
   לימוד ליל שבועותלימוד ליל שבועותלימוד ליל שבועות
   אאא"""י הקדוש זיעי הקדוש זיעי הקדוש זיע"""לפי סדר הארלפי סדר הארלפי סדר האר

   הנכון והמדוייקהנכון והמדוייקהנכון והמדוייק

  
  פ סדר שפר תיקונים הנדפס"ע

  בווניציה ) 1659(ט "שנת תי
   ז"בנשיאות רבי נתן שפירא והרמ

 .ר דוד"י וגטורין בכ"נערך ע
  .בזמן רבי יעקב צמח

  
  ל "רבי אברהם אזולאי זצוקך של "ד ספרי התנ"כוהעדפנו את סדר 

  ה חושב המובא במעש
  מהדורא בתרא ו "מוהרחכי הוא הראשון שקיבל כתבי 

 עודינו א" זיעו"ועוד שקיבל ממורהח. ומסרם לרבי יעקב צמח
   .בחיים
  

  רס טוהוספנו גם קונ

  שער האריות 

  .ה"ל זללה"י ז"ענייני תורת האר
  אברהם זיתון

  
  ורייתאא דולאריכות ימיו של חד מיקריהלהצלחת 

   .ט.המתדנב העניו ס
  .אמן.  ישלם לו כל משאלות לבו לטובה' ה
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  ענייני לימוד ליל  שבועות 
  ולימוד התורה 

  א "י הקדוש יזע"לפי דברי האר
  .ושאר צדיקי אמת

  

  
  לעילוי נשמת 

  

  ל " בן חנה זיעקב
  א "מנחם אב תשע' נפטר י

  
תהי נשמתו בגן עדן בצרור 

 .  אמן. החיים עם גורל הצדיקים
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        הקדמה קמאהקדמה קמאהקדמה קמאהקדמה קמא
  
לימוד ליל , ארץ בהדפסת הקונטרס הזההתגל ושמים המחו שי

, א"י הקדוש זיע" כתיקן הצדיק המופלא סוד היסוד הארשבועות
. עם ישראל וחכמיו מאבל ליום טוב ומחושך לאורהשפעל להוציא את 

, ל"ו זצקוט"ובהיותו נשמת משיח של יוסף כדברי תלמידו המובהק מוהרחַ 
בנשמת עם ישראל לדורי , ל"החדיר את תורתו שקיבל מאליהו הנביא ז

  .דורות במשך תקופה זעירה שבה שכן בעיר צפת דאז
  

, עצמם מה ללמודח הקובעים בדעת "היות וראיתי הרבה למדנים ות
, ל"ושונים ומשנים את סדר התיקון שקבע את אדונינו רבינו יצחק לוריא ז

אמרתי על מה סומכים כל אלו שאינם קוראים את התיקון או לומדים מה 
מצד הטוב רבנים נותנים שיעורים , הלוא. שחפץ ליבם ונהרא ופשיטיה

, מוע בקול הצדיקהיינו אמורים לש, והנה? ומה רעה בזה , בכל מיני נושאים
ההיפך הוא להתרחק מדברי , אמנם. אף שאין אנחנו מגיעים לסוף דעתו

ולכן סטים מהדרך , בטענה שאין לנו הישג יד במה שהוא תיקן, הצדיק
ובגאווה , ומה שטחן לעבורנו נעזב. שאותו צדיק פרץ בין אבנים קשות

ל זה אלא אין כ. משתדלים גם לטחון מה שכבר טחון, אנחנו וכחמינו, רבה
חיפוש אחרי הכבוד התרחקות הגאולה ופגיעה באמונת צדיקים אמיתיים 

  . שרק להם הוא מבטח ומשען, )דווקא(
, שיש לכל יהודי ויהודי, שבמקום ללמוד חלק הסוד, קלקול גדול, לנויוצא 

לטובת לימוד חיצוני שאין לו , אובדים את החלק הזה, דווקא בלילה הזה
ביטול לימוד , שהיא בעיקר, פיקורסות בעולםומחזקים את ה, שום קשר

וקבלו את , שהיא מה שקבלנו מאבותינו העומדים בהר סיני, חכמת האמת
יחזיק וישא רוח ' וה. ולא דרך השכל, פנים אל פנים, התורה בדרך הנבואה

י הקדוש ובכל הצדיקים "והאמינו באר, עם סגולה המבינים עניינים אלו
  .אמן. ה ומקרבים את הגאולההמגלים סתרי תור, האמיתיים
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        תנינאתנינאתנינאתנינאהקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 
  
  

אחרי ,  הפעם לחבר את החיבור הנוכחישמאוד קשה היה, ובזאת אנו מודה
אשר נפטרה בייסוריה , ל מהעולם הזה"שסבלתי מהסתלקות אימי מורתי ז

  . גדוליםתז שנים של מחלות וניסיונו"אחרי ע, הקשים
ול המועד פסח השנה דח' יום א, ז ניסן"ל נפטרה ביום ט"אימא שלי ז

, א"וזכתה להיקבר פה בארץ ישראל ירושלים עיר הקודש תובב, )א"תשע(
, אימי מורתי לימדה אותי ללכת ישר בדרך. אם לא בחייה לפחות במותה

נולדה . ופעמים רבות סיפרה לי  על טלטולי חייה, בכל מצב שיהיה
ניצלה , תייםוכבר בגיל שנ, )' למנ1933(ג "ריה בשנת תרצ'אלג, בקוסטנטין

ואמרה לי , נסעו להתיישב בצרפת). 1935(ה "מפוגרום ערבי בשנת תרצ
כשעברו , לא היה שותה ואוכל חלב אצל הגויים, ל"שהסבא שלי נסים ז

עברו את מלחמת ). 1939(ט "בשנת תרצ, עד שהגיעו לפריס, בצפון צרפת
מגזרות הגרמנים , סבלו מכל הבושות והמחסורים, השנייה בפריז

, ו בדלת"עד דפיקות הגסטפו יש, מהמגן דוד הצהוב, ו"פתים ישוהצר
הצטרך לברוח , ל"אביה נסים ז, באמצע המלחמה. והמזוודה המוכנה

והגיע , מצרפת כי הגסטפו רדפה אחריו לטופסו ולשלוחו למחנות בפולין 
 7שנה וחצי לבד עם  ,נשארה במלחמה בפריז, סבתא שלי. יריה'לאלג

כשסבתא מדברת לרוב רק , בכורת המשפחהואימי הייתה , ילדים
ל סיפרה לי שבהיותם "אימא שלי ז. ובחוסר כל,  יהודית-בערבית

ונתאספו אצלם ...) ספק אם היה חמץ (ניקו את הבית מהחמץ , במלחמה
שהיו שוהים ) וְזמּור ָשָמאקמשפחות (ריה 'עוד שתי משפחות מאלג

חן בכלים היפים של שערכו את השול, ל"ומספרת אימא ז. בפריז במלחמה
כשאטמו את החלונות בווילונות בגלל חיוב כבוי , וכולם מוכנים, פסח

,  בלי מצות–והתחילו לשיר ההגדה של פסח , והדליקו מעט נרות, אורות
  .בלי אוכל בכלל, בלי יין

אף שהייתה , ל"אימי מורתי ז. קשה להפסיק בדרך, כשמקבלים חינוך כזה
, וניתוספו לה אורך השנים, מגיל עשרים, חולה מחלת מעיים מאוד קשה
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התלוננה על , אף פעם, אף פעם. ועוד, פרקינסון, כמחלת לב,  מחלות22כ
לשמור , שאפה לעלות לארץ, בעיקר. בסתר' ותמיד התפללה לה, מצבה

לא היה מקום לספקות ומחלות . ובצדיקיו' והאמינה חזק בה, את התורה
, ארבעת בניה, יקר חייה היה שאנוע. אין צורך לחזור בו, מה שברור. נפש

אין , שאין דבר שזו דרמא, ורגילה הייתה לומר, נהיה תמיד מאוחדים
.  ל סבלנית וסלחנית מאוד הייתה"אימי ז. כ ולהתרגז ולנטור"להקפיד כ

אם לא קרוב ( בבוקר ערב שבת ומסיימת עד הדלקת נרות 5קמה ב
אם לא ', רוח להשאי אפשר לעשות נחת , עיקר החינוך שלה ).לשקיעה

שאלתי אם , כשבקרתי אותה בצרפת, לאחרונה .עושים נחת רוח לבריות
, ענתה לה בפשיטות רבה. בתקופתה החיים היו גם טירוף כיום

. העולם עצמו מטורף, אמנם היום, שבתקופתה היו מטורפים בעולם
  .  ציפתה בכל אמונתה ובכל כוחותיה לגאולה השלימה

וזכיתי . תבתי את הספר הזה לעילוי נשמתהכ, קטן ילדיה, ואני הקטן
י אביה "עומדת מרחוק ע, ביום השבת של השבעה, לראות אותה בחלום

הגיעה למקומה והכל ! וכאילו ידיעה או קול האומרת שדי , ל"המנוח ז
  .'ברוך ה. מתוקן

, ה"י ע"בהיותי לומד הסתלקות הרשב) א"תשע(ג בעומר השנה "גם ביום ל
כוונתי , ל" פירוש יין הרקח לרבי יהודה פתייה זצבסוף אידרא זוטא עם

נפלתי , ל"יום לקבורת אימי מורתי ז' יום פקידת הל, להכין דרוש לערב
ל קשר את העניין "ורבי יהודה פתייה זצ". התחזרו חד"בפירוש בעניין 

 לצדיקים 1ומלחה:  וכתוב בהמשך . לסרוס הלוויתן הזכר ולשחיטת הנקבה
ולראות את אימא , יזכיני להרבות בתורה ובשלום' ה. והבן. לעתיד לבוא

ל בחייה עם כל הצדיקים שוכני עפר ועם כל ישראל העומדים בארץ "שלי ז
  .אמן. המה

ומחילה מכבודכם אם לא הרחבתי , קשה מאוד היה לכתוב ולברר את העניינים, ולכן
 קשה מכל ועברתי תקופה, באופן שהייתי שורה במוחין דקטנות, בנושאים כי קצו חיי

 החותם  פה רמת .ואני צריך לשמוח בזה, דרכה של תורה חיי צער, אמנם. הבחינות
  .א"בית שמש  ערב ראש חודש סיון תשע

  
  יתון זרהם בן מכלוף אב

                                                 
 .ל"שם אימא שלי מליחא בת שרה ז 1
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  'שער הכוונות דרוש שבועות א
  

 תתחיל .' כדי להמשיך הכתר הנזוזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה
' ראשית עד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם כוב' בראשית ותקרא פ' מפר
  פסוקים האחרונים של בראשית' כ תדלג ותקרא ג"ואח

  
משאר ' האחרונים מכל פרשה ופרש' פסוקים הראשונים וג' ומשם ואילך תקרא ג

פסוקים הן בהתחלת איזה ' או של ה'  ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד הפרשיות
  פרשה הן בסופה תקראנה כולה 

  
גיע אשמורת הבוקר מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני הרקיע במזרח ובה

 ותכוין אל המקוה העליון שתטבול במקוהאז צריך . אילת השחר כנודע' אשר אז נק
ש ועליו "א הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא שער החמשים כמ"שהוא כתר עליון דז

הכתר ' ם תוספת קדושה מבחיכ אנו מקבלי"ועי' נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים כו
הוא להמשיך את ' דברים הא' וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו בלילה הזה עושים ב. הזה

ואחר כך באשמורת הבוקר אנו נעשים ' י עסק התורה כנז"א ע"כתר העליון דז
א ומוליכין את הכלה הכלולה לבית הטבילה "דז' דמטרוניתא רחל נוק' שושביני

  . וגם אנחנו שושבינין דילה טובלים עמה' שהוא הכתר הנז' זוטובלת במקוה העליון הנ
  

א אבל היא מקבלת במקומה "אבל אל תטעה לומר כי אז היא עולה עד הכתר דז
' א בסוד וזרקתי עליכם מים טהורים כנז"מלמעלה מכתר דז' למטה טהרה וטביל

 הם י תפלת שחרית ומוסף דיום שבועות ממש אז היא עולה כמוהו ואז"ואחר כך ע
  :אמור' ה בפ"טבילת הכלה ושושבינין דילה נזכרים בס' ובחי. ל"מזדווגים יחד כנ

  
ועדיין  א"מיכוון שקודם החיד, המשניות נמצאות,  להעיר שבאותו סדריש .1

פ דברי "משמע שהיו אומרים את המשנה ע. דברי רבי חיים הכהן לא מפורסמות
, ד"נ' ב ס"ל בכנפי יונה ח"ע מפאנו זצוק"עת הרמכן ד וכך הוא גם .ה הקודש"השל
  רבי נתן שפירא, ז"הרמ

  
ז וקיבל מרבי חייא " רבו של הרמפ רבי בנימין הלוי"גם סדר האדרא והזוהר ע .2

אך מקורו לא ,  בהנחיית רבי אפרים פצניירי מחברים בדמשקובשם החברים, הרופא
ורה או אלא כל אחד ילמד סודות הת . ו ובנו רבי שמואל"ולא ממוהרח, י הקודש"מהאר
 . השגת היכלךכפי , הזוהר
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, הסתפקו בקריאה בעלמא בזוהר והוספות רבות, שבמקום ללמוד, והרבה טעו .3
אלא שלפי . לעזוב את התיקון לטובת לימוד גמרא או מדרש, מה שגרם לדורות הבאות

לכן יש להחזיר עטרה . ך"יש ללמוד את סודות התורה אחרי קריאת התנ, ל"י ז"האר
  . פ חכמת האמת"ע, שארית הלילה,  את התורהוללמוד, ליושנה

  
ל אלא חידוש הוא מרבי חיים "י ז"פ האר"אין חיוב לסיים קודם חצות ע, גם .4

   .הכהן
  

שיש לברך רק פעם אחת ) ת שער שלמה"שו(גם פסק רבי שלמה זורעפא  .5
ואין . אלא אם הוא שונה מקום שיש בו הסיח דעת, ברכות הנהנין לכל ליל הלימוד

  . ת הכסא נחשבת כהסיח דעתהליכה לבי
  

 אינו הפסק בסדר –אין אומרים ברכת המפיל וקריאת שמע לפני חצות  .6
  . הלימוד

  
   : א"יעז ט"הבעשי "הארהנה לשון טהור של , בעניין נטילת ידיים בבוקר .7

 יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו -אם היה נעור כל הלילה .יגע "שו

כשיאיר  .ויטלם בלא ברכה: הגה.שחרית להתפלל ולהעביר רוח רעה מידיו
 .א"ר רבי ישראל בעל שם טוב זיע"ק למו"סידור כתי. היום אין צריך לרחוץ שנית ידיו

  
  : ובעניין ברכות השחר  .8

   דין השכמת הבוקר. אע "שו

 אחר שיטהר וינקה גופו וירחץ פניו ידיו צות לילהבענין קומו מן המטה בח

 .ם"ש הרמב"וכמ' בגמ' ל סדר הנזורגליו וילבש מלבושיו ויסדר ברכותיו ע
ל בקומו בלילה אף אם היה קודם אור היום היה מסדר כל הברכות של "ענין מורי ז

כ היה קורא ועוסק בתורה ובהאיר היום היה מתעטף "ואח. שחר עד פרשת העקידה
כ היה מניח תפילין הפך מן המקדימין התפילין אל הטלית "בתחילה בציצית ואח

כ היה מתחיל תפלתו "ה ואח"ידם כמו שיתבאר סודם למטה בעוטעות גמור הוא ב
  :ואומר מן פרשת העקידה ואילך

  
, י צמח"מהר(מותר תשמיש המיטה רק למי שיש לו מצוות עונה באותו לילה  .9

רבי יעקב ''ומזכיר העורך שמה , ובהקדמת סדר שבועות שפר תיקונים, ח"הגה על הפע
  . אב"הגהות  ז .)''ו"צמח נר
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  מיה דקודשא בריך הוא לייחדא ש
  ושכינתיה ברחימן ודחילו ובדחילו ורחימו 

  ה "ה בו"לחברא י
  ביחודא שלים בשם כל ישראל

 
  בראשיתספר

ֶרץ׃  ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ� ים ֵא� ית ָּבָר�א ֱאֹלִה� הּו�  ְּבֵראִׁש� �ה ֹת ְיָת� ֶרץ ָהֽ ְוָהָא 
ּוחַ  "ם ְור� �י ְתה� ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ הּו ְוֹח� �י ָוֹב( ֶפת ַעל־ְּפֵנ ים ְמַרֶח�  ֱאֹלִה(

ִים׃  ְיִהי־ֽא"ר׃ ַהָּמֽ "ר ַוֽ י א� ים ְיִה� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה� "ר  ַוּי ים ֶאת־ָהא� 1 ְרא ֱאֹלִה/ ַוַּי
ֶׁשְך׃ ין ַהֹחֽ "ר ּוֵב� ין ָהא� ים ֵּב� "ב ַוַּיְבֵּד�ל ֱאֹלִה( ים ִּכי־ט� א ֱאֹלִה6 �׀ ָלא"ר�  ַוִּיְקָר

 � ָרא ָל ֶׁשְך ָק� "ם ְוַלֹח� ד׃י( ֶקר י�"ם ֶאָחֽ  ְיִהי־ֹב�  ְיִהי־ֶע�ֶרב ַוֽ ים  ְיָלה ַוֽ ֹ�אֶמר ֱאֹלִה( ַוּי
�ַעׂש ֱאֹלִהים:  ִים׃ ַוַּי ִים ָלָמֽ ין ַמ� יל ֵּב� י ַמְבִּד( "ְך ַהָּמ�ִים ִויִה� יַע ְּבת� י ָרִק� ְיִה�

יַע ּוֵב�  ָרִק( ִים� ֲאֶׁשר� ִמַּת�ַחת ָלֽ �ל ֵּב6ין ַהַּמ ָרִקיַע< ַוַּיְבֵּד  ִים ֲאֶׁש�ר ֶאת־ָהֽ ין ַהַּמ(
ן  ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ָרִק� �ל ָלֽ  ְיִהי־ֶע�ֶרב  ׃ֵמַע יַע ָׁשָמ�ִים ַוֽ ָרִק� ים ָלֽ א ֱאֹלִה/ ַוִּיְקָר1

י ֶקר י�"ם ֵׁשִנֽ  ְיִהי־ֹב�  ׃ַוֽ
ה  ָרֶא� ד ְוֵתֽ "ם ֶאָח( ִים� ֶאל־ָמק� �ִים ִמַּת6ַחת ַהָּׁשַמ ּו ַהַּמ@ �ים ִיָּקו ֹ�אֶמר ֱאֹלִה  ַוּי

ןַהַּיָּבָׁש�ה  ְיִהי־ֵכֽ ים ׃ ַוֽ א ֱאֹלִה6 �ִים ָקָר�א  ַוִּיְקָר ֶרץ ּוְלִמְקֵו�ה ַהַּמ� ׀ ַלַּיָּבָׁשה� ֶא(
ים ִּכי־ֽט"ב � ְרא ֱאֹלִה� ים ַוַּי Bֶׂשב  ׃ַיִּמ� ֶׁשא ֵע ֶרץ� ֶּד  �ְדֵׁש6א ָהָא ים ַּתֽ ֹ�אֶמר ֱאֹלִה  ַוּי

ר " ֲאֶׁש� ֶׂשה ְּפִרי� ְלִמינ( י ֹע6 Cץ ְּפִר� ַרע ֵע יַע ֶז( " ַעל־ָהָא�ֶרץ ַמְזִר�  ַזְרע"־ב�
ן׃  ְיִהי־ֵכֽ י  ַוֽ ֶׂשה־ְּפִר/ הּו ְוֵע1ץ ֹעֽ ַרע� ְלִמיֵנ( �יַע ֶז �ֶׂשב ַמְזִר6 ֶׁשא ֵע Eֶרץ ֶּד א ָהָא@ �ַוּת"ֵצ

ים � ְרא ֱאֹלִה� �הּו ַוַּי " ְלִמיֵנ ר ַזְרע"־ב� ֶקר  ִּכי־ֽט"ב׃ ֲאֶׁש�  ְיִהי־ֹב�  ְיִהי־ֶע�ֶרב ַוֽ ַוֽ
י׃ ֹ�א י�"ם ְׁשִליִׁשֽ ין ַוּי יל ֵּב� Gִים ְלַהְבִּד יַע ַהָּׁשַמ( י ְמֹאֹרת� ִּבְרִק� ים ְיִה6 ֶמר ֱאֹלִה 

ים׃ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ� "ֲעִד( �ְיָלה ְוָהי6ּו ְלֹאֹתת� ּוְלמ� ְוָהי6ּו  ַהּי�"ם ּוֵב�ין ַהָּל
ן׃  ְיִהי־ֵכֽ יר ַעל־ָהָא�ֶרץ ַוֽ ִים ְלָהִא� יַע ַהָּׁשַמ( �ַעׂש ִלְמא"ֹרת� ִּבְרִק� ים ַוַּי  ֱאֹלִה(

"ם  � ְלֶמְמֶׁש�ֶלת ַהּי( "ר ַהָּגֹדל ת ַהְּגֹדִל�ים ֶאת־ַהָּמא6 ֶאת־ְׁשֵנ�י ַהְּמֹאֹר�
ים ת ַהּֽכ"ָכִבֽ ְיָלה ְוֵא� "ר ַהָּקֹטן� ְלֶמְמֶׁש�ֶלת ַהַּל( ן ֹאָת/ם  ׃ְוֶאת־ַהָּמא6 ַוִּיֵּת�
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ֶרץ׃ יר ַעל־ָהָאֽ יַע ַהָּׁשָמ�ִים ְלָהִא� ים ִּבְרִק� ְיָלה ְוִלְמׁשֹ  ֱאֹלִה� � ַּבּי�"ם ּוַבַּל( ל
ים ִּכי־ֽט"ב׃ � ְרא ֱאֹלִה� ֶׁשְך ַוַּי "ר ּוֵב�ין ַהֹח� ין ָהא� יל ֵּב�  ְיִהי־ֶע�ֶרב  ּֽוְלַהְבִּד( ַוֽ

י׃ ֶקר י�"ם ְרִביִעֽ  ְיִהי־ֹב� �ה  ַוֽ �ֶפׁש ַחָּי ֶרץ ֶנ ִים ֶׁש� ּו ַהַּמ( ים ִיְׁשְרצ� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה( ַוּי
ֶר  ִים׃ְוע"ף� ְיע"ֵפ�ף ַעל־ָהָא( יַע ַהָּׁשָמֽ ים  ץ ַעל־ְּפֵנ�י ְרִק� ַוִּיְבָר�א ֱאֹלִה(

�ה ַחָּי �ֶפׁש ַהֽ ִים  ֶאת־ַהַּתִּניִנ�ם ַהְּגֹדִל�ים ְוֵא�ת ָּכל־ֶנ ּו ַהַּמ@ �ְרצ ֶׂשת ֲאֶׁשרL ָׁשֽ Mֹרֶמ ׀ ָהֽ
ים ִּכי־ֽט"ב׃ � ְרא ֱאֹלִה� הּו ַוַּי "ף ָּכָנף� ְלִמיֵנ( ת ָּכל־ע6 �ם ְוֵא יֵנֶה  ְך ֹאָת/ם ַוְיָב1ֶר  ְלִמֽ

"ף ִי�ֶרב  ים ְוָהע� ִים� ַּבַּיִּמ( �ּו ֶאת־ַהַּמ ּו ּוִמְלא6 ּו ּוְרב  ר ְּפר� ים ֵלאֹמ� ֱאֹלִה�
ֶרץ׃ י׃ ָּבָאֽ ֶקר י�"ם ֲחִמיִׁשֽ  ְיִהי־ֹב�  ְיִהי־ֶע�ֶרב ַוֽ ֶרץ  ַוֽ א ָהָא@ �ים ּת"ֵצ ֹ�אֶמר ֱאֹלִה  ַוּי

יְ  ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר/ ּה ְּבֵהָמ� 6ֶפׁש ַחָּיה� ְלִמיָנ( ן׃ֶנ  ְיִהי־ֵכֽ �ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ �ַעׂש  ת"־ֶא� ַוַּי
ֶמׂש  ּה ְוֵא/ת ָּכל־ֶר� ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה� ְלִמיָנ( ֶרץ ְלִמיָנ  ת ָהָא@ �ֱאֹלִהיםL ֶאת־ַחַּי

ים ִּכי־ֽט"ב׃ � ְרא ֱאֹלִה� �הּו ַוַּי ה ְלִמיֵנ ֲאָדָמ� ם  ָהֽ ה ָאָד/ ים ַנֲֽעֶׂש� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה( ַוּי
נּו ִּכְדמּו ִים ּוַבְּבֵהָמה� ְּבַצְלֵמ� "ף ַהָּׁשַמ  ם ּוְבע� ת ַהָּי@ �L ִבְדַג ֵת�נּו ְוִיְרּדּו

ֶרץ׃ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ� ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר� ים ּוְבָכל־ָהָא( א ֱאֹלִה6 �׀  ַוִּיְבָר
א  ה ָּבָר� " ָזָכ�ר ּוְנֵקָב� ים ָּבָר�א ֹאת� ֶלם ֱאֹלִה� " ְּבֶצ� ָאָדם� ְּבַצְלמ( ֶאת־ָהֽ

ם׃ ּו ַויְ  ֹאָתֽ ּו ּוִמְלא� ּו ּוְרב/ ים ְּפר� ם ֱאֹלִה  אֶמר ָלֶה@ �ֹ ָב�ֶרְך ֹאָתם: ֱאֹלִהים< ַוּי
�ה  ִים ּוְבָכל־ַחָּי "ף ַהָּׁשַמ( 6ת ַהָּים� ּוְבע� ּו ִּבְדַג Cֶרץ ְוִכְבֻׁש�ָה ּוְרד ֶאת־ָהָא�

ֶרץ׃ ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ֹרֶמ� �  ָהֽ ם ֶאת־ָּכל־ֵע ִּתי ָלֶכ@ �ים ִהֵּנהL ָנַת ֹ�אֶמר ֱאֹלִה  ׀  ֶׂשבַוּי
ַע  " ְפִרי־ֵע�ץ ֹזֵר� ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע/ץ ֲאֶׁשר־ּב� �י ָכל־ָהָא( ַרע ֲאֶׁשר� ַעל־ְּפֵנ ַע ֶז  ֹזֵר�

ה׃ ְהֶי�ה ְלָאְכָלֽ � ַרע ָלֶכ�ם ִיֽ ל ָז ִים ּוְלֹכ� "ף ַהָּׁשַמ@ �ָאֶרץ ּוְלָכל־ע Eת ָה� ׀   ּֽוְלָכל־ַחַּי
�ֶפׁש ַחָּי(  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּב"� ֶנ � ֶרק ֵע�ֶׂשב ְלָאְכָל�ה ר"ֵמ�ׂש ַעל־ָהָא  ה ֶאת־ָּכל־ֶי

ן׃  ְיִהי־ֵכֽ  ְיִהי־ֶע�ֶרב  ַוֽ ד ַוֽ "ב ְמֹא� ה ְוִהֵּנה־ט� 6 ְרא ֱאֹלִהים� ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש�ר ָעָׂש( ַוַּי
י׃  ֶקר י�"ם ַהִּׁשִּׁשֽ  ְיִהי־ֹב�  ַוֽ

ם׃  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא� ּו ַהָּׁשַמ� י ַוְיַכ6ל ֱאֹלִהים� ַּבּי�"ם הַ  ַוְיֻכּל/ ְּׁשִביִע(
" ֲאֶׁש�ר  י ִמָּכל־ְמַלאְכּת� " ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ַוִּיְׁשֹּבת� ַּבּי�"ם ַהְּׁשִביִע( ְמַלאְכּת�

ה׃ " ָׁשַבת�  ָעָׂשֽ י ב6 " ִּכ� ׁש ֹאת� י ַוְיַקֵּד� ַוְיָב6ֶרְך ֱאֹלִהים� ֶאת־י�"ם ַהְּׁשִביִע(
ֲעֽׂש" ים ַלֽ א ֱאֹלִה� " ֲאֶׁשר־ָּבָר�   ת׃ ִמָּכל־ְמַלאְכּת(

ק   " ַר� ת ִלּב( ֶצר� ַמְחְׁשֹב� �ם ָּבָא�ֶרץ ְוָכל־ֵי ָאָד� י ַרָּב/ה ָרַע�ת ָהֽ ה ִּכ� � ְרא ְיהָו( ַוַּי
ע ָּכל־ַהּֽי"ם׃ ב  ַר� ם ָּבָא�ֶרץ ַוִּיְתַעֵּצ� ָאָד� ה ֶאת־ָהֽ י־ָעָׂש� ה ִּכֽ �ֶחם ְיהָו( ַוִּיָּנ



   לעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנו

  לעילוי נפש רוח ונשמה 
 ל " בת שרה  זמליחאשל אימי מורתי 

10

ם ֲאׁשֶ  ֶאל־ִלּֽב"׃ ָאָד6 ה ֶאת־ָהֽ �ה ֶאְמֶח ֹ�אֶמר ְיהָו  �י ַוּי � ְּפֵנ אִתי� ֵמַעל �ר־ָּבָר
י  ְמִּתי ִּכ� י ִנַח� "ף ַהָּׁשָמ�ִים ִּכ� ֶמׂש ְוַעד־ע� ה ַעד־ֶר� ָאָדם� ַעד־ְּבֵהָמ( ה ֵמֽ ֲאָדָמ( ָהֽ

ם׃ ן ְּבֵעיֵנ�י ְיהָוֽה  ֲעִׂשיִתֽ ָצא ֵח� ַח ָמ� Gֹ׃ְונ  
  

ֹרָת� ים ָהָי�ה ְּבֹדֽ יק ָּתִמ� יׁש ַצִּד/ ַח ִא� ַח נֹ  ת נֹ( ים ֵאBֶּלה ּֽת"ְלֹד� ֱאֹלִה� יו ֶאת־ָהֽ
ַח׃ ְתַהֶּלְך־ֹנֽ ם   ִהֽ ם ֶאת־ָח� �ים ֶאת־ֵׁש� ַוּי�"ֶלד ֹנ�ַח ְׁשֹלָׁש�ה ָבִנ

ס׃  ְוֶאת־ָיֶֽפת׃ ֶרץ ָחָמֽ ים ַוִּתָּמֵל�א ָהָא� ֱאֹלִה� �י ָהֽ ֶרץ ִלְפֵנ ת ָהָא�  ַוִּתָּׁשֵח�
ד׃ ין ָל�ּה ָוָלֽ י ֲעָקָר�ה ֵא� י ָׂשַר� ַרח ֶאת  ַוְּתִה� ח ֶּת@ �"ט ַוִּיַּק " ְוֶאת־ל6 ־ַאְבָר�ם ְּבנ 

ּור  ם ֵמא� ּו ִאָּת@ �" ַוֵּיְֽצא ֶׁשת ַאְבָר�ם ְּבנ� " ֵא� י ַּכָּלת( " ְוֵאת� ָׂשַר� ֶּבן־ָהָרן� ֶּבן־ְּבנ(
ם׃ �ְׁשבּו ָׁשֽ ן ַוֵּי אּו ַעד־ָחָר� ַען ַוָּיֹב� ֶכת� ַא�ְרָצה ְּכַנ( �ים ָלֶל ַרח  ַּכְׂשִּד  ְהי�ּו ְיֵמי־ֶת( ַוִּיֽ

ׁש ׁשָ  ן׃ ָחֵמ� ַרח ְּבָחָרֽ �ָמת ֶּת� �ה ַוָּי   ִנ�ים ּוָמאַת�ִים ָׁשָנ
 
ַאְרְצָך� ּוִמּֽמ"ַלְדְּתָך� ּוִמֵּב�ית ָאִב�יָך   ם ֶלְך־ְלָך/ ֵמֽ 6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ַאְבָר( ַוּי

ָּך׃ ר ַאְרֶאֽ ֶרץ ֲאֶׁש� ֲאַגְּדָל�ה ְׁשֶמ�   ֶאל־ָהָא� "ל ַוֲאָב�ֶרְכָך( ַוֽ "י ָּגד( ֶעְׂשָך� ְלג� ָך ְוֶאֽ
ה׃ ְהֵי�ה ְּבָרָכֽ ל   ֶוֽ ּו ְבָך( ֹּכ� ר ְוִנְבְרכ� יָך ּוְמַקֶּלְלָך� ָאֹא� ְרָכה� ְמָב�ְרֶכ( ַוֲאָבֽ

ה׃ ֲאָדָמֽ ת ָהֽ    ִמְׁשְּפֹח�
ר ָעְרָלֽת"׃ ת ְּבַׂש� " ֵא� ֹּמל( ��ה ְּבִה ה ָׁשָנ ׁש ֶעְׂשֵר� " ֶּבן־ְׁשֹל� �אל ְּבנ( ֶצם�  ְוִיְׁשָמֵע �ְּבֶע

" ה ִנּמ� ִית  ל ַאְבָרָה�ם ְוִיְׁשָמֵע�אל ְּבֽנ"׃ַהּי�"ם ַהֶּז( ְוָכל־ַאְנֵׁש6י ֵבית"� ְיִל�יד ָּב(
לּו ִאּֽת"׃  �ר ִנֹּמ�   ּוִמְקַנת־ֶּכ�ֶסף ֵמֵא�ת ֶּבן־ֵנָכ

  
ם  ֶהל ְּכֹח� ַתח־ָהֹא� ב ֶּפֽ ּוא ֹיֵׁש� ֹלֵנ�י ַמְמֵר�א ְוה/ ה ְּבֵאֽ א ֵאָליו� ְיהָו( ַוֵּיָר6

6 ָרץ ַוִּיָּׂש6א ֵעיָניו�   ַהּֽי"ם׃ ְרא ַוָּי �יו ַוַּי  ים ָעָל ים ִנָּצִב� ְרא ְוִהֵּנה� ְׁשֹלָׁש�ה ֲאָנִׁש(  ַוַּי(
ְרָצה׃ חּו ָאֽ ֶהל ַוִּיְׁשַּת� א ָמָצ6אִתי   ִלְקָראָתם� ִמֶּפ�ַתח ָהֹא( �י ִאם־ָנ ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדָנ 

ָך ר ֵמַע�ל ַעְבֶּדֽ ֲעֹב� יָך ַאל־ָנ�א ַתֽ   ׃ֵחן� ְּבֵעיֶנ(
ֲחֵרי� הַ  י ַאֽ ה ִמְלָּכ�ה ַוְיִה  �ֵּנה ָיְֽלָד Eר ִה ם ֵלאֹמ� ֶּלה ַוֻּיַּג�ד ְלַאְבָרָה� ים ָהֵא( ְּדָבִר�

יָך׃ "ר ָאִחֽ וא ָּבִנ�ים ְלָנח� ל  ַגם־ִה/ יו ְוֶאת־ְקמּוֵא� ּוז ָאִח� " ְוֶאת־ּב� ּוץ ְּבֹכר� ֶאת־ע�
ם׃ י ֲאָרֽ ׁש ְוֶאת־ִיְדָל�ף וְ   ֲאִב� " ְוֶאת־ִּפְלָּד� ֵא�ת ְוֶאת־ֶּכ�ֶׂשד ְוֶאת־ֲחז(

ל׃ י  ְּבתּוֵאֽ "ר ֲאִח� ה ְלָנח� ֶּלה� ָיְֽלָד�ה ִמְלָּכ( �ה ְׁשֹמָנ�ה ֵא ל ָיַל�ד ֶאת־ִרְבָק� ּוְבתּוֵא�
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ם׃ ַחם   ַאְבָרָהֽ " ּוְׁשָמ�ּה ְראּוָמ�ה ַוֵּת6ֶלד ַּגם־ִהוא� ֶאת־ֶט�ַבח ְוֶאת־ַּג( יַלְגׁש� ּוִפֽ
ה׃  ת־ַמֲעָכֽ ַחׁש ְוֶאֽ  ְוֶאת־ַּת�

   
�י ְהיּו� ַחֵּי ה׃ַוִּיֽ �י ָׂשָרֽ �ים ְׁשֵנ�י ַחֵּי ים ָׁשָנ�ה ְוֶׁש�ַבע ָׁשִנ /ה ְוֶעְׂשִר� ה ָׁשָנ ה ֵמָא�    ָׂשָר(

ם  � ַאְבָרָה( �ַען ַוָּיבֹא "ן ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ וא ֶחְבר� ה ְּבִקְרַי�ת ַאְרַּב/ע ִה� ַוָּת�ָמת ָׂשָר 
ה ְוִלבְ  ד ְלָׂשָר� ּה׃ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ִלְסֹּפ� �  ָתֽ ם ֵמַע�ל ְּפֵנ ָקם� ַאְבָרָה( �ר ַוָּי " ַוְיַדֵּב� י ֵמת�

ר׃ ת ֵלאֹמֽ   ֶאל־ְּבֵני־ֵח�
ר  יֹרָת�ם ְׁשֵנים־ָעָׂש� ם ּוְבִטֽ ם ְּבַחְצֵריֶה� � ְוֵא�ֶּלה ְׁשֹמָת( 6י ִיְׁשָמֵעאל ם ְּבֵנ Cֵא�ֶּלה ֵה

ם׃ ם ְלֻאֹּמָתֽ ים ָׁשָנ�ה  ְנִׂשיִא� /ה ּוְׁשֹלִׁש� אל ְמַא�ת ָׁשָנ �י ִיְׁשָמֵע( ֶּלה ְׁשֵני� ַחֵּי ְוֵא 
יו׃ְוֶׁש�בַ  ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ָמת ַוֵּיָא� �ע ַוָּי( �ים ַוִּיְגַו ּור   ע ָׁשִנ ה ַעד־ׁש  ֲחִויָל@ ּו ֵמֽ �ַוִּיְׁשְּכנ

ל׃  יו ָנָפֽ ּוָרה ַעל־ְּפֵנ�י ָכל־ֶאָח� ֲאָכ�ה ַאּׁש� ִים ֹּבֽ �י ִמְצַר(   ֲאֶׁשר� ַעל־ְּפֵנ
  

יד אֶ  ם ה"ִל� ק ֶּבן־ַאְבָרָה�ם ַאְבָרָה� ת ִיְצָח� ק׃ְוֵא/ֶּלה ּֽת"ְלֹד� י   ת־ִיְצָחֽ ַוְיִה6
ן  י ִמַּפַּד� ֲאַרִּמ( � ָהֽ ה ַּבת־ְּבתּוֵאל " ֶאת־ִרְבָק  ה ְּבַקְחּת� ִיְצָחק� ֶּבן־ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ(

ה׃ " ְלִאָּׁשֽ י ל� ֲאַרִּמ� ן ָהֽ "ת ָלָב� "   ֲאָר�ם ֲאח/ יהָוה� ְלֹנ�ַכח ִאְׁשּת( ר ִיְצָח6ק ַלֽ �ַוֶּיְעַּת
וא ַוֵּיָע6  ה ִה� י ֲעָקָר� ה ִאְׁשּֽת"׃ִּכ� ַהר ִרְבָק� ה ַוַּת�   ֶתר ל"� ְיהָו(

ם׃ ָנֽה ֲאָרֽ �ֶלְך ַּפֶּד� " ַוֵּי יו ְוֶאל־ִאּמ� ב ֶאל־ָאִב� י   ַוִּיְׁשַמ�ע ַיֲֽעֹק( ו ִּכ� � ְרא ֵעָׂש( ַוַּי
יו׃ ק ָאִבֽ �י ִיְצָח� �ַען ְּבֵעיֵנ "ת ְּבנ�"ת ְּכָנ �אל ַוִּיַּקM   ָרע� ו ֶאל־ִיְׁשָמֵע �ֶלְך ֵעָׂש� ח ַוֵּי

ת־ָמֲחַל�ת "  ֶאֽ יו ל� "ת ְנָבי/"ת ַעל־ָנָׁש� ם ֲאח1 אל ֶּבן־ַאְבָרָה@ �׀ ַּבת־ִיְׁשָמֵע
ה׃    ְלִאָּׁשֽ

  
ָנה׃  �ֶלְך ָחָרֽ ב ִמְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ַוֵּי א ַיֲֽעֹק� 6ֶלן ָׁשם� ִּכי־ָב�א  ַוֵּיֵצ� "ם ַוָּי ע ַּבָּמק@ �ַוִּיְפַּג

�י ַהָּמק(  ַאְבֵנ ֶמׁש ַוִּיַּקח� ֵמֽ "ם ַהֶּׁש( ֲאֹׁשָת�יו ַוִּיְׁשַּכ�ב ַּבָּמק� �ֶׂשם ְמַרֽ "ם ַוָּי
" ַמִּג�יַע ַהָּׁשָמ�ְיָמה ְוִהֵּנה�   ַהֽהּוא׃ ְרָצה ְורֹאׁש� 6ה ֻסָּלם� ֻמָּצ�ב ַא( ם ְוִהֵּנ  ַּיֲחֹל  ַוֽ

ים ּֽב"׃ ְרִד� ים ְוֹיֽ ים ֹעִל� �י ֱאֹלִה(   ַמְלֲאֵכ
ֶקר ַוְיַנֵּׁש1ק לְ  ן ַּבֹּב  ם ָלָב@ ��ָׁשב ַוַּיְׁשֵּכ /ֶלְך ַוָּי יו ַוְיָב�ֶרְך ֶאְתֶה�ם ַוֵּי /יו ְוִלְבנ"ָת� ָבָנ

ן ִלְמֹקֽמ"׃ ים׃ ָלָב� " ַמְלֲאֵכ�י ֱאֹלִהֽ " ַוִּיְפְּגעּו־ב� �ְך ְלַדְרּכ� ב ָהַל 6ֹאֶמר  ְוַיֲֽעֹק� ַוּי
"ם ַהה�  ם־ַהָּמק� א ֵׁשֽ �ה ַוִּיְקָר/ ים ֶז ֲחֵנ�ה ֱאֹלִה� ם ַמֽ ֲאֶׁש�ר ָרָא(  ִים׃ ַיֲֽעֹקב� ַּכֽ ֲחָנֽ  ּוא ַמֽ
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ה ֱאֽד"ם׃ יר ְׂשֵד� ְרָצה ֵׂשִע� יו ַא� ו ָאִח� יו ֶאל־ֵעָׂש� ב ַמְלָאִכים� ְלָפָנ( ח ַיֲֽעֹק6 � ַוִּיְׁשַל
ב  ה ָאַמר� ַעְבְּדָך� ַיֲֽעֹק( אֹדִנ�י ְלֵעָׂש�ו ֹּכ6 ּון ַלֽ אְמר( ֹֽ ה ת ר ֹּכ� ַוְיַצ6ו ֹאָתם� ֵלאֹמ(

ּתָ  ר ַעד־ָעֽ ְרִּתי ָוֵֽאַח� �ֶבד   ה׃ִעם־ָלָב�ן ַּג( אן ְוֶע �ֹ "ר צ "ר ַוֲֽחמ(  ְיִהי־ִלי� ׁש� ַוֽ
ן ְּבֵעיֶנֽיָך׃ י ִלְמצֹא־ֵח� אֹדִנ( ֶאְׁשְלָחה� ְלַהִּג�יד ַלֽ  ְוִׁשְפָח�ה ָוֽ

ן׃  ּוף ִּפיֹנֽ ּוף ֵאָל�ה ַאּל� יָבָמ/ה ַאּל� ּוף ָאֳהִלֽ ּוף     ַאּל1 ן ַאּל� ּוף ֵּתיָמ� /ז ַאּל� ּוף ְקַנ ַאּל�
ר׃ ּוף ַמְגִּד     ִמְבָצֽ ּוף ִעיָר�ם ֵא�ֶּלהַאּל� ל ַאּל� ְׁשֹבָתם�  יֵא� "ם ְלֹמֽ ׀ ַאּלּוֵפ�י ֱאד 

י ֱאֽד"ם׃  ו ֲאִב� ּוא ֵעָׂש� ם ה�  ְּבֶא�ֶרץ ֲאֻחָּזָת(
  

ֶרץ ְּכָנַֽען׃ יו ְּבֶא� י ָאִב� ֶרץ ְמגּוֵר� ב ְּבֶא� �ֶׁשב ַיֲֽעֹק( ף   ֵא�ֶּלה  ַוֵּי Cב י"ֵס "ת ַיֲֽעֹק  ְלד� ׀ ֹּתֽ
ה ע־ֶעְׂשֵר6 ַער ֶאת־ְּבֵנ�י ֶּבן־ְׁשַבֽ ּוא ַנ  אן ְוה� )ֹ ה ֹרֶע6ה ֶאת־ֶאָחיו� ַּבּצ � ָׁשָנה� ָהָי

ם ָרָע�ה  א י"ֵס/ף ֶאת־ִּדָּבָת� יו ַוָּיֵב� ה ְנֵׁש�י ָאִב� �י ִזְלָּפ� ִבְלָה/ה ְוֶאת־ְּבֵנ
ם׃ "  ֶאל־ֲאִביֶהֽ ּוא ל� י־ֶבן־ְזֻקִנ�ים ה� יו ִּכֽ ל ָאַה6ב ֶאת־י"ֵסף� ִמָּכל־ָּבָנ(  ְוִיְׂשָרֵא 

ים׃ ֶנת ַּפִּסֽ " ְּכֹת�   ְוָע�ָׂשה ל�
ה׃ "ס ַעל־ַּכ�ף ַּפְרֹעֽ ן ַהּכ� הּו ַוִּיֵּת� ים ַעל־ַמְׁשֵק� ר ַהַּמְׁשִק� /ֶׁשב ֶאת־ַׂש� ְוֵא/ת   ַוָּי

ף׃ ם י"ֵסֽ ר ָּפַת/ר ָלֶה� ֲאֶׁש� ים ָּתָל�ה ַּכֽ ֹאִפ� ר ָהֽ ים   ַׂש� ר־ַהַּמְׁשִק/ א־ָזַכ1ר ַׂשֽ ֹֽ ְול
ף ַוִּיְׁשּכָ  הּו׃ ֶאת־י"ֵס�   ֵחֽ

  
ר׃ ד ַעל־ַהְיֹאֽ ם ְוִהֵּנ�ה ֹעֵמ� ה ֹחֵל( ים ּוַפְרֹע� ץ ְׁשָנַת�ִים ָיִמ� י ִמֵּק� Gה   ַוְיִה� ְוִהֵּנ

ת ָּבָׂש�ר ַוִּתְרֶע�יָנה  ה ּוְבִריֹא� "ת ַמְרֶא� "ת ְיפ� ר ֹעֹלת� ֶׁש�ַבע ָּפר( ִמן־ַהְיֹא 
חּו׃ "ת אַֽ   ָּבָאֽ "ת ֹעל6 "ת ֲאֵחר  ה ֶׁש1ַבע ָּפר� Cת ְוִהֵּנ" ר ָרע� ֲחֵריֶהן� ִמן־ַהְיֹא(

ר׃ ת ַהְיֹאֽ "ת ַעל־ְׂשַפ� ֶצל ַהָּפר� ְדָנה ֵא� ַּתֲעֹמ/ "ת ָּבָׂש�ר ַוֽ ה ְוַדּק�   ַמְרֶא�
ם  "א ְיַדְעֶּת( ה ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ֲעִׂשיֶת�ם ֲהל� ה־ַהַּמֲעֶׂש� ף ָמֽ 6ֹאֶמר ָלֶהם� י"ֵס( ַוּי

נִ  ר ָּכֹמֽ יׁש ֲאֶׁש� י־ַנֵח1ׁש ְיַנֵח/ׁש ִא� י   י׃ִּכֽ אֹדִנ( ה ַמה־ּנֹאַמר� ַלֽ ֹ�אֶמר ְיהּוָד  ַוּי
 �6ּנּו ֲעָבִדים יָך ִהֶּנ ן ֲעָבֶד( ים ָמָצא� ֶאת־ֲע"�ֹ ֱאֹלִה  ר ּוַמה־ִּנְצַטָּד�ק ָהֽ ַמה־ְּנַדֵּב�

יַע ְּבָיֽד"׃ א ַהָּגִב� /ם ֲאֶׁשר־ִנְמָצ� ְחנּו ַּג Gי ַּגם־ֲאַנ אֹדִנ( י  ַלֽ אֶמר ָחִל�יָלה ִּל( Gֹ ַוּי
" ֲעׂש� ם ֵמֽ Gֶבד ְוַאֶּת ְהֶיה־ִּל�י ָע( " הBּוא ִיֽ יַע ְּבָיד  א ַהָּגִב@ �יׁש ֲאֶׁשרL ִנְמָצ Mֹ�את ָהִא ת ז

ם׃ "ם ֶאל־ֲאִביֶכֽ ּו ְלָׁשל�    ֲעל�
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י  �י ֲאֹדִנ( א ַעְבְּדָך6 ָדָבר� ְּבָאְזֵנ �י ֲאֹדִני< ְיַדֶּבר־ָנ ה ַוּיֹאֶמר: ִּב� יו ְיהּוָד  ׁש ֵאָל@ �ַוִּיַּג
ַחר ַאּפְ  ה׃ְוַאל־ִי� "ָך ְּכַפְרֹעֽ י ָכמ� יו   ָך� ְּבַעְבֶּד�ָך ִּכ� ל ֶאת־ֲעָבָד� �י ָׁשַא( ֲאֹדִנ

ח׃ ב א"־ָאֽ ר ֲהֵיׁש־ָלֶכ�ם ָא� �ֶלד   ֵלאֹמ� ן ְוֶי נּו� ָא�ב ָזֵק( �י ֶיׁש־ָל אֶמר� ֶאל־ֲאֹדִנ( �ֹ ַוּנ
יו  " ְוָאִב� " ְלִאּמ� ּוא ְלַבּד/ ר ה1 �ת ַוִּיָּוֵת יו ֵמ(   ֲאֵהֽב"׃ְזֻקִנ�ים ָקָט�ן ְוָאִח�

ה׃ ים ְלַפְרֹעֽ ינּו ֲעָבִד� י ְוָהִי� �י ֲאֹדִנ( ֱחִיָת�נּו ִנְמָצא־ֵחן� ְּבֵעיֵנ ּו ֶהֽ אְמר� ֹֽ �ֶׂשם      ַוּי ַוָּי
ק  Cֶמׁש ַר ה ַלֹח� ִים ְלַפְרֹע� ת ִמְצַר/ ה ַעל־ַאְדַמ� "ם ַהֶּז@ �ף ְלֹחקL ַעד־ַהּי Mֹאָת�ּה י"ֵס

ְיָת�  א ָהֽ �ֹ ם ל ֲהִנים� ְלַבָּד( ה׃ַאְדַמ6ת ַהֹּכֽ ֶרץ   ה ְלַפְרֹעֽ 1ֶׁשב ִיְׂשָרֵא/ל ְּבֶא� ַוֵּי
ד׃ ּו ְמֹאֽ ּו ַוִּיְרּב� ּה ַוִּיְפר� ֲחז�ּו ָב( ֶׁשן ַוֵּיָאֽ ִים ְּבֶא�ֶרץ ֹּג�   ִמְצַר�

  
יו  �י ַחָּי( י־ַיֲעֹקב� ְׁשֵנ י ְיֵמֽ �ה ַוְיִה6 ה ָׁשָנ ע ֶעְׂשֵר� ִים ְׁשַב� י ַיֲֽעֹקב� ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר( ַוְיִח6

ת ָׁשָנֽה׃ֶׁש�ַבע ָׁשִנ(  ים ּוְמַא� : ָלמּות< ַוִּיְקָר�א     ים ְוַאְרָּבִע� י־ִיְׂשָרֵאל ּו ְיֵמֽ ׀   ַוִּיְקְרב�
ים־ָנ�א ָיֽ ְדָך� ַּת�ַחת  יָך ִׂשֽ א ָמָצ6אִתי ֵחן� ְּבֵעיֶנ( �6ֹאֶמר ל"� ִאם־ָנ ף ַוּי " ְלי"ֵס  ִלְבנ�

ת ַאל־ָנ�א ִתְקּבְ  ֱאֶמ( יָת ִעָּמִדי� ֶח�ֶסד ֶוֽ י ְוָעִׂש6 ִים׃ְיֵרִכ� ִני ְּבִמְצָרֽ �   ֵר� ַכְבִּתי ְוָׁשֽ
ה  ֱעֶׂש� י ֶאֽ ֹנִכ� ר ָאֽ Gָרָת�ם ַוּיֹאַמ ִני ִּבְקֻבֽ ִים ּוְקַבְרַּת� ִני� ִמִּמְצַר( �י ּוְנָׂשאַת ִעם־ֲאֹבַת(

ָך׃ אׁש   ִכְדָבֶרֽ �ֹ ל ַעל־ר חּו ִיְׂשָרֵא� " ַוִּיְׁשַּת� ע ל� י ַוִּיָּׁשַב� ְבָעה� ִל( אֶמר ִהָּׁשֽ  ֹ ַוּי
  ה׃ ַהִּמּטָֽ 

ֱעָל6ה  ם ְוֶהֽ ד ֶאְתֶכ  ד ִיְפֹק� ים ָּפֹק1 Cי ֵמ�ת ֵוֽאֹלִה ֹנִכ� יו ָאֽ 6ֹאֶמר י"ֵסף� ֶאל־ֶאָח( ַוּי
ק  ם ְלִיְצָח� ר ִנְׁשַּב/ע ְלַאְבָרָה� ֶרץ ֲאֶׁש� Gאת ֶאל־ָהָא )ֹ ֶאְתֶכם� ִמן־ָהָא�ֶרץ ַהּז

ב׃ ל ֵלאֹמ�      ּֽוְלַיֲעֹקֽ �י ִיְׂשָרֵא� ף ֶאת־ְּבֵנ ד ֱאֹלִהים� ַוַּיְׁשַּב�ע י"ֵס( ד ִיְפֹק6 �ר ָּפֹק
י ִמֶּזֽה׃ ם ֶאת־ַעְצֹמַת� ֲעִלֶת� ם ְוַהֽ �ים   ֶאְתֶכ( ה ָוֶע�ֶׂשר ָׁשִנ ף ֶּבן־ֵמָא� �ָמת י"ֵס( ַוָּי

ִים׃  "ן ְּבִמְצָרֽ ָאר� " ַוִּי�יֶׂשם ָּבֽ ּו ֹאת(   ַוַּיַֽחְנט�
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   שמותספר
  

ים ִמְצָר�  ל ַהָּבִא� �י ִיְׂשָרֵא( ֶּלה ְׁשמ"ת� ְּבֵנ אּו׃ְוֵא  " ָּבֽ יׁש ּוֵבית� ב ִא�   ְיָמה ֵא�ת ַיֲֽעֹק(
ה׃ יהּוָדֽ "ן ֵלִו�י ִוֽ ן׃     ְראּוֵב�ן ִׁשְמע(   ִיָּׂששָכ�ר ְזבּוֻל�ן ּוִבְנָיִמֽ

ה ָל�ָּמה ֶּז�ה  �ם ַהֶּז( ָתה� ָלָע �י ָלָמ6ה ֲהֵרֹע 1ָׁשב ֹמֶׁש/ה ֶאל־ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדָנ  ַוָּי
ִני׃ ז ָּב6      ְׁשַלְחָּתֽ Cל ּוֵמָא �ה ְוַהֵּצ� �ם ַהֶּז ע ָלָע ָך ֵהַר� אִתי ֶאל־ַּפְרֹעה� ְלַדֵּב�ר ִּבְׁשֶמ(

ָך׃ ְלָּת ֶאת־ַעֶּמֽ א־ִהַּצ� ֹֽ ה  ל ֱעֶׂש� ר ֶאֽ ה ֲאֶׁש� ה ַעָּת�ה ִתְרֶא( 6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש( ַוּי
ַאְר  ם ֵמֽ  ְרֵׁש� ה ְיָגֽ �ד ֲחָזָק( ם ּוְבָי 6ד ֲחָזָקה� ְיַׁשְּלֵח( י ְבָי ה ִּכ�   ֽצ"׃ ְלַפְרֹע�

 
ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ֲאִנ�י ְיהָוֽה׃ ים ֶאל־ֹמֶׁש�ה ַוּי ר ֱאֹלִה� א ֶאל־ַאְבָרָה/ם   ַוְיַדֵּב� ֵאָר  ָוֽ

ם׃ ְעִּתי ָלֶהֽ א נ"ַד� �ֹ ה ל י ְיהָו( י ּוְׁשִמ� ב ְּבֵא�ל ַׁשָּד� ל־ַיֲעֹק� ק ְוֶאֽ ם   ֶאל־ִיְצָח� �ְוַג
ם ֶאת־ֶא�  ת ָלֶה� ם ָלֵת� ִתי ֶאת־ְּבִריִתי� ִאָּת( ם ֲהִקֹמ6  ֵריֶה� ֶרץ ְמֻגֽ �ַען ֵא/ת ֶא� ֶרץ ְּכָנ

ּה׃   ֲאֶׁשר־ָּג�רּו ָבֽ
ּו   ַּיְחְּדל6 �ה ַוֽ יו ֶאל־ְיהָו ׂש ַּכָּפ� יר ַוִּיְפֹר� ה ֵמִע6ם ַּפְרֹעה� ֶאת־ָהִע( א ֹמֶׁש@ �ַוֵּיֵצ

ְרָצה׃ ְך ָאֽ א־ִנַּת� ֹֽ ד ּוָמָט�ר ל ל ַהָּמָט1 ַהֹּקל"ת� ְוַהָּבָר( �י־ָחַד ה ִּכֽ � ְרא ַּפְרֹע  ר ַוַּי
יו׃ ֲעָבָדֽ ּוא ַוֽ " ה� ד ִלּב� א ַוַּיְכֵּב� �ֹ ֲחט ת ַוֹּי�ֶסף ַלֽ ד ְוַהֹּקֹל�  ֶּיֱחַזק� ֵל�ב     ְוַהָּבָר/ ַוֽ

ה׃ ר ְיהָו�ה ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ֲאֶׁש/ר ִּדֶּב� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּכֽ א ִׁשַּל�ח ֶאת־ְּבֵנ �ֹ ה ְול    ַּפְרֹע(
  

ה ִּכֽ  א ֶאל־ַּפְרֹע� �ֹ ה ּב 6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש( י ִהְכַּב6ְדִּתי ֶאת־ִלּב"� ַוּי Cי־ֲאִנ
ֶּלה ְּבִקְרּֽב"׃ י ֵא� ֹתַת� י ֹאֽ ַען ִׁשִת/ יו ְלַמ  י   ְוֶאת־ֵל�ב ֲעָבָד( �ַען ְּתַסֵּפרL ְּבָאְזֵנ Mּוְלַמ

י ֲאֶׁשר־ַׂש�ְמִּתי  ֹתַת� ִים ְוֶאת־ֹאֽ ְלִּתי� ְּבִמְצַר( �ִבְנָך@ ּוֶבן־ִּבְנָך  ֵא�ת ֲאֶׁש6ר ִהְתַעַּל
יַד  י־ֲאִנ�י ְיהָוֽה׃ָב�ם ִוֽ ם ִּכֽ יו   ְעֶּת� ּו ֵאָל  אְמר� ֹֽ ֲהֹרן: ֶאל־ַּפְרֹעה< ַוּי א ֹמֶׁש�ה ְוַאֽ �ֹ ַוָּיב

י  �י ַׁשַּל�ח ַעִּמ� ָעֹנ�ת ִמָּפָנ ְנָּת ֵלֽ ים ַעד־ָמַת�י ֵמַא( ִעְבִר( ה־ָאַמ6ר ְיהָוה� ֱאֹלֵה�י ָהֽ ֹּכֽ
ִני׃   ְוַיַֽעְבֻדֽ

י־ִיְׁשָאְלָך� ִבְנָך/ ָמָח�  ה ִּכֽ Cד ְוָהָי ֶזק ָי  יו ְּבֹח� ַמְרָּת� ֵאָל( ֹ�את ְוָאֽ ר ַמה־ּז ר ֵלאֹמ�
ים׃ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב� /ה ִמִּמְצַר� י־ִהְקָׁש�ה ַפְרֹעה:   ֽה"ִציָא1נּו ְיהָו י ִּכֽ ַוְיִה 

"ר  ם ְוַעד־ְּבכ� ר ָאָד� ִים ִמְּבֹכ� 6ה ָּכל־ְּבכ"ר� ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר( ג ְיהָו �ְלַׁשְּלֵחנּו< ַוַּיֲֽהֹר
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"ר ָּבַנ�י ּבְ  ים ְוָכל־ְּבכ� ֶחם� ַהְּזָכִר( �ה ָּכל־ֶּפ6ֶטר ֶר יהָו  ַח ַלֽ י ֹזֵב@ �L ֲאִנ ֵהָמ�ה ַעל־ֵּכן
ה׃ ד   ֶאְפֶּדֽ ֶזק ָי( Bי ְּבֹח� �יָך ִּכ ת ֵּב�ין ֵעיֶנ ה ּוְלֽט"ָטֹפ� � ְדָכ( 6ה ְלא"ת� ַעל־ָי ְוָהָי

ִים׃ ֽה"ִצי נּו ְיהָו�ה ִמִּמְצָרֽ   ָא�
 

י ְּבַׁשַּל�ח ּפַ  י ַוְיִה  ים ִּכ� ֶרְך ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת( Bים ֶּד א־ָנָח�ם ֱאֹלִה  ֹֽ ְרֹעה: ֶאת־ָהָעם< ְול
י ּוא ִּכ� "ב ה� בּו  ָקר� ה ְוָׁש� ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע/ם ִּבְרֹאָת� ן־ִיָּנֵח� ים ֶּפֽ ׀ ָאַמ�ר ֱאֹלִה 

ְיָמה׃ ים  ִמְצָרֽ ב ֱאֹלִה1 �ּוף ַוַּיֵּס ר ַים־ס� ֶרְך ַהִּמְדָּב� ים ׀ ֶאת־ָהָע/ם ֶּד�  ַוֲֽחֻמִׁש/
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא� ּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� L   ָעל� " ִּכי ף ִעּמ� "ת י"ֵס� ח ֹמֶׁש/ה ֶאת־ַעְצמ� ַוִּיַּק�

ם  ד ֱאֹלִהים� ֶאְתֶכ( ד ִיְפֹק6 �ר ָּפֹק � ֵלאֹמ( 6י ִיְׂשָרֵאל יַע ֶאת־ְּבֵנ ַע ִהְׁשִּב@ �ַהְׁשֵּב
י ִמֶּז�ה ִאְּתכֶֽ  ֲעִליֶת1ם ֶאת־ַעְצֹמַת/  ם׃ְוַהֽ

�י ְיה"ֻׁש�ַע  ים ְּבָאְזֵנ ֶפר ְוִׂש� � ַּבֵּס( 6ֹאת ִזָּכר"ן ב ז �ה ְּכֹת ה ֶאל־ֹמֶׁש  אֶמר ְיהָו@ �ֹ ַוּי
ִים׃ ַחת ַהָּׁשָמֽ ק ִמַּת� �ֶכר ֲעָמֵל( ה ֶאְמֶחה� ֶאת־ֵז י־ָמֹח6 ה ִמְזֵּב�ַח   ִּכֽ ַוִּי�ֶבן ֹמֶׁש�

" ְיהָו�ה א ְׁשמ� י׃ ַוִּיְקָר� י  ׀ ִנִּסֽ אֶמר ִּכֽ  ֹ יהָו�ה ַוּי ה ַלֽ ּה ִמְלָחָמ� ־ָיד� ַעל־ֵּכ�ס ָי(
ר׃  ר ֹּדֽ ֲעָמֵל�ק ִמֹּד�   ַּבֽ

  
פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן בחדש השלישי לצאת בני ' יתרו אז תקרא ג' וכשתגיע לפ

  . ישראל עד סוף פרשת יתרו

ר ָעָׂש6ה �ה ֵאתL ָּכל־ֲאֶׁש " ֹכֵה6ן ִמְדָין� ֹחֵת�ן ֹמֶׁש( �ע ִיְתר Cה ַוִּיְׁשַמ  ֱאֹלִהים� ְלֹמֶׁש(
ִים׃ ל ִמִּמְצָרֽ /ה ֶאת־ִיְׂשָרֵא� יא ְיהָו י־ה"ִצ1 " ִּכֽ ל ַעּמ� ח ִיְתר"� ֹחֵת�ן   ּוְלִיְׂשָרֵא� ַוִּיַּק 

יָה׃ ר ִׁשּלּוֶחֽ ה ֵא�ֶׁשת ֹמֶׁש�ה ַאַח� ה ֶאת־ִצֹּפָר� ר ֵׁש6ם   ֹמֶׁש( ��יָה ֲאֶׁש �י ָבֶנ ת ְׁשֵנ ְוֵא�
י אָ  ם ִּכ�  ְרֹׁש( ֶאָחד� ֵּגֽ ֶרץ ָנְכִרָּיֽה׃ָהֽ יִתי ְּבֶא� �ר ָהִי( ר ֵּג   ַמ(

  

אּו  ה ָּב� ִים ַּבּי�"ם ַהֶּז( ל ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר� את ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� י ְלֵצ� ֶדׁש� ַהְּׁשִליִׁש( �ַּבֹח
ר ִסיָנֽי׃ ּו ַּבִּמְדָּב�ר   ִמְדַּב�  ַּיֲחנ� י ַוֽ אּו� ִמְדַּב�ר ִסיַנ( �ים ַוָּיֹב ְרִפיִד  ּו ֵמֽ ַוִּיְסע�

ר׃ַוּיִֽ  � ֶגד ָהָהֽ ל ֶנ ם ִיְׂשָרֵא� א ֵאָל6יו   ַחן־ָׁש� �ים ַוִּיְקָר ֱאֹלִה� ה ָעָל�ה ֶאל־ָהֽ ּוֹמֶׁש�
ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ ב ְוַתֵּג�יד ִלְבֵנ ה תֹאַמר� ְלֵב�ית ַיֲֽעֹק( ר ֹּכ6   ְיהָוה� ִמן־ָהָה�ר ֵלאֹמ(

 �ִים ָוֶֽאָּׂש6א ֶאְתֶכם יִתי ְלִמְצָר� ר ָעִׂש� ם ֲאֶׁש� ים ַאֶּת�ם ְרִאיֶת( ַעל־ַּכְנֵפ�י ְנָׁשִר(
י׃ א ֶאְתֶכ�ם ֵאָלֽ ָאִב� ם   ָוֽ י ּוְׁשַמְרֶּת� "ַע ִּתְׁשְמעּו� ְּבֹקִל( ה ִאם־ָׁשמ6 ְוַעָּת 

ֶרץ׃ י ָּכל־ָהָאֽ ים ִּכי־ִל� י ְסֻגָּלה� ִמָּכל־ָה�ַעִּמ( יֶתם ִל6 �ְהִי י ִוֽ ְוַאֶּת1ם   ֶאת־ְּבִריִת�
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" ֲהִנ�ים ְוג� י ַמְמֶל�ֶכת ֹּכֽ ְהיּו־ִל/ ר ִּתֽ ר ְּתַדֵּב� ים ֲאֶׁש� "ׁש ֵאBֶּלה ַהְּדָבִר( י ָקד�
ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ ם ֵאBת   ֶאל־ְּבֵנ �ֶׂשם ִלְפֵניֶה  �ם ַוָּי �י ָהָע א ְלִזְקֵנ ה ַוִּיְקָר� א ֹמֶׁש( �ֹ ַוָּיב

ר ִצָּו�הּו ְיהָוֽה׃ ֶּלה ֲאֶׁש� ים ָהֵא( ּו  ָּכל־ַהְּדָבִר� ֹ�אְמר( ּו ָכל־ָהָע6ם ַיְחָּדו� ַוּי � ַוַּיֲֽענ
י ָהָע�ם ֶאל־ְיהָוֽה׃ 1ֶׁשב ֹמֶׁש/ה ֶאת־ִּדְבֵר� ר ְיהָו�ה ַנֲֽעֶׂש�ה ַוָּי ל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב�   ֹּכ/

ּור ִיְׁשַמ6ע  Cֲעב ָעָנן< ַּבֽ �ב ֶהֽ י ָּב�א ֵאֶליָך: ְּבַע ֹנִכ@ ה ָאֽ �ה ִהֵּנ ה ֶאל־ֹמֶׁש  אֶמר ְיהָו@ �ֹ ַוּי
ינּו  ְך ְוַגם־ְּבָך� ַיֲֽאִמ� י ִעָּמ( י ָהָע�ם ָהָעם� ְּבַדְּבִר� ְלע"ָל�ם ַוַּיֵּג�ד ֹמֶׁש/ה ֶאת־ִּדְבֵר�

ם ַהּי�"ם ּוָמָח�ר   ֶאל־ְיהָוֽה׃ ם ְוִקַּדְׁשָּת� 6ה ֶאל־ֹמֶׁשה� ֵל�ְך ֶאל־ָהָע( אֶמר ְיהָו �ֹ ַוּי
ם׃ ּו ִׂשְמֹלָתֽ י  ְוִכְּבס� י ִּכ� ד  ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּי�"ם ַהְּׁשִליִׁש� י ֵיֵר1 ׀ ַּבּי�"ם ַהְּׁשִלִׁש 

ר ִסיָנֽי׃יְ  /ה ְלֵעיֵנ�י ָכל־ָהָע�ם ַעל־ַה� ר   הָו יב ֵלאֹמ( ְוִהְגַּבְלָּת6 ֶאת־ָהָעם� ָסִב�
ת׃ "ת יּוָמֽ ר מ� ַע ְּבָקֵצ�הּו ָּכל־ַהֹּנֵג�ַע ָּבָה� ר ּוְנֹג� "ת ָּבָה� ּו ָלֶכ/ם ֲעל� ְמר�   ִהָּׁשֽ

ה ִיָּיֶר(  � ֽא"־ָיֹר� "ל ִיָּסֵקל י־ָסק6 ד ִּכֽ " ָי  ע ּב@ �א־ִתַּג ֹֽ א ל �ֹ יׁש ל ה ִאם־ִא� ה ִאם־ְּבֵהָמ�
ר׃ ּו ָבָהֽ ָּמה ַיֲֽעל� ל ֵה� �ה ִּבְמֹׁשְך� ַהֹּיֵב( ְחֶי �ם   ִיֽ ר ֶאל־ָהָע 1 ֶרד ֹמֶׁש/ה ִמן־ָהָה� ַוֵּי
ם׃ ּו ִׂשְמֹלָתֽ  ְיַכְּבס� ם ַוֽ ם ֱהי�ּו ְנֹכִנ�ים   ַוְיַקֵּדׁש� ֶאת־ָהָע( אֶמר� ֶאל־ָהָע( �ֹ ַוּי

ל־ִּתּגְ  ים ַאֽ ֶׁשת ָיִמ� ה׃ִלְׁשֹל� ּו ֶאל־ִאָּׁשֽ ֶקר   ׁש� ְהֹי�ת ַהֹּב  י ִּבֽ "ם ַהְּׁשִליִׁש@ �L ַבּי ַוְיִהי
ד  ד ַוֶּיֱֽחַר� �ק ְמֹא� ר ָחָז ל ֹׁשָפ� ר ְוֹק� 6 ן ָּכֵבד� ַעל־ָהָה( ים ְוָעָנ ת ּוְבָרִק@ �L ֹקֹל ַוְיִהי

ַּמֲחֶנֽה׃ ר ַּבֽ ֱאֹל  ָּכל־ָהָע�ם ֲאֶׁש� את ָהֽ א ֹמֶׁש1ה ֶאת־ָהָע/ם ִלְקַר� �ים ַוּי"ֵצ ִה�
ר׃ ית ָהָהֽ ּו ְּבַתְחִּת� ְתַיְּצב� �ה ַוִּיֽ ַּמֲחֶנ ר   ִמן־ַהֽ �ְּפֵני ֲאֶׁש Eִמ " ְוַה6ר ִסיַני� ָעַׁש�ן ֻּכּל(

ר  ד ָּכל־ָהָה� ן ַוֶּיֱֽחַר� �ֶׁשן ַהִּכְבָׁש( 6ַעל ֲעָׁשנ"� ְּכֶע ד ָעָל/יו ְיהָו�ה ָּבֵא�ׁש ַוַּי ָיַר�
ד׃ ר ה"ֵל�   ְמֹאֽ "ל ַהֹּׁשָפ(  ְיִהי� ק� �ּֽנּו ַוֽ ים ַיֲֽעֶנ ֱאֹלִה� ר ְוָהֽ ד ֹמֶׁש�ה ְיַדֵּב( �ק ְמֹא� ְך ְוָחֵז
1ה ְלֹמֶׁש/ה   ְבֽק"ל׃ א ְיהָו �אׁש ָהָה�ר ַוִּיְקָר �ֹ ר ִסיַנ�י ֶאל־ר /ה ַעל־ַה� 1 ֶרד ְיהָו ַוֵּי

ה׃ �ַעל ֹמֶׁשֽ ר ַוַּי אׁש ָהָה� �ֹ �ם      ֶאל־ר �ד ָּבָע ד ָהֵע ה ֵר� 6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש( ַוּי
ב׃ֶּפן־יֶֽ  ּנּו ָרֽ ל ִמֶּמ� "ת ְוָנַפ� ּו ֶאל־ְיהָוה� ִלְרא( ים   ֶהְרס6 ֲהִנ/ים ַהִּנָּגִׁש� 1ם ַהֹּכֽ ְוַג

ם ְיהָוֽה׃ ץ ָּבֶה� ה   ֶאל־ְיהָו�ה ִיְתַקָּד�ׁשּו ֶּפן־ִיְפֹר� 6ֹאֶמר ֹמֶׁשה� ֶאל־ְיהָו( ַוּי
תָ  ֵעֹד6 ה ַהֽ Cי־ַאָּת �י ִּכֽ ת ֶאל־ַה�ר ִסיָנ ֲעֹל� ם ַלֽ �ל ָהָע( א־יּוַכ ֹֽ ל ל ר ַהְגֵּב� נּו� ֵלאֹמ( �ה ָּב

ר ְוִקַּדְׁשּֽת"׃ ן   ֶאת־ָהָה� ֲהֹר� ה ְוַאֽ יָת ַאָּת� ד ְוָעִל� אֶמר ֵאָל6יו ְיהָוה� ֶלְך־ֵר( �ֹ ַוּי
ם׃ ת ֶאל־ְיהָו�ה ֶּפן־ִיְפָרץ־ָּבֽ ֲעֹל� ּו ַלֽ ם ַאל־ֶיֶֽהְרס/ �ים ְוָהָע  ֲהִנ   ִעָּמ�ְך ְוַהֹּכֽ

ֹ�אמֶ  �ם ַוּי ה ֶאל־ָהָע � ֶרד ֹמֶׁש� ם׃ ַוֵּי   ר ֲאֵלֶהֽ

ר׃  ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� ים ֵא/ת ָּכל־ַהְּדָבִר�  ַוְיַדֵּב�ר ֱאֹלִה(
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ים  ִים ִמֵּב�ית ֲעָבִד� ֶרץ ִמְצַר� יָך ֵמֶא� יָך ֲאֶׁש1ר ֽה"ֵצאִת/ �ה ֱאֹלֶה( ֹנִכי� ְיהָו ָאֽ
ים ַעל־ָּפָנֽי׃ ים ֲאֵחִר� א־ִיְהֶי�ה ְלָך/ ֱאֹלִה� ֹֽ �   ל ֶסל �ה ְלָך� ֶפ �א־ַתֲעֶׂש ֹֽ ל

ִים ְוכָ  ר ַּבַּמ� ֲאֶׁש� ֶרץ ִמָּת�ַחת ַוֽ ר ָּבָא� ֲאֶׁש� ַעל ַוֽ ִים� ִמַּמ( �ה ֲאֶׁש6ר ַּבָּׁשַמ ל־ְּתמּוָנ(
ֶרץ׃ ַחת ָלָאֽ יָך�   ִמַּת� �6ה ֱאֹלֶה י ְיהָו Cֹנִכ י ָאֽ ָעְבֵד�ם ִּכ� א ָתֽ �ֹ ם ְול א־ִתְׁשַּתֲחֶו�ה ָלֶה� ֹֽ ל

ת ַעל־ָּבִנ/ים ַעל־ׁשִ  ן ָאֹב1 ֹ�ֵקד ֲע" Eא ֹּפ י׃ֵא�ל ַקָּנ( ְנָאֽ ים ְלֹׂשֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע�   ֵּלִׁש�
י׃  י ִמְצ"ָתֽ ְמֵר� י ּוְלֹׁשֽ ֲהַב� ים ְלֹאֽ ֲאָלִפ� ֶסד ַלֽ ֶׂשה ֶח�  ְוֹע�

א  ה ֵא/ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה� ְיהָו( 6ֹ י ל יָך ַלָּׁש�ְוא ִּכ� ם־ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� א ִתָּׂש/א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ ל
ְוא׃  " ַלָּׁשֽ  ֶאת־ְׁשמ�

"ר ֶאת־ ת ְלַקְּדֽׁש"׃ָזכ/ יָת   י�"ם ַהַּׁשָּב� ד ְוָעִׂש� ֲעֹב( ֵׁש6ֶׁשת ָיִמים� ַּתֽ
ָך׃ ה   ָּכל־ְמַלאְכֶּתֽ �א־ַתֲעֶׂש ֹֽ �ה ֱאֹלֶה�יָך ל יהָו ת ַלֽ י ַׁשָּב� ְוי"ם� ַהְּׁשִביִע(

ה ַאָּת�ה  ְרָך�  ָכל־ְמָלאָכ@ ָך ְוֵגֽ ְתָך� ּוְבֶהְמֶּת( ָך ַעְבְּדָך6 ַוֲאָמֽ ר ׀ ּוִבְנָך� ּוִבֶּת  ֲאֶׁש�
יָך׃ ֶרץ ֶאת־ַהָּים�   ִּבְׁשָעֶרֽ ה ֶאת־ַהָּׁשַמ�ִים ְוֶאת־ָהָא  ה ְיהָו@ �ֶׁשת־ָיִמיםL ָעָׂש י ֵׁשֽ ִּכ�

/ה ֶאת־י�"ם  ְך ְיהָו ן ֵּבַר1 � ַנח ַּבּי�"ם ַהְּׁשִביִע�י ַעל־ֵּכ  ם ַוָּי ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב(
הּו׃   ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ  ַהַּׁשָּב�

יָך ד ֶאת־ָאִב� ה ֲאֶׁשר־ְיהָו�ה ַּכֵּב� ֲאָדָמ( Bל ָהֽ יָך ַע ּון ָיֶמ( ַען� ַיֲֽאִרכ� � ְוֶאת־ִאֶּמ�ָך ְלַמ
ְך׃  ן ָלֽ יָך ֹנֵת�  ֱאֹלֶה�

ח  א ִתְרָצ� �ֹ א ִתְנָא�ף } ס{ל �ֹ ב } ס{ל א ִתְגנֹ( �ֹ ֲעָך� ֵע�ד } ס{ל א־ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֽ ֹֽ ל
ֶקר׃   ָׁשֽ

ד ֵא�ֶׁשת ֵרֶע   Cא־ַתְחֹמ ֹֽ �ָך ל ד ֵּב�ית ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ " ל ֲאָמת"� ְוׁש"ר� " ַוֽ ָך ְוַעְבּד6
ָך׃  ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש� " ְוֹכ�  ַוֲֽחֹמר(

ר  ר ְוֶאת־ָהָה� "ל ַהֹּׁשָפ( ם ְוֵאת� ק� ת ְוֶאת־ַהַּלִּפיִד  ים ֶאת־ַהּק"ֹל@ �ְוָכל־ָהָעםL ֹרִא
ק׃ ָרֹחֽ ּו ֵמֽ עּו ַוַּיַֽעְמד� 6 ְרא ָהָעם� ַוָּיֻנ( � ֶאל־ֹמֶׁש(   ָעֵׁש�ן ַוַּי אְמרּו ֹֽ ה ַוּי ה ַּדֵּבר־ַאָּת�

ים ֶּפן־ָנֽמּות׃ ר ִעָּמ/נּו ֱאֹלִה� נּו ְוִנְׁשָמ�ָעה ְוַאל־ְיַדֵּב� אֶמר ֹמֶׁש�ה   ִעָּמ� �ֹ ַוּי
ּור  ֲעב  ים ּוַבֽ ֱאֹלִה� א ָהֽ ם ָּב� "ת ֶאְתֶכ( ֲעבּור� ַנּס� י ְלַבֽ ֶאל־ָהָעם: ַאל־ִּתיָראּו< ִּכ 

" ַעל־ְּפֵניֶכ�ם ְלִבְלִּת�  1ה ִיְרָאת/ ְהֶי אּו׃ִּתֽ ֱחָטֽ ק ּוֹמֶׁשה�   י ֶתֽ ָרֹח� ד ָהָע�ם ֵמֽ ַוַּיֲֽעֹמ�
ים׃  ֱאֹלִהֽ ם ָהֽ ל ֲאֶׁשר־ָׁש� ֲעָרֶפ( �ׁש ֶאל־ָהֽ  ִנַּג

Bי  ם ִּכ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַאֶּת�ם ְרִאיֶת( ר ֶאל־ְּבֵנ ה תֹאַמ� ה ֹּכ� 6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש( ַוּי
ם׃ ְרִּתי ִעָּמֶכֽ ִים ִּדַּב� ֲעׂש�   ִמן־ַהָּׁשַמ( א ַתֽ �ֹ ב ל ֶסף� ֵוֽאֹלֵה�י ָזָה( �ֵהי ֶכ י ֱאֹל6 ּון ִאִּת�
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ם ּו ָלֶכֽ ֲעׂש� א ַתֽ �ֹ יָך�  ככככל �ֹלֶת יו ֶאת־ֹעֽ ֲעֶׂשה־ִּלי< ְוָזַֽבְחָּת� ָעָל  ִמְזַּב�ח ֲאָדָמה: ַּתֽ
י  יר ֶאת־ְׁשִמ( אְנָך� ְוֶאת־ְּבָקֶר�ָך ְּבָכל־ַהָּמק"ם� ֲאֶׁש�ר ַאְזִּכ� ֹֽ יָך ֶאת־צ ְוֶאת־ְׁשָלֶמ(

"א אֵ  יָך׃ָאב� ַרְכִּתֽ ן   ֶל�יָך ּוֵבֽ א־ִתְבֶנ�ה ֶאְתֶה� ֹֽ י ל ֲעֶׂשה־ִּל( ְוִאם־ִמְזַּב6ח ֲאָבִנים� ַּתֽ
ָה׃ ְלֶלֽ �ְפָּת ָעֶל�יָה ַוְּתַחֽ י ַחְרְּבָך/ ֵהַנ �ית ִּכ1 ת   ָּגִז ֲעֹל� א־ַתֲעֶל�ה ְבַמֽ ֹֽ ְול

יו׃  א־ִתָּגֶל�ה ֶעְרָוְֽתָך� ָעָלֽ ֹֽ י ֲאֶׁש/ר ל ל־ִמְזְּבִח�  ַעֽ
  

משפטים תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן ואל משה אמר עלה אל ' לפוכשתגיע 
  . עד תשלום הפרשה' כו' ה

ם׃ ים ִלְפֵניֶהֽ ר ָּתִׂש� ים ֲאֶׁש� ֶּלה� ַהִּמְׁשָּפִט( �ׁש   ְוֵא י ֵׁש� �ֶבד ִעְבִר( י ִתְקֶנה� ֶע ִּכ6
י ִחָּנֽם׃ ָחְפִׁש� א ַלֽ ת ֵיֵצ� ְּׁשִבִע( �ד ּוַב " ֵיֵצ�א   ָׁשִנ�ים ַיֲֽעֹב� א ְּבַגּפ� �ֹ " ָיב ִאם־ְּבַגּפ�

" ִעּֽמ"׃ ּוא ְוָיְֽצָא�ה ִאְׁשּת�   ִאם־ַּב6ַעל ִאָּׁשה� ה(

ים  ּוא ְוִׁשְבִע� ֲאִביה( ֲהֹרן� ָנָד�ב ַוֽ ה ַאָּתה� ְוַאֽ ר ֲעֵל�ה ֶאל־ְיהָו  ה ָאַמ@ �ְוֶאל־ֹמֶׁש
ק׃ ָרֹחֽ ם ֵמֽ ֲחִויֶת� �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוִהְׁשַּתֽ א ְוִנַּג�  ִמִּזְקֵנ �ֹ ם ל ה ְוֵה� ׁש ֹמֶׁש6ה ְלַבּד"� ֶאל־ְיהָו(

ּו ִעּֽמ"׃ א ַיֲֽעל� �ֹ ם ל Gׁשּו ְוָהָע� ה   ִיָּג י ְיהָו( ה ַוְיַסֵּפ6ר ָלָעם� ֵאBת ָּכל־ִּדְבֵר� א ֹמֶׁש  �ֹ ַוָּיב
ים  ּו ָּכל־ַהְּדָבִר/ ֹ�אְמר( "ל ֶאָחד� ַוּי ם ק6 ַען ָּכל־ָהָע@ �ים ַוַּי ת ָּכל־ַהִּמְׁשָּפִט� ְוֵא�

ה׃אֲ  ר ְיהָו�ה ַנֲֽעֶׂשֽ ה ַוַּיְׁשֵּכ�ם   ֶׁשר־ִּדֶּב� י ְיהָו( ה ֵאBת ָּכל־ִּדְבֵר� ב ֹמֶׁש  ַוִּיְכֹּת�
י  ר ִׁשְבֵט� ה ִלְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ַח ַּת�ַחת ָהָה�ר ּוְׁשֵּת6ים ֶעְׂשֵרה� ַמֵּצָב( ֶקר ַוִּי�ֶבן ִמְזֵּב� ַּבֹּב(

ל׃ �י יִ   ִיְׂשָרֵאֽ ת־ַנֲעֵרי� ְּבֵנ ח ֶאֽ ים ַוִּיְׁשַל  ּו ְזָבִח1 Cִּיְזְּבח  ת ַוֽ ּו ֹעֹל�  ַּיֲעל� ל ַוֽ ְׂשָרֵא(
ים׃ יהָו�ה ָּפִרֽ ים ַלֽ ם   ְׁשָלִמ/ י ַהָּד( ֲחִצ� ַאָּגֹנ�ת ַוֽ �ֶׂשם ָּבֽ ם ַוָּי י ַהָּד( ח ֹמֶׁשה� ֲחִצ� ַוִּיַּק6

ַח׃ ק ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ֹ�   ָזַר� �ם ַוּי �י ָהָע א ְּבָאְזֵנ ית ַוִּיְקָר� ל ַוִּיַּקח� ֵס�ֶפר ַהְּבִר( ּו ֹּכ/ אְמר(
ע׃ ה ְוִנְׁשָמֽ ר ְיהָו�ה ַנֲֽעֶׂש� �ם   ֲאֶׁשר־ִּדֶּב� ק ַעל־ָהָע ם ַוִּיְזֹר� ח ֹמֶׁשה� ֶאת־ַהָּד( ַוִּיַּק6

ים  ם ַע�ל ָּכל־ַהְּדָבִר� ת ְיהָוה� ִעָּמֶכ( ר ָּכַר6 �ם־ַהְּבִרית� ֲאֶׁש 6ה ַדֽ אֶמר ִהֵּנ  ֹ ַוּי
ֶּלה׃ ן נָ   ָהֵאֽ ֲהֹר� ה ְוַאֽ �ַעל ֹמֶׁש� ל׃ַוַּי �י ִיְׂשָרֵאֽ ים ִמִּזְקֵנ ּוא ְוִׁשְבִע� ֲאִביה(   ָדב� ַוֽ

יר ּוְכֶע�ֶצם  �ת ַהַּסִּפ( ֲעֵׂשה� ִלְבַנ יו ְּכַמֽ ת ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ְוַת�ַחת ַרְגָל  ּו ֵא� Gַוִּיְרא
ַהר׃ ִים ָלֹטֽ �   ַהָּׁשַמ�  ֶּיֱחזּו " ַוֽ א ָׁשַל�ח ָיד� �ֹ ל ל �י ִיְׂשָרֵא( ְוֶאל־ֲאִציֵלי� ְּבֵנ

ּו ַוִּיְׁשּֽתּו׃ אֶ  אְכל� ֹֽ ים ַוּי  ת־ָה�ֱאֹלִה(
ת  ה ְלָך@ ֶאת־ֻלֹח� �ָרה ֶוְֽהֵיה־ָׁש�ם ְוֶאְּתָנ ה ֲעֵל�ה ֵאַל/י ָהָה� ה ֶאל־ֹמֶׁש  אֶמר ְיהָו@ �ֹ ַוּי

ם׃ ְבִּתי ְלֽה"ֹרָתֽ ר ָּכַת� ה ֲאֶׁש� ֶבן ְוַהּת"ָרה� ְוַהִּמְצָו( ַע   ָהֶא  יה"ֻׁש� ה ִוֽ � ָקם ֹמֶׁש( ַוָּי
ְרת�  ים׃ְמָׁשֽ ֱאֹלִהֽ ר ָהֽ ה ֶאל־ַה� �ַעל ֹמֶׁש� �נּו   " ַוַּי ְוֶאל־ַהְּזֵקִנ6ים ָאַמר� ְׁשבּו־ָל
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ים  ַעל ְּדָבִר� ם ִמי־ַב� ן ְוחּור� ִעָּמֶכ( ֲהֹר6 ה ַאֽ �ּוב ֲאֵליֶכ�ם ְוִהֵּנ ה ַע�ד ֲאֶׁשר־ָנׁש� ָבֶז(
ם׃ � ן ֶאת־  ִיַּג�ׁש ֲאֵלֶהֽ ָעָנ ה ֶאל־ָהָה�ר ַוְיַכ�ס ֶהֽ �ַעל ֹמֶׁש� ר׃ַוַּי ן   ָהָהֽ ַוִּיְׁשֹּכ6

א ֶאל־ֹמֶׁש/ה  ים ַוִּיְקָר1 � ן ֵׁש�ֶׁשת ָיִמ� ָעָנ הּו ֶהֽ י ַוְיַכֵּס� ְּכב"ד־ְיהָוה� ַעל־ַה�ר ִסיַנ(
ָעָנֽ ן׃ "ְך ֶהֽ י ִמּת� אׁש   ַּבּי�"ם ַהְּׁשִביִע� �ֹ ׁש ֹאֶכ�ֶלת ְּבר ה ְּכֵא� "ד ְיהָו( ּוַמְרֵאה� ְּכב�

�י ְּבֵנ�י ִיְׂשָראֵֽ  י      ל׃ָהָה�ר ְלֵעיֵנ �ַעל ֶאל־ָהָה�ר ַוְיִה6 � ן ַוַּי ָעָנ "ְך ֶהֽ א ֹמֶׁש/ה ְּבת� �ֹ ַוָּיב
ְיָלה׃  ים ָלֽ "ם ְוַאְרָּבִע� ר ַאְרָּבִע�ים י(  ֹמֶׁשה� ָּבָה(

  
  

ר׃  ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� י   ַוְיַדֵּב� ל ְוִיְקחּו־ִל� �י ִיְׂשָרֵא( ַּדֵּבר� ֶאל־ְּבֵנ
 �י׃ְּתרּוָמ�ה ֵמֵא6ת ָּכל־ִאיׁש ּו ֶאת־ְּתֽרּוָמִתֽ " ִּתְקח� ְוזֹאת�    ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב�ּנּו ִלּב(

ֶׁשת׃ ב ָוֶכ�ֶסף ּוְנֹחֽ ִאָּת�ם ָזָה� ּו ֵמֽ ר ִּתְקח� ה ֲאֶׁש�   ַהְּתרּוָמ(

ֶׁשת׃ ם ְנֹחֽ �ֶסף ְוַאְדֵניֶה� ם ָּכ  ֵויֶה� ֶסף ָוֽ ים ֶּכ( ָחֵצ6ר ָסִביב� ְמֻחָּׁשִק� י ֶהֽ �  ָּכל־ַעּמּוֵד
ָחצֵ  ֶרְך ֶהֽ ַחבֹא� ה ְוֹר� ַאָּמ@ ה ָבֽ �"ת  רL ֵמָא ׁש ַאּמ� ים ְוֹקָמ/ה ָחֵמ� ֲחִמִּׁש  ׀ ֲחִמִּׁש�ים ַּבֽ

ֶׁשת׃ ם ְנֹחֽ �ר ְוַאְדֵניֶה� "   ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ָדת� ל ֲעֹבֽ ן ְּבֹכ� �י ַהִּמְׁשָּכ( � ְּכֵל ְלֹכל
ֶׁשת׃  ר ְנֹחֽ ָחֵצ� ת ֶהֽ יו ְוָכל־ִיְתֹד� ֹדָת/  ְוָכל־ְיֵתֽ

        
�ה ה ְּתַצֶּו Cר  ְוַאָּת" ית ַלָּמא� / ְך ָּכִת� � ִית ָז יָך ֶׁש�ֶמן ַז ּו ֵאֶל@ �ל ְוִיְקח �י ִיְׂשָרֵא  ׀ ֶאת־ְּבֵנ

יד׃ ת ֵנ�ר ָּתִמֽ ֲעֹל� ת   ְלַהֽ ֵעֻד  ֶכת ֲאֶׁש�ר ַעל־ָהֽ ּוץ ַלָּפֹר@ �ֶהל מ"ֵעדL ִמח ְּבֹא�
�ה ֻחַּק6  �י ְיהָו ֶקר ִלְפֵנ /יו ֵמֶע�ֶרב ַעד־ֹּב� ן ּוָבָנ ֲהֹר1 " ַאֽ �ת ע"ָלם� ַיֲֽעֹרְךL ֹאת

ל׃  �י ִיְׂשָרֵאֽ ת ְּבֵנ ם ֵמֵא� ֹרָת(  ְלֹד�
ל  �י ִיְׂשָרֵא� "ְך ְּבֵנ " ִמּת/ �יו ִאּת  יָך ְוֶאת־ָּבָנ ן ָאִח@ �ֲהֹר ה ַהְקֵר�ב ֵאֶליָךL ֶאת־ַאֽ Mְוַאָּת

ן׃ ֲהֹרֽ �י ַאֽ ר ְּבֵנ יָתָמ� �ר ְוִאֽ ּוא ֶאְלָעָז ב ַוֲֽאִביה/ ן ָנָד1 Gֲהֹר ֲהנ"־ִל�י ַאֽ   ְלַכֽ

עֲ  יד ִלְפֵנ�י ּוְבַהֽ ֶרת ָּתִמ/ ָּנה ְקֹט1 ִים ַיְקִטיֶר� ַעְרַּב� ין ָהֽ ת ֵּב� ן ֶאת־ַהֵּנֹר/ ֲהֹר1 ת ַאֽ �ֹל
ם׃ ֵתיֶכֽ א   ְיהָו�ה ְלֹדֹרֽ �ֹ ֶסְך ל Gה ְוֹעָל�ה ּוִמְנָח�ה ְוֵנ ֶרת ָזָר� ּו ָעָל/יו ְקֹט� א־ַתֲעל� ֹֽ ל

יו׃ ּו ָעָלֽ ת ּבַ   ִתְּסכ� יו ַאַח� ֲהֹרן� ַעל־ַקְרֹנָת( ם ַחַּט�את ְוִכֶּפ6ר ַאֽ Cה ִמַּד� ָּׁשָנ
ֶדׁש ם ֹקֽ ֵתיֶכ( ים ַאַח6ת ַּבָּׁשָנה� ְיַכֵּפ6ר ָעָליו� ְלֹדֹר� יהָוֽה׃ ַהִּכֻּפִר  ּוא ַלֽ ים ה� ָדִׁש�   ־ָקֽ

 
ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� :   ַוְיַדֵּב� אׁש ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל �ֹ א ֶאת־ר Cי ִתָּׂש ִּכ�
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ּו ִא�יׁש ֹּכ1  ְתנ@ �ֵדיֶהם< ְוָנ א־ִיְהֶי�ה ָבֶה/ם ִלְפֻקֽ ֹֽ ד ֹאָת�ם ְול יהָו�ה ִּבְפֹק� " ַלֽ ֶפר ַנְפׁש/
ם׃ ד ֹאָתֽ � ֶגף ִּבְפֹק� �ה  ֶנ ֶקל  ֶז ית ַהֶּׁש� ֲחִצ� ים ַמֽ ֹעֵבר� ַעל־ַהְּפֻקִד( ּו ָּכל־ָהֽ ׀ ִיְּתנ 

יהוָֽ  ה ַלֽ ֶקל ְּתרּוָמ� ית ַהֶּׁש( ֲחִצ� ֶקל ַמֽ ים ֵּגָרה� ַהֶּׁש( ֶדׁש ֶעְׂשִר6  ה׃ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק�
ן ַעל־ָּפָנ�יו ַמְסֶוֽה׃לגלגלגלג ר ִאָּת�ם ַוִּיֵּת� ה ִמַּדֵּב� 6י   ַוְיַכ�ל ֹמֶׁש( ה ִלְפֵנ א ֹמֶׁש@ �ֹ ּוְבב

�י  א ְוִדֶּבר� ֶאל־ְּבֵנ " ְוָיָצ  יר ֶאת־ַהַּמְסֶו�ה ַעד־ֵצאת� " ָיִס� ְיהָוה� ְלַדֵּב�ר ִאּת(
ר ְיֻצֶּוֽה׃ ת ֲאֶׁש� ל ֵא� ּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָר   ִיְׂשָרֵא( "ר ְוָרא6 ן ע� י ָקַר( ה ִּכ� �י ֹמֶׁש( � ֶאת־ְּפֵנ ֵאל

ר ִאּֽת"׃  " ְלַדֵּב� יו ַעד־ֹּבא� יב ֹמֶׁש6ה ֶאת־ַהַּמְסֶוה� ַעל־ָּפָנ( ��י ֹמֶׁש�ה ְוֵהִׁש   ְּפֵנ
  

ים  ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה�ם ֵאBֶּלה ַהְּדָבִר( ל ַוּי �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ת־ָּכל־ֲעַד/ ה ֶאֽ ַוַּיְקֵה�ל ֹמֶׁש 
ם׃ֲאֶׁשר־ִצָּו�ה יְ  ת ֹאָתֽ ֲעֹׂש� ָעֶׂש�ה ְמָלאָכה< ּוַבּי�"ם      הָו�ה ַלֽ ֵׁש�ֶׁשת ָיִמים: ֵּתֽ

" ְמָלאָכ�ה  ה ב/ ֹעֶׂש� �ה ָּכל־ָהֽ יהָו "ן ַלֽ ת ַׁשָּבת� ֶדׁש ַׁשַּב� ה ָלֶכ�ם ֹק/ �ְהֶי י ִיֽ ַהְּׁשִביִע 
ת ת׃  גגגגיּוָמֽ ֵתיֶכ�ם ְּבי�"ם ַהַּׁשָּבֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ׁש ְּבֹכ� ּו ֵא( א־ְתַבֲער� ֹֽ   ל

�ר ּו ם ְּתֵכ1ֶלת ְוַאְרָּגָמ/ן ְות"ַל�ַעת ָׁשִנ�י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ֲעֵׂש�ה ֹרֵק( ָחֵצר� ַמֽ ְך ַׁש6ַער ֶהֽ Cָמַס
ר׃ ָחֵצֽ ת ַקְלֵע�י ֶהֽ "ת ְלֻעַּמ� ַחב� ָחֵמ�ׁש ַאּמ( �ֶרְך ְוק"ָמ6ה ְבֹר ים ַאָּמה� ֹא(   ְוֶעְׂשִר6

ם ַאְרָּבָע�  ה ְוַאְדֵניֶה� ֵדיֶהם� ַאְרָּבָע( אֵׁשיֶה/ם ְוַעֻּמֽ ּוי ָרֽ ֶסף ְוִצּפ1  ֵויֶה�ם ֶּכ( ֶׁשת ָוֽ ה ְנֹח�
ֶסף׃ ם ָּכֽ ֵקיֶה� ת ַלִּמְׁשָּכ1ן וְ   ַוֲחֻׁשֽ Cָכל־ַהְיֵתֹד ֶׁשת׃ ְוֽ יב ְנֹחֽ ָחֵצ/ר ָסִב�   ֶלֽ

 
 �י ֹמֶׁש�ה ֲעֹבַדת ד ַעל־ִּפ� ר ֻּפַּק� ת ֲאֶׁש� ֵעֻד( �ן ָהֽ י ַהִּמְׁשָּכן� ִמְׁשַּכ ֵא�ֶּלה ְפקּוֵד6

ם  ן׃ַהְלִוִּי( ן ַהֹּכֵהֽ ן־ַאֲהֹר� ר ֶּבֽ יָתָמ( ּור   ְּבַיד� ִאֽ י ֶבן־ח� ּוְבַצְלֵא/ל ֶּבן־אּוִר�
ה׃ ה ֵא/ת ָּכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ Gב   ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד�ה ָעָׂש Cֳהִליָא " ָאֽ ְוִאּת 

ֶלת� ּו �ם ַּבְּתֵכ ן ָחָר�ׁש ְוֹחֵׁש�ב ְוֹרֵק  יָסָמ/ְך ְלַמֵּטה־ָד� ן ּוְבת"ַל�ַעת ֶּבן־ֲאִחֽ ַאְרָּגָמ( ָבֽ
ׁש׃   ַהָּׁשִנ�י ּוַבֵּׁשֽ

ם׃ ל ַמְסֵעיֶהֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבֹכ� ּו ְּבֵנ ן ִיְסע� �ל ַהִּמְׁשָּכ( ָעָנן� ֵמַע "ת ֶהֽ ָעל6  ּוְבֵהֽ
ֹלֽת"׃ ּו ַעד־י�"ם ֵהָעֽ א ִיְסע( �ֹ � ן ְול ָעָנ א ֵיָֽעֶל�ה ֶהֽ �ֹ 6ה  ְוִאם־ל ן ְיהָו �L ֲעַנ ִּכי

ל־ַהִּמְׁשּכָ  ל ַעֽ ית־ִיְׂשָרֵא� " ְלֵעיֵנ�י ָכל־ֵּבֽ ְהֶי�ה ַל�ְיָלה ּב� ׁש ִּתֽ Gם ְוֵא ן� י"ָמ(
ם׃    ְּבָכל־ַמְסֵעיֶהֽ
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   ויקראספר
ר׃ אאאאַוִּיְקָר�  ֶהל מ"ֵע�ד ֵלאֹמֽ יו ֵמֹא� 6י   ֶאל־ֹמֶׁש�ה ַוְיַדֵּב6ר ְיהָוה� ֵאָל( ר ֶאל־ְּבֵנ Cַּדֵּב

ם ִּכֽ  ם ָאָד  ַמְרָּת� ֲאֵלֶה( � ְוָאֽ ה ִיְׂשָרֵאל �ה ִמן־ַהְּבֵהָמ  יהָו ן ַלֽ יב ִמֶּכ/ם ָקְרָּב� י־ַיְקִר�
ם׃ יבּו ֶאת־ָקְרַּבְנֶכֽ אן ַּתְקִר� )ֹ ִאם־ֹעָל6ה ָקְרָּבנ"�   ִמן־ַהָּבָקר� ּוִמן־ַהּצ

" ִלְרֹצנ�"  יב ֹאת( ֶהל מ"ֵעד� ַיְקִר� ַתח ֹא6 ים ַיְקִריֶב�ּנּו ֶאל־ֶּפ@ ר ָזָכ�ר ָּתִמ� ִמן־ַהָּבָק(
  ה׃ִלְפֵנ�י ְיהוָֽ 

יו ֹיֵס�ף   ִׁשָת� " ַוֲחִמֽ ל ֲאֶׁשר־ִיָּׁשַב�ע ָעָליו: ַלֶּׁשֶקר< ְוִׁשַּל6ם ֹאת"� ְּברֹאׁש( Cִמֹּכ " Eא
�ּנּו ְּבי�"ם ַאְׁשָמֽת"׃ " ִיְּתֶנ ּוא ל/ ר ה� �ֲאֶׁש �יו ַלֽ �ה ַא�ִיל   ָעָל יהָו יא ַלֽ " ָיִב� ְוֶאת־ֲאָׁשמ�

אן ְּבֶעְרְּכָך� ְלאָ  /ֹ ים ִמן־ַהּצ ן׃ָּתִמ1 ם ֶאל־ַהֹּכֵהֽ ר ָעָל1יו ַהֹּכֵה/ן ִלְפֵנ�י   ָׁש� �ְוִכֶּפ
ּה׃  ה ָבֽ ה ְלַאְׁשָמ� ר־ַיֲעֶׂש� ל ֲאֶׁשֽ " ַעל־ַאַח/ת ִמֹּכ�   ְיהָו�ה ְוִנְסַל�ח ל�

  

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� ֹ�את   ַוְיַדֵּב� ר ז �יו ֵלאֹמ( ת־ַאֲהֹרן� ְוֶאת־ָּבָנ ַצ6ו ֶאֽ
וא ֹעָל�ה ִה� ת ָהֽ L ּת"ַר� ה ַעל Mֹעָל ְיָלה� מֽ מֽ מֽ מֽ  ָהֽ �ה ַעל־ַהִּמְזֵּב6ַח ָּכל־ַהַּל �"ְקָד

ּוַקד ּֽב"׃ ַח ּת� ׁש ַהִּמְזֵּב� ֶקר ְוֵא� ְכְנֵסי־ַבד:   ַעד־ַהֹּב( ד ּוִמֽ " ַב  ן ִמּד� ׁש ַהֹּכֵה@ �ְוָלַב
ֹעָל�ה  ר ּתֹאַכ�ל ָהֵא/ׁש ֶאת־ָהֽ �ֶׁשן ֲאֶׁש ים ֶאת־ַהֶּד  < ְוֵהִר� ִיְלַּב�ׁש ַעל־ְּבָׂשר"

ַח׃ ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ " ֵא� Gַעל־ַהִּמְזֵּב�ַח ְוָׂשמ  

ם׃ ר ֲעֵליֶכֽ ת ְלַכֵּפ� ֲעֹׂש� /ה ַלֽ 1ה ְיהָו �ה ִצָּו ה ַּבּי�"ם ַהֶּז ר ָעָׂש� ֲאֶׁש� ֶהל   ַּכֽ �ּוֶפַתחL ֹא
ֶרת ְיהָו�ה  ים ּוְׁשַמְרֶּת/ם ֶאת־ִמְׁשֶמ� �ת ָיִמ( ְיָלה� ִׁשְבַע �ּו י"ָמ6ם ָוַל �ְׁשב ד ֵּתֽ מ"ֵע@

א �ֹ ּותּו ִּכי־ֵכ�ן ֻצֵּוֽיִתי׃ְול ים      ָתמ� �יו ֵאBת ָּכל־ַהְּדָבִר( ן ּוָבָנ ֲהֹר� �ַעׂש ַאֽ ַוַּי
ה׃    ֲאֶׁשר־ִצָּו�ה ְיהָו�ה ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ

  
  

ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ �יו ּוְלִזְקֵנ ן ּוְלָבָנ ֲהֹר� ה ְלַאֽ י ָקָר�א ֹמֶׁש(  ְיִהי� ַּבּי�"ם ַהְּׁשִמיִנ( ֹ�אֶמר   ַוֽ ַוּי
ן קַ  ל־ַאֲהֹר  ב ֶאֽ ם ְוַהְקֵר� ִיל ְלֹעָל�ה ְּתִמיִמ� ר ְלַחָּט/את ְוַא� �ֶגל ֶּבן־ָּבָק1 ָך ֵע Eח־ְל
את   ִלְפֵנ�י ְיהָוֽה׃ ּו ְׂשִעיר־ִעִּזים� ְלַחָּט( ר ְקח6 ל ְּתַדֵּב�ר ֵלאֹמ� �י ִיְׂשָרֵא� ְוֶאל־ְּבֵנ

ה׃ ם ְלֹעָלֽ /ה ְּתִמיִמ� ֶגל ָוֶכ1ֶבׂש ְּבֵנֽי־ָׁשָנ �  ְוֵע

י ה  ִּכ� �י ְיהָו  ים ׀ ֲאִנ אֹלִה� ְהֹי�ת ָלֶכ�ם ֵלֽ ִים ִלֽ ַּמֲעֶל6ה ֶאְתֶכם� ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר(  ַהֽ
ִני׃ "ׁש ָאֽ י ָקד� ים ִּכ� ְהִייֶת�ם ְקֹדִׁש( �ֶפׁש  ִוֽ � ֶנ "ף ְוֹכל ת ַהְּבֵהָמה� ְוָהע( ֹ�את ּת"ַר6 ז
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ֶרץ׃ ֶצת ַעל־ָהָאֽ ֶׂשת ַּבָּמ�ִים ּוְלָכל־ֶנ�ֶפׁש ַהֹּׁשֶר� ֹרֶמ� ה ָהֽ ַחָּי( ין ְלַהְבִּדG  ַהֽ יל ֵּב�
ל׃  ָאֵכֽ א ֵתֽ �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ַחָּי( ֶלת ּוֵבין� ַהֽ ֶּנֱאֶכ( ַחָּיה� ַהֽ ר ּוֵב6ין ַהֽ א ּוֵב�ין ַהָּטֹה�   ַהָּטֵמ�

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� י   ַוְיַדֵּב� ר ִאָּׁשה� ִּכ� � ֵלאֹמ( 6י ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל־ְּבֵנ Cַּדֵּב
ְמאָ  ה ָזָכ�ר ְוָטֽ יַע ְוָיְֽלָד� א׃ַתְזִר( ּה ִּתְטָמֽ ת ְּד"ָת� ים ִּכיֵמ/י ִנַּד� �ת ָיִמ(   ה� ִׁשְבַע

"ל ְּבַׂש�ר ָעְרָלֽת"׃ �י ִיּמ�   ּוַבּי�"ם ַהְּׁשִמיִנ

ַחת  "ר ֹּפַר� " ְבָכל־ְּכִלי־ע( ֶרב� א� �י ֽא"־ָבֵע ֶּבֶגד ֽא"־ַבְּׁשִת6 Eד ַּב" ה ע@ �ָרֶא ְוִאם־ֵּתֽ
ת ֲאׁשֶ  ּנּו ֵא� וא ָּבֵא�ׁש ִּתְׂשְרֶפ(  ַגע׃ִה� " ַהָּנֽ ֶרב  ר־ּב� י ֽא"־ָהֵע@ �ֶגד ֽא"־ַהְּׁשִת Mְוַהֶּב

ר׃ ס ֵׁשִנ�ית ְוָטֵהֽ � ַגע ְוֻכַּב� ם ַהָּנ ר ֵמֶה� ס ְוָס� י ָהע"ר� ֲאֶׁש�ר ְּתַכֵּב(  ֽא"־ָכל־ְּכִל6
ֶגד ַהֶּצ�ֶמר ַעת ֶּב�  ַגע־ָצַר@ ת ֶנֽ �את ּת"ַר Eֹ " ָהֵע(  ז � א� " ַהְּׁשִתי ים א6 " ַהִּפְׁשִּת  ֶרב ׀ א�

" ְלַטְּמֽא"׃ " א� ֲהר� "ר ְלַטֽ " ָּכל־ְּכִלי־ע�   א�
   

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� ע ְּבי�"ם   ַוְיַדֵּב� ְהֶיה� ּת"ַר�ת ַהְּמֹצָר( 6ֹאת ִּתֽ ז
ן׃ א ֶאל־ַהֹּכֵהֽ " ְוהּוָב� ֳהָרת� ן   ָטֽ �ה ְוָרָאה� ַהֹּכֵה( ַּמֲחֶנ ּוץ ַלֽ ן ֶאל־ִמח� ְוָיָצא� ַהֹּכֵה(

 / ַעת ִמן־ַהָּצֽרּוַע׃ְוִהֵּנ  ַגע־ַהָּצַר� א ֶנֽ   ה ִנְרָּפ�

ם  ם ְּבַטְּמָא� תּו� ְּבֻטְמָאָת( �א ָיֻמ 6ֹ ל ִמֻּטְמָאָת�ם ְול ם ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� ְוִהַּזְרֶּת�
ם׃ ר ְּבת"ָכֽ א ִמֶּמ/ּנּו   ֶאת־ִמְׁשָּכִנ�י ֲאֶׁש� ר ֵּתֵצ� �ֲאֶׁש �ב ַוֽ ת ַהָּז ֹ�את ּת"ַר� ז

� ַרע לְ  ּה׃ִׁשְכַבת־ֶז " ַלָּזָכ�ר  ָטְמָאה־ָבֽ ּה ְוַהָּזב� ֶאת־ז"ב( ְוַהָּדָוה� ְּבִנָּדָת(
ה׃ ר ִיְׁשַּכ�ב ִעם־ְטֵמָאֽ יׁש ֲאֶׁש� Gְוַלְּנֵקָב�ה ּוְלִא   

  
  

ם ִלְפֵני־ְיהָו�ה  ן ְּבָקְרָבָת� ֲהֹר� �י ַאֽ �י ְּבֵנ "ת ְׁשֵנ ֲחֵר�י מ( ה ַאֽ ַוְיַדֵּב6ר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש(
תּו׃ �   ַוָּיֻמֹֽ א ַוּי 6ֹ ן ָאִחיָך< ְוַאל־ָיב ֲהֹר� ה ַּדֵּבר: ֶאל־ַאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש  אֶמר ְיהָו@

 �ָאֹרן ֶרת ֲאֶׁש6ר ַעל־ָהֽ י ַהַּכֹּפ@ �ֶכת ֶאל־ְּפֵנ ית ַלָּפֹר� ֶדׁש ִמֵּב� ְבָכל־ֵעת� ֶאל־ַהֹּק(
ֶרת׃ ָרֶא�ה ַעל־ַהַּכֹּפֽ ן ֵאֽ ָעָנ( Bי ֶּבֽ ּות ִּכ א ָימ( �ֹ ן אֶ   ְול ֲהֹר� א ַאֽ �ֹ ֹ/את ָיב ֶדׁש ְּבז ל־ַהֹּק�

ה׃ ִיל ְלֹעָלֽ ר ְלַחָּט�את ְוַא�   ְּבַפ1ר ֶּבן־ָּבָק/

ר   "י ֲאֶׁש� ר ָקָא/ה ֶאת־ַהּג� ֲאֶׁש� ַּמֲאֶכ�ם ֹאָת�ּה ַּכֽ ם ְּבַטֽ ֶרץ� ֶאְתֶכ( �יא ָהָא א־ָתִק6 ֹֽ ְול
ם׃ ּו ַהּנְ   ִלְפֵניֶכֽ ת ָהֵא�ֶּלה ְוִנְכְרת/ ל ַהּֽת"ֵעֹב� ה ִמֹּכ� Bי ָּכל־ֲאֶׁש�ר ַיֲֽעֶׂש( "ת ִּכ ָפׁש�

ם׃ ֶרב ַעָּמֽ ת ִמֶּק� ֹעֹׂש� "ת   ָהֽ ֻחּק6 "ת ֵמֽ י ֲעׂש@ �י ְלִבְלִּת ּוְׁשַמְרֶּת�ם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת 
ם׃ ּו ָּבֶה�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ַּטְּמא� א ִתֽ �ֹ ם ְול ּו ִלְפֵניֶכ(    ַהּֽת"ֵעֹבת� ֲאֶׁש�ר ַנֲֽעׂש�
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ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� ַמְרָּת� ַּד   ַוְיַדֵּב� ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא/ל ְוָאֽ ר ֶאל־ָּכל־ֲעַד1 Cֵּב
ם׃ "ׁש ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ָקד( ְהי�ּו ִּכ� ם ְקֹדִׁש�ים ִּתֽ �   ֲאֵלֶה� " ְוָאִביו יׁש ִאּמ6 ִא�

ם׃ רּו ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ִּתְׁשֹמ� אּו ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת�   ִּתיָר(

ין־הַ  ם ֵּבֽ Cר ְוִהְבַּדְלֶּת א ַלָּטֹה� "ף ַהָּטֵמ� ה ּוֵבין־ָהע� ְּבֵהָמ6ה ַהְּטֹהָרה� ַלְּטֵמָא(
ה  ֲאָדָמ( ׂש ָהֽ � ֲאֶׁש�ר ִּתְרֹמ� "ף ּוְבֹכל ם ַּבְּבֵהָמ�ה ּוָבע  ֵתיֶכ@ ּו ֶאת־ַנְפֹׁשֽ �א־ְתַׁשְּקצ ֹֽ ְול

א׃ ְלִּתי ָלֶכ�ם ְלַטֵּמֽ "ׁש  ֲאֶׁשר־ִהְבַּד� י ָקד� ים ִּכ� ְהִי6יֶתם ִלי� ְקֹדִׁש( �ה ִוֽ �י ְיהָו  ֲאִנ
י׃ ְהי�"ת ִלֽ ים ִלֽ ַעִּמ� ל ֶאְתֶכ/ם ִמן־ָהֽ ַאְבִּד� ם   ָוֽ ה ָבֶה� �י־ִיְהֶי ה ִּכֽ יׁש ֽא"־ִאָּׁש  ְוִא�

ם׃ ם ָּבֽ ם ְּדֵמיֶה� ּו ֹאָת� "ת יּוָמ�תּו ָּבֶא/ֶבן ִיְרְּגמ� " ִיְּדֹעִנ�י מ� "ב א�   א/
  

ֲהִנ�  ר ֶאל־ַהֹּכֽ ה ֱאֹמ� 6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש( ם ַוּי ַמְרָּת� ֲאֵלֶה( ן ְוָאֽ ֲהֹר� �י ַאֽ ים ְּבֵנ
יו׃ א ְּבַעָּמֽ א־ִיַּטָּמ� ֹֽ יו   ְלֶנ�ֶפׁש ל " ּוְלָאִב( �יו ְלִאּמ� ב ֵאָל " ַהָּקֹר� Bי ִאם־ִלְׁשֵאר( ִּכ
יו׃ " ּוְלָאִחֽ יו ֲאֶׁש�ר   ְוִלְבנ�" ּוְלִבּת� " ַהְּבתּוָלה� ַהְּקר"ָב�ה ֵאָל( ֲאֹחת6 ְוַלֽ

ה לְ  א־ָהְיָת� ֹֽ א׃ל יׁש ָל�ּה ִיַּטָּמֽ   ִא�

ת׃ ם יּוָמֽ ה ְיַׁשְּלֶמ�ָּנה ּוַמֵּכ�ה ָאָד� ם ַּכֵּג�ר   ּוַמֵּכ�ה ְבֵהָמ� �ה ָלֶכ( ְהֶי ִמְׁשַּפ6ט ֶאָחד� ִיֽ
ם׃ י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ �ה ִּכ/ ְהֶי ח ִיֽ ֶאְזָר� <   ָּכֽ �י ִיְׂשָרֵאל ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁשה: ֶאל־ְּבֵנ

יאּו ֶאת־הַֽ  " ָא�ֶבן ּוְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא�ל ַוּי"ִצ� ּו ֹאת� ה ַוִּיְרְּגמ� ַּמֲחֶנ( ל ֶאל־ִמחּוץ� ַלֽ ְמַקֵּל 
ה׃ ֲאֶׁש/ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ ּו ַּכֽ   ָעׂש(

  

ר׃ ר ִסיַנ�י ֵלאֹמֽ ה ְּבַה� �   ַוְיַדֵּב6ר ְיהָוה� ֶאל־ֹמֶׁש( 6י ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל־ְּבֵנ Cַּדֵּב
י תָ  ם ִּכ6 ַמְרָּת� ֲאֵלֶה( ֶרץ ְוָאֽ ְבָת�ה ָהָא( ר ֲאִנ�י ֹנֵת�ן ָלֶכ�ם ְוָׁשֽ ֶרץ ֲאֶׁש� � ֶאל־ָהָא( אּו �ֹב

יהָוֽה׃ ת ַלֽ ַסְפָּת�   ַׁשָּב� ר ַּכְרֶמ�ָך ְוָאֽ ׁש ָׁשִנ�ים ִּתְזֹמ� ָך ְוֵׁש� ֵׁש6ׁש ָׁשִנים� ִּתְזַר�ע ָׂשֶד(
ּה׃   ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ

ם  י ֵה( ים ֲעָבַד� � ֲעָבִד( י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל י־ִל6 ם ֵמֶא�ֶרץ ִּכֽ אִתי א"ָת� ֲאֶׁשר־ה"ֵצ�
ם׃ ִים ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ם ּוֶפ6ֶסל ּוַמֵּצָבה�     ִמְצָר� ם ֱאִליִל  ּו ָלֶכ@ �א־ַתֲעׂש ֹֽ ל

י  �יָה ִּכ/ ת ָעֶל ְׁשַּתֲח"�ֹ ם ְלִהֽ א ִתְּתנּו� ְּבַאְרְצֶכ( 6ֹ ית ל ם ְוֶא�ֶבן ַמְׂשִּכ  ימּו ָלֶכ( א־ָתִק� ֹֽ ל
ם׃ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלהֵ  י ִּתיָר�אּו ֲאִנ�י ְיהָוֽה׃  יֶכֽ רּו ּוִמְקָּדִׁש�   ֶאת־ַׁשְּבֹתַת�י ִּתְׁשֹמ(

  
  

ם׃ ם ֹאָתֽ ֲעִׂשיֶת� ּו ַוֽ י ֵּתֵל�כּו ְוֶאת־ִמְצ"ַת�י ִּתְׁשְמר( י ִגְׁשֵמיֶכ�ם   ִאם־ְּבֻחֹּקַת� ְוָנַֽתִּת�
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ה ִיֵּת�  ּה ְוֵע�ץ ַהָּׂשֶד� ֶרץ� ְיבּוָל( �6ה ָהָא ִיׁש�   ן ִּפְרֽי"׃ְּבִעָּת�ם ְוָנְֽתָנ �יג ָלֶכ�ם ַּד �ְוִהִּׂש
ם  יַׁשְבֶּת� ַבע ִוֽ ֲאַכְלֶּת6ם ַלְחְמֶכם� ָלֹׂש( � ַרע ַוֽ יר ַיִּׂש�יג ֶאת־ָז יר ּוָבִצ� ֶאת־ָּבִצ(

ם׃ ַטח ְּבַאְרְצֶכֽ   ָלֶב�

י  Gֲעִׂשיִר ר ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶבט ָהֽ ל ֲאֶׁשר־ַיֲֽעֹב� אן ֹּכ� )ֹ ְוָכל־ַמְעַׂש6ר ָּבָקר� ָוצ
הְ  יהָוֽה׃ִיֽ ֶדׁש ַלֽ ּנּו ְוִאם־ָהֵמ�ר   ֶיה־ֹּק� א ְיִמיֶר� �ֹ ע ְול "ב ָלַר� ין־ט� ר ֵּבֽ א ְיַבֵּק/ 1ֹ ל

ל׃ א ִיָּגֵאֽ �ֹ ֶדׁש ל ְהֶיה־ֹּק� " ִיֽ ּוא ּוְתֽמּוָרת/ ָיה־ה1 ּנּו ְוָהֽ ר   ְיִמיֶר( �ת ֲאֶׁש ֵא�ֶּלה ַהִּמְצ" ֹ
�י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַה�  ה ֶאל־ְּבֵנ /ה ֶאת־ֹמֶׁש� 1ה ְיהָו   ר ִסיָנֽי׃ ִצָּו

  
  
  

   במדברספר
  

י  ֶדׁש ַהֵּׁשִנ@ ��ד ְּבֶאָחדL ַלֹח ֶהל מ"ֵע ר ִסיַנ�י ְּבֹא� 1ה ֶאל־ֹמֶׁש/ה ְּבִמְדַּב� ר ְיהָו �ַוְיַדֵּב
ר׃ ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר� ית ְלֵצאָת/ם ֵמֶא� �ה ַהֵּׁשִנ  ּו ֶאת־רֹאׁש� ָּכל־ֲעַד�ת   ַּבָּׁשָנ ְׂשא 

ל ְלִמְׁשְּפחֹ  "ת ָּכל־ָזָכ�ר ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא( ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשמ( ָת�
ם׃ ּו   ְלֻגְלְּגֹלָתֽ א ְּבִיְׂשָרֵא�ל ִּתְפְקד� א ָצָב� ְעָלה ָּכל־ֹיֵצ� ים ָׁשָנה� ָוַמ( ן ֶעְׂשִר6 �ִמֶּב

ן׃ ֲהֹרֽ ה ְוַאֽ ם ַאָּת�   ֹאָת/ם ְלִצְבֹאָת�

י מִ  ת ַהְּקָהִת� ֶבט ִמְׁשְּפֹח� יתּו ֶאת־ֵׁש� Gם׃ַאל־ַּתְכִר "ְך ַהְלִוִּיֽ ֹ�את     ּת� ּו  ְוז ׀ ֲעׂש�
אּו  ן ּוָבָניו� ָיֹב( ֲהֹר6 ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש�ים ַאֽ ם ֶאת־ֹק� תּו ְּבִגְׁשָּת� א ָיֻמ( �ֹ ם ְוָחיּו� ְול ָלֶה 

" ְוֶאל־ַמָּׂשֽא"׃ ָדת� יׁש ַעל־ֲעֹבֽ יׁש ִא/ ם ִא� ּו א"ָת  "ת   ְוָׂשמ� אּו ִלְרא/ א־ָיֹב1 ֹֽ ְול
ֶד ְּכַבַּל�  תּו׃ ע ֶאת־ַהֹּק�   ׁש ָוֵמֽ

 
ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� ית   ַוְיַדֵּב� "ן ַּגם־ֵה�ם ְלֵב�  ְרׁש� אׁש ְּבֵנ�י ֵגֽ /ֹ א ֶאת־ר  ֹ ָנׂש

ם׃ ם ְלִמְׁשְּפֹחָתֽ ים ָׁשָנ�ה   ֲאֹבָת� ְעָלה ַע/ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש� ה ָוַמ  ים ָׁשָנ@ �L ְׁשֹלִׁש ִמֶּבן
א ָצָב(  �ֹ ד א"ָת�ם ָּכל־ַהָּבא� ִלְצב ד׃ִּתְפֹק� ֶהל מ"ֵעֽ ה ְּבֹא� ד ֲעֹבָד� ֲעֹב�  א ַלֽ

/ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ ים ֵאיִל6ם ְׁשֵנים־ָעָׂשר� ְּכָבִׂש1 1ים ָעָׂש�ר ָּפִר  ה ְׁשֵנ ֹעָל@ ר ָלֽ �ָּכל־ַהָּבָק
את׃ ר ְלַחָּטֽ י ִעִּז/ים ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ר ּוִמְנָחָת�ם ּוְׂשִעיֵר� ר ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ל ְּבַק� Cַבח  ְוֹכ� ׀ ֶז

ים ַהּׁשְ  ים ְּכָבִׂש� ים ִׁשִּׁש( ים ְוַאְרָּבָעה: ָּפִרים< ֵאיִל6ם ִׁשִּׁשים� ַעֻּתִד� ים ֶעְׂשִר� ָלִמ 
Bאת ֲחֻנַּכ�ת  ֹ ח ֹאֽת"׃ְּבֵנֽי־ָׁשָנ�ה ִׁשִּׁש�ים ז י ִהָּמַׁש� ֲחֵר� ַח ַאֽ א  ַהִּמְזֵּב( �ֹ ּוְבב
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ע ֶאת־ַהּק@  �< ַוִּיְׁשַמ ֶהל מ"ֵעד: ְלַדֵּב�ר ִאּת" ה ֶאל־ֹא� יו ֵמַע6ל ֹמֶׁש@ "ל ִמַּדֵּב�ר ֵאָל 
יו׃ ר ֵאָלֽ ים ַוְיַדֵּב� �י ַהְּכֻרִב� ין ְׁשֵנ ת ִמֵּב� ֵעֻד( ן ָהֽ ֶרת� ֲאֶׁשר� ַעל־ֲאֹר� �  ַהַּכֹּפ

  

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� �יו   ַוְיַדֵּב� ַמְרָּת� ֵאָל ן ְוָאֽ ל־ַאֲהֹר( ַּדֵּבר� ֶאֽ
� ּפְ  ת ֶאל־מּול ירּו ִׁשְבַע�ת ַהֵּנֽר"ת׃ְּבַהֲעֹֽלְתָך� ֶאת־ַהֵּנֹר( ה ָיִא� �י ַהְּמנ"ָר( 6ַעׂש   ֵנ ַוַּי

ֲאֶׁש/ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה  ֱעָל�ה ֵנֹֽרֶת�יָה ַּכֽ ה ֶהֽ �י ַהְּמנ"ָר( � ְּפֵנ ן ֶאל־מּול ֲהֹר( ֵּכן� ַאֽ
ה׃   ֶאת־ֹמֶׁשֽ

א ִתָּכֵל�  �ֹ יָה ֲהל ק ָיַרק� ְּבָפֶנ( יָה� ָיֹר6 �ה ְוָאִב ה ֶאל־ֹמֶׁש  אֶמר ְיהָו@ �ֹ �ת ַוּי ם ִׁשְבַע
ף׃ ָאֵסֽ ר ֵּתֽ ה ְוַאַח� ַּמֲחֶנ( ּוץ ַלֽ ר ִׁשְבַע6ת ָיִמים� ִמח� Cים ִּתָּסֵג /ם   ָיִמ� ַוִּתָּסֵג�ר ִמְרָי

ף ִמְרָיֽם׃ ָאֵס� ע ַעד־ֵהֽ א ָנַס( �ֹ ים ְוָהָעם� ל �ת ָיִמ� ַּמֲחֶנ�ה ִׁשְבַע ּוץ ַלֽ ְוַאַח/ר      ִמח�
ּו ְּבמִ   ַּיֲחנ� "ת ַוֽ ֲחֵצר� ּו ָהָע�ם ֵמֽ ן׃ָנְֽסע� ר ָּפאָרֽ   ְדַּב�

  

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� ַען   ַוְיַדֵּב� רּו� ֶאת־ֶא�ֶרץ ְּכַנ( �ים ְוָיֻת ְׁשַלח־ְלָך� ֲאָנִׁש 
חּו  ד ְלַמֵּט6ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל( יׁש ֶאָח@ ��י ִיְׂשָרֵא�ל ִא�יׁש ֶאָחדL ִא ן ִלְבֵנ ֲאֶׁשר־ֲאִנ�י ֹנֵת�

ם׃ יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש� �ה ֻּכָּל�ם ַוִּיְׁשַל�   ֹּכ� י ְיהָו ן ַעל־ִּפ� ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש/ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת�
ָּמה׃ ל ֵהֽ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� ים ָראֵׁש�   ֲאָנִׁש(

ם  ֲעִׂשיֶת� ה ַוֽ ת ְיהָו( " ּוְזַכְרֶּתם� ֶאת־ָּכל־ִמְצ"�ֹ �ה ָלֶכם: ְלִציִצת< ּוְרִאיֶת�ם ֹאת  ְוָהָי
י ְלַבבְ  ֲחֵר6 ּורּו ַאֽ א־ָתת@ ֹֽ ם ֹזִנ�ים ֹאָת�ם ְול ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת� יֵניֶכ( י ֵעֽ ֲחֵר� ֶכם� ְוַאֽ

ם׃ ֲחֵריֶהֽ ים  ַאֽ ם ְקֹדִׁש� ְהִייֶת� ם ֶאת־ָּכל־ִמְצ"ָת�י ִוֽ ֲעִׂשיֶת� ּו ַוֽ ְלַמ�ַען ִּתְזְּכר(
ם׃ אֹלֵהיֶכֽ ִים  ֵלֽ ר ה"ֵצ6אִתי ֶאְתֶכם� ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר( �ם ֲאֶׁש �ה ֱאֹֽלֵהיֶכ  י ְיהָו Cֲאִנ

ְהי�"ת ָלֶכ�ם  ם׃ִלֽ ים ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ אֹלִה�    ֵלֽ
  

"ן  1י ֱאִליָא/ב ְוא� ם ְּבֵנ ֲאִביָר@ ן ַוֽ ��י ְוָדָת ת ֶּבן־ֵלִו ר ֶּבן־ְקָה� ַרח ֶּבן־ִיְצָה� ח ֹק( ַוִּיַּק�
ן׃ ֶלת ְּבֵנ�י ְראּוֵבֽ י  ֶּבן־ֶּפ� ל ֲחִמִּׁש� ים ִמְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� ֲאָנִׁש� ה ַוֽ �י ֹמֶׁש( מּו� ִלְפֵנ �ם ַוָּיֻק

ם׃ י מ"ֵע�ד ַאְנֵׁשי־ֵׁשֽ ה ְקִרֵא� י ֵעָד/ ּו ַעל־ֹמֶׁש�ה   ּוָמאָת�ִים ְנִׂשיֵא� Cָּקֲהל ַוִּיֽ
ים  ֵעָדה� ֻּכָּל�ם ְקֹדִׁש( י ָכל־ָהֽ ּו ֲאֵלֶהם: ַרב־ָלֶכם< ִּכ6 אְמר� ֹֽ ן ַוּי ל־ַאֲהֹר  ְוַעֽ

ל ְיהָוֽה׃ ּו ַעל־ְקַה� ְתַנְּׂשא� ּוַע ִּתֽ �ה ּוַמּד�   ּוְבת"ָכ�ם ְיהָו

ת ֹּג�ֶרן ְואָֽ  ם ִּכְתבּוַא� ּנּו ְוֶנְחַׁשב� ַלְלִוִּי( יְמֶכ6ם ֶאת־ֶחְלּב"� ִמֶּמ( ַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ַּבֲהִרֽ
ת ָיֽ ֶקב׃ י־ָׂשָכ�ר הּוא�   ְוִכְתבּוַא� יְתֶכ�ם ִּכֽ ם ּוֵבֽ "ם ַאֶּת� ֲאַכְלֶּת6ם ֹאת"� ְּבָכל־ָמק( ַוֽ
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ד׃ ֶהל מ"ֵעֽ ַדְתֶכ�ם ְּבֹא� ֶלף ֲעֹבֽ ם ֵח� יְמֶכ�ם וְ   ָלֶכ( ְטא ַּבֲהִרֽ ּו ָעָליו� ֵח( א־ִתְׂשא6 ֹֽ ל
א ָתֽמּותּו׃ �ֹ ּו ְול א ְתַחְּלל� �ֹ " ִמֶּמ�ּנּו ְוֶאת־ָקְדֵׁש1י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא/ל ל   ֶאת־ֶחְלּב�

  

ר׃ ן ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהֹר� ה ְוֶאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש� ה   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו( ת ַהּת"ָר( Bאת ֻחַּק� ֹ ז
ר ה    ַּדֵּב�רֲאֶׁשר־ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֵלאֹמ� �ּו ֵאֶליָךL ָפָר ל ְוִיְקח� �י ִיְׂשָרֵא  ׀ ֶאל־ְּבֵנ

ל׃ א־ָעָל�ה ָעֶל�יָה ֹעֽ ֹֽ ּום ֲאֶׁש/ר ל ין־ָּבּה� מ( ה ֲאֶׁש6ר ֵאֽ ה ְּתִמיָמ  ּוְנַתֶּת�ם   ֲאֻדָּמ@
ּה  ט ֹאָת� ה ְוָׁשַח� ַּמֲחֶנ( ּוץ ַלֽ יא ֹאָתּה� ֶאל־ִמח� �ר ַהֹּכֵה�ן ְוה"ִצ6 ּה ֶאל־ֶאְלָעָז ֹאָת(

  ָפָנֽיו׃לְ 

 " י ְבָיֽ ְדָךC ָנַת1ִּתי ֹאת/ " ִּכ� 6ה ֶאל־ֹמֶׁשה� ַאל־ִּתיָר�א ֹאת( אֶמר ְיהָו �ֹ ַוּי
י  ֱאֹמִר( יָת ְלִסיֹחן� ֶמ�ֶלְך ָהֽ ֲאֶׁש�ר ָעִׂש  " ַּכֽ יָת ּל( " ְוָעִׂש� " ְוֶאת־ַאְרצ� ְוֶאת־ָּכל־ַעּמ�

ב ְּבֶחְׁשּֽב"ן׃ ר י"ֵׁש� " ְוֶאת־  ֲאֶׁש� ּו ֹאת6 �י ַוַּיּכ " ַעד־ִּבְלִּת� ָּבָניו� ְוֶאת־ָּכל־ַעּמ(
ּו ֶאת־ַאְרֽצ"׃ יְרׁש� יד ַוִּיֽ " ָׂשִר� יר־ל� "ת     ִהְׁשִאֽ ְרב�  ַּיֲחנּו� ְּבַעֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֽ ּו ְּבֵנ ַוִּיְסע�

ן ְיֵרֽח"׃  ב ֵמֵע�ֶבר ְלַיְרֵּד�  מ"ָא(
        

ה יִ  "ר ֵא/ת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעָׂש� � ְרא ָּבָל�ק ֶּבן־ִצּפ� י׃ַוַּי ֱאֹמִרֽ ל ָלֽ ב   ְׂשָרֵא� ָגר מ"ָא@ �ַוָּי
ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ �י ְּבֵנ ב ִמְּפֵנ � ָקץ מ"ָא( ּוא ַוָּי י ַרב־ה� ד ִּכ� אֶמר   ִמְּפֵנ�י ָהָע/ם ְמֹא� �ֹ ַוּי

ְך  ינּו ִּכְלֹח� יֹבֵת( � ֶאת־ָּכל־ְסִב� ּו ַהָּקָהל ֲחכ6 ה ְיַלֽ Cן ַעָּת �י ִמְדָי  ב ֶאל־ִזְקֵנ מ"ָא@
 � ת ֶי "ר ֵא� וא׃ַהּׁש( ב ָּבֵע�ת ַהִהֽ ֶלְך ְלמ"ָא� "ר ֶמ�  ֶרק ַהָּׂשֶד�ה ּוָבָל1ק ֶּבן־ִצּפ/

ַמח  ח ֹר� ה ַוִּיַּק� ֵעָד( "ְך ָהֽ ָקם� ִמּת� �ן ַהֹּכֵה�ן ַוָּי ן־ַאֲהֹר� ר ֶּבֽ יְנָחס� ֶּבן־ֶאְלָעָז( ְרא ִּפֽ ַוַּי 
ה ַוִּיְד   ְּבָיֽד"׃ ל ֶאל־ַהֻּקָּב  יׁש־ִיְׂשָרֵא@ ר ִאֽ �ָּיבֹא ַאַח Eיׁש ַו ם ֵאBת ִא� ֹקר� ֶאת־ְׁשֵניֶה(

ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ ה ֵמַע�ל ְּבֵנ ָעַצר� ַהַּמֵּגָפ( ה ֶאל־ֳקָבָת�ּה ַוֵּתֽ ִאָּׁש� ל ְוֶאת־ָהֽ   ִיְׂשָרֵא(
ֶלף׃  ים ָאֽ ים ַּבַּמֵּגָפ�ה ַאְרָּבָע�ה ְוֶעְׂשִר� ּו ַהֵּמִת� Gְהי   ַוִּיֽ

 
ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו�ה ֶאל־ֹמֶׁש� יְנָח�   ַוְיַדֵּב� ן ִּפֽ ן ַהֹּכֵה  ֲהֹר� ר ֶּבן־ַאֽ ס ֶּבן־ֶאְלָעָז@

י ְּבת"ָכ�ם  " ֶאת־ִקְנָאִת� ל ְּבַקְנא� �ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא( יב ֶאת־ֲחָמִתי� ֵמַע ֵהִׁש6
י׃ ל ְּבִקְנָאִתֽ יִתי ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� א־ִכִּל� ֹֽ "   ְול ן ל/ י ֹנֵת� �ר ִהְנִנ ָלֵכ�ן ֱאֹמ�

י ָׁשֽל"ם׃  'ו יש להוסיף וביום הביכורים וכו"ממוהרש ֶאת־ְּבִריִת�
ּה׃ לחלחלחלח ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת� �ת ַהָּתִמ( יר ַחָּט�את ֶאָח�ד ִמְּלַבד� ֹעַל ֵא/ֶּלה  ּוְׂשִע�
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 �ם ְלֹעֹֽלֵתיֶכם ֵתיֶכ  ם ְוִנְדֹבֽ ד ִמִּנְדֵריֶכ@ �יהָו�ה ְּבֽמ"ֲעֵדיֶכ�ם ְלַב ּו ַלֽ ֲעׂש� ַּתֽ
ם ּוְלִנְסֵּכיֶכ�ם ּו ֵתיֶכ( ם׃ּוְלִמְנֹח� ל     ְלַׁשְלֵמיֶכֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּכֹכ/ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאל־ְּבֵנ ַוּי

ה׃   ֲאֶׁשר־ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ
        

ר  ר ֲאֶׁש� �ה ַהָּדָב( ר ֶז ל ֵלאֹמ� �י ִיְׂשָרֵא� "ת ִלְבֵנ ַוְיַדֵּב6ר ֹמֶׁשה� ֶאל־ָראֵׁש�י ַהַּמּט(
יהָו    ִצָּו�ה ְיהָוֽה׃ ֶדר ַלֽ ר ֶנ@ �י־ִיֹּד ר ִאָּסר� ִאיׁשL ִּכֽ ה ֽא"־ִהָּׁש6ַבע ְׁשֻבָעה� ֶלְאֹס6

ה׃ יו ַיֲֽעֶׂשֽ א ִמִּפ� " ְּכָכל־ַהֹּיֵצ� ל ְּדָבר� א ַיֵח� �ֹ " ל � ֶדר   ַעל־ַנְפׁש( ר ֶנ י־ִתֹּד� ה ִּכֽ Gְוִאָּׁש
יָה׃ יָה ִּבְנֻעֶרֽ ית ָאִב� ה ִאָּס/ר ְּבֵב� ְסָר� �ה ְוָאֽ יהָו  ַלֽ

ד ְלמָ   ּה׃ַוִּיֵּת6ן ֹמֶׁשה� ֶאת־ַהִּגְלָע( �ֶׁשב ָּבֽ יר ֶּבן־ְמַנֶּׁש�ה ַוֵּי יר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה�   ִכ� ְוָיִא6
יר׃ ת ָיִאֽ ן ַחֹּו�ֹ א ֶאְתֶה� ֵתיֶה�ם ַוִּיְקָר� ֹ ד ֶאת־ַחֹּוֽ ְך ַוִּיְלֹּכ� ד   ָהַל( ְך ַוִּיְלֹּכ� ְוֹנ�ַבח ָהַל(

א ָל[ה ֹנ�ַבח ִּבְׁשֽמ"׃    ֶאת־ְקָנ�ת ְוֶאת־ְּבֹנֶת�יָה ַוִּיְקָר1
  
  

ֶּלה מַ  ה ֵא@ ִים ְלִצְבֹאָת�ם ְּבַיד־ֹמֶׁש� ֶרץ ִמְצַר� ּו ֵמֶא� ר ָיְֽצא/ ל ֲאֶׁש� �י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא  ְסֵע
ן׃ ֲהֹרֽ ֶּלה   ְוַאֽ �ה ְוֵא� י ְיהָו ם ַעל־ִּפ� ֵאיֶה/ם ְלַמְסֵעיֶה� ה ֶאת־מ"ָצֽ ב ֹמֶׁש@ �ַוִּיְכֹּת

ם׃ ֵאיֶהֽ ם ְלמ"ָצֽ ֶדׁש הָֽ   ַמְסֵעיֶה� ַרְעְמֵסס� ַּבֹח� ּו ֵמֽ ה ָעָׂש/ר ַוִּיְסע6 ֲחִמָּׁש� "ן ַּבֽ ִראׁש(
ה ְלֵעיֵנ�י  �ד ָרָמ( � ְּבָי ּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל ַסח ָיְֽצא6 ָּמֳחַר�ת ַהֶּפ  "ן ִמֽ ִראׁש� ֶדׁש ָהֽ י�"ם ַלֹח�

ִים׃   ָּכל־ִמְצָרֽ

ה ְוָחְגָל1ה ּוִמְלָּכ/ה ְוֹנָע�ה ְּבנ�"ת ְצָלְפָח�ד ִלְבֵנ�י  יָנה ַמְחָל�ה ִתְרָצ  ְהֶי@ ַוִּתֽ
ֵד  ים׃ֹדֽ ן ְלָנִׁשֽ ן   יֶה� � ַנֲֽחָלָת( ף ָהי�ּו ְלָנִׁש�ים ַוְּתִהי ה ֶבן־י"ֵס� ת ְּבֵנֽי־ְמַנֶּׁש� ִּמְׁשְּפֹח/ ִמֽ

ן׃ ַחת ֲאִביֶהֽ /ה   ַעל־ַמֵּט�ה ִמְׁשַּפ� 1ה ְיהָו ר ִצָּו �ים ֲאֶׁש ת ְוַהִּמְׁשָּפִט  ֹC"ֵא�ֶּלה ַהִּמְצ
ְר  �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַעֽ ה ֶאל־ְּבֵנ ן ְיֵרֽח"׃ְּבַיד־ֹמֶׁש� ב ַע�ל ַיְרֵּד� ת מ"ָא(   ֹב�

  
  

   דבריםספר
ן  ל ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� ר ִּדֶּב6ר ֹמֶׁשה� ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא( �ים ֲאֶׁש ֵא�ֶּלה ַהְּדָבִר 
י  ת ְוִד� ן ַוֲֽחֵצֹר� ֶפל ְוָלָב� ין־ֹּת/ ן ּוֵבֽ ין־ָּפאָר1 ּוף ֵּבֽ "ל ס@ �ֲעָרָבהL מ ר ָּבֽ Mַּבִּמְדָּב

ב׃ ד עָ   ָזָהֽ �ׁש ַּבְרֵנַֽע׃ַאַח ֶרְך ַהר־ֵׂשִע�יר ַע�ד ָקֵד� ב ֶּד� ֹחֵר( ר י"ם� ֵמֽ �   ָׂש�  ְיִהי ַוֽ
ר  י־ָעָׂש� ה ְּבַעְׁשֵּתֽ ֶדׁש ִּדֶּב6ר ֹמֶׁשה� ְּבַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ( ֶדׁש ְּבֶאָח�ד ַלֹח� ֹח�
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ם׃ " ֲאֵלֶהֽ /ה ֹאת� 1ה ְיהָו ר ִצָּו �ֹכל ֲאֶׁש Eל ְּכ �י ִיְׂשָרֵא(   ֶאל־ְּבֵנ

ֹ�  ֲעֵל�ה ָחה ּוְרֵא�ה ׀ ר ָנה ּוִמְזָר� ָנה ְוֵתיָמ� 1ָּמה ְוָצֹפ/ /יָך ָי א ֵעיֶנ ה ְוָׂש� אׁש ַהִּפְסָּג 
ן ַהֶּזֽה׃ ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד� ֲעֹב� א ַתֽ �ֹ �יָך ִּכי־ל הּו   ְבֵעיֶנ ַע ְוַחְּזֵק� ו ֶאת־ְיה"ֻׁש� ְוַצ�

ה ְוהּוא� ַינְ  �ם ַהֶּז( ר ִלְפֵני� ָהָע ּוא ַיֲֽעֹב  ֶרץ ְוַאְּמֵצ�הּו ִּכי־ה� ם ֶאת־ָהָא� יל א"ָת( ִח�
ה׃ ר ִּתְרֶאֽ ית ְּפֽע"ר׃  ֲאֶׁש� ּול ֵּב� ְיא מ� �ֶׁשב ַּבָּג(   ַוֵּנ

  
פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא עשרת הדברות השניות שהם ' ואתחנן תקרא שלש' וכשתגיע לפ

מן ויקרא משה אל כל ישראל עד סיום פרשת שמע ישראל שהוא עד ובשעריך ומשם תדלג ותקרא 
  ה פסוקים האחרוניםשלש

ר׃ וא ֵלאֹמֽ �ה ָּבֵע�ת ַהִה� � ן ֶאל־ְיהָו ֶאְתַחַּנ �   ָוֽ "ָת �ִחּל ה ַאָּת6ה ַהֽ �י ְיהִו  ֲאֹדָנ
� ַּבָּׁשַמ�ִים  ה ֲאֶׁש6ר ִמי־ֵאל ֲחָזָק� ת־ָּגְדְלָך( ְוֶאת־ָיֽ ְדָך� ַהֽ �ת־ַעְבְּדָך( ֶא "ת ֶאֽ ְלַהְרא�

יָך  ֲעֶׂש� ה ְכַמֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַיֲֽעֶׂש� ָך׃ּוָבָא( א ְוֶאְרֶאה�   ְוִכְגֽבּוֹרֶתֽ ֶאְעְּבָרה־ָּנ 
ן׃ "ב ַהֶּז�ה ְוַהְּלָבֹנֽ ר ַהּט/ ן ָהָה� �ֶבר ַהַּיְרֵּד� ר ְּבֵע ה ֲאֶׁש�   ֶאת־ָהָא�ֶרץ ַהּט"ָב(

ים  ֻחִּק� � ֶאת־ַהֽ ם ְׁשַמ6ע ִיְׂשָרֵאל ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה  < ַוּי ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁשה: ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל
ם ְוֶאת־ַהִּמְׁשּפָ  ר ְּבָאְזֵניֶכ�ם ַהּי�"ם ּוְלַמְדֶּת�ם ֹאָת( י ֹּדֵב� ֹנִכ/ ים ֲאֶׁש1ר ָאֽ ִט(

ם׃ ֲעֹׂשָתֽ ם ַלֽ ב׃  ּוְׁשַמְרֶּת� ית ְּבֹחֵרֽ ת ִעָּמ/נּו ְּבִר� ינּו ָּכַר� �ה ֱאֹלֵה  א   ְיהָו �ֹ ל
ְחנּו ֵא�  �נּו ֲאַנ י ִאָּת( ֹ�את ִּכ� ית ַהּז ת ְיהָו�ה ֶאת־ַהְּבִר� ינּו ָּכַר� ה ֶאת־ֲאֹבֵת( ֶּלה ֹפ/

ים׃ �ים  ַהּי�"ם ֻּכָּל�נּו ַחִּיֽ ׁש׃ ָּפִנ "ְך ָהֵאֽ ר ִמּת� 1ה ִעָּמֶכ/ם ָּבָה� ר ְיהָו �ים ִּדֶּב   ׀ ְּבָפִנ 
�ה  יד ָלֶכ�ם ֶאת־ְּדַב�ר ְיהָו וא ְלַהִּג� �ת ַהִה( יֵניֶכם� ָּבֵע 6ה ּוֵבֽ ד ֵּבין־ְיהָו �ֹנִכי ֹעֵמ Eָֽא

 ֹֽ ׁש ְול �י ָהֵא( י ְיֵראֶתם� ִמְּפֵנ ר׃ ִּכ6 ר ֵלאֹמֽ ם ָּבָה�  א־ֲעִליֶת�
ים  ִים ִמֵּב�ית ֲעָבִד� ֶרץ ִמְצַר� יָך ֵמֶא� יָך ֲאֶׁש1ר ֽה"ֵצאִת/ �ה ֱאֹלֶה( ֹנִכי� ְיהָו ָאֽ

ים ַעל־ָּפָנֽי׃ ים ֲאֵחִר� א־ִיְהֶי�ה ְלָך/ ֱאֹלִה� ֹֽ �   ל ֶסל �ה ְלָך� ֶפ �א־ַתֲעֶׂש ֹֽ ל
ַעל וַֽ  ִים� ִמַּמ( �ה ֲאֶׁש6ר ַּבָּׁשַמ ִים ָּכל־ְּתמּוָנ( ר ַּבַּמ� ֲאֶׁש� ֶרץ ִמָּת�ַחת ַוֽ ר ָּבָא� ֲאֶׁש�

ֶרץ׃ ַחת ָלָאֽ יָך�   ִמַּת� �6ה ֱאֹלֶה י ְיהָו Cֹנִכ י ָאֽ ָעְבֵד�ם ִּכ� א ָתֽ �ֹ ם ְול א־ִתְׁשַּתֲחֶו�ה ָלֶה� ֹֽ ל
י׃ ְנָאֽ ים ְלֹׂשֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע� "ת ַעל־ָּבִנ/ים ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש� ן ָאב1 ֹ�ֵקד ֲע" Eא ֹּפ   ֵא�ל ַקָּנ(

ים לְ וְ  ֲאָלִפ� ֶסד ַלֽ ֶׂשה ֶח� יֹע� י ִמְצ"ָתֽ ְמֵר� י ּוְלֹׁשֽ ֲהַב� ם־ְיהָו�ה ֹאֽ א ִתָּׂש/א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ ׃ ל
"ר  ְוא׃ ָׁשמ/ " ַלָּׁשֽ א ֶאת־ְׁשמ� ה ֵא/ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה� ְיהָו( 6ֹ י ל יָך ַלָּׁש�ְוא ִּכ� ֱאֹלֶה�

ר ִצּוְ  ֲאֶׁש� " ַּכֽ ת ְלַקְּדׁש� יָך׃ֶאת־י�"ם ַהַּׁשָּב� ד   ָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶהֽ ֲעֹב( ֵׁש6ֶׁשת ָיִמים� ַּתֽ
ָך׃ יָת ָּכל־ְמַלאְכֶּתֽ ֲעֶׂש�ה      ְוָעִׂש� א ַתֽ �ֹ �ה ֱאֹלֶה�יָך ל יהָו ת ַלֽ י ַׁשָּב� ְוי"ם� ַהְּׁשִביִע(
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ְרָך@  ֲאָמֶתָך ְוֽׁש"ְרָך� ַוֲחֹמֽ Eה ַאָּת�ה ּוִבְנָֽך־ּוִבֶּת�ָך ְוַעְבְּדָֽך־ַו Mָכל־ְמָלאָכ
ְתָך� ָּכֽמ"ָך׃ְוָכל־ּבְ  ּוַח ַעְבְּדָך� ַוֲאָמֽ ַען ָינ/ יָך ְלַמ   ְרָך� ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר( ָך ְוֵגֽ   ֶהְמֶּת 

ם ְּבָי�ד  יָך� ִמָּׁש( �6ה ֱאֹלֶה ֲאָך@ ְיהָו �ִים ַוֹּיִצ יָת� ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר( �י ֶע6ֶבד ָהִי ְוָזַֽכְרָּת  ִּכ�
ן ִצּוְ  �ה ַעל־ֵּכ  ַע ְנטּוָי ה ּוִבְזֹר� ת׃ ֲחָזָק� "ת ֶאת־י�"ם ַהַּׁשָּבֽ ֲעׂש� יָך ַלֽ �ה ֱאֹלֶה(  ָך� ְיהָו

�ה ֱאֹלֶה�יָך ְלַמ�ַען ר ִצְּוָך� ְיהָו ֲאֶׁש� ָך ַּכֽ יָך� ְוֶאת־ִאֶּמ( ��ן   ַּכֵּב6ד ֶאת־ָאִב ׀ ַיֲֽאִריֻכ
 �ֹ ְך׃ ל ן ָלֽ יָך ֹנֵת� ה ֲאֶׁשר־ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֲאָדָמ( Bל ָהֽ ְך ַע ַען� ִי�יַטב ָל( �יָך ּוְלַמ א ָיֶמ 

ח  א ִתְנָא�ף } ס{ִתְרָצ� �ֹ ב } ס{ְול א ִתְגנֹ( �ֹ ֲעָך� ֵע�ד } ס{ְול א־ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֽ ֹֽ ְול
�ָך  ד ֵא�ֶׁשת ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ ְוא׃ ְול " } ס{ָׁשֽ הּו ְוַעְבּד6 ָך ָׂשֵד@ ה ֵּב�ית ֵרֶע  א ִתְתַאֶּו@ �ֹ ְול

ָך׃  ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש� " ְוֹכ� " ַוֲֽחֹמר( ֲאָמת"� ׁש"ר�  ַוֽ
ת־ַהְּד  "ְך ָהֵאׁש� ֶאֽ ר ִמּת6 ם ָּבָה  ה ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכ@ �ֶּלה ִּדֶּברL ְיהָו Mים ָהֵא ָבִר�

ים  ת ֲאָבִנ( ם ַעל־ְׁשֵני� ֻלֹח�  ִּיְכְּתֵב  א ָיָס�ף ַוֽ �ֹ "ל ְול "ל ָּגד� ל ק� ֲעָרֶפ( � ן ְוָהֽ ָעָנ ֶהֽ
י׃  ִּיְּתֵנ�ם ֵאָלֽ "ְך ַהֹח(   ַוֽ � ִמּת� י ְּכָׁשְמֲעֶכ6ם ֶאת־ַהּק"ל �ר ָּבֵא�ׁש ַוְיִה  ר ֹּבֵע ֶׁשְך ְוָהָה�

ם׃ י ִׁשְבֵטיֶכ�ם ְוִזְקֵניֶכֽ י ָּכל־ָראֵׁש� ּון ֵאַל( 6ה   ַוִּתְקְרב� נּו ְיהָו ּו ֵה�ן ֶהְרָא@ אְמר  ֹֽ ַוּת
 �"ְך ָהֵא�ׁש ַהּי6"ם ַהֶּזה ְענּו ִמּת� " ָׁשַמ� " ְוֶאת־ֹקל� " ְוֶאת־ָּגְדל( ינּו� ֶאת־ְּכֹבד� �ֱאֹלֵה

י־יְ  ינּו ִּכֽ י׃ָרִא( ם ָוָחֽ ָאָד� ים ֶאת־ָהֽ נּו   ַדֵּב1ר ֱאֹלִה/ אְכֵל( ֹֽ י ת ּות ִּכ� ְוַעָּתה� ָל�ָּמה ָנמ(
ים ְסִפ� ֹ�את ִאם־ֹיֽ ׁש ַהְּגֹדָל�ה ַהּז 1ה ֱאֹלֵה/ינּו  ָהֵא� "ל ְיהָו �ְׁשֹמַע ֶאת־ק Eְחנּו ִל ׀ ֲאַנ 

ְתנּו׃ "ד ָוָמֽ L ֱאֹלִה�   ע� ר ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ�ע ק"ל Mי ָכל־ָּבָׂש י ִמ� ים ְמַדֵּב1ר ִּכ� ים ַחִּי@
נּו ַוֶּיִֽחי׃ �ה   ִמּת"ְך־ָהֵא/ׁש ָּכֹמ� ר ְיהָו ר יֹאַמ� ע ֵא/ת ָּכל־ֲאֶׁש� ב ַאָּתה� ּֽוְׁשָמ( ְקַר6

1ה ֱאֹלֵה/ינּו ֵאֶל�יָך  ֱאֹלֵה�ינּו ְוַא�ּתְ  ר ְיהָו ר ְיַדֵּב@ �ינּו ֵאתL ָּכל־ֲאֶׁש ׀ ְּתַדֵּב�ר ֵאֵל 
ינּו׃ ְענּו ְוָעִׂשֽ אֶמר ַוּיִ      ְוָׁשַמ� �ֹ �י ַוּי ם ְּבַדֶּבְרֶכ�ם ֵאָל "ל ִּדְבֵריֶכ( ְׁשַמ6ע ְיהָוה� ֶאת־ק�

יבּו  יָך ֵהיִט� ּו ֵאֶל( י ָהָע6ם ַהֶּזה� ֲאֶׁש�ר ִּדְּבר� "ל ִּדְבֵר@ �ַמְעִּתי ֶאת־ק Eי ָׁש ה ֵאַל  ְיהָו@
רּו׃ ר ִּדֵּבֽ ה אֹ   ָּכל־ֲאֶׁש� ם ְלִיְרָא� ה ָלֶה  ם ֶז@ �ן ְוָהָיהL ְלָבָב Mי־ִיֵּת ר ִמֽ י ְוִלְׁשֹמ� ִת/

ם׃ ם ְלֹעָלֽ ַען ִייַט�ב ָלֶה/ם ְוִלְבֵניֶה� �ים ְלַמ י ָּכל־ַהָּיִמ� ֵל�ְך   ֶאת־ָּכל־ִמְצ"ַת�
ם׃ ֳהֵליֶכֽ ּובּו ָלֶכ�ם ְלָאֽ ר ָלֶה�ם ׁש� ֲאַדְּבָר�ה   ֱאֹמ� ד ִעָּמִדי< ַוֽ ה ֹּפה: ֲעֹמ� ְוַאָּת 
ים ְוַהּמִ  ֻחִּק� /ה ְוַהֽ יָך ֵא1ת ָּכל־ַהִּמְצָו ֶרץ ֵאֶל  ּו ָבָא( ים ֲאֶׁש�ר ְּתַלְּמֵד�ם ְוָעׂש� ְׁשָּפִט�

ּה׃ ם ְלִרְׁשָּתֽ ן ָלֶה� י ֹנֵת� ֹנִכ/ /ה ְיהָו�ה   ֲאֶׁש1ר ָאֽ ר ִצָּו ֲאֶׁש� "ת ַּכֽ ֲעׂש( ּוְׁשַמְרֶּת�ם ַלֽ
אל׃ ֹֽ ין ּוְׂשמ רּו ָיִמ� א ָתֻס� �ֹ 1ה   ֱאֹֽלֵהיֶכ�ם ֶאְתֶכ�ם ל ה ְיהָו ר ִצָּו@ �ֶרְך ֲאֶׁש ְּבָכל־ַהֶּד 

ֶרץ אֱ  ים ָּבָא� ֲאַרְכֶּת�ם ָיִמ( ם ְוַהֽ "ב ָלֶכ( ְחיּון� ְוט� ֹֽלֵהיֶכ/ם ֶאְתֶכ�ם ֵּתֵל�כּו ְלַמ6ַען ִּתֽ
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יָרֽׁשּון׃ ר ִּתֽ  ֲאֶׁש�
/ה ְיהָו�ה ֱאֹֽלֵהיֶכ�ם ְלַלֵּמ�ד  ר ִצָּו ים ֲאֶׁש� ֻחִּקים� ְוַהִּמְׁשָּפִט( ה ַהֽ ֹ�את ַהִּמְצָו  ְוז

ֶרץ ֲאֶׁש�  "ת ָּבָא( ֲעׂש� ּה׃ֶאְתֶכ�ם ַלֽ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ים ָׁש� ְבִר� א   ר ַאֶּת/ם ֹעֽ ַען ִּתיָר@ �ְלַמ
י ְמַצֶּוָך<  ֹנִכ� ְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ֻחֹּקָת�יו ּוִמְצ"ָתיו: ֲאֶׁש�ר ָאֽ Eיָך ִל �ה ֱאֹלֶה  ֶאת־ְיהָו

יָך׃ ַען ַיֲֽאִרֻכ�ן ָיֶמֽ �יָך ּוְלַמ� ל ְיֵמ�י ַחֶּי ַמְעָּת6 וְ   ַאָּתה� ּוִבְנָך� ּוֶבן־ִּבְנָך( ֹּכ� ָׁשֽ
ר  �ֲאֶׁשרL ִּדֶּב ד ַּכֽ ּון ְמֹא� ר ִּתְרּב� "ת ֲאֶׁשר� ִייַט�ב ְלָך( ַוֲֽאֶׁש� ֲעׂש( ַמְרָּת� ַלֽ � ְוָׁשֽ ִיְׂשָרֵאל

ׁש׃  ת ָחָל�ב ּוְדָבֽ ְך ֶא/ֶרץ ָזַב� יָך� ָל( �ה ֱאֹלֵה6י ֲאֹבֶת  ְיהָו@
ע ינּו ְיהָו�ה ְׁשַמ� ד׃ ִיְׂשָרֵא�ל ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� �ה ֱאֹלֶה�יָך ְוָא�   ׀ ֶאָחֽ ת ְיהָו ַהְבָּת( ֵא�

ָך׃ ְבָך� ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך� ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ר   ְּבָכל־ְלָבֽ �ֶּלה ֲאֶׁש ים ָהֵא  ּו ַהְּדָבִר� Cְוָהי
ָך׃ י ְמַצְּוָך/ ַהּי�"ם ַעל־ְלָבֶבֽ ֹנִכ1 יָך ְוִדַּבְרָּת� ָּב�ם ְּבִׁשְבְּתָך6   ָאֽ ְוִׁשַּנְנָּת�ם ְלָבֶנ(

ָך� ּובְ  �ָך׃ְּבֵביֶת ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָך� ּוְבקּוֶמֽ "ת ַעל־ָיֶד�ָך   ֶלְכְּתָך� ַבֶּד( ם ְלא� ּוְקַׁשְרָּת�
ין ֵעיֶנֽיָך׃ ת ֵּב� ָטֹפ� יָך׃   ְוָהי�ּו ְלֹטֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ  ּוְכַתְבָּת/ם ַעל־ְמֻזז�"ת ֵּביֶת�

ּנֶ  � ַהֽ ים ָהֵאל ֱאֹלִה� ּוא ָהֽ יָך ה� י־ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� � ַדְעָּת( ִּכֽ ית ְוָי ן ֹׁשֵמ1ר ַהְּבִר� ֱאָמ(
ֶלף ּֽד"ר׃ ו ְלֶא� י ִמְצ"ָת� ְמֵר� ֲהָב/יו ּוְלֹׁשֽ ֶסד ְלֹאֽ ְנָא/יו ֶאל־ָּפָנ�יו      ְוַהֶח  ּוְמַׁשֵּל1ם ְלֹׂשֽ

" ֶאל־ָּפָנ�יו ְיַׁשֶּלם־ֽל"׃ ְנא( א ְיַאֵחר� ְלֹׂש� 6ֹ " ל ֲאִביד� ה   ְלַהֽ ַמְרָּת� ֶאת־ַהִּמְצָו@ ְוָׁשֽ
ים  ֻחִּק� ם׃ ְוֶאת־ַהֽ ֲעׂש"ָתֽ י ְמַצְּוָך/ ַהּי�"ם ַלֽ ֹנִכ1 ר ָאֽ �ים ֲאֶׁש  ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט 

�ה ם ֹאָת�ם  ְוָהָי ֲעִׂשיֶת� ם ַוֽ ֶּלה ּוְׁשַמְרֶּת� ּון ֵא6ת ַהִּמְׁשָּפִטים� ָהֵא( �ֶקב ִּתְׁשְמע  ׀ ֵע
ר ִנׁשְ  ֶסד ֲאֶׁש� ת־ַהְּבִרית� ְוֶאת־ַהֶח( יָך ְלָך  ֶאֽ ה ֱאֹלֶה@ �ע ְוָׁשַמרL ְיהָו ַּב�

יָך׃ ֲאֹבֶתֽ ְדָמֶתָך   ַלֽ Eי־ַא י־ִבְטְנָך� ּוְפִרֽ ַרְכָך� ְוִהְרֶּב�ָך ּוֵבַר�ְך ְּפִרֽ ַוֲאֵה�ְבָך( ּוֵבֽ
ה  ֲאָדָמ( Bל ָהֽ ָך ַע ת צֹאֶנ( יָך� ְוַעְׁשְּתֹר� �ָך ְׁשַגר־ֲאָלֶפ יֹרְׁשָך� ְוִיְצָהֶר  ְנָך@ ְוִתֽ �ְּדָג

ְך׃ יָך ָל�ֶתת ָלֽ ֲאֹבֶת� ע ַלֽ א־ִיְהֶי�ה      ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב� ֹֽ ים ל ַעִּמ� ְהֶי�ה ִמָּכל־ָהֽ ּוְך ִּתֽ ָּבר�
ָך׃ ה ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ֲעָקָר� ר ַוֽ  ְבָך/ ָעָק�

ים  ם ְּגֹדִל� יִרְׁשֶּת�ם ּג"ִי( ֶּלה ִמִּלְפֵניֶכ�ם ִוֽ /ה ֶאת־ָּכל־ַהּג"ִי�ם ָהֵא� יׁש ְיהָו ְוה"ִר1
ם׃ ים ִמֶּכֽ ֲעֻצִמ� ְך  ַוֽ ר ִּתְדֹר1 �"ם ֲאֶׁש �ה ָּכל־ַהָּמק  ְהֶי " ָלֶכ�ם ִיֽ ף־ַרְגְלֶכ/ם ּב�  ַּכֽ

ְהֶי�ה  "ן ִיֽ ַאֲחר( �ם ָהֽ ת ְוַעד� ַהָּי "ן ִמן־ַהָּנָה�ר ְנַהר־ְּפָר  ר ְוַהְּלָבנ@ �ִמן־ַהִּמְדָּב
ם׃ ְלֶכֽ ם ִיֵּת�ן  ְּגֻבֽ ם ּוֽמ"ַרֲאֶכ@ �יׁש ִּבְפֵניֶכ�ם ַּפְחְּדֶכ ב ִא� א־ִיְתַיֵּצ� ֹֽ �ה   ל ׀ ְיהָו

ם ַעל־ּפְ  ם׃ ֱאֹֽלֵהיֶכ  ר ָלֶכֽ ר ִּדֶּב� ֲאֶׁש� ּה ַּכֽ ֶרץ� ֲאֶׁש�ר ִּתְדְרכּו־ָב( �6י ָכל־ָהָא  ֵנ
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פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן שבעה שבועות תספר לך עד ' וכשתגיע לפרשת ראה תקרא ג
  .'סוף הפ

ה׃ ן ִלְפֵניֶכ�ם ַהּי�"ם ְּבָרָכ�ה ּוְקָלָלֽ י ֹנֵת� ֹנִכ/ ה ָאֽ ת־ַהְּבָרָכ�ה ֲאֶׁש�   ְרֵא  ר ֶאֽ
י ְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ַהּֽי"ם׃ ֹנִכ/ ם ֲאֶׁש1ר ָאֽ �ה ֱאֹֽלֵהיֶכ( ּו ֶאל־ִמְצ"ת� ְיהָו   ִּתְׁשְמע 

ֶרְך  ם ְוַסְרֶּת�ם ִמן־ַהֶּד( �ה ֱאֹֽלֵהיֶכ( א ִתְׁשְמעּו� ֶאל־ִמְצ"ת� ְיהָו 6ֹ ה ִאם־ל ְוַהְּקָלָל 
ֲחֵר/  ֶכת ַאֽ י ְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ַהּי�"ם ָלֶל  ֹנִכ/ ר ֲאֶׁש1ר ָאֽ ים ֲאֶׁש� ים ֲאֵחִר� י ֱאֹלִה�

ם׃  א־ְיַדְעֶּתֽ ֹֽ  ל
ר ִׁשְבָע�ה  ה ָּתֵח�ל ִלְסֹּפ( ָהֵח6ל ֶחְרֵמׁש� ַּבָּקָמ( ת ִּתְסָּפר־ָל�ְך ֵמֽ ֻבֹע� ִׁשְבָע�ה ָׁשֽ

ֻבֽע"ת׃ ת ָיֽ ְדָך� ֲאֶׁש�ר ִּתֵּת�ן   ָׁשֽ יָך ִמַּס/ת ִנְדַב� �ה ֱאֹלֶה( יהָו ֻבע"ת� ַלֽ יָת ַח6ג ָׁשֽ ְוָעִׂש@
יָך׃ּכַֽ  ֶרְכָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶהֽ ר ְיָבֽ �י  ֲאֶׁש� ַמְחָּתC ִלְפֵנ ה ּוִבְנָך�  ְוָׂשֽ �יָך ַאָּת �ה ֱאֹלֶה  ׀ ְיהָו

ַאְלָמָנ�ה  "ם ְוָהֽ /ר ְוַהָּית� יָך ְוַהֵּג ֲאָמֶתָך< ְוַהֵּלִוי� ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר( ּוִבֶּתָך: ְוַעְבְּדָך� ַוֽ
"ם ֲאֶׁש6  ם׃ֲאֶׁש�ר ְּבִקְרֶּב�ָך ַּבָּמק  " ָׁשֽ יָך ְלַׁשֵּכ�ן ְׁשמ� �ה ֱאֹלֶה(   ר ִיְבַחר� ְיהָו

ֶּלה׃  ים ָהֵאֽ ֻחִּק� יָת ֶאת־ַהֽ ַמְרָּת� ְוָעִׂש( ִים ְוָׁשֽ יָת ְּבִמְצָר� �ַכְרָּת( ִּכי־ֶע�ֶבד ָהִי�  ְוָז
ָּגְרְנָך� ּוִמִּיְקבֶֽ  ְסְּפָך( ִמֽ �ים ְּבָא �ת ָיִמ� ה ְלָך� ִׁשְבַע ֲעֶׂש� ת ַּתֽ ַמְחָּת�   ָך׃ַח1ג ַהֻּסֹּכ/ ְוָׂשֽ

ַאְלָמָנ�ה  "ם ְוָהֽ /ר ְוַהָּית� י ְוַהֵּג ָך ְוַהֵּלִו  ֲאָמֶת( ָך� ְוַעְבְּדָך� ַוֽ �ה ּוִבְנָך6 ּוִבֶּת �� ָך ַאָּת ְּבַחֶּג
יָך׃ ר ִּבְׁשָעֶרֽ "ם ֲאֶׁשר־ִיְבַח�ר   ֲאֶׁש� יָך ַּבָּמק� �ה ֱאֹלֶה( יהָו ים ָּתֹחג� ַלֽ �ת ָיִמ  ִׁשְבַע

י ְיבָֽ  �ה ִּכ� יָת ְיהָו יָך ְוָהִי� ֲעֵׂש�ה ָיֶד( � ַמֽ ְתָך� ּוְבֹכל ל ְּתבּוָאֽ יָך ְּבֹכ6 �ה ֱאֹלֶה  ֶרְכָךC ְיהָו
ַח׃ ְך ָׂשֵמֽ ים     ַא� "ׁש ְּפָעִמ� �י ָׁשל� ה ָכל־ְזֽכּוְרָך@ ֶאת־ְּפֵנ � ָרֶא ה ֵיֽ Mה  ׀ ַּבָּׁשָנ� ׀ ְיהָו

"ת ּובְ  ר ְּבַח1ג ַהַּמּצ/ יָך ַּבָּמק"ם� ֲאֶׁש�ר ִיְבָח( "ת ֱאֹלֶה  "ת ּוְבַח�ג ַהֻּסּכ� ֻבע� ג ַהָּׁשֽ ַח�
ם׃  ָרֶא/ה ֶאת־ְּפֵנ�י ְיהָו�ה ֵריָקֽ א ֵיֽ 1ֹ " ְּכִבְרַּכ/ת ְיהָו�ה   ְול �ת ָיד� יׁש ְּכַמְּתַנ ִא�

ְך׃  ר ָנַֽתן־ָלֽ יָך ֲאֶׁש�  ֱאֹלֶה�
    

1ה ֱאֹלֶה/יָך ר ְיהָו �יָך ֲאֶׁש ֶּתן־ְלָך� ְּבָכל־ְׁשָעֶר( ים ִּתֽ ְטִר  ים ְוֹׁשֽ ְפִט� ן ְלָך� ֹׁשֽ  ֹנֵת�
ֶדק׃ ּו ֶאת־ָהָע�ם ִמְׁשַּפט־ֶצֽ ְפט� יר   ִלְׁשָבֶט�יָך ְוָׁשֽ א ַתִּכ� �ֹ ט ל א־ַתֶּט�ה ִמְׁשָּפ( ֹֽ ל

י  יַסֵּל�ף ִּדְבֵר� ים ִוֽ �י ֲחָכִמ( ַחד ְיַעֵּור� ֵעיֵנ י ַהֹּׁש  ַחד ִּכ� ח ֹׁש( א־ִתַּק� ֹֽ �ים ְול ָּפִנ
ם׃ ף ְלַמ6ַען ככככ ַצִּדיִקֽ ֶדק ִּתְרֹּד� ֶדק ֶצ� ֶרץ ֶצ�  ַרְׁשָּת� ֶאת־ָהָא( ְחֶיה� ְוָיֽ  ִּתֽ

ְך׃  ן ָלֽ יָך ֹנֵת�  ֲאֶׁשר־ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
ּו וְ  ְפכּו� ְוָענ� א ָׁשֽ 6ֹ ינּו ל ּו ָיֵד  ְמר� א ָרֽאּו׃ָאֽ �ֹ ה ְוֵעיֵנ�ינּו ל ַּכֵּפרL    ֶאת־ַהָּד�ם ַהֶּז(
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ה ְוַאל־ִּתֵּתן� ָּד�ם נָ  יָת� ְיהָו( �ֶרב ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�ל ְלַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא6ל ֲאֶׁשר־ָּפִד י ְּבֶק� ִק(
ם׃ ם ַהָּדֽ ר ָלֶה� ר   ְוִנַּכֵּפ� ה ַהָּיָׁש� י־ַתֲעֶׂש� י ִמִּקְרֶּב�ָך ִּכֽ ם ַהָּנִק� ה ְּתַבֵע/ר ַהָּד� ְוַאָּת 

  ְּבֵעיֵנ�י ְיהָוֽה׃ 
  

ָך ְוׁשָ  1ה ֱאֹלֶה/יָך ְּבָיֶד� " ְיהָו Cְיֶב�יָך ּוְנָתנ ה ַעל־ֹאֽ א ַלִּמְלָחָמ� י־ֵתֵצ� יָת ִׁשְבֽי"׃ִּכֽ   ִב�
ה׃ ַקְחָּת� ְלָך� ְלִאָּׁשֽ ּה ְוָלֽ ַׁשְקָּת� ָב( ַאר ְוָחֽ ֶׁשת ְיַפת־ֹּת� ה ֵא� יָת� ַּבִּׁשְבָי( �  ְוָרִא

ה ֶאת־ִצָּפְרֶנֽיָה׃ ְׂשָת� ּה ְוָעֽ "ְך ֵּביֶת�ָך ְוִגְּלָחה� ֶאת־רֹאָׁש( ּה ֶאל־ּת�   ַוֲֽהֵבאָת�

 � ה ְלָך� ֲעָמֵל "ר ֵא/ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש� Gִים׃ָזכ אְתֶכ�ם ִמִּמְצָרֽ ֶרְך ְּבֵצֽ ר   ק ַּבֶּד� �ֲאֶׁש
א  א ָיֵר� �ֹ �ַע ְול � ף ְוָיֵג ה ָעֵי יָך ְוַאָּת� ֲחֶר( 6ב ְּבָך� ָּכל־ַהֶּנֱֽחָׁשִל�ים ַאֽ ֶרְך ַוְיַזֵּנ ְרָך@ ַּבֶּד  ָקֽ

ים׃ �ה ֱאֹלֶה�יָך  ֱאֹלִהֽ �יַח ְיהָו ה ְּבָהִנ Mיב ְוָהָי יָך ִמָּסִב  ְיֶב@ �ָך ִמָּכל־ֹא E׀ ְל �ֶרץ � ָּבָא
ק  �ֶכר ֲעָמֵל( ּה ִּתְמֶחה� ֶאת־ֵז ן ְלָך6 ַנֲֽחָלה� ְלִרְׁשָּת( �ֹלֶהיָך ֹנֵת Eֲאֶׁש�ר ְיהָוֽה־ֱא

ח׃  א ִּתְׁשָּכֽ �ֹ ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ל   ִמַּת�
  

ּה  יִרְׁשָּת� ן ְלָך� ַנֲֽחָל�ה ִוֽ יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה( ֶרץ ֲאֶׁשר� ְיהָו "א ֶאל־ָהָא( י־ָתב� ְוָהָיה� ִּכֽ
ּה׃ְוָיַׁש�  ֵראִׁש�ית  ְבָּת ָּבֽ ַקְחָּתC ֵמֽ ַאְרְצָך/   ְוָלֽ יא ֵמֽ ר ָּתִב1 �ה ֲאֶׁש ֲאָדָמ  י ָהֽ ׀ ָּכל־ְּפִר�

"ם ֲאֶׁש6ר  ַלְכָּת� ֶאל־ַהָּמק( ן ָל�ְך ְוַׂשְמָּת� ַבֶּט�ֶנא ְוָהֽ 1ה ֱאֹלֶה/יָך ֹנֵת� ר ְיהָו �ֲאֶׁש
ם׃ " ָׁשֽ יָך ְלַׁשֵּכ�ן ְׁשמ� �ה ֱאֹלֶה( ְהֶי�ה   ִיְבַחר� ְיהָו ר ִיֽ ן ֲאֶׁש� ּוָבאָת� ֶאל־ַהֹּכֵה(

 � אִתי �יָך ִּכי־ָב �ה ֱאֹלֶה( יהָו 6 ְדִּתי ַהּי"ם� ַלֽ יו ִהַּג ַמְרָּת� ֵאָל  ים ָהֵה�ם ְוָאֽ ַּבָּיִמ�
נּו׃ ינּו ָל�ֶתת ָלֽ ֲאֹבֵת� /ה ַלֽ ר ִנְׁשַּב1ע ְיהָו �ֶרץ ֲאֶׁש    ֶאל־ָהָא(

�ה ַוֵּיֵצ�א סִ  "ם ַהֶּז אּו ֶאל־ַהָּמק� ֶלְך־ַהָּבָׁש1ן ַוָּתֹב� "ג ֶמֽ �ְׁשּב"ן ְוע Eֶלְך־ֶח ן ֶמֽ יֹח�
ם׃ ה ַוַּנֵּכֽ ה ָלֽראּוֵבִנ�י   ִלְקָראֵת/נּו ַלִּמְלָחָמ� �ּה ְלַנֲֽחָל( ם ַוִּנְּתָנ ַוִּנַּקח� ֶאת־ַאְרָצ(

י׃ ְמַנִּׁשֽ ֶבט ַהֽ י ֵׁש� ֲחִצ� י ְוַלֽ את   ְוַלָּגִד� )ֹ ית ַהּז ם ֶאת־ִּדְבֵרי� ַהְּבִר� ּוְׁשַמְרֶּת 
ֲעֽׂשּון׃ ר ַּתֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש� ילּו ֵא� ם ֹאָת�ם ְלַמ�ַען ַּתְׂשִּכ( ֲעִׂשיֶת�    ַוֽ

  
  

ם  אֵׁשיֶכ�ם ִׁשְבֵטיֶכ  �ם ָרֽ �ה ֱאֹֽלֵהיֶכ ם ִלְפֵנ�י ְיהָו ים ַהּי"ם� ֻּכְּלֶכ( ם ִנָּצִב6 �ַאֶּת
ל׃ יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא� ם ֹּכ� ְטֵריֶכ( �      ִזְקֵניֶכם� ְוֹׁש� ם ְוֵג ֶרב ַטְּפֶכ�ם ְנֵׁשיֶכ( ר ְּבֶק� ְרָך( ֲאֶׁש�

יָך׃ ב ֵמיֶמֽ יָך ַע�ד ֹׁשֵא� ֹחֵט�ב ֵעֶצ( �יָך ֵמֽ ֲחֶנ יָך   ַמֽ ית ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ְלָעְבְרָך  ִּבְבִר/
ת ִעְּמָך� ַהּֽי"ם׃ יָך ֹּכֵר� �ה ֱאֹלֶה( " ֲאֶׁשר� ְיהָו ָלת�   ּוְבָאֽ
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א־ַתֲאִר  ֹֽ ּון ל אֵבד� ֹֽ ד ּת י ָאֹב� "ם ִּכ� 6 ְדִּתי ָלֶכם� ַהּי( ה ִהַּג יֻכ6ן ָיִמים� ַעל־ָה�ֲאָדָמ(
ּה׃ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ "א ָׁש� ן ָלב� ר ַאָּת6ה ֹעֵבר� ֶאת־ַהַּיְרֵּד( �ִתי ָבֶכ�ם ַהּי"ם:   ֲאֶׁש �ִעֹד ַהֽ

יָך ַהְּבָרָכ�ה ְוַהְּקָלָל�ה  ֶות� ָנַת�ִּתי ְלָפֶנ( �ַחִּי6ים ְוַהָּמ ֶאת־ַהָּׁשַמ�ִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ< ַהֽ
ַחִּי(  ַחְרָּת� ַּבֽ ָך׃ּוָבֽ ה ְוַזְרֶעֽ ְחֶי�ה ַאָּת� ַען ִּתֽ יָך   ים ְלַמ� �ה ֱאֹלֶה( ֲהָבה� ֶאת־ְיהָו ְלַאֽ

יָך ָלֶׁש�ֶבת  ֶרְך ָיֶמ( יָך� ְוֹא� �ּוא ַחֶּי י ה6 " ִּכ� " ּוְלָדְבָקה־ב� ַע ְּבֹקל� ִלְׁשֹמ�
ק ּוֽ  ֲאֹבֶת/יָך ְלַאְבָרָה/ם ְלִיְצָח� 1ה ַלֽ ע ְיהָו �ה ֲאֶׁשרL ִנְׁשַּב ֲאָדָמ  ב ַעל־ָהֽ ְלַיֲעֹק�

ם׃ ת ָלֶהֽ  ָלֵת�
 

ל׃ ֶּלה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ים ָהֵא� �ֶלְך ֹמֶׁש�ה ַוְיַדֵּב/ר ֶאת־ַהְּדָבִר� ֹ�אֶמר   ַוֵּי ַוּי
"א  "ד ָלֵצ�את ְוָלב� א־אּוַכ�ל ע� ֹֽ "ם ל ֹנִכי� ַהּי( 6ה ָאֽ ים ָׁשָנ �ם ֶּבן־ֵמָאהL ְוֶעְׂשִר ֲאֵלֶה 

ר ֲעֹב� א ַתֽ �ֹ י ל ן ַהֶּזֽה׃ַוֽיהָוה� ָאַמ�ר ֵאַל( ּוא   ֶאת־ַהַּיְרֵּד� יָך ה� ה ֱאֹלֶה@ �׀ ֹעֵב�ר  ְיהָו
ַע הBּוא  יִרְׁשָּת�ם ְיה"ֻׁש  יד ֶאת־ַהּג"ִי�ם ָהֵא/ֶּלה ִמְּלָפֶנ�יָך ִוֽ Cיָך ֽהּוא־ַיְׁשִמ ְלָפֶנ 

ר ְיהָוֽה׃ ר ִּדֶּב� ֲאֶׁש� יָך ַּכֽ  ֹעֵב�ר ְלָפֶנ(
ילּו ֵאַל/י ֶאת־ָּכל־ִזְקֵנ�י ִׁשְבֵטיֶכ�  ם ֵאBת ַהְקִה1 ְטֵריֶכ�ם ַוֲֽאַדְּבָר�ה ְבָאְזֵניֶה  ם ְוֹׁשֽ

ֶרץ׃ ִים ְוֶאת־ָהָאֽ ם ֶאת־ַהָּׁשַמ� ֶּלה ְוָאִע�יָדה ָּב( ים ָהֵא( ְעִּתי   ַהְּדָבִר� י ָיַד  ִּכ�
ר ִצִּו�יִתי ֶאְתֶכ�ם  ֶרְך ֲאֶׁש� ּון ְוַסְרֶּת�ם ִמן־ַהֶּד( י־ַהְׁשֵח�ת ַּתְׁשִחת( י מ"ִתי� ִּכֽ ֲחֵר6 ַאֽ

 �ה ְוָקָר �י ְיהָו( ּו ֶאת־ָהַרע� ְּבֵעיֵנ י־ַתֲעׂש6 ים ִּכֽ ית ַהָּיִמ( ֲחִר� ָרָעה� ְּבַאֽ את ֶאְתֶכ6ם ָהֽ
ם׃ ה ְיֵדיֶכֽ ֲעֵׂש� " ְּבַמֽ ל   ְלַהְכִעיס� ה ְּבָאְזֵני� ָּכל־ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא( ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש 

ם׃ ֹ�את ַע�ד ֻּתָּמֽ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר�    ֶאת־ִּדְבֵר�
 

ֲאִז�ינּו הַ  ם ַהֽ ף ִּכְׂשִעיִר� י׃ ַיֲֽעֹר6 ֶרץ ִאְמֵרי־ִפֽ ע ָהָא� ֲאַדֵּב�ָרה ְוִתְׁשַמ� ִים ַוֽ ָּׁשַמ�
ּו ֹג�ֶדל  ם ְיהָו�ה ֶאְקָר�א  ָהב� י ֵׁש� ֶׂשב׃ ִּכ/ ים ֲעֵלי־ֵעֽ ֶׁשא ְוִכְרִביִב� ֲעֵלי־ֶד(

ינּו׃  אֹלֵהֽ  ֵלֽ
ף ֶאל־ַעֶּמ�  ָאֵס� ָּמה ְוֵהֽ ת ָּבָהר� ֲאֶׁש6ר ַאָּתה� ֹעֶל�ה ָׁש( ן ּוֻמ  ֲהֹר6 ת ַאֽ Cֲאֶׁשר־ֵמ יָך ַּכֽ

יו׃ ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ר ַוֵּיָא� ר ָהָה( יָך� ְּבֹה� ��י  ָאִח י ְּבת"ְך� ְּבֵנ ם ִּב  ר ְמַעְלֶּת@ �L ֲאֶׁש ַעל
י  א־ִקַּדְׁשֶּתם� א"ִת( ֹֽ �ל ֲאֶׁש6ר ל ן ַע ׁש ִמְדַּבר־ִצ� ת ָקֵד� י־ְמִריַב� ל ְּבֵמֽ ִיְׂשָרֵא(

ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ "ְך ְּבֵנ "א  ְּבת� א ָתב( �ֹ ָּמה� ל �� ֶגד ִּתְרֶא�ה ֶאת־ָהָא�ֶרץ ְוָׁש י ִמֶּנ ִּכ�
ל׃ �י ִיְׂשָרֵאֽ ן ִלְבֵנ ֶרץ ֲאֶׁשר־ֲאִנ�י ֹנֵת� Gֶאל־ָהָא  
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�י  �י ִיְׂשָרֵא�ל ִלְפֵנ ים ֶאת־ְּבֵנ ֱאֹלִה� יׁש ָהֽ ְך ֹמֶׁש/ה ִא� ר ֵּבַר� �ה ֲאֶׁש ֹ�את ַהְּבָרָכ  ְוז

ה ִמִּסיַנ�   מ"ֽת"׃ Cר ְיהָו ן ַוּיֹאַמ  יַע� ֵמַה�ר ָּפאָר( �מ" ה"ִפ ח ִמֵּׂשִעיר� ָל( י ָּבא� ְוָזַר6
ִרבְ  ה ֵמֽ "ְוָאָת� Gיִמינ ֶדׁש ִמֽ ת ֹק� ת ֹב� ׁש ָּד� מ"׃ֵא� יו    ָלֽ ים ָּכל־ְקֹדָׁש� ַאBף ֹחֵב�ב ַעִּמ(

יָך׃ א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ָך ִיָּׂש� ּו ְלַרְגֶל(   ְּבָיֶד�ָך ְוֵהם� ֻּתּכ�
"ד  יא ע/ ם ָנִב� �ים׃ְולֹא־ָק ה ָּפִנ�ים ֶאל־ָּפִנֽ " ְיהָו( ל ְּכֹמֶׁש�ה ֲאֶׁשר� ְיָדע�   ְּבִיְׂשָרֵא�

ִים  "ת ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר� ֲעׂש� ה ַלֽ ים ֲאֶׁש6ר ְׁשָלח"� ְיהָו( ת ְוַהּֽמ"ְפִת  ֹאֹת@ �ְלָכל־ָה
יו ּוְלָכל־ַאְרֽצ"׃ ה ּוְלָכל־ֲעָבָד� ל ַהּמ  ְלַפְרֹע� ה ּוְלֹכ� ֲחָזָק( �ד ַהֽ � ַהָּי "ָר�א ּוְלֹכל

ל׃  ה ְלֵעיֵנ�י ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ "ל ֲאֶׁשר� ָעָׂש�ה ֹמֶׁש(   ַהָּגד�
  

 תם ונשלם סדר התורה
  

  ך"נסדר 
  
  

ד "וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר תקרא כל נביא ונביא וכל כתוב וכתוב מן הכתובים ע
  . פריםד ס"מהם עד שתסיים כל הכ' וא' אחרונים שבכל א' פסוקים ראשונים וג' ג' הנז

ה׃ ר ִלְׁשֹלֹמֽ ים ֲאֶׁש� יר ַהִּׁשיִר� יָך   ִׁש� ים ֹּדֶד� י־ט"ִב� יהּו ִּכֽ "ת ִּפ( ִני� ִמְּנִׁשיק� �ִיָּׁשֵק
"ת ֲאֵהֽבּוָך׃  ִמָּיֽ ִין׃ ֶמן ּתּוַר�ק ְׁשֶמ�ָך ַעל־ֵּכ�ן ֲעָלמ� ים ֶׁש� �יָך ט"ִב( יַח� ְׁשָמֶנ �  ְלֵר

 ��י ָהֶא6ֶלף ְלָך י ְלָפָנ י ֶׁשִּל� ים ֶאת־ִּפְרֽי"׃ַּכְרִמ� ְטִר� ִים ְלֹנֽ ה ּוָמאַת�   ְׁשֹלֹמ(
ִני׃ ים ְלק"ֵל�ְך ַהְׁשִמיִעֽ ים ַמְקִׁשיִב� ים ֲחֵבִר/ י  ְּבַר�ח ַהּי"ֶׁש�ֶבת ַּבַּגִּנ  ׀ ּד"ִד 

ים׃ י ְבָׂשִמֽ ים ַע�ל ָהֵר� ַאָּיִל( ֶפר ָהֽ   ּֽוְדֵמה־ְלָך6 ִלְצִבי� אB" ְלֹע�
  

        
ִם׃ִּדְבֵרי� ֹקֶה�ֶלת ֶּבן־ָּדִו(  ֶלְך ִּביֽרּוָׁשָלֽ ֶלת   ד ֶמ� ֲהֵב6ל ֲהָבִלים� ָאַמ�ר ֹקֶה(

ֶבל׃ ל ָהֽ ים ַהֹּכ� ל ֲהָבִל� ַחת   ֲהֵב� ל ַּת� ַּיֲעֹמ� " ֶׁשֽ ל־ֲעָמל( �ָאָד�ם ְּבָכ "ן ָלֽ ַמה־ִּיְתר�
ֶמׁש׃   ַהָּׁשֽ

ץ ְוַל�הַ  ים ַהְרֵּבה� ֵא�ין ֵק( "ת ְסָפִר6 ��י ִהָּזֵה�ר ֲעׂש ָּמה ְּבִנ ר ֵמֵה� ה ְיִגַע�ת ְוֹיֵת� ג ַהְרֵּב�
ר׃ "ר   ָּבָׂשֽ ים ְיָרא� ְוֶאת־ִמְצ"ָת�יו ְׁשמ( ֱאֹלִה6 ל ִנְׁשָמ�ע ֶאת־ָהֽ ר ַהֹּכ� "ף ָּדָב� ס�
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ם׃ ָאָדֽ �ה ָּכל־ָהֽ �ל   ִּכי־ֶז ט ַע א ְבִמְׁשָּפ� ים ָיִב� ֱאֹלִה/ ה ָהֽ ֲעֶׂש( Bי ֶאת־ָּכל־ַמֽ ִּכ
ע׃ "ב ְוִאם־ָרֽ   ָּכל־ֶנְעָל�ם ִאם־ט�

  
  . קראנה כולהומגלת רות ת

יׁש ִמֵּב1ית ֶל�ֶחם  ֶלְך ִא@ �י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ַוֵּי ים ַוְיִה� ְפִט( ט ַהֹּׁשֽ י ִּביֵמי� ְׁשֹפ� ַוְיִה 
" ּוְׁשֵנ�י ָבָנֽיו׃ ּוא ְוִאְׁשּת� ב ה� ה ָלגּור� ִּבְׂשֵד�י מ"ָא( ֶלְך   ְיהּוָד  Mיׁש ̂אִליֶמ ְוֵׁש�ם ָהִא�

י ְוֵׁש�  " ָנֳֽעִמ@ ��יוְוֵׁשםL ִאְׁשּת ית ֶל�ֶחם  ם ְׁשֵנֽי־ָבָנ ים ִמֵּב� "ן ְוִכְלי"ן� ֶאְפָרִת( ׀ ַמְחל6
ם׃ ְהיּו־ָׁשֽ ב ַוִּיֽ אּו ְׂשֵדי־מ"ָא� ר   ְיהּוָד�ה ַוָּיֹב� י ַוִּתָּׁשֵא� יׁש ָנֳֽעִמ� ֶלְך ִא� �ָמת ֱאִליֶמ� ַוָּי

יא ּוְׁשֵנ�י ָבֶנֽיָה׃ "ת ֵׁש6ם  ִה� ֲאִבּי( ם ָנִׁשים� ֹמֽ ּו ָלֶה  ם ַוִּיְׂשא� ה ְוֵׁש� ַאַחת� ָעְרָּפ(  ָהֽ
ים׃ ם ְּכֶע�ֶׂשר ָׁשִנֽ �ְׁשבּו ָׁש� ּות ַוֵּי "ן ְוִכְלי�"ן   ַהֵּׁשִנ�ית ר� ם ַמְחל� תּו ַגם־ְׁשֵניֶה� ַוָּיֻמ�

ּה׃ ִאיָׁשֽ יָה ּוֵמֽ �י ְיָלֶד� ה ִמְּׁשֵנ ִאָּׁש( ָׁשב   ַוִּתָּׁשֵאר� ָהֽ יָה ַוָּת� ַוָּת6ָקם ִהיא� ְוַכ_ֶת(
ם ִמְּׂשֵד�י מ" ת ָלֶה� " ָלֵת� ד ְיהָוה� ֶאת־ַעּמ( י־ָפַק6 ב ִּכֽ ְמָעה� ִּבְׂשֵד�ה מ"ָא( י ָׁשֽ ָא�ב ִּכ6

ֶחם׃ יָה ִעָּמ�ּה   ָלֽ י ַכּל"ֶת� ָּמה ּוְׁשֵּת� ְיָתה־ָּׁש( א ִמן־ַהָּמק"ם� ֲאֶׁש�ר ָהֽ ַוֵּתֵצ 
ה׃ ֶרץ ְיהּוָדֽ ּוב ֶאל־ֶא� ֶרְך ָלׁש� �ְכָנה ַבֶּד( אֶמר ָנֳֽעמִ  ַוֵּתַל 6ֹ יָה ַוּת י� ִלְׁשֵּת�י ַכ_ֶת(

 � ה ְלֵב�ית ִאָּמ�ּה ַי ְבָנה ִאָּׁש� �ְכָנה ֹּׁש( ֲאֶׁש1ר ֲעִׂשיֶת/ם ַעׂשֵל ֶסד ַּכֽ 6ה ִעָּמֶכם� ֶח(  ְיהָו
י׃ ים ְוִעָּמִדֽ ה ֵּב�ית ִאיָׁש�ּה   ִעם־ַהֵּמִת� ה ִאָּׁש� ָ ְמנּוָח( ם ּוְמֶצ�אן ִיֵּת6ן ְיהָוה� ָלֶכ(

ן ַוִּתֶּׂש�  יָנה׃ַוִּתַּׁש�ק ָלֶה( ּוב   אָנה ק"ָל�ן ַוִּתְבֶּכֽ ְך ָנׁש� י־ִאָּת� ְרָנה־ָּל�ּה ִּכֽ ַוּתֹאַמ�
ְך׃ י ָבִנים�   ְלַעֵּמֽ י ַהֽע"ד־ִל6 י ָל�ָּמה ֵתַל�ְכָנה ִעִּמ� ְבָנה ְבֹנַת( אֶמר ָנֳֽעִמי� ֹׁש� 6ֹ ַוּת

ים׃ ֲאָנִׁשֽ י ְוָהי�ּו ָלֶכ�ם ַלֽ ֵמַע( י זָ   ְּבֽ ְכןָ ִּכ� ְבָנה ְבֹנַתי� ֵל( י ֹׁש6 ְהי�"ת ְלִא�יׁש ִּכ6 ְנִּתי ִמֽ ַק�
ים׃ יׁש ְוַג�ם ָיַל�ְדִּתי ָבִנֽ ְיָלה� ְלִא( ��ם ָהִי6יִתי ַהַּל ה ַּג ְרִּתי� ֶיׁש־ִל�י ִתְקָו( �  ָאַמ

יׁש ַא�ל  ֲהָלֵה�ן י ֱהי�"ת ְלִא� ָנה ְלִבְלִּת� ָעֵג( לּו ֲהָלֵהן� ֵּתֽ Bד ֲאֶׁש�ר ִיְגָּד( ְרָנה ַע ׀ ְּתַׂשֵּב 
י ִּכֽ  י ַיד־ְיהָוֽה׃ְּבֹנַת  ה ִב� י־ָיְצָא� ם ִּכֽ י ְמֹאד� ִמֶּכ( ן   י־ַמר־ִל6 ַוִּתֶּׂש�ָנה ק"ָל(

ּה׃ ְבָקה ָּבֽ ּות ָּד� ּה ְור� ֲחמ"ָת( "ד ַוִּתַּׁש6ק ָעְרָּפה� ַלֽ אֶמר ִהֵּנה�   ַוִּתְבֶּכ�יָנה ע�  ֹ ַוּת
ֲחֵר�  ּוִבי ַאֽ ּה ְוֶאל־ֱאֹלֶה�יָה ׁש� ְך ֶאל־ַעָּמ� ְך׃ָׁש�ָבה ְיִבְמֵּת( אֶמר רּות�   י ְיִבְמֵּתֽ 6ֹ ַוּת

ְך  י ֵאֵל  ְלִכ@ ר ֵּתֽ �י ֶאל־ֲאֶׁש Eִיְך ִּכ ֲחָר� ּוב ֵמַאֽ י ְלָעְזֵב�ְך ָלׁש� ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִב(
י׃ ִיְך ֱאֹלָהֽ י ֵוֽאֹלַה� ין ַעֵּמ�ְך ַעִּמ( יִני� ָאִל( �ֲאֶׁש6ר ָּתִל ּות   ּוַבֽ ּוִתי� ָאמ( �ֲאֶׁש6ר ָּתמ ַּבֽ

ם ֶאָּקֵב�ר ּכֹ  יד ֵּביִנ�י ְוָׁש� ֶות ַיְפִר� י ַהָּמ( יף ִּכ� ה י"ִס( ה ְיהָו�ה ִלי� ְוֹכ� �הL ַיֲֽעֶׂש
יָה׃  ּוֵביֵנֽ ְך׃ ר ֵאֶלֽ ל ְלַדֵּב� �ֶכת ִאָּת�ּה ַוֶּתְחַּד� יא ָלֶל ֶצת ִה� י־ִמְתַאֶּמ� ֶרא ִּכֽ Gַוֵּת  
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 �ָנה �י ְּכב"ָא �ֶחם ַוְיִה  ָנה ֵּב�ית ָל ם ַעד־ּב"ָא� �ְכָנה ְׁשֵּתיֶה( ם ַוֵּתַל ֶחם ַוֵּתֹה6  ֵּב�ית ֶל(
י׃ ֹ�את ָנֳֽעִמֽ ְרָנה ֲהז ן ַוּתֹאַמ� אָנה   ָּכל־ָהִעיר� ֲעֵליֶה( ן ַאל־ִּתְקֶר� אֶמר ֲאֵליֶה( �ֹ ַוּת

ד׃ י ְמֹאֽ י ִל� ר ַׁשַּד/ י־ֵהַמ� א ִּכֽ ָ ִלי� ָמָר( אן י ְקֶר6 י ָנֳֽעִמ� ְכִּתי   ִל� ֲאִני� ְמֵלָא�ה ָהַל(
�ה ָל�ּמָ  ם ֱהִׁשיַב�ִני ְיהָו ע ְוֵריָק� ַרֽ י ֵה� י ְוַׁשַּד� �ָנה ִב( י ַוֽיהָוה� ָע � ָנֳֽעִמ( אָנה ִלי ה ִתְקֶר6

י׃ ָבה ִמְּׂשֵד�י מ"ָא�ב   ִלֽ ּה ַהָּׁש� 6ה ַכָּלָתּה� ִעָּמ( ּות ַהּֽמ"ֲאִבָּי �י ְור ַוָּת�ָׁשב ָנֳֽעִמ 
ים׃ יר ְׂשֹעִרֽ ֶחם ִּבְתִחַּל�ת ְקִצ� ָּמה ָּבBאּו ֵּב�ית ֶל( י     ְוֵה  Cּה ָד�עמ"ּֽוְלָנֳעִמ  ְלִאיָׁש 
ַעז׃ " ֹּבֽ ַחת ֱאִליֶמ�ֶלְך ּוְׁשמ� ִיל ִמִּמְׁשַּפ� "ר ַח( Bיׁש ִּגּב� ה   ִא ּות ַהּֽמ"ֲאִבָּי@ �ַוּתֹאֶמרL ר

ן  ר ֶאְמָצא־ֵח� ר ֲאֶׁש� Gים ַאַח ִּׁשֳּבִל( ֲאַלֳּקָט�ה ַבֽ 6א ַהָּׂשֶדה� ַוֽ ְלָכה־ָּנ י ֵאֽ ל־ָנֳעִמ  ֶאֽ
אֶמר ָל�ּה ְלִכ�  �ֹ �יו ַוּת י׃ְּבֵעיָנ י   י ִבִּתֽ ֲחֵר� ה ַאֽ ט ַּבָּׂשֶד( ַוֵּת6ֶלְך ַוָּתב"א� ַוְּתַלֵּק�

ֶלְך׃ ַחת ֱאִליֶמֽ ר ִמִּמְׁשַּפ� ַעז ֲאֶׁש� ת ַהָּׂשֶדה� ְלֹב( ָה ֶחְלַק6 �ֶקר ִמְקֶר( ים ַוִּי ְצִר�   ַהֹּקֽ
�ה ִעָּמֶכ�ם וַ  ים ְיהָו ֹ�אֶמר ַלּֽק"ְצִר� ֶחם ַוּי ַעז ָּבBא ִמֵּב�ית ֶל( " ְוִהֵּנה־ֹב  ֹ�אְמרּו ל� ּי

ֶרְכָך� ְיהָוֽה׃ ה   ְיָבֽ י ַהַּנֲֽעָר� ים ְלִמ� ב ַעל־ַהּֽק"ְצִר� " ַהִּנָּצ� ַעז� ְלַנֲֽער( �6ֹאֶמר ֹּב ַוּי
את׃ ֹֽ יא   ַהּז ה ֽמ"ֲאִבָּיה� ִה( ים ַוּיֹאַמ�ר ַנֲֽעָר6 ב ַעל־ַהּֽק"ְצִר� /ַער ַהִּנָּצ� ַען ַהַּנ ַוַּי 

י ִמְּׂשֵד�  ם־ָנֳעִמ� ָבה ִעֽ ב׃ַהָּׁש� ים   י מ"ָאֽ ֳעָמִר( י ָבֽ ַסְפִּת� אֶמר ֲאַלֳּקָטה־ָּנא� ְוָאֽ  ֹ ַוּת
ּה  /ה ִׁשְבָּת� ָּתה ֶז ֶקר� ְוַעד־ַע( �"ד ֵמָא6ז ַהֹּב "א ַוַּֽתֲעמ  ים ַוָּתב� י ַהּֽק"ְצִר� ֲחֵר� ַאֽ

ט׃ ִית ְמָעֽ לְ   ַהַּב� י ַאל־ֵּתֽ "א ָׁשַמ�ַעְּת ִּבִּת  ּות ֲהל1 ַעז ֶאל־ר@ �ִכי� ִלְלֹקט� ַוּיֹאֶמרL ֹּב
י׃ ין ִעם־ַנֲֽעֹרָתֽ ה ִתְדָּבִק� �ה ְוֹכ� י ִמֶּז ֲעבּוִר� א ַתֽ �ֹ /ם ל ר ְוַג ִיְך   ְּבָׂשֶד�ה ַאֵח( ֵעיַנ@

ים  "א ִצִּו/יִתי ֶאת־ַהְּנָעִר� ן ֲהל� ֲחֵריֶה( �ְכְּת ַאֽ ה ֲאֶׁשר־ִיְקֹצרּון� ְוָהַל ַּבָּׂשֶד6
ַלְכְּת� ֶאל־ ת ְוָהֽ �ְך ְוָצִמ  י ָנְגֵע ּון ְלִבְלִּת� ר ִיְׁשֲאב� ֲאֶׁש� ית ֵמֽ Gים ְוָׁשִת ַהֵּכִל(

ים׃ אִתי   ַהְּנָעִרֽ �L ָמָצ יו ַמּדּוַע אֶמר ֵאָל  �ֹ חּו ָא�ְרָצה ַוּת יָה ַוִּתְׁשַּת� � ַעל־ָּפֶנ( ַוִּתֹּפל
י ָנְכִרָּיֽה׃ ֹנִכ� ִני ְוָאֽ יָך� ְלַהִּכיֵר( �ד הֻ   ֵח6ן ְּבֵעיֶנ �ּה ֻהֵּג ֹ�אֶמר ָל( ַעז� ַוּי �6ַען ֹּב י ַוַּי ד ִל  ַּג@

ְך  יְך ְוִאֵּמ  י ָאִב� Cַעְזִב "ת ִאיֵׁש�ְך ַוַּתֽ י מ� ֲחֵר� ְך ַאֽ ל ֲאֶׁשר־ָעִׂשית� ֶאת־ֲחמ"ֵת( ֹּכ6
"ל ִׁשְלֽׁש"ם׃ ַעְּת ְּתמ� א־ָיַד� ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש� Gי ֶאל־ַע ְך ַוֵּת�ְלִכ( ֶרץ� ֽמ"ַלְדֵּת( �ְיַׁשֵּל�ם   ְוֶא

י ַמְׂשֻּכְרֵּת@  �ֳעֵל�ְך ּוְתִה ל ְיהָו�ה ָּפֽ ה ֵמִע6ם ְיהָוה� ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא( ְך ְׁשֵלָמ 
יו׃ ַחת־ְּכָנָפֽ "ת ַּתֽ ֲחס� את ַלֽ י  ֲאֶׁשר־ָּב� 6יָך ֲאֹדִני� ִּכ� ן ְּבֵעיֶנ �ּתֹאֶמר ֶאְמָצא־ֵח Eַו

יָך׃ ת ִׁשְפֹחֶתֽ ה ְּכַאַח� ְהֶי( א ֶאֽ �ֹ ֹנִכי� ל ְרָּת ַעל־ֵל�ב ִׁשְפָחֶת�ָך ְוָאֽ י ִדַּב� ִני ְוִכ� ַחְמָּת(   ִנֽ
ְך  ְלְּת ִּפֵּת� ֶחם ְוָטַב� �ְלְּת ִמן־ַהֶּל( י ֲהֹלם� ְוָאַכ ִׁשֽ ֶכל ֹּג6 �ת ָהֹא  ַעז ְלֵע ה ֹב@ �ַוּיֹאֶמרL ָל
ר׃ ע ַוֹּתַתֽ אַכל ַוִּתְׂשַּב� �ֹ י ַוּת ים ַוִּיְצָּבט־ָל�ּה ָקִל( ְצִר( ֶׁשב� ִמַּצ�ד ַהֹּקֽ �ֶמץ ַוֵּת   ַּבֹח�
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ַעז ֶאת־ְנעָ  �L ֹּב ט ַוְיַצו ָקם ְלַלֵּק� א ַוָּת� �ֹ ט ְול ים ְּתַלֵּק� ֳעָמִר/ �ם ֵּב1ין ָהֽ ר ַּג יו ֵלאֹמ  ָר@
א   ַתְכִליֽמּוָה׃ �ֹ ם ְוִלְּקָט�ה ְול ֲעַזְבֶּת� ים ַוֽ ּלּו ָל�ּה ִמן־ַהְּצָבִת� /ם ֹׁשל־ָּתֹׁש� ְוַג

ּה׃ י   ִתְגֲערּו־ָבֽ ָטה ַוְיִה� �ֶרב ַוַּתְחֹּבט� ֵא�ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק( ה ַעד־ָהָע ט ַּבָּׂשֶד� ַוְּתַלֵּק�
ים׃ ה ְׂשֹעִרֽ ָטה   ְּכֵאיָפ� ּה ֵא�ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק� ֶרא ֲחמ"ָת� יר ַוֵּת� "א ָהִע( ַוִּתָּׂשא� ַוָּתב�

ּה׃ ָרה ִמָּׂשְבָעֽ ת ֲאֶׁשר־ה"ִת� ּה ֵא� ּה   ַוּת"ֵצא� ַוִּתֶּתן־ָל( ּה ֲחמ"ָת@ �ַוּתֹאֶמרL ָל
ְך י ַמִּכיֵר� ית ְיִה� ְטְּת ַהּי"ם� ְוָא�ָנה ָעִׂש( ה ִלַּק6 �ּה ֵא6ת ֵאיֹפ ֲחמ"ָת  �ד ַלֽ ּוְך ַוַּתֵּג  ָּבר�

ַעז׃ " ַהּי�"ם ֹּבֽ יִתי ִעּמ/ ר ָעִׂש1 �אֶמר ֵׁש6ם ָהִאיׁש� ֲאֶׁש  ֹ " ַוּת ְׂשָתה� ִעּמ(   ֲאֶׁשר־ָעֽ
 " �ב ַחְסּד( א־ָעַז ֹֽ ה ֲאֶׁשר� ל יהָו( ּוְך הּוא� ַלֽ ּה ָּבר� י ְלַכָּלָת  אֶמר ָנֳֽעִמ@ �ֹ ַוּת

ַחִּי�ים ְוֶאת־ַהּמֵ  ֹּגֲאֵל�נּו ֶאת־ַהֽ יׁש ִמֽ � ָהִא( נּו �"ב ָל י ָקר� �ּה ָנֳֽעִמ  אֶמר ָל 1ֹ ים ַוּת ִת�
�ם  ֽהּוא׃ �ה ַּג ּות ַהּֽמ"ֲאִבָּי אֶמר ר� �ֹ ים ֲאֶׁשר־ִלי�  ַוּת י ִעם־ַהְּנָעִר6 י־ָאַמ�ר ֵאַל  ׀ ִּכֽ

י׃ יר ֲאֶׁשר־ִלֽ ת ָּכל־ַהָּקִצ� ּו ֵא� �ד ִאם־ִּכּל( ין ַע אֶמר ָנֳֽעִמ�   ִּתְדָּבִק( �ֹ ּות ַוּת י ֶאל־ר�
ר׃ ה ַאֵחֽ ְך ְּבָׂשֶד� א ִיְפְּגעּו־ָב� �ֹ יו ְול �ֲער"ָת( ְצִאי� ִעם־ַנ י ֵתֽ י ִּכ6 "ב ִּבִּת    ַּכָּלָת�ּה ט�

ים  ִחִּט� יר ַהֽ ים ּוְקִצ� יר־ַהְּׂשֹעִר� "ת ְקִצֽ ט ַעד־ְּכל� ַעז� ְלַלֵּק( �"ת ֹּב ק ְּבַנֲֽער� Cַוִּתְדַּב
ּה׃ ֶׁשב ֶאת־ֲחמ"ָתֽ א ֲאַבֶּקׁש־ָל/ְך     ַוֵּת� 1ֹ י ֲהל Gי ֲחמ"ָת�ּה ִּבִּת אֶמר ָל�ּה ָנֳֽעִמ� �ֹ ַוּת

ְך׃ יַטב־ָלֽ ר ִיֽ "ַח ֲאֶׁש� ית   ָמנ� ר ָהִי� נּו ֲאֶׁש� ַדְעָּת( ַעז� ֹמֽ �א ֹב �ֹ ה ֲהל ְוַעָּת 
ְיָלה ים ַהָּלֽ ֶרן ַהְּׂשֹעִר� ה ֶאת־ֹּג� ּוא ֹזֶר/ ְכְּת ׀ ָוַס   ְוָרַח�ְצּתְ  גגגגֶאת־ַנֲֽער"ָת�יו ִהֵּנה־ה 

ִיְךְוַׂש1ְמְּת  ל ְוָיַר�ְדּתְ  ָעַל�ִיְך ִׂשְמֹלַת/ ֱאֹכ� " ֶלֽ יׁש ַע�ד ַּכ_ת�  ְדִע�י ָלִא( ֶרן ַאל־ִּתָּוֽ  ַהֹּג�
ם ּוָב/את   ְוִלְׁשּֽת"ת׃ ַעְּת� ֶאת־ַהָּמק"ם� ֲאֶׁש�ר ִיְׁשַּכב־ָׁש( �" ְוָיַד י ְבָׁשְכב  ִויִה�

יו  ית ַמְרְּגֹלָת� �ְבּתְ ְוִגִּל� ין׃ ְוָׁשָכ ֲעִׂשֽ ר ַּתֽ ת ֲאֶׁש� ְך ֵא� אֶמר   ְוהּוא� ַיִּג�יד ָל( �ֹ ַוּת
�יהָ  יֵאֶל אְמִר� ֹֽ ל ֲאֶׁשר־ּת ה׃ֵאַל�י    ֹּכ/ ֱעֶׂשֽ ל    ֶאֽ ַעׂש ְּכֹכ� Gֶרן ַוַּת ֶרד ַהֹּג� ַוֵּת�

ּה׃ א ִלְׁשַּכ�   ֲאֶׁשר־ִצַּו�ָּתה ֲחמ"ָתֽ Gֹ " ַוָּיב ַעז ַוֵּיְׁשְּת� ַוִּייַט�ב ִלּב( אַכל ֹּב6 �ֹ ב ִּבְקֵצ�ה ַוּי
ב׃ יו ַוִּתְׁשָּכֽ ט ַוְּתַג�ל ַמְרְּגֹלָת� א ַבָּל( �ֹ ֲעֵרָמ�ה ַוָּתב ְיָלה   ָהֽ י ַהַּל( ֲחִצ�  ְיִהי� ַּבֽ ַוֽ

יו׃ ה ֹׁשֶכ�ֶבת ַמְרְּגֹלָתֽ �ה ִאָּׁש( יׁש ַוִּיָּלֵפ�ת ְוִהֵּנ ד ָהִא� ֹ�אֶמר ִמי־ָא�ְּת   ַוֶּיֱֽחַר� ַוּי
ָך ּות ֲאָמֶת( ֹנִכי� ר� אֶמר ָאֽ  ֹ ָּתה׃ַוּת ל ָאֽ י ֹגֵא� ָך� ַעל־ֲאָמ�ְתָך( ִּכ� �ַרְׂשָּת6 ְכָנֶפ    ּוָפֽ

"ן  ִראׁש� "ן ִמן־ָהֽ ֲחר� ְך ָהַאֽ י ֵהיַט/ְבְּת ַחְסֵּד� יהָוה� ִּבִּת( ה ַא6ְּת ַלֽ �אֶמר ְּברּוָכ  ֹ ַוּי
יר׃ ל ְוִאם־ָעִׁשֽ ים ִאם־ַּד� ֲחֵרי� ַהַּב�חּוִר( ֶכת ַאֽ �   ְלִבְלִּתי־ֶל  ה ִּבִּתי ְוַעָּת 

י אַ  י ִּכ/ ַע� ָּכל־ַׁש�ַער ַעִּמ( �י י"ֵד ֱעֶׂשה־ָּל�ְך ִּכ6 י ֶאֽ אְמִר� ֹֽ ל ֲאֶׁשר־ּת י ֹּכ� יְרִא( ל־ִּת�
ְּת׃ ִיל ָאֽ ֶׁשת ַח� "ב   ֵא� ל ָקר� /ם ֵי�ׁש ֹּגֵא� ִכי ְוַג ל ָאֹנ� י אם ֹגֵא� ם ִּכ� י ָאְמָנ( ְוַעָּתה� ִּכ�
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ִּני׃ ֶקר�  ִל�יִני  ִמֶּמֽ �6ה ַבֹּב ְיָלה ְוָהָי ץ ׀ ַהַּל  א ַיְחֹּפ1 �ֹ ל ְוִאם־ל  ִאם־ִיְגָאֵל�ְך ט"ב� ִיְגָא(
ֶקר׃ י ַעד־ַהֹּבֽ �ה ִׁשְכִב� ִכי ַחי־ְיהָו יְך ָאֹנ� ֳאֵל/ְך ּוְגַאְלִּת� �   ְלָגֽ ַוִּתְׁשַּכ6ב ַמְרְּגל"ָתו

ָקם  Gֶקר ַוָּת ע ְּבֶט/ֶרםַעד־ַהֹּב( אֶמר� ַאל־ִיָּוַד( �ֹ �הּו ַוּי יׁש ֶאת־ֵרֵע יר ִא�  ַיִּכ�
ֶרן׃ִּכי־ָב�  ה ַהֹּגֽ ִאָּׁש� ּה   ָאה ָהֽ ֳחִזי־ָב� ִבי ַהִּמְטַּפ1ַחת ֲאֶׁשר־ָעַל/ִיְך ְוֶאֽ Eאֶמר ָה  ֹ ַוּי

יר׃ א ָהִעֽ �ֹ יָה ַוָּיב �ֶׁשת ָעֶל( 6ָמד ֵׁשׁש־ְׂשֹעִרים� ַוָּי אֶחז ָּב�ּה ַוָּי �ֹ ַוָּתב"א�   ַוּת
ּה ֵא/  ֶּגד־ָל( �י ַוַּת אֶמר ִמי־ַא�ְּת ִּבִּת� �ֹ ּה ַוּת ָׂשה־ָל�ּה ֶאל־ֲחמ"ָת( ר ָעֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש�

יׁש׃ ּלֶ   ָהִאֽ ים ָהֵא� אֶמר ֵׁשׁש־ַהְּׂשֹעִר� Gֹ יַוּת Bי ָאַמ�ר ֵאַל( �ַתן ִל�י ִּכ "ִאי ה ָנ  ַאל־ָּתב�
ְך׃ ם ֶאל־ֲחמ"ֵתֽ ל ָּדָב�ר   ֵריָק� יְך ִיֹּפ� ין ֵא� ְדִע( Bד ֲאֶׁש�ר ֵּתֽ י ַע י ִבִּת( אֶמר� ְׁשִב� �ֹ ַוּת

א ִיְׁשֹקט� ָהִא(  6ֹ י ל ר ַהּֽי"ם׃ִּכ� י־ִאם־ִּכָּל�ה ַהָּדָב� �ֶׁשב     יׁש ִּכֽ ַעז ָעָל�ה ַהַּׁשַער: ַוֵּי �ּוֹב
�י  ה ְּפֹלִנ ּוָרה ְׁשָבה־ֹּפ� ֹ/אֶמר ס� ַעז ַוּי ה ַהֹּגֵא6ל ֹעֵבר� ֲאֶׁש�ר ִּדֶּבר־ֹּב( �ָׁשם< ְוִהֵּנ

ב׃ �ַסר ַוֵּיֵׁשֽ �י ַוָּי ים ִמִּזְקֵנ�   ַאְלֹמִנ ה ֲאָנִׁש/ ח ֲעָׂשָר1 Cה ַוִּיַּק ֹ�אֶמר ְׁשבּו־ֹפ� יר ַוּי י ָהִע�
בּו׃ ְכָר�ה   ַוֵּיֵׁשֽ ֱאִליֶמ�ֶלְך ָמֽ ינּו ֶלֽ ר ְלָאִח� ה ֲאֶׁש� ל ֶחְלַקת� ַהָּׂשֶד( אֶמר� ַלֹּגֵא( �ֹ ַוּי

ב׃ ה מ"ָאֽ ָבה ִמְּׂשֵד� י ַהָּׁש� � ֶגד   ָנֳֽעִמ( ֵנה ֶנ Eר ְק ְרִּתי ֶאְגֶל1ה ָאְזְנָך� ֵלאֹמ  י ָאַמ@ �ֲאִנ ַוֽ
ְׁשִבים:  י ַהֹּיֽ ל ַהִּג�יָדה ִּל  א ִיְגַא@ �ֹ ל ְוִאם־ל � ְּגָא( �י ַעִּמי< ִאם־ִּתְגַאל � ֶגד ִזְקֵנ ְוֶנ

 �ְדָעה ל׃ְוֵאֽ י ֶאְגָאֽ ֹנִכ� ֹ�אֶמר ָאֽ ֲחֶר�יָך ַוּי י ַאֽ ֹנִכ� "ל ְוָאֽ ְתָך� ִלְגא( י ֵא6ין זּוָלֽ ֹ�אֶמר    ִּכ� ַוּי
 Eי ּו �ד ָנֳֽעִמ� ה ִמַּי ַעז ְּבי"ם־ְקֽנ"ְתָך� ַהָּׂשֶד� ֶׁשת־ַהֵּמת� ֹּב( 6ה ֵאֽ ּות ַהּֽמ"ֲאִבָּי ֵמֵאת ר�

יתָ  ת ַעל־ַנֲֽחָלֽת"׃ָקִנ( ים ֵׁשם־ַהֵּמ� �    ְלָהִק� א אּוַכל 6ֹ ל ל ֹ�אֶמר ַהֹּגֵא  י ִלְגָאלַוּי  ִל(
ל׃ א־אּוַכ�ל ִלְגֹאֽ ֹֽ י ל י ִּכ� י ְּגַאל־ְלָך6 ַאָּתה� ֶאת־ְּגֻאָּלִת( ית ֶאת־ַנֲֽחָלִת�   ֶּפן־ַאְׁשִח�

ר ָׁשַל�ף ְוזֹאתL ְלפָ  �ם ָּכל־ָּדָב( ל ַעל־ַהְּגֻאָּל6ה ְוַעל־ַהְּתמּוָרה� ְלַקֵּי ים ְּבִיְׂשָרֵא@ �ִנ
ל׃ ה ְּבִיְׂשָרֵאֽ ֹ�את ַהְּתעּוָד� �הּו ְוז " ְוָנַת�ן ְלֵרֵע יׁש ַנֲֽעל� ַעז   ִא/ 1ֹאֶמר ַהֹּגֵא/ל ְלֹב� ַוּי

ף ַנֲֽעֽל"׃ ַעז ַלְּזקֵ   ְקֵנה־ָל�ְך ַוִּיְׁשֹל� �ים ַאֶּתם� ַוּיֹאֶמרL ֹּב ם ֵעִד6 ים ְוָכל־ָהָע  ִנ@
"ן  ר ְלִכְלי�"ן ּוַמְחל� ֶלְך ְוֵא/ת ָּכל־ֲאֶׁש� ֱאִליֶמ( יִתי� ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש�ר ֶלֽ �י ָקִנ "ם ִּכ6 ַהּי(

י׃ �ד ָנֳֽעִמֽ ה   ִמַּי "ן ָקִנ1יִתי ִל�י ְלִאָּׁש  ֶׁשת ַמְחל@ �ֲאִבָּיהL ֵא ּות ַהֹּמֽ �ם ֶאת־ר� ְוַג
 �ים ֵׁשם־ַהֵּמת יו ּוִמַּׁש�ַער ְלָהִק6 ם ֶאָח� ת ֵׁשם־ַהֵּמ/ת ֵמִע� א־ִיָּכֵר1 ֹֽ " ְול �ֲחָלת(  ַעל־ַנ

ם ַהּֽי"ם׃ ים ַאֶּת� " ֵעִד� ּו ָּכל־ָהָע1ם ֲאֶׁשר־ַּבַּׁש/ַער ְוַהְּזֵקִנ�ים   ְמק"מ� אְמר@ �ֹ ַוּי
ָך ְּכָרֵח6ל ה ַהָּבָא�ה ֶאל־ֵּביֶת  ת־ָהִאָּׁש@ ה ֶאֽ �L ְיהָו ים ִיֵּתן ּו ׀ ּוְכֵלאָ   ֵעִד� ר ָּבנ6 �ה� ֲאֶׁש

ֶחם׃ ית ָלֽ ם ְּבֵב� ָתה ּוְקָרא־ֵׁש� ל ַוֲֽעֵׂשה־ַח�ִיל ְּבֶאְפָר(   ְׁשֵּתיֶהם� ֶאת־ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא(
ר ִיֵּת6ן  �ַרע ֲאֶׁש יהּוָד�ה ִמן־ַהֶּז  ר ִלֽ ה ָתָמ� ֶרץ ֲאֶׁשר־ָיְֽלָד� יְתָך� ְּכֵב�ית ֶּפ( י ֵבֽ ִויִה6



   לעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנו

  לעילוי נפש רוח ונשמה 
 ל " בת שרה  זמליחאשל אימי מורתי 

39

 ֹֽ ה ַהּז ַּנֲעָר� א   את׃ְיהָוה� ְלָך( ִמן־ַהֽ �ֹ ה ַוָּיב " ְלִאָּׁש( ַעז ֶאת־רּות� ַוְּתִהי־ל� ח ֹּב6 �ַוִּיַּק
ן׃ ֶלד ֵּבֽ ָרי�"ן ַוֵּת� ן ְיהָו�ה ָל/ּה ֵהֽ ��יָה ַוִּיֵּת י   ֵאֶל ל־ָנֳעִמ( ַוּתֹאַמ6ְרָנה ַהָּנִׁשים� ֶאֽ

א ְׁשמ�  ל ַהּי�"ם ְוִיָּקֵר� ית ָל/ְך ֹּגֵא� א ִהְׁשִּב� �ֹ ֶׁשר ל Eה ֲא ּוְך ְיהָו( ל׃ָּבר�   " ְּבִיְׂשָרֵאֽ
 �ֶתְך �י ַכָּלֵת6ְך ̀אֶׁשר־ֲאֵהַב יָבֵת�ְך ִּכ� ֶפׁש ּוְלַכְלֵּכ�ל ֶאת־ֵׂשֽ ְוָה6ָיה ָלְך� ְלֵמִׁש�יב ֶנ(

ים׃ ְך ִמִּׁשְבָע�ה ָּבִנֽ "ָבה ָל( ּתּו ֲאֶׁשר־ִהיא� ט� ֶלד�   ְיָלַד( �י ֶאת־ַהֶּי ח ָנֳֽעִמ6 �ַוִּתַּק
ּה ַוְּתִהי ֶנת׃ַוְּתִׁשֵת�הּו ְבֵחיָק( " ְלֹאֶמֽ ר      ־ל� " ַהְּׁשֵכנ�"ת ֵׁשם� ֵלאֹמ( �ַוִּתְקֶראָנהL ל

ּוא  ד ה� אָנֽה ְׁשמ"� ע"ֵב( י ַוִּתְקֶר6 ן ְלָנֳֽעִמ� ד׃ ֻיַּלד־ֵּב� י ָדִוֽ י ֲאִב� י־ִיַׁש�  ֲאִבֽ
יד ֶאת־ֶחְצֽר"ן׃ ֶרץ ה"ִל� ֶרץ ֶּפ� "ת ָּפ( ֶּלה� ּֽת"ְלד� �ם   ְוֵא ְוֶחְצר"ן� ה"ִל�יד ֶאת־ָר(

ב׃ יָנָדֽ יד ֶאת־ַעִּמֽ ם ה"ִל� יד   ְוָר� "ן ה"ִל� "ן ְוַנְחׁש� יָנָדב� ה"ִל�יד ֶאת־ַנְחׁש( ְוַעִּמֽ
ה׃ ד׃  ֶאת־ַׂשְלָמֽ יד ֶאת־ע"ֵבֽ ַעז ה"ִל� ַעז ּוֹב� ְוֹעֵבד�   ְוַׂשְלמ"ן� ה"ִל�יד ֶאת־ֹּב(

ד׃ יד ֶאת־ָּדִוֽ י ה"ִל� י ְוִיַׁש�   ה"ִל�יד ֶאת־ִיָׁש(
  

  ט "מגילת איכה תקראם בלחש מפני שהוא יוהפסוקים של 
ם   ֵאיָכ�ה �ה ַרָּב�ִתי ַבּג"ִי  ה ְּכַאְלָמָנ ְיָת� ם ָהֽ ד ָהִעיר� ַרָּב�ִתי ָע( ׀ ָיְֽׁשָב�ה ָבָד 

ּה  ֱחָי( �ל ֶלֽ ְיָלה ְוִדְמָעָתּה� ַע ה ַּבַּל  " ִתְבֶּכ@ �ס׃ ָּבכ ה ָלַמֽ ְיָת� "ת ָהֽ ִתי� ַּבְּמִדינ( �ָׂשָר
ין־ָל�ּה ְמַנֵח�  יָה� ָּב�ְגדּו ָב( ֵאֽ �ֲהֶב�יָה ָּכל־ֵרֶע ים׃ם ִמָּכל־ֹאֽ ְיִבֽ יּו ָל�ּה ְלֹאֽ     ּה ָה�

"ַח  ה ָמנ� ְצָא� א ָמֽ �ֹ ם ל Bיא ָיְֽׁשָב�ה ַבּג"ִי( ה ִה ב ֲעֹבָד( ִני� ּוֵמֹר� �ה ֵמֹע ה ְיהּוָד6 �ְלָת ָּגֽ
ים׃  ין ַהְּמָצִרֽ ּוָה ֵּב� יָה ִהִּׂשיג� ְדֶפ�   ָּכל־ֹרֽ

ַצח� ִּתׁשְ  �ים׃ָל6ָּמה ָלֶנ ֶרְך ָיִמֽ נּו ְלֹא� ַעְזֵב� נּו ַּתֽ 6ההֲ   ָּכֵח( נּו ְיהָו �יָך�   ִׁשיֵב � ׀ ֵאֶל
ּוָבהוְֽ  ֶדם׃ָנׁש( ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ� ְפָּת ָעֵל�ינּו    ַחֵּד� נּו ָקַצ� ס ְמַאְסָּת( Bי ִאם־ָמֹא� ִּכ

ד׃   ַעד־ְמֹאֽ
  

 �"ׁש ַהֹּמֵלְך ּוא ֲאַחְׁשֵור  "ׁש ה� י ִּביֵמ�י ֲאַחְׁשֵור� ּוׁש ֶׁש/ַבע ַוְיִה� ּדּו ְוַעד־ּכ(  ֵמֹה�
ה ְמִדיָנֽה׃ ים ּוֵמָא� ים ָהֵה�ם ְּכֶׁש�ֶבת  ְוֶעְׂשִר� Bל  ַּבָּיִמ� "ׁש ַע ׀ ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור 

ה׃ ן ַהִּביָרֽ ר ְּבׁשּוַׁש� " ֲאֶׁש� ה   ִּכֵּס�א ַמְלכּות( " ָעָׂש�ה ִמְׁשֶּת( 6ת ָׁשל"ׁש� ְלָמְלכ( ִּבְׁשַנ
יו ַוֽעֲ  י ַהְּמִדינ�"ת ְלָפָנֽיו׃  ָבָד�יו ֵח�ילְלָכל־ָׂשָר� ים ְוָׂשֵר� ַּפְרְּתִמ/ י ַהֽ   ׀ ָּפַר�ס ּוָמַד 

ֶלְך  �ׁשַוָּיֶׂשםL ַהֶּמ �י ַהָּיֽם׃׀ ֲאַחְׁשֵוֹר1 ֶרץ ְוִאֵּי ֲעֵׂש6ה ָתְקּפ"�    ַמ/ס ַעל־ָהָא� ְוָכל־ַמֽ
ר ִּגְּדל�  י ֲאֶׁש� ָרַׁשת� ְּגֻדַּל�ת ָמְרֳּדַכ( " ּוָפֽ ּוָרת( ים ּוְגב� " ַהֶּמ�ֶלְך ֲהל"א־ֵה�ם ְּכתּוִב 
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ס׃ י ּוָפָרֽ ים ְלַמְלֵכ�י ָמַד� י ַהָּיִמ( ֶפר� ִּדְבֵר� �י  ַעל־ֵס י ִמְׁשֶנה�  ִּכ� �י ַהְּיהּוִד  ׀ ָמְרֳּדַכ
 " ׁש ט"ב� ְלַעּמ( ב ֶאָח�יו ֹּדֵר� ּוי ְלֹר� ים ְוָרצ� � ַלְּיהּוִד( "ׁש ְוָגד"ל ַלֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור(

ר ׁשָ  "ם ְלָכל־ַזְרֽע"׃ְוֹדֵב�    ל�

        
ּון  6ֹאֶמר ְיהָוה� ֶאל־ְיה"ֻׁש�ַע ִּבן־נ( �ה ַוּי �ֶבד ְיהָו ה ֶע "ת ֹמֶׁש� י מ� ֲחֵר/ י ַאֽ  ְיִה  ַוֽ

ר׃ ה ֵלאֹמֽ ת ֹמֶׁש� ה   ְמָׁשֵר� ן ַהֶּז  ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד� ּום ֲעֹב@ �י ֵמ�ת ְוַעָּתהL ק ה ַעְבִּד� ֹמֶׁש�
 Gה ֶאל־ָהָא �ם ַהֶּז( ל׃ַאָּתה� ְוָכל־ָהָע �י ִיְׂשָרֵאֽ ם ִלְבֵנ ן ָלֶה� י ֹנֵת� ֹנִכ/      ֶרץ ֲאֶׁש1ר ָאֽ

ְרִּתי  ר ִּדַּב� ֲאֶׁש� יו ַּכֽ " ָלֶכ�ם ְנַתִּת� ף־ַרְגְלֶכ/ם ּב� ְך ַּכֽ ר ִּתְדֹר1 �"ם ֲאֶׁש ָּכל־ָמק 
ה׃   ֶאל־ֹמֶׁשֽ

ל ל ְיֵמ�י ְיה"ֻׁש�ַע ְוֹכ� ה ֹּכ� � ֶאת־ְיהָו( ד ִיְׂשָרֵאל ר ׀ ְיֵמ�י ַהְּזקֵ  ַוַּיֲֽעֹב6 �ים ֲאֶׁש ִנ 
ר  ה ֲאֶׁש� ֲעֵׂש�ה ְיהָו( ּו ֵאBת ָּכל־ַמֽ  ְדע  ֲאֶׁש�ר ָיֽ ַע ַוֽ י ְיה"ֻׁש( ֲחֵר� יכּו ָיִמים� ַאֽ ֱאִר6 ֶהֽ

ל׃ ה ְלִיְׂשָרֵאֽ ל     ָעָׂש� ּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� �ֱעל "ֵסף ֲאֶׁשר־ֶהֽ Eת י" ׀ ִמִּמְצַרִים:  ְוֶאת־ַעְצמ�
ת ַהָּׂשֶד   ּו ִבְׁשֶכם< ְּבֶחְלַק� ְבר� "ר ָקֽ ב ֵמֵא/ת ְּבֵנֽי־ֲחמ� 1ה ַיֲֽעֹק/ ר ָקָנ �ה ֲאֶׁש

ה׃ ף ְלַנֲֽחָלֽ ְהי�ּו ִלְבֵנֽי־י"ֵס� י־ְׁשֶכ�ם ְּבֵמָא�ה ְקִׂשיָט�ה ַוִּיֽ ן   ֲאִבֽ ן־ַאֲהֹר� �ר ֶּבֽ ְוֶאְלָעָז
ִים ר ֶאְפָרֽ " ְּבַה� ר ִנַּתן־ל� " ֲאֶׁש� יְנָח�ס ְּבנ( " ְּבִגְבַעת� ִּפֽ ּו ֹאת    ׃ֵמ�ת ַוִּיְקְּבר�

  

י  ר ִמ� יהָו�ה ֵלאֹמ� ל ַּבֽ �י ִיְׂשָרֵא(  ִּיְׁשֲאלּו� ְּבֵנ ַע ַוֽ "ת ְיה"ֻׁש( ֲחֵרי� מ� י ַאֽ  ְיִה  ַוֽ
ְּכַנֲעִנ/י ַּבְּתִחָּל�ה ְלִהָּל�ֶחם ּֽב"׃ ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ְיהּוָד�ה   ַיֲֽעֶלה־ָּל1נּו ֶאל־ַהֽ ַוּי

ֶרץ ְּבָיֽד"׃ ִּתי ֶאת־ָהָא� /ה ָנַת� ֹ�   ַיֲֽעֶל�ה ִהֵּנ יו ֲעֵל1ה ַוּי "ן ָאִח@ �אֶמר ְיהּוָדהL ְלִׁשְמע
 " �ֶלְך ִאּת� י ַגם־ֲאִנ/י ִאְּתָך� ְּבֽג"ָרֶל�ָך ַוֵּי ַלְכִּת1 י ְוָהֽ ְּכַנֲעִנ( ָּלֲחָמה� ַּבֽ י ְוִנֽ ָרִל  י ְבֹגֽ ִאִּת�

  ִׁשְמֽע"ן׃

ם ִמן־הַ  ּו ָנִׁשים� ְלִמְסָּפָר( ן ַוִּיְׂשא6 �י ִבְנָיִמ( �לּו ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכן� ְּבֵנ "ת ֲאֶׁש�ר ָּגָז ְלל� ְּמֹחֽ
ם׃ ּו ָּבֶהֽ ים ַוֵּיְֽׁשב� ם ַוִּיְבנּו� ֶאת־ֶה�ָעִר( �ֲחָלָת( ּובּו� ֶאל־ַנ �ּו ַוָּיׁש ּו   ַוֵּיְֽלכ  �ַוִּיְתַהְּלכ

יׁש ם ִא� ּו ִמָּׁש( " ַוֵּיְֽצא� " ּוְלִמְׁשַּפְחּת� יׁש ְלִׁשְבט� יא ִא� �ת ַהִה( � ָּבֵע  ִמָּׁש6ם ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל
ה׃ �יו ַיֲֽעֶׂשֽ ר ְּבֵעיָנ יׁש ַהָּיָׁש� ֶלְך ְּבִיְׂשָרֵא�ל ִא/ ין ֶמ� ם ֵא� ים ָהֵה(   ְלַנֲֽחָלֽת"׃ ַּבָּיִמ�

  
ְלָקָנה  Eֶא " Mִים ּוְׁשמ ים ֵמַה�ר ֶאְפָר� ָמַת/ִים צ"ִפ� ד ִמן־ָהָרֽ יׁש ֶאָח@ �L ִא ַוְיִהי

ּוף ֶאְפָר  חּו ֶבן־צ� ּוא ֶּבן־ֹּת� י׃ֶּבן־ְיֹרָח1ם ֶּבן־ֱאִליה/ ים ֵׁש6ם   ִתֽ ְול"� ְׁשֵּת�י ָנִׁש(
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ים ין ְיָלִדֽ ים ּוְלַחָּנ�ה ֵא� י ִלְפִנָּנה� ְיָלִד( �ה ַוְיִה6 ם ַהֵּׁשִנ�ית ְּפִנָּנ ה ְוֵׁש�  ַאַחת� ַחָּנ(
ים ִעיר"� ִמָּיִמ� ּוא ֵמֽ יׁש ַהה6 �יהָו�ה  ְוָעָלהL ָהִא ַח ַלֽ ת ְוִלְזֹּב/ ְׁשַּתֲח"1ֹ יָמה ְלִהֽ ׀ ָיִמ(

"ת  יהָוֽה׃ְצָבא� ֲהִנ�ים ַלֽ ס ֹּכֽ ְנָח( י ָחְפִני� ּוִפ� �י ְבֵנֽי־ֵעִל  ם ְׁשֵנ Cה ְוָׁש   ְּבִׁשֹל�

יָך  ֶלְך ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ְוָנה� ֶאל־ַהֶּמ( �6ֹאֶמר ֲאַר ֶלְך ַלֶּמ�ֶלְך ַוּי ְוָנה ַהֶּמ� ן ֲאַר� ל ָנַת/ ַהֹּכ 
ָך׃ "  ִיְרֶצֽ �י־ָקנ א ִּכֽ 6ֹ ְוָנה ל ֶלְך ֶאל־ֲאַר  אֶמר ַהֶּמ@ �ֹ יר ַוּי 6ה ֵמֽא"ְתָך� ִּבְמִח(  ֶאְקֶנ

ר  ֶרן� ְוֶאת־ַהָּבָק( �ֶקן ָּדִו6ד ֶאת־ַהּגֹ ��ם ַוִּי "ת ִחָּנ י ֹעל� יהָו�ה ֱאֹלַה� ֲעֶל/ה ַלֽ א ַאֽ 1ֹ ְול
ים׃ ים ֲחִמִּׁשֽ "ת  ְּבֶכ�ֶסף ְׁשָקִל� �ַעל ֹעל� ה ַוַּי יהָו( � ַלֽ ַח �ם ָּדִו6ד ִמְזֵּב �L ָׁש ַוִּיֶבן

ים ַוֵּיָֽעֵת6  ל׃ּוְׁשָלִמ� ה ֵמַע�ל ִיְׂשָרֵאֽ ר ַהַּמֵּגָפ� ָעַצ� ֶרץ ַוֵּתֽ    ר ְיהָוה� ָלָא(
  
  

ם ֽל"׃  א ִיַח� �ֹ ים ְול הּו� ַּבְּבָגִד( �ים ַוְיַכֻּס א ַּבָּיִמ� ן ָּב� "  ְוַהֶּמ6ֶלְך ָּדִוד� ָזֵק( 1ֹאְמרּו ל� ַוּי
ְמָד  ה ְוָעֽ ֶלְך� ַנֲֽעָר�ה ְבתּוָל( �אֹדִנ6י ַהֶּמ ּו ַלֽ Cיו ְיַבְקׁש ֶלְך ֲעָבָד  �י ַהֶּמ( ה� ִלְפֵנ
ֶלְך׃ אֹדִנ�י ַהֶּמֽ ם ַלֽ ָך ְוַח� ְכָב�ה ְבֵחיֶק( �ֶנת ְוָׁשֽ " ֹסֶכ � ַנֲֽעָר�ה   ּוְתִהי־ל� ַוְיַבְקׁשּו

ּה  אּו ֹאָת� ית ַוָּיִב� ּוַנִּמ( ּו ֶאת־ֲאִביַׁשג� ַהּׁש�  ִּיְמְצא  ּול ִיְׂשָרֵא�ל ַוֽ ל ְּגב� ה ְּבֹכ� ָיָפ(
ֶלְך׃   ַלֶּמֽ

ר ִאּת�  " ַוְיַדֵּב� ר ִאּת� ים ֲאֶׁש� ל ִּכֵּס1א ַהְּמָלִכ/ " ֵמַע  "ת ַוִּיֵּתן� ֶאת־ִּכְסא( " ֹטב�
ל׃ י ַחָּיֽיו׃ ְּבָבֶבֽ יד ְלָפָנ�יו ָּכל־ְיֵמ� ל ֶל1ֶחם ָּתִמ/ �" ְוָאַכ י ִכְלא� ת ִּבְגֵד� א ֵא� Gְוִׁשָּנ  

ֶלְך ְּדַבר ת ַהֶּמ� " ֵמֵא� יד ִנְּתָנה־ּל/ ת ָּתִמ1 �" ֲאֻרַח ָחת  י ַוֲאֻרֽ ל ְיֵמ� " ֹּכ� ־י�"ם ְּבי"מ�
  ַחָּיֽו׃ 

  
  

1הּו  י ֻעִּזָּי ��ִם ִּביֵמ ה ִויֽרּוָׁשָל ה ַעל־ְיהּוָד� "ץ ֲאֶׁש�ר ָחָז( �הּו ֶבן־ָאמ( ְעָי ֲחז"ן� ְיַׁשֽ
ה׃ �הּו ַמְלֵכ�י ְיהּוָדֽ ז ְיִחְזִקָּי י ְיהָו�ה      י"ָת/ם ָאָח� ֶרץ ִּכ� �יִני ֶא( ֲאִז ִים� ְוַהֽ �ּו ָׁשַמ ִׁשְמע6

י׃ִּד  ְׁשעּו ִבֽ ם ָּפ� ְמִּתי ְוֵה� ְלִּתי ְור"ַמ( "ר   ֵּב�ר ָּבִנים� ִּגַּד� הּו ַוֲֽחמ� ע ׁש"ר� ֹקֵנ( ָיַד�
 ן׃ א ִהְתּב"ָנֽ �ֹ י ל ע ַעִּמ� א ָיַד( �ֹ � ל �יו ִיְׂשָרֵאל ּוס ְּבָעָל   ֵאב�

ר ֲאִנ�י �ה ֲאֶׁש ֲחָדָׁש@ ֶרץ ַהֽ �ֲחָדִׁשים ְוָהָא Eֲֽאֶׁש�ר ַהָּׁשַמ�ִים ַה י ַכֽ ים ִּכ� ְמִד�  ֹעֶׂש/ה ֹעֽ
ם׃ ד ַזְרֲעֶכ�ם ְוִׁשְמֶכֽ �ה ֵּכ/ן ַיֲֽעֹמ� "   ְלָפַנ�י ְנֻאם־ְיהָו ֶדׁש� ְּבָחְדׁש( �ֵּדי־ֹח ה ִמֽ ְוָהָי 

ר ְיהָוֽה׃ ת ְלָפַנ�י ָאַמ� ֲח"�ֹ "א ָכל־ָּבָׂש/ר ְלִהְׁשַּתֽ " ָיב1 ת ְּבַׁשַּבּת� י ַׁשָּב� ּו   ּוִמֵּד� ְוָיְֽצא�
 � ּו ְּבִפְגֵרי א ְוָרא( �ֹ ּות ְוִאָּׁשם� ל א ָתמ  �ֹ ם ל Cי ֽת"ַלְעָּת י ִּכ� ים ִּב� ְׁשִע� ים ַהֹּפֽ ֲאָנִׁש( ָהֽ
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ר׃ "ן ְלָכל־ָּבָׂשֽ ָרא� ה ְוָהי�ּו ֵדֽ   ִתְכֶּב(
  

ן׃ ֶרץ ִּבְנָיִמֽ "ת ְּבֶא� ֲעָנת( ֲהִנים� ֲאֶׁש�ר ַּבֽ �הּו ִמן־ַהֹּכֽ י ִיְרְמָי�הּו ֶּבן־ִחְלִקָּי   ִּדְבֵר�
6ה ְדבַ  ר ָהָי �"ן ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ֲאֶׁש �הּו ֶבן־ָאמ� אִׁשָּי ֹֽ יו ִּביֵמ/י י ר־ְיהָוה� ֵאָל(

ה ָׁשָנ�ה ְלָמְלֽכ"׃ הּו� ֶמ�ֶלְך   ִּבְׁשֹלׁש־ֶעְׂשֵר� �אִׁשָּי ֹֽ ים ֶּבן־י י ְיֽה"ָיִק6 �י ִּביֵמ ַוְיִה 
�ה אִׁשָּי ֹֽ �הּו ֶבן־י ה ְלִצְדִקָּי ה ַעד־ֹּתם� ַעְׁשֵּת�י ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ( ּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ְיהּוָד(

י׃ ֲחִמיִׁשֽ ֶדׁש ַהֽ "ת ְיֽרּוָׁשַל�ִם ַּבֹח�   ַעד־ְּגל�

ַעל ְלִכֵּס1א  " ִמַּמ  "ת ַוִּיֵּתן� ֶאת־ִּכְסא( " ֹטב� ר ִאּת� יםַוְיַדֵּב� " ַהְּמָלִכ/ ר ִאּת�  ֲאֶׁש�
ל׃ /יו ָּתִמ�   ְּבָבֶבֽ ל ֶל1ֶחם ְלָפָנ �" ְוָאַכ ת ִּבְגֵד�י ִכְלא� ה ֵא� Gי ַחָּיֽו׃ְוִׁשָּנ   יד ָּכל־ְיֵמ�

 " ֶלְך־ָּבֶב/ל ְּדַבר־י�"ם ְּבי"מ� " ֵמֵא1ת ֶמֽ יד ִנְּתָנה־ּל@ �" ֲאֻרַחתL ָּתִמ ָחת  ַוֲאֻרֽ
י ַחָּיֽיו׃ ל ְיֵמ� " ֹּכ�   ַעד־י�"ם מ"ת�

  
  

עד ' של שבועות כולה שהיא מן ויהי בשלשים שנה כו' ובהגיעך אל יחזקאל תקרא הפטרת יום א
   .ומשם תדלג אל שלשה פסוקים האחרונים שבו' ותשאני רוח כו'  אל פתשלומה ותדלג

י ֲאִנ�י ְבֽת"ְך־ַהּג"ָל�ה  ַוְיִה� ֶדׁש ַוֽ ֲחִמָּׁש�ה ַלֹח( ְרִביִעי� ַּבֽ ה ָּבֽ ׀ ִּבְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ 
ים׃ "ת ֱאֹלִהֽ ה ַמְרא� ֶאְרֶא� ִים ָוֽ ה  ַעל־ְנַהר־ְּכָב�ר ִנְפְּתחּו� ַהָּׁשַמ( ֲחִמָּׁש�  ַּבֽ

ין׃ ֶלְך ֽי"ָיִכֽ ּות ַהֶּמ� ית ְלָגל� ֲחִמיִׁש( �ה ַהֽ Bיא ַהָּׁשָנ ֶדׁש ִה �ה   ַלֹח� ָהֹי�ה ָהָי
ים ַעל־ְנַהר־ְּכָב�ר  ֶרץ ַּכְׂשִּד� 1י ַהֹּכֵה/ן ְּבֶא� אל ֶּבן־ּבּוִז �הָוה ֶאל־ְיֶחְזֵק Eְדַבר־ְי

ם ַיד־ְיהָוֽה׃ י ָעָל/יו ָׁש� ּוַח ְסָעָר@     ַוְּתִה� �ֶרא ְוִהֵּנהL ר M6 ן ָוֵא "ן ָעָנ ה ָּבָא�ה ִמן־ַהָּצפ 
"ְך  ל ִמּת� ַחְׁשַמ� ּה ְּכֵע�ין ַהֽ ּת"ָכ( �" ָסִב�יב ּוִמ ַגּֽה ל� ַחת ְוֹנ� � ְוֵא�ׁש ִמְתַלַּק( ָּגד"ל

ׁש׃ ָּנה׃  ָהֵאֽ ם ָלֵהֽ ּות ָאָד� ן ְּדמ� ּות ַאְרַּב�ע ַחּי�"ת ְוֶזה� ַמְרֵאיֶה( ּה ְּדמ� ּת"ָכ( �  ּוִמ
ם׃ְוַאְרָּבָע�ה ָפִנ�ים ת ָלֶהֽ ִים ְלַאַח� ע ְּכָנַפ� ם ֶר�ֶגל       ְלֶאָח�ת ְוַאְרַּב� ְוַרְגֵליֶה�

ל׃ ֶׁשת ָקָלֽ ים ְּכֵע�ין ְנֹח� ְצִצ( ֶגל ְוֹנ� ם ְּכַכף� ֶר�ֶגל ֵע( י  ְיָׁשָר�ה ְוַכ�ף ַרְגֵליֶה   ִויֵד�
ם ְוַכְנֵפיֶה�  ם ַע�ל ַאְרַּב�ַעת ִרְבֵעיֶה�ם ּוְפֵניֶה� ַחת� ַּכְנֵפיֶה( �ם ִמַּת ם ָאָד 

ם׃ יׁש   ְלַאְרַּבְעָּתֽ ן ִא/ א־ִיַּס�ּבּו ְבֶלְכָּת( ֹֽ ּה ַּכְנֵפיֶה�ם ל ה ֶאל־ֲאח"ָת� ת ִאָּׁש� ְבֹר/ ֹח�
כּו 6ה ֶאל־ַהָּיִמין�  ייייֶאל־ֵע�ֶבר ָּפָנ�יו ֵיֵלֽ י ַאְרֵי ��י ָאָדם< ּוְפֵנ ּות ְּפֵניֶהם: ְּפֵנ ּוְדמ�

אול ְלַאְר  �ֹ ַהְּׂשמ "ר ֵמֽ ם ּוְפֵני־ׁש� ן׃ְלַאְרַּבְעָּת(   ַּבְעָּת�ן ּוְפֵני־ֶנ�ֶׁשר ְלַאְרַּבְעָּתֽ
יׁש ּוְׁשַּת�ִים  "ת ִא( ְבר� Bַּתִים ֹחֽ יׁש ְׁש "ת ִמְלָמ�ְעָלה ְלִא  ם ְּפֻרד� ם ְוַכְנֵפיֶה� Gּוְפֵניֶה
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ָנה׃ ֵתיֶהֽ ת ְּגִוֹּיֽ "ת ֵא� ָּמה   ְמַכּס( �ְהֶיה־ָּׁש �כּו ֶא�ל ֲאֶׁשרL ִיֽ יׁש ֶאל־ֵע�ֶבר ָּפָנ�יו ֵיֵל ְוִא/
ן׃הָ  ּבּו ְּבֶלְכָּתֽ א ִיַּס� �ֹ כּו ל ֶכת� ֵיֵל( �ּוַח ָלֶל "ת ַמְרֵאיֶה�ם   ר6 ַחּי@ ּות ַהֽ �ּוְדמ

ַחּי�"ת ְוֹנ�ַגּה  יא ִמְתַהֶּל�ֶכת ֵּב�ין ַהֽ Gים ִה ֲער"ת� ְּכַמְרֵא�ה ַהַּלִּפִד( ׁש ֹּבֽ ְּכַגֲֽחֵלי־ֵא 
ק׃ א ָבָרֽ ׁש י"ֵצ� ׁש ּוִמן־ָהֵא� "  ָלֵא( ַחּי�"ת ָרצ� ה ַהָּבָזֽק׃ְוַהֽ "ב ְּכַמְרֵא� ֶרא   א ָוׁש� ָוֵא�

ַעת ָּפָנֽיו׃ ַחּי�"ת ְלַאְרַּב� ֶצל ַהֽ ד ָּבָא/ֶרץ ֵא� ן ֶאָח� �ַחּי�"ת ְוִהֵּנהL א"ַפ ה   ַהֽ �ַמְרֵא
 �ד ְלַאְרַּבְעָּת�ן ּוַמְרֵאיֶהם ּות ֶאָח� יׁש ּוְדמ� �ין ַּתְרִׁש( ֲעֵׂשיֶהם� ְּכֵע ָהֽא"ַפִּנ6ים ּוַמֽ

ן׃ּוַמ�ֲעֵׂשי א"ָפֽ "ְך ָהֽ ן ְּבת� א"ַפ� ְהֶי�ה ָהֽ ֲאֶׁש/ר ִיֽ ם ַּכֽ ן   ֶה( ַעת ִרְבֵעיֶה� ַעל־ַאְרַּב�
ן׃ ּבּו ְּבֶלְכָּתֽ א ִיַּס� �ֹ ם ְוִיְרָא�ה ָלֶה�ם   ְּבֶלְכָּת�ם ֵיֵל�כּו ל ַבּה ָלֶה� ן ְוֹג� ֵּביֶה( �ְוַג

ן׃ יב ְלַאְרַּבְעָּתֽ / ִים ָסִב� ת ֵעיַנ ם ְמֵלֹא� ּו ָהֽא"ַפִּנ�ים ּוְבֶל�   ְוַגֹּבָת  "ת ֵיְֽלכ� ַחּי( ֶכת� ַהֽ
ים׃ ּו ָהֽא"ַפִּנֽ ֶרץ ִיָּנְֽׂשא� �ל ָהָא( ַחּי"ת� ֵמַע �ל ֲאֶׁשרL   ֶאְצָל�ם ּוְבִהָּנֵׂש6א ַהֽ ַע

 � ים ִיָּנְֽׂשאּו �ֶכת ְוָהֽא"ַפִּנ  ּוַח ָלֶל ָּמה ָהר� כּו ָׁש� ֶכת� ֵיֵל( �ּוַח ָלֶל ם ָהר6 �ְהֶיה־ָּׁש ִיֽ
ם ִּכ/  ים׃ְלֻעָּמָת( �ה ָּבֽא"ַפִּנֽ ַחָּי ּוַח ַהֽ דּו   י ר� ם ַיֲֽעֹמ� כּו ּוְבָעְמָד� ְּבֶלְכָּת�ם ֵיֵל(

�ה  ַחָּי ּוַח ַהֽ י ר� ם ִּכ/ ּו ָהֽא"ַפִּנים� ְלֻעָּמָת( ֶרץ ִיָּנְֽׂשא6 �ל ָהָא  ם ֵמַע Cּֽוְבִהָּנְׂשָא
ים׃ יַע ְּכֵע�ין הַ   ָּבֽא"ַפִּנֽ ַחָּיה� ָרִק( ּות ַעל־ָראֵׁש6י ַהֽ Cּוי ּוְדמ ַרח ַהּנ"ָר�א ָנט� ֶּק�

ְעָלה׃ ם ִמְלָמֽ אֵׁשיֶה� "ת ִאָּׁש�ה   ַעל־ָרֽ יַע ַּכְנֵפיֶה�ם ְיָׁשר( ָרִק( ַחת� ָהֽ �ְוַת
ת  ָּנה ֵא� ִים ְמַכּס"ת� ָלֵה( יׁש ְׁשַּת6 ָּנה ּוְלִא  ִים ְמַכּס"ת� ָלֵה( יׁש ְׁשַּת6 ֶאל־ֲאח"ָת�ּה ְלִא 

ם׃ ֵתיֶהֽ ֶאְׁשַמ�ע ֶאת־ק�   ְּגִוֹּיֽ � ָוֽ ים ְּכק"ל־ַׁשַּדי ִים ַרִּב6 �L ַמ ם ְּכק"ל Mל ַּכְנֵפיֶה"
ן׃ יָנה ַכְנֵפיֶהֽ ם ְּתַרֶּפ� �ה ְּבָעְמָד� ֲחֶנ "ל ַמֽ "ל ֲהֻמָּל�ה ְּכק� ם ק� "ל   ְּבֶלְכָּת( Gַוְיִהי־ק

ן׃ יָנה ַכְנֵפיֶהֽ ם ְּתַרֶּפ� יַע ֲאֶׁש�ר ַעל־רֹאָׁש�ם ְּבָעְמָד� ָרִק� ל ָלֽ Gַעל   ֵמַע ּוִמַּמ 
ּות לָֽ  � ְּדמ� ּות ִּכֵּס�א ְוַעל יר ְּדמ� ֶבן־ַסִּפ� ה ֶאֽ ם ְּכַמְרֵא� יַע� ֲאֶׁש�ר ַעל־רֹאָׁש( �ָרִק

ְעָלה׃ ם ָעָל�יו ִמְלָמֽ ה ָאָד/ ּות ְּכַמְרֵא� Cא ְּדמ ל  ָוֵא�ֶרא  ַהִּכֵּס( �ין ַחְׁשַמ  ׀ ְּכֵע
ה ָמְתָנ�יו ּוְלָמ�ְעלָ  יב ִמַּמְרֵא� ית־ָלּה� ָסִב( � ְּכַמְרֵאה־ֵא6ׁש ֵּבֽ ה ּוִמַּמְרֵא6ה ָמְתָניו

ָּטה יב׃ ּוְלַמ( " ָסִבֽ ַגּֽה ל� ׁש ְוֹנ� יִתי� ְּכַמְרֵאה־ֵא( �ֶׁשת ֲאֶׁשרL   ָרִא Mְּכַמְרֵא�ה ַהֶּק
ּות  ה ְּדמ� ּוא ַמְרֵא� Gיב ה ַגּה� ָסִב( ��ן ַמְרֵא6ה ַהּנֹ ֶׁשם ֵּכ ן ְּבי�"ם ַהֶּג  ָעָנ@ ה ֶבֽ �ְהֶי ִיֽ

ֶאֹּפ�  ֶאְרֶאה� ָוֽ �ה ָוֽ ר׃ְּכב"ד־ְיהָו "ל ְמַדֵּבֽ ע ק� ֶאְׁשַמ� י ָוֽ   ל ַעל־ָּפַנ(

ּוְך ְּכב"ד־ְיהָו�ה  "ל ָּבר� "ל ַר�ַעׁש ָּגד� י ק� ֲחַר( ֶאְׁשַמ�ע ַאֽ ּוַח ָוֽ ַוִּתָּׂשֵא�ִני ר(
     ִמְּמק"ֽמ"׃

ים ְׁשֹלָׁש�ה ַׁש�ַער  ה ּוְׁשָעִר� "ת ְוַאְרַּב6ַעת ֲאָלִפים� ִמָּד( ׁש ֵמא@ �ְגָּבה ֲחֵמ ּוְפַאת־ֶנ 
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ד׃ׁשִ  ַער ְזבּוֻל�ן ֶאָחֽ ד ַׁש� ד ַׁש6ַער ִיָּׂששָכר� ֶאָח( "ן ֶאָח  Cָּמה ֲחֵמ6ׁש   ְמע ְּפַאת־ָי 
 �ד ַׁש6ַער ָאֵׁשר ד ֶאָח  Cם ְׁשֹלָׁש�ה ַׁש�ַער ָּג ֲעֵריֶה� ים ַׁשֽ ֵמא"ת� ְוַאְרַּב�ַעת ֲאָלִפ(

ד׃ י ֶאָחֽ ַער ַנְפָּתִל� ד ַׁש� ר ָא�ֶלף  ֶאָח( יב ְׁשֹמָנ�ה ָעָׂש� Gיר ִמּי�"ם ָסִב  ְוֵׁשם־ָהִע�
ָּמה׃ ְיהָו�ה   ׀ ָׁשֽ

  

�ה ז  ְּדַבר־ְיהָו �ה י"ָת/ם ָאָח� י ֻעִּזָּי �י ִּביֵמ ַע� ֶּבן־ְּבֵאִר( �ה ֶאל־ה"ֵׁש ׀ ֲאֶׁש�ר ָהָי 
ל׃ ֶלְך ִיְׂשָרֵאֽ ׁש ֶמ�  ָרְבָע�ם ֶּבן־י"ָא� �י ְיהּוָד�ה ּוִביֵמ/י ָיֽ �ה ַמְלֵכ ְּתִחַּל�ת   ְיִחְזִקָּי

ַע ֵל�ְך ַקח־ְלָךC ֵא6ֶׁשת ְזנּוִנים� ִּדֶּבר־ְיה ה ֶאל־ה"ֵׁש  אֶמר ְיהָו@ �ֹ ָו�ה ְּבה"ֵׁש�ַע ַוּי
י ְיהָוֽה׃ ֲחֵר� ֶרץ ֵמַאֽ י־ָזֹנ6ה ִתְזֶנה� ָהָא( ים ִּכֽ י ְזנּוִנ( ח ֶאת־ֹּג�ֶמר   ְוַיְלֵד� ֶלְך� ַוִּיַּק( �ַוֵּי

ן׃ " ֵּבֽ ֶלד־ל� ַהר ַוֵּתֽ �ִים ַוַּת�   ַּבת־ִּדְבָל

        
  

תפלה ' בהיכל קדשו כו' וה' ל חבקוק תקרא שלשה פסוקים הראשונים שבו ותדלג אל פובהגיעך א
  דשבועות ' עד סוף חבקוק כי זאת היא הפטרת יום ב' לחבקוק כו

יא׃ ּוק ַהָּנִבֽ ה ֲחַבּק� א ִתְׁשָמ�ע   ַהַּמָּׂשא� ֲאֶׁש�ר ָחָז( �ֹ �ְעִּתי ְול /ה ִׁשַּו ַעד־ָא1ָנה ְיהָו
ס יַע׃ֶאְזַע�ק ֵאֶל/יָך ָחָמ� א ת"ִׁשֽ �ֹ ד       ְול יט ְוֹׁש� ֶון� ְוָעָמ�ל ַּתִּב( ��ָּמה ַתְרֵא6ִני ָא ָל

א׃ "ן ִיָּׂשֽ יב ּוָמד� י ִר[ י ַוְיִה1 ס ְלֶנְגִּד�   ְוָחָמ�

ֶרץ׃  ס ִמָּפָנ�יו ָּכל־ָהָאֽ " ַה�   ַוֽיהָו�ה ְּבֵהיַכ�ל ָקְדׁש�

יא ַע�ל ִׁשְגֹיֽנ"ת׃ ּוק ַהָּנִב� ֲחַבּק� ה ְיהָו    ְּתִפָּל�ה ַלֽ ה ָׁשַמ�ְעִּתי ִׁשְמֲעָך: ָיֵראִתי< ְיהָו 
ם ִּתְזּֽכ"ר׃ ֶגז ַרֵח� יַע ְּבֹר� ֶרב ָׁשִנ�ים ּת"ִד� יהּו ְּבֶק� ֶרב ָׁשִנים� ַחֵּי( ָעְלָך� ְּבֶק6   ָּפֽ

 " " ּוְתִהָּלת� ִים� ה"ד( �ן ֶס�ָלה ִּכָּס6ה ָׁשַמ ַהר־ָּפאָר� "ׁש ֵמֽ "א ְוָקד� "ַּה� ִמֵּתיָמ�ן ָיב( �ֱאל
ֶרץ׃מָֽ  ה ָהָאֽ ה׃  ְלָא� ם ֶחְבי�"ן ֻעֹּזֽ " ְוָׁש� " ל� � ִים ִמָּיד� ה ַקְרַנ ְהֶי( "ר ִּתֽ ַגּה� ָּכא� �  ְונֹ

יו׃ ֶׁשף ְלַרְגָלֽ א ֶר� �ֶלְך ָּד�ֶבר ְוֵיֵצ� ֶרץ ָרָאה� ַוַּיֵּת�ר  ָעַמ�ד  ְלָפָנ�יו ֵי ֶדד ֶא  ׀ ַוְיֹמ�
ּו ּגִ  ד ַׁשח� ְצצּו� ַהְרֵרי־ַע( ם ַוִּיְתֹּפֽ "ת ע"ָל�ם ֽל"׃ּג"ִי( "ת ע"ָל�ם ֲהִליכ� ַּת�ַחת   ְבע�

 ן׃ ֶרץ ִמְדָיֽ "ת ֶא� ּון ְיִריע� Gי כּוָׁש�ן ִיְרְּגז� ֳהֵל יִתי ָאֽ ֶון ָרִא� ֲהִבְנָהִרים� ָחָר�ה   ָא(
יָך  י ִתְרַּכב� ַעל־סּוֶס( �ם ֶעְבָרֶת�ָך ִּכ6 ָך ִאם־ַּבָּי ם ַּבְּנָהִרים� ַאֶּפ( ה ִא6 ְיהָו(

יָך  ה׃ַמְרְּכֹבֶת� ֶמר ֶס�ָלה   ְיׁשּוָעֽ "ת ֹא� "ת ַמּט� ָך ְׁשֻבע� 6ה ֵתע"ר� ַקְׁשֶּת( ֶעְרָי
ֶרץ׃ "ת ְּתַבַּקע־ָאֽ ִים ָעָב�ר ָנַת6ן ְּתה"ם�      ְנָהר� � ֶרם ַמ� ים ֶז ילּו� ָהִר( �ּוָך ָיִח ָרא6

א׃ יהּו ָנָׂשֽ "ם ָיֵד� " ר� יָך�   ק"ל( �"ר ִחֶּצ �ַמד ְזֻב�ָלה ְלא6 ַח ָע ֶמׁש ָיֵר� כּו ֶׁש� ְיַהֵּל(
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ָך׃ ק ֲחִניֶתֽ ם׃  ְלֹנ�ַגּה ְּבַר� ּוׁש ּג"ִיֽ ף ָּתד� �ַעם ִּתְצַעד־ָא�ֶרץ ְּבַא� �ַׁשע   ְּבַז אָת� ְלֵי �ָיָצ
"ד ַעד־ַצָּו�אר  "ת ְיס� ע ָער/ ָך ְלֵי�ַׁשע ֶאת־ְמִׁשיֶח�ָך ָמַח6ְצָּת aֹאׁש� ִמֵּב�ית ָרָׁש( ַעֶּמ(

ָלה׃   ֶסֽ
אׁש  �ֹ ְבָּת ְבַמָּטיו� ר ל ָעִנ�י ָנַק� ם ְּכֽמ�־ֶלֱאֹכ� ֲהִפיֵצ&ִני ֲעִל�יֻצָת! ּו ַלֽ ו ִיְסֲער� ְּפָרָז!

ר׃ ים׃  ַּבִּמְסָּתֽ ִים ַרִּבֽ ֶמר ַמ� �ם סּוֶס&יָך ֹח� ְכָּת ַבָּי י  ָׁשַמ�ְעִּתי  ָּדַר� �ז ִּבְטִנ5 ׀ ַוִּתְרַּג
 & י ְוַתְחַּת�י ֶאְרָּג ֲעָצַמ� ב ַּבֽ �א ָרָק9 י ָיב� ּו ְׂשָפַת! ְלל� � ָצֽ ּוַח� ְלי��ם ְלק�ל ז ֲאֶׁש�ר ָאנ;

ּנּו׃ �ת ְלַע�ם ְיגּוֶדֽ ֲעל� ה ַלֽ ים   ָצָר! � ַּבְּגָפִנ! ח ְוֵא�ין ְיבּול א־ִתְפָר5 ֹֽ �ה ל י־ְתֵאָנ ִּכֽ
ר  ין ָּבָק� אן ְוֵא� !ֹ �ר ִמִּמְכָלה� צ ֶכל ָּגַז �ָׂשה ֹא& �ת לֹא־ָע ִית ּוְׁשֵדמ� ֲעֵׂשה־ַז! ִּכֵחׁש� ַמֽ

ים׃ ְרָפִתֽ ֲאִנ�י ּבַֽ   ָּבֽ י׃ַוֽ י ִיְׁשִעֽ אֹלֵה� יָלה ֵּבֽ �ָזה ָאִג� �ה ֶאְעל& י   יהָו ְיהִו�ה ֲאֹדָני� ֵחיִל!
י׃  ינ�ָתֽ ַח ִּבְנִגֽ &ִני ַלְמַנֵּצ� י ַיְדִרֵכ מ�ַת� �ת ְוַע�ל ָּבֽ ַאָּיל! �ֶׂשם ַרְגַלי� ָּכֽ   ַוָּי

" ְבֹחֵרב� ַעל־ יִתי א"ת6 �י ֲאֶׁשרL ִצִּו ת ֹמֶׁש�ה ַעְבִּד� ּו ּת"ַר� Gל ִזְכר ָּכל־ִיְׂשָרֵא(
ים׃ ים ּוִמְׁשָּפִטֽ י ּבB"א   ֻחִּק� יא ִלְפֵנ  �ה ַהָּנִב� ִלָּי ת ֵאֽ ם ֵא� �ַח ָלֶכ( ֹנִכי� ֹׁשֵל 6ה ָאֽ ִהֵּנ

א׃ "ל ְוַהּנ"ָרֽ ה ַהָּגד� ים ְוֵל�ב ָּבִנ�ים   י�"ם ְיהָו( יב ֵלב־ָאב"ת� ַעל־ָּבִנ( ְוֵהִׁש6
י ֶאת "א ְוִהֵּכיִת� Gֶרם׃ ַעל־ֲאב"ָת�ם ֶּפן־ָאב ֶרץ ֵחֽ   ־ָהָא�

  

יׁש  ֵרי ָהִא  ְׁשֽ ים  ֲאֶׁש6ר  ַא� ִע� bת ְרָׁשcֲעַצ א ָהַלְך: ַּבֽ �ֹ א  ׀ ל �ֹ ּוְבֶד�ֶרְך ַחdָּטִאים ל
ב׃    ָעָמ�ד  א ָיָׁשֽ �ֹ ים ל ִצ  eב ֵל "  ּוְבמ"ַׁש� " ּֽוְבת"ָרת� ְפצ� bה ֶח ת ְיהָו  ם ְּבת"ַר� י ִא� ִּכ6

ְיָלה׃ ם ָוָלֽ ה י"ָמ� ָהָי   ֶיְהֶּג  ִים  הְוֽ י ָמ� bל־ַּפְלֵג ּול ַעֽ cְּכֵעץ: ָׁשת " �ן   ֲאֶׁש6ר ִּפְרי f׀ ִיֵּת
"ל  א־ִיּב� ֹֽ " ְוָעֵל�הּו ל יַח׃  ְּבִעּת  ל ֲאֶׁשר־ַיֲֽעֶׂש�ה ַיְצִלֽ    ְוֹכ�
"ל ף ּוָמח� ְללּוהּו ְּבֹת� dֽים ְוֻעָגֽב׃ ַה�ּוהּו ְּבִמִּנ ְלל  eּֽוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁש�ַמע  ַה ְלל� ַהֽ

ּוה ְלל  eֽה׃ַה ִצְלְצֵל�י ְתרּוָעֽ ְללּו־ָיּֽה׃ ּו ְּבֽ ּה ַהֽ ל ַהdְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל�ל ָי    ֹּכ�
  

�ד ה ֶבן־ָּדִו ל׃ ִמdְׁשֵלי ְׁשֹלֹמ� ֶלְך ִיְׂשָרֵאֽ e ין  ֶמ ָהִב  eָלַד�ַעת ָחְכָמ�ה ּומּוָס�ר ְל
י ִביָנֽה׃ ים׃ ִאְמֵר� ָׁשִרֽ ט ּוֵמֽ ֶדק ּוeִמְׁשָּפ  "ת ָּבdנ"ת  ָלdַקַחת מּוַס�ר ַהְׂשֵּכ�ל ֶצ� ַרּב�
�ׂשּו ָח�ִיל  ָנה׃   ָע ית ַעל־ֻּכָּלֽ ְּת ָעִל� eַא  ִפי  ְו ה  ֶׁש�ֶקר ַהdֵחן ְוֶה�ֶבל ַהֹּי� ִאָּׁש�

ל׃ יא ִתְתַהָּלֽ ה ִה� י ָיֶד�יָה ּתְ  ִיְרַאת־ְיeהָו  ים נּו־ָלdּה ִמְּפִר� ּוָה ַבְּׁשָעִר� ְלל� ִויַהֽ
יָה׃  ֲעֶׂשֽ   ַמֽ
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ּוץ  ֶרץ־ע� יׁש ָהָי�ה ְבֶאֽ �הִא/ " ְוָהָי א  ִאּי�"ב ְׁשמ� ּוא ָּת1ם ְוָיָׁש/ר ִויֵר� יׁש ַהה  ׀ ָהִא�
ע ר ֵמָרֽ ים ְוָס� "ׁש ָּבֽנ"ת׃ ׃ֱאֹלִה� " ִׁשְבָע�ה ָבִנ�ים ְוָׁשל� ְקֵנהּו   ַוִּיָּו�ְלדּו ל/ Eי ִמ ַוְיִה�

מֶ  "ת ֶצֽ ׁש ֵמא6 �ים ַוֲֽחֵמ ֶׁשת ַאְלֵפ�י ְגַמִּל  אן ּוְׁשֹל1 @ֹ ת ַאְלֵפי־צ �ְבַע ד־ָּבָקר� ַוֲֽחֵמ�ׁש ִׁשֽ
"ל  ּוא ָּגד� יׁש ַהה(  ְיִהי� ָהִא� ד ַוֽ ה ַרָּב�ה ְמֹא� ֲעֻבָּד� "ת ַוֽ "ת ֲאת"נ( ֵמא�

ֶדם׃   ִמָּכל־ְּבֵני־ֶקֽ

ן ָלֶה1ם ֲאִביֶה/ם  �"ת ִּכְבנ�"ת ִאּי�"ב ְּבָכל־ָהָא�ֶרץ ַוִּיֵּת ים ָיפ/ א ָנִׁש� א ִנְמָצ@ �ֹ ְול
ם׃ "ְך ֲאֵחיֶהֽ �ה   ַנֲֽחָל�ה ְּבת� ים ָׁשָנ ה ְוַאְרָּבִע� את ֵמָא� )ֹ ֲחֵרי־ז י ִאּי"ב� ַאֽ ַוְיִח6

ה יו ַאְרָּבָע�ה ֹּדֽר"ת׃ַוִּיְרֶא  �י ָבָנ( ע    ֶאת־ָּבָניו� ְוֶאת־ְּבֵנ ן ּוְׂשַב� "ב ָזֵק� �ָמת ִאּי( ַוָּי
ים׃    ָיִמֽ

  

ֶלְך־ְיהּוָד�ה ָּב�א ְנֽבּו ים ֶמֽ ּות ְיֽה"ָיִק� "ׁש ְלַמְלכ� �ת ָׁשל( ַכְדֶנאַּצ1ר ִּבְׁשַנ
יָה׃ �ַצר ָעֶלֽ ֶלְך־ָּבֶב/ל ְיֽרּוָׁשַל�ִם ַוָּי ים   ֶמֽ " ֶאת־ְיֽה"ָיִק� י ְּבָיד@ �L ֲאֹדָנ ַוִּיֵּתן

ֶרץ־ִׁשְנָע�ר ֵּב�ית  ם ֶאֽ ים ַוְיִביֵא� ֱאֹלִה( �י ֵבית־ָהֽ ה ּוִמְקָצת� ְּכֵל ֶלְך־ְיהּוָד  ֶמֽ
ר אֱ  ית א"ַצ� יא ֵּב� יו׃ֱאֹלָה�יו ְוֶאת־ַהֵּכִל�ים ֵהִב( �ז   ֹלָהֽ ֶלְך ְלַאְׁשְּפַנ ֹ�אֶמר ַהֶּמ( ַוּי

ים׃ ַּפְרְּתִמֽ � ַרע ַהְּמלּוָכ�ה ּוִמן־ַהֽ 1י ִיְׂשָרֵא/ל ּוִמֶּז יא ִמְּבֵנ Cִריָס�יו ְלָהִב   ַר�ב ָסֽ
ים׃ ִים ְוִתְׁשִעֽ ֶלף ָמאַת� ים ֶא� Gּוץ ֹׁשֵמ�ם ָיִמ ת ִׁשּק� יד ְוָלֵת�   ּוֵמֵעת� הּוַס�ר ַהָּתִמ(

מְ  י ַהֽ ה׃ַאְׁשֵר� ים ַוֲֽחִמָּׁשֽ "ת ְׁשֹלִׁש� ׁש ֵמא� ֶלף ְׁשֹל� Gים ֶא Gה   ַחֶּכ�ה ְוַיִּג�יַע ְלָיִמ ְוַאָּת�
ין׃ ץ ַהָּיִמֽ ְלָך� ְלֵק� ד ְלֹגָרֽ ֲעֹמ� ּוַח ְוַתֽ ץ ְוָתנ/         ֵל�ְך ַלֵּק�

        
ת ֱאֽנ"ׁש׃ ם ֵׁש� ל ָיֽ ֶרד׃  ָאָד� ֲהַלְלֵא� � ן ַמֽ ֶמְך׃  ֵקיָנ ַלח ָלֽ   ֲחנ�"ְך ְמתּוֶׁש�

 6ֹ ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבת"ֶת�יָה ְלַמּל ה ָהָא� ְצָת� הּו ַעד־ָרֽ י ִיְרְמָי( אות ְּדַבר־ְיהָוה� ְּבִפ�
 �"ֶרׁש �ת ְלכ �ת ַאַח  ים ָׁשָנֽה׃ ּוִבְׁשַנ אות ִׁשְבִע� �ֹ ָתה ְלַמּל ָּכל־ְיֵמ6י ָהַּׁשָּמה� ָׁשָב(

�הּו ֵהִע�יר ְיהָו   י ִיְרְמָי "ת ְּדַבר־ְיהָו�ה ְּבִפ� ס ִלְכל� "ֶרׁש ֶמ�ֶלְך ָּפַר( ּוַח� ּכ� �ה ֶאת־ר
ר׃ ב ֵלאֹמֽ " ְוַגם־ְּבִמְכָּת� � ְּבָכל־ַמְלכּות( ס ַוַּיֲֽעֶבר־ק"ל ֶלְך־ָּפַר( ר   ֶמֽ Cה־ָאַמ ֹּכֽ

"ֶרׁש ִים  ּכ� י ְיהָוה� ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשַמ( �ַתן ִל  ֶרץ� ָנ �"ת ָהָא ס ָּכל־ַמְמְלכ6 ׀ ֶמ�ֶלְך ָּפַר 
" ַב(  ד ָעַלי� ִלְבֽנ"ת־ל� י־ָבֶכ�ם ְוֽהּוא־ָפַק6 יהּוָד�ה ִמֽ ִית ִּביֽרּוָׁשַל�ִם ֲאֶׁש�ר ִּבֽ

" ְוָיַֽעל׃ 1ה ֱאֹלָה/יו ִעּמ� " ְיהָו   ִמָּכל־ַעּמ 
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�ה ֵהִע�יר  י ִיְרְמָי "ת ְּדַבר־ְיהָו�ה ִמִּפ� ס ִלְכל� "ֶרׁש� ֶמ�ֶלְך ָּפַר( �ת ְלכ �ת ַאַח  ּוִבְׁשַנ
ס ַוַּיֽ ֶלְך־ָּפַר( ֶרׁש ֶמֽ ּוַח� ֹּכ� �ה ֶאת־ר " ְיהָו  � ְּבָכל־ַמְלכּות( ֲעֶבר־ק"ל

ר׃ ב ֵלאֹמֽ ֶרץ   ְוַגם־ְּבִמְכָּת� "ת ָהָא( ס ֹּכBל ַמְמְלכ� ר ֹּכBֶרׁש ֶמ�ֶלְך ָּפַר( ה ָאַמ  ֹּכ�
ִית ִּביֽרּוָׁשַל�ִם  " ַב( ד ָעַלי� ִלְבֽנ"ת־ל� י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשָמ�ִים ְוֽהּוא־ָפַק6 �ַתן ִל( ָנ

ה׃ יהּוָדֽ ר ִּבֽ י־  ֲאֶׁש� ַעל ִליֽרּוָׁשַל�ִם ִמֽ Gְוַי " י ֱאֹלָהיו� ִעּמ( " ְיִה6 �ם ִמָּכל־ַעּמ  ָבֶכ
ר  ים ֲאֶׁש� ֱאֹלִה� ּוא ָהֽ ל ה� ֶבן ֶאת־ֵּב6ית ְיהָוה� ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא( יהּוָד�ה ְוִי  ֲאֶׁש�ר ִּבֽ

ִם׃    ִּביֽרּוָׁשָלֽ
ית ַהּכְ  ה ּוְבִר� �י ַהְּכֻהָּנ( ֳאֵל Bל ָּגֽ ם ֱאֹלָה�י ַע ה ָלֶה� ם׃ָזְכָר�   ֻהָּנ�ה ְוַהְלִוִּיֽ

יׁש  ֲהִנ�ים ְוַלְלִוִּי�ם ִא� "ת ַלֹּכֽ יָדה ִמְׁשָמר/ ֲעִמ1 ים ִמָּכל־ֵנָכ�ר ָוַאֽ ַהְרִּת� ְוִטֽ
י   ִּבְמַלאְכּֽת"׃ ים ָזְכָרה־ִּל� ים ְמֻזָּמנ�"ת ְוַלִּבּכּוִר� ים ְּבִעִּת� ֵעִצ/ ּוְלֻקְרַּב1ן ָהֽ

ה׃ י ְלט"ָבֽ    ֱאֹלַה�
  

הזוהר כפי ' כ שאר הלילה בסודות התורה ובס"בענין המקרא ואחוזהו הסדר המוכרח 
        :השגת שכלך
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  שער האריות
  .ל"י ז" ברורים בענייני קבלת האר

  
1. øàä åáø éîøàä åáø éîøàä åáø éîøàä åáø éî""""æ éæ éæ éæ é"""" äìá÷á ì äìá÷á ì äìá÷á ì äìá÷á ì???? 

øàä"æ é"íéðåîã÷ íéìáå÷î éøôñá äìá÷ä úøåú úà ãáì ãîì ì , ø÷éòáå
ùåã÷ä øäåæá .ãåàî ãåàî çøèäù éøçàå ,éáðä åäéìà éåìâá äëææ à"ì) .ò" ô

çøäåîì ÷çöé úåãìåú äìà"íåìù úáäà ñåôã å .(ïàëî , úà ìáé÷ àìù
úîà úøåú åúîëç ,ò"áøå äøåî ô ,úøåñî åì øñîù , åäéçàî ìáé÷ àìà

æ àéáðä"ì .úôöá äìâù äîëçá øáåãî äæ ìëå ,åúåøòðá ìáà ,áãøäî ìáé÷" æ
 úöáå÷îä äèéù ìòáîå)éæðëùà ìàìöá éáø ,åãåã.(  

 

2. îøä íàîøä íàîøä íàîøä íà""""ä ÷ä ÷ä ÷ä ÷øàä åáø äéøàä åáø äéøàä åáø äéøàä åáø äé"""" ùåã÷ä é ùåã÷ä é ùåã÷ä é ùåã÷ä é  ?  ?  ?  ? 

øàä"æé"îøä éøåòéùì óúúùä ì"òéæ ÷"à ,÷äáåîä åãéîìú äéä åðéà àìà , óà
îøä úà ãåàî ãáéëù"÷ . ä÷æç äçëåä ãåòå :îøäì íé÷äáåîä íéãéîìú" ÷

ã åäéìà éáøë àäîëç úéùàøä ìòá ùàãéåå , éèðìâ äùî éáøå íäøáà éáøå
øàä åúåéäá íùåø íåù åàéáä àì"æ é"éîìú ìîøä ã"÷  . äòåîù àìà äæ ïéàå

úåøåãä àøå÷ øôñ ìòá ìáé÷ù. úîàä äéä ïë íàù øåøáå ,çøäåî" äéä å
åúåãò úà àéáî.   

  

3. æ àéáðä åäéìà éúîæ àéáðä åäéìà éúîæ àéáðä åäéìà éúîæ àéáðä åäéìà éúî""""øàäì äìâúä ìøàäì äìâúä ìøàäì äìâúä ìøàäì äìâúä ì""""æ éæ éæ éæ é""""ìììì    ????  
øéãú ïôåàáå úôöì úåìòì úåîãå÷ä úåðùá íéøöîá åúåéäá) .øàä"åéøåâå é.(  

 

4. øàäøàäøàäøàä""""æ éæ éæ éæ é""""ìáå÷î åðéà ììáå÷î åðéà ììáå÷î åðéà ììáå÷î åðéà ì , , , ,ëìä ÷ñåôå ÷éãö àìàëìä ÷ñåôå ÷éãö àìàëìä ÷ñåôå ÷éãö àìàëìä ÷ñåôå ÷éãö àìàääää . . . . 
áøî äìá÷ ìáé÷ù éîì êééù àìà åðéà ìáå÷î .ìáå÷î .íìåà ,æéøàä" åúåéäá ì

æ àéáðä åäéìàî øùé ìá÷î"ì ,àéáð ìù äîøì òéâäù ãò , ïééòë ìáå÷î åðéà
úåðééãì åîöò úà øéùëäù ïééã .íâ ,åéúåòãå åé÷ñôî äîë åðéìà òéâä , êøã

çøäåî úåãò"å.  
 íäî äîë äðäå :  

• éòä íà ãéô÷î äéä àì ãò úôö ìù ä÷éúòä øéòî ìéáåîä éðåöéçä áåø
äåå÷îä øúà ,àì åà åúëìäë äùòð äéä , øåãéñäå åúéìè úà êøãá àùåð äéäå

 ! 
• àøîâá úéùéìùä äòãë è÷åð äéä ,úøöò ãò åúî àáé÷ò éáø éãéîìúù .



   לעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנו

  לעילוי נפש רוח ונשמה 
 ל " בת שרה  זמליחאשל אימי מורתי 

49

ãòåîì ïåæç ãåòå íéôñåð äîëå. 
  

5. øàä éâäðî íàøàä éâäðî íàøàä éâäðî íàøàä éâäðî íà""""æ éæ éæ éæ é""""ìúìå íòä ïåîäì íâ åà íéòéðöîì íééåàø ììúìå íòä ïåîäì íâ åà íéòéðöîì íééåàø ììúìå íòä ïåîäì íâ åà íéòéðöîì íééåàø ììúìå íòä ïåîäì íâ åà íéòéðöîì íééåàø ì éãéî éãéî éãéî éãéî
 íéîëç íéîëç íéîëç íéîëç ? ? ? ? 

øàä éåìâ ïéá ìãáä íéé÷ù åðéáä àì äøåú éãîåì äáøä"æ é"ééåìéâå åééçá ìå 
çøäåîì åúøéèô éøçà"úåðåéæçä øôñá íéàáåîä å . àöîð ìãáää ø÷éòå

 íìåòä éðéòì åúîëçå åúøåú úà øéúñäì åðåöøá)úì íâå"ç , íå÷î ïàë ïéàå
íéòéðöîì ,øàä úøåúù åáùçå åòè äáøäå" ùåã÷ä é íéìáå÷îì äîåã
íéîãå÷ä .ïë åðéàå ,åúå÷ìúñä éøçà äãîììå äãåîìì øñà àåäù éøçà (

çøäåîì äìâå åúå÷ìúñä éøçà åá øæç íìåà" úà íìåòä ìëá õéôäì åðåöøù å
åúøåú .ùøäåî éøáãì íéàúúî àåäå" å :'''''''' åéøáã åèùôùðù íãå÷ äéä äæå åéøáã åèùôùðù íãå÷ äéä äæå åéøáã åèùôùðù íãå÷ äéä äæå åéøáã åèùôùðù íãå÷ äéä äæå

))))øàäìøàäìøàäìøàäì""""æ éæ éæ éæ é""""ìììì ( ( ( (úåéøáä ìë éôá åéøôñåúåéøáä ìë éôá åéøôñåúåéøáä ìë éôá åéøôñåúåéøáä ìë éôá åéøôñå , , , , åðéëæù äúò ìáà åðéëæù äúò ìáà åðéëæù äúò ìáà åðéëæù äúò ìáàåéøôñ êàåéøôñ êàåéøôñ êàåéøôñ êà , , , , äàìî øáë äàìî øáë äàìî øáë äàìî øáë

ä úà äòã õøàää úà äòã õøàää úà äòã õøàää úà äòã õøàä ,' ,' ,' ,'äðåáú ìáú éðô åàìîåäðåáú ìáú éðô åàìîåäðåáú ìáú éðô åàìîåäðåáú ìáú éðô åàìîå....'''''''' ל בבאר מים חיים "ו זצוק"לשון מוהרש

    )ט"י, ס(
ãéçä êîñ äæ ìòå"åéøôñ ìëá ñéðëäì à ,øàä éâäðî"æ é"åéøåâå ì , íâå

 õøàå ä÷éøôà ïåôöá íéãøôñä úåìéä÷ øåæà åã÷ôù åðøååéì ñåôã íéøåãéñá
çøæîä úåãò úåìéä÷å ìàøùé .  

ãéçä íùá äáåùú éøòù áúåë êëå" à : '''''''' íéîé÷î íéáøù äëøá ÷éæçî áúëå íéîé÷î íéáøù äëøá ÷éæçî áúëå íéîé÷î íéáøù äëøá ÷éæçî áúëå íéîé÷î íéáøù äëøá ÷éæçî áúëå

øàä âäðîøàä âäðîøàä âäðîøàä âäðî""""éééé , , , ,íä ùãå÷ éë åéúåøäæàå åéúåâäðä øàù åîé÷é íà ïúé éîåíä ùãå÷ éë åéúåøäæàå åéúåâäðä øàù åîé÷é íà ïúé éîåíä ùãå÷ éë åéúåøäæàå åéúåâäðä øàù åîé÷é íà ïúé éîåíä ùãå÷ éë åéúåøäæàå åéúåâäðä øàù åîé÷é íà ïúé éîå....''''''''   שערי

  .'צ א"ר' תשובה ס
  

çøäåî ìù åðåùìî çøëåîå úåðååëä øòùî íéòè÷ äîë äðäå" åáøî ìáé÷ù å
øàä"æ é"ì ,éñçåéî åìàä úåâäðää ìëù ííãàå íãà ìëìíãàå íãà ìëìíãàå íãà ìëìíãàå íãà ìëì úë äæéàì ÷ø àìå 

íäéðéîì íéòéðöî ìù .  
 ìèåð äìéçú äðäåíãàò éë ïéåëéå úéøçù åéãé "äôéì÷ä íéãøôð åæ äìéèð é...   

 íãå÷íãàäù êéøö êìéàå äãé÷òä úùøôî úñðëä úéáá åúìéôú øãñé 
åéìò ìá÷éù  ìàøùé éðáî ãçà ìë áåäàì ïéåëéå êåîë êòøì úáäàå úåöî
éò éë åùôðë"äìòú æ ìàøùé úåìéôú ìëî äìåìë åúìéôú...   

çä ìë"èðò ïî ùéù úåëøá é" áééç ïìåë äøåúä úëøá óåñ ãò éíãàä íøãñì 
íëøáìå òà íåé ìëá"ô...   

  
à äîã÷ä ' ìò äåöî ïðéøîàã àä úñðëä úéá ïéðòáíãàä äøùòî úåéäì 

íéðåùàø ëäáá"äáì àáéù øçàù êéøö ð"à ë ' àöé àì íéðåùàø äøùòî
ùîåúìéôú íéìùéù ãò í  íéðåùàø äøùòî úåéäì íéâäåðä íúåàë àì íù

ëäáá"çàå äæ ð"íéëìåäå íéøæåç ë ëäáá ììôúäì" íù åéä àìù úøçà ð
äåöîì áùçú àìå íãéá àåä úåòè íéðåùàø äøùòî ììë. æ éøåîì éúéàø" ì

àåäù éðôî íòèä éì øîàå íéðåùàø äøùòî úåéäì âäåð äéä àìù  éðìåç äéä
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ö äéäåéãë úøçà äáéñ ãåòå åéëøö úåùòì éãë åúéáá úåäùì êéø çàù" ë
ëäáì ïéìéôúå úéìèá óèåòîå øèåòî êìéå åúéáá ïéìéôúå úéìè ùáìé"ð  äéäå

éäå àåä ïéìéôú ïîæ åàì äìéìá éë íåéá ïë úåùòì çøëåî 'åéä íéðåùàø 

ëäéáì ïéîéã÷î"æ äåöî íéé÷ì ìåëé äéä àì ïëìå íåéä øåà íøè úøåîùàá ðå 
åìà úåáéñì...  

åîìåòä 'úà éúöçø ãåñá  íå÷îá äãéøåäì øåæçà íà íôðèà äëëéà éìâø
úåôéì÷ä. çà"æ éøåî éë òãå úáù éãâá ùåáìì êéøö ë" äæ ïéðòá éðøäæä ì
 øîàðù éúòã úåéðòì äàøðå)ìàèéåå íééç éáø ïåùì (  ìëì íâùíãà éðá  àåä

ïë úåùòì êéøö:   
-  ùåáìî ïéî íåùù øäæéù àåäåìëî åá àöåéëå  ùáìù äîíãàä ìåçä éîéá 

ïéà úáù ìù ÷åìçä åìéôàå úáù íåéá åùáåìì éåàø ïéà  éîéá åùáìì éåàø
ììë ìåçä.  

-  êéøö íâíãàäæ éøåîî éúìá÷å íéøçà íéòáö ìù àìå ïáì éãâá ùåáìì " ì
éôëù ïååâå òáöä... 

  
á úåðååëä øòùá úåàöîðä úåâäðääî ïè÷ õîå÷ àìà åðéà äæ íìåàå èøô

øàä éúáëå"æ é"ììëá ì.  

 

6. øàä úòãì äìéôúá ïååëì ìåëé éîøàä úòãì äìéôúá ïååëì ìåëé éîøàä úòãì äìéôúá ïååëì ìåëé éîøàä úòãì äìéôúá ïååëì ìåëé éî""""æ éæ éæ éæ é""""çøäåîå ìçøäåîå ìçøäåîå ìçøäåîå ì"""" å å å å???? 
åæ úðééðòî äìàù ,çøæîä úåãòå éîìùåøé çñåð íéøåãéñä ìëù éøçà ,

áçøä ìä÷á íéöåôðä ,éåä úåîùå äìéôúá úåðååë éðéî ìë åñéðëä"ä .àåìäå ,
 úåøçà úåðååëî øúåé úåèåùô åìà úåðååëù øîà éî ?âä àìà íúåà åìéá

êë åòá÷å .úîàáå ,ò äìéôúá ïååëì øåñéàù"íåã÷ åøå÷î ãåñä ô . ïåùì àéáðå
øäî"÷åöæ éàìåæà à" ì :  

ãéçä àéáî êëå"à ,ïéáî åðéàå ïååëîäù ,úåòéèðá õö÷ìå ìåæâì áåø÷ ,ùåøéô ,
ò"úòèåî äðååë é ,ïðéî øá åéãìé úúéîìå íéðåéìò úåîìåò áéøçäì íøåâ ,çø"ì .  

ïååëì éãëå, äøäèá úåéäì êéøö )äåå÷î ( äùåã÷áå)äáùçî ( éùøåùá úòãìå
äîöò äðååëä .íìåà ,ïèùôë åøéãâäù úåðååë ùé , éøçà íäá ïååëì øúåî ïëìå

äîöò äðååëä úøëäå àìå ììôúîä úðåîà êøã úéðçåø úåìòäá úåøåù÷ù .  

 

7. øàä éãéîìúî äéä ÷åøñ ìàøùé éáø íàøàä éãéîìúî äéä ÷åøñ ìàøùé éáø íàøàä éãéîìúî äéä ÷åøñ ìàøùé éáø íàøàä éãéîìúî äéä ÷åøñ ìàøùé éáø íà""""æ éæ éæ éæ é"""" åàåá íãå÷ íé÷äáåîä ì åàåá íãå÷ íé÷äáåîä ì åàåá íãå÷ íé÷äáåîä ì åàåá íãå÷ íé÷äáåîä ì
çøäåîçøäåîçøäåîçøäåî"""" å å å å????     

 ìéîåìù áéø úåøâéàá àáåî äåîú øáã)úøâéà (øäî úá úà àåùðì äëæù" é
÷åøñ ,öæ ÷åøñ ìàøùé éáø àåä åðúåç éáúë úà ùøé êëå"ì .íðîà , øáåãî àì

øäî ìù åùãå÷ ãé éáúëå éùåãéçá"÷åøñ é , àî÷ àøåãäî éáúë àìà
çøäåîì"á êñ ãâðë ùëøù å 'øéìè úåàî . èøôî ìéîåìù éáøå :úä åìà" ø

úåøééð .ú íéàöîðù ïééðòîå"÷ùîãá äîøîá íé÷éúòîî úåøééð ø , éøçà
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çøäåîù"â áëùîì ìôð å 'íéîé , åéçàå)øî åôåñù ( íúåà áðâ) íéøåîù åéä éë
çøäåî úáéúá"íúåìâì äöø àìå å (ïåð ïéá òåùåäé éáøì íàéáäå , íå÷éúòäå

ìåãâ õçìá ,úåéåòè àìî íäù ãò ,òåãéë .  
åøãéñù íéáúëä íä íäåäìàèùååâ òùéìà éáøå éåìä ïéîéðá éáø úé÷ìç .  

ú íúåà íä íàä" úåøééð ø?  
äù÷ úö÷ ,úä äùòîù éøçà"çøäåî ìù úåøééð ø"á äø÷ å1587 , åðì òãåðå

øäîù"á øèôð ÷åøñ é1580 .  
øàä éçáù øåôéñî ãåòå"æ é"ì ,çøäåîù"ùøäîä ãò êøã õô÷ å"îøäå ì"à , éë

øàä úà íéøçäì åöø åìà íéðåàâä"éæ "ì  ,çøäåî óàå" ìöà úáùá øàùð å
ùøäî"ì .éìåàå ,ùøäî"øäåîî ìáé÷ àì ãåò ì"÷åøñ é.  

îøä ãéòîå" ò)ç éç ìë íà øîàî"ñ à 'é"æ" : (åéãéîìú éìãåâî ãçà" , àì íìåà
øàäì ÷äáåî ãéîìú äéäù àáåî"æ é"ì ,øàäù úåéä" éãë úôöì äìò ùåã÷ä é

çøäåî úà ï÷úì"å.  
øäî ãéîìú íâ"÷åøñ é ,ä äæä ïåùìá åáø úà àéáî òáù øàá ìòá " : øùà

øäîë éøåî ìåãâä ìáå÷îä éôî éúòîù"æ ÷åøñ ìàøùé ø"ò íéî ÷öé øùà ì" é
øäî ãéñçä áøä éäìàä ùåã÷ä äìá÷ éëìî êìî"æ éæðëùà àéøåì ÷çöé ø"ì  ."

îøä éøáã éøçà øæåç úåøåãä àøå÷ íâ" åðàôî ò)éç ìë íà øîàî : ( ãçà
 åéãéîìú éìåãâî)ùøàä ì"æ é"ì .(  

ãéçä íâ"øàä ãéîìú àåäù ñøâ à"æ é"ì , åãéîìú àåäù ñøåâ åðéà êà
÷äáåîä.  

úîàáå ,ïë íà ,øäî"øàä éãéîìúî àåä ÷åøñ é"æ é"ì , úà øéëä åðéàå
çøäåî"å ,øàä ìöà ãîìù àöîð"æ é" úðù ïéá ì1570 úðù úìçúäì 1571 

çøäåî æà ãîìù"øàä ìöà å"ùåã÷ä é .äìéçî éøçà ïëìåëî äáø " ìù âåú
úåðåøëæä øôñ ìòá ,øàä éãéîìú ìåãâ"æ é"çøäåî àìà åðéà ì"å.  

 

8. øäî íàøäî íàøäî íàøäî íà""""îøä úà ãîéì ÷åøñ éîøä úà ãîéì ÷åøñ éîøä úà ãîéì ÷åøñ éîøä úà ãîéì ÷åøñ é"""" åðàôî ò åðàôî ò åðàôî ò åðàôî ò ? ? ? ? 
îøä" íéðîàðä åéãéîìúîå ÷åøñ ìøàùé éáø úà úåøéùé øéëä ò) íà øîàî

ç éç ìë"ñ à 'é"æ" : (æéøàä úìá÷ àéä êë" ìøä éøåî éôîøä éøåî éôîøä éøåî éôîøä éøåî éôî""""øð ìàøùé øøð ìàøùé øøð ìàøùé øøð ìàøùé ø""""åååå , ãçà
éîìú éìåãâîåéã ,äøåú éôåâ äáøäì éðëéæù ".  

ïåîéøä çìô øôñì äîã÷ä" :ä àìåì éë ' úà øéòä úåàáöøä éøåîøä éøåîøä éøåîøä éøåî"""" ìàøùé ø ìàøùé ø ìàøùé ø ìàøùé ø
âåøñâåøñâåøñâåøñåëå ÷çøî õøàî àá øùà '"  

 

9. îøä éøôñ ìò êåîñì ùé íàîøä éøôñ ìò êåîñì ùé íàîøä éøôñ ìò êåîñì ùé íàîøä éøôñ ìò êåîñì ùé íà""""äðåé éôðë èøôáå òäðåé éôðë èøôáå òäðåé éôðë èøôáå òäðåé éôðë èøôáå ò?  
îøäù úåøâéàî òåãé"îøä éáúë úà äçã æ"äðåé éôðëä ììëáå ò .íðîà , éôðë
 øúåé øå÷î øúåé äðåéîøä éãéá åìôðù íéáúëäî ïéîà"æ , åáøî ìá÷ù åìà óà

éåìä ïéîéðá éáø ,úä íðéäù" éáøå éåìä ïéîéðá éáø íåøãéñ àìù úåøééð ø– 
 éåàøë)øäî úîã÷ä"çîö é .(îøäù íéáúëä íâ" õøàá åúåéäá ÷éúòä æ



   לעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנו

  לעילוי נפש רוח ונשמה 
 ל " בת שרה  זמליחאשל אימי מורתי 

52

ùãå÷ä ,øàä éáúë íðéà"æ é"ùøåî éãéá æà åéä øùà íééúéîàä ì"íéøöîá å .  
àìà ,éôðëäùîøäì äðåé "òéæ åðàôî ò"à ,øäåî éøáã ìò áåøì íéññåáî" é

åúåà ãîéìù ÷åøñ ,íéîëçä øàù åîë àìå ,øàä éøåâî åìá÷ àìù"æ é" ì
úåøéùé .ãéçä íâ"îøäì äðåé éôðë øôñ úà êéîñî íéìåãâä íùá à"åðàôî ò .

ïëìå ,øàä éáúëì éðùä øå÷îä àåä äðåé éôðë"æ é" éáúë éøçà íééúéîàä ì
øàä"æ é"éúë íäù íééúéîàä ì"çøäåî ìù ÷"ùøäåîå å"å.  

  

10. øàä øæç éîáå éúîøàä øæç éîáå éúîøàä øæç éîáå éúîøàä øæç éîáå éúî""""æ éæ éæ éæ é"""" ìåâìâá ì ìåâìâá ì ìåâìâá ì ìåâìâá ì???? 
øàä"çøäåî úåãò êîñ ìò ìåâìâá øæç é"úåðåéæçä åøôñá å ,âá 'çøäåî éðáî"å .

øàä íéëñä íâ"ùòáä é"øàä àåäù è"æ é"ì , äéøà ïøäà éáø ãéòîë
 ìàéçé äùòî øôñá òéôåîë ïàìùîøàôî)ã úéùàøá'( ,"åðáù øéàî éáø ìù 

ïåùàøä ,áåè íù ìòáä åúåà ìàùå äñéøòá ìèåî ïè÷ äéä äéøà ïøäà éáø :
 éðà éî ?ãìéä áéùäå :øàä åäéð øî"àéøåì é ,ùòáä åì øîàå"è : äéçú ïë!  

øéòö åúåéäáù ,øàä ìàù"æéøàä àåä íà áåèä é"ì , åì äðòå : úðååë äôé!  
ò ãéòîä ÷éãö åà íëç ìöà úîéé÷ úøçà úåãò ïéà àåäù åéãéîìú åà åîö

øàä õåöéð åà ìåâìâ øåøéáá"æ é"ì . úà åçáùù ùé äøòùäå ãåáë êøã ÷øå
ùøä"êëá ù ,åúéîàì úîà åðéàå . ïè÷ä ñéøèðå÷á úæ úà éúëçåä øáëå' ãé

íäøáà ,'øä íâå"èéìù øåöðî ìàéøæò ìáå÷îä âä"äæá éúéà íéëñä à.  
øàä éë àöîð"ùåã÷ä éøàä àåä áåèä é ,ìåòì  øæçååúøåú éøúñ úà úåìâì í ,

íéîëçì ïä ,íòì ïä ,úîàä úøåú õéôäìå ,øàäì ïåøçàä ïåöøë"æ é" òéôåîä ì
çøäåîì úåðåéæçä øôñá"å.  

íðîà ,øàä úçèáä ïéà"æ é" ìåâìâá à÷ååã àåáì ì!  
çøäåî ïåùì äðäå"éúëî å" ÷)øàä éçáù"ë÷ óã íåìù úáäà ñåôã é"à :('' íàå

åáé àåä àåää øåãä úåëæ äéäéíãîìéå à ,øä åì áéùäå"æ ñéâàñ é" àåáé êéà ì
ïè÷ äéäé àåäå íéð÷æ åðàå ïåãàä ,äìæ éøåî åì øîàå"ä , åà íåìçá àåáà åà

äéäéù ïôåà äæéàá åà øåáéòá åà õé÷äá''.  
øàä úáåùúî òîùî"æ é"øäì ì"ñéâàñ é , àåáé àåä ìåâìâá à÷ååã åàìù) àìå

 áåúë''øåæçé,,(  

 

11. íò åãîìù íéøáçä íä éîçøäåî " ÷ùîãáå íéìùåøéá å ? 
çøäåîì ÷äáåî ãéîìú ìàèéå ìàåîù éáø"å , éøéñðàô íéøôà éáø) éìâ øáéç

àú÷éîò( ,ïäëä íééç éáø ,éøöî úôé éáø) .úåøåãä àøå÷.(  

 

12. øäîá íéãùåçä"íéòåè çîö é . 
úù éúòîù"öæ çîö á÷òé éáøá íéãùåç åéä íéâìôåî ç"ì ,ìâåèøåôî àáù ,

àôåø äéä ,ì ìéçúåáîø ãåîì"í ,åù"ùåáìäå ò ,äìá÷ä úøåúá ñðëðå , ãò
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ìàèéåå ìàåîù éáø ìöà íù øàùðå ÷ùîãì òñðù ,ç åîë 'íéîé . àìù èòîëå
íùî øáã íåù ÷éúòä ,åìù àìôðä ïåøëæá àìà , ìöà ãîìù äî ÷éúòä

ùøäåî"å . úà áéçøä å íúåà øãéñå àøúá àøåãäî íéáúë ìáé÷ àåäù ãåòå
íéøçà íéøåáéçá äîëçä.   

åéîé óåñá ,á ãåòå åúåà åçìù íéìùåøé ìù ïéã úéáä 'íéîëç , åúåà íà øå÷çì
ø÷ù àéáð åà úîà àéáð åðééä äæòî ùéà .øäåî" íò íéìùåøéì øæç çîö é

úéìéìù äáåùú :ø÷ù àéáð àìà åðéà äæòî ùéà åúåà . øåöé÷á àáåîù åîë
éáö ìáåð úöéö.  

 

13. åùøãî úéáá çîö á÷òé éáøì ãîéì éøáç íä éî øæçùë  íéìùåøéá 
 ÷ùîãî ? 

ïåàâ ÷çöé éáø ,ïäëä éëãøî éáø , àøéôù ïúð éáø)õøàä áåè( , éã äùî éáø
äðéãî ,àéðôñéà ÷çöé éáø ,á éðåáøð çîö éáø"äîìù ø ,ãéñìééå àéøæò éáø ,

øéì÷åâ áåè íåé éáø , éøéèåéôðå÷ ãåã éáø)úåãåãä àøå÷ ìòá.(  àøå÷ øôñî
úåøåãä. 

14. øàä éøåâ íä éî" éæ" íééúéîàä ì? 
 åì ùéù éî ìëù åáùçå åòè äîë''øàåú '' éðôì ìáå÷î200äðù  , øåâ àø÷ð

øàä"æ é"ì .íìåà ,øàä éøåâ"æ é"øàä éãéîìú àìà íðéà ì"æ é"íéøùéä ì , øåã
ïåùàø ,åúøåú úà åøîùå åëøã åëéùîäù .çøäåî ìù åøåã àåäå"òéæ å"à , êà

ä äöåá÷á ììëð åðéà ìàåîù éáø åðá úà óàúàæ , ìù ÷äáåî ãéîìú àåäù óà
øàä ÷äáåî ãéîìú"æ é"ì .  

 ìò øîåì äî''íéìáå÷î ''øàä úà ììëá åøéëä àì óàù"æ é"ì ,áåøìå , íé÷ìåç
åëøãî íéèñ åà åéìò ,øàä éãéîìúá éåöî åðéàù øáã"æ é"íééúéîàä ì ,

àéäù åîë íáø úøåú úà åìá÷ù ,åúòã éðôá íúòã åìèáå , ãéîìúì êééùù äî
ø éðôìåá , íúåà åîë àìå''íéìáå÷î ''íéùãç íéëøã åàéöîäù , åëìä åìéàëå

øàä éøçà"æ é"ì .  
ïëå ,øàä éøåâù àåä øåøá ïîéñ"æ é"íééúéîàä ì , øáã åòøâ àìå åôéñåä àì

òéæ ùåã÷ä íáøî"à .çøäåîù äãéçéä äáéñä åæå" ìù ïéîìò úéáá ïéîèä å
íéìùåøé , åéáúë úà)àøúá àøåãäî íúåà åàø÷ù (éë áéçøäå óéñåäù ùùç 

åáø úøåúá ,íìùä íééç õò é÷åôàì ,çøäåîù"øîùå øãéñ å , åáø úøåú íäå
øàä"æ ùåã÷ä é"ì.  

 

15. çøäåî ìù åéãéîìúî àåä àôåøä àééç éáø íàä" å? 
 íåìù éáø ìù ãéîìú øù ãòéáà éáøì íéîëç úðåîà øôñá àåä ãéçéä øå÷îä

äìéæàá ,ïäëä ïéîéðá éáø ãéîìú ,îøä ãéîìú"æ ,éåìä ïéîéðá éáø ãéîìú ,
àôåøä àééç éáø ãéîìú ,ìàèéå íééç éáø ãéîìú .  
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íðîà , äîìù éáø ãéîìú äéä àôåøä àééç éáøù àéáî úåøåãä àøå÷ä
ñéâàñ . íééç øå÷îá àáåî êëå)ìã"ä ( äùî ìàðúð áøî úåðåéæçä øôñ úåäâä

á"âä ø"èéìù øåöðî ìàéøæò éáø ÷îä"à .ãéçøäì íéìåãâä íùá àåä êëå"à .  
íâ ,áøä" ì)åîöò éåìä ïéîéðá éáø ( éáø ãéîìú àåäù åîöò ìò áúë íòô óà

ìàèéåå íééç éáø åà àééç .äæì óñåð , àåäù àéáä àì àôåøä àééç éáø
çøäåî éãéîìúî"å .ãéçä áúåë êëå" íéìåãâä íùá à)îøä ìò"î úëøòî æ'( ,

áøù"øàä éøåâ ãéîìú àåä ì"æ é"ì .î éãéîìúî àåäù àáåî àìåçøäå" åà å
øàä éøåâî åîöòá àåä íà"æ é"ì  .  

áúåëä éðàå ,áúëä ìò úåìòìî ãøç , øáëå éú÷ãáå éúéàøù íéòæòåæî íéøáã
éì ùéù òãéîä ïî øéòæî éúáúë ,ñî úåôùàä øòù ïìäì ïééò '2 . íéøáãäå

øåòéù ïéàì íéáàåë ,éúøö÷ øö÷ ïëìå , íé÷åìà éøáã úà úîàîä ìéëùîäå
íééç ,éë øäæéå ïéáéíé÷éúò íéøáãäå åùôð ìò åîã  , éë êéøàäì äöåø éðéàå

ù àåáéù ãò ïëåî åðéà øåãäééééìääää.  

 

16. øàä éáúë úåìùìúùä"æ é"ì . 
äæä àùåðá åáúëð íéñéøèðå÷å íéøåáéç äáøä .úîàáå , åðò àì úçà äìàùì :  

 å÷éúòäù íéáúë ìá÷ì øùôà êéà)ú"úåøééð ø ( åììëð åà) íéøáçä ñéøèðå÷
çøäåî éáúë øàùå"å ( åæðâð åà)àøúá àøåãäî íéàø÷ðä åìàä ( úòéãé éìá úòéãé éìá úòéãé éìá úòéãé éìá

ïåöø ãâðå øåùéàåïåöø ãâðå øåùéàåïåöø ãâðå øåùéàåïåöø ãâðå øåùéàååìàä íéáúëä ìë ìòá  ,øàäì ãéçéä ùøåéäå"æ é" éáø àåä ì
÷åèöæ ìàèéå íééç" ì ?  

äáéñ àéä åæéà ììâá åéáúë æðâù íëç ãéîìú , íúåà íéìâîå íéøçà íéàáå
åðåöøå åøåùéà éìá íéáúë ,éç ïééãò àåä øùàëéç ïééãò àåä øùàëéç ïééãò àåä øùàëéç ïééãò àåä øùàë(!)  ,àäøåîâ ìæâ åðéà í , äìâîäå

 åøáç ãåñ?  
çøäåî éáúë åìá÷úð àì äîì" åì åúå å?  

ä úàîù øîåì 'úééääõåøéú åðéà úàæ  .ä úàî ìëä'.  
  

øãñ úö÷ êøèöð ïëì ,ãöá ùåèðì äîå ãåîìì äî úòãì .  
ä êåøá ,'éúë åðì ùé"çøäåî ìù ÷"÷åèöæ å"ì , åðøåãá åðéáä øáë ìéç éùðàå

áúë íúåà ñéôãäì ùéùíéøçà àìå íé ,ã êùîá äìåáçúä ìë åîøâù ' úåàî
äðù .  

  
êë ,éúëî íéñåôã ÷øå êà ãåîìì ùéù"çøäåî ÷"ùøåîå å"åðá å , óéñåäù

çøäåî éáúëá úåàöîð ïðéàù úåéåãò"íééúéîàä å . íäù íéáúë íúåà àø÷ðå
íìùä íééçä õòíìùä íééçä õòíìùä íééçä õòíìùä íééçä õò ,çøäåîì àåäå"å .çøäåî éãéá åéäù íéáúëä íäå" ÷ùîãá å

ùøäåî éãéáå"íéøöîá å , íùáøàä éáúëøàä éáúëøàä éáúëøàä éáúë""""æ éæ éæ éæ é""""íééúéîàä ìíééúéîàä ìíééúéîàä ìíééúéîàä ì ,äéé÷ð úìåñ íäå .  
íìåà ,íéøçàä íéáúëä ìë ,íúåà úåçãì êéøö ,çøäåî ììâá íä" õôç àì å
íäá ,úäë íéôñåð íéáúëå úåøòä ìë íäá åñéðëäù ììâá ïä"úåøééð ø.  
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åàíì ,ãéîú úìåò éáâì ,íééç úåøöåà, áúëù àøúá àøåãäî íéáúë åìà 
çøäåî"îöòá åå ,íúåà óøöì øùôàå , éáúë úà íéøúåñ íðéàù éàðúá ÷ø

øàä"æ é"íééúéîàä ì.  

 

17. øàäì ïåøçàä øôñ"æ é"çøäåîì úåðåéæçä øôñ àåä ì"å , àøåãäîä àåäå
øæ ãéá äéä àìù éúéîàä àøúá. 

éôøâåéáåèåà øåáéç ÷ø åðéà úåðåéæçä øôñù èåùô àåäå , úåãåñ åá íéìåìëå
íéáø , íéàáåîä úåîåìç éë íàíééç õòì úåîìù å íù , íééåìâ íéàáåî éë íà
øàä"æ é"çøäåîì íéðåøçàä ì"å , ìàøùé õøàá íéøæåôîä íéáúë øàù éøçà

)àøúá àøåãäî íâ (ìáúä øàùáå .êëìå , úåðåéæçä øôñ éøáã óéñåäì éåàø
çøäåî éáúëì"íééúéîàä å.  

 

18.  àøúá àøåãäî ìò êåîñì íà? 
á äèìù àìù úåøåãäî ìò êåîñì åðì ïéàçøäåî ãé ä"íúëéøòá å .ïëìå , ÷ø

çøäåîì íééç úåøöåàå ãéîú úìåòá"íéøçà àìå å.  

 

19.  íäøáà ïâîá àáåîä úåðååëä øôñ àåä éî? 
éåìä ïéîéðá éáø ìù àî÷ àøåãäîäî àåä äæä úåðååëá øôñ ,úá åøå÷îù" ø

úåøééð .  

 

20. ãéçä øåôéñ úåúéîà"çøäåî øá÷á àøúá àøåãäî éáúë úøéá÷ ìò à"å . 
ãéçä"à íéìåãâä íùá  :ò åìéâ çîö á÷òé éáøå éàìåæà íäøáà áéù" íéãåçé é

çøäåîì àøúá àøåãäî éáúë úà úåéðòúå" ìàèéå íééç éáø øá÷á íéæåðâä å
òéæ"à.  

úàæ äééâåñá ÷åñòì äù÷ ãåàî ,ãéçäù éøçà"øàä éáúëá é÷á äéä à"æ é" ì
íéøçàäå íééøå÷îä .èéìù ììä á÷òé áøä óàå"à ,éðåáúë åøåáéçáúåøåãì  ,

öá íééñå úåðòìî âééúñä"ò .ú÷åìçîá åùàø ñéðëî éðéàù øîåì ãîçð çñåð .
íðîà ,÷îçúäì øùôà éà .  

ïëìå ,çøäåîù øåøá"÷åèöæ å"éç ïééãò äéä ì ,åéáúë úà åìéâùë ,åøåùéà éìá ,
 äðéæâäî) øá÷ à÷ååã åàìå (...åéáúë úà æðâ äáù , úåøá÷ úéááíéìùåøé . àåäå

äøáà éáø ïåùìîäîçä øåà øäåæä ìò åùåøéô úîã÷äá éàìåæà í , úà äðëîå
á ìàèéå íééç éáø''øð"å'' .íäøáà úéøá òìòá  åøôñì åúîã÷äá íâ ,áúåë :' íâ

øäåîë áøäî ùåøéô úö÷ éúáúë"øð ìèéåå íééç ø"å , àåä éäìàä íùî áúëù
øäåîë"äììæ àéøåê ÷çöé ø"ä  

ãéçä êéàå"çøäåî øá÷á åøá÷ð åìàù øîàé à"öò ååî , ÷ùîãá àöîð àåäùë
 éç?ãéçä éìåàå"äðåëð àì úåãò ìáé÷ à ,åðúòã äùáùù , øá÷á à÷ååã åðéáäå
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çøäåî"å ,íéøá÷ä úéáá íå÷îá ,çøäåî æðâ úîàá åáù" íéàø÷ðä åéáúë úà å
àøúá àøåãäî.  

  

 

21. øàä éáúë éñåôã úåðéîà"æ é"ì ,íéìùåøé ñåôã úåðååëä øòù èøôáå . 
áúåëä éðàå ,ìåáâ úà òãåééì ìéçðä ïîçøä áàäùî àìà úåîëç éá ïéàå éúå ,

áåúëì åúåà äìòî ,ïéîéä õ÷ áåøé÷ìå úîàä ïòîì ,ç íù éì úåùòì àìå"å , éë
äîìòðäå äøöä éúøòî úà éðà óéãòî ,øàåôî ïéèìô ìëî .æç åáúë äæ ìòå"ì ,

úåâàã äáøî íéñëð äáøî ,íäéðéîì úåøæä úåéðôä ìù úåâàãä åìà , ãåáëä
äøøùäå ,ç"å ,úîàä íìåòá ïéãá ãéîòé íãàäù.  

åððééðòì øåæçð .éøòöì , íéñéôãäå íéìùåøé ñåôã úåðååëä øòù øáë éúéàø
åá åã÷ð ,çñô ùåøãá , úà''àéðò àîçì àä'' .åðì òåãéëå ,øàäî åðéàù"æ é" ì

çøäåîî àìå"ùøäåî åðáå å"å ,åúìåæî àìà ,íéîé ãîåç øôñä .  
åôéñåä äæ úà íà ïëìå ,ù øîåà éî ãåò åôéñåä àì?  

  

22.  ùé ùé ùé ùé19191919 ãåîéìä ïçìåùî éøîâì úåçãì úåáéñ  ãåîéìä ïçìåùî éøîâì úåçãì úåáéñ  ãåîéìä ïçìåùî éøîâì úåçãì úåáéñ  ãåîéìä ïçìåùî éøîâì úåçãì úåáéñ 
ìåôðä øôñä úà äìéôúäåìåôðä øôñä úà äìéôúäåìåôðä øôñä úà äìéôúäåìåôðä øôñä úà äìéôúäå , , , , úãîç úãîç úãîç úãîç))))ääää((((íéîéíéîéíéîéíéîé....        

øàä âäðîøàä âäðîøàä âäðîøàä âäðî""""ùåã÷ä éùåã÷ä éùåã÷ä éùåã÷ä é        íéîé úãîçä éøáã øù"é  
 íééðøåôéö øåæâì äãéô÷ ïéà

ãøä øãñë"à  
 øãñë åéðøåôéö øåæâì ùùåç

ãøä"à  
á 'úáùá úåìéúô  æ ' úáùá úåìéúô)ìùäî"÷ä ä'(  

ò äðùî ãåîìì éøçà ïéáåøé
äãåòñä  

úáùá äðùî ãåîìì àì  

 úåøåâñ íééðéòá úéáøò) óë éôì
øôåñ íééçä(  

úåøåâñ íééðéòá úéáøò  

íåìù úëåñ åðéìò ñåøôå   íéîçø úëåñ åðéìò ñåøôå
íåìùå  

 ìãâé èåéô ììëá øéùì ïéà
éç íé÷åìà  

 éç íé÷åìà ìãâé èåéô øéùì
úéòéáøä à÷ñôäî  

á ÷ùðì 'åîéà éãé  éà ãé ÷ùðìúéðîéä åî  
 ùåãé÷ä éðôì ìéç úùà øîåì

 äãéîòá)ìùäî'øàäî àìå ä'é(  
 ùåãé÷ä éðôì ìéç úùà øîåì

äáéùéá  
øåëæå øåîù  íåéá øåîùå øåëæ  
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 øãñà èåéô)øîæà ( ïéçáùá
íìù ,úáù ìéì úãåòñ óåñá ÷ø  

 ïåùàøä ÷ìç ïéçáùá øîæà
 ìò òöáîìå  ùåãé÷ä éðôì

âá  àúôéø ' éðôì úåãåòñ
àéöåîä  

øîåì åðé÷úà äãåòñä éðôì 
àúãåòñ  

 åðé÷úà ììëá øîïì àì
àúãåòñ  

ëøá øîåì ãéçéì ïéà" ìò æä
ñåëä  

ëøá øîåì ãéçéì ùé" ìò æä
ñåëä  

 äìéìä úãåòñ éøçà øéàùäì
ïéé èòî  

 øéàùäì ìåãâ ñåë ìò ùã÷ì
 íåéä ùåãé÷ì ïéé ÷éôñî

äìãáäìå  
 íéøåîæîå íé÷åñô øîåì àì

öåî úéáøò éðôì"ù  
åñô íúåà øéùìäòé÷ùäî íé÷  

äìéìä ìë úéòéáø äãåòñ  äìéì úåöç ãò úéòéáø äãåòñ  

  ֵהא לחמא עניא  א לחמא עניאהַ 
æ ìéìá åúùà úà çîùì äååöî '

çñô ìù  
æ ìéì ïå÷éú 'çñô ìù  

äìéìä ìë  
î íåéá øôúñäì"øîåòä è  î íåéá øôúñäì"øîåòä ç  

 áøòá ìåãâ úéìèä ìò êøáì
åé"íåé ãåòáî ëä  

 ìò ììëá êøáì àì ìåãâ úéìèä
äòé÷ùä éøçà à÷ååã óèòúäìå  

  
  

úåàîâåã äîë åìàå .çä ìù åéúåàöîä ìë úà ïàë éúàáä àì" é) úà àåø÷ìë
ïéáî åðéàù óà øäåæä .(ìëä êñù ìåãâ àìôå ,øàä éøçà íéàáä áåø" ùåã÷ä é

òéæ"à ,åëøãá åëìä àì ,åðîî åðéùå åéìò å÷ìçå . úà åñôè àì íìåò éìåãâå
 äîøîä ?÷ä åðàå ïë íéðè?  

÷åöæ äééúô äãåäé éáø øáë àìà" äãåäé úçðî åøôñá ì)äéòùé ÷øô ( úà äìéâ
 úãîç øáçîä úøèî)ä(äøåú éìåãâå éðåàâ à÷ååã úåòèì íéîé.  

  

23.     ò úåàúáùä ìååò ïå÷éú"ùòáä é"òéæ è"à , äðùåéì äøèò øéæçäù
)íòä ïåîäì ãçéá äëìääå äìá÷ä ãåîéì ( 

úåàúáùä ïåñà éøçà ,øàä äìâúä"ùòáä é"òéæ è"à , äî úà ï÷úì
ì÷ì÷úðù .÷ôñ íåùáå ,åì íéòîåù åéä æðëùàå ïéìåô éìåãâ íàù , åðééä øáë

ïéìàâð .ïëìå ,åðúåà ìåàâì çîåö éúéîà çéùîù íòô ìë , íìåò úà íéàåø

 ãçéá íéìòåô éæðëùàäå éãøôñä)øàä"æ é" éæðëùàå éãøôñ ì– íééçä øåà 
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ùòáäå ùåã÷ä" õøàì úåìòì ãçéá èäìåàâä úà ùéçäì.(  
  

íðîà ,òéæ áåè íù ìòá ìàøùé éáø ïå÷éú ø÷éò"à , äìéôúä úåáäìúäá àåä
ãåîéìäå ,ò"íìåò àøåáì úåøáçúä é ,úå÷áã àø÷ðä .àåäå , ïîæá éë

íéãîåì åà íéììôúîù ,ä úåàéöî úà íéçëåù' .äîùì ãîåìä ïëìå , ãîåì
åàøåáìå åøöåéì çåø úçð úåùòì ,à áåéçä ììâá ÷ø àìå éãë åà êéøö éë å

íëçúäì .øàä íâ"ùòáä é"úäå íòä ïåîä ïéá øåãçì êøã àöî è"ç , åîéé÷éù
äùòîì äëìä ,úéùòî àìà úéìëùä åúøåöá øàùé àì ãåîéìäù éãë .  

áéáç ïåøçà ïåøçà ,øàä"ùòáä é" úåàúáùä ãâð ãçà ãöî íçìð è
øù èñé÷ðøôäå"é ,éðù ãöîå ,éàèéìä íìåòä úáåâúë øâúñäì íå÷îá, çúô 

äîëçä éøòù ,íòä ïåîäì óà ,ò" íé÷éãöá äðåîàä ÷åæéçå íé÷éãö éøåôéñ é
ìàåâä áåøé÷å íééúéîàä .ïëìå ,úáå íòá øéãçä"ç ,øàä úìá÷ éâùåî"æ é" ì

ò éðåìéùä äéçà åáøî ùãçî ìáé÷ù äîå"ä .  
øàä úøåú ìå÷ì÷ì àìôð ïå÷ú àåäå"æ é"úåàúáùäî äìáñù ì , úöôäîå

íéðåëð àì íéáúë .  
  

24. ùòáä"øàä àåä è"æ é"øàäë ùåãéç àåäå ì"æ é"ì , íåù éøçà êìåä åðéàå
åì åîãé÷ù ãøôñ åà æðëùà éîëç úøåñî . 

äæá åòè äáøäå ,ùòáä úøåú úà ññáì éãë"ò è"íéðåùàø ô ,úåéëùîä ïéòë ,
úîéé÷ úøåñî íàå ,ùòáä éøáãå"åðéðåîã÷á íéàöîð è , äàöîä äðéàù ïîéñ

äùãç äøåúå.  
íìåà , äìéçîíãåáëî ,øàä àìà"ùòáä é" åéøáã ìëå ÷ãèöäì êéøö åðéà è

íéùãç úåøåà íäå íééç íé÷åìà éøáã ,áùøä úøåú éåìâë"øàäå é" àìù é
äòãåð ,äúåà åìéâù ãò .äæ ìëå ,ò"éðåìéùä äéçàå àéáðä åäéìà éåìâ ô .

äæá íéãùåçäå ,äøåáâä éôî äùîì äøåúä úìá÷á íéãùåç çèá , ììëáå
 íéðéîä)ñî 'äðñéô ïéøã"à ,íéîùä ïî äðéà äøåúäù øîåàù éî , ÷ìç åì ïéà

àáä íìåòì.(  
  

ùøäù øîåì øå÷î ïéàù åðçëåäù éøçà"øàä ìåâìâ äéä ù"æ é"ì , úåìâì ùé
øàä úçèáäù íìåëì"æ é"ùòá ìàøùé éáøá äîéé÷úä ì"òéæ è"à , úåãò àéäå

ùòáä úà ìàùù ïàìùîøôî áééì ïøäà éáø" øéòö åúåéäá è :  

- åáë íàäøàä àåä åã" é?  

- úðååéë äôé ,ùòáä åì äðò"è.  
ïëìå ,âä øåãá ÷ø äãñééúð úåãéñçä úòåðú 'ùòáì"è , íìåòäî ÷ìúñð øáëùë
äæä .íðîà ,àìôð ùåãéç íâ åúåéäá ,øàä ìù åëøã êéùîî íâ"æ é"ì , íúøåú

àåä øùà éãåäé ìëì úëééù ,äâøãáå àöåîá éåìú àì .ùòáä íâ" ù÷éá àì è
åéâäðî úà úåðùì ,øèò ïá íééç éáø íò ãçééúäìå õøàì úåìòì óàù ïëìå , ìò
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úîàä úøåú úà õéôäì úðî ,úçà äøåú ,æ éøàä úøåúå åúøåú"ì , úà õéôäì
éãåäéå éãåäé ìëá úîàä ,äæë øáã éøùôà äéä õøàî ÷øå.  

åùäù åîëå"øàäì ìèáúä ò" ùåã÷ä é)øàä éçáù ïééò"æ é"ì ( íéîëç êë
é éáøì íéìèáúî åéä íéøçàùòá ìàøù"è.äæì äçëåäå  , àééìîôä ìë àìù

ùòáäì äèî ìù"òéæ è"à ,áåè íù ìòáä ìà åáø÷úä àìà íéãéñç åãìåð àì ,
åá å÷áãðå .ïëìå ,ãéñç úîàá àåä ãéñç ãìåðù éãåäé åàì , êéøö àåä éë

úåùãçúäå úåáø÷úä ,åáø åà åéøåä úåð÷æ úåéëùîä àìå .  
ïëìå ,øàäù éàø÷à àì"òéæ ùåã÷ä é"ìò à éáø úîùð úà ï÷úì éãë úôöì ä

÷åèöæ ìàèéå íééç"ì ,äìåâä úà áø÷ìå , åðì òãåîùë)úåðåéæçä øôñ ïééò (
øàäù"æ é"óñåé ïá çéùî úîùð äéä ì ,ìàèéå íééç éáøå ,ãåã ïá çéùî .

ãçéá úåìòúäì åëøèúäå .äìåàâä úà åáëéò åðéúåðååòå .  
ä øæç êëå 'øàä ïîæá ïéîéä õ÷ úà"ùòáä é"òéæ è"à , ãçééúäìå õøàì úåìòì

 éáø íò ... íééç)øèò ïá( ,äîùð éðùäå çåø ïåùàøä .) ìù úøàôú ïåùì íâ ïééòå
ãéçä"íéìåãâä íùá à ,áåè íù ìòá ìàøùé éáøå øèò ïá íééç éáø ìò(  

íåéñ úåàìå :  
    
  øàä" ùåã÷ä é   íééç éáøìàèéå)    èîâ '56(  

 øàä"ùòá é" è   ïá íééç éáøøèò)   èîâ '280 èîâ àåäù ììåëä íò ' øåà
íééçä ,èîâ '56ä  ' íéîòôä ãâðë 'íééçä øåà ùåøéôä ìù äøåú éùîåç(  

  
áá áåø÷á ãòåîì ïåæç ãåòå"à.  

 

25. ùòáä øåãéñ çñåð"è . 
 ïáåî àì ãçà øáã :ùòáä øåãéñ íà"ú íéùðà éãéá àöîð è"ä éàøéå ç ,' äîì

 åúåà ñéôãäì àì ?î åáù ãøôñ çñåðù åìâé íìåòä ìë àîù íéììôú
''íéãéñçä ,''ùòá ìàøùé éáø çñåð åðéà" è?  

äòåãé øáë äæ øáã .ùòáä éãéîìú éøåãéñ úà ÷åãáì åðì éã"íéðåùàøä è , éãë
ùòáä øåãéñ ïéá øù÷ íåù ïéàù ïéáäì"íéãéñçì ãøôñ éøåãéñ ïéáì è , ïéá

ïåøçàä ïéáì ïåùàøä.  
  

 

26. ùòá ìàøùé éáøì éúéîàä ùøåé àåä éî" è? 
åéäì øåîà äéäöæ éáö éáø ú"ì ,øàä ìù åðá"ùòáä é"òéæ è"à .íðîà , êë àì

ä éëøã ,'÷åöæ øòá áã éáø ãéâîäå"ì ,òéæ åáø ìù åëøã êéùîä"à.  
òîùî ,÷äáåîä åãéîìúì åáøî äùåøéäù ,øàä úøåú úùåøéë"æ é" ãéá ì

çøäåî"øàä åðá àìå å"æ é"ì .äæî úç÷ì ìåãâ ç÷ì ùéå ,íééãéñç íéãìåð àìù ,
 íééäð àìàò íéãéñç"ùòáä çåøá ùãå÷ä úãåáò é"è . ùôð àìå çåø à÷ååã...  
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ג " ואלו דברים זעירים שחידשתי השנה ביום ל.שבחא דבר יוחאי
 .א"ה זיע"י הקדוש ע"יום הסתלקות רשב, בעומר

שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך : רבי שמעון בן יוחאי אומר, תניא
תורה וארץ : אלו הן. סורין ידי יוכולן לא נתנן אלא על, וא לישראלה

  ברכות דף ה עמוד א  . ישראל והעולם הבא
  

, ארץ ישראל ועם ישראל, ואינו כמו אלו שטעו בחושבם שהמשולש הוא תורה
, והטעם פשוט. השמיטו את עולם הבא והחליפוהו בעם ישראל, ובבורותם הנפלאה

ך רצון כמה ולא דר, י הגואל עצמו"ע, שרק בעולם הבא אפשר לאחד את עם ישראל
י שמות "רש(י יראה "או ע, כי אין ביטול אמיתי אלא לצדיקים אמיתיים. אנשים הטוב

כי (י האמת הוא גלוי שכינה "או ע, ) כאיש אחד בלב אחד- ויחן שם ישראל : פרק יט 
ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהּלַּפִיִדם ְוֵאת קֹול ) יד(כ  שמותנטבלו חושם כדכתיב 

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֹמׁשֶה ּדַּבֵר ) טו(שמות כ ( לא נשאר לאדם שום בחירה, ולכן, )ׁשָֹּפרהַ 
י ביטול הבחירה מדבק "וע) :ַאּתָה ִעּמָנּו ְוִנׁשְָמָעה ְוַאל ְיַדּבֵר ִעּמָנּו ֱאֹלִהים ּפֶן ָנמּות

אחרי הסתלקותו , ה"דוגמת משה רבינו ע, לקונו עד שמצטרף לאין סוף ברוך הוא
עניין חידושי (כדברי בעל חסד לאברהם , נשמתו הצטרפה לאין סוף, לם הזהמהעו

, שהיא בחינת עולם הבא, ודווקא אחרי הסתלקותו). מישראל' וא' תורה חלק לכל א
). א"י הקדוש זיע"פ האר"מנחת יהודה ע(אחרי שאין עולם הבא אלא תחיית המתים 

מה צורך בבחירה בעולם הבא ו, נעשו חופשיים מהעולם הזה,  ואחרי שיטעמו במיתה
 ?  

ולכן אינו נמצא שום מצווה . כדכתיב בלע המות לנצח, הלוא אין מיתה ואין יצר הרע
י ירידת הבורא כביכול "גם לא במתן תורה אלא ע', כאיש אחד בלב אחד'להתאחד 

ומצפים , בעולם הזה' ירידות ירד ה' ט-עיין פרקי דרבי אליעזר ב(ופמלייתו של מעלה 
שמצוות בין אדם לחבירו הם כלי , אלא. בעולם הזה) אמן, עשירית בקרובלפעם ה

, שאין תשובה כבושה הבאה מחבירו, וזוכה גם בארץ ישראל, תקון העולם הזה
ונהייה כלי למרכבה שאינה סובלת , ונעשה טפל לחבירו', בוא דום וישתוק, 'ככתוב

בוא דום 'ירו בחינת המקבל בושה מחב, ולכן). מלך גאות לבש' ככתוב ה(הגאווה 
ּכִי ַהּמָקֹום ֲאׁשֶר ַאּתָה מקבל השראת השכינה בחינת אדמת קודש ככתוב ', וישתוק

ואין אדמת קדש אלא ארץ ישראל ). שמות פרק ג  (:עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא
אדמה , ואם כן. פ מצודת דוד"ע, שהיא בבל" על אדמה טמאה תמות", ז"י' עמוס ז(

  .)  ארץ ישראלקדושה היא
אחרי שהקדושה עושה , אבל פחותה ממנה, ואדמת קודש היא בחינת ארץ ישראל

שאינה יכולה להיטמא אלא , מה שאין כן בארץ ישראל. קודש, מאותו מקום
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, אף שאותו מקום נהייה טמא לעינינו, כל מקום שקיבל אור קדושה, ולכן. להישחט
י "פ האר" ספר הדורות החדש עעיין(נשאר אותו רישום של אור דקדושה , מ"מ

ומה קדוש יותר מארץ ישראל אחרי שכמעט אלף שנה הקריבו קרבנות ). ט"הבעש
  .נמצא שקנה ארץ ישראל ביסורין בחינת בושה. ? בתי המקדש ' וסבלה ב

ארץ 'שהאל מייסר את תושביה בחינת , גם אל תקרא ארץ ישראל אלא ארץ יסראל
, שכל עוד התושב אינו זכה, ללמד, לא ארץ ישראלו, וכתיב ארץ סתם', אוכלת יושביה

אז מקבל יסורין לזיכוך , שהוא חלקו באדמת אבותיו הקדושים, לנחלתו, מלשון זיכוך
שיש אנשים המצליחים בדרכם בלי , אין לטעות אחרי הראות הגשמית, ולכן. נפשו

, אלא עפרשאין עפר הארץ , 'של נעליו מרגליו'ואינו , כי או לא נמצא בארץ, יסורין
  .או כבר הגיע והשלים את תיקונו, מלשון עופרת, שהיא כבדות החומר

, תורה ועולם הבא, ארץ ישראל, בחינות' הנקודה העיקרית היא השתלמות הג, אולם
ממש מחול , שסבל מאדמת הקודש, י"והיא בחינת הרשב. באותו מקום ובאותו רגע

י "וגם קנה את אהבת עמו ע. ול בימי הח–אחרי שהטמין את גופו בחול , ארץ ישראל
  .אותה שנה שחזר למערה

י סבל "והרשב, שהתייאשו וקבעו שהתורה תשתכח, סבל לקנות התורה וחכמיה
  . ודחה סברתם, מעלבונה של תורה

אל תקרא רומי אלא , מלכות רומי, שהתנגד למלכות הרשעה, סבל לקנות עולם הבא
, ב ותעביר ממשלת זדון מן הארץכמו שכתו, מ"מלכות ס, שהיא מלכות עשיו, רמאי

ומכיוון . אף שעלולים לשימוש התורה ולומדיה, ולא קיבל את טובת ממשלתם
, ביסורין גדולים, קנה את העולם הבא, ודחה את העולם הזה, י אומנותו"שתורת רשב

  .אף של אהבה, והיא רמה גדולה מלסבול יסורין על כורחו, שהוא הביא על עצמו
  

אסור לאדם שימלא שחוק : ום רבי שמעון בן יוחאיאמר רבי יוחנן מש
אל תקרא  אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה: שנאמר, פיו בעולם הזה

'  בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה-אימתי , )ה'רנ' גמט(ה 'רנה אלא רימ
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א . לעשות עם אלה

  
, ןתשחק ליום אחרון, ה"מה המלך עככתב של, שאין שחוק אלא לשכינה, כבר ידוע

, אלא צחוק פיו' שחוק פיו'אל תקרא , אולם. ולסוכת דוד הרוממת, הרומז לגאולה
 ַוּיַׁשְּכִימּו ) ו–שמות לב (שהצחוק מורה על גלויי עריות כדברי הכתוב ויאכל 

י בעניין "רשָתֹו ַוּיָֻקמּו ְלַצֵח ִמּמֳָחָרת ַוּיֲַעלּו ֹעֹלת ַוּיַּגִׁשּו ׁשְָלִמים ַוּיֵׁשֶב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוׁש
  .כידוע, חטא העגל

שימלא תאוות הזנות , פירושו, ולכן אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה
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, אמנם היות  שאינו סתם צחוק אלא צחוק פיו. ושפיכות דמים שהיא זרע לבטלה
 הרע והוא לשון. 'פיו'והיא מילה , אלא על ברית הלשון, מורה לא על ברית המילה

  . רכילות שם רע ודיבה
שהיא , אחרי שכבר יתוקן מידת הערווה, לא תהיה לעתיד לבוא שום צחוק, ולכן

', וידע אדם את אשתו'ישאר רק בחינת , ולכן, בחינת ויתבוששו, הבושה הלא טובה
. שהיא זווג הנשמות בעולמות העליונים, אלא דווקא בחינת דעת, שאינו בדרך זנות

  .ודי בזה

  
דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ? קרו ליה ראש המדברים בכל מקוםואמאי 

כמה : פתח רבי יהודה ואמר. ויתיב יהודה בן גרים גבייהו, ורבי שמעון
תקנו , תקנו גשרים, תקנו שווקים: נאים מעשיהן של אומה זו

  . מרחצאות
ל בחכמת "וגם מכירים בחכמת אומות העולם כדברי חז, שכך מקדשים את החומר

  .ם תאמיןהגויי

אבל , ודווקא לגוף. 'אלא השתיקה, לא מצאתי טוב לגוף'על דברי . רבי יוסי שתק
אלא זכה , על שדיבר ולא שתק, י לסבול בגופו במערה"וכן זכה רשב. לא לנשמה

  .כדאיתא באידרא זוטא, ה בלוחות השניות"נשמתו לדרגת משה רבינו ע

רבי שמעון בן יוחאי  חומורה ששאלו אותו ולא בא להתערב אלא על כורנענה 
 -תקנו שווקין ,  לא תקנו אלא לצורך עצמן-כל מה שתקנו : ואמר

 ליטול מהן -גשרים ,  לעדן בהן עצמן-מרחצאות , להושיב בהן זונות
  . מכס

שרבי יהודה ראה רק הצורה . והא הבדל גדול יש בין רבי יהודה לרבי שמעון
אמנם רבי שמעון מגלה את . אתשאינו נותן טעם למעשיהם של אומה ז, החיצונית

אין מלכות , ולכן. לכל מעשיהם הרעיםו, שהיא כוונת האומה הזרה, הטעם הפנימי
  .ממיתה את חכמיה וגוזרת גזרות חדשות כל יום, בארץ שתעשה טוב לתושביה

  
  

יהודה : אמרו. ונשמעו למלכות, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם
.  יהרג-שמעון שגינה ,  לציפורי יגלה-יוסי ששתק ,  יתעלה-שעילה 
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  תלמוד בבלי מסכת שבת דף לג עמוד ב 
  

  : התנאים הקדושים ' דברים שבל יעבור והם כנגד ג' והוא רמז לג
  י מסכת כתובות דף כ עמוד ב "רששהתעלה , עבודה זרה כנגד רבי יהודה •
 עלילה בעלמא מצאו חכמים והחזיקו בה לתלות עליה -עילה מצאו  •

 ישראל במסכת נזיר בפרק בתרא אלמא מספיקא לא מחזקינן ולטהר את ארץ
 .טומאה בקרקעה של ארץ ישראל

  
י "שע, ולכן נידון לגלות, שאין עוון זה אלא בסתר, גילויי עריות כנגד רבי יוסי •

על עובדי (גלות בא לעולם העבירות האלו  ' ואף שג, עוון גלויי עריות נידון לגלות
משמע שגלויי עריות , )אבות פרק ה -ל שפיכת דמים עבודה זרה ועל גלוי עריות וע

גם עובד עבודה זרה בחינת בעל , שגם מגלה את ערוותו ומושכה, עבירות' כולל ג
והשחתת , )שהיא שחיתת זרע לבטלה, ואל תקרא בעל פעור אלא בועל פרע(פעור 

 .  שכבת זרע לבטלה שהיא שפיכות דמים ממש כידוע
  

  .נידון להריגהו, י"שפיכות דמים כנגד רשב •

  
כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא . אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא

דילמא , נשים דעתן קלה עליהן: אמר ליה לבריה, כי תקיף גזירתא. דמיא וכרכי
איתרחיש ניסא איברי להו חרובא . אזלו טשו במערתא .מצערי לה ומגליא לן

, כולי יומא גרסי, יתבי עד צוארייהו בחלאוהוו , והוו משלחי מנייהו. ועינא דמיא
  . והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו, בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו

' הטבע גמט(שהוא מידת הדין , ולא בטבע' סומכין על הנס כשסומכין בחסד ה
  ).אלהים

  אתא אליהו . איתבו תריסר שני במערתא
אינו אליהו , שלאחר מכן, ובותמכאן שאין אליהו מתגלה אלא לבשר בשורות ט

ולא ראינו שפעם אליהו . מידת הדין, שהיא נוקבא, הנביא שגער בהם אלא בת קול
שהוא מידת דכורא בחינת , )'ערבי או עני וכו(הנביא נדמה לאישה אלא לאיש 

  .רחמים
  

? מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה: אמר, וקם אפיתחא דמערתא
כל ! מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה: אמר, שי דקא כרבי וזרעיחזו אינ. נפקו



   לעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנו

  לעילוי נפש רוח ונשמה 
 ל " בת שרה  זמליחאשל אימי מורתי 

64

  .  מיד נשרף-מקום שנותנין עיניהן 
להחריב : ואמרה להם )ל"עיין לעיל מה שכתבנו בעניין אליהו הנביא ז(יצתה בת קול 
  .הדור אזול! חיזרו למערתכם? עולמי יצאתם

åúåà ùéðòäì éåàø äéä àìù  

  
ואף .  שנים עשר חדש-משפט רשעים בגיהנם : אמרי.  איתיבו תריסר ירחי שתא

י ובו נידונים ושווים "על דבר כזה רשב, ה דן את הצדיקים בחוט השערה"שקב
  ??לרשעים 

  

  ! צאו ממערתכם: יצתה בת קול ואמרה
  !חזרה בת קול , וכאן. אמרנו שאליהו הנביא מבשר בשורות טובות, והלוא

ומיכוון שזאת הבת , מור למי שהתחיל מצווהשאף בשמים אומרים ג, אלא להורות לך
  .כך חזרה לה לשחרר אותם ממערתם, קול שצוותה להם להיות אסורים שנה נוספת

  
די , בני: אמר לו.  הוה מסי רבי שמעון-כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר , נפקו

בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני . לעולם אני ואתה
 -. לכבוד שבת:  אמר להו-? הני למה לך: אמרו ליה. היט בין השמשותור, אסא

חזי כמה :  אמר ליה לבריה-. וחד כנגד שמור,  חד כנגד זכור-? ותיסגי לך בחד
  .יתיב דעתייהו! חביבין מצות על ישראל

  
, היית עמנו) לא(אילמלי :  אמר לו-! טיהר בן יוחי בית הקברות: אמר ההוא סבא
עכשיו שהיית עמנו ונמנית .  יפה אתה אומר-נו ולא נמנית עמנו ואפילו היית עמ

, יהב ביה עיניה? תלמידי חכמים לא כל שכן, זונות מפרכסות זו את זו: יאמרו, עמנו
נתן בו ? עדיין יש לזה בעולם: אמר, חזייה ליהודה בן גרים, נפק לשוקא. ונח נפשיה

   דף לג עמוד ב  תלמוד בבלי מסכת שבת .ועשהו גל של עצמות, עיניו
והשנה נוספת כדי , ה חזרו למערה כי דנו את העולם לכף חובה"י ובנו ע"אם רשב

שהפך את יהודה בן גרים בגל ? למה סוף המעשה בגבורה , ללמד זכות על כל אדם
כמעשה ברוריה שהוכיחה את , ולא היה ראוי להחזיר אותו בתשובה? של עצמות 

ה "והיא העדיפה להתפלל לקב,  פשעיהםבעלה על אותם רשעים בל ימותו מחמת
  ? שיחזרו בתשובה 
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  ?מה בין רשעים אלו לבין יהודה בין גרים 
) שער הגלגולים(וידוע , אין יהודה אלא חלק הרע של אותם גרים: ויש ליישב כמו כן

אלא שיהודה . כדי לברוא נשמות של גרים, שהצדיקים מתייחדים בעולמות העליונים
ובמשה ' ויאמינו בה"מקבל עליו , שכל גר אמיתי, הוכחה לכךו, הוא קלקול הגירות

כיהודי שנשתרש בו אמונה זו , ה" עומכיר בנבואתו וצדקתו של משה רבינו, "עבדו
יהודה בן , אולם. אבותיו שעמדו בהר סיני לקבל את התורה, והראשונים, מדורי דורות

שתורתו , דיקדחה את הצ,  ודחה אותוה"י ע"לא קיבל את צדקות הרשב, גרים
וזכה בגלוי הזוהר ובהצלת התורה , שצדק בדיבורו נגד המלכות הרשעה,  אומנותו

, י עדיף ממשה רבינו"שהרשב, חכם עדיף מנביא, אפשר לומר, ועל זה. מלהשתכח
אלא ,  בחירהדלא היה לו עו, פירוש', ביטל את רצונו בפני רצון ה, ה"שמשה רבינו ע

ברצונו ' ולעבוד את ה, ביטל רצונו מלבטל רצונו, י"באמנם הרש. שביטל רצונו מרצונו
י הגיע לדרגת משה רבינו "רשב, ולכן. ה"ולהידמות למשה רבינו ע, כשכוחו לבטלו
ולא בלוחות , כשהעולם נתקלקל עוד פעם, אחרי חטא העגל, פירוש, בלוחות השניות

  . כעין עולם הבא שאין בו מיתה, שהוא אחרי יציאת מצרים, הראשונות
לעתיד , אמנם. גדולה מזכות משה רבינו בעולם הזה, י בעולם הזה"זכות הרשב, לכןו

, ד פי נביאוחכם עדיף מנביא יָקרא חכם עֵ . משה דא משיח כדברי הזוהר, לבוא
  . והבן, ם ישמש את הנביאכשהח

, ולכן, שום חיות יותר, ולא היה ליהודה בן גרים, י"י רשב"שקלקול הגרות נתקן ע, כך
אחרי שלא נשאר , א יועיל לולשאפילו חיבוט הקבר , עשה אותו גל עצמותי "הרשב

פרק , ועניין דומה תמצאהו במנחת יהודה. ממנו עוד חיות אלא רק את הקליפה
  .קח נא משם, יחזקיאל

  
â àéöåîä úñåøô ìåáèì âäðîä ïééðòá" çìîá  ô

ä ÷åñô øéùìå 'äìéáèäî úçà ìëá êìî , ïéá
äîéòèì äëøáä .  

ואף בקהילות . הירי' מפורסם בעדות יהודי מרוקו ואלגמנהג זה
  . אולם לא לעבר, הסמוכות לטוניסיה

, שמנהג זה אינו חל על קהילה שלימה, נקודה חשובה היא מלציין
שמקורו לפי תקנות רבניים , אכילת אורז בפסח-דוגמאת אכילת או אי

ישנם שהיו , שבאותו רחוב, אלא מנהג משפחתי הוא. המקומיים
  . ואחרים לא, יםעוש

כתפילת , שהמנהג הזה הובהל דרך ספר או סידור, פירוש הדבר הוא



   לעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנולעשות נחת רוח ליוצרנו ולבוראנו

  לעילוי נפש רוח ונשמה 
 ל " בת שרה  זמליחאשל אימי מורתי 

66

לפני , שהיה מצוי אצל בעל בית, בית מנוחה/החודש או בית עובד
  .  מאה חמישים שנה–כמאה 

  
        : : : : מקור המנהג מקור המנהג מקור המנהג מקור המנהג 

מקור
2

בשער המצוות בעניין , א"י הקדוש זיע" הראשון הוא האר
רבי (ו "ל מוהרח"וז. לחמים לשבתב "האכילה ובשער הכוונות בסוד הי

  ) : ל"י ז"תלמיד המובהק להאר, ל"חיים וויטאל זצוק
  

  : ברור מלשונו ש

  . אין לטבול במלח אלא רק פעם אחת -

 . הוויות האלו'  את גלכווןלכווןלכווןלכווןאין לומר אלא  -
 .'מלך וכו' אין כל קשר עם הפסוק ה -

  
לות טבי' ואין שם מקור לג, וכך הוא גם לשון המלקט בפרי עץ חיים

ובספר נגיד . ל"ע מפאנו זצ"וכך הוא בספר כנפי יונה להרמ.  במלח
  .ל"ומצווה לרבי יעקב צמח זצ

  
 רבי אברהם אזולאירבי אברהם אזולאירבי אברהם אזולאירבי אברהם אזולאיהמקור הראשון שמצאתי נמצא אצל , אולם
יזכני לחבר ' וה(ל "י ז"שקיבל כתבי מהדורא בתרא להאר, ל"זצוק

תטבול ולכן ') : א"רימון י(בספרו מעשה חושב ) קונטרס בעניין זה
כך שאין '' חסדים וגו' י ג"גבורות ע' פעמים כדי למתק ג' הלחם במלח ג

לטבול פרוסת המוציא במלח , פ הסוד"פ הפשט בין ע"בין ע, שום מקור
  . ל"עד רבי אברהם אזולאי זצ.  'פ אלא רק פעם א"ג
  

ל האמיתיים מרבי "י ז"שקיבל כבתי האר( הקדוש הההה""""דעת השלדעת השלדעת השלדעת השל
אנו מוכרע ) ימים' ה עבר בדמשק ב"יטאל כשהשלשמואל וו/חיים

גם , וכי, מלך בטבילת המוציא במלח' שאינו כותב שיש לומר את ה
ה הקדוש שיש להתפלל קודם הנטילה "כותב השל, להתפלל על מזונו
הסתמך כדי לומר שגם בין ) א"ברכות מ(ומהגמרא . או אחרי הבליעה

  .אף שאינו כותב זאת במפורש, אינו הפסק, ברכה לאכילה
  

                                                 
ל אלא ספר "י ז"לא הביאו אל לשון האר, ן שרוב הפוסקים האחרונים עד לפני מאה שנה בערךיש לציי 2

ל "י ז"כתבי האר: והסיבה פשוטה . ה הקדוש"שלפעמים מוסיף על דברי השל, קיצור שני לוחות הברית
 . נדפסו מאוחר יותר
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הההה""""בקיצור שלבקיצור שלבקיצור שלבקיצור שלמקור הדברים 
  : ה עצמו כידוע "שאינו מהשל) א"דף מ (3333

נותן ... 'אתה הוא וכו: וקודם הנטילה יתפלל על מזונו ויאמר תפלה זו 
  . לכל בשר כי לעולם חסדו

ואם , ואם לא אמרו קודם הנטילה יכול לאומרו אחר אכילת המוציא
: ומוסיף.ננועד כאן לעיי. אמרו אחר הנטילה קודם המוציא לא הפסק

רועי קודם ברכת ' ל אותם שנהגו לקרות מזמור לדוד ה"י ז"מהאר
פעמים ' נוהגין לטבול פרוסת המוציא ג.(...) . המוציא יפה הם עושים

והוא סוד גדול , מלח' פ גימט"ו וג"ה גימטריה ך"במלח כי השם של הוי
ם "ל כי מלח רומז לדין כידוע והמ"הידוע למארי קבלה להמתיק הדין וד

  .רמזת מיתה בזה
  

ושערך פרי , תלמיד מובהק לרבי יעקב צמח, ל" זצרבי מאיר פאפיראשרבי מאיר פאפיראשרבי מאיר פאפיראשרבי מאיר פאפיראש
) פ במלח"ג(לא הביא את המנהג הזה ) ו"לא המקורי למוהרח(עץ חיים 

אלא בספרו הקטן הנקרא אור צדיקים , ל"י ז"בסדרו לכתבי האר
 ז"ב אות י"סימן י) כ וקראו לו אור ישר"והמדפיסים הוסיפו עליו אח(

  : ל"וז
פ " כי הוא תיקון הנפש וצריך לטבול גןיזהר בהנחת מלח על השולח'

י "וע, גבורות' ם הממתקין את מרירות המלח ג"הויות דלח' במלח נגד ג
  . 'ןטיבול זה הקליפות מסתלקין מהשולח

שלומר תפילה או  )ובעיקר מקיצורו(ה "רק אחרונים למדו מהשל
והנה לשון  .אינו הפסק, יאמזמורים בין ברכה לאכילה פרוסת המוצ

  :ה הקדוש בשער האותיות "השל
ונראה לי דתפילת המזון שכתב הזוהר שיתפלל אדם על מזונו וכתב ונראה לי דתפילת המזון שכתב הזוהר שיתפלל אדם על מזונו וכתב ונראה לי דתפילת המזון שכתב הזוהר שיתפלל אדם על מזונו וכתב ונראה לי דתפילת המזון שכתב הזוהר שיתפלל אדם על מזונו וכתב 

עוד יתפלל על מזונו בכל יום אחר תפילתו עוד יתפלל על מזונו בכל יום אחר תפילתו עוד יתפלל על מזונו בכל יום אחר תפילתו עוד יתפלל על מזונו בכל יום אחר תפילתו : : : : ח וזה לשונוח וזה לשונוח וזה לשונוח וזה לשונו""""בספר קיצור רבספר קיצור רבספר קיצור רבספר קיצור ר
וכל אחד יתפלל כפי כוחו ונהגו אנשי מעשה לומר וכל אחד יתפלל כפי כוחו ונהגו אנשי מעשה לומר וכל אחד יתפלל כפי כוחו ונהגו אנשי מעשה לומר וכל אחד יתפלל כפי כוחו ונהגו אנשי מעשה לומר ' ' ' ' קודם שיאכל וכוקודם שיאכל וכוקודם שיאכל וכוקודם שיאכל וכו

נראה לי אם שכח ולא נראה לי אם שכח ולא נראה לי אם שכח ולא נראה לי אם שכח ולא . . . . לללל""""עכעכעכעכ'' '' '' '' להים וכולהים וכולהים וכולהים וכואתה הוא האאתה הוא האאתה הוא האאתה הוא הא''''קודם נטילה קודם נטילה קודם נטילה קודם נטילה 
התפלל עד שנטל ידיו יכול להתפלל אותה בין הנטילה להמוציא ולא התפלל עד שנטל ידיו יכול להתפלל אותה בין הנטילה להמוציא ולא התפלל עד שנטל ידיו יכול להתפלל אותה בין הנטילה להמוציא ולא התפלל עד שנטל ידיו יכול להתפלל אותה בין הנטילה להמוציא ולא 
הוי הפסק כמו שאמרו אפילו בין המוציא לאכילה טול ברוך גביל טורי הוי הפסק כמו שאמרו אפילו בין המוציא לאכילה טול ברוך גביל טורי הוי הפסק כמו שאמרו אפילו בין המוציא לאכילה טול ברוך גביל טורי הוי הפסק כמו שאמרו אפילו בין המוציא לאכילה טול ברוך גביל טורי 

כן עתה התפילה הזו דהיא כן עתה התפילה הזו דהיא כן עתה התפילה הזו דהיא כן עתה התפילה הזו דהיא . . . . לא הוי הפסק מאחר שהוא מצרכולא הוי הפסק מאחר שהוא מצרכולא הוי הפסק מאחר שהוא מצרכולא הוי הפסק מאחר שהוא מצרכו' ' ' ' כוכוכוכו
ייבא ייבא ייבא ייבא ' ' ' ' בזוהר רבזוהר רבזוהר רבזוהר רמצרכי סעודה דאפילו הכל מהמוכן מתפלל כדאיתא מצרכי סעודה דאפילו הכל מהמוכן מתפלל כדאיתא מצרכי סעודה דאפילו הכל מהמוכן מתפלל כדאיתא מצרכי סעודה דאפילו הכל מהמוכן מתפלל כדאיתא 

ג דהות ליה למכליה לא הוה מתקן ליה עד דשאיל ליה מבי ג דהות ליה למכליה לא הוה מתקן ליה עד דשאיל ליה מבי ג דהות ליה למכליה לא הוה מתקן ליה עד דשאיל ליה מבי ג דהות ליה למכליה לא הוה מתקן ליה עד דשאיל ליה מבי """"סבא אעסבא אעסבא אעסבא אע
ה מזון ה מזון ה מזון ה מזון """"והטעם כי כוונת התפילה היא שישפיע לו הקבוהטעם כי כוונת התפילה היא שישפיע לו הקבוהטעם כי כוונת התפילה היא שישפיע לו הקבוהטעם כי כוונת התפילה היא שישפיע לו הקב. . . . מלכא בצלותאמלכא בצלותאמלכא בצלותאמלכא בצלותא

ודוגמא לזה ודוגמא לזה ודוגמא לזה ודוגמא לזה . . . . רוחני שהוא שורש המאכל כדי שיהיה אכילתו בקדושהרוחני שהוא שורש המאכל כדי שיהיה אכילתו בקדושהרוחני שהוא שורש המאכל כדי שיהיה אכילתו בקדושהרוחני שהוא שורש המאכל כדי שיהיה אכילתו בקדושה

                                                 
 .ברית'לוחות ה'לני 'ה הקדוש בעצמו בספרו הגדול ש"שהכניס דברי אחרונים שאינו הביא השל 3
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ת מצרכי ת מצרכי ת מצרכי ת מצרכי """"ל בתשובותיו שדברי תורה לא הוי הפסק כי דל בתשובותיו שדברי תורה לא הוי הפסק כי דל בתשובותיו שדברי תורה לא הוי הפסק כי דל בתשובותיו שדברי תורה לא הוי הפסק כי ד""""פסק הגאון רשפסק הגאון רשפסק הגאון רשפסק הגאון רש
ל שהעתיק ל שהעתיק ל שהעתיק ל שהעתיק """"לשון רשלשון רשלשון רשלשון רש(...) [(...) [(...) [(...) [' ' ' ' ת וכות וכות וכות וכו""""ה דכל שלחן שלא אמרו עליו דה דכל שלחן שלא אמרו עליו דה דכל שלחן שלא אמרו עליו דה דכל שלחן שלא אמרו עליו דהסעודהסעודהסעודהסעוד

כ לעסוק בתורה אין לך ברית ומצוה יותר ממנה כ לעסוק בתורה אין לך ברית ומצוה יותר ממנה כ לעסוק בתורה אין לך ברית ומצוה יותר ממנה כ לעסוק בתורה אין לך ברית ומצוה יותר ממנה """"ואואואוא: (...) : (...) : (...) : (...) ה ה ה ה """"השלהשלהשלהשל
ראוי שיפסיק וצורך הסעודה הוא כל שלחן שלא ראוי שיפסיק וצורך הסעודה הוא כל שלחן שלא ראוי שיפסיק וצורך הסעודה הוא כל שלחן שלא ראוי שיפסיק וצורך הסעודה הוא כל שלחן שלא , , , , ת שהיא יעלה חןת שהיא יעלה חןת שהיא יעלה חןת שהיא יעלה חן""""ובדובדובדובד

        ....לללל""""ד המהרשד המהרשד המהרשד המהרש""""ככככ. . . . ''''אמרו עליו כואמרו עליו כואמרו עליו כואמרו עליו כו
ל ל ל ל """"  עכ  עכ  עכ  עכמ ירגיל אדם עצמו להתפלל תפילת המזון קודם הנטילהמ ירגיל אדם עצמו להתפלל תפילת המזון קודם הנטילהמ ירגיל אדם עצמו להתפלל תפילת המזון קודם הנטילהמ ירגיל אדם עצמו להתפלל תפילת המזון קודם הנטילה""""ומומומומ

        ....ה לעניינוה לעניינוה לעניינוה לעניינו""""השלהשלהשלהשל
  

 סבו של רבי חיים  מאיזמיר טורקיה מאיזמיר טורקיה מאיזמיר טורקיה מאיזמיר טורקיהיייי''''רבי רחמים פלאגרבי רחמים פלאגרבי רחמים פלאגרבי רחמים פלאג (יפה ללב
        .'ו אות י"קס'  ס) י'פאלג

 רם קולב שיאמר תבש סעודתב שכ״כ ע״ד דס״ה א״ח 'בס ראיתי עתה"

 מזמור לדוד ומזמור כולו רסאח לא רועי 'ס לדור מזמור אלו מזמורים

 כולו גדלת אלהי ה׳ ה׳ את נפשי כיכר (ק״ר ׳ועוד ס הומלוא ארץה 'לה
 ואח״כואח״כואח״כואח״כ )אחרים מזמורים מוסיפים ויש חציר מצמיח מתחילין ויש

 נטילה יןב לאומרם יכול כ״זד וש״מ ע״ש 'ווכ ואוכליןואוכליןואוכליןואוכלין הלחםהלחםהלחםהלחם עלעלעלעל בוצעיןבוצעיןבוצעיןבוצעין

 ך׳ זמורמ שהם.אפשר שכתב אחרים מוריםזומ הפסק הוי ולא להמוציא
 פריסת ליעתב אחר או נטילה םדקו לאומרם ןכווהנ ,קי״ זמורומ

 אלו כל אומר אם ההההבבבבמרומרומרומרו הפסק דהוי להמוציא נטילה יןב ולא המוציא

 עתה ,רסמו שבט ומוה״ר אורח בדעו הרב משם ע״א ז "ר כחייב ומ״ש
  ".ד"וע ע״ג מ״א דקשל״ה ספרב נהיה שהכל ראיתי

 
  

יר בספרו וזאת ליהודה קודם פירושו ' מאלגרבי יהודה עאיישרבי יהודה עאיישרבי יהודה עאיישרבי יהודה עאיישוכתב 
) ה"ה אבל כנראה שהוא מקיצור השל"של(וכתב שם : לברכת המזון 

יכול , ואם לא אמרו קודם נטילה, דקודם נטילה יתפלל על מזונו
. ואם אמרו קודם אכילת המוציא לא הוי הפסק, לאומרו אחר המוציא

ל אותם שנהגו לקרות מזמור "י ד"ה משם האר"כתב בקיצור של(...) 
ואז מביא את .). (..רועי קודם ברכת המוציא יפה הם עושים ' לדוד ה

  . פ"מנהג לטבול במלח ג
  

   מלך' טעם המנהג שהוא הקשר בין טבילת המוציא במלח לפסוק ה
 שטובלין וטעם  ' :22ג דף " מעשה בראשית חרבי יוסף אדהאןרבי יוסף אדהאןרבי יוסף אדהאןרבי יוסף אדהאןגם כותב 
 לטבללטבללטבללטבל צרירצרירצרירצריר וע״כוע״כוע״כוע״כ מלח גימ׳ הויה    ג״פ כי בקשל״ה כתב במלח המוציא

 מסתלקות הקלי׳ זה    לטיבו וע״י .ויהיהויהיהויהיהויהיה הוההוההוההוה היההיההיההיה ג״פג״פג״פג״פ במלחבמלחבמלחבמלח המוציאהמוציאהמוציאהמוציא
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 .גם בספרי די רב מובא    .מהשולחן
  

   ?אם מותר או אסור 
פ "ע) 'ז ו"קס(ע "פ דברי השו"י חיזק את המנהג ע"גם הרב זרמתי נר

ואם שח , יאכל מיד ולא ישיח בין ברכה ואכילה) : 'מ(ס דברכות "ש
אלא אם כן הייתה השיחה בדברים מעניין , צריך צריך לחזור ולברך

כגון שברך על הפת וקודם שאכל אמר הביאו , מברכים עליודברים ש
אין , ב"תנו מאכל לבהמה וכיצ, מלח או לפתן או תנו לפלוני לאכול

ת מקווה המים "ל בעל שו"מ מלכה זצ"וסמך על דברי מהר. צריך לברך
ף 'ופסקיו נתקבלו באזור הרי,  ווהראן- דבדו(והגאון רבי דוד הכהן סקלי 

: ב "ת קרית חנה דוד ח"בשו) ו הספרדי והצפונישהוא חלק גדול ממרוק
  . מלך' הויות בה' צריך לכוון בג

  .אין זה אלא כוונה ואינו אמירה, מ"מ
  

דיני בציעת הפת , ועיין עוד בסידור בית מנוחה הנפוץ בצפון אפריקה
א דאפילו דבר שאינו צורך המוציא לא "מביא בשם מ) ה"ד כ"ג כ"כ' ס(

' י ס"והיא דעת מרן הב[בין ברכה לאכילה הוי הפסק בדיעבד אפילו 
ם עיין בית :ם אלא שהבדיעבד מהכל בו ולא מהרמב"ז בשם הרמב"קס

כ "ע, ואם כן בין נטילה לברכת המוציא אפילו לכתחילה שרי) יוסף שם
למלח ויש מצוה (כשממתין : ה "כ' וממשיך המית מנוחה בס. א"למ

בדברי תורה מלישב עד שיביאו מלח טוב לדבר ) ד"כ' להביא מלח ס
  .א"בשם מ. וטוב משניהם שלא יפסיק כלל. בטל

  
, ע"והראשונים והבית יוסף והשו) 'ברכות מ(ויש להעיר שלשון הגמרא 

ויש הבדל גדול שהמשפט , משתמשים בלשון שיחה ולא דיבור, א"כזיע
המובא בדיני " שלום עליך רבי"ארוך יותר מ, טול וברוך טול וברוך

  . היא יותר ארוכה מדיבורששיחה, כך. ברכות
וכתב שאין המנהג (ת שמש ומגן "ל בשו"אף שהרב שלום משאש זצ

והרב , ל בספרו מנחה בלולה"והרב דוד צבאח זצ, )הזה מצוי במרוקו
שלושתם התנגדו למנהג , א"ת עמק יהושע שליט"יהושע מאמן בשו

הגאון , ה"ל והשל"כבר הרש, מ"מ, בגלל חשש ספק בין ברכה לאכילה
רבי , ולאחרונה, ה"וקיצור השל, י' יהודב עייאש ורבי רחמים פאלגרבי

והדבר , התירו את המנהג הזה, ת מקווה מים"ל בשו"משה מלכה זצ
  :ל "וז) ג"ג סק"י' ה ס"ח(ת מקוה מים "ברור ביותר בשו

: : : : בעירי ראיתי חסידים ואנשי מעשה נהגו לומר כן בין הברכה לטעימה בעירי ראיתי חסידים ואנשי מעשה נהגו לומר כן בין הברכה לטעימה בעירי ראיתי חסידים ואנשי מעשה נהגו לומר כן בין הברכה לטעימה בעירי ראיתי חסידים ואנשי מעשה נהגו לומר כן בין הברכה לטעימה 
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" " " " על כל קורבנך תקריב מלחעל כל קורבנך תקריב מלחעל כל קורבנך תקריב מלחעל כל קורבנך תקריב מלח, , , , ולם ועדולם ועדולם ועדולם ועדימלוך לעימלוך לעימלוך לעימלוך לע' ' ' ' מלך המלך המלך המלך ה' ' ' ' מלך המלך המלך המלך ה' ' ' ' הההה""""
' ' ' ' כוונת גכוונת גכוונת גכוונת ג((((ונראה שעל זה ונראה שעל זה ונראה שעל זה ונראה שעל זה (...) (...) (...) (...) וטובלים את החתיכה במלח ואוכלים וטובלים את החתיכה במלח ואוכלים וטובלים את החתיכה במלח ואוכלים וטובלים את החתיכה במלח ואוכלים 

סמכו הראשונים שהיו אומרים זה הפסוק סמכו הראשונים שהיו אומרים זה הפסוק סמכו הראשונים שהיו אומרים זה הפסוק סמכו הראשונים שהיו אומרים זה הפסוק ) ) ) ) פעמים במלחפעמים במלחפעמים במלחפעמים במלח' ' ' ' הויות וגהויות וגהויות וגהויות וג
ש ש ש ש """"וכמוכמוכמוכמ, , , , וכיון שהוא מענין המוציא לא מקרי הפסקוכיון שהוא מענין המוציא לא מקרי הפסקוכיון שהוא מענין המוציא לא מקרי הפסקוכיון שהוא מענין המוציא לא מקרי הפסק, , , , לללל""""בכדי לכוון כנבכדי לכוון כנבכדי לכוון כנבכדי לכוון כנ

מ בימינו מ בימינו מ בימינו מ בימינו """"ומומומומ, , , , הפסקהפסקהפסקהפסקלא מקרי לא מקרי לא מקרי לא מקרי , , , , שאם השיחה היתה מעניןשאם השיחה היתה מעניןשאם השיחה היתה מעניןשאם השיחה היתה מענין', ', ', ', וווו' ' ' ' מרן שם  סמרן שם  סמרן שם  סמרן שם  ס
מלבד איזה מקובל שהוא עדיין מחזיק מלבד איזה מקובל שהוא עדיין מחזיק מלבד איזה מקובל שהוא עדיין מחזיק מלבד איזה מקובל שהוא עדיין מחזיק , , , , אלא לא ראיתי מי שאומר כןאלא לא ראיתי מי שאומר כןאלא לא ראיתי מי שאומר כןאלא לא ראיתי מי שאומר כן

        ....''''ל לענות על שאלותיך וכול לענות על שאלותיך וכול לענות על שאלותיך וכול לענות על שאלותיך וכו""""זהו מה שנזהו מה שנזהו מה שנזהו מה שנ, , , , במנהג זהבמנהג זהבמנהג זהבמנהג זה
  

ל "שמועה בידינו שרבי ישראל אבוחצירא זצוק, אחרון אחרון חביב
  . מלך לפני אכילה' היה גם טובל במלח ואומר ה, הבבא סאלי
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  דרש לשבת
        

ה הַ  הֵאּלֶ ר מׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ   ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב ּדְ
  .'במחלוקתו של קרח '-'' ֲחֵצֹרת'': י''כתב רש

למה נכתב : 'חנוכת התורה'וכתב להעיר בזה בספר . 'הוכיחן על העגל '-'' ְוִדי ָזָהב''
ובדומה לזה יש לעיין על הפסוק ? כסדר הזה והרי מעשה העגל היה לפני מעשה קרח

ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ' ''וגו'' ּתְִפּתַח ֶאֶרץ ַוּתְִבַלע', ''וגו'' ַוְיַקְנאּו ְלֹמׁשֶה'': שכתוב) קו(' םתהילי'ב
  !?והלא דבר הוא' מעשה העגל'ל' מעשה קרח'גם כאן הקדים הפסוק '' ּבְֹחֵרב

שבחטא העגל טען משה ): ה מד' כי תשא'(וכתב לפרש בזה על פי דברי המדרש 
ֹלא ''ו'' ָאֹנִכי'': הלא אמרת להם, ה רוצה לענשן על חטא העגלמפני מה את'': ה''להקב

  . ''שציוית לי ולא להם, כ''נמצא א! בלשון יחיד) כ' שמות'('' ִיְהֶיה ְלָך 
ואם לא היו , הוא שנתן את כל רכוש מצרים לבני ישראל' שה, ועוד טען משה רבינו

  .מרבה דאגות-כסיםמרבה נ:  כמו שכתוב –לא היו חושבים לחטוא , כ"מקבלים כ
). טז'במדבר '('' ַרב ָלֶכם ּכִי ָכל ָהֵעָדה ּכֻּלָם ְקדׁשִים'': והנה במחלוקת של קרח אמרו

שכולם שמעו הדברים בסיני מפי הגבורה ולא משה לבדו ; שכונתו לומר: י''וכתב רש
ו וכונתם לומר שמחמת ששמע. כל העדה כולם שמעו'', ֱאֹלֶקיךָ ' ָאֹנִכי ה''. שמע בסיני

ה ''נמצא אם כן שכל אחד מאתנו חשוב בעיני הקב, בלשון יחיד'' ֱאֹלֶקיךָ ' ָאֹנִכי ה''
  .כמשה

שמכח החטא של קרח ועדתו '' ֲחֵצֹרת''ומעתה מיושב היטב על כך שהקדים ב
שהרי , ששוב אין יכולים ללמד עליהם זכות. ''ְוִדי ָזָהב'': דהיינו, נתעורר חטא העגל

: לכן כתוב בהתחלה, הנאמר להם'' ֱאֹלֶקיךָ ' ָאֹנִכי ה ''אמרו בעצמם שגם הם שמעו
  .''ְוִדי ָזָהב'': כ''ורק אח'' ַוֲחֵצֹרת''
  

  . הקשה ביותר הוא חטא המרגלים, שמכל החטאים, אמנם יש לעיין
סנהדרין אם לעדת קורח יש חלק לעולם ' שקורח ועדתו נענשו ויש פלוגתא במס

  . הבא
  תיב וסלחתי כדבריך סלח את חטא העגל כדכ' ועוד שה

עשרה אחי יוסף , אמנם חטא המרגלים החזיר את חטא העשרה שבטים ומכירת יוסף
  . כנגד עשרה נשיאי העדה לכל שבט ושבט

  . שכלב בן יפונה ויהושע בין נון זכו להיכנס לארץ ישראל
 חטא אדם הראשון שעונשו העיקרי הוא ן חטא המרגלים הוא כעין תיקוןואם כן תיקו

   .המיתה
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  .  באב' שבאותו יום נקבע לדורות את צער ט
   איתכםשאתלא אוכל לבדי : ה "ואז מובן מה שאומר משה רבינו ע

  .  וריבכםומשאכם לבדי טרכחם אשאאיכה : וחוזר 
להטריח את עצמו לסלוח אותם אחרי , כביכול' כנגד חטא העגל שגרמו לה (טרכחם

  )ע שעשו זימה והוא עוון גלויי עריות כידו–בקשת משה רבינו 
 והוא עוון –כנגד חטא המרגלים שעד היום אנחנו נושאים את חטאם  (ומשאכם

' ל כאילו עובד עבודה זרה מס"בחו' ל והעובד את ה"עבודה זרה שרצו להישאר בחו
  )ב"י ע"כתובות ק

 והוא עוון שפיכות דמים כדברי יחזקיאל –כנגד ריב ומחלוקת קורח ועדתו  (וריבכם
 ודווקא דם המתבייש מוכר –פני חבירו ברבים כאילו שפך דמו הנביא שהמלבין 

  ) כ מתבייש שפניו מתאדמות"שהוא כ
  ? איך אוכל לבד לכפר על פשעיהם : ועל כל זה בכה משה רבינו ואמר 

  : הפסוקים חוזר המילה לשאת לרמוז על חטא המרגלים ' ודווקא בב
  .  הלשון הרעהדיבה? ומה צורת חטא המרגלים :  ומשאכם – אשא -שאת

  חורבן בתי המקדש ' שמשה רבינו ניבא לב, ועל זה נאמר
  ' בפסוק הב' בית הא
  ' בפסוק הא' בית הב

  . ל"כדברי חז' יותר קשה לנו מהא' והסדר הזה הפוך כי חרב בית הב
א מסביר שמשה רבינו לא היה יכול לברר את "ואביר יעקב רבי יעקב אבוחצירא זיע

 ולזה שמע לעצת יתרו –עמורה שנתגלגלו בדור המדבר כל נשמות של דור סדום ו
ובגלל זה הרבה , ה רצה בזמנו לתקן לבד את כל דורו"וגם שלמה המלך ע. חותנו

שהם אלף אורות שאבד משה רבינו בשבירת הלוחות , עד אלף, בסוסים ובנשים
' י בפירושו בפרשה שלנו בפסוק ט"ולא סתם הביא רש. הראשונות בגלל חטא העגל

  . אוכל לבדי שאת איתכםלא 
  . בגללכם' גם בי התאנף ה: ה הוכיח את בני ישראל באומרו "כך שמשה רבינו ע

גילגל שמשה גם יענש ' כך ה, ב"שכשם הם חטאו ונקבע להם בכיה לדורות הוא יום ט
. לא היה שום אומה וגוי נוגע בבית המקדש, שאם היה נכנס. ולא יכנס לארץ ישראל

אז , והיכה בצור במקום לדבר, כראוי במי מריבה'  לא קידש הומיכוון שמשה רבינו
  . שעברו בחטא הדיבור, נענש דווקא בחטא המרגלים

, היה מחזיר את טהרת לבני ישראל שנסתלקה אחרי חטא המרגלים, ואם היה מקדש
  .וכולם היו נכנסים לארץ ישראל ומשה איתם

  : ועל אלו דבה ליבנו 
ך שאומות העולם העזו להילחם בנו אף  כ–בעולם ' עמלק ביטל יראת ה -

  . בחר בנו' שידעו שה
חטא העגל ביטל את תיקון חטא אדם הראשון עד שהעולם חזר לאיתנו  -
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 המקולקל 
 ' וב' חטא המרגלים גרם לחרבן בית א -
 .וקורח ועדתו גרמו לחלוק על צדיק הדור -

  
סייג ותקון העקם זה המעקה שהוא גדר ו. עקם= קורח /מרגלים/עגל/ת עמלק"ר

  : ל " ועל זה דרשו חז–להרחיק האדם מן המוות  והמוות היא העבירה ממש 
 מן אחיזת הקליפות שהם חליותיו – להרחיק האדם מן העבירה –ועשו סייג לתורה 

  -של השטן 
 ולרומם את השכינה ללמוד וללמד סתרי תורה –ה למחוק את זכר עמלק "שנזכה בע

 אמן. י דורי דורותבבית הבחירה החדש עם שאר חכמי וצדיק

        
  דרוש לחנוכה לשבת וישב

  
י מעשה השבטים שמכרו אותו למדיינים "בפרשת וישב מופיע ירידת יוסף למצרים ע

י - ַמה ֶאָחיו-ַויֹּאֶמר ְיהוָּדה ֶאל כו פסוק. לישמעאלים ולמצריים ַצע ּכִ ּבֶ
ינוּ ֶאת-ַנֲהֹרג ֶאת מוֹ -ָאִחינוּ ְוִכּסִ ֶרנּ  כז  .ּדָ ְמֵעאִלים ְוָיֵדנוּ ְלכוּ ְוִנְמּכְ ׁשְ וּ ַליִּ

ִהי-ַאל י-ּתְ ְמעוּ ֶאָחיו-בֹו ּכִ ׁשְ ֵרנוּ הוּא ַויִּ     .ָאִחינוּ ְבׂשָ
: ועל זה סמך יד הרשע המתועב הקיסר האכזרי והשליך יד בעשרה הרוגי מלכות 

לא השבטים מכרו את יוסף אלא , לפי הפסוק, אולם.  מות יומת–המוכר עבד עברי 
כוּ ַויֲַּעלוּ וַ  כח :המדיינים  ְמׁשְ ים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים ַויִּ יֹוֵסף -ֶאת יַַּעְברוּ ֲאָנׁשִ

רוּ ֶאת-ִמן ְמּכְ ְמֵעאִלים-ַהּבֹור ַויִּ ׁשְ ֶסף ַויִָּביאוּ ֶאת יֹוֵסף ַליִּ ִרים ּכָ ֶעׂשְ -ּבְ
רבי ישמעאל כהן גדול וחבריו קבלו עליהם את ,  ועם כל זאת .יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה

, נגזרה שבכל דור ודור ימותו עשרה צדיקים, ובאותה גזירה. ו נגדההגזירה ולא טענ
היה כלי לתקן את עוון השבטים , בזמן המלך סנחריב, אמנם. לכפר על השבטים

 סיבה הכ אנשים בשבי שסבלו לא היית"כ? ולמה לא נמחל . בגלות  עשרת השבטים
  ? מספיקה לקרוע הגזירה 

  !ושבטו לא נגלה . ה ביהודהשיוזמת מכירת יוסף מקור, ויותר תמוה
  !יהודה זכה שמצאצאיו יולד דוד ומשיח , ועוד
ְקחוּ ֶאת. התשובה נמצאת בצורת המכירה עצמה, אלא ֲחטוּ -ַויִּ ׁשְ ֹתֶנת יֹוֵסף ַויִּ ּכְ

לוּ ֶאת ְטּבְ ים ַויִּ ִעיר ִעזִּ ם-ׂשְ ּדָ ֶנת ּבַ ּתֹ חוּ ֶאת לב  .ַהּכֻ ּלְ ֹתֶנת -ַוְיׁשַ ּכְ
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ים ַויִָּביא ּסִ ר ַויֹּאְמרוּ זֹאת ָמָצאנוּ  ֲאִביֶהם-וּ ֶאלַהּפַ ֹתֶנת - ַהּכֶ ָנא ַהּכְ
ְנָך ִהוא ִאם   .לֹא-ּבִ

  ? לא חששו לפגוע באביהם בכלל ? לא התביישו ממעשיהם כלום 
שחובה להודיע , ידוע ומפורסם? מי ביקש מהם להביא את הכתנת אל אביהם , הלוא

השבטים הזיקו , והנה. ורה עדינהאו לפחות בצ, בשורה רעה באופן שלא תזיק לשומע
ר ליעקב ְנָך ִהוא ִאם-ַהּכֶ ֹתֶנת ּבִ איזה , איזה עזות, איזה רוע .לֹא-ָנא ַהּכְ

היו יכולים לרחם על אביהם ביודעם שיעקב אבינו . לא שלטו על הצלחתם. אכזריות
ולכן הוסיפו , הקנאה הזאת גרמה נקמה בלב השבטים. ה אוהב את יוסף מכל בניו"ע

י :ועל זה כתוב בשיר השירים . ת על עוונםאכזריו הוא העז שבדמו טבלו ( ַעזָּה-ּכִ

ֶות )את כותנת יוסף אֹול, )של יעקב ליוסף( ַאֲהָבה) של יוסף( ַכּמָ ה ִכׁשְ על ( ָקׁשָ

י :יעקב  ֹאָלה-ֵאֵרד ֶאל- ַויֹּאֶמר ּכִ ִני ָאֵבל ׁשְ בֹו - ַוְיַקְנאוּ  יאיאיאיאפסוק פסוק פסוק פסוק  ( ִקְנָאה) ּבְ
, וגזירת הקיסר הרומי נחתמה באכזריות, בטים התאכזרו באביהםשהש, כך  ).ֶאָחיו

שגזירת הקיסר חלה על . ומרוב השבטים נעשה מיעוט אנשים. מידה כנגד מידה
. היפך נס פורים שקשור לעם היהודי במלואו. ולא על כל עם ישראל, עשרה צדיקים

השוכנת  תמיעוט האומה הישראלי, אלא דומה לנס חנוכה שאירע בבית חשמונאים
נהפך לתיקון המיעוט בזמן נס , שהם הרוב,  עוון השבטיםןתיקו, לכן. על אדמתה

כך עומדים מיעוט , עומדים על עם ישראל לכלותו, שבכל דור ודור, וכמו. חנוכה
ל שרק הוא ותשעת "י ז"וכך קרה בזמן האר. להציל ישראל מגזירות רעות ומשונות

וזאת המשמעות של כל . בערב שבת, כמעט הצליחו להביא את הגאולה, תלמידיו
אף , שכל יהודי ויהודי יש לו חלק לעולם הבא, ישראל יש להם חלק לעולם הבא

שיש ) ס"בחידושי הש(י הקדוש "מסביר האר, אלא. שעל כרחם יתוקנו, הרשעים
הוא כנוי לכל אחד כל ישראל ש, כך. ויש פחות מהירים) הצדיקים(שזריזים להיתקן 

ל שאם "לעומת הבטחת חז, י המיעוט"ע, והיא בחינת חנוכה, טי הפרןהתיקו, ואחד
והיא בחינת הרוב הרמוז בנס , מיד נגאלין, ישראל שומרים שתי שבתות זה אחר זה

  . של פורים
,  הוא כנוי לספירת יסודהכל, קונה הכלהכוונה על , ובעשר הכוונות כתוב בעמידה

 – מכל –ים בברכת המזון בכל לכן אומר, ובה תלוייה הפרנסה. שהיא שמירת הברית
, ובו נכללו כל השבטים,  כנגד יעקב אבינו הבחיר שבאבותכלומילה . כנגד האבות, כל

  .  בני ישראל–ועל שמו קרוי עמו 
. שרק מיעוט אנשים פעלו, י מלחמת החשמונאים לא נערך כל כך"נס חנוכה ע, ולכן

שכל , ל" זה תקנו חזעל. על פעולה של מיעוט, ואי אפשר לתקן הודאה לעם שלם
מקום , שקשור להדלקה בבית המקדש, אחד ואחד חייב להדליק על נס פח השמן

יחול פורים , שלעתיד לבוא, ל"ועל זה אמרו חז. ולא רק למיעוט, מרכזי לעם ישראל
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י העם היא גדולה "המתעוררת ע, שכוח התשובה הכללית, כשחגים אחרים יתבטלו
והוא הסביבון . הנצרכים בסיוע מן השמים, יםי מעט צדיק"מהתשובה המתעוררת ע

  . שהייתה התעוררות דלעילא, להראות, הנאחז מלמעלה
, י רבוי שלום"ע, ה כולנו לחזור בתשובה ולתקן את עוון קנאת האחים"שנזכה בעז

  . אחווה ורעות
  
  

  'חלק בדרשה לשבת זכור 
  

ֶמן ּוְקטֶֹרת   :)'ט, ז"כ(ה במשלי "אמר שלמה המלך ע חיְ , ׁשֶ ּמַ  ּוֶמֶתק   ; ֵלב-ׂשַ
  .ָנֶפׁש -ֵמֲעַצת, ֵרֵעהוּ 

  .ל"בינו בחיי זצוקפירש רעיין 
והוא ככתוב במגילה , וקא ולא סעודהמלשון שתיה דו, י המשתה"השמחה הנכונה של פורים באה ע

  . י מרדכי הצדיק"תיקון ההלכה ע
י מרדכי "ה עשהיהודים קבלו ברצון את התור, ה"מרדכי היהודי שקול כנגד משה רבינו ע -

  . קיבל היהודים ועל זרעם :ככתוב 
 :סוגי שמחה במגילה ' ג -
  .שמחת היום. הנס,  שהיא שמחת הישועהמיגון לשמחה .1
 . שאין יום טוב בפורים אלא מתנות לאביונים, מאבל ליום טוב .2
 .י שתיית היין" שהוא שמחת המשתה עמשתה ושמחה .3
השתתפו בו שתיית היין הוא תקון משתה הראשון של אחשוורוש ש -

 . וגרם לגזירת המן. נגד רצון מרדכי, היהודים והשתמשו בכלי בית המקדש
שאין לשקר .  מת–שעושה מהאמת . שימוש הקודש בחול הוא מידת עמלק -

 ).'אות ק(' רגלים אלא רגל א
 . י קודש דמויי"ובכוונה מחטיא את היהודים ע -
 נפרדים ואף השולחנות של היהודים, ץ"במשתה של אחשוורוש הכל בד -

 . לא תלכו בחוקותיהם לשמור על –משאר אומות 
דווקא הם , הפרט שבו אין אנו שמים לב, שהם החומר הבסיסי, אבל הכלים -

 .אבל אסורים לשימוש מחוץ לבית המקדש, הכלים הקדושים ביותר
 . המשתמש כאילו בקדושה להטעות את עם ישראל, זה עמלק -
שהיה עושה עבודתו , משלהמטעם המ, ל עם הגובה מס"י ז"סיפור האר -
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והיה אפילו גובה את , )אולי נגד רצון ממשלתו(אלא לא היה חס על העניים , למהדרין
י "והעורב הזה הפריע להאר. ונתגלגל בעורב לסיבות אחרות. המעילים של העניים

והצדיק גער בו ושלח אותו לרחוקים ולא תיקן . ל שהיה מלמד את תלמידיו בשדה"ז
 .מידה כנגד מידה. המתגלגל היה אכזרי עם הענייםעל ש, את נשמתו

ולכן תוקף את .  עם קל–כלשונו עמ לק , הוא להקל בחיים, עיקר עמלק -
מזיק את כל העם  כי מלחמתו עמלק , ועל ידם', אלו שאינם יראי ה, הנחלשים בדרך

 . ומשתמש בנו לרעה' האמיתית היא נגד ה
להחזיר לעצמו את זכות , תהרודף אחרינו לדורו, כי עמלק מצאצאי עשיו -

! ישראל בכורי, אלא שכתוב בנו, העם הנבחר,  הוא רוצה להיות הבכור–הבכירה 
ל בעל "ומסביר רבי שמעון לביא זצ. שיש לו אלופים, עמלק הוא כנגד עם ישראל

, שהאפיקורסים והמינים) ה"דף פ(בספרו על הזוהר כתם פז , הפיוט בר יוחאי
ובונים בתי כנסיות , להתגבר על העם, ר של תורהשנשמתם מעמלק משתמשים בכת

ולא מרחמים על עניי עם ישראל , ולא לשם שמים, ובתי מדרשות רק להשתלט בעם
 . המרודים והמדוכאים בצרות

 .ספירות' בני המן כנגד  י' י -
בין המותר , בין הקודש לחול, ערבוב בין הטוב לרע: וכלי מלחמתו נגדנו  -

 . והאסור
לערבוב דברי חול בדברי , להוללות,  להגיע לשמחה רעהמשתמש ביין כדי -

 . ערבוב בין אנשים לנשים, קודש
יין ושכרות : משתמשים באותם כלים של עמלק להפוך את העולם : פורים  -

שקללת הגוי על ישראל נהפך , עד שנערבב ברכת המן לארור מרדכי, עד דלא ידע
היא , שבחר בחיים, ל הצדיקואין קללה חלה ע, ) כעין קללת בלעם הרשע(לברכה 
 .  לטובה–לכפרת עם ישראל וקירוב הגאולה ,  וצערוווכל ניסיונותי, התורה

כך ,  תקיעת השופר מערבב את השטן–ולכן פורים דומה לראש השנה  -
 : שהופכים את כל חוקי העולם , שכרות פורים מערבבת אותו

אנו מערבבים את , כלים של השטן, היין והשכרות, י כלי של זימה ועבירה"ע -
 .  גם בערכים והמידות–ונהפוך הוא - להגיע ל, הטוב ואת הרע המדומה

י "פ דעת הזוהר והאר"ע, א"רבי יעקב אבוחצירא זיע, וכך הסביר אביר יעקב -
הצליחו , י"וע, שמרדכי היהודי ואסתר המלכה ידעו את השם המפורש, הקדוש

 . פנית וגו–רוחנית , להפריד בין הטוב של אסתר לבין הרע
אלא סתם , לא כתוב אסתר או המלכה, לפני המלך) ה"כ', ט(ובבואה  -

 . של כוח המזיקין) שם(שהוא כנוי , ובבואה
שהייתה טובלת , )א"ג ע"י(ולכן אסתר המלכה טהורה הייתה כדברי הבבלי  -
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אפילו להציל את עם , ומכינה את עצמה למרדכי בעלה ולא חטאה באשת איש
שהיא , לרמז בה את צד החומריות של אסתר, העולם היאומה שכתבו קרקע . ישראל

 .טבע הגסות של המזיקין היא השידה שהלכה אצל אחשוורוש במקום אסתר
 !!אינו יהודי , הבן של אסתר, כורש, והנה -
, ועיין הזוהר הקדוש. מכיוון שאמו אסתר יהודיה היה אמור להיות יהודי -

א ובניהו לרבי יוסף חיים " החידפירוש, ע"ומגיד מישרים למרן השו, ל"י ז"והאר
כי אימו לא , כורש לא היה יהודי, ולכן, שהסבירו באותו טעם שאמרנו, מבגדאד ועוד
 . הייתה אסתר

בין הקדושה , להפריד בין הטוב לרע,  והוא הכלי החזק ביותר נגד עמלק -
 . לקליפה

 .  למאור להעלות נר תמיד–שמן זית זך כתית : ' כך כתוב בתצוה פסוק א -
ה עם "שם הוי' ך גמט"שז, טהור,  הוא זך-שמן זית המובחר רמז לעם ישראל  -

ובית , י שנה"רמז לבית ראשון שקם ת, )כפירוש רבינו בחיי( כתית –) המילה(הכולל 
, רמז לבית המקדש השלישי,  להעלות נר תמיד–להאיר ,  למאור–כ שנה "שני קם ת

 .לעולם, היקום תמיד
הרומזים לבגדי מלכות של ,  בבגדי הכהן גדולאחרי שדיברה, ובסוף הפרשה -

כנגד יין קדוש הרומז , ולא קטורת זרה, לא יין נסך, שאין להביא על המזבח, מרדכי
) ו"כ', ד(כדברי רבי יוסי בר יהודה בפרקי אבות , שהוא היה זקן וצדיק הדור, למרדכי

הנה זקן . שןלאוכל ענבים בשולות ושותה יין י? והלומד מן הזקנים למה הוא דומה 
שיש ריח אבל אין , שנקראת הדסה, רומזת לאסתר, והקטורת. ישן ומשובח, רמוז ליין

 .פטורה מלמוד התורה, כי אסתר בהיותה אישה, תורה
התורה מדגישה להפריד לגמרי , וכשהפירוד הוא עניין של מחלוקת ומלחמה -

 . את עמלק, ולבטל מן העולם
שנגיע , א"ז, י שכרות פורים כדין"שע, ל בשער הכוונות"י ז"והוא דברי האר -

אז , שאנחנו תחת השפעת היין, בלי כוונה, אבל, להפוך בין ברוך המן לארור מרדכי
 .משאריות הקדושה, לחיות, כי אינה יכולה לינק, ממתים את הקליפה

שאנחנו מתחממים באור , פירוש, אנחנו מוספין דם על דמנו, י ידי היין"וע -
 . קרירות עמלקכנגד, י היין"ע, התורה

, אלא צריך אחד מנצח לעולם, שאין שילוב בין ישראל לבין עמלק אפשרי -
' ה, נדע בבירור מי הוא ישראל ולכן, ורק אחרי הפירוד והביטול הזה. והוא ישראל

 .ועל כל עמו ישראל המיוחד והנבחר, יעשה שלום עלינו
תלמידי ,  בבחינה,שכל ישראל יהיו תלמידי חכמים, והוא המשלוח מנות איש לרעהו

ועל זה כתב . המרבים בתורה, כלשון רבנים, לשון רבוי, חכמים מרבים שלום בעולם
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  .ָנֶפשׁ -ֵמֲעַצת,  ּוֶמֶתק ֵרֵעהוּ   ; ֵלב-ְיׂשַּמַח, ׁשֶֶמן ּוְקֹטֶרת  :שלמה המלך 
, עוגיות ומעדנים, י מתוקים"ע, י משלוח מנות"ומתק רעהו תמתיק את חיי רעיך ע

 .י על הבבלי" ורשכדעת הירושלמי
 ) : ח"בסוף הלכה י, ב"פ(הלכות פורים , ם ביד החזקה"ונסיים בדברי הרמב -

 חוץ ממגילת אסתר, מות המשיחכל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לי
וזכרם , וימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים

  .לא יסוף מזרעם
ה "אני מאמין ורוצה ששם י, הפירוש הוא, מן יהא שמיה רבאכשעונים א, לכן -

 . אחד'  והוא ה–ה "יגדל וישתלם לשם ו
נמצא שהבעל , ורבי רפאל אלבאז בעל עדן מקדם מביא שבפרשת זכור -

' שהזקף קטון הוא ב, ו של זכור"קורא צריך לכוון בטעם זקף קטון שנמצא על אות ו
ה "ו כנגד שם הוי"כ' גמט, ו"ו- ו' י' גם י. מאחד', רמז לאות א, ו של זכור"ן ועם הו"יודי

  .ברוך הוא
שלמים , ושם הבורא וכסאו, שלא יהיה עמלק יותר כי ימחה לעולם, ומשמעות הדבר

ובאמת שהעולם יהפוך הוא רק לטוב ולשמחה . אחד ושמו אחד' וה, כביכול, יהיו
  .אמן. ואמת

  

  


