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Eikev 5720 “And you will guard My Guardings” 

  ז פרק דברים

ה׀( יב) ֶקב וְָהָיָ֣ ֵ֣ ְשְמ֗עּון ע  ת תִּ ֵ֤ ים   א  ְשָפטִּ ה ַהמִּ לֶּ ם ָהא ֵ֔ ֶּ֥ ם ּוְשַמְרתֶּ ֶ֖ יתֶּ ם וֲַעשִּ ק וְָשַמר   אָֹתָ֑ ָָ֨ ית   ְלָך֗  יָךקֱאֹל יְקֹו ֶֽת־ַהְברִּ  אֶּ

ד סֶּ ת־ַהחֵֶּ֔ ר וְאֶּ ֶּ֥ ע ֲאשֶּ י נְִּשַבֶ֖ ֶֽ  :ָךַלֲאבֹתֶּ

ְבָךֵ֔ ( יג) ָ֣ ַרְכָךֶ֖  וֲַאה  ָך ּוב  ָ֑ ְרבֶּ ְך וְהִּ ַרָ֣ ְטנְָךָ֣  ּוב  י־בִּ ֶֽ ָך ְפרִּ ְדָמתֶּ י־ַאַ֠ ֶֽ נְָך   ּוְפרִּ ֶֽירְֹשָךָ֣  ְדָגָ֨ ָך וְתִּ ֗ ְִּצָהרֶּ יָך   וְי ת ְשַגר־ֲאָלפֶּ  ָֹ֣ ָך וְַעְשְתר  צֹאנֵֶּ֔

ל ה ַעַ֚ ע ָהֲֶֽאָדָמֵ֔ ר־נְִּשַבֶּ֥ יָך ֲאשֶּ ֶ֖ ת ַלֲאבֹתֶּ תֶּ  :ָלְֶֽך ָלֶּ֥

ּוְך( יד) ה ָברֶּ֥ ְהיֶֶּ֖ ֶֽ ים תִּ ָ֑ ָכל־ָהַעמִּ ר ְבָך   ֹלא־יְִּהיֶֶּּ֥ה מִּ ה ָעָקֶּ֥ ֲֶֽעָקָרֶ֖ ָך ַו ֶֽ ְמתֶּ ְבהֶּ  :ּובִּ

יר( טו) ִ֧ סִּ ְמָךֶ֖  יְקָֹו ק וְה  י מִּ לִּ ָֹ֑ יִּם וְָכל־ַמְדו י   ָכל־ח ְצַרָ֨ ים מִּ ר ָהָרעִּ  ָ֣ ְעתָ  ֲאשֶּ א יַָד֗ יָמם   ֹלֵ֤ ְך יְשִּ ם ָבֵ֔ ֶֽיָך ְבָכל־ ּונְָתָנֶ֖  :שֹנְאֶּ

ים וְָאַכְלָתָ֣ ( טז) ת־ָכל־ָהֶַֽעמִּ֗ ר אֶּ ק ֲאשֶָּ֨ ן יָך  קֱאֹל יְקָֹוֵ֤ ָ֣ ְך נֹת  ֹוס ָלֵ֔ ינְָךֶ֖  ֹלא־ָתחֶּ֥ ֶֽ ם ע  ָ֑ יהֶּ א ֲעל  ת־ ַתֲעבֹד   וְֹלֵ֤ ם אֶּ יהֵֶּ֔ ה   ֱאֹלָ֣

ש ֶּ֥ ֶֽי־מֹוק  ּוא כִּ  ס: ָלְֶֽך הֶ֖

י( יז) ֵ֤ ְבָךֵ֔  תֹאַמר   כִּ ְלָבָ֣ ים בִּ ה ַהּגֹויִֶּּ֥ם ַרבִּ  לֶּ ֶ֖ נִּי ָהא  ָ֑ מֶּ ה מִּ יָכֶּ֥ ל א  םְלהֹורִּ  אּוַכֶ֖  :יָשֶֽ

א( יח) א ֹלֶּ֥ יָרֶ֖ ם תִּ ָ֑ הֶּ ר מ  ָֹ֣ ר ָזכ ֹ֗ ְזכ ת תִּ ֵ֤ ר־ָעָשה   א  ק ֲאשֶּ ה יָךקֱאֹל יְקָֹוָ֣ ֶֹ֖ יִּם ְלַפְרע ְצָרֶֽ  :ּוְלָכל־מִּ

ת( יט) ָֹ֨ ת ַהַמס ּו ַהְּגדֹֹל  ר־ָראָ֣ יָך ֲאשֶּ ינֶּ֗ ת ע  ֵֹ֤ ים   וְָהאֹת ְפתִּ ֶֹֽ ד וְַהמ עַ  ַהֲחָזָקה   וְַהָיֵ֤ ָֹ֣ ה וְַהְזר ר ַהנְטּויֵָ֔ ֶּ֥ ֲֶֽאָךֶ֖ ה ֲאשֶּ ק ֹוצִּ  יְקָֹוָ֣

ה יָךקֱאֹל ֶֽן־יֲַעשֶֶּׂ֞ ק כ  ים יָך  קֱאֹל יְקָֹוֵ֤ ַעמִֵּ֔ ה ְלָכל־ָהָ֣ ר־ַאָתֶּ֥ א ֲאשֶּ ֶ֖ ֶֽם יָר  ְפנ יהֶּ  :מִּ

ה וְַגם  ( כ) ְרָעֵ֔ ת־ַהצִּ ח אֶּ ם יָךקֱאֹל יְקָֹוֶּ֥ק יְַשַל  ד ָבָ֑ ֹ֗ ים ַעד־ֲאב ים ַהנְִּשָארִּ  ֶ֖ ֶֽיָך וְַהנְִּסָתרִּ ָפנֶּ  :מִּ

א( כא) ץ ֹלֶּ֥ ֶֹ֖ ם ַתֲער ָ֑ ְפנ יהֶּ ק מִּ ֶֽי־יְקָֹוֵ֤ ָך יָך  קֱאֹל כִּ ְרבֵֶּ֔ ֹול לק ְבקִּ א ָּגדֶ֖  :וְנֹוָרֶֽ

ק וְנַָשל ( כב) ָָ֨ ת־ַהּגֹויִֶּּ֥ם יָךקֱאֹל יְקֹו ל אֶּ יָך ָהא   ֶ֖ ָפנֶּ ט מִּ ט ְמַעָ֣ א ְמָעָ֑ ם תּוַכל  ֹלֵ֤ ר ַכֹּלָתָ֣ ה ַמה ֵ֔ ֶּ֥ ְרבֶּ ן־תִּ יָך פֶּ ֶ֖ ֶֽה ַחַיֶּ֥ת ָעלֶּ  :ַהָשדֶּ

ָ֑יָך יָךקֱאֹל קיְקָֹוֶּ֥  ּונְָתָנ ם( כג) ה וְָהָמם   ְלָפנֶּ ה ְמהּוָמָ֣ ד ְגדָֹלֵ֔ ָשְמָדֶֽם ַעֶ֖  :הִּ

ן( כד) ם   וְנַָתֵ֤ יהֶּ ָך ַמְלכ  ם וְַהֲאַבְדָתָ֣  ְביָדֵֶּ֔ ת־ְשָמֵ֔ ַחת אֶּ ַתֶ֖ יִּם מִּ ב ַהָשָמָ֑ ֶּ֥ א־יְִּתיַצ  יש   ֹלֶֽ יָך אִּ ד ְבָפנֵֶּ֔ ְדָךֶ֖  ַעֶּ֥ ֶֽ ְשמִּ  :אָֹתֶֽם הִּ

י( כה) ֶּ֥ יל  ם ְפסִּ ֶ֖ יהֶּ ְשְרפָ֣  ֱאֹלה  ש ּוןתִּ ָ֑ א־ַתְחמֹד   ָבא  ף ֹלֶֽ סֶּ ב כֶָּ֨ ם   וְָזָהֵ֤ יהֶּ ְך וְָלַקְחָתָ֣  ֲעל  ן ָלֵ֔ ש פֶַּ֚ ָ֣ ּוָק  ֹו תִּ י בֵ֔ ִ֧ ת כִּ  יְקָֹוֶּ֥ק תֹוֲעַב 

ּוא יָךקֱאֹל  :הֶֽ

יא( כו) ֵ֤ ָבה   וְֹלא־ָתבִּ ֹוע  ָך תֶֽ יתֵֶּ֔ ל־ב  יתָ  אֶּ ֶּ֥ ם וְָהיִּ רֶּ ֶ֖ הּו ח  ָֹ֑ ץ׀ ָכמ ִ֧ נּו ַשק  ב׀ ְתַשְקצֶּ  ֶּ֥ ַתעֲ  וְַתע  נּוְתֶֽ ֶ֖ ם בֶּ רֶּ ֶּ֥ ּוא כִּי־ח   פ: הֶֽ

  ח פרק דברים

ה( א) ְצוָ֗ ר ָכל־ַהמִּ י ֲאשֶָּ֨ ִ֧ ֹום ְמַצּוְָך   ָאנֹכִּ ּון ַהיֶ֖ ְשְמרָ֣ ֹות תִּ ַען ַלֲעשָ֑ ּון ְלַמָ֨ ְחי  ֶֽ ם תִּ יתֶּ֗ ם   ּוְרבִּ ם ּוָבאתֶּ ָ֣ ְשתֶּ ֶֽירִּ ץ וִּ רֶּ ת־ָהָאֵ֔  אֶּ

ע ר־נְִּשַבֶּ֥ ק ֲאשֶּ ֶֽם יְקָֹוֶ֖ יכֶּ  :ַלֲאבֹת 

ְךאֶּ  וְָזַכְרָתָ֣ ( ב) רֶּ ר ת־ָכל־ַהדֶּ֗ יֲכָך   ֲאשֶָּ֨ ֶֽ ק הֹולִּ ים זֶּ ה יָךקֱאֹל יְקָֹוִ֧ ֶּ֥ ה ַאְרָבעִּ ר ָשָנֶ֖ ְדָבָ֑ ַען ַבמִּ ְֶֹֽתָך   ְלַמָ֨ ְתָך֗  ַענ ֶֹֽ ַעת ְלנַס  ָלַד 

ר ִ֧ ת־ֲאשֶּ ְֶֽלָבְבָך   אֶּ ר בִּ ֶֹּ֥ ְשמ יו מצותו ֲהתִּ ְצֹוָתֶ֖ א מִּ ם־ֹלֶֽ  :אִּ

ֶֽיְַענְָך  ( ג) ָך   ַו בֶּ ְֶֽלָךֵ֤  וַיְַרעִּ ֲֶֽאכִּ ת־ַהָמן   וַַי ר אֶּ ָ֣ ְעתָ  ֲאשֶּ א ֹלא־יַָדֵ֔ ּון וְֹלֶּ֥ יָך יְָדעֶ֖ ָ֑ ַען ֲאבֹתֶּ יֲעָך֗  ְלַמָ֣ ֶֽ י הֹודִּ א כִַּ֠ ם ַעל־ ֹלָ֣ חֶּ ֵ֤  ְלַבדֹו   ַהלֶּ

ה ם יְִּחיֶָּ֣ י ָהֶָֽאָדֵ֔ א כִּ  ק ַעל־ָכל־מֹוָצֶּ֥ ֶֽי־יְקָֹוֶ֖  :ָהָאָדֶֽם יְִּחיֶֶּּ֥ה פִּ

ְתָך  ( ד) ְמָלָ֨ א שִּ יָך ָבְֶֽלָתה   ֹלֵ֤ ָעלֵֶּ֔ ֶֽ ָקה אֹלָ֣  וְַרְגְלָךֶ֖  מ  ָ֑ ה ָבצ  ֶ֖ ים זֶּ ֶּ֥ ֶֽה ַאְרָבעִּ  :ָשָנ

ָך וְיַָדְעָתֶ֖ ( ה) ָ֑ ם־ְלָבבֶּ י עִּ ר כִּ֗ ר ַכֲאשֶָּ֨ ֶּ֥ יש   יְיַס  ֹו אִּ ת־ְבנֵ֔ ךָ יָךֱאֹלק יְקָֹוֶּ֥ק אֶּ ֶֽ  :ְמיְַסרֶּ

ַמְרָתֵ֔ ( ו) ת וְָשָ֣ ְצֹוֶ֖ ת־מִּ ק אֶּ כֶּת יָךקֱאֹל יְקָֹוָ֣ ֶּ֥ יו ָללֶּ ְדָרָכֶ֖ ה בִּ ֹו ּוְליְִּרָאֶּ֥  :אֹתֶֽ

י( ז) ֹ  כִַּ֚ קיְק ֶֽיֲאָךֶ֖  יָךקֱאֹל ָוָ֣ ץ ְמבִּ רֶּ ָ֣ ל־אֶּ ה אֶּ ץ טֹוָבָ֑ רֶּ י אֶַּ֚ יִּם ַנֲָ֣חל  ת ֲעיָנֹת   ָמֵ֔ ֵֹ֔ ים ּוְתהֹמ ֶּ֥ ה יְֹצאִּ ְקָעֶ֖  :ּוָבָהֶֽר ַבבִּ

ץ( ח) רֶּ ֵ֤ ָטה   אֶּ ה חִּ ן ּוְשעָֹרֵ֔ פֶּ ֶּ֥ ה וְגֶּ ָנֶ֖ ֹון ּוְתא  מָ֑ ית וְרִּ ֶּ֥ ץ־ז  רֶּ ֶֽ ן אֶּ מֶּ ֶ֖  :ּוְדָבֶֽש שֶּ

ץ( ט) רֶּ ר אֶּ֗ א ֲאשֶָּ֨ ְסכ נֻת   ֹלֵ֤ ֶֹֽ  ְבמִּ ּהת ם אַכל־ָבָ֣ חֶּ ר לֵֶּ֔ ְחַסֶּ֥ א־תֶּ ל ֹלֶֽ ֶֹ֖ ּה כ ץ ָבָ֑ רֶּ ר אֶַּ֚ ָ֣ ָ֣יהָ  ֲאשֶּ ל ֲאָבנֶּ יהָ  ַבְרזֵֶּ֔ ֶ֖ ֲהָררֶּ ב ּומ  ֶֹּ֥  ַתְחצ

ת שֶּ ֶֹֽ  :נְח

ְעתָ  וְָאַכְלָתֶ֖ ( י) ֶַֽרְכָת   וְָשָבָ֑ ת־יְקָֹוָ֣ק ּוב  ץ יָךקֱאֹל אֶּ רֶּ ה ַעל־ָהָאֶּ֥ ר ַהטָֹבֶ֖ ֶּ֥ ֶַֽתן־ָלְֶֽך ֲאשֶּ  :ָנ

ר( יא) מֶּ ָשָ֣ חפֶּ  ְלָךֵ֔  הִּ ְשַכֶ֖ ת־יְקָֹוָ֣ק ן־תִּ י יָךקֱאֹל אֶּ ְלתִָּ֨ ר ְלבִּ ֵֹ֤ ְצֹוָתיו   ְשמ יו מִּ ְשָפָטָ֣ יו ּומִּ ר וְֻחקָֹתֵ֔ י ֲאשֶּ  ֶּ֥  :ַהיֶֹֽום ְמַצּוְָךֶ֖  ָאנֹכִּ

ל( יב) ן־תֹאַכֶ֖ ְעתָ  פֶּ ים וְָשָבָ֑ ֶּ֥ ים ּוָבתִּ ה טֹבִּ  ֶ֖ ְבנֶּ ְבתָ  תִּ  :וְיָָשֶֽ

ְרָךֵ֤ ( יג) ֶֹֽאנְָך   ּוְבָקֶֽ ן וְצ ףוְ  יְִּרְביֵֻ֔ סֶּ ֶּ֥ ב כֶּ ְך וְָזָהֶ֖ ה־ָלָ֑ ל יְִּרבֶּ ֶֹּ֥ ר־ְלָךֶ֖  וְכ ֶֽה ֲאשֶּ  :יְִּרבֶּ

ם( יד) ָך וְָרֶ֖ ָ֑ ַכְחָת   ְלָבבֶּ ק וְָשֶֽ ת־יְקָֹוָ֣ יֲאָך   יָךקֱאֹל אֶּ ץ ַהמֹוצִּ רֶּ ֶּ֥ אֶּ יִּם מ  ְצַרֶ֖ ית מִּ ֶּ֥ ב  ים מִּ ֶֽ  :ֲעָבדִּ

יֲכָך  ( טו) ר׀ ַהמֹולִָּ֨ ְדָבָ֣ ל ַבמִּ ָֹ֣ א ַהָּגד ש׀ וְַהנֹוָר֗ בוְעַ  ָשָרף   נָָחֵ֤ ֹון ְקָרֵ֔ ר וְצִָּמאֶ֖ ָ֣ יִּם ֲאשֶּ ין־ָמָ֑ ֶֽ יא א  ֵ֤ יִּם ְלָך   ַהמֹוצִּ ּור ַמֵ֔ צֶ֖  מִּ

יש ֶֽ  :ַהֶַֽחָלמִּ

ְלָךֶּ֥ ( טז) ֲאכִָּ֨ ר ָמן   ַהַמֶֽ ְדָבֵ֔ ר ַבמִּ ֶּ֥ ּון ֲאשֶּ יָך ֹלא־יְָדעֶ֖ ָ֑ ַען ֲאבֹתֶּ ְֶֹֽתָך֗  ְלַמָ֣ ַען   ַענ ָך ּוְלַמ  ְֶֽבָךֶ֖  נַסֹתֵֶּ֔ יטִּ ֶָֽך ְלה  יתֶּ  :ְבַאֲחרִּ
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ָך וְָאַמְרָתֶ֖ ( יז) ָ֑ ְלָבבֶּ י   בִּ צֶּם כֹחִּ ָֹ֣ י וְע ָשה יָדִֵּ֔ י ָעֶּ֥ ֶ֖ יִּל לִּ ת־ַהַחֶּ֥ ֶֽה אֶּ  :ַהזֶּ

ֶַֽכְרָת  ( יח) ק וְָז ת־יְקָֹוָ֣ י יָךקֱאֹל אֶּ ָ֣ ן ֗הּוא כִּ ֶּ֥ חַ  ְלָך   ַהנֹת  ֶֹ֖ ֹות כ יִּל ַלֲעשָ֣ ַען ָחָ֑ ים ְלַמָ֨ ִ֧ ֹו ָהקִּ ית  ת־ְברִּ ר־ אֶּ ע ֲאשֶּ יָך נְִּשַבֶּ֥ ֶ֖  ַלֲאבֹתֶּ

ֹום ֶֽה ַכיֶּ֥  פ: ַהזֶּ

ה( טי) חַ  וְָהיָ֗ ֵֹ֤ ם־ָשכ ְשַכח   אִּ ת־יְקָֹוָ֣ק תִּ י   וְָהֶַֽלְכָת֗  יָךקֱאֹל אֶּ ים ַאֲחר  ָ֣ ים ֱאֹלהִּ ֵ֔ רִּ ם ֲאח  יתָ  וֲַעַבְדָתֶ֖ ְשַתֲחוִָּ֣ ם וְהִּ ָ֑ י ָלהֶּ תִּ ֵֹ֤ ד  ַהעִּ

ֹום ָבכֶּם   י ַהיֵ֔ ֶּ֥ ד כִּ ֶֹ֖ ּון ָאב דֶֽ  :תֹאב 

ם( כ) ר ַכּגֹויִּ֗ ֵ֤ יד יְקֹוָק   ֲאשֶּ ָ֣ ם ַמֲאבִּ ְפנ יכֵֶּ֔ ן מִּ ֶ֖ ּון כ  דָ֑ ב תֹאב  קֶּ א ע ַ֚ ּון ֹלָ֣ ְשְמעֵ֔ ֹול תִּ ֶֽםקֱאֹל יְקָֹוֶּ֥ק ְבקֶ֖  פ: יכֶּ

  ט פרק דברים

ע( א) ֵ֣ מ  ל שְׁ ָרא ֵ֗ ה יִשְׁ ָתָּ֨ ר א  ֵ֤ ּיֹום   עֹב  ן ה  ד ֵּ֔ ּי רְׁ ֶשת ָלבֹא   ֶאת־ה  ם ָלֶרֵ֣ ים ּגֹויִֵּ֔ ים ּגְׁדִֹלִ֥ ךָ  ו ֲעֻצִמִ֖ ים ִמֶמֶּ֑ ת ָעִרִ֛ ת ּגְׁדֹלִ֥ ִֹ֖ ֻצר  ּובְׁ

ָשָמָֽיִם  :ב 

ֹולַעֶֽ ( ב) ם ם־ָּגדֶּ֥ ָ֣י וָָרֶ֖ ים ְבנ  ָ֑ ר ֲענָקִּ ה ֲאשֶָּ֨ ְעָת   ַאָתֵ֤ ה יַָד  ְעתָ  וְַאָתָ֣ י ָשַמֵ֔ ָ֣ ב מִּ י יְִּתיַצ ֵ֔ ֶ֖ ְפנ  ֶּ֥י לִּ ֶֽק ְבנ   :ֲעָנ

י   ַה֗יֹום וְיַָדְעָתָ֣ ( ג) ק כִּ ָָ֨ יָך יְקֹו ר ֱאֹלק  ֵ֤ ּוא־ָהעֹב  יָך   הֶֽ ש ְלָפנֶּ  ָ֣ ה א  ְכָלֵ֔ ֶֹֽ ּוא א ם הִ֧ יד   ּוא יְַשמִּ םיְַכנִּ  וְהֶּ֥ ֶ֖ ָ֑יָך יע  ם ְלָפנֶּ ֹוַרְשָתֵ֤  וְהֶֽ

ר וְַהֲֶֽאַבְדָתם   ר ַמה ֵ֔ ר ַכֲאשֶּ  ֶּ֥ בֶּ ק דִּ  :ָלְֶֽך יְקָֹוֶ֖

 

ר( ד) < -- ְלָבְבָך֗  ַאל־תֹאַמָ֣ ף בִּ ָֹ֣ ם׀ ֱאֹלקיָך יְקֹוָק   ַבֲהד ְלָפנֶּיָך   אָֹתֶּ֥ אמֹר   מִּ י   ל  ְדָקתִּ נִּי ְבצִּ יַאָ֣ ק ֱהבִּ ֵָ֔ ת יְקֹו שֶּ ֶ֖ ץ ָלרֶּ רֶּ ת־ָהָאָ֣  אֶּ

את ָֹ֑ ְשַעת   ַהז ה ַהּגֹויִָּ֣ם ּוְברִּ לֶּ ק ָהא ֵ֔ ם יְקָֹוֶ֖ יָשֶּ֥ ֶֽיָך מֹורִּ ָפנֶּ  :מִּ

א( ה) ְדָקְתָך֗  ֹלָ֣ ר   ְבצִּ שֶּ  ֹ ְבָךֵ֔  ּוְבי ה ְלָבָ֣ א ַאָתֶּ֥ ת ָבֶ֖ שֶּ ָ֣ ם ָלרֶּ ת־ַאְרָצָ֑ י אֶּ ת׀ כִֶּׂ֞ ְשַעָ֣ ם ְברִּ ה ַהּגֹויִָּ֣ לֶּ ק ָהא ֗ ם ֱאֹלקיָך   יְקָֹוֵ֤ יָשָ֣  מֹורִּ

יָך ָפנֵֶּ֔ ַען מִּ ים ּוְלַמ  ָ֣ ראֶּ  ָהקִּ ר ת־ַהָדָב֗ ע ֲאשֶָּ֨ יָך יְקֹוָק   נְִּשַבֵ֤ ם ַלֲאבֹתֵֶּ֔ ק ְלַאְבָרָהֶּ֥ ב ְליְִּצָחֶ֖ ֶֹֽ  :ּוְֶֽליֲַעק

י וְיַָדְעָת֗ ( ו) א כִַּ֠ ְתָך   ֹלֵ֤ ְדָקֶֽ ֹלקיָך יְקָֹוָ֣ק ְבצִּ ן ֱאַ֠ ץ ְלָך   נֹת ָ֨ רֶּ ת־ָהָאִ֧ ה אֶּ את ַהטֹוָב  ֶֹ֖ ּה ַהז ְשָתָ֑ י ְלרִּ ֶּ֥ ה־ כִּ ף ַעם־ְקש  רֶּ ֶֹ֖  :ָאֶָֽתה ע

ֹ ( ז) ח ר  ְזכ ְשַכֵ֔ ת ַאל־תִּ ִ֧ ְפתָ  א  ְקַצ  ר־הִּ ת־יְקָֹוֶּ֥ק ֲאשֶּ ר ֱאֹלקיָך אֶּ ְדָבָ֑ ֹום ַבמִּ ן־ַהיֶׂ֞ אָת׀ ְלמִּ ר־יָָצָ֣ ץ ֲאשֶּ רֶּ ָ֣ אֶּ יִּם מ  ְצַרָ֣  מִּ

ֲאכֶּם   ֶֹֽ ֹום ַעד־ב ה ַעד־ַהָמקָ֣ ים ַהזֵֶּ֔ ֶּ֥ ם ַמְמרִּ ֶ֖ ֶֽק ֱהיִּיתֶּ ם־יְקָֹו  :עִּ

ב( ח) ֶּ֥ ם ּוְבחֹר  ֶ֖ ְקַצְפתֶּ ק הִּ ת־יְקָֹוָ֑ ם יְקָֹו ק ַנִ֧ףוַיְִּתאַ  אֶּ ֶ֖ יד ָבכֶּ ֶּ֥ ֶֽם ְלַהְשמִּ ְתכֶּ  :אֶּ

י( ט) ָ֣ ָרה ַבֲעֹלתִּ ַחת ָהָה֗ ת ָלַק  ֵֹ֤ ת ָהֲֶֽאָבנִּים   לּוח ָֹ֣ ית לּוח ֵ֔ ת ַהְברִּ ר־ָכַרֶּ֥ ק ֲאשֶּ ם יְקָֹוֶ֖ ָ֑ ָמכֶּ ב עִּ ָ֣ ש  ר וָא  ים ָבָה֗ ֶּ֥  יֹום   ַאְרָבעִּ

ים ָ֣ יְָלה וְַאְרָבעִּ ם ַלֵ֔ חֶּ א לֶַּ֚ י ֹלָ֣ ְלתִּ יִּם ָאַכֵ֔ א ּוַמֶ֖ ישָ  ֹלֶּ֥ יתִּ ֶֽ  :תִּ

 

ן( י) < -- ק וַיִּת ָ֨  ָ י יְקֹו ַל֗ ת־ א  ת ְשנ י  אֶּ ָֹ֣ ים לּוח ים ָהֲֶֽאָבנִֵּ֔ ֶ֖ ע ְכֻתבִּ ְצַבָ֣ ם ֱאֹלקים ְבאֶּ יהֶּ֗ ים וֲַעל  ִ֡ ר ְכֶָֽכל־ַהְדָברִּ ָ֣ ר   ֲאשֶּ בֶּ ק דִּ ָָ֨  יְקֹו

ם ֶּ֥ ָמכֶּ ר עִּ ֹוְך ָבָה  תֶּ֥ ש מִּ ֶ֖ ֹום ָהא   :ַהָקָהֶֽל ְביֶּ֥

י( יא) ץ   וַיְהִּ֗ ק  ָ֣  מִּ ֹום יםַאְרָבעִּ ים יֵ֔ ֶ֖ יְָלה וְַאְרָבעִּ ן ָלָ֑ ק נַָתָ֨  ָ י יְקֹו ַל֗ ת־ְשנ  י א  ת אֶּ ֶֹּ֥ ים ֻלח ֶ֖ ֹות ָהֲאָבנִּ ית ֻלחֶּ֥ ֶֽ  :ַהְברִּ

ר( יב) אמֶּ ָֹ֨ ק וַי  ָ י יְקֹו ַל֗ ּום א  ד קָ֣ ֵ֤ ר   ר  ה ַמה  זֵֶּ֔ י מִּ ת כִַּ֚ ָ֣ ח  ר ַעְמָךֵ֔  שִּ ֶּ֥ אתָ  ֲאשֶּ ֶ֖ יִּם הֹוצ  ְצָרָ֑ מִּ רּו מִּ ר ָסָ֣ ְך   ַמה ֗ רֶּ ן־ַהדֶּ  ָ֣  מִּ  רֲאשֶּ

ם ּוִּיתִֵּ֔ ּו צִּ ם ָעשֶּ֥ ֶ֖ ָכֶֽה ָלהֶּ  :ַמס 

ר( יג) אמֶּ ֶֹּ֥ ק וַי י יְקָֹוֶ֖ ַלָ֣ ר א  ָֹ֑ אמ י   ל  יתִּ ם ָראִּ  ת־ָהָעָ֣ ה אֶּ ֶּ֥ה ַהזֵֶּ֔ נ  ף וְהִּ רֶּ ֶֹ֖ ה־ע ּוא ַעם־ְקש   :הֶֽ

ף( יד) רֶּ ֵ֤ נִּי   הֶּ מֶּ  ם מִּ יד ֵ֔ ה וְַאְשמִּ ָ֣ ְמחֶּ ם וְאֶּ ת־ְשָמֵ֔ ַחת אֶּ ַתֶ֖ יִּם מִּ ה   ַהָשָמָ֑ ֱֶֽעשֶּ ֹוְתָךֵ֔  וְאֶּ ּוםלְ  אֶֽ ב גֹוי־ָעצֶּ֥ נּו וָָרֶ֖ ֶֽ מֶּ  :מִּ

ן( טו) פֶּ ד   וָא ֗ ר  ֶֽא  ר ָו ן־ָהָהֵ֔ ר מִּ ר וְָהָהֶ֖ ָ֣ ש בֹע  ָ֑ ת ּוְשנ י   ָבא  ָֹ֣ ית לּוח ֵ֔ ל ַהְברִּ י ַעֶ֖ ֶּ֥ י ְשת   :יָָדֶֽ

א( טז) רֶּ ֵ֤ה וָא ֗ נ  ם   וְהִּ ק ֲחָטאתֶּ ם ַליקָֹוָ֣ קיכֵֶּ֔ ם ֱאֹלֶֽ ָ֣ יתֶּ ם ֲעשִּ גֶּל ָלכֵֶּ֔ ֶ֖ ה ע  ָכָ֑ ם ַמס  ָ֣ ר ַסְרתֶּ ן־ ַמה ֵ֔ ְךמִּ רֶּ ר־ ַהדֶֶּּ֕ ָּוֶּ֥ה ֲאשֶּ ק צִּ  יְקָֹוֶ֖

ֶֽם ְתכֶּ  :אֶּ

ְתפֹש  ( יז) ָ֣י וָאֶּ ְשנ  ת בִּ ֵֹ֔ ם ַהֻלח כ ֵ֔ ֶַֽאְשלִּ ל ָו ַעֶ֖ י מ  ָ֣ י ְשת  ם יָָדָ֑ ֶ֖ ֶֽם וֲָאַשְבר  ינ יכֶּ  :ְלע 

ְתנַַפל  ( יח) ֶֽאֶּ י ָו ְפנ ָ֨ ק לִּ  ָ ה יְקֹו אשֹנָ֗ ים ָכרִּ ֶּ֥ ים יֹום   ַאְרָבעִּ ָ֣ יְָלה וְַאְרָבעִּ ם ַלֵ֔ חֶּ י אֹלָ֣  לֶַּ֚ ְלתִּ יִּם ָאַכֵ֔ א ּוַמֶ֖ י ֹלָ֣ יתִּ ָ֑ ל ָשתִּ  ַעֵ֤

ר ָכל־ַחַטאְתכֶּם   ָ֣ ם ֲאשֶּ ֹות ֲחָטאתֵֶּ֔ ע ַלֲעשֶּ֥ ֶּ֥י ָהַר  ינ  ק ְבע  ֹו יְקָֹוֶ֖ יסֶֽ  :ְלַהְכעִּ

י( יט) ָ֣ י כִּ ְרתִּ ֹ֗ י יָג ֵ֤ ְפנ  ה ָהַאף   מִּ ָמֵ֔ ח  ר וְַהָ֣ ף ֲאשֶָּ֨ ם יְקָֹו ק ָקַצִ֧ ֶ֖ יכֶּ יד ֲעל  ָ֣ ם ְלַהְשמִּ ָ֑ ְתכֶּ ע אֶּ י קֹוָק  יְ  וַיְִּשַמֵ֤ ַלֵ֔ ם א  ַעם ַּגֶ֖ ֶֽוא ַבַפֶּ֥  :ַההִּ

ן( כ) ֹ֗ ְתַאַנִ֧ף ּוְֶֽבַאֲהר ד יְקָֹו ק הִּ ֶֹ֖ ֹו ְמא ידָ֑ ל ְלַהְשמִּ ְתַפל   ֶֽאֶּ ד ָו ן ַּגם־ְבַעֶּ֥ ֶֹ֖ ת ַאֲהר ֶּ֥ ֶֽוא ָבע   :ַההִּ

ם( כא) ת־ַחַטאְתכֶֶּׂ֞ ֶֽאֶּ ם ְו ָ֣ יתֶּ ר־ֲעשִּ גֶּל ֲאשֶּ ת־ָהע ֗ י   אֶּ ף ָלַקְחתִּ ָֹ֣ ְשר ֹו׀ וָאֶּ ש   אֹתָ֣ תוָ  ָבא  ָֹ֨ כ ֹו אֶּ ב ָטחֹון   אֹתֵ֤ יט ֵ֔ ד ה  ק ַעֶּ֥ ר־ַדֶ֖  ֲאשֶּ

ר ְך   ְלָעָפָ֑ ֶַֽאְשלִּ ֹו ָו ת־ֲעָפרֵ֔ ַחל אֶּ ל־ַהַנֶ֖ ד אֶּ ֶּ֥ ן־ָהָהֶֽר ַהיֹר   :מִּ

ָרה  ( כב) ה ּוְבַתְבע  ת ּוְבַמָסֵ֔ ֶֹ֖ ְבר ה ּוְבקִּ ים ַהֶַֽתֲאָוָ֑ ֶּ֥ פִּ ם ַמְקצִּ ֶ֖ ֶֽק ֱהיִּיתֶּ ת־יְקָֹו  :אֶּ

חַ ( כג) ְשֹלָ֨ ק ּובִּ  ָ ם יְקֹו ְתכֶּ֗ קָ  אֶּ שמִּ ֵ֤ ַע   ד  ר ַבְרנ   ֵֹ֔ אמ ּו ֲעלּו   ל  ץ ּוְרשָ֣ רֶּ ת־ָהָאֵ֔ ר אֶּ ֶּ֥ י ֲאשֶּ תִּ ם נַָתֶ֖ ָ֑ ת־ וַַתְמ֗רּו ָלכֶּ י אֶּ ֵ֤  יְקֹוָק   פִּ

ם קיכֵֶּ֔ א ֱאֹלָ֣ ם   וְֹלֵ֤ ֱֶֽאַמנְתֶּ ֹו הֶּ א לֵ֔ ם וְֹלֶּ֥ ֶ֖ ֹו ְשַמְעתֶּ  :ְבקֹלֶֽ
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ים( כד) ֶּ֥ ם ַמְמרִּ ֶ֖ ק ֱהיִּיתֶּ ם־יְקָֹוָ֑ ֹום עִּ יֶ֖ י מִּ ֶּ֥ ֶֽם ַדְעתִּ ְתכֶּ  :אֶּ

ל( כה) ְתנַַפֶׂ֞ ֶֽאֶּ י ָו ָ֣ ְפנ  ק לִּ ָ֗ ת יְקֹו ָ֣ ים א  ֶּ֥ ֹום ַאְרָבעִּ ים ַהי  ֶּ֥ ת־ַאְרָבעִּ יְָלה וְאֶּ ר ַהַלֶ֖ ָ֣ י ֲאשֶּ ְלתִּ ְתנַָפָ֑ ר הִּ ֶֽי־ָאַמֶּ֥ ק כִּ יד יְקָֹוֶ֖ ֶּ֥  ְלַהְשמִּ

ֶֽם ְתכֶּ  :אֶּ

ל( כו) ָ֣ ְתַפל  ל־יְקֹוָק   וָאֶּ ת אלקים ה' וָאַֹמר   אֶּ ֵ֤ ְתָךֵ֔  ַעְמָך   ַאל־ַתְשח  ֶּ֥  וְנֲַחָלָ֣ יתָ  רֲאשֶּ ֶ֖ ָך ָפדִּ ָ֑ ר־ ְבָגְדלֶּ אתָ  ֲאשֶּ ֶּ֥ יִּם הֹוצ  ְצַרֶ֖ מִּ  מִּ

ה ְבָיֶּ֥ד  :ֲחָזָקֶֽ

יָך ְזכֹר  ( כז) ם ַלֲעָבדֵֶּ֔ ק ְלַאְבָרָהֶּ֥ ב ְליְִּצָחֶ֖ ָֹ֑ ן ּוְֶֽליֲַעק פֶּ י   ַאל־ת ֗ ל־ְקשִּ ם אֶּ ה ָהָעָ֣ ֹו ַהזֵֶּ֔ ְשעֶ֖ ל־רִּ ֹו וְאֶּ ל־ַחָטאתֶֽ  :וְאֶּ

ן־יֹאְמ֗רּו( כח) ץ   פֶּ ר ָהָארֶּ ָ֣ ָשם   נּוהֹוצ אָתָ֣  ֲאשֶּ י   מִּ ְבלִּ ת מִּ לֶּ ָֹ֣ ק יְכ ֵָ֔ ם יְקֹו יָאֶּ֕ ץ ַלֲהבִּ רֶּ ל־ָהָאֶ֖ ר אֶּ ָ֣ בֶּ ר־דִּ ם ֲאשֶּ ָ֑ ֹו ָלהֶּ נְָאתָ֣ שִּ  ּומִּ

ם ם אֹוָתֵ֔ יָאֶ֖ ם הֹוצִּ ָתֶּ֥ ְדָבֶֽר ַלֲהמִּ  :ַבמִּ

ם( כט) ֶּ֥ ָך ַעְמָךֶ֖  וְה  ָ֑ ר וְנֲַחָלתֶּ ֵ֤ אָת   ֲאשֶּ ל ְבכֲֹחָךָ֣  הֹוצ   ֵֹ֔ ְֶֽזרֲֹעָךֶ֖  ַהָּגד ֶֽה ּובִּ  פ :ַהנְטּוָי

  י פרק דברים

ת( א) וא ָבע ָ֨ ר ַההִּ  ק ָאַמִ֧ י יְקָֹוָ֣ ַל֗ ת ְפָסל־ְלָךֶׂ֞  א  ֵֹ֤ ֶֽי־לּוח ים ֲאָבנִּים   ְשנ  אשֹנִֵּ֔ ָ֣ ה ָכרִּ ֶּ֥ י וֲַעל  ַלֶ֖ ָרה א  יתָ  ָהָהָ֑ ֶּ֥ ֹון ְלָךֶ֖  וְָעשִּ ֶֽץ ֲארֶּ֥  :ע 

ְכתֹב  ( ב) ת וְאֶּ ֵֹ֔ ים ַעל־ַהֻלח ֵ֔ ת־ַהְדָברִּ ר אֶּ ֶּ֥ ּו ֲאשֶּ ת ָהי  ֶֹּ֥ ֹ  ַעל־ַהֻלח אש יםָהרִּ ֶ֖ ר נִּ ָ֣ ְרתָ  ֲאשֶּ ַבָ֑ ם שִּ ֹון וְַשְמָתֶ֖  :ָבָארֶֽ

ַעש( ג) י ֲארֹון   וַָאֵ֤ ָ֣ ים ֲעצ  טִֵּ֔ ל שִּ  ֹ ְפס ת וָאֶּ ֶֹּ֥ ים ְשנ י־ֻלח ֶ֖ ָ֑ים ֲאָבנִּ אשֹנִּ ַעל ָכרִּ ָרה וַָאָ֣ ֶּ֥י ָהָהֵ֔ ת ּוְשנ  ֶֹ֖ י ַהֻלח ֶֽ  :ְביָדִּ

ב( ד) ָֹ֨ ת וַיְִּכת  ֹ ב ַעֶֽל־ַהֻלח ְכָתָ֣ א֗שֹון ַכמִּ ת ָהרִּ ָ֣  א ַ֚ תֲעשֶּ ים רֶּ ֵ֔ ר ַהְדָברִּ ָ֣ ר   ֲאשֶּ בֶּ ק דִּ ָָ֨ ם יְקֹו ֶּ֥ יכֶּ ר ֲאל  ֹוְך ָבָה  תֶּ֥ ש מִּ ֶ֖ ֹום ָהא   ְביָ֣

ל ֶּ֥ם ַהָקָהָ֑ ק וַיְִּתנ  י יְקָֹוֶ֖ ָלֶֽ  :א 

ן( ה) פֶּ ד   וָא ֗ ר  ֶֽא  ר ָו ן־ָהָהֵ֔ ם   מִּ ֶָֽאשִּ ת ָו ֵֹ֔ ת־ַהֻלח ֹון אֶּ ר ָבָארֶ֖ ָ֣ י ֲאשֶּ יתִּ ָ֑ ְהיּו ָעשִּ ָ֣ ם וַיִּ ר ָשֵ֔ ֶּ֥ נִּ  ַכֲאשֶּ ַּוֶ֖ ֶֽק יצִּ  :יְקָֹו

ָ֣י( ו) ל ּוְבנ  ּו יְִּשָרא ֗ ְֶֽסע  ת ָנ ֶֹּ֥ ר ְבא  ן מִּ ה ְבנ י־יֲַעָקֶ֖ ָרָ֑ ם מֹוס  ת ָשָ֣ ֵ֤ ר ַאֲהרֹן   מ  ָ֣ ם וַיִָּקב  ן ָשֵ֔ ְלָעָזֶּ֥ר וַיְַכה   ֹו אֶּ יו ְבנֶ֖  :ַתְחָתֶֽ

ם( ז) ָשֶּ֥ ּו מִּ ָדה נְָסעֶ֖ ָֹ֑ ָדה ַהֻּגְדּג ָֹ֣ ן־ַהֻּגְדּג ָתה ּומִּ ץ יְָטָבֵ֔ רֶּ ֶ֖ י אֶּ ֲֶֽחל   :יִּםָמֶֽ  ַנ

ת( ח) ָ֣ וא ָבע  יל ַההִּ֗ ֵ֤ ְבדִּ ט יְקֹוָק   הִּ בֶּ ָ֣ ת־ש  י אֶּ וִֵּ֔ את ַהל  ֶ֖ ֹון ָלש  ת־ֲארָ֣ ית־יְקָֹוָ֑ק אֶּ י ַלֲעמֹד   ְברִּ ְפנ ָ֨ ק לִּ ְרתֹו   יְקָֹוֵ֤ ְך ְלָשֶֽ ָ֣  ּוְלָבר 

ֹו ְשמֵ֔ ד בִּ ֹום ַעֶ֖ ֶֽה ַהיֶּ֥  :ַהזֶּ

ן( ט) ה ַעל־כ ֶׂ֞ א־ָהָיִ֧ י ֹלֶֽ וִּ  ק ְלל  לֶּ ֶּ֥ ה ח  יו וְנֲַחָלֶ֖ ָחָ֑ ם־אֶּ ּוא יְקֹוָק   עִּ ֹו הָ֣ ר נֲַחָלתֵ֔ ֶּ֥ ר ַכֲאשֶּ בֶּ  יָך יְקָֹוֶּ֥ק דִּ ֶ֖ ֹו ֱאֹלהֶּ  :לֶֽ

י( י) י וְָאנֹכִֶּׂ֞ ְדתִּ ר ָעַמָ֣ ים   ָבָה֗ ים ַכיָמִּ אשֹנִֵּ֔ ָ֣ ים ָהרִּ ָ֣ ֹום ַאְרָבעִּ ים יֵ֔ ֶ֖ יְָלה וְַאְרָבעִּ ע ָלָ֑ ק וַיְִּשַמָ֨  ָ י יְקֹו ַלֵ֔ ם א  ַעם ַּגַ֚ וא ַבַפָ֣  ַההִֵּ֔

ה ק ֹלא־ָאָבֶּ֥ ֶָֽךַהְשחִּ  יְקָֹוֶ֖  :יתֶּ

ר( יא) אמֶּ ֵֹ֤ י יְקֹוָק   וַי ַלֵ֔ ּום א  ְך ק  ֶּ֥ ע ל  י ְלַמַסֶ֖ ָ֣ ְפנ  ם לִּ אּו   ָהָעָ֑  ֹ ּו וְיָב ֶֽיְרשָ֣ ץ וְיִּ רֶּ ת־ָהָאֵ֔ י אֶּ ְעתִּ ר־נְִּשַבֶּ֥ ם ֲאשֶּ ת ַלֲאבָֹתֶ֖ ֶּ֥ ֶֽם ָלת   פ: ָלהֶּ

 

ל וְַעָתה  ( יב) < -- ה יְִּשָרא ֵ֔ ק ָמַ֚ ל ֱאֹלקיָך יְקָֹוָ֣ ֶ֖ ְך שֹא  ָמָ֑ עִּ י מ  ָ֣ ם־ְלַ֠  כִּ ק יְִּרָאהאִּ ָָ֨ ת־יְקֹו כֶּת ֱאֹלקיָך אֶּ ֵ֤  ְבָכל־ְדָרָכיו   ָללֶּ

ה ֹו ּוְלַאֲהָבָ֣ ֲעבֹד   אֹתֵ֔ ק וְַלֶֽ ת־יְקָֹוָ֣ ָך ְבָכל־ְלָבְבָךֶ֖  ֱאֹלקיָך אֶּ ֶֽ  :ּוְבָכל־נְַפשֶּ

ר( יג) ֶֹׂ֞ ְשמ ת לִּ ְצֹוֵ֤ ת־מִּ יו יְקֹוָק   אֶּ ת־ֻחקָֹתֵ֔ ר וְאֶּ י ֲאשֶּ  ֶּ֥ ֹום ְמַצּוְָךֶ֖  ָאנֹכִּ ֹוב ַהיָ֑  :ָלְֶֽך ְלטֶ֖

ן( יד) ק ה ַ֚ יִּם ֱאֹלקיָך ַליקָֹוָ֣ י ַהָשַמֶ֖ ָ֣ יִּם ּוְשמ  ץ ַהָשָמָ֑ רֶּ ר־ָבֶּֽה ָהָאֶ֖  :וְָכל־ֲאשֶּ

ק( טו) יָך ַרִ֧ ק ַבֲאבֹתֶּ  ק ָחַשֶּ֥ ה יְקָֹוֶ֖ ם ְלַאֲהָבָ֣ ר אֹוָתָ֑ ם וַיְִּבַחֶׂ֞ ם ְבַזְרָעָ֣ יהֶּ֗ ם ַאֲחר  ים ָבכֶּ  ֶ֖ ָכל־ָהַעמִּ ֹום מִּ ֶֽה ַכיֶּ֥  :ַהזֶּ

ם( טז) ת ּוַמְלתֶֶּּ֕ ֶ֖ ת א  ם ָעְרַלָ֣ ָ֑ ם ְלַבְבכֶּ ְרְפכֵֶּ֔ א וְָעָ֨ ּו ֹלֶּ֥ ֹוד ַתְקשֶ֖  :עֶֽ

י( יז) ק כִַּ֚ ם יְקָֹוָ֣ קיכֵֶּ֔ ּוא ֱאֹלֶֽ י ָהֱֶֽאֹלקים ֱאֹלקי הַ֚ ֶ֖ ָ֑ים וֲַאדֹנ  ל ָהקל ָהֲאדֹנִּ ֵֹ֤ א ַהּגִּבֹר   ַהָּגד ר   וְַהנֹוָרֵ֔ א ֲאשֶּ ים ֹלא־יִָּשָ֣ א ָפנִֵּ֔  וְֹלֶּ֥

ח ַחד יִַּקֶ֖ ֶֹֽ  :ש

ה( יח) ט עֹשֶּ  ְשַפֶּ֥ ב וְַאְלָמָנָ֑ה ֹוםיָתֶ֖  מִּ ָ֣ ר וְאֹה  ת ּג ֵ֔ תֶּ ֹו ָלֶּ֥ ם לֶ֖ חֶּ ֶּ֥ ְמָלֶֽה לֶּ  :וְשִּ

ם( יט) ֶ֖ ר וֲַאַהְבתֶּ ָ֑ ת־ַהּג  ים אֶּ ֶּ֥ ֶֽי־ג רִּ ם כִּ ֶ֖ ץ ֱהיִּיתֶּ רֶּ ֶּ֥ יִּם ְבאֶּ ְצָרֶֽ  :מִּ

ק( כ) ת־יְקָֹוִ֧ א ֱאֹלקיָך אֶּ יָרֶ֖ ֹו תִּ ד אֹתָ֣ ָֹ֑ ֹו ַתֲעב ק ּובָ֣ ְדָבֵ֔ ֹו תִּ ְשמֶ֖ ֶֽעַ  ּובִּ ָשב   :תִּ

ּוא( כא) ָלתְ  הֶּ֥ ּוא ָךֶ֖ ְתהִּ ה יָךקֱאֹל וְהָ֣ ר־ָעָשָ֣ ְתָך֗  ֲאשֶּ ת אִּ ת־ַהְּגדֹֹלֵ֤ ת־ַהנֶֹֽוָראֹת   אֶּ ה וְאֶּ לֶּ ר ָהא ֵ֔ ֶּ֥ ּו ֲאשֶּ ֶֽיָך ָראֶ֖ ינֶּ  :ע 

ים( כב) ָ֣ ְבעִּ ש ְבשִּ פֶּ ּו נֵֶּ֔ יָך יְָרדֶּ֥ ֶ֖ יְָמה ֲאבֹתֶּ ְצָרָ֑ ה מִּ ְמָך   וְַעָת֗ ק ָשֶֽ י יָךקֱאֹל יְקָֹוָ֣ ֶּ֥ יִּם ְככֹוְכב  ב ַהָשַמֶ֖ ֶֹֽ  :ָלר

  יא רקפ דברים

ַהְבָתֵ֔ ( א) ת וְָאָ֣ ֶ֖ ק א  ָתֵ֣  ֱאֹלקיָך יְקָֹוָ֣ רְׁ ֹו וְָׁשמ  תֵ֗ רְׁ מ  יו ִמשְׁ יו וְֻׁחקָֹתָ֧ ָפָטִ֛ יו ּוִמשְׁ ֹוָתִ֖ ָּיִמָֽים ּוִמצְׁ  :ָכל־ה 

 

ֶתם  ( ב) < -- עְׁ ָֽיד  ּיֹום   ִו י ה  א ׀ִכֵ֣ ם לֵ֣ נ יֶכֵ֗ ר ֶאת־בְׁ ֵ֤ א־יְָדעּו   ֲאשֶּ ר ֹלֶֽ ָ֣ ּו וֲַאשֶּ ר ֹלא־ָראֵ֔ ת־מּוַסֶ֖ ֹ  אֶּ קיְק ם ָוָ֣ ָ֑ ת־ ֱאֹלקיכֶּ ֹו אֶּ  ָּגְדלֶּ֕

ת־יָדֹו   ה אֶּ ֹו ַהֲחזָָקֵ֔ ֶֽה ּוְזרֹעֶ֖  :ַהנְטּוָי

תָֹתיו  ( ג) ֶֹֽ ת־א יו וְאֶּ ֶֽת־ַמֲעָשֵ֔ ר וְאֶּ ֶּ֥ ה ֲאשֶּ ֹוְך ָעָשֶ֖ יִּם ְבתָ֣ ְצָרָ֑ ה מִּ ֶֹּ֥ יִּם ְלַפְרע ְצַרֶ֖ ְך־מִּ לֶּ ֶֽ ֹו מֶּ  :ּוְלָכל־ַאְרצֶֽ
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ר( ד) ָ֣ יל ָעָשה   וֲַאשֶּ יִּם ְלח ָ֨ ְצַר  יו מִּ ְכ֗בֹוּו ְלסּוָסָ֣ ר ְלרִּ יף ֲאשֶָּ֨ צִּ  י ה  ֵ֤ ת־מ  ם יַם־סּוף   אֶּ ם ַעל־ְפנ יהֵֶּ֔ ם ְבָרְדָפֶ֖ ָ֑ יכֶּ ם ַאֲחר  ֵ֣ ד  בְׁ  ו יְׁא 

ק ד יְׁקֹוֵָּ֔ ִ֖ ֹום ע  ּיִ֥ ָֽה ה  ֶז  :ה 

ר( ה) ֶּ֥ ה וֲַאשֶּ ם ָעָש  ֶ֖ ר ָלכֶּ ְדָבָ֑ ם ַבמִּ ֶ֖ ֹום ַעד־בֲֹאכֶּ ֶֽה ַעד־ַהָמקֶּ֥  :ַהזֶּ

ר( ו) ה וֲַאשֶָּ֨ ן ָעָש  ירָ֗  ְלָדָתָ֣ י םוְַלֲאבִּ ָ֣ יָאב   ְבנ  ן   ֱאלִּ ן־ְראּוב  ר בֶּ ה ֲאשֶָּ֨ ץ   ָפְצָתֵ֤ רֶּ יהָ  ָהָא  ת־פִֵּ֔ ם אֶּ ֶּ֥ ְבָלע  ת־ וַתִּ ם וְאֶּ ֶ֖ יהֶּ  ָבת 

ם ָ֑ יהֶּ ת־ָאֳהל  ת וְאֶּ ֵ֤ יְׁקּום   וְׁא  ר ָכל־ה  ָ֣ ם ֲאשֶּ יהֵֶּ֔ ב ְבַרְגל  רֶּ ֶ֖ ל ְבקֶּ ֶֽ  :ָכל־יְִּשָרא 

י( ז) ָֽינ יֶכם   ִכֵ֤ ת ע  ֵֹּ֔ ָֽרֹא ה ָה ֶּ֥ ת־ָכל־ַמֲעש  ל קיְקָֹוֶ֖  אֶּ ָֹ֑ ר ַהָּגד ֶ֖ ה ֲאשֶּ  :ָעָשֶֽ

ֶתם  ( ח) רְׁ מ  ה ּושְׁ וֵָּ֔ ִמצְׁ ר ֶאת־ָכל־ה  י ֲאֶשִ֛ ּוְׁךִ֖  ָאנִֹכִ֥ צ  ֹום מְׁ ּיֶּ֑ ן ה  ע  ֵ֣ מ  ּו לְׁ ם ּוָבאֶתם   ֶתֶחזְׁקֵ֗ ֶתֵ֣ ָֽיִרשְׁ ֶרץ ִו ר ֶאת־ָהָאֵּ֔  ֲאֶשִ֥

ם ֶתִ֛ ים א  ִרִ֥ ָמה עֹבְׁ ָתָּֽה ָשִ֖ ִרשְׁ  :לְׁ

ַען( ט) יכּו ּוְלַמָ֨ ֵ֤ ים   ַתֲארִּ הַעל־ יָמִּ ֲאָדָמֵ֔ ר   ָהָ֣ ע ֲאשֶּ ק נְִּשַבָ֨ ם יְקָֹוִ֧ יכֶּ  ת ַלֲאבֹת  ֶּ֥ ם ָלת  ֶ֖ ם ָלהֶּ ץ ּוְלזְַרָעָ֑ רֶּ ת אֶּ  ב זַָבֶּ֥  ס: ּוְדָבֶֽש ָחָלֶ֖

י( י) ָ֣ ץ כִּ רֶּ ר ָהָא֗ ה ֲאשֶָּ֨ ָמה   ַאָתֵ֤ ּה ָבא־ָש  ְשָתֵ֔ א ְלרִּ ץ ֹלָ֣ רֶּ ֵ֤ יִּם   ְכאֶּ ְצַר  וא מִּ ר הִֵּ֔ ֶּ֥ ם ֲאשֶּ ֶ֖ ם יְָצאתֶּ ָשָ֑ ר מִּ ֵ֤ ְזַרע   ֲאשֶּ  ת־ַזְרֲעָךֵ֔ אֶּ  תִּ

יתָ  ֶּ֥ ְשקִּ ן ְבַרְגְלָךֶ֖  וְהִּ ק ְכַגֶּ֥  :ַהיָָרֶֽ

ץ( יא) רֶּ ר וְָהָא֗ ם ֲאשֶָּ֨ ים ַאתֶּ  ֶּ֥ ָמה   עְֹברִּ ּה ָש  ְשָתֵ֔ ץ ְלרִּ רֶּ ֶּ֥ ים אֶּ ֶ֖ ת ָהרִּ ָֹ֑ ר ּוְבָקע ְמַטֶּ֥ יִּם לִּ יִּם ַהָשַמֶ֖ ה־ָמֶֽ ְשתֶּ  :תִּ

ץ( יב) רֶּ ר־יְקָֹוֶּ֥ק אֶֶּּ֕ ש ֱאֹלקיָך ֲאשֶּ ָ֣ ּה דֹר  יד אָֹתָ֑ יע   ָתמִּ֗ ק ינ ָ֨ ּה ֱאֹלקיָך   יְקָֹוֵ֤ ית   ָבֵ֔ שִּ ר  ֶֽ ה מ  ד ַהָשנֵָ֔ ית וְַעֶ֖ ֶּ֥ ֶֽה ַאֲחרִּ  ס :ָשָנ

 

ה( יג) < -- עַ  וְָהיָ֗ ֵֹ֤ ם־ָשמ ְשְמעּו   אִּ י תִּ ְצֹוַתֵ֔ ל־מִּ ר אֶּ ִ֧ י ֲאשֶּ ֶּ֥ה ָאנֹכִּ  ם ְמַצּוֶּ ֶ֖ ְתכֶּ ֹום אֶּ ה ַהיָ֑ ק ְלַאֲהָבֶׂ֞ ת־יְקָֹוֵ֤ קיכֶּם   אֶּ ֹו ֱאֹלֶֽ  ּוְלָעְבדֵ֔

ם ֶ֖ ֶֽם ְבָכל־ְלַבְבכֶּ  :ּוְבָכל־נְַפְשכֶּ

י( יד) ִ֧ ם וְנַָתתִּ ֹו ְמַטֶֽר־ַאְרְצכֶּ  תֶ֖ ה ְבעִּ ָ֣ ֹוש יֹורֶּ ָך וְָאַסְפָתָ֣  ּוַמְלקָ֑ ֶֽירְֹשָךֶ֖  ְדָגנֵֶּ֔ ָך וְתִּ ֶֽ ְִּצָהרֶּ  :וְי

י( טו) ב וְנַָתתִּ  שֶּ ֶּ֥ ָך ְבָשְדָךֶ֖  ע  ָ֑ ְמתֶּ ְבהֶּ  :וְָשָבְֶֽעתָ  וְָאַכְלָתֶ֖  לִּ

ּו( טז) ְמרָ֣ ָשֶֽ ם הִּ ן ָלכֵֶּ֔ ֶּ֥ היִּ  פֶּ ֶ֖ ם ְפתֶּ ָ֑ ם ְלַבְבכֶּ ם   וְַסְרתֶּ֗ ים וֲַעַבְדתֶּ ָ֣ ים ֱאֹלהִּ ֵ֔ רִּ ם ֲאח  ֶ֖ ְשַתֲחוִּיתֶּ ֶֽם וְהִּ  :ָלהֶּ

ה( יז) ק וְָחָרָ֨  ָ ם ַאף־יְקֹו ר ָבכֶּ֗ יִּם   וְָעַצֵ֤ ת־ַהָשַמ  א־יְִּהיֶָּ֣ה אֶּ ר וְֹלֶֽ ה ָמָטֵ֔ ֲאָדָמֵ֔ א וְָהָ֣ ן ֹלֶּ֥ ֶ֖ ת  ּה תִּ ת־יְבּוָלָ֑ ם אֶּ ָ֣ ה וֲַאַבְדתֶּ ָר֗  ְמה 

ַעל  רֶּ  מ  ה ץָהָאָ֣ ר ַהטָֹבֵ֔ ֶּ֥ ק ֲאשֶּ ן יְקָֹוֶ֖ ֶּ֥ ֶֽם נֹת   :ָלכֶּ

ם  ( יח) י וְַשְמתֶּ ת־ְדָבַרָ֣ ה אֶּ לֶּ ם א ֵ֔ ֶ֖ ם ַעל־ְלַבְבכֶּ ָ֑ ם וְַעֶֽל־נְַפְשכֶּ ם ּוְקַשְרתֶָּ֨ ם ְלאֹות   אָֹתֵ֤ ּו ַעל־יְֶּדכֵֶּ֔ ת וְָהיֶּ֥ ֶֹ֖ ין ְלטֹוָטפ ֶּ֥  ב 

ֶֽם ינ יכֶּ  :ע 

ם( יט) ֶּ֥ ַמְדתֶּ ם וְלִּ ם אָֹת  ֶ֖ ת־ְבנ יכֶּ ר אֶּ ָ֣ ְבְתָךֵ֤  םָבָ֑  ְלַדב  ָך   ְבשִּ יתֶּ  ְכְתָךָ֣  ְבב  ְך ּוְבלֶּ רֶּ ֶָֽך ּוְֶֽבָשְכְבָךֶ֖  ַבדֵֶּ֔  :ּוְבקּומֶּ

ם( כ) ֹות ּוְכַתְבָת  ָך ַעל־ְמזּוזֶּ֥ ֶ֖ יתֶּ יָך ב  ֶֽ ְשָערֶּ  :ּובִּ

ַען( כא) ּו ְלַמָ֨ יכֶּם   יְִּרבֵ֤ י יְמ  ָ֣ ם וִּימ  ל ְבנ יכֵֶּ֔ ה ַעַ֚ ר ָהֲֶֽאָדָמֵ֔ ע ֲאשֶָּ֨ ֶ֖  יְקָֹו ק נְִּשַבִ֧ יכֶּ ת םַלֲאבֹת  ָ֣ ם ָלת  ָ֑ י ָלהֶּ ֶּ֥ יִּם כִּימ   ַהָשַמֶ֖

ץ רֶּ  ס: ַעל־ָהָאֶֽ

ר ִכי  ( כב) ָֹּ֨ ֜רּון ִאם־ָשמ מְׁ ָוֵ֣ה ִתשְׁ ִמצְׁ את ֶאת־ָכל־ה  ֵֹ֗ ז ר ה  י ֲאֶשָ֧ ֶּוִ֥ה ָאנִֹכִ֛ צ  ֶכִ֖ם מְׁ ּה ֶאתְׁ ֲעשָֹתֶּ֑ ה ל  ַאֲהָבָ֞  יְׁקָֹוָ֧ק ֶאת־ לְׁ

ֶכת יֶכִ֛םקֱאל יו ָלֶלִ֥ ָרָכִ֖ ָכל־דְׁ ֹו בְׁ ָקה־בָֽ ָדבְׁ  :ּולְׁ

יש( כג) ּגֹוִיִ֥ם יְׁקָֹוִ֛ק וְׁהֹוִרָ֧ ֶלה ֶאת־ָכל־ה  ִ֖ נ יֶכֶּ֑ם ָהא  ם ִמִלפְׁ ֶתֵ֣ ָֽיִרשְׁ ם ִו ים ּגֹויִֵּ֔ ים ּגְׁדִֹלִ֥ ָֽם ו ֲעֻצִמִ֖  :ִמֶכ

ֹום( כד) ָמקֵ֗ ר ָכל־ה  ְך ֲאֶשָּ֨ ָֹ֧ ר ֶכִ֛ם ִתדְׁ לְׁ גְׁ ָֽף־ר  ֹו כ  ֶיֶּ֑ה ָלֶכֵ֣ם בִ֖ ר יִהְׁ ָבָּ֨ ִמדְׁ ָב֜נֹון ִמן־ה  לְׁ ר וְׁה  ָנָהֵ֣ ר־פְׁ  ִמן־ה  תנְׁה  ד   ָרֵ֗ ָּיֵ֣ם וְׁע   ה 

ֹון ַָֽאֲחרֵּ֔ ֶיִ֖ה ָה ָֽם יִהְׁ ֶכ ֻבלְׁ  :ּגְׁ

ב( כה) ִ֥ י צ  יש לא־יִתְׁ נ יֶכֶּ֑ם ִאִ֖ ם ִבפְׁ ֶכָּ֨ דְׁ חְׁ ם פ  ֲאֶכ֜ ֹור  ן׀ ּומָֽ ֵ֣ םקֱאלָֽ  יְׁקָֹוֵ֣ק יִת  ֵ֤י יֶכֵ֗ נ  ל־פְׁ ֶרץ   ע  ר ָכל־ָהָא  ּה ֲאֶשֵ֣ כּו־ָבֵּ֔ רְׁ  ִתדְׁ

ר ֲאֶשִ֖ ר כ  ָֽם ִדֶבִ֥  ס :ָלֶכ

Alef.  

1.  Devarim 9:1 is an introductory verse due to its introductory words, i.e. Shema Yisrael, 

indicating that special attention is to be paid to what is to come subsequently, as well 

as the rest of the verse that sets the context of what is about to happen historically, 

and therefore requires a particular perspective and orientation in order to navigate 

this new situation successfully from a spiritual point of view.  

2.  a.  Devarim 9:4-9 The Jewish people should not think that the reason why they were 

chosen and inherited the land was due to their righteousness. They have given 

ample evidence over the years in the desert that this was simply not the case.  
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b. Ibid. 10-10:11 The story of the first and second Tablets, the Golden Calf, Moshe’s 

passionate defense of the people, and God’s Forgiving them and Authorizing their 

continuing on to inherit the land of Israel.  

c.  Ibid. 12-11:1  A Charge to the Jewish people to keep God’s Commandments and 

fear Him, thereby entitling them to retain the inheritance that they have been 

given.  

d.  Ibid. 11:2-12 It is important for the people to remember (and pass that memory 

down through the generations) the things that they witnessed first-hand that 

would inspire them to continue to observe God’s Commandments. 

e.  Ibid. 13-35 By observing the Mitzvot the people will enjoy a good life in the land of 

Israel; however failing to comply with God’s Commandments and maintaining 

proper deference to Him and His Will, will result in their being exiled from the 

land.  

3.  The internal connection between these five elements is that the Jews are not being 

Given special standing because of something that is intrinsic to them, but rather 

because they can willingly decide to accept upon themselves God’s Yoke. There is 

ample evidence from the past that should they choose not to do so, these great 

privileges will be stripped from them, perhaps not eternally, but surely as long as 

they continue in their failure to accept the Commandments upon themselves.  

Beit.  

  .The “run-on” verse that begins with 11:2 ends with v. 6 .א.1

 See the sections that are underlined above for the additional “run-on” verses in  .ב   

Parashat Eikev.  

2.  (In rhetoric, an Anaphora (Greek: ἀναφορά, "carrying back") is a rhetorical 

device that consists of repeating a sequence of words at the beginnings of 

neighboring clauses, thereby lending them emphasis.
 
 In contrast, 

an epistrophe (or epiphora) is repeating words at the clauses' ends. The 

combination of anaphora and epistrophe results in symploce… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anaphora_(rhetoric)) 

 The repeated usage of “VaAsher” is in order to emphasize how much HaShem had .א  

Done on behalf of the Jewish people.  

 Devarim 8:8-9 Emphasis upon the wonderful qualities of the land of Israel to  .ב  

which the Jews are being brought and which they are intended to inherit.  

Gimel.  

 Often the “Vav HaHipuch” reverses the tense of the a verb to its opposite. If that .א.1

were the case in this instance, if the future “and you will know” is reversed to “and 

you already knew”, then the implication is that the Jews already know that they 

must respect God and keep His Commandments. Yet we see that they regularly 

give evidence of not having learned this lesson. Consequently, RaShI interprets that 

it is not only a matter of seeing first-hand all sorts of signs and wonders, but also 

reflecting upon what one has seen and drawing proper conclusions as to its 

meaning. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetorical_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetorical_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(linguistics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Epistrophe
http://en.wikipedia.org/wiki/Symploce
http://en.wikipedia.org/wiki/Anaphora_(rhetoric))
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  :The four possible meanings of “Ki” are .ב  

  א עמוד צ דף גיטין

 .דהא( 4, אלא( 3, דלמא( 2, אי( 1: לשונות' בד משמש כי: לקיש ריש דאמר

The dictum of Resh Lakish, who said that "Ki "   has four meanings — 'if', 'perhaps', 

'but', 'because'. 

RaShI’s commentary on the preceding phrase suggests that when “Ki” appears in 

11:2, it means “not …but”, i.e., even if your children did not see these things, but 

you did, and therefore are responsible to draw the proper conclusions regaring 

God’s Omnipotence and what He has already Done for the Jewish people.  

  .א.2

 ס' גור ארי'

 דאם', מדבר אני' להוסיף וצריך, קצר שהמקרא פירוש. עכשיו מדבר אני בניכם את לא כי[ ב]

 רמדב אני' להוסיף צריך ולפיכך'", וגו ידעו לא אשר" לומר רצה מה בכתוב נזכר לא כן לא

 ':עכשיו

 RaShI wishes to change the understanding from an objective fact that those who .ב

were as yet unborn could not know or see what had taken place, to their own 

testimony to the effect that we have not seen or known what occurred. In fact, in 

accordance with the principle of  

  י פרק פסחים מסכת משנה

 ...ממצרים יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור בכל...

even if someone hasn’t actually witnessed the events in Egypt and at Sinai, 

nevertheless he is expected to “see” these things in his mind’s eye. But there is 

certainly no excuse for those who actually witnessed these miraculous events, and 

it is to this group that Moshe is addressing his words.  

3.  Apparently, when the verb “Macha” (obliterate) is used with respect to “Yekum” 

exclusively (no other entity is being obliterated), as in Beraishit 7:4, 23, it is obvious 

what is being discussed, i.e., all solid land. But in Devarim 11:6, the verb is “Bela” 

(swallowing) and in addition to “Yekum” there is also “Bateihem” (their houses) 

and “Ahaleihem” (their tents), with “Yekum” not appearing to be what was being 

swallowed up, but rather where Bateihem and Ahaleihem were located (on the 

ground). Yet “Yekum” is preceded with the word “Et” indicating that it is referring 

to an objective entity like the houses and tents that are being swallowed up. 

Consequently, RaShI interprets “Yekum” to refer to the ground under the feet of 

the rebels that vanished, thereby constituting the “ground opening its ‘mouth’”.  

  .א.4

    חכמים שפתי

 ולהבין לדעת לב תנו אמר כאילו, אלא והאחרון דהא פירושו הראשון כי מלת פירוש( ו)

 אני' וכו עמכם אלא( ב פסוק) לעיל י"רש שפירש כמו' וכו אני בניכם עם לא דהא תוכחתי

 :עיניכם קודם אשר מלת הוסיף הרואות עיניכם עמכם אלא לומר יתכן שלא ומפני. מדבר

  .ב

  יא פרק דברים י"רש

 :מים תשתה השמים למטר( יא פסוק, )למעלה האמור לע מוסב והיה - שמוע אם והיה( יג)
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 Although the verse is clearer אבל החסרון הזה הוא בכח המאמר ומתיקון הלשון וצחותו   .ג

when the words that RaShI thinks should be added, from a literary perspective, 

since the missing words are implied, the verse is “sleeker” and more refined in the 

manner that it appears in the text. 

 The “Aval” suggests that Be’er Yitzchak did not think it necessary to spell out what  .ד

was implied, since it was fairly clear from the text. In other words, whereas RaShI 

usually solves a technical problem when he comments, in this case, he really isn’t 

since the explanation of the verse was fairly self-apparent.  

 RaShI places the emphasis upon the ones who are seeing, “you”, the first-hand  .ה

witnesses, whereas RaShBaM seems to define the antecedent as the “eyes” that 

are seeing, as opposed to those possessing those eyes. According to RaShBaM, 

“Eineichem Ro’ot” is a continuation of the phrase in v. 2. “ViDa’atem HaYom”, i.e., 

the people’s “Yedia” (knowledge) as opposed to the people themselves, as a 

whole, their gestalt. 

Daled.  

1. According to the first interpretation, RaMBaN asserts that the Shemira is for HaShem, 

Himself in the sense of fearing, loving Him and observing His Mitzvot.  

 According to the second interpretation, the phrase is teaching about emulating God’s 

Actions, vis-à-vis how to feel about and treat various elements and individuals that 

He Cares about and Protects—usually the weak and oppressed. 

2.  According to the first interpretation “Mishmarto” means guarding Him, HaShem 

Himself. According to the second interpretation “Mishmarto” means guarding those 

He Guards and thereby emulating His Ways.  

3.  The verse that is being alluded to is when HaShem Reveals to Moshe His Middot: 

 (Shemot 34:6-7) “And the Lord Passed by before him, and Proclaimed: 'The Lord, the 

Lord, God, Merciful and Gracious, Long-suffering, and abundant in Goodness and 

Truth; Keeping mercy unto the thousandth generation, Forgiving iniquity and 

transgression and sin; and that will by no means Clear the guilty; Visiting the iniquity 

of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and 

unto the fourth generation.'   

Heh. 

1. Even if Moshe is speaking to the generation that were eye-witnesses to all sorts of 

miraculous events, the terminology to guard and preserve doesn’t make all that 

much sense. Either these individuals recall what they saw or they don’t! So what 

must be done to preserve the experience of these events that the Tora appears to be 

calling for? 

2. In the introductory verse (Devarim 27:1) to the erection of the stones described in the 

beginning of chapter 27, the terminology of “Shemor Et Kol HaMitzva Asher Anochi 

Metzeh Etchem HaYom”. Virtually the identical phrase (the plural “U’Shemartem” 

instead of the singular “Shemor” is used) appears in 11:8 upon which Sephorno 

makes his comment.   

Vav.  



8 
 

1.  Ibn Ezra suggests that not only did the pursuers of the Jews meet their ends at the 

Sea of Reeds, but none of their offspring remained either so that this type of person 

with this type of outlook, i.e., a deep hatred of the Jews and desirous of their 

destruction, would not again arise among the Egyptians.  

 RaMBaN interpreted the verse as contending that since the best soldiers and horses 

were destroyed, Egypt no longer could mount an army and became a very weak state 

in terms of interacting with other countries.  

2.  In v. 15, after being called a “Mamlechet Shefeila”, the Jews seek horses from Egypt: 

“But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt, that they might 

give him horses and much people. Shall he prosper? Shall he escape that doeth such 

things? Shall he break the Covenant, and yet escape ?“ If he was in search of horses, 

then by obtaining horses, he could void his being referred to as a “Mamlechet 

Shefeila”. Consequently, now that Egypt had lost all of its best horses at the debacle 

at the Sea, Egypt has become a “Mamlechet Shefeila”.  

Zayin.  

HaRechasim LaBika interprets the word “Techazku” not in the metaphysical sense of 

earning the Support of HaShem in the quest to conquer and inherit the land, but 

rather as a psychological ploy in the sense that when a person has a guilty 

conscience, he will not be able to summon up the requisite strength and courage  to 

fight and not fear some sort of Divine Retribution. The reference to Devarim 20:8 

equates a sinner, i.e., someone who does not comply with the Commandments, as a 

“Rach HaLeivav” (soft-hearted). Consequently, someone who is not a sinner, will be 

the opposite of such a person—strong-hearted.  

 


