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פרק ח
ל־ה ִּמ ְצ ָָּ֗וה ֲא ֶׁ֨שר ָּאנ ִּ ִֹ֧כי ְמ ַצוְ ך ַהיּ֖ ֹום ִּת ְש ְמ ֣רון ַל ֲע ׂ֑שֹות
ָּכ ַ
יתם
ְל ֶַׁ֨מ ַען ִּ ִּֽת ְחי֜ ון ְור ִּב ָ֗
יכם׃
הוּ֖ה ַל ֲאב ֵֹת ִּֽ
ת־ה ָָּ֔ארץ ֲאשר־נִּ ְש ַ ַּ֥בע יְ ָּ
ובאתם ִּ ִּֽו ִּיר ְש ֣תם א ָּ
ָּ
הוִ֧ה ֱאֹלהיך
יכ ֜ך יְ ָּ
ל־ה ָ֗דרְך ֲא ֶׁ֨שר ה ִּ ִֹּֽל ֲ
ת־כ ַ
וְ זָּ ַכ ְר ָּ ֣ת א ָּ
זה ַא ְר ָּב ִּ ַּ֥עים ָּש ָּנּ֖ה ַב ִּמ ְד ָּ ׂ֑בר
ְל ֶַׁ֨מ ַען ַע ִֹּֽנ ְת ֜ך ְלנַ ִּֽסֹ ְת ָ֗ך
ת־א ִ֧שר ִּ ִּֽב ְל ָּב ְבך
ָּל ַ ֜ד ַעת א ֲ
ם־ל ֹא׃
מר ִּמ ְצו ָּ ֺּ֖תיו ִּא ִּֽ
ֲה ִּת ְש ַּ֥ ֹ
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ַוִַּֽֽיְ ַענְ ך וַ יַ ְר ִּעבך
שר לֹא־יָּ ַ ָ֔ד ְע ָּת
וַ ַי ֲִּֽא ִּ ִּֽכ ְלך את ַה ָּמן ֲא ֣
וְ ַּ֥ל ֹא יָּ ְד ּ֖עון ֲאב ֹׂ֑תיך
הֹוד ֲע ָ֗ך
ְל ַ ֣מ ַען ִּ ִּֽ
ל־הלחם ְל ַבדֹו יִּ ְחי ֣ה ָּ ִּֽה ָּא ָּ ָ֔דם
ִּ֠ ִּכי ֣ל ֹא ַע ַ
הוּ֖ה יִּ ְחיַּ֥ה ָּה ָּא ָּ ִּֽדם׃
ל־מֹוצא ִּ ִּֽפי־יְ ָּ
ָּ ַּ֥
ל־כ
ִּכי ַע ָּ
ִּש ְמ ֶׁ֨ ָּל ְת ֜ך ל ֹא ָּ ִּֽב ְל ָּתה ֵ ִּֽמ ָּע ָ֔ליך
וְ ַרגְ ְלךּ֖ ֣ל ֹא ָּב ֵצ ָּׂ֑קה
זּ֖ה ַא ְר ָּב ִּ ַּ֥עים ָּש ָּנִּֽה׃
ם־ל ָּבבׂ֑ך
וְ יָּ ַד ְע ָּ ּ֖ת ִּע ְ
ת־בנָ֔ ֹו
ִָּ֗כי ַכ ֲא ֶׁ֨שר יְ יַ ֵ ַּ֥סר ִּאיש א ְ
ֹלהיך ְמיַ ְס ִּֽרךָּ ׃
הוַּ֥ה ֱא ּ֖
יְ ָּ
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ֹלהיך
הו֣ה ֱא ׂ֑
ת־מ ְצ ֺּ֖ות יְ ָּ
וְ ָּ ֣ש ַמ ְר ָָּ֔ת א ִּ
ָּללַּ֥כת ִּב ְד ָּר ָּ ּ֖כיו
וליִּ ְר ָּ ַּ֥אה א ִֹּֽתֹו׃
ְ
טֹובה
ל־ארץ ָּ ׂ֑
יאךּ֖ א ֣
ֹלהיך ְמ ִּ ִּֽב ֲ
הו֣ה ֱא ָ֔
ִּ ִּ֚כי יְ ָּ
ִּ֚ארץ ַנ ֲ֣ח ֵלי ָָּ֔מיִּם
מת
ותהֹ ָ֔ ֹ
ֲעיָּ נֹת ְ
וב ָּ ִּֽהר׃
י ְֹצ ִּ ַּ֥אים ַב ִּב ְק ָּ ּ֖עה ָּ
ושע ָּ ָֹ֔רה
ארץ ִּח ָּטה ְ
ות ֵא ָּנּ֖ה וְ ִּר ׂ֑מֹון
וְ גַּ֥פן ְ
ץ־זַּ֥ית ּ֖שמן ְוד ָּ ִּֽבש׃
ִּֽאר ֵ
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ָ֗ארץ ֲא ֶׁ֨שר
ל־בּ֣ה ָ֔לחם
אכ ָּ
ל ֹא ְב ִּמ ְס ֵכנֻ ת ִּֽת ֹ ַ
ִּֽל ֹא־ת ְח ַ ַּ֥סר ּ֖כֹל ָּ ׂ֑בּה
שר
ִּ֚ארץ ֲא ֣
ֲא ָּבנ ָּ֣יה ַב ְר ָ֔זל
יה ַת ְח ַּ֥צ ֹב נְ ִּֽחֹשת׃
ומ ֲה ָּר ּ֖ר ָּ
ֵ
וְ ָּא ַכ ְל ָּ ּ֖ת וְ ָּש ָּ ׂ֑ב ְע ָּת
ֹלהיך
הו֣ה ֱא ָ֔
וב ַר ְכ ָּת את־יְ ָּ
ֵ ִּֽ
ן־לְך׃
ל־ה ָּ ַּ֥ארץ ַהט ָּ ֹּ֖בה ֲא ַּ֥שר ָּנ ִַּֽת ָּ ִּֽ
ַע ָּ
ִּה ָּ ֣שמר ְל ָ֔ך
ֹלהיך
הו֣ה ֱא ׂ֑
ן־ת ְש ַ ּ֖כח את־יְ ָּ
פ ִּ
ומ ְש ָּפ ָּ ֣טיו וְ ֻחק ָָֹּ֔תיו
מר ִּמ ְצו ָֺּתיו ִּ
ְל ִּב ְל ִֶּׁ֨תי ְש ֹ
ֲאשר ָּאנ ִּ ַֹּ֥כי ְמ ַצוְ ךּ֖ ַהיִּֽ ֹום׃
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אכּ֖ל וְ ָּש ָּ ׂ֑ב ְע ָּת
פן־ת ֹ ַ
טֹובים ִּת ְבנּ֖ה וְ יָּ ָּ ִּֽש ְב ָּת׃
וב ִּ ַּ֥תים ִּ
ָּ
וב ָּ ְִּֽק ְרך וְ ִּֽצ ֹאנְ ך יִּ ְר ְב ָֻ֔ין
ְ
ה־לְׂ֑ך
וְ ַּ֥כסף וְ זָּ ָּ ּ֖הב יִּ ְרב ָּ
ר־לךּ֖ יִּ ְר ִּֽבה׃
וְ ַּ֥כֹל ֲאש ְ
וְ ָּ ּ֖רם ְל ָּבבׂ֑ך
ֹלהיך
הו֣ה ֱא ָ֔
וְ ָּ ִּֽש ַכ ְח ָּת את־יְ ָּ
יאך ֵמ ַּ֥ארץ ִּמ ְצ ַ ּ֖ריִּ ם ִּמ ֵ ַּ֥בית ֲע ָּב ִּ ִּֽדים׃
מֹוצ ֲ
ַה ִּ
נֹורא
יכ ֜ך ַב ִּמ ְד ָּ ֣בר ׀ ַהגָּ ֣ד ֹל וְ ַה ָּ ָ֗
מֹול ֲ
ַה ֶׁ֨ ִּ
ין־מיִּם
שר ֵ ִּֽא ָּ ׂ֑
נָּ ָּחש ׀ ָּש ָּרף וְ ַע ְק ָּ ָ֔רב וְ ִּצ ָּמ ּ֖אֹון ֲא ֣
מֹוציא ְלך ַָ֔מיִּ ם ִּמ ּ֖צור ִּֽ ַה ַח ָּל ִּ ִּֽמיש׃
ַה ִּ
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ַה ִּֽ ַמ ֲא ִֶּׁ֨כ ְלךַּ֥ ָּמן ַב ִּמ ְד ָָּ֔בר ֲא ַּ֥שר לֹא־יָּ ְד ּ֖עון ֲאב ֹׂ֑תיך
ְל ַ ֣מ ַען ַע ִֹּֽנ ְת ָ֗ך
ול ַמ ַען נַ ס ָֹ֔תך
ְ
יתך׃
יט ְבךּ֖ ְב ַא ֲח ִּר ִּֽ
ְל ֵה ִּ ִּֽ
וְ ָּא ַמ ְר ָּ ּ֖ת ִּב ְל ָּבבׂ֑ך
ת־ה ַ ַּ֥חיִּ ל ַהזִּֽה׃
כ ִֹּחי וְ ֣עֹצם יָּ ִּ ָ֔די ָּ ַּ֥ע ָּשה ִּ ּ֖לי א ַ
ֹלהיך
הו֣ה ֱא ָ֔
וְ ָּז ִַּֽכ ְר ָּת את־יְ ָּ
ִּ ֣כי ָ֗הוא ַהנ ֵ ַֹּ֥תן ְלך ּ֖כֹ ַח ַל ֲע ֣שֹות ָּ ׂ֑חיִּ ל
ת־ב ִּריתֹו
ְל ֶַׁ֨מ ַען ָּה ִּ ְִ֧קים א ְ
ֲאשר־נִּ ְש ַ ַּ֥בע ַל ֲאב ֹּ֖תיך ַכיַּ֥ ֹום ַהזִּֽה׃ פ
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ֹלהיך
הו֣ה ֱא ָ֔
ם־שכֹ ַח ִּת ְש ַכח את־יְ ָּ
וְ ָּה ָָּ֗יה ִּא ָּ
ֹלהים ֲא ֵח ִּ ָ֔רים
וְ ָּ ִּֽה ַל ְכ ָָּ֗ת ַא ֲח ֵרי ֱא ִּ ֣
֣ית ָּל ׂ֑הם
וַ ֲע ַב ְד ָּ ּ֖תם וְ ִּה ְש ַת ֲחִּו ָּ
ַה ִּעד ֹ ִּתי ָּבכם ַהיָ֔ ֹום
אב ִּֽדון׃
ִּ ַּ֥כי ָּא ּ֖בֹד ת ֹ ֵ
גֹוים ֲאשר יְ הוָּ ה ַמ ֲא ִּ ֣ביד ִּמ ְפנֵ ָ֔יכם
ַכ ִָּ֗
אב ׂ֑דון
ֵ ּ֖כן ת ֹ ֵ
יכם׃ פ
ֹלה ִּֽ
הוַּ֥ה ֱא ֵ
ֵ ִּ֚עקב ֣ל ֹא ִּת ְש ְמ ָ֔עון ְב ּ֖קֹול יְ ָּ

