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ר  בָּ ר ְולֹא יָּבֹא הּוא ַהדָּ בָּ ְהֶיה ַהדָּ ִֽ  1 ְולֹא־י 
י   ִֽ ֵאֶלה וָּחָּ ים־הָּ ר  ִֽ  2 יָּנּוס ֶאל־ַאַחת ֶהעָּ
ת  ם וֵָּמִֽ ְתנּו ֹאתֹו ְבַיד ֹגֵאל ַהדָּ ִֽ  3 ְונָּ
י ַהֹשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני   םכ  ִֽ יק  ְבֵרי ַצד  יַסֵלף ד  ִֽ ים ו  מ  ֲחכָּ  4 
ֶליָך ֶמֶלְך  ים עָּ ש  ֶקֶרב ַאֶחיָך תָּ  5 מ 
ַאֶחיָך   ְרְבָך ֵמִֽ ק  יא מ  ב  ּון ...נָּ עִֽ ְשמָּ יו ת  ֵאלָּ  6 
ּוא  יא ַההִֽ ב   7 ּוֵמת ַהנָּ
ה  ִֽ מָּ ל־ְנשָּ  8 לֹא ְתַחֶיה כָּ
ְזַבח   ֶיָךקֱאלֹ  ה'ֵאֶצל מ   9 
ּויֵָּדינּו לֹא   אִֽ ם ַהֶזה ְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ ְפכּו[ ֶאת־ַהדָּ ִֽ שפכה ]שָּ  10 
יתֹו  ֲהמ  ה ַלִֽ אֹשנָּ ִֽ ר  ְהֶיה־בֹו בָּ ִֽ ים ת  ֵעד  ִֽ  11 ַיד הָּ
י   ֶכם קֱאלִֹֽ  ה'כ  ֵחם לָּ לָּ ֶכם ְלה  מָּ ֹהֵלְך ע  ם ...ֵיֶכם ַהִֽ יַעִֽ ֶאְתֶכִֽ ְלהֹוש   12 
א   צָּ ֵעץ ּומָּ ן־הָּ ַשל ַהַבְרֶזל מ  ֶאת־ֵרֵעהּו וֵָּמתְונָּ  13 
ם  ֵהִֽ ם הָּ ֹוֲעֹבת ַהגֹוי  ֲעשֹות ְכתִֽ ְלַמד ַלִֽ א־ת  ִֹֽ  14 ל
ה ֶאת־  ְראָּ ְלַמד ְלי  ה קֱאלֹ  ה'ְלַמַען י  ְבֵרי ַהתֹורָּ ל־ד  ְשֹמר ֶאת־כָּ ָּיו ל 

 ַהזֹאת
15 

ים יּוַמת ַהֵמת  ה ֵעד  ים אֹו ְשֹלשָּ ם ֵעד  י ְשַני   16 ַעל־פ 
ַעְרתָּ   ִֽ ָךּוב  ְרֶבִֽ ק  ע מ  רָּ הָּ  17 
ֶתן־ְלָך   ִֽ ים ת  ְטר  ים ְוֹשִֽ ְפט   18 ֹשִֽ
ב ֵיֵלְך ְויָֹּשב ְלֵביתֹו  ֵרא ְוַרְך ַהֵלבָּ יש ַהיָּ א   19 הָּ
ים  ְפט   20 ֹשִֽ
ין ּוְשמֹאול  ְצוָּה יָּמ  ן־ַהמ  י סּור מ  ְלת  יו ּוְלב  ֶאחָּ בֹו ֵמִֽ י רּום־ְלבָּ ְלת   21 ְלב 
ית   אְנָךֵראש  ִֹֽ ית ֵגז צ ֶרָך ְוֵראש  ְצהָּ ְשָך ְוי  יֹרִֽ ְנָך ת  ִֽ ְדגָּ  22 
 23 ְרֵאה 
ֶרב  ִֽ י־חָּ ּה ְלפ  ל־ְזכּורָּ יתָּ ֶאת־כָּ כ   24 ְוה 
ַרְשתָּ ֵהיֵטב  ִֽ  25 ְודָּ

 


