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 דברים פרק כז
ר ם ֵלאֹמֹ֑ ת־ָהָעָ֖ ל אֶׁ ֙ה ְוִזְקֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ו ֹמשֶׁ ֹום: )א( ַוְיַצַ֤ ָ֖ם ַהיּֽ ְתכֶׁ ֶּ֥ה אֶׁ י ְמַצוֶׁ ר ָאֹנִכִ֛ ֶׁ֧ ה ֲאשֶׁ ת־ָכל־ַהִמְצָוֵ֔  ָשֹמ֙ר אֶׁ

ר־ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל √ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ל־ָהָאָ֕ ת־ַהַיְרֵד֒ן אֶׁ ו אֶׁ ר ַתַעְברֵ֣ ֵ֣ ה ַביֹו֘ם ֲאשֶׁ ְך ק)ב( ְוָהָיָ֗ ן ָלֹ֑ ֹותיָך ֹנֵתֵ֣ ים ְגֹדלֵ֔ ם  ַוֲהֵקֹמָתַ֤ ְלָ֙ך ֲאָבִנֵ֣ ְוַשְדָתֶּ֥ ֹאָתָ֖

 יד:ַבִשּֽ 
ר־ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל ָכַתְבָתֵ֣ )ג( וְ  √ ץ אֲֽשֶׁ רֶׁ ל־ָהָאָ֜ א אֶׁ ֹֹ֨ ֩ר ָתב ַען ֲאשֶׁ ָך ְלַמַ֡ ֹ֑ את ְבָעְברֶׁ ָֹ֖ ה ַהז י ַהתֹוָרֶּ֥ ת־ָכל־ִדְבֵרִ֛ ּֽ ן אֶׁ ץ קֲעֵליהֶָׁ֗ רֶׁ ֵ֣ ן ְלָךָ֗ אֶׁ יָך׀ ֹנֵתֵ֣

ר ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל ִ֛ ר ִדבֶׁ ֶּ֥ ש ַכֲאשֶׁ ת ָחָל֙ב וְדַבֵ֔ ְך:קָזַבַ֤ יָך ָלּֽ ָ֖  י־ֲאֹבתֶׁ
ת־ַהַיְרֵד֒ן ) √ ֵ֣ם אֶׁ הד( ְוָהָי֘ה ְבָעְבְרכֶׁ לֶׁ ים ָהֵאָ֗ ת־ָהֲאָבִנֵ֣ ימו אֶׁ יד: ָתִקָ֜ ם ַבִשּֽ ל ְוַשְדָתֶּ֥ אֹוָתָ֖ ר ֵעיָבֹ֑ ֹום ְבַהֵ֣ ִ֛ם ַהיָ֖ ְתכֶׁ ֶּ֥ה אֶׁ י ְמַצוֶׁ ר ָאֹנִכָ֜  ֲאשֶֹׁ֨

ַח ַליֹקָוָ֖ק ֱאֹל יָת ָש֙ם ִמְזֵבֵ֔ יףק)ה( וָבִנַ֤ ים לֹא־ָתִנֶּ֥ ח ֲאָבִנֵ֔ ל: יָך ִמְזַבֵ֣ ּֽ ם ַבְרזֶׁ ָ֖  ֲעֵליהֶׁ
ח ְיֹקָוֵ֣ק ֱאֹל ת־ִמְזַבָ֖ ה אֶׁ ים ְשֵלמֹו֙ת ִתְבנֵֶׁ֔ ת ַליֹקָוָ֖ק ֱאֹלק)ו( ֲאָבִנַ֤ יָת ָעָלי֙ו עֹוֹלֵ֔  יָך:קיָך ְוַהֲעִלַ֤

ַמְחָתֵ֔ ִלְפֵנָ֖י ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל ם ְוָשֵ֣ ְלָת ָשֹ֑ ים ְוָאַכֵ֣  יָך:ק)ז( ְוָזַבְחָתֶּ֥ ְשָלִמָ֖
ב: ס ָכַתְבָתֵ֣ )ח( וְ  √ ר ֵהיֵטּֽ את ַבֵאֶּ֥ ָֹ֖ ה ַהז י ַהתֹוָרֶּ֥ ת־ָכל־ִדְבֵרִ֛ ּֽ ים אֶׁ  ַעל־ָהֲאָבִנָ֗

ֹום הַ  ל ַהיַ֤ ת׀ וְשַמ֙ע ִיְשָרֵאֵ֔ ר ַהְסֵכַ֤ ל ֵלאֹמֹ֑ ל ָכל־ִיְשָרֵאָ֖ ֶּ֥ ם אֶׁ ים ַהְלִוִיֵ֔ ֙ה ְוַהֹכֲהִנֵ֣ ר ֹמשֶׁ ם ַליֹקָוָ֖ק ֱאֹל)ט( ַוְיַדֵבַ֤ ֙ה ִנְהֵיֵ֣יָתּֽ ְלָעֵ֔  ָך:קיזֶׁ
ֹול ְיֹקָוֵ֣ק ֱאֹל)י( ְוָשֵ֣  ֹום: סקַמְעָתֵ֔ ְבקָ֖ י ְמַצְוָךָ֖ ַהיּֽ ר ָאֹנִכֶּ֥ ִ֛ יו ֲאשֶׁ ת־ֻחָקֵ֔ ת־ִמְצֹוָת֙ו ְואֶׁ יָת אֶׁ  יָך ְוָעִשַ֤

ר: וא ֵלאֹמּֽ ֹום ַההָ֖ ם ַביֶּ֥ ת־ָהָעֵ֔ ֙ה אֶׁ ו ֹמשֶׁ  )יא( ַוְיַצַ֤
√  ָ֖ ים ְבָעְבְרכֶׁ ר ְגִרִזֵ֔ ת־ָהָע֙ם ַעל־ַהֵ֣ ְך אֶׁ ַעְמ֞דו ְלָבֵרַ֤ ה ַיּֽ לֶׁ ן:)יב( ֵאֵ֠ ף וִבְנָיִמּֽ ה ְוִיָששָכָ֖ר ְויֹוֵסֶּ֥ יהוָדֵ֔ י ִוּֽ ן ִשְמעֹו֙ן ְוֵלִוֵ֣ ת־ַהַיְרֵדֹ֑  ם אֶׁ

י: ן ְוַנְפָתִלּֽ ר וְזבוֻלָ֖ן ָדֶּ֥ ל ְראוֵב֙ן ָגֵ֣ד ְוָאֵשֵ֔ ר ֵעיָבֹ֑ ה ְבַהֵ֣ ו ַעל־ַהְקָלָלָ֖ ַעְמדֶּ֥ ה ַיּֽ לֶׁ  )יג( ְוֵאִ֛
ל־ָכל־ ו אֶׁ ְמרִ֛ ם ְוָאּֽ ו ַהְלִוִיָ֗ ם: ס)יד( ְוָענֵ֣ ֹול ָרּֽ ל קֶּ֥ יש ִיְשָרֵאָ֖  ִאֶּ֥

ר וְ  תֶׁ ם ַבָסֹ֑ ש ְוָשֵ֣ י ָחָרָ֖ ה ְיֵדֶּ֥ ק ַמֲעֵשִ֛ ת ְיֹקָוָ֗ ה תֹוֲעַבֵ֣ ל וַמֵסָכָ֜ סֶׁ ֩ה פֶֹׁ֨ ר ַיֲעשֶׁ ֵ֣ יש ֲאשֶׁ ור ָהִאַ֡ ן:)טו( ָארֵ֣ ו ָאֵמּֽ ם ְוָאְמרָ֖ ו ָכל־ָהָעִ֛  ס ָענֶׁ֧
ר ָכל־ָהָעָ֖  ֹו ְוָאַמֶּ֥ יו ְוִאמֹ֑ ה ָאִבָ֖ ֶּ֥ ור ַמְקלֶׁ ן: ס)טז( ָארָ֕  ם ָאֵמּֽ

ן: ס ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖ הו ְוָאַמֶּ֥ ול ֵרֵעֹ֑ יג ְגבֵ֣ ור ַמִסָ֖  )יז( ָארָ֕
ן: ס ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖ ְך ְוָאַמֶּ֥ רֶׁ ֶּ֥ה ִעֵוָ֖ר ַבָדֹ֑ ור ַמְשגֶׁ  )יח( ָארָ֕

ן: ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖ ֹום ְוַאְלָמָנֹ֑ה ְוָאַמֶּ֥ ט ֵגר־ָיתָ֖ ה ִמְשַפֶּ֥ ִ֛ ור ַמטֶׁ  )יט( ָארָ֗
ור ן: ס )כ( ָארָ֗ ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖ יו ְוָאַמֶּ֥ ה ְכַנֵַ֣֣ף ָאִבֹ֑ י ִגָלָ֖ יו ִכֶּ֥ ת ָאִבֵ֔ שֶׁ  ֹשֵכ֙ב ִעם־ֵאֵ֣

ן: ס ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖ ה ְוָאַמֶּ֥ ור ֹשֵכָ֖ב ִעם־ָכל־ְבֵהָמֹ֑  )כא( ָארָ֕
ן: ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖ ֹו ְוָאַמֶּ֥ ֹו ַבת־ִאמֹ֑ יו אֵ֣ ֹו ַבת־ָאִבָ֖ ור ֹשֵכ֙ב ִעם־ֲאֹחתֵ֔  )כב( ָארָ֗

Alef.  

 בראשית פרק כאא( 
ית: ם ְבִרּֽ ָ֖ ו ְשֵניהֶׁ ְך ַוִיְכְרתֶּ֥ לֶׁ ֹ֑ ן ַלֲאִבימֶׁ ר ַוִיֵתָ֖ אן וָבָקֵ֔ ֵֹ֣ ח ַאְבָרָה֙ם צ  )כז( ַוִיַקַ֤

ן: ּֽ אן ְלַבְדהֶׁ ָֹ֖ ת ַהצ ַבע ִכְבשֶֹּ֥ ִ֛ ת־שֶׁ ם אֶׁ ב ַאְבָרָהָ֗  )כח( ַוַיֵצֵ֣
ָנה  ה ֵהָ֗ ם ָמֵ֣ ל־ַאְבָרָהֹ֑ ְך אֶׁ לֶׁ ָ֖ ר ֲאִבימֶׁ אמֶׁ ֶֹּ֥ ָנה:)כט( ַוי ְבָת ְלַבָדּֽ ר ִהַצָ֖ ֶּ֥ ה ֲאשֶׁ לֶׁ ַבע ְכָבשֹ֙ת ָהֵאֵ֔ ַ֤  שֶׁ

 

 יהושע פרק טזב( 
ֹו בָ  ה ִמיִריחִ֛ ֶׁ֧ ר ֹעלֶׁ ָחה ַהִמְדָבָ֗ ֹו ִמְזָרֹ֑ י ְיִריחָ֖ ֹו ְלֵמֶּ֥ ן ְיִריחֵ֔ י יֹוֵס֙ף ִמַיְרֵדֵ֣ ל ִלְבֵנַ֤ א ַהגֹוָרָ֜ ל:)א( ַוֵיֵצֹ֨ ית־ֵאּֽ ר ֵבּֽ  ָהָ֖

וזָ  ל לֹ֑ ית־ֵאָ֖ א ִמֵבּֽ ֹות:)ב( ְוָיָצֶּ֥ י ֲעָטרּֽ ול ָהַאְרִכָ֖ ל־ְגבֶּ֥ ר אֶׁ  ה ְוָעַבִ֛
ו תצאתו ֹתְצֹאָתָ֖  ַ֣זֶׁר ְוָהיֶּ֥ ֹון ְוַעד־ָגֹ֑ ן ַתְחתָ֖ ול ֵבית־חֹוֹרִ֛ ד ְגבֶׁ֧ י ַעֵ֣ ול ַהַיְפֵלִטָ֗ ל־ְגבֵ֣ ָמה אֶׁ ַַ֣רד־ָיָ֜  יו ָיָּֽמה:)ג( ְוָיּֽ

ִים: ְפָרּֽ ה ְואֶׁ ֶּ֥ ף ְמַנשֶׁ ו ְבֵני־יֹוֵסָ֖  )ד( ַוִיְנֲחלֶּ֥
 

 טז יהושע פרקג( 
י ר ַעד־ֵבֶּ֥ ֹות ַאָדֵ֔ ָחה ַעְטרֵ֣ ול ַנֲחָלָת֙ם ִמְזָרֵ֔ י ְגבַ֤ ם ַוְיִה֞ ִים ְלִמְשְפֹחָתֹ֑ ְפַרָ֖ י־אֶׁ ול ְבֵנּֽ י ְגבֶּ֥ ֹון:)ה( ַוְיִהִ֛ ְליּֽ ן עֶׁ  ת חֹוֹרָ֖

ָחה ַתֲאַנֵ֣ת ִשֹלֹ֑  ול ִמְזָרָ֖ ב ַהְגבִ֛ ֹון ְוָנַסֶׁ֧ ִמְכְמָת֙ת ִמָצפֵ֔ ָמה ַהּֽ ול ַהָיָ֗ א ַהְגבָ֜ ֹוָחה:)ו( ְוָיָצֹ֨ ח ָינּֽ ֹו ִמִמְזַרָ֖ ר אֹותֵ֔  ה ְוָעַבֵ֣
ן: א ַהַיְרֵדּֽ ֹו ְוָיָצָ֖ יִריחֵ֔ ָתה וָפַג֙ע ִבּֽ ֹות ְוַנֲעָרֹ֑ ֹוָחה ֲעָטרֵ֣ ד ִמָינָ֖  )ז( ְוָיַרֶּ֥

ה ְבנֵ  את ַנֲחַלִ֛ת ַמֵטֶּ֥ ָֹ֗ יו ַהָיָֹ֑מה ז ו ֹתְצֹאָתָ֖ ה ְוָהיֶּ֥ ָמ֙ה ַנֵַ֣חל ָקָנֵ֔ ול ָי֙ ְך ַהְגבֶּ֥ וַח ֵיֵלֹ֨ ם:)ח( ִמַתפָ֜ ִים ְלִמְשְפֹחָתּֽ ְפַרָ֖  י־אֶׁ
ן: ּֽ ים ְוַחְצֵריהֶׁ ָעִרָ֖ ל־הֶׁ ה ָכּֽ ֹ֑ י־ְמַנשֶׁ ֹוְך ַנֲחַלֵ֣ת ְבֵנּֽ ִים ְבתָ֖ ְפַרֵ֔ ים ַהִמְבָדלֹו֙ת ִלְבֵנֵ֣י אֶׁ ָעִרָ֗  )ט( ְוהֶׁ

ב  רֶׁ ַ֤ י ְבקֶׁ ְכַנֲעִנָ֜ ב ַהּֽ שֶׁ ר ַוֵיֹ֨ ַ֣זֶׁ ב ְבָגֹ֑ י ַהיֹוֵשֵ֣ ְכַנֲעִנָ֖ ת־ַהּֽ ישו אֶׁ א הֹוִרֵ֔ ֵֹ֣ ד: פ)י( ְול י ְלַמס־ֹעֵבּֽ ה ַוְיִהָ֖ ֹום ַהזֵֶׁ֔ ִי֙ם ַעד־ַהיֵ֣ ְפַר֙  אֶׁ
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 יהושע פרק יז
ד ִכֵ֣  י ַהִגְלָעָ֗ ה ֲאִבֵ֣ ֹור ְמַנשֶָׁ֜ ף ְלָמִכי֩ר ְבכֹ֨ ֹור יֹוֵסֹ֑ וא ְבכֵ֣ ה ִכי־הָ֖ ה ְמַנשֵֶׁ֔ י ַהגֹוָר֙ל ְלַמֵטֵ֣ ֹו )א( ַוְיִהַ֤ ְַ֣יִהי־לָ֖ ה ַוּֽ יש ִמְלָחָמֵ֔ וא ָהָי֙ה ִאֵ֣ י הַ֤

ד  ן:ַהִגְלָעֶּ֥  ְוַהָבָשּֽ
י ַאְשִריֵאל֙  ק ְוִלְבֵנַ֤ לֶׁ זֶׁר ְוִלְבֵני־ֵחָ֗ י ֲאִביעֶָׁ֜ ה ַהנֹוָתִרי֘ם ְלִמְשְפֹחָת֒ם ִלְבֵנֹ֨ ֶּ֥ י ְמַנשֶׁ ְיִהי ִלְבֵנֹ֨ ר ְוִלְבֵנֵ֣י  )ב( ַוֵ֠ פֶׁ ם ְוִלְבֵני־ֵחָ֖ כֶׁ ְוִלְבֵני־שֵֶׁ֔

ים ְלִמְש  ף ַהְזָכִרָ֖ ן־יֹוֵסִ֛ ה בֶׁ ֶׁ֧ י ְמַנשֶׁ ה ְבֵנֹ֨ לֶׁ ע ֵאֵ֠ ם:ְשִמיָדֹ֑  ְפֹחָתּֽ
לֶׁ  ֹות ְוֵא֙ י ִאם־ָבנֹ֑ ים ִכֵ֣ ֹו ָבִנָ֖ יו לִ֛ ה לֹא־ָהֶּ֥ ן־ְמַנשֶָׁ֗ יר בֶׁ ן־ָמִכֵ֣ ד בֶׁ ן־ִגְלָעָ֜ ר בֶׁ פֶׁ ן־ֵחֹ֨ ה )ג( ְוִלְצָלְפָח֩ד בֶׁ ה ְוֹנָעֵ֔ יו ַמְחָלֵ֣ ֹות ְבֹנָתֵ֔ ֙ה ְשמֵ֣

ה: ה ִמְלָכָ֖ה ְוִתְרָצּֽ  ָחְגָלֶּ֥
ר ַהֹכֵהָ֜  ְלָעָזֹ֨ ְבָנה ִלְפֵנ֩י אֶׁ ה )ד( ַוִתְקַרַ֡ נו ַנֲחָלָ֖ ת־ָלֶּ֥ תֶׁ ה ָלּֽ ת־ֹמשֵֶׁ֔ ר ְיֹקָו֙ק ִצָוֵ֣ה אֶׁ י ַהְנִשיִאי֙ם ֵלאֹמֵ֔ ון ְוִלְפֵנַ֤ ַע ִבן־נָ֗ י׀ ְיהֹוֻשֵ֣ ן ְוִלְפֵנֵ֣

ן: ּֽ י ֲאִביהֶׁ ֹוְך ֲאֵחֶּ֥ ה ְבתָ֖ ֲחָלֵ֔ י ְיֹקָו֙ק ַנּֽ ל־ִפַ֤ ם אֶׁ ן ָלהֶָׁ֜ ינו ַוִיֵתֹ֨ ֹוְך ַאֵחֹ֑  ְבתֵ֣
ה ָ֖ י־ְמַנשֶׁ ו ַחְבֵלּֽ ן: )ה( ַוִיְפלֶּ֥ ר ַלַיְרֵדּֽ בֶׁ ר ֵמֵעֶּ֥ ָ֖ ן ֲאשֶׁ ץ ַהִגְלָע֙ד ְוַהָבָשֵ֔ רֶׁ ַ֤ ד ֵמאֶׁ ה ְלַב֞  ֲעָשָרֹ֑

ֹו ה ַהנּֽ ָ֖ י־ְמַנשֶׁ ה ִלְבֵנּֽ ד ָהְיָתֶּ֥ ֙ץ ַהִגְלָעֵ֔ רֶׁ ֹוְך ָבָנֹ֑יו ְואֶׁ֙ ה ְבתֵ֣ ו ַנֲחָלָ֖ ה ָנֲחלֶּ֥ ֹות ְמַנשֵֶׁ֔ י ְבנֵ֣ ים:)ו( ִכִּ֚  ָתִרּֽ
ָאֵשֵ֔  ֙ה ֵמּֽ י ְגבול־ְמַנשֶׁ וַח:)ז( ַוְיִהַ֤ ין ַתפּֽ י ֵעֶּ֥ ל־ֹיְשֵבָ֖ ין אֶׁ ל־ַהָיִמֵ֔ ְך ַהְגבו֙ל אֶׁ ֹ֑ם ְוָהַלַ֤ ר ַעל־ְפֵנֵ֣י ְשכֶׁ ָ֖ ת ֲאשֶׁ ִמְכְמָתֵ֔  ר ַהּֽ

ִים: ְפָרּֽ ה ִלְבֵנֶּ֥י אֶׁ ָ֖ ול ְמַנשֶׁ ל־ְגבֶּ֥ וַח אֶׁ וַח ְוַתפִ֛ ץ ַתפֹ֑ רֶׁ ֵ֣ ה אֶׁ ה ָהְיָתָ֖  )ח( ִלְמַנשֶָׁ֕
ַ֣ ֵ֣ ה נֶׁ ַחל ָקָנָ֜ ד ַהְגבול֩ ַנֹ֨ ַחל ַוְיִהֶּ֥ )ט( ְוָיַרֵ֣ ֹון ַלַנֵ֔ ֙ה ִמְצפֵ֣ ול ְמַנשֶׁ ה וְגבַ֤ ֹ֑ י ְמַנשֶׁ ֹוְך ָעֵרֵ֣ ִים ְבתָ֖ ְפַרֵ֔ ֙ה ְלאֶׁ לֶׁ ים ָהֵא֙ ַחל ָעִרַ֤ י ְגָבה ַלַנָ֗

ָמה: יו ַהָיּֽ  ֹתְצֹאָתָ֖
ו ֹו וְבָאֵש֙ר ִיְפְגעֵ֣ י ַהָיָ֖ם ְגבולֹ֑ ה ַוְיִהֶּ֥ ִים ְוָצ֙פֹוָנ֙ה ִלְמַנשֵֶׁ֔ ְפַרָ֗ ְֵַ֣֣גָבה ְלאֶׁ ח:)י( נֶׁ ֹון וְבִיָששָכָ֖ר ִמִמְזָרּֽ  ן ִמָצפֵ֔

י ת־ֹיְשֵבֶׁ֧ אֶׁ יָה ְוּֽ ם וְבנֹותֶָׁ֜ יָה ְוִיְבְלָעֹ֨ ְבנֹותֶׁ ן וֵ֠ ר ֵבית־ְשָאֵ֣ ה ְבִיָששָכֵ֣ר וְבָאֵשָ֗ י ִלְמַנשֶָׁ֜ ין־ֹד֙ר  )יא( ַוְיִהֹ֨ י ֵעּֽ יָה ְוֹיְשֵבַ֤ אר וְבנֹותֶָׁ֗ ֵֹ֣ ד

י ַתְעַנְ֙ך וְבֹנתֵֶׁ֔  יָה ְוֹיְשֵבַ֤ ת:וְבֹנתֵֶׁ֔ פֶׁ ת ַהָנּֽ שֶׁ יָה ְשֹלָ֖ ֹ֑ ֹו וְבנֹותֶׁ י ְמִגדָ֖  יָה ְוֹיְשֵבֶּ֥
ץ הַ  רֶׁ ת ָבָאֶּ֥ בֶׁ ָ֖ י ָלשֶׁ ְכַנֲעִנֵ֔ ֙ל ַהּֽ ה ַו֙יֹואֶׁ לֶׁ ים ָהֵאֹ֑ ָעִרֵ֣ ּֽ ת־הֶׁ יש אֶׁ ה ְלהֹוִרָ֖ א ָיְכל֙ו ְבֵנֵ֣י ְמַנשֵֶׁ֔ ַֹ֤ את:)יב( ְול ֹּֽ  ז

ל ַוִיְתנֶּ֥  ְזק֙ו ְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ י ָחּֽ י ִכַ֤ ְַ֣יִהָ֗ ֹו: ס)יג( ַוּֽ א הֹוִרישּֽ ֶֹּ֥ ש ל ס ְוהֹוֵרָ֖ י ָלַמֹ֑ ְכַנֲעִנָ֖ ת־ַהּֽ  ו אֶׁ
ָחֵ֔  ל אֶׁ בֶׁ ֵ֣ ָח֙ד ְוחֶׁ ל אֶׁ ה גֹוָרַ֤ י ַנֲחָלָ֗ ָתה ִלָ֜ ר ַמדוַע֩ ָנַתֹ֨ ַע ֵלאֹמֹ֑ ת־ְיהֹוֻשָ֖ ף אֶׁ ְַ֣יַדְבר֙ו ְבֵנֵ֣י יֹוֵסֵ֔ ה )יד( ַוּֽ ר־ ַעד־ֹכָ֖ ד ֲאשֶׁ ב ַעֶּ֥ י ַעם־ָרֵ֔ ֲאִנֵ֣ ד ַוּֽ

ִני ְיֹקָוּֽק: ְרַכֶּ֥  ֵבּֽ
 

 שמואל ב פרק ה ד(
ְבָשְרָךָ֖ ֲאָנּֽ  ו ַעְצְמָךֶּ֥ וּֽ ר ִהְננִ֛ ו ֵלאֹמֵ֔ ֹוָנה ַויֹאְמרֵ֣ ְברֹ֑ ל־ָדִוָ֖ד חֶׁ ל אֶׁ י ִיְשָרֵאִ֛ או ָכל־ִשְבֵטֶׁ֧  ְחנו:)א( ַוָיֹבָ֜

ה ָהִיִ֛יָתה מוציא ַהמֹוִצֶּ֥  ינו ַאָתָ֗ ְ֙ך ָעֵלֵ֔ לֶׁ ֙ ול מֶׁ ֹות ָשאֶּ֥ ֹום ִבְהיֹ֨ ֹול ַגם־ִשְלשָ֗ ְתמֵ֣ ר )ב( ַגם־אֶׁ אמֶׁ ֹֹ֨ ל ַוי ת־ִיְשָרֵאֹ֑ יא אֶׁ יא והמבי ְוַהֵמִבָ֖

ל: יד ַעל־ִיְשָרֵאּֽ ֶּ֥ה ְלָנִגָ֖ ה ִתְהיֶׁ ל ְוַאָתִ֛ ת־ִיְשָרֵאֵ֔ ת־ַעִמ֙י אֶׁ ה אֶׁ ַ֤ ה ִתְרעֶׁ ק ְלָךָ֗ ַאָתֹ֨  ְיֹקָוָ֜
ְך  לֶׁ ֩ם ַהמֶֹׁ֨ ת ָלהֶׁ ֹוָנה ַוִיְכֹרֵ֣ ְברֵ֔ ְ֙ך חֶׁ לֶׁ ֙ ל־ַהמֶׁ ל אֶׁ י ִיְשָרֵאַ֤ ָיֹבאו ָכל־ִזְקֵנֹ֨ ת־ָדִוִ֛ד )ג( ַוֵ֠ ו אֶׁ ֹון ִלְפֵנֵ֣י ְיֹקָוֹ֑ק ַוִיְמְשחֶׁ֧ ְברָ֖ ית ְבחֶׁ ָדִוֶּ֥ד ְבִרִ֛

ל: פ ְך ַעל־ִיְשָרֵאּֽ לֶׁ ָ֖  ְלמֶׁ
ְך: ים ָשָנָ֖ה ָמָלּֽ ֹו ַאְרָבִעֶּ֥ ים ָשָנִ֛ה ָדִוָ֖ד ְבָמְלכֹ֑ ן־ְשֹלִשֶּ֥  )ד( בֶׁ
ה ֳחָדִשֹ֑  ים ְוִשָשֵ֣ ַבע ָשִנָ֖ ֶּ֥ ה שֶׁ ְך ַעל־ְיהוָדֵ֔ ְברֹו֙ן ָמַלֵ֣ ה:)ה( ְבחֶׁ ל ִויהוָדּֽ ל ָכל־ִיְשָרֵאָ֖ ה ַעֶּ֥ ים ְוָשֹל֙ש ָשָנֵ֔ ְך ְשֹלִשַ֤ ִַ֣ם ָמַלָ֗  ים וִבירוָשַלִֵ֣

ֹו ד ֵלאֹמ֙ר לֹא־ָתבֵ֣ ר ְלָדִוַ֤ אמֶׁ ֹֹ֨ ץ ַוי רֶׁ ב ָהָאֹ֑ י יֹוֵשֵ֣ ל־ַהְיֻבִסָ֖ ם אֶׁ ִֵ֔ וָשַל ֲאָנָשי֙ו ְירֵ֣ ְך ַוּֽ לֶׁ ַ֤ ְך ַהמֶׁ לֶׁ יְרָךָ֗ )ו( ַוֵיֹ֨ י ִאם־ֱהִסּֽ ָנה ִכֵ֣ ים א ֵהֵ֔ ַהִעְוִרַ֤

ָנה: ֹוא ָדִוָ֖ד ֵהּֽ א־ָיבֶּ֥ ֹּֽ ר ל  ְוַהִפְסִחי֙ם ֵלאֹמֵ֔
ד: יר ָדִוּֽ יא ִעֶּ֥ ֹון ִהָ֖ ת ִציֹ֑ ת ְמֻצַדֵ֣ ד ֵאָ֖ ד ָדִוֵ֔  )ז( ַוִיְלֹכֵ֣

ים ִעְוִרֵ֔ ת־ַהֵ֣ ת־ַהִפְסִחי֙ם ְואֶׁ ֹור ְואֶׁ ה ְיֻבִס֙י ְוִיַגֵ֣ע ַבִצנֵ֔ וא ָכל־ַמֵכַ֤ ֹום ַההָ֗ ד ַביֵ֣ ר ָדִוָ֜ אמֶׁ ֹֹ֨ ו  )ח( ַוי אְמרֵ֔ ֹּֽ ש ָדִוֹ֑ד ַעל־ֵכ֙ן י ֵ֣פֶׁ י נֶׁ שנאו ְשנֵֻאָ֖

ִית: ל־ַהָבּֽ ֹוא אֶׁ א ָיבָ֖ ֶֹּ֥ ַח ל  ִעֵוֵ֣ר וִפֵסֵ֔
ְיָתה: ֹוא ָוָבּֽ יב ִמן־ַהִמלָ֖ ן ָדִו֙ד ָסִבֵ֔ בֶׁ יר ָדִוֹ֑ד ַוִיַ֤ ה ַוִיְקָרא־ָלָּ֖ה ִעֵ֣ ב ָדִו֙ד ַבְמֻצָדֵ֔  )ט( ַוֵיַ֤שֶׁ

ֹוְך ְוגָ  ְך ָדִוָ֖ד ָהלֵ֣ ֹול ַויֹקָוִ֛ק ֱאֹל)י( ַוֵיֶּ֥לֶׁ ֹו: פקי ְצבָ קדֹ֑  ֹות ִעמּֽ
יר  ן ִקֹ֑ בֶׁ ֵ֣ י אֶׁ ָרֵשָ֖ ץ ְוָחּֽ י ֵעֵ֔ ים ְוָחָרֵשֵ֣ י ֲאָרִזֵ֔ ל־ָדִו֒ד ַוֲעֵצֵ֣ ר ַמְלָאִכי֘ם אֶׁ ְך־ֹצֶּ֥ לֶׁ ּֽ ם מֶׁ ִיְשַלח ִחיָרֹ֨ ד:)יא( ַוֵ֠ ִית ְלָדִוּֽ ו־ַבָ֖  ַוִיְבנּֽ

ְך  לֶׁ ָ֖ ֹו ְיֹקָוִ֛ק ְלמֶׁ י־ֱהִכינֶׁ֧ ד ִכּֽ ַַ֣דע ָדִוֵ֔ ל: ס)יב( ַוֵיֵ֣ ֹו ִיְשָרֵאּֽ ור ַעמֶּ֥ ֹו ַבֲעבָ֖ א ַמְמַלְכתֵ֔ ל ְוִכ֙י ִנֵשֵ֣  ַעל־ִיְשָרֵאֹ֑
ֹוד ְלדָ  ֹון ַוִיָוְֶּ֥לדו עִ֛ ְברֹ֑ ֹו ֵמחֶׁ י ֹבאֵ֣ ם ַאֲחֵרָ֖ ִֵ֔ וָשַל ים ְוָנִשי֙ם ִמירֵ֣ ַלְגִשַ֤ ֹוד ִפּֽ ד עָ֜ ֹות:)יג( ַוִיַק֩ח ָדִוֹ֨ ים וָבנּֽ  ִוָ֖ד ָבִנֶּ֥

ֹות הַ  ה ְשמִ֛ לֶׁ ה:)יד( ְוֵאָ֗ ן וְשֹלֹמּֽ ב ְוָנָתָ֖ וַע ְושֹוָבֵ֔ ִַ֣ם ַשמֵ֣ ֹו ִבירוָשָלִֹ֑ ים לָ֖  ִיֹּלִדֶּ֥
יַע: ג ְוָיִפּֽ ֶּ֥פֶׁ וַע ְונֶׁ ר וֱֶׁאִלישָ֖  )טו( ְוִיְבָחֶּ֥

ט: פ לֶׁ ע וֱֶׁאִליָפּֽ ְלָיָדָ֖ ע ְואֶׁ  )טז( וֱֶׁאִליָשָמֶּ֥
ְ֙ך ַעל־ לֶׁ ֙ ד ְלמֶׁ ת־ָדִוַ֤ ו אֶׁ ים ִכי־ָמְשחֹ֨ ו ְפִלְשִתָ֗ ל־)יז( ַוִיְשְמעֵ֣ ד אֶׁ ַ֣רֶׁ ד ַוֵיָ֖ ע ָדִוֵ֔ ד ַוִיְשַמֵ֣ ת־ָדִוֹ֑ ש אֶׁ ים ְלַבֵקֵ֣ ו ָכל־ְפִלְשִתָ֖ ל ַוַיֲעלֶּ֥ ִיְשָרֵאֵ֔

ה:  ַהְמצוָדּֽ
ים: ק ְרָפִאּֽ מֶׁ ו ְבֵעֶּ֥ או ַוִיָנְטשָ֖ ים ָבֹ֑  )יח( וְפִלְשִתָ֖
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י ל־ְפִלְשִתֵ֔ ֙ה אֶׁ ֱעלֶׁ ּֽ ר ַהאֶׁ יֹקָו֙ק ֵלאֹמֵ֔ ד ַבּֽ ל ָדִוַ֤ ת־ )יט( ַוִיְשַאֹ֨ ן אֶׁ ֵתִ֛ ן אֶׁ י־ָנֹתֶּ֥ ה ִכּֽ ל־ָדִו֙ד ֲעֵלֵ֔ ר ְיֹקָוַ֤ק אֶׁ אמֶׁ ֹֹ֨ י ַוי ם ֲהִתְתֵנָ֖ם ְבָיִדֹ֑

ָך: ּֽ ים ְבָידֶׁ  ַהְפִלְשִתָ֖
רֶׁ  ֵ֣ י ְלָפַנָ֖י ְכפֶׁ ת־ֹאְיַבִ֛ ץ ְיֹקָוֶׁ֧ק אֶׁ ר ָפַרֹ֨ אמֶׁ ָֹ֕ ם ָדִו֒ד ַוי ַעל־ְפָרִצי֘ם ַוַיֵכֵ֣ם ָשֵ֣ א ָדִוֶּ֥ד ְבַבּֽ ֹֹ֨ ִים ַעל־)כ( ַוָיב וא ץ ָמֹ֑ ֹום ַההָ֖ ם־ַהָמקֶּ֥ א ֵשּֽ ן ָקָרִ֛ ֵכָ֗

ים: ַעל ְפָרִצּֽ  ַבֶּ֥
יו: פ ם ָדִוָ֖ד ַוֲאָנָשּֽ ם ַוִיָשֵאֶּ֥ ֹ֑ ת־ֲעַצֵביהֶׁ ם אֶׁ  )כא( ַוַיַעְזבו־ָשָ֖

ים: ק ְרָפִאּֽ מֶׁ ו ְבֵעֶּ֥ ְטשָ֖ ֹות ַוִיָנּֽ ֲעלֹ֑ ים ַלּֽ ֹוד ְפִלְשִתָ֖ פו עִ֛  )כב( ַוֹיִסֶּ֥
יקֹ  ל ָדִו֙ד ַבּֽ ים:)כג( ַוִיְשַאַ֤ ול ְבָכִאּֽ ם ִממֶּ֥ ָ֖ אָת ָלהֶׁ ם וָבֶּ֥ ֲחֵריהֵֶׁ֔ ל־ַאֵ֣ ה ָהֵס֙ב אֶׁ ֹ֑ א ַתֲעלֶׁ ֵֹ֣ ר ל אמֶׁ ָֹ֖ ק ַוי  ָוֵ֔

א ְיֹקָו֙ק ְלָפנֵֶׁ֔  ז ָיָצַ֤ י ָאָ֗ ץ ִכֵ֣ ֱחָרֹ֑ ז תֶׁ ים ָאֵ֣ י ַהְבָכִאָ֖ ה ְבָראֵשֶּ֥ ֹול ְצָעָדִ֛ ת־קֶׁ֧ ָשְמֲעָ֞ך אֶׁ יִהי בשמעך ְכּֽ ֹות ְבַמֲחֵנֶּ֥ה )כד( ִוֵ֠ יָך ְלַהכָ֖

 ים:ְפִלְשִתּֽ 
ר: פ ַ֣זֶׁ ַָ֖בע ַעד־ֹבֲאָךֶּ֥ ָגּֽ ים ִמגֶׁ ת־ְפִלְשִתֵ֔ ר ִצָוָ֖הו ְיֹקָוֹ֑ק ַוַיְ֙ך אֶׁ ֶּ֥ ן ַכֲאשֶׁ  )כה( ַוַיַַ֤עש ָדִו֙ד ֵכֵ֔

 שמואל ב פרק ו
ף: לֶׁ ים ָאּֽ ל ְשֹלִשֶּ֥ ור ְבִיְשָרֵאָ֖ ת־ָכל־ָבחֶּ֥ ֹוד ָדִוִ֛ד אֶׁ ף עֶּ֥ סֶׁ  )א( ַוֹיֹ֨

ד וְ  ְך ָדִוָ֗ ֹו)ב( ַוָיֵַָ֣֣קם׀ ַוֵיֵ֣לֶׁ ה ְלַהֲעלֵ֣ י ְיהוָדֹ֑ ַבֲעֵלָ֖ ֹו ִמּֽ ר ִאתֵ֔ ֵ֣ ֹון ָהֱאֹלָכל־ָהָע֙ם ֲאשֶׁ ת ֲארֵ֣ ם ֵאִּ֚ ם ְיֹקָוֶׁ֧ק קת ִמָשָ֗ ם ֵשֵ֣ א ֵשָ֗ ר־ִנְקָרֵ֣ ים ֲאשֶׁ

יו:קְצבָ  ים ָעָלּֽ ב ַהְכֻרִבָ֖  ֹות ֹיֵשֶּ֥
ֱאֹל)ג( ַויַ  ֹון ָהּֽ ת־ֲארַ֤ בו אֶׁ הו ִמֵבֶּ֥ קְרִכָ֜ ה ַוִיָשֻאֵ֔ ה ֲחָדָשֵ֔ ל־ֲעָגָלֵ֣ ים י֙ם אֶׁ ב ֹנֲהִגָ֖ יָנָדֵ֔ ֹו ְבֵנ֙י ֲאִבֵ֣ א ְוַאְחיָ֗ ה ְוֻעָזֵ֣ ר ַבִגְבָעֹ֑ ֵ֣ ב ֲאשֶׁ ית ֲאִביָנָדָ֖

ה: ה ֲחָדָשּֽ ת־ָהֲעָגָלֶּ֥  אֶׁ
ר ַבִגְבָעֵ֔  ֵ֣ יָנָד֙ב ֲאשֶׁ ית ֲאִבּֽ הו ִמֵבַ֤ ֹון ָהֱאֹל)ד( ַוִיָשֻאָ֗ ם ֲארֵ֣ ֹון:קה ִעָ֖ ְך ִלְפֵנֶּ֥י ָהָארּֽ ֹו ֹהֵלָ֖  ים ְוַאְחיָ֕

ד׀  ים)ה( ְוָדִוֵ֣ ֹות וִבְנָבִלי֙ם וְבֻתִפֵ֔ ים וְבִכֹנרַ֤ י ְברֹוִשֹ֑ ל ֲעֵצֵ֣ ק ְבֹכָ֖ ֲחִקי֙ם ִלְפֵנֵ֣י ְיֹקָוֵ֔ ל ְמַשּֽ ית ִיְשָרֵאָ֗ ים: ְוָכל־ֵבֵ֣ ִלּֽ ְלצֶׁ ְבצֶׁ ים וּֽ ַעְנִעָ֖  וִבְמַנּֽ
ז  אחֶׁ ֵֹ֣ ֱאֹלִהי֙ם ַוי ֹון ָהּֽ ל־ֲארַ֤ א אֶׁ ח ֻעָזָ֜ ֹון ַוִיְשַלֹ֨ ן ָנכֹ֑ רֶׁ או ַעד־ֹגֵ֣ ר:)ו( ַוָיֹבָ֖ ו ַהָבָקּֽ י ָשְמטָ֖ ֹו ִכֶּ֥  בֵ֔

ל ַוָיֵ֣  ים ַעל־ַהַשֹ֑ ם ָהֱאֹלִהָ֖ ה ַוַיֵכֶּ֥הו ָשִ֛ ף ְיֹקָו֙ק ְבֻעָזֵ֔ ַחר־ַאַ֤ ֹון ָהֱאֹל)ז( ַוִיּֽ ם ֲארֶּ֥ ם ִעָ֖  ים:קָמת ָשֵ֔
ֹום  א ַלָמקַ֤ ה ַוִיְקָר֞ ץ ְבֻעָזֹ֑ רֶׁ ָ֖ ץ ְיֹקָוִ֛ק פֶׁ ר ָפַרֶׁ֧ ד ַעל֩ ֲאשֶֹׁ֨ ַחר ְלָדִוֵ֔ ה:)ח( ַוִיֵ֣ ּֽ ֹום ַהזֶׁ ד ַהיֶּ֥ ה ַעָ֖ ץ ֻעָזֵ֔ רֶׁ ֵ֣  ַההו֙א פֶׁ

ֹון ְיֹקָוּֽק: י ֲארֶּ֥ ֹוא ֵאַלָ֖ יְך ָיבֶּ֥ ר ֵאִ֛ אמֶׁ ָֹ֕ וא ַוי ֹום ַההֹ֑ ת־ְיֹקָוָ֖ק ַביֵ֣ א ָדִוִ֛ד אֶׁ  )ט( ַוִיָרֶּ֥
ד ֵבֶּ֥  הו ָדִוֵ֔ יר ָדִוֹ֑ד ַוַיֵטֵ֣ ֹון ְיֹקָוָ֖ק ַעל־ִעֵ֣ ת־ֲארֶּ֥ יו אֶׁ יר ֵאָלִ֛ ד ְלָהִסֶּ֥ ה ָדִוָ֗ א־ָאָבֵ֣ ֹּֽ י:)י( ְול ֹום ַהִגִתּֽ ד־ֱאדָ֖  ית ֹעֵבּֽ

ם ד ֱאֹדָ֖ ת־ֹעֵבֶּ֥ ְך ְיֹקָוִ֛ק אֶׁ רֶׁ ים ַוְיָבֶׁ֧ ה ֳחָדִשֹ֑ י ְשֹלָשֵ֣ ם ַהִגִתָ֖ ד ֱאֹדִ֛ ית ֹעֵבֶּ֥ ק ֵבֵ֣ ֹון ְיֹקָוָ֜ ֩ב ֲארֹ֨ ֹו: )יא( ַוֵישֶׁ ת־ָכל־ֵביתּֽ  ְואֶׁ
ד  ית ֹעֵבַ֤ ת־ֵבֹ֨ ק אֶׁ ְך ְיֹקָוָ֗ ְך ָדִו֘ד ֵלאֹמ֒ר ֵבַרֵ֣ לֶׁ ֵ֣ ד ַלמֶׁ ר)יב( ַוֻיַגָ֗ ת־ָכל־ֲאשֶׁ ֹון ָהֱאֹלֱאֹד֙ם ְואֶׁ ור ֲארֵ֣ ֹו ַבֲעבָ֖ ת־ק־לֵ֔ ד ַוַיַעל֩ אֶׁ ְך ָדִוָ֗ ים ַוֵיֵ֣לֶׁ

ֹון ָהֱאֹל ה:קֲארֹ֨ יר ָדִוָ֖ד ְבִשְמָחּֽ ם ִעֶּ֥ ד ֱאֹדִ֛ ית ֹעֵבֶּ֥  ים ִמֵבֹ֨
ֹור  ח שָ֖ ים ַוִיְזַבֶּ֥ ה ְצָעִדֹ֑ י ֲארֹון־ְיֹקָוָ֖ק ִשָשֵ֣ ו ֹנְשֵאֶּ֥ י ָצֲעדִ֛ י ִכֶׁ֧ יא:)יג( ַוְיִהָ֗  וְמִרּֽ

ד: ֹוד ָבּֽ ור ֵאפֶּ֥ ד ָחגָ֖ ז ִלְפֵנֵ֣י ְיֹקָוֹ֑ק ְוָדִוָ֕  )יד( ְוָדִוִ֛ד ְמַכְרֵכֶּ֥ר ְבָכל־ֹעָ֖
ר: ֹול שֹוָפּֽ ה וְבקֶּ֥ ֹון ְיֹקָוֹ֑ק ִבְתרוָעָ֖ ת־ֲארֵ֣ ים אֶׁ ל ַמֲעִלָ֖ ית ִיְשָרֵאֵ֔  )טו( ְוָדִו֙ד ְוָכל־ֵבֵ֣

יר ָדִוֹ֑ד  א ִעֵ֣ ק ָבָ֖ ֹון ְיֹקָוֵ֔ ז וְמַכְרֵכ֙ר ִלְפֵנֵ֣י )טז( ְוָהָי֙ה ֲארֵ֣ ְך ָדִו֙ד ְמַפֵזַ֤ לֶׁ ַ֤ ת־ַהמֶׁ א אֶׁ רֶׁ ֹון ַוֵתֹ֨ ד ַהַחלָ֗ ה׀ ְבַעֵ֣ ול ִנְשְקָפֵ֣ ל ַבת־ָשאָ֜ וִמיַכֹ֨

ּה: ֹו ְבִלָבּֽ ז לָ֖ בֶׁ ק ַוִתֶּ֥  ְיֹקָוֵ֔
ר ֶּ֥ ל ֲאשֶׁ הֶׁ ֹוְך ָהֹאֵ֔ ֹו ְבתֵ֣ גו ֹאתֹ֙ו ִבְמקֹומֵ֔ ק ַוַיִצַ֤ ֹון ְיֹקָוָ֗ ת־ֲארֵ֣ או אֶׁ ים: )יז( ַוָיִבָ֜ ֹות ִלְפֵנֶּ֥י ְיֹקָוָ֖ק וְשָלִמּֽ ַעל ָדִוֶּ֥ד ֹעלִ֛ ֹו ָדִוֹ֑ד ַוַיֹ֨  ָנָטה־לָ֖

ֹות: ם ְיֹקָוֶּ֥ק ְצָבאּֽ ם ְבֵשָ֖ ת־ָהָעֵ֔ ְך אֶׁ רֶׁ ים ַוְיָבֵ֣ ה ְוַהְשָלִמֹ֑ ֹות ָהעֹוָלָ֖ ד ֵמַהֲעלֶּ֥  )יח( ַוְיַכֵ֣ל ָדִוֵ֔
יש ֹון ִיְשָרֵא֘ל ְלֵמִאֵ֣ ם ְלָכל־ֲהמֵ֣ ק ְלָכל־ָהָעָ֜ ְך  )יט( ַוְיַחֵלֹ֨ ת ַוֵיֶּ֥לֶׁ ָחֹ֑ ה אֶׁ ד ַוֲאִשיָשָ֖ ָחֵ֔ ר אֶׁ ְשָפֵ֣ ת ְואֶׁ ֙ם ַאַחֵ֔ חֶׁ יש ַחַלֶּ֥ת לֶֹׁ֨ ְוַעד־ִאָש֒ה ְלִאָ֗

ֹו: יש ְלֵביתּֽ ם ִאֶּ֥  ָכל־ָהָעָ֖
ד ַהיָ֜  ר ַמה־ִנְכַבֹ֨ אמֶׁ ָֹ֗ ד ַות את ָדִוֵ֔ ל ַבת־ָשאו֙ל ִלְקַרֵ֣ א ִמיַכַ֤ ֹו ַוֵתֵצ֞ ת־ֵביתֹ֑ ְך אֶׁ ה )כ( ַוָיֶָּ֥שב ָדִוָ֖ד ְלָבֵרֵ֣ ר ִנְגָלַ֤ ל ֲאשֶֹׁ֨ ְך ִיְשָרֵאָ֗ לֶׁ ֵ֣ ֹום מֶׁ

ים: ד ָהֵרִקּֽ ֹות ַאַחֶּ֥ ֹות ִנְגלָ֖ יו ְכִהָגלֶּ֥ ֹות ֲעָבָדֵ֔ י ַאְמהֵ֣  ַהיֹו֙ם ְלֵעיֵנֹ֨
י נָ  ת ֹאִתֶּ֥ ֹו ְלַצֹוֹ֨ ָאִביְ֙ך וִמָכל־ֵביתֵ֔ י ֵמּֽ ַחר־ִבַ֤ ר ָבּֽ ק ֲאשֶֹׁ֨ ל־ִמיַכל֒ ִלְפֵנֵ֣י ְיֹקָוָ֗ ר ָדִו֘ד אֶׁ אמֶׁ ֵֹ֣ יד עַ )כא( ַוי ל ִגִ֛ ם ְיֹקָוָ֖ק ַעל־ִיְשָרֵאֹ֑ ל־ַעֶּ֥

י ִלְפֵנֶּ֥י ְיֹקָוּֽק:  ְוִשַחְקִתָ֖
ָדה: ם ִאָכֵבּֽ ְרְת ִעָמָ֖ ר ָאַמֵ֔ ֵ֣ ֲאָמהֹו֙ת ֲאשֶׁ ל ְבֵעיָנֹ֑י ְוִעם־ָהּֽ יִתי ָשָפָ֖ את ְוָהִיֶּ֥ ֵֹ֔ ִתי עֹו֙ד ִמז  )כב( וְנַקֹּלַ֤

ֹום ד יֶּ֥ ד ַעָ֖ ּה ָיֹ֑לֶׁ ָיה ָלָ֖ א־ָהֶּ֥ ֹּֽ ול ל ּה: פ )כג( וְלִמיַכ֙ל ַבת־ָשאֵ֔  מֹוָתּֽ
 שמואל ב פרק ז

יו: יב ִמָכל־ֹאְיָבּֽ ֹו ִמָסִבָ֖ יַח־לֶּ֥ ֹו ַויֹקָוִ֛ק ֵהִנּֽ ְך ְבֵביתֹ֑ לֶׁ ָ֖ ב ַהמֶׁ י ִכי־ָיַשֶּ֥  )א( ַוְיִהָ֕
ב ְבֵבֵ֣  י יֹוֵשָ֖ א ָאֹנִכֶּ֥ ה ָנֵ֔ יא ְרֵאֵ֣ ן ַהָנִבֵ֔ ל־ָנָתֵ֣ ְ֙ך אֶׁ לֶׁ ֙ ר ַהמֶׁ אמֶׁ ַֹ֤ ֱאֹל)ב( ַוי ֲארֹו֙ן ָהּֽ ים ַוּֽ ב קיית ֲאָרִזֹ֑ ה:ם ֹיֵשָ֖ ֹוְך ַהְיִריָעּֽ  ְבתֶּ֥

ְך: ס י ְיֹקָוָ֖ק ִעָמּֽ ה ִכֶּ֥ ְך ֲעֵשֹ֑ ְלָבְבָךָ֖ ֵלֵ֣ ר ִבּֽ ֶּ֥ ל ֲאשֶׁ ְך ֹכִ֛ לֶׁ ל־ַהמֵֶׁ֔ ר ָנָת֙ן אֶׁ אמֶׁ ַֹ֤  )ג( ַוי
ר: ן ֵלאֹמּֽ ל־ָנָתָ֖ ק אֶׁ ְַ֣יִה֙י ְדַבר־ְיֹקָוֵ֔ וא ַוּֽ ְיָלה ַההֹ֑ י ַבַלֵ֣  )ד( ַוְיִהָ֖

ל־ָדִוֵ֔  י אֶׁ ל־ַעְבִדֵ֣ ַמְרָת֙ אֶׁ ְך ְוָאּֽ י:)ה( ֵלַ֤ ִית ְלִשְבִתּֽ י ַבָ֖ ה ִתְבנֶׁה־ִלֶּ֥ ר ְיֹקָוֹ֑ק ַהַאָתִ֛ ה ָאַמֵ֣  ד ֹכָ֖
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ה וָ  ֹ֑ ֹום ַהזֶׁ ד ַהיֵ֣ ִים ְוַעָ֖ י ִיְשָרֵא֙ל ִמִמְצַרֵ֔ ת־ְבֵנַ֤ י אֶׁ ִמיֹום ַהֲעֹלִת֞ ִית ְלֵ֠ ְבִת֙י ְבַבֵ֔ א ָיַש֙ ַֹ֤ י ל ן:)ו( ִכֵ֣ ל וְבִמְשָכּֽ הֶׁ ְך ְבֹאָ֖ ְהיֶׁ֙ה ִמְתַהֵלֵ֔ ּֽ  אֶׁ
ל יתִ  )ז( ְבֹכֶּ֥ ר ִצִוָ֗ ֵ֣ ל ֲאשֶׁ י ִיְשָרֵאֵ֔ ת־ַאַח֙ד ִשְבֵטֵ֣ ְרִתי אֶׁ ר ִדַבָ֗ ר־ִהְתַהַלְכִת֘י ְבָכל־ְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאל֒ ֲהָדָבֵ֣ ּֽ ת־ֲאשֶׁ י אֶׁ ת־ַעִמֶּ֥ ֹות אֶׁ י ִלְרעִ֛

ים: ית ֲאָרִזּֽ י ֵבֶּ֥ ם ִלָ֖ ֶּ֥ א־ְבִניתֶׁ ֹּֽ ָמה ל ר ָלִ֛ ל ֵלאֹמֹ֑  ִיְשָרֵאָ֖
ר ְלַעְבִדֵ֣  ה־תֹאַמ֞ ַעָתה ֹכּֽ ה ָאַמ֙ר ְיֹקָוֵ֣ק ְצבָ )ח( ְוֵ֠ ד ֹכַ֤ י וקֹ י ְלָדִוָ֗ יד ַעל־ ַעִמָ֖ ֹות ָנִגֵ֔ ְהיֵ֣ אן ִלּֽ ֹֹ֑ ר ַהצ ה ֵמַאַחָ֖ יָ֙ך ִמן־ַהָנוֵֶׁ֔ י ְלַקְחִת֙ ת ֲאִנַ֤

ל:  ַעל־ִיְשָרֵאּֽ
י  ִתּֽ ֹ֑יָך ְוָעִשַ֤ יָך ִמָפנֶׁ ָ֖ ת־ָכל־ֹאְיבֶׁ ָתה אֶׁ ְכָת ָוַאְכִרֶּ֥ ר ָהַלֵ֔ ֵ֣ ֵ֣ה ִעְמָךָ֗ ְבֹכ֙ל ֲאשֶׁ ְהיֶׁ ץ:)ט( ָואֶׁ רֶׁ ר ָבָאּֽ ֶּ֥ ים ֲאשֶׁ ם ַהְגֹדִלָ֖ ֹול ְכֵשֶּ֥ ם ָגדֵ֔  ְלָ֙ך ֵשֵ֣

יפו א־ֹיִסַ֤ ֹּֽ ֹוד ְול ז עֹ֑ א ִיְרַגָ֖ ֶֹּ֥ יו ְול ן ַתְחָתֵ֔ ל וְנַטְעִתי֙ו ְוָשַכֵ֣ י ְלִיְשָרֵאַ֤ קֹום ְלַעִמֹ֨ י ָמֵ֠ ה: )י( ְוַשְמִתֵ֣ ר ָבִראשֹוָנּֽ ָ֖ ֹו ַכֲאשֶׁ י־ַעְוָל֙ה ְלַענֹותֵ֔  ְבֵנּֽ
יד ְלָך֙ )יא(  יָך ְוִהִגַ֤ ֹ֑ ִתי ְלָךָ֖ ִמָכל־ֹאְיבֶׁ ל ַוֲהִניֹחֶּ֥ י ִיְשָרֵאֵ֔ ְפִטי֙ם ַעל־ַעִמֵ֣ יִתי ֹשּֽ ר ִצִוַ֤ ֹום ֲאשֶֹׁ֨ ה־ְלָךֶּ֥ ְיֹקָוּֽק:וְלִמן־ַהיָ֗ ִית ַיֲעשֶׁ ק ִכי־ַבָ֖   ְיֹקָוֵ֔

ת־זַ  ּֽ י אֶׁ יָך ַוֲהִקיֹמִתַ֤ ת־ֲאֹבתֵֶׁ֔ ַכְבָת֙ אֶׁ יָך ְוָשּֽ ו ָימֶָׁ֗ י׀ ִיְמְלאֵ֣ ֹו:)יב( ִכֵ֣ ת־ַמְמַלְכתּֽ י אֶׁ יָך ַוֲהִכיֹנִתָ֖ ֹ֑ א ִמֵמעֶׁ ר ֵיֵצָ֖ ֶּ֥ יָך ֲאשֶׁ ֵ֔  ְרֲעָ֙ך ַאֲחרֶׁ
ם: ֹו ַעד־עֹוָלּֽ א ַמְמַלְכתָ֖ ת־ִכֵסֶּ֥ י אֶׁ י ְוֹכַנְנִתִ֛ ִית ִלְשִמֹ֑ וא ִיְבנֶׁה־ַבָ֖  )יג( הֶּ֥

ֹו  ֲעֹותֵ֔ ֙ר ְבַהֵ֣ ן ֲאשֶׁ י ְלֵבֹ֑ וא ִיְהיֶׁה־ִלֵ֣ ב ְוהָ֖ ֹו ְלָאֵ֔ ְהיֶׁה־לֵ֣ ם:)יד( ֲאִנ֙י אֶׁ י ְבֵנֶּ֥י ָאָדּֽ ים וְבִנְגֵעָ֖ ט ֲאָנִשֵ֔ בֶׁ ַכְחִתי֙ו ְבֵשֵ֣  ְוֹהּֽ
יָך: ּֽ ִתי ִמְלָפנֶׁ ר ֲהִסֹרָ֖ ֶּ֥ ול ֲאשֶׁ ם ָשאֵ֔ ִת֙י ֵמִעֵ֣ ר ֲהִסֹרֹ֨ ַ֤ נו ַכֲאשֶׁ ֹ֑ ור ִממֶׁ י לֹא־ָיסֵ֣  )טו( ְוַחְסִדָ֖

ְסֲאָךֵ֔  ֹ֑יָך ִכּֽ ם ְלָפנֶׁ ְמַלְכְתָךִ֛ ַעד־עֹוָלָ֖ ן ֵביְתָךֶׁ֧ וַמּֽ ְאַמֹ֨ ם:)טז( ְונֶׁ ֹון ַעד־עֹוָלּֽ ֶּ֥ה ָנכָ֖   ִיְהיֶׁ
ד: ס ל־ָדִוּֽ ן אֶׁ ר ָנָתָ֖ ֶּ֥ ן ִדבֶׁ ה ֵכִ֛ ֹ֑ ֹון ַהזֶׁ ל ַהִחָזיֵ֣ ה וְכֹכָ֖ לֶׁ ים ָהֵאֵ֔  )יז( ְכֹכ֙ל ַהְדָבִרֵ֣

י  י ָאֹנִכ֞ ר ִמֵ֣ אמֶׁ ָֹ֗ ב ִלְפֵנֵ֣י ְיֹקָוֹ֑ק ַוי ד ַוֵיָ֖שֶׁ ְך ָדִוֵ֔ לֶׁ ֵ֣ י ה')יח( ַוָיבֹ֙א ַהמֶׁ י ִכֶּ֥ י ֵביִתֵ֔ ם: ְיֹקִו֙ק וִמֵ֣ ִני ַעד־ֲהֹלּֽ  ֲהִביֹאַתָ֖
את ת ִֹ֛ ֹוק ְוז ָרחֹ֑ ית־ַעְבְדָךָ֖ ְלֵמּֽ ל־ֵבּֽ ר ַגֶּ֥ם אֶׁ ק ַוְתַדֵבִ֛ יָ֙ך ֲאֹדָנֵ֣י ְיֹקִוֵ֔ את ְבֵעינֶׁ֙ ַֹ֤ ֹוד ז ם )יט( ַוִתְקַט֩ן עֹ֨ ת ָהָאָדָ֖ ק: ה'ֹוַרֶּ֥  ְיֹקִוּֽ

 ּֽ ְעָת אֶׁ ה ָיַדֶּ֥ יָך ְוַאָתִ֛ ֹ֑ ר ֵאלֶׁ ֹוד ְלַדֵבֵ֣ יף ָדִוִ֛ד עָ֖ ק: ה'ת־ַעְבְדָךָ֖ )כ( וַמה־יֹוִסֶּ֥  ְיֹקִוּֽ
ָך: ּֽ ת־ַעְבדֶׁ יַע אֶׁ את ְלהֹוִדָ֖ ֹֹ֑ ה ַהז ת ָכל־ַהְגדוָלָ֖ יָת ֵאֶּ֥ ְכִלְבָךֵ֔ ָעִשָ֕ ְרָ֙ך וּֽ ור ְדָבּֽ  )כא( ַבֲעבַ֤

ְלָת ֲאֹדָנֵ֣י ְיֹקִוֹ֑ק ִכּֽ  ן ָגַדָ֖ ין ֱאֹל)כב( ַעל־ֵכֶּ֥ ֹוָך ְוֵאַ֤ ין ָכמָ֗ ר־ָשַמָ֖ קי־ֵאֵ֣ ל ֲאשֶׁ ָך ְבֹכֶּ֥ וָלתֵֶׁ֔ ינו:י֙ם זּֽ  ְענו ְבָאְזֵנּֽ
ֹל ו־ֱאֵ֠ ר ָהְלכּֽ ֵ֣ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ד ָבָאֹ֑ ָחָ֖ ֹוי אֶׁ ל גֶּ֥ י ְכַעְמָ֙ך ְכִיְשָרֵאֵ֔ ה ק)כג( וִמַ֤ ם ַהְגדוָלַ֤ ֹות ָלכֶָׁ֜ ם ְוַלֲעשֹ֨ ֹו ֵשָ֗ ום לֵ֣ ם ְוָלשֶׁ֧ ֹו ְלָעָ֜ ֹות־לֹ֨ ים ִלְפדּֽ

יָת לְ  ר ָפִדַ֤ ָך ִמְפֵנֵ֣י ַעְמָךָ֗ ֲאשֶֹׁ֨ ָראֹו֙ת ְלַאְרצֵֶׁ֔ ִים גֹוִיָ֖ם ֵואֹלָך֙ ְוֹנּֽ  יו:ק ִמִמְצַרֵ֔
ה ם ְוַאָתֵ֣ ם ַעד־עֹוָלֹ֑ ל׀ ְלָךִ֛ ְלָעָ֖ ת־ַעְמָ֙ך ִיְשָרֵאֶׁ֧ ָך אֶׁ ַ֣ן ְלֵ֠ ֹוֵנּֽ ם ֵלאֹל )כד( ַוְתכֵ֣ ָ֖ יָת ָלהֶׁ ק ָהִיֶּ֥  ים: סקְיֹקָוֵ֔

ֹו ק)כה( ְוַעָת֙ה ְיֹקָוֵ֣ק ֱאֹל ל־ַעְבְדָ֙ך ְוַעל־ֵביתֵ֔ ְרָת ַעּֽ ר ִדַבַ֤ ר ֲאשֶֹׁ֨ ְרָת:ים ַהָדָבָ֗ ר ִדַבַ֤ ֶּ֥ ה ַכֲאשֶׁ ם ַוֲעֵשָ֖ ם ַעד־עֹוָלֹ֑  ָהֵקָ֖
ר ְיֹקָוֵ֣ק ְצבָ  ל ִשְמָךַ֤ ַעד־עֹוָל֙ם ֵלאֹמֵ֔ יָך:קת ֱאֹלוקֹ )כו( ְוִיְגַדֹ֨ ּֽ ֹון ְלָפנֶׁ ֶּ֥ה ָנכָ֖ ד ִיְהיֶׁ ל וֵבי֙ת ַעְבְדָךֵ֣ ָדִוֵ֔  ים ַעל־ִיְשָרֵאֹ֑

ק ְצבָ  י־ַאָת֩ה ְיֹקָוֹ֨ ל גָ קת ֱאֹלוקֹ )כז( ִכּֽ ֹו י ִיְשָרֵאָ֗ ת־ ִלבֵ֔ א ַעְבְדָ֙ך אֶׁ ן ָמָצַ֤ ְך ַעל־ֵכָ֗ ְבנֶׁה־ָלֹ֑ ִית אֶׁ ר ַבָ֖ ן ַעְבְדָ֙ך ֵלאֹמֵ֔ זֶׁ ת־ֹאַ֤ יָתה אֶׁ ִלָ֜

את: ֹּֽ ה ַהז ת־ַהְתִפָלָ֖ יָך אֶׁ ל ֵאלֵֶׁ֔  ְלִהְתַפֵלֵ֣
ה׀  ֱאֹל ה')כח( ְוַעָתֵ֣ ק ַאָתה־הו֙א ָהּֽ ל־ַעבְ קְיֹקִוָ֗ ּֽ ת ַוְתַדֵב֙ר אֶׁ ֹ֑ ו ֱאמֶׁ יָך ִיְהיֵ֣ ָ֖ את:ים וְדָברֶׁ ֹּֽ ה ַהז ת־ַהטֹוָבָ֖  ְדָךֵ֔ אֶׁ

ה  י־ַאָת֞ ֹ֑יָך ִכּֽ ֹות ְלעֹוָלָ֖ם ְלָפנֶׁ ית ַעְבְדָךֵ֔ ִלְהיֶּ֥ ת־ֵבֵ֣ ה הֹוֵא֙ל וָבֵרְ֙ך אֶׁ ית־ ַעְבְדָךָ֖  ה')כט( ְוַעָתָ֗ ְך ֵבּֽ ְרָת וִמִבְרָכְֵ֣תָךֵ֔ ְיֹבַרֶּ֥ ְיֹקִו֙ק ִדַבֵ֔

ם: פ  ְלעֹוָלּֽ
In Beraishit 21, v. 27 is the overview of what occurred, with v. 28-9 the specifics as to how v. 

27 came to be.  

In Yehoshua 16-7, 16:1-4 is the overview of what the descendants of Yosef received as 

inheritance in the land of Israel. The details of what exactly was received by the descendants 

of Efraim and Menashe, Yosef’s two sons are described in Yehoshua 16:5-17:14. 

In II Shmuel 5-7, 5:5 summarizes David’s career as king first in Chevron and then in 

Yerushalayim, and the verses that follow provide the details.  

 

Consequently, with respect to the verses in Devarim 27, it could be said alternatively to the 

interpretation offered by HaEmek Davar, v. 2 and 3 describe what generally was the plan, 

with additional detail supplied in v. 4 and 8. 

Beit.  

1.   

 דברים פרק כו
ְרָת  ֱאַמָ֖ ת־ְיֹקָוֶּ֥ק הֶׁ אֹל)יז( אֶׁ ֹום ִלְהיֹו֩ת ְלָךֹ֨ ֵלּֽ ֹו:קַהיֹ֑ ַע ְבֹקלּֽ יו ְוִלְשֹמֶּ֥ יו וִמְשָפָטָ֖ יו וִמְצֹוָתִ֛ ר ֻחָקֶׁ֧ יו ְוִלְשֹמֹ֨ כֶׁת ִבְדָרָכָ֗ ֵ֣  ים ְוָללֶׁ

ֹום)יח(  יְרָךֵ֣ ַהיָ֗ ֱאִמּֽ ק הֶׁ יֹקָו֞ ר ָכל־ִמְצֹוָתּֽ  ַוּֽ ְך ְוִלְשֹמָ֖ ר־ָלֹ֑ ר ִדבֶׁ ָ֖ ה ַכֲאשֶׁ ם ְסֻגָלֵ֔ ֹות לֹ֙ו ְלַעֵ֣  יו:ִלְהיֶּ֥
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If the verses in Chapt. 26 suggest that HaShem has already “spelled out” what He Wishes 

from the Jewish people vis-à-vis their relationship with Him, why is there a necessity to be so 

explicit about the rules of the Tora as they enter the land of Israel to the point where the 

rules have to be articulated in “70 languages”—an idiom that usually suggests great detail 

and leaving nothing to the imagination  

However, “70 languages” could be for the benefit of non-Hebrew speakers, i.e., members of 

other nations, particularly those also living in Israel, in order for them to understand the 

nature of the lifestyle that the Jews would be practicing.  

2.  The source of the number 70 representing multiplicity, is the numbering the Jews when they 

took up residence in Egypt due to the famine in the Middle East:  

 בראשית פרק מו
ְימָ  ָאה ִמְצַרָ֖ ב ַהָבֶּ֥ ית־ַיֲעֹקִ֛ ש ְלֵבּֽ ֶׁ֧פֶׁ ש ְשָנִַֹ֑֣ים ָכל־ַהנֶׁ ֵ֣פֶׁ ִים נֶׁ ֹו ְבִמְצַרָ֖ ר־יַֻלד־לֶּ֥ ף ֲאשֶׁ יםה )כז( וְבֵנֶּ֥י יֹוֵסִ֛   : ִשְבִעּֽ

Gimel.  

1.  The end of the verse: “…  ַען ר־ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹלְלַמַ֡ ץ אֲֽשֶׁ רֶׁ ל־ָהָאָ֜ א אֶׁ ֹֹ֨ ֩ר ָתב ן ְלָךָ֗ קֲאשֶׁ יָך׀ ֹנֵתֵ֣ … “ does not follow 

from the beginning of it: “… ָך ֹ֑ את ְבָעְברֶׁ ָֹ֖ ה ַהז י ַהתֹוָרֶּ֥ ת־ָכל־ִדְבֵרִ֛ ּֽ ן אֶׁ  Why should their .“ וְ ָכַתְבָתֵ֣  ֲעֵליהֶָׁ֗

coming into Israel be made dependent upon whether or not they write the Tora or parts of 

the Tora on these massive boulders? Therefore, the second part of the verse appears to be a 

parenthetical phrase attached to some other idea in another verse.  

2.  Whereas the beginning of the verse can stand alone as a directive that the Jews must fulfill, 

the end of the verse begins with a dependent word, “למען”, and therefore it must be 

attached to something that makes rational sense, that being something other than the 

beginning of the verse.  

3.  E.g., 

 עזרא דברים פרשת כי תבוא פרק כז פסוק גאבן 
כי השם יעזרך אם החלות לשמור מצותיו. וזאת המצוה הראשונה לביאתם לבנות להם  -)ג( למען 

 מזבח חדש להודות לשם שהחלו להיותם בארץ:
Even if coming to the land of Israel does not exclusively depend upon the setting up of the 

boulders with the Tora written upon them, since this is the first of the Mitzvot that will 

become pertinent once the people enters the Promised Land, it represents whether they 

will fulfill the rest of the Mitzvot as well.  

Daled.  

1.  R. Yehuda: Follows the sequence that Devarim 27:3-4 list, i.e.,  

3 And thou shalt 1) write upon them all the words of this Law, when thou art 

passed over; that thou mayest go in unto the land which the LORD thy God 

Giveth thee, a land flowing with milk and honey, as the LORD, the God of thy 

fathers, hath Promised thee.  

4 And it shall be when ye are passed over the Jordan, that ye shall set up these 

stones, which I command you this day, in mount Ebval, and 2) thou shalt plaster 

them with plaster. 

         If the words of Tora are covered up, then how can the other nations 

access them?  

      R. Shimon: Follows the sequence that Ibid. 2-3 imply, i.e.,  

2 And it shall be on the day when ye shall pass over the Jordan unto the land 

which the LORD thy God Giveth thee, that thou shalt set thee up great stones, 

and 1) plaster them with plaster. 3 And 2) thou shalt write upon them all the 
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words of this Law, when thou art passed over; that thou mayest go in unto the 

land which the LORD thy God Giveth thee, a land flowing with milk and honey, as 

the LORD, the God of thy fathers, hath Promised thee. 

 The words of Tora were written atop the lime coating that was first 

placed upon the boulders.  

Heh.  

1.   

 דברים פרק כח
ֹוַע ִתְשַמ֙ע ְבקֹו֙ל ְיֹקָוֵ֣ק ֱאֹל ה ִאם־ָשמַ֤ ֹום ק)א( ְוָהָיָ֗ י ְמַצְוָךָ֖ ַהיֹ֑ ר ָאֹנִכֶּ֥ ִ֛ יו ֲאשֶׁ ת־ָכל־ִמְצֹוָתֵ֔ ר ַלֲעשֹו֙ת אֶׁ יָך ִלְשֹמַ֤

ְנָךָ֜ ְיֹקָוַ֤ק ֱאֹל ל קוְנָתֹ֨ ֹון ַעָ֖ ְליֵ֔ ץ:יָ֙ך עֶׁ רֶׁ  ָכל־גֹוֵיֶּ֥י ָהָאּֽ
ֹול ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל ע ְבקָ֖ י ִתְשַמֵ֔ ה ְוִהִשיֻגַָֹ֑֣ך ִכֵ֣ לֶׁ ֹות ָהֵאָ֖ יָך ָכל־ַהְבָרכֶּ֥ ִ֛ או ָעלֶׁ  יָך:ק)ב( וָבֶׁ֧

ה: ֶֽ ד  ה ַבשָּ ָּ֖ ֥רּוְך ַאתָּ יר ּובָּ ִ֑ ע  ה בָּ ָּ֖ ֥רּוְך ַאתָּ  )ג( בָּ
ר    ךָּ֖ ּופְּ תְּ מָּ י ַאדְּ ֥ ר  ךָ֛ ּופְּ נְּ טְּ י־ב  ֶֽ ר  ֧רּוְך פְּ ֶֽך:)ד( בָּ ֶֽ ֥רֹות צֹאנ  תְּ ַעשְּ יך וְּ ָּ֖ פ  ר ֲאלָּ ַג֥ ך שְּ ִ֑ ת  מְּ ה   י בְּ

ך: ֶֽ ת  ַארְּ שְּ ֲאךָּ֖ ּומ  ֥רּוְך ַטנְּ  )ה( בָּ
ך: ֶֽ ֵצאת  ה בְּ ָּ֖ ֥רּוְך ַאתָּ ך ּובָּ ִ֑ ֹבא  ה בְּ ָּ֖ ֥רּוְך ַאתָּ  )ו( בָּ

ְך רֶׁ ַ֤ ֹ֑יָך ְבדֶׁ ים ְלָפנֶׁ יָך ִנָגִפָ֖ ים ָעלֵֶׁ֔ יָ֙ך ַהָקִמֵ֣ ת־ֹאְיבֶׁ֙ ן ְיֹקָוַ֤ק אֶׁ יָך:)ז( ִיֵתֹ֨ ּֽ וסו ְלָפנֶׁ ים ָינֶּ֥ ה ְדָרִכָ֖ יָך וְבִשְבָעֶּ֥ ו ֵאלֵֶׁ֔ ָח֙ד ֵיְצאֵ֣   אֶׁ
ר־ְיֹקָוֶּ֥ק  ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ַרְכָךֵ֔ ָבָאָ֕ ָך וֵבֵ֣ ֹ֑ ל ִמְשַלֵ֣ח ָידֶׁ יָך וְבֹכָ֖ ה ַבֲאָסמֶָׁ֕ ת־ַהְבָרָכֵ֔ ו ְיֹקָוַ֤ק ִאְתָ֙ך אֶׁ ְך:)ח( ְיַצֹ֨ ן ָלּֽ יָך ֹנֵתֶּ֥ ָ֖  ֱאֹלהֶׁ

יְמָ֙ך ְיֹקָוֶּ֥ק לֹ֙ו ְלַעֵ֣  יו:)ט( ְיִקּֽ יָך ְוָהַלְכָתָ֖ ִבְדָרָכּֽ ת־ִמְצֹו֙ת ְיֹקָוֵ֣ק ֱאֹלהֵֶׁ֔ ר אֶׁ י ִתְשֹמָ֗ ְך ִכֵ֣ ע־ָלֹ֑ ְשַבּֽ ר ִנּֽ ָ֖ ֹוש ַכֲאשֶׁ  ם ָקדֵ֔
ָך: ּֽ ו ִממֶׁ ְַ֣ראָ֖ יָך ְוָיּֽ ֹ֑ א ָעלֶׁ ם ְיֹקָוָ֖ק ִנְקָרֵ֣ י ֵשֶּ֥ ץ ִכִ֛ רֶׁ י ָהָאֵ֔  )י( ְוָרא֙ו ָכל־ַעֵמֵ֣

ה ִבפְ  ע ְיֹקָוִ֛ק )יא( ְוהֹוִתְרָךַ֤ ְיֹקָו֙ק ְלטֹוָבֵ֔ ר ִנְשַבֶׁ֧ ה ֲאשֶֹׁ֨ ל ָהֲאָדָמֵ֔ ָך ַעִּ֚ ֹ֑ י ַאְדָמתֶׁ ְמְתָךָ֖ וִבְפִרֵ֣ י ְבהֶׁ י ִבְטְנָךִ֛ וִבְפִרֶּ֥ ִרֶׁ֧

ְך: ת ָלּֽ תֶׁ יָך ָלֶּ֥ ָ֖  ַלֲאֹבתֶׁ
ת ְך ֵאָ֖ ֹו וְלָבֵרָ֕ ר־ַאְרְצָ֙ך ְבִעתֵ֔ ת ְמַטּֽ ִים ָלֵתַ֤ ת־ַהָשַמָ֗ ֹוב אֶׁ ֹו ַהטָ֜ ת־אֹוָצרֹ֨ ָך אֶׁ ח ְיֹקָוֵ֣ק׀ ְלֵ֠ ָך  )יב( ִיְפַתֵ֣ ֹ֑ ה ָידֶׁ ָכל־ַמֲעֵשֵ֣

ּֽה: א ִתְלוֶׁ ֶֹּ֥ ה ל ים ְוַאָתָ֖ יָת֙ גֹוִיֵ֣ם ַרִבֵ֔  ְוִהְלִו֙
ל ע אֶׁ י־ִתְשַמ֞ ָטה ִכּֽ ָ֖ה ְלָמֹ֑ א ִתְהיֶׁ ֶֹּ֥ ְעָלה ְול ק ְלַמֵ֔ יָת֙ ַרֵ֣ ב ְוָהִי֙ א ְלָזָנֵ֔ ֵֹ֣ ְנָ֙ך ְיֹקָוַ֤ק ְלרֹא֙ש ְול יָך )יג( וְנָתּֽ ת׀ ְיֹקָוֵ֣ק ֱאֹלהֶָׁ֗ ־ִמְצֹוֵ֣

י מְ  ר ָאֹנִכֶׁ֧ ֹות:ֲאשֶֹׁ֨ ר ְוַלֲעשּֽ ֹום ִלְשֹמֶּ֥  ַצְוָךִ֛ ַהיָ֖
י אֱ  כֶׁת ַאֲחֵרִ֛ אול ָללֶָׁ֗ ֹֹ֑ ין וְשמ ֹום ָיִמֵ֣ ִ֛ם ַהיָ֖ ְתכֶׁ ֶּ֥ה אֶׁ י ְמַצוֶׁ ר ָאֹנִכָ֜ ור ִמָכל־ַהְדָבִרי֙ם ֲאשֶֹׁ֨ א ָתסָ֗ ֵֹ֣ ים )יד( ְול ים ֲאֵחִרָ֖ ֹלִהֶּ֥

ם:  ְלָעְבָדּֽ

Ibn Ezra insists that since Devarim 27:12 mentions blessing the people in addition to the 

cursing mentioned in v. 13, it is in chapter 28 where both blessing and cursing is mentioned, 

while in chapter 27, the only examples that are given are curses in v. 15-22.  

ShaDaL similarly agrees with Ibn Ezra’s evaluation of what actually are the blessings and 

curses referred to in 27:12, and at least at first glance, feels that the traditional position that 

is advocated by Sota 36 and quoted by RaShI is non-tenable  

2.  ShaDaL softens his criticism of the Rabbinical position in light of Yehoshua 8:33-4: 

 יהושע פרק ח
ה׀)לג(  ֵ֣ ה׀ וִמזֶׁ ֵ֣ ים ִמזֶׁ יו ֹעְמִדֵ֣ ים׀ ְוֹשְפָטַ֡ יו ְוֹשְטִרֵ֣ ל וְזֵקָנַ֡ ֹון  ְוָכל־ִיְשָרֵאַ֡ י׀ ֲארֵ֣ ם ֹנְשֵאֵ֣ ים ַהְלִוִיָ֜ ֩ד ַהֹכֲהִנֹ֨ ֹון נֶׁגֶׁ ָלָארַ֡

ְזָרֵ֔  אֶׁ ק ַכֵג֙ר ָכּֽ ק ְבִרית־ְיֹקָוָ֗ ד־ְיֹקָוָ֗ בֶׁ ּֽ ה עֶׁ ֵ֣ ה ֹמשֶׁ ר ִצָוָ֜ ל ַכֲאשֶֹׁ֨ ול ַהר־ֵעיָבֹ֑ ל־מֵ֣ ֹו אֶׁ ְציָ֖ חֶׁ ים ְוַהּֽ ול ַהר־ְגִרִזֵ֔ ל־מֵ֣ ְציֹ֙ו אֶׁ ח חֶׁ

ה ל ָבִראֹשָנּֽ ם ִיְשָרֵאָ֖ ת־ָהָעֶּ֥ ְך אֶׁ  :ְלָבֵרִ֛
ה ְכָכל־הַ  ה ַהְבָרָכָ֖ה ְוַהְקָלָלֹ֑ י ַהתֹוָרֵ֔ ת־ָכל־ִדְבֵרֵ֣ ן ָקָר֙א אֶׁ ֲחֵרי־ֵכָ֗ ה:)לד( ְוַאּֽ ר ַהתֹוָרּֽ פֶׁ וב ְבֵסֶּ֥  ָכתָ֖

He attributes the collective responsibility of the Jewish people, according to the principle of 

“Kol Yisrael Areivim Zeh BaZeh” as being articulated in Yehoshua. However, the idea that 

individuals who do things secretly, without the knowledge of others, will not be considered 

the entire people’s responsibility, and this is stated in Devarim 27, particularly in v. 15 and 

24: 

 דברים פרק כז 
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 ֵ֣ יש ֲאשֶׁ ור ָהִאַ֡ ש )טו( ָארֵ֣ י ָחָרָ֖ ה ְיֵדֶּ֥ ק ַמֲעֵשִ֛ ת ְיֹקָוָ֗ ה תֹוֲעַבֵ֣ ל וַמֵסָכָ֜ סֶׁ ֩ה פֶֹׁ֨ רר ַיֲעשֶׁ תֶׁ ם ַבָסֹ֑ ם  ְוָשֵ֣ ו ָכל־ָהָעִ֛ ְוָענֶׁ֧

ן: ו ָאֵמּֽ  ..ְוָאְמרָ֖

הו  ור ַמֵכֶּ֥ה ֵרֵעָ֖ ר)כד( ָארָ֕ תֶׁ ן: ַבָסֹ֑ ם ָאֵמּֽ ר ָכל־ָהָעָ֖  ְוָאַמֶּ֥

Consequently, the verses in chapt. 27 are not exclusively curses to the perpetrators of these 

transgressions, but rather are blessings for the people as a whole so that they do not have to 

worry about being held accountable for actions that are impossible for them to know about. 

And therefore when Yehoshua states: “לברך את העם בראשונה”, Devarim 27 is being 

referenced.  

3.  According to both Ibn Ezra and ShaDaL, one would have to interpret the source in Sota 36 as 

calling for first the reverse of the eleven curses in Devrim 27, followed by the invocation of 

the verses which explicitly mention the curses, a possibility that both commentators appear 

to find difficult.  

4   

 במדבר פרק יז
ְדנו: נו ָאָבּֽ ְדנו ֻכָלֶּ֥ ן ָגַוְִ֛ענו ָאַבָ֖ ר ֵהֶּ֥ ה ֵלאֹמֹ֑ ָ֖ ל־ֹמשֶׁ ל אֶׁ אְמר֙ו ְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ֹּֽ  )כז( ַוי

 דברים פרק כט
ְבָצה בֹ֙ו כָ  וא ְוָרַ֤ יש ַההֵ֔ ן ַאף־ְיֹקָוַ֤ק ְוִקְנָאתֹ֙ו ָבִאֵ֣ ז יְֶׁעַשֹ֨ י ָאֵ֠ ַחּֽ לֹו֒ ִכֵ֣ ה ְיֹקָו֘ק ְסֹלֵ֣ ֵ֣ ה )יט( לֹא־יֹאבֶׁ ה ַהְכתוָבָ֖ ָאָלֵ֔ ל־ָהֵ֣

ִים: ַחת ַהָשָמּֽ ֹו ִמַתָ֖ ת־ְשמֵ֔ ה ְיֹקָו֙ק אֶׁ ה וָמָחַ֤ ֹ֑ ר ַהזֶׁ פֶׁ  ַבֵסֵ֣
The contradiction that ShaDaL might have thought these two verses suggest is that the 

people will be unfairly held accountable for the iniquities of a single individual, even if he 

perpetrated them in secret. ShaDaL resolves the difficulty by claiming that the people as a 

whole do not have to worry about the secret sins of an individual, since they will only be held 

accountable if the sins were known openly.  

5.  ShaDaL believes that while there is collective responsibility, this is only true when it is 

possible to know what someone is doing, i.e., that the sin was “public.” However, if someone 

sins secretly, the responsibility sits only on his own shoulders.   

 

 

 

 


