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דברים

ר  ִּדֶּב֤ ר  ֲאֶׁש֨ ים  ַהְּדָבִר֗ ֶּלה  א א ֵא֣

ֶבר  ְּבֵע֖ ל  ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔ ֹמֶׁש֙ה 
֜סּוף  ֨מֹול  ֲעָרָב֩ה  ָּבֽ ר  ַּבִּמְדָּב֡ ן  ַהַּיְרֵּד֑
ֲחֵצ֖רֹת  ַוֽ ן  ְוָלָב֥ ין־ּ֛תֶֹפל  ּוֵבֽ ן  ין־ָּפאָר֧ ֵּבֽ
ב  חֵֹר֔ ֵמֽ יֹו֙ם  ר  ָעָׂש֥ ד  ב ַאַח֨ ב׃  ָזָהֽ י  ְוִד֥
ַע׃  ַּבְרֵנֽ ׁש  ָקֵד֥ ד  ַע֖ יר  ַהר־ֵׂשִע֑ ֶרְך  ֶּד֖
י־ ְּבַעְׁשֵּתֽ ה  ָׁשָנ֔ ים  ְּבַאְרָּבִע֣  ְיִהי֙  ג ַוֽ

ר  ִּדֶּב֤ ַל֑חֶֹדׁש  ד  ְּבֶאָח֣ ֖חֶֹדׁש  ר  ָעָׂש֥
ר  ֲאֶׁש֨ ֠כֹל  ְּכ֠ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ֹמֶׁש֙ה 
י ַהּכֹ֗תֹו  ֲחֵר֣ ם׃ ד ַאֽ ִצָּו֧ה ְיָי֛ ֹא֖תֹו ֲאֵלֶהֽ
ב  ר יֹוֵׁש֖ י ֲאֶׁש֥ ֱאֹמִר֔ ֶלְך ָהֽ ת ִסיחֹן֙ ֶמ֣ ֵא֚
ן  ַהָּבָׁש֔ ֶלְך  ֶמ֣ ֚עֹוג  ת  ְוֵא֗ ְּבֶחְׁשּ֑בֹון 
ִעי׃  ְּבֶאְדֶרֽ ְּבַעְׁשָּת֖רֹת  ב  ֲאֶׁשר־יֹוֵׁש֥
יל  ב הֹוִא֣ ֶרץ מֹוָא֑ ן ְּבֶא֣ ֶבר ַהַּיְרֵּד֖ ה ְּבֵע֥

ַהּ֖זֹאת  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֥ ר  ֵּבֵא֛ ה  ֹמֶׁש֔
ינּו  ֵאֵל֖ ר  ִּדֶּב֥ ינּו  ֱאֹלֵה֛ ו ְיָי֧  ֵלאֽמֹר׃ 
ר  ֶבת ָּבָה֥ ם ֶׁש֖ ב ֵלא֑מֹר ַרב־ָלֶכ֥ ְּבחֵֹר֣
ר  ַה֥ ּו֨בֹאּו  ם  ָלֶכ֗ ּוְס֣עּו  ז ְּפ֣נּו |  ה׃  ַהֶּזֽ
ה  ֲעָרָב֥ ָּבֽ ְוֶאל־ָּכל־ְׁשֵכָני֒ו  ֱאֹמִר֮י  ָהֽ
ַהָּי֑ם  ּוְב֣חֹוף   ֶגב  ּוַבֶּנ֖ ה  ּוַבְּׁשֵפָל֥ ר  ָבָה֛
ר  ַעד־ַהָּנָה֥ ְוַהְּלָב֔נֹון  ֲעִני֙  ְּכַנֽ ַהֽ ֶרץ  ֶא֤
ִּתי  ָנַת֥ ה  ח ְרֵא֛ ת׃  ְנַהר־ְּפָרֽ ַהָּג֖דֹל 
ֶרץ ּ֚בֹאּו ּוְרׁ֣שּו ֶאת־ ם ֶאת־ָהָא֑ ִלְפֵניֶכ֖
ם  ֲא֨בֵֹתיֶכ֜ ַלֽ ָי֠  ְי֠ ע  ִנְׁשַּב֣ ר  ֲאֶׁש֣ ֶרץ  ָהָא֔
ת  ָלֵת֣ ֲעקֹ֙ב  ּֽוְלַיֽ ק  ְלִיְצָח֤ ם  ְלַאְבָרָה֨
ר  ֹאַמ֣ ט ָוֽ ם׃  ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ם  ּוְלַזְרָע֖ ם  ָלֶה֔
א־ ֹֽ ל ֵלא֑מֹר  וא  ַהִה֖ ת  ָּבֵע֥ ם  ֲאֵלֶכ֔
י ְיָי֥  ם׃  ֶאְתֶכֽ ת  ְׂשֵא֥ י  ְלַבִּד֖ ל  אּוַכ֥
ְוִהְּנֶכ֣ם  ֶאְתֶכ֑ם  ה  ִהְרָּב֣ ם  ֱאֽלֵֹהיֶכ֖
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ִים ָלֽרֹב׃ יא ְיָי֞  י ַהָּׁשַמ֖ ַהּ֔יֹום ְּכֽכֹוְכֵב֥
ם  ף ֲעֵליֶכ֛ם ָּכֶכ֖ ם יֵֹס֧ י ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ֱאֹלֵה֣
ם  ֶאְתֶכ֔ ְך  יָבֵר֣ ִוֽ ים  ְּפָעִמ֑ ֶלף  ֶא֣
ה  ם׃  שני  יב ֵאיָכ֥ ר ָלֶכֽ ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ ַּכֽ
ם  ֲאֶכ֖ ַּׂשֽ ּוַמֽ ם  ָטְרֲחֶכ֥ י  ְלַבִּד֑ א  ֶאָּׂש֖
ים  ֲאָנִׁש֨ ֶכ֠ם  ָל֠ יג ָה֣בּו  ם׃  יְבֶכֽ ְוִרֽ
ים  יֻדִע֖ ִוֽ ּוְנבִֹנ֛ים  ים  ֲחָכִמ֧
ם׃  אֵׁשיֶכֽ ם ְּבָרֽ ֲאִׂשיֵמ֖ ְלִׁשְבֵטיֶכ֑ם ַוֽ
ֽטֹוב־ ַוּ֣תֹאְמ֔רּו  י  ֹאִת֑ ֲע֖נּו  ַּתֽ יד ַוֽ

ֲעֽׂשֹות׃  ַלֽ ְרָּת  ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ ר  ַהָּדָב֥
ם  ִׁשְבֵטיֶכ֗ י  ֶאת־ָראֵׁש֣ ח  ֶאַּק֞ טו ָוֽ

ן  ֶאֵּת֥ ָוֽ ים  יֻדִע֔ ִוֽ ֲחָכִמי֙ם  ים  ֲאָנִׁש֤
י  ָׂשֵר֨ ֲעֵליֶכ֑ם  ים  ָראִׁש֖ ם  אֹוָת֛
י  ְוָׂשֵר֤ ֵמ֗אֹות  י  ְוָׂשֵר֣ ים  ֲאָלִפ֜
ים  ְוֽׁשְֹטִר֖ ֲעָׂש֔רֹת  י  ְוָׂשֵר֣ ֲחִמִּׁשי֙ם 
ֶאת־ ֲאַצֶּו֙ה  טז ָוֽ ם׃  ְלִׁשְבֵטיֶכֽ
ֵלא֑מֹר  וא  ַהִה֖ ת  ָּבֵע֥ ם  ׁ֣שְֹפֵטיֶכ֔
ם  ּוְׁשַפְטֶּת֣ ין־ֲאֵחיֶכ֙ם  ֵּבֽ ָׁש֤מַֹע 
ין  ּוֵב֥ יו  ין־ָאִח֖ ּוֵבֽ יׁש  ין־ִא֥ ֵּבֽ ֶדק  ֶצ֔
ט  ים ַּבִּמְׁשָּפ֗ ירּו ָפִנ֜ א־ַתִּכ֨ ֹֽ ֵּגֽרֹו׃ יז ל
א ָת֨גּורּ֙ו  ֹ֤ ַּכָּק֤טֹן ַּכָּגדֹ֙ל ִּתְׁשָמ֔עּון ל
ים  אֹלִה֣ ט ֵלֽ י ַהִּמְׁשָּפ֖ יׁש ִּכ֥ ִמְּפֵני־ִא֔
ם  ִמֶּכ֔ ה  ִיְקֶׁש֣ ר  ֲאֶׁש֣ ְוַהָּדָב֙ר  ֑הּוא 
ה  ֲאַצֶּו֥ יו׃ יח ָוֽ י ּוְׁשַמְעִּתֽ ַּתְקִר֥בּון ֵאַל֖
ָּכל־ ת  ֵא֥ וא  ַהִה֑ ת  ָּבֵע֣ ם  ֶאְתֶכ֖
ע  יט ַוִּנַּס֣ ֲעֽׂשּון׃  ַּתֽ ר  ֲאֶׁש֥ ים  ַהְּדָבִר֖
ר  ָּכל־ַהִּמְדָּב֣ ת  ֵא֣ ֶלְך  ַוֵּנ֡ ב  חֵֹר֗ ֵמֽ
ר  ֲאֶׁש֣ ַה֜הּוא  א  ְוַהּנֹוָר֨ ַהָּגדֹו֩ל 
ר  ֲאֶׁש֥ י ַּכֽ ֱאֹמִר֔ ר ָהֽ ֶרְך ַה֣ ם ֶּד֚ ְרִאיֶת֗
ד  ַע֖ ַוָּנ֕בֹא  נּו  ֹאָת֑ ינּו  ֱאֹלֵה֖ ְיָי֥  ִצָּו֛ה 
ֲאֵלֶכ֑ם  ר  ֹאַמ֖ כ ָוֽ ַע׃  ַּבְרֵנֽ ׁש  ָקֵד֥
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ֲאֶׁשר־ְיָי֥  י  ֱאֹמִר֔ ָהֽ ר  ַעד־ַה֣ ָּבאֶת֙ם 
ְיָי֧  ן  ָנַת֨ ה  ֵא֠ כא ְר֠ נּו׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥ ינּו  ֱאֹלֵה֖
ׁש  ֶרץ ֲעֵל֣ה ֵר֗ יָך ְלָפֶנ֖יָך ֶאת־ָהָא֑ ֱאֹלֶה֛
ְך  ָל֔ יָ֙ך  ֲאבֶֹת֨ י  ֱאֹלֵה֤ ְיָי֜  ר  ִּדֶּב֨ ֲאֶׁש֩ר  ַּכֽ
שלישי   ת׃   ְוַאל־ֵּתָחֽ א  ַאל־ִּתיָר֖
ַוּֽתֹאְמ֗רּו  ֻּכְּלֶכ֒ם  ֵאַל֮י  כב ַוִּתְקְר֣בּון 

נּו  ינּו ְוַיְחְּפרּו־ָל֖ ה ֲאָנִׁשי֙ם ְלָפֵנ֔ ִנְׁשְלָח֤
ר ֶאת־ נּ֙ו ָּדָב֔ בּו ֹאָת֨ ֶרץ ְוָיִׁש֤ ֶאת־ָהָא֑
ים  ָעִר֔ ּה ְוֵא֙ת ֶהֽ ֲעֶלה־ָּב֔ ר ַנֽ ֶרְ֙ך ֲאֶׁש֣ ַהֶּד֨
ְּבֵעיַנ֖י  ב  כג ַוִּייַט֥ ן׃  ֲאֵליֶהֽ ָנ֖בֹא  ר  ֲאֶׁש֥
ר  ָעָׂש֣ ְׁשֵנ֣ים  ִמֶּכ֙ם  ח  ֶאַּק֤ ָוֽ ר  ַהָּדָב֑
ֶבט׃ כד ַוִּיְפנּ֙ו  ד ַלָּׁשֽ יׁש ֶאָח֖ ים ִא֥ ֲאָנִׁש֔
ָרה ַוָּי֖בֹאּו ַעד־ַנַ֣חל ֶאְׁשּ֑כֹל  ֲע֣לּו ָהָה֔ ַוַּיֽ
י  ּה׃ כה ַוִּיְק֤חּו ְבָיָד֙ם ִמְּפִר֣  ְיַרְּג֖לּו ֹאָתֽ ַוֽ
נּו  ֹאָת֤ בּו  ַוָּיִׁש֨ ינּו  ֵאֵל֑ דּו  ַוּיֹוִר֖ ֶרץ  ָהָא֔
ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ה ָהָא֔ ָדָב֙ר ַוּ֣יֹאְמ֔רּו טֹוָב֣
ם  ֲאִביֶת֖ א  ֹ֥ כו ְול נּו׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥ ינּו  ֱאֹלֵה֖
ם׃  ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ְיָי֖  י  ֶאת־ִּפ֥ ַוַּתְמ֕רּו  ֲעֹ֑לת  ַלֽ
ַוּ֣תֹאְמ֔רּו  ֳהֵליֶכ֙ם  ְבָאֽ ְג֤נּו  כז ַוֵּתָרֽ

ֶרץ  ֵמֶא֣ נּו  ֽהֹוִציָא֖ נּו  ֹאָת֔ ְיָי֙  ת  ְּבִׂשְנַא֤
י  ֱאֹמִר֖ ָהֽ ְּבַי֥ד  נּו  ֹאָת֛ ת  ָלֵת֥ ִים  ִמְצָר֑
ים  נּו׃ כח ָאָנ֣ה | ֲאַנְ֣חנּו עִֹל֗ ְלַהְׁשִמיֵדֽ
ֵלא֗מֹר  נּו  ֶאת־ְלָבֵב֜ ּסּו  ֵהַמ֨ ינּ֩ו  ַאֵח֩
ְּגדֹֹ֥לת  ים  ָעִר֛ ּנּו  ִמֶּמ֔ ָוָר֙ם  ָּג֤דֹול  ם  ַע֣
ים  ֲעָנ ִק֖ ְוַגם־ְּבֵנ֥י  ִים  ַּבָּׁשָמ֑ ּוְבצּו֖רֹת 
לֹא־ ֲאֵלֶכ֑ם  ר  ֹאַמ֖ כט ָוֽ ם׃  ָׁשֽ ינּו  ָרִא֥
ל ְיָי֤  ם׃  ֵמֶהֽ יְר֖אּון  לֹא־ִתֽ ְוֽ ַעְר֥צּון  ַתֽ
ם  ם ֖הּוא ִיָּלֵח֣ הֵֹלְ֣ך ִלְפֵניֶכ֔ ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ַהֽ
ִאְּתֶכ֛ם  ה  ָעָׂש֧ ר  ֲאֶׁש֨ ֠כֹל  ְּכ֠ ָלֶכ֑ם 
לא ּוַבִּמְדָּב֙ר  ם׃  יֵניֶכֽ ְלֵעֽ ִים  ְּבִמְצַר֖
יָך  ֲאָ֙ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ר ְנָׂשֽ יָת ֲאֶׁש֤ ר ָרִא֔ ֲאֶׁש֣
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יׁש ֶאת־ְּב֑נֹו ְּבָכל־ ר ִיָּׂשא־ִא֖ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ם  ם ַעד־ּֽבֲֹאֶכ֖ ר ֲהַלְכֶּת֔ ֶרְ֙ך ֲאֶׁש֣ ַהֶּד֨
ר ַהֶּז֑ה  ה׃ לב ּוַבָּדָב֖ ַעד־ַהָּמ֥קֹום ַהֶּזֽ
ם׃  ֱאֹֽלֵהיֶכֽ יָי֖  ַּבֽ ם  ֲאִמיִנ֔ ַמֽ יְנֶכ֙ם  ֵאֽ
ָל֥תּור  ֶרְך  ַּבֶּד֗ ם  ִלְפֵניֶכ֜ ְך  הֵֹל֨ לג ַהֽ

ׁש |  ָּבֵא֣ ֲחֽנְֹתֶכ֑ם  ַלֽ ָמ֖קֹום  ָלֶכ֛ם 
ר  ֲאֶׁש֣ ֶרְ֙ך  ַּבֶּד֨ ַלְרֽאְֹתֶכ֙ם  ְיָלה  ַל֗
ע  ם׃ לד ַוִּיְׁשַמ֥  ן יֹוָמֽ ָעָנ֖ ּה ּוֶבֽ ְלכּו־ָב֔ ֵּתֽ
ַוִּיְק֖צֹף  ִּדְבֵריֶכ֑ם  ֶאת־֣קֹול  ְיָי֖ 
ה  לה ִאם־ִיְרֶא֥ ֵלאֽמֹר׃  ע  ַוִּיָּׁשַב֥
ע  ֶּלה ַהּ֥דֹור ָהָר֖ ים ָהֵא֔ ֲאָנִׁש֣ ִאיׁ֙ש ָּבֽ
ר  ֲאֶׁש֣ ה  ַהּטֹוָב֔ ֶרץ  ָהָא֣ ת  ֵא֚ ַהֶּז֑ה 
ם׃  ֲאֽבֵֹתיֶכֽ ַלֽ ת  ָלֵת֖ ְעִּתי  ִנְׁשַּב֔
֣הּוא  ֶּבן־ְיֻפֶּנ֙ה  ָּכֵל֤ב  י  לו ֽזּוָלִת֞

ֶרץ  ֶאת־ָהָא֛ ן  ְוֽלֹו־ֶאֵּת֧ ָּנה  ִיְרֶא֔
ר  ַען ֲאֶׁש֥ ּוְלָבָנ֑יו ַי֕ ּה  ַרְך־ָּב֖ ר ָּדֽ ֲאֶׁש֥
׃ לז ַּגם־ִּבי֙ ִהְתַאַּנ֣ ף  י ְיָיֽ ֲחֵר֥ א ַאֽ ִמֵּל֖
א־ ֹֽ ה ל ם ֵלא֑מֹר ַּגם־ַאָּת֖ ְיָי֔ ִּבְגַלְלֶכ֖
ִּבן־נּון֙  ַע  לח ְיהֹוֻׁש֤ ם׃  ָׁשֽ ָת֥בֹא 
ָּמה  ָׁש֑ ָי֣בֹא  ֖הּוא  יָך  ְלָפֶנ֔ ד  עֵֹמ֣ ָהֽ
ֶאת־ ָּנה  ַיְנִחֶל֥ ִּכי־֖הּוא  ק  ַחֵּז֔ ֹא֣תֹו 
ר  ֲאֶׁש֨ לט ְוַטְּפֶכ֩ם  רביעי   ל׃   ִיְׂשָרֵאֽ
ר  ה ּ֠וְבֵניֶכ֠ם ֲאֶׁש֨ ְהֶי֗ ז ִיֽ ם ָלַב֣ ֲאַמְרֶּת֜
ָּמה  ֵה֖ ע  ָוָר֔ ֣טֹוב  ַהּיֹו֙ם   ְד֤עּו  לֹא־ָיֽ
ם  ְוֵה֖ ָּנה  ֶאְּתֶנ֔ ם  ְוָלֶה֣ ָּמה  ָׁש֑ ָי֣בֹאּו 
ם ְּפ֣נּו ָלֶכ֑ם ּוְס֥עּו  יָרֽׁשּוָה׃ מ ְוַאֶּת֖ ִיֽ
ַים־ֽסּוף׃  ֶרְך  ֶּד֥ ָרה  ַהִּמְדָּב֖
אנּ֮ו  י ָחָט֘ ֲע֣נּו | ַוּֽתֹאְמ֣רּו ֵאַל֗ ַּתֽ מא ַוֽ

ְּכ֥כֹל  ְמנּו  ְוִנְלַח֔ ֲעֶל֙ה  ַנֽ ֲאַנְ֤חנּו  יָי֒  ַלֽ
ַּתְחְּג֗רּו  ַוֽ ינּו  ֱאֹלֵה֑ ְיָי֣  נּו  ֲאֶׁשר־ִצָּו֖
ינּו  ַוָּתִה֖ ִמְלַחְמּ֔תֹו  י  ֶאת־ְּכֵל֣ יׁש  ִא֚
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י  ֵאַל֗ ְיָי֜  מב ַוּ֨יֹאֶמר  ָרה׃  ָהָהֽ ֲעֹ֥לת  ַלֽ
ֲח֔מּו  א־ִתָּל֣ ֹֽ ְול ֲעלּ֙ו  ַתֽ א  ֹ֤ ל ָלֶה֙ם  ֱא֤מֹר 
ִּתָּנ֣ ְג֔פּו  ְולֹ֙א  ְּבִקְרְּבֶכ֑ם  ִּני  ֵאיֶנ֖ י  ִּכ֥
ם  ֲאֵליֶכ֖ ר  ֲאַדֵּב֥ מג ָוֽ ם׃  ֽאְֹיֵביֶכֽ ִלְפֵנ֖י 
ְיָי֔  י  ֶאת־ִּפ֣ ַוַּתְמרּ֙ו  ם  ְׁשַמְעֶּת֑ א  ֹ֣ ְול
א  מד ַוֵּיֵצ֨ ָרה׃  ָהָהֽ ֲע֥לּו  ַוַּתֽ דּו  ַוָּתִז֖
ַההּו֙א  ר  ָּבָה֤ ב  ַהּיֵֹׁש֨ י  ֱאֹמִר֜ ָהֽ
ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ם  ֶאְתֶכ֔ ַוִּיְרְּד֣פּו  ם  ִלְקַראְתֶכ֔
ֶאְתֶכ֛ם  ַוַּיְּכ֥תּו  ים  ַהְּדבִֹר֑ יָנה  ֲעֶׂש֖ ַּתֽ
בּו  מה ַוָּתֻׁש֥ ה׃  ַעד־ָחְרָמֽ יר  ְּבֵׂשִע֖
ם  ע ְיָי֙ ְּב֣קְֹלֶכ֔ א־ָׁשַמ֤ ֹֽ ַוִּתְבּ֖כּו ִלְפֵנ֣י ְיָי֑ ְול
ְׁש֥בּו  מו ַוֵּתֽ ם׃  ֲאֵליֶכֽ ין  ֱאִז֖ ֶהֽ א  ֹ֥ ְול
ר  ֲאֶׁש֥ ים  ַּכָּיִמ֖ ים  ַרִּב֑ ים  ָיִמ֣ ׁש  ְבָקֵד֖
ָר֙ה  ַהִּמְדָּב֨ ע  ַוִּנַּס֤ ֶפן  ב א ַוֵּנ֜ ם׃  ְיַׁשְבֶּתֽ
י  ֵאָל֑ ְיָי֖  ר  ִּדֶּב֥ ר  ֲאֶׁש֛ ַּכֽ ַים־֔סּוף  ֶרְך  ֶּד֣
ים׃ ס   ים ַרִּבֽ יר ָיִמ֥ ַוָּנָ֥סב ֶאת־ַהר־ֵׂשִע֖
י ֵלאֽמֹר׃ ג ַרב־ חמישי  ב ַוּ֥יֹאֶמר ְיָי֖ ֵאַל֥

ם  ָלֶכ֖ ְּפ֥נּו  ַהֶּז֑ה  ר  ֶאת־ָהָה֣ ֖סֹב  ם  ָלֶכ֕
ם  ו ֵלאֹמר֒ ַאֶּת֣ ָנה׃ ד ְוֶאת־ָהָע֮ם ַצ֣ ָצֽפֹ
ו  ְּבֵנֽי־ֵעָׂש֔ ֲאֵחיֶכ֣ם  ִּבְגבּו֙ל  ים  ֽעְֹבִר֗
ם  ִמֶּכ֔ יְר֣אּו  ְוִיֽ יר  ְּבֵׂשִע֑ ים  ַהּֽיְֹׁשִב֖
ם  ם ְמֽאֹד׃ ה ַאל־ִּתְתָּג֣רּו ָב֔ ְוִנְׁשַמְרֶּת֖
ד  ַע֖ ם  ַאְרָצ֔ ֵמֽ ָלֶכ֙ם  ן  א־ֶאֵּת֤ ֹֽ ל י  ִּכ֠
ו  ְלֵעָׂש֔ ה  י־ְיֻרָּׁש֣ ִּכֽ ֶגל  ַּכף־ָר֑ ְך  ִמְדַר֣
ו ֣אֶֹכל  יר׃  ֵׂשִעֽ ר  ֶאת־ַה֥ ִּתי  ָנַת֖
ם  ֲאַכְלֶּת֑ ַוֽ ֶסף  ַּבֶּכ֖ ם  ִאָּת֛ ֵמֽ ִּתְׁשְּב֧רּו 
ֶסף  ַּבֶּכ֖ ם  ִאָּת֛ ֵמֽ ִּתְכ֧רּו  ִים  ְוַגם־ַמ֜
ַרְכָ֗ך  ֵּבֽ יָך  ֱאֹלֶה֜ ְיָי֨  ז ִּכ֩י  ם׃  ּוְׁשִתיֶתֽ
ֶאת־ ֶלְכְּתָ֔ך  ע  ָיַד֣ ָך  ָיֶד֔ ה  ֲעֵׂש֣ ַמֽ ְּבכֹ֙ל 
ים  ַאְרָּבִע֣ ֶז֣ה |  ַהֶּז֑ה  ַהָּג֖דֹל  ר  ַהִּמְדָּב֥
ְרָּת  ָחַס֖ א  ֹ֥ ל ְך  ִעָּמ֔ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ה  ָׁשָנ֗



6
770for770.com המצב הגשמי ב 770 - תלוי רק בך

ינּו ְבֵנֽי־ ת ַאֵח֣ ֲע֞בֹר ֵמֵא֧ ַּנֽ ר׃ ח ַוֽ ָּדָבֽ
ֶרְ֙ך  ִמֶּד֨ יר  ְּבֵׂשִע֔ ַהּֽיְֹׁשִבי֙ם  ו  ֵעָׂש֗
ֶבר  ס   ָּג֑ ֶעְצ֣יֹן  ּוֵמֽ ת  ֵאיַל֖ ֵמֽ ה  ֲעָרָב֔ ָהֽ
ב׃  מֹוָאֽ ר  ִמְדַּב֥ ֶרְך  ֶּד֖ ֲע֔בֹר  ַּנֽ ַוֽ ֶפן֙  ַוֵּנ֨
ֶאת־ ַצ֙ר  ַאל־ָּת֨ י  ֵאַל֗ ְיָי֜  ט ַוּ֨יֹאֶמר 

ה  ִמְלָחָמ֑ ם  ָּב֖ ר  ְוַאל־ִּתְתָּג֥ ב  מֹוָא֔
י  ה ִּכ֣ ַאְרצֹ֙ו ְיֻרָּׁש֔ ן ְלָ֤ך ֵמֽ א־ֶאֵּת֨ ֹֽ י ל ִּכ֠
ה׃  ְיֻרָּׁשֽ ר  ֶאת־ָע֖ ִּתי  ָנַת֥ ִלְבֵני־֔לֹוט 
ם  ַע֣ ּה  ָב֑ ָיְׁ֣שבּו  ְלָפִנ֖ים  ים  ֵאִמ֥ י ָהֽ

ים  ים׃ יא ְרָפִא֛ ֲעָנ ִקֽ ם ַּכֽ ב ָוָר֖ ָּג֥דֹול ְוַר֛
ים  ֲעָנ ִק֑ ַּכֽ ם  ַאף־ֵה֖ ְׁש֥בּו  ֵיָחֽ
ים׃  ֵאִמֽ ם  ָלֶה֖ ִיְקְר֥אּו  ים  ְוַהּ֣מָֹאִב֔
ְלָפִני֒ם  חִֹרי֮ם  ַהֽ ְׁש֣בּו  ָיֽ יר  יב ּוְבֵׂשִע֞

ַוַּיְׁשִמידּו֙ם  יָרׁ֗שּום  ִיֽ ו  ֵעָׂש֣ ּוְבֵנ֧י 
ר  ֲאֶׁש֧ ַּכֽ ם  ַּתְחָּת֑ ַוֵּיְֽׁש֖בּו  ם  ִמְּפֵניֶה֔
ְיֻרָּׁש֔תֹו  ֶר֙ץ  ְלֶא֨ ל  ִיְׂשָרֵא֗ ה  ָעָׂש֣
מּו  ֻק֛ ה  יג ַעָּת֗ ם׃  ָלֶהֽ ְיָי֖  ן  ֲאֶׁשר־ָנַת֥
ֲע֖בֹר  ַּנֽ ם ֶאת־ַנַ֣חל ָז֑ ֶרד ַוֽ ְוִעְב֥רּו ָלֶכ֖
ֲאֶׁשר־ ים  יד ְוַהָּיִמ֞  ֶרד׃  ָזֽ ַחל  ֶאת־ַנ֥
ד ֲאֶׁשר־ ַע ַע֤ ׁש ַּבְרֵנ֗ ְכנּו | ִמָּקֵד֣ ָהַל֣
ים  ְׁשֹלִׁש֥ ֶרד  ֶז֔ ֶאת־ַנַ֣חל  ְרנּ֙ו  ָעַב֨
ָּכל־ַהּ֜דֹור  ַעד־ּ֨תֹם  ָׁשָנ֑ה  ּוְׁשֹמֶנ֖ה 
ה  ֲחֶנ֔ ַּמֽ ֶרב ַהֽ י ַהִּמְלָחָמ֙ה ִמֶּק֣ ַאְנֵׁש֤
ם׃ טו ְוַג֤ם ַיד־ ע ְיָי֖ ָלֶהֽ ר ִנְׁשַּב֥ ֲאֶׁש֛ ַּכֽ
ֶרב  ִמֶּק֣ ם  ְלֻהָּמ֖ ם  ָּב֔ ְיָתה  ָה֣ ְיָי֙ 
י  טז ַוְיִה֨ ם׃  ֻּתָּמֽ ד  ַע֖ ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ַהֽ
ה  י ַהִּמְלָחָמ֛ ּמּו ָּכל־ַאְנֵׁש֧ ֲאֶׁשר־ַּת֜ ַכֽ
ר ְיָי֖  ם׃ ס  יז ַוְיַדֵּב֥ ֶרב ָהָעֽ ָל֖מּות ִמֶּק֥
ַהּ֛יֹום  ר  עֵֹב֥ ה  יח ַאָּת֨ ֵלאֽמֹר׃  י  ֵאַל֥
ר׃  ֶאת־ָעֽ ב  מֹוָא֖ ֶאת־ְּג֥בּול 
ַאל־ ַעּ֔מֹון  ְּבֵנ֣י  ֚מּול  ַרְבָּת֗  יט ְו ָקֽ
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ן  ֵּת֠ א־ֶא֠ ֹֽ י ל ם ִּכ֣ ם ְוַאל־ִּתְתָּג֣ר ָּב֑ ְּתֻצֵר֖
י  ִּכ֥ ה  ְיֻרָּׁש֔ ְלָ֙ך  ְּבֵנֽי־ַעּ֤מֹון  ֶרץ  ֵמֶא֨
ֶרץ־ כ ֶאֽ ה׃  ְיֻרָּׁשֽ יָה  ְנַתִּת֥ ִלְבֵני־֖לֹוט 
ים  ְרָפִא֤ וא  ַאף־ִה֑ ב  ָחֵׁש֖ ֵּתֽ ים  ְרָפִא֥
ִיְקְר֥אּו  ים  ַעֹּמִנ֔ ְוָה֣ ים  ְלָפִנ֔ ְׁשבּו־ָבּ֙ה  ָיֽ
ם  ב ָוָר֖ ם ָּג֥דֹול ְוַר֛ ים׃ כא ַע֣ ם ַזְמֻזִּמֽ ָלֶה֖
ם  ִמְּפֵניֶה֔ ְיָי֙  ם  ַוַּיְׁשִמיֵד֤ ים  ֲעָנ ִק֑ ַּכֽ
ר  ֲאֶׁש֤ כב ַּכֽ ם׃  ַתְחָּתֽ ַוֵּיְֽׁש֥בּו  ם  יָרֻׁש֖ ַוִּיֽ
יר  ְּבֵׂשִע֑ ים  ַהּֽיְֹׁשִב֖ ו  ֵעָׂש֔ ִלְבֵנ֣י  ָעָׂש֙ה 
ם  ִמְּפֵניֶה֔ חִֹרי֙  ֶאת־ַהֽ יד  ִהְׁשִמ֤ ר  ֲאֶׁש֨
ַהּ֥יֹום  ד  ַע֖ ם  ַתְחָּת֔ ַוֵּיְֽׁש֣בּו  יָרֻׁש֙ם  ַוִּיֽ
ים  ֲחֵצִר֖ ים ַּבֽ ים ַהּֽיְֹׁשִב֥ ַעִּו֛ ה׃ כג ְוָהֽ ַהֶּזֽ
ים ִמַּכְפּ֔תֹר  ַעד־ַעָּז֑ה ַּכְפֹּתִרי֙ם ַהּֽיְֹצִא֣
כד ֣קּומּו  ם׃  ַתְחָּתֽ ַוֵּיְֽׁש֥בּו  ם  ִהְׁשִמיֻד֖
ה  ְרֵא֣ ַאְרֹנן֒  ֶאת־ַנַ֣חל  ְוִעְברּ֮ו  ְּס֗עּו 
ֶלְך־ֶחְׁשּ֧בֹון   ְדָ֠ך ֶאת־ִסי֨חֹן ֶמֽ ָיֽ ִּתי ְב֠ ָנַת֣
ׁש  ָר֑ ל  ָהֵח֣ ְוֶאת־ַאְר֖צֹו  י  ֱאֹמִר֛ ָהֽ
ה  ַהֶּז֗ כה ַהּ֣יֹום  ה׃  ִמְלָחָמֽ ּ֖בֹו  ר  ְוִהְתָּג֥
ַעל־ְּפֵני֙  ְתָ֔ך  ְוִיְרָא֣ ַּפְחְּדָ֙ך  ת  ֵּת֤ ָאֵח֙ל 
ר  ֲאֶׁש֤ ִים  ָּכל־ַהָּׁשָמ֑ ַחת  ַּת֖ ים  ַעִּמ֔ ָהֽ
ְג֥זּו ְוָח֖לּו ִמָּפֶנֽיָך׃  ִיְׁשְמעּון֙ ִׁשְמֲעָ֔ך ְוָרֽ
ר  ִמִּמְדַּב֣ ַמְלָאִכי֙ם  ֶאְׁשַל֤ח  כו ָוֽ

ֶחְׁשּ֑בֹון  ֶלְך  ֶמ֣ ֶאל־ִסי֖חֹון  ְקֵד֔מֹות 
ה  כז ֶאְעְּבָר֣ ֵלאֽמֹר׃  ָׁש֖לֹום  י  ִּדְבֵר֥
א  ֹ֥ ל ְך  ֵאֵל֑ ֶרְך  ַּבֶּד֖ ֶרְך  ַּבֶּד֥ ָך  ְבַאְרֶצ֔
ֶסף  ין ּוְׂשֽמֹאול׃ כח ֣אֶֹכל ַּבֶּכ֤ ָא֖סּור ָיִמ֥
ֶסף  ַּבֶּכ֥ ִים  ּוַמ֛ ְלִּתי  ְוָאַכ֔ ִני֙  ַּתְׁשִּבֵר֨
ה  ֶאְעְּבָר֥ ק  ַר֖ יִתי  ְוָׁשִת֑ י  ִּתֶּתן־ִל֖
ו  י ְּבֵנ֣י ֵעָׂש֗ ׂשּו־ִל֜ ר ָעֽ ֲאֶׁש֨ י׃ כט ַּכֽ ְבַרְגָלֽ
ים  ְוַהּ֣מֹוָאִב֔ יר  ְּבֵׂשִע֔ ַהּֽיְֹׁשִבי֙ם 
ֱעבֹ֙ר  ר־ֶאֽ ֲאֶׁשֽ ד  ַע֤ ר  ְּבָע֑ ים  ַהּֽיְֹׁשִב֖
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ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֶרץ  ֶאל־ָהָא֕ ן  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔
ה  ָאָב֗ א  ֹ֣ ל ְול נּו׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥ ינּו  ֱאֹלֵה֖
ּ֑בֹו  נּו  ֲעִבֵר֖ ַהֽ ֶחְׁשּ֔בֹון  ֶלְך  ֶמ֣ ִסיחֹן֙ 
ֶאת־רּו֗חֹו  יָך  ֱאֹלֶה֜ ְיָי֨  י־ִהְקָׁש֩ה  ִּכֽ
ִּתּ֥תֹו  ַען  ְלַמ֛ ֶאת־ְלָב֔בֹו  ְוִאֵּמ֙ץ 
ה׃ ס  ששי  לא ַוּ֤יֹאֶמר   ְדָ֖ך ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽ ְבָיֽ
יָך  ְלָפֶנ֔ ת  ֵּת֣ ִחֹּ֨לִתי֙  ַהֽ ה  ְרֵא֗ י  ֵאַל֔ ְיָי֙ 
ׁש  ָר֔ ל  ָהֵח֣ ְוֶאת־ַאְר֑צֹו  ֶאת־ִסי֖חֹן 
ֶׁשת ֶאת־ַאְרֽצֹו׃ לב ַוֵּיֵצ֩א ִסי֨חֹן  ָלֶר֖
ְוָכל־ַעּ֛מֹו  ֧הּוא  נּו  ִלְקָראֵת֜
ְיָי֥   ִּיְּתֵנ֛הּו  לג ַוֽ ְהָצה׃  ָיֽ ה  ַלִּמְלָחָמ֖
ְוֶאת־ ֹא֛תֹו   ְך  ַוַּנ֥ ְלָפֵנ֑ינּו  ינּו  ֱאֹלֵה֖
ְוֶאת־ָּכל־ַעּֽמֹו׃  {ָּבָנ֖יו}  בנו 
ת  ָּבֵע֣ ֶאת־ָּכל־ָעָרי֙ו  לד ַוִּנְלּ֤כֹד 

ם  יר ְמִת֔ ֲחֵר֙ם ֶאת־ָּכל־ִע֣ ַּנֽ וא ַוֽ ַהִה֔
ְרנּו  ִהְׁשַא֖ א  ֹ֥ ל ף  ְוַהָּט֑ ים  ְוַהָּנִׁש֖
נּו  ה ָּבַז֣ ְזנּו ָל֑ ק ַהְּבֵהָמ֖ יד׃ לה ַר֥ ָׂשִרֽ
ְדנּו׃  ָלָכֽ ר  ֲאֶׁש֥ ים  ָעִר֖ ֶהֽ ל  ּוְׁשַל֥
ַחל  ַעל־ְׂשַפת־ַנ֨ ֲאֶׁש֩ר  ר  ֲערֵֹע֡ לו ֵמֽ

ְוַעד־ ַח֙ל  ַּבַּנ֨ ר  ֲאֶׁש֤ יר  ְוָהִע֨ ַאְר֜נֹן 
ר  ֲאֶׁש֥ ה  ִקְרָי֔ ְיָת֙ה  ָהֽ א  ֹ֤ ל ד  ַהִּגְלָע֔
ְיָי֥  ן  ָנַת֛ ֶאת־ַהּ֕כֹל  ּנּו  ִמֶּמ֑ ה  ְגָב֖ ָׂשֽ
ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ק  לז ַר֛ ְלָפֵנֽינּו׃  ינּו  ֱאֹלֵה֖
ד ַנַ֤חל  ְבָּת ָּכל־ַי֞ א ָקָר֑ ֹ֣ ְּבֵנֽי־ַעּ֖מֹון ל
ר ְו֥כֹל ֲאֶׁשר־ִצָּו֖ה ְיָי֥  י ָהָה֔ ַיּבֹ֙ק ְוָעֵר֣
ֶרְך  ֶּד֖ ַעל  ַוַּנ֔ ג א ַוֵּנֶ֣פן  ינּו׃  ֱאֹלֵהֽ
ן  ֶלְך־ַהָּבָׁש֨ ֶמֽ עֹו֩ג  ַוֵּיֵצ֣א  ן  ַהָּבָׁש֑
ְוָכל־ַעּ֛מֹו  ֧הּוא  נּו  ִלְקָראֵת֜
ְיָי֤  ב ַוּ֨יֹאֶמר  ִעי׃  ֶאְדֶרֽ ה  ַלִּמְלָחָמ֖
 ְדָ֞ך  ְבָיֽ י  ִּכ֣ ֹא֔תֹו  א  ַאל־ִּתיָר֣ ֵאַלי֙ 
ְוֶאת־ ְוֶאת־ָּכל־ַעּ֖מֹו  ֹא֛תֹו  ִּתי  ָנַת֧
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יָת  ָעִׂש֗ ר  ֲאֶׁש֣ ַּכֽ ּ֔לֹו  יָת  ְוָעִׂש֣ ַאְר֑צֹו 
ב  יֹוֵׁש֖ ר  ֲאֶׁש֥ י  ֱאֹמִר֔ ָהֽ ֶלְך  ֶמ֣ ְלִסיחֹן֙ 
נּו  ְּבָיֵד֗ ינּו  ֱאֹלֵה֜ ְיָי֨  ג ַוִּיֵּת֩ן  ְּבֶחְׁשּֽבֹון׃ 
ְוֶאת־ָּכל־ ן  ֶלְך־ַהָּבָׁש֖ ֶמֽ ֶאת־֥עֹוג  ַּג֛ם 
יר־֖לֹו  ִהְׁשִאֽ י  ַעד־ִּבְלִּת֥ הּו  ַוַּנֵּכ֕ ַעּ֑מֹו 
ת  יד׃ ד ַוִּנְלּ֤כֹד ֶאת־ָּכל־ָעָרי֙ו ָּבֵע֣ ָׂשִרֽ
א־ ֹֽ ר ל ה ֲאֶׁש֥ ְיָת֙ה ִקְרָי֔ א ָהֽ ֹ֤ וא ל ַהִה֔
ָּכל־ ִעי֙ר  ים  ִׁשִּׁש֥ ם  ִאָּת֑ ֵמֽ ְחנּו  ָל ַק֖
ן׃  ַּבָּבָׁשֽ ֖עֹוג  ֶכת  ַמְמֶל֥ ַאְרּ֔גֹב  ֶבל  ֶח֣
ה  חֹוָמ֥ ְּבֻצ֛רֹת  ים  ָעִר֧ ֶּלה  ה ָּכל־ֵא֜

י  ָעֵר֥ ֵמֽ ד  ְלַב֛ יַח  ּוְבִר֑ ִים  ְּדָלַת֣ ה  ְגבָֹה֖
ם  ם אֹוָת֔ ֲחֵר֣ ה ְמֽאֹד׃ ו ַוַּנֽ י ַהְרֵּב֥ ַהְּפָרִז֖
ֶלְך ֶחְׁשּ֑בֹון  ינּו ְלִסי֖חֹן ֶמ֣ ר ָעִׂש֔ ֲאֶׁש֣ ַּכֽ
ים  ַהָּנִׁש֖ ם  ְמִת֔ יר  ָּכל־ִע֣ ֲחֵר֙ם  ַהֽ
ל  ּוְׁשַל֥ ה  ז ְוָכל־ַהְּבֵהָמ֛ ף׃  ְוַהָּטֽ
ת  ָּבֵע֤ ח  ח ַוִּנַּק֞ נּו׃  ָלֽ ַּבּ֥זֹונּו  ים  ָעִר֖ ֶהֽ
י  ַמְלֵכ֣ ְׁשֵני֙  ד  ִמַּי֗ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ַהִהו֙א 
ַחל  ן ִמַּנ֥ ֶבר ַהַּיְרֵּד֑ ר ְּבֵע֣ י ֲאֶׁש֖ ֱאֹמִר֔ ָהֽ
ידִֹנ֛ים  ט ִצֽ ֶחְרֽמֹון׃  ר  ַעד־ַה֥ ַאְר֖נֹן 
י  ֱאֹמִר֔ ְוָה֣ ִׂשְר֑יֹן  ְלֶחְר֖מֹון  ִיְקְר֥אּו 
י  ָעֵר֣ י ּ֣כֹל |  יר׃  ְׂשִנֽ ִיְקְראּו־֖לֹו 
ן  ְוָכל־ַהָּבָׁש֔ ְוָכל־ַהִּגְלָע֙ד  ַהִּמיׁ֗שֹר 
ֶכת  ַמְמֶל֥ י  ָעֵר֛ ִעי  ְוֶאְדֶר֑ ה  ַעד־ַסְלָכ֖
ֶלְך  ֶמ֣ ַרק־֞עֹוג  י  יא ִּכ֣ ן׃  ַּבָּבָׁשֽ ֖עֹוג 
ְרָפִאי֒ם ִהֵּנ֤ה  ן ִנְׁשַא֮ר ִמֶּיֶ֣תר ָהֽ ַהָּבָׁש֗
ת  וא ְּבַרַּב֖ ל ֲהֹ֣לה ִה֔ ֶרׂש ַּבְרֶז֔ ַעְרׂשֹ֙ו ֶע֣
ּה  ָאְרָּכ֗ ַאּ֣מֹות  ַׁשע  ֵּת֧ ַעּ֑מֹון  ְּבֵנ֣י 
יׁש׃  ּה ְּבַאַּמת־ִאֽ ע ַאּ֛מֹות ָרְחָּב֖ ְוַאְרַּב֥
ת  ָּבֵע֣ ְׁשנּו  ָיַר֖ ַהּ֛זֹאת  ֶרץ  יב ְוֶאת־ָהָא֧

ֲאֶׁשר־ַעל־ַנַ֣חל  ר  ֲערֵֹע֞ ֵמֽ וא  ַהִה֑
ִּתי  יו ָנַת֕ י ַהר־ַהִּגְלָע֙ד ְוָעָר֔ ֲחִצ֤ ַאְר֗נֹן ַוֽ
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ד  ַהִּגְלָע֤ ֶתר  יג ְוֶי֨ י׃  ְוַלָּגִדֽ י  ָלֽראּוֵבִנ֖
ִּתי  ָנַת֕ ֔עֹוג  ַמְמֶלֶ֣כת  ְוָכל־ַהָּבָׁשן֙ 
ֶבל  ֶח֤ ּ֣כֹל  ה  ְמַנֶּׁש֑ ַהֽ ֶבט  ֵׁש֣ י  ֲחִצ֖ ַלֽ
א  ן ַה֥הּוא ִיָּקֵר֖ ַאְרֹּג֙ב ְלָכל־ַהָּבָׁש֔ ָהֽ
ה  ֶּבן־ְמַנֶּׁש֗ יר  יד ָיִא֣ ים׃  ְרָפִאֽ ֶרץ  ֶא֥
ַעד־ ַאְרּ֔גֹב  ֶבל  ֶאת־ָּכל־ֶח֣ ָלַק֙ח 
ַוִּיְקָר֩א  י  ֲעָכִת֑ ְוַהַּמֽ י  ַהְּגׁשּוִר֖ ְּג֥בּול 
ַחּ֣וֹת  ֶאת־ַהָּבָׁשן֙  ַעל־ְׁש֤מֹו  ם  ֹאָת֨
שביעי   ה׃   ַהֶּזֽ ַהּ֥יֹום  ד  ַע֖ יר  ָיִא֔
ד׃  ֶאת־ַהִּגְלָעֽ ִּתי  ָנַת֥ יר  טו ּוְלָמִכ֖

ִמן־ ִּתי  ָנַת֤ י  ְוַלָּגִד֜ י  טז ְוָלֽראּוֵבִנ֨

ּ֥תֹוְך  ַאְר֔נֹן  ְוַעד־ַנַ֣חל  ַהִּגְלָע֙ד 
ַחל ְּג֖בּול  ל ְוַע֙ד ַיּ֣בֹק ַהַּנ֔ ַהַּנַ֖חל ּוְגֻב֑
ן  ְוַהַּיְרֵּד֣ ה  ֲעָרָב֖ יז ְוָהֽ ַעּֽמֹון׃  ְּבֵנ֥י 
ֲעָרָב֙ה ָי֣ם  ד ָי֤ם ָהֽ ֶרת ְוַע֨ ל ִמִּכֶּנ֗ ּוְגֻב֑
ַהִּפְסָּג֖ה  ַאְׁשּ֥דֹת  ַחת  ַּת֛ ַלח  ַהֶּמ֔
ת  ָּבֵע֥ ם  ֶאְתֶכ֔ ו  ֲאַצ֣ יח ָוֽ ָחה׃  ִמְזָרֽ
ן  ָנַת֨ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ְיָי֣  ֵלא֑מֹר  וא  ַהִה֖
ּה  ֶרץ ַהּזֹא֙ת ְלִרְׁשָּת֔ ם ֶאת־ָהָא֤ ָלֶכ֜
ם  ֲאֵחיֶכ֥ ִלְפֵנ֛י  ַעְב֗רּו  ַּתֽ ים  ֲחלּוִצ֣
ק  יט ַר֠ ִיל׃  ָּכל־ְּבֵני־ָחֽ ל  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖
ְעִּתי  ָיַד֕ ּוִמְקֵנֶכ֒ם  ְוַטְּפֶכ֮ם  ְנֵׁשיֶכ֣ם 
ם  ֵריֶכ֔ ב ָלֶכ֑ם ֵיְֽׁשבּ֙ו ְּבָע֣ י־ִמְקֶנ֥ה ַר֖ ִּכֽ
ד  כ ַע֠ מפטיר   ם׃   ָלֶכֽ ִּתי  ָנַת֖ ר  ֲאֶׁש֥
ָּכֶכ֒ם  ֲאֵחיֶכ֮ם  ַלֽ ְיָי֥ |  יַח  ֲאֶׁשר־ָיִנ֨
ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֕ ם  ַגם־ֵה֔  ְרׁ֣שּו  ְוָיֽ
ֶבר  ְּבֵע֣ ם  ָלֶה֖ ן  ֹנֵת֥ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם  ְיָי֧ 
יֻרָּׁש֔תֹו  ִלֽ יׁש  ִא֚ ם  ְוַׁשְבֶּת֗ ן  ַהַּיְרֵּד֑
כא ְוֶאת־ ם׃  ָלֶכֽ ִּתי  ָנַת֖ ר  ֲאֶׁש֥
וא  ַהִה֖ ת  ָּבֵע֥ יִתי  ִצֵּו֔ ְיהֹוׁ֣שּוַע 
ָּכל־ ֵא֩ת  רֹ֗אֹת  ָהֽ ֵעיֶנ֣יָך  ֵלא֑מֹר 
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ִלְׁשֵני֙  ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם  ְיָי֤  ה  ָעָׂש֜ ר  ֲאֶׁש֨
ה ְיָי֙ ְלָכל־ ֲעֶׂש֤ ן־ַיֽ ֶּלה ֵּכֽ ים ָהֵא֔ ַהְּמָלִכ֣
ָּמה׃  ר ָׁשֽ ה עֵֹב֥ ר ַאָּת֖ ַהַּמְמָל֔כֹות ֲאֶׁש֥
ם ֖הּוא  י ְיָי֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ יָר֑אּום ִּכ֚ א ִּתֽ ֹ֖ כב ל

ם׃ ס ס ס ם ָלֶכֽ ַהִּנְלָח֥
ואתחנן

וא  ַהִה֖ ת  ָּבֵע֥ ֶאל־ְיָי֑   ן  ֶאְתַחַּנ֖ ג כג ָוֽ

(הקריאה׃  ֱיִי֗  כד ֲאדָֹנ֣י  ֵלאֽמֹר׃ 
ְלַהְר֣אֹות  ִחּ֨לֹוָת֙  ַהֽ ה  ַאָּת֤ ים)  ֱאֹלִה֗
 ְדָ֖ך  ְוֶאת־ָיֽ ת־ָּגְדְלָ֔ך  ֶא֨ ת־ַעְבְּדָ֔ך  ֶאֽ
ִים  ַּבָּׁשַמ֣ ִמי־ֵא֙ל  ר  ֲאֶׁש֤ ה  ֲחָז ָק֑ ַהֽ
יָך  ֲעֶׂש֖ ְכַמֽ ה  ֲעֶׂש֥ ֲאֶׁשר־ַיֽ ֶרץ  ּוָבָא֔
א ְוֶאְרֶא֙ה  ָך׃ כה ֶאְעְּבָרה־ָּנ֗ ְוִכְגֽבּורֶֹתֽ
ֶבר  ְּבֵע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ה  ַהּטֹוָב֔ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֣
ְוַהְּלָבֽנֹן׃  ַהֶּז֖ה  ַהּ֛טֹוב  ר  ָהָה֥ ן  ַהַּיְרֵּד֑
א  ֹ֥ ְול ם  ַעְנֶכ֔ ְלַמ֣ ִּבי֙  ְיָי֥  ר  כו ַוִּיְתַעֵּב֨

ְך  ַרב־ָל֔ ֵאַלי֙  ְיָי֤  ַוּ֨יֹאֶמר  י  ֵאָל֑ ע  ָׁשַמ֖
ר  ַּבָּדָב֥ ֖עֹוד  י  ֵאַל֛ ר  ַּדֵּב֥ ַאל־ּ֗תֹוֶסף 
א  ה ְוָׂש֥ ה׃ כז ֲעֵל֣ה | ֣רֹאׁש ַהִּפְסָּג֗ ַהֶּזֽ
ָחה  ָנה ּוִמְזָר֖ ֵעיֶנ֛יָך ָיָּ֧מה ְוָצ֛פָֹנה ְוֵתיָמ֥
ֶאת־ ֲע֖בֹר  ַתֽ א  ֹ֥ ִּכי־ל ְבֵעיֶנ֑יָך  ה  ּוְרֵא֣
ַע  ֶאת־ְיהֹוֻׁש֖ ו  כח ְוַצ֥ ה׃  ַהֶּזֽ ן  ַהַּיְרֵּד֥
ֲע֗בֹר  ַיֽ ִּכי־֣הּוא  הּו  ְוַאְּמֵצ֑ הּו  ְוַחְּז ֵק֣
ם  יל אֹוָת֔ ה ְוהּו֙א ַיְנִח֣ ם ַהֶּז֔ ִלְפֵני֙ ָהָע֣
כט ַוֵּנֶׁ֣שב  ה׃  ִּתְרֶאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֖
ה  ית ְּפֽעֹור׃ פ  ד א ְוַעָּת֣ ְיא ֖מּול ֵּב֥ ַּבָּג֔
ְוֶאל־ ֻחִּקי֙ם  ֶאל־ַהֽ ע  ְׁשַמ֤ ל  ִיְׂשָרֵא֗
ד  ְמַלֵּמ֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ים  ַהִּמְׁשָּפִט֔
ְח֗יּו ּוָבאֶת֙ם  ַען ִּתֽ ֲעׂ֑שֹות ְלַמ֣ ם ַלֽ ֶאְתֶכ֖
י  ר ְיָי֛ ֱאֹלֵה֥ ֶרץ ֲאֶׁש֧ ם ֶאת־ָהָא֔ יִרְׁשֶּת֣ ִוֽ
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פּו  ֹתִס֗ א  ֹ֣ ב ל ם׃  ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥ ם  ֲאֽבֵֹתיֶכ֖
ְמַצֶּו֣ה  ֹנִכי֙  ָאֽ ר  ֲאֶׁש֤ ַעל־ַהָּדָב֙ר 
ּנּו ִלְׁש֗מֹר  א ִתְגְר֖עּו ִמֶּמ֑ ֹ֥ ם ְול ֶאְתֶכ֔
ר  ֲאֶׁש֥ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ְיָי֣  ֶאת־ִמְצֹו֙ת 
יֵניֶכ֙ם  ג ֵעֽ ם׃  ֶאְתֶכֽ ה  ְמַצֶּו֥ י  ֹנִכ֖ ָאֽ
ַעל  ה ְיָי֖ ְּבַב֣ ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ רֹ֔אֹות ֵא֛ ָהֽ
ָהַלְ֙ך  ר  ֲאֶׁש֤ יׁש  ָכל־ָהִא֗ י  ִּכ֣ ְּפ֑עֹור 
ְיָי֥  ִהְׁשִמי֛דֹו  ַעל־ְּפ֔עֹור  ַבֽ י  ֲחֵר֣ ַאֽ
ד ְוַאֶּת֙ם  ָך׃  ִמִּקְרֶּבֽ יָך  ֱאֹלֶה֖
ים  ַחִּי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  יָי֖  ַּבֽ ים  ַהְּדֵבִק֔
ה |  ה ְרֵא֣ שני   ַהּֽיֹום׃   ם  ֻּכְּלֶכ֖
ים  ם ֻחִּקי֙ם ּוִמְׁשָּפִט֔ ְדִּתי ֶאְתֶכ֗ ִלַּמ֣
ן  ֲעׂ֣שֹות ֵּכ֔ י ַלֽ ֱאֹלָה֑ ִני ְיָי֣  ר ִצַּו֖ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ים  ם ָּבִא֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶרב ָהָא֔ ְּב ֶק֣
ו ּוְׁשַמְרֶּת֮ם  ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָׁש֖
ָחְכַמְתֶכ֙ם  וא  ִה֤ י  ִּכ֣ ֲעִׂשיֶת֒ם  ַוֽ
ר  ֲאֶׁש֣ ים  ַעִּמ֑ ָהֽ ְלֵעיֵנ֖י  ם  יַנְתֶכ֔ ּוִב֣
ֶּלה  ָהֵא֔ ים  ֻחִּק֣ ָּכל־ַהֽ ת  ֵא֚ ִיְׁשְמ֗עּון 
ַהּ֥גֹוי  ְוָנ֔בֹון  ַעם־ָחָכ֣ם  ק  ַר֚ ְמ֗רּו  ְוָאֽ
ָּג֔דֹול  ִמי־֣גֹוי  י  ז ִּכ֚ ה׃  ַהֶּזֽ ַהָּג֖דֹול 
יו  ֵאָל֑ ים  ְקרִֹב֣ ים  ֱאֹלִה֖ ֲאֶׁשר־֥לֹו 
יו׃  ֵאָלֽ נּו  ְּבָכל־ָקְרֵא֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יָי֣  ַּכֽ
ים  ֻחִּק֥ ֲאֶׁשר־֛לֹו  ָּג֔דֹול  ּ֣גֹוי  ח ּוִמי֙ 

ה  ַהּתֹוָר֣ ְּככֹ֙ל  ם  ַצִּדי ִק֑ ים  ּוִמְׁשָּפִט֖
ם  ִלְפֵניֶכ֖ ן  ֹנֵת֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ַהּ֔זֹאת 
ּוְׁש֨מֹר  ְלָ֩ך  ֶמר  ִהָּׁש֣ ק  ט ַר֡ ַהּֽיֹום׃ 
ֶאת־ ח  ֶּפן־ִּתְׁשַּכ֨ ְמ֗אֹד  ַנְפְׁשָ֜ך 
ּוֶפן־ יָך  ֵעיֶנ֗ ֲאֶׁשר־ָר֣אּו  ים  ַהְּדָבִר֜
ַחֶּי֑יָך  י  ְיֵמ֣ ּ֖כֹל  ְבָ֔ך  ִמְּלָב֣ ָי֨סּורּ֙ו 
ָבֶנֽיָך׃  ְוִלְבֵנ֥י  ְלָבֶנ֖יָך  ם  ְוֽהֹוַדְעָּת֥
יָ֮ך  י ְיָי֣ ֱאֹלֶה֘ ְדָּת ִלְפֵנ֨ ר ָעַמ֜ י ֗יֹום ֲאֶׁש֨
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ַהְקֶהל־ִלי֙  י  ֵאַל֗ ְיָי֜  ֱא֨מֹר  ֶּבֽ ְּבחֵֹר֒ב 
י  ֶאת־ְּדָבָר֑ ם  ְוַאְׁשִמֵע֖ ם  ֶאת־ָהָע֔
ָּכל־ י  ֹאִת֗ ה  ְלִיְרָא֣ ִיְלְמ֜דּון  ר  ֲאֶׁש֨
ה  ֲאָדָמ֔ ם ַחִּיי֙ם ַעל־ָה֣ ר ֵה֤ ַהָּיִמי֙ם ֲאֶׁש֨
יא ַוִּתְקְר֥בּון  ְיַלֵּמֽדּון׃  ם  ְוֶאת־ְּבֵניֶה֖
ר  ּבֵֹע֤ ר  ְוָהָה֗ ר  ָהָה֑ ַחת  ַּת֣ ַעְמ֖דּון  ַוַּתֽ
 ן  ָעָנ֥ ֶׁשְך  חֹ֖ ִים  ַהָּׁשַמ֔ ַעד־ֵל֣ב  ָּבֵאׁ֙ש 
ִמּ֣תֹוְך  ם  ֲאֵליֶכ֖ ְיָי֛  ר  יב ַוְיַדֵּב֧ ל׃  ֲעָרֶפֽ ַוֽ
ים  ֽׁשְֹמִע֔ ם  ַאֶּת֣ ְּדָבִרי֙ם  ֤קֹול  ׁש  ָהֵא֑
ֽקֹול׃  י  ֽזּוָלִת֥ ים  רִֹא֖ ם  יְנֶכ֥ ֵאֽ ּוְתמּוָנ֛ה 
ִצָּו֤ה  ר  ֲאֶׁש֨ ֶאת־ְּבִרי֗תֹו  ם  ָלֶכ֜ ד  יג ַוַּיֵּג֨

ים  ַהְּדָבִר֑ ֶרת  ֲעֶׂש֖ ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ֶאְתֶכ֙ם 
ים׃  ֲאָבִנֽ ֻל֥חֹות  ַעל־ְׁשֵנ֖י  ם   ִּיְכְּתֵב֔ ַוֽ
ד  ְלַלֵּמ֣ וא  ַהִה֔ ת  ָּבֵע֣ ְיָי֙  ִצָּו֤ה  י  יד ְוֹאִת֗

ֲעֽׂשְֹתֶכ֣ם  ים ַלֽ ים ּוִמְׁשָּפִט֑ ם ֻחִּק֖ ֶאְתֶכ֔
ים  ֽעְֹבִר֥ ם  ַאֶּת֛ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ָּבָא֕ ם  ֹאָת֔
ם ְמ֖אֹד  ּה׃ טו ְוִנְׁשַמְרֶּת֥ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ָׁש֖
ָּכל־ ְרִאיֶת֙ם  א  ֹ֤ ל י  ִּכ֣ ְלַנְפֽׁשֵֹתיֶכ֑ם 
ב  ר ְיָי֧ ֲאֵליֶכ֛ם ְּבחֵֹר֖ ה ְּב֗יֹום ִּדֶּב֨ ְּתמּוָנ֔
ְׁשִח֔תּון  טז ֶּפן־ַּת֨ ׁש׃  ָהֵאֽ ִמּ֥תֹוְך 
ָּכל־ ְּתמּוַנ֣ת  ֶסל  ֶּפ֖ ָלֶכ֛ם  ם  ֲעִׂשיֶת֥ ַוֽ
ה׃  ְנֵקָבֽ ֥אֹו  ר  ָזָכ֖ ית  ַּתְבִנ֥ ֶמל  ָס֑
ֶרץ  ָּבָא֑ ר  ֲאֶׁש֣ ה  ָּכל־ְּבֵהָמ֖ ית  יז ַּתְבִנ֕

ר ָּת֖עּוף  ף ֲאֶׁש֥ ַּתְבִני֙ת ָּכל־ִצּ֣פֹור ָּכָנ֔
ׂש  ָּכל־רֵֹמ֖ ית  יח ַּתְבִנ֕ ִים׃  ַּבָּׁשָמֽ
ֲאֶׁשר־ ה  ָּכל־ָּדָג֥ ַּתְבִנ֛ית  ה  ֲאָדָמ֑ ַּבֽ
א  יט ּוֶפן־ִּתָּׂש֨ ֶרץ׃  ָלָאֽ ַחת  ִמַּת֥ ִים  ַּבַּמ֖
ֶאת־ יָת  ָרִא֠ ֠ ְוֽ ְיָמה  ַהָּׁשַמ֗ יָך  ֵעיֶנ֜
ים  ַח ְוֶאת־ַהּֽכֹוָכִב֗ ֶמׁש ְוֶאת־ַהָּיֵר֜ ַהֶּׁש֨
ְוִנַּדְחָּת֛  ִים  ַהָּׁשַמ֔ א  ְצָב֣ ל  ּכֹ֚
ר  ֲאֶׁש֨ ם  ֲעַבְדָּת֑ ַוֽ ם  ָלֶה֖ יָת  ֲחִו֥ ְוִהְׁשַּתֽ



14
770for770.com המצב הגשמי ב 770 - תלוי רק בך

ְלכֹ֙ל  ם  ֹאָת֔ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ק  ָחַל֜
ִים׃  ָּכל־ַהָּׁשָמֽ ַחת  ַּת֖ ים  ַעִּמ֔ ָהֽ
ֶאְתֶכ֛ם  א  ַוּיֹוִצ֥ ְיָי֔  ח  ָל ַק֣ כ ְוֶאְתֶכ֙ם 

ְה֥יֹות ֛לֹו  ִים ִלֽ ִמּ֥כּור ַהַּבְרֶז֖ל ִמִּמְצָר֑
ה  יהָֹו֥ ה׃ כא ַוֽ ה ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽ ֲחָל֖ ם ַנֽ ְלַע֥
ע  ַוִּיָּׁשַב֗ ַעל־ִּדְבֵריֶכ֑ם  י  ִהְתַאַּנף־ִּב֖
ן ּוְלִבְלִּתי־ י ָעְבִרי֙ ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔ ְלִבְלִּת֤
ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר  ה  ַהּטֹוָב֔ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֣ בֹ֙א 
י  כב ִּכ֣ ה׃  ֲחָלֽ ַנֽ ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔
ִּני  ֵאיֶנ֥ ַהּ֔זֹאת  ֶרץ  ָּבָא֣ ֵמ֙ת  י  ֹנִכ֥ ָאֽ
ים  ֽעְֹבִר֔ ְוַאֶּת֙ם  ן  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֑ ר  עֵֹב֖
ה  ַהּטֹוָב֖ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֥ ם  יִרְׁשֶּת֕ ִוֽ
ן־ ֶּפֽ ם  ָלֶכ֗ ְמ֣רּו  כג ִהָּׁשֽ ַהּֽזֹאת׃ 
ם  ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔ ְיָי֙  ית  ֶאת־ְּבִר֤ ִּתְׁשְּכחּ֙ו 
ם  ם ָלֶכ֥ ֲעִׂשיֶת֨ ת ִעָּמֶכ֑ם ַוֽ ר ָּכַר֖ ֲאֶׁש֥
ְיָי֥  ִצְּוָ֖ך  ר  ֲאֶׁש֥ ּ֔כֹל  ְּת֣מּוַנת  ֶס֙ל  ֶּפ֨
ׁש  ֵא֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  י  כד ִּכ֚ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ
י־ כה ִּכֽ א׃ פ   ַקָּנֽ ל  ֵא֖ ֑הּוא  ה  ֽאְֹכָל֖
ם  ים ְוֽנֹוַׁשְנֶּת֖ יד ָּבִני֙ם ּוְבֵנ֣י ָבִנ֔ תֹוִל֤
ֶס֙ל  ֶּפ֨ יֶתם  ֲעִׂש֤ ַוֽ ם  ְוִהְׁשַחֶּת֗ ֶרץ  ָּבָא֑
ע ְּבֵעיֵנ֥י  ם ָהַר֛ ֲעִׂשיֶת֥ ְּת֣מּוַנת ּ֔כֹל ַוֽ
ִעי֩דִֹת֩י  כו ַהֽ ְלַהְכִעיֽסֹו׃  יָך  ־ֱאֹלֶה֖ ְיָיֽ
ְוֶאת־ ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ַהּ֜יֹום  ם  ָבֶכ֨
ַמֵהר֒  ּֽתֹאֵבדּו֮ן  י־ָא֣בֹד  ִּכֽ ֶרץ  ָהָא֗
ים  ם ֽעְֹבִר֧ ר ַאֶּת֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ל ָהָא֔ ֵמַע֣
לֹא־ ּה  ְלִרְׁשָּת֑ ָּמה  ָׁש֖ ן  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛
ד  ִהָּׁשֵמ֖ י  ִּכ֥ יָה  ָעֶל֔ ָיִמי֙ם  ן  ֲאִריֻכ֤ ַתֽ
ם  ֶאְתֶכ֖ ְיָי֛  יץ  כז ְוֵהִפ֧ ֵמֽדּון׃  ִּתָּׁשֽ
ר  ִמְסָּפ֔ י  ְמֵת֣ ְוִנְׁשַאְרֶּת֙ם  ים  ַעִּמ֑ ָּבֽ
ם  ֶאְתֶכ֖ ְיָי֛  ג  ְיַנֵה֧ ר  ֲאֶׁש֨ ם  ַּבּגֹוִי֕
ים  ֱאֹלִה֔ ם  ֲעַבְדֶּתם־ָׁש֣ כח ַוֽ ָּמה׃  ָׁשֽ
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ר  ֲאֶׁש֤ ֶבן  ָוֶא֔ ץ  ֵע֣ ם  ָאָד֑ י  ְיֵד֣ ה  ֲעֵׂש֖ ַמֽ
א ֽיֹאְכ֖לּון  ֹ֥ א ִיְׁשְמ֔עּון ְול ֹ֣ א־ִיְראּון֙ ְול ֹֽ ל
ם ֶאת־ ם ִמָּׁש֛ ן׃ כט ּוִבַּקְׁשֶּת֥ א ְיִריֻחֽ ֹ֥ ְול
ּנּו  ִתְדְרֶׁש֔ י  ִּכ֣ אָת  ּוָמָצ֑ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥ 
ר  ל ַּבַּצ֣ ָך׃  ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ְבָ֖ך  ְּבָכל־ְלָבֽ
ֶּלה  ָהֵא֑ ים  ַהְּדָבִר֣ ּ֖כֹל  ּוְמָצ֕אּוָך  ְלָ֔ך 
ַעד־ְיָי֣  ְוַׁשְבָּת֙  ים  ַהָּיִמ֔ ֲחִרי֙ת  ְּבַאֽ
ל  ֵא֤ י  לא ִּכ֣ ְּבקֹֽלֹו׃  ַמְעָּת֖  ְוָׁשֽ יָך  ֱאֹלֶה֔
א  ֹ֣ ְול ַיְרְּפָ֖ך  א  ֹ֥ ל יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ַרחּו֙ם 
ית  ֶאת־ְּבִר֣ ִיְׁשַּכ֙ח  א  ֹ֤ ְול ָך  ַיְׁשִחיֶת֑
י  לב ִּכ֣ ם׃  ָלֶהֽ ע  ִנְׁשַּב֖ ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ֲאבֶֹת֔
ֲאֶׁשר־ ים  אׁשִֹנ֜ ִרֽ ים  ְלָיִמ֨ ְׁשַאל־ָנ֩א 
א  ָּבָר֨ ֲאֶׁש֩ר  ְלִמן־ַהּיֹו֙ם  יָך  ְלָפֶנ֗ ָה֣יּו 
ה  ֶרץ ּוְלִמְקֵצ֥ ים | ָאָד֙ם ַעל־ָהָא֔ ֱאֹלִה֤
ה  ְהָי֗ ִים ֲהִנֽ ִים ְוַעד־ְקֵצ֣ה ַהָּׁשָמ֑ ַהָּׁשַמ֖
ע  ֲהִנְׁשַמ֥ ֖אֹו  ה  ַהֶּז֔ ַהָּגדֹו֙ל  ר  ַּכָּדָב֤
ים  ֱאֹלִה֜ ֨קֹול  ָע֩ם  ע  ַמֽ לג ֲהָׁש֣ ָּכֽמֹהּו׃ 
ְעָּת  ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ׁש ַּכֽ ר ִמּֽתֹוְך־ָהֵא֛ ְמַדֵּב֧
ים  ֱאֹלִה֗ ה  ֲהִנָּס֣ לד ֣אֹו |  ַוֶּיִֽחי׃  ה  ַאָּת֖
ּגֹוי֒  ֶרב  ִמֶּק֣ גֹו֮י  ֣לֹו  ַחת  ָלַק֨ ֠בֹוא  ָל֠
ים  ּוְבֽמֹוְפִת֜ ְּבֹא֨תֹת  ְּבַמּסֹ֩ת 
ּוִבְז֣רֹוַע  ֲחָזָק֙ה  ּוְבָי֤ד  ה  ּוְבִמְלָחָמ֗
֠כֹל  ְּכ֠ ים  ְּגדִֹל֑ ים  ּוְבֽמֹוָרִא֖ ה  ְנטּוָי֔
ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם  ְיָי֧  ם  ָלֶכ֜ ה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֨
ָת  ָהְרֵא֣ לה ַאָּת֙ה  ְלֵעיֶנֽיָך׃  ִים  ְּבִמְצַר֖
ין ֖עֹוד  ים ֵא֥ ֱאֹלִה֑ י ְיָי֖ ֣הּוא ָהֽ ַעת ִּכ֥ ָלַד֔
יֲעָ֥ך  ִהְׁשִמֽ ִים  לו ִמן־ַהָּׁשַמ֛ ִמְּלַבּֽדֹו׃ 
ֶרץ ֶהְרֲאָ֙ך  ָּך ְוַעל־ָהָא֗ ֶאת־קֹ֖לֹו ְלַיְּסֶר֑
ְעָּת  ָׁשַמ֖ יו  ּוְדָבָר֥ ה  ַהְּגדֹוָל֔ ֶאת־ִאּׁ֣שֹו 
ָאַה֙ב  י  ִּכ֤ ַחת  לז ְוַת֗ ׁש׃  ָהֵאֽ ִמּ֥תֹוְך 
יו  ֲחָר֑ ַאֽ ְּבַזְר֖עֹו  ר  ַוִּיְבַח֥ יָך  ֶאת־ֲאבֶֹת֔
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ַהָּג֖דֹל  ְּבכֹ֥חֹו  ְּבָפָנ֛יו  ֲאָ֧ך  ַוּיֹוִצֽ
ים  יׁש ּגֹוִי֛ם ְּגדִֹל֧ ִים׃ לח ְלהֹוִר֗ ִמִּמְצָרֽ
יֲאָ֗ך  ֲהִבֽ ַלֽ ִמָּפֶנ֑יָך  ִמְּמָ֖ך  ים  ֲעֻצִמ֛ ַוֽ
ה ַּכּ֥יֹום  ֲחָל֖ ם ַנֽ ֶתת־ְלָ֧ך ֶאת־ַאְרָצ֛ ָלֽ
בָֹת֮  ֲהֵׁשֽ ַוֽ ַהּ֗יֹום   ַדְעָּת֣  לט ְוָיֽ ה׃  ַהֶּזֽ
ים  ֱאֹלִה֔ ָהֽ ֣הּוא  ְיָי֙  י  ִּכ֤ ָך֒  ֶאל־ְלָבֶב֒
ֶרץ  ְוַעל־ָהָא֖ ַעל  ִמַּמ֔ ִים  ַּבָּׁשַמ֣
ַמְרָּת֞ ֶאת־ ין ֽעֹוד׃ מ ְוָׁשֽ ַחת ֵא֖ ִמָּת֑
י  ֹנִכ֤ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ יו  ְוֶאת־ִמְצֹוָת֗ יו  ֻחָּק֣
ְלָ֔ך  ב  ִייַט֣ ֲאֶׁש֙ר  ַהּ֔יֹום  ְמַצְּוָ֙ך 
יְך  ֲאִר֤ ַּתֽ ַען  ּוְלַמ֨ יָך  ֲחֶר֑ ַאֽ ּוְלָבֶנ֖יָך 
ְיָי֧  ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣ ָיִמי֙ם 
ים׃ פ   ָּכל־ַהָּיִמֽ ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֛
ָׁשֹ֣לׁש  ֹמֶׁש֙ה  יל  ַיְבִּד֤ ז  מא ָא֣ שלישי  

ה  ִמְזְרָח֖ ן  ַהַּיְרֵּד֑ ֶבר  ְּבֵע֖ ים  ָעִר֔
ר  ַח ֲאֶׁש֨ ָּמה רֹוֵצ֗ ס ָׁש֜ ֶמׁש׃ מב ָלֻנ֨ ָׁשֽ
ַעת  ִּבְבִלי־ַד֔ הּ֙ו  ֶאת־ֵרֵע֨ ח  ִיְרַצ֤
א־ׂשֵֹנ֥א ֖לֹו ִמְּת֣מֹל ִׁשְלׁ֑שֹם  ֹֽ ְו֛הּוא ל
ל  ָהֵא֖ ים  ָעִר֥ ִמן־ֶהֽ ת  ֶאל־ַאַח֛ ס  ְוָנ֗
ֶרץ  ְּבֶא֥ ר  ַּבִּמְדָּב֛ ֶצר  מג ֶאת־ֶּב֧ י׃  ָוָחֽ
ְוֶאת־ָרא֤מֹת  ָלֽראּוֵבִנ֑י  ַהִּמיׁ֖שֹר 
ן  ַּבָּבָׁש֖ ן  ְוֶאת־ּגֹוָל֥ י  ַלָּגִד֔ ַּבִּגְלָע֙ד 
ֲאֶׁשר־ ה  ַהּתֹוָר֑ מד ְו֖זֹאת  י׃  ְמַנִּׁשֽ ַלֽ
ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י  ִלְפֵנ֖י  ה  ֹמֶׁש֔ ם  ָׂש֣
ים  ֻחִּק֖ ְוַהֽ ֵע֔דֹת  ָהֽ ֶּלה  מה ֵא֚

ֹמֶׁש֙ה  ר  ִּדֶּב֤ ר  ֲאֶׁש֨ ים  ְוַהִּמְׁשָּפִט֑
ם  ְּבֵצאָת֖ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ֶאל־ְּבֵנ֣י 
ְיא  ַּבַּג֗ ן  ַהַּיְרֵּד֜ ֶבר  מו ְּבֵע֨ ִים׃  ִמִּמְצָרֽ
ֶלְך  ֶרץ ִסיחֹן֙ ֶמ֣ ית ְּפ֔עֹור ְּבֶא֗ ֚מּול ֵּב֣
ְּבֶחְׁשּ֑בֹון  ב  יֹוֵׁש֖ ר  ֲאֶׁש֥ י  ֱאֹמִר֔ ָהֽ
ל  ִיְׂשָרֵא֔ ּוְבֵנ֣י  ֹמֶׁש֙ה  ה  ִהָּכ֤ ר  ֲאֶׁש֨
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ֶאת־ יְרׁ֨שּו  מז ַוִּיֽ ִים׃  ִמִּמְצָרֽ ם  ְּבֵצאָת֖
ן  ֶלְך־ַהָּבָׁש֗ ֶרץ | ֣עֹוג ֶמֽ ַאְר֜צֹו ְוֶאת־ֶא֣
ֶבר  ְּבֵע֣ ר  ֲאֶׁש֖ י  ֱאֹמִר֔ ָהֽ י  ַמְלֵכ֣ ְׁשֵני֙ 
ר  ֲערֵֹע֞ מח ֵמֽ ֶמׁש׃  ָׁשֽ ח  ִמְזַר֖ ן  ַהַּיְרֵּד֑
ר  ר ַעל־ְׂשַפת־ַנַ֧חל ַאְר֛נֹן ְוַעד־ַה֥ ֲאֶׁש֨
ה  ֲעָרָב֜ ִׂשי֖אֹן ֥הּוא ֶחְרֽמֹון׃ מט ְוָכל־ָה֨
ָי֣ם  ד  ְוַע֖ ָחה  ִמְזָר֔ ַהַּיְרֵּדן֙  ֶבר  ֵע֤
ה׃ פ   ַהִּפְסָּגֽ ַאְׁשּ֥דֹת  ַחת  ַּת֖ ה  ֲעָרָב֑ ָהֽ
ֶאל־ָּכל־ ֹמֶׁש֮ה  א  ה א ַוִּיְקָר֣ רביעי  

ע  ְׁשַמ֤ ם  ֲאֵלֶה֗ ַוּ֣יֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל֒ 
ְוֶאת־ ים  ֻחִּק֣ ֶאת־ַהֽ ִיְׂשָרֵא֙ל 
ר  ּדֵֹב֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ים  ַהִּמְׁשָּפִט֔
ם  ֹאָת֔ ם  ּוְלַמְדֶּת֣ ַהּ֑יֹום  ם  ְּבָאְזֵניֶכ֖
ינּו  ֱאֹלֵה֗ ב ְיָי֣  ם׃  ֲעׂשָֹתֽ ַלֽ ם  ּוְׁשַמְרֶּת֖
א  ֹ֣ ג ל ב׃  ְּבחֵֹרֽ ית  ְּבִר֖ נּו  ִעָּמ֛ ת  ָּכַר֥
ית  ֶאת־ַהְּבִר֣ ְיָי֖  ת  ָּכַר֥ ינּו  ֶאת־ֲאבֵֹת֔
֛פֹה  ֶּלה  ֵא֥ ְחנּו  ֲאַנ֨ נּו  ִאָּת֔ י  ִּכ֣ ַהּ֑זֹאת 
ים  ְּבָפִנ֗ ד ָּפִנ֣ים |  ים׃  ַחִּיֽ נּו  ֻּכָּל֥ ַהּ֖יֹום 
ׁש׃  ָהֵאֽ ִמּ֥תֹוְך  ר  ָּבָה֖ ִעָּמֶכ֛ם  ְיָי֧  ר  ִּדֶּב֨
ת  ָּבֵע֣ יֵניֶכ֙ם  ּוֵבֽ ין־ְיָי֤  ֵּבֽ ד  עֵֹמ֨ י  ֹנִכ֠ ֽ ה ָא֠

י  ִּכ֤ ְיָי֑  ר  ֶאת־ְּדַב֣ ם  ָלֶכ֖ יד  ְלַהִּג֥ וא  ַהִה֔
ם  א־ֲעִליֶת֥ ֹֽ ְול ׁש  ָהֵא֔ ִמְּפֵנ֣י  ְיֵראֶת֙ם 
יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֹנִכי֙  ו־י ָאֽ ר׃ ס   ֵלאֹמֽ ר  ָּבָה֖
ִים  ִמְצַר֜ ֶרץ  ֵמֶא֨ יָ֩ך  ֽהֹוֵצאִת֩ ר  ֲאֶׁש֣
ים  ְהֶי֣ה ְלָ֩ך ֱאֹלִה֨ א ִיֽ ֹ֣ ים ל ית ֲעָבִד֗ ִמֵּב֣
ֲעֶׂשה־ְּלָ֣ך  ַתֽ ֣לֹא  י  ַעל־ָּפַנ֗ ים  ֲאֵחִר֜
ִים  ַּבָּׁשַמ֣ ר  ֲאֶׁש֣ ה  ָּכל־ְּתמּוָנ֡ ֶסל |  ֶפ֣
ר  ֲאֶׁש֥ ַחת ַוֽ ֶרץ ִמַּת֜ ֲאֶׁש֩ר ָּבָא֨ ַעל ַוֽ ִמַּמ֡
א־ ֹֽ ל ֶרץ  ָלָא֗ ַחת  ִמַּת֣ ִים |  ַּבַּמ֣
י  ִּכ֣ ָעְבֵד֒ם  ָתֽ א  ֹ֣ ְול ָלֶה֮ם  ֲחֶו֣ה  ִתְׁשַּתֽ
ן  ד ֲע֨וֹ ֵק֠ א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ יָ֙ך ֵא֣ י ְיָי֤ ֱאֹלֶה֨ ֹנִכ֞ ָאֽ
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ים  ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ַעל־ָּבִנ֛ים  ָא֧בֹות 
ֶס֙ד  י ְו֤עֶֹׂשה ֶח֨ ים ְלֽׂשְֹנָא֑ ְוַעל־ִרֵּבִע֖
י  ּוְלֽׁשְֹמֵר֥ י  ְלֽאֲֹהַב֖ ים  ֲאָלִפ֔ ַלֽ
א  ִתָּׂש֛ א  ֹ֥ יא ל י}׃ ס   מצותו {ִמְצֹוָתֽ
א  ֹ֤ י ל ְוא ִּכ֣ יָך ַלָּׁש֑ ם־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ֶאת־ֵׁשֽ
ֶאת־ א  ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ת  ֵא֛ ְיָי֔  ְיַנֶּק֙ה 
ֶאת־ יב־טו ָׁש֣מֹור  ְוא׃ ס   ַלָּׁשֽ ְׁש֖מֹו 
ר ִצְּוָ֣ך |  ֲאֶׁש֥ ת ְלַקְּדׁ֜שֹו ַּכֽ יֹו֩ם ַהַּׁשָּב֨
ֲעבֹ֮ד  ַּתֽ ים  ָיִמ֣ ֶׁשת  ֵׁש֣ יָך  ֱאֹלֶה֗ ְיָי֣ 
ְו֨יֹום  ָך֒  ָכל־ְמַלאְכֶּת֒ יָת  ְוָעִׂש֣
א  ֹ֣ יָך ל ֱאֹלֶה֗ יָי֣  ת | ַלֽ י ַׁשָּב֣ ַהְּׁשִביִע֜
ה ּוִבְנָֽך־ ה ַאָּת֣ ה ָכל־ְמָלאָכ֡ ֲעֶׂש֣ ַתֽ
ְוֽׁשֹוְרָ֨ך  ָך  ֲאָמֶת֠ ְוַעְבְּדָֽך־ַוֽ֠ ָך  ּוִבֶּת֣
ר   ְרָ֙ך ֲאֶׁש֣ ָך ְוֵגֽ ֲחֽמְֹרָ֜ך ְוָכל־ְּבֶהְמֶּת֗ ַוֽ
ַעְבְּדָ֥ך  ָי֛נּוַח  ַען  ְלַמ֗ יָך  ִּבְׁשָעֶר֔
ֶבד  ִּכי־ֶע֥ ַכְרָּת֞  ְוָזֽ ָּכ֑מֹוָך  ְתָ֖ך  ֲאָמֽ ַוֽ
ְיָי֨  ֲאָ֩ך  ַוּיִֹצֽ ִים  ִמְצַר֗ ֶרץ  ְּבֶא֣ ָהִי֣יָת | 
יָך ִמָּׁש֙ם ְּבָי֤ד ֲחָזָק֙ה ּוִבְז֣רַֹע  ֱאֹלֶה֤
יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ִצְּוָ֙ך  ן  ַעל־ֵּכ֗ ה  ְנטּוָי֔
ת׃ ס   ַהַּׁשָּבֽ ֶאת־֥יֹום  ֲעׂ֖שֹות  ַלֽ
ָך  ְוֶאת־ִאֶּמ֔ יָ֙ך  ֶאת־ָאִב֨ ד  טז ַּכֵּב֤

ַען |  ְלַמ֣ יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣  ִצְּוָ֖ך  ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ל  ְך ַע֚ ַען֙ ִי֣יַטב ָל֔ יָך ּוְלַמ֨ ן ָיֶמ֗ ֲאִריֻכ֣ ַיֽ
ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ
א  ֹ֖ ח׃ ס  ְול ִּתְרָצֽ א  ֹ֖ יז ל ְך׃ ס   ָלֽ
ב׃ ס  ְולֹא־ ִּתְגֹנֽ א  ֹ֖ ף׃ ס  ְול ִּתְנָאֽ
א  ֹ֥ יח ְול ְוא׃ ס  ָׁשֽ ד  ֵע֥ ֲעָ֖ך  ְבֵרֽ ֲעֶנ֥ה  ַתֽ
א  ֹ֨ ָך ס  ְול ֵרֶע֑ ֶׁשת  ֵא֣ ַתְח֖מֹד 
הּו ְוַעְבּ֤דֹו  ָך ָׂשֵד֜ ית ֵרֶע֗ ה ֵּב֣ ִתְתַאֶּו֜
ר  ֲאֶׁש֥ ְו֖כֹל  ֲחֹמ֔רֹו  ַוֽ ׁשֹו֣רֹו  ֲאָמתֹ֙ו  ַוֽ
ים  ת־ַהְּדָבִר֣ יט ֶאֽ חמישי   ָך׃ ס   ְלֵרֶעֽ
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ם  ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכ֜ ְיָי֨  ִּדֶּב֩ר  ֶּלה  ָהֵא֡
ל  ֲעָרֶפ֔ ְוָהֽ ָעָנ֣ ן  ֶהֽ ָהֵאׁ֙ש  ִמּ֤תֹוְך  ר  ָּבָה֗
ַעל־ ם   ִּיְכְּתֵב֗ ַוֽ ף  ָיָס֑ א  ֹ֣ ְול ָּג֖דֹול  ֥קֹול 
י׃  ֵאָלֽ  ִּיְּתֵנ֖ם  ַוֽ ים  ֲאָבִנ֔ ֻל֣חֹת  ְׁשֵני֙ 
ִמּ֣תֹוְך  ֶאת־ַהּקֹו֙ל  ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ם  י  כ ַוְיִה֗

ׁש ַוִּתְקְר֣בּון  ר ָּבֵא֑ ר ּבֵֹע֣ ַה֔חֶֹׁשְך ְוָהָה֖
ם׃  ם ְוִזְקֵניֶכֽ י ִׁשְבֵטיֶכ֖ י ָּכל־ָראֵׁש֥ ֵאַל֔
ינּ֙ו  ֱאֹלֵה֨ ְיָי֤  נּו  ֶהְרָא֜ ן  ֵה֣ כא ַוּֽתֹאְמ֗רּו 

ְוֶאת־קֹ֥לֹו  ְוֶאת־ָּגְד֔לֹו  ֶאת־ְּכבֹ֣דֹו 
ַהֶּז֙ה  ַהּ֤יֹום  ׁש  ָהֵא֑ ִמּ֣תֹוְך  ְענּו  ָׁשַמ֖
ם  ָאָד֖ ים ֶאת־ָהֽ ר ֱאֹלִה֛ י־ְיַדֵּב֧ ינּו ִּכֽ ָרִא֔
י  ִּכ֣ ָנ֔מּות  ָלָּ֣מה  כב ְוַעָּת֙ה  י׃  ָוָחֽ
ה ַהּ֑זֹאת ִאם־ ׁש ַהְּגדָֹל֖ נּו ָהֵא֥ ֽתֹאְכֵל֔
ְׁש֠מַֹע ֶאת־֨קֹול ְיָי֧  ְחנּו ִל֠ ים | ֲאַנ֗ ֽיְֹסִפ֣
ָכל־ י  ִמ֣ י  כג ִּכ֣ ְתנּו׃  ָוָמֽ ֖עֹוד  ינּו  ֱאֹלֵה֛
ים  ים ַחִּי֜ ע קֹו֩ל ֱאֹלִה֨ ר ָׁשַמ֣ ר ֲאֶׁש֣ ָּבָׂש֡
ַוֶּיִֽחי׃  ָּכ֖מֹנּו  ׁש  ִמּֽתֹוְך־ָהֵא֛ ר  ְמַדֵּב֧
ר  ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ע ֵא֛ ב ַאָּת֙ה ּֽוֲׁשָמ֔ כד ְקַר֤

ר  ְּתַדֵּב֣ ְּת |  ְוַא֣ ינּו  ֱאֹלֵה֑ ְיָי֣  ר  יֹאַמ֖
ְיָי֧  ר  ְיַדֵּב֜ ר  ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת  ינּו  ֵאֵל֗
ינּו׃  ְוָעִׂשֽ ְענּו  ְוָׁשַמ֥ יָך  ֵאֶל֖ ינּו  ֱאֹלֵה֛
ם  ִּדְבֵריֶכ֔ ֶאת־֣קֹול  ְיָי֙  ע  כה ַוִּיְׁשַמ֤

י  ֵאַל֗ ְיָי֜  ַוּ֨יֹאֶמר  י  ֵאָל֑ ם  ְּבַדֶּבְרֶכ֖
ַהֶּז֙ה  ם  ָהָע֤ י  ִּדְבֵר֜ ֶאת־֨קֹול  ְעִּתי  ַמ֠ ָׁש֠
ר  יבּו ָּכל־ֲאֶׁש֥ יָך ֵהיִט֖ ר ִּדְּב֣רּו ֵאֶל֔ ֲאֶׁש֣
ה  ֶז֜ ם  ְלָבָב֨ ְוָהָי֩ה  ן  י־ִיֵּת֡ כו ִמֽ רּו׃  ִּדֵּבֽ
י ְוִלְׁש֥מֹר ֶאת־ָּכל־ ה ֹאִת֛ ם ְלִיְרָא֥ ָלֶה֗
ם  ב ָלֶה֛ ַען ִייַט֥ ים ְלַמ֨ י ָּכל־ַהָּיִמ֑ ִמְצֹוַת֖
ם  ָלֶה֑ ֱא֣מֹר  ְך  כז ֵל֖ ם׃  ְלעָֹלֽ ם  ְוִלְבֵניֶה֖
ה  כח ְוַאָּת֗ ם׃  ֳהֵליֶכֽ ְלָאֽ ם  ָלֶכ֖ ׁ֥שּובּו 
ת  יָך ֵא֧ ה ֵאֶל֗ ֲאַדְּבָר֣ ֹּפ֮ה ֲע֣מֹד ִעָּמִדי֒ ַוֽ
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ים  ים ְוַהִּמְׁשָּפִט֖ ֻחִּק֥ ָּכל־ַהִּמְצָו֛ה ְוַהֽ
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֧ ם ְוָעׂ֣שּו ָבָא֔ ר ְּתַלְּמֵד֑ ֲאֶׁש֣
ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ם  ָלֶה֖ ן  ֹנֵת֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ
ר ִצָּו֛ה  ֲאֶׁש֥ ֲעׂ֔שֹות ַּכֽ ם ַלֽ כט ּוְׁשַמְרֶּת֣

רּו  ָתֻס֖ א  ֹ֥ ל ֶאְתֶכ֑ם  ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֖ ְיָי֥ 
ֶרְך  ל ְּבָכל־ַהֶּד֗ ּוְׂשֽמֹאל׃  ין  ָיִמ֥
ם  ֶאְתֶכ֖ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם  ְיָי֧  ה  ִצָּו֜ ר  ֲאֶׁש֨
ם  ָלֶכ֔ ְו֣טֹוב  ְחיּון֙  ִּתֽ ַען  ְלַמ֤ ֵּתֵל֑כּו 
ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ָּבָא֖ ים  ָיִמ֔ ם  ֲאַרְכֶּת֣ ְוַהֽ
ה  ַהִּמְצָו֗ ו א ְו֣זֹאת  יָרֽׁשּון׃  ִּתֽ
ִצָּו֛ה  ר  ֲאֶׁש֥ ים  ְוַהִּמְׁשָּפִט֔ ֻחִּקי֙ם  ַהֽ
ֲעׂ֣שֹות  ד ֶאְתֶכ֑ם ַלֽ ם ְלַלֵּמ֣ ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכ֖
ָּמה  ים ָׁש֖ ם ֽעְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ָּבָא֔
ֶאת־ְיָי֣  א  ִּתיָר֜ ַען  ב ְלַמ֨ ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ
יו  ֶאת־ָּכל־ֻחּקָֹת֣ ְׁש֠מֹר  ִל֠ יָך  ֱאֹלֶה֗
ָך֒ ַאָּת֙ה  י ְמַצֶּו֒ ֹנִכ֣ ר ָאֽ ּוִמְצֹוָתי֮ו ֲאֶׁש֣
ַחֶּי֑יָך  י  ְיֵמ֣ ּ֖כֹל  ּוֶבן־ִּבְנָ֔ך  ּוִבְנָ֣ך 
ַמְעָּת֤  ג ְוָׁשֽ יָך׃  ָיֶמֽ ן  ֲאִרֻכ֥ ַיֽ ַען  ּוְלַמ֖
ֲאֶׁש֙ר  ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ַמְרָּת֣  ְוָׁשֽ ִיְׂשָרֵא֙ל 
ְמ֑אֹד  ִּתְרּ֖בּון  ר  ֲאֶׁש֥ ַוֽ ְלָ֔ך  ב  ִייַט֣
ְך  יָ֙ך ָל֔ י ֲאבֶֹת֨ ר ְיָי֜ ֱאֹלֵה֤ ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ַּכֽ
ששי   ׁש׃ פ   ּוְדָבֽ ָחָל֖ב  ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛
ְיָי֥ |  ינּו  ֱאֹלֵה֖ ְיָי֥  ל  ִיְׂשָרֵא֑ ע  ד ְׁשַמ֖

יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣  ת  ֵא֖ ַהְבָּת֔  ה ְוָא֣ ד׃  ֶאָחֽ
ּוְבָכל־ ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך  ְבָ֥ך  ְּבָכל־ְלָבֽ
ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ו ְוָה֞יּו  ָך׃  ְמאֶֹדֽ
ַעל־ ַהּ֖יֹום  ְמַצְּוָ֛ך  י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨
ְוִדַּבְרָּת֖  יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ז ְוִׁשַּנְנָּת֣ ָך׃  ְלָבֶבֽ
ּוְבֶלְכְּתָ֣ך  ָ֙ך  ְּבֵביֶת֨ ְּבִׁשְבְּתָ֤ך  ם  ָּב֑
ָך׃  ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך  ֶרְך  ַבֶּד֔
ְוָה֥יּו  ָך  ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות  ם  ח ּוְקַׁשְרָּת֥
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ם  ט ּוְכַתְבָּת֛ ֵעיֶנֽיָך׃  ין  ֵּב֥ ְלֽטָֹט֖פֹת 
יָך׃ ס  ּוִבְׁשָעֶרֽ ָך  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמֻז֥זֹות 
ֶאל־ יָך  ֱאֹלֶה֗ ְיָי֣  יֲאָ֣ך |  י־ְיִבֽ ִּכֽ ה  י ְוָהָי֞

יָך  ֲאבֶֹת֛ ַלֽ ע  ִנְׁשַּב֧ ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ָהָא֜
ְך  ֲע֖קֹב ָלֶ֣תת ָל֑ ק ּֽוְלַיֽ ם ְלִיְצָח֥ ְלַאְבָרָה֛
יָת׃  א־ָבִנֽ ֹֽ ר ל ים ְּגדֹֹ֥לת ְוטֹ֖בֹת ֲאֶׁש֥ ָעִר֛
ר  ֲאֶׁש֣ ָּכל־טּו֮ב  ים  ְמֵלִא֣ ים  ִּת֜ יא ּוָב֨

ר  ֲאֶׁש֣ ֲחצּוִבי֙ם  ּובֹ֤רֹת  אָת֒  א־ִמֵּל֒ ֹֽ ל
ר  ֲאֶׁש֣ ים  ְוֵזיִת֖ ים  ְּכָרִמ֥ ְבָּת  א־ָחַצ֔ ֹֽ ל
ְעָּת׃  ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖  ְוָאֽ ְעָּת  א־ָנָט֑ ֹֽ ל
ֶאת־ְיָי֑  ח  ֶּפן־ִּתְׁשַּכ֖ ְלָ֔ך  ֶמר  יב ִהָּׁש֣

ית  ִים ִמֵּב֥ ֶרץ ִמְצַר֖ יֲאָ֛ך ֵמֶא֥ ר הֹוִצֽ ֲאֶׁש֧
א  ִּתיָר֖ יָך  ֱאֹלֶה֛ יג ֶאת־ְיָי֧  ים׃  ֲעָבִדֽ
א  ֹ֣ ַע׃ יד ל ֲע֑בֹד ּוִבְׁש֖מֹו ִּתָּׁשֵבֽ ְוֹא֣תֹו ַתֽ
ים  ֲאֵחִר֑ ים  ֱאֹלִה֣ י  ֲחֵר֖ ַאֽ ְל֔כּון  ֵתֽ
ם׃  ר ְסִביֽבֹוֵתיֶכֽ ים ֲאֶׁש֖ ַעִּמ֔ ֱאֹלֵהי֙ ָהֽ ֵמֽ
ָך  ְּבִקְרֶּב֑ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ַקָּנ֛א  ל  ֵא֥ י  טו ִּכ֣

ְך  ָּב֔ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ַאף־ְיָי֤  ֱחֶר֠ה  ֶּפן־ֶיֽ֠
ה׃ ס   ֲאָדָמֽ ָהֽ ְּפֵנ֥י  ל  ֵמַע֖ יְדָ֔ך  ְוִהְׁשִמ֣
ר  ֲאֶׁש֥ א ְתַנּ֔סּו ֶאת־ְיָי֖ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם ַּכֽ ֹ֣ טז ל

ִּתְׁשְמ֔רּון  יז ָׁש֣מֹור  ה׃  ַּבַּמָּסֽ ם  ִנִּסיֶת֖
יו  דָֹת֥ ְוֵעֽ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  ְיָי֣  ֶאת־ִמְצ֖וֹת 
ר  יָת ַהָּיָׁש֥  ְך׃ יח ְוָעִׂש֛ ר ִצָּוֽ יו ֲאֶׁש֥ ְוֻחָּק֖
ְך  ָל֔ ִי֣יַטב  ַען֙  ְלַמ֨ ְיָי֑  ְּבֵעיֵנ֣י  ְוַהּ֖טֹוב 
ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֣  ַרְׁשָּת֙  ְוָיֽ אָת  ּוָב֗
ֲה֥דֹף  יט ַלֽ יָך׃  ֲאבֶֹתֽ ַלֽ ְיָי֖  ע  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥
ר  ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ יָך ִמָּפֶנ֑יָך ַּכֽ ֶאת־ָּכל־ֽאְֹיֶב֖
ר ֵלא֑מֹר  ְלָ֥ך ִבְנָ֛ך ָמָח֖ י־ִיְׁשָאֽ ׃ ס  כ ִּכֽ ְיָיֽ
ים  ְוַהִּמְׁשָּפִט֔ ֻחִּקי֙ם  ְוַהֽ ֵע֗דֹת  ָהֽ ה  ָמ֣
ם׃  ֶאְתֶכֽ ינּו  ֱאֹלֵה֖ ְיָי֥  ִצָּו֛ה  ר  ֲאֶׁש֥
ינּו  ָהִי֥ ים  ֲעָבִד֛ ְלִבְנָ֔ך  ַמְרָּת֣  כא ְוָאֽ
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ְיָי֛  נּו  ַוּֽיִֹציֵא֧ ִים  ְּבִמְצָר֑ ְלַפְר֖עֹה 
ְיָי֡  ן  כב ַוִּיֵּת֣ ה׃  ֲחָז ָקֽ ְּבָי֥ד  ִים  ִמִּמְצַר֖
ים |  ְוָרִע֧ ים  ְּגדִֹל֨ ים  ּ֠וֽמְֹפִת֠ אֹו֣תֹת 
ּוְבָכל־ֵּבי֖תֹו  ְּבַפְר֥עֹה  ִים  ְּבִמְצַר֛
ם  ִמָּׁש֑ יא  הֹוִצ֣ נּו  כג ְואֹוָת֖ ְלֵעיֵנֽינּו׃ 
נּ֙ו ֶאת־ ֶתת ָל֨ נּו ָל֤ יא ֹאָת֔ ַען֙ ָהִב֣ ְלַמ֨
ינּו׃  ֲאבֵֹתֽ ַלֽ ע  ִנְׁשַּב֖ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ָהָא֔
ֶאת־ָּכל־ ֲעׂשֹו֙ת  ַלֽ ְיָי֗  כד ַוְיַצֵּו֣נּו 

ֶאת־ְיָי֣  ה  ְלִיְרָא֖ ֶּלה  ָהֵא֔ ים  ֻחִּק֣ ַהֽ
ים  ָּכל־ַהָּיִמ֔ נּ֙ו  ָל֨ ְל֥טֹוב  ינּו  ֱאֹלֵה֑
ה  כה ּוְצָד ָק֖ ה׃  ַהֶּזֽ ְּכַהּ֥יֹום  נּו  ְלַחּיֵֹת֖
ֲעׂ֜שֹות  ַלֽ י־ִנְׁש֨מֹר  ִּכֽ נּו  ְהֶיה־ָּל֑ ִּתֽ
ְיָי֥  ִלְפֵנ֛י  ַהּ֗זֹאת  ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֣ה 
שביעי   נּו׃ ס   ִצָּוֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ינּו  ֱאֹלֵה֖
ֶאל־ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  יֲאָ֙ך  ְיִבֽ י  ז א ִּכ֤

ָּמה  ָבא־ָׁש֖ ה  ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ֶרץ  ָהָא֕
ים |  ּֽגֹוִים־ַרִּב֣ ל  ְוָנַׁש֣ ּה  ְלִרְׁשָּת֑
י  ֱאֹמִר֜ י ְוָהֽ ִחִּת֩י ְוַהִּגְרָּגִׁש֨ יָך ַהֽ ִמָּפֶנ֡
י  ְוַהְיבּוִס֔ ִחִּוי֙  ְוַהֽ י  ְוַהְּפִרִּז֗ ֲעִנ֣י  ְוַהְּכַנֽ
ים  ֲעצּוִמ֖ ַוֽ ים  ַרִּב֥ ם  גֹוִי֔ ה  ִׁשְבָע֣
ְלָפֶנ֖יָך  יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  ם  ב ּוְנָתָנ֞ ָּך׃  ִמֶּמֽ
ם  ֹאָת֔ ֲחִרי֙ם  ַּתֽ ם  ֲחֵר֤ ַהֽ ם  ְוִהִּכיָת֑
א  ֹ֥ ְול ית  ְּבִר֖ ם  ָלֶה֛ א־ִתְכ֥רֹת  ֹֽ ל
ִּבְּתָ֙ך  ם  ָּב֑ ן  ִתְתַחֵּת֖ א  ֹ֥ ג ְול ם׃  ְתָחֵּנֽ
ח  א־ִתַּק֥ ֹֽ ל ּוִבּ֖תֹו  ִלְב֔נֹו  ן  א־ִתֵּת֣ ֹֽ ל
ֶאת־ִּבְנָ֙ך  יר  י־ָיִס֤ ד ִּכֽ  ָך׃  ִלְבֶנֽ
ים  ֲאֵחִר֑ ים  ֱאֹלִה֣ ְב֖דּו  ְוָעֽ י  ֲחַר֔ ֵמַאֽ
יְדָ֖ך  ְוִהְׁשִמֽ ם  ָּבֶכ֔ ַאף־ְיָי֙  ה  ְוָחָר֤
ם  ָלֶה֔ ֲעׂשּ֙ו  ַתֽ ִאם־ּ֤כֹה  י  ה ִּכ֣ ר׃  ַמֵהֽ
ם  בָֹת֖ ּוַמֵּצֽ ִּתּ֔תֹצּו  ם  ִמְזְּבֽחֵֹתיֶה֣
ְּתַגֵּד֔עּון  יֵרֶה֙ם  ֲאֵׁשֽ ַוֽ רּו  ְּתַׁשֵּב֑
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ם  י ַע֤ ׁש׃ ו ִּכ֣ ם ִּתְׂשְר֥פּון ָּבֵאֽ יֵליֶה֖ ּוְפִסֽ
ר |  יָך ְּבָ֞ך ָּבַח֣ יָי֖ ֱאֹלֶה֑ ה ַלֽ ָקדֹוׁ֙ש ַאָּת֔
ה  ְסֻגָּל֔ ם  ְלַע֣ לֹ֙ו  ְה֥יֹות  ִלֽ יָך  ֱאֹלֶה֗ ְיָי֣ 
ַעל־ְּפֵנ֥י  ר  ֲאֶׁש֖ ים  ַעִּמ֔ ָהֽ ִמּכֹ֙ל 
ִמָּכל־ ם  ֻרְּבֶכ֞ ֵמֽ א  ֹ֣ ז ל ה׃  ֲאָדָמֽ ָהֽ
ר ָּבֶכ֑ם  ם ַוִּיְבַח֣ ק ְיָי֛ ָּבֶכ֖ ים ָחַׁש֧ ַעִּמ֗ ָהֽ
ים׃  ַעִּמֽ ִמָּכל־ָהֽ ט  ַהְמַע֖ ם  י־ַאֶּת֥ ִּכֽ
ּוִמָּׁשְמ֤רֹו  ם  ֶאְתֶכ֗ ְיָי֜  ת  ֲהַב֨ ֵמַאֽ ח ִּכ֩י 

ִנְׁשַּב֙ע  ר  ֲאֶׁש֤ ֶאת־ַהְּׁשֻבָע֙ה 
ְּבָי֣ד  ם  ֶאְתֶכ֖ ְיָי֛  יא  הֹוִצ֧ ם  ֲא֣בֵֹתיֶכ֔ ַלֽ
ִמַּי֖ד  ים  ֲעָבִד֔ ית  ִמֵּב֣  ִּיְפְּדָ֙ך  ַוֽ ה  ֲחָז ָק֑
מפטיר   ִים׃   ֶלְך־ִמְצָרֽ ֶמֽ ַּפְר֥עֹה 
֣הּוא  יָך  ֱאֹלֶה֖ י־ְיָי֥  ִּכֽ ט ְוָי֣ ַדְעָּת֔ 

ר  ׁשֵֹמ֧ ן  ֱאָמ֔ ֶּנֽ ַהֽ ָהֵא֙ל  ים  ֱאֹלִה֑ ָהֽ
י  ּוְלֽׁשְֹמֵר֥ יו  ְלֽאֲֹהָב֛ ֶסד  ְוַהֶח֗ ית  ַהְּבִר֣
ּֽדֹור׃  ֶלף  ְלֶא֥ יו}  מצותו {ִמְצֹוָת֖
ֶאל־ָּפָנ֖יו  יו  ְלֽׂשְֹנָא֛ י ּוְמַׁשֵּל֧ם 

ֶא ל־ ְנ֔אֹו  ְלׂשֹ֣ ְיַאֵח֙ר  א  ֹ֤ ל ֲאִבי֑דֹו  ְלַהֽ
ֶאת־ ַמְרָּת֨  יא ְוָׁשֽ ְיַׁשֶּלם־ֽלֹו׃  ָּפָנ֖יו 
ְוֶאת־ ים  ֻחִּק֣ ְוֶאת־ַהֽ ה  ַהִּמְצָו֜
י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום  ֹנִכ֧ ר ָאֽ ים ֲאֶׁש֨ ַהִּמְׁשָּפִט֗

ם׃ פ פ פ ֲעׂשֹוָתֽ ַלֽ
עקב

ת  ֵא֤ ִּתְׁשְמ֗עּון  ֶקב  ֵע֣ ז יב ְוָהָי֣ה | 

ם  ּוְׁשַמְרֶּת֥ ֶּלה  ָהֵא֔ ַהִּמְׁשָּפִטי֙ם 
יָך ְלָ֗ך  ם ְוָׁשַמ֩ר ְיָי֨ ֱאֹלֶה֜ ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ
ר  ֲאֶׁש֥ ֶסד  ְוֶאת־ַהֶח֔ ת־ַהְּבִרי֙ת  ֶאֽ
ַרְכָ֖ך  ּוֵבֽ ְבָ֔ך  ֲאֵה֣ יג ַוֽ יָך׃  ֲאבֶֹתֽ ַלֽ ע  ִנְׁשַּב֖
י־ ּוְפִרֽ י־ִבְטְנָ֣ך  ְּפִרֽ ְך  ּוֵבַר֣ ָך  ְוִהְרֶּב֑
ָך  ְוִיְצָהֶר֗ ְוִתיֽרְֹׁשָ֣ך  ְנָ֜ך  ְּדָג֨ ָך  ְדָמֶת֠ ַא֠
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ל  ָך ַע֚ יָ֙ך ְוַעְׁשְּת֣רֹת צֹאֶנ֔ ְׁשַגר־ֲאָלֶפ֨
יָך  ֲאבֶֹת֖ ַלֽ ע  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ
ִמָּכל־ ְהֶי֖ה  ִּתֽ יד ָּב֥רּוְך  ְך׃  ָלֽ ֶתת  ָל֥
ר  ָע ָק֥ ְבָ֛ך  ְהֶי֥ה  לֹא־ִיֽ ים  ַעִּמ֑ ָהֽ
ְיָי֛  יר  טו ְוֵהִס֧ ָך׃  ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ה  ֲעָקָר֖ ַוֽ
ִים  ִמְצַר֨ ְוָכל־ַמְדֵו֩י  ָּכל־֑חִֹלי  ִמְּמָ֖ך 
ְיִׂשיָמ֙ם  א  ֹ֤ ל ְעָּת  ָיַד֗ ר  ֲאֶׁש֣ ים  ָרִע֜ ָהֽ
יָך׃  ְּבָכל־ֽׂשְֹנֶאֽ ּוְנָתָנ֖ם  ְך  ָּב֔
ר  ֲאֶׁש֨ ים  ַעִּמ֗ ֶאת־ָּכל־ָהֽ ַכְלָּת֣  טז ְוָאֽ

א־ָת֥חֹוס  ֹֽ ל ְך  ָל֔ ן  ֹנֵת֣ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤ 
ֶאת־ ֲעבֹ֙ד  ַתֽ א  ֹ֤ ְול ם  ֲעֵליֶה֑ יְנָ֖ך  ֵעֽ
ְך׃ ס   ָלֽ ֖הּוא  ׁש  י־מֹו ֵק֥ ִּכֽ ם  ֱאֹ֣לֵהיֶה֔
ים ַהּגֹוִי֥ם  ְבָ֔ך ַרִּב֛ י תֹאַמ֙ר ִּבְלָב֣ יז ִּכ֤

ל  אּוַכ֖ ה  ֵאיָכ֥ ִּני  ִמֶּמ֑ ֶּלה  ָהֵא֖
ם  ֵמֶה֑ א  ִתיָר֖ א  ֹ֥ יח ל ם׃  ְלֽהֹוִריָׁשֽ
ְיָי֣  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֙ה  ת  ֵא֤ ִּתְזּ֗כֹר  ָז֣כֹר 
ִים׃  ּוְלָכל־ִמְצָרֽ ְלַפְר֖עֹה  יָך  ֱאֹלֶה֔
ֲאֶׁשר־ָר֣אּו  ַהְּגדֹֹ֜לת  יט ַהַּמּ֨סֹת 

ְוַהָּי֤ד  ְוַהּֽמְֹפִתי֙ם  ֹא֤תֹת  ְוָהֽ יָך  ֵעיֶנ֗
ר  ֲאֶׁש֥ ה  ַהְּנטּוָי֔ ְוַהְּז֣רַֹע  ֲחָזָק֙ה  ַהֽ
ְיָי֤  ה  ֲעֶׂש֞ ן־ַיֽ ֵּכֽ יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣  ֲאָ֖ך  הֹוִצֽ
ה  ים ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ַעִּמ֔ יָ֙ך ְלָכל־ָה֣ ֱאֹלֶה֨
ה  ם׃ כ ְוַג֙ם ֶאת־ַהִּצְרָע֔ א ִמְּפֵניֶהֽ ָיֵר֖
ַעד־ֲא֗בֹד  ם  ָּב֑ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ְיַׁשַּל֛ח 
ִמָּפֶנֽיָך׃  ים  ְוַהִּנְסָּתִר֖ ים  ַהִּנְׁשָאִר֛
י־ְיָי֤  ִּכֽ ם  ִמְּפֵניֶה֑ ֲע֖רֹץ  ַתֽ א  ֹ֥ כא ל

א׃  ל ָּג֖דֹול ְונֹוָרֽ ָך ֵא֥ יָ֙ך ְּבִקְרֶּב֔ ֱאֹלֶה֨
ֶאת־ַהּגֹוִי֥ם  יָך  ֱאֹלֶה֜ ְיָי֨  כב ְוָנַׁש֩ל 

א  ֹ֤ ל ט  ְמָע֑ ט  ְמַע֣ ִמָּפֶנ֖יָך  ל  ָהֵא֛
ה  ֶּפן־ִּתְרֶּב֥ ר  ַמֵה֔ ם  ַּכֹּלָת֣ תּוַכ֙ל 
ְיָי֥  כג ּוְנָתָנ֛ם  ה׃  ַהָּׂשֶדֽ ַחַּי֥ת  יָך  ָעֶל֖



25
770for770.com המצב הגשמי ב 770 - תלוי רק בך

ה  ה ְגדָֹל֔ יָך ְלָפֶנ֑יָך ְוָהָמ֙ם ְמהּוָמ֣ ֱאֹלֶה֖
ַמְלֵכיֶה֙ם  ן  כד ְוָנַת֤ ם׃  ְמָדֽ ִהָּׁשֽ ד  ַע֖
ַחת  ִמַּת֖ ם  ֶאת־ְׁשָמ֔ ֲאַבְדָּת֣  ְוַהֽ ָך  ְּבָיֶד֔
ד  יָך ַע֥ ב ִאיׁ֙ש ְּבָפֶנ֔ א־ִיְתַיֵּצ֥ ֹֽ ִים ל ַהָּׁשָמ֑
ם  י ֱאֹֽלֵהיֶה֖ ם׃ כה ְּפִסיֵל֥ ְדָ֖ך ֹאָתֽ ִהְׁשִמֽ
ֶסף  ֶּכ֨ א־ַתְחֹמ֩ד  ֹֽ ל ׁש  ָּבֵא֑ ִּתְׂשְר֣פּון 
ׁש  ן ִּתָּו ֵק֣ ְך ֶּפ֚ ַקְחָּת֣ ָל֔ ב ֲעֵליֶה֙ם ְוָלֽ ְוָזָה֤
ֽהּוא׃  יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ת  ֽתֹוֲעַב֛ י  ִּכ֧ ּ֔בֹו 
ָך  ֶאל־ֵּביֶת֔ ֽתֹוֵעָב֙ה  יא  א־ָתִב֤ ֹֽ כו ְול

ּנּו  ץ | ְּתַׁשְּקֶצ֛ ֶרם ָּכ֑מֹהּו ַׁשֵּק֧ יָת ֵח֖ ְוָהִי֥
ֽהּוא׃ פ   ֶרם  ִּכי־ֵח֥ ּנּו  ֲעֶב֖ ַתֽ ְּתֽ ב |  ְוַתֵע֥
ְמַצְּוָ֛ך  י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ח א ָּכל־ַהִּמְצָו֗

ְח֜יּון  ַען ִּתֽ ֲעׂ֑שֹות ְלַמ֨ ַהּ֖יֹום ִּתְׁשְמ֣רּון ַלֽ
ֶאת־ ם  יִרְׁשֶּת֣ ִוֽ ּוָבאֶת֙ם  ם  ּוְרִביֶת֗
ם׃  ֲאֽבֵֹתיֶכֽ ַלֽ ְיָי֖  ע  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ֶרץ  ָהָא֔
ר  ֲאֶׁש֨ ֶרְך  ֶאת־ָּכל־ַהֶּד֗ ַכְרָּת֣  ב ְוָזֽ

ים  ַאְרָּבִע֥ ֶז֛ה  יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  יְכָ֜ך  הֹוִלֽ
ַען ַעּֽנְֹתָ֜ך ְלַנּֽסְֹתָ֗ך  ר ְלַמ֨ ָׁשָנ֖ה ַּבִּמְדָּב֑
ְבָ֛ך ֲהִתְׁש֥מֹר  ְלָבֽ ר ִּבֽ ַעת ֶאת־ֲאֶׁש֧ ָלַד֜
 ְיַעְּנָ֮ך  ג ַוֽ א׃  ֹֽ ִאם־ל יו}  מצותו {ִמְצֹוָת֖
ר  ֲאֶׁש֣ ֶאת־ַהָּמן֙  ְלָ֤ך  ֲאִכֽ ַוַּיֽ ָך֒  ַוַּיְרִעֶב֒
ַען  יָך ְלַמ֣  ְד֖עּון ֲאבֶֹת֑ א ָיֽ ֹ֥ ְעָּת ְול א־ָיַד֔ ֹֽ ל
ְלַבּדֹ֙ו  ֶחם  ַעל־ַהֶּל֤ א  ֹ֣ ל י  ִּכ֠ יֲעָ֗ך  הֹוִדֽ
י־ְיָי֖  א ִפֽ י ַעל־ָּכל־מֹוָצ֥ ם ִּכ֛ ָאָד֔ ְחֶי֣ה ָהֽ ִיֽ
ְלָת֙ה  א ָבֽ ֹ֤ ְתָ֜ך ל ם׃ ד ִׂשְמָל֨ ָאָדֽ ְחֶי֥ה ָהֽ ִיֽ
ֶז֖ה  ָקה  ָבֵצ֑ א  ֹ֣ ל ְוַרְגְלָ֖ך  יָך  ָעֶל֔ ֵמֽ
ָך   ַדְעָּת֖ ִעם־ְלָבֶב֑ ה׃ ה ְוָיֽ ים ָׁשָנֽ ַאְרָּבִע֥
ְיָי֥  ֶאת־ְּב֔נֹו  ִאיׁ֙ש  ר  ְיַיֵּס֥ ר  ֲאֶׁש֨ ַּכֽ י  ִּכ֗
ֶאת־ ַמְרָּת֔  ו ְוָׁש֣ ָּך׃  ְמַיְּסֶרֽ יָך  ֱאֹלֶה֖
יו  ִּבְדָרָכ֖ ֶכת  ָלֶל֥ יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣  ִמְצ֖וֹת 
יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  י  ז ִּכ֚ ֹאֽתֹו׃  ה  ּוְלִיְרָא֥
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ֶרץ  ֶא֚ ה  טֹוָב֑ ֶרץ  ֶאל־ֶא֣ יֲאָ֖ך  ְמִבֽ
ים  ֽיְֹצִא֥ ּוְתהֹ֔מֹת  ֲעָיֹנ֙ת  ִים  ָמ֔ ַנֲ֣חֵלי 
ִחָּט֙ה  ֶרץ  ח ֶא֤ ר׃  ּוָבָהֽ ה  ַּבִּבְקָע֖
ֶרץ־ ֶפן ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּ֑מֹון ֶאֽ ה ְוֶג֥ ּוְׂשעָֹר֔
ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ט ֶא֗ ׁש׃  ּוְדָבֽ ֶמן  ֶׁש֖ ֵז֥ית 
ֶחם  ֶל֔ ּה  ּֽתֹאַכל־ָּב֣ ְבִמְסֵּכֻנ֙ת  א  ֹ֤ ל
ר  ֲאֶׁש֣ ֶרץ  ֶא֚ ּה  ָּב֑ ּ֖כֹל  ר  א־ֶתְחַס֥ ֹֽ ל
ַּתְח֥צֹב  יָה  ֲהָרֶר֖ ּוֵמֽ ל  ַבְרֶז֔ ֲאָבֶנ֣יָה 
ַרְכָּת֙  ְעָּת ּוֵבֽ ַכְלָּת֖ ְוָׂשָב֑ ֶׁשת׃ י ְוָאֽ ְנחֹֽ
ה  ֶרץ ַהּטָֹב֖ יָך ַעל־ָהָא֥ ֶאת־ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔
ֶמר ְלָ֔ך  ְך׃  שני  יא ִהָּׁש֣ ַתן־ָלֽ ר ָנֽ ֲאֶׁש֥
י  יָך ְלִבְלִּת֨ ח ֶאת־ְיָי֣ ֱאֹלֶה֑ ֶּפן־ִּתְׁשַּכ֖
יו  יו ְוֻחּקָֹת֔ ְׁש֤מֹר ִמְצֹוָתי֙ו ּוִמְׁשָּפָט֣
יב ֶּפן־ ַהּֽיֹום׃  ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֛
ים  טִֹב֛ ים  ּוָבִּת֥ ְעָּת  ְוָׂשָב֑ ל  ּתֹאַכ֖
ְוֽצֹאְנָ֙ך  ְרָ֤ך  יג ּוְב ָקֽ ְבָּת׃  ְוָיָׁשֽ ִּתְבֶנ֖ה 
ְו֥כֹל  ְך  ִיְרֶּבה־ָּל֑ ב  ְוָזָה֖ ֶסף  ְוֶכ֥ ן  ִיְרְּבֻי֔
ָך  ְלָבֶב֑ ם  יד ְוָר֖ ה׃  ִיְרֶּבֽ ֲאֶׁשר־ְלָ֖ך 
יֲאָ֛ך  יָך ַהּמֹוִצֽ ַכְחָּת֙ ֶאת־ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ְוָׁשֽ
ים׃  ֲעָבִדֽ ית  ִמֵּב֥ ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥
ַהָּג֣דֹל  ר |  ַּבִּמְדָּב֣ יְכָ֜ך  טו ַהּמֹוִל֨

ב  ְוַעְקָר֔ ָׂשָר֙ף  ׁש |  ָנָח֤ א  ְוַהּנֹוָר֗
יא  ַהּמֹוִצ֤ ִים  ין־ָמ֑ ֵאֽ ר  ֲאֶׁש֣ ְוִצָּמ֖אֹון 
יׁש׃  ַחָּלִמֽ ַהֽ ִמּ֖צּור  ִים  ַמ֔ ְלָ֙ך 
ר  ֲאֶׁש֥ ר  ַּבִּמְדָּב֔ ָמן֙  ְלָ֥ך  ֲאִכ֨ טז ַהַּמֽ

ַעּֽנְֹתָ֗ך  ַען  ְלַמ֣ יָך  ֲאבֶֹת֑  ְד֖עּון  לֹא־ָיֽ
ְבָ֖ך  ְלֵהיִטֽ ָך  ַנּסֶֹת֔ ַען֙  ּוְלַמ֨
ָך  ִּבְלָבֶב֑ ַמְרָּת֖  יז ְוָאֽ ָך׃  ֲחִריֶתֽ ְּבַאֽ
ֶאת־ י  ִל֖ ָׂשה  ָע֥ י  ָיִד֔ ְו֣עֶֹצם  ּכִֹחי֙ 
ֶאת־ְיָי֣  ַכְרָּת֙  יח ְוָזֽ ה׃  ַהֶּזֽ ִיל  ַהַח֥
ּ֖כַֹח  ְלָ֛ך  ן  ַהֹּנֵת֥ ֗הּוא  י  ִּכ֣ יָך  ֱאֹלֶה֔
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ֶאת־ ים  ָה ִק֧ ַען  ְלַמ֨ ִיל  ָח֑ ֲעׂ֣שֹות  ַלֽ
יָך ַּכּ֥יֹום  ֲאבֶֹת֖ ע ַלֽ ְּבִרי֛תֹו ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥
ִּתְׁשַּכ֙ח  ִאם־ָׁש֤כַֹח  ה  יט ְוָהָי֗ ה׃ פ   ַהֶּזֽ
ֲחֵרי֙  ַאֽ ַלְכָּת֗  ְוָהֽ יָך  ֱאֹלֶה֔ ֶאת־ְיָי֣ 
ם  ֲעַבְדָּת֖ ַוֽ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣
ָבֶכ֙ם  ִע֤דִֹתי  ַהֽ ם  ָלֶה֑ יָת  ֲחִו֣ ְוִהְׁשַּתֽ
ם  כ ַּכּגֹוִי֗ ּֽתֹאֵבֽדּון׃  ָא֖בֹד  י  ִּכ֥ ַהּ֔יֹום 
ן  ֵּכ֖ ם  ִמְּפֵניֶכ֔ יד  ֲאִב֣ ַמֽ ְיָי֙  ר  ֲאֶׁש֤
א ִתְׁשְמ֔עּון ְּב֖קֹול ְיָי֥  ֹ֣ ֶקב ל ּֽתֹאֵב֑דּון ֵע֚
ל  ִיְׂשָרֵא֗ ע  ט א ְׁשַמ֣ ם׃ פ   ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
ָלבֹ֙א  ן  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔ ַהּיֹו֙ם  ר  עֵֹב֤ ה  ַאָּת֨
ָּך  ִמֶּמ֑ ים  ֲעֻצִמ֖ ַוֽ ים  ְּגדִֹל֥ ם  ּגֹוִי֔ ֶׁשת  ָלֶר֣
ִים׃  ַּבָּׁשָמֽ ּוְבֻצ֖רֹת  ְּגדֹֹ֥לת  ים  ָעִר֛
ר  ֲאֶׁש֨ ים  ֲעָנ ִק֑ ְּבֵנ֣י  ם  ָוָר֖ ם־ָּג֥דֹול  ב ַעֽ

י  ִמ֣ ְעָּת  ָׁשַמ֔ ה  ְוַאָּת֣ ְעָּת֙  ָיַד֨ ה  ַאָּת֤
 ַדְעָּת֣  ג ְוָיֽ ֲעָנֽק׃  ְּבֵנ֥י  ִלְפֵנ֖י  ב  ִיְתַיֵּצ֔
ר  עֵֹב֤ הּוא־ָהֽ יָך  ֱאֹלֶה֜ ְיָי֨  ִּכ֩י  ַהּ֗יֹום 
ם  ַיְׁשִמיֵד֛ ֧הּוא  ה  ֽאְֹכָל֔ ׁש  ֵא֣ יָ֙ך  ְלָפֶנ֨
ם  ְוֽהֹוַרְׁשָּת֤ ְלָפֶנ֑יָך  ם  ַיְכִניֵע֖ ְו֥הּוא 
ְיָי֖  ר  ִּדֶּב֥ ר  ֲאֶׁש֛ ַּכֽ ר  ַמֵה֔ ֲאַבְדָּת֙ם  ְוַהֽ
ְבָ֗ך  ִּבְלָבֽ ר  ד ַאל־ּתֹאַמ֣ שלישי   ְך׃   ָלֽ
יָ֮ך  ִמְּלָפֶנ֘ ם |  ֹאָת֥ יָך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֩  ֲה֣דֹף  ַּבֽ
ֶׁשת  ָלֶר֖ ְיָי֔  ִני  ֱהִביַא֣ ְּבִצְדָקִתי֙  ֵלאֹמר֒ 
ֶרץ ַהּ֑זֹאת ּוְבִרְׁשַע֙ת ַהּגֹוִי֣ם  ֶאת־ָהָא֣
א  ֹ֣ ה ל ִמָּפֶנֽיָך׃  ם  ֽמֹוִריָׁש֥ ְיָי֖  ֶּלה  ָהֵא֔
א  ָב֖ ה  ַאָּת֥ ְבָ֔ך  ְלָב֣ ּוְב֨יֶֹׁש֙ר  ְתָ֗ך  ְבִצְד ָקֽ
ת |  ְּבִרְׁשַע֣ י  ִּכ֞ ם  ֶאת־ַאְרָצ֑ ֶׁשת  ָלֶר֣
ם  ֽמֹוִריָׁש֣ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ֶּלה  ָהֵא֗ ַהּגֹוִי֣ם 
ר  ֶאת־ַהָּדָב֗ ים  ָה ִק֣ ַען  ּוְלַמ֜ יָך  ִמָּפֶנ֔
ם  יָך ְלַאְבָרָה֥ ֲאבֶֹת֔ ע ְיָי֙ ַלֽ ר ִנְׁשַּב֤ ֲאֶׁש֨
א  ֹ֤ ל י  ִּכ֠  ַדְעָּת֗  ו ְוָיֽ ֲעֽקֹב׃  ּֽוְלַיֽ ק  ְלִיְצָח֖
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ן ְלָ֜ך ֶאת־ יָך ֹנֵת֨ ֹלֶה֠ ְתָ֙ך ְיָי֣ ֱא֠ ְבִצְד ָקֽ
ּה  ְלִרְׁשָּת֑ ַהּ֖זֹאת  ה  ַהּטֹוָב֛ ֶרץ  ָהָא֧
ז ְזכֹ֙ר  ָּתה׃  ָאֽ ַעם־ְקֵׁשה־֖עֶֹרף  י  ִּכ֥
ְפָּת  ֲאֶׁשר־ִהְקַצ֛ ת  ֵא֧ ח  ַאל־ִּתְׁשַּכ֔
ר ְלִמן־ַהּ֞יֹום  יָך ַּבִּמְדָּב֑ ֶאת־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖
ִים  ִמְצַר֗ ֶרץ  ֵמֶא֣ אָת |  ֲאֶׁשר־ָיָצ֣
ה  ַהֶּז֔ ַעד־ַהָּמ֣קֹום  ַעד־ּֽבֲֹאֶכ֙ם 
ב  ׃ ח ּוְבחֵֹר֥ ם ִעם־ְיָיֽ ים ֱהִייֶת֖ ַמְמִר֥
ם   ף ְיָי֛ ָּבֶכ֖ ם ֶאת־ְיָי֑ ַוִּיְתַאַּנ֧ ִהְקַצְפֶּת֖
י  ֲעֹלִת֣ ט ַּבֽ ם׃  ֶאְתֶכֽ יד  ְלַהְׁשִמ֥
ֲאָבִני֙ם  ָהֽ לּו֤חֹת  ַחת  ָלַק֜ ָרה  ָהָה֗
ְיָי֖  ת  ֲאֶׁשר־ָּכַר֥ ית  ַהְּבִר֔ לּו֣חֹת 
ים יֹו֙ם  ר ַאְרָּבִע֥ ב ָּבָה֗ ֵאֵׁש֣ ִעָּמֶכ֑ם ָוֽ
ְלִּתי  א ָאַכ֔ ֹ֣ ֶחם ל ְיָלה ֶל֚ ים ַל֔ ְוַאְרָּבִע֣
י  ֵאַל֗ ְיָי֜  ן  י ַוִּיֵּת֨ יִתי׃  ָׁשִתֽ א  ֹ֥ ל ִים  ּוַמ֖
ים  ְּכֻתִב֖ ים  ֲאָבִנ֔ ָהֽ ת  לּוחֹ֣ ֶאת־ְׁשֵני֙ 
ָכל־ ְּכֽ ם  ֲעֵליֶה֗ ַוֽ ים  ֱאֹלִה֑ ע  ְּבֶאְצַּב֣
ם  ִעָּמֶכ֥ ְיָי֨  ִּדֶּב֩ר  ר  ֲאֶׁש֣ ים  ַהְּדָבִר֡
ל׃  ַהָּקָהֽ ְּב֥יֹום  ׁש  ָהֵא֖ ִמּ֥תֹוְך  ר  ָּבָה֛
֔יֹום  ים  ַאְרָּבִע֣ ִמֵּק֙ץ  י  יא ַוְיִה֗

י ֶאת־ ן ְיָי֜ ֵאַל֗ ְיָלה ָנַת֨ ים ָל֑ ְוַאְרָּבִע֖
ֻל֥חֹות  ֲאָבִנ֖ים  ָהֽ ֻל֥חֹת  ְׁשֵנ֛י 
ד  י ֣קּום ֵר֤ ית׃ יב ַוּ֨יֹאֶמר ְיָי֜ ֵאַל֗ ַהְּבִרֽ
ר  ֲאֶׁש֥ ַעְּמָ֔ך  ת  ִׁשֵח֣ י  ִּכ֚ ה  ִמֶּז֔ ַמֵה֙ר 
ר ִמן־ רּו ַמֵה֗ ִים ָס֣ אָת ִמִּמְצָר֑ הֹוֵצ֖
ם  ָלֶה֖ ָעׂ֥שּו  ם  ִצִּויִת֔ ר  ֲאֶׁש֣ ֶרְ֙ך  ַהֶּד֨
ֵלא֑מֹר  י  ֵאַל֣ ְיָי֖  יג ַוּ֥יֹאֶמר  ה׃  ַמֵּסָכֽ
ה ְוִהֵּנ֥ה ַעם־ ם ַהֶּז֔ יִתי֙ ֶאת־ָהָע֣ ָרִא֨
ִּני֙  ִמֶּמ֨ ֶרף  יד ֶה֤ ֽהּוא׃  ְקֵׁשה־֖עֶֹרף 
ם  ֶאת־ְׁשָמ֔ ה  ְוֶאְמֶח֣ ם  ְוַאְׁשִמיֵד֔
ֽאֹוְתָ֔ך  ֱעֶׂש֙ה  ְוֶאֽ ִים  ַהָּׁשָמ֑ ַחת  ִמַּת֖
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ֶפן  טו ָוֵא֗ ּנּו׃  ִמֶּמֽ ב  ָוָר֖ ְלֽגֹוי־ָע֥צּום 
ׁש  ָּבֵא֑ ר  ּבֵֹע֣ ר  ְוָהָה֖ ר  ִמן־ָהָה֔ ֵאֵר֙ד  ָוֽ
י׃  ָיָדֽ י  ְׁשֵּת֥ ל  ַע֖ ית  ַהְּבִר֔ לּו֣חֹת  ּוְׁשֵני֙ 
יָי֣  ַלֽ ֲחָטאֶת֙ם  ְוִהֵּנ֤ה  ֶרא  טז ָוֵא֗

ה  ֶגל ַמֵּסָכ֑ ם ֵע֖ ם ָלֶכ֔ ם ֲעִׂשיֶת֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
ה  ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ ֶרְך  ִמן־ַהֶּד֕ ר  ַמֵה֔ ם  ַסְרֶּת֣
ַהֻּל֔חֹת  ֶאְתֹּפׂ֙ש ִּבְׁשֵנ֣י  יז ָוֽ ם׃  ְיָי֖ ֶאְתֶכֽ
ם  ֲאַׁשְּבֵר֖ ָוֽ י  ָיָד֑ י  ְׁשֵּת֣ ל  ֵמַע֖ ם  ַאְׁשִלֵכ֔ ָוֽ
ְיָי֜  י  ִלְפֵנ֨ ֶאְתַנַּפ֩ל  יח ָוֽ ם׃  יֵניֶכֽ ְלֵעֽ
ים  ְוַאְרָּבִע֣ יֹו֙ם  ים  ַאְרָּבִע֥ ה  אׁשָֹנ֗ ָּכִרֽ
א  ֹ֣ ל ִים  ּוַמ֖ ְלִּתי  ָאַכ֔ א  ֹ֣ ל ֶחם  ֶל֚ ְיָלה  ַל֔
ר  ֲאֶׁש֣ ָּכל־ַחַּטאְתֶכ֙ם  ל  ַע֤ יִתי  ָׁשִת֑
ְיָי֖  ְּבֵעיֵנ֥י  ע  ָהַר֛ ֲעׂ֥שֹות  ַלֽ ם  ֲחָטאֶת֔
ָהַא֙ף  ִמְּפֵנ֤י  ְרִּתי  ָי֗גֹ י  יט ִּכ֣ ְלַהְכִעיֽסֹו׃ 
ם  ֲעֵליֶכ֖ ְיָי֛  ף  ָקַצ֧ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֵחָמ֔ ְוַה֣
י ַּג֖ם  ע ְיָי֙ ֵאַל֔ יד ֶאְתֶכ֑ם ַוִּיְׁשַמ֤ ְלַהְׁשִמ֣
 ף ְיָי֛  ֲה֗רֹן ִהְתַאַּנ֧ וא׃ כ ּֽוְבַאֽ ַעם ַהִהֽ ַּבַּפ֥
ד  ל ַּגם־ְּבַע֥ ֶאְתַּפֵּל֛ ְמ֖אֹד ְלַהְׁשִמי֑דֹו ָוֽ
ֶאת־ כא ְוֽ וא׃  ַהִהֽ ת  ָּבֵע֥ ֲה֖רֹן  ַאֽ
ֶאת־ ם  ֲאֶׁשר־ֲעִׂשיֶת֣ ם  ַחַּטאְתֶכ֞
ֶאְׂש֣רֹף ֹא֣תֹו | ָּבֵאׁ֒ש  ְחִּת֮י ָוֽ ֶגל ָלַק֘ ָהֵע֗
ד ֲאֶׁשר־ ב ַע֥ ֶאּ֨כֹת ֹא֤תֹו ָטחֹון֙ ֵהיֵט֔ ָוֽ
ֶאל־ ֶאת־ֲעָפ֔רֹו  ַאְׁשִלְ֙ך  ָוֽ ר  ְלָעָפ֑ ק  ַּד֖
ר׃ כב ּוְבַתְבֵעָר֙ה  ד ִמן־ָהָהֽ ַהַּנַ֖חל ַהּיֵֹר֥
ים  ֲאָו֑ה ַמְקִצִפ֥ ַּתֽ ה ּוְבִקְב֖רֹת ַהֽ ּוְבַמָּס֔
ם  ׃ כג ּוִבְׁשֹ֨לַח ְיָי֜ ֶאְתֶכ֗ ם ֶאת־ְיָיֽ ֱהִייֶת֖
ּוְרׁ֣שּו  ֲעלּ֙ו  ֵלא֔מֹר  ַע֙  ַּבְרֵנ֨ ׁש  ִמָּקֵד֤
ִּתי ָלֶכ֑ם ַוַּתְמ֗רּו  ר ָנַת֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶאת־ָהָא֔
ֱאַמְנֶּת֙ם  ֶהֽ א  ֹ֤ ְול ם  ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔ ְיָי֙  י  ֶאת־ִּפ֤
ים  ם ְּבקֹֽלֹו׃ כד ַמְמִר֥ א ְׁשַמְעֶּת֖ ֹ֥ ֔לֹו ְול
ם׃  ֶאְתֶכֽ י  ַּדְעִּת֥ ִמּ֖יֹום  ִעם־ְיָי֑  ם  ֱהִייֶת֖
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ים  ת ַאְרָּבִע֥ ל ִלְפֵנ֣י ְיָי֗ ֵא֣ ֶאְתַנַּפ֞ כה ָוֽ

ר  ְיָלה ֲאֶׁש֣ ים ַהַּל֖ ַהּ֛יֹום ְוֶאת־ַאְרָּבִע֥
יד  ְלַהְׁשִמ֥ ְיָי֖  ר  י־ָאַמ֥ ִּכֽ ְלִּתי  ִהְתַנָּפ֑
ֹאַמר֒  ֶאְתַּפֵּל֣ל ֶאל־ְיָי֮ ָוֽ ם׃ כו ָוֽ ֶאְתֶכֽ
ים) ַאל־ ֲאדָֹנ֣י ֱיִי֗ (הקריאה׃ ֱאֹלִה֗
ר  ֲאֶׁש֥ ְתָ֔ך  ֲחָל֣ ְוַנֽ ַעְּמָ֙ך  ת  ַּתְׁשֵח֤
אָת  ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ ָך  ְּבָגְדֶל֑ יָת  ָּפִד֖
כז ְזכֹ֙ר  ה׃  ֲחָז ָקֽ ְּבָי֥ד  ִים  ִמִּמְצַר֖
ק  ְלִיְצָח֖ ם  ְלַאְבָרָה֥ יָך  ֲעָבֶד֔ ַלֽ
ם  ָהָע֣ ֶאל־ְקִׁשי֙  ֶפן  ַאל־ֵּת֗ ֲע֑קֹב  ּֽוְלַיֽ
ְוֶאל־ַחָּטאֽתֹו׃  ְוֶאל־ִרְׁש֖עֹו  ה  ַהֶּז֔
ר  ֲאֶׁש֣ ֶר֮ץ  ָהָא֘ כח ֶּפן־ֽיֹאְמ֗רּו 

ְיָי֔  ְי֣כֶֹלת  ִמְּבִלי֙  ִמָּׁש֒ם  נּו  ֽהֹוֵצאָת֣
ר  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֣ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ ם  ֲהִביָא֕ ַלֽ
ם  ֽהֹוִציָא֖ ם  אֹוָת֔ ּוִמִּׂשְנָא֣תֹו  ם  ָלֶה֑
ַעְּמָ֖ך  ם  כט ְוֵה֥ ר׃  ַּבִּמְדָּבֽ ם  ֲהִמָת֥ ַלֽ
ְּבֽכֲֹחָ֣ך  אָת֙  הֹוֵצ֨ ר  ֲאֶׁש֤ ָך  ֲחָלֶת֑ ְוַנֽ
רביעי   ַהְּנטּוָיֽה׃ פ   ְזֽרֲֹעָ֖ך  ּוִבֽ ַהָּג֔דֹל 
י  ֵאַל֗ ְיָי֣  ר  ָאַמ֧ וא  ַהִה֜ ת  י א ָּבֵע֨

ֲאָבִני֙ם  ְׁשֵנֽי־לּו֤חֹת  ְּפָסל־ְלָ֞ך 
ָרה  ָהָה֑ י  ֵאַל֖ ה  ֲעֵל֥ ַוֽ ים  אׁשִֹנ֔ ָּכִר֣
ב ְוֶאְכֹּת֙ב  ץ׃  ֵעֽ רֹון  ֲא֥ ְּלָ֖ך  יָת  ְוָעִׂש֥
ר  ֲאֶׁש֥ ים  ת־ַהְּדָבִר֔ ֶא֨ ַעל־ַהֻּל֔חֹת 
ר  ֲאֶׁש֣ אׁשִֹנ֖ים  ָהִרֽ ַעל־ַהֻּל֥חֹת  ָה֛יּו 
ַעׂש  ָאֽרֹון׃ ג ָוַא֤ ם ָּבֽ ְרָּת ְוַׂשְמָּת֖ ִׁשַּב֑
ְׁשֵנֽי־ ֶאְפ֛סֹל  ָוֽ ים  ִׁשִּט֔ י  ֲעֵצ֣ ֲארֹון֙ 
ַעל  ָוַא֣ אׁשִֹנ֑ים  ָּכִרֽ ֲאָבִנ֖ים  ֻל֥חֹת 
י׃  ְּבָיִדֽ ַהֻּל֖חֹת  ּוְׁשֵנ֥י  ָרה  ָהָה֔
ב  ַּכִּמְכָּת֣ ל־ַהֻּל֜חֹת  ַעֽ ד ַוִּיְכּ֨תֹב 

ים  ַהְּדָבִר֔ ֶרת  ֲעֶׂש֣ ת  ֵא֚ ִראׁ֗שֹון  ָהֽ
ר ִמּ֥תֹוְך  ם ָּבָה֛ ר ִּדֶּב֩ר ְיָי֨ ֲאֵליֶכ֥ ֲאֶׁש֣
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י׃  ֵאָלֽ ְיָי֖  ַוִּיְּתֵנ֥ם  ל  ַהָּקָה֑ ְּב֣יֹום  ׁש  ָהֵא֖
ָאִׂש֙ם ֶאת־ ר ָוֽ ֵאֵר֙ד ִמן־ָהָה֔ ֶפן ָוֽ ה ָוֵא֗

ַוִּיְ֣היּו  יִתי  ָעִׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ָא֖רֹון  ָּבֽ ַהֻּל֔חֹת 
ל  ִיְׂשָרֵא֗ ו ּוְבֵנ֣י  ׃  ְיָיֽ ִני  ִצַּו֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ם  ָׁש֔
ה  ֽמֹוֵסָר֑ ן  ֲע ָק֖ ְּבֵני־ַיֽ ִמְּבֵא֥רֹת  ְס֛עּו  ָנֽ
ן  ַוְיַכֵה֛ ם  ָׁש֔ ר  ַוִּיָּקֵב֣ ֲהרֹן֙  ַאֽ ת  ֵמ֤ ם  ָׁש֣
ְס֖עּו  ָנֽ ם  ז ִמָּׁש֥ יו׃  ַּתְחָּתֽ ְּב֖נֹו  ֶאְלָעָז֥ר 
ָתה  ָיְטָב֔ ּוִמן־ַהֻּגְדּ֣גָֹדה  ַהֻּגְדּ֑גָֹדה 
וא  ַהִה֗ ת  ח ָּבֵע֣ ִים׃  ֲחֵלי־ָמֽ ַנֽ ֶרץ  ֶא֖
את  ָלֵׂש֖ י  ַהֵּלִו֔ ֶבט  ֶאת־ֵׁש֣ ְיָי֙  יל  ִהְבִּד֤
ְיָי֤  י  ִלְפֵנ֨ ֲעֹמ֩ד  ַלֽ ית־ְיָי֑  ְּבִרֽ ֶאת־ֲא֣רֹון 
ַהּ֥יֹום  ד  ַע֖ ִּבְׁש֔מֹו  ְך  ּוְלָבֵר֣ ְרתֹ֙ו  ְלָׁשֽ
ֶלק  ֵח֥ י  ְלֵלִו֛ א־ָהָי֧ה  ֹֽ ל ן  ט ַעל־ֵּכ֞ ה׃  ַהֶּזֽ
ֲחָל֔תֹו  ַנֽ ֣הּוא  ְיָי֙  יו  ִעם־ֶאָח֑ ה  ֲחָל֖ ְוַנֽ
י  ֹנִכ֞ יָך ֽלֹו׃ י ְוָאֽ ר ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ר ִּדֶּב֛ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ים  אׁשִֹנ֔ ָהִר֣ ַּכָּיִמי֙ם  ר  ָבָה֗ ְדִּתי  ָעַמ֣
ְיָלה  ָל֑ ים  ְוַאְרָּבִע֖ ֔יֹום  ים  ַאְרָּבִע֣
וא  ַהִה֔ ַעם  ַּבַּפ֣ ם  ַּג֚ י  ֵאַל֗ ְיָי֜  ע  ַוִּיְׁשַמ֨
ָך׃ יא ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙  ה ְיָי֖ ַהְׁשִחיֶתֽ א־ָאָב֥ ֹֽ ל
ם  ָהָע֑ ִלְפֵנ֣י  ע  ְלַמַּס֖ ְך  ֵל֥ ֛קּום  י  ֵאַל֔
ֲאֶׁשר־ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ יְרׁ֣שּו  ְוִיֽ ְוָי֨בֹאּ֙ו 
ם׃ פ   ָלֶהֽ ת  ָלֵת֥ ם  ֲאבָֹת֖ ַלֽ ְעִּתי  ִנְׁשַּב֥
ְיָי֣  ה  ָמ֚ ל  ִיְׂשָרֵא֔ יב ְוַעָּת֙ה  חמישי  

ה  ִיְרָא֠ י ִאם־ְל֠ ְך ִּכ֣ ִעָּמ֑ ל ֵמֽ יָך ׁשֵֹא֖ ֱאֹלֶה֔
ְּבָכל־ְּדָרָכי֙ו  ָלֶלֶ֤כת  יָך  ֱאֹלֶה֜ ֶאת־ְיָי֨ 
ֶאת־ְיָי֣  ֲעבֹ֙ד  ְוַלֽ ֹא֔תֹו  ה  ֲהָב֣ ּוְלַאֽ
ָך׃  ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ְבָ֖ך  ְּבָכל־ְלָבֽ יָך  ֱאֹלֶה֔
יו  יג ִלְׁש֞מֹר ֶאת־ִמְצ֤וֹת ְיָי֙ ְוֶאת־ֻחּקָֹת֔

ְך׃  י ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום ְל֖טֹוב ָלֽ ֹנִכ֥ ר ָאֽ ֲאֶׁש֛
י  ִים ּוְׁשֵמ֣ יָך ַהָּׁשַמ֖ יהָֹו֣ה ֱאֹלֶה֔ ן ַלֽ יד ֵה֚

ּה׃  ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָּבֽ ֶרץ  ָהָא֖ ִים  ַהָּׁשָמ֑
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ה  ֲהָב֣ ק ְיָי֖ ְלַאֽ יָך ָחַׁש֥ ֲאבֶֹת֛ ק ַּבֽ טו ַר֧

ם  ֲחֵריֶה֗ ַאֽ ם  ְּבַזְרָע֣ ר  ַוִּיְבַח֞ ם  אֹוָת֑
ה׃  ַהֶּזֽ ַּכּ֥יֹום  ים  ַעִּמ֖ ִמָּכל־ָהֽ ָּבֶכ֛ם 
ְלַבְבֶכ֑ם  ָעְרַל֣ת  ת  ֵא֖ ם  טז ּוַמְלֶּת֕

י ְיָי֣  א ַתְקׁ֖שּו ֽעֹוד׃ יז ִּכ֚ ֹ֥ ם ל ְרְּפֶכ֔ ְוָע֨
ים  ֱאֹלִה֔ ָהֽ י  ֱאֹלֵה֣ ֚הּוא  ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
ל ַהָּג֤דֹל ַהִּגּבֹ֙ר  ֲאדִֹנ֑ים ָהֵא֨ ֲאדֵֹנ֖י ָהֽ ַוֽ
ים  ָפִנ֔ א  א־ִיָּׂש֣ ֹֽ ל ֲאֶׁש֙ר  א  ְוַהּנֹוָר֔
ט  ה ִמְׁשַּפ֥ ח ֽׁשַֹחד׃ יח עֶֹׂש֛ א ִיַּק֖ ֹ֥ ְול
ֶתת ֖לֹו  ר ָל֥ ב ֵּג֔ ָי֖תֹום ְוַאְלָמָנ֑ה ְוֹאֵה֣
ֶאת־ ם  ֲאַהְבֶּת֖ יט ַוֽ ה׃  ְוִׂשְמָלֽ ֶחם  ֶל֥
ֶרץ  ְּבֶא֥ ם  ֱהִייֶת֖ ים  י־ֵגִר֥ ִּכֽ ַהֵּג֑ר 
א  ִּתיָר֖ יָך  ֱאֹלֶה֛ כ ֶאת־ְיָי֧  ִים׃  ִמְצָרֽ
ּוִבְׁש֖מֹו  ק  ִתְדָּב֔ ּו֣בֹו  ֲע֑בֹד  ַתֽ ֹא֣תֹו 
ְו֣הּוא  ְתָ֖ך  ְתִהָּלֽ כא ֥הּוא  ַע׃  ִּתָּׁשֵבֽ
ֶאת־ ִאְּתָ֗ך  ה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֣ יָך  ֱאֹלֶה֑
ֶּלה  ָהֵא֔ ְוֶאת־ַהּֽנֹוָרֹא֙ת  ַהְּגדֹֹ֤לת 
ים  כב ְּבִׁשְבִע֣ ֵעיֶנֽיָך׃  ָר֖אּו  ר  ֲאֶׁש֥
ְיָמה  ִמְצָר֑ יָך  ֲאבֶֹת֖  ְר֥דּו  ָיֽ ֶפׁש  ֶנ֔
י  ְּכֽכֹוְכֵב֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ְמָ֙ך  ָׂשֽ ה  ְוַעָּת֗
ת ְיָי֣  ַהְבָּת֔ ֵא֖ ִים ָלֽרֹב׃ יא א ְוָא֣ ַהָּׁשַמ֖
ִמְׁשַמְרּ֗תֹו  ַמְרָּת֣  ְוָׁשֽ יָך  ֱאֹלֶה֑
ָּכל־ יו  ּוִמְצֹוָת֖ יו  ּוִמְׁשָּפָט֛ יו  ְוֻחּקָֹת֧
א  ֹ֣ י | ל יַדְעֶּת֮ם ַהּיֹו֒ם ִּכ֣ ים׃ ב ִוֽ ַהָּיִמֽ
ר  ֲאֶׁש֣  ְדעּ֙ו ַוֽ ר לֹא־ָיֽ ם ֲאֶׁש֤ ֶאת־ְּבֵניֶכ֗
ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  ְיָי֣  ר  ֶאת־מּוַס֖ א־ָר֔אּו  ֹֽ ל
ה ּוְזרֹ֖עֹו  ֲחָזָק֔ ֶאת־ָּגְד֕לֹו ֶאת־ָידֹ֙ו ַהֽ
ת־ ְוֶאֽ ג ְוֶאת־ֽאֹֹתָתי֙ו  ַהְּנטּוָיֽה׃ 
ִים  ה ְּב֣תֹוְך ִמְצָר֑ ר ָעָׂש֖ יו ֲאֶׁש֥ ֲעָׂש֔ ַמֽ
ּוְלָכל־ ִים  ֶלְך־ִמְצַר֖ ֶמֽ ְלַפְר֥עֹה 
יל  ְלֵח֨ ָעָׂש֩ה  ר  ֲאֶׁש֣ ד ַוֽ ַאְרֽצֹו׃ 
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יף  ר ֵהִצ֜ יו ּוְלִרְכּ֗בֹו ֲאֶׁש֨ ִים ְלסּוָס֣ ִמְצַר֜
ם  ם ְּבָרְדָפ֖ י ַים־סּו֙ף ַעל־ְּפֵניֶה֔ ֶאת־ֵמ֤
ה׃  ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ם ְיָי֔ ַע֖ ֲחֵריֶכ֑ם ַוְיַאְּבֵד֣ ַאֽ
ַעד־ ר  ַּבִּמְדָּב֑ ם  ָלֶכ֖ ה  ָעָׂש֛ ר  ֲאֶׁש֥ ה ַוֽ

ר  ֲאֶׁש֨ ו ַוֽ ה׃  ַהֶּזֽ ַעד־ַהָּמ֥קֹום  ם  ּֽבֲֹאֶכ֖
ֱאִליָא֮ב  ְּבֵנ֣י  ם  ֲאִביָר֗ ְוַלֽ ן  ְלָדָת֣ ה  ָעָׂש֜
ֶר֙ץ ֶאת־ ה ָהָא֨ ְצָת֤ ר ָּפֽ ֶּבן־ְראּוֵבן֒ ֲאֶׁש֨
ְוֶאת־ ם  ֵּתיֶה֖ ְוֶאת־ָּבֽ ם  ַוִּתְבָלֵע֥ יָה  ִּפ֔
ר  ֲאֶׁש֣ ָּכל־ַהְיקּו֙ם  ת  ְוֵא֤ ם  ֳהֵליֶה֑ ָאֽ
י  ז ִּכ֤ ל׃  ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ֶרב  ְּב ֶק֖ ם  ְּבַרְגֵליֶה֔
ְיָי֖  ה  ֲעֵׂש֥ ָּכל־ַמֽ ת  ֵא֛ רֹ֔אֹת  ָהֽ יֵניֶכ֙ם  ֵעֽ
ח ּוְׁשַמְרֶּת֙ם  ה׃  ָעָׂשֽ ר  ֲאֶׁש֖ ַהָּג֑דֹל 
ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֛ ה  ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֔
ּוָבאֶת֙ם  ֶחְז֗קּו  ֶּתֽ ַען  ְלַמ֣ ַהּ֑יֹום 
ם  ַאֶּת֛ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ם  יִרְׁשֶּת֣ ִוֽ
ַען  ט ּוְלַמ֨ ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָׁש֖ ים  ֽעְֹבִר֥
ֲאֶׁש֩ר  ה  ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣ ָיִמי֙ם  יכּו  ֲאִר֤ ַּתֽ
ם  ָלֶה֖ ת  ָלֵת֥ ֲאֽבֵֹתיֶכ֛ם  ַלֽ ְיָי֧  ע  ִנְׁשַּב֨
ׁש׃ ס   ּוְדָבֽ ָחָל֖ב  ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛ ם  ּוְלַזְרָע֑
ָבא־ ה  ַאָּת֤ ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ָהָא֗ י  י ִּכ֣ ששי  

ִי֙ם  ִמְצַר֨ ֶרץ  ְכֶא֤ א  ֹ֣ ל ּה  ְלִרְׁשָּת֔ ָּמ֙ה  ָׁש֨
ר  ֲאֶׁש֤ ם  ִמָּׁש֑ ם  ְיָצאֶת֖ ר  ֲאֶׁש֥ וא  ִה֔
ְבַרְגְלָ֖ך  יָת  ְוִהְׁש ִק֥ ת־ַזְרֲעָ֔ך  ֶאֽ ִּתְזַר֙ע 
ם  ַאֶּת֜ ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  יא ְוָהָא֗ ק׃  ַהָּיָרֽ  ן  ְּכַג֥
ים  ֶרץ ָהִר֖ ּה ֶא֥ ָּמ֙ה ְלִרְׁשָּת֔ ים ָׁש֨ ֽעְֹבִר֥
ִּתְׁשֶּתה־ ִים  ַהָּׁשַמ֖ ר  ִלְמַט֥ ּוְבָק֑עֹת 
ׁש  יָך ּדֵֹר֣ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ִים׃ יב ֶא֕ ָּמֽ
ּה  ָּב֔ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  י  ֵעיֵנ֨ יד  ָּתִמ֗ ּה  ֹאָת֑
ה׃ ס   ית ָׁשָנֽ ֲחִר֥ ד ַאֽ ה ְוַע֖ ֵרִׁשי֙ת ַהָּׁשָנ֔ ֵמֽ
ֶאל־ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ִאם־ָׁש֤מַֹע  ה  יג ְוָהָי֗

ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ י  ִמְצֹוַת֔
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ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם  ֶאת־ְיָי֤  ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ַהּ֑יֹום 
ּוְבָכל־ ם  ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ּוְלָעְב֔דֹו 
ר־ַאְרְצֶכ֛ם  י ְמַטֽ ַתִּת֧ ם׃ יד ְוָנֽ ַנְפְׁשֶכֽ
ַסְפָּת֣  ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש  ה  יֹוֶר֣ ְּבִעּ֖תֹו 
י  ַתִּת֛ ָך׃ טו ְוָנֽ ְׁשָ֖ך ְוִיְצָהֶרֽ ָך ְוִתירֹֽ ְדָגֶנ֔
ַכְלָּת֖  ְוָאֽ ָך  ִלְבֶהְמֶּת֑ ְדָ֖ך  ְּבָׂשֽ ֶׂשב  ֵע֥
ֶּפן־ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  טז ִהָּׁשֽ ְעָּת׃  ְוָׂשָבֽ
ֲעַבְדֶּת֙ם  ם ַוֽ ה ְלַבְבֶכ֑ם ְוַסְרֶּת֗ ִיְפֶּת֖
ם  ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣
ר  ם ְוָעַצ֤ ה ַאף־ְיָי֜ ָּבֶכ֗ ם׃ יז ְוָחָר֨ ָלֶהֽ
ר  ָמָט֔ ְהֶי֣ה  ְולֹא־ִיֽ ִי֙ם  ֶאת־ַהָּׁשַמ֨
ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה  ן  ִתֵּת֖ א  ֹ֥ ל ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣
ֶרץ  ָהָא֣ ֵמַע֙ל  ה  ְמֵהָר֗ ם  ֲאַבְדֶּת֣ ַוֽ
ם׃  ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥ ְיָי֖  ר  ֲאֶׁש֥ ה  ַהּטָֹב֔
ַעל־ ֶּלה  ֵא֔ י  ֶאת־ְּדָבַר֣ יח ְוַׂשְמֶּת֙ם 

ם  ּוְקַׁשְרֶּת֨ ל־ַנְפְׁשֶכ֑ם  ְוַעֽ ם  ְלַבְבֶכ֖
ְוָה֥יּו  ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤
ם  ם׃ יט ְוִלַּמְדֶּת֥ יֵניֶכֽ ין ֵעֽ ְלֽטֹוָט֖פֹת ֵּב֥
ם  ָּב֑ ר  ְלַדֵּב֣ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ ם  ֹאָת֛
ֶרְך  ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֨
ם  כ ּוְכַתְבָּת֛ ָך׃  ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך 
יָך׃  ּוִבְׁשָעֶרֽ ָך  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות 
ם  י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ כא ְלַמ֨

ְיָי֛  ע  ִנְׁשַּב֧ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל  ַע֚
י  ִּכיֵמ֥ ם  ָלֶה֑ ת  ָלֵת֣ ם  ֲאֽבֵֹתיֶכ֖ ַלֽ
ֶרץ׃ ס  שביעי ומפטיר   ִים ַעל־ָהָאֽ ַהָּׁשַמ֖
ֶאת־ ִּתְׁשְמ֜רּון  ִאם־ָׁש֨מֹר  כב ִּכ֩י 

י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ַהּ֗זֹאת  ָּכל־ַהִּמְצָו֣ה 
ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ּה  ֲעׂשָֹת֑ ַלֽ ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥
ְּבָכל־ ֶכת  ָלֶל֥ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם  ֶאת־ְיָי֧ 
יׁש ְיָי֛  יו ּוְלָדְבָקה־ֽבֹו׃ כג ְוהֹוִר֧ ְּדָרָכ֖
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ִמִּלְפֵניֶכ֑ם  ֶּלה  ָהֵא֖ ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִי֥ם 
ים  ֲעֻצִמ֖ ַוֽ ים  ְּגדִֹל֥ ם  ּגֹוִי֔ ם  יִרְׁשֶּת֣ ִוֽ
ִּתְד֧רְֹך  ר  ֲאֶׁש֨ כד ָּכל־ַהָּמ֗קֹום  ם׃  ִמֶּכֽ
ִמן־ ְהֶי֑ה  ִיֽ ָלֶכ֣ם  ּ֖בֹו  ף־ַרְגְלֶכ֛ם  ַּכֽ
ְנַהר־ ר  ִמן־ַהָּנָה֣ ְוַהְּלָב֜נֹון  ר  ַהִּמְדָּב֨
ְהֶי֖ה  ִיֽ ֲח֔רֹון  ָהַאֽ ַהָּי֣ם  ְוַע֙ד  ת  ְּפָר֗
יׁש ִּבְפֵניֶכ֑ם  ב ִא֖ א־ִיְתַיֵּצ֥ ֹֽ ם׃ כה ל ְלֶכֽ ְּגֻבֽ
ם  ן | ְיָי֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ם ִיֵּת֣ ֲאֶכ֜ ם ּומֹוַרֽ ַּפְחְּדֶכ֨
ִּתְדְרכּו־ ר  ֲאֶׁש֣ ֶר֙ץ  ָכל־ָהָא֨ ַעל־ְּפֵנ֤י 

ם׃ ס ס ס ר ָלֶכֽ ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ ּה ַּכֽ ָב֔
ראה

ם  ִלְפֵניֶכ֖ ן  ֹנֵת֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ה  יא כו ְרֵא֗

ה  ת־ַהְּבָרָכ֑ ה׃ כז ֶאֽ ה ּוְקָלָלֽ ַהּ֑יֹום ְּבָרָכ֖
ְיָי֣  ֶאל־ִמְצֹו֙ת  ִּתְׁשְמ֗עּו  ר  ֲאֶׁש֣
ם  ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ם ֲאֶׁש֧ ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
א ִתְׁשְמעּ֙ו  ֹ֤ ה ִאם־ל ַהּֽיֹום׃ כח ְוַהְּקָלָל֗
ם ִמן־ ם ְוַסְרֶּת֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ֶאל־ִמְצֹו֙ת ְיָי֣ 
ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ֶרְך  ַהֶּד֔
ים  ים ֲאֵחִר֖ י ֱאֹלִה֥ ֲחֵר֛ ֶכת ַאֽ ַהּ֑יֹום ָלֶל֗
י  ִּכ֤ ה  כט ְוָהָי֗ ם׃ ס  א־ְיַדְעֶּתֽ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥
ֶרץ ֲאֶׁשר־ יָך ֶאל־ָהָא֕ יֲאָ֙ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ְיִבֽ
ה  ַתָּת֤ ְוָנֽ ּה  ְלִרְׁשָּת֑ ָּמה  ָבא־ָׁש֖ ה  ַאָּת֥
ְוֶאת־ ים  ְּגִרִּז֔ ר  ַעל־ַה֣ ֶאת־ַהְּבָרָכ֙ה 
ל ֲהלֹא־ ל׃  ֵעיָבֽ ר  ַעל־ַה֥ ה  ַהְּקָלָל֖
ֶרְך  ֶּד֚ ֲחֵרי֙  ַאֽ ן  ַהַּיְרֵּד֗ ֶבר  ְּבֵע֣ ָּמה  ֵה֜
י  ֲעִנ֔ ְּכַנֽ ַהֽ ֶר֙ץ  ְּבֶא֨ ֶמׁש  ַהֶּׁש֔ ְמ֣בֹוא 
ֶצל  ֵא֖ ל  ַהִּגְלָּג֔ ֚מּול  ה  ֲעָרָב֑ ָּבֽ ב  ַהּיֵֹׁש֖
ים  ֽעְֹבִר֣ ַאֶּת֙ם  י  לא ִּכ֤ ה׃  ֹמֶרֽ לֹוֵנ֥י  ֵאֽ
ֶרץ  ֶׁשת ֶאת־ָהָא֔ ן ָלבֹ֙א ָלֶר֣ ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔
ָלֶכ֑ם  ן  ֹנֵת֣ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֖ ֲאֶׁשר־ְיָי֥ 
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ּה׃  יַׁשְבֶּתם־ָּבֽ ִוֽ ּה  ֹאָת֖ ם  יִרְׁשֶּת֥ ִוֽ
ָּכל־ ת  ֵא֥ ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ם  לב ּוְׁשַמְרֶּת֣

ר  ֲאֶׁש֧ ים  ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֑ ים  ֻחִּק֖ ַהֽ
ֶּלה  ם ַהּֽיֹום׃ יב א ֵא֠ ן ִלְפֵניֶכ֖ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ָאֽ
ר  ֲאֶׁש֣ ְוַהִּמְׁשָּפִטי֮ם  ים  ֻחִּק֣ ַהֽ
ֲאֶׁש֩ר  ֶרץ  ָּבָא֕ ֲעׂשֹו֒ת  ַלֽ ִּתְׁשְמ֣רּון 
ּה  יָך ְלָ֖ך ְלִרְׁשָּת֑ י ֲאבֶֹת֛ ן ְיָי֜ ֱאֹלֵה֧ ָנַת֨
ים  ַחִּי֖ ם  ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ים  ל־ַהָּיִמ֔ ָּכ֨
ַאְּב֠דּון  ְּת֠ ד  ב ַאֵּב֣ ה׃  ֲאָדָמֽ ַעל־ָהֽ
ְבדּו־ ָעֽ ר  ֲאֶׁש֧ ת־ָּכל־ַהְּמקֹ֞מֹות  ֶאֽ
ים  ֽיְֹרִׁש֥ ם  ַאֶּת֛ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ַהּגֹוִי֗ ם  ָׁש֣
ים  ָהִר֤ ַעל־ֶהֽ ם  ֶאת־ֱאֹֽלֵהיֶה֑ ם  ֹאָת֖
ַחת ָּכל־ ָרִמי֙ם ְוַעל־ַהְּגָב֔עֹות ְוַת֖ ָהֽ
ֶאת־ ם  ג ְוִנַּתְצֶּת֣  ן׃  ֲעָנֽ ַרֽ ץ  ֵע֥
ם  בָֹת֔ ם ְוִׁשַּבְרֶּת֙ם ֶאת־ַמֵּצ֣ ִמְזְּבחָֹת֗
י  ׁש ּוְפִסיֵל֥ ֵריֶה֙ם ִּתְׂשְר֣פּון ָּבֵא֔ ֲאֵׁשֽ ַוֽ
ם ֶאת־ ם ְּתַגֵּד֑עּון ְוִאַּבְדֶּת֣ ֱאֹֽלֵהיֶה֖
ד לֹא־ ַהֽהּוא׃  ִמן־ַהָּמ֖קֹום  ם  ְׁשָמ֔
י  ה ִּכ֠ ם׃  ֱאֹֽלֵהיֶכֽ יָי֖  ַלֽ ן  ֵּכ֔ ֲעׂ֣שּון  ַתֽ
ְיָי֤  ר  ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום  ִאֽ
ָלׂ֥שּום  ם  ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכ֔ ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם 
ִתְדְרׁ֖שּו  ְלִׁשְכ֥נֹו  ם  ָׁש֑ ֶאת־ְׁש֖מֹו 
ָּמה  ָׁש֗ ם  ֲהֵבאֶת֣ ו ַוֽ ָּמה׃  ָּׁשֽ אָת  ּוָב֥
ְוֵא֙ת  ם  ְוִזְבֵחיֶכ֔ עֹֹֽלֵתיֶכ֙ם 
ת ֶיְדֶכ֑ם  ת ְּתרּוַמ֣ ם ְוֵא֖ ַמְעְׂש֣רֵֹתיֶכ֔
ּוְבכֹ֥רֹת  ם  ְוִנְד֣בֵֹתיֶכ֔ ְוִנְדֵריֶכ֙ם 
ֲאַכְלֶּתם־ ז ַוֽ ם׃  ְוֽצֹאְנֶכֽ ם  ְּבַקְרֶכ֖
ם  ּוְׂשַמְחֶּת֗ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ְיָי֣  ִלְפֵני֙  ם  ָׁש֗
ֵּתיֶכ֑ם  ם ּוָבֽ ם ַאֶּת֖ ְּבכֹ֙ל ִמְׁשַל֣ח ֶיְדֶכ֔
א  ֹ֣ ח ל יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ַרְכָ֖ך  ֵּבֽ ר  ֲאֶׁש֥
ים  ְחנּו עִֹׂש֛ ר ֲאַנ֧ ֠כֹל ֲאֶׁש֨ ֲעׂ֔שּון ְּכ֠ ַתֽ



37
770for770.com המצב הגשמי ב 770 - תלוי רק בך

יו׃  ְּבֵעיָנֽ ר  ָּכל־ַהָּיָׁש֥ יׁש  ִא֖ ַהּ֑יֹום  ּ֖פֹה 
ֶאל־ ָּתה  ַעד־ָע֑ ם  א־ָבאֶת֖ ֹֽ ל י  ט ִּכ֥

ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ה  ֲחָל֔ ַּנֽ ְוֶאל־ַהֽ ַהְּמנּוָח֙ה 
ֶאת־ ֲעַבְרֶּת֮ם  י ַוֽ ְך׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֖
ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֶרץ  ָּבָא֔ ם  יַׁשְבֶּת֣ ִוֽ ַהַּיְרֵּדן֒ 
ם  יַח ָלֶכ֧ יל ֶאְתֶכ֑ם ְוֵהִנ֨ ם ַמְנִח֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֖
יַׁשְבֶּתם־ ִוֽ יב  ִמָּסִב֖ ִמָּכל־ֽאְֹיֵביֶכ֛ם 
ַטח׃  שני  יא ְוָהָי֣ה ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר־ ֶּבֽ
ְׁשמֹ֙ו  ן  ְלַׁשֵּכ֤ ּבֹ֙ו  ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֥ ְיָי֨  ִיְבַח֩ר 
ר  ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת  ֵא֛ יאּו  ָתִב֔ ָּמה  ָׁש֣ ם  ָׁש֔
עֹוֹֽלֵתיֶכ֣ם  ֶאְתֶכ֑ם  ְמַצֶּו֣ה  י  ֹנִכ֖ ָאֽ
ת  ּוְתֻרַמ֣ ַמְעְׂשֽרֵֹתיֶכ֙ם  ם  ְוִזְבֵחיֶכ֗
ר  ֲאֶׁש֥ ם  ִנְדֵריֶכ֔ ר  ִמְבַח֣ ְוכֹ֙ל  ם  ֶיְדֶכ֔
ְיָי֣  ִלְפֵנ֮י  ם  יב ּוְׂשַמְחֶּת֗ ׃  יָיֽ ַלֽ ִּתְּד֖רּו 
ם  ּוְב֣נֵֹתיֶכ֔ ּוְבֵניֶכ֙ם  ם  ַאֶּת֗ ֱאֹֽלֵהיֶכ֒ם 
ר  ֲאֶׁש֣ ְוַהֵּלִוי֙  ְוַאְמֽהֵֹתיֶכ֑ם  ם  ְוַעְבֵדיֶכ֖
ה  ֲחָל֖ ְוַנֽ ֶלק  ֵח֥ ֛לֹו  ין  ֵא֥ י  ִּכ֣ ם  ֲעֵריֶכ֔ ְּבַׁשֽ
ֲעֶל֖ה  ן־ַּתֽ ֶּפֽ ְלָ֔ך  ֶמר  יג ִהָּׁש֣ ם׃  ִאְּתֶכֽ
ה׃  ִּתְרֶאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ְּבָכל־ָמ֖קֹום  יָך  ֽעֹֹלֶת֑
ְיָי֙  ר  ֲאֶׁשר־ִיְבַח֤ ִאם־ַּבָּמ֞קֹום  י  יד ִּכ֣

יָך  ֲעֶל֣ה ֽעֹֹלֶת֑ ם ַּתֽ יָך ָׁש֖ ד ְׁשָבֶט֔ ְּבַאַח֣
 ָּך׃  י ְמַצֶּוֽ ֹנִכ֖ ר ָאֽ ה ּ֛כֹל ֲאֶׁש֥ ֲעֶׂש֔ ם ַּתֽ ְוָׁש֣
ח |  ִּתְזַּב֣ ַנְפְׁשָ֜ך  ת  ְּבָכל־ַאַּו֨ טו ַר֩ק 

יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  ת  ְּכִבְרַּכ֨ ר  ָבָׂש֗ ַכְלָּת֣  ְוָאֽ
א  יָך ַהָּטֵמ֤ ַתן־ְלָ֖ך ְּבָכל־ְׁשָעֶר֑ ר ָנֽ ֲאֶׁש֥
ל׃  ַאָּיֽ ְוָכֽ י  ַּכְּצִב֖ ּנּו  ֽיֹאְכֶל֔ ְוַהָּטהֹו֙ר 
ֶרץ  לּו ַעל־ָהָא֥ א תֹאֵכ֑ ֹ֣ ם ל ק ַהָּד֖ טז ַר֥

ֱא֣כֹל  ל ֶלֽ א־תּוַכ֞ ֹֽ ִים׃ יז ל ּנּו ַּכָּמֽ ִּתְׁשְּפֶכ֖
ְוִתיֽרְֹׁשָ֣ך  ְנָ֙ך  ְּדָגֽ ר  ַמְעַׂש֤ יָך  ִּבְׁשָעֶר֗
ְוצֹאֶנ֑ ָך  ְרָ֖ך  ְּב ָקֽ ּוְבכֹ֥רֹת  ָך  ְוִיְצָהֶר֔
יָך  ְוִנְדבֶֹת֖ ִּתּ֔דֹר  ר  ֲאֶׁש֣ יָ֙ך  ְוָכל־ְנָדֶר֨
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ְיָי֨  ִאם־ִלְפֵנ֩י  י  יח ִּכ֡ ָך׃  ָיֶדֽ ת  ּוְתרּוַמ֥
ר  ֲאֶׁש֨ ַּבָּמקֹו֙ם  ּנּו  ּֽתֹאְכֶל֗ יָך  ֱאֹלֶה֜
ּוִבְנָ֤ך  ה  ַאָּת֨ ּבֹו֒  יָ֮ך  ֱאֹלֶה֘ ְיָי֣  ר  ִיְבַח֜
י  ְוַהֵּלִו֖ ָך  ֲאָמֶת֔ ַוֽ ְוַעְבְּדָ֣ך  ָ֙ך  ּוִבֶּת֨
ַמְחָּת֗ ִלְפֵני֙ ְיָי֣  יָך ְוָׂשֽ ר ִּבְׁשָעֶר֑ ֲאֶׁש֣
ָך׃  ָיֶדֽ ח  ִמְׁשַל֥ ְּב֖כֹל  יָך  ֱאֹלֶה֔
י  ֲע֖זֹב ֶאת־ַהֵּלִו֑ ן־ַּתֽ ֶמר ְלָ֔ך ֶּפֽ יט ִהָּׁש֣

י־ כ ִּכֽ ָך׃ ס   ַעל־ַאְדָמֶתֽ יָך  ָּכל־ָיֶמ֖
ְלָ֮ך  ת־ְּגֻבֽ ֶאֽ יָך  ֱאֹלֶה֥ ְיָי֨  ַיְרִחי֩ב 
ֽאְֹכָל֣ה  ַמְרָּת֙  ְוָאֽ ִּדֶּבר־ָלְך֒  ר  ֲאֶׁש֣ ַּכֽ
ֱא֣כֹל  ֶלֽ ַנְפְׁשָ֖ך  ה  י־ְתַאֶּו֥ ִּכֽ ר  ָבָׂש֔
ל  ּתֹאַכ֥ ַנְפְׁשָ֖ך  ת  ְּבָכל־ַאַּו֥ ר  ָּבָׂש֑
ק ִמְּמָ֜ך ַהָּמ֗קֹום  י־ִיְרַח֨ ר׃ כא ִּכֽ ָּבָׂשֽ
ָלׂ֣שּום  יָ֮ך  ֱאֹלֶה֘ ְיָי֣  ר  ִיְבַח֜ ר  ֲאֶׁש֨
ְרָ֣ך  ִמְּב ָקֽ ַבְחָּת֞  ְוָזֽ ָׁש֒ם  ְׁש֣מֹו 
ר  ֲאֶׁש֖ ן ְיָי֙ ְלָ֔ך ַּכֽ ר ָנַת֤ ּוִמּֽצֹאְנָ֗ך ֲאֶׁש֨
ְּב֖כֹל  יָך  ִּבְׁשָעֶר֔ ַכְלָּת֙  ְוָאֽ ָך  ִצִּויִת֑
ל  ר ֵיָֽאֵכ֤ ֲאֶׁש֨ ְך ַּכֽ ָך׃ כב ַא֗ ת ַנְפֶׁשֽ ַאַּו֥
ּנּו  ן ּֽתֹאְכֶל֑ ל ֵּכ֖ ַאָּי֔ ת־ַהְּצִבי֙ ְוֶאת־ָה֣ ֶאֽ
ּנּו׃  ֽיֹאְכֶלֽ ו  ַיְחָּד֖ ְוַהָּט֔הֹור  ַהָּטֵמ֙א 
י  ם ִּכ֥ ק ְלִבְלִּתי֙ ֲא֣כֹל ַהָּד֔ ק ֲחַז֗ כג ַר֣

ל  א־תֹאַכ֥ ֹֽ ְול ַהָּנֶ֑פׁש  ֣הּוא  ם  ַהָּד֖
א  ֹ֖ כד ל ר׃  ִעם־ַהָּבָׂשֽ ַהֶּנֶ֖פׁש 
ּנּו  ִּתְׁשְּפֶכ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֥ ּנּו  ּֽתֹאְכֶל֑
ַען  ְלַמ֨ ּנּו  ּֽתֹאְכֶל֑ א  ֹ֖ כה ל ִים׃  ַּכָּמֽ
ִּכי־ יָך  ֲחֶר֔ ַאֽ ּוְלָבֶנ֣יָך  ְלָ֙ך  ב  ִייַט֤
ק  כו ַר֧ ׃  ְיָיֽ ְּבֵעיֵנ֥י  ר  ַהָּיָׁש֖ ה  ֲעֶׂש֥ ַתֽ
יָך  ּוְנָדֶר֑ ְלָ֖ך  ְה֥יּו  ֲאֶׁשר־ִיֽ יָך  ָדֶׁש֛ ָקֽ
ֲאֶׁשר־ ֶאל־ַהָּמ֖קֹום  אָת  ּוָב֔ א  ִּתָּׂש֣
יָ֙ך  ֽעֹֹלֶת֨ יָת  כז ְוָעִׂש֤ ׃  ְיָיֽ ר  ִיְבַח֥
ְיָי֣  ח  ַעל־ִמְזַּב֖ ם  ְוַהָּד֔ ר  ַהָּבָׂש֣
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ַעל־ ִיָּׁשֵפְ֙ך  יָך  ְוַדם־ְזָבֶח֗ יָך  ֱאֹלֶה֑
ל׃  ּתֹאֵכֽ ר  ְוַהָּבָׂש֖ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ִמְזַּב֙ח 
ים  ת ָּכל־ַהְּדָבִר֣ ַמְעָּת֗ ֵא֚ כח ְׁש֣מֹר ְוָׁשֽ

ַע֩ן  ְלַמ֩  ָּך  ְמַצֶּו֑ י  ֹנִכ֖ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ֶּלה  ָהֵא֔
ם  יָ֙ך ַעד־עֹוָל֔ ֲחֶר֨ ב ְלָ֜ך ּוְלָבֶנ֤יָך ַאֽ ִייַט֨
ְיָי֥  ְּבֵעיֵנ֖י  ר  ְוַהָּיָׁש֔ ַהּ֣טֹוב  ֲעֶׂש֙ה  ַתֽ י  ִּכ֤
ְיָי֨  י־ַיְכִרי֩ת  כט ִּכֽ שלישי   יָך׃ ס   ֱאֹלֶהֽ
ה ָבא־ ר ַאָּת֥ ם ֲאֶׁש֨ יָך ֶאת־ַהּגֹוִי֗ ֱאֹלֶה֜
 ַרְׁשָּת֣  ם ִמָּפֶנ֑יָך ְוָיֽ ֶׁשת אֹוָת֖ ָּמה ָלֶר֥ ָׁש֛
ֶמר  ל ִהָּׁש֣ ם׃  ְּבַאְרָצֽ ַׁשְבָּת֖  ְוָיֽ ם  ֹאָת֔
י  ֲחֵר֖ ַאֽ ם  ֲחֵריֶה֔ ַאֽ ֶּפן־ִּתָּנֵקׁ֙ש  ְלָ֗ך 
ׁש  ּוֶפן־ִּתְדרֹ֨ ִמָּפֶנ֑יָך  ם  ְמָד֣ ִהָּׁשֽ
ַעְב֜דּו  ַיֽ ה  ֵאיָכ֨ ֵלא֗מֹר  ם  ֵלאֹֽלֵהיֶה֜
ם  ֶאת־ֱאֹ֣לֵהיֶה֔ ֶּל֙ה  ָהֵא֨ ַהּגֹוִי֤ם 
ה  ֲעֶׂש֣ לא לֹא־ַתֽ ִני׃  ַּגם־ָאֽ ן  ֱעֶׂשה־ֵּכ֖ ְוֶאֽ
ְיָי֜  ת  ָכל־ּֽתֹוֲעַב֨ ִּכ֩י  יָך  ֱאֹלֶה֑ יָי֖  ַלֽ ן  ֵכ֔
י ַג֤ם  ם ִּכ֣ א ָעׂשּ֙ו ֵלאֹ֣לֵהיֶה֔ ר ָׂשֵנ֗ ֲאֶׁש֣
ִיְׂשְר֥פּו  ם  ְוֶאת־ְּב֣נֵֹתיֶה֔ ֶאת־ְּבֵניֶה֙ם 
ָּכל־ ת  יג א ֵא֣ ם׃  ֵלאֹֽלֵהיֶהֽ ׁש  ָבֵא֖
ם  ֶאְתֶכ֔ ְמַצֶּו֣ה  ֹנִכי֙  ָאֽ ר  ֲאֶׁש֤ ר  ַהָּדָב֗
ף  א־ֹתֵס֣ ֹֽ ל ֲעׂ֑שֹות  ַלֽ ִתְׁשְמ֖רּו  ֹא֥תֹו 
י־ ב ִּכֽ ּנּו׃ פ   ִמֶּמֽ ע  ִתְגַר֖ א  ֹ֥ ְול יו  ָעָל֔
יא ֖אֹו חֵֹל֣ם ֲח֑לֹום  ָי֤קּום ְּבִקְרְּבָ֙ך ָנִב֔
א  ג ּוָב֤ ת׃  מֹוֵפֽ ֥אֹו  ֖אֹות  יָך  ֵאֶל֛ ן  ְוָנַת֥
יָך  ֵאֶל֖ ר  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ת  ְוַהּמֹוֵפ֔ ָהאֹו֙ת 
ים  ים ֲאֵחִר֛ י ֱאֹלִה֧ ֲחֵר֨ ה ַאֽ ְלָכ֞ ֵלא֑מֹר ֵנֽ
א  ֹ֣ ד ל ם׃  ָעְבֵדֽ ְוָנֽ ם  א־ְיַדְעָּת֖ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥
יא ַה֔הּוא ֛אֹו  ע ֶאל־ִּדְבֵרי֙ ַהָּנִב֣ ִתְׁשַמ֗
ה  י ְמַנֶּס֞ ֲח֖לֹום ַה֑הּוא ִּכ֣ ם ַהֽ ֶאל־חֹוֵל֥
ַעת ֲהִיְׁשֶכ֤ם  ם ָלַד֗ ְיָי֤ ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ֶאְתֶכ֔
ְּבָכל־ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ֶאת־ְיָי֣  ֽאֲֹהִבי֙ם 
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י  ֲחֵר֨ ה ַאֽ ם׃  ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ם  ְלַבְבֶכ֖
אּו  ִתיָר֑ ְוֹא֣תֹו  כּו  ֵּתֵל֖ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם  ְיָי֧ 
ּוְבקֹ֣לֹו  ִּתְׁש֨מֹרּ֙ו  יו  ְוֶאת־ִמְצֹוָת֤
ּו֥בֹו  ֲע֖בֹדּו  ַתֽ ְוֹא֥תֹו  עּו  ִתְׁשָמ֔
֣אֹו  ַה֡הּוא  יא  ו ְוַהָּנִב֣ ִתְדָּבֽקּון׃ 
י  ִּכ֣ ת  יּוָמ֗ ַה֜הּוא  ֲח֨לֹום  ַהֽ חֵֹל֩ם 
ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֜ ַעל־ְיָי֨  ָר֠ה  ִדֶּבר־ָס֠
ִים  ֶרץ ִמְצַר֗ יא ֶאְתֶכ֣ם | ֵמֶא֣ ַהּמֹוִצ֥
יֲחָ֙ך  ְלַהִּדֽ ים  ֲעָבִד֔ ית  ִמֵּב֣ ְוַהּֽפְֹדָ֙ך 
יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ִצְּוָ֛ך  ר  ֲאֶׁש֧ ֶרְך  ִמן־ַהֶּד֔
ע  ָהָר֖ ַעְרָּת֥  ּוִבֽ ּה  ָּב֑ ָלֶלֶ֣כת 
יָך ֶבן־ יְתָ֡ך ָאִח֣ י ְיִסֽ ָך׃ ס  ז ִּכ֣ ִמִּקְרֶּבֽ
֣אֹו |  ֽאֹו־ִבְּתָ֜ך  ֽאֹו־ִבְנָ֨ך  ָך  ֶּמ֠ ִא֠
ר  ֲאֶׁש֥ ֲעָ֛ך  ֵרֽ ֧אֹו  ָך  ֵחיֶק֗ ֶׁשת  ֵא֣
ה  ְלָכ֗ ֵנֽ ֵלא֑מֹר  ֶתר  ַּבֵּס֣ ְּכַנְפְׁשָ֖ך 
ֲאֶׁש֙ר  ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣ ַעְבָד֙ה  ְוַנֽ
יָך׃  ֲאבֶֹתֽ ַוֽ ה  ַאָּת֖ ְעָּת  ָיַד֔ א  ֹ֣ ל
ֲאֶׁש֙ר  ים  ַעִּמ֗ ָהֽ י  ֱאֹלֵה֣ ח ֵמֽ

֖אֹו  יָך  ֵאֶל֔ ים  ַהְּקרִֹב֣ ם  ְסִבי֣בֵֹתיֶכ֔
ֶרץ  ָהָא֖ ה  ִמְקֵצ֥ ָּך  ִמֶּמ֑ ים  ְרחִֹק֣ ָהֽ
ה  א־תֹאֶב֣ ֹֽ ט ל ֶרץ׃  ָהָאֽ ה  ְוַעד־ְקֵצ֥
א־ָת֤חֹוס  ֹֽ יו ְול ע ֵאָל֑ א ִתְׁשַמ֖ ֹ֥ ֔לֹו ְול
א־ ֹֽ ְול א־ַתְח֥מֹל  ֹֽ ְול יו  ָעָל֔ יְנָ֙ך  ֵעֽ
ּנּו  ַהְרֶג֔ ַּתֽ ָהרֹ֙ג  י  י ִּכ֤ יו׃  ָעָלֽ ה  ְתַכֶּס֖
אׁשֹוָנ֖ה  ָבִרֽ ְהֶיה־ּ֥בֹו  ִּתֽ  ְדָ֛ך  ָיֽ
ה׃  ֲחרָֹנֽ ם ָּבַאֽ ֲהִמי֑תֹו ְוַי֥ד ָּכל־ָהָע֖ ַלֽ
ִּכי  ת  ָוֵמ֑ ֲאָבִנ֖ים  ָבֽ יא ּוְסַקְלּ֥תֹו 

יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֵמַע֙ל  יֲחָ֙ך  ְלַהִּדֽ ׁש  ִבֵּק֗
ית  ִמֵּב֥ ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥ יֲאָ֛ך  ַהּמֹוִצֽ
ִיְׁשְמ֖עּו  ל  ל־ִיְׂשָרֵא֔ יב ְוָכ֨ ים׃  ֲעָבִדֽ
ר  ֲעׂ֗שֹות ַּכָּדָב֥ פּו ַלֽ א־יֹוִס֣ ֹֽ  ָר֑אּון ְול ְוִיֽ
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ע  י־ִתְׁשַמ֞ ָך׃ ס  יג ִּכֽ ע ַהֶּז֖ה ְּבִקְרֶּבֽ ָהָר֛
ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֜ ְיָי֨  ֲאֶׁש֩ר  יָך  ָעֶר֗ ת  ְּבַאַח֣
ְצ֞אּו  יד ָיֽ ֵלאֽמֹר׃  ם  ָׁש֖ ֶבת  ָלֶׁש֥ ְלָ֛ך 
יחּו  ָך ַוַּיִּד֛ ַע֙ל ִמִּקְרֶּב֔ ים ְּבֵנֽי־ְבִלַּי֨ ֲאָנִׁש֤
ה  ְלָכ֗ ֵנֽ ֵלא֑מֹר  ם  ִעיָר֖ י  ֶאת־ֽיְֹׁשֵב֥
א־ ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ ה ֱאֹלִה֥ ַעְבָד֛ ְוַנֽ
ַאְלָּת֖  ַקְרָּת֛ ְוָׁשֽ ַרְׁשָּת֧ ְוָחֽ ם׃ טו ְוָדֽ ְיַדְעֶּתֽ
ר  ַהָּדָב֔ ָנ֣כֹון  ֱאֶמ֙ת  ְוִהֵּנ֤ה  ב  ֵהיֵט֑
ָך׃  ְּבִקְרֶּבֽ ַהּ֖זֹאת  ה  ַהּֽתֹוֵעָב֥ ה  ֶנֶֽעְׂשָת֛
יר  ָהִע֥ י  ְׁשֵב֛ ֶאת־יֹֽ ה  ַתֶּכ֗ טז ַהֵּכ֣ה 

ּה  ֹאָת֧ ם  ֲחֵר֨ ַהֽ ֶרב  ְלִפי־ָח֑ וא  ַהִה֖
ּה  ְוֶאת־ְּבֶהְמָּת֖ ּה  ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֛
ּה  יז ְוֶאת־ָּכל־ְׁשָלָל֗ ֶרב׃  ְלִפי־ָחֽ
ַרְפָּת֣  ְוָׂשֽ ְרחָֹבּ֒ה  ֶאל־ּ֣תֹוְך  ִּתְקּבֹ֮ץ 
ְוֶאת־ָּכל־ְׁשָלָלּ֙ה  יר  ֶאת־ָהִע֤ ׁש  ָבֵא֗
ם  ל עֹוָל֔ ְיָת֙ה ֵּת֣ יָך ְוָהֽ יָי֖ ֱאֹלֶה֑ יל ַלֽ ָּכִל֔
 ְדָ֛ך  ק ְּבָיֽ א־ִיְדַּב֧ ֹֽ א ִתָּבֶנ֖ה ֽעֹוד׃ יח ְול ֹ֥ ל
ְיָי֜  ָיׁ֨שּוב  ַע֩ן  ְלַמ֩ ֶרם  ִמן־ַהֵח֑ ְמ֖אּוָמה 
ֲחִמי֙ם  ַרֽ ַתן־ְלָ֤ך  ְוָנֽ ַאּ֗פֹו  ֲח֣רֹון  ֵמֽ
ע  ִנְׁשַּב֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ָך  ְוִהְרֶּב֔ ַחְמָ֣ך  ְוִרֽ
ְיָי֣  ְּבקֹו֙ל  ע  ִתְׁשַמ֗ י  יט ִּכ֣ יָך׃  ֲאבֶֹתֽ ַלֽ
יו  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֔ ִלְׁשֹמ֙ר  יָך  ֱאֹלֶה֔
ֲעׂשֹו֙ת  ַלֽ ַהּ֑יֹום  ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֛
רביעי   יָך׃ ס   ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ְּבֵעיֵנ֖י  ר  ַהָּיָׁש֔
א  ֹ֣ ל ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  יָי֖  ַלֽ ם  ַאֶּת֔ יד א ָּבִנ֣ים 
ין  ֵּב֥ ה  ָקְרָח֛ ימּו  א־ָתִׂש֧ ֹֽ ְול ִתְתּֽגְֹד֗דּו 
ה  ם ָקדֹוׁ֙ש ַאָּת֔ י ַע֤ ת׃ ב ִּכ֣ ם ָלֵמֽ יֵניֶכ֖ ֵעֽ
ְה֥יֹות לֹ֙ו  ר ְיָי֗ ִלֽ יָך ּוְבָ֞ך ָּבַח֣ יָי֖ ֱאֹלֶה֑ ַלֽ
ר ַעל־ ים ֲאֶׁש֖ ַעִּמ֔ ה ִמּכֹ֙ל ָהֽ ם ְסֻגָּל֔ ְלַע֣
ָּכל־ ל  תֹאַכ֖ א  ֹ֥ ג ל ה׃ ס   ֲאָדָמֽ ָהֽ ְּפֵנ֥י 
ר  ֲאֶׁש֣ ה  ַהְּבֵהָמ֖ ד ֥זֹאת  ה׃  ּֽתֹוֵעָבֽ



42
770for770.com המצב הגשמי ב 770 - תלוי רק בך

ה  ְוֵׂש֥ ים  ְכָׂשִב֖ ה  ֵׂש֥ ׁ֕שֹור  לּו  ּתֹאֵכ֑
ְוַאּ֥קֹו  ְוַיְח֑מּור  י  ּוְצִב֖ ה ַאָּי֥ל  ים׃  ִעִּזֽ
ה  ו ְוָכל־ְּבֵהָמ֞ ֶמר׃  ָוָזֽ ּוְת֥אֹו  ְוִדיׁ֖שֹן 
ַס֙ע  ֶׁש֨ ַעת  ְוׁשַֹס֤ ה  ַּפְרָס֗ ֶסת  ַמְפֶר֣
ה  ֵּגָר֖ ת  ֲעַל֥ ַמֽ ְפָר֔סֹות  י  ְׁשֵּת֣
ְך  ז ַא֣ לּו׃  ּתֹאֵכֽ ּה  ֹאָת֖ ה  ַּבְּבֵהָמ֑
י  ֲעֵל֣ ִמַּמֽ ֽתֹאְכלּ֙ו  א  ֹ֤ ל ה  ֶאת־ֶז֞
ה  ַהַּפְרָס֖ י  ּוִמַּמְפִריֵס֥ ה  ַהֵּגָר֔
ְוֶאת־ ל  ָּגָמ֠ ת־ַה֠ ֶאֽ ה  ַהְּׁשסּוָע֑
ֲעֵל֧ה  ִּכי־ַמֽ ן  ְוֶאת־ַהָּׁשָפ֜ ֶבת  ַאְרֶנ֨ ָהֽ
יסּו  ִהְפִר֔ א  ֹ֣ ל ּוַפְרָס֙ה  ָּמה  ֵה֗ ה  ֵגָר֣
ֲחִז֠יר  ם׃ ח ְוֶאת־ַהֽ֠ ם ָלֶכֽ ים ֵה֖ ְטֵמִא֥
ה  א ֵגָר֔ ֹ֣ ה הּו֙א ְול יס ַּפְרָס֥ י־ַמְפִר֨ ִּכֽ
א  ֹ֣ ל ִמְּבָׂשָר֙ם  ָלֶכ֑ם  ֖הּוא  א  ָטֵמ֥
עּו׃ ס   ִתָּגֽ א  ֹ֥ ל ם  ּוְבִנְבָלָת֖ לּו  תֹאֵכ֔
ר  ֲאֶׁש֣ ִמּ֖כֹל  ּֽתֹאְכ֔לּו  ט ֶאת־ֶז֙ה 

יר  ְסַנִּפ֥ ֲאֶׁשר־֛לֹו  ּ֧כֹל  ִים  ַּבָּמ֑
ר  ֲאֶׁש֧ י ְו֨כֹל  לּו׃  ּתֹאֵכֽ ֶׂשת  ְוַקְׂש ֶק֖
א  ֹ֣ ל ֶׂשת  ְוַקְׂש ֶק֖ יר  ְסַנִּפ֥ ין־֛לֹו  ֵאֽ
ם׃ ס  יא ָּכל־ א ֖הּוא ָלֶכֽ לּו ָטֵמ֥ תֹאֵכ֑
ה  יב ְוֶז֕ לּו׃  ּתֹאֵכֽ ה  ְטהָֹר֖ ִצּ֥פֹור 
ַהֶּנֶׁ֥שר  ם  ֵמֶה֑ לֹא־ֽתֹאְכ֖לּו  ר  ֲאֶׁש֥
ָרָא֙ה  יג ְוָהֽ ָעְזִנָּיֽה׃  ְוָהֽ ֶרס  ְוַהֶּפ֖
ּה׃  ְלִמיָנֽ ְוַהַּדָּי֖ה  ה  ַאָּי֔ ְוֶאת־ָה֣
טו ְוֵא֙ת  ְלִמיֽנֹו׃  ב  ָּכל־עֵֹר֖ ת  יד ְוֵא֥

ְוֶאת־ ס  ְוֶאת־ַהַּתְחָמ֖ ה  ֲעָנ֔ ַּיֽ ַהֽ ת  ַּב֣
הּו׃  ְלִמיֵנֽ ְוֶאת־ַהֵּנ֖ץ  ַחף  ַהָּׁש֑
ְוֶאת־ַהַּיְנׁ֖שּוף  טז ֶאת־ַהּ֥כֹוס 

ת־ ְוֶאֽ ת  יז ְוַהָּקָא֥ ֶמת׃  ְוַהִּתְנָׁשֽ
ְך׃  ְוֶאת־ַהָּׁשָלֽ ָמה  ָרָח֖ ָהֽ
ְלִמיָנּ֑ה  ה  ֲאָנָפ֖ ְוָהֽ ה  ֲחִסיָד֔ יח ְוַה֣



43
770for770.com המצב הגשמי ב 770 - תלוי רק בך

ֶרץ  ֶׁש֣ יט ְוכֹ֙ל  ף׃  ֲעַטֵּלֽ ְוָהֽ ת  ְוַהּֽדּוִכיַפ֖
לּו׃  ֵיָֽאֵכֽ א  ֹ֖ ל ָלֶכ֑ם  ֖הּוא  א  ָטֵמ֥ ָה֔עֹוף 
כא ֣לֹא  לּו׃  ּתֹאֵכֽ ָט֖הֹור  כ ָּכל־֥עֹוף 

ֲאֶׁשר־ ר  ַלֵּג֨ ה  ֵבָל֠ ָכל־ְנ֠ ֽתֹאְכ֣לּו 
ּה ֤אֹו ָמכֹ֙ר  ֲאָכָל֗ יָך ִּתְּתֶנָּ֣נה ַוֽ ִּבְׁשָעֶר֜
יָי֖  ַלֽ ה  ַאָּת֔ ָקדֹוׁ֙ש  ם  ַע֤ י  ִּכ֣ י  ְלָנְכִר֔
ב  ֲחֵל֥ ַּבֽ י  ְּגִד֖ ל  א־ְתַבֵּׁש֥ ֹֽ ל יָך  ֱאֹלֶה֑
ת  ר ֵא֖ ר ְּתַעֵּׂש֔ ִאּֽמֹו׃ פ  חמישי  כב ַעֵּׂש֣
ה  ַהָּׂשֶד֖ א  ַהּיֵֹצ֥ ָך  ַזְרֶע֑ ת  ָּכל־ְּתבּוַא֣
ְיָי֣  ִלְפֵנ֣י |  ַכְלָּת֞  כג ְוָאֽ ה׃  ָׁשָנֽ ָׁשָנ֥ה 
ן  יָך ַּבָּמ֣קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֮ר ְלַׁשֵּכ֣ ֱאֹלֶה֗
ְׁשָ֣ך  ִּתירֹֽ ְנָ֙ך  ְּדָגֽ ר  ַמְעַׂש֤ ָׁש֒ם  ְׁש֣מֹו 
ְוצֹאֶנ֑ ָך  ְרָ֖ך  ְּב ָקֽ ּוְבכֹ֥רֹת  ָך  ְוִיְצָהֶר֔
יָך  ה ֶאת־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ד ְלִיְרָא֛ ַען ִּתְלַמ֗ ְלַמ֣
ִמְּמָ֜ך  ה  י־ִיְרֶּב֨ כד ְוִכֽ ים׃  ָּכל־ַהָּיִמֽ
י־ ִּכֽ ְׂשֵאתֹו֒  תּוַכ֮ל  א  ֹ֣ ל י  ִּכ֣ ֶרְך  ַהֶּד֗
ר ִיְבַח֙ר ְיָי֣  ק ִמְּמָ֙ך ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ ִיְרַח֤
ֶרְכָ֖ך  י ְיָבֽ ם ִּכ֥ יָך ָלׂ֥שּום ְׁש֖מֹו ָׁש֑ ֱאֹלֶה֔
ְוַצְרָּת֤  ֶסף  ַּבָּכ֑ ה  ַתָּת֖ כה ְוָנֽ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥ 
ֶאל־ַהָּמ֔קֹום  ַלְכָּת֙  ְוָהֽ ְּבָי֣ ְדָ֔ך  ֶס֙ף  ַהֶּכ֨
ה  ַתָּת֣ יָך ּֽבֹו׃ כו ְוָנֽ ר ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ר ִיְבַח֛ ֲאֶׁש֥
ַנְפְׁשָ֜ך  ה  ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּו֨ ְּבכֹ֩ל  ֶסף  ַהֶּכ֡
ּוְב֛כֹל  ר  ּוַבֵּׁשָכ֔ ִין֙  ּוַבַּי֨ ּוַבּ֗צֹאן  ר  ַּבָּב ָק֣
ם  ָּׁש֗ ְלָּת  ְוָאַכ֣ ָך  ַנְפֶׁש֑ ְלָ֖ך  ְׁשָאֽ ִּתֽ ר  ֲאֶׁש֥
ה  ַאָּת֥ ַמְחָּת֖  ְוָׂשֽ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ִלְפֵני֙ 
א  ֹ֣ יָך ל י ֲאֶׁשר־ִּבְׁשָעֶר֖ ָך׃ כז ְוַהֵּלִו֥ ּוֵביֶתֽ
ה  ֲחָל֖ ְוַנֽ ֶלק  ֵח֥ ֛לֹו  ין  ֵא֥ י  ִּכ֣ ּנּו  ַעְזֶב֑ ַתֽ
ים  ָׁשִנ֗ ָׁשֹ֣לׁש  כח ִמְקֵצ֣ה |  ְך׃ ס  ִעָּמֽ
ְתָ֔ך  ְּתבּוָא֣ ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂש֙ר  ּתֹוִצי֙א 
יָך׃  ִּבְׁשָעֶרֽ ְוִהַּנְחָּת֖  וא  ַהִה֑ ַּבָּׁשָנ֖ה 
ה  ֲחָל֜ ֶלק ְוַנֽ ין־לֹ֩ו ֵח֨ י ֵאֽ י ִּכ֣ א ַהֵּלִו֡ כט ּוָב֣
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ַאְלָמָנ֙ה  ְוָהֽ ְוַהָּי֤תֹום  ַהֵּג֠ר  ְו֠ ְך  ִעָּמ֗
עּו  ְוָׂשֵב֑ ְכ֖לּו  ְוָאֽ יָך  ִּבְׁשָעֶר֔ ר  ֲאֶׁש֣
ְּבָכל־ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֶרְכָ֙ך  ְיָבֽ ַען  ְלַמ֤
ה׃ ס  ששי   ֲעֶׂשֽ ר ַּתֽ  ְדָ֖ך ֲאֶׁש֥ ה ָיֽ ֲעֵׂש֥ ַמֽ
ה  ֲעֶׂש֥ ַּתֽ ַבע־ָׁשִנ֖ים  ֶׁשֽ ץ  טו א ִמֵּק֥

ַהְּׁשִמָּט֒ה  ר  ְּדַב֣ ב ְוֶז֮ה  ה׃  ְׁשִמָּטֽ
ר  ֲאֶׁש֥ ָי֔דֹו  ה  ַמֵּׁש֣ ַע֙ל  ָּכל־ַּב֨ ָׁש֗מֹוט 
הּ֙ו  ֶאת־ֵרֵע֨ א־ִיּ֤גֹׂש  ֹֽ ל הּו  ְּבֵרֵע֑ ה  ַיֶּׁש֖
׃  יָיֽ ַלֽ ה  ְׁשִמָּט֖ א  י־ָקָר֥ ִּכֽ יו  ְוֶאת־ָאִח֔
ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֨ ַוֽ ִּתּ֑גֹׂש  י  ג ֶאת־ַהָּנְכִר֖

ָך׃  ָיֶדֽ ט  ַּתְׁשֵמ֥ יָך  ֶאת־ָאִח֖ ְלָ֛ך 
ֶאְב֑יֹון  ְהֶיה־ְּבָ֖ך  ִיֽ א  ֹ֥ ל י  ִּכ֛ ֶפס  ד ֶא֕

ֶרץ ֲאֶׁש֙ר ְיָי֣  ֶרְכָ֙ך ְיָי֔ ָּבָא֕ ְך ְיָבֽ י־ָבֵר֤ ִּכֽ
ּה׃  ה ְלִרְׁשָּתֽ ֲחָל֖ יָך ֽנֵֹתן־ְלָ֥ך ַנֽ ֱאֹלֶה֔
ע ְּב֖קֹול ְיָי֣  ק ִאם־ָׁש֣מֹוַע ִּתְׁשַמ֔ ה ַר֚

ֲעׂשֹו֙ת ֶאת־ָּכל־ יָך ִלְׁש֤מֹר ַלֽ ֱאֹלֶה֑
י ְמַצְּוָ֖ך  ֹנִכ֥ ר ָאֽ ַהִּמְצָו֣ה ַהּ֔זֹאת ֲאֶׁש֛
ַרְכָ֔ך  ֵּבֽ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ י־ְיָי֤  ו ִּכֽ ַהּֽיֹום׃ 
ּגֹוִי֣ם  ֲעַבְטָּת֞  ְוַהֽ ְך  ִּדֶּבר־ָל֑ ר  ֲאֶׁש֖ ַּכֽ
ַׁשְלָּת֙  ֲע֔בֹט ּוָמֽ א ַתֽ ֹ֣ ים ְוַאָּת֙ה ל ַרִּב֗
ִיְמֽׁשֹלּו׃ ס   א  ֹ֥ ל ּוְבָ֖ך  ים  ַרִּב֔ ְּבגֹוִי֣ם 
ד  ַאַח֤ ֵמֽ ֶאְב֜יֹון  ְבָ֨ך  ְהֶי֩ה  ז ִּכי־ִיֽ

ְרְצָ֔ך  ְּבַא֨ יָך  ְׁשָעֶר֔ ד  ְּבַאַח֣ יָ֙ך  ַאֶח֨
א  ֹ֧ ל ְך  ָל֑ ן  ֹנֵת֣ יָך  ֱאֹלֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיָי֥ 
ִתְקֹּפ֙ץ  א  ֹ֤ ְול ְבָ֗ך  ֶאת־ְלָבֽ ץ  ְתַאֵּמ֣
י־ ח ִּכֽ ֶאְבֽיֹון׃  ָהֽ יָך  ָאִח֖ ֵמֽ ֶאת־ָי֣ ְדָ֔ך 
ֲעֵב֙ט   ְדָ֖ך ֑לֹו ְוַהֽ ח ֶאת־ָיֽ ָפ֧תַֹח ִּתְפַּת֛
ר  ר ֶיְחַס֖ י ַמְחסֹ֔רֹו ֲאֶׁש֥ ּנּו ֵּד֚ ֲעִביֶט֔ ַּתֽ
ָדָב֩ר  ְהֶי֣ה  ֶּפן־ִיֽ ְלָ֡ך  ֶמר  ט ִהָּׁש֣ ֽלֹו׃ 
ה  ְרָב֣ ָקֽ ֵלא֗מֹר  ַעל  ְבִלַּי֜ ְבָ֨ך  ִעם־ְלָבֽ
ַהְּׁשִמָּט֒ה  ְׁשַנ֣ת  ַב֮ע  ת־ַהֶּׁש֘ ְׁשַנֽ
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א  ֹ֥ ְול ֶאְב֔יֹון  ָהֽ יָ֙ך  ְּבָאִח֨ יְנָ֗ך  ֵעֽ ה  ְוָרָע֣
ְוָהָי֥ה  ֶאל־ְיָי֔  יָ֙ך  ָעֶל֨ א  ְוָקָר֤ ֑לֹו  ן  ִתֵּת֖
ע  א־ֵיַר֥ ֹֽ ְטא׃ י ָנ֤תֹון ִּתֵּתן֙ ֔לֹו ְול ְבָ֖ך ֵחֽ
ר  ל | ַהָּדָב֣ י ִּבְגַל֣ ְבָ֖ך ְּבִתְּתָ֣ך ֑לֹו ִּכ֞ ְלָבֽ
ָך  ֲעֶׂש֔ ל־ַמֽ יָך ְּבָכֽ ֶרְכָ֙ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ה ְיָבֽ ַהֶּז֗
ל  א־ֶיְחַּד֥ ֹֽ ל י  יא ִּכ֛ ָך׃  ָיֶדֽ ח  ִמְׁשַל֥ ּוְב֖כֹל 
י  ֹנִכ֤ ָאֽ ן  ַעל־ֵּכ֞ ֶרץ  ָהָא֑ ֶרב  ִמֶּק֣ ֶאְב֖יֹון 
ֶאת־ ח  ִּתְפַּת֨ ֠תַֹח  ָּפ֠ ֵלא֔מֹר  ְמַצְּוָ֙ך 
ּוְלֶאְבֽיְֹנָ֖ך  ֲעִנֶּי֛ ָך  ַלֽ יָך  ְלָאִח֧  ְדָ֜ך  ָיֽ
יָך  ָאִח֣ ְלָ֜ך  ר  י־ִיָּמֵכ֨ יב ִּכֽ ָך׃ ס   ְּבַאְרֶצֽ
ׁש  ֵׁש֣ ְדָ֖ך  ֲעָבֽ ַוֽ ה  ִעְבִרָּי֔ ָהֽ ֚אֹו  י  ִעְבִר֗ ָהֽ
ּנּו  ְּתַׁשְּלֶח֥ ת  ַהְּׁשִביִע֔ ּוַבָּׁשָנ֙ה  ָׁשִנ֑ים 
ּנּו  י־ְתַׁשְּלֶח֥ יג ְוִכֽ ְך׃  ִעָּמֽ ֵמֽ י  ָחְפִׁש֖
ם׃  ּנּו ֵרי ָקֽ א ְתַׁשְּלֶח֖ ֹ֥ ְך ל ִעָּמ֑ י ֵמֽ ָחְפִׁש֖
ָּגְרְנָ֖ך  ֲעִני֙ק ֔לֹו ִמּ֣צֹאְנָ֔ך ּוִמֽ ֲעֵנ֤יק ַּתֽ יד ַהֽ

יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ַרְכָ֛ך  ֵּבֽ ר  ֲאֶׁש֧ ָך  ּוִמִּיְקֶב֑
יָת֙  ָהִי֨ ֶבד  ֶע֤ י  ִּכ֣ ַכְרָּת֗  טו ְוָזֽ ִּתֶּתן־ֽלֹו׃ 
יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣   ִּיְפְּדָ֖ך  ַוֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ְּבֶא֣
ר ַהֶּז֖ה  י ְמַצְּוָ֛ך ֶאת־ַהָּדָב֥ ֹנִכ֧ ן ָאֽ ַעל־ֵּכ֞
א  ֹ֥ ל יָך  ֵאֶל֔ ר  י־יֹאַמ֣ ִּכֽ טז ְוָהָי֙ה  ַהּֽיֹום׃ 
ָך  ְבָ֙ך ְוֶאת־ֵּביֶת֔ י ֲאֵהֽ ְך ִּכ֤ ִעָּמ֑ א ֵמֽ ֵאֵצ֖
ֶאת־ ַקְחָּת֣  יז ְוָלֽ ְך׃  ִעָּמֽ ֖לֹו  ִּכי־֥טֹוב 
ֶלת  ּוַבֶּד֔ ְבָאְזנֹ֙ו  ה  ַתָּת֤ ְוָנֽ ַע  ַהַּמְרֵצ֗
ְתָ֖ך  ֲאָמֽ ף ַלֽ ֶבד עֹוָל֑ם ְוַא֥ ְוָהָי֥ה ְלָ֖ך ֶע֣
ָך  ְבֵעיֶנ֗ ה  א־ִיְקֶׁש֣ ֹֽ יח ל ן׃  ֲעֶׂשה־ֵּכֽ ַּתֽ
י  ִּכ֗ ְך  ִעָּמ֔ ֵמֽ ָחְפִׁשי֙  ֹא֤תֹו  ֲחָ֨ך  ְּבַׁשֵּלֽ
ׁש  ֵׁש֣ ְדָ֖ך  ֲעָבֽ יר  ָׂשִכ֔ ר  ְׂשַכ֣ ִמְׁשֶנ֙ה 
ר  יָך ְּב֖כֹל ֲאֶׁש֥ ֱאֹלֶה֔ ַרְכָ֙ך ְיָי֣  ָׁשִנ֑ים ּוֵבֽ
ל־ַהְּב֡כֹור ֲאֶׁש֩ר  ה׃ פ  שביעי  יט ָּכֽ ֲעֶׂשֽ ַּתֽ
ר  ַהָּזָכ֔ ּוְבֽצֹאְנָ֙ך  ְרָ֤ך  ִּבְב ָקֽ ד  ִיָּוֵל֨
ֲעבֹ֙ד  ַתֽ א  ֹ֤ ל יָך  ֱאֹלֶה֑ יָי֣  ַלֽ יׁש  ַּתְקִּד֖
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ְּב֥כֹור  ָת֖גֹז  א  ֹ֥ ְול ָך  ׁשֹוֶר֔ ִּבְב֣כֹר 
ּנּ֙ו  יָך ֽתֹאְכֶל֨  ָך׃ כ ִלְפֵנ֩י ְיָי֨ ֱאֹלֶה֤ צֹאֶנֽ
ר  ה ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֔
֜בֹו  ה  ְהֶי֨ כא ְוִכי־ִיֽ ָך׃  ּוֵביֶתֽ ה  ַאָּת֖ ְיָי֑ 
ע  ָר֑ ֣מּום  ּ֖כֹל  ר  ִעֵּו֔ ֣אֹו  ַח֙  ִּפֵּס֨ ֗מּום 
יָך׃  ֱאֹלֶהֽ יָי֖  ַלֽ ּנּו  ִתְזָּבֶח֔ א  ֹ֣ ל
א  ַהָּטֵמ֤ ּנּו  ּֽתֹאְכֶל֑ יָך  כב ִּבְׁשָעֶר֖

ל׃  ַאָּיֽ ְוָכֽ י  ַּכְּצִב֖ ו  ַיְחָּד֔ ְוַהָּטהֹו֙ר 
ַעל־ ל  תֹאֵכ֑ א  ֹ֣ ל ֶאת־ָּד֖מֹו  ק  כג ַר֥

ִים׃ פ   ַּכָּמֽ ּנּו  ִּתְׁשְּפֶכ֖ ֶרץ  ָהָא֥
יב  ָאִב֔ ָהֽ ֶאת־֣חֶֹדׁש  טז א ָׁשמֹו֙ר 

י  ִּכ֞ יָך  ֱאֹלֶה֑ יָי֖  ַלֽ ַסח  ֶּפ֔ יָת  ְוָעִׂש֣
ְיָי֧  יֲאָ֜ך  הֹוִצ֨ יב  ָאִב֗ ָהֽ ְּב֣חֶֹדׁש 
ְחָּת  ְיָלה׃ ב ְוָזַב֥ ִים ָלֽ יָך ִמִּמְצַר֖ ֱאֹלֶה֛
ר  ּוָב ָק֑ ֣צֹאן  יָך  ֱאֹלֶה֖ יָי֥  ַלֽ ַסח  ֶּפ֛
ן  ְלַׁשֵּכ֥ ְיָי֔  ר  ִיְבַח֣ ר  ֲאֶׁש֣ ַּבָּמקֹו֙ם 
ָעָלי֙ו  ל  א־תֹאַכ֤ ֹֽ ג ל ם׃  ָׁשֽ ְׁש֖מֹו 
יו  ּֽתֹאַכל־ָעָל֥ ים  ָיִמ֛ ת  ִׁשְבַע֥ ץ  ָחֵמ֔
אָת֙  י ְבִחָּפ֗זֹון ָיָצ֨ ַמּ֖צֹות ֶלֶ֣חם ֑עִֹני ִּכ֣
ַען ִּתְזּ֗כֹר ֶאת־ ִים ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ ֵמֶא֣
י  ִים ּ֖כֹל ְיֵמ֥ ֶרץ ִמְצַר֔ אְתָ֙ך ֵמֶא֣ ֤יֹום ֵצֽ
ְׂש֛אֹר  ְלָ֥ך  ה   ָרֶא֨ ד ְולֹא־ֵיֽ ַחֶּיֽיָך׃ 
א־ ֹֽ ְול ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ְלָ֖ך  ְּבָכל־ְּגֻבֽ
ח  ִּתְזַּב֥ ר  ֲאֶׁש֨ ר  ִמן־ַהָּבָׂש֗ ין  ָיִל֣
ַלּֽבֶֹקר׃  ִראׁ֖שֹון  ָהֽ ַּבּ֥יֹום  ֶרב  ָּבֶע֛
ַסח  ֶאת־ַהָּפ֑ ִלְזּ֣בַֹח  ל  תּוַכ֖ א  ֹ֥ ה ל

יָך  ֱאֹלֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיָי֥  יָך  ְׁשָעֶר֔ ד  ְּבַאַח֣
ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום  ִאֽ י  ו ִּכ֠ ְך׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥
ן  ְלַׁשֵּכ֣ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ר  ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨
ַסח  ֶאת־ַהֶּפ֖ ח  ִּתְזַּב֥ ם  ָׁש֛ ְׁש֔מֹו 
ד  מֹוֵע֖ ֶמׁש  ַהֶּׁש֔ ְּכ֣בֹוא  ֶרב  ָּבָע֑
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ַכְלָּת֔  ִים׃ ז ּוִבַּׁשְלָּת֙ ְוָא֣ אְתָ֥ך ִמִּמְצָרֽ ֵצֽ
ּ֑בֹו  יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ר  ִיְבַח֛ ר  ֲאֶׁש֥ ַּבָּמ֕קֹום 
יָך׃  ְלֽאָֹהֶלֽ ַלְכָּת֖  ְוָהֽ ַבּ֔בֶֹקר  ּוָפִנ֣יָת 
ּוַבּ֣יֹום  ַמּ֑צֹות  ל  ּתֹאַכ֣ ים  ָיִמ֖ ֶׁשת  ח ֵׁש֥

א  ֹ֥ ל יָך  ֱאֹלֶה֔ יָי֣  ַלֽ ֶר֙ת  ֲעֶצ֨ י  ַהְּׁשִביִע֗
ה  ט ִׁשְבָע֥ ה׃ ס   ְמָלאָכֽ ה  ֲעֶׂש֖ ַתֽ
ֶחְרֵמׁ֙ש  ל  ָהֵח֤ ֵמֽ ְך  ִּתְסָּפר־ָל֑ ֻב֖עֹת  ָׁשֽ
ה  ִׁשְבָע֖ ִלְסּ֔פֹר  ל  ָּתֵח֣ ה  ַּבָּקָמ֔
יָי֣  ַלֽ ֻבעֹו֙ת  ָׁשֽ ג  ַח֤ יָת  י ְוָעִׂש֜ ֻבֽעֹות׃  ָׁשֽ
ן  ר ִּתֵּת֑  ְדָ֖ך ֲאֶׁש֣ ת ָיֽ ת ִנְדַב֥ יָך ִמַּס֛ ֱאֹלֶה֔
ַמְחָּת֞  יָך׃ יא ְוָׂשֽ ֶרְכָ֖ך ְיָי֥ ֱאֹלֶהֽ ר ְיָבֽ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ָ֮ך  ה ּוִבְנָ֣ך ּוִבֶּת֘ יָך ַאָּת֨ ִלְפֵנ֣י | ְיָי֣ ֱאֹלֶה֗
ר  ֲאֶׁש֣ ְוַהֵּלִוי֙  ָך֒  ֲאָמֶת֒ ַוֽ ְוַעְבְּדָ֣ך 
ַאְלָמָנ֖ה  ְוָהֽ ְוַהָּי֥תֹום  ְוַהֵּג֛ר  יָך  ִּבְׁשָעֶר֔
ר ִיְבַח֙ר  ָך ַּבָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤ ר ְּבִקְרֶּב֑ ֲאֶׁש֣
ם׃ יב ְוָזַ֣כְרָּת֔  ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽ יָך ְלַׁשֵּכ֥ ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔
ַמְרָּת֣  ְוָׁשֽ ִים  ְּבִמְצָר֑ יָת  ָהִי֖ ֶבד  ִּכי־ֶע֥
ֶּלה׃ פ  מפטיר   ים ָהֵאֽ ֻחִּק֖ יָת ֶאת־ַהֽ ְוָעִׂש֔
ת  ִׁשְבַע֣ ְלָ֖ך  ה  ֲעֶׂש֥ ַּתֽ ַהֻּסּ֛כֹת  ג  יג ַח֧

ָך׃  ּוִמִּיְקֶבֽ ָּגְרְנָ֖ך  ִמֽ ְסְּפָ֔ך  ְּבָא֨ ים  ָיִמ֑
ָ֙ך  ה ּוִבְנָ֤ך ּוִבֶּת֨ ַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑ ָך ַאָּת֨ יד ְוָׂשֽ

י ְוַהֵּג֛ר ְוַהָּי֥תֹום  ָך ְוַהֵּלִו֗ ֲאָמֶת֔ ְוַעְבְּדָ֣ך ַוֽ
יָך׃  ִּבְׁשָעֶרֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַאְלָמָנ֖ה  ְוָהֽ
יָך  יהָֹו֣ה ֱאֹלֶה֔ ים ָּתחֹ֙ג ַלֽ ת ָיִמ֗ טו ִׁשְבַע֣

ֶרְכָ֞ך ְיָי֣  י ְיָבֽ ר ְיָי֑ ִּכ֣ ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣
ה  ֲעֵׂש֣ ְתָ֙ך ּוְבכֹ֙ל ַמֽ ל ְּתבּוָאֽ יָך ְּבכֹ֤ ֱאֹלֶה֗
טז ָׁש֣לֹוׁש  ַח׃  ָׂשֵמֽ ְך  ַא֥ יָת  ְוָהִי֖ יָך  ָיֶד֔
ָכל־ְז֨כּוְרָ֜ך   ָרֶא֩ה  ֵיֽ ה  ַּבָּׁשָנ֡ ים |  ְּפָעִמ֣
ר  ֲאֶׁש֣ ַּבָּמקֹו֙ם  יָך  ֱאֹלֶה֗ ְיָי֣  ֶאת־ְּפֵנ֣י | 
ֻב֖עֹות  ג ַהָּׁשֽ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַח֥ ר ְּבַח֧ ִיְבָח֔
ֶאת־ְּפֵנ֥י  ה   ָרֶא֛ ֵיֽ א  ֹ֧ ְול ַהֻּסּ֑כֹות  ג  ּוְבַח֣
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ָי֑דֹו  ְּכַמְּתַנ֣ת  יׁש  יז ִא֖ ם׃  ֵרי ָקֽ ְיָי֖ 
ַתן־ ָנֽ ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ת  ְּכִבְרַּכ֛

ְך׃ ס ס ס ָלֽ
שופטים

ֶּתן־ ִּתֽ ים  ְוֽׁשְֹטִר֗ ים  טז יח ֽׁשְֹפִט֣

יָך  ר ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛ יָך ֲאֶׁש֨ ְלָ֙ך ְּבָכל־ְׁשָעֶר֔
ֶאת־ ְפ֥טּו  ְוָׁשֽ יָך  ִלְׁשָבֶט֑ ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥
ה  א־ַתֶּט֣ ֹֽ יט ל ֶדק׃  ִמְׁשַּפט־ֶצֽ ם  ָהָע֖
א־ ֹֽ ְול ָּפִנ֑ים  יר  ַתִּכ֖ א  ֹ֥ ל ט  ִמְׁשָּפ֔
י ַהּׁ֗שַֹחד ְיַעֵּו֙ר ֵעיֵנ֣י  ח ׁ֔שַֹחד ִּכ֣ ִתַּק֣
ם׃  ַצִּדי ִקֽ י  ִּדְבֵר֥ ף  יַסֵּל֖ ִוֽ ים  ֲחָכִמ֔
ְחֶי֙ה  ִּתֽ ַען  ְלַמ֤ ִּתְרּ֑דֹף  ֶדק  ֶצ֖ ֶדק  כ ֶצ֥

ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔  ַרְׁשָּת֣  ְוָיֽ
ע  א־ִתַּט֥ ֹֽ כא ל ְך׃ ס   ָלֽ ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֖
ח ְיָי֥  ֶצל ִמְזַּב֛ ץ ֵא֗ ה ָּכל־ֵע֑ ְלָ֛ך ֲאֵׁשָר֖
ְך׃  ֲעֶׂשה־ָּלֽ ַּתֽ ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ֱאֹלֶה֖
ר  ֲאֶׁש֥ ה  ַמֵּצָב֑ ְלָ֖ך  ים  א־ָת ִק֥ ֹֽ כב ְול

א־ִתְזַּב֩ח  ֹֽ יָך׃ ס  יז א ל ָׂשֵנ֖א ְיָי֥ ֱאֹלֶהֽ
ְהֶי֥ה  ר ִיֽ ה ֲאֶׁש֨ יָך ׁ֣שֹור ָוֶׂש֗ יָי֨ ֱאֹלֶה֜ ַלֽ
ת  י ֽתֹוֲעַב֛ ע ִּכ֧ ר ָר֑ בֹ֙ו ֔מּום ּ֖כֹל ָּדָב֣
א  י־ִיָּמֵצ֤ ב ִּכֽ ֽהּוא׃ ס   יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥ 
ֲאֶׁשר־ְיָי֥  יָך  ְׁשָעֶר֔ ד  ְּבַאַח֣ ְבִקְרְּבָ֙ך 
ה  ֽאֹו־ִאָּׁש֗ יׁש  ִא֣ ְך  ָל֑ ן  ֹנֵת֣ יָך  ֱאֹלֶה֖
־ ע ְּבֵעיֵנ֥י ְיָיֽ ה ֶאת־ָהַר֛ ֲעֶׂש֧ ר ַיֽ ֲאֶׁש֨
ֶלְך  ג ַוֵּי֗ ְּבִריֽתֹו׃  ֲע֥בֹר  ַלֽ יָך  ֱאֹלֶה֖
חּו  ַוִּיְׁשַּת֖ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣ ֲעבֹ֙ד   ַּיֽ ַוֽ
֛אֹו  ַח  ַלָּיֵר֗ ֣אֹו  ֶמׁש |  ְוַלֶּׁש֣ ם  ָלֶה֑
א־ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥ ִים  ַהָּׁשַמ֖ א  ְלָכל־ְצָב֥
ְעָּת  ְוָׁשָמ֑ ַּגד־ְלָ֖ך  ד ְוֻהֽ יִתי׃  ִצִּוֽ
ָנ֣כֹון  ֱאֶמ֙ת  ְוִהֵּנ֤ה  ב  ֵהיֵט֔ ַרְׁשָּת֣  ְוָדֽ
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ַהּ֖זֹאת  ה  ַהּֽתֹוֵעָב֥ ה  ֶנֶֽעְׂשָת֛ ר  ַהָּדָב֔
יׁש  ֶאת־ָהִא֣ ה ְוֽהֹוֵצאָת֣  ל׃  ְּבִיְׂשָרֵאֽ
ר  וא ֲאֶׁש֣ ה ַהִה֜ ִאָּׁש֨ ַה֡הּוא אֹ֩ו ֶאת־ָהֽ
ֶאל־ ַהֶּז֙ה  ע  ָהָר֤ ר  ֶאת־ַהָּדָב֨ ׂ֠שּו  ָע֠
ה  ִאָּׁש֑ יׁש ֖אֹו ֶאת־ָהֽ יָך ֶאת־ָהִא֕ ְׁשָעֶר֔
י |  תּו׃ ו ַעל־ִּפ֣ ֲאָבִנ֖ים ָוֵמֽ ם ָּבֽ ּוְסַקְלָּת֥
ת  ים יּוַמ֣ ה ֵעִד֖ ים ֛אֹו ְׁשֹלָׁש֥ ְׁשַנ֣ ִים ֵעִד֗
ד׃  ֶאָחֽ ד  ֵע֥ י  ַעל־ִּפ֖ ת  יּוַמ֔ א  ֹ֣ ל ת  ַהֵּמ֑
אׁשָֹנ֙ה  ָבִרֽ ְהֶיה־ּ֤בֹו  ִּתֽ ים  ֵעִד֞ ָהֽ ז ַי֣ד 

ֲחרָֹנ֑ה  ָּבַאֽ ם  ָּכל־ָהָע֖ ְוַי֥ד  ֲהִמי֔תֹו  ַלֽ
י ִיָּפֵל֩א  ָך׃ פ  ח ִּכ֣ ע ִמִּקְרֶּבֽ ַעְרָּת֥ ָהָר֖ ּוִבֽ
ם  ם | ְלָד֜ ין־ָּד֨ ט ֵּבֽ ר ַלִּמְׁשָּפ֗ ִמְּמָ֨ך ָדָב֜
י  ִּדְבֵר֥ ַגע  ָלֶנ֔ ַג֙ע  ֶנ֨ ין  ּוֵב֥ ין  ְלִד֗ ין  ין־ִּד֣ ֵּבֽ
ל־ יָת ֶא֨ יָך ְוַקְמָּת֣ ְוָעִל֔ ִרי֖בֹת ִּבְׁשָעֶר֑
יָך ּֽבֹו׃  ר ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ר ִיְבַח֛ ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֥
ל־ ְוֶא֨ ם  ַהְלִוִּי֔ ֶאל־ַהּֽכֲֹהִני֙ם  ט ּוָבאָת֗ 

ם  ָהֵה֑ ים  ַּבָּיִמ֣ ְהֶי֖ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֥ ט  ַהּׁשֵֹפ֔
ר  ְּדַב֥ ת  ֵא֖ ְלָ֔ך  ְוִהִּג֣ידּו  ַרְׁשָּת֙  ְוָדֽ
ַהָּדָב֙ר  י  ַעל־ִּפ֤ יָת  י ְוָעִׂש֗ ט׃  ַהִּמְׁשָּפֽ
ַה֔הּוא  ִמן־ַהָּמ֣קֹום  ְלָ֔ך  ַיִּג֣ידּו  ר  ֲאֶׁש֣
ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ַמְרָּת֣  ְוָׁשֽ ְיָי֑  ר  ִיְבַח֣ ר  ֲאֶׁש֖
ה  י ַהּתֹוָר֜ ר יֹוֽרּוָך׃ יא ַעל־ִּפ֨ ְּכ֖כֹל ֲאֶׁש֥
ֲאֶׁשר־ ט  ְוַעל־ַהִּמְׁשָּפ֛ יֹו֗רּוָך  ר  ֲאֶׁש֣
ִמן־ ָת֗סּור  א  ֹ֣ ל ה  ֲעֶׂש֑ ַּתֽ ְלָ֖ך  ֽיֹאְמ֥רּו 
ין ּוְׂשֽמֹאל׃  ידּו ְלָ֖ך ָיִמ֥ ר ֲאֶׁשר־ַיִּג֥ ַהָּדָב֛
ְבָז֗דֹון  ה  ֲעֶׂש֣ ֲאֶׁשר־ַיֽ יׁש  יב ְוָהִא֞

ד  עֵֹמ֞ ָהֽ ֶאל־ַהּכֵֹהן֙  ְׁש֤מַֹע  י  ְלִבְלִּת֨
יָך ֖אֹו ֶאל־ ֱאֹלֶה֔ ֶרת ָׁש֙ם ֶאת־ְיָי֣  ְלָׁש֤
ַעְרָּת֥  יׁש ַה֔הּוא ּוִבֽ ט ּוֵמ֙ת ָהִא֣ ַהּׁשֵֹפ֑
ם ִיְׁשְמ֣עּו  ל׃ יג ְוָכל־ָהָע֖ ע ִמִּיְׂשָרֵאֽ ָהָר֖
י־ א ְיִזי֖דּון ֽעֹוד׃ ס  שני  יד ִּכֽ ֹ֥ אּו ְול ְוִיָר֑
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יָ֙ך  ר ְיָי֤ ֱאֹלֶה֨ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָת֣בֹא ֶאל־ָהָא֗
ּה  ָּב֑ ְבָּתה  ְוָיַׁש֣ ּה  יִרְׁשָּת֖ ִוֽ ְך  ָל֔ ן  ֹנֵת֣
ֶלְך ְּכָכל־ יָמה ָעַלי֙ ֶמ֔ ַמְרָּת֗ ָאִׂש֤ ְוָאֽ
טו ׂ֣שֹום  י׃  יבָֹתֽ ְסִבֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַהּגֹוִי֖ם 
ר ְיָי֥  ר ִיְבַח֛ ֶלְך ֲאֶׁש֥ יָ֙ך ֶמ֔ ים ָעֶל֨ ָּתִׂש֤
ים  ָּתִׂש֤ יָך  ַאֶח֗ ֶרב  ִמֶּק֣ ּ֑בֹו  יָך  ֱאֹלֶה֖
יָ֙ך  ת ָעֶל֨ ל ָלֵת֤ א תּוַכ֗ ֹ֣ ֶלְך ל יָ֙ך ֶמ֔ ָעֶל֨
יָך ֽהּוא׃  א־ָאִח֖ ֹֽ ר ל י ֲאֶׁש֥ יׁש ָנְכִר֔ ִא֣
א־ ֹֽ ְול סּוִסי֒ם  א־ַיְרֶּבה־ּ֣לֹו  ֹֽ ל טז ַר֮ק 

ַען  ְלַמ֖ ְיָמה  ִמְצַר֔ ֶאת־ָהָע֙ם  יב  ָיִׁש֤
א  ֹ֣ ל ם  ָלֶכ֔ ר  ָאַמ֣ יָי֙  ַוֽ ֑סּוס  ַהְרּ֣בֹות 
ֽעֹוד׃  ַהֶּז֖ה  ֶרְך  ַּבֶּד֥ ָלׁ֛שּוב  ֽתִֹס֗פּון 
ָי֖סּור  א  ֹ֥ ְול ים  ָנִׁש֔ ַיְרֶּבה־ּלֹ֙ו  א  ֹ֤ יז ְול

ַיְרֶּבה־ּ֖לֹו  א  ֹ֥ ל ב  ְוָזָה֔ ְוֶכֶ֣סף  ְלָב֑בֹו 
א  ִּכֵּס֣ ל  ַע֖ ְכִׁשְבּ֔תֹו  ְמֽאֹד׃ יח ְוָהָי֣ה 
ה  ֶאת־ִמְׁשֵנ֨ ֜לֹו  ַתב  ְוָכ֨ ַמְמַלְכּ֑תֹו 
ִמִּלְפֵנ֖י  ֶפר  ַעל־ֵס֔ ַהּזֹא֙ת  ה  ַהּתֹוָר֤
ִעּ֔מֹו  ה  ְיָת֣ יט ְוָהֽ ם׃  ַהְלִוִּיֽ ים  ַהּֽכֲֹהִנ֥
ַען  ְלַמ֣ ַחָּי֑יו  י  ָּכל־ְיֵמ֣ ֖בֹו  ָרא  ְו ָק֥
יו  ֱאֹלָה֔ ֶאת־ְיָי֣  ְלִיְרָא֙ה  ד  ִיְלַמ֗
ה  ַהּתֹוָר֥ י  ת־ָּכל־ִּדְבֵר֞ ֶאֽ ְׁש֠מֹר  ִל֠
ֶּלה  ָהֵא֖ ים  ֻחִּק֥ ְוֶאת־ַהֽ ַהּ֛זֹאת 
ֽרּום־ְלָבבֹ֙ו  י  כ ְלִבְלִּת֤ ם׃  ֲעׂשָֹתֽ ַלֽ
ִמן־ַהִּמְצָו֖ה  ֥סּור  י  ּוְלִבְלִּת֛ יו  ֶאָח֔ ֵמֽ
ים  יְך ָיִמ֧ ֲאִר֨ ַע֩ן ַיֽ ין ּוְׂש֑מֹאול ְלַמ֩ ָיִמ֣
ֶרב  ְּב ֶק֥ ּוָבָנ֖יו  ֥הּוא  ַעל־ַמְמַלְכּ֛תֹו 
ְהֶי֠ה  יח א לֹא־ִיֽ֠ שלישי   ל׃ ס   ִיְׂשָרֵאֽ
י  ֵלִו֛ ֶבט  ָּכל־ֵׁש֧ ם  ַהְלִוִּי֜ ים  ַלּֽכֲֹהִנ֨
י ְיָי֛  ל ִאֵּׁש֧ ה ִעם־ִיְׂשָרֵא֑ ֲחָל֖ ֶלק ְוַנֽ ֵח֥
לֹא־ ה  ֲחָל֥ ב ְוַנֽ ֽיֹאֵכֽלּון׃  ֲחָל֖תֹו  ְוַנֽ
֣הּוא  ְיָי֙  יו  ֶאָח֑ ֶרב  ְּב ֶק֣ ְהֶיה־ּ֖לֹו  ִיֽ
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ה  ג ְוֶז֡ ִּדֶּבר־ֽלֹו׃ ס   ר  ֲאֶׁש֖ ַּכֽ ֲחָל֔תֹו  ַנֽ
ם  ָהָע֗ ת  ֵמֵא֣ ים  ַהּֽכֲֹהִנ֜ ט  ִמְׁשַּפ֨ ְהֶי֩ה  ִיֽ
ִאם־ ִאם־ׁ֣שֹור  ַהֶּזַ֖בח  י  ֽזְֹבֵח֥ ת  ֵמֵא֛
ְוַהְּלָחַי֖ ִים  ַהְּז֥רַֹע  ן  ַלּכֵֹה֔ ְוָנַתן֙  ה  ֶׂש֑
ִּתיֽרְֹׁשָ֣ך  ְנָ֜ך  ְּדָגֽ ית  ד ֵראִׁש֨ ה׃  ְוַהֵּקָבֽ
ז ֽצֹאְנָ֖ך ִּתֶּתן־ֽלֹו׃  ית ֵּג֥ ָך ְוֵראִׁש֛ ְוִיְצָהֶר֗
ִמָּכל־ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ר  ָּבַח֛ ֗בֹו  י  ה ִּכ֣

ם־ְיָי֧  ְּבֵׁשֽ ת  ְלָׁשֵר֧ ֲע֨מֹד  ַלֽ יָך  ְׁשָבֶט֑
י־ ים׃ ס  רביעי  ו ְוִכֽ ֥הּוא ּוָבָנ֖יו ָּכל־ַהָּיִמֽ
ִמָּכל־ יָ֙ך  ְׁשָעֶר֨ ד  ַאַח֤ ֵמֽ י  ַהֵּלִו֜ ָי֨בֹא 
ּוָב֙א  ם  ָׁש֑ ָּג֣ר  ֲאֶׁשר־֖הּוא  ל  ִיְׂשָרֵא֔
ֶאל־ַהָּמ֖קֹום  ַנְפׁ֔שֹו  ְּבָכל־ַאַּו֣ת 
ְיָי֣  ם  ְּבֵׁש֖ ת  ז ְוֵׁשֵר֕ ׃  ְיָיֽ ר  ֲאֶׁשר־ִיְבַח֥
ים  ם ָהֽעְֹמִד֥ יו ְּכָכל־ֶאָחי֙ו ַהְלִוִּי֔ ֱאֹלָה֑
לּו  ֶלק יֹאֵכ֑ ֶלק ְּכֵח֖ ׃ ח ֵח֥ ם ִלְפֵנ֥י ְיָיֽ ָׁש֖
י  ט ִּכ֤ ָאֽבֹות׃ ס   ַעל־ָהֽ יו  ִמְמָּכָר֖ ד  ְלַב֥
ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔ א  ָּב֣ ַאָּת֙ה 
ֲעׂ֔שֹות  ד ַלֽ א־ִתְלַמ֣ ֹֽ ְך ל ן ָל֑ יָך ֹנֵת֣ ֱאֹלֶה֖
א־ִיָּמֵצ֣א  ֹֽ ם׃ י ל ְּכֽתֹוֲע֖בֹת ַהּגֹוִי֥ם ָהֵהֽ
ם  קֵֹס֣ ׁש  ָּבֵא֑ ְּבֽנֹו־ּוִבּ֖תֹו  יר  ֲעִב֥ ַמֽ ְבָ֔ך 
ף׃  ּוְמַכֵּׁשֽ ׁש  ּוְמַנֵח֖  ן  ְמעֹוֵנ֥ ים  ְקָסִמ֔
י  ְוִיְּדעִֹנ֔ אֹו֙ב  ל  ְוׁשֵֹא֥ ֶבר  ָח֑ ר  יא ְוחֵֹב֖

ת ְיָי֖  ים׃ יב ִּכי־ֽתֹוֲעַב֥ ׁש ֶאל־ַהֵּמִתֽ ְודֵֹר֖
ַהּֽתֹוֵע֣בֹת  ּוִבְגַל֙ל  ֶּלה  ֵא֑ ָּכל־֣עֵֹׂשה 
ם  אֹוָת֖ יׁש  מֹוִר֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֶּלה  ָהֵא֔
ְיָי֥  ם  ִע֖ ה  ְהֶי֔ ִּתֽ ים  יג ָּתִמ֣ ִמָּפֶנֽיָך׃ 
ֶּלה  י | ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֗ יָך׃  חמישי  יד ִּכ֣ ֱאֹלֶהֽ
ֶאל־ ם  אֹוָת֔ ׁש  יֹוֵר֣ ַאָּת֙ה  ר  ֲאֶׁש֤
ה  עּו ְוַאָּת֕ ים ִיְׁשָמ֑ ים ְוֶאל־ֽקְֹסִמ֖ ְמֽעְֹנִנ֥
יא  טו ָנִב֨ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ְלָ֖ך  ַתן  ָנ֥ ן  ֵכ֔ א  ֹ֣ ל
ְיָי֣  ְלָ֖ך  ים  ָי ִק֥ ָּכ֔מִֹני  יָ֙ך  ַאֶח֨ ֵמֽ ִמִּקְרְּבָ֤ך 
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טז ְּכ֨כֹל  ִּתְׁשָמֽעּון׃  יו  ֵאָל֖ יָך  ֱאֹלֶה֑
יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ם  ֵמִע֨ ְלָּת  ֲאֶׁשר־ָׁשַא֜
א  ֹ֣ ל ֵלא֑מֹר  ל  ַהָּקָה֖ ְּב֥יֹום  ב  ְּבחֵֹר֔
י  ֱאֹלָה֔ ְיָי֣  ֶאת־קֹו֙ל  ַע֙  ִלְׁש֨מֹ ף  ֹאֵס֗
א־ ֹֽ ל ַהּ֛זֹאת  ה  ַהְּגדָֹל֥ ׁש  ְוֶאת־ָהֵא֨
א ָאֽמּות׃ יז ַוּ֥יֹאֶמר  ֹ֥ ה ֖עֹוד ְול ֶאְרֶא֥
רּו׃  ִּדֵּבֽ ר  ֲאֶׁש֥ יבּו  ֵהיִט֖ י  ֵאָל֑ ְיָי֖ 
ֶרב  ִמֶּק֥ ם  ָלֶה֛ ים  ָא ִק֥ יא  יח ָנִב֨

יו  י ְדָבַרי֙ ְּבִפ֔ ַתִּת֤ ם ָּכ֑מֹוָך ְוָנֽ ֲאֵחיֶה֖
ר  ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת  ֵא֖ ם  ֲאֵליֶה֔ ר  ְוִדֶּב֣
א־ ֹֽ ר ל ה ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֤ ּנּו׃ יט ְוָהָי֗ ֲאַצֶּוֽ
ר  ְיַדֵּב֖ ר  ֲאֶׁש֥ י  ֶאל־ְּדָבַר֔ ִיְׁשַמ֙ע 
ְך  ִעּֽמֹו׃ כ ַא֣ י ֶאְד֥רֹׁש ֵמֽ ֹנִכ֖ י ָאֽ ִּבְׁשִמ֑
ר  ָּדָב֜ ר  ְלַדֵּב֨ ָיִזי֩ד  ר  ֲאֶׁש֣ יא  ַהָּנִב֡
א־ִצִּויִתי֙ו  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֤ ת  ֵא֣ י  ִּבְׁשִמ֗
ים  ם ֱאֹלִה֣ ר ְּבֵׁש֖ ר ְיַדֵּב֔ ֲאֶׁש֣ ר ַוֽ ְלַדֵּב֔
ַהֽהּוא׃  יא  ַהָּנִב֥ ת  ּוֵמ֖ ים  ֲאֵחִר֑
ע  ָך ֵאיָכ֙ה ֵנַד֣ ר ִּבְלָבֶב֑ י תֹאַמ֖ כא ְוִכ֥

׃  ְיָיֽ א־ִדְּב֖רֹו  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥ ר  ֶאת־ַהָּדָב֔
ְיָי֗  ם  ְּבֵׁש֣ יא  ַהָּנִב֜ ר  ְיַדֵּב֨ כב ֲאֶׁש֩ר 

֣הּוא  ָי֔בֹא  א  ֹ֣ ְול ַהָּדָב֙ר  ְהֶי֤ה  ְולֹא־ִיֽ
ְּבָזדֹון֙  ְיָי֑  א־ִדְּב֖רֹו  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥ ר  ַהָּדָב֔
ּנּו׃ ס   ִמֶּמֽ ָת֖גּור  א  ֹ֥ ל יא  ַהָּנִב֔ ִּדְּב֣רֹו 
ֶאת־ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ית  י־ַיְכִר֞ יט א ִּכֽ

ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר  ם  ַהּגֹוִי֔
ַׁשְבָּת֥  ְוָיֽ ם  יִרְׁשָּת֕ ִוֽ ם  ֶאת־ַאְרָצ֑
ב ָׁש֥לֹוׁש  ם׃  ֵּתיֶהֽ ּוְבָבֽ ם  ֵריֶה֖ ְבָעֽ
ַאְרְצָ֔ך  ְּב֣תֹוְך  ְך  ָל֑ יל  ַּתְבִּד֣ ים  ָעִר֖
ּה׃  ן ְלָ֖ך ְלִרְׁשָּתֽ יָך ֹנֵת֥ ֲאֶׁש֙ר ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔
ֶאת־ ְוִׁשַּלְׁשָּת֙  ֶרְך֒  ַהֶּד֒ ְלָ֮ך  ין  ג ָּתִכ֣

ְיָי֣  יְלָ֖ך  ַיְנִחֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַאְרְצָ֔ך  ְּג֣בּול 
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ַח׃  ָּמה ָּכל־רֵֹצֽ ה ָל֥נּוס ָׁש֖ יָך ְוָהָי֕ ֱאֹלֶה֑
ָּמה  ַח ֲאֶׁשר־ָי֥נּוס ָׁש֖ רֵֹצ֔ ר ָהֽ ד ְוֶז֙ה ְּדַב֣

ִּבְבִלי־ הּ֙ו  ֶאת־ֵרֵע֨ ה  ַיֶּכ֤ ר  ֲאֶׁש֨ י  ָוָח֑
ִמְּת֥מֹל  ֖לֹו  א־ׂשֵֹנ֥א  ֹֽ ל ְו֛הּוא  ַעת  ַד֔
הּו  ֶאת־ֵרֵע֥ ָי֨בֹא  ֲאֶׁש֩ר  ה ַוֽ ִׁשְלֽׁשֹם׃ 
ָי֤דֹו  ה  ְוִנְּדָח֨ ֵעִצי֒ם  ַלְח֣טֹב  ַע֮ר  ַבַּי֘
ַהַּבְרֶז֙ל  ל  ְוָנַׁש֤ ץ  ָהֵע֔ ִלְכ֣רֹת  ַבַּגְרֶזן֙ 
ת  ָוֵמ֑ הּו  ֶאת־ֵרֵע֖ א  ּוָמָצ֥ ץ  ִמן־ָהֵע֔
ֶּלה  ים־ָהֵא֖ ָעִרֽ ת ֶהֽ ֗הּוא ָי֛נּוס ֶאל־ַאַח֥
י  ֲחֵר֣ ַאֽ ם  ַהָּד֜ ל  ֹּגֵא֨ ו ֶּפן־ִיְרּדֹ֩ף  י׃  ָוָחֽ
י־ ִּכֽ ְוִהִּׂשי֛גֹו  ְלָבבֹו֒  ֵיַח֮ם  י  ִּכ֣ ַח  רֵֹצ֗ ָהֽ
ין  ֵא֣ ְולֹ֙ו  ָנֶ֑פׁש  הּו  ְוִהָּכ֣ ֶרְך  ַהֶּד֖ ה  ִיְרֶּב֥
֖לֹו  ֛הּוא  ׂשֵֹנ֥א  א  ֹ֣ ל י  ִּכ֠ ֶות  ִמְׁשַּפט־ָמ֔
י  ֹנִכ֥ ָאֽ ן  ז ַעל־ֵּכ֛ ִׁשְלֽׁשֹום׃  ִמְּת֥מֹול 
יל  ַּתְבִּד֥ ים  ָעִר֖ ָׁשֹ֥לׁש  ֵלא֑מֹר  ְמַצְּוָ֖ך 
ֶאת־ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  יב  ח ְוִאם־ַיְרִח֞ ְך׃  ָלֽ
ַתן  יָך ְוָנ֤ ֲאבֶֹת֑ ע ַלֽ ר ִנְׁשַּב֖ ֲאֶׁש֥ ְלָ֔ך ַּכֽ ְּגֻב֣
ת  ר ָלֵת֥ ר ִּדֶּב֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ְלָ֙ך ֶאת־ָּכל־ָהָא֔
ֶאת־ָּכל־ י־ִתְׁשֹמ֩ר  ט ִּכֽ יָך׃  ֲאבֶֹתֽ ַלֽ
י  ֹנִכ֣ ר ָאֽ ּה ֲאֶׁש֨ ֲעׂשָֹת֗ ה ַהּ֜זֹאת ַלֽ ַהִּמְצָו֨
יָך  ה ֶאת־ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛ ֲהָב֞ ְמַצְּוָ֮ך ַהּיֹו֒ם ְלַאֽ
ַסְפָּת֨  ְוָיֽ ים  ָּכל־ַהָּיִמ֑ יו  ִּבְדָרָכ֖ ֶכת  ְוָלֶל֥
ַהָּׁשֹ֥לׁש  ל  ַע֖ ים  ָעִר֔ ָׁשֹ֣לׁש  עֹו֙ד  ְלָ֥ך 
ֶרב  י ְּב ֶק֣ ם ָנִק֔ א ִיָּׁשֵפְ֙ך ָּד֣ ֹ֤ ֶּלה׃ י ְול ָהֵאֽ
ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר  ַאְרְצָ֔ך 
יא ְוִכי־ ים׃ פ   ָּדִמֽ יָך  ָעֶל֖ ְוָהָי֥ה  ה  ֲחָל֑ ַנֽ
לֹ֙ו  ַרב  ְוָא֤ הּו  ְלֵרֵע֔ ׂשֵֹנ֣א  ִאיׁ֙ש  ְהֶי֥ה  ִיֽ
ס  ְוָנ֕ ת  ָוֵמ֑ ֶנֶ֖פׁש  הּו  ְוִהָּכ֥ יו  ָעָל֔ ם  ְו ָק֣
ְלחּ֙ו  יב ְוָׁשֽ ל׃  ָהֵאֽ ים  ָעִר֥ ֶהֽ ת  ֶאל־ַאַח֖
ְת֣נּו  ם ְוָנֽ ְק֥חּו ֹא֖תֹו ִמָּׁש֑ ִזְקֵנ֣י ִעי֔רֹו ְוָלֽ
א־ ֹֽ יג ל ת׃  ָוֵמֽ ם  ַהָּד֖ ל  ֹּגֵא֥ ְּבַי֛ד  ֹא֗תֹו 
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ם־ ַדֽ ַעְרָּת֧  ּוִבֽ יו  ָעָל֑ יְנָ֖ך  ֵעֽ ָת֥חֹוס 
ששי   ְך׃ ס   ָלֽ ְו֥טֹוב  ל  ִמִּיְׂשָרֵא֖ י  ַהָּנ ִק֛
ְב֖לּו  ר ָּגֽ ֲעָ֔ך ֲאֶׁש֥ א ַתִּסי֙ג ְּג֣בּול ֵרֽ ֹ֤ יד ל

ל  ִּתְנַח֔ ר  ֲאֶׁש֣ ְתָ֙ך  ֲחָלֽ ְּבַנֽ אׁשִֹנ֑ים  ִרֽ
ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר  ֶרץ  ָּבָא֕
ד  ד ֶאָח֜ א־ָיקּו֩ם ֵע֨ ֹֽ ּה׃ ס  טו ל ְלִרְׁשָּתֽ
את  ּוְלָכל־ַחָּט֔ ְלָכל־ָעֹון֙  יׁש  ְּבִא֗
י |  א ַעל־ִּפ֣ ר ֶיֱֽחָט֑ ְטא ֲאֶׁש֣ ְּבָכל־ֵח֖
ה־ ְׁשֹלָׁשֽ י  ַעל־ִּפ֥ ֛אֹו  ים  ֵעִד֗ ְׁשֵנ֣י 
ד־ י־ָי֥קּום ֵעֽ ר׃ טז ִּכֽ ים ָי֥קּום ָּדָבֽ ֵעִד֖
ה׃  ָסָרֽ ּ֖בֹו  ֲע֥נֹות  ַלֽ יׁש  ְּבִא֑ ס  ָחָמ֖
ֲאֶׁשר־ ים  ֲאָנִׁש֛ ְׁשֵני־ָהֽ ְמ֧דּו  יז ְוָעֽ
יב ִלְפֵנ֣י ְיָי֑ ִלְפֵנ֤י ַהּֽכֲֹהִני֙ם  ם ָהִר֖ ָלֶה֥
ים  ַּבָּיִמ֥ ְה֖יּו  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֥ ים  ְוַהּׁ֣שְֹפִט֔
ב  ֵהיֵט֑ ים  ַהּֽׁשְֹפִט֖ ְרׁ֥שּו  יח ְוָדֽ ם׃  ָהֵהֽ
ֶקר ָעָנ֥ה  ד ֶׁש֖ ֶק֙ר ָהֵע֔ ד־ֶׁש֨ ְוִהֵּנ֤ה ֵעֽ
ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ֔לֹו  יֶתם  ֲעִׂש֣ יט ַוֽ יו׃  ְבָאִחֽ
ַעְרָּת֥  ּוִבֽ יו  ְלָאִח֑ ֲעׂ֣שֹות  ַלֽ ם  ָזַמ֖
ים  כ ְוַהִּנְׁשָאִר֖ ָך׃  ִמִּקְרֶּבֽ ע  ָהָר֖
ֲעׂ֜שֹות  פּו ַלֽ אּו ְולֹא־יִֹס֨ ִיְׁשְמ֣עּו ְוִיָר֑
ָך׃  ְּבִקְרֶּבֽ ַהֶּז֖ה  ע  ָהָר֛ ר  ַּכָּדָב֥ ֗עֹוד 
ֶפׁש  ְּבֶנ֗ ֶנֶ֣פׁש  ֵעיֶנ֑ ָך  ָת֖חֹוס  א  ֹ֥ כא ְול

ֶגל  ֶר֥ ְּבָי֖ד  ָי֥ד  ן  ְּבֵׁש֔ ן  ֵׁש֣ ִין֙  ְּבַע֨ ִין  ַע֤
ה  ַלִּמְלָחָמ֜ א  י־ֵתֵצ֨ כ א ִּכֽ ֶגל׃ ס   ְּבָרֽ
ם  ֶכ֙ב ַע֚ יָת ֤סּוס ָוֶר֨  ָרִא֜ ָך ְוֽ ַעל־ֽאְֹיֶב֗
י־ְיָי֤  ִּכֽ ם  ֵמֶה֑ א  ִתיָר֖ א  ֹ֥ ל ִמְּמָ֔ך  ב  ַר֣
ֶרץ  ֵמֶא֥ ַעְלָ֖ך  ַהַּמֽ ְך  ִעָּמ֔ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨
ֶאל־ ם  ָרְבֶכ֖ ְּכ ָקֽ ה  ב ְוָהָי֕ ִים׃  ִמְצָרֽ
ר ֶאל־ ן ְוִדֶּב֥ ה ְוִנַּגׁ֥ש ַהּכֵֹה֖ ַהִּמְלָחָמ֑
ע  ְׁשַמ֣ ֲאֵלֶה֙ם  ר  ג ְוָאַמ֤ ם׃  ָהָעֽ
ַהּ֛יֹום  ים  ְקֵרִב֥ ם  ַאֶּת֨ ל  ִיְׂשָרֵא֔
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ְך  ַאל־ֵיַר֣ ַעל־ֽאְֹיֵביֶכ֑ם  ה  ַלִּמְלָחָמ֖
ל־ַּתְחְּפ֛זּו  ְוַאֽ יְר֧אּו  ַאל־ִּתֽ ם  ְלַבְבֶכ֗
ְיָי֣  י  ד ִּכ֚ ם׃  ִמְּפֵניֶהֽ ַעְר֖צּו  ְוַאל־ַּתֽ
ם  ְלִהָּלֵח֥ ִעָּמֶכ֑ם  ְך  הֵֹל֖ ַהֽ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
ם׃  יַע ֶאְתֶכֽ ם ְלהֹוִׁש֥ ָלֶכ֛ם ִעם־ֽאְֹיֵביֶכ֖
ם ֵלאֹמר֒  ה ְוִדְּב֣רּו ַהּֽׁשְֹטִרי֮ם ֶאל־ָהָע֣
ִית־ָחָדׁ֙ש  ַבֽ ָּבָנ֤ה  ר  ֲאֶׁש֨ יׁש  י־ָהִא֞ ִמֽ
ֶּפן־ ְלֵבי֑תֹו  ְוָיׁ֣שֹב  ְך  ֵיֵל֖ ֲחָנ֔כֹו  א  ֹ֣ ְול
ר  ַאֵח֖ יׁש  ְוִא֥ ה  ַּבִּמְלָחָמ֔ ָימּו֙ת 
ע  ָנַט֥ ר  ֲאֶׁש֨ יׁש  י־ָהִא֞ ו ּוִמֽ ּנּו׃  ַיְחְנֶכֽ
ְלֵבי֑תֹו  ְוָיׁ֣שֹב  ְך  ֵיֵל֖ ִחְּל֔לֹו  א  ֹ֣ ְול ֶר֙ם  ֶּכ֨
ר  ַאֵח֖ יׁש  ְוִא֥ ה  ַּבִּמְלָחָמ֔ ֶּפן־ָימּו֙ת 
ׂש  ֵאַר֤ ר  ֲאֶׁש֨ יׁש  י־ָהִא֞ ז ּוִמֽ ּנּו׃  ְיַחְּלֶלֽ
ְך ְוָיׁ֣שֹב ְלֵבי֑תֹו  ּה ֵיֵל֖ א ְלָקָח֔ ֹ֣ ִאָּׁש֙ה ְול
ר  ַאֵח֖ יׁש  ְוִא֥ ה  ַּבִּמְלָחָמ֔ ֶּפן־ָימּו֙ת 
ר  ְלַדֵּב֣ ַהּֽׁשְֹטִרי֮ם  ְס֣פּו  ח ְוָיֽ ָּנה׃  ִיָּקֶחֽ
ַהָּיֵר֙א  יׁש  י־ָהִא֤ ִמֽ ְמ֗רּו  ְוָאֽ ֶאל־ָהָע֒ם 
א  ֹ֥ ְול ְלֵבי֑תֹו  ְוָיׁ֣שֹב  ְך  ֵיֵל֖ ב  ַהֵּלָב֔ ְך  ְוַר֣
יו ִּכְלָבֽבֹו׃ ט ְוָהָי֛ה  ב ֶאָח֖ ס ֶאת־ְלַב֥ ִיַּמ֛
ם  ֶאל־ָהָע֑ ר  ְלַדֵּב֣ ים  ַהּֽׁשְֹטִר֖ ְּכַכֹּ֥לת 
ם׃ ס   י ְצָב֖אֹות ְּב֥רֹאׁש ָהָעֽ ְק֛דּו ָׂשֵר֥ ּוָפֽ
ם  ְלִהָּלֵח֖ יר  ֶאל־ִע֔ ב  י־ִתְקַר֣ י ִּכֽ שביעי  

ְלָׁשֽלֹום׃  יָה  ֵאֶל֖ אָת  ְוָקָר֥ יָה  ָעֶל֑
ה  ְתָח֖ ּוָפֽ ַעְנָ֔ך  ַּתֽ ִאם־ָׁש֣לֹום  יא ְוָהָי֙ה 

ּה  ַהִּנְמָצא־ָב֗ ם  ָּכל־ָהָע֣ ה  ְוָהָי֞ ְך  ָל֑
א  ֹ֤ יב ְוִאם־ל ֲעָבֽדּוָך׃  ַוֽ ס  ָלַמ֖ ְלָ֛ך  ְה֥יּו  ִיֽ
ִעְּמָ֖ך  ה  ְׂשָת֥ ְוָעֽ ְך  ִעָּמ֔ ַתְׁשִלי֙ם 
ְיָי֥  יג ּוְנָתָנּ֛ה  יָה׃  ָעֶלֽ ְוַצְרָּת֖  ה  ִמְלָחָמ֑
ֶאת־ָּכל־ ְוִהִּכיָת֥  ָך  ְּבָיֶד֑ יָך  ֱאֹלֶה֖
ים  ָּנִׁש֠ ַה֠ ק  יד ַר֣ ֶרב׃  ְלִפי־ָחֽ ּה  ְזכּוָר֖
ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֨ ְוכֹ֩ל  ה  ְוַהְּבֵהָמ֜ ף  ְוַהַּט֨
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ַכְלָּת֙  ְך ְוָאֽ ּה ָּת֣בֹז ָל֑ יר ָּכל־ְׁשָלָל֖ ָבִע֛
ְיָי֥  ן  ָנַת֛ ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ֽאְֹיֶב֔ ל  ֶאת־ְׁשַל֣
ְלָכל־ ֲעֶׂש֙ה  ַּתֽ ן  טו ֵּכ֤ ְך׃  ָלֽ יָך  ֱאֹלֶה֖
ְמ֑אֹד  ִמְּמָ֖ך  ְרחֹ֥קֹת  ָהֽ ים  ָעִר֔ ֶה֣
ֶּלה  ַהּֽגֹוִים־ָהֵא֖ י  ָעֵר֥ לֹא־ֵמֽ ר  ֲאֶׁש֛
ֶּלה  ַעִּמי֙ם ָהֵא֔ י ָהֽ ָעֵר֤ ק ֵמֽ ָּנה׃ טז ַר֗ ֵהֽ
ה  ֲחָל֑ ַנֽ ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר 
יז ִּכי־ ה׃  ָּכל־ְנָׁשָמֽ ְתַחֶּי֖ה  א  ֹ֥ ל
ֱאֹמִרי֙  י ְוָהֽ ִחִּת֤ ם ַהֽ ֲחִריֵמ֗ ם ַּתֽ ֲחֵר֣ ַהֽ
י  ְוַהְיבּוִס֑ י  ִחִּו֖ ַהֽ י  ְוַהְּפִרִּז֔ ֲעִנ֣י  ַהְּכַנֽ
ַען  יח ְלַמ֗ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ִצְּוָ֖ך  ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ֲעׂ֔שֹות  א־ְיַלְּמ֤דּו ֶאְתֶכ֙ם ַלֽ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֨
ָעׂ֖שּו  ר  ֲאֶׁש֥ ם  ּֽתֹוֲעבָֹת֔ ְּככֹ֙ל 
יָי֥  ַלֽ ם  ֲחָטאֶת֖ ַוֽ ם  ֵלאֹֽלֵהיֶה֑
ֶאל־ִעי֩ר  י־ָת֣צּור  יט ִּכֽ ם׃ ס   ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
יָה  ָעֶל֣ ם  ִהָּלֵח֧ ְלֽ ים  ַרִּב֜ ים  ָיִמ֨
ֶאת־ֵעָצּ֙ה  ית  א־ַתְׁשִח֤ ֹֽ ל ּה  ְלָתְפָׂש֗
ל  ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ן ִּכ֚ ִלְנּ֤דַֹח ָעָלי֙ו ַּגְרֶז֔
ץ  ֵע֣ ָאָד֙ם  ָהֽ י  ִּכ֤ ִתְכ֑רֹת  א  ֹ֣ ל ְוֹא֖תֹו 
ַּבָּמֽצֹור׃  ִמָּפֶנ֖יָך  ָל֥בֹא  ה  ַהָּׂשֶד֔
ץ  לֹא־ֵע֤ י  ִּכ֣ ע  ֲאֶׁשר־ֵּתַד֗ ץ  ֵע֣ ק  כ ַר֞

ָּת  ית ְוָכָר֑ ֲאָכ֙ל ֔הּוא ֹא֥תֹו ַתְׁשִח֖ ַמֽ
ֲאֶׁשר־ ַעל־ָהִעי֙ר  ָמ֗צֹור  ּוָבִנ֣יָת 
ד  ַע֥ ה  ִמְלָחָמ֖ ִעְּמָ֛ך  ה  עָֹׂש֧ וא  ִה֨
ל  ָחָל֗ י־ִיָּמֵצ֣א  כא א ִּכֽ ּה׃ פ   ִרְדָּתֽ
ן ְלָ֙ך  יָך ֹנֵת֤ ֲאָדָמ֙ה ֲאֶׁש֩ר ְיָי֨ ֱאֹלֶה֜ ַּבֽ
ע  נֹוַד֖ א  ֹ֥ ל ה  ַּבָּׂשֶד֑ ל  ֹנֵפ֖ ּה  ְלִרְׁשָּת֔
יָך  ְצ֥אּו ְזֵקֶנ֖יָך ְוֽׁשְֹפֶט֑ הּו׃ ב ְוָיֽ י ִהָּכֽ ִמ֥
ר ְסִבי֥בֹת  ים ֲאֶׁש֖ ָעִר֔ ְדדּ֙ו ֶאל־ֶה֣ ּוָמֽ
ה  ַהְּקרָֹב֖ יר  ָהִע֔ ג ְוָהָי֣ה  ל׃  ָחָלֽ ֶהֽ
יר  ָהִע֨ ִזְקֵנ֩י  ְק֡חּו  ְוָלֽ ל  ָחָל֑ ֶאל־ֶהֽ
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א־ֻעַּב֙ד  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֤ ר  ָּבָק֗ ֶעְגַל֣ת  וא  ַהִה֜
ְּבֽעֹל׃  ה  ְׁשָכ֖ לֹא־ָמֽ ר  ֲאֶׁש֥ ּה  ָּב֔
ֶאת־ וא  ַהִה֤ יר  ָהִע֨ ִזְקֵנ֩י  דּו  ד ְוהֹוִר֡
לֹא־ ר  ֲאֶׁש֛ ן  ֵאיָת֔ ֶאל־ַנַ֣חל  ֶעְגָל֙ה  ָהֽ
ם  ְרפּו־ָׁש֥ ְוָעֽ ַע  ִיָּזֵר֑ א  ֹ֣ ְול ּ֖בֹו  ד  ֵיָֽעֵב֥
ַחל׃ ה ְוִנְּגׁ֣שּו ַהּֽכֲֹהִני֮ם  ה ַּבָּנֽ ֶעְגָל֖ ֶאת־ָהֽ
יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ר  ָּבַח֞ ם  ָב֗ י  ִּכ֣ ֵלִוי֒  ְּבֵנ֣י 
ם  ם ְיָי֑ ְוַעל־ִּפיֶה֥ ְך ְּבֵׁש֣ ְר֔תֹו ּוְלָבֵר֖ ְלָׁש֣
ִזְקֵני֙  ו ְו֗כֹל   ַגע׃  ְוָכל־ָנֽ יב  ָּכל־ִר֥ ְהֶי֖ה  ִיֽ
ל  ָחָל֑ ֶאל־ֶהֽ ים  ַהְּקרִֹב֖ וא  ַהִה֔ יר  ָהִע֣
ה  ֶעְגָל֖ ַעל־ָהֽ ם  ֶאת־ְיֵדיֶה֔ ִיְרֲחצּ֙ו 
ז ְוָע֖נּו  מפטיר   ַחל׃   ַבָּנֽ ה  ֲערּוָפ֥ ָהֽ
ְפכּו}  שפכה {ָׁשֽ א  ֹ֤ ל ינּו  ָיֵד֗ ְמ֑רּו  ְוָאֽ
ָרֽאּו׃  א  ֹ֥ ל ְוֵעיֵנ֖ינּו  ה  ַהֶּז֔ ם  ֶאת־ַהָּד֣
יָת֙  ֲאֶׁשר־ָּפִד֨ ל  ִיְׂשָרֵא֤ ְלַעְּמָ֨ך  ח ַּכֵּפ֩ר 

ַעְּמָ֣ך  ֶרב  ְּב ֶק֖ י  ָנִק֔ ם  ָּד֣ ְוַאל־ִּתֵּתן֙  ְיָי֔ 
ה  ם׃ ט ְוַאָּת֗ ם ַהָּדֽ ר ָלֶה֖ ל ְוִנַּכֵּפ֥ ִיְׂשָרֵא֑
ִּכי־ ָך  ִמִּקְרֶּב֑ י  ַהָּנ ִק֖ ם  ַהָּד֥ ר  ְּתַבֵע֛

׃ ס ס ס ר ְּבֵעיֵנ֥י ְיָיֽ ה ַהָּיָׁש֖ ֲעֶׂש֥ ַתֽ
כי תצא

ַעל־ ה  ַלִּמְלָחָמ֖ א  י־ֵתֵצ֥ כא י ִּכֽ

ָך  ְּבָיֶד֖ יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  ּוְנָת֞נֹו  יָך  ֽאְֹיֶב֑
ה  ַּבִּׁשְבָי֔ יָת֙  יא ְוָרִא֨ ִׁשְבֽיֹו׃  יָת  ְוָׁשִב֥
ּה  ָב֔ ַׁשְקָּת֣  ְוָחֽ ְיַפת־ּ֑תַֹאר  ֶׁשת  ֵא֖
ּה  ֲהֵבאָת֖ יב ַוֽ ה׃  ְלִאָּׁשֽ ְלָ֖ך  ַקְחָּת֥  ְוָלֽ
ּה  ֶאת־רֹאָׁש֔ ְוִגְּלָח֙ה  ָך  ֵּביֶת֑ ֶאל־ּ֣תֹוְך 
יָר֩ה  יג ְוֵהִס֩ ֶאת־ִצָּפְרֶנֽיָה׃  ה  ְׂשָת֖ ְוָעֽ
ְׁשָב֙ה  ְוָיֽ יָה  ָעֶל֗ ֵמֽ ּה  ִׁשְבָי֜ ת  ֶאת־ִׂשְמַל֨
ְוֶאת־ יָה  ֶאת־ָאִב֥ ה  ְכָת֛ ּוָבֽ ָך  ְּבֵביֶת֔
ָּת֤בֹוא  ן  ֵּכ֜ ַחר  ְוַא֨ ים  ָיִמ֑ ֶי֣ ַרח  ּה  ִאָּמ֖
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ְלָ֖ך  ה  ְיָת֥ ְוָהֽ ּה  ּוְבַעְלָּת֔ יָה֙  ֵאֶל֨
ְצָּת  ָחַפ֣ א  ֹ֧ ִאם־ל ה  יד ְוָהָי֞ ה׃  ְלִאָּׁשֽ
ּוָמ֥כֹר  ּה  ְלַנְפָׁש֔ ְוִׁשַּלְחָּתּ֙ה  ּה  ָּב֗
ר  א־ִתְתַעֵּמ֣ ֹֽ ֶסף ל ָּנה ַּבָּכ֑ א־ִתְמְּכֶר֖ ֹֽ ל
ּה׃ ס  טו ִּכי־ ר ִעִּניָתֽ ַחת ֲאֶׁש֥ ּה ַּת֖ ָּב֔
ת  ַאַח֤ ים ָהֽ י ָנִׁש֗ יׁש ְׁשֵּת֣ ְלִא֜ יןָ  ְהֶי֨ ִתֽ
ְלדּו־ ְוָיֽ ה  ְׂשנּוָא֔ ת  ַאַח֣ ְוָהֽ ֲאהּוָב֙ה 
ה  ְוַהְּׂשנּוָא֑ ה  ֲאהּוָב֖ ָהֽ ים  ָבִנ֔ ֣לֹו 
ה׃  ַלְּׂשִניָאֽ ַהְּב֖כֹר  ן  ַהֵּב֥ ְוָהָי֛ה 
יו  ֶאת־ָּבָנ֔ ַהְנִחי֣לֹו  ְּביֹו֙ם  ה  טז ְוָהָי֗

ל  יּוַכ֗ א  ֹ֣ ל ֑לֹו  ְהֶי֖ה  ֲאֶׁשר־ִיֽ ת  ֵא֥
ַעל־ְּפֵנ֥י  ה  ֲאהּוָב֔ ֶאת־ֶּבן־ָה֣ ְלַבֵּכ֙ר 
ֶאת־ יז ִּכ֩י  ַהְּבֽכֹר׃  ה  ֶבן־ַהְּׂשנּוָא֖
ֶתת  ָל֤ יר  ַיִּכ֗ ה  ֶּבן־ַהְּׂשנּוָא֜ ַהְּב֨כֹר 
א ֑לֹו  ִים ְּב֥כֹל ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצ֖ י ְׁשַנ֔ לֹ֙ו ִּפ֣
ט  ִמְׁשַּפ֥ ֖לֹו  ֹא֔נֹו  ית  ֵראִׁש֣ ִּכי־הּו֙א 
ן  יׁש ֵּב֚ ְהֶי֣ה ְלִא֗ ה׃ ס  יח ִּכי־ִיֽ ַהְּבכָֹרֽ
ְּב֥קֹול  ַע  ׁשֵֹמ֔ ֵאיֶנּ֣נּו  ה  ּומֹוֶר֔ ר  סֹוֵר֣
א  ֹ֥ יו ּוְב֣קֹול ִאּ֑מֹו ְוִיְּס֣רּו ֹא֔תֹו ְול ָאִב֖
֖בֹו  ְפׂשּו  יט ְוָת֥ ם׃  ֲאֵליֶהֽ ע  ִיְׁשַמ֖
ֶאל־ ֹא֛תֹו  יאּו  ְוהֹוִצ֧ ְוִאּ֑מֹו  יו  ָאִב֣
ְמקֹֽמֹו׃  ַער  ְוֶאל־ַׁש֥ ִעי֖רֹו  ִזְקֵנ֥י 
ֶז֙ה  ְּבֵנ֤נּו  ִעי֗רֹו  ֶאל־ִזְקֵנ֣י  ְמ֞רּו  כ ְוָאֽ

נּו  ְּבקֵֹל֑ ַע  ׁשֵֹמ֖ ּנּו  ֵאיֶנ֥ ה  ּוֹמֶר֔ ר  סֹוֵר֣
י  הּו ָּכל־ַאְנֵׁש֨ א׃ כא ּ֠וְרָגֻמ֠ ל ְוסֵֹבֽ זֹוֵל֖
ע  ַעְרָּת֥ ָהָר֖ ת ּוִבֽ ֲאָבִני֙ם ָוֵמ֔ ִעי֤רֹו ָבֽ
ִיְׁשְמ֥עּו  ל  ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖ ָך  ִמִּקְרֶּב֑
יׁש  ְהֶי֣ה ְבִא֗ אּו׃ ס  שני  כב ְוִכי־ִיֽ ְוִיָרֽ
ת  ְוהּוָמ֑ ֶות  ִמְׁשַּפט־ָמ֖ ְטא  ֵח֛
ין  א־ָתִל֨ ֹֽ ץ׃ כג ל יָת ֹא֖תֹו ַעל־ֵעֽ ְוָתִל֥
י־ָק֤בֹור  ִּכֽ ץ  ַעל־ָהֵע֗ ִנְבָל֜תֹו 
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ת  י־ִקְלַל֥ ִּכֽ ַה֔הּוא  ַּבּ֣יֹום  ּנּ֙ו  ִּתְקְּבֶר֨
ֶאת־ ְתַטֵּמ֙א  א  ֹ֤ ְול ָּת֑לּוי  ים  ֱאֹלִה֖
ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר  ְתָ֔ך  ַאְדָמ֣
א־ִתְרֶא֩ה ֶאת־ׁ֨שֹור  ֹֽ ה׃ ס  כב א ל ֲחָלֽ ַנֽ
ים  ִנָּדִח֔ ֶאת־ֵׂשיֹ֙ו  ֤אֹו  יָך  ָאִח֜
ם  ְּתִׁשיֵב֖ ב  ָהֵׁש֥ ם  ֵמֶה֑ ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ 
יָך  ָאִח֛ ָק֥רֹוב  א  ֹ֨ ב ְוִאם־ל יָך׃  ְלָאִחֽ
ֶאל־ ֲאַסְפּתֹ֙ו  ַוֽ ְיַדְעּ֑תֹו  א  ֹ֣ ְול יָך  ֵאֶל֖
ׁש  ְּדרֹ֤ ד  ַע֣ ִעְּמָ֗ך  ְוָהָי֣ה  ָך  ֵּביֶת֔ ּ֣תֹוְך 
ן  ג ְוֵכ֧ ֽלֹו׃  בֹ֖תֹו  ֲהֵׁשֽ ַוֽ ֹא֔תֹו  יָ֙ך  ָאִח֨
ֲעֶׂש֮ה  ַּתֽ ן  ְוֵכ֣ ֲחֹמ֗רֹו  ַלֽ ה  ֲעֶׂש֣ ַּתֽ
ת  ְלָכל־ֲאֵבַד֥ ה  ֲעֶׂש֜ ַּתֽ ן  ְוֵכ֨ ְלִׂשְמָלתֹו֒ 
ּה  ּנּו ּוְמָצאָת֑ ד ִמֶּמ֖ יָך ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥ ָאִח֛
א־ִתְרֶא֩ה  ֹֽ ם׃ ס  ד ל ל ְלִהְתַעֵּלֽ א תּוַכ֖ ֹ֥ ל
ים  ֽנְֹפִל֣ ׁשֹורֹ֙ו  ֤אֹו  יָך  ָאִח֜ ֶאת־ֲח֨מֹור 
ם  ָה ֵק֥ ם  ֵמֶה֑ ְוִהְתַעַּלְמָּת֖  ֶרְך  ַּבֶּד֔
ֶב֙ר  ְהֶי֤ה ְכִלי־ֶג֨ ים ִעּֽמֹו׃ ס  ה לֹא־ִיֽ ָּת ִק֖
ִׂשְמַל֣ת  ֶבר  ֶּג֖ ׁש  א־ִיְלַּב֥ ֹֽ ְול ה  ַעל־ִאָּׁש֔
ָּכל־ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ת  ֽתֹוֲעַב֛ י  ִּכ֧ ה  ִאָּׁש֑
א ַקן־ִצּ֣פֹור |  י ִיָּקֵר֣ ֶּלה׃ פ  ו ִּכ֣ ֥עֵֹׂשה ֵאֽ
ַעל־ ֣אֹו  ץ |  ְּבָכל־ֵע֣ ֶרְך  ַּבֶּד֜ יָך  ְלָפֶנ֡
ם  ְוָהֵא֤ ים  ֵביִצ֔ ֣אֹו  ֶאְפרִֹחי֙ם  ֶרץ  ָהָא֗
ַעל־ ֖אֹו  ים  ֶאְפרִֹח֔ ַעל־ָהֽ ֶצ֙ת  רֶֹב֨
ַעל־ ם  ָהֵא֖ ח  א־ִתַּק֥ ֹֽ ל ים  ַהֵּביִצ֑
ם  ֶאת־ָהֵא֔ ְּתַׁשַּל֙ח  ַח  ז ַׁשֵּל֤ ים׃  ַהָּבִנֽ
ִי֣יַטב  ַען֙  ְלַמ֨ ְך  ח־ָל֑ ַּקֽ ִּתֽ ְוֶאת־ַהָּבִנ֖ים 
י  ח ִּכ֤ שלישי   ים׃ ס   ָיִמֽ ֲאַרְכָּת֖  ְוַהֽ ְך  ָל֔
ה  ֲע ֶק֖ ַמֽ יָת  ְוָעִׂש֥ ׁש  ָחָד֔ ִית  ַּב֣ ִתְבֶנ֙ה 
י־ ָך ִּכֽ ים ָּדִמי֙ם ְּבֵביֶת֔ א־ָתִׂש֤ ֹֽ ְלַגֶּג֑ ָך ְול
ע  א־ִתְזַר֥ ֹֽ ט ל ּנּו׃  ִמֶּמֽ ל  ַהֹּנֵפ֖ ִיּ֥פֹל 
ה  ְמֵלָא֤ ַהֽ ׁש  ֶּפן־ִּתְקַּד֗ ִים  ִּכְלָא֑ ַּכְרְמָ֖ך 
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ת  ּוְתבּוַא֖ ע  ִּתְזָר֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַר֙ע  ַהֶּז֨
ְּבֽׁשֹור־ ׁש  ֲחרֹ֥ י לֹא־ַתֽ ֶרם׃ ס   ַהָּכֽ
ִתְלַּבׁ֙ש  א  ֹ֤ יא ל ו׃  ַיְחָּדֽ ֲח֖מֹר  ּוַבֽ
ו׃ ס   ַיְחָּדֽ ים  ּוִפְׁשִּת֖ ֶמר  ֶצ֥ ז  ַעְטֵנ֔ ַׁשֽ
ע  ַעל־ַאְרַּב֛ ְך  ֲעֶׂשה־ָּל֑ ַּתֽ ים  יב ְּגִדִל֖

ְּתַכֶּסה־ ר  ֲאֶׁש֥ ְּכֽסּוְתָ֖ך  ַּכְנ֥פֹות 
א  ה ּוָב֥ יׁש ִאָּׁש֑ ח ִא֖ י־ִיַּק֥ ּה׃ ס  יג ִּכֽ ָּבֽ
ם ָלּ֙ה ֲעִליֹ֣לת  ּה׃ יד ְוָׂש֥ יָה ּוְׂשֵנָאֽ ֵאֶל֖
ע  ָר֑ ם  ֵׁש֣ יָה  ָעֶל֖ א  ְוהֹוִצ֥ ים  ְּדָבִר֔
ְחִּתי  ה ַהּזֹא֙ת ָלַק֔ ִאָּׁש֤ ר ֶאת־ָהֽ ְוָאַמ֗
ּה  ָל֖ אִתי  א־ָמָצ֥ ֹֽ ְול יָה  ֵאֶל֔ ב  ֶאְקַר֣ ָוֽ
י  ֲאִב֥ ח  טו ְוָל ַק֛ ים׃  ְּבתּוִלֽ
יאּו  ְוהֹוִצ֜ ּה  ְוִאָּמ֑ ה}  ֲעָר֖ ַּנֽ הנער {ַהֽ
ה} ֶאל־ ֲעָר֛ ַּנֽ י הנער {ַהֽ ֶאת־ְּבתּוֵל֧
ר  טז ְוָאַמ֛ ְעָרה׃  ַהָּׁשֽ יר  ָהִע֖ ִזְקֵנ֥י 
ה} ֶאל־ַהְּזֵקִנ֑ים  ֲעָר֖ ַּנֽ י הנער {ַהֽ ֲאִב֥
ַהֶּז֛ה  יׁש  ָלִא֥ ִּתי  ָנַת֜ י  ֶאת־ִּבִּת֗
יז ְוִהֵּנה־֡הּוא  ָה׃  ַוִּיְׂשָנֶאֽ ה  ְלִאָּׁש֖
א־ ֹֽ ל ֵלא֗מֹר  ים  ְּדָבִר֜ ֲעִליֹ֨לת  ָׂש֩ם 
ֶּלה  ְוֵא֖ ים  ְּבתּוִל֔ ְלִבְּתָ֙ך  אִתי  ָמָצ֤
ה  ַהִּׂשְמָל֔ ְרׂשּ֙ו  ּוָפֽ י  ִבִּת֑ י  ְּבתּוֵל֣
ִזְקֵנ֥י  ְק֛חּו  יח ְוָלֽ יר׃  ָהִעֽ ִזְקֵנ֥י  ִלְפֵנ֖י 
ְוִיְּס֖רּו  יׁש  ֶאת־ָהִא֑ וא  ִעיר־ַהִה֖ ָהֽ
ֶסף  ֶכ֗ ָאה  ֵמ֣ ֹא֜תֹו  ְנׁ֨שּו  יט ְוָעֽ ֹאֽתֹו׃ 
הֹוִצי֙א  י  ִּכ֤ ה  ֲעָר֔ ַּנֽ ַהֽ י  ֲאִב֣ ַלֽ ְתנּ֙ו  ְוָנֽ
ל ְולֹו־ ל ְּבתּוַל֣ת ִיְׂשָרֵא֑ ע ַע֖ ם ָר֔ ֵׁש֣
ּה  ְלַׁשְּלָח֖ ל  א־יּוַכ֥ ֹֽ ל ה  ְלִאָּׁש֔ ְהֶי֣ה  ִתֽ
ה  ָהָי֔ ת  כ ְוִאם־ֱאֶמ֣ יו׃ ס   ָּכל־ָיָמֽ
ים  ְבתּוִל֖ א־ִנְמְצ֥אּו  ֹֽ ל ַהֶּז֑ה  ר  ַהָּדָב֖
יאּו ֶאת־ ה}׃ כא ְוהֹוִצ֨ ֲעָרֽ ַּנֽ לנער {ַלֽ
ית־ ֵּבֽ ַתח  ֶאל־ֶּפ֣ ה}  ֲעָר֜ ַּנֽ הנער {ַהֽ
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ּה  ִעיָר֤ י  ַאְנֵׁש֨ ּוָה֩  ּוְסָקל֩ יָה  ָאִב֗
ְנָבָל֙ה  ה  ְׂשָת֤ ִּכי־ָעֽ ָתה  ָוֵמ֔ ֲאָבִני֙ם  ָּבֽ
ַעְרָּת֥  יָה ּוִבֽ ית ָאִב֑ ל ִלְז֖נֹות ֵּב֣ ְּבִיְׂשָרֵא֔
יׁש  א ִא֜ י־ִיָּמֵצ֨ ָך׃ ס  כב ִּכֽ ע ִמִּקְרֶּבֽ ָהָר֖
ַעל  ַלת־ַּב֗ ְבֻעֽ ה  ִעם־ִאָּׁש֣ ׁשֵֹכ֣ב | 
ב  ַהּׁשֵֹכ֥ יׁש  ָהִא֛ ם  ַּגם־ְׁשֵניֶה֔ תּ֙ו  ּוֵמ֨
ע  ָהָר֖ ַעְרָּת֥  ּוִבֽ ה  ִאָּׁש֑ ְוָהֽ ה  ִאָּׁש֖ ִעם־ָהֽ
ה}  ֲעָר֣ ְהֶי֙ה נער {ַנֽ י ִיֽ ל׃ ס  כג ִּכ֤ ִמִּיְׂשָרֵאֽ
ּה  ּוְמָצָא֥ יׁש  ְלִא֑ ה  ְמֽאָֹרָׂש֖ ה  ְבתּוָל֔
ּה׃  ִעָּמֽ ב  ְוָׁשַכ֥ יר  ָּבִע֖ יׁש  ִא֛
ֶאל־ ם  ֶאת־ְׁשֵניֶה֜ ם  כד ְוֽהֹוֵצאֶת֨

ם  ם ֹאָת֥ וא ּוְסַקְלֶּת֨ יר ַהִה֗ ַער | ָהִע֣ ַׁש֣
ה}  ֲעָר֗ ַּנֽ תּ֒ו ֶאת־הנער {ַהֽ ֲאָבִני֮ם ָוֵמ֒ ָּבֽ
יר  ָבִע֔ ה  ֲע ָק֣ לֹא־ָצֽ ר  ֲאֶׁש֣ ַעל־ְּדַב֙ר 
ֲאֶׁשר־ִעָּנ֖ה  ר  ַעל־ְּדַב֥ יׁש  ת־ָהִא֔ ְוֶא֨
ע  ָהָר֖ ַעְרָּת֥  ּוִבֽ הּו  ֵרֵע֑ ֶׁשת  ֶאת־ֵא֣
א  ִיְמָצ֣ ה  ִאם־ַּבָּׂשֶד֞ כה ְוֽ ָך׃ ס  ִמִּקְרֶּבֽ
ֲעָר֙ה}  ַּנֽ ֶאת־הנער {ַהֽ יׁש  ָהִא֗
יׁש  ָהִא֖ ּה  יק־ָּב֥ ֱחִזֽ ְוֶהֽ ה  ַהְמ֣אָֹרָׂש֔
ֲאֶׁשר־ יׁש  ָהִא֛ ת  ּוֵמ֗ ּה  ִעָּמ֑ ב  ְוָׁשַכ֣
ְלַבּֽדֹו׃  ּה  ִעָּמ֖ ב  ָׁשַכ֥
ה  ֲעֶׂש֣ לֹא־ַתֽ ֲעָר֙ה}  ַּנֽ כו ולנער {ְוַלֽ

ְטא  ֵח֣ ה}  ֲעָר֖ ַּנֽ לנער {ַלֽ ין  ֵא֥ ר  ָדָב֔
ַעל־ יׁש  ִא֤ ָי֨קּום  ֲאֶׁש֩ר  ַּכֽ י  ִּכ֡ ֶות  ָמ֑
ה׃  ר ַהֶּזֽ ן ַהָּדָב֥ ֶפׁש ֵּכ֖ הּ֙ו ּוְרָצ֣חֹו ֶנ֔ ֵרֵע֨
ה  ֲעָק֗ ָצֽ ּה  ְמָצָא֑ ה  ַבָּׂשֶד֖ י  כז ִּכ֥

ין  ְוֵא֥ ה  ַהְמ֣אָֹרָׂש֔ ֲעָר֙ה}  ַּנֽ הנער {ַהֽ
יׁש  ִא֗ א  י־ִיְמָצ֣ כח ִּכֽ ּה׃ ס   ָלֽ יַע  מֹוִׁש֖
א־ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֣ ְבתּוָל֙ה  ה}  ֲעָר֤ נער {ַנֽ
ּה  ִעָּמ֑ ב  ְוָׁשַכ֣ ּה  ּוְתָפָׂש֖ ָׂשה  ֹאָר֔
ב  ַהּׁשֵֹכ֥ יׁש  ָהִא֨ ן  ָנַת֠ כט ְו֠ אּו׃  ְוִנְמָצֽ
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ה}  ֲעָר֖ ַּנֽ הנער {ַהֽ י  ֲאִב֥ ַלֽ ּה  ִעָּמ֛
ה  ְלִאָּׁש֗ ְהֶי֣ה  ְולֹו־ִתֽ ֶסף  ָּכ֑ ים  ֲחִמִּׁש֣
ּה  ל ַׁשְּלָח֖ א־יּוַכ֥ ֹֽ ּה ל ר ִעָּנ֔ ַחת ֲאֶׁש֣ ַּת֚
יׁש  ִא֖ ח  א־ִיַּק֥ ֹֽ כג א ל יו׃ ס   ָּכל־ָיָמֽ
 ף  ְּכַנ֥ ְיַגֶּל֖ה  א  ֹ֥ ְול יו  ָאִב֑ ֶׁשת  ֶאת־ֵא֣
א  ְפֽצּוַע־ַּדָּכ֛ א־ָי֧בֹא  ֹֽ ב ל יו׃ ס   ָאִבֽ
א־ ֹֽ ׃ ס  ג ל ל ְיָיֽ ה ִּבְקַה֥ ּוְכ֥רּות ָׁשְפָכ֖
ּ֣דֹור  ם  ַּג֚ ְיָי֑  ל  ִּבְקַה֣ ַמְמֵז֖ר  ָי֥בֹא 
׃ ס   ְיָיֽ ל  ִּבְקַה֥ ֖לֹו  א־ָי֥בֹא  ֹֽ ל י  ֲעִׂשיִר֔
ל  ִּבְקַה֣ י  ּוֽמֹוָאִב֖ ַעּמֹוִנ֛י  א־ָי֧בֹא  ֹֽ ד ל

ם  א־ָי֥בֹא ָלֶה֛ ֹֽ י ל ם ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔ ְיָי֑ ַּג֚
ר  ה ַעל־ְּדַב֞ ם׃  ַעד־עֹוָלֽ ְיָי֖  ל  ִּבְקַה֥
ַּבֶּלֶ֣חם  ֶאְתֶכ֙ם  א־ִקְּד֤מּו  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֨
ִים  אְתֶכ֣ם ִמִּמְצָר֑ ֶרְך ְּבֵצֽ ִים ַּבֶּד֖ ּוַבַּמ֔
ם ֶּבן־ יָך ֶאת־ִּבְלָע֣ ר ָעֶל֜ ֲאֶׁש֩ר ָׂשַכ֨ ַוֽ
ִים  ֲהַר֖ ַנֽ ם  ֲאַר֥ ִמְּפ֛תֹור  ְּב֗עֹור 
יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ה  א־ָאָב֞ ֹֽ ו ְול ָּך׃  ְלֶלֽ ְל ַקֽ
ְיָי֨  ֲהֹפְ֩ך  ַוַּיֽ ם  ֶאל־ִּבְלָע֔ ִלְׁש֣מַֹע 
ה  ִלְבָרָכ֑ ה  ֶאת־ַהְּקָלָל֖ ְּלָ֛ך  יָך  ֱאֹלֶה֧
ׁש  א־ִתְדרֹ֥ ֹֽ יָך׃ ז ל ְבָ֖ך ְיָי֥ ֱאֹלֶהֽ י ֲאֵהֽ ִּכ֥
יָך  ָּכל־ָיֶמ֖ ם  ְוֽטָֹבָת֑ ם  ְׁשֹלָמ֖
ב  א־ְתַתֵע֣ ֹֽ ח ל רביעי   ם׃ ס   ְלעֹוָלֽ
ב  א־ְתַתֵע֣ ֹֽ יָך ֑הּוא ל י ָאִח֖ י ִּכ֥ ֲאדִֹמ֔
ְבַאְרֽצֹו׃  יָת  ָהִי֥ ִּכי־ֵג֖ר  י  ִמְצִר֔
ּ֣דֹור  ם  ָלֶה֖ ְל֥דּו  ֲאֶׁשר־ִיָּוֽ ט ָּבִנ֛ים 

׃ ס   ְיָיֽ ל  ִּבְקַה֥ ם  ָלֶה֖ ָי֥בֹא  י  ְׁשִליִׁש֑
יָך  ַעל־ֽאְֹיֶב֑ ֲחֶנ֖ה  ַמֽ א  י־ֵתֵצ֥ י ִּכֽ

יא ִּכי־ ע׃  ָרֽ ר  ָּדָב֥ ִמּ֖כֹל  ְׁשַמְרָּת֔  ְוִנ֨
ְהֶי֥ה  לֹא־ִיֽ ר  ֲאֶׁש֛ יׁש  ִא֔ ְבָ֙ך  ְהֶי֤ה  ִיֽ
ֶאל־ ְוָיָצ֙א  ְיָלה  ִמְּקֵרה־ָל֑ ָט֖הֹור 
א ָי֖בֹא ֶאל־ּ֥תֹוְך  ֹ֥ ה ל ֲחֶנ֔ ַּמֽ ִמ֣חּוץ ַלֽ
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ֶרב  ִלְפֽנֹות־ֶע֖ יב ְוָהָי֥ה  ה׃  ֲחֶנֽ ַּמֽ ַהֽ
ָי֖בֹא  ֶמׁש  ַהֶּׁש֔ ּוְכ֣בֹא  ִים  ַּבָּמ֑ ץ  ִיְרַח֣
ְהֶי֣ה ְלָ֔ך  יג ְוָי֙ד ִּתֽ ה׃  ֲחֶנֽ ַּמֽ ַהֽ ֶאל־ּ֥תֹוְך 
ֽחּוץ׃  ָּמה  ָּׁש֖ אָת  ְוָיָצ֥ ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ַלֽ ִמ֖חּוץ 
ְוָהָי֙ה  ַעל־ֲאֵזֶנ֑ ָך  ְלָ֖ך  ְהֶי֥ה  ִּתֽ ד  יד ְוָיֵת֛

ּה ְוַׁשְבָּת֖  ה ָב֔ ַפְרָּת֣ ְּבִׁשְבְּתָ֣ך ֔חּוץ ְוָחֽ
יָך  ָך׃ טו ִּכ֩י ְיָי֨ ֱאֹלֶה֜ ָאֶתֽ יָת ֶאת־ֵצֽ ְוִכִּס֥
יְלָ֙ך  ְלַהִּצֽ ָך  ֲחֶנ֗ ַמֽ ֶרב  ְּב ֶק֣ ִמְתַהֵּלְ֣ך | 
ֲחֶנ֖יָך  ַמֽ ְוָהָי֥ה  יָך  ְלָפֶנ֔ יָ֙ך  ֽאְֹיֶב֨ ת  ְוָלֵת֤
ר  ָּדָב֔ ֶעְרַו֣ת  ְבָ֙ך  ה  א־ִיְרֶא֤ ֹֽ ְול ָק֑דֹוׁש 
יר  א־ַתְסִּג֥ ֹֽ טז ל יָך׃ ס   ֲחֶרֽ ֵמַאֽ ב  ְוָׁש֖
יָך  ֵאֶל֖ ל  ֲאֶׁשר־ִיָּנֵצ֥ ֶאל־ֲאדָֹנ֑יו  ֶבד  ֶע֖
ְּבִקְרְּבָ֗ך  ב  ֵיֵׁש֣ יז ִעְּמָ֞ך  יו׃  ֲאדָֹנֽ ם  ֵמִע֥
יָך  ד ְׁשָעֶר֖ ר ְּבַאַח֥ ַּבָּמ֧קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֛
ְהֶי֥ה  ּנּו׃ ס  יח לֹא־ִתֽ א ּתֹוֶנֽ ֹ֖ ַּבּ֣טֹוב ֑לֹו ל
ְהֶי֥ה  ְולֹא־ִיֽ ל  ִיְׂשָרֵא֑ ִמְּב֣נֹות  ה  ְקֵדָׁש֖
א־ָתִבי֩א  ֹֽ יט ל ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ ִמְּבֵנ֥י  ׁש  ָקֵד֖
ְיָי֥  ית  ֵּב֛ ֶלב  ֶּכ֗ יר  ּוְמִח֣ ה  זֹוָנ֜ ן  ֶאְתַנ֨
ְיָי֥  ת  ֽתֹוֲעַב֛ י  ִּכ֧ ְלָכל־ֶנ֑ ֶדר  יָך  ֱאֹלֶה֖
יְך  א־ַתִּׁש֣ ֹֽ כ ל ם׃ ס   ַּגם־ְׁשֵניֶהֽ יָך  ֱאֹלֶה֖
ֶׁשְך  ֶנ֕ ֑אֶֹכל  ֶנֶׁ֣שְך  ֶסף  ֶּכ֖ ֶנֶׁ֥שְך  יָך  ְלָאִח֔
י  כא ַלָּנְכִר֣ ְך׃  ִיָּׁשֽ ר  ֲאֶׁש֥ ר  ָּכל־ָּדָב֖
ַען  ְלַמ֨ יְך  ַתִּׁש֑ א  ֹ֣ ל יָך  ּוְלָאִח֖ יְך  ַתִּׁש֔
ָך  יָך ְּבכֹ֙ל ִמְׁשַל֣ח ָיֶד֔ ֱאֹלֶה֗ ֶרְכָ֜ך ְיָי֣  ְיָבֽ
ָּמה  ָבא־ָׁש֖ ה  ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ֶרץ  ַעל־ָהָא֕
יָי֣  ַלֽ ֶד֙ר  ֶנ֨ י־ִתּ֥דֹר  כב ִּכֽ ּה׃ ס   ְלִרְׁשָּתֽ
י־ ִּכֽ ְלַׁשְּל֑מֹו  ר  ְתַאֵח֖ א  ֹ֥ ל יָך  ֱאֹלֶה֔
ְך  ִעָּמ֔ ֵמֽ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  ּנּו  ִיְדְרֶׁש֜ ׁש  ָדרֹ֨
ל ִלְנּ֑דֹר  י ֶתְחַּד֖ ְטא׃ כג ְוִכ֥ ְוָהָי֥ה ְבָ֖ך ֵחֽ
א  כד מֹוָצ֥ ְטא׃  ֵחֽ ְבָ֖ך  ְהֶי֥ה  לֹא־ִיֽ
ר  ֲאֶׁש֨ ַּכֽ יָת  ְוָעִׂש֑ ִּתְׁש֣מֹר  יָך  ְׂשָפֶת֖
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ר  ה ֲאֶׁש֥ יָ֙ך ְנָדָב֔ יהָֹו֤ה ֱאֹלֶה֨ ְרָּת ַלֽ ָנַד֜
י ָתבֹ֙א  יָך׃ ס  חמישי  כה ִּכ֤ ְרָּת ְּבִפֽ ִּדַּב֖
ים  ֲעָנִב֛ ַכְלָּת֧  ְוָאֽ ָך  ֵרֶע֔ ֶרם  ְּבֶכ֣
א  ֹ֥ ל ל־ֶּכְלְיָ֖ך  ְוֶאֽ ָך  ָׂשְבֶע֑ ְּכַנְפְׁשָ֖ך 
ָך  ֵרֶע֔ ת  ְּבָקַמ֣ ָתבֹ֙א  י  כו ִּכ֤ ן׃ ס   ִתֵּתֽ
ְוֶחְרֵמׁ֙ש  ָך  ְּבָיֶד֑ ְמִליֹ֖לת  ַטְפָּת֥  ְו ָקֽ
ָך׃ ס   ֵרֶעֽ ת  ָקַמ֥ ל  ַע֖ יף  ָתִנ֔ א  ֹ֣ ל
ּוְבָעָלּ֑ה  ה  ִאָּׁש֖ יׁש  ִא֛ ח  י־ִיַּק֥ כד א ִּכֽ

יו  ְּבֵעיָנ֗ ן  ִתְמָצא־ֵח֣ א  ֹ֧ ִאם־ל ה  ְוָהָי֞
ַתב  ְוָכ֨ ר  ָּדָב֔ ֶעְרַו֣ת  ָבּ֙ה  ָצא  ִּכי־ָמ֤
ּה  ְּבָיָד֔ ן  ְוָנַת֣ ְּכִריֻת֙ת  ֶפר  ֵס֤ ּה  ָל֜
ה ִמֵּבי֑תֹו  ְצָא֖ ּה ִמֵּביֽתֹו׃ ב ְוָיֽ ְוִׁשְּלָח֖
ר׃  יׁש־ַאֵחֽ ְלִאֽ ה  ְיָת֥ ְוָהֽ ה  ְלָכ֖ ְוָהֽ
ַתב  ְוָכ֨ ֲחרֹון֒  ָהַאֽ יׁש  ָהִא֣ ג ּוְׂשֵנָאּ֮ה 

ּה  ְּבָיָד֔ ן  ְוָנַת֣ ְּכִריֻת֙ת  ֶפר  ֵס֤ ּה  ָל֜
ָימּו֙ת  י  ִכ֤ ֣אֹו  ִמֵּבי֑תֹו  ּה  ְוִׁשְּלָח֖
ּה ֖לֹו  ֲח֔רֹון ֲאֶׁשר־ְלָקָח֥ יׁש ָהַאֽ ָהִא֣
ַּבְעָלּ֣ה  ל  א־יּוַכ֣ ֹֽ ד ל ה׃  ְלִאָּׁשֽ
ָלׁ֨שּוב  ּה  ְּלָח֠ ר־ִׁש֠ ֲאֶׁשֽ ִראׁ֣שֹון  ָהֽ
ֲחֵרי֙  ה ַאֽ ְה֧יֹות ֣לֹו ְלִאָּׁש֗ ּה ִלֽ ְלַקְחָּת֜
וא  ִה֖ ה  ִּכי־ֽתֹוֵעָב֥ ָאה  ֻהַּטָּמ֔ ר  ֲאֶׁש֣
ֶרץ  ֲחִטי֙א ֶאת־ָהָא֔ א ַתֽ ֹ֤ ִלְפֵנ֣י ְיָי֑ ְול
ה׃ ס   ֲחָלֽ ן ְלָ֖ך ַנֽ יָך ֹנֵת֥ ֲאֶׁש֙ר ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔
ה  ה ֲחָדָׁש֔ ח ִאיׁ֙ש ִאָּׁש֣ י־ִיַּק֥ ששי  ה ִּכֽ

יו  ָעָל֖ ֲע֥בֹר  ְולֹא־ַיֽ א  ַּבָּצָב֔ ֵיֵצ֙א  א  ֹ֤ ל
ְהֶי֤ה ְלֵביתֹ֙ו ָׁשָנ֣ה  י ִיֽ ר ָנִק֞ ְלָכל־ָּדָב֑
ֲאֶׁשר־ ֶאת־ִאְׁשּ֥תֹו  ח  ְוִׂשַּמ֖ ת  ֶאָח֔
ֶכב  ָוָר֑ ִים  ֵרַח֖ ֲח֥בֹל  ו לֹא־ַיֽ ח׃  ָל ָקֽ
א  י־ִיָּמֵצ֨ ל׃ ס  ז ִּכֽ ִּכי־ֶנֶ֖פׁש ֥הּוא חֵֹבֽ
ִמְּבֵנ֣י  ֶאָחי֙ו  ֵמֽ ֶנֶ֤פׁש  ב  ֹּגֵנ֨ יׁש  ִא֜
ל ְוִהְתַעֶּמר־ּ֖בֹו ּוְמָכ֑רֹו ּוֵמ֙ת  ִיְׂשָרֵא֔
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ע  ָהָר֖ ַעְרָּת֥  ּוִבֽ ַה֔הּוא  ַהַּגָּנ֣ב 
ַעת   ַגע־ַהָּצַר֛ ֶמר ְּבֶנֽ ָך׃ ס  ח ִהָּׁש֧ ִמִּקְרֶּבֽ
ֲאֶׁשר־ ְּככֹ֩ל  ֲעׂ֑שֹות  ְוַלֽ ְמ֖אֹד  ִלְׁש֥מֹר 
ר  ֲאֶׁש֥ ם ַהּֽכֲֹהִנ֧ים ַהְלִוִּי֛ם ַּכֽ יֹו֨רּו ֶאְתֶכ֜
ט ָז֕כֹור  ֲעֽׂשֹות׃  ַלֽ ִּתְׁשְמ֥רּו  ם  ִצִּויִת֖
ְלִמְרָי֑ם  יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֛ ת  ֵא֧
י־ ִים׃ ס  י ִּכֽ ם ִמִּמְצָרֽ אְתֶכ֥ ֶרְך ְּבֵצֽ ַּבֶּד֖
א־ ֹֽ ל ְמ֑אּוָמה  את  ַמַּׁש֣ ֲעָ֖ך  ְבֵרֽ ה  ַתֶּׁש֥
ֲעבֹֽטֹו׃  ֲע֥בֹט  ַלֽ ֶאל־ֵּבי֖תֹו  ָת֥בֹא 
ר ַאָּת֙ה  יׁש ֲאֶׁש֤ ֲע֑מֹד ְוָהִא֗ יא ַּב֖חּוץ ַּתֽ

ֲע֖בֹוט  ת־ָהֽ ֶאֽ יָך  ֵאֶל֛ יא  יֹוִצ֥ ֔בֹו  ה  נֶֹׁש֣
א  ֹ֥ י ֑הּוא ל יׁש ָעִנ֖ ַהֽחּוָצה׃ יב ְוִאם־ִא֥
֤לֹו  יב  ָּתִׁש֨ יג ָהֵׁש֩ב  ֲעבֹֽטֹו׃  ַּבֽ ב  ִתְׁשַּכ֖
ב  ְוָׁשַכ֥ ֶמׁש  ַהֶּׁש֔ ְּכ֣בֹוא  ֲעבֹו֙ט  ת־ָהֽ ֶאֽ
ה  ְהֶי֣ה ְצָדָק֔ ָּך ּוְלָ֙ך ִּתֽ ֲרֶכ֑ ְּבַׂשְלָמ֖תֹו ּוֵבֽ
יד לֹא־ שביעי   יָך׃ ס   ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ִלְפֵנ֖י 
יָך  ַאֶח֕ ֵמֽ ְוֶאְב֑יֹון  ָעִנ֣י  יר  ָׂשִכ֖ ֲעׁ֥שֹק  ַתֽ
יָך׃  ר ְּבַאְרְצָ֖ך ִּבְׁשָעֶרֽ  ְרָ֛ך ֲאֶׁש֥ ֧אֹו ִמֵּגֽ
א־ָת֧בֹוא  ֹֽ ל ְוֽ ְׂשָכ֜רֹו  ן  ִתֵּת֨ טו ְּביֹומֹ֩ו 

יו  ְוֵאָל֕ ֔הּוא  ָעִני֙  י  ִּכ֤ ֶמׁש  ַהֶּׁש֗ יו  ָעָל֣
א  א־ִיְקָר֤ ֹֽ ְול ֶאת־ַנְפׁ֑שֹו  א  נֵֹׂש֖ ֥הּוא 
ְטא׃ ס   ֵחֽ ְבָ֖ך  ְוָהָי֥ה  ֶאל־ְיָי֔  יָ֙ך  ָעֶל֨
ים ּוָבִנ֖ים  טז לֹא־ֽיּוְמ֤תּו ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבִנ֔

יׁש ְּבֶחְט֖אֹו  לֹא־ֽיּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות ִא֥
ֵּג֣ר  ט  ִמְׁשַּפ֖ ה  ַתֶּט֔ א  ֹ֣ יז ל תּו׃ ס   יּוָמֽ
ה׃  ַאְלָמָנֽ ֶגד  ֶּב֖ ֲח֔בֹל  ַתֽ א  ֹ֣ ְול ָי֑תֹום 
ִים  ְּבִמְצַר֔ יָת֙  ָהִי֨ ֶבד  ֶע֤ י  ִּכ֣ ַכְרָּת֗  יח ְוָזֽ

י  ֹנִכ֤ ן ָאֽ ם ַעל־ֵּכ֞ יָך ִמָּׁש֑  ִּיְפְּדָ֛ך ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ַוֽ
ה׃ ס   ַהֶּזֽ ר  ֶאת־ַהָּדָב֖ ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ְמַצְּוָ֙ך 
ַכְחָּת֧  ָׁשֽ ָך ְוֽ יְרָ֨ך ְבָׂשֶד֜ י ִתְקצֹ֩ר ְקִצֽ יט ִּכ֣

ְלַקְחּ֔תֹו  ָתׁשּו֙ב  א  ֹ֤ ל ה  ַּבָּׂשֶד֗ ֣עֶֹמר 
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ַען  ְהֶי֑ה ְלַמ֤ ַאְלָמָנ֖ה ִיֽ ַלֵּג֛ר ַלָּי֥תֹום ְוָלֽ
ה  ֲעֵׂש֥ ַמֽ ְּב֖כֹל  יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֶרְכָ֙ך  ְיָבֽ
א  ֹ֥ ל יְתָ֔ך  ֵזֽ ַתְחּבֹ֙ט  י  כ ִּכ֤ יָך׃ ס   ָיֶדֽ
ַלָּי֥תֹום  ַלֵּג֛ר  יָך  ֲחֶר֑ ַאֽ ר  ְתַפֵא֖
ִתְבצֹ֙ר  י  כא ִּכ֤ ְהֶיֽה׃  ִיֽ ַאְלָמָנ֖ה  ְוָלֽ
ַלֵּג֛ר  יָך  ֲחֶר֑ ַאֽ ל  ְתעֹוֵל֖ א  ֹ֥ ל ַּכְרְמָ֔ך 
ְהֶיֽה׃ כב ְוָזַ֣כְרָּת֔  ַאְלָמָנ֖ה ִיֽ ַלָּי֥תֹום ְוָלֽ
ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ְּבֶא֣ יָת  ָהִי֖ ֶבד  ִּכי־ֶע֥
ֲעׂ֔שֹות ֶאת־ י ְמַצְּוָ֙ך ַלֽ ֹנִכ֤ ן ָאֽ ַעל־ֵּכ֞
ְהֶי֥ה ִרי֙ב  ה׃ ס  כה א ִּכי־ִיֽ ר ַהֶּזֽ ַהָּדָב֖
ט  ֶאל־ַהִּמְׁשָּפ֖ ְוִנְּגׁ֥שּו  ים  ֲאָנִׁש֔ ין  ֵּב֣
יק  ֶאת־ַהַּצִּד֔ יקּ֙ו  ְוִהְצִּד֨ ּוְׁשָפ֑טּום 
ב ְוָהָי֛ה  ע׃  ָרָׁשֽ ֶאת־ָהֽ יעּו  ְוִהְרִׁש֖
ְוִהִּפי֤לֹו  ע  ָרָׁש֑ ָהֽ ַהּ֖כֹות  ן  ִאם־ִּב֥
י ִרְׁשָע֖תֹו  יו ְּכֵד֥ הּו ְלָפָנ֔ ַהּׁשֵֹפ֙ט ְוִהָּכ֣
א  ֹ֣ ל ּנּו  ַיֶּכ֖ ים  ג ַאְרָּבִע֥ ר׃  ְּבִמְסָּפֽ
ֶּל֙ה  ַעל־ֵא֨ ְלַהּכֹ֤תֹו  יף  ֶּפן־יִֹס֨ יף  יִֹס֑
יָך ְלֵעיֶנֽיָך׃  ה ָאִח֖ ה ְוִנְקָל֥ ה ַרָּב֔ ַמָּכ֣
ְּבִדיֽׁשֹו׃ ס   ׁ֖שֹור  א־ַתְח֥סֹם  ֹֽ ד ל

ת  ּוֵמ֨ ו  ַיְחָּד֗ ים  ַאִח֜ ְׁש֨בּו  ה ִּכי־ֵיֽ

ְהֶי֧ה  ן ֵאין־֔לֹו לֹא־ִתֽ ד ֵמֶה֙ם ּוֵב֣ ַאַח֤
ָז֑ר  יׁש  ְלִא֣ ַה֖חּוָצה  ת  ֶׁשת־ַהֵּמ֛ ֵאֽ
ֽלֹו־ ּה  ּוְלָקָח֥ יָה  ָעֶל֔ ָי֣בֹא  ְיָבָמּ֙ה 
ַהְּבכֹו֙ר  ה  ו ְוָהָי֗ ּה׃  ְוִיְּבָמֽ ה  ְלִאָּׁש֖
יו  ָאִח֖ ם  ַעל־ֵׁש֥ ָי֕קּום  ד  ֵּתֵל֔ ר  ֲאֶׁש֣
ל׃  ה ְׁש֖מֹו ִמִּיְׂשָרֵאֽ א־ִיָּמֶח֥ ֹֽ ת ְול ַהֵּמ֑
ַחת  ָל ַק֖ יׁש  ָהִא֔ ַיְחֹּפ֙ץ  א  ֹ֤ ז ְוִאם־ל

ְיִבְמּ֨תֹו  ְלָת֩ה  ְוָעֽ ֶאת־ְיִבְמּ֑תֹו 
ְמָר֙ה  ְוָאֽ ים  ֶאל־ַהְּזֵקִנ֗ ְעָרה  ַהַּׁש֜
ֵׁש֙ם  יו  ְלָאִח֥ ים  ְלָהִק֨ י  ְיָבִמ֜ ן  ֵמֵא֨
י׃  ַיְּבִמֽ ה  ָאָב֖ א  ֹ֥ ל ל  ְּבִיְׂשָרֵא֔
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יו  ְראּו־֥לֹו ִזְקֵנֽי־ִעי֖רֹו ְוִדְּב֣רּו ֵאָל֑ ח ְו ָקֽ

ּה׃  ְצִּתי ְלַקְחָּתֽ א ָחַפ֖ ֹ֥ ר ל ד ְוָאַמ֔ ְוָעַמ֣
ה ְיִבְמּ֣תֹו ֵאָלי֮ו ְלֵעיֵנ֣י ַהְּזֵקִני֒ם  ט ְוִנְּגָׁש֨

ה   ְר ָק֖ ְוָיֽ ַרְג֔לֹו  ל  ֵמַע֣ ֲעלֹ֙ו  ַנֽ ה  ְלָצ֤ ְוָחֽ
ה  ֵיָֽעֶׂש֣ ָכה  ָּכ֚ ה  ְמָר֔ ְוָא֣ ְנָת֙ה  ְוָעֽ ְּבָפָנ֑יו 
ית  ֶאת־ֵּב֥ א־ִיְבֶנ֖ה  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥ יׁש  ָלִא֔
ית  ל ֵּב֖ א ְׁש֖מֹו ְּבִיְׂשָרֵא֑ יו׃ י ְוִנְקָר֥ ָאִחֽ
ים  ֲאָנִׁש֤ י־ִיָּנ֨צּו  יא ִּכֽ ַעל׃ ס   ַהָּנֽ ֲח֥לּוץ 
ֶׁשת  ֵא֣ ְרָב֙ה  ְו ָקֽ יו  ְוָאִח֔ יׁש  ִא֣ ַיְחָּד֙ו 
ִמַּי֣ד  ּה  ֶאת־ִאיָׁש֖ יל  ְלַהִּצ֥ ד  ֶאָח֔ ָהֽ
יָקה  ֱחִז֖ ְוֶהֽ ּה  ָיָד֔ ה  ְלָח֣ ְוָׁשֽ הּו  ַמֵּכ֑
א  ֹ֥ ל ּה  ֶאת־ַּכָּפ֑ ה  יב ְוַקּצָֹת֖ יו׃  ִּבְמֻבָׁשֽ
ְלָ֛ך  ְהֶי֥ה  יג לֹא־ִיֽ  ָך׃ ס   ֵעיֶנֽ ָת֖חֹוס 
ה׃  ּוְקַטָּנֽ ה  ְּגדֹוָל֖ ֶבן  ָוָא֑ ֶבן  ֶא֣ יְסָ֖ך  ְּבִכֽ
ה  ֵאיָפ֣ יְתָ֖ך  ְּבֵבֽ ְלָ֛ך  ְהֶי֥ה  יד לֹא־ִיֽ

ֶבן  טו ֶא֣ ה׃  ּוְקַטָּנֽ ה  ְּגדֹוָל֖ ה  ְוֵאיָפ֑
ה  ֵאיָפ֧ ְך  ְהֶיה־ָּל֔ ִיֽ ֶד֙ק  ָוֶצ֨ ה  ְׁשֵלָמ֤
ַען֙  ְלַמ֨ ְך  ְהֶיה־ָּל֑ ִיֽ ֶדק  ָוֶצ֖ ה  ְׁשֵלָמ֛
ה ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ יָך ַע֚ יכּו ָיֶמ֔ ֲאִר֣ ַיֽ
ְיָי֥  ת  ֽתֹוֲעַב֛ י  טז ִּכ֧ ְך׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֖
֥עֵֹׂשה  ּ֖כֹל  ֶּלה  ֵא֑ ָּכל־֣עֵֹׂשה  יָך  ֱאֹלֶה֖
ֲאֶׁשר־ ת  ֵא֛ יז ָז֕כֹור  מפטיר   ל׃ פ   ָעֶוֽ
ם  אְתֶכ֥ ְּבֵצֽ ֶרְך  ַּבֶּד֖ ֲעָמֵל֑ק  ְלָ֖ך  ה  ָעָׂש֥
ֶרְך  ַּבֶּד֗ ְרָ֜ך  ָקֽ ר  יח ֲאֶׁש֨ ִים׃  ִמִּמְצָרֽ
יָך  ֲחֶר֔ ַאֽ ים  ֱחָׁשִל֣ ָּכל־ַהֶּנֽ ְּבָ֙ך  ַוְיַזֵּנ֤ב 
ים׃  א ֱאֹלִהֽ א ָיֵר֖ ֹ֥ ַע ְול ה ָעֵי֣ ף ְוָיֵג֑ ְוַאָּת֖
ָ֠ך  ְל֠ יָך |  ֱאֹלֶה֣ ְיָי֣  ְּבָהִנ֣יַח  ה  יט ְוָהָי֡

ר  ֲאֶׁש֣ ֶר֙ץ  ָּבָא֨ יב  ִמָּסִב֗ יָך  ִמָּכל־֨אְֹיֶב֜
ּה  ְלִרְׁשָּת֔ ֲחָל֙ה  ַנֽ ְלָ֤ך  ן  ֹנֵת֨ יָך  ֹלֶה֠ ־ֱא֠ ְיָיֽ
ַחת  ִמַּת֖ ק  ֲעָמֵל֔ ֶאת־ֵזֶ֣כר  ִּתְמֶח֙ה 

ח׃ פ פ פ א ִּתְׁשָּכֽ ֹ֖ ִים ל ַהָּׁשָמ֑
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כי תבוא

ֶאל־ י־ָת֣בֹוא  ִּכֽ כו א ְוָהָי֙ה 

ְלָ֖ך  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֲאֶׁש֙ר  ֶרץ  ָהָא֔
ּה׃  ָּבֽ ְבָּת  ְוָיַׁש֥ ּה  יִרְׁשָּת֖ ִוֽ ה  ֲחָל֑ ַנֽ
י  ָּכל־ְּפִר֣ ית |  ֵראִׁש֣ ֵמֽ ַקְחָּת֞  ב ְוָלֽ

ַאְרְצָ֛ך  ֵמֽ יא  ָּתִב֧ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֗ ָהֽ
ְוַׂשְמָּת֣  ְך  ָל֖ ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  ר  ֲאֶׁש֨
ר  ַלְכָּת֙ ֶאל־ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ ֶנא ְוָהֽ ַבֶּט֑
ם׃  ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽ יָך ְלַׁשֵּכ֥ ִיְבַח֙ר ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔
ְהֶי֖ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֥ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֔ ג ּוָבאָת֙ 

יו  ֵאָל֗ ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ם  ָהֵה֑ ים  ַּבָּיִמ֣
ִּכי־ יָך  ֱאֹלֶה֔ יָי֣  ַלֽ ַהּיֹו֙ם   ְדִּתי  ִהַּג֤
ע ְיָי֛  ר ִנְׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ אִתי֙ ֶאל־ָהָא֔ ָב֨
ח  ד ְוָל ַק֧ נּו׃  ָלֽ ֶתת  ָל֥ ינּו  ֲאבֵֹת֖ ַלֽ
י  ִּני֔חֹו ִלְפֵנ֕ ָך ְוִה֨ ֶנא ִמָּיֶד֑ ן ַהֶּט֖ ַהּכֵֹה֛
ַמְרָּת֜  יָת ְוָאֽ יָך׃ ה ְוָעִנ֨ ח ְיָי֥ ֱאֹלֶהֽ ִמְזַּב֖
י  ד ָאִב֔ יָך ֲאַרִּמי֙ ֹאֵב֣ ִלְפֵנ֣י | ְיָי֣ ֱאֹלֶה֗
י  ִּבְמֵת֣ ם  ָׁש֖  ָגר  ַוָּי֥ ְיָמה  ִמְצַר֔ ַוֵּי֣ ֶרד 
ָע֥צּום  ָּג֖דֹול  ְל֥גֹוי  ם   ְיִהי־ָׁש֕ ַוֽ ט  ְמָע֑
ים  ַהִּמְצִר֖ נּו  ֹאָת֛ עּו  ו ַוָּיֵר֧ ב׃  ָוָרֽ
ה׃  ה ָקָׁשֽ ינּו ֲעבָֹד֥ ַוְיַעּ֑נּונּו ַוִּיְּת֥נּו ָעֵל֖
ינּו  ֲאבֵֹת֑ י  ֱאֹלֵה֣ ֶאל־ְיָי֖  ק  ז ַוִּנְצַע֕

ֶאת־ ַוַּי֧ ְרא  נּו  ֶאת־קֵֹל֔ ְיָי֙  ע  ַוִּיְׁשַמ֤
נּו׃  ֲחֵצֽ ת־ַלֽ ְוֶאֽ נּו  ְוֶאת־ֲעָמֵל֖ ָעְנֵי֛נּו 
ִים ְּבָי֤ד ֲחָזָק֙ה  נּו ְיָי֙ ִמִּמְצַר֔ ח ַוּֽיֹוִצֵא֤

ָּג֑דֹל  א  ּוְבֹמָר֖ ה  ְנטּוָי֔ ּוִבְז֣רַֹע 
נּו  ט ַוְיִבֵא֖ ים׃  ּוְבֽמְֹפִתֽ ּוְבֹא֖תֹות 
ֶאת־ נּ֙ו  ַוִּיֶּתן־ָל֨ ַהֶּז֑ה  ֶאל־ַהָּמ֣קֹום 
ָחָל֖ב  ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛ ַהּ֔זֹאת  ֶרץ  ָהָא֣
אִתי֙  ֵהֵב֨ ִהֵּנ֤ה  ה  י ְוַעָּת֗ ׁש׃  ּוְדָבֽ
ה ֲאֶׁשר־ ֲאָדָמ֔ י ָהֽ ֶאת־ֵראִׁשי֙ת ְּפִר֣
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יָך  י ְיָי֑ ְוִהַּנְחּ֗תֹו ִלְפֵני֙ ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ָּתה ִּל֖ ָנַת֥
יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ִלְפֵנ֖י  יָת  ֲחִו֔ ְׁשַּתֽ ְוִהֽ
ַתן־ ָנֽ ר  ֲאֶׁש֧ ְבָכל־ַהּ֗טֹוב  ַמְחָּת֣  יא ְוָׂשֽ

י  ְוַהֵּלִו֔ ַאָּת֙ה  ָך  ּוְלֵביֶת֑ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ְלָ֛ך 
י  יב ִּכ֣ שני  ָך׃ ס   ְּבִקְרֶּבֽ ר  ֲאֶׁש֥ ְוַהֵּג֖ר 
ר  ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂש֧ ר  ְעֵׂש֠ ַל֠ ה  ְתַכֶּל֞
ְׁשַנ֣ת  ת  ַהְּׁשִליִׁש֖ ַּבָּׁשָנ֥ה  ְתָ֛ך  ְּתבּוָאֽ
ַלָּי֣תֹום  ַלֵּג֙ר  י  ַלֵּלִו֗ ה  ַתָּת֣ ְוָנֽ ר  ֲעֵׂש֑ ַּמֽ ַהֽ
עּו׃  יָך ְוָׂשֵבֽ ְכ֥לּו ִבְׁשָעֶר֖ ה ְוָאֽ ַאְלָמָנ֔ ְוָלֽ
ְרִּתי  ִּבַע֧ יָך  ֱאֹלֶה֜ ְיָי֨  ִלְפֵנ֩י  ַמְרָּת֡  יג ְוָאֽ

ַלֵּלִוי֙  יו  ְנַתִּת֤ ם  ְוַג֨ ִית  ִמן־ַהַּב֗ ַהּ֣קֶֹדׁש 
ְּכָכל־ ה  ַאְלָמָנ֔ ְוָלֽ ַלָּי֣תֹום  ְוַלֵּג֙ר 
ְרִּתי  א־ָעַב֥ ֹֽ ל ִני  ִצִּויָת֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְתָ֖ך  ִמְצָוֽ
א־ ֹֽ יד ל ְחִּתי׃  ָׁשָכֽ א  ֹ֥ ְול יָך  ִמִּמְצֹוֶת֖
ְרִּתי  א־ִבַע֤ ֹֽ ְול ּנּו  ִמֶּמ֗ י  ְבֹאִנ֜ ְלִּתי  ָאַכ֨
ּנּו  ִמֶּמ֖ ִּתי  א־ָנַת֥ ֹֽ ְול א  ְּבָטֵמ֔ ּנּ֙ו  ִמֶּמ֨
יִתי  י ָעִׂש֕ ְעִּתי ְּבקֹו֙ל ְיָי֣ ֱאֹלָה֔ ת ָׁשַמ֗ ְלֵמ֑
יָפ֩ה  טו ַהְׁשִק֩ ִני׃  ִצִּויָתֽ ר  ֲאֶׁש֥ ְּכ֖כֹל 
ְך  ּוָבֵר֤ ִים  ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ָקְדְׁשָ֜ך  ִמְּמ֨עֹון 
ְוֵא֙ת  ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ת־ַעְּמָ֙ך  ֶאֽ
ר  ֲאֶׁש֤ ַּכֽ נּו  ָל֑ ָּתה  ָנַת֖ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ
ָחָל֖ב  ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛ ינּו  ֲאבֵֹת֔ ַלֽ ְעָּת֙  ִנְׁשַּב֨
ְיָי֨  ה  ַהֶּז֗ טז ַהּ֣יֹום  שלישי   ׁש׃ ס   ּוְדָבֽ
ים  ֻחִּק֥ יָך ְמַצְּוָ֧ך ַלֲעׂ֛שֹות ֶאת־ַהֽ ֱאֹלֶה֜
ַמְרָּת֤  ְוָׁשֽ ים  ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֑ ֶּלה  ָהֵא֖
ּוְבָכל־ ְבָ֖ך  ְּבָכל־ְלָבֽ ם  אֹוָת֔ יָת֙  ְוָעִׂש֨
ַהּ֑יֹום  ְרָּת  ֱאַמ֖ ֶהֽ יז ֶאת־ְיָי֥  ָך׃  ַנְפֶׁשֽ
יו  ים ְוָלֶלֶ֣כת ִּבְדָרָכ֗ אֹלִה֜ ְהיֹו֩ת ְלָ֨ך ֵלֽ ִלֽ
יו  ּוִמְׁשָּפָט֖ יו  ּוִמְצֹוָת֛ יו  ֻחָּק֧ ְוִלְׁש֨מֹר 
יְרָ֣ך ַהּ֗יֹום  ֱאִמֽ יָי֞ ֶהֽ ְוִלְׁש֥מַֹע ְּבקֹֽלֹו׃ יח ַוֽ
ר ִּדֶּבר־ ֲאֶׁש֖ ה ַּכֽ ם ְסֻגָּל֔ ְה֥יֹות לֹ֙ו ְלַע֣ ִלֽ
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יו׃ יט ּֽוְלִתְּתָ֣ך  ְך ְוִלְׁש֖מֹר ָּכל־ִמְצֹוָתֽ ָל֑
ה  ר ָעָׂש֔ ל ָּכל־ַהּגֹוִי֙ם ֲאֶׁש֣ ֶעְל֗יֹון ַע֤
ֶרת  ּוְלִתְפָא֑ ם  ּוְלֵׁש֣ ה  ִלְתִהָּל֖
יָך  ֱאֹלֶה֖ יָי֥  ַלֽ ׁש  ַעם־ָקדֹ֛ ְהֽיְֹתָ֧ך  ְוִלֽ
ו  כז א ַוְיַצ֤ רביעי   ר׃ פ   ִּדֵּבֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ם  ֶאת־ָהָע֖ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְוִזְקֵנ֣י  ֹמֶׁש֙ה 
ה  ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֔ ָׁשֹמ֙ר  ֵלא֑מֹר 
ַהּֽיֹום׃  ם  ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֲאֶׁש֧
ֶאת־ ַעְב֣רּו  ַּתֽ ר  ֲאֶׁש֣ ַּבּיֹו֮ם  ה  ב ְוָהָי֗
ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֶרץ  ֶאל־ָהָא֕ ַהַּיְרֵּדן֒ 
ְלָ֙ך  ֹמָת֤  ֲה ֵקֽ ַוֽ ְך  ָל֑ ן  ֹנֵת֣ יָך  ֱאֹלֶה֖
ם  ֹאָת֖ ְוַׂשְדָּת֥  ְּגדֹ֔לֹות  ֲאָבִנ֣ים 
ת־ָּכל־ ן ֶאֽ ַתְבָּת֣ ֲעֵליֶה֗ יד׃ ג ְוָכֽ ַּבִּׂשֽ
ָך  ְּבָעְבֶר֑ ַהּ֖זֹאת  ה  ַהּתֹוָר֥ י  ִּדְבֵר֛
ֶרץ  ֶאל־ָהָא֜ ָּת֨בֹא  ֲאֶׁש֩ר  ַען  ְלַמ֡
ֶרץ  ֶא֣ ְלָ֗ך  ן  ֹנֵת֣ יָך |  ֱאֹלֶה֣ ֶׁשר־ְיָי֥  ֽאֲ
ר ְיָי֥  ר ִּדֶּב֛ ֲאֶׁש֥ ׁש ַּכֽ ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ָזַב֤
ד ְוָהָי֮ה  ְך׃  ָלֽ יָך  י־ֲאבֶֹת֖ ֱאֹלֵהֽ
ימּו  ָּתִק֜ ֶאת־ַהַּיְרֵּדן֒  ְּבָעְבְרֶכ֣ם 
י  ֹנִכ֜ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ ֶּלה  ָהֵא֗ ֲאָבִנ֣ים  ֶאת־ָהֽ
ל  ֵעיָב֑ ר  ְּבַה֣ ַהּ֖יֹום  ֶאְתֶכ֛ם  ה  ְמַצֶּו֥
יד׃ ה ּוָבִנ֤יָת ָּׁש֙ם  ם ַּבִּׂשֽ ְוַׂשְדָּת֥ אֹוָת֖
ים  ֲאָבִנ֔ ח  ִמְזַּב֣ יָך  ֱאֹלֶה֑ יָי֖  ַלֽ ַח  ִמְזֵּב֔
ל׃ ו ֲאָבִנ֤ים  ם ַּבְרֶזֽ יף ֲעֵליֶה֖ א־ָתִנ֥ ֹֽ ל
ְיָי֣  ח  ֶאת־ִמְזַּב֖ ה  ִּתְבֶנ֔ ְׁשֵלמֹו֙ת 
יָי֖  ַלֽ עֹוֹ֔לת  ָעָלי֙ו  יָת  ֲעִל֤ ְוַהֽ יָך  ֱאֹלֶה֑
ְלָּת  ים ְוָאַכ֣ ַבְחָּת֥ ְׁשָלִמ֖ יָך׃ ז ְוָזֽ ֱאֹלֶהֽ
יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ִלְפֵנ֖י  ַמְחָּת֔  ְוָׂש֣ ם  ָּׁש֑
ת־ָּכל־ ֶאֽ ים  ֲאָבִנ֗ ַעל־ָהֽ ַתְבָּת֣  ח ְוָכֽ

ר  ַּבֵא֥ ַהּ֖זֹאת  ה  ַהּתֹוָר֥ י  ִּדְבֵר֛
ר מֶׁש֙ה ְוַהּֽכֲֹהִנ֣ים  ב׃ ס  ט ַוְיַדֵּב֤ ֵהיֵטֽ
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ֵלא֑מֹר  ל  ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ ם  ַהְלִוִּי֔
ל ַהּ֤יֹום ַהֶּז֙ה  ת | ּוְׁשַמ֙ע ִיְׂשָרֵא֔ ַהְסֵּכ֤
ַמְעָּת֔  י ְוָׁש֣ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ יָי֖  ַלֽ ם  ְלָע֔ ְהֵי֣יָתֽ  ִנֽ
ֶאת־ יָת  ְוָעִׂש֤ יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣  ְּב֖קֹול 
ר  ֲאֶׁש֛ יו  ְוֶאת־ֻחָּק֔ מצותו {ִמְצֹוָתי֙ו} 
ו  יא ַוְיַצ֤ חמישי   ַהּֽיֹום׃ ס   ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ
ם ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאֽמֹר׃  מֶׁש֙ה ֶאת־ָהָע֔
ֶאת־ָהָע֙ם  ְך  ְלָבֵר֤ ַעְמ֞דּו  ַיֽ ֶּלה  יב ֵא֠

ן  ם ֶאת־ַהַּיְרֵּד֑ ים ְּבָעְבְרֶכ֖ ר ְּגִרִּז֔ ַעל־ַה֣
ף  ר ְויֹוֵס֥ ה ְוִיָּׂששָכ֖ יהּוָד֔ י ִוֽ ִׁשְמעֹון֙ ְוֵלִו֣
ה  ַעְמ֥דּו ַעל־ַהְּקָלָל֖ ֶּלה ַיֽ ן׃ יג ְוֵא֛ ּוִבְנָיִמֽ
ן  ר ּוְזבּוֻל֖ ל ְראּוֵבן֙ ָּג֣ד ְוָאֵׁש֔ ר ֵעיָב֑ ְּבַה֣
ְמ֛רּו  ְוָאֽ ם  ַהְלִוִּי֗ יד ְוָע֣נּו  י׃  ְוַנְפָּתִלֽ ן  ָּד֥
ם׃ ס   ָרֽ ֥קֹול  ל  ִיְׂשָרֵא֖ יׁש  ֶאל־ָּכל־ִא֥
ֶסל  ֶפ֨ ֲעֶׂש֩ה  ַיֽ ר  ֲאֶׁש֣ יׁש  ָהִא֡ טו ָא֣רּור 

י  ְיֵד֥ ה  ֲעֵׂש֛ ַמֽ ְיָי֗  ת  ּֽתֹוֲעַב֣ ה  ּוַמֵּסָכ֜
ם  ָכל־ָהָע֛ ְוָע֧נּו  ֶתר  ַּבָּס֑ ם  ְוָׂש֣ ׁש  ָחָר֖
ה  ַמְקֶל֥ טז ָא֕רּור  ן׃ ס   ָאֵמֽ ְמ֖רּו  ְוָאֽ
ן׃ ס   ם ָאֵמֽ ר ָּכל־ָהָע֖ יו ְוִאּ֑מֹו ְוָאַמ֥ ָאִב֖
ר  ְוָאַמ֥ הּו  ֵרֵע֑ ְּג֣בּול  יג  ַמִּס֖ יז ָא֕רּור 

ַמְׁשֶּג֥ה  יח ָא֕רּור  ן׃ ס  ָאֵמֽ ם  ָּכל־ָהָע֖
ן׃ ס   ם ָאֵמֽ ר ָּכל־ָהָע֖ ֶרְך ְוָאַמ֥ ִעֵּו֖ר ַּבָּד֑
ר־ָי֖תֹום  ֵּגֽ ט  ִמְׁשַּפ֥ ה  ַמֶּט֛ יט ָא֗רּור 

ן׃  ָאֵמֽ ם  ָּכל־ָהָע֖ ר  ְוָאַמ֥ ְוַאְלָמָנ֑ה 
י  ִּכ֥ יו  ָאִב֔ ֶׁשת  ִעם־ֵא֣ ׁשֵֹכ֙ב  כ ָא֗רּור 

ם  ָּכל־ָהָע֖ ר  ְוָאַמ֥ יו  ָאִב֑ ְּכַנ֣ ף  ה  ִגָּל֖
ִעם־ָּכל־ ב  ׁשֵֹכ֖ כא ָא֕רּור  ן׃ ס   ָאֵמֽ
ן׃ ס   ָאֵמֽ ם  ָּכל־ָהָע֖ ר  ְוָאַמ֥ ה  ְּבֵהָמ֑
יו  כב ָא֗רּור ׁשֵֹכ֙ב ִעם־ֲאחֹ֔תֹו ַּבת־ָאִב֖

ן׃ ס   ם ָאֵמֽ ר ָּכל־ָהָע֖ ֣אֹו ַבת־ִאּ֑מֹו ְוָאַמ֥
ר  ְוָאַמ֥ ִעם־ֽחַֹתְנּ֑תֹו  ב  ׁשֵֹכ֖ כג ָא֕רּור 
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ה  ַמֵּכ֥ כד ָא֕רּור  ן׃ ס   ָאֵמֽ ם  ָּכל־ָהָע֖
ם  ָּכל־ָהָע֖ ר  ְוָאַמ֥ ֶתר  ַּבָּס֑ הּו  ֵרֵע֖
ׁ֔שַֹחד  ַח  ֹל ֵק֣ כה ָארּו֙ר  ן׃ ס   ָאֵמֽ
ר ָּכל־ י ְוָאַמ֥ ם ָנ ִק֑ ְלַהּ֥כֹות ֶנֶ֖פׁש ָּד֣
א־ ֹֽ ר ל ן׃ ס  כו ָא֗רּור ֲאֶׁש֧ ם ָאֵמֽ ָהָע֖
ה־ַהּ֖זֹאת  ַהּתֹוָרֽ י  ֶאת־ִּדְבֵר֥ ים  ָי ִק֛
ם  ָּכל־ָהָע֖ ר  ְוָאַמ֥ ם  אֹוָת֑ ֲעׂ֣שֹות  ַלֽ
ִאם־ָׁש֤מֹוַע  ה  כח א ְוָהָי֗ ן׃ פ   ָאֵמֽ
ִלְׁש֤מֹר  יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ְּבקֹו֙ל  ִּתְׁשַמ֙ע 
ר  ֲאֶׁש֛ יו  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֔ ֲעׂשֹו֙ת  ַלֽ
ְיָי֤  ְנָ֜ך  ּוְנָת֨ ַהּ֑יֹום  ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ
ֶרץ׃  ל ָּכל־ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ יָ֙ך ֶעְל֔יֹון ַע֖ ֱאֹלֶה֨
ֶּלה  יָך ָּכל־ַהְּבָר֥כֹות ָהֵא֖ אּו ָעֶל֛ ב ּוָב֧

ְיָי֥  ְּב֖קֹול  ע  ִתְׁשַמ֔ י  ִּכ֣ ְוִהִּׂשיֻג֑ ָך 
יר  ָּבִע֑ ה  ַאָּת֖ ג ָּב֥רּוְך  יָך׃  ֱאֹלֶהֽ
ד ָּב֧רּוְך  ה׃  ַּבָּׂשֶדֽ ה  ַאָּת֖ ּוָב֥רּוְך 
י  ּוְפִר֣ ְתָ֖ך  ַאְדָמֽ י  ּוְפִר֥ י־ִבְטְנָ֛ך  ְּפִרֽ
יָך ְוַעְׁשְּת֥רֹות  ר ֲאָלֶפ֖ ָך ְׁשַג֥ ְבֶהְמֶּת֑
ַטְנֲאָ֖ך  ה ָּב֥רּוְך   ָך׃  צֹאֶנֽ
ָך  ה ְּבבֶֹא֑ ָך׃ ו ָּב֥רּוְך ַאָּת֖ ּוִמְׁשַאְרֶּתֽ
ן  ָך׃  ששי  ז ִיֵּת֨ ה ְּבֵצאֶתֽ ּוָב֥רּוְך ַאָּת֖
יָך  ָעֶל֔ ים  ַהָּקִמ֣ יָ֙ך  ֶאת־ֽאְֹיֶב֨ ְיָי֤ 
ֵיְֽצ֣אּו  ֶאָח֙ד  ֶרְך  ְּבֶד֤ ְלָפֶנ֑יָך  ים  ִנָּגִפ֖
ָי֥נּוסּו  ים  ְדָרִכ֖ ה  ּוְבִׁשְבָע֥ יָך  ֵאֶל֔
ה  ו ְיָי֤ ִאְּתָ֙ך ֶאת־ַהְּבָרָכ֔ ְלָפֶנֽיָך׃ ח ְיַצ֨
ָך  ָיֶד֑ ִמְׁשַל֣ח  ּוְב֖כֹל  יָך  ֲאָסֶמ֕ ַּבֽ
יָך  ֱאֹלֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ֶרץ  ָּבָא֕ ַרְכָ֔ך  ּוֵב֣
ם  ְלַע֣ לֹ֙ו  ְיָי֥  יְמָ֨ך  ט ְי ִקֽ ְך׃  ָלֽ ן  ֹנֵת֥
י  ִּכ֣ ְך  ע־ָל֑ ְׁשַּבֽ ִנֽ ר  ֲאֶׁש֖ ַּכֽ ָק֔דֹוׁש 
יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ֶאת־ִמְצֹו֙ת  ִתְׁש֗מֹר 
י  יו׃ י ְוָראּ֙ו ָּכל־ַעֵּמ֣ ַלְכָּת֖ ִּבְדָרָכֽ ְוָהֽ
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 ְר֖אּו  יָך ְוָיֽ א ָעֶל֑ ם ְיָי֖ ִנְקָר֣ י ֵׁש֥ ֶרץ ִּכ֛ ָהָא֔
י  ִּבְפִר֧ ה  ְלטֹוָב֔ ְיָי֙  ְרָ֤ך  יא ְוהֹוִתֽ ָּך׃  ִמֶּמֽ
י  ּוִבְפִר֣ ְבֶהְמְּתָ֖ך  י  ּוִבְפִר֥ ִבְטְנָ֛ך 
ע  ִנְׁשַּב֧ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל  ַע֚ ָך  ַאְדָמֶת֑
ח ְיָי֣ |  ְך׃ יב ִיְפַּת֣ ֶתת ָלֽ יָך ָל֥ ֲאבֶֹת֖ ְיָי֛ ַלֽ
ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֗ ַהּ֜טֹוב  ֶאת־ֽאֹוָצ֨רֹו  ָ֠ך  ְל֠
ְך  ּוְלָבֵר֕ ְּבִעּ֔תֹו  ר־ַאְרְצָ֙ך  ְמַטֽ ת  ָלֵת֤
ּגֹוִי֣ם  יָת֙  ְוִהְלִו֨ ָך  ָיֶד֑ ה  ֲעֵׂש֣ ָּכל־ַמֽ ת  ֵא֖
ְנָ֨ך ְיָי֤  ה׃ יג ּוְנָתֽ א ִתְלֶוֽ ֹ֥ ה ל ים ְוַאָּת֖ ַרִּב֔
ְעָלה  ק ְלַמ֔ יָת֙ ַר֣ ב ְוָהִי֨ א ְלָזָנ֔ ֹ֣ ְלרֹאׁ֙ש ְול
ע ֶאל־ י־ִתְׁשַמ֞ ָּטה ִּכֽ ְהֶי֖ה ְלָמ֑ א ִתֽ ֹ֥ ְול
י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ יָך  ֱאֹלֶה֗ ְיָי֣  ִמְצ֣וֹת | 
א  ֹ֣ ֲעֽׂשֹות׃ יד ְול ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום ִלְׁש֥מֹר ְוַלֽ
י  ֹנִכ֜ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ ִמָּכל־ַהְּדָבִרי֙ם  ָת֗סּור 
ּוְׂש֑מֹאול  ין  ָיִמ֣ ַהּ֖יֹום  ֶאְתֶכ֛ם  ה  ְמַצֶּו֥
ים  ֲאֵחִר֖ ים  ֱאֹלִה֥ י  ֲחֵר֛ ַאֽ ֶכת  ָלֶל֗
א ִתְׁשַמ֙ע  ֹ֤ ה ִאם־ל ם׃ פ  טו ְוָהָי֗ ְלָעְבָדֽ
ֲעׂשֹו֙ת  ַלֽ ִלְׁש֤מֹר  יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ְּבקֹו֙ל 
ר  ֲאֶׁש֛ יו  ְוֻחּקָֹת֔ יו  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֣
ָּכל־ יָך  ָעֶל֛ אּו  ּוָב֧ ַהּ֑יֹום  ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ
ֶּלה ְוִהִּׂשיֽגּוָך׃ טז ָא֥רּור  ַהְּקָל֥לֹות ָהֵא֖
ה׃  ַּבָּׂשֶדֽ ה  ַאָּת֖ ְוָא֥רּור  יר  ָּבִע֑ ה  ַאָּת֖
ָך׃ יח ָא֥רּור  יז ָא֥רּור ַטְנֲאָ֖ך ּוִמְׁשַאְרֶּתֽ

ר  ְׁשַג֥ ָך  ַאְדָמֶת֑ י  ּוְפִר֣ י־ִבְטְנָ֖ך  ְּפִרֽ
יט ָא֥רּור   ָך׃  צֹאֶנֽ ְוַעְׁשְּת֥רֹת  יָך  ֲאָלֶפ֖
ָך׃  ה ְּבֵצאֶתֽ ָך ְוָא֥רּור ַאָּת֖ ה ְּבבֶֹא֑ ַאָּת֖
ה ֶאת־ ָ֠ך ֶאת־ַהְּמֵאָר֤ כ ְיַׁשַּל֣ח ְיָי֣ | ְּב֠

ְּבָכל־ ֶרת  ְוֶאת־ַהִּמְגֶע֔ ַהְּמהּוָמ֙ה 
ד  ַע֣ ה  ֲעֶׂש֑ ַּתֽ ר  ֲאֶׁש֣  ְדָ֖ך  ָיֽ ח  ִמְׁשַל֥
ִמְּפֵנ֛י  ר  ַמֵה֔ ְוַעד־ֲאָבְדָ֙ך  ֶמְדָ֤ך  ִהָּׁשֽ
ק  ִני׃ כא ַיְדֵּב֧ ר ֲעַזְבָּתֽ יָך ֲאֶׁש֥ ֲעָלֶל֖ ֥רַֹע ַמֽ
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ד ַּכֹּל֣תֹו ֽאְֹתָ֔ך  ֶבר ַע֚ ְיָי֛ ְּבָ֖ך ֶאת־ַהָּד֑
ָבא־ ה  ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ֵמַע֙ל 
ָי֠  ְי֠ ה  כב ַיְּכָכ֣ ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָׁש֖
ֶקת  ּוַבַּדֶּל֗ ַחת  ּוַבַּקַּד֜ ֶפת  ַּבַּׁשֶח֨
ּוַבִּׁשָּד֖פֹון  ֶרב  ּוַבֶח֔ ַחְרֻח֙ר  ּוַבֽ
ָך׃  ָאְבֶדֽ ד  ַע֥ ּוְרָד֖פּוָך   ָר֑קֹון  ּוַבֵּיֽ
ַעל־ֽרֹאְׁשָ֖ך  ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ָׁשֶמ֛ כג ְוָה֥יּו 

יָך  ֲאֶׁשר־ַּתְחֶּת֖ ֶרץ  ְוָהָא֥ ֶׁשת  ְנחֹ֑
ר ַאְרְצָ֖ך  ן ְיָי֛ ֶאת־ְמַט֥ ל׃ כד ִיֵּת֧ ַּבְרֶזֽ
ד  ֵיֵר֣ ִי֙ם  ִמן־ַהָּׁשַמ֨ ר  ְוָעָפ֑ ק  ָאָב֣
ְיָי֥ |  כה ִיֶּתְנָ֨ך  ְך׃  ְמָדֽ ִהָּׁשֽ ד  ַע֖ יָך  ָעֶל֔
ֶאָח֙ד  ֶרְך  ְּבֶד֤ יָך֒  ֽאְֹיֶב֒ ִלְפֵנ֣י  ִנָּג֮ף 
ים  ְדָרִכ֖ ה  ּוְבִׁשְבָע֥ יו  ֵאָל֔ ֵּתֵצ֣א 
ְל֖כֹל  ה  ֲעָו֔ ְלַזֽ ְוָהִי֣יָת  ְלָפָנ֑יו  ָּת֣נּוס 
ה  ְיָת֤ כו ְוָהֽ ֶרץ׃  ָהָאֽ ַמְמְל֥כֹות 
ְלָכל־֥עֹוף  ל  ֲאָכ֔ ְלַמֽ ְתָ֙ך  ִנְבָלֽ
ין  ְוֵא֖ ֶרץ  ָהָא֑ ת  ֱהַמ֣ ּוְלֶבֽ ִים  ַהָּׁשַמ֖
ין  ִּבְׁשִח֤ ְיָי֜  ה  כז ַיְּכָכ֨ יד׃  ֲחִרֽ ַמֽ
ים}  ובעפלים {ּוַבְּטחִֹר֔ ִי֙ם  ִמְצַר֨
ל  א־תּוַכ֖ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥ ֶרס  ּוֶבָח֑ ב  ּוַבָּגָר֖
ְּבִׁשָּג֖עֹון  ְיָי֔  ה  כח ַיְּכָכ֣ א׃  ָרֵפֽ ְלֵהֽ
יָת  ב׃ כט ְוָהִי֜ ּוְבִעָּו֑רֹון ּוְבִתְמ֖הֹון ֵלָבֽ
ׁש  ר ְיַמֵּׁש֤ ֲאֶׁש֨ ִים ַּכֽ ֳהַר֗ ָּצֽ ׁש ַּבֽ ְמַמֵּׁש֣
יַח ֶאת־ א ַתְצִל֖ ֹ֥ ה ְול ֲאֵפָל֔ ִעֵּו֙ר ָּבֽ ָהֽ
ְוָג֛זּול  ָעׁ֧שּוק  ְך  ַא֣ יָת  ְוָהִי֜ יָך  ְּדָרֶכ֑
ה  ל ִאָּׁש֣ יַע׃  מֹוִׁשֽ ין  ְוֵא֥ ים  ָּכל־ַהָּיִמ֖
ַאֵח֙ר  יׁש  ְוִא֤ ׂש  ְתָאֵר֗
ִּתְבֶנ֖ה  ִית  ַּב֥ ָּנה}  ישגלנה {ִיְׁשָּכֶב֔
א  ֹ֥ ְול ע  ִּתַּט֖ ֶרם  ֶּכ֥ ּ֑בֹו  ב  א־ֵתֵׁש֣ ֹֽ ְול
יָך  ּנּו׃ לא ֽׁשֹוְרָ֞ך ָט֣בּוַח ְלֵעיֶנ֗ ְתַחְּלֶלֽ
ָּג֣זּול  ֲחֽמְֹרָ֙ך  ּנּ֒ו  ִמֶּמ֒ תֹאַכ֮ל  א  ֹ֣ ְול
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ְך ֽצֹאְנָ֙ך ְנֻת֣נֹות  א ָיׁ֖שּוב ָל֑ ֹ֥ יָך ְול ִמְּלָפֶנ֔
יָך  לב ָּבֶנ֨ יַע׃  מֹוִׁשֽ ְלָ֖ך  ין  ְוֵא֥ יָך  ְלֽאְֹיֶב֔
ְוֵעיֶנ֣יָך  ַאֵח֙ר  ם  ְלַע֤ ים  ְנֻתִנ֨ יָך  ּוְבֹנֶת֜
ין  ם ָּכל־ַהּ֑יֹום ְוֵא֥ רֹ֔אֹות ְוָכ֥לֹות ֲאֵליֶה֖
ְוָכל־ ְתָ֙ך  ַאְדָמֽ י  לג ְּפִר֤ ָך׃  ָיֶדֽ ל  ְלֵא֖
ְעָּת  א־ָיָד֑ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֣ ם  ַע֖ ל  יֹאַכ֥ יֲעָ֔ך  ְיִג֣
ים׃  ק ָעׁ֥שּוק ְוָר֖צּוץ ָּכל־ַהָּיִמֽ יָת ַר֛ ְוָהִי֗
ֵעיֶנ֖יָך  ה  ִמַּמְרֵא֥ ְמֻׁשָּג֑ע  יָת  לד ְוָהִי֖

ין  ִּבְׁשִח֣ ְיָי֜  ה  לה ַיְּכָכ֨ ה׃  ִּתְרֶאֽ ר  ֲאֶׁש֥
ִים  ְוַעל־ַהּׁשַֹק֔ ִי֙ם  ַעל־ַהִּבְרַּכ֨ ע  ָר֗
ף ַרְגְלָ֖ך  א ִמַּכ֥ ָרֵפ֑ ל ְלֵהֽ א־תּוַכ֖ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֥
ת־ ְך ְיָי֜ ֽאְֹתָ֗ך ְוֶאֽ ָך׃ לו יֹוֵל֨ ד ָקְדֳקֶדֽ ְוַע֥
ֶאל־ּ֕גֹוי  יָך  ָעֶל֔ ים  ָּת ִק֣ ר  ֲאֶׁש֣ ַמְלְּכָ֙ך 
יָך  ֲאבֶֹת֑ ַוֽ ה  ַאָּת֣ ְעָּת  א־ָיַד֖ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥
ץ  ֵע֥ ים  ֲאֵחִר֖ ים  ֱאֹלִה֥ ם  ָּׁש֛ ְדָּת  ְוָעַב֥
ל  ְלָמָׁש֖ ה  ְלַׁשָּמ֔ לז ְוָהִי֣יָת  ֶבן׃  ָוָאֽ
ֶהְגָ֥ך  ים ֲאֶׁשר־ְיַנֽ ַעִּמ֔ ְוִלְׁשִניָנ֑ה ְּבכֹ֙ל ָהֽ
ה  יא ַהָּׂשֶד֑ ב ּתֹוִצ֣  ַרע ַר֖ ָּמה׃ לח ֶז֥ ְיָי֖ ָׁשֽ
ה׃  ַאְרֶּבֽ ּנּו ָהֽ י ַיְחְסֶל֖ ֱא֔סֹף ִּכ֥ ט ֶּתֽ ּוְמַע֣
א־ ֹֽ ל ְוַי֤ ִין  ְדָּת  ְוָעָב֑ ע  ִּתַּט֖ ים  לט ְּכָרִמ֥

ּנּו  ֽתֹאְכֶל֖ י  ִּכ֥ ֱא֔גֹר  ֶתֽ א  ֹ֣ ְול ִתְׁשֶּת֙ה 
ְּבָכל־ ְלָ֖ך  ְה֥יּו  ִיֽ ים  מ ֵזיִת֛ ַעת׃  ַהֹּתָלֽ
ל  ִיַּׁש֖ י  ִּכ֥ ָת֔סּוְך  א  ֹ֣ ל ֶמן֙  ְוֶׁש֨ ָך  ְּגבּוֶל֑
ְולֹא־ יד  ּתֹוִל֑ ּוָב֖נֹות  ים  מא ָּבִנ֥ ָך׃  ֵזיֶתֽ
ְצָ֖ך  ִבי׃ מב ָּכל־ֵעֽ ְל֖כּו ַּבֶּׁשֽ י ֵיֽ ְך ִּכ֥ ְה֣יּו ָל֔ ִיֽ
ל׃  ַהְּצָלַצֽ ׁש  ְיָיֵר֖ ָך  ַאְדָמֶת֑ י  ּוְפִר֣
יָך  ָעֶל֖ ה  ֲעֶל֥ ַיֽ ְּבִקְרְּבָ֔ך  ר  ֲאֶׁש֣ מג ַהֵּג֙ר 

ָּטה  ַמ֥ ד  ֵתֵר֖ ה  ְוַאָּת֥ ְעָלה  ָּמ֑ ְעָלה  ַמ֣
א  ֹ֣ ל ה  ְוַאָּת֖ ַיְלְוָ֔ך  מד ֣הּוא  ָּטה׃  ָּמֽ
ה  ְוַאָּת֖ ְל֔רֹאׁש  ְהֶי֣ה  ִיֽ ֚הּוא  ַתְלֶוּ֑נּו 
ָּכל־ יָך  ָעֶל֜ אּו  מה ּוָב֨ ב׃  ְלָזָנֽ ְהֶי֥ה  ִּתֽ
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ּוְרָד֨פּוָ֙ך  ֶּלה  ָהֵא֗ ַהְּקָל֣לֹות 
א  ֹ֣ ִּכי־ל ְך  ְמָד֑ ִהָּׁשֽ ד  ַע֖ ְוִהִּׂשי֔גּוָך 
ִלְׁש֛מֹר  יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ְּבקֹו֙ל  ְעָּת  ָׁשַמ֗
 ְך׃  ִצָּוֽ ר  ֲאֶׁש֥ יו  ְוֻחּקָֹת֖ יו  ִמְצֹוָת֥
ת  ּוְלמֹוֵפ֑ ְל֖אֹות  ְבָ֔ך  מו ְוָה֣יּו 

ַחת  מז ַּת֗ ם׃  ַעד־עֹוָלֽ  ְרֲעָ֖ך  ּֽוְבַזֽ
יָך  ֱאֹלֶה֔ ֶאת־ְיָי֣  ְדָּת֙  א־ָעַב֨ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֤
ּֽכֹל׃  ֵמ֖רֹב  ב  ֵלָב֑ ּוְב֣טּוב  ה  ְּבִׂשְמָח֖
ר  ֲאֶׁש֨ יָך  ֶאת־ֽאְֹיֶב֗ ַבְדָּת֣  מח ְוָעֽ

א  ּוְבָצָמ֛ ב  ְּבָרָע֧ ְך  ָּב֔ ְיָי֙  ּנּו  ְיַׁשְּלֶח֤
֤עֹל  ן  ְוָנַת֞ ּ֑כֹל  ּוְב֣חֶֹסר  ּוְבֵעי֖רֹם 
ִהְׁשִמי֖דֹו  ד  ַע֥ ָך  ַעל־ַצָּואֶר֔ ַּבְרֶז֙ל 
ָרחֹ֙ק  יָך ּ֤גֹוי ֵמֽ א ְיָי֩ ָעֶל֨ ְך׃ מט ִיָּׂש֣ ֹאָתֽ
ה  ִיְדֶא֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ֶרץ  ָהָא֔ ִמְקֵצ֣ה 
ע  א־ִתְׁשַמ֖ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֥ ּ֕גֹוי  ַהָּנֶׁ֑שר 
א־ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֨ ָּפִנ֑ים  ז  ַע֣ נ ּ֖גֹוי  ְלׁשֹֽנֹו׃ 
ָיֽחֹן׃  א  ֹ֥ ל ְוַנַ֖ער  ן  ְלָזֵק֔ ָפִני֙ם  א  ִיָּׂש֤
י־ ּוְפִרֽ ְבֶהְמְּתָ֥ך  י  ְּפִר֨ ָאַכ֠ל  נא ְו֠

א־ ֹֽ ר ל ְמָדְך֒ ֲאֶׁש֨ ד ִהָּׁשֽ ְתָ֮ך ַע֣ ַאְדָמֽ
ר  ְוִיְצָה֔ ִּתי֣רֹוׁש  ָּדָגן֙  ְלָ֗ך  יר  ַיְׁשִא֜
ד  יָך ְוַעְׁשְּת֣רֹת צֹאֶנ֑ ָך ַע֥ ר ֲאָלֶפ֖ ְׁשַג֥
ר ְלָ֜ך ְּבָכל־ ְך׃ נב ְוֵהַצ֨ ֲאִבי֖דֹו ֹאָתֽ ַהֽ
יָ֙ך ַהְּגבֹ֣הֹת  ֶדת ֽחֹֹמֶת֨ ד ֶר֤ יָך ַע֣ ְׁשָעֶר֗
ן  ַח ָּבֵה֖ ה ּבֵֹט֥ ר ַאָּת֛ ְוַהְּבֻצ֔רֹות ֲאֶׁש֥
ְּבָכל־ ְלָ֙ך  ר  ְוֵהַצ֤ ָך  ְּבָכל־ַאְרֶצ֑
ן ְיָי֥  ר ָנַת֛ ל־ַאְרְצָ֔ך ֲאֶׁש֥ יָך ְּבָכ֨ ְׁשָעֶר֔
י־ִבְטְנָ֗ך  ַכְלָּת֣ ְפִרֽ ְך׃ נג ְוָאֽ יָך ָלֽ ֱאֹלֶה֖
ַתן־ְלָ֖ך  ר ָנֽ יָך ֲאֶׁש֥ יָ֙ך ּוְבֹנֶת֔ ר ָּבֶנ֨ ְּבַׂש֤
יָך ְּבָמצֹו֙ר ּוְבָמ֔צֹוק ֲאֶׁשר־ ְיָי֣ ֱאֹלֶה֑
ְך  ָהַר֣ נד ָהִאיׁ֙ש  ָך׃  ֽאְֹיֶבֽ ְלָ֖ך  יק  ָיִצ֥
ע ֵעי֤נֹו ְבָאִחי֙ו  ָע֖נֹג ְמ֑אֹד ֵּתַר֨ ְּבָ֔ך ְוֶהֽ
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ר  ֲאֶׁש֥ ָּבָנ֖יו  ּוְבֶיֶ֥תר  ֵחי֔קֹו  ֶׁשת  ּוְבֵא֣
ם  ֵמֶה֗ ד  ְלַאַח֣ ת |  נה ִמֵּת֣ יר׃  יֹוִתֽ
י  ִמְּבִל֥ ל  יֹאֵכ֔ ר  ֲאֶׁש֣ ָּבָני֙ו  ר  ִמְּבַׂש֤
ּוְבָמ֔צֹוק  ְּבָמצֹו֙ר  ּ֑כֹל  יר־֖לֹו  ִהְׁשִאֽ
יָך׃  יק ְלָ֛ך ֽאִֹיְבָ֖ך ְּבָכל־ְׁשָעֶרֽ ר ָיִצ֥ ֲאֶׁש֨
א־ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲעֻנָּג֗ ְוָהֽ ְבָ֜ך  ה  ַרָּכ֨ נו ָהֽ

ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ג  ַהֵּצ֣ ַכף־ַרְגָלּ֙ה  ה  ִנְּסָת֤
יׁש  ְּבִא֣ ֵעיָנּ֙ה  ע  ֵּתַר֤ ּוֵמ֑רְֹך  ִהְתַעֵּנ֖ג  ֵמֽ
ּה  ּה׃ נז ּֽוְבִׁשְלָיָת֞ ּה ּוִבְבָנּ֖ה ּוְבִבָּתֽ ֵחיָק֔
ר  יָה֙ ֲאֶׁש֣ יָה ּוְבָבֶנ֨ ין ַרְגֶל֗ ַהּיֹוֵצ֣ת | ִמֵּב֣
ֶתר  ם ְּבֽחֶֹסר־ּ֖כֹל ַּבָּס֑ ד ִּכי־ֽתֹאְכֵל֥ ֵּתֵל֔
ְלָ֛ך  יק  ָיִצ֥ ר  ֲאֶׁש֨ ּוְבָמ֔צֹוק  ְּבָמצֹו֙ר 
א ִתְׁש֜מֹר  ֹ֨ יָך׃ נח ִאם־ל ֽאִֹיְבָ֖ך ִּבְׁשָעֶרֽ
ה  ַהּתֹוָר֣ ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי֙  ֲעׂ֗שֹות  ַלֽ
ה  ִיְרָא֠ ֶפר ַהֶּז֑ה ְל֠ ים ַּבֵּס֣ ַהּ֔זֹאת ַהְּכֻתִב֖
ה  ַהֶּז֔ ְוַהּנֹוָר֙א  ד  ַהִּנְכַּב֤ ם  ֶאת־ַהֵּׁש֞
ֶאת־ ְיָי֙  א  נט ְוִהְפָל֤ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ת  ֵא֖
ַמּ֤כֹות  ָך  ַזְרֶע֑ ַמּ֣כֹות  ת  ְוֵא֖ ַמּ֣כְֹתָ֔ך 
ים  ָרִע֖ ֳחָלִי֥ם  ָוֽ ְוֶנֱ֣אָמ֔נֹות  ְּגדֹֹל֙ת 
ָּכל־ ת  ֵא֚ ְּבָך  יב  ס ְוֵהִׁש֣ ים׃  ֱאָמִנֽ ְוֶנֽ
ם  ְרָּת ִמְּפֵניֶה֑ ר ָי֖גֹ ִים ֲאֶׁש֥ ַמְדֵו֣ה ִמְצַר֔
ְוָכל־ ָּכל־ֳחִלי֙  סא ַּג֤ם  ְך׃  ָּבֽ ְב֖קּו  ְוָדֽ
ֶפר  ְּבֵס֖ ָכ֔תּוב  א  ֹ֣ ל ֲאֶׁש֙ר  ה  ַמָּכ֔
ד  ַע֖ יָך  ָעֶל֔ ְיָי֙  ַיְעֵל֤ם  ַהּ֑זֹאת  ה  ַהּתֹוָר֣
י  ִּבְמֵת֣ סב ְוִנְׁשַאְרֶּת֙ם  ְך׃  ְמָדֽ ִהָּׁשֽ
י  ְּכֽכֹוְכֵב֥ ם  ֱהִייֶת֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַחת  ַּת֚ ט  ְמָע֔
ְעָּת ְּב֖קֹול  א ָׁשַמ֔ ֹ֣ ִים ָל֑רֹב ִּכי־ל ַהָּׁשַמ֖
ְיָי֜  ׂש  ֲאֶׁשר־ָׂש֨ ַּכֽ ָהָי֠ה  סג ְו֠ יָך׃  ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥ 
ּוְלַהְרּ֣בֹות  ֶאְתֶכ֮ם  יב  ְלֵהיִט֣ ם  ֲעֵליֶכ֗
יד  ֲאִב֥ ם ְלַהֽ יׂש ְיָי֙ ֲעֵליֶכ֔ ן ָיִׂש֤ ֶאְתֶכ֒ם ֵּכ֣
יד ֶאְתֶכ֑ם ְוִנַּסְחֶּת֙ם  ם ּוְלַהְׁשִמ֣ ֶאְתֶכ֖
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ָבא־ ה  ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל  ֵמַע֣
ְיָי֙  יְצָ֤ך  ֱהִפֽ סד ֶוֽ ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָׁש֖
ֶרץ ְוַעד־ ה ָהָא֖ ים ִמְקֵצ֥ ַעִּמ֔ ְּבָכל־ָה֣
ים  ם ֱאֹלִה֣ ְדָּת ָּׁש֜ ֶרץ ְוָעַב֨ ְקֵצ֣ה ָהָא֑
ה  ַאָּת֥ ְעָּת  א־ָיַד֛ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֧ ים  ֲאֵחִר֗
סה ּוַבּגֹוִי֤ם  ֶבן׃  ָוָאֽ ץ  ֵע֥ יָך  ֲאבֶֹת֖ ַוֽ
ְהֶי֥ה ָמ֖נֹוַח  יַע ְולֹא־ִיֽ א ַתְרִּג֔ ֹ֣ ָהֵה֙ם ל
ֵל֣ב  ָׁש֙ם  ְלָ֥ך  ְיָי֨  ְוָנַת֩ן  ָך  ְלַכף־ַרְגֶל֑
ֶפׁש׃  ָנֽ ֲא֥בֹון  ְוַדֽ  ִים  ֵעיַנ֖ ְוִכְל֥יֹון  ז  ַרָּג֔
ִמֶּנ֑ ֶגד  ְלָ֖ך  ים  ְּתֻלִא֥ יָך  ַחֶּי֔ סו ְוָה֣יּו 

ין  ֲאִמ֖ א ַתֽ ֹ֥ ם ְול ְיָלה ְויֹוָמ֔ ַחְדָּת֙ ַל֣ ּוָפֽ
ן  י־ִיֵּת֣ ִמֽ ּתֹאַמ֙ר  סז ַּבּ֤בֶֹקר  ְּבַחֶּיֽיָך׃ 
ן ּ֑בֶֹקר  י־ִיֵּת֣ ר ִמֽ ֶרב ּתֹאַמ֖ ֶרב ּוָבֶע֥ ֶע֔
ד  ִּתְפָח֔ ר  ֲאֶׁש֣ ְבָ֙ך  ְלָבֽ ַחד  ִמַּפ֤
ה׃  ִּתְרֶאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ֵעיֶנ֖יָך  ה  ּוִמַּמְרֵא֥
ֳאִנּיֹו֒ת  ָּבֽ ִי֮ם  ִמְצַר֘ ְיָי֥ |  יְבָ֨ך  ֱהִׁשֽ סח ֶוֽ

א־ ֹֽ ל ְלָ֔ך  ְרִּתי  ָאַמ֣ ר  ֲאֶׁש֣ ֶרְ֙ך  ַּבֶּד֨
ם  ּה ְוִהְתַמַּכְרֶּת֨ יף ֖עֹוד ִלְרֹאָת֑ ֹתִס֥
ים ְוִלְׁשָפ֖חֹות  ֲעָבִד֥ יָך ַלֽ ם ְלֽאְֹיֶב֛ ָׁש֧
י  ִדְבֵר֨ ֶּל֩ה  סט ֵא֩ ה׃ ס   קֶֹנֽ ין  ְוֵא֥
ה  ֶאת־ֹמֶׁש֗ ְיָי֣  ֶׁשר־ִצָּו֧ה  ֽאֲ ית  ַהְּבִר֜
ֶרץ  ְּבֶא֣ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ֶאת־ְּבֵנ֥י  ִלְכ֛רֹת 
ת  ית ֲאֶׁשר־ָּכַר֥ ד ַהְּבִר֔ ב ִמְּלַב֣ מֹוָא֑
א  ב׃ פ  שביעי  כט א ַוִּיְקָר֥ ם ְּבחֵֹרֽ ִאָּת֖
ַוּ֣יֹאֶמר  ל  ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ ה  ֹמֶׁש֛
ָּכל־ ת  ֵא֣ ם  ְרִאיֶת֗ ם  ַאֶּת֣ ם  ֲאֵלֶה֑
ֶרץ  ְּבֶא֣ יֵניֶכ֙ם  ְלֵעֽ ְיָי֤  ה  ָעָׂש֨ ֲאֶׁש֩ר 
יו  ּוְלָכל־ֲעָבָד֖ ְלַפְר֥עֹה  ִים  ִמְצַר֔
ַהְּגדֹֹ֔לת  ב ַהַּמּסֹו֙ת  ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃ 
ֹא֧תֹת  ָהֽ ֵעיֶנ֑יָך  ָר֖אּו  ר  ֲאֶׁש֥
א־ ֹֽ ם׃ ג ְול ים ָהֵהֽ ים ַהְּגדִֹל֖ ְוַהּֽמְֹפִת֛
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 ִים  ְוֵעיַנ֥ ַעת  ָלַד֔ ֵל֙ב  ם  ָלֶכ֥ ְיָי֨  ָנַת֩ן 
ַהּ֥יֹום  ד  ַע֖ ִלְׁש֑מַֹע  ְוָאְזַנ֣ ִים  ִלְר֖אֹות 
ים  ַאְרָּבִע֥ ֶאְתֶכ֛ם  ְך  אֹוֵל֥ ד ָוֽ ה׃  ַהֶּזֽ
ַׂשְלֽמֵֹתיֶכ֙ם  א־ָב֤לּו  ֹֽ ל ר  ַּבִּמְדָּב֑ ָׁשָנ֖ה 
ל  ֵמַע֥ ה  ְלָת֖ לֹא־ָבֽ ַעְלָ֥ך  ְוַנֽ ם  ֲעֵליֶכ֔ ֵמֽ
 ִין  ְוַי֥ ם  ֲאַכְלֶּת֔ א  ֹ֣ ל ֶחם  ה ֶל֚ ָך׃  ַרְגֶלֽ
י  ְד֔עּו ִּכ֛ ַען֙ ֵּתֽ ם ְלַמ֨ א ְׁשִתיֶת֑ ֹ֣ ר ל ְוֵׁשָכ֖
ו ַוָּת֖בֹאּו  מפטיר   ם׃   ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ְיָי֖  י  ֲאִנ֥
ֶלְך־ ֶאל־ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ַוֵּיֵצ֣א ִסי֣חֹן ֶמֽ
נּו  ן ִלְקָראֵת֛ ֶלְך־ַהָּבָׁש֧ ְׁשּ֠בֹון ְו֨עֹוג ֶמֽ ֶח֠
ם  ם׃ ז ַוִּנַּק֙ח ֶאת־ַאְרָצ֔ ה ַוַּנֵּכֽ ַלִּמְלָחָמ֖
י  ְוַלָּגִד֑ י  ָלֽראּוֵבִנ֖ ה  ֲחָל֔ ְלַנֽ ַוִּנְּתָנּ֣ה 
ם  ח ּוְׁשַמְרֶּת֗ י׃  ְמַנִּׁשֽ ַהֽ ֶבט  ֵׁש֥ י  ֲחִצ֖ ְוַלֽ
ם  ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ַהּ֔זֹאת  ית  ַהְּבִר֣ ֶאת־ִּדְבֵרי֙ 
ר  ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ילּו ֵא֖ ַען ַּתְׂשִּכ֔ ם ְלַמ֣ ֹאָת֑

ֲעֽׂשּון׃ פ פ פ ַּתֽ
נצבים

ם  ֻּכְּלֶכ֔ ַהּיֹו֙ם  ים  ִנָּצִב֤ ם  כט ט ַאֶּת֨

אֵׁשיֶכ֣ם  ָרֽ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  ְיָי֣  ִלְפֵנ֖י 
ּ֖כֹל  ם  ְוׁ֣שְֹטֵריֶכ֔ ִזְקֵניֶכ֙ם  ם  ִׁשְבֵטיֶכ֗
ם  ְנֵׁשיֶכ֔ י ַטְּפֶכ֣ם  ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ יׁש  ִא֥
ב  חֵֹט֣ ֵמֽ ֲחֶנ֑יָך  ַמֽ ֶרב  ְּב ֶק֣ ר  ֲאֶׁש֖  ְרָ֔ך  ְוֵג֣
יא ְלָעְבְרָ֗ך  יָך׃  ֵמיֶמֽ ב  ׁשֵֹא֥ ד  ַע֖ יָך  ֵעֶצ֔
ֲאֶׁש֙ר  ָל֑תֹו  ּוְבָאֽ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ית  ִּבְבִר֛
שני   ַהּֽיֹום׃   ִעְּמָ֖ך  ת  ּכֵֹר֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣ 
ם  ים־ֽאְֹתָ֩ך ַהּ֨יֹום | ֜לֹו ְלָע֗ ַען ָה ִקֽ יב ְלַמ֣

ר  ֲאֶׁש֖ ַּכֽ ים  אֹלִה֔ ֵלֽ ְהֶיה־ְּלָ֙ך  ִיֽ ְו֤הּוא 
יָך  ֲאבֶֹת֔ ַלֽ ִנְׁשַּב֙ע  ר  ֲאֶׁש֤ ְוַכֽ ְך  ִּדֶּבר־ָל֑
א  ֹ֥ יג ְול ֲעֽקֹב׃  ּֽוְלַיֽ ק  ְלִיְצָח֖ ם  ְלַאְבָרָה֥
ֶאת־ ּכֵֹר֙ת  י  ֹנִכ֗ ָאֽ ְלַבְּדֶכ֑ם  ם  ִאְּתֶכ֖
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ה  ָאָל֖ ְוֶאת־ָהֽ ַהּ֔זֹאת  ית  ַהְּבִר֣
ֶיְׁש֜נֹו  ר  ֶאת־ֲאֶׁש֨ יד ִּכ֩י  ַהּֽזֹאת׃ 
ְיָי֣  ִלְפֵנ֖י  ַהּ֔יֹום  ד  עֵֹמ֣ נּ֙ו  ִעָּמ֨ ּ֗פֹה 
ּ֖פֹה  ֵאיֶנּ֛נּו  ר  ֲאֶׁש֥ ת  ְוֵא֨ ינּו  ֱאֹלֵה֑
ם  י־ַאֶּת֣ טו ִּכֽ שלישי   ַהּֽיֹום׃   נּו  ִעָּמ֥
ֶרץ  ְבנּו ְּבֶא֣ ת ֲאֶׁשר־ָיַׁש֖ ם ֵא֥ ְיַדְעֶּת֔
ֶרב  ְרנּו ְּב ֶק֥ ת ֲאֶׁשר־ָעַב֛ ִים ְוֵא֧ ִמְצָר֑
טז ַוִּתְראּ֙ו  ם׃  ֲעַבְרֶּתֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַהּגֹוִי֖ם 
ץ  ם ֵע֣ ֵליֶה֑ ת ִּגֻּלֽ ם ְוֵא֖ ֶאת־ִׁשּ֣קּוֵציֶה֔
ם׃  ִעָּמֶהֽ ר  ֲאֶׁש֥ ב  ְוָזָה֖ ֶסף  ֶּכ֥ ֶבן  ָוֶא֔
ה ֧אֹו  יׁש ֽאֹו־ִאָּׁש֞ ֶכ֠ם ִא֣ יז ֶּפן־ֵיׁ֣ש ָּב֠

ְלָב֨בֹו  ֲאֶׁש֩ר  ֶבט  אֹו־ֵׁש֗ ה  ִמְׁשָּפָח֣
ינּו ָלֶלֶ֣כת  ֹפֶנ֤ה ַהּיֹו֙ם ֵמִע֙ם ְיָי֣ ֱאֹלֵה֔
ם  ָהֵה֑ ַהּגֹוִי֣ם  י  ֶאת־ֱאֹלֵה֖ ֲע֔בֹד  ַלֽ
֖רֹאׁש  ה  ֹּפֶר֥ ׁ֛שֶֹרׁש  ם  ָּבֶכ֗ ֶּפן־ֵיׁ֣ש 
ֶאת־ ְּבָׁשְמעֹ֩ו  ה  יח ְוָהָי֡ ה׃  ֲעָנֽ ְוַלֽ
ְך  ְוִהְתָּבֵר֨ ַהּ֗זֹאת  ה  ָאָל֜ ָהֽ י  ִּדְבֵר֨
י  י ִּכ֛ ְהֶיה־ִּל֔ ִּבְלָב֤בֹו ֵלאֹמ֙ר ָׁש֣לֹום ִיֽ
ַען ְס֥פֹות  ְך ְלַמ֛ י ֵאֵל֑ ִּבְׁשִר֥רּות ִלִּב֖
ה  א־יֹאֶב֣ ֹֽ ה׃ יט ל ָרָו֖ה ֶאת־ַהְּצֵמָאֽ ָהֽ
ַאף־ְיָי֤  ן  ֶיְעַׁש֨ ז  ָא֠ י  ִּכ֣ לֹו֒  ְסֹ֣לַחֽ  ְיָי֮ 
ְבָצה  ְוָר֤ ַה֔הּוא  יׁש  ָּבִא֣ ְוִקְנָאתֹ֙ו 
ֶפר  ַּבֵּס֣ ה  ַהְּכתּוָב֖ ה  ָאָל֔ ָּכל־ָה֣ ּבֹ֙ו 
ַחת  ִמַּת֖ ֶאת־ְׁש֔מֹו  ְיָי֙  ה  ּוָמָח֤ ַהֶּז֑ה 
ה  ְלָרָע֔ ְיָי֙  כ ְוִהְבִּדי֤לֹו  ִים׃  ַהָּׁשָמֽ
ָא֣לֹות  ְּככֹ֙ל  ל  ִיְׂשָרֵא֑ י  ִׁשְבֵט֣ ִמּ֖כֹל 
ה  ֶפר ַהּתֹוָר֖ ה ְּבֵס֥ ית ַהְּכתּוָב֕ ַהְּבִר֔
ֲח֗רֹון  ָהַאֽ ַהּ֣דֹור  ר  כא ְוָאַמ֞ ה׃  ַהֶּזֽ
ם  ֲחֵריֶכ֔ ֵמַא֣ ָי֨קּומּ֙ו  ר  ֲאֶׁש֤ ְּבֵניֶכ֙ם 
ֶרץ  ֵמֶא֣ ָי֖בֹא  ר  ֲאֶׁש֥ י  ָּנְכִר֔ ְוַה֨
ֶרץ  ָהָא֤ ֶאת־ַמּ֞כֹות  ָר֠אּו  ְו֠ ה  ְרחֹו ָק֑
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ה  ֲאֶׁשר־ִחָּל֥ יָה  ֲחֻלֶא֔ ְוֶאת־ַּת֣ ַהִהו֙א 
ה ָכל־ ַל֮ח ְׂשֵרָפ֣ ית ָוֶמ֘ ּה׃ כב ָּגְפִר֣ ְיָי֖ ָּבֽ
ַח ְולֹא־ א ַתְצִמ֔ ֹ֣ א ִתָּזַר֙ע ְול ֹ֤ ַאְרָצּ֒ה ל
ת ְס֤דֹם  ַמְהֵּפַכ֞ ֶׂשב ְּכֽ ּה ָּכל־ֵע֑ ה ָב֖ ֲעֶל֥ ַיֽ
וצביים {ּוְצבִֹו֔ים}  ה  ַאְדָמ֣ ֲעֹמָר֙ה  ַוֽ
ֲחָמֽתֹו׃  ּוַבֽ ְּבַאּ֖פֹו  ְיָי֔  ְך  ָהַפ֣ ֲאֶׁש֙ר 
ה  ָעָׂש֧ ה  ַעל־ֶמ֨ ם  ָּכל־ַהּגֹוִי֔ ְמרּ֙ו  כג ְוָאֽ

ף  י ָהַא֥ ה ֳחִר֛ ֶרץ ַהּ֑זֹאת ֶמ֥ ָכה ָלָא֣ ְיָי֛ ָּכ֖
ר  ֲאֶׁש֣ ל  ַע֚ ְמ֔רּו  כד ְוָא֣ ה׃  ַהֶּזֽ ַהָּג֖דֹול 
ם  ֲאבָֹת֑ י  ֱאֹלֵה֣ ְיָי֖  ית  ֶאת־ְּבִר֥ ְז֔בּו  ָעֽ
ם  ֹאָת֖ ְּבֽהֹוִצי֥אֹו  ם  ִעָּמ֔ ת  ָּכַר֣ ֲאֶׁש֙ר 
ַעְבדּ֙ו  ַוַּיֽ כה ַוֵּיְֽל֗כּו  ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥
ם  ָלֶה֑ ֲח֖וּו  ְׁשַּתֽ ַוִּיֽ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣
ק  א ָחַל֖ ֹ֥ א־ְיָד֔עּום ְול ֹֽ ר ל ֱאֹלִהי֙ם ֲאֶׁש֣
וא  ַהִה֑ ֶרץ  ָּבָא֣ ְיָי֖  ף  ַחר־ַא֥ כו ַוִּיֽ ם׃  ָלֶהֽ
ה  ֶאת־ָּכל־ַהְּקָלָל֔ יָה֙  ָעֶל֨ יא  ְלָהִב֤
ם ְיָי֙  ה׃ כז ַוִּיְּתֵׁש֤ ֶפר ַהֶּזֽ ה ַּבֵּס֥ ַהְּכתּוָב֖
ֶצף  ה ּוְב ֶק֣ ף ּוְבֵחָמ֖ ם ְּבַא֥ ל ַאְדָמָת֔ ֵמַע֣
ֶרת  ַאֶח֖ ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ַוַּיְׁשִלֵכ֛ם  ָּג֑דֹול 
ינּו  יָי֖ ֱאֹלֵה֑ ְסָּת֔רֹת ַלֽ ה׃ כח ַהִּנ֨ ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽ
ם  ַעד־עֹוָל֔ ׄיׄנּׄו֙  ֵנׄ֙ ָבׄ ּׄוְלׄ ׄנּׄו  ָל֤ׄ ְוַהִּנְגֹ֞לת 
ה  ַהּתֹוָר֥ י  ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ֲעׂ֕שֹות  ַלֽ
ַהּֽזֹאת׃ ס  רביעי (שני במחוברין)  ל א ְוָהָי֩ה 
ֶּלה  ים ָהֵא֗ יָך ָּכל־ַהְּדָבִר֣ י־ָי֨בֹאּו ָעֶל֜ ִכֽ
ִּתי  ָנַת֖ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ְוַהְּקָלָל֔ ַהְּבָרָכ֙ה 
ל־ ְּבָכ֨ ָך  ֶאל־ְלָבֶב֔ בָֹת֙  ֲהֵׁשֽ ַוֽ ְלָפֶנ֑יָך 
יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  יֲחָ֛ך  ִהִּדֽ ר  ֲאֶׁש֧ ם  ַהּגֹוִי֔
יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ַעד־ְיָי֤  ב ְוַׁשְבָּת֞  ָּמה׃  ָׁשֽ
י  ֹנִכ֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ ְּכ֛כֹל  ְבקֹ֔לֹו  ַמְעָּת֣  ְוָׁשֽ
ְבָ֖ך  יָך ְּבָכל־ְלָבֽ ה ּוָבֶנ֔ ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום ַאָּת֣
יָך ֶאת־ ב ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛ ָך׃ ג ְוָׁש֨ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ
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ְוִקֶּבְצָ֙ך  ב  ְוָׁש֗ ָך  ֲחֶמ֑ ְוִרֽ ְׁשֽבּוְתָ֖ך 
ְיָי֥  יְצָ֛ך  ֱהִפֽ ר  ֲאֶׁש֧ ים  ַעִּמ֔ ִמָּכל־ָה֣
ֲחָ֖ך   ַּדֽ ְהֶי֥ה ִנֽ ָּמה׃ ד ִאם־ִיֽ יָך ָׁשֽ ֱאֹלֶה֖
ְיָי֣  ְיַקֶּבְצָ֙ך  ם  ִמָּׁש֗ ִים  ַהָּׁשָמ֑ ִּבְקֵצ֣ה 
יֲאָ֞ך  ֱהִבֽ ה ֶוֽ ָך׃  ִיָּקֶחֽ ם  ּוִמָּׁש֖ יָך  ֱאֹלֶה֔
 ְרׁ֥שּו  ֶרץ ֲאֶׁשר־ָיֽ יָך ֶאל־ָהָא֛ ְיָי֣ ֱאֹלֶה֗
ְבָ֥ך ְוִהְרְּבָ֖ך  ּה ְוֵהיִטֽ יִרְׁשָּת֑ יָך ִוֽ ֲאבֶֹת֖
ֶאת־ יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  ל  ו ּוָמ֨ יָך׃  ֲאבֶֹתֽ ֵמֽ
ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ָך  ַזְרֶע֑ ב  ְוֶאת־ְלַב֣ ְבָ֖ך  ְלָבֽ
ְבָ֥ך ּוְבָכל־ יָך ְּבָכל־ְלָבֽ ֶאת־ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛

(שלישי  חמישי  ַחֶּיֽיָך׃   ַען  ְלַמ֥ ַנְפְׁשָ֖ך 
ת  ֵא֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ז ְוָנַתן֙  במחוברין)  

יָך  ַעל־ֽאְֹיֶב֥ ָהֵאֶּל֑ה  ָא֖לֹות  ָּכל־ָהֽ
ְרָדֽפּוָך׃  ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ְנֶא֖ ְוַעל־ׂשֹֽ
ְּב֣קֹול  ַמְעָּת֖  ְוָׁשֽ ָתׁ֔שּוב  ה  ח ְוַאָּת֣

ר  ֲאֶׁש֛ יו  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֔ יָת֙  ְוָעִׂש֨ ְיָי֑ 
ְיָי֨  יְרָ֩ך  ט ְוהֹוִתֽ ַהּֽיֹום׃  ְמַצְּוָ֖ך  י  ֹנִכ֥ ָאֽ
י  ָך ִּבְפִר֨ ה ָיֶד֗ ֲעֵׂש֣ יָך ְּב֣כֹל | ַמֽ ֱאֹלֶה֜
י  ּוִבְפִר֥ ְבֶהְמְּתָ֛ך  י  ּוִבְפִר֧ ִבְטְנָ֜ך 
ְיָי֗  ָיׁ֣שּוב  י |  ִּכ֣ ה  ְלטָֹב֑ ְתָ֖ך  ַאְדָמֽ
ׂש  ֲאֶׁשר־ָׂש֖ ַּכֽ ְל֔טֹוב  יָ֙ך  ָעֶל֨ ָלׂ֤שּוׂש 
ע ְּבקֹו֙ל ְיָי֣  י ִתְׁשַמ֗ יָך׃ י ִּכ֣ ַעל־ֲאבֶֹתֽ
יו  ְוֻחּקָֹת֔ ִמְצוָֺתי֙ו  ִלְׁש֤מֹר  יָך  ֱאֹלֶה֔
ַהֶּז֑ה  ה  ַהּתֹוָר֖ ֶפר  ְּבֵס֥ ה  ַהְּכתּוָב֕
ְּבָכל־ יָך  ֱאֹלֶה֔ ֶאל־ְיָי֣  ָתׁשּו֙ב  י  ִּכ֤
י  יא ִּכ֚ ששי  ָך׃ ס   ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ְבָ֖ך  ְלָבֽ
י ְמַצְּוָ֖ך  ֹנִכ֥ ר ָאֽ ַהִּמְצָו֣ה ַהּ֔זֹאת ֲאֶׁש֛
ִמְּמָ֔ך  ִהו֙א  את  א־ִנְפֵל֥ ֹֽ ל ַהּ֑יֹום 
ִים  ַבָּׁשַמ֖ א  ֹ֥ יב ל וא׃  ִהֽ ה  א־ְרחָֹק֖ ֹֽ ְול
נּו  ֲעֶלה־ָּל֤ ַיֽ י  ִמ֣ ֵלא֗מֹר  וא  ִה֑
נּו  ְוַיְׁשִמֵע֥ נּו  ָּל֔ ָה  ְוִיָּקֶח֣ ְיָמ֙ה  ַהָּׁשַמ֨
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ַלָּי֖ם  ֶבר  א־ֵמֵע֥ ֹֽ יג ְול ָּנה׃  ֲעֶׂשֽ ְוַנֽ ּה  ֹאָת֖
ֶבר  נּו ֶאל־ֵע֤ ֲעָבר־ָל֜ י ַיֽ וא ֵלא֗מֹר ִמ֣ ִה֑
ּה  ֹאָת֖ נּו  ְוַיְׁשִמֵע֥ נּו  ָּל֔ ָה  ְוִיָּקֶח֣ ַהָּי֙ם 
ר  ַהָּדָב֖ יָך  ֵאֶל֛ י־ָק֥רֹוב  יד ִּכֽ ָּנה׃  ֲעֶׂשֽ ְוַנֽ
ֲעׂשֹֽתֹו׃ ס   ַלֽ ְבָ֖ך  ְלָבֽ ּוִבֽ יָך  ְּבִפ֥ ְמ֑אֹד 
ִּתי  ה ָנַת֤ שביעי ומפטיר (רביעי במחוברין) טו ְרֵא֨

ים ְוֶאת־ַהּ֑טֹוב  ַחִּי֖ יָ֙ך ַהּ֔יֹום ֶאת־ַהֽ ְלָפֶנ֨
ר  טז ֲאֶׁש֨ ע׃  ְוֶאת־ָהָרֽ ֶות  ְוֶאת־ַהָּמ֖
ֶאת־ ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ַהּיֹו֒ם  ְמַצְּוָ֮ך  י  ֹנִכ֣ ָאֽ
ְוִלְׁש֛מֹר  יו  ִּבְדָרָכ֔ ָלֶלֶ֣כת  יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤ 
ְוָחִי֣יָת  יו  ּוִמְׁשָּפָט֑ יו  ְוֻחּקָֹת֖ יו  ִמְצֹוָת֥
ֶרץ  ָּבָא֕ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ַרְכָ֙ך  ּוֵבֽ יָת  ְוָרִב֔
ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָבא־ָׁש֖ ה  ֲאֶׁשר־ַאָּת֥
ע  ִתְׁשָמ֑ א  ֹ֣ ְול ְבָ֖ך  ְלָבֽ יז ְוִאם־ִיְפֶנ֥ה 

ים  אֹלִה֥ ֵלֽ יָת  ֲחִו֛ ְׁשַּתֽ ְוִהֽ ְוִנַּדְחָּת֗ 
ָלֶכ֙ם   ְדִּתי  יח ִהַּג֤ ם׃  ֲעַבְדָּתֽ ַוֽ ים  ֲאֵחִר֖
ן  ֲאִריֻכ֤ י ָא֖בֹד ּֽתֹאֵב֑דּון לֹא־ַתֽ ַהּ֔יֹום ִּכ֥
ה עֵֹב֙ר  ר ַאָּת֤ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ָיִמי֙ם ַעל־ָה֣
ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָׁש֖ ָל֥בֹוא  ן  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔
ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ַהּיֹו֮ם  ָבֶכ֣ם  ִע֨דִֹתי  יט ַהֽ

ִּתי  ָנַת֣ ֶו֙ת  ְוַהָּמ֨ ַחִּי֤ים  ַהֽ ֶרץ֒  ְוֶאת־ָהָא֒
ַחְרָּת֙  ּוָבֽ ה  ְוַהְּקָלָל֑ ה  ַהְּבָרָכ֖ יָך  ְלָפֶנ֔
ָך׃  ְוַזְרֶעֽ ה  ַאָּת֥ ְחֶי֖ה  ִּתֽ ַען  ְלַמ֥ ים  ַחִּי֔ ַּבֽ
ִלְׁש֥מַֹע  יָך  ֱאֹלֶה֔ ֶאת־ְיָי֣  ֲהָב֙ה  כ ְלַאֽ

יָ֙ך  ַחֶּי֨ ֤הּוא  י  ִּכ֣ ּוְלָדְבָקה־֑בֹו  ְּבקֹ֖לֹו 
ה  ֲאָדָמ֗ ַעל־ָהֽ ֶבת  ָלֶׁש֣ יָך  ָיֶמ֔ ְו֣אֶֹרְך 
ם  יָך ְלַאְבָרָה֛ ֲאבֶֹת֛ ע ְיָי֧ ַלֽ ֲאֶׁש֩ר ִנְׁשַּב֨

ם׃ פ פ פ ת ָלֶהֽ ֲע֖קֹב ָלֵת֥ ק ּֽוְלַיֽ ְלִיְצָח֥
וילך

ֶאת־ ר  ַוְיַדֵּב֛ ה  ֹמֶׁש֑ לא א ַוֵּיֶ֖לְך 
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ֶאל־ָּכל־ ֶּלה  ָהֵא֖ ים  ַהְּדָבִר֥
ֶּבן־ ם  ֲאֵלֶה֗ ב ַוּ֣יֹאֶמר  ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ
ַהּ֔יֹום  ֹנִכי֙  ָאֽ ָׁשָנ֤ה  ים  ְוֶעְׂשִר֨ ֵמָא֩ה 
יָי֙  ַוֽ ְוָל֑בֹוא  ָלֵצ֣את  ֖עֹוד  ל  א־אּוַכ֥ ֹֽ ל
ן  ֲע֖בֹר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֥ א ַתֽ ֹ֥ י ל ר ֵאַל֔ ָאַמ֣
ר  עֵֹב֣ ֣הּוא |  יָך  ֱאֹלֶה֜ ג ְיָי֨  ה׃  ַהֶּזֽ
ֶאת־ַהּגֹוִי֥ם  יד  ֽהּוא־ַיְׁשִמ֞ יָך  ְלָפֶנ֗
ַע  ם ְיהֹוֻׁש֗ יִרְׁשָּת֑ ֶּלה ִמְּלָפֶנ֖יָך ִוֽ ָהֵא֛
׃   ר ְיָיֽ ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ יָך ַּכֽ ר ְלָפֶנ֔ ֚הּוא עֵֹב֣
ה  ר ָעָׂש֗ ֲאֶׁש֣ ם ַּכֽ ה ְיָי֙ ָלֶה֔ שני  ד ְוָעָׂש֤

י  ֱאֹמִר֖ ָהֽ י  ַמְלֵכ֥ ּוְל֛עֹוג  ְלִסי֥חֹון 
ם׃  ֹאָתֽ יד  ִהְׁשִמ֖ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ּוְלַאְרָצ֑
ם  ֲעִׂשיֶת֣ ַוֽ ִלְפֵניֶכ֑ם  ְיָי֖  ה ּוְנָתָנ֥ם 

יִתי  ִצִּו֖ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ל־ַהִּמְצָו֔ ְּכָכ֨ ם  ָלֶה֔
ַאל־ ְוִאְמ֔צּו  ו ִחְז֣קּו  ם׃  ֶאְתֶכֽ
ם  ִמְּפֵניֶה֑ ַעְר֖צּו  ְוַאל־ַּתֽ יְר֥אּו  ִּתֽ
ְך  הֵֹלְ֣ך ִעָּמ֔ יָך ֚הּוא ַהֽ ֱאֹלֶה֗ י | ְיָי֣  ִּכ֣
שלישי  ָּך׃ ס   ַעְזֶבֽ ַיֽ א  ֹ֥ ְול ַיְרְּפָ֖ך  א  ֹ֥ ל
ה  ֹמֶׁש֜ א  ז ַוִּיְקָר֨ במחוברין)   (חמישי 

יו ְלֵעיֵנ֣י ָכל־ ַע ַוּ֨יֹאֶמר ֵאָל֜ יהֹוֻׁש֗ ִלֽ
ה  ַאָּת֗ י  ִּכ֣ ֱאָמץ֒  ֶוֽ ֲחַז֣ק  ִיְׂשָרֵא֮ל 
ֶרץ  ה ֶאל־ָהָא֕ ם ַהֶּז֔ ָּתבֹו֙א ֶאת־ָהָע֣
ת  ָלֵת֣ ם  ֲאבָֹת֖ ַלֽ ְיָי֛  ע  ִנְׁשַּב֧ ר  ֲאֶׁש֨
ם׃  אֹוָתֽ ָּנה  ַּתְנִחיֶל֥ ה  ְוַאָּת֖ ם  ָלֶה֑
֚הּוא  יָך  ְלָפֶנ֗ הֵֹלְ֣ך  ַהֽ ֣הּוא |  יָי֞  ח ַוֽ

ָּך  ַעְזֶב֑ א ַיֽ ֹ֣ א ַיְרְּפָ֖ך ְול ֹ֥ ְך ל ְהֶי֣ה ִעָּמ֔ ִיֽ
ט ַוִּיְכּ֣תֹב  ת׃  ֵתָחֽ א  ֹ֥ ְול א  ִתיָר֖ א  ֹ֥ ל
ּה   ִּיְּתָנ֗ ה ַהּזֹא֒ת ַוֽ ֹמֶׁש֮ה ֶאת־ַהּתֹוָר֣
ים  ַהּ֣נְֹׂשִא֔ י  ֵלִו֔ ְּבֵנ֣י  ֶאל־ַהּֽכֲֹהִני֙ם 
ְוֶאל־ָּכל־ִזְקֵנ֖י  ְיָי֑  ית  ְּבִר֣ ֶאת־ֲא֖רֹון 
ם  ה אֹוָת֣ ו ֹמֶׁש֖ ל׃  רביעי  י ַוְיַצ֥ ִיְׂשָרֵאֽ
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ד  ְּבֹמֵע֛ ים  ָׁשִנ֗ ַבע  ֶׁש֣ ץ |  ִמֵּק֣ ֵלא֑מֹר 
ַהֻּסּֽכֹות׃  ג  ְּבַח֥ ה  ַהְּׁשִמָּט֖ ְׁשַנ֥ת 
ֶאת־ ָראֹו֙ת  ֵלֽ ל  ָכל־ִיְׂשָרֵא֗ יא ְּב֣בֹוא 

ר  ר ִיְבָח֑ יָך ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁש֣ ֱאֹלֶה֔ ְּפֵני֙ ְיָי֣ 
 ֶגד  ֶנ֥ ַהּ֛זֹאת  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֥ א  ִּתְקָר֞
ל  יב ַהְקֵה֣ ם׃  ְּבָאְזֵניֶהֽ ל  ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖
ְוַהָּנִׁשי֙ם  ים  ֲאָנִׁש֤ ָהֽ ם  ֶאת־ָהָע֗
ַען  ְלַמ֨ יָך  ִּבְׁשָעֶר֑ ר  ֲאֶׁש֣  ְרָ֖ך  ְוֵגֽ ף  ְוַהַּט֔
 ְראּ֙ו  ְוָיֽ ִיְלְמ֗דּו  ַען  ּוְלַמ֣ ִיְׁשְמ֜עּו 
ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ְמ֣רּו  ְוָׁשֽ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ֶאת־ְיָי֣ 
ַהּֽזֹאת׃  ה  ַהּתֹוָר֥ י  ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖
ִיְׁשְמעּ֙ו   ְד֗עּו  לֹא־ָיֽ ר  ֲאֶׁש֣ ם  יג ּוְבֵניֶה֞

ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  ֶאת־ְיָי֣  ה  ְלִיְרָא֖ ְמ֔דּו  ְוָל֣
ַעל־ ַחִּיי֙ם  ם  ַאֶּת֤ ר  ֲאֶׁש֨ ים  ָּכל־ַהָּיִמ֗
ֶאת־ ים  ֽעְֹבִר֧ ם  ַאֶּת֜ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣

חמישי (ששי  ּה׃ פ   ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה  ָׁש֖ ן  ַהַּיְרֵּד֛
ן  ֵה֣ ה  ֶאל־ֹמֶׁש֗ ְיָי֜  יד ַוּ֨יֹאֶמר  במחוברין)  

ַע  א ֶאת־ְיהֹוֻׁש֗ יָ֮ך ָלמּו֒ת ְקָר֣ ְר֣בּו ָיֶמ֘ ָקֽ
ֲאַצֶּוּ֑נּו ַוֵּיֶ֤לְך  ד ַוֽ ְתַיְּצ֛בּו ְּב֥אֶֹהל מֹוֵע֖ ְוִהֽ
ְּב֥אֶֹהל  ְתַיְּצ֖בּו  ַוִּיֽ ַע  יהֹוֻׁש֔ ִוֽ ֹמֶׁש֙ה 
ְּבַעּ֣מּוד  ָּב֖אֶֹהל  ְיָי֛  א  טו ַוֵּיָר֧ ד׃  מֹוֵעֽ
ַתח  ַעל־ֶּפ֥  ן  ָעָנ֖ ֶהֽ ַעּ֥מּוד  ֲע֛מֹד   ַּיֽ ַוֽ  ן  ָעָנ֑
ה ִהְּנָ֥ך  ָהֽאֶֹהל׃ טז ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ה  ַהֶּז֜ ם  ָהָע֨ ְוָק֩ם  יָך  ִעם־ֲאבֶֹת֑ ב  ׁשֵֹכ֖
ֶרץ  ַכר־ָהָא֗ ֵנֽ י  ֱאֹלֵה֣ י |  ֲחֵר֣ ַאֽ ְוָזָנ֣ה | 
ִני  ֲעָזַב֕ ָּמ֙ה ְּבִקְרּ֔בֹו ַוֽ ר ֤הּוא ָבא־ָׁש֨ ֲאֶׁש֨
ִּתי  ָּכַר֖ ר  ֲאֶׁש֥ י  ֶאת־ְּבִריִת֔ ְוֵהֵפ֙ר 
֠הּוא  י ֣בֹו ַבּֽיֹום־ַה֠ ה ַאִּפ֣ ִאּֽתֹו׃ יז ְוָחָר֣
ֵמֶה֙ם  ָפַנ֤י  י  ְוִהְסַּתְרִּת֨ ים  ֲעַזְבִּת֞ ַוֽ
ַרּ֖בֹות  ָר֥עֹות  הּו  ּוְמָצֻא֛ ֱא֔כֹל  ֶלֽ ְוָהָי֣ה 
א  ֹ֗ ֲהל ַה֔הּוא  ַּבּ֣יֹום  ְוָאַמ֙ר  ְוָצ֑רֹות 
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י ְמָצ֖אּוִני  ין ֱאֹלַהי֙ ְּבִקְרִּב֔ ל ִּכי־ֵא֤ ַע֣
ר  ַהְסֵּת֨ י  ֹנִכ֗ יח ְוָאֽ ֶּלה׃  ָהֵאֽ ָר֥עֹות  ָהֽ
ל  ַע֥ ַה֔הּוא  ַּבּ֣יֹום  ָּפַני֙  יר  ַאְסִּת֤
ה  ָפָנ֔ י  ִּכ֣ ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ה  ָרָע֖ ָּכל־ָהֽ
ה  יט ְוַעָּת֗ ים׃  ֲאֵחִרֽ ים  ֶאל־ֱאֹלִה֖
ַהּ֔זֹאת  ה  ֶאת־ַהִּׁשיָר֣ ָלֶכ֙ם  ִּכְת֤בּו 
ּה  ִׂשיָמ֣ ל  ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ּה  ְוַלְּמָד֥
ה  ַהִּׁשיָר֥ י  ְהֶיה־ִּל֜ ִּתֽ ַען  ְלַמ֨ ם  ְּבִפיֶה֑
ששי  ל׃   ִיְׂשָרֵאֽ ִּבְבֵנ֥י  ד  ְלֵע֖ ַהּ֛זֹאת 
ּנּו  י־ֲאִביֶא֜ כ ִּכֽ במחוברין)   (שביעי 

ְעִּתי  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֣ ה |  ֲאָדָמ֣ ל־ָהֽ ֶאֽ
ל  ְוָאַכ֥ ׁש  ּוְדַב֔ ָחָל֙ב  ת  ָזַב֤ יו  ֲאבָֹת֗ ַלֽ
ים  ֶאל־ֱאֹלִה֤ ה  ּוָפָנ֞ ן  ְוָדֵׁש֑ ע  ְוָׂשַב֖
ר  ְוֵהֵפ֖ ֲא֔צּוִני  ְוִנ֣ ֲעָב֔דּום  ַוֽ ֲאֵחִרי֙ם 
אןָ  י־ִתְמֶצ֨ ִּכֽ ָהָי֠ה  כא ְו֠ י׃  ֶאת־ְּבִריִתֽ
ה  ְנָת֠ ָעֽ ֹא֜תֹו ָר֣עֹות ַרּבֹו֮ת ְוָצרֹו֒ת ְו֠
י  ִּכ֛ ד  ְלֵע֔ ְלָפָני֙ו  ַהּ֤זֹאת  ה  ַהִּׁשיָר֨
ְעִּתי  י ָיַד֣ י ַזְר֑עֹו ִּכ֧ ח ִמִּפ֣ א ִתָּׁשַכ֖ ֹ֥ ל
ר ֤הּוא עֶֹׂש֙ה ַהּ֔יֹום  ֶאת־ִיְצ֗רֹו ֲאֶׁש֨
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ּנּו ֶאל־ָהָא֖ ֶרם ֲאִביֶא֔ ְּבֶט֣
ֶאת־ ה  ֹמֶׁש֛ כב ַוִּיְכּ֥תֹב  ְעִּתי׃  ִנְׁשָּבֽ

ַה֑הּוא  ַּבּ֣יֹום  ַהּ֖זֹאת  ה  ַהִּׁשיָר֥
ו  ל׃ כג ַוְיַצ֞ ּה ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ  ְיַלְּמָד֖ ַוֽ
ֲחַז֣ק  ַוּ֘יֹאֶמ֮ר  ִּבן־֗נּון  ַע  ֶאת־ְיהֹוֻׁש֣
ֶאת־ ָּתִבי֙א  ה  ַאָּת֗ י  ִּכ֣ ֱאָמץ֒  ֶוֽ
ֲאֶׁשר־ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י 
ְהֶי֥ה  ֶאֽ י  ֹנִכ֖ ְוָאֽ ם  ָלֶה֑ ְעִּתי  ִנְׁשַּב֣
ה  ֹמֶׁש֗ ְּכַכּ֣לֹות  י |  כד ַוְיִה֣ ְך׃  ִעָּמֽ
ה־ַהּ֖זֹאת  ַהּתֹוָרֽ י  ֶאת־ִּדְבֵר֥ ִלְכּ֛תֹב 
ו  ם׃  שביעי  כה ַוְיַצ֤ ד ֻּתָּמֽ ֶפר ַע֖ ַעל־ֵס֑
ֲא֥רֹון  י  ֽנְֹׂשֵא֛ ם  ֶאת־ַהְלִוִּי֔ ֹמֶׁש֙ה 
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ֶפר  ֵס֤ ת  ֵא֣ כו ָל֗קַֹח  ֵלאֽמֹר׃  ית־ְיָי֖  ְּבִרֽ
ד  ִמַּצ֛ ֹא֔תֹו  ם  ְוַׂשְמֶּת֣ ה  ַהֶּז֔ ַהּתֹוָר֙ה 
ָיה־ ְוָהֽ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם  ית־ְיָי֖  ְּבִרֽ ֲא֥רֹון 
ְעִּתי֙  ָיַד֨ י  ֹנִכ֤ ָאֽ י  כז ִּכ֣ ד׃  ְלֵעֽ ְּבָ֖ך  ם  ָׁש֥
ן  ֵה֣ ה  ַהָּקֶׁש֑ ת־ָעְרְּפָ֖ך  ְוֶאֽ ת־ֶמְרְיָ֔ך  ֶאֽ
ים  ַמְמִר֤ ַהּ֗יֹום  ם  ִעָּמֶכ֜ י  ַח֨ ִּנ֩י  ְּבעֹוֶד֩
י׃   מֹוִתֽ י  ֲחֵר֥ ִּכי־ַאֽ ף  ְוַא֖ ִעם־ְיָי֔  ֱהִיֶת֙ם 
ֶאת־ָּכל־ י  ֵאַל֛ ילּו  כח ַהְקִה֧ מפטיר  

ה  ֲאַדְּבָר֣ ם ְוֽׁשְֹטֵריֶכ֑ם ַוֽ ִזְקֵנ֥י ִׁשְבֵטיֶכ֖
ֶּלה  ָהֵא֔ ים  ַהְּדָבִר֣ ת  ֵא֚ ם  ְבָאְזֵניֶה֗
ְוֶאת־ ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֖ ם  ָּב֔ יָדה  ְוָאִע֣

מֹוִתי֙  י  ֲחֵר֤ ַאֽ ְעִּתי  ָיַד֗ י  כט ִּכ֣ ֶרץ׃  ָהָאֽ
ִמן־ ם  ְוַסְרֶּת֣ ַּתְׁשִח֔תּון  ת  י־ַהְׁשֵח֣ ִּכֽ
את  יִתי ֶאְתֶכ֑ם ְוָקָר֨ ר ִצִּו֖ ֶרְך ֲאֶׁש֥ ַהֶּד֔
ים ִּכי־ ית ַהָּיִמ֔ ֲחִר֣ ָרָע֙ה ְּבַאֽ ֶאְתֶכ֤ם ָהֽ
ֲעׂ֤שּו ֶאת־ָהַר֙ע ְּבֵעיֵנ֣י ְיָי֔ ְלַהְכִעי֖סֹו  ַתֽ
ה  ֹמֶׁש֗ ר  ל ַוְיַדֵּב֣ ם׃  ְיֵדיֶכֽ ה  ֲעֵׂש֥ ְּבַמֽ
י  ֶאת־ִּדְבֵר֥ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ל  ָּכל־ְקַה֣ ְּבָאְזֵני֙ 

ם׃ פ פ פ ד ֻּתָּמֽ ה ַהּ֑זֹאת ַע֖ ַהִּׁשיָר֖
האזינו

ָרה  ֲאַדֵּב֑ ַוֽ ִים  ַהָּׁשַמ֖ ינּו  ֲאִז֥ לב א ַהֽ

ֲע֤רֹף  ב ַיֽ י׃  ִאְמֵרי־ִפֽ ֶרץ  ָהָא֖ ע  ְוִתְׁשַמ֥
י  ִאְמָרִת֑ ל  ַּכַּט֖ ל  ִּתַּז֥ י  ִלְקִח֔ ַּכָּמָט֙ר 
ים  ְוִכְרִביִב֖ ֶׁשא  ֲעֵלי־ֶד֔ ם  ִּכְׂשִעיִר֣
א  ֶאְקָר֑ ְיָי֖  ם  ֵׁש֥ י  ג ִּכ֛ ֶׂשב׃  ֲעֵלי־ֵעֽ
ים  ינּו׃ ד ַהּצּו֙ר ָּתִמ֣ אֹלֵהֽ ָה֥בּו ֖גֶֹדל ֵלֽ
ל  ֵא֤ ט  ִמְׁשָּפ֑ יו  ָכל־ְּדָרָכ֖ י  ִּכ֥ ֳע֔לֹו  ָּפֽ
ר ֽהּוא׃  יק ְוָיָׁש֖ ֶול ַצִּד֥ ין ָע֔ ֱאמּוָנ֙ה ְוֵא֣
ּ֥דֹור  ם  מּוָמ֑ ָּבָנ֣יו  א  ֹ֖ ל ֛לֹו  ת  ה ִׁשֵח֥

ׁש ּוְפַתְלּֽתֹל׃ ו ַהְלְיָי֙ ִּתְגְמלּו־֔זֹאת  ִעֵּק֖
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ֲהלֹוא־הּו֙א  ם  ָחָכ֑ א  ֹ֣ ְול ל  ָנָב֖ ם  ַע֥
 ָך׃    ְיֽכְֹנֶנֽ ַוֽ ְׂשָ֖ך  ָעֽ ֥הּוא  ָך  ָּקֶנ֔ יָך  ָאִב֣
ינּו ְׁש֣נֹות  ם ִּב֖ שני  ז ְזכֹ֙ר ְי֣מֹות עֹוָל֔

ְדָך ְזֵקֶנ֖יָך  יָ֙ך ְוַיֵּג֔ ל ָאִב֨ ר־ָו֑דֹר ְׁשַא֤ ּדֹֽ
ם  ל ֶעְליֹון֙ ּגֹוִי֔ ְך׃ ח ְּבַהְנֵח֤ ְו֥יֹאְמרּו ָלֽ
ְּגֻבֹ֣לת  ַיֵּצ֙ב  ם  ָאָד֑ ְּבֵנ֣י  ְּבַהְפִרי֖דֹו 
י  ל׃ ט ִּכ֛ ר ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ים ְלִמְסַּפ֖ ַעִּמ֔
ֲחָלֽתֹו׃  ֶבל ַנֽ ֲע֖קֹב ֶח֥ ֶלק ְיָי֖ ַעּ֑מֹו ַיֽ ֵח֥
ּוְב֖תֹהּו  ר  ִמְדָּב֔ ֶרץ  ְּבֶא֣ הּ֙ו  י ִיְמָצֵא֨

הּו  ְי֣בֹוְנֵנ֔ ְנהּ֙ו  ְיֽסְֹבֶב֨ ְיִׁש֑מֹן  ְיֵל֣ל 
ֶׁש֙ר  יא ְּכֶנ֨ ֵעיֽנֹו׃  ְּכִאיׁ֥שֹון  ְנהּו  ִיְּצֶר֖
ף ִיְפ֤רֹׂש  יו ְיַרֵח֑ יר ִקּ֔נֹו ַעל־ּֽגֹוָזָל֖ ָיִע֣
ַעל־ הּו  ִיָּׂשֵא֖ הּו  ִיָּקֵח֔ ְּכָנָפי֙ו 
ין  ְוֵא֥ ּנּו  ַיְנֶח֑ ד  ָּבָד֣ יב ְיָי֖  ֶאְבָרֽתֹו׃ 
הּ֙ו  יג ַיְרִּכֵב֨ שלישי   ר׃   ֵנָכֽ ל  ֵא֥ ִעּ֖מֹו 
ל  ַוּיֹאַכ֖ ֶרץ  ָא֔ ֳמֵתי}  ַעל־במותי {ָּב֣
ַלע  הּו ְדַבׁ֙ש ִמֶּס֔ ִנ ֵק֤ י ַוֵּיֽ ְּתנּו֣בֹת ָׂשָד֑
ת  יד ֶחְמַא֨ ֽצּור׃  יׁש  ַחְלִמ֥ ֵמֽ ֶמן  ְוֶׁש֖
ים  ָּכִר֜ ֶלב  ִעם־ֵח֨ ֗צֹאן  ֲחֵל֣ב  ַוֽ ר  ָּבָק֜
ִעם־ ים  ְוַעּתּוִד֔ ְּבֵנֽי־ָבָׁשן֙  ים  ְוֵאיִל֤
ְוַדם־ֵעָנ֖ב  ה  ִחָּט֑ ִּכְל֣יֹות  ֶלב  ֵח֖
ְיֻׁשרּון֙  ן  טו ַוִּיְׁשַמ֤ ֶמר׃  ִּתְׁשֶּתה־ָחֽ
יָת ַוִּיּטֹׁ֙ש  יָת ָּכִׂש֑ ְנָּת ָעִב֣ ט ָׁשַמ֖ ַוִּיְבָע֔
ָעֽתֹו׃  ל ֥צּור ְיֻׁשֽ הּו ַוְיַנֵּב֖ ֱא֣לֹוַּה ָעָׂש֔
ְּבֽתֹוֵע֖בֹת  ים  ְּבָזִר֑ הּו  טז ַיְקִנֻא֖

א  ֹ֣ ל ַלֵּׁשִדי֙ם  יז ִיְזְּב֗חּו  הּו׃  ַיְכִעיֻסֽ
א ְיָד֑עּום ֲחָדִׁשי֙ם  ֹ֣ ים ל ֱאֹ֔לַּה ֱאֹלִה֖
ם׃  א ְׂשָע֖רּום ֲאֽבֵֹתיֶכֽ ֹ֥ אּו ל ִמָּק֣רֹב ָּב֔
ל  ֵא֥ ח  ַוִּתְׁשַּכ֖ ִׁשי  ֶּת֑ ְדָ֖ך  ְיָלֽ יח ֥צּור 

ץ  ָך׃  רביעי  יט ַוַּי֥ ְרא ְיָי֖ ַוִּיְנָא֑ ְמֽחְֹלֶלֽ
כ ַוּ֗יֹאֶמר  יו׃  ּוְבֹנָתֽ ָּבָנ֖יו  ַעס  ִמַּכ֥
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ה  ָמ֣ ה  ֶאְרֶא֖ ם  ֵמֶה֔ ָפַני֙  יָרה  ַאְסִּת֤
ָּמה  ֵה֔ ַּתְהֻּפכֹ֙ת  ֤דֹור  י  ִּכ֣ ם  ֲחִריָת֑ ַאֽ
ִקְנ֣אּוִני  ם  כא ֵה֚ ם׃  ָּבֽ ן  א־ֵאֻמ֥ ֹֽ ל ָּבִנ֖ים 
ם  ְּבַהְבֵליֶה֑ ֲע֖סּוִני  ִּכֽ ל  ְבלֹא־ֵא֔
ל  ָנָב֖ ְּב֥גֹוי  ם  ְּבלֹא־ָע֔ ם  ַאְקִניֵא֣ ֲאִני֙  ַוֽ
י  ְבַאִּפ֔ ה  ְדָח֣ ָקֽ כב ִּכי־ֵאׁ֙ש  ם׃  ַאְכִעיֵסֽ
ַוּ֤תֹאַכל  ית  ַּתְחִּת֑ ַעד־ְׁש֣אֹול  ד  ַוִּתי ַק֖
ים׃  י ָהִרֽ ט ֽמֹוְסֵד֥ ּה ַוְּתַלֵה֖ יֻבָל֔ ֶר֙ץ ִוֽ ֶא֨
י ֲאַכֶּלה־ ימֹו ָר֑עֹות ִחַּצ֖ ה ָעֵל֖ כג ַאְסֶּפ֥

ֶׁשף  ֶר֖ ֵמי  ּוְלֻח֥ ב  ָרָע֛ י  כד ְמֵז֥ ם׃  ָּבֽ
ֲאַׁשַּלח־ ְוֶׁשן־ְּבֵהֹמ֙ת  י  ְמִריִר֑ ֶטב  ְו ֶק֣
ר׃ כה ִמחּו֙ץ  י ָעָפֽ ת ֽזֲֹחֵל֥ ם ִעם־ֲחַמ֖ ָּב֔
ה  ֵאיָמ֑ ים  ֲחָדִר֖ ּוֵמֽ ֶרב  ְּתַׁשֶּכל־ֶח֔
ִעם־ יֹוֵנ֖ק  ה  ַּגם־ְּבתּוָל֔ ַּגם־ָּבחּו֙ר 
ם  ַאְפֵאיֶה֑ ְרִּתי  כו ָאַמ֖ ה׃  ֵׂשיָבֽ יׁש  ִא֥
י  כז לּוֵל֗ ם׃  ִזְכָרֽ ֱא֖נֹוׁש  ֵמֽ יָתה  ַאְׁשִּב֥
ימֹו  ָצֵר֑ ן־ְיַנְּכ֖רּו  ֶּפֽ ָא֔גּור  אֹוֵי֙ב  ַעס  ַּכ֤
ל  ָּפַע֥ ְיָי֖  א  ֹ֥ ְול ָמה  ָר֔ נּו  ָיֵד֣ ֶּפן־ֽיֹאְמרּ֙ו 
ֵע֖צֹות  ד  ֹאַב֥ כח ִּכי־֛גֹוי  ָּכל־ֽזֹאת׃ 
חמישי   ה׃   ְּתבּוָנֽ ם  ָּבֶה֖ ין  ְוֵא֥ ָּמה  ֵה֑
ינּו  ָיִב֖ ֑זֹאת  ילּו  ַיְׂשִּכ֣ ְכ֖מּו  ָחֽ כט ֥לּו 

ֶאָח֙ד  ִיְרּ֤דֹף  ה  ל ֵאיָכ֞ ם׃  ֲחִריָתֽ ְלַאֽ
ִאם־ ה  ְרָבָב֑ ָיִנ֣יסּו   ִים  ּוְׁשַנ֖ ֶלף  ֶא֔
ם׃  ִהְסִּגיָרֽ יָי֖  ַוֽ ם  ְמָכָר֔ ם  י־צּוָר֣ ִּכֽ לֹ֙א 
ינּו  ְוֽאְֹיֵב֖ ם  צּוָר֑ נּו  ְכצּוֵר֖ א  ֹ֥ ל י  לא ִּכ֛

ם  ַּגְפָנ֔ ְסדֹ֙ם  ֶפן  י־ִמֶּג֤ לב ִּכֽ ים׃  ְּפִליִלֽ
ִעְּנֵבי־ מֹ֙ו  ֲעָנֵב֨ ה  ֲעֹמָר֑ ּוִמַּׁשְד֖מֹת 
ת  מֹו׃ לג ֲחַמ֥ ֔רֹוׁש ַאְׁשְּכֹ֥לת ְמרֹ֖רֹת ָלֽ
ר׃  ַאְכָזֽ ְּפָתִנ֖ים  ְו֥רֹאׁש  ֵייָנ֑ם  ם  ַּתִּניִנ֖
ָח֖תּום  י  ִעָּמִד֑ ס  ָּכֻמ֣ לד ֲהלֹא־֖הּוא 

ת  ְלֵע֖ ם  ְוִׁשֵּל֔ ָנָק֙ם  י  לה ִל֤ י׃  ְּבֽאֹוְצרָֹתֽ
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ם  י ָקרֹו֙ב ֣יֹום ֵאיָד֔ ָּת֣מּוט ַרְגָל֑ם ִּכ֤
ין  י־ָיִד֤ לו ִּכֽ מֹו׃  ָלֽ ֲעִת֥דֹת  ׁש  ְוָח֖
י  ִּכ֤ ם  ִיְתֶנָח֑ יו  ְוַעל־ֲעָבָד֖ ַעּ֔מֹו  ְיָי֙ 
ָע֥צּור  ֶפס  ְוֶא֖ ד  ָי֔ ְזַלת  ִּכי־ָא֣ ִיְרֶא֙ה 
ימֹו ֖צּור  י ֱאֹלֵה֑ ר ֵא֣ ְוָעֽזּוב׃ לז ְוָאַמ֖
ימֹ֙ו  ְזָבֵח֨ ֶלב  ֵח֤ ר  לח ֲאֶׁש֨ ֽבֹו׃  יּו  ָחָס֥
ָי֨קּומּ֙ו  ם  ְנִסיָכ֑ ֵי֣ין  ִיְׁשּ֖תּו  לּו  יֹאֵכ֔
ה׃  ִסְתָרֽ ם  ֲעֵליֶכ֖ י  ְיִה֥ ם  ְוַיְעְזֻרֶכ֔
֔הּוא  ֲאִני֙  ֲאִנ֤י  י  ִּכ֣ ה  ַעָּת֗ לט ְר֣אּו | 

ית  ָאִמ֣ י  ֲאִנ֧ י  ִעָּמִד֑ ים  ֱאֹלִה֖ ין  ְוֵא֥
ין  א ְוֵא֥ ֲאִנ֣י ֶאְרָּפ֔ ְצִּתי֙ ַוֽ ה ָמַח֨ ֲאַחֶּי֗ ַוֽ
א  י־ֶאָּׂש֥ מ ִּכֽ ששי   יל׃   ַמִּצֽ י  ִמָּיִד֖
י  ֹנִכ֖ י ָאֽ ְרִּתי ַח֥ י ְוָאַמ֕ ִים ָיִד֑ ֶאל־ָׁשַמ֖
י  ק ַחְרִּב֔ ם׃ מא ִאם־ַׁשּנֹוִתי֙ ְּבַר֣ ְלעָֹלֽ
יב  ָאִׁש֤ י  ָיִד֑ ט  ְּבִמְׁשָּפ֖ ז  ְותֹאֵח֥
ם׃  ֲאַׁשֵּלֽ י  ְוִלְמַׂשְנַא֖ י  ְלָצָר֔ ָנָק֙ם 
י  ְוַחְרִּב֖ ם  ִמָּד֔ ִחַּצי֙  יר  מב ַאְׁשִּכ֤

ה  ְוִׁשְבָי֔ ָחָל֙ל  ם  ִמַּד֤ ר  ָּבָׂש֑ ל  ּתֹאַכ֣
מג ַהְרִנ֤ינּו  אֹוֵיֽב׃  ַּפְר֥עֹות  ֵמ֖רֹאׁש 
ִיּ֑קֹום  יו  ַדם־ֲעָבָד֖ י  ִּכ֥ ַעּ֔מֹו  גֹוִי֙ם 
ר ַאְדָמ֖תֹו  יו ְוִכֶּפ֥ יב ְלָצָר֔ ְוָנָק֙ם ָיִׁש֣
ר  ה ַוְיַדֵּב֛ ַעּֽמֹו׃ פ  שביעי  מד ַוָּי֣בֹא ֹמֶׁש֗
ה־ַהּ֖זֹאת  ַהִּׁשיָרֽ י  ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֥
ַע ִּבן־ֽנּון׃  ם ֖הּוא ְוהֹוֵׁש֥ ְּבָאְזֵנ֣י ָהָע֑
ֶאת־ָּכל־ ר  ְלַדֵּב֛ ה  ֹמֶׁש֗ ל  מה ַוְיַכ֣

ל׃  ֶּלה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ים ָהֵא֖ ַהְּדָבִר֥
ם  ְלַבְבֶכ֔ ימּו  ִׂש֣ ֲאֵלֶה֙ם  מו ַוּ֤יֹאֶמר 

יד  י ֵמִע֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ים ֲאֶׁש֧ ל־ַהְּדָבִר֔ ְלָכ֨
ֶאת־ ְּתַצֻּו֙ם  ר  ֲאֶׁש֤ ַהּ֑יֹום  ם  ָּבֶכ֖
ֶאת־ ֲעׂ֔שֹות  ַלֽ ִלְׁש֣מֹר  ם  ְּבֵניֶכ֔
י  מז ִּכ֠ ַהּֽזֹאת׃  ה  ַהּתֹוָר֥ י  ָּכל־ִּדְבֵר֖
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ִּכי־֖הּוא  ם  ִמֶּכ֔ הּו֙א  ק  ֵר֥ ר  א־ָדָב֨ ֹֽ ל
ָיִמי֙ם  יכּו  ֲאִר֤ ַּתֽ ה  ַהֶּז֗ ר  ּוַבָּדָב֣ ַחֵּייֶכ֑ם 
ים  ֽעְֹבִר֧ ם  ַאֶּת֜ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣
ּה׃ פ  מפטיר   ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ן ָׁש֖ ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛
ֶצם ַהּ֥יֹום  ה ְּבֶע֛ ר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ מח ַוְיַדֵּב֤

ֶאל־ַה֩ר  ה  מט ֲעֵל֡ ֵלאֽמֹר׃  ַהֶּז֖ה 
ֶרץ  ה ַהר־ְנ֗בֹו ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣ ים ַהֶּז֜ ֲעָבִר֨ ָהֽ
ּוְרֵא֙ה  ְיֵר֑חֹו  ַעל־ְּפֵנ֣י  ר  ֲאֶׁש֖ ב  מֹוָא֔
ן ִלְבֵנ֥י  י ֹנֵת֛ ר ֲאִנ֥ ַען ֲאֶׁש֨ ֶרץ ְּכַנ֔ ֶאת־ֶא֣
ר  ת ָּבָה֙ר ֲאֶׁש֤ ה׃ נ ּוֻמ֗ ֲאֻחָּזֽ ל ַלֽ ִיְׂשָרֵא֖
יָך  ף ֶאל־ַעֶּמ֑ ָאֵס֖ ָּמה ְוֵהֽ ַאָּת֙ה עֶֹל֣ה ָׁש֔
ְּב֣הֹר  יָ֙ך  ָאִח֨ ֲה֤רֹן  ַאֽ ת  ֲאֶׁשר־ֵמ֞ ַּכֽ
ר  יו׃ נא ַע֩ל ֲאֶׁש֨ ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ר ַוֵּיָא֖ ָהָה֔
ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י  ְּבתֹוְ֙ך  י  ִּב֗ ם  ְמַעְלֶּת֜
ל  ַע֣ ן  ִמְדַּבר־ִצ֑ ׁש  ָקֵד֖ ת  י־ְמִריַב֥ ְּבֵמֽ
י ְּב֖תֹוְך ְּבֵנ֥י  א־ִקַּדְׁשֶּת֙ם אֹוִת֔ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֤
ֶאת־ ה  ִּתְרֶא֣  ֶגד  ִמֶּנ֖ י  נב ִּכ֥ ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ
ֶרץ  א ָת֔בֹוא ֶאל־ָהָא֕ ֹ֣ ָּמ֙ה ל ֶרץ ְוָׁש֨ ָהָא֑

ל׃ פ פ פ ן ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ י ֹנֵת֖ ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥
וזאת הברכה

ְך  ֵּבַר֥ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ַהְּבָרָכ֗ לג א ְו֣זֹאת 

ֶאת־ְּבֵנ֣י  ים  ֱאֹלִה֖ ָהֽ יׁש  ִא֥ ה  ֹמֶׁש֛
ְיָי֞  ר  ב ַוּיֹאַמ֗ מֹוֽתֹו׃  ִלְפֵנ֖י  ל  ִיְׂשָרֵא֑
מֹו  ָל֔ ִמֵּׂשִעי֙ר  ח  ְוָזַר֤ ָּב֙א  ִמִּסיַנ֥י 
ִרְב֣בֹת  ה ֵמֽ ן ְוָאָת֖ ר ָּפאָר֔ יַע֙ ֵמַה֣ הֹוִפ֨
ת}  ׁש ָּד֖ אשדת {ֵא֥ יִמי֕נֹו  ִמֽ ֑קֶֹדׁש 
ָּכל־ ים  ַעִּמ֔ ב  חֵֹב֣ ף  ג ַא֚ מֹו׃  ָלֽ
ָך  ְלַרְגֶל֔ ֻּתּ֣כּו  ְוֵה֙ם  ָך  ְּבָיֶד֑ יו  ְקדָֹׁש֖
ִצָּוה־ ה  ד ּתֹוָר֥ יָך׃  ִמַּדְּברֶֹתֽ א  ִיָּׂש֖
ֲעֽקֹב׃  ַיֽ ת  ְקִהַּל֥ ה  ֽמֹוָרָׁש֖ ה  ֹמֶׁש֑ נּו  ָל֖
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ְּבִהְתַאֵּס֙ף  ֶלְך  ֶמ֑ יֻׁש֖רּון  ִבֽ י  ה ַוְיִה֥

ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ י  ִׁשְבֵט֥ ַיַ֖חד  ם  ָע֔ אֵׁשי  ָר֣
יו  י ְמָת֖ ן ְוַאל־ָי֑מֹת ִויִה֥ י ְראּוֵב֖ ו ְיִח֥

יהּוָד֮ה ַוּיֹאַמר֒  ר׃ ס  ז ְו֣זֹאת ִלֽ ִמְסָּפֽ
ְוֶאל־ַעּ֖מֹו  ה  ְיהּוָד֔ ֣קֹול  ְיָי֙  ע  ְׁשַמ֤
יו  ֶזר ִמָּצָר֖ ב ֔לֹו ְוֵע֥ ּנּו ָיָדי֙ו ָר֣ ְּתִביֶא֑
יָך  ר ֻּתֶּמ֥ י ָאַמ֔ ְהֶיֽה׃ פ  שני  ח ּוְלֵלִו֣ ִּתֽ
ר  ֲאֶׁש֤ ָך  ֲחִסיֶד֑ יׁש  ְלִא֣ יָך  ְואּוֶר֖
י  ַעל־ֵמ֥ הּו  ְּתִריֵב֖ ה  ְּבַמָּס֔ ִנִּסיתֹ֙ו 
ּוְלִאּמֹ֙ו  יו  ְלָאִב֤ ר  ֹאֵמ֞ ט ָהֽ ה׃  ְמִריָבֽ
יר  א ִהִּכ֔ ֹ֣ יו ְוֶאת־ֶאָחי֙ו ל א ְרִאיִת֔ ֹ֣ ל
י  ִּכ֤ ע  ָיָד֑ א  ֹ֣ ל ְוֶאת־בנו {ָּבָנ֖יו} 
ִיְנֽצֹרּו׃  יְתָ֖ך  ּוְבִרֽ ָך  ִאְמָרֶת֔ ְמרּ֙ו  ָׁשֽ
ְתָ֖ך  ְותֹוָרֽ ֲע֔קֹב  ְלַיֽ יָ֙ך  ִמְׁשָּפֶט֨ י יֹו֤רּו 

ָך  ְּבַאֶּפ֔ ְקטֹוָר֙ה  ימּו  ָיִׂש֤ ל  ְלִיְׂשָרֵא֑
ְיָי֙  ְך  יא ָּבֵר֤ ָך׃  ל־ִמְזְּבֶחֽ ַעֽ יל  ְוָכִל֖
ץ  ְמַח֨ ה  ִּתְרֶצ֑ יו  ָיָד֖ ּו֥פַֹעל  ֵחי֔לֹו 
ִמן־ יו  ּוְמַׂשְנָא֖ יו  ָקָמ֛  ִים  ָמְתַנ֧
יד  ְיִד֣ ר  ָאַמ֔ ן  יב ְלִבְנָיִמ֣ ְיקּוֽמּון׃ ס  
ָעָלי֙ו  ף  חֵֹפ֤ יו  ָעָל֑ ַטח  ָלֶב֖ ִיְׁשּ֥כֹן  ְיָי֔ 
ן׃ ס   ָׁשֵכֽ יו  ְּכֵתָפ֖ ין  ּוֵב֥ ָּכל־ַהּ֔יֹום 
ֶכת  ְמבֶֹר֥ ר  ָאַמ֔ ף  יג ּוְליֹוֵס֣ שלישי  

ל  ִמָּט֔ ִי֙ם  ָׁשַמ֨ ֶגד  ִמֶּמ֤ ַאְר֑צֹו  ְיָי֖ 
ֶגד  ַחת׃ יד ּוִמֶּמ֖ ֶצת ָּתֽ ּוִמְּת֖הֹום רֶֹב֥
 ֶרׁש  ֶּג֥ ֶגד  ּוִמֶּמ֖ ֶמׁש  ָׁש֑ ְּתבּו֣אֹת 
ֶדם  ַהְרֵרי־ֶק֑ טו ּוֵמ֖רֹאׁש  ים׃  ְיָרִחֽ
ֶגד  טז ּוִמֶּמ֗ ם׃  עֹוָלֽ ִּגְב֥עֹות  ֶגד  ּוִמֶּמ֖
ְסֶנ֑ה  י  ֽׁשְֹכִנ֖ ּוְר֥צֹון  ּה  ּוְמֹלָא֔ ֶרץ  ֶא֚
ּוְלָקְד֖קֹד  ף  יֹוֵס֔ ְל֣רֹאׁש  ָּת֨בֹואָת֙ה 
ר  ָהָד֣ ׁשֹו֜רֹו  יז ְּב֨כֹור  יו׃  ֶאָחֽ יר  ְנִז֥
ם  ָּבֶה֗ יו  ַקְרָנ֔ ְרֵא֙ם  ְוַקְרֵנ֤י  ֗לֹו 
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ֶרץ  ַאְפֵסי־ָא֑ ו  ַיְחָּד֖ ח  ְיַנַּג֥ ים  ַעִּמ֛
י  ַאְלֵפ֥ ם  ְוֵה֖ ִים  ֶאְפַר֔ ִרְב֣בֹות  ְוֵה֙ם 
ר  ָאַמ֔ ן  יח ְוִלְזבּוֻל֣ רביעי   ה׃ ס   ְמַנֶּׁשֽ
ר  ְוִיָּׂששָכ֖ ָך  ְּבֵצאֶת֑ ן  ְזבּוֻל֖ ח  ְׂשַמ֥
ם  אּו ָׁש֖ יָך׃ יט ַעִּמי֙ם ַהר־ִיְקָר֔ ְּבֽאָֹהֶלֽ
ַיִּמי֙ם  ַפע  ֶׁש֤ י  ִּכ֣ ֶדק  ִזְבֵחי־ֶצ֑ ִיְזְּב֣חּו 
כ ּוְלָג֣ד  ֽחֹול׃ ס   ְט֥מּוֵני  ּוְׂשֻפֵנ֖י  קּו  ִייָנ֔
ן  יא ָׁשֵכ֔ יב ָּג֑ד ְּכָלִב֣ ר ָּב֖רּוְך ַמְרִח֣ ָאַמ֔
כא ַוַּי֤ ְרא  ַאף־ָקְדֽקֹד׃  ְז֖רֹוַע  ף  ְוָטַר֥
ק  ְמחֵֹק֖ ת  ֶחְל ַק֥ ם  ִּכי־ָׁש֛ ֔לֹו  ֵראִׁשי֙ת 
ְיָי֙  ת  ִצְד ַק֤ ם  ָע֔ אֵׁשי  ָר֣ ֵת֙א  ַוֵּי֨ ָס֑פּון 
ל׃ ס   ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ יו  ּוִמְׁשָּפָט֖ ה  ָעָׂש֔
ַאְרֵי֑ה  ּ֣גּור  ן  ָּד֖ ר  ָאַמ֔ ן  כב ּוְלָד֣ חמישי  

ר  ָאַמ֔ י  כג ּוְלַנְפָּתִל֣ ן׃  ִמן־ַהָּבָׁשֽ ְיַזֵּנ֖ק 
ת ְיָי֑  א ִּבְרַּכ֣ ע ָר֔צֹון ּוָמֵל֖ ַנְפָּתִלי֙ ְׂשַב֣
ר  ר ָאַמ֔ ָׁשה׃ ס  כד ּוְלָאֵׁש֣ ָי֥ם ְוָד֖רֹום ְיָרֽ
יו  י ְרצּוי֙ ֶאָח֔ ר ְיִה֤ ָּב֥רּוְך ִמָּבִנ֖ים ָאֵׁש֑
ֶמן ַרְגֽלֹו׃ כה ַּבְרֶז֥ל ּוְנ֖חֶֹׁשת  ל ַּבֶּׁש֖ ְוטֵֹב֥
ל  ין ָּכֵא֖ ָך׃ כו ֵא֥ יָך ָּדְבֶאֽ ָך ּוְכָיֶמ֖ ִמְנָעֶל֑
ֲאָו֖תֹו  ָך ּוְבַגֽ ִי֙ם ְּבֶעְזֶר֔ ב ָׁשַמ֨ ְיֻׁש֑רּון רֵֹכ֤
ֶדם  ים׃  ששי  כז ְמעָֹנ֙ה ֱאֹ֣לֵהי ֶק֔ ְׁשָח ִקֽ
 ֶרׁש ִמָּפֶנ֛יָך  ַחת ְזרֹ֣עֹת עֹוָל֑ם ַוְיָג֧ ּוִמַּת֖
כח ַוִּיְׁשּכֹ֩ן  ד׃  ַהְׁשֵמֽ ַוּ֥יֹאֶמר  אֹוֵי֖ב 
ֲע֔קֹב ֶאל־ ין ַיֽ ַטח ָּבָד֙ד ֵע֣ ל ֶּב֤ ִיְׂשָרֵא֨
ַעְרפּו־ יו ַיֽ  ן ְוִתי֑רֹוׁש ַאף־ָׁשָמ֖ ֶרץ ָּדָג֣ ֶא֖
ָכ֗מֹוָך  י  ִמ֣ ל  ִיְׂשָרֵא֜ יָך  כט ַאְׁשֶר֨ ל׃  ָטֽ
ֲאֶׁשר־ ַוֽ ָך  ֶעְזֶר֔  ן  ָמֵג֣ יָי֔  ַּבֽ ע  נֹוַׁש֣ ם  ַע֚
ְך  ָל֔ יָ֙ך  ֽאְֹיֶב֨ ֲחׁ֤שּו  ְוִיָּכֽ ָך  ֲאָוֶת֑ ַּגֽ ֶרב  ֶח֖
ימֹו ִתְדֽרְֹך׃ ס  שביעי   מֹוֵת֥ ה ַעל־ָּבֽ ְוַאָּת֖
מֹוָא֙ב  ַעְר֤בֹת  ֵמֽ ה  ֹמֶׁש֜ ַעל  לד א ַוַּי֨

ר  ֲאֶׁש֖ ה  ַהִּפְסָּג֔ ֚רֹאׁש  ְנ֔בֹו  ר  ֶאל־ַה֣
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הּו ְיָי֧ ֶאת־ָּכל־ ַעל־ְּפֵנ֣י ְיֵר֑חֹו ַוַּיְרֵא֨
ן׃ ב ְוֵא֙ת  ד ַעד־ָּדֽ ֶרץ ֶאת־ַהִּגְלָע֖ ָהָא֛
ִים  ֶאְפַר֖ ֶרץ  ְוֶאת־ֶא֥ י  ָּכל־ַנְפָּתִל֔
ה  ְיהּוָד֔ ֶרץ  ָּכל־ֶא֣ ְוֵא֙ת  ה  ּוְמַנֶּׁש֑
ֶגב  ג ְוֶאת־ַהֶּנ֗ ֲחֽרֹון׃  ָהַאֽ ַהָּי֥ם  ד  ַע֖
יר  ִע֥ ְיֵר֛חֹו  ת  ִּבְקַע֧ ר  ֶאת־ַהִּכָּכ֞ ְוֽ
ְיָי֜  ד ַוּ֨יֹאֶמר  ַעד־ֽצַֹער׃  ים  ַהְּתָמִר֖
ְעִּתי  ְׁשַּב֠ ר ִנ֠ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ יו ֤זֹאת ָהָא֨ ֵאָל֗
ֲעקֹ֙ב ֵלא֔מֹר  ק ּֽוְלַיֽ ם ְלִיְצָח֤ ְלַאְבָרָה֨
יָך  יָך ְבֵעיֶנ֔ ְלַזְרֲעָ֖ך ֶאְּתֶנָּ֑נה ֶהְרִאיִת֣
ם  ָׁש֜ ָמת  ה ַוָּי֨ ֲעֽבֹר׃  ַתֽ א  ֹ֥ ל ָּמה  ְוָׁש֖
ב ַעל־ ֶרץ מֹוָא֖ ֶבד־ְיָי֧ ְּבֶא֥ ה ֶעֽ ֹמֶׁש֧
ֶרץ  ְּבֶא֣ ַבַּגי֙  ֹא֤תֹו  ו ַוִּיְקּ֨בֹר  ׃  ְיָיֽ י  ִּפ֥
ע  א־ָיַד֥ ֹֽ ְול ְּפ֑עֹור  ית  ֵּב֣ ֖מּול  ב  מֹוָא֔
ה׃  ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ָר֔תֹו ַע֖ ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣
ָׁשָנ֖ה  ים  ְוֶעְׂשִר֛ ה  ֶּבן־ֵמָא֧ ה  ז ּוֹמֶׁש֗

ְולֹא־ָנ֥ס  ֵעי֖נֹו  ה  ֲהָת֥ לֹא־ָכֽ ְּבֹמ֑תֹו 
ֶאת־ ל  ִיְׂשָרֵא֧ י  ְבֵנ֨ ח ַוִּיְבּכּ֩ו  ֵלֽחֹה׃ 
ים  ְׁשֹלִׁש֣ ב  מֹוָא֖ ְר֥בֹת  ְּבַעֽ ה  ֹמֶׁש֛
ה׃  ֶבל ֹמֶׁשֽ י ֵא֥ י ְבִכ֖  ִּיְּת֔מּו ְיֵמ֥ ֑יֹום ַוֽ
֣רּוַח  ָמֵל֙א  ִּבן־֗נּון  ַע  יהֹוֻׁש֣ ט ִוֽ

יו  ֶאת־ָיָד֖ ה  ֹמֶׁש֛ ְך  י־ָסַמ֥ ִּכֽ ה  ָחְכָמ֔
ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל  יו  ֵאָל֤ ַוִּיְׁשְמ֨עּו  יו  ָעָל֑
ה׃  ה ְיָי֖ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛ ֲעׂ֔שּו ַּכֽ  ַּיֽ ַוֽ
ל  ְּבִיְׂשָרֵא֖ ֛עֹוד  יא  ָנִב֥ ם  א־ָק֨ ֹֽ י ְול

ֶאל־ ָּפִנ֖ים  ְיָי֔  ְיָד֣עֹו  ֲאֶׁש֙ר  ה  ְּכֹמֶׁש֑
ים  ֹא֜תֹת ְוַהּֽמֹוְפִת֗ ים׃ יא ְלָכל־ָה֨ ָּפִנֽ
ֶרץ  ְּבֶא֣ ֲעׂ֖שֹות  ַלֽ ְיָי֔  ְׁשָלחֹ֙ו  ר  ֲאֶׁש֤
יו  ּוְלָכל־ֲעָבָד֖ ְלַפְר֥עֹה  ִים  ִמְצָר֑
ה  ֲחָזָק֔ ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃ יב ּוְלכֹ֙ל ַהָּי֣ד ַהֽ
ה  א ַהָּג֑דֹול ֲאֶׁש֙ר ָעָׂש֣ ּוְל֖כֹל ַהּמֹוָר֣
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ל׃ חזק ה ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ֹמֶׁש֔

זהר פרשת אמור דף ק"ד
ָּתא ֲחֵזי, ַּכד ִאְתַער ִּדיָנא ְּבָעְלָמא, ְּדקּוְדָׁשא 
ְלֵמיַדן  ְדִדיָנא  ּכּוְרֵסי  ַעל  ָיִתיב  הּוא  ְּבִריְך 
ְּתׁשּוָבה,  ְלַאְתָעָרא   נַ  ׁש  ַּבר  ָּבֵעי  ָעְלָמא, 
ִּפְתִקין  יֹוָמא,  ַההּוא  ְּדָהא  ֵמחֹובֹוי.  ְוֵייתּוב 
ָהא  ְּבַאְחָמָתא  ֻּכְּלהּו  ּוִמְׁשַּתְּכֵחי  ְּכִתיבּו, 
ְכִתיִבין. ְוִאי ָזֵכי ַּבר ַנׁש ְּדֵייתּוב ַקֵּמי ָמאֵריּה, 
ָקְרִעין ִּפְתִקין ַּדֲעֵליּה. ְלָבַתר קּוְדָׁשא ְּבִריְך 
ְדִכּפּוֵרי  יֹוָמא  ַנׁש,  ְּדַבר  ַקֵּמיּה  ַזִּמין  הּוא 
ְוִאי  ַטב.  ֵמֶחְטאֹוי  ָתב  ִאי  ִדְתׁשּוָבה.  יֹוָמא 
ָלא, ַּפִּקיד ַמְלָּכא ְלֶמְחַּתם ִּפְתִקין. ַוי, ְּדָהא 
ָזֵכי  ִאי  ִמֵּניּה.  ְלִאְסַּתָּלָקא  ַּבֲעָיא  ְּתׁשּוָבה 
ָיאּות,  ִּכְדָקא  ְׁשֵליָמָתא  ְוָלא  ִּבְתׁשּוָבה, 
ַּתְלָין ֵליּה ַעד ַההּוא יֹוָמא ַּבְתָרָאה ַּדֲעֶצֶרת, 
ְּתׁשּוָבה  ָעֵבד  ְוִאי  ֶלָחג.  ְּתִמיָנָאה  ְּדהּוא 
ְוִאי  ִאְתְקָרעּו.  ָמאֵריּה,  ְלַקֵּמי  ְׁשֵליָמָתא 
ַמְלָּכא,  ִמֵּבי  ָנְפִקין  ִּפְתִקין  ִאינּון  ָזֵכי,  ָלא 
ְוִאְתַמְּסָרן ִּבידֹוי ְּדַסְנֵטיָרא, ְוִדיָנא ִמְתֲעִביד, 
ְּכֵדין  ַמְלָּכא.  ְלֵבי  ּתּו  ְמַהְּדָרן  ָלא  ּוִפְתִקין 
ִמְׁשַּתְּכִחין  ְוָלא  ִמֵּניּה,  ִאְתֲעָברּו  צּוְלִמין 
ַוַּדאי  ָהא  ִמֵּניּה,  ְּדִמְתַעְבָרן  ֵּכיָון  ִעֵּמיּה. 
טּוְפְסָקא ְדַמְלָּכא ֶיְעַּבר ֲעֵליּה, ְוִיְטַעם ַּכָּסא 
ַּבְתָרָאה,  ְּדַחָּגא  ֵליְלָיא  ּוְבַההּוא  ְדמֹוָתא. 
ַסְנֵטיִרין ְזִמיִנין, ּוִפְתִקין ָנְטִלין, ָּבַתר ְּדַנְטֵלי 
לֹון, צּוְלִמין ִמְתַעְבָרן, ְוָלא ִמְׁשַּתְּכִחין. ְוִאי 
(נ''א  אֹו  ְגִריָעא,  ִּדיָנא  ְּבהּו  ִמְׁשַּתְּכִחין 
ִּביִׁשין,  ַמְרִעין  ִּדיָנא  ֲעלֹוי  ֶיְעַּבר  גריעין) 
ְלָהא.  אֹוִקיְמָנא  ְוָהא  ִּדְלהֹון,  ִּבְגִריעּוָתא 
ֵריָׁשא  ַּכד  ַיִּתיר,  ַאְמֵרי  ַקְדָמֵאי  ּוְבִסְפֵרי 
ִאְנְּתֵתיּה  אֹו  ְּבֵריּה  ּגּוָפא  ְוִיְׁשַּתַּכח  ִאְגַרע 
ָלא  ַּכד  ִמיֵלי,  ְוָהֵני  ִיְסַּתֵּלק.  ְוהּוא  ִיְׁשַּתָּכחּו 
ַאֲהַדר ָּכל ַההּוא ִזְמָנא ִּבְתיּוְבָּתא. ֲאָבל ִאי 
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ַאֲהַדר, ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִיְטַעם ְוִיְּתֵסי. ְוִאי 
גּוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ְוִיְׁשַּתַּכח ֵריָׁשא, ִאינּון 
ַּכד  ִמיֵלי,  ְוָהֵני  ִאְתַקֵּיים.  ְוהּוא  ָסְלִקין 
ְּבֵריּה ְזֵעיָרא ִּבְרׁשּוֵתיּה. ְוִאי ְידֹוי ְּפִגימּו, 
ַמְרִעין  ַרְגלֹוי,  ְּפִגיִמין.  ִדידֹוי  ֲעִביְדָּתא 
ָרְדִפין ֲעֵליּה. ָעַרק צּוְלָמא ְוַאֲהַדר, ָעַרק 
ִמי  ּתֹאַמר  ַּבּבֶֹקר  ְּכִתיב,  ֲעֵליּה  ְוַאֲהַדר, 
ִסיֲהָרא,  ָנֲהָרא  ַּכד  ְוָדא  וגו',  ֶעֶרב  ִיֵּתן 
ַזָּכֵאי  ֲאָבל  ִּבְנהֹוָרא.  ִאְתַּתַּקן  ְוֵליְלָיא 
ִמְסַּתְּכֵלי  ְויֹוָמא  יֹוָמא  ְּבָכל  ֲחִסיֵדי, 
ִמְסַּתְּלקּו  יֹוָמא  ַההּוא  ְּכִאּלּו  ְּבִלַּבְייהּו 
ֵמַעְלָמא, ְוָעְבִדין ְּתיּוְבָּתא ְׁשֵליָמָתא ַקֵּמי 
ָאֳחָרא.  ְלִמָּלה  ִיְצָטְרכּון  ְוָלא  ָמאֵריהֹון, 
ּוְבַעְלָמא  ֵדין  ְּבַעְלָמא  חּוְלֵקהֹון  ַזָּכָאה 

ְדָאֵתי.

זהר פרשת צו דף ל"א

ָּתֵניָנן ְּבִסְפָרא ְּדַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ְּדָהא 
ַההּוא ֵחיָלא ְּדִאְתַּפְּקָדא ַעל ִאיָלִנין ִאֵּלין, 
ִּבְרָכָאן  ָנִטיל  ָלא  ֵמִאֵּלין,  ְוַחד  ַחד  ָּכל 
ָדא.  ְּבִזְמָנא  ֶאָּלא  ְלֵעיָּלא,  ְּדֶחְדָוָתא 
ְוֶחְדָוָתא  ְלֵעיָּלא,  ֻּכְּלהּו  ִדְלהֹון  ְוֶחְדָוָתא 
ְּבִזְמָנא  ֻּכְּלהּו  ְלַתָּתא,  ִאֵּלין  ְּדִאיָלִנין 
ְּבִאינּון  ִדְלהֹון  ְוִאְתֲערּוָתא  הּוא.  ָדא 
ַנְטֵלי  ִיְׂשָרֵאל  ְוַכד  ַּתְלָין.  ַמְלָּכא  ַקִּדיֵׁשי 
ְוָעְלָמא  ָדא,  ְּבִזְמָנא  ִאְּתַער  ּכָֹּלא  לֹון, 
ִמְתָּבְרָכא  ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶנֶסת  ִמְתָּבְרָכא 
ְיָי  קֹול  ְּכִתיב,  ְלָעְלָמא.  ִּבְרָכָאן  ַלֲאָרָקא 
יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּכבֹוד,  ֵאל  ַהָּמִים  ַעל 
ִיְצָחק.  ָּדא  ַּבּכַֹח,  ְיָי  קֹול  ַאְבָרָהם.  ָּדא 
ׁשֹוֵבר  ְיָי  קֹול  ַיֲעקֹב.  ָּדא  ֶּבָהָדר,  ְיָי  קֹול 
ַלֲהבֹות  חֹוֵצב  ְיָי  קֹול  ֶנַצח.  ָּדא  ֲאָרִזים, 
ָּדא  ִמְדָּבר,  ָיִחיל  ְיָי  קֹול  הֹוד.  ָּדא  ֵאׁש, 
ֶצֶדק.  ָּדא  ַאָּילֹות,  ְיחֹוֵלל  ְיָי  קֹול  ַצִּדיק. 
ְוֻכְּלהּו ִמְתַּגְּדֵלי ַעל ַמָּיא ְוִאְתַׁשְקָין ְּבַמָּיא 
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יֹוֵצא  ְוָנָהר  ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  ְלַגְּדָלא. 
ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן. ְוֻכְּלהּו ָהֵני ִמְתָעֵרי 
ִּבְרָכָאן ְלָעְלָמא, ֵמַההּוא ַׁשְקָיא ְּדִאְתַׁשְקָין 
ֻּכְּלהּו. ָּתא ֲחֵזי, ָהֵני ֶׁשַבע ָקִלין, ַּתְלָין ְּבִמָּלה 
ָלא  ְוַהְׁשָּתא  ַׁשָּתא,  יֹוֵמי  ִּבְׁשָאר  ְדפּוָמא 
ַּתְלָין ֶאָּלא ְּבעֹוָבָדא, ַוֲאָנן עֹוָבָדא ָקא ָּבֵעיָנן 
ְלָכל  ְמָבֵרְך  ָדא  ִּדְבִזְמָנא  ְּבִגין  ִמָּלה.  ְוָלא 
ִסּיּוָמא  הּוא  ְדָחג  ְׁשִביָעָאה  ּוְביֹוָמא  ַׁשָּתא. 
ְּדִדיָנא ְּדָעְלָמא, ּוִפְתִקין ָנְפִקין ִמֵּבי ַמְלָּכא, 
ּוְגבּוָרן ִמְתָעֵרי ּוִמְסַּתְּיֵמי ְּבַהאי יֹוָמא, ְוַעְרֵבי 
ְּגבּוָרן  ְלִאְּתָעָרא  ּוָבֵעיָנן  ְּבהּו.  ַּתְלָין  ַנַחל 
ְלַמָּיא. ּוְלַסֲחָרא ְׁשַבע ִזְמִנין, ְלַרָּוָאה ְלַהאי 
ִמְזֵּבַח ִמַּמָּיא ְדִיְצָחק, ְּבִגין ְּדִאְתַמְלָיא ַמָּיא 
ִאְתַמְלָיא,  הּוא  ְוַכד  ְדִיְצָחק,  ֵּביָרא  ַהאי 
יֹוָמא  ּוְבַהאי  ְּבַמָּיא.  ִאְתָּבְרָכא  ָעְלָמא  ָּכל 
ְלָבַתר,  לֹון  ּוְלַסְיָמא  ְלַמָּיא,  ָּבֵעיָנן  ְּגבּורֹות 
ְּדָהא ְּבַהאי יֹוָמא ִמְסַּתְּיֵמי ִדיָנא. ּוְבִגין ָּכְך 
לֹון  ּוְלַסְיָמא  ְּבַאְרָעא,  לֹון  ְלַבָּטָׁשא  ָּבֵעיָנן 
ִאְתֲערּוָתא  יֹוָמא  ְּדַהאי  ִמְׁשַּתְּכֵחי,  ְּדָלא 
ְוִסּיּוָמא  ִאְתֲערּוָתא  ָּדא  ְוַעל  הּוא.  ְוִסּיּוָמא 
ַרִּבי  ָאַמר  ַנַחל.  ְּבַעְרֵבי  ְּדַעְבִדיָנן  הּוא 
ַנַחל,  ְוַעְרֵבי  ְוַׁשִּפיר.  הּוא  ָהִכי  ַוַּדאי  ִחָייא 
ִמִּסְטָרא ְדַנַחל ַנְפֵקי ְּגבּוָרָאן. ּוְבַהאי יֹוָמא 
ַוָּיָׁשב  ְּכִתיב,  יֹוָמא  ְּבַהאי  ּוְמַסְּיֵמי.  ִמְתָעֵרי 
ְּבֵארֹת  ַהַּמִים.  ְּבֵארֹת  ֶאת  ַוַּיְחֹּפר  ִיְצָחק 
יֹוָמא  ֶאָּלא  ַוָּיָׁשב,  ַמהּו  ַוָּיָׁשב,  ָחֵסר.  ְּכִתיב 
ַקְדָמָאה ְּדַיְרָחא ֵׁשירּוָתא ְדִדיָנא ֲהָוה ְּבָכל 
ְלֵמיָדן  ּכּוְרְסָיא  ַעל  ַקְּיָמא  ְוִיְצָחק  ָעְלָמא, 
ָעְלָמא. ְּבַהאי יֹוָמא, ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ְלִאְּתָעָרא 
ְּבֵארֹת  ֶאת  ַוַּיְחֹּפר  ִדיִנין.  ּוְלַסְיָמא  ִדיִנין 
ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכֶנֶסת  ְגבּוָרן  ַלֲאָרָקא  ַהַּמִים, 
ַנֲחָתן  ִּבְגבּוָרן  ַמָּיא  ְּדָהא  ְלַמָּיא,  ְלִאְּתָעָרא 
ְלָעְלָמא. ּוְבִגין ְּדִאֵּלין ְּגבּוָרן ָלא ַנֲחִתין ֶאָּלא 
רּוֵחיהֹון  ַנְיָחא  ָלא  ְדֵעיָבא  ְויֹוָמא  ְּבֵעיָבא, 
ְּדַקְיֵמי ָעְלָמא, ֶאָּלא ְּבִגין ְּדָעְלָמא ִאְצְטִריְך 
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ְּבִדיָנא  ְּדָעְלָמא  ְּבִגין  ַטֲעָמא,  ַמאי  ְלהּו. 
ָּכְך  ְּבִגין  ָהִכי.  ַּבֲעָיא  ְוכָֹּלא  ִאְתְּבֵרי, 
ָּדא,  ְוַעל  ִמְּלָתא.  ַּתְלָיא  ְּבעֹוָבָדא  ּכָֹּלא 
ָעִביד  ְּדִאיהּו  ְוִתּקּוָנא  ְּבעֹוָבָדא  ַּכֲהָנא 
ְלַתָּקָנא  ְוַתָּתִאין  ִעָּלִאין  ִאְתֲערּו  ְלַתָּתא, 
יֹוֵסי  ַרִּבי  ָאַמר  ְידֹוי.  ַעל  ּוִמְתַּתְקֵני  לֹון, 
ְּבַהאי  ְלִׂשְפָון  ְּדַדְמָיא  ֲעָרָבה  ָּתֵניָנן,  ָהא 
ַאף  ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר  ִהיא.  ּוַמאי  יֹוָמא, 
הּוא  ָהִכי  ְדָאֵתי,  הּוא  ְּדִלְדָרָׁשא  ַּגב  ַעל 
ַּתְלָיא,  ְּבִׂשְפָון  יֹוָמא  ְּבַהאי  ְּדָהא  ַוַּדאי 
ְּבַהאי יֹוָמא ָּפִקיד ַמְלָּכא ְלֵמיַהב ִּפְתִקין 
ְוִאְסַּתֵּים  ִדיִנין,  ּוִמְסַּתְּיֵמי  ְלַסְנֵטיָרא, 
ִליְׁשָנא ִּביָׁשא ֵמָעְלָמא. ְּביֹוָמא ַקְדָמָאה 
ְוִסּיּוָמא  הּוא,  ְדִדיָנא  ֵׁשירּוָתא  ְּדַיְרָחא 
הּוא ְּבַהאי יֹוָמא, ְוָהא ִאְּתַמר. ָּתא ֲחֵזי, 
עֹוְבֵדי  ַעִּמין  ּוְמַסְּיֵמי  ְׁשֵלִמין  ָדא  ְּביֹוָמא 
ְוָׁשָראן  ִּדְלהֹון,  ִּבְרָכָאן  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ְמַסְּיֵמי  ָדא  ְּביֹוָמא  ְוִיְׂשָרֵאל  ְּבִדיָנא. 
ְּדָהא  ְּבִבְרָכָתא.  ְוָׁשָראן  ִּדְלהֹון  ִּדיִנין 
ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא  ְזִמיִנין  ָאֳחָרא  ְליֹוָמא 
ְלָכל  ִּבְרָכָאן  ִמיֵּניּה  ְלַנְטָלא  ְּבַמְלָּכא, 
ִמְׁשַּתְּכֵחי  ָלא  ֶחְדָוָתא  ּוְבַההּוא  ַׁשָּתא, 
ּוַמאן  ִּבְלחֹוַדְיהּו.  ִיְׂשָרֵאל  ֶאָּלא  ְּבַמְלָּכא 
ִּבְלחֹוֵדיּה,  ֵליּה  ְוָנַטל  ַמְלָּכא  ִעם  ְּדָיִתיב 
ָּכל ַמה ְּדָבֵעי ָׁשִאיל ְוָיִהיב ֵליּה. ְוַעל ָּדא 
ִיְׂשָרֵאל ָׁשָראן, ּוְׁשָאר ַעִּמין ְמַסְּייֵמי. ְוַעל 

ָּדא ְּכִתיב, ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי וגו'.

אזדרא זוטא מפרשת האזינו

ָּתאָנא ְּבַההּוא יֹוָמא ְּדִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבָעא 
ְלִאְסַּתְּלָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסֵּדר ִמּלֹוי. 
ַוֲהוּו  ִׁשְמעֹון.  ִרִּבי  ְלֵבי  ַחְבַרָּיא  ִאְתְּכָנׁשּו 
ָקֵמי ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה ְוִרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר 

ַחְבַרָּיא. ַוֲהָוה ַמְלָיא ֵביָתא.
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ְדִאְתְמֵלי  ַוֲחָמא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ֵעינֹוי  ָזִקיף 
ְּבִזְמָנא  ְוָאַמר.  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָּבָכה  ֵביָתא. 
ַאֲחָרא ַּכד ֲהֵויָנא ְּבֵבי ַמְרֵעי, ֲהָוה ִרִּבי ִּפְנָחס 
ּדּוְכָּתאי  ְּדָבִריְרָנא  ְוַעד  ַקָּמאי.  ָיִאיר  ֶּבן 
ַאְסַחר  ַּתְבָנא  ְוַכד  ַהְׁשָּתא.  ַעד  ִלי  אֹוִריכּו 
ְוָלא  ִאְתְּפָסק.  ָלא  ּוֵמַעְלִמין  ִמָּקָּמאי  ֶאָׁשא 
ֲהָוה ָעאל ַּבר ָנׁש ֶאָּלא ִבְרׁשּוָתא. ְוַהְׁשָּתא 
ַעד  ֵביָתא.  ִאְתְמֵלי  ְוָהא  ְּדִאְתְּפַסק  ֲחֵמיָנא 
ְוָחָמא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ֵעינֹוי  ָּפַתח  ַיְתֵבי.  ַּדֲהוֹו 
ָנְפקּו  ְּבֵביָתא.  ֶאָׁשא  ְוַאְסַחר  ְּדָחָמא  ַמה 
ְוִרִּבי  ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ְוִאְׁשְּתֲארּו  ֻכְּלהּו 

ַאָּבא. ּוְׁשָאר ַחְבַרָּיא ָיְתבּו ַאַּבָראי.

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, ּפּוק 
ְמָעַרְבָנא  ְּדֲאָנא  ִיְצָחק  ִרִּבי  ָהָכא  ִאי  ֲחֵזי 
ֵליּה. ִאיָמא ֵליּה ִּדיַסֵּדר ִמּלֹוי ְוֵיִתיב ְלַגָּבאי 

ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה.

ָקם ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָיִתיב ְוַחִּייְך ְוַחֵּדי. ָאַמר ָאן 
לֹון  ְוָאִעיל  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ָקם  ַחְבַרָּיא.  ִאּנּון 
ְוַיְתבּו ָקֵמיּה. ָזִקיף ְידֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון ּוְמַצֵּלי 
ַחְבַרָּיא  ִאּנּון  ְוָאַמר.  ַחֵּדי  ַוֲהָוה  ְצלֹוָתא 
ְדִאְׁשְּתָכחּו ְבֵבי ִאָּדָרא ִיְזַּדְּמנּון ָהָכא. ָנְפקּו 
ְוִרִּבי  ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ְוִאְׁשְּתֲארּו  ֻכְּלהּו 
ִחָּייא.  ְוִרִּבי  יֹוֵסי  ְוִרִּבי  ְיהּוָדה  ְוִרִּבי  ַאָּבא 
ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ִיְצָחק.  ִרִּבי  ָעאל  ַאְּדָהִכי 
ִׁשְמעֹון ַּכָּמה ֵיאֹות חּוָלָקְך ַּכָּמה ֵחידּו ָבֵעי 
ְלִאּתֹוְסָפא ָלְך ְּבָהאי יֹוָמא. ָיִתיב ִרִּבי ַאָּבא 

ָּבַתר ִּכְתפֹוי ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ָקֵמיּה.

ַׁשְעָּתא  ַהְׁשָּתא  ָהא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָאַמר 
ְּבָלא  ְלֵמיָעל  ָבֵעיָנא  ַוֲאָנא  הּוא.  ִדְרעּוָתא 
ַקִּדיִׁשין  ִמִּלין  ְוָהא  ְּדָאֵתי.  ְלָעְלָמא  ִּכּסּוָפא 
ְּדָלא ָּגְלָיאן ַעד ַהְׁשָּתא, ָּבֵעיָנא ְלַגָּלָאה ַקֵּמי 
ִּבְגִריעּוָתא  ְּדָהא  ֵייְמרּון  ְּדָלא  ְׁשִכיְנָּתא, 
ֲהוֹו  ְטִמיִרן  ְּכַען  ְוַעד  ֵמָעְלָמא.  ִאְסָּתַלְקָנא 
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ְּדָאֵתי.  ְלָעְלָמא  ְּבהּו  ְלֵמיַעל  ְּבִלָּבִאי, 
ִיְכּתֹוב,  ַאָּבא  ִרִּבי  ְלכּו,  ַאְסַּדְרָנא  ְוַכְך 
ַחְבַרָּייא  ּוְׁשַאר  ִיְלֵעי,  ְּבִרי  ֶאְלָעָזר  ְוִרִּבי 
ִמָּבַתר  ַאָּבא  ִרִּבי  ָקם  ְּבִלַּבְייהּו.  ְיַרֲחׁשּון 
ַקֵּמיּה,  ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ְוָיִתיב  ַּכְתפֹוי. 
ְיִתיב  ַאֲחָרא  ְּדָהא  ְּבִרי,  קּום  ֵליּה  ָאַמר 

ְּבַההּוא ֲאָתר, ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר.

ִאְתֲעָּטף ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוָיִתיב. ָּפַתח ְוָאַמר, 
(תהלים קטו) לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא 
ָּכל יֹוְרֵדי דּוָמה. לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה, 
ֵמִתים,  ְּדִאְקרּון  ִאיּנּון  ַוַּדאי,  הּוא  ָהִכי 
ְּדָהא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַחי ִאְקֵרי, ְוהּוא 
ָׁשאֵרי ֵּבין ִאיּנּון ְּדִאְקרּון ַחִּיים, ְוָלא ִעם 
ִּדְקָרא  ְוסֹוֵפיּה  ֵמִתים.  ְּדִאְקרּון  ִאיּנּון 
ִאיּנּון  ְוָכל  דּוָמה,  יֹוְרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְּכִתיב, 
ִיְׁשַּתֲארּון.  ַּבֵגיִהָּנם  ְלדּוָמה,  ְּדַנְחִּתין 
ָׁשאֵני ִאיּנּון ְּדִאְקרּון ַחִּיים, ְּדָהא קּוְדָׁשא 

ְּבִריְך הּוא ָּבֵעי ִּביָקֵריהֹון.

[ו]ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַּכָמה ַׁשְנָיא ַׁשֲעָתא 
קּוְדָׁשא  ִאְזְּדַמן  ִּדְבִאָּדָרא  ֵמִאָּדָרא.  ָּדא 
ָהא  ְוַהְׁשָּתא,  ּוְרִתיכֹוי.  הּוא  ְּבִריְך 
ְוָאֵתי  (הכא),  ֵהיִכי  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא 
ַמה  ְּדֵעֶדן,  ִּדְבִּגְנָּתא  ַצִּדיַקָּייא  ִאיּנּון  ִעם 
ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא  ְּבִאָּדָרא.  ִאְעָרעּו  ְּדָלא 
ַיִּתיר  ְּדַצִּדיַקָּייא  ִּביָקֵריהֹון  ָּבֵעי  הּוא 
ִּביָרְבָעם,  ִּדְכִּתיב  ְּכָמה  ִּדיֵליּה,  ִמיָקָרא 
ָזָרה,  ְלֲעבֹוָדה  ּוַמְפַלח  ְמַקֵטר  ְּדֲהָוה 
ְוֵכיָון  ֵליּה.  אֹוִריְך  הּוא  ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא 
ְנִביָאה,  ְּדִעּדֹו  ָלֳקְבֵלי  ְיֵדיּה  ְּדאֹוִׁשיט 
יג)  א  (מלכים  ִּדְכִּתיב,  ְיֵדיּה,  ִאְתְייַּבׁש 
ַוִּתיַבׁש ָידֹו ְוגֹו׳. ְוַעל ְּדָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה 
ָלא ְּכִתיב, ֶאָּלא ַעל ְּדאֹוִׁשיט ְיֵדיּה ְלִעּדֹו 
ְנִביָאה. ְוַהְׁשָּתא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָּבֵעי 

ִּביָקָרא ִּדיָלן, ְוֻכְּלהּו ָאָתאן ִעֵּמיּה.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 – מישראל  לכאו"א  שייך  התורה  פנימיות  לימוד  גם 
התורה  כל  בירושה  שמקבל  בכך  רק  לא  שמתבטאת  שייכות 
אלא  יעקב",  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  "תורה  כמ"ש  כולה 
שייכות שצריכה להתבטא גם בלימוד באופן של הבנה והשגה 
צריכה  נפש  ש"כל  תורה  תלמוד  בהל'  הזקן  רבינו  כפס"ד 
ברמזים  והן  ההלכות  בפשטי  הן   .  . בפרד"ס.  לעסוק  לתיקונה 
ודרשות וסודות . . זה תיקון שלימותה כו'", ולכן אינו יכול לצאת 

י"ח בלימוד של אחר מכיון שהדבר נוגע לשלימות נשמתו.
תשמ"ח ח"א ע' 291 ואילך

ישנם ריבוי ענינים שצריך לעשותם ביום זה דהושענא רבה, 
דשמחת  מהענין  החל  רבה,  הושענא  בליל  כולל   – ובהתחלתו 
בכל  השואבה  בית  שמחת  להיות  צריכה  דבאם  השואבה;  בית 
יום של ״זמן שמחתנו״, עאכו״כ כאשר בתוך ימים אלו מגיע יום 
הנקרא בשם ״רבה״, הרי מובן שצריך להיות ״(הושענא) רבה״ גם 

בענין השמחה דשמחת בית השואבה דהושענא רבה. 
להתוועד  (בכמות)  זמן  פחות  יש  שבפשטות  ואע״פ 
ענינים  כמה  לעשות  שצריכים  מכיון  השואבה,  בית  בשמחת 
כל  את  לומר  ישראל  מנהג  גם  יש  ואח״כ  תפילות,  כמה  ולומר 
ספר תהילים, נוסף על אמירת כל משנה תורה, וכמפורסם מנהג 
ישראל שכבר נעשה תורה1 מכמה וכמה דורות – הרי נוסף לזה, 
מספיק  אדם  של  לרשותו  העמידו  הענינים,  כל  על  הבט  מבלי 
מסויים  זמן  כבר  קבע  שהוא  שיודעים  לאחרי  זה,  כל  עבור  זמן 
הנוספות,  התפילות  עבור  מסויים  וזמן  השואבה,  בית  לשמחת 
וזמן מסויים עבור סיבוב הבימה שבע פעמים – אשר כל ענינים 
אלו דורשים זמן בכמות; ועאכו״כ שהם דורשים זמן באיכות – 
בנוגע לשימת לב, ואופן התפילה, שהרי ענינה של תפילה הוא 
שהמתפלל מתקשר ועד שנעשה טפל ובטל למי שהוא מתפלל 
אליו2, ובפרט שהרי בכל יום ויום צריך להיות ״דע לפני מי אתה 

עומד״ ומתפלל, ועאכו״כ ביום הושענא רבה. 

1) ראה תוד״ה נפסל – מנחות כ, ב. רמ״א יו״ד סשע״ו ס״ד. שו״ע אדה״ז או״ח סו״ס קפ. סתצ״ד סט״ז. ועוד. 
תש״ט  בסה״מ  התופל  מלשון  תפלה  ד״ה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הערת  וראה  סע״ד.  עט,  תרומה  תו״א  ראה   (2

ע׳ 79 (השני). ועוד.
ע' 135-6: ליל הושע"ר תנש"א – דברי משיח תנש"א ח"א 

הסוכות  דחג  האחרון  שיום  כיון 
רבה״  ״הושענא  מיוחד,  בשם  נקרא 
באופן  הענינים  כל  להיות  צריכים   –

ד״רבה״.
הכנה  שזוהי   – העיקר  והוא  ועוד 
ישועה  רבה״,  ל״הושענא  קרובה 
והשלימה  האמיתית  גאולה  גדולה, 

ע״י משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש.
הושענא רבה תש"נ


