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 כא פרק

ֵ֣א צ  מָּ י־יִּ ל כִּ לָָּ֗ ה   חָּ מָּ ֲאדָּ ר   בָּ ה ֲאשֶׁ יָך ְיהוָָּ֨ ן ֱאֹלהֶֶׁ֜ ֵ֤ ּה ְלָך   ֹנת  ְשתָָּּ֔  ְלרִּ

ל  ֵ֖ ה ֹנפ  ֶ֑ דֶׁ שָּ  בַּ

א  ֹֹ֥ ע ל ֵ֖ י נֹודַּ ֹ֥ הּו׃ מִּ ָּֽ כָּ  הִּ

 

ּו ְצאֹ֥ ֵ֖יָך ְויָּ נֶׁ יָך ְזק  ֶ֑  ְושְֹפטֶׁ

ְדדּו   ים ּומָּ ָּ֔ רִּ עָּ ֵ֣ ל־הֶׁ ר אֶׁ ֵ֖ ת ֲאשֶׁ יבֹֹ֥ ל׃ ְסבִּ ָּֽ לָּ חָּ  הֶׁ

 

ֵ֣ה יָּ יר ְוהָּ עִָּּ֔ ה הָּ ֵ֖ ְקרֹבָּ ל הַּ ֶ֑ לָּ חָּ ל־הֶׁ  אֶׁ

ְק֡חּו ָּֽ י   ְולָּ ְקנ  יר זִּ עִָּ֨ וא הָּ הִֶּ֜ ֵ֣ת הַּ ְגלַּ ר עֶׁ ָ֗ קָּ  בָּ

ר  ֵ֤ ד   ֲאשֶׁ א־ֻעבַּ ָֹּֽ ּה ל  בָָּּ֔

ר  ֹ֥ ה ֲאשֶׁ ֵ֖ ְשכָּ ל׃ לֹא־מָּ  ְבעָֹּֽ
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דּו ֡ י   ְוהֹורִּ ְקנ  יר זִּ עִָּ֨ וא הָּ ֵ֤ הִּ ה   הַּ ְגלָּ עֶׁ ָּֽ ת־הָּ ל אֶׁ ֵ֣חַּ ל־נַּ ן אֶׁ יתָָּּ֔  א 

ר  ֶׁ֛ ד ֲאשֶׁ ֹ֥ ב  עָּ ֹו לֹא־י   בֵ֖

א  ֵֹ֣ עַּ  ְול ֶ֑ ר  זָּ  יִּ

ם ֹ֥ ְרפּו־שָּ ָּֽ ה ְועָּ ֵ֖ ְגלָּ עֶׁ ת־הָּ ל׃ אֶׁ חַּ ָּֽ נָּ  בַּ

 

ּו ְגשֵ֣ ים   ְונִּ כֲֹהנִּ ֵ֣י הַּ י֒ ְבנ  וִּ  ל 

י  ֵ֣ ם כִּ ר בָָּ֗ חַַּ֞ ֵ֤ה בָּ יָך   ְיהוָּ  ֱאֹלהֶׁ 

ֹו   ְרתָּ֔ ֵ֣  ְלשָּ

ְך   ֵ֖ ר  ם ּוְלבָּ ֵ֣ ֶ֑ה ְבש   ְיהוָּ

ם  ֹ֥ יהֶׁ ל־פִּ ֵ֖ה ְועַּ ְהיֶׁ יב יִּ ֹ֥ ל־רִּ ע׃ כָּ ָֽגַּ ָּֽ ל־נָּ  ְוכָּ

 

ל י   ְוכָֹ֗ ְקנ  י זִּ ֵ֣ עִּ וא רהָּ הִָּּ֔ ים הַּ ֵ֖ ְקרֹבִּ ל הַּ ֶ֑ לָּ חָּ ל־הֶׁ  אֶׁ

ְרֲחצּו    ם יִּ יהֶָּׁ֔ ת־ְיד   אֶׁ

ֵ֖ה  ְגלָּ עֶׁ ל־הָּ ה עַּ ֹ֥ ֲערּופָּ ל׃ הָּ חַּ ָּֽ נָּ  בַּ
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ּו נֵ֖ ּו ְועָּ ְמרֶ֑  ְואָּ

ינּו  ָ֗ ד  א יָּ ֵֹ֤ ְפכּו   ל ָּֽ ם שָּ ֵ֣ דָּ ת־הַּ ה אֶׁ זֶָּׁ֔  הַּ

ֵ֖ינּו  ינ  א ְוע  ֹֹ֥ ּו׃ ל אָּֽ  רָּ

 

ר    פ  ְמָךָ֨  כַּ ל  ְלעַּ ֵ֤ א  ְשרָּ יתָּ   יִּ דִּ  ר־פָּ ה ֲאשֶׁ  ְיהוָָּּ֔

ן    ת  ל־תִּ ם ְואַּ ֵ֣ י דָּ קִָּּ֔ ב נָּ רֶׁ ֵ֖ ְמָךֵ֣  ְבְּקֶׁ ל עַּ ֶ֑ א  ְשרָּ  יִּ

ר ֹ֥ פ  כַּ ם ְונִּ ֵ֖ הֶׁ ם׃ לָּ ָּֽ דָּ  הַּ

 

ה תָָּ֗ ר ְואַּ ֶׁ֛ ע  ם ְתבַּ ֹ֥ דָּ י הַּ ֵ֖ ְּקִּ נָּ ָך הַּ ֶ֑ ְרבֶׁ קִּ  מִּ

ה ֹ֥ ֲעשֶׁ י־תַּ ָּֽ ר כִּ ֵ֖ שָּ יָּ ֹ֥י הַּ ינ  ה׃ ְבע  ָּֽ  ס ְיהוָּ

 

 י פסוק כא פרק דברים ספר כי־תצא פרשת

א ֹ֥ צ  י־ת  ָּֽ ה כִּ ֵ֖ מָּ ְלחָּ מִּ יָך לַּ ֶ֑ ל־אְֹיבֶׁ  עַּ

ֹו נַ֞ ָ֧ה ּוְנתָּ יָך ְיהוָּ ֶׁ֛ ָך ֱאֹלהֶׁ ֵ֖ דֶׁ  ְביָּ

יתָּ  ֹ֥ בִּ ֹו׃ ְושָּ ְביָּֽ  שִּ
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יתָּ   אִּ ה ְורָּ ְביָָּּ֔ שִּ ת בַּ שֶׁ ֵ֖ ר א  אַּ ת־ֹתֶ֑  ְיפַּ

 ֵ֣ ְקתָּ שַּ ּה ְוחָּ  בָָּּ֔

 ֹ֥ ְחתָּ קַּ ה׃ ְלָךֵ֖  ְולָּ ָּֽ שָּ  ְלאִּ

 

ּה ֵ֖ אתָּ ֲהב  ֹוְך וַּ ל־תֵ֣ ָך אֶׁ ֶ֑ יתֶׁ  ב 

ה   ְלחָּ ּה ְוגִּ ת־רֹאשָָּּ֔  אֶׁ

ה ֵ֖ ְשתָּ ׃ ְועָּ ָּֽיהָּ ְרנֶׁ פָּ ת־צִּ  אֶׁ

 

ה   ירָּ סִּ  ת ְוה  ְמלַָּ֨ ת־שִּ ּה אֶׁ ְביֶָּ֜ יהָּ  שִּ לֶָׁ֗ עָּ  מ 

ה   ְשבָּ ָּֽ ָך ְויָּ יתֶָּׁ֔  ְבב 

ה ֶׁ֛ ְכתָּ ָּֽ יהָּ  ּובָּ ֹ֥ בִּ ת־אָּ ּה אֶׁ ֵ֖ מָּ ת־אִּ ח ְואֶׁ ֵָֽ֣רַּ ים יֶׁ ֶ֑ מִּ  יָּ

ר חַּ ן ְואַָּ֨  כ ֶ֜

ֹוא  בֵ֤ יהָּ   תָּ לֶׁ  ּה א  ְלתָָּּ֔  ּוְבעַּ

ה  ֹ֥ ְיתָּ ה׃ ְלָךֵ֖  ְוהָּ ָּֽ שָּ  ְלאִּ
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ה יַָּ֞ א ְוהָּ ָֹ֧ ם־ל ְצתָּ  אִּ ֵ֣ פַּ ּה חָּ  בָָּ֗

ּה   ְחתָּ לַּ ּה ְושִּ ְפשָָּּ֔  ְלנַּ

ר כֹֹ֥ ה ּומָּ נָּ ֵ֖ ְמְכרֶׁ ף לֹא־תִּ סֶׁ ֶ֑ כָּ  בַּ

ר  ֵ֣ מ  ְתעַּ ּה לֹא־תִּ  בָָּּ֔

ת   חַּ ֵ֖ ר תַּ ֹ֥ ּה׃ ֲאשֶׁ ָּֽ יתָּ נִּ  ס עִּ

 

 ָּ ין ְהיֶָׁ֨ י־תִּ ָּֽ יש כִּ י ְלאִֶּ֜ ֵ֣ ים ְשת  שִָּ֗  נָּ

ת   ֵ֤ חַּ אַּ ה   הָּ ת ֲאהּובָּ ֵ֣ חַּ אַּ ה ְוהָּ  ְשנּואָָּּ֔

ֹו ְלדּו־לֵ֣ ָּֽ ים ְויָּ נִָּּ֔  בָּ

ה   ֵ֖ ֲאהּובָּ ה הָּ ֶ֑ ְשנּואָּ  ְוהַּ

ֶׁ֛ה יָּ ן ְוהָּ ֹ֥ ב  ֹור הַּ ְבכֵ֖ ה׃ הַּ ָּֽ יאָּ ְשנִּ  לַּ

 

ה יָָּ֗ ֹו ְביֹום   ְוהָּ ילֵ֣ ְנחִּ יו הַּ נָָּּ֔ ת־בָּ ת אֶׁ ֹ֥ ֵ֖ה א  ְהיֶׁ ר־יִּ ֹו ֲאשֶׁ  לֶ֑

א ֵֹ֣ ל ל ר   יּוכַָּ֗ כ  ה ְלבַּ ֲאהּובָָּּ֔ ֵ֣ ן־הָּ ת־בֶׁ  אֶׁ

ֹ֥י  ל־ְפנ  ה עַּ ֵ֖ ְשנּואָּ ן־הַּ ר׃ בֶׁ ְבכָֹּֽ  הַּ
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י   ר כִּ ְבכָֹ֨ ת־הַּ ה אֶׁ ְשנּואֶָּ֜ ן־הַּ יר בֶׁ כִָּ֗  יַּ

ת  תֶׁ ֵ֤ י לֹו   לָּ ֵ֣ ם פִּ יִּ ל ְשנַָּּ֔ א ְבכֹֹ֥ ֵ֖ צ  מָּ ר־יִּ ֹו ֲאשֶׁ  לֶ֑

י־הּוא    ית כִּ ֵ֣ אשִּ ֹו ר   ֹאנָּ֔

ֹו ט לֵ֖ ֹ֥ ְשפַּ ה׃ מִּ ָּֽ ְבכֹרָּ  ס הַּ

 

ֵ֣ה ְהיֶׁ י־יִּ ָּֽ יש כִּ ן ְלאִָּ֗ ֵּ֚ ר ב  ֵ֣ ה סֹור  ָּ֔  ּומֹורֶׁ

ֵ֣נּו  ינֶׁ עַּ  א  ֹול שֹמ ָּ֔ יו ְבקֹ֥ ֵ֖ בִּ ֹול אָּ ֹו ּוְבקֵ֣ מֶ֑  אִּ

ּוְויְס  ֹו רֵ֣  ֹאתָּ֔

א ֹֹ֥ ע ְול ֵ֖ ְשמַּ ם׃ יִּ ָּֽ יהֶׁ  ֲאל 

 

ְפשּו ֹ֥ ֹו ְותָּ יו בֵ֖ ֵ֣ בִּ ֹו אָּ מֶ֑  ְואִּ

יאּו ָ֧ ֹו ְוהֹוצִּ ֹ֥י ֹאתֶׁ֛ ְקנ  ל־זִּ ֹו אֶׁ ירֵ֖ ר עִּ עַּ ֹ֥ ל־שַּ ֹו׃ ְואֶׁ  ְמקֹמָּֽ
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ּו ְמרַ֞ ֵ֣י ְואָּ ְקנ  ל־זִּ ֹו אֶׁ ירָ֗  עִּ

ֵ֤נּו  ה   ְבנ  ר זֶׁ ֵ֣ ה סֹור  ָּ֔  ּוֹמרֶׁ

נּו  ֹ֥ ינֶׁ עַּ  א  ֵ֖ נּו שֹמ  ֶ֑  ְבקֹל 

ל  ֵ֖ א׃ זֹול  ָּֽ  ְוסֹב 

 

ֻמהּו ְרגָּ י ּוּ֠ ְנש ָ֨ ל־אַּ ֹו כָּ ירֵ֤ ים   עִּ נִּ ֲאבָּ ָּֽ ת בָּ מ ָּ֔  וָּ

 ֹ֥ ְרתָּ עַּ ָּֽ ע ּובִּ ֵ֖ רָּ ָך הָּ ֶ֑ ְרבֶׁ קִּ  מִּ

ל ֵ֖ א  ְשרָּ ל־יִּ ּו ְוכָּ ְשְמעֹ֥ אּו׃ יִּ ָּֽ רָּ  ס ְויִּ

 

ֵ֣ה ְהיֶׁ י־יִּ ָּֽ יש ְוכִּ ְטא ְבאִָּ֗ ֶׁ֛ ת ח  וֶׁ ֵ֖ ט־מָּ ְשפַּ ת מִּ ֶ֑  ְוהּומָּ

יתָּ  ֹ֥ לִּ ֹו ְותָּ ץ׃ ֹאתֵ֖ ָּֽ ל־ע   עַּ

 

ין לִָּ֨ ֹו לֹא־תָּ תֶ֜ ְבלָּ ץ נִּ ע ָ֗ ל־הָּ  עַּ

ֹור בֵ֤ י־קָּ ָּֽ נּו   כִּ ְקְברֶׁ  ֹום תִּ יֵ֣ ּוא בַּ הָּ֔  הַּ

ת  ֹ֥ ְללַּ י־קִּ ָּֽ ים כִּ ֵ֖ ּוי ֱאֹלהִּ לֶ֑  תָּ

א ֵֹ֤ א   ְול מ  ְתָךָּ֔  ְתטַּ ֵ֣ ְדמָּ ת־אַּ ר   אֶׁ ֵ֣ה ֲאשֶׁ יָך ְיהוָּ ן ֱאֹלהֶָּׁ֔ ֹ֥ ה׃ ְלָךֵ֖  ֹנת  ָּֽ ֲחלָּ  ס נַּ


