
Structure Mishpatim 26-19 Perakim  

26-19Debarim : Order of Laws in Mishpatim Section 
  

  :ְולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשְוא =  לֹא ִתְרַצח  9&6 
7& 10a ֵרֶעָך ְולֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת =  ְולֹא ִתְנָאף  
8& 10bְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָךְולֹא ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶעָך ָׂשֵדהּו ְוַע =  ְולֹא ִתְגנֹב:  
 
6&9 .Killing  
1 (Homicide 

  יט
ְוָיַׁשְבָּת ְבָעֵריֶהם , ִויִרְׁשָּתם; ַאְרָצם-נֵֹתן ְלָך ֶאת, יָךלה-א ידודֲאֶׁשר , ַהּגֹוִים- ֶאת, יָךלה-א ידודַיְכִרית - ִּכיא

,  ָּתִכין ְלָךג  .נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּה, יָךלה-א ידודֲאֶׁשר --  ְּבתֹוְך ַאְרְצָך :יל ָלְךַּתְבִּד,  ָׁשלֹוׁש ָעִריםב  .ּוְבָבֵּתיֶהם
 ְוֶזה ְּדַבר ד  .רֵֹצַח-ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל, ְוָהָיה; יָךלה-א ידודֲאֶׁשר ַיְנִחיְלָך ,  ַאְרְצָךְּגבּול-ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת, ַהֶּדֶרְך
 ַוֲאֶׁשר ה  .ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם-ְוהּוא לֹא, ַדַעת-ֵרֵעהּו ִּבְבִלי-  ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת :ה ָוָחיָינּוס ָׁשָּמ-ֲאֶׁשר, ָהרֵֹצַח

ֵרֵעהּו -ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת-ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן, ִלְכרֹת ָהֵעץ ַבַּגְרֶזן ָידֹו ְוִנְּדָחה, ַלְחטֹב ֵעִצים, ֵרֵעהּו ַבַּיַער- ָיבֹא ֶאת
ְוִהִּׂשיגֹו , ֵיַחם ְלָבבֹו-ִּכי, ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח- ֶּפןו  .ָוָחי--ָהֵאֶּלה- ַאַחת ֶהָעִרים-ָינּוס ֶאל, א הּו :ָוֵמת
ֵּכן ָאנִֹכי - ַעלז  .ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום, ִּכי לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו, ָמֶות-ֵאין ִמְׁשַּפט, ְולֹו; ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש, ִיְרֶּבה ַהֶּדֶרְך-ִּכי

; ַלֲאבֶֹתיָך, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ְּגֻבְלָך- ֶאת, יָךלה-א ידודַיְרִחיב - ְוִאםח  .ַּתְבִּדיל ָלְך,  ָׁשלֹׁש ָעִרים :ֵלאמֹר, ְמַצְּוָך
ֲאֶׁשר ,  ַלֲעׂשָֹתּהַהִּמְצָוה ַהּזֹאת-ָּכל-ִתְׁשמֹר ֶאת- ִּכיט   .ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאבֶֹתיָך, ָהָאֶרץ-ָּכל-ְוָנַתן ְלָך ֶאת

ַעל , ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים-- ַהָּיִמים- ָּכל, יָך ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיולה-א ידוד- ְלַאֲהָבה ֶאת, ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
, ְוָהָיה ָעֶליָך; ָך ַנֲחָלהיָך נֵֹתן ְללה-א ידודֲאֶׁשר ,  ַאְרְצָךְּבֶקֶרב, ָּדם ָנִקי,  ְולֹא ִיָּׁשֵפְךי  .ַהָּׁשלֹׁש ָהֵאֶּלה

 }פ { .ָּדִמים
 יב   .ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל-ֶאל, ְוָנס; ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ָוֵמת, ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו, ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו, ִיְהֶיה ִאיׁש-ְוִכי יא

ּוִבַעְרָּת ; ָעָליו, ֵעיְנָך ָתחֹוס- לֹא יג  .ָוֵמת-- ַהָּדםְּבַיד ּגֵֹאל, ְוָנְתנּו אֹתֹו; ְוָלְקחּו אֹתֹו ִמָּׁשם, ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו
 }ס { .ְוטֹוב ָלְך, ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל-ַדם

יָך נֵֹתן ְלָך לה- א ידודֲאֶׁשר , ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִּתְנַחל, ְּבַנֲחָלְתָך-- ֲאֶׁשר ָּגְבלּו ִראׁשִֹנים,  ֵרֲעָךְּגבּול לֹא ַתִּסיג יד
  }ס { .ְלִרְׁשָּתּה

ִּפי - אֹו ַעל, ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים-  ַעל :ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא, ֵחְטא-ְּבָכל, ַחָּטאת- ֹן ּוְלָכל ָעו- ְלָכל, ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש-  לֹא1טו
- ים ֲאֶׁשרָהֲאָנִׁש-  ְוָעְמדּו ְׁשֵנייז   .ָסָרה, ַלֲענֹות ּבֹו, ְּבִאיׁש, ָחָמס-ָיקּום ֵעד- ִּכיטז  .ָיקּום ָּדָבר-- ֵעִדים- ְׁשלָֹׁשה

; ֵהיֵטב,  ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטיםיח  .ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהם, ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ְוַהּׁשְֹפִטים, ידודִלְפֵני , ָלֶהם ָהִריב
, ְרָּת ָהָרעּוִבַע; ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו,  ַוֲעִׂשיֶתם לֹויט  .ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו, ֶׁשֶקר ָהֵעד-ְוִהֵּנה ֵעד
 ,ָתחֹוס ְולֹא כא  .ְּבִקְרֶּבָך--ַּכָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה, יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד-ְולֹא; ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו,  ְוַהִּנְׁשָאִריםכ   .ִמִּקְרֶּבָך
 }ס { .ֶרֶגל ְּבָרֶגל, ָיד ְּבָיד, ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן,  ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש :ֵעיֶנָך

2 (War 
  כ
, יָך ִעָּמְךלה- א ידוד- ִּכי  :ֵמֶהם, לֹא ִתיָרא--  סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָךְוָרִאיָת, אְֹיֶבָך-ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל-ִּכי א

ֶהם  ְוָאַמר ֲאֵלג  .ָהָעם-ְוִדֶּבר ֶאל, ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן; ַהִּמְלָחָמה-ְּכָקָרְבֶכם ֶאל,  ְוָהָיהב  .ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
- ַּתְחְּפזּו ְוַאל-ִּתיְראּו ְוַאל-ַאל, ֵיַרְך ְלַבְבֶכם- ַאל; אְֹיֵביֶכם-ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל

 ה  .ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם, אְֹיֵביֶכם- ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם--ַההֵֹלְך ִעָּמֶכם, יֶכםלה- א ידוד ִּכי ד  .ִמְּפֵניֶהם-- ַּתַעְרצּו
, ָימּות-  ֶּפן  :ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו,  ְולֹא ֲחָנכֹוָחָדׁש-ָּבָנה ַבִיתָהִאיׁש ֲאֶׁשר -ִמי, ָהָעם ֵלאמֹר-ֶאל, ַהּׁשְֹטִריםְוִדְּברּו 

, ָימּות-  ֶּפן  :ְלֵביתֹוְוָיׁשֹב , ֵיֵלְך-- ְולֹא ִחְּללֹו, ָנַטע ֶּכֶרם- ָהִאיׁש ֲאֶׁשר- ּוִמיו   .ַיְחְנֶכּנּו, ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה
, ָימּות-  ֶּפן  :ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו, ֵיֵלְך-- ְולֹא ְלָקָחּה, ֵאַרׂש ִאָּׁשה- ָהִאיׁש ֲאֶׁשר- ּוִמיז  .ְיַחְּלֶלּנּו, ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה
, ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב- ְוָאְמרּו ִמי, ָהָעם-ְלַדֵּבר ֶאל,  ְוָיְספּו ַהּׁשְֹטִריםח   .ִיָּקֶחָּנה, ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה

ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ; ָהָעם-ְלַדֵּבר ֶאל,  ְוָהָיה ְּכַכּלֹת ַהּׁשְֹטִריםט   .ִּכְלָבבֹו, ְלַבב ֶאָחיו- ְולֹא ִיַּמס ֶאת; ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו
 }ס { .ְּברֹאׁש ָהָעם, ְצָבאֹות

                                                 
1 The law requiring two witnesses is also connected to the law of asylum cities in Num 35:30. There is 
much discussion there as well of the borders of Israel and of each tribe (Num 34) and the importance of not 
letting one tribe take from the land of another (Num 36). 



 ְוָהָיה  :ּוָפְתָחה ָלְך, ָׁשלֹום ַּתַעְנָך- ְוָהָיה ִאםיא  .ְלָׁשלֹום, ְוָקָראָת ֵאֶליָה--ָעֶליָהְלִהָּלֵחם , ִעיר-ֶאלִתְקַרב - ִּכיי
, ְוַצְרָּת-- ְוָעְׂשָתה ִעְּמָך ִמְלָחָמה, לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך- ְוִאםיב  .ַוֲעָבדּוָך-- ִיְהיּו ְלָך ָלַמס, ָבּה-ָהָעם ַהִּנְמָצא-ָּכל

 ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְוכֹל יד  .ָחֶרב-ְלִפי, ְזכּוָרּה-ָּכל-ְוִהִּכיָת ֶאת; ְּבָיֶדָך, יָךלה- א ידוד  ּוְנָתָנּהיג   .ָעֶליָה
 ֵּכן ַּתֲעֶׂשה טו   .יָך ָלְךלה-א ידודֲאֶׁשר ָנַתן , ְׁשַלל אְֹיֶביָך-ְוָאַכְלָּת ֶאת; ָּתבֹז ָלְך-- ְׁשָלָלּה- ָּכל, ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָבִעיר

ֲאֶׁשר , ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה,  ַרקטז   .ֵהָּנה, ָהֵאֶּלה- ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים-ֲאֶׁשר לֹא, ָהְרחֹקֹת ִמְּמָך ְמאֹד, ֶהָעִרים- ָכלְל
י ַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִנ, ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם- ִּכייז  .ְנָׁשָמה-ָּכל, לֹא ְתַחֶּיה--נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה, יָךלה- א ידוד

ְּככֹל , ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות- ֲאֶׁשר לֹא,  ְלַמַעןיח   .יָךלה-א ידוד, ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך-- ְוַהְיבּוִסי, ַהִחִּוי, ְוַהְּפִרִּזי
  }ס { .יֶכםלה-אַליהָוה , ַוֲחָטאֶתם; יֶהםלה- אֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵל, ּתֹוֲעבָֹתם

ִּכי ִמֶּמּנּו -- ַּגְרֶזן ָעָליו ִלְנּדַֹח ֵעָצּה- ַתְׁשִחית ֶאת- לֹא,  ְלָתְפָׂשּהם ָעֶליָהְלִהָּלֵח ָיִמים ַרִּבים ִעיר-ֶאלָתצּור -  ִּכייט
ֵעץ -לֹא-ִּכי, ֵּתַדע- ַרק ֵעץ ֲאֶׁשרכ  .ָלבֹא ִמָּפֶניָך ַּבָּמצֹור, ַהָּׂשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִּכי   :ִתְכרֹתְואֹתֹו לֹא , תֹאֵכל

 }פ { .ַעד ִרְדָּתּה-- ִהוא עָֹׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה-ָהִעיר ֲאֶׁשר-ַעל, ּוָבִניָת ָמצֹור; ְוָכָרָּת, אֹתֹו ַתְׁשִחית-- ַמֲאָכל הּוא
3 (Other 

  כא
 ְוָיְצאּו ב  .ִמי ִהָּכהּו,  לֹא נֹוַדע :ַּבָּׂשֶדה, נֵֹפל, יָך נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּהלה- א ידוד ֲאֶׁשר ָּבֲאָדָמה, ִיָּמֵצא ָחָלל- ִּכיא

ְוָלְקחּו ִזְקֵני -- ֶהָחָלל- ַהְּקרָֹבה ֶאל,  ְוָהָיה ָהִעירג  .ְסִביבֹת ֶהָחָלל, ֲאֶׁשר, ֶהָעִרים-ֶאל, ּוָמְדדּו; ְפֶטיָךְוׁשֹ, ְזֵקֶניָך
-  ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאתד  .ְּבעֹל, ָמְׁשָכה- ֲאֶׁשר לֹא, ֻעַּבד ָּבּה- ֲאֶׁשר לֹא, ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָּבָקר

ְּבֵני , ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים ה  .ַּבָּנַחל, ָהֶעְגָלה-ָׁשם ֶאת- ְוָעְרפּו; ְולֹא ִיָּזֵרַע, ֵיָעֵבד ּבֹו- ֲאֶׁשר לֹא, ַנַחל ֵאיָתן- ֶאל, ָהֶעְגָלה
ִזְקֵני ,  ְוכֹלו  .ָנַגע-ִריב ְוָכל- ָּכל, ִּפיֶהם ִיְהֶיה- ְוַעל; ידודּוְלָבֵרְך ְּבֵׁשם , יָך ְלָׁשְרתֹולה-א ידודִּכי ָבם ָּבַחר -- ֵלִוי

,  ָיֵדינּו :ְוָאְמרּו,  ְוָענּוז  .ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל, ָהֶעְגָלה-ַעל, ְיֵדיֶהם- ֶאת, ִיְרֲחצּו-- ֶהָחָלל- ֶאל, ַהְּקרִֹבים, ָהִעיר ַהִהוא
ִּתֵּתן ָּדם -ְוַאל, ידוד, ִדיָתָּפ- ַּכֵּפר ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשרח  .לֹא ָראּו, ְוֵעיֵנינּו, ַהָּדם ַהֶּזה- ֶאת) ָׁשְפכּו(לֹא שפכה 

, ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר-  ִּכי  :ְרֶּבָךִמִּק--ר ַהָּדם ַהָּנִקיְּתַבֵע,  ְוַאָּתהט  .ַהָּדם, ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם; ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ָנִקי
 }ס { .ידודְּבֵעיֵני 

- ְיַפת, ֵאֶׁשת, ַּבִּׁשְבָיה, ְוָרִאיָת יא  .ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו-- ְּבָיֶדָך, יָךלה- א ידודּוְנָתנֹו ; אְֹיֶביָך-ַעל, ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה-ִּכי י
- ֶאת, ְוָעְׂשָתה, רֹאָׁשּה-ֶאת, ְוִגְּלָחה; ּתֹוְך ֵּביֶתָך-ֶאל,  ַוֲהֵבאָתּהיב  .ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה, ְוָחַׁשְקָּת ָבּה; ּתַֹאר

; ֶיַרח ָיִמים, ִאָּמּה- ָאִביָה ְוֶאת- ּוָבְכָתה ֶאת, ְוָיְׁשָבה ְּבֵביֶתָך, ת ִׁשְבָיּה ֵמָעֶליָהִׂשְמַל- ְוֵהִסיָרה ֶאתיג   .ִצָּפְרֶניָה
ּוָמכֹר , ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁשּה, לֹא ָחַפְצָּת ָּבּה-  ְוָהָיה ִאםיד  .ְלִאָּׁשה, ְוָהְיָתה ְלָך, ּוְבַעְלָּתּה, ְוַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ֵאֶליָה

  }ס { .ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה, ִתְתַעֵּמר ָּבּה- לֹא; ַּבָּכֶסף, ָּנהִתְמְּכֶר- לֹא

; ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה, לֹו ָבִנים-ְוָיְלדּו, ְׂשנּוָאהָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ,  ְׁשֵּתי ָנִׁשיםִתְהֶייָן ְלִאיׁש-ִּכי ו
ְלַבֵּכר , לֹא יּוַכל-- לֹו, ִיְהֶיה-ֵאת ֲאֶׁשר, ָּבָניו-ֹום ַהְנִחילֹו ֶאתְּבי,  ְוָהָיהטז   .ַלְּׂשִניָאה, ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר

, ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים, ַהְּׂשנּוָאה ַיִּכיר- ַהְּבכֹר ֶּבן- ִּכי ֶאתיז  .ַהְּבכֹר, ַהְּׂשנּוָאה-ְּפֵני ֶבן-ַעל, ָהֲאהּוָבה-ֶּבן- ֶאת
  }ס { .לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה,  אֹנֹוהּוא ֵראִׁשית-  ִּכי :לֹו, ִיָּמֵצא- ְּבכֹל ֲאֶׁשר

ְולֹא ִיְׁשַמע , ְוִיְּסרּו אֹתֹו; ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו, ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע--  ּומֹוֶרהסֹוֵררֵּבן , ִיְהֶיה ְלִאיׁש- ִּכי יח
-  ְוָאְמרּו ֶאלכ  .ַׁשַער ְמקֹמֹו-ֶאלְו, ִזְקֵני ִעירֹו- ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל; ָאִביו ְוִאּמֹו,  ְוָתְפׂשּו בֹויט  .ֲאֵליֶהם

ַאְנֵׁשי ִעירֹו - ּוְרָגֻמהּו ָּכלכא  .ְוסֵֹבא, זֹוֵלל; ְּבקֵֹלנּו, ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע-- ְּבֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּומֶֹרה, ִזְקֵני ִעירֹו
  }ס { .ּוִיְׁשְמעּו ְוִיָרא, ִיְׂשָרֵאל-ְוָכל; ִמִּקְרֶּבָך, ּוִבַעְרָּת ָהָרע, ָוֵמת, ָבֲאָבִנים

- ִּכי, ָהֵעץ- ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל- לֹאכג  .ֵעץ- ַעל,  ְוָתִליָת אֹתֹו :ְוהּוָמת-- ָמֶות-ֵחְטא ִמְׁשַּפט, ִיְהֶיה ְבִאיׁש- ְוִכי 2כב
נֵֹתן , יָךלה- א ידודֲאֶׁשר , ַאְדָמְתָך- ֶאת, ְולֹא ְתַטֵּמא; ָּתלּוי, יםלה- אִקְלַלת -ִּכי-- ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא

  }ס {  .ְלָך ַנֲחָלה

  כב
 ב  .ְלָאִחיָך,  ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם :ֵמֶהם, ְוִהְתַעַּלְמָּת, 4ִנָּדִחים, ֵׂשיֹו-ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת- ִתְרֶאה ֶאת-לֹא 3א

, ד ְּדרֹׁש ָאִחיָך אֹתֹוְוָהָיה ִעְּמָך ַע, ּתֹוְך ֵּביֶתָך- ֶאל, ַוֲאַסְפּתֹו-- ְולֹא ְיַדְעּתֹו, לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך-ְוִאם
ּתֹאַבד - ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר-ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל, ְלִׂשְמָלתֹוְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ,  ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹוג  .ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו

 }ס { .ְלִהְתַעֵּלם,  לֹא תּוַכל :ּוְמָצאָתּה, ִמֶּמּנּו
  }ס { .ִעּמֹו,  ָהֵקם ָּתִקים :ֵמֶהם, ְוִהְתַעַּלְמָּת, ַּבֶּדֶרְך נְֹפִלים, ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו- ִתְרֶאה ֶאת- לֹא ד
עֵֹׂשה -ָּכל, יָךלה-א ידוד ִּכי תֹוֲעַבת  : ִאָּׁשהִׂשְמַלתִיְלַּבׁש ֶּגֶבר -ְולֹא, ִאָּׁשה-ֶגֶבר ַעל- ִיְהֶיה ְכִלי- לֹאה

  }פ { .ֵאֶּלה

                                                 
2 Law about how to kill someone after a law of someone who is killed. 
3 Two laws about animals foreshadow bird’s nest law. Also foreshadows “falling” in fence law. Also, these 
animals could die if they are not helped. 
4 Same meaning as סורר. These two words are interchanged between 4:19, 30:17 and 11:16, 11:28. 



, ָהֶאְפרִֹחים- ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל, ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים, ָהָאֶרץ- ֵעץ אֹו ַעל- ְּבָכלֶרְךַּבֶּדִצּפֹור ְלָפֶניָך - ִּכי ִיָּקֵרא ַקן5ו
ְלַמַען ִייַטב , ָלְך-ַהָּבִנים ִּתַּקח-ְוֶאת, ָהֵאם- ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאתז   .ַהָּבִנים-ַעל, ִתַּקח ָהֵאם-לֹא-- ַהֵּביִצים- אֹו ַעל
  }ס { .ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים, ָלְך
    . ִמֶּמּנּוַהּנֵֹפל ִיּפֹל-ִּכי, ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך-ְולֹא; ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך, ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ִּכי ח

 
7& 10a .Adultery 
  }ס { .םַהָּכֶר, ּוְתבּוַאת, ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע, ִּתְקַּדׁש- ֶּפן :ִּכְלָאִים, ִתְזַרע ַּכְרְמָך-  לֹא6ט
  }ס {  .ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו,  לֹא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנזיא   .ַיְחָּדו, ּוַבֲחמֹר-ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור- לֹאי
  }ס { .ָּבּה-ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה,  ְּכסּוְתָךַּכְנפֹותַאְרַּבע -ַעל, ָּלְך- ַּתֲעֶׂשה,  ְּגִדִלים7יב
  
-ֶאת, ְוָאַמר; ְוהֹוִצא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע,  ְוָׂשם ָלּה ֲעִלילֹת ְּדָבִריםיד  .ּוְׂשֵנָאּה, יָהּוָבא ֵאֶל; ִאָּׁשה, ִיַּקח ִאיׁש-ִּכי יג

ְוהֹוִציאּו ; ְוִאָּמּה,  ְוָלַקח ֲאִבי ַהַּנֲעָרטו  .ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים- ְולֹא, ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה, ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָלַקְחִּתי
ָנַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה , ִּבִּתי-  ֶאת :ַהְּזֵקִנים- ֶאל,  ְוָאַמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרטז  .ַהָּׁשְעָרה-- ִזְקֵני ָהִעיר-ֶאל, ְּבתּוֵלי ַהַּנֲעָר- ֶאת

; ְּבתּוֵלי ִבִּתי, ְוֵאֶּלה, ָמָצאִתי ְלִבְּתָך ְּבתּוִלים- לֹא, הּוא ָׂשם ֲעִלילֹת ְּדָבִרים ֵלאמֹר- ְוִהֵּנהיז   .ַוִּיְׂשָנֶאָה-- ְלִאָּׁשה
 ְוָעְנׁשּו אֹתֹו יט  .אֹתֹו, ְוִיְּסרּו; ָהִאיׁש-ֶאת, ַהִהוא- ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיריח  .ִזְקֵני ָהִעיר, ִלְפֵני, ַהִּׂשְמָלה, ְרׂשּוּוָפ

יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה -אלֹ, ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה-ְולֹו; ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, ִּכי הֹוִציא ֵׁשם ָרע--ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה, ֵמָאה ֶכֶסף
  }ס { .ָיָמיו-ָּכל
, ָאִביָה-ֶּפַתח ֵּבית-ַהַּנֲעָר ֶאל- ְוהֹוִציאּו ֶאתכא  .ַלַּנֲעָר, ִנְמְצאּו ְבתּוִלים- לֹא :ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֱאֶמת ָהָיה-  ְוִאםכ

, ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה, ָעְׂשָתה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל-ִּכי-- ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבִנים ָוֵמָתה
  }ס {  .ִמִּקְרֶּבָך

; ְוָהִאָּׁשה, ָהִאָּׁשה-ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעם-- ְׁשֵניֶהם-ּוֵמתּו ַּגם, ַּבַעל- ִאָּׁשה ְבֻעַלת-ִיָּמֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם- ִּכיכב
  }ס { .ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוִבַעְרָּת ָהָרע

- ְׁשֵניֶהם ֶאל- ְוהֹוֵצאֶתם ֶאתכד   .ְוָׁשַכב ִעָּמּה, ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר; ְמאָֹרָׂשה ְלִאיׁש, תּוָלה ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבכג
ָהִאיׁש -ְוֶאת, ָצֲעָקה ָבִעיר-ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא-ַהַּנֲעָר ַעל- ֶאת-- ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו, ַׁשַער ָהִעיר ַהִהוא

  }ס { .ִמִּקְרֶּבָך, ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו-ה ֶאתִעָּנ-ְּדַבר ֲאֶׁשר- ַעל

-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר,  ּוֵמת  :ְוָׁשַכב ִעָּמּה, ָּבּה ָהִאיׁש-ְוֶהֱחִזיק, ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה- ֶאת, ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש-  ְוִאםכה
ּוְרָצחֹו , ֵרֵעהּו-  ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָיקּום ִאיׁש ַעל  :ֵאין ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות, ַתֲעֶׂשה ָדָבר-  ְוַלַּנֲעָר לֹאכו  .ְלַבּדֹו--ָׁשַכב ִעָּמּה

  }ס { .ָלּה, ְוֵאין מֹוִׁשיַע, ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה, ָצֲעָקה; ְמָצָאּה,  ִּכי ַבָּׂשֶדהכז   .ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֵּכן-- ֶנֶפׁש
 ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב כט  .ְוִנְמָצאּו; ְוָׁשַכב ִעָּמּה, ּוְתָפָׂשּה, אָֹרָׂשה-ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא, ִיְמָצא ִאיׁש- ִּכיכח
  }ס { .ָיָמיו-ָּכל, יּוַכל ַׁשְּלָחּה-לֹא-- ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה, ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה- ְולֹו; ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף--ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר, ִעָּמּה

  כג
 }ס { . ָאִביוְּכַנף, ְולֹא ְיַגֶּלה; ֵאֶׁשת ָאִביו- ֶאת, ִיַּקח ִאיׁש-אלֹ א
 }ס { .ידודִּבְקַהל , ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה- ְפצּוַעָיבֹא- לֹא 8ב
  }ס {  .ידודָיבֹא לֹו ִּבְקַהל -לֹא,  ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי  :ידודִּבְקַהל ,  ַמְמֵזרָיבֹא- לֹא 9ג
ְּדַבר - ַעלה  .עֹוָלם- ַעדידודָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל - לֹא,  ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי :ידודִּבְקַהל , ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיבֹא-לֹא ד

, ְּבעֹור- ִּבְלָעם ֶּבן- ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶליָך ֶאת; ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים, ַּבֶּדֶרְך, ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים, ִקְּדמּו ֶאְתֶכם-ֲאֶׁשר לֹא
- יָך ְּלָך ֶאתלה- א ידודַוַּיֲהפְֹך , ִּבְלָעם- ִלְׁשמַֹע ֶאל, יָךלה-א ידודָאָבה - ְולֹאו  .ְלַקְלֶלָּך-- ֲאַרם ַנֲהַרִיםִמְּפתֹור 
  }ס { .ְלעֹוָלם, ָיֶמיָך- ָּכל, ְוטָֹבָתם, ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם- לֹאז   .יָךלה- א ידוד,  ִּכי ֲאֵהְבָך :ִלְבָרָכה, ַהְּקָלָלה

ּדֹור , ִיָּוְלדּו ָלֶהם- ָּבִנים ֲאֶׁשרט  .ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו-ִּכי, ְתַתֵעב ִמְצִרי- לֹא; ִּכי ָאִחיָך הּוא, יְתַתֵעב ֲאדִֹמ- לֹאח
  }ס{. ידודִּבְקַהל , ָיבֹא ָלֶהם-- ְׁשִליִׁשי

ִיְהֶיה ָטהֹור -ֲאֶׁשר לֹא, יׁשִיְהֶיה ְבָך ִא-  ִּכייא  .ָּדָבר ָרע, ִמּכֹל--  ְוִנְׁשַמְרָּת  :אְֹיֶביָך- ַעל, ֵתֵצא ַמֲחֶנה- ִּכיי
; ִיְרַחץ ַּבָּמִים, ֶעֶרב- ְוָהָיה ִלְפנֹותיב   .ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנה-  ֶאללֹא ָיבֹא, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה-ְוָיָצא ֶאל-- ָלְיָלה-ִמְּקֵרה

 ְוָיֵתד ִּתְהֶיה יד  .חּוץ, ָצאָת ָּׁשָּמהְוָי; ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה,  ְוָיד ִּתְהֶיה ְלָךיג  .ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנה- ָיבֹא ֶאל, ּוְכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש

                                                 
5 Bird’s nest is usually on a roof, see Ps 102:8 – “I am like a lone bird on a roof.” 
6 Related to previous as part of the triad of house, field, wife as in 20:5-8. 
7 Just mentioned a law about clothing – what you can’t wear and what you must wear. Connects to clothing 
above. 
8 More people one can’t marry. 
9 Mamzer is the result of incest. 



יָך ִמְתַהֵּלְך לה-א ידוד ִּכי טו  .ֵצָאֶתָך- ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת ֶאת, ְוָחַפְרָּתה ָבּה, ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ, ְוָהָיה; ֲאֵזֶנָך- ַעל, ְלָך
ְוָׁשב , ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר- ְולֹא :ָקדֹוׁש, יָךְוָהָיה ַמֲחֶנ, ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך, ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך

  }ס { .ֵמַאֲחֶריָך
- ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר,  ִעְּמָך ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּבָךיז  .ֵמִעם ֲאדָֹניו, ִיָּנֵצל ֵאֶליָך-ֲאֶׁשר, ֲאדָֹניו-ֶאל, ַתְסִּגיר ֶעֶבד- לֹאטז

  }ס { .ֹוֶנּנּוּת, לֹא; ַּבּטֹוב לֹו-- ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך

 זֹוָנה ּוְמִחיר ֶאְתַנן ָתִביא- לֹא יט  .ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָקֵדׁשִיְהֶיה -ְולֹא; ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ְקֵדָׁשהִתְהֶיה -  לֹאיח
  }ס { .ְׁשֵניֶהם-ַּגם, יָךלה-א ידוד ִּכי תֹוֲעַבת  :ֶנֶדר-ְלָכל-- יָךלה- א ידודֵּבית , ֶּכֶלב

  
ּוְלָאִחיָך לֹא ,  ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיְךכא  .ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁשְך-ָּכל,  ֶנֶׁשְך :ֶנֶׁשְך ֶּכֶסף ֶנֶׁשְך אֶֹכל, ִחיָך ְלָא10ַתִּׁשיְך-  לֹאכ

  }ס { .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה- ָבאַאָּתה -ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ַעל, ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך, יָךלה-א ידודְלַמַען ְיָבֶרְכָך -- ַתִּׁשיְך

ְוָהָיה , ֵמִעָּמְך, יָךלה-א ידודָדרֹׁש ִיְדְרֶׁשּנּו - ִּכי  :לֹא ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו, יָךלה-א ַליהָוה ֶנֶדר רִתּדֹ- ִּכיכב
 ַּכֲאֶׁשר  :ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת,  מֹוָצא ְׂשָפֶתיָךכד   .ֵחְטא, ִיְהֶיה ְבָך- לֹא-- ִלְנּדֹר,  ְוִכי ֶתְחַּדלכג  .ֵחְטא, ְבָך

 }ס { .ְּבִפיָך, ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ְנָדָבה, יָךלה-אָנַדְרָּת ַליהָוה 
  }ס { .לֹא ִתֵּתן, ֶּכְלְיָך-ְוֶאל; ְוָאַכְלָּת ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעָך,  ְּבֶכֶרם ֵרֶעָךִּכי ָתבֹא כה
  }ס { .ת ֵרֶעָךַעל ָקַמ, 11ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף; ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת ְּבָיֶדָך,  ְּבָקַמת ֵרֶעָךִּכי ָתבֹא כו

  כד
ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר -- ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר-ִּכי, ֵחן ְּבֵעיָניו- לֹא ִתְמָצא- ְוָהָיה ִאם; ּוְבָעָלּה,  ִאָּׁשהִיַּקח ִאיׁש-ִּכי א

ָהִאיׁש ,  ּוְׂשֵנָאּהג  .ַאֵחר-ְוָהְיָתה ְלִאיׁש, ְוָהְלָכה; ִמֵּביתֹו,  ְוָיְצָאהב  .ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו, ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה
ְלָקָחּה לֹו - ֲאֶׁשר, אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון; ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו, ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה, ָהַאֲחרֹון
-ִּכי- -ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻהַּטָּמָאה, ְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשהִׁשְּלָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה ִל-יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר-  לֹאד  .ְלִאָּׁשה

 }ס { .נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה, יָךלה- א ידודֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ-ֶאת, ְולֹא ַתֲחִטיא; ידודִלְפֵני , תֹוֵעָבה ִהוא
, ָׁשָנה ֶאָחת, ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו  :ָּדָבר- ַיֲעבֹר ָעָליו ְלָכל-ְולֹא, לֹא ֵיֵצא ַּבָּצָבא--ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה, ִיַּקח ִאיׁש- ִּכי ה

 .ָלָקח-ּתֹו ֲאֶׁשרִאְׁש-ֶאת, ְוִׂשַּמח
 
8&10b .Stealing 
  }ס { .הּוא חֵֹבל, ֶנֶפׁש-  ִּכי :ָוָרֶכב, ַיֲחבֹל ֵרַחִים- לֹאו
ּוִבַעְרָּת ָהָרע , ֵמת ַהַּגָּנב ַההּואּו-- ּוְמָכרֹו, ּבֹו- ְוִהְתַעֶּמר,  ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֶנֶפׁשּגֵֹנב , ִיָּמֵצא ִאיׁש- ִּכיז

  }ס {  .ִמִּקְרֶּבָך
ַּכֲאֶׁשר , יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים- ְּככֹל ֲאֶׁשר :ְוַלֲעׂשֹות, ַהָּצַרַעת ִלְׁשמֹר ְמאֹד- ִהָּׁשֶמר ְּבֶנַגעח

 ְּבֵצאְתֶכם, ַּבֶּדֶרְך, יָך ְלִמְרָיםלה-א ידודָעָׂשה -ֵאת ֲאֶׁשר, ָזכֹור ט  .ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות-- ִצִּויִתם
ֲאֶׁשר , ְוָהִאיׁש; 12ַּתֲעמֹד,  ַּבחּוץיא  .ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו, ֵּביתֹו-ָתבֹא ֶאל-לֹא-- ַמַּׁשאת ְמאּוָמה, ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך- ִּכיי  }ס {  .ִמִּמְצָרִים
 ָהֵׁשב יג  .ַּבֲעבֹטֹו, לֹא ִתְׁשַּכב-- הּוא, ׁש ָעִניִאי- ְוִאםיב  .ַהחּוָצה, ַהֲעבֹוט- יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת, ַאָּתה נֶֹׁשה בֹו
  }ס { .יָךלה- א ידודִלְפֵני , ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה; ְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו ּוֵבְרֶכָּך, ַהֶּׁשֶמׁש ְּכבֹואַהֲעבֹוט - ָּתִׁשיב לֹו ֶאת

- ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹאטו  .ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצָך ִּבְׁשָעֶריָךאֹו ִמֵּגְרָך , ֵמַאֶחיָך, ָעִני ְוֶאְביֹון, ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר- לֹאיד
ְוָהָיה ְבָך , ידוד-ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל-ְולֹא; ַנְפׁשֹו- הּוא נֵֹׂשא ֶאת, ְוֵאָליו, ִּכי ָעִני הּוא, ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו ָתבֹוא
  }ס { .ֵחְטא

  }ס { .יּוָמתּו, ְּבֶחְטאֹו ִאיׁש   :ָאבֹות-ּוְמתּו ַעלי-ּוָבִנים לֹא, ָּבִנים-יּוְמתּו ָאבֹות ַעל- לֹאטז
- א ידודַוִּיְפְּדָך , ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצַרִים, ְוָזַכְרָּת יח  .ֶּבֶגד ַאְלָמָנה, ְולֹא ַתֲחבֹל; ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום,  לֹא ַתֶּטהיז
  }ס { .ַהֶּזה, ָּדָברַה-ֶאת, ַלֲעׂשֹות, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך-ַעל; ִמָּׁשם, יָךלה
 ְלַמַען  :ִיְהֶיה, ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה-- לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו,  ִּכי ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבָׂשֶדָך ְוָׁשַכְחָּת עֶֹמר ַּבָּׂשֶדהיט

  }ס { .ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך, יָךלה- א ידודְיָבֶרְכָך 
לֹא ְתעֹוֵלל , ְרְמָך ִּכי ִתְבצֹר ַּככא   .ִיְהֶיה,  ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה :ֲחֶריָךלֹא ְתַפֵאר ַא,  ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָךכ

, ַלֲעׂשֹות, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך-ַעל; ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ִּכי, ְוָזַכְרָּת כב   .ִיְהֶיה,  ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה:ַאֲחֶריָך
 }ס {  .הַהֶּז, ַהָּדָבר- ֶאת
  כה

                                                 
10 Bite connects to dog. 
11 Sounds like תנאף. 
12 The Mezorah also has to stay outside the camp. 



- ֶאת, ְוִהְרִׁשיעּו, ַהַּצִּדיק- ֶאת, ְוִהְצִּדיקּו; ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום- ֶאלְוִנְּגׁשּו, ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים- ִּכיא
 ַאְרָּבִעים ג  .ִמְסָּפרְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו ְּב,  ְלָפָניו13ְוִהִּפילֹו ַהּׁשֵֹפט ְוִהָּכהּו--ָהָרָׁשע, ִּבן ַהּכֹות-  ְוָהָיה ִאםב  .ָהָרָׁשע
  . ְלֵעיֶניָךָאִחיָךְוִנְקָלה , ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה-יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל-  ֶּפן  :לֹא יִֹסיף, ַיֶּכּנּו

 }ס { .ְּבִדיׁשֹו, ַתְחסֹם ׁשֹור-  לֹאד
ְלִאיׁש , ת ַהחּוָצהַהֵּמ- ִתְהֶיה ֵאֶׁשת-לֹא-- לֹו- ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין, ַיְחָּדו ַאִחיםֵיְׁשבּו - ִּכיה
 ָאִחיוֵׁשם - ַעל, ָיקּום-- ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד,  ְוָהָיהו   .ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה,  ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה  :ָזר

ְלָתה ְיִבְמּתֹו ְוָע; ְיִבְמּתֹו- ָלַקַחת ֶאת, לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש- ְוִאםז  .ִמִּיְׂשָרֵאל, ִיָּמֶחה ְׁשמֹו- ְולֹא; ַהֵּמת
לֹו - ְוָקְראּוח  .ַיְּבִמי, לֹא ָאָבה-- ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאלְלָאִחיוְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים , ַהְּזֵקִנים-ַהַּׁשְעָרה ֶאל

, ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים, יו ְיִבְמּתֹו ֵאָלְוִנְּגָׁשה ט  .לֹא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה, ְוָעַמד ְוָאַמר; ְוִדְּברּו ֵאָליו, ִעירֹו-ִזְקֵני
ֵּבית -ִיְבֶנה ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא, ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש, ְוָאְמָרה, ְוָעְנָתה; ְוָיְרָקה ְּבָפָניו, ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו

  }ס { .ֲחלּוץ ַהָּנַעל,  ֵּבית :ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְוִנְקָרא ְׁשמֹוי   .ָאִחיו
ְוָׁשְלָחה ; ִאיָּׁשּה ִמַּיד ַמֵּכהּו- ְלַהִּציל ֶאת, ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד, ְוָאִחיוִאיׁש , ַיְחָּדו ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים-  ִּכייא
  }ס {  .ֵעיֶנָך,  לֹא ָתחֹוס :ַּכָּפּה- ֶאת,  ְוַקּצָֹתהיב  .ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו, ָיָדּה

,  ְּגדֹוָלה  :ֵאיָפה ְוֵאיָפה, ִיְהֶיה ְלָך ְּבֵביְתָך- לֹאיד  .ּוְקַטָּנה,  ְּגדֹוָלה :ֶאֶבן ָוָאֶבן, ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך-  לֹאיג
, ַעל ָהֲאָדָמה, ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך, ְלַמַען-- ָּלְך-ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה, ָּלְך- ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיהטו  .ּוְקַטָּנה
  }פ {  .עֵֹׂשה ָעֶול,  ּכֹל  :עֵֹׂשה ֵאֶּלה-ָּכל, יָךלה- א ידודַבת  ִּכי תֹוֲעטז  .יָך נֵֹתן ָלְךלה-א ידוד-ֲאֶׁשר

 
-ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל,  ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְךיח  .ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים, ַּבֶּדֶרְך, ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק-ֵאת ֲאֶׁשר, ָזכֹור יז

- יָך ְלָך ִמָּכללה-א ידוד ְוָהָיה ְּבָהִניַח יט  .יםלה- א,  ָיֵראְולֹא; ָעֵיף ְוָיֵגַע, ְוַאָּתה-- ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך
ִמַּתַחת ,  ֲעָמֵלקֵזֶכר-ִּתְמֶחה ֶאת-- יָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּהלה- א-ידודָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר , אְֹיֶביָך ִמָּסִביב

 }פ {  .ִּתְׁשָּכח, לֹא; ַהָּׁשָמִים
  כו
 ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ב  .ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה, ִויִרְׁשָּתּה; נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה, יָךלה- א ידודֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ- ָתבֹוא ֶאל- ִּכי,  ְוָהָיהא
, ַהָּמקֹום-ֶאל, ְוָהַלְכָּת; ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא-- יָך נֵֹתן ָלְךלה- א ידודֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר , ְּפִרי ָהֲאָדָמה-ָּכל

, ְוָאַמְרָּת ֵאָליו; ַּבָּיִמים ָהֵהם, ֲאֶׁשר ִיְהֶיה, ַהּכֵֹהן- ֶאל,  ּוָבאָתג  .ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם, יָךלה-א ידודֲאֶׁשר ִיְבַחר 
 ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ד  . ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּוידודֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע , ָהָאֶרץ-ָבאִתי ֶאל-ִּכי, יָךלה-אִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליהָוה 

, ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי, יָךלה- א ידוד ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה  .יָךלה- א ידודִמְזַּבח , ִלְפֵני--ְוִהִּניחֹו; ָךִמָּיֶד, ַהֶּטֶנא
; ּונּוַוְיַעּנ,  ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִריםו  .ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב, ָׁשם-ַוְיִהי; ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה
- ָעְנֵינּו ְוֶאת-ַוַּיְרא ֶאת, קֵֹלנּו- ֶאתידודַוִּיְׁשַמע ; י ֲאבֵֹתינּולה-א ידוד- ֶאל,  ַוִּנְצַעקז  .ֲעבָֹדה ָקָׁשה, ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו
, ּוְבאֹתֹות--  ָּגדֹלּוְבמָֹרא, ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ִמִּמְצַרִים, ידוד ַוּיֹוִצֵאנּו ח  .ַלֲחֵצנּו- ֲעָמֵלנּו ְוֶאת
ִהֵּנה ,  ְוַעָּתהי  .ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלנּו ֶאת-ַוִּיֶּתן; ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ֶאל,  ַוְיִבֵאנּוט  .ּוְבמְֹפִתים

ִלְפֵני , ְוִהְׁשַּתֲחִויָת, יָךלה-א ידודִלְפֵני , ְוִהַּנְחּתֹו; ידוד, ָנַתָּתה ִּלי-ֲאֶׁשר, ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה- ֵהֵבאִתי ֶאת
ֲאֶׁשר , ְוַהֵּגר, ְוַהֵּלִוי,  ַאָּתה :ּוְלֵביֶתָך-- יָךלה-א ידודְלָך - ֲאֶׁשר ָנַתן, ַהּטֹוב- ְוָׂשַמְחָּת ְבָכליא  .יָךלה- א ידוד

 }ס { .ְּבִקְרֶּבָך
ַלֵּגר ַלָּיתֹום ,  ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי :ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר-- ִליִׁשתַּבָּׁשָנה ַהְּׁש, ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך- ָּכל-  ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאתיב

ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי , ַהַּבִית-יָך ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמןלה- א ידוד ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני יג  .ְוָׂשֵבעּו, ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך, ְוָלַאְלָמָנה
ָאַכְלִּתי - לֹאיד   .ְולֹא ָׁשָכְחִּתי, ֶֹתיָך ָעַבְרִּתי ִמִּמְצו- לֹא  :ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני, ִמְצָוְתָך-לְּכָכ, ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה

ְּככֹל , ָעִׂשיִתי-- ילה- א ידודְּבקֹול , ָׁשַמְעִּתי; ְלֵמת, ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו-ְולֹא, ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא-ְולֹא, ְבאִֹני ִמֶּמּנּו
ֲאֶׁשר , ְוֵאת ָהֲאָדָמה, ִיְׂשָרֵאל- ַעְּמָך ֶאת-ּוָבֵרְך ֶאת, ַהָּׁשַמִים- ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמןטו  .יָתִניֲאֶׁשר ִצִּו
  }ס {  14.ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו-- ָנַתָּתה ָלנּו

                                                 
13 Hitting connects to hitting the olive tree in 24:20. 
14 These last four words also begin the Mizvot section in 6:3. 


