
........                          ... תסוף נאום המצוות ותחילת נאום הברי כז:-פרק כופרשת כי תבוא 

י א ְשָתּה, ְוָיַשְבָת ָבּה.ֹנֵתן ֹלֶהיָך, -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ה' א  -ֶאל ָתבֹוא-ְוָהָיה, כִּ ירִּ ְוָלַקְחָת  ב ְלָך ַנֲחָלה; וִּ
ית ָכל י ָהֲאָדָמה-ֵמֵראשִּ יא, ֲאֶשר ְפרִּ ְוַשְמָת ַבֶטֶנא; ְוָהַלְכָת, -ָלְך ֹנֵתןֹלֶהיָך -ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' א   ָתבִּ

בְ -ֶאל ים -, ֶאלּוָבאתָ  ג ֹלֶהיָך, ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם.-ַחר ה' א  ַהָמקֹום, ֲאֶשר יִּ ְהֶיה, ַבָימִּ ַהֹכֵהן, ֲאֶשר יִּ
י  ַגְדתִּ י-ַלה' א   ַהיֹוםָהֵהם; ְוָאַמְרָת ֵאָליו, הִּ י ֶאל-ֹלֶהיָך, כִּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתינּו ָהָאֶרץ-ָבאתִּ , ֲאֶשר נִּ

יחוֹ ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהֶטנֶ  ד ָלנּו. ָלֶתת נִּ ָיֶדָך; ְוהִּ ְזַבח ה' א  -א, מִּ ְפֵני, מִּ יָת  ה .ֹלֶהיָך-לִּ ְפֵני ה' ְוָענִּ ְוָאַמְרָת לִּ
יֹלֶהיָך-א   ְמֵתי ְמָעט; ַוְיהִּ ְצַרְיָמה, ַוָיָגר ָשם בִּ י, ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ ָשם, ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום -, ֲאַרמִּ

ים, ו ָוָרב. ְצרִּ ְתנּוַוְיַענּונּו;  ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ ְצַעק, ֶאל ז ָעֵלינּו, ֲעֹבָדה ָקָשה. ַויִּ ֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו; -ה' א  -ַונִּ
ְשַמע ה' ֶאת ם, ְבָיד  ח ַלֲחֵצנּו.-ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת-ֹקֵלנּו, ַוַיְרא ֶאת-ַויִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ה', מִּ ַויֹוצִּ

ְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹ  ים.-ָרא ָגֹדלֲחָזָקה ּובִּ ֵאנּו ט ּוְבֹאתֹות, ּוְבֹמְפתִּ ֶתןַהָמקֹום ַהֶזה; -, ֶאלַוְיבִּ ָלנּו -ַויִּ
ֵנה  י .ָזַבת ָחָלב ּוְדָבשָהָאֶרץ ַהֹזאת, ֶאֶרץ -ֶאת יְוַעָתה, הִּ י ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר-ֶאת ֵהֵבאתִּ ית ְפרִּ -ֵראשִּ

ַנְחתֹו,  ָנַתָתה י, ה'; ְוהִּ ְפֵני ה' א  לִּ יָת, יָךֹלהֶ -לִּ ְשַתֲחוִּ ְפֵני ה' א  , ְוהִּ ַהטֹוב, -ְוָשַמְחָת ְבָכל יא .ֹלֶהיָך-לִּ
ְרֶבָך. ּוְלֵביֶתָך:-ֹלֶהיָך-ְלָך ה' א  -ָנַתןֲאֶשר  י, ְוַהֵגר, ֲאֶשר ְבקִּ י ְתַכֶלה   יב                 ַאָתה, ְוַהֵלוִּ כִּ

ת-ָכל-ַלְעֵשר ֶאת ישִּ י, ַלֵגר ַלָיתֹום  ְוָנַתָתה  ְשַנת ַהַמֲעֵשר:-ַמְעַשר ְתבּוָאְתָך, ַבָשָנה ַהְשלִּ ַלֵלוִּ
ְשָעֶריָך, ְוָשֵבעּו. ְפֵני ה' א   יג  ְוָלַאְלָמָנה, ְוָאְכלּו בִּ ן ֹלֶהיָך-ְוָאַמְרָת לִּ י ַהֹקֶדש מִּ ַעְרתִּ ת, ְוַגם -בִּ ַהַביִּ

יו י ְוַלֵגר ַלָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה, ְכָכל ְנַתתִּ י:-ַלֵלוִּ יָתנִּ ּוִּ ְצָוְתָך, ֲאֶשר צִּ ְצו-ֹלא מִּ מִּ י מִּ  ְוֹלאֶֹתיָך, ָעַבְרתִּ
י. ֶמנּו, -ֹלא יד  ָשָכְחתִּ י מִּ י ְבֹאנִּ ֶמנּו ְבָטֵמא, -ְוֹלאָאַכְלתִּ י מִּ ַעְרתִּ י-ְוֹלאבִּ ֶמנ ָנַתתִּ י, מִּ ּו, ְלֵמת; ָשַמְעתִּ

י.-ֹלָהי-ְבקֹול ה' א   יָתנִּ ּוִּ י, ְכֹכל ֲאֶשר צִּ יתִּ ן טו ָעשִּ ְמעֹון ָקְדְשָך מִּ יָפה מִּ ם, ּוָבֵרְך ֶאת-ַהְשקִּ -ַהָשַמיִּ
ְשָרֵאל, ְוֵאת ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר -ַעְמָך ֶאת ְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו, ֶאֶרץ זָ -ָלנּו ָנַתָתהיִּ ַבת ָחָלב ַכֲאֶשר נִּ

ים ָהֵאֶלה-ֹלֶהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעשֹות ֶאת-ַהֶזה, ה'  א   ַהיֹום טז                 ּוְדָבש. -ְוֶאת-ַהֻחקִּ
יָת אֹוָתם, ְבָכל ים; ְוָשַמְרָת ְוָעשִּ ְשָפטִּ ַמְרָת, -ֶאת יז  ַנְפֶשָך.-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ַהמִּ ְהיֹות   :ַהיֹוםה' ֶהא  לִּ

ְדָרָכיו, ֹל-ְלָך ֵלא ים ְוָלֶלֶכת בִּ ְצוהִּ ְשֹמר ֻחָקיו ּומִּ ְשָפָטיוְולִּ ְשֹמַע ְבֹקלוֹ -ָֹתיו ּומִּ יְרָך  יח  .ְולִּ מִּ ַוה' ֶהא 
ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה, ַהיֹום ֶברלִּ ְשֹמר, ָכל-, ַכֲאֶשר, דִּ ְצו-ָלְך; ְולִּ ְתָך  טי .ָֹתיומִּ -ֶעְליֹון, ַעל ָכלּוְלתִּ
ם ְפָאֶרת;  ֲאֶשר ַהגֹויִּ ָלה ּוְלֵשם ּוְלתִּ ְתהִּ ְהֹיְתָך ַעםָעָשה לִּ ֵבר.-ַלה' א   ָקֹדש-ְולִּ   ֹלֶהיָך ַכֲאֶשר דִּ

ְשָרֵאל,  ַוְיַצו ֹמֶשה א ְקֵני יִּ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, -ָכל-ָשֹמר, ֶאת  :ָהָעם ֵלאֹמר-ֶאתְוזִּ ְצָוה, ֲאֶשר ָאֹנכִּ ַהמִּ
ַוֲהֵקֹמָת ְלָך -ָלְך ֹנֵתןֹלֶהיָך -ה'  א  -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ַהַיְרֵדן, ֶאל-ֲאֶשר ַתַעְברּו ֶאת ַביֹוםְוָהָיה,  ב  .ַהיֹום

יד. ים ְגֹדלֹות, ְוַשְדָת ֹאָתם ַבשִּ ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת-ָכל-ֶאתְוָכַתְבָת ֲעֵליֶהן,  ג ֲאָבנִּ ְלַמַען   ְבָעְבֶרָך:-דִּ
ֶבר ֹנֵתןֹלֶהיָך -ה' א  -ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ֶאל ָתֹבאֲאֶשר  -ֹלֵהי-ה' א   ְלָך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש, ַכֲאֶשר דִּ

ימּו ֶאתַהַיְרֵדן-ְבָעְבְרֶכם ֶאתְוָהָיה,  ד ֲאֹבֶתיָך, ָלְך. י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם -, ָתקִּ ים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנכִּ ָהֲאָבנִּ
יד.ְבַהר ֵעיָבל, ַהיֹום ְזֵבַח, ַלה' א   ה ; ְוַשְדָת אֹוָתם, ַבשִּ יָת ָשם מִּ ים,  ֹלֶהיָך:-ּוָבנִּ ְזַבח ֲאָבנִּ -ֹלאמִּ

יף ֲעֵליֶהם ַבְרֶזל. ְבֶנה ֶאת ו ָתנִּ ים ְשֵלמֹות תִּ ְזַבח ה' א  -ֲאָבנִּ יָת ָעָליו עֹוֹלת ַלה'     א  ֹלֶהיָך; -מִּ -ְוַהֲעלִּ
ים, ְוָאַכְלָת ָשם; ְוָשַמְחָת  ז ֹלֶהיָך. ְפֵני ה' א  , ְוָזַבְחָת ְשָלמִּ ים, -ַעלְוָכַתְבָת  ח .ֹלֶהיָך-לִּ -ָכל-ֶאתָהֲאָבנִּ

ם, ֶאל ָכל ט                ַבֵאר ֵהיֵטב.-ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאתדִּ  יִּ ים ַהְלוִּ ְשָרֵאל -ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ְוַהֹכֲהנִּ יִּ
ְשָרֵאל  ּוְשַמעַהְסֵכת  :ֵלאֹמר ְהֵייָת ְלָעם ַלה' א   ַהיֹוםיִּ ֹלֶהיָך; -ְוָשַמְעָת ְבקֹול ה' א   י ֹלֶהיָך.-ַהֶזה נִּ
יתָ  ְצו-ֶאת ְוָעשִּ י ְמַצְּוָך, ֻחָקיו-ָֹתו ְוֶאתמִּ ַביֹום  ָהָעם-ַוְיַצו ֹמֶשה ֶאת יא             .ַהיֹום ֲאֶשר ָאֹנכִּ
ים-ָהָעם ַעל-ֵאֶלה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת יב .ֵלאֹמרַההּוא  זִּ י  :ַהַיְרֵדן-ְבָעְבְרֶכם ֶאת ַהר ְגרִּ ְמעֹון ְוֵלוִּ שִּ

ָששָכר  יהּוָדה ְויִּ ן.וִּ ְנָימִּ ְראּוֵבן ָגד ְוָאֵשר, ּוְזבּולֻן  ַהְקָלָלה ְבַהר ֵעיָבל:-ְוֵאֶלה ַיַעְמדּו ַעל יג ְויֹוֵסף ּובִּ
י.  ָדן ם ְוָאְמרּו ֶאל ידְוַנְפָתלִּ יִּ ְשָרֵאל-ָכל-ְוָענּו ַהְלוִּ יש יִּ יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה  ָארּורטו                קֹול ָרם.-אִּ ָהאִּ

 ָארּור טז          .ָאֵמןָהָעם ְוָאְמרּו -ְוָשם ַבָסֶתר; ְוָענּו ָכל-ֶפֶסל ּוַמֵסָכה תֹוֲעַבת ה' ַמֲעֵשה ְיֵדי ָחָרש
מֹו; ְוָאַמר ָכל יו ְואִּ יג ְגבּול ֵרֵעהּו; ְוָאַמר כָ  ָארּוריז            .ָאֵמןָהָעם -ַמְקֶלה ָאבִּ    .ָאֵמןָהָעם -לַמסִּ

ֵּור ַבָדֶרְך; ְוָאַמר ָכל ָארּוריח             ְשַפט ֵגר ָארּורט י        .ָאֵמןָהָעם -ַמְשֶגה עִּ -ַמֶטה מִּ
ם ָארּור כ .ָאֵמןָהָעם -ְוַאְלָמָנה; ְוָאַמר ָכל-ָיתֹום יו-ֹשֵכב עִּ יו; ְוָאַמר ָכל-ֵאֶשת ָאבִּ ָלה ְכַנף ָאבִּ י גִּ  ָהָעם-כִּ
ם ָארּורא כ         .ָאֵמן ם ָארּורכב            .ָאֵמן ָהָעם-ְבֵהָמה; ְוָאַמר ָכל-ָכל-ֹשֵכב עִּ -ַבת-ֲאֹחתוֹ -ֹשֵכב עִּ

יו אֹו ַבת מֹו; ְוָאַמר ָכל-ָאבִּ ם ָארּור כג                .ָאֵמןָהָעם -אִּ ָהָעם -ֹחַתְנתֹו; ְוָאַמר ָכל-ֹשֵכב עִּ
ֹשַחד ְלַהכֹות  ֹלֵקחַ  ָארּור כה        .ָאֵמןָהָעם -ַמֵכה ֵרֵעהּו ַבָסֶתר; ְוָאַמר ָכל ָארּור כד      .ָאֵמן

י; ְוָאַמר ָכל ים -ֶשר ֹלאאֲ  ָארּור כו                     .ָאֵמןָהָעם -ֶנֶפש ָדם ָנקִּ ְבֵרי ַהתֹוָרה-ֶאתָיקִּ ַלֲעשֹות -ַהֹזאת-דִּ
   .ָאֵמןָהָעם, -אֹוָתם; ְוָאַמר ָכל
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Parashat Ki Tavo 
 

Perhaps a mistake was made and Chapter 26 was placed here in Ki Tavo rather 
than in the previous parasha, Ki Tetze. After all, Ki Tetze contained a variety of 

different commandments, and it would make sense to place these last two 
mitzvot (Bikkurim and Ma'aser) there, before the speech about the covenant. 

 
On the contrary, these commandments were specifically placed together with the 

speech about the covenant. These mitzvot express thanks for the land both by 
means of speech and by means of performing a significant act. The ceremony of 

accepting the commandments in Israel takes place on Mount Gerizim and Mount 
Eival. The sense of appreciation expressed by means of fulfilling the 

commandments of Bikkurim and Ma'aser dovetails with that ceremony, which 

recounts experience of Mount Sinai, only this time in the Land of Milk and 

Honey.  
 


