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פרק כא
ֹלהיָך נ ֵֹ֤תן ְלָך ְל ִּר ְש ָָּּ֔תּה
הוה ֱא ֶֶׁ֜
י־יִּמצֵ֣א ָּח ָ֗ ָּלל ָּב ֲא ָּד ָּמה ֲא ֶׁשר יְ ָָּ֨
ִּכ ָּ
נ ֵֹ֖פל ַּב ָּש ֶׁ ֶ֑דה
נֹודע ִּ ֹ֥מי ִּה ָּ ָּֽכהּו׃
ֹ֥ל ֹא ַּ ֵ֖
וְ יָּ ְצ ֹ֥אּו זְ ק ֶׁנֵ֖יָך וְ ש ְֹפ ֶׁ ֶ֑טיָך
ל־ה ָּע ִּ ָּ֔רים ֲא ֶׁ ֵ֖שר ְס ִּבי ֹ֥בֹת ֶׁה ָּח ָּ ָּֽלל׃
ּומ ְדדּו ֶׁא ֶׁ ֵ֣
ָּ
ל־ה ָּח ָּלֶ֑ל
וְ ָּה ָּיֵ֣ה ָּה ָּ֔ ִּעיר ַּה ְקר ָּ ֵֹ֖בה ֶׁא ֶׁ
וְ ָּ ָּֽל ְק ֡חּו זִּ ְקני ָּה ָ֨ ִּעיר ַּה ִֶּ֜הוא ֶׁעגְ ַּלֵ֣ת ָּב ָּ ָ֗קר
א־ע ַּבד ָָּּ֔בּה
ֲא ֶׁ ֵ֤שר ָּֽל ֹ ֻ
א־מ ְש ָּ ֵ֖כה ְב ָּֽעֹל׃
ֲא ֶׁ ֹ֥שר ל ֹ ָּ
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יתן
ל־נ ֵַּ֣חל א ָָּּ֔
ת־ה ֶׁעגְ ָּלה ֶׁא ַּ
הֹורדּו זִּ ְקני ָּה ָ֨ ִּעיר ַּה ִּ ֵ֤הוא ֶׁא ָּ ָּֽ
וְ ִּ ֡
ֲא ֶׁ ֶׁ֛שר לֹא־י ָּע ֹ֥בד ֵ֖בֹו
וְ ֵ֣ל ֹא יִּ זָּ ֶ֑ר ַּע
ת־ה ֶׁעגְ ָּלֵ֖ה ַּב ָּנ ַָּּֽחל׃
פּו־שם ֶׁא ָּ
וְ ָּ ָּֽע ְר ָּ ֹ֥
וְ נִּ גְ ֵ֣שּו ַּהכ ֲֹהנִּ ים ְבנֵ֣י לוִּ י֒
ֹלהיָך
הוֵ֤ה ֱא ֶׁ
ִּ ֵ֣כי ָָּ֗בם ָּב ַַּ֞חר יְ ָּ
ְל ָּ ֵ֣ש ְר ָּ֔תֹו
הוֶ֑ה
שם יְ ָּ
ּול ָּב ֵ֖רְך ְב ֵ֣
ְ
ל־נָָּֽֽגַּ ע׃
ל־ריב וְ ָּכ ָּ
יהם יִּ ְה ֶׁיֵ֖ה ָּכ ִּ ֹ֥
ל־פ ֶׁ ֹ֥
וְ ַּע ִּ
ל־ה ָּח ָּלֶ֑ל
וְ ָ֗כֹל זִּ ְקני ָּה ִּ ֵ֣עיר ַּה ִָּּ֔הוא ַּה ְקר ִּ ֵֹ֖בים ֶׁא ֶׁ
יהם
יִּ ְר ֲחצּו ֶׁאת־יְ ד ֶָּׁ֔
רּופה ַּב ָּנ ַָּּֽחל׃
ל־ה ֶׁעגְ ָּלֵ֖ה ָּה ֲע ָּ ֹ֥
ַּע ָּ
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וְ ָּענֵ֖ ּו וְ ָּא ְמ ֶ֑רּו
ת־ה ָּ ֵ֣דם ַּה ֶָּׁ֔זה
יָּ ָ֗דינּו ֵ֤ל ֹא ָּ ָּֽש ְפכּו ֶׁא ַּ
וְ עינֵ֖ינּו ֹ֥ל ֹא ָּר ָּֽאּו׃
הוה
ית יְ ָָּּ֔
ר־פ ִּד ָּ
ַּכפר ְל ַּע ְמ ָָ֨ך יִּ ְש ָּר ֵ֤אל ֲא ֶׁש ָּ
ל־תתן ָּ ֵ֣דם נָּ ִָּּ֔קי ְב ֶׁ ְֵּ֖ק ֶׁרב ַּע ְמָךֵ֣ יִּ ְש ָּר ֶ֑אל
וְ ַּא ִּ
וְ נִּ ַּכ ֹ֥פר ָּל ֶׁ ֵ֖הם ַּה ָּ ָּֽדם׃
וְ ַּא ָָּ֗תה ְת ַּבעֶׁ֛ר ַּה ָּ ֹ֥דם ַּהנָּ ִּ ְֵּ֖קי ִּמ ִּק ְר ֶׁבֶָ֑ך
הוָּֽה׃ ס
י־ת ֲע ֶׁ ֹ֥שה ַּהיָּ ָּ ֵ֖שר ְבעינֹ֥י יְ ָּ
ִּ ָּֽכ ַּ
פרשת כי־תצא ספר דברים
ִּ ָּֽכי־ת ֹ֥צא ַּל ִּמ ְל ָּח ָּ ֵ֖מה ַּעל־א ֶֹׁיְבֶ֑יָך
ֹלהיָך ְביָּ ֶׁ ֵ֖דָך
הוָ֧ה ֱא ֶׁ ֶׁ֛
ּונְ ָּתנַ֞ ֹו יְ ָּ
ית ִּש ְביָּֽ ֹו׃
וְ ָּש ִּ ֹ֥ב ָּ

פרק כא פסוק י
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ת ַּאר
יְפת־ ֶ֑ ֹ
ית ַּב ִּש ְב ָָּּ֔יה ֵ֖א ֶׁשת ַּ
וְ ָּר ִּא ָּ
וְ ָּח ַּש ְק ָּ ֵ֣ת ָָּּ֔בּה
וְ ָּל ַּק ְח ָּ ֹ֥ת ְלָךֵ֖ ְל ִּא ָּ ָּֽשה׃
יתָך
ל־תֹוְך ב ֶׁ ֶ֑
אתּה ֶׁא ֵ֣
וַּ ֲהב ָּ ֵ֖
אשּה
וְ גִּ ְל ָּחה ֶׁאת־ר ֹ ָָּּ֔
ָּֽיה׃
ת־צ ָּפ ְר ֶׁנ ָּ
וְ ָּע ְש ָּ ֵ֖תה ֶׁא ִּ
יה
ת־ש ְמ ָ֨ ַּלת ִּש ְב ֶָּ֜יּה מ ָּע ָ֗ ֶׁל ָּ
וְ ה ִּס ָּירה ֶׁא ִּ
יתָך
וְ ָּי ְָּֽש ָּבה ְבב ֶָּׁ֔
יָּמים
ת־א ָּ ֵ֖מּה ֶׁי ֵ֣ ַָּֽרח ִּ ֶ֑
יה וְ ֶׁא ִּ
ת־א ִּ ֹ֥ב ָּ
ּוב ְכ ָּ ֶׁ֛תה ֶׁא ָּ
ָּ ָּֽ
וְ ַָּ֨א ַּחר ֶ֜כן
ּוב ַּע ְל ָָּּ֔תּה
יה ְ
ָּת ֵ֤בֹוא א ֶׁל ָּ
וְ ָּהיְ ָּ ֹ֥תה ְלָךֵ֖ ְל ִּא ָּ ָּֽשה׃
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ם־ל ֹא ָּח ַּפ ְֵ֣צ ָּת ָָּ֗בּה
וְ ָּה ַָּ֞יה ִּא ָ֧
וְ ִּש ַּל ְח ָּתּה ְלנַּ ְפ ָָּּ֔שּה
א־ת ְמ ְכ ֶׁ ֵ֖רנָּ ה ַּב ָּכ ֶֶׁ֑סף
ּומ ֹ֥כֹר ל ֹ ִּ
ָּ
א־ת ְת ַּע ֵ֣מר ָָּּ֔בּה
ל ֹ ִּ
יתּה׃ ס
ַּ ֵ֖ת ַּחת ֲא ֶׁ ֹ֥שר ִּענִּ ָּ ָּֽ
י־ת ְה ֶָׁ֨יין ָּ ְל ִֶּ֜איש ְש ֵ֣תי נָּ ִָּ֗שים
ִּ ָּֽכ ִּ
נּואה
הּובה וְ ָּה ַּא ַּ ֵ֣חת ְש ָָּּ֔
ָּה ַּא ַּ ֵ֤חת ֲא ָּ
וְ ָּי ְָּֽלדּו־לֵ֣ ֹו ָּב ִָּּ֔נים
נּואה
הּובה וְ ַּה ְש ָּ ֶ֑
ָּה ֲא ָּ ֵ֖
יאה׃
וְ ָּה ָּיֶׁ֛ה ַּה ֹ֥בן ַּה ְב ֵ֖כֹור ַּל ְשנִּ ָּ ָּֽ
ת־ב ָָּּ֔ניו ֹ֥את ֲא ֶׁשר־יִּ ְה ֶׁיֵ֖ה לֶ֑ ֹו
וְ ָּה ָָּ֗יה ְביֹום ַּהנְ ִּחילֵ֣ ֹו ֶׁא ָּ
הּובה
ן־ה ֲא ָָּּ֔
ת־ב ָּ ֵ֣
יּוכל ְל ַּבכר ֶׁא ֶׁ
ֵ֣ל ֹא ַָּ֗
נּואה ַּה ְב ָּֽכֹר׃
ן־ה ְש ָּ ֵ֖
ל־פנֹ֥י ֶׁב ַּ
ַּע ְ
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יַּכיר
נּואה ִָּ֗
ן־ה ְש ֶָּ֜
ת־ה ְב ָ֨כֹר ֶׁב ַּ
ִּכי ֶׁא ַּ
ר־יִּמ ֵ֖צא לֶ֑ ֹו
ָּל ֵֶׁ֤תת לֹו ִּ ֵ֣פי ְש ַָּּ֔ניִּ ם ְב ֹ֥כֹל ֲא ֶׁש ָּ
אשית אֹנָּ֔ ֹו
ִּכי־הּוא ר ִּ ֵ֣
לֵ֖ ֹו ִּמ ְש ַּ ֹ֥פט ַּה ְבכ ָּ ָֹּֽרה׃ ס
ּומֹורה
סֹורר ֶׁ ָּ֔
ִּ ָּֽכי־יִּ ְה ֶׁי ֵ֣ה ְל ִָּ֗איש ֵּ֚בן ֵ֣
ּוב ֵ֣קֹול ִּא ֶ֑מֹו
א ֶׁינֵ֣נּו ש ָֹּ֔מ ַּע ְב ֹ֥קֹול ָּא ִּ ֵ֖ביו ְ
יס ֵ֣רּו א ָֹּ֔תֹו
וְ ְ
יהם׃
וְ ֹ֥ל ֹא יִּ ְש ַּ ֵ֖מע ֲאל ֶׁ ָּֽ
וְ ָּ ֹ֥ת ְפשּו ֵ֖בֹו ָּא ִּ ֵ֣ביו וְ ִּא ֶ֑מֹו
ל־ש ַּער ְמק ָֹּֽמֹו׃
הֹוציאּו א ֶֹׁ֛תֹו ֶׁאל־זִּ ְקנֹ֥י ִּע ֵ֖ירֹו וְ ֶׁא ַּ ֹ֥
וְ ִּ ָ֧
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ירֹו
וְ ָּא ְמ ַ֞רּו ֶׁאל־זִּ ְקנֵ֣י ִּע ָ֗
סֹורר ּומ ֶׁ ָֹּ֔רה
ְבנֵ֤נּו זֶׁ ה ֵ֣
א ֶׁינֹ֥נּו ש ֵֹ֖מ ַּע ְבקֹלֶ֑נּו
זֹולֵ֖ל וְ ס ָֹּֽבא׃
ל־אנְ ָ֨שי ִּע ֵ֤ירֹו ָּ ָּֽב ֲא ָּבנִּ ים וָּ ָּ֔מת
ּוּ֠ ְרגָּ ֻמהּו ָּכ ַּ
ּוב ַּע ְר ָּ ֹ֥ת ָּה ָּ ֵ֖רע ִּמ ִּק ְר ֶׁבֶָ֑ך
ִּ ָּֽ
וְ ָּכל־יִּ ְש ָּר ֵ֖אל יִּ ְש ְמ ֹ֥עּו וְ יִּ ָּ ָּֽראּו׃ ס
הּומת
ט־מוֶׁ ת וְ ָּ ֶ֑
וְ ִּ ָּֽכי־יִּ ְה ֶׁי ֵ֣ה ְב ִָּ֗איש ֶׁ֛ח ְטא ִּמ ְש ַּפ ָּ ֵ֖
ל־עץ׃
ית א ֵֹ֖תֹו ַּע ָּֽ
וְ ָּת ִּ ֹ֥ל ָּ
ל־ה ָ֗עץ
א־ת ָ֨ ִּלין נִּ ְב ָּל ֶ֜תֹו ַּע ָּ
ל ֹ ָּ
י־ק ֵ֤בֹור ִּת ְק ְב ֶׁרנּו ַּביֵ֣ ֹום ַּה ָּ֔הּוא
ִּ ָּֽכ ָּ
ֹלהים ָּתלֶ֑ ּוי
י־ק ְל ַּ ֹ֥לת ֱא ִּ ֵ֖
ִּ ָּֽכ ִּ
ֹלהיָך נ ֹֹ֥תן ְלָךֵ֖ נַּ ֲח ָּ ָּֽלה׃ ס
הוֵ֣ה ֱא ֶָּׁ֔
ת־א ְד ָּ ֵ֣מ ְת ָָּ֔ך ֲא ֶׁשר יְ ָּ
וְ ֵ֤ל ֹא ְת ַּטמא ֶׁא ַּ

