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  ג פרק דברים
ֵֶּ֣פן( א) ַעל ַונ  ֶרְך ַוַנַּ֔ ן ֶדֶּ֖ ָׁ֑ שָּ א ַהבָּ ֵּ֣ צ  ן עֹוג   ַוי  שָָּׁ֨ ֶלְך־ַהבָּ נּו ֶמֶֽ את ֵ֜ ֹו ֧הּוא ִלְקרָּ ל־ַעמּ֛ ה ְוכָּ ֶּ֖ מָּ ִעי ַלִמְלחָּ  :ֶאְדֶרֶֽ
אֶמר( ב) ָ֤ק ַוי ָׁ֨ וָּ ַלי   ְיק  א א  ֵּ֣ ֹו ַאל־ִתירָּ תַּ֔ י א  ִתי ְביְָּדך   ִכֵּ֣ ַת֧ ֹו נָּ תּ֛ ֹו א  ֹו ְוֶאת־כָּל־ַעמֶּ֖ יתָּ  ְוֶאת־ַאְרצָׁ֑ ִשֵּ֣ ֹו ְועָּ ר לַּ֔ יתָּ  ַכֲאֶשֵּ֣ ִשִׂ֗ ן   עָּ ֶלְך ְלִסיח   ֶמֵּ֣

י ִרַּ֔ ֱאמ  ֶֽ ר הָּ ב ֲאֶשֶׁ֥ ֶּ֖ ֹון יֹוש   :ְבֶחְשבֶֽ
ן  ( ג) ק ַוִית  וָָּׁ֨ נּו ֱאֹלהקינּו ְיק  ֹוג ַגּ֛ם ְביָּד ִׂ֗ ן ֶאת־עֶׁ֥ ֶּ֖ שָּ ֶלְך־ַהבָּ ֹו ֶמֶֽ הּו ְוֶאת־כָּל־ַעמָׁ֑ י ַוַנכ ֵּ֕ ֹו ַעד־ִבְלִתֶׁ֥ יר־לֶּ֖ יד ִהְשִאֶֽ ִרֶֽ  :שָּ
ד( ד) יו   ַוִנְלכ ָ֤ רָּ ל־עָּ ת ֶאת־כָּ ֵּ֣ ע  וא בָּ א ַהִהַּ֔ ֶֽ  ל ָ֤ ה  הָּ ה ְיתָּ ר ִקְריַָּּ֔ ְחנּו ֲאֶשֶׁ֥ ַקֶּ֖ ם ל א־לָּ ָׁ֑ ִאתָּ ֶֽ ים מ  ֶבל ִעיר   ִשִשֶׁ֥ ל־ֶחֵּ֣ ב כָּ ֶכת ַאְרג ַּ֔ ֹוג ַמְמֶלֶׁ֥  עֶּ֖

ן ֶֽ שָּ  :ַבבָּ
ֶלה( ה) ים כָּל־א ֵ֜ ִר֧ ת עָּ ה ְבֻצר ּ֛ ֶׁ֥ ה חֹומָּ ֶּ֖ הָּ ִים ְגב  ַתֵּ֣ יחַ  ְדלָּ ד ּוְבִרָׁ֑ י ְלַבּ֛ ֶׁ֥ ר  עָּ י מ  ִזֶּ֖ ה ַהְפרָּ ֶׁ֥ ד ַהְרב   :ְמא ֶֽ
ם( ו) ֵּ֣ ם ַוַנֲחר  ר אֹותַָּּ֔ ינּו ַכֲאֶשֵּ֣ ִשַּ֔ ן עָּ ֶלְך ְלִסיח ֶּ֖ ֹון ֶמֵּ֣ ם   ֶחְשבָׁ֑ יר ַהֲחר  ל־ִעֵּ֣ ם כָּ ים ְמִתַּ֔ ִשֶּ֖ ף ַהנָּ ֶֽ  :ְוַהטָּ
ה( ז) ּ֛ מָּ ל־ַהְבה  ל ְוכָּ ים ּוְשַלֶׁ֥ ִרֶּ֖ ֹונּו ֶהעָּ נּו ַבזֶׁ֥ ֶֽ  :לָּ
ח( ח) ת ַוִנַק  ָ֤ ע  ֶרץ ַהִהוא   בָּ אַָּּ֔ ד ֶאת־הָּ י   ִמַיִׂ֗ י ְשנ  ֵּ֣ י ַמְלכ  ִרַּ֔ ֱאמ  ר הָּ ֶבר ֲאֶשֶּ֖ ֵּ֣ ן ְבע  ָׁ֑ ן ִמַנֶַׁ֥חל ַהַיְרד  ר ַאְרנ ֶּ֖ ֹון ַעד־ַהֶׁ֥  :ֶחְרמֶֽ
ים( ט) ִנּ֛ ּו ִציד  ֹון ִיְקְראֶׁ֥ ן ְלֶחְרמֶּ֖ י ִשְרי ָׁ֑ ִרַּ֔ ֱאמ  ֵּ֣ ֹו ְוהָּ יר ִיְקְראּו־לֶּ֖  :ְשִנֶֽ
ל׀( י) י כ ֵּ֣ ֵּ֣ ר  ר עָּ ד   ַהִמיש ִׂ֗ ן ְוכָּל־ַהִגְלעָּ שַָּּ֔ ֶּ֖ה ְוכָּל־ַהבָּ עִ  ַעד־ַסְלכָּ י יְוֶאְדֶרָׁ֑ ּ֛ ר  ֶכת עָּ ֹוג ַמְמֶלֶׁ֥ ן עֶּ֖ ֶֽ שָּ  :ַבבָּ
י( יא) ֹוג ִכֵּ֣ ֶלְך ַרק־ע  ן ֶמֵּ֣ שִָּׂ֗ ִאים   ִמֶיֵֶּ֣תר ִנְשַאר   ַהבָּ ְרפָּ ָ֤ה הָּ ֶרש ַעְרשֹו   ִהנ  ל ֶעֵּ֣ ה ַבְרֶזַּ֔ וא ֲהֹלֵּ֣ ת ִהַּ֔ ֵּ֣י ְבַרַבֶּ֖ ֹון ְבנ  ַשע ַעמָׁ֑ ֧ ֹות ת  ּה ַאמֵּ֣ ְרכִָּׂ֗  אָּ

ע ֹות ְוַאְרַבֶׁ֥ ּה ַאמּ֛ ֶּ֖ ְחבָּ יש רָּ  :ְבַאַמת־ִאֶֽ
ֶרץ( יב) ֧ אָּ את ְוֶאת־הָּ ְשנּו ַהז ּ֛ ת יַָּרֶּ֖ ֵּ֣ ע  וא בָּ ר ַהִהָׁ֑ ע   ֲער  ן ֲאֶשר־ַעל־ַנֵַּ֣חל מ  י ַאְרנ ִׂ֗ ד   ַוֲחִצָ֤ ר־ַהִגְלעָּ יו ַהֶֽ ַּ֔ רָּ ִתי ְועָּ ַתֵּ֕ י נָּ ִנֶּ֖ אּוב  רֶֽ י לָּ ִדֶֽ  :ְוַלגָּ
ֶתר( יג) ד ְוֶיָׁ֨ ָ֤ ן   ַהִגְלעָּ שָּ ל־ַהבָּ ֶכת ְוכָּ ֹוג ַמְמֶלֵּ֣ ִתי עַּ֔ ַתֵּ֕ י נָּ ֶבט ַלֲחִצֶּ֖ ֵּ֣ ה ש  ְמַנֶשָׁ֑ ל ַהֶֽ ֶבל כ ֵּ֣ ב   ֶחָ֤ ַאְרג  ֶֽ ן הָּ שַָּּ֔ ל־ַהבָּ ּוא ְלכָּ א ַההֶׁ֥ ֶּ֖ ר  ֶרץ ִיקָּ  ֶאֶׁ֥

ים ִאֶֽ  :ְרפָּ
יר( יד) ה יִָּאֵּ֣ ַקח   ֶבן־ְמַנֶשִׂ֗ ֶבל לָּ ל־ֶחֵּ֣ ב ֶאת־כָּ ּול ַאְרג ַּ֔ י ַעד־ְגבֶׁ֥ י ַהְגשּוִרֶּ֖ ִתָׁ֑ ֲעכָּ א   ְוַהַמֶֽ ם ַוִיְקרָּ תָָּׁ֨ ֹו א  ן   ֶאת־ ַעל־ְשמָ֤ שָּ ת ַהבָּ יר ַחּו ֵּ֣  יִָּאַּ֔

ד ֹום ַעֶּ֖ ה ַהיֶׁ֥  :ַהֶזֶֽ
יר( טו) ִכֶּ֖ ִתי ּוְלמָּ ַתֶׁ֥ ד נָּ ֶֽ  :ֶאת־ַהִגְלעָּ
י( טז) ִנָׁ֨ ראּוב  י ְולָּ ִדֵ֜ ִתי ְוַלגָּ ַתָ֤ ד   נָּ ן ְוַעד־ַנֵַּ֣חל ִמן־ַהִגְלעָּ ֹוְך ַאְרנ ַּ֔ ל ַהַנֶַּ֖חל תֶׁ֥ ק ְוַעד   ּוְגֻבָׁ֑ ַחל ַיב ֵּ֣ ּול ַהַנַּ֔ ֶׁ֥י ְגבֶּ֖ ֹון ְבנ   :ַעמֶֽ
ה( יז) ֶּ֖ בָּ ֲערָּ ֶֽ ן ְוהָּ ֵּ֣ ל ְוַהַיְרד  ֶרת ּוְגֻבָׁ֑ ד ִמִכֶנִׂ֗ ָ֤ם ְוַעָׁ֨ ה   יָּ בָּ ֲערָּ ֶֽ ֵּ֣ם הָּ ַלח יָּ ַחת ַהֶמַּ֔ ת ַתּ֛ ֶּ֖ה ַאְשד ֶׁ֥ ה ַהִפְסגָּ חָּ ֶֽ  :ִמְזרָּ
ו( יח) ם וֲָּאַצֵּ֣ ת ֶאְתֶכַּ֔ ֶׁ֥ ע  וא בָּ ר ַהִהֶּ֖ אמ ָׁ֑ ֵּ֣ק ל  וָּ ם ְיק  ן ֱאֹלקיֶכִׂ֗ ַתָׁ֨ ם נָּ ֶכֵ֜ ֶרץ לָּ ָ֤ אָּ ּה ַהז את   ֶאת־הָּ יםֲחל ְלִרְשתַָּּ֔ ּו ּוִצֵּ֣ ַעְברִׂ֗ ּ֛י ַתֶֽ יֶכֶׁ֥ם ִלְפנ   ֲאח 

ל ֶּ֖ א  י־ִיְשרָּ ֶֽ ִיל ְבנ  ֶֽ ל־ְבנ י־חָּ  :כָּ
ק( יט) יֶכֵּ֣ם ַרַ֠ ְעִתי ּוִמְקנ ֶכם   ְוַטְפֶכם   ְנש  י־ִמְקֶנֶׁ֥ה יַָּדֵּ֕ ב ִכֶֽ ֶכָׁ֑ם ַרֶּ֖ ְֶֽשבּו   לָּ ם י  יֶכַּ֔ ר  ֵּ֣ ר ְבעָּ ִתי ֲאֶשֶׁ֥ ַתֶּ֖ ם נָּ ֶכֶֽ  :לָּ
ד( כ) יחַ  ַעַ֠ ֶׁ֥ק׀ ֲאֶשר־יִָּנָׁ֨ וָּ יֶכם   ְיק  ֲאח  ֶכם   ַלֶֽ ּו כָּ ם ְויְָּרשֵּ֣ ֶרץ ַגם־ה ַּ֔ אֵָּּ֕ ר ֶאת־הָּ ֧ק ֲאֶשָׁ֨ וָּ ן ֱאֹלקיֶכּ֛ם ְיק  ֶׁ֥ ת  ם נ  ֶהֶּ֖ ֶבר לָּ ֵּ֣ ן ְבע  ָׁ֑ ם ַהַיְרד   ְוַשְבֶתִׂ֗

יש ֹו ִאִ֚ תַּ֔ יֻרשָּ ר ִלֶֽ ִתי ֲאֶשֶׁ֥ ַתֶּ֖ ם נָּ ֶכֶֽ  :לָּ
ּועַ ( כא) יִתי ְוֶאת־ְיהֹושֵּ֣ ת ִצּו ַּ֔ ֶׁ֥ ע  וא בָּ ר ַהִהֶּ֖ אמ ָׁ֑ יֶנֵּ֣יך ל  ת ע  א ִׂ֗ ר  ת   הָּ ר א  ל־ֲאֶשָׁ֨ ה כָּ שֵָּ֜ ָ֤ק עָּ וָּ י   ֱאֹלקיֶכם   ְיק  ים ִלְשנ  ִכֵּ֣ ֶלה ַהְמלָּ א ַּ֔ ן־ הָּ ֶֽ כ 

ה וָּק   ַיֲעֶשָ֤ ֹות ְיק  כַּ֔ ל־ַהַמְמלָּ ר ְלכָּ ה ֲאֶשֶׁ֥ ֶּ֖ ר ַאתָּ ֶׁ֥ ב  ה ע  מָּ ֶֽ  :שָּ

א( כב) ּום ל ֶּ֖ אָׁ֑ ירָּ י ִתֶֽ ֵּ֣ק ִכִ֚ וָּ ם ְיק  קיֶכַּ֔ ּוא ֱאֹלֶֽ ם הֶּ֖ ֶׁ֥ ם ַהִנְלחָּ ֶכֶֽ   ס :לָּ
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  ואתחנן פרשת
ָׁ֑ק וֶָּאְתַחַנֶַּּ֖֖ן( כג) וָּ ת ֶאל־ְיק  ֶׁ֥ ע  וא בָּ ר ַהִהֶּ֖ אמ ֶֽ  :ל 
ֵּ֣י( כד) נָּ ה אלקים ֲאד  ָ֤ ֹותָּ   ַאתָּ ִחלָׁ֨ ֹות ַהֶֽ ת־ַעְבְדךַּ֔  ְלַהְראֵּ֣ ְדְלךַּ֔  ֶאֶֽ ת־גָּ ה ְוֶאת־יְָּדךֶּ֖  ֶאָׁ֨ ָׁ֑ קָּ ר ַהֲחזָּ ִים ִמי־קל   ֲאֶשָ֤ ַמֵּ֣ ֶרץ ַבשָּ אַָּּ֔ ֲאֶשר־ ּובָּ

ה יך ַיֲעֶשֶׁ֥ ך ְכַמֲעֶשֶּ֖ ֶתֶֽ  :ְוִכְגבּור 
א( כה) ה־נִָּׂ֗ ֶרץ ְוֶאְרֶאה   ֶאְעְברָּ ֵּ֣ אָּ ה ֶאת־הָּ ר ַהטֹובַָּּ֔ ֶבר ֲאֶשֶּ֖ ֵּ֣ ן ְבע  ָׁ֑ ר ַהַיְרד  ֶׁ֥ הָּ ֹוב הָּ ה ַהטּ֛ ן ַהֶזֶּ֖ נ ֶֽ  :ְוַהְלבָּ
ר( כו) ֶׁ֥ק ַוִיְתַעב ָׁ֨ וָּ ם ִבי   ְיק  ַעְנֶכַּ֔ א ְלַמֵּ֣ ע ְול ֶׁ֥ ַמֶּ֖ י שָּ ָׁ֑ לָּ אֶמר א  ָ֤ק ַוי ָׁ֨ וָּ ַלי   ְיק  ְך א  ֹוֶסף ַרב־לַָּּ֔ ר ַאל־תִׂ֗ ֶׁ֥ י ַדב  ַלּ֛ ֹוד א  ר עֶּ֖ ֶׁ֥ בָּ ה ַבדָּ  :ַהֶזֶֽ
ה׀( כז) ֵּ֣ אש ֲעל  ה ר ֵּ֣ א ַהִפְסגִָּׂ֗ ֶׁ֥ יֶנּ֛יך ְושָּ ה ע  ֧מָּ נָּה יָּ פ ּ֛ נָּה ְוצָּ ֶׁ֥ ימָּ ה ְות  חָּ ֶּ֖ ה ּוִמְזרָּ ֵּ֣ יֶנָׁ֑יך ּוְרא  א ְבע  ר ִכי־ל ֶׁ֥ ן ֶאת־ ַתֲעב ֶּ֖ ֶׁ֥ ה ַהַיְרד   :ַהֶזֶֽ
ו( כח) עַ  ְוַצֶׁ֥ הּו ֶאת־ְיהֹוֻשֶּ֖ ֵּ֣ הּו ְוַחְזק  ָׁ֑ ּוא ְוַאְמצ  ר ִכי־הֵּ֣ י   ַיֲעב ִׂ֗ ם ִלְפנ  ֵּ֣ עָּ ה הָּ יל ְוהּוא   ַהֶזַּ֔ ם ַיְנִחֵּ֣ ֶרץ אֹותַָּּ֔ ֶּ֖ אָּ ר ֶאת־הָּ ה ֲאֶשֶׁ֥  :ִתְרֶאֶֽ

ֵֶּ֣שב( כט) ְיא ַונ  ּול ַבגַָּּ֔ ית מֶּ֖ ֶׁ֥ ֹור ב    פ: ְפעֶֽ

 ותפלתו אינה מתקבלת.משה מתפלל שה' יתיר לו ליכנס לארץ 
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  ד פרק דברים
ה( א) ָּ֣ ל ְוַעת  א ֵ֗ ע ִיְשר  ֻחִקים  ֶאל־ ְשַמַ֤ ים ַהַֽ ִטִ֔ ר ְוֶאל־ַהִמְשפ  י ֲאֶשֶׁ֧ ֹנִכִ֛ ַֽ ד א  ֵּ֥ ֹות ֶאְתֶכֶ֖ם ְמַלמ  ַען ַלֲעשׂ֑ ּו ְלַמָּ֣ ְחיֵ֗ אֶתם   ִתַֽ ם ּוב  יִרְשֶתָּ֣  ִוַֽ

ֶרץ א ִ֔ ר ֶאת־ה  ִ֛ק ֲאֶשֶׁ֧ יֶכֶ֖ם ֱאֹלקי ְיֹקו  ן ֲאֹבת  ֵּ֥ ם ֹנת  ֶכַֽ  הקדמה   :ל 
 

א( ב) ָֹּ֣ פּו ל ר   ֹתִסֵ֗ ב  ר ַעל־ַהד  ֹנִכי   ֲאֶשַ֤ ם ְמַצֶּוָּ֣ה א  א ֶאְתֶכִ֔ ֵֹּ֥ ּו ְול ּנּו ִתְגְרעֶ֖ ר ִמֶמׂ֑ ָּ֣ק ֶאת־ִמְצֹות   ִלְשֹמֵ֗ ם ְיֹקו  קיֶכִ֔ ר ֱאֹלַֽ י ֲאֶשֵּ֥ ֹנִכֶ֖  א 

ם ְמַצֶּוֵּ֥ה  איסורי בל תוסיף, לא תגרע. :ֶאְתֶכַֽ

 

יֶכם  ( ג) ינ  ַֽ ֹות ע  ֹראִ֔ ַֽ ת ה  ִ֛ ה א  ֵּ֥ ש  ֶ֖ק ֲאֶשר־ע  ַעל ְיֹקו  ֹור ְבַבָּ֣ י ְפעׂ֑ יש ִכָּ֣ ִאֵ֗ ר כ ל־ה  ַלך   ֲאֶשַ֤ י ה  ָּ֣ ֹור ַאֲחר  ַעל־ְפעִ֔ ֹו ַבַֽ ֵּ֥ק ִהְשִמידִ֛  ְיֹקו 

ָך ֱאֹלקיָך  :ִמִקְרֶבַֽ

ים ְוַאֶתם  ( ד) ִקִ֔ ֶ֖ק ַהְדב  ים ֱאֹלקיֶכׂ֑ם ַביֹקו  ֹום ֻכְלֶכֶ֖ם ַחִיֵּ֥  .ע"זאזהרה נגד  :ַהיַֽ

 

ה׀( ה) ָּ֣ ְדִתי ְרא  ם ִלַמָּ֣ ים ֻחִקים   ֶאְתֶכֵ֗ ִטִ֔ ר ּוִמְשפ  ִני ַכֲאֶשֵּ֥ ָּ֣ק ִצַּוֶ֖ ֹות ֱאֹלקי ְיֹקו  ן ַלֲעשָּ֣ ֶרב כ ִ֔ ֶרץ ְבֶקָּ֣ א ִ֔ ר ה  ם ֲאֶשֵּ֥ ים ַאֶתִ֛ ִאֵּ֥ ה ב  מ  ֶ֖  ש 

ּה ַֽ  :ְלִרְשת 
י ַוֲעִשיֶתם   ּוְשַמְרֶתם  ( ו) וא ִכָּ֣ ְכַמְתֶכם   ִהַ֤ ם ח  יַנְתֶכִ֔ י ּוִבָּ֣ ֶ֖ ינ  ים ְלע  ַעִמׂ֑ ר ה  ּון ֲאֶשָּ֣ ת ִיְשְמעֵ֗ ים א ֵ֚ ל־ַהֻחִקָּ֣ ֶלה כ  א ִ֔ ּו ה  ְמרֵ֗ ק ְוא   ַרֵ֚

ָּ֣ם כ  ֹון ַעם־ח  בִ֔ ֹוי ְונ  ֹול ַהגֵּ֥ דֶ֖ ה ַהג   :ַהֶזַֽ
י( ז) ֹוי ִכֵ֚ ֹול ִמי־גָּ֣ דִ֔ ֹו ג  ים ֱאֹלקים ֲאֶשר־לֵּ֥ יו ְקֹרִבָּ֣ ׂ֑ ל  ָּ֣ק א  נּו ֱאֹלקינּו ַכיֹקו  ֶ֖ ְרא  ל־ק  יו ְבכ  ַֽ ל   :א 
ֹוי ּוִמי  ( ח) ֹול גָּ֣ דִ֔ ֹו ג  ים ֲאֶשר־לִ֛ ים ֻחִקֵּ֥ ִטֶ֖ ם ּוִמְשפ  ה ְכֹכל   ַצִדיִקׂ֑ ָּ֣ את ַהתֹור  ִֹ֔ ר ַהז י ֲאֶשֶׁ֧ ֹנִכִ֛ ן א  ֵּ֥ יֶכֶ֖ם ֹנת  ֹום ִלְפנ  כדאי לשמור  :ַהיַֽ

 את המצוות כדי לעשות רושם חיובי על אחרים.

 

ק( ט) ֶמר ַרַ֡ ָּ֣ ר ְלָך   ִהש  ד ַנְפְשָך   ּוְשֹמֹ֨ ח ְמֹאֵ֗ ים ֶפן־ִתְשַכֹ֨ ִר  ּו ֶאת־ַהְדב  אָּ֣ יָך ֲאֶשר־ר  יֶנֵ֗ ּורּו   ע  ְבָךִ֔  ּוֶפן־י ס  ָּ֣ ל ִמְלב  י ֹכֶ֖ ָּ֣  ַחֶיׂ֑יָך ְימ 

ם ֵּ֥ יָך ְוהֹוַדְעת  ֶנֶ֖ י ְלב  ֵּ֥ יָך ְוִלְבנ  ֶנַֽ  :ב 

ֹום( י) ר יֵ֗ ְדת   ֲאֶשֹ֨ ַמ  י ע  ָּ֣ק ִלְפנ ֹ֨ ב   ֱאֹלקיָך   ְיֹקו  ר ְבֹחר  ק ֶבֱאֹמֹ֨ י ְיֹקו   ַלֵ֗ ם ַהְקֶהל־ִלי   א  ע ִ֔ ם ֶאת־ה  ֶ֖ י ֶאת־ ְוַאְשִמע  ׂ֑ ר   \\\ ְדב 

ר ּוןיִ  ֲאֶשֹ֨ ה ְלְמד  ָּ֣ י ְלִיְרא  ִמים   ֹאִתֵ֗ ל־ַהי  ר כ  ם ֲאֶשֹ֨ ַ֤ ה ַחִיים   ה  מ ִ֔ ֲאד  ָּ֣ ם ַעל־ה  יֶהֶ֖ ּון ְוֶאת־ְבנ  דַֽ  :ְיַלמ 
ּון( יא) ּון ַוִתְקְרבֵּ֥ ַעְמדֶ֖ ַחת ַוַתַֽ ר ַתָּ֣ ׂ֑ ה  ר ה  ה ָ֞ ר ְוה  ַ֤ ש   ֹבע  א  ב ב  ָּ֣ ִים ַעד־ל  ַמִ֔ ֶשך ַהש  ָ֥ן ֹחֶ֖ ֵּ֥ נ  ל ע  ֶפַֽ  :ַוֲער 
ר( יב) ֶׁ֧ ִ֛ק ַוְיַדב  יֶכֶ֖ם ְיֹקו  ֹוך ֲאל  ש ִמתָּ֣ ׂ֑ א  ֹול ה  ִרים   קַ֤ ם ְדב  ים ַאֶתָּ֣ ִ֛ה ֹשְמִעִ֔ יְנֶכֵּ֥ם ּוְתמּונ  ים א  י ֹרִאֶ֖ ִתֵּ֥ ֹול זּול   :קַֽ
ד( יג) ם ַוַיג ֹ֨ ֶכ  ֹו ל  ר ֶאת־ְבִריתֵ֗ ַ֤ה ֲאֶשֹ֨ ֹות ֶאְתֶכם   ִצּו  ֶרת ַלֲעשִ֔ ים ֲעֶשֶ֖ ִרׂ֑ ם ַהְדב  ִָ֥יְכְתב ִ֔ י ַוַֽ ֶ֖ ֹות ַעל־ְשנ  ים ֻלחֵּ֥ ִנַֽ  :ֲאב 
י( יד) ַ֤ה ְוֹאִתָ֞ ת ְיֹקו ק   ִצּו  ָּ֣ ע  וא ב  ד ַהִהִ֔ ָּ֣ ם ְלַלמ  ים ֶאְתֶכִ֔ ים ֻחִקֶ֖ ִטׂ֑ ם ַלֲעשְֹתֶכָּ֣ם ּוִמְשפ  ֶרץ ֹאת ִ֔ א ָ֕ ר ב  ם ֲאֶשֵּ֥ ים ַאֶתִ֛ ה ֹעְבִרֵּ֥ מ  ֶ֖  ש 

ּה ַֽ  רת החווי' של הר סיני.זכי :ְלִרְשת 
 

ם( טו) ד ְוִנְשַמְרֶתֵּ֥ יֶכׂ֑ם ְמֹאֶ֖ י ְלַנְפֹשת  א ִכָּ֣ ַֹ֤ ה ְרִאיֶתם   ל ל־ְתמּונ ִ֔ ֹום כ  ר ְביֵ֗ ֶׁ֧ק ִדֶבֹ֨ יֶכִ֛ם ְיֹקו  ב ֲאל  ֶ֖ ֹוך ְבֹחר  ש ִמתֵּ֥ ַֽ א   :ה 
ּון( טז) ן־ַתְשִחתִ֔ ם ֶפֹ֨ ֶכִ֛ם ַוֲעִשיֶתֵּ֥ ֶסל ל  ֶמל ְתמּוַנָּ֣ת ֶפֶ֖ ׂ֑ ל־ס  ית כ  ר ַתְבִנֵּ֥ ֶ֖ כ  ֹו ז  ה אֵּ֥ ַֽ ב   :ְנק 
ית( יז) ה ַתְבִנָ֕ ֶ֖ מ  ל־ְבה  ר כ  ֶרץ ֲאֶשָּ֣ ׂ֑ א  ֹור ַתְבִנית   ב  ל־ִצפָּ֣ ף כ  נ ִ֔ ר כ  ּוף ֲאֶשֵּ֥ עֶ֖ ִים ת  ַֽ מ   :ַבש 
ית( יח) ש ַתְבִנָ֕ ֶ֖ ל־ֹרמ  ה כ  ׂ֑ מ  ֲאד  ית ב  ֵּ֥ה ַתְבִנִ֛ ג  ל־ד  ִים כ  ַחת ֲאֶשר־ַבַמֶ֖ ֶרץ ִמַתֵּ֥ ַֽ א   :ל 
א( יט) יָך ּוֶפן־ִתש ֹ֨ יֶנ  ה ע  ְימ  ַמֵ֗ ִאית   ַהש  ר  ֶמש ְוַֽ חַ  ֶאת־ַהֶשֹ֨ ר   ים ְוֶאת־ַהי  ִבֵ֗ ֹוכ  ל ְוֶאת־ַהכַֽ א ֹכֵ֚ ָּ֣ ִים ְצב  ַמִ֔ ִ֛  ַהש  ית   ְוִנַדְחת   ְוִהְשַתֲחִוֵּ֥

ם ֶהֶ֖ ם ל  ׂ֑ ר ַוֲעַבְדת  ק ֲאֶשֹ֨ ַל  ַ֤ק ח  ם ֱאֹלקיָך   ְיֹקו  ים ְלֹכל   ֹאת ִ֔ ַעִמִ֔ ַֽ ַחת ה  ִים ַתֶ֖ ַֽ מ  ל־ַהש   .עשיית פסלאיסור  :כ 

 

ח ְוֶאְתֶכם  ( כ) ַקָּ֣ ק ל  א ְיֹקו ִ֔ ּור ֶאְתֶכִ֛ם ַויֹוִצֵּ֥ ִים ַהַבְרֶזֶ֖ל ִמכֵּ֥ ׂ֑ ֹות ִמִמְצר  ֹו ִלְהיֵּ֥ ם לִ֛ ה ְלַעֵּ֥ ֶ֖ ֹום ַנֲחל  ה ַכיֵּ֥ ה' הוציא אתכם  :ַהֶזַֽ

 ממצרים.

 

ֵּ֥ק( כא) יֹקו  י ַוַֽ יֶכׂ֑ם ִהְתַאַּנף־ִבֶ֖ ע ַעל־ִדְבר  ַבֵ֗ י ַוִיש  ְבִרי   ְלִבְלִתַ֤ ן ע  ֶרץ ּוְלִבְלִתי־בֹא   ֶאת־ַהַיְרד ִ֔ ָּ֣ א  ה ֶאל־ה  ָּ֣ק ֲאֶשר   ַהּטֹוב ִ֔  ְיֹקו 

ן ֱאֹלקיָך ֵּ֥ ה ְלָךֶ֖  ֹנת  ַֽ  :ַנֲחל 
י( כב) י ִכָּ֣ ֹנִכֵּ֥ ת   א  ֶרץ מ  ָּ֣ א  את ב  ִֹ֔ ִּני ַהז יֶנֵּ֥ ר א  ֶ֖ ן ֹעב  ׂ֑ ים ְוַאֶתם   ֶאת־ַהַיְרד  ְבִרִ֔ ם ֹעַֽ יִרְשֶתָ֕ ֶרץ ִוַֽ ֵּ֥ א  ה ֶאת־ה  ֶ֖ את ַהּטֹוב  ַֹֽ אני,  :ַהז

 משה, לא אכנס אתכם לארץ ישראל.

 

ּו( כג) ְמרָּ֣ ם ִהש  ֶכֵ֗ ן־ִתְשְכחּו   ל  ית ֶפַֽ ם ְיֹקו ק   ֶאת־ְבִרַ֤ קיֶכִ֔ ר ֱאֹלָּ֣ ת ֲאֶשֵּ֥ ַרֶ֖ ֶכׂ֑ם כ  ם ִעמ  ֶכֵּ֥ם ַוֲעִשיֶתֹ֨ ֶסל   ל  ּוַנת ֶפ  ל ְתמָּ֣ ר ֹכִ֔  ִצְּוָךֶ֖  ֲאֶשֵּ֥

ֵּ֥ק  :ֱאֹלקיָך ְיֹקו 
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י( כד) ָּ֣ק ִכֵ֚ ש ֱאֹלקיָך ְיֹקו  ֵּ֥ ה א  ֶ֖ ּוא ֹאְכל  א לק הׂ֑ ַֽ  פ: ַקּנ 

יד( כה) י־תֹוִלַ֤ ִנים   ִכַֽ י ב  ָּ֣ ים ּוְבנ  ִנִ֔ ם ב  ֶרץ ְונֹוַשְנֶתֶ֖ ׂ֑ א  ם ב  יֶתם ְוִהְשַחֶתֵ֗ ֶסל   ַוֲעִשַ֤ ּוַנת ֶפ  ל ְתמָּ֣ ם ֹכִ֔ ע ַוֲעִשיֶתֵּ֥ ַרִ֛ י ה  ֵּ֥ ינ  ַֽק־ ְבע  ְיֹקו 

ֹו ֱאֹלקיָך  :ְלַהְכִעיסַֽ
ם ַהִעיֹדִתי  ( כו) ֶכֹ֨ ֹום ב  ִים ַהי  ַמָּ֣ ֶרץ ֶאת־ַהש  א ֵ֗ ד ְוֶאת־ה  ֹבָּ֣ י־א  דּון   ִכַֽ ר   תֹאב  ל ַמה  ַעָּ֣ ֶרץ מ  א ִ֔ ר ה  ם ֲאֶשֹ֨ ים ַאֶת  ן ֹעְבִרֶׁ֧ ִ֛  ֶאת־ַהַיְרד 

ה מ  ֶ֖ ּה ש  ׂ֑ א־ַתֲאִריֻכַ֤ן ְלִרְשת  ַֹֽ יה   י ִמים   ל ֶלִ֔ י ע  דִהש   ִכֵּ֥ ֶ֖ ּון מ  דַֽ מ   :ִתש 
יץ( כז) ִפֶׁ֧ ִ֛ק ְוה  ים ֶאְתֶכֶ֖ם ְיֹקו  ַעִמׂ֑ י ְוִנְשַאְרֶתם   ב  ָּ֣ ר ְמת  ם ִמְספ ִ֔ ר ַבגֹוִיָ֕ ג ֲאֶשֹ֨ ֶׁ֧ ִ֛ק ְיַנה  ה ֶאְתֶכֶ֖ם ְיֹקו  מ  ַֽ  :ש 
ם( כח) ָּ֣ ה ֱאֹלהים ַוֲעַבְדֶתם־ש  ֶ֖ י ַמֲעש  ָּ֣ ם ְיד  ׂ֑ ד  ץ א  ָּ֣ ֶבן ע  ר ו ֶאִ֔ א־ִיְראּון   ֲאֶשַ֤ ַֹֽ א ל ָֹּ֣ ּון ְול א ִיְשְמעִ֔ ֵֹּ֥ ּון ְול אְכלֶ֖ ַֹֽ א י ֵֹּ֥ ן ְול  :ְיִריֻחַֽ
ם( כט) ם ּוִבַקְשֶתֵּ֥ ִ֛ ֵּ֥ק ִמש  את   ֱאֹלקיָך ֶאת־ְיֹקו  ׂ֑ צ  י ּומ  ּנּו ִכָּ֣ ְבָךֶ֖  ִתְדְרֶשִ֔ ל־ְלב  ָך ְבכ  ל־ַנְפֶשַֽ  :ּוְבכ 
ר( ל) ּוָך ְלָךִ֔  ַבַצָּ֣ אָ֕ ל ּוְמצ  ים ֹכֶ֖ ִרָּ֣ ֶלה ַהְדב  ׂ֑ א  ים ְבַאֲחִרית   ה  ִמִ֔ ָּ֣ק ְוַשְבת    ַהי  ֶ֖  ֱאֹלקיָך ַעד־ְיֹקו  ַמְעת  ֹו ְוש   :ְבֹקלַֽ
י( לא) ָּ֣ק ַרחּום   קל ִכָּ֣ א ֱאֹלקיָך ְיֹקו  ֵֹּ֥ א ַיְרְפָךֶ֖  ל ָֹּ֣ ָך ְול א ַיְשִחיֶתׂ֑ ַֹ֤ ית ִיְשַכח   ְול יָך ֶאת־ְבִרָּ֣ ר ֲאֹבֶתִ֔ ע ֲאֶשֵּ֥ ם ִנְשַבֶ֖ ֶהַֽ אם אתם  :ל 

 ., ה' יענש אתכם ויגלה אתכם מן הארץע"זלעבוד  פסלים עוברים את הברית ועושים

 

י( לב) א   ִכָּ֣ ים ְשַאל־נ  ים ְלי ִמֹ֨ אֹשִנ  ּו ִרַֽ יָּ֣ יָך ֲאֶשר־ה  ֶנֵ֗ א ֲאֶשר   ְלִמן־ַהיֹום   ְלפ  ֹ֨ ר  ם   ֱאֹלקים׀ ב  ד  ֶרץ א  א ִ֔ ה ַעל־ה  ֵּ֥ ִים ּוְלִמְקצ  ַמֶ֖  ַהש 

ה ָּ֣ ִים ְוַעד־ְקצ  ׂ֑ מ  ה ַהש  ְהי ֵ֗ ר ֲהִנַֽ ַ֤ ב  ה דֹול  ַהג   ַכד  ֹו ַהֶזִ֔ ע אֶ֖ הּו ֲהִנְשַמֵּ֥ ֹמַֽ  :כ 
ע( לג) ַמַֽ ָּ֣ ם   ֲהש  ֹול ע  ר ֱאֹלקים קֹ֨ ֶׁ֧ ש ְמַדב  ִ֛ א  ְעת   ִמתֹוך־ה  ַמֵּ֥ ה ַכֲאֶשר־ש  ֶ֖ ִחי ַאת   :ַוֶיַֽ
ֹו׀( לד) ה אָּ֣ ָּ֣ בֹוא ֱאֹלקים ֲהִנס  ַחת ל ָ֠ ַקֹ֨ ֹו ל  ֶרב גֹוי   לָּ֣ ת ְבַמֹסת   גֹוי   ִמֶקָּ֣ ים ְבֹאֹתֹ֨ ה ּוְבמֹוְפִת  מ ֵ֗ ַ֤ד ּוְבִמְלח  ה   ּוְבי  ק  ֹועַ  ֲחז   ּוִבְזרָּ֣

ה ים ְנטּוי ִ֔ ִאֶ֖ ים ּוְבמֹור  ֹכל ְגֹדִלׂ֑ ה ְכָ֠ ש ֹ֨ ם ֲאֶשר־ע  ֶכ  ֶׁ֧ק ל  ִים ֱאֹלקיֶכִ֛ם ְיֹקו  יָך ְבִמְצַרֶ֖ יֶנַֽ  :ְלע 
ה  ( לה) ת   ַאת  ָּ֣ ְרא  ַעת ה  ַדִ֔ י ל  ֶ֖ק ִכֵּ֥ ּוא ְיֹקו  ֱאֹלקים הָּ֣ ין ה  ֵּ֥ ֹוד א  ֹו עֶ֖  :ִמְלַבדַֽ
ִים( לו) ַמִ֛ יֲעָךֵּ֥  ִמן־ַהש  ֹו ִהְשִמַֽ ך   ֶאת־ֹקלֶ֖ ֶרץ ְלַיְסֶרׂ֑ א ֵ֗ ֹו ֶהְרֲאָך   ְוַעל־ה  ה ֶאת־ִאשָּ֣ יו ַהְגדֹול ִ֔ ֵּ֥ ר  ְעת   ּוְדב  ַמֶ֖ ֹוך ש  ש ִמתֵּ֥ ַֽ א   :ה 
ַחת( לז) י ְוַתֵ֗ ַהב   ִכַ֤ יָך א  ר ֶאת־ֲאֹבֶתִ֔ ֹו ַוִיְבַחֵּ֥ יו ְבַזְרעֶ֖ ׂ֑ ֲאָךֶׁ֧  ַאֲחר  יו ַויֹוִצַֽ ִ֛ נ  ֹובְ  ְבפ  ל ֹכחֵּ֥ ֹדֶ֖ ִים ַהג  ַֽ  :ִמִמְצר 
יש( לח) ים גֹוִיִ֛ם ְלהֹוִרֵ֗ ים ְגֹדִלֶׁ֧ יָך ִמְמָךֶ֖  ַוֲעֻצִמִ֛ ֶנׂ֑ יֲאָךֵ֗  ִמפ  ֶתת־ְלָךֶׁ֧  ַלֲהִבַֽ ַֽ ם ל  ִ֛ ה ֶאת־ַאְרצ  ֶ֖ ֹום ַנֲחל  ה ַכיֵּ֥  :ַהֶזַֽ
ָּ֣ ( לט) ֹום ְוי ַדְעת  ֹבת    ַהיֵ֗ ֶבָך   ַוֲהש  י ֶאל־ְלב  ּוא ְיֹקו ק   ִכַ֤ ֱאֹלקים הָּ֣ ַֽ ִים ה  ַמָּ֣ ַעל ַבש  ֶרץ ִמַמִ֔ ֶ֖ א  ַחת ְוַעל־ה  ׂ֑ ין ִמת  ֶ֖ ֹוד א   :עַֽ
ַמְרת ָ֞ ( מ) יו ְוש  ָּ֣ יו ֶאת־ֻחק  ר ְוֶאת־ִמְצֹות ֵ֗ י ֲאֶשֹ֨ ֹנִכַ֤ ֹום ְמַצְּוָך   א  ב ֲאֶשר   ַהיִ֔ יָך ְלָךִ֔  ִייַטָּ֣ ֶנֶ֖ יָך ּוְלב  ַען ַאֲחֶרׂ֑ יך ּוְלַמֹ֨ ַעל־ י ִמים   ַתֲאִרַ֤

ה מ ִ֔ ֲאד  ָּ֣ ר ה  ֶׁ֧ק ֲאֶשֹ֨ ן ֱאֹלקיָך ְיֹקו  ֵּ֥ ים ְלָךֶ֖  ֹנת  ִמַֽ ל־ַהי    פ: כ 

 סיכום של היסטורי' יהודית.

 

ז( מא) ָּ֣ יל א  ש ֹמֶשה   ַיְבִדַ֤ ֹלָּ֣ ים ש  ִרִ֔ ֶבר ע  ֶ֖ ן ְבע  ׂ֑ ה ַהַיְרד  ֶ֖ ֶמש ִמְזְרח  ַֽ  :ש 
ס( מב) ֻנֹ֨ ה ל  מ  חַ  ש   ר רֹוצ ֵ֗ ח ֲאֶשֹ֨ הּו   ִיְרַצַ֤ ע   ַעת ֶאת־ר  ּוא ִבְבִלי־ַדִ֔ ֵּ֥א ְוהִ֛ ֹו לֹא־שֹנ  ל לֶ֖ ם ִמְתֹמָּ֣ ס ִשְלֹשׂ֑ ת ֶאל־ ְונ ֵ֗ ִמן־ ַאַחִ֛

ים ִרֵּ֥ ל ֶהע  ֶ֖ א  י ה  ַֽ  :ו ח 
ֶצר( מג) ר ֶאת־ֶבֶׁ֧ ִ֛ ֶרץ ַבִמְדב  ר ְבֶאֵּ֥ י ַהִמיֹשֶ֖ ִנׂ֑ אּוב  רַֽ ת ל  אֹמַ֤ ד   ְוֶאת־ר  י ַבִגְלע  ִדִ֔ ן ַלג  ֵּ֥ ן ְוֶאת־גֹול  ֶ֖ ש  י ַבב  ְמַנִשַֽ הקמת ג' ערי  :ַלַֽ

 רדן.מקלט בעבר הי

 

את( מד) ֶֹ֖ ה ְוז ׂ֑ ם ַהתֹור  ָּ֣ ה ֲאֶשר־ש  י ֹמֶשִ֔ ֶ֖ י ִלְפנ  ֵּ֥ ל ְבנ  ַֽ א   :ִיְשר 
ֶלה( מה) ת א ֵ֚ ֹדִ֔ ע  ַֽ ים ה  ֻחִקֶ֖ ים ְוַהַֽ ִטׂ֑ ר ְוַהִמְשפ  ר ֲאֶשֹ֨ י ֹמֶשה   ִדֶבַ֤ ָּ֣ ל ֶאל־ְבנ  א ִ֔ ם ִיְשר  ֶ֖ את  ִים ְבצ  ַֽ חזרה על ההקדמה  :ִמִמְצר 

 לפרק ד'.

 

ֶבר( מו) ן ְבע ֹ֨ ְיא ַהַיְרד   ּול ַבַגֵ֗ ית מֵ֚ ָּ֣ ֹור ב  ֶרץ ְפעִ֔ ֶלך ִסיֹחן   ְבֶאֵ֗ י ֶמָּ֣ ֱאֹמִרִ֔ ַֽ ר ה  ב ֲאֶשֵּ֥ ֶ֖ ֹון יֹוש  ר ְבֶחְשבׂ֑ ה ֲאֶשֹ֨ ַ֤ י ֹמֶשה   ִהכ  ַֽ ל ּוְבנ  א ִ֔  ִיְשר 

ם ֶ֖ את  ִים ְבצ  ַֽ  :ִמִמְצר 
ּו( מז) יְרשֹ֨ ֹו ַוִיַֽ ֶרץ׀ ֶאת־ַאְרצ  ֹוג ְוֶאת־ֶאָּ֣ ן עָּ֣ ש ֵ֗ ֶלך־ַהב  י   ֶמַֽ י ְשנ  ָּ֣ י ַמְלכ  ֱאֹמִרִ֔ ַֽ ר ה  ֶבר ֲאֶשֶ֖ ָּ֣ ן ְבע  ׂ֑ ח ַהַיְרד  ֶמש ִמְזַרֶ֖ ַֽ  :ש 
ר( מח) ֲעֹרע ָ֞ ר מ  ַחל ֲאֶשֹ֨ ן ַעל־ְשַפת־ַנֶׁ֧ ר ַאְרֹנִ֛ ן ְוַעד־ַהֵּ֥ ּוא ִשיֹאֶ֖ ֹון הֵּ֥  :ֶחְרמַֽ

ה( מט) ב   ֲער  ל־ה ֹ֨ ֶבר ְוכ  ַ֤ ן   ע  ה ַהַיְרד  ח  ִ֔ ד ִמְזר  ָּ֣ם ְוַעֶ֖ ה י  ׂ֑ ב  ֲער  ַחת ה  ת ַתֶ֖ ה ַאְשֹדֵּ֥ ַֽ  פ: ַהִפְסג 

 חזרה על כיבוש וחילוק של עבר הירדן. 

 

  ה פרק דברים
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א( א) ֵּ֣ ֶשה   ַוִיְקרָּ ל   מ  א  אֶמר ֶאל־כָּל־ִיְשרָּ ם ַוי ֵּ֣ ֶהִׂ֗ ע ֲאל  ל   ְשַמָ֤ א  ים ִיְשרָּ ים ֶאת־ַהֻחִקֵּ֣ ִטַּ֔ ר ְוֶאת־ַהִמְשפָּ י ֲאֶש֧ ִכּ֛ נ  ר אָּ ֶׁ֥ ב  יֶכֶּ֖ם ד  ְזנ   ְבאָּ

ֹום ם ַהיָׁ֑ ם ּוְלַמְדֶתֵּ֣ תַָּּ֔ ם א  ם ּוְשַמְרֶתֶּ֖ ֶֽ  :ַלֲעש תָּ
ֵּ֣ק( ב) וָּ ת ֱאֹלקינּו ְיק  ַרֶׁ֥ נּו כָּ ּ֛ ית ִעמָּ ב ְבִרֶּ֖ ֶֽ ר   :ְבח 
א( ג) ינּו ל ֵּ֣ ת ַּ֔ ת ֶאת־ֲאב  ַרֶׁ֥ ֶּ֖ק כָּ וָּ ית ְיק  את ֶאת־ַהְבִרֵּ֣ י ַהז ָׁ֑ נּו ִכֵּ֣ ְחנּו ִאתִָּׂ֗ ֶלה ֲאַנָׁ֨ ֶׁ֥ ה א  ֹום פ ּ֛ ֶׁ֥  ַהיֶּ֖ ים נּוֻכלָּ  :ַחִיֶֽ
ים׀( ד) ִנֵּ֣ ים פָּ ִנִׂ֗ ר ְבפָּ ֧ק ִדֶבָׁ֨ וָּ ֶכּ֛ם ְיק  ר ִעמָּ ֶּ֖ הָּ ֹוְך בָּ ש ִמתֶׁ֥ ֶֽ א   :הָּ
ִכי( ה) נ  ד אַָּ֠ מ ָׁ֨ ָ֤ק ע  וָּ ין־ְיק  יֶכם   ב  ינ  ֶֽ ת ּוב  ֵּ֣ ע  וא בָּ יד ַהִהַּ֔ ֶכֶּ֖ם ְלַהִגֶׁ֥ ר לָּ ָׁ֑ק ֶאת־ְדַבֵּ֣ וָּ י ְיק  אֶתם   ִכָ֤ ֵּ֣י ְיר  ש ִמְפנ  א ַּ֔ א־ הָּ ם ְול ֶֽ ר ֲעִליֶתֶׁ֥ ֶּ֖ הָּ  בָּ

ר אמ ֶֽ  ס: ל 

ִכי  ( ז - ו) נ  ֶֽ ֵּ֣ק אָּ וָּ ר ֱאֹלקיך ְיק  יך ֲאֶש֧ אִתּ֛ ֶרץ הֹוצ  ֶאֶׁ֥ ִים מ  ית ִמְצַרֶּ֖ ֵּ֣ ים ִמב  ִדָׁ֑ א ֲעבָּ ים ִיְהֶיֶׁ֥ה־ְלךּ֛   ל ֵּ֣ ים ֱאֹלִהֶָׁׁ֥֨ ֵ֜ ִרֶּ֖ י ֲאח  ִֶֽׂ֗ נָּ  :ַעל־פָּ
ֶׁ֥ ( ח) ה־ְלךֵּ֣ א־ַתֲעֶשֶָֽׁ֨ ֶֽ ֶסל׀ ל ֵּ֣ ה ֶפֵָּׁ֣֨ ַּ֔ ל־ְתמּונָּ  ֶׁ֤֣ר כָּ ָ֤ ִים׀ ֲאֶשֵּ֣ ַמֵָּׁ֣֨ ַעל ַבשָּ ַּ֔ ר   ִמַמ  ֶרץ ַוֲאֶשֶׁ֥ ֶָּׁ֖֨ אָּ ַחת בָּ ֵָׁ֑֜ ר ִמתָּ ִֶֶּׁ֖֤֣ים׀ ַוֲאֶשֶׁ֥ ֶֶַׁׁ֥֤֣חת ַבַמֵּ֣ ֶרץ ִמַתֵּ֣ ִֶֽׂ֗ אָּ  :לָּ
ֶֶׁׁ֥֤֣ה( ט) ם   ל א־ִתְשַתֲחֶוֵּ֣ ֶהֶּ֖ א לָּ ם   ְול ֵּ֣ ָׁ֑ ְבד  עָּ י תָּ י ִכֵּ֣ ִכ  נ  ָ֤ק אָּ וָּ ל ֱאֹלקיך   ְיק  ֵּ֣ א א  ד ַקנַָּּ֔ ק  ֧בֹות ֲעֹוָׁ֨ן פ ַ֠ ים אָּ ִנּ֛ ים ְוַעל־ ַעל־בָּ ִשֶׁ֥ ִעֶּ֖  ִשל   יםְוַעל־ִרב 

ֶֶֽׁ֤֣י ָׁ֑  :ְלש ְנאָּ

ֶשה( י) ָ֤ ֶסד   ְוע ֶׁ֥ ים ֶחֶָּׁ֖֨ ִפַָּׁ֑֔ ֲאלָּ י ַלֶֽ ֲהַבֶּ֖ י ְלא  ֶׁ֥ ְמר  י מצותו ּוְלש  ֶֽ  ס: ִמְצֹותָּ

א( יא) א ל ֶׁ֥ ּ֛ ֶׁ֥ק ִתשָּ וָּ ם־ְיק  ֶֽ ְוא ֱאֹלקיך ֶאת־ש  ָׁ֑ י ַלשָּ א ִכֵּ֣ ק ְיַנֶקה   ל ָ֤ וַָּּ֔ ת ְיק  ּ֛ א א  ֶׁ֥ ֹו ֲאֶשר־ִישָּ ְוא ֶאת־ְשמֶּ֖ ֶֽ  ס: ַלשָּ

ֹור( יב) ֵּ֣ מּ֛ ֹום   שָּ ת ֶאת־יֶׁ֥ ֶָּׁ֖֨ ֹו ַהַשבָּ ר ְלַקְדשֵָׁ֑֜ ֶֶׁׁ֥֤֣ק ִצְּוך׀ ַכֲאֶשֶׁ֥ ֵּ֣ וָּ  :ֱאֹלקיך ְיק 
ֶֶׁ֤֣שת( יג) ָ֤ ֵּ֣ ים   ש  ד   יִָּמֵּ֣ ֲעב ַּ֔ ֶׁ֤֣יתָּ  ַתֶֽ ֶּ֖ ִשֵּ֣ ך   ְועָּ ל־ְמַלאְכֶתֶֽ  :כָּ
ֹום  ( יד) י ְוי  ֵ֜ ֶֶּׁ֖֤֣ת׀ ַהְשִביִעַּ֔ ֵּ֣ ֵּ֣ק ַשבָּ וָּ א ֱאֹלקיך ַליק  ה ל ֵּ֣ ה ַתֲעֶשֵּ֣ אכָּ  ל־ְמלָּ ה כָּ ֵּ֣ ך ַאתָּ ־ּוִבֶתֵּ֣ ֶתך ּוִבְנךֶֽ ֲאמָּ ־ַוַ֠ ְרךֵ֜  ְושֹוְרךָׁ֨  ְוַעְבְדךֶֽ ְוכָּל־ ַוֲחמ ֶֽ

ך ְַּ֖רך   ְבֶהְמֶתִׂ֗ ֶֽ ר ְוג  יך ֲאֶשֵּ֣ ֶרַּ֔ ַען ִבְשעָּ ּ֛נּוחַ  ְלַמִׂ֗ ְתךֶּ֖  ַעְבְדךֶׁ֥  יָּ ֹוך ַוֲאמָּ ֶֽ מָׁ֑  :כָּ
ַכְרתִָּׂ֗  ( טו) ֶֶָׁ֤֤֣בד ְוזָּ י־ֶעֶׁ֥ ׀ ִכֵּ֣ יתָּ ִיֵָּׁ֣֨ ֶרץ הָּ ִים ְבֶאֵּ֣ ַּ֔ ֵ֜  ִמְצַרִׂ֗ ֲאך  ִצָׁ֨ ק ַוי  ָָׁ֤֨ וָּ ם   ֱאֹלקיך   ְיק  ֶָׁ֤֤֣ד ִמשַָּּ֔ ֶׁ֥ ה   ְביָּ ֶּ֖ קָּ עַ  ֲחזָּ ָׁ֑ה ּוִבְזר ֵּ֣ ן ְנטּויָּ ֵּ֣ק ִצְּוך   ַעל־כ ִׂ֗ וָּ  ֱאֹלקיך ְיק 

ֹות ֹום ַלֲעשֶּ֖ ת ֶאת־יֶׁ֥ ֶֽ  ס: ַהַשבָּ

ד( טז) ָ֤ יך   ַכב  ִב  ך ֶאת־אָּ ר ְוֶאת־ִאֶמַּ֔ ֵּ֣ק ִצְּוךֶּ֖  ַכֲאֶשֶׁ֥ וָּ ַען׀ יךקֱאֹל ְיק  יך ַיֲאִריֻכֵּ֣ן ְלַמֵּ֣ ַען   יֶָּמִׂ֗ יַטב ּוְלַמ  ְך ִיֵּ֣ ל לַָּּ֔ ה ַעִ֚ מַָּּ֔ ֲאדָּ ֶֽ ֶׁ֥ק הָּ וָּ  ֲאֶשר־ְיק 

ן יךקֱאֹל ֶׁ֥ ת  ְך נ  ֶֽ  ס: לָּ

א( יז) ֶׁ֥ ֶֶֽׁ֤֣ח ל ֶּ֖ ֶּ֖ א ס ִתְרצָּ ֶּ֖ ֶֶֽׁ֤֣ף ְול ֵּ֣ ָׁ֑ א ס ִתְנאָּ ֶּ֖ ב ְול ֵּ֣ א־ַתֲעֶנֶׁ֥ה ס ִתְגנ ֶַּֽ֔ ֲעךֶּ֖  ְול ֶֽ ֶֽ ד ְבר  ֶׁ֥ ְוא ע  ֶֽ  ס: שָּ

א( יח) ד ְול ֶׁ֥ ֶשת ַתְחמ ֶּ֖ ֵּ֣ ך א  ֶעָׁ֑ א ס ר  ה ְול ָׁ֨ ית ִתְתַאֶּוֵ֜ ֵּ֣ ך ב  ֶעִׂ֗ הּו ר  ד ֵ֜ ֹו שָּ תֹו   ְוַעְבדָ֤ ֹו ַוֲאמָּ ֹו שֹורֵּ֣ רַּ֔ ל ַוֲחמ  ר ְוכ ֶּ֖ ך ֲאֶשֶׁ֥ ֶעֶֽ  ס: ְלר 

ים( יט) ִרֵּ֣ ת־ַהְדבָּ ֶלה ֶאֶֽ א   ק ִדֶבר   הָּ וָָּׁ֨ ם ְיק  ר ֶאל־כָּל־ְקַהְלֶכֵ֜ הִָּׂ֗ ֹוְך בָּ ש   ִמתָ֤ א  ֵַּּ֣֖ן הָּ נָּ עָּ ל ֶהֶֽ ֶפַּ֔ ֲערָּ ֶֽ ֹול ְוהָּ ֹול קֶׁ֥ דֶּ֖ א גָּ ף ְול ֵּ֣ ָׁ֑ ם יָּסָּ ִַּ֖יְכְתב ִׂ֗ ַעל־ ַוֶֽ

י   ת ְשנ  ים ֻלח ֵּ֣ ִנַּ֔ ֶּ֖ם ֲאבָּ ִַּ֖יְתנ  י ַוֶֽ ֶֽ לָּ  :א 
י( כ) ם ַוְיִהִׂ֗ ְמֲעֶכָ֤ ֹוְך ֶאת־ַהקֹול   ְכשָּ ֶשְך ִמתֵּ֣ ר ַהח ַּ֔ ֶּ֖ הָּ ר ְוהָּ ֵּ֣ ע  ש ב  ָׁ֑ א  ּון בָּ י ַוִתְקְרבֵּ֣ ַלַּ֔ י א  ֶׁ֥ אש  ל־רָּ יֶכֶּ֖ם כָּ ם ִשְבט  יֶכֶֽ  :ְוִזְקנ 
ּו( כא) ן ַות אְמרִׂ֗ ֵּ֣ ָ֤ק נּוֶהְראֵָּ֜  ה  וָּ ֹו ינּו  קֱאֹל ְיק  דֵּ֣ ֹו ֶאת־ְכב  ְדלַּ֔ ֹו ְוֶאת־גָּ לֶׁ֥ ְענּו ְוֶאת־ק  ַמֶּ֖ ֹוְך שָּ ש ִמתֵּ֣ ָׁ֑ א  ֹום הָּ ינּו ַהֶזה   ַהיָ֤ ִאַּ֔ ר רָּ ֧ י־ְיַדב   ִכֶֽ

ם יםקֱאֹל ֶּ֖ דָּ אָּ ֶֽ י ֶאת־הָּ ֶֽ  :וָּחָּ
ה  ( כב) ה ְוַעתָּ מָּ ֵּ֣ ּות לָּ י נָּמַּ֔ נּו ִכֵּ֣ אְכל ַּ֔ ש ת ֶֽ ֶׁ֥ א  ה הָּ ֶּ֖ לָּ את ַהְגד  ים׀ ַהז ָׁ֑ ְסִפֵּ֣ ְחנּו ִאם־י  עַ  ֲאַנִׂ֗ ְשמ  ֹול ִלַ֠ ֧ק ֶאת־קָׁ֨ וָּ ֹוד ינּוקֱאֹל ְיק  ְתנּו עֶּ֖ ֶֽ  :וָּמָּ
י( כג) י ִכֵּ֣ ר ִמֵּ֣ שָּ  ל־בָּ ר כָּ ע ֲאֶשֵּ֣ ַמֵּ֣ ים יםקֱאֹל קֹול   שָּ ר ַחִיֵ֜ ֧ ש ְמַדב  ּ֛ א  נּו ִמתֹוְך־הָּ מ ֶּ֖ ִחי כָּ  :ַוֶיֶֽ
ב( כד) ה   ְקַרָ֤ ע ַאתָּ ֲשמַָּּ֔ ת ּוֶֽ ּ֛ ר א  ל־ֲאֶשֶׁ֥ ר כָּ ֵּ֣ק י אַמֶּ֖ וָּ ְת׀ ינּוקֱאֹל ְיק  ר ְוַאֵּ֣ ֵּ֣ ינּו ְתַדב  ל ִׂ֗ ת   א  ר א  ל־ֲאֶשָׁ֨ ר כָּ ֧ק ְיַדב ֵ֜ וָּ יך ינּוֱאֹלק ְיק  ֶלֶּ֖  א 

ְענּו ַמֶׁ֥ ינּו ְושָּ ִשֶֽ  :ְועָּ
ע( כה) וָּק   ַוִיְשַמָ֤ ֹול ְיק  ם ֶאת־קֵּ֣ יֶכַּ֔ י ְבַדֶבְרֶכֶּ֖ם ִדְבר  ָׁ֑ לָּ אֶמר א  ק ַוי ָׁ֨ וֵָּ֜ י ְיק  ַלִׂ֗ ַמְעִתי א  ֹול שַָּ֠ י ֶאת־קָׁ֨ ֵ֜ ם ִדְבר  ָ֤ עָּ ר ַהֶזה   הָּ ּו ֲאֶשֵּ֣ יך ִדְברֵּ֣ ֶלַּ֔  א 

יבּו יִטֶּ֖ ר ה  ל־ֲאֶשֶׁ֥ רּו כָּ ֶֽ  :ִדב 
ן( כו) י־ִית   יָּה   ִמֶֽ ם ְוהָּ בָָּׁ֨ ה ְלבָּ ם ֶזֵ֜ ֶהִׂ֗ ה לָּ ֶׁ֥ י ְלִיְראָּ ִתּ֛ ר א  י ְוִלְשמ ֶׁ֥ ל־ִמְצֹוַתֶּ֖ ים ֶאת־כָּ ִמָׁ֑ ַען כָּל־ַהיָּ ב ְלַמָׁ֨ ם ִייַטֶׁ֥ ֶהּ֛ ם לָּ יֶהֶּ֖ ם ְוִלְבנ  ֶֽ לָּ  :ְלע 
ְך (כז) ֶּ֖ ר ל  ם ֱאמ ֵּ֣ ֶהָׁ֑ ּובּו לָּ ֶכֶּ֖ם שֶׁ֥ ם לָּ יֶכֶֽ ֳהל   :ְלאָּ
ה( כח) ה   ְוַאתִָּׂ֗ ד פ  ִדי   ֲעמ ֵּ֣ ה ִעמָּ ֵּ֣ יך ַוֲאַדְברָּ ֶלִׂ֗ ת א  ֧ ּ֛ה א  ל־ַהִמְצוָּ ים כָּ ים ְוַהֻחִקֶׁ֥ ִטֶּ֖ ר ְוַהִמְשפָּ ם ֲאֶשֵּ֣ ָׁ֑ ּו ְתַלְמד  שֵּ֣ ֶרץ ְועָּ אַָּּ֔ ר בָּ י ֲאֶש֧ ִכּ֛ נ   אָּ

ן ֶׁ֥ ת  ם נ  ֶהֶּ֖ ּה לָּ ֶֽ  :ְלִרְשתָּ
ם( כט) ֹות ּוְשַמְרֶתֵּ֣ ר ַלֲעשַּ֔ ּ֛ה ַכֲאֶשֶׁ֥ ֶׁ֥ק ִצּוָּ וָּ א ֶאְתֶכָׁ֑ם יֶכֶּ֖םקֱאֹל ְיק  רּו ל ֶׁ֥ ֻסֶּ֖ ין תָּ אל יִָּמֶׁ֥  :ּוְשמ ֶֽ
ֶרְך( ל) ר ְבכָּל־ַהֶדִׂ֗ ה ֲאֶשָׁ֨ ֧ק ִצּוֵָּ֜ וָּ כּו ֶאְתֶכֶּ֖ם יֶכּ֛םקֱאֹל ְיק  ָׁ֑ ל  ַען ת  ְחיּון   ְלַמָ֤ ֹוב ִתֶֽ ם ְוטֵּ֣ ֶכַּ֔ ם לָּ ים ְוַהֲאַרְכֶתֵּ֣ ֶרץ יִָּמַּ֔ ֶּ֖ אָּ ר בָּ ּון ֲאֶשֶׁ֥ שֶֽ ירָּ  :ִתֶֽ

 סיכום על מה שקרה בהר סיני.

Alef.  

Chapter 4 is a distinct unit as compared to the chapters immediately preceding and following 

because:  
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 a) It deals with a panorama of Jewish history rather than two (Chapt. 3) or one (Chapt.  

  4) event(s). 

 b) It mentions Divine Punishments were the people not to comply with God’s Mitzvot. 

 c) It emphasizes the prohibition against idolatry.  

 d) It contains personal reflections and experiences of Moshe. 

With respect to its appearance, whereas Chapt. 3 has one closed break (ס) in the middle, and 

Chapt. 5 has ten closed breaks (ס) in the middle, Chapt. 4 has two open breaks (פ) in the 

middle. 

Beit.  

1.  It would seem that “Rak” is functioning as a limiting word in v. 9 according to RaShI in the 

following manner: v. 7-8 simply state that the Jewish people enjoy an exceptional closeness 

with God as well as having been given the Mitzvot via the Tora, and as a result, other nations 

will be impressed by them. V. 9 comes to clarify that it is insufficient that they merely have 

the Mitzvot, for if they forget to observe them (this is giving them the benefit of the doubt—

forgetting to observe is certainly better than deliberately transgressing) then rather than 

being perceived as wise by other nations, they will be viewed as fools. 

2.  RaMBaN probably considers it more important for the Jews to fulfill the Mitzvot correctly, 

i.e., out of a sense of fear and respect for HaShem that was inculcated within them by means 

of the Revelation at Sinai, than to make a proper impression on other nations. While it is nice 

that other nations respect the Jews and their lifestyle, nevertheless, the point of the Mitzvot 

is to do the right thing rather than a means by which others will be impressed. 

3.  According to RaMBaN, v. 9 is not talking about forgetting to do the Mitzvot, but rather 

forgetting to do the Mitzvot with a requisite sense of fear and respect that was engendered 

by the Sinai experience mentioned in v. 10. Within v. 10, the Tora stresses that not only 

should those who were in attendance in person at Sinai recall the experience, but it is their 

obligation to convey such a sensibility to the generations who follow, who were not present, 

let alone even born at that time.  

4.  RaMBaN suggests a two-step process:  

 a. the simple facts of the Revelation should be conveyed—הודעה 

 b. the implications and lessons learned from the simple facts, i.e., the fear of God, should be 

derived and studied—לימוד.  

Gimel.1 

                                                           
1 Nissim ben Reuven (1320–9th of Shevat, 1376, Hebrew: נסים בן ראובן) of Girona, Catalonia was an influential 
talmudist and authority on Jewish law. He was one of the last of the great Spanish medieval talmudic scholars. He 
is also known as the RaN (ר"ן), the Hebrew acronym of his name, as well as the RaNbaR (רנב"ר), the Hebrew 
acronym of his full name, including his father's name, Reuven (ראובן).  The RaN was born in Barcelona, Catalonia. 
He was a Physician and had knowledge of astronomy. The RaN's teacher is not known; his works refer to a R. Perez 
as "morenu" ("our teacher"), but it is thought that his father, Reuben b. Nissim, was his primary teacher. RaN was 
considered the greatest Halachic authority of his generation, and queries were sent to him from throughout the 
Jewish diaspora. His closest disciples were the Rivash (Isaac ben Sheshet) and Hasdai Crescas. In his analyses, 
Nissim frequently refutes other rishonim; in his legal rulings however, he generally adopts their opinions in 
practice. He was "no friend of mysticism", and even reproved Nahmanides for devoting too much time to the 
Kabbalah… https://en.wikipedia.org/wiki/Nissim_of_Gerona  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew
https://en.wikipedia.org/wiki/Girona
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://en.wikipedia.org/wiki/Halakha
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Acronym
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Physician
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Posek
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasdai_Crescas
https://en.wikipedia.org/wiki/Rishonim
https://en.wikipedia.org/wiki/Posek
https://en.wikipedia.org/wiki/Mysticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Nahmanides
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissim_of_Gerona
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ויבוא לדמות ,לה' יתברך איזה יחס וקשר .1 — Due to the fact that in v. 7 the Tora states that 

HaShem is so “close” to the Jewish people, this could lead them to think that He 

Possesses a corporeal form and therefore there will be a tendency to create idols and 

representations. 

ישאר זכרון המעמד אע"פ שהי' מן הראוי כדי ש     – If God Went to such lengths to stress how 

important it is to remember the Revelation at Sinai, one might think that it would be 

appropriate to create some sort of representation of what took place in order to recall 

it.  

מורה על הגשמות ולא נמנע בשביל זהאע"פ שנגלהו      —Even though the very experience of 

Revelation points to some form of concretized experience, and (despite the dangers 

that people may come to wish to preserve some sort of concrete reminder of the 

events) God did not Avoid Creating the Revelatory experience. 

2.  RaShI and RaMBaN were grappling with what was it that the Tora was urging the people not 

to forget—RaShI—performing the Mitzvot; RaMBaM—the sense of fear and dread associated 

with Sinai while performing the Mitzvot.  

 Derashot HaRaN views the verses as placing an emphasis upon not giving in to the 

temptation to create a concrete representation of what was experienced at Sinai. 

3.  Particularly v. 7 emphasizes how “close” God is to the Jewish people. This could lead them to 

wish to make a representation of the Deity that is so “close”, which necessitates v. 9 to stress 

how this is not to be done.  

 Similarly in the second of the blessings of the Silent Devotion, relatively graphic descriptions 

are given regarding what God Does, e.g.,  

Who Gives sustenance to the living with compassion,  

Who Gives life to the death with great kindness,  

Who Supports the fallen,  

Who Heals the sick,  

Who Frees the imprisoned… \ 

could lead someone to think that a concrete representation of such a Deity would be in 

order. Therefore comes the third blessing, i.e., “Ata Kadosh, VeShimcha Kadosh” (You Are 

Holy and Your Name Is Holy), with the term “holy” being defined as “separate”, 

“transcendent”, impossible to clearly comprehend, in order that the thoughts engendered by 

the second blessing will be countered and put to rest.  

4.  Sanhedrin 102b 

In the college of R. Ashi the lecture [one day] terminated at “Three Kings.”2   “Tomorrow”, 

said he, “we will commence with our ‘colleagues.’”  [That night] Menasheh came and 

appeared to him in a dream. “Thou hast called us thy colleagues and the colleagues of thy 

father; now, from what part [of the bread] is [the piece for reciting] the HaMotzi to be 

taken?” “I do not know,” he answered. “Thou hast not learned this,” he jibed, “yet thou 

callest us thy colleagues!” “Teach it me,” he begged, “and tomorrow I will teach it in thy 

                                                           
  ב משנה י פרק סנהדרין מסכת משנה2 

 לו יש מנשה אומר יהודה רבי מנשהו אחאב ירבעם מלכים שלשה הבא לעולם חלק להם אין הדיוטות וארבעה מלכים שלשה
 לו אמרו למלכותו ירושלים וישיבהו תחנתו וישמע לו ויעתר אליו ויתפלל( ג"ל' ב= הימים דברי= ה"ד) שנאמר הבא לעולם חלק

 :וגחזי ואחיתופל ודואג בלעם הדיוטות ארבעה השיבו הבא העולם לחיי ולא השיבו למלכותו
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name at the session.” He answered, “From the part that is baked into a crust.”3  He then 

questioned him, “Since thou art so wise, why didst thou worship idols?” He replied, “Wert 

thou there, thou wouldst have caught up the skirt of thy garment and sped after me.” The 

next day he observed to the students: We will commence with our teachers [so referring to 

the Three Kings]. Achav denotes that he was an “Ach” [a brother] to Heaven, and an “Av” [a 

father] to idolatry. An “Ach” to Heaven, as it is written, (Mishlei 17:17) “A brother [Ach] is 

born for trouble,” and “Av” [father] to idolatry, as it is written, (Tehillim 103:13) “As a father 

loveth his children.”  

 ב עמוד קב דף סנהדרין מסכת י"רש
 בכדי קראי והני, מרחם אב: אלמא, אב כרחם דכתיב, ביותר אוהבה שהיה - זרה לעבודה אב

 .להו נקט

RaN cites the story about R. Ashi to demonstrate how strong the temptation to create images 

and engage in idolatry can be if it can obscure the judgment of an ostensible scholar like King 

Menashe. 

Daled.  

1.  The weakness in RE’EM’s4 interpretation is that instances can be found where the word  “Kol” 

is not followed by a noun, e.g.,  

  טז פרק בראשית
ֶרא ִיְהֶיה   ְו֤הּוא( יב) ם ֶפֶּ֣ ֹו ָאָדָ֔ ל ָידֶּ֣ ֹו לכ    ְוַיַ֥ד ַבכ ָ֔ ַ֥י בּ֑ יו ְוַעל־ְפנ  ן ָכל־ֶאָח   :ִיְשכ ֹּֽ

  כד שם
ם( א) ן ְוַאְבָרָהֶּ֣ א ָזק ָ֔ ים ָב  ָוָ֛ק ַבָיִמּ֑ יק  ְך ַוֹּֽ ַרַ֥ ם ב  לבַ  ֶאת־ַאְבָרָה   :כ ֹּֽ

Perhaps a different reason why RaShI added the word “Davar” is because, without such a 

word, the implication is that a representation of anything, even something only imagined and 

                                                           
 א סעיף קסז סימן המזון וברכת, סעודה, הפת בציעת הלכות חיים אורח ערוך שולחן3 
 מיימוני הגהות( )והתחתון העליון מצד מעט ויחתוך הפת בצד( ג) לבצוע יש דידן ובפת, היטב שנאפה במקום, בפת בוצע( א)
 ...(ברכות מהלכות ז"פ

  א ק"ס קסז סימן ברורה משנה
 הברכה לכבוד בוצע הוא ולאכול הלחם על לברך ורוצה לאכילה ידיו שנטל לאחר היינו -' וכו במקום בפת בוצע( א)

    :באמצעיתו הרך במקום ולא הקשה במקום דהיינו היטב שנאפה במקום
 ל"שס מפוסקים ויש[ ב] ולהתבשל לקרום הפת שמתחיל ממקום שבוצע[ גירסא לחד] איתא דבגמרא - הפת בצד( ג)

 צריך לכן התנור קרקעית על שמונח תחלה מתבשל התחתון שצד א"וי התנור אויר נגד שהוא מהפת העליון צד דהוא
 הצד בזה כי המתבקע צד כנגד שהוא בצד שיחתוך שטוב א"י. שניהם ידי ויצא והתחתון מהעליון הצד מן לחתוך
 במקום לבצוע צ"וא שנפרס במקום לבצוע יכול בפרוסה. שכנגדו הצד שנתבקע עד העיסה ונדחקה לאפות התחיל
 לחתוך אין בעפר שנדבק או אחד במקום הככר שנשרף היכא[. ג"פמ] והתחתון העליון מצד לחתוך שצריך רק השלם

   :המוציא לברכת ההוא במקום[ ג]
4 Elijah Mizrachi (Hebrew: אליהו מזרחי) (c. 1455 – 1525 or 1526) was a Talmudist and posek, an authority on 

Halakha. He is best known for his Sefer ha-Mizrachi, a supercommentary on Rashi's commentary on the Torah. He 
is also known as Re'em (רא״ם), the Hebrew acronym for "Rabbi Elijah Mizrachi", coinciding with the Biblical name of 
an animal, sometimes translated as "unicorn". Mizrachi was born in Constantinople; he was of Romaniote origin, 
meaning that his family was from Ottoman Greece, and not from the Spanish exile. He studied under Elijah ha-Levi 
and Judah Minz of Padua. As a young man, he distinguished himself as a Talmudist, yet he also studied the secular 
sciences, particularly mathematics and astronomy; he is said to have been the first to derive a method for the 
extraction of the cube root. He also knew Greek and Arabic. Mizrachi succeeded Moses Capsali (on his death c. 
1495) as Hakham Bashi ("Grand Rabbi") of the Ottoman empire; he held this position for the rest of his life. As 
Hakham Bashi he was known for his mild attitude toward the Karaites, an attitude inherited from his teacher Elijah 
ha-Levi; he even held that it was permissible to teach them Talmud… https://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_Mizrachi  
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not encountered in nature could be made. “Davar” delimits the statue to forms that 

resemble something that resembles an actual thing in the world. 

 .at the end of v. 24, v. 21-4 can be read as a single unit (פ) Because there is a Petucha  .א2

Consequently, the concern is not that idols of the Divine might be made, but rather idols of 

Moshe’s likeness might be made and worshipped. Consequently, Moshe had to die in such a 

way that his final resting place would be unknown to man.  

 V. 24 appears to provide the reason for the prohibition of making an idol, i.e., that God is an .ב   

all-consuming fire and therefore cannot be given physical form. Therefore the focus is not 

upon Moshe, but upon HaShem.  


