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 סדר הקהל

  מצוות הקהל
  י"ג-דברים פרק ל"א פסוקים י'

וַיְצַ֥ו מֹׁשֶ֖ה אֹותָ֣ם לֵאמֹ֑ר מִּקֵ֣ץ | ׁשֶ֣בַע ׁשָנִ֗ים ּבְמֹעֵ֛ד ְׁשַנ֥ת 

הַׁשְּמִּטָ֖ה ּבְחַ֥ג הַֻּסּכֹֽות: ּבְבֹ֣וא כָל־יִׂשְרָאֵ֗ל לֵֽרָאֹות֙ אֶת־ּפְנֵי֙ ְיֹהוָ֣ה 

יִבְחָ֑ר ּתִקְרָ֞א אֶת־הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֛את נֶֶ֥גד  אֱלֹהֶ֔יךָ ּבַּמָקֹ֖ום אֲֶׁש֣ר

ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְָאזְנֵיהֶֽם: הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם ָהֽאֲנָׁשִ֤ים וְַהּנָׁשִים֙ וְַהַּט֔ף 

וְגֵֽרְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִׁשְמְעּ֜ו ּולְמַ֣עַן יִלְמְדּ֗ו וְיָֽרְאּו֙ 

ְוׁשָֽמְרּ֣ו לַֽעֲׂשֹ֔ות אֶת־ָּכל־ּדִבְרֵ֖י ַהּתֹורָ֥ה ַהּזֹֽאת:  אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיֶכ֔ם

ּובְנֵיֶה֞ם אֲׁשֶ֣ר לֹא־יָֽדְעּ֗ו יִׁשְמְעּו֙ וְלָ֣מְדּ֔ו לְיִרְָא֖ה אֶת־יְהֹוָ֣ה 

אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם ּכָל־הַּיָמִ֗ים אֲׁשֶ֨ר ַאּתֶ֤ם חַּיִי֙ם עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר ַאֶּת֜ם 

  ֵּד֛ן ָׁשּ֖מָה לְרִׁשְּתָּֽה: עֹֽבְרִ֧ים אֶת־הַּיַרְ
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  הלכות הקהל
  רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג'

מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל  .א
מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן התורה 
פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת. 

ד שנת השמטה י) 'מקץ שבע שנים במוע שנאמר (דברים לא
יא) 'בבוא כל ישראל לראות' וגו'  בחג הסכות' (דברים לא

יב) 'הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך  (דברים לא
  אשר בשעריך' וגו': 

כל הפטור מן הראייה פטור ממצות הקהל חוץ מן הנשים  .ב
והטף והערל. אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנאמר (דברים 

' וזה אינו ראוי לביאה. והדבר ברור יא) 'בבוא כל ישראל לא
  שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות: 

אימתי היו קורין. במוצאי יום טוב הראשון של חג הסכות  .ג
שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמינית. והמלך 
הוא שיקרא באזניהם. ובעזרת הנשים היו קורין. וקורא 

ומד הרי זה משובח. מהיכן הוא כשהוא יושב ואם קרא מע
קורא מתחילת חומש אלה הדברים עד סוף פרשת 'שמע' 

יג) ומדלג ל'עשר  דברים יא( ומדלג ל'והיה אם שמוע' וגו'
כב) וקורא מ'עשר תעשר' על הסדר עד  דברים יד( תעשר'

סט) 'מלבד הברית אשר  סוף ברכות וקללות עד (דברים כח
  כרת אתם בחורב' ופוסק: 

הוא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי  כיצד .ד
להקהיל את העם. ומביאין בימה גדולה ושל עץ היתה 
ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים והמלך עולה ויושב עליה 
כדי שישמעו קריאתו וכל ישראל העולים לחג מתקבצין 
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  ו
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סביביו. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת 
סגן וסגן לכהן גדול וכהן גדול למלך וראש הכנסת נותנו ל

כדי להדרו ברוב בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם 
רצה ישב ופותח ורואה ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה 
בבית הכנסת. וקורא הפרשיות שאמרנו עד שהוא גומר וגולל 
ומברך לאחריה כדרך שמברכין בבתי כנסיות ומוסיף שבע 

ה' אלהינו בעמך ישראל וכו' מודים ברכות ואלו הן. רצה 
אנחנו לך וכו'. אתה בחרתנו מכל העמים וכו'. עד מקדש 
ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה. הרי שלש ברכות 

י "כמטבען. רביעית מתפלל על המקדש שיעמוד וחותם בה בא
השוכן בציון. חמישית מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם 

ית מתפלל על הכהנים שירצה וחותם בה הבוחר בישראל. שש
י מקדש הכהנים. שביעית מתחנן "האל עבודתם וחותם בה בא

ומתפלל בה כפי מה שהוא יכול וחותם בה הושע ה' את עמך 
  י שומע תפלה: "ישראל שעמך צריכין להושע בא

יא)  הקריאה והברכות בלשון הקדש. שנאמר (דברים לא .ה
  ש שם לועזות: פ שי"'תקרא את התורה הזאת' בלשונה אע

וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם  .ו
לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני. 
אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין 
לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע מכוין 

דת האמת לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק 
ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה. 

  שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל: 

יום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת.  .ז
  מפני תקיעת החצוצרות והתחינות שאינן דוחין את השבת: 
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  סדר מצוות הקהל
  

השמיטה מוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות במוצאי שנת ב
מקץ שבע שנים במועד שנת 'הוא ההקהל, כמו שכתוב בתורה, 

הקהל את 'וגו'  'השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות
  וגו'. 'העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך

  הכהנים תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם.

עזרת נשים מביאין בימה גדולה של עץ ומעמידין אותה באמצע 
  בבית המקדש.

  

  חזן הכנסת נוטל את הספר תורה,

  ונותן את הספר תורה לראש הכנסת,

  וראש הכנסת נותן את הספר תורה לסגן, 

  והסגן נותן את הספר תורה לכהן גדול, 

  .המשיח והכהן גדול נותן את הספר תורה למלך

  

צה וואם ר ,מקבל את הספר תורה כשהוא עומד המשיח המלך
  .יכול להתיישב
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את הספר תורה, ומביט במקום שהולך לקרוא, המלך פותח 
  ומברך: 

  

ְרכּו ֶאת ְיהָֹוה ַהְמֹבָרְך: המלך:   ּבָ

רּוְך ְיהָֹוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: והקהל עונים:   ּבָ

רּוְך ְיהָֹוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: והמלך חוזר:   ּבָ
  

  והמלך מברך:

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו אֱ א רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ּבָ לֵֹהי ִיׁשְ
ים  ָהעֹוָלם ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ְוַעד ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה  .א
ד העולם', בבית המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם וע

  ועונים אחר כך בשכמל"ו. 

ין במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שא: (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 
קומו ברכו את ה'  )ה נחמיה ט(עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר 

אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על 
כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל 

ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם  ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר
ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן 
הכנסת אומר להם תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם 
בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל 

ר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני זוכ
אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד 
שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר 
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שערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא ב
כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד 
שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן 
על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי 
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה 
לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' 

שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על  (את)אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו 
נן על הראשונות הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רב

מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר 

ועל  ותוקעין) (והן תוקעין ומריעיןהמוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 
השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן 
עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו בני אהרן 
הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם 

תוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת היום הזה והם מריעין ו
אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן 
תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח 

  .ובהר הבית

בולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן בד"א. דהן עונין אחריו אמן בג: (שם)וז"ל רש"י 
לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה 
בא"י אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו 
וכן בכל ברכות שבמקדש: לפי שאין עונין אמן במקדש. כדיליף לקמן מקרא: מניין 

ונין אמן במקדש. דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם שאין ע
והיינו ברוך ה' אלהי ישראל כו': ויברכו שם כבודך. היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך 
הוא הפסוק ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה: ה"ג יכול על כל הברכות 

תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו זקן  כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה על כל ברכה
ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחלה 
הוא אומר להן הריעו בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': 

ין אחריו ברוך וכך הנהיג. כל מנהג זה רבי חלפתא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונ
שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר 

  ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה אמקדש קאי.
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ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  רּוְך ַאּתָ ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  ה ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

  נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: ְיהָֹוה 
  

  השומעים עונים:

בֹוד ַמלְ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   כּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּבָ
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כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו : יז)-(הלכות תענית ד טווז"ל הרמב"ם 
ר הזה. וכשמגיע שליח צבור מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסד

לומר מי שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד 
העולם ברוך אתה ה' גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 
וחזן הכנסת אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את 

המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין אברהם בהר 
וכן בברכה השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף . הכהנים ומריעין ותוקעין

חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר 
הכנסת אומר להן הריעו  הנשכחות. והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן

בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא 
וכן על כל  .יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין

באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות.  הברכה וברכ
ם פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע ונמצאו הכהני

פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין 
  .בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו

ל לקב'או  'לקבל את הדם'(הערה לנוסח כל הברכות בבית המקדש: סיום הברכות האם מסיימים בנוסח 
וכדומה עוד  'לקבל את דם הפסח בכלי'או  'לקבל הדם במזרק'או  'לקבל את דם הפסח'או  'את דם הזבח

אופנים על כל הפרטים היוצאים מכך, עדיין לא הוכרע, וכן השאלה על איזה עבודות מברכים ועל איזה אין 
ורו בה משיח צדקנו מברכים ג"כ עדיין לא הוכרע, ונמתין עד אשר יבררוהו גדולי התורה, או עד שי

  .והסנהדרין, בב"א)
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וקורא המלך בתחילה, מהתחלת חומש דברים עד סוף פרשת 
  : 'שמע'

  א דברים פרק

אֵֶּ֣לה הַּדְבָרִ֗ים אֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְעֵ֖בֶר  א

ן הַּיַרְּדֵ֑ן ּבַּמִדְּבָ֡ר ּבָֽעֲרָבָה֩ מֹ֨ול סּ֜וף ּבֵין־ּפָארָ֧ן ּובֵין־ּתֹ֛פֶל וְלָבָ֑ 

ַאחַ֨ד עָׂשָ֥ר יֹום֙ ֵמֽחֹרֵ֔ב ּדֶ֖רֶךְ הַר־ׂשֵעִ֑יר  בוַֽחֲצֵרֹ֖ת וְדִ֥י זָהָֽב: 

וַֽיְהִי֙ ּבְַארְּבָעִ֣ים ׁשָנָ֔ה ּבְעַׁשְּתֵֽי־עָׂשָ֥ר חֹ֖דֶׁש  געַ֖ד קָדֵׁ֥ש ּבַרְנֵֽעַ: 

צִּוָ֧ה ּבְאֶחָ֣ד ַלחֹ֑דֶׁש ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר 

ַאֽחֲרֵ֣י הַּכֹתֹ֗ו אֵ֚ת סִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י  דיְהֹוָ֛ה אֹתֹ֖ו אֲלֵהֶֽם: 

אֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון וְאֵ֗ת עֹ֚וג מֶ֣לֶךְ הַּבָׁשָ֔ן אֲׁשֶר־יֹוׁשֵ֥ב 

ּבְעֵ֥בֶר הַּיַרְּדֵ֖ן ּבְאֶ֣רֶץ מֹוָא֑ב הֹואִ֣יל  הּבְעַׁשְּתָרֹ֖ת ּבְאֶדְרֶֽעִי: 

יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו ּדִּבֶ֥ר  ומֹׁשֶ֔ה ּבֵאֵ֛ר אֶת־הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את לֵאמֹֽר: 

ּפְנּ֣ו | ּוסְעּ֣ו  זאֵלֵ֖ינּו ּבְחֹרֵ֣ב לֵאמֹ֑ר רַב־לָכֶ֥ם ׁשֶ֖בֶת ּבָהָ֥ר הַּזֶֽה: 

לָכֶ֗ם ּובֹ֨אּו הַ֥ר הָֽאֱמֹרִי֘ וְאֶל־ּכָל־ׁשְכֵנָיו֒ ּבָֽעֲרָבָ֥ה בָהָ֛ר 

ה ּובַּנֶ֖גֶב ּובְחֹ֣וף הַּיָ֑ם אֶ֤רֶץ הַּֽכְנַֽעֲנִי֙ וְהְַּלבָנֹ֔ון ּובַׁשְּפֵלָ֥ 

רְאֵ֛ה נָתַּ֥תִי ִלפְנֵיכֶ֖ם  חעַד־הַּנָהָ֥ר הַּגָדֹ֖ל נְהַר־ּפְרָֽת: 

אֶת־הָָא֑רֶץ ּבֹ֚אּו ּורְׁשּ֣ו אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֣ע יְהֹוָ֠ה 

ּוְֽליַֽעֲקֹב֙ ָלתֵ֣ת ָלהֶ֔ם ּולְזַרְעָ֖ם לַֽאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם לְַאבְרָהָ֨ם ְליִצְחָ֤ק 
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וָֽאֹמַ֣ר אֲלֵכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר לֹֽא־אּוַכ֥ל  טַאֽחֲרֵיהֶֽם: 

יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם הִרְּבָ֣ה אֶתְכֶ֑ם וְהִּנְכֶ֣ם  יְלבַּדִ֖י ׂשְאֵ֥ת אֶתְכֶֽם: 

ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹֽותֵכֶ֗ם יֹסֵ֧ף יְהֹוָ֞ יאהַּיֹ֔ום ּכְכֹֽוכְבֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם לָרֹֽב: 

עֲֵליכֶ֛ם ּכָכֶ֖ם אֶ֣לֶף ּפְעָמִ֑ים וִֽיבָרֵ֣ךְ אֶתְכֶ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶ֥ר לָכֶֽם: 

הָבּ֣ו לָ֠כֶם  יגאֵיכָ֥ה אֶׂשָּ֖א ְלבַּדִ֑י טָרְחֲכֶ֥ם ּומַֽׂשַּֽאֲכֶ֖ם וְרִֽיבְכֶֽם:  יב

ְלׁשִבְטֵיכֶ֑ם וַֽאֲׂשִימֵ֖ם אֲנָׁשִ֨ים חֲכָמִ֧ים ּונְבֹנִ֛ים וִֽידֻעִ֖ים 

וַּֽתַֽעֲנּ֖ו אֹתִ֑י וַּתֹ֣אמְרּ֔ו טֹוב־הַּדָבָ֥ר אֲׁשֶר־ּדִּבַ֖רְּתָ  ידּבְרָֽאׁשֵיכֶֽם: 

וָֽאֶּקַ֞ח אֶת־רָאׁשֵ֣י ׁשִבְטֵיכֶ֗ם אֲנָׁשִ֤ים חֲכָמִים֙  טולַֽעֲׂשֹֽות: 

אֲלָפִ֜ים וְׂשָרֵ֣י וִֽידֻעִ֔ים וָֽאֶּתֵ֥ן אֹותָ֛ם רָאׁשִ֖ים עֲֵליכֶ֑ם ׂשָרֵ֨י 

 טזמֵאֹ֗ות וְׂשָרֵ֤י חֲמִׁשִּים֙ וְׂשָרֵ֣י עֲׂשָרֹ֔ת וְׁשֹֽטְרִ֖ים לְׁשִבְטֵיכֶֽם: 

וָֽאֲצַּוֶה֙ אֶת־ׁשֹ֣פְטֵיכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר ׁשָמֹ֤עַ ּבֵין־אֲחֵיכֶם֙ 

לֹֽא־תַּכִ֨ירּו  יזּוׁשְפַטְּתֶ֣ם צֶ֔דֶק ּבֵין־אִ֥יׁש ּובֵין־ָאחִ֖יו ּובֵ֥ין ּגֵרֹֽו: 

פָנִ֜ים ּבַּמִׁשְּפָ֗ט ּכַּקָטֹ֤ן ּכַּגָדֹ֙ל ּתִׁשְמָעּ֔ון לֹ֤א תָגּ֨ורּו֙ מִּפְנֵי־אִ֔יׁש 

ּכִ֥י הַּמִׁשְּפָ֖ט לֵֽאלֹהִ֣ים הּ֑וא וְהַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֣ר יִקְׁשֶ֣ה מִּכֶ֔ם 

הַהִ֑וא אֵ֥ת וָֽאֲצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֖ם ּבָעֵ֣ת  יחּתַקְרִבּ֥ון אֵלַ֖י ּוׁשְמַעְּתִֽיו: 

וַּנִַּס֣ע מֵֽחֹרֵ֗ב וַּנֵ֡לֶךְ אֵ֣ת  יטּכָל־הַּדְבָרִ֖ים אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשּֽון: 

ּכָל־הַּמִדְּבָ֣ר הַּגָדֹול֩ וְהַּנֹורָ֨א הַהּ֜וא אֲׁשֶ֣ר רְאִיתֶ֗ם ּדֶ֚רֶךְ הַ֣ר 

דֵׁ֥ש הָֽאֱמֹרִ֔י ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו אֹתָ֑נּו וַּנָבֹ֕א עַ֖ד קָ
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וָֽאֹמַ֖ר אֲלֵכֶ֑ם ּבָאתֶם֙ עַד־הַ֣ר הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה  כּבַרְנֵֽעַ: 

רְ֠אֵה נָתַ֨ן יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ ְלפָנֶ֖יָך  כאאֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 

אֶת־הָָא֑רֶץ עֲלֵ֣ה רֵׁ֗ש ּכַֽאֲׁשֶר֩ ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ 

וַּתִקְרְבּ֣ון אֵַלי֘ ּכֻּלְכֶם֒ וַּתֹֽאמְרּ֗ו  כבא וְַאל־ּתֵחָֽת: ַאל־ּתִירָ֖

נִׁשְְלחָ֤ה אֲנָׁשִים֙ ְלפָנֵ֔ינּו וְיַחְּפְרּו־לָ֖נּו אֶת־הָָא֑רֶץ וְיָׁשִ֤בּו 

אֹתָ֨נּו֙ ּדָבָ֔ר אֶת־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר נַֽעֲֶלה־ּבָּ֔ה וְאֵת֙ הֶֽעָרִ֔ים אֲׁשֶ֥ר 

וַּיִיטַ֥ב ּבְעֵינַ֖י הַּדָבָ֑ר וָֽאֶּקַ֤ח מִּכֶם֙ ׁשְנֵ֣ים עָׂשָ֣ר  כגנָבֹ֖א אֲֵליהֶֽן: 

וַּיִפְנּו֙ וַּיַֽעֲלּ֣ו הָהָ֔רָה וַּיָבֹ֖אּו  כדאֲנָׁשִ֔ים אִ֥יׁש אֶחָ֖ד ַלׁשָּֽבֶט: 

וַּיִקְחּ֤ו בְיָדָם֙ מִּפְרִ֣י הָָא֔רֶץ  כהעַד־נַ֣חַל אֶׁשְּכֹ֑ל וַֽיְרַּגְלּ֖ו אֹתָּֽה: 

דּו אֵלֵ֑ינּו וַּיָׁשִ֨בּו אֹתָ֤נּו דָבָר֙ וַּיֹ֣אמְרּ֔ו טֹובָ֣ה הָָא֔רֶץ וַּיֹורִ֖

וְלֹ֥א אֲבִיתֶ֖ם לַֽעֲלֹ֑ת וַּתַמְרּ֕ו  כואֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 

וַּתֵרָֽגְנּ֤ו בְָאֽהֳלֵיכֶם֙ וַּתֹ֣אמְרּ֔ו  כזאֶת־ּפִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: 

ת יְהֹוָה֙ אֹתָ֔נּו הֹֽוצִיָא֖נּו מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לָתֵ֥ת אֹתָ֛נּו ּבְׂשִנְַא֤

ָאנָ֣ה | אֲנַ֣חְנּו עֹלִ֗ים ַאחֵ֩ינּו֩  כחּבְיַ֥ד הָֽאֱמֹרִ֖י לְהַׁשְמִידֵֽנּו: 

הֵמַּ֨סּו אֶת־ְלבָבֵ֜נּו לֵאמֹ֗ר עַ֣ם ּגָדֹ֤ול וָרָם֙ מִּמֶּ֔נּו עָרִ֛ים ּגְדֹלֹ֥ת 

וָֽאֹמַ֖ר  כטיִם וְגַם־ּבְנֵ֥י עֲנָקִ֖ים רָאִ֥ינּו ׁשָֽם: ּובְצּורֹ֖ת ּבַׁשָּמָ֑ 

יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙  לאֲלֵכֶ֑ם לֹא־תַֽעַרְצּ֥ון וְֽלֹא־תִֽירְאּ֖ון מֵהֶֽם: 

הַֽהֹלֵ֣ךְ ִלפְנֵיכֶ֔ם הּ֖וא יִָּלחֵ֣ם לָכֶ֑ם ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר עָׂשָ֧ה אִּתְכֶ֛ם 
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בַּמִדְּבָר֙ אֲׁשֶ֣ר רָאִ֔יתָ אֲׁשֶ֤ר נְׂשָֽאֲךָ֙ ּו לאּבְמִצְרַ֖יִם לְעֵֽינֵיכֶֽם: 

יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יִׂשָּא־אִ֖יׁש אֶת־ּבְנֹ֑ו ּבְכָל־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר 

ּובַּדָבָ֖ר הַּזֶ֑ה אֵֽינְכֶם֙  לבהֲלַכְּתֶ֔ם עַד־ּבֹֽאֲכֶ֖ם עַד־הַּמָקֹ֥ום הַּזֶֽה: 

הַֽהֹלֵ֨ךְ ִלפְנֵיכֶ֜ם ּבַּדֶ֗רֶךְ לָתּ֥ור  לגכֶֽם: מַֽאֲמִינִ֔ם ּבַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵי

לָכֶ֛ם מָקֹ֖ום לַֽחֲנֹֽתְכֶ֑ם ּבָאֵׁ֣ש | לַ֗יְָלה ַלרְאֹֽתְכֶם֙ ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר 

וַּיִׁשְמַ֥ע יְהֹוָ֖ה אֶת־קֹול ּדִבְרֵיכֶ֑ם  לדּתֵֽלְכּו־בָּ֔ה ּובֶֽעָנָ֖ן יֹומָֽם: 

אִם־יִרְאֶ֥ה אִיׁש֙ ּבָֽאֲנָׁשִ֣ים הָאֵּ֔לֶה  להר: וַּיִקְצֹ֖ף וַּיִׁשָּבַ֥ע לֵאמֹֽ

הַּדֹ֥ור הָרָ֖ע הַּזֶ֑ה אֵ֚ת הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֔עְּתִי לָתֵ֖ת 

זּֽולָתִ֞י ּכָלֵ֤ב ּבֶן־יְפֻּנֶה֙ הּוא יִרְאֶּ֔נָה וְלֹֽו־אֶּתֵ֧ן  לולַֽאֲבֹֽתֵיכֶֽם: 

ּה ּוְלבָנָ֑יו יַ֕עַן אֲׁשֶ֥ר מִּלֵ֖א ַאֲֽחרֵ֥י אֶת־הָָא֛רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּדָֽרַךְ־ּבָ֖

ּגַם־ּבִי֙ הִתְַאּנַ֣ף יְהֹוָ֔ה ּבִגְלַלְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר ּגַם־ַאּתָ֖ה  לזיְהֹוָֽה: 

יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִן־נּון֙ הָֽעֹמֵ֣ד ְלפָנֶ֔יךָ הּ֖וא יָ֣בֹא  לחלֹֽא־תָבֹ֥א ׁשָֽם: 

וְטַּפְכֶם֩  לטה אֶת־יִׂשְרָאֵֽל: ׁשָּ֑מָה אֹתֹ֣ו חַּזֵ֔ק ּכִי־הּ֖וא יַנְחִלֶּ֥נָ

אֲׁשֶ֨ר אֲמַרְּתֶ֜ם לָבַ֣ז יִֽהְיֶ֗ה ּו֠בְנֵיכֶם אֲׁשֶ֨ר לֹא־יָֽדְעּ֤ו הַּיֹום֙ טֹוב 

וְַאּתֶ֖ם  מוָרָ֔ע הֵּ֖מָה יָבֹ֣אּו ׁשָּ֑מָה וְָלהֶ֣ם אֶּתְנֶּ֔נָה וְהֵ֖ם יִֽירָׁשּֽוהָ: 

וַּֽתַֽעֲנּ֣ו | וַּתֹֽאמְרּ֣ו  מארֶךְ יַם־סּֽוף: ּפְנּ֣ו לָכֶ֑ם ּוסְעּ֥ו הַּמִדְּבָ֖רָה ּדֶ֥

אֵלַ֗י חָטָאנּו֘ לַֽיהֹוָה֒ אֲנַ֤חְנּו נַֽעֲֶלה֙ וְנְִלחַ֔מְנּו ּכְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוָ֖נּו 

יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינּו וַּֽתַחְּגְרּ֗ו אִ֚יׁש אֶת־ּכְלֵ֣י מִלְחַמְּתֹו וַּ֔תָהִ֖ינּו 
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מֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י אֱמֹ֤ר ָלהֶם֙ לֹ֤א תַֽעֲלּו֙ וַּיֹ֨א מבלַֽעֲלֹ֥ת הָהָֽרָה: 

וְלֹ֣א־תִּֽלָֽחֲמּ֔ו ּכִ֥י אֵינֶּ֖נִי ּבְקִרְּבְכֶ֑ם וְלֹא֙ ּתִּנָֽגְפּ֔ו ִלפְנֵ֖י אֹֽיְבֵיכֶֽם: 

וָֽאֲדַּבֵ֥ר אֲֵליכֶ֖ם וְלֹ֣א ׁשְמַעְּתֶ֑ם וַּתַמְרּו֙ אֶת־ּפִ֣י יְהֹוָ֔ה וַּתָזִ֖דּו  מג

וַּיֵצֵ֨א הָֽאֱמֹרִ֜י הַּיׁשֵ֨ב ּבָהָ֤ר הַהּוא֙  מדה: וַּתַֽעֲלּ֥ו הָהָֽרָ

לִקְרַאתְכֶ֔ם וַּיִרְּדְפּ֣ו אֶתְכֶ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶ֖ינָה הַּדְבֹרִ֑ים וַּיַּכְתּ֥ו 

וַּתָׁשֻ֥בּו וַּתִבְּכּ֖ו ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה  מהאֶתְכֶ֛ם ּבְׂשֵעִ֖יר עַד־חָרְמָֽה: 

וַּתֵֽׁשְבּ֥ו  מוּבְקֹ֣לְכֶ֔ם וְלֹ֥א הֶֽאֱזִ֖ין אֲֵליכֶֽם: וְלֹֽא־ׁשָמַ֤ע יְהֹוָה֙ 

 בְקָדֵׁ֖ש יָמִ֣ים רַּבִ֑ים ּכַּיָמִ֖ים אֲׁשֶ֥ר יְׁשַבְּתֶֽם: 

  ב דברים פרק

וַּנֵ֜פֶן וַּנִּסַ֤ע הַּמִדְּבָ֨רָה֙ ּדֶ֣רֶךְ יַם־סּ֔וף ּכַֽאֲׁשֶ֛ר ּדִּבֶ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י  א

וַּיֹ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י  ביר יָמִ֥ים רַּבִֽים: וַּנָ֥סָב אֶת־הַר־ׂשֵעִ֖

 דרַב־לָכֶ֕ם סֹ֖ב אֶת־הָהָ֣ר הַּזֶ֑ה ּפְנּ֥ו לָכֶ֖ם צָפֹֽנָה:  גלֵאמֹֽר: 

וְאֶת־הָעָם֘ צַ֣ו לֵאמֹר֒ ַאּתֶ֣ם עֹֽבְרִ֗ים ּבִגְבּול֙ אֲחֵיכֶ֣ם ּבְנֵֽי־עֵׂשָ֔ו 

 הּכֶ֔ם וְנִׁשְמַרְּתֶ֖ם מְאֹֽד: הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְׂשֵעִ֑יר וְיִֽירְאּ֣ו מִ

ַאל־ּתִתְּגָ֣רּו בָ֔ם ּכִ֠י לֹֽא־אֶּתֵ֤ן לָכֶם֙ מֵַֽארְצָ֔ם עַ֖ד מִדְרַ֣ךְ 

אֹ֣כֶל  וּכַף־רָ֑גֶל ּכִֽי־יְרֻׁשָּ֣ה ְלעֵׂשָ֔ו נָתַּ֖תִי אֶת־הַ֥ר ׂשֵעִֽיר: 

כְרּ֧ו מֵֽאִּתָ֛ם ּבַּכֶ֖סֶף ּתִׁשְּבְרּ֧ו מֵֽאִּתָ֛ם ּבַּכֶ֖סֶף וַֽאֲכְַלּתֶ֑ם וְגַם־מַ֜יִם ּתִ
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ּכִי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ּבֵֽרַכְךָ֗ ּבְכֹל֙ מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֔ךָ יָדַ֣ע  זּוׁשְתִיתֶֽם: 

לֶכְּתְךָ֔ אֶת־הַּמִדְּבָ֥ר הַּגָדֹ֖ל הַּזֶ֑ה זֶ֣ה | ַארְּבָעִ֣ים ׁשָנָ֗ה יְהֹוָ֤ה 

ּנַֽעֲבֹ֞ר מֵאֵ֧ת ַאחֵ֣ינּו בְנֵֽי וַֽ חאֱלֹהֶ֨יךָ֙ עִּמָ֔ךְ לֹ֥א חָסַ֖רְּתָ ּדָבָֽר: 

עֵׂשָ֗ו הַּיֽׁשְבִים֙ ּבְׂשֵעִ֔יר מִּדֶ֨רֶךְ֙ הָֽעֲרָבָ֔ה מֵֽאֵילַ֖ת ּומֵֽעֶצְיֹ֣ן 

וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י  טוַּנֵ֨פֶן֙ וַּֽנַֽעֲבֹ֔ר ּדֶ֖רֶךְ מִדְּבַ֥ר מֹוָאֽב: ּגָ֑בֶר

ם מִלְחָמָ֑ה ּכִ֠י לֹֽא־אֶּתֵ֨ן לְךָ֤ ַאל־ּתָ֨צַר֙ אֶת־מֹוָא֔ב וְַאל־ּתִתְּגָ֥ר ּבָ֖ 

הָֽאֵמִ֥ים  ימֵַֽארְצֹו֙ יְרֻׁשָּ֔ה ּכִ֣י ִלבְנֵי־לֹ֔וט נָתַּ֥תִי אֶת־עָ֖ר יְרֻׁשָּֽה: 

רְפָאִ֛ים  יאְלפָנִ֖ים יָׁ֣שְבּו בָּ֑ה עַ֣ם ּגָדֹ֥ול וְרַ֛ב וָרָ֖ם ּכַֽעֲנָקִֽים: 

 יבָאבִ֔ים יִקְרְאּ֥ו ָלהֶ֖ם אֵמִֽים: יֵחָֽׁשְבּ֥ו ַאף־הֵ֖ם ּכַֽעֲנָקִ֑ים וְהַּמֹ֣

ּובְׂשֵעִ֞יר יָֽׁשְבּ֣ו הַֽחֹרִים֘ ְלפָנִים֒ ּובְנֵ֧י עֵׂשָ֣ו יִֽירָׁשּ֗ום וַּיַׁשְמִידּום֙ 

מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיֵֽׁשְבּ֖ו ּתַחְּתָ֑ם ּכַֽאֲׁשֶ֧ר עָׂשָ֣ה יִׂשְרָאֵ֗ל ְלאֶ֨רֶץ֙ יְרֻׁשָּתֹ֔ו 

עַּתָ֗ה קֻ֛מּו וְעִבְרּ֥ו לָכֶ֖ם אֶת־נַ֣חַל  יג אֲׁשֶר־נָתַ֥ן יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם:

וְהַּיָמִ֞ים אֲׁשֶר־הָלַ֣כְנּו | מִּקָדֵׁ֣ש  ידזָ֑רֶד וַּֽנַֽעֲבֹ֖ר אֶת־נַַ֥חל זָֽרֶד: 

ּבַרְנֵ֗עַ עַ֤ד אֲׁשֶר־עָבַ֨רְנּו֙ אֶת־נַ֣חַל זֶ֔רֶד ׁשְלׁשִ֥ים ּוׁשְמֹנֶ֖ה ׁשָנָ֑ה 

הַּמִלְחָמָה֙ מִּקֶ֣רֶב הַּֽמַֽחֲנֶ֔ה ּכַֽאֲׁשֶ֛ר  עַד־ּתֹ֨ם ּכָל־הַּדֹ֜ור ַאנְׁשֵ֤י

וְגַ֤ם יַד־יְהֹוָה֙ הָ֣יְתָה ּבָ֔ם לְהֻּמָ֖ם מִּקֶ֣רֶב  טונִׁשְּבַ֥ע יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם: 

וַיְהִ֨י כַֽאֲׁשֶר־ּתַּ֜מּו ּכָל־ַאנְׁשֵ֧י הַּמִלְחָמָ֛ה  טזהַּֽמַֽחֲנֶ֑ה עַ֖ד ּתֻּמָֽם: 

ַאּתָ֨ה עֹבֵ֥ר  יחוַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר:  יזָלמּ֖ות מִּקֶ֥רֶב הָעָֽם: 
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וְָקֽרַבְּתָ֗ מּ֚ול ּבְנֵ֣י עַּמֹ֔ון  יטהַּיֹ֛ום אֶת־ּגְבּ֥ול מֹוָא֖ב אֶת־עָֽר: 

ַאל־ּתְצֻרֵ֖ם וְַאל־ּתִתְּגָ֣ר ּבָ֑ם ּכִ֣י לֹֽא־אֶּ֠תֵן מֵאֶ֨רֶץ ּבְנֵֽי־עַּמֹ֤ון לְךָ֙ 

אֶֽרֶץ־רְפָאִ֥ים ּתֵֽחָׁשֵ֖ב  כנֵי־לֹ֖וט נְתַּתִ֥יהָ יְרֻׁשָּֽה: יְרֻׁשָּ֔ה ּכִ֥י ִלבְ

ַאף־הִ֑וא רְפָאִ֤ים יָֽׁשְבּו־בָּה֙ ְלפָנִ֔ים וְהָ֣עַּמֹנִ֔ים יִקְרְאּ֥ו ָלהֶ֖ם 

עַ֣ם ּגָדֹ֥ול וְרַ֛ב וָרָ֖ם ּכַֽעֲנָקִ֑ים וַּיַׁשְמִידֵ֤ם יְהֹוָה֙  כאזַמְזֻּמִֽים: 

ּכַֽאֲׁשֶ֤ר עָׂשָה֙ ִלבְנֵ֣י עֵׂשָ֔ו  כבם וַּיֵֽׁשְבּ֥ו תַחְּתָֽם: מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיִֽירָׁשֻ֖

הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְׂשֵעִ֑יר אֲׁשֶ֨ר הִׁשְמִ֤יד אֶת־הַֽחֹרִי֙ מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיִֽירָׁשֻם֙ 

וְהָֽעַּוִ֛ים הַּיֹֽׁשְבִ֥ים ּבַֽחֲצֵרִ֖ים  כגוַּיֵֽׁשְבּ֣ו תַחְּתָ֔ם עַ֖ד הַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 

ד־עַּזָ֑ה ּכַפְּתֹרִים֙ הַּיֹֽצְאִ֣ים מִּכַפְּתֹ֔ר הִׁשְמִידֻ֖ם וַּיֵֽׁשְבּ֥ו תַחְּתָֽם: עַ

קּ֣ומּו ּסְעּ֗ו וְעִבְרּו֘ אֶת־נַ֣חַל ַארְנֹ֒ן רְאֵ֣ה נָתַּ֣תִי בְ֠יָֽדְךָ  כד

אֶת־סִיחֹ֨ן מֶֽלֶךְ־חְֶׁשּבֹ֧ון הָֽאֱמֹרִ֛י וְאֶת־ַארְצֹ֖ו הָחֵ֣ל רָׁ֑ש וְהִתְּגָ֥ר 

הַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה ָאחֵל֙ ּתֵ֤ת ּפַחְּדְךָ֙ וְיִרְָא֣תְךָ֔ עַל־ּפְנֵי֙  כהֹו מִלְחָמָֽה: ּב֖

הָֽעַּמִ֔ים ּתַ֖חַת ּכָל־הַׁשָּמָ֑יִם אֲׁשֶ֤ר יִׁשְמְעּון֙ ׁשִמְעֲךָ֔ וְרָֽגְזּ֥ו וְחָלּ֖ו 

ֹון מֶ֣לֶךְ וָֽאֶׁשְלַ֤ח מַלְָאכִים֙ מִּמִדְּבַ֣ר קְדֵמֹ֔ות אֶל־סִיח֖ כומִּפָנֶֽיךָ: 

אֶעְּבְרָ֣ה בְַארְצֶ֔ךָ ּבַּדֶ֥רֶךְ  כזחֶׁשְּבֹ֑ון ּדִבְרֵ֥י ׁשָלֹ֖ום לֵאמֹֽר: 

אֹ֣כֶל ּבַּכֶֶ֤סף  כחּבַּדֶ֖רֶךְ אֵלֵ֑ךְ לֹ֥א ָאסּ֖ור יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאול: 

ּבְרָ֥ה ּתַׁשְּבִרֵ֨נִי֙ וְָאכַ֔לְּתִי ּומַ֛יִם ּבַּכֶ֥סֶף ּתִּתֶן־לִ֖י וְׁשָתִ֑יתִי רַ֖ק אֶעְ

ּכַֽאֲׁשֶ֨ר עָֽׂשּו־לִ֜י ּבְנֵ֣י עֵׂשָ֗ו הַּיֹֽׁשְבִים֙ ּבְׂשֵעִ֔יר  כטבְרַגְלָֽי: 
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וְהַּמֹ֣וָאבִ֔ים הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְעָ֑ר עַ֤ד אֲׁשֶֽר־אֶֽעֱבֹר֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן 

וְלֹ֣א ָאבָ֗ה סִיחֹן֙  לאֶל־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 

לֶךְ חֶׁשְּבֹ֔ון הַֽעֲבִרֵ֖נּו ּבֹ֑ו ּכִֽי־הִקְׁשָה֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ אֶת־רּוחֹ֗ו מֶ֣

וַּיֹ֤אמֶר  לאוְאִּמֵץ֙ אֶת־ְלבָבֹ֔ו לְמַ֛עַן ּתִּתֹ֥ו בְיָֽדְךָ֖ ַּכּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 

 יְהֹוָה֙ אֵלַ֔י רְאֵ֗ה הַֽחִּלֹ֨תִי֙ ּתֵ֣ת ְלפָנֶ֔יךָ אֶת־סִיחֹ֖ן וְאֶת־ַאְרצֹ֑ו

וַּיֵצֵא֩ סִיחֹ֨ן לִקְרָאתֵ֜נּו הּ֧וא  לבהָחֵ֣ל רָׁ֔ש לָרֶׁ֖שֶת אֶת־ַארְצֹֽו: 

וַּֽיִּתְנֵ֛הּו יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו ְלפָנֵ֑ינּו  לגוְכָל־עַּמֹ֛ו לַּמִלְחָמָ֖ה יָֽהְצָה: 

וַּנִלְּכֹ֤ד  לדוַּנַ֥ךְ אֹתֹ֛ו וְאֶת־ (בנו) ּבָנָ֖יו וְאֶת־ּכָל־עַּמֹֽו: 

ל־עָרָיו֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא וַּֽנַֽחֲרֵם֙ אֶת־ּכָל־עִ֣יר מְתִ֔ם וְהַּנָׁשִ֖ים אֶת־ּכָ

רַ֥ק הַּבְהֵמָ֖ה ּבָזַ֣זְנּו לָ֑נּו ּוׁשְלַ֥ל  להוְהַּטָ֑ף לֹ֥א הִׁשְַא֖רְנּו ׂשָרִֽיד: 

מֵֽעֲרֹעֵ֡ר אֲׁשֶר֩ עַל־ׂשְפַת־נַ֨חַל ַארְנֹ֜ן  לוהֶֽעָרִ֖ים אֲׁשֶ֥ר לָכָֽדְנּו: 

יר אֲׁשֶ֤ר ּבַּנַ֨חַל֙ וְעַד־הַּגְִלעָ֔ד לֹ֤א הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲׁשֶ֥ר וְהָעִ֨

רַ֛ק  לזׂשָֽגְבָ֖ה מִּמֶּ֑נּו אֶת־הַּכֹ֕ל נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו ְלפָנֵֽינּו: 

אֶל־אֶ֥רֶץ ּבְנֵֽי־עַּמֹ֖ון לֹ֣א קָרָ֑בְּתָ ּכָל־יַ֞ד נַ֤חַל יַּבֹק֙ וְעָרֵ֣י הָהָ֔ר 

  ר־צִּוָ֖ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו: וְכֹ֥ל אֲׁשֶ

  ג דברים פרק
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וַּנֵ֣פֶן וַּנַ֔עַל ּדֶ֖רֶךְ הַּבָׁשָ֑ן וַּיֵצֵ֣א עֹוג֩ מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֨ן לִקְרָאתֵ֜נּו  א

וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֵלַי֙  בהּ֧וא וְכָל־עַּמֹ֛ו לַּמִלְחָמָ֖ה אֶדְרֶֽעִי: 

ּתִי אֹתֹ֛ו וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֖ו ַאל־ּתִירָ֣א אֹתֹ֔ו ּכִ֣י בְיָֽדְךָ֞ נָתַ֧

וְאֶת־ַארְצֹ֑ו וְעָׂשִ֣יתָ ּלֹ֔ו ּכַֽאֲׁשֶ֣ר עָׂשִ֗יתָ לְסִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י 

וַּיִּתֵן֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֵ֜ינּו ּבְיָדֵ֗נּו ּגַ֛ם  גאֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹֽון: 

ּכֵ֕הּו עַד־ּבִלְּתִ֥י אֶת־עֹ֥וג מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֖ן וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֑ו וַּנַ

וַּנִלְּכֹ֤ד אֶת־ּכָל־עָרָיו֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא לֹ֤א  דהִׁשְאִֽיר־לֹ֖ו ׂשָרִֽיד: 

הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־לָקַ֖חְנּו מֵֽאִּתָ֑ם ׁשִׁשִּ֥ים עִיר֙ ּכָל־חֶ֣בֶל 

צֻרֹ֛ת חֹומָ֥ה ּכָל־אֵּ֜לֶה עָרִ֧ים ּבְ  הַארְּגֹ֔ב מַמְלֶ֥כֶת עֹ֖וג ּבַּבָׁשָֽן: 

 וגְבֹהָ֖ה ּדְָלתַ֣יִם ּובְרִ֑יחַ ְלבַ֛ד מֵֽעָרֵ֥י הַּפְרָזִ֖י הַרְּבֵ֥ה מְאֹֽד: 

וַּנַֽחֲרֵ֣ם אֹותָ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֣ר עָׂשִ֔ינּו לְסִיחֹ֖ן מֶ֣לֶךְ חֶׁשְּבֹ֑ון הֲַֽחרֵם֙ 

עָרִ֖ים וְכָל־הַּבְהֵמָ֛ה ּוׁשְלַ֥ל הֶֽ זּכָל־עִ֣יר מְתִ֔ם הַּנָׁשִ֖ים וְהַּטָֽף: 

וַּנִּקַ֞ח ּבָעֵ֤ת הַהִוא֙ אֶת־הָָא֔רֶץ מִּיַ֗ד ׁשְנֵי֙ מַלְכֵ֣י  חּבַּזֹ֥ונּו לָֽנּו: 

 טהָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶ֖ר ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִּנַ֥חַל ַארְנֹ֖ן עַד־הַ֥ר חֶרְמֹֽון: 

 יֹו ׂשְנִֽיר: צִֽידֹנִ֛ים יִקְרְאּ֥ו לְחֶרְמֹ֖ון ׂשִרְיֹ֑ן וְהָ֣אֱמֹרִ֔י יִקְרְאּו־ל֖

ּכֹ֣ל | עָרֵ֣י הַּמִיׁשֹ֗ר וְכָל־הַּגְִלעָד֙ וְכָל־הַּבָׁשָ֔ן עַד־סַֽלְכָ֖ה 

ּכִ֣י רַק־עֹ֞וג מֶ֣לֶךְ הַּבָׁשָ֗ן  יאוְאֶדְרֶ֑עִי עָרֵ֛י מַמְלֶ֥כֶת עֹ֖וג ּבַּבָׁשָֽן: 

ה הִ֔וא נִׁשְַאר֘ מִּיֶ֣תֶר הָֽרְפָאִים֒ הִּנֵ֤ה עַרְׂשֹו֙ עֶ֣רֶׂש ּבַרְזֶ֔ל הֲלֹ֣
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ּבְרַּבַ֖ת ּבְנֵ֣י עַּמֹ֑ון ּתֵׁ֧שַע ַאּמֹ֣ות ָארְּכָּ֗ה וְַארְּבַ֥ע ַאּמֹ֛ות רָחְּבָּ֖ה 

וְאֶת־הָָא֧רֶץ הַּזֹ֛את יָרַׁ֖שְנּו ּבָעֵ֣ת הַהִ֑וא  יבּבְַאּמַת־אִֽיׁש: 

י מֵֽעֲרֹעֵ֞ר אֲׁשֶר־עַל־נַ֣חַל ַארְנֹ֗ן וַֽחֲצִ֤י הַר־הַּגְִלעָד֙ וְעָרָ֔יו נָתַּ֕תִ 

וְיֶ֨תֶר הַּגִלְעָ֤ד וְכָל־הַּבָׁשָן֙ מַמְלֶ֣כֶת עֹ֔וג  יגָלרֽאּובֵנִ֖י וְַלּגָדִֽי: 

נָתַּ֕תִי לַֽחֲצִ֖י ׁשֵ֣בֶט הַֽמְנַׁשֶּ֑ה ּכֹ֣ל חֶ֤בֶל הַָֽארְּגֹב֙ לְכָל־הַּבָׁשָ֔ן 

יָאִ֣יר ּבֶן־מְנַׁשֶּ֗ה לָקַח֙  ידהַהּ֥וא יִּקָרֵ֖א אֶ֥רֶץ רְפָאִֽים: 

בֶל ַארְּגֹ֔ב עַד־ּגְבּ֥ול הַּגְׁשּורִ֖י וְהַּמַֽעֲכָתִ֑י וַּיִקְרָא֩ אֶת־ּכָל־חֶ֣

 טואֹתָ֨ם עַל־ׁשְמֹ֤ו אֶת־הַּבָׁשָן֙ חַּוֹ֣ת יָאִ֔יר עַ֖ד הַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 

וְלָרֽאּובֵנִ֨י וְַלּגָדִ֜י נָתַּ֤תִי  טזּולְמָכִ֖יר נָתַּ֥תִי אֶת־הַּגְִלעָֽד: 

ַחל ַארְנֹ֔ן ּתֹ֥וךְ הַּנַ֖חַל ּוגְבֻ֑ל וְעַד֙ יַּבֹ֣ק הַּנַ֔חַל מִן־הַּגְִלעָד֙ וְעַד־נַ֣

וְהָֽעֲרָבָ֖ה וְהַּיַרְּדֵ֣ן ּוגְבֻ֑ל מִּכִּנֶ֗רֶת וְעַ֨ד יָ֤ם  יזּגְבּ֖ול ּבְנֵ֥י עַּמֹֽון: 

וָֽאֲצַ֣ו  יחהָֽעֲרָבָה֙ יָ֣ם הַּמֶ֔לַח ּתַ֛חַת ַאׁשְּדֹ֥ת הַּפִסְּגָ֖ה מִזְרָֽחָה: 

ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֗ם נָתַ֨ן לָכֶ֜ם אֶתְכֶ֔ם 

אֶת־הָָא֤רֶץ הַּזֹאת֙ ְלרִׁשְּתָּ֔ה חֲלּוצִ֣ים ּתַֽעַבְרּ֗ו ִלפְנֵ֛י אֲחֵיכֶ֥ם 

רַ֠ק נְׁשֵיכֶ֣ם וְטַּפְכֶם֘ ּומִקְנֵֶכם֒  יטּבְנֵֽי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל־ּבְנֵי־חָֽיִל: 

לָכֶ֑ם יֵֽׁשְבּו֙ ּבְעָ֣רֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תִי לָכֶֽם:  יָדַ֕עְּתִי ּכִֽי־מִקְנֶ֥ה רַ֖ב

עַ֠ד אֲׁשֶר־יָנִ֨יחַֽ יְהֹוָ֥ה | לַֽאֲחֵיכֶם֘ ּכָכֶ֒ם וְיָֽרְׁשּ֣ו גַם־הֵ֔ם  כ

אֶת־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן 
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וְאֶת־יְהֹוׁשּ֣ועַ  כאׁשֶ֥ר נָתַּ֖תִי לָכֶֽם: וְׁשַבְּתֶ֗ם אִ֚יׁש לִֽירֻׁשָּתֹ֔ו אֲ

צִּוֵ֔יתִי ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר עֵינֶ֣יךָ הָֽרֹאֹ֗ת אֵת֩ ּכָל־אֲׁשֶ֨ר עָׂשָ֜ה 

יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ לִׁשְנֵי֙ הַּמְלָכִ֣ים הָאֵֶּ֔לה ּכֵן־יַֽעֲׂשֶ֤ה יְהֹוָה֙ 

לֹ֖א ּתִֽירָאּ֑ום ּכִ֚י  כבּמָה: לְכָל־הַּמַמְלָכֹ֔ות אֲׁשֶ֥ר ַאּתָ֖ה עֹבֵ֥ר ׁשָֽ 

וָֽאֶתְחַּנַ֖ן אֶל־יְהֹוָ֑ה ּבָעֵ֥ת  כגיְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם הּ֖וא הַּנְִלחָ֥ם לָכֶֽם: 

אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֗ה ַאּתָ֤ה הַֽחִּלֹ֨ותָ֙ ְלהַרְאֹ֣ות  כדהַהִ֖וא לֵאמֹֽר: 

יָֽדְךָ֖ הַֽחֲזָקָ֑ה אֲׁשֶ֤ר מִי־אֵל֙ אֶֽת־עַבְּדְךָ֔ אֶ֨ת־ּגָדְלְךָ֔ וְאֶת־

 כהּבַׁשָּמַ֣יִם ּובָָא֔רֶץ אֲׁשֶר־יַֽעֲׂשֶ֥ה כְמַֽעֲׂשֶ֖יךָ וְכִגְבּֽורֹתֶֽךָ: 

אֶעְּבְרָה־ּנָ֗א וְאֶרְאֶה֙ אֶת־הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶ֖ר ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן 

ּבֵ֨ר יְהֹוָ֥ה ּבִי֙ לְמַ֣עַנְכֶ֔ם וְלֹ֥א וַּיִתְעַ  כוהָהָ֥ר הַּטֹ֛וב הַּזֶ֖ה וְהְַּלבָנֹֽן: 

ׁשָמַ֖ע אֵלָ֑י וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֵַלי֙ רַב־לָ֔ךְ ַאל־ּתֹ֗וסֶף ּדַּבֵ֥ר אֵלַ֛י 

עֲלֵ֣ה | רֹ֣אׁש הַּפִסְּגָ֗ה וְׂשָ֥א עֵינֶ֛יךָ יָּ֧מָה  כזעֹ֖וד ּבַּדָבָ֥ר הַּזֶֽה: 

עֵינֶ֑יךָ ּכִי־לֹ֥א תַֽעֲבֹ֖ר וְצָפֹ֛נָה וְתֵימָ֥נָה ּומִזְרָ֖חָה ּורְאֵ֣ה בְ

וְצַ֥ו אֶת־יְהֹוׁשֻ֖עַ וְחַּזְקֵ֣הּו וְַאּמְצֵ֑הּו  כחאֶת־הַּיַרְּדֵ֥ן הַּזֶֽה: 

ּכִי־הּ֣וא יַֽעֲבֹ֗ר לִפְנֵי֙ הָעָ֣ם הַּזֶ֔ה וְהּוא֙ יַנְחִ֣יל אֹותָ֔ם 

  עֹֽור: וַּנֵׁ֣שֶב ּבַּגָ֔יְא מּ֖ול ּבֵ֥ית ּפְ  כטאֶת־הָָא֖רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּתִרְאֶֽה: 

  ד דברים פרק
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וְעַּתָ֣ה יִׂשְרָאֵ֗ל ׁשְמַ֤ע אֶל־הַֽחֻּקִים֙ וְאֶל־הַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֲׁשֶ֧ר  א

ָאֽנֹכִ֛י מְַלּמֵ֥ד אֶתְכֶ֖ם לַֽעֲׂשֹ֑ות ְלמַ֣עַן ּתִֽחְיּ֗ו ּובָאתֶם֙ וִֽירִׁשְּתֶ֣ם 

לֹ֣א  בם: אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֧ר יְהֹוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹֽתֵיכֶ֖ם נֹתֵ֥ן לָכֶֽ

תֹסִ֗פּו עַל־הַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֤ר ָאֽנֹכִי֙ מְצַּוֶ֣ה אֶתְכֶ֔ם וְלֹ֥א תִגְרְעּ֖ו מִּמֶּ֑נּו 

ִלׁשְמֹ֗ר אֶת־מִצְֹות֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֥ר ָאֽנֹכִ֖י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶֽם: 

ֹור ּכִ֣י עֵֽינֵיכֶם֙ הָֽרֹאֹ֔ות אֵ֛ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה יְהֹוָ֖ה ּבְבַ֣עַל ּפְע֑ ג

כָל־הָאִ֗יׁש אֲׁשֶ֤ר הָלַךְ֙ ַאֽחֲרֵ֣י בַֽעַל־ּפְעֹ֔ור הִׁשְמִידֹ֛ו יְהֹוָ֥ה 

וְַאּתֶם֙ הַּדְבֵקִ֔ים ּבַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם חַּיִ֥ים  דאֱלֹהֶ֖יךָ מִּקִרְּבֶֽךָ: 

רְאֵ֣ה | ִלּמַ֣דְּתִי אֶתְכֶ֗ם חֻּקִים֙ ּומִׁשְּפָטִ֔ים  הּכֻּלְכֶ֖ם הַּיֹֽום: 

אֲׁשֶ֥ר צִּוַ֖נִי יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֑י לַֽעֲׂשֹ֣ות ּכֵ֔ן ּבְקֶ֣רֶב הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּכַֽ

ּוׁשְמַרְּתֶם֘ וַֽעֲׂשִיתֶם֒ ּכִ֣י הִ֤וא  וַאּתֶ֛ם ּבָאִ֥ים ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

חָכְמַתְכֶם֙ ּובִ֣ינַתְכֶ֔ם ְלעֵינֵ֖י הָֽעַּמִ֑ים אֲׁשֶ֣ר יִׁשְמְעּ֗ון אֵ֚ת 

ּקִ֣ים הָאֵֶּ֔לה וְָאמְרּ֗ו רַ֚ק עַם־חָכָ֣ם וְנָבֹ֔ון הַּגֹ֥וי הַּגָדֹ֖ול ּכָל־הַֽחֻ

ּכִ֚י מִי־גֹ֣וי ּגָדֹ֔ול אֲׁשֶר־לֹ֥ו אֱלֹהִ֖ים קְרֹבִ֣ים אֵלָ֑יו  זהַּזֶֽה: 

ּומִי֙ ּגֹ֣וי ּגָדֹ֔ול אֲׁשֶר־לֹ֛ו  חּכַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינּו ּבְכָל־קָרְאֵ֖נּו אֵלָֽיו: 

ּפָטִ֖ים צַּדִיקִ֑ם ּכְכֹל֙ הַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֔את אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י חֻּקִ֥ים ּומִׁשְ

רַ֡ק הִׁשָּ֣מֶר לְךָ֩ ּוׁשְמֹ֨ר נַפְׁשְךָ֜ מְאֹ֗ד  טנֹתֵ֥ן ִלפְנֵיכֶ֖ם הַּיֹֽום: 

ּפֶן־ּתִׁשְּכַ֨ח אֶת־הַּדְבָרִ֜ים אֲׁשֶר־רָאּ֣ו עֵינֶ֗יךָ ּופֶן־יָסּ֨ורּו֙ 
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יֹ֗ום  ייךָ וְהֹֽודַעְּתָ֥ם ְלבָנֶ֖יךָ וְִלבְנֵ֥י בָנֶֽיךָ: מְִּלבָ֣בְךָ֔ ּכֹ֖ל יְמֵ֣י חַּיֶ֑

אֲׁשֶ֨ר עָמַ֜דְּתָ ִלפְנֵ֨י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶיךָ֘ ּבְחֹרֵב֒ ּבֶֽאֱמֹ֨ר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י 

הַקְהֶל־ִלי֙ אֶת־הָעָ֔ם וְַאׁשְמִעֵ֖ם אֶת־ּדְבָרָ֑י אֲׁשֶ֨ר יִלְמְדּ֜ון 

אֲׁשֶ֨ר הֵ֤ם חַּיִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה ְליִרְָא֣ה אֹתִ֗י ּכָל־הַּיָמִים֙ 

וַּתִקְרְבּ֥ון וַּתַֽעַמְדּ֖ון ּתַ֣חַת הָהָ֑ר וְהָהָ֗ר  יאוְאֶת־ּבְנֵיהֶ֖ם יְלַּמֵדּֽון: 

וַיְדַּבֵ֧ר  יבּבֹעֵ֤ר ּבָאֵׁש֙ עַד־לֵ֣ב הַׁשָּמַ֔יִם חׁ֖שֶךְ עָָנ֥ן וַֽעֲרָפֶֽל: 

ּדְבָרִים֙ ַאּתֶ֣ם ׁשֹֽמְעִ֔ים יְהֹוָ֛ה אֲֵליכֶ֖ם מִּתֹ֣וךְ הָאֵׁ֑ש קֹ֤ול 

וַּיַּגֵ֨ד לָכֶ֜ם אֶת־ּבְרִיתֹ֗ו  יגּותְמּונָ֛ה אֵֽינְכֶ֥ם רֹאִ֖ים זּֽולָתִ֥י קֹֽול: 

אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֤ה אֶתְכֶם֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות עֲׂשֶ֖רֶת הַּדְבָרִ֑ים וַּֽיִכְּתְבֵ֔ם עַל־ׁשְנֵ֖י 

ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא ְלַלּמֵ֣ד אֶתְכֶ֔ם וְאֹתִ֗י צִּוָ֤ה יְהֹוָה֙  ידֻלחֹ֥ות אֲבָנִֽים: 

חֻּקִ֖ים ּומִׁשְּפָטִ֑ים לַֽעֲׂשֹֽתְכֶ֣ם אֹתָ֔ם ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶ֥ר ַאּתֶ֛ם עֹֽבְרִ֥ים 

וְנִׁשְמַרְּתֶ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְׁשֹֽתֵיכֶ֑ם ּכִ֣י לֹ֤א  טוׁשָּ֖מָה לְרִׁשְּתָּֽה: 

ֵליכֶ֛ם ּבְחֹרֵ֖ב מִּתֹ֥וךְ רְאִיתֶם֙ ּכָל־ּתְמּונָ֔ה ּבְיֹ֗ום ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֲ

ּפֶ֨ן־ּתַׁשְחִתּ֔ון וַֽעֲׂשִיתֶ֥ם לָכֶ֛ם ּפֶ֖סֶל ּתְמּונַ֣ת ּכָל־סָ֑מֶל  טזהָאֵֽׁש: 

ּתַבְנִ֕ית ּכָל־ּבְהֵמָ֖ה אֲׁשֶ֣ר ּבָָא֑רֶץ  יזּתַבְנִ֥ית זָכָ֖ר אֹ֥ו נְֵקבָֽה: 

ּתַבְנִ֕ית  יחיִם: ּתַבְנִית֙ ּכָל־צִּפֹ֣ור ּכָנָ֔ף אֲׁשֶ֥ר ּתָעּ֖וף ּבַׁשָּמָֽ

ּכָל־רֹמֵׂ֖ש ּבַֽאֲדָמָ֑ה ּתַבְנִ֛ית ּכָל־ּדָגָ֥ה אֲׁשֶר־ּבַּמַ֖יִם מִּתַ֥חַת 

ּופֶן־ּתִׂשָּ֨א עֵינֶ֜יךָ הַׁשָּמַ֗יְמָה וְֽ֠רָאִיתָ אֶת־הַׁשֶּ֨מֶׁש  יטָלָאֽרֶץ: 
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ּתָ֛ וְאֶת־הַּיָרֵ֜חַ וְאֶת־הַּכֹֽוכָבִ֗ים ּכֹ֚ל צְבָ֣א הַׁשָּמַ֔יִם וְנִּדַחְ 

וְהִׁשְּתַֽחֲוִ֥יתָ לָהֶ֖ם וַֽעֲבַדְּתָ֑ם אֲׁשֶ֨ר חָלַ֜ק יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֹתָ֔ם 

וְאֶתְכֶם֙ לָקַ֣ח יְהֹוָ֔ה וַּיֹוצִ֥א  כלְכֹל֙ הָֽעַּמִ֔ים ּתַ֖חַת ּכָל־הַׁשָּמָֽיִם: 

ּיֹ֥ום אֶתְכֶ֛ם מִּכּ֥ור הַּבַרְזֶ֖ל מִּמִצְרָ֑יִם לִהְיֹ֥ות לֹ֛ו ְלעַ֥ם נַֽחֲלָ֖ה ּכַ

וַֽיהֹוָ֥ה הִתְַאּנַף־ּבִ֖י עַל־ּדִבְרֵיכֶ֑ם וַּיִׁשָּבַ֗ע ְלבִלְּתִ֤י עָבְרִי֙  כאהַּזֶֽה: 

אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן ּוְֽלבִלְּתִי־בֹא֙ אֶל־הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה 

את אֵינֶּ֥נִי ּכִ֣י ָאֽנֹכִ֥י ֵמת֙ ּבָָא֣רֶץ הַּזֹ֔ כבאֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נֲַֽחלָֽה: 

עֹבֵ֖ר אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן וְַאּתֶם֙ עֹֽבְרִ֔ים וִֽירִׁשְּתֶ֕ם אֶת־הָָא֥רֶץ הַּטֹובָ֖ה 

הִׁשָּֽמְרּ֣ו לָכֶ֗ם ּפֶֽן־ּתִׁשְּכְחּו֙ אֶת־ּבְרִ֤ית יְהֹוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם  כגהַּזֹֽאת: 

ּכֹ֔ל אֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖  אֲׁשֶ֥ר ּכָרַ֖ת עִּמָכֶ֑ם וַֽעֲׂשִיתֶ֨ם לָכֶ֥ם ּפֶ֨סֶל֙ ּתְמּ֣ונַת

ּכִ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֵׁ֥ש אֹֽכְלָ֖ה הּ֑וא אֵ֖ל קַָּנֽא:  כדיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ּכִֽי־תֹולִ֤יד ּבָנִים֙ ּובְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנֹֽוׁשַנְּתֶ֖ם ּבָָא֑רֶץ וְהִׁשְחַּתֶ֗ם  כה

הָרַ֛ע ּבְעֵינֵֽי  וַֽעֲׂשִ֤יתֶם ּפֶ֨סֶל֙ ּתְמּ֣ונַת ּכֹ֔ל וַֽעֲׂשִיתֶ֥ם

הַֽעִידֹתִי֩ בָכֶ֨ם הַּיֹ֜ום אֶת־הַׁשָּמַ֣יִם  כויְהֹוָ֥ה־אֱלֹהֶ֖יךָ ְלהַכְעִיסֹֽו: 

וְאֶת־הָָא֗רֶץ ּכִֽי־ָאבֹ֣ד ּתֹֽאבֵדּון֘ מַהֵר֒ ֵמעַ֣ל הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֨ר ַאּתֶ֜ם 

ים֙ עָלֶ֔יהָ עֹֽבְרִ֧ים אֶת־הַּיַרְּדֵ֛ן ׁשָּ֖מָה לְרִׁשְּתָּ֑ה לֹא־תַֽאֲרִיכֻ֤ן יָמִ 

וְהֵפִ֧יץ יְהֹוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם ּבָֽעַּמִ֑ים  כזּכִ֥י הִׁשָּמֵ֖ד ּתִׁשָּֽמֵדּֽון: 

וְנִׁשְַארְּתֶם֙ מְתֵ֣י מִסְּפָ֔ר ּבַּגֹויִ֕ם אֲׁשֶ֨ר יְנַהֵ֧ג יְהֹוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם ׁשָּֽמָה: 
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ן ֲאׁשֶ֤ר וַֽעֲבַדְּתֶם־ׁשָ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַֽעֲׂשֵ֖ה יְדֵ֣י ָאדָ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶ כח

 כטלֹֽא־יִרְאּון֙ וְלֹ֣א יִׁשְמְעּ֔ון וְלֹ֥א יֹֽאכְלּ֖ון וְלֹ֥א יְרִיחֻֽן: 

ּובִּקַׁשְּתֶ֥ם מִׁשָּ֛ם אֶת־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּומָצָ֑אתָ ּכִ֣י תִדְרְׁשֶּ֔נּו 

ם ּבַּצַ֣ר לְךָ֔ ּומְצָאּ֕וךָ ּכֹ֖ל הַּדְבָרִ֣י לּבְכָל־ְלבָֽבְךָ֖ ּובְכָל־נַפְׁשֶֽךָ: 

הָאֵֶּ֑לה ּבְַאֽחֲרִית֙ הַּיָמִ֔ים וְׁשַבְּתָ֙ עַד־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְׁשָֽמַעְּתָ֖ 

ּכִ֣י אֵ֤ל רַחּום֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א יַרְּפְךָ֖ וְלֹ֣א  לאּבְקֹלֹֽו: 

יַׁשְחִיתֶ֑ךָ וְלֹ֤א יִׁשְּכַח֙ אֶת־ּבְרִ֣ית אֲבֹתֶ֔יךָ אֲׁשֶ֥ר נִׁשְּבַ֖ע לָהֶֽם: 

י ׁשְַאל־נָא֩ ְליָמִ֨ים רִֽאׁשֹנִ֜ים אֲׁשֶר־הָיּ֣ו ְלפָנֶ֗יךָ לְמִן־הַּיֹום֙ ּכִ֣ לב

אֲׁשֶר֩ ּבָרָ֨א אֱלֹהִ֤ים | ָאדָם֙ עַל־הָָאֶ֔רץ ּולְמִקְצֵ֥ה הַׁשָּמַ֖יִם 

וְעַד־קְצֵ֣ה הַׁשָּמָ֑יִם הֲנִֽהְיָ֗ה ּכַּדָבָ֤ר הַּגָדֹול֙ הַּזֶ֔ה אֹ֖ו הֲנִׁשְמַ֥ע 

ׁשָ֣מַ֥ע עָם֩ קֹ֨ול אֱלֹהִ֜ים מְדַּבֵ֧ר מִּתֹוךְ־הָאֵׁ֛ש הֲ לגּכָמֹֽהּו: 

אֹ֣ו | הֲנִּסָ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠בֹוא  לדּכַֽאֲׁשֶר־ׁשָמַ֥עְּתָ ַאּתָ֖ה וַּיֶֽחִי: 

לָקַ֨חַת לֹ֣ו גֹוי֘ מִּקֶ֣רֶב ּגֹוי֒ ּבְמַּסֹת֩ ּבְאֹתֹ֨ת ּובְמֹֽופְתִ֜ים ּובְמִלְחָמָ֗ה 

עַ נְטּויָ֔ה ּובְמֹֽורָאִ֖ים ּגְדֹלִ֑ים ּכְ֠כֹל ּובְיָ֤ד חֲזָקָה֙ ּובִזְרֹ֣ו

ַאּתָה֙  להאֲׁשֶר־עָׂשָ֨ה לָכֶ֜ם יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם ּבְמִצְרַ֖יִם לְעֵינֶֽיךָ: 

 לוהָרְאֵ֣תָ לָדַ֔עַת ּכִ֥י יְהֹוָ֖ה הּוא הָֽאֱלֹהִ֑ים אֵ֥ין עֹ֖וד מְִּלבַּדֹֽו: 

ְליַּסְרֶּ֑ךָ וְעַל־הָָא֗רֶץ הֶרְאֲךָ֙  מִן־הַׁשָּמַ֛יִם הִׁשְמִֽיעֲךָ֥ אֶת־קֹלֹ֖ו

וְתַ֗חַת ּכִ֤י  לזאֶת־אִׁשֹּ֣ו הַּגְדֹולָ֔ה ּודְבָרָ֥יו ׁשָמַ֖עְּתָ מִּתֹ֥וךְ הָאֵֽׁש: 
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ָאהַב֙ אֶת־אֲבֹתֶ֔יךָ וַּיִבְחַ֥ר ּבְזַרְעֹ֖ו ַאֽחֲרָ֑יו וַּיֹוצִֽאֲךָ֧ ּבְפָנָ֛יו ּבְכֹחֹ֥ו 

ֹורִ֗יׁש ּגֹויִ֛ם ּגְדֹלִ֧ים וַֽעֲצֻמִ֛ים מִּמְךָ֖ ְלה לחהַּגָדֹ֖ל מִּמִצְרָֽיִם: 

 לטמִּפָנֶ֑יךָ לַֽהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־לְךָ֧ אֶת־ַארְצָ֛ם נַֽחֲלָ֖ה ּכַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 

וְיָֽדַעְּתָ֣ הַּיֹ֗ום וַֽהֲׁשֵֽבֹתָ֘ אֶל־לְבָבֶךָ֒ ּכִ֤י יְהֹוָה֙ הּ֣וא הָֽאֱלֹהִ֔ים 

וְׁשַָֽמרְּתָ֞  מָא֖רֶץ מִּתָ֑חַת אֵ֖ין עֹֽוד: ּבַׁשָּמַ֣יִם מִּמַ֔עַל וְעַל־הָ

אֶת־חֻּקָ֣יו וְאֶת־מִצְֹותָ֗יו אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְךָ֙ הַּיֹ֔ום אֲׁשֶר֙ יִיטַ֣ב 

לְךָ֔ ּוְלבָנֶ֖יךָ ַאֽחֲרֶ֑יךָ ּוְלמַ֨עַן ּתַֽאֲרִ֤יךְ יָמִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר 

ָא֣ז יַבְּדִ֤יל מֹׁשֶה֙ ׁשָלֹׁ֣ש  מאל־הַּיָמִֽים: יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ּכָ

לָנֻ֨ס ׁשָּ֜מָה רֹוצֵ֗חַ  מבעָרִ֔ים ּבְעֵ֖בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִזְרְחָ֖ה ׁשָֽמֶׁש: 

אֲׁשֶ֨ר יִרְצַ֤ח אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ ּבִבְִלי־דַ֔עַת וְהּ֛וא לֹֽא־ׂשֹנֵ֥א לֹ֖ו 

 מגעָרִ֥ים הָאֵ֖ל וָחָֽי: מִּתְמֹ֣ל ׁשִלְׁשֹ֑ם וְנָ֗ס אֶל־ַאחַ֛ת מִן־הֶֽ

אֶת־ּבֶ֧צֶר ּבַּמִדְּבָ֛ר ּבְאֶ֥רֶץ הַּמִיׁשֹ֖ר לָרֽאּובֵנִ֑י וְאֶת־רָאמֹ֤ת 

וְזֹ֖את הַּתֹורָ֑ה  מדּבַּגְִלעָד֙ ַלּגָדִ֔י וְאֶת־ּגֹולָ֥ן ּבַּבָׁשָ֖ן לַֽמְנַׁשִּֽי: 

ה הָֽעֵדֹ֔ת וְהַֽחֻּקִ֖ים אֵֶּ֚ל מהאֲׁשֶר־ׂשָ֣ם מֹׁשֶ֔ה לִפְנֵ֖י ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: 

וְהַּמִׁשְּפָטִ֑ים אֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְצֵאתָ֖ם 

ּבְעֵ֨בֶר הַּיַרְּדֵ֜ן ּבַּגַ֗יְא מּ֚ול ּבֵ֣ית ּפְעֹ֔ור ּבְאֶ֗רֶץ  מומִּמִצְרָֽיִם: 

ר הִּכָ֤ה מֹׁשֶה֙ סִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון אֲׁשֶ֨

וַּיִֽירְׁשּ֨ו אֶת־ַארְצֹ֜ו  מזּובְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְצֵאתָ֖ם מִּמִצְרָֽיִם: 
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וְאֶת־אֶ֣רֶץ | עֹ֣וג מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֗ן ׁשְנֵי֙ מַלְכֵ֣י הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶ֖ר 

חַל מֵֽעֲרֹעֵ֞ר אֲׁשֶ֨ר עַל־ׂשְפַת־נַ֧ מחּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִזְרַ֖ח ׁשָֽמֶׁש: 

וְכָל־הָ֨עֲרָבָ֜ה עֵ֤בֶר  מטַארְנֹ֛ן וְעַד־הַ֥ר ׂשִיאֹ֖ן הּ֥וא חֶרְמֹֽון: 

  הַּיַרְּדֵן֙ מִזְרָ֔חָה וְעַ֖ד יָ֣ם הָֽעֲרָבָ֑ה ּתַ֖חַת ַאׁשְּדֹ֥ת הַּפִסְּגָֽה: 

  ה דברים פרק

וַּיִקְרָ֣א מֹׁשֶה֘ אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵל֒ וַּיֹ֣אמֶר אֲֵלהֶ֗ם ׁשְמַ֤ע  א

ל֙ אֶת־הַֽחֻּקִ֣ים וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י ּדֵֹב֥ר יִׂשְרָאֵ

יְהֹוָ֣ה  בּבְָאזְנֵיכֶ֖ם הַּיֹ֑ום ּולְמַדְּתֶ֣ם אֹתָ֔ם ּוׁשְמַרְּתֶ֖ם לַֽעֲׂשֹתָֽם: 

לֹ֣א אֶת־אֲבֹתֵ֔ינּו ּכָרַ֥ת  גאֱלֹהֵ֗ינּו ּכָרַ֥ת עִּמָ֛נּו ּבְרִ֖ית ּבְחֹרֵֽב: 

רִ֣ית הַּזֹ֑את ּכִ֣י אִּתָ֔נּו אֲנַ֨חְנּו אֵֶּ֥לה פֹ֛ה הַּיֹ֖ום יְהֹוָ֖ה אֶת־הַּבְ 

ּפָנִ֣ים | ּבְפָנִ֗ים ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֧ה עִּמָכֶ֛ם ּבָהָ֖ר מִּתֹ֥וךְ  דּכֻּלָ֥נּו חַּיִֽים: 

ָאֽ֠נֹכִי עֹמֵ֨ד ּבֵין־יְהֹוָ֤ה ּובֵֽינֵיכֶם֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא לְהַּגִ֥יד  ההָאֵֽׁש: 

בַ֣ר יְהֹוָ֑ה ּכִ֤י יְרֵאתֶם֙ מִּפְנֵ֣י הָאֵׁ֔ש וְלֹֽא־עֲלִיתֶ֥ם לָכֶ֖ם אֶת־ּדְ

ָאֽנֹכִ֖י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֲׁשֶ֧ר הֹֽוצֵאתִ֛יךָ מֵאֶ֥רֶץ  וּבָהָ֖ר לֵאמֹ֑ר: 

לֹא יִֽהְיֶ֥ה־לְךָ֛ אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים  זמִצְרַ֖יִם מִּבֵ֥ית עֲבָדִֽים: 

ה־לְךָ֥ פֶ֨סֶל֙ | ּכָל־ּתְמּונָ֔ה אֲׁשֶ֤ר ּבַׁשָּמַ֨יִם֙ לֹא־תַֽעֲׂשֶ֨ חעַל־ּפָנָֽי: 

| מִּמַ֔עַל וַֽאֲׁשֶ֥ר ּבָָא֖רֶץ מִּתָ֑חַת וַֽאֲׁשֶ֥ר ּבַּמַ֖יִם | מִּתַ֥חַת 
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לֹֽא־תִׁשְּתַֽחֲוֶ֥ה ָלהֶ֖ם וְלֹ֣א תָֽעָבְדֵ֑ם ּכִ֣י ָאֽנֹכִ֞י יְהֹוָ֤ה  טָלָאֽרֶץ: 

ֹו֨ן ָאבֹ֧ות עַל־ּבָנִ֛ים וְעַל־ׁשִּלֵׁשִ֥ים אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֵ֣ל קַּנָ֔א ּפֹ֠קֵד עֲ

וְעֹׂ֥שֶה חֶ֖סֶד לַֽאֲָלפִ֑ים ְלאֹֽהֲבַ֖י  יוְעַל־רִּבֵעִ֖ים ְלׂשֹֽנְָאֽי: 

לֹ֥א תִׂשָּ֛א אֶת־ׁשֵם־יְהֹוָ֥ה  יאּוְלׁשֹֽמְרֵ֥י (מצותו) מִצְֹותָֽי: 

ׁשֶר־יִׂשָּ֥א אֶת־ׁשְמֹ֖ו אֱלֹהֶ֖יךָ ַלׁשָּ֑וְא ּכִ֣י לֹ֤א יְנַּקֶה֙ יְהֹוָ֔ה אֵ֛ת אֲ

ׁשָמֹ֛ור אֶת־יֹ֥ום הַׁשַּּבָ֖ת לְקַּדְׁשֹ֑ו ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ |  יבַלׁשָּֽוְא: 

 ידׁשֵׁ֤שֶת יָמִים֙ ּתַֽעֲבֹ֔ד וְעָׂשִ֖יתָ ּכָל־מְלַאכְּתֶֽךָ:  יגיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ךָ לֹא תַֽעֲׂשֶ֨ה וְיֹום֙ הַׁשְּבִיעִ֔י ׁשַּבָ֖ת | לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑י

כָל־מְלָאכָ֜ה ַאּתָ֣ה ּובִנְךָֽ־ּובִּתֶ֣ךָ וְעַבְּדְךָֽ־וַֽאֲמָתֶ֗ךָ וְׁשֹֽורְךָ֤ 

וַֽחֲמֹֽרְךָ֙ וְכָל־ּבְהֶמְּתֶ֔ךָ וְגֵֽרְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ִּבׁשְעָרֶ֔יךָ ְלמַ֗עַן יָנּ֛וחַ 

יִ֨יתָ֙ | ּבְאֶ֣רֶץ וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י־עֶ֤בֶד הָ טועַבְּדְךָ֥ וַֽאֲמָֽתְךָ֖ ּכָמֹֽוךָ: 

מִצְרַ֔יִם וַּיֹצִ֨אֲךָ֜ יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ מִׁשָּ֔ם ּבְיָ֥ד חֲזָקָ֖ה ּובִזְרֹ֣עַ נְטּויָ֑ה 

ּכַּבֵ֤ד  טזעַל־ּכֵ֗ן צִּוְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לַֽעֲׂשֹ֖ות אֶת־יֹ֥ום הַׁשַּּבָֽת: 

הֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ְלמַ֣עַן | אֶת ָאבִ֨יךָ֙ וְאֶת אִּמֶ֔ךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ יְ

יַֽאֲרִיכֻ֣ן יָמֶ֗יךָ ּולְמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר יְהֹוָ֥ה 

וְלֹא וְלֹ֣א תִגְנֹ֔ב: וְלֹ֣א תִנְָא֑ף: לֹ֥א תִרְצַ֖ח:  יזאֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 

וְלֹ֨א א תַחְמֹ֖ד אֵׁ֣שֶת רֵעֶ֑ךָוְלֹ֥ יחתַֽעֲנֶ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ עֵ֥ד ׁשָֽוְא: 

תִתְַאּוֶ֜ה ּבֵ֣ית רֵעֶ֗ךָ ׂשָדֵ֜הּו וְעַבְּדֹ֤ו וַֽאֲמָתֹו֙ ׁשֹורֹו וַֽחֲמֹרֹ֔ו וְכֹ֖ל 
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אֶת־הַּדְבָרִ֣ים הָאֵֶּ֡לה ּדִּבֶר֩ יְהֹוָ֨ה  יטאֲׁשֶ֥ר ְלרֵעֶֽךָ: 

עֲרָפֶ֔ל קֹ֥ול ּגָדֹ֖ול אֶל־ּכָל־קְהַלְכֶ֜ם ּבָהָ֗ר מִּתֹ֤וךְ הָאֵׁש֙ הֶֽעָנָ֣ן וְהָֽ

וַיְהִ֗י  כוְלֹ֣א יָסָ֑ף וַּֽיִכְּתְבֵ֗ם עַל־ׁשְנֵי֙ ֻלחֹ֣ת אֲבָנִ֔ים וַּֽיִּתְנֵ֖ם אֵלָֽי: 

ּכְׁשָמְעֲכֶ֤ם אֶת־הַּקֹול֙ מִּתֹ֣וךְ הַחׁ֔שֶךְ וְהָהָ֖ר ּבֹעֵ֣ר ּבָאֵׁ֑ש 

וַּתֹֽאמְרּ֗ו הֵ֣ן  כא וַּתִקְרְבּ֣ון אֵלַ֔י ּכָל־רָאׁשֵ֥י ׁשִבְטֵיכֶ֖ם וְזִקְנֵיכֶֽם:

הֶרְָא֜נּו יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֵ֨ינּו֙ אֶת־ּכְבֹדֹ֣ו וְאֶת־ּגְָדלֹ֔ו וְאֶת־קֹלֹ֥ו ׁשָמַ֖עְנּו 

מִּתֹ֣וךְ הָאֵׁ֑ש הַּיֹ֤ום הַּזֶה֙ רָאִ֔ינּו ּכִֽי־יְדַּבֵ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָָֽאדָ֖ם 

הָאֵׁ֥ש הַּגְדֹלָ֖ה הַּזֹ֑את וְעַּתָה֙ לָּ֣מָה נָמּ֔ות ּכִ֣י תֹֽאכְלֵ֔נּו  כבוָחָֽי: 

אִם־יֹֽסְפִ֣ים | אֲנַ֗חְנּו לִׁ֠שְמֹעַ אֶת־קֹ֨ול יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו עֹ֖וד 

ּכִ֣י מִ֣י כָל־ּבָׂשָ֡ר אֲׁשֶ֣ר ׁשָ֥מַ֣ע קֹול֩ אֱלֹהִ֨ים חַּיִ֜ים  כגוָמָֽתְנּו: 

ּוֽׁשֲמָ֔ע אֵ֛ת קְרַ֤ב ַאּתָה֙  כדמְדַּבֵ֧ר מִּתֹוךְ־הָאֵׁ֛ש ּכָמֹ֖נּו וַּיֶֽחִי: 

ּכָל־אֲׁשֶ֥ר יֹאמַ֖ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינּו וְַאּ֣תְ | ּתְדַּבֵ֣ר אֵלֵ֗ינּו אֵת֩ 

 כהּכָל־אֲׁשֶ֨ר יְדַּבֵ֜ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו אֵלֶ֖יךָ וְׁשָמַ֥עְנּו וְעָׂשִֽינּו: 

ר יְהֹוָ֜ה וַּיִׁשְמַ֤ע יְהֹוָה֙ אֶת־קֹ֣ול ּדִבְרֵיכֶ֔ם ּבְדַּבֶרְכֶ֖ם אֵלָ֑י וַּיֹ֨אמֶ 

אֵלַ֗י ׁשָ֠מַ֠עְּתִי אֶת־קֹ֨ול ּדִבְרֵ֜י הָעָ֤ם הַּזֶה֙ אֲׁשֶ֣ר ּדִּבְרּ֣ו אֵלֶ֔יךָ 

מִֽי־יִּתֵ֡ן וְהָיָה֩ לְבָבָ֨ם זֶ֜ה לָהֶ֗ם  כוהֵיטִ֖יבּו ּכָל־אֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽרּו: 

יטַ֥ב ְליִרְָא֥ה אֹתִ֛י וְִלׁשְמֹ֥ר אֶת־ּכָל־מִצְֹותַ֖י ּכָל־הַּיָמִ֑ים ְלמַ֨עַן יִ 

לֵ֖ךְ אֱמֹ֣ר ָלהֶ֑ם ׁשּ֥ובּו לָכֶ֖ם  כזָלהֶ֛ם וְלִבְנֵיהֶ֖ם לְעֹלָֽם: 
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וְַאּתָ֗ה ּפֹה֘ עֲמֹ֣ד עִּמָדִ֒י וַֽאֲדַּבְרָ֣ה אֵלֶ֗יךָ אֵ֧ת  כחְלָאֽהֳֵליכֶֽם: 

ּכָל־הַּמִצְוָ֛ה וְהַֽחֻּקִ֥ים וְהַּמִׁשְּפָטִ֖ים אֲׁשֶ֣ר ּתְלַּמְדֵ֑ם וְעָׂשּ֣ו 

ּוׁשְמַרְּתֶ֣ם לַֽעֲׂשֹ֔ות  כטר ָאֽנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם ְלרִׁשְּתָּֽה: בָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֧

ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם אֶתְכֶ֑ם לֹ֥א תָסֻ֖רּו יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאל: 

ּבְכָל־הַּדֶ֗רֶךְ אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֜ה יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם אֶתְכֶ֖ם ּתֵלֵ֑כּו לְמַ֤עַן  ל

  ן֙ וְטֹ֣וב לָכֶ֔ם וְהַֽאֲרַכְּתֶ֣ם יָמִ֔ים ּבָָא֖רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּתִֽירָׁשּֽון: ּתִֽחְיּו

  ו דברים פרק

וְזֹ֣את הַּמִצְוָ֗ה הַֽחֻּקִים֙ וְהַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֲׁשֶ֥ר צִּוָ֛ה יְהֹוָ֥ה  א

אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם ְלַלּמֵ֣ד אֶתְכֶ֑ם לַֽעֲׂשֹ֣ות ּבָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֥ר ַאּתֶ֛ם עֹֽבְרִ֥ים 

ְלמַ֨עַן ּתִירָ֜א אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ לִׁ֠שְמֹר  בה ְלרִׁשְּתָּֽה: ׁשָּ֖מָ

אֶת־ּכָל־חֻּקֹתָ֣יו ּומִצְֹותָיו֘ אֲׁשֶ֣ר ָאֽנֹכִ֣י מְצַּוֶ֒ךָ֒ ַאּתָה֙ ּובִנְךָ֣ 

וְׁשָֽמַעְּתָ֤  גּובֶן־ּבִנְךָ֔ ּכֹ֖ל יְמֵ֣י חַּיֶ֑יךָ ּוְלמַ֖עַן יַֽאֲרִכֻ֥ן יָמֶֽיךָ: 

ל֙ וְׁשָֽמַרְּתָ֣ לַֽעֲׂשֹ֔ות אֲׁשֶר֙ יִיטַ֣ב לְךָ֔ וַֽאֲׁשֶ֥ר ּתִרְּבּ֖ון יִׂשְרָאֵ

מְאֹ֑ד ּכַֽאֲׁשֶר֩ ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב 

 הׁשְמַ֖ע יִׂשְרָאֵ֑ל יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה | אֶחָֽד:  דּודְבָֽׁש: 

אֵ֖ת יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ּבְכָל־ְלבָֽבְךָ֥ ּובְכָל־נַפְׁשְךָ֖ וְָא֣הַבְּתָ֔ 

וְהָיּ֞ו הַּדְבָרִ֣ים הָאֵּ֗לֶה אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ הַּיֹ֖ום  וּובְכָל־מְאֹדֶֽךָ: 



  באר החייםה

 
לא   

  
 סדר הקהל

וְׁשִּנַנְּתָ֣ם לְבָנֶ֔יךָ וְדִּבַרְּתָ֖ ּבָ֑ם ּבְׁשִבְּתְךָ֤ ּבְבֵיתֶ֨ךָ֙  זעַל־ְלבָבֶֽךָ: 

ּוקְׁשַרְּתָ֥ם לְאֹ֖ות  חּתְךָ֣ בַּדֶ֔רֶךְ ּוֽבְׁשָכְּבְךָ֖ ּובְקּומֶֽךָ: ּובְלֶכְ

ּוכְתַבְּתָ֛ם עַל־מְזֻזֹ֥ות  טעַל־יָדֶ֑ךָ וְהָיּ֥ו לְטֹֽטָפֹ֖ת ּבֵ֥ין עֵינֶֽיךָ: 

  ּבֵיתֶ֖ךָ ּובִׁשְעָרֶֽיךָ: 

  
  :פרשה זו וקורא ,'והיה אם שמוע'ומדלג המלך עד פרשת 

   

ה אִם־ׁשָמֹ֤עַ ּתִׁשְמְעּו֙ אֶל־מִצְֹותַ֔י אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י מְצַּוֶ֥ה וְהָיָ֗ יג

אֶתְכֶ֖ם הַּיֹ֑ום לְַאֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ ּוְלעָבְדֹ֔ו 

וְנָֽתַּתִ֧י מְטַֽר־ַארְצְכֶ֛ם ּבְעִּתֹ֖ו  ידּבְכָל־ְלבַבְכֶ֖ם ּובְכָל־נַפְׁשְכֶֽם: 

וְנָֽתַּתִ֛י  טוּתָ֣ דְגָנֶ֔ךָ וְתִירֽׁשְךָ֥ וְיִצְהָרֶֽךָ: יֹורֶ֣ה ּומַלְקֹ֑וׁש וְָאֽסַפְ

הִׁשָּֽמְרּ֣ו לָכֶ֔ם ּפֶן  טזעֵׂ֥שֶב ּבְׂשָֽדְךָ֖ ִלבְהֶמְּתֶ֑ךָ וְָאֽכְַלּתָ֖ וְׂשָבָֽעְּתָ: 

יִפְּתֶ֖ה לְבַבְכֶ֑ם וְסַרְּתֶ֗ם וַֽעֲבַדְּתֶם֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְהִׁשְּתַֽחֲוִיתֶ֖ם 

וְחָרָ֨ה ַאף־יְהֹוָ֜ה ּבָכֶ֗ם וְעָצַ֤ר אֶת־הַׁשָּמַ֨יִם֙ וְלֹא־יִֽהְיֶ֣ה  יזָלהֶֽם: 

מָטָ֔ר וְהָ֣אֲדָמָ֔ה לֹ֥א תִּתֵ֖ן אֶת־יְבּולָּ֑ה וַֽאֲבַדְּתֶ֣ם מְהֵרָ֗ה מֵעַל֙ 

וְׂשַמְּתֶם֙ אֶת־ּדְבָרַ֣י  יחהָָא֣רֶץ הַּטֹבָ֔ה אֲׁשֶ֥ר יְהֹוָ֖ה נֹתֵ֥ן לָכֶֽם: 

בְכֶ֖ם וְעַֽל־נַפְׁשְכֶ֑ם ּוקְׁשַרְּתֶ֨ם אֹתָ֤ם לְאֹות֙ אֵֶּ֔לה עַל־לְבַ 
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וְלִּמַדְּתֶ֥ם אֹתָ֛ם  יטעַל־יֶדְכֶ֔ם וְהָיּ֥ו לְטֹֽוטָפֹ֖ת ּבֵ֥ין עֵֽינֵיכֶֽם: 

אֶת־ּבְנֵיכֶ֖ם לְדַּבֵ֣ר ּבָ֑ם ּבְׁשִבְּתְךָ֤ ּבְבֵיתֶ֨ךָ֙ ּובְלֶכְּתְךָ֣ בַּדֶ֔רֶךְ 

ּוכְתַבְּתָ֛ם עַל־מְזּוזֹ֥ות ּבֵיתֶ֖ךָ ּובִׁשְעָרֶֽיךָ:  כּוֽבְׁשָכְּבְךָ֖ ּובְקּומֶֽךָ: 

ְלמַ֨עַן יִרְּבּ֤ו יְמֵיכֶם֙ וִימֵ֣י בְנֵיכֶ֔ם עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע  כא

  יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹֽתֵיכֶ֖ם לָתֵ֣ת ָלהֶ֑ם ּכִימֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם עַל־הָָאֽרֶץ: 

  

  
מלבד הברית 'וקורא עד  , וממשיך'עשר תעשר'ומדלג המלך עד 

  : 'אשר כרת אתם בחורב

  

עַׂשֵּ֣ר ּתְעַׂשֵּ֔ר אֵ֖ת ּכָל־ּתְבּוַא֣ת זַרְעֶ֑ךָ הַּיֹצֵ֥א הַׂשָּדֶ֖ה ׁשָנָ֥ה  כב

וְָאֽכְַלּתָ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבַּמָקֹ֣ום אֲׁשֶר־יִבְחַר֘  כגׁשָנָֽה: 

נְךָ֙ ּתִֽירֹׁשְךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ ּובְכֹרֹ֥ת ְלׁשַּכֵ֣ן ׁשְמֹ֣ו ׁשָם֒ מַעְׂשַ֤ר ּדְגָֽ

ּבְקָֽרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ ְלמַ֣עַן ּתְִלמַ֗ד ְליִרְָא֛ה אֶת־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ 

וְכִֽי־יִרְּבֶ֨ה מִּמְךָ֜ הַּדֶ֗רְֶך ּכִ֣י לֹ֣א תּוכַל֘ ׂשְֵאתֹו֒  כדּכָל־הַּיָמִֽים: 

בְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ָלׂשּ֥ום ּכִֽי־יִרְחַ֤ק מִּמְךָ֙ הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֤ר יִ

וְנָֽתַּתָ֖ה ּבַּכָ֑סֶף וְצַרְּתָ֤  כהׁשְמֹ֖ו ׁשָ֑ם ּכִ֥י יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
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הַּכֶ֨סֶף֙ ּבְיָ֣דְךָ֔ וְהָֽלַכְּתָ֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ 

כֹל֩ אֲׁשֶר־ּתְַאּוֶ֨ה נַפְׁשְךָ֜ ּבַּבָקָ֣ר ּובַּצֹ֗אן וְנָֽתַּתָ֣ה הַּכֶ֡סֶף ּבְ כוּבֹֽו: 

ּובַּיַ֨יִן֙ ּובַׁשֵּכָ֔ר ּובְכֹ֛ל אֲׁשֶ֥ר ּתִֽׁשְָאֽלְךָ֖ נַפְׁשֶ֑ךָ וְָאכְַ֣לּתָ ׁשָּ֗ם ִלפְנֵי֙ 

וְהֵַּלוִ֥י אֲׁשֶר־ּבִׁשְעָרֶ֖יךָ  כזיְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְׂשָֽמַחְּתָ֖ ַאּתָ֥ה ּובֵיתֶֽךָ: 

מִקְצֵ֣ה |  כחתַֽעַזְבֶּ֑נּו ּכִ֣י אֵ֥ין לֹ֛ו חֵֶ֥לק וְנַֽחֲלָ֖ה עִּמָֽךְ: לֹ֣א 

ׁשָלׁ֣ש ׁשָנִ֗ים ּתֹוצִיא֙ אֶת־ּכָל־מַעְׂשַר֙ ּתְבּוָא֣תְךָ֔ ּבַׁשָּנָ֖ה הַהִ֑וא 

 ּובָ֣א הֵַּלוִ֡י ּכִ֣י אֵין־לֹו֩ חֵ֨לֶק וְנַֽחֲלָ֜ה עִָּמ֗ךְ כטוְהִּנַחְּתָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 

וְ֠הַּגֵר וְהַּיָתֹ֤ום וְהַָֽאלְמָנָה֙ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ וְָאֽכְלּ֖ו וְׂשָבֵ֑עּו 

  ְלמַ֤עַן יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכָל־מַֽעֲׂשֵ֥ה יָֽדְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶֽה: 

  טו דברים פרק

ּדְבַ֣ר הַׁשְּמִּטָה֒  וְזֶה֘ במִּקֵ֥ץ ׁשֶֽבַע־ׁשָנִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶ֥ה ׁשְמִּטָֽה:  א

ׁשָמֹ֗וט ּכָל־ּבַ֨עַל֙ ַמׁשֵּ֣ה יָדֹ֔ו אֲׁשֶ֥ר יַׁשֶּ֖ה ּבְרֵעֵ֑הּו לֹֽא־יִּגֹׂ֤ש 

אֶת־הַּנָכְרִ֖י  גאֶת־רֵעֵ֨הּו֙ וְאֶת־ָאחִ֔יו ּכִֽי־קָרָ֥א ׁשְמִּטָ֖ה לַֽיהֹוָֽה: 

אֶ֕פֶס ּכִ֛י  ד: ּתִּגֹׂ֑ש וַֽאֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ אֶת־ָאחִ֖יךָ ּתַׁשְמֵ֥ט יָדֶֽךָ

לֹ֥א יִֽהְיֶה־ּבְךָ֖ אֶבְיֹ֑ון ּכִֽי־בָרֵ֤ךְ יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֔ה ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶר֙ 

רַ֚ק אִם־ׁשָמֹ֣ועַ  היְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹֽתֵן־לְךָ֥ נַֽחֲלָ֖ה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

־הַּמִצְוָ֣ה ּתִׁשְמַ֔ע ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ִלׁשְמֹ֤ר לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל
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ּכִֽי־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ּבֵֽרַכְךָ֔  והַּזֹ֔את אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹֽום: 

ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר־לָ֑ךְ וְהַֽעֲבַטְּתָ֞ ּגֹויִ֣ם רַּבִ֗ים וְַאּתָה֙ לֹ֣א תַֽעֲבֹ֔ט 

ּכִי־יִֽהְיֶה֩ בְךָ֙ אֶבְיֹ֜ון  זּומָֽׁשְַלּתָ֙ ּבְגֹויִ֣ם רַּבִ֔ים ּובְךָ֖ לֹ֥א יִמְׁשֹֽלּו: 

מֵַֽאחַ֤ד ַאחֶ֨יךָ֙ ּבְַאחַ֣ד ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְַא֨רְצְךָ֔ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יָך 

נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹ֧א תְַאּמֵ֣ץ אֶת־ְלבָֽבְךָ֗ וְלֹ֤א תִקְּפֹץ֙ אֶת־יָ֣דְָך֔ מֵָֽאִח֖יךָ 

לֹ֑ו וְהַֽעֲבֵט֙ ּתַֽעֲבִיטֶּ֔נּו ּדֵ֚י ּכִֽי־פָתֹ֧חַ ּתִפְּתַ֛ח אֶת־יָֽדְךָ֖  חהָֽאֶבְיֹֽון: 

הִׁשָּ֣מֶר לְךָ֡ ּפֶן־יִֽהְיֶ֣ה דָבָר֩  טמַחְסֹרֹ֔ו אֲׁשֶ֥ר יֶחְסַ֖ר לֹֽו: 

עִם־ְלבָבְךָ֙ בְלִּיַ֜עַל לֵאמֹ֗ר קָֽרְבָ֣ה ׁשְנַת־הַׁשֶּ֘בַע֘ ׁשְנַ֣ת הַׁשְּמִּטָה֒ 

ּתֵ֖ן לֹ֑ו וְקָרָ֤א עָלֶ֨יָך֙ וְרָעָ֣ה עֵֽינְךָ֗ ּבְָאחִ֨יךָ֙ הָֽאֶבְיֹ֔ון וְלֹ֥א תִ

נָתֹ֤ון ּתִּתֵן֙ לֹ֔ו וְלֹֽא־יֵרַ֥ע לְבָֽבְךָ֖  יאֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא: 

ּבְתִּתְךָ֣ לֹ֑ו ּכִ֞י ּבִגְלַ֣ל | הַּדָבָ֣ר הַּזֶ֗ה יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ 

ּכִ֛י לֹֽא־יֶחְּדַ֥ל אֶבְיֹ֖ון  יאּבְכָֽל־מַֽעֲׂשֶ֔ךָ ּובְכֹ֖ל מִׁשְלַ֥ח יָדֶֽךָ: 

מִּקֶ֣רֶב הָָא֑רֶץ עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְָך֙ לֵאמֹ֔ר ּפָ֠תֹחַ ּתִפְּתַ֨ח 

ּכִֽי־יִּמָכֵ֨ר לְךָ֜  יבאֶת־יָֽדְךָ֜ לְָאחִ֧יךָ ַּלֽעֲנִּיֶ֛ךָ ּוֽלְאֶבְיֹֽנְךָ֖ ּבְַארְצֶֽךָ: 

בָֽדְךָ֖ ׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֑ים ּובַׁשָּנָה֙ ָאחִ֣יךָ הָֽעִבְרִ֗י אֹ֚ו הָֽעִבְרִּיָ֔ה וַֽעֲ

וְכִֽי־תְׁשְַּלחֶּ֥נּו חָפְׁשִ֖י  יגהַׁשְּבִיעִ֔ת ּתְׁשְַּלחֶּ֥נּו חָפְׁשִ֖י מֵֽעִּמָֽךְ: 

הַֽעֲנֵ֤יק ּתַֽעֲנִיק֙ לֹ֔ו מִּצֹ֣אנְָך֔  ידמֵֽעִּמָ֑ךְ לֹ֥א תְׁשַּלְחֶּ֖נּו רֵיקָֽם: 

 טוּבֵֽרַכְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּתִּתֶן־לֹֽו:  ּומִּֽגָרְנְךָ֖ ּומִּיִקְבֶ֑ךָ אֲׁשֶ֧ר
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וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ ּבְאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַּֽיִפְּדְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יָך 

וְהָיָה֙ ּכִֽי־יֹאמַ֣ר  טזעַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ אֶת־הַּדָבָ֥ר הַּזֶ֖ה הַּיֹֽום: 

מֵֽעִּמָ֑ךְ ּכִ֤י אֲהֵֽבְךָ֙ וְאֶת־ּבֵיתֶ֔ךָ ּכִי־טֹ֥וב לֹ֖ו  אֵלֶ֔יךָ לֹ֥א אֵצֵ֖א

וְלָֽקַחְּתָ֣ אֶת־הַּמַרְצֵ֗עַ וְנָֽתַּתָ֤ה בְָאזְנֹו֙ ּובַּדֶ֔לֶת וְהָיָ֥ה לְךָ֖  יזעִּמָֽךְ: 

לֹֽא־יִקְׁשֶ֣ה בְעֵינֶ֗ךָ  יחעֶ֣בֶד עֹולָ֑ם וְַא֥ף לַֽאֲמָֽתְךָ֖ ּתַֽעֲׂשֶה־ּכֵֽן: 

ךָ֙ אֹתֹ֤ו חָפְׁשִי֙ מֵֽעִּמָ֔ךְ ּכִ֗י מְִׁשנֶה֙ ׂשְכַ֣ר ׂשָכִ֔יר עֲבָֽדְךָ֖ ּבְׁשַּלֵֽחֲ

 יטׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֑ים ּובֵֽרַכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶֽה: 

ּכָֽל־הַּבְכֹ֡ור אֲׁשֶר֩ יִּוָלֵ֨ד ּבִבְקָֽרְךָ֤ ּובְצֹֽאנְךָ֙ הַּזָכָ֔ר ּתַקְּדִ֖יׁש 

ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹ֤א תַֽעֲבֹד֙ ּבִבְכֹ֣ר ׁשֹורֶ֔ךָ וְלֹ֥א תָגֹ֖ז ּבְכֹ֥ור לַֽיהֹוָ֣

ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֤יךָ תֹֽאכְלֶּ֨נּו֙ ׁשָנָ֣ה בְׁשָנָ֔ה ּבַּמָקֹ֖ום  כצֹאנֶֽךָ: 

וְכִי־יִֽהְיֶ֨ה בֹ֜ו מּ֗ום ּפִּסֵ֨חַ֙  כאאֲׁשֶר־יִבְחַ֣ר יְהֹוָ֑ה ַאּתָ֖ה ּובֵיתֶֽךָ: 

 כבר ּכֹ֖ל מּום רָ֑ע לֹ֣א תִזְּבָחֶּ֔נּו לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: אֹו עִּוֵ֔

רַ֥ק  כגּבִׁשְעָרֶ֖יךָ ּתֹֽאכְלֶּ֑נּו הַּטָמֵ֤א וְהַּטָהֹור֙ יַחְּדָ֔ו ּכַּצְבִ֖י וְכַָֽאּיָֽל: 

  אֶת־ּדָמֹ֖ו לֹ֣א תֹאכֵ֑ל עַל־הָָא֥רֶץ ּתִׁשְּפְכֶּ֖נּו ּכַּמָֽיִם: 

  טז דברים פרק

מֹור֙ אֶת־חֹ֣דֶׁש הָָֽאבִ֔יב וְעָׂשִ֣יתָ ּפֶ֔סַח לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ ּכִ֞י ׁשָ א

 בּבְחֹ֣דֶׁש הָָֽאבִ֗יב הֹוצִ֨יאֲךָ֜ יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ מִּמִצְרַ֖יִם לָֽיְלָה: 
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וְזָבַ֥חְּתָ ּפֶ֛סַח לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ צֹ֣אן ּובָקָ֑ר ּבַּמָקֹום֙ אֲׁשֶ֣ר־יִבְחַ֣ר 

לֹֽא־תֹאכַ֤ל עָָליו֙ חָמֵ֔ץ ׁשִבְעַ֥ת יָמִ֛ים  גה ְלׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו ׁשָֽם: יְהֹוָ֔

ּתֹֽאכַל־עָלָ֥יו מַּצֹ֖ות לֶ֣חֶם עֹ֑נִי ּכִ֣י בְחִּפָזֹ֗ון יָצָ֨אתָ֙ מֵאֶ֣רֶץ 

מִצְרַ֔יִם ְלמַ֣עַן ּתִזְּכֹ֗ר אֶת־יֹ֤ום צֵֽאתְךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם ּכֹ֖ל יְמֵ֥י 

לֹא־יֵֽרָאֶ֨ה לְךָ֥ ׂשְאֹ֛ר ּבְכָל־ּגְבֻֽלְךָ֖ ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֑ים וְ דחַּיֶֽיךָ: 

וְלֹֽא־יָלִ֣ין מִן־הַּבָׂשָ֗ר אֲׁשֶ֨ר ּתִזְּבַ֥ח ּבָעֶ֛רֶב ּבַּיֹ֥ום הָֽרִאׁשֹ֖ון 

לֹ֥א תּוכַ֖ל ִלזְּבֹ֣חַ אֶת־הַּפָ֑סַח ּבְַאחַ֣ד ׁשְעָרֶ֔יָך  הַלּבֹֽקֶר: 

ּכִ֠י אִֽם־אֶל־הַּמָקֹ֞ום  ולָֽךְ:  אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן

אֲׁשֶר־יִבְחַ֨ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ְלׁשַּכֵ֣ן ׁשְמֹ֔ו ׁשָ֛ם ּתִזְּבַ֥ח אֶת־הַּפֶ֖סַח 

ּובִׁשַּלְּתָ֙  זּבָעָ֑רֶב ּכְבֹ֣וא הַׁשֶּ֔מֶׁש מֹועֵ֖ד צֵֽאתְךָ֥ מִּמִצְרָֽיִם: 

ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבֹ֑ו ּופָנִ֣יתָ בַּבֹ֔קֶר וְָא֣כְַלּתָ֔ ּבַּמָקֹ֕ום אֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥

ׁשֵׁ֥שֶת יָמִ֖ים ּתֹאכַ֣ל מַּצֹ֑ות ּובַּיֹ֣ום  חוְהָֽלַכְּתָ֖ ְלאֹֽהָלֶֽיךָ: 

 טהַׁשְּבִיעִ֗י עֲצֶ֨רֶת֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תַֽעֲׂשֶ֖ה מְלָאכָֽה: 

ּבַּקָמָ֔ה ּתָחֵ֣ל לִסְּפֹ֔ר  ׁשִבְעָ֥ה ׁשָֽבֻעֹ֖ת ּתִסְּפָר־לָ֑ךְ מֵֽהָחֵ֤ל חֶרְמֵׁש֙

וְעָׂשִ֜יתָ חַ֤ג ׁשָֽבֻעֹות֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ מִּסַ֛ת  יׁשִבְעָ֖ה ׁשָֽבֻעֹֽות: 

 יאנִדְבַ֥ת יָֽדְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר ּתִּתֵ֑ן ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ּובִנְךָ֣ ּובִּתֶ֘ךָ֘ וְעַבְּדְךָ֣  וְׂשָֽמַחְּתָ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ַאּתָ֨ה

וַֽאֲמָתֶ֒ךָ֒ וְהַּלֵוִי֙ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ וְהַּגֵ֛ר וְהַּיָתֹ֥ום וְהַָֽאלְמָנָ֖ה 
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אֲׁשֶ֣ר ּבְקִרְּבֶ֑ךָ ּבַּמָקֹ֗ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לְׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו 

יתָ ּבְמִצְרָ֑יִם וְׁשָֽמַרְּתָ֣ וְעָׂשִ֔יתָ וְזָ֣כַרְּתָ֔ ּכִי־עֶ֥בֶד הָיִ֖ יבׁשָֽם: 

חַ֧ג הַּסֻּכֹ֛ת ּתֲַֽעׂשֶ֥ה לְךָ֖ ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֑ים  יגאֶת־הַֽחֻּקִ֖ים הָאֵֶּֽלה: 

וְׂשָֽמַחְּתָ֖ ּבְחַּגֶ֑ךָ ַאּתָ֨ה ּובִנְךָ֤ ּובִּתֶ֨ךָ֙  ידּבְָא֨סְּפְךָ֔ מִּֽגָרְנְךָ֖ ּומִּיִקְבֶֽךָ: 

אֲמָתֶ֔ךָ ְוהֵַּלוִ֗י וְהַּגֵ֛ר וְהַּיָתֹ֥ום וְהַָֽאלְמָנָ֖ה אֲׁשֶ֥ר וְעַבְּדְךָ֣ וַֽ

ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֗ים ּתָחֹג֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבַּמָקֹ֖ום  טוּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 

אֲׁשֶר־יִבְחַ֣ר יְהֹוָ֑ה ּכִ֣י יְבָֽרֶכְךָ֞ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבְכֹ֤ל ּתְבּוָאֽתְךָ֙ 

ׁשָלֹ֣וׁש ּפְעָמִ֣ים |  טזיָדֶ֔יךָ וְהָיִ֖יתָ ַא֥ךְ ׂשָמֵֽחַ:  ּובְכֹל֙ מַֽעֲׂשֵ֣ה

ּבַׁשָּנָ֡ה יֵֽרָאֶ֩ה כָל־זְכּ֨ורְךָ֜ אֶת־ּפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבַּמָקֹום֙ 

אֲׁשֶ֣ר יִבְחָ֔ר ּבְחַ֧ג הַּמַּצֹ֛ות ּובְחַ֥ג הַׁשָּֽבֻעֹ֖ות ּובְחַ֣ג הַּסֻּכֹ֑ות וְלֹ֧א 

אִ֖יׁש ּכְמַּתְנַ֣ת יָדֹ֑ו ּכְבִרְּכַ֛ת  יזי יְהֹוָ֖ה רֵיקָֽם: יֵֽרָאֶ֛ה אֶת־ּפְנֵ֥

ׁשֹֽפְטִ֣ים וְׁשֹֽטְרִ֗ים ּתִּֽתֶן־לְךָ֙  יחיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר נָֽתַן־לָֽךְ: 

ּו ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ִלׁשְבָטֶ֑יךָ וְׁשָֽפְט֥

לֹֽא־תַּטֶ֣ה מִׁשְּפָ֔ט לֹ֥א תַּכִ֖יר ּפָנִ֑ים  יטאֶת־הָעָ֖ם מִׁשְּפַט־צֶֽדֶק: 

וְלֹֽא־תִּקַ֣ח ׁשֹ֔חַד ּכִ֣י הַׁשֹּ֗חַד יְעַּוֵר֙ עֵינֵ֣י חֲכָמִ֔ים וִֽיסַּלֵ֖ף ּדִבְרֵ֥י 

ָא֔רֶץ צֶ֥דֶק צֶ֖דֶק ּתִרְּדֹ֑ף ְלמַ֤עַן ּתִֽחְיֶה֙ וְיָֽרַׁשְּתָ֣ אֶת־הָ כצַּדִיקִֽם: 

לֹֽא־תִּטַ֥ע לְךָ֛ אֲׁשֵרָ֖ה  כאאֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 
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 כבּכָל־עֵ֑ץ אֵ֗צֶל מִזְּבַ֛ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶה־ּלָֽךְ: 

  וְלֹֽא־תָקִ֥ים לְךָ֖ מַּצֵבָ֑ה אֲׁשֶ֥ר ׂשָנֵ֖א יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

  יז דברים פרק

לֹֽא־תִזְּבַח֩ לַֽיהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ׁשֹור וָׂשֶ֗ה אֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה בֹו֙ מּ֔ום  א

ּכִֽי־יִּמָצֵ֤א  בּכֹ֖ל ּדָבָ֣ר רָ֑ע ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ הּֽוא: 

בְקִרְּבְךָ֙ ּבְַאחַ֣ד ׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ אִ֣יׁש 

ה אֲׁשֶ֨ר יַֽעֲׂשֶ֧ה אֶת־הָרַ֛ע ּבְעֵינֵ֣י יְהֹוָֽה־אֱלֹהֶ֖יךָ לַֽעֲבֹ֥ר אֹֽו־אִׁשָּ֗

וַּיֵ֗לֶךְ וַּֽיַֽעֲבֹד֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַּיִׁשְּתַ֖חּו לָהֶ֑ם  גּבְרִיתֹֽו: 

וְַלׁשֶּ֣מֶׁש | אֹ֣ו ַלּיָרֵ֗חַ אֹ֛ו לְכָל־צְבָ֥א הַׁשָּמַ֖יִם אֲׁשֶ֥ר 

ּגַד־לְךָ֖ וְׁשָמָ֑עְּתָ וְדָֽרַׁשְּתָ֣ הֵיטֵ֔ב וְהִּנֵ֤ה אֱמֶת֙ וְהֻֽ דלֹֽא־צִּוִֽיתִי: 

וְהֹֽוצֵאתָ֣  הנָכֹ֣ון הַּדָבָ֔ר נֶֽעֶׂשְתָ֛ה הַּתֹֽועֵבָ֥ה הַּזֹ֖את ּבְיִׂשְרָאֵֽל: 

אֶת־הָאִ֣יׁש הַהּ֡וא אֹו֩ אֶת־הָֽאִׁשָּ֨ה הַהִ֜וא אֲׁשֶ֣ר עָׂ֠שּו 

רֶ֔יךָ אֶת־הָאִ֕יׁש אֹ֖ו אֶת־הָֽאִׁשָּ֑ה אֶת־הַּדָבָ֨ר הָרַ֤ע הַּזֶה֙ אֶל־ׁשְעָ

עַל־ּפִ֣י | ׁשְנַ֣יִם עֵדִ֗ים אֹ֛ו ׁשְלׁשָ֥ה  וּוסְקְַלּתָ֥ם ּבָֽאֲבָנִ֖ים וָמֵֽתּו: 

יַ֣ד הָֽעִֵד֞ים  זעֵדִ֖ים יּומַ֣ת הַּמֵ֑ת לֹ֣א יּומַ֔ת עַל־ּפִ֖י עֵ֥ד אֶחָֽד: 

ד ּכָל־הָעָ֖ם ּבַָאֽחֲרֹנָ֑ה ּובִֽעַרְּתָ֥ ּתִֽהְיֶה־ּבֹ֤ו בָרִֽאׁשֹנָה֙ לַֽהֲמִיתֹ֔ו וְיַ֥

ּכִ֣י יִּפֵָלא֩ מִּמְךָ֙ דָבָ֜ר לַּמִׁשְּפָ֗ט ּבֵין־ּדָ֨ם |  חהָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 



  באר החייםה

 
לט   

  
 סדר הקהל

לְדָ֜ם ּבֵין־ּדִ֣ין לְדִ֗ין ּובֵ֥ין נֶ֨גַע֙ לָנֶ֔גַע ּדִבְרֵ֥י רִיבֹ֖ת ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ 

 טאֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבֹֽו:  וְקַמְּתָ֣ וְעָלִ֔יתָ אֶ֨ל־הַּמָקֹ֔ום

ּובָאתָ֗ אֶל־הַּכֹֽהֲנִים֙ הַֽלְוִּיִ֔ם וְאֶ֨ל־הַׁשֹּפֵ֔ט אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיֶ֖ה ּבַּיָמִ֣ים 

וְעָׂשִ֗יתָ  יהָהֵ֑ם וְדָֽרַׁשְּתָ֙ וְהִּגִ֣ידּו לְךָ֔ אֵ֖ת ּדְבַ֥ר הַּמִׁשְּפָֽט: 

ידּו לְךָ֔ מִן־הַּמָקֹ֣ום הַהּ֔וא אֲׁשֶ֖ר יִבְחַ֣ר עַל־ּפִ֤י הַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֣ר יַּגִ֣

עַל־ּפִ֨י הַּתֹורָ֜ה  יאיְהֹוָ֑ה וְׁשָֽמַרְּתָ֣ לַֽעֲׂשֹ֔ות ּכְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר יֹורּֽוךָ: 

אֲׁשֶ֣ר יֹורּ֗וךָ וְעַל־הַּמִׁשְּפָ֛ט אֲׁשֶר־יֹֽאמְרּ֥ו לְךָ֖ ּתַֽעֲׂשֶ֑ה לֹ֣א 

וְהָאִ֞יׁש  יבּו לְךָ֖ יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאל: תָסּ֗ור מִן־הַּדָבָ֛ר אֲׁשֶר־יַּגִ֥יד

אֲׁשֶר־יַֽעֲׂשֶ֣ה בְזָדֹ֗ון ְלבְִלּתִ֨י ׁשְמֹ֤עַֽ אֶל־הַּכֹהֵן֙ הָֽעֹמֵ֞ד ְלׁשָ֤רֶת 

ׁשָם֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֹ֖ו אֶל־הַׁשֹּפֵ֑ט ּומֵת֙ הָאִ֣יׁש הַהּ֔וא 

ם יִׁשְמְעּ֣ו וְיִרָ֑אּו וְלֹ֥א וְכָל־הָעָ֖ יגּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּיִׂשְרָאֵֽל: 

ּכִֽי־תָבֹ֣א אֶל־הָָא֗רֶץ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ נֹתֵ֣ן  ידיְזִידּ֖ון עֹֽוד: 

לָ֔ךְ וִֽירִׁשְּתָּ֖ה וְיָׁשַ֣בְּתָה ּבָּ֑ה וְָאֽמַרְּתָ֗ ָאׂשִ֤ימָה עָלַי֙ מֶ֔לֶךְ 

ׂשִ֤ים עָלֶ֨יךָ֙ מֶ֔לֶךְ אֲׁשֶ֥ר ׂשֹום ּתָ טוּכְכָל־הַּגֹויִ֖ם אֲׁשֶ֥ר סְבִֽיבֹתָֽי: 

יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבֹ֑ו מִּקֶ֣רֶב ַאחֶ֗יךָ ּתָׂשִ֤ים עָלֶ֨יךָ֙ מֶ֔לֶךְ לֹ֣א 

רַק֘  טזתּוכַ֗ל לָתֵ֤ת עָלֶ֨יךָ֙ אִ֣יׁש נָכְרִ֔י אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־ָאחִ֖יךָ הּֽוא: 

מִצְרַ֔יְמָה ְלמַ֖עַן  לֹֽא־יַרְּבֶה־ּלֹ֣ו סּוסִים֒ וְלֹֽא־יָׁשִ֤יב אֶת־הָעָם֙

הַרְּבֹ֣ות סּ֑וס וַֽיהֹוָה֙ ָאמַ֣ר לָכֶ֔ם לֹ֣א תֹֽסִפּ֗ון ָלׁשּ֛וב ּבַּדֶ֥רֶךְ הַּזֶ֖ה 
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וְלֹ֤א יַרְּבֶה־ּלֹו֙ נָׁשִ֔ים וְלֹ֥א יָסּ֖ור ְלבָבֹ֑ו וְכֶ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֹ֥א  יזעֹֽוד: 

ּכִּסֵ֣א מַמְלַכְּתֹ֑ו וְכָ֨תַב לֹ֜ו וְהָיָ֣ה כְׁשִבְּתֹ֔ו עַ֖ל  יחיַרְּבֶה־ּלֹ֖ו מְאֹֽד: 

אֶת־מִׁשְנֵ֨ה הַּתֹורָ֤ה הַּזֹאת֙ עַל־סֵ֔פֶר מִּלִפְנֵ֖י הַּכֹֽהֲנִ֥ים הַֽלְוִּיִֽם: 

וְהָֽיְתָ֣ה עִּמֹ֔ו וְקָ֥רָא בֹ֖ו ּכָל־יְמֵ֣י חַּיָ֑יו ְלמַ֣עַן יְִלמַ֗ד ְליִרְָאה֙  יט

בְרֵ֞י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֛את אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו ִלׁשְמֹ֠ר אֶת־ּכָל־ּדִ

ְלבִלְּתִ֤י רּום־לְבָבֹו֙ מֵֽאֶחָ֔יו  כוְאֶת־הַֽחֻּקִ֥ים הָאֵּ֖לֶה לַֽעֲׂשתָֽם: 

ּוְלבִלְּתִ֛י סּ֥ור מִן־הַּמִצְוָ֖ה יָמִ֣ין ּוׂשְמֹ֑אול ְלמַ֩עַן יַֽאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים 

  עַל־מַמְלַכְּתֹ֛ו הּ֥וא ּובָנָ֖יו ּבְקֶ֥רֶב יִׂשְרָאֵֽל: 

  יח ברים פרקד

לֹא־יִֽהְיֶ֠ה לַּכֹֽהֲנִ֨ים הַֽלְוִּיִ֜ם ּכָל־ׁשֵ֧בֶט ֵלוִ֛י חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה  א

וְַנֽחֲלָ֥ה  בעִם־יִׂשְרָאֵ֑ל אִׁשֵּ֧י יְהֹוָ֛ה וְנַֽחֲָלתֹ֖ו יֹֽאכֵלּֽון: 

־לֹֽו: לֹא־יִֽהְיֶה־ּלֹ֖ו ּבְקֶ֣רֶב אֶחָ֑יו יְהֹוָה֙ הּ֣וא נַֽחֲָלתֹ֔ו ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר

וְזֶ֡ה יִהְיֶה֩ מִׁשְּפַ֨ט הַּכֹֽהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת הָעָ֗ם מֵאֵ֛ת זֹֽבְחֵ֥י הַּזֶ֖בַח  ג

 דאִם־ׁשֹ֣ור אִם־ׂשֶ֑ה וְנָתַן֙ לַּכֹהֵ֔ן הַּזְרֹ֥עַ וְהַּלְחָיַ֖יִם וְהַּקֵבָֽה: 

ּתִּתֶן־לֹֽו:  רֵאׁשִ֨ית ּדְגָֽנְךָ֜ ּתִירֽׁשְךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאׁשִ֛ית ּגֵ֥ז צֹֽאנְךָ֖

ּכִ֣י בֹ֗ו ּבָחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִּכָל־ׁשְבָטֶ֑יךָ לַֽעֲמֹ֨ד ְלׁשָרֵ֧ת  ה

וְכִֽי־יָבֹ֨א הַּלֵוִ֜י מֵַֽאחַ֤ד  וּבְׁשֵם־יְהֹוָ֛ה הּ֥וא ּובָנָ֖יו ּכָל־הַּיָמִֽים: 
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ל־ַאּוַ֣ת ׁשְעָרֶ֨יךָ֙ מִּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל אֲׁשֶר־הּ֖וא ּגָ֣ר ׁשָ֑ם ּובָא֙ ּבְכָ

וְׁשֵרֵ֕ת ּבְׁשֵ֖ם יְהֹוָ֣ה  זנַפְׁשֹ֔ו אֶל־הַּמָקֹ֖ום אֲׁשֶר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָֽה: 

חֵ֥לֶק  חאֱלֹהָ֑יו ּכְכָל־אֶחָיו֙ הַֽלְוִּיִ֔ם הָעֹֽמְדִ֥ים ׁשָ֖ם ִלפְנֵ֥י יְהֹוָֽה: 

ּבָ֣א  ּכִ֤י ַאּתָה֙ טּכְחֵ֖לֶק יֹאכֵ֑לּו ְלבַ֥ד מִמְּכָרָ֖יו עַל־הָָֽאבֹֽות: 

אֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹֽא־תְִלמַ֣ד לַֽעֲׂשֹ֔ות 

לֹֽא־יִּמָצֵ֣א בְךָ֔ מַֽעֲבִ֥יר ּבְנֹֽו־ּובִּתֹ֖ו  יּכְתֹֽועֲבֹ֖ת הַּגֹויִ֥ם הָהֵֽם: 

 וְחֹבֵ֖ר חָ֑בֶר יאּבָאֵׁ֑ש קֹסֵ֣ם קְסָמִ֔ים מְעֹונֵ֥ן ּומְנַחֵׁ֖ש ּוְמכַׁשֵּֽף: 

ּכִי־תֹֽועֲבַ֥ת יְהֹוָ֖ה  יבוְׁשֹאֵ֥ל אֹוב֙ וְיִּדְעֹנִ֔י וְדֹרֵׁ֖ש אֶל־הַּמֵתִֽים: 

ּכָל־עֹׂ֣שֵה אֵֶּ֑לה ּובִגְַלל֙ הַּתֹֽועֵבֹ֣ת הָאֵּ֔לֶה יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶי֔ךָ מֹורִ֥יׁש 

| ּכִ֣י  ידּתָמִ֣ים ּתִֽהְיֶ֔ה עִ֖ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:  יגאֹותָ֖ם מִּפָנֶֽיךָ: 

הַּגֹויִ֣ם הָאֵֶּ֗לה אֲׁשֶ֤ר ַאּתָה֙ יֹורֵׁ֣ש אֹותָ֔ם אֶל־מְעֹֽנְנִ֥ים 

 טווְאֶל־קֹֽסְמִ֖ים יִׁשְמָ֑עּו וְַאּתָ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

נָבִ֨יא מִּקִרְּבְךָ֤ מֵַֽאחֶ֨יךָ֙ ּכָמֹ֔נִי יָקִ֥ים לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו 

ּכְכֹ֨ל אֲׁשֶר־ׁשַָא֜לְּתָ מֵעִ֨ם יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ּבְחֹרֵ֔ב  טזעּֽון: ּתִׁשְמָ

ּבְיֹ֥ום הַּקָהָ֖ל לֵאמֹ֑ר לֹ֣א אֹסֵ֗ף ִלׁשְמֹ֨עַ֙ אֶת־קֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י 

 יזוְאֶת־הָאֵׁ֨ש הַּגְדֹלָ֥ה הַּזֹ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה עֹ֖וד וְלֹ֥א ָאמּֽות: 

נָבִ֨יא ָאקִ֥ים ָלהֶ֛ם  יחי הֵיטִ֖יבּו אֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽרּו: וַּיֹ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑

מִּקֶ֥רֶב אֲחֵיהֶ֖ם ּכָמֹ֑וךָ וְנָֽתַּתִ֤י דְבָרַי֙ ּבְפִ֔יו וְדִּבֶ֣ר אֲֵליהֶ֔ם אֵ֖ת 
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וְהָיָ֗ה הָאִיׁש֙ אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־יִׁשְמַע֙ אֶל־ּדְבָרַ֔י  יטּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֲצַּוֶּֽנּו: 

ַא֣ךְ הַּנָבִ֡יא אֲׁשֶ֣ר  כׁשְמִ֑י ָאֽנֹכִ֖י אֶדְרׁ֥ש מֵֽעִּמֹֽו: אֲׁשֶ֥ר יְדַּבֵ֖ר ּבִ

יָזִיד֩ לְדַּבֵ֨ר ּדָבָ֜ר ּבִׁשְמִ֗י אֵ֣ת אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־צִּוִיתִיו֙ לְדַּבֵ֔ר וַֽאֲׁשֶ֣ר 

וְכִ֥י  כאיְדַּבֵ֔ר ּבְׁשֵ֖ם אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים ּומֵ֖ת הַּנָבִ֥יא הַהּֽוא: 

יכָה֙ נֵדַ֣ע אֶת־הַּדָבָ֔ר אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־דִּבְרֹ֖ו יְהֹוָֽה: תֹאמַ֖ר ּבִלְבָבֶ֑ךָ אֵ

אֲׁשֶר֩ יְדַּבֵ֨ר הַּנָבִ֜יא ּבְׁשֵ֣ם יְהֹוָ֗ה וְלֹא־יִֽהְיֶ֤ה הַּדָבָר֙ וְלֹ֣א  כב

יָבֹ֔א הּ֣וא הַּדָבָ֔ר אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־דִּבְרֹ֖ו יְהֹוָ֑ה ּבְזָדֹון֙ ּדִּבְרֹ֣ו הַּנָבִ֔יא 

  : לֹ֥א תָגּ֖ור מִּמֶּֽנּו

  יט דברים פרק

ּכִֽי־יַכְרִ֞ית יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֶת־הַּגֹויִ֔ם אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ  א

 בנֹתֵ֥ן לְךָ֖ אֶת־ַארְצָ֑ם וִֽירִׁשְּתָ֕ם וְיָֽׁשַבְּתָ֥ בְעָֽרֵיהֶ֖ם ּובְבָּֽתֵיהֶֽם: 

יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ  ׁשָלֹ֥וׁש עָרִ֖ים ּתַבְּדִ֣יל לָ֑ךְ ּבְתֹ֣וךְ ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶר֙

ּתָכִ֣ין לְךָ֘ הַּדֶרֶךְ֒ וְׁשִַּלׁשְּתָ֙ אֶת־ּגְבּ֣ול  גנֹתֵ֥ן לְךָ֖ ְלרִׁשְּתָּֽה: 

ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶ֥ר יַנְחִֽילְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהָיָ֕ה לָנּ֥וס ׁשָּ֖מָה 

חָ֑י ֲאׁשֶ֨ר וְזֶה֙ ּדְבַ֣ר הָֽרֹצֵ֔חַ אֲׁשֶר־יָנּ֥וס ׁשָּ֖מָה וָ דּכָל־רֹצֵֽחַ: 

יַּכֶ֤ה אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ ּבִבְִלי־דַ֔עַת וְהּ֛וא לֹֽא־ׂשנֵ֥א לֹ֖ו מִּתְמֹ֥ל 

וַֽאֲׁשֶר֩ יָבֹ֨א אֶת־רֵעֵ֥הּו בַּיַעַר֘ לַחְטֹ֣ב עֵצִים֒ וְנִּדְחָ֨ה  הׁשְִלׁשֹֽם: 
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יָדֹ֤ו בַּגַרְזֶן֙ לִכְרֹ֣ת הָעֵ֔ץ וְנָׁשַ֤ל הַּבַרְזֶל֙ מִן־הָעֵ֔ץ ּומָצָ֥א 

 ועֵ֖הּו וָמֵ֑ת הּ֗וא יָנּ֛וס אֶל־ַאחַ֥ת הֶעָֽרִים־הָאֵֶּ֖לה וָחָֽי: אֶת־רֵ

ּפֶן־יִרְּדֹף֩ ּגֹאֵ֨ל הַָּד֜ם ַאֽחֲרֵ֣י הָֽרֹצֵ֗חַ ּכִ֣י־יֵחַם֘ לְבָבֹו֒ וְהִׂשִּיגֹ֛ו 

ׁשְּפַט־מָ֔וֶת ּכִ֠י לֹ֣א ּכִֽי־יִרְּבֶ֥ה הַּדֶ֖רֶךְ וְהִּכָ֣הּו נָ֑פֶׁש וְלֹו֙ אֵ֣ין מִ

עַל־ּכֵ֛ן ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ ֵלאמֹ֑ר  זׂשֹנֵ֥א הּ֛וא לֹ֖ו מִּתְמֹ֥ול ׁשְִלׁשֹֽום: 

וְאִם־יַרְחִ֞יב יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙  חׁשָלֹׁ֥ש עָרִ֖ים ּתַבְּדִ֥יל לָֽךְ: 

אֶת־ּכָל־הָָא֔רֶץ  אֶת־ּגְבֻ֣לְךָ֔ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר נִׁשְּבַ֖ע לַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְנָ֤תַן לְךָ֙

ּכִֽי־תִׁשְמֹר֩ אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֨ה  טאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֶ֖ר לָתֵ֥ת לַֽאֲבֹתֶֽיךָ: 

הַּזֹ֜את לַֽעֲׂשתָּ֗ה אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֣י מְצַּוְךָ֘ ַהּיֹום֒ ְלַאֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֧ה 

ֹוד֙ ׁשָלֹׁ֣ש אֱלֹהֶ֛יךָ וְָללֶ֥כֶת ּבִדְרָכָ֖יו ּכָל־הַּיָמִ֑ים וְיָֽסַפְּתָ֙ לְךָ֥ ע

וְלֹ֤א יִׁשָּפֵךְ֙ ּדָ֣ם נָקִ֔י ּבְֶק֣רֶב  יעָרִ֔ים עַ֖ל הַׁשָּלׁ֥ש הָאֵֶּֽלה: 

ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה וְהָיָ֥ה עָלֶ֖יךָ ּדָמִֽים: 

לָ֔יו וְהִּכָ֥הּו וְכִי־יִֽהְיֶ֥ה אִיׁש֙ ׂשֹנֵ֣א ְלרֵעֵ֔הּו וְָא֤רַב לֹו֙ וְקָ֣ם עָ יא

וְׁשָֽלְחּו֙ זִקְנֵ֣י עִירֹ֔ו  יבנֶ֖פֶׁש וָמֵ֑ת וְנָ֕ס אֶל־ַאחַ֖ת הֶֽעָרִ֥ים הָאֵֽל: 

 יגוְלָֽקְחּ֥ו אֹתֹ֖ו מִׁשָּ֑ם וְנָֽתְנּ֣ו אֹתֹ֗ו ּבְיַ֛ד ּגֹאֵ֥ל הַּדָ֖ם וָמֵֽת: 

רָאֵ֖ל וְטֹ֥וב לָֽךְ: לֹֽא־תָחֹ֥וס עֵֽינְךָ֖ עָלָ֑יו ּובִֽעַרְּתָ֧ דַם־הַּנָקִ֛י מִּיִׂשְ

לֹ֤א תַּסִיג֙ ּגְבּ֣ול רֵֽעֲךָ֔ אֲׁשֶ֥ר ּגָֽבְלּ֖ו רִֽאׁשֹנִ֑ים ּבְנַֽחֲלָֽתְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר  יד

 טוּתִנְחַ֔ל ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ְלרִׁשְּתָּֽה: 
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כָל־חַּטָ֔את ּבְכָל־חֵ֖טְא לֹֽא־יָקּום֩ עֵ֨ד אֶחָ֜ד ּבְאִ֗יׁש לְכָל־עָֹון֙ ּוְל

אֲׁשֶ֣ר יֶֽחֱטָ֑א עַל־ּפִ֣י | ׁשְנֵ֣י עֵדִ֗ים אֹ֛ו עַל־ּפִ֥י ׁשְלׁשָֽה־עֵדִ֖ים 

 יזּכִֽי־יָקּ֥ום עֵד־חָמָ֖ס ּבְאִ֑יׁש לַֽעֲנֹ֥ות ּבֹ֖ו סָרָֽה:  טזיָקּ֥ום ּדָבָֽר: 

יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֤י  וְעָֽמְדּ֧ו ׁשְנֵי־הָֽאֲנָׁשִ֛ים אֲׁשֶר־ָלהֶ֥ם הָרִ֖יב ִלפְנֵ֣י

וְדָֽרְׁשּ֥ו  יחהַּכֹֽהֲנִים֙ וְהַׁשֹּ֣פְטִ֔ים אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיּ֖ו ּבַּיָמִ֥ים הָהֵֽם: 

 יטהַׁשֹּֽפְטִ֖ים הֵיטֵ֑ב וְהִּנֵ֤ה עֵד־ׁשֶ֨קֶר֙ הָעֵ֔ד ׁשֶ֖קֶר עָנָ֥ה בְָאחִֽיו: 

רְּתָ֥ הָרָ֖ע וַֽעֲׂשִ֣יתֶם לֹ֔ו ּכַֽאֲׁשֶ֥ר זָמַ֖ם לַֽעֲׂשֹ֣ות לְָאחִ֑יו ּובִֽעַ

וְהַּנִׁשְָארִ֖ים יִׁשְמְעּ֣ו וְיִרָ֑אּו וְלֹא־יֹסִ֨פּו לַֽעֲׂשֹ֜ות  כמִּקִרְּבֶֽךָ: 

וְלֹ֥א תָחֹ֖וס עֵינֶ֑ךָ נֶ֣פֶׁש  כאעֹ֗וד ּכַּדָבָ֥ר הָרָ֛ע הַּזֶ֖ה ּבְקִרְּבֶֽךָ: 

  גֶל: ּבְנֶ֗פֶׁש עַ֤יִן ּבְעַ֨יִן֙ ׁשֵ֣ן ּבְׁשֵ֔ן יָ֥ד ּבְיָ֖ד רֶ֥גֶל ּבְרָֽ

  כ דברים פרק

ּכִֽי־תֵצֵ֨א לַּמִלְחָמָ֜ה עַל־אֹֽיְבֶ֗ךָ וְֽרָאִ֜יתָ סּ֤וס וָרֶ֨כֶב֙ עַ֚ם רַ֣ב  א

מִּמְךָ֔ לֹ֥א תִירָ֖א מֵהֶ֑ם ּכִֽי־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עִּמָ֔ךְ הַּמַֽעַלְךָ֖ מֵאֶ֥רֶץ 

ׁש הַּכֹהֵ֖ן וְדִּבֶ֥ר וְהָיָ֕ה ּכְקָֽרָבְכֶ֖ם אֶל־הַּמִלְחָמָ֑ה וְנִּגַ֥ במִצְרָֽיִם: 

וְָאמַ֤ר אֲֵלהֶם֙ ׁשְמַ֣ע יִׂשְרָאֵ֔ל ַאּתֶ֨ם קְרֵבִ֥ים הַּיֹ֛ום  גאֶל־הָעָֽם: 

לַּמִלְחָמָ֖ה עַל־אֹֽיְבֵיכֶ֑ם ַאל־יֵרַ֣ךְ ְלבַבְכֶ֗ם ַאל־ּתִֽירְאּ֧ו 

יכֶ֔ם ּכִ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵ דוְַאֽל־ּתַחְּפְזּ֛ו וְַאל־ּתַֽעַרְצּ֖ו מִּפְנֵיהֶֽם: 
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 ההַֽהֹלֵ֖ךְ עִּמָכֶ֑ם ְלהִָּלחֵ֥ם לָכֶ֛ם עִם־אֹֽיְבֵיכֶ֖ם ְלהֹוׁשִ֥יעַֽ אֶתְכֶֽם: 

וְדִּבְרּ֣ו הַׁשֹּֽטְרִים֘ אֶל־הָעָ֣ם לֵאמֹר֒ מִֽי־הָאִ֞יׁש אֲׁשֶ֨ר ּבָנָ֤ה 

בַֽיִת־חָדָׁש֙ וְלֹ֣א חֲנָכֹ֔ו יֵלֵ֖ךְ וְיָׁשֹ֣ב לְבֵיתֹ֑ו ּפֶן־יָמּות֙ ּבַּמִלְחָמָ֔ה 

ּומִֽי־הָאִ֞יׁש אֲׁשֶ֨ר־נָטַ֥ע ּכֶ֨רֶם֙ וְֹל֣א  ואִ֥יׁש ַאחֵ֖ר יַחְנְכֶּֽנּו: וְ

חְִּללֹ֔ו יֵלֵ֖ךְ וְיָׁשֹ֣ב ְלבֵיתֹ֑ו ּפֶן־יָמּות֙ ּבַּמִלְחָמָ֔ה וְאִ֥יׁש ַאחֵ֖ר 

ּומִֽי־הָאִ֞יׁש אֲׁשֶ֨ר־אֵרַׂ֤ש אִׁשָּה֙ וְלֹ֣א לְקָחָּ֔ה יֵלֵ֖ךְ  זיְחְַּללֶּֽנּו: 

 חב לְבֵיתֹ֑ו ּפֶן־יָמּות֙ ּבַּמִלְחָמָ֔ה וְאִ֥יׁש ַאחֵ֖ר יִּקָחֶּֽנָה: וְיָׁשֹ֣

וְיָֽסְפּ֣ו הַׁשֹּֽטְרִים֘ לְדַּבֵ֣ר אֶל־הָעָם֒ וְָאֽמְרּ֗ו מִֽי־הָאִ֤יׁש הַּיָרֵא֙ 

וְרַ֣ךְ הַּלֵבָ֔ב יֵלֵ֖ךְ וְיָׁשֹ֣ב לְבֵיתֹ֑ו וְלֹ֥א יִּמַ֛ס אֶת־ְלבַ֥ב אֶחָ֖יו 

הָיָ֛ה ּכְכַּלֹ֥ת הַׁשֹּֽטְרִ֖ים לְדַּבֵ֣ר אֶל־הָעָ֑ם ּופָֽקְדּ֛ו וְ טּכְִלבָבֹֽו: 

ּכִֽי־תִקְרַ֣ב אֶל־עִ֔יר לְהִּלָחֵ֖ם  יׂשָרֵ֥י צְבָאֹ֖ות ּבְרֹ֥אׁש הָעָֽם: 

וְהָיָה֙ אִם־ׁשָלֹ֣ום ּתַֽעַנְךָ֔  יאעָלֶ֑יהָ וְקָרָ֥אתָ אֵלֶ֖יהָ ְלׁשָלֹֽום: 

ל־הָעָ֣ם הַּנִמְצָא־בָּ֗ה יִהְיּ֥ו לְךָ֛ ָלמַ֖ס ּופָֽתְחָ֖ה לָ֑ךְ וְהָיָ֞ה ּכָ

וְאִם־לֹ֤א תַׁשְלִים֙ עִּמָ֔ךְ וְעָֽׂשְתָ֥ה עִּמְךָ֖ מִלְחָמָ֑ה  יבוַֽעֲבָדּֽוךָ: 

ּונְתָנָּ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבְיָדֶ֑ךָ וְהִּכִיתָ֥  יגוְצַרְּתָ֖ עָלֶֽיהָ: 

ק הַּ֠נָׁשִים וְהַּטַ֨ף וְהַּבְהֵמָ֜ה וְֹכל֩ רַ֣ ידאֶת־ּכָל־זְכּורָּ֖ה ְלפִי־חָֽרֶב: 

אֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה בָעִ֛יר ּכָל־ׁשְָללָּ֖ה ּתָבֹ֣ז לָ֑ךְ וְָאֽכְַלּתָ֙ אֶת־ׁשְלַ֣ל 

ּכֵ֤ן ּתַֽעֲׂשֶה֙  טואֹֽיְבֶ֔יךָ אֲׁשֶ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ: 
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לֹא־מֵֽעָרֵ֥י לְכָל־הֶ֣עָרִ֔ים הָֽרְחֹקֹ֥ת מִּמְךָ֖ מְאֹ֑ד אֲׁשֶ֛ר 

רַ֗ק מֵֽעָרֵ֤י הָֽעַּמִים֙ הָאֵֶּ֔לה אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה  טזהַּגֹֽויִם־הָאֵּ֖לֶה הֵּֽנָה: 

ּכִי־הַֽחֲרֵ֣ם  יזאֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה לֹ֥א תְחַּיֶ֖ה ּכָל־נְׁשָמָֽה: 

הַֽחִּוִ֖י וְהַיְבּוסִ֑י  ּתַֽחֲרִימֵ֗ם הַֽחִּתִ֤י וְהָֽאֱמֹרִי֙ הַּכְנַֽעֲנִ֣י וְהַּפְרִּזִ֔י

ְלמַ֗עַן אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־יְלַּמְדּ֤ו אֶתְכֶם֙  יחּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

לַֽעֲׂשֹ֔ות ּכְכֹל֙ ּתֹֽועֲבֹתָ֔ם אֲׁשֶ֥ר עָׂשּ֖ו לֵאלֹֽהֵיהֶ֑ם וַֽחֲטָאתֶ֖ם 

ם רַּבִ֜ים לְֽהִּלָחֵ֧ם ּכִֽי־תָצּ֣ור אֶל־עִיר֩ יָמִ֨י יטלַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: 

עָלֶ֣יהָ ְלתָפְׂשָּ֗ה לֹֽא־תַׁשְחִ֤ית אֶת־עֵצָּה֙ לִנְּדַֹ֤ח עָָליו֙ ּגַרְזֶ֔ן ּכִ֚י 

מִּמֶּ֣נּו תֹאכֵ֔ל וְאֹתֹ֖ו לֹ֣א תִכְרֹ֑ת ּכִ֤י הָָֽאדָם֙ עֵ֣ץ הַׂשָּדֶ֔ה ָלבֹ֥א 

ץ מַֽאֲכָל֙ רַ֞ק עֵ֣ץ אֲׁשֶר־ּתֵדַ֗ע ּכִ֣י־לֹא־עֵ֤ כמִּפָנֶ֖יךָ ּבַּמָצֹֽור: 

הּ֔וא אֹתֹ֥ו תַׁשְחִ֖ית וְכָרָּ֑תָ ּובָנִ֣יתָ מָצֹ֗ור עַל־הָעִיר֙ אֲׁשֶר־הִוא֙ 

  עֹׂשָ֧ה עִּמְךָ֛ מִלְחָמָ֖ה עַ֥ד רִדְּתָּֽה: 

  כא דברים פרק

ּכִֽי־יִּמָצֵ֣א חָלָ֗ל ּבַֽאֲדָמָה֙ אֲׁשֶר֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ נֹתֵ֤ן לְךָ֙  א

וְיָֽצְאּ֥ו זְקֵנֶ֖יךָ  בּבַׂשָּדֶ֑ה לֹ֥א נֹודַ֖ע מִ֥י ִהּכָֽהּו: ְלרִׁשְּתָּ֔ה נֹפֵ֖ל 

וְהָיָ֣ה  גוְׁשֹֽפְטֶ֑יךָ ּומָֽדְדּו֙ ֶאל־הֶ֣עָרִ֔ים אֲׁשֶ֖ר סְבִיבֹ֥ת הֶֽחָלָֽל: 

הָעִ֔יר הַּקְרֹבָ֖ה אֶל־הֶֽחָלָ֑ל וְלָֽקְחּ֡ו זִקְנֵי֩ הָעִ֨יר הַהִ֜וא עֶגְלַ֣ת 
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וְהֹורִ֡דּו  דד֙ ּבָּ֔ה אֲׁשֶ֥ר לֹא־מָֽׁשְכָ֖ה ּבְעֹֽל: ּבָקָ֗ר אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־עֻּבַ 

זִקְנֵי֩ הָעִ֨יר הַהִ֤וא אֶת־הָֽעֶגְָלה֙ אֶל־נַ֣חַל אֵיתָ֔ן אֲׁשֶ֛ר 

 הלֹא־יֵֽעָבֵ֥ד ּבֹ֖ו וְלֹ֣א יִּזָרֵ֑עַ וְעָֽרְפּו־ׁשָ֥ם אֶת־הָֽעֶגְלָ֖ה ּבַּנָֽחַל: 

ּכִ֣י בָ֗ם ּבָחַ֞ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ לְׁשָ֣רְתֹ֔ו  וְנִּגְׁשּ֣ו הַּכֹֽהֲנִים֘ ּבְנֵ֣י לֵוִי֒

וְכֹ֗ל  וּוְלבָרֵ֖ךְ ּבְׁשֵ֣ם יְהֹוָ֑ה וְעַל־ּפִיהֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה ּכָל־רִ֥יב וְכָל־נָֽגַע: 

זִקְנֵי֙ הָעִ֣יר הַהִ֔וא הַּקְרֹבִ֖ים אֶל־הֶֽחָלָ֑ל יִרְחֲצּו֙ אֶת־יְדֵיהֶ֔ם 

וְעָנּ֖ו וְָאֽמְרּ֑ו יָדֵ֗ינּו לֹ֤א  זחַל: עַל־הָֽעֶגְלָ֖ה הָֽעֲרּופָ֥ה בַּנָֽ

ּכַּפֵר֩  ח(שפכה) ׁשָֽפְכּו֙ אֶת־הַּדָ֣ם הַּזֶ֔ה וְעֵינֵ֖ינּו לֹ֥א רָאּֽו: 

ְלעַּמְךָ֙ יִׂשְרָאֵ֤ל אֲׁשֶר־ּפָדִ֨יתָ֙ יְהֹוָ֔ה וְַאל־ּתִּתֵן֙ ּדָ֣ם נָקִ֔י ּבְקֶ֖רֶב 

וְַאּתָ֗ה ּתְבַעֵ֛ר הַּדָ֥ם הַּנָקִ֖י  טם: עַּמְךָ֣ יִׂשְרָאֵ֑ל וְנִּכַּפֵ֥ר ָלהֶ֖ם הַּדָֽ

ּכִֽי־תֵצֵ֥א לַּמִלְחָמָ֖ה  ימִּקִרְּבֶ֑ךָ ּכִי־תַֽעֲׂשֶ֥ה הַּיָׁשָ֖ר ּבְעֵינֵ֥י יְהֹוָֽה: 

 יאעַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ ּונְתָנֹ֞ו יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ ּבְיָדֶ֖ךָ וְׁשָבִ֥יתָ ׁשִבְיֹֽו: 

ּבַׁשִּבְיָ֔ה אֵׁ֖שֶת יְפַת־ּתַֹ֑אר וְחָֽׁשַקְּתָ֣ בָּ֔ה וְלָֽקַחְּתָ֥ לְךָ֖ וְרָאִ֨יתָ֙ 

וַֽהֲבֵאתָּ֖ה אֶל־ּתֹ֣וךְ ּבֵיתֶ֑ךָ וְגִּלְחָה֙ אֶת־רֹאׁשָּ֔ה  יבלְאִׁשָּֽה: 

וְהֵסִירָה֩ אֶת־ׂשִמְלַ֨ת ׁשִבְיָּ֜ה מֵֽעָלֶ֗יהָ  יגוְעָֽׂשְתָ֖ה אֶת־צִּפָרְנֶֽיהָ: 

בֵיתֶ֔ךָ ּובָֽכְתָ֛ה אֶת־ָאבִ֥יהָ וְאֶת־אִּמָּ֖ה יֶ֣רַח יָמִ֑ים וְיָֽׁשְבָה֙ ּבְ

וְהָיָ֞ה  ידוְַא֨חַר ּכֵ֜ן ּתָבֹ֤וא אֵלֶ֨יהָ֙ ּוֽבְעַלְּתָּ֔ה וְהָֽיְתָ֥ה לְךָ֖ לְאִׁשָּֽה: 

אִם־לֹ֧א חָפַ֣צְּתָ ּבָּ֗ה וְׁשִּלַחְּתָּה֙ לְנַפְׁשָּ֔ה ּומָכֹ֥ר לֹֽא־תִמְּכְרֶּ֖נָה 
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ּכִי־תִֽהְיֶ֨יןָ  טולֹֽא־תִתְעַּמֵ֣ר ּבָּ֔ה ּתַ֖חַת אֲׁשֶ֥ר עִּנִיתָּֽה:  ּבַּכָ֑סֶף

ְלאִ֜יׁש ׁשְּתֵ֣י נָׁשִ֗ים הַָֽאחַ֤ת אֲהּובָה֙ וְהַָֽאחַ֣ת ׂשְנּוָא֔ה וְיָֽלְדּו־לֹ֣ו 

 טזבָנִ֔ים הָֽאֲהּובָ֖ה וְהַׂשְּנּוָא֑ה וְהָיָ֛ה הַּבֵ֥ן הַּבְכֹ֖ר ַלׂשְּנִיָאֽה: 

ה ּבְיֹום֙ הַנְחִילֹ֣ו אֶת־ּבָנָ֔יו אֵ֥ת אֲׁשֶר־יִֽהְיֶ֖ה לֹ֑ו לֹ֣א יּוכַ֗ל וְהָיָ֗

ּכִי֩  יזְלבַּכֵר֙ אֶת־ּבֶן־הָ֣אֲהּובָ֔ה עַל־ּפְנֵ֥י בֶן־הַׂשְּנּוָא֖ה הַּבְכֹֽר: 

אֶת־הַּבְכֹ֨ר ּבֶן־הַׂשְּנּוָא֜ה יַּכִ֗יר לָ֤תֶת לֹו֙ ּפִ֣י ׁשְנַ֔יִם ּבְכֹ֥ל 

 יחֹו ּכִי־הּוא֙ רֵאׁשִ֣ית אֹנֹ֔ו לֹ֖ו מִׁשְּפַ֥ט הַּבְכֹרָֽה: אֲׁשֶר־יִּמָצֵ֖א ל֑

ּכִי־יִֽהְיֶ֣ה ְלאִ֗יׁש ּבֵ֚ן סֹורֵ֣ר ּומֹורֶ֔ה אֵיֶנּ֣נּו ׁשֹמֵ֔עַ ּבְקֹ֥ול ָאִב֖יו 

וְתָ֥פְׂשּו בֹ֖ו  יטּובְקֹ֣ול אִּמֹ֑ו וְיִּסְרּ֣ו אֹתֹ֔ו וְלֹ֥א יִׁשְמַ֖ע אֲֵליהֶֽם: 

ֹו וְהֹוצִ֧יאּו אֹתֹ֛ו אֶל־זִקְנֵ֥י עִירֹ֖ו וְאֶל־ׁשַ֥עַר מְקֹמֹֽו: ָאבִ֣יו וְאִּמ֑

וְָאֽמְרּ֞ו אֶל־זִקְנֵ֣י עִירֹ֗ו ּבְנֵ֤נּו זֶה֙ סֹורֵ֣ר ּומֹרֶ֔ה אֵינֶּ֥נּו ׁשֹמֵ֖עַ  כ

ּו֠רְגָמֻהּו ּכָל־ַאנְׁשֵ֨י עִירֹ֤ו בָֽאֲבָנִים֙ וָמֵ֔ת  כאּבְקֹלֵ֑נּו זֹולֵ֖ל וְסֹבֵֽא: 

 כבּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶ֑ךָ וְכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל יִׁשְמְעּ֥ו וְיִרָֽאּו: ּובִֽעַרְ 

וְכִי־יִֽהְיֶ֣ה בְאִ֗יׁש חֵ֛טְא מִׁשְּפַט־מָ֖וֶת וְהּומָ֑ת וְתָלִ֥יתָ אֹתֹ֖ו 

לֹֽא־תָלִ֨ין נִבְָלתֹ֜ו עַל־הָעֵ֗ץ ּכִֽי־קָבֹ֤ור ּתִקְּבְרֶּ֨נּו֙  כגעַל־עֵֽץ: 

י־קְִללַ֥ת אֱלֹהִ֖ים ּתָלּ֑וי וְלֹ֤א תְטַּמֵא֙ ּבַּיֹ֣ום הַהּ֔וא ּכִֽ

  אֶת־ַאדְמָ֣תְךָ֔ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָֽה: 

  כב דברים פרק
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לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־ׁשֹ֨ור ָאחִ֜יךָ אֹ֤ו אֶת־ׂשֵיֹו֙ נִּדָחִ֔ים וְהִתְעַּלַמְּתָ֖  א

וְאִם־לֹ֨א קָרֹ֥וב ָאחִ֛יךָ אֵלֶ֖יךָ  ב מֵהֶ֑ם הָׁשֵ֥ב ּתְׁשִיבֵ֖ם לְָאחִֽיךָ:

וְלֹ֣א יְדַעְּתֹ֑ו וַֽאֲסַפְּתֹו֙ אֶל־ּתֹ֣וךְ ּבֵיתֶ֔ךָ וְהָיָ֣ה עִּמְךָ֗ עַ֣ד ְּדרֹׁ֤ש 

וְֵכ֧ן ּתַֽעֲׂשֶ֣ה לַֽחֲמֹרֹ֗ו וְכֵ֣ן ּתַֽעֲׂשֶה֘  גָאחִ֨יךָ֙ אֹתֹ֔ו וַֽהֲׁשֵֽבֹתֹ֖ו לֹֽו: 

לְכָל־אֲבֵדַ֥ת ָאחִ֛יךָ אֲׁשֶר־ּתֹאבַ֥ד מִּמֶּ֖נּו ְלׂשִמְָלתֹו֒ וְכֵ֨ן ּתַֽעֲׂשֶ֘ה 

לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־חֲמֹ֨ור  דּומְצָאתָּ֑ה לֹ֥א תּוכַ֖ל ְלהִתְעַּלֵֽם: 

ָאחִ֜יךָ אֹ֤ו ׁשֹורֹו֙ נֹֽפְלִ֣ים ּבַּדֶ֔רֶךְ וְהִתְעַּלַמְּתָ֖ מֵהֶ֑ם הָקֵ֥ם ּתָקִ֖ים 

עַל־אִׁשָּ֔ה וְלֹֽא־יִלְּבַׁ֥ש ּגֶ֖בֶר לֹא־יִֽהְיֶ֤ה כְִלי־גֶ֨בֶר֙  העִּמֹֽו: 

ּכִ֣י  וׂשִמְלַ֣ת אִׁשָּ֑ה ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶי֖ךָ ּכָל־עֹׂ֥שֵה אֵֶּֽלה: 

יִּקָרֵ֣א קַן־צִּפֹ֣ור | ְלפָנֶ֡יךָ ּבַּדֶ֜רֶךְ ּבְכָל־עֵ֣ץ | אֹ֣ו עַל־הָָא֗רֶץ 

ל־הָ֣אֶפְרֹחִ֔ים אֹ֖ו אֶפְרֹחִים֙ אֹו בֵיצִ֔ים וְהָאֵ֤ם רֹבֶ֨צֶת֙ עַ

ׁשַּלֵ֤חַ ּתְׁשַּלַח֙  זעַל־הַּבֵיצִ֑ים לֹֽא־תִּקַ֥ח הָאֵ֖ם עַל־הַּבָנִֽים: 

אֶת־הָאֵ֔ם וְאֶת־הַּבָנִ֖ים ּתִּֽקַֽח־לָ֑ךְ ְלמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְהַֽאֲרַכְּתָ֖ 

ּגֶ֑ךָ ּכִ֤י תִבְנֶה֙ ּבַ֣יִת חָדָׁ֔ש וְעָׂשִ֥יתָ מַֽעֲקֶ֖ה ְלגַ חיָמִֽים: 

לֹֽא־תִזְרַ֥ע  טוְלֹֽא־תָׂשִ֤ים ּדָמִים֙ ּבְבֵיתֶ֔ךָ ּכִֽי־יִּפֹ֥ל הַּנֹפֵ֖ל מִּמֶּֽנּו: 

ּכַרְמְךָ֖ ּכְִלָא֑יִם ּפֶן־ּתִקְּדַׁ֗ש הַֽמְֵלָא֤ה הַּזֶ֨רַע֙ אֲׁשֶ֣ר ּתִזְרָ֔ע 

לֹ֤א  יא: לֹא־תַֽחֲרֹׁ֥ש ּבְׁשֹֽור־ּובַֽחֲמֹ֖ר יַחְּדָֽו יּותְבּוַא֖ת הַּכָֽרֶם: 

ּגְדִלִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶה־ּלָ֑ךְ  יבתִלְּבַׁש֙ ׁשַֽעַטְנֵ֔ז צֶ֥מֶר ּופִׁשְּתִ֖ים יַחְּדָֽו: 
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ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִ֖יׁש  יגעַל־ַארְּבַ֛ע ּכַנְפֹ֥ות ּכְסּֽותְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּתְכַּסֶה־ּבָּֽה: 

עֲִלילֹ֣ת ּדְבָרִ֔ים וְׂשָ֥ם ָלּה֙  ידאִׁשָּ֑ה ּובָ֥א אֵלֶ֖יהָ ּוׂשְנֵָאּֽה: 

וְהֹוצִ֥א עָלֶ֖יהָ ׁשֵ֣ם רָ֑ע וְָאמַ֗ר אֶת־הָֽאִׁשָּ֤ה הַּזֹאת֙ לָקַ֔חְּתִי 

וְלָקַ֛ח אֲבִ֥י  טווָֽאֶקְרַ֣ב אֵלֶ֔יהָ וְלֹֽא־מָצָ֥אתִי לָּ֖ה ּבְתּולִֽים: 

(הנער) הַּֽנַעֲרָ֖ה וְאִּמָּ֑ה וְהֹוצִ֜יאּו אֶת־ּבְתּולֵ֧י (הנער) הַּֽנַעֲרָ֛ה 

וְָאמַ֛ר אֲבִ֥י (הנער) הַּֽנַעֲרָ֖ה  טזל־זִקְנֵ֥י הָעִ֖יר הַׁשָּֽעְרָה: אֶ

 יזאֶל־הַּזְקֵנִ֑ים אֶת־ּבִּתִ֗י נָתַּ֜תִי ָלאִ֥יׁש הַּזֶ֛ה לְאִׁשָּ֖ה וַּיִׂשְנָאֶֽהָ: 

וְהִּנֵה־הּ֡וא ׂשָם֩ עֲלִילֹ֨ת ּדְבָרִ֜ים לֵאמֹ֗ר לֹֽא־מָצָ֤אתִי לְבִּתְךָ֙ 

ֶּלה ּבְתּולֵ֣י בִּתִ֑י ּופָֽרְׂשּו֙ הַׂשִּמְלָ֔ה ִלפְנֵ֖י זִקְנֵ֥י ּבְתּולִ֔ים וְאֵ֖

 יטוְלָֽקְחּ֛ו זִקְנֵ֥י הָֽעִיר־הַהִ֖וא אֶת־הָאִ֑יׁש וְיִּסְרּ֖ו אֹתֹֽו:  יחהָעִֽיר: 

וְעָֽנְׁשּ֨ו אֹתֹ֜ו מֵָ֣אה כֶ֗סֶף וְנָֽתְנּ֙ו לַֽאֲבִ֣י הַּֽנַֽעֲרָ֔ה ּכִ֤י הֹוצִיא֙ ׁשֵ֣ם 

ל ּבְתּולַ֣ת יִׂשְרָאֵ֑ל וְלֹו־תִֽהְיֶ֣ה לְאִׁשָּ֔ה לֹֽא־יּוכַ֥ל רָ֔ע עַ֖

וְאִם־אֱמֶ֣ת הָיָ֔ה הַּדָבָ֖ר הַּזֶ֑ה לֹֽא־נִמְצְאּ֥ו  כְלׁשְַּלחָּ֖ה ּכָל־יָמָֽיו: 

וְהֹוצִ֨יאּו אֶת־ (הנער) הַּֽנַעֲרָ֜ה  כאבְתּולִ֖ים (לנער) לַּֽנַעֲרָֽה: 

ּוסְקָלּוהָ֩ ַאנְׁשֵ֨י עִירָּ֤ה ּבָֽאֲבָנִים֙ וָמֵ֔תָה  אֶל־ּפֶ֣תַח ּבֵית־ָאבִ֗יהָ

ּכִי־עָֽׂשְתָ֤ה נְבָָלה֙ ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל ִלזְנֹ֖ות ּבֵ֣ית ָאבִ֑יהָ ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע 

ּכִֽי־יִּמָצֵ֨א אִ֜יׁש ׁשֹכֵ֣ב | עִם־אִׁשָּ֣ה בְעַֻֽלת־ּבַ֗עַל  כבמִּקִרְּבֶֽךָ: 

אִ֛יׁש הַׁשֹּכֵ֥ב עִם־הָֽאִׁשָּ֖ה וְהָֽאִׁשָּ֑ה ּובִֽעַרְּתָ֥ ּומֵ֨תּו֙ ּגַם־ׁשְנֵיהֶ֔ם הָ 
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ּכִ֤י יִֽהְיֶה֙ (נער) נַעֲרָ֣ה בְתּולָ֔ה מְאֹֽרָׂשָ֖ה  כגהָרָ֖ע מִּיִׂשְרָאֵֽל: 

וְהֹֽוצֵאתֶ֨ם  כדְלאִ֑יׁש ּומְצָָאּ֥ה אִ֛יׁש ּבָעִ֖יר וְׁשָכַ֥ב עִּמָּֽה: 

יר הַהִ֗וא ּוסְקְַלּתֶ֨ם אֹתָ֥ם אֶת־ׁשְנֵיהֶ֜ם אֶל־ׁשַ֣עַר | הָעִ֣ 

ּבָֽאֲבָנִים֘ וָמֵ֒תּו֒ אֶת־ (הנער) הַּֽנַעֲרָ֗ה עַל־ּדְבַר֙ אֲׁשֶ֣ר 

לֹא־צָֽעֲקָ֣ה בָעִ֔יר וְאֶ֨ת־הָאִ֔יׁש עַל־ּדְבַ֥ר אֲׁשֶר־עִּנָ֖ה אֶת־אֵׁ֣שֶת 

צָ֣א הָאִ֗יׁש וְֽאִם־ּבַׂשָּדֶ֞ה יִמְ כהרֵעֵ֑הּו ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 

אֶת־ (הנער) הַּֽנַעֲרָה֙ הַמְאֹ֣רָׂשָ֔ה וְהֶֽחֱזִיק־ּבָּ֥ה הָאִ֖יׁש וְׁשָכַ֣ב 

(ולנער)  כועִּמָּ֑ה ּומֵ֗ת הָאִ֛יׁש אֲׁשֶר־ׁשָכַ֥ב עִּמָּ֖ה ְלבַּדֹֽו: 

וְלַּֽנַעֲרָה֙ לֹא־תַֽעֲׂשֶ֣ה דָבָ֔ר אֵ֥ין (לנער) לַּֽנַעֲרָ֖ה חֵ֣טְא מָ֑וֶת ּכִ֡י 

 כזר֩ יָקּ֨ום אִ֤יׁש עַל־רֵעֵ֨הּו֙ ּורְצָחֹ֣ו נֶ֔פֶׁש ּכֵ֖ן הַּדָבָ֥ר הַּזֶֽה: ּכַֽאֲׁשֶ

ּכִ֥י בַׂשָּדֶ֖ה מְצָָאּ֑ה צָֽעֲקָ֗ה (הנער) הַּֽנַעֲרָה֙ הַֽמְאֹ֣רָׂשָ֔ה וְאֵ֥ין 

ּכִֽי־יִמְצָ֣א אִ֗יׁש (נער) נַעֲרָ֤ה בְתּוָלה֙ אֲׁשֶ֣ר  כחמֹוׁשִ֖יעַ לָּֽה: 

וְ֠נָתַן הָאִ֨יׁש  כטה ּותְפָׂשָּ֖ה וְׁשָכַ֣ב עִּמָּ֑ה וְנִמְצָֽאּו: לֹֽא־אֹרָׂ֔שָ

הַׁשֹּכֵ֥ב עִּמָּ֛ה לַֽאֲבִ֥י (הנער) הַּֽנַעֲרָ֖ה חֲמִׁשִּ֣ים ּכָ֑סֶף וְלֹו־תִֽהְיֶ֣ה 

  לְאִׁשָּ֗ה ּתַ֚חַת אֲׁשֶ֣ר עִּנָּ֔ה לֹֽא־יּוכַ֥ל ׁשַּלְחָּ֖ה ּכָל־יָמָֽיו: 

  כג דברים פרק
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 בא־יִּקַ֥ח אִ֖יׁש ֶאת־אֵׁ֣שֶת ָאבִ֑יו וְלֹ֥א יְגַּלֶ֖ה ּכְנַ֥ף ָאבִֽיו: לֹֽ א

לֹֽא־יָבֹ֥א  גלֹֽא־יָבֹ֧א פְצּֽועַ־ּדַּכָ֛ה ּוכְרּ֥ות ׁשָפְכָ֖ה ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָֽה: 

מַמְזֵ֖ר ּבִקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה ּגַ֚ם ּדֹור עֲׂשִירִ֔י לֹֽא־יָבֹ֥א לֹ֖ו ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָֽה: 

לֹֽא־יָבֹ֧א עַּמֹונִ֛י ּומֹֽוָאבִ֖י ּבִקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה ּגַ֚ם ּדֹ֣ור עֲׂשִירִ֔י  ד

עַל־ּדְבַ֞ר אֲׁשֶ֨ר  הלֹֽא־יָבֹ֥א ָלהֶ֛ם ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָ֖ה עַד־עֹולָֽם: 

לֹֽא־קִּדְמּ֤ו אֶתְכֶם֙ ּבַּלֶ֣חֶם ּובַּמַ֔יִם ּבַּדֶ֖רֶךְ ּבְצֵֽאתְכֶ֣ם מִּמִצְרָ֑יִם 

ר֩ ׂשָכַ֨ר עָלֶ֜יךָ אֶת־ּבְִלעָ֣ם ּבֶן־ּבְעֹ֗ור מִּפְתֹ֛ור אֲרַ֥ם נַֽהֲרַ֖יִם וַֽאֲׁשֶ

וְלֹֽא־ָאבָ֞ה יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ִלׁשְמֹ֣עַ אֶל־ּבְִלעָ֔ם וַּיַֽהֲפֹךְ֩  ולְקְַֽללֶּֽךָ: 

יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֧יךָ ּלְךָ֛ אֶת־הַּקְָללָ֖ה ִלבְרָכָ֑ה ּכִ֥י אֲהֵֽבְךָ֖ יְהֹוָ֥ה 

 חלֹֽא־תִדְרֹׁ֥ש ׁשְלֹמָ֖ם וְטֹֽבָתָ֑ם ּכָל־יָמֶ֖יךָ ְלעֹולָֽם:  זיךָ: אֱלֹהֶֽ

לֹֽא־תְתַעֵ֣ב אֲדֹמִ֔י ּכִ֥י ָאחִ֖יךָ הּ֑וא לֹֽא־תְתַעֵ֣ב מִצְרִ֔י ּכִי־גֵ֖ר 

ּבָנִ֛ים אֲׁשֶר־יִּוָֽלְדּ֥ו לָהֶ֖ם ּדֹור ׁשְִליׁשִ֑י יָבֹ֥א  טהָיִ֥יתָ בְַארְצֹֽו: 

ּכִֽי־תֵצֵ֥א מַֽחֲנֶ֖ה עַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ וְנִׁ֨שְמַרְּתָ֔  יל יְהֹוָֽה: ָלהֶ֖ם ּבִקְהַ֥

ּכִי־יִֽהְיֶ֤ה בְךָ֙ אִ֔יׁש אֲׁשֶ֛ר לֹא־יִֽהְיֶ֥ה טָהֹ֖ור  יאמִּכֹ֖ל ּדָבָ֥ר רָֽע: 

מִּקְרֵה־לָ֑יְָלה וְיָצָא֙ אֶל־מִחּ֣וץ לַּֽמַֽחֲֶנ֔ה לֹ֥א יָבֹ֖א אֶל־ּתֹ֥וךְ 

וְהָיָ֥ה ִלפְנֹות־עֶ֖רֶב יִרְחַ֣ץ ּבַּמָ֑יִם ּוכְבֹ֣א הַׁשֶּ֔מֶׁש  ביהַּֽמַֽחֲנֶֽה: 

וְיָד֙ ּתִהְיֶ֣ה לְךָ֔ מִחּ֖וץ לַַּֽמֽחֲנֶ֑ה  יגיָבֹ֖א אֶל־ּתֹ֥וךְ הַּֽמַֽחֲנֶֽה: 

וְיָתֵ֛ד ּתִהְיֶ֥ה לְךָ֖ עַל־אֲזֵנֶ֑ךָ וְהָיָה֙  ידוְיָצָ֥אתָ ׁשָּ֖מָה חּֽוץ: 
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ּכִי֩  טוחָֽפַרְּתָ֣ה בָּ֔ה וְׁשַבְּתָ֖ וְכִּסִ֥יתָ אֶת־צֵָֽאתֶֽךָ: ּבְׁשִבְּתְךָ֣ חּ֔וץ וְ

יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ מִתְהַּלֵ֣ךְ | ּבְקֶ֣רֶב מַֽחֲנֶ֗ךָ ְלהַּצִֽילְךָ֙ וְלָתֵ֤ת אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ 

ְלפָנֶ֔יךָ וְהָיָ֥ה מַֽחֲנֶ֖יךָ קָדֹ֑וׁש וְלֹֽא־יִרְאֶ֤ה בְךָ֙ עֶרְוַ֣ת ּדָבָ֔ר וְׁשָ֖ב 

לֹֽא־תַסְּגִ֥יר עֶ֖בֶד אֶל־אֲדֹנָ֑יו אֲׁשֶר־יִּנָצֵ֥ל אֵלֶ֖יךָ  טזחֲרֶֽיךָ: מֵַאֽ

עִּמְךָ֞ יֵׁשֵ֣ב ּבְקִרְּבְךָ֗ ּבַּמָקֹ֧ום אֲׁשֶר־יִבְחַ֛ר  יזמֵעִ֥ם אֲדֹנָֽיו: 

לֹא־תִֽהְיֶ֥ה קְדֵׁשָ֖ה  יחּבְַאחַ֥ד ׁשְעָרֶ֖יךָ ּבַּטֹ֣וב לֹ֑ו לֹ֖א ּתֹונֶּֽנּו: 

לֹֽא־תָבִיא֩  יטֹות יִׂשְרָאֵ֑ל וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה קָדֵׁ֖ש מִּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: מִּבְנ֣

אֶתְנַ֨ן זֹונָ֜ה ּומְחִ֣יר ּכֶֶ֗לב ּבֵ֛ית יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְכָל־נֶ֑דֶר ּכִ֧י 

לֹֽא־תַׁשִּ֣יךְ לְָאחִ֔יךָ נֶׁ֥שֶךְ  כתֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּגַם־ׁשְנֵיהֶֽם: 

לַּנָכְרִ֣י תַׁשִּ֔יךְ  כאסֶף נֶׁ֣שֶךְ אֹ֑כֶל נֶׁ֕שֶךְ ּכָל־ּדָבָ֖ר אֲׁשֶ֥ר יִׁשָּֽךְ: ּכֶ֖

ּולְָאחִ֖יךָ לֹ֣א תַׁשִּ֑יךְ ְלמַ֨עַן יְבָֽרֶכְךָ֜ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבְכֹל֙ מִׁשְלַ֣ח 

י־תִּדֹ֥ר ּכִֽ כביָדֶ֔ךָ עַל־הָָא֕רֶץ ֲאׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

נֶ֨דֶר֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תְַאחֵ֖ר לְׁשַּלְמֹ֑ו ּכִֽי־דָרֹׁ֨ש יִדְרְׁשֶּ֜נּו 

וְכִ֥י תֶחְּדַ֖ל לִנְּדֹ֑ר  כגיְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ מֵֽעִּמָ֔ךְ וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא: 

יתָ מֹוצָ֥א ׂשְפָתֶ֖יךָ ּתִׁשְמֹ֣ר וְעָׂשִ֑  כדלֹא־יִֽהְיֶ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא: 

 כהּכַֽאֲׁשֶ֨ר נָדַ֜רְּתָ לַֽיהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ נְדָבָ֔ה אֲׁשֶ֥ר ּדִּבַ֖רְּתָ ּבְפִֽיךָ: 

ּכִ֤י תָבֹא֙ ּבְכֶ֣רֶם רֵעֶ֔ךָ וְָאֽכְַלּתָ֧ עֲנָבִ֛ים ּכְנַפְׁשְךָ֖ ׂשָבְעֶ֑ךָ 
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פְּתָ֥ מְִלילֹ֖ת ּכִ֤י תָבֹא֙ ּבְקָמַ֣ת רֵעֶ֔ךָ וְקָֽטַ כווְאֶֽל־ּכְֶליְךָ֖ לֹ֥א תִּתֵֽן: 

  ּבְיָדֶ֑ךָ וְחֶרְמֵׁש֙ לֹ֣א תָנִ֔יף עַ֖ל קָמַ֥ת רֵעֶֽךָ: 

  כד קדברים פר

ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִ֛יׁש אִׁשָּ֖ה ּובְעָלָּ֑ה וְהָיָ֞ה אִם־לֹ֧א תִמְצָא־חֵ֣ן  א

ן ּבְעֵינָ֗יו ּכִי־מָ֤צָא בָּה֙ עֶרְוַ֣ת ּדָבָ֔ר וְכָ֨תַב לָּ֜ה סֵ֤פֶר ּכְרִיתֻת֙ וְנָתַ֣

וְיָֽצְָא֖ה מִּבֵיתֹ֑ו וְהָֽלְכָ֖ה וְהָֽיְתָ֥ה  בּבְיָדָּ֔ה וְׁשְִּלחָּ֖ה מִּבֵיתֹֽו: 

ּוׂשְנֵָאּה֘ הָאִ֣יׁש הַָאֽחֲרֹון֒ וְכָ֨תַב לָּ֜ה סֵ֤פֶר  גְלאִֽיׁש־ַאחֵֽר: 

ּכְרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן ּבְיָדָּ֔ה וְׁשְִּלחָּ֖ה מִּבֵיתֹ֑ו אֹ֣ו כִ֤י יָמּות֙ הָאִ֣יׁש 

לֹֽא־יּוכַ֣ל ּבַעְלָּ֣ה  דחֲרֹ֔ון אֲׁשֶר־לְקָחָּ֥ה לֹ֖ו לְאִׁשָּֽה: הַָאֽ

הָֽרִאׁשֹ֣ון אֲׁשֶר־ׁשִּ֠לְחָּה ָלׁשּ֨וב לְקַחְּתָּ֜ה לִהְיֹ֧ות לֹ֣ו לְאִׁשָּ֗ה 

ַאֽחֲרֵי֙ אֲׁשֶ֣ר הֻּטַּמָָ֔אה ּכִי־תֹֽועֵבָ֥ה הִ֖וא ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְלֹ֤א 

 הר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָֽה: תַֽחֲטִיא֙ אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ

ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִיׁש֙ אִׁשָּ֣ה חֲדָׁשָ֔ה לֹ֤א יֵצֵא֙ ּבַּצָבָ֔א וְלֹא־יַֽעֲבֹ֥ר 

עָלָ֖יו לְכָל־ּדָבָ֑ר נָקִ֞י יִהְיֶ֤ה לְבֵיתֹו֙ ׁשָנָ֣ה אֶחָ֔ת וְׂשִּמַ֖ח 

רֵחַ֖יִם וָרָ֑כֶב ּכִי־נֶ֖פֶׁש לֹא־יַֽחֲבֹ֥ל  ואֶת־אִׁשְּתֹ֥ו אֲׁשֶר־לָקָֽח: 

ּכִֽי־יִּמָצֵ֨א אִ֜יׁש ּגֹנֵ֨ב נֶ֤פֶׁש מֵֽאֶחָיו֙ מִּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל  זהּ֥וא חֹבֵֽל: 

וְהִתְעַּמֶר־ּבֹ֖ו ּומְכָרֹ֑ו ּומֵת֙ הַּגַּנָ֣ב הַהּ֔וא ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 
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ִלׁשְמֹ֥ר מְאֹ֖ד וְלַֽעֲׂשֹ֑ות ּכְכֹל֩ הִׁשָּ֧מֶר ּבְנֶֽגַע־הַּצָרַ֛עַת  ח

אֲׁשֶר־יֹורּ֨ו אֶתְכֶ֜ם הַּכֹֽהֲנִ֧ים הַֽלְוִּיִ֛ם ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוִיתִ֖ם ּתִׁשְמְרּ֥ו 

זָכֹ֕ור אֵ֧ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְמִרְיָ֑ם  טלַֽעֲׂשֹֽות: 

תַׁשֶּ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ מַׁשַּ֣את מְאּ֑ומָה ּכִֽי־ יּבַּדֶ֖רֶךְ ּבְצֵֽאתְכֶ֥ם מִּמִצְרָֽיִם: 

ּבַחּ֖וץ ּתַֽעֲמֹ֑ד וְהָאִ֗יׁש  יאלֹֽא־תָבֹ֥א אֶל־ּבֵיתֹ֖ו לַֽעֲבֹ֥ט עֲבֹטֹֽו: 

 יבאֲׁשֶ֤ר ַאּתָה֙ נֹׁשֶ֣ה בֹ֔ו יֹוצִ֥יא אֵלֶ֛יךָ אֶת־הָֽעֲבֹ֖וט הַחּֽוצָה: 

הָׁשֵב֩ ּתָׁשִ֨יב לֹ֤ו  יגוְאִם־אִ֥יׁש עָנִ֖י הּ֑וא לֹ֥א תִׁשְּכַ֖ב ּבַֽעֲבֹטֹֽו: 

אֶת־הָֽעֲבֹוט֙ ּכְבֹ֣וא הַׁשֶּ֔מֶׁש וְׁשָכַ֥ב ּבְׂשַלְמָתֹ֖ו ּובֵֽרֲכֶּ֑ךָ ּולְךָ֙ 

לֹא־תַֽעֲׁשֹ֥ק ׂשָכִ֖יר עָנִ֣י  ידּתִהְיֶ֣ה צְדָקָ֔ה ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ּבְיֹומֹו֩  טוךָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: וְאֶבְיֹ֑ון מֵַֽאחֶ֕יךָ אֹ֧ו מִּגֵֽרְךָ֛ אֲׁשֶ֥ר ּבְַארְצְ 

תִּתֵ֨ן ׂשְכָרֹ֜ו וְֽלֹֽא־תָבֹ֧וא עָלָ֣יו הַׁשֶּ֗מֶׁש ּכִ֤י עָנִי֙ הּ֔וא וְאֵלָ֕יו 

הּ֥וא נֹׂשֵ֖א אֶת־נַפְׁשֹ֑ו וְלֹֽא־יִקְרָ֤א עָלֶ֨יךָ֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ 

נִ֖ים לֹא־יּֽומְתּ֣ו לֹא־יּֽומְתּ֤ו ָאבֹות֙ עַל־ּבָנִ֔ים ּובָ טזחֵֽטְא: 

לֹ֣א תַּטֶ֔ה מִׁשְּפַ֖ט ּגֵ֣ר יָתֹ֑ום  יזעַל־ָאבֹ֑ות אִ֥יׁש ּבְחֶטְאֹ֖ו יּומָֽתּו: 

וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ ּבְמִצְרַ֔יִם  יחוְלֹ֣א תַֽחֲבֹ֔ל ּבֶ֖גֶד ַאלְמָנָֽה: 

ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְךָ֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות  וַּֽיִפְּדְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִׁשָּ֑ם עַל־ּכֵ֞ן

ּכִ֣י תִקְצֹר֩ קְצִֽירְךָ֙ בְׂשָדֶ֜ךָ וְׁשָֽכַחְּתָ֧ עֹ֣מֶר  יטאֶת־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה: 

ּבַׂשָּדֶ֗ה לֹ֤א תָׁשּוב֙ לְקַחְּתֹ֔ו ַלּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶ֑ה ְלמַ֤עַן 
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ּכִ֤י תַחְּבֹט֙ זֵֽיתְךָ֔  כל מַֽעֲׂשֵ֥ה יָדֶֽיךָ: יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכֹ֖

ּכִ֤י  כאלֹ֥א תְפַאֵ֖ר ַאֽחֲרֶ֑יךָ ַלּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶֽה: 

תִבְצֹר֙ ּכַרְמְךָ֔ לֹ֥א תְעֹולֵ֖ל ַאֽחֲרֶ֑יךָ לַּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה 

עֶ֥בֶד הָיִ֖יתָ ּבְאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י וְזָ֣כַרְּתָ֔ ּכִי־ כביִֽהְיֶֽה: 

  מְצַּוְךָ֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות אֶת־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה: 

  כה דברים פרק

ּכִי־יִֽהְיֶ֥ה רִיב֙ ּבֵ֣ין אֲנָׁשִ֔ים וְנִּגְׁשּ֥ו אֶל־הַּמִׁשְּפָ֖ט ּוׁשְפָטּ֑ום  א

וְהָיָ֛ה אִם־ּבִ֥ן  בת־הָֽרָׁשָֽע: וְהִצְּדִ֨יקּו֙ אֶת־הַּצַּדִ֔יק וְהִרְׁשִ֖יעּו אֶ

הַּכֹ֖ות הָֽרָׁשָ֑ע וְהִּפִילֹ֤ו הַׁשֹּפֵט֙ וְהִּכָ֣הּו ְלפָנָ֔יו ּכְדֵ֥י רִׁשְעָתֹ֖ו 

ַארְּבָעִ֥ים יַּכֶּ֖נּו לֹ֣א יֹסִ֑יף ּפֶן־יֹסִ֨יף ְלהַּכֹתֹ֤ו עַל־אֵּ֨לֶה֙  גּבְמִסְּפָֽר: 

לֹֽא־תַחְסֹ֥ם ׁשֹ֖ור ּבְדִיׁשֹֽו:  דינֶֽיךָ: מַּכָ֣ה רַּבָ֔ה וְנִקְלָ֥ה ָאחִ֖יךָ ְלעֵ

ּכִי־יֵֽׁשְבּ֨ו ַאחִ֜ים יַחְּדָ֗ו ּומֵ֨ת ַאחַ֤ד מֵהֶם֙ ּובֵ֣ן אֵין־לֹ֔ו  ה

לֹא־תִֽהְיֶ֧ה אֵֽׁשֶת־הַּמֵ֛ת הַחּ֖וצָה ְלאִ֣יׁש זָ֑ר יְבָמָּה֙ יָבֹ֣א עָלֶ֔יהָ 

יָ֗ה הַּבְכֹור֙ אֲׁשֶ֣ר ּתֵלֵ֔ד יָקּ֕ום וְהָ וּולְקָחָּ֥ה לֹ֛ו לְאִׁשָּ֖ה וְיִּבְמָּֽה: 

וְאִם־לֹ֤א  זעַל־ׁשֵ֥ם ָאחִ֖יו הַּמֵ֑ת וְלֹֽא־יִּמָחֶ֥ה ׁשְמֹ֖ו מִּיִׂשְרָאֵֽל: 

יַחְּפֹץ֙ הָאִ֔יׁש לָקַ֖חַת אֶת־יְבִמְּתֹ֑ו וְעָֽלְתָה֩ יְבִמְּתֹ֨ו הַׁשַּ֜עְרָה 

ם לְָאחִ֥יו ׁשֵם֙ ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־הַּזְקֵנִ֗ים וְָאֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ן יְבָמִ֜י ְלהָקִ֨י
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וְקָֽרְאּו־לֹ֥ו זִקְנֵֽי־עִירֹ֖ו וְדִּבְרּ֣ו אֵלָ֑יו וְעָמַ֣ד  חלֹ֥א ָאבָ֖ה יַּבְמִֽי: 

וְנִּגְׁשָ֨ה יְבִמְּתֹ֣ו אֵָליו֘ לְעֵינֵ֣י  טוְָאמַ֔ר לֹ֥א חָפַ֖צְּתִי לְקַחְּתָּֽה: 

ֹו וְיָֽרְקָ֖ה ּבְפָנָ֑יו וְעָֽנְתָה֙ הַּזְקֵנִים֒ וְחָֽלְצָ֤ה נַֽעֲלֹו֙ מֵעַ֣ל רַגְל֔

 יוְָא֣מְרָ֔ה ּכָ֚כָה יֵֽעָׂשֶ֣ה ָלאִ֔יׁש אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־יִבְנֶ֖ה אֶת־ּבֵ֥ית ָאחִֽיו: 

ּכִֽי־יִּנָצּ֨ו אֲנָׁשִ֤ים  יאוְנִקְרָ֥א ׁשְמֹ֖ו ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל ּבֵ֖ית חֲלּ֥וץ הַּנָֽעַל: 

ה֙ אֵׁ֣שֶת הָֽאֶחָ֔ד ְלהַּצִ֥יל אֶת־אִיׁשָּ֖ה יַחְּדָו֙ אִ֣יׁש וְָאחִ֔יו וְקָֽרְבָ

וְקַּצֹתָ֖ה  יבמִּיַ֣ד מַּכֵ֑הּו וְׁשְָֽלחָ֣ה יָדָּ֔ה וְהֶֽחֱזִ֖יקָה ּבִמְבֻׁשָֽיו: 

לֹא־יִֽהְיֶ֥ה לְךָ֛ ּבְכִֽיסְךָ֖ אֶ֣בֶן וָָא֑בֶן  יגאֶת־ּכַּפָּ֑ה לֹ֥א תָחֹ֖וס עֵינֶֽךָ: 

א־יִֽהְיֶ֥ה לְךָ֛ ּבְבֵֽיתְךָ֖ אֵיפָ֣ה וְאֵיפָ֑ה ּגְדֹולָ֖ה לֹ  ידּגְדֹולָ֖ה ּוקְטַּנָֽה: 

אֶ֣בֶן ׁשְֵלמָ֤ה וָצֶ֨דֶק֙ יִֽהְיֶה־ּלָ֔ךְ אֵיפָ֧ה ׁשְֵלמָ֛ה וָצֶ֖דֶק  טוּוקְטַּנָֽה: 

יִֽהְיֶה־ּלָ֑ךְ ְלמַ֨עַן֙ יַֽאֲרִ֣יכּו יָמֶ֔יךָ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה 

ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכָל־עֹׂ֣שֵה אֵּ֑לֶה  טזאֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 

זָכֹ֕ור אֵ֛ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק ּבַּדֶ֖רֶךְ  יזּכֹ֖ל עֹׂ֥שֵה עָוֶֽל: 

אֲׁשֶ֨ר קָֽרְךָ֜ ּבַּדֶ֗רֶךְ וַיְזַּנֵ֤ב ּבְךָ֙  יחּבְצֵֽאתְכֶ֥ם מִּמִצְרָֽיִם: 

 יטרֶ֔יךָ וְַאּתָ֖ה עָיֵ֣ף וְיָגֵ֑עַ וְלֹ֥א יָרֵ֖א אֱלֹהִֽים: ּכָל־הַּנֶֽחֱׁשָלִ֣ים ַאֽחֲ

וְהָיָ֡ה ּבְֽהָנִ֣יחַֽ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֣יךָ | לְ֠ךָ מִּכָל־אֹ֨יְבֶ֜יךָ מִּסָבִ֗יב ּבָָא֨רֶץ֙ 

אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָ֣ה־אֱ֠לֹהֶ֠יךָ נֹתֵ֨ן לְךָ֤ נַֽחֲָלה֙ לְרִׁשְּתָּ֔ה ּתִמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר 

  חַת הַׁשָּמָ֑יִם לֹ֖א ּתִׁשְּכָֽח: עֲמָלֵ֔ק מִּתַ֖
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וְהָיָה֙ ּכִֽי־תָבֹ֣וא אֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖  א

וְלָֽקַחְּתָ֞ מֵֽרֵאׁשִ֣ית | ּכָל־ּפְרִ֣י  בנַֽחֲלָ֑ה וִֽירִׁשְּתָּ֖ה וְיָׁשַ֥בְּתָ ּבָּֽה: 

אֲׁשֶ֨ר ּתָבִ֧יא מֵַֽארְצְךָ֛ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לָ֖ךְ  הָֽאֲדָמָ֗ה

וְׂשַמְּתָ֣ בַּטֶ֑נֶא וְהָֽלַכְּתָ֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ 

ּובָאתָ֙ אֶל־הַּכֹהֵ֔ן אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיֶ֖ה ּבַּיָמִ֣ים הָהֵ֑ם  גְלׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו ׁשָֽם: 

רְּתָ֣ אֵלָ֗יו הִּגַ֤דְּתִי הַּיֹום֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּכִי־בָ֨אתִי֙ וְָאֽמַ

וְלָקַ֧ח  דאֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֵ֖ינּו לָ֥תֶת לָֽנּו: 

 ההַּכֹהֵ֛ן הַּטֶ֖נֶא מִּיָדֶ֑ךָ וְהִּ֨נִיחֹ֔ו ִלפְנֵ֕י מִזְּבַ֖ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

וְָאֽמַרְּתָ֜ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֲרַּמִי֙ אֹבֵ֣ד ָאבִ֔י וַּיֵ֣רֶד  וְעָנִ֨יתָ

מִצְרַ֔יְמָה וַּיָ֥גָר ׁשָ֖ם ּבִמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־ׁשָ֕ם ְלגֹ֥וי ּגָדֹ֖ול עָצּ֥ום 

ה וַּיָרֵ֧עּו אֹתָ֛נּו הַּמִצְרִ֖ים וַיְעַּנּ֑ונּו וַּיִּתְנּ֥ו עָלֵ֖ינּו עֲבֹדָ֥  ווָרָֽב: 

וַּנִצְעַ֕ק אֶל־יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵ֑ינּו וַּיִׁשְמַ֤ע יְהֹוָה֙  זקָׁשָֽה: 

 חאֶת־קֹלֵ֔נּו וַּיַ֧רְא אֶת־עָנְיֵ֛נּו וְאֶת־ֲעמָלֵ֖נּו וְאֶֽת־לַֽחֲצֵֽנּו: 

וַּיֹֽוצִאֵ֤נּו יְהֹוָה֙ מִּמִצְרַ֔יִם ּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ ּובִזְרֹ֣עַ נְטּויָ֔ה ּובְמֹרָ֖א 

וַיְבִאֵ֖נּו אֶל־הַּמָקֹ֣ום הַּזֶ֑ה וַּיִּתֶן־לָ֨נּ֙ו  טדֹ֑ל ּובְאֹתֹ֖ות ּובְמֹֽפְתִֽים: ּגָ

וְעַּתָ֗ה הִּנֵ֤ה  יאֶת־הָָא֣רֶץ הַּזֹ֔את אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּודְבָֽׁש: 

הֵבֵ֨אתִי֙ אֶת־רֵאׁשִית֙ ּפְרִ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־נָתַּ֥תָה ּלִ֖י יְהֹוָ֑ה 
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ֹו ִלפְנֵי֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהִׁ֨שְּתַֽחֲוִ֔יתָ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: וְהִּנַחְּת֗

וְׂשָֽמַחְּתָ֣ בְכָל־הַּטֹ֗וב אֲׁשֶ֧ר נָֽתַן־לְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּוְלבֵיתֶ֑ךָ  יא

ר ּכִ֣י תְכַּלֶ֞ה לַ֠עְׂשֵ֠ יבַאּתָה֙ וְהֵַּלוִ֔י וְהַּגֵ֖ר אֲׁשֶ֥ר ּבְקִרְּבֶֽךָ: 

אֶת־ּכָל־מַעְׂשַ֧ר ּתְבּוָאֽתְךָ֛ ּבַׁשָּנָ֥ה הַׁשְּלִיׁשִ֖ת ׁשְנַ֣ת הַּֽמַֽעֲׂשֵ֑ר 

וְנָֽתַּתָ֣ה ַלּלֵוִ֗י לַּגֵר֙ לַּיָתֹ֣ום וְלַָֽאלְמָנָ֔ה וְָאֽכְלּ֥ו בִׁשְעָרֶ֖יךָ וְׂשָבֵֽעּו: 

מִן־הַּבַ֗יִת וְגַ֨ם  וְָאֽמַרְּתָ֡ ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ּבִעַ֧רְּתִי הַּקֹ֣דֶׁש יג

נְתַּתִ֤יו לַּלֵוִי֙ וְלַּגֵר֙ ַלּיָתֹ֣ום וְלַָֽאלְמָנָ֔ה ּכְכָל־מִצְוָֽתְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר 

לֹֽא־ָאכַ֨לְּתִי  ידצִּוִיתָ֑נִי לֹֽא־עָבַ֥רְּתִי מִּמִצְֹותֶ֖יךָ וְלֹ֥א ׁשָכָֽחְּתִי: 

א וְלֹֽא־נָתַּ֥תִי מִּמֶּ֖נּו לְמֵ֑ת בְאֹנִ֜י מִּמֶּ֗נּו וְלֹֽא־בִעַ֤רְּתִי מִּמֶּ֨נּו֙ ּבְטָמֵ֔

 טוׁשָמַ֗עְּתִי ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י עָׂשִ֕יתִי ּכְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר צִּוִיתָֽנִי: 

הַׁשְקִ֩יפָה֩ מִּמְעֹ֨ון קָדְׁשְךָ֜ ִמן־הַׁשָּמַ֗יִם ּובָרֵ֤ךְ אֶֽת־עַּמְךָ֙ 

נּו ּכַֽאֲׁשֶ֤ר נִׁשְּבַ֨עְּתָ֙ אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל וְאֵת֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תָה לָ֑

הַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ  טזלַֽאֲבֹתֵ֔ינּו אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּודְבָֽׁש: 

מְצַּוְךָ֧ ַלעֲׂשֹ֛ות אֶת־הַֽחֻּקִ֥ים הָאֵֶּ֖לה וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֑ים וְׁשָֽמַרְּתָ֤ 

אֶת־יְהֹוָ֥ה הֶֽאֱמַ֖רְּתָ  יז־נַפְׁשֶֽךָ: וְעָׂשִ֨יתָ֙ אֹותָ֔ם ּבְכָל־ְלבָֽבְךָ֖ ּובְכָל

הַּיֹ֑ום ִלהְיֹות֩ לְךָ֙ לֵֽאלֹהִ֜ים וְָללֶ֣כֶת ּבִדְרָכָ֗יו וְִלׁשְמֹ֨ר חֻּקָ֧יו 

וַֽיהֹוָ֞ה הֶֽאֱמִֽירְךָ֣ הַּיֹ֗ום  יחּומִצְֹותָ֛יו ּומִׁשְּפָטָ֖יו וְִלׁשְמֹ֥עַ ּבְקֹלֹֽו: 

אֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר־לָ֑ךְ וְִלׁשְמֹ֖ר ּכָל־מִצְֹותָֽיו: ִלהְיֹ֥ות לֹו֙ ְלעַ֣ם סְגֻּלָ֔ה ּכַֽ
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ּוְלתִּתְךָ֣ עֶלְיֹ֗ון עַ֤ל ּכָל־הַּגֹויִם֙ אֲׁשֶ֣ר עָׂשָ֔ה לִתְהִּלָ֖ה ּולְׁשֵ֣ם  יט

  ּוְלתִפְָא֑רֶת וְלִֽהְיֹֽתְךָ֧ עַם־קָדׁ֛ש לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽר: 

  כז דברים פרק

מֹׁשֶה֙ וְזִקְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר ׁשָמֹר֙ וַיְצַ֤ו  א

וְהָיָ֗ה  באֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֔ה אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַּיֹֽום: 

ּבַּיֹום֘ אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעַבְרּ֣ו אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ אֶל־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה 

אֲבָנִ֣ים ּגְדֹלֹ֔ות וְׂשַדְּתָ֥ אֹתָ֖ם  אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ ַוֽהֲקֵמֹתָ֤ לְךָ֙

וְכָֽתַבְּתָ֣ עֲלֵיהֶ֗ן אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֛י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את ּבְעָבְרֶ֑ךָ  גּבַׂשִּֽיד: 

ְלמַ֡עַן אֲׁשֶר֩ ּתָבֹ֨א אֶל־הָָא֜רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֣יךָ | נֹתֵ֣ן לְךָ֗ 

ר ּדִּבֶ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֶ֖יךָ לָֽךְ: אֶ֣רֶץ זָבַ֤ת חָָלב֙ ּודְבַׁ֔ש ּכַֽאֲׁשֶ֥

וְהָיָה֘ ּבְעָבְרְכֶ֣ם אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ ּתָקִ֜ימּו אֶת־הָֽאֲבָנִ֣ים הָאֵּ֗לֶה  ד

אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֜י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַּיֹ֖ום ּבְהַ֣ר עֵיבָ֑ל וְׂשַדְּתָ֥ אֹותָ֖ם 

לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ מִזְּבַ֣ח אֲבָנִ֔ים ּובָנִ֤יתָ ׁשָּם֙ מִזְּבֵ֔חַ  הּבַׂשִּֽיד: 

אֲבָנִ֤ים ׁשְלֵמֹות֙ ּתִבְנֶ֔ה אֶת־מִזְּבַ֖ח  ולֹֽא־תָנִ֥יף עֲלֵיהֶ֖ם ּבַרְזֶֽל: 

וְזָֽבַחְּתָ֥  זיְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהַֽעֲלִ֤יתָ עָָליו֙ עֹולֹ֔ת לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

וְכָֽתַבְּתָ֣  חּתָ֔ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: ׁשְָלמִ֖ים וְָאכַ֣לְּתָ ׁשָּ֑ם וְׂשָ֣מַחְ

 טעַל־הָֽאֲבָנִ֗ים אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֛י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את ּבַאֵ֥ר הֵיטֵֽב: 
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וַיְדַּבֵ֤ר מֹׁשֶה֙ וְהַּכֹֽהֲנִ֣ים הַֽלְוִּיִ֔ם אֶל ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הַסְּכֵ֤ת 

 יּזֶה֙ נִהְיֵ֣יתָֽ לְעָ֔ם לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: | ּוׁשְמַע֙ יִׂשְרָאֵ֔ל הַּיֹ֤ום הַ

וְׁשָ֣מַעְּתָ֔ ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְעָׂשִ֤יתָ אֶת־מִצְֹותָו֙ וְאֶת־חֻּקָ֔יו 

וַיְצַ֤ו מֹׁשֶה֙ אֶת־הָעָ֔ם ּבַּיֹ֥ום הַהּ֖וא  יאאֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹֽום: 

עַמְדּ֞ו ְלבָרֵ֤ךְ אֶת־הָעָם֙ עַל־הַ֣ר ּגְרִּזִ֔ים אֵֶּ֠לה יַֽ  יבלֵאמֹֽר: 

ּבְעָבְרְכֶ֖ם אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן ׁשִמְעֹון֙ וְֵלוִ֣י וִֽיהּודָ֔ה וְיִׂשָּׂשכָ֖ר וְיֹוסֵ֥ף 

וְאֵֶּ֛לה יַֽעַמְדּ֥ו עַל־הַּקְָללָ֖ה ּבְהַ֣ר עֵיבָ֑ל רְאּובֵן֙ ּגָ֣ד  יגּובִנְיָמִֽן: 

וְעָנּ֣ו הַֽלְוִּיִ֗ם וְָאֽמְרּ֛ו  ידוְנַפְּתָלִֽי:  וְָאׁשֵ֔ר ּוזְבּולֻ֖ן ּדָ֥ן

ָארּ֣ור הָאִ֡יׁש אֲׁשֶ֣ר יַֽעֲׂשֶה֩  טואֶל־ּכָל־אִ֥יׁש יִׂשְרָאֵ֖ל קֹ֥ול רָֽם: 

פֶ֨סֶל ּומַּסֵכָ֜ה ּתֹֽועֲבַ֣ת יְהֹוָ֗ה מַֽעֲׂשֵ֛ה יְדֵ֥י חָרָׁ֖ש וְׂשָ֣ם ּבַּסָ֑תֶר 

ָארּ֕ור מַקְלֶ֥ה ָאבִ֖יו וְאִּמֹ֑ו  טזָאמֵֽן: וְעָנּ֧ו כָל־הָעָ֛ם וְָאְֽמרּ֖ו 

ָארּ֕ור מַּסִ֖יג ּגְבּ֣ול רֵעֵ֑הּו וְָאמַ֥ר  יזוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֕ור מַׁשְּגֶ֥ה עִּוֵ֖ר ּבַּדָ֑רֶךְ וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם  יחּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ּפַ֥ט ּגֵר־יָתֹ֖ום וְַאלְמָנָ֑ה וְָאמַ֥ר ָארּ֗ור מַּטֶ֛ה מִׁשְ יטָאמֵֽן: 

ָארּ֗ור ׁשֹכֵב֙ עִם־אֵׁ֣שֶת ָאבִ֔יו ּכִ֥י גִּלָ֖ה ּכְנַ֣ף  כּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֕ור ׁשֹכֵ֖ב עִם־ּכָל־ּבְהֵמָ֑ה  כאָאבִ֑יו וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

עִם־אֲחֹתֹ֔ו ּבַת־ָאבִ֖יו אֹו  ָארּ֗ור ׁשֹכֵב֙ כבוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֕ור ׁשֹכֵ֖ב עִם־חֹֽתַנְּתֹ֑ו  כגבַת־אִּמֹ֑ו וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
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ָארּ֕ור מַּכֵ֥ה רֵעֵ֖הּו ּבַּסָ֑תֶר וְָאמַ֥ר  כדוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ת נֶ֖פֶׁש ּדַ֣ם נָקִ֑י ָארּור֙ לֹקֵ֣חַ ׁשֹ֔חַד ְלהַּכֹ֥ו כהּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֗ור אֲׁשֶ֧ר לֹֽא־יָקִ֛ים אֶת־ּדִבְרֵ֥י  כווְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

  הַּתֹורָֽה־הַּזֹ֖את לַֽעֲׂשֹ֣ות אֹותָ֑ם וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

  כחק דברים פר

ִלׁשְמֹ֤ר וְהָיָ֗ה אִם־ׁשָמֹ֤ועַ ּתִׁשְמַע֙ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ  א

לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־ִמצְֹותָ֔יו אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹ֑ום ּונְתָ֨נְךָ֜ 

ּובָ֧אּו עָלֶ֛יךָ  ביְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עֶלְיֹ֔ון עַ֖ל ּכָל־ּגֹויֵ֥י הָָאֽרֶץ: 

הֶֽיךָ: ּכָל־הַּבְרָכֹ֥ות הָאֵּ֖לֶה וְהִׂשִּיגֻ֑ךָ ּכִ֣י תִׁשְמַ֔ע ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹ

ּבָרּ֧וךְ ּפְרִֽי־בִטְנְךָ֛  דּבָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבָעִ֑יר ּובָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבַׂשָּדֶֽה:  ג

ּופְרִ֥י ַאדְמָֽתְךָ֖ ּופְרִ֣י בְהֶמְּתֶ֑ךָ ׁשְגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֥ות צֹאנֶֽךָ: 

ה ּבְבֹאֶ֑ךָ ּובָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ וּבָרּ֥וךְ טַנְאֲָך֖ ּומִׁשְַארְּתֶֽךָ:  ה

יִּתֵ֨ן יְהֹוָ֤ה אֶת־אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ הַּקָמִ֣ים עָלֶ֔יךָ נִּגָפִ֖ים ְלפָנֶ֑יךָ  זּבְצֵאתֶֽךָ: 

 חּבְדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙ יֵֽצְאּ֣ו אֵלֶ֔יךָ ּובְׁשִבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים יָנּ֥וסּו ְלפָנֶֽיךָ: 

אֲסָמֶ֕יךָ ּובְכֹ֖ל מִׁשְלַ֣ח יָדֶ֑ךָ יְצַ֨ו יְהֹוָ֤ה אִּתְךָ֙ אֶת־הַּבְרָכָ֔ה ּבַֽ

יְקִֽימְךָ֙ יְֹהוָ֥ה  טּובֵ֣רַכְךָ֔ ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 

לֹו֙ ְלעַ֣ם קָדֹ֔וׁש ּכַֽאֲׁשֶ֖ר נִֽׁשְּבַֽע־לָ֑ךְ ּכִ֣י תִׁשְמֹ֗ר אֶת־מִצְֹות֙ 
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וְרָאּו֙ ּכָל־עַּמֵ֣י הָָא֔רֶץ ּכִ֛י  ייְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהָֽלַכְּתָ֖ ּבִדְרָכָֽיו: 

וְהֹותִֽרְךָ֤ יְהֹוָה֙ לְטֹובָ֔ה  יאׁשֵ֥ם יְהֹוָ֖ה נִקְרָ֣א עָלֶ֑יךָ וְיָֽרְאּ֖ו מִּמֶּֽךָ: 

ּבִפְרִ֧י בִטְנְךָ֛ ּובִפְרִ֥י בְהֶמְּתְךָ֖ ּובִפְרִ֣י ַאדְמָתֶ֑ךָ עַ֚ל הָֽאֲָדמָ֔ה 

יִפְּתַ֣ח יְהֹוָ֣ה | לְ֠ךָ֠  יביךָ לָ֥תֶת לָֽךְ: אֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֶ֖ 

אֶת־אֹֽוצָרֹ֨ו הַּטֹ֜וב אֶת־הַׁשָּמַ֗יִם לָתֵ֤ת מְטַֽר־ַארְצְךָ֙ ּבְעִּתֹ֔ו 

ּוְלבָרֵ֕ךְ אֵ֖ת ּכָל־מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֑ךָ וְהְִלוִ֨יתָ֙ ּגֹויִ֣ם רַּבִ֔ים וְַאּתָ֖ה לֹ֥א 

אׁש֙ וְלֹ֣א לְזָנָ֔ב וְהָיִ֨יתָ֙ רַ֣ק ְלמַ֔עְלָה ּונְתָֽנְךָ֙ יְהֹוָ֤ה ְלרֹ יגתְִלוֶֽה: 

וְלֹ֥א תִֽהְיֶ֖ה ְלמָּ֑טָה ּכִֽי־תִׁשְמַ֞ע אֶל־מִצְֹו֣ת | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ 

וְלֹ֣א תָסּ֗ור  ידאֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ הַּיֹ֖ום לִׁשְמֹ֥ר וְלַֽעֲׂשֹֽות: 

ה אֶתְכֶ֛ם הַּיֹ֖ום יָמִ֣ין ּוׂשְמֹ֑אול מִּכָל־הַּדְבָרִים֙ אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֜י מְצַּוֶ֥

וְהָיָ֗ה אִם־לֹ֤א  טוָללֶ֗כֶת ַאֽחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים לְעָבְדָֽם: 

תִׁשְמַע֙ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלׁשְמֹ֤ר לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֣יו 

אּו עָלֶ֛יךָ ּכָל־הַּקְָללֹ֥ות וְחֻּקֹתָ֔יו אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹ֑ום ּובָ֧

ָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבָעִ֑יר וְָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבַׂשָּדֶֽה:  טזהָאֵֶּ֖לה וְהִׂשִּיגּֽוךָ: 

ָארּ֥ור ּפְרִֽי־בִטְנְךָ֖ ּופְרִ֣י  יחָארּ֥ור טַנְאֲךָ֖ ּומִׁשְַארְּתֶֽךָ:  יז

ָארּ֥ור ַאּתָ֖ה  יט: ַאדְמָתֶ֑ךָ ׁשְגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֥ת צֹאנֶֽךָ

יְׁשַּלַ֣ח יְהֹוָ֣ה | ּבְ֠ךָ֠  כּבְבֹאֶ֑ךָ וְָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבְצֵאתֶֽךָ: 

אֶת־הַּמְאֵרָ֤ה אֶת־הַּמְהּומָה֙ וְאֶת־הַּמִגְעֶ֔רֶת ּבְכָל־מִׁשְלַ֥ח יָֽדְךָ֖ 
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 אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעֲׂשֶ֑ה עַ֣ד הִׁשָּֽמֶדְךָ֤ וְעַד־אֲבָדְךָ֙ מַהֵ֔ר מִּפְנֵ֛י רֹ֥עַ 

יַדְּבֵ֧ק יְהֹוָ֛ה ּבְךָ֖ אֶת־הַּדָ֑בֶר עַ֚ד  כאמַֽעֲָללֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר עֲזַבְּתָֽנִי: 

 כבּכַּלֹתֹ֣ו אֹֽתְךָ֔ מֵעַל֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

בַחֶ֔רֶב יַּכְכָ֣ה יְ֠הֹוָ֠ה ּבַׁשַּחֶ֨פֶת ּובַּקַּדַ֜חַת ּובַּדַּלֶ֗קֶת ּובַֽחַרְחֻר֙ ּו

וְהָיּ֥ו ׁשָמֶ֛יךָ אֲׁשֶ֥ר  כגּובַׁשִּּדָפֹ֖ון ּובַּיֵֽרָקֹ֑ון ּורְדָפּ֖וךָ עַ֥ד ָאבְדֶֽךָ: 

יִּתֵ֧ן  כדעַל־רֹֽאׁשְךָ֖ נְחׁ֑שֶת וְהָָא֥רֶץ אֲׁשֶר־ּתַחְּתֶ֖יךָ ּבַרְזֶֽל: 

יךָ יְהֹוָ֛ה אֶת־מְטַ֥ר ַארְצְךָ֖ ָאבָ֣ק וְעָפָ֑ר מִן־הַׁשָּמַ֨יִם֙ יֵרֵ֣ד עָלֶ֔

יִּתֶנְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | נִּגָ֘ף ִלפְֵנ֣י אֹֽיְבֶ֒יךָ֒ ּבְדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙  כהעַ֖ד הִׁשָּֽמְדָֽךְ: 

ּתֵצֵ֣א אֵלָ֔יו ּובְׁשִבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים ּתָנּ֣וס ְלפָנָ֑יו וְהָיִ֣יתָ לְזַֽעֲוָ֔ה לְכֹ֖ל 

כָל־עֹ֥וף וְהָֽיְתָ֤ה נִבְלָֽתְךָ֙ ְלמַֽאֲכָ֔ל ְל כומַמְלְכֹ֥ות הָָאֽרֶץ: 

יַּכְכָ֨ה יְהֹוָ֜ה ּבִׁשְחִ֤ין  כזהַׁשָּמַ֖יִם ּולְבֶֽהֱמַ֣ת הָָא֑רֶץ וְאֵ֖ין מַֽחֲרִֽיד: 

מִצְרַ֨יִם֙ (ובעפלים) ּובַּטְחֹרִ֔ים ּובַּגָרָ֖ב ּובֶחָ֑רֶס אֲׁשֶ֥ר 

יַּכְכָ֣ה יְהֹוָ֔ה ּבְׁשִּגָעֹ֖ון ּובְעִּוָרֹ֑ון  כחלֹֽא־תּוכַ֖ל ְלהֵֽרָפֵֽא: 

וְהָיִ֜יתָ מְמַׁשֵּׁ֣ש ּבַּֽצָֽהֳרַ֗יִם ּכַֽאֲׁשֶ֨ר יְמַׁשֵּׁ֤ש  כטמְהֹ֖ון לֵבָֽב: ּובְתִ

הָֽעִּוֵר֙ ּבָֽאֲפֵלָ֔ה וְלֹ֥א תַצְלִ֖יחַ אֶת־ּדְרָכֶ֑יךָ וְהָיִ֜יתָ ַא֣ךְ עָׁשּ֧וק 

אִׁשָּ֣ה תְָארֵׂ֗ש וְאִ֤יׁש ַאחֵר֙  לוְגָזּ֛ול ּכָל־הַּיָמִ֖ים וְאֵ֥ין מֹוׁשִֽיעַ: 

ישגלנה) יִׁשְּכָבֶּ֔נָה ּבַ֥יִת ּתִבְנֶ֖ה וְלֹֽא־תֵׁשֵ֣ב ּבֹ֑ו ּכֶ֥רֶם ּתִּטַ֖ע (

ׁשֹֽורְךָ֞ טָבּ֣וחַ ְלעֵינֶ֗יךָ וְלֹ֣א תֹאכַל֘ ִמּמֶּ֒נּו֒  לאוְלֹ֥א תְחְַּללֶּֽנּו: 



  באר החייםה

 
סה   

  
 סדר הקהל

 חֲמֹֽרְךָ֙ ּגָזּ֣ול מְִּלפָנֶ֔יךָ וְלֹ֥א יָׁשּ֖וב לָ֑ךְ צֹֽאנְךָ֙ נְתֻנֹ֣ות ְלאֹֽיְבֶ֔יךָ 

ּבָנֶ֨יךָ ּובְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים ְלעַ֤ם ַאחֵר֙ וְעֵינֶ֣יךָ  לבוְאֵ֥ין לְךָ֖ מֹוׁשִֽיעַ: 

ּפְרִ֤י  לגרֹאֹ֔ות וְכָלֹ֥ות אֲלֵיהֶ֖ם ּכָל־הַּיֹ֑ום וְאֵ֥ין ְלאֵ֖ל יָדֶֽךָ: 

ַאדְמָֽתְךָ֙ וְכָל־יְגִ֣יעֲךָ֔ יֹאכַ֥ל עַ֖ם אֲׁשֶ֣ר לֹֽא־יָדָ֑עְּתָ וְהָיִ֗יתָ רַ֛ק 

וְהָיִ֖יתָ מְׁשֻּגָ֑ע מִּמַרְאֵ֥ה עֵינֶ֖יךָ  לדׁשּ֥וק וְרָצּ֖וץ ּכָל־הַּיָמִֽים: עָ

יַּכְכָ֨ה יְהֹוָ֜ה ּבִׁשְחִ֣ין רָ֗ע עַל־הַּבִרְּכַ֨יִם֙  להאֲׁשֶ֥ר ּתִרְאֶֽה: 

וְעַל־הַׁשֹּקַ֔יִם אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־תּוכַ֖ל לְהֵֽרָפֵ֑א מִּכַ֥ף רַגְלְךָ֖ וְעַ֥ד 

יֹולֵ֨ךְ יְהֹוָ֜ה אֹֽתְךָ֗ וְאֶֽת־מְַלְּכךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתָקִ֣ים עָלֶ֔יךָ  לוקָדְקֳֶדֽךָ: 

אֶל־ּגֹ֕וי אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־יָדַ֖עְּתָ ַאּתָ֣ה וַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְעָבַ֥דְּתָ ׁשָּ֛ם אֱלֹהִ֥ים 

וְהָיִ֣יתָ ְלׁשַּמָ֔ה לְמָׁשָ֖ל וְִלׁשְנִינָ֑ה ּבְכֹל֙  לזאֲחֵרִ֖ים עֵ֥ץ וָָאֽבֶן: 

זֶ֥רַע רַ֖ב ּתֹוצִ֣יא הַׂשָּדֶ֑ה  לחאֲׁשֶר־יְנַֽהֶגְךָ֥ יְהֹוָ֖ה ׁשָּֽמָה:  הָֽעַּמִ֔ים

ּכְרָמִ֥ים ּתִּטַ֖ע וְעָבָ֑דְּתָ  לטּומְעַ֣ט ּתֶֽאֱסֹ֔ף ּכִ֥י יַחְסְלֶּ֖נּו הַָֽארְּבֶֽה: 

ם זֵיתִ֛י מוְיַ֤יִן לֹֽא־תִׁשְּתֶה֙ וְלֹ֣א תֶֽאֱגֹ֔ר ּכִ֥י תֹֽאכְלֶּ֖נּו הַּתֹלָֽעַת: 

 מאיִהְיּ֥ו לְךָ֖ ּבְכָל־ּגְבּולֶ֑ךָ וְׁשֶ֨מֶן֙ לֹ֣א תָסּ֔וְך ּכִ֥י יִׁשַּ֖ל זֵיתֶֽךָ: 

 מבּבָנִ֥ים ּובָנֹ֖ות ּתֹולִ֑יד וְלֹא־יִֽהְיּ֣ו לָ֔ךְ ּכִ֥י יֵֽלְכּ֖ו ּבַׁשֶּֽבִי: 

קִרְּבְךָ֔ הַּגֵר֙ אֲׁשֶ֣ר ּבְ מגּכָל־עֵֽצְךָ֖ ּופְרִ֣י ַאדְָמתֶ֑ךָ יְיָרֵׁ֖ש הַּצְָלצַֽל: 

הּוא  מדיַֽעֲלֶ֥ה עָלֶ֖יךָ מַ֣עְלָה ּמָ֑עְָלה וְַאּתָ֥ה תֵרֵ֖ד מַּ֥טָה ּמָּֽטָה: 

יַלְוְךָ֔ וְַאּתָ֖ה לֹ֣א תְַלוֶּ֑נּו הּ֚וא יִהְיֶ֣ה ְלרֹ֔אׁש וְַאּתָ֖ה ּתִהְיֶ֥ה 
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ׂשִּיגּ֔וךָ ּובָ֨אּו עָלֶ֜יךָ ּכָל־הַּקְָללֹ֣ות הָאֵֶּ֗לה ּורְדָפּ֨וךָ֙ וְהִ  מהְלזָנָֽב: 

עַ֖ד הִׁשָּֽמְדָ֑ךְ ּכִי־לֹ֣א ׁשָמַ֗עְּתָ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלׁשְמֹ֛ר 

וְהָיּ֣ו בְךָ֔ ְלאֹ֖ות ּולְמֹופֵ֑ת  מומִצְֹותָ֥יו וְחֻּקֹתָ֖יו אֲׁשֶ֥ר צִּוָֽךְ: 

ּתַ֗חַת אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־עָבַ֨דְּתָ֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה  מזּוֽבְזַֽרְעֲךָ֖ עַד־עֹולָֽם: 

וְעָֽבַדְּתָ֣  מחאֱלֹהֶ֔יךָ ּבְׂשִמְחָ֖ה ּובְטּ֣וב ֵלבָ֑ב מֵרֹ֖ב ּכֹֽל: 

אֶת־אֹֽיְבֶ֗יךָ אֲׁשֶ֨ר יְׁשְַּלחֶּ֤נּו יְהֹוָה֙ ּבָ֔ךְ ּבְרָעָ֧ב ּובְצָמָ֛א ּובְעֵירֹ֖ם 

ּובְחֹ֣סֶר ּכֹ֑ל וְנָתַ֞ן ֹע֤ל ּבַרְזֶל֙ עַל־צַּוָארֶ֔ךָ עַ֥ד הִׁשְמִידֹ֖ו אָֹתֽךְ: 

א יְהֹוָה֩ עָלֶ֨יךָ ּגֹ֤וי מֵֽרָחֹק֙ מִקְצֵ֣ה הָָא֔רֶץ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יִדְאֶ֖ה יִׂשָּ֣ מט

ּגֹ֖וי עַ֣ז ּפָנִ֑ים אֲׁשֶ֨ר  נהַּנָׁ֑שֶר ּגֹ֕וי אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־תִׁשְמַ֖ע לְׁשֹנֹֽו: 

וְָ֠אכַ֠ל ּפְרִ֨י בְהֶמְּתְךָ֥  נאלֹֽא־יִׂשָּ֤א פָנִים֙ לְזָקֵ֔ן וְנַ֖עַר לֹ֥א יָחֹֽן: 

רִֽי־ַאדְמָֽתְךָ֘ עַ֣ד הִׁשָּֽמְדָךְ֒ אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־יַׁשְאִ֜יר לְךָ֗ ָּדגָן֙ ּופְ

ּתִירֹ֣וׁש וְיִצְהָ֔ר ׁשְגַ֥ר אֲָלפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֣ת צֹאנֶ֑ךָ עַ֥ד הַֽאֲבִידֹ֖ו 

וְהֵצַ֨ר לְךָ֜ ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֗יךָ עַ֣ד רֶ֤דֶת חֹֽמֹתֶ֨יךָ֙ הַּגְבֹהֹ֣ת  נבאֹתָֽךְ: 

ֹות אֲׁשֶ֥ר ַאּתָ֛ה ּבֹטֵ֥חַ ּבָהֵ֖ן ּבְכָל־ַארְצֶ֑ךָ וְהֵצַ֤ר לְךָ֙ וְהַּבְצֻר֔

 נגּבְכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְכָ֨ל־ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ: 

וְָאֽכְַלּתָ֣ פְרִֽי־בִטְנְךָ֗ ּבְׂשַ֤ר ּבָנֶ֨יךָ֙ ּובְנֹתֶ֔יךָ אֲׁשֶ֥ר נָֽתַן־לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה 

הָאִיׁש֙  נדּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק אֲׁשֶר־יָצִ֥יק לְךָ֖ אֹֽיְבֶֽךָ:  אֱלֹהֶ֑יךָ

הָרַ֣ךְ ּבְךָ֔ וְהֶֽעָנֹ֖ג ְמאֹ֑ד ּתֵרַ֨ע עֵינֹ֤ו בְָאחִיו֙ ּובְאֵׁ֣שֶת חֵיקֹ֔ו 
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מִּתֵ֣ת | לְַאחַ֣ד מֵהֶ֗ם מִּבְׂשַ֤ר  נהּובְיֶ֥תֶר ּבָנָ֖יו אֲׁשֶ֥ר יֹותִֽיר: 

מִּבְלִ֥י הִׁשְאִיר־לֹ֖ו ּכֹ֑ל ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק  ּבָנָיו֙ אֲׁשֶ֣ר יֹאכֵ֔ל

הָֽרַּכָ֨ה בְךָ֜ וְהָֽעֲנֻּגָ֗ה  נואֲׁשֶ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ ּבְכָל־ׁשְעָרֶֽיךָ: 

אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־נִּסְתָ֤ה כַף־רַגְָלּה֙ הַּצֵ֣ג עַל־הָָא֔רֶץ מֵֽהִתְעַּנֵ֖ג ּומֵרֹ֑ךְ 

ּוֽבְׁשִלְיָתָּ֞ה הַּיֹוצֵ֣ת  נזיקָּ֔ה ּובִבְנָּ֖ה ּובְבִּתָּֽה: ּתֵרַ֤ע עֵינָּה֙ ּבְאִ֣יׁש חֵ

| מִּבֵ֣ין רַגְלֶ֗יהָ ּובְבָנֶ֨יהָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתֵלֵ֔ד ּכִי־תֹֽאכְלֵ֥ם ּבְחֹֽסֶר־ּכֹ֖ל 

 נחּבַּסָ֑תֶר ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק אֲׁשֶ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 

ר לַֽעֲׂשֹ֗ות אֶת־ּכָל־ִּדבְרֵי֙ הַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֔את אִם־לֹ֨א תִׁשְמֹ֜

ד וְהַּנֹורָא֙ הַּזֶ֔ה הַּכְתֻבִ֖ים ּבַּסֵ֣פֶר הַּזֶ֑ה לְ֠יִרְָא֠ה אֶת־הַׁשֵּ֞ם הַּנִכְּבָ֤

וְהִפְלָ֤א יְהֹוָה֙ אֶת־מַּכֹ֣תְךָ֔ וְאֵ֖ת ַמּכֹ֣ות  נטאֵ֖ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

 סוְנֶ֣אֱמָנֹ֔ות וָֽחֳלָיִ֥ם רָעִ֖ים וְנֶֽאֱמָנִֽים:  זַרְעֶ֑ךָ מַּכֹ֤ות ּגְדֹלֹת֙

וְהֵׁשִ֣יב ּבְךָ֗ אֵ֚ת ּכָל־מַדְוֵ֣ה מִצְרַ֔יִם אֲׁשֶ֥ר יָגֹ֖רְּתָ מִּפְנֵיהֶ֑ם 

ּגַ֤ם ּכָל־חֳִלי֙ וְכָל־מַּכָ֔ה אֲׁשֶר֙ לֹ֣א כָתּ֔וב ּבְסֵ֖פֶר  סאוְדָֽבְקּ֖ו ּבָֽךְ: 

וְנִׁשְַאְרּתֶם֙  סבוָה֙ עָלֶ֔יךָ עַ֖ד הִׁשָּֽמְדָֽךְ: הַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֑את יַעְלֵ֤ם יְהֹ

ּבִמְתֵ֣י מְעָ֔ט ּתַ֚חַת אֲׁשֶ֣ר הֱיִיתֶ֔ם ּכְכֹֽוכְבֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם לָרֹ֑ב ּכִי־לֹ֣א 

וְ֠הָיָ֠ה ּכַֽאֲׁשֶר־ׂשָׂ֨ש יְהֹוָ֜ה  סגׁשָמַ֔עְּתָ ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ם֘ ּוְלהַרְּבֹ֣ות אֶתְכֶם֒ ּכֵ֣ן יָׂשִ֤יׂש יְהֹוָה֙ עֲֵליכֶ֗ם ְלהֵיטִ֣יב אֶתְכֶ

עֲֵליכֶ֔ם ְלהַֽאֲבִ֥יד אֶתְכֶ֖ם ּולְהַׁשְמִ֣יד אֶתְכֶ֑ם וְנִּסַחְּתֶם֙ מֵעַ֣ל 



  באר החייםה

 
  סח

  
 סדר הקהל

וֶֽהֱפִֽיצְךָ֤ יְהֹוָה֙  סדהָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

־קְצֵ֣ה הָָא֑רֶץ וְעָבַ֨דְּתָ ׁשָּ֜ם ּבְכָל־הָ֣עַּמִ֔ים מִקְצֵ֥ה הָָא֖רֶץ וְעַד

אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֗ים אֲׁשֶ֧ר לֹֽא־יָדַ֛עְּתָ ַאּתָ֥ה וַֽאֲבֹתֶ֖יךָ עֵ֥ץ וָָאֽבֶן: 

ּובַּגֹויִ֤ם הָהֵם֙ לֹ֣א תַרְּגִ֔יעַ וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה מָנֹ֖וחַ לְכַף־רַגְלֶ֑ךָ וְנַָתן֩  סה

וְהָיּ֣ו  סועֵינַ֖יִם וְדַֽאֲבֹ֥ון נָֽפֶׁש: יְהֹוָ֨ה לְךָ֥ ׁשָם֙ לֵ֣ב רַּגָ֔ז וְכְִליֹ֥ון 

חַּיֶ֔יךָ ּתְלֻאִ֥ים לְךָ֖ מִּנֶ֑גֶד ּופָֽחַדְּתָ֙ לַ֣יְלָה וְיֹומָ֔ם וְלֹ֥א תַֽאֲמִ֖ין 

ּבַּבֹ֤קֶר ּתֹאמַר֙ מִֽי־יִּתֵ֣ן עֶ֔רֶב ּובָעֶ֥רֶב ּתֹאמַ֖ר מִֽי־יִּתֵ֣ן  סזּבְחַּיֶֽיךָ: 

ׁשֶ֣ר ּתִפְחָ֔ד ּומִּמַרְאֵ֥ה עֵינֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר ּבֹ֑קֶר מִּפַ֤חַד לְבָֽבְךָ֙ אֲ

וֶֽהֱׁשִֽיבְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | מִצְרַ֘יִם֘ ּבָֽאֳנִּיֹות֒ ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר  סחּתִרְאֶֽה: 

ָאמַ֣רְּתִי לְךָ֔ לֹֽא־תֹסִ֥יף עֹ֖וד לִרְאֹתָּ֑ה וְהִתְמַּכַרְּתֶ֨ם ׁשָ֧ם 

אֵֶּ֩לה֩ דִבְרֵ֨י  סטוְאֵ֥ין קֹנֶֽה: ְלאֹֽיְבֶ֛יךָ לַֽעֲבָדִ֥ים וְִלׁשְפָחֹ֖ות 

הַּבְרִ֜ית אֲׁשֶר־צִּוָ֧ה יְהֹוָ֣ה אֶת־מֹׁשֶ֗ה לִכְרֹ֛ת אֶת־ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵ֖ל 

  ּבְאֶ֣רֶץ מֹוָא֑ב מִּלְבַ֣ד הַּבְרִ֔ית אֲׁשֶר־ּכָרַ֥ת אִּתָ֖ם ּבְחֹרֵֽב: 
  

  

  : שמונה ברכות המלך גולל את הספר תורה, ומברך

  :ראשונהברכה 



  באר החייםה

 
סט   

  
 סדר הקהל

ה ְיהָֹוה ֱאלֹ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ּבָ ֵהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ה ְיהָֹוה  רּוְך ַאּתָ תֹוֵכנּו: ּבָ י עֹוָלם ָנַטע ּבְ ְוַחּיֵ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ה ְיהָֹוה רּוְך ַאּתָ   נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  ּבָ
  

  השומעים עונים: 

ם רּוְך ׁשֵ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ּבָ   ּכְ
  

  

  : שניהברכה 

ָתם  ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
י  ֵ יֶתָך, ְוִאׁשּ ֵעה, ְוֵתָרֶצה ָהֲעבֹוָדה ִבְדִביר ּבֵ ׁשְ
ָרצֹון, ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּוְתִפּלָ  ִיׂשְ

רּוְך  ָך: ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ַאּתָ

ה ְיהָֹוה ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ִיְרָאה  ּבָ אֹוְתָך ְלַבְדָך ּבְ ׁשֶ
  ַנֲעבֹוד: 

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ



  באר החייםה

 
  ע

  
 סדר הקהל

  

  

  : לישיתברכה ש

ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ
ינּו,  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּוֵרנּו צּור ַחּיֵ
ָך  ה הּוא ְלדֹור ָודֹור, נֹוֶדה ּלְ ֵענּו ַאּתָ ָמֵגן ִיׁשְ
ָיֶדָך, ְוַעל  סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך, ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ּוְנַסּפֵ

ָכל יֹום ִנשְׁ  ּבְ יָך ׁשֶ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ
ָכל ֵעת,  ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ִעּמָ
י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך,  ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ּכִ
ינּו  י ֵמעֹוָלם ִקּוִ י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ ְוַהְמַרֵחם ּכִ

ְמָך ָלְך: ְוַעל כֻּ  א ׁשִ ֵ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשּ ם ִיְתּבָ ּלָ
ָלה,  ים יֹודּוָך ּסֶ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחּיִ נּו ּתָ ַמְלּכֵ
ֱאֶמת ְלעֹוָלם  דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ
י טֹוב, ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה, ָהֵאל  ּכִ

רוּ  ָרֵאל ַהּטֹוב: ּבָ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְך ַאּתָ
ה ְיהָֹוה ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ַהּטֹוב ּבָ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:    ׁשִ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ



  באר החייםה

 
עא   

  
 סדר הקהל

  

  

  : רביעית ברכה

ים, ָאַהְבּתָ אֹותָ  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ נּו ַאּתָ
ׁשֹונֹות,  ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ְוָרִציָת ּבָ
נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
ן ָלנּו  ּתֶ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: ַוּתִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְוׁשִ

ְמָחה ַחגִּ  ַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלׂשִ ים ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ּכֹות ַהזֶּה, ְזַמן  ׂשֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהּסֻ ים ְלׂשָ ּוְזַמּנִ

ְמָחֵתנּו ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:    ׂשִ
יַע,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ
ֵכר ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיזָּ ַמע, ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ

ן ּופִ  יַח ּבֶ ְקדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ
ָך, ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ּדָ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּכָ
לֹום.  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ

ּכֹות ַהזֶּה, ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו בְּ  יֹום ַחג ַהּסֻ
ים  יֵענּו ּבֹו ְלַחּיִ ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוׁשִ
נּו,  טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ
י ֵאל  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ

ה: מֶ    ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ



  באר החייםה

 
  עב

  
 סדר הקהל

ת מֹוֲעֶדיָך,  ְרּכַ יֵאנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּבִ ִ ְוַהׂשּ
ר ָרִציָת  ֲאׁשֶ ׂשֹון, ּכַ ְמָחה ּוְלׂשָ לֹום, ְלׂשִ ים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ
ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  נּו ּבְ ׁשֵ ְוָאַמְרּתָ ְלָבְרֵכנּו. ַקּדְ

ֵענּו ִמטּ  ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ נּו ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ּוֶבָך, ְוׂשַ
ֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ּבִ
ָך  ׂשֹון מֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ה  רּוְך ַאּתָ ֶמָך: ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ָך ִיׂשְ ְמחּו ּבְ ְוִיׂשְ

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ה ְיהָֹוה ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ים:  ּבָ ָרֵאל ְוַהְזַמּנִ ׁש ִיׂשְ   ְמַקּדֵ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : חמישיתברכה 

  מתפלל על המקדש שיעמוד, וחותם:
ָרֵאל ִמן  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ְיהָֹוה ְוַעד ָהעֹוָלם  םָהעֹולָ  רּוְך ַאּתָ ַהׁשֹוֵכן ּבָ
ִציֹון:    ּבְ

  

  השומעים עונים: 



  באר החייםה

 
עג   

  
 סדר הקהל

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : שישיתברכה 

  מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם, וחותם: 
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ּבָ ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ה ְיהָֹוה ְוַעד ָהעֹוָלם ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ַהבֹוֵחר  ּבָ
ָרֵאל:  ִיׁשְ   ּבְ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : שביעיתברכה 

  מתפלל על הכהנים שירצה ה' עבודתם, וחותם: 
ָרֵאל ִמן  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ְיהָֹוה  ְוַעד ָהעֹוָלםָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ׁש ּבָ ְמַקּדֵ
  ַהּכֲֹהִנים: 

  

  עונים:  השומעים

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
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  : שמיניתברכה 

  מתחנן ומתפלל כפי מה שהוא יכול, וחותם: 
ַעְמָך ְצִריִכין  ָרֵאל ׁשְ ע ְיהָֹוה ֶאת ַעְמָך ִיׁשְ הֹוׁשַ

ע:  ָרֵאל ְלִהָוׁשַ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ְיהָֹוה ַעד ָהעֹוָלםוְ ִמן ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ׁשֹוֵמַע  ּבָ

ה:  ִפּלָ   ּתְ
  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
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  ספר המצוות להרמב"ם
  ז"מצות עשה ט

  

היא שצונו להקהיל את העם ביום השני של סכות במוצאי 
שמטה ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באזניהם והוא 

קהל את העם האנשים' וגו' וזו היא יב) 'ה אמרו (דברים לא
) כל מצות עשה שהזמן .מצות הקהל. ואמרו בקידושין (לד

גרמא נשים פטורות. והקשו והרי הקהל דמצות עשה שהזמן 
גרמא ונשים חייבות ובארו בסוף המאמר אין למדין מן 
הכללות. וכבר נתבארו משפטי מצוה זו וכל מי יקרא ואיך 

  ז' מסוטה. יקרא ואי זה דבר יקרא בפרק
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  ספר החינוך
  מצוה תרי"ב

  

  : מצות הקהל במוצאי שביעית

שנצטוינו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף במוצאי 
שנת השמטה בחג הסוכות ביום שני בחג ולקרוא קצת מספר 
משנה תורה באזניהם שהוא אלה הדברים, ועל זה נאמר 

וגו'.  הקהל את העם האנשים והנשים והטף) (דברים לא יב
וזאת היא מצות הקהל הנזכרת בתלמוד כענין שאמרו בראשון 

, והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא הוא .)של קדושין (לד
ונשים חייבות, ופירשו בסוף הענין, אין למדין מן הכללות, 

  כלומר שהאמת שהנשים חייבות בזאת המצוה: 

משרשי המצוה, לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, 
בה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד תענוג ו

נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים, על כן בהיות כל עיקרן 
בה ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע 
דבריה ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים וטף 
לאמר מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כולנו, ותהיה 

לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו  התשובה
ותפארתנו, ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה 
ויכניסו הכל בלבם חשקה, ועם החשק בה ילמדו לדעת את 
השם ויזכו לטובה וישמח ה' במעשיו, וכענין שכתוב בפירוש 

  בזאת המצוה ולמען ילמדו ויראו את ה': 

ם לברכה שהמלך הוא היה מדיני המצוה מה שאמרו זכרונ
המחוייב לקרוא באזניהם. ובעזרת הנשים היה קורא, וקורא 
כשהוא יושב ואם קרא מעומד הרי זה משובח. ומהיכן הוא 
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קורא מתחלת ספר אלה הדברים עד סוף פרשת שמע ישראל, 
ומדלג לוהיה אם שמוע, וגומר אותה פרשה, ומדלג לעשר 

ף ברכות וקללות תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סו
  עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, ופוסק: 

וכיצד הוא קורא, תוקעין בחצוצרות בכל ירושלם, ומביאין 
בימה גדולה, ושל עץ היתה, ומעמידין אותה באמצע עזרת 
נשים, והמלך הולך ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו, וכל 

ל ספר ישראל העולים לחג מתקבצים סביביו. וחזן הכנסת נוט
תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן 
נותנו לכהן גדול והכהן גדול נותנו למלך כדי להדרו ברוב 
בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם רצה יושב, ופותח 
ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת וקורא 
הפרשיות שאמרנו ומברך לאחריה כדרך שמברבין בבתי 
כנסיות, ומוסיף שבע, ואלו הן, רצה ה' אלהינו בעמך ישראל 
וכו', ומודים אנחנו לך, אתה בחרתנו מכל העמים עד מקדש 
ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה, הרי שלש ברכות 
כמטבען. רביעית, מתפלל על המקדש, וגומר בה השוכן 
בציון. חמישית, מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם וחותם 

בישראל. ששית, מתפלל על הכהנים שירצם האל,  הבוחר
וחותם בה מקדש הכהנים. שביעית, מתחנן ומתפלל בה כפי 
מה שהוא יכול וחותם בה הושע ה' את עמך ישראל שעמך 

  ישראל צריכים להושיע ברוך אתה ה' שומע תפלה: 

  ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל על אדמתם: 

במועד הזה לשמוע  ועובר על זה בין איש בין אשה ולא בא
דברי התורה, וכן המלך אם לא רצה לקרות בטלו עשה זה. 
וענשם גדול מאד, כי זאת המצוה עמוד חזק וכבוד גדול 

  בדת: 
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