶוה בְּקֹול ִתשְּ  יַהְּ
ִרי ָברוְך( 4: )ַבָשֶדה ַאָתה וָברוְך|  ָבִעיר ָתהאַ  ָברוְך( 3: )ֱאֹלֶהיָך נְָּך פְּ  ִבטְּ

ִרי ָך ופְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ ֶתָך ופְּ ֶהמְּ גַר|  בְּ רֹות ֲאָלֶפיָך שְּ תְּ  ָברוְך( 5: )צֹאנֶָך וְַּעשְּ
ֶתָך ַטנְֲּאָך ַארְּ  יִֵתן( 7): בְֵּצאֶתָך ַאָתה וָברוְך|  בְּבֶֹאָך ַאָתה ָברוְך( 6: )וִמשְּ



ֶוה ָפנֶיָך נִָגִפים ָעֶליָך ַהָקִמים אֹיְֶּביָך ֶאת יַהְּ ֶדֶרְך|  לְּ  ֵאֶליָך יֵצְּאו ֶאָחד בְּ
ָעה ִשבְּ ָרִכים ובְּ ָפנֶיָך יָנוסו דְּ ֶוה יְַּצו( 8: )לְּ ָך יַהְּ  ַבֲאָסֶמיָך ַהבְָּרָכה ֶאת ִאתְּ

כֹל ַלח ובְּ ֶוהיַ  ֲאֶשר ָבָאֶרץ וֵבַרכְָּך|  יֶָדָך ִמשְּ ָך( 9: )ָלְך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך הְּ  יְִּקימְּ
ֶוה ַבע ַךֲאֶשר ָקדֹוש לְַּעם לֹו יַהְּ מֹר ִךי|  ָלְך נִשְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאת ִתשְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָהַלכְּתָ  ָרָכיו וְּ ֶוה ֵשם ִךי ָהָאֶרץ ַעֵלי ָךל וְָּראו( 11: )ִבדְּ ָרא יַהְּ או|  ָעֶליָך נִקְּ  וְּיָרְּ
ָך( 11: )ִמֶליָ  ֶוה וְּהֹוִתרְּ ִרי לְּטֹוָבה יַהְּ נְָּך ִבפְּ ִרי ִבטְּ ָך וִבפְּ תְּ ַהמְּ ִרי בְּ  וִבפְּ

ָמֶתָך ַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל|  ַאדְּ ֶוה נִשְּ ַתח( 12: )ָלְך ָלֶתת ַלֲאבֶֹתיָך יַהְּ ֶוה יִפְּ  יַהְּ
ַטר ָלֵתת ַהָשַמיִם ֶאת ַהחֹוב אֹוָצרֹו ֶאת לְָּך צְָּך מְּ  ָךל ֵאת ָבֵרְךולְּ  בְִּעתֹו ַארְּ

ִויתָ |  יֶָדָך ַמֲעֵשה ֶוה ונְָּתנְָּך( 13: )ִתלְֶּוה ֹלא וְַּאָתה ַרִבים גֹויִם וְִּהלְּ  לְּרֹאש יַהְּ
זָנָב וְֹּלא ָלה ַרק וְָּהיִיתָ  לְּ ַמעְּ יֶה וְֹּלא לְּ ָמָחה ִתהְּ ַמע ִךי|  לְּ ֶוה ִמצְֹּות ֶאל ִתשְּ  יַהְּ

ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך מֹר ַהטֹום מְּ  ִמָךל ָתסור וְֹּלא( 14: )וְַּלֲעשֹות ִלשְּ
ָבִרים ַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהדְּ ֶכם מְּ מֹאול יִָמין ַהטֹום ֶאתְּ  ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת|  ושְּ
ָעבְָּדם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַמע ֹלא ִאם וְָּהיָה( 15) : לְּ ֶוה בְּקֹול ִתשְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
מֹר ֹותָ  ָךל ֶאת ַלֲעשֹות ִלשְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר וְֺּחקָֹתיו יוִמצְּ  וָבאו|  ַהטֹום מְּ
ָללֹות ָךל ָעֶליָך  ַאָתה וְָּארור|  ָבִעיר ַאָתה ָארור( 16: )וְִּהִשיגוָך ָהֵאֶכה ַהקְּ

ֶתָך ַטנְֲּאָך ָארור( 17: )ַבָשֶדה ַארְּ ִרי ָארור( 18: )וִמשְּ נְָּך פְּ ִרי ִבטְּ ָמֶתָך ופְּ |  ַאדְּ
רֹות ֲאָלֶפיָך גַרשְּ  תְּ  ַאָתה וְָּארור|  בְּבֶֹאָך ַאָתה ָארור( 19: )צֹאנֶָך וְַּעשְּ

ֶוה יְַּשַכח( 21: )בְֵּצאֶתָך ֵאָרה ֶאת בְָּך יַהְּ הוָמה ֶאת ַהלְּ  בְָּכל ַהִלגְֶּעֶרת וְֶּאת ַהלְּ
ַלח ָך ִמשְּ ָך ַעד|  ַתֲעֶשה ֲאֶשר יָדְּ ָך וְַּעד ִהָשֶמדְּ נֵי ַמֵהר ֲאָבדְּ  ַמֲעָלֶליָך רֹעַ  ִמפְּ
ָתנִי ֲאֶשר ֵבק( 21: )ֲעזַבְּ ֶוה יַדְּ ָך ַךֹּלתֹו ַעד|  ַהָדֶבר ֶאת בְָּך יַהְּ  ָהֲאָדָמה ֵמַעל אֹתְּ
ָתה ָשָלה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ֶוה יַךְָּכה( 22: )לְִּרשְּ  וַבַדֶכֶקת וַבַקַדַחת ַבַשֶחֶפת יַהְּ

ֺחר ָדפוָך|  וַבטֵָרקֹון ִשָדפֹוןובַ  וַבֶחֶרב וַבַחרְּ ֶדָך ַעד ורְּ  ָשֶמיָך וְָּהיו( 23: )ָאבְּ
ָך ַעל ֲאֶשר ֶתיָך ֲאֶשר וְָּהָאֶרץ|  נְּחֶֹשת רֹאשְּ זֶל ַתחְּ ֶוה יִֵתן( 24: )ַברְּ  ֶאת יַהְּ
ַטר צְָּך מְּ ָדְך ַעד ָעֶליָך יֵֵרד ַהָשַמיִם ִמן|  וְָּעָפר ָאָבק ַארְּ ֶוה ֶתנְָּךיִ ( 25: )ִהָשמְּ  יַהְּ



נֵי נִָגף ְֶּביָך ִלפְּ ָעה ֵאָליו ֵתֵצא ֶאָחד בְֶּדֶרְך אֹי ִשבְּ ָרִכים ובְּ ָפנָיו ָתנוס דְּ |  לְּ
זֲַעָוה וְָּהיִיתָ  לְּכֹות לְּכֹל לְּ ָך וְָּהיְָּתה( 26: )ָהָאֶרץ ַממְּ ָלתְּ ַמֲאָכל נִבְּ  עֹוף לְָּכל לְּ

ֶבֱהַמת ַהָשַמיִם ֶוה יַךְָּכה( 27) :ַמֲחִריד וְֵּאין|  ָהָאֶרץ ולְּ ִחין יַהְּ ַריִם ִבשְּ  ִמצְּ
חִֹרים] ובעפלים ֵהָרֵפא תוַכל ֹלא ֲאֶשר|  וֶבָחֶרס וַבָגָרב[ קרי וַבחְּ ( 28: )לְּ

ֶוה יַךְָּכה ִעָורֹון בְִּשָגעֹון יַהְּ הֹון|  ובְּ ִתמְּ ַמֵשש וְָּהיִיתָ ( 29: )ֵלָבב ובְּ  ַבָצֳהַריִם מְּ
ִליחַ  וְֹּלא ָבֲאֵפָלה ָהִעֵור יְַּמֵשש ַךֲאֶשר ָרֶכיָך ֶאת ַתצְּ  ָעשוק ַאְך וְָּהיִיתָ |  דְּ
ָאֵרש ִאָשה( 31: )מֹוִשיעַ  וְֵּאין ַהטִָמים ָךל וְּגָזול  ישגלנה ַאֵחר וְִּאיש תְּ

ָךֶבםָה] נֶה ַביִת[ קרי יִשְּ ֶלםו וְֹּלא ִתַחע ֶךֶרם|  בֹו ֵתֵשב וְֹּלא ִתבְּ ַחכְּ ( 31): תְּ
ָך ֵעינֶיָך ָטבוחַ  שֹורְּ ָך ִמֶלםו תֹאַכל וְֹּלא לְּ ָפנֶיָך ָגזול ֲחמֹרְּ |  ָלְך יָשוב וְֹּלא ִמכְּ
נֶֹתיָך ָבנֶיָך( 32: )מֹוִשיעַ  לְָּך וְֵּאין לְּאֹיְֶּביָך נְֺּתנֹות צֹאנְָּך  ַאֵחר לְַּעם נְֺּתנִים ובְּ

ִרי( 33: )יֶָדָך לְֵּאל וְֵּאין | ַהטֹום ָךל ֲאֵליֶהם וְָּכלֹות רֹאֹות וְֵּעינֶיָך ָך פְּ ָמתְּ  ַאדְּ
תָ  ֹלא ֲאֶשר ַעם יֹאַכל יְּגִיֲעָך וְָּכל : ַהטִָמים ָךל וְָּרצוץ ָעשוק ַרק וְָּהיִיתָ |  יָָדעְּ

ֺשָגע וְָּהיִיתָ ( 34) ֵאה|  מְּ ֶאה ֲאֶשר ֵעינֶיָך ִמַלרְּ ֶוה יַךְָּכה( 35: )ִתרְּ ִחין יַהְּ  ָרע ִבשְּ
ךַ  ַעל ֵהָרֵפא תוַכל ֹלא ֲאֶשר ַהשַֹקיִם וְַּעל יִםַהִברְּ  וְַּעד ַרגְּלְָּך ִמַךף|  לְּ

ֳקֶדָך ֶוה יֹוֵלְך( 36: )ָקדְּ ָך יַהְּ  ֲאֶשר גֹוי ֶאל ָעֶליָך ָתִקים ֲאֶשר ַמלְּךְָּך וְֶּאת אֹתְּ
תָ  ֹלא תָ |  ַוֲאבֶֹתיָך ַאָתה יַָדעְּ  וְָּהיִיתָ ( 37: )ָוָאֶבן ֵעץ ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ָשם וְָּעַבדְּ

ָמָשל לְַּשָלה נִינָה לְּ ֶוה יְּנֶַהגְָּך ֲאֶשר ָהַעִלים בְּכֹל|  וְִּלשְּ  זֶַרע( 38: )ָשָלה יַהְּ
ַעט|  ַהָשֶדה תֹוִציא ַרב ֶלםו ִךי ֶתֱאסֹף ומְּ סְּ ֶבה יַחְּ ָרִמים( 39: )ָהַארְּ  ִתַחע ךְּ

תָ  יַיִן|  וְָּעָבדְּ ֶתה ֹלא וְּ ֶלםו ִךי ֶתֱאגֹר וְֹּלא ִתשְּ יו זֵיִתים( 41: )ַהתָֹלַעת תֹאכְּ  יִהְּ
|  תֹוִליד וָבנֹות ָבנִים( 41: )זֵיֶתָך יִַשל ִךי ָתסוְך ֹלא וְֶּשֶמן|  גְּבוֶלָך בְָּכל לְָּך

יו וְֹּלא ִרי ֵעצְָּך ָךל( 42: )ַבֶשִבי יֵלְּכו ִךי ָלְך יִהְּ ָמֶתָך ופְּ ָלַצל יְּיֵָרש|  ַאדְּ : ַהצְּ
בְָּך ֲאֶשר ַהֵגר( 43) ִקרְּ ָלה ָעֶליָך יֲַעֶלה בְּ ָלה ַמעְּ : ָלָחה ַמָחה ֵתֵרד וְַּאָתה|  ָלעְּ
וְָּך הוא( 44) ֶוםו ֹלא וְַּאָתה יַלְּ יֶה הוא|  ַתלְּ יֶה וְַּאָתה לְּרֹאש יִהְּ זָנָב ִתהְּ ( 45: )לְּ

ָללֹות ָךל ָעֶליָך וָבאו ָדפוָך ָהֵאֶכה ַהקְּ ָדְך ַעד יגוָךוְִּהשִ  ורְּ  ֹלא ִךי|  ִהָשמְּ



תָ  ֶוה בְּקֹול ָשַמעְּ מֹר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֹוָתיו ִלשְּ  בְָּך וְָּהיו( 46: )ִצָוְך ֲאֶשר וְֺּחקָֹתיו ִמצְּ
ֲעָך|  ולְּמֹוֵפת לְּאֹות זַרְּ תָ  ֹלא ֲאֶשר ַתַחת( 47: )עֹוָלם ַעד ובְּ ֶוה ֶאת ָעַבדְּ  יַהְּ

ָחה ֱאֹלֶהיָך ִשמְּ תָ ( 48: )ךֹל ֵמרֹב|  ֵלָבב ובובְּט בְּ  ֲאֶשר אֹיְֶּביָך ֶאת וְָּעַבדְּ
ֶחםו ֶוה יְַּשכְּ ָצָמא בְָּרָעב ָבְך יַהְּ ֵעירֹם ובְּ חֶֹסר ובְּ זֶל עֹל וְּנַָתן|  ךֹל ובְּ  ַעל ַברְּ
ִמידֹו ַעד ַצָואֶרָך ֶוה יִָשא( 49: )אָֹתְך ִהשְּ ֵצה ֵמָרחֹוק גֹוי ָעֶליָך יַהְּ  ץָהָארֶ  ִמקְּ
ֶאה ַךֲאֶשר ַמע ֹלא ֲאֶשר גֹוי|  ַהםֶָשר יִדְּ  ֲאֶשר|  ָפנִים ַעז גֹוי( 51: )לְּשֹנֹו ִתשְּ

זֵָקן ָפנִים יִָשא ֹלא ִרי וְָּאַכל( 51: )יָחֹן ֹלא וְּנַַער לְּ ָך פְּ תְּ ֶהמְּ ִרי בְּ ָך ופְּ ָמתְּ  ַעד ַאדְּ
ָדְך ִאיר ֹלא ֲאֶשר ִהָשמְּ ָהר ִתירֹוש ָדגָן לְָּך יַשְּ גַר וְּיִצְּ רֹת ֲאָלֶפיָך שְּ תְּ  וְַּעשְּ

ָעֶריָך בְָּכל לְָּך וְֵּהַצר( 52: )אָֹתְך ַהֲאִבידֹו ַעד|  צֹאנֶָך  חֹמֶֹתיָך ֶרֶדת ַעד שְּ
ֶצָך בְָּכל ָבֵהן בֵֹטחַ  ַאָתה ֲאֶשר וְַּהבְֺּצרֹות ַהגְּבֹהֹות  בְָּכל לְָּך וְֵּהַצר|  ַארְּ
ָעֶריָך צְָּך בְָּכל שְּ ֶוה נַָתן רֲאשֶ  ַארְּ תָ ( 53: )ָלְך ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ִרי וְָּאַכלְּ נְָּך פְּ  ִבטְּ

נֶֹתיָך ָבנֶיָך בְַּשר ֶוה לְָּך נַָתן ֲאֶשר ובְּ ָמצֹוק בְָּמצֹור|  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֲאֶשר ובְּ
ְֶּבָך לְָּך יִָציק ֶהָענֹג בְָּך ָהַרְך ָהִאיש( 54: )אֹי אֹד וְּ ָאִחיו ֵעינֹו ֵתַרע|  מְּ ֵאשֶ  בְּ  תובְּ
יֶֶתר ֵחיקֹו  ֲאֶשר ָבנָיו ִמבְַּשר ֵמֶהם לְַּאַחד ִמֵתת( 55: )יֹוִתיר ֲאֶשר ָבנָיו ובְּ
ִלי יֹאֵכל ִאיר ִמבְּ ָמצֹוק בְָּמצֹור|  ךֹל לֹו ִהשְּ  בְָּכל אֹיִבְָּך לְָּך יִָציק ֲאֶשר ובְּ

ָעֶריָך ָתה ֹלא ֲאֶשר וְָּהֲענָֺגה בְָּך ָהַרָךה( 56: )שְּ  ָהָאֶרץ ַעל ַהֵצג ַרגְָּלה ַכף נִמְּ
ַעםֵג נָה ֵחיָקה בְִּאיש ֵעינָה ֵתַרע|  וֵמרְֹך ֵמִהתְּ ִבָתה וִבבְּ ִשלְּיָָתה( 57: )ובְּ  ובְּ

ָבנֶיהָ  ַרגְֶּליהָ  ִמֵבין ַהטֹוֵצת |  ַבָמֶתר ךֹל בְּחֶֹסר תֹאכְֵּלם ִךי ֵתֵלד ֲאֶשר ובְּ
ָמצֹוק בְָּמצֹור ָעֶריָך אֹיִבְָּך לְָּך קיִָצי ֲאֶשר ובְּ מֹר ֹלא ִאם( 58: )ִבשְּ  ִתשְּ
ֵרי ָךל ֶאת ַלֲעשֹות ָאה|  ַהזֶה ַבֵמֶפר ַהךְּתוִבים ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ יִרְּ  ֶאת לְּ

ֶוה ֵאת ַהזֶה וְַּהםֹוָרא ַהםִכְָּבד ַהֵשם ָלא( 59: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֶוה וְִּהפְּ ָך ֶאת יַהְּ  ַמךֹתְּ
ֶעָך תַמךֹו וְֵּאת ( 61: )וְּנֱֶאָמנִים ָרִעים ָוֳחָליִם וְּנֱֶאָמנֹות גְּדֹלֹות ַמךֹות|  זַרְּ

ֵוה ָךל ֵאת בְָּך וְֵּהִשיב ַריִם ַמדְּ תָ  ֲאֶשר ִמצְּ נֵיֶהם יָגֹרְּ  ַגם( 61: )ָבְך וְָּדבְּקו|  ִמפְּ
ֶוה ֵלםיַעְּ |  ַהזֹאת ַהתֹוָרה בְֵּסֶפר ָכתוב ֹלא ֲאֶשר ַמָךה וְָּכל ֳחִלי ָךל  ָעֶליָך יַהְּ



ָדְך ַעד ֶתם( 62: )ִהָשמְּ ַארְּ ֵתי וְּנִשְּ ָעט ִבמְּ  ךְּכֹוכְֵּבי ֱהיִיֶתם ֲאֶשר ַתַחת מְּ
תָ  ֹלא ִךי|  ָלרֹב ַהָשַמיִם ֶוה בְּקֹול ָשַמעְּ  ָשש ַךֲאֶשר וְָּהיָה( 63: )ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ֶוה ֵהיִטיב ֲעֵליֶכם יַהְּ ֶכם לְּ בֹות ֶאתְּ ַהרְּ ֶכםאֶ  ולְּ ֶוה יִָשיש ֵךן תְּ  ֲעֵליֶכם יַהְּ
ַהֲאִביד ֶכם לְּ ִמיד ֶאתְּ ֶכם ולְַּהשְּ ֶתם|  ֶאתְּ  ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ֵמַעל וְּנִַמחְּ

ָתה ָשָלה ֶוה ֶוֱהִפיצְָּך( 64: )לְִּרשְּ ֵצה ָהַעִלים בְָּכל יַהְּ ֵצה וְַּעד ָהָאֶרץ ִמקְּ  קְּ
תָ |  ָהָאֶרץ תָ  ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ָשם וְָּעַבדְּ  ֵעץ ַוֲאבֶֹתיָך ַאָתה יַָדעְּ
ִגיעַ  ֹלא ָהֵהם וַבגֹויִם( 65: )ָוָאֶבן יֶה וְֹּלא ַתרְּ ֶוה וְּנַָתן|  ַרגְֶּלָך לְַּכף ָמנֹוחַ  יִהְּ  יַהְּ

יֹון ַרָגז ֵלב ָשם לְָּך ֺלִאים ַחטֶיָך וְָּהיו( 66: )נֶָפש וְַּדֲאבֹון ֵעינַיִם וְִּכלְּ  גֶדִמםֶ  לְָּך תְּ
תָ |  ַחטֶיָך ַתֲאִמין וְֹּלא וְּיֹוָמם ַליְָּלה וָפַחדְּ  ֶעֶרב יִֵתן ִמי תֹאַמר ַבבֶֹקר( 67: )בְּ

ָחד ֲאֶשר לְָּבבְָּך ִמַפַחד|  בֶֹקר יִֵתן ִמי תֹאַמר וָבֶעֶרב ֵאה ִתפְּ  ֵעינֶיָך וִמַלרְּ
ֶאה ֲאֶשר ֶוה ֶוֱהִשיבְָּך( 68: )ִתרְּ ַריִם יַהְּ ִתי ֲאֶשר ַבֶדֶרְך נִטֹותָבאֳ  ִמצְּ  לְָּך ָאַמרְּ

אָֹתה עֹוד תִֹסיף ֹלא ֶתם|  ִלרְּ ַמַךרְּ ְֶּביָך ָשם וְִּהתְּ ָפחֹות ַלֲעָבִדים לְּאֹי  וְֵּאין וְִּלשְּ
ֵרי ֵאֶכה( 69) : קֹנֶה ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהבְִּרית ִדבְּ נֵי ֶאת ִלכְּרֹת מֶֹשה ֶאת יַהְּ  בְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ יִשְּ  :בְּחֵֹרב ִאָתם ָךַרת ֲאֶשר ַהבְִּרית ִמכְַּבד|  מֹוָאב בְּ
 

Devarím Pérek 29 
ָרא( 1) ָרֵאל ָךל ֶאל מֶֹשה ַוטִקְּ ִאיֶתם ַאֶתם|  ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר יִשְּ  ֲאֶשר ָךל ֵאת רְּ

ֶוה ָעָשה ֵעינֵיֶכם יַהְּ ֶאֶרץ לְּ ַריִם בְּ עֹה ִמצְּ ַפרְּ צֹו ולְָּכל ֲעָבָדיו ולְָּכל לְּ ( 2: )ַארְּ
ִתים ָהאֹתֹת|  ֵעינֶיָך ָראו ֲאֶשר ַהגְּדֹֹלת ַהַלמֹות  וְֹּלא( 3: )ָהֵהם ַהגְּדִֹלים וְַּהלֹפְּ

ֶוה נַָתן אֹות וְֵּעינַיִם ָלַדַעת ֵלב ָלֶכם יַהְּ מֹעַ  וְָּאזְּנַיִם ִלרְּ ( 4: )ַהזֶה ַהטֹום ַעד|  ִלשְּ
ֶכם ָואֹוֵלְך ָבִעים ֶאתְּ ָבר ָשנָה ַארְּ  וְּנַַעלְָּך ֵמֲעֵליֶכם ַשלְּמֵֹתיֶכם לובָ  ֹלא|  ַבִלדְּ

יַיִן ֲאַכלְֶּתם ֹלא ֶלֶחם( 5: )ַרגְֶּלָך ֵמַעל ָבלְָּתה ֹלא ִתיֶתם ֹלא וְֵּשָכר וְּ ַמַען|  שְּ  לְּ
עו ֶוה ֲאנִי ִךי ֵתדְּ  ֶמֶלְך ִסיחֹן ַוטֵֵצא|  ַהזֶה ַהָלקֹום ֶאל ַוָתבֹאו( 6: )ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ

בֹון ָראֵתנו ַהָבָשן ֶלְךמֶ  וְּעֹוג ֶחשְּ ָחָמה ִלקְּ ָצם ֶאת ַוםִַקח( 7: )ַוםֵַךם ַלִללְּ  ַארְּ



נָה ַלָגִדי ָלראוֵבנִי לְּנֲַחָלה ַוםִתְּ נִַשי ֵשֶבט וְַּלֲחִצי|  וְּ ֶתם( 8: )ַהמְּ ַמרְּ  ֶאת ושְּ
ֵרי ַמַען|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ַהזֹאת ַהבְִּרית ִדבְּ ִךילו לְּ  : ַתֲעשון ֲאֶשר ָךל ֵאת ַתשְּ

נֵי ֺךכְֶּכם ַהטֹום נִָצִבים ַאֶתם( 9) ֶוה ִלפְּ ֵטיֶכם ָראֵשיֶכם|  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ִשבְּ
נֵיֶכם ֵריֶכם זִקְּ ָרֵאל ִאיש ךֹל וְּשֹטְּ ֶכם( 11: )יִשְּ ָך נְֵּשיֶכם ַטפְּ ֶקֶרב ֲאֶשר וְּגֵרְּ  בְּ
ָך( 11) :ֵמיֶמיָך שֵֹאב ַעד ֵעֶציָך ֵמחֵֹטב|  ַמֲחנֶיָך רְּ ָעבְּ ִרית לְּ ֶוה ִבבְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ֶוה ֲאֶשר|  ובְָּאָלתֹו ָך ךֵֹרת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ַמַען( 12: )ַהטֹום ִעלְּ ָך ָהִקים לְּ  ַהטֹום אֹתְּ
יֶה וְּהוא לְָּעם לֹו ַבע וְַּכֲאֶשר|  ָלְך ִדֶבר ַךֲאֶשר ֵלאֹלִהים כְָּך יִהְּ  ַלֲאבֶֹתיָך נִשְּ

ָרָהם ָחקלְּ  לְַּאבְּ יֲַעקֹב יִצְּ ֶכם וְֹּלא( 13: )ולְּ ֶכם ִאתְּ ַבדְּ  ַהבְִּרית ֶאת ךֵֹרת ָאנִֹכי|  לְּ
נֹו ֲאֶשר ֶאת ִךי( 14: )ַהזֹאת ָהָאָלה וְֶּאת ַהזֹאת נֵי ַהטֹום עֵֹמד ִעָלנו פֹה יֶשְּ  ִלפְּ
ֶוה  ֵאת יְַּדעְֶּתם ַאֶתם ִךי( 15: )ַהטֹום ִעָלנו פֹה ֵאינֶםו ֲאֶשר וְֵּאת|  ֱאֹלֵהינו יַהְּ
נו ֲאֶשר ֶאֶרץ יַָשבְּ ָריִם בְּ נו ֲאֶשר וְֵּאת|  ִמצְּ ֶקֶרב ָעַברְּ  ֲאֶשר ַהגֹויִם בְּ

ֶתם או( 16: )ֲעַברְּ  וְּזָָהב ֶךֶסף ָוֶאֶבן ֵעץ|  ִגֺכֵליֶהם וְֵּאת ִשקוֵציֶהם ֶאת ַוִתרְּ
ָפָחה אֹו ָשהאִ  אֹו ִאיש ָבֶכם יֵש ֶפן( 17: )ִעָלֶהם ֲאֶשר  ֲאֶשר ֵשֶבט אֹו ִמשְּ
ָבבֹו ֶוה ֵמִעם ַהטֹום פֹנֶה לְּ  ֶפן|  ָהֵהם ַהגֹויִם ֱאֹלֵהי ֶאת ַלֲעבֹד ָלֶלֶכת ֱאֹלֵהינו יַהְּ

עֹו וְָּהיָה( 18: )וְַּלֲענָה רֹאש פֶֹרה שֶֹרש ָבֶכם יֵש ָשמְּ ֵרי ֶאת בְּ  ַהזֹאת ָהָאָלה ִדבְּ
ָבֵרְך בָ  וְִּהתְּ יֶה ָשלֹום ֵלאמֹר בֹוִבלְּ ִררות ִךי ִכי יִהְּ ַמַען|  ֵאֵלְך ִלִבי ִבשְּ פֹות לְּ  סְּ

ֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ֶוה יֹאֶבה ֹלא( 19: )ַהצְּ ֹלחַ  יַהְּ ַשן ָאז ִךי לֹו סְּ ֶוה ַאף יֶעְּ  יַהְּ
ָצה ַההוא ָבִאיש וְִּקנְָּאתֹו  וָמָחה|  ַהזֶה ַבֵמֶפר ַהךְּתוָבה ָהָאָלה ָךל בֹו וְָּרבְּ

ֶוה מֹו ֶאת יַהְּ ִדילֹו( 21: )ַהָשָמיִם ִמַתַחת שְּ ֶוה וְִּהבְּ ָרָעה יַהְּ ֵטי ִמךֹל לְּ  ִשבְּ
ָרֵאל ֵסֶפר ַהךְּתוָבה ַהבְִּרית ָאלֹות ךְּכֹל|  יִשְּ  ַהדֹור וְָּאַמר( 21: )ַהזֶה ַהתֹוָרה בְּ
ַהםָ  ֵמַאֲחֵריֶכם יָקומו ֲאֶשר בְּנֵיֶכם ָהַאֲחרֹון ִריוְּ חֹוָקה ֵמֶאֶרץ יָבֹא ֲאֶשר כְּ |  רְּ

ֶוה ִחָכה ֲאֶשר ַתֲחֺלֶאיהָ  וְֶּאת ַהִהוא ָהָאֶרץ ַמךֹות ֶאת וְָּראו ( 22: )ָבה יַהְּ
ִרית ֵרָפה ָוֶמַלח ָגפְּ ָצה ָכל שְּ ִמחַ  וְֹּלא ִתזַָרע ֹלא ַארְּ  ָךל ָבה יֲַעֶלה וְֹּלא ַתצְּ
ֵפַכת|  ֵעֶשב ַמהְּ דֹם ךְּ ָמה ַוֲעמָֹרה סְּ  ָהַפְך ֲאֶשר[ קרי וצְּבֹויִם] וצביים ַאדְּ



ֶוה רו( 23: )וַבֲחָמתֹו בְַּאפֹו יַהְּ ֶוה ָעָשה ֶמה ַעל ַהגֹויִם ָךל וְָּאמְּ  ָלָאֶרץ ָךָכה יַהְּ
רו( 24: )ַהזֶה ַהָגדֹול ָהַאף ֳחִרי ֶמה|  ַהזֹאת  בְִּרית ֶאת ָעזְּבו ֲאֶשר ַעל וְָּאמְּ
ֶוה ֹ  ֱאֹלֵהי יַהְּ ָריִם ֵמֶאֶרץ אָֹתם בְּהֹוִציאֹו ִעָלם ָךַרת ֲאֶשר|  ָתםֲאב ( 25: )ִמצְּ
דו ַוטֵלְּכו ַתֲחוו ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוטַַעבְּ  וְֹּלא יְָּדעום ֹלא ֲאֶשר ֱאֹלִהים|  ָלֶהם ַוטִשְּ
ֶוה ַאף ַוטִַחר( 26: )ָלֶהם ָחַלק ָהִביא|  ַהִהוא ָבָאֶרץ יַהְּ ָלָלה ָךל ֶאת ָעֶליהָ  לְּ  ַהקְּ

ֵשם( 27: )ַהזֶה ַבֵמֶפר ַהךְּתוָבה ֶוה ַוטִתְּ ָמָתם ֵמַעל יַהְּ ֵחָמה בְַּאף ַאדְּ ֶקֶצף ובְּ  ובְּ
ִלֵכם|  ָגדֹול ָתרֹת( 28: )ַהזֶה ַךטֹום ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ֶאל ַוטַשְּ |  ֱאֹלֵהינו ַליהָוה ַהםִסְּ

ַהםִגְֹּלת ָבנֵינו ָלנו וְּ ֵרי ָךל ֶאת שֹותַלעֲ  עֹוָלם ַעד ולְּ   : ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ
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ָבִרים ָךל ָעֶליָך יָבֹאו ִכי וְָּהיָה( 1) ָרָכה ָהֵאֶכה ַהדְּ ָלָלה ַהבְּ  נַָתִתי ֲאֶשר וְַּהקְּ

ָפנֶיָך ָבֶבָך ֶאל ַוֲהֵשבֹתָ |  לְּ ֶוה ִהִדיֲחָך ֲאֶשר ַהגֹויִם בְָּכל לְּ ( 2: )הָשלָ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
תָ  ֶוה ַעד וְַּשבְּ תָ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ קֹלֹו וְָּשַמעְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ךְּכֹל בְּ  ַאָתה|  ַהטֹום מְּ
ָבבְָּך בְָּכל וָבנֶיָך ָכל לְּ ֶוה וְָּשב( 3: )נַפְֶּשָך ובְּ ָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ בותְּ |  וְִּרֲחֶמָך שְּ
ֶוה ֱהִפיצְָּך ֲאֶשר ָהַעִלים ִמָךל וְִּקֶבצְָּך וְָּשב יֶה ִאם( 4: )ָשָלה ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  יִהְּ

ֵצה נִַדֲחָך ֶוה יְַּקֶבצְָּך ִמָשם|  ַהָשָמיִם ִבקְּ  ֶוֱהִביֲאָך( 5: )יִָקֶחָך וִמָשם ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ֶוה שו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָתה ֲאבֶֹתיָך יָרְּ בְָּך וְֵּהיִטבְָּך|  ִויִרשְּ  וְִּהרְּ

ֶוה וָמל( 6: )ֵמֲאבֶֹתיָך ֶעָך לְַּבב וְֶּאת לְָּבבְָּך ֶאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ֶאת לְַּאֲהָבה|  זַרְּ
ֶוה ָכל לְָּבבְָּך בְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָך ובְּ ַמַען נַפְּשְּ ֶוה וְּנַָתן( 7: )ַחטֶיָך לְּ  ֵאת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָדפוָך רֲאשֶ  שֹנְֶּאיָך וְַּעל אֹיְֶּביָך ַעל|  ָהֵאֶכה ָהָאלֹות ָךל  ָתשוב וְַּאָתה( 8: )רְּ
תָ  ֶוה בְּקֹול וְָּשַמעְּ ֹוָתיו ָךל ֶאת וְָּעִשיתָ |  יַהְּ ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ִמצְּ ( 9: )ַהטֹום מְּ

ָך ֶוה וְּהֹוִתירְּ ִרי יֶָדָך ַמֲעֵשה בְּכֹל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ נְָּך ִבפְּ ִרי ִבטְּ ָך וִבפְּ תְּ ֶהמְּ ִרי בְּ  וִבפְּ
ָך ָמתְּ ֶוה יָשוב ִךי|  הלְּטֹובָ  ַאדְּ : ֲאבֶֹתיָך ַעל ָשש ַךֲאֶשר לְּטֹוב ָעֶליָך ָלשוש יַהְּ



ַמע ִךי( 11) ֶוה בְּקֹול ִתשְּ מֹר ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ֹוָתיו ִלשְּ ֵסֶפר ַהךְּתוָבה וְֺּחקָֹתיו ִמצְּ  בְּ
ֶוה ֶאל ָתשוב ִךי|  ַהזֶה ַהתֹוָרה ָבבְָּך בְָּכל ֱאֹלֶהיָך יַהְּ ָכל לְּ  : נַפְֶּשָך ובְּ

ָוה ִךי( 11) ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהזֹאת ַהִלצְּ ֵלאת ֹלא|  ַהטֹום מְּ ָך ִהוא נִפְּ  וְֹּלא ִמלְּ
חָֹקה  וְּיִָקֶחהָ  ַהָשַמיְָּמה ָכנו יֲַעֶלה ִמי ֵלאמֹר|  ִהוא ַבָשַמיִם ֹלא( 12: )ִהוא רְּ

ִמֵענו ָכנו  ָלנו יֲַעָבר ִמי ֵלאמֹר|  ִהוא ַלטָם ֵמֵעֶבר אוְֹּל( 13: )וְּנֲַעֶשםָה אָֹתה וְּיַשְּ
ִמֵענו ָכנו וְּיִָקֶחהָ  ַהטָם ֵעֶבר ֶאל  ֵאֶליָך ָקרֹוב ִךי( 14: )וְּנֲַעֶשםָה אָֹתה וְּיַשְּ

אֹד ַהָדָבר ִפיָך|  מְּ ָבבְָּך בְּ ֵאה( 15) : ַלֲעשֹתֹו וִבלְּ ָפנֶיָך נַָתִתי רְּ  ֶאת ַהטֹום לְּ
ַצוְָּך ָאנִֹכי ֲאֶשר( 16: )ָהָרע וְֶּאת ַהָלֶות וְֶּאת|  ַהחֹוב וְֶּאת ַהַחטִים  ַהטֹום מְּ

ֶוה ֶאת לְַּאֲהָבה ָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך יַהְּ מֹר ִבדְּ ֹוָתיו וְִּלשְּ  וְֺּחקָֹתיו ִמצְּ
ָפָטיו ֶוה וֵבַרכְָּך וְָּרִביתָ  וְָּחיִיתָ |  וִמשְּ  ָשָלה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָתה נֶה וְִּאם( 17: )לְִּרשְּ ָמע וְֹּלא לְָּבבְָּך יִפְּ תָ |  ִתשְּ ַתֲחִויתָ  וְּנִַדחְּ  ֵלאֹלִהים וְִּהשְּ
ָתם ֲאֵחִרים ִתי( 18: )ַוֲעַבדְּ  ַתֲאִריֺכן ֹלא|  תֹאֵבדון ָאבֹד ִךי ַהטֹום ָלֶכם ִהַגדְּ

דֵ  ֶאת עֵֹבר ַאָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל יִָמים ָתה ָשָלה ָלבֹא ןַהטַרְּ ( 19: )לְִּרשְּ
ָפנֶיָך נַָתִתי וְַּהָלֶות ַהַחטִים ָהָאֶרץ וְֶּאת ַהָשַמיִם ֶאת ַהטֹום ָבֶכם ַהִעידִֹתי  לְּ
ָרָכה ָלָלה ַהבְּ תָ |  וְַּהקְּ ַמַען ַבַחטִים וָבַחרְּ יֶה לְּ ֶעָך ַאָתה ִתחְּ  לְַּאֲהָבה( 21: )וְּזַרְּ

ֶוה ֶאת ָדבְָּקה בְּקֹלֹו מֹעַ ִלשְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  יֶָמיָך וְּאֶֹרְך ַחטֶיָך הוא ִךי|  בֹו ולְּ
ַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶשֶבת ֶוה נִשְּ ָרָהם ַלֲאבֶֹתיָך יַהְּ ָחק לְַּאבְּ יִצְּ יֲַעקֹב לְּ  ולְּ

 :ָלֶהם ָלֵתת
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ָבִרים ֶאת ַויְַּדֵבר|  מֶֹשה ַוטֵֶלְך( 1) ָרֵאל ָךל ֶאל ָהֵאֶכה ַהדְּ  ַוטֹאֶמר( 2: )יִשְּ
ִרים ֵמָאה ֶבן ֲאֵלֶהם |  וְָּלבֹוא ָלֵצאת עֹוד אוַכל ֹלא ַהטֹום ָאנִֹכי ָשנָה וְֶּעשְּ
ֵדן ֶאת ַתֲעבֹר ֹלא ֵאַלי ָאַמר ַויהָוה ֶוה( 3: )ַהזֶה ַהטַרְּ  עֵֹבר הוא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ
ָפנֶיָך ִמיד הוא לְּ ָפנֶיָך ָהֵאֶכה ַהגֹויִם ֶאת יַשְּ ָתם ִמכְּ  עֵֹבר הוא יַהֹושועַ |  ִויִרשְּ
ָפנֶיָך ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר לְּ ֶוה וְָּעָשה( 4: )יַהְּ ִסיחֹון ָעָשה ַךֲאֶשר ָלֶהם יַהְּ  ולְּעֹוג לְּ



ֵכי ָצם ָהֱאמִֹרי ַמלְּ ִמיד ֲאֶשר|  ולְַּארְּ ֶוה ונְָּתנָם( 5: )אָֹתם ִהשְּ נֵיֶכם יַהְּ |  ִלפְּ
ָוה ךְָּכל םָלהֶ  ַוֲעִשיֶתם ֶכם ִצִויִתי ֲאֶשר ַהִלצְּ צו ִחזְּקו( 6: )ֶאתְּ או ַאל וְִּאמְּ  ִתירְּ

צו וְַּאל נֵיֶהם ַתַערְּ ֶוה ִךי|  ִמפְּ פְָּך ֹלא ִעָלְך ַההֵֹלְך הוא ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  וְֹּלא יַרְּ
 : יַַעזְֶּביָ 

ָרא( 7) ֵעינֵי ֵאָליו ַוטֹאֶמר ִליהֹוֺשעַ  מֶֹשה ַוטִקְּ ָרֵאל ָכל לְּ  ִךי ֶוֱאָמץ ֲחזַק יִשְּ
ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהזֶה ָהָעם ֶאת ָתבֹוא ַאָתה ֶוה נִשְּ |  ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבָֹתם יַהְּ

ָפנֶיָך ַההֵֹלְך הוא ַויהָוה( 8: )אֹוָתם ַתנְִּחיֶלםָה וְַּאָתה יֶה הוא לְּ  ֹלא ִעָלְך יִהְּ
פְָּך  ַהזֹאת ַהתֹוָרה ֶאת מֶֹשה ַוטִכְּתֹב( 9: )ֵתָחת וְֹּלא אִתירָ  ֹלא|  יַַעזְֶּביָ  וְֹּלא יַרְּ
נָה נֵי ַהךֲֹהנִים ֶאל ַוטִתְּ ִאים ֵלִוי בְּ ֶוה בְִּרית ֲארֹון ֶאת ַהםֹשְּ נֵי ָךל וְֶּאל|  יַהְּ  זִקְּ

ָרֵאל נַת בְּמֵֹעד ָשנִים ֶשַבע ִמֵקץ|  ֵלאמֹר אֹוָתם מֶֹשה ַויְַּצו( 11: )יִשְּ  שְּ
מִ  ַחג ָחהַהשְּ ָרֵאל ָכל בְּבֹוא( 11: )ַהֺמךֹות בְּ נֵי ֶאת ֵלָראֹות יִשְּ ֶוה פְּ  ֱאֹלֶהיָך יַהְּ

ָחר ֲאֶשר ַבָלקֹום ָרא|  יִבְּ ָרֵאל ָךל נֶגֶד ַהזֹאת ַהתֹוָרה ֶאת ִתקְּ : בְָּאזְּנֵיֶהם יִשְּ
ֵהל( 12) ָך וְַּהַחף וְַּהםִָשים ָהֲאנִָשים ָהָעם ֶאת ַהקְּ ָעֶריָך רֲאשֶ  וְּגֵרְּ ַמַען|  ִבשְּ  לְּ

עו מְּ ַמַען יִשְּ דו ולְּ או יִלְּמְּ ֶוה ֶאת וְּיָרְּ רו ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  ָךל ֶאת ַלֲעשֹות וְָּשמְּ
ֵרי נֵיֶהם( 13: )ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ עו ֹלא ֲאֶשר ובְּ עו יָדְּ מְּ דו יִשְּ ָאה וְָּלמְּ יִרְּ  ֶאת לְּ
ֶוה ִרים ַאֶתם ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ַחטִים ַאֶתם ֲאֶשר ַהטִָמים ָךל|  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ  עֹבְּ

ֵדן ֶאת ָתה ָשָלה ַהטַרְּ  : לְִּרשְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 14) בו ֵהן מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרא ָלמות יֶָמיָך ָקרְּ יַצְּבו יַהֹושועַ  ֶאת קְּ  וְִּהתְּ

יַצְּבו ִויהֹוֺשעַ  מֶֹשה ַוטֵֶלְך|  ַוֲאַצֶוםו מֹוֵעד בְּאֶֹהל  ַוטֵָרא( 15: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ַוטִתְּ
ֶוה ( 16) : ָהאֶֹהל ֶפַתח ַעל ֶהָענָן ַעלוד ַוטֲַעמֹד|  ָענָן בְַּעלוד ָבאֶֹהל יַהְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר  ַאֲחֵרי וְּזָנָה ַהזֶה ָהָעם וְָּקם|  ֲאבֶֹתיָך ִעם שֵֹכב ִהםְָּך מֶֹשה ֶאל יַהְּ
בֹו ָשָלה ָבא הוא רֲאשֶ  ָהָאֶרץ נֵַכר ֱאֹלֵהי ִקרְּ ִריִתי ֶאת וְֵּהֵפר ַוֲעזַָבנִי בְּ  בְּ
ִתים ַההוא ַבטֹום בֹו ַאִפי וְָּחָרה( 17: )ִאתֹו ָךַרִתי ֲאֶשר ִתי ַוֲעזַבְּ ַתרְּ  ָפנַי וְִּהסְּ
ָצֺאהו ֶלֱאכֹל וְָּהיָה ֵמֶהם  ַעל ֲהֹלא ַההוא ַבטֹום וְָּאַמר|  וְָּצרֹות ַרבֹות ָרעֹות ומְּ



ִבי ֱאֹלַהי ֵאין ִךי ִקרְּ ָצאונִי בְּ ֵתר וְָּאנִֹכי( 18: )ָהֵאֶכה ָהָרעֹות מְּ ִתיר ַהסְּ  ָפנַי ַאסְּ
( 19: )ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ֶאל ָפנָה ִךי|  ָעָשה ֲאֶשר ָהָרָעה ָךל ַעל ַההוא ַבטֹום
בו וְַּעָתה ָדה ַהזֹאת ַהִשיָרה ֶאת ָלֶכם ִךתְּ נֵי ֶאת וְַּללְּ ָרֵאל בְּ ִפיֶהם ִשיָמה יִשְּ  בְּ

ַמַען|  יֶה לְּ נֵי לְֵּעד ַהזֹאת ַהִשיָרה ִכי ִתהְּ ָרֵאל ִבבְּ  ֶאל ֲאִביֶאםו ִךי( 21: )יִשְּ
ִתי ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַבעְּ ַבש ָחָלב זַָבת ַלֲאבָֹתיו נִשְּ  וָפנָה|  וְָּדֵשן וְָּשַבע וְָּאַכל ודְּ

ִריִתי ֶאת וְֵּהֵפר וְּנֲִאצונִי ַוֲעָבדום ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ֶאל  ִךי וְָּהיָה( 21: )בְּ
 ָ ֶצאן ָענְָּתה וְָּצרֹות ַרבֹות ָרעֹות אֹתֹו ִתמְּ ָפנָיו ַהזֹאת ַהִשיָרה וְּ  ֹלא ִךי לְֵּעד לְּ
עֹו ִמִפי ִתָשַכח ִתי ִךי|  זַרְּ  םוֲאִביאֶ  בְֶּטֶרם ַהטֹום עֶֹשה הוא ֲאֶשר יִצְּרֹו ֶאת יַָדעְּ

ִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָבעְּ  ַההוא ַבטֹום ַהזֹאת ַהִשיָרה ֶאת מֶֹשה ַוטִכְּתֹב( 22: )נִשְּ
ָדה|  נֵי ֶאת ַויְַּללְּ ָרֵאל בְּ  ֶוֱאָמץ ֲחזַק ַוטֹאֶמר נון ִבן יַהֹושועַ  ֶאת ַויְַּצו( 23: )יִשְּ

נֵי ֶאת ָתִביא ַאָתה ִךי ָרֵאל בְּ ִתי ֲאֶשר ץָהָארֶ  ֶאל יִשְּ ַבעְּ  וְָּאנִֹכי|  ָלֶהם נִשְּ
יֶה ֵרי ֶאת ִלכְּתֹב מֶֹשה ךְַּככֹות ַויְִּהי( 24: )ִעָלְך ֶאהְּ  ֵסֶפר ַעל ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדבְּ

ִוטִם ֶאת מֶֹשה ַויְַּצו( 25: )ֺתָלם ַעד|  ֵאי ַהלְּ ֶוה בְִּרית ֲארֹון נֹשְּ ( 26: )ֵלאמֹר יַהְּ
ֶתם ַהזֶה ֹוָרהַהת ֵסֶפר ֵאת ָלקֹחַ  ֶוה בְִּרית ֲארֹון ִמַצד אֹתֹו וְַּשמְּ |  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ
ִתי ָאנִֹכי ִךי( 27: )לְֵּעד בְָּך ָשם וְָּהיָה יְָּך ֶאת יַָדעְּ פְָּך וְֶּאת ֶמרְּ  ֵהן|  ַהָקֶשה ָערְּ

ִרים ַהטֹום ִעָלֶכם ַחי בְּעֹוֶדםִי ( 28: )מֹוִתי ַאֲחֵרי ִךי וְַּאף יְּהָֹוה ִעם ֱהיִֶתם ַממְּ
ִהילו נֵי ָךל ֶאת ֵאַלי ַהקְּ ֵטיֶכם זִקְּ ֵריֶכם ִשבְּ ָאזְּנֵיֶהם ַוֲאַדבְָּרה|  וְּשֹטְּ  ֵאת בְּ
ָבִרים ִתי ִךי( 29: )ָהָאֶרץ וְֶּאת ַהָשַמיִם ֶאת ָבם וְָּאִעיָדה ָהֵאֶכה ַהדְּ  ַאֲחֵרי יַָדעְּ

ֵחת ִךי מֹוִתי ִחתון ַהשְּ ֶתם ַתשְּ ֶכם ִצִויִתי ֲאֶשר ֶרְךַהדֶ  ִמן וְַּסרְּ  וְָּקָראת|  ֶאתְּ
ֶכם ֵעינֵי ָהַרע ֶאת ַתֲעשו ִךי ַהטִָמים בְַּאֲחִרית ָהָרָעה ֶאתְּ ֶוה בְּ ִעיסֹו יַהְּ ַהכְּ  לְּ

ַמֲעֵשה ַהל ָךל בְָּאזְּנֵי מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 31: )יְֵּדיֶכם בְּ ָרֵאל קְּ ֵרי ֶאת יִשְּ  ַהִשיָרה ִדבְּ
 :םֺתלָ  ַעד|  ַהזֹאת

 
 



Devarím Pérek 32 
ַמע|  ַוֲאַדֵבָרה ַהָשַמיִם ַהֲאזִינו( 1) ֵרי ָהָאֶרץ וְִּתשְּ  ַךָלָטר יֲַערֹף( 2: )ִפי ִאמְּ

ִחי ָרִתי ַךַחל ִתזַל ִלקְּ ִעיִרם|  ִאמְּ ִביִבים ֶדֶשא ֲעֵלי ִךשְּ  ִךי( 3: )ֵעֶשב ֲעֵלי וְִּכרְּ
ֶוה ֵשם ָרא יַהְּ ָרָכיו ָכל ִךי ָפֳעלֹו ָתִמים ַהצור( 4: )ינוֵלאֹלהֵ  גֶֹדל ָהבו|  ֶאקְּ  דְּ

ָפט |  מוָמם ָבנָיו ֹלא לֹו ִשֵחת( 5: )הוא וְּיָָשר ַצִדיק ָעֶול וְֵּאין ֱאמונָה ֵאל|  ִמשְּ
ַתלְּתֹל ִעֵקש דֹור ֶוהלַ  הֲ ( 6: )ופְּ לו יַהְּ  הוא ֲהלֹוא|  ָחָכם וְֹּלא נָָבל ַעם זֹאת ִתגְּמְּ

ָך הוא ָקנֶָך ָאִביָך נֹות ִבינו עֹוָלם יְּמֹות זְּכֹר( 7: )ַויְּכֹנְּנֶָך ָעשְּ |  ָודֹור דֹור שְּ
ַאל ָך ָאִביָך שְּ רו זְֵּקנֶיָך וְּיֵַגדְּ ַהנְֵּחל( 8: )ָלְך וְּיֹאמְּ יֹון בְּ ִרידֹו גֹויִם ֶעלְּ ַהפְּ נֵי בְּ  בְּ
ַפר ַעִלים גְֺּבֹלת יֵַצב|  ָאָדם נֵי לְִּמסְּ ָראֵ  בְּ  יֲַעקֹב|  ַעלֹו יְּהָֹוה ֵחֶלק ִךי( 9: )ליִשְּ
ָצֵאהו( 11: )נֲַחָלתֹו ֶחֶבל ֶאֶרץ יִמְּ ָבר בְּ ֶבנְּהו|  יְִּשמֹן יְֵּלל ובְּתֹהו ִמדְּ  יְּסֹבְּ

ֶרנְּהו יְּבֹונְּנֵהו |  יְַּרֵחף גֹוזָָליו ַעל ִקםֹו יִָעיר ךְּנֶֶשר( 11: )ֵעינֹו ךְִּאישֹון יִצְּ
נָָפיו יִפְּרֹש ָרתֹו ַעל יִָשֵאהו יִָקֵחהו ךְּ ֶוה( 12: )ֶאבְּ  ֵאל ִעלֹו וְֵּאין|  יַנְֶּחםו ָבָדד יַהְּ

ִךֵבהו( 13: )נֵָכר נובֹת ַוטֹאַכל ָאֶרץ[ קרי ָבֳמֵתי] במותי ַעל יַרְּ  ַוטֵנִֵקהו|  ָשָדי תְּ
ַבש ַאת( 14: )צור ֵמַחלְִּמיש וְֶּשֶמן ִמֶמַלע דְּ  ֵחֶלב ִעם צֹאן בַוֲחלֵ  ָבָקר ֶחמְּ
נֵי וְֵּאיִלים ָךִרים ֶתה ֵענָב וְַּדם|  ִחָחה ִךלְּיֹות ֵחֶלב ִעם וְַּעתוִדים ָבָשן בְּ  ִתשְּ
ַמן( 15: )ָחֶמר ָעט יְֺּשרון ַוטִשְּ  ָעָשהו ֱאלֹוהַ  ַוטִחֹש|  ָךִשיתָ  ָעִביתָ  ָשַמנְּתָ  ַוטִבְּ

נִ ( 16: )יְֺּשָעתֹו צור ַויְּנֵַבל זִָרים ֺאהויַקְּ ִעיֺסהו בְּתֹוֵעבֹת|  בְּ  יִזְּבְּחו( 17: )יַכְּ
ָערום ֹלא ָבאו ִמָקרֹב ֲחָדִשים|  יְָּדעום ֹלא ֱאֹלִהים ֱאֹלהַ  ֹלא ַלֵשִדים  שְּ

ָך צור( 18: )ֲאבֵֹתיֶכם ַךח|  ֶתִשי יְָּלדְּ חֹלְֶּלָך ֵאל ַוִתשְּ א( 19: )מְּ ֶוה ַוטַרְּ |  ַוטִנְָּאץ יַהְּ
נָֹתיו ָבנָיו ַעסִמךַ  ִתיָרה ַוטֹאֶמר( 21: )ובְּ ֶאה ֵמֶהם ָפנַי ַאסְּ  ִךי|  ַאֲחִריָתם ָמה ֶארְּ

ֺפכֹת דֹור  ִךֲעסונִי ֵאל בְֹּלא ִקנְּאונִי ֵהם( 21: )ָבם ֵאֺמן ֹלא ָבנִים ֵהָלה ַתהְּ
ֵליֶהם ַהבְּ נִיֵאם ַוֲאנִי|  בְּ גֹוי ָעם בְֹּלא ַאקְּ ִעיֵסם נָָבל בְּ ָחה ֵאש ִךי( 22): ַאכְּ  ָקדְּ

ַאִפי אֹול ַעד ַוִתיַקד בְּ ִתית שְּ ַלֵהט ִויֺבָלה ֶאֶרץ ַותֹאַכל|  ַתחְּ ֵדי ַותְּ : ָהִרים מֹוסְּ
ֶפה( 23) זֵי( 24: )ָבם ֲאַכֶכה ִחַצי|  ָרעֹות ָעֵלימֹו ַאסְּ ֺחֵמי ָרָעב מְּ  וְֶּקֶטב ֶרֶשף ולְּ



ִריִרי ַשֶךל ִמחוץ( 25: )ָעָפר זֲֹחֵלי ֲחַמת ִעם םבָ  ֲאַשַכח בְֵּהמֹות וְֶּשן|  מְּ  תְּ
( 26: )ֵשיָבה ִאיש ִעם יֹונֵק בְּתוָלה ַגם ָבחור ַגם|  ֵאיָמה וֵמֲחָדִרים ֶחֶרב

ִתי ֵאיֶהם ָאַמרְּ ִביָתה|  ַאפְּ  ֶפן ָאגור אֹויֵב ַךַעס לוֵלי( 27: )זִכְָּרם ֵמֱאנֹוש ַאשְּ
רו ןפֶ |  ָצֵרימֹו יְּנַךְּרו ֶוה וְֹּלא ָרָמה יֵָדינו יֹאמְּ  גֹוי ִךי( 28: )זֹאת ָךל ָפַעל יַהְּ
בונָה ָבֶהם וְֵּאין|  ֵהָלה ֵעצֹות אַֹבד ִךילו ָחכְּמו לו( 29: )תְּ  יִָבינו|  זֹאת יַשְּ

דֹף ֵאיָכה( 31: )לְַּאֲחִריָתם נַיִם ֶאֶלף ֶאָחד יִרְּ ָבָבה יָנִיסו ושְּ  יךִ  ֹלא ִאם|  רְּ
ָכָרם צוָרם ִגיָרם ַויהָוה מְּ ְֵּבינו|  צוָרם כְּצוֵרנו ֹלא ִךי( 31: )ִהסְּ ִליִלים וְּאֹי : פְּ

דֹם ִמֶגֶפן ִךי( 32) נָם סְּ מֹת ַגפְּ ךְֹּלת רֹוש ִעםְֵּבי ֲענֵָבמֹו|  ֲעמָֹרה וִמַשדְּ  ַאשְּ
רֹרֹת ָתנִים וְּרֹאש|  יֵינָם ַתםִינִם ֲחַמת( 33: )ָלמֹו מְּ זָר פְּ  הוא ֲהֹלא( 34: )ַאכְּ

רָֹתי ָחֺתם|  ִעָלִדי ָךֺמס  ִךי|  ַרגְָּלם ָתמוט לְֵּעת וְִּשֵכם נָָקם ִלי( 35: )בְּאֹוצְּ
ֶוה יִָדין ִךי( 36: )ָלמֹו ֲעִתדֹת וְָּחש ֵאיָדם יֹום ָקרֹוב נֶָחם ֲעָבָדיו וְַּעל ַעלֹו יַהְּ  יִתְּ

ֶאה ִךי|   צור|  ֱאֹלֵהימֹו ֵאי וְָּאַמר( 37: )וְָּעזוב ָעצור וְֶּאֶפס יָד ָאזְַּלת ִךי יִרְּ
תו יֹאֵכלו זְָּבֵחימֹו ֵחֶלב ֲאֶשר( 38: )בֹו ָחָסיו זְֺּרֶכם יָקומו|  נְִּסיָכם יֵין יִשְּ יַעְּ  וְּ
ָרה ֲעֵליֶכם יְִּהי או( 39: )ִסתְּ  ֲאנִי|  ִעָלִדי ֱאֹלִהים וְֵּאין הוא ֲאנִי ֲאנִי ִךי ַעָתה רְּ

ִתי ַוֲאַחטֶה ָאִמית ָפא ַוֲאנִי ָמַחצְּ  ָשַמיִם ֶאל ֶאָשא ִךי( 41: )ַמִציל ִמטִָדי וְֵּאין ֶארְּ
ִתי|  יִָדי ִבי בְַּרק ַשםֹוִתי ִאם( 41: )לְּעָֹלם ָאנִֹכי ַחי וְָּאַמרְּ ָפט וְּתֹאֵחז ַחרְּ  בְִּמשְּ
ָצָרי נָָקם ָאִשיב|  יִָדי ַשנְַּאי לְּ ִךיר( 42: )ֲאַשֵכם וְִּלמְּ ִבי ִמָדם ִחַצי ַאשְּ  וְַּחרְּ

יָה ָחָלל ִמַדם|  ָבָשר תֹאַכל עֹות ֵמרֹאש וְִּשבְּ נִינו( 43: )אֹויֵב ַפרְּ  ַעלֹו גֹויִם ַהרְּ
ָצָריו יִָשיב וְּנָָקם|  יִקֹום ֲעָבָדיו ַדם ִךי ָמתֹו וְִּכֶפר לְּ  : ַעלֹו ַאדְּ

ֵרי ָךל ֶאת ַויְַּדֵבר מֶֹשה ַוטָבֹא( 44)  הוא|  ָהָעם בְָּאזְּנֵי ַהזֹאת ַהִשיָרה ִדבְּ
ַדֵבר מֶֹשה ַויְַּכל( 45: )נון ִבן וְּהֹוֵשעַ  ָבִרים ָךל ֶאת לְּ  ָךל ֶאל ָהֵאֶכה ַהדְּ
ָרֵאל ַבבְֶּכם ִשימו ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר( 46: )יִשְּ ָבִרים לְָּכל לְּ  ֵמִעיד ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהדְּ

ַצֺום רֲאשֶ |  ַהטֹום ָבֶכם מֹר בְּנֵיֶכם ֶאת תְּ ֵרי ָךל ֶאת ַלֲעשֹות ִלשְּ  ַהתֹוָרה ִדבְּ



 ַתֲאִריכו ַהזֶה וַבָדָבר|  ַחטֵיֶכם הוא ִךי ִמֶךם הוא ֵרק ָדָבר ֹלא ִךי( 47: )ַהזֹאת
ִרים ַאֶתם ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל יִָמים ֵדן ֶאת עֹבְּ ָתה ָשָלה ַהטַרְּ  : לְִּרשְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 48)  ַהר ֶאל ֲעֵלה( 49: )ֵלאמֹר ַהזֶה ַהטֹום בְֶּעֶצם מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ֶאֶרץ ֲאֶשר נְּבֹו ַהר ַהזֶה ָהֲעָבִרים נֵי ַעל ֲאֶשר מֹוָאב בְּ ֵאה|  יְֵּרחֹו פְּ  ֶאת ורְּ

נַַען ֶאֶרץ נֵי נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר ךְּ ָרֵאל ִלבְּ  ַאָתה ֲאֶשר רָבהָ  וֺמת( 51: )ַלֲאֺחזָה יִשְּ
 ֶאל ַוטֵָאֶסף ָהָהר בְּהֹר ָאִחיָך ַאֲהרֹן ֵמת ַךֲאֶשר|  ַעֶליָך ֶאל וְֵּהָאֵסף ָשָלה עֶֹלה
ַעלְֶּתם ֲאֶשר ַעל( 51: )ַעָליו נֵי בְּתֹוְך ִבי מְּ ָרֵאל בְּ ֵמי יִשְּ ִריַבת בְּ ַבר ָקֵדש מְּ  ִמדְּ

ֶתם ֹלא ֲאֶשר ַעל|  ִצן נֵי תֹוְךבְּ  אֹוִתי ִקַדשְּ ָרֵאל בְּ ֶאה ִמםֶגֶד ִךי( 52: )יִשְּ  ֶאת ִתרְּ
נֵי נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ֹלא וְָּשָלה|  ָהָאֶרץ ָרֵאל ִלבְּ  :יִשְּ
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ָרָכה וְּזֹאת( 1) נֵי ֶאת ָהֱאֹלִהים ִאיש מֶֹשה ֵבַרְך ֲאֶשר ַהבְּ ָרֵאל בְּ נֵי|  יִשְּ  ִלפְּ
ֶוה ַוטֹאַמר( 2: )מֹותֹו  ָפאָרן ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמֹו ִמֵשִעיר וְּזַָרח ָבא ִמִמינַי יַהְּ
בֹת וְָּאָתה  ַעִלים חֵֹבב ַאף( 3: )ָלמֹו[ קרי ָדת ֵאש] אשדת ִמיִמינֹו|  קֶֹדש ֵמִרבְּ

דָֹשיו ָךל יֶָדָך קְּ ַרגְֶּלָך ֺתךו וְֵּהם|  בְּ  ָלנו ִצָוה תֹוָרה (4: )ִמַדבְּרֶֹתיָך יִָשא לְּ
ִהַכת מֹוָרָשה|  מֶֹשה ַאֵמף|  ֶמֶלְך ִביֺשרון ַויְִּהי( 5: )יֲַעקֹב קְּ ִהתְּ  ָעם ָראֵשי בְּ
ֵטי יַַחד ָרֵאל ִשבְּ אוֵבן יְִּחי( 6: )יִשְּ ָתיו ִויִהי|  יָמֹת וְַּאל רְּ ָפר מְּ  וְּזֹאת( 7) : ִמסְּ

ַמע ַוטֹאַמר ִליהוָדה ֶוה שְּ ִביֶאםו ַעלֹו וְֶּאל וָדהיַה קֹול יַהְּ  וְֵּעזֶר לֹו ָרב יָָדיו|  תְּ
יֶה ִמָצָריו ֵלִוי( 8) : ִתהְּ  נִִמיתֹו ֲאֶשר|  ֲחִסיֶדָך לְִּאיש וְּאוֶריָך ֺתֶליָך ָאַמר ולְּ
ַמָמה ִריֵבהו בְּ ִריָבה ֵמי ַעל תְּ ִאיִתיו ֹלא ולְִּאלֹו לְָּאִביו ָהאֵֹמר( 9: )מְּ  וְֶּאת רְּ
רו ִךי|  יָָדע ֹלא[ קרי ָבנָיו] בנו וְֶּאת ִהִךיר אֹל ֶאָחיו ָרֶתָך ָשמְּ ָך ִאמְּ ִריתְּ  ובְּ

ָפֶטיָך יֹורו( 11: )יִנְּצֹרו יֲַעקֹב ִמשְּ ָך לְּ ָרֵאל וְּתֹוָרתְּ יִשְּ טֹוָרה יִָשימו|  לְּ ַאֶפָך קְּ  בְּ
ֶוה ָבֵרְך( 11: )ִמזְּבְֶּחָך ַעל וְָּכִליל ֶצה יָָדיו ופַֹעל ֵחילֹו יַהְּ ַחץ|  ִתרְּ נַיִם מְּ  ָמתְּ
ַשנְָּאיו ָקָמיו ִבנְּיִָמן( 12) : יְּקומון ִמן ומְּ ךֹן יְּהָֹוה יְִּדיד ָאַמר לְּ  ָלֶבַטח יִשְּ



יֹוֵסף( 13) : ָשֵכן ךְֵּתיָפיו וֵבין ַהטֹום ָךל ָעָליו חֵֹפף|  ָעָליו בֶֹרֶכת ָאַמר ולְּ  מְּ
צֹו יְּהָֹוה הֹום לִמחָ  ָשַמיִם ִמֶלגֶד|  ַארְּ בואֹת וִמֶלגֶד( 14: )ָתַחת רֶֹבֶצת וִמתְּ  תְּ
ֵרי וֵמרֹאש( 15: )יְָּרִחים ֶגֶרש וִמֶלגֶד|  ָשֶמש : עֹוָלם ִגבְּעֹות וִמֶלגֶד|  ֶקֶדם ַהרְּ

ֹלָאה ֶאֶרץ וִמֶלגֶד( 16) צֹון ומְּ נִי ורְּ נֶה שֹכְּ קֹד יֹוֵסף לְּרֹאש ָתבֹואָתה|  סְּ ָקדְּ  ולְּ
נֵי לֹו ָהָדר שֹורֹו בְּכֹור( 17: )ֶאָחיו ירנְּזִ  ֵאם וְַּקרְּ נָיו רְּ  יְּנַגַח ַעִלים ָבֶהם ַקרְּ

ָדו ֵסי יַחְּ ַריִם ִרבְּבֹות וְֵּהם|  ָאֶרץ ַאפְּ ֵפי וְֵּהם ֶאפְּ נֶַשה ַאלְּ ִלזְּבוֺלן( 18) : מְּ  וְּ
ַמח ָאַמר ָראו ַהר יםַעלִ ( 19: )בְּאָֹהֶליָך וְּיִָששָכר|  בְֵּצאֶתָך זְּבוֺלן שְּ  ָשם יִקְּ

ֵחי יִזְּבְּחו פונֵי יִינָקו יִַלים ֶשַפע ִךי|  ֶצֶדק זִבְּ מונֵי ושְּ גָד( 21) : חֹול טְּ  ָאַמר ולְּ
ִחיב ָברוְך ָלִביא|  ָגד ַמרְּ קֹד ַאף זְּרֹועַ  וְָּטַרף ָשֵכן ךְּ א( 21: )ָקדְּ  לֹו ֵראִשית ַוטַרְּ

חֵֹקק ֶחלְַּקת ָשם ִךי ַקת ָעם ָראֵשי ַוטֵֵתא|  ָספון מְּ ֶוה ִצדְּ ָפָטיו ָעָשה יַהְּ  וִמשְּ
ָרֵאל ִעם ָדן( 22) : יִשְּ יֵה גור ָדן ָאַמר ולְּ ( 23: )ַהָבָשן ִמן יְּזַםֵק|  ַארְּ

ָתִלי נַפְּ ָתִלי ָאַמר ולְּ ַבע נַפְּ ַךת וָמֵלא ָרצֹון שְּ ֶוה ִברְּ : יְָּרָשה וְָּדרֹום יָם|  יַהְּ
צוי יְִּהי|  ָאֵשר ִמָבנִים ָברוְך ָאַמר ֵשרולְּאָ ( 24)   ַבֶשֶמן וְּטֵֹבל ֶאָחיו רְּ
זֶל( 25: )ַרגְּלֹו יֶָמיָך|  ִמנְָּעֶליָך ונְּחֶֹשת ַברְּ ֶאָך וכְּ |  יְֺּשרון ָךֵאל ֵאין( 26: )ָדבְּ
ֶעזְֶּרָך ָשַמיִם רֵֹכב גֲַאָותֹו בְּ ָחִקים ובְּ עֹנָה( 27: )שְּ  זְּרֹעֹת וִמַתַחת ֶקֶדם ֱאֹלֵהי מְּ

ֵמד ַוטֹאֶמר אֹויֵב ִמָפנֶיָך ַויְּגֶָרש|  עֹוָלם ךֹן( 28: )ַהשְּ ָרֵאל ַוטִשְּ  ָבָדד ֶבַטח יִשְּ
פו ָשָמיו ַאף|  וְִּתירֹוש ָדגָן ֶאֶרץ ֶאל יֲַעקֹב ֵעין ֶריָך( 29: )ָטל יַַערְּ ָרֵאל ַאשְּ  יִשְּ
 אֹיְֶּביָך וְּיִָךֲחשו|  ַגֲאָוֶתָך ֶחֶרב ַוֲאֶשר ֶעזְֶּרָך ָמגֵן ַביהָוה נֹוַשע ַעם ָכמֹוָך ִמי
רְֹך ָבמֹוֵתימֹו ַעל וְַּאָתה ָלְך   : ִתדְּ
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בֹת מֶֹשה ַוטַַעל( 1) ָגה רֹאש נְּבֹו ַהר ֶאל מֹוָאב ֵמַערְּ נֵי ַעל ֲאֶשר ַהִפסְּ |  יְֵּרחֹו פְּ

ֵאהו ֶוה ַוטַרְּ ָתִלי ָךל וְֵּאת( 2: )ָדן ַעד ַהִגלְָּעד ֶאת ץָהָארֶ  ָךל ֶאת יַהְּ  וְֶּאת נַפְּ
ַריִם ֶאֶרץ נֶַשה ֶאפְּ  ַהםֶגֶב וְֶּאת( 3: )ָהַאֲחרֹון ַהטָם ַעד יַהוָדה ֶאֶרץ ָךל וְֵּאת|  ומְּ
ַעת ַהִךָךר וְֶּאת ָמִרים ִעיר יְֵּרחֹו ִבקְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 4: )צַֹער ַעד ַהתְּ  זֹאת ֵאָליו יַהְּ



ִתי ֲאֶשר ֶרץָהָא ַבעְּ ָרָהם נִשְּ ָחק לְַּאבְּ יִצְּ יֲַעקֹב לְּ ֲעָך ֵלאמֹר ולְּ זַרְּ נֶםָה לְּ |  ֶאתְּ
ִאיִתיָך ֵעינֶיָך ֶהרְּ ֶוה ֶעֶבד מֶֹשה ָשם ַוטָָמת( 5: )ַתֲעבֹר ֹלא וְָּשָלה בְּ ֶאֶרץ יַהְּ  בְּ

ֶוה ִפי ַעל מֹוָאב בֹר( 6: )יַהְּ ֶאֶרץ ַבַגיְּ  אֹתֹו ַוטִקְּ  וְֹּלא|  פְּעֹור ֵבית מול במֹוָא בְּ
ֺבָרתֹו ֶאת ִאיש יַָדע ִרים ֵמָאה ֶבן ומֶֹשה( 7: )ַהזֶה ַהטֹום ַעד קְּ  ָשנָה וְֶּעשְּ

ךו( 8: )ֵלחֹה נָס וְֹּלא ֵעינֹו ָכֲהָתה ֹלא|  בְּמֹתֹו נֵי ַוטִבְּ ָרֵאל בְּ  מֶֹשה ֶאת יִשְּ
בֹת ַערְּ ֹלִשים מֹוָאב בְּ מו|  יֹום שְּ ִכי יְֵּמי ַוטִתְּ  נון ִבן ִויהֹוֺשעַ ( 9: )מֶֹשה ֵאֶבל בְּ

עו|  ָעָליו יָָדיו ֶאת מֶֹשה ָסַמְך ִךי ָחכְָּמה רוחַ  ָמֵלא מְּ נֵי ֵאָליו ַוטִשְּ ָרֵאל בְּ  יִשְּ
ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ַוטֲַעשו ָרֵאל עֹוד נִָביא ָקם וְֹּלא( 11: )מֶֹשה ֶאת יַהְּ יִשְּ  ךְּמֶֹשה בְּ

ֶוה יְָּדעֹו ֶשראֲ |  ִתים ָהאֹתֹות לְָּכל( 11: )ָפנִים ֶאל ָפנִים יַהְּ ָלחֹו ֲאֶשר וְַּהלֹופְּ  שְּ
ֶוה ֶאֶרץ ַלֲעשֹות יַהְּ ָריִם בְּ עֹה|  ִמצְּ ַפרְּ צֹו ולְָּכל ֲעָבָדיו ולְָּכל לְּ  ולְּכֹל( 12: )ַארְּ
ֵעינֵי מֶֹשה ָעָשה ֲאֶשר|  ַהָגדֹול ַהלֹוָרא ולְּכֹל ַהֲחזָָקה ַהטָד ָרֵאל ָךל לְּ  :יִשְּ
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