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צבע כתום = חפיפה מלאה.
צבע ורוד = חפיפה למעט האותיות ]וי[.
סה"כ נמצאו  (153+) 419חפיפות.
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ַבּ ִמּ ְדבָּר ָבּ ֲע ָרבָה מוֹל
ֹשׁה אֶל כָּל י ְ
שׁר ִדּבֶּר מ ֶ
]דב' ֵ " [1 1אלֶּה ַה ְדּ ָברִים ֲא ֶ
סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְָלבָן וַ ֲח ֵצרֹת וְדִי זָהָב".
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶא ָחד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מֹ ֶשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
יְ
שׂ ָראֵל
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי יִ ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִדּבֶּר מ ֶ
ַשׁתֵּי ע ָ
]דב' " [3 1וַיְהִי בְּאַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ְבּע ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵלהֶם".
ְכּכֹל א ֶ
ָשׁן
ֶשׁבּוֹן וְאֵת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
יוֹשׁב ְבּח ְ
ֲשׁר ֵ
]דב' " [4 1אַ ֲחרֵי ַהכֹּתוֹ אֵת סִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ַשׁ ָתּרֹת ְבּ ֶא ְד ֶרעִי".
יוֹשׁב ְבּע ְ
ֲשׁר ֵ
אֶ
ָשׁן
ֶשׁבּוֹן וְאֵת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
יוֹשׁב ְבּח ְ
ֲשׁר ֵ
]דב' " [4 1אַ ֲחרֵי ַהכֹּתוֹ אֵת סִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ַשׁ ָתּרֹת ְבּ ֶא ְד ֶרעִי".
יוֹשׁב ְבּע ְ
ֲשׁר ֵ
אֶ
ָשׁן
ֶשׁבּוֹן וְאֵת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
יוֹשׁב ְבּח ְ
ֲשׁר ֵ
]דב' " [4 1אַ ֲחרֵי ַהכֹּתוֹ אֵת סִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ַשׁ ָתּרֹת ְבּ ֶא ְד ֶרעִי".
יוֹשׁב ְבּע ְ
ֲשׁר ֵ
אֶ
]דב' " [6 1ה' ֱאלֹהֵינוּ ִדּבֶּר ֵאלֵינוּ ְבּחֹרֵב לֵאמֹר רַב ָלכֶם ֶשׁבֶת ָבּהָר ַהזֶּה".
ַשּׁ ֵפלָה וּ ַבנֶּגֶב
]דב' " [7 1פְּנוּ וּסְעוּ ָלכֶם וּבֹאוּ הַר ָה ֱאמֹרִי וְאֶל כָּל ְשׁ ֵכנָיו ָבּ ֲע ָרבָה ָבהָר וּב ְ
וּבְחוֹף ַהיָּם ֶארֶץ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְלּבָנוֹן עַד ַהנָּהָר ַהָגּדֹל נְהַר ְפּרָת".
ַשּׁ ֵפלָה וּ ַבנֶּגֶב
]דב' " [7 1פְּנוּ וּסְעוּ ָלכֶם וּבֹאוּ הַר ָה ֱאמֹרִי וְאֶל כָּל ְשׁ ֵכנָיו ָבּ ֲע ָרבָה ָבהָר וּב ְ
וּבְחוֹף ַהיָּם ֶארֶץ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְלּבָנוֹן עַד ַהנָּהָר ַהָגּדֹל נְהַר ְפּרָת".
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתֵיכֶם
ֲשׁר נ ְ
]דב' ְ " [8 1ראֵה נָ ַתתִּי ִל ְפנֵיכֶם אֶת הָאָרֶץ בֹּאוּ וּרְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
לְאַ ְב ָרהָם ְליִ ְצחָק וּ ְליֲַעקֹב ָלתֵת ָלהֶם וּ ְלזַ ְרעָם אַ ֲחרֵיהֶם".
ָאשׁים ֲעלֵיכֶם
ָשׁים ֲח ָכמִים וִי ֻדעִים וָ ֶאתֵּן אוֹתָם ר ִ
ָאשׁי ִשׁ ְבטֵיכֶם ֲאנ ִ
]דב' " [15 1וָ ֶאקַּח אֶת ר ֵ
ְשׁ ְבטֵיכֶם".
ֲשׂרֹת וְשֹׁ ְטרִים ל ִ
ְשׂרֵי ע ָ
שּׁים ו ָ
ְשׂרֵי ֲח ִמ ִ
ְשׂרֵי מֵאוֹת ו ָ
שׂרֵי ֲא ָלפִים ו ָ
ָ
ָאשׁים ֲעלֵיכֶם
ָשׁים ֲח ָכמִים וִי ֻדעִים וָ ֶאתֵּן אוֹתָם ר ִ
ָאשׁי ִשׁ ְבטֵיכֶם ֲאנ ִ
]דב' " [15 1וָ ֶאקַּח אֶת ר ֵ
ְשׁ ְבטֵיכֶם".
ֲשׂרֹת וְשֹׁ ְטרִים ל ִ
ְשׂרֵי ע ָ
שּׁים ו ָ
ְשׂרֵי ֲח ִמ ִ
ְשׂרֵי מֵאוֹת ו ָ
שׂרֵי ֲא ָלפִים ו ָ
ָ
ָאשׁים ֲעלֵיכֶם
ָשׁים ֲח ָכמִים וִי ֻדעִים וָ ֶאתֵּן אוֹתָם ר ִ
אשׁי ִשׁ ְבטֵיכֶם ֲאנ ִ
]דב' " [15 1וָ ֶאקַּח אֶת ָר ֵ
ְשׁ ְבטֵיכֶם".
ֲשׂרֹת וְשֹׁ ְטרִים ל ִ
ְשׂרֵי ע ָ
ִשּׁים ו ָ
ְשׂרֵי ֲחמ ִ
ְשׂרֵי מֵאוֹת ו ָ
שׂרֵי ֲא ָלפִים ו ָ
ָ
ָאשׁים ֲעלֵיכֶם
ָשׁים ֲח ָכמִים וִי ֻדעִים וָ ֶאתֵּן אוֹתָם ר ִ
ָאשׁי ִשׁ ְבטֵיכֶם ֲאנ ִ
]דב' " [15 1וָ ֶאקַּח אֶת ר ֵ
ְשׁ ְבטֵיכֶם".
ֲשׂרֹת וְשֹׁ ְטרִים ל ִ
ְשׂרֵי ע ָ
ִשּׁים ו ָ
ְשׂרֵי ֲחמ ִ
ְשׂ ֵרי מֵאוֹת ו ָ
שׂרֵי ֲא ָלפִים ו ָ
ָ
ַשּׁבֶט".
ָשׁים אִישׁ ֶאחָד ל ָ
ָשׂר ֲאנ ִ
שׁנֵים ע ָ
]דב' " [23 1וַיִּיטַב ְבּעֵינַי ַה ָדּבָר וָ ֶאקַּח ִמכֶּם ְ
ֶשׁכֹּל וַיְ ַרגְּלוּ אֹתָהּ".
]דב' " [24 1וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ ָה ָהרָה וַיָּבֹאוּ עַד נַחַל א ְ
ְשׂנְאַת ה' אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם ָל ֵתת אֹתָנוּ
]דב' " [27 1וַ ֵתּ ָרגְנוּ בְאָ ֳהלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בּ ִ
ַשׁמִידֵנוּ".
ְבּיַד ָה ֱאמֹרִי ְלה ְ
]דב' ַ " [33 1ההֹ ֵל ְך ִל ְפנֵיכֶם ַבּ ֶדּ ֶר ְך לָתוּר ָלכֶם מָקוֹם ַל ֲחנֹ ְתכֶם ָבּאֵשׁ ַליְלָה ַל ְראֹ ְתכֶם ַבּ ֶדּ ֶר ְך
ֲשׁר ֵתּלְכוּ בָהּ וּ ֶב ָענָן יוֹמָם".
אֶ
ֲשׁר ָדּ ַר ְך בָּהּ וּ ְל ָבנָיו יַעַן
]דב' " [36 1זוּ ָלתִי ָכּלֵב בֶּן יְֻפנֶּה הוּא יִ ְר ֶאנָּה וְלוֹ ֶאתֵּן אֶת הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ִמלֵּא אַ ֲחרֵי ה'".
אֶ
ֲשׁר לֹא יָדְעוּ הַיּוֹם טוֹב וָרָע ֵהמָּה
ֲמ ְרתֶּם ָלבַז יִ ְהיֶה וּ ְבנֵיכֶם א ֶ
ֲשׁר א ַ
]דב' " [39 1וְ ַט ְפּכֶם א ֶ

ִשׂ ָראֵל וְאֶל יְהוּדָה".
שׁר ִדּבֶּר ה' אֶל י ְ
]יר' " [4 30וְ ֵאלֶּה ַה ְדּ ָברִים ֲא ֶ
שׁר ִצוָּהוּ ה'".
]בר' " [5 7וַיַּעַשׂ נֹ ַח ְכּכֹל ֲא ֶ
שׁר ִצוָּה ה' אֶת
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל ֲא ֶ
ִשׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
]שמ' " [32 39וַ ֵתּכֶל כָּל ֲעבֹדַת מ ְ
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ".
מֶ
ִשׂ ָראֵל אֵת כָּל ָה ֲעבֹדָה".
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]שמ' ְ " [42 39כּכֹל א ֶ
ָשׂה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ כֵּן ע ָ
ֹשׁה ְכּכֹל א ֶ
]שמ' " [16 40וַיַּעַשׂ מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיּוֹצִיאוּ אֶת ַה ְמ ַקלֵּל אֶל מִחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וַיִּ ְרגְּמוּ אֹתוֹ
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
]וי' " [23 24וַיְ ַדבֵּר מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל עָשׂוּ ַכּא ֶ
אָבֶן וּ ְבנֵי י ְ
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל ֲא ֶ
]במ' " [54 1וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֹשׁה כֵּן חָנוּ ְל ִדְגלֵיהֶם וְכֵן נָסָעוּ
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל ֲא ֶ
]במ' " [34 2וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ִשׁ ְפּחֹתָיו עַל בֵּית ֲאבֹתָיו".
אִישׁ ְלמ ְ
ֹשׁה
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַל ְלוִיִּם ְכּכֹל א ֶ
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן וְכָל ֲעדַת ְבּנֵי י ְ
]במ' " [20 8וַיַּעַשׂ מ ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ַל ְלוִיִּם כֵּן עָשׂוּ ָלהֶם ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ַל ֲעשֹׂת ַה ָפּסַח".
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
]במ' " [4 9וַיְ ַדבֵּר מ ֶ
ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶשׁ בֵּין ָה ַע ְר ַבּיִם ְבּ ִמ ְדבַּר סִינָי
]במ' " [5 9וַיַּעֲשׂוּ אֶת ַה ֶפּסַח ָבּרִאשׁוֹן בְּאַ ְר ָבּעָה ע ָ
ִשׂ ָראֵל".
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ְכּכֹל א ֶ
ָשׂיא ֶאחָד ַמטֶּה
ְשׂיאֵיהֶם ַמ ֶטּה ְלנ ִ
ִשׂ ָראֵל וַיִּתְּנוּ ֵאלָיו כָּל נ ִ
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
]במ' " [21 17וַיְ ַדבֵּר מ ֶ
ָשׂר מַטּוֹת וּ ַמטֵּה אַ ֲהרֹן בְּתוֹ ְך מַטּוֹתָם".
ָשׂיא ֶאחָד ְלבֵית ֲאבֹתָם ְשׁנֵים ע ָ
ְלנ ִ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
]במ' " [1 30וַיֹּאמֶר מ ֶ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי
ִשׁנֵי ע ָ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה בּ ְ
ִשׁתֵּי ע ְ
]יח' " [1 32וַיְהִי בּ ְ
לֵאמֹר".
]דה"י א " [34 6וְאַ ֲהרֹן וּ ָבנָיו ַמ ְקטִירִים עַל ִמזְבַּח הָעוֹלָה וְעַל ִמזְבַּח ַה ְקּטֹרֶת ְלכֹל ְמלֶאכֶת
ֹשׁה ֶעבֶד ָה ֱאלֹהִים".
ֲשׁר ִצוָּה מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
ָשׁים וּ ְל ַכפֵּר עַל י ְ
קֹדֶשׁ ַה ֳקּד ִ
ֹשׁה אַל תִּירָא אֹתוֹ כִּי ְביְָד ָך נָ ַתתִּי אֹתוֹ וְאֶת כָּל עַמּוֹ וְאֶת אַרְצוֹ
]במ' " [34 21וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
ֶשׁבּוֹן".
יוֹשׁב ְבּח ְ
ֲשׁר ֵ
ָשׂי ָת ְלסִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ֲשׁר ע ִ
ָשׂי ָת לּוֹ ַכּא ֶ
וְע ִ
ֶשׁבּוֹן עַד גְּבוּל ְבּנֵי עַמּוֹן".
ֲשׁר ָמ ַל ְך ְבּח ְ
]יהושע " [10 13וְכֹל ָערֵי סִיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ֶשׁבּוֹן
ֲשׁר ָמ ַל ְך ְבּח ְ
]יהושע " [21 13וְכֹל ָערֵי ַהמִּישֹׁר וְכָל ַמ ְמלְכוּת סִיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ְשׂיאֵי ִמ ְדיָן אֶת ֱאוִי וְאֶת ֶרקֶם וְאֶת צוּר וְאֶת חוּר וְאֶת ֶרבַע נְסִיכֵי
ֹשׁה אֹתוֹ וְאֶת נ ִ
ֲשׁר ִהכָּה מ ֶ
אֶ
סִיחוֹן יֹ ְשׁבֵי הָאָרֶץ".
ִשׁפַּט
ַשּׂרִים וְכָל ָהעָם אֶל ַהכֹּ ֲהנִים וְאֶל ַהנְּבִיאִים אֵין ָלאִישׁ ַהזֶּה מ ְ
]יר' " [16 26וַיֹּאמְרוּ ה ָ
ְשׁם ה' ֱאלֹהֵינוּ ִדּבֶּר ֵאלֵינוּ".
ָמוֶת כִּי בּ ֵ
]בר' " [18 15בַּיּוֹם הַהוּא ָכּ ַרת ה' אֶת אַ ְברָם ְבּרִית לֵאמֹר ְלזַ ְר ֲע ָך נָ ַתתִּי אֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת
ִמנְּהַר ִמ ְצ ַריִם עַד ַהנָּהָר ַהָגּדֹל נְהַר ְפּרָת".
]יהושע ֵ " [4 1מ ַה ִמּ ְדבָּר וְ ַה ְלּבָנוֹן ַהזֶּה וְעַד ַהנָּהָר ַהגָּדוֹל נְהַר ְפּרָת כֹּל ֶארֶץ ַה ִחתִּים וְעַד ַהיָּם
ַשּׁמֶשׁ יִ ְהיֶה גְּבוּ ְלכֶם".
ַהגָּדוֹל מְבוֹא ה ָ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה
ִשׂ ָראֵל ַבּ ִמּ ְדבָּר עַד תֹּם כָּל הַגּוֹי אַנ ֵ
]יהושע " [6 5כִּי אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ָהלְכוּ ְבנֵי י ְ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם ְל ִב ְלתִּי ַהרְאוֹתָם אֶת הָאָרֶץ
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר לֹא ָשׁמְעוּ בְּקוֹל ה' א ֶ
ַהיֹּ ְצאִים ִמ ִמּ ְצ ַריִם א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַלאֲבוֹתָם ָלתֶת לָנוּ ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
אֶ
ְשׂ ְמ ָתּ
ְשׁי ֱאמֶת שֹׂנְאֵי ָבצַע ו ַ
ְשׁי ַחיִל יִ ְראֵי ֱאלֹהִים אַנ ֵ
]שמ' " [21 18וְאַתָּה ֶת ֱחזֶה ִמכָּל ָהעָם אַנ ֵ
ֲשׂרֹת".
ְשׂרֵי ע ָ
ִשּׁים ו ָ
שׂרֵי ֲחמ ִ
שׂרֵי מֵאוֹת ָ
שׂרֵי ֲא ָלפִים ָ
ֲע ֵלהֶם ָ
שׂרֵי ֲא ָלפִים
ָאשׁים עַל ָהעָם ָ
ִשׂ ָראֵל וַיִּתֵּן אֹתָם ר ִ
ְשׁי ַחיִל ִמכָּל י ְ
ֹשׁה אַנ ֵ
]שמ' " [25 18וַיְִּבחַר מ ֶ
ֲשׂרֹת".
ְשׂרֵי ע ָ
שּׁים ו ָ
שׂרֵי ֲח ִמ ִ
שׂרֵי מֵאוֹת ָ
ָ
]שמואל א " [7 22וַיֹּאמֶר ָשׁאוּל ַל ֲע ָבדָיו ַהנִּ ָצּבִים ָעלָיו ִשׁמְעוּ נָא ְבּנֵי יְמִינִי גַּם ְל ֻכ ְלּכֶם יִתֵּן בֶּן
ְשׂרֵי מֵאוֹת".
שׂרֵי ֲא ָלפִים ו ָ
ָשׂים ָ
ִשׁי ָשׂדוֹת וּ ְכ ָרמִים ְל ֻכ ְלּכֶם י ִ
יַ
ְשׂרֵי מֵאוֹת".
שׂרֵי ֲא ָלפִים ו ָ
ָשׂם ֲעלֵיהֶם ָ
ֲשׁר אִתּוֹ וַיּ ֶ
]שמואל ב " [1 18וַיְִּפקֹד ָדּוִד אֶת ָהעָם א ֶ
ִשּׁבֶט".
ָשׁים אִישׁ ֶאחָד אִישׁ ֶאחָד מ ָ
ָשׂר ֲאנ ִ
שׁנֵים ע ָ
]יהושע " [2 4קְחוּ ָלכֶם מִן ָהעָם ְ
ִשּׂאֻהוּ
ֶשׁכּוֹל ֲענָבִים ֶאחָד וַיּ ָ
ִשּׁם זְמוֹרָה וְא ְ
ֶשׁכֹּל וַיְִּכרְתוּ מ ָ
]במ' " [23 13וַיָּבֹאוּ עַד נַחַל א ְ
ִשׁנָיִם וּמִן ָה ִרמֹּנִים וּמִן ַה ְתּ ֵאנִים".
בַמּוֹט בּ ְ
ְהוֹשׁ ַע ֲאהָהּ ֲאדֹנָי ה' ָלמָה ֵה ֲע ַב ְר ָתּ ַה ֲעבִיר אֶת ָהעָם ַהזֶּה אֶת ַהיַּ ְרדֵּן
]יהושע " [7 7וַיֹּאמֶר י ֻ
ֵשׁב ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן".
ָלתֵת אֹתָנוּ ְבּיַד ָה ֱאמֹרִי ְל ַה ֲאבִידֵנוּ וְלוּ הוֹאַלְנוּ וַנּ ֶ
ִשׁאָר וּ ְקרָאָהוּ אָסוֹן ַבּ ֶדּ ֶר ְך
]בר' " [38 42וַיֹּאמֶר לֹא יֵרֵד ְבּנִי ִע ָמּכֶם כִּי אָחִיו מֵת וְהוּא ְלבַדּוֹ נ ְ
ֲשׁר ֵתּלְכוּ בָהּ וְהוֹ ַר ְדתֶּם אֶת ֵשׂי ָבתִי ְבּיָגוֹן ְשׁאוֹלָה".
אֶ
ֲשׁר
]יהושע " [14 14עַל ֵכּן ָהיְתָה ֶחבְרוֹן ְל ָכלֵב בֶּן יְֻפנֶּה ַה ְקּנִזִּי ְלנַ ֲחלָה עַד הַיּוֹם ַהזֶּה יַעַן א ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ִמלֵּא אַ ֲחרֵי ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר
ֲשׁר ֲא ַמ ְרתֶּם ָלבַז יִ ְהיֶה וְ ֵהבֵיאתִי אֹתָם וְיָדְעוּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]במ' " [31 14וְ ַט ְפּכֶם א ֶ
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יָבֹאוּ ָשׁמָּה וְָלהֶם ֶא ְתּנֶנָּה וְהֵם יִירָשׁוּ ָה".
]דב' " [42 1וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי ֱאמֹר ָלהֶם לֹא ַתעֲלוּ וְלֹא ִת ָלּחֲמוּ כִּי אֵינֶנִּי ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וְלֹא ִתּנָּגְפוּ
ִל ְפנֵי אֹיְבֵיכֶם".
]דב' " [42 1וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי ֱאמֹר ָלהֶם לֹא ַתעֲלוּ וְלֹא ִת ָלּחֲמוּ כִּי אֵינֶנִּי ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וְלֹא ִתּנָּגְפוּ
ִל ְפנֵי אֹיְבֵיכֶם".
וּשׁמֹנֶה
ֹשׁים ְ
ֲשׁר ָע ַברְנוּ אֶת נַחַל זֶרֶד ְשׁל ִ
ֲשׁר ָה ַלכְנוּ ִמ ָקּדֵשׁ ַבּ ְרנֵ ַע עַד א ֶ
]דב' " [14 2וְ ַהיָּמִים א ֶ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם".
שׁנָה עַד תֹּם כָּל הַדּוֹר אַנ ֵ
ֲשׁר נ ְ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה ִמ ֶקּרֶב ַה ַמּ ֲחנֶה ַכּא ֶ
ָ
וּשׁמֹנֶה
ֹשׁים ְ
ֲשׁר ָע ַברְנוּ אֶת נַחַל זֶרֶד ְשׁל ִ
ֲשׁר ָה ַלכְנוּ ִמ ָקּדֵשׁ ַבּ ְרנֵ ַע עַד א ֶ
]דב' " [14 2וְ ַהיָּמִים א ֶ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם".
ֲשׁר נ ְ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה ִמ ֶקּרֶב ַה ַמּ ֲחנֶה ַכּא ֶ
ָשׁנָה עַד תֹּם כָּל הַדּוֹר אַנ ֵ
]דב' " [15 2וְגַם יַד ה' ָהיְתָה בָּם ְל ֻהמָּם ִמ ֶקּרֶב ַה ַמּ ֲחנֶה עַד ֻתּמָּם".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]דב' " [17 2וַיְ ַדבֵּר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ֲשׁר ַבּנַּחַל וְעַד ַהִגּ ְלעָד לֹא ָהיְתָה
שׂפַת נַחַל אַ ְרנֹן וְ ָהעִיר א ֶ
ֲשׁר עַל ְ
]דב' ֵ " [36 2מ ֲערֹעֵר א ֶ
ֲשׁר ָשׂגְבָה ִממֶּנּוּ אֶת ַהכֹּל נָתַן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְל ָפנֵינוּ".
ִק ְריָה א ֶ
ֲשׁר ַבּנַּחַל וְעַד ַהִגּ ְלעָד לֹא ָהיְתָה
שׂפַת נַחַל אַ ְרנֹן וְ ָהעִיר א ֶ
ֲשׁר עַל ְ
]דב' ֵ " [36 2מ ֲערֹעֵר א ֶ

מְאַ ְסתֶּם בָּהּ".
]במ' " [42 14אַל ַתּעֲלוּ כִּי אֵין ה' ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וְלֹא ִתּנָּגְפוּ ִל ְפנֵי אֹיְבֵיכֶם".
]דה"י ב " [4 11כֹּה אָמַר ה' לֹא ַתעֲלוּ וְלֹא ִת ָלּחֲמוּ עִם ֲאחֵיכֶם שׁוּבוּ אִישׁ ְלבֵיתוֹ כִּי ֵמ ִאתִּי
ָשׁבוּ ִמ ֶלּכֶת אֶל יָ ָר ְבעָם".
ִשׁמְעוּ אֶת ִדּ ְברֵי ה' וַיּ ֻ
נִ ְהיָה ַה ָדּבָר ַהזֶּה וַיּ ְ
ֹשׂה
שׁנָה עַד תֹּם כָּל הַדּוֹר ָהע ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיְנִעֵם ַבּ ִמּ ְדבָּר אַ ְר ָבּעִים ָ
]במ' " [13 32וַיִּחַר אַף ה' ְבּי ְ
ָהרַע ְבּעֵינֵי ה'".
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' וְ ַכא ֶ
ֲשׁר יָצְאוּ יַד ה' ָהיְתָה בָּם ְל ָרעָה ַכּא ֶ
]שופ' ְ " [15 2בּכֹל א ֶ
וַיֵּצֶר ָלהֶם ְמאֹד".
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' וְַכא ֶ
ֲשׁר יָצְאוּ יַד ה' ָהיְתָה בָּם ְל ָרעָה ַכּא ֶ
]שופ' ְ " [15 2בּכֹל א ֶ
וַיֵּצֶר ָלהֶם ְמאֹד".
]יר' " [4 1וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יר' " [11 1וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר מָה אַתָּה רֹאֶה יִ ְר ְמיָהוּ וָאֹמַר ַמקֵּל ָשׁקֵד ֲאנִי רֹאֶה".
]יר' " [1 2וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יר' " [8 13וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יר' " [1 16וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יר' " [5 18וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמוֹר".
]יר' " [4 24וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יר' " [6 32וַיֹּאמֶר יִ ְר ְמיָהוּ ָהיָה ְדּבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [16 3וַיְהִי ִמ ְקצֵה ִשׁ ְבעַת יָמִים וַיְהִי ְדבַר ה' ֵא ַלי לֵאמֹר".
]יח' " [1 6וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 7וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [14 11וַיְהִי ְדבַר ה' ֵא ַלי לֵאמֹר".
]יח' " [1 12וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [17 12וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [21 12וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [26 12וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 13וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [2 14וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [12 14וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 15וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 16וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 17וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [11 17וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 18וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [2 20וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 21וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [6 21וַיְ ִהי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [13 21וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [23 21וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 22וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [17 22וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [23 22וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 23וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [15 24וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 25וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ֶשׂרֵה ָשׁנָה ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ַשׁתֵּי ע ְ
]יח' " [1 26וַיְהִי ְבּע ְ
]יח' " [1 27וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 28וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי ֵלאמֹר".
]יח' " [11 28וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [20 28וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ָשׂר ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ִשׁנֵים ע ָ
ֲשׂרִי בּ ְ
ֲשׂרִית ָבּע ִ
ַשּׁנָה ָהע ִ
]יח' " [1 29בּ ָ
ָשׁבַע ָשׁנָה ָבּרִאשׁוֹן ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ֶשׂרִים ו ֶ
]יח' " [17 29וַיְהִי ְבּע ְ
]יח' " [1 30וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ְשׁ ְבעָה ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ֶשׂרֵה ָשׁנָה ָבּרִאשׁוֹן בּ ִ
]יח' " [20 30וַיְהִי בְּאַחַת ע ְ
ִישׁי ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ַשּׁל ִ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה בּ ְ
]יח' " [1 31וַיְהִי בְּאַחַת ע ְ
ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי
ִשׁנֵי ע ָ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה בּ ְ
ִשׁתֵּי ע ְ
]יח' " [1 32וַיְהִי בּ ְ
לֵאמֹר".
ָשׂר ַלחֹדֶשׁ ָהיָה ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
ִשּׁה ע ָ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה ַבּ ֲחמ ָ
ִשׁתֵּי ע ְ
]יח' " [17 32וַיְהִי בּ ְ
]יח' " [1 33וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [23 33וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 34וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 35וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [16 36וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [15 37וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]יח' " [1 38וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]זכריה " [8 4וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
]זכריה " [9 6וַיְהִי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאמֹר".
שׂפַת נַחַל
ֲשׁר עַל ְ
ֹשׁל ֵמעֲרוֹעֵר א ֶ
ֶשׁבּוֹן מ ֵ
ַיּוֹשׁב ְבּח ְ
]יהושע " [2 12סִיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי ה ֵ
אַרְנוֹן וְתוֹ ְך ַהנַּחַל וַ ֲחצִי ַהִגּ ְלעָד וְעַד יַבֹּק ַהנַּחַל גְּבוּל ְבּנֵי עַמּוֹן".
ֲשׁר בְּתוֹ ְך ַהנַּחַל וְכָל ַהמִּישֹׁר
שׂפַת נַחַל אַרְנוֹן וְ ָהעִיר א ֶ
ֲשׁר עַל ְ
]יהושע ֵ " [9 13מעֲרוֹעֵר א ֶ
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מֵי ְדבָא עַד דִּיבוֹן".
ֲשׁר ָשׂגְבָה ִממֶּנּוּ אֶת ַהכֹּל נָתַן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְל ָפנֵינוּ".
ִק ְריָה א ֶ
ֲשׁר ַבּנַּחַל וְעַד ַהִגּ ְלעָד לֹא ָהיְתָה
שׂפַת נַחַל אַ ְרנֹן וְ ָהעִיר א ֶ
ֲשׁר עַל ְ
]דב' ֵ " [36 2מ ֲערֹעֵר א ֶ
ֲשׁר בְּתוֹ ְך
שׂפַת נַחַל אַרְנוֹן וְ ָהעִיר א ֶ
ֲשׁר עַל ְ
]יהושע " [16 13וַיְהִי ָלהֶם ַהגְּבוּל ֵמעֲרוֹעֵר א ֶ
ִק ְריָה א ֶ
ַהנַּחַל וְכָל ַהמִּישֹׁר עַל מֵי ְדבָא".
ֲשׁר ָשׂגְבָה ִממֶּנּוּ אֶת ַהכֹּל נָתַן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְל ָפנֵינוּ".
ָשׁן ִל ְקרָאתָם הוּא וְכָל עַמּוֹ
ָשׁן וַיֵּצֵא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
]במ' " [33 21וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ ֶדּ ֶר ְך ַהבּ ָ
שׁן ִל ְקרָאתֵנוּ הוּא וְכָל עַמּוֹ ַל ִמּ ְל ָחמָה
ָשׁן וַיֵּצֵא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָ
]דב' " [1 3וַנֵּפֶן וַנַּעַל ֶדּ ֶר ְך ַהבּ ָ
ַל ִמּ ְל ָחמָה ֶא ְד ֶרעִי".
ֶא ְד ֶרעִי".
ֹשׁה אַל תִּירָא אֹתוֹ כִּי ְביָ ְד ָך נָ ַתתִּי אֹתוֹ וְאֶת כָּל עַמּוֹ וְאֶת
]במ' " [34 21וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
]דב' " [2 3וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי אַל תִּירָא אֹתוֹ כִּי ְביָ ְד ָך נָ ַתתִּי אֹתוֹ וְאֶת כָּל עַמּוֹ וְאֶת אַרְצוֹ
ֶשׁבּוֹן".
יוֹשׁב ְבּח ְ
ֲשׁר ֵ
ָשׂי ָת ְלסִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ֲשׁר ע ִ
ָשׂי ָת לּוֹ ַכּא ֶ
אַרְצוֹ וְע ִ
ֶשׁבּוֹן".
וְע ִ
יוֹשׁב ְבּח ְ
ֲשׁר ֵ
ָשׂי ָת ְלסִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ֲשׁר ע ִ
ָשׂי ָת לּוֹ ַכּא ֶ
שׂרִיד וַיִּירְשׁוּ אֶת
ִשׁאִיר לוֹ ָ
]במ' " [35 21וַיַּכּוּ אֹתוֹ וְאֶת ָבּנָיו וְאֶת כָּל עַמּוֹ עַד ִבּ ְלתִּי ה ְ
ָשׁן וְאֶת כָּל עַמּוֹ וַנַּכֵּהוּ עַד ִבּ ְלתִּי
]דב' " [3 3וַיִּתֵּן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְבּיָדֵנוּ גַּם אֶת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
אַרְצוֹ".
שׂרִיד".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
הְ
ִשׂ ָראֵל ַבּ ָתּוֶ ְך ֵאלֶּה ִמזֶּה וְ ֵאלֶּה ִמזֶּה
]יהושע " [22 8וְ ֵאלֶּה יָצְאוּ מִן ָהעִיר ִל ְקרָאתָם וַיִּהְיוּ ְלי ְ
ָשׁן וְאֶת כָּל עַמּוֹ וַנַּכֵּהוּ עַד ִבּ ְלתִּי
]דב' " [3 3וַיִּתֵּן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְבּיָדֵנוּ גַּם אֶת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
שׂרִיד וּ ָפלִיט".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
וַיַּכּוּ אוֹתָם עַד ִבּ ְלתִּי ה ְ
שׂרִיד".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
הְ
ְהוֹשׁ ַע וְאֶת עַמּוֹ עַד ִבּ ְלתִּי
]יהושע " [33 10אָז ָעלָה הֹרָם ֶמ ֶל ְך גֶּזֶר ַל ְעזֹר אֶת ָלכִישׁ וַיַּכֵּהוּ י ֻ
]דב' " [3 3וַיִּתֵּן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְבּיָדֵנוּ גַּם אֶת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן וְאֶת כָּל עַמּוֹ וַנַּכֵּהוּ עַד ִבּ ְלתִּי
שׂרִיד".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
הְ
שׂרִיד".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
הְ
ִשׁאָרִים ְלבֵית אַחְאָב ְבּיִזְ ְרעֶאל וְכָל ְגּדֹלָיו וּ ְמיָֻדּעָיו
]מלכים ב " [11 10וַיְַּך יֵהוּא אֵת כָּל ַהנּ ְ
ָשׁן וְאֶת כָּל עַמּוֹ וַנַּכֵּהוּ עַד ִבּ ְלתִּי
]דב' " [3 3וַיִּתֵּן ה' ֱאלֹהֵינוּ ְבּיֵָדנוּ גַּם אֶת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
שׂרִיד".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
וְכֹ ֲהנָיו עַד ִבּ ְלתִּי ה ְ
שׂרִיד".
ִשׁאִיר לוֹ ָ
הְ
ֲשׁר הוֹבִישׁ ה' אֶת מֵי יַם סוּף ִמ ְפּנֵיכֶם ְבּצֵא ְתכֶם ִמ ִמּ ְצ ָריִם
]יהושע " [10 2כִּי ָשׁ ַמעְנוּ אֵת א ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ִמנַּחַל
]דב' " [8 3וַנִּקַּח ָבּעֵת ַההִוא אֶת הָאָרֶץ ִמיַּד ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ֲשׁר ֶה ֱח ַר ְמתֶּם אוֹתָם".
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ְלסִיחֹן וּלְעוֹג א ֶ
ִשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ֲשׂיתֶם ל ְ
ֲשׁר ע ִ
וַא ֶ
אַ ְרנֹן עַד הַר ֶחרְמוֹן".
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן יָמָּה וְכָל ַמ ְלכֵי ַה ְכּנַ ֲענִי
ִשׁמֹ ַע כָּל ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
]יהושע " [1 5וַיְהִי כ ְ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ִמנַּחַל
]דב' " [8 3וַנִּקַּח ָבּעֵת ַההִוא אֶת הָאָרֶץ ִמיַּד ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ִשׂ ָראֵל עַד ָע ְברָם וַיִּמַּס ְל ָבבָם וְלֹא
ֲשׁר הוֹבִישׁ ה' אֶת מֵי ַהיַּ ְרדֵּן ִמ ְפּנֵי ְבנֵי י ְ
ֲשׁר עַל ַהיָּם אֵת א ֶ
אֶ
אַ ְרנֹן עַד הַר ֶחרְמוֹן".
ִשׂ ָראֵל".
ָהיָה בָם עוֹד רוּ ַח ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ְלסִיחוֹן ֶמ ֶל ְך
ִשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹ ִרי א ֶ
ָשׂה ל ְ
ֲשׁר ע ָ
]יהושע " [10 9וְאֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ִמנַּחַל
]דב' " [8 3וַנִּקַּח ָבּעֵת ַההִוא אֶת הָאָרֶץ ִמיַּד ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ַשׁתָּרוֹת".
ֲשׁר ְבּע ְ
ָשׁן א ֶ
ֶשׁבּוֹן וּלְעוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
חְ
אַ ְרנֹן עַד הַר ֶחרְמוֹן".
ִשׂ ָראֵל וַיִּרְשׁוּ אֶת אַ ְרצָם ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן
ֲשׁר הִכּוּ ְבנֵי י ְ
]יהושע " [1 12וְ ֵאלֶּה ַמ ְלכֵי הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ִמנַּחַל
]דב' " [8 3וַנִּקַּח ָבּעֵת ַההִוא אֶת הָאָרֶץ ִמיַּד ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ַשּׁמֶשׁ ִמנַּחַל אַרְנוֹן עַד הַר ֶחרְמוֹן וְכָל ָה ֲע ָרבָה ִמזְ ָרחָה".
ִמזְ ְרחָה ה ָ
אַ ְרנֹן עַד הַר ֶחרְמוֹן".
ָשׁן ִל ְבנֵי ָמכִיר בֶּן
ַשׁתָּרוֹת וְ ֶא ְד ֶרעִי ָערֵי ַמ ְמלְכוּת עוֹג ַבּבּ ָ
]יהושע " [31 13וַ ֲחצִי ַהִגּ ְלעָד וְע ְ
ָשׁן עַד ַס ְלכָה וְ ֶא ְד ֶרעִי ָערֵי ַמ ְמ ֶלכֶת עוֹג
]דב' " [10 3כֹּל ָערֵי ַהמִּישֹׁר וְכָל ַהִגּ ְלעָד וְכָל ַהבּ ָ
ִשׁפְּחוֹתָם".
ַשּׁה ַל ֲחצִי ְבנֵי ָמכִיר ְלמ ְ
ְמנ ֶ
ָשׁן".
ַבּבּ ָ
ַשּׁי
ַשּׁמֶשׁ אֵת כָּל ֶארֶץ ַהִגּ ְלעָד ַהָגּדִי וְהָראוּ ֵבנִי וְ ַה ְמנ ִ
]מלכים ב " [33 10מִן ַהיַּ ְרדֵּן ִמזְרַח ה ֶ
שׁר עַל נַחַל אַ ְרנֹן וַ ֲחצִי הַר
ַשׁנוּ ָבּעֵת ַההִוא ֵמ ֲערֹעֵר ֲא ֶ
]דב' " [12 3וְאֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת יָר ְ
ָשׁן".
ֲשׁר עַל נַחַל אַ ְרנֹן וְ ַהִגּ ְלעָד וְ ַהבּ ָ
ֵמ ֲערֹעֵר א ֶ
ַהִגּ ְלעָד וְ ָערָיו נָ ַתתִּי לָראוּ ֵבנִי וְַלָגּדִי".
ָשׁן עַד גְּבוּל ַהגְּשׁוּרִי וְ ַה ַמּ ֲע ָכתִי וַ ֲחצִי
]יהושע " [5 12וּמֹ ֵשׁל ְבּהַר ֶחרְמוֹן וּ ְב ַס ְלכָה וּ ְבכָל ַהבּ ָ
ַשּׁה ָלקַח אֶת כָּל ֶחבֶל אַ ְרגֹּב עַד גְּבוּל ַהגְּשׁוּרִי וְ ַה ַמּ ֲע ָכתִי וַיִּ ְקרָא
]דב' " [14 3יָאִיר בֶּן ְמנ ֶ
ֶשׁבּוֹן".
ַהִגּ ְלעָד גְּבוּל סִיחוֹן ֶמ ֶל ְך ח ְ
ָשׁן ַחוֹּת יָאִיר עַד הַיּוֹם ַהזֶּה".
אֹתָם עַל ְשׁמוֹ אֶת ַהבּ ָ
ֹשׁים ֲעיָרִים ָלהֶם ָלהֶם
וּשׁל ִ
ֹשׁים ֲעיָרִים ְ
ֹשׁים ָבּנִים רֹ ְכבִים עַל ְשׁל ִ
ַשּׁה ָלקַח אֶת כָּל ֶחבֶל אַ ְרגֹּב עַד גְּבוּל ַהגְּשׁוּרִי וְ ַה ַמּ ֲע ָכתִי וַיִּ ְקרָא אֹתָם ]שופ' " [4 10וַיְהִי לוֹ ְשׁל ִ
]דב' " [14 3יָאִיר בֶּן ְמנ ֶ
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ ַהִגּ ְלעָד".
יִ ְקרְאוּ ַחוֹּת יָאִיר עַד הַיּוֹם ַהזֶּה א ֶ
ָשׁן ַחוֹּת יָאִיר עַד הַיּוֹם ַהזֶּה".
עַל ְשׁמוֹ אֶת ַהבּ ָ
ֲשׁר עַל ְשׂפַת נַ ַחל אַרְנוֹן
ֹשׁל ֵמעֲרוֹעֵר א ֶ
ֶשׁבּוֹן מ ֵ
ַיּוֹשׁב ְבּח ְ
]דב' " [16 3וְלָראוּ ֵבנִי וְַלָגּדִי נָ ַתתִּי מִן ַהִגּ ְלעָד וְעַד נַחַל אַ ְרנֹן תּוֹ ְך ַהנַּחַל וּגְבֻל וְעַד יַבֹּק ַהנַּחַל ]יהושע " [2 12סִיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי ה ֵ
וְתוֹ ְך ַהנַּחַל וַ ֲחצִי ַהִגּ ְלעָד וְעַד יַבֹּק ַהנַּחַל גְּבוּל ְבּנֵי עַמּוֹן".
גְּבוּל ְבּנֵי עַמּוֹן".
ֲשׁר
]יהושע " [16 3וַיַַּעמְדוּ ַה ַמּיִם ַהיֹּ ְרדִים ִמ ְל ַמ ְעלָה קָמוּ נֵד ֶאחָד ַה ְרחֵק ְמאֹד מֵאָדָם ָהעִיר א ֶ
אַשׁדֹּת ַה ִפּ ְסגָּה
]דב' " [17 3וְ ָה ֲע ָרבָה וְ ַהיַּ ְרדֵּן וּגְבֻל ִמ ִכּנֶּרֶת וְעַד יָם ָה ֲע ָרבָה יָם ַה ֶמּלַח ַתּחַת ְ
ִמצַּד ָצ ְרתָן וְ ַהיֹּ ְרדִים עַל יָם ָה ֲע ָרבָה יָם ַה ֶמּלַח תַּמּוּ נִ ְכרָתוּ וְ ָהעָם ָעבְרוּ נֶגֶד יְרִיחוֹ".
ִמזְ ָרחָה".
]יהושע " [3 12וְ ָה ֲע ָרבָה עַד יָם ִכּנְרוֹת ִמזְ ָרחָה וְעַד יָם ָה ֲע ָרבָה יָם ַה ֶמּלַח ִמזְ ָרחָה ֶדּ ֶר ְך בֵּית
אַשׁדֹּת ַה ִפּ ְסגָּה
]דב' " [17 3וְ ָה ֲע ָרבָה וְ ַהיַּ ְרדֵּן וּגְבֻל ִמ ִכּנֶּרֶת וְ ַעד יָם ָה ֲע ָרבָה יָם ַה ֶמּלַח ַתּחַת ְ
אַשׁדּוֹת ַה ִפּ ְסגָּה".
ְשׁמוֹת וּ ִמתֵּימָן ַתּחַת ְ
ַהי ִ
ִמזְ ָרחָה".
ֹשׁת
ִשׁתָּהּ ]יהושע ִ " [11 1עבְרוּ ְבּ ֶקרֶב ַה ַמּ ֲחנֶה וְצַוּוּ אֶת ָהעָם לֵאמֹר ָהכִינוּ ָלכֶם צֵידָה כִּי בְּעוֹד ְשׁל ֶ
]דב' " [18 3וָ ֲא ַצו ֶא ְתכֶם ָבּעֵת ַההִוא לֵאמֹר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נָתַן ָלכֶם אֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת ְלר ְ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ָלכֶם
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
יָמִים אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ַהזֶּה לָבוֹא ָלר ֶ
ִשׂ ָראֵל כָּל ְבּנֵי ָחיִל".
חֲלוּצִים ַתּ ַעבְרוּ ִל ְפנֵי ֲאחֵיכֶם ְבּנֵי י ְ
ִשׁתָּהּ".
ְלר ְ
]דב' " [18 3וָ ֲאצַו ֶא ְתכֶם ָבּעֵת ַההִוא לֵאמֹר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נָתַן ָלכֶם אֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת ְלר ְ
ֹשׁה ֶעבֶד ה' לֵאמֹר ה' ֱאלֹהֵיכֶם ֵמנִי ַח ָלכֶם
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם מ ֶ
ִשׁתָּהּ ]יהושע " [13 1זָכוֹר אֶת ַה ָדּבָר א ֶ
ֲחלוּצִים ַתּ ַעבְרוּ ִל ְפנֵי ֲאחֵיכֶם ְבּנֵי י ְ
וְנָתַן ָלכֶם אֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת".
ִשׂ ָראֵל כָּל ְבּנֵי ָחיִל".
ֹשׁת
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ]יהושע ִ " [11 1עבְרוּ ְבּ ֶקרֶב ַה ַמּ ֲחנֶה וְצַוּוּ אֶת ָהעָם לֵאמֹר ָהכִינוּ ָלכֶם צֵידָה כִּי בְּעוֹד ְשׁל ֶ
ֲשׁר יָנִי ַח ה' ַל ֲאחֵיכֶם ָכּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם הֵם אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [20 3עַד א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ָלכֶם
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
יָמִים אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ַהזֶּה לָבוֹא ָלר ֶ
ֲשׁר נָ ַתתִּי ָלכֶם".
ֻשּׁתוֹ א ֶ
ְשׁ ְבתֶּם אִישׁ לִיר ָ
ָלהֶם ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ו ַ
ִשׁתָּהּ".
ְלר ְ
ֲשׁר ה'
ֲשׁר יָנִי ַח ה' ַל ֲאחֵיכֶם ָכּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם ֵהמָּה אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]יהושע " [15 1עַד א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם
ֲשׁר יָנִי ַח ה' ַל ֲאחֵיכֶם ָכּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם הֵם אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [20 3עַד א ֶ
ֹשׁה ֶעבֶד ה'
ֲשׁר נָתַן ָלכֶם מ ֶ
ִשׁתֶּם אוֹתָהּ א ֶ
ֻשּׁ ְתכֶם וִיר ְ
ְשׁ ְבתֶּם ְל ֶארֶץ יְר ַ
ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ָלהֶם ו ַ
ֲשׁר נָ ַתתִּי ָלכֶם".
ֻשּׁתוֹ א ֶ
ְשׁ ְבתֶּם אִישׁ לִיר ָ
נֹתֵן ָלהֶם ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ו ַ
ַשּׁמֶשׁ".
ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ִמזְרַח ה ָ
ָשׂה ה' ֱאלֹהֵיכֶם ְלכָל הַגּוֹיִם ָה ֵאלֶּה ִמ ְפּנֵיכֶם כִּי
ֲשׁר ע ָ
]יהושע " [3 23וְאַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל א ֶ
ָשׂה ה'
ֲשׁר ע ָ
]דב' " [21 3וְאֶת יְהוֹשׁוּ ַע ִצוֵּיתִי ָבּעֵת ַההִוא לֵאמֹר עֵינֶי ָך ָהרֹאֹת אֵת כָּל א ֶ
ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ַהנִּ ְלחָם ָלכֶם".
ֲשׁר אַתָּה עֹבֵר ָשׁמָּה".
ֲשׂה ה' ְלכָל ַה ַמּ ְמלָכוֹת א ֶ
ִשׁנֵי ַה ְמּ ָלכִים ָה ֵאלֶּה כֵּן יַע ֶ
ֱאלֹהֵיכֶם ל ְ
ָשׂה ה' ֱאלֹהֵיכֶם ְלכָל הַגּוֹיִם ָה ֵאלֶּה ִמ ְפּנֵיכֶם כִּי
ֲשׁר ע ָ
]יהושע " [3 23וְאַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל א ֶ
]דב' " [22 3לֹא תִּירָאוּם כִּי ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ַהנִּ ְלחָם ָלכֶם".
ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ַהנִּ ְלחָם ָלכֶם".
ֲשׁר ִדּבֶּר
]יהושע " [10 23אִישׁ ֶאחָד ִמכֶּם יִ ְרדָּף אָ ֶלף כִּי ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ַהנִּ ְלחָם ָלכֶם ַכּא ֶ
]דב' " [22 3לֹא תִּירָאוּם כִּי ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ַהנִּ ְלחָם ָלכֶם".
ָלכֶם".
ִשׁתָּהּ
ֲשׁר אַתֶּם ָבּאִים ְלר ְ
ֲשׁר ִצוִּי ָת ְבּיַד ֲע ָבדֶי ָך ַהנְּבִיאִים לֵאמֹר הָאָרֶץ א ֶ
]עזרא " [11 9א ֶ
ֲשׁר ִצוַּנִי ה' ֱאלֹהָי ַלעֲשׂוֹת כֵּן ְבּ ֶקרֶב
ִשׁ ָפּטִים ַכּא ֶ
]דב' ְ " [5 4ראֵה ִל ַמּ ְדתִּי ֶא ְתכֶם ֻחקִּים וּמ ְ
ֲשׁר ִמלְאוּ ָה ִמפֶּה אֶל פֶּה ְבּ ֻטמְאָתָם".
ֶארֶץ נִדָּה הִיא ְבּנִדַּת ַעמֵּי ָה ֲארָצוֹת בְּתוֹ ֲעבֹתֵיהֶם א ֶ
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אַתֶּם ָבּאִים ָשׁמָּה ְלר ְ
הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר נָ ַתתָּה
שׁר הֵם ַחיִּים עַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה א ֶ
]מלכים א ְ " [40 8ל ַמעַן יִרָאוּ ָך כָּל ַהיָּמִים ֲא ֶ
ֲשׁר ָע ַמ ְד ָתּ ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ְבּחֹרֵב ֶבּ ֱאמֹר ה' ֵאלַי ַה ְקהֶל לִי אֶת ָהעָם
]דב' " [10 4יוֹם א ֶ
ַל ֲאבֹתֵינוּ".
שׁר הֵם ַחיִּים עַל ָה ֲא ָדמָה וְאֶת
ֲשׁר יְִלמְדוּן ְליִרְאָה אֹתִי כָּל ַהיָּמִים ֲא ֶ
ְאַשׁ ִמעֵם אֶת ְדּ ָברָי א ֶ
ו ְ
ְבּנֵיהֶם יְַלמֵּדוּן".
ֲשׁר ָע ַמ ְד ָתּ ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ְבּחֹרֵב ֶבּ ֱאמֹר ה' ֵאלַי ַה ְקהֶל לִי אֶת ָהעָם
]דב' " [10 4יוֹם א ֶ
שׁר הֵם ַחיִּים עַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה
]דה"י ב ְ " [31 6ל ַמעַן יִירָאוּ ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכֶי ָך כָּל ַהיָּמִים ֲא ֶ
ֲשׁר נָ ַתתָּה ַל ֲאבֹתֵינוּ".
אֶ
שׁר הֵם ַחיִּים עַל ָה ֲא ָדמָה וְאֶת
ֲשׁר יְִלמְדוּן ְליִרְאָה אֹתִי כָּל ַהיָּמִים ֲא ֶ
ְאַשׁ ִמעֵם אֶת ְדּ ָברָי א ֶ
ו ְ
ְבּנֵיהֶם יְַלמֵּדוּן".
ֲשׁר
ֲשׁר בָּאָרֶץ ִמ ָתּחַת וַא ֶ
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וַא ֶ
ֲשׁר בּ ָ
ֲשׂה ְל ָך ֶפסֶל וְכָל תְּמוּנָה א ֶ
]שמ' " [4 20לֹא ַתע ֶ
ֲשׁר ַבּ ַמּיִם ִמ ַתּחַת לָאָרֶץ".
]דב' ַ " [18 4תּ ְבנִית כָּל רֹמֵשׂ ָבּ ֲא ָדמָה ַתּ ְבנִית כָּל ָדּגָה א ֶ
ַמּיִם ִמ ַתּחַת לָאָרֶץ".
בַּ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן
]שמ' ַ " [12 20כּבֵּד אֶת אָבִי ָך וְאֶת ִא ֶמּ ָך ְל ַמעַן יַ ֲארִכוּן יָמֶי ָך עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ִשּׁבַע ְל ִב ְלתִּי ָע ְברִי אֶת ַהיַּ ְרדֵּן וּ ְל ִב ְלתִּי בֹא אֶל
]דב' " [21 4וַה' ִהתְאַנַּף בִּי עַל ִדּ ְברֵיכֶם וַיּ ָ
ָל ְך".
שׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך נַ ֲחלָה".
הָאָרֶץ הַטּוֹבָה ֲא ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם
ֲשׂיתֶם ָלכֶם ]יהושע ְ " [16 23בּ ָע ְב ְרכֶם אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִע ָמּכֶם וַע ִ
ִשּׁמְרוּ ָלכֶם פֶּן ִתּ ְשׁכְּחוּ אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
]דב' " [23 4ה ָ
ֲשׁר
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה א ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ֶפּסֶל תְּמוּנַת כֹּל א ֶ
נָתַן ָלכֶם".
ֲשׁר בָּא מִיהוּדָה לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' יַעַן כִּי
]מלכים א " [21 13וַיִּ ְקרָא אֶל אִישׁ ָה ֱאלֹהִים א ֶ
ֲשׂיתֶם ָלכֶם
ֲשׁר ָכּרַת ִע ָמּכֶם וַע ִ
ִשׁכְּחוּ אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
ִשּׁמְרוּ ָלכֶם פֶּן תּ ְ
]דב' " [23 4ה ָ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ָמרִי ָת פִּי ה' וְלֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ַה ִמּ ְצוָה א ֶ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ֶפּסֶל תְּמוּנַת כֹּל א ֶ
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ִשׁמְעוּן
ֲשׁר לֹא יִרְאוּן וְלֹא י ְ
ֲשׂה יְדֵי אָדָם עֵץ וָ ֶאבֶן א ֶ
]דב' " [28 4וַ ֲע ַב ְדתֶּם ָשׁם ֱאלֹהִים ַמע ֵ
וְלֹא יֹאכְלוּן וְלֹא יְרִיחֻן".
ִשׁמְעוּן
ֲשׁר לֹא יִרְאוּן וְלֹא י ְ
ֲשׂה יְדֵי אָדָם עֵץ וָ ֶאבֶן א ֶ
]דב' " [28 4וַ ֲע ַב ְדתֶּם ָשׁם ֱאלֹ ִהים ַמע ֵ
וְלֹא יֹאכְלוּן וְלֹא יְרִיחֻן".
]דב' " [34 4אוֹ ֲהנִסָּה ֱאלֹהִים לָבוֹא ָל ַקחַת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּרֶב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת וּבְמוֹ ְפתִים
ָשׂה ָלכֶם ה' ֱאלֹהֵיכֶם
ֲשׁר ע ָ
וּ ְב ִמ ְל ָחמָה וּ ְביָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּבְמוֹ ָראִים ְגּדֹלִים ְכּכֹל א ֶ
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְלעֵינֶי ָך".
]דב' " [34 4אוֹ ֲהנִסָּה ֱאלֹהִים לָבוֹא ָל ַקחַת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּרֶב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת וּבְמוֹ ְפתִים
ֲשׁר ע ָ
וּ ְב ִמ ְל ָחמָה וּ ְביָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּבְמוֹ ָראִים ְגּדֹלִים ְכּכֹל א ֶ
ָשׂה ָלכֶם ה' ֱאלֹהֵיכֶם
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְלעֵינֶי ָך".
]דב' " [34 4אוֹ ֲהנִסָּה ֱאלֹהִים לָבוֹא ָל ַקחַת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּרֶב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת וּבְמוֹ ְפתִים
ָשׂה ָלכֶם ה' ֱאלֹהֵיכֶם
ֲשׁר ע ָ
וּ ְב ִמ ְל ָחמָה וּ ְביָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּבְמוֹ ָראִים ְגּדֹלִים ְכּכֹל א ֶ
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְלעֵינֶי ָך".
]דב' " [35 4אַתָּה ָה ְר ֵא ָת ָל ַדעַת כִּי ה' הוּא ָה ֱאלֹהִים אֵין עוֹד ִמ ְלּבַדּוֹ".
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וְעַל הָאָרֶץ
ֲשׁבֹ ָת אֶל ְל ָב ֶב ָך כִּי ה' הוּא ָה ֱאלֹהִים בּ ָ
]דב' " [39 4וְיַָד ְע ָתּ הַיּוֹם וַה ֵ
ִמ ָתּחַת אֵין עוֹד".
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וְעַל הָאָרֶץ
ֲשׁבֹ ָת אֶל ְל ָב ֶב ָך כִּי ה' הוּא ָה ֱאלֹהִים בּ ָ
]דב' " [39 4וְיַָד ְע ָתּ הַיּוֹם וַה ֵ
ִמ ָתּחַת אֵין עוֹד".
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וּ ְל ָבנֶי ָך
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם א ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ֻחקָּיו וְאֶת ִמצְוֹתָיו א ֶ
]דב' " [40 4ו ָ
אַ ֲחרֶי ָך וּ ְל ַמעַן ַתּ ֲא ִרי ְך יָמִים עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך כָּל ַהיָּמִים".
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וּ ְל ָבנֶי ָך
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם א ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ֻחקָּיו וְאֶת ִמצְוֹתָיו א ֶ
]דב' " [40 4ו ָ
אַ ֲחרֶי ָך וּ ְל ַמעַן ַתּ ֲארִי ְך יָמִים עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך כָּל ַהיָּמִים".
ִשׂ ָראֵל ְבּצֵאתָם
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִדּבֶּר מ ֶ
ִשׁ ָפּטִים א ֶ
]דב' ֵ " [45 4אלֶּה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻחקִּים וְ ַהמּ ְ
ִמ ִמּ ְצ ָריִם".
ִשׂ ָראֵל ְבּצֵאתָם
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִדּבֶּר מ ֶ
ִשׁ ָפּטִים א ֶ
]דב' ֵ " [45 4אלֶּה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻחקִּים וְ ַהמּ ְ
ִמ ִמּ ְצ ָריִם".
יוֹשׁב
ֲשׁר ֵ
]דב' ְ " [46 4בּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ַבַּגּיְא מוּל בֵּית פְּעוֹר ְבּ ֶארֶץ סִיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּצֵאתָם ִמ ִמּ ְצ ָריִם".
ֹשׁה וּ ְבנֵי י ְ
ֲשׁר ִהכָּה מ ֶ
ֶשׁבּוֹן א ֶ
ְבּח ְ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר
ָשׁן ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
]דב' " [47 4וַיִּירְשׁוּ אֶת אַרְצוֹ וְאֶת ֶארֶץ עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
ַהיַּ ְרדֵּן ִמזְרַח ָשׁמֶשׁ".
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר
ָשׁן ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי א ֶ
]דב' " [47 4וַיִּירְשׁוּ אֶת אַרְצוֹ וְאֶת ֶארֶץ עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
ַהיַּ ְרדֵּן ִמזְרַח ָשׁמֶשׁ".
שׂפַת נַחַל אַ ְרנֹן וְעַד הַר ִשׂיאֹן הוּא ֶחרְמוֹן".
ֲשׁר עַל ְ
]דב' ֵ " [48 4מ ֲערֹעֵר א ֶ
אַשׁדֹּת ַה ִפּ ְסגָּה".
]דב' " [49 4וְכָל ָה ֲע ָרבָה ֵע ֶבר ַהיַּ ְרדֵּן ִמזְ ָרחָה וְעַד יָם ָה ֲע ָרבָה ַתּחַת ְ
שׁר הוֹצֵאתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
]דב' " [6 5אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך ֲא ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים עַל ָפּנָי".
ֲשׁר הוֹ ֵצאתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
]דב' " [6 5אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים עַל ָפּנָי".
ֲשׁר הוֹצֵאתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
]דב' " [6 5אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים עַל ָפּנָי".
ֲשׁר הוֹצֵאתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
]דב' " [6 5אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים עַל ָפּנָי".
ֲשׁר הוֹצֵאתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
]דב' " [6 5אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים עַל ָפּנָי".
ֲשׁר בָּאָרֶץ ִמ ָתּחַת
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וַא ֶ
ֲשׁר בּ ָ
ֲשׂה ְל ָך ֶפסֶל כָּל תְּמוּנָה א ֶ
]דב' " [7 5לֹא ַתע ֶ
ַמּיִם ִמ ַתּחַת לָאָרֶץ".
ֲשׁר בּ ַ
וַא ֶ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה ָלהֶם וְלֹא ָת ָע ְבדֵם כִּי אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך אֵל ַקנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת
]דב' " [8 5לֹא ת ְ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים ְלשֹׂנְאָי".
שׁלּ ִ
עַל ָבּנִים וְעַל ִ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה ָלהֶם וְלֹא ָת ָע ְבדֵם כִּי אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך אֵל ַקנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל
]דב' " [8 5לֹא ת ְ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים ְלשֹׂנְאָי".
ָבּנִים וְעַל ִשׁלּ ִ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה ָלהֶם וְלֹא ָת ָע ְבדֵם כִּי אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך אֵל ַקנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל
]דב' " [8 5לֹא ת ְ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים ְלשֹׂנְאָי".
שׁלּ ִ
ָבּנִים וְעַל ִ
ֹמרֵי ִמצְוֹתָי".
ֹשׂה ֶחסֶד ַל ֲא ָלפִים ְלאֹ ֲהבַי וּ ְלשׁ ְ
]דב' " [9 5וְע ֶ
שׁמוֹ
ִשּׂא אֶת ְ
ֲשׁר י ָ
ַשּׁוְא כִּי לֹא יְנַקֶּה ה' אֵת א ֶ
שׁם ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ָ
ִשּׂא אֶת ֵ
]דב' " [10 5לֹא ת ָ
ַשּׁוְא".
לָ
ָשׂי ָת כָּל ְמלַא ְכ ֶתּ ָך".
ָמים ַתּ ֲעבֹד וְע ִ
שׁת י ִ
שֶׁ
]דב' ֵ " [12 5
ֲשׂה כָל ְמלָאכָה אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך
שׁבָּת לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ַתע ֶ
ַשּׁבִיעִי ַ
]דב' " [13 5וְיוֹם ה ְ
ֲשׁר בּ ְ
וְ ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ֶת ָך וְשׁוֹ ְר ָך וַ ֲחמֹ ְר ָך וְכָל ְבּ ֶה ְמ ֶתּ ָך וְֵג ְר ָך א ֶ
ִשׁ ָערֶי ָך ְל ַמעַן יָנוּ ַח ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך
כָּמוֹ ָך".
ִשּׁם ְבּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרֹ ַע
]דב' " [14 5וְזַָכ ְר ָתּ כִּי ֶעבֶד ָהיִי ָת ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וַיֹּ ִצ ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך מ ָ
ַשּׁבָּת".
נְטוּיָה עַל כֵּן ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ַלעֲשׂוֹת אֶת יוֹם ה ַ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ְל ַמעַן יַ ֲארִיכֻן יָמֶי ָך וּ ְל ַמעַן יִיטַב
]דב' ַ " [15 5כּבֵּד אֶת אָבִי ָך וְאֶת ִא ֶמּ ָך ַכּא ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך".
ָל ְך עַל ָה ֲא ָד ָמה א ֶ
]דב' " [16 5לֹא ִת ְרצָח וְלֹא ִתנְאָף וְלֹא ִתְגנֹב וְלֹא ַת ֲענֶה ְב ֵר ֲע ָך עֵד ָשׁוְא".
ֵשׁת ֵר ֶע ָך וְלֹא ִתתְאַוֶּה בֵּית ֵר ֶע ָך ָשׂדֵהוּ וְ ַעבְדּוֹ וַ ֲאמָתוֹ שׁוֹרוֹ וַ ֲחמֹרוֹ
]דב' " [17 5וְלֹא ַת ְחמֹד א ֶ
ֲשׁר ְל ֵר ֶע ָך".
וְכֹל א ֶ
ֲשׁר
ֹאמר ה' ֱאלֹהֵינוּ וְאַ ְתּ ְתּ ַדבֵּר ֵאלֵינוּ אֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר י ַ
וּשׁמָע אֵת כָּל א ֶ
]דב' ְ " [23 5קרַב אַתָּה ְ
ָשׂינוּ".
ְשׁ ַמעְנוּ וְע ִ
יְַדבֵּר ה' ֱאלֹהֵינוּ ֵאלֶי ָך ו ָ
ִשׁמַע ה' אֶת קוֹל ִדּ ְברֵיכֶם ְבּ ַד ֶבּ ְרכֶם ֵאלָי וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי ָשׁ ַמ ְעתִּי אֶת קוֹל ִדּ ְברֵי
]דב' " [24 5וַיּ ְ
ֲשׁר ִדּבֵּרוּ".
ֲשׁר ִדּבְּרוּ ֵאלֶי ָך הֵיטִיבוּ כָּל א ֶ
ָהעָם ַהזֶּה א ֶ

ֲשׂה יְדֵי אָדָם
]מלכים ב " [18 19וְנָתְנוּ אֶת ֱאלֹהֵיהֶם ָבּאֵשׁ כִּי לֹא ֱאלֹהִים ֵהמָּה כִּי אִם ַמע ֵ
עֵץ וָ ֶאבֶן וַיְאַבְּדוּם".
ֲשׂה יְדֵי אָדָם עֵץ וָ ֶאבֶן
]יש' " [19 37וְנָתֹן אֶת ֱאלֹהֵיהֶם ָבּאֵשׁ כִּי לֹא ֱאלֹהִים ֵהמָּה כִּי אִם ַמע ֵ
וַיְאַבְּדוּם".
]יח' " [33 20חַי אָנִי נְאֻם ֲאדֹנָי ה' אִם לֹא ְבּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּ ְב ֵחמָה ְשׁפוּכָה ֶאמְלוֹ ְך
ֲעלֵיכֶם".
ֲשׁר נְפוֹצֹתֶם בָּם ְבּיָד
]יח' " [34 20וְהוֹצֵאתִי ֶא ְתכֶם מִן ָה ַעמִּים וְ ִק ַבּ ְצתִּי ֶא ְתכֶם מִן ָה ֲארָצוֹת א ֶ
ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּ ְב ֵחמָה ְשׁפוּכָה".
]תה' ְ " [12 136בּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]מלכים א ְ " [60 8ל ַמעַן ַדּעַת כָּל ַעמֵּי הָאָרֶץ כִּי ה' הוּא ָה ֱאלֹהִים אֵין עוֹד".
ִשׁמַע וַיִּמַּס ְל ָבבֵנוּ וְלֹא ָקמָה עוֹד רוּ ַח ְבּאִישׁ ִמ ְפּנֵיכֶם כִּי ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא
]יהושע " [11 2וַנּ ְ
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וְעַל הָאָרֶץ ִמ ָתּחַת".
ֱאלֹהִים בּ ָ
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וְעַל הָאָרֶץ
ִשׂ ָראֵל אֵין כָּמוֹ ָך ֱאלֹהִים בּ ָ
]מלכים א " [23 8וַיֹּאמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִמ ָתּחַת שֹׁמֵר ַה ְבּרִית וְ ַה ֶחסֶד ַל ֲע ָבדֶי ָך ַההֹ ְלכִים ְל ָפנֶי ָך ְבּכָל ִלבָּם".
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך
]שמ' ַ " [12 20כּבֵּד אֶת אָבִי ָך וְאֶת ִא ֶמּ ָך ְל ַמעַן יַ ֲארִכוּן יָמֶי ָך עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
נֹתֵן ָל ְך".
שׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם ִהנְנִי גֹרֵשׁ ִמ ָפּנֶי ָך אֶת ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְכּנַ ֲענִי
]שמ' ְ " [11 34שׁמָר ְל ָך אֵת ֲא ֶ
וְ ַה ִחתִּי וְ ַה ְפּ ִרזִּי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי".
]דב' .[3 1
ֲשׁר ָכּרַת ה' עִם ְבּנֵי
ֹשׁה ְבּחֹרֵב א ֶ
ֲשׁר נָתַן מ ֶ
]דה"י ב " [10 5אֵין בָּאָרוֹן רַק ְשׁנֵי ַהלֻּחוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּצֵאתָם ִמ ִמּ ְצ ָריִם".
יְ
]דב' .[4 1
]דב' .[8 3
]נחמיה " [22 9וַ ִתּתֵּן ָלהֶם ַמ ְמלָכוֹת וַ ֲע ָממִים וַ ַתּ ְח ְלקֵם ְלפֵאָה וַיִּירְשׁוּ אֶת ֶארֶץ סִיחוֹן וְאֶת
ָשׁן".
ֶשׁבּוֹן וְאֶת ֶארֶץ עוֹג ֶמ ֶל ְך ַהבּ ָ
ֶארֶץ ֶמ ֶל ְך ח ְ
]דב' .[36 2
]יהושע " [3 12וְ ָה ֲע ָרבָה עַד יָם ִכּנְרוֹת ִמזְ ָרחָה וְעַד יָם ָה ֲע ָרבָה יָם ַה ֶמּלַח ִמזְ ָרחָה ֶדּ ֶר ְך בֵּית
אַשׁדּוֹת ַה ִפּ ְסגָּה".
ְשׁמוֹת וּ ִמתֵּימָן ַתּחַת ְ
ַהי ִ
ֲשׁר הוֹצֵאתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים".
]שמ' " [2 20אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
]שמ' " [3 20לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים עַל ָפּנָי".
]יהושע " [17 24כִּי ה' ֱאלֹהֵינוּ הוּא ַה ַמּ ֲעלֶה אֹתָנוּ וְאֶת אֲבוֹתֵינוּ ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית
ֲשׁר ָה ַלכְנוּ בָהּ
ִשׁ ְמרֵנוּ ְבּכָל ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ָשׂה ְלעֵינֵינוּ אֶת ָהאֹתוֹת ַהְגּדֹלוֹת ָה ֵאלֶּה וַיּ ְ
ֲשׁר ע ָ
ֲע ָבדִים וַא ֶ
ֲשׁר ָע ַברְנוּ ְבּ ִק ְרבָּם".
וּ ְבכֹל ָה ַעמִּים א ֶ
ִשׂ ָראֵל אָנֹכִי ָכּ ַרתִּי ְברִית אֶת אֲבוֹתֵיכֶם בְּיוֹם הוֹ ִצאִי אוֹתָם
]יר' " [13 34כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֵאמֹר".
ֹשׁה
ֶשׁלַח ְל ָפנֶי ָך אֶת מ ֶ
]מיכה " [4 6כִּי ֶה ֱע ִלתִי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וּ ִמבֵּית ֲע ָבדִים ְפּדִיתִי ָך וָא ְ
אַ ֲהרֹן וּ ִמ ְריָם".
ֲשׁר בָּאָרֶץ ִמ ָתּחַת
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וַא ֶ
ֲשׁר בּ ָ
ֲשׂה ְל ָך ֶפסֶל וְכָל תְּמוּנָה א ֶ
]שמ' " [4 20לֹא ַתע ֶ
ַמּיִם ִמ ַתּחַת לָאָרֶץ".
ֲשׁר בּ ַ
וַא ֶ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה ָלהֶם וְלֹא ָת ָע ְבדֵם כִּי אָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך אֵל ַקנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת
]שמ' " [5 20לֹא ת ְ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים ְלשֹׂנְאָי".
שׁלּ ִ
עַל ָבּנִים עַל ִ
ֶשׁע וְ ַחטָּאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל
ֹשׂא עָוֹן וָפ ַ
]שמ' " [7 34נֹצֵר ֶחסֶד ָל ֲא ָלפִים נ ֵ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים".
ָבּנִים וְעַל ְבּנֵי ָבנִים עַל ִשׁלּ ִ
ָשׁע וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל
ֹשׂא עָוֹן וָפ ַ
]במ' " [18 14ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד נ ֵ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים".
שׁלּ ִ
ָבּנִים עַל ִ
ֹמרֵי ִמצְוֹתָי".
ֹשׂה ֶחסֶד ַל ֲא ָלפִים ְלאֹ ֲהבַי וּ ְלשׁ ְ
]שמ' " [6 20וְע ֶ
שׁמוֹ
ִשּׂא אֶת ְ
ֲשׁר י ָ
ַשּׁוְא כִּי לֹא יְנַקֶּה ה' אֵת א ֶ
שׁם ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ָ
ִשּׂא אֶת ֵ
]שמ' " [7 20לֹא ת ָ
ַשּׁוְא".
לָ
ָשׂי ָת כָּל ְמלַא ְכ ֶתּ ָך".
שׁת יָמִים ַתּ ֲעבֹד וְע ִ
שֶׁ
]שמ' ֵ " [9 20
ֲשׂה כָל ְמלָאכָה אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך
שׁבָּת לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ַתע ֶ
ַשּׁבִיעִי ַ
]שמ' " [10 20וְיוֹם ה ְ
ִשׁ ָערֶי ָך".
ֲשׁר בּ ְ
ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּ ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְֵג ְר ָך א ֶ
]דב' .[34 4
]דב' .[40 4
]שמ' " [13 20לֹא ִת ְרצָח לֹא ִתנְאָף לֹא ִתְגנֹב לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵר ֲע ָך עֵד ָשׁקֶר".
ֵשׁת ֵר ֶע ָך וְ ַעבְדּוֹ וַ ֲאמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַ ֲחמֹרוֹ וְכֹל
]שמ' " [14 20לֹא ַת ְחמֹד בֵּית ֵר ֶע ָך לֹא ַת ְחמֹד א ֶ
ֲשׁר ְל ֵר ֶע ָך".
אֶ
]יר' " [20 42כִּי ִה ְתעֵיתֶם ְבּנַפְשׁוֹתֵיכֶם כִּי אַתֶּם ְשׁ ַל ְחתֶּם אֹתִי אֶל ה' ֱאלֹהֵיכֶם לֵאמֹר ִה ְת ַפּלֵּל
ָשׂינוּ".
ֹאמר ה' ֱאלֹהֵינוּ כֵּן ַהגֶּד לָנוּ וְע ִ
שׁר י ַ
ַבּ ֲעדֵנוּ אֶל ה' ֱאלֹהֵינוּ וּ ְככֹל ֲא ֶ
ֲשׁר ִדּ ְבּרוּ
ָשׁיב ָדּבָר אֶת ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
]מלכים א " [9 12וַיֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם מָה אַתֶּם נוֹ ָעצִים וְנ ִ
ֲשׁר נָתַן אָבִי ָך ָעלֵינוּ".
ֵאלַי לֵאמֹר ָהקֵל מִן ָהעֹל א ֶ
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ִשׁמַע ה' אֶת קוֹל ִדּ ְברֵיכֶם ְבּ ַד ֶבּ ְרכֶם ֵאלָי וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי ָשׁ ַמ ְעתִּי אֶת קוֹל ִדּ ְברֵי
]דב' " [24 5וַיּ ְ
ֲשׁר ִדּבְּרוּ ֵאלֶי ָך הֵיטִיבוּ כָּל א ֶ
ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
ֲשׁר ִדּבֵּרוּ".
ִשׁמַע ה' אֶת קוֹל ִדּ ְברֵיכֶם ְבּ ַד ֶבּ ְרכֶם ֵאלָי וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי ָשׁ ַמ ְעתִּי אֶת קוֹל ִדּ ְברֵי
]דב' " [24 5וַיּ ְ
ֲשׁר ִדּבֵּרוּ".
ֲשׁר ִדּבְּרוּ ֵאלֶי ָך הֵיטִיבוּ כָּל א ֶ
ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
ֲשׁר
ִשׁ ָפּטִים א ֶ
]דב' " [27 5וְאַתָּה פֹּה ֲעמֹד ִע ָמּדִי וַ ֲא ַד ְבּרָה ֵאלֶי ָך אֵת כָּל ַה ִמּ ְצוָה וְ ַה ֻחקִּים וְ ַהמּ ְ
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אָנֹכִי נֹתֵן ָלהֶם ְלר ְ
ְתּ ַל ְמּדֵם וְעָשׂוּ בָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֱאלֹהֵיכֶם ְל ַלמֵּד ֶא ְתכֶם ַלעֲשׂוֹת
שׁ ָפּטִים א ֶ
]דב' " [1 6וְזֹאת ַה ִמּ ְצוָה ַה ֻחקִּים וְ ַה ִמּ ְ
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אַתֶּם עֹ ְברִים ָשׁמָּה ְלר ְ
בָּאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֱאלֹהֵיכֶם ְל ַלמֵּד ֶא ְתכֶם ַלעֲשׂוֹת
שׁ ָפּטִים א ֶ
]דב' " [1 6וְזֹאת ַה ִמּ ְצוָה ַה ֻחקִּים וְ ַה ִמּ ְ
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אַתֶּם עֹ ְברִים ָשׁמָּה ְלר ְ
בָּאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּ ְרבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה'
ֲשׁר ִתּרְבּוּן ְמאֹד ַכּא ֶ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וַא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת א ֶ
ִשׂ ָראֵל ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ י ְ
]דב' " [3 6ו ָ
ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם עַל ְל ָב ֶב ָך".
]דב' " [6 6וְהָיוּ ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה א ֶ
ֲשׁר לֹא ָח ַצ ְב ָתּ ְכּרָמִים
ֲשׁר לֹא ִמלֵּא ָת וּבֹרֹת חֲצוּבִים א ֶ
]דב' " [11 6וּ ָבתִּים ְמ ֵלאִים כָּל טוּב א ֶ
ְשׂ ָב ְע ָתּ".
ֲשׁר לֹא נָ ָט ְע ָתּ וְאָ ַכ ְל ָתּ ו ָ
וְזֵיתִים א ֶ
ֲשׁר הוֹצִי ֲא ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים".
ִשׁכַּח אֶת ה' א ֶ
ִשּׁמֶר ְל ָך פֶּן תּ ְ
]דב' " [12 6ה ָ
ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיכֶם".
ַמּים א ֶ
]דב' " [14 6לֹא ֵתלְכוּן אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ֵמ ֱאלֹהֵי ָהע ִ
ֲשׁר ִצוָּה ה'
ִשׁ ָפּטִים א ֶ
ִשׁאָ ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָר לֵאמֹר מָה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻחקִּים וְ ַהמּ ְ
]דב' " [20 6כִּי י ְ
ֱאלֹהֵינוּ ֶא ְת ֶכם".
ֲשׁר ִצוָּה ה'
שׁ ָפּטִים א ֶ
ִשׁאָ ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָר לֵאמֹר מָה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻחקִּים וְ ַה ִמּ ְ
]דב' " [20 6כִּי י ְ
ֱאלֹהֵינוּ ֶא ְתכֶם".
ָשׁל גּוֹיִם ַרבִּים
ִשׁתָּהּ וְנ ַ
שׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
]דב' " [1 7כִּי יְבִי ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך אֶל הָאָרֶץ ֲא ֶ
ָשׁי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי ִשׁ ְבעָה גוֹיִם ַרבִּים וַעֲצוּמִים
ִמ ָפּנֶי ָך ַה ִחתִּי וְ ַהִגּ ְרגּ ִ
ִמ ֶמּ ָךּ".
ָשׁל גּוֹיִם ַרבִּים
ִשׁתָּהּ וְנ ַ
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
]דב' " [1 7כִּי יְבִי ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ָשׁי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי ִשׁ ְבעָה גוֹיִם ַרבִּים וַעֲצוּמִים
ִמ ָפּנֶי ָך ַה ִחתִּי וְ ַהִגּ ְרגּ ִ
ִמ ֶמּ ָךּ".
ָשׁל גּוֹיִם ַרבִּים
ִשׁתָּהּ וְנ ַ
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
]דב' " [1 7כִּי יְבִי ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ָשׁי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי ִשׁ ְבעָה גוֹיִם ַרבִּים וַעֲצוּמִים
ִמ ָפּנֶי ָך ַה ִחתִּי וְ ַהִגּ ְרגּ ִ
ִמ ֶמּ ָךּ".
ִשׁמִי ְד ָך
]דב' " [4 7כִּי יָסִיר אֶת ִבּנְ ָך מֵאַ ֲחרַי וְ ָעבְדוּ ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וְה ְ
ַמהֵר".
ֹמר ַה ְבּרִית וְ ַה ֶחסֶד ְלאֹ ֲהבָיו
]דב' " [9 7וְיַָד ְע ָתּ כִּי ה' ֱאלֹהֶי ָך הוּא ָה ֱאלֹהִים ָהאֵל ַהנֶּ ֱאמָן שׁ ֵ
ֹמרֵי ִמצְוֹתָו ְל ֶאלֶף דּוֹר".
וּ ְלשׁ ְ
שׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם
ִשׁ ָפּטִים ֲא ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ַה ִמּ ְצוָה וְאֶת ַה ֻחקִּים וְאֶת ַהמּ ְ
]דב' " [11 7ו ָ
ַלעֲשׂוֹתָם".
ֹשׁ ָך וְיִ ְצ ָה ֶר ָך
]דב' " [13 7וַ ֲא ֵה ְב ָך וּ ֵב ַר ְכ ָך וְ ִה ְר ֶבּ ָך וּ ֵב ַר ְך ְפּרִי ִב ְטנְ ָך וּ ְפרִי אַ ְד ָמ ֶת ָך ְדָּגנְ ָך וְתִיר ְ
ִשׁבַּע ַל ֲאבֹתֶי ָך ָלתֶת ָל ְך".
ֲשׁר נ ְ
ַשׁ ְתּרֹת צֹאנֶ ָך עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ְשׁגַר ֲא ָלפֶי ָך וְע ְ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך לֹא תָחוֹס עֵינְ ָך ֲעלֵיהֶם וְלֹא
]דב' " [16 7וְאָ ַכ ְל ָתּ אֶת כָּל ָה ַעמִּים א ֶ
ַת ֲעבֹד אֶת ֱאלֹהֵיהֶם כִּי מוֹקֵשׁ הוּא ָל ְך".
ִשׁמְרוּן ַלעֲשׂוֹת ְל ַמעַן ִתּחְיוּן וּ ְרבִיתֶם וּבָאתֶם
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם תּ ְ
]דב' " [1 8כָּל ַה ִמּ ְצוָה א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתֵיכֶם".
ֲשׁר נ ְ
ִשׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ א ֶ
וִיר ְ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ִמצְוֹת ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו וּ ְליִרְאָה אֹתוֹ".
]דב' " [6 8ו ָ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ִמצְוֹת ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו וּ ְליִרְאָה אֹתוֹ".
]דב' " [6 8ו ָ
ֲשׁר נָתַן ָל ְך".
ְשׂ ָב ְע ָתּ וּ ֵב ַר ְכ ָתּ אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך עַל הָאָרֶץ ַהטֹּבָה א ֶ
]דב' " [10 8וְאָ ַכ ְל ָתּ ו ָ
ִשׁ ָפּטָיו וְ ֻחקֹּתָיו
ִשׁכַּח אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך ְל ִב ְלתִּי ְשׁמֹר ִמצְוֹתָיו וּמ ְ
ִשּׁמֶר ְל ָך פֶּן תּ ְ
]דב' " [11 8ה ָ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם".
אֶ

ֲשׁר
ֲשׁר ָגּדְלוּ אִתּוֹ לֵאמֹר כֹּה תֹאמַר ָלעָם ַהזֶּה א ֶ
]מלכים א " [10 12וַיְַדבְּרוּ ֵאלָיו ַהיְָלדִים א ֶ
ִדּבְּרוּ ֵאלֶי ָך לֵאמֹר אָבִי ָך ִה ְכבִּיד אֶת ֻעלֵּנוּ וְאַתָּה ָהקֵל ֵמ ָעלֵינוּ כֹּה ְתּ ַדבֵּר ֲאלֵיהֶם ָק ָטנִּי ָעבָה
ִמ ָמּ ְתנֵי אָבִי".
שׁר ִדּבְּרוּ ֵאלַי
ָשׁיב ָדּבָר ֶאת ָהעָם ַהזֶּה ֲא ֶ
]דה"י ב " [9 10וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם מָה אַתֶּם נוֹ ָעצִים וְנ ִ
ֲשׁר נָתַן אָבִי ָך ָעלֵינוּ".
לֵאמֹר ָהקֵל מִן ָהעֹל א ֶ
ֹשׁה ַע ְבדִּי מֵת וְ ַעתָּה קוּם ֲעבֹר אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ַהזֶּה אַתָּה וְכָל ָהעָם ַהזֶּה אֶל הָאָרֶץ
]יהושע " [2 1מ ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׁר אָנֹכִי נֹתֵן ָלהֶם ִל ְבנֵי י ְ
אֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ַע ְרבֹת
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ְבּיַד מ ֶ
שׁ ָפּטִים א ֶ
]במ' ֵ " [13 36אלֶּה ַה ִמּצְוֹת וְ ַה ִמּ ְ
מוֹאָב עַל יַ ְרדֵּן יְרֵחוֹ".
ֲשׁר ִצוָּה ה'
שׁ ָפּטִים א ֶ
ִשׁמוֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת ַה ֻחקִּים וְאֶת ַה ִמּ ְ
]דה"י א " [13 22אָז ַתּ ְצלִי ַח אִם תּ ְ
ִשׂ ָראֵל ֲחזַק וֶ ֱאמָץ אַל תִּירָא וְאַל ֵתּחָת".
ֹשׁה עַל י ְ
אֶת מ ֶ
]שמ' " [8 3וָ ֵארֵד ְל ַהצִּילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ַריִם וּ ְל ַה ֲעלֹתוֹ מִן הָאָרֶץ ַההִוא אֶל ֶארֶץ טוֹבָה וּ ְר ָחבָה אֶל
ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ אֶל מְקוֹם ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי".
]שמ' " [17 3וָאֹמַר אַ ֲעלֶה ֶא ְתכֶם ֵמ ֳענִי ִמ ְצ ַריִם אֶל ֶארֶץ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי
וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי אֶל ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ִשׁבַּע
ֲשׁר נ ְ
]שמ' " [5 13וְ ָהיָה כִי יְבִי ֲא ָך ה' אֶל ֶארֶץ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי א ֶ
ַל ֲאבֹתֶי ָך ָלתֶת ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ וְ ָע ַב ְד ָתּ אֶת ָה ֲעבֹדָה ַהזֹּאת ַבּחֹדֶשׁ ַהזֶּה".
ְשׁה עֹרֶף אַתָּה פֶּן
]שמ' " [3 33אֶל ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ כִּי לֹא ֶא ֱעלֶה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך כִּי עַם ק ֵ
ֲא ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך".
ֶשׁת אֹתָהּ ֶארֶץ זָבַת
]וי' " [24 20וָאֹמַר ָלכֶם אַתֶּם תִּירְשׁוּ אֶת אַ ְד ָמתָם וַ ֲאנִי ֶא ְתּנֶנָּה ָלכֶם ָלר ֶ
ֲשׁר ִה ְב ַדּ ְלתִּי ֶא ְתכֶם מִן ָה ַעמִּים".
ָחלָב וּ ְדבָשׁ ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
]במ' " [14 16אַף לֹא אֶל ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבַשׁ ֲהבִיאֹתָנוּ וַ ִתּתֶּן לָנוּ נַ ֲחלַת ָשׂדֶה וָָכרֶם ַהעֵינֵי
ָשׁים ָההֵם ְתּנַקֵּר לֹא נַ ֲעלֶה".
ָה ֲאנ ִ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה
ִשׂ ָראֵל ַבּ ִמּ ְדבָּר עַד תֹּם כָּל הַגּוֹי אַנ ֵ
]יהושע " [6 5כִּי אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ָהלְכוּ ְבנֵי י ְ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם ְל ִב ְלתִּי ַהרְאוֹתָם אֶת הָאָרֶץ
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר לֹא ָשׁמְעוּ בְּקוֹל ה' א ֶ
ַהיֹּ ְצאִים ִמ ִמּ ְצ ַריִם א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַלאֲבוֹתָם ָלתֶת לָנוּ ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
אֶ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי ַלאֲבוֹתֵיכֶם ָלתֵת ָלהֶם ֶארֶץ זָבַת ָחלָב
ֲשׁר נ ְ
ַשּׁבוּעָה א ֶ
]יר' ְ " [5 11ל ַמעַן ָהקִים אֶת ה ְ
וּ ְדבַשׁ כַּיּוֹם ַהזֶּה וָאַעַן וָאֹמַר אָמֵן ה'".
ִשׁ ַבּ ְע ָתּ ַלאֲבוֹתָם ָלתֵת ָלהֶם ֶארֶץ זָבַת ָחלָב
ֲשׁר נ ְ
]יר' " [22 32וַ ִתּתֵּן ָלהֶם אֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת א ֶ
וּ ְדבָשׁ".
]דב' .[40 4
ֵשׁבוּ ָבּהֶם
ֲשׁר לֹא ְבנִיתֶם וַתּ ְ
ֲשׁר לֹא יָגַ ְע ָתּ בָּהּ וְ ָערִים א ֶ
]יהושע " [13 24וָ ֶאתֵּן ָלכֶם ֶארֶץ א ֶ
ֲשׁר לֹא נְ ַט ְעתֶּם אַתֶּם אֹ ְכלִים".
ְכּרָמִים וְזֵיתִים א ֶ
]דב' .[6 5
]שופ' " [12 2וַיַַּעזְבוּ אֶת ה' ֱאלֹהֵי אֲבוֹתָם הַמּוֹצִיא אוֹתָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וַיֵּלְכוּ אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם וַיְַּכעִסוּ אֶת ה'".
ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיהֶם וַיּ ְ
ֲא ֵחרִים ֵמ ֱאלֹהֵי ָהעַמִּים א ֶ
ִשׁאָ ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָר לֵאמֹר מַה זֹּאת וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו ְבּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ ה'
]שמ' " [14 13וְ ָהיָה כִּי י ְ
ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים".
]דב' .[1 6
שׁר אַתָּה בָּא ָעלֶי ָה פֶּן יִ ְהיֶה
ְיוֹשׁב הָאָרֶץ ֲא ֶ
ִשּׁמֶר ְל ָך פֶּן ִתּ ְכרֹת ְבּרִית ל ֵ
]שמ' " [12 34ה ָ
לְמוֹקֵשׁ ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך".
ַשּׁ ֵפלָה וּ ְבכֹל חוֹף ַהיָּם
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ָבּהָר וּב ְ
ִשׁמֹ ַע כָּל ַה ְמּ ָלכִים א ֶ
]יהושע " [1 9וַיְהִי כ ְ
ַהגָּדוֹל אֶל מוּל ַה ְלּבָנוֹן ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי ַה ְכּנַ ֲענִי ַה ְפּ ִרזִּי ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי".
ֲשׁדוֹת וּ ַב ִמּ ְדבָּר וּ ַבנֶּגֶב ַה ִחתִּי ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְכּנַ ֲענִי
ַשּׁ ֵפלָה וּ ָב ֲע ָרבָה וּ ָבא ֵ
]יהושע ָ " [8 12בּהָר וּב ְ
ַה ְפּ ִרזִּי ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי".
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים
]יהושע ְ " [16 23בּ ָע ְב ְרכֶם אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
ֲשׁר נָתַן
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה א ֶ
ֲא ֵחרִים וְה ְ
ָלכֶם".
ֹמר
]דניאל " [4 9וָ ֶא ְת ַפּ ְללָה לַה' ֱאלֹהַי וָ ֶא ְתוַדֶּה וָאֹ ְמרָה אָנָּא ֲאדֹנָי ָהאֵל ַהגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא שׁ ֵ
ֹמרֵי ִמצְוֹתָיו".
ַה ְבּרִית וְ ַה ֶחסֶד ְלאֹ ֲהבָיו וּ ְלשׁ ְ
]דב' .[40 4
ִשׁבַּע
ֲשׁר נ ְ
]שמ' " [5 13וְ ָהיָה כִי יְבִי ֲא ָך ה' אֶל ֶארֶץ ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי א ֶ
ַל ֲאבֹתֶי ָך ָלתֶת ָל ְך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ וְ ָע ַב ְד ָתּ ֶאת ָה ֲעבֹדָה ַהזֹּאת ַבּחֹדֶשׁ ַהזֶּה".
]דב' .[21 4
]דב' .[40 4
שׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ִמ ְצוַת ה' ֱאלֹהֶי ָך
]שמואל א " [13 13וַיֹּאמֶר ְשׁמוּאֵל אֶל ָשׁאוּל נִ ְס ָכּ ְל ָתּ לֹא ָ
ִשׂ ָראֵל עַד עוֹלָם".
ֲשׁר ִצוָּ ְך כִּי ַעתָּה ֵהכִין ה' אֶת ַמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך אֶל י ְ
אֶ
ִשׁמֹר ֻחקֹּתָיו ִמצְוֹתָיו
ִשׁ ֶמרֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו ל ְ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת מ ְ
]מלכים א " [3 2ו ָ
ֲשׁר
ֲשׂה וְאֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר ַתּע ֶ
ַשׂכִּיל אֵת כָּל א ֶ
ֹשׁה ְל ַמעַן תּ ְ
ִשׁ ָפּטָיו וְ ֵעדְוֹתָיו ַכּכָּתוּב בְּתוֹרַת מ ֶ
וּמ ְ
ִתּ ְפנֶה ָשׁם".
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים
]יהושע ְ " [16 23בּ ָע ְב ְרכֶם אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
ֲשׁר נָתַן
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה א ֶ
ֲא ֵחרִים וְה ְ
ָלכֶם".
]דב' .[40 4
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ְשׁ ַכ ְח ָתּ אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך הַמּוֹצִי ֲא ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים".
]דב' " [14 8וְרָם ְל ָב ֶב ָך ו ָ
ִשׁמְעוּן בְּקוֹל ה'
ֲשׁר ה' ַמ ֲאבִיד ִמ ְפּנֵיכֶם כֵּן תֹּאבֵדוּן ֵעקֶב לֹא ת ְ
]דב' " [20 8כַּגּוֹיִם א ֶ
ֱאלֹהֵיכֶם".
ִשׁתָּהּ כִּי
]דב' " [6 9וְיַָד ְע ָתּ כִּי לֹא ְב ִצ ְד ָק ְת ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה ַהזֹּאת ְלר ְ
ְשׁה עֹרֶף אָתָּה".
עַם ק ֵ
ִשׁתָּהּ כִּי
]דב' " [6 9וְיַָד ְע ָתּ כִּי לֹא ְב ִצ ְד ָק ְת ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה ַהזֹּאת ְלר ְ
ְשׁה עֹרֶף אָתָּה".
עַם ק ֵ
ֵשׁב
ֲשׁר ָכּרַת ה' ִע ָמּכֶם וָא ֵ
]דב' ַ " [9 9בּ ֲעלֹתִי ָה ָהרָה ָל ַקחַת לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים לוּחֹת ַה ְבּרִית א ֶ
ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם לֹא ָשׁתִיתִי".
ֵשׁב
ֲשׁר ָכּרַת ה' ִע ָמּכֶם וָא ֵ
]דב' ַ " [9 9בּ ֲעלֹתִי ָה ָהרָה ָל ַקחַת לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים לוּחֹת ַה ְבּרִית א ֶ
ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם לֹא ָשׁתִיתִי".
ֵשׁב
שׁר ָכּרַת ה' ִע ָמּכֶם וָא ֵ
]דב' ַ " [9 9בּ ֲעלֹתִי ָה ָהרָה ָל ַקחַת לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים לוּחֹת ַה ְבּרִית ֲא ֶ
ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם לֹא ָשׁתִיתִי".
ֵשׁב
ֲשׁר ָכּרַת ה' ִע ָמּכֶם וָא ֵ
]דב' ַ " [9 9בּ ֲעלֹתִי ָה ָהרָה ָל ַקחַת לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים לוּחֹת ַה ְבּרִית א ֶ
ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם לֹא ָשׁתִיתִי".
ֵשׁב
ֲשׁר ָכּרַת ה' ִע ָמּכֶם וָא ֵ
]דב' ַ " [9 9בּ ֲעלֹתִי ָה ָהרָה ָל ַקחַת לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים לוּחֹת ַה ְבּרִית א ֶ
ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם לֹא ָשׁתִיתִי".
ֵשׁב
ֲשׁר ָכּרַת ה' ִע ָמּכֶם וָא ֵ
]דב' ַ " [9 9בּ ֲעלֹתִי ָה ָהרָה ָל ַקחַת לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים לוּחֹת ַה ְבּרִית א ֶ
ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם לֹא ָשׁתִיתִי".
]דב' " [10 9וַיִּתֵּן ה' ֵאלַי אֶת ְשׁנֵי לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים ְכּ ֻתבִים ְבּ ֶא ְצבַּע ֱאלֹ ִהים וַ ֲעלֵיהֶם ְכּכָל
ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ִע ָמּכֶם ָבּהָר מִתּוֹ ְך ָהאֵשׁ בְּיוֹם ַה ָקּהָל".
]דב' " [10 9וַיִּתֵּן ה' ֵאלַי אֶת ְשׁנֵי לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים ְכּ ֻתבִים ְבּ ֶא ְצבַּע ֱאלֹהִים וַ ֲעלֵיהֶם ְכּכָל
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ִע ָמּכֶם ָבּהָר מִתּוֹ ְך ָהאֵשׁ בְּיוֹם ַה ָקּהָל".
ַה ְדּ ָברִים א ֶ
]דב' " [10 9וַיִּתֵּן ה' ֵאלַי אֶת ְשׁנֵי לוּחֹת ָה ֲא ָבנִים ְכּ ֻתבִים ְבּ ֶא ְצבַּע ֱאלֹהִים וַ ֲעלֵיהֶם ְכּכָל
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ִע ָמּכֶם ָבּהָר מִתּוֹ ְך ָהאֵשׁ בְּיוֹם ַה ָקּהָל".
ַה ְדּ ָברִים א ֶ
]דב' " [11 9וַיְהִי ִמקֵּץ אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה נָתַן ה' ֵאלַי אֶת ְשׁנֵי ֻלחֹת ָה ֲא ָבנִים
לֻחוֹת ַה ְבּרִית".
]דב' " [11 9וַיְ ִהי ִמקֵּץ אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה נָתַן ה' ֵאלַי אֶת ְשׁנֵי ֻלחֹת ָה ֲא ָבנִים
לֻחוֹת ַה ְבּרִית".
ֲשׁר הוֹצֵא ָת ִמ ִמּ ְצ ָריִם סָרוּ ַמהֵר
]דב' " [12 9וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי קוּם רֵד ַמהֵר ִמזֶּה כִּי ִשׁחֵת ַע ְמּ ָך א ֶ
ֲשׁר ִצוִּיתִם עָשׂוּ ָלהֶם ַמ ֵסּכָה".
מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר הוֹצֵא ָת ִמ ִמּ ְצ ָריִם סָרוּ ַמהֵר
]דב' " [12 9וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי קוּם רֵד ַמהֵר ִמזֶּה כִּי ִשׁחֵת ַע ְמּ ָך א ֶ
ֲשׁר ִצוִּיתִם עָשׂוּ ָלהֶם ַמ ֵסּכָה".
מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר הוֹצֵא ָת ִמ ִמּ ְצ ָריִם סָרוּ
ֹאמר ה' ֵאלַי קוּם רֵד ַמהֵר ִמזֶּה כִּי ִשׁחֵת ַע ְמּ ָך א ֶ
]דב' " [12 9וַיּ ֶ
ֲשׁר ִצוִּיתִם עָשׂוּ ָלהֶם ַמ ֵסּכָה".
ַמהֵר מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ְשׁה עֹרֶף הוּא".
]דב' " [13 9וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי לֵאמֹר ָראִיתִי אֶת ָהעָם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה עַם ק ֵ
ְשׁה עֹ ֶרף הוּא".
]דב' " [13 9וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי לֵאמֹר ָראִיתִי אֶת ָהעָם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה עַם ק ֵ
ֲשׂיתֶם ָלכֶם ֵעגֶל ַמ ֵסּכָה ַס ְרתֶּם ַמהֵר מִן
]דב' " [16 9וָ ֵארֶא וְ ִהנֵּה ֲחטָאתֶם לַה' ֱאלֹהֵיכֶם ע ִ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶא ְתכֶם".
ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׂיתֶם ָלכֶם ֵעגֶל ַמ ֵסּכָה ַס ְרתֶּם ַמהֵר מִן
]דב' " [16 9וָ ֵארֶא וְ ִהנֵּה ֲחטָאתֶם לַה' ֱאלֹהֵיכֶם ע ִ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶא ְתכֶם".
ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם ֲא ֶשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
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]זכריה " [15 6וּרְחוֹקִים יָבֹאוּ וּבָנוּ ְבּהֵיכַל ה' וִי ַד ְעתֶּם כִּי ה' ְצבָאוֹת ְשׁ ָל ַחנִי ֲאלֵיכֶם וְ ָהיָה אִם
ִשׁמְעוּן בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֵיכֶם".
ָשׁמוֹ ַע תּ ְ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן
]שמ' ַ " [12 20כּבֵּד אֶת אָבִי ָך וְאֶת ִא ֶמּ ָך ְל ַמעַן יַ ֲארִכוּן יָמֶי ָך עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ָל ְך".
ְשׁה עֹרֶף אַתָּה פֶּן
]שמ' " [3 33אֶל ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ כִּי לֹא ֶא ֱעלֶה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך כִּי עַם ק ֵ
ֲא ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך".
]בר' " [4 7כִּי ְליָמִים עוֹד ִשׁ ְבעָה אָנֹכִי ַמ ְמטִיר עַל הָאָרֶץ אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה
ָשׂיתִי ֵמעַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה".
ֲשׁר ע ִ
וּ ָמחִיתִי אֶת כָּל ַהיְקוּם א ֶ
ֶשׁם עַל הָאָרֶץ אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה".
]בר' " [12 7וַיְהִי ַהגּ ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ה'
ֹשׁה אֶת ַהדָּם וַיִּזְרֹק עַל ָהעָם וַיֹּאמֶר ִהנֵּה דַם ַה ְבּרִית א ֶ
]שמ' " [8 24וַיִּקַּח מ ֶ
ִע ָמּכֶם עַל כָּל ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה".
ֹשׁה ָבּהָר אַ ְר ָבּעִים יוֹם
ֹשׁה בְּתוֹ ְך ֶה ָענָן וַיַּעַל אֶל ָההָר וַיְהִי מ ֶ
]שמ' " [18 24וַיָּבֹא מ ֶ
וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה".
]שמ' " [28 34וַיְהִי ָשׁם עִם ה' אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָכַל וּ ַמיִם לֹא ָשׁ ָתה
ֲשׂרֶת ַה ְדּ ָברִים".
וַיְִּכתֹּב עַל ַה ֻלּחֹת אֵת ִדּ ְברֵי ַה ְבּרִית ע ֶ
ִשׁתֶּה וַיֵֶּל ְך ְבּכֹ ַח ָה ֲאכִילָה ַההִיא אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים
]מלכים א " [8 19וַיָּקָם וַיֹּאכַל וַיּ ְ
ַליְלָה עַד הַר ָה ֱאלֹהִים חֹרֵב".
ֹשׁה וַיַּעַשׂ ָהאֹתֹת ְלעֵינֵי
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מ ֶ
]שמ' " [30 4וַיְַדבֵּר אַ ֲהרֹן אֵת כָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ָהעָם".
ִשׁ ָפּטִים וַיַּעַן ָכּל ָהעָם קוֹל
ֹשׁה וַיְ ַספֵּר ָלעָם אֵת כָּל ִדּ ְברֵי ה' וְאֵת כָּל ַהמּ ְ
]שמ' " [3 24וַיָּבֹא מ ֶ
ֲשׂה".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' נַע ֶ
ֶאחָד וַיֹּאמְרוּ כָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ִשׂ ָראֵל וְאֶל יְהוּדָה".
שׁר ִדּבֶּר ה' אֶל י ְ
]יר' " [4 30וְ ֵאלֶּה ַה ְדּ ָברִים ֲא ֶ
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ָשׂה".
ֲשׁר ע ָ
]בר' " [6 8וַיְהִי ִמקֵּץ אַ ְר ָבּעִים יוֹם וַיְִּפתַּח נֹ ַח אֶת חַלּוֹן ַה ֵתּבָה א ֶ
ִשׁ ַתּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ
ֲשׁר ִצוִּיתִם עָשׂוּ ָלהֶם ֵעגֶל ַמ ֵסּכָה וַיּ ְ
]שמ' " [8 32סָרוּ ַמהֵר מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר ֶהעֱלוּ ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ִשׂ ָראֵל א ֶ
וַיֹּאמְרוּ ֵאלֶּה ֱאלֹהֶי ָך י ְ
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם סָרוּ
]שופ' " [17 2וְגַם אֶל שֹׁ ְפטֵיהֶם לֹא ָשׁמֵעוּ כִּי זָנוּ אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ִשׁמֹ ַע ִמצְוֹת ה' לֹא עָשׂוּ כֵן".
ֲשׁר ָהלְכוּ אֲבוֹתָם ל ְ
ַמהֵר מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר
ִשּׁם אֶת ָהאֵזוֹר א ֶ
ֹאמר ה' ֵאלַי קוּם ֵל ְך ְפּ ָרתָה וְקַח מ ָ
]יר' " [6 13וַיְהִי ִמקֵּץ יָמִים ַרבִּים וַיּ ֶ
ִצוִּיתִי ָך ְל ָטמְנוֹ ָשׁם".
ְשׁה עֹרֶף הוּא".
ֹשׁה ָראִיתִי אֶת ָהעָם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה עַם ק ֵ
]שמ' " [9 32וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
ְשׁה עֹרֶף
]שמ' " [9 34וַיֹּאמֶר אִם נָא ָמצָאתִי חֵן ְבּעֵינֶי ָך ֲאדֹנָי יֵֶל ְך נָא ֲאדֹנָי ְבּ ִק ְרבֵּנוּ כִּי עַם ק ֵ
הוּא וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּ ְל ַחטָּאתֵנוּ וּנְ ַח ְלתָּנוּ".
ִשׁ ַתּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ
ֲשׁר ִצוִּיתִם עָשׂוּ ָלהֶם ֵעגֶל ַמ ֵסּכָה וַיּ ְ
]שמ' " [8 32סָרוּ ַמהֵר מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר ֶהעֱלוּ ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ִשׂ ָראֵל א ֶ
וַיֹּאמְרוּ ֵאלֶּה ֱאלֹהֶי ָך י ְ
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם סָרוּ
]שופ' " [17 2וְגַם אֶל שֹׁ ְפטֵיהֶם לֹא ָשׁמֵעוּ כִּי זָנוּ אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ִשׁמֹ ַע ִמצְוֹת ה' לֹא עָשׂוּ כֵן".
ֲשׁר ָהלְכוּ אֲבוֹתָם ל ְ
ַמהֵר מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
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ִשׂ ָראֵל ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' וַיְ ַחזֵּק ה' אֶת ֶעגְלוֹן ֶמ ֶל ְך מוֹאָב עַל
]שופ' " [12 3וַיֹּסִפוּ ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל עַל כִּי עָשׂוּ אֶת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה'".
יְ
ִשׂ ָראֵל ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' וְאֵהוּד מֵת".
]שופ' " [1 4וַיֹּסִפוּ ְבּנֵי י ְ

ִשׂ ָראֵל ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּ ֵעינֵי ה' וַיַַּעבְדוּ אֶת ַה ְבּ ָעלִים וְאֶת
]שופ' " [6 10וַיֹּסִיפוּ ְבּנֵי י ְ
ַשׁתָּרוֹת וְאֶת ֱאלֹהֵי ֲארָם וְאֶת ֱאלֹהֵי צִידוֹן וְאֵת ֱאלֹהֵי מוֹאָב וְאֵת ֱאלֹהֵי ְבנֵי עַמּוֹן וְאֵת ֱאלֹהֵי
ָהע ְ
ִשׁתִּים וַיַַּעזְבוּ אֶת ה' וְלֹא ֲעבָדוּהוּ".
ְפל ְ
ִשׁתִּים אַ ְר ָבּעִים
ִשׂ ָראֵל ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' וַיִּ ְתּנֵם ה' ְבּיַד ְפּל ְ
]שופ' " [1 13וַיֹּסִיפוּ ְבּנֵי י ְ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ָשׁנָה".
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
ֲשׁר ָחטָא ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ָל ֶלכֶת ְבּ ֶד ֶר ְך יָ ָר ְבעָם
]מלכים א " [19 16עַל ַחטֹּאתָיו א ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ִשׂ ָראֵל".
ָשׂה ְל ַה ֲחטִיא אֶת י ְ
ֲשׁר ע ָ
וּ ְב ַחטָּאתוֹ א ֶ
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
]מלכים א " [20 21וַיֹּאמֶר אַחְאָב אֶל ֵא ִליָּהוּ ַה ְמצָא ַתנִי אֹיְבִי וַיֹּאמֶר ָמצָאתִי יַעַן ִה ְת ַמ ֶכּ ְר ָך
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה'".
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
ֲשׁר ֵה ַסתָּה
ֲשׁר ִה ְת ַמכֵּר ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' א ֶ
]מלכים א " [25 21רַק לֹא ָהיָה כְאַחְאָב א ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ִשׁתּוֹ".
אֹתוֹ אִיזֶבֶל א ְ
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
]מלכים ב " [17 17וַיֲַּעבִירוּ אֶת ְבּנֵיהֶם וְאֶת בְּנוֹתֵיהֶם ָבּאֵשׁ וַיִּ ְקסְמוּ ְק ָסמִים וַיְנַחֵשׁוּ וַיִּ ְת ַמכְּרוּ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
ָשׂה אוֹב וְיְִדּעֹנִים ִה ְרבָּה ַלעֲשׂוֹת
]מלכים ב " [6 21וְ ֶה ֱעבִיר אֶת בְּנוֹ ָבּאֵשׁ וְעוֹנֵן וְנִחֵשׁ וְע ָ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּ ִראשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיס".
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
ְרוּשׁלִַם פֶּה
ֲשׁר ִמלֵּא אֶת י ָ
ַשּׁה ַה ְרבֵּה ְמאֹד עַד א ֶ
]מלכים ב " [16 21וְגַם דָּם נָקִי ָשׁ ַפ ְך ְמנ ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ֲשׁר ֶה ֱחטִיא אֶת יְהוּדָה ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה'".
ָלפֶה ְלבַד ֵמ ַחטָּאתוֹ א ֶ
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
]דב' " [18 9וָ ֶא ְתנַפַּל ִל ְפנֵי ה' ָכּרִאשֹׁנָה אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ַליְלָה ֶלחֶם לֹא אָ ַכ ְלתִּי וּ ַמיִם
ָשׂה אוֹב
ִשּׁף וְע ָ
]דה"י ב " [6 33וְהוּא ֶה ֱעבִיר אֶת ָבּנָיו ָבּאֵשׁ ְבּגֵי בֶן ִהנֹּם וְעוֹנֵן וְנִחֵשׁ וְכ ֵ
וְיִדְּעוֹנִי ִה ְרבָּה ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
ֲשׁר ֲחטָאתֶם ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
לֹא ָשׁתִיתִי עַל כָּל ַחטַּא ְתכֶם א ֶ
ֹאמר ֲאדֹנָי ה' זְָכ ֵרנִי נָא וְ ַחזְּ ֵקנִי נָא אַ ְך ַה ַפּעַם ַהזֶּה
]שופ' " [28 16וַיִּ ְקרָא ִשׁמְשׁוֹן אֶל ה' וַיּ ַ
ֲשׁר ָפּדִי ָת ְבָּג ְד ֶל ָך
ַשׁחֵת ַע ְמּ ָך וְנַ ֲח ָל ְת ָך א ֶ
ֹמר ֲאדֹנָי ה' אַל תּ ְ
]דב' " [26 9וָ ֶא ְת ַפּלֵּל אֶל ה' וָא ַ
ִשׁתִּים".
ִשּׁתֵי עֵינַי ִמ ְפּל ְ
ָה ֱאלֹהִים וְ ִאנָּ ְקמָה נְקַם אַחַת מ ְ
ֲשׁר הוֹצֵא ָת ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיָד ֲחזָקָה".
אֶ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ ְבּכֹ ֲח ָך ַהגָּדוֹל וּ ִבזְרֹ ֲע ָך
ָשׂי ָת אֶת ה ָ
]יר' ֲ " [17 32אהָהּ ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה אַתָּה ע ִ
ֲשׁר הוֹצֵא ָת ְבּכֹ ֲח ָך ַהָגּדֹל וּ ִבזְרֹ ֲע ָך ַהנְּטוּיָה".
]דב' " [29 9וְהֵם ַע ְמּ ָך וְנַ ֲח ָל ֶת ָך א ֶ
ַהנְּטוּיָה לֹא יִָפּלֵא ִמ ְמּ ָך כָּל ָדּבָר".
שׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וְָכ ַת ְבתִּי עַל ַה ֻלּחֹת
ֹשׁה ְפּסָל ְל ָך ְ
שׁנֵי לוּחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וַ ֲעלֵה ֵאלַי ָה ָהרָה ]שמ' " [1 34וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
]דב' ָ " [1 10בּעֵת ַההִוא אָמַר ה' ֵאלַי ְפּסָל ְל ָך ְ
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ֲשׁר ִשׁ ַבּ ְר ָתּ".
ֲשׁר הָיוּ עַל ַה ֻלּחֹת ָהרִאשֹׁנִים א ֶ
אֶת ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ָשׂי ָת ְלּ ָך אֲרוֹן עֵץ".
וְע ִ
ֹשׁה ַבבֹּקֶר וַיַּעַל אֶל הַר ִסינַי
ַשׁכֵּם מ ֶ
שׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וַיּ ְ
שׁנֵי לוּחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וַ ֲעלֵה ֵאלַי ָה ָהרָה ]שמ' " [4 34וַיְִּפסֹל ְ
]דב' ָ " [1 10בּעֵת ַההִוא אָמַר ה' ֵאלַי ְפּסָל ְל ָך ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ וַיִּקַּח ְבּיָדוֹ ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִים".
ַכּא ֶ
ָשׂי ָת ְלּ ָך אֲרוֹן עֵץ".
וְע ִ
ֲשׂה ְל ָך ַחרְבוֹת ֻצרִים וְשׁוּב מֹל אֶת ְבּנֵי
ְהוֹשׁ ַע ע ֵ
אָמר ה' אֶל י ֻ
אָמר ה' ֵאלַי ְפּסָל ְל ָך ְשׁנֵי לוּחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וַ ֲעלֵה ֵאלַי ָה ָהרָה ]יהושע ָ " [2 5בּעֵת ַההִיא ַ
]דב' ָ " [1 10בּעֵת ַההִוא ַ
ִשׂ ָראֵל ֵשׁנִית".
יְ
ָשׂי ָת ְלּ ָך אֲרוֹן עֵץ".
וְע ִ
ֹשׁה ְפּסָל ְל ָך ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וְָכ ַת ְבתִּי עַל ַה ֻלּחֹת
שׁ ַבּ ְר ָתּ ]שמ' " [1 34וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
ֲשׁר ִ
שׁר הָיוּ עַל ַה ֻלּחֹת ָהרִאשֹׁנִים א ֶ
]דב' " [2 10וְ ֶא ְכתֹּב עַל ַה ֻלּחֹת אֶת ַה ְדּ ָברִים ֲא ֶ
שׁ ַבּ ְר ָתּ".
ֲשׁר ִ
שׁר הָיוּ עַל ַה ֻלּחֹת ָהרִאשֹׁנִים א ֶ
אֶת ַה ְדּ ָברִים ֲא ֶ
ְשׂ ְמתָּם בָּאָרוֹן".
וַ
]דב' .[1 10
שׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִים ָכּרִאשֹׁנִים וָאַעַל ָה ָהרָה וּ ְשׁנֵי
]דב' " [3 10וָאַעַשׂ אֲרוֹן ֲעצֵי ִשׁטִּים וָ ֶא ְפסֹל ְ
ַה ֻלּחֹת ְבּיָדִי".
]דב' .[10 9
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ֲאלֵיכֶם
ֲשׂרֶת ַה ְדּ ָברִים א ֶ
]דב' " [4 10וַיְִּכתֹּב עַל ַה ֻלּחֹת ַכּ ִמּ ְכתָּב ָהרִאשׁוֹן אֵת ע ֶ
ָבּהָר מִתּוֹ ְך ָהאֵשׁ בְּיוֹם ַה ָקּהָל וַיִּ ְתּנֵם ה' ֵאלָי".
ָשׁים הוּא וּ ָבנָיו
ֹשׁה וַיִּ ָבּדֵל אַ ֲהרֹן ְל ַה ְקדִּישׁוֹ קֹדֶשׁ ָקד ִ
]דה"י א ְ " [13 23בּנֵי ַע ְמרָם אַ ֲהרֹן וּמ ֶ
ָשׂאת אֶת אֲרוֹן ְבּרִית ה' ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ה'
]דב' ָ " [8 10בּעֵת ַההִוא ִה ְבדִּיל ה' אֶת ֵשׁבֶט ַה ֵלּוִי ל ֵ
ִשׁמוֹ עַד עוֹלָם".
ְשׁרְתוֹ וּ ְל ָב ֵר ְך בּ ְ
עַד עוֹלָם ְל ַה ְקטִיר ִל ְפנֵי ה' ל ָ
ִשׁמוֹ עַד הַיּוֹם ַהזֶּה".
ְשׁרְתוֹ וּ ְל ָב ֵר ְך בּ ְ
לָ
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל הוּא נַ ֲחלָתוֹ ַכּא ֶ
ִשּׁי ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁבֶט ַה ֵלּוִי לֹא נָתַן נַ ֲחלָה א ֵ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ֱאלֹהֶי ָך ]יהושע " [14 13רַק ל ֵ
]דב' " [9 10עַל כֵּן לֹא ָהיָה ְל ֵלוִי ֵחלֶק וְנַ ֲחלָה עִם ֶאחָיו ה' הוּא נַ ֲחלָתוֹ ַכּא ֶ
ִדּבֶּר לוֹ".
לוֹ".
ִשׁמַע ה' ]דב' .[9 9
]דב' " [10 10וְאָנֹכִי ָע ַמ ְדתִּי ָבהָר ַכּיָּמִים ָהרִאשֹׁנִים אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה וַיּ ְ
ַשׁחִי ֶת ָך".
ֵאלַי גַּם ַבּ ַפּעַם ַההִוא לֹא אָבָה ה' ה ְ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי ַל ֲאבֹתָם וְכָל ְמנַ ֲאצַי לֹא יִרְאוּ ָה".
ֲשׁר נ ְ
]במ' " [23 14אִם יִרְאוּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר
]דב' " [11 10וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי קוּם ֵל ְך ְל ַמסַּע ִל ְפנֵי ָהעָם וְיָבֹאוּ וְיִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי ַל ֲאבֹתָם ָלתֵת ָלהֶם".
נְ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי ַלאֲבוֹתָם
ֲשׁר נ ְ
]יהושע ֲ " [6 1חזַק וֶ ֱאמָץ כִּי אַתָּה ַתּנְחִיל אֶת ָהעָם ַהזֶּה אֶת הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר
]דב' " [11 10וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי קוּם ֵל ְך ְל ַמסַּע ִל ְפנֵי ָהעָם וְיָבֹאוּ וְיִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
ָלתֵת ָלהֶם".
ִשׁ ַבּ ְעתִּי ַל ֲאבֹתָם ָלתֵת ָלהֶם".
נְ
ֲשׁר
ִשּׁם אֶת ָהאֵזוֹר א ֶ
ֹאמר ה' ֵאלַי קוּם ֵל ְך ְפּ ָרתָה וְקַח מ ָ
]יר' " [6 13וַיְהִי ִמקֵּץ יָמִים ַרבִּים וַיּ ֶ
ֲשׁר
ֹאמר ה' ֵאלַי קוּם ֵל ְך ְל ַמסַּע ִל ְפנֵי ָהעָם וְיָבֹאוּ וְיִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [11 10וַיּ ֶ
ִצוִּיתִי ָך ְל ָטמְנוֹ ָשׁם".
ִשׁ ַבּ ְעתִּי ַל ֲאבֹתָם ָלתֵת ָלהֶם".
נְ
]דב' .[40 4
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם לְטוֹב ָל ְך".
ִשׁמֹר אֶת ִמצְוֹת ה' וְאֶת ֻחקֹּתָיו א ֶ
]דב' " [13 10ל ְ
]דב' " [17 10כִּי ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ֱאלֹהֵי ָה ֱאלֹהִים וַ ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִים ָהאֵל ַהָגּדֹל ַהִגּבֹּר וְהַנּוֹ ָרא ]נחמיה " [32 9וְ ַעתָּה ֱאלֹהֵינוּ ָהאֵל ַהגָּדוֹל ַהגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא שׁוֹמֵר ַה ְבּרִית וְ ַה ֶחסֶד אַל יִ ְמעַט
ְשׂרֵינוּ וּ ְלכֹ ֲהנֵינוּ וְִלנְבִיאֵינוּ וְַל ֲאבֹתֵינוּ וּ ְלכָל
ֲשׁר ְמצָאַתְנוּ ִל ְמ ָלכֵינוּ ל ָ
ְל ָפנֶי ָך אֵת כָּל ַה ְתּלָאָה א ֶ
ִשּׂא ָפנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד".
ֲשׁר לֹא י ָ
אֶ
ַע ֶמּ ָך מִימֵי ַמ ְלכֵי אַשּׁוּר עַד הַיּוֹם ַהזֶּה".
ְארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
]שמ' " [20 22וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא ִת ְל ָחצֶנּוּ כִּי ֵגרִים ֱהיִיתֶם בּ ֶ
]דב' " [19 10וַ ֲא ַה ְבתֶּם אֶת ַהגֵּר כִּי ֵגרִים ֱהיִיתֶם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
]שמ' " [9 23וְגֵר לֹא ִת ְלחָץ וְאַתֶּם יְַד ְעתֶּם אֶת נֶפֶשׁ ַהגֵּר כִּי ֵגרִים ֱהיִיתֶם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
]דב' " [19 10וַ ֲא ַה ְבתֶּם אֶת ַהגֵּר כִּי ֵגרִים ֱהיִיתֶם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
]וי' ְ " [34 19כּ ֶאזְרָח ִמכֶּם יִ ְהיֶה ָלכֶם ַהגֵּר ַהגָּר ִא ְתּכֶם וְאָ ַה ְב ָתּ לוֹ כָּמוֹ ָך כִּי ֵגרִים ֱהיִיתֶם
]דב' " [19 10וַ ֲא ַה ְבתֶּם אֶת ַהגֵּר כִּי ֵגרִים ֱהיִיתֶם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם".
ְהוֹשׁ ַע בַּיּוֹם הַהוּא חֹ ְטבֵי ֵעצִים וְשֹׁ ֲאבֵי ַמיִם ָל ֵעדָה וּ ְל ִמזְבַּח ה' עַד
ֲשׁר ֵהצִיף ֶאת מֵי יַם סוּף עַל ְפּנֵיהֶם ]יהושע " [27 9וַיִּ ְתּנֵם י ֻ
ָשׂה ְלחֵיל ִמ ְצ ַריִם לְסוּסָיו וּ ְל ִרכְבּוֹ א ֶ
ֲשׁר ע ָ
]דב' " [4 11וַא ֶ
ֲשׁר יְִבחָר".
הַיּוֹם ַהזֶּה אֶל ַהמָּקוֹם א ֶ
ְבּ ָר ְדפָם אַ ֲחרֵיכֶם וַיְאַ ְבּדֵם ה' עַד הַיּוֹם ַהזֶּה".
ֵשׁת ַה ְסּ ָרנִים ֵמעִיר ִמ ְבצָר וְעַד
ִשׁתִּים ַל ֲחמ ֶ
ֲשׁר ֵהצִיף אֶת מֵי יַם סוּף עַל ְפּנֵיהֶם ]שמואל א " [18 6וְ ַע ְכ ְבּרֵי ַהזָּהָב ִמ ְספַּר כָּל ָערֵי ְפל ְ
ָשׂה ְלחֵיל ִמ ְצ ַריִם לְסוּסָיו וּ ְל ִרכְבּוֹ א ֶ
ֲשׁר ע ָ
]דב' " [4 11וַא ֶ
ְהוֹשׁ ַע
ִשׂדֵה י ֻ
ֲשׁר ִהנִּיחוּ ָעלֶי ָה אֵת אֲרוֹן ה' עַד הַיּוֹם ַהזֶּה בּ ְ
כֹּפֶר ַה ְפּ ָרזִי וְעַד אָבֵל ַהגְּדוֹלָה א ֶ
ְבּ ָר ְדפָם אַ ֲחרֵיכֶם וַיְאַ ְבּדֵם ה' עַד הַיּוֹם ַהזֶּה".
ְשׁי".
ַשּׁמ ִ
בֵּית ה ִ
ֹשׁה ִל ְקרֹא ְל ָדתָן וְ ַל ֲאבִירָם ְבּנֵי ֱאלִיאָב וַיֹּאמְרוּ לֹא נַ ֲעלֶה".
ִשׁלַח מ ֶ
]במ' " [12 16וַיּ ְ
ֲשׁר ָפּ ְצתָה הָאָרֶץ אֶת פִּי ָה
ָשׂה ְל ָדתָן וְ ַל ֲאבִירָם ְבּנֵי ֱאלִיאָב בֶּן רְאוּבֵן א ֶ
ֲשׁר ע ָ
]דב' " [6 11וַא ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׁר ְבּ ַרְגלֵיהֶם ְבּ ֶקרֶב כָּל י ְ
וַ ִתּ ְב ָלעֵם וְאֶת ָבּתֵּיהֶם וְאֶת אָ ֳהלֵיהֶם וְאֵת כָּל ַהיְקוּם א ֶ
ֲשׁר ֶה ֱארִיכוּ יָמִים אַ ֲחרֵי
ְהוֹשׁ ַע וְכֹל יְמֵי ַהזְּ ֵקנִים א ֶ
]שופ' " [7 2וַיַַּעבְדוּ ָהעָם אֶת ה' כֹּל יְמֵי י ֻ
ָשׂה".
ֲשׁר ע ָ
ֲשׂה ה' ַהָגּדֹל א ֶ
]דב' " [7 11כִּי עֵינֵיכֶם ָהרֹאֹת אֶת כָּל ַמע ֵ
ִשׂ ָראֵל".
ָשׂה ְלי ְ
ֲשׁר ע ָ
ֲשׂה ה' ַהגָּדוֹל א ֶ
ֲשׁר רָאוּ אֵת כָּל ַמע ֵ
יְהוֹשׁוּ ַע א ֶ
ִשׁתֶּם ]דב' .[40 4
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם ְל ַמעַן ֶתּ ֶחזְקוּ וּבָאתֶם וִיר ְ
וּשׁ ַמ ְרתֶּם אֶת כָּל ַה ִמּ ְצוָה א ֶ
]דב' ְ " [8 11
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אַתֶּם עֹ ְברִים ָשׁמָּה ְלר ְ
אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' .[3 6
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתֵיכֶם ָלתֵת ָלהֶם וּ ְלזַ ְרעָם
ֲשׁר נ ְ
]דב' " [9 11וּ ְל ַמעַן ַתּ ֲארִיכוּ יָמִים עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
]דב' .[1 7
ֲשׁר יְצָאתֶם
ִשׁתָּהּ לֹא ְכ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם הִוא א ֶ
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
]דב' " [10 11כִּי הָאָרֶץ א ֶ
ִשׁקִי ָת ְב ַרְג ְל ָך ְכּגַן ַהיָּרָק".
ֲשׁר ִתּזְרַע אֶת זַ ְר ֲע ָך וְה ְ
ִשּׁם א ֶ
מָ
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם וַ ֲה ַל ְכ ֶתּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ]יהושע ְ " [16 23בּ ָע ְב ְרכֶם אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
ִשּׁמְרוּ ָלכֶם פֶּן יְִפתֶּה ְל ַב ְבכֶם וְ ַס ְרתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
]דב' " [16 11ה ָ
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
ָלהֶם".
ֲשׁר נָתַן ָלכֶם".
אֶ
ֲשׁר נָ ַתתִּי
ִשׁמְרוּ ִמצְוֹתַי ֻחקֹּתַי א ֶ
ְשׁבוּן אַתֶּם וּ ְבנֵיכֶם מֵאַ ֲחרַי וְלֹא ת ְ
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ]מלכים א " [6 9אִם שׁוֹב תּ ֻ
ִשּׁמְרוּ ָלכֶם פֶּן יְִפתֶּה ְל ַב ְבכֶם וְ ַס ְרתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
]דב' " [16 11ה ָ
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם".
ִל ְפנֵיכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
ָלהֶם".
ֲשׁר נָ ַתתִּי ִל ְפנֵיכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ]דה"י ב " [19 7וְאִם תְּשׁוּבוּן אַתֶּם וַ ֲעזַ ְבתֶּם חֻקּוֹתַי וּ ִמצְוֹתַי א ֶ
ִשּׁמְרוּ ָלכֶם פֶּן יְִפתֶּה ְל ַב ְבכֶם וְ ַס ְרתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
]דב' " [16 11ה ָ
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם".
וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וְה ְ
ָלהֶם".
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהִים
]יהושע ְ " [16 23בּ ָע ְב ְרכֶם אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם א ֶ
ַשּׁ ַמיִם וְלֹא יִ ְהיֶה ָמטָר וְ ָה ֲא ָדמָה לֹא ִתתֵּן אֶת
]דב' " [17 11וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וְ ָעצַר אֶת ה ָ
ֲשׁר נָתַן
ִשׁ ַתּ ֲחוִיתֶם ָלהֶם וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה א ֶ
ֲא ֵחרִים וְה ְ
שׁר ה' נֹתֵן ָלכֶם".
יְבוּלָהּ וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ ַהטֹּבָה ֲא ֶ
ָלכֶם".
ַשּׁ ַמיִם וְלֹא יִ ְהיֶה ָמטָר כִּי יֶ ֶחטְאוּ ָל ְך וְ ִה ְת ַפּלְלוּ אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה
]דה"י ב ְ " [26 6בּ ֵה ָעצֵר ה ָ
ַשּׁ ַמיִם וְלֹא יִ ְהיֶה ָמטָר וְ ָה ֲא ָדמָה לֹא ִתתֵּן אֶת
]דב' " [17 11וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וְ ָעצַר אֶת ה ָ
וְהוֹדוּ אֶת ְשׁ ֶמ ָך ֵמ ַחטָּאתָם יְשׁוּבוּן כִּי ַת ֲענֵם".
ֲשׁר ה' נֹתֵן ָלכֶם".
יְבוּלָהּ וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ ַהטֹּבָה א ֶ
ַשּׁ ַמיִם וְלֹא יִ ְהיֶה ָמטָר וְ ֵהן ֲא ַצוֶּה עַל ָחגָב ֶלאֱכוֹל הָאָרֶץ וְאִם
]דה"י ב " [13 7הֵן ֶא ֱעצֹר ה ָ
ַשּׁ ַמיִם וְלֹא יִ ְהיֶה ָמטָר וְ ָה ֲא ָדמָה לֹא ִתתֵּן אֶת
]דב' " [17 11וְ ָחרָה אַף ה' ָבּכֶם וְ ָעצַר אֶת ה ָ
ֲשׁלַּח ֶדּבֶר ְבּ ַעמִּי".
אַ
ֲשׁר ה' נֹתֵן ָלכֶם".
יְבוּלָהּ וַ ֲא ַב ְדתֶּם ְמ ֵהרָה ֵמעַל הָאָרֶץ ַהטֹּבָה א ֶ
ֹשׁה ֶעבֶד
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם מ ֶ
]יהושע " [5 22רַק ִשׁמְרוּ ְמאֹד ַלעֲשׂוֹת אֶת ַה ִמּ ְצוָה וְאֶת הַתּוֹרָה א ֶ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם ַל ֲעשֹׂתָהּ
ִשׁמְרוּן אֶת כָּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת א ֶ
]דב' " [22 11כִּי אִם ָשׁמֹר תּ ְ
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו וּ ְל ָד ְבקָה בוֹ וּ ְל ָעבְדוֹ ְבּכָל
ה' לְאַ ֲהבָה אֶת ה' ֱאלֹהֵיכֶם וְ ָל ֶלכֶת ְבּכָל ְדּ ָרכָיו וְל ְ
לְאַ ֲהבָה אֶת ה' ֱאלֹהֵיכֶם ָל ֶלכֶת ְבּכָל ְדּ ָרכָיו וּ ְל ָד ְבקָה בוֹ".
ְשׁכֶם".
ְל ַב ְבכֶם וּ ְבכָל נַפ ְ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי אֶל מ ֶ
ֲשׁר ִתּ ְדרֹ ְך כַּף ַרְג ְלכֶם בּוֹ ָלכֶם נְ ַתתִּיו ַכּא ֶ
ֲשׁר ִתּ ְדרֹ ְך כַּף ַרְג ְלכֶם בּוֹ ָלכֶם יִ ְהיֶה מִן ַה ִמּ ְדבָּר וְ ַה ְלּבָנוֹן מִן ַהנָּהָר ]יהושע " [3 1כָּל מָקוֹם א ֶ
]דב' " [24 11כָּל ַהמָּקוֹם א ֶ
נְהַר ְפּרָת וְעַד ַהיָּם הָאַחֲרוֹן יִ ְהיֶה גְּ ֻב ְלכֶם".
ִשׁחִיתוּ ֵמאֲבוֹתָם ָל ֶלכֶת אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים
ָשׁבוּ וְה ְ
]שופ' " [19 2וְ ָהיָה בְּמוֹת הַשּׁוֹפֵט י ֻ
ֲשׁר אָנֹכִי
ִשׁמְעוּ אֶל ִמצְוֹת ה' ֱאלֹהֵיכֶם וְ ַס ְרתֶּם מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
]דב' " [28 11וְ ַה ְקּ ָללָה אִם לֹא ת ְ
ָשׁה".
ִשׁ ַתּחֲוֹת ָלהֶם לֹא ִהפִּילוּ ִמ ַמּ ַע ְללֵיהֶם וּ ִמ ַדּ ְרכָּם ַהקּ ָ
ְל ָע ְבדָם וּ ְלה ְ
ֲשׁר לֹא יְַד ְעתֶּם".
ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם ָל ֶלכֶת אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
ֲשׁר
ַשּׁקֶר וְ ַקטֵּר ַל ָבּעַל וְ ָהלֹ ְך אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
ִשּׁ ֵב ַע ל ֶ
]יר' ֲ " [9 7הָגנֹב ָרצֹ ַח וְנָאֹף וְה ָ
ֲשׁר אָנֹכִי
ִשׁמְעוּ אֶל ִמצְוֹת ה' ֱאלֹהֵיכֶם וְ ַס ְרתֶּם מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
]דב' " [28 11וְ ַה ְקּ ָללָה אִם לֹא ת ְ
לֹא יְ ַד ְעתֶּם".
ֲשׁר לֹא יְ ַד ְעתֶּם".
ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם ָל ֶלכֶת אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
ִשׁתָּהּ וְנָ ַתתָּה אֶת ]דב' .[1 7
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
]דב' " [29 11וְ ָהיָה כִּי יְבִי ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ַה ְבּ ָרכָה עַל הַר ְגּ ִרזִים וְאֶת ַה ְקּ ָללָה עַל הַר עֵיבָל".
ֹשׁת
]יהושע ִ " [11 1עבְרוּ ְבּ ֶקרֶב ַה ַמּ ֲחנֶה וְצַוּוּ אֶת ָהעָם לֵאמֹר ָהכִינוּ ָלכֶם צֵידָה כִּי בְּעוֹד ְשׁל ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [31 11כִּי אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ָלבֹא ָלר ֶ
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ִישׁ ְבתֶּם בָּהּ".
ִשׁתֶּם אֹתָהּ ו ַ
ָלכֶם וִיר ְ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [31 11כִּי אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ָלבֹא ָלר ֶ
ִישׁ ְבתֶּם בָּהּ".
ִשׁתֶּם אֹתָהּ ו ַ
ָלכֶם וִיר ְ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ָלכֶם
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [31 11כִּי אַתֶּם עֹ ְב ִרים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ָלבֹא ָלר ֶ
ִישׁ ְבתֶּם בָּהּ".
ִשׁתֶּם אֹתָהּ ו ַ
וִיר ְ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ָלכֶם
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [31 11כִּי אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ָלבֹא ָלר ֶ
ִישׁ ְבתֶּם בָּהּ".
ִשׁתֶּם אֹתָהּ ו ַ
וִיר ְ
ֲשׁר נָתַן ה' ֱאלֹהֵי
ִשׁמְרוּן ַלעֲשׂוֹת בָּאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר תּ ְ
ִשׁ ָפּטִים א ֶ
]דב' ֵ " [1 12אלֶּה ַה ֻחקִּים וְ ַהמּ ְ
ִשׁתָּהּ כָּל ַהיָּ ִמים א ֶ
ֲאבֹתֶי ָך ְל ָך ְלר ְ
ֲשׁר אַתֶּם ַחיִּים עַל ָה ֲא ָדמָה".
ְשׁים אֹתָם
ֲשׁר אַתֶּם יֹר ִ
ֲשׁר ָעבְדוּ ָשׁם הַגּוֹיִם א ֶ
]דב' " [2 12אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל ַה ְמּקֹמוֹת א ֶ
אֶת ֱאלֹהֵיהֶם עַל ֶה ָהרִים ָה ָרמִים וְעַל ַהְגּבָעוֹת וְ ַתחַת כָּל עֵץ ַר ֲענָן".
ְשׁים אֹתָם
ֲשׁר אַתֶּם יֹר ִ
ֲשׁר ָעבְדוּ ָשׁם הַגּוֹיִם א ֶ
]דב' " [2 12אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל ַה ְמּקֹמוֹת א ֶ
אֶת ֱאלֹהֵיהֶם עַל ֶה ָהרִים ָה ָרמִים וְעַל ַהְגּבָעוֹת וְ ַתחַת כָּל עֵץ ַר ֲענָן".
שׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך".
]דב' " [9 12כִּי לֹא בָאתֶם עַד ָעתָּה אֶל ַהמְּנוּחָה וְאֶל ַהנַּ ֲחלָה ֲא ֶ
וּשׂ ַמ ְחתֶּם ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֵיכֶם אַתֶּם וּ ְבנֵיכֶם וּ ְבנֹתֵיכֶם וְ ַע ְבדֵיכֶם וְאַ ְמהֹתֵיכֶם
]דב' ְ " [12 12
ְשׁ ֲערֵיכֶם כִּי אֵין לוֹ ֵחלֶק וְנַ ֲחלָה ִא ְתּכֶם".
ֲשׁר בּ ַ
וְ ַה ֵלּוִי א ֶ
ֲשׁר יְִבחַר ה' ֱאלֹהֶי ָך בּוֹ אַתָּה וּ ִבנְ ָך
]דב' " [18 12כִּי אִם ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך תֹּא ְכלֶנּוּ ַבּמָּקוֹם א ֶ
ִשׁלַח יֶָד ָך".
ְשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ְבּכֹל מ ְ
וּ ִב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִי א ֶ
ִשׁ ָערֶי ָך ו ָ
ֲשׁר בּ ְ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּ ָךּ ְל ַמ ַען יִיטַב ְל ָך וּ ְל ָבנֶי ָך
ְשׁ ַמ ְע ָתּ אֵת כָּל ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה א ֶ
]דב' ְ " [28 12שׁמֹר ו ָ
ֲשׂה הַטּוֹב וְ ַהיּ ָ
אַ ֲחרֶי ָך עַד עוֹלָם כִּי ַתע ֶ
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ֲשׁר
ֲשׁר ִדּבֶּר ֵאלֶי ָך לֵאמֹר נֵ ְלכָה אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
]דב' " [3 13וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת א ֶ
לֹא יְַד ְעתָּם וְנָ ָע ְבדֵם".
ֲשׁר
ֲשׁר ִדּבֶּר ֵאלֶי ָך לֵאמֹר נֵ ְלכָה אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
]דב' " [3 13וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת א ֶ
לֹא יְ ַד ְעתָּם וְנָ ָע ְבדֵם".
ֲשׁר
ֲשׁר ִדּבֶּר ֵאלֶי ָך לֵאמֹר נֵ ְלכָה אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
]דב' " [3 13וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת א ֶ
לֹא יְַד ְעתָּם וְנָ ָע ְבדֵם".
]דב' " [6 13וְ ַהנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם ַהחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת כִּי ִדבֶּר ָסרָה עַל ה' ֱאלֹהֵיכֶם
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך
הַמּוֹצִיא ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וְ ַהפֹּ ְד ָך ִמבֵּית ֲע ָבדִים ְל ַהדִּי ֲח ָך מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ָל ֶלכֶת בָּהּ וּ ִב ַע ְר ָתּ ָהרָע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך".
]דב' " [6 13וְ ַהנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם ַהחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת כִּי ִדבֶּר ָסרָה עַל ה' ֱאלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא
ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וְ ַהפֹּ ְד ָך ִמבֵּית ֲע ָבדִים ְל ַהדִּי ֲח ָך מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת בָּהּ
וּ ִב ַע ְר ָתּ ָהרָע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך".
]דב' " [6 13וְ ַהנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם ַהחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת כִּי ִדבֶּר ָסרָה עַל ה' ֱאלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת בָּהּ
ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וְ ַהפֹּ ְד ָך ִמבֵּית ֲע ָבדִים ְל ַה ִדּי ֲח ָך מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
וּ ִב ַע ְר ָתּ ָהרָע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך".
ְשׁ ָך
ֲשׁר ְכּנַפ ְ
ֵשׁת חֵי ֶק ָך אוֹ ֵר ֲע ָך א ֶ
]דב' " [7 13כִּי יְסִי ְת ָך אָחִי ָך בֶן ִא ֶמּ ָך אוֹ ִבנְ ָך אוֹ ִב ְתּ ָך אוֹ א ֶ
שׁר לֹא יַָד ְע ָתּ אַתָּה וַ ֲאבֹתֶי ָך".
ַבּ ֵסּתֶר לֵאמֹר נֵ ְלכָה וְנַ ַע ְבדָה ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ֲא ֶ
ֲשׁר ְסבִיבֹתֵי ֶכם ַה ְקּרֹבִים ֵאלֶי ָך אוֹ ָה ְרחֹקִים ִמ ֶמּ ָךּ ִמ ְקצֵה
]דב' ֵ " [8 13מ ֱאלֹהֵי ָה ַעמִּים א ֶ
הָאָרֶץ וְעַד ְקצֵה הָאָרֶץ".
]דב' " [11 13וּ ְס ַקלְתּוֹ ָב ֲא ָבנִים וָמֵת כִּי ִבקֵּשׁ ְל ַהדִּי ֲח ָך ֵמעַל ה' ֱאלֹהֶי ָך הַמּוֹצִי ֲא ָך ֵמ ֶארֶץ
ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים".
ָשׁבֶת ָשׁם לֵאמֹר".
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ל ֶ
ִשׁמַע בְּאַחַת ָערֶי ָך א ֶ
]דב' " [13 13כִּי ת ְ
ֹשׁבֵי עִירָם לֵאמֹר נֵ ְלכָה וְנַ ַע ְבדָה
ָשׁים ְבּנֵי ְב ִליַּעַל ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך וַיַּדִּיחוּ אֶת י ְ
]דב' " [14 13יָצְאוּ ֲאנ ִ
ֲשׁר לֹא יְ ַד ְעתֶּם".
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם
ִשׁמֹר אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו א ֶ
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
]דב' " [19 13כִּי ת ְ
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם
ִשׁמֹר אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו א ֶ
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
]דב' " [19 13כִּי ת ְ
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם
ִשׁמֹר אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו א ֶ
ִשׁמַע ְבּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
]דב' " [19 13כִּי ת ְ
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
]דב' " [6 14וְכָל ְבּ ֵהמָה ַמ ְפ ֶרסֶת ַפּ ְרסָה וְשֹׁ ַסעַת ֶשׁסַע ְשׁתֵּי ְפרָסוֹת ַמ ֲעלַת ֵגּרָה ַבּ ְבּ ֵהמָה אֹתָהּ
תֹּאכֵלוּ".
ַשּׁסוּעָה אֶת ַהגָּמָל
]דב' " [7 14אַ ְך אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ ִמ ַמּ ֲעלֵי ַהֵגּרָה וּ ִמ ַמּ ְפרִיסֵי ַה ַפּ ְרסָה ה ְ
ַשּׁפָן כִּי ַמ ֲעלֵה ֵגרָה ֵהמָּה וּ ַפ ְרסָה לֹא ִה ְפרִיסוּ ְט ֵמאִים הֵם ָלכֶם".
וְאֶת הָאַ ְרנֶבֶת וְאֶת ה ָ
ְשׂרָם לֹא
]דב' " [8 14וְאֶת ַה ֲחזִיר כִּי ַמ ְפרִיס ַפּ ְרסָה הוּא וְלֹא ֵגרָה ָטמֵא הוּא ָלכֶם ִמבּ ָ
תֹאכֵלוּ וּ ְבנִ ְב ָלתָם לֹא ִתגָּעוּ".
ְשׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ
]דב' " [8 14וְאֶת ַה ֲחזִיר כִּי ַמ ְפרִיס ַפּ ְרסָה הוּא וְלֹא ֵגרָה ָטמֵא הוּא ָלכֶם ִמבּ ָ
וּ ְבנִ ְב ָלתָם לֹא ִתגָּעוּ".
ְשׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ
]דב' " [8 14וְאֶת ַה ֲחזִיר כִּי ַמ ְפרִיס ַפּ ְרסָה הוּא וְלֹא ֵגרָה ָטמֵא הוּא ָלכֶם ִמבּ ָ
וּ ְבנִ ְב ָלתָם לֹא ִתגָּעוּ".
ֶשׂת תֹּאכֵלוּ".
ַשׂק ֶ
ֲשׁר לוֹ ְסנַפִּיר וְק ְ
ַמּיִם כֹּל א ֶ
ֲשׁר בּ ָ
]דב' " [9 14אֶת זֶה תֹּאכְלוּ ִמכֹּל א ֶ
ֶשׂת לֹא תֹאכֵלוּ ָטמֵא הוּא ָלכֶם".
ַשׂק ֶ
ֲשׁר אֵין לוֹ ְסנַפִּיר וְק ְ
]דב' " [10 14וְכֹל א ֶ
ֶשׂת לֹא תֹאכֵלוּ ָטמֵא הוּא ָלכֶם".
ַשׂק ֶ
ֲשׁר אֵין לוֹ ְסנַפִּיר וְק ְ
]דב' " [10 14וְכֹל א ֶ
ַשּׁחַף וְאֶת ַהנֵּץ לְמִינֵהוּ".
ְמס וְאֶת ה ָ
]דב' " [15 14וְאֵת בַּת ַהיַּ ֲענָה וְאֶת ַה ַתּח ָ
ִשׁ ָערֶי ָך ִתּ ְתּנֶנָּה וַ ֲא ָכלָהּ אוֹ ָמכֹר ְלנָ ְכרִי כִּי עַם
ֲשׁר בּ ְ
]דב' " [21 14לֹא תֹאכְלוּ כָל נְ ֵבלָה ַלגֵּר א ֶ
ַשּׁל ְגּדִי ַבּ ֲחלֵב אִמּוֹ".
קָדוֹשׁ אַתָּה לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ְתב ֵ
ִשׁ ָערֶי ָך ִתּ ְתּנֶנָּה וַ ֲא ָכלָהּ אוֹ ָמכֹר ְלנָ ְכרִי כִּי עַם
ֲשׁר בּ ְ
]דב' " [21 14לֹא תֹאכְלוּ כָל נְ ֵבלָה ַלגֵּר א ֶ

ֲשׁר ה' ֱאלֹהֵיכֶם נֹתֵן ָלכֶם
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
יָמִים אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ַהזֶּה לָבוֹא ָלר ֶ
ִשׁתָּהּ".
ְלר ְ
]דב' .[20 3
ֶשׁת אֶת
ִשׂ ָראֵל עַד אָנָה אַתֶּם ִמ ְת ַרפִּים לָבוֹא ָלר ֶ
ְהוֹשׁ ַע אֶל ְבּנֵי י ְ
]יהושע " [3 18וַיֹּאמֶר י ֻ
ֲשׁר נָתַן ָלכֶם ה' ֱאלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם".
הָאָרֶץ א ֶ
ִשּׁ ַמיִם נָ ַתתָּה ָלהֶם ִל ְר ָעבָם וּ ַמיִם ִמ ֶסּלַע הוֹ ֵצא ָת ָלהֶם ִל ְצמָאָם וַתֹּאמֶר
]נחמיה " [15 9וְֶלחֶם מ ָ
ָשׂא ָת אֶת יְָד ָך ָלתֵת ָלהֶם".
ֲשׁר נ ָ
ֶשׁת אֶת הָאָרֶץ א ֶ
ָלהֶם לָבוֹא ָלר ֶ
ֲשׁר נָתַן ה' ֱאלֹהֵי
ֹשׁה א ֶ
]עזרא " [6 7הוּא ֶעזְרָא ָעלָה ִמ ָבּבֶל וְהוּא סֹפֵר ָמהִיר בְּתוֹרַת מ ֶ
ָשׁתוֹ".
ִשׂ ָראֵל וַיִּתֶּן לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ְכּיַד ה' ֱאלֹהָיו ָעלָיו כֹּל ַבּקּ ָ
יְ
]מלכים ב " [4 16וַיְזַ ֵבּ ַח וַיְ ַקטֵּר ַבּבָּמוֹת וְעַל ַהְגּבָעוֹת וְ ַתחַת כָּל עֵץ ַר ֲענָן".
]דה"י ב " [4 28וַיְזַ ֵבּ ַח וַיְ ַקטֵּר ַבּבָּמוֹת וְעַל ַהְגּבָעוֹת וְ ַתחַת כָּל עֵץ ַר ֲענָן".
]דב' .[21 4
]וי' " [40 23וּ ְל ַק ְחתֶּם ָלכֶם בַּיּוֹם ָהרִאשׁוֹן ְפּרִי עֵץ ָהדָר ַכּפֹּת ְתּ ָמרִים וַ ֲענַף עֵץ ָעבֹת וְ ַע ְרבֵי
וּשׂ ַמ ְחתֶּם ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֵיכֶם ִשׁ ְבעַת יָמִים".
נָחַל ְ
ֲשׂה כָל ְמלָאכָה אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך
ַשּׁבִיעִי ַשׁבָּת לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ַתע ֶ
]שמ' " [10 20וְיוֹם ה ְ
ִשׁ ָערֶי ָך".
ֲשׁר בּ ְ
ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּ ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְֵג ְר ָך א ֶ
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה' ֱאלֹהָיו".
]דה"י ב " [1 14וַיַּעַשׂ אָסָא הַטּוֹב וְ ַהיּ ָ
ֲשׁר
ֲשׁר ָגּדְלוּ אִתּוֹ לֵאמֹר כֹּה תֹאמַר ָלעָם ַהזֶּה א ֶ
]מלכים א " [10 12וַיְַדבְּרוּ ֵאלָיו ַהיְָלדִים א ֶ
ִדּבְּרוּ ֵאלֶי ָך לֵאמֹר אָבִי ָך ִה ְכבִּיד אֶת ֻעלֵּנוּ וְאַתָּה ָהקֵל ֵמ ָעלֵינוּ כֹּה ְתּ ַדבֵּר ֲאלֵיהֶם ָק ָטנִּי ָעבָה
ִמ ָמּ ְתנֵי אָבִי".
]דב' .[28 11
ֲשׁר ִדּבְּרוּ
ֲשׁר ָגּדְלוּ אִתּוֹ לֵאמֹר כֹּה תֹאמַר ָלעָם א ֶ
]דה"י ב " [10 10וַיְַדבְּרוּ אִתּוֹ ַהיְָלדִים א ֶ
ֵאלֶי ָך לֵאמֹר אָבִי ָך ִה ְכבִּיד אֶת ֻעלֵּנוּ וְאַתָּה ָהקֵל ֵמ ָעלֵינוּ כֹּה תֹּאמַר ֲא ֵלהֶם ָק ָטנִּי ָעבָה ִמ ָמּ ְתנֵי
אָבִי".
]שמ' " [7 6וְָל ַק ְחתִּי ֶא ְתכֶם לִי ְלעָם וְ ָהיִיתִי ָלכֶם לֵאלֹהִים וִי ַד ְעתֶּם כִּי ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם
הַמּוֹצִיא ֶא ְתכֶם ִמ ַתּחַת ִסבְלוֹת ִמ ְצ ָריִם".
]וי' " [33 22הַמּוֹצִיא ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִלהְיוֹת ָלכֶם לֵאלֹהִים ֲאנִי ה'".
]דב' .[23 4

ֲשׁר
ַשּׁקֶר וְ ַקטֵּר ַל ָבּעַל וְ ָהלֹ ְך אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
ִשּׁ ֵב ַע ל ֶ
]יר' ֲ " [9 7הָגנֹב ָרצֹ ַח וְנָאֹף וְה ָ
לֹא יְַד ְעתֶּם".
]יר' " [33 25וְהָיוּ ַח ְללֵי ה' בַּיּוֹם הַהוּא ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ וְעַד ְקצֵה הָאָרֶץ לֹא יִ ָסּפְדוּ וְלֹא
יֵאָסְפוּ וְלֹא יִ ָקּבֵרוּ ְלדֹמֶן עַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה יִהְיוּ".
]דב' .[6 5
]דב' .[21 4
ֲשׁר
ַשּׁקֶר וְ ַקטֵּר ַל ָבּעַל וְ ָהלֹ ְך אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים א ֶ
ִשּׁ ֵב ַע ל ֶ
]יר' ֲ " [9 7הָגנֹב ָרצֹ ַח וְנָאֹף וְה ָ
לֹא יְ ַד ְעתֶּם".
]דב' .[40 4
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה'".
]מלכים א " [43 22וַיֵֶּל ְך ְבּכָל ֶדּ ֶר ְך אָסָא אָבִיו לֹא סָר ִממֶּנּוּ ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
ָשׁר ְבּעֵינֵי ה'".
]דה"י ב " [32 20וַיֵֶּל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך אָבִיו אָסָא וְלֹא סָר ִמ ֶמּנָּה ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
]וי' " [3 11כֹּל ַמ ְפ ֶרסֶת ַפּ ְרסָה וְשֹׁ ַסעַת ֶשׁסַע ְפּ ָרסֹת ַמ ֲעלַת ֵגּרָה ַבּ ְבּ ֵהמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ".
]וי' " [4 11אַ ְך אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ ִמ ַמּ ֲעלֵי ַהֵגּרָה וּ ִמ ַמּ ְפ ִרסֵי ַה ַפּ ְרסָה אֶת ַהגָּמָל כִּי ַמ ֲעלֵה
ֵגרָה הוּא וּ ַפ ְרסָה אֵינֶנּוּ ַמ ְפרִיס ָטמֵא הוּא ָלכֶם".
]וי' " [7 11וְאֶת ַה ֲחזִיר כִּי ַמ ְפרִיס ַפּ ְרסָה הוּא וְשֹׁסַע ֶשׁסַע ַפּ ְרסָה וְהוּא ֵגּרָה לֹא יִגָּר ָטמֵא
הוּא ָלכֶם".
ְשׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וּ ְבנִ ְב ָלתָם לֹא ִתגָּעוּ ְט ֵמאִים הֵם ָלכֶם".
]וי' ִ " [8 11מבּ ָ
ְשׁקֵּצוּ".
ְשׂרָם לֹא תֹא ֵכלוּ וְאֶת נִ ְב ָלתָם תּ ַ
ְשׁקֶץ יִהְיוּ ָלכֶם ִמבּ ָ
]וי' " [11 11ו ֶ
ֶשׂת ַבּ ַמּיִם ַבּיַּמִּים
ַשׂק ֶ
ֲשׁר לוֹ ְסנַפִּיר וְק ְ
ַמּיִם כֹּל א ֶ
ֲשׁר בּ ָ
]וי' " [9 11אֶת זֶה תֹּאכְלוּ ִמכֹּל א ֶ
וּ ַבנְּ ָחלִים אֹתָם תֹּאכֵלוּ".
ֶשׂת ַבּיַּמִּים וּ ַבנְּ ָחלִים ִמכֹּל ֶשׁרֶץ ַה ַמּיִם וּ ִמכֹּל
ַשׂק ֶ
ֲשׁר אֵין לוֹ ְסנַפִּיר וְק ְ
]וי' " [10 11וְכֹל א ֶ
ֲשׁר ַבּ ָמּיִם ֶשׁקֶץ הֵם ָלכֶם".
נֶפֶשׁ ַה ַחיָּה א ֶ
ֶשׂת ַבּ ָמּיִם ֶשׁקֶץ הוּא ָלכֶם".
ַשׂק ֶ
ֲשׁר אֵין לוֹ ְסנַפִּיר וְק ְ
]וי' " [12 11כֹּל א ֶ
ַשּׁחַף וְאֶת ַהנֵּץ לְמִינֵהוּ".
]וי' " [16 11וְאֵת בַּת ַהיַּ ֲענָה וְאֶת ַה ַתּ ְח ָמס וְאֶת ה ָ
ַשּׁל ְגּדִי ַבּ ֲחלֵב אִמּוֹ".
ֵאשׁית בִּכּוּרֵי אַ ְד ָמ ְת ָך ָתּבִיא בֵּית ה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ְתב ֵ
]שמ' " [19 23ר ִ
ַשּׁל ְגּדִי ַבּ ֲחלֵב אִמּוֹ".
ֵאשׁית בִּכּוּרֵי אַ ְד ָמ ְת ָך ָתּבִיא בֵּית ה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ְתב ֵ
]שמ' " [26 34ר ִ
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ַשּׁל ְגּדִי ַבּ ֲחלֵב אִמּוֹ".
קָדוֹשׁ אַתָּה לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ְתב ֵ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך
]דב' ֶ " [4 15אפֶס כִּי לֹא יִ ְהיֶה ְבּ ָך ֶאבְיוֹן כִּי ָב ֵר ְך יְָב ֶר ְכ ָך ה' בָּאָרֶץ א ֶ
ִשׁתָּהּ".
נַ ֲחלָה ְלר ְ
ִשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת כָּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
שׁמוֹ ַע תּ ְ
]דב' " [5 15רַק אִם ָ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם".
אֶ
ִשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת כָּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
]דב' " [5 15רַק אִם ָשׁמוֹ ַע תּ ְ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם".
אֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך
]דב' " [7 15כִּי יִ ְהיֶה ְב ָך ֶאבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶי ָך בְּאַחַד ְשׁ ָערֶי ָך בְּאַ ְר ְצ ָך א ֶ
לֹא תְאַמֵּץ אֶת ְל ָב ְב ָך וְלֹא ִת ְקפֹּץ אֶת יְָד ָך מֵאָחִי ָך ָה ֶאבְיוֹן".
ֲשׁר ִתּזְבַּח
ָשׂר א ֶ
שׂאֹר ְבּכָל ְגּ ֻב ְל ָך ִשׁ ְבעַת יָמִים וְלֹא יָלִין מִן ַהבּ ָ
]דב' " [4 16וְלֹא יֵ ָראֶה ְל ָך ְ
ָבּ ֶערֶב בַּיּוֹם ָהרִאשׁוֹן ַלבֹּקֶר".
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך".
]דב' " [5 16לֹא תוּכַל ִלזְבֹּ ַח אֶת ַה ָפּסַח בְּאַחַד ְשׁ ָערֶי ָך א ֶ
ֲשׂה
ַשּׁבִיעִי ֲע ֶצרֶת לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ַתע ֶ
]דב' ֵ " [8 16שׁ ֶשׁת יָמִים תֹּאכַל ַמצּוֹת וּבַיּוֹם ה ְ
ְמלָאכָה".
ֲשׂה
ַשּׁבִיעִי ֲע ֶצרֶת לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ַתע ֶ
]דב' ֵ " [8 16שׁ ֶשׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת וּבַיּוֹם ה ְ
ְמלָאכָה".
ִשׁ ָערֶי ָך
ֲשׁר בּ ְ
ְשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִי א ֶ
]דב' " [11 16ו ָ
ְשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם".
ֲשׁר יְִבחַר ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ַ
וְ ַהגֵּר וְ ַהיָּתוֹם וְהָאַ ְל ָמנָה א ֶ
ֲשׁר ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך ַבּמָּקוֹם א ֶ
ְשׂ ַמ ְח ָתּ ְבּ ַחגֶּ ָך אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִי וְ ַהגֵּר וְ ַהיָּתוֹם וְהָאַ ְל ָמנָה
]דב' " [14 16ו ָ
ִשׁ ָערֶי ָך".
ֲשׁר בּ ְ
אֶ
ֲשׁר יְִבחָר
ַשּׁנָה יֵ ָראֶה כָל זְכוּ ְר ָך אֶת ְפּנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ַבּמָּקוֹם א ֶ
שׁלוֹשׁ ְפּעָמִים בּ ָ
]דב' ָ " [16 16
ַשּׁבֻעוֹת וּ ְבחַג ַהסֻּכּוֹת וְלֹא יֵ ָראֶה אֶת ְפּנֵי ה' רֵיקָם".
ְבּחַג ַהמַּצּוֹת וּ ְבחַג ה ָ
ֲשׁר יְִבחָר
ַשּׁנָה יֵ ָראֶה כָל זְכוּ ְר ָך אֶת ְפּנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ַבּמָּקוֹם א ֶ
שׁלוֹשׁ ְפּעָמִים בּ ָ
]דב' ָ " [16 16
ְבּחַג ַהמַּצּוֹת וּ ְבחַג ה ָ
ַשּׁבֻעוֹת וּ ְבחַג ַהסֻּכּוֹת וְלֹא יֵ ָראֶה אֶת ְפּנֵי ה' רֵיקָם".
ֲשׁר יְִבחָר
ַשּׁנָה יֵ ָראֶה כָל זְכוּ ְר ָך אֶת ְפּנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ַבּמָּקוֹם א ֶ
]דב' ָ " [16 16שׁלוֹשׁ ְפּ ָעמִים בּ ָ
ַשּׁבֻעוֹת וּ ְבחַג ַהסֻּכּוֹת וְלֹא יֵ ָראֶה אֶת ְפּנֵי ה' רֵיקָם".
ְבּחַג ַה ַמּצּוֹת וּ ְבחַג ה ָ
ִשׁ ָבטֶי ָך
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ל ְ
]דב' " [18 16שֹׁ ְפטִים וְשֹׁ ְטרִים ִתּתֶּן ְל ָך ְבּכָל ְשׁ ָערֶי ָך א ֶ
ִשׁפַּט ֶצדֶק".
ְשׁפְטוּ אֶת ָהעָם מ ְ
וָ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך".
ַשׁ ָתּ אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]דב' ֶ " [20 16צדֶק ֶצדֶק ִתּ ְרדֹּף ְל ַמעַן ִתּ ְחיֶה וְיָר ְ
ֲשׁר יִ ְהיֶה בוֹ מוּם כֹּל ָדּבָר רָע כִּי תוֹ ֲעבַת ה'
ָשׂה א ֶ
]דב' " [1 17לֹא ִתזְבַּח לַה' ֱאלֹהֶי ָך שׁוֹר ו ֶ
ֱאלֹהֶי ָך הוּא".
ֲשׁר
ִשּׁה א ֶ
שׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך אִישׁ אוֹ א ָ
]דב' " [2 17כִּי יִ ָמּצֵא ְב ִק ְר ְבּ ָך בְּאַחַד ְשׁ ָערֶי ָך ֲא ֶ
ֲשׂה אֶת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ַל ֲעבֹר ְבּרִיתוֹ".
יַע ֶ
ַשּׁמֶשׁ אוֹ ַליָּ ֵר ַח אוֹ ְלכָל ְצבָא
ִשׁתַּחוּ ָלהֶם וְל ֶ
]דב' " [3 17וַיֵֶּל ְך וַיֲַּעבֹד ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ֲשׁר לֹא ִצוִּיתִי".
ַשּׁ ַמיִם א ֶ
הָ
ַשּׁמֶשׁ אוֹ ַליָּ ֵר ַח אוֹ ְלכָל ְצבָא
ִשׁתַּחוּ ָלהֶם וְל ֶ
]דב' " [3 17וַיֵּ ֶל ְך וַיַּ ֲעבֹד ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ֲשׁר לֹא ִצוִּיתִי".
ַשּׁ ַמיִם א ֶ
הָ
ַשּׁמֶשׁ אוֹ ַליָּ ֵר ַח אוֹ ְלכָל ְצבָא
ִשׁתַּחוּ ָלהֶם וְל ֶ
]דב' " [3 17וַיֵֶּל ְך וַיֲַּעבֹד ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ֲשׁר לֹא ִצוִּיתִי".
ַשּׁ ַמיִם א ֶ
הָ
ִשׁפָּט בֵּין דָּם ְלדָם בֵּין דִּין ְלדִין וּבֵין נֶגַע ָלנֶגַע ִדּ ְברֵי
]דב' " [8 17כִּי יִָפּלֵא ִמ ְמּ ָך ָדבָר ַלמּ ְ
ֲשׁר יִ ְבחַר ה' ֱאלֹהֶי ָך בּוֹ".
רִיבֹת ִבּ ְשׁ ָערֶי ָך וְ ַק ְמ ָתּ וְ ָעלִי ָת אֶל ַהמָּקוֹם א ֶ
ַשׁ ָתּ וְ ִהגִּידוּ
ֲשׁר יִ ְהיֶה ַבּיָּמִים ָההֵם וְָדר ְ
]דב' " [9 17וּבָא ָת אֶל ַהכֹּ ֲהנִים ַה ְלוִיִּם וְאֶל ַהשֹּׁפֵט א ֶ
ִשׁפָּט".
ְל ָך אֵת ְדּבַר ַהמּ ְ
ָשׁ ְבתָּה בָּהּ וְאָ ַמ ְר ָתּ
ִשׁתָּהּ וְי ַ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך וִיר ְ
]דב' " [14 17כִּי ָתבֹא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ְסבִיבֹתָי".
אָשׂימָה ָעלַי ֶמ ֶל ְך ְכּכָל הַגּוֹיִם א ֶ
ִ
ֲשׁר ִדּבֶּר לוֹ".
]דב' " [2 18וְנַ ֲחלָה לֹא יִ ְהיֶה לּוֹ ְבּ ֶקרֶב ֶאחָיו ה' הוּא נַ ֲחלָתוֹ ַכּא ֶ

]דב' .[21 4
ֲשׁר ֲא ַדבֵּר וְאָיְַבתִּי אֶת אֹיְבֶי ָך וְ ַצ ְרתִּי
ָשׂי ָת כֹּל א ֶ
ִשׁמַע ְבּקֹלוֹ וְע ִ
שׁמוֹ ַע תּ ְ
]שמ' " [22 23כִּי אִם ָ
אֶת צֹ ְררֶי ָך".
]דב' .[40 4
]דב' .[21 4
שׂאֹר ְבּכָל
]שמ' " [7 13מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת ִשׁ ְבעַת ַהיָּמִים וְלֹא יֵ ָראֶה ְל ָך ָחמֵץ וְלֹא יֵ ָראֶה ְל ָך ְ
ְגּ ֻב ֶל ָך".
]דב' .[21 4
ַשּׁבִיעִי חַג לַה'".
]שמ' ִ " [6 13שׁ ְבעַת יָמִים תֹּאכַל ַמצֹּת וּבַיּוֹם ה ְ
ֲשׂה כָל ְמלָאכָה אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך
ַשּׁבִיעִי ַשׁבָּת לַה' ֱאלֹהֶי ָך לֹא ַתע ֶ
]שמ' " [10 20וְיוֹם ה ְ
ִשׁ ָערֶי ָך".
ֲשׁר בּ ְ
ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּ ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְֵג ְר ָך א ֶ
]דב' .[18 12
]דב' .[18 12
ַשּׁנָה יֵ ָראֶה כָּל זְכוּ ְר ָך אֶל ְפּנֵי הָאָדֹן ה'".
שׁלֹשׁ ְפּעָמִים בּ ָ
]שמ' ָ " [17 23
ִשׂ ָראֵל".
ַשּׁנָה יֵ ָראֶה כָּל זְכוּ ְר ָך אֶת ְפּנֵי הָאָדֹן ה' ֱאלֹהֵי י ְ
שׁלֹשׁ ְפּעָמִים בּ ָ
]שמ' ָ " [23 34
ָשׁים וְלַמּוֹעֲדוֹת
ַשּׁבָּתוֹת וְֶל ֳחד ִ
ֹשׁה ל ַ
]דה"י ב " [13 8וּ ִב ְדבַר יוֹם בְּיוֹם ְל ַהעֲלוֹת ְכּ ִמ ְצוַת מ ֶ
ַשּׁבֻעוֹת וּ ְבחַג ַהסֻּכּוֹת".
ַשּׁנָה ְבּחַג ַה ַמּצּוֹת וּ ְבחַג ה ָ
ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָעמִים בּ ָ
]דב' .[21 4
]דב' .[21 4
שׁר יִ ְהיֶה בוֹ מוּם לֹא יִ ְקרַב
]וי' ַ " [17 21דּבֵּר אֶל אַ ֲהרֹן לֵאמֹר אִישׁ ִמזַּ ְר ֲע ָך ְלדֹרֹתָם ֲא ֶ
ְל ַה ְקרִיב ֶלחֶם ֱאלֹהָיו".
]דב' .[21 4
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם ָסרוּ
]שופ' " [17 2וְגַם אֶל שֹׁ ְפטֵיהֶם לֹא ָשׁמֵעוּ כִּי זָנוּ אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ִשׁמֹ ַע ִמצְוֹת ה' לֹא עָשׂוּ כֵן".
ֲשׁר ָהלְכוּ אֲבוֹתָם ל ְ
ַמהֵר מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ִשׁמַע נָא ֲאדֹנִי ַה ֶמּ ֶל ְך אֵת ִדּ ְברֵי ַעבְדּוֹ אִם ה' ֱהסִי ְת ָך בִי יָרַח ִמנְחָה
]שמואל א " [19 26וְ ַעתָּה י ְ
וְאִם ְבּנֵי הָאָדָם אֲרוּרִים הֵם ִל ְפנֵי ה' כִּי ֵגרְשׁוּנִי הַיּוֹם ֵמ ִה ְס ַתּ ֵפּ ַח ְבּנַ ֲחלַת ה' לֵאמֹר ֵל ְך ֲעבֹד
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים".
ֲשׁר
ֲשׁר ֲעבָדוּם וַא ֶ
ֲשׁר ֲאהֵבוּם וַא ֶ
ַשּׁ ַמיִם א ֶ
ַשּׁמֶשׁ וְַליָּ ֵר ַח וּ ְלכֹל ְצבָא ה ָ
וּשׁטָחוּם ל ֶ
]יר' ְ " [2 8
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם לֹא יֵאָסְפוּ וְלֹא יִ ָקּבֵרוּ ְלדֹמֶן עַל ְפּנֵי
ֲשׁר ה ְ
ֲשׁר ְדּרָשׁוּם וַא ֶ
ָהלְכוּ אַ ֲחרֵיהֶם וַא ֶ
ָה ֲא ָדמָה יִהְיוּ".
ֹשׁבִים ְבּ ָערֵיהֶם בֵּין דָּם ְלדָם בֵּין
ֲשׁר יָבוֹא ֲעלֵיכֶם ֵמ ֲאחֵיכֶם ַהיּ ְ
]דה"י ב " [10 19וְכָל רִיב א ֶ
ְשׁמוּ לַה' וְ ָהיָה ֶקצֶף ֲעלֵיכֶם וְעַל
ִשׁ ָפּטִים וְ ִהזְ ַה ְרתֶּם אֹתָם וְלֹא יֶא ְ
תּוֹרָה ְל ִמ ְצוָה ְל ֻחקִּים וּ ְלמ ְ
ְשׁמוּ".
ֲאחֵיכֶם כֹּה ַתעֲשׂוּן וְלֹא ֶתא ָ
ֲשׁר
ִשׁפָּט עַד מוֹת ַהכֹּהֵן ַהגָּדוֹל א ֶ
ָשׁב ָבּעִיר ַההִיא עַד ָעמְדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵעדָה ַלמּ ְ
]יהושע " [6 20וְי ַ
ִשּׁם".
ֲשׁר נָס מ ָ
יִ ְהיֶה ַבּיָּמִים ָההֵם אָז יָשׁוּב הָרוֹ ֵצ ַח וּבָא אֶל עִירוֹ וְאֶל בֵּיתוֹ אֶל ָהעִיר א ֶ
]דב' .[21 4
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל הוּא נַ ֲחלָתוֹ ַכּא ֶ
ִשּׁי ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁבֶט ַה ֵלּוִי לֹא נָתַן נַ ֲחלָה א ֵ
]יהושע " [14 13רַק ל ֵ
ִדּבֶּר לוֹ".
שׂה לַה'
ֲשׁר יְֻבכַּר לַה' ִבּ ְב ֵהמָה לֹא יַ ְקדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ אִם שׁוֹר אִם ֶ
]וי' " [26 27אַ ְך בְּכוֹר א ֶ
הוּא".
ְשׁי ְמקֹמוֹ ְבּ ֶכסֶף
ַשּׂאוּהוּ אַנ ֵ
שׁם יְנ ְ
ֲשׁר הוּא גָר ָ
ִשׁאָר ִמכָּל ַה ְמּקֹמוֹת א ֶ
]עזרא " [4 1וְכָל ַהנּ ְ
ִירוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר בּ ָ
וּ ְבזָהָב וּ ִברְכוּשׁ וּ ִב ְב ֵהמָה עִם ַהנְּ ָדבָה ְלבֵית ָה ֱאלֹהִים א ֶ
]דב' .[21 4

שׂה וְנָתַן
ִשׁפַּט ַהכֹּ ֲהנִים ֵמאֵת ָהעָם ֵמאֵת זֹ ְבחֵי ַהזֶּבַח אִם שׁוֹר אִם ֶ
]דב' " [3 18וְזֶה יִ ְהיֶה מ ְ
ַלכֹּהֵן ַהזְּרֹ ַע וְ ַה ְלּ ָחיַיִם וְ ַה ֵקּבָה".
שׁם וּבָא ְבּכָל אַוַּת
ֲשׁר הוּא גָּר ָ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]דב' " [6 18וְכִי יָבֹא ַה ֵלּוִי מֵאַחַד ְשׁ ָערֶי ָך ִמכָּל י ְ
ֲשׁר יְִבחַר ה'".
נַפְשׁוֹ אֶל ַה ָמּקוֹם א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך לֹא ִת ְלמַד ַלעֲשׂוֹת כְּתוֹ ֲעבֹת
]דב' " [9 18כִּי אַתָּה ָבּא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
הַגּוֹיִם ָההֵם".
ִשׁמַע אֶת
ֲשׁר לֹא י ְ
ִשׂ ָראֵל אָרוּר ָהאִישׁ א ֶ
ִשׁמִי אָנֹכִי ֶא ְדרֹשׁ ֵמעִמּוֹ"] .יר' " [3 11וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵליהֶם כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר יְַדבֵּר בּ ְ
ִשׁמַע אֶל ְדּ ָברַי א ֶ
ֲשׁר לֹא י ְ
]דב' " [19 18וְ ָהיָה ָהאִישׁ א ֶ
ִדּ ְברֵי ַה ְבּרִית ַהזֹּאת".
]דב' .[21 4
ִשׁתָּם
שׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך אֶת אַ ְרצָם וִיר ְ
]דב' " [1 19כִּי יְַכרִית ה' ֱאלֹהֶי ָך אֶת הַגּוֹיִם ֲא ֶ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ָערֵיהֶם וּ ְב ָבתֵּיהֶם".
וְי ַ
]דב' .[21 4
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ְלר ְ
]דב' ָ " [2 19שׁלוֹשׁ ָערִים ַתּ ְבדִּיל ָל ְך בְּתוֹ ְך אַ ְר ְצ ָך א ֶ
ִשּׂיגוֹ כִּי יִ ְרבֶּה ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִהכָּהוּ
]דב' " [6 19פֶּן יִ ְרדֹּף גֹּאֵל ַהדָּם אַ ֲחרֵי ָהרֹ ֵצ ַח כִּי יֵחַם ְלבָבוֹ וְה ִ
]יהושע " [5 20וְכִי יִ ְרדֹּף גֹּאֵל ַהדָּם אַ ֲחרָיו וְלֹא יַ ְסגִּרוּ אֶת ָהרֹ ֵצ ַח ְבּיָדוֹ כִּי ִב ְבלִי ַדעַת ִהכָּה
ִשׁפַּט ָמוֶת כִּי לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמתְּמוֹל ִ
נָפֶשׁ וְלוֹ אֵין מ ְ
שׁלְשׁוֹם".
אֶת ֵרעֵהוּ וְלֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמתְּמוֹל ִ
שׁלְשׁוֹם".
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם לְאַ ֲהבָה אֶת ה' ]דב' .[40 4
ִשׁמֹר אֶת כָּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַל ֲעשֹׂתָהּ א ֶ
]דב' " [9 19כִּי ת ְ
ַשּׁלֹשׁ ָה ֵאלֶּה".
ֱאלֹהֶי ָך וְָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו כָּל ַהיָּמִים וְיָ ַס ְפ ָתּ ְל ָך עוֹד ָשׁלֹשׁ ָערִים עַל ה ָ
]דב' .[21 4
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך נַ ֲחלָה וְ ָהיָה ָעלֶי ָך
ִשּׁ ֵפ ְך דָּם נָקִי ְבּ ֶקרֶב אַ ְר ְצ ָך א ֶ
]דב' " [10 19וְלֹא י ָ
ָדּמִים".
ֲשׁר ה' ]דב' .[21 4
ֲשׁר ִתּנְחַל בָּאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים ְבּנַ ֲח ָל ְת ָך א ֶ
]דב' " [14 19לֹא ַתסִּיג גְּבוּל ֵר ֲע ָך א ֶ
ִשׁתָּהּ".
ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ְלר ְ
ְשׁמָה"] .דב' .[21 4
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך נַ ֲחלָה לֹא ְת ַחיֶּה כָּל נ ָ
]דב' " [16 20רַק ֵמ ָערֵי ָה ַעמִּים ָה ֵאלֶּה א ֶ
ַשּׁ ֵפלָה וּ ְבכֹל חוֹף ַהיָּם
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן ָבּהָר וּב ְ
ִשׁמֹ ַע כָּל ַה ְמּ ָלכִים א ֶ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ]יהושע " [1 9וַיְהִי כ ְ
]דב' " [17 20כִּי ַה ֲחרֵם ַתּ ֲחרִימֵם ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי ַכּא ֶ
ַהגָּדוֹל אֶל מוּל ַה ְלּבָנוֹן ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי ַה ְכּנַ ֲענִי ַה ְפּ ִרזִּי ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּ ִסי".
ה' ֱאלֹהֶי ָך".
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ֲשׁר ִצוְּ ָך
]דב' " [17 20כִּי ַה ֲחרֵם ַתּ ֲחרִימֵם ַה ִחתִּי וְ ָה ֱאמֹרִי ַה ְכּנַ ֲענִי וְ ַה ְפּ ִרזִּי ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי ַכּא ֶ
ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ַשּׂדֶה לֹא נוֹדַע
ִשׁתָּהּ נֹפֵל בּ ָ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ְלר ְ
]דב' " [1 21כִּי יִ ָמּצֵא ָחלָל ָבּ ֲא ָדמָה א ֶ
מִי ִהכָּהוּ".
]דב' " [23 21לֹא ָתלִין נִ ְבלָתוֹ עַל ָהעֵץ כִּי קָבוֹר ִתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי ִק ְללַת ֱאלֹהִים תָּלוּי
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך נַ ֲחלָה".
וְלֹא ְת ַטמֵּא אֶת אַ ְד ָמ ְת ָך א ֶ
ְשׁכַב ִעמָּהּ וְנִ ְמצָאוּ".
ָשׂהּ ו ָ
ָשׂה וּ ְתפ ָ
ֲשׁר לֹא אֹר ָ
]דב' " [28 22כִּי יִ ְמצָא אִישׁ נַ ֲע ָר בְתוּלָה א ֶ
ֲשׂירִי לֹא יָבֹא ָלהֶם ִבּ ְקהַל ה' עַד
]דב' " [4 23לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי ִבּ ְקהַל ה' גַּם דּוֹר ע ִ
עוֹלָם".
שׁלֹמָם וְטֹ ָבתָם כָּל יָמֶי ָך לְעוֹלָם".
]דב' " [7 23לֹא ִת ְדרֹשׁ ְ
ִשׁלַח יֶָד ָך עַל
ַשּׁי ְך ְל ַמעַן יְָב ֶר ְכ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ְבּכֹל מ ְ
ַשּׁי ְך וּלְאָחִי ָך לֹא ת ִ
]דב' ַ " [21 23לנָּ ְכרִי ת ִ
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
הָאָרֶץ א ֶ
ִשּׁה אַ ֲחרֵי
ֲשׁר ִשׁ ְלּחָהּ לָשׁוּב ְל ַק ְחתָּהּ ִלהְיוֹת לוֹ ְלא ָ
]דב' " [4 24לֹא יוּכַל ַבּ ְעלָהּ ָהרִאשׁוֹן א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך
ֲשׁר ֻה ַטּמָּאָה כִּי תוֹ ֵעבָה הִוא ִל ְפנֵי ה' וְלֹא ַת ֲחטִיא אֶת הָאָרֶץ א ֶ
אֶ
נַ ֲחלָה".
]דב' " [16 24לֹא יוּ ְמתוּ אָבוֹת עַל ָבּנִים וּ ָבנִים לֹא יוּ ְמתוּ עַל אָבוֹת אִישׁ ְבּ ֶחטְאוֹ יוּמָתוּ".

ַשּׁ ֵפלָה וּ ָב ֲע ָרבָה וּ ָבא ֵ
ֲשׁדוֹת וּ ַב ִמּ ְדבָּר וּ ַבנֶּגֶב ַה ִחתִּי ָה ֱאמֹרִי וְ ַה ְכּנַ ֲענִי
]יהושע ָ " [8 12בּהָר וּב ְ
ַה ְפּ ִרזִּי ַה ִחוִּי וְ ַהיְבוּסִי".
]דב' .[21 4
]דב' .[21 4
ְשׁכַב ִעמָּהּ ָמהֹר יִ ְמ ָה ֶרנָּה לּוֹ
ָשׂה ו ָ
ֲשׁר לֹא אֹר ָ
]שמ' " [15 22וְכִי יְַפתֶּה אִישׁ בְּתוּלָה א ֶ
ִשּׁה".
ְלא ָ
ֲשׁר לֹא יָבוֹא
ֹשׁה בְּאָזְנֵי ָהעָם וְנִ ְמצָא כָּתוּב בּוֹ א ֶ
]נחמיה " [1 13בַּיּוֹם הַהוּא נִ ְקרָא ְבּ ֵספֶר מ ֶ
ַעמֹּנִי וּמוֹאָבִי ִבּ ְקהַל ָה ֱאלֹהִים עַד עוֹלָם".
ִשׂאוּ ִל ְבנֵיכֶם וְלֹא ִת ְדרְשׁוּ
]עזרא " [12 9וְ ַעתָּה בְּנוֹתֵיכֶם אַל ִתּתְּנוּ ִל ְבנֵיהֶם וּ ְבנֹתֵיהֶם אַל תּ ְ
ַשׁתֶּם ִל ְבנֵיכֶם עַד
שׁלֹמָם וְטוֹ ָבתָם עַד עוֹלָם ְל ַמעַן ֶתּ ֶחזְקוּ וַ ֲא ַכ ְלתֶּם אֶת טוּב הָאָרֶץ וְהוֹר ְ
ְ
עוֹלָם".
]דב' .[1 7
]דב' .[21 4

ֲשׁר ִצוָּה ה' לֵאמֹר
ֹשׁה א ֶ
]מלכים ב " [6 14וְאֶת ְבּנֵי ַה ַמּכִּים לֹא ֵהמִית ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵספֶר תּוֹרַת מ ֶ
לֹא יוּ ְמתוּ אָבוֹת עַל ָבּנִים וּ ָבנִים לֹא יוּ ְמתוּ עַל אָבוֹת כִּי אִם אִישׁ ְבּ ֶחטְאוֹ יוּמָת".
ֲשׁר ִצוָּה ה' לֵאמֹר
ֹשׁה א ֶ
]דה"י ב " [4 25וְאֶת ְבּנֵיהֶם לֹא ֵהמִית כִּי ַככָּתוּב בַּתּוֹרָה ְבּ ֵספֶר מ ֶ
]דב' " [16 24לֹא יוּ ְמתוּ אָבוֹת עַל ָבּנִים וּ ָבנִים לֹא יוּ ְמתוּ עַל אָבוֹת אִישׁ ְבּ ֶחטְאוֹ יוּמָתוּ".
לֹא יָמוּתוּ אָבוֹת עַל ָבּנִים וּ ָבנִים לֹא יָמוּתוּ עַל אָבוֹת כִּי אִישׁ ְבּ ֶחטְאוֹ יָמוּתוּ".
ְשׁה יְִבמְתּוֹ ֵאלָיו ְל ֵעינֵי ַהזְּ ֵקנִים וְ ָח ְלצָה נַעֲלוֹ ֵמעַל ַרגְלוֹ וְיָ ְרקָה ְבּ ָפנָיו וְ ָענְתָה
]דב' " [9 25וְנִגּ ָ
ִשּׂרֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַפּ ְר ְתּמִים וְ ִה ְלבִּישׁוּ אֶת ָהאִישׁ
]אסתר " [9 6וְנָתוֹן ַהלְּבוּשׁ וְהַסּוּס עַל יַד אִישׁ מ ָ
ָשׂה ָלאִישׁ א ֶ
וְאָ ְמרָה ָכּכָה יֵע ֶ
ָשׂה ָלאִישׁ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָחפֵץ בִּיקָרוֹ וְ ִה ְרכִּיבֻהוּ עַל הַסּוּס ִבּרְחוֹב ָהעִיר וְ ָקרְאוּ ְל ָפנָיו ָכּכָה יֵע ֶ
אֶ
ֲשׁר לֹא יְִבנֶה אֶת בֵּית אָחִיו".
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָחפֵץ בִּיקָרוֹ".
אֶ
]אסתר " [11 6וַיִּקַּח ָהמָן אֶת ַהלְּבוּשׁ וְאֶת הַסּוּס וַיְַּלבֵּשׁ אֶת ָמ ְר ֳדּכָי וַיַּ ְרכִּיבֵהוּ ִבּרְחוֹב ָהעִיר
ְשׁה יְִבמְתּוֹ ֵאלָיו ְלעֵינֵי ַהזְּ ֵקנִים וְ ָח ְלצָה נַעֲלוֹ ֵמ ַעל ַרגְלוֹ וְיָ ְרקָה ְבּ ָפנָיו וְ ָענְתָה
]דב' " [9 25וְנִגּ ָ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָחפֵץ בִּיקָרוֹ".
ָשׂה ָלאִישׁ א ֶ
וַיִּ ְקרָא ְל ָפנָיו ָכּ ָכה יֵע ֶ
ֲשׁר לֹא יְִבנֶה אֶת בֵּית אָחִיו".
ָשׂה ָלאִישׁ א ֶ
וְאָ ְמרָה ָכּכָה יֵע ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך
]דב' ֶ " [15 25אבֶן ְשׁ ֵלמָה וָ ֶצדֶק יִ ְהיֶה ָלּ ְך אֵיפָה ְשׁ ֵלמָה וָ ֶצדֶק יִ ְהיֶה ָלּ ְך ְל ַמעַן יַ ֲארִיכוּ יָמֶי ָך עַל ]שמ' ַ " [12 20כּבֵּד אֶת אָבִי ָך וְאֶת ִא ֶמּ ָך ְל ַמעַן יַ ֲארִכוּן יָמֶי ָך עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
נֹתֵן ָל ְך".
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך".
ָה ֲא ָדמָה א ֶ
]דב' " [19 25וְ ָהיָה ְבּ ָהנִי ַח ה' ֱאלֹהֶי ָך ְל ָך ִמכָּל אֹיְבֶי ָך ִמ ָסּבִיב בָּאָרֶץ א ֶ
ְהוֹשׁ ַע כִּי ָמחֹה
ְשׂים בְּאָזְנֵי י ֻ
ֹשׁה ְכּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן ַבּ ֵסּפֶר ו ִ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ]שמ' " [14 17וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
נַ ֲחלָה ְלר ְ
ַשּׁ ָמיִם".
ֶא ְמחֶה אֶת זֵכֶר ֲע ָמלֵק ִמ ַתּחַת ה ָ
ִשׁכָּח".
ַשּׁ ָמיִם לֹא תּ ְ
ִשׁתָּהּ ִתּ ְמחֶה אֶת זֵכֶר ֲע ָמלֵק ִמ ַתּ ַחת ה ָ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך ]דב' .[21 4
]דב' " [19 25וְ ָהיָה ְבּ ָהנִי ַח ה' ֱאלֹהֶי ָך ְל ָך ִמכָּל אֹיְבֶי ָך ִמ ָסּבִיב בָּאָרֶץ א ֶ
ִשׁכָּח".
ַשּׁ ָמיִם לֹא תּ ְ
ִשׁתָּהּ ִתּ ְמחֶה אֶת זֵכֶר ֲע ָמלֵק ִמ ַתּחַת ה ָ
נַ ֲחלָה ְלר ְ
וּשׁ ַמ ְרתֶּם אֶת
ֲשׁר ִדּבֵּר ְ
שׁר יִתֵּן ה' ָלכֶם ַכּא ֶ
ָשׁ ְב ָתּ בָּהּ"] .שמ' " [25 12וְ ָהיָה כִּי ָתבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ ֲא ֶ
ִשׁתָּהּ וְי ַ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך נַ ֲחלָה וִיר ְ
]דב' " [1 26וְ ָהיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ָה ֲעבֹדָה ַהזֹּאת".
ָשׁ ְב ָתּ בָּהּ"] .דב' .[21 4
ִשׁתָּהּ וְי ַ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך נַ ֲחלָה וִיר ְ
]דב' " [1 26וְ ָהיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך ]דב' .[21 4
ֲשׁר ָתּבִיא מֵאַ ְר ְצ ָך א ֶ
ֵאשׁית כָּל ְפּרִי ָה ֲא ָדמָה א ֶ
]דב' " [2 26וְָל ַק ְח ָתּ ֵמר ִ
ְשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם".
ֲשׁר יְִבחַר ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ַ
ְשׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּנֶא וְ ָה ַל ְכ ָתּ אֶל ַהמָּקוֹם א ֶ
וַ
]דב' " [3 26וּבָא ָת אֶל ַהכֹּהֵן א ֶ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה
ִשׂ ָראֵל ַבּ ִמּ ְדבָּר עַד תֹּם כָּל הַגּוֹי אַנ ֵ
ֲשׁר יִ ְהיֶה ַבּיָּמִים ָההֵם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו ִהַגּ ְדתִּי הַיּוֹם לַה' ֱאלֹהֶי ָך כִּי ]יהושע " [6 5כִּי אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ָהלְכוּ ְבנֵי י ְ
ֲשׁר נ ְ
בָאתִי אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם ְל ִב ְלתִּי ַהרְאוֹתָם אֶת הָאָרֶץ
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר לֹא ָשׁמְעוּ בְּקוֹל ה' א ֶ
ַהיֹּ ְצאִים ִמ ִמּ ְצ ַריִם א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתֵינוּ ָלתֶת לָנוּ".
ִשׁבַּע ה' ַלאֲבוֹתָם ָלתֶת לָנוּ ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
אֶ
שׁר יִ ְהיֶה ַבּיָּמִים ָההֵם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו ִהַגּ ְדתִּי הַיּוֹם לַה' ֱאלֹהֶי ָך ]דב' .[9 17
]דב' " [3 26וּבָא ָת אֶל ַהכֹּ ֵהן ֲא ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתֵינוּ ָלתֶת לָנוּ".
ֲשׁר נ ְ
כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [8 26וַיּוֹ ִצאֵנוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרֹ ַע נְטוּיָה וּ ְבמֹ ָרא ָגּדֹל וּ ְבאֹתוֹת וּ ְבמֹ ְפתִים"] .דב' .[34 4
]דב' .[3 6
]דב' " [9 26וַיְִבאֵנוּ אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה וַיִּתֶּן לָנוּ אֶת הָאָרֶץ ַהזֹּאת ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ָשׂיתִי ְכּכֹל
ֵשׁיב ָדּבָר לֵאמֹר ע ִ
ֲשׁר ַה ֶקּסֶת ְבּ ָמ ְתנָיו מ ִ
]דב' " [14 26לֹא אָ ַכ ְלתִּי ְבאֹנִי ִממֶּנּוּ וְלֹא ִב ַע ְרתִּי ִממֶּנּוּ ְבּ ָטמֵא וְלֹא נָ ַתתִּי ִממֶּנּוּ ְלמֵת ָשׁ ַמ ְעתִּי ]יח' " [11 9וְ ִהנֵּה ָהאִישׁ ְלבֻשׁ ַה ַבּדִּים א ֶ
ֲשׁר ִצוִּי ָתנִי".
אֶ
שׁר ִצוִּי ָתנִי".
ָשׂיתִי ְכּכֹל ֲא ֶ
בְּקוֹל ה' ֱאלֹהָי ע ִ
]דב' .[3 6
ִשׂ ָראֵל וְאֵת ָה ֲא ָדמָה
ַשּׁ ַמיִם וּ ָב ֵר ְך אֶת ַע ְמּ ָך אֶת י ְ
ְשׁ ָך מִן ה ָ
ַשׁקִי ָפה ִממְּעוֹן ָקד ְ
]דב' " [15 26ה ְ
ִשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאבֹתֵינוּ ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר נָ ַתתָּה לָנוּ ַכּא ֶ
אֶ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך וַ ֲה ֵקמֹ ָת ]דב' .[21 4
ֲשׁר ַתּ ַעבְרוּ אֶת ַהיַּ ְרדֵּן אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [2 27וְ ָהיָה בַּיּוֹם א ֶ
ַשּׂיד".
ְשׂ ְד ָתּ אֹתָם בּ ִ
ְל ָך ֲא ָבנִים ְגּדֹלוֹת ו ַ
]דב' .[3 6
ֲשׁר ָתּבֹא אֶל הָאָרֶץ
]דב' " [3 27וְָכ ַת ְב ָתּ ֲעלֵיהֶן אֶת כָּל ִדּ ְברֵי הַתּוֹרָה ַהזֹּאת ְבּ ָע ְב ֶר ָך ְל ַמעַן א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ֱאלֹהֵי ֲאבֹתֶי ָך ָל ְך".
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹ ֵתן ְל ָך ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבַשׁ ַכּא ֶ
אֶ
]דב' .[40 4
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך
ָשׂי ָת אֶת ִמצְוֹתָו וְאֶת ֻחקָּיו א ֶ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך וְע ִ
]דב' " [10 27ו ָ
הַיּוֹם".
ְשׁעָה בַּיּוֹם הַהוּא ְל ֵאבֶל ְלכָל ָהעָם כִּי ָשׁמַע ָהעָם בַּיּוֹם הַהוּא
]שמואל ב " [3 19וַ ְתּהִי ַהתּ ֻ
ֹשׁה ֶאת ָהעָם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר".
]דב' " [11 27וַיְצַו מ ֶ
לֵאמֹר נֶ ֱעצַב ַה ֶמּ ֶל ְך עַל בְּנוֹ".
ִשּׂשכָר וּזְבֻלוּן".
ְשׁמְעוֹן וְ ֵלוִי וִיהוּדָה וְי ָ
]בר' ְ " [23 35בּנֵי לֵאָה בְּכוֹר יֲַעקֹב רְאוּבֵן ו ִ
שׁמְעוֹן וְ ֵלוִי
]דב' ֵ " [12 27אלֶּה יַַעמְדוּ ְל ָב ֵר ְך אֶת ָהעָם עַל הַר ְגּ ִרזִים ְבּ ָע ְב ְר ֶכם אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ִ
ִשּׂשכָר וְיוֹסֵף וּ ִבנְיָמִן".
וִיהוּדָה וְי ָ
ֲשׁר יִקַּח אֶת ֲאחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְרָאָה אֶת ֶע ְרוָתָהּ וְהִיא ִת ְראֶה
]וי' " [17 20וְאִישׁ א ֶ
]דב' " [22 27אָרוּר שֹׁכֵב עִם ֲאחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְאָמַר כָּל ָהעָם אָמֵן".
ִשּׂא".
אֶת ֶע ְרוָתוֹ ֶחסֶד הוּא וְנִ ְכרְתוּ ְלעֵינֵי ְבּנֵי ַעמָּם ֶע ְרוַת ֲאחֹתוֹ ִגּלָּה עֲוֹנוֹ י ָ
]דב' .[5 15
ֲשׁר
ִשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו א ֶ
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
שׁמוֹ ַע תּ ְ
]דב' " [1 28וְ ָהיָה אִם ָ
אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם וּנְ ָתנְ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ֶעלְיוֹן עַל כָּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ".
]דב' .[21 4
ֲשׁר ה'
ִשׁלַח יֶָד ָך וּ ֵב ַר ְכ ָך בָּאָרֶץ א ֶ
]דב' " [8 28יְצַו ה' ִא ְתּ ָך אֶת ַה ְבּ ָרכָה ַבּ ֲא ָסמֶי ָך וּ ְבכֹל מ ְ
ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ָל ְך".
]דב' .[40 4
ִשׁמַע אֶל
]דב' " [13 28וּנְ ָתנְ ָך ה' ְלרֹאשׁ וְלֹא ְלזָנָב וְ ָהיִי ָת רַק ְל ַמ ְעלָה וְלֹא ִת ְהיֶה ְל ָמטָּה כִּי ת ְ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם ִל ְשׁמֹר וְַלעֲשׂוֹת".
ִמצְוֹת ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֲשׁר
]שמואל א " [13 13וַיֹּאמֶר ְשׁמוּאֵל אֶל ָשׁאוּל נִ ְס ָכּ ְל ָתּ לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ִמ ְצוַת ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ִשׁמַע אֶל
]דב' " [13 28וּנְ ָתנְ ָך ה' ְלרֹאשׁ וְלֹא ְלזָנָב וְ ָהיִי ָת רַק ְל ַמ ְעלָה וְלֹא ִת ְהיֶה ְל ָמטָּה כִּי ת ְ
ִשׂ ָראֵל עַד עוֹלָם".
ִצוָּ ְך כִּי ַעתָּה ֵהכִין ה' אֶת ַמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך אֶל י ְ
ִשׁמֹר וְַלעֲשׂוֹת".
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם ל ְ
ִמצְוֹת ה' ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ִשׁחִיתוּ ֵמאֲבוֹתָם ָל ֶלכֶת אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים
ָשׁבוּ וְה ְ
]שופ' " [19 2וְ ָהיָה בְּמוֹת הַשּׁוֹפֵט י ֻ
וּשׂמֹאול ָל ֶלכֶת
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם יָמִין ְ
]דב' " [14 28וְלֹא תָסוּר ִמכָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ָשׁה".
ִשׁ ַתּחֲוֹת ָלהֶם לֹא ִהפִּילוּ ִמ ַמּ ַע ְללֵיהֶם וּ ִמ ַדּ ְרכָּם ַהקּ ָ
ְל ָע ְבדָם וּ ְלה ְ
אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם".
ִשׁמוֹ ַע אֶת ְדּ ָברַי וְ ֵהמָּה ָהלְכוּ
ֲשׁר ֵמאֲנוּ ל ְ
]יר' ָ " [10 11שׁבוּ עַל עֲוֹנֹת אֲבוֹתָם ָהרִאשֹׁנִים א ֶ
וּשׂמֹאול ָל ֶלכֶת
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם יָמִין ְ
]דב' " [14 28וְלֹא תָסוּר ִמכָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
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אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם".
וּשׂמֹאול ָל ֶלכֶת
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם יָמִין ְ
]דב' " [14 28וְלֹא תָסוּר ִמכָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם".
וּשׂמֹאול ָל ֶלכֶת
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם יָמִין ְ
]דב' " [14 28וְלֹא תָסוּר ִמכָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם".
וּשׂמֹאול ָל ֶלכֶת
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם הַיּוֹם יָמִין ְ
]דב' " [14 28וְלֹא תָסוּר ִמכָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם".
ִשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו וְ ֻחקֹּתָיו
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
]דב' " [15 28וְ ָהיָה אִם לֹא ת ְ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם וּבָאוּ ָעלֶי ָך כָּל ַה ְקּלָלוֹת ָה ֵאלֶּה וְה ִ
אֶ
ִשּׂיגוּ ָך".
ִשׁמַע בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו וְ ֻחקֹּתָיו
]דב' " [15 28וְ ָהיָה אִם לֹא ת ְ
ִשּׂיגוּ ָך".
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם וּבָאוּ ָעלֶי ָך כָּל ַה ְקּלָלוֹת ָה ֵאלֶּה וְה ִ
אֶ
ְשׁ ְבעָה ְד ָרכִים תָּנוּס ְל ָפנָיו
]דב' " [25 28יִ ֶתּנְ ָך ה' נִגָּף ִל ְפנֵי אֹיְבֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ֶאחָד ֵתּצֵא ֵאלָיו וּב ִ
וְ ָהיִי ָת ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ".
ְשׁ ְבעָה ְד ָרכִים תָּנוּס ְל ָפנָיו
]דב' " [25 28יִ ֶתּנְ ָך ה' נִגָּף ִל ְפנֵי אֹיְבֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ֶאחָד ֵתּצֵא ֵאלָיו וּב ִ
וְ ָהיִי ָת ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ".
ְשׁ ְבעָה ְד ָרכִים תָּנוּס ְל ָפנָיו
]דב' " [25 28יִ ֶתּנְ ָך ה' נִגָּף ִל ְפנֵי אֹיְבֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ֶאחָד ֵתּצֵא ֵאלָיו וּב ִ
וְ ָהיִי ָת ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ".
ַשּׁ ַמיִם וּ ְל ֶב ֱה ַמת הָאָרֶץ וְאֵין ַמ ֲחרִיד".
]דב' " [26 28וְ ָהיְתָה נִ ְב ָל ְת ָך ְל ַמ ֲאכָל ְלכָל עוֹף ה ָ
ֲשׁר לֹא יָ ָד ְע ָתּ וְ ָהיִי ָת רַק עָשׁוּק וְרָצוּץ כָּל
]דב' ְ " [33 28פּרִי אַ ְד ָמ ְת ָך וְכָל יְגִי ֲע ָך יֹאכַל עַם א ֶ
ַהיָּמִים".
שׁ ַמ ְע ָתּ
ִשּׁ ְמ ָד ְך כִּי לֹא ָ
ִשּׂיגוּ ָך עַד ה ָ
]דב' " [45 28וּבָאוּ ָעלֶי ָך כָּל ַה ְקּלָלוֹת ָה ֵאלֶּה וּ ְרדָפוּ ָך וְה ִ
ֲשׁר ִצוָּ ְך".
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו וְ ֻחקֹּתָיו א ֶ
ְבּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
שׁ ַמ ְע ָתּ
ִשּׁ ְמ ָד ְך כִּי לֹא ָ
ִשּׂיגוּ ָך עַד ה ָ
]דב' " [45 28וּבָאוּ ָעלֶי ָך כָּל ַה ְקּלָלוֹת ָה ֵאלֶּה וּ ְרדָפוּ ָך וְה ִ
ֲשׁר ִצוָּ ְך".
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו וְ ֻחקֹּתָיו א ֶ
בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
שׁ ַמ ְע ָתּ
ִשּׁ ְמ ָד ְך כִּי לֹא ָ
ִשּׂיגוּ ָך עַד ה ָ
]דב' " [45 28וּבָאוּ ָעלֶי ָך כָּל ַה ְקּלָלוֹת ָה ֵאלֶּה וּ ְרדָפוּ ָך וְה ִ
ֲשׁר ִצוָּ ְך".
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו וְ ֻחקֹּתָיו א ֶ
בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך ל ְ
ְמצוֹק
ְמצוֹר וּב ָ
ֲשׁר נָתַן ְל ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך בּ ָ
ְשׂר ָבּנֶי ָך וּ ְבנֹתֶי ָך א ֶ
]דב' " [53 28וְאָ ַכ ְל ָתּ ְפרִי ִב ְטנְ ָך בּ ַ
ֲשׁר יָצִיק ְל ָך אֹיְֶב ָך".
אֶ
ְמצוֹק
ְמצוֹר וּב ָ
ִשׁאִיר לוֹ כֹּל בּ ָ
ֲשׁר יֹאכֵל ִמ ְבּלִי ה ְ
ְשׂר ָבּנָיו א ֶ
]דב' ִ " [55 28מתֵּת לְאַחַד ֵמהֶם ִמבּ ַ
ֲשׁר יָצִיק ְל ָך אֹיְִב ָך ְבּכָל ְשׁ ָערֶי ָך".
אֶ
ֲשׁר ֵתּלֵד כִּי תֹא ְכלֵם ְבּחֹסֶר כֹּל ַבּ ָסּתֶר
ְשׁ ְליָתָהּ הַיּוֹצֵת ִמבֵּין ַרְגלֶי ָה וּ ְב ָבנֶי ָה א ֶ
]דב' " [57 28וּב ִ
ִשׁ ָערֶי ָך".
ֲשׁר יָצִיק ְל ָך אֹיְִב ָך בּ ְ
ְמצוֹר וּבְמָצוֹק א ֶ
בָּ
שׁ ַמ ְע ָתּ
ַשּׁ ַמיִם ָלרֹב כִּי לֹא ָ
ֲשׁר ֱהיִיתֶם כְּכוֹ ְכבֵי ה ָ
ִשׁאַ ְרתֶּם ִבּ ְמתֵי ְמעָט ַתּחַת א ֶ
]דב' " [62 28וְנ ְ
בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֶי ָך".
]דב' " [64 28וֶ ֱהפִי ְצ ָך ה' ְבּכָל ָה ַעמִּים ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ וְעַד ְקצֵה הָאָרֶץ וְ ָע ַב ְד ָתּ ָשּׁם ֱאלֹהִים
ֲשׁר לֹא יַָד ְע ָתּ אַתָּה וַ ֲאבֹתֶי ָך עֵץ וָאָבֶן".
ֲא ֵחרִים א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב
ֹשׁה ִל ְכרֹת אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]דב' ֵ " [69 28אלֶּה ִד ְברֵי ַה ְבּרִית א ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ִאתָּם ְבּחֹרֵב".
ִמ ְלּבַד ַה ְבּרִית א ֶ
ָשׂה ה'
ֲשׁר ע ָ
ִשׂ ָראֵל וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם אַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל א ֶ
ֹשׁה אֶל כָּל י ְ
]דב' " [1 29וַיִּ ְקרָא מ ֶ

ֲשׁר ָכּ ַרתִּי אֶת
ִשׂ ָראֵל וּבֵית יְהוּדָה אֶת ְבּרִיתִי א ֶ
אַ ֲח ֵרי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם ֵהפֵרוּ בֵית י ְ
אֲבוֹתָם".
ִשׁרִרוּת ִלבָּם וַיֵּלְכוּ אַ ֲחרֵי
ִשׁמוֹ ַע אֶת ְדּ ָברַי ַההֹ ְלכִים בּ ְ
]יר' ָ " [10 13העָם ַהזֶּה ָהרָע ַה ֵמּ ֲאנִים ל ְ
ֲשׁר לֹא יִ ְצלַח ַלכֹּל".
ִשׁ ַתּחֲוֹת ָלהֶם וִיהִי ָכּאֵזוֹר ַהזֶּה א ֶ
ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם וּ ְלה ְ
ִשׁ ַתּחֲוֹת ָלהֶם וְלֹא ַת ְכעִיסוּ אוֹתִי
]יר' " [6 25וְאַל ֵתּלְכוּ אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם וּ ְלה ְ
ֲשׂה יְדֵי ֶכם וְלֹא אָרַע ָלכֶם".
ְבּ ַמע ֵ
ְשׁלֹ ַח ֵלאמֹר ֻשׁבוּ נָא אִישׁ ִמ ַדּרְכּוֹ
ַשׁכֵּם ו ָ
ֶשׁלַח ֲאלֵיכֶם אֶת כָּל ֲע ָבדַי ַהנְּ ִבאִים ה ְ
]יר' " [15 35וָא ְ
ֲשׁר
וּשׁבוּ אֶל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ָה ָרעָה וְהֵיטִיבוּ ַמ ַע ְללֵיכֶם וְאַל ֵתּלְכוּ אַ ֲחרֵי ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים ְל ָע ְבדָם ְ
נָ ַתתִּי ָלכֶם וְַל ֲאבֹתֵיכֶם וְלֹא ִהטִּיתֶם אֶת אָזְנְכֶם וְלֹא ְשׁ ַמ ְעתֶּם ֵאלָי".
]דב' .[40 4
ִשׁמְעוּ בְּקוֹל ה' וּ ְמרִיתֶם אֶת פִּי ה' וְ ָהיְתָה יַד ה' ָבּכֶם
]שמואל א " [15 12וְאִם לֹא ת ְ
וּ ַב ֲאבֹתֵיכֶם".
ַשּׁה בֶן יְ ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה עַל
]יר' " [4 15וּנְ ַתתִּים ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ ִבְּגלַל ְמנ ֶ
ִירוּשׁ ָליִם".
ָשׂה בּ ָ
ֲשׁר ע ָ
אֶ
]יר' " [18 29וְ ָר ַד ְפתִּי אַ ֲחרֵיהֶם ַבּ ֶחרֶב ָבּ ָרעָב וּ ַב ָדּבֶר וּנְ ַתתִּים ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ
ֲשׁר ִה ַדּ ְחתִּים ָשׁם".
ִשׁ ֵרקָה וּ ְל ֶח ְרפָּה ְבּכָל הַגּוֹיִם א ֶ
ְשׁמָּה וְל ְ
לְאָלָה וּל ַ
]יר' ָ " [17 34לכֵן כֹּה אָמַר ה' אַתֶּם לֹא ְשׁ ַמ ְעתֶּם ֵאלַי ִל ְקרֹא דְרוֹר אִישׁ לְאָחִיו וְאִישׁ ְל ֵרעֵהוּ
ִהנְנִי קֹרֵא ָלכֶם דְּרוֹר נְאֻם ה' אֶל ַה ֶחרֶב אֶל ַה ֶדּ ֶבר וְאֶל ָה ָרעָב וְנָ ַתתִּי ֶא ְתכֶם ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל
ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ".
ַשּׁ ַמיִם וּ ְל ֶב ֱה ַמת הָאָרֶץ וְאֵין ַמ ֲחרִיד".
]יר' " [33 7וְ ָהיְתָה נִ ְבלַת ָהעָם ַהזֶּה ְל ַמ ֲאכָל לְעוֹף ה ָ
ִישׁ ְך
ָשׂית אֶת חֲמוֹ ֵת ְך אַ ֲחרֵי מוֹת א ֵ
ֲשׁר ע ִ
]רות " [11 2וַיַּעַן בֹּעַז וַיֹּאמֶר לָהּ ֻהגֵּד ֻהגַּד לִי כֹּל א ֶ
ֲשׁר לֹא יָ ַד ַע ְתּ תְּמוֹל ִשׁלְשׁוֹם".
וַ ַתּ ַעזְבִי אָבִי ְך וְ ִא ֵמּ ְך וְ ֶארֶץ מוֹ ַל ְד ֵתּ ְך וַ ֵתּ ְלכִי אֶל עַם א ֶ
ַשּׁלָל וַ ַתּעַשׂ ָהרַע ְבּעֵינֵי ה'".
שׁ ַמ ְע ָתּ בְּקוֹל ה' וַ ַתּעַט אֶל ה ָ
]שמואל א " [19 15וְָלמָּה לֹא ָ
ָשׂי ָת חֲרוֹן אַפּוֹ ַבּ ֲע ָמלֵק עַל כֵּן ַה ָדּבָר
שׁ ַמ ְע ָתּ בְּקוֹל ה' וְלֹא ע ִ
ֲשׁר לֹא ָ
]שמואל א ַ " [18 28כּא ֶ
ָשׂה ְל ָך ה' הַיּוֹם ַהזֶּה".
ַהזֶּה ע ָ
שׁ ַמ ְע ָתּ בְּקוֹל ה' ִהנְּ ָך הוֹ ֵל ְך ֵמ ִאתִּי וְ ִה ְכּ ָך הָאַ ְריֵה
ֲשׁר לֹא ָ
]מלכים א " [36 20וַיֹּאמֶר לוֹ יַעַן א ֶ
וַיֵֶּל ְך ֵמ ֶאצְלוֹ וַיִּ ְמ ָצאֵהוּ הָאַ ְריֵה וַיַּכֵּהוּ".
ְמצוֹר
ְשׂר ֵרעֵהוּ יֹאכֵלוּ בּ ָ
ְשׂר ְבּנֹתֵיהֶם וְאִישׁ בּ ַ
ְשׂר ְבּנֵיהֶם וְאֵת בּ ַ
]יר' " [9 19וְ ַה ֲא ַכ ְלתִּים אֶת בּ ַ
ְשׁם".
ְשׁי נַפ ָ
ֲשׁר יָצִיקוּ ָלהֶם אֹיְבֵיהֶם וּ ְמ ַבק ֵ
ְמצוֹק א ֶ
וּב ָ
]דב' .[53 28
]דב' .[53 28
]דב' .[45 28
]דב' .[7 13
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
ָשׂה אֵת כָּל א ֶ
]שמ' " [22 38וּ ְב ַצ ְלאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר ְל ַמטֵּה יְהוּדָה ע ָ
ֹשׁה".
מֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
ִשׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
]שמ' " [32 39וַ ֵתּכֶל כָּל ֲעבֹדַת מ ְ
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ".
מֶ
ִשׂ ָראֵל אֵת כָּל ָה ֲעבֹדָה".
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]שמ' ְ " [42 39כּכֹל א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְל ַה ְקרִיב אֶת
ֹשׁה ְבּהַר סִינָי בְּיוֹם ַצוֹּתוֹ אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]וי' " [38 7א ֶ
ָק ְר ְבּנֵיהֶם לַה' ְבּ ִמ ְדבַּר סִינָי".
ִשׂ ָראֵל ְבּהַר סִינָי".
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]וי' ֵ " [34 27אלֶּה ַה ִמּצְוֹת ֲא ֶ
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
]במ' " [54 1וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֹשׁה ֵכּן חָנוּ ְל ִדְגלֵיהֶם וְכֵן נָסָעוּ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
]במ' " [34 2וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ִשׁ ְפּחֹתָיו עַל בֵּית ֲאבֹתָיו".
אִישׁ ְלמ ְ
ֲשׁר
ַשּׂאוֹ וּ ְפ ֻקדָיו א ֶ
ֹשׁה אִישׁ אִישׁ עַל ֲעבֹדָתוֹ וְעַל מ ָ
]במ' " [49 4עַל פִּי ה' ָפּקַד אוֹתָם ְבּיַד מ ֶ
ֹשׁה".
ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ֹשׁה
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַל ְלוִיִּם ְכּכֹל א ֶ
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן וְכָל ֲעדַת ְבּנֵי י ְ
]במ' " [20 8וַיַּעַשׂ מ ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ַל ְלוִיִּם כֵּן עָשׂוּ ָלהֶם ְבּנֵי י ְ
ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶשׁ בֵּין ָה ַע ְר ַבּיִם ְבּ ִמ ְדבַּר סִינָי
]במ' " [5 9וַיַּעֲשׂוּ אֶת ַה ֶפּסַח ָבּרִאשׁוֹן בְּאַ ְר ָבּעָה ע ָ
ִשׂ ָראֵל".
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ְכּכֹל א ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ְכּכֹל א ֶ
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
]במ' " [1 30וַיֹּאמֶר מ ֶ
ִשׁתּוֹ בֵּין אָב ְלבִתּוֹ ִבּנְ ֻערֶי ָה
ֹשׁה ֵבּין אִישׁ ְלא ְ
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]במ' ֵ " [17 30אלֶּה ַה ֻחקִּים ֲא ֶ
בֵּית אָבִי ָה".
ְשׁי ַה ָצּבָא ַה ָבּאִים ַל ִמּ ְל ָחמָה זֹאת ֻחקַּת הַתּוֹרָה
]במ' " [21 31וַיֹּאמֶר ֶא ְל ָעזָר ַהכֹּהֵן אֶל אַנ ֵ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
אֶ
ְהוֹשׁ ַע
ָשׂה י ֻ
ְהוֹשׁ ַע וְכֵן ע ָ
ֹשׁה אֶת י ֻ
ֹשׁה ַעבְדּוֹ כֵּן ִצוָּה מ ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]יהושע " [15 11כא ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
לֹא ֵהסִיר ָדּבָר ִמכֹּל א ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו א ֶ
]מלכים ב " [6 18וַיְִּדבַּק בַּה' לֹא סָר מֵאַ ֲחרָיו וַיּ ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה'
ִשׁ ָפּטִים א ֶ
ִשׁמוֹר ַלעֲשׂוֹת אֶת ַה ֻחקִּים וְאֶת ַהמּ ְ
]דה"י א " [13 22אָז ַתּ ְצלִי ַח אִם תּ ְ
ִשׂ ָראֵל ֲחזַק וֶ ֱאמָץ אַל תִּירָא וְאַל ֵתּחָת".
ֹשׁה עַל י ְ
אֶת מ ֶ
ָשׂה ה' ֱאלֹהֵיכֶם ְלכָל הַגּוֹיִם ָה ֵאלֶּה ִמ ְפּנֵיכֶם כִּי
ֲשׁר ע ָ
]יהושע " [3 23וְאַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל א ֶ
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ְלעֵינֵיכֶם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ְל ַפ ְרעֹה וּ ְלכָל ֲע ָבדָיו וּ ְלכָל אַרְצוֹ".
ְשׁכָר לֹא ְשׁתִיתֶם ְל ַמעַן ֵתּדְעוּ כִּי ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם".
]דב' ֶ " [5 29לחֶם לֹא ֲא ַכ ְלתֶּם וְיַיִן ו ֵ
ְשׁכָר לֹא ְשׁתִיתֶם ְל ַמעַן ֵתּדְעוּ כִּי ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם".
]דב' ֶ " [5 29לחֶם לֹא ֲא ַכ ְלתֶּם וְיַיִן ו ֵ
ַשּׁי".
שׁבֶט ַה ְמנ ִ
]דב' " [7 29וַנִּקַּח אֶת אַ ְרצָם וַנִּ ְתּנָהּ ְלנַ ֲחלָה לָראוּ ֵבנִי וְ ַלָגּדִי וְ ַל ֲחצִי ֵ
ַשּׁי".
שׁבֶט ַה ְמנ ִ
]דב' " [7 29וַנִּקַּח אֶת אַ ְרצָם וַנִּ ְתּנָהּ ְלנַ ֲחלָה לָראוּ ֵבנִי וְ ַלָגּדִי וְ ַל ֲחצִי ֵ
ַשּׁי".
שׁבֶט ַה ְמנ ִ
]דב' " [7 29וַנִּקַּח אֶת אַ ְרצָם וַנִּ ְתּנָהּ ְלנַ ֲחלָה לָראוּ ֵבנִי וְ ַלָגּדִי וְ ַל ֲחצִי ֵ
ֲשׁר
ַשׂכִּילוּ אֵת כָּל א ֶ
ֲשׂיתֶם אֹתָם ְל ַמעַן תּ ְ
וּשׁ ַמ ְרתֶּם אֶת ִדּ ְברֵי ַה ְבּרִית ַהזֹּאת וַע ִ
]דב' ְ " [8 29
ַתּעֲשׂוּן".
ָשׂה ה' ָכּכָה לָאָרֶץ ַהזֹּאת מֶה ֳחרִי הָאַף ַהגָּדוֹל
]דב' " [23 29וְאָמְרוּ כָּל הַגּוֹיִם עַל מֶה ע ָ
ַהזֶּה".
ָשׂה ה' ָכּכָה לָאָרֶץ ַהזֹּאת מֶה ֳחרִי הָאַף ַהגָּדוֹל
]דב' " [23 29וְאָמְרוּ כָּל הַגּוֹיִם עַל מֶה ע ָ
ַהזֶּה".
ָשׂה ה' ָכּכָה לָאָרֶץ ַהזֹּאת מֶה ֳחרִי הָאַף ַהגָּדוֹל
]דב' " [23 29וְאָמְרוּ כָּל הַגּוֹיִם עַל מֶה ע ָ
ַהזֶּה".
ֲשׁר ָכּרַת ִעמָּם בְּהוֹצִיאוֹ
ֲשׁר ָעזְבוּ אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵי ֲאבֹתָם א ֶ
]דב' " [24 29וְאָמְרוּ עַל א ֶ
אֹתָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ֲשׁר ָכּרַת ִעמָּם בְּהוֹצִיאוֹ
ֲשׁר ָעזְבוּ אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵי ֲאבֹתָם א ֶ
]דב' " [24 29וְאָ ְמרוּ עַל א ֶ
אֹתָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ֲשׁר לֹא יְדָעוּם וְלֹא
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם ֱאלֹהִים א ֶ
]דב' " [25 29וַיֵּלְכוּ וַיַַּעבְדוּ ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים וַיּ ְ
ָחלַק ָלהֶם".
ַשׁ ִלכֵם ֶאל ֶארֶץ אַ ֶחרֶת
ְשׁם ה' ֵמעַל אַ ְד ָמתָם בְּאַף וּ ְב ֵחמָה וּ ְב ֶקצֶף גָּדוֹל וַיּ ְ
]דב' " [27 29וַיִּתּ ֵ
כַּיּוֹם ַהזֶּה".
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם אַ ָתּה וּ ָבנֶי ָך
ְשׁ ַמ ְע ָתּ ְבקֹלוֹ ְכּכֹל א ֶ
ְשׁ ְב ָתּ עַד ה' ֱאלֹהֶי ָך ו ָ
]דב' " [2 30ו ַ
ְשׁ ָך".
ְבּכָל ְל ָב ְב ָך וּ ְבכָל נַפ ֶ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם".
ָשׂי ָת אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו א ֶ
ְשׁ ַמ ְע ָתּ בְּקוֹל ה' וְע ִ
]דב' " [8 30וְאַתָּה תָשׁוּב ו ָ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם לֹא נִ ְפלֵאת הִוא ִמ ְמּ ָך וְלֹא ְרחֹקָה
]דב' " [11 30כִּי ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת א ֶ
הִוא".
ַשׁ ִמעֵנוּ אֹתָהּ
ַשּׁ ַמיְמָה וְיִ ָקּ ֶח ָה לָּנוּ וְי ְ
ַשּׁ ַמיִם הִוא לֵאמֹר מִי יַ ֲעלֶה לָּנוּ ה ָ
]דב' " [12 30לֹא ב ָ
ֲשׂנָּה".
וְנַע ֶ
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם לְאַ ֲהבָה אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו וְל ְ
]דב' " [16 30א ֶ
ִשׁתָּהּ".
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
ִשׁ ָפּטָיו וְ ָחיִי ָת וְ ָרבִי ָת וּ ֵב ַר ְכ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך בָּאָרֶץ א ֶ
וְ ֻחקֹּתָיו וּמ ְ
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָיו
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם לְאַ ֲהבָה אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו וְל ְ
]דב' " [16 30א ֶ
ִשׁתָּהּ".
ִשׁ ָפּטָיו וְ ָחיִי ָת וְ ָרבִי ָת וּ ֵב ַר ְכ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך בָּאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר אַתָּה בָא ָשׁמָּה ְלר ְ
וְ ֻחקֹּתָיו וּמ ְ
ִמּ ְך לֹא
]דב' ִ " [6 31חזְקוּ וְ ִאמְצוּ אַל תִּירְאוּ וְאַל ַתּ ַערְצוּ ִמ ְפּנֵיהֶם כִּי ה' ֱאלֹהֶי ָך הוּא ַההֹ ֵל ְך ע ָ
יַ ְר ְפּ ָך וְלֹא יַ ַעזְ ֶב ָךּ".
ִשׂ ָראֵל ֲחזַק וֶ ֱאמָץ כִּי אַתָּה תָּבוֹא
ִיהוֹשׁ ַע וַיֹּאמֶר ֵאלָיו ְלעֵינֵי כָל י ְ
ֹשׁה ל ֻ
]דב' " [7 31וַיִּ ְקרָא מ ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתָם ָלתֵת ָלהֶם וְאַתָּה ַתּנְחִי ֶלנָּה אוֹתָם".
שׁר נ ְ
אֶת ָהעָם ַהזֶּה אֶל הָאָרֶץ ֲא ֶ
ִשׂ ָראֵל ֲחזַק וֶ ֱאמָץ כִּי אַתָּה תָּבוֹא
ִיהוֹשׁ ַע וַיֹּאמֶר ֵאלָיו ְלעֵינֵי כָל י ְ
ֹשׁה ל ֻ
]דב' " [7 31וַיִּ ְקרָא מ ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתָם ָלתֵת ָלהֶם וְאַתָּה ַתּנְחִי ֶלנָּה אוֹתָם".
שׁר נ ְ
אֶת ָהעָם ַהזֶּה אֶל הָאָרֶץ ֲא ֶ
ִשׂ ָראֵל ֲחזַק וֶ ֱאמָץ כִּי אַתָּה תָּבוֹא
ִיהוֹשׁ ַע וַיֹּאמֶר ֵאלָיו ְלעֵינֵי כָל י ְ
ֹשׁה ל ֻ
]דב' " [7 31וַיִּ ְקרָא מ ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתָם ָלתֵת ָלהֶם וְאַתָּה ַתּנְחִי ֶלנָּה אוֹתָם".
ֲשׁר נ ְ
אֶת ָהעָם ַהזֶּה אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ִמּ ְך לֹא יַ ְר ְפּ ָך וְלֹא יַ ַעזְ ֶב ָךּ לֹא תִירָא וְלֹא
]דב' " [8 31וַה' הוּא ַההֹ ֵל ְך ְל ָפנֶי ָך הוּא יִ ְהיֶה ע ָ
ֵתחָת".
ֲשׁר יְִבחָר ִתּ ְקרָא אֶת
ִשׂ ָראֵל ֵלרָאוֹת אֶת ְפּנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ַבּמָּקוֹם א ֶ
]דב' " [11 31בְּבוֹא כָל י ְ
ִשׂ ָראֵל בְּאָזְנֵיהֶם".
הַתּוֹרָה ַהזֹּאת נֶגֶד כָּל י ְ
ֹשׂאֵי ֲארוֹן ְבּרִית ה' לֵאמֹר".
ֹשׁה אֶת ַה ְלוִיִּם נ ְ
]דב' " [25 31וַיְצַו מ ֶ
ֹשׂאֵי ֲארוֹן ְבּרִית ה' לֵאמֹר".
ֹשׁה אֶת ַה ְלוִיִּם נ ְ
]דב' " [25 31וַיְצַו מ ֶ
ֹשׂאֵי ֲארוֹן ְבּרִית ה' לֵאמֹר".
ֹשׁה אֶת ַה ְלוִיִּם נ ְ
]דב' " [25 31וַיְצַו מ ֶ
ְשׂ ְמתֶּם אֹתוֹ ִמצַּד ֲארוֹן ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם וְ ָהיָה
]דב' ָ " [26 31לקֹ ַח אֵת ֵספֶר הַתּוֹרָה ַהזֶּה ו ַ
ָשׁם ְבּ ָך ְלעֵד".
ֲשׁר ִצוִּיתִי ֶא ְתכֶם
ַשׁחִתוּן וְ ַס ְרתֶּם מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ַשׁחֵת תּ ְ
]דב' " [29 31כִּי יַָד ְעתִּי אַ ֲחרֵי מוֹתִי כִּי ה ְ
ֲשׂה
וְ ָקרָאת ֶא ְתכֶם ָה ָרעָה בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים כִּי ַתעֲשׂוּ אֶת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ ְבּ ַמע ֵ
יְדֵיכֶם".
ֲשׁר ִצוִּיתִי ֶא ְתכֶם
ַשׁחִתוּן וְ ַס ְרתֶּם מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ַשׁחֵת תּ ְ
]דב' " [29 31כִּי יַָד ְעתִּי אַ ֲחרֵי מוֹתִי כִּי ה ְ
ֲשׂה
וְ ָקרָאת ֶא ְתכֶם ָה ָרעָה בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים כִּי ַתעֲשׂוּ אֶת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ ְבּ ַמע ֵ
יְדֵיכֶם".
ֲשׁר ִצוִּיתִי ֶא ְתכֶם
ַשׁחִתוּן וְ ַס ְרתֶּם מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ַשׁחֵת תּ ְ
]דב' " [29 31כִּי יַָד ְעתִּי אַ ֲחרֵי מוֹתִי כִּי ה ְ
ֲשׂה
וְ ָקרָאת ֶא ְתכֶם ָה ָרעָה בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים כִּי ַתעֲשׂוּ אֶת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ ְבּ ַמע ֵ
יְדֵיכֶם".
ֲשׁר ִצוִּיתִי ֶא ְתכֶם
ַשׁחִתוּן וְ ַס ְרתֶּם מִן ַה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ַשׁחֵת תּ ְ
]דב' " [29 31כִּי יַָד ְעתִּי אַ ֲחרֵי מוֹתִי כִּי ה ְ
ֲשׂה
וְ ָקרָאת ֶא ְתכֶם ָה ָרעָה בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים כִּי ַתעֲשׂוּ אֶת ָה ַרע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ ְבּ ַמע ֵ

ה' ֱאלֹהֵיכֶם הוּא ַהנִּ ְלחָם ָלכֶם".
ֲשׁר ַעמִּי עֹמֵד ָעלֶי ָה ְל ִב ְלתִּי הֱיוֹת ָשׁם ָערֹב
ֹשׁן א ֶ
]שמ' " [18 8וְ ִה ְפלֵיתִי בַיּוֹם ַההוּא אֶת ֶארֶץ גּ ֶ
ְל ַמעַן ֵתּדַע כִּי ֲאנִי ה' ְבּ ֶקרֶב הָאָרֶץ".
ְשׁ ְמ ָך
ֹשׁ ְך וּ ַמ ְט ֻמנֵי ִמ ְס ָתּרִים ְל ַמעַן ֵתּדַע כִּי ֲאנִי ה' הַקּוֹרֵא ב ִ
]יש' " [3 45וְנָ ַתתִּי ְל ָך אוֹצְרוֹת ח ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֱאלֹהֵי י ְ
ְהוֹשׁ ַע לֵאמֹר".
ַשּׁה אָמַר י ֻ
שׁבֶט ַה ְמנ ֶ
]יהושע " [12 1וְלָראוּ ֵבנִי וְ ַלָגּדִי וְ ַל ֲחצִי ֵ
ֻשּׁה לָראוּ ֵבנִי וְ ַלָגּדִי
ִשׂ ָראֵל הִכּוּם וַיִּ ְתּנָהּ מֹ ֶשׁה ֶעבֶד ה' יְר ָ
ֹשׁה ֶעבֶד ה' וּ ְבנֵי י ְ
]יהושע " [6 12מ ֶ
ַשּׁה".
שׁבֶט ַה ְמנ ֶ
וְ ַל ֲחצִי ֵ
ִשׂ ָראֵל אֶת רוּ ַח פּוּל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְאֶת רוּ ַח ִתּ ְלּגַת ִפּ ְלנֶסֶר ֶמ ֶל ְך
]דה"י א " [26 5וַיָּעַר ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׁה וַיְבִיאֵם ַל ְחלַח וְחָבוֹר וְ ָהרָא וּנְהַר גּוֹזָן עַד
שׁבֶט ְמנ ֶ
אַשּׁוּר וַיְַּגלֵם לָראוּ ֵבנִי וְ ַלָגּדִי וְ ַל ֲחצִי ֵ
הַיּוֹם ַהזֶּה".
ְרוּשׁלִַם
]יר' " [6 11וַיֹּאמֶר ה' ֵאלַי ְקרָא אֶת כָּל ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה ְבּ ָערֵי יְהוּדָה וּ ְבחֻצוֹת י ָ
ֲשׂיתֶם אוֹתָם".
לֵאמֹר ִשׁמְעוּ ֶאת ִדּ ְברֵי ַה ְבּרִית ַהזֹּאת וַע ִ
ָשׂה ה'
ְשׁרָק וְאָמְרוּ עַל מֶה ע ָ
]מלכים א " [8 9וְ ַה ַבּיִת ַהזֶּה יִ ְהיֶה ֶעלְיוֹן כָּל עֹבֵר ָעלָיו יִשֹּׁם ו ָ
ָכּכָה לָאָרֶץ ַהזֹּאת וְַל ַבּיִת ַהזֶּה".
ָשׂה ה' ָכּכָה
]יר' " [8 22וְ ָעבְרוּ גּוֹיִם ַרבִּים עַל ָהעִיר ַהזֹּאת וְאָמְרוּ אִישׁ אֶל ֵרעֵהוּ עַל מֶה ע ָ
ָלעִיר ַהגְּדוֹלָה ַהזֹּאת".
ָשׂה ה' ָכּכָה
ֲשׁר ָהיָה ֶעלְיוֹן ְלכָל עֹבֵר ָעלָיו יִשֹּׁם וְאָמַר ַבּמֶּה ע ָ
]דה"י ב " [21 7וְ ַה ַבּיִת ַהזֶּה א ֶ
לָאָרֶץ ַהזֹּאת וְַל ַבּיִת ַהזֶּה".
ֲשׁר ָכּרַת עִם ֲאבֹתֵינוּ
ֲשׁר ָשׁם ְבּרִית ה' א ֶ
ָאָשׂם ָשׁם מָקוֹם לָאָרוֹן א ֶ
]מלכים א " [21 8ו ִ
בְּהוֹצִיאוֹ אֹ ָתם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ִשׁ ַתּחֲווּ לֵאלֹהִים ֲא ֵח ִרים
ֲשׁר ָעזְבוּ אֶת ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיהֶם וַיּ ְ
]יר' " [9 22וְאָ ְמרוּ עַל א ֶ
וַיַַּעבְדוּם".
]דב' .[3 17
]יר' " [5 21וְנִ ְל ַח ְמתִּי ֲאנִי ִא ְתּכֶם ְבּיָד נְטוּיָה וּ ִבזְרוֹ ַע ֲחזָקָה וּבְאַף וּ ְב ֵחמָה וּ ְב ֶקצֶף גָּדוֹל".
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]דב' .[40 4
ִשׂ ָראֵל בַּה' לֵאמֹר מִי יַ ֲעלֶה לָּנוּ אֶל ַה ְכּנַ ֲענִי
ִשׁאֲלוּ ְבּנֵי י ְ
ְהוֹשׁ ַע וַיּ ְ
]שופ' " [1 1וַיְהִי אַ ֲחרֵי מוֹת י ֻ
ַבּ ְתּ ִחלָּה ְל ִה ָלּחֶם בּוֹ".
]דב' .[40 4
ִשׁמֹר ֻחקֹּתָיו ִמצְוֹתָיו
ִשׁ ֶמרֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו ל ְ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת מ ְ
]מלכים א " [3 2ו ָ
ֲשׁר
ֲשׂה וְאֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר ַתּע ֶ
ַשׂכִּיל ֵאת כָּל א ֶ
ֹשׁה ְל ַמעַן תּ ְ
ִשׁ ָפּטָיו וְ ֵעדְוֹתָיו ַכּכָּתוּב בְּתוֹרַת מ ֶ
וּמ ְ
ִתּ ְפנֶה ָשׁם".
ֲשׂה אַל תִּירָא וְאַל ֵתּחָת כִּי ה'
ִשׁלֹמֹה בְנוֹ ֲחזַק וֶ ֱאמַץ וַע ֵ
]דה"י א " [20 28וַיֹּאמֶר ָדּוִיד ל ְ
ִמּ ְך לֹא יַ ְר ְפּ ָך וְלֹא יַ ַעזְ ֶב ָךּ עַד ִלכְלוֹת כָּל ְמלֶאכֶת עֲבוֹדַת בֵּית ה'".
ֱאלֹהִים ֱאלֹהַי ע ָ
ִשׁ ָחטֵם
ִשׁבַּע ָלהֶם וַיּ ְ
ֲשׁר נ ְ
]במ' ִ " [16 14מ ִבּ ְלתִּי יְכֹלֶת ה' ְל ָהבִיא אֶת ָהעָם ַהזֶּה אֶל הָאָרֶץ א ֶ
ַבּ ִמּ ְדבָּר".
ֹשׁה ַע ְבדִּי מֵת וְ ַעתָּה קוּם ֲעבֹר אֶת ַהיַּ ְרדֵּן ַהזֶּה אַתָּה וְכָל ָהעָם ַהזֶּה אֶל
]יהושע " [2 1מ ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׁר אָנֹכִי נֹתֵן ָלהֶם ִל ְבנֵי י ְ
הָאָרֶץ א ֶ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה
ִשׂ ָראֵל ַבּ ִמּ ְדבָּר עַד תֹּם כָּל הַגּוֹי אַנ ֵ
]יהושע " [6 5כִּי אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ָהלְכוּ ְבנֵי י ְ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם ְל ִב ְלתִּי ַהרְאוֹתָם אֶת הָאָרֶץ
ֲשׁר נ ְ
ֲשׁר לֹא ָשׁמְעוּ בְּקוֹל ה' א ֶ
ַהיֹּ ְצאִים ִמ ִמּ ְצ ַריִם א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַלאֲבוֹתָם ָלתֶת לָנוּ ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
אֶ
]דב' .[6 31
]שמ' " [24 34כִּי אוֹרִישׁ גּוֹיִם ִמ ָפּנֶי ָך וְ ִה ְר ַח ְבתִּי אֶת גְּ ֻב ֶל ָך וְלֹא יַ ְחמֹד אִישׁ אֶת אַ ְר ְצ ָך ַבּ ֲעלֹ ְת ָך
ַשּׁנָה".
ֵלרָאוֹת אֶת ְפּנֵי ה' ֱאלֹהֶי ָך ָשׁלֹשׁ ְפּ ָעמִים בּ ָ
ֹשׂאֵי ֲארוֹן ְבּ ִרית ה' מִתּוֹ ְך ַהיַּ ְרדֵּן נִתְּקוּ כַּפּוֹת ַרְגלֵי
]יהושע " [18 4וַיְהִי ַכּעֲלוֹת ַהכֹּ ֲהנִים נ ְ
ָשׁבוּ מֵי ַהיַּ ְרדֵּן ִלמְקוֹמָם וַיֵּלְכוּ ִכתְמוֹל ִשׁלְשׁוֹם עַל כָּל גְּדוֹתָיו".
ַהכֹּ ֲהנִים אֶל ֶה ָח ָרבָה וַיּ ֻ
ִשׂ ָראֵל וּזְ ֵקנָיו וְשֹׁ ְטרִים וְשֹׁ ְפטָיו עֹ ְמדִים ִמזֶּה וּ ִמזֶּה לָאָרוֹן נֶגֶד ַהכֹּ ֲהנִים
]יהושע " [33 8וְכָל י ְ
ֹשׂאֵי ֲארוֹן ְבּרִית ה' ַכּגֵּר ָכּ ֶאזְרָח ֶחצְיוֹ אֶל מוּל הַר ְגּ ִרזִים וְ ַה ֶחצְיוֹ אֶל מוּל הַר עֵיבָל
ַה ְלוִיִּם נ ְ
ִשׂ ָראֵל ָבּרִאשֹׁנָה".
ֹשׁה ֶעבֶד ה' ְל ָב ֵר ְך אֶת ָהעָם י ְ
ֲשׁר ִצוָּה מ ֶ
ַכּא ֶ
ֹשׂאֵי ֲארוֹן ְבּרִית ה' וַיִּזְבְּחוּ ִשׁ ְבעָה
]דה"י א " [26 15וַיְהִי ֶבּ ְעזֹר ָה ֱאלֹהִים אֶת ַה ְלוִיִּם נ ְ
ְשׁ ְבעָה אֵילִים".
ָפרִים ו ִ
]יהושע " [3 3וַיְצַוּוּ אֶת ָהעָם לֵאמֹר ִכּ ְראֹ ְתכֶם אֵת אֲרוֹן ְבּרִית ה' ֱאלֹהֵיכֶם וְ ַהכֹּ ֲהנִים ַה ְלוִיִּם
ֹשׂאִים אֹתוֹ וְאַתֶּם ִתּסְעוּ ִממְּקוֹ ְמכֶם וַ ֲה ַל ְכתֶּם אַ ֲחרָיו".
נְ
ְשׁא וְאֶל בֵּיתוֹ וְעַל כָּל
]מלכים א " [7 16וְגַם ְבּיַד יֵהוּא בֶן ֲחנָנִי ַהנָּבִיא ְדּבַר ה' ָהיָה אֶל ַבּע ָ
ֲשׁר ִהכָּה
ֲשׂה יָדָיו ִלהְיוֹת ְכּבֵית יָ ָר ְבעָם וְעַל א ֶ
ָשׂה ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ ְבּ ַמע ֵ
ֲשׁר ע ָ
ָה ָרעָה א ֶ
אֹתוֹ".
]מלכים ב " [17 17וַיֲַּעבִירוּ אֶת ְבּנֵיהֶם וְאֶת בְּנוֹתֵיהֶם ָבּאֵשׁ וַיִּ ְקסְמוּ ְק ָסמִים וַיְנַחֵשׁוּ וַיִּ ְת ַמכְּרוּ
ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
ָשׂה אוֹב וְיְִדּעֹנִים ִה ְרבָּה ַלעֲשׂוֹת ָהרַע
]מלכים ב " [6 21וְ ֶה ֱעבִיר אֶת בְּנוֹ ָבּאֵשׁ וְעוֹנֵן וְנִחֵשׁ וְע ָ
ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיס".
ָשׂה אוֹב
ִשּׁף וְע ָ
]דה"י ב " [6 33וְהוּא ֶה ֱעבִיר אֶת ָבּנָיו ָבּאֵשׁ ְבּגֵי בֶן ִהנֹּם וְעוֹנֵן וְנִחֵשׁ וְכ ֵ
וְיִדְּעוֹנִי ִה ְרבָּה ַלעֲשׂוֹת ָהרַע ְבּעֵינֵי ה' ְל ַה ְכעִיסוֹ".
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יְדֵיכֶם".
]דב' " [36 32כִּי יָדִין ה' עַמּוֹ וְעַל ֲע ָבדָיו יִ ְתנֶחָם כִּי יִ ְראֶה כִּי אָזְלַת יָד וְ ֶאפֶס עָצוּר וְעָזוּב".
ֲשׁר עַל ְפּנֵי יְרֵחוֹ וּ ְראֵה
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב א ֶ
]דב' ֲ " [49 32עלֵה אֶל הַר ָה ֲע ָברִים ַהזֶּה הַר נְבוֹ א ֶ
ִשׂ ָראֵל ַל ֲא ֻחזָּה".
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי י ְ
אֶת ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ֲשׁר עַל ְפּנֵי יְרֵחוֹ וּ ְראֵה
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב א ֶ
]דב' ֲ " [49 32עלֵה אֶל הַר ָה ֲע ָברִים ַהזֶּה הַר נְבוֹ א ֶ
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי י ְ
אֶת ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ִשׂ ָראֵל ַל ֲא ֻחזָּה".
ֲשׁר עַל ְפּנֵי יְרֵחוֹ וּ ְראֵה
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב א ֶ
]דב' ֲ " [49 32עלֵה אֶל הַר ָה ֲע ָברִים ַהזֶּה הַר נְבוֹ א ֶ
ִשׂ ָראֵל ַל ֲא ֻחזָּה".
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי י ְ
אֶת ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ֲשׁר עַל ְפּנֵי יְרֵחוֹ וּ ְראֵה
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ מוֹאָב א ֶ
]דב' ֲ " [49 32עלֵה אֶל הַר ָה ֲע ָברִים ַהזֶּה הַר נְבוֹ א ֶ
ִשׂ ָראֵל ַל ֲא ֻחזָּה".
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי י ְ
אֶת ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל ְבּמֵי ְמרִיבַת ָקדֵשׁ ִמ ְדבַּר צִן עַל א ֶ
ֲשׁר ְמ ַע ְלתֶּם בִּי בְּתוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
]דב' " [51 32עַל א ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ַשׁתֶּם אוֹתִי בְּתוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
לֹא ִקדּ ְ
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי
ְשׁמָּה לֹא תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [52 32כִּי ִמנֶּגֶד ִתּ ְראֶה אֶת הָאָרֶץ ו ָ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי
ְשׁמָּה לֹא תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [52 32כִּי ִמנֶּגֶד ִתּ ְראֶה אֶת הָאָרֶץ ו ָ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי
ְשׁמָּה לֹא תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]דב' " [52 32כִּי ִמנֶּגֶד ִתּ ְראֶה אֶת הָאָרֶץ ו ָ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
]דב' " [16 33וּ ִמ ֶמּגֶד ֶארֶץ וּ ְמלֹאָהּ וּרְצוֹן שֹׁ ְכנִי ְסנֶה תָּבוֹאתָה ְלרֹאשׁ יוֹסֵף וּ ְל ָק ְדקֹד נְזִיר
ֶאחָיו".
ִשׁ ַבּ ְעתִּי לְאַ ְב ָרהָם ְליִ ְצחָק וּ ְליַ ֲעקֹב לֵאמֹר
שׁר נ ְ
]דב' " [4 34וַיֹּאמֶר ה' ֵאלָיו זֹאת הָאָרֶץ ֲא ֶ
ְשׁמָּה לֹא ַת ֲעבֹר".
ְלזַ ְר ֲע ָך ֶא ְתּנֶנָּה ֶה ְראִיתִי ָך ְבעֵינֶי ָך ו ָ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי לְאַ ְב ָרהָם ְליִ ְצחָק וּ ְליַ ֲעקֹב לֵאמֹר
ֲשׁר נ ְ
]דב' " [4 34וַיֹּאמֶר ה' ֵאלָיו זֹאת הָאָרֶץ א ֶ
ְשׁמָּה לֹא ַת ֲעבֹר".
ְלזַ ְר ֲע ָך ֶא ְתּנֶנָּה ֶה ְראִיתִי ָך ְבעֵינֶי ָך ו ָ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה ִכּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּ ֲא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ

]תה' " [14 135כִּי יָדִין ה' עַמּוֹ וְעַל ֲע ָבדָיו יִ ְתנֶחָם".
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ָלכֶם ַל ֲא ֻחזָּה וְנָ ַתתִּי נֶגַע ָצ ַרעַת ְבּבֵית
]וי' " [34 14כִּי ָתבֹאוּ אֶל ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ֶארֶץ ֲא ֻחזַּ ְתכֶם".
ֲשׁר ֲאנִי
ֲשׂה ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ְשׁ ְבתֶּם בָּהּ לֹא ַתעֲשׂוּ וּ ְכ ַמע ֵ
ֲשׁר י ַ
ֲשׂה ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם א ֶ
]וי' ְ " [3 18כּ ַמע ֵ
ֵמבִיא ֶא ְתכֶם ָשׁמָּה לֹא ַתעֲשׂוּ וּ ְב ֻחקֹּתֵיהֶם לֹא ֵתלֵכוּ".
ִשׂ ָראֵל אִישׁ ֶאחָד
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי י ְ
ָשׁים וְיָתֻרוּ אֶת ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
]במ' ְ " [2 13שׁלַח ְל ָך ֲאנ ִ
ָשׂיא ָבהֶם".
ִשׁלָחוּ כֹּל נ ִ
אִישׁ ֶאחָד ְל ַמטֵּה ֲאבֹתָיו תּ ְ
ֲשׁר נָ ַתתִּי
ֹשׁה ֲעלֵה אֶל הַר ָה ֲע ָברִים ַהזֶּה וּ ְראֵה אֶת הָאָרֶץ א ֶ
]במ' " [12 27וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ִל ְבנֵי י ְ
ִישׁנִי ַב ַמּיִם ְלעֵינֵיהֶם הֵם ֵמי
ֲשׁר ְמרִיתֶם פִּי ְבּ ִמ ְדבַּר צִן ִבּ ְמרִיבַת ָה ֵעדָה ְל ַה ְקדּ ֵ
]במ' ַ " [14 27כּא ֶ
ְמרִיבַת ָקדֵשׁ ִמ ְדבַּר צִן".
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ָלכֶם
ִשׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם כִּי ָתבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]וי' ַ " [10 23דּבֵּר אֶל ְבּנֵי י ְ
ֵאשׁית ְקצִי ְרכֶם אֶל ַהכֹּהֵן".
וּ ְק ַצ ְרתֶּם אֶת ְקצִירָהּ וַ ֲהבֵאתֶם אֶת עֹמֶר ר ִ
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ָלכֶם
ִשׂ ָר ֵאל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם כִּי ָתבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ א ֶ
]וי' ַ " [2 25דּבֵּר אֶל ְבּנֵי י ְ
ְשׁ ְבתָה הָאָרֶץ ַשׁבָּת לַה'".
וָ
ִשׂ ָראֵל אִישׁ ֶאחָד
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ִל ְבנֵי י ְ
]במ' ְ " [2 13שׁלַח ְל ָך ֲאנָ ִשׁים וְיָתֻרוּ אֶת ֶארֶץ ְכּנַעַן א ֶ
ָשׂיא ָבהֶם".
ִשׁלָחוּ כֹּל נ ִ
אִישׁ ֶאחָד ְל ַמטֵּה ֲאבֹתָיו תּ ְ
]בר' ִ " [26 49בּ ְרכֹת אָבִי ָך גָּבְרוּ עַל ִבּ ְרכֹת הוֹרַי עַד ַתּ ֲאוַת גִּ ְבעֹת עוֹלָם ִתּ ְהיֶיןָ ְלרֹאשׁ יוֹסֵף
וּ ְל ָק ְדקֹד נְזִיר ֶאחָיו".
ֲשׁר ֶה ֱעלִי ָת ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם אֶל
ֹשׁה ֵל ְך ֲעלֵה ִמזֶּה אַתָּה וְ ָהעָם א ֶ
]שמ' " [1 33וַיְַדבֵּר ה' אֶל מ ֶ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי לְאַ ְב ָרהָם ְליִ ְצחָק וּ ְליַ ֲעקֹב לֵאמֹר ְלזַ ְר ֲע ָך ֶא ְתּנֶנָּה".
ֲשׁר נ ְ
הָאָרֶץ א ֶ
ֶשׂרִים ָשׁנָה וָ ַמ ְעלָה אֵת ָה ֲא ָדמָה
ָשׁים ָהעֹלִים ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִמבֶּן ע ְ
]במ' " [11 32אִם יִרְאוּ ָה ֲאנ ִ
ִשׁ ַבּ ְעתִּי לְאַ ְב ָרהָם ְליִ ְצחָק וּ ְליַ ֲעקֹב כִּי לֹא ִמלְאוּ אַ ֲחרָי".
ֲשׁר נ ְ
אֶ
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן כֵּן עָשׂוּ".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַכּא ֶ
]שמ' " [28 12וַיֵּלְכוּ וַיַּעֲשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֹשׁה וְאֶת אַ ֲהרֹן כֵּן עָשׂוּ".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַכּא ֶ
]שמ' " [50 12וַיַּעֲשׂוּ כָּל ְבּנֵי י ְ
ְשׁרֵת ַבּקֹּדֶשׁ וַיַּעֲשׂוּ אֶת
ַשּׁנִי עָשׂוּ ִבְגדֵי ְשׂרָד ל ָ
]שמ' " [1 39וּמִן ַה ְתּ ֵכלֶת וְהָאַ ְרגָּמָן וְתוֹ ַלעַת ה ָ
ֹשׁה".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ֲשׁר לְאַ ֲהרֹן ַכּ ֲא ֶ
ִבְּגדֵי ַהקֹּ ֶדשׁ א ֶ
ֲשׂהוּ זָהָב ְתּ ֵכלֶת וְאַ ְרגָּמָן וְתוֹ ַלעַת ָשׁנִי
ֲשׁר ָעלָיו ִממֶּנּוּ הוּא ְכּ ַמע ֵ
ֵשׁב ֲא ֻפ ָדּתוֹ א ֶ
]שמ' " [5 39וְח ֶ
ֹשׁה".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ָשׁזָר ַכּ ֲא ֶ
ְשׁשׁ מ ְ
וֵ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
ִשׂ ָראֵל ַכּא ֶ
ָשׂם אֹתָם עַל ִכּ ְתפֹת ָה ֵאפֹד אַ ְבנֵי זִכָּרוֹן ִל ְבנֵי י ְ
]שמ' " [7 39וַיּ ֶ
ֹשׁה".
מֶ
ֵשׁב
ֹשׁן ִמ ַטּ ְבּעֹתָיו אֶל ַט ְבּעֹת ָה ֵאפֹד ִבּ ְפתִיל ְתּ ֵכלֶת ִל ְהיֹת עַל ח ֶ
]שמ' " [21 39וַיִּ ְרכְּסוּ אֶת ַהח ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ֹשׁן ֵמעַל ָה ֵאפֹד ַכּא ֶ
ָה ֵאפֹד וְלֹא יִזַּח ַהח ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
ְשׁרֵת ַכּא ֶ
]שמ' ַ " [26 39פּ ֲעמֹן וְ ִרמֹּן ַפּ ֲעמֹן וְ ִרמֹּן עַל שׁוּלֵי ַה ְמּעִיל ָסבִיב ל ָ
ֹשׁה".
מֶ
ֲשׁר ִצוָּה
ֲשׂה רֹקֵם ַכּא ֶ
ָשׁזָר וּ ְת ֵכלֶת וְאַ ְרגָּמָן וְתוֹ ַלעַת ָשׁנִי ַמע ֵ
]שמ' " [29 39וְאֶת הָאַ ְבנֵט ֵשׁשׁ מ ְ
ֹשׁה".
ה' אֶת מ ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
]שמ' " [31 39וַיִּתְּנוּ ָעלָיו ְפּתִיל ְתּ ֵכלֶת ָלתֵת עַל ַה ִמּ ְצנֶפֶת ִמ ְל ָמ ְעלָה ַכּא ֶ
ֹשׁה".
מֶ
ֲשׁר
ָשׂם אֶת ִמ ְכסֵה ָהאֹהֶל ָעלָיו ִמ ְל ָמ ְעלָה ַכּא ֶ
ִשׁכָּן וַיּ ֶ
]שמ' " [19 40וַיְִּפרֹשׂ אֶת ָהאֹהֶל עַל ַהמּ ְ
ֹשׁה".
ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ָשׂם אֵת ָפּרֹכֶת ַה ָמּ ָס ְך וַיָּ ֶס ְך עַל אֲרוֹן ָהעֵדוּת
ִשׁכָּן וַיּ ֶ
]שמ' " [21 40וַיָּבֵא אֶת הָאָרֹן אֶל ַהמּ ְ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַכּא ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]שמ' " [23 40וַיֲַּערֹ ְך ָעלָיו ֵע ֶר ְך ֶלחֶם ִל ְפנֵי ה' ַכּא ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]שמ' " [25 40וַיַּעַל ַהנֵּרֹת ִל ְפנֵי ה' ַכּא ֶ
ֹשׁה".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]שמ' " [27 40וַיַּ ְקטֵר ָעלָיו ְקטֹרֶת ַסמִּים ַכּ ֲא ֶ
ִשׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד וַיַּעַל ָעלָיו אֶת ָהעֹלָה וְאֶת
]שמ' " [29 40וְאֵת ִמזְבַּח ָהעֹלָה ָשׂם ֶפּתַח מ ְ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַה ִמּנְחָה ַכּא ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
]שמ' ְ " [32 40בּבֹאָם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וּ ְב ָק ְר ָבתָם אֶל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח יִ ְרחָצוּ ַכּא ֶ
ֹשׁה".
מֶ
ָשׂם עַל ַה ִמּ ְצנֶפֶת אֶל מוּל ָפּנָיו אֵת צִיץ ַהזָּהָב נֵזֶר
ָשׂם אֶת ַה ִמּ ְצנֶפֶת עַל רֹאשׁוֹ וַיּ ֶ
]וי' " [9 8וַיּ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַהקֹּדֶשׁ ַכּא ֶ
ִשׁם ֻכּ ֳתּנֹת וַיַּ ְחגֹּר אֹתָם אַ ְבנֵט וַיַּ ֲחבֹשׁ ָלהֶם
ֹשׁה אֶת ְבּנֵי אַ ֲהרֹן וַיְַּלבּ ֵ
]וי' " [13 8וַיַּ ְקרֵב מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִמגְבָּעוֹת ַכּא ֶ
ֲשׁר ִצוָּה
ְשׂרוֹ וְאֶת ִפּרְשׁוֹ ָשׂרַף ָבּאֵשׁ מִחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַכּא ֶ
]וי' " [17 8וְאֶת ַהפָּר וְאֶת עֹרוֹ וְאֶת בּ ָ
ֹשׁה".
ה' אֶת מ ֶ
ֹשׁה אֶת כָּל הָאַיִל ַה ִמּזְ ֵבּחָה עֹלָה
]וי' " [21 8וְאֶת ַה ֶקּרֶב וְאֶת ַה ְכּ ָר ַעיִם ָרחַץ ַבּ ָמּיִם וַיַּ ְקטֵר מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשּׁה הוּא לַה' ַכּא ֶ
הוּא ְלרֵי ַח נִיחֹ ַח א ֶ
ֹשׁה ָהיָה ְל ָמנָה
ֹשׁה אֶת ֶה ָחזֶה וַיְנִיפֵהוּ תְנוּפָה ִל ְפנֵי ה' ֵמאֵיל ַה ִמּ ֻלּאִים ְלמ ֶ
]וי' " [29 8וַיִּקַּח מ ֶ
ֹשׁה".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַכּ ֲא ֶ
]וי' " [10 9וְאֶת ַה ֵחלֶב וְאֶת ַה ְכּ ָליֹת וְאֶת ַהיֹּ ֶתרֶת מִן ַה ָכּבֵד מִן ַה ַחטָּאת ִה ְקטִיר ַה ִמּזְ ֵבּחָה
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַכּא ֶ
ַשּׁנָה
ִשׂ ָראֵל ִמכָּל ַחטֹּאתָם אַחַת בּ ָ
]וי' " [34 16וְ ָהיְתָה זֹּאת ָלכֶם ְל ֻחקַּת עוֹלָם ְל ַכפֵּר עַל ְבּנֵי י ְ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
וַיַּעַשׂ ַכּא ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיּוֹצִיאוּ אֶת ַה ְמ ַקלֵּל אֶל מִחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וַיִּ ְרגְּמוּ אֹתוֹ
ֹשׁה אֶל ְבּנֵי י ְ
]וי' " [23 24וַיְַדבֵּר מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל עָשׂוּ ַכּא ֶ
אָבֶן וּ ְבנֵי י ְ
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ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
]דב' " [9 34וִיהוֹ ֻשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ
ִשׁמְעוּ ֵאלָיו ְבּנֵי
ֹשׁה אֶת יָדָיו ָעלָיו וַיּ ְ
ִיהוֹשׁ ַע בִּן נוּן ָמלֵא רוּ ַח ָח ְכמָה כִּי ָס ַמ ְך מ ֶ
]דב' " [9 34ו ֻ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל וַיַּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
יְ

ֹשׁה וַיְִּפ ְקדֵם ְבּ ִמ ְדבַּר סִינָי".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]במ' ַ " [19 1כּא ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַכּא ֶ
]במ' " [33 2וְ ַה ְלוִיִּם לֹא ָה ְת ָפּקְדוּ בְּתוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת
ֹשׁה אֶת ֶכּסֶף ַה ְפּ ֻדיִם לְאַ ֲהרֹן וּ ְל ָבנָיו עַל פִּי ה' ַכּא ֶ
]במ' " [51 3וַיִּתֵּן מ ֶ
ֹשׁה".
מֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]במ' " [3 8וַיַּעַשׂ כֵּן אַ ֲהרֹן אֶל מוּל ְפּנֵי ַהמְּנוֹרָה ֶה ֱעלָה נֵרֹתֶי ָה ַכּא ֶ
]במ' " [22 8וְאַ ֲחרֵי כֵן בָּאוּ ַה ְלוִיִּם ַל ֲעבֹד אֶת ֲעבֹ ָדתָם ְבּאֹהֶל מוֹעֵד ִל ְפנֵי אַ ֲהרֹן וְִל ְפנֵי ָבנָיו
ֹשׁה עַל ַה ְלוִיִּם כֵּן עָשׂוּ ָלהֶם".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַכּא ֶ
ֲשׁר
]במ' " [36 15וַיֹּצִיאוּ אֹתוֹ כָּל ָה ֵעדָה אֶל מִחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וַיִּ ְרגְּמוּ אֹתוֹ ָבּ ֲא ָבנִים וַיָּמֹת ַכּא ֶ
ֹשׁה".
ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַהיֹּ ְצאִים ֵמ ֶארֶץ
ֹשׁה וּ ְבנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ֶשׂרִים ָשׁנָה וָ ָמ ְעלָה ַכּא ֶ
]במ' ִ " [4 26מבֶּן ע ְ
ִמ ְצ ָריִם".
ִשׁ ַפּחְתּוֹ וְיָרַשׁ
ִשׁאֵרוֹ ַה ָקּרֹב ֵאלָיו ִממּ ְ
]במ' " [11 27וְ ִאם אֵין אַחִים לְאָבִיו וּנְ ַתתֶּם אֶת נַ ֲחלָתוֹ ל ְ
ֹשׁה".
שׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׁפָּט ַכּ ֲא ֶ
ִשׂ ָראֵל ְל ֻחקַּת מ ְ
אֹתָהּ וְ ָהיְתָה ִל ְבנֵי י ְ
ֹשׁה וַיַּ ַהרְגוּ כָּל זָכָר".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]במ' " [7 31וַיְִּצבְּאוּ עַל ִמ ְדיָן ַכּא ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ֹשׁה וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכֹּהֵן ַכּא ֶ
]במ' " [31 31וַיַּעַשׂ מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ֹשׁה אֶת ֶמכֶס תְּרוּמַת ה' ְל ֶא ְל ָעזָר ַהכֹּהֵן ַכּא ֶ
]במ' " [41 31וַיִּתֵּן מ ֶ
ִשּׁים מִן ָהאָדָם וּמִן
ִשׂ ָראֵל אֶת הָאָחֻז ֶאחָד מִן ַה ֲחמ ִ
ֹשׁה ִמ ַמּ ֲחצִת ְבּנֵי י ְ
]במ' " [47 31וַיִּקַּח מ ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ִשׁכַּן ה' ַכּא ֶ
ִשׁ ֶמרֶת מ ְ
ַה ְבּ ֵהמָה וַיִּתֵּן אֹתָם ַל ְלוִיִּם שֹׁ ְמרֵי מ ְ
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנוֹת ְצ ָל ְפחָד".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]במ' ַ " [10 36כּא ֶ
ְהוֹשׁ ַע
ָשׂה י ֻ
ְהוֹשׁ ַע וְכֵן ע ָ
ֹשׁה אֶת י ֻ
ֹשׁה ַעבְדּוֹ כֵּן ִצוָּה מ ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]יהושע ַ " [15 11כּא ֶ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
לֹא ֵהסִיר ָדּבָר ִמכֹּל א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְל ַמעַן
]יהושע " [20 11כִּי ֵמאֵת ה' ָהיְתָה ְל ַחזֵּק אֶת ִלבָּם ִל ְקרַאת ַה ִמּ ְל ָחמָה אֶת י ְ
ֹשׁה".
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
ַשׁמִידָם ַכּא ֶ
ַה ֲחרִימָם ְל ִב ְלתִּי הֱיוֹת ָל ֶהם ְתּ ִחנָּה כִּי ְל ַמעַן ה ְ
ִשׂ ָראֵל וַיַּ ְחלְקוּ אֶת הָאָרֶץ".
ֹשׁה כֵּן עָשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ה' אֶת מ ֶ
]יהושע ַ " [5 14כּא ֶ

