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

משה אֶּ ל כָל י ְִּש ָראֵ ל בְּ עֵ בֶּ ר הַ י ְַּרדֵ ן בַ ִמ ְּדבָ ר בָ עֲ ָרבָ ה מוֹל סּוף בֵ ין פָ א ָרן
ֶּ א אֵ לֶּה הַ ְּדבָ ִרים אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר
:ּובֵ ין תֹפֶּ ל וְּ לָבָ ן וַ חֲ צֵ רֹת וְּ ִדי זָהָ ב
: ַב ַאחַ ד עָ ָשר יוֹם מֵ ח ֵֹרב דֶּ ֶּרְך הַ ר ֵש ִעיר עַ ד ָקדֵ ש בַ ְּרנֵע
משה אֶּ ל בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶּשר ִצּוָ ה
ֶּ ַארבָ ִעים ָשנָה בְּ עַ ְּש ֵתי עָ ָשר חֹדֶּ ש בְּ אֶּ חָ ד ַלחֹדֶּ ש ִדבֶּ ר
ְּ ְּג וַ י ְִּהי ב
:יְּה ָ ֹוה אֹת ֹו אֲ לֵהֶּ ם
ד ַאחֲ ֵרי הַ כֹת ֹו אֵ ת ִסיחֹן מֶּ לְֶּך הָ אֱ מֹ ִרי אֲ ֶּשר יו ֵֹשב בְּ חֶּ ְּשבוֹן וְּ אֵ ת עוֹג מֶּ לְֶּך הַ בָ ָשן אֲ ֶּשר יו ֵֹשב
:בְּ עַ ְּש ָתרֹת בְּ אֶּ ְּד ֶּר ִעי
:משה בֵ אֵ ר אֶּ ת הַ תו ָֹרה הַ זֹאת לֵאמֹ ר
ֶּ ה בְּ עֵ בֶּ ר הַ י ְַּרדֵ ן בְּ אֶּ ֶּרץ מוָֹאב הו ִֹאיל

SPEECH BEGINS HERE
ו “ ְּיה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו ִדבֶּ ר אֵ לֵינּו בְּ ח ֵֹרב לֵאמֹ ר ַרב ָלכֶּם ֶּשבֶּ ת בָ הָ ר הַ זֶּה:
ּוסעּו ָלכֶּם ּובֹאּו הַ ר הָ אֱ מֹ ִרי וְּ אֶּ ל כָל ְּש ֵכנָיו בָ עֲ ָרבָ ה בָ הָ ר ּובַ ְּשפֵ לָה ּובַ ֶּנגֶּב ּובְּ חוֹף הַ יָם אֶּ ֶּרץ
ז פְּ נּו ְּ
הַ כְּ נַעֲ נִ י וְּ הַ לְּ בָ נוֹן עַ ד הַ נָהָ ר הַ ָגדֹל נְּ הַ ר פְּ ָרת:
ָארץ אֲ ֶּשר נִ ְּשבַ ע ְּיהֹוָ ה לַאֲ ב ֵֹתיכֶּם לְּ ַאבְּ ָרהָ ם
ָארץ בֹאּו ְּּורשּו אֶּ ת הָ ֶּ
ח ְּראֵ ה נ ַָת ִתי לִ פְּ נֵיכֶּם אֶּ ת הָ ֶּ
לְּ י ְִּצחָ ק ּולְּ יַעֲ קֹב ל ֵָתת לָהֶּ ם ּולְּ ז ְַּרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶּ ם:
ט וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר ֹלא אּוכַל לְּ בַ ִדי ְּשאֵ ת אֶּ ְּתכֶּם:
י יְּה ֹוָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ִה ְּרבָ ה אֶּ ְּתכֶּם וְּ ִהנְּ כֶּם הַ יוֹם כְּ כוֹכְּ בֵ י הַ ָשמַ יִם ָלרֹב:
יא ְּיהֹוָה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֹו ֵתכֶּם יֹסֵ ף עֲ לֵיכֶּם ָככֶּם אֶּ לֶּף פְּ עָ ִמים וִ יבָ ֵרְך אֶּ ְּתכֶּם כַאֲ ֶּשר ִדבֶּ ר ָלכֶּם:
יב אֵ יכָה אֶּ ָשא לְּ בַ ִדי טָ ְּרחֲ כֶּם ּומַ ַשאֲ כֶּם וְּ ִריבְּ כֶּם:
אשיכֶּם:
יג הָ בּו ָלכֶּם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים ּונְּ בֹנִ ים וִ ידֻ ִעים לְּ ִשבְּ טֵ יכֶּם וַ אֲ ִשימֵ ם בְּ ָר ֵ
ֹאמרּו טוֹב הַ דָ בָ ר אֲ ֶּשר ִדבַ ְּר ָת לַעֲ שוֹת:
יד וַ ַתעֲ נּו א ִֹתי וַ ת ְּ
אשים עֲ לֵיכֶּם ָש ֵרי אֲ לָפִ ים וְּ ָש ֵרי מֵ א ֹות וְּ ָש ֵרי חֲ ִמ ִשים וְּ ָש ֵרי עֲ ָשרֹת וְּ ש ְֹּט ִרים
אשי ִשבְּ טֵ יכֶּם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים וִ ידֻ ִעים וָ אֶּ ֵתן או ָֹתם ָר ִ
טו וָ אֶּ ַקח אֶּ ת ָר ֵ
לְּ ִשבְּ טֵ יכֶּם:
ָאחיו ּובֵ ין גֵר ֹו:
ּושפַ ְּט ֶּתם צֶּ דֶּ ק בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ִ
טז וָ אֲ צַ ּוֶּה אֶּ ת שֹפְּ טֵ יכֶּם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹר ָשמֹעַ בֵ ין אֲ חֵ יכֶּם ְּ
ּושמַ ְּע ִתיו:
ֵאֹלהים הּוא וְּ הַ דָ בָ ר אֲ ֶּשר י ְִּק ֶּשה ִמכֶּם ַת ְּק ִרבּון אֵ לַי ְּ
יז ֹלא ַתכִ ירּו פָ נִים בַ ִמ ְּשפָ ט כ ַָקטֹן ַכ ָגדֹל ִת ְּשמָ עּון ֹלא ָתגּורּו ִמפְּ נֵי ִאיש כִ י הַ ִמ ְּשפָ ט ל ִ
יח וָ אֲ צַ ּוֶּה אֶּ ְּתכֶּם בָ עֵ ת הַ ִהוא אֵ ת כָל הַ ְּדבָ ִרים אֲ ֶּשר ַתעֲ שּון:

יתם דֶּ ֶּרְך הַ ר הָ אֱ מֹ ִרי כַאֲ ֶּשר
יט וַ נִ סַ ע מֵ ח ֵֹרב וַ ֵנלְֶּך אֵ ת כָל הַ ִמ ְּדבָ ר הַ גָדוֹל וְּ הַ נו ָֹרא הַ הּוא אֲ ֶּשר ְּר ִא ֶּ
ִצּוָ ה יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו א ָֹתנּו וַ נָבֹ א עַ ד ָקדֵ ש בַ ְּרנֵעַ :
אתם עַ ד הַ ר הָ אֱ מֹ ִרי אֲ ֶּשר יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו נֹ ֵתן לָנּו:
כ וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם בָ ֶּ
ָארץ עֲ לֵה ֵרש כַאֲ ֶּשר ִדבֶּ ר ְּיהֹוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹּתיָך לְָך ַאל ִת ָירא
כא ְּראֵ ה נ ַָתן יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶּ יָך לְּ פָ נֶּיָך אֶּ ת הָ ֶּ
וְּ ַאל ֵתחָ ת:
ָארץ וְּ י ִָשבּו א ָֹתנּו ָדבָ ר
ֹאמרּו נִ ְּשלְּ חָ ה אֲ נ ִָשים לְּ פָ נֵינּו וְּ י ְַּחפְּ רּו לָנּו אֶּ ת הָ ֶּ
כב וַ ִת ְּק ְּרבּון אֵ לַי כֻלְּ כֶּם וַ ת ְּ
אֶּ ת הַ דֶּ ֶּרְך אֲ ֶּשר נַעֲ לֶּה בָ ּה וְּ אֵ ת הֶּ עָ ִרים אֲ ֶּשר ָנבֹא אֲ לֵיהֶּ ן:
כג וַ יִיטַ ב בְּ עֵ ינַי הַ ָדבָ ר וָ אֶּ ַקח ִמכֶּם ְּשנֵים עָ ָשר אֲ נ ִָשים ִאיש אֶּ חָ ד ל ַָשבֶּ ט:
כד וַ יִפְּ נּו וַ יַעֲ לּו הָ הָ ָרה וַ ָיבֹאּו עַ ד נַחַ ל אֶּ ְּשכֹל וַ י ְַּרגְּ לּו א ָֹתּה:
ָארץ אֲ ֶּשר יְּה ָ ֹוה
ֹאמרּו טוֹבָ ה הָ ֶּ
ָארץ וַ יו ִֹרדּו אֵ לֵינּו וַ י ִָשבּו א ָֹתנּו ָדבָ ר וַ י ְּ
כה וַ י ְִּקחּו בְּ י ָָדם ִמפְּ ִרי הָ ֶּ
אֱ ֹלהֵ ינּו נֹ ֵתן לָנּו:
יתם לַעֲ ֹלת וַ ַת ְּמרּו אֶּ ת פִ י יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ יכֶּם:
כו וְּ ֹלא אֲ בִ ֶּ
ֹאמרּו בְּ ִשנְּ ַאת יְּה ָ ֹוה א ָֹתנּו הו ִֹציָאנּו מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְּצ ָריִם ל ֵָתת ֹא ָתנּו בְּ יַד הָ אֱ מֹ ִרי
כז וַ ֵת ָרגְּ נּו בְּ ָאהֳ לֵיכֶּם וַ ת ְּ
לְּ הַ ְּש ִמידֵ נּו:
כח ָאנָה אֲ נ ְַּחנּו עֹלִ ים ַאחֵ ינּו הֵ מַ סּו אֶּ ת לְּ בָ בֵ נּו לֵאמֹ ר עַ ם גָדוֹל וָ ָרם ִממֶּ נּו עָ ִרים גְּ דֹֹלת ּובְּ צּורֹת
בַ ָשמָ יִם וְּ גַם בְּ נֵי עֲ נ ִָקים ָר ִאינּו ָשם:
כט וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם ֹלא ַתעַ ְּרצּון וְּ ֹלא ִת ְּיראּון מֵ הֶּ ם:
ל יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ יכֶּם הַ ֹהלְֵך לִ פְּ נֵיכֶּם הּוא ִילָחֵ ם ָלכֶּם כְּ כֹל אֲ ֶּשר עָ ָשה ִא ְּתכֶּם בְּ ִמ ְּצ ַריִם לְּ עֵ ינֵיכֶּם:
ית אֲ ֶּשר נְּ ָשאֲ ָך יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶּ יָך כַאֲ ֶּשר י ִָשא ִאיש אֶּ ת בְּ נ ֹו בְּ כָל הַ דֶּ ֶּרְך אֲ ֶּשר
לא ּובַ ִמ ְּדבָ ר אֲ ֶּשר ָר ִא ָ
הֲ לַכְּ ֶּתם עַ ד בֹאֲ כֶּם עַ ד הַ מָ קוֹם הַ זֶּה:
לב ּובַ ָדבָ ר הַ זֶּה אֵ ינְּ כֶּם מַ אֲ ִמינִ ם בַ יה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ יכֶּם:
לג הַ ֹהלְֵך לִ פְּ נֵיכֶּם בַ דֶּ ֶּרְך לָתּור ָלכֶּם מָ קוֹם לַחֲ נֹ ְּתכֶּם בָ אֵ ש ַל ְּילָה ל ְַּרא ְֹּתכֶּם בַ דֶּ ֶּרְך אֲ ֶּשר ֵתלְּ כּו בָ ּה
ּובֶּ עָ נָן יוֹמָ ם:
לד וַ י ְִּשמַ ע יְּה ָ ֹוה אֶּ ת קוֹל ִדבְּ ֵריכֶּם וַ י ְִּק ֹצף וַ י ִָשבַ ע לֵאמֹ ר:
ָארץ הַ ּטוֹבָ ה אֲ ֶּשר נִ ְּשבַ ְּע ִתי ל ֵָתת
לה ִאם י ְִּראֶּ ה ִאיש בָ אֲ נ ִָשים הָ אֵ לֶּה הַ דוֹר הָ ָרע הַ זֶּה אֵ ת הָ ֶּ
לַאֲ ב ֵֹתיכֶּם:
ָארץ אֲ ֶּשר ָד ַרְך בָ ּה ּולְּ בָ נָיו יַעַ ן אֲ ֶּשר ִמלֵא ַאחֲ ֵרי
לו זּול ִָתי ָכלֵב בֶּ ן ְּי ֻפנֶּה הּוא י ְִּראֶּ נָה וְּ ל ֹו אֶּ ֵתן אֶּ ת הָ ֶּ
יְּה ָ ֹוה:
לז גַם בִ י ִה ְּתאַ נַף ְּיהֹוָ ה בִ גְּ לַלְּ כֶּם לֵאמֹ ר גַם אַ ָתה ֹלא ָתבֹא ָשם:
לח יְּהוֹשֻ עַ בִ ן נּון הָ עֹמֵ ד לְּ פָ נֶּיָך הּוא ָיבֹא ָשמָ ה אֹת ֹו חַ זֵק כִ י הּוא יַנְּ ִח ֶּלנָה אֶּ ת י ְִּש ָראֵ ל:
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ט וָאֹ ַמר אֲ לֵ כֶם בָּ עֵ ת ַה ִהוא לֵ אמֹר ל ֹא אּוכַל ְלבַ ִדי ְשאֵ ת אֶ ְתכֶם:
י יְהוָה אֱ ֹלהֵ יכֶם ִה ְרבָ ה אֶ ְתכֶם ו ְִהנְ כֶם הַ ּיום כְ כֹוכְ בֵ י הַ ָּש ַמיִם לָּ רֹב:
יא יְהֹ וָה אֱ ֹלהֵ י אֲ בו ֵתכֶם יֹ סֵ ף עֲלֵ יכֶם ָככֶם אֶ לֶ ף ְפעָ ִמים וִיבָ ֵרְך
אֶ ְתכֶם כַאֲ ֶׁשר ִדבֶׁ ר לָּ כֶׁם:
יבכֶם:
ּומ ַשאֲ כֶם ו ְִר ְ
יב אֵ יכָּה אֶׁ ָּשא ְלבַ ִדי טָ ְרחֲ כֶם ַ
יג הָ בּו לָ כֶם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָּמים ּונְ בֹנִ ים וִידֻ ִעים ְל ִש ְב ֵטיכֶׁם וַאֲ ִשימֵ ם
אשיכֶם:
ְב ָר ֵ
ֹאמרּו טוב הַ ָדבָ ר אֲ ֶשר ִדבַ ְר ָת לַ עֲשות:
יד ו ַַת ֲענּו אֹ ִתי וַת ְ
אשי ִש ְב ֵטיכֶׁם  -אֲ נ ִָּשים חֲ כ ִָּמים וִידֻ ִעים וָאֶ ֵתן
טו וָאֶ ַקח אֶ ת ָּר ֵ
ְש ֵרי
ְש ֵרי חֲ ִמ ִשים ו ָ
ְש ֵרי מֵ אות ו ָ
אשים עֲלֵ יכֶם ָש ֵרי אֲ לָ ִפים ו ָ
אותם ָר ִ
ָ
ֲשרֹת ְוש ְֹט ִרים ְל ִש ְבטֵ יכֶם:
ע ָ
טז וָאֲ צַ ּוֶה אֶ ת ש ְֹפטֵ יכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹר ָשמֹעַ בֵ ין אֲ חֵ יכֶם
ּושפַ ְט ֶׁתם צֶׁ ֶׁדק בֵ ין ִאיש ּובֵ ין אָ ִחיו ּובֵ ין גֵרו:
ְ
יז ל ֹא ַתכִ ירּו פָּ נִ ים בַ ִמ ְשפָּ ט כ ַָקטֹ ן ַכ ָגדֹל ִת ְשמָ עּון ל ֹא ָתגּורּו ִמ ְפנֵי
אֹלהים הּוא ו ְַה ָדבָ ר אֲ ֶשר י ְִק ֶשה ִמכֶם ַת ְק ִרבּון
ִ
ִאיש כִ י הַ ִמ ְשפָ ט לֵ
ּוש ַמ ְע ִתיו:
אֵ לַ י ְ
יח וָּאֲ צַ ּוֶׁה אֶׁ ְתכֶׁם בָ עֵ ת הַ ִהוא אֵ ת כָּל ַה ְדבָּ ִרים אֲ ֶׁשר ַתעֲ שּון

ANOTHER OPTION RE: WHERE DIGRESSION ENDS:
ו “יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו ִדבֶּ ר אֵ לֵינּו בְּ ח ֵֹרב לֵאמֹ ר ַרב ָלכֶּם ֶּשבֶּ ת בָ הָ ר הַ זֶּה:
ּוסעּו ָלכֶּם ּובֹאּו הַ ר הָ אֱ מֹ ִרי וְּ אֶּ ל כָל ְּש ֵכנָיו בָ עֲ ָרבָ ה בָ הָ ר ּובַ ְּשפֵ לָה ּובַ ֶּנגֶּב ּובְּ חוֹף הַ יָם אֶּ ֶּרץ
ז פְּ נּו ְּ
הַ כְּ נַעֲ נִ י וְּ הַ לְּ בָ נוֹן עַ ד הַ נָהָ ר הַ ָגדֹל נְּ הַ ר פְּ ָרת:
ָארץ אֲ ֶּשר נִ ְּשבַ ע ְּיהֹוָ ה לַאֲ ב ֵֹתיכֶּם לְּ ַאבְּ ָרהָ ם
ָארץ בֹאּו ְּּורשּו אֶּ ת הָ ֶּ
ח ְּראֵ ה נ ַָת ִתי לִ פְּ נֵיכֶּם אֶּ ת הָ ֶּ
לְּ י ְִּצחָ ק ּולְּ יַעֲ קֹב ל ֵָתת לָהֶּ ם ּולְּ ז ְַּרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶּ ם:
ט וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר ֹלא אּוכַל לְּ בַ ִדי ְּשאֵ ת אֶּ ְּתכֶּם:
י יְּה ֹוָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ִה ְּרבָ ה אֶּ ְּתכֶּם וְּ ִהנְּ כֶּם הַ יוֹם כְּ כוֹכְּ בֵ י הַ ָשמַ יִם ָלרֹב:
יא ְּיהֹוָה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֹו ֵתכֶּם יֹסֵ ף עֲ לֵיכֶּם ָככֶּם אֶּ לֶּף פְּ עָ ִמים וִ יבָ ֵרְך אֶּ ְּתכֶּם כַאֲ ֶּשר ִדבֶּ ר ָלכֶּם:
יב אֵ יכָה אֶּ ָשא לְּ בַ ִדי טָ ְּרחֲ כֶּם ּומַ ַשאֲ כֶּם וְּ ִריבְּ כֶּם:
אשיכֶּם:
יג הָ בּו ָלכֶּם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים ּונְּ בֹנִ ים וִ ידֻ ִעים לְּ ִשבְּ טֵ יכֶּם וַ אֲ ִשימֵ ם בְּ ָר ֵ
ֹאמרּו טוֹב הַ דָ בָ ר אֲ ֶּשר ִדבַ ְּר ָת לַעֲ שוֹת:
יד וַ ַתעֲ נּו א ִֹתי וַ ת ְּ
אשים עֲ לֵיכֶּם ָש ֵרי אֲ לָפִ ים וְּ ָש ֵרי מֵ א ֹות וְּ ָש ֵרי חֲ ִמ ִשים וְּ ָש ֵרי עֲ ָשרֹת וְּ ש ְֹּט ִרים
אשי ִשבְּ טֵ יכֶּם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים וִ ידֻ ִעים וָ אֶּ ֵתן או ָֹתם ָר ִ
טו וָ אֶּ ַקח אֶּ ת ָר ֵ
לְּ ִשבְּ טֵ יכֶּם:
ָאחיו ּובֵ ין גֵר ֹו:
ּושפַ ְּט ֶּתם צֶּ דֶּ ק בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ִ
טז וָ אֲ צַ ּוֶּה אֶּ ת שֹפְּ טֵ יכֶּם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹר ָשמֹעַ בֵ ין אֲ חֵ יכֶּם ְּ
ּושמַ ְּע ִתיו:
ֵאֹלהים הּוא וְּ הַ דָ בָ ר אֲ ֶּשר י ְִּק ֶּשה ִמכֶּם ַת ְּק ִרבּון אֵ לַי ְּ
יז ֹלא ַתכִ ירּו פָ נִים בַ ִמ ְּשפָ ט כ ַָקטֹן ַכ ָגדֹל ִת ְּשמָ עּון ֹלא ָתגּורּו ִמפְּ נֵי ִאיש כִ י הַ ִמ ְּשפָ ט ל ִ

יח וָ אֲ צַ ּוֶּה אֶּ ְּתכֶּם בָ עֵ ת הַ ִהוא אֵ ת כָל הַ ְּדבָ ִרים אֲ ֶּשר ַתעֲ שּון:
יתם דֶּ ֶּרְך הַ ר הָ אֱ מֹ ִרי כַאֲ ֶּשר
יט וַ נִ סַ ע מֵ ח ֵֹרב וַ ֵנלְֶּך אֵ ת כָל הַ ִמ ְּדבָ ר הַ גָדוֹל וְּ הַ נו ָֹרא הַ הּוא אֲ ֶּשר ְּר ִא ֶּ
ִצּוָ ה יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו א ָֹתנּו וַ נָבֹ א עַ ד ָקדֵ ש בַ ְּרנֵעַ :
אתם עַ ד הַ ר הָ אֱ מֹ ִרי אֲ ֶּשר יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו נֹ ֵתן לָנּו:
כ וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם בָ ֶּ
ָארץ עֲ לֵה ֵרש כַאֲ ֶּשר ִדבֶּ ר ְּיהֹוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹּתיָך לְָך ַאל ִת ָירא
כא ְּראֵ ה נ ַָתן יְּה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶּ יָך לְּ פָ נֶּיָך אֶּ ת הָ ֶּ
וְּ ַאל ֵתחָ ת:

