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ָרֵאל  שְׁ ין יִּ ימִּ מֹאלֹו מִּ שְׁ ַנֶשה בִּ ֶאת מְׁ ָרֵאל וְׁ שְׁ מֹאל יִּ שְׁ ינֹו מִּ ימִּ ם בִּ ַריִּ ֵניֶהם ֶאת ֶאפְׁ ַקח יֹוֵסף ֶאת שְׁ ָרֵאל ֶאת ַויִּ שְׁ ַלח יִּ שְׁ ַוַיֵגש ֵאָליו: ַויִּ

ינֹו ַויָ  מִּ כֹור: וַ יְׁ ַנֶשה ַהבְׁ י מְׁ ֵכל ֶאת ָיָדיו כִּ ַנֶשה שִּ מֹאלֹו ַעל רֹאש מְׁ ֶאת שְׁ יר וְׁ הּוא ַהָצעִּ ם וְׁ ַריִּ ָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר ֶשת ַעל רֹאש ֶאפְׁ יְׁ

ָחק הָ לוהי--אהָ  צְׁ יִּ ָרָהם וְׁ ָפָניו ַאבְׁ כּו ֲאֹבַתי לְׁ ַהלְׁ תְׁ ילוהי--אם ֲאֶשר הִּ י ֵמעֹודִּ ָכל ָרע  ם ָהֹרֶעה ֹאתִּ י מִּ ָאְך ַהֹגֵאל ֹאתִּ ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ַהַמלְׁ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ: גּו ָלֹרב בְׁ דְׁ יִּ ָחק וְׁ צְׁ יִּ ָרָהם וְׁ ֵשם ֲאֹבַתי ַאבְׁ י וְׁ מִּ ָקֵרא ָבֶהם שְׁ יִּ ים וְׁ ָערִּ ָבֵרְך ֶאת ַהנְׁ  יְׁ
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ַתחַ  נֹו וְׁ ם שּוָתַלח ּוֶבֶרד בְׁ ַריִּ ֵני ֶאפְׁ ֵשי ַגת ַהנֹוּובְׁ ָעד ַוֲהָרגּום ַאנְׁ ֶאלְׁ ֵעֶזר וְׁ נֹו וְׁ שּוֶתַלח בְׁ נֹו וְׁ ָזָבד בְׁ נֹו: וְׁ ַתַחת בְׁ נֹו וְׁ ָעָדה בְׁ ֶאלְׁ נֹו וְׁ ים ת בְׁ ָלדִּ

ַנֲחמֹו: וַ  ים ַוָיֹבאּו ֶאָחיו לְׁ ים ַרבִּ יֶהם ָימִּ ם ֲאבִּ ַריִּ ַאֵבל ֶאפְׁ תְׁ ֵניֶהם: ַויִּ קְׁ דּו ָלַקַחת ֶאת מִּ י ָירְׁ ָרא ָבָאֶרץ כִּ קְׁ ּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵבן ַויִּ שְׁ ָיבֹא ֶאל אִּ

יֹו ֶאת ָהֶעלְׁ ּתֹון וְׁ ֶבן ֶאת ֵבית חֹורֹון ַהַּתחְׁ ּתֹו ֶשֱאָרה ַוּתִּ ֵביתֹו: ּובִּ ָתה בְׁ ָרָעה ָהיְׁ י בְׁ יָעה כִּ רִּ מֹו בְׁ ֵזן ֶשֱאָרה: ֶאת שְׁ ֵאת אז   ן וְׁ
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ֵני  קְׁ זִּ ַצו ֹמֶשה וְׁ ָהָיה ַביֹום ֲאֶשר ַּתעַ ַויְׁ ֶכם ַהיֹום: וְׁ ַצֶּוה ֶאתְׁ י מְׁ ָוה ֲאֶשר ָאֹנכִּ צְׁ ָרֵאל ֶאת ָהָעם ֵלאֹמר ָשֹמר ֶאת ָכל ַהמִּ שְׁ ֵדן ֶאל יִּ רּו ֶאת ַהַירְׁ בְׁ

כָ לוהי--אָהָאֶרץ ֲאֶשר ה'  יד: וְׁ ָּת ֹאָתם ַבשִּ ַשדְׁ ֹדלֹות וְׁ ים גְׁ ָך ֲאָבנִּ ֶרָך ָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקֹמָת לְׁ ָעבְׁ ֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹאת בְׁ בְׁ ָּת ֲעֵליֶהן ֶאת ָכל דִּ ַתבְׁ

ַמַען ֲאֶשר ָּתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה'  ֶבר ה' לוהי--אלְׁ ַבש ַכֲאֶשר דִּ ָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְׁ ֶכם ֶאת  לוהי--אָך ֹנֵתן לְׁ רְׁ ָעבְׁ ָהָיה בְׁ ֲאֹבֶתיָך ָלְך: וְׁ

ימּו ֶאת הָ  ֵדן ָּתקִּ יד:ַהַירְׁ ָּת אֹוָתם ַבשִּ ַשדְׁ ַהר ֵעיָבל וְׁ ֶכם ַהיֹום בְׁ ַצֶּוה ֶאתְׁ י מְׁ ים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנכִּ  ֲאָבנִּ
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ֵבַח ַלה'  זְׁ ַע מִּ הֹושז ֶנה יְׁ בְׁ ָרֵאל ַככָ  לוהי--אָאז יִּ שְׁ ֵני יִּ ָּוה ֹמֶשה ֶעֶבד ה' ֶאת בְׁ ַהר ֵעיָבל: ַכֲאֶשר צִּ ָרֵאל בְׁ שְׁ ַבח יִּ זְׁ ֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶשה מִּ תּוב בְׁ

ָּתב שָ  כְׁ ים: ַויִּ ָלמִּ חּו שְׁ בְׁ זְׁ ֶזל ַוַיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַלה' ַויִּ יף ֲעֵליֶהן ַברְׁ ֵלמֹות ֲאֶשר לֹא ֵהנִּ ים שְׁ ֵנה ּתֹוַרת ֹמֶשה ֲאָבנִּ שְׁ ים ֵאת מִּ ם ַעל ָהֲאָבנִּ

ָכל יִּ  ָרֵאל: וְׁ שְׁ ֵני יִּ ֵני בְׁ פְׁ ֵאי ֲארֹון בְׁ ֲאֶשר ָכַתב לִּ ם ֹנשְׁ יִּ וִּ ים ַהלְׁ ֶזה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהֹכֲהנִּ ֶזה ּומִּ ים מִּ דִּ ָטיו ֹעמְׁ ֹשפְׁ ים וְׁ רִּ ֹשטְׁ ֵקָניו וְׁ ָרֵאל ּוזְׁ ית שְׁ רִּ

ָבֵר  ָּוה ֹמֶשה ֶעֶבד ה' לְׁ יֹו ֶאל מּול ַהר ֵעיָבל ַכֲאֶשר צִּ ַהֶחצְׁ ים וְׁ זִּ רִּ יֹו ֶאל מּול ַהר גְׁ ָרח ֶחצְׁ אֹשָנה: ה' ַכֵגר ָכֶאזְׁ ָרֵאל ָברִּ שְׁ ְך ֶאת ָהָעם יִּ

ָכל ַהכָ  ָלָלה כְׁ ַהקְׁ ָרָכה וְׁ ֵרי ַהּתֹוָרה ַהבְׁ בְׁ ַאֲחֵרי ֵכן ָקָרא ֶאת ָכל דִּ ָּוה ֹמֶשה ֲאֶשר לֹא ָקָרא וְׁ ֹכל ֲאֶשר צִּ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה: לֹא ָהָיה ָדָבר מִּ תּוב בְׁ

ָבם רְׁ קִּ ַהֵגר ַהֹהֵלְך בְׁ ַהַטף וְׁ ים וְׁ ַהָנשִּ ָרֵאל וְׁ שְׁ ַהל יִּ ַע ֶנֶגד ָכל קְׁ הֹושז  יְׁ
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כֶ  ָרֵאל שְׁ שְׁ ֵטי יִּ בְׁ ַע ֶאת ָכל שִּ הֹושז ֵני הָ ַוֶיֱאֹסף יְׁ פְׁ בּו לִּ ַיצְׁ תְׁ ָריו ַויִּ ֹשטְׁ ָטיו ּולְׁ ֹשפְׁ ָראָשיו ּולְׁ ָרֵאל ּולְׁ שְׁ ֵני יִּ קְׁ זִּ ָרא לְׁ קְׁ ם: ַויֹאֶמר לוהי--אָמה ַויִּ

ַע ֶאל ָכל ָהָעם ֹכה ָאַמר ה'  הֹושז ָרָהם וַ  לוהי--איְׁ י ַאבְׁ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאבִּ ֵעֶבר ַהָנָהר ָישְׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ דּו יִּ י ָנחֹור ַוַיַעבְׁ אלהים ֲאבִּ

ים ֹ  ... ֲאֵחרִּ ים ֲאֶשר ל ֵזיתִּ ים וְׁ ָרמִּ בּו ָבֶהם כְׁ יֶתם ַוֵּתשְׁ נִּ ים ֲאֶשר לֹא בְׁ ָערִּ ָּת ָבּה וְׁ ים: ָוֶאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא ָיַגעְׁ לִּ ֶּתם ַאֶּתם ֹאכְׁ ַטעְׁ א נְׁ

ים ּוֶבֱאמֶ  ָתמִּ דּו ֹאתֹו בְׁ בְׁ עִּ ראּו ֶאת ה' וְׁ ַעָּתה יְׁ ירּו ֶאת וְׁ ָהסִּ ם אלהית וְׁ אִּ דּו ֶאת ה': וְׁ בְׁ עִּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ֵעֶבר ַהָנָהר ּובְׁ דּו ֲאבֹוֵתיֶכם בְׁ ם ֲאֶשר ָעבְׁ

ם ֶאת  י ַתֲעֹבדּון אִּ ֵעיֵניֶכם ַלֲעֹבד ֶאת ה' ַבֲחרּו ָלֶכם ַהיֹום ֶאת מִּ אִּ אלהיַרע בְׁ דּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאֶשר בעבר ֵמֵעֶבר ַהָנָהר וְׁ ם ֶאת ם ֲאֶשר  ָעבְׁ

יָלה ָלנּו ֵמעֲ  אלהי י ַנֲעֹבד ֶאת ה': ַוַיַען ָהָעם ַויֹאֶמר ָחלִּ י ּוֵביתִּ ָאֹנכִּ ָצם וְׁ ַארְׁ ים בְׁ בִּ י ֲאֶשר ַאֶּתם ֹישְׁ ם אלהיֹזב ֶאת ה' ַלֲעֹבד ָהֱאֹמרִּ

י ה'  ים: כִּ ֵבילוהי--אֲאֵחרִּ ם מִּ ַריִּ צְׁ ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ֵמֶאֶרץ מִּ ֹדלֹות נּו הּוא ַהַמֲעֶלה ֹאָתנּו וְׁ ֵעיֵנינּו ֶאת ָהֹאתֹות ַהגְׁ ים ַוֲאֶשר ָעָשה לְׁ ת ֲעָבדִּ

ָגֶרש ה' ָבם: ַויְׁ רְׁ קִּ נּו בְׁ ים ֲאֶשר ָעַברְׁ ֹכל ָהַעמִּ נּו ָבּה ּובְׁ ָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָהַלכְׁ ֵרנּו בְׁ מְׁ שְׁ י ֹיֵשב ָהָאֶרץ  ָהֵאֶלה ַויִּ ֶאת ָהֱאֹמרִּ ים וְׁ ֶאת ָכל ָהַעמִּ

ָפֵנינּו ַגם י  הּוא  מִּ נּו ַנֲעֹבד ֶאת ה' כִּ י לוהי--אֲאַנחְׁ לּו ַלֲעֹבד ֶאת ה' כִּ ַע ֶאל ָהָעם לֹא תּוכְׁ הֹושז ים הּוא ֵאל לוהי--אנּו: ַויֹאֶמר יְׁ ֹדשִּ ם קְׁ

ֶּתם  בּו ֶאת ה' ַוֲעַבדְׁ י ַתַעזְׁ ַחטֹאוֵתיֶכם: כִּ ֲעֶכם ּולְׁ שְׁ פִּ ָשא לְׁ ֵהַר  אלהיַקנֹוא הּוא לֹא יִּ ָשב וְׁ יב ֵנָכר וְׁ ֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶשר ֵהיטִּ ָלה ֶאתְׁ כִּ ע ָלֶכם וְׁ

י ַאּתֶ  ים ַאֶּתם ָבֶכם כִּ ַע ֶאל ָהָעם ֵעדִּ הֹושז י ֶאת ה' ַנֲעֹבד: ַויֹאֶמר יְׁ ַע לֹא כִּ הֹושז ֶּתם ָלֶכם ֶאת ה' ַלֲעֹבד אֹותֹו ָלֶכם: ַויֹאֶמר ָהָעם ֶאל יְׁ ַחרְׁ ם בְׁ

ירּו אֶ  ַעָּתה ָהסִּ ים: וְׁ רּו ֵעדִּ ֶכם ֶאל ה'  אלהית ַויֹאמְׁ ַבבְׁ ַהטּו ֶאת לְׁ ֶכם וְׁ בְׁ רְׁ קִּ ַע ֶאת  לוהי--אַהֵנָכר ֲאֶשר בְׁ הֹושז רּו ָהָעם ֶאל יְׁ ָרֵאל: ַויֹאמְׁ שְׁ יִּ

כֶ לוהי--אה'  שְׁ ָפט בִּ שְׁ ית ָלָעם ַביֹום ַההּוא ַוָיֶשם לֹו ֹחק ּומִּ רִּ ַע בְׁ הֹושז ֹרת יְׁ כְׁ ָמע: ַויִּ שְׁ קֹולֹו נִּ ים נּו ַנֲעֹבד ּובְׁ ָברִּ ַע ֶאת ַהדְׁ הֹושז ֹּתב יְׁ כְׁ ם: ַויִּ

ֵסֶפר ּתֹוַרת  נֵ לוהי--אָהֵאֶלה בְׁ ַע ֶאל ָכל ָהָעם הִּ הֹושז ַדש ה': ַויֹאֶמר יְׁ קְׁ מִּ יֶמָה ָשם ַּתַחת ָהַאָלה ֲאֶשר בְׁ קִּ דֹוָלה ַויְׁ ַקח ֶאֶבן גְׁ ה ָהֶאֶבן ם ַויִּ

יא שָ  י הִּ ֵעָדה כִּ ֶיה ָבנּו לְׁ הְׁ ַכֲחשּון בֵ ַהזֹאת ּתִּ ֵעָדה ֶפן ּתְׁ ָתה ָבֶכם לְׁ ָהיְׁ ָמנּו וְׁ ֶבר עִּ ֵרי ה' ֲאֶשר דִּ מְׁ ָעה ֵאת ָכל  אִּ  ֶכם:לוהי--אמְׁ


