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Deuteronomul (A doua lege) 29 
 
9. Să păziţi, dar, cuvintele legământului 
acestuia şi să le împliniţi, ca să izbutiţi 
în tot ce veţi face. 
10. Astăzi staţi înaintea Domnului 
Dumnezeului vostru, voi toţi, 
căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii 
voştri, mai marii oştirii voastre, toţi 
bărbaţii din Israel, 
11. copiii voştri, nevestele voastre şi 
străinul care este în mijlocul taberei 
tale, de la cel ce-ţi taie lemne, până la 
cel ce-ţi scoate apă; 
12. stai ca să intri în legământ cu 
Domnul Dumnezeul tău, în legământul 
acesta încheiat cu jurământ, şi pe care 
Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu 
tine în ziua aceasta, 
 
13. ca să te facă azi poporul Lui şi El să 
fie Dumnezeul tău, cum ţi-a spus şi cum 
a jurat părinţilor tăi, Avraam, Isaac şi 
Iacov. 
14. Nu numai cu voi închei legământul 
acesta încheiat cu jurământ, 
15. ci atât cu cei ce sunt aici printre noi 
de faţă în ziua aceasta, înaintea 
Domnului Dumnezeului nostru, cât şi 
cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua 
aceasta. 
16. Ştiţi cum am locuit în ţara Egiptului 
şi cum am trecut prin mijlocul 
neamurilor pe care le-aţi străbătut. 
17. Aţi văzut urâciunile şi idolii lor, 
lemnul şi piatra, argintul şi aurul, care 
erau la ele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această porțiune se citește în ultimul șabat înainte de roș hașana- anul 
nou civil ebraic. 

Caracterele ebraice se citesc de la dreapta la stânga.  
Școala de Cabala Româmia va dorește un an nou cu multe 

binecuvântări! 
www.kabbalahmashiah.ro 
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Deuteronom 29:9 atem nițavim hayom kulehem lifne ADONAI elohehem rașehem 

șivtehem ziknehem veșotrehem kol iș yisrael: 

ב מֵׁ  ֵ֥ יך ַעֶׁ֖ד ֹשאֵׁ ֶצֶ֔ ֶ֣ב עֵׁ ֹחטֵׁ ַֽ ֶ֑יך מֵׁ ֲחֶנ ֶרב ַמַֽ ֶקֶ֣ ר בְּ ךֶ֔ ֲאֶשֶׁ֖ ֵֶ֣֣רְּ גֵׁ ם וְּ יֶכֶ֔ שֵׁ ֶ֣ם נְּ ֶכ יך:ַטפְּ יֶמַֽ  
Deuteronom 29:10 tapehem neșehem vegerha așer bekerev mahaneha mehotev 

ețeha ad șoev memeha: 

 
ום: ךֶׁ֖ ַֹהיַֽ ת ִעמְּ ֵ֥ יך ֹכרֵׁ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו ו ֲאֶשר֙ יְּ ָלתֶ֑ ָאַֽ יך ּובְּ ֹהָוֵֹ֥ה ֱאֹלֶֹהֶׁ֖ ית יְּ ִרִ֛ ךָ֗ ִבבְּ רְּ ָעבְּ  לְּ

Deuteronom 29:11 leavreha bivrit ADONAI eloheha uvalato așer ADONAI eloheha 
koret imeha hayom: 

 
 

LEVI – GHEVURA – YȚAK 
 

ֲאֶש֤ר  ַכַֽ ר ִדֶבר־ָלְֶ֑ך וְּ ֲאֶשֶׁ֖ ים ַכַֽ אֹלִֹהֶ֔ ַֽ ך֙ לֵׁ ֶיֹה־לְּ ֹהְּ ֹ֤הּוא ִיַֽ ם וְּ ָעָ֗ ום | ֜לו לְּ ךָ֩ ַֹהיּ֨ תְּ ים־ֹאַֽ ַמֶַ֣ען ָֹהִקַֽ לְּ
ק ּולְּ  ָחֶׁ֖ ִיצְּ ם לְּ ָרָֹהֵ֥ ַאבְּ יך לְּ ֲאֹבֶתֶ֔ ַבע֙ ַלַֽ ב:ִנשְּ ַיֲַֽעֹקַֽ  

Deuteronom 29:12 lemaan hakim-otha hayom lo leam vehu yihye-leha lelohim 
kaașer diber-lah vehaașer nișba laavoteha leavraham leyițhak ulyaakov: 

 
 

את: ַֹֽ ָאָלֶֹׁ֖ה ַֹהז ֶאת־ָֹהַֽ את וְּ ֶֹ֔ ית ַֹהז ִרֶ֣ ת֙ ֶאת־ַֹהבְּ י ֹכרֵׁ ֹנִכָ֗ ֶכֶ֑ם ָאַֽ ַבדְּ ֶכֶׁ֖ם לְּ א ִאתְּ ֵֹ֥ ל  וְּ
Deuteronom 29:13 velo itehem levadehem anohi koret et-haberit hazot veet-haala 

hazot:  

ֹה עִ  ִּ֛נּו ֹפֶׁ֖ יֶנ ר אֵׁ ת ֲאֶשֵ֥ אֵּׁ֨ ֶ֑ינּו וְּ ֶֹ֣ה ֱאֹלֹהֵׁ ֹהָו ֶׁ֖י יְּ נֵׁ ום ִלפְּ ֶ֣ד ַֹהיֶ֔ נּו֙ ֹעמֵׁ ֹה ִעָמּ֨ ֜נו ֹפָ֗ ר ֶישְּ ָ֩ ֶאת־ֲאֶשּ֨ ום:ִכי נּו ַֹהיַֽ ָמֵ֥  
Deuteronom 29:14 ki et-așer yeșno po imanu omed hayom lifne ADONAI elohenu 

veet așer enenu po imanu hayom: 

 
3. TIFERET - YACOV   

 
ר  ם ֲאֶשֵ֥ ֶרב ַֹהּגוִיֶׁ֖ ֶקֵ֥ נּו בְּ ֵ֧ת ֲאֶשר־ָעַבִ֛רְּ אֵׁ ָרִֶ֑ים וְּ ֶאֶֶ֣רץ ִמצְּ נּו בְּ בְּ ת ֲאֶשר־ָיַשֶׁ֖ ֵ֥ ם אֵׁ ֶתֶ֔ ַדעְּ י־ַאֶתֶ֣ם יְּ ִכַֽ

ם: ֶתַֽ  ֲעַברְּ
Deuteronom 29:15 ki-atem yedatem et așer-yașavnu beereț mițrayim veet așer-

avarnu bekerev hagoyim așer avartem: 

ם: ב ֲאֶשֵ֥ר ִעָמֶֹהַֽ ָזָֹהֶׁ֖ ֶבן ֶכֵֶ֥סף וְּ ֶ֣ץ ָוֶאֶ֔ יֶֹהֶ֑ם עֵׁ לֵׁ ַֽ ת ִּגל  ֶׁ֖ אֵׁ ם וְּ יֶֹהֶ֔ ּוצֵׁ אּו֙ ֶאת־ִשקֶ֣  ַוִתרְּ
Deuteronom 29:16 vatiru et-șikuțehem veet gilulehem eț vaeven kesef vezahav 

așer imahem: 

ֶֹ֣ה ֱאֹלֹהֵֶׁ֔  ֹהָו ִעם֙ יְּ ו ֹפֶנֹ֤ה ַֹהיום֙ מֵׁ ָבבּ֨ ֶבט ֲאֶשרָ֩ לְּ ָפָחֶֹ֣ה או־שֵָׁ֗ ו ִמשְּ ֹה אֵ֧ ו־ִאָשָּׁ֞ יש אַֽ ם ִאֶ֣ ֶכָּ֠ ֶ֣ש ָבָּ֠ ינּו ֶפן־יֵׁ
א ֶֹׁ֖ ֹה ר ֶרש ֹפֶרֵ֥ ם ֹשִ֛ ֶ֣ש ָבֶכָ֗ ֶ֑ם ֶפן־יֵׁ י ַֹהּגוִיֶ֣ם ָֹהֹהֵׁ ֶׁ֖ ד ֶאת־ֱאֹלֹהֵׁ ֲעֹבֶ֔ ֶֶ֣כת ַלַֽ ֲעָנַֹֽה:ָלֶל ַלַֽ ש וְּ  

Deuteronom 29:17 pen-yeș bahem iș o-ișa o mișpaha o-șevet așer levavo fone 
hayom meim ADONAI elohenu lalehet laavod et-elohe hagoyim hahem pen-yeș 

bahem șoreș pore roș velaana: 
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18. Să nu fie între voi nici bărbat, nici 
femeie, nici familie, nici seminţie, a 
căror inimă să se abată azi de la 
Domnul Dumnezeul nostru ca să se 
ducă să slujească dumnezeilor 
neamurilor acelora. Să nu fie printre voi 
nicio rădăcină care să aducă otravă şi 
pelin. 
19. Nimeni, după ce a auzit cuvintele 
legământului acestuia încheiat cu 
jurământ, să nu se laude în inima lui şi 
să zică: "Voi avea pacea, chiar dacă aş 
urma după pornirile inimii mele şi chiar 
dacă aş adăuga beţia la sete." 
20. Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci 
atunci, mânia şi gelozia Domnului se 
vor aprinde împotriva omului aceluia, 
toate blestemele scrise în cartea aceasta 
vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge 
numele de sub ceruri. 
21. Domnul îl va despărţi, spre pieirea 
lui, din toate seminţiile lui Israel şi-i va 
face după toate blestemele 
legământului scris în această carte a 
Legii. 
22. Vârsta de oameni care va veni, 
copiii voştri care se vor naşte după voi 
şi străinul care va veni dintr-o ţară 
depărtată - la vederea urgiilor şi bolilor 
cu care va lovi Domnul ţara aceasta, 
23. la vederea pucioasei, sării şi arderii 
întregului ţinut, unde nu va fi nici 
sămânţă, nici rod, nicio iarbă care să 
crească, întocmai ca la surparea 
Sodomei, Gomorei, Admei şi 
Ţeboimului, pe care le-a nimicit 
Domnul, în mânia şi urgia Lui - 
24. toate neamurile vor zice: "Pentru ce 
a făcut Domnul astfel ţării acesteia? 
Pentru ce această mânie aprinsă, 
această mare urgie? 
25. Şi li se va răspunde: "Pentru că au 
părăsit legământul încheiat cu ei de 
Domnul Dumnezeul părinţilor lor când 
i-a scos din ţara Egiptului; 
26. pentru că s-au dus să slujească altor 
dumnezei şi să se închine înaintea lor, 
dumnezei pe care ei nu-i cunoşteau şi 
pe care nu li-i dăduse Domnul. 
27. De aceea S-a aprins Domnul de 
mânie împotriva acestei ţări şi a adus 
peste ea toate blestemele scrise în 
cartea aceasta. 
28. Domnul i-a smuls din ţara lor cu 
mânie, cu urgie, cu o mare iuţeală, şi i-a 
aruncat într-o altă ţară, cum se vede 
azi." 
29. Lucrurile ascunse sunt ale 
Domnului Dumnezeului nostru, iar 
lucrurile descoperite sunt ale noastre şi 
ale copiilor noştri, pe vecie, ca să 
împlinim toate cuvintele Legii acesteia. 
 

ָ֩ ֶאת עו ָשמְּ ֹה בְּ ָֹהָיָ֡ י וְּ י ִכִ֛ ֶיֹה־ִלֶ֔ ֹהְּ ום ִיַֽ אֹמר֙ ָשלֶ֣ ָב֤בו לֵׁ ְך ִבלְּ ּ֨ ָברֵׁ ִֹהתְּ את וְּ ָֹ֗ ֹה ַֹהז ָאָל֜ י ָֹהַֽ ּ֨ רֵׁ ־ִדבְּ
ֹה: ָאַֽ מֵׁ ָרָוֶֹׁ֖ה ֶאת־ַֹהצְּ ות ָֹהַֽ פֵ֥ ַמִַ֛ען סְּ ְֶ֑ך לְּ לֵׁ י אֵׁ ּות ִלִבֶׁ֖ ִררֵ֥  ִבשְּ

Deuteronom 29:18 vehaya beșamo et-divre haala hazot vehitbareh bilvavo lemor 
șalom yihye-li ki bișrirut libi eleh lemaan sefot harava et-hațemea: 

ָצֹה בו֙ ָכל־ָֹהֶ֣  בְּ ָר֤ ּוא וְּ ָאתו֙ ָבִאֶ֣יש ַֹהֹהֶ֔ ִקנְּ ֹהָוֹ֤ה וְּ ן ַאף־יְּ ַשּ֨ ז ֶיעְּ י ָאָּ֠ ֹ֒ ִכֶ֣ ַח לו ֹלֶ֣ ֹהָוֹ֘ה סְּ א־יֹאֶבֶֹ֣ה יְּ ַֹֽ ֹה ל ָאָלֶ֔
ו ִמַתֶׁ֖  מֶ֔ ֹהָוֹה֙ ֶאת־שְּ ֶֹ֑ה ּוָמָחֹ֤ה יְּ ֶֶ֣פר ַֹהֶז ֹה ַבסֵׁ תּוָבֶׁ֖ ִים:ַֹהכְּ ַחת ַֹהָשָמַֽ  

Deuteronom 29:19 lo-yove ADONAI seloah lo ki az yeșan af-ADONAI vekinato baiș 
hahu veraveța bo kol-haala haketuva basefer haze umaha ADONAI et-șemo 

mitahat hașamayim: 

כֹ  ֶ֑ל כְּ ָראֵׁ ֶ֣י ִישְּ טֵׁ ל ִשבְּ ֹה ִמֹכֶׁ֖ ָרָעֶ֔ ֹהָוֹה֙ לְּ ִדי֤לו יְּ ִֹהבְּ ֹה וְּ ֶפר ַֹהתוָרֶׁ֖ ֵ֥ סֵׁ ֹה בְּ תּוָבָ֕ ית ַֹהכְּ ִרֶ֔ ות ַֹהבְּ ל֙ ָאלֶ֣
 ַֹהֶזַֹֽה:

Deuteronom 29:20 vehivdilo ADONAI leraa mikol șivte yisrael kehol alot haberit 
haketuva besefer hatora haze: 

ּנָ  ַֹהּ֨ ם וְּ יֶכֶ֔ ַאֲֶ֣חרֵׁ ּומּו֙ מֵׁ נֵׁיֶכם֙ ֲאֶש֤ר ָיקּ֨ ון בְּ ֲחרָ֗ ור ָֹהַאַֽ ר ַֹהדֶ֣ ָאַמָּׁ֞ ֹה וְּ חוָקֶ֑ ֶאֶֶ֣רץ רְּ א מֵׁ ֶֹׁ֖ ר ָיב י ֲאֶשֵ֥ ִרֶ֔ כְּ
ּה: ֹהָוֶֹׁ֖ה ָבַֽ יָֹה ֲאֶשר־ִחָלֵֹ֥ה יְּ ֶאֶ֔ ֶאת־ַתֲֶ֣חל  ות ָֹהָאֶ֤רץ ַֹהִֹהוא֙ וְּ ּו ֶאת־ַמכָּׁ֞ ָראָּ֠  וְָּּ֠

Deuteronom 29:21 veamar hador haaharon benehem așer yakumu meaharehem 
vehanahri așer yavo meereț rehoka verau et-makot haareț hahiv veet-tahalueha 

așer-hila ADONAI ba: 

ַכָּׁ֞  פֵׁ ַמֹהְּ ֶֶ֑שב כְּ ּה ָכל־עֵׁ לֹא־ַיֲַֽעֶלֵֹ֥ה ָבֶׁ֖ ַח וְּ ִמֶ֔ א ַתצְּ ֶֹ֣ ל א ִתָזַרע֙ וְּ ֹ֤ ָצּהֹ֒ ל ָפֶֹ֣ה ָכל־ַארְּ רֵׁ ַל֘ח שְּ ית ָוֶמ֘ ִרֶ֣ ת ָּגפְּ
ֹהָוֶֹ֔ה בְּ  ם )כתיב וצביים( ֲאֶשר֙ ָֹהַפְֶ֣ך יְּ בוִיֶ֔ ָמֶֹ֣ה ּוצְּ ֲעֹמָרֹה֙ ַאדְּ ם ַוַֽ ֹד֤ ו:סְּ ֲחָמתַֽ ו ּוַבַֽ ַאפֶׁ֖  

Deuteronom 29:22 gafrit vamelah serefa hol-arța lo tizara velo tațmiyah velo-yaale 
va kol-esev kemahpehat sedom vaamora adma uțvoyim (uțvoyim) așer hafah 

ADONAI beapo uvahamato: 

ִֹ֛ה  ֹהָו ֹה ָעָשֵֹ֧ה יְּ ם ַעל־ֶמּ֨ רּו֙ ָכל־ַֹהּגוִיֶ֔ מְּ ָאַֽ ול ַֹהֶזַֹֽה:וְּ ף ַֹהָּגדֶׁ֖ י ָֹהַאֵ֥ ֶֹ֑את ֶמֵֹ֥ה ֳחִרִ֛ ָכֶָׁ֖כֹה ָלָאֶֶ֣רץ ַֹהז  
Deuteronom 29:23 veameru kol-hagoyim al-me asa ADONAI kaha laareț hazot me 

hori haaf hagadol haze: 

ֶ֣י ֲאֹבָתֶ֑ם ֲאֶשר֙ ָכַרֶ֣ת עִ  ֹהָוֶֹׁ֖ה ֱאֹלֹהֵׁ ית יְּ ִרֵ֥ ּו ֶאת־בְּ בֶ֔ זְּ ַ֚ל ֲאֶשֶ֣ר ָעַֽ ּו ַע רֶ֔ ָאֶ֣מְּ ם וְּ ו ֹאָתֶׁ֖ וִציאֵ֥ ֹהַֽ ם בְּ ָמֶ֔
ִים: ָרַֽ ֶרץ ִמצְּ ֶאֵ֥  מֵׁ

Deuteronom 29:24 veameru al așer azevu et-berit ADONAI elohe avotam așer 
karat imam behoțio otam meereț mițrayim: 

 

ּו ָלֶֹהֶ֑ם ֱאֹלִֹהים֙ ֲאֶשֶ֣  ֲחוֶׁ֖ ַתַֽ ים ַוִישְּ ִרֶ֔ ים ֲאחֵׁ דּו֙ ֱאֹלִֹהֶ֣ ּו ַוַיַַֽעבְּ כָ֗ ַֽלְּ ם:ַויֵׁ א ָחַלֶׁ֖ק ָלֶֹהַֽ ֵֹ֥ ל ּום וְּ ָדעֶ֔ א־יְּ ַֹֽ ר ל  
Deuteronom 29:25 vayelhu vayaavdu elohim aherim vayiștahavu lahem elohim 

așer lo-yedaum velo halak lahem: 

ֶפר ַֹהֶזַֽ  ֵ֥ ֹה ַבסֵׁ תּוָבֶׁ֖ ֹה ַֹהכְּ ָלָלֶ֔ יָֹה֙ ֶאת־ָכל־ַֹהקְּ יא ָעֶלּ֨ ָֹהִב֤ וא לְּ ֹהָוֶֹׁ֖ה ָבָאֶֶ֣רץ ַֹהִֹהֶ֑ ף יְּ ַחר־ַאֵ֥ ֹה:ַוִיַֽ  
Deuteronom 29:26 vayihar-af ADONAI baareț hahiv lehavi aleha et-kol-hakelala 

haketuva basefer haze: 

ֶרת ַכיֵ֥ום  ֶרץ ֲאֶחֶׁ֖ ִ֛ם ֶאל־ֶאֵ֥ ִלכֵׁ ול ַוַישְּ ֶצף ָּגדֶ֑ ֶקֶ֣ ֹה ּובְּ ָמֶׁ֖ חֵׁ ף ּובְּ ַאֵ֥ ם בְּ ָמָתֶ֔ ֶ֣ל ַאדְּ ַע ֹהָוֹה֙ מֵׁ ֤ם יְּ שֵׁ ַוִיתְּ
 ַֹהֶזַֹֽה:

Deuteronom 29:27 vayiteșem ADONAI meal admatam beaf uvhema uvkețef gadol 
vayașlihem el-ereț aheret kayom haze: 

 ֶׁ֖ רֵׁ ות ֶאת־ָכל־ִדבְּ ֲעשָ֕ ם ַלַֽ ֹיֹנּוּ֨ ַעד־עוָלֶ֔ ֹנֵּׁ֨ ֹבָ ֤נֹּוֹ ֹּולְֹּ תֹ לָֹ ֹלָּׁ֞ ַֹהִּנגְּ ֶ֑ינּו וְּ יֹהָוֶֹׁ֖ה ֱאֹלֹהֵׁ ת ַלַֽ ָתֹרֶ֔ סְּ ֹה ַֹהִּנּ֨ י ַֹהתוָרֵ֥
את: ַֹֽ  ַֹהז

Deuteronom 29:28 hanistarot lADONAI elohenu vehaniglot lanu ulvanenu ad-olam 
laasot et-kol-divre hatora hazot: 
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Deuteronomul  
(A doua lege) 30 
1. Când se vor întâmpla toate aceste 
lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe 
care le pun înaintea ta, dacă le vei pune 
la inimă în mijlocul tuturor neamurilor 
între care te va risipi Domnul 
Dumnezeul tău, 
2. dacă te vei întoarce la Domnul 
Dumnezeul tău şi dacă vei asculta de 
glasul Lui din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu 
tot ce-ţi poruncesc azi, 
3. atunci Domnul Dumnezeul tău va 
aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de 
tine, te va strânge iarăşi din mijlocul 
tuturor popoarelor la care te va 
împrăştia Domnul Dumnezeul tău. 
4. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă 
margine a cerului, chiar şi de acolo te va 
strânge Domnul Dumnezeul tău şi acolo 
Se va duce să te caute. 
5. Domnul Dumnezeul tău te va aduce 
în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi 
şi o vei stăpâni; îţi va face bine şi te va 
înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 
6. Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia 
împrejur inima ta şi inima seminţei 
tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta şi din tot sufletul 
tău, ca să trăieşti. 
7. Domnul Dumnezeul tău va face ca 
toate aceste blesteme să cadă peste 
vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urî şi te 
vor prigoni. 
8. Şi tu te vei întoarce la Domnul, vei 
asculta de glasul Lui şi vei împlini toate 
aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 
9. Domnul Dumnezeul tău te va umple 
de bunătăţi, făcând să propăşească tot 
lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, 
rodul turmelor tale şi rodul pământului 
tău; căci Domnul Se va bucura din nou 
de fericirea ta, cum Se bucura de 
fericirea părinţilor tăi, 
10. dacă vei asculta de glasul Domnului 
Dumnezeului tău păzind poruncile şi 
rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a 
Legii, dacă te vei întoarce la Domnul 
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din 
tot sufletul tău. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.NEȚAH – MOȘE 
  

Cap 30 
בֹ  ַֽ ֶ֑יך ַוֲַֹֽהשֵׁ ָפֶנ ִתי לְּ ר ָנַתֶׁ֖ ֹה ֲאֶשֵ֥ ָלָלֶ֔ ַֹהקְּ ָרָכֹה֙ וְּ ֶלֹה ַֹהבְּ ים ָֹהאֵָׁ֗ ָבִרֶ֣ יך ָכל־ַֹהדְּ אּו ָעֶל֜ י־ָיֹבּ֨ ָֹהָיֹהָ֩ ִכַֽ  ָת֙ וְּ

ָמֹה: יך ָשַֽ ֹהָוֵֹ֥ה ֱאֹלֶֹהֶׁ֖ ם ֲאֶשֵ֧ר ִֹהִדיֲחךִ֛ יְּ ל־ַֹהּגוִיֶ֔ ָכּ֨ ך בְּ ָבֶבֶ֔  ֶאל־לְּ
Deuteronom 30:1 vehaya hi-yavou aleha kol-hadevarim haele haberaha vehakelala 
așer natati lefaneha vahașevota el-levaveha behol-hagoyim așer hidihaha ADONAI 

eloheha șama: 

יך בְּ וְּ  ךֶׁ֖ ַֹהיֶ֑ום ַאָתֶֹ֣ה ּוָבֶנֶ֔ ַצּוְּ י מְּ ֹנִכֵ֥ ל ֲאֶשר־ָאַֽ ֹכִ֛ ו כְּ ֹקלֶ֔ ָתֶ֣ בְּ ַמעְּ ָשַֽ יך֙ וְּ ֹהָוֹ֤ה ֱאֹלֶֹהּ֨ ָתָּׁ֞ ַעד־יְּ ָכל־ַשבְּ
ך: ֶשַֽ ָכל־ַנפְּ ךֶׁ֖ ּובְּ ָבבְּ  לְּ

Deuteronom 30:2 veșavta ad-ADONAI eloheha veșamata vekolo kehol așer-anohi 
mețavha hayom ata uvaneha behol-levaveha uvhol-nafșeha: 

ֹהָוֵ֥  ךִ֛ יְּ יצְּ ים ֲאֶשֵ֧ר ֱֹהִפַֽ ך֙ ִמָכל־ָֹהֶַ֣עִמֶ֔ ִקֶבצְּ ב וְּ ָשָ֗ ֲחֶמֶ֑ך וְּ ִרַֽ ךֶׁ֖ וְּ ּותְּ בַֽ ֵֹ֧ה ֱאֹלֶֹהִ֛יך ֶאת־שְּ ֹהָו ב יְּ ָשּ֨ ֹה וְּ
ָמֹה: יך ָשַֽ  ֱאֹלֶֹהֶׁ֖

Deuteronom 30:3 veșav ADONAI eloheha et-șevutha verihameha veșav vekibețha 
mikol-haamim așer hefițha ADONAI eloheha șama: 

ך: ם ִיָקֶחַֽ יך ּוִמָשֶׁ֖ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו ך֙ יְּ ַקֶבצְּ ם יְּ ֶֹ֣ה ַֹהָשָמִֶ֑ים ִמָשָ֗ צֵׁ ֲחךֶׁ֖ ִבקְּ ֶיֵֹ֥ה ִנַדַֽ ֹהְּ  ִאם־ִיַֽ
Deuteronom 30:4 im-yihye nidahaha bikțe hașamayim mișam yekabețha ADONAI 

eloheha umișam yikaheha: 

אֲ  ַֽ ךֶׁ֖ מֵׁ בְּ ִֹהרְּ ךֵ֥ וְּ בְּ יִטַֽ ֹהֵׁ ָתֶּ֑ה וְּ יִרשְּ יך ִוַֽ ּו ֲאֹבֶתֶׁ֖ שֵ֥ יך ֶאל־ָֹהָאִֶ֛רץ ֲאֶשר־ָיַָֽֽרְּ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהָ֗ ֹהָו יֲאךָּׁ֞ יְּ יך:ֶוֱַֹֽהִבַֽ ֹבֶתַֽ  
Deuteronom 30:5 veheviaha ADONAI eloheha el-haareț așer-yareșu avoteha 

virișta vehetivha vehirbeha meavoteha: 

ךֵ֥ ּוָמּ֨  בְּ ָבַֽ ָכל־לְּ ֵֹ֧ה ֱאֹלֶֹהִ֛יך בְּ ֹהָו ֹה ֶאת־יְּ ֲֹהָבָּׁ֞ ַאַֽ ֶ֑ך לְּ ֶע ַבֶ֣ב ַזרְּ ֶאת־לְּ ךֶׁ֖ וְּ בְּ ָבַֽ ֵֹ֧ה ֱאֹלֶֹהִ֛יך ֶאת־לְּ ֹהָו ל יְּ
ַען ַחֶיַֽיך: ַמֵ֥ ךֶׁ֖ לְּ שְּ ָכל־ַנפְּ  ּובְּ

Deuteronom 30:6 umal ADONAI eloheha et-levaveha veet-levav zareha leahava et-
ADONAI eloheha behol-levaveha uvhol-nafșeha lemaan hayeha: 

 
5. HOD - ARON 

 
ּוך:  ָדפַֽ ר רְּ יך ֲאֶשֵ֥ ֶאֶׁ֖ נְּ ַעל־שַֽ יך וְּ ֶבֵ֥ יְּ ֶלֶֹ֑ה ַעל־ֹאַֽ ות ָֹהאֵׁ ָאלֶׁ֖ ת ָכל־ָֹהַֽ ֵ֥ יך אֵׁ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו ָנַתן֙ יְּ וְּ  

Deuteronom 30:7 venatan ADONAI eloheha et kol-haalot haele al-oyveha veal-
soneha așer redafuha: 

ו ֹ יָת֙ ֶאת־ָכל־ִמצְּ ָעִשּ֨ ֶֹ֑ה וְּ ֹהָו ול יְּ קֶ֣ ָתֶׁ֖ בְּ ַמעְּ ָשַֽ ּוב וְּ ַאָתֶֹ֣ה ָתשֶ֔ ום:וְּ ךֶׁ֖ ַֹהיַֽ ַצּוְּ י מְּ ֹנִכֵ֥ יו ֲאֶשִ֛ר ָאַֽ ָתֶ֔  
Deuteronom 30:8 veata tașuv veșamata bekol ADONAI veasita et-kol-mițvotav așer 

anohi mețavha hayom: 

ֹהָוֹּ֨ה אֱ  ךָ֩ יְּ ירְּ ֹהוִתַֽ ךֶׁ֖ וְּ תְּ ָמַֽ י ַאדְּ ִרֵ֥ ךִ֛ ּוִבפְּ תְּ ֶֹהמְּ י בְּ ִרֵ֧ ֜ך ּוִבפְּ נְּ י ִבטְּ ִרּ֨ ך ִבפְּ ֶֹ֣ה ָיֶדָ֗ ֲעשֵׁ ל | ַמַֽ ֹכֶ֣ יך בְּ ֹלֶֹה֜
יך: ש ַעל־ֲאֹבֶתַֽ ֲאֶשר־ָשֶׁ֖ וב ַכַֽ טֶ֔ יך֙ לְּ ֹהָוָֹ֗ה ָל֤שּוש ָעֶלּ֨ ּוב יְּ י | ָישֶ֣ ֹטָבֶֹ֑ה ִכֶ֣  לְּ

Deuteronom 30:9 vehotirha ADONAI eloheha behol maase yadeha bifri vitneha 
uvifri vehemteha uvifri admateha letova ki yașuv ADONAI lasus aleha letov kaașer-

sas al-avoteha: 

ו ֹ ר ִמצְּ ֹמ֤ יך ִלשְּ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו קול֙ יְּ ע בְּ ַמָ֗ י ִתשְּ י ִכֶ֣ ֶֹ֑ה ִכ֤ ֹה ַֹהֶז ֶפר ַֹהתוָרֶׁ֖ ֵ֥ סֵׁ ֹה בְּ תּוָבָ֕ יו ַֹהכְּ ֹקָתֶ֔ ח  ָתיו֙ וְּ
ך:ָתשּוב֙  ֶשַֽ ָכל־ַנפְּ ךֶׁ֖ ּובְּ בְּ ָבַֽ ָכל־לְּ יך בְּ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו ֶאל־יְּ  

Deuteronom 30:10 ki tișma bekol ADONAI eloheha lișmor mițvotav vehhukotav 
haketuva besefer hatora haze ki tașuv el-ADONAI eloheha behol-levaveha uvhol-

nafșeha: 
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11. Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu 
azi, nu este mai presus de puterile tale, 
nici departe de tine. 
 
12. Nu este în cer, ca să zici: "Cine se va 
sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, 
pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?" 
13. Nu este nici dincolo de mare, ca să 
zici: "Cine va trece pentru noi dincolo 
de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o 
auzim şi s-o împlinim?" 
14. Dimpotrivă, este foarte aproape de 
tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o 
împlineşti. 
15. Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi 
binele, moartea şi răul. 
16. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe 
căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, 
legile Lui şi rânduielile Lui, ca să 
trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul 
Dumnezeul tău să te binecuvânteze în 
ţara pe care o vei lua în stăpânire. 
17. Dar dacă inima ta se va abate, dacă 
nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te 
închini înaintea altor dumnezei şi să le 
slujeşti, 
18. vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi 
avea zile multe în ţara pe care o veţi lua 
în stăpânire, după ce veţi trece 
Iordanul. 
19. Iau azi cerul şi pământul martori 
împotriva voastră că ţi-am pus înainte 
viaţa şi moartea, binecuvântarea şi 
blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu 
şi sămânţa ta, 
20. iubind pe Domnul Dumnezeul tău, 
ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de 
El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi 
lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei 
putea locui în ţara pe care a jurat 
Domnul că o va da părinţilor tăi, lui 
Avraam, Isaac şi Iacov." 
 

6. YESOD - YOSEF 
  

ַ֚י ַֹהמִ  וא:ִכ ֹה ִֹהַֽ ֹחָקֶׁ֖ א־רְּ ַֹֽ ל ךֶ֔ וְּ ֵ֥את ִֹהוא֙ ִממְּ לֵׁ א־ִנפְּ ַֹֽ ךֶׁ֖ ַֹהיֶ֑ום ל ַצּוְּ י מְּ ֹנִכֵ֥ את ֲאֶשִ֛ר ָאַֽ ֶֹ֔ ֶֹ֣ה ַֹהז ָו צְּ  
Deuteronom 30:11 ki hamițva hazot așer anohi mețavha hayom lo-niflet hiv mimeha 

velo rehhoka hiv: 
 
 

י ַיֲַֽעֶלֹה־ָל֤  ר ִמֶ֣ אֹמָ֗ וא לֵׁ ִים ִֹהֶ֑ א ַבָשַמֶׁ֖ ֵֹ֥ ָּנֹה:ל ַנֲַֽעֶשַֽ ּה וְּ ֵ֥נּו ֹאָתֶׁ֖ ִמעֵׁ ַישְּ נּו וְּ ִיָקֶחֶָֹ֣ה ָלֶ֔ ָמֹה֙ וְּ יְּ נּו ַֹהָשַמּ֨  
Deuteronom 30:12 lo vașamayim hiv lemor mi yaale-lanu hașamayma veyikahheha 

lanu veyașmienu ota venaasena: 

 ֤ נּו ֶאל־עֵׁ י ַיֲַֽעָבר־ָל֜ ר ִמֶ֣ אֹמָ֗ וא לֵׁ ֶׁ֖ם ִֹהֶ֑ ֵֶ֥בר ַלָי עֵׁ א־מֵׁ ַֹֽ ל ּה וְּ ֵ֥נּו ֹאָתֶׁ֖ ִמעֵׁ ַישְּ נּו וְּ ִיָקֶחֶָֹ֣ה ָלֶ֔ ֶבר ַֹהָים֙ וְּ
ָּנֹה: ַנֲַֽעֶשַֽ  וְּ

Deuteronom 30:13 velo-meever layam hiv lemor mi yaavar-lanu el-ever hayam 
veyikahheha lanu veyașmienu ota venaasena: 

ךֶׁ֖  בְּ ָבַֽ יך ּוִבלְּ ִפֵ֥ ד בְּ ֹאֶ֑ ר מְּ ֶלִ֛יך ַֹהָדָבֶׁ֖ וב אֵׁ י־ָקרֵ֥ ו: ִכַֽ ֲעשתַֽ ַלַֽ  
Deuteronom 30:14 ki-karov eleha hadavar meod befiha uvilvaveha laasoto: 

 
 

7. MALHUT – REGELE DAVID 
  

ע: ֶאת־ָֹהָרַֽ ֶות וְּ ֶאת־ַֹהָמֶׁ֖ וב וְּ ֶאת־ַֹהטֶ֑ ַחִיֶׁ֖ים וְּ ום ֶאת־ַֹהַֽ יך֙ ַֹהיֶ֔ ָפֶנּ֨ ֹה ָנַתִ֤תי לְּ אֵּׁ֨  רְּ
Deuteronom 30:15 ree natati lefaneha hayom et-hahhayim veet-hatov veet-

hamavet veet-hara: 

ו ֹ ר ִמצְּ ֹמִ֛ ִלשְּ יו וְּ ָרָכֶ֔ יך֙ ָלֶלֶֶ֣כת ִבדְּ ֹהָוֹ֤ה ֱאֹלֶֹהּ֨ ֹה ֶאת־יְּ ֲֹהָבָּׁ֞ ַאַֽ ֘ך ַֹהיוםֹ֒ לְּ ַצּוְּ י מְּ ֹנִכֶ֣ ר ָאַֽ יו ֲאֶשּ֨ ֹקָתֶׁ֖ ח  יו וְּ ָתֵ֥
ֹה ֶרץ ֲאֶשר־ַאָתֵ֥ יך ָבָאָ֕ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו ך֙ יְּ ַרכְּ ַֽ יָת ּובֵׁ ָרִבֶ֔ ָחִיֶ֣יָת וְּ ָפָטֶ֑יו וְּ ּה: ּוִמשְּ ָתַֽ ִרשְּ ָמֹה לְּ ָבא־ָשֶׁ֖  

Deuteronom 30:16 așer anohi mețavha hayom leahava et-ADONAI eloheha lalehet 
bidrahav velișmor mițvotav vehhukotav umișpatav vehhayita veravita uveraheha 

ADONAI eloheha baareț așer-ata va-șama lerișta: 

ךֶׁ֖  בְּ ָבַֽ ֶנֵֹ֥ה לְּ ִאם־ִיפְּ ם:וְּ ָתַֽ ֲעַבדְּ ים ַוַֽ ִרֶׁ֖ ים ֲאחֵׁ אֹלִֹהֵ֥ ַֽ ֲחִוִ֛יָת לֵׁ ַתַֽ ִֹהשְּ ָתָ֗ וְּ ִנַדחְּ ָמֶ֑ע וְּ א ִתשְּ ֶֹ֣ ל וְּ  
Deuteronom 30:17 veim-yifne levaveha velo tișma venidahhta vehiștahhavita 

lelohim ahherim vaavadtam: 

ֲאִרי ּון לֹא־ַתַֽ דֶ֑ ד תֹאבֵׁ י ָאֹבֶׁ֖ ום ִכֵ֥ ִתי ָלֶכם֙ ַֹהיֶ֔ ֵ֤֣דְּ ר֙ ֶאת־ִֹהַּג ר ַאָתֹ֤ה ֹעבֵׁ ֹה ֲאֶשּ֨ ֤ן ָיִמים֙ ַעל־ָֹהֲֶ֣אָדָמֶ֔ כ 
ּה: ָתַֽ ִרשְּ ָמֹה לְּ וא ָשֶׁ֖ ן ָלבֵ֥ ֶ֔ דֵׁ  ַֹהַירְּ

Deuteronom 30:18 higadti lahem hayom ki avod tovedun lo-taarihun yamim al-
haadama așer ata over et-hayarden lavo șama lerișta: 

ֶ֣ם ַֹהיו֘ם  ִתי ָבֶכ ִעֹדּ֨ ָלָלֶֹ֑ה ַֹהַֽ ַֹהקְּ ָרָכֶֹׁ֖ה וְּ יך ַֹהבְּ ָפֶנֶ֔ ֶות֙ ָנַתִֶ֣תי לְּ ַֹהָמּ֨ ַחִי֤ים וְּ ֶרץֹ֒ ַֹהַֽ ֶאת־ָֹהָאֹ֒ ֶאת־ַֹהָשַמִֶ֣ים וְּ
ך: ֶעַֽ ַזרְּ ֹה וְּ ֶיֶֹׁ֖ה ַאָתֵ֥ חְּ ַען ִתַֽ ַמֵ֥ ים לְּ ַחִיֶ֔ ָת֙ ַבַֽ ַחרְּ  ּוָבַֽ

Deuteronom 30:19 haidoti vahem hayom et-hașamayim veet-haareț hahhayim 
vehamavet natati lefaneha haberaha vehakelala uvahharta bahhayim lemaan 

tihhye ata vezareha: 

יך ָלֶשֶֶ֣בת ֶרְך ָיֶמֶ֔ ֹאֶ֣ יך֙ וְּ י ֹ֤הּוא ַחֶיּ֨ ו ִכֶ֣ ָקֹה־בֶ֑ ָדבְּ ו ּולְּ ֹקלֶׁ֖ ַע בְּ ֹמֵ֥ יך ִלשְּ ֶֹ֣ה ֱאֹלֶֹהֶ֔ ֹהָו ֲֹהָבֹה֙ ֶאת־יְּ ַאַֽ  לְּ
אֲ  ֵֹ֧ה ַלַֽ ֹהָו ע יְּ ַבּ֨ ֹה ֲאֶשרָ֩ ִנשְּ ֲאָדָמָ֗ ם:ַעל־ָֹהַֽ ת ָלֶֹהַֽ ֵ֥ ב ָלתֵׁ ַיֲַֽעֹקֶׁ֖ ק ּולְּ ָחֵ֥ ִיצְּ ָרָֹהִ֛ם לְּ ַאבְּ ֹבֶתִ֛יך לְּ  

Deuteronom 30:20 leahava et-ADONAI eloheha lișmoa bekolo uldaveka-vo ki hu 
hhayeha veoreh yameha lașevet al-haadama așer nișba ADONAI laavoteha 

leavraham leyițhhak ulyaakov latet lahem:  

 



Deuteronom  ָבִרים  Devarim  דְּ

 

5 

 

 

 


