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וְ ז ֹאת הַ ִּמצְ וה הַ חֻקִּ ים וְ הַ ִּמ ְשפ ִּטים
אֲשֶׁ ר צִּ וה יְ הוה אֱֹלהֵ יכֶׁם לְ לַמֵ ד אֶׁ ְתכֶׁ ֶ֑ם
ַלעֲׂשֹות בא ֶׁרץ ֲאשֶׁ ר אַ תֶׁ ם עֹ בְ ִּרים שמה לְ ִּר ְש ָּֽתּה׃
לְ מַ עַן ִּתירא אֶׁ ת־יְ הוה אֱֹלהֶׁ יָך
ומצְ וֹ תיו
לִּ ְשמֹ ר אֶׁ ת־כל־חֻקֹ תיו ִּ
אֲשֶׁ ר אנֹ כִּ י ְמצַ וֶָׁך
אַ תה ובִּ נְ ָך ובֶׁ ן־בִּ נְ ָך כֹ ל יְ מֵ י־חַ יֶׁ ֶ֑יָך
ולְ מַ עַן ַיא ֲִּר ֻכן י ֶׁ ָּֽמיָך׃
וְ שמַ עְ ת יִּ ְׂשראֵ ל וְ שמַ ְרת ַלעֲׂשֹות
אֲשֶׁ ר יִּ יטַ ב לְ ָך ַו ֲאשֶׁ ר ִּת ְרבון ְמאֶֹ֑ ד
ַכאֲשֶׁ ר ִּדבֶׁ ר יְ הוה אֱֹלהֵ י־אֲ בֹ תֶׁ יָך ָ֔לְך
אֶׁ ֶׁרץ זבַ ת־חלב ְוד ָּֽבש׃
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ְשמַ ע יִּ ְׂשר ֵ ֶ֑אל
יְ הוה אֱֹלהֵ ינו יְ הוה אֶׁ ָּֽחד׃
ֱֹלהֶ֑יָך
וְ אהַ בְ ת אֵ ת יְ הוה א ֶׁ
ל־מאֹ ֶׁ ָּֽדָך׃
בְ כל־לְ בבְ ָך ובְ כל־נַפְ ְשָך ובְ כ ְ
וְ הי֞ ו הַ ְדב ִּ ִ֣רים ה ֵ֗ ֵאלֶׁה
אֲשֶֶׁׁ֨ ר אנֹ ִּ ִ֧כי ְמצַ וְ ָךָ֛ הַ יּ֖ ֹום ַעל־לְ ב ֶׁ ָּֽבָך׃
וְ ִּשנַנְ ִ֣תם לְ ב ֶָׁ֔ניָך וְ ִּדבַ ְר ּ֖ת בֶ֑ם
קומָך׃
וב ֶׁ ָּֽ
יתָךָ֙ ובְ לֶׁכְ ְתָךִ֣ בַ ָ֔ ֶׁד ֶׁרְך וָּֽ ְבשכְ ְבָךּ֖ ְ
בְ ִּשבְ ְתָךָ֤ בְ בֵ ֶׁ֨ ֶׁ
וקְ שַ ְר ָּ֥תם לְ ּ֖אֹות עַל־י ֶׁ ֶ֑דָך
ֵינָּֽיָך׃
וְ היָּ֥ ו לְ טֹ ט ּ֖ ֹפת ֵבָּ֥ין ע ֶׁ
יתָך ובִּ ְשע ֶׁ ָּֽריָך׃
זוזת בֵ ֶׁ ּ֖
ַל־מ ָֹּ֥
וכְ תַ בְ ָ֛תם ע ְ
ֱֹלהיָך אֶׁ ל־ה ָ֜א ֶׁרץ
וְ ה ֞יה ִּ ָּ֥כי יְ ִּביאֲ ָךִ֣ יְ הוִ֣ה א ֵ֗ ֶׁ
אֲשֶֶׁׁ֨ ר נִּ ְש ַבִ֧ע ַלאֲבֹ ֶׁ ָ֛תיָך
לְ אַ בְ רהָ֛ם לְ יִּ צְ חָּ֥ק וָּֽ לְ ַיעֲקֹּ֖ ב לִ֣תֶׁ ת לְֶ֑ך
ֲשר ל ֹא־ב ִּ ָּֽנית׃
ע ִּ ָ֛רים גְ דֹ ֹלָּ֥ ת וְ טֹ בֹּ֖ ת א ֶׁ ָּ֥
וב ָ֜ ִּתים ְמל ִּ ִֵ֣אים כל־טוב
ֶׁ֨
ֵאת ובֹ ָ֤רֹ ת חֲצובִּ יםָ֙
ֹא־מל ָ֒
ֲשר ל ִּ
א ֶׁ ִ֣
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ֵיתים
ֲשר ל ֹא־ח ָ֔ ַצבְ ת כְ ר ִּ ָּ֥מים וְ ז ִּ ּ֖
א ֶׁ ִ֣
ֲשר ל ֹא־נ ֶ֑טעְ ת אוְ אכַלְ ּ֖ת וְ ׂש ָּֽבעְ ת׃
א ֶׁ ִ֣
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ן־ת ְשכַ ּ֖ח אֶׁ ת־יְ הוֶ֑ה
הִּ ִ֣שמֶׁ ר לְ ָָ֔ך ֶׁפ ִּ
הֹוציאֲ ָךָ֛ מֵ ֶׁ ָּ֥א ֶׁרץ ִּמצְ ַ ּ֖ריִּ ם ִּמ ֵבָּ֥ית עֲב ִּ ָּֽדים׃
ֲשר ִּ ָּֽ
א ֶׁ ִ֧
ירא וְ אֹ ִ֣תֹו תַ עֲבֶֹ֑ ד
ֹלהָ֛יָך ִּת ּ֖
אֶׁ ת־יְ הוִ֧ה ֱא ֶׁ
ובִּ ְש ּ֖מֹו ִּתש ֵ ָּֽבעַ ׃
ֱֹלהים ֲאחֵ ִּ ֶ֑רים
ִ֣ל ֹא ֵ ָּֽתלְ כָ֔ ון אַ ח ֵ ֲּ֖רי א ִּ ִ֣
יכם׃
מֵ אֱֹלהֵ יָ֙ ָּֽהע ִַָּ֔מים ֲא ֶׁ ּ֖שר ְסבִּ יבֹותֵ ֶׁ ָּֽ
ֱֹלהּ֖יָך בְ קִּ ְר ֶׁבֶָ֑ך
ִּ ִ֣כי ֵ ָּ֥אל קַ נָ֛א יְ הוָּ֥ה א ֶׁ
ֱֹלהיָךָ֙ ָ֔בְך
פֶׁן־ ֶֶׁ֠יח ֱֶׁרה אַ ף־יְ הוָ֤ה א ֶׁ֨ ֶׁ
וְ הִּ ְש ִּ ִ֣מ ְיד ָָ֔ך מֵ ַעּ֖ל פְ נֵ ָּ֥י האֲד ָּֽמה׃
ִ֣ל ֹא ְתנ ַָ֔סו אֶׁ ת־יְ הוּ֖ה אֱֹלהֵ יכֶׁ ֶ֑ם
יתם בַ מַ ָּֽסה׃
ֲשר נִּ ִּס ֶׁ ּ֖
ַכא ֶׁ ָּ֥
ת־מצְ ּ֖ ֹות יְ הוִ֣ה ֱאֹלהֵ יכֶׁ ֶ֑ם
ש ִ֣מֹור ִּת ְש ְמ ָ֔רון אֶׁ ִּ
ֲשר צִּ וְָָּּֽֽך׃
וְ עֵדֹ ָּ֥תיו וְ ח ֻּ֖קיו א ֶׁ ָּ֥
וְ ע ִּ ָׂ֛שית הַ י ָּ֥שר וְ הַ ּ֖טֹוב בְ עֵינֵ ִ֣י יְ הוֶ֑ה
ובאת וְ ָּֽי ַָּֽר ְש ָ֙ת אֶׁ ת־ה ִ֣א ֶׁרץ הַ טֹ ָ֔בה
לְ ֶׁ֨ ַמעַןָ֙ ִּיִ֣יטַ ב ָ֔לְך ֵ֗
אֲשֶׁ ר־נִּ ְש ַבָּ֥ע יְ הוּ֖ה ַלאֲבֹ ֶׁ ָּֽתיָך׃
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ַלהֲדָֹּ֥ ף אֶׁ ת־כל־אֹ יְ ֶׁבּ֖יָך ִּמפנֶׁ ֶ֑יָך
ֲשר ִּד ֶׁבָּ֥ר יְ הוָּֽה׃
ַכא ֶׁ ּ֖
ִּ ָּֽכי־יִּ ְשאלְ ָךָּ֥ בִּ נְ ָךָ֛ מחּ֖ר לֵאמֶֹ֑ ר
ִ֣מה הע ֵ֗ ֵֹדת וְ ַ ָּֽהחֻקִּ יםָ֙ וְ הַ ִּמ ְשפ ִָּ֔טים
ֱֹלהּ֖ינו אֶׁ ְת ֶׁ ָּֽכם׃
ֲשר צִּ וָ֛ה יְ הוָּ֥ה א ֵ
א ֶׁ ָּ֥
וְ אמַ ְר ִ֣ת לְ בִּ נְ ָָ֔ך עֲב ִּ ָ֛דים ה ִּיָּ֥ינו לְ פ ְַר ּ֖ ֹעה בְ ִּמצְ ֶ֑ריִּ ם
יאנו יְ הוָ֛ה ִּמ ִּמצְ ַ ּ֖ריִּ ם בְ יָּ֥ד חֲז ָּֽקה׃
וַיֹוצִּ ֵ ִ֧
הוה אֹותִֹ֣ ת ֶ֠ומֹ פְ ִּתים גְ דֹ לִֶּׁ֨ ים
וַיִּ ֵ ִ֣תן יְ ָ֡
ֵינָּֽינו׃
ובכל־בֵ י ּ֖תֹו לְ ע ֵ
וְ ר ִּ ִ֧עים בְ ִּמצְ ַ ָ֛ריִּ ם בְ פ ְַר ָּ֥ ֹעה ְ
הֹוציא ִּמ ֶ֑שם
אֹותנו ִּ ִ֣
וְ ּ֖
לְ ֶׁ֨ ַמעַןָ֙ ה ִּ ִ֣ביא אֹ ָ֔תנו לָ֤תֶׁ ת ֶׁ֨לנוָ֙ אֶׁ ת־ה ָ֔א ֶׁרץ
ֲשר נִּ ְש ַבּ֖ע ַלאֲבֹ ֵ ָּֽתינו׃
א ֶׁ ָּ֥
הוה ַלעֲׂשֹותָ֙ אֶׁ ת־כל־הַ ח ִּ ִֻ֣קים ה ָ֔ ֵאלֶׁה
וַיְ צַ וֵ ִ֣נו יְ ֵ֗
ֱֹלהֶ֑ינו
לְ יִּ ְר ּ֖אה אֶׁ ת־יְ הוִ֣ה א ֵ
לְ ָּ֥טֹוב ֶׁ֨לנוָ֙ כל־הַ י ִָּ֔מים לְ חַ יֹ ֵ ּ֖תנו כְ הַ יָּ֥ ֹום הַ ֶׁזָּֽה׃
וצְ ד ּ֖קה ִּ ָּֽתהְ יֶׁה־לֶ֑נו
ִּ ָּֽכי־נִּ ְשמֶֹׁ֨ ר ַלע ֲָׂ֜שֹות אֶׁ ת־כל־הַ ִּמצְ וִ֣ה הַ ֵ֗ז ֹאת
ֹלהּ֖ינו ַכ ֲא ֶׁ ָּ֥שר צִּ וָּֽנו׃
לִּ פְ נֵ ָ֛י יְ הוָּ֥ה ֱא ֵ
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