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ָיְדָך -ָגְדְלָך ְוֶאת-ַעְבְדָך ֶאת-ֶאתְלַהְראֹות ַאָתה ַהִחּלֹוָת  'ה ֹדָני-א   כד , ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר.'ה-ֶאל ָוֶאְתַחַנן כג
ָזָקה ֶשר ִמי-ַהח  ֶשר ַבָשַמִיםל -אֵ -א  ֶשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך.-ּוָבָאֶרץ א  ֶשה ְכַמע  ָהָאֶרץ -ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ֶאְעְבָרה כה ַיע 

ֶשר   'ה ַוֹּיאֶמרִבי ְלַמַעְנֶכם ְוֹלא ָשַמע ֵאָלי;  'ה ַוִּיְתַעֵבר כו ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְּלָבֹנן.  ַהַּיְרֵדן: ְבֵעֶברַהּטֹוָבה א 
ֵלה כז .ַהֶזהתֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבָדָבר -ַאל-ָלְך-ַלי ַרבאֵ  ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה  ָיָמהֹראש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך  ע 

ֹבר -ִכי ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך:-ּוִמְזָרָחה ַע -ֶאת ְוַצו כח ַהַּיְרֵדן ַהֶזה.-ֶאתֹלא ַתע  ֹבר -ִכי ְוַאְמֵצהּו: ְוַחְזֵקהּוְיהֹושֻׁ הּוא ַיע 
ֶשר ִתְרֶאה.-אֹוָתם ֶאת ַיְנִחילִלְפֵני ָהָעם ַהֶזה ְוהּוא                     א מּול ֵבית ְפעֹור.ַבָגיְ  ַוֵנֶשב כט ָהָאֶרץ א 

ִקים ְוֶאל-ֶאל ִיְשָרֵאל ְשַמע ְוַעָתה א ֶשרַהִמְשָפִטים, -ַהחֻׁ  ְלַמַען ִתְחיּו-ְמַלֵמד ֶאְתֶכם, ַלע שֹות ָאֹנִכי א 
ֶשר ה' -ֶאת ִויִרְשֶתםּוָבאֶתם  ֹלֵהיָהָאֶרץ, א  ֹבֵתיֶכם, ֹנֵתן ָלֶכם א  ֶשר ָאֹנִכי -ֹתִספּו, ַעל ֹלא ב  .א  ַהָדָבר א 

ֶשר ֹלֵהיֶכם-א   'ה ֹתִמְצו-ִלְשֹמר, ֶאת-ִתְגְרעּו, ִמֶמנּו ְוֹלאְמַצֶּוה ֶאְתֶכם,  , ֵעיֵניֶכם ג  , ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם.ֹנִכיָא, א 
ֶשר, ֵאת ָהֹראֹות ֵרי -ִכי ָכל  , ְבַבַעל ְפעֹור:'ָעָשה ה-א  ֶשר ָהַלְך ַאח            'ִהְשִמידֹו ה-ְפעֹור-ַבַעלָהִאיש, א 

ְּלֶכםַחִּיים -ֹלֵהיֶכם-א  , ', ַהְדֵבִקים, ַבהְוַאֶתם ד  , ִמִקְרֶבָך.ֹלֶהיָך-א   ִלַמְדִתי ֶאְתֶכם,  ְרֵאה ה  , ַהּיֹום.כֻׁ
ִקים  ֶשר ִצַּוִני, הּוִמְשָפִטיםחֻׁ ֶשר ַאֶתם ָבִאים ָשָמה ְלִרְשָתּה.ָהָאֶרץְבֶקֶרב -ַלע שֹות ֵכן  :ֹלָהי-א   ', ַכא         , א 

ִשיֶתםּוְשַמְרֶתם ו ֶשר ִיְשְמעּון, ֵאת ָכל  :ָהַעִמיםַנְתֶכם, ְלֵעיֵני ִכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִבי-, ַוע  ִקים ָהֵאֶּלה, -א  ַהחֻׁ
ֶשר-ִמי ִכי ז  ָחָכם ְוָנבֹון, ַהגֹוי ַהָגדֹול ַהֶזה.-ַעםְוָאְמרּו ַרק      'ְקֹרִבים ֵאָליו, ַכה ֹלִהים-א  לֹו -גֹוי ָגדֹול, א 

ֶשר ּוִמי ח  ָקְרֵאנּו ֵאָליו.-ְבָכל, ֹלֵהינּו-א   ִקיםלֹו -גֹוי ָגדֹול, א  ּוִמְשָפִטים ַצִדיִקם, ְכֹכל ַהתֹוָרה ַהֹזאת,  חֻׁ
ֶשר ָאֹנִכי ֹנֵתן  ֶשר ַהְדָבִרים-ִתְשַכח ֶאת-ֶפןְמֹאד,  ַנְפְשָך ּוְשֹמרִהָשֶמר ְלָך  ַרק ט  ַהּיֹום. ִלְפֵניֶכםא  ָראּו -א 

ֶשר ָעַמְדָת ִלְפֵני יֹום י  ָבֶניָך. ְוִלְבֵניָיסּורּו ִמְּלָבְבָך, ֹכל, ְיֵמי ַחֶּייָך; ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך, -ּוֶפןֵעיֶניָך         'ה, א 
ֹמר ה ֹלֶהיָך-א   ֶשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֹאִתי, ָכל ְדָבָרי:-ֶאת ְוַאְשִמֵעםָהָעם, -ִלי ֶאת-ַהְקֶהלֵאַלי  'ְבֹחֵרב, ֶבא  -א 

ֶשרַהָּיִמים  ָדָמה, ְוֶאת-ֵהם ַחִּיים ַעל א  ַוַתַעְמדּון, ַתַחת ָהָהר; ְוָהָהר  ַוִתְקְרבּון יא  .ְבֵניֶהם, ְיַלֵמדּון-ָהא 
ָרֶפל.-ֵלב ַהָשַמִים-, ַעדָבֵאשֹבֵער  ֵליֶכם, ִמתֹוְך ָהֵאש: 'ה ֵברַוְיַד  יב  ֹחֶשְך, ָעָנן ַוע  ַאֶתם  ְדָבִריםקֹול  א 

ֶשר ִצָּוה ֶאְתֶכם -ָלֶכם ֶאת ַוַּיֵגד יג  ֹשְמִעים, ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ֹרִאים זּוָלִתי קֹול. ֶשֶרת, -ַלע שֹותְבִריתֹו, א  ע 
ָבִנים.-ַהְדָבִרים; ַוִּיְכְתֵבם, ַעל ִקים, ָבֵעת ַהִהוא, ְלַלֵמד ֶאְתֶכם, 'ִצָּוה ה ְוֹאִתי יד  ְשֵני לֻׁחֹות א   חֻׁ

ֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים -ַלע שְֹתֶכם ֹאָתם  ּוִמְשָפִטים:   :ְלַנְפֹשֵתיֶכםְמֹאד,  ְוִנְשַמְרֶתם טו  ְלִרְשָתּה. ָשָמהָבָאֶרץ, א 
ֵליֶכם 'ְתמּוָנה, ְביֹום ִדֶבר ה-ִכי ֹלא ְרִאיֶתם, ָכל ִשיֶתם ָלֶכם -ַתְשִחתּון-ֶפן טז  ֵרב, ִמתֹוְך ָהֵאש.ְבחֹ  א  ַוע 

ֶשר -, ָכלַתְבִנית יז  , אֹו ְנֵקָבה.ָזָכרַתְבִנית   ָסֶמל:-ֶפֶסל, ְתמּוַנת ָכל ִצפֹור ָכָנף, -; ַתְבִנית ָכלָבָאֶרץְבֵהָמה א 
ֶשר ָתעּוף ַבָשָמִים. ָדָמה; ַתְבִנית ָכל-, ָכלַתְבִנית יח  א  ֶשרָדָגה -ֹרֵמש ָבא  -ּוֶפן יט  ַבַמִים, ִמַתַחת ָלָאֶרץ.-א 

ַהכֹוָכִבים ֹכל ְצָבא ַהָשַמִים, ְוִנַדְחָת -ְוֶאתַהָּיֵרַח -ַהֶשֶמש ְוֶאת-ַהָשַמְיָמה, ְוָרִאיָת ֶאת ֵעיֶניָךִתָשא 
ִויָת ָלֶהם,  ַבְד ְוִהְשַתח  ֶשר ָחַלק -ָתםַוע   כ           ַהָשָמִים.-ָכל, ֹאָתם, ְלֹכל ָהַעִמים ַתַחת ֹלֶהיָך-א   'הא 

ָלה, ַכּיֹום  ֶאְתֶכם, ַוּיֹוִצא 'ָלַקח ה ְוֶאְתֶכם  'ַוה כא  .ַהֶזהִמכּור ַהַבְרֶזל ִמִמְצָרִים, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנח 
ֶשר הַהּטֹוָבהָהָאֶרץ -ֹבא ֶאל-ַהַּיְרֵדן, ּוְלִבְלִתי-, ְלִבְלִתי ָעְבִרי ֶאתַוִּיָשַבעִדְבֵריֶכם; -ִבי, ַעל-ִהְתַאַנף      ', א 

ָלה. ֹלֶהיָך-א   , ִויִרְשֶתם, ֹעְבִריםַהַּיְרֵדן; ְוַאֶתם, -ָאֹנִכי ֵמת ָבָאֶרץ ַהֹזאת, ֵאיֶנִני ֹעֵבר ֶאת ִכי כב  ֹנֵתן ְלָך ַנח 
; ִעָמֶכם ָכַרת ֶשרא   ,להיֶכם-ְבִרית ה' א-ִתְשְכחּו ֶאת-ֶפןָלֶכם,  ִהָשְמרּו כג  ֹוָבה ַהֹזאת.ָהָאֶרץ ַהּט-ֶאת

ֶשר ִצְּוָך  ִשיֶתם ָלֶכם ֶפֶסל ְתמּוַנת ֹכל א  א ל-א   ֵאש ֹאְכָלה הּוא: ֹלֶהיָך-א   'ה ִכי כד .ֹלֶהיָך-א   'הַוע      .ַקנָּׁ
ִשיֶתם ֶפֶסל ְתמּוַנת ֹכלְוִהְשַחֶתםתֹוִליד ָבִנים ּוְבֵני ָבִנים, ְונֹוַשְנֶתם ָבָאֶרץ; -ִכי כה ִשיֶתם ָהַרע ְבֵעיֵני , וַ , ַוע  ע 
ָאֹבד ֹתאֵבדּון ַמֵהר, ֵמַעל -, ִכיָהָאֶרץ-ַהָשַמִים ְוֶאת-ֶאת ַהּיֹוםָבֶכם  ַהִעיֹדִתי כו , ְלַהְכִעיסֹו.ֹלֶהיָך-א  -'ה

ֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאתָהָאֶרץ ן ָיִמים ָעֶליָה, ִכי ִהָשֵמד ִתָשֵמדּון.-ֹלא  ַהַּיְרֵדן ָשָמה ְלִרְשָתּה:-, א  ִריכֻׁ             ַתא 

ֶשר ְיַנֵהג ה ְמֵתיֶאְתֶכם, ָבַעִמים; ְוִנְשַאְרֶתם,  'ה ְוֵהִפיץ כז ַבְדֶתם כח  ֶאְתֶכם ָשָמה. 'ִמְסָפר, ַבגֹוִים, א  ָשם -ַוע 
ֵשה ְיֵדי ָאָדם:ֹלִהים-א   ֶשר ֹלא-ָוֶאֶבןֵעץ   , ַמע  ן. -א   םּוִבַקְשֶת  כטִיְראּון ְוֹלא ִיְשְמעּון, ְוֹלא ֹיאְכלּון ְוֹלא ְיִריחֻׁ

ּוְמָצאּוָך, ֹכל ַהְדָבִרים -ְלָך ַבַצר ל  ַנְפֶשָך.-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ִכי ִתְדְרֶשנּו, ְבָכל  :ּוָמָצאתָ , ֹלֶהיָך-א   'ה-ִמָשם ֶאת
ִריתָהֵאֶּלה;  , ֹלא ַיְרְפָך ֹלֶהיָך-א   'הל ַרחּום -אֵ  ִכי לא  ., ְוָשַמְעָת ְבֹקלוֹ ֹלֶהיָך-א   'ה-ְוַשְבָת ַעד, ַהָּיִמים, ְבַאח 

ֶשר-ְוֹלא ִיְשַכח ֶאת; ַיְשִחיֶתָךְוֹלא  ֹבֶתיָך א  ֶשר-ְשַאל ִכי לב  ִנְשַבע ָלֶהם. ְבִרית א  ָהיּו -ָנא ְלָיִמים ִראֹשִנים א 
ֶשר ָבָרא -, ְלִמןְלָפֶניָך ִנְהָיה   ְקֵצה ַהָשָמִים:-ְוַעד ,ַהָשַמִיםָהָאֶרץ, ּוְלִמְקֵצה -ָאָדם ַעל ֹלִהים-א  ַהּיֹום א  ה 

ִנְשַמע ָכֹמהּו. אוֹ ַכָדָבר ַהָגדֹול ַהֶזה  ָשַמע לג ה  ֶשר-ִמתֹוְך ְמַדֵבר ֹלִהים-א  ָעם קֹול  ה  -ָשַמְעָת ַאָתה-ָהֵאש, ַכא 
ִנָסה  אוֹ  לד  ַוֶּיִחי. ֹסת ְבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד , ְבמַ גֹוי, ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ֹלִהים-א  ה 

ָזָקה  ֶשר  ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְגֹדִלים: ּוִבְזרֹועַ ח   ַאָתה לה ְלֵעיֶניָך.-ְבִמְצַרִים ֹלֵהיֶכם-א   'הָעָשה ָלֶכם -ְכֹכל א 
ָך ֶאת ַהָשַמִים-ִמן לו ִמְּלַבדֹו. : ֵאין עֹודֹלִהים-א  הּוא הָ  'ִכי ה ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  -ְוַעלֹקלֹו ְלַיְסֶרָך; -ִהְשִמיע 
ָך ֶאתָהָאֶרץ ֹבֶתיָך ַוִּיְבַחר -ִכי ָאַהב ֶאת ְוַתַחת לז .ָהֵאשַהְגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָשַמְעָת ִמתֹוְך  ִאשוֹ -, ֶהְרא   ְבַזְרעוֹ א 

ָך ְבָפָניו ְבֹכחֹו ַהָגֹדל ִמִמְצָרִים. ָריו; ַוּיֹוִצא  ִמים  ְלהֹוִריש לח ַאח  צֻׁ ָך -ִמְמָךגֹוִים ְגֹדִלים ַוע  ִביא  ִמָפֶניָך; ַלה 
ָלה-ְלָך ֶאת-ָלֶתת ֵשֹבָת ֶאל ְוָיַדְעָת  לט .ַהֶזהַכּיֹום -ַאְרָצם ַנח   ַבָשַמִים ֹלִהים-א  הָ  הּוא 'ה ִכיְלָבֶבָך -ַהּיֹום ַוה 

ָקיו ְוֶאת-ֶאת ַמְרָת ְושָ  מ .עֹוד ֵאין :ִמָתַחת ָהָאֶרץ-ְוַעל ִמַמַעל ֶשר ָֹתיוִמְצו-חֻׁ ֶשר ִייַטב  ָאֹנִכי א  ְמַצְּוָך ַהּיֹום א 
ֶריָךְלָך ּוְלָבֶניָך  ִריְך ָיִמים ַעל-ַאח  ֶשר -ּוְלַמַען ַתא  ָדָמה א     .ַהָּיִמים-לכָ  ְלָך ֹנֵתן ֹלֶהיָך-א  ה' ָהא 

 

 

ביטויים זהים 
  למצוות הקהל

לומר  יג(-יב )לא,
שהמשך  מתן תורה 

 בטקס הקהל 
 לפני כל.

רמזים לאליהו בהר 
הכרמל שם העם 

אמר כך אחרי ירידת 
מן השמים  האש

 מלכ"א  יח,לט

 זהיםביטוים 

 ביטוים זהים

 קבילותמ :ב עמוד 

לא שביטוי 
קשור 

לבריאות או 
שמירת הגוף 
אלא שמירת 
הנפש מפני 
 .עבודה זרה

רחב כך אומרת 
 ב, יא עביהוש

 ֹלֵהיֶכם-א   ה' ִכי
 ֹלִהים-א   הּוא

 ִמַמַעל ַבָשַמִים
 ָהָאֶרץ- ְַעלוְ 

 ִמָתַחת



 

Parashat VaEt’hanan 
 
The structure of the Book of Devarim (Deuteronomy) is chiastic with an 
AB-BA format. In Parashat VaEt’hanan we find a chain of expressions 
that are clearly those that Moshe feels are essential to the future of the 
Jewish people. These include not only Matan Torah, but also a once-
every-seven-year-ceremony – hakhel – that is hinted to in our parasha 
and repeated in detail at the end of the book. We find yet another 
mention of the prohibition against idolatry, a wrongdoing that would be 
a constant albatross to the Jews through the end of the First Temple 
period. Finally, Moshe reminds us that there are witnesses to these 
covenants – the Heavens and Earth – that will be the vehicles for 
punishment in the event that the Children of Israel do not keep their 
agreements. 
 
These elements appear at the beginning of Sefer Devarim, and then, 
again at its close, where we find the testimony of the Heavens and 
Earth in Parashat Ha’azinu and the laws of idolatry together with the 
laws of Hakhel and the story of Matan Torah in Parshiyot VaYakhel-
Pekudei. Indeed, the structure of the Book of Devarim (Deuteronomy) 
is chiastic with an AB-BA format. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chiastic_structure

