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מַ  ְׁ ָרֵאל: ,עש  הָוהֶַאחִַַַָיש ְׁ הָוהֱַאלֵֹהינּו,ַיְׁ  דיְׁ
ֶעד עֹולָּם וָּ כּותֹו לְּ בֹוד ַמלְּ ם כְּ רּוְך שֵׁ  בָּ

ָכל  הָוהֱַאלֶֹהיָך,ַּבְׁ ,ֵַאתַיְׁ ּתָ בְׁ ָאה  ָכל וְׁ ָךַּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך,ַּובְׁ ְׁ ש  פְׁ אֶֹדךַָ נ  ָבִריםַ. מְׁ ּדְׁ ָהיּוַה  וְׁ

ּיֹום ָךַה  ּוְׁ צ  רַָאנִֹכיַמְׁ ֶ ה,ֲַאש  ל ָהֵאּלֶ ָךַ ע  ּתְׁ בְׁ ִ ש  ַּבְׁ ם, ַּבָ ּתָ רְׁ ִדּב  ַוְׁ ָבֶניָך, םַלְׁ ּתָ נְׁ ּנ  ִ ש  ַוְׁ ָבֶבָך לְׁ

קּוֶמךַָ ַּובְׁ ָך ּבְׁ כְׁ ָ ש  ַּובְׁ , ֶרךְׁ ּדֶ ַב  ָך ּתְׁ ֶלכְׁ ַּובְׁ ֵביֶתָך ל ּבְׁ ַע  אֹות, ַלְׁ ם ּתָ רְׁ ש   ָהיּוַ ּוקְׁ ַוְׁ ָיֶדָך;

יןֵַעיֶניךַָ טָֹטפֹת,ַּבֵ ל לְׁ םַע  ּתָ בְׁ ת  ָעֶריךַָ ּוכְׁ ְׁ יֶתָך,ַּוִבש  ֻזזֹותַּבֵ   .מְׁ

ָהָיה,ִַאם עּוֶַאל וְׁ מְׁ ְׁ ש  ַּתִ מֹע  ָ וַַ ש  ּיֹוםִמצְׁ ֶכם,ַה  הֶַאתְׁ ּוֶ צ  רַָאנִֹכיַמְׁ ֶ י,ֲַאש  ֲהָבהֶַאת ת  א   לְׁ

הָוהֱַאלֵֹהיֶכם ָכל ,יְׁ דֹו,ַּבְׁ ָעבְׁ ָכל ּולְׁ ֶכם,ַּובְׁ בְׁ ב  ר לְׁ ט  יַמְׁ ּתִ ָנת  ֶכםַוְׁ ְׁ ש  פְׁ ִעּתֹו,ַ נ  ֶכםַּבְׁ צְׁ רְׁ א 

ִתַ ַוְׁ ָגֶנָך, ַדְׁ ּתָ פְׁ ָאס  ַוְׁ ; קֹוש  לְׁ ַּומ  ָהֶרךַָיֹוֶרה ִיצְׁ ַוְׁ ָך ְׁ ָך;ַַ.ירֹש  ּתֶ ֶהמְׁ ִַלבְׁ ָך, דְׁ ש ָ ַּבְׁ ב ֵַעש ֶ י ּתִ ָנת  וְׁ

ּתַָ ָבעְׁ ש ָ ַוְׁ , ּתָ לְׁ ָאכ  ֱַאלִֹהיםַַ.וְׁ ם ּתֶ דְׁ ֲעב  ַו  ם, ּתֶ רְׁ ס  ַוְׁ ֶכם; בְׁ ב  ַלְׁ ה ּתֶ ִַיפְׁ ן ַּפֶ ַָלֶכם, רּו מְׁ ָ ִהש ּ

ַָלֶהם ֲחִויֶתם, ּת  ְׁ ִהש  ַוְׁ ף. ֲאֵחִרים, ָחָרהַא  רֶַאת וְׁ ָעצ  ַוְׁ ֶכם, הָוהַּבָ מַ  יְׁ ָ ש ּ לֹאה  ֶיהַ ִיםַוְׁ ִיהְׁ

ןֶַאת ָהֲאָדָמה,ַלֹאִַתּתֵ בּוָלהַּ ָמָטר,ַוְׁ רַ ;יְׁ ֶ ּטָֹבה,ֲַאש  לַָהָאֶרץַה  ֵהָרה,ֵַמע  םַמְׁ ּתֶ דְׁ ֲאב  ו 

ַָלֶכם ַנֵֹתן הָוה, ֶַאת .יְׁ ם ּתֶ מְׁ ש   ל וְׁ ַע  ה, ֵַאּלֶ י ָבר  ל ּדְׁ ע  ַוְׁ ֶכם בְׁ ב  םַ לְׁ ּתֶ רְׁ ש   ַּוקְׁ ֶכם; ְׁ ש  פְׁ נ 

ל ַע  אֹות ַלְׁ טוַֹ אָֹתם ַלְׁ ָהיּו ַוְׁ ֶכם, ֵַעיֵניֶכםֶידְׁ ין ַּבֵ ֶַאתַ.ָטפֹת ַאָֹתם ם ּתֶ דְׁ ִלּמ  ֵניֶכם,ַ וְׁ ּבְׁ

ם רַּבָ ּבֵ ד  קּוֶמךַָ ,לְׁ ַּובְׁ ָך ּבְׁ כְׁ ָ ש  ַּובְׁ , ֶרךְׁ ּדֶ ַב  ָך ּתְׁ ֶלכְׁ ַּובְׁ ֵביֶתָך ַּבְׁ ָך ּתְׁ בְׁ ִ ש  לַ.ּבְׁ םַע  ּתָ בְׁ ת   ּוכְׁ

ָעֶריךַָ ְׁ ַּוִבש  יֶתָך, ַּבֵ זּוזֹות ַָהאֲַ .מְׁ ל ַע  ֵניֶכם, ַבְׁ ִַויֵמי ֵמיֶכם, ַיְׁ ּבּו ִַירְׁ ן ע  מ  רַ ,ָדָמהלְׁ ֶ ֲאש 

ֲאבֵֹתיֶכםַָלֵתתַָלֶהם הָוהַל  עַיְׁ ּב  ְׁ ִים ִנש  מ  ָ ש ּ יֵמיַה  ל ,ּכִ  .ָהָאֶרץ ע 

הָוה,ֶַאל ּיֹאֶמרַיְׁ אמֹר ו  הַּלֵ ֶ רֶַאל. מֹש  ּבֵ ַָלֶהםַ ּד  ּו ָעש  ֲַאֵלֶהם,ַוְׁ ּתָ רְׁ ָאמ  ָרֵאל,ַוְׁ ֵניִַיש ְׁ ּבְׁ

ל ל ִציִצתַע  נּוַע  ָנתְׁ דֹרָֹתם;ַוְׁ ֵדיֶהם,ַלְׁ ֵפיִַבגְׁ נְׁ ֵכֶלתִצי ּכ  ִתילַּתְׁ ָנף,ַּפְׁ ּכָ ָהָיהַָלֶכם,ַ .ִצתַה  וְׁ

ֶַאת ם ּתֶ רְׁ כ  ַּוזְׁ ַאֹתֹו ִאיֶתם ַּורְׁ ִציִצת, ל לְׁ ַו ּכָ לֹאִמצְׁ ַוְׁ ַאָֹתם; יֶתם ֲעש ִ ַו  הָוה, ַיְׁ ָתתּורּוַ ת

ר ֶ ֲחֵריֵַעיֵניֶכם,ֲַאש  א  ֶכם,ַוְׁ בְׁ ב  ֲחֵריַלְׁ ֲחֵריֶהם א  םַזִֹנים,ַא  ּתֶ יֶתםַ .א  ֲעש ִ רּו,ַו  ּכְׁ זְׁ ןַּתִ ע  מ  לְׁ

ל ֶאת ַו ּכָ ֵַלאלֵֹהיֶכםִמצְׁ ים, ִ דֹש  ַקְׁ ִייֶתם ִַוהְׁ ַהֹוֵצאִתיַַ.ָתי; ר ֶ ֲַאש  ֱַאלֵֹהיֶכם, הָוה ַיְׁ ֲאִני

יֹותַָלֶכם,ֵַלאלִֹהים: ִים,ִַלהְׁ ר  ֶכםֵַמֶאֶרץִַמצְׁ הָוהֱַאלֵֹהיֶכםֶַַאתְׁ  .ֲאִני,ַיְׁ

הָוהֱַאלֵֹהיֶכם  ֱאֶמת יְׁ
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First part: Deuteronomy 6:4 (Said with closed eyes. Second line is recited whispery to protect the flow of the light 

that comes from the first line. 

Second part: Deuteronomy 6:5 – 9 

Third part: Deuteronomy 11:13-21 

Fourth part:  Numbers 15:37- 41 

248 words 1000 letters  
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