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יכם ְל ַל ֵ ֹ֣מד א ְתכֶ֑ם
ֹלה ֶ֖
וְ ֹ֣זאת ַה ִּמ ְצ ָָּ֗וה ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ הָּוֶׁ֥ה ֱא ֵ
ַל ֲע ֹ֣שֹות ָּב ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר ַא ָּ֛תם ע ְב ִּ ֶׁ֥רים ָּ ֶ֖ש ָּמה ְל ִּר ְש ָּ ַֽת׃ּה
ומ ְצו ָּתתיו
ל־חק ָּ ֹ֣תיו ִּ
ת־כ ֻ
ֹלהיָך ִ֠ ִּל ְשמר א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
ירא את־יְ ָּ
ְל ַַ֨מ ַען ִּת ָּ ָ֜
יְמי ַחֶֶּ֑֑יָך
ן־בנְ ִָ֔ך ֶ֖כל ֵ ֹ֣
ובנְ ָךֹ֣ וב ִּ
ֲא ֹ֣שר ָּאנ ִּ ֹ֣כי ְמ ַצוָךָ֒ ַא ָּת ֙ה ִּ
יָּמיָך
ול ַ ֶ֖מ ַען יַ ֲא ִּר ֻ ֶׁ֥כן ַֽ
ְ
וְ ָּש ַמ ְע ָּת יִּ ְש ָּר ֵאל֙
ֹלהי ֲאב ֙ת ֙יָך ִ֔ ָּלְ
הוה ֱא ֵ
יטב ְל ִָ֔ך וַ ֲא ֶׁ֥שר ִּת ְר ֶ֖בון ְמ ֶ֑אד ַכ ֲאשר֩ ִּד ַ֨בר יְ ָָּ֜
וְ ָּש ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ַל ֲע ִ֔שֹות ֲאש ֙ר יִּ ַ ֹ֣
ָּ֛ארץ זָּ ַ ֶׁ֥בת ָּח ָּלֶ֖ב ְוד ָּ ַֽבש
הוֶׁ֥ה ׀ א ָּ ַֽחד
ֹלהינו יְ ָּ
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ְש ַ ֶ֖מע יִּ ְש ָּר ֵ ֶ֑אל יְ ָּ
ל־מא ַֽדָך
וב ָּכ ְ
וב ָּכל־נַ ְפ ְשָךֶ֖ ְ
ל־ל ָּב ְבָךֶׁ֥ ְ
ֹלהיָך ְב ָּכ ְ
הוֹ֣ה ֱא ֶ֑
וְ ָּ ֹ֣א ַה ְב ִָּ֔ת ֵ ֶ֖את יְ ָּ
וְ ָּהי֞ ו ַה ְד ָּב ִּ ֹ֣רים ָּה ֵָ֗אלה ֲא ַ֨שר ָּאנ ִּ ִ֧כי ְמ ַצוְ ָךָּ֛ ַהֶֶּ֑֖ ֹום ַעל־ ְל ָּב ַֽבָך
וְ ִּשנַ נְ ָּ ֹ֣תם ְל ָּב ִ֔ניָך
וומָך
וב ַֽ
ובל ְכ ְתָךֹ֣ ַב ִ֔דרְ וַֽ ְב ָּש ְכ ְבָךֶ֖ ְ
וְ ִּד ַב ְר ָּ ֶ֖ת ָּ ֶ֑בם ְב ִּש ְב ְתָך ְב ֵב ֙ית ָ֙ך ְ
ו ְו ַש ְר ָּ ֶׁ֥תם ְל ֶ֖אֹות ַעל־יָּ ֶ֑דָך
וְ ָּהיֶׁ֥ ו ְלט ָּט ֶ֖פת ֵ ֶׁ֥בין ֵעינַֽיָך
וב ְש ָּע ַֽריָך
יתָך ִּ
זוזת ֵב ֶ֖
ל־מ ֶׁ֥
ו ְכ ַת ְב ָּ ָּ֛תם ַע ְ

Verbless clause

ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן

ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
Main-line weqatal
Main-line weqatal

Imperative
Main-line weqatal
Off-line weqatal
Main-line weqatal
Main-line weqatal
Main-line weqatal
Off-line weqatal
Main-line weqatal
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וְ ָּה ָּ֞יה
-yiqtolכי
ִּ
ל־ה ָָּ֜ארץ ֲא ַ֨שר נִּ ְש ַ ִ֧בע ַל ֲאב ָּ֛תיָך ְל ַא ְב ָּר ָּ ָּ֛הם ְליִּ ְצ ָּ ֶׁ֥חו וַֽ ְליַ ֲע ֶ֖וב ָּלֹ֣תת ָּלְֶ֑
ֹלהיָך א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
יאָךֹ֣ ׀ יְ ָּ
ִּ ֶׁ֥כי ִּיְב ֲ
ַֽית
א־ב ִּנ ָּ
ָּע ִּ ָּ֛רים גְ ד ֶֹׁ֥לת וְ ט ֶ֖בת ֲא ֶׁ֥שר ל ָּ
את
א־מ ֵל ָּ ָ֒
וב ִָּ֜תים ְמ ֵל ִּ ֹ֣אים ָּכל־טוב ֲא ֹ֣שר ל ִּ
ַָּ֨
א־ח ִַ֔צ ְב ָּת
צוב ֙ים ֲא ֹ֣שר ל ָּ
וברת ֲח ִּ
יתים ֲא ֹ֣שר לא־נָּ ָּ ֶ֑ט ְע ָּת
ְכ ָּר ִּ ֶׁ֥מים וְ זֵ ִּ ֶ֖
Off-line weqatal
וְ ָּא ַכ ְל ָּ ֶ֖ת
Off-line weqatal
וְ ָּש ָּ ַֽב ְע ָּת
Imperative
ִּה ָּ ֹ֣שמר ְל ִָ֔ך
ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
יאָךָּ֛ ֵמ ֶׁ֥ארץ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּם ִּמ ֵ ֶׁ֥בית ֲע ָּב ִּ ַֽדים
הֹוצ ֲ
הוֶ֑ה ֲא ִ֧שר ִּ ַֽ
פן־ ִּת ְש ַ ֶ֖כח את־יְ ָּ
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
ירא
ֹלהיָך ִּת ָּ ֶ֖
הוִ֧ה ֱא ָּ֛
את־יְ ָּ
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
וְ א ֹ֣תֹו ַת ֲע ֶ֑בד
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
וב ְש ֶ֖מֹו ִּת ָּש ֵ ַֽב ַע
ִּ
Negated yiqtol
יכם
יבֹות ַֽ
ֹלהי ָּ ַֽה ַע ִִּ֔מים ֲא ֶ֖שר ְס ִּב ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִּ ֶ֑רים ֵמ ֱא ֵ ֙
ֹ֣לא ֵ ַֽת ְל ִ֔כון ַא ֲח ֵ ֶ֖רי ֱא ִּ ֹ֣
Verbless clause
ֹלהיָך ְב ִּו ְרבֶָ֑ך
הוֶׁ֥ה ֱא ֶ֖
ִּ ֹ֣כי ֵ ֶׁ֥אל ַו ָּנָּ֛א יְ ָּ
ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
ֹלה ֙יָך ִָּ֔בְ
הוה ֱא ֙
פן־י ֱִ֠חרה ַאף־יְ ָּ
Off-line weqatal
וְ ִּה ְש ִּ ֹ֣מ ְיד ִָ֔ך ֵמ ַ ֶ֖על ְפ ֵנֶׁ֥י ָּה ֲא ָּד ָּ ַֽמה
Negated yiqtol
יתם ַב ַמ ָּ ַֽסה
ֹלהיכֶ֑ם ַכ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ִּס ֶ֖
הוֶ֖ה ֱא ֵ
ֹ֣לא ְתנַ ִ֔סו את־יְ ָּ
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
ֹלהיכֶ֑ם וְ ֵעד ָּ ֶׁ֥תיו וְ ֻח ָּ ֶ֖קיו ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽוְָּֽ
הוֹ֣ה ֱא ֵ
ת־מ ְצ תֶ֖ות יְ ָּ
ָּש ֹ֣מֹור ִּת ְש ְמ ִ֔רון א ִּ
וְ ָּהיָּ ה
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הוֶ֑ה
ית ַהֶָּּ֑ ָּ ֶׁ֥שר וְ ַה ֶ֖טֹוב ְב ֵע ֵינֹ֣י יְ ָּ
וְ ָּע ִּ ָּ֛ש ָּ
ֹ֣יטב ִ֔ ָּלְ
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ִּי ַ
את
ו ָָּ֗ב ָּ
הוֶ֖ה ַל ֲאב ַֽתיָך
ת־ה ָּ ֹ֣ארץ ַהט ִָּ֔בה ֲאשר־נִּ ְש ַ ֶׁ֥בע יְ ָּ
וְ ָּ ַֽי ַָּֽר ְש ָּ֙ת א ָּ
הוה
יְביָך ִּמ ָּפנֶ֑יָך ַכ ֲא ֶ֖שר ִּד ֶׁ֥בר יְ ָּ ַֽ
ת־כל־א ֶ֖
ַל ֲה ֶׁ֥דף א ָּ
הוֶׁ֥ה ֱאֹל ֵ ֶ֖הינו א ְת ַֽכם
אמר ָּ ֹ֣מה ָּה ֵע ָ֗דת וְ ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ ָּ
ִּ ַֽכי־יִּ ְש ָּא ְלָךֶׁ֥ ִּבנְ ָךָּ֛ ָּמ ָּ ֶ֖חר ֵל ֶ֑
וְ ָּא ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ְל ִּבנְ ִָ֔ך

Main-line weqatal
ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
Off-line weqatal
Off-line weqatal

-yiqtolכי
ִּ
Main-line weqatal
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22
23A
23B
24

25A

ֲע ָּב ִּ ָּ֛דים ָּה ִּיֶׁ֥ינו ְל ַפ ְר ֶ֖עה ְב ִּמ ְצ ָּ ֶ֑ריִּ ם
Wayyiqtol
הוָּ֛ה ִּמ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּ ם ְב ָּיֶׁ֥ד ֲחזָּ ָּ ַָֽוה
יאנו יְ ָּ
ֶֹּ֑וצ ֵ ִ֧
וַ ִּ
Wayyiqtol
יתֹו ְל ֵע ֵינַֽינו
ל־ב ֶ֖
וב ָּכ ֵ
אֹותת וִ֠מ ְפ ִּתים גְ ד ַ֨ ִּלים וְ ָּר ִּ ִ֧עים ׀ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֛ריִּ ם ְב ַפ ְר ֶׁ֥עה ְ
הוה ֹ֣
וַ ִֶּּ֑ ֵ ֹ֣תן יְ ָָּ֡
X-qatal
הֹוציא ִּמ ָּ ֶ֑שם
אֹותנו ִּ ֹ֣
וְ ָּ ֶ֖
-qatalל ַמ ַען
ְ
ת־ה ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ְש ַ ֶ֖בע ַל ֲאב ֵ ַֽתינו
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ָּה ִּ ֹ֣ביא א ִָּ֔תנו ָּלתת ָּ ֙ל ֙נו א ָּ
ל־ה ֻח ִּ ֹ֣קים ָּה ִֵ֔אלה
ת־כ ַ
שֹות א ָּ
הוה ַל ֲע ֙
וַ יְ ַצֵוֹ֣נו יְ ָָּ֗
Wayyiqtol
ֹלהינו
הוֹ֣ה ֱא ֵ ֶ֑
ְליִּ ְר ָּ ֶ֖אה את־יְ ָּ
ל־הֶָּּ֑ ִִּ֔מים
ְל ֶׁ֥טֹוב ָּ ֙ל ֙נו ָּכ ַ
ְל ַחֶּ֑ ֵ ֶ֖תנו ְכ ַהֶֶּׁ֑֥ ֹום ַהזַֽה
X-qatal

ֹלהינו ַכ ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽונו
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ל־ה ִּמ ְצ ָּוֹ֣ה ַה ָ֗זאת ִּל ְפ ֵנָּ֛י יְ ָּ
ת־כ ַ
־לֶ֑נו ִּ ַֽכי־נִּ ְש ַ֨מר ַל ֲע ָ֜שֹות א ָּ
וצ ָּד ָּ ֶָ֖וה ִּ ַֽת ְהיה ָּ
ְ

X-yiqtol or
Inf. Abs. + yiq
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יכם ְל ַל ֵ ֹ֣מד א ְתכֶ֑ם
ֹלה ֶ֖
וְ ֹ֣זאת ַה ִּמ ְצ ָָּ֗וה ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ הָּוֶׁ֥ה ֱא ֵ
ַל ֲע ֹ֣שֹות ָּב ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר ַא ָּ֛תם ע ְב ִּ ֶׁ֥רים ָּ ֶ֖ש ָּמה ְל ִּר ְש ָּ ַֽת׃ּה
ומ ְצו ָּתתיו
ל־חק ָּ ֹ֣תיו ִּ
ת־כ ֻ
ֹלהיָך ִ֠ ִּל ְשמר א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
ירא את־יְ ָּ
ְל ַַ֨מ ַען ִּת ָּ ָ֜
יְמי ַחֶֶּ֑֑יָך
ן־בנְ ִָ֔ך ֶ֖כל ֵ ֹ֣
ובנְ ָךֹ֣ וב ִּ
ֲא ֹ֣שר ָּאנ ִּ ֹ֣כי ְמ ַצוָךָ֒ ַא ָּת ֙ה ִּ
יָּמיָך
ול ַ ֶ֖מ ַען יַ ֲא ִּר ֻ ֶׁ֥כן ַֽ
ְ
וְ ָּש ַמ ְע ָּת יִּ ְש ָּר ֵאל֙
ֹלהי ֲאב ֙ת ֙יָך ִ֔ ָּלְ
הוה ֱא ֵ
יטב ְל ִָ֔ך וַ ֲא ֶׁ֥שר ִּת ְר ֶ֖בון ְמ ֶ֑אד ַכ ֲאשר֩ ִּד ַ֨בר יְ ָָּ֜
וְ ָּש ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ַל ֲע ִ֔שֹות ֲאש ֙ר יִּ ַ ֹ֣
ָּ֛ארץ זָּ ַ ֶׁ֥בת ָּח ָּלֶ֖ב ְוד ָּ ַֽבש
הוֶׁ֥ה ׀ א ָּ ַֽחד
ֹלהינו יְ ָּ
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ְש ַ ֶ֖מע יִּ ְש ָּר ֵ ֶ֑אל יְ ָּ
ל־מא ַֽדָך
וב ָּכ ְ
וב ָּכל־נַ ְפ ְשָךֶ֖ ְ
ל־ל ָּב ְבָךֶׁ֥ ְ
ֹלהיָך ְב ָּכ ְ
הוֹ֣ה ֱא ֶ֑
וְ ָּ ֹ֣א ַה ְב ִָּ֔ת ֵ ֶ֖את יְ ָּ
וְ ָּהי֞ ו ַה ְד ָּב ִּ ֹ֣רים ָּה ֵָ֗אלה ֲא ַ֨שר ָּאנ ִּ ִ֧כי ְמ ַצוְ ָךָּ֛ ַהֶֶּ֑֖ ֹום ַעל־ ְל ָּב ַֽבָך
וְ ִּשנַ נְ ָּ ֹ֣תם ְל ָּב ִ֔ניָך
וומָך
וב ַֽ
ובל ְכ ְתָךֹ֣ ַב ִ֔דרְ וַֽ ְב ָּש ְכ ְבָךֶ֖ ְ
וְ ִּד ַב ְר ָּ ֶ֖ת ָּ ֶ֑בם ְב ִּש ְב ְתָך ְב ֵב ֙ית ָ֙ך ְ
וו ַש ְר ָּ ֶׁ֥תם ְל ֶ֖אֹות ַעל־יָּ ֶ֑דָך
ְ
וְ ָּהיֶׁ֥ ו ְלט ָּט ֶ֖פת ֵ ֶׁ֥בין ֵעינַֽיָך
וב ְש ָּע ַֽריָך
יתָך ִּ
זוזת ֵב ֶ֖
ל־מ ֶׁ֥
וכ ַת ְב ָּ ָּ֛תם ַע ְ
ְ
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וְ ָּה ָּ֞יה
ל־ה ָָּ֜ארץ ֲא ַ֨שר נִּ ְש ַ ִ֧בע ַל ֲאב ָּ֛תיָך ְל ַא ְב ָּר ָּ ָּ֛הם ְליִּ ְצ ָּ ֶׁ֥חו וַֽ ְליַ ֲע ֶ֖וב ָּלֹ֣תת ָּלְֶ֑
ֹלהיָך א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
יאָךֹ֣ ׀ יְ ָּ
ִּ ֶׁ֥כי ִּיְב ֲ
ַֽית
א־ב ִּנ ָּ
ָּע ִּ ָּ֛רים גְ ד ֶֹׁ֥לת וְ ט ֶ֖בת ֲא ֶׁ֥שר ל ָּ
את
א־מ ֵל ָּ ָ֒
וב ִָּ֜תים ְמ ֵל ִּ ֹ֣אים ָּכל־טוב ֲא ֹ֣שר ל ִּ
ַָּ֨
א־ח ִַ֔צ ְב ָּת
צוב ֙ים ֲא ֹ֣שר ל ָּ
וברת ֲח ִּ
יתים ֲא ֹ֣שר לא־נָּ ָּ ֶ֑ט ְע ָּת
ְכ ָּר ִּ ֶׁ֥מים וְ זֵ ִּ ֶ֖
וְ ָּא ַכ ְל ָּ ֶ֖ת
וְ ָּש ָּ ַֽב ְע ָּת
ִּה ָּ ֹ֣שמר ְל ִָ֔ך
יאָךָּ֛ ֵמ ֶׁ֥ארץ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּם ִּמ ֵ ֶׁ֥בית ֲע ָּב ִּ ַֽדים
הֹוצ ֲ
הוֶ֑ה ֲא ִ֧שר ִּ ַֽ
ן־ת ְש ַ ֶ֖כח את־יְ ָּ
פ ִּ
ירא
ֹלהיָך ִּת ָּ ֶ֖
הוִ֧ה ֱא ָּ֛
את־יְ ָּ
וְ א ֹ֣תֹו ַת ֲע ֶ֑בד
וב ְש ֶ֖מֹו ִּת ָּש ֵ ַֽב ַע
ִּ
יכם
יבֹות ַֽ
ֹלהי ָּ ַֽה ַע ִִּ֔מים ֲא ֶ֖שר ְס ִּב ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִּ ֶ֑רים ֵמ ֱא ֵ ֙
ֹ֣לא ֵ ַֽת ְל ִ֔כון ַא ֲח ֵ ֶ֖רי ֱא ִּ ֹ֣
ֹלהיָך ְב ִּו ְרבֶָ֑ך
הוֶׁ֥ה ֱא ֶ֖
ִּ ֹ֣כי ֵ ֶׁ֥אל ַו ָּנָּ֛א יְ ָּ
ֹלה ֙יָך ִָּ֔בְ
הוה ֱא ֙
פן־י ֱִ֠חרה ַאף־יְ ָּ
וְ ִּה ְש ִּ ֹ֣מ ְיד ִָ֔ך ֵמ ַ ֶ֖על ְפ ֵנֶׁ֥י ָּה ֲא ָּד ָּ ַֽמה
יתם ַב ַמ ָּ ַֽסה
ֹלהיכֶ֑ם ַכ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ִּס ֶ֖
הוֶ֖ה ֱא ֵ
ֹ֣לא ְתנַ ִ֔סו את־יְ ָּ
ֹלהיכֶ֑ם וְ ֵעד ָּ ֶׁ֥תיו וְ ֻח ָּ ֶ֖קיו ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽוְָּֽ
הוֹ֣ה ֱא ֵ
ָּש ֹ֣מֹור ִּת ְש ְמ ִ֔רון את־ ִּמ ְצ תֶ֖ות יְ ָּ
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הוֶ֑ה
ית ַהֶָּּ֑ ָּ ֶׁ֥שר וְ ַה ֶ֖טֹוב ְב ֵע ֵינֹ֣י יְ ָּ
וְ ָּע ִּ ָּ֛ש ָּ
ֹ֣יטב ִ֔ ָּלְ
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ִּי ַ
את
וב ָּ
ָָּ֗
הוֶ֖ה ַל ֲאב ַֽתיָך
ת־ה ָּ ֹ֣ארץ ַהט ִָּ֔בה ֲאשר־נִּ ְש ַ ֶׁ֥בע יְ ָּ
וְ ָּ ַֽי ַָּֽר ְש ָּ֙ת א ָּ
הוה
יְביָך ִּמ ָּפנֶ֑יָך ַכ ֲא ֶ֖שר ִּד ֶׁ֥בר יְ ָּ ַֽ
ת־כל־א ֶ֖
ַל ֲה ֶׁ֥דף א ָּ
הוֶׁ֥ה ֱאֹל ֵ ֶ֖הינו א ְת ַֽכם
אמר ָּ ֹ֣מה ָּה ֵע ָ֗דת וְ ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ ָּ
ִּ ַֽכי־יִּ ְש ָּא ְלָךֶׁ֥ ִּבנְ ָךָּ֛ ָּמ ָּ ֶ֖חר ֵל ֶ֑
וְ ָּא ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ְל ִּבנְ ִָ֔ך
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ֲע ָּב ִּ ָּ֛דים ָּה ִּיֶׁ֥ינו ְל ַפ ְר ֶ֖עה ְב ִּמ ְצ ָּ ֶ֑ריִּ ם
הוָּ֛ה ִּמ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּ ם ְב ָּיֶׁ֥ד ֲחזָּ ָּ ַָֽוה
יאנו יְ ָּ
ֶֹּ֑וצ ֵ ִ֧
וַ ִּ
יתֹו ְל ֵע ֵינַֽינו
ל־ב ֶ֖
וב ָּכ ֵ
אֹותת וִ֠מ ְפ ִּתים גְ ד ַ֨ ִּלים וְ ָּר ִּ ִ֧עים ׀ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֛ריִּ ם ְב ַפ ְר ֶׁ֥עה ְ
הוה ֹ֣
וַ ִֶּּ֑ ֵ ֹ֣תן יְ ָָּ֡
הֹוציא ִּמ ָּ ֶ֑שם
אֹותנו ִּ ֹ֣
וְ ָּ ֶ֖
ת־ה ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ְש ַ ֶ֖בע ַל ֲאב ֵ ַֽתינו
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ָּה ִּ ֹ֣ביא א ִָּ֔תנו ָּלתת ָּ ֙ל ֙נו א ָּ
ל־ה ֻח ִּ ֹ֣קים ָּה ִֵ֔אלה
ת־כ ַ
שֹות א ָּ
הוה ַל ֲע ֙
וַ יְ ַצֵוֹ֣נו יְ ָָּ֗
ֹלהינו
הוֹ֣ה ֱא ֵ ֶ֑
ְליִּ ְר ָּ ֶ֖אה את־יְ ָּ
ל־הֶָּּ֑ ִִּ֔מים
ְל ֶׁ֥טֹוב ָּ ֙ל ֙נו ָּכ ַ
ְל ַחֶּ֑ ֵ ֶ֖תנו ְכ ַהֶֶּׁ֑֥ ֹום ַהזַֽה

ֹלהינו ַכ ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽונו
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ל־ה ִּמ ְצָּוֹ֣ה ַה ָ֗זאת ִּל ְפ ֵנָּ֛י יְ ָּ
ת־כ ַ
ה־לֶ֑נו ִּ ַֽכי־נִּ ְש ַ֨מר ַל ֲע ָ֜שֹות א ָּ
וצ ָּד ָּ ֶָ֖וה ִּ ַֽת ְהי ָּ
ְ
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יכם ְל ַל ֵ ֹ֣מד א ְתכֶ֑ם
ֹלה ֶ֖
וְ ֹ֣זאת ַה ִּמ ְצ ָָּ֗וה ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ הָּוֶׁ֥ה ֱא ֵ
ַל ֲע ֹ֣שֹות ָּב ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר ַא ָּ֛תם ע ְב ִּ ֶׁ֥רים ָּ ֶ֖ש ָּמה ְל ִּר ְש ָּ ַֽת׃ּה
ומ ְצו ָּתתיו
ל־חק ָּ ֹ֣תיו ִּ
ת־כ ֻ
ֹלהיָך ִ֠ ִּל ְשמר א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
ירא את־יְ ָּ
ְל ַַ֨מ ַען ִּת ָּ ָ֜
יְמי ַחֶֶּ֑֑יָך
ן־בנְ ִָ֔ך ֶ֖כל ֵ ֹ֣
ובנְ ָךֹ֣ וב ִּ
ֲא ֹ֣שר ָּאנ ִּ ֹ֣כי ְמ ַצוָךָ֒ ַא ָּת ֙ה ִּ
יָּמיָך
ול ַ ֶ֖מ ַען יַ ֲא ִּר ֻ ֶׁ֥כן ַֽ
ְ
וְ ָּש ַמ ְע ָּת יִּ ְש ָּר ֵאל֙
ֹלהי ֲאב ֙ת ֙יָך ִ֔ ָּלְ
הוה ֱא ֵ
יטב ְל ִָ֔ך וַ ֲא ֶׁ֥שר ִּת ְר ֶ֖בון ְמ ֶ֑אד ַכ ֲאשר֩ ִּד ַ֨בר יְ ָָּ֜
וְ ָּש ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ַל ֲע ִ֔שֹות ֲאש ֙ר יִּ ַ ֹ֣
ָּ֛ארץ זָּ ַ ֶׁ֥בת ָּח ָּלֶ֖ב ְוד ָּ ַֽבש
הוֶׁ֥ה ׀ א ָּ ַֽחד
ֹלהינו יְ ָּ
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ְש ַ ֶ֖מע יִּ ְש ָּר ֵ ֶ֑אל יְ ָּ
ל־מא ַֽדָך
וב ָּכ ְ
וב ָּכל־נַ ְפ ְשָךֶ֖ ְ
ל־ל ָּב ְבָךֶׁ֥ ְ
ֹלהיָך ְב ָּכ ְ
הוֹ֣ה ֱא ֶ֑
וְ ָּ ֹ֣א ַה ְב ִָּ֔ת ֵ ֶ֖את יְ ָּ
וְ ָּהי֞ ו ַה ְד ָּב ִּ ֹ֣רים ָּה ֵָ֗אלה ֲא ַ֨שר ָּאנ ִּ ִ֧כי ְמ ַצוְ ָךָּ֛ ַהֶֶּ֑֖ ֹום ַעל־ ְל ָּב ַֽבָך
וְ ִּשנַ נְ ָּ ֹ֣תם ְל ָּב ִ֔ניָך
וומָך
וב ַֽ
ובל ְכ ְתָךֹ֣ ַב ִ֔דרְ וַֽ ְב ָּש ְכ ְבָךֶ֖ ְ
וְ ִּד ַב ְר ָּ ֶ֖ת ָּ ֶ֑בם ְב ִּש ְב ְתָך ְב ֵב ֙ית ָ֙ך ְ
וו ַש ְר ָּ ֶׁ֥תם ְל ֶ֖אֹות ַעל־יָּ ֶ֑דָך
ְ
וְ ָּהיֶׁ֥ ו ְלט ָּט ֶ֖פת ֵ ֶׁ֥בין ֵעינַֽיָך
וב ְש ָּע ַֽריָך
יתָך ִּ
זוזת ֵב ֶ֖
ל־מ ֶׁ֥
וכ ַת ְב ָּ ָּ֛תם ַע ְ
ְ

Egypt, Us, Caanan
Lands
)God(s
God’s instructions
Our responsibility
)Next Generation(s
Life or Death
Distinct identity
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וְ ָּה ָּ֞יה
ל־ה ָָּ֜ארץ ֲא ַ֨שר נִּ ְש ַ ִ֧בע ַל ֲאב ָּ֛תיָך ְל ַא ְב ָּר ָּ ָּ֛הם ְליִּ ְצ ָּ ֶׁ֥חו וַֽ ְליַ ֲע ֶ֖וב ָּלֹ֣תת ָּלְֶ֑
ֹלהיָך א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
יאָךֹ֣ ׀ יְ ָּ
ִּ ֶׁ֥כי ִּיְב ֲ
ַֽית
א־ב ִּנ ָּ
ָּע ִּ ָּ֛רים גְ ד ֶֹׁ֥לת וְ ט ֶ֖בת ֲא ֶׁ֥שר ל ָּ
את
א־מ ֵל ָּ ָ֒
וב ִָּ֜תים ְמ ֵל ִּ ֹ֣אים ָּכל־טוב ֲא ֹ֣שר ל ִּ
ַָּ֨
א־ח ִַ֔צ ְב ָּת
צוב ֙ים ֲא ֹ֣שר ל ָּ
וברת ֲח ִּ
יתים ֲא ֹ֣שר לא־נָּ ָּ ֶ֑ט ְע ָּת
ְכ ָּר ִּ ֶׁ֥מים וְ זֵ ִּ ֶ֖
וְ ָּא ַכ ְל ָּ ֶ֖ת
וְ ָּש ָּ ַֽב ְע ָּת
ִּה ָּ ֹ֣שמר ְל ִָ֔ך
יאָךָּ֛ ֵמ ֶׁ֥ארץ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּם ִּמ ֵ ֶׁ֥בית ֲע ָּב ִּ ַֽדים
הֹוצ ֲ
הוֶ֑ה ֲא ִ֧שר ִּ ַֽ
ן־ת ְש ַ ֶ֖כח את־יְ ָּ
פ ִּ
ירא
ֹלהיָך ִּת ָּ ֶ֖
הוִ֧ה ֱא ָּ֛
את־יְ ָּ
וְ א ֹ֣תֹו ַת ֲע ֶ֑בד
וב ְש ֶ֖מֹו ִּת ָּש ֵ ַֽב ַע
ִּ
יכם
יבֹות ַֽ
ֹלהי ָּ ַֽה ַע ִִּ֔מים ֲא ֶ֖שר ְס ִּב ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִּ ֶ֑רים ֵמ ֱא ֵ ֙
ֹ֣לא ֵ ַֽת ְל ִ֔כון ַא ֲח ֵ ֶ֖רי ֱא ִּ ֹ֣
ֹלהיָך ְב ִּו ְרבֶָ֑ך
הוֶׁ֥ה ֱא ֶ֖
ִּ ֹ֣כי ֵ ֶׁ֥אל ַו ָּנָּ֛א יְ ָּ
ֹלה ֙יָך ִָּ֔בְ
הוה ֱא ֙
פן־י ֱִ֠חרה ַאף־יְ ָּ
וְ ִּה ְש ִּ ֹ֣מ ְיד ִָ֔ך ֵמ ַ ֶ֖על ְפ ֵנֶׁ֥י ָּה ֲא ָּד ָּ ַֽמה
יתם ַב ַמ ָּ ַֽסה
ֹלהיכֶ֑ם ַכ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ִּס ֶ֖
הוֶ֖ה ֱא ֵ
ֹ֣לא ְתנַ ִ֔סו את־יְ ָּ
ֹלהיכֶ֑ם וְ ֵעד ָּ ֶׁ֥תיו וְ ֻח ָּ ֶ֖קיו ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽוְָּֽ
הוֹ֣ה ֱא ֵ
ָּש ֹ֣מֹור ִּת ְש ְמ ִ֔רון את־ ִּמ ְצ תֶ֖ות יְ ָּ
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הוֶ֑ה
ָּ ְית ַהֶָּּ֑ ָּ ֶׁ֥שר וְ ַה ֶ֖טֹוב ְב ֵע ֵינֹ֣י י
ָּ וְ ָּע ִּ ָּ֛ש
ְֹ֣יטב ִ֔ ָּל
ַ ְל ַ֙מ ַ ֙ען ִּי
את
ָּ וב
ָָּ֗
הוֶ֖ה ַל ֲאב ַֽתיָך
ָּ ְת־ה ָּ ֹ֣ארץ ַהט ִָּ֔בה ֲאשר־נִּ ְש ַ ֶׁ֥בע י
ָּ וְ ָּ ַֽי ַָּֽר ְש ָּ֙ת א
הוה
ַֽ ָּ ְיְביָך ִּמ ָּפנֶ֑יָך ַכ ֲא ֶ֖שר ִּד ֶׁ֥בר י
ֶ֖ ת־כל־א
ָּ ַל ֲה ֶׁ֥דף א
הוֶׁ֥ה ֱאֹל ֵ ֶ֖הינו א ְת ַֽכם
ָּ ְאמר ָּ ֹ֣מה ָּה ֵע ָ֗דת וְ ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה י
ֶ֑ ִּ ַֽכי־יִּ ְש ָּא ְלָךֶׁ֥ ִּבנְ ָךָּ֛ ָּמ ָּ ֶ֖חר ֵל
וְ ָּא ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ְל ִּבנְ ִָ֔ך
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ֲע ָּב ִּ ָּ֛דים ָּה ִּיֶׁ֥ינו ְל ַפ ְר ֶ֖עה ְב ִּמ ְצ ָּ ֶ֑ריִּ ם
הוָּ֛ה ִּמ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּ ם ְב ָּיֶׁ֥ד ֲחזָּ ָּ ַָֽוה
ָּ ְיאנו י
ִ֧ ֵ ֶֹּ֑וצ
ִּ ַו
יתֹו ְל ֵע ֵינַֽינו
ֶ֖ ל־ב
ֵ וב ָּכ
ְ אֹותת וִ֠מ ְפ ִּתים גְ ד ַ֨ ִּלים וְ ָּר ִּ ִ֧עים ׀ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֛ריִּ ם ְב ַפ ְר ֶׁ֥עה
ֹ֣ הוה
ָָּ֡ ְוַ ִֶּּ֑ ֵ ֹ֣תן י
הֹוציא ִּמ ָּ ֶ֑שם
ֹ֣ ִּ אֹותנו
ֶ֖ ָּ ְו
ת־ה ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ְש ַ ֶ֖בע ַל ֲאב ֵ ַֽתינו
ָּ ְל ַ֙מ ַ ֙ען ָּה ִּ ֹ֣ביא א ִָּ֔תנו ָּלתת ָּ ֙ל ֙נו א
He delivered and so we are his.
ל־ה ֻח ִּ ֹ֣קים ָּה ִֵ֔אלה
ַ ת־כ
ָּ שֹות א
֙ הוה ַל ֲע
ָָּ֗ ְוַ יְ ַצֵוֹ֣נו י
•
He rescued us from the land of slavery, from the slave master.
•
He is bring us into a new land with tons of blessings we didn’t earn.
ֹלהינו
ֶ֑ ֵ הוֹ֣ה ֱא
ָּ ְְליִּ ְר ָּ ֶ֖אה את־י
•
Our responsibility is to fear Him, to obey Him, to have him as our God, to
pass this on to our children.
ל־הֶָּּ֑ ִִּ֔מים
ַ ְל ֶׁ֥טֹוב ָּ ֙ל ֙נו ָּכ
•
We must not test Him, questioning His goodness, His intent to bring us into
the land of life as we did in the past or He will destroy us.
ְל ַחֶּ֑ ֵ ֶ֖תנו ְכ ַהֶֶּׁ֑֥ ֹום ַהזַֽה
•
If we fear Him, and follow Him, and keep Him alive in our families we will
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have life. In fact, it will be our righteousness in this new land of the living
to which He is bring us.

ֹלהינו ַכ ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽונו
ֶ֖ ֵ הוֶׁ֥ה ֱא
ָּ ְל־ה ִּמ ְצָּוֹ֣ה ַה ָ֗זאת ִּל ְפ ֵנָּ֛י י
ַ ת־כ
ָּ ה־לֶ֑נו ִּ ַֽכי־נִּ ְש ַ֨מר ַל ֲע ָ֜שֹות א
ָּ וצ ָּד ָּ ֶָ֖וה ִּ ַֽת ְהי
ְ
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Hebrews 2:1-4
1 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away.
2 For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received
received its just punishment, 3 how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which
was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. 4 God also testified to it by
signs, wonders and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will.

Hebrews 10
1 The law is only a shadow of the good things that are coming-- not the realities themselves. For this reason it can
never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship.
…
12 But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God,
…
19 Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the Most Holy Place by the blood of Jesus, 20 by a
a new and living way opened for us through the curtain, that is, his body, 21 and since we have a great priest over the
house of God,
22 let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts
sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water.
23 Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
24 And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds,
25 not giving up meeting together, as some are in the habit of doing,
but encouraging one another-- and all the more as you see the Day approaching.
…
26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, 27
but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. 28 Anyone who
rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. 29 How much more severely
do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an
unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? 30 For we know
him who said, "It is mine to avenge; I will repay," and again, "The Lord will judge his people." 31 It is a dreadful thing to
fall into the hands of the living God.
…
35 So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. 36 You need to persevere so that when you have
done the will of God, you will receive what he has promised. 37 For, "In just a little while, he who is coming will come
and will not delay." 38 And, "But my righteous one will live by faith. And I take no pleasure in the one who shrinks
back." 39 But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are
saved.

