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גאולת הדם - הראשונה בסדר היום

הרה"ג יעקב אריאל

יהושע פרק כ'
ְבִלי ָדַעת  ָגָגה ּבִ ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ה רֹוֵצַח ַמּכֵ ּמָ ה: }ג{ ָלנוּס ׁשָ יַד מֹׁשֶ י ֲאֵליֶכם ּבְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ְקָלט ֲאׁשֶ נוּ ָלֶכם ֶאת ָעֵרי ַהּמִ ָרֵאל ֵלאמֹר ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ }ב{ ּדַ

ם: ְוָהיוּ ָלֶכם ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ַהּדָ

רמב"ם הלכות רוצח פרק ח הל' א - ב
מצות עשה להפריש ערי מקלט שנ' +דברים י"ט ב'+ שלש ערים תבדיל לך, ואין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ ישראל. ושש ערים היו, 

שלש הבדיל משה רבינו בעבר הירדן ושלש הבדיל יהושע בארץ כנען.

ָבָריו ְוָאְספוּ אֹתֹו ָהִעיָרה ֲאֵליֶהם ְוָנְתנוּ לֹו  ָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶאת ּדְ ר ּבְ ַער ָהִעיר ְוִדּבֶ ַתח ׁשַ ה ְוָעַמד ּפֶ }ד{ ְוָנס ֶאל ַאַחת ֵמֶהָעִרים ָהֵאּלֶ
ם: ב ִעּמָ ָמקֹום ְוָיׁשַ

1. רמב"ם שם פרק ה הלכה א
כל ההורג בשגגה גולה ממדינה שהרג בה לערי מקלט ומצות עשה להגלותו שנאמר וישב בה עד מות הכהן הגדול.

2. רמב"ם הלכות רוצח  פרק ז הלכה ו
עיר מקלט שרובה רצחנים אינה קולטת, 'ודבר באזני זקני העיר' ההיא את דבריו, ולא ששוו דבריהם לדבריו, וכן עיר שאין בה זקנים 

אינה קולטת שנ' זקני העיר ההיא.

ְלׁשֹום: מֹול ׁשִ ה ֶאת ֵרֵעהוּ ְולֹא ׂשֵֹנא הוּא לֹו ִמּתְ י ִבְבִלי ַדַעת ִהּכָ ָידֹו ּכִ רוּ ֶאת ָהרֵֹצַח ּבְ ם ַאֲחָריו ְולֹא ַיְסּגִ }ה{ ְוִכי ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהּדָ

1. רמב"ם הלכות רוצח פ"ה הל' ז
בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט ובית דין של אותה העיר שהרג בה שולחין ומביאין אותן משם ודנין אותן, שנ' 

ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם, מי שנתחייב מיתה ממיתין אותו שנ' ונתנו אותו ביד גואל הדם, מי שנפטר פוטרים אותו שנ' והצילו 
העדה את הרוצח מיד גואל הדם, מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנ' והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו.

2. רמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"ח הל' ט 
אסור למסור ישראל ביד גוים בין בגופו בין בממונו, ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו, וכל המוסר ישראל ביד 

גוים בין בגופו בין בממונו אין לו חלק לעולם הבא.

ם ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני  ַיד ּגֵֹאל ַהּדָ ָגָגה ְולֹא ָימוּת ּבְ ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ל ַמּכֵ ה ּכָ ּמָ תֹוָכם ָלנוּס ׁשָ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ֵני ִיׂשְ ה ָהיוּ ָעֵרי ַהּמוָּעָדה ְלכֹל ּבְ }ט{ ֵאּלֶ
ָהֵעָדה:

רמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"ח הל' ט 
ישראל שהרג בשגגה את העבד או את גר תושב גולה וכן העבד שהרג בשגגה את ישראל או את גר תושב וכן גר תושב שהרג את גר 

תושב או את העבד בשגגה גולה שנאמר לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם.

בס"ד

ימי לימוד תנ"ך
ישיבת שבי חברוןלאורה של תורת ארץ ישראל
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יהושע פרק כא

מַֹע  ּתְ ָה ְוֶאת ֶאׁשְ ר ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ָה: }יד{ ְוֶאת יַּתִ ָה ְוֶאת ִלְבָנה ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ }יג{ ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָנְתנוּ ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת ֶחְברֹון ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ
ָה: ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ

ה ֶאְפָרִים: ּטֵ ֵני ְקָהת וְַיִהי ָעֵרי גֹוָרָלם ִמּמַ ִּם ַהּנֹוָתִרים ִמּבְ ֵני ְקָהת ַהְלִוי חֹות ּבְ ּפְ }כ{ וְּלִמׁשְ

ָה  ָרה ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ּתְ ֶעׁשְ ָה ְוֶאת ּבְ ן ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ׁשָ ּבָ ה ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת )גלון( ּגֹוָלן ּבַ ֶ ה ְמַנׁשּ ִּם ֵמֲחִצי ַמּטֵ חֹת ַהְלִוי ּפְ ׁשְ }כז{ ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ִמּמִ
ִים: ּתָ ָעִרים ׁשְ

לֹׁש: ָה ָעִרים ׁשָ ן ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ָה ְוֶאת ַקְרּתָ ָה ְוֶאת ַחּמֹת ּדֹאר ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ִליל ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ּגָ ִלי ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת ֶקֶדׁש ּבַ ה ַנְפּתָ ּטֵ }לב{ וִּמּמַ

ָה: ָה ְוֶאת יְַהָצה ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ֶצר ְוֶאת ִמְגָרׁשֶ ה ְראוֵּבן ֶאת ּבֶ ּטֵ }לו{ וִּמּמַ

רמב"ם הלכות רוצח פ"ח הל' י
כל ערי הלוים קולטות וכל אחת מהן עיר מקלט היא, שנ' ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמונה 

עיר הקישן הכתוב כולן זו לזו לקלוט. 
ומה הפרש יש בין ערי מקלט שהובדלו למקלט ובין שאר ערי הלוים, שערי מקלט קולטות בין לדעת בין שלא לדעת הואיל ונכנס בהן 

נקלט ושאר ערי הלוים אין קולטות אלא לדעת, ורוצח הדר בערי מקלט אינו נותן שכר ביתו והדר בשאר ערי הלוים נותן שכר לבעל 
הבית. 

שם משמואל בראשית, תרעט, בשם אביו:
מחמת שחטא בחיים אבדה חיותו ומש"ה אין לו דמים, ותקנת ערי מקלט היא שעכ"פ ישיג חיים חדשים באמצעות הלויים שמהותם 

כשמם, הם  דבקים ונלוים לשמים וכל עבודתם היא בשיר ובדבקות, והוא באשר נטפל אליהם שואב באמצעותם חיים חדשים, וע"כ 
כשיצא מעיר מקלטו שוב אין לו דמים, עכ"ד. שורש החיים שהי' לו מכבר נסתלק ממנו והוא צריך לשאוב חיים חדשים משורש אחר 

וכאילו נעשה ברי' חדשה.

שמות כא, יג 
ה:  ּמָ ר יָנוּס ׁשָ י ְלָך ָמקֹום ֲאׁשֶ ְמּתִ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָה ְליָדֹו ְוׂשַ וֲַאׁשֶ

במדבר ל"ה ט- לד
ָנַען: }יא{ ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים  ן ַאְרָצה ּכְ ם עְֹבִרים ֶאת ַהיְַּרּדֵ י ַאּתֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמֹר: }י{ ּדַ ה ּלֵ ר יקוק ֶאל מֹׁשֶ }ט{  וְַיַדּבֵ

ָגָגה: }יב{ ְוָהיוּ ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ְולֹא יָמוּת ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה  ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ה רֵֹצַח ַמּכֵ ּמָ ְהיֶיָנה ָלֶכם ְוָנס ׁשָ ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ
ֶאֶרץ  נוּ ּבְ ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ן ְוֵאת ׁשְ נוּ ֵמֵעֶבר ַליְַּרּדֵ ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ְהיֶיָנה ָלֶכם: }יד{ ֵאת ׁשְ ׁש ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ נוּ ׁשֵ ּתֵ ר ּתִ ט: }יג{ ְוֶהָעִרים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

ָגָגה: }טז{  ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ל ַמּכֵ ה ּכָ ּמָ ה ְלִמְקָלט ָלנוּס ׁשָ ׁש ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ְהיֶיָנה ׁשֵ תֹוָכם ּתִ ב ּבְ ר ְוַלּתֹוׁשָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ְהיֶיָנה: }טו{ ִלְבֵני ִיׂשְ ָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ ּכְ
ָּמֹת רֵֹצַח הוּא מֹות יוַּמת ָהרֵֹצַח: }יח{ אֹו  הוּ וַי ּה ִהּכָ ר יָמוּת ּבָ ֶאֶבן יָד ֲאׁשֶ ָּמֹת רֵֹצַח הוּא מֹות יוַּמת ָהרֵֹצַח: }יז{ ְוִאם ּבְ הוּ וַי ְכִלי ַבְרֶזל ִהּכָ ְוִאם ּבִ

ְנָאה  ׂשִ ִפְגעֹו בֹו הוּא ְיִמֶתּנוּ: }כ{ ְוִאם ּבְ ם הוּא יִָמית ֶאת ָהרֵֹצַח ּבְ ָּמֹת רֵֹצַח הוּא מֹות יוַּמת ָהרֵֹצַח: }יט{ ּגֵֹאל ַהּדָ הוּ וַי ר יָמוּת ּבֹו ִהּכָ ְכִלי ֵעץ יָד ֲאׁשֶ ּבִ
ִפְגעֹו בֹו:  ם יִָמית ֶאת ָהרֵֹצַח ּבְ ה רֵֹצַח הוּא ּגֵֹאל ַהּדָ ּכֶ ָּמֹת מֹות יוַּמת ַהּמַ הוּ ְביָדֹו וַי ָּמֹת: }כא{ אֹו ְבֵאיָבה ִהּכָ ָּה וַי ְצִדי ִליְך ָעָליו ּבִ ֶפּנוּ אֹו ִהׁשְ יְֶהּדֳ

ָּמֹת ְוהוּא לֹא  ל ָעָליו וַי ַּּפֵ לֹא ְראֹות וַי ּה ּבְ ר יָמוּת ּבָ ָּה: }כג{ אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאׁשֶ לֹא ְצִדי ִלי ּבְ ל ּכְ ִליְך ָעָליו ּכָ לֹא ֵאיָבה ֲהָדפֹו אֹו ִהׁשְ ֶפַתע ּבְ }כב{ ְוִאם ּבְ
ם  ילוּ ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמיַּד ּגֵֹאל ַהּדָ ה: }כה{ ְוִהּצִ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ ה וֵּבין ּגֵֹאל ַהּדָ ּכֶ ין ַהּמַ ְפטוּ ָהֵעָדה ּבֵ ׁש ָרָעתֹו: }כד{ ְוׁשָ אֹויֵב לֹו ְולֹא ְמַבּקֵ

ֶמן ַהּקֶֹדׁש: }כו{ ְוִאם יָצֹא יֵֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת  ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ ה ְויָׁשַ ּמָ ר ָנס ׁשָ יבוּ אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ְוֵהׁשִ
י ְבִעיר  ם: }כח{ ּכִ ם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ּדָ ם ִמחוּץ ִלְגבוּל ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ּגֵֹאל ַהּדָ ה: }כז{ וָּמָצא אֹתֹו ּגֵֹאל ַהּדָ ּמָ ר יָנוּס ׁשָ בוּל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ּגְ
כֹל  ט ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ּפָ ת ִמׁשְ ה ָלֶכם ְלֻחּקַ דֹל יָׁשוּב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחזָּתֹו: }כט{ ְוָהיוּ ֵאּלֶ דֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ִמְקָלטֹו יֵׁשֵ

ע  ר הוּא ָרׁשָ ה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח ֶאת ָהרֵֹצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹא יֲַעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמוּת: }לא{ ְולֹא ִתְקחוּ כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאׁשֶ ל ַמּכֵ בֵֹתיֶכם: }ל{ ּכָ מֹוׁשְ
ם  ר ַאּתֶ ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן: }לג{ ְולֹא ַתֲחִניפוּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֶבת ּבָ י מֹות יוָּמת: }לב{ ְולֹא ִתְקחוּ כֶֹפר ָלנוּס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשוּב ָלׁשֶ ָלמוּת ּכִ

ּה  ִבים ּבָ ם יֹׁשְ ר ַאּתֶ א ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַדם ׁשְֹפכֹו: }לד{ ְולֹא ְתַטּמֵ י ִאם ּבְ ּה ּכִ ְך ּבָ ּפַ ר ׁשֻ ם ֲאׁשֶ ר ַלּדָ ם הוּא יֲַחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכּפַ י ַהּדָ ּה ּכִ ּבָ
ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ֲאִני יקוק ׁשֵֹכן ּבְ תֹוָכּה ּכִ ר ֲאִני ׁשֵֹכן ּבְ ֲאׁשֶ

דברים יט א- י
יל ָלְך  ְבּדִ לֹוׁש ָעִרים ּתַ יֶהם: }ב{ ׁשָ ְבּתָ ְבָעֵריֶהם וְּבָבּתֵ ם ְויָׁשַ ּתָ ר יקוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרׁשְ י יְַכִרית יקוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ }א{ ּכִ
ל  ה ּכָ ּמָ ר יְַנִחיְלָך יקוק ֱאלֶֹהיָך ְוָהיָה ָלנוּס ׁשָ בוּל ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ּתָ ֶאת ּגְ ׁשְ ּלַ ֶרְך ְוׁשִ ִכין ְלָך ַהּדֶ ּה: }ג{ ּתָ ּתָ ר יקוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ תֹוְך ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ּבְ

ַַּער  ר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהוּ ַבי ְלׁשֹם: }ה{ וֲַאׁשֶ מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהוּא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמּתְ ה ֶאת ֵרֵעהוּ ּבִ ר יַּכֶ ה וָָחי ֲאׁשֶ ּמָ ר יָנוּס ׁשָ ַבר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ רֵֹצַח: }ד{ ְוֶזה ּדְ
ן ִיְרּדֹף ּגֵֹאל  ה וָָחי: }ו{ ּפֶ ְרֶזל ִמן ָהֵעץ וָּמָצא ֶאת ֵרֵעהוּ וֵָמת הוּא יָנוּס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ ָחה יָדֹו ַבּגַ ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ

ן ָאנִֹכי  ְלׁשֹום: }ז{ ַעל ּכֵ מֹול ׁשִ י לֹא ׂשֵֹנא הוּא לֹו ִמּתְ ט ָמוֶת ּכִ ּפַ הוּ ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמׁשְ ֶרְך ְוִהּכָ ה ַהּדֶ י ִיְרּבֶ יגֹו ּכִ י יֵַחם ְלָבבֹו ְוִהּשִׂ ם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח ּכִ ַהּדָ
ר ָלֵתת  ּבֶ ר ּדִ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ע ַלֲאבֶֹתיָך ְוָנַתן ְלָך ֶאת ּכָ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֻבְלָך ּכַ יל ָלְך: }ח{ ְוִאם יְַרִחיב יקוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ ְבּדִ לֹׁש ָעִרים ּתַ ָך ֵלאמֹר ׁשָ ְּ ְמַצו

ִָּמים ְויַָסְפּתָ ְלָך  ל ַהי ְדָרָכיו ּכָ ָך ַהיֹּום ְלַאֲהָבה ֶאת יקוק ֱאלֶֹהיָך ְוָלֶלֶכת ּבִ ְּ ר ָאנִֹכי ְמַצו ְצוָה ַהזֹּאת ַלֲעׂשָתּה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ מֹר ֶאת ּכָ י ִתׁשְ ַלֲאבֶֹתיךָ: }ט{ ּכִ
ִמים: ר יקוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהיָה ָעֶליָך ּדָ ֶקֶרב ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ם ָנִקי ּבְ ֵפְך ּדָ ָ ה: }י{ ְולֹא ִיּשׁ לׁש ָהֵאּלֶ ָ לֹׁש ָעִרים ַעל ַהּשׁ עֹוד ׁשָ
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דברים יט א- י
יל ָלְך  ְבּדִ לֹוׁש ָעִרים ּתַ יֶהם: }ב{ ׁשָ ְבּתָ ְבָעֵריֶהם וְּבָבּתֵ ם ְויָׁשַ ּתָ ר יקוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרׁשְ י יְַכִרית יקוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ }א{ ּכִ
ל  ה ּכָ ּמָ ר יְַנִחיְלָך יקוק ֱאלֶֹהיָך ְוָהיָה ָלנוּס ׁשָ בוּל ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ּתָ ֶאת ּגְ ׁשְ ּלַ ֶרְך ְוׁשִ ִכין ְלָך ַהּדֶ ּה: }ג{ ּתָ ּתָ ר יקוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ תֹוְך ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ּבְ

ַַּער  ר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהוּ ַבי ְלׁשֹם: }ה{ וֲַאׁשֶ מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהוּא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמּתְ ה ֶאת ֵרֵעהוּ ּבִ ר יַּכֶ ה וָָחי ֲאׁשֶ ּמָ ר יָנוּס ׁשָ ַבר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ רֵֹצַח: }ד{ ְוֶזה ּדְ
ן ִיְרּדֹף ּגֵֹאל  ה וָָחי: }ו{ ּפֶ ְרֶזל ִמן ָהֵעץ וָּמָצא ֶאת ֵרֵעהוּ וֵָמת הוּא יָנוּס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ ָחה יָדֹו ַבּגַ ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ

ן ָאנִֹכי  ְלׁשֹום: }ז{ ַעל ּכֵ מֹול ׁשִ י לֹא ׂשֵֹנא הוּא לֹו ִמּתְ ט ָמוֶת ּכִ ּפַ הוּ ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמׁשְ ֶרְך ְוִהּכָ ה ַהּדֶ י ִיְרּבֶ יגֹו ּכִ י יֵַחם ְלָבבֹו ְוִהּשִׂ ם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח ּכִ ַהּדָ
ר ָלֵתת  ּבֶ ר ּדִ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ע ַלֲאבֶֹתיָך ְוָנַתן ְלָך ֶאת ּכָ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֻבְלָך ּכַ יל ָלְך: }ח{ ְוִאם יְַרִחיב יקוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ ְבּדִ לֹׁש ָעִרים ּתַ ָך ֵלאמֹר ׁשָ ְּ ְמַצו

ִָּמים ְויַָסְפּתָ ְלָך  ל ַהי ְדָרָכיו ּכָ ָך ַהיֹּום ְלַאֲהָבה ֶאת יקוק ֱאלֶֹהיָך ְוָלֶלֶכת ּבִ ְּ ר ָאנִֹכי ְמַצו ְצוָה ַהזֹּאת ַלֲעׂשָתּה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ מֹר ֶאת ּכָ י ִתׁשְ ַלֲאבֶֹתיךָ: }ט{ ּכִ
ִמים: ר יקוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהיָה ָעֶליָך ּדָ ֶקֶרב ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ם ָנִקי ּבְ ֵפְך ּדָ ָ ה: }י{ ְולֹא ִיּשׁ לׁש ָהֵאּלֶ ָ לֹׁש ָעִרים ַעל ַהּשׁ עֹוד ׁשָ

יהושע  כד, כה
ֶכם: ׁשְ ט ּבִ ּפָ ם לֹו חֹק וִּמׁשְ ָּׂשֶ יֹּום ַההוּא וַי ִרית ָלָעם ּבַ ַע ּבְ ְכרֹת ְיהֹוׁשֻ ִּ וַי
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