
Reason for series : Devarim vs Bamidbar 

 

First topic:  

WHY YITRO IS NOT MENTIONED IN DEVARIM 

 

I.  Intro - Objective analysis vs subjective interpretation 

II.  How to approach contradictions between books 

 A.  Critical approach vs. Traditional 

 B.  Traditional – 

  a.  Tosafot style approach 

  b. Rav Breuer approach – two perspectives – 

  c. Literary approach / what happened vs. what’s written 

  d.  CNN vs FOX analogy  - i.e. different agenda’s – same event 

  e. Intentional, to derive principles, our job to resolve conflict 

   analogy -  public health vs economic vs environment...  

 C. Concept of FIVE BOOKS- in contract to five chapters of ONE book 

 

III.  What is Sefer Devarim  

 A. Review shiur on Dibrot on Ve’etchanan 

  Speech to nation in 40th year reviewing key commandments... 

 B. Identify speech in 1:6 thru 4:40  - and its purpose  

 C.  Moshe Rabeinu’s fear : 

  1. That new generation will not repeat mistakes of first! 

  2. Reasons for nation not to cross the Jordan & conquer 

  Fear of defeat, like last time (story of spies) 



  Why we took bypass road, and didn’t engage Edom/ Moav... 

  Moshe Rabeinu not with us/ hence NO miracles... 

  3. Reasons why we should conquer the Land 

  Hashem promised, and He helped with Sichon & Og 

  We have large population, and need room to expand... 

  4. MOST IMPORTANT 

   God’s help CONTIGENT on your keeping mitzvot 

   Note how that theme is replete 

 

IV.  Opening section of first speech – Objective analysis – re: topic 

 General intro – camp analogy -/  hadracha vs chinuch  

   [what is job of shul Rabbi....] 

  Instruction  vs conflict resolution 

 

 Let’s read first few psukim and divide into logical paragraphs 

  Noting digression: 

Intro: 1:1-5 

ָבר ָבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵבין ָפא א ֵדן ַבִמדְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ָרֵאל בְּ ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר משֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ ָרן ֵאלֶּ
ִדי ָזָהב ָלָבן ַוֲחֵצֹרת וְּ ל וְּ  :ּוֵבין ֹתפֶּ

ֵנעַ  ב ְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדש ַברְּ רֶּ  :ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב דֶּ
ִהי בְּ  ג ר ִצָּוה ַויְּ ֹכל ֲאשֶּ ָרֵאל כְּ ֵני ִישְּ ל בְּ ה אֶּ ר משֶּ ש ִדבֶּ ָחד ַלֹחדֶּ אֶּ ש בְּ ֵתי ָעָשר ֹחדֶּ ַעשְּ ָבִעים ָשָנה בְּ ַארְּ

ם ה ֹאתֹו ֲאֵלהֶּ הֹוָ  :יְּ
ר  ד ְך ַהָבָשן ֲאשֶּ לֶּ ֵאת עֹוג מֶּ בֹון וְּ שְּ חֶּ ר יֹוֵשב בְּ ְך ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ לֶּ יֹוֵשב ַאֲחֵרי ַהֹכתֹו ֵאת ִסיֹחן מֶּ

ִעי רֶּ דְּ אֶּ ָתֹרת בְּ ַעשְּ  :בְּ
ת ַהתֹוָרה ַהֹזאת ֵלאֹמר ה ה ֵבֵאר אֶּ ץ מֹוָאב הֹוִאיל משֶּ רֶּ אֶּ ֵדן בְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ  :בְּ
 

  



 
SPEECH BEGINS HERE 

ת ָבָהר ַהזֶּהיְּ “   ו בֶּ ם שֶּ ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב ָלכֶּ ר ֵאֵלינּו בְּ ה ֱאֹלֵהינּו ִדבֶּ  :הֹוָ
ם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִר  ז עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ ץ פְּ רֶּ חֹוף ַהָים אֶּ גֶּב ּובְּ ֵפָלה ּוַבנֶּ ֵכָניו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְּ ל ָכל שְּ אֶּ י וְּ

ָרת ַהר פְּ ָבנֹון ַעד ַהָנָהר ַהָגֹדל נְּ ַהלְּ ַנֲעִני וְּ  :ַהכְּ
ם  ח ֹהָוה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ַבע יְּ ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ שּו אֶּ ץ ֹבאּו ּורְּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ ֵניכֶּ ֵאה ָנַתִתי ִלפְּ ָרָהם רְּ ַאבְּ לְּ

ם ָעם ַאֲחֵריהֶּ ַזרְּ ם ּולְּ ַיֲעֹקב ָלֵתת ָלהֶּ ָחק ּולְּ ִיצְּ  :לְּ
 

ם  ט  כֶּ תְּ ֵאת אֶּ ַבִדי שְּ  :ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ֹלא אּוַכל לְּ
ֵבי ַהָשַמִים ָלֹרב י  כֹוכְּ ם ַהיֹום כְּ כֶּ ִהנְּ ם וְּ כֶּ תְּ ָבה אֶּ ם ִהרְּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ הֹוָ  :יְּ
ֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבוֹ  א י  ם יְּ ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ כֶּם ַכֲאשֶּ תְּ ָעִמים ִויָבֵרְך אֶּ לֶּף פְּ ם ָככֶּם אֶּ ם ֹיֵסף ֲעֵליכֶּ  :ֵתכֶּ
כֶּם ב י  ִריבְּ ם וְּ ם ּוַמַשֲאכֶּ ֲחכֶּ ַבִדי ָטרְּ ָשא לְּ  :ֵאיָכה אֶּ
ם  ג י  ָראֵשיכֶּ ם ַוֲאִשיֵמם בְּ ֵטיכֶּ ִשבְּ ֹבִנים ִויֻדִעים לְּ  :ָהבּו ָלכֶּם ֲאָנִשים ֲחָכִמים ּונְּ
ָת ַלֲעשֹותַוַתעֲ  ד י  ר ִדַברְּ רּו טֹוב ַהָדָבר ֲאשֶּ  :נּו ֹאִתי ַוֹתאמְּ
ָשֵרי ֵמאוֹ  וט  ם ָשֵרי ֲאָלִפים וְּ ֵתן אֹוָתם ָראִשים ֲעֵליכֶּ ם ֲאָנִשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָואֶּ ֵטיכֶּ ת ָראֵשי ִשבְּ ַקח אֶּ ִרים  ָואֶּ ֹשטְּ ָשֵרי ֲעָשֹרת וְּ ָשֵרי ֲחִמִשים וְּ ת וְּ

ֵטיכֶּם ִשבְּ  :לְּ
ם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָשֹמַע ֵבי זט  ֵטיכֶּ ת ֹשפְּ ה אֶּ ק ֵבין ִאיש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵגרוֹ ָוֲאַצּוֶּ דֶּ ם צֶּ תֶּ ַפטְּ ם ּושְּ  :ן ֲאֵחיכֶּ
ָפט ֵלאֹלִהים ה ז י  ֵני ִאיש ִכי ַהִמשְּ ָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמפְּ ָפט ַכָקֹטן ַכָגֹדל ִתשְּ ִרבּון ֵאַלי ֹלא ַתִכירּו ָפִנים ַבִמשְּ ם ַתקְּ ה ִמכֶּ שֶּ ר ִיקְּ ַהָדָבר ֲאשֶּ ִתיו ּוא וְּ ַמעְּ  :ּושְּ
ר ַתֲעשּון ח י  ָבִרים ֲאשֶּ כֶּם ָבֵעת ַהִהוא ֵאת ָכל ַהדְּ תְּ ה אֶּ  :ָוֲאַצּוֶּ

 
ר טי  ְך ַהר ָהֱאֹמִרי ַכֲאשֶּ רֶּ ם דֶּ ִאיתֶּ ר רְּ ַהנֹוָרא ַההּוא ֲאשֶּ ָבר ַהָגדֹול וְּ ְך ֵאת ָכל ַהִמדְּ  ַוִנַסע ֵמֹחֵרב ַוֵנלֶּ

ה ֱאֹלֵהינּו ֹאָתנּו וַ  הֹוָ ֵנעַ ִצָּוה יְּ  :ָנֹבא ַעד ָקֵדש ַברְּ
ה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו כ הֹוָ ר יְּ ם ַעד ַהר ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ ם ָבאתֶּ  :ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ
יָך ָלְך ַאל ִתיָרא  אכ  ֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶּ ר יְּ ר ִדבֶּ ץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ָפנֶּיָך אֶּ יָך לְּ ה ֱאֹלהֶּ הֹוָ ֵאה ָנַתן יְּ רְּ

ַאל ֵתָחת  :וְּ
 
ָיִשבּו ֹאָתנּו דָ  בכ  ץ וְּ ת ָהָארֶּ רּו ָלנּו אֶּ פְּ ַיחְּ ָפֵנינּו וְּ ָחה ֲאָנִשים לְּ לְּ רּו ִנשְּ ם ַוֹתאמְּ כֶּ בּון ֵאַלי ֻכלְּ רְּ ָבר ַוִתקְּ

ן ר ָנֹבא ֲאֵליהֶּ ָעִרים ֲאשֶּ ֵאת הֶּ ה ָבּה וְּ ר ַנֲעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ת ַהדֶּ  :אֶּ
ם שְּ  גכ  ַקח ִמכֶּ ֵעיַני ַהָדָבר ָואֶּ טַוִייַטב בְּ ָחד ַלָשבֶּ  :ֵנים ָעָשר ֲאָנִשים ִאיש אֶּ
לּו ֹאָתּה דכ  ַרגְּ ֹכל ַויְּ שְּ נּו ַוַיֲעלּו ָהָהָרה ַוָיֹבאּו ַעד ַנַחל אֶּ  :ַוִיפְּ
הוָֹ  הכ  ר יְּ ץ ֲאשֶּ רּו טֹוָבה ָהָארֶּ ץ ַויֹוִרדּו ֵאֵלינּו ַוָיִשבּו ֹאָתנּו ָדָבר ַוֹיאמְּ ִרי ָהָארֶּ ָיָדם ִמפְּ חּו בְּ ה ַוִיקְּ

 :ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו
ם וכ  ה ֱאֹלֵהיכֶּ הֹוָ ת ִפי יְּ רּו אֶּ ם ַלֲעֹלת ַוַתמְּ ֹלא ֲאִביתֶּ  :וְּ
ַיד ָהֱאֹמִר  זכ  ָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו בְּ ץ ִמצְּ רֶּ ה ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמאֶּ הֹוָ ַאת יְּ ִשנְּ רּו בְּ ם ַוֹתאמְּ ָאֳהֵליכֶּ נּו בְּ י ַוֵתָרגְּ

ִמיֵדנּו ַהשְּ  :לְּ
נּו חכ  צּוֹרת ָאָנה ֲאַנחְּ ֹדֹלת ּובְּ נּו ָעִרים גְּ ָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם ָגדֹול ָוָרם ִממֶּ ת לְּ  ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמסּו אֶּ

ֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָשם ַגם בְּ  :ַבָשָמִים וְּ
ם טכ  אּון ֵמהֶּ ֹלא ִתירְּ צּון וְּ ם ֹלא ַתַערְּ  :ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ
ם הּוא  ל ֵניכֶּ ם ַהֹהֵלְך ִלפְּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ הֹוָ םיְּ ֵעיֵניכֶּ ַרִים לְּ ִמצְּ ם בְּ כֶּ ר ָעָשה ִאתְּ ֹכל ֲאשֶּ ם כְּ  :ִיָלֵחם ָלכֶּ
ר  אל  ְך ֲאשֶּ רֶּ ָכל ַהדֶּ נֹו בְּ ת בְּ ר ִיָשא ִאיש אֶּ יָך ַכֲאשֶּ ה ֱאֹלהֶּ הֹוָ ָשֲאָך יְּ ר נְּ ר ָרִאיָת ֲאשֶּ ָבר ֲאשֶּ ּוַבִמדְּ

ם ַעד ַהָמקֹום ַהזֶּה ם ַעד ֹבֲאכֶּ תֶּ  :ֲהַלכְּ
ם בל  ה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ַמֲאִמיִנם ַביהֹוָ כֶּ  :ּוַבָדָבר ַהזֶּה ֵאינְּ
כּו ָבּה  גל  ר ֵתלְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ם ַבדֶּ כֶּ ֹאתְּ ָלה ַלרְּ ם ָבֵאש ַליְּ כֶּ ם ָמקֹום ַלֲחֹנתְּ ְך ָלתּור ָלכֶּ רֶּ ם ַבדֶּ ֵניכֶּ ַהֹהֵלְך ִלפְּ

ָעָנן יֹוָמם  :ּובֶּ
צֹ  דל  ם ַוִיקְּ ֵריכֶּ ת קֹול ִדבְּ ה אֶּ הֹוָ ַמע יְּ  :ף ַוִיָשַבע ֵלאֹמרַוִישְּ
ִתי ָלֵתת  הל  ַבעְּ ר ִנשְּ ץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ ה ַהדֹור ָהָרע ַהזֶּה ֵאת ָהָארֶּ ה ִאיש ָבֲאָנִשים ָהֵאלֶּ אֶּ ִאם ִירְּ

ם  :ַלֲאֹבֵתיכֶּ
ָבָני ול  ר ָדַרְך ָבּה ּולְּ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ֵתן אֶּ לֹו אֶּ ָנה וְּ אֶּ ֻפנֶּה הּוא ִירְּ ן יְּ ר ִמֵלא ַאֲחֵרי זּוָלִתי ָכֵלב בֶּ ו ַיַען ֲאשֶּ

ה הֹוָ  :יְּ
ם ֵלאֹמר ַגם ַאָתה ֹלא ָתֹבא ָשם זל  כֶּ ַללְּ ֹהָוה ִבגְּ ַאַנף יְּ  :ַגם ִבי ִהתְּ
ָרֵאל חל  ת ִישְּ ָנה אֶּ ִחלֶּ ָפנֶּיָך הּוא ָיֹבא ָשָמה ֹאתֹו ַחֵזק ִכי הּוא ַינְּ הֹוֻשַע ִבן נּון ָהֹעֵמד לְּ  :יְּ



LET’S FOCUS ON THE TANGENT & ITS TOPIC 

ֵעת ַהִהואָוֹאַמר ֲאֵלֶכם  ט   :ֶאְתֶכם לֹא אּוַכל ְלַבִדי ְשֵאתֵלאֹמר  בָּ

ֹרבְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִהְרָבה ֶאְתֶכם ְוִהְנֶכם ַהּיום  י ַמִים לָּ  :ְככֹוְכֵבי ַהשָּ

ֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָכֶכם ֶאֶלף ְפָעִמים ִויָבֵרְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבו אי

כֶׁםֶאְתֶכם  ר לָּ ר ִדבֶׁ  :ַכֲאשֶׁ

א ְלַבִדי בי שָּ ה אֶׁ  :ָטְרֲחֶכם ּוַמַשֲאֶכם ְוִריְבֶכם ֵאיכָּ

ִמים ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִשים  גי ם  ּוְנֹבִניםֲחכָּ ַוֲאִשיֵמם  ִויֻדִעים ְלִשְבֵטיכֶׁ

 :ְבָראֵשיֶכם

 :נּו ֹאִתי ַותֹאְמרּו טוב ַהָדָבר ֲאֶשר ִדַבְרָת ַלֲעשותַוַתעֲ  די

אֵשי ִשְבֵטיכֶׁםָוֶאַקח ֶאת  וט  ִמים ִויֻדִעים - רָּ ִשים ֲחכָּ ָוֶאֵתן   ֲאנָּ

אוָתם ָראִשים ֲעֵליֶכם ָשֵרי ֲאָלִפים ְוָשֵרי ֵמאות ְוָשֵרי ֲחִמִשים ְוָשֵרי 

 :ֲעָשֹרת ְוֹשְטִרים ְלִשְבֵטיֶכם

ן ֲאֵחיֶכם  ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹשְפֵטיֶכם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָשֹמַע ֵבי זט 

ק דֶׁ ם צֶׁ  :ֵבין ִאיש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵגרו ּוְשַפְטתֶׁ

ט זי ִנים ַבִמְשפָּ ַכָקֹטן ַכָגֹדל ִתְשָמעּון לֹא ָתגּורּו ִמְפֵני  לֹא ַתִכירּו פָּ

ִאיש ִכי ַהִמְשָפט ֵלאֹלִהים הּוא ְוַהָדָבר ֲאֶשר ִיְקֶשה ִמֶכם ַתְקִרבּון 

 :ּוְשַמְעִתיוֵאַלי 

ם חי ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ַתֲעשּוןָבֵעת ַהִהוא  וֲָּאַצּוֶׁ ִרים ֲאשֶׁ ל ַהְדבָּ  ֵאת כָּ

  



ANOTHER OPTION RE: WHERE DIGRESSION ENDS: 

 
ת ָבָהר ַהזֶּה“   ו בֶּ ם שֶּ ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב ָלכֶּ ר ֵאֵלינּו בְּ ה ֱאֹלֵהינּו ִדבֶּ הֹוָ  :יְּ
ם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִר  ז עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ ץ פְּ רֶּ חֹוף ַהָים אֶּ גֶּב ּובְּ ֵפָלה ּוַבנֶּ ֵכָניו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְּ ל ָכל שְּ אֶּ י וְּ

ָרת ַהר פְּ ָבנֹון ַעד ַהָנָהר ַהָגֹדל נְּ ַהלְּ ַנֲעִני וְּ  :ַהכְּ
ם  ח ֹהָוה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ַבע יְּ ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ שּו אֶּ ץ ֹבאּו ּורְּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ ֵניכֶּ ֵאה ָנַתִתי ִלפְּ ָרָהם רְּ ַאבְּ לְּ

ם ָעם ַאֲחֵריהֶּ ַזרְּ ם ּולְּ ַיֲעֹקב ָלֵתת ָלהֶּ ָחק ּולְּ ִיצְּ  :לְּ
 

ם  ט  כֶּ תְּ ֵאת אֶּ ַבִדי שְּ  :ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ֹלא אּוַכל לְּ
ֵבי ַהָשַמִים ָלֹרב י  כֹוכְּ ם ַהיֹום כְּ כֶּ ִהנְּ ם וְּ כֶּ תְּ ָבה אֶּ ם ִהרְּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ הֹוָ  :יְּ
ֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבוֹ  א י  ם יְּ ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ כֶּם ַכֲאשֶּ תְּ ָעִמים ִויָבֵרְך אֶּ לֶּף פְּ ם ָככֶּם אֶּ ם ֹיֵסף ֲעֵליכֶּ  :ֵתכֶּ
כֶּם ב י  ִריבְּ ם וְּ ם ּוַמַשֲאכֶּ ֲחכֶּ ַבִדי ָטרְּ ָשא לְּ  :ֵאיָכה אֶּ
ם  ג י  ָראֵשיכֶּ ם ַוֲאִשיֵמם בְּ ֵטיכֶּ ִשבְּ ֹבִנים ִויֻדִעים לְּ  :ָהבּו ָלכֶּם ֲאָנִשים ֲחָכִמים ּונְּ
ָת ַלֲעשֹותַוַתעֲ  ד י  ר ִדַברְּ רּו טֹוב ַהָדָבר ֲאשֶּ  :נּו ֹאִתי ַוֹתאמְּ
ָשֵרי ֵמאוֹ  וט  ם ָשֵרי ֲאָלִפים וְּ ֵתן אֹוָתם ָראִשים ֲעֵליכֶּ ם ֲאָנִשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָואֶּ ֵטיכֶּ ת ָראֵשי ִשבְּ ַקח אֶּ ִרים  ָואֶּ ֹשטְּ ָשֵרי ֲעָשֹרת וְּ ָשֵרי ֲחִמִשים וְּ ת וְּ

ֵטיכֶּם ִשבְּ  :לְּ
ם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָשֹמַע ֵבי זט  ֵטיכֶּ ת ֹשפְּ ה אֶּ ק ֵבין ִאיש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵגרוֹ ָוֲאַצּוֶּ דֶּ ם צֶּ תֶּ ַפטְּ ם ּושְּ  :ן ֲאֵחיכֶּ
ָפט ֵלאֹלִהים ה ז י  ֵני ִאיש ִכי ַהִמשְּ ָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמפְּ ָפט ַכָקֹטן ַכָגֹדל ִתשְּ ִרבּון ֵאַלי ֹלא ַתִכירּו ָפִנים ַבִמשְּ ם ַתקְּ ה ִמכֶּ שֶּ ר ִיקְּ ַהָדָבר ֲאשֶּ ִתיו ּוא וְּ ַמעְּ  :ּושְּ

 

ר ַתֲעשּון חי  ָבִרים ֲאשֶּ כֶּם ָבֵעת ַהִהוא ֵאת ָכל ַהדְּ תְּ ה אֶּ  :ָוֲאַצּוֶּ
ר טי  ְך ַהר ָהֱאֹמִרי ַכֲאשֶּ רֶּ ם דֶּ ִאיתֶּ ר רְּ ַהנֹוָרא ַההּוא ֲאשֶּ ָבר ַהָגדֹול וְּ ְך ֵאת ָכל ַהִמדְּ  ַוִנַסע ֵמֹחֵרב ַוֵנלֶּ

ה ֱאֹלֵהינּו ֹאָתנּו וַ  הֹוָ ֵנעַ ִצָּוה יְּ  :ָנֹבא ַעד ָקֵדש ַברְּ
ה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו כ הֹוָ ר יְּ ם ַעד ַהר ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ ם ָבאתֶּ  :ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ
יָך ָלְך ַאל ִתיָרא  אכ  ֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶּ ר יְּ ר ִדבֶּ ץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ָפנֶּיָך אֶּ יָך לְּ ה ֱאֹלהֶּ הֹוָ ֵאה ָנַתן יְּ רְּ

ַאל ֵתָחת  :וְּ
 
 


