
 
ַמע  ָרֵאל| שְׁ ָי , ִישְׁ ָי , ֱאלֵֹהינּו| יְׁ  :ֶאָחֽד| יְׁ

עֹוָלם ָוֶעד כּותֹו לְׁ בֹוד ַמלְׁ  .ָברּוךְׁ ֵשם כְׁ

 

ָי  ָת ֵאת יְׁ ָאַהבְׁ ָכל, ֱאלֶֹהיךָ | וְׁ ךָ -בְׁ ָבֽבְׁ ָכל, לְׁ ךָ -ּובְׁ שְׁ ָכל, ַנפְׁ אֶֹדֽךָ -ּובְׁ   .מְׁ

ָבִרים ָהֵאֶלה ָהיּו ַהדְׁ ָך הַ | ֲאֶשר , וְׁ ַצּוְׁ ָבֶבֽךָ -ַעל, ּיֹוםָֽאנִֹכי מְׁ    :לְׁ

ָבֶניךָ  ָתם לְׁ ִשַמנְׁ ֵביֶתךָ , וְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ ָת ָבם בְׁ ִדַברְׁ ָך ַבֶדֶרךְׁ , וְׁ תְׁ ֶלכְׁ   ּובְׁ

ךָ  בְׁ ָשכְׁ קּוֶמֽךָ , ּֽובְׁ אֹות . ּובְׁ ָתם לְׁ ַשרְׁ טָֹטפֹת ֵבין, ָיֶדךָ -ַעל| ּוקְׁ ָהיּו לְׁ   וְׁ

ָתם , ֵעיֶנֽיךָ  | ַתבְׁ ֺזזֹת ֵביֶת | ּוכְׁ ָעֶרֽיךָ ַעל מְׁ  :ָך ּוִבשְׁ

 

ָהָיה ִאם עּו ֶאל-וְׁ מְׁ ֹוַתי-ָשמַֹע ִתשְׁ ַצֶּוה| ֲאֶשר , ִמצְׁ   | ָאנִֹכי מְׁ

ֶכם ַהּיֹום ָי , ֶאתְׁ ַאֲהָבה ֶאת יְׁ ָכל, ֱאלֵֹֽהיֶכם| לְׁ דֹו בְׁ ָעבְׁ ֶכם-ּולְׁ ַבבְׁ   לְׁ

ֶכם שְׁ ָכל ַנפְׁ ַטֽר. ּובְׁ ָנַֽתִתי מְׁ ִעתֹו-וְׁ ֶכם בְׁ צְׁ קֹוש, ַארְׁ   ,יֹוֶרה ּוַמלְׁ

ָהֶרֽךָ  ִיצְׁ ָך וְׁ ִתיֽרשְׁ ָגֶנָך וְׁ ָת דְׁ ָֽאַספְׁ ָנַֽתִתי . וְׁ ֶתךָ | ֵעֶשב | וְׁ ֶהמְׁ ָך ִלבְׁ ָשֽדְׁ   ,בְׁ

ָת  ָשָבֽעְׁ ָת וְׁ ָֽאַכלְׁ רּו ָלֶכם ֶפן. וְׁ ֶכם-ִהָשֽמְׁ ַבבְׁ ֶתה לְׁ ֶתם, ִיפְׁ ַסרְׁ   וְׁ

ֶתם  ַתֲחִויֶתם ָלֶהם| ֱאלִֹהים |  ַוֲעַבדְׁ ִהשְׁ חָ .  ֲאֵחִרים וְׁ יָ -ַאף| ָרה וְׁ   יְׁ

ָעַצר , ָבֶכם לֹא-ֶאת|  וְׁ ֶיה ָמָטר-ַהָשַמִים וְׁ ָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתן, ִיהְׁ   וְׁ

ֶתם -ֶאת בּוָלּה ַוֲאַבדְׁ ֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹבה | יְׁ ָי נֵֹתן| ֲאֶשר | מְׁ   יְׁ



ֶתם :  ָלֶכם ַשמְׁ ָבַרי | וְׁ ַעל-ֵאֶלה ַעל| ֶאת דְׁ ֶכם וְׁ ַבבְׁ ֶכם-לְׁ שְׁ   ַנפְׁ

ֶתם ּו ַשרְׁ אֹות |  קְׁ ֶכם-ַעל| אָֹתם לְׁ טֹוָטפֹת ֵבין, ֶידְׁ ָהיּו לְׁ   | וְׁ

ֶתם :  ֵעיֵניֶכם ִלַםדְׁ ֵניֶכם-ֶאת| אָֹתם |  וְׁ ַדֵבר ָבם, בְׁ ךָ , לְׁ תְׁ ִשבְׁ   בְׁ

ֵביֶתךָ  ָך ַבֶדֶרךְׁ , בְׁ תְׁ ֶלכְׁ קּוֶמֽךָ , ּובְׁ ָך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ ָתם : ּובְׁ ַתבְׁ  -ַעל| ּוכְׁ

זּוזֹות ֵביֶת  ָעֶרֽיךָ מְׁ ַמַען :  ָך ּוִבשְׁ בּו | לְׁ ֵניֶכם ַעל| ִירְׁ ֵמיֶכם ִויֵמי בְׁ   יְׁ

ַבע | ָהֲֽאָדָמה  ָי ַלֲאבֵֹֽתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם| ֲאֶשר ִנשְׁ   | ִכיֵמי ַהָשַמִים, יְׁ

 :ָהָֽאֶרץ-ַעל

 

ָי | ַוּיֹאֶמר  ֵני -ֶאל| ַדֵבר : מֶֹשה ֵלאמֹֽר-ֶאל| יְׁ ָֽאַמרְׁ | בְׁ ָרֵאל וְׁ   ָת ִישְׁ

ָעשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל: ֲאֵלֶהם דֹֽרָֹתם-וְׁ ֵדיֶהם לְׁ ֵפי ִבגְׁ נּו, ַכנְׁ ָנֽתְׁ   | וְׁ

ֵכֶֽלת-ַעל ִתיל תְׁ ִציִצת. ִציִצת ַהָכָנף פְׁ ָהָיה ָלֶכם לְׁ ִאיֶתם, וְׁ   | ּורְׁ

ֶתם  ַכרְׁ ֹות -ָכל-ֶאת| אֹתֹו ּוזְׁ יָ | ִמצְׁ לֹא ָתתּורּו, אָֹתם| ַוֲֽעִשיֶתם , יְׁ   וְׁ

ַֽאֲחֵרי ַֽאֲחרֵ  | ֶכם וְׁ ַבבְׁ    :ַאֲחֵריֶהֽם| ַאֶתם זִֹנים -ֲאֶשר, ֵעיֵניֶכם| י לְׁ

רּו ַוֲעִשיֶתם  כְׁ ַמַען ִתזְׁ ֹוָתי-ָכל-ֶאת| לְׁ דִֹשים, ִמצְׁ ִייֶתם קְׁ   ִוהְׁ

יְׁ : ֵלאלֵֹֽהיֶכֽם ֶכם | ֲאֶשר הֹוֵצאִתי , ֱאלֵֹֽהיֶכם| ֲאִני יְׁ   ֵמֶאֶרץ| ֶאתְׁ

ַרִים יֹות ָלֶכם לֵ , ִמצְׁ ָי | ֲאִני , אלִֹהיםִלהְׁ   :ֱאלֵֹהיֶכם| יְׁ

 


