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ֲעֹבד ֶאת־ ... ה'ְלִיְרָאה ֶאת־  ַֽ ֲהָבה ֹאתֹו ְול  ַֽ ה'... ָלֶלֶכת ְבָכל־ְדָרָכיו ּוְלא 

ְך ... ה'ִלְשֹמר ֶאת־ִמְצֹות  ְלטֹוב ָלַֽ  
1 

ח  ל  ִצְרָעה ְיש  ם ֶאת־ה  יָך ָבםקֶ ֱאֹל ה'ְוג   2 
ְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות  ְפְשֶכם ּוְקש  ל־נ  ַֽ ְבֶכם ְוע  ל־ְלב  י ֵאֶלה ע  ְמֶתם ֶאת־ְדָבר  ְוש 

ם יֵניֶכַֽ ֹוָטֹפת ֵבין ֵעַֽ ל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטַֽ  ע 
3 

 4 ֵעֶקב
ֹחת  לֻּ ל־ה  ְדָבִרים  ...ו ִיְכֹתב ע  י ה'ו ִיְתֵנם  ...ֲעֶשֶרת ה  ֵאָלַֽ  5 

ֲאֶשר ִדֶבר  ה' ַֽ ֲחָלתֹו כ  ַֽ ֹוקֶ ֱאֹל ה'הּוא נ  יָך לַֽ  6 
ְכָך ְוִהְרֶבָך  ר  ֲאֵהְבָך ּוֵבַֽ ַֽ  7 ו 

ה ֶזַֽ ִיל ה  ח   8 ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת־ה 
ֵהיֶהם ִתְשְרפּון ָבֵאש  9 ְפִסיֵלי ֱאֹלַֽ

ל  ְשִלֵכם ֵמע  ֹחת ָוַֽא  לֻּ ֶאְתֹפש ִבְשֵני ה  םָוַֽ יֵניֶכַֽ ְבֵרם ְלֵעַֽ ֲאש  ְשֵתי ָיָדי ָוַֽ  10 
ן נ  ֶאְתח   11 ָוַֽ

ָשָמִים ת ה  ח  ְשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה ֶאת־ְשָמם ִמת   12 ֶהֶרף ִמֶמִני ְוא 
ִמְמָך ָכל־ֹחִלי ה'ְוֵהִסיר   13 

ְמָך  ָֽׂ ה שָּ בק  ֱאֹל ה'ְוַעתָּ ר ָֽׂ ַמִים לָּ ֹוְכֵבי ַהשָּ יָך ְככָֽׂ  14 
ם הּוא ֱאֹלקֵ ֱאֹלָֽׂ  ה' ִנים הָּ קֵ יכ  ֲאד  ָֽׂ ֵני הָּ ֲאד  ֱאֹלִהים ַוָֽׂ ָֽׂ אקֵ י הָּ ר ְוַהּנֹורָּ ל ַהִגב  ד  ל ַהגָּ  15 

ֹוֵעָבה ֶאל־ֵביֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ָכֹמהּו א־ָתִביא תַֽ ַֹֽ  16 ְול
יָך ָבּהקֶ ֱאֹל ה'יָך ֹדֵרש ֹאָתּה ָתִמיד ֵעיֵני קֶ ֱאֹל ה'ֶאֶרץ ֲאֶשר־  17 

ְלָת   כ  ְכָת ֶאת־ְוָאַֽ ר  ְךקֶ ֱאֹל ה'ְוָשָבְעָת ּוֵבַֽ ן־ָלַֽ ת  ֹטָבה ֲאֶשר ָנַֽ ל־ָהָאֶרץ ה  יָך ע   18 
ִים י־ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרַֽ ֵגר ִכַֽ ְבֶתם ֶאת־ה  ֲאה  ַֽ  19 ו 

ִני  זֹאת ה'ְבִצְדָקִתי ֱהִביא  ָלֶרֶשת ֶאת־ָהָאֶרץ ה   20 
ְרָבִעים  ְרָבִעים יֹום ְוא  ִים לֹא ָשִתיִתיא  ְלִתי ּומ  ְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאכ  ל   21 

ֲחֵלי ָמִים  ֶרץ־... ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ נ  ֶאֶרץ ִחָטה ּוְשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרמֹון ֶאַֽ
ש  ֵזית ֶשֶמן ּוְדָבַֽ

22 

ִמְצָוה  ְרֶתם ֶאת־ָכל־ה  ֶחְזקּו  ...ּוְשמ  ן ֶתַֽ ע  ן ... ְלמ  ע  ל־ּוְלמ  ֲאִריכּו ָיִמים ע  ַֽ ת 
 ָהֲאָדָמה

23 

ֲהֹרן ו ִיָקֵבר ָשם ַֽ  24 ֵמת א 
ע  ָדָבר ֲאֶשר ִנְשב  ן ָהִקים ֶאת־ה  ע  ב ה'ּוְלמ  ֲעֹקַֽ ַֽ ְלי  ְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוַֽ ֲאֹבֶתיָך ְלא  ַֽ ל   25 

 


