וְ ִאם-לֹא ִת ְש ְמעוִ ,לי; וְ לֹא ַתעֲ שׂ וֵ ,את ָּכל-הַ ִמ ְצוֹת הָּ ֵא ֶּלה .וְ ִאםְ -בחֻ ק ַֹתי ִת ְמ ָּאסו ,וְ ִאם ֶּאתִ -מ ְש ָּפטַ י ִתגְ ַעל

1

שה-זֹאת לָּ כֶּ ם ,וְ ִה ְפ ַק ְד ִתי עֲ לֵ יכֶּ ם
יתיַ .אף-אֲ נִ י ֶּאעֱ ֶּׂ
נ ְַפ ְשכֶּ םְ ,ל ִב ְל ִתי עֲ שׂ וֹ ת ֶּאתָּ -כלִ -מ ְצוֹ ַתיְ ,להַ ְפ ְרכֶּ ם ֶּאתְ -ב ִר ִ

2

איְבֵ יכֶּ ם .וְ נ ַָּת ִתי
ֶּבהָּ לָּ ה ֶּאת-הַ ַשחֶּ פֶּ ת וְ ֶּאת-הַ ַק ַדחַ תְ ,מכַ לוֹ ת ֵעי ַניִם ,ו ְמ ִדיבֹת נָּפֶּ ש; וז ְַר ְע ֶּתם לָּ ִריק ז ְַרעֲ כֶּ ם ,וַאֲ כָּ לֻ הו ֹ

3

איְבֵ יכֶּ ם; וְ ָּרדו בָּ כֶּ ם שׂ ֹנְ ֵאיכֶּ ם ,וְ נ ְַס ֶּתם וְ ֵאין-ר ֵֹדף ֶּא ְתכֶּ ם.
פָּ נַי ָּבכֶּ ם ,וְ נִ ג ְַפ ֶּתם ִל ְפנֵי ֹ

4

ֹּאתיכֶׁ ם .וְ ָּשבַ ְר ִתיֶּ ,אתְ -גאוֹ ן עֻ זְכֶּ ם;
וְ ִאםַ -עדֵ -א ֶּלה--לֹא ִת ְש ְמעוִ ,לי :וְ יָּסַ ְפ ִתי ְלי ְַס ָּרה ֶּא ְתכֶּ םֶׁ ,שבַ ע ַעל-חַ ט ֵ

5

וְ נ ַָּת ִתי ֶּאתְ -שמֵ יכֶּ ם ַכ ַב ְרזֶּל ,וְ ֶּאתַ -א ְר ְצכֶּ ם ַכ ְנחֻ ָּשה .וְ ַתם לָּ ִריק ,כֹחֲכֶּ ם; וְ לֹאִ -ת ֵתן ַא ְר ְצכֶּ םֶּ ,את-יְבולָּ ה ,וְ ֵעץ

6

הָּ ָּא ֶּרץ ,לֹא י ִֵתן ִפ ְריוֹ .

7

ֹּאתיכֶׁ ם .וְ ִה ְשלַ ְח ִתי בָּ כֶּ ם ֶּאת-חַ יַת
וְ ִאםֵ -ת ְלכו ִע ִמי ֶׁק ִרי ,וְ לֹא תֹאבו ִל ְשמ ַֹע ִלי--וְ יָּסַ ְפ ִתי עֲ לֵ יכֶּ ם ַמ ָּכהֶׁ ,שבַ ע ְכחַ ט ֵ

8

ָּשמוַ ,ד ְרכֵ יכֶּ ם.
יטה ֶּא ְתכֶּ ם; וְ נ ַ
יתה ֶּאתְ -בהֶּ ְמ ְתכֶּ ם ,וְ ִה ְמ ִע ָּ
הַ ָּשׂ ֶּדה ,וְ ִש ְכלָּ ה ֶּא ְתכֶּ ם ,וְ ִה ְכ ִר ָּ

9

יתי ֶּא ְתכֶּ ם גַםָּ -אנִ י,
וְ ִאםְ -ב ֵא ֶּלה--לֹא ִתו ְָּסרוִ ,לי; ַוהֲלַ ְכ ֶׁתם ִע ִמיֶׁ ,ק ִרי .וְ הָ לַ ְכ ִתי אַ ף-אֲנִ י ִע ָמכֶׁ םְ ,ב ֶׁק ִרי; וְ ִה ֵכ ִ

10

אתי עֲ לֵ יכֶּ ם חֶּ ֶּרב ,נ ֶֹּקמֶּ ת נְ ַקםְ -ב ִרית ,וְ נֶּאֱ סַ ְפ ֶּתםֶּ ,אלָּ -ע ֵריכֶּ ם; וְ ִש ַל ְח ִתי ֶּדבֶּ ר ְבתוֹ ְככֶּ ם,
ֹּאתיכֶׁ ם .וְ הֵ בֵ ִ
ֶׁשבַ ע ַעל-חַ ט ֵ

11

ָּשים לַ ְח ְמכֶּ ם ְב ַתנור ֶּאחָּ ד ,וְ הֵ ִשיבו לַ ְח ְמכֶּ ם ַב ִמ ְש ָּקל;
שר נ ִ
וְ נִ ַת ֶּתם ְביַד-אוֹ יֵבְ .ב ִש ְב ִרי לָּ כֶּ םַ ,מ ֵטה-לֶּ חֶּ ם ,וְ ָּאפו ֶּע ֶּׂ

12

ש ָּבעו{ .ס}
וַאֲ כַ ְל ֶּתם ,וְ לֹא ִת ְ ׂ

13

וְ ִאםְ -בזֹאת--לֹא ִת ְש ְמעוִ ,לי; ַוהֲלַ ְכ ֶׁתם ִע ִמיְ ,ב ֶׁק ִרי .וְ הָ לַ ְכ ִתי ִע ָמכֶׁ םַ ,בח ֲַמתֶׁ -ק ִרי; וְ י ִַס ְר ִתי ֶּא ְתכֶּ ם ַאףָּ -אנִ י,

14

ֹּאתיכֶׁ ם .וַאֲ כַ ְל ֶּתםְ ,ב ַׂשר ְבנֵיכֶּ ם; ו ְב ַׂשר ְבנ ֵֹתיכֶּ ם ,תֹאכֵ לו .וְ ִה ְש ַמ ְד ִתי ֶּאתָּ -במ ֵֹתיכֶּ ם ,וְ ִה ְכ ַר ִתי ֶּאת-
ֶׁשבַ ע ַעל-חַ ט ֵ

15

ֲשמוֹ ִתי
חַ ָּמנֵיכֶּ ם ,וְ נ ַָּת ִתי ֶּאתִ -פגְ ֵריכֶּ םַ ,עלִ -פגְ ֵרי ִגלולֵ יכֶּ ם; וְ גָּעֲ לָּ ה נ ְַפ ִשיֶּ ,א ְתכֶּ ם .וְ נ ַָּת ִתי ֶּאתָּ -ע ֵריכֶּ ם חָּ ְר ָּבהַ ,וה ִ

16

איְבֵ יכֶּ ם ,הַ י ְֹש ִבים ָּבה.
ֲשמ ִֹתי אֲ נִ יֶּ ,את-הָּ ָּא ֶּרץ; וְ ָּש ְממו ָּעלֶּ יהָּ ֹ
שיכֶּ ם; וְ לֹא ָּא ִריחַ ְ ,ב ֵריחַ נִ יחֹחֲכֶּ םַ .וה ִ
ֶּאתִ -מ ְק ְד ֵ

17

וְ ֶּא ְתכֶּ ם אֱ ז ֶָּּרה בַ גוֹ יִםַ ,וה ֲִריק ִֹתי ַאח ֲֵריכֶּ ם חָּ ֶּרב; וְ הָּ י ְָּתה ַא ְר ְצכֶּ ם ְש ָּמ ָּמה ,וְ ָּע ֵריכֶּ ם י ְִהיו חָּ ְר ָּבה.

18

איְבֵ יכֶּ ם; ָּאז ִת ְש ַבת הָּ ָּא ֶּרץ ,וְ ִה ְרצָּ ת ֶּאת-
ָּאז ִת ְרצֶּ ה הָּ ָּא ֶּרץ ֶּאתַ -ש ְבת ֶֹּתיהָּ  ,כֹל יְמֵ י הָּ ַש ָּמה ,וְ ַא ֶּתםְ ,ב ֶּא ֶּרץ ֹ

19

שר לֹאָּ -ש ְב ָּתה ְב ַש ְבת ֵֹתיכֶּ םְ ,ב ִש ְב ְתכֶּ ם ָּעלֶּ יהָּ .
ַש ְבת ֶֹּתיהָּ ָּ .כל-יְמֵ י הָּ ַש ָּמהִ ,ת ְשבֹתֵ ,את אֲ ֶּ

20

איְבֵ יהֶּ ם; וְ ָּר ַדף א ָֹּתם ,קוֹ ל ָּעלֶּ ה נִ ָּדף ,וְ נָּסו ְמנֻסַ ת-חֶּ ֶּרב וְ נ ְָּפלו,
אתי מ ֶֹּר ְך ִב ְלבָּ בָּ םְ ,ב ַא ְרצֹת ֹ
וְ הַ ִנ ְש ָּא ִרים ָּבכֶּ ם--וְ הֵ בֵ ִ

21

איְבֵ יכֶּ ם .וַאֲ בַ ְד ֶּתם,
וְ ֵאין ר ֵֹדף .וְ כָּ ְשלו ִאישְ -ב ָּא ִחיו ְכ ִמ ְפנֵי-חֶּ ֶּרב ,וְ ר ֵֹדף ָּאיִן; וְ לֹאִ -ת ְהיֶּה לָּ כֶּ ם ְתקו ָּמהִ ,ל ְפנֵי ֹ

22

איְבֵ יכֶּ ם; וְ ַאף ַבעֲ וֹנֹת אֲ ב ָֹּתםִ ,א ָּתם
איְבֵ יכֶּ ם .וְ הַ ִנ ְש ָּא ִרים ָּבכֶּ ם ,י ִַמקו ַבעֲ וֹנָּםְ ,ב ַא ְרצֹתֹ ,
ַבגוֹ יִם; וְ ָּא ְכלָּ ה ֶּא ְתכֶּ םֶּ ,א ֶּרץ ֹ

23

שר-הָ ְלכו ִע ִמי ְב ֶׁק ִריַ .אף-אֲ נִ י,
שר ָּמעֲ לוִ -בי ,וְ ַאף ,אֲ ֶּ
י ִָּמקו .וְ ִה ְתוַדו ֶּאת-עֲ וֹנָּם וְ ֶּאת-עֲ וֹן אֲ ב ָֹּתםְ ,ב ַמעֲ לָּ ם אֲ ֶּ
איְבֵ יהֶּ ם; אוֹ ָּ -אז י ִָּכנַעְ ,לבָּ בָּ ם הֶּ ָּע ֵרל ,וְ ָּאז ,י ְִרצו ֶּאת-עֲ וֹנָּם .וְ זָּכַ ְר ִתי,
אתי א ָֹּתםְ ,ב ֶּא ֶּרץ ֹ
אֵ לֵ ְך ִע ָמם ְב ֶׁק ִרי ,וְ הֵ בֵ ִ

24
25

יתי ַא ְב ָּרהָּ םֶּ ,אזְכֹר--וְ הָּ ָּא ֶּרץ ֶּא ְזכֹר .וְ הָּ ָּא ֶּרץ ֵת ָּעזֵב מֵ הֶּ ם
יתי י ְִצחָּ ק וְ ַאף ֶּאתְ -ב ִר ִ
יתי יַעֲ קוֹ ב; וְ ַאף ֶּאתְ -ב ִר ִ
ֶּאתְ -ב ִר ִ

26

וְ ִת ֶּרץ ֶּאתַ -ש ְבת ֶֹּתיהָּ ָּ ,ב ְה ַש ָּמה מֵ הֶּ ם ,וְ הֵ ם ,י ְִרצו ֶּאת-עֲ וֹנָּם; י ַַען ו ְבי ַַעןְ --ב ִמ ְש ָּפטַ י ָּמ ָּאסו ,וְ ֶּאת-חֻ ק ַֹתי גָּעֲ לָּ ה

27

נ ְַפ ָּשם.

28

יתיִ ,א ָּתםִ :כי אֲ נִ י ה’,
איְבֵ יהֶּ ם ,לֹאְ -מ ַא ְס ִתים וְ לֹא-גְ ַע ְל ִתים ְלכַ ל ָֹּתםְ --להָּ פֵ ר ְב ִר ִ
וְ ַאף-גַם-זֹאת ִב ְהיוֹ ָּתם ְב ֶּא ֶּרץ ֹ

29

אתי-א ָֹּתם מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֵי הַ גוֹ יִםִ ,ל ְהיוֹ ת לָּ הֶּ ם לֵ אל ֹקים-
שר הוֹ צֵ ִ
אֱ לֹקיהֶּ ם .וְ זָּכַ ְר ִתי לָּ הֶּ םְ ,ב ִרית ִראשֹנִ ים :אֲ ֶּ

30

-אֲ נִ י ה’.

31

ֹשה.
ִש ָּר ֵאלְ --בהַ ר ִסינַיְ ,ביַד-מ ֶּ
שר נ ַָּתן ה’ֵ ,בינוֹ ובֵ ין ְבנֵי י ְ ׂ
ֵא ֶּלה הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְש ָּפ ִטים ,וְ הַ תוֹ רֹת ,אֲ ֶּ

32

