
Deuteronomy 6 דברים ו



את  ים ְוז ֹ֣ טִִּ֔ ְשפָּ י֙ם ְוַהמִּ ֻחקִּ ה ַהַֽ ְצוָָּ֗ ר ַהמִּ ֶׁ֥ ה ְיהֲאש  ָּ֛ וָּ ם צִּ ֶ֑ ְתכ  ד א  ם ְלַלֵמֹ֣ ֶ֖ ה ֱאֹלֵהיכ  ֶׁ֥ וָּ

ֹות  ץ ַלֲעשֹ֣ ר  אִָּ֔ ר בָּ ֶׁ֥ ַֽ ֲאש  ְשתָּ ה ְלרִּ מָּ ֶ֖ ים שָּ ֶׁ֥ ם ע ְברִּ ָּ֛ ׃ּה   ַאת 

ַען  אְלַמַ֨ ָ֜ ירָּ יָך תִּ ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ ת־ְיהוָּ ְשמ ר א  יו ומִּ לִִּ֠ ֹ֣ ל־ֻחק תָּ ת־כָּ יו   א  ְצותתָּ

ל ְיֵמֹ֣  ְנָךִ֔ כ ֶ֖ ן־בִּ ְנָךֹ֣ וב  ֙ה ובִּ ָךָ֒ ַאתָּ י ְמַצו  ֹ֣ נ כִּ ר אָּ ֹ֣ ֶ֑יָך  ֲאש  י ַחֶּ֑ 

ַען  ןוְלַמֶ֖ ֻכֶׁ֥ יָך   ַיֲארִּ ַֽ מ  יָּ

ַמְעתָּ  וְ  ֵא֙ל שָּ ְשרָּ יִּ

ֹ֣ וְ  ַמְרתָּ ֹות שָּ ֙ר ַלֲעשִ֔ ב ְלָךִ֔ ֲאש  יַטֹ֣ ר יִּ ֶׁ֥ ון ְמא ֶ֑ ַוֲאש  ְרבֶ֖ ֩ר ד תִּ יָך֙ ַכֲאש  י ֲאב ת ֙ ה ֱאֹלֵה  ר ְיהוָָּ֜ ב ַ֨ ְ דִּ  לִָּ֔

ש   ַֽ ב וְדבָּ ֶ֖ לָּ ת חָּ ַבֶׁ֥ ץ זָּ ר  ָּ֛ א 

ע ד  ְשַמֶ֖ ַֽ חָּ ה ׀ א  ֶׁ֥ ינו ְיהוָּ ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ל ְיהוָּ ֵאֶ֑ ְשרָּ יִּ

ַהְבתִָּ֔ וְ  ֹ֣ יָך אָּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלה  ת ְיהוָּ ְבָךֶׁ֥ ֵאֶ֖ ל־ְלבָּ ל־ַנְפְשָךֶ֖ ְבכָּ ָך   וְבכָּ ַֽ ל־ְמא ד   וְבכָּ

֞יו וְ  ֹום ַעל־ הָּ י ְמַצְוָךָּ֛ ַהֶֶּ֑֖ ִ֧ נ כִּ ר אָּ ה ֲאש ַ֨ ל  ֵאָ֗ ים הָּ ֹ֣ רִּ ָך  ַהְדבָּ ַֽ ב  ְלבָּ

םוְ  ֹ֣ ַנְנתָּ יָך שִּ נ ִ֔ ְלבָּ

ֶ֖ וְ  ַבְרתָּ ִ֔ דִּ ְכְתָךֹ֣ ַבד  ָ֙ך וְבל  ְבְתָך  ְבֵבית ֙ ם ְבשִּ ֶ֑ ָך   בָּ ַֽ ְכְבָךֶ֖ וְבוומ  ְבשָּ ְ וַֽ ר 

םו ֶׁ֥ ָך  ְוַשְרתָּ ֶ֑ ד  ֹות ַעל־יָּ ְלאֶ֖

ווְ  יֶׁ֥ ַֽיָך   הָּ ין ֵעינ  ת ֵבֶׁ֥ פ ֶ֖ ְלט טָּ

םו  ָּ֛ יָך  ְכַתְבתָּ ַֽ ר  ְשעָּ ָך ובִּ ֶ֖ ת ֵבית  ַעל־ְמזוז ֶׁ֥
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ה   יָּ֞ ְוהָּ

י  ֶׁ֥ יֲאָךֹ֣ כִּ ע לַ ְיבִּ ְשַבִ֧ ר נִּ ץ ֲאש ַ֨ ר  אָָּ֜ ל־הָּ יָך א  ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ ְלַיֲעו ֶ֖ ׀ ְיהוָּ ו וַֽ ֶׁ֥ ְצחָּ ם ְליִּ ָּ֛ הָּ יָך ְלַאְברָּ ָּ֛ ְ  ֲאב ת  ֶ֑ ת לָּ ת  ֹ֣ ב לָּ

ים  ָּ֛ רִּ יתָּ   עָּ ַֽ נִּ ר ל א־בָּ ֶׁ֥ ת ֲאש  ת ְוט ב ֶ֖ ְגד ֹלֶׁ֥

ים  תִָּ֜ ָ֒  ובַָּ֨ ֵלאתָּ ר ל א־מִּ ֹ֣ ל־טוב  ֲאש  ים כָּ ֹ֣ ְמֵלאִּ

ת  ְבתָּ  וב ר   ַצִ֔ ר ל א־חָּ ֹ֣ י֙ם ֲאש  ֲחצובִּ

ים  ֶׁ֥ מִּ ְעתָּ  ְכרָּ ֶ֑ טָּ ר ל א־נָּ ֹ֣ ים ֲאש  ֶ֖ ְוֵזיתִּ

ֶ֖ וְ  ַכְלתָּ אָּ

ְעתָּ וְ  ַֽ בָּ    שָּ

ר מ  ֹ֣ שָּ ְלָךִ֔  הִּ

ן־ חפ  ְשַכֶ֖ ם מִּ תִּ יִּ ְצַרֶ֖ ץ מִּ ר  ֶׁ֥ יֲאָךָּ֛ ֵמא  ַֽ ר הֹוצִּ ִ֧ ֶ֑ה ֲאש  ת־ְיהוָּ ים  א  ַֽ דִּ ית ֲעבָּ ֵבֶׁ֥

ה  ִ֧ ת־ְיהוָּ יָך א  ָּ֛ א  ֱאֹלה  ֶ֖ ירָּ תִּ

ֹו  ד ְוא תֹ֣ ַתֲעב ֶ֑

ֹו  ְשמֶ֖ ַע ובִּ ֵבַֽ שָּ    תִּ

א  וןל ֹ֣ ְלכִ֔ ֶ֖ ֵתַֽ ים ֲאש  ַעמִִּ֔ ַֽ ים ֵמֱאֹלֵהי֙ הָּ ֶ֑ ים ֲאֵחרִּ ֹ֣ י ֱאֹלהִּ ם   ַאֲחֵרֶ֖ ַֽ יבֹוֵתיכ  ר ְסבִּ

י  ֹ֣ ָך  כִּ ֶ֑ ְרב  יָך ְבוִּ ֶ֖ ה ֱאֹלה  ֶׁ֥ ָּ֛א ְיהוָּ ל ַונָּ ֵאֶׁ֥

ן־  ה פ  ֱחר  ְ י ִ֠ יָ֙ך בִָּ֔ ַאף־ְיהוָּ ה ֱאֹלה ֙

יְדָךִ֔ וְ  ֹ֣ ְשמִּ ה   הִּ ַֽ מָּ ֲאדָּ ל ְפֵנֶׁ֥י הָּ ֵמַעֶ֖

א  ול ֹ֣ הְתַנסִ֔ ַֽ ם ַבַמסָּ ֶ֖ ית  סִּ ר נִּ ֶׁ֥ ם ַכֲאש  ֶ֑ ֶ֖ה ֱאֹלֵהיכ  ת־ְיהוָּ    א 

ֹור מֹ֣ וןשָּ ְשְמרִ֔ יתִּ ֶ֖ יו ְוֻחקָּ ֶׁ֥ ם ְוֵעד תָּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלֵהיכ  ת ְיהוָּ ְצותֶ֖ ת־מִּ ְָּֽ   א  ַֽ וָּ ר צִּ ֶׁ֥ ו ֲאש 
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יתָּ וְ  ָּ֛ שִּ ֶ֑ה  עָּ ֹוב ְבֵעיֵנֹ֣י ְיהוָּ ר ְוַהטֶ֖ ֶׁ֥ שָּ ַהֶָּּ֑

ַען֙  ֹ֣יַטבְלַמ֙ ְ יִּ לִָּ֔

אתָּ ו  בָָּ֗

ַָּֽרְשתָּ֙ וְ  ַֽ ה ַלֲאב  יָּ ֶ֖ ע ְיהוָּ ְשַבֶׁ֥ ר־נִּ ה ֲאש  ץ ַהט בִָּ֔ ר  ֹ֣ אָּ ת־הָּ יָך  א  ַֽ ת 

ף  ה   ַלֲהד ֶׁ֥ ַֽ ר ְיהוָּ ֶׁ֥ ב  ר דִּ ֶ֖ ֶ֑יָך ַכֲאש  נ  פָּ יָך מִּ ֶ֖ ל־א ְיב  ת־כָּ א 

י־  ַֽ ְלָךֶׁ֥ כִּ ְשאָּ י֙ם וְ יִּ ֻחקִּ ת ְוַהַֽ ֵעד ָ֗ ה הָּ ֹ֣ ר מָּ ר ֵלאמ ֶ֑ ֶ֖ חָּ ְנָךָּ֛ מָּ ה ֱאֹל בִּ ֶׁ֥ ה ְיהוָּ ָּ֛ וָּ ר צִּ ֶׁ֥ ים ֲאש  טִִּ֔ ְשפָּ ם   ַהמִּ ַֽ ְתכ  ינו א  ֵהֶ֖

ֹ֣ וְ  ַמְרתָּ ְנָךִ֔  אָּ ְלבִּ

ים  ָּ֛ דִּ ינוֲעבָּ ֶׁ֥ יִּ ם  הָּ יִּ ֶ֑ ְצרָּ ה ְבמִּ ְלַפְרע ֶ֖

נו יֵאִ֧ ה  ַוֶֹּ֑וצִּ ַֽ ָוָּ ֶׁ֥ד ֲחזָּ ם ְביָּ יִּ ְצַרֶ֖ מִּ ָּ֛ה מִּ ְיהוָּ

ן ֵתֹ֣ ְצַרָּ֛ ַוִֶּּ֑ ים ׀ ְבמִּ ִ֧ עִּ ים ְורָּ ים ְגד לִַּ֨ מ ְפתִּ ת וִ֠ ה אֹות ֹ֣ ֹו ְלֵעיֵנַֽינו ְיהוָָּ֡ ל־ֵביתֶ֖ ה וְבכָּ ם ְבַפְרע ֶׁ֥ יִּ

נו  ֶ֖ יאְואֹותָּ ֹ֣ ם הֹוצִּ ֶ֑ שָּ מִּ

ַען֙  יאְלַמ֙ ֹ֣ בִּ ר נִּ הָּ ֶׁ֥ ץ ֲאש  ר  אִָּ֔ ת־הָּ נ֙ו א  ֙ ת לָּ ת  נו לָּ  ינו   א תִָּ֔ ע ַלֲאב ֵתַֽ ְשַבֶ֖

ה ַוְיַצֵוֹ֣נו ל  ֵאִ֔ ים הָּ ֹ֣ ל־ַהֻחקִּ ת־כָּ ה ַלֲעשֹו֙ת א  ְיהוָָּ֗

ה  ֶ֖ ְראָּ ינו  ְליִּ ֹ֣ה ֱאֹלֵהֶ֑ ת־ְיהוָּ א 

ֹוב  ים  ְלטֶׁ֥ מִִּ֔ ל־ַהֶָּּ֑ נ֙ו כָּ ֙ לָּ

נו  ה   ְלַחֶּ֑ ֵתֶ֖ ַֽ ֹום ַהז  ְכַהֶֶּׁ֑֥

ה  ֶ֖ ָוָּ ה וְצדָּ ְהי  ַֽ צְ תִּ ל־ַהמִּ ת־כָּ ֹות א  ר ַלֲעשָ֜ ְשמ ַ֨ י־נִּ ַֽ נו כִּ ֶ֑ ֶׁ֥ ־לָּ ינו ַכֲאש  ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ְפֵנָּ֛י ְיהוָּ את לִּ ֹ֣ה ַהז ָ֗ נו   וָּ ַֽ וָּ ר צִּ
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את  הְוז ֹ֣ ְצוָָּ֗ י֙ם ַהמִּ ֻחקִּ יםַהַֽ טִִּ֔ ְשפָּ ר ְוַהמִּ ֶׁ֥ הֲאש  ָּ֛ וָּ ם ְיהצִּ ֶ֑ ְתכ  ד א  ם ְלַלֵמֹ֣ ֶ֖ ה ֱאֹלֵהיכ  ֶׁ֥ וָּ

ֹות ץ ַלֲעשֹ֣ ר  אִָּ֔ ר בָּ ֶׁ֥ ַֽ ֲאש  ְשתָּ ה ְלרִּ מָּ ֶ֖ ים שָּ ֶׁ֥ ם ע ְברִּ ָּ֛    ׃ּהַאת 

ַען  אְלַמַ֨ ָ֜ ירָּ יָך תִּ ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ ת־ְיהוָּ ְשמ ר א  יו ומִּ לִִּ֠ ֹ֣ ל־ֻחק תָּ ת־כָּ יו   א  ְצותתָּ

י  ֹ֣ נ כִּ ר אָּ ֹ֣ ָךֲָ֒אש  ל ְיֵמֹ֣ ְמַצו  ְנָךִ֔ כ ֶ֖ ן־בִּ ְנָךֹ֣ וב  ֙ה ובִּ ֶ֑יָך  ַאתָּ י ַחֶּ֑ 

ַען  יָך   וְלַמֶ֖ ַֽ מ  ן יָּ ֻכֶׁ֥ ַיֲארִּ

ַמְעתָּ   ֵא֙ל ְושָּ ְשרָּ יִּ

 ֹ֣ ַמְרתָּ ֹותְושָּ ֙ר ַלֲעשִ֔ ב ְלָךִ֔ ֲאש  יַטֹ֣ ר יִּ ֶׁ֥ ון ְמא ֶ֑ ַוֲאש  ְרבֶ֖ ֩ר ד תִּ יָך֙ ַכֲאש  י ֲאב ת ֙ ה ֱאֹלֵה  ר ְיהוָָּ֜ ב ַ֨ ְ דִּ  לִָּ֔

ש ַֽ ב וְדבָּ ֶ֖ לָּ ת חָּ ַבֶׁ֥ ץ זָּ ר  ָּ֛   א 

ע ד  ְשַמֶ֖ ַֽ חָּ ה ׀ א  ֶׁ֥ ינו ְיהוָּ ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ל ְיהוָּ ֵאֶ֑ ְשרָּ יִּ

ַהְבתִָּ֔  ֹ֣ יָך ְואָּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלה  ת ְיהוָּ ְבָךֶׁ֥ ֵאֶ֖ ל־ְלבָּ ל־ַנְפְשָךֶ֖ ְבכָּ ָך   וְבכָּ ַֽ ל־ְמא ד   וְבכָּ

֞יו  ה ְוהָּ ל  ֵאָ֗ ים הָּ ֹ֣ רִּ י ַהְדבָּ ִ֧ נ כִּ ר אָּ ֹום ַעל־ ְמַצְוָךָּ֛ ֲאש ַ֨ ָך  ַהֶֶּ֑֖ ַֽ ב  ְלבָּ

ם ֹ֣ ַנְנתָּ יָך ְושִּ נ ִ֔ ְלבָּ

 ֶ֖ ַבְרתָּ ִ֔ ְודִּ ְכְתָךֹ֣ ַבד  ָ֙ך וְבל  ְבְתָך  ְבֵבית ֙ ם ְבשִּ ֶ֑ ָך   בָּ ַֽ ְכְבָךֶ֖ וְבוומ  ְבשָּ ְ וַֽ ר 

ם ֶׁ֥ ָך  וְוַשְרתָּ ֶ֑ ד  ֹות ַעל־יָּ ְלאֶ֖

ַֽיָך    ין ֵעינ  ת ֵבֶׁ֥ פ ֶ֖ ו ְלט טָּ יֶׁ֥ ְוהָּ

ם ָּ֛ יָך  וְכַתְבתָּ ַֽ ר  ְשעָּ ָך ובִּ ֶ֖ ת ֵבית  ַעל־ְמזוז ֶׁ֥
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ה   יָּ֞ ְוהָּ

י  ֶׁ֥ יָך כִּ ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ יֲאָךֹ֣ ׀ ְיהוָּ ע לַ ְיבִּ ְשַבִ֧ ר נִּ ץ ֲאש ַ֨ ר  אָָּ֜ ל־הָּ ְלַיֲעו ֶ֖ א  ו וַֽ ֶׁ֥ ְצחָּ ם ְליִּ ָּ֛ הָּ יָך ְלַאְברָּ ָּ֛ ְ  ֲאב ת  ֶ֑ ת לָּ ת  ֹ֣ ב לָּ

ים  ָּ֛ רִּ יתָּ עָּ ַֽ נִּ ר ל א־בָּ ֶׁ֥ ת ֲאש  ת ְוט ב ֶ֖    ְגד ֹלֶׁ֥

ים  תִָּ֜ ָ֒  ובַָּ֨ ֵלאתָּ ר ל א־מִּ ֹ֣ ל־טוב  ֲאש  ים כָּ ֹ֣ ְמֵלאִּ

ת  ְבתָּ  וב ר   ַצִ֔ ר ל א־חָּ ֹ֣ י֙ם ֲאש  ֲחצובִּ

ים  ֶׁ֥ מִּ ְעתָּ  ְכרָּ ֶ֑ טָּ ר ל א־נָּ ֹ֣ ים ֲאש  ֶ֖ ְוֵזיתִּ

 ֶ֖ ַכְלתָּ ְואָּ

ְעתָּ  ַֽ בָּ    ְושָּ

ר מ  ֹ֣ שָּ ְלָךִ֔  הִּ

ח  ְשַכֶ֖ ן־תִּ יֲאָךָּ֛ פ  ַֽ ר הֹוצִּ ִ֧ ֶ֑ה ֲאש  ת־ְיהוָּ ם מִּ א  יִּ ְצַרֶ֖ ץ מִּ ר  ֶׁ֥ יםֵמא  ַֽ דִּ ית ֲעבָּ   ֵבֶׁ֥

ִ֧ה  ת־ְיהוָּ יָך א  ָּ֛ א  ֱאֹלה  ֶ֖ ירָּ תִּ

ֹו  ד ְוא תֹ֣ ַתֲעב ֶ֑

ֹו  ְשמֶ֖ ַע ובִּ ֵבַֽ שָּ    תִּ

א  ון ל ֹ֣ ְלכִ֔ ים ֵמֱאֹלֵהי֙ ֵתַֽ ֶ֑ ים ֲאֵחרִּ ֹ֣ י ֱאֹלהִּ ֶ֖ ַאֲחֵרֶ֖ ים ֲאש  ַעמִִּ֔ ַֽ םהָּ ַֽ יבֹוֵתיכ     ר ְסבִּ

י  ֹ֣ ָך  כִּ ֶ֑ ְרב  יָך ְבוִּ ֶ֖ ה ֱאֹלה  ֶׁ֥ ָּ֛א ְיהוָּ ל ַונָּ ֵאֶׁ֥

ה  ֱחר  ן־י ִ֠ ְ פ  יָ֙ך בִָּ֔ ַאף־ְיהוָּ ה ֱאֹלה ֙

יְדָךִ֔  ֹ֣ ְשמִּ ה   ְוהִּ ַֽ מָּ ֲאדָּ ל ְפֵנֶׁ֥י הָּ ֵמַעֶ֖

א  ו ל ֹ֣ הְתַנסִ֔ ַֽ ם ַבַמסָּ ֶ֖ ית  סִּ ר נִּ ֶׁ֥ ם ַכֲאש  ֶ֑ ֶ֖ה ֱאֹלֵהיכ  ת־ְיהוָּ    א 

ֹור  מֹ֣ ון שָּ ְשְמרִ֔ ת־תִּ תא  ְצותֶ֖ ם מִּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלֵהיכ  יוְיהוָּ ֶׁ֥ יְוֵעד תָּ ֶ֖ ר וְוֻחקָּ ֶׁ֥ ְֲָּֽאש  ַֽ וָּ    צִּ
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יתָּ  ָּ֛ שִּ ֶ֑ה  ְועָּ ֹוב ְבֵעיֵנֹ֣י ְיהוָּ ר ְוַהטֶ֖ ֶׁ֥ שָּ ַהֶָּּ֑

ַען֙  ְ ְלַמ֙ ֹ֣יַטב לִָּ֔ יִּ

אתָּ  ובָָּ֗

ַָּֽרְשתָּ֙  ַֽ ה ַלֲאב  ְויָּ ֶ֖ ע ְיהוָּ ְשַבֶׁ֥ ר־נִּ ה ֲאש  ץ ַהט בִָּ֔ ר  ֹ֣ אָּ ת־הָּ יָךא  ַֽ   ת 

ף  ל־ַלֲהד ֶׁ֥ ת־כָּ יָך א  ֶ֖ ה   א ְיב  ַֽ ר ְיהוָּ ֶׁ֥ ב  ר דִּ ֶ֖ ֶ֑יָך ַכֲאש  נ  פָּ מִּ

ְלָךֶׁ֥  ְשאָּ י־יִּ ַֽ ה כִּ ֹ֣ ר מָּ ר ֵלאמ ֶ֑ ֶ֖ חָּ ְנָךָּ֛ מָּ י֙ם וְ בִּ ֻחקִּ ת ְוַהַֽ ֵעד ָ֗ ים הָּ טִִּ֔ ְשפָּ ר ַהמִּ ֶׁ֥ הֲאש  ָּ֛ וָּ ה ֱאֹל צִּ ֶׁ֥ ם   ְיהוָּ ַֽ ְתכ  ינו א  ֵהֶ֖

 ֹ֣ ַמְרתָּ ְנָךִ֔  ְואָּ ְלבִּ

ים  ָּ֛ דִּ ם  ֲעבָּ יִּ ֶ֑ ְצרָּ ה ְבמִּ ינו ְלַפְרע ֶ֖ ֶׁ֥ יִּ הָּ

נו  יֵאִ֧ ָּ֛ה ַוֶֹּ֑וצִּ םְיהוָּ יִּ ְצַרֶ֖ מִּ ה  מִּ ַֽ ָוָּ ֶׁ֥ד ֲחזָּ ְביָּ

ן  ֵתֹ֣ ים ׀ ַוִֶּּ֑ ִ֧ עִּ ים ְורָּ ים ְגד לִַּ֨ מ ְפתִּ ת וִ֠ ה אֹות ֹ֣ ְצַרָּ֛ ְיהוָָּ֡ ֹו ְבמִּ ל־ֵביתֶ֖ ה וְבכָּ ם ְבַפְרע ֶׁ֥ ְלֵעיֵנַֽינו יִּ

נו  ֶ֖ ם ְואֹותָּ ֶ֑ שָּ יא מִּ ֹ֣ הֹוצִּ

ַען֙  נ֙ו ְלַמ֙ ֙ ת לָּ ת  נו לָּ  יא א תִָּ֔ ֹ֣ בִּ ר נִּ הָּ ֶׁ֥ ץ ֲאש  ר  אִָּ֔ ת־הָּ ינוא  ע ַלֲאב ֵתַֽ    ְשַבֶ֖

ה ַלֲעשֹו֙ת ַוְיַצֵוֹ֣נו ה ְיהוָָּ֗ ל  ֵאִ֔ ים הָּ ֹ֣ ל־ַהֻחקִּ ת־כָּ א 

ה ֶ֖ ְראָּ ינו  ְליִּ ֹ֣ה ֱאֹלֵהֶ֑ ת־ְיהוָּ א 

ֹוב  ים  ְלטֶׁ֥ מִִּ֔ ל־ַהֶָּּ֑ נ֙ו כָּ ֙ לָּ

נו  ה   ְלַחֶּ֑ ֵתֶ֖ ַֽ ֹום ַהז  ְכַהֶֶּׁ֑֥

ה  ֶ֖ ָוָּ י־וְצדָּ ַֽ נו כִּ ֶ֑ ה־לָּ ְהי  ַֽ רתִּ ְשמ ַ֨ ֹות נִּ צְ ַלֲעשָ֜ ל־ַהמִּ ת־כָּ את א  ֹ֣ה ַהז ָ֗ ֶׁ֥ וָּ ינו ַכֲאש  ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ְפֵנָּ֛י ְיהוָּ נור לִּ ַֽ וָּ    צִּ
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את  הְוז ֹ֣ ְצוָָּ֗ י֙ם ַהמִּ ֻחקִּ יםַהַֽ טִִּ֔ ְשפָּ ר ְוַהמִּ ֶׁ֥ הֲאש  ָּ֛ וָּ ם ְיהצִּ ֶ֑ ְתכ  ד א  ם ְלַלֵמֹ֣ ֶ֖ ה ֱאֹלֵהיכ  ֶׁ֥ וָּ

ֹות ץ ַלֲעשֹ֣ ר  אִָּ֔ ר בָּ ֶׁ֥ ַֽ ֲאש  ְשתָּ ה ְלרִּ מָּ ֶ֖ ים שָּ ֶׁ֥ ם ע ְברִּ ָּ֛    ׃ּהַאת 

ַען  אְלַמַ֨ ָ֜ ירָּ יָך תִּ ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ ת־ְיהוָּ ְשמ ר א  יו ומִּ לִִּ֠ ֹ֣ ל־ֻחק תָּ ת־כָּ יו   א  ְצותתָּ

י  ֹ֣ נ כִּ ר אָּ ֹ֣ ָךֲָ֒אש  ל ְיֵמֹ֣ ְמַצו  ְנָךִ֔ כ ֶ֖ ן־בִּ ְנָךֹ֣ וב  ֙ה ובִּ ֶ֑יָך  ַאתָּ י ַחֶּ֑ 

ַען  יָך   וְלַמֶ֖ ַֽ מ  ן יָּ ֻכֶׁ֥ ַיֲארִּ

ַמְעתָּ   ֵא֙ל ְושָּ ְשרָּ יִּ

 ֹ֣ ַמְרתָּ ֹותְושָּ ֙ר ַלֲעשִ֔ ב ְלָךִ֔ ֲאש  יַטֹ֣ ר יִּ ֶׁ֥ ון ְמא ֶ֑ ַוֲאש  ְרבֶ֖ ֩ר ד תִּ יָך֙ ַכֲאש  י ֲאב ת ֙ ה ֱאֹלֵה  ר ְיהוָָּ֜ ב ַ֨ ְ דִּ  לִָּ֔

ש ַֽ ב וְדבָּ ֶ֖ לָּ ת חָּ ַבֶׁ֥ ץ זָּ ר  ָּ֛   א 

ע ד  ְשַמֶ֖ ַֽ חָּ ה ׀ א  ֶׁ֥ ינו ְיהוָּ ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ל ְיהוָּ ֵאֶ֑ ְשרָּ יִּ

ַהְבתִָּ֔  ֹ֣ יָך ְואָּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלה  ת ְיהוָּ ְבָךֶׁ֥ ֵאֶ֖ ל־ְלבָּ ל־ַנְפְשָךֶ֖ ְבכָּ ָך   וְבכָּ ַֽ ל־ְמא ד   וְבכָּ

֞יו  ה ְוהָּ ל  ֵאָ֗ ים הָּ ֹ֣ רִּ י ַהְדבָּ ִ֧ נ כִּ ר אָּ ֹום ַעל־ ְמַצְוָךָּ֛ ֲאש ַ֨ ָך  ַהֶֶּ֑֖ ַֽ ב  ְלבָּ

ם ֹ֣ ַנְנתָּ יָך ְושִּ נ ִ֔ ְלבָּ

 ֶ֖ ַבְרתָּ ִ֔ ְודִּ ְכְתָךֹ֣ ַבד  ָ֙ך וְבל  ְבְתָך  ְבֵבית ֙ ם ְבשִּ ֶ֑ ָך   בָּ ַֽ ְכְבָךֶ֖ וְבוומ  ְבשָּ ְ וַֽ ר 

ם ֶׁ֥ ָך  וְוַשְרתָּ ֶ֑ ד  ֹות ַעל־יָּ ְלאֶ֖

ַֽיָך    ין ֵעינ  ת ֵבֶׁ֥ פ ֶ֖ ו ְלט טָּ יֶׁ֥ ְוהָּ

ם ָּ֛ יָך  וְכַתְבתָּ ַֽ ר  ְשעָּ ָך ובִּ ֶ֖ ת ֵבית  ַעל־ְמזוז ֶׁ֥

Deuteronomy 6

1

2

3

5

6

4

7

8

9

Egypt, Us, Caanan
Lands
God(s)
God’s instructions
Our responsibility
Next Generation(s)
Life or Death
Distinct identity



ה   יָּ֞ ְוהָּ

י  ֶׁ֥ יָך כִּ ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ יֲאָךֹ֣ ׀ ְיהוָּ ע לַ ְיבִּ ְשַבִ֧ ר נִּ ץ ֲאש ַ֨ ר  אָָּ֜ ל־הָּ ְלַיֲעו ֶ֖ א  ו וַֽ ֶׁ֥ ְצחָּ ם ְליִּ ָּ֛ הָּ יָך ְלַאְברָּ ָּ֛ ְ  ֲאב ת  ֶ֑ ת לָּ ת  ֹ֣ ב לָּ

ים  ָּ֛ רִּ יתָּ עָּ ַֽ נִּ ר ל א־בָּ ֶׁ֥ ת ֲאש  ת ְוט ב ֶ֖    ְגד ֹלֶׁ֥

ים  תִָּ֜ ָ֒  ובַָּ֨ ֵלאתָּ ר ל א־מִּ ֹ֣ ל־טוב  ֲאש  ים כָּ ֹ֣ ְמֵלאִּ

ת  ְבתָּ  וב ר   ַצִ֔ ר ל א־חָּ ֹ֣ י֙ם ֲאש  ֲחצובִּ

ים  ֶׁ֥ מִּ ְעתָּ  ְכרָּ ֶ֑ טָּ ר ל א־נָּ ֹ֣ ים ֲאש  ֶ֖ ְוֵזיתִּ

 ֶ֖ ַכְלתָּ ְואָּ

ְעתָּ  ַֽ בָּ    ְושָּ

ר מ  ֹ֣ שָּ ְלָךִ֔  הִּ

ח  ְשַכֶ֖ ן־תִּ יֲאָךָּ֛ פ  ַֽ ר הֹוצִּ ִ֧ ֶ֑ה ֲאש  ת־ְיהוָּ ם מִּ א  יִּ ְצַרֶ֖ ץ מִּ ר  ֶׁ֥ יםֵמא  ַֽ דִּ ית ֲעבָּ   ֵבֶׁ֥

ִ֧ה  ת־ְיהוָּ יָך א  ָּ֛ א  ֱאֹלה  ֶ֖ ירָּ תִּ

ֹו  ד ְוא תֹ֣ ַתֲעב ֶ֑

ֹו  ְשמֶ֖ ַע ובִּ ֵבַֽ שָּ    תִּ

א  ון ל ֹ֣ ְלכִ֔ ים ֵמֱאֹלֵהי֙ ֵתַֽ ֶ֑ ים ֲאֵחרִּ ֹ֣ י ֱאֹלהִּ ֶ֖ ַאֲחֵרֶ֖ ים ֲאש  ַעמִִּ֔ ַֽ םהָּ ַֽ יבֹוֵתיכ     ר ְסבִּ

י  ֹ֣ ָך  כִּ ֶ֑ ְרב  יָך ְבוִּ ֶ֖ ה ֱאֹלה  ֶׁ֥ ָּ֛א ְיהוָּ ל ַונָּ ֵאֶׁ֥

ה  ֱחר  ן־י ִ֠ ְ פ  יָ֙ך בִָּ֔ ַאף־ְיהוָּ ה ֱאֹלה ֙

יְדָךִ֔  ֹ֣ ְשמִּ ה   ְוהִּ ַֽ מָּ ֲאדָּ ל ְפֵנֶׁ֥י הָּ ֵמַעֶ֖

א  ו ל ֹ֣ הְתַנסִ֔ ַֽ ם ַבַמסָּ ֶ֖ ית  סִּ ר נִּ ֶׁ֥ ם ַכֲאש  ֶ֑ ֶ֖ה ֱאֹלֵהיכ  ת־ְיהוָּ    א 

ֹור  מֹ֣ ון שָּ ְשְמרִ֔ ת־תִּ תא  ְצותֶ֖ ם מִּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלֵהיכ  יוְיהוָּ ֶׁ֥ יְוֵעד תָּ ֶ֖ ר וְוֻחקָּ ֶׁ֥ ְֲָּֽאש  ַֽ וָּ    צִּ
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יתָּ  ָּ֛ שִּ ֶ֑ה  ְועָּ ֹוב ְבֵעיֵנֹ֣י ְיהוָּ ר ְוַהטֶ֖ ֶׁ֥ שָּ ַהֶָּּ֑

ַען֙  ְ ְלַמ֙ ֹ֣יַטב לִָּ֔ יִּ

אתָּ  ובָָּ֗

ַָּֽרְשתָּ֙  ַֽ ה ַלֲאב  ְויָּ ֶ֖ ע ְיהוָּ ְשַבֶׁ֥ ר־נִּ ה ֲאש  ץ ַהט בִָּ֔ ר  ֹ֣ אָּ ת־הָּ יָךא  ַֽ   ת 

ף  ל־ַלֲהד ֶׁ֥ ת־כָּ יָך א  ֶ֖ ה   א ְיב  ַֽ ר ְיהוָּ ֶׁ֥ ב  ר דִּ ֶ֖ ֶ֑יָך ַכֲאש  נ  פָּ מִּ

ְלָךֶׁ֥  ְשאָּ י־יִּ ַֽ ה כִּ ֹ֣ ר מָּ ר ֵלאמ ֶ֑ ֶ֖ חָּ ְנָךָּ֛ מָּ י֙ם וְ בִּ ֻחקִּ ת ְוַהַֽ ֵעד ָ֗ ים הָּ טִִּ֔ ְשפָּ ר ַהמִּ ֶׁ֥ הֲאש  ָּ֛ וָּ ה ֱאֹל צִּ ֶׁ֥ ם   ְיהוָּ ַֽ ְתכ  ינו א  ֵהֶ֖

 ֹ֣ ַמְרתָּ ְנָךִ֔  ְואָּ ְלבִּ

ים  ָּ֛ דִּ ם  ֲעבָּ יִּ ֶ֑ ְצרָּ ה ְבמִּ ינו ְלַפְרע ֶ֖ ֶׁ֥ יִּ הָּ

נו  יֵאִ֧ ָּ֛ה ַוֶֹּ֑וצִּ םְיהוָּ יִּ ְצַרֶ֖ מִּ ה  מִּ ַֽ ָוָּ ֶׁ֥ד ֲחזָּ ְביָּ

ן  ֵתֹ֣ ים ׀ ַוִֶּּ֑ ִ֧ עִּ ים ְורָּ ים ְגד לִַּ֨ מ ְפתִּ ת וִ֠ ה אֹות ֹ֣ ְצַרָּ֛ ְיהוָָּ֡ ֹו ְבמִּ ל־ֵביתֶ֖ ה וְבכָּ ם ְבַפְרע ֶׁ֥ ְלֵעיֵנַֽינו יִּ

נו  ֶ֖ ם ְואֹותָּ ֶ֑ שָּ יא מִּ ֹ֣ הֹוצִּ

ַען֙  נ֙ו ְלַמ֙ ֙ ת לָּ ת  נו לָּ  יא א תִָּ֔ ֹ֣ בִּ ר נִּ הָּ ֶׁ֥ ץ ֲאש  ר  אִָּ֔ ת־הָּ ינוא  ע ַלֲאב ֵתַֽ    ְשַבֶ֖

ה ַלֲעשֹו֙ת ַוְיַצֵוֹ֣נו ה ְיהוָָּ֗ ל  ֵאִ֔ ים הָּ ֹ֣ ל־ַהֻחקִּ ת־כָּ א 

ה ֶ֖ ְראָּ ינו  ְליִּ ֹ֣ה ֱאֹלֵהֶ֑ ת־ְיהוָּ א 

ֹוב  ים  ְלטֶׁ֥ מִִּ֔ ל־ַהֶָּּ֑ נ֙ו כָּ ֙ לָּ

נו  ה   ְלַחֶּ֑ ֵתֶ֖ ַֽ ֹום ַהז  ְכַהֶֶּׁ֑֥

ה  ֶ֖ ָוָּ י־וְצדָּ ַֽ נו כִּ ֶ֑ ה־לָּ ְהי  ַֽ רתִּ ְשמ ַ֨ ֹות נִּ צְ ַלֲעשָ֜ ל־ַהמִּ ת־כָּ את א  ֹ֣ה ַהז ָ֗ ֶׁ֥ וָּ ינו ַכֲאש  ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ְפֵנָּ֛י ְיהוָּ נור לִּ ַֽ וָּ    צִּ
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Deuteronomy 6

He delivered and so we are his.
• 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.
• Our responsibility is to fear Him, to obey Him, to have him as our God, to 

pass this on to our children.
• 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.
• If we fear Him, and follow Him, and keep Him alive in our families we will 

have life. In fact, it will be our righteousness in this new land of the living 
to which He is bring us.



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. 


