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נדפס על ידי ״איגוד אברכים  -קראון הייטס״

שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושבע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב״ה

פתח דבר
לאור הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות אמירת "כל התיקון מתחילתו ועד סופו" ,1הננו להדפיס התיקון
עם התיקונים שזכינו מהרבי ,2לטובת המתפללים בבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים –  .770כפי
שנסדרו על ידי הרה"ח ר' שמואל לייב שי' רייבין.
בסופו הוספנו מאמר ד"ה בחדש השלישי מתורה אור ,וחלק מהוראות הרבי "המעשה הוא העיקר" לימים
אלו ,שנלקטו 3על ידי הרה"ח ר' לוי יצחק שי' סטאליק.
ויהי רצון שנזכה בקרוב לתיקון הגלות ,ונלך יחד עם כל בני ישראל שליט"א לגאולה האמתית והשלימה
על ידי הרבי משיח צדקנו ,וישמיענו נפלאות מתורתו בקרוב ממש.

איגוד אברכים – קראון הייטס
כ״א אייר – ה׳תשע״ז
יום הולדת הוו״ח וכו׳ הרב ישראל ארי׳ לייב 4ע״ה אחיו של כ״ק אדמו״ר שליט״א
ברוקלין נ.י.

 (1ש״פ במדבר תשמ״ח .ועוד.
 (2לקוטי שיחות חלק כח עמ' .315
 (3בעיקר מהשיחות משנת תשמ"ח ואילך.
 (4תולדותיו – ראה ספר ״ימי מלך״ )קה״ת תשמ״ט ע'  68ואילך(.
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הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד תיקון ליל שבועות
לעורר אודות אמירת תיקון ,שגם אלו שלא הקפידו
בזה בעבר מחמת שרצו ללמוד תורה בעיון דוקא...
יאמרו את כל התיקון מתחילתו ועד סופו ]כי ,ההכנה
האמיתית לקבלת התורה היא – ע״י ”תיקון ליל
שבועות״.3[2

1

 (1ראה ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' " :409ולהוציא מדעתם
של אלו הטוענים לשם מה "לבזבז הזמן" בשביל אמירת ה"תיקון" ,הרי,
יכולים לנצל את הזמן ללמוד בעיון המשך ע"ב ...או ענין כיו"ב בפנימיות
התורה ,במקום "לומר" תיקון ,עד למנין המצוות,
 מנין דייקא ,שכן ,בדרך כלל ,כשמגיעים למנין המצוות )בסוף הלילה,כשחושבים כבר אודות הליכה למקוה ,והכנה לתפילה ,עד לשמיעת עשרת
הדברות( – כבר עייפים ,ובמילא ,לא יכולים להתבונן בתוכנם של המצוות
]ועאכו"כ תוכנם הרוחני ,כמו :מצות פרו ורבו – שכל יהודי צריך לעשות
יהודי נוסף ,זכר ונקבה ,כלומר ,לעשות יהודי שהוא בבחינת "משפיע",
ולעשות יהודי שהוא בבחינת "מקבל"[ ,כי אם למנותם בלבד".
 (2ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' " :409אשר מעלתו מודגשת
בשמו אשר יקראו לו ע"פ מנהג ישראל )תורה היא( – "תיקון ליל
שבועות"!"
ראה ראשי דברים מהתוועדות יום ב' דחג השבועות תנש"א" :שמזה
שנקרא בפוסקים בשם "תיקון" מובן ,שענינו הוא לתקן את כל הענינים
הצריכים תיקון כו'".
וראה ראשי דברים מהתוועדות )ב'( ש"פ נשא ,י"ב סיון תנש"א:
"עד לחג השבועות שבו אומרים "תיקון ליל שבועות" ,שכולל גם התיקון
ושלימות דכל הענינים ובאופן דנצחיות] .וענין זה נזכר בספר יצירה ונאמר
גם ב"תיקון ליל שבועות" שרומז גם לתיקון ושלימות כל הענינים מתוך
תענוג[".
 (3ראשי דברים משיחת ש"פ במדבר ה' סיון תנש"א]" :שכולל הן
תושב"כ והן תושבע"פ  . .ועד לסיומו במנין המצות וכו'[  . .לא תובעים
מכל א' שיאמר תיקון פעמיים ,גם בליל ב'  . .הנהגה זו מצינו אצל ר' הלל
פאריטשער ,שלהיותו מהדר גדול ודייקן גדול במצוות כו' אמר תיקון גם
בליל ב' דחג השבועות ,ובודאי מצא ענין בזה .אף אל פי שלא מצינו הנהגה
זו אצל רבותינו נשיאינו ,חוץ מפעם אחת אצל אדמו"ר נ"ע ,שכשנסע
לנאות-דשא ,חסרו אצלו בנסיעתו ענינים נעלים יותר ,ולכן התעסק גם
בליל ב' בענין נעלה זה דאמירת תיקון .אבל בנוגע לאמירת תיקון בליל א'
דחג השבועות – בעיני ראיתי ,וכמו כן ראו אחרים ,איך שנשיא דורנו אמר

לנצל 4את השעות שנותרו עד לאמירת תיקון ליל
שבועות – לעורר ולפעול על כל אחד ואחד )שיכולים
להגיע אליו( שאמירת תיקון תהי׳ באופן הראוי ,כאילו
מקבלה עתה מהר סיני” ,מה להלן באימה וביראה כו׳
אף כאן כו׳״.766
]הנ״ל הוא[ על ידי זה שמסבירים לו )בסגנון המובן
לו( טעם הדבר – שהרי” ,אימה ויראה כו׳״ לא נעשים
על ידי תנועות חיצוניות ,לנענע את עצמו אנה ואנה
כו׳ ,כי אם ע״י רגש הלב ,כתוצאה מההבנה בשכל –
שברגע זה ממש הקב"ה קורא ושונה כנגדו!5
כאשר מדובר אודות פעולה על הזולת יש להזדרז
ביותר ,שאם לא יזדרז לפעול עליו מיד ,מי יודע אם
יפגשהו עוד הפעם לפני אמירת התיקון ,ואפילו אם
יפגשהו אולי לא יהי׳ לו פנאי לשמוע את דבריו.6
את כל התיקון .לא בדקו באם אמר כל תיבה ותיבה כו' אבל כפי הנראה,
הוא אמר את כל התיקון מתחילתו ועד סופו".
 (4משיחת ש"פ במדבר ,ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' :404
"ובנוגע לפועל :בעמדנו שעות ספורות לפני "זמן מתן תורתנו" ,יש לעורר
עוה"פ אודות ההכנה למ"ת ,לכל ראש – ע"י לימוד התורה כדבעי" ,מה
להלן כו' ,אף כאן כו'" ,כאילו קבלה היום מהר סיני ,החל מאמירת "תיקון
ליל שבועות" באופן האמור.
ובהדגשה – לא רק בנוגע לעצמו ,אלא גם בנוגע לפעולה על הזולת,
כלומר ,כשם שצריכים להשתדל שיהיו לו כל צרכי החג ,אכילה ושתי'
כו' ,באופן של הרחבה ,ובפרט ש"הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם",
"שישמח בו במאכל ובמשתה" ,כמו כן צריכים להשתדל שיהיו לו צרכי
החג הרוחניים ,ולכל לראש – ההכנה המתאימה לקבלת התורה .ולכן,
יש לנצל את וכו'".
 (5שם ע' .405
 (6שם ע' " :405כי בנוגע לעצמו יש לו עדיין פנאי לפעול ענין זה מכיון
שנשארו כמה שעות עד לאמירת התיקון ,אבל בנוגע להזולת וכו'".

היום יום :ו' סיון
שיעורים:

חומש :נשא ,רביעי עם פירוש רש"י.
תהלים :לה-לח.
תניא :לקוטי אמרים  ..הנקרא בשם  ...ואחדותו ית'

בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופניהם אל הספר תורה ,אין אומרים אקדמות.

הסתלקות הבעל שם טוב – ביום הרביעי א דחג השבועות תק"ך ומנוחתו כבוד במעזיבוש .אדמו"ר
הזקן אמר על זה – יום ד' כ' בכסלו תקנ"ט בפעטערבורג – ביום הרביעי נטלו המאורות.

ד

תפלה לאמרה קודם הלימוד

אוֹתנוּ וְ ָר ִצ ָית ָבּנוּ וְ ִה ְב ַדּלְ ָתּנוּ ִמן ַה ֻטּ ְמ ָאה ֻט ְמ ַאת
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַﬠ ִמּים ָא ַה ְב ָתּ ָ
ִמ ְצ ַריִם ֵמ ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁ ֲﬠ ֵרי ֻט ְמ ָאה וְ ִה ְכנַ ְס ָתּנוּ לַ ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁ ֲﬠ ֵרי ְק ֻד ָשּׁה ַבּיּוֹם ַהזֶּ ה וַ ִתּ ֶתּן
דוֹשׁה וְ ֻח ֶקּיָך ַהיְ ָשׁ ִרים ְבּ ַהר ִסינַ י ַבּיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה וַ ְתּ ַצוֵּ נוּ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ֹלהינוּ ַה ָ
לָ נוּ יְ יָ ֱא ֵ
יוֹמם וָ לַ יְ לָ ה ִכּי ֵהם ַחיֵּ ינוּ וְ א ֶֹרְך ֵיָמינוּ לְ ַח ֵבּר ָה ֵר ִﬠים
תוֹר ְתָךְ ָ
ֹלהינוּ לַ ֲהגוֹת ְבּ ִא ְמ ֵרי ָ
יְ יָ ֱא ֵ
תּוֹר ֵתנוּ.
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל וְ ָכל ָהﬠוֹלָ מוֹת ַﬠל יְ ֵדי ֵﬠ ֶסק ָ
דּוֹדים לְ יַ ֵחד ַא ְר ַבּﬠ ִ
וְ ַה ִ
מּוּדנוּ ַמה ֶשּׁנִּ לְ ַמד ַבּלַּ יְ לָ ה
בוֹתינוּ ֶשׁיְּ ֵהא לִ ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ְוּב ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ישׁא ִדזְ ֵﬠיר וְ לַ ֲﬠשׂוֹת
רוּח לְ ָפנֶ יָך ֶשׁיְּ ֵהא ָבּנוּ ִספּוּק וְ כ ַֹח לְ ַה ְמ ִשׁיְך ֶכּ ֶתר לְ ֵר ָ
ַהזֶּ ה נַ ַחת ַ
שּׁוּטין לַ ְשּׁ ִכינָ ה ַﬠל יְ ֵדי ֶﬠ ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּﬠ ְס ָפ ֶריָך ֶשׁ ֵהם ְכּנֶ גֶ ד ֶﬠ ְשׂ ִרים
ַא ְר ָבּ ָﬠה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים ִק ִ
יּוֹצ ִאים
אוֹתיּוֹת ִוּבזְ כוּת ֵשׁמוֹת ַה ְ
רוּפי ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל ִוּבזְ כוּת ַה ֵתּבוֹת ִוּבזְ כוּת ָה ִ
וְ ַא ְר ַבּﬠ ֵצ ֵ
לּוּפי ֵתבוֹת וְ ֶא ְמ ָצ ֵﬠי ֵתבוֹת ִוּב ְכלָ לָ ן ִוּב ְפ ָר ָטן ֶשׁ ִתּ ֵתּן ָבּנוּ
סוֹפי ֵתבוֹת וְ ִח ֵ
אשׁי ֵתבוֹת וְ ֵ
ֵמ ָר ֵ
ﬠוֹב ִדים ְבּ ַא ֲה ָבה
תוֹר ְתָך וְ נִ ְהיֶ ה ֵמ ָה ְ
רוּח ָק ְד ְשָׁך ְכּ ֵדי ֶשׁנִּ ְשׁמוֹר וּנְ ַקיֵּם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ָ
ַ
וּמ ֶשּׁ ַפﬠ ֶשׁ ַתּ ְשׁ ִפּ ַיע ִבּ ְשׁ ִכינָ ְתָך
שּׁוּשׁ ִבינֵ י ְד ַמ ְטרוֹנִ ָיתא ִ
ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּ ים וְ נִ זְ ֶכּה לִ ְהיוֹת ִמ ְ
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה לְ ַט ֲה ֵרנוּ ֵמ ֲﬠוֹנֵ ינוּ וּלְ ִה ָכּנֵ ס ְבּ ֵה ָיכלָ א ְד ַמלְ ָכּא
ָמ ָחר ִמ ָשּׁם ַתּ ְשׁ ִפּ ַיע לָ נוּ לְ נֶ ֶפשׁ ַ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל
הוֹרים ְ
לֵ יﬠוֹל וְ לָ א לִ יפּוֹק וִ ֻיקיַּם ָבּנוּ ַמה ֶשּׁ ָכּתוּב וְ זָ ַר ְק ִתּי ֲﬠלֵ ֶיכם ַמיִם ְט ִ
וּמ ָכּל גִּ לּוּלֵ ֶיכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ָא ֵמן:
אוֹת ֶיכם ִ
ֻט ְמ ֵ
וּשׁ ִכינְ ֵתּיהּ ִבּ ְר ִחימוּ ְוּד ִחילוּ ִוּב ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוּ
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ְ
לְ יַ ֲח ָדא ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ְ
חוּדא ְשׁלִ ים ְבּ ֵשׁם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַת ֵקּן ֶכּ ֶתר לִ זְ ֵﬠיר ַאנְ ִפּין
לְ ַח ְבּ ָרא י״ה ְבּו״ה ְבּיִ ָ
נוּק ֵביהּ ְבּלִ מּוּד ַהזֶּ ה׃
וּלְ ְ

ה

תיקון ליל שבועות
תורה
פרשת בראשית

ֹהוּ וָ ֔בֹהוּ וְ ֖חֹ ֶשְׁך
יְתה ֨ת ֙
ֹלהים ֵ ֥את ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם וְ ֵ ֥את ָה ָ ֽא ֶרץ׃ ב וְ ָה ָ֗א ֶרץ ָ ֽה ָ ֥
אשׁית ָבּ ָ ֣רא ֱא ִ ֑
א א ְבּ ֵר ִ ֖
ֹלהים יְ ִ ֣הי ֑אוֹר ַ ֽו יְ ִהי־
ֹאמר ֱא ִ ֖
ל־פּ ֵנ֥י ַה ָ ֽמּיִם׃ ג וַ יּ֥ ֶ
ֹלהים ְמ ַר ֶ ֖ח ֶפת ַﬠ ְ
ל־פּ ֵנ֣י ְת ֑הוֹם וְ ֣ר ַוּח ֱא ִ֔
ַﬠ ְ
וּבין ַה ֽחֹ ֶשְׁך׃ ה וַ יִּ ְק ָ ֨רא
ֹלהים ֵ ֥בּין ָה ֖אוֹר ֵ ֥
י־טוֹב וַ ְיַּב ֵ ֣דּל ֱא ִ֔
ת־ה ֖אוֹר ִכּ ֑
ֹלהים ֶא ָ
ֽאוֹר׃ ד וַ יַּ ֧ ְרא ֱא ִ ֛
ֹאמר
י־ב ֶֹקר י֥ וֹם ֶא ָ ֽחד׃ פ ו וַ יּ֣ ֶ
י־ﬠ ֶרב ַ ֽו יְ ִה ֖
אוֹר י֔ וֹם וְ לַ ֖חֹ ֶשְׁך ָ ֣ק ָרא ָל֑יְ לָ ה ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥
ֹלהים | לָ ֙
ֱא ִ ֤
יע
ת־ה ָר ִ֒ק ַ ֒
ֹלהים֘ ֶא ָ ֽ
יהי ַמ ְב ִ ֔דּיל ֵ ֥בּין ַ ֖מיִם לָ ָ ֽמיִם׃ ז וַ יַּ ַ֣ﬠשׂ ֱא ִ
ֹלהים יְ ִ ֥הי ָר ִ ֖ק ַיע ְבּ ֣תוְֹך ַה ָ ֑מּיִם וִ ִ ֣
ֱא ִ֔
י־כן׃ ח וַ יִּ ְק ָ ֧רא
וַ ְיַּב ֵ ֗דּל ֵבּ֤ין ַה ַ֨מּ ֙יִם ֲא ֶשׁ ֙ר ִמ ַ ֣תּ ַחת ָ ֽל ָר ִ֔ק ַיע ֵוּב֣ין ַה ַ֔מּיִם ֲא ֶ ֖שׁר ֵמ ַﬠ֣ל ָ ֽל ָר ִ ֑ק ַיע ַ ֽו יְ ִה ֵ ֽ
ֹלהים יִ ָקּו֨ וּ ַה ַ֜מּיִם
ֹאמר ֱא ִ֗
י־ב ֶֹקר י֥ וֹם ֵשׁ ִנֽי׃ פ ט וַ יּ֣ ֶ
י־ﬠ ֶרב ַ ֽו יְ ִה ֖
ֹלהים ָ ֽל ָר ִ ֖ק ַיע ָשׁ ָ ֑מיִם ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥
ֱא ִ ֛
ֹלהים | לַ ָיַּבּ ָשׁ ֙ה
י־כן׃ י וַ יִּ ְק ָ ֨רא ֱא ִ ֤
ל־מ ֣קוֹם ֶא ָ֔חד וְ ֵ ֽת ָר ֶ ֖אה ַה ָיַּבּ ָ ֑שׁה ַ ֽו יְ ִה ֵ ֽ
ִמ ַ ֤תּ ַחת ַה ָשּׁ ַ֨מ ֙יִם ֶא ָ
ֹלהים ַ ֽתּ ְד ֵ ֤שׁא ָה ָ֨א ֶר ֙ץ
ֹאמר ֱא ִ֗
י־טוֹב׃ יא וַ יּ֣ ֶ
ֹלהים ִכּ ֽ
יַמּים וַ יַּ ֥ ְרא ֱא ִ ֖
ֶ֔א ֶרץ וּלְ ִמ ְקֵו֥ה ַה ַ ֖מּיִם ָק ָ ֣רא ִ ֑
י־כן׃
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַ ֽו יְ ִה ֵ ֽ
ﬠוֹ־בוֹ ַﬠ ָ
ֶ ֗דּ ֶשׁא ֵ ֚ﬠ ֶשׂב ַמזְ ִ ֣ר ַיע ֶ֔ז ַרﬠ ֵﬠ֣ץ ְפּ ִ ֞רי ֤ﬠ ֶֹשׂה ְפּ ִר֙י לְ ִמינ֔ וֹ ֲא ֶ ֥שׁר זַ ְר ֖
ﬠוֹ־בוֹ לְ ִמ ֵינ֑הוּ
ה־פּ ִ ֛רי ֲא ֶ ֥שׁר זַ ְר ֖
תּוֹצא ָה ָ֜א ֶרץ ֶ ֠דּ ֶשׁא ֵﬠ ֶ֣שׂב ַמזְ ִ ֤ר ַיע ֶ֨ז ַר ֙ﬠ לְ ִמ ֵ֔ינהוּ וְ ֵ ֧ﬠץ ֽﬠ ֶֹשׂ ְ
יב וַ ֵ֨
ֹלהים יְ ִ ֤הי
ֹאמר ֱא ִ֗
ישׁי׃ פ יד וַ יּ֣ ֶ
י־ב ֶֹקר י֥ וֹם ְשׁלִ ִ ֽ
י־ﬠ ֶרב ַ ֽו יְ ִה ֖
י־טוֹב׃ יג ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥
ֹלהים ִכּ ֽ
וַ יַּ ֥ ְרא ֱא ִ ֖
יָמים
את ֹ֙ת וּלְ ֣מ ֲוֹﬠ ִ ֔דים וּלְ ִ ֖
אר ֹ֙ת ִבּ ְר ִ ֣ק ַיע ַה ָשּׁ ַ֔מיִם לְ ַה ְב ִ ֕דּיל ֵ ֥בּין ַהיּ֖ וֹם ֵוּב֣ין ַה ָלּ֑יְ לָ ה וְ ָהי֤ וּ לְ ֹ
ְמ ֹ
ֹלהים
י־כן׃ טז וַ יַּ ַ֣ﬠשׂ ֱא ִ֔
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַ ֽו יְ ִה ֵ ֽ
וְ ָשׁ ִנֽים׃ טו וְ ָהי֤ וּ לִ ְמאוֹר ֹ֙ת ִבּ ְר ִ ֣ק ַיע ַה ָשּׁ ַ֔מיִם לְ ָה ִ ֖איר ַﬠ ָ
ת־ה ָמּ ֤אוֹר ַה ָקּ ֙טֹן
ת־ה ָמּ ֤אוֹר ַהגָּ ד ֹל֙ לְ ֶמ ְמ ֶ ֣שׁלֶ ת ַהיּ֔ וֹם וְ ֶא ַ
ת־שׁ ֵנ֥י ַה ְמּא ֹ֖ר ֹת ַהגְּ ד ִ ֹ֑לים ֶא ַ
ֶא ְ
ֹלהים ִבּ ְר ִ ֣ק ַיע ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם לְ ָה ִ ֖איר ַﬠל־
יִּתּן א ָ ֹ֛תם ֱא ִ ֖
לְ ֶמ ְמ ֶ ֣שׁלֶ ת ַה ֔ ַלּיְ לָ ה וְ ֵ ֖את ַה ֽכּ ָוֹכ ִ ֽבים׃ יז וַ ֵ ֥
י־טוֹב׃
ֹלהים ִכּ ֽ
ָה ָ ֽא ֶרץ׃ יח וְ לִ ְמשׁ ֹל֙ ַבּיּ֣ וֹם ַוּב ֔ ַלּיְ לָ ה וּֽ לֲ ַה ְב ִ ֔דּיל ֵ ֥בּין ָה ֖אוֹר ֵוּב֣ין ַה ֑חֹ ֶשְׁך וַ יַּ ֥ ְרא ֱא ִ ֖
ֹלהים יִ ְשׁ ְר ֣צוּ ַה ַ֔מּיִם ֶ ֖שׁ ֶרץ ֶנ ֶ֣פשׁ ַחיָּ ֑ה
ֹאמר ֱא ִ֔
י־ב ֶֹקר י֥ וֹם ְר ִב ִ ֽיﬠי׃ פ כ וַ יּ֣ ֶ
י־ﬠ ֶרב ַ ֽו יְ ִה ֖
יט ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥
ת־ה ַתּנִּ ִינ֖ם ַהגְּ ד ִ ֹ֑לים
ֹלהים ֶא ַ
ל־פּ ֵנ֖י ְר ִ ֥ק ַיע ַה ָשּׁ ָ ֽמיִם׃ כא וַ ְיִּב ָ ֣רא ֱא ִ֔
ל־ה ָ֔א ֶרץ ַﬠ ְ
ﬠוֹפ֣ף ַﬠ ָ
ﬠוֹף יְ ֵ
וְ ֙
ל־ﬠוֹף ָכּנָ ֙ף לְ ִמ ֵ֔ינהוּ
ל־נ ֶ֣פשׁ ַ ֽה ַחיָּ ֣ה | ָ ֽהר ֶֹ֡מ ֶשׂת ֲא ֶשׁר֩ ָ ֽשׁ ְר ֨צוּ ַה ַ֜מּיִם לְ ִ ֽמינֵ ֶ֗הם וְ ֵ֨את ָכּ ֤
וְ ֵ ֣את ָכּ ֶ
ת־ה ַ֨מּ ֙יִם
וּמלְ ֤אוּ ֶא ַ
אמֹר ְפּ ֣רוּ ְוּר ֗בוּ ִ
ֹלהים לֵ ֑
יְב ֶרְך א ָ ֹ֛תם ֱא ִ ֖
י־טוֹב׃ כב וַ ָ ֧
ֹלהים ִכּ ֽ
וַ יַּ ֥ ְרא ֱא ִ ֖
ֹלהים
ֹאמר ֱא ִ֗
ישׁי׃ פ כד וַ יּ֣ ֶ
י־ב ֶֹקר י֥ וֹם ֲח ִמ ִ ֽ
י־ﬠ ֶרב ַ ֽו יְ ִה ֖
ַבּ ִ֔יַּמּים וְ ָה ֖ﬠוֹף יִ ֥ ֶרב ָבּ ָ ֽא ֶרץ׃ כג ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥
י־כן׃ כה וַ יַּ ַ֣ﬠשׂ
יְתוֹ־א ֶרץ לְ ִמ ָינ֑הּ ַ ֽו יְ ִה ֵ ֽ
תּוֹצא ָה ָ֜א ֶרץ ֶנ ֶ֤פשׁ ַחיָּ ֙ה לְ ִמ ָ֔ינהּ ְבּ ֵה ָ ֥מה וָ ֶ ֛ר ֶמשׂ וְ ַ ֽח ֶ ֖
ֵ֨
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ל־ר ֶמשׂ ָ ֽה ֲא ָד ָ ֖מה לְ ִמ ֵינ֑הוּ
ת־ה ְבּ ֵה ָמ ֙ה לְ ִמ ָ֔ינהּ וְ ֵ ֛את ָכּ ֶ ֥
ת־ח ַ֨יּת ָה ָ֜א ֶרץ לְ ִמ ָ֗ינהּ וְ ֶא ַ
ים ֶא ַ
ֹלה ֩
ֱא ִ
מוּתנוּ וְ יִ ְרדּוּ֩ ִב ְד ֨ ַגת
ֹלהים ַנ ֲֽﬠ ֶ ֥שׂה ָא ָ ֛דם ְבּ ַצלְ ֵ ֖מנוּ ִכּ ְד ֵ ֑
ֹאמר ֱא ִ֔
י־טוֹב׃ כו וַ יּ֣ ֶ
ֹלהים ִכּ ֽ
וַ יַּ ֥ ְרא ֱא ִ ֖
ל־ה ֶ ֖ר ֶמשׂ ָ ֽהר ֵ ֹ֥משׂ ַﬠ ָ
ל־ה ָ֔א ֶרץ ְוּב ָכ ָ
ַה ָ֜יּם ְוּב ֣ﬠוֹף ַה ָשּׁ ַ֗מיִם ַוּב ְבּ ֵה ָמ ֙ה ְוּב ָכ ָ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ כז וַ ְיִּב ָ ֨רא
יְב ֶרְך
ֹלהים ָבּ ָ ֣רא א ֹ֑תוֹ זָ ָ ֥כר וּנְ ֵק ָ ֖בה ָבּ ָ ֥רא א ָ ֹֽתם׃ כח וַ ָ ֣
ת־ה ָא ָד ֙ם ְבּ ַצלְ ֔מוֹ ְבּ ֶ ֥צלֶ ם ֱא ִ ֖
ֹלהים | ֶא ָ ֽ
ֱא ִ ֤
ת־ה ָ ֖א ֶרץ וְ ִכ ְב ֻ ֑שׁ ָה ְוּר ֞דוּ ִבּ ְד ַג֤ת
וּמלְ ֥אוּ ֶא ָ
ֹלהים ְפּ ֥רוּ ְוּר ֛בוּ ִ
ֹאמר לָ ֶ֜הם ֱא ִ֗
ֹלהי ֒ם וַ יּ֨ ֶ
א ָֹתם֘ ֱא ִ
ֹלהים ִהנֵּ ֩ה נָ ַ֨ת ִתּי לָ ֶ֜כם
ֹאמר ֱא ִ֗
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ כט וַ יּ֣ ֶ
ל־חיָּ ֖ה ָ ֽהר ֶ ֹ֥מ ֶשׂת ַﬠ ָ
ַה ֙יָּם ְוּב ֣ﬠוֹף ַה ָשּׁ ַ֔מיִם ְוּב ָכ ַ
י־ﬠץ ז ֵ ֹ֣ר ַע
ר־בּוֹ ְפ ִר ֵ ֖
ל־ה ֵﬠ֛ץ ֲא ֶשׁ ֥
ת־כּ ָ
ל־ה ָ֔א ֶרץ וְ ֶא ָ
ל־פּ ֵנ֣י ָכ ָ
ל־ﬠ ֶ֣שׂב | ז ֵ ֹ֣ר ַע ֶ֗ז ַרﬠ ֲא ֶשׁ ֙ר ַﬠ ְ
ת־כּ ֵ
ֶא ָ
רוֹמשׂ ַﬠל־
ל־ﬠוֹף ַה ָשּׁ ַ֜מיִם וּלְ ֣כֹל | ֵ ֣
ל־חיַּ ֣ת ֠ ָה ָ ֠א ֶרץ וּלְ ָכ ֨
ָ ֑ז ַרﬠ לָ ֶ ֥כם ִי ְֽהיֶ ֖ה לְ ָא ְכ ָ ֽלה׃ ל וּֽ לְ ָכ ַ
ֹלה ֙ים ֶאת־
י־כן׃ לא וַ יַּ ֤ ְרא ֱא ִ
ת־כּל־יֶ ֥ ֶרק ֵ ֖ﬠ ֶשׂב לְ ָא ְכ ָל֑ה ַ ֽו יְ ִה ֵ ֽ
ר־בּוֹ ֶנ ֶ֣פשׁ ַח ָ֔יּה ֶא ָ
ָה ָ֗א ֶרץ ֲא ֶשׁ ֙
י־ב ֶֹקר י֥ וֹם ַה ִשּׁ ִ ֽשּׁי׃ פ ב א וַ ֻיְכלּ֛ וּ ַה ָשּׁ ַ ֥מיִם
י־ﬠ ֶרב ַ ֽו יְ ִה ֖
ה־טוֹב ְמ ֑אֹד ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥
ל־א ֶ ֣שׁר ָﬠ ָ֔שׂה וְ ִהנֵּ ֖
ָכּ ֲ
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֣שׁר ָﬠ ָ ֑שׂה וַ יִּ ְשׁבּ ֹ֙ת ַבּיּ֣ וֹם
ֹלה ֙ים ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִיﬠי ְמלַ ְ
ל־צ ָב ָ ֽאם׃ ב וַ ַיְכ֤ל ֱא ִ
וְ ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ָכ ְ
ֹלה ֙ים ֶאת־י֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִיﬠי וַ יְ ַק ֵ ֖דּשׁ א ֹ֑תוֹ ִ ֣כּי
יְב ֶרְך ֱא ִ
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֥שׁר ָﬠ ָ ֽשׂה׃ ג וַ ָ ֤
ל־מלַ ְ
ַה ְשּׁ ִב ֔ ִיﬠי ִמ ָכּ ְ
שׂוֹת׃ פ
ֹלהים ַ ֽל ֲﬠ ֽ
ר־בּ ָ ֥רא ֱא ִ ֖
אכ ֔תּוֹ ֲא ֶשׁ ָ
ל־מלַ ְ
֤בוֹ ָשׁ ַב ֙ת ִמ ָכּ ְ
ל־היּֽ וֹם׃
ל־י ֶצ ֙ר ַמ ְח ְשׁ ֣בֹת לִ ֔בּוֹ ַ ֥רק ַ ֖רﬠ ָכּ ַ
ו ה וַ יַּ ֣ ְרא יְ ָ֔י ִ ֥כּי ַר ָ ֛בּה ָר ַ ֥ﬠת ָ ֽה ָא ָ ֖דם ָבּ ָ ֑א ֶרץ וְ ָכ ֵ֨
ת־ה ָא ָ ֤דם
ֹאמר יְ ָ֗י ֶא ְמ ֶ֨חה ֶא ָ ֽ
ת־ה ָא ָ ֖דם ָבּ ָ ֑א ֶרץ וַ ְיִּת ַﬠ ֵצּ֖ב ֶאל־לִ ֽבּוֹ׃ ז וַ יּ֣ ֶ
י־ﬠ ָ ֥שׂה ֶא ָ ֽ
ו וַ יִּ ָנּ ֶ֣חם יְ ָ֔י ִ ֽכּ ָ
ד־ﬠוֹף ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם ִ ֥כּי
ד־ר ֶמשׂ וְ ַﬠ ֣
ד־בּ ֵה ָ֔מה ַﬠ ֶ ֖
אתי ֵמ ַﬠל֙ ְפּ ֵנ֣י ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֵ ֽמ ָא ָד ֙ם ַﬠ ְ
ר־בּ ָ ֨ר ִ ֙
ֲא ֶשׁ ָ
ינ֥י יְ יָ ֽ׃ פ פ פ
נִ ַ ֖ח ְמ ִתּי ִ ֥כּי ֲﬠ ִשׂ ִ ֽיתם׃ ח וְ נ֕ ַֹח ָ ֥מ ָצא ֵ ֖חן ְבּ ֵﬠ ֵ
פרשת נח

ֹלהים ִ ֽה ְת ַהלֶּ ְך־נֽ ַֹח׃
ת־ה ֱא ִ ֖
ו ט ֵ ֚אלֶּ ה ֽתּוֹלְ ֣ד ֹת נ֔ ַֹח נ֗ ַֹח ִ ֥אישׁ ַצ ִ ֛דּיק ָתּ ִ ֥מים ָהיָ ֖ה ְבּ ֽדֹר ָ ֹ֑תיו ֶא ָ ֽ
ֹלהים
ת־חם וְ ֶאת־יָ ֶֽפת׃ יא וַ ִתּ ָשּׁ ֵ ֥חת ָה ָ ֖א ֶרץ לִ ְפ ֵנ֣י ָ ֽה ֱא ִ ֑
ת־שׁם ֶא ָ ֥
ֹלשׁה ָב ִנ֑ים ֶא ֵ ֖
י וַ יּ֥ וֹלֶ ד נ֖ ַֹח ְשׁ ָ ֣
ל־בּ ָ ֛שׂר
י־ה ְשׁ ִ ֧חית ָכּ ָ
ת־ה ָ ֖א ֶרץ וְ ִה ֵנּ֣ה נִ ְשׁ ָ ֑ח ָתה ִ ֽכּ ִ
ֹלהים ֶא ָ
וַ ִתּ ָמּ ֵ ֥לא ָה ָ ֖א ֶרץ ָח ָ ֽמס׃ יב וַ יַּ ֧ ְרא ֱא ִ ֛
א ֶרץ׃ ס
ל־ה ָ ֽ
ת־דּ ְר ֖כּוֹ ַﬠ ָ
ֶא ַ
חוֹר ִמלְ ָ֔כּה
ת־א ְב ָר ֙ם ָשׂ ָ ֔רי וְ ֵ ֤שׁם ֵ ֽא ֶשׁת־נָ ֙
י‡ כט וַ יִּ ַ ֨קּח ַא ְב ָ ֧רם וְ נָ ֛חוֹר לָ ֶ ֖הם נָ ִ ֑שׁים ֵ ֤שׁם ֵ ֽא ֶשׁ ַ
י־מלְ ָ ֖כּה ַו ֲֽא ִ ֥בי יִ ְס ָ ֽכּה׃ ל וַ ְתּ ִ ֥הי ָשׂ ַ ֖רי ֲﬠ ָק ָ ֑רה ֵ ֥אין ָל֖הּ וָ ָ ֽלד׃ לא וַ יִּ ַ ֨קּח ֶ֜תּ ַרח ֶאת־
ת־ה ָ ֥רן ֲא ִ ֽב ִ
ַבּ ָ
ן־בּנ֔ וֹ וְ ֵא ֙ת ָשׂ ַ ֣רי ַכּלָּ ֔תוֹ ֵ ֖א ֶשׁת ַא ְב ָ ֣רם ְבּנ֑ וֹ וַ יֵּ ְֽצ ֨אוּ ִא ָ֜תּם
ן־ה ָ ֙רן ֶבּ ְ
ַא ְב ָ ֣רם ְבּנ֗ וֹ וְ ֶאת־ל֤ וֹט ֶבּ ָ
י־ת ַרח ָח ֵ ֥משׁ
ד־ח ָ ֖רן וַ יֵּ ְ֥שׁבוּ ָ ֽשׁם׃ לב וַ ִיּ ְֽהי֣ וּ ֵיְמ ֶ֔
ֵמ ֣אוּר ַכּ ְשׂ ִ ֗דּים לָ ֨ ֶל ֶכ ֙ת ַ ֣א ְר ָצה ְכּ ַ֔נ ַﬠן וַ ֥יָּבֹאוּ ַﬠ ָ
תּ ַרח ְבּ ָח ָ ֽרן׃ פ פ פ
אתיִם ָשׁ ָנ֑ה וַ יָּ ָ֥מת ֶ ֖
וּמ ַ ֣
ָשׁ ִנ֖ים ָ
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פרשת לך לך

ל־ה ָ ֖א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר
וּמ ֵבּ֣ית ָא ִ ֑ביָך ֶא ָ
וּמ ֽמּוֹלַ ְד ְתָּך֖ ִ
ל־א ְב ָ ֔רם לֶ ְך־לְ ָך֛ ֵ ֽמ ַא ְר ְצָך֥ ִ
ֹאמר יְ יָ֙ ֶא ַ
יב א וַ יּ֤ ֶ
ַא ְר ֶ ֽאךָּ ׃ ב וְ ֶ ֽא ֶﬠ ְשׂ ָ֙ך לְ ג֣ וֹי גָּ ֔דוֹל ַו ֲֽא ָ ֣ב ֶר ְכ ָ֔ך ַו ֲֽאגַ ְדּ ָל֖ה ְשׁ ֶ ֑מָך ֶו ְֽהיֵ ֖ה ְבּ ָר ָ ֽכה׃ ג ַו ֲֽא ָ ֽב ְר ָכ ֙ה ְמ ָ ֣ב ֲר ֶ֔כיָך
וּמ ַקלֶּ לְ ָך֖ ָא ֑אֹר וְ נִ ְב ְר ֣כוּ ְב ָ֔ך ֖כֹּל ִמ ְשׁ ְפּ ֥חֹת ָ ֽה ֲא ָד ָ ֽמה׃
ְ
ן־תּ ְשׁ ִ ֥ﬠים וָ ֵ ֖ת ַשׁﬠ ָשׁ ָנ֑ה ְבּ ִהמֹּל֖ וֹ ְבּ ַ ֥שׂר ָﬠ ְרלָ ֽתוֹ׃ כה וְ יִ ְשׁ ָמ ֵﬠ֣אל ְבּנ֔ וֹ ֶבּן־
יז כד וְ ַ֨א ְב ָר ָ֔הם ֶבּ ִ
ְשֹׁל֥ שׁ ֶﬠ ְשׂ ֵ ֖רה ָשׁ ָנ֑ה ְבּ ִ֨המּ ֹ֔לוֹ ֵ ֖את ְבּ ַ ֥שׂר ָﬠ ְרלָ ֽתוֹ׃ כו ְבּ ֨ ֶﬠ ֶצ ֙ם ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֔זּה נִ ֖מּוֹל ַא ְב ָר ָ ֑הם
את ֶבּן־נֵ ָכ֑ר נִ ֖מֹּלוּ ִא ֽתּוֹ׃ פ פ פ
ת־כּ ֶ֖סף ֵמ ֵ ֣
וּמ ְקנַ ֶ
יתוֹ יְ ִ ֣ליד ָ֔בּיִת ִ
ל־אנְ ֵ ֤שׁי ֵב ֙
וְ יִ ְשׁ ָמ ֵ ֖ﬠאל ְבּנֽ וֹ׃ כז וְ ָכ ַ
פרשת וירא

ח־ה ֖א ֶֹהל ְכּ ֥חֹם ַהיּֽ וֹם׃ ב וַ יִּ ָ ֤שּׂא ֵﬠינָ ֙יו
יח א וַ יֵּ ָ ֤רא ֵאלָ ֙יו יְ ָ֔י ְבּ ֵ ֽא ֵֹלנ֖י ַמ ְמ ֵ ֑רא וְ ֛הוּא י ֵ ֹ֥שׁב ֶ ֽפּ ַת ָ
את ֙ם ִמ ֶפּ ַ֣תח ָה ֔א ֶֹהל וַ יִּ ְשׁ ַ ֖תּחוּ
ֹלשׁה ֲאנָ ִ֔שׁים נִ ָצּ ִ ֖בים ָﬠ ָל֑יו וַ ַ֗יּ ְרא וַ יָּ ֤ ָרץ לִ ְק ָר ָ
וַ ַ֔יּ ְרא וְ ִהנֵּ ֙ה ְשׁ ָ ֣
ל־נ֥א ַ ֽת ֲﬠ ֖בֹר ֵמ ַ ֥ﬠל ַﬠ ְב ֶ ֽדָּך׃ ד יֻ ַ ֽקּח־
חן ְבּ ֵﬠ ֶ֔יניָך ַא ָ
֤אתי ֵ ֙
ם־נא ָמ ָצ ִ
ֹאמר ֲאד ָֹ֗ני ִא ָ֨
ָ ֽא ְר ָצה׃ ג וַ יּ ַ ֑
ת־ל ֶחם וְ ַ ֽס ֲﬠ ֤דוּ לִ ְבּ ֶכ ֙ם
ט־מיִם וְ ַ ֽר ֲח ֖צוּ ַרגְ לֵ ֶיכ֑ם וְ ִ ֽה ָ ֽשּׁ ֲﬠנ֖ וּ ַ ֥תּ ַחת ָה ֵ ֽﬠץ׃ ה וְ ֶא ְק ָ֨חה ַפ ֜ ֶ
ָנ֣א ְמ ַﬠ ַ֔
ֹאמר֔ וּ ֵ ֥כּן ַ ֽתּ ֲﬠ ֶ ֖שׂה ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ִדּ ַ ֽבּ ְר ָתּ׃
ל־ﬠ ְב ְדּ ֶכ֑ם וַ יּ֣ ְ
ל־כּן ֲﬠ ַב ְר ֶ ֖תּם ַ ֽﬠ ַ
י־ﬠ ֵ ֥
ַא ַ ֣חר ַ ֽתּ ֲﬠ ֔בֹרוּ ִ ֽכּ ַ
ם־הוא ָבּ ִנ֖ים
אמֹר ֠ ִהנֵּ ֠ה יָ ֽלְ ָ ֨דה ִמלְ ָ ֥כּה גַ ִ ֛
כב כ וַ יְ ִ֗הי ַ ֽא ֲח ֵר֙י ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔אלֶּ ה וַ יֻּ ַגּ֥ד לְ ַא ְב ָר ָ ֖הם לֵ ֑
ת־כּ ֶ֣שׂד
מוּאל ֲא ִ ֥בי ֲא ָ ֽרם׃ כב וְ ֶא ֶ
ת־ק ֵ ֖
ת־בּוּז ָא ִ ֑חיו וְ ֶא ְ
ת־ﬠוּץ ְבּכ ֹ֖רוֹ וְ ֶא ֣
לְ נָ ֥חוֹר ָא ִ ֽחיָך׃ כא ֶא ֥
ת־ר ְב ָ ֑קה ְשׁמ ָֹנ֥ה ֵ֨אלֶּ ֙ה
תוּאל יָ ַל֣ד ֶא ִ
תוּאל׃ כג ְוּב ֵ ֖
ת־פּלְ ָ ֖דּשׁ וְ ֶאת־יִ ְד ָל֑ף וְ ֵ ֖את ְבּ ֵ ֽ
ת־חז֔ וֹ וְ ֶא ִ
וְ ֶא ֲ
ת־ט ַבח
ם־ה ֙וא ֶא ֶ ֣
אוּמה וַ ֵ ֤תּלֶ ד גַּ ִ
וּשׁ ָ ֣מהּ ְר ָ ֑
יָ ֽלְ ָ ֣דה ִמלְ ָ֔כּה לְ נָ ֖חוֹר ֲא ִ ֥חי ַא ְב ָר ָ ֽהם׃ כד ִ ֽוּפילַ גְ ֖שׁוֹ ְ
כה׃ פ פ פ
ת־מ ֲﬠ ָ ֽ
ת־תּ ַחשׁ וְ ֶ ֽא ַ ֽ
ת־גּ ַחם וְ ֶא ַ ֖
וְ ֶא ֔ ַ
פרשת חיי שרה

כ‚ א וַ ִיּ ְֽה ֙יוּ ַחיֵּ ֣י ָשׂ ָ ֔רה ֵמ ָ ֥אה ָשׁ ָנ֛ה וְ ֶﬠ ְשׂ ִ ֥רים ָשׁ ָנ֖ה וְ ֶ ֣שׁ ַבﬠ ָשׁ ִנ֑ים ְשׁ ֵנ֖י ַחיֵּ ֥י ָשׂ ָ ֽרה׃ ב וַ ָ ֣תּ ָמת
ָשׂ ָ ֗רה ְבּ ִק ְריַ ֥ת ַא ְר ַ ֛בּﬠ ִ ֥הוא ֶח ְב ֖רוֹן ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ְכּ ָנ ַ֑ﬠן וַ יָּב ֹ֙א ַא ְב ָר ָ֔הם לִ ְס ֥פֹּד לְ ָשׂ ָ ֖רה וְ לִ ְבכּ ָ ֹֽתהּ׃
אמֹר׃
י־חת לֵ ֽ
ל־בּנֵ ֵ ֖
ג וַ ָ֨יּ ָק ֙ם ַא ְב ָר ָ֔הם ֵמ ַ ֖ﬠל ְפּ ֵנ֣י ֵמ ֑תוֹ וַ יְ ַד ֵ ֥בּר ֶא ְ
יאם
ֽים־ﬠ ָ ֥שׂר נְ ִשׂ ִ ֖
יהם ְוּב ִ ֽטיר ָ ֹ֑תם ְשׁ ֵנ ָ
כ ‰טז ֵ ֣אלֶּ ה ֵ֞הם ְבּ ֵנ֤י יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל֙ וְ ֵ ֣אלֶּ ה ְשׁמ ָֹ֔תם ְבּ ַח ְצ ֵר ֶ ֖
ֹלשׁים ָשׁ ָנ֖ה וְ ֶ ֣שׁ ַבﬠ ָשׁ ִנ֑ים וַ יִּ גְ ַו֣ﬠ
וּשׁ ִ ֥
לְ ֻאמּ ָ ֹֽתם׃ יז וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשׁנֵ ֙י ַחיֵּ ֣י יִ ְשׁ ָמ ֔ ֵﬠאל ְמ ַ ֥את ָשׁ ָנ֛ה ְ
ל־פּ ֵנ֣י ִמ ְצ ַ ֔ריִם ֽבּ ֲֹא ָ ֖כה
ד־שׁוּר ֲא ֶשׁ ֙ר ַﬠ ְ
ל־ﬠ ָ ֽמּיו׃ יח וַ יִּ ְשׁ ְכּנ֨ וּ ֵ ֽמ ֲחוִ ֜ ָילה ַﬠ ֗
וַ ָ֔יּ ָמת וַ יֵּ ָ ֖א ֶסף ֶא ַ
פל׃ פ פ פ
ל־א ָ ֖חיו נָ ָ ֽ
ל־פּ ֵנ֥י ָכ ֶ
ַא ֑שּׁ ָוּרה ַﬠ ְ

ח
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פרשת תולדות

הוֹליד ֶאת־יִ ְצ ָ ֽחק׃ כ וַ יְ ִ ֤הי יִ ְצ ָח ֙ק ֶבּן־
ן־א ְב ָר ָ ֑הם ַא ְב ָר ָ ֖הם ִ ֥
כ ‰יט וְ ֵ ֛אלֶּ ה ֽתּוֹלְ ֥ד ֹת יִ ְצ ָ ֖חק ֶבּ ַ
תוּאל֙ ָ ֽה ֲא ַר ִ֔מּי ִמ ַפּ ַ ֖דּן ֲא ָ ֑רם ֲא ֛חוֹת לָ ָ ֥בן ָ ֽה ֲא ַר ִ ֖מּי
ת־בּ ֵ
ת־ר ְב ָ ֗קה ַבּ ְ
ַא ְר ָבּ ִ ֣ﬠים ָשׁ ָ֔נה ְבּ ַק ְח ֣תּוֹ ֶא ִ
ל֥ וֹ לְ ִא ָ ֽשּׁה׃ כא וַ יֶּ ְﬠ ַ֨תּר יִ ְצ ָ ֤חק ַ ֽלייָ֙ לְ נ֣ ַֹכח ִא ְשׁ ֔תּוֹ ִ ֥כּי ֲﬠ ָק ָ ֖רה ִ ֑הוא וַ יֵּ ָ ֤ﬠ ֶתר ֙לוֹ יְ ָ֔י וַ ַ ֖תּ ַהר ִר ְב ָ ֥קה
ִא ְשׁ ֽתּוֹ׃
ל־א ֑מּוֹ וַ יֵּ ֖לֶ ְך ַפּ ֶ ֥דּ ָנֽה ֲא ָ ֽרם׃ ח וַ יַּ ֣ ְרא ֵﬠ ָ֔שׂו ִ ֥כּי ָר ֖ﬠוֹת ְבּנ֣ וֹת
ל־א ִ ֖ביו וְ ֶא ִ
כח ז וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מﬠ יַ ֲֽﬠ ֔קֹב ֶא ָ
ת־מ ֲח ַל֣ת | ַבּת־יִ ְשׁ ָמ ֨ ֵﬠאל
ְכּ ָנ ַ֑ﬠן ְבּ ֵﬠ ֵינ֖י יִ ְצ ָ ֥חק ָא ִ ֽביו׃ ט וַ יֵּ ֥לֶ ְך ֵﬠ ָ ֖שׂו ֶאל־יִ ְשׁ ָמ ֵﬠ֑אל וַ יִּ ַ ֡קּח ֶ ֽא ָ ֽ
שּׁה׃ ס ס ס
ן־א ְב ָר ָ֜הם ֲא ֧חוֹת נְ ָבי֛ וֹת ַﬠל־נָ ָ ֖שׁיו ל֥ וֹ לְ ִא ָ ֽ
ֶבּ ַ
פרשת ויצא

י־בא ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ
כח י וַ יֵּ ֵ ֥צא יַ ֲֽﬠ ֖קֹב ִמ ְבּ ֵ ֣אר ָ ֑שׁ ַבﬠ וַ יֵּ ֖לֶ ְך ָח ָ ֽרנָ ה׃ יא וַ ְיִּפ ֨ ַגּﬠ ַבּ ָמּ ֜קוֹם וַ יָּ ֤לֶ ן ָשׁ ֙ם ִכּ ָ ֣
וַ יִּ ַקּ ֙ח ֵ ֽמ ַא ְב ֵנ֣י ַה ָמּ ֔קוֹם וַ יָּ ֶ֖שׂם ְמ ַ ֽר ֲאשׁ ָ ֹ֑תיו וַ יִּ ְשׁ ַ ֖כּב ַבּ ָמּ ֥קוֹם ַה ֽהוּא׃ יב ַ ֽו יַּ ֲֽח ֹ֗לם וְ ִה ֵנּ֤ה ֻסלָּ ֙ם
ֹלהים ﬠ ִ ֹ֥לים וְ יֽ ְֹר ִ ֖דים ֽבּוֹ׃
ֹאשׁוֹ ַמ ִגּ ַ֣יע ַה ָשּׁ ָ ֑מ ָיְמה וְ ִהנֵּ ֙ה ַמלְ ֲא ֵכ֣י ֱא ִ֔
ֻמ ָצּ֣ב ַ֔א ְר ָצה וְ ר ֖
יְב ֶרְך ֶא ְת ֶ ֑הם וַ יֵּ ֛לֶ ְך וַ יָּ ָ֥שׁב לָ ָ ֖בן לִ ְמק ֹֽמוֹ׃
נוֹתיו וַ ָ ֣
úב א וַ יַּ ְשׁ ֵ֨כּם לָ ָ֜בן ַבּ ֗בּ ֶֹקר וַ יְ נַ ֵ ֧שּׁק לְ ָב ָנ֛יו וְ לִ ְב ָ ֖
ֹאמר יַ ֲֽﬠק ֹ֙ב ַ ֽכּ ֲא ֶ ֣שׁר ָר ָ֔אם ַ ֽמ ֲח ֵנ֥ה
ֹלהים׃ ג וַ יּ֤ ֶ
ﬠוּ־בוֹ ַמלְ ֲא ֵ ֥כי ֱא ִ ֽ
ב וְ יַ ֲֽﬠ ֖קֹב ָה ַלְ֣ך לְ ַד ְר ֑כּוֹ וַ ְיִּפגְּ ֖
מ ֲח ָ ֽנ יִם׃ פ פ פ
ם־ה ָמּ ֥קוֹם ַה ֖הוּא ַ ֽ
ֹלהים ֶז֑ה וַ יִּ ְק ָ ֛רא ֵ ֽשׁ ַ
ֱא ִ ֖
פרשת וישלח

ל־ﬠ ָ ֖שׂו ָא ִ ֑חיו ַ ֥א ְר ָצה ֵשׂ ִ ֖ﬠיר ְשׂ ֵ ֥דה ֱא ֽדוֹם׃ ה וַ יְ ַצ֤ו
úב ד וַ יִּ ְשׁ ֨ ַלח יַ ֲֽﬠ ֤קֹב ַמלְ ָא ִכ ֙ים לְ ָפ ָ֔ניו ֶא ֵ
ֹאמר֔ וּן ַ ֽלאד ִֹנ֖י לְ ֵﬠ ָ ֑שׂו ֤כֹּה ָא ַמ ֙ר ַﬠ ְב ְדָּך֣ יַ ֲֽﬠ ֔קֹב ִﬠם־לָ ָ ֣בן ֔ ַגּ ְר ִתּי ָו ֵֽא ַ ֖חר
אמֹר ֣כֹּה ֽת ְ
א ָֹת ֙ם לֵ ֔
ֹא־חן
ד־ﬠ ָתּה׃ ו ַ ֽו יְ ִהי־לִ ֙י ֣שׁוֹר ַו ֲֽח ֔מוֹר ֖צ ֹאן וְ ֶﬠ ֶ֣בד וְ ִשׁ ְפ ָ ֑חה ָו ֶֽא ְשׁלְ ָח ֙ה לְ ַה ִגּ֣יד ַ ֽלאד ִֹ֔ני לִ ְמצ ֵ ֖
ַﬠ ָ ֽ
ְבּ ֵﬠ ֶינֽיָך׃
לּוּפ֤י ֵﬠ ָשׂ֙ו לְ ִמ ְשׁ ְפּח ָֹ֔תם לִ ְמ ֽקֹמ ָ ֹ֖תם ִבּ ְשׁמ ָ ֹ֑תם ַאלּ֥ וּף ִתּ ְמ ָנ֛ﬠ ַאלּ֥ וּף
úו מ ְו ֵ ֠֠אלֶּ ה ְשׁ ֞מוֹת ַא ֵ
ימן
יְתת׃ מא ַאלּ֧ וּף ָ ֽא ֳה ִ ֽל ָיב ָ ֛מה ַאלּ֥ וּף ֵא ָל֖ה ַאלּ֥ וּף ִפּינֽ ֹן׃ מב ַאלּ֥ וּף ְק ַנ֛ז ַאלּ֥ וּף ֵתּ ָ ֖
ַ ֽﬠלְ ָו֖ה ַאלּ֥ וּף ֵ ֽ
לּוּפ֣י ֱא ֗דוֹם לְ ֽמ ְֹשׁב ָֹת ֙ם ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
ירם ֵ ֣אלֶּ ה | ַא ֵ
יאל ַאלּ֣ וּף ִﬠ ָ ֑
ַאלּ֥ וּף ִמ ְב ָ ֽצר׃ מג ַאלּ֥ וּף ַמגְ ִדּ ֵ ֖
שׂו ֲא ִ ֥בי ֱא ֽדוֹם׃ פ פ פ
ֲא ֻחזָּ ָ֔תם ֥הוּא ֵﬠ ָ ֖

תיקון ליל שבועות – תורה

ט

פרשת וישב

יוֹסף ֶבּן־
גוּרי ָא ִ ֑ביו ְבּ ֶ ֖א ֶרץ ְכּ ָנ ַֽﬠן׃ ב ֵ ֣אלֶּ ה | ֽתֹּלְ ֣דוֹת יַ ֲֽﬠ ֗קֹב ֵ֞
úז א וַ יֵּ ֶ֣שׁב יַ ֲֽﬠ ֔קֹב ְבּ ֶ ֖א ֶרץ ְמ ֵ ֣
ת־בּ ֵנ֥י
ת־בּ ֵנ֥י ִבלְ ָ ֛הה וְ ֶא ְ
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן וְ ֣הוּא ַ֗נ ַﬠר ֶא ְ
ﬠ־ﬠ ְשׂ ֵ ֤רה ָשׁנָ ֙ה ָה ָ֨יה ר ֶֹﬠ֤ה ֶא ֶ
ְשׁ ַ ֽב ֶ
ת־יוֹס ֙ף
ֵ
יהם׃ ג וְ יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ָא ַ ֤הב ֶא
ל־א ִב ֶ ֽ
ת־דּ ָבּ ָ ֥תם ָר ָ ֖ﬠה ֶא ֲ
יוֹסף ֶא ִ
יָּבא ֵ ֛
זִ לְ ָ ֖פּה נְ ֵ ֣שׁי ָא ִ ֑ביו וַ ֵ ֥
י־בן־זְ ֻק ִנ֥ים ֖הוּא ל֑ וֹ וְ ָ ֥ﬠ ָשׂה ל֖ וֹ ְכּ ֥תֹנֶ ת ַפּ ִ ֽסּים׃
ל־בּ ָ֔ניו ִ ֽכּ ֶ
ִמ ָכּ ָ
ל־ﬠ ָב ָ ֑דיו וַ יִּ ָ֞שּׂא
ת־פּ ְר ֔ﬠֹה וַ יַּ ַ֥ﬠשׂ ִמ ְשׁ ֶ ֖תּה לְ ָכ ֲ
ישׁי י ֚וֹם ֻה ֶלּ ֶ֣דת ֶא ַ
מ כ וַ יְ ִ ֣הי | ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁלִ ִ֗
ת־שׂר
ת־ר ֹאשׁ ַ ֥שׂר ָ ֽהא ִ ֹ֖פים ְבּ ֥תוְֹך ֲﬠ ָב ָ ֽדיו׃ כא וַ יָּ ֶ֛שׁב ֶא ַ ֥
ת־ר ֹאשׁ | ַ ֣שׂר ַה ַמּ ְשׁ ִ֗קים וְ ֶא ֛
ֶא ֣
ל־כּף ַפּ ְר ֽﬠֹה׃ כב וְ ֵ ֛את ַ ֥שׂר ָ ֽהא ִ ֹ֖פים ָתּ ָל֑ה ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר
יִּתּן ַה ֖כּוֹס ַﬠ ַ ֥
ל־מ ְשׁ ֵ ֑קהוּ וַ ֵ ֥
ַה ַמּ ְשׁ ִ ֖קים ַﬠ ַ
חהוּ׃ פ פ פ
ת־יוֹסף וַ יִּ ְשׁ ָכּ ֵ ֽ
ר־ה ַמּ ְשׁ ִ ֛קים ֶא ֵ ֖
יוֹסף׃ כג וְ ֽל ֹא־זָ ַ ֧כר ַ ֽשׂ ַ
ָפּ ַ ֛תר לָ ֶ ֖הם ֵ ֽ
פרשת מקץ

ן־היְ ֗אֹר
ל־היְ ֽאֹר׃ ב וְ ִה ֵנּ֣ה ִמ ַ
יָמים ַוּפ ְר ֣ﬠֹה ח ֔ ֵֹלם וְ ִה ֵנּ֖ה ﬠ ֵ ֹ֥מד ַﬠ ַ
מ‡ א וַ יְ ִ֕הי ִמ ֵ ֖קּץ ְשׁנָ ַ ֣תיִם ִ ֑
ֹֹלת ֶ ֣שׁ ַבﬠ ָפּר֔ וֹת ֥יְפוֹת ַמ ְר ֶ ֖אה ְוּב ִר ֣יאֹת ָבּ ָ ֑שׂר וַ ִתּ ְר ֶﬠ֖ינָ ה ָבּ ָ ֽאחוּ׃ ג וְ ִה ֵ֞נּה ֶ ֧שׁ ַבﬠ ָפּ ֣רוֹת
ﬠ ֙
ן־היְ ֔אֹר ָר ֥ﬠוֹת ַמ ְר ֶ ֖אה וְ ַד ֣קּוֹת ָבּ ָ ֑שׂר ַו ַ ֽֽתּ ֲﬠ ֛מ ְֹדנָ ה ֵ ֥א ֶצל ַה ָפּ ֖רוֹת
יהן ִמ ַ
ֲא ֵחר֗ וֹת ﬠֹל֤ וֹת ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֙
ֹאכ֣לְ נָ ה ַה ָפּר֗ וֹת ָר ֤ﬠוֹת ַה ַמּ ְר ֶא ֙ה וְ ַד ֣קֹּת ַה ָבּ ָ֔שׂר ֵ ֚את ֶ ֣שׁ ַבﬠ ַה ָפּר֔ וֹת
ל־שׂ ַ ֥פת ַהיְ ֽאֹר׃ ד וַ תּ ַ
ַﬠ ְ
֥יְפֹת ַה ַמּ ְר ֶ ֖אה וְ ַה ְבּ ִר ֑יאֹת וַ יִּ י ַ ֖קץ ַפּ ְר ֽﬠֹה׃
ֹאמר
ﬠוֹדנּוּ ָ ֑שׁם וַ ְיִּפּל֥ וּ לְ ָפ ָנ֖יו ָ ֽא ְר ָצה׃ טו וַ יּ֤ ֶ
יוֹסף וְ ֖הוּא ֶ ֣
֣יתה ֵ֔
הוּדה וְ ֶא ָח ֙יו ֵבּ ָ
מ„ יד וַ ֨יָּב ֹא יְ ָ ֤
יתם ֲהל֣ וֹא יְ ַד ְﬠ ֶ֔תּם ִ ֽכּי־נַ ֵ ֧חשׁ יְ נַ ֵ ֛חשׁ ִ ֖אישׁ ֲא ֶ ֥שׁר
ה־ה ַ ֽמּ ֲﬠ ֶ ֥שׂה ַה ֶזּ֖ה ֲא ֶ ֣שׁר ֲﬠ ִשׂ ֶ ֑
יוֹסף ָ ֽמ ַ
לָ ֶה ֙ם ֵ֔
ֹלהים ָמ ָצ ֙א ֶאת־
וּמה־נִּ ְצ ַט ָ ֑דּק ָ ֽה ֱא ִ֗
ֹאמ ֙ר ַ ֽלאד ִֹ֔ני ַמה־נְּ ַד ֵ ֖בּר ַ
הוּדה ַמה־נּ ַ
ֹאמר יְ ָ ֗
ָכּ ֽמֹנִ י׃ טז וַ יּ֣ ֶ
ֹאמר
ם־א ַ֕נ ְחנוּ ַגּ֛ם ֲא ֶשׁר־נִ ְמ ָ ֥צא ַהגָּ ִ ֖ב ַיע ְבּיָ ֽדוֹ׃ יז וַ יּ֕ ֶ
ֲﬠ ֣וֹן ֲﬠ ָב ֶ ֔דיָך ִה ֶנּ֤נּוּ ֲﬠ ָב ִד ֙ים ַ ֽלאד ִֹ֔ני גַּ ֲ
ה־לּי ֔ ָﬠ ֶבד וְ ַא ֶ֕תּם
ָח ִ ֣לילָ ה ֔ ִלּי ֵ ֽמ ֲﬠ ֖שׂוֹת ז֑ ֹאת ָה ִ֡אישׁ ֲא ֶשׁר֩ נִ ְמ ָ֨צא ַהגָּ ִ֜ב ַיע ְבּיָ ֗דוֹ ֚הוּא ִי ְֽהיֶ ִ ֣
יכם׃ ס ס ס
ל־א ִב ֶ ֽ
ֲﬠל֥ וּ לְ ָשׁל֖ וֹם ֶא ֲ
פרשת ויגש

ר־נא ַﬠ ְב ְדָּך֤ ָד ָב ֙ר ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ֲאד ִֹ֔ני וְ ַאל־יִ ַ֥חר
ֹאמר֘ ִ ֣בּי ֲאד ֹנִ י֒ יְ ַד ֶבּ ָ֨
הוּדה וַ יּ֘ ֶ
מ„ יח וַ יִּ ֨ ַגּשׁ ֵא ֜ ָליו יְ ָ ֗
אמֹר ֲהיֵ ֽשׁ־לָ ֶ ֥כם ָ ֖אב אוֹ־
ת־ﬠ ָב ָ ֖דיו לֵ ֑
ַא ְפָּך֖ ְבּ ַﬠ ְב ֶ ֑דָּך ִ ֥כּי ָכ ֖מוָֹך ְכּ ַפ ְר ֽﬠֹה׃ יט ֲאד ִֹנ֣י ָשׁ ַ֔אל ֶא ֲ
שׁ־ל ֙נוּ ָ ֣אב זָ ֵ ֔קן וְ יֶ ֥לֶ ד זְ ֻק ִנ֖ים ָק ָ ֑טן וְ ָא ִ ֣חיו ֵ֔מת וַ יִּ וָּ ֵ֨תר ֧הוּא לְ ַב ֛דּוֹ
ל־אד ִֹ֔ני יֶ ֨ ָ
ֹאמ ֙ר ֶא ֲ
ָ ֽאח׃ כ וַ נּ֨ ֶ
לְ ִא ֖מּוֹ וְ ָא ִ ֥ביו ֲא ֵה ֽבוֹ׃

י
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א־חן ְבּ ֵﬠ ֵינ֣י ֲאד ִֹ֔ני וְ ָהיִ ֥ינוּ ֲﬠ ָב ִ ֖דים לְ ַפ ְר ֽﬠֹה׃ כו וַ יָּ ֶ֣שׂם א ָ ֹ֣תהּ
יִתנוּ נִ ְמ ָצ ֵ ֙
ֹאמ ֖רוּ ֶ ֽה ֱח ָ ֑
מז כה וַ יּֽ ְ
ל־א ְד ַ ֥מת ִמ ְצ ַ ֛ריִם לְ ַפ ְר ֖ﬠֹה לַ ֑ח ֶֹמשׁ ַ ֞רק ַא ְד ַ ֤מת ַה ֽכּ ֲֹהנִ ֙ים
ד־היּ֨ וֹם ַה ֶ֜זּה ַﬠ ַ
יוֹסף לְ ח ֹ֩ק ַﬠ ַ
ֵ֡
יְתה לְ ַפ ְר ֽﬠֹה׃ כז וַ יֵּ ֶ֧שׁב יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִם ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ֹ֑גּ ֶשׁן וַ יֵּ ָ ֽא ֲחז֣ וּ ָ֔בהּ וַ ְיִּפ ֥רוּ
לְ ַב ָ ֔דּם ֥ל ֹא ָ ֽה ָ ֖
וַ יִּ ְר ֖בּוּ ְמ ֽאֹד׃
פרשת ויחי

מז כח וַ יְ ִ ֤חי יַ ֲֽﬠק ֹ֙ב ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִם ְשׁ ַ ֥בﬠ ֶﬠ ְשׂ ֵ ֖רה ָשׁ ָנ֑ה וַ יְ ִ ֤הי ֵיְמי־יַ ֲֽﬠק ֹ֙ב ְשׁ ֵנ֣י ַח ָ֔יּיו ֶ ֣שׁ ַבﬠ ָשׁ ִ֔נים
ֹאמר ֙לוֹ
יוֹסף וַ יּ֤ ֶ
וּמ ַ ֖את ָשׁ ָנֽה׃ כט וַ יִּ ְק ְר ֣בוּ ֵיְמי־יִ ְשׂ ָר ֵא ֘ל לָ מוּ ֒ת וַ יִּ ְק ָ ֣רא | לִ ְבנ֣ וֹ לְ ֵ֗
וְ ַא ְר ָבּ ִ ֥ﬠים ְ
ים־נ֥א יָ ֽ ְדָך֖ ַ ֣תּ ַחת יְ ֵר ִ ֑כי וְ ָﬠ ִ ֤שׂ ָית ִﬠ ָמּ ִד֙י ֶ ֣ח ֶסד ֶו ֱֽא ֶ֔מת ַאל־
חן ְבּ ֵﬠ ֶ֔יניָך ִ ֽשׂ ָ
֤אתי ֵ ֙
ם־נא ָמ ָצ ִ
ִא ָ֨
אתנִ ֙י ִמ ִמּ ְצ ַ ֔ריִם ְוּק ַב ְר ַ ֖תּנִ י ִבּ ְק ֻ ֽב ָר ָ ֑תם
ם־אב ַֹ֔תי וּנְ ָשׂ ַ֨
תּי ִﬠ ֲ
ָנ֥א ִת ְק ְבּ ֵ ֖רנִ י ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ ל וְ ָ ֽשׁ ַכ ְב ִ ֙
ֹאמר ִה ָ ֽשּׁ ְב ָﬠ ֙ה ֔ ִלי וַ יִּ ָשּׁ ַ ֖בﬠ ל֑ וֹ וַ יִּ ְשׁ ַ ֥תּחוּ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ַﬠל־
ֹאמר ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי ֶא ְﬠ ֶ ֥שׂה ִכ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ לא וַ יּ֗ ֶ
וַ יּ ַ֕
טּה׃ פ
֥ר ֹאשׁ ַה ִמּ ָ ֽ
יוֹסף׃
ל־בּ ְר ֵ ֥כּי ֵ ֽ
ן־מנַ ֶ֔שּׁה יֻ לְּ ֖דוּ ַﬠ ִ
יוֹס ֙ף לְ ֶא ְפ ַ ֔ריִם ְבּ ֵנ֖י ִשׁלֵּ ִ ֑שׁים ֗ ַגּם ְבּ ֵנ֤י ָמ ִכ ֙יר ֶבּ ְ
נ כג וַ יַּ ֤ ְרא ֵ
ֽאֹלהים ָפּ ֧קֹד ְיִפ ֣קֹד ֶא ְת ֶ֗כם וְ ֶ ֽה ֱﬠ ָל֤ה ֶא ְת ֶכ ֙ם ִמן־
ל־א ָ֔חיו ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי ֵ ֑מת ֵו ִ֞
יוֹס ֙ף ֶא ֶ
ֹאמר ֵ
כד וַ יּ֤ ֶ
יוֹסף
ל־ה ָ֕א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר נִ ְשׁ ַ ֛בּﬠ לְ ַא ְב ָר ָ ֥הם לְ יִ ְצ ָ ֖חק וּֽ לְ יַ ֲֽﬠ ֽקֹב׃ כה וַ יַּ ְשׁ ַ ֣בּﬠ ֵ֔
ָה ָ ֣א ֶרץ ַהזּ֔ ֹאת ֶא ָ
ת־ﬠ ְצמ ַ ֹ֖תי ִמ ֶזּֽה׃ כו וַ יָּ ָ֣מת
ֹלה ֙ים ֶא ְת ֶ֔כם וְ ַ ֽה ֲﬠלִ ֶ ֥תם ֶא ַ
אמֹר ָפּ ֨קֹד ְיִפ ֤קֹד ֱא ִ
ת־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לֵ ֑
ֶא ְ
)בּן ָ ( ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ חזק אדני
֥ישׂם ָ ֽבּ ָא ֖רוֹן ֻ
ן־מ ָ ֥אה וָ ֶ ֖ﬠ ֶשׂר ָשׁ ִנ֑ים וַ יַּ ַֽחנְ ֣טוּ א ֹ֔תוֹ וַ יִּ ֶ
יוֹסף )יֻ ףָ ( ֶבּ ֵ
ֵ֔
פרשת שמות

אוּב֣ן
מוֹת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַה ָבּ ִ ֖אים ִמ ְצ ָ ֑ר ָיְמה ֵ ֣את יַ ֲֽﬠ ֔קֹב ִ ֥אישׁ ֵוּב ֖יתוֹ ָ ֽבּאוּ׃ ב ְר ֵ
‡ א וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשׁ ֙
ל־נ ֶ֛פשׁ
בוּל֖ן ִוּבנְ ִ ֽיָמן׃ ד ָ ֥דּן וְ נַ ְפ ָתּ ִ ֖לי ָגּ֥ד וְ ָא ֵ ֽשׁר׃ ה וַ יְ ִ֗הי ָכּ ֶ
שכר זְ ֻ
יהוּדה׃ ג יִ ָשּׂ ָ ֥
ִשׁ ְמ ֔ﬠוֹן לֵ ִ ֖וי ִ ֽו ָ ֽ
ל־א ָ֔חיו וְ ֖כֹל ַה ֥דּוֹר
יוֹס ֙ף וְ ָכ ֶ
יוֹסף ָהיָ ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ ו וַ יָּ ָ֤מת ֵ
יֽ ְֹצ ֵ ֥אי יֶ ֽ ֶרְך־יַ ֲֽﬠ ֖קֹב ִשׁ ְב ִ ֣ﬠים ָנ ֶ֑פשׁ וְ ֵ ֖
ֹתם׃ פ
ַה ֽהוּא׃ ז ְוּב ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ָפּ ֧רוּ ַ ֽו יִּ ְשׁ ְר ֛צוּ וַ יִּ ְר ֥בּוּ וַ יַּ ַֽﬠ ְצ ֖מוּ ִבּ ְמ ֣אֹד ְמ ֑אֹד וַ ִתּ ָמּ ֵ ֥לא ָה ָ ֖א ֶרץ א ָ ֽ
וּמ ָ֞אז
ֹאמר ֲאד ָֹ֗ני לָ ָ ֤מה ֲה ֵר ֨ﬠ ָֹת ֙ה לָ ָﬠ֣ם ַה ֶ֔זּה ָל ָ֥מּה ֶזּ֖ה ְשׁלַ ְח ָ ֽתּנִ י׃ כג ֵ
 ‰כב וַ יָּ ָ֧שׁב מ ֶ ֹ֛שׁה ֶאל־יְ יָ ֖ וַ יּ ַ ֑
ֹאמר
ת־ﬠ ֶ ֽמָּך׃ ו א וַ יּ֤ ֶ
א־ה ַ ֖צּלְ ָתּ ֶא ַ
ל־פּ ְרﬠ ֹ֙ה לְ ַד ֵבּ֣ר ִבּ ְשׁ ֶ֔מָך ֵה ַ ֖רﬠ לָ ָﬠ֣ם ַה ֶזּ֑ה וְ ַה ֵ ֥צּל ֽל ֹ ִ
אתי ֶא ַ
ָ ֤בּ ִ
יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ַﬠ ָ ֣תּה ִת ְר ֶ֔אה ֲא ֶ ֥שׁר ֶ ֽא ֱﬠ ֶ ֖שׂה לְ ַפ ְר ֑ﬠֹה ִ ֣כּי ְביָ ֤ד ֲחזָ ָק ֙ה יְ ַשׁלְּ ֵ֔חם ְוּביָ ֣ד ֲחזָ ָ ֔קה
מ ַא ְר ֽצוֹ׃ ס ס ס
יְ ָ ֽג ְר ֵ ֖שׁם ֵ ֽ
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פרשת וארא

ל־א ְב ָר ָ ֛הם ֶאל־יִ ְצ ָ ֥חק וְ ֶ ֽאל־
ֹאמר ֵא ָל֖יו ֲא ִנ֥י יְ יָ ֽ׃ ג ָו ֵֽא ָ ֗רא ֶא ַ
ֹלהים ֶאל־מ ֶ ֹ֑שׁה וַ יּ֥ ֶ
ו ב וַ יְ ַד ֵ ֥בּר ֱא ִ ֖
יתי ִא ָ֔תּם לָ ֵ ֥תת לָ ֶ ֖הם
ת־בּ ִר ִ ֙
נוֹד ְﬠ ִתּי לָ ֶ ֽהם׃ ד וְ ֨ ַגם ֲה ִק ֤מ ִֹתי ֶא ְ
וּשׁ ִ ֣מי יְ ָ֔י ֥ל ֹא ַ ֖
יַ ֲֽﬠ ֖קֹב ְבּ ֵ ֣אל ַשׁ ָ ֑דּי ְ
ת־נ ֲֽא ַק ֙ת ְבּ ֵנ֣י
ר־גּ֥רוּ ָ ֽבהּ׃ ה וְ ַג֣ם | ֲא ִנ֣י ָשׁ ַ֗מ ְﬠ ִתּי ֶ ֽא ַ
יהם ֲא ֶשׁ ָ
ת־א ֶרץ ְכּ ָנ ַ֑ﬠן ֵ ֛את ֶ ֥א ֶרץ ְמ ֻ ֽג ֵר ֶ ֖
ֶא ֶ ֣
ת־בּ ִר ִ ֽיתי׃
יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ֶ ֥שׁר ִמ ְצ ַ ֖ריִם ַ ֽמ ֲﬠ ִב ִ ֣דים א ָ ֹ֑תם ָו ֶֽאזְ ֖כֹּר ֶא ְ
ֹלוֹת וְ ַה ָבּ ָ ֔רד
ת־ה ֔ ִﬠיר וַ ְיִּפ ֥ר ֹשׂ ַכּ ָ ֖פּיו ֶאל־יְ יָ ֑ ַ ֽו יַּ ְח ְדּל֤ וּ ַהקּ ֙
ט לג וַ יֵּ ֵ֨צא מ ֶֹ֜שׁה ֵמ ִ ֤ﬠם ַפּ ְרﬠ ֹ֙ה ֶא ָ
י־ח ַ ֨דל ַה ָמּ ָ ֧טר וְ ַה ָבּ ָ ֛רד וְ ַהקֹֹּל֖ ת וַ יּ֣ ֶֹסף ַ ֽל ֲח ֑ט ֹא
וּמ ָ ֖טר ֽל ֹא־נִ ַ ֥תְּך ָ ֽא ְר ָצה׃ לד וַ יַּ ֣ ְרא ַפּ ְר ֗ﬠֹה ִ ֽכּ ָ
ָ
ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִדּ ֶ ֥בּר
וַ ְיַּכ ֵ ֥בּד לִ ֖בּוֹ ֥הוּא ַו ֲֽﬠ ָב ָ ֽדיו׃ לה ַ ֽו יֶּ ֱֽחזַ ֙ק ֵל֣ב ַפּ ְר ֔ﬠֹה וְ ֥ל ֹא ִשׁ ַלּ֖ח ֶא ְ
ֹשׁה׃ פ פ פ
יְ יָ ֖ ְבּיַ ד־מ ֶ ֽ
פרשת בא

ת־ל֣ב ֲﬠ ָב ָ ֔דיו לְ ַ֗מ ַﬠן
י־א ִ֞ני ִה ְכ ַבּ ְ֤ד ִתּי ֶאת־לִ ֙בּוֹ וְ ֶא ֵ
ל־פּ ְר ֑ﬠֹה ִ ֽכּ ֲ
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֖בּ ֹא ֶא ַ
י א וַ יּ֤ ֶ
תּי
ן־בּנְ ָ֗ך ֵ ֣את ֲא ֶ ֤שׁר ִה ְת ַﬠ ֨ ַלּלְ ִ ֙
את ַ ֹ֥תי ֵ ֖אלֶּ ה ְבּ ִק ְר ֽבּוֹ׃ ב וּלְ ַ֡מ ַﬠן ְתּ ַס ֵפּר֩ ְבּ ָאזְ ֵ֨ני ִבנְ ָ֜ך ֶוּב ִ
ִשׁ ִ ֛תי ֽ ֹ
י־א ִנ֥י יְ יָ ֽ׃ ג וַ ֨יָּב ֹא מ ֶ ֹ֣שׁה וְ ַ ֽא ֲהר ֹן֘ ֶאל־
ר־שׂ ְמ ִתּי ָ ֑בם ִ ֽו ַיד ְﬠ ֶ ֖תּם ִ ֽכּ ֲ
ת־את ַ ֹ֖תי ֲא ֶשׁ ַ ֣
ְבּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם וְ ֶא ֽ ֹ
ד־מ ַ ֣תי ֵמ ַ֔אנְ ָתּ ֵ ֽל ָﬠנ֖ ֹת ִמ ָפּ ָנ֑י ַשׁ ַ ֥לּח
ֹלהי ָ ֽה ִﬠ ְב ִ ֔רים ַﬠ ָ
ֹה־א ַ ֤מר יְ יָ֙ ֱא ֵ ֣
ֹאמ ֣רוּ ֵא ֗ ָליו ֽכּ ָ
ַפּ ְרﬠֹ ֒ה וַ יּֽ ְ
ַﬠ ִ ֖מּי וְ יַ ַֽﬠ ְב ֻ ֽדנִ י׃
ל־א ֶרץ ַ ֽה ְכּ ַנ ֲֽﬠ ִ֔ני ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר נִ ְשׁ ַ ֥בּﬠ לְ ָך֖ וְ ַ ֽל ֲאב ֶ ֹ֑תיָך וּנְ ָת ָנ֖הּ ָ ֽלְך׃
י־יְב ֲאָך֤ יְ יָ֙ ֶא ֶ ֣
י‚ יא וְ ָה ָ֞יה ִ ֽכּ ִ ֽ
ל־פּ ֶ֣טר | ֶ ֣שׁגֶ ר ְבּ ֵה ָ֗מה ֲא ֶ֨שׁר ִי ְֽהיֶ ֥ה לְ ָך֛ ַהזְּ ָכ ִ ֖רים ַ ֽלייָ ֽ׃
ר־ר ֶחם ַ ֽלייָ ֑ וְ ָכ ֶ
ל־פּ ֶט ֶ ֖
יב וְ ַ ֽה ֲﬠ ַב ְר ָ ֥תּ ָכ ֶ ֽ
ם־ל ֹא ִת ְפ ֶ ֖דּה ַו ֲֽﬠ ַר ְפ ֑תּוֹ וְ ֨כֹל ְבּ ֥כוֹר ָא ָ ֛דם ְבּ ָב ֶנ֖יָך ִתּ ְפ ֶ ֽדּה׃
ל־פּ ֶ֤טר ֲחמ ֹ֙ר ִתּ ְפ ֶ ֣דּה ְב ֶ֔שׂה וְ ִא ֥
יג וְ ָכ ֶ
יאנוּ יְ יָ ֧
אמֹר ַמה־זּ֑ ֹאת וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֵא ֔ ָליו ְבּ ֣חֹזֶ ק ָ֗יד ֽה ִוֹצ ָ ֧
יד וְ ָה ָ֞יה ִ ֽכּי־יִ ְשׁ ָ ֽאלְ ָך֥ ִבנְ ָך֛ ָמ ָ ֖חר לֵ ֣
כוֹר ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
ל־בּ ֙
י־ה ְק ָ ֣שׁה ַפ ְרﬠ ֹ֘ה לְ ַשׁלְּ ֵ֒חנ ֒וּ וַ יַּ ֲֽהר֨ ֹג יְ יָ ֤ ָכּ ְ
ִמ ִמּ ְצ ַ ֖ריִם ִמ ֵ ֥בּית ֲﬠ ָב ִ ֽדים׃ טו וַ יְ ִ֗הי ִ ֽכּ ִ
ל־פּ ֶ֤טר ֶ ֨ר ֶח ֙ם ַהזְּ ָכ ִ ֔רים וְ ָכל־
ל־כּן֩ ֲא ִ֨ני ז ֵֹ֜ב ַח ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ֶ
ד־בּ ֣כוֹר ְבּ ֵה ָ ֑מה ַﬠ ֵ
ִמ ְצ ַ ֔ריִם ִמ ְבּ ֥כֹר ָא ָ ֖דם וְ ַﬠ ְ
יאנוּ
אוֹת ַﬠל־יָ ֣ ְד ָ֔כה וּלְ ֽט ָוֹט ֖פֹת ֵבּ֣ין ֵﬠ ֶינ֑יָך ִכּ֚י ְבּ ֣חֹזֶ ק ָ֔יד ֽה ִוֹצ ָ ֥
ְבּ ֥כוֹר ָבּ ַנ֖י ֶא ְפ ֶ ֽדּה׃ טז וְ ָהיָ ֤ה לְ ֙
יְ יָ ֖ ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃ ס ס ס
פרשת בשלח

ֹלהים ֶ ֚דּ ֶרְך ֶ ֣א ֶרץ ְפּלִ ְשׁ ִ֔תּים ִ ֥כּי ָק ֖רוֹב ֑הוּא
ת־ה ָﬠ ֒ם וְ ֽל ֹא־נָ ָ ֣חם ֱא ִ֗
י‚ יז וַ יְ ִ֗הי ְבּ ַשׁ ַלּ֣ח ַפּ ְרﬠ ֹ֘ה ֶא ָ
ֹלהים |
ֹלהים ֶ ֽפּן־יִ נָּ ֵ ֥חם ָה ָ ֛ﬠם ִבּ ְרא ָ ֹ֥תם ִמלְ ָח ָ ֖מה וְ ָ ֥שׁבוּ ִמ ְצ ָ ֽר ָיְמה׃ יח וַ יַּ ֵ֨סּב ֱא ִ ֧
ִ ֣כּי | ָא ַ ֣מר ֱא ִ֗

יב
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יַם־סוּף ַו ֲֽח ֻמ ִ ֛שׁים ָﬠל֥ וּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ יט וַ יִּ ַ ֥קּח
֑
ת־ה ָ ֛ﬠם ֶ ֥דּ ֶרְך ַה ִמּ ְד ָ ֖בּר
ֶא ָ
אמֹר ָפּ ֨קֹד ְיִפ ֤קֹד
ת־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ לֵ ֔
יוֹסף ִﬠ ֑מּוֹ ִכּי֩ ַה ְשׁ ֵ֨בּ ַע ִה ְשׁ ִ֜בּ ַיע ֶא ְ
ת־ﬠ ְצ ֥מוֹת ֵ ֖
מ ֶ ֹ֛שׁה ֶא ַ
יתם ֶא ַ
ֹלה ֙ים ֶא ְת ֶ֔כם וְ ַ ֽה ֲﬠלִ ֶ ֧
ֱא ִ
ת־ﬠ ְצמ ַ ֹ֛תי ִמ ֶזּ֖ה ִא ְתּ ֶ ֽכם׃ כ וַ יִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ֻסּ ֑כֹּת וַ יַּ ֲֽחנ֣ וּ ְב ֵא ָ֔תם
יוֹמם ְבּ ַﬠ ֤מּוּד ָﬠנָ ֙ן לַ נְ ח ָ ֹ֣תם ַה ֶ ֔דּ ֶרְך וְ ַל֛יְ לָ ה ְבּ ַﬠ ֥מּוּד
ִבּ ְק ֵצ֖ה ַה ִמּ ְד ָ ֽבּר׃ כא ַו ָֽ֡יי הֹלֵ ְך֩ לִ ְפנֵ ֶ֨יהם ָ֜
יוֹמם וְ ַﬠ ֥מּוּד ָה ֵ ֖אשׁ ָל֑יְ לָ ה
א־יָמישׁ ַﬠ ֤מּוּד ֶ ֽה ָﬠנָ ֙ן ָ֔
יוֹמם וָ ָ ֽליְ לָ ה׃ כב ֽל ֹ ִ֞
ֵ ֖אשׁ לְ ָה ִ ֣איר לָ ֶ ֑הם לָ ֶל ֶ֖כת ָ ֥
ﬠם׃ פ
לִ ְפ ֵנ֖י ָה ָ ֽ
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ וְ יָ ֻ֗שׁבוּ וְ יַ ֲֽח ֙נוּ לִ ְפנֵ ֙י ִ ֣פּי ַ ֽה ִחיר֔ ֹת
אמֹר׃ ב ַדּ ֵבּר֘ ֶא ְ
י„ א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
ל־היָּ ֽם׃ ג וְ ָא ַ ֤מר ַפּ ְרﬠ ֹ֙ה לִ ְב ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל
ֵ ֥בּין ִמגְ ֖דּ ֹל ֵוּב֣ין ַהיָּ ֑ם לִ ְפנֵ ֙י ַ ֣בּ ַﬠל ְצ ֔פֹן נִ ְכ ֥חוֹ ַ ֽת ֲחנ֖ וּ ַﬠ ַ
ֽב־פּ ְרﬠ ֹ֘ה וְ ָר ַ ֣דף ַ ֽא ֲח ֵר ֶיה ֒ם
ת־ל ַ
יהם ַה ִמּ ְד ָ ֽבּר׃ ד וְ ִחזַּ ְק ִ ֣תּי ֶא ֵ
נְ ֻב ִ ֥כים ֵ ֖הם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ָס ַג֥ר ֲﬠלֵ ֶ ֖
שׂוּ־כן׃ ה וַ יֻּ גַּ ֙ד לְ ֶ ֣מלֶ ְך ִמ ְצ ַ ֔ריִם
י־א ִנ֣י יְ יָ ֑ וַ יַּ ֲֽﬠ ֵ ֽ
ל־ח ֔ילוֹ וְ יָ ֽ ְד ֥ﬠוּ ִמ ְצ ַ ֖ריִם ִ ֽכּ ֲ
וְ ִא ָ ֽכּ ְב ָ ֤דה ְבּ ַפ ְרﬠ ֹ֙ה ְוּב ָכ ֵ
י־שׁ ַ ֥לּ ְחנוּ
ֹאמ ֙רוּ ַמה־זּ֣ ֹאת ָﬠ ִ֔שׂינוּ ִ ֽכּ ִ
ל־ה ֔ ָﬠם וַ יּֽ ְ
ִ ֥כּי ָב ַ ֖רח ָה ָ ֑ﬠם ַו֠יֵּ ָֽה ֵפְ֠ך לְ ַ֨בב ַפּ ְר ֤ﬠֹה ַו ֲֽﬠ ָב ָד ֙יו ֶא ָ
שׁ־מ ֥אוֹת ֶ ֨ר ֶכ ֙ב
ת־ﬠ ֖מּוֹ לָ ַ ֥קח ִﬠ ֽמּוֹ׃ ז וַ יִּ ַ ֗קּח ֵ ֽשׁ ֵ
ת־ר ְכ ֑בּוֹ וְ ֶא ַ
ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵ ֽמ ָﬠ ְב ֵ ֽדנוּ׃ ו וַ יֶּ ְא ֖סֹר ֶא ִ
ת־ל֤ב ַפּ ְרﬠ ֹ֙ה ֶ ֣מלֶ ְך ִמ ְצ ַ ֔ריִם וַ יִּ ְר ֕דּ ֹף
ל־כּלּֽ וֹ׃ ח וַ יְ ַח ֵזּ֣ק יְ ָ֗י ֶא ֵ
ָבּ ֔חוּר וְ ֖כֹל ֶ ֣ר ֶכב ִמ ְצ ָ ֑ריִם וְ ָ ֽשׁלִ ִ ֖שׁם ַﬠ ֻ
ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוּב ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל יֽ ְֹצ ִ ֖אים ְבּיָ ֥ד ָר ָ ֽמה׃ ט וַ יִּ ְר ְדּ ֨פוּ ִמ ְצ ַ ֜ריִם ַ ֽא ֲח ֵר ֶ֗יהם וַ יַּ ִ ֤שּׂיגוּ
ל־פּי ַ ֽה ִחיר֔ ֹת לִ ְפ ֵנ֖י ַ ֥בּ ַﬠל
וּפ ָר ָ ֖שׁיו וְ ֵחיל֑ וֹ ַﬠ ִ ֙
ל־סוּס ֶ ֣ר ֶכב ַפּ ְר ֔ﬠֹה ָ ֽ
֙
ל־ה ָ֔יּם ָכּ
אוֹת ֙ם ח ִֹנ֣ים ַﬠ ַ
ָ
ת־ﬠינֵ ֶ֜יהם וְ ִה ֵנּ֥ה ִמ ְצ ַ ֣ריִם | נ ֵ ֹ֣ס ַע ַ ֽא ֲח ֵר ֶ֗יהם
ְצ ֽפֹן׃ י ַוּפ ְר ֖ﬠֹה ִה ְק ִ ֑ריב וַ יִּ ְשׂאוּ֩ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ֨אל ֶא ֵ ֽ
ין־ק ָב ִר ֙ים
ֹאמרוּ֘ ֶאל־מ ֶֹשׁ ֒ה ֲ ֽה ִמ ְבּ ִ ֤לי ֵ ֽא ְ
אוּ ְמ ֔אֹד וַ יִּ ְצ ֲﬠ ֥קוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֶאל־יְ יָ ֽ׃ יא וַ יּֽ ְ
וַ ִיּ ְֽיר ֙
ֹא־ז֣ה
יאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃ יב ֲהל ֶ
ֹאת ָﬠ ִ ֣שׂ ָית ֔ ָלּנוּ לְ ֽה ִוֹצ ָ ֖
ְבּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם לְ ַק ְח ָ ֖תּנוּ לָ ֣מוּת ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר ַמה־זּ ֙
ת־מ ְצ ָ ֑ריִם ִ ֣כּי ֥טוֹב ֨ ָל ֙נוּ
אמֹר ֲח ַ ֥דל ִמ ֶ ֖מּנּוּ וְ ַנ ַֽﬠ ְב ָ ֣דה ֶא ִ
ַה ָדּ ָ֗בר ֲא ֶשׁר֩ ִדּ ַ֨בּ ְרנוּ ֵא ֶל֤יָך ְב ִמ ְצ ַ ֨ר ֙יִם לֵ ֔
אוּ
ל־תּ ָ ֒ירא ֒וּ ִ ֽה ְתיַ ְצּ ֗בוּ ְוּר ֙
ל־ה ָﬠם֘ ַא ִ
ֹאמר מ ֶ ֹ֣שׁה ֶא ָ
ת־מ ְצ ַ ֔ריִם ִמ ֻמּ ֵ ֖תנוּ ַבּ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃ יג וַ יּ֨ ֶ
ֲﬠ ֣בֹד ֶא ִ
ת־מ ְצ ַ ֨ר ֙יִם ַהיּ֔ וֹם ֥ל ֹא ת ִ ֹ֛ספוּ
יתם ֶא ִ
שׁוּﬠ֣ת יְ ָ֔י ֲא ֶשׁר־יַ ֲֽﬠ ֶ ֥שׂה לָ ֶכ֖ם ַהיּ֑ וֹם ִ֗כּי ֲא ֶ֨שׁר ְר ִא ֶ ֤
ֶאת־יְ ַ
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ַמה־
ד־ﬠוֹלם׃ יד יְ יָ ֖ יִ לָּ ֵ ֣חם לָ ֶכ֑ם וְ ַא ֶ ֖תּם ַ ֽתּ ֲח ִר ֽשׁוּן׃ פ טו וַ יּ֤ ֶ
ָֽ
לִ ְרא ָ ֹ֥תם ֖ﬠוֹד ַﬠ
ת־מ ְטּ ָ֗ך וּנְ ֵ ֧טה ֶאת־יָ ֽ ְדָך֛ ַﬠל־
ל־בּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל וְ יִ ָ ֽסּﬠוּ׃ טז וְ ַא ָ֞תּה ָה ֵ ֣רם ֶ ֽא ַ
ִתּ ְצ ַ ֖ﬠק ֵא ָל֑י ַדּ ֵ ֥בּר ֶא ְ
ת־ל֣ב ִמ ְצ ַ ֔ריִם
ַהיָּ ֖ם ְוּב ָק ֵﬠ֑הוּ וְ ֧יָבֹאוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ ֥תוְֹך ַהיָּ ֖ם ַבּ ָיַּבּ ָ ֽשׁה׃ יז ַו ֲֽא ִ֗ני ִהנְ ִנ֤י ְמ ַחזֵּ ֙ק ֶא ֵ
ל־ח ֔ילוֹ ְבּ ִר ְכ ֖בּוֹ ְוּב ָ ֽפ ָר ָ ֽשׁיו׃ יח וְ יָ ֽ ְד ֥ﬠוּ ִמ ְצ ַ ֖ריִם ִ ֽכּי־
יהם וְ ִא ָ ֽכּ ְב ָ ֤דה ְבּ ַפ ְרﬠ ֹ֙ה ְוּב ָכ ֵ
וְ ֖יָבֹאוּ ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֑
ֹלהים ַ ֽההֹלֵ ְ֙ך לִ ְפנֵ ֙י ַ ֽמ ֲח ֵנ֣ה
ֲא ִנ֣י יְ יָ ֑ ְבּ ִה ָ ֽכּ ְב ִ ֣די ְבּ ַפ ְר ֔ﬠֹה ְבּ ִר ְכ ֖בּוֹ ְוּב ָ ֽפ ָר ָ ֽשׁיו׃ יט וַ יִּ ַ֞סּﬠ ַמלְ ַ ֣אְך ָ ֽה ֱא ִ֗
יהם׃ כ וַ ֞יָּב ֹא ֵבּ֣ין |
יהם וַ יִּ ַ֞סּﬠ ַﬠ ֤מּוּד ֶ ֽה ָﬠנָ ֙ן ִמ ְפּנֵ ֶ֔יהם ַ ֽו יַּ ֲֽﬠ ֖מֹד ֵמ ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֽ
יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ יֵּ ֖לֶ ְך ֵמ ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֑
א־ק ַ ֥רב ֶז֛ה
ת־ה ָלּ֑יְ לָ ה וְ ֽל ֹ ָ
ַ ֽמ ֲח ֵנ֣ה ִמ ְצ ַ ֗ריִם ֵוּב ֙ין ַ ֽמ ֲח ֵנ֣ה יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ יְ ִ ֤הי ֶ ֽה ָﬠנָ ֙ן וְ ַה ֔חֹ ֶשְׁך וַ יָּ ֶ֖אר ֶא ַ
ל־ה ָ ֽלּיְ לָ ה׃ כא וַ ֵ֨יּט מ ֶ ֹ֣שׁה ֶאת־יָ ֘
ת־היָּ ֠ם ְבּר֨ ַוּח ָק ִ ֤דים ַﬠזָּ ֙ה
ל־היָּ ֒ם וַ יּ֣ וֹלֶ ְך יְ יָ ֣ | ֶא ֠ ַ
דוֹ ַﬠ ַ
ל־ז֖ה ָכּ ַ
ֶא ֶ
יִּבּ ְק ֖ﬠוּ ַה ָ ֽמּיִם׃ כב וַ ֧יָּבֹאוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ ֥תוְֹך ַהיָּ ֖ם
ת־היָּ ֖ם לֶ ָ ֽח ָר ָ ֑בה וַ ָ ֽ
ל־ה ֔ ַלּיְ לָ ה וַ יָּ ֶ֥שׂם ֶא ַ
ָכּ ַ
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ֹאלם׃ כג וַ יִּ ְר ְדּ ֤פוּ ִמ ְצ ַ ֨ר ֙יִם וַ ֣יָּבֹאוּ ַ ֽא ֲח ֵר ֶ֔יהם
וּמ ְשּׂמ ָ ֽ
חוֹמה ִ ֽמ ִימ ָינ֖ם ִ
ַבּ ָיַּבּ ָ ֑שׁה וְ ַה ַ ֤מּיִם לָ ֶה ֙ם ָ֔
ל־תּוְֹך ַהיָּ ֽם׃ כד ַ ֽו יְ ִ ֙הי ְבּ ַא ְשׁ ֣מ ֶֹרת ַה ֔בּ ֶֹקר וַ יַּ ְשׁ ֵ ֤קף יְ יָ֙ ֶאל־
וּפ ָר ָ ֑שׁיו ֶא ֖
ֹ֚כּל ֣סוּס ַפּ ְר ֔ﬠֹה ִר ְכ ֖בּוֹ ָ ֽ
ַ ֽמ ֲח ֵנ֣ה ִמ ְצ ַ ֔ריִם ְבּ ַﬠ ֥מּוּד ֵ ֖אשׁ וְ ָﬠ ָ ֑נ ן וַ ָ֕יּ ָהם ֵ ֖את ַ ֽמ ֲח ֵנ֥ה ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ כה וַ ָ֗יּ ַסר ֵ ֚את א ַֹפ֣ן ַמ ְר ְכּב ָֹ֔תיו
הם ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ פ
ֹאמר ִמ ְצ ַ ֗ריִם ָאנ֨ ָוּס ֙ה ִמ ְפּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ִ ֣כּי יְ ָ֔י נִ לְ ָ ֥חם לָ ֶ ֖
ַ ֽו יְ ַנ ֲֽה ֵג֖הוּ ִבּ ְכ ֵב ֻד֑ת וַ יּ֣ ֶ
ל־ר ְכ ֖בּוֹ וְ ַﬠל־
ל־מ ְצ ַ ֔ריִם ַﬠ ִ
ל־היָּ ֑ם וְ יָ ֻ ֤שׁבוּ ַה ַ֨מּ ֙יִם ַﬠ ִ
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה נְ ֵ ֥טה ֶאת־יָ ֽ ְדָך֖ ַﬠ ַ
כו וַ יּ֤ ֶ
וּמ ְצ ַ ֖ריִם נָ ִ ֣סים
ל־ה ָ֗יּם וַ ָ֨יּ ָשׁב ַה ָ֜יּם לִ ְפנ֥ וֹת ֨בּ ֶֹק ֙ר לְ ֵ ֣א ָיתנ֔ וֹ ִ
ָ ֽפּ ָר ָ ֽשׁיו׃ כז וַ יֵּ ֩ט מ ֶֹ֨שׁה ֶאת־יָ ֜דוֹ ַﬠ ַ
ת־ה ֶ ֨ר ֶכ ֙ב וְ ֶאת־
ת־מ ְצ ַ ֖ריִם ְבּ ֥תוְֹך ַהיָּ ֽם׃ כח וַ יָּ ֻ ֣שׁבוּ ַה ַ֗מּיִם וַ ַיְכ ֤סּוּ ֶא ָ
אתוֹ וַ יְ נַ ֵ ֧ﬠר יְ יָ ֧ ֶא ִ
לִ ְק ָר ֑
ד־א ָ ֽחד׃ כט ְוּב ֵנ֧י
יהם ַבּיָּ ֑ם ֽל ֹא־נִ ְשׁ ַ ֥אר ָבּ ֶ ֖הם ַﬠ ֶ
ַה ָפּ ָ֣ר ִ֔שׁים לְ כֹל֙ ֵ ֣חיל ַפּ ְר ֔ﬠֹה ַה ָבּ ִ ֥אים ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֖
וֹשׁﬠ יְ ָ֜י
ֹאלם׃ ל וַ יּ֨ ַ
וּמ ְשּׂמ ָ ֽ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ָ ֽהלְ ֥כוּ ַב ָיַּבּ ָ ֖שׁה ְבּ ֣תוְֹך ַהיָּ ֑ם וְ ַה ַ ֤מּיִם לָ ֶה ֙ם ח ָֹ֔מה ִ ֽמ ִימ ָינ֖ם ִ
ל־שׂ ַ ֥פת ַהיָּ ֽם׃
ת־מ ְצ ַ ֔ריִם ֵ ֖מת ַﬠ ְ
ַבּיּ֥ וֹם ַה ֛הוּא ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמיַּ ֣ד ִמ ְצ ָ ֑ריִם וַ יַּ ֤ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶא ִ
ינוּ
ת־היָּ ֣ד ַהגְּ ד ֗ ָֹלה ֲא ֶ֨שׁר ָﬠ ָ ֤שׂה יְ יָ֙ ְבּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם וַ ִיּ ְֽיר ֥אוּ ָה ָ ֖ﬠם ֶאת־יְ יָ ֑ ַ ֽו יַּ ֲֽא ִ֨מ ֙
לא וַ ַ֨יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ֶא ַ
ֹשׁה ַﬠ ְב ֽדּוֹ׃ פ
ַ ֽבּ ָ֔יי ְוּבמ ֶ ֖
אמֹר ָא ִ ֤שׁ ָירה ַ ֽלייָ֙
ֹאמ ֖רוּ לֵ ֑
ֹאת ַ ֽל ָ֔יי וַ יּֽ ְ
ירה ַהזּ ֙
ת־ה ִשּׁ ָ ֤
טו א ָ ֣אז יָ ִ ֽשׁיר־מ ֶֹשׁ ֩ה ְוּב ֵ֨ני יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ֶא ַ
ישׁוּﬠה ֶז֤ה ֵאלִ ֙י וְ ַאנְ ֵ֔והוּ
י־לי ִ ֽל ָ ֑
ִ ֽכּי־גָ ֣אֹה גָּ ָ֔אה ֥סוּס וְ ֽר ְֹכ ֖בוֹ ָר ָ ֥מה ַביָּ ֽם׃ ב ָﬠ ִזּ֤י וְ זִ ְמ ָר ֙ת ָ֔יהּ ַ ֽו יְ ִה ִ ֖
ֹלהי ָא ִ ֖בי ַו ֲֽא ֽר ְֹמ ֶ ֽמנְ הוּ׃ ג יְ יָ ֖ ִ ֣אישׁ ִמלְ ָח ָ ֑מה יְ יָ ֖ ְשׁ ֽמוֹ׃ ד ַמ ְר ְכּ ֥בֹת ַפּ ְר ֛ﬠֹה וְ ֵחיל֖ וֹ יָ ָ ֣רה ַביָּ ֑ם
ֱא ֵ ֥
מוֹ־א ֶבן׃ ו ִ ֽיְמינְ ָך֣ יְ ָ֔י
יַם־סוּף׃ ה ְתּה ֹ֖מֹת ַיְכ ְסיֻ ֑מוּ יָ ֽ ְר ֥דוּ ִב ְמצוֹֹל֖ ת ְכּ ָ ֽ
וּמ ְב ַ ֥חר ָ ֽשׁלִ ָ ֖שׁיו ֻט ְבּ ֥ﬠוּ ְב ֽ
ִ
ֹאכ ֵל֖מוֹ
נֶ ְא ָדּ ִ ֖רי ַבּ ֑כּ ַֹח ִ ֽיְמינְ ָך֥ יְ יָ ֖ ִתּ ְר ַ ֥ﬠץ אוֹיֵ ֽב׃ ז ְוּב ֥ר ֹב גְּ ֽאוֹנְ ָך֖ ַ ֽתּ ֲה ֣ר ֹס ָק ֶ ֑מיָך ְתּ ַשׁלַּ ֙ח ֲח ֣ר ֹנְ ָ֔ך יֽ ְ
מוֹ־נ֖ד נֽ ֹזְ ִ ֑לים ָ ֽק ְפ ֥אוּ ְתה ֹ֖מֹת ְבּלֶ ב־יָ ֽם׃ ט ָא ַ ֥מר
ַכּ ַ ֽקּשׁ׃ ח ְוּב ֤ר ַוּח ַא ֨ ֶפּ ֙יָך ֶנ ֶ֣ﬠ ְרמוּ ַ֔מיִם נִ ְצּ ֥בוּ ְכ ֵ
ישׁמוֹ יָ ִ ֽדי׃ י נָ ַ ֥שׁ ְפ ָתּ
אוֹיֵ ֛ב ֶא ְר ֥דּ ֹף ַא ִ ֖שּׂיג ֲא ַח ֵלּ֣ק ָשׁ ָל֑ל ִתּ ְמלָ ֵ ֣אמוֹ נַ ְפ ִ֔שׁי ָא ִ ֣ריק ַח ְר ִ֔בּי ֽתּ ִוֹר ֵ ֖
י־כ ֤מ ָֹכה ָ ֽבּ ֵאלִ ֙ם יְ ָ֔י ִ ֥מי ָכּ ֖מ ָֹכה
ﬠוֹפ ֶרת ְבּ ַ ֖מיִם ַא ִדּ ִ ֽירים׃ יא ִ ֽמ ָ
ְב ֽר ֲוּחָך֖ ִכּ ָ ֣סּמוֹ יָ ֑ם ָ ֽצלֲ ֙לוּ ַ ֽכּ ֔ ֶ
יְמינְ ָ֔ך ִתּ ְבלָ ֵ ֖ﬠמוֹ ָ ֽא ֶרץ׃ יג נָ ִ ֥ח ָית ְב ַח ְס ְדָּך֖
נוֹרא ְת ִהֹּל֖ ת ֥ﬠ ֵֹשׂה ֶ ֽפלֶ א׃ יב נָ ִ֨ט ָ֙ית ִ ֣
נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑קּ ֶֹדשׁ ָ ֥
ַﬠם־ז֣ וּ גָּ ָ ֑אלְ ָתּ נֵ ַ ֥הלְ ָתּ ְב ָﬠזְּ ָך֖ ֶאל־נְ ֵו֥ה ָק ְד ֶ ֽשָׁך׃ יד ָ ֽשׁ ְמ ֥ﬠוּ ַﬠ ִ ֖מּים יִ ְרגָּ ז֑ וּן ִ ֣חיל ָא ַ֔חז יֽ ְֹשׁ ֵ ֖בי
ֹאח ֵז֖מוֹ ָ ֑ר ַﬠד נָ ֕מֹגוּ ֖כֹּל יֽ ְֹשׁ ֵ ֥בי ְכ ָנ ַֽﬠן׃
מוֹאב יֽ ֲ
לּוּפ֣י ֱא ֔דוֹם ֵא ֵיל֣י ָ֔
ְפּ ָ ֽל ֶשׁת׃ טו ָ ֤אז נִ ְב ֲה ֙לוּ ַא ֵ
יהם ֵא ָ֨ימ ָת ֙ה וָ ֔ ַפ ַחד ִבּגְ ֥ד ֹל זְ ֽר ֲוֹﬠָך֖ יִ ְדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן ַﬠד־יַ ֲֽﬠ ֤בֹר ַﬠ ְמּ ָ֙ך יְ ָ֔י ַ ֽﬠד־יַ ֲֽﬠ ֖בֹר
טז ִתּ ֨פֹּל ֲﬠלֵ ֶ ֤
מוֹ ְבּ ַ ֣הר ַנ ֲֽח ָ ֽל ְת ָ֔ך ָמ ֧כוֹן לְ ִשׁ ְב ְתָּך֛ ָפּ ַ ֖ﬠלְ ָתּ יְ יָ ֑ ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ ֲאד ָֹנ֖י
ֽית׃ יז ְתּ ִב ֵ֗אמוֹ וְ ִת ָטּ ֨ ֵﬠ ֙
ַﬠם־ז֥ וּ ָק ִנ ָ
ֽכּוֹנְ נ֥ וּ יָ ֶ ֽדיָך׃ יח יְ יָ ֥ | ְיִמֹל֖ ְך לְ ﬠ ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽﬠד׃ יט ִ ֣כּי ָב ֩א ֨סוּס ַפּ ְר ֜ﬠֹה ְבּ ִר ְכ ֤בּוֹ ְוּב ָ ֽפ ָר ָשׁ ֙יו ַבּ ָ֔יּם
ת־מ֣י ַהיָּ ֑ם ְוּב ֵנ֧י יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ָ ֽהלְ ֥כוּ ַב ָיַּבּ ָ ֖שׁה ְבּ ֥תוְֹך ַהיָּ ֽם׃ פ כ וַ ִתּ ַקּ ֩ח ִמ ְר ָ֨ים
וַ יָּ ֶ֧שׁב יְ יָ ֧ ֲﬠלֵ ֶ ֖הם ֶא ֵ
ל־הנָּ ִשׁ ֙ים ַ ֽא ֲח ֶ ֔ר ָיה ְבּ ֻת ִ ֖פּים ִוּב ְמחֹֹלֽ ת׃
ת־ה ֖תֹּף ְבּיָ ָ ֑דהּ וַ ֵתּ ֶצ֤אן ָ ָ ֽכ ַ
ַהנְּ ִב ָ֜יאה ֲא ֧חוֹת ַ ֽא ֲה ֛ר ֹן ֶא ַ
כא וַ ַ ֥תּ ַﬠן לָ ֶ ֖הם ִמ ְריָ ֑ם ִ ֤שׁירוּ ַ ֽלייָ֙ ִ ֽכּי־גָ ֣אֹה גָּ ָ֔אה ֥סוּס וְ ֽר ְֹכ ֖בוֹ ָר ָ ֥מה ַביָּ ֽם׃ ס כב וַ יַּ ַ֨סּﬠ מ ֶ ֹ֤שׁה
ֹא־מ ְצאוּ
ת־יָמים ַבּ ִמּ ְד ָ ֖בּר וְ ל ָ ֥
ר־שׁוּר וַ יֵּ ֽלְ ֧כוּ ְשׁלֽ ֶֹשׁ ִ ֛
ל־מ ְד ַבּ ֑
יַּם־סוּף וַ יֵּ ְֽצ ֖אוּ ֶא ִ
ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ִמ ֔
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א־שׁ ָ ֖מהּ
ל־כּן ָק ָ ֽר ְ
ָ ֽמיִם׃ כג וַ ֣יָּבֹאוּ ָמ ָ ֔ר ָתה וְ ֣ל ֹא יָ ְֽכ ֗לוּ לִ ְשׁ ֥תֹּת ַ֨מ ֙יִם ִמ ָמּ ָ ֔רה ִ ֥כּי ָמ ִ ֖רים ֵ ֑הם ַﬠ ֵ ֥
יּוֹרהוּ יְ יָ֙ ֔ ֵﬠץ וַ יַּ ְשׁלֵ ְ֙ך
אמֹר ַמה־נִּ ְשׁ ֶ ֽתּה׃ כה וַ יִּ ְצ ַﬠ֣ק ֶאל־יְ ָ֗י וַ ֵ ֤
ָמ ָ ֽרה׃ כד וַ יִּ ֹּל֧ נוּ ָה ָ ֛ﬠם ַﬠל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֖
ל־ה ַ֔מּיִם ַ ֽו ְיִּמ ְתּ ֖קוּ ַה ָ ֑מּיִם ָ ֣שׁם ָ ֥שׂם ל֛ וֹ ֥חֹק ִ
ֶא ַ
ם־שׁ ֨מ ַוֹע
ֹאמר֩ ִא ָ
וּמ ְשׁ ָ ֖פּט וְ ָ ֥שׁם נִ ָ ֽסּהוּ׃ כו וַ יּ֩ ֶ
ל־ח ָ ֑קּיו
ֹלהיָך וְ ַהיָּ ָ ֤שׁר ְבּ ֵﬠינָ ֙יו ַ ֽתּ ֲﬠ ֶ֔שׂה וְ ַ ֽה ֲאזַ נְ ָ֙תּ לְ ִמ ְצ ָ֔וֹתיו וְ ָ ֽשׁ ַמ ְר ָ ֖תּ ָכּ ֻ
ִתּ ְשׁ ַ֜מﬠ לְ ֣קוֹל | יְ יָ ֣ ֱא ֶ֗
אָך׃ ס
א־א ִ ֣שׂים ָﬠ ֔ ֶליָך ִ ֛כּי ֲא ִנ֥י יְ יָ ֖ ֽר ְֹפ ֶ ֽ
ר־שׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַ ֨ר ֙יִם ֽל ֹ ָ
ל־ה ַ ֽמּ ֲח ֞ ָלה ֲא ֶשׁ ַ ֤
ָ ֽכּ ַ
י־מ ֤חֹה ֶא ְמ ֶח ֙ה
הוֹשׁ ַע ִ ֽכּ ָ
רוֹן ַבּ ֵ֔סּ ֶפר וְ ִ ֖שׂים ְבּ ָאזְ ֵנ֣י יְ ֻ ֑
ֹאמר יְ ָ֜י ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ְכּ ֨תֹב ז֤ ֹאת זִ ָכּ ֙
יז יד וַ יּ֨ ֶ
ֹאמר
ת־ז ֶ֣כר ֲﬠ ָמ ֔ ֵלק ִמ ַ ֖תּ ַחת ַה ָשּׁ ָ ֽמיִם׃ טו וַ יִּ ֶ֥בן מ ֶ ֹ֖שׁה ִמזְ ֵ ֑בּ ַח וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְשׁ ֖מוֹ יְ יָ ֥ | נִ ִ ֽסּי׃ טז וַ יּ֗ ֶ
ֶא ֵ
בּ ֲﬠ ָמ ֵל֑ק ִמ ֖דּ ֹר ֽדּ ֹר׃ פ פ פ
ל־כּ֣ס ָ֔יהּ ִמלְ ָח ָ ֥מה ַ ֽלייָ ֖ ַ ֽ
ִכּי־יָ ֙ד ַﬠ ֵ
פרשת יתרו

ֹלה ֙ים לְ מ ֶֹ֔שׁה וּלְ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ל־א ֶ֨שׁר ָﬠ ָ ֤שׂה ֱא ִ
יח א וַ יִּ ְשׁ ַ֞מﬠ ְיִתר֨ וֹ כ ֵ ֹ֤הן ִמ ְדיָ ֙ן ח ֵ ֹ֣תן מ ֶֹ֔שׁה ֵא ֩ת ָכּ ֲ
ת־צפּ ָ ֹ֖רה ֵ ֣א ֶשׁת
י־הוֹציא יְ יָ ֧ ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃ ב וַ יִּ ַ ֗קּח ְיִת ֙רוֹ ח ֵ ֹ֣תן מ ֶֹ֔שׁה ֶא ִ
ַﬠ ֑מּוֹ ִ ֽכּ ִ ֧
לּוּח ָיה׃ ג וְ ֵ ֖את ְשׁ ֵנ֣י ָב ֶנ ָ֑יה ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֤שׁם ָ ֽה ֶא ָח ֙ד ֵ ֽגּ ְר ֔שׁ ֹם ִ ֣כּי ָא ַ֔מר ֵגּ֣ר ָה ִ֔י ִיתי
מ ֶ ֹ֑שׁה ַא ַ ֖חר ִשׁ ֶ ֽ
ְבּ ֶ ֖א ֶרץ נָ ְכ ִריָּ ֽה׃
ישׁי לְ ֵ ֥צאת ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם ַבּיּ֣ וֹם ַה ֶ֔זּה ָ ֖בּאוּ ִמ ְד ַ ֥בּר ִס ָינֽי׃
יט א ַבּ ֨ח ֶֹד ֙שׁ ַה ְשּׁלִ ִ֔
ן־שׁם יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֶ ֥נ גֶ ד ָה ָ ֽהר׃
ֹאוּ ִמ ְד ַ ֣בּר ִס ַ֔יני ַ ֽו יַּ ֲֽחנ֖ וּ ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר וַ ִיּ ַֽח ָ ֥
ב וַ יִּ ְס ֣ﬠוּ ֵ ֽמ ְר ִפ ִ ֗ידים וַ ֨יָּב ֙
ֹאמ ֙ר לְ ֵב֣ית יַ ֲֽﬠ ֔קֹב
אמֹר ֤כֹּה ת ַ
ן־ה ָ ֣הר לֵ ֔
ֹלהים וַ יִּ ְק ָ ֨רא ֵא ָל֤יו יְ יָ֙ ִמ ָ
ל־ה ֱא ִ ֑
ג וּמ ֶ ֹ֥שׁה ָﬠ ָל֖ה ֶא ָ ֽ
ל־כּנְ ֵפ֣י
וְ ַת ֵגּ֖יד לִ ְב ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ד ַא ֶ ֣תּם ְר ִא ֶ֔יתם ֲא ֶ ֥שׁר ָﬠ ִ ֖שׂ ִיתי לְ ִמ ְצ ָ ֑ריִם ָו ֶֽא ָ ֤שּׂא ֶא ְת ֶכ ֙ם ַﬠ ַ
יתי
ת־בּ ִר ִ ֑
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֖תּם ֶא ְ
ם־שׁ ֤מ ַוֹע ִתּ ְשׁ ְמ ֙ﬠוּ ְבּק ֔ ִֹלי ְ
נְ ָשׁ ִ ֔רים ָו ָֽא ִ ֥בא ֶא ְת ֶכ֖ם ֵא ָ ֽלי׃ ה וְ ַﬠ ָ֗תּה ִא ָ
יוּ־לי ַמ ְמ ֶל ֶ֥כת ֽכּ ֲֹה ִנ֖ים וְ ג֣ וֹי
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ ו וְ ַא ֶ ֧תּם ִ ֽתּ ְה ִ ֛
י־לי ָכּ ָ
ל־ה ַﬠ ִ֔מּים ִכּ ִ ֖
ִ ֽו ְה ִ֨י ֶיתם ִ ֤לי ְסגֻ לָּ ֙ה ִמ ָכּ ָ ֣
ל־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ז וַ ֣יָּב ֹא מ ֶֹ֔שׁה וַ יִּ ְק ָ ֖רא לְ זִ ְק ֵנ֣י ָה ָ ֑ﬠם
ָק ֑דוֹשׁ ֵ ֚אלֶּ ה ַה ְדּ ָב ִ ֔רים ֲא ֶ ֥שׁר ְתּ ַד ֵ ֖בּר ֶא ְ
ֹאמר֔ וּ
ל־ה ָ ֤ﬠם יַ ְח ָדּ֙ו וַ יּ֣ ְ
ל־ה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔אלֶּ ה ֲא ֶ ֥שׁר ִצָוּ֖הוּ יְ יָ ֽ׃ ח וַ יַּ ֲֽﬠנ֨ וּ ָכ ָ
וַ יָּ ֶ֣שׂם לִ ְפנֵ ֶ֗יהם ֵ ֚את ָכּ ַ
ֹאמר יְ ָ֜י ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ִה ֵ֨נּה
ת־דּ ְב ֵ ֥רי ָה ָ ֖ﬠם ֶאל־יְ יָ ֽ׃ ט וַ יּ֨ ֶ
ר־דּ ֶ ֥בּר יְ יָ ֖ ַנ ֲֽﬠ ֶ ֑שׂה וַ יָּ ֶ֧שׁב מ ֶ ֹ֛שׁה ֶא ִ
֛כֹּל ֲא ֶשׁ ִ
ﬠוֹל֑ם
ם־בָּך֖ יַ ֲֽא ִ ֣מינוּ לְ ָ
ָ ֽאנ ִֹ֜כי ָ ֣בּא ֵא ֘ ֶל ֘יָך ְבּ ַﬠ֣ב ֶ ֽה ָﬠנָ ן֒ ַ ֽבּ ֲﬠ ֞בוּר יִ ְשׁ ַ ֤מﬠ ָה ָﬠ ֙ם ְבּ ַד ְבּ ִ ֣רי ִﬠ ָ֔מְּך וְ גַ ְ
ל־ה ֔ ָﬠם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֥תּם ַהיּ֖ וֹם
ֹאמר יְ יָ ֤ ֶאל־מ ֶֹשׁ ֙ה ֵלְ֣ך ֶא ָ
ת־דּ ְב ֵ ֥רי ָה ָ ֖ﬠם ֶאל־יְ יָ ֽ׃ י וַ יּ֨ ֶ
וַ יַּ ֵגּ֥ד מ ֶ ֹ֛שׁה ֶא ִ
ישׁי ִ ֣כּי | ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁלִ ִ֗שׁי יֵ ֵ ֧רד יְ יָ ֧ לְ ֵﬠ ֵינ֥י
ֹלתם׃ יא וְ ָהי֥ וּ נְ כ ִֹנ֖ים לַ יּ֣ וֹם ַה ְשּׁלִ ִ ֑
וּמ ָ ֑חר וְ ִכ ְבּ ֖סוּ ִשׂ ְמ ָ ֽ
ָ
אמֹר ִה ָ ֽשּׁ ְמ ֥רוּ לָ ֶכ֛ם ֲﬠל֥ וֹת ָבּ ָ ֖הר
ת־ה ָﬠ ֙ם ָס ִ ֣ביב לֵ ֔
ל־הר ִס ָינֽי׃ יב וְ ִהגְ ַבּלְ ָ ֤תּ ֶא ָ
ל־ה ָ ֖ﬠם ַﬠ ַ ֥
ָכ ָ
י־ס ֤קוֹל יִ ָסּ ֵקל֙ ֽאוֹ־יָ ֣ר ֹה יִ יָּ ֶ ֔רה
א־ת ֨ ַגּﬠ ֜בּוֹ ָ֗יד ִ ֽכּ ָ
יוּמת׃ יג ֽל ֹ ִ
ל־הנּ ֵֹג ַ֥ע ָבּ ָ ֖הר ֥מוֹת ָ ֽ
וּנְ ג֣ ַֹע ְבּ ָק ֵצ֑הוּ ָכּ ַ
ן־ה ָ ֖הר
ם־אישׁ ֣ל ֹא ִי ְֽחיֶ ֑ה ִבּ ְמשׁ ְֹ֙ך ַהיּ ֵֹ֔בל ֵ ֖ה ָמּה יַ ֲֽﬠל֥ וּ ָב ָ ֽהר׃ יד וַ יֵּ ֧ ֶרד מ ֶ ֹ֛שׁה ִמ ָ
ם־בּ ֵה ָ ֥מה ִא ִ ֖
ִא ְ
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טו

ל־ה ֔ ָﬠם ֱהי֥ וּ נְ כ ִֹנ֖ים לִ ְשׁל֣ ֶֹשׁת
ֹאמ ֙ר ֶא ָ
ֹלתם׃ טו וַ יּ֨ ֶ
ת־ה ֔ ָﬠם ַ ֽו ַיְכ ְבּ ֖סוּ ִשׂ ְמ ָ ֽ
ל־ה ָ ֑ﬠם וַ יְ ַק ֵדּ ֙שׁ ֶא ָ
ֶא ָ
ישׁי ִ ֽבּ ְהי֣ ֹת ַה ֗בּ ֶֹקר וַ יְ ִהי֩ ק ֹֹ֨לת ְוּב ָר ִ֜קים וְ ָﬠ ָ ֤נ ן
ל־א ָ ֽשּׁה׃ טז וַ יְ ִהי֩ ַביּ֨ וֹם ַה ְשּׁלִ ִ֜
ל־תּגְּ ֖שׁוּ ֶא ִ
יָמים ַ ֽא ִ
ִ֑
ל־ה ָ֔הר וְ ֥קֹל שׁ ָ ֹ֖פר ָח ָז֣ק ְמ ֑אֹד וַ יֶּ ֱֽח ַ ֥רד ָכּ ָ
ָכּ ֵב ֙ד ַﬠ ָ
יּוֹצא מ ֶ ֹ֧שׁה
ל־ה ָ ֖ﬠם ֲא ֶ ֥שׁר ַ ֽבּ ַ ֽמּ ֲח ֶנֽה׃ יז וַ ֵ֨
ן־ה ַ ֽמּ ֲח ֶנ֑ה וַ ִיּ ְֽתיַ ְצּ ֖בוּ ְבּ ַת ְח ִ ֥תּית ָה ָ ֽהר׃ יח וְ ַ ֤הר ִסינַ ֙י ָﬠ ַ ֣שׁן
ֹלהים ִמ ַ ֽ
ת־ה ָ ֛ﬠם לִ ְק ַ ֥ראת ָ ֽה ֱא ִ ֖
ֶא ָ
ל־ה ָ ֖הר ְמ ֽאֹד׃
ֻכּ ֔לּוֹ ֠ ִמ ְפּנֵ ֠י ֲא ֶ֨שׁר יָ ַ ֥רד ָﬠ ָל֛יו יְ יָ ֖ ָבּ ֵ ֑אשׁ וַ יַּ ַ֤ﬠל ֲﬠ ָשׁ ֙נוֹ ְכּ ֶﬠ ֶ֣שׁן ַה ִכּ ְב ָ֔שׁן וַ יֶּ ֱֽח ַ ֥רד ָכּ ָ
ֹלהים יַ ֲֽﬠ ֶנ֥נּוּ ְב ֽקוֹל׃ כ וַ יֵּ ֧ ֶרד יְ יָ ֧
הוֹלְ֖ך וְ ָח ֵז֣ק ְמ ֑אֹד מ ֶ ֹ֣שׁה יְ ַד ֵ֔בּר וְ ָ ֽה ֱא ִ ֖
יט ַ ֽו יְ ִ ֙הי ֣קוֹל ַהשּׁ ֔ ָֹפר ֵ
ֹאמר
ל־ר ֹאשׁ ָה ָ ֖הר וַ יַּ ַ֥ﬠל מ ֶ ֹֽשׁה׃ כא וַ יּ֤ ֶ
ל־ר ֹאשׁ ָה ָ ֑הר וַ יִּ ְק ָ ֨רא יְ יָ ֧ לְ מ ֶ ֹ֛שׁה ֶא ֥
ל־הר ִס ַינ֖י ֶא ֣
ַﬠ ַ ֥
יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֵ ֖רד ָה ֵﬠ֣ד ָבּ ָ ֑ﬠם ֶפּן־יֶ ֶֽה ְר ֤סוּ ֶאל־יְ יָ֙ לִ ְר ֔אוֹת וְ נָ ַ ֥פל ִמ ֶ ֖מּנּוּ ָ ֽרב׃ כב וְ ַג֧ם ַה ֽכּ ֲֹה ִנ֛ים
א־יוּכ֣ל ָה ֔ ָﬠם ַ ֽל ֲﬠֹל֖ ת
ֹאמר מ ֶֹשׁ ֙ה ֶאל־יְ ָ֔י ֽל ֹ ַ
ן־יִפ ֥ר ֹץ ָבּ ֶ ֖הם יְ יָ ֽ׃ כג וַ יּ֤ ֶ
ַהנִּ גָּ ִ ֥שׁים ֶאל־יְ יָ ֖ ְיִת ַק ָ ֑דּשׁוּ ֶפּ ְ
ֹאמר ֵא ָל֤יו יְ יָ֙
ת־ה ָ ֖הר וְ ִק ַדּ ְשׁ ֽתּוֹ׃ כד וַ יּ֨ ֶ
אמֹר ַהגְ ֵ ֥בּל ֶא ָ
י־א ָ֞תּה ַ ֽה ֵﬠ ֤ד ָֹתה ָ֨בּ ֙נוּ לֵ ֔
ל־הר ִס ָינ֑י ִ ֽכּ ַ
ֶא ַ ֣
ן־יִפ ָרץ־
ְך־רד וְ ָﬠ ִ ֥ל ָית ַא ָ ֖תּה וְ ַ ֽא ֲה ֣ר ֹן ִﬠ ָ ֑מְּך וְ ַה ֽכּ ֲֹה ִנ֣ים וְ ָה ֗ ָﬠם ַאל־יֶ ֶֽה ְר ֛סוּ ַ ֽל ֲﬠֹל֥ ת ֶאל־יְ יָ ֖ ֶפּ ְ
לֶ ֵ ֔
ל־ה ְדּ ָב ִ ֥רים
ֹלהים ֵ ֛את ָכּ ַ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ ֽהם׃ ס כ א וַ יְ ַד ֵבּ֣ר ֱא ִ֔
ל־ה ָ ֑ﬠם וַ יּ֖ ֶ
ָ ֽבּם׃ כה וַ יֵּ ֥ ֶרד מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא ָ
אתיָך֩ ֵמ ֶ֨א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֜ריִם ִמ ֵבּ֣ית ֲﬠ ָב ִ ֗דים ֣ל ֹא
ֹלהיָך ֲא ֶ ֣שׁר ֽה ֵוֹצ ִ֩
אמֹר׃ ס ב־ה ָ ֽאנ ִ ֹ֙כי יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
ָה ֵ ֖אלֶּ ה לֵ ֽ
מוּנה ֲא ֶ ֣שׁר ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִם |
ל־תּ ָ֡
ל־פּ ַ֗ני ֣ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֶשׂה־לְּ ָך֣ ֶפ ֶ֣סל | וְ ָכ ְ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֜רים ַﬠ ָ
ִי ְֽהיֶ ֣ה לְ ָך֩ ֱא ִ֨
א־ת ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֣ה לָ ֶהם֘ וְ ֣ל ֹא
ִמ ַ֡מּ ַﬠל ַו ֲֽא ֶשׁר֩ ָבּ ָ֨א ֶרץ ִמ ַ֜תּ ַחת ַו ֲֽא ֶ ֥שׁר ַבּ ַ ֣מּיִם | ִמ ַ ֣תּ ַחת לָ ָ֗א ֶרץ ֽל ֹ ִ
ל־ר ֵבּ ִ ֖ﬠים
ל־שׁלֵּ ִ ֥שׁים וְ ַﬠ ִ
ל־בּ ִנ֛ים ַﬠ ִ
ֹלה ֙יָך ֵ ֣אל ַק ָ֔נּא ֠ ֹפּ ֵ ֠קד ֲﬠ ֨וֹן ָא ֧בֹת ַﬠ ָ
ָ ֽת ָﬠ ְב ֵד ֒ם ִ ֣כּי ָ ֽאנ ִֹ֞כי יְ יָ ֤ ֱא ֶ֨
ת־שׁם־יְ יָ ֥
וֹתי׃ ס ז ֥ל ֹא ִת ָ ֛שּׂא ֶא ֵ ֽ
לְ ֽשׂ ֹנְ ָ ֑אי וְ ֤ﬠ ֶֹשׂה ֶ֨ח ֶס ֙ד ַ ֽל ֲאלָ ֔ ִפים לְ ֽא ֲֹה ַ ֖בי וּלְ ֽשׁ ְֹמ ֵ ֥רי ִמ ְצ ָ ֽ
ת־שׁ ֖מוֹ לַ ָ ֽשּׁוְ א׃ פ ח־יא זָ כוֹר֩ ֶאת־י֨ וֹם
ֹלהיָך לַ ָ ֑שּׁוְ א ִ ֣כּי ֤ל ֹא יְ נַ ֶקּ ֙ה יְ ָ֔י ֵ ֛את ֲא ֶשׁר־יִ ָ ֥שּׂא ֶא ְ
ֱא ֶ ֖
אכ ֶ֒תָּך֒ וְ י֨ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֜ ִיﬠי ַשׁ ָ ֣בּת | ַ ֽלייָ ֣
ל־מלַ ְ
יָמים ַ ֽתּ ֲﬠב ֹ֘ד וְ ָﬠ ִ ֣שׂ ָית ָכ ְ
ַה ַשּׁ ָ֜בּת לְ ַק ְדּ ֗שׁוֹ ֵ ֣שׁ ֶשׁת ִ ֣
אכה ַא ָ ֣תּה ִוּבנְ ָך֣ וּ ִ֠ב ֶ ֠תָּך ַﬠ ְב ְדּ ָ֨ך ַו ֲֽא ָ ֽמ ְת ָ֜ך ְוּב ֶה ְמ ֶ֗תָּך וְ ֵ ֽג ְר ָ֙ך
ל־מלָ ָ֡
ֹלהיָך ֣ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֶ ֣שׂה ָכ ְ
ֱא ֶ֗
ת־כּל־
ת־ה ֙יָּם וְ ֶא ָ
ת־ה ָ֗א ֶרץ ֶא ַ
ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִם וְ ֶא ָ
ים ָﬠ ָ֨שׂה יְ ָ֜י ֶא ַ
ת־יָמ ֩
ֲא ֶ ֣שׁר ִבּ ְשׁ ָﬠ ֶ ֔ריָך ִ ֣כּי ֵ ֽשׁ ֶשׁ ִ
ל־כּן ֵבּ ַ ֧רְך יְ יָ ֧ ֶאת־י֥ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֖בּת ַ ֽו יְ ַק ְדּ ֵ ֽשׁהוּ׃ ס יב ַכּ ֵ ֥בּד
יﬠי ַﬠ ֵ֗
ר־בּם וַ יָּ ֖נַ ח ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֑
ֲא ֶשׁ ָ֔
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך׃ ס יג ֖ל ֹא
ת־א ֶ ֑מָּך לְ ַ֨מ ַ ֙ﬠן יַ ֲֽא ִר ֣כוּן ֶ֔יָמיָך ַ ֚ﬠל ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁר־יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
ת־א ִ ֖ביָך וְ ֶא ִ
ֶא ָ
ֹא־ת ֲﬠ ֶנ֥ה ְב ֵ ֽר ֲﬠָך֖ ֵ ֥ﬠד ָ ֽשׁ ֶקר׃ ס יד ֥ל ֹא ַת ְח ֖מֹד
ִתּ ְר ָ ֽצח׃ ס ֖ל ֹא ִתּנְ ָ ֽאף׃ ס ֖ל ֹא ִתּגְ ֹֽנב׃ ס ל ַ ֽ
ﬠָך׃ פ
שׁוֹרוֹ ַו ֲֽחמֹר֔ וֹ וְ ֖כֹל ֲא ֶ ֥שׁר לְ ֵר ֶ ֽ
תוֹ וְ ֣
א־ת ְח ֞מֹד ֵ ֣א ֶשׁת ֵר ֗ ֶﬠָך וְ ַﬠ ְב ֤דּוֹ ַו ֲֽא ָמ ֙
ֵבּ֣ית ֵר ֶﬠָ֑ך ס ֽל ֹ ַ
ת־ה ָ ֖הר ָﬠ ֵ ֑שׁן וַ יַּ ֤ ְרא
ת־הלַּ ִפּ ִ ֗ידם וְ ֵא ֙ת ֣קוֹל ַהשּׁ ֔ ָֹפר וְ ֶא ָ
קּוֹֹלת וְ ֶא ַ
ת־ה ֜
ל־ה ָﬠ ֩ם ר ִֹ֨אים ֶא ַ
טו וְ ָכ ָ
ר־א ָ ֥תּה ִﬠ ָ ֖מּנוּ וְ נִ ְשׁ ָ ֑מ ָﬠה וְ ַאל־יְ ַד ֵ ֥בּר
ֹאמ ֙רוּ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ַדּ ֶבּ ַ
ָה ָﬠ ֙ם וַ יָּ ֻ֔נﬠוּ וַ יַּ ַֽﬠ ְמ ֖דוּ ֵ ֽמ ָר ֽחֹק׃ טז וַ יּֽ ְ
בוּר נַ ֣סּוֹת ֶא ְת ֶ֔כם
ל־תּ ָ ֒ירא ֒וּ ִ֗כּי לְ ַ ֽב ֲﬠ ֙
ל־ה ָﬠם֘ ַא ִ
ֹאמר מ ֶ ֹ֣שׁה ֶא ָ
ֹלהים ֶפּן־נָ ֽמוּת׃ יז וַ יּ֨ ֶ
ִﬠ ָ ֛מּנוּ ֱא ִ ֖
ל־פּנֵ ֶיכ֖ם לְ ִבלְ ִ ֥תּי ֶ ֽת ֱח ָ ֽטאוּ׃ יח וַ יַּ ֲֽﬠ ֥מֹד ָה ָ ֖ﬠם ֵ ֽמ ָר ֑חֹק
וּב ֲﬠ ֗בוּר ִ ֽתּ ְהיֶ ֧ה יִ ְר ָא ֛תוֹ ַﬠ ְ
ֹלהים ַ ֽ
ָ ֖בּא ָ ֽה ֱא ִ ֑
ֹאמר
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֥כֹּה ת ַ ֖
ֹלהים׃ ס יט וַ יּ֤ ֶ
ר־שׁם ָ ֽה ֱא ִ ֽ
ל־ה ֲﬠ ָר ֔ ֶפל ֲא ֶשׁ ָ ֖
וּמ ֶֹשׁ ֙ה נִ ַגּ֣שׁ ֶא ָ ֽ
ן־ה ָשּׁ ַ֔מיִם ִדּ ַ ֖בּ ְר ִתּי ִﬠ ָמּ ֶ ֽכם׃ כ ֥ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֖שׂוּן ִא ִ ֑תּי ֱאֹל֤ ֵהי
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַא ֶ ֣תּם ְר ִא ֶ֔יתם ִכּ֚י ִמ ַ
ֶא ְ

טז
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ֹֹלת ֙יָך
ת־ﬠ ֶ֨
ֽאֹלהי זָ ָ֔הב ֥ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֖שׂוּ לָ ֶ ֽכם׃ כא ִמזְ ַ ֣בּח ֲא ָד ָמ ֘ה ַ ֽתּ ֲﬠ ֶשׂה־לִּ י֒ וְ ָז ַֽב ְח ָ ֣תּ ָﬠ ֗ ָליו ֶא ֽ
ֶ֨כ ֶס ֙ף ֵו ֵ ֣
ת־שׁ ִ֔מי ָא ֥בוֹא ֵא ֶל֖יָך
קוֹם ֲא ֶ ֣שׁר ַאזְ ִ ֣כּיר ֶא ְ
ל־ה ָמּ ֙
ת־בּ ָק ֶ ֑רָך ְבּ ָכ ַ
ת־צ ֹאנְ ָך֖ וְ ֶא ְ
ת־שׁלָ ֶ֔מיָך ֶא ֽ
וְ ֶא ְ
וּב ַר ְכ ִ ֽתּיָך׃ כב וְ ִא ִ
ֵֽ
א־ת ְב ֶנ֥ה ֶא ְת ֶ ֖הן גָּ ִז֑ית ִ ֧כּי ַח ְר ְבָּך֛ ֵה ַנ ְ֥פ ָתּ
ה־לּי ֽל ֹ ִ
ם־מזְ ַ ֤בּח ֲא ָבנִ ֙ים ַ ֽתּ ֲﬠ ֶשׂ ֔ ִ
ֽתָך֖ ָﬠ ָ ֽליו׃ פ פ פ
א־תגָּ ֶל֥ה ֶﬠ ְרָו ְ
ל־מזְ ְבּ ִ ֑חי ֲא ֶ ֛שׁר ֽל ֹ ִ
ֹא־ת ֲﬠ ֶל֥ה ְב ַ ֽמ ֲﬠֹל֖ ת ַﬠ ִ
֖יה וַ ְתּ ַ ֽחלֲ ֶ ֽל ָה׃ כג וְ ל ַ ֽ
ָﬠ ֶל ָ
פרשת משפטים

יהם׃ ב ִ ֤כּי ִת ְקנֶ ֙ה ֶﬠ ֶ֣בד ִﬠ ְב ִ ֔רי ֵ ֥שׁשׁ ָשׁ ִנ֖ים יַ ֲֽﬠ ֑בֹד
כ‡ א וְ ֵ֨אלֶּ ֙ה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים ֲא ֶ ֥שׁר ָתּ ִ ֖שׂים לִ ְפנֵ ֶ ֽ
ם־בּ ַﬠל ִא ָשּׁ ֙ה ֔הוּא וְ יָ ְֽצ ָ ֥אה
ם־בּגַ ֥פּוֹ ֖יָב ֹא ְבּגַ ֣פּוֹ יֵ ֵצ֑א ִא ַ ֤
ַ֨וּב ְשּׁ ִב ֔ ִﬠת יֵ ֵ ֥צא ַ ֽל ָח ְפ ִ ֖שׁי ִח ָנּֽם׃ ג ִא ְ
ם־אד ֹנָ ֙יו ֶיִתּן־ל֣ וֹ ִא ָ֔שּׁה וְ יָ ֽלְ ָדה־לּ֥ וֹ ָב ִנ֖ים ֣אוֹ ָבנ֑ וֹת ָ ֽה ִא ָ ֣שּׁה ִ ֽוילָ ֶ ֗ד ָיה ִ ֽתּ ְהיֶ ֙ה
ִא ְשׁ ֖תּוֹ ִﬠ ֽמּוֹ׃ ד ִא ֲ
ת־א ְשׁ ִ ֖תּי וְ ֶאת־
ת־אד ִֹ֔ני ֶא ִ
תּי ֶא ֲ
ֹאמ ֙ר ָה ֔ ֶﬠ ֶבד ָא ַ֨ה ְב ִ ֙
ם־א ֤מֹר י ַ
ַ ֽלאד ֶֹ֔נ ָיה וְ ֖הוּא יֵ ֵ ֥צא ְבגַ ֽפּוֹ׃ ה וְ ִא ָ
זוּז֑ה
ל־ה ְמּ ָ
ל־ה ֶ ֔דּלֶ ת ֖אוֹ ֶא ַ
ישׁוֹ ֶא ַ
ֹלהים וְ ִהגִּ ֙
ל־ה ֱא ִ֔
ישׁוֹ ֲאד ֹנָ ֙יו ֶא ָ ֣
ָבּ ָנ֑י ֥ל ֹא ֵא ֵצ֖א ָח ְפ ִ ֽשׁי׃ ו וְ ִהגִּ ֤
ֽﬠ ָב ֖דוֹ לְ ﬠ ָ ֹֽלם׃ ס
ת־אזְ ֙נוֹ ַבּ ַמּ ְר ֵ֔צ ַע ַו ֲ
וְ ָר ַ֨צﬠ ֲאד ָֹנ֤יו ֶא ָ
כ„ א וְ ֶאל־מ ֶֹ֨שׁה ָא ַ֜מר ֲﬠ ֵל֣ה ֶאל־יְ ָ֗י ַא ָתּ ֙ה וְ ַ ֽא ֲה ֙ר ֹן נָ ָד֣ב ַו ֲֽא ִב ֔יהוּא וְ ִשׁ ְב ִ ֖ﬠים ִמזִּ ְק ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
יתם ֵמ ָר ֽחֹק׃ ב וְ נִ ֨ ַגּשׁ מ ֶ ֹ֤שׁה לְ ַב ֙דּוֹ ֶאל־יְ ָ֔י וְ ֵ ֖הם ֣ל ֹא יִ ָגּ֑שׁוּ וְ ָה ֕ ָﬠם ֥ל ֹא יַ ֲֽﬠל֖ וּ ִﬠ ֽמּוֹ׃
וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחוִ ֶ ֖
ל־ה ֜ ָﬠם ֤קוֹל ֶא ָח ֙ד
ל־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ ֑טים וַ ַ֨יּ ַﬠן ָכּ ָ
ל־דּ ְב ֵ ֣רי יְ ָ֔י וְ ֵ ֖את ָכּ ַ
ג וַ ֣יָּב ֹא מ ֶֹ֗שׁה וַ יְ ַס ֵפּ֤ר לָ ָﬠ ֙ם ֵ ֚את ָכּ ִ
ל־דּ ְב ֵ ֣רי יְ ָ֔י וַ יַּ ְשׁ ֵכּ֣ם
ר־דּ ֶ ֥בּר יְ יָ ֖ ַנ ֲֽﬠ ֶ ֽשׂה׃ ד וַ ְיִּכ ֣תֹּב מ ֶֹ֗שׁה ֵ ֚את ָכּ ִ
ל־ה ְדּ ָב ִ ֛רים ֲא ֶשׁ ִ
ֹאמר֔ וּ ָכּ ַ
וַ יּ֣ ְ
וּשׁ ֵ ֤תּים ֶﬠ ְשׂ ֵר ֙ה ַמ ֵצּ ָ֔בה לִ ְשׁ ֵנ֥ים ָﬠ ָ ֖שׂר ִשׁ ְב ֵ ֥טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ַבּ ֔בּ ֶֹקר וַ יִּ ֶ֥בן ִמזְ ֵ ֖בּ ַח ַ ֣תּ ַחת ָה ָ ֑הר ְ
ת־נ ֲֽﬠ ֵר֙י ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַ ֽו יַּ ֲֽﬠל֖ וּ ﬠֹֹל֑ ת ַ ֽו יִּ זְ ְבּ ֞חוּ זְ ָב ִ ֧חים ְשׁלָ ִ ֛מים ַ ֽלייָ ֖ ָפּ ִ ֽרים׃ ו וַ יִּ ַ ֤קּח
ה וַ יִּ ְשׁ ֗ ַלח ֶ ֽא ַ
ל־ה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח׃ ז וַ יִּ ַקּ ֙ח ֵ ֣ס ֶפר ַה ְבּ ִ ֔רית וַ יִּ ְק ָ ֖רא
משׁ ֙ה ֲח ִ ֣צי ַה ָ ֔דּם וַ יָּ ֶ֖שׂם ָ ֽבּ ַאגָּ נ֑ ֹת ַו ֲֽח ִ ֣צי ַה ָ ֔דּם זָ ַ ֖רק ַﬠ ַ
ֶ
ת־ה ָ ֔דּם וַ יִּ זְ ֖ר ֹק
ר־דּ ֶ ֥בּר יְ יָ ֖ ַנ ֲֽﬠ ֶ ֥שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמﬠ׃ ח וַ יִּ ַ ֤קּח מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא ַ
ֹאמר֔ וּ ֛כֹּל ֲא ֶשׁ ִ
ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑ﬠם וַ יּ֣ ְ
ל־ה ְדּ ָב ִ ֖רים ָה ֵ ֽאלֶּ ה׃ ט וַ יַּ ַ֥ﬠל
ם־ה ְבּ ִר ֙ית ֲא ֶ֨שׁר ָכּ ַ ֤רת יְ יָ֙ ִﬠ ָמּ ֶ֔כם ַ ֥ﬠל ָכּ ַ
ֹאמר ִה ֵנּ֤ה ַ ֽד ַ
ל־ה ָ ֑ﬠם וַ יּ֗ ֶ
ַﬠ ָ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ַ ֣ת ַחת
מ ֶ ֹ֖שׁה וְ ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן נָ ָד ֙ב ַו ֲֽא ִב ֔יהוּא וְ ִשׁ ְב ִ ֖ﬠים ִמזִּ ְק ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ י וַ יִּ ְר ֕אוּ ֵ ֖את ֱא ֵ ֣
ל־א ִצילֵ ֙י ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֥ל ֹא
ַרגְ ֗ ָליו ְכּ ַ ֽמ ֲﬠ ֵשׂ ֙ה לִ ְב ַנ֣ת ַה ַסּ ֔ ִפּיר ְוּכ ֶ ֥ﬠ ֶצם ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם לָ ֽט ַֹהר׃ יא וְ ֶא ֲ
ֹאמר יְ ָ֜י ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ֲﬠ ֵל֥ה ֵא ַל֛י ָה ָ ֖ה ָרה
ֹאכל֖ וּ וַ יִּ ְשׁ ֽתּוּ׃ ס יב וַ יּ֨ ֶ
ֹלהים וַ יּֽ ְ
ת־ה ֱא ִ֔
ָשׁ ַל֖ח יָ ֑דוֹ ַ ֽו יֶּ ֱֽח ֙זוּ ֶא ָ ֣
תּוֹר ֙ה וְ ַה ִמּ ְצ ָ֔וה ֲא ֶ ֥שׁר ָכּ ַ ֖ת ְב ִתּי לְ ֽהוֹר ָ ֹֽתם׃
ה־שׁם וְ ֶא ְתּ ָ֨נה לְ ָ֜ך ֶאת־לֻ ֣חֹת ָה ֶ֗א ֶבן וְ ַה ָ
ֶו ְֽהיֵ ָ ֑
ל־הזְּ ֵק ִנ֤ים ָא ַמ ֙ר
ֹלהים׃ יד וְ ֶא ַ
ל־הר ָ ֽה ֱא ִ ֽ
יהוֹשׁ ַע ְמ ָ ֽשׁ ְר ֑תוֹ וַ יַּ ַ֥ﬠל מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא ַ ֥
יג וַ יָּ ֣ ָקם מ ֶֹ֔שׁה ִ ֽו ֻ ֖
י־ב ַﬠל ְדּ ָב ִ ֖רים יִ ַגּ֥שׁ
חוּר ִﬠ ָמּ ֶ֔כם ִמ ַ ֥
בוּ־ל֣נוּ ָב ֶ֔זה ַ ֥ﬠד ֲא ֶשׁר־נָ ֖שׁוּב ֲאלֵ ֶיכ֑ם וְ ִה ֵ֨נּה ַ ֽא ֲה ֤ר ֹן וְ ֙
ְשׁ ָ
ל־הר ִס ַ֔יני
ת־ה ָ ֽהר׃ טז וַ יִּ ְשׁ ֤כֹּן ְכּ ֽבוֹד־יְ יָ֙ ַﬠ ַ ֣
יְכס ֶ ֽה ָﬠ ָ ֖נ ן ֶא ָ
ל־ה ָ ֑הר וַ ַ ֥
ֲאלֵ ֶ ֽהם׃ טו וַ יַּ ַ֥ﬠל מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא ָ
וּמ ְר ֵא ֙ה
יﬠי ִמ ֥תּוְֹך ֶ ֽה ָﬠ ָ ֽנ ן׃ יז ַ
יָמים וַ יִּ ְק ָ ֧רא ֶאל־מ ֶ ֹ֛שׁה ַבּיּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
וַ ַיְכ ֵ ֥סּהוּ ֶ ֽה ָﬠ ָ ֖נ ן ֵ ֣שׁ ֶשׁת ִ ֑

תיקון ליל שבועות – תורה

יז

ְכּ ֣בוֹד יְ ָ֔י ְכּ ֵ ֥אשׁ א ֶֹכ֖לֶ ת ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ ֑הר לְ ֵﬠ ֵינ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ יח וַ ֥יָּב ֹא מ ֶ ֹ֛שׁה ְבּ ֥תוְֹך ֶ ֽה ָﬠ ָ ֖נ ן וַ יַּ ַ֣ﬠל
ﬠים ָ ֽליְ לָ ה׃ פ פ פ
ל־ה ָ ֑הר וַ יְ ִ ֤הי מ ֶֹשׁ ֙ה ָבּ ָ֔הר ַא ְר ָבּ ִ ֣ﬠים י֔ וֹם וְ ַא ְר ָבּ ִ ֖
ֶא ָ
פרשת תרומה

רוּמה ֵמ ֵ ֤את ָכּל־
חוּ־לי ְתּ ָ ֑
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ יִ ְק ִ ֖
אמֹר׃ ב ַדּ ֵבּ ֙ר ֶא ְ
כ ‰א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
רוּמה ֲא ֶ ֥שׁר ִתּ ְק ֖חוּ ֵ ֽמ ִא ָ ֑תּם זָ ָ ֥הב
ֹאת ַה ְתּ ָ֔
וּמ ִ ֽתי׃ ג וְ ז ֙
ת־תּ ֽר ָ
ישׁ ֲא ֶ ֣שׁר יִ ְדּ ֶב֣נּוּ לִ ֔בּוֹ ִתּ ְק ֖חוּ ֶא ְ
ִא ֙
וָ ֶכ ֶ֖סף וּנְ ֽחֹ ֶשׁת׃
יהם נְ ֽחֹ ֶשׁת׃ יח ֣א ֶֹרְך
יהם ָכּ ֶ֑סף וְ ַא ְדנֵ ֶ ֖
מּוּדי ֶ ֽה ָח ֵצ֤ר ָס ִב ֙יב ְמ ֻח ָשּׁ ִ ֣קים ֶ֔כּ ֶסף ָ ֽו וֵ ֶ ֖
ל־ﬠ ֵ ֨
כז יז ָכּ ַ
ֶ ֽה ָח ֵצר֩ ֵמ ָ֨אה ָ ֽב ַא ָ֜מּה וְ ֣ר ַֹחב | ֲח ִמ ִ ֣שּׁים ַ ֽבּ ֲח ִמ ִ֗שּׁים וְ ק ָ ֹ֛מה ָח ֵ ֥משׁ ַא ֖מּוֹת ֵ ֣שׁשׁ ָמ ְשׁ ָז֑ר
ל־יִת ֥ד ֹת ֶ ֽה ָח ֵצ֖ר
ל־יְתד ָ ֹ֛תיו וְ ָכ ְ
יהם נְ ֽחֹ ֶשׁת׃ יט לְ כֹל֙ ְכּ ֵל֣י ַה ִמּ ְשׁ ָ֔כּן ְבּ ֖כֹל ֲﬠ ֽב ָֹד ֑תוֹ וְ ָכ ֵ ֽ
וְ ַא ְדנֵ ֶ ֖
שׁת׃ ס ס ס
נְ ֽחֹ ֶ
פרשת תצוה

ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וְ יִ ְק ֨חוּ ֵא ֜ ֶליָך ֶ ֣שׁ ֶמן ַ ֥ז יִת ָ ֛ז ְך ָכּ ִ ֖תית לַ ָמּ ֑אוֹר לְ ַ ֽה ֲﬠֹל֥ ת ֵנ֖ר
כז כ וְ ַא ָ֞תּה ְתּ ַצֶוּ֣ה | ֶא ְ
ל־ה ֵﬠ ֻ ֗דת יַ ֲֽﬠר ְֹך֩ א ֹ֨תוֹ ַ ֽא ֲה ֧ר ֹן ָוּב ָנ֛יו ֵמ ֶ ֥ﬠ ֶרב
מוֹﬠד֩ ִמ ֨חוּץ לַ ָפּר֜ ֶֹכת ֲא ֶ ֣שׁר ַﬠ ָ ֽ
ָתּ ִ ֽמיד׃ כא ְבּ ֣א ֶֹהל ֵ
ד־בּ ֶֹקר לִ ְפ ֵנ֣י יְ יָ ֑ ֻח ַ ֤קּת ﬠוֹלָ ֙ם לְ ֣דֹר ָֹ֔תם ֵמ ֵ ֖את ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ס כח א וְ ַא ָ֡תּה ַה ְק ֵ ֣רב ֵ ֩אלֶ יָך֩
ַﬠ ֖
נוֹ־לי ַ ֽא ֲהר֕ ֹן נָ ָ ֧דב ַו ֲֽא ִב ֛יהוּא
ת־בּ ָנ֣יו ִא ֗תּוֹ ִמ ֛תּוְֹך ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לְ ַ ֽכ ֲה ִ ֑
ת־א ֲהר֨ ֹן ָא ִ֜חיָך וְ ֶא ָ
ֶא ַ ֽ
ֶאלְ ָﬠ ָז֥ר וְ ִ ֽא ָית ָ ֖מר ְבּ ֵנ֥י ַ ֽא ֲה ֽר ֹן׃
יכם׃
ירנָּ ה ְק ֧ט ֶֹרת ָתּ ִ ֛מיד לִ ְפ ֵנ֥י יְ יָ ֖ לְ ד ֹֽר ֵֹת ֶ ֽ
ת־הנֵּ ֛ר ֹת ֵ ֥בּין ָ ֽה ַﬠ ְר ַ ֖בּיִם יַ ְק ִט ֶ ֑
 úח ְוּב ַ ֽה ֲﬠ ֹ֨לת ַ ֽא ֲה ֧ר ֹן ֶא ַ
וּמנְ ָ ֑חה וְ ֵ֕נ ֶסְך ֥ל ֹא ִת ְסּ ֖כוּ ָﬠ ָ ֽליו׃ י וְ ִכ ֶפּ֤ר ַ ֽא ֲה ֙ר ֹן ַﬠל־
ֹא־ת ֲﬠל֥ וּ ָﬠ ָל֛יו ְק ֥ט ֶֹרת זָ ָ ֖רה וְ ﬠ ָֹל֣ה ִ
ט ל ַֽ
ַק ְרנ ָֹ֔תיו ַא ַ ֖חת ַבּ ָשּׁ ָנ֑ה ִמ ַ ֞דּם ַח ַ ֣טּאת ַה ִכּ ֻפּ ִ ֗רים ַא ַ ֤חת ַבּ ָשּׁנָ ֙ה ַיְכ ֵפּ֤ר ָﬠלָ ֙יו לְ ד ֹ֣ר ֵֹת ֶ֔יכם ֽק ֶֹדשׁ־
שׁים ֖הוּא ַ ֽלייָ ֽ׃ פ פ פ
ָ ֽק ָד ִ ֥
פרשת כי תשא

ת־ר ֹאשׁ ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵא ֘ל לִ ְפ ֻ ֽק ֵד ֶיה ֒ם וְ ָ֨נ ְתנ֜ וּ
אמֹר׃ יב ִ ֣כּי ִת ָ֞שּׂא ֶא ֥
 úיא וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
ֹא־י ְֽהיֶ ֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף ִבּ ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם׃ יג ֶז֣ה | ְיִתּנ֗ וּ
ִ ֣אישׁ ֧כּ ֶֹפר נַ ְפ ֛שׁוֹ ַ ֽלייָ ֖ ִבּ ְפ ֣קֹד א ָ ֹ֑תם וְ ל ִ
ל־ה ְפּ ֻק ִ ֔דים ַ ֽמ ֲח ִ ֥צית ַה ֶ ֖שּׁ ֶקל ְבּ ֶ ֣שׁ ֶקל ַה ֑קּ ֶֹדשׁ ֶﬠ ְשׂ ִ ֤רים גֵּ ָר ֙ה ַה ֶ֔שּׁ ֶקל ַ ֽמ ֲח ִ ֣צית
ל־הﬠ ֵֹב ֙ר ַﬠ ַ
ָכּ ָ ֽ
רוּמת
יִתּן ְתּ ַ ֥
ל־ה ְפּ ֻק ִ ֔דים ִמ ֶ ֛בּן ֶﬠ ְשׂ ִ ֥רים ָשׁ ָנ֖ה וָ ָ ֑מ ְﬠלָ ה ֵ ֖
רוּמה ַ ֽלייָ ֽ׃ יד ֗כֹּל ָ ֽהﬠ ֵֹב ֙ר ַﬠ ַ
ַה ֶ֔שּׁ ֶקל ְתּ ָ ֖
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רוּמת יְ ָ֔י לְ ַכ ֵ ֖פּר
ת־תּ ַ ֣
יְ יָ ֽ׃ טו ֶ ֽה ָﬠ ִ ֣שׁיר ֽל ֹא־יַ ְר ֶ֗בּה וְ ַה ַדּל֙ ֣ל ֹא ְיַמ ֔ ִﬠיט ִ ֽמ ַ ֽמּ ֲח ִ ֖צית ַה ָ ֑שּׁ ֶקל לָ ֵת ֙ת ֶא ְ
ל־ﬠב ַ ֹ֖דת
ת־כּ ֶ֣סף ַה ִכּ ֻפּ ִ ֗רים ֵמ ֵא ֙ת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ ָנ ַֽת ָ ֣תּ א ֹ֔תוֹ ַﬠ ֲ
יכם׃ טז וְ ָ ֽל ַק ְח ָ֞תּ ֶא ֶ
ַﬠל־נַ ְפ ֽשׁ ֵֹת ֶ ֽ
יכם׃
רוֹן לִ ְפ ֵנ֣י יְ ָ֔י לְ ַכ ֵ ֖פּר ַﬠל־נַ ְפ ֽשׁ ֵֹת ֶ ֽ
מוֹﬠ֑ד וְ ָהיָ ֩ה לִ ְב ֵ֨ני יִ ְשׂ ָר ֵ ֤אל לְ זִ ָכּ ֙
֣א ֶֹהל ֵ
ל־פּי | ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֗אלֶּ ה
ת־ה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֑אלֶּ ה ִ֞כּי ַﬠ ִ ֣
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ְכּ ָתב־לְ ָך֖ ֶא ַ
 „úכז וַ יּ֤ ֶ
יוֹם וְ ַא ְר ָבּ ִ ֣ﬠים ֔ ַליְ לָ ה ֶ ֚ל ֶחם
י־שׁם ִﬠם־יְ ָ֗י ַא ְר ָבּ ִ ֥ﬠים ֙
ָכּ ַ ֧ר ִתּי ִא ְתָּך֛ ְבּ ִ ֖רית וְ ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ כח ַ ֽו יְ ִה ָ ֣
ל־הלֻּ ֗חֹת ֵ ֚את ִדּ ְב ֵ ֣רי ַה ְבּ ִ ֔רית ֲﬠ ֶ ֖שׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִ ֽרים׃ כט וַ יְ ִ֗הי
וּמיִם ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֑תה וַ ְיִּכ ֣תֹּב ַﬠ ַ
֣ל ֹא ָא ַ֔כל ַ ֖
ן־ה ָ ֑הר וּמ ֶ ֹ֣שׁה ֽל ֹא־יָ ַ ֗דﬠ
וּשׁ ֵ֨ני לֻ ֤חֹת ָ ֽה ֵﬠ ֻד ֙ת ְבּיַ ד־מ ֶֹ֔שׁה ְבּ ִר ְד ֖תּוֹ ִמ ָ
ְבּ ֶ ֤ר ֶדת מ ֶֹשׁ ֙ה ֵמ ַ ֣הר ִס ַ֔יני ְ
ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶאת־מ ֶֹ֔שׁה וְ ִה ֵנּ֥ה ָק ַ ֖רן
ִ ֥כּי ָק ַ ֛רן ֥ﬠוֹר ָפּ ָנ֖יו ְבּ ַד ְבּ ֥רוֹ ִא ֽתּוֹ׃ ל וַ ַ֨יּ ְרא ַ ֽא ֲהר֜ ֹן וְ ָכ ְ
ל־הנְּ ִשׂ ִ ֖אים
֣ﬠוֹר ָפּ ָנ֑יו וַ ִיּ ְֽיר ֖אוּ ִמ ֶגּ ֶ֥שׁת ֵא ָ ֽליו׃ לא וַ יִּ ְק ָ ֤רא ֲאלֵ ֶה ֙ם מ ֶֹ֔שׁה וַ יָּ ֻ ֧שׁבוּ ֵא ָל֛יו ַ ֽא ֲה ֥ר ֹן וְ ָכ ַ
ל־א ֶ֨שׁר
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וַ יְ ַצ ֵ ֕וּם ֵא ֩ת ָכּ ֲ
י־כן נִ גְּ ֖שׁוּ ָכּ ְ
ָ ֽבּ ֵﬠ ָ ֑דה וַ יְ ַד ֵ ֥בּר מ ֶ ֹ֖שׁה ֲאלֵ ֶ ֽהם׃ לב וְ ַ ֽא ֲח ֵר ֵ ֥
ל־פּ ָנ֖יו ַמ ְסֶוֽה׃ לד ְוּב ֨ב ֹא מ ֶֹ֜שׁה
יִּתּן ַﬠ ָ
ִדּ ֶ ֧בּר יְ יָ ֧ ִא ֖תּוֹ ְבּ ַ ֥הר ִס ָינֽי׃ לג וַ ַיְכ֣ל מ ֶֹ֔שׁה ִמ ַדּ ֵ ֖בּר ִא ָ ֑תּם וַ ֵ ֥
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֵ ֖את ֲא ֶ ֥שׁר
אתוֹ וְ יָ ָ֗צא וְ ִד ֶבּ ֙ר ֶא ְ
ד־צ ֑
ת־ה ַמּ ְסֶו֖ה ַﬠ ֵ
לִ ְפ ֵנ֤י יְ יָ֙ לְ ַד ֵבּ֣ר ִא ֔תּוֹ יָ ִ ֥סיר ֶא ַ
ת־פּ ֵנ֣י מ ֶֹ֔שׁה ִ ֣כּי ָק ַ ֔רן ֖ﬠוֹר ְפּ ֵנ֣י מ ֶ ֹ֑שׁה וְ ֵה ִ֨שׁיב מ ֶ ֹ֤שׁה ֶאת־
יְ ֻצֶוּֽה׃ לה וְ ָר ֤אוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶא ְ
בּר ִא ֽתּוֹ׃ ס ס ס
ל־פּ ָ֔ניו ַﬠד־בּ ֹ֖אוֹ לְ ַד ֵ ֥
ַה ַמּ ְסוֶ ֙ה ַﬠ ָ
פרשת ויקהל

ר־צָוּ֥ה
ֹאמר ֲאלֵ ֶ ֑הם ֵ ֚אלֶּ ה ַה ְדּ ָב ִ ֔רים ֲא ֶשׁ ִ
ל־ﬠ ַ ֛דת ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל וַ יּ֣ ֶ
ת־כּ ֲ
 ‰úא וַ יַּ ְק ֵ ֣הל מ ֶֹ֗שׁה ֶ ֽא ָ
אכ ֒ה ַוּביּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֗ ִיﬠי ִי ְֽה ֶ֨יה לָ ֶ ֥כם ֛ק ֶֹדשׁ ַשׁ ַ ֥בּת
יְ יָ ֖ ַ ֽל ֲﬠ ֥שׂ ֹת א ָ ֹֽתם׃ ב ֵ ֣שׁ ֶשׁת ִיָמים֘ ֵ ֽתּ ָﬠ ֶ ֣שׂה ְמלָ ָ
א־ת ַ ֽב ֲﬠ ֣רוּ ֵ֔אשׁ ְבּ ֖כֹל ֽמ ְֹשׁ ֽב ֵֹת ֶיכ֑ם ְבּי֖ וֹם
יוּמת׃ ג ֽל ֹ ְ
אכה ָ ֽ
ל־הﬠ ֶ ֹ֥שׂה ֛בוֹ ְמלָ ָ ֖
ַשׁ ָבּ ֖תוֹן ַ ֽלייָ ֑ ָכּ ָ ֽ
בּת׃ פ
ַה ַשּׁ ָ ֽ
תוֹל ַﬠת ָשׁ ִנ֖י וְ ֵ ֣שׁשׁ ָמ ְשׁ ָז֑ר
וּמ ַ֞סְך ַ ֤שׁ ַﬠר ֶ ֽה ָח ֵצ ֙ר ַ ֽמ ֲﬠ ֵ ֣שׂה ר ֵ ֹ֔קם ְתּ ֵכ֧לֶ ת וְ ַא ְרגָּ ָ ֛מן וְ ַ ֥
úח יח ָ
קוֹמה ְבר֨ ַֹח ֙ב ָח ֵ ֣משׁ ַא ֔מּוֹת לְ ֻﬠ ַ ֖מּת ַקלְ ֵ ֥ﬠי ֶ ֽה ָח ֵ ֽצר׃ יט וְ ַﬠ ֻ ֽמּ ֵד ֶיה ֙ם
וְ ֶﬠ ְשׂ ִ ֤רים ַא ָמּ ֙ה ֔א ֶֹרְך וְ ָ ֤
יהם ָ ֽכּ ֶסף׃ כ ְ ֽו ָכל־
יהם ַו ֲֽח ֻ ֽשׁ ֵק ֶ ֖
אשׁ ֶ ֛
יהם ֶ֔כּ ֶסף וְ ִצ ֧פּוּי ָ ֽר ֵ
יהם ַא ְר ָבּ ָ ֖ﬠה נְ ֑חֹ ֶשׁת ָ ֽו וֵ ֶ ֣
ַא ְר ָבּ ֔ ָﬠה וְ ַא ְדנֵ ֶ ֥
שׁת׃ ס ס ס
ַה ֵיְת ֞ד ֹת לַ ִמּ ְשׁ ָ ֧כּן וְ ֶ ֽל ָח ֵצ֛ר ָס ִ ֖ביב נְ ֽחֹ ֶ
פרשת פקודי

ל־פּי מ ֶ ֹ֑שׁה ֲﬠב ַֹד ֙ת ַהלְ וִ ִ֔יּם ְבּיַ ֙ד
קוּדי ַה ִמּ ְשׁ ָ ֙כּן ִמ ְשׁ ַכּ֣ן ָ ֽה ֵﬠ ֻ ֔דת ֲא ֶ ֥שׁר ֻפּ ַ ֖קּד ַﬠ ִ ֣
úח כא ֵ ֣אלֶּ ה ְפ ֵ ֤
הוּדה ָﬠ ָ֕שׂה ֵ ֛את ָכּל־
ן־חוּר לְ ַמ ֵ ֣טּה יְ ָ ֑
ן־אוּרי ֶב ֖
ן־א ֲה ֖ר ֹן ַהכּ ֵ ֹֽהן׃ כב ְוּב ַצלְ ֵ ֛אל ֶבּ ִ ֥
ִ ֽא ָית ָ֔מר ֶ ֽבּ ַ ֽ
ה־דן ָח ָ ֣רשׁ וְ ח ֵ ֹ֑שׁב וְ ר ֵ ֹ֗קם
ן־א ִ ֽח ָיס ָ ֛מְך לְ ַמ ֵטּ ָ ֖
ר־צָוּ֥ה יְ יָ ֖ ֶאת־מ ֶ ֹֽשׁה׃ כג וְ ִא ֗תּוֹ ָ ֽא ֳהלִ ָ֞יאב ֶבּ ֲ
ֲא ֶשׁ ִ
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תוֹל ַﬠת ַה ָשּׁ ִנ֖י ַוּב ֵ ֽשּׁשׁ׃
וּב ַא ְרגָּ ָ֔מן ְוּב ַ ֥
ַבּ ְתּ ֵ֨כלֶ ֙ת ָ ֣

יט

ס

בוֹא
א־יָכֹל מ ֶֹ֗שׁה לָ ֙
ת־ה ִמּ ְשׁ ָ ֽכּן׃ לה וְ ֽל ֹ ֣
מוֹﬠ֑ד ְוּכ ֣בוֹד יְ ָ֔י ָמ ֵל֖א ֶא ַ
ת־א ֶֹהל ֵ
יְכס ֶ ֽה ָﬠ ָ ֖נ ן ֶא ֣
מ לד וַ ַ ֥
ת־ה ִמּ ְשׁ ָ ֽכּן׃ לו ְוּב ֵ ֽה ָﬠל֤ וֹת ֶ ֽה ָﬠנָ ֙ן
י־שׁ ַ ֥כן ָﬠ ָל֖יו ֶ ֽה ָﬠ ָ ֑נ ן ְוּכ ֣בוֹד יְ ָ֔י ָמ ֵל֖א ֶא ַ
מוֹﬠד ִ ֽכּ ָ
ל־א ֶֹהל ֔ ֵ
ֶא ֣
ם־ל ֹא יֵ ָֽﬠ ֶל֖ה ֶ ֽה ָﬠ ָ ֑נ ן וְ ֣ל ֹא יִ ְס ֔ﬠוּ
יהם׃ לז וְ ִא ֥
ֵמ ַﬠ֣ל ַה ִמּ ְשׁ ָ֔כּן יִ ְס ֖ﬠוּ ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ֖כֹל ַמ ְס ֵﬠ ֶ ֽ
יוֹמם וְ ֵ֕אשׁ ִ ֽתּ ְהיֶ ֥ה ַל֖יְ לָ ה ֑בּוֹ לְ ֵﬠ ֵינ֥י ָכל־
ל־ה ִמּ ְשׁ ָ ֙כּן ָ֔
ֹלתוֹ׃ לח ִכּי֩ ֲﬠ ַ֨נן ֻ)ﬠן ָ ( יְ יָ ֤ ַﬠ ַ
ַﬠד־י֖ וֹם ֵה ָ ֽﬠ ֽ
יהם׃ חזק אדינ
ֵ ֽבּית־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ָכל־ ֻ)בּלָ ( ַמ ְס ֵﬠ ֶ ֽ
פרשת ויקרא

ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙
אמֹר׃ ב ַדּ ֵ֞בּר ֶא ְ
מוֹﬠ֖ד לֵ ֽ
‡ א וַ יִּ ְק ָ ֖רא ֶאל־מ ֶ ֹ֑שׁה וַ יְ ַד ֵ ֤בּר יְ יָ֙ ֵא ֔ ָליו ֵמ ֥א ֶֹהל ֵ
ן־ה ֔צּ ֹאן
וּמ ַ
ן־ה ָבּ ָק ֙ר ִ
ן־ה ְבּ ֵה ָ֗מה ִמ ַ
וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲאלֵ ֶ֔הם ָא ָ ֗דם ִ ֽכּי־יַ ְק ִ ֥ריב ִמ ֶכּ֛ם ָק ְר ָ ֖בּן ַ ֽלייָ ֑ ִמ ַ
ל־פּ ַתח
יבנּוּ ֶא ֜ ֶ
ן־ה ָבּ ָ ֔קר זָ ָ ֥כר ָתּ ִ ֖מים יַ ְק ִר ֶ ֑
ת־ק ְר ַבּנְ ֶ ֽכם׃ ג ִאם־ﬠ ָֹל֤ה ָק ְר ָבּ ֙נוֹ ִמ ַ
ַתּ ְק ִ ֖ריבוּ ֶא ָ
מוֹﬠ ֙ד יַ ְק ִ ֣ריב א ֹ֔תוֹ לִ ְרצֹנ֖ וֹ לִ ְפ ֵנ֥י יְ יָ ֽ׃
֤א ֶֹהל ֵ
ֹאשׁוֹ ַו ֲֽח ִ ֽמ ִשׁ ָ ֖תיו י ֵ ֹ֣סף ָﬠ ָל֑יו ַ ֽל ֲא ֶ֨שׁר
ֹתוֹ ְבּר ֔
 ‰כד ֠אוֹ ִמ ֞כֹּל ֲא ֶשׁר־יִ ָשּׁ ַ ֣בﬠ ָﬠלָ יו֘ לַ ֶ֒שּׁ ֶקר֒ וְ ִשׁ ַלּ֤ם א ֙
ן־ה ֛צּ ֹאן ְבּ ֶﬠ ְר ְכָּך֥
יָביא ַ ֽלייָ ֑ ַ ֣איִ ל ָתּ ִ ֧מים ִמ ַ
ת־א ָשׁ ֥מוֹ ִ ֖
֥הוּא ל֛ וֹ ְיִתּ ֶנ֖נּוּ ְבּי֥ וֹם ַא ְשׁ ָמ ֽתוֹ׃ כה וְ ֶא ֲ
ל־א ַ ֛חת ִמ ֥כֹּל ֲא ֶ ֽשׁר־יַ ֲֽﬠ ֶ ֖שׂה
ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃ כו וְ ִכ ֨ ֶפּר ָﬠ ָל֧יו ַהכּ ֵ ֹ֛הן לִ ְפ ֵנ֥י יְ יָ ֖ וְ נִ ְס ַל֣ח ל֑ וֹ ַﬠ ַ
לְ ָא ָ ֖שׁם ֶא ַ
בהּ׃ פ פ פ
לְ ַא ְשׁ ָ ֥מה ָ ֽ
פרשת צו

תּוֹרת ָ ֽהﬠ ָֹל֑ה ִ ֣הוא
אמֹר ז֥ ֹאת ַ ֖
ת־בּ ָנ֣יו לֵ ֔
ת־א ֲה ֙ר ֹן וְ ֶא ָ
אמֹר׃ ב ַצ֤ו ֶ ֽא ַ ֽ
ו א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
ד־ה ֔בּ ֶֹקר וְ ֵ ֥אשׁ ַה ִמּזְ ֵ ֖בּ ַח ֥תּ ַוּקד ֽבּוֹ׃ ג וְ לָ ַ֨בשׁ
ל־ה ֨ ַלּיְ לָ ֙ה ַﬠ ַ
ל־ה ִמּזְ ֵ ֤בּ ַח ָכּ ַ
ָ ֽהﬠ ֡ ָֹלה ַﬠ ֩ל ֽמ ְוֹק ָ ֨דה ַﬠ ַ
ֹאכל ָה ֵ ֛אשׁ
ת־ה ֶ ֗דּ ֶשׁן ֲא ֶ֨שׁר תּ ַ ֥
ל־בּ ָשׂרוֹ֒ וְ ֵה ִ ֣רים ֶא ַ
י־ב ֘ד יִ לְ ַ ֣בּשׁ ַﬠ ְ
וּמ ְכנְ ֵס ַ
ַהכּ ֵֹ֜הן ִמ ֣דּוֹ ַ֗בד ִ ֽ
ת־בּגָ ָ ֔דיו וְ לָ ַ ֖בשׁ ְבּגָ ִ ֣דים ֲא ֵח ִ ֑רים
ל־ה ִמּזְ ֵ ֑בּ ַח וְ ָשׂ ֕מוֹ ֵ ֖א ֶצל ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח׃ ד ָוּפ ַשׁ ֙ט ֶא ְ
ת־הﬠ ָֹל֖ה ַﬠ ַ
ֶא ָ ֽ
ד־בּוֹ
ל־ה ִמּזְ ֵ ֤בּ ַח ֽתּ ַוּק ֙
ל־מ ֖קוֹם ָט ֽהוֹר׃ ה וְ ָה ֵ֨אשׁ ַﬠ ַ
ל־מ ֣חוּץ ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶ֔נה ֶא ָ
שׁן ֶא ִ
ת־ה ֶ ֨דּ ֶ ֙
הוֹציא ֶא ַ
וְ ִ ֤
֖יה
֧יה ַהכּ ֵ ֹ֛הן ֵﬠ ִ ֖צים ַבּ ֣בּ ֶֹקר ַבּ ֑בּ ֶֹקר וְ ָﬠ ַ ֤רְך ָﬠ ֨ ֶל ָ֙יה ָ ֽהﬠ ֔ ָֹלה וְ ִה ְק ִ ֥טיר ָﬠ ֶל ָ
֣ל ֹא ִת ְכ ֶ֔בּה ִוּב ֨ ֵﬠר ָﬠ ֶל ָ
בּה׃ ס
ל־ה ִמּזְ ֵ ֖בּ ַח ֥ל ֹא ִת ְכ ֶ ֽ
ֶחלְ ֵ ֥בי ַה ְשּׁלָ ִ ֽמים׃ ו ֵ֗אשׁ ָתּ ִ ֛מיד תּוּ ַ ֥קד ַﬠ ַ
מוֹﬠד ֵ ֽתּ ְשׁ ֨בוּ
יכם׃ לה ֶ֩וּפ ַת ֩ח ֨א ֶֹהל ֜ ֵ
ח לד ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ָﬠ ָ ֖שׂה ַבּיּ֣ וֹם ַה ֶזּ֑ה ִצָוּ֧ה יְ יָ ֧ ַ ֽל ֲﬠ ֖שׂ ֹת לְ ַכ ֵ ֥פּר ֲﬠלֵ ֶ ֽ
ֽיתי׃ לו וַ יַּ ַ֥ﬠשׂ
י־כ֖ן ֻצֵוּ ִ
ת־מ ְשׁ ֶ ֥מ ֶרת יְ יָ ֖ וְ ֣ל ֹא ָת ֑מוּתוּ ִכּ ֵ
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֛תּם ֶא ִ
יוֹמם וָ ֨ ַליְ לָ ֙ה ִשׁ ְב ַﬠ֣ת ִ֔יָמים ְ
ָ֤
ֹשׁה׃ ס ס ס
ר־צָוּ֥ה יְ יָ ֖ ְבּיַ ד־מ ֶ ֽ
ל־ה ְדּ ָב ִ ֔רים ֲא ֶשׁ ִ
ַ ֽא ֲה ֖ר ֹן ָוּב ָנ֑יו ֵ ֚את ָכּ ַ

כ
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פרשת שמיני

ל־א ֲהר֗ ֹן
ֹאמר ֶ ֽא ַ ֽ
ט א ַ ֽו יְ ִ ֙הי ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ֔יני ָק ָ ֣רא מ ֶֹ֔שׁה לְ ַ ֽא ֲה ֖ר ֹן וּלְ ָב ָנ֑יו וּלְ זִ ְק ֵנ֖י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ב וַ יּ֣ ֶ
ל־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ימם וְ ַה ְק ֵ ֖רב לִ ְפ ֵנ֥י יְ יָ ֽ׃ ג וְ ֶא ְ
ן־בּ ָ ֧קר לְ ַח ָ ֛טּאת וְ ַ ֥איִ ל לְ ﬠ ָֹל֖ה ְתּ ִמ ִ ֑
ח־ל ָ֠ך ֵﬠ֣גֶ ל ֶבּ ָ
ַק ֠ ְ
ימם לְ ﬠ ָ ֹֽלה׃
ֽי־שׁ ָנ֛ה ְתּ ִמ ִ ֖
יר־ﬠזִּ ֙ים לְ ַח ָ֔טּאת וְ ֨ ֵﬠגֶ ל וָ ֶכ ֶ֧בשׂ ְבּ ֵנ ָ
אמֹר ְק ֤חוּ ְשׂ ִ ֽﬠ ִ
ְתּ ַד ֵבּ֣ר לֵ ֑
יתם ְקד ִֹ֔שׁים
אֹלהים ִ ֽו ְהיִ ֶ ֣
י‡ מה ִ ֣כּי | ֲא ִנ֣י יְ ָ֗י ַ ֽה ַ ֽמּ ֲﬠ ֶל֤ה ֶא ְת ֶכ ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִם ִ ֽל ְהי֥ ֹת לָ ֶכ֖ם ֵ ֽל ִ ֑
תּוֹרת ַה ְבּ ֵה ָמ ֙ה וְ ָה ֔ﬠוֹף וְ כֹל֙ ֶנ ֶ֣פשׁ ַ ֽה ַח ָ֔יּה ָ ֽהר ֶ ֹ֖מ ֶשׂת ַבּ ָ ֑מּיִם וּלְ ָכל־
ִ ֥כּי ָק ֖דוֹשׁ ָ ֽאנִ י׃ מו ז֣ ֹאת ַ ֤
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ מז לְ ַה ְב ִ ֕דּיל ֵ ֥בּין ַה ָטּ ֵ ֖מא ֵוּב֣ין ַה ָטּ ֑הֹר ֵוּב֤ין ַ ֽה ַחיָּ ֙ה ַ ֽה ֶנּ ֱֽא ֶ֔כלֶ ת ֵוּב ֙ין
ֶנ ֶ֖פשׁ ַהשּׁ ֶ ֹ֥ר ֶצת ַﬠ ָ
כל׃ פ פ פ
ַ ֽה ַח ָ֔יּה ֲא ֶ ֖שׁר ֥ל ֹא ֵ ֽת ָא ֵ ֽ
פרשת תזריע

אמֹר ִא ָשּׁ ֙ה ִ ֣כּי ַתזְ ִ ֔ר ַיע וְ יָ ֽלְ ָ ֖דה
ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ לֵ ֔
אמֹר׃ ב ַדּ ֵ֞בּר ֶא ְ
יב א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
וֹתהּ ִתּ ְט ָ ֽמא׃ ג ַוּביּ֖ וֹם ַה ְשּׁ ִמ ִינ֑י ֖יִמּוֹל ְבּ ַ ֥שׂר
ימי נִ ַ ֥דּת ְדּ ָ ֖
זָ ָכ֑ר וְ ָ ֽט ְמ ָא ֙ה ִשׁ ְב ַﬠ֣ת ִ֔יָמים ִכּ ֵ ֛
ָﬠ ְרלָ ֽתוֹ׃
י־ﬠוֹר פּ ַ ֹ֖ר ַחת ִ ֑הוא ָבּ ֵ ֣אשׁ
ל־כּלִ ֔
וֹ־ב ֨ ֵﬠ ֶר ֙ב ֣אוֹ ְב ָכ ְ
וֹ־ב ְשּׁ ִ ֤תי ֽא ָ
ם־תּ ָר ֶ֨אה ֜ﬠוֹד ַ֠בּ ֶבּ֠גֶ ד ֽא ַ
י‚ נז וְ ִא ֵ ֽ
ﬠוֹר ֲא ֶ ֣שׁר
ל־כּ ִ ֤לי ָה ֙
וֹ־כ ְ
וֹ־ה ֜ ֵﬠ ֶרב ֽא ָ
וֹ־ה ְשּׁ ִ֨תי ֽא ָ
ר־בּוֹ ַה ָ ֽנּ גַ ﬠ׃ נח וְ ַה ֶ֡בּגֶ ד ֽא ַ
ִתּ ְשׂ ְר ֔ ֶפנּוּ ֵ ֥את ֲא ֶשׁ ֖
ﬠ־צ ַ ֜ר ַﬠת ֶ ֥בּגֶ ד ַה ֶצּ ֶ֣מר | ֣אוֹ
תּוֹרת ֶ ֽנ גַ ָ
ְתּ ַכ ֵ֔בּס וְ ָ ֥סר ֵמ ֶ ֖הם ַה ָ ֑נּ גַ ﬠ וְ ֻכ ַ ֥בּס ֵשׁ ִנ֖ית וְ ָט ֵ ֽהר׃ נט ֠ז ֹאת ַ ֨
ט ֲה ֖רוֹ ֥אוֹ לְ ַט ְמּ ֽאוֹ׃ פ פ פ
י־ﬠוֹר לְ ַ ֽ
ל־כּלִ ֑
תי ֣אוֹ ָה ֔ ֵﬠ ֶרב ֖אוֹ ָכּ ְ
ַה ִפּ ְשׁ ִ֗תּים ֤אוֹ ַה ְשּׁ ִ ֙
פרשת מצורע

הוּבא
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ ֹ֔רﬠ ְבּי֖ וֹם ָ ֽט ֳה ָר ֑תוֹ וְ ָ ֖
אמֹר׃ ב ז֤ ֹאת ִ ֽתּ ְהיֶ ֙ה ַ ֣
י„ א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
ﬠ־ה ָצּ ַ ֖ר ַﬠת
ל־מ ֖חוּץ ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶנ֑ה וְ ָר ָא ֙ה ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ִה ֵנּ֛ה נִ ְר ָ ֥פּא ֶ ֽנ גַ ַ
ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃ ג וְ יָ ָצ ֙א ַהכּ ֵֹ֔הן ֶא ִ
ֶא ַ
ן־ה ָצּ ֽר ַוּע׃
ִמ ַ
ת־מ ְשׁ ָכּ ִנ֖י
תוּ ְבּ ֻט ְמ ָא ָ֔תם ְבּ ַט ְמּ ָ ֥אם ֶא ִ
ת־בּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמ ֻטּ ְמ ָא ָ ֑תם וְ ֤ל ֹא ֻ֨יָמ ֙
טו לא וְ ִהזַּ ְר ֶ ֥תּם ֶא ְ
ה־בהּ׃
ת־ז ַרﬠ לְ ָט ְמ ָא ָ ֽ
תּוֹרת ַה ָזּ֑ב ַו ֲֽא ֶ֨שׁר ֵתּ ֵ ֥צא ִמ ֶ ֛מּנּוּ ִשׁ ְכ ַב ֶ ֖
תוֹכם׃ לב ז֥ ֹאת ַ ֖
ֲא ֶ ֥שׁר ְבּ ָ ֽ
אה׃ פ פ פ
ם־ט ֵמ ָ ֽ
ת־זוֹבוֹ לַ זָּ ָ ֖כר וְ לַ נְּ ֵק ָ ֑בה וּלְ ִ֕אישׁ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְשׁ ַ ֖כּב ִﬠ ְ
֔
לג וְ ַה ָדּוָ ֙ה ְבּנִ ָדּ ָ֔תהּ וְ ַהזָּ ֙ב ֶא
פרשת אחרי מות

ֹאמר
יָּמתוּ׃ ב וַ יּ֨ ֶ
טז א וַ יְ ַד ֵ ֤בּר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֔מוֹת ְשׁ ֵנ֖י ְבּ ֵנ֣י ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן ְבּ ָק ְר ָב ָ ֥תם לִ ְפ ֵנֽי־יְ יָ ֖ וַ ֻ ֽ
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כא

ל־ה ֔קּ ֶֹדשׁ ִמ ֵ ֖בּית לַ ָפּ ֑ר ֶֹכת ֶאל־
ל־ﬠ ֙ת ֶא ַ
ל־יָב ֹא ְב ָכ ֵ
ל־א ֲה ֣ר ֹן ָא ִ֒חיָך֒ וְ ַא ֤
יְ ָ֜י ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ַדּ ֵבּר֘ ֶא ַ ֽ
ל־ה ַכּ ֽפּ ֶֹרת׃ ג ְבּז֛ ֹאת ֥יָב ֹא
ל־ה ָא ֙ר ֹן וְ ֣ל ֹא ֔יָמוּת ִכּ֚י ֶ ֽבּ ָﬠ ָ֔נן ֵ ֽא ָר ֶ ֖אה ַﬠ ַ
ְפּ ֵ֨ני ַה ַכּ ֜פּ ֶֹרת ֲא ֶ ֤שׁר ַﬠ ָ ֽ
ל־ה ֑קּ ֶֹדשׁ ְבּ ַ ֧פר ֶבּ ָ
ַ ֽא ֲה ֖ר ֹן ֶא ַ
ן־בּ ָ ֛קר לְ ַח ָ ֖טּאת וְ ַ ֥איִ ל לְ ﬠ ָ ֹֽלה׃
יכם׃
ת־הגּ֖ וֹי ֲא ֶ ֥שׁר לִ ְפנֵ ֶ ֽ
א־ת ִ ֤קיא ָה ָ֨א ֶר ֙ץ ֶא ְת ֶ֔כם ְבּ ַ ֽט ַ ֽמּ ֲא ֶכ֖ם א ָ ֹ֑תהּ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ָק ָ ֛אה ֶא ַ
יח כח וְ ֽל ֹ ָ
ל־א ֶ ֣שׁר יַ ֲֽﬠ ֶ֔שׂה ִמ ֥כֹּל ַה ֽתּ ֵוֹﬠ ֖בֹת ָה ֵ ֑אלֶּ ה וְ נִ ְכ ְר ֛תוּ ַהנְּ ָפ ֥שׁוֹת ָ ֽהﬠ ֹ֖שׂ ֹת ִמ ֶ ֥קּ ֶרב ַﬠ ָ ֽמּם׃
כט ִכּ֚י ָכּ ֲ
ת־מ ְשׁ ַמ ְר ִ֗תּי לְ ִבלְ ִ֨תּי ֲﬠ ֜שׂוֹת ֵ ֽמ ֻח ֤קּוֹת ַה ֽתּ ֵוֹﬠב ֹ֙ת ֲא ֶ ֣שׁר ַנ ֲֽﬠ ֣שׂוּ לִ ְפנֵ ֶ֔יכם וְ ֥ל ֹא
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֣תּם ֶא ִ
ל ְ
יכם׃ פ פ פ
ִ ֽת ַטּ ְמּ ֖אוּ ָבּ ֶ ֑הם ֲא ִנ֖י יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
פרשת קדושים

ל־ﬠ ַ ֧דת ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֥תּ ֲאלֵ ֶ ֖הם
ל־כּ ֲ
אמֹר׃ ב ַדּ ֵ֞בּר ֶא ָ
יט א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
ת־שׁ ְבּת ַ ֹ֖תי
יכם׃ ג ִ ֣אישׁ ִא ֤מּוֹ וְ ָא ִב ֙יו ִתּ ָ ֔יראוּ וְ ֶא ַ
ְקד ִ ֹ֣שׁים ִ ֽתּ ְהי֑ וּ ִ ֣כּי ָק ֔דוֹשׁ ֲא ִנ֖י יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
יכם׃
ִתּ ְשׁ ֑מֹרוּ ֲא ִנ֖י יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
א־ת ַשׁ ְקּ ֨צוּ
ין־ה ֥ﬠוֹף ַה ָטּ ֵ ֖מא לַ ָטּ ֑הֹר וְ ֽל ֹ ְ
וּב ָ
ין־ה ְבּ ֵה ָ ֤מה ַה ְטּה ָֹר ֙ה לַ ְטּ ֵמ ָ֔אה ֵ ֽ
כ כה וְ ִה ְב ַדּלְ ֶ֞תּם ֵ ֽבּ ַ
ר־ה ְב ַ ֥דּלְ ִתּי לָ ֶכ֖ם
ֶאת־נַ ְפ ֽשׁ ֵֹת ֶ֜יכם ַבּ ְבּ ֵה ָ ֣מה ָוּב ֗ﬠוֹף ְוּבכֹל֙ ֲא ֶ ֣שׁר ִתּ ְר ֣מֹשׂ ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁ ִ
ן־ה ַﬠ ִ ֖מּים ִ ֽל ְהי֥ וֹת ִ ֽלי׃
לְ ַט ֵ ֽמּא׃ כו ִ ֽו ְהיִ ֶ֤יתם לִ ֙י ְקד ִֹ֔שׁים ִ ֥כּי ָק ֖דוֹשׁ ֲא ִנ֣י יְ יָ ֑ ָו ַֽא ְב ִ ֥דּל ֶא ְת ֶכ֛ם ִמ ָ ֽ
יהם
יוּמתוּ ָבּ ֶ ֛א ֶבן יִ ְרגְּ ֥מוּ א ָ ֹ֖תם ְדּ ֵמ ֶ ֥
י־י ְֽה ֶ֨יה ָב ֶ ֥הם ֛אוֹב ֥אוֹ יִ ְדּﬠ ִֹנ֖י ֣מוֹת ָ ֑
וֹ־א ָ֗שּׁה ִכּ ִ
כז וְ ִ ֣אישׁ ֽא ִ
בּם׃ פ פ פ
ָֽ
פרשת אמור

ל־ה ֽכּ ֲֹה ִנ֖ים ְבּ ֵנ֣י ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲאלֵ ֶ֔הם לְ ֶנ ֶ֥פשׁ ֽל ֹא־יִ ַטּ ָ ֖מּא
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֱא ֥מֹר ֶא ַ
כ‡ א וַ יּ֤ ֶ
ְבּ ַﬠ ָ ֽמּיו׃ ב ִכּ֚י ִאם־לִ ְשׁ ֵאר֔ וֹ ַה ָקּ ֖ר ֹב ֵא ָל֑יו לְ ִא ֣מּוֹ וּלְ ָא ִ֔ביו וְ לִ ְבנ֥ וֹ וּלְ ִב ֖תּוֹ וּלְ ָא ִ ֽחיו׃ ג וְ ַ ֽל ֲאח ֹ֤תוֹ
יְתה לְ ִ ֑אישׁ ָל֖הּ יִ ַטּ ָ ֽמּא׃
ֹא־ה ָ ֖
רוֹבה ֵא ֔ ָליו ֲא ֶ ֥שׁר ל ָ ֽ
ַה ְבּתוּלָ ֙ה ַה ְקּ ָ ֣
נוּפה ֶ ֥שׁ ַבﬠ ַשׁ ָבּ ֖תוֹת
ת־ﬠ ֶֹמר ַה ְתּ ָ ֑
יּוֹם ֲה ִ ֣ב ֲיא ֶ֔כם ֶא ֖
כ‚ טו ְוּס ַפ ְר ֶ ֤תּם לָ ֶכ ֙ם ִמ ָ ֽמּ ֳח ַ ֣רת ַה ַשּׁ ָ֔בּת ִמ ֙
ְתּ ִמ ֥ימֹת ִ ֽתּ ְהיֶ ֽינָ ה׃ טז ַﬠ֣ד ִ ֽמ ָ ֽמּ ֳח ַ ֤רת ַה ַשּׁ ָבּ ֙ת ַה ְשּׁ ִב ֔ ִיﬠת ִתּ ְס ְפּ ֖רוּ ֲח ִמ ִ ֣שּׁים י֑ וֹם וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֛תּם
נוּפה ְשׁ ַ֨תּ ֙יִם ְשׁ ֵנ֣י ֶﬠ ְשׂר ִֹ֔נים ֣סֹלֶ ת
וֹשׁ ֨ב ֵֹת ֶ֜יכם ָתּ ִ ֣ביאּוּ | ֶל ֶ֣חם ְתּ ֗ ָ
ִמנְ ָ ֥חה ֲח ָד ָ ֖שׁה ַ ֽלייָ ֽ׃ יז ִמ ֽמּ ְ
ל־ה ֗ ֶלּ ֶחם ִשׁ ְב ֨ ַﬠת ְכּ ָב ִ ֤שׂים ְתּ ִמ ִימ ֙ם
כּוּרים ַ ֽלייָ ֽ׃ יח וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֣תּם ַﬠ ַ
ִ ֽתּ ְה ֶ֔יינָ ה ָח ֵ ֖מץ ֵ ֽתּ ָא ֶפ֑ינָ ה ִבּ ִ ֖
וּמנְ ָח ָת ֙ם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ֔יהם ִא ֵ ֥שּׁה
ן־בּ ָ ֛קר ֶא ָ ֖חד וְ ֵא ִיל֣ם ְשׁ ָ ֑נ יִם ִי ְֽהי֤ וּ ﬠֹלָ ֙ה ַ ֽל ָ֔יי ִ
וּפר ֶבּ ָ
ְבּ ֵנ֣י ָשׁ ָ֔נה ַ ֧
וּשׁ ֵנ֧י ְכ ָב ִ ֛שׂים ְבּ ֵנ֥י ָשׁ ָנ֖ה לְ ֶז ַ֥בח
יר־ﬠ ִ ֥זּים ֶא ָ ֖חד לְ ַח ָ ֑טּאת ְ
יתם ְשׂ ִ ֽﬠ ִ
ֵ ֽר ַיח־נִ ֖יח ַֹח ַ ֽלייָ ֽ׃ יט ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֛

כב
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ל־שׁ ֵנ֖י ְכּ ָב ִ ֑שׂים ֛ק ֶֹדשׁ
נוּפ ֙ה לִ ְפ ֵנ֣י יְ ָ֔י ַﬠ ְ
ְשׁלָ ִ ֽמים׃ כ וְ ֵה ִנ֣יף ַהכּ ֵ ֹ֣הן | א ָֹ֡תם ַﬠ ֩ל ֨ ֶל ֶחם ַה ִבּ ֻכּ ִ ֤רים ְתּ ָ
אכת
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
א־ק ֶֹד ֙שׁ ִי ְֽהיֶ ֣ה לָ ֶ֔כם ָכּ ְ
אתם ְבּ ֶﬠ ֶ֣צם | ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֗זּה ִ ֽמ ְק ָר ֨
ִי ְֽהי֥ וּ ַ ֽלייָ ֖ לַ כּ ֵ ֹֽהן׃ כא ְוּק ָר ֶ֞
וֹשׁ ֥ב ֵֹת ֶיכ֖ם לְ ד ֹֽר ֵֹת ֶ ֽ
ל־מ ְ
ﬠוֹל֛ם ְבּ ָכ ֽ
ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֣ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֑שׂוּ ֻח ַ ֥קּת ָ
ת־ק ִ ֣ציר
יכם׃ כב וּֽ ְב ֻק ְצ ְר ֶ֞כם ֶא ְ
א־ת ַכ ֞ ֶלּה ְפּ ַ ֤את ָ ֽשׂ ְד ָ֙ך ְבּ ֻק ְצ ֶ ֔רָך וְ ֶ ֥ל ֶקט ְק ִ ֽצ ְירָך֖ ֣ל ֹא ְתלַ ֵ ֑קּט ֶ ֽל ָﬠ ִנ֤י וְ לַ גֵּ ֙ר ַ ֽתּ ֲﬠז֣ ֹב
ַא ְר ְצ ֶ֗כם ֽל ֹ ְ
יכם׃ פ
א ָֹ֔תם ֲא ִנ֖י יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
יוּמת׃ כב ִמ ְשׁ ַ ֤פּט ֶא ָח ֙ד ִי ְֽהיֶ ֣ה לָ ֶ֔כם ַכּ ֵגּ֥ר ָ ֽכּ ֶאזְ ָ ֖רח
וּמ ֵ ֥כּה ָא ָ ֖דם ָ ֽ
וּמ ֵ ֥כּה ְב ֵה ָ ֖מה יְ ַשׁלְּ ֶ ֑מנָּ ה ַ
כ„ כא ַ
ת־ה ְמ ַק ֗ ֵלּל ֶאל־
יּוֹציאוּ ֶא ַ ֽ
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ וַ ִ ֣
משׁ ֘ה ֶא ְ
יכם׃ כג וַ יְ ַד ֵבּ֣ר ֶ
ִי ְֽהיֶ ֑ה ִ ֛כּי ֲא ִנ֥י יְ יָ ֖ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
ֹשׁה׃ פ פ פ
חוּץ ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶ֔נה וַ יִּ ְרגְּ ֥מוּ א ֹ֖תוֹ ָ ֑א ֶבן ְוּב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ָﬠ ֔שׂוּ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִצָוּ֥ה יְ יָ ֖ ֶאת־מ ֶ ֽ
ִמ ֙
פרשת בהר

ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲאלֵ ֶ֔הם ִ ֤כּי
אמֹר׃ ב ַדּ ֵ֞בּר ֶא ְ
כ ‰א וַ יְ ַד ֵ ֤בּר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ְבּ ַ ֥הר ִס ַינ֖י לֵ ֽ
ל־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ֲא ִנ֖י נ ֵ ֹ֣תן לָ ֶכ֑ם וְ ָ ֽשׁ ְב ָ ֣תה ָה ָ֔א ֶרץ ַשׁ ָ ֖בּת ַ ֽלייָ ֽ׃ ג ֵ ֤שׁשׁ ָשׁנִ ֙ים ִתּזְ ַ ֣רﬠ
ֹאוּ ֶא ָ
ָת ֨ב ֙
וּא ָ ֽתהּ׃
ת־תּ ֽב ָ
ָשׂ ֶ ֔דָך וְ ֵ ֥שׁשׁ ָשׁ ִנ֖ים ִתּזְ ֣מֹר ַכּ ְר ֶ ֑מָך וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֖תּ ֶא ְ
אוֹתם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם ֲא ִנ֖י יְ יָ ֥
אתי ָ ֖
ר־הוֹצ ִ
ֵ֥
י־לי ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֲﬠ ָב ִ ֔דים ֲﬠ ָב ַ ֣די ֵ֔הם ֲא ֶשׁ
נה ִכּ ִ ֤
א־ת ִ ֣קימוּ לָ ֶ֔כם וְ ֶ ֣א ֶבן ַמ ְשׂ ִ֗כּית ֤ל ֹא
וּמ ֵצּ ָב ֙ה ֽל ֹ ָ
ֹא־ת ֲﬠ ֨שׂוּ לָ ֶ֜כם ֱאלִ ֗ ִילם ֶוּפ ֶ֤סל ַ
יכם׃ כו א ל ַ ֽ
ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
וּמ ְק ָדּ ִ ֖שׁי
ת־שׁ ְבּת ַ ֹ֣תי ִתּ ְשׁ ֔מֹרוּ ִ
יכם׃ ב ֶא ַ
֑יה ִ ֛כּי ֲא ִנ֥י יְ יָ ֖ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
ִת ְתּ ֙נוּ ְבּ ַא ְר ְצ ֶ֔כם לְ ִ ֽה ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ֖וֹת ָﬠ ֶל ָ
יראוּ ֲא ִנ֖י יְ יָ ֽ׃ פ פ פ
ִתּ ָ ֑
פרשת בחקותי

יתם א ָ ֹֽתם׃ ד וְ ָנ ַֽת ִ ֥תּי גִ ְשׁ ֵמ ֶיכ֖ם ְבּ ִﬠ ָ ֑תּם
וֹתי ִתּ ְשׁ ְמר֔ וּ ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֖
ת־מ ְצ ַ ֣
ם־בּ ֻחקּ ַ ֹ֖תי ֵתּ ֵל֑כוּ וְ ֶא ִ
כו ג ִא ְ
ת־בּ ִ֔ציר ָוּב ִ ֖ציר יַ ִ ֣שּׂיג
יִתּן ִפּ ְריֽ וֹ׃ ה וְ ִה ִ֨שּׂיג לָ ֶ ֥כם ַ ֨דּיִ ֙שׁ ֶא ָ
יְבוּלהּ וְ ֵ ֥ﬠץ ַה ָשּׂ ֶ ֖דה ֵ ֥
וְ ָנ ְֽת ָנ֤ה ָה ָ֨א ֶר ֙ץ ֔ ָ
ישׁ ְב ֶ ֥תּם לָ ֶב ַ֖טח ְבּ ַא ְר ְצ ֶ ֽכם׃
ת־ז ַרﬠ ַו ֲֽא ַכלְ ֶ ֤תּם לַ ְח ְמ ֶכ ֙ם לָ ֔שׂ ַֹבﬠ ִ ֽו ַ
ֶא ָ ֑
ה־קּ ֶֹדשׁ ַ ֽלייָ ֽ׃
ל־מ ְﬠ ַ ֤שׂר ָבּ ָק ֙ר וָ ֔צ ֹאן ֥כֹּל ֲא ֶ ֽשׁר־יַ ֲֽﬠ ֖בֹר ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶבט ָ ֽה ֲﬠ ִשׂ ִ ֕ירי ִי ְֽהיֶ ֖
כז לב וְ ָכ ַ
ה־הוּא ְוּת ֽמ ָוּר ֛תוֹ ִי ְֽהיֶ ה־
ם־ה ֵ ֣מר ִיְמ ֶ ֔ירנּוּ וְ ָ ֽהיָ ֧
ירנּוּ וְ ִא ָ
ין־טוֹב לָ ַ ֖רﬠ וְ ֣ל ֹא ִיְמ ֶ ֑
לג ֧ל ֹא ַיְב ֵ ֛קּר ֵ ֽבּ ֥
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַ ֖הר
֖קּ ֶֹדשׁ ֥ל ֹא יִ גָּ ֵ ֽאל׃ לד ֵ ֣אלֶּ ה ַה ִמּ ְצ ֗וֹת ֻ)ה ָת( ֲא ֶ֨שׁר ִצָוּ֧ה יְ יָ ֧ ֶאת־מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא ְ
)בּ ָר( ִס ָינֽי׃ חזק אנדי
ֻ
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כג

פרשת במדבר

מוֹﬠ֑ד ְבּ ֶא ָחד֩ לַ ֨ח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִ֜ני ַבּ ָשּׁ ָנ֣ה ַה ֵשּׁ ִ֗נית
‡ א וַ יְ ַד ֵ֨בּר יְ יָ ֧ ֶאל־מ ֶ ֹ֛שׁה ְבּ ִמ ְד ַ ֥בּר ִס ַינ֖י ְבּ ֣א ֶֹהל ֵ
ל־ﬠ ַ ֣דת ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל לְ ִמ ְשׁ ְפּח ָ ֹ֖תם
ֹאשׁ ָכּ ֲ
אמֹר׃ ב ְשׂ ֗אוּ ֶאת־ר ֙
אתם ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִם לֵ ֽ
לְ ֵצ ָ ֛
ֹלתם׃ ג ִמ ֶ֨בּן ֶﬠ ְשׂ ִ ֤רים ָשׁנָ ֙ה וָ ַ֔מ ְﬠלָ ה ָכּל־י ֵ ֹ֥צא
לְ ֵב֣ית ֲאב ָ ֹ֑תם ְבּ ִמ ְס ַפּ֣ר ֵשׁ ֔מוֹת ָכּל־זָ ָ ֖כר לְ גֻ לְ גְּ ָ ֽ
ָצ ָ ֖בא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִתּ ְפ ְק ֥דוּ א ָ ֹ֛תם לְ ִצ ְבא ָ ֹ֖תם ַא ָ ֥תּה וְ ַ ֽא ֲה ֽר ֹן׃
ת־שׁ ֶבט ִמ ְשׁ ְפּ ֣חֹת ַה ְקּ ָה ִ ֑תי
ל־תּ ְכ ִ ֕ריתוּ ֶא ֵ ֖
אמֹר׃ יח ַא ַ
ל־א ֲה ֖ר ֹן לֵ ֽ
„ יז וַ יְ ַד ֵבּ֣ר יְ ָ֔י ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה וְ ֶ ֽא ַ ֽ
ִמ ֖תּוְֹך ַהלְ וִ ִיּֽם׃ יט וְ ֣ז ֹאת | ֲﬠ ֣שׂוּ לָ ֶ֗הם וְ ָח ֙יוּ וְ ֣ל ֹא ֻ֔יָמתוּ ְבּגִ ְשׁ ָ ֖תּם ֶאת־ ֣קֹ ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִ ֑שׁים ַ ֽא ֲה ֤ר ֹן
ל־מ ָשּׂ ֽאוֹ׃ כ וְ ֽל ֹא־יָ ֧בֹאוּ לִ ְר ֛אוֹת ְכּ ַב ַ ֥לּﬠ
ל־ﬠ ֽב ָֹד ֖תוֹ וְ ֶא ַ
אוֹתם ִ ֥אישׁ ִ ֛אישׁ ַﬠ ֲ
ָוּבנָ ֙יו יָ ֔בֹאוּ וְ ָשׂ ֣מוּ ָ֗
מתוּ׃ פ פ פ
ת־ה ֖קּ ֶֹדשׁ וָ ֵ ֽ
ֶא ַ
פרשת נשא

ם־הם לְ ֵ ֥בית ֲאב ָ ֹ֖תם
ת־ר ֹאשׁ ְבּ ֵנ֥י ֵ ֽג ְר ֖שׁוֹן גַּ ֵ ֑
אמֹר׃ כב נָ ֗שׂ ֹא ֶא ֛
„ כא וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
אוֹתם ָכּל־
ן־ח ִמ ִ ֥שּׁים ָשׁ ָנ֖ה ִתּ ְפ ֣קֹד ָ ֑
ֹלשׁים ָשׁ ָ֜נה וָ ַ֗מ ְﬠלָ ה ַﬠ֛ד ֶבּ ֲ
לְ ִמ ְשׁ ְפּח ָ ֹֽתם׃ כג ִמ ֶבּן֩ ְשׁ ִ֨
מוֹﬠד׃ כד ֣ז ֹאת ֲﬠב ַ ֹ֔דת ִמ ְשׁ ְפּ ֖חֹת ַה ֵ ֽגּ ְר ֻשׁ ִנּ֑י ַ ֽל ֲﬠ ֖בֹד
ַה ָבּ ֙א לִ ְצ ֣ב ֹא ָצ ָ֔בא ַ ֽל ֲﬠ ֥בֹד ֲﬠב ָ ֹ֖דה ְבּ ֥א ֶֹהל ֵ ֽ
וּלְ ַמ ָ ֽשּׂא׃
ת־בּ ֵנ֣י
אמֹר ֥כֹּה ְת ָ ֽב ֲר ֖כוּ ֶא ְ
ל־בּ ָנ֣יו לֵ ֔
ל־א ֲה ֙ר ֹן וְ ֶא ָ
אמֹר׃ כג ַדּ ֵ ֤בּר ֶ ֽא ַ ֽ
ו כב וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
יְב ֶר ְכָך֥ יְ יָ ֖ וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽרָך׃ ס כה יָ ֵ֨אר יְ יָ ֧ | ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶל֖יָך ִ ֽו ֻיח ֶ ֽנּ ךָּ ׃ ס כו יִ ָ֨שּׂא
יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ָא ֖מוֹר לָ ֶ ֽהם׃ ס כד ָ ֽ
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֲֽא ִנ֖י ֲא ָ ֽב ֲר ֵ ֽכם׃
ת־שׁ ִ ֖מי ַﬠ ְ
יְ יָ ֤ | ָפּנָ ֙יו ֵא ֔ ֶליָך וְ יָ ֵ ֥שׂם לְ ָך֖ ָשׁלֽ וֹם׃ ס כז וְ ָשׂ ֥מוּ ֶא ְ
יאי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ ֽק ֲﬠ ֨ר ֹת ֶ֜כּ ֶסף ְשׁ ֵ ֣תּים
יוֹם ִה ָמּ ַ ֣שׁח א ֹ֔תוֹ ֵמ ֵ ֖את נְ ִשׂ ֵ ֣
ז פד ז֣ ֹאת | ֲחנֻ ַכּ֣ת ַה ִמּזְ ֵ֗בּ ַח ְבּ ֙
וּמ ָ֗אה ַה ְקּ ָﬠ ָ ֤רה
ֹלשׁים ֵ
י־כ ֶס ֙ף ְשׁ ֵנ֣ים ָﬠ ָ֔שׂר ַכּ ֥פּוֹת זָ ָ ֖הב ְשׁ ֵ ֥תּים ֶﬠ ְשׂ ֵ ֽרה׃ פה ְשׁ ִ ֣
ֶﬠ ְשׂ ֵ ֗רה ִ ֽמזְ ְר ֵק ֶ֨
ﬠ־מ ֖אוֹת ְבּ ֶ ֥שׁ ֶקל
ָ ֽה ַא ַח ֙ת ֶ֔כּ ֶסף וְ ִשׁ ְב ִ ֖ﬠים ַה ִמּזְ ָ ֣רק ָ ֽה ֶא ָ ֑חד ֹ֚כּל ֶכּ ֶ֣סף ַה ֵכּ ֔ ִלים ַאלְ ַ ֥פּיִם וְ ַא ְר ַבּ ֵ
את ְק ֔טֹ ֶרת ֲﬠ ָשׂ ָ ֧רה ֲﬠ ָשׂ ָ ֛רה ַה ַ ֖כּף ְבּ ֶ ֣שׁ ֶקל ַה ֑קֹּ ֶדשׁ
ים־ﬠ ְשׂ ֵר ֙ה ְמלֵ ֣ ֹ
ַה ֽקּ ֶֹדשׁ׃ פו ַכּ ֨פּוֹת זָ ָ ֤הב ְשׁ ֵ ֽתּ ֶ
ל־ה ָבּ ָ ֨קר ָ ֽלﬠ ֜ ָֹלה ְשׁ ֵנ֧ים ָﬠ ָ ֣שׂר ָפּ ִ ֗רים ֵא ִיל֤ם ְשׁ ֵנֽים־
וּמ ָ ֽאה׃ פז ָכּ ַ
ָכּל־זְ ַ ֥הב ַה ַכּ ֖פּוֹת ֶﬠ ְשׂ ִ ֥רים ֵ
וּשׂ ִﬠ ֵ ֥ירי ִﬠ ִזּ֛ים ְשׁ ֵנ֥ים ָﬠ ָ ֖שׂר לְ ַח ָ ֽטּאת׃
וּמנְ ָח ָ ֑תם ְ
ֽי־שׁ ָנ֛ה ְשׁ ֵנ֥ים ָﬠ ָ ֖שׂר ִ
ָﬠ ָשׂ ֙ר ְכּ ָב ִ ֧שׂים ְבּ ֵנ ָ
פח וְ ֞כֹל ְבּ ַ ֣קר | ֶז ַ֣בח ַה ְשּׁלָ ִ֗מים ֶﬠ ְשׂ ִ ֣רים וְ ַא ְר ָבּ ָﬠ ֘ה ָפּ ִרי ֒ם ֵא ִיל֤ם ִשׁ ִשּׁ ֙ים ַﬠ ֻתּ ִ ֣דים ִשׁ ִ֔שּׁים
ֽי־שׁ ָנ֖ה ִשׁ ִ ֑שּׁים ז ֹ֚את ֲחנֻ ַכּ֣ת ַה ִמּזְ ֵ֔בּ ַח ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ִה ָמּ ַ ֥שׁח א ֹֽתוֹ׃ פט ְוּב ֨ב ֹא מ ֶֹ֜שׁה ֶאל־
ְכּ ָב ִ ֥שׂים ְבּ ֵנ ָ
ל־א ֣ר ֹן
ת־ה ֜קּוֹל ִמ ַדּ ֵבּ֣ר ֵא ֗ ָליו ֵמ ַ ֤ﬠל ַה ַכּ ֨פּ ֶֹר ֙ת ֲא ֶשׁ ֙ר ַﬠ ֲ
מוֹﬠ ֘ד לְ ַד ֵבּ֣ר ִאתּוֹ֒ וַ יִּ ְשׁ ַ֨מﬠ ֶא ַ
֣א ֶֹהל ֵ
בּר ֵא ָ ֽליו׃ פ פ פ
ָ ֽה ֵﬠ ֻ ֔דת ִמ ֵ ֖בּין ְשׁ ֵנ֣י ַה ְכּ ֻר ִ ֑בים וַ יְ ַד ֵ ֖
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פרשת בהעלתך

ת־הנֵּ ֔ר ֹת
ל־א ֲה ֔ר ֹן וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֖תּ ֵא ָל֑יו ְבּ ַ ֽה ֲﬠֹלֽ ְת ָ֙ך ֶא ַ
אמֹר׃ ב ַדּ ֵבּ ֙ר ֶ ֽא ַ ֽ
ח א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
נוֹרה
נוֹרה יָ ִ ֖אירוּ ִשׁ ְב ַ ֥ﬠת ַהנֵּ ֽרוֹת׃ ג וַ יַּ ַ֤ﬠשׂ ֵ ֙כּן ַ ֽא ֲה ֔ר ֹן ֶאל־מוּל֙ ְפּ ֵנ֣י ַה ְמּ ָ ֔
ֶאל־מוּל֙ ְפּ ֵנ֣י ַה ְמּ ָ ֔
ֶ ֽה ֱﬠ ָל֖ה ֵ ֽנר ֶ ֹ֑ת ָיה ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִצָוּ֥ה יְ יָ ֖ ֶאת־מ ֶ ֹֽשׁה׃ ד וְ ֶ֨זה ַ ֽמ ֲﬠ ֵ ֤שׂה ַה ְמּנ ָֹר ֙ה ִמ ְק ָ ֣שׁה זָ ָ֔הב ַﬠד־יְ ֵר ָ ֥כהּ
ת־ה ְמּנ ָ ֹֽרה׃ פ
ד־פּ ְר ָ ֖חהּ ִמ ְק ָ ֣שׁה ִ ֑הוא ַכּ ַמּ ְר ֶ֗אה ֲא ֶ֨שׁר ֶה ְר ָ ֤אה יְ יָ֙ ֶאת־מ ֶֹ֔שׁה ֵ ֥כּן ָﬠ ָ ֖שׂה ֶא ַ
ַﬠ ִ
יָמים ִתּ ָסּ ֞ ֵגר
ֹאמר יְ ָ֜י ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה וְ ָא ִ֨ב ָ֙יה יָ ֤ר ֹק יָ ַר ֙ק ְבּ ָפ ֶ֔נ ָיה ֲה ֥ל ֹא ִת ָכּ ֵל֖ם ִשׁ ְב ַﬠ֣ת ִ ֑
יב יד וַ יּ֨ ֶ
ִשׁ ְב ַ ֤ﬠת ִיָמ ֙ים ִמ ֣חוּץ ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶ֔נה וְ ַא ַ ֖חר ֵ ֽתּ ָא ֵ ֽסף׃ טו וַ ִתּ ָסּ ֵג֥ר ִמ ְריָ ֛ם ִמ ֥חוּץ ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶנ֖ה ִשׁ ְב ַﬠ֣ת
ד־ה ָא ֵ ֖סף ִמ ְריָ ֽם׃ טז וְ ַא ַ ֛חר ָנ ְֽס ֥ﬠוּ ָה ָ ֖ﬠם ֵ ֽמ ֲח ֵצ ֑רוֹת ַ ֽו יַּ ֲֽחנ֖ וּ ְבּ ִמ ְד ַ ֥בּר
יָמים וְ ָה ָﬠ ֙ם ֣ל ֹא נָ ַ֔סﬠ ַﬠ ֵ ֽ
ִ֑
ארן׃ פ פ פ
ָפּ ָ ֽ
פרשת שלח

ר־א ִנ֥י נ ֵ ֹ֖תן
ת־א ֶרץ ְכּ ַ֔נ ַﬠן ֲא ֶשׁ ֲ
אמֹר׃ ב ְשׁלַ ח־לְ ָך֣ ֲאנָ ִ֗שׁים וְ ֻ֨יָת ֙רוּ ֶא ֶ ֣
י‚ א וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
לִ ְב ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֣אישׁ ֶא ָחד֩ ִ֨אישׁ ֶא ָ֜חד לְ ַמ ֵ ֤טּה ֲאב ָֹת ֙יו ִתּ ְשׁ ֔ ָלחוּ ֖כֹּל נָ ִ ֥שׂיא ָב ֶ ֽהם׃ ג וַ יִּ ְשׁ ֨ ַלח
אשׁי ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵ ֽה ָמּה׃
ל־פּי יְ יָ ֑ ֻכּ ָלּ֣ם ֲאנָ ִ֔שׁים ָר ֵ ֥
ארן ַﬠ ִ ֣
א ָ ֹ֥תם מ ֶ ֹ֛שׁה ִמ ִמּ ְד ַ ֥בּר ָפּ ָ ֖
ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲאלֵ ֶ֔הם וְ ָﬠ ֨שׂוּ לָ ֶ ֥הם
אמֹר׃ לח ַדּ ֵ֞בּר ֶא ְ
אמר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
טו לז וַ ֥יּ ֹ ֶ
ל־צ ִ ֥יצת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל ְתּ ֵ ֽכלֶ ת׃ לט וְ ָהיָ ֣ה לָ ֶכם֘
יהם לְ ֽדֹר ָ ֹ֑תם וְ ָנ ְֽתנ֛ וּ ַﬠ ִ
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצת ַﬠ ַ
ִצ ִ ֛
א־ת ֜תוּרוּ ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי
יתם א ָ ֹ֑תם וְ ֽל ֹ ָ
ל־מ ְצ ֣וֹת יְ ָ֔י ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֖
ת־כּ ִ
יתם א ֹ֗תוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּ ֙ם ֶא ָ
לְ ִצ ִיצ ֒ת ְוּר ִא ֶ ֣
ת־כּל־
יתם ֶא ָ
יהם׃ מ לְ ַ ֣מ ַﬠן ִתּזְ ְכּר֔ וּ ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֖
ר־א ֶ ֥תּם ז ִֹנ֖ים ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֽ
לְ ַב ְב ֶכ ֙ם וְ ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֵ ֽﬠינֵ ֶ֔יכם ֲא ֶשׁ ַ
֤אתי ֶא ְת ֶכ ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
הוֹצ ִ
יכם׃ מא ֲא ִ֞ני יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶ֗יכם ֲא ֶ֨שׁר ֵ
יתם ְקד ִ ֹ֖שׁים לֵ אֹלֽ ֵה ֶ ֽ
וֹתי ִ ֽו ְהיִ ֶ ֥
ִמ ְצ ָ ֑
יכם׃ פ פ פ
אֹלהים ֲא ִנ֖י יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶ ֽ
ִמ ְצ ַ ֔ריִם ִ ֽל ְהי֥ וֹת לָ ֶכ֖ם ֵ ֽל ִ ֑
פרשת קרח

ן־פּלֶ ת
יאב וְ ֥אוֹן ֶבּ ֶ ֖
ן־ק ָ ֖הת ֶבּן־לֵ ִו֑י וְ ָד ָ֨תן ַו ֲֽא ִב ָ ֜ירם ְבּ ֵנ֧י ֱאלִ ָ ֛
טז א וַ יִּ ַ ֣קּח ֔ק ַֹרח ֶבּן־יִ ְצ ָ ֥הר ֶבּ ְ
יאי ֵﬠ ָ ֛דה
אתיִם נְ ִשׂ ֵ ֥
וּמ ָ ֑
מוּ לִ ְפ ֵנ֣י מ ֶֹ֔שׁה ַו ֲֽאנָ ִ ֥שׁים ִמ ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֲח ִמ ִ ֣שּׁים ָ
אוּבן׃ ב וַ יָּ ֻ ֨ק ֙
ְבּ ֵנ֥י ְר ֵ ֽ
ֹאמ ֣רוּ ֲאלֵ ֶהם֘ ַרב־לָ ֶכ ֒ם ִ ֤כּי
ל־א ֲה ֗ר ֹן וַ יּֽ ְ
י־שׁם׃ ג וַ ִ ֽיּ ָ ֽקּ ֲה ֞לוּ ַﬠל־מ ֶ ֹ֣שׁה וְ ַ ֽﬠ ַ ֽ
מוֹﬠ֖ד ַאנְ ֵשׁ ֵ ֽ
ְק ִר ֵ ֥אי ֵ
ל־ק ַ ֥הל יְ יָ ֽ׃
וּמ ֥דּ ַוּע ִ ֽתּ ְתנַ ְשּׂ ֖אוּ ַﬠ ְ
תוֹכ֖ם יְ יָ ֑ ַ
ל־ה ֵﬠ ָד ֙ה ֻכּ ָלּ֣ם ְקד ִֹ֔שׁים ְוּב ָ
ָכ ָ ֽ
בוּאת
בוּאת גּ֖ ֶֹרן וְ ִכ ְת ַ ֥
ת־חלְ ֙בּוֹ ִמ ֶ֔מּנּוּ וְ נֶ ְח ַשׁ ֙ב לַ לְ וִ ִ֔יּם ִכּ ְת ַ ֥
יח ל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֖תּ ֲאלֵ ֶ ֑הם ַ ֽבּ ֲה ִ ֽר ְימ ֶכ֤ם ֶא ֶ
הוּא לָ ֶ֔כם ֵ ֥חלֶ ף ֲﬠ ֽב ַֹד ְת ֶכ֖ם
י־שׂ ָ ֥כר ֙
וּב ְית ֶכ֑ם ִ ֽכּ ָ
ל־מ ֔קוֹם ַא ֶ ֖תּם ֵ ֽ
ֹתוֹ ְבּ ָכ ָ
יָ ֽ ֶקב׃ לא ַו ֲֽא ַכלְ ֶ ֤תּם א ֙
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כה

ת־ק ְד ֵ ֧שׁי ְב ֵנֽי־
ת־חלְ ֖בּוֹ ִמ ֶ ֑מּנּוּ וְ ֶא ָ
א־ת ְשׂ ֤אוּ ָﬠלָ ֙יו ֵ֔ח ְטא ַ ֽבּ ֲה ִ ֽר ְימ ֶ ֥כם ֶא ֶ
מוֹﬠד׃ לב וְ ֽל ֹ ִ
ְבּ ֥א ֶֹהל ֵ ֽ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ֥ל ֹא ְת ַחלְּ ל֖ וּ וְ ֥ל ֹא ָת ֽמוּתוּ׃ פ פ פ
פרשת חקת

מר
ר־צָוּ֥ה יְ יָ ֖ לֵ א ֑ ֹ
תּוֹרה ֲא ֶשׁ ִ
אמֹר׃ ב ז֚ ֹאת ֻח ַ ֣קּת ַה ָ ֔
ל־א ֲה ֖ר ֹן לֵ ֽ
יט א וַ יְ ַד ֵבּ֣ר יְ ָ֔י ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה וְ ֶ ֽא ַ ֽ
ין־בּ ֙הּ ֔מוּם ֲא ֶ ֛שׁר
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וְ יִ ְק ֣חוּ ֵ ֩אלֶ יָך֩ ָפ ָ ֨רה ֲא ֻד ָ֜מּה ְתּ ִמ ָ֗ימה ֲא ֶ ֤שׁר ֵ ֽא ָ
ַדּ ֵבּ֣ר | ֶא ְ
ל־מ ֣חוּץ ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶ֔נה
הוֹציא א ָֹת ֙הּ ֶא ִ
ל־אלְ ָﬠ ָז֖ר ַהכּ ֵ ֹ֑הן וְ ִ ֤
֖יה ֽﬠֹל׃ ג וּנְ ַת ֶ ֣תּם א ָֹ֔תהּ ֶא ֶ
א־ﬠ ָ ֥לה ָﬠ ֶל ָ
ֽל ֹ ָ
וְ ָשׁ ַ ֥חט א ָ ֹ֖תהּ לְ ָפ ָנֽיו׃
ל־ﬠ ֖מּוֹ וְ ֶאת־
ת־כּ ַ
ירא א ֹ֔תוֹ ִ ֣כּי ְביָ ֽ ְד ָ֞ך נָ ַ ֧ת ִתּי א ֹ֛תוֹ וְ ֶא ָ
ל־תּ ָ ֣
ֹאמר יְ יָ ֤ ֶאל־מ ֶֹשׁ ֙ה ַא ִ
כ‡ לד וַ יּ֨ ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁ ֽבּוֹן׃ לה וַ ֨יַּכּוּ א ֹ֤תוֹ
חֹן ֶ ֣מלֶ ְך ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר ֵ ֖
ַא ְר ֑צוֹ וְ ָﬠ ִ ֣שׂ ָית ֔לּוֹ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֣שׁר ָﬠ ִ֗שׂ ָית לְ ִסי ֙
ת־א ְר ֽצוֹ׃ כב א וַ יִּ ְס ֖ﬠוּ ְבּ ֵנ֣י
ד־בּלְ ִ ֥תּי ִה ְשׁ ִ ֽאיר־ל֖ וֹ ָשׂ ִ ֑ריד וַ ִיּ ְֽיר ֖שׁוּ ֶא ַ
ל־ﬠ ֔מּוֹ ַﬠ ִ
ת־כּ ַ
ת־בּנָ ֙יו וְ ֶא ָ
וְ ֶא ָ
דּן יְ ֵר ֽחוֹ׃ ס ס ס
מוֹאב ֵמ ֵ ֖ﬠ ֶבר לְ יַ ְר ֵ ֥
יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ ֽו יַּ ֲֽח ֙נוּ ְבּ ַ ֽﬠ ְר ֣בוֹת ָ֔
פרשת בלק

מוֹאב ִמ ְפּ ֵנ֥י ָה ָ ֛ﬠם
ר־ﬠ ָ ֥שׂה יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ָ ֽל ֱאמ ִ ֹֽרי׃ ג וַ ָ֨יּגָ ר ָ֜
ל־א ֶשׁ ָ
ן־צ ֑פּוֹר ֵ ֛את ָכּ ֲ
כב ב וַ יַּ ֥ ְרא ָבּ ָל֖ק ֶבּ ִ
מוֹאב ֶאל־זִ ְק ֵנ֣י ִמ ְד ָ֗ין ַﬠ ָ֞תּה
ֹאמר ָ֜
מוֹאב ִמ ְפּ ֵנ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ד וַ יּ֨ ֶ
ב־הוּא וַ יָּ ֣ ָקץ ָ֔
אד ִ ֣כּי ַר ֑
ְמ ֖ ֹ
ן־צ ֛פּוֹר ֶ ֥מלֶ ְך
ל־ס ִ ֣ביב ֵֹ֔תינוּ ִכּלְ ֣חְֹך ַה ֔שּׁוֹר ֵ ֖את יֶ ֣ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה ָוּב ָל֧ק ֶבּ ִ
ת־כּ ְ
יְ ַ ֽל ֲח ֤כוּ ַה ָקּ ָהל֙ ֶא ָ
מוֹאב ָבּ ֵ ֥ﬠת ַה ִ ֽהוא׃
לְ ָ ֖
ן־א ֲה ֖ר ֹן ַהכּ ֵ ֹ֑הן וַ ָ֨יּ ָק ֙ם ִמ ֣תּוְֹך ָ ֽה ֵﬠ ָ ֔דה וַ יִּ ַ ֥קּח ֖ר ֹ ַמח ְבּיָ ֽדוֹ׃
ן־אלְ ָﬠ ָ֔זר ֶ ֽבּ ַ ֽ
כ ‰ז וַ ַ֗יּ ְרא ִ ֽפּינְ ָח ֙ס ֶבּ ֶ
ת־שׁנֵ ֶ֔יהם ֵ ֚את ִ ֣אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ ֶאת־
ל־ה ֻקּ ָ֗בּה וַ יִּ ְדק ֹ֙ר ֶא ְ
ח ַו֠יָּ ֠ב ֹא ַא ַ֨חר ִ ֽאישׁ־יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ֶא ַ
ל־ק ָב ָ ֑תהּ וַ ֵ ֽתּ ָﬠ ַצ ֙ר ַה ַמּגֵּ ֔ ָפה ֵמ ַ ֖ﬠל ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ט וַ ִיּ ְֽהי֕ וּ ַה ֵמּ ִ ֖תים ַבּ ַמּגֵּ ָ ֑פה ַא ְר ָבּ ָ ֥ﬠה
ָ ֽה ִא ָ ֖שּׁה ֶא ֳ
אלֶ ף׃ פ פ פ
וְ ֶﬠ ְשׂ ִ ֖רים ָ ֽ
פרשת פינחס

תי
ת־ח ָמ ִ ֙
ן־א ֲה ֣ר ֹן ַהכּ ֵֹ֗הן ֵה ִ ֤שׁיב ֶא ֲ
ן־אלְ ָﬠ ָ֜זר ֶבּ ַ ֽ
אמֹר׃ יא ִ ֽפּינְ ָ֨חס ֶבּ ֶ
כ ‰י וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ יָ ֖ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵּ ֽ
ת־בּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ִקנְ ָא ִ ֽתי׃
א־כ ִ ֥לּ ִיתי ֶא ְ
תוֹכ֑ם וְ ֽל ֹ ִ
ת־קנְ ָא ִ ֖תי ְבּ ָ
ֵמ ַﬠ֣ל ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ְבּ ַקנְ ֥אוֹ ֶא ִ
יתי ָשׁלֽ וֹם׃
ת־בּ ִר ִ ֖
יב לָ ֵכ֖ן ֱא ֑מֹר ִהנְ ִ֨ני נ ֵ ֹ֥תן ל֛ וֹ ֶא ְ

כו
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כּוּרים ְבּ ַה ְק ִ ֨ר ְיב ֶ֜כם ִמנְ ָ ֤חה ֲח ָד ָשׁ ֙ה ַ ֽל ָ֔יי ְבּ ָ ֽשׁ ֻב ֖ﬠ ֵֹת ֶיכ֑ם ִ ֽמ ְק ָרא־ ֨קֹ ֶד ֙שׁ ִי ְֽהיֶ ֣ה
כח כו ְוּבי֣ וֹם ַה ִבּ ִ ֗
ﬠוֹלה לְ ֵ ֤ר ַיח נִ י ֨חֹ ַ ֙ח ַ ֽל ָ֔יי ָפּ ִ ֧רים ְבּ ֵנֽי־
אכת ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֽשׂוּ׃ כז וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ֜ ָ
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
לָ ֶ֔כם ָכּ ְ
לוּל֣ה ַב ָ ֑שּׁ ֶמן
וּמנְ ָח ָ֔תם ֖סֹלֶ ת ְבּ ָ
ָב ָ ֛קר ְשׁ ַ ֖נ יִם ַ ֣איִ ל ֶא ָ ֑חד ִשׁ ְב ָ ֥ﬠה ְכ ָב ִ ֖שׂים ְבּ ֵנ֥י ָשׁ ָנֽה׃ כח ִ֨
רוֹן ִﬠ ָשּׂר֔ וֹן לַ ֶכּ ֶ֖בשׂ
ֹלשׁה ֶﬠ ְשׂר ֹנִ ֙ים לַ ָפּ֣ר ָ ֽה ֶא ָ֔חד ְשׁנֵ ֙י ֶﬠ ְשׂר ִֹ֔נים לָ ַ ֖איִ ל ָ ֽה ֶא ָ ֽחד׃ כט ִﬠ ָשּׂ ֙
ְשׁ ָ ֤
יכם׃ לא ִמלְּ ַ֞בד ﬠ ַֹל֧ת ַה ָתּ ִ ֛מיד
ָ ֽה ֶא ָ ֑חד לְ ִשׁ ְב ַ ֖ﬠת ַה ְכּ ָב ִ ֽשׂים׃ ל ְשׂ ִ ֥ﬠיר ִﬠ ִזּ֖ים ֶא ָ ֑חד לְ ַכ ֵ ֖פּר ֲﬠלֵ ֶ ֽ
יהם׃ פ
ימם ִי ְֽהיֽ וּ־לָ ֶכ֖ם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ ֽ
וּמנְ ָח ֖תוֹ ַ ֽתּ ֲﬠ ֑שׂוּ ְתּ ִמ ִ ֥
ִ
אכת ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֽשׂוּ׃ לו וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
יּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ֔יני ֲﬠ ֶצ ֶ֖רת ִ ֽתּ ְהיֶ ֣ה לָ ֶכ֑ם ָכּ ְ
כט לה ַבּ ֙
ֽי־שׁ ָנ֛ה ִשׁ ְב ָ ֖ﬠה ְתּ ִמ ִ ֽימם׃
ﬠ ֜ ָֹלה ִא ֵ֨שּׁה ֵ ֤ר ַיח נִ י ֨חֹ ַ ֙ח ַ ֽל ָ֔יי ַ ֥פּר ֶא ָ ֖חד ַ ֣איִ ל ֶא ָ ֑חד ְכּ ָב ִ ֧שׂים ְבּ ֵנ ָ
וּשׂ ִ ֥ﬠיר ַח ָ ֖טּאת ֶא ָ ֑חד
לז ִמנְ ָח ָ ֣תם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ֗יהם לַ ֨ ָפּר לָ ַ ֧איִ ל וְ לַ ְכּ ָב ִ ֛שׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָ ֖רם ַכּ ִמּ ְשׁ ָ ֽפּט׃ לח ְ
וּמנְ ָח ָ ֖תהּ וְ נִ ְס ָ ֽכּהּ׃ לט ֵ ֛אלֶּ ה ַ ֽתּ ֲﬠ ֥שׂוּ ַ ֽלייָ ֖ ְבּ ֽמ ֲוֹﬠ ֵד ֶיכ֑ם לְ ַ֨בד ִמנִּ ְד ֵר ֶ֜יכם
ִמלְּ ַב ֙ד ﬠ ַֹל֣ת ַה ָתּ ִ֔מיד ִ
ל־בּ ֵנ֣י
ֹאמר מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא ְ
יכם׃  úא וַ יּ֥ ֶ
וְ נִ ְד ֽב ֵֹת ֶ֗יכם לְ ﬠֹֹלֽ ֵת ֶיכ ֙ם וּלְ ִמנְ ֣ח ֵֹת ֶ֔יכם וּלְ נִ ְס ֵכּ ֶיכ֖ם וּלְ ַשׁלְ ֵמ ֶ ֽ
ֹשׁה׃ פ פ פ
ר־צָוּ֥ה יְ יָ ֖ ֶאת־מ ֶ ֽ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְכּ ֛כֹל ֲא ֶשׁ ִ
פרשת מטות

אמֹר ֶז֣ה ַה ָדּ ָ֔בר ֲא ֶ ֖שׁר ִצָוּ֥ה יְ יָ ֽ׃ ג ִאישׁ֩
אשׁי ַה ַמּ ֔טּוֹת לִ ְב ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לֵ ֑
ל־ר ֵ ֣
 úב וַ יְ ַד ֵ ֤בּר מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא ָ
ל־היּ ֵ ֹ֥צא
וֹ־ה ָ ֤שּׁ ַבﬠ ְשׁ ֻב ָﬠ ֙ה לֶ ְא ֤סֹר ִא ָסּ ֙ר ַﬠל־נַ ְפ ֔שׁוֹ ֥ל ֹא יַ ֵ ֖חל ְדּ ָב ֑רוֹ ְכּ ָכ ַ
ִ ֽכּי־יִ ֨דּ ֹר ֶ֜נ ֶדר ַ ֽל ָ֗יי ֽא ִ
י־ת ֥דּ ֹר ֶ ֖נ ֶדר ַ ֽלייָ ֑ וְ ָ ֽא ְס ָ ֥רה ִא ָ ֛סּר ְבּ ֵ ֥בית ָא ִ ֖ב ָיה ִבּנְ ֻﬠ ֶ ֽר ָיה׃
ִמ ִ ֖פּיו יַ ֲֽﬠ ֶ ֽשׂה׃ ד וְ ִא ָ֕שּׁה ִ ֽכּ ִ
ן־מנַ ֶשּׁ ֙ה ָה ֔ ַלְך
ן־מנַ ֶ ֑שּׁה וַ יֵּ ֶ֖שׁב ָ ֽבּהּ׃ מא וְ יָ ִ ֤איר ֶבּ ְ
ת־הגִּ לְ ֔ ָﬠד לְ ָמ ִ ֖כיר ֶבּ ְ
יִּתּן מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא ַ
úב מ וַ ֵ ֤
ת־ק ָנ֖ת וְ ֶאת־
יהם וַ יִּ ְק ָ ֥רא ֶא ְת ֶ ֖הן ַח ֥וֹּת יָ ִ ֽאיר׃ מב וְ נ֣ ַֹבח ָה ֔ ַלְך וַ יִּ לְ ֥כֹּד ֶא ְ
ת־ח ֽוּ ֵֹת ֶ ֑
וַ יִּ לְ ֖כֹּד ֶא ַ
שׁ ֽמוֹ׃ פ פ פ
ְבּנ ֶ ֹ֑ת ָיה וַ יִּ ְק ָ ֧רא ָל֦ה נ֖ ַֹבח ִבּ ְ
פרשת מסעי

 ‚úא ֵ֜אלֶּ ה ַמ ְס ֵﬠ֣י ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֲא ֶ ֥שׁר יָ ְֽצ ֛אוּ ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִם לְ ִצ ְבא ָ ֹ֑תם ְבּיַ ד־מ ֶ ֹ֖שׁה וְ ַ ֽא ֲה ֽר ֹן׃
יהם׃ ג וַ יִּ ְס ֤ﬠוּ
מוֹצ ֵא ֶ ֽ
יהם לְ ָ ֽ
ל־פּי יְ יָ ֑ וְ ֵ ֥אלֶּ ה ַמ ְס ֵﬠ ֶ ֖
יהם ַﬠ ִ ֣
יהם לְ ַמ ְס ֵﬠ ֶ ֖
ת־מוֹצ ֵא ֶ ֛
ָֽ
ב וַ ְיִּכ ֨תֹּב מ ֶֹ֜שׁה ֶא
אשׁוֹן ִ ֽמ ָ ֽמּ ֳח ַ ֣רת ַה ֗ ֶפּ ַסח יָ ְֽצ ֤אוּ
אשׁוֹן ַ ֽבּ ֲח ִמ ָ ֥שּׁה ָﬠ ָ ֛שׂר י֖ וֹם לַ ֣ח ֶֹדשׁ ָ ֽה ִר ֑
ֵ ֽמ ַר ְﬠ ְמ ֵס ֙ס ַבּ ֣חֹ ֶדשׁ ָ ֽה ִר ֔
ל־מ ְצ ָ ֽריִם׃
ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ְבּיָ ֣ד ָר ָ֔מה לְ ֵﬠ ֵינ֖י ָכּ ִ
יהן לְ נָ ִ ֽשׁים׃
וּמלְ ָכּ֛ה וְ נ ָ ֹ֖ﬠה ְבּנ֣ וֹת ְצלָ ְפ ָ ֑חד לִ ְב ֵנ֥י ֽד ֵֹד ֶ ֖
úו יא וַ ִ ֽתּ ְה ֶ֜יינָ ה ַמ ְח ָל֣ה ִת ְר ָ֗צה וְ ָחגְ ָל֧ה ִ
יהן׃
ל־מ ֵ ֖טּה ִמ ְשׁ ַ ֥פּ ַחת ֲא ִב ֶ ֽ
ן־יוֹסף ָהי֣ וּ לְ נָ ִ ֑שׁים וַ ְתּ ִ ֙הי ַנ ֲֽחלָ ָ֔תן ַﬠ ַ
ֽי־מנַ ֶ ֥שּׁה ֶב ֵ ֖
יב ִ ֽמ ִמּ ְשׁ ְפּ ֛חֹת ְבּ ֵנ ְ
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כז

ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַ ֽﬠ ְר ֣בֹת
יג ֵ ֣אלֶּ ה ַה ִמּ ְצ ֞וֹת ֻ)ה ָת( וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֗טים ֲא ֶ֨שׁר ִצָוּ֧ה יְ יָ ֧ ְבּיַ ד־מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא ְ
מוֹאב ַ ֖ﬠל יַ ְר ֵ ֥דּן )יֻ ן ָ ( יְ ֵר ֽחוֹ׃ חזק אניד
ָ֔
פרשת דברים

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ְבּ ֵ ֖ﬠ ֶבר ַהיַּ ְר ֵ ֑דּן ַבּ ִמּ ְד ָ֡בּר ָ ֽבּ ֲﬠ ָר ָב ֩ה
‡ א ֵ ֣אלֶּ ה ַה ְדּ ָב ִ ֗רים ֲא ֶ֨שׁר ִדּ ֶ ֤בּר מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא ָ
יוֹם ֵ ֽמח ֵ ֹ֔רב ֶ ֖דּ ֶרְך
ין־תּ ֶֹפל וְ לָ ָ ֥בן ַו ֲֽח ֵצ ֖ר ֹת וְ ִ ֥די זָ ָ ֽהב׃ ב ַא ַ֨חד ָﬠ ָ ֥שׂר ֙
וּב ֛
ארן ֵ ֽ
ין־פּ ָ ֧
֨מוֹל ֜סוּף ֵ ֽבּ ָ
י־ﬠ ָ ֥שׂר ֖ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶא ָ ֣חד לַ ֑ח ֶֹדשׁ
ר־שׂ ִ ֑ﬠיר ַ ֖ﬠד ָק ֵ ֥דשׁ ַבּ ְר ֵנ ַֽע׃ ג ַ ֽו יְ ִ ֙הי ְבּ ַא ְר ָבּ ִ ֣ﬠים ָשׁ ָ֔נה ְבּ ַﬠ ְשׁ ֵ ֽתּ ָ
ַה ֵ
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֠ ְכּ ֠כֹל ֲא ֶ֨שׁר ִצָוּ֧ה יְ יָ ֧ א ֹ֖תוֹ ֲאלֵ ֶ ֽהם׃
ִדּ ֶ ֤בּר מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא ְ
ת־ה ָ֕א ֶרץ ֲא ֶ֨שׁר יְ יָ ֧ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֛ם נ ֵ ֹ֥תן
ם־הם ֶא ָ
‚ כ ַ֠ﬠד ֲא ֶשׁר־יָ ִ֨נ ַיח יְ יָ ֥ | ַ ֽל ֲא ֵח ֶיכם֘ ָכּ ֶכ ֒ם וְ יָ ֽ ְר ֣שׁוּ גַ ֵ֔
הוֹשׁ ַוּע ִצ ֵ ֔וּ ִיתי
לָ ֶ ֖הם ְבּ ֵﬠ ֶ֣בר ַהיַּ ְר ֵ ֑דּן וְ ַשׁ ְב ֶ֗תּם ִ ֚אישׁ ִ ֽל ֻיר ָשּׁ ֔תוֹ ֲא ֶ ֥שׁר נָ ַ ֖ת ִתּי לָ ֶ ֽכם׃ כא וְ ֶאת־יְ ֣
ל־א ֶ֨שׁר ָﬠ ָ֜שׂה יְ יָ ֤ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ ֙ם לִ ְשׁנֵ ֙י ַה ְמּלָ ִ ֣כים ָה ֵ֔אלֶּ ה
אמֹר ֵﬠ ֶינ֣יָך ָ ֽהר ֹ֗אֹת ֵא ֩ת ָכּ ֲ
ָבּ ֵ ֥ﬠת ַה ִ ֖הוא לֵ ֑
ל־ה ַמּ ְמלָ ֔כוֹת ֲא ֶ ֥שׁר ַא ָ ֖תּה ﬠ ֵ ֹ֥בר ָ ֽשׁ ָמּה׃ כב ֖ל ֹא ִ ֽתּ ָיר ֑אוּם ִכּ֚י יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶ֔יכם
ֵ ֽכּן־יַ ֲֽﬠ ֶ ֤שׂה יְ יָ֙ לְ ָכ ַ
כם׃ ס ס ס
֖הוּא ַהנִּ לְ ָ ֥חם לָ ֶ ֽ
פרשת ואתחנן

אמֹר׃ כד ֲאד ָֹנ֣י יֱ ִ֗י }הקריאה׃ ֱא ִֹ֗להים{ ַא ָ ֤תּה ַ ֽה ִח ֨לּ ָ֙וֹת לְ ַה ְר ֣אוֹת
‚ כג ָו ֶֽא ְת ַח ַ ֖נּ ן ֶאל־יְ יָ ֑ ָבּ ֵ ֥ﬠת ַה ִ ֖הוא לֵ ֽ
י־אל֙ ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִם ָוּב ָ֔א ֶרץ ֲא ֶשׁר־יַ ֲֽﬠ ֶ ֥שׂה
ת־ﬠ ְב ְדּ ָ֔ך ֶ֨את־גָּ ְדלְ ָ֔ך וְ ֶאת־יָ ֽ ְדָך֖ ַ ֽה ֲחזָ ָ ֑קה ֲא ֶ ֤שׁר ִמ ֵ
ֶ ֽא ַ
טּוֹבה ֲא ֶ ֖שׁר ְבּ ֵﬠ ֶ֣בר ַהיַּ ְר ֵ ֑דּן
ת־ה ָ ֣א ֶרץ ַה ָ֔
ה־נּא וְ ֶא ְר ֶא ֙ה ֶא ָ
ְכ ַ ֽמ ֲﬠ ֶ ֖שׂיָך וְ ִכגְ ֽבוּר ֶ ֹֽתָך׃ כה ֶא ְﬠ ְבּ ָר ָ֗
ָה ָ ֥הר ַה ֛טּוֹב ַה ֶזּ֖ה וְ ַהלְּ ָבנֽ ֹן׃
ת־ה ֻח ִ ֣קּים וְ ֶאת־
ֹאמר ֲאלֵ ֶ֗הם ְשׁ ַ ֤מﬠ יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶא ַ ֽ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ וַ יּ֣ ֶ
 ‰א וַ יִּ ְק ָ ֣רא מ ֶֹשׁ ֘ה ֶא ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֖תּם ַ ֽל ֲﬠשׂ ָ ֹֽתם׃ ב יְ יָ ֣
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי דּ ֵ ֹ֥בר ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכ֖ם ַהיּ֑ וֹם וּלְ ַמ ְד ֶ ֣תּם א ָֹ֔תם ְ
ת־ה ְבּ ִ ֣רית ַהזּ֑ ֹאת ִ ֣כּי
ת־אב ֵֹ֔תינוּ ָכּ ַ ֥רת יְ יָ ֖ ֶא ַ
ֹלהינוּ ָכּ ַ ֥רת ִﬠ ָ ֛מּנוּ ְבּ ִ ֖רית ְבּח ֵ ֹֽרב׃ ג ֣ל ֹא ֶא ֲ
ֱא ֵ֗
ִא ָ֔תּנוּ ֲא ַ֨נ ְחנוּ ֵ ֥אלֶּ ה ֛פֹה ַהיּ֖ וֹם ֻכּ ָ ֥לּנוּ ַח ִיּֽים׃ ד ָפּ ִנ֣ים | ְבּ ָפ ִ֗נים ִדּ ֶ֨בּר יְ יָ ֧ ִﬠ ָמּ ֶכ֛ם ָבּ ָ ֖הר ִמ ֥תּוְֹך
את ֙ם
ת־דּ ַ ֣בר יְ יָ ֑ ִ ֤כּי יְ ֵר ֶ
וּבינֵ ֶיכ ֙ם ָבּ ֵﬠ֣ת ַה ִ֔הוא לְ ַה ִגּ֥יד לָ ֶכ֖ם ֶא ְ
ָה ֵ ֽאשׁ׃ ה ֠ ָֽאנ ִֹכ֠י ﬠ ֵֹ֨מד ֵ ֽבּין־יְ יָ ֤ ֵ ֽ
אתיָך ֵמ ֶ ֥א ֶרץ
ֹלהיָך ֲא ֶ ֧שׁר ֽה ֵוֹצ ִ ֛
מר׃ ס ו ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי יְ יָ ֣ ֱא ֶ ֑
יתם ָבּ ָ ֖הר לֵ א ֽ ֹ
א־ﬠלִ ֶ ֥
ִמ ְפּ ֵנ֣י ָה ֵ֔אשׁ וְ ֽל ֹ ֲ
ֹא־ת ֲﬠ ֶ֨שׂה לְ ָך֥ ֨ ֶפ ֶסל֙
ל־פּ ָנֽי׃ ח ל ַ ֽ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֖רים ַﬠ ָ
ֹא־י ְֽהיֶ ֥ה לְ ָך֛ ֱא ִ ֥
ִמ ְצ ַ ֖ריִם ִמ ֵ ֥בּית ֲﬠ ָב ִ ֽדים׃ ז ל ִ
מוּנה ֲא ֶ ֤שׁר ַבּ ָשּׁ ַ֨מ ֙יִם ִמ ַ֔מּ ַﬠל ַו ֲֽא ֶ ֥שׁר ָבּ ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ַו ֲֽא ֶ ֥שׁר ַבּ ַ ֖מּיִם ִמ ַ ֥תּ ַחת לָ ָ ֽא ֶרץ׃
ל־תּ ָ֔
ָכּ ְ
ֹלה ֙יָך ֵ ֣אל ַק ָ֔נּא ֠ ֹפּ ֵ ֠קד ֲﬠ ֨וֹן ָא ֧בוֹת
א־ת ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֥ה לָ ֶ ֖הם וְ ֣ל ֹא ָ ֽת ָﬠ ְב ֵ ֑דם ִ ֣כּי ָ ֽאנ ִֹ֞כי יְ יָ ֤ ֱא ֶ֨
ט ֽל ֹ ִ

כח
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ל־ר ֵבּ ִ ֖ﬠים לְ ֽשׂ ֹנְ ָ ֽאי׃ י וְ ֥ﬠ ֶֹשׂה ֶ ֖ח ֶסד ַ ֽל ֲאלָ ִ ֑פים לְ ֽא ֲֹה ַ ֖בי וּלְ ֽשׁ ְֹמ ֵ ֥רי
ל־שׁלֵּ ִ ֥שׁים וְ ַﬠ ִ
ל־בּ ִנ֛ים וְ ַﬠ ִ
ַﬠ ָ
ֹלהיָך לַ ָ ֑שּׁוְ א ִ ֣כּי ֤ל ֹא יְ נַ ֶקּ ֙ה יְ ָ֔י ֵ ֛את ֲא ֶשׁר־
ת־שׁם־יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
וֹתי{׃ ס יא ֥ל ֹא ִת ָ ֛שּׂא ֶא ֵ ֽ
}מ ְצ ָ ֽ
מצותו ִ
יִ ָ ֥שּׂא ֶא ְ
ֹלהיָך׃
ת־שׁ ֖מוֹ לַ ָ ֽשּׁוְ א׃ ס יב ָשׁ ֛מוֹר ֶאת־י֥ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֖בּת לְ ַק ְדּ ֑שׁוֹ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ִצוְּ ָך֖ יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֽ
ֹלהיָך ל ֹא־
יוֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִיﬠי ַשׁ ָ ֖בּת ַ ֽלייָ ֣ ֱא ֶ ֑
אכ ֶ ֽתָּך׃ יד וְ ֙
ל־מלַ ְ
יג ֵ ֤שׁ ֶשׁת ִיָמ ֙ים ַ ֽתּ ֲﬠ ֔בֹד וְ ָﬠ ִ ֖שׂ ָית ָכּ ְ
ל־בּ ֶה ְמ ֶ֔תָּך
־וּב ֶ ֣תָּך וְ ַﬠ ְב ְדָּךֽ ַ־ו ֲֽא ָמ ֶ֗תָך וְ ֽשׁ ְוֹרָך֤ ַו ֲֽח ֽמ ְֹר ָ֙ך וְ ָכ ְ
אכה ַא ָ ֣תּה | ִוּבנְ ָךֽ ִ
ל־מלָ ָ֜
ַ ֽת ֲﬠ ֶ֨שׂה ָכ ְ
וְ ֵ ֽג ְר ָ֙ך ֲא ֶ ֣שׁר ִבּ ְשׁ ָﬠ ֶ ֔ריָך לְ ַ֗מ ַﬠן יָ נ֛ ַוּח ַﬠ ְב ְדָּך֥ ַו ֲֽא ָ ֽמ ְתָך֖ ָכּ ֽמוָֹך׃ טו וְ ָז ַֽכ ְר ָ֗תּ ִ ֣כּי ֶﬠ ֶ֤בד ָה ִ֨י ָ֙ית ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
ֹלהיָך ַ ֽל ֲﬠ ֖שׂוֹת
ל־כּן ִצוְּ ָ֙ך יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
ֹלה ֙יָך ִמ ָ֔שּׁם ְבּיָ ֥ד ֲחזָ ָ ֖קה ִוּבזְ ֣ר ַֹע נְ טוּיָ ֑ה ַﬠ ֵ֗
ִמ ְצ ַ ֔ריִם וַ יּ ִֹ֨צ ֲא ָ֜ך יְ יָ ֤ ֱא ֶ֨
ֹלהיָך לְ ַ ֣מ ַﬠן | יַ ֲֽא ִר ֻיכ֣ן
ת־א ֶ֔מָּך ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ִצוְּ ָך֖ יְ יָ ֣ ֱא ֶ ֑
ת־א ִ֨ב ֙יָך וְ ֶא ִ
ֶאת־י֥ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֽבּת׃ ס טז ַכּ ֵבּ֤ד ֶא ָ
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך׃ ס יז ֥ל ֹא ִת ְר ַ ֖צח ס וְ ֣ל ֹא
֣יטב ֔ ָלְך ַ ֚ﬠל ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁר־יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
ֶ֗יָמיָך וּלְ ַ֨מ ַ ֙ﬠן יִ ַ
ֹא־ת ֲﬠ ֶנ֥ה ְב ֵ ֽר ֲﬠָך֖ ֵ ֥ﬠד ָ ֽשׁוְ א׃ ס יח וְ ֥ל ֹא ַת ְח ֖מֹד ֵ ֣א ֶשׁת ֵר ֶﬠָ֑ך ס וְ ֨ל ֹא
ִתנְ ָ ֑אף ס וְ ֣ל ֹא ִתגְ ֔נ ֹב ס וְ ל ַ ֽ
שׁוֹרוֹ ַו ֲֽחמֹר֔ וֹ וְ ֖כֹל ֲא ֶ ֥שׁר לְ ֵר ֶ ֽﬠָך׃ ס יט ֶ ֽאת־
תוֹ ֣
ִת ְת ַא ֶ ֜וּה ֵבּ֣ית ֵר ֗ ֶﬠָך ָשׂ ֵ ֜דהוּ וְ ַﬠ ְב ֤דּוֹ ַו ֲֽא ָמ ֙
ל־ק ַהלְ ֶ֜כם ָבּ ָ֗הר ִמ ֤תּוְֹך ָה ֵא ֙שׁ ֶ ֽה ָﬠ ָ ֣נ ן וְ ָ ֽה ֲﬠ ָר ֔ ֶפל ֥קוֹל גָּ ֖דוֹל
ל־כּ ְ
ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֡אלֶּ ה ִדּ ֶבּר֩ יְ ָ֨י ֶא ָ
ת־הקּוֹל֙ ִמ ֣תּוְֹך
ל־שׁנֵ ֙י לֻ ֣חֹת ֲא ָב ִ֔נים ַ ֽו ְיִּתּ ֵנ֖ם ֵא ָ ֽלי׃ כ וַ יְ ִ֗הי ְכּ ָשׁ ְמ ֲﬠ ֶכ֤ם ֶא ַ
וְ ֣ל ֹא יָ ָ ֑סף ַ ֽו ְיִּכ ְתּ ֵ֗בם ַﬠ ְ
ֹאמר֗ וּ
יכם׃ כא וַ ֽתּ ְ
אשׁי ִשׁ ְב ֵט ֶיכ֖ם וְ זִ ְקנֵ ֶ ֽ
ל־ר ֵ ֥
ַה ֔ח ֶֹשְׁך וְ ָה ָ ֖הר בּ ֵֹﬠ֣ר ָבּ ֵ ֑אשׁ וַ ִתּ ְק ְר ֣בוּן ֵא ֔ ַלי ָכּ ָ
ת־כּב ֹ֣דוֹ וְ ֶאת־גָּ ְד ֔לוֹ וְ ֶאת־קֹל֥ וֹ ָשׁ ַ ֖מ ְﬠנוּ ִמ ֣תּוְֹך ָה ֵ ֑אשׁ ַהיּ֤ וֹם ַהזֶּ ֙ה
ינוּ ֶא ְ
ֹלה ֙
ֵ ֣הן ֶה ְר ָ֜אנוּ יְ יָ ֤ ֱא ֵ֨
ֹאכ ֔ ֵלנוּ ָה ֵ ֥אשׁ ַהגְּ ד ָֹל֖ה
ת־ה ָא ָ ֖דם וָ ָ ֽחי׃ כב וְ ַﬠ ָתּ ֙ה ָל ָ֣מּה נָ ֔מוּת ִ ֣כּי ֽת ְ
ֹלהים ֶא ָ ֽ
ָר ִ֔אינוּ ִ ֽכּי־יְ ַד ֵ ֧בּר ֱא ִ ֛
ל־בּ ָ֡שׂר
ֹלהינוּ ֖ﬠוֹד וָ ָ ֽמ ְתנוּ׃ כג ִ ֣כּי ִ ֣מי ָכ ָ
ת־קוֹל יְ יָ ֧ ֱא ֵ ֛
ַהזּ֑ ֹאת ִאם־יֽ ְֹס ִ ֣פים | ֲא ַ֗נ ְחנוּ ֠ ִל ְשׁ ֠מ ַֹע ֶא ֨
וְֹך־ה ֵ ֛אשׁ ָכּ ֖מֹנוּ וַ יֶּ ִֽחי׃ כד ְק ַ ֤רב ַא ָתּ ֙ה וּֽ ֲשׁ ָ֔מﬠ
ֹלהים ַח ִ֜יּים ְמ ַד ֵ ֧בּר ִמ ֽתּ ָ
ֲא ֶ ֣שׁר ָשׁ ַ ֣מﬠ קוֹ ֩ל ֱא ִ֨
ֹלהינוּ
ל־א ֶ֨שׁר יְ ַד ֵ֜בּר יְ יָ ֧ ֱא ֵ ֛
ֹלהינוּ וְ ַ ֣א ְתּ | ְתּ ַד ֵבּ֣ר ֵא ֗ ֵלינוּ ֵא ֩ת ָכּ ֲ
ֹאמר יְ יָ ֣ ֱא ֵ ֑
ל־א ֶ ֥שׁר י ַ ֖
ֵ ֛את ָכּ ֲ
ֹאמר יְ ָ֜י ֵא ֗ ַלי
ת־קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶ֔יכם ְבּ ַד ֶבּ ְר ֶכ֖ם ֵא ָל֑י וַ יּ֨ ֶ
ֵא ֶל֖יָך וְ ָשׁ ַ ֥מ ְﬠנוּ וְ ָﬠ ִ ֽשׂינוּ׃ כה וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מﬠ יְ יָ֙ ֶא ֣
י־יִתּן
ל־א ֶ ֥שׁר ִדּ ֵ ֽבּרוּ׃ כו ִ ֽמ ֵ֡
יטיבוּ ָכּ ֲ
ת־קוֹל ִדּ ְב ֵ ֜רי ָה ָ ֤ﬠם ַהזֶּ ֙ה ֲא ֶ ֣שׁר ִדּ ְבּ ֣רוּ ֵא ֔ ֶליָך ֵה ִ ֖
ָ֠שׁ ַ ֠מ ְﬠ ִתּי ֶא ֨
יטב לָ ֶ ֛הם
יָּמים לְ ַ֨מ ַﬠן יִ ַ ֥
ל־ה ִ ֑
וֹתי ָכּ ַ
ל־מ ְצ ַ ֖
ת־כּ ִ
וְ ָהיָ ֩ה לְ ָב ָ֨בם ֶ֜זה לָ ֶ֗הם לְ יִ ְר ָ ֥אה א ִ ֹ֛תי וְ לִ ְשׁ ֥מֹר ֶא ָ
יכם׃ כח וְ ַא ָ֗תּה פּ ֹ֘ה ֲﬠ ֣מֹד ִﬠ ָמּ ִדי֒
יהם לְ ﬠ ָ ֹֽלם׃ כז ֵלְ֖ך ֱא ֣מֹר לָ ֶ ֑הם ֥שׁוּבוּ לָ ֶכ֖ם לְ ָ ֽא ֳהלֵ ֶ ֽ
וְ לִ ְבנֵ ֶ ֖
ל־ה ִמּ ְצָו֛ה וְ ַ ֽה ֻח ִ ֥קּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ ֖טים ֲא ֶ ֣שׁר ְתּלַ ְמּ ֵ ֑דם וְ ָﬠ ֣שׂוּ ָב ָ֔א ֶרץ
ַו ֲֽא ַד ְבּ ָ ֣רה ֵא ֗ ֶליָך ֵ ֧את ָכּ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֣תּם ַ ֽל ֲﬠ ֔שׂוֹת ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ִצָוּ֛ה יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֖ם ֶא ְת ֶכ֑ם
ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי נ ֵ ֹ֥תן לָ ֶ ֖הם לְ ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃ כט ְ
ל־ה ֶ ֗דּ ֶרְך ֲא ֶ֨שׁר ִצ ָ ֜וּה יְ יָ ֧ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֛ם ֶא ְת ֶכ֖ם ֵתּ ֵל֑כוּ לְ ַ ֤מ ַﬠן
וּשׂ ֽמ ֹאל׃ ל ְבּ ָכ ַ
יָמין ְ
֥ל ֹא ָת ֻ ֖סרוּ ִ ֥
ִ ֽתּ ְח ֙יוּן וְ ֣טוֹב לָ ֶ֔כם וְ ַ ֽה ֲא ַר ְכ ֶ ֣תּם ִ֔יָמים ָבּ ָ ֖א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ִ ֽתּ ָיר ֽשׁוּן׃ ו א וְ ז֣ ֹאת ַה ִמּ ְצ ָ֗וה ַ ֽה ֻח ִקּ ֙ים
וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים ֲא ֶ ֥שׁר ִצָוּ֛ה יְ יָ ֥ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֖ם לְ לַ ֵמּ֣ד ֶא ְת ֶכ֑ם ַ ֽל ֲﬠ ֣שׂוֹת ָבּ ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ֽﬠ ְֹב ִ ֥רים
וּמ ְצ ָוֹתיו֘ ֲא ֶ ֣שׁר
ל־חקּ ָ ֹ֣תיו ִ
ת־כּ ֻ
ֹלהיָך ֠ ִל ְשׁ ֠מֹר ֶא ָ
ָ ֖שׁ ָמּה לְ ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃ ב לְ ַ֨מ ַﬠן ִתּ ָ ֜ירא ֶאת־יְ יָ ֣ ֱא ֶ֗
יָמיָך׃ ג וְ ָ ֽשׁ ַמ ְﬠ ָ ֤תּ יִ ְשׂ ָר ֵאל֙
ן־בּנְ ָ֔ך ֖כֹּל ֵיְמ֣י ַחיֶּ ֑יָך וּלְ ַ ֖מ ַﬠן יַ ֲֽא ִר ֻ ֥כן ֶ ֽ
ָ ֽאנ ִ ֹ֣כי ְמ ַצ ֶ ֒וָּך֒ ַא ָתּ ֙ה ִוּבנְ ָך֣ ֶוּב ִ
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ֹלהי ֲאב ֶֹ֨ת ֙יָך ֔ ָלְך
יטב לְ ָ֔ך ַו ֲֽא ֶ ֥שׁר ִתּ ְר ֖בּוּן ְמ ֑אֹד ַ ֽכּ ֲא ֶשׁר֩ ִדּ ֶ֨בּר יְ ָ֜י ֱא ֵ ֤
וְ ָ ֽשׁ ַמ ְר ָ ֣תּ ַ ֽל ֲﬠ ֔שׂוֹת ֲא ֶשׁ ֙ר יִ ַ ֣
ֹלהיָך
ֹלהינוּ יְ יָ ֥ | ֶא ָ ֽחד׃ ה וְ ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ ֵ ֖את יְ יָ ֣ ֱא ֶ ֑
ֶ ֛א ֶרץ זָ ַ ֥בת ָח ָל֖ב ְוּד ָ ֽבשׁ׃ פ ד ְשׁ ַ ֖מﬠ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ יָ ֥ ֱא ֵ ֖
ְבּ ָכל־לְ ָ ֽב ְבָך֥ ְוּב ָכל־נַ ְפ ְשָׁך֖ ְוּב ָכ ְ
ל־מא ֶ ֹֽדָך׃ ו וְ ָהי֞ וּ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֗אלֶּ ה ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ָך֛ ַהיּ֖ וֹם
ַﬠל־לְ ָב ֶ ֽבָך׃ ז וְ ִשׁנַּ נְ ָ ֣תּם לְ ָב ֶ֔ניָך וְ ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך֤ ְבּ ֵב ֶ֨ית ָ֙ך ְוּבלֶ ְכ ְתָּך֣ ַב ֶ ֔דּ ֶרְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבָּך֖
ל־מזֻ ז֥ וֹת
קוּמָך׃ ח ְוּק ַשׁ ְר ָ ֥תּם לְ ֖אוֹת ַﬠל־יָ ֶ ֑דָך וְ ָהי֥ וּ לְ ֽט ָֹט ֖פֹת ֵ ֥בּין ֵﬠ ֶינֽיָך׃ ט ְוּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַﬠ ְ
ְוּב ֶ ֽ
שׁ ָﬠ ֶ ֽריָך׃ ס
יתָך ִוּב ְ
ֵבּ ֶ ֖
ֹלהים ָה ֵאל֙ ַ ֽה ֶנּ ֱֽא ָ֔מן שׁ ֵ ֹ֧מר ַה ְבּ ִ ֣רית וְ ַה ֶ֗ח ֶסד לְ ֽא ֲֹה ָ ֛ביו
ֹלהיָך ֣הוּא ָ ֽה ֱא ִ ֑
ז ט וְ יָ ֣ ַד ְﬠ ָ֔תּ ִ ֽכּי־יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
ל־פּ ָנ֖יו לְ ַ ֽה ֲא ִב ֑ידוֹ ֤ל ֹא יְ ַא ֵח ֙ר
וּמ ַשׁ ֵלּ֧ם לְ ֽשׂ ֹנְ ָ ֛איו ֶא ָ
וֹתיו{ לְ ֶ ֥אלֶ ף ֽדּוֹר׃ י ְ
}מ ְצ ָ ֖
וּלְ ֽשׁ ְֹמ ֵ ֥רי מצותו ִ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֗טים
ת־ה ֻח ִ ֣קּים וְ ֶא ַ
ת־ה ִמּ ְצ ָ֜וה וְ ֶא ַ ֽ
ל־פּ ָנ֖יו יְ ַשׁלֶּ ם־לֽ וֹ׃ יא וְ ָ ֽשׁ ַמ ְר ָ֨תּ ֶא ַ
לְ ֣שׂ ֹנְ ֔אוֹ ֶא ָ
שׂוֹתם׃ פ פ פ
ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ָך֛ ַהיּ֖ וֹם ַ ֽל ֲﬠ ָ ֽ
פרשת עקב

יתם א ָ ֹ֑תם וְ ָשׁ ַמר֩ יְ ָ֨י
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֥תּם ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֖
ז יב וְ ָהיָ ֣ה | ֵﬠ ֶ֣קב ִתּ ְשׁ ְמ ֗ﬠוּן ֵ ֤את ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִט ֙ים ָה ֵ֔אלֶּ ה ְ
וּב ַר ְכָך֖ וְ ִה ְר ֶבָּ֑ך
ת־ה ֶ֔ח ֶסד ֲא ֶ ֥שׁר נִ ְשׁ ַ ֖בּﬠ ַ ֽל ֲאב ֶ ֹֽתיָך׃ יג ַו ֲֽא ֵ ֣ה ְב ָ֔ך ֵ ֽ
ת־ה ְבּ ִר ֙ית וְ ֶא ַ
ֹלהיָך לְ ָ֗ך ֶ ֽא ַ
ֱא ֶ֜
ר־אלָ ֨ ֶפ ֙יָך וְ ַﬠ ְשׁ ְתּ ֣ר ֹת צ ֶֹ֔אנָך
י־א ְד ָמ ֶ ֠תָך ְדּ ֨ ָגנְ ָ֜ך וְ ִת ֽיר ְֹשָׁך֣ וְ יִ ְצ ָה ֶ ֗רָך ְשׁגַ ֲ
י־ב ְטנְ ָך֣ ְוּפ ִ ֽר ֠ ַ
ֵוּב ַ ֣רְך ְפּ ִ ֽר ִ
ֹא־י ְֽהיֶ ֥ה
ל־ה ַﬠ ִ ֑מּים ל ִ
ַ ֚ﬠל ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַ ֥בּﬠ ַ ֽל ֲאב ֶ ֹ֖תיָך ָ ֥ל ֶתת ָ ֽלְך׃ יד ָבּ ֥רוְּך ִ ֽתּ ְהיֶ ֖ה ִמ ָכּ ָ ֽ
ל־מ ְדוֵ י֩ ִמ ְצ ַ ֨ריִם ָ ֽה ָר ֜ ִﬠים ֲא ֶ ֣שׁר
ל־חֹלִ י וְ ָכ ַ
ְבָך֛ ָﬠ ָ ֥קר ַו ֲֽﬠ ָק ָ ֖רה ִוּב ְב ֶה ְמ ֶ ֽתָּך׃ טו וְ ֵה ִ ֧סיר יְ יָ ֧ ִמ ְמָּך֖ ָכּ ֑
ֹלה ֙יָך
ל־ה ַﬠ ִ֗מּים ֲא ֶ֨שׁר יְ יָ ֤ ֱא ֶ֨
ת־כּ ָ ֽ
ל־שׂ ֹנְ ֶ ֽאיָך׃ טז וְ ָ ֽא ַכלְ ָ ֣תּ ֶא ָ
יָ ַ ֗ד ְﬠ ָתּ ֤ל ֹא יְ ִשׂ ָימ ֙ם ָ֔בְּך וּנְ ָת ָנ֖ם ְבּ ָכ ֽ
יהם ִ ֽכּי־מוֹ ֵ ֥קשׁ ֖הוּא ָ ֽלְך׃ ס
ת־אֹל֣ ֵה ֶ֔
יהם וְ ֤ל ֹא ַ ֽת ֲﬠב ֹ֙ד ֶא ֱ
א־ת ֥חוֹס ֵ ֽﬠינְ ָך֖ ֲﬠלֵ ֶ ֑
נ ֵ ֹ֣תן ֔ ָלְך ֽל ֹ ָ
ֹלהיָך לָ ֶל ֶ֤כת
ם־ליִ ְר ָ ֠אה ֶאת־יְ ָ֨י ֱא ֶ֜
ֹלהיָך שׁ ֵ ֹ֖אל ֵ ֽמ ִﬠ ָ ֑מְּך ִ ֣כּי ִא ֠ ְ
י יב וְ ַﬠ ָתּ ֙ה יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ָ ֚מה יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
ֹלהיָך ְבּ ָכל־לְ ָ ֽב ְבָך֖ ְוּב ָכל־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃ יג לִ ְשׁ ֞מֹר
ל־דּ ָר ָכ ֙יו וּלְ ַ ֽא ֲה ָ ֣בה א ֹ֔תוֹ וְ ַ ֽל ֲﬠב ֹ֙ד ֶאת־יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
ְבּ ָכ ְ
ֹלהיָך ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם
ת־חקּ ָֹ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם לְ ֖טוֹב ָ ֽלְך׃ יד ֵ ֚הן ַ ֽלייָ ֣ ֱא ֶ֔
ת־מ ְצ ֤וֹת יְ יָ֙ וְ ֶא ֻ
ֶא ִ
אוֹתם וַ ְיִּב ַ֞חר
ר־בּהּ׃ טו ַ ֧רק ַ ֽבּ ֲאב ֶ ֹ֛תיָך ָח ַ ֥שׁק יְ יָ ֖ לְ ַ ֽא ֲה ָ ֣בה ָ ֑
ל־א ֶשׁ ָ ֽ
וּשׁ ֵמ֣י ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ָכ ֲ
ְ
וּמלְ ֶ֕תּם ֵ ֖את ָﬠ ְר ַל֣ת לְ ַב ְב ֶכ֑ם
ל־ה ַﬠ ִ ֖מּים ַכּיּ֥ וֹם ַה ֶזּֽה׃ טז ַ
ְבּזַ ְר ָﬠ֣ם ַ ֽא ֲח ֵר ֶ֗יהם ָבּ ֶכ֛ם ִמ ָכּ ָ ֽ
ֹלהים ַו ֲֽאד ֵֹנ֖י ָ ֽה ֲאד ִֹנ֑ים ָה ֵ֨אל
ֹלהי ָ ֽה ֱא ִ֔
וְ ֨ ָﬠ ְר ְפּ ֶ֔כם ֥ל ֹא ַת ְק ֖שׁוּ ֽﬠוֹד׃ יז ִכּ֚י יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶ֔יכם ֚הוּא ֱא ֵ ֣
נּוֹרא ֲא ֶשׁ ֙ר ֽל ֹא־יִ ָ ֣שּׂא ָפ ִ֔נים וְ ֥ל ֹא יִ ַ ֖קּח ֽשׁ ַֹחד׃ יח ﬠ ֶ ֹ֛שׂה ִמ ְשׁ ַ ֥פּט ֖יָתוֹם
ַהגָּ ֤ד ֹל ַהגִּ בּ ֹ֙ר וְ ַה ָ ֔
יתם ְבּ ֶ ֥א ֶרץ
ת־ה ֵגּ֑ר ִ ֽכּי־גֵ ִ ֥רים ֱהיִ ֶ ֖
וְ ַאלְ ָמ ָנ֑ה וְ א ֵ ֹ֣הב ֔ ֵגּר ָ ֥ל ֶתת ל֖ וֹ ֶל ֶ֥חם וְ ִשׂ ְמ ָ ֽלה׃ יט ַו ֲֽא ַה ְב ֶ ֖תּם ֶא ַ
ירא א ֹ֣תוֹ ַ ֽת ֲﬠ ֑בֹד ֣וּבוֹ ִת ְד ָ֔בּק ִוּב ְשׁ ֖מוֹ ִתּ ָשּׁ ֵ ֽב ַע׃ כא ֥הוּא ְת ִה ָ ֽלּ ְתָך֖
ֹלהיָך ִתּ ָ ֖
ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ כ ֶאת־יְ יָ ֧ ֱא ֶ ֛
ת־הנּֽ ָוֹרא ֹ֙ת ָה ֵ֔אלֶּ ה ֲא ֶ ֥שׁר ָר ֖אוּ ֵﬠ ֶינֽיָך׃
ת־הגְּ ד ֹֹל֤ ת וְ ֶא ַ
ר־ﬠ ָ ֣שׂה ִא ְתּ ָ֗ך ֶא ַ
ֹלהיָך ֲא ֶשׁ ָ
וְ ֣הוּא ֱא ֶ ֑
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ֹלהיָך ְכּ ֽכ ְוֹכ ֵ ֥בי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם לָ ֽר ֹב׃
כב ְבּ ִשׁ ְב ִ ֣ﬠים ֶ֔נ ֶפשׁ יָ ֽ ְר ֥דוּ ֲאב ֶ ֹ֖תיָך ִמ ְצ ָ ֑ר ָיְמה וְ ַﬠ ָ֗תּה ָ ֽשׂ ְמ ָ֙ך יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
יָּמים׃
ל־ה ִ ֽ
וֹתיו ָכּ ַ
וּמ ְצ ָ ֖
וּמ ְשׁ ָפּ ָ ֛טיו ִ
ֹלהיָך וְ ָ ֽשׁ ַמ ְר ָ ֣תּ ִמ ְשׁ ַמ ְר ֗תּוֹ וְ ֻחקּ ָ ֹ֧תיו ִ
יא א וְ ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ ֵ ֖את יְ יָ ֣ ֱא ֶ ֑
ת־מוּסר יְ יָ ֣
ַ֖
א־ר ֔אוּ ֶא
ת־בּנֵ ֶ֗יכם ֲא ֶ ֤שׁר ל ֹא־יָ ֽ ְד ֙ﬠוּ ַו ֲֽא ֶ ֣שׁר ֽל ֹ ָ
ב ִ ֽו ַיד ְﬠ ֶתּם֘ ַהיּוֹ ֒ם ִ ֣כּי | ֣ל ֹא ֶא ְ
ת־מ ֲﬠ ָ֔שׂיו ֲא ֶ ֥שׁר
ת־את ָֹת ֙יו וְ ֶ ֽא ַ ֽ
ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֑ם ֶאת־גָּ ְד ֕לוֹ ֶאת־יָ ֙דוֹ ַ ֽה ֲחזָ ָ ֔קה וּזְ ר ֹ֖ﬠוֹ ַהנְּ טוּיָ ֽה׃ ג וְ ֶא ֽ ֹ
ל־א ְר ֽצוֹ׃ ד ַו ֲֽא ֶ ֣שׁר ָﬠ ָשׂ ֩ה לְ ֵ֨חיל ִמ ְצ ַ ֜ריִם
ְך־מ ְצ ַ ֖ריִם וּלְ ָכ ַ
ָﬠ ָ ֖שׂה ְבּ ֣תוְֹך ִמ ְצ ָ ֑ריִם לְ ַפ ְר ֥ﬠֹה ֶ ֽמלֶ ִ
ל־פּנֵ ֶ֔יהם ְבּ ָר ְד ָ ֖פם ַ ֽא ֲח ֵר ֶיכ֑ם וַ יְ ַא ְבּ ֵד֣ם
יַם־סוּף ַﬠ ְ
֙
ת־מי
סוּסיו וּלְ ִר ְכ ֗בּוֹ ֲא ֶ֨שׁר ֵה ִ֜ציף ֶא ֵ ֤
לְ ָ ֣
ד־ה ָמּ ֥קוֹם ַה ֶזּֽה׃ ו ַו ֲֽא ֶ֨שׁר
ד־בּ ֲֹא ֶכ֖ם ַﬠ ַ
יְ ָ֔י ַ ֖ﬠד ַהיּ֥ וֹם ַה ֶזּֽה׃ ה ַו ֲֽא ֶ ֥שׁר ָﬠ ָ ֛שׂה לָ ֶכ֖ם ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר ַﬠ ֽ
ת־פּ ָיה וַ ִתּ ְבלָ ֵ ֥ﬠם
אוּבן֒ ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽפּ ְצ ָ ֤תה ָה ָ֨א ֶר ֙ץ ֶא ֔ ִ
ן־ר ֵ
ָﬠ ָ֜שׂה לְ ָד ָ ֣תן וְ ַ ֽל ֲא ִב ָ ֗ירם ְבּ ֵנ֣י ֱאלִ ָיא ֘ב ֶבּ ְ
קוּם ֲא ֶ ֣שׁר ְבּ ַרגְ לֵ ֶ֔יהם ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ז ִ ֤כּי
ל־היְ ֙
יהם וְ ֵ ֤את ָכּ ַ
ת־א ֳהלֵ ֶ ֑
יהם וְ ֶא ָ ֽ
ת־בּ ֵתּ ֶ ֖
וְ ֶא ָ ֽ
ל־ה ִמּ ְצ ָ֔וה ֲא ֶ ֛שׁר
ת־כּ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּ ֙ם ֶא ָ
ל־מ ֲﬠ ֵ ֥שׂה יְ יָ ֖ ַהגָּ ֑ד ֹל ֲא ֶ ֖שׁר ָﬠ ָ ֽשׂה׃ ח ְ
ֵ ֽﬠינֵ ֶיכ ֙ם ָ ֽהר ֹ֔אֹת ֵ ֛את ָכּ ַ ֽ
ת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ֽﬠ ְֹב ִ ֥רים ָ ֖שׁ ָמּה
את ֙ם ִ ֽו ִיר ְשׁ ֶ ֣תּם ֶא ָ
ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם לְ ַ ֣מ ַﬠן ֶ ֽתּ ֶחזְ ֗קוּ ָוּב ֶ
ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁר֩ נִ ְשׁ ַ֨בּﬠ יְ יָ ֧ ַ ֽל ֲא ֽב ֵֹת ֶיכ֛ם לָ ֵ ֥תת לָ ֶ ֖הם
לְ ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃ ט וּלְ ַ֨מ ַﬠן ַ ֽתּ ֲא ִ ֤ריכוּ ִיָמ ֙ים ַﬠ ָ ֣
בשׁ׃ ס
וּלְ זַ ְר ָ ֑ﬠם ֶ ֛א ֶרץ זָ ַ ֥בת ָח ָל֖ב ְוּד ָ ֽ
ל־מ ְצ ַ֔וֹתי ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּ֑ וֹם לְ ַ ֽא ֲה ָ֞בה
ם־שׁ ֤מ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמ ֙ﬠוּ ֶא ִ
יג וְ ָה ָ֗יה ִא ָ
ר־א ְר ְצ ֶכ֛ם ְבּ ִﬠ ֖תּוֹ
ֶאת־יְ יָ ֤ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ ֙ם וּלְ ָﬠ ְב ֔דוֹ ְבּ ָכל־לְ ַב ְב ֶכ֖ם ְוּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם׃ יד וְ ָנ ַֽת ִ ֧תּי ְמ ַ ֽט ַ
וּמלְ ֑קוֹשׁ וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֣תּ ְדגָ ֶ֔נָך וְ ִתי ֽר ֹ ְשָׁך֖ וְ יִ ְצ ָה ֶ ֽרָך׃ טו וְ ָנ ַֽת ִ ֛תּי ֵ ֥ﬠ ֶשׂב ְבּ ָ ֽשׂ ְדָך֖ לִ ְב ֶה ְמ ֶ ֑תָּך
יוֹרה ַ
ֶ֣
ֹלהים
ן־יִפ ֶ ֖תּה לְ ַב ְב ֶכ֑ם וְ ַס ְר ֶ֗תּם ַו ֲֽﬠ ַב ְד ֶתּ ֙ם ֱא ִ ֣
וְ ָ ֽא ַכלְ ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֽב ְﬠ ָתּ׃ טז ִה ָ ֽשּׁ ְמ ֣רוּ לָ ֶ֔כם ֶפּ ְ
ֹא־י ְֽהיֶ ֣ה ָמ ָ֔טר
ת־ה ָשּׁ ַ֨מ ֙יִם וְ ל ִ
יתם לָ ֶ ֽהם׃ יז וְ ָח ָ ֨רה ַאף־יְ ָ֜י ָבּ ֶ֗כם וְ ָﬠ ַצ֤ר ֶא ַ
ֲא ֵח ִ ֔רים וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחוִ ֶ ֖
ת־יְבוּל֑הּ ַו ֲֽא ַב ְד ֶ ֣תּם ְמ ֵה ָ ֗רה ֵמ ַﬠל֙ ָה ָ ֣א ֶרץ ַהטּ ָֹ֔בה ֲא ֶ ֥שׁר יְ יָ ֖ נ ֵ ֹ֥תן לָ ֶ ֽכם׃
ָ
וְ ָ ֣ה ֲא ָד ָ֔מה ֥ל ֹא ִת ֵ ֖תּן ֶא
אוֹת ַﬠל־יֶ ְד ֶ֔כם
ת־דּ ָב ַ ֣רי ֵ֔אלֶּ ה ַﬠל־לְ ַב ְב ֶכ֖ם וְ ַ ֽﬠל־נַ ְפ ְשׁ ֶכ֑ם ְוּק ַשׁ ְר ֶ֨תּם א ָ ֹ֤תם לְ ֙
יח וְ ַשׂ ְמ ֶתּ ֙ם ֶא ְ
ת־בּנֵ ֶיכ֖ם לְ ַד ֵבּ֣ר ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך֤ ְבּ ֵב ֶ֨ית ָ֙ך
יכם׃ יט וְ לִ ַמּ ְד ֶ ֥תּם א ָ ֹ֛תם ֶא ְ
וְ ָהי֥ וּ לְ ֽט ָוֹט ֖פֹת ֵ ֥בּין ֵ ֽﬠינֵ ֶ ֽ
יתָך ִוּב ְשׁ ָﬠ ֶ ֽריָך׃ כא לְ ַ֨מ ַﬠן
ל־מזוּז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
קוּמָך׃ כ ְוּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַﬠ ְ
ְוּבלֶ ְכ ְתָּך֣ ַב ֶ ֔דּ ֶרְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבָּך֖ ְוּב ֶ ֽ
ימי
יִ ְר ֤בּוּ ֵיְמ ֶיכ ֙ם וִ ֵימ֣י ְבנֵ ֶ֔יכם ַ ֚ﬠל ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶ֨שׁר נִ ְשׁ ַ ֧בּﬠ יְ יָ ֧ ַ ֽל ֲא ֽב ֵֹת ֶיכ֖ם לָ ֵ ֣תת לָ ֶ ֑הם ִכּ ֵ ֥
א ֶרץ׃ ס
ל־ה ָ ֽ
ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם ַﬠ ָ
ל־ה ִמּ ְצָו֣ה ַהזּ֗ ֹאת ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַ ֽל ֲﬠשׂ ָ ֹ֑תהּ
ת־כּ ַ
ם־שׁ ֨מֹר ִתּ ְשׁ ְמר֜ וּן ֶא ָ
כב ִכּי֩ ִא ָ
ל־הגּוֹיִ ֥ם
ת־כּ ַ
הוֹרישׁ יְ יָ ֧ ֶא ָ
ה־בוֹ׃ כג וְ ִ ֧
ל־דּ ָר ָכ֖יו וּלְ ָד ְב ָק ֽ
לְ ַ ֽא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ יָ ֧ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֛ם לָ ֶל ֶ֥כת ְבּ ָכ ְ
ל־ה ָמּ ֗קוֹם ֲא ֶ֨שׁר ִתּ ְד ֧ר ְֹך
גּוֹים גְּ ד ִ ֹ֥לים ַו ֲֽﬠ ֻצ ִ ֖מים ִמ ֶ ֽכּם׃ כד ָכּ ַ
ָה ֵ ֖אלֶּ ה ִמלִּ ְפנֵ ֶיכ֑ם ִ ֽו ִיר ְשׁ ֶ ֣תּם ִ֔
ר־פּ ָ ֗רת וְ ַﬠ ֙ד ַהיָּ ֣ם ָה ַ ֽא ֲחר֔ וֹן
ן־הנָּ ָ ֣הר נְ ַה ְ
ן־ה ִמּ ְד ָ֨בּר וְ ַהלְּ ָבנ֜ וֹן ִמ ַ
ף־רגְ לְ ֶכ֛ם ֖בּוֹ לָ ֶכ֣ם ִי ְֽהיֶ ֑ה ִמ ַ
ַ ֽכּ ַ
ל־פּ ֵנ֤י
יִתּן | יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶ֗יכם ַﬠ ְ
וּמוֹר ֲא ֶ֜כם ֵ ֣
א־יִתיַ ֵ ֥צּב ִ ֖אישׁ ִבּ ְפנֵ ֶיכ֑ם ַפּ ְח ְדּ ֶ֨כם ַ ֽ
ִי ְֽהיֶ ֖ה גְּ ֻ ֽבלְ ֶ ֽכם׃ כה ֽל ֹ ְ
כם׃ ס ס ס
כוּ־בהּ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶ ֥בּר לָ ֶ ֽ
ל־ה ָ֨א ֶר ֙ץ ֲא ֶ ֣שׁר ִתּ ְד ְר ָ֔
ָכ ָ
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פרשת ראה

ת־ה ְבּ ָר ָכ֑ה ֲא ֶ ֣שׁר ִתּ ְשׁ ְמ ֗ﬠוּ
י‡ כו ְר ֵ֗אה ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי נ ֵ ֹ֥תן לִ ְפנֵ ֶיכ֖ם ַהיּ֑ וֹם ְבּ ָר ָ ֖כה ְוּקלָ ָ ֽלה׃ כז ֶ ֽא ַ
ם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֙ﬠוּ
ל־מ ְצ ֙וֹת יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶ֔יכם ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּֽ וֹם׃ כח וְ ַה ְקּלָ ֗ ָלה ִא ֤
ֶא ִ
ן־ה ֶ ֔דּ ֶרְך ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּ֑ וֹם לָ ֗ ֶל ֶכת ַ ֽא ֲח ֵ ֛רי
ל־מ ְצ ֙וֹת יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶ֔יכם וְ ַס ְר ֶ ֣תּם ִמ ַ
ֶא ִ
תּם׃ ס
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֖רים ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יְ ַד ְﬠ ֶ ֽ
ֱא ִ ֥
ר־לְ֑ך ֵ ֽמ ָה ֵ ֤חל ֶח ְר ֵמ ֙שׁ ַבּ ָקּ ָ֔מה ָתּ ֵ ֣חל לִ ְס ֔פֹּר ִשׁ ְב ָ ֖ﬠה ָ ֽשׁ ֻב ֽﬠוֹת׃
טז ט ִשׁ ְב ָ ֥ﬠה ָ ֽשׁ ֻב ֖ﬠֹת ִתּ ְס ָפּ ָ
ֹלהיָך׃
יְב ֶר ְכָך֖ יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֽ
ֹלהיָך ִמ ַ ֛סּת נִ ְד ַ ֥בת יָ ֽ ְדָך֖ ֲא ֶ ֣שׁר ִתּ ֵ ֑תּן ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ָ ֽ
ﬠוֹת ַ ֽלייָ ֣ ֱא ֶ֔
י וְ ָﬠ ִ֜שׂ ָית ַ ֤חג ָ ֽשׁ ֻב ֙
ֹלהיָך ַא ָ֨תּה ִוּבנְ ָך֣ ִוּב ֶ֘תּ ָ֘ך וְ ַﬠ ְב ְדָּך֣ ַו ֲֽא ָמ ֶ֒תָך֒ וְ ַהלֵּ וִ ֙י ֲא ֶ ֣שׁר ִבּ ְשׁ ָﬠ ֶ ֔ריָך
יא וְ ָ ֽשׂ ַמ ְח ָ֞תּ לִ ְפ ֵנ֣י | יְ יָ ֣ ֱא ֶ֗
ֹלהיָך לְ ַשׁ ֵ ֥כּן ְשׁ ֖מוֹ ָ ֽשׁם׃
וְ ַה ֵגּ֛ר וְ ַה ֥יָּתוֹם וְ ָ ֽה ַאלְ ָמ ָנ֖ה ֲא ֶ ֣שׁר ְבּ ִק ְר ֶבָּ֑ך ַבּ ָמּ ֗קוֹם ֲא ֶ ֤שׁר ְיִב ַח ֙ר יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
אלֶּ ה׃ פ
ת־ה ֻח ִ ֖קּים ָה ֵ ֽ
֖ית ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם וְ ָ ֽשׁ ַמ ְר ָ ֣תּ וְ ָﬠ ִ֔שׂ ָית ֶא ַ ֽ
י־ﬠ ֶבד ָהיִ ָ
יב וְ ָז ַ֣כ ְר ָ֔תּ ִכּ ֶ ֥
וּמיִּ ְק ֶ ֽבָך׃ יד וְ ָ ֽשׂ ַמ ְח ָ ֖תּ ְבּ ַח ֶ ֑גּ ָך ַא ָ֨תּה
יָמים ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ִ ֽמגָּ ְרנְ ָך֖ ִ
יג ַ ֧חג ַה ֻסּ ֛כֹּת ַ ֽתּ ֲﬠ ֶ ֥שׂה לְ ָך֖ ִשׁ ְב ַﬠ֣ת ִ ֑
ִוּבנְ ָך֤ ִוּב ֶ֨תּ ָ֙ך וְ ַﬠ ְב ְדָּך֣ ַו ֲֽא ָמ ֶ֔תָך וְ ַהלֵּ ִ֗וי וְ ַה ֵגּ֛ר וְ ַה ֥יָּתוֹם וְ ָ ֽה ַאלְ ָמ ָנ֖ה ֲא ֶ ֥שׁר ִבּ ְשׁ ָﬠ ֶ ֽריָך׃ טו ִשׁ ְב ַﬠ֣ת
בוּא ְת ָ֙ך ְוּבכֹל֙
ֹלהיָך ְבּ ֤כֹל ְתּ ָ ֽ
יְב ֶר ְכ ָ֞ך יְ יָ ֣ ֱא ֶ֗
ר־יִב ַ ֣חר יְ יָ ֑ ִ ֣כּי ָ ֽ
ֹלהיָך ַבּ ָמּ ֖קוֹם ֲא ֶשׁ ְ
ִ֗יָמים ָתּח ֹ֙ג ַ ֽלייָ ֣ ֱא ֶ֔
ת־פּ ֵנ֣י |
֖ית ַ ֥אְך ָשׂ ֵ ֽמ ַח׃ טז ָשׁל֣ וֹשׁ ְפּ ָﬠ ִ ֣מים | ַבּ ָשּׁ ָ֡נה יֵ ֽ ָר ֶא ֩ה ָכל־זְ ֨כ ְוּר ָ֜ך ֶא ְ
ַ ֽמ ֲﬠ ֵ ֣שׂה יָ ֶ ֔דיָך וְ ָהיִ ָ
קוֹם ֲא ֶ ֣שׁר ְיִב ָ֔חר ְבּ ַ ֧חג ַה ַמּ ֛צּוֹת ְוּב ַ ֥חג ַה ָ ֽשּׁ ֻב ֖ﬠוֹת ְוּב ַ ֣חג ַה ֻסּ ֑כּוֹת וְ ֧ל ֹא יֵ ֽ ָר ֶ ֛אה
ֹלהיָך ַבּ ָמּ ֙
יְ יָ ֣ ֱא ֶ֗
ן־לְך׃ ס ס ס
ֹלהיָך ֲא ֶ ֥שׁר ָנ ַֽת ָ ֽ
ת־פּ ֵנ֥י יְ יָ ֖ ֵרי ָ ֽקם׃ יז ִ ֖אישׁ ְכּ ַמ ְתּ ַנ֣ת יָ ֑דוֹ ְכּ ִב ְר ַכּ֛ת יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
ֶא ְ
פרשת שופטים

ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן לְ ָך֖ לִ ְשׁ ָב ֶ ֑טיָך וְ ָ ֽשׁ ְפ ֥טוּ
ל־שׁ ָﬠ ֶ ֔ריָך ֲא ֶ֨שׁר יְ יָ ֧ ֱא ֶ ֛
טז יח ֽשׁ ְֹפ ִ ֣טים וְ ֽשׁ ְֹט ִ ֗רים ִ ֽתּ ֶתּן־לְ ָ֙ך ְבּ ָכ ְ
א־ת ַ ֣קּח ֔שׁ ַֹחד ִ ֣כּי
א־ת ֶ ֣טּה ִמ ְשׁ ֔ ָפּט ֥ל ֹא ַת ִ ֖כּיר ָפּ ִנ֑ים וְ ֽל ֹ ִ
ט־צ ֶדק׃ יט ֽל ֹ ַ
ת־ה ָ ֖ﬠם ִמ ְשׁ ַפּ ֶ ֽ
ֶא ָ
ַה ֗שּׁ ַֹחד יְ ַﬠוֵּ ֙ר ֵﬠ ֵינ֣י ֲח ָכ ִ֔מים ִ ֽו ַיס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקם׃ כ ֶ ֥צ ֶדק ֶצ ֶ֖דק ִתּ ְר ֑דּ ֹף לְ ַ ֤מ ַﬠן ִ ֽתּ ְחיֶ ֙ה וְ יָ ֽ ַר ְשׁ ָ ֣תּ
ֹתן ָ ֽלְך׃ ס
ֹלהיָך נ ֵ ֥
ת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶשׁר־יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
ֶא ָ
ת־ה ָ ֣דּם ַה ֶ֔זּה וְ ֵﬠ ֵינ֖ינוּ ֥ל ֹא ָר ֽאוּ׃ ח ַכּ ֵפּר֩
}שׁ ְפכוּ{ ֶא ַ
כ‡ ז וְ ָﬠנ֖ וּ וְ ָ ֽא ְמ ֑רוּ יָ ֵ ֗דינוּ ֤ל ֹא שפכה ָ ֽ
ל־תּ ֵ ֙תּן ָ ֣דּם נָ ִ֔קי ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ַﬠ ְמָּך֣ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ נִ ַכּ ֵ ֥פּר לָ ֶ ֖הם ַה ָ ֽדּם׃
ר־פּ ִ ֨ד ָ֙ית יְ ָ֔י וְ ַא ִ
לְ ַﬠ ְמּ ָ֨ך יִ ְשׂ ָר ֵ ֤אל ֲא ֶשׁ ָ
ינ֥י יְ יָ ֽ׃ ס ס ס
י־ת ֲﬠ ֶ ֥שׂה ַהיָּ ָ ֖שׁר ְבּ ֵﬠ ֵ
ט וְ ַא ָ֗תּה ְתּ ַב ֵﬠ֛ר ַה ָ ֥דּם ַהנָּ ִ ֖קי ִמ ִקּ ְר ֶבָּ֑ך ִכּ ַ ֽ
פרשת כי תצא

ֹלהיָך ְבּיָ ֶ ֖דָך וְ ָשׁ ִ ֥ב ָית ִשׁ ְביֽ וֹ׃ יא וְ ָר ִ֨א ָ֙ית
ל־א ֶֹיְב֑יָך וּנְ ָתנ֞ וֹ יְ יָ ֧ ֱא ֶ ֛
י־ת ֵ ֥צא לַ ִמּלְ ָח ָ ֖מה ַﬠ ֽ
כ‡ י ִ ֽכּ ֵ

לב
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ל־תּוְֹך
אתהּ ֶא ֣
ת־תּ ַֹאר וְ ָ ֽח ַשׁ ְק ָ ֣תּ ָ֔בהּ וְ ָ ֽל ַק ְח ָ ֥תּ לְ ָך֖ לְ ִא ָ ֽשּׁה׃ יב ַו ֲֽה ֵב ָ ֖
ַבּ ִשּׁ ְב ָ֔יה ֵ ֖א ֶשׁת ַיְפ ֑
ת־שׂ ְמ ֨ ַלת ִשׁ ְב ָ֜יהּ ֵ ֽמ ָﬠ ֗ ֶל ָיה
ת־צ ָפּ ְר ֶנ ָֽיה׃ יג וְ ֵה ִ֩ס ָיר ֩ה ֶא ִ
ֹאשׁהּ וְ ָ ֽﬠ ְשׂ ָ ֖תה ֶא ִ
יתָך וְ גִ לְּ ָח ֙ה ֶאת־ר ָ֔
ֵבּ ֶ ֑
ת־א ִ ֥ב ָיה וְ ֶא ִ
וּב ְכ ָ ֛תה ֶא ָ
וְ יָ ְֽשׁ ָב ֙ה ְבּ ֵב ֶ֔יתָך ָ ֽ
יָמים וְ ַ֨א ַחר ֵ֜כּן ָתּ ֤בוֹא ֵא ֨ ֶל ָ֙יה
ת־א ָ ֖מּהּ יֶ ֣ ַרח ִ ֑
וּמ ֥כֹר ֽל ֹא־
ם־ל ֹא ָח ַפ ְ֣צ ָתּ ָ֗בּהּ וְ ִשׁלַּ ְח ָתּ ֙הּ לְ נַ ְפ ָ֔שׁהּ ָ
יְתה לְ ָך֖ לְ ִא ָ ֽשּׁה׃ יד וְ ָה ָ֞יה ִא ֧
ְוּב ַﬠלְ ָ֔תּהּ וְ ָ ֽה ָ ֥
יתהּ׃ ס
א־ת ְת ַﬠ ֵ ֣מּר ָ֔בּהּ ַ ֖תּ ַחת ֲא ֶ ֥שׁר ִﬠנִּ ָ ֽ
ִת ְמ ְכּ ֶ ֖רנָּ ה ַבּ ָכּ ֶ֑סף ֽל ֹ ִ
את ֶ ֥כם ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃ יח ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽק ְר ָ֜ך ַבּ ֶ ֗דּ ֶרְך
ר־ﬠ ָ ֥שׂה לְ ָך֖ ֲﬠ ָמ ֵל֑ק ַבּ ֶ ֖דּ ֶרְך ְבּ ֵ ֽצ ְ
כ ‰יז זָ ֕כוֹר ֵ ֛את ֲא ֶשׁ ָ
ֹלהים׃ יט וְ ָה ָ֡יה ְבּ ָה ִנ ַ֣יח
ל־ה ֶנּ ֱֽח ָשׁ ִ ֣לים ַ ֽא ֲח ֶ ֔ריָך וְ ַא ָ ֖תּה ָﬠיֵ ֣ ף וְ יָ ֵג ַ֑ע וְ ֥ל ֹא יָ ֵ ֖רא ֱא ִ ֽ
וַ יְ זַ ֵנּ֤ב ְבּ ָ֙ך ָכּ ַ
ֹלהיָך נ ֵֹ֨תן לְ ָך֤ ַנ ֲֽחלָ ֙ה לְ ִר ְשׁ ָ֔תּהּ
ֽ־א ֶ ֠
ל־א ֶֹ֜יְביָך ִמ ָסּ ִ֗ביב ָבּ ָ֨א ֶר ֙ץ ֲא ֶ ֣שׁר יְ יָ ֠ ֱ
ֹלהיָך | ֠ ְל ָ֠ך ִמ ָכּ ֨
יְ יָ ֣ ֱא ֶ ֣
כּח׃ פ פ פ
ת־ז ֶ֣כר ֲﬠ ָמ ֔ ֵלק ִמ ַ ֖תּ ַחת ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם ֖ל ֹא ִתּ ְשׁ ָ ֽ
ִתּ ְמ ֶח ֙ה ֶא ֵ
פרשת כי תבוא

ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן לְ ָך֖ ַנ ֲֽח ָל֑ה ִ ֽו ִיר ְשׁ ָ ֖תּהּ וְ יָ ַ ֥שׁ ְב ָתּ ָ ֽבּהּ׃
ל־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶשׁ ֙ר יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
י־ת ֣בוֹא ֶא ָ
כו א וְ ָהיָ ֙ה ִ ֽכּ ָ
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ָלְ֖ך
ל־פּ ִ ֣רי ָ ֽה ֲא ָד ָ֗מה ֲא ֶ֨שׁר ָתּ ִ ֧ביא ֵ ֽמ ַא ְר ְצָך֛ ֲא ֶ֨שׁר יְ יָ ֧ ֱא ֶ ֛
אשׁית | ָכּ ְ
ב וְ ָ ֽל ַק ְח ָ֞תּ ֵ ֽמ ֵר ִ ֣
את
ֹלהיָך לְ ַשׁ ֵ ֥כּן ְשׁ ֖מוֹ ָ ֽשׁם׃ ג ָוּב ָ֙
ל־ה ָמּ ֔קוֹם ֲא ֶ ֤שׁר ְיִב ַח ֙ר יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
וְ ַשׂ ְמ ָ ֣תּ ַב ֶ ֑טּנֶ א וְ ָ ֽהלַ ְכ ָ֙תּ ֶא ַ
אתי
י־ב ִ ֙
ֹלהיָך ִכּ ָ֨
יּוֹם ַ ֽלייָ ֣ ֱא ֶ֔
יָּמים ָה ֵ ֑הם וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֵא ֗ ָליו ִה ַ ֤גּ ְד ִתּי ַה ֙
ל־הכּ ֵֹ֔הן ֲא ֶ ֥שׁר ִי ְֽהיֶ ֖ה ַבּ ִ ֣
ֶא ַ
ל־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ֨שׁר נִ ְשׁ ַ ֧בּﬠ יְ יָ ֧ ַ ֽל ֲאב ֵ ֹ֖תינוּ ָ ֥ל ֶתת ָ ֽלנוּ׃
ֶא ָ
אתנוּ
ְך־ה ָבּ ָ ֧שׁן לִ ְק ָר ֵ ֛
ְך־ח ְשׁבּ֠וֹן וְ ֨ﬠוֹג ֶ ֽמלֶ ַ
ל־ה ָמּ ֣קוֹם ַה ֶזּ֑ה וַ יֵּ ֵצ֣א ִס ֣יחֹן ֶ ֽמלֶ ֠ ֶ
כט ו וַ ָתּ ֖בֹאוּ ֶא ַ
אוּב ִנ֖י וְ לַ גָּ ִ ֑די וְ ַ ֽל ֲח ִ ֖צי ֵ ֥שׁ ֶבט
ת־א ְר ָ֔צם וַ נִּ ְתּ ָנ֣הּ לְ ַנ ֲֽח ֔ ָלה לָ ֽר ֵ
לַ ִמּלְ ָח ָ ֖מה וַ נַּ ֵ ֽכּם׃ ז וַ נִּ ַקּ ֙ח ֶא ַ
יתם א ָ ֹ֑תם לְ ַ ֣מ ַﬠן ַתּ ְשׂ ִ֔כּילוּ ֵ ֖את ָכּל־
ת־דּ ְב ֵר֙י ַה ְבּ ִ ֣רית ַהזּ֔ ֹאת ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֖
וּשׁ ַמ ְר ֶ֗תּם ֶא ִ
ַ ֽה ְמנַ ִ ֽשּׁי׃ ח ְ
שׂוּן׃ פ פ פ
ֲא ֶ ֥שׁר ַ ֽתּ ֲﬠ ֽ
פרשת נצבים

אשׁ ֶיכ֣ם ִשׁ ְב ֵט ֶ֗יכם זִ ְקנֵ ֶיכ ֙ם וְ ֣שׁ ְֹט ֵר ֶ֔יכם
יּוֹם ֻכּלְּ ֶ֔כם לִ ְפ ֵנ֖י יְ יָ ֣ ֱאֹלֽ ֵה ֶיכ֑ם ָ ֽר ֵ
כט ט ַא ֶ֨תּם נִ ָצּ ִ ֤בים ַה ֙
֖כֹּל ִ ֥אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ י ַט ְפּ ֶכ֣ם נְ ֵשׁ ֶ֔יכם וְ ֵ ֣ג ְר ָ֔ך ֲא ֶ ֖שׁר ְבּ ֶ ֣ק ֶרב ַ ֽמ ֲח ֶנ֑יָך ֵ ֽמח ֵ ֹ֣טב ֵﬠ ֶ֔ציָך ַ ֖ﬠד שׁ ֵ ֹ֥אב
ֹלהיָך כּ ֵ ֹ֥רת ִﬠ ְמָּך֖ ַהיּֽ וֹם׃
ֹלהיָך ְוּב ָ ֽאלָ ֑תוֹ ֲא ֶשׁ ֙ר יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
ימיָך׃ יא לְ ָﬠ ְב ְר ָ֗ך ִבּ ְב ִ ֛רית יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
ֵמ ֶ ֽ
ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶ֨שׁר ַא ָ ֤תּה
ֹא־ת ֲא ִר ֻיכ֤ן ִיָמ ֙ים ַﬠ ָ ֣
ֹאב ֑דוּן ל ַ ֽ
 úיח ִה ַ ֤גּ ְד ִתּי לָ ֶכ ֙ם ַהיּ֔ וֹם ִ ֥כּי ָא ֖בֹד ֽתּ ֵ
ת־ה ָ֒א ֶרץ֒
ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִם וְ ֶא ָ
ת־היַּ ְר ֵ ֔דּן לָ ֥בוֹא ָ ֖שׁ ָמּה לְ ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃ יט ַ ֽה ִﬠ ֨ד ִֹתי ָב ֶכ֣ם ַהיּוֹם֘ ֶא ַ
ﬠ ֵֹב ֙ר ֶא ַ
וּב ַח ְר ָ֙תּ ַ ֽבּ ַח ִ֔יּים לְ ַ ֥מ ַﬠן ִ ֽתּ ְחיֶ ֖ה ַא ָ ֥תּה וְ זַ ְר ֶ ֽﬠָך׃
ַ ֽה ַחיִּ ֤ים וְ ַה ָ֨מּוֶ ֙ת נָ ַ ֣ת ִתּי לְ ָפ ֶ֔ניָך ַה ְבּ ָר ָ ֖כה וְ ַה ְקּלָ ָל֑ה ָ ֽ
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ה־בוֹ ִ ֣כּי ֤הוּא ַח ֶ֨יּ ֙יָך וְ ֣א ֶֹרְך ֶ֔יָמיָך לָ ֶ ֣שׁ ֶבת
ֹלהיָך לִ ְשׁ ֥מ ַֹע ְבּקֹל֖ וֹ וּלְ ָד ְב ָק ֑
כ לְ ַ ֽא ֲה ָב ֙ה ֶאת־יְ יָ ֣ ֱא ֶ֔
הם׃ פ פ פ
ל־ה ֲא ָד ָ֗מה ֲא ֶשׁר֩ נִ ְשׁ ַ֨בּﬠ יְ יָ ֧ ַ ֽל ֲאב ֶ ֹ֛תיָך לְ ַא ְב ָר ָ ֛הם לְ יִ ְצ ָ ֥חק וּֽ לְ יַ ֲֽﬠ ֖קֹב לָ ֵ ֥תת לָ ֶ ֽ
ַﬠ ָ ֽ
פרשת וילך

ן־מ ָא ֩ה
ֹאמר ֲאלֵ ֶ֗הם ֶבּ ֵ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ב וַ יּ֣ ֶ
ת־ה ְדּ ָב ִ ֥רים ָה ֵ ֖אלֶּ ה ֶא ָ
 ‡úא וַ יֵּ ֖לֶ ְך מ ֶ ֹ֑שׁה וַ יְ ַד ֵ ֛בּר ֶא ַ
א־אוּכל ֖ﬠוֹד לָ ֵצ֣את וְ לָ ֑בוֹא ַוֽייָ֙ ָא ַ ֣מר ֵא ֔ ַלי ֥ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ֖בֹר ֶאת־
ַ֥
וְ ֶﬠ ְשׂ ִ ֨רים ָשׁ ָנ֤ה ָ ֽאנ ִ ֹ֙כי ַהיּ֔ וֹם ֽל ֹ
ת־הגּוֹיִ ֥ם ָה ֵ ֛אלֶּ ה ִמלְּ ָפ ֶנ֖יָך
ֹלהיָך ֣הוּא | ﬠ ֵֹב֣ר לְ ָפ ֶ֗ניָך ֽהוּא־יַ ְשׁ ִ֞מיד ֶא ַ
ַהיַּ ְר ֵ ֥דּן ַה ֶזּֽה׃ ג יְ ָ֨י ֱא ֶ֜
הוֹשׁ ַע ֚הוּא ﬠ ֵֹב֣ר לְ ָפ ֶ֔ניָך ַ ֽכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶ ֥בּר יְ יָ ֽ׃ ד וְ ָﬠ ָ ֤שׂה יְ יָ֙ לָ ֶ֔הם ַ ֽכּ ֲא ֶ ֣שׁר ָﬠ ָ֗שׂה לְ ִס ֥יחוֹן
ִ ֽו ִיר ְשׁ ָ ֑תּם יְ ֻ֗
יתם לָ ֶ֔הם
וּלְ ֛ﬠוֹג ַמלְ ֵ ֥כי ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֖רי וּלְ ַא ְר ָצ֑ם ֲא ֶ ֥שׁר ִה ְשׁ ִ ֖מיד א ָ ֹֽתם׃ ה וּנְ ָת ָנ֥ם יְ יָ ֖ לִ ְפנֵ ֶיכ֑ם ַו ֲֽﬠ ִשׂ ֶ ֣
יהם ִ ֣כּי |
ל־תּ ַﬠ ְר ֖צוּ ִמ ְפּנֵ ֶ ֑
ל־תּ ְיר ֥אוּ וְ ַא ַ ֽ
ל־ה ִמּ ְצ ָ֔וה ֲא ֶ ֥שׁר ִצִ ֖וּ ִיתי ֶא ְת ֶ ֽכם׃ ו ִחזְ ֣קוּ וְ ִא ְמ ֔צוּ ַא ִ ֽ
ְכּ ָ֨כ ַ
בךָּ ׃ ס
ֹלהיָך ֚הוּא ַ ֽהה ֵֹלְ֣ך ִﬠ ָ֔מְּך ֥ל ֹא יַ ְר ְפָּך֖ וְ ֥ל ֹא יַ ַֽﬠזְ ֶ ֽ
יְ יָ ֣ ֱא ֶ֗
ת־כּל־זִ ְק ֵנ֥י ִשׁ ְב ֵט ֶיכ֖ם וְ ֽשׁ ְֹט ֵר ֶיכ֑ם ַו ֲֽא ַד ְבּ ָ ֣רה ְב ָאזְ נֵ ֶ֗יהם ֵ ֚את ַה ְדּ ָב ִ ֣רים
כח ַה ְק ִ ֧הילוּ ֵא ַל֛י ֶא ָ
י־ה ְשׁ ֵ ֣חת
מוֹתי ִ ֽכּ ַ
ת־ה ָ ֽא ֶרץ׃ כט ִ ֣כּי יָ ַ ֗ד ְﬠ ִתּי ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי ִ ֙
ת־ה ָשּׁ ַ ֖מיִם וְ ֶא ָ
ָה ֵ֔אלֶּ ה וְ ָא ִ ֣ﬠ ָידה ָ֔בּם ֶא ַ
ן־ה ֶ ֔דּ ֶרְך ֲא ֶ ֥שׁר ִצִ ֖וּ ִיתי ֶא ְת ֶכ֑ם וְ ָק ָ ֨ראת ֶא ְת ֶכ֤ם ָ ֽה ָר ָﬠ ֙ה ְבּ ַ ֽא ֲח ִ ֣רית
ַתּ ְשׁ ִח ֔תוּן וְ ַס ְר ֶ ֣תּם ִמ ַ
יכם׃ ל וַ יְ ַד ֵבּ֣ר מ ֶֹ֗שׁה ְבּ ָאזְ נֵ ֙י
ת־ה ַר ֙ﬠ ְבּ ֵﬠ ֵינ֣י יְ ָ֔י לְ ַה ְכ ִﬠ ֖יסוֹ ְבּ ַ ֽמ ֲﬠ ֵ ֥שׂה יְ ֵד ֶ ֽ
י־ת ֲﬠ ֤שׂוּ ֶא ָ
ַה ִ֔יָּמים ִכּ ַ ֽ
מּם׃ פ פ פ
ירה ַהזּ֑ ֹאת ַ ֖ﬠד ֻתּ ָ ֽ
ת־דּ ְב ֵ ֥רי ַה ִשּׁ ָ ֖
ל־ק ַ ֣הל יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֶא ִ
ָכּ ְ
פרשת האזינו

י־פי׃ ב יַ ֲֽﬠ ֤ר ֹף ַכּ ָמּ ָט ֙ר לִ ְק ִ֔חי ִתּ ַזּ֥ל
úב א ַ ֽה ֲא ִ ֥זינוּ ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם ַו ֲֽא ַד ֵ ֑בּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַ ֥מﬠ ָה ָ ֖א ֶרץ ִא ְמ ֵר ִ ֽ
י־ﬠ ֶשׂב׃ ג ִ ֛כּי ֵ ֥שׁם יְ יָ ֖ ֶא ְק ָ ֑רא ָה ֥בוּ ג֖ ֶֹדל
יבים ֲﬠלֵ ֵ ֽ
י־ד ֶשׁא וְ ִכ ְר ִב ִ ֖
ַכּ ַ ֖טּל ִא ְמ ָר ִ ֑תי ִכּ ְשׂ ִﬠ ִ ֣ירם ֲﬠלֵ ֶ ֔
אֹלהינוּ׃
ֵ ֽל ֵ ֽ
ל־הר֩ ָ ֽה ֲﬠ ָב ִ ֨רים ַה ֶ֜זּה ַהר־
אמֹר׃ מט ֲﬠ ֡ ֵלה ֶא ַ
מח וַ יְ ַד ֵ ֤בּר יְ יָ֙ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ְבּ ֶﬠ ֶ֛צם ַהיּ֥ וֹם ַה ֶזּ֖ה לֵ ֽ
ת־א ֶרץ ְכּ ַ֔נ ַﬠן ֲא ֶ֨שׁר ֲא ִנ֥י נ ֵ ֹ֛תן לִ ְב ֵנ֥י
ל־פּ ֵנ֣י יְ ֵר ֑חוֹ ְוּר ֵא ֙ה ֶא ֶ ֣
מוֹאב ֲא ֶ ֖שׁר ַﬠ ְ
נְ ֗בוֹ ֲא ֶשׁ ֙ר ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ָ֔
ר־מת
ל־ﬠ ֶ ֑מּיָך ַ ֽכּ ֲא ֶשׁ ֵ֞
וּמת ָבּ ָה ֙ר ֲא ֶ ֤שׁר ַא ָתּ ֙ה ﬠ ֶֹל֣ה ָ֔שׁ ָמּה וְ ֵ ֽה ָא ֵ ֖סף ֶא ַ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ַ ֽל ֲא ֻח ָזּֽה׃ נ ֻ֗
תוְֹך ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל
ל־ﬠ ָ ֽמּיו׃ נא ַﬠ ֩ל ֲא ֶ֨שׁר ְמ ַﬠלְ ֶ֜תּם ִ֗בּי ְבּ ֙
ַ ֽא ֲה ֤ר ֹן ָא ִ֨ח ֙יָך ְבּ ֣הֹר ָה ָ֔הר וַ יֵּ ָ ֖א ֶסף ֶא ַ
אוֹתי ְבּ ֖תוְֹך ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ נב ִ ֥כּי
א־ק ַדּ ְשׁ ֶתּ ֙ם ִ֔
ר־צן ַﬠ֣ל ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹ ִ
יבת ָק ֵ ֖דשׁ ִמ ְד ַבּ ִ ֑
י־מ ִר ַ ֥
ְבּ ֵ ֽמ ְ
אל׃ פ פ פ
ר־א ִנ֥י נ ֵ ֹ֖תן לִ ְב ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽ
ל־ה ָ֕א ֶרץ ֲא ֶשׁ ֲ
ת־ה ָ ֑א ֶרץ וְ ָ֨שׁ ָמּ ֙ה ֣ל ֹא ָת ֔בוֹא ֶא ָ
ִמ ֶ ֖נּ גֶ ד ִתּ ְר ֶ ֣אה ֶא ָ

לד

תיקון ליל שבועות – תורה

פרשת וזאת הברכה

מוֹתוֹ׃
ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל לִ ְפ ֵנ֖י ֽ
ֹלהים ֶא ְ
 ‚úא וְ ז֣ ֹאת ַה ְבּ ָר ָ֗כה ֲא ֶ֨שׁר ֵבּ ַ ֥רְך מ ֶ ֹ֛שׁה ִ ֥אישׁ ָ ֽה ֱא ִ ֖
ארן וְ ָא ָ ֖תה ֵ ֽמ ִר ְב ֣בֹת ֑ק ֶֹדשׁ
הוֹפ ַ ֙יע ֵמ ַ ֣הר ָפּ ָ ֔
ֹאמר יְ ָ֞י ִמ ִסּ ַינ֥י ָבּ ֙א וְ זָ ַ ֤רח ִמ ֵשּׂ ִﬠ ֙יר ֔ ָלמוֹ ֨ ִ
ב וַ יּ ַ֗
ל־קד ָ ֹ֖שׁיו ְבּיָ ֶ ֑דָך וְ ֵה ֙ם ֻתּ ֣כּוּ לְ ַרגְ ֔ ֶלָך
}אשׁ ָ ֖דּת{ ָ ֽלמוֹ׃ ג ַ ֚אף ח ֵֹב֣ב ַﬠ ִ֔מּים ָכּ ְ
ִ ֽמ ִימינ֕ וֹ אשדת ֵ ֥
ישׁ ֖רוּן ֶ ֑מלֶ ְך
ה־ל֖נוּ מ ֶ ֹ֑שׁה ֽמ ָוֹר ָ ֖שׁה ְק ִה ַ ֥לּת יַ ֲֽﬠ ֽקֹב׃ ה וַ יְ ִ ֥הי ִ ֽב ֻ
תּוֹרה ִצוָּ ָ
יִ ָ ֖שּׂא ִמ ַדּ ְבּר ֶ ֹֽתיָך׃ ד ָ ֥
פּר׃ ס
יהי ְמ ָ ֖תיו ִמ ְס ָ ֽ
ל־יָמֹת וִ ִ ֥
אוּבן וְ ַא ֑
אשׁי ֔ ָﬠם יַ ַ֖חד ִשׁ ְב ֵ ֥טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ו יְ ִ ֥חי ְר ֵ ֖
ְבּ ִה ְת ַא ֵסּ ֙ף ָ ֣ר ֵ
ל־הא ֹ֜תֹת
ל־פּ ִנֽים׃ יא לְ ָכ ָ֨
א־קם נָ ִ ֥ביא ֛ﬠוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְכּמ ֶ ֹ֑שׁה ֲא ֶשׁ ֙ר יְ ָד ֣ﬠוֹ יְ ָ֔י ָפּ ִנ֖ים ֶא ָ
 „úי וְ ֽל ֹ ָ ֨
ל־א ְר ֽצוֹ׃
ל־ﬠ ָב ָ ֖דיו וּלְ ָכ ַ
חוֹ יְ ָ֔י ַ ֽל ֲﬠ ֖שׂוֹת ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם לְ ַפ ְר ֥ﬠֹה וּלְ ָכ ֲ
וְ ַה ֽמּ ְוֹפ ִ֗תים ֲא ֶ ֤שׁר ְשׁלָ ֙
)כּלָ (
שׂה מ ֶֹ֔שׁה לְ ֵﬠ ֵינ֖י ָכּל־ ֻ
מּוֹרא ַהגָּ ֑דוֹל ֲא ֶשׁ ֙ר ָﬠ ָ ֣
יב וּלְ כֹל֙ ַהיָּ ֣ד ֻ)ה ָד( ַ ֽה ֲחזָ ָ ֔קה וּלְ ֖כֹל ַה ָ ֣
יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ חזק אידנ
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נביאים
יהושע

אמֹר׃
הוֹשׁ ַע ִבּן־נ֔ וּן ְמ ָשׁ ֵ ֥רת מ ֶ ֹ֖שׁה לֵ ֽ
ֹאמר יְ יָ֙ ֶאל־יְ ֻ ֣
‡ א וַ יְ ִ֗הי ַ ֽא ֲח ֵ ֛רי ֥מוֹת מ ֶ ֹ֖שׁה ֶﬠ ֶ֣בד יְ יָ ֑ וַ יּ֤ ֶ
ל־ה ָ֕א ֶרץ
ל־ה ָﬠ֣ם ַה ֶ֔זּה ֶא ָ
ת־היַּ ְר ֵ ֣דּן ַה ֶ֗זּה ַא ָתּ ֙ה וְ ָכ ָ
ב מ ֶ ֹ֥שׁה ַﬠ ְב ִ ֖דּי ֵ ֑מת וְ ַﬠ ָתּ ֩ה ֨קוּם ֲﬠ ֜בֹר ֶא ַ
ף־רגְ לְ ֶכ֛ם ֖בּוֹ לָ ֶכ֣ם נְ ַת ִ ֑תּיו
ל־מ ֗קוֹם ֲא ֶ֨שׁר ִתּ ְד ֧ר ְֹך ַ ֽכּ ַ
ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי נ ֵ ֹ֥תן לָ ֶ ֖הם לִ ְב ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ג ָכּ ָ
ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ִדּ ַ ֖בּ ְר ִתּי ֶאל־מ ֶ ֹֽשׁה׃
הוֹשׁ ַע וְ ֣כֹל | ֵיְמ֣י ַהזְּ ֵק ִ֗נים ֲא ֶ֨שׁר ֶ ֽה ֱא ִ ֤ריכוּ ִיָמ ֙ים ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי
כ„ לא וַ יַּ ֲֽﬠ ֤בֹד יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶאת־יְ ָ֔י ֖כֹּל ֵיְמ֣י יְ ֻ ֑
֠וֹסף
ת־ﬠ ְצ ֣מוֹת י ֵ ֠
ל־מ ֲﬠ ֵ ֣שׂה יְ ָ֔י ֲא ֶ ֥שׁר ָﬠ ָ ֖שׂה לְ יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ לב וְ ֶא ַ
הוֹשׁ ַע ַו ֲֽא ֶ ֣שׁר יָ ֽ ְד ֗ﬠוּ ֵ ֚את ָכּ ַ ֽ
יְ ֻ֔
ר־ה ֱﬠ ֨לוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל | ִמ ִמּ ְצ ַ ֘ריִ ם֘ ָ ֽק ְב ֣רוּ ִב ְשׁ ֶכ ֒ם ְבּ ֶחלְ ַ ֣קת ַה ָשּׂ ֶ ֗דה ֲא ֶ֨שׁר ָק ָנ֧ה יַ ֲֽﬠ ֛קֹב
ֲא ֶשׁ ֶ ֽ
ֽי־יוֹסף לְ ַנ ֲֽח ָ ֽלה׃ לג וְ ֶאלְ ָﬠ ָז֥ר ֶ ֽבּן־
יטה וַ ִיּ ְֽהי֥ וּ לִ ְב ֵנ ֵ ֖
י־שׁ ֶכ֖ם ְבּ ֵמ ָ ֣אה ְק ִשׂ ָ ֑
ֽי־ח ֥מוֹר ֲא ִ ֽב ְ
ֵמ ֵ ֛את ְבּ ֵנ ֲ
)בּ ָר( ֶא ְפ ָ ֽריִם׃ אינד
שׁר נִ ַתּן־ל֖ וֹ ְבּ ַ ֥הר ֻ
ֻ)בּן ָ ( ַ ֽא ֲה ֖ר ֹן ֵ ֑מת וַ יִּ ְק ְבּ ֣רוּ א ֹ֗תוֹ ְבּגִ ְב ַﬠ ֙ת ִ ֽפּינְ ָ ֣חס ְבּנ֔ וֹ ֲא ֶ ֥
שופטים

ל־ה ְכּ ַנ ֲֽﬠ ִנ֛י
ה־לּ֧נוּ ֶא ַ ֽ
מר ִ ֣מי יַ ֲֽﬠלֶ ָ
הוֹשׁ ַע ַ ֽו יִּ ְשׁ ֲא ֙לוּ ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַ ֽבּייָ ֖ לֵ א ֑ ֹ
‡ א ַ ֽו יְ ִ֗הי ַ ֽא ֲח ֵר֙י ֣מוֹת יְ ֻ֔
אמר
ת־ה ָ ֖א ֶרץ ְבּיָ ֽדוֹ׃ ג וַ ֣יּ ֹ ֶ
הוּדה יַ ֲֽﬠ ֶל֑ה ִה ֵנּ֛ה נָ ַ ֥ת ִתּי ֶא ָ
אמר יְ יָ ֖ יְ ָ ֣
ַבּ ְתּ ִח ָלּ֖ה לְ ִה ָ ֥לּ ֶחם ֽבּוֹ׃ ב וַ ֥יּ ֹ ֶ
ם־א ִנ֛י ִא ְתָּך֖ ְבּגֽ ָוֹר ֶלָ֑ך
הוּד ֩ה לְ ִשׁ ְמ ֨ﬠוֹן ָא ִ֜חיו ֲﬠ ֵל֧ה ִא ִ ֣תּי ְב ֹֽג ָר ֗ ִלי וְ ִנ ָ ֽֽלּ ֲח ָמ ֙ה ַ ֽבּ ְכּ ַנ ֲֽﬠ ִ֔ני וְ ָ ֽהלַ ְכ ִ ֧תּי גַ ֲ
יְ ָ
וַ יֵּ ֥לֶ ְך ִא ֖תּוֹ ִשׁ ְמ ֽﬠוֹן׃
ן־ה ְמּ ֽחֹלְ ל֖ וֹת ֲא ֶ ֣שׁר גָּ ָז֑לוּ וַ יֵּ ֽלְ ֗כוּ
שׂוּ־כן ְבּ ֵנ֣י ִבנְ ִ֔יָמן וַ יִּ ְשׂ ֤אוּ נָ ִשׁ ֙ים לְ ִמ ְס ָפּ ָ ֔רם ִמ ַ
כ‡ כג וַ יַּ ֲֽﬠ ֵ ֙
ת־ה ָﬠ ִ ֔רים וַ יֵּ ְֽשׁ ֖בוּ ָבּ ֶ ֽהם׃ כד וַ ְיִּת ַהלְּ ֨כוּ ִמ ָ ֤שּׁם ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙
ל־נ ֲ֣חלָ ָ֔תם וַ ְיִּב ֙נוּ ֶא ֶ ֣
וּבוּ ֶא ַ
וַ יָּ ֨שׁ ֙
)ה ָם(
יָּמים ָה ֵ֔הם ֻ
ָבּ ֵﬠ֣ת ַה ִ֔היא ִ ֥אישׁ לְ ִשׁ ְב ֖טוֹ וּלְ ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֑תּוֹ וַ יֵּ ְֽצ ֣אוּ ִמ ָ֔שּׁם ִ ֖אישׁ לְ ַנ ֲֽחלָ ֽתוֹ׃ כה ַבּ ִ ֣
שׂה׃ דאני
ֵ ֥אין ֶ ֖מלֶ ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֛אישׁ ַהיָּ ָ ֥שׁר ְבּ ֵﬠ ָינ֖יו ֻ)בּוָ ( יַ ֲֽﬠ ֶ ֽ
שמואל

וּשׁ ֡מוֹ ֠ ֶאלְ ָקנָ ֠ה ֶבּן־יְ ר ָ ֹ֧חם ֶבּן־
צוֹפים ֵמ ַ ֣הר ֶא ְפ ָ ֑ריִם ְ
ן־ה ָ ֽר ָמ ַ ֛תיִם ִ ֖
‡ ‡Œא וַ יְ ִהי֩ ִ֨אישׁ ֶא ָ֜חד ִמ ָ
ן־צוּף ֶא ְפ ָר ִ ֽתי׃ ב וְ ֙לוֹ ְשׁ ֵ ֣תּי נָ ִ֔שׁים ֵ ֤שׁם ַא ַח ֙ת ַח ָ֔נּה וְ ֵ ֥שׁם ַה ֵשּׁ ִנ֖ית ְפּנִ ָנּ֑ה
תּחוּ ֶב ֖
ֱאלִ ֛יהוּא ֶבּן־ ֥ ֹ
יָּמים | ִ֔יָמ ָימה
ירוֹ ִמ ִ ֣
וַ יְ ִ ֤הי לִ ְפנִ נָּ ֙ה יְ לָ ִ ֔דים וּלְ ַח ָנּ֖ה ֵ ֥אין יְ לָ ִ ֽדים׃ ג וְ ָﬠלָ ֩ה ָה ִ֨אישׁ ַה ֤הוּא ֵ ֽמ ִﬠ ֙
וּפנְ ָ֔חס ֽכֹּ ֲה ִנ֖ים ַ ֽלייָ ֽ׃
ֽי־ﬠ ֗ ִלי ָח ְפנִ ֙י ִ ֣
לְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ֺ֧ות וְ לִ זְ ֛בֹּ ַח ַ ֽלייָ ֥ ְצ ָב ֖אוֹת ְבּ ִשֹׁל֑ ה וְ ָ֞שׁם ְשׁ ֵנ֣י ְב ֵנ ֵ

לו
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ֹלהיָך יִ ְר ֶ ֽצָך׃
ל־ה ֶ֔מּלֶ ְך יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֖
אמר ֲא ַ ֨רוְ נָ ֙ה ֶא ַ
בŒכ„ כג ַה ֗כֹּל נָ ַ ֛תן ֲא ַ ֥רוְ נָ ה ַה ֶ ֖מּלֶ ְך לַ ֶ ֑מּלֶ ְך וַ ֤יּ ֹ ֶ
ֹלהי
י־קנ֨ וֹ ֶא ְק ֶנ֤ה ֵמ ֽא ְוֹת ָ֙ך ִבּ ְמ ִ֔חיר וְ ֧ל ֹא ַ ֽא ֲﬠ ֶל֛ה ַ ֽלייָ ֥ ֱא ַ ֖
ל־א ַ ֗רוְ נָ ה ֚ל ֹא ִ ֽכּ ָ
אמר ַה ֶ֜מּלֶ ְך ֶא ֲ
כד וַ ֨יּ ֹ ֶ
)שׁ ָם(
ת־ה ָבּ ָ ֔קר ְבּ ֶכ ֶ֖סף ְשׁ ָק ִ ֥לים ֲח ִמ ִ ֽשּׁים׃ כה וַ יִּ֩ ֶבן֩ ָ֨שׁם ֻ
ת־ה ֨גּ ֹ ֶ ֙רן וְ ֶא ַ
ﬠֹל֣ וֹת ִח ָנּ֑ם וַ ִ֨יּ ֶקן ָדִּו֤ד ֶא ַ
וּשׁלָ ִ ֑מים וַ יֵּ ָֽﬠ ֵ ֤תר יְ יָ֙ לָ ָ֔א ֶרץ וַ ֵ ֽתּ ָﬠ ַ ֥צר ַה ַמּגֵּ ָ ֖פה ֵמ ַ ֥ﬠל ֻ)מלָ ( יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ָדִּו֤ד ִמזְ ֵ֨בּ ַ ֙ח ַ ֽל ָ֔יי וַ יַּ ַ֥ﬠל ﬠֹל֖ וֹת ְ
דאינ

מלכים

ֹאמרוּ ל֣ וֹ ֲﬠ ָב ָ ֗דיו
הוּ ַבּ ְבּגָ ִ ֔דים וְ ֥ל ֹא יִ ַ ֖חם לֽ וֹ׃ ב וַ יּ֧ ְ
יָּמים וַ ַיְכ ֻ֨סּ ֙
א־א א וְ ַה ֶ ֤מּלֶ ְך ָדּוִ ֙ד זָ ֵ ֔קן ָ ֖בּא ַבּ ִ ֑
תוּלה וְ ָ ֽﬠ ְמ ָד ֙ה לִ ְפ ֵנ֣י ַה ֶ֔מּלֶ ְך ְוּת ִהי־ל֖ וֹ ס ֶֹכ֑נֶ ת וְ ָ ֽשׁ ְכ ָ ֣בה
ַיְב ְק ֞שׁוּ ַ ֽלאד ִֹנ֤י ַה ֶ֨מּלֶ ְ֙ך ַנ ֲֽﬠ ָ ֣רה ְב ֔ ָ
שׁוּ ַנ ֲֽﬠ ָ ֣רה ֔ ָיָפה ְבּ ֖כֹל גְּ ֣בוּל יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ ֽו ְיִּמ ְצ ֗אוּ ֶאת־
ְב ֵח ֶ ֔יקָך וְ ַ ֖חם ַ ֽלאד ִֹנ֥י ַה ֶ ֽמּלֶ ְך׃ ג וַ ַיְב ְק ֙
ישׁ ֙ג ַה ֣שּׁוּנַ ִ֔מּית וַ ִ ֥יָּבאוּ א ָ ֹ֖תהּ לַ ֶ ֽמּלֶ ְך׃
ֲא ִב ַ
ת־כּ ְס ֔אוֹ ֵמ ֗ ַﬠל ִכּ ֵ ֧סּא ַה ְמּלָ ִ ֛כים ֲא ֶ ֥שׁר ִא ֖תּוֹ ְבּ ָב ֶ ֽבל׃
יִּתּן ֶא ִ
ב־כה כח וַ יְ ַד ֵ ֥בּר ִא ֖תּוֹ ט ֹ֑בוֹת וַ ֵ ֙
)א ָת(
ל־יְמי ַחיָּ ֽיו׃ ל ַו ֲֽא ֻ ֽר ָח ֗תוֹ ֲא ֻר ַ֨חת ֻ
כט וְ ִשׁ ָ֕נּא ֵ ֖את ִבּגְ ֵ ֣די ִכלְ ֑אוֹ וְ ָא ַ֨כל ֶל ֶ֧חם ָתּ ִ ֛מיד לְ ָפ ָנ֖יו ָכּ ֵ ֥
}חיָּ ֽיו{׃ דנאי
יְמי )יֻ יָ ( חיו ַ
יוֹמוֹ ֖כֹּל ֵ ֥
ָתּ ִ ֧מיד נִ ְתּנָ ה־לּ֛ וֹ ֵמ ֵ ֥את ַה ֶ ֖מּלֶ ְך ְדּ ַבר־י֣ וֹם ְבּ ֑
ישעיהו

יוֹתם ָא ָ ֥חז
וּשׁ ָל֑םִ ִבּ ֵ֨ימי ֻﬠזִּ יָּ ֧הוּ ָ ֛
הוּדה וִ ֽיר ָ
ן־א ֔מוֹץ ֲא ֶ ֣שׁר ָח ָ֔זה ַﬠל־יְ ָ ֖
‡ א ֲח ֙זוֹן יְ ַשׁ ְﬠיָ ֣הוּ ֶב ָ
רוֹמ ְמ ִתּי
הוּדה׃ ב ִשׁ ְמ ֤ﬠוּ ָשׁ ַ֨מ ֙יִם וְ ַ ֽה ֲא ִז֣ינִ י ֶ֔א ֶרץ ִ ֥כּי יְ יָ ֖ ִדּ ֵ ֑בּר ָבּנִ ֙ים גִּ ַ ֣דּלְ ִתּי וְ ַ֔
יְ ִחזְ ִקיָּ ֖הוּ ַמלְ ֵ ֥כי יְ ָ ֽ
בּוֹנ ן׃
שׁוֹר ק ֵֹ֔נהוּ ַו ֲֽח ֖מוֹר ֵא ֣בוּס ְבּ ָﬠ ָל֑יו יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֣ל ֹא יָ ַ ֔דﬠ ַﬠ ִ ֖מּי ֥ל ֹא ִה ְת ָ ֽ
וְ ֵ ֖הם ָ ֥פּ ְשׁﬠוּ ִ ֽבי׃ ג יָ ַ ֥דﬠ ֙
סו כב ִ ֣כּי ַ ֽכ ֲא ֶ ֣שׁר ַה ָשּׁ ַ ֣מיִם ַ ֽ֠ה ֲח ָד ִ ֠שׁים וְ ָה ָ֨א ֶרץ ַ ֽה ֲח ָד ָ֜שׁה ֲא ֶ֨שׁר ֲא ִנ֥י ﬠ ֶ ֹ֛שׂה ֽﬠ ְֹמ ִ ֥דים לְ ָפ ַנ֖י
וּמ ֵ ֥דּי ַשׁ ָ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ֧יָבוֹא
י־ח ֶֹד ֙שׁ ְבּ ָח ְד ֔שׁוֹ ִ
נְ ֻ ֽאם־יְ יָ ֑ ֵכּ֛ן יַ ֲֽﬠ ֥מֹד זַ ְר ֲﬠ ֶכ֖ם וְ ִשׁ ְמ ֶ ֽכם׃ כג וְ ָה ָ֗יה ִ ֽמ ֵדּ ֨
ל־בּ ָ ֛שׂר לְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחוֹ֥ ת לְ ָפ ַנ֖י ָא ַ ֥מר יְ יָ ֽ׃ כד וְ יָ ְֽצ ֣אוּ וְ ָר ֔אוּ )וֻ וָ ( ְבּ ִפגְ ֵר֙י ָ ֽה ֲאנָ ִ֔שׁים ַה ֽפּ ְֹשׁ ִ ֖ﬠים ִ ֑בּי ִ ֣כּי
ָכ ָ
י־ח ֶֹד ֙שׁ
ֽתוֹלַ ְﬠ ָ֞תּם ֣ל ֹא ָת ֗מוּת וְ ִא ָשּׁ ֙ם ֣ל ֹא ִת ְכ ֶ֔בּה וְ ָהי֥ וּ ֵ ֽד ָר ֖אוֹן לְ ָכל־)לֻ לָ ( ָבּ ָ ֽשׂר׃ וְ ָה ָ֗יה ִ ֽמ ֵדּ ֨
שׂר לְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחוֹ֥ ת לְ ָפ ַנ֖י ָא ַ ֥מר יְ יָ ֽ׃ דניא
ל־בּ ָ ֛
וּמ ֵ ֥דּי ַשׁ ָ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ֧יָבוֹא ָכ ָ
ְבּ ָח ְד ֔שׁוֹ ִ
ירמיהו

ן־ה ֽכּ ֲֹהנִ ֙ים ֲא ֶ ֣שׁר ַ ֽבּ ֲﬠנָ ֔תוֹת ְבּ ֶ ֖א ֶרץ ִבּנְ ִ ֽיָמן׃ ב ֲא ֶ֨שׁר ָהיָ ֤ה
ן־חלְ ִקיָּ ֑הוּ ִמ ַ
‡ א ִדּ ְב ֵ ֥רי יִ ְר ְמיָ ֖הוּ ֶבּ ִ
שׁ־ﬠ ְשׂ ֵ ֥רה ָשׁ ָנ֖ה לְ ָמלְ ֽכוֹ׃ ג וַ יְ ִ֗הי
הוּדה ִבּ ְשֹׁלֽ ֶ
ן־א ֖מוֹן ֶ ֣מלֶ ְך יְ ָ ֑
ֹאשׁיָּ ֥הוּ ֶב ָ
ימי יֽ ִ
ְד ַבר־יְ יָ֙ ֵא ֔ ָליו ִבּ ֵ ֛
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לז

י־ﬠ ְשׂ ֵ ֣רה ָשׁ ָ֔נה לְ ִצ ְד ִקיָּ ֥הוּ ֶבן־
הוּדה ַﬠד־תּ ֹ֙ם ַﬠ ְשׁ ֵ ֽתּ ֶ
הוּ ֶ ֣מלֶ ְך יְ ָ ֔
ֹאשׁ ָ֨יּ ֙
ִבּ ֵ֨ימי יְ ֽהוֹיָ ִ ֤קים ֶבּן־יֽ ִ
ישׁי׃
וּשׁ ַל֖םִ ַבּ ֥ח ֶֹדשׁ ַ ֽה ֲח ִמ ִ ֽ
הוּדה ַﬠד־גְּ ל֥ וֹת יְ ֽר ָ
ֹאשׁיָּ ֖הוּ ֶ ֣מלֶ ְך יְ ָ ֑
יֽ ִ
נב לב וַ יְ ַד ֵ ֥בּר ִא ֖תּוֹ ט ֹ֑בוֹת וַ ֵ ֙
}ה ְמּלָ ִ ֛כים{ ֲא ֶ ֥שׁר
ת־כּ ְס ֔אוֹ ִמ ַ֗מּ ַﬠל לְ ִכ ֵ ֧סּא מלכים ַ
יִּתּן ֶא ִ
}חיָּ ֽיו{׃
ל־יְמי חיו ַ
ִא ֖תּוֹ ְבּ ָב ֶ ֽבל׃ לג וְ ִשׁ ָ֕נּה ֵ ֖את ִבּגְ ֵ ֣די ִכלְ ֑אוֹ וְ ָא ַ֨כל ֶל ֶ֧חם לְ ָפ ָנ֛יו ָתּ ִ ֖מיד ָכּ ֵ ֥
מוֹתוֹ
יוֹמוֹ ַﬠד־י֣ וֹם ֑
ְך־בּ ֶב֛ל ְדּ ַבר־י֥ וֹם ְבּ ֖
ה־לּוֹ ֵמ ֵ ֧את ֶ ֽמלֶ ָ
לד ַו ֲֽא ֻ ֽר ָח ֗תוֹ ֲא ֻר ַח ֩ת ֻ)א ָת( ָתּ ִ֨מיד נִ ְתּנָ ֜
יְמי )יֻ יָ ( ַחיָּ ֽיו׃ דיאנ
֖כֹּל ֵ ֥
יחזקאל

ר־כּ ָ ֑בר
גּוֹל֖ה ַﬠל־נְ ַה ְ
וְֹך־ה ָ
ֹלשׁים ָשׁ ָ֗נה ָ ֽבּ ְר ִב ִיﬠי֨ ַ ֽבּ ֲח ִמ ָ ֣שּׁה לַ ֔חֹ ֶדשׁ ַו ֲֽא ִנ֥י ְב ֽת ַ
‡ א וַ יְ ִ ֣הי | ִבּ ְשׁ ִ ֣
ישׁית
ֹלהים׃ ב ַ ֽבּ ֲח ִמ ָ ֖שּׁה לַ ֑ח ֶֹדשׁ ִ ֚היא ַה ָשּׁ ָנ֣ה ַ ֽה ֲח ִמ ִ֔
נִ ְפ ְתּחוּ֨ ַה ָשּׁ ַ֔מיִם ָו ֶֽא ְר ֶ ֖אה ַמ ְר ֥אוֹת ֱא ִ ֽ
ן־בּוּז֧י ַהכּ ֵ ֹ֛הן ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ַכּ ְשׂ ִ ֖דּים
ר־י֠יָ ֠ ֶאל־יְ ֶחזְ ֵ ֨קאל ֶבּ ִ
וֹיָכין׃ ג ָהי֣ ֹה ָהיָ ֣ה ְד ַב ְ
לְ גָ ל֖ וּת ַה ֶ ֥מּלֶ ְך יֽ ִ ֽ
ן־ה ָצּ ֗פוֹן ָﬠ ָ ֤נ ן
ר־כּ ָ ֑בר וַ ְתּ ִ ֥הי ָﬠ ָל֛יו ָ ֖שׁם יַ ד־יְ יָ ֽ׃ ד וָ ֵ֡א ֶרא וְ ִהנֵּ ֩ה ר֨ ַוּח ְס ָﬠ ָ ֜רה ָבּ ָ ֣אה ִמ ַ
ַﬠל־נְ ַה ְ
תּוֹכהּ
וּמ ָ֔
תּוֹכהּ ְכּ ֵ ֥ﬠין ַ ֽה ַח ְשׁ ַ ֖מל ִמ ֥תּוְֹך ָה ֵ ֽאשׁ׃ ה ִ֨
וּמ ָ֔
גָּ דוֹל֙ וְ ֵ ֣אשׁ ִמ ְתלַ ַ ֔קּ ַחת וְ נ֥ ַ ֹֽגהּ ל֖ וֹ ָס ִ ֑ביב ִ֨
ְדּ ֖מוּת ַא ְר ַ ֣בּﬠ ַחיּ֑ וֹת וְ זֶ ֙ה ַמ ְר ֵא ֶ֔יהן ְדּ ֥מוּת ָא ָ ֖דם לָ ֵ ֽהנָּ ה׃ ו וְ ַא ְר ָבּ ָ ֥ﬠה ָפ ִנ֖ים לְ ֶא ָ ֑חת וְ ַא ְר ַ ֥בּﬠ
יהם ֶ ֣רגֶ ל יְ ָשׁ ָ ֑רה וְ ַכ֣ף ַרגְ לֵ ֶ֗יהם ְכּ ַכ ֙ף ֶ ֣רגֶ ל ֔ ֵﬠגֶ ל וְ נ֣ ְֹצ ִ֔צים ְכּ ֵﬠ֖ין
ְכּנָ ַ ֖פיִם לְ ַא ַ ֥חת לָ ֶ ֽהם׃ ז וְ ַרגְ לֵ ֶ ֖
יהם
יהם ְוּפנֵ ֶ ֥
ידי{ ָא ָ ֗דם ִמ ַ֨תּ ַח ֙ת ַכּנְ ֵפ ֶ֔יהם ַ ֖ﬠל ַא ְר ַ ֣בּ ַﬠת ִר ְב ֵﬠ ֶ ֑
נְ ֥ח ֶֹשׁת ָק ָ ֽלל׃ ח וידו }וִ ֵ ֣
יהם ֽל ֹא־יִ ַ ֣סּבּוּ ְבלֶ ְכ ָ֔תּן ִ ֛אישׁ ֶאל־
חוֹתהּ ַכּנְ ֵפ ֶ ֑
ל־א ָ ֖
יהם לְ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ ֽתּם׃ ט ֽח ְֹב ֛ר ֹת ִא ָ ֥שּׁה ֶא ֲ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ ֖
י־שׁוֹר
ל־ה ִיָּמין֨ לְ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ֔תּם ְוּפנֵ ֥
ֵ ֥ﬠ ֶבר ָפּ ָנ֖יו יֵ ֵלֽכוּ׃ י ְוּד ֣מוּת ְפּנֵ ֶיהם֘ ְפּ ֵנ֣י ָא ָד ֒ם ְוּפ ֵ֨ני ַא ְריֵ ֤ה ֶא ַ
יהם ְפּ ֻר ֖דוֹת ִמלְ ָ ֑מ ְﬠלָ ה
י־נ ֶ֖שׁר לְ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ ֽתּן׃ יא ְוּפנֵ ֶ֕יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ ֥
ֵ ֽמ ַה ְשּׂ ֖מ ֹאול לְ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ ֑תּן ְוּפנֵ ֶ
ל־ﬠ ֶבר ָפּ ָנ֖יו יֵ ֵל֑כוּ
יהנָ ה׃ יב וְ ִ ֛אישׁ ֶא ֵ ֥
וּשׁ ַ ֣תּיִם ְמ ַכ ֔סּוֹת ֵ ֖את גְּ וִ יּֽ ֵֹת ֶ ֽ
לְ ִ֗אישׁ ְשׁ ַ֨תּ ֙יִם ֽח ְֹב ֣רוֹת ִ֔אישׁ ְ
יהם
ה־שּׁ ָמּה ָה ֤ר ַוּח לָ ֨ ֶל ֶכ ֙ת יֵ ֔ ֵלכוּ ֥ל ֹא יִ ַ ֖סּבּוּ ְבּלֶ ְכ ָ ֽתּן׃ יג ְוּד ֨מוּת ַ ֽה ַחיּ֜ וֹת ַמ ְר ֵא ֶ ֣
ֶ ֣אל ֲא ֶשׁר֩ ִי ְֽהיֶ ָ֨
ן־ה ֵ ֖אשׁ
וּמ ָ
רוֹת ְכּ ַמ ְר ֵ ֣אה ַהלַּ ִפּ ִ ֔דים ִ֕היא ִמ ְת ַה ֶלּ ֶ֖כת ֵבּ֣ין ַ ֽה ַחיּ֑ וֹת וְ נ֣ ֹגַ הּ לָ ֵ֔אשׁ ִ
י־אשׁ ֽבּ ֲֹﬠ ֙
ְכּ ַ ֽג ֲחלֵ ֵ֗
אוֹפן ֶא ָ ֥חד
יוֹצא ָב ָ ֽרק׃ יד וְ ַ ֽה ַחיּ֖ וֹת ָר ֣צוֹא וָ ֑שׁוֹב ְכּ ַמ ְר ֵ ֖אה ַה ָבּ ָזֽק׃ טו וָ ֵ ֖א ֶרא ַ ֽה ַחיּ֑ וֹת וְ ִהנֵּ ֩ה ֨ ַ
ֵ֥
וּמ ֲﬠ ֵשׂ ֶיה ֙ם ְכּ ֵﬠ֣ין ַתּ ְר ִ֔שׁישׁ
ָבּ ָ ֛א ֶרץ ֵ ֥א ֶצל ַ ֽה ַחיּ֖ וֹת לְ ַא ְר ַ ֥בּ ַﬠת ָפּ ָנֽיו׃ טז ַמ ְר ֵ֨אה ָה ֽא ַוֹפ ִנּ֤ים ַ ֽ
אוֹפן׃
אוֹפן ְבּ ֥תוְֹך ָ ֽה ָ ֽ
וּמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ֔יהם ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִי ְֽהיֶ ֥ה ָ ֽה ַ ֖
וּמ ְר ֵא ֶיה ֙ם ַ ֣
ְוּד ֥מוּת ֶא ָ ֖חד לְ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ ֑תּן ַ
יהן ְבּלֶ ְכ ָ ֣תּם יֵ ֵל֑כוּ ֥ל ֹא יִ ַ ֖סּבּוּ ְבּלֶ ְכ ָ ֽתּן׃ יח וְ ֨ ַג ֵבּ ֶ֔יהן וְ ג֥ ַֹבהּ לָ ֶ ֖הם וְ יִ ְר ָ ֣אה
ל־א ְר ַ ֥בּ ַﬠת ִר ְב ֵﬠ ֶ ֖
יז ַﬠ ַ
ינ יִם ָס ִ ֖ביב לְ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ ֽתּן׃ יט ְוּב ֨ ֶל ֶכ ֙ת ַ ֽה ַחיּ֔ וֹת יֵ ֽלְ ֥כוּ ָה ֽא ַוֹפ ִנּ֖ים ֶא ְצ ָל֑ם
לָ ֶ ֑הם וְ גַ בּ ָֹ֗תם ְמלֵ ֥אֹת ֵﬠ ַ ֛
ה־שּׁם ָה ֤ר ַוּח לָ ֨ ֶל ֶכ ֙ת
יּוֹת ֵמ ַﬠ֣ל ָה ָ֔א ֶרץ יִ ָנּ ְֽשׂ ֖אוּ ָה ֽא ַוֹפ ִנּֽים׃ כ ַﬠ֣ל ֲא ֶשׁר֩ ִי ְֽהיֶ ָ֨
ְוּב ִהנָּ ֵ ֤שׂא ַ ֽה ַח ֙
יֵ ֔ ֵלכוּ ָ ֥שׁ ָמּה ָה ֖ר ַוּח לָ ֶל ֶ֑כת וְ ָה ֽא ַוֹפ ִ֗נּים יִ ָנּ ְֽשׂאוּ֨ לְ ֻﬠ ָמּ ָ֔תם ִ ֛כּי ֥ר ַוּח ַ ֽה ַחיָּ ֖ה ָבּ ֽא ַוֹפ ִנּֽים׃ כא ְבּלֶ ְכ ָ ֣תּם
יֵ ֔ ֵלכוּ ְוּב ָﬠ ְמ ָ ֖דם יַ ֲֽﬠ ֑מֹדוּ וּֽ ְב ִה ָנּ ְֽשׂ ָ֞אם ֵמ ַﬠ֣ל ָה ָ֗א ֶרץ יִ ָנּ ְֽשׂ ֤אוּ ָה ֽא ַוֹפנִּ ֙ים לְ ֻﬠ ָמּ ָ֔תם ִ ֛כּי ֥ר ַוּח ַ ֽה ַחיָּ ֖ה

לח
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יהם
אשׁ ֶ ֖
ל־ר ֵ
נּוֹרא נָ ֥טוּי ַﬠ ָ ֽ
אשׁי ַ ֽה ַחיָּ ֙ה ָר ִ֔ק ַיע ְכּ ֵﬠ֖ין ַה ֶ ֣קּ ַרח ַה ָ ֑
ל־ר ֵ ֤
ָבּ ֽא ַוֹפ ִנּֽים׃ כב ְוּד ֞מוּת ַﬠ ָ
סּוֹת
חוֹתהּ לְ ִ֗אישׁ ְשׁ ַ ֤תּיִם ְמ ַכ ֙
ל־א ָ ֑
יהם יְ ָשׁר֔ וֹת ִא ָ ֖שּׁה ֶא ֲ
ִמלְ ָ ֽמ ְﬠלָ ה׃ כג וְ ַ֨ת ַח ֙ת ָ ֽה ָר ִ֔ק ַיע ַכּנְ ֵפ ֶ ֣
סּוֹת לָ ֵ֔הנָּ ה ֵ ֖את גְּ וִ יּֽ ֵֹת ֶ ֽ
לָ ֵ֔הנָּ ה וּלְ ִ֗אישׁ ְשׁ ַ ֤תּיִם ְמ ַכ ֙
ת־קוֹל ַכּנְ ֵפ ֶ֡יהם ְכּקוֹ ֩ל
יהם׃ כד ָו ֶֽא ְשׁ ַ ֣מﬠ ֶא ֣
יהן׃
וֹל־שׁ ַדּי֨ ְבּלֶ ְכ ָ֔תּם ֥קוֹל ֲה ֻמ ָלּ֖ה ְכּ ֣קוֹל ַ ֽמ ֲח ֶנ֑ה ְבּ ָﬠ ְמ ָ ֖דם ְתּ ַר ֶ ֥פּינָ ה ַכנְ ֵפ ֶ ֽ
ַ֨מיִם ַר ִ ֤בּים ְכּ ֽק ַ
וּמ ַ֗מּ ַﬠל
יהן׃ כו ִ
ֹאשׁם ְבּ ָﬠ ְמ ָ ֖דם ְתּ ַר ֶ ֥פּינָ ה ַכנְ ֵפ ֶ ֽ
י־קוֹל ֵמ ֕ ַﬠל ָ ֽל ָר ִ ֖ק ַיע ֲא ֶ ֣שׁר ַﬠל־ר ָ ֑
כה ַ ֽו יְ ִה ֕
ן־ס ִ ֖פּיר ְדּ ֣מוּת ִכּ ֵ ֑סּא וְ ַﬠל֙ ְדּ ֣מוּת ַה ִכּ ֵ֔סּא ְדּ ֞מוּת
ֹאשׁם ְכּ ַמ ְר ֵ ֥אה ֶ ֽא ֶב ַ
ָ ֽל ָר ִ֨ק ַ ֙יע ֲא ֶ ֣שׁר ַﬠל־ר ָ֔
ה־אשׁ ֵ ֽבּית־לָ ֙הּ ָס ִ֔ביב
ְכּ ַמ ְר ֵ ֥אה ָא ָ ֛דם ָﬠ ָל֖יו ִמלְ ָ ֽמ ְﬠלָ ה׃ כז וָ ֵ ֣א ֶרא | ְכּ ֵﬠ֣ין ַח ְשׁ ַ֗מל ְכּ ַמ ְר ֵא ֵ ֤
ה־אשׁ וְ נ֥ ַ ֹֽגהּ ל֖ וֹ ָס ִ ֽביב׃
וּמ ַמּ ְר ֵ ֤אה ָמ ְתנָ יו֨ וּלְ ַ֔מ ָטּה ָר ִ֨א ִיתי֨ ְכּ ַמ ְר ֵא ֵ֔
ִמ ַמּ ְר ֵ ֥אה ָמ ְת ָנ֖יו וּלְ ָ ֑מ ְﬠלָ ה ִ
כח ְכּ ַמ ְר ֵ ֣אה ַה ֶ ֡קּ ֶשׁת ֲא ֶשׁר֩ ִי ְֽה ֶ֨יה ֶ ֽב ָﬠ ָ֜נן ְבּי֣ וֹם ַה ֗ ֶגּ ֶשׁם ֵכּ֣ן ַמ ְר ֵ ֤אה ַה ֨נּ ֹגַ ֙הּ ָס ִ֔ביב ֕הוּא ַמ ְר ֵ ֖אה
ל־פּ ַ֔ני ָו ֶֽא ְשׁ ַ ֖מﬠ ֥קוֹל ְמ ַד ֵ ֽבּר׃ ג יב וַ ִתּ ָשּׂ ֵ ֣אנִ י ר֔ ַוּח ָו ֶֽא ְשׁ ַ ֣מﬠ
ְדּ ֣מוּת ְכּ ֽבוֹד־יְ יָ ֑ ָו ֶֽא ְר ֶא ֙ה ָו ֶֽא ֣פֹּל ַﬠ ָ
קוֹמוֹ׃
ַ ֽא ֲח ַ ֔רי ֖קוֹל ַ ֣ר ַﬠשׁ גָּ ֑דוֹל ָבּ ֥רוְּך ְכּ ֽבוֹד־יְ יָ ֖ ִמ ְמּ ֽ
ֹלשׁה ַ ֣שׁ ַﬠר ִשׁ ְמ ֞ﬠוֹן
וּשׁ ָﬠ ִ ֖רים ְשׁ ָ ֑
ת־נגְ ָבּה ֲח ֵ֨משׁ ֵמ ֜אוֹת וְ ַא ְר ַ ֤בּ ַﬠת ֲאלָ ִפ ֙ים ִמ ָ ֔דּה ְ
מח לג ְוּפ ַא ֶ֗
אוֹת וְ ַא ְר ַ ֣בּ ַﬠת
ת־י ָמּה ֲח ֵ ֤משׁ ֵמ ֙
בוּל֖ן ֶא ָ ֽחד׃ לד ְפּ ַא ָ֗
שכ ֙ר ֶא ָ֔חד ַ ֥שׁ ַﬠר זְ ֻ
ֶא ָ֗חד ַ ֤שׁ ַﬠר יִ ָשּׂ ָ
ֹלשׁה ַ ֣שׁ ַﬠר ֞ ָגּד ֶא ָ֗חד ַ ֤שׁ ַﬠר ָא ֵשׁ ֙ר ֶא ָ֔חד ַ ֥שׁ ַﬠר נַ ְפ ָתּ ִ ֖לי ֶא ָ ֽחד׃ לה ָס ִ֕ביב
יהם ְשׁ ָ ֑
ֲאלָ ֔ ִפים ַ ֽשׁ ֲﬠ ֵר ֶ ֖
שׁ ָמּה׃ דינא
ם־ה ִ ֥ﬠיר ִמיּ֖ וֹם יְ יָ ֥ | )יֻ ָה( ָ ֽ
ְשׁמ ָֹנ֥ה ֻ)שׁ ָה( ָﬠ ָ ֖שׂר ָ ֑אלֶ ף וְ ֵ ֽשׁ ָ
תרי עשר

יוֹתם ָא ָ ֥חז יְ ִחזְ ִקיָּ ֖ה ַמלְ ֵכ֣י
ן־בּ ֵא ִ ֔רי ִבּ ֵ֨ימי ֻﬠזִּ יָּ ֥ה ָ ֛
ל־הוֹשׁ ַ ֙ע ֶבּ ְ
ֵ֨
‰ו˘ﬠ ‡ א ְדּ ַבר־יְ יָ ֣ | ֲא ֶ ֣שׁר ָה ָ֗יה ֶא
אמר יְ ָ֜י ֶאל־
הוֹשׁ ַע וַ ֨יּ ֹ ֶ
ן־יוֹאשׁ ֶ ֥מלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ב ְתּ ִח ַ ֥לּת ִדּ ֶבּר־יְ יָ ֖ ְבּ ֵ ֑
ימי יָ ֽ ָר ְב ָ ֥ﬠם ֶבּ ָ ֖
הוּדה ִוּב ֵ ֛
יְ ָ ֑
נוּנים ִ ֽכּי־זָ ֹ֤נה ִתזְ נֶ ֙ה ָה ָ֔א ֶרץ ֵמ ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי יְ יָ ֽ ׃ ג וַ ֵ֨יּלֶ ְ֙ך
הוֹשׁ ַע ֵלְ֣ך ַקח־לְ ָ֞ך ֵ ֤א ֶשׁת זְ נוּנִ ֙ים וְ יַ לְ ֵ ֣די זְ ִ֔
ֵ֗
ת־דּ ְב ָל֑יִם וַ ַ ֥תּ ַהר וַ ֵ ֽתּלֶ ד־ל֖ וֹ ֵ ֽבּן׃
וַ יִּ ַ ֔קּח ֶאת־ ֹ֖גּ ֶמר ַבּ ִ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ ‚ א ְתּ ִפ ָלּ֖ה ַ ֽל ֲח ַב ֣קּוּק ַהנָּ ִ ֑ביא ַ ֖ﬠל
חב˜ו˜ ב כ ַוֽייָ ֖ ְבּ ֵה ַיכ֣ל ָק ְד ֑שׁוֹ ַ ֥הס ִמ ָפּ ָנ֖יו ָכּ ָ
תּוֹד ַיע
אתי֒ יְ ָ֗י ָ ֽפּ ָﬠלְ ָ֙ך ְבּ ֶ ֤ק ֶרב ָשׁנִ ֙ים ַח ֵ֔יּיהוּ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב ָשׁ ִנ֖ים ִ ֑
ִשׁגְ י ֹנֽ וֹת׃ ב יְ ָ֗י ָשׁ ַ ֣מ ְﬠ ִתּי ִשׁ ְמ ֲﬠ ָ֘ך יָ ֵ ֒ר ִ
הוֹדוֹ
ארן ֶ ֑סלָ ה ִכּ ָ ֤סּה ָשׁ ַ֨מ ֙יִם ֔
ר־פּ ָ ֖
ימן ֔יָבוֹא וְ ָק ֥דוֹשׁ ֵ ֽמ ַה ָ
ְבּ ֖ר ֹגֶ ז ַר ֵ ֥חם ִתּזְ ֽכּוֹר׃ ג ֱא ֨ל ַ ֙וֹהּ ִמ ֵתּ ָ ֣
}ﬠזּֽ וֹ{׃
ְוּת ִהלָּ ֖תוֹ ָ ֽמלְ ָ ֥אה ָה ָ ֽא ֶרץ׃ ד וְ ֨נ ֹגַ ֙הּ ָכּ ֣אוֹר ִ ֽתּ ְה ֶ֔יה ַק ְר ַ ֥נ יִם ִמיָּ ֖דוֹ ל֑ וֹ וְ ָ ֖שׁם ֶח ְבי֥ וֹן ﬠזה ֻ
גּוֹים וַ ְיִּת ֽפּ ְֹצצוּ֨
יַּתּר ִ֔
ה לְ ָפ ָנ֖יו יֵ ֣לֶ ְך ָ ֑דּ ֶבר וְ יֵ ֵ ֥צא ֶ ֖ר ֶשׁף לְ ַרגְ ָ ֽליו׃ ו ָﬠ ַ ֣מד | וַ ֣יְמ ֶֹדד ֶ֗א ֶרץ ָר ָא ֙ה וַ ֵ ֣
כוּשׁן יִ ְרגְּ ז֕ וּן
ﬠוֹל֖ם לֽ וֹ׃ ז ַ ֣תּ ַחת ָ֔אוֶ ן ָר ִ ֖א ִיתי ָ ֽא ֳה ֵל֣י ָ ֑
ﬠוֹל֑ם ֲהלִ ֥יכוֹת ָ
י־ﬠד ַשׁ ֖חוּ גִּ ְב ֣ﬠוֹת ָ
ַה ְר ֵר ֔ ַ
ם־בּיָּ ֖ם ֶﬠ ְב ָר ֶ ֑תָך ִ ֤כּי ִת ְר ַכּ ֙ב
יְ ִר ֖יﬠוֹת ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְדיָ ֽ ן׃ ח ֲה ִבנְ ָה ִר ֙ים ָח ָ ֣רה יְ ָ֔י ִ ֤אם ַבּנְּ ָה ִר ֙ים ַא ֔ ֶפָּך ִא ַ
ﬠוֹר ַק ְשׁ ֶ֔תָּך ְשׁ ֻב ֥ﬠוֹת ַמ ֖טּוֹת ֣א ֶֹמר ֶ ֑סלָ ה נְ ָה ֖רוֹת
שׁוּﬠה׃ ט ֶﬠ ְריָ ֤ה ֵת ֙
ל־סוּסיָך ַמ ְר ְכּב ֶ ֹ֖תיָך יְ ָ ֽ
ֶ֔
ַﬠ
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קוֹלוֹ ֖רוֹם יָ ֵ ֥דיהוּ נָ ָ ֽשׂא׃
הוֹם ֔
ﬠ־א ֶרץ׃ י ָר ֤אוָּך יָ ִ֨חילוּ֨ ָה ִ ֔רים ֶ ֥ז ֶרם ַ ֖מיִם ָﬠ ָ ֑בר נָ ַ ֤תן ְתּ ֙
ְתּ ַב ַקּ ָ ֽ
ד־א ֶרץ
יתָך׃ יב ְבּ ַז ַ֖ﬠם ִתּ ְצ ַﬠ ָ ֑
יא ֶ ֥שׁ ֶמשׁ יָ ֵ ֖ר ַח ָﬠ ַ֣מד זְ ֻב֑לָ ה לְ ֤אוֹר ִח ֶ֨צּ ֙יָך יְ ַה ֔ ֵלּכוּ לְ נ֖ ֹגַ הּ ְבּ ַ ֥רק ֲחנִ ֶ ֽ
ֹאשׁ ִמ ֵבּ֣ית ָר ָ֔שׁﬠ
יחָך ָמ ַ ֤ח ְצ ָתּ רּ ֙
ת־מ ִשׁ ֶ ֑
את לְ יֵ ַ֣שׁﬠ ַﬠ ֶ֔מָּך לְ יֵ ַ֖שׁﬠ ֶא ְ
גּוֹיֽם׃ יג יָ ָ֨צ ָ֙
ְבּ ַ ֖אף ָתּ ֥דוּשׁ ִ
}פּ ָר ָ֔זיו{ יִ ְס ֲﬠ ֖רוּ ַ ֽל ֲה ִפ ֵיצ֑נִ י
ד־צָוּ֖אר ֶ ֽסלָ ה׃ יד נָ ַ ֤ק ְב ָתּ ְב ַמ ָטּיו֨ ֣ר ֹאשׁ פרזו ְ
ָﬠ ֛רוֹת יְ ֥סוֹד ַﬠ ַ
סוּסיָך ֖ח ֶֹמר ַ ֥מיִם ַר ִ ֽבּים׃ טז ָשׁ ַ ֣מ ְﬠ ִתּי |
מוֹ־ל ֱא ֥כֹל ָﬠ ִנ֖י ַבּ ִמּ ְס ָ ֽתּר׃ טו ָדּ ַ ֥ר ְכ ָתּ ַביָּ ֖ם ֶ ֑
ֲﬠ ִ ֣ל ֻיצ ָ֔תם ְכּ ֶ ֽ
וַ ִתּ ְר ַגּ֣ז ִבּ ְט ִ֗ני לְ קוֹל֙ ָ ֽצלְ ל֣ וּ ְשׂ ָפ ַ֔תי ֥יָבוֹא ָר ָ ֛קב ַ ֽבּ ֲﬠ ָצ ַ ֖מי וְ ַת ְח ַ ֣תּי ֶא ְר ָגּ֑ז ֲא ֶ ֤שׁר ָאנ֨ ַ ֙וּח לְ י֣ וֹם
ה־זיִת
א־ת ְפ ָ ֗רח וְ ֵ ֤אין יְבוּל֙ ַבּגְּ ָפ ִ֔נים ִכּ ֵח ֙שׁ ַ ֽמ ֲﬠ ֵשׂ ַ֔
י־ת ֵא ָנ֣ה ֽל ֹ ִ
גוּדנּוּ׃ יז ִ ֽכּ ְ
ָצ ָ ֔רה ַ ֽל ֲﬠל֖ וֹת לְ ַ ֥ﬠם יְ ֶ ֽ
א־ﬠ ָ֣שׂה ֑א ֶֹכל גָּ ַז֤ר ִמ ִמּ ְכלָ ֙ה ֔צ ֹאן וְ ֵ ֥אין ָבּ ָ ֖קר ָ ֽבּ ְר ָפ ִ ֽתים׃ יח ַו ֲֽא ִנ֖י ַ ֽבּייָ ֣ ֶ ֽא ֱﬠל֑ וֹזָ ה
וּשׁ ֵד ֖מוֹת ֽל ֹ ָ
ְ
מוֹתי
ל־בּ ַ ֖
אֹלהי יִ ְשׁ ִ ֽﬠי׃ יט יֱ יִ ֤ }הקריאה׃ ֱא ִ ֹ֤להים{ ֲאד ֹנָ י֨ ֵח ֔ ִילי וַ יָּ ֶ֤שׂם ַרגְ לַ י֨ ָ ֽכּ ַאיָּ ֔לוֹת וְ ַﬠ ָ ֽ
ָא ִג֖ילָ ה ֵ ֽבּ ֵ ֥
ינוֹתי׃
יַ ְד ִר ֵכ֑נִ י לַ ְמנַ ֵצּ ַ֖ח ִבּנְ ִ ֽג ָ ֽ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֻח ִ ֖קּים
אוֹתוֹ ְבח ֵֹר ֙ב ַﬠ ָ
תּוֹרת מ ֶ ֹ֣שׁה ַﬠ ְב ִ ֑דּי ֲא ֶשׁר֩ ִצ ִ ֨וּ ִיתי ֤
מ‡úכי ‚ כב זִ ְכר֕ וּ ַ ֖
נּוֹרא׃
וּמ ְשׁ ָפּ ִ ֽטים׃ כג ִה ֵנּ֤ה ָ ֽאנ ִ ֹ֙כי שׁ ֵֹל ַ֣ח לָ ֶ֔כם ֵ ֖את ֵ ֽאלִ יָּ ֣ה ַהנָּ ִ ֑ביא לִ ְפ ֵ֗ני ֚בּוֹא י֣ וֹם יְ ָ֔י ַהגָּ ֖דוֹל וְ ַה ָ ֽ
ִ
ת־ה ָ ֖א ֶרץ
ן־א ֕בוֹא וְ ִה ֵכּ ִ ֥יתי ֶא ָ
בוֹתם ֶפּ ָ
ל־א ָ ֑
ל־בּ ִ֔נים וְ ֵל֥ב ָבּ ִנ֖ים ַﬠ ֲ
בוֹת ַﬠ ָ
כד וְ ֵה ִ ֤שׁיב ֵלֽב־)לֻ ָב( ָא ֙
נּוֹרא׃
ֻ)ה ָץ( ֵ ֽח ֶרם׃ ִה ֵנּ֤ה ָ ֽאנ ִ ֹ֙כי שׁ ֵֹל ַ֣ח לָ ֶ֔כם ֵ ֖את ֵ ֽאלִ יָּ ֣ה ַהנָּ ִ ֑ביא לִ ְפ ֵ֗ני ֚בּוֹא י֣ וֹם יְ ָ֔י ַהגָּ ֖דוֹל וְ ַה ָ ֽ
נאדי
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גוּר
הוּדה לָ ֙
ימי ְשׁ ֹ֣פט ַה ֽשּׁ ֹ ְפ ִ֔טים וַ יְ ִ ֥הי ָר ָ ֖ﬠב ָבּ ָ ֑א ֶרץ וַ ֵ֨יּלֶ ְך ִ֜אישׁ ִמ ֵ ֧בּית ֶל ֶ֣חם יְ ָ ֗
‡ א וַ יְ ִ֗הי ִבּ ֵ ֙
וּשׁ ֵנ֥י ָב ָנֽיו׃ ב וְ ֵ ֣שׁם ָה ִ ֣אישׁ ֱ ֽאלִ ֶ֡ימלֶ ְך וְ ֵשׁ ֩ם ִא ְשׁ ֨תּוֹ ָנ ֳֽﬠ ִ֜מי וְ ֵ ֥שׁם
מוֹאב ֥הוּא וְ ִא ְשׁ ֖תּוֹ ְ
ִבּ ְשׂ ֵ ֣די ָ֔
יוּ־שׁם׃
י־מוֹאב וַ ִיּ ְֽה ָ ֽ
הוּדה וַ יָּ ֥בֹאוּ ְשׂ ֵ ֽד ָ ֖
ֽי־ב ָנ֣יו | ַמ ְחל֤ וֹן וְ ִכלְ ֙יוֹן ֶא ְפ ָר ִ֔תים ִמ ֵ ֥בּית ֶל ֶ֖חם יְ ָ ֑
ְשׁ ֵנ ָ
מ ֲא ִביּ֔ וֹת
וּשׁ ֵנ֥י ָב ֶנ ָֽיה׃ ד וַ יִּ ְשׂ ֣אוּ לָ ֶ֗הם נָ ִשׁ ֙ים ֽ ֹ
ימלֶ ְך ִ ֣אישׁ ָנ ֳֽﬠ ִ ֑מי וַ ִתּ ָשּׁ ֵ ֥אר ִ ֖היא ְ
ג וַ יָּ ָ֥מת ֱאלִ ֶ ֖
יהם
ם־שׁנֵ ֶ ֖
יָּמתוּ גַ ְ
ֵ ֤שׁם ָ ֽה ַא ַח ֙ת ָﬠ ְר ֔ ָפּה וְ ֵ ֥שׁם ַה ֵשּׁ ִנ֖ית ֑רוּת וַ יֵּ ְ֥שׁבוּ ָ ֖שׁם ְכּ ֶ ֥ﬠ ֶשׂר ָשׁ ִנֽים׃ ה וַ ֻ ֥
ֹּלת ָיה וַ ָ ֖תּ ָשׁב
ישׁהּ׃ ו וַ ָ ֤תּ ָקם ִה ֙יא וְ ַכ ֶ֔
וּמ ִא ָ ֽ
ַמ ְחל֣ וֹן וְ ִכלְ י֑ וֹן וַ ִתּ ָשּׁ ֵא ֙ר ָ ֽה ִא ָ֔שּׁה ִמ ְשּׁ ֵנ֥י יְ לָ ֶ ֖ד ָיה ֵ ֽ
ת־ﬠ ֔מּוֹ לָ ֵ ֥תת לָ ֶ ֖הם ָ ֽל ֶחם׃ ז וַ ֵתּ ֵ֗צא
י־פ ַ ֤קד יְ יָ֙ ֶא ַ
מוֹאב ִ ֽכּ ָ
מוֹאב ִ ֤כּי ָ ֽשׁ ְמ ָﬠ ֙ה ִבּ ְשׂ ֵ ֣דה ָ֔
ִמ ְשּׂ ֵ ֣די ָ ֑
ל־א ֶרץ
לּוֹת ָיה ִﬠ ָ ֑מּהּ וַ ֵתּ ַל ְ֣כנָ ה ַב ֶ ֔דּ ֶרְך לָ ֖שׁוּב ֶא ֶ ֥
וּשׁ ֵ ֥תּי ַכ ֶ ֖
ה־שּׁ ָמּה ְ
קוֹם ֲא ֶ ֣שׁר ָ ֽה ָיְת ָ֔
ן־ה ָמּ ֙
ִמ ַ
ֹּלת ָיה ֵל ְ֣כנָ ה ֔שּׁ ֹ ְבנָ ה ִא ָ ֖שּׁה לְ ֵב֣ית ִא ָ ֑מּהּ יﬠשה }יַ ַ֣ﬠשׂ{
מי לִ ְשׁ ֵ ֣תּי ַכ ֶ֔
אמר ָנ ֳֽﬠ ִ ֙
הוּדה׃ ח וַ ֤תּ ֹ ֶ
יְ ָ ֽ
נוּחה
וּמ ֶצ֣אן ָ ְמ ָ֔
יִתּן יְ יָ֙ לָ ֶ֔כם ְ
ם־ה ֵמּ ִ ֖תים וְ ִﬠ ָמּ ִ ֽדי׃ ט ֵ ֤
יתם ִﬠ ַ
יְ יָ ֤ ִﬠ ָמּ ֶכ ֙ם ֶ֔ח ֶסד ַ ֽכּ ֲא ֶ ֧שׁר ֲﬠ ִשׂ ֶ ֛
י־א ָ ֥תְּך
ה־לּ֑הּ ִ ֽכּ ִ
ֹאמ ְרנָ ָ
קוֹל֖ן וַ ִתּ ְב ֶ ֽכּינָ ה׃ י וַ תּ ַ ֖
ישׁהּ וַ ִתּ ַ ֣שּׁק לָ ֶ֔הן וַ ִתּ ֶ ֥שּׂאנָ ה ָ
ִא ָ ֖שּׁה ֵבּ֣ית ִא ָ ֑

מ

תיקון ליל שבועות – כתובים

וֹד־לי ָבנִ ֙ים ְ ֽבּ ֵמ ֔ ַﬠי
מי ֣שׁ ֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹ֔תי ָל ָ֥מּה ֵת ַל ְ֖כנָ ה ִﬠ ִ ֑מּי ַה ֽﬠ ִ ֤
אמר ָנ ֳֽﬠ ִ ֙
נָ ֖שׁוּב לְ ַﬠ ֵ ֽמְּך׃ יא וַ ֤תּ ֹ ֶ
שׁ־לי
תּי יֶ ִ ֣
ֹתי ֔ ֵל ְכן ָ ִ ֥כּי זָ ַ ֖קנְ ִתּי ִ ֽמ ְהי֣ וֹת לְ ִ ֑אישׁ ִ ֤כּי ָא ַ֨מ ְר ִ ֙
וְ ָהי֥ וּ לָ ֶכ֖ם ַ ֽל ֲאנָ ִ ֽשׁים׃ יב ֤שׁ ֹ ְבנָ ה ְבנ ַ ֙
ִת ְק ָ֔וה ַגּ֣ם ָהיִ ִ֤יתי ַה ֨ ַלּיְ לָ ֙ה לְ ִ֔אישׁ וְ ַג֖ם יָ ַ ֥ל ְד ִתּי ָב ִנֽים׃ יג ֲהלָ ֵ ֣הן | ְתּ ַשׂ ֵ֗בּ ְרנָ ה ַ ֚ﬠד ֲא ֶ ֣שׁר יִ גְ ָ ֔דּלוּ
ר־לי ְמא ֹ֙ד ִמ ֶ֔כּם ִכּי־יָ ְֽצ ָ ֥אה ִ ֖בי יַ ד־יְ יָ ֽ׃
י־מ ִ ֤
ֲהלָ ֵ ֙הן ֵ ֽתּ ָﬠ ֔ ֵגנָ ה לְ ִבלְ ִ ֖תּי ֱהי֣ וֹת לְ ִ ֑אישׁ ַ ֣אל ְבּנ ַֹ֗תי ִ ֽכּ ַ
אמר
מוֹתהּ וְ ֖רוּת ָ ֥דּ ְב ָקה ָ ֽבּהּ׃ טו וַ ֗תּ ֹ ֶ
קוֹלן וַ ִתּ ְב ֶכּ֖ינָ ה ֑ﬠוֹד וַ ִתּ ַ ֤שּׁק ָﬠ ְר ָפּ ֙ה ַ ֽל ֲח ָ֔
יד וַ ִתּ ֶ ֣שּׂנָ ה ֔ ָ
רוּת ַאל־
אמר ֙
ֹלה ָיה ֖שׁ ִוּבי ַ ֽא ֲח ֵ ֥רי ִיְב ְמ ֵ ֽתְּך׃ טז וַ ֤תּ ֹ ֶ
ל־א ֶ ֑
ל־ﬠ ָ ֖מּהּ וְ ֶא ֱ
ִהנֵּ ֙ה ָ ֣שׁ ָבה ִיְב ְמ ֵ֔תְּך ֶא ַ
וּב ֲא ֶ ֤שׁר ָתּ ֨ ִלינִ ֙י ָא ֔ ִלין ַﬠ ֵמְּ֣ך
ל־א ֶ֨שׁר ֵ ֽתּלְ ִ֜כי ֵא ֗ ֵלְך ַ ֽ
י־בי לְ ָﬠזְ ֵ ֖בְך לָ ֣שׁוּב ֵמ ַ ֽא ֲח ָ ֑ריִ ְך ֠ ִכּי ֶא ֲ
ִתּ ְפגְּ ִﬠ ִ֔
יוֹסיף
וּתי ָא ֔מוּת וְ ָ ֖שׁם ֶא ָקּ ֵ ֑בר כּ ֹ֩ה יַ ֲֽﬠ ֶ֨שׂה יְ יָ ֥ לִ ֙י וְ ֣כֹה ִ֔
ֹלהי׃ יז ַ ֽבּ ֲא ֶ ֤שׁר ָתּ ֨מ ִ ֙
ֽאֹלהיִ ְך ֱא ָ ֽ
ַﬠ ִ֔מּי ֵו ַ ֖
י־מ ְת ַא ֶ ֥מּ ֶצת ִ ֖היא לָ ֶל ֶ֣כת ִא ָ ֑תּהּ וַ ֶתּ ְח ַ ֖דּל לְ ַד ֵ ֥בּר
ִ ֣כּי ַה ָ֔מּוֶ ת ְיַפ ִ ֖ריד ֵבּ ִינ֥י ֵוּב ֵ ֽינ ְך׃ יח וַ ֵ֕תּ ֶרא ִ ֽכּ ִ
בוֹאנָ ֙ה ֵבּ֣ית ֔ ֶל ֶחם וַ ֵתּ ֤הֹם ָכּל־
ד־בּוֹאנָ ה ֵבּ֣ית ָל ֶ֑חם וַ יְ ִ֗הי ְכּ ָ֨
ָ֖
ֵא ֶ ֽל ָיה׃ יט וַ ֵתּ ַל ְ֣כנָ ה ְשׁ ֵתּ ֶ֔יהם ַﬠ
ל־תּ ְק ֶ ֥ראנָ ה ִ ֖לי ָנ ֳֽﬠ ִ ֑מי ְק ֶ ֤ראן ָ לִ ֙י
אמר ֲאלֵ ֶ֔יהן ַא ִ
ֹאמ ְרנָ ה ֲה ֥ז ֹאת ָנ ֳֽﬠ ִ ֽמי׃ כ וַ ֣תּ ֹ ֶ
ָה ִﬠ ֙יר ֲﬠלֵ ֶ֔יהן וַ תּ ַ ֖
יבנִ י יְ יָ ֑ ָל ָ֣מּה ִת ְק ֶ ֤ראנָ ה
אד׃ כא ֲאנִ ֙י ְמלֵ ָ ֣אה ָה ֔ ַל ְכ ִתּי וְ ֵרי ָ ֖קם ֱה ִשׁ ַ ֣
י־ה ַ ֥מר ַשׁ ַ ֛דּי ִ ֖לי ְמ ֽ ֹ
ָמ ָ ֔רא ִ ֽכּ ֵ
לִ ֙י ָנ ֳֽﬠ ִ֔מי ַוֽייָ֙ ָﬠ֣נָ ה ִ֔בי וְ ַשׁ ַ ֖דּי ֵ ֥ה ַ ֽרﬠ ִ ֽלי׃ כב וַ ָ ֣תּ ָשׁב ָנ ֳֽﬠ ִ֗מי וְ ר֨ וּת ַה ֽמּ ֲוֹא ִביָּ ֤ה ַכלָּ ָת ֙הּ ִﬠ ָ֔מּהּ ַה ָ ֖שּׁ ָבה
מוֹאב וְ ֵ֗ה ָמּה ָ ֚בּאוּ ֵבּ֣ית ֔ ֶל ֶחם ִבּ ְת ִח ַלּ֖ת ְק ִ ֥ציר ְשׂﬠ ִ ֹֽרים׃
ִמ ְשּׂ ֵ ֣די ָ ֑
וּשׁ ֖מוֹ ֽבֹּ ַﬠז׃
ימלֶ ְך ְ
ישׁהּ ִ ֚אישׁ גִּ ֣בּוֹר ַ֔חיִ ל ִמ ִמּ ְשׁ ַ ֖פּ ַחת ֱאלִ ֶ ֑
}מוֹדﬠ{ לְ ִא ָ֗
ַ֣
ב א וּֽ לְ ָנ ֳֽﬠ ִ֞מי מידﬠ
ה־נּ֤א ַה ָשּׂ ֶד ֙ה ַו ֲֽאלַ ֳקּ ָ ֣טה ַ ֽב ִשּׁ ֳבּ ֔ ִלים ַא ַ֕חר ֲא ֶ ֥שׁר
ל־נ ֳֽﬠ ִ֗מי ֵ ֽאלְ ָכ ָ
אמר֩ ר֨ וּת ַה ֽמּ ֲוֹא ִב ָ֜יּה ֶ ֽא ָ
ב וַ ֩תּ ֹ ֶ
בוֹא וַ ְתּלַ ֵ ֣קּט ַבּ ָשּׂ ֶ ֔דה ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ַה ֽקֹּ ְצ ִ ֑רים
אמר ָל֖הּ לְ ִ ֥כי ִב ִ ֽתּי׃ ג וַ ֵ ֤תּלֶ ְך וַ ָתּ ֙
א־חן ְבּ ֵﬠ ָינ֑יו וַ ֥תּ ֹ ֶ
ֶא ְמ ָצ ֵ ֖
ימלֶ ְך׃ ד וְ ִהנֵּ ה־ ֗בֹ ַﬠז ָ ֚בּא ִמ ֵבּ֣ית
וַ יִּ ֣ ֶקר ִמ ְק ֶ ֔ר ָה ֶחלְ ַ ֤קת ַה ָשּׂ ֶד ֙ה לְ ֔בֹ ַﬠז ֲא ֶ ֖שׁר ִמ ִמּ ְשׁ ַ ֥פּ ַחת ֱאלִ ֶ ֽ
אמר ֨בֹּ ַﬠ ֙ז לְ ַנ ֲֽﬠר֔ וֹ ַהנִּ ָ ֖צּב ַﬠל־
יְב ֶר ְכָך֥ יְ יָ ֽ׃ ה וַ ֤יּ ֹ ֶ
אמרוּ ל֖ וֹ ָ ֽ
אמר לַ ֽקּ ְוֹצ ִ ֖רים יְ יָ ֣ ִﬠ ָמּ ֶכ֑ם וַ ֥יּ ֹ ְ
֔ ֶל ֶחם וַ ֥יּ ֹ ֶ
ֹאמר ַנ ֲֽﬠ ָ ֤רה ֽמ ֲוֹא ִביָּ ֙ה
ל־ה ֽקּ ְוֹצ ִ ֖רים וַ יּ ַ ֑
ַה ֽקּ ְוֹצ ִ ֑רים לְ ִ ֖מי ַה ַנּ ֲֽﬠ ָ ֥רה ַה ֽזּ ֹאת׃ ו וַ ַ֗יּ ַﬠן ַה ַנּ ַ֛ﬠר ַהנִּ ָ ֥צּב ַﬠ ַ
אמר ֲאלַ ֳקּ ָטה־נָּ ֙א וְ ָ ֽא ַס ְפ ִ ֣תּי ָ ֽב ֳﬠ ָמ ִ ֔רים ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי
מוֹאב׃ ז וַ ֗תּ ֹ ֶ
ם־נ ֳֽﬠ ִ ֖מי ִמ ְשּׂ ֵ ֥די ָ ֽ
ִ֔היא ַה ָ ֥שּׁ ָבה ִ ֽﬠ ָ
אמר֩
ד־ﬠ ָתּה ֶז֛ה ִשׁ ְב ָ ֥תּהּ ַה ַ ֖בּיִת ְמ ָ ֽﬠט׃ ח וַ ֩ יּ ֹ ֶ
ַה ֽקּ ְוֹצ ִ ֑רים וַ ָתּ ֣בוֹא ַו ַֽתּ ֲﬠ ֗מוֹד ֵמ ָ ֤אז ַה ֨בֹּ ֶק ֙ר וְ ַﬠ ֔ ַ
בוּרי ִמ ֶזּ֑ה
ל־תּלְ ִ ֙כי לִ לְ ק ֹ֙ט ְבּ ָשׂ ֶ ֣דה ַא ֵ֔חר וְ ַג֛ם ֥ל ֹא ַ ֽת ֲﬠ ִ ֖
֨בֹּ ַﬠז ֶאל־ר֜ וּת ֲהל֧ וֹא ָשׁ ַ ֣מ ַﬠ ְתּ ִבּ ִ֗תּי ַא ֵ ֽ
֛יתי
ֹרוּן וְ ָה ַל ְ֣כ ְתּ ַ ֽא ֲח ֵר ֶ֔יהן ֲהל֥ וֹא ִצִוּ ִ
ם־נ ֲֽﬠר ָ ֹֽתי׃ ט ֵﬠ ַ֜יניִ ְך ַבּ ָשּׂ ֶ ֤דה ֲא ֶשׁר־יִ ְקצ ֙
וְ ֥כֹה ִת ְד ָבּ ִ ֖קין ִﬠ ַ
ל־ה ֵכּ ֔ ִלים וְ ָשׁ ִ֕תית ֵ ֽמ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְשׁ ֲא ֖בוּן ַהנְּ ָﬠ ִ ֽרים׃
ת־הנְּ ָﬠ ִ ֖רים לְ ִבלְ ִ ֣תּי נָ גְ ֵﬠְ֑ך וְ ָצ ִ֗מת וְ ָה ֨ ַל ְכ ְ֙תּ ֶא ַ
ֶא ַ
אתי ֵ ֤חן ְבּ ֵﬠ ֶ֨ינ ֙יָך לְ ַה ִכּ ֵ ֔ירנִ י
וּע ָמ ָ֨צ ִ
אמר ֵא ֗ ָליו ַמ ֩דּ ַ ֩
ל־פּ ֶ֔נ ָיה וַ ִתּ ְשׁ ַ ֖תּחוּ ָ ֑א ְר ָצה וַ ֣תּ ֹ ֶ
י וַ ִתּפֹּל֙ ַﬠ ָ
מוֹתְך ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי
ת־ח ֵ֔
ר־ﬠ ִשׂ ֙ית ֶא ֲ
אמר ֔ ָלהּ ֻה ֨ ֵגּד ֻה ֜ ַגּד ֗ ִלי ֤כֹּל ֲא ֶשׁ ָ
וְ ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי נָ ְכ ִריָּ ֽה׃ יא וַ יַּ ַ֤ﬠן ֨בֹּ ַﬠ ֙ז וַ ֣יּ ֹ ֶ
ל־ﬠם ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יָ ַ ֖ד ַﬠ ְתּ ְתּ ֥מוֹל
ישְׁך וַ ַ ֽתּ ַﬠזְ ִ֞בי ָא ִ ֣ביְך וְ ִא ֵ֗מְּך וְ ֶ֨א ֶר ֙ץ ֽמוֹלַ ְד ֵ֔תְּך וַ ֵ ֣תּלְ ִ֔כי ֶא ֕ ַ
֣מוֹת ִא ֵ ֑
ר־בּאת
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ֶשׁ ָ ֖
ִשׁלְ ֽשׁוֹם׃ יב יְ ַשׁ ֵלּ֥ם יְ יָ ֖ ָ ֽפּ ֳﬠ ֵלְ֑ך ְוּת ִ֨הי ַמ ְשׂ ֻכּ ְר ֵ֜תְּך ְשׁלֵ ָ֗מה ֵמ ִ ֤ﬠם יְ יָ֙ ֱא ֵ ֣
ל־ל֣ב
א־חן ְבּ ֵﬠ ֶינ֤יָך ֲאד ֹנִ ֙י ִ ֣כּי ִ ֽנ ַח ְמ ָ֔תּנִ י וְ ִ ֥כי ִד ַ ֖בּ ְר ָתּ ַﬠ ֵ
אמר ֶא ְמ ָצ ֵ֨
ת־כּנָ ָ ֽפיו׃ יג ַו ֠֠תּ ֹ ֶ
ַ ֽל ֲח ֥סוֹת ַ ֽתּ ַח ְ
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מא

ֹלם
א ֶכל ֹ֤גּ ִ ֽשׁי ֲה ֙
אמר֩ ֨ ָלה ֜בֹ ַﬠז לְ ֵﬠ֣ת ָה ֗ ֹ
ִשׁ ְפ ָח ֶ ֑תָך וְ ָ ֽאנ ִ ֹ֙כי ֣ל ֹא ֶ ֽא ְה ֶ֔יה ְכּ ַא ַ ֖חת ִשׁ ְפח ֶ ֹֽתיָך׃ יד וַ ֩ יּ ֹ ֶ
אכל
ט־ל֣הּ ָק ֔ ִלי וַ ֥תּ ֹ ַ
ן־ה ֔ ֶלּ ֶחם וְ ָט ַ ֥בלְ ְתּ ִפּ ֵ ֖תְּך ַבּ ֑חֹ ֶמץ וַ ֵ֨תּ ֶשׁ ֙ב ִמ ַצּ֣ד ַה ֽקֹּ ְצ ִ ֔רים וַ יִּ ְצ ָבּ ָ
וְ ָא ַכ֣לְ ְתּ ִמ ַ
מר ַגּ֣ם ֵ ֧בּין ָ ֽה ֳﬠ ָמ ִ ֛רים ְתּלַ ֵ ֖קּט
וַ ִתּ ְשׂ ַ ֖בּﬠ וַ תּ ַ ֹֽתר׃ טו וַ ָ ֖תּ ָקם לְ לַ ֵ ֑קּט וַ יְ ַצו֩ ֨בֹּ ַﬠז ֶאת־נְ ָﬠ ָ ֜ריו לֵ א ֗ ֹ
רוּ־בהּ׃
ן־ה ְצּ ָב ִ ֑תים ַו ֲֽﬠזַ ְב ֶ ֥תּם וְ לִ ְקּ ָ ֖טה וְ ֥ל ֹא ִתגְ ֲﬠ ָ ֽ
ל־תּ ֥שׁ ֹלּוּ ָל֖הּ ִמ ַ
וְ ֥ל ֹא ַת ְכלִ ֽימ ָוּה׃ טז וְ ַג֛ם ֽשׁ ֹ ָ
יפה ְשׂﬠ ִ ֹֽרים׃ יח וַ ִתּ ָשּׂ ֙א
ד־ה ָ ֑ﬠ ֶרב וַ ַתּ ְחבּ ֹ֙ט ֵ ֣את ֲא ֶשׁר־לִ ֵ ֔קּ ָטה וַ יְ ִ ֖הי ְכּ ֵא ָ ֥
יז וַ ְתּלַ ֵ ֥קּט ַבּ ָשּׂ ֶ ֖דה ַﬠ ָ
ר־הוֹת ָרה
ִ֖
ן־להּ ֵ ֥את ֲא ֶשׁ
תּוֹצ ֙א וַ ִתּ ֶתּ ֔ ָ
מוֹתהּ ֵ ֣את ֲא ֶשׁר־לִ ֵ ֑קּ ָטה וַ ֵ
וַ ָתּ ֣בוֹא ָה ֔ ִﬠיר וַ ֵ ֥תּ ֶרא ֲח ָ ֖
ירְך ָבּ ֑רוְּך
יּוֹם וְ ָ ֣אנָ ה ָﬠ ִ֔שׂית יְ ִ ֥הי ַמ ִכּ ֵ ֖
מוֹתהּ ֵאי ֨ ֹפה לִ ַ ֤קּ ְט ְתּ ַה ֙
אמר֩ ֨ ָלהּ ֲח ָ֜
ִמ ָשּׂ ְב ָ ֽﬠהּ׃ יט וַ ֩תּ ֹ ֶ
ישׁ ֲא ֶ֨שׁר ָﬠ ִ ֧שׂ ִיתי ִﬠ ֛מּוֹ ַהיּ֖ וֹם
אמר ֵ ֤שׁם ָה ִא ֙
ר־ﬠ ְשׂ ָת ֙ה ִﬠ ֔מּוֹ וַ ֗תּ ֹ ֶ
מוֹתהּ ֵ ֤את ֲא ֶשׁ ָ ֽ
וַ ַתּ ֵגּ֣ד ַ ֽל ֲח ָ֗
ת־ה ַחיִּ ֖ים וְ ֶאת־
א־ﬠ ַז֣ב ַח ְס ֔דּוֹ ֶא ַ ֽ
הוּא ַ ֽל ָ֔יי ֲא ֶשׁ ֙ר ֽל ֹ ָ
אמר ָנ ֳֽﬠ ִ֜מי לְ ַכלָּ ָ֗תהּ ָבּ ֥רוְּך ֙
ֽבֹּ ַﬠז׃ כ וַ ֨תּ ֹ ֶ
אמר ֣רוּת ַה ֽמּ ֲוֹא ִביָּ ֑ה
אמר ָל֣הּ ָנ ֳֽﬠ ִ֗מי ָק ֥רוֹב ֨ ָל ֙נוּ ָה ִ֔אישׁ ִ ֽמ ֹֽגּ ֲא ֵל֖נוּ ֽהוּא׃ כא וַ ֖תּ ֹ ֶ
ַה ֵמּ ִ ֑תים וַ ֧תּ ֹ ֶ
ל־ה ָקּ ִ ֖ציר ֲא ֶשׁר־
ם־כּ ֔לּוּ ֵ ֥את ָכּ ַ
ם־הנְּ ָﬠ ִ ֤רים ֲא ֶשׁר־לִ ֙י ִתּ ְד ָבּ ִ֔קין ַﬠ֣ד ִא ִ
י־א ַ ֣מר ֵא ֗ ַלי ִﬠ ַ
ַגּ֣ם | ִ ֽכּ ָ
ﬠוּ־בְך
רוֹתיו וְ ֥ל ֹא ְיִפגְּ ָ ֖
ם־נ ֲ֣ﬠ ָ֔
ל־רוּת ַכּלָּ ָ ֑תהּ ֣טוֹב ִבּ ִ֗תּי ִ ֤כּי ֵ ֽת ְצ ִ ֙אי ִﬠ ַ
אמר ָנ ֳֽﬠ ִ ֖מי ֶא ֣
ִ ֽלי׃ כב וַ ֥תּ ֹ ֶ
יר־ה ְשּׂﬠ ִ ֹ֖רים ְוּק ִ ֣ציר ַ ֽה ִח ִ ֑טּים
ד־כּל֥ וֹת ְק ִ ֽצ ַ
ְבּ ָשׂ ֶ ֥דה ַא ֵ ֽחר׃ כג וַ ִתּ ְד ַ֞בּק ְבּ ַנ ֲֽﬠ ֥רוֹת ֨בֹּ ַﬠ ֙ז לְ לַ ֵ ֔קּט ַﬠ ְ
מוֹתהּ׃
ת־ח ָ ֽ
וַ ֵ ֖תּ ֶשׁב ֶא ֲ
ב־לְך׃ ב וְ ַﬠ ָ֗תּה
ֽיט ָ ֽ
שׁ־לְ֛ך ָמנ֖ ַוֹח ֲא ֶ ֥שׁר ִי ַ
מוֹתהּ ִבּ ִ֕תּי ֲה ֧ל ֹא ֲא ַב ֶקּ ָ
אמר ָל֖הּ ָנ ֳֽﬠ ִ ֣מי ֲח ָ ֑
‚ א וַ ֥תּ ֹ ֶ
ה־הוּא ז ֶ ֹ֛רה ֶאת־ ֹ֥גּ ֶרן ַה ְשּׂﬠ ִ ֹ֖רים ַה ָ ֽלּיְ לָ ה׃
רוֹתיו ִהנֵּ ֗
ת־נ ֲֽﬠ ָ ֑
מ ַד ְﬠ ָ֔תּנוּ ֲא ֶ ֥שׁר ָהיִ ֖ית ֶא ַ
ֲה ֥ל ֹא ֨בֹ ַﬠ ֙ז ֽ ֹ
ל־תָּ ֽוּ ְד ִ ֣ﬠי
ֹלתיִ ְך{ ָﬠ ַל֖יִ ְך וירדתי }וְ יָ ַ ֣ר ְד ְתּ{ ַה ֹ֑גּ ֶרן ַא ִ
}שׂ ְמ ַ ֛
ג וְ ָר ַ ֣ח ְצ ְתּ | וָ ַ֗ס ְכ ְתּ וְ ַ ֧שׂ ְמ ְתּ שמלתך ִ
ב־שׁם
קוֹם ֲא ֶ ֣שׁר יִ ְשׁ ַכּ ָ֔
ת־ה ָמּ ֙
יהי ְב ָשׁ ְכ ֗בוֹ וְ יָ ַ ֨ד ַﬠ ְ֙תּ ֶא ַ
ֹּלתוֹ ֶ ֽל ֱא ֥כֹל וְ לִ ְשׁ ֽתּוֹת׃ ד וִ ִ ֣
לָ ִ֔אישׁ ַ ֥ﬠד ַכּ ֖
אמר
הוּא יַ ִגּ֣יד ֔ ָלְך ֵ ֖את ֲא ֶ ֥שׁר ַ ֽתּ ֲﬠ ִ ֽשׂין׃ ה וַ ֖תּ ֹ ֶ
ֹלתיו ושכבתי }וְ ָשׁ ָכ ְ֑ב ְתּ{ וְ ֙
וּבאת וְ גִ ִ ֥לּית ַמ ְרגְּ ָ ֖
ָ֛
}א ַל֖י קרי ולא כתיב{ ֶ ֽא ֱﬠ ֶ ֽשׂה׃ ו וַ ֵ ֖תּ ֶרד ַה ֹ֑גּ ֶרן וַ ַ֕תּ ַﬠשׂ ְכּ ֥כֹל
אמ ִ ֥רי ֵ
ר־תּ ֹ ְ
֑יה ֛כֹּל ֲא ֶשׁ ֽ
ֵא ֶל ָ
יטב לִ ֔בּוֹ וַ ֕יָּב ֹא לִ ְשׁ ַ ֖כּב ִבּ ְק ֵצ֣ה ָ ֽה ֲﬠ ֵר ָ ֑מה
אכל ֤בֹּ ַﬠז וַ ֵ֨יּ ְשׁ ְ֙תּ וַ יִּ ַ ֣
מוֹתהּ׃ ז וַ ֨יּ ֹ ַ
ר־צַוּ ָ֖תּה ֲח ָ ֽ
ֲא ֶשׁ ִ
ֹלתיו וַ ִתּ ְשׁ ָ ֽכּב׃ ח ַ ֽו יְ ִ ֙הי ַ ֽבּ ֲח ִ ֣צי ַה ֔ ַלּיְ לָ ה וַ יֶּ ֱֽח ַ ֥רד ָה ִ ֖אישׁ וַ יִּ לָּ ֵפ֑ת וְ ִה ֵנּ֣ה
וַ ָתּ ֣ב ֹא ַב ֔ ָלּט וַ ְתּ ַג֥ל ַמ ְרגְּ ָ ֖
וּפ ַר ְשׂ ָ ֤תּ ְכנָ ֨ ֶפ ָ֙ך
אמר ָ ֽאנ ִ ֹ֙כי ֣רוּת ֲא ָמ ֶ֔תָך ָ ֽ
י־א ְתּ וַ ֗תּ ֹ ֶ
אמר ִמ ָ ֑
ֹלתיו׃ ט וַ ֖יּ ֹ ֶ
ִא ָ֔שּׁה שׁ ֶֹכ ֶ֖בת ַמ ְרגְּ ָ ֽ
יט ְב ְתּ ַח ְס ֵ ֥דְּך ָה ַ ֽא ֲח ֖רוֹן ִמן־
רוּכה ַ ֤א ְתּ ַ ֽלייָ֙ ִבּ ִ֔תּי ֵה ַ ֛
אמר ְבּ ָ֨
ל־א ָ ֣מ ְת ָ֔ך ִ ֥כּי ג ֵ ֹ֖אל ָ ֽא ָתּה׃ י וַ ֗יּ ֹ ֶ
ַﬠ ֲ
ל־תּ ְיר ִ֔אי
תּי ַא ִ ֣
ם־ﬠ ִ ֽשׁיר׃ יא וְ ַﬠ ָ֗תּה ִבּ ִ ֙
ם־דּל וְ ִא ָ
חוּרים ִא ַ ֖
י־ל ֶכת ַ ֽא ֲח ֵר֙י ַה ַ ֣בּ ִ ֔
אשׁוֹן לְ ִבלְ ִתּ ֗ ֶ
ָ ֽה ִר ֑
ל־שׁ ַﬠר ַﬠ ִ֔מּי ִ ֛כּי ֵ ֥א ֶשׁת ַ ֖חיִ ל ָ ֽא ְתּ׃ יב וְ ַﬠ ָתּ ֙ה ִ ֣כּי
יוֹד ַ ֙ע ָכּ ַ ֣
ה־לְּ֑ך ִ ֤כּי ֵ ֨
אמ ִ ֖רי ֶ ֽא ֱﬠ ֶשׂ ָ
ר־תּ ֹ ְ
֥כֹּל ֲא ֶשׁ ֽ
ָא ְמ ָ֔נם ִ ֥כּי אם }כתיב ולא קרי{ ג ֵ ֹ֖אל ָא ֹ֑נ ִכי וְ ַג֛ם יֵ ֥שׁ גּ ֵ ֹ֖אל ָק ֥רוֹב ִמ ֶ ֽמּנִּ י׃ יג ִ ֣לינִ י | ַה ֗ ַלּיְ לָ ה
ם־ל ֹא יַ ְח ֹ֧פּץ לְ ָ ֽג ֳא ֵלְ֛ך וּגְ ַאלְ ִ ֥תּיְך ָא ֹ֖נ ִכי ַחי־יְ יָ ֑ ִשׁ ְכ ִ ֖בי
טוֹב יִ גְ ָ֔אל וְ ִא ֨
וְ ָהיָ ֤ה ַב ֨בֹּ ֶק ֙ר ִאם־יִ גְ ָא ֵ ֥לְך ֙
}בּ ֶ ֛ט ֶרם{ ִ ֥יַכּיר
ד־ה ֔בֹּ ֶקר וַ ָ֕תּ ָקם בטרום ְ
לוֹת ֙יו{ ַﬠ ַ
}מ ְרגְּ ָ
ד־ה ֽבֹּ ֶקר׃ יד וַ ִתּ ְשׁ ַכּ֤ב מרגלותו ַ
ַﬠ ַ
אמר ֠ ָה ִב֠י ַה ִמּ ְט ַ ֧פּ ַחת
י־ב ָאה ָ ֽה ִא ָ ֖שּׁה ַה ֹֽגּ ֶרן׃ טו וַ ֗יּ ֹ ֶ
אמ ֙ר ַאל־יִ וָּ ַ ֔דﬠ ִכּ ָ ֥
ת־ר ֵﬠ֑הוּ וַ ֨יּ ֹ ֶ
ִ ֖אישׁ ֶא ֵ
שׁ־שׂﬠ ִֹר ֙ים וַ יָּ ֶ֣שׁת ָﬠ ֔ ֶל ָיה וַ ֖יָּב ֹא ָה ִ ֽﬠיר׃
אחז ָ ֑בּהּ וַ יָּ ָ֤מד ֵ ֽשׁ ְ
י־בהּ וַ ֣תּ ֹ ֶ
ר־ﬠ ַל֛יִ ְך וְ ֶ ֽא ֳחזִ ָ ֖
ֲא ֶשׁ ָ

מב
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ה־ל֖הּ ָה ִ ֽאישׁ׃
ל־א ֶ ֥שׁר ָ ֽﬠ ָשׂ ָ
ד־להּ ֵ ֛את ָכּ ֲ
י־א ְתּ ִבּ ִ ֑תּי וַ ַ֨תּגֶּ ֔ ָ
אמר ִמ ַ ֣
מוֹתהּ וַ ֖תּ ֹ ֶ
ל־ח ָ֔
בוֹא ֶא ֲ
טז וַ ָתּ ֙
ל־תּ ֥ב ִוֹאי
}א ֔ ַלי קרי ולא כתיב{ ַא ָ
שׁ־ה ְשּׂﬠ ִ ֹ֥רים ָה ֵ ֖אלֶּ ה ָנ ַ֣תן ִ ֑לי ִכּ֚י ָא ַ ֣מר ֵ
אמר ֵ ֽשׁ ַ
יז וַ ֕תּ ֹ ֶ
אמ ֙ר ְשׁ ִ ֣בי ִב ִ֔תּי ַ ֚ﬠד ֲא ֶ ֣שׁר ֵ ֽתּ ְד ֔ ִﬠין ֵ ֖איְך יִ ֹ֣פּל ָדּ ָ ֑בר ִ ֣כּי ֤ל ֹא יִ ְשׁק ֹ֙ט
מוֹתְך׃ יח וַ ֨תּ ֹ ֶ
ל־ח ֵ ֽ
ֵרי ָ ֖קם ֶא ֲ
ם־כּ ָ ֥לּה ַה ָדּ ָ ֖בר ַהיּֽ וֹם׃
י־א ִ
ָה ִ֔אישׁ ִ ֽכּ ִ
אמר ֥ס ָוּרה ְשׁ ָבה־
ד א וּ ֨בֹ ַﬠז ָﬠ ָל֣ה ַה ַ֘שּׁ ַﬠר֘ וַ יֵּ ֶ֣שׁב ָשׁ ֒ם וְ ִה ֵ֨נּה ַהגּ ֵ ֹ֤אל ﬠ ֵֹב ֙ר ֲא ֶ ֣שׁר ִדּ ֶבּר־ ֔בֹּ ַﬠז וַ ֛יּ ֹ ֶ
אמר ְשׁבוּ־ ֹ֑פה
ֹ֖פּה ְפּ ִֹלנ֣י ַאלְ מ ִֹנ֑י וַ יָּ ַ֖סר וַ יֵּ ֵ ֽשׁב׃ ב וַ יִּ ַ ֞קּח ֲﬠ ָשׂ ָ ֧רה ֲאנָ ִ ֛שׁים ִמזִּ ְק ֵנ֥י ָה ִ ֖ﬠיר וַ ֣יּ ֹ ֶ
ימלֶ ְך ָ ֽמ ְכ ָ ֣רה ָנ ֳֽﬠ ִ֔מי ַה ָ ֖שּׁ ָבה
אמ ֙ר לַ גּ ֵֹ֔אל ֶחלְ ַק ֙ת ַה ָשּׂ ֶ ֔דה ֲא ֶ ֥שׁר לְ ָא ִ ֖חינוּ ֶ ֽל ֱאלִ ֶ ֑
וַ יֵּ ֵ ֽשׁבוּ׃ ג וַ ֨יּ ֹ ֶ
מר ֠ ְקנֵ ה ֶ ֥נ גֶ ד ַה ֹֽיּ ְשׁ ִבים֘ וְ ֶ ֣נ גֶ ד זִ ְק ֵנ֣י ַﬠ ִמּי֒
מוֹאב׃ ד ַו ֲֽא ִ֨ני ָא ַ֜מ ְר ִתּי ֶאגְ ֶל֧ה ָאזְ נְ ָך֣ לֵ א ֗ ֹ
ִמ ְשּׂ ֵ ֥דה ָ ֽ
זוּל ְת ָ֙ך לִ גְ ֔אוֹל וְ ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי
ם־ל ֹא יִ גְ ַ֜אל ַה ִגּ ָ֣ידה ֗ ִלּי ואדﬠ }וְ ֵ ֽא ְד ָﬠ ֙ה{ ִ ֣כּי ֵ ֤אין ָ ֽ
ם־תּגְ ַאל֙ גְּ ָ֔אל וְ ִא ֨
ִא ִ
וֹם־קנֽ ְוֹתָך֥ ַה ָשּׂ ֶ ֖דה ִמיַּ ֣ד ָנ ֳֽﬠ ִ ֑מי וּ ֵ֠מ ֵ ֠את ֣רוּת
אמר ֔בֹּ ַﬠז ְבּיֽ ְ
אמר ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ֶאגְ ָ ֽאל׃ ה וַ ֣יּ ֹ ֶ
ַ ֽא ֲח ֶ ֑ריָך וַ ֖יּ ֹ ֶ
אמר ַהגּ ֵֹ֗אל
ל־נ ֲֽחלָ ֽתוֹ׃ ו וַ ֣יּ ֹ ֶ
ם־ה ֵ ֖מּת ַﬠ ַ
}ק ִ֔נ ָית{ לְ ָה ִ ֥קים ֵ ֽשׁ ַ
ת־ה ֵמּ ֙ת קניתי ָ
ַה ֽמּ ֲוֹא ִביָּ ֤ה ֵ ֽא ֶשׁ ַ
ת־נ ֲֽחלָ ִ ֑תי גְּ ַאל־לְ ָך֤ ַא ָתּ ֙ה ֶאת־גְּ ֻאלָּ ִ֔תי ִ ֥כּי
ן־א ְשׁ ִ ֖חית ֶא ַ
אוּכל֙ לגאול־ }לִ גְ ָאל־{ ֔ ִלי ֶפּ ַ
֤ל ֹא ַ
ל־דּ ָ֔בר
מוּר ֙ה לְ ַקיֵּ ֣ם ָכּ ָ
ל־ה ְתּ ָ
ל־הגְּ ֻא ָלּ֤ה וְ ַﬠ ַ
ֹאת לְ ָפ ִ֨נים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ַﬠ ַ
אל׃ ז וְ ז ֩
א־אוּכ֖ל לִ גְ ֽ ֹ
ַ
ֽל ֹ
ה־לְ֑ך
אמר ַהגּ ֵ ֹ֛אל לְ ֖בֹ ַﬠז ְקנֵ ָ
ﬠוּדה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ח וַ ֧יּ ֹ ֶ
ָשׁ ַ ֥לף ִ ֛אישׁ ַנ ֲֽﬠל֖ וֹ וְ נָ ַ ֣תן לְ ֵר ֵﬠ֑הוּ וְ ֥ז ֹאת ַה ְתּ ָ ֖
ל־א ֶ ֣שׁר
ת־כּ ֲ
יתי ֶא ָ
ל־ה ֗ ָﬠם ֵﬠ ִ ֤דים ַא ֶתּ ֙ם ַהיּ֔ וֹם ִ ֤כּי ָק ִ֨נ ִ ֙
אמר֩ ֨בֹּ ַﬠז לַ זְּ ֵק ִ֜נים וְ ָכ ָ
וַ יִּ ְשֹׁל֖ ף ַנ ֲֽﬠלֽ וֹ׃ ט וַ ֩ יּ ֹ ֶ
מּ ֲא ִביָּ ֩ה ֵ֨א ֶשׁת
ת־רוּת ַה ֽ ֹ
וּמ ְחל֑ וֹן ִמיַּ ֖ד ָנ ֳֽﬠ ִ ֽמי׃ י וְ ַג֣ם ֶא ֣
ל־א ֶ ֥שׁר לְ ִכלְ י֖ וֹן ַ
ֶ ֽל ֱאלִ ֶ֔ימלֶ ְך וְ ֵ ֛את ָכּ ֲ
ם־ה ֵ ֛מּת ֵמ ִ ֥ﬠם
א־יִכּ ֵ ֧רת ֵ ֽשׁ ַ
ל־נ ֲ֣חלָ ֔תוֹ וְ ֽל ֹ ָ
ם־ה ֵמּ ֙ת ַﬠ ַ
֧יתי ִ ֣לי לְ ִא ָ֗שּׁה לְ ָה ִ ֤קים ֵ ֽשׁ ַ
ַמ ְח ֜לוֹן ָק ִנ ִ
ר־בּ ַ ֛שּׁ ַﬠר וְ ַהזְּ ֵק ִנ֖ים
ל־ה ָ ֧ﬠם ֲא ֶשׁ ַ
אמר֜ וּ ָכּ ָ
קוֹמוֹ ֵﬠ ִ ֥דים ַא ֶ ֖תּם ַהיּֽ וֹם׃ יא וַ ֨יּ ֹ ְ
וּמ ַ ֣שּׁ ַﬠר ְמ ֑
ֶא ָ ֖חיו ִ
ל־בּ ֶ֗יתָך ְכּ ָר ֵ ֤חל | ְוּכלֵ ָא ֙ה ֲא ֶ֨שׁר ָבּנ֤ וּ ְשׁ ֵתּ ֶיה ֙ם ֶאת־
ת־ה ִא ָ֜שּׁה ַה ָבּ ָ ֣אה ֶא ֵ
ֵﬠ ִ ֑דים ֵיִתּן֩ יְ ָ֨י ֶ ֽא ָ ֽ
יהי ֵ ֽב ְית ָ֙ך ְכּ ֵב֣ית ֔ ֶפּ ֶרץ
א־שׁם ְבּ ֵ ֥בית ָ ֽל ֶחם׃ יב וִ ִ ֤
ה־חיִ ל ְבּ ֶא ְפ ָ ֔ר ָתה ְוּק ָר ֵ ֖
ֵבּ֣ית יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַו ֲֽﬠ ֵשׂ ַ ֣
ן־ה ַנּ ֲֽﬠ ָ ֖רה ַה ֽזּ ֹאת׃ יג וַ יִּ ַ ֨קּח ֤בֹּ ַﬠז
יִתּן יְ יָ֙ לְ ָ֔ך ִמ ַ ֽ
ן־ה ֶ֗זּ ַרﬠ ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֤
יהוּדה ִמ ַ
ֲא ֶשׁר־יָ ֽלְ ָ ֥דה ָת ָ ֖מר ִ ֽל ָ ֑
ֹאמ ְרנָ ה ַהנָּ ִשׁ ֙ים
֑יה וַ ֵ֨יִּתּן יְ יָ ֥ ָל֛הּ ֵ ֽה ָרי֖ וֹן וַ ֵ ֥תּלֶ ד ֵ ֽבּן׃ יד וַ תּ ַ ֤
ת־רוּת וַ ְתּ ִהי־ל֣ וֹ לְ ִא ָ֔שּׁה וַ ֖יָּב ֹא ֵא ֶל ָ
֙
ֶא
ל־נ ֳֽﬠ ִ֔מי ָבּ ֣רוְּך יְ ָ֔י ֠ ֲא ֶ ֠שׁר ֣ל ֹא ִה ְשׁ ִ ֥בּית ָלְ֛ך גּ ֵ ֹ֖אל ַהיּ֑ וֹם וְ יִ ָקּ ֵ ֥רא ְשׁ ֖מוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ טו וְ ָ ֤היָ ה לָ ְ֙ך
ֶ ֽא ָ
ר־ה ֙יא ֣ט ָוֹבה
ר־א ֵה ָ֨ב ֶת ְ֙ך יְ לָ ַ ֔דתּוּ ֲא ֶשׁ ִ
ת־שׂ ָיב ֵ ֑תְך ִ ֣כּי ַכלָּ ֵ ֤תְך ֲ ֽא ֶשׁ ֲ
לְ ֵמ ִ ֣שׁיב ֶ֔נ ֶפשׁ וּלְ ַכלְ ֵכּ֖ל ֶא ֵ ֽ
ת־ה ֶ֨יּלֶ ֙ד וַ ְתּ ִשׁ ֵ ֣תהוּ ְב ֵח ָ ֔יקהּ וַ ְתּ ִהי־ל֖ וֹ לְ א ֶ ֹֽמנֶ ת׃
֔ ָלְך ִמ ִשּׁ ְב ָ ֖ﬠה ָבּ ִנֽים׃ טז וַ ִתּ ַ ֨קּח ָנ ֳֽﬠ ִ ֤מי ֶא ַ
ﬠוֹבד ֥הוּא ֲא ִ ֽבי־
מוֹ ֵ֔
ד־בּן לְ ָנ ֳֽﬠ ִ ֑מי וַ ִתּ ְק ֶ ֤ראנָ ה ְשׁ ֙
מר יֻ לַּ ֵ ֖
יז וַ ִתּ ְק ֶ֩ראנָ ֩ה ֨לוֹ ַה ְשּׁ ֵכנ֥ וֹת ֵשׁ ֙ם לֵ א ֔ ֹ
ת־רם
הוֹליד ֶא ָ ֔
רוֹן ִ ֣
ת־ח ְצ ֽרוֹן׃ יט וְ ֶח ְצ ֙
הוֹליד ֶא ֶ
יִ ַ ֖שׁי ֲא ִ ֥בי ָדִ ֽוד׃ יח וְ ֵ֨אלֶּ ֙ה ֽתּוֹלְ ֣דוֹת ֔ ָפּ ֶרץ ֶ ֖פּ ֶרץ ִ ֥
ת־שׂלְ ָ ֽמה׃
הוֹליד ֶא ַ
הוֹליד ֶאת־נַ ְח ֔שׁוֹן וְ נַ ְח ֖שׁוֹן ִ ֥
ת־ﬠ ִ ֽמּינָ ָ ֽדב׃ כ וְ ַﬠ ִ ֽמּינָ ָד ֙ב ִ ֣
הוֹליד ֶא ַ
וְ ָ ֖רם ִ ֥
הוֹליד ֻ)ה ָד( ֶאת־יִ ָ֔שׁי וְ יִ ַ ֖שׁי
ת־ﬠוֹבד׃ כב וְ ﬠ ֵֹב ֙ד ִ ֣
ֵֽ
הוֹליד ֶא
הוֹליד ֶאת־ ֔בֹּ ַﬠז וּ ֖בֹ ַﬠז ִ ֥
מוֹן ִ ֣
כא וְ ַשׂלְ ֙
)א ָת( ָדִּ ֽוד׃ נאיד
הוֹליד ֶאת־ ֻ
ִ֥
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מוֹשׁב
‡ א ַ ֥א ְ ֽשׁ ֵרי ָה ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֤שׁר | ֥ל ֹא ָהלַ ְ֘ך ַ ֽבּ ֲﬠ ַצ֪ת ְר ָ֫שׁ ִ ֥ﬠים ְוּב ֶ ֣ד ֶרְך ַ ֭ח ָטּ ִאים ֥ל ֹא ָﬠ ָ ֑מד ְוּב ַ ֥
יוֹמם וָ ָ ֽליְ לָ ה׃ ג ְ ֽו ָה ָ֗יה ְכּ ֵﬠ ֘ץ
תוֹרת יְ ָ֗י ֶ֫ח ְפ ֥צוֹ וּֽ ְב ֽת ָוֹר ֥תוֹ יֶ ְה ֗ ֶגּה ָ ֥
ֵ֝ל ִ֗צים ֣ל ֹא יָ ָ ֽשׁב׃ ב ִ ֤כּי ִ ֥אם ְבּ ַ ֥
א־יִבּוֹל וְ ֖כֹל ֲא ֶשׁר־יַ ֲֽﬠ ֶ ֣שׂה יַ ְצ ִ ֽל ַיח׃
ל־פּלְ ֫ ֵגי ָ ֥מיִם ֲא ֶ ֤שׁר ִפּ ְרי֨ וֹ | ֵ֬יִתּן ְבּ ִﬠ ֗תּוֹ וְ ָﬠ ֵל֥הוּ ֽל ֹ ֑
ָשׁ ֪תוּל ַ ֽﬠ ַ
ל־כּ֤ן | ֽל ֹא־יָ ֻ ֣קמוּ ְ ֭ר ָשׁ ִﬠים
ר־תּ ְדּ ֶ ֥פנּוּ ֽר ַוּח׃ ה ַﬠ ֵ
מּץ ֲ ֽא ֶשׁ ִ
ם־כּ ֗ ֹ
ֹא־כן ָ ֽה ְר ָשׁ ִ ֑ﬠים ִ ֥כּי ִא ַ֝
ד ל ֵ֥
ֹאבד׃
י־יוֹד ַע ְי֭יָ ֶ ֣דּ ֶרְך ַצ ִדּי ִ ֑קים וְ ֶ ֖ד ֶרְך ְר ָשׁ ִ ֣ﬠים תּ ֵ ֽ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ַ֝ח ָטּ ִ֗אים ַ ֽבּ ֲﬠ ַ ֥דת ַצ ִדּי ִ ֽקים׃ ו ִ ֽכּ ֵ ֣
וֹד־אל וּֽ ַמ ֲﬠ ֵ ֥שׂה ָי ָ ֗֝דיו ַמ ִגּ֥יד ָ ֽה ָר ִ ֽק ַיע׃
יט א לַ ְמנַ ֵ֗צּ ַח ִמזְ ֥מוֹר לְ ָדִ ֽוד׃ ב ַה ָשּׁ ַ֗מיִם ְ ֽמ ַס ְפּ ִ ֥רים ְכּ ֽב ֵ ֑
א ֶמר וְ ֵ ֣אין ְדּ ָב ִ ֑רים ְ֝בּ ֗ ִלי נִ ְשׁ ָ ֥מﬠ
ה־דּ ַﬠת׃ ד ֵ ֽאין־ ֭ ֹ
א ֶמר וְ ַ ֥ליְ לָ ה ְ֝לּ ֗ ַליְ לָ ה יְ ַחוֶּ ָ ֽ
יַבּ ַ ֽיע ֑ ֹ
ג י֣ וֹם ְ ֭ליוֹם ִ ֣
א ֶהל ָבּ ֶ ֽהם׃ ו וְ ֗הוּא
יהם ַ֝ל ֶ֗שּׁ ֶמשׁ ָ ֽשׂם־ ֥ ֹ
ל־ה ָ֨א ֶרץ | ָ֘י ָצ֤א ַק ָ ֗וּם ִוּב ְק ֵצ֣ה ֵ ֭ת ֵבל ִמלֵּ ֶ ֑
קוֹלם׃ ה ְבּ ָכ ָ
ָֽ
א ַרח׃ ז ִמ ְק ֵצ֤ה ַה ָשּׁ ַ֨מיִם | ֽמ ָוֹצ ֗אוֹ ְוּת ֽק ָוּפ ֥תוֹ
ְ ֭כּ ָח ָתן י ֵֹצ֣א ֵ ֽמ ֻח ָפּ ֑תוֹ יָ ִ ֥שׂישׂ ְ֝כּגִ ֗בּוֹר לָ ֥רוּץ ֽ ֹ
וֹרת יְ יָ ֣ ְ ֭תּ ִמ ָימה ְמ ִ ֣שׁ ַיבת ָנ ֶ֑פשׁ ֵﬠ ֥דוּת יְ יָ ֥ ֶ ֝ ֽנ ֱא ָמ ָ֗נה
צוֹתם וְ ֵ ֥אין ִנ ְ֝ס ָ֗תּר ֵ ֽמ ַח ָמּ ֽתוֹ׃ ח ֘תּ ַ ֤
ל־ק ָ ֑
ַﬠ ְ
י־ל֑ב ִמ ְצַו֥ת יְ יָ ֥ ָ֝בּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥ירת ֵﬠ ָ ֽינ יִם׃ י יִ ְר ַ ֤את
וּדי יְ יָ ֣ ְי ָ֭שׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵח ֵ
ַמ ְח ִ ֥כּ ַימת ֶ ֽפּ ִתי׃ ט ִפּ ֘קּ ֵ ֤
וּמ ַפּ֣ז ָ ֑רב
ﬠוֹמ ֶדת ֫ ָל ַ ֥ﬠד ִ ֽמ ְשׁ ְפּ ֵטי־יְ יָ ֥ ֱא ֶ ֑מת ָ ֽצ ְד ֥קוּ יַ ְח ָ ֽדּו׃ יא ַ ֽה ֶנּ ֱֽח ָמ ִ ֗דים ִ ֭מזָּ ָהב ִ
הוֹר ֘ה ֶ ֪
יְ ָ֨י | ְט ָ
ם־ﬠ ְב ְדָּך נִ זְ ָ ֣הר ָבּ ֶ ֑הם ְ֝בּ ָשׁ ְמ ָ ֗רם ֵﬠ ֶ֣קב ָ ֽרב׃ יג ְשׁגִ ֥יאוֹת
צוּפים׃ יב ַ ֽגּ ַ ֭
וּמתוּ ִ ֥קים ִ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹ֣נ ֶפת ִ ֽ
ְ
יתם וְ ֝נִ ֵ ֗קּ ִיתי
לוּ־בי ָ ֣אז ֵא ָ ֑
ל־יִמ ְשׁ ִ ֣
י־יָבין ִ ֽמנִּ ְס ָתּ ֥רוֹת נַ ֵ ֽקּנִ י׃ יד ַגּ֤ם ִמזֵּ ִ ֨דים | ֲח ֬שׂ ְֹך ַﬠ ְב ֶ ֗דָּך ַ ֽא ְ
ִ ֽמ ִ ֑
צוּרי וְ ֹֽג ֲא ִ ֽלי׃
י־פי וְ ֶהגְ י֣ וֹן לִ ִ ֣בּי לְ ָפ ֶנ֑יָך ְי ָ֗֝י ִ ֥
ִמ ֶ ֥פּ ַ ֽשׁﬠ ָ ֽרב׃ טו יִ ְ֥היֽ וּ לְ ָר ֨צוֹן | ִא ְמ ֵר ֡ ִ
וֹיְביו וְ יָ נ֥ וּסוּ ְ֝מ ַשׂנְ ָ֗איו ִמ ָפּ ָנֽיו׃
ֹלהים ֣יָפוּצוּ ֽא ָ ֑
סח א לַ ְמנַ ֵ ֥צּ ַח לְ ָד ִ֗וד ִמזְ ֥מוֹר ִ ֽשׁיר׃ ב יָ ֣קוּם ֭ ֱא ִ
ֹלהים׃ ד ְ ֽו ַצ ִדּ ִ֗יקים
אב ֥דוּ ְ ֝ר ָשׁ ֗ ִﬠים ִמ ְפּ ֵנ֥י ֱא ִ ֽ
י־אשׁ ֽי ֹ ְ
ג ְכּ ִהנְ ֥דּ ֹף ָﬠ ָ֗שׁן ִ֫תּנְ ֥דּ ֹף ְכּ ִה ֵ ֣מּס דּ֭ וֹנַ ג ִמ ְפּנֵ ֵ ֑
אֹלהים֘ זַ ְמּ ֪רוּ ְ֫שׁ ֥מוֹ ֡סֹלּוּ
ֹלהים וְ יָ ִ ֥שׂישׂוּ ְב ִשׂ ְמ ָ ֽחה׃ ה ִ ֤שׁירוּ | ֵ ֽל ִ
יִ ְשׂ ְמ ֣חוּ יַ ַֽ֭ﬠלְ צוּ לִ ְפ ֵנ֥י ֱא ִ֗
ֹלהים ִבּ ְמ ֥ﬠוֹן
֭תוֹמים וְ ַדיַּ ֣ ן ַאלְ ָמנ֑ וֹת ֱ֝א ִ֗
ָ ֽלר ֵֹכ֣ב ָ ֽ֭בּ ֲﬠ ָרבוֹת ְבּיָ ֥הּ ְשׁ ֗מוֹ וְ ִﬠלְ ז֥ וּ לְ ָפ ָנֽיו׃ ו ֲא ִ ֣בי ְי ִ
וֹשׁ ֑רוֹת ַ ֥אְך ֽ֝ס ְוֹר ִ ֗רים
מוֹציא ֲ֭א ִס ִירים ַבּ ֽכּ ָ
וֹשׁיב יְ ִח ִ ֨ידים | ַ֗בּ ָיְתה ִ ֣
ֹלהים | ֘מ ִ ֤
ָק ְד ֽשׁוֹ׃ ז ֱא ִ ֤
ישׁ ֣ימוֹן ֶ ֽסלָ ה׃ ט ֶ ֤א ֶרץ ָר ֨ ָﬠ ָשׁה |
אתָך לִ ְפ ֵנ֣י ַﬠ ֶ ֑מָּך ְבּ ַצ ְﬠ ְדָּך֖ ִ ֽב ִ
ֹלהים ְ ֭בּ ֵ ֽצ ְ
יחה׃ ח ֱ ֽא ִ֗
ָ ֽשׁ ְכנ֥ וּ ְצ ִח ָ ֽ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ י ֶגּ ֶ֣שׁם ְנ ָ֭דבוֹת
ֹלהים ֱא ֵ ֥
ף־שׁ ַ ֣מיִם ָנ ְֽטפוּ֘ ִמ ְפּ ֵנ֪י ֱא ֹ֫ל ִ ֥הים ֶז֥ה ִס ַינ֑י ִמ ְפּ ֵנ֥י ֱ֝א ִ֗
ַא ָ
טוֹב ְתָך֖ ֶ ֽל ָﬠ ִנ֣י
בוּ־בהּ ָ ֤תּ ִ ֽכין ְבּ ָ ֽ
ֹלהים ַנ ֲֽח ָ ֽל ְתָך֥ וְ ֝נִ לְ ָ֗אה ַא ָ ֥תּה ֽכוֹנַ נְ ָ ֽתּהּ׃ יא ַחיָּ ְֽתָך֥ יָ ְֽשׁ ָ ֑
ָתּ ִנ֣יף ֱא ִ ֑
ת־בּיִת
א ֶמר ַ ֝ ֽה ְמ ַב ְשּׂר֗ וֹת ָצ ָ ֥בא ָ ֽרב׃ יג ַמלְ ֵכ֣י ְ ֭צ ָבאוֹת יִ דּ ֹ֣דוּן יִ דּ ֹ֑דוּן וּנְ וַ ַ֗֝
ֹלהים׃ יב ֲאד ָֹנ֥י ֶיִתּן־ ֑ ֹ
ֱא ִ ֽ
רוֹת ָיה ִ ֽבּ ַיר ְק ַ ֥רק
ם־תּ ְשׁ ְכּבוּן֘ ֵבּ֤ין ְשׁ ֫ ַפ ָ ֥תּיִם ַכּנְ ֵפ֣י י ֭וֹנָ ה נֶ ְח ָפּ֣ה ַב ֶכּ ֶ֑סף וְ ֶ֝א ְב ֶ֗
ְתּ ַח ֵ ֥לּק ָשׁ ָ ֽלל׃ יד ִ ֽא ִ
ר־בּ ָ ֑שׁן ַ ֥הר ַ ֝גּ ְבנֻ ִ֗נּים
ֹלהים ַה ָ
ר־א ִ
ָח ֽרוּץ׃ טו ְבּ ֘ ָפ ֵ ֤רשׂ ַשׁ ַ ֓דּי ְמ ֘ ָל ִ ֤כים ָ֗בּהּ ַתּ ְשׁ ֵ ֥לג ְבּ ַצלְ ֽמוֹן׃ טז ַה ֭ ֱ
ף־י ָ֗֝י יִ ְשׁ ֥כֹּן
ֹלהים לְ ִשׁ ְב ֑תּוֹ ַא ְ
ר־בּ ָ ֽשׁן׃ יז ָל ָ֤מּה | ְ ֽתּ ַר ְצּדוּן֘ ָה ִ ֪רים גַּ ְב ֻ֫נ ִנּ֥ים ָה ָ֗הר ָח ַ ֣מד ֱא ִ ֣
ַה ָ
ֹלהים ִרבּ ַ ֹ֣תיִם ַאלְ ֵפ֣י ִשׁנְ ָ ֑אן ֲאד ָֹנ֥י ָ֗֝בם ִס ַינ֥י ַבּ ֽקֹּ ֶדשׁ׃ יט ָﬠ֘ ִ ֤ל ָית לַ ָמּר֨ וֹם |
לָ ֶנ ַֽצח׃ יח ֶ ֤ר ֶכב ֱא ִ֗
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ֹלהים׃ כ ָ ֤בּ ֣רוְּך ֲאד ֹנָ י֘
ָ֘שׁ ִ ֤ב ָית ֶ֗שּׁ ִבי לָ ַ ֣ק ְח ָתּ ַ ֭מ ָתּנוֹת ָ ֽבּ ָא ָ ֑דם וְ ַ ֥אף ֽ֝ס ְוֹר ִ ֗רים לִ ְשׁ ֤כֹּן | ָ֬יהּ ֱא ִ ֽ
לי ֹיִ ֥ }הקריאה׃
מוֹשׁ ֥ﬠוֹת וְ ֵ ֽ
ֽשׁוּﬠ ֵ֬תנוּ ֶ ֽסלָ ה׃ כא ָ ֤ה ֵ ֣אל | לָ נוּ֘ ֵ ֤אל ְ ֽל ָ֫
ס־לנוּ ָ֘ה ֵ ֤אל יְ ָ
י֤ וֹם | ֥֫יוֹם יַ ֲֽﬠ ָמ ֗ ָ
ְך־א ִ֗
אֹלהים{ ֲאד ָֹנ֑י ַ֝ל ָ֗מּוֶ ת ֽתּ ָוֹצ ֽאוֹת׃ כב ַא ֱ
וְ ֵ ֽל ִ ֥
יְביו ָק ְד ֥קֹד ֵשׂ ָ ֑ﬠר ִ֝מ ְת ַה ֗ ֵלְּך
א ָ֥
ֹלהים ְיִמ ַח ֘ץ ֤ר ֹאשׁ ֽ֫ ֹ
ַ ֽבּ ֲא ָשׁ ָ ֽמיו׃ כג ָא ַ ֣מר ֲ֭אד ֹנָ י ִמ ָבּ ָ ֣שׁן ָא ִ ֑שׁיב ָ֝א ִ֗שׁיב ִ ֽמ ְמּ ֻצל֥ וֹת יָ ֽם׃ כד לְ ַ ֤מ ַﬠן | ִ ֥תּ ְמ ַ ֥חץ ַרגְ לְ ָ֗ך ְ֫בּ ָ ֥דם
ֹלהים ֲה ֘ ִל ֤יכוֹת ֵא ִ ֖לי ַמלְ ִ ֣כּי ַב ֽקֹּ ֶדשׁ׃
יכוֹתיָך ֱא ִ ֑
וֹיְבים ִמ ֵנּֽהוּ׃ כה ָר ֣אוּ ֲה ִ ֽל ֶ ֣
לְ ֥שׁוֹן ְכּלָ ֶב֑יָך ֵמ ֽא ִ ֥
ֹלהים ֲ֝אד ָֹ֗ני
כו ִק ְדּ ֣מוּ ָ ֭שׁ ִרים ַא ַ ֣חר ֹֽנגְ ִנ֑ים ְבּ ֥תוְֹך ֝ ֲﬠלָ ֗מוֹת ֽתּ ֵוֹפ ֽפוֹת׃ כז ְ ֽ֭בּ ַמ ְק ֵהלוֹת ָ ֽבּ ְר ֣כוּ ֱא ִ ֑
֭הוּדה ִרגְ ָמ ָ ֑תם ָשׂ ֵ ֥רי ְז ֻ֝ב ֗לוּן ָשׂ ֵ ֥רי
ִמ ְמּ ֥קוֹר יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ כח ָ ֤שׁם ִבּנְ ִ֨יָמן | ָצ ֡ ִﬠיר ר ֵ ֹ֗דם ָשׂ ֵ ֣רי ְי ָ
וּשׁ ָל֑םִ לְ ָך֤
ֹלהים ֗ ֝זוּ ָפּ ַ ֥ﬠלְ ָתּ ָ ֽלּנוּ׃ ל ֵ ֭מ ֵ ֽה ָיכלֶ ָך ַﬠל־יְ ֽר ָ
ﬠוּזּ֥ה ֱא ִ ֑
ֹלהיָך ֫ ֻﬠ ֶ ֥זּ ָך ָ
נַ ְפ ָתּ ִ ֽלי׃ כט ִצָוּ֥ה ֱא ֶ֗
י־כ ֶ֑סף
יוֹבילוּ ְמלָ ִ ֣כים ָ ֽשׁי׃ לא גְּ ֨ ַﬠר ַחיַּ ֪ת ָק ֶ֡נה ֲﬠ ַ ֤דת ַא ִבּ ִ ֨ירים | ְבּ ֶﬠגְ ֬ ֵלי ַﬠ ִ֗מּים ִמ ְת ַר ֵ ֥פּס ְבּ ַר ֵצּ ָ
ִ֖
אֹלהים׃
ִבּ ַזּ֥ר ֝ ַﬠ ִ֗מּים ְק ָר ֥בוֹת יֶ ְח ָ ֽפּצוּ׃ לב יֶ ֱֽא ָ ֣תיוּ ַ ֭ח ְשׁ ַמנִּ ים ִמ ִנּ֣י ִמ ְצ ָ ֑ריִם ֥כּוּשׁ ָתּ ִ ֥ריץ ָי ָ ֗֝דיו ֵ ֽל ִ ֽ
יִתּן
י־ק ֶדם ֵ ֥הן ֵ ֥
אֹלהים זַ ְמּ ֖רוּ ֲאד ָֹנ֣י ֶ ֽסלָ ה׃ לד ָ ֭ ֽלר ֵֹכב ִבּ ְשׁ ֵמ֣י ְשׁ ֵמ ֶ ֑
לג ַמ ְמלְ ֣כוֹת ָ ֭ה ָא ֶרץ ִ ֣שׁירוּ ֵ ֽל ִ ֑
ֹלהים
אֹל ִ ֥הים ַ ֽﬠל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל ַ ֽגּ ֲאוָ ֑תוֹ וְ ֻ֝ﬠזּ֗ וֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִ ֽקים׃ לו נ֤ ָ ֥וֹרא ֱא ִ֗
קוֹלוֹ ֣קוֹל ֽﬠֹז׃ לה ְתּנ֥ וּ ֗ﬠֹז ֵ ֽל ֫
ְ֝בּ ֗
ֹלהים׃
ִ ֽמ ִמּ ְק ָ ֫דּ ֶ ֥שׁיָך ֵ ֤אל יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֤הוּא נ ֵֹ֨תן | ֖ﬠֹז וְ ַ ֽת ֲﬠ ֻצ ֥מוֹת לָ ֗ ָﬠם ָבּ ֥רוְּך ֱא ִ ֽ
ל־ל֥ב יִ ְד ְר ֽשׁוּהוּ׃
תוֹרת יְ יָ ֽ׃ ב ַ ֭א ְשׁ ֵרי ֹֽנ ְצ ֵ ֥רי ֵ ֽﬠד ָֹ֗תיו ְבּ ָכ ֵ
י־ד ֶרְך ַ֝ה ֽהֹלְ ִ֗כים ְבּ ַ ֥
Îיט א ַא ְשׁ ֵ ֥רי ְת ִ ֽמ ֵימ ָ ֑
אד׃ ה ַ ֽ֭א ֲחלַ י יִ ֥כֹּנוּ
מר ְמ ֽ ֹ
ֹא־פ ֲﬠל֣ וּ ַﬠוְ ָל֑ה ִבּ ְד ָר ָ ֥כיו ָה ָ ֽלכוּ׃ ד ַ ֭א ָתּה ִצִ ֥וּ ָיתה ִפ ֻקּ ֶ ֗דיָך לִ ְשׁ ֥ ֹ
ג ַ ֭אף ל ָ ֽ
ל־מ ְצו ֶ ֹֽתיָך׃ ז ֽ ֭א ְוֹדָך ְבּ ֹ֣י ֶשׁר לֵ ָ ֑בב
ל־כּ ִ
א־א ֑בוֹשׁ ְ֝בּ ַה ִבּ ִ֗יטי ֶא ָ
מר ֻח ֶ ֽקּיָך׃ ו ָ ֥אז ֽל ֹ ֵ
ְד ָר ָ֗כי לִ ְשׁ ֥ ֹ
אד׃
ד־מ ֽ ֹ
ל־תּ ַﬠזְ ֵ ֥בנִ י ַﬠ ְ
מר ַ ֽא ַ ֽ
ת־ח ֶ ֥קּיָך ֶא ְשׁ ֑ ֹ
ְ֝בּלָ ְמ ִ ֗די ִמ ְשׁ ְפּ ֵ ֥טי ִצ ְד ֶ ֽקָך׃ ח ֶא ֻ
ל־תּ ְשׁ ֗ ֵגּנִ י
מר ִכּ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ י ְבּ ָכל־לִ ִ ֥בּי ְד ַר ְשׁ ִ ֑תּיָך ַא ַ֝
ת־א ְר ֑חוֹ ִ֝ל ְשׁ ֗ ֹ
ה־נּ ַ֭ﬠר ֶא ָ
ט ַבּ ֶ ֣מּה יְ זַ ֶכּ ַ
א־לְך׃ יב ָבּ ֖רוְּך ַא ָ ֥תּה יְ ָ֗י לַ ְמּ ֵ ֥דנִ י
ִמ ִמּ ְצו ֶ ֹֽתיָך׃ יא ְ ֭בּלִ ִבּי ָצ ַפ֣נְ ִתּי ִא ְמ ָר ֶ ֑תָך ְ֝ל ַ֗מ ַﬠן ֣ל ֹא ֶ ֽא ֱח ָט ָ ֽ
ל־הוֹן׃
י־פיָך׃ יד ְבּ ֶ ֖ד ֶרְך ֵ ֽﬠ ְדו ֶ ֹ֥תיָך ָ֗שׂ ְשׂ ִתּי ְכּ ַﬠ֣ל ָכּ ֽ
ֻח ֶ ֽקּיָך׃ יג ִבּ ְשׂ ָפ ַ ֥תי ִס ַ ֑פּ ְר ִתּי ֗ ֝כֹּל ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ִ ֽ
א ְרח ֶ ֹֽתיָך׃ טז ְבּ ֻחקּ ֶ ֹ֥תיָך ֶ ֽא ְשׁ ַ ֽתּ ֲﬠ ָ ֑שׁﬠ ֖ל ֹא ֶא ְשׁ ַכּ֣ח ְדּ ָב ֶ ֽרָך׃
קּוּדיָך ָא ִ ֑שׂ ָיחה וְ ַ֝א ִ֗בּ ָיטה ֽ ֹ
טו ְבּ ִפ ֶ ֥
ל־ﬠ ַינ֥י וְ ַא ִ ֑בּ ָיטה ִ֝נ ְפלָ ֗אוֹת ִמ ֽתּ ָוֹר ֶ ֽתָך׃ יט ֵגּ֣ר
ל־ﬠ ְב ְדָּך֥ ֶ ֽא ְח ֶ֗יה וְ ֶא ְשׁ ְמ ָ ֥רה ְד ָב ֶ ֽרָך׃ יח גַּ ֵ
מל ַﬠ ַ
יז גְּ ֖ ֹ
ל־מ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טיָך ְב ָכל־
ל־תּ ְס ֵ ֥תּר ִ֝מ ֶ֗מּנִּ י ִמ ְצו ֶ ֹֽתיָך׃ כ ָ ֽגּ ְר ָ ֣סה נַ ְפ ִ ֣שׁי לְ ַ ֽת ֲא ָ ֑בה ֶ ֽא ִ
ָ ֽאנ ִ ֹ֣כי ָב ָ ֑א ֶרץ ַא ַ
רוּרים ַ֝השּׁ ֗ ִֹגים ִמ ִמּ ְצו ֶ ֹֽתיָך׃ כב ַגּ֣ל ֵ ֽ֭מ ָﬠלַ י ֶח ְר ָפּ֣ה וָ ֑בוּז ִ ֖כּי ֵ ֽﬠד ֶ ֹ֣תיָך
ֵ ֽﬠת׃ כא ָגּ ַ֭ﬠ ְר ָתּ זֵ ִ ֣דים ֲא ִ ֑
ם־ﬠד ֶֹתיָך ַ ֽשׁ ֲﬠ ֻשׁ ֗ ַﬠי
נָ ָ ֽצ ְר ִתּי׃ כג ַגּ֤ם יָ ְֽשׁ ֣בוּ ָ ֭שׂ ִרים ִ ֣בּי נִ ְד ָ ֑בּרוּ ֝ ַﬠ ְב ְדּ ָ֗ך יָ ִ ֥שׂ ַיח ְבּ ֻח ֶ ֽקּיָך׃ כד ַ ֽגּ ֵֽ ֭
ַאנְ ֵ ֥שׁי ֲﬠ ָצ ִ ֽתי׃
כה ָ ֽדּ ְב ָ ֣קה ֶ ֽל ָﬠ ָפ֣ר נַ ְפ ִ ֑שׁי ַ֝ח ֵ֗יּנִ י ִכּ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ כו ְדּ ָר ַכ֣י ִ ֭ס ַפּ ְר ִתּי ַו ַ ֽֽתּ ֲﬠ ֵ֗ננִ י לַ ְמּ ֵ ֥דנִ י ֻח ֶ ֽקּיָך׃ כז ֶ ֽדּ ֶרְך־
תּוּג֑ה ַ ֝ק ֵ֗יְּמנִ י ִכּ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ כט ֶ ֽדּ ֶרְך־
אוֹתיָך׃ כח ָ ֽדּלְ ָפ֣ה ַ ֭נ ְפ ִשׁי ִמ ָ
קּוּדיָך ֲה ִב ֵינ֑נִ י וְ ָ֝א ִ֗שׂ ָיחה ְבּנִ ְפלְ ֶ ֽ
ִפּ ֶ ֥
מוּנ֥ה ָב ָ ֑ח ְר ִתּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טיָך ִשִׁ ֽוּ ִיתי׃ לא ָדּ ַ ֥ב ְק ִתּי
ְך־א ָ
תוֹר ְתָך֥ ָח ֵנּֽנִ י׃ ל ֶ ֽדּ ֶר ֱ
ֶ֭שׁ ֶקר ָה ֵ ֣סר ִמ ֶ ֑מּנִּ י ְ ֽו ָ ֽ
ְך־מ ְצו ֶ ֹ֥תיָך ָא ֑רוּץ ִ ֖כּי ַת ְר ִ ֣חיב לִ ִ ֽבּי׃
ישׁנִ י׃ לב ֶ ֽדּ ֶר ִ
ל־תּ ִב ֵ ֽ
ְב ֵ ֽﬠ ְדו ֶ ֹ֑תיָך ְי ָ֗֝י ַא ְ
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מה

ל־לֽב׃
הוֹרנִ י ְי֭יָ ֶ ֥דּ ֶרְך ֻח ֶ ֗קּיָך וְ ֶא ֳצּ ֶ ֥רנָּ ה ֵ ֽﬠ ֶקב׃ לד ֲ֭ה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְצּ ָ ֥רה ֽת ָוֹר ֶ֗תָך וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶ ֥רנָּ ה ְב ָכ ֵ
לג ֵ ֣
ל־בּ ַצﬠ׃
ל־ﬠ ְדו ֶֹ֗תיָך וְ ַ ֣אל ֶא ָ ֽ
ט־ל ִ֭בּי ֶא ֵ ֽ
י־בוֹ ָח ָ ֽפ ְצ ִתּי׃ לו ַה ִ
לה ַ ֭ה ְד ִר ֵיכנִ י ִבּנְ ִ ֣תיב ִמ ְצו ֶ ֹ֑תיָך ִכּ ֥
לז ַ ֽה ֲﬠ ֵב֣ר ֵ ֭ﬠינַ י ֵ ֽמ ְר ֣אוֹת ָ ֑שׁוְ א ִבּ ְד ָר ֶכָ֥ך ַחיֵּ ֽנִ י׃ לח ָה ֵ ֣קם ְ ֭ל ַﬠ ְב ְדָּך ִא ְמ ָר ֶ ֑תָך ֲ֝א ֶ֗שׁר לְ יִ ְר ָא ֶ ֽתָך׃
טוֹבים׃ מ ִ ֭הנֵּ ה ָתּ ַ ֣א ְב ִתּי לְ ִפ ֻקּ ֶ ֑דיָך ְבּ ִצ ְד ָ ֽק ְתָך֥
לט ַ ֽה ֲﬠ ֵב֣ר ֶ֭ח ְר ָפּ ִתי ֲא ֶ ֣שׁר יָ ֹ֑ג ְר ִתּי ִ ֖כּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֣טיָך ִ ֽ
ַחיֵּ ֽנִ י׃
י־ב ַ֗ט ְח ִתּי ִבּ ְד ָב ֶ ֽרָך׃
שׁוּﬠ ְת ָ֗ך ְכּ ִא ְמ ָר ֶ ֽתָך׃ מב וְ ֶ ֽא ֱﬠ ֶנ֣ה ֽחֹ ְר ִ ֣פי ָד ָ ֑בר ִ ֽכּ ָ֝
מא ִ ֽויב ֻ ֹ֣אנִ י ֲח ָס ֶ ֣דָך יְ יָ ֑ ְ֝תּ ָ ֽ
תוֹר ְתָך֥
אד ִ ֖כּי לְ ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֣טָך יִ ָ ֽחלְ ִתּי׃ מד וְ ֶא ְשׁ ְמ ָ ֖רה ָ ֽ
ד־מ ֑ ֹ
ר־א ֶ ֣מת ַﬠ ְ
ל־תּ ֵ֬צּל ִמ ִ ֣פּי ְד ַב ֱ
מג ְ ֽו ַא ַ
ﬠוֹלם וָ ֶ ֽﬠד׃ מה וְ ֶא ְת ַהלְּ ָ ֥כה ָ ֽב ְר ָח ָ ֑בה ִ ֖כּי ִפ ֻקּ ֶ ֣דיָך ָד ָ ֽר ְשׁ ִתּי׃ מו ַו ֲֽא ַד ְבּ ָ ֣רה ְ ֭ב ֵ ֽﬠד ֶֹתיָך
ָת ִ֗מיד לְ ָ ֥
א־כ ֗ ַפּי ֶ ֽאל־
ֶ ֥נ גֶ ד ְמלָ ִ֗כים וְ ֣ל ֹא ֵא ֽבוֹשׁ׃ מז וְ ֶא ְשׁ ַ ֽתּ ֲﬠ ַ ֥שׁﬠ ְבּ ִמ ְצו ֶֹ֗תיָך ֲא ֶ ֣שׁר ָא ָ ֽה ְב ִתּי׃ מח וְ ֶא ָ ֽשּׂ ַ
ִ ֭מ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶ ֥שׁר ָא ַ֗ה ְב ִתּי וְ ָא ִ ֥שׂ ָיחה ְב ֻח ֶ ֽקּיָך׃
ר־דּ ָ ֥בר לְ ַﬠ ְב ֶ ֑דָּך ֝֗ ַﬠל ֲא ֶ ֣שׁר ִי ַֽחלְ ָ ֽתּנִ י׃ נ ֣ז ֹאת נֶ ָ ֽח ָמ ִ ֣תי ְב ָﬠנְ יִ ֑י ִ ֖כּי ִא ְמ ָ ֽר ְתָך֣ ִחיָּ ְֽתנִ י׃
מט זְ ָכ ָ
ﬠוֹלם | יְ ָ֗י
תּוֹר ְת ָ֗ך ֣ל ֹא נָ ִ ֽט ִיתי׃ נב ָ֘ז ַכ ְ֤ר ִתּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֖טיָך ֵ ֽמ ָ ֥
אד ִ֝מ ָ ֽ
ד־מ ֑ ֹ
נא ֵ ֭ז ִדים ֱהלִ ֻיצ֣נִ י ַﬠ ְ
יוּ־לי ֻח ֶ ֗קּיָך ְבּ ֵב֣ית
ָו ֶֽא ְתנֶ ָ ֽחם׃ נג זַ לְ ָﬠ ָפ֣ה ֲ֭א ָחזַ ְתנִ י ֵ ֽמ ְר ָשׁ ִ ֑ﬠים ֝ ֽﬠֹזְ ֵ֗בי ֽתּ ָוֹר ֶ ֽתָך׃ נד ְז ִ֭מרוֹת ָ ֽה ִ ֥
ה־לּי ִ ֖כּי ִפ ֻקּ ֶ ֣דיָך נָ ָ ֽצ ְר ִתּי׃
גוּרי׃ נה ָ֘ז ַכ ְ֤ר ִתּי ַב ַלּ֣יְ לָ ה ִשׁ ְמָך֣ יְ יָ ֑ ָ ֽו ֶ֝א ְשׁ ְמ ָ ֗רה ֽתּ ָוֹר ֶ ֽתָך׃ נו ֥ז ֹאת ָ ֽה ָיְת ִ ֑
ְמ ָ ֽ
ל־ל֑ב ָ֝ח ֵ֗נּנִ י ְכּ ִא ְמ ָר ֶ ֽתָך׃ נט ִח ַ ֥שּׁ ְב ִתּי
מר ְדּ ָב ֶ ֽריָך׃ נח ִח ִ ֣לּ ִיתי ָפ ֶנ֣יָך ְב ָכ ֵ
נז ֶחלְ ִ ֖קי יְ יָ ֥ ָא ַ֗מ ְר ִתּי לִ ְשׁ ֥ ֹ
מר ִמ ְצו ֶ ֹֽתיָך׃ סא ֶח ְב ֵל֣י
ל־ﬠד ֶ ֹֽתיָך׃ ס ַ ֭ח ְשׁ ִתּי וְ ֣ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָ ֑מ ְה ִתּי ִ֝ל ְשׁ ֗ ֹ
ְד ָר ָכ֑י ָו ָֽא ִ ֥שׁ ָיבה ַ ֝רגְ ֗ ַלי ֶא ֵ ֽ
הוֹדוֹת ָלְ֑ך ֝֗ ַﬠל ִמ ְשׁ ְפּ ֵ ֥טי
וֹת־ליְ לָ ה ָ ֭אקוּם לְ ֣
ְר ָשׁ ִ ֣ﬠים ִﬠוְּ ֻד֑נִ י ֝תּ ָ ֽוֹר ְת ָ֗ך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃ סב ֲח ֽצ ֗ ַ
קּוּדיָך׃ סד ַח ְס ְדָּך֣ ְי֭יָ ָ ֽמלְ ָ ֥אה ָה ָ֗א ֶרץ
ל־א ֶ ֣שׁר יְ ֵר ֑אוָּך וּ֝לְ ֽשׁ ֹ ְמ ֵ ֗רי ִפּ ֶ ֽ
ִצ ְד ֶ ֽקָך׃ סג ָח ֵב֣ר ָ ֭אנִ י לְ ָכ ֲ
ֻח ֶ ֥קּיָך לַ ְמּ ֵ ֽדנִ י׃
ם־ﬠ ְב ְדָּך֑ ְי ָ֗֝י ִכּ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ סו ֤טוּב ַ ֣ט ַﬠם וָ ַ ֣ד ַﬠת לַ ְמּ ֵ ֑דנִ י ִ ֖כּי ְב ִמ ְצו ֶ ֹ֣תיָך ֶ ֽה ֱא ָ ֽמנְ ִתּי׃
סה ֭טוֹב ָﬠ ִ ֣שׂ ָית ִ ֽﬠ ַ
וּמ ִ֗טיב לַ ְמּ ֵ ֥דנִ י ֻח ֶ ֽקּיָך׃
וֹב־א ָ ֥תּה ֵ
סז ֶ ֣ט ֶרם ֶ ֽ֭א ֱﬠנֶ ה ֲא ִנ֣י שׁ ֵֹג֑ג וְ ַ֝ﬠ ָ֗תּה ִא ְמ ָ ֽר ְתָך֥ ָשׁ ָ ֽמ ְר ִתּי׃ סח ֽט ַ
תּוֹר ְתָך֥
קּוּדיָך׃ ﬠ ָט ַפ֣שׁ ַכּ ֵ ֣חלֶ ב לִ ָ ֑בּם ֲ֝א ִ֗ני ָ ֽ
ל־ל֤ב | ֶא ֬צֹּר ִפּ ֶ ֽ
סט ָ ֽט ְפ ֬לוּ ָﬠ ַל֣י ֶ ֣שׁ ֶקר זֵ ִ ֑דים ֲ֝א ִ֗ני ְבּ ָכ ֵ
ת־פּיָך ֵ ֝ ֽמ ַאלְ ֗ ֵפי זָ ָ ֥הב
וֹב־לי ֽת ַוֹר ִ ֑
י־ﬠ ֵנּ ִ֑יתי ְ֝ל ַ֗מ ַﬠן ֶאלְ ַ ֥מד ֻח ֶ ֽקּיָך׃ ﬠב ֽט ִ ֥
וֹב־לי ִ ֽכ ֻ
ִ ֽשׁ ֲﬠ ָ ֽשׁ ְﬠ ִתּי׃ ﬠא ֽט ִ ֥
וָ ָ ֽכ ֶסף׃
ﬠג יָ ֶ ֣דיָך ָ ֭ﬠ ֽשׂוּנִ י ַ ֽו ֽיְכוֹנְ נ֑ וּנִ י ֲ֝ה ִב ֵ֗יננִ י וְ ֶאלְ ְמ ָ ֥דה ִמ ְצו ֶ ֹֽתיָך׃ ﬠד ְי ֵ֭ר ֶאיָך יִ ְר ֣אוּנִ י וְ יִ ְשׂ ָ ֑מחוּ ִ ֖כּי לִ ְד ָ ֽב ְרָך֣
י־נ֣א ַח ְס ְדָּך֣ לְ ַנ ֲֽח ֵ ֑מנִ י
יתנִ י׃ ﬠו יְ ִה ָ
מוּנה ִﬠנִּ ָ ֽ
י־צ ֶ֣דק ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֑טיָך ֶ ֽו ֱ֝א ָ֗
יִ ָ ֽחלְ ִתּי׃ ﬠה יָ ַ ֣ד ְﬠ ִתּי ְי֭יָ ִכּ ֶ
י־ת ָ ֽוֹר ְת ָ֗ך ַ ֽשׁ ֲﬠ ֻשׁ ָ ֽﬠי׃ ﬠח יֵ ֣בֹשׁוּ ֵ ֭ז ִדים ִכּי־
ְכּ ִא ְמ ָ ֽר ְתָך֥ לְ ַﬠ ְב ֶ ֽדָּך׃ ﬠז יְ ב ֹ֣אוּנִ י ַ ֽר ֲח ֶמ֣יָך וְ ֶ ֽא ְחיֶ ֑ה ִ ֽכּ ֝
קּוּדיָך׃ ﬠט יָ ֣שׁוּבוּ ִ ֣לי יְ ֵר ֶ ֑איָך וידﬠו }וְ ֝ ֹֽי ְד ֗ ֵﬠי{ ֵ ֽﬠד ֶ ֹֽתיָך׃ פ יְ ִ ֽהי־
ֶ ֣שׁ ֶקר ִﬠוְּ ֑תוּנִ י ֲ֝א ִ֗ני ָא ִ ֥שׂ ַיח ְבּ ִפ ֶ ֽ
לִ ִ ֣בּי ָת ִ ֣מים ְבּ ֻח ֶ ֑קּיָך ְ֝ל ַ֗מ ַﬠן ֣ל ֹא ֵא ֽבוֹשׁ׃

מו

תיקון ליל שבועות – כתובים

מר ָמ ַ ֥תי ְ ֽתּ ַנ ֲֽח ֵ ֽמנִ י׃
שׁוּﬠ ְתָך֣ נַ ְפ ִ ֑שׁי לִ ְד ָ ֽב ְרָך֥ יִ ָ ֽחלְ ִתּי׃ פב ָכּל֣ וּ ֵ ֭ﬠינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶ ֑תָך ֵ֝לא ֗ ֹ
פא ָ ֽכּלְ ָ ֣תה לִ ְת ָ ֽ
י־ﬠ ְב ֶ ֑דָּך ָמ ַ֬תי ַ ֽתּ ֲﬠ ֶ ֖שׂה
יְמ ַ
י־היִ ִיתי ְכּ ֣נ ֹאד ְבּ ִק ֑יטוֹר ֻ֝ח ֶ ֗קּיָך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃ פד ַכּ ָ ֥מּה ֵ ֽ
פג ִ ֽכּ ָ ֭
ְב ֽר ֹ ְד ַפ֣י ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃ פה ָ ֽכּ ִ ֣
מוּנ֑ה
ל־מ ְצו ֶ ֹ֥תיָך ֱא ָ
רוּ־לי זֵ ִ ֣דים ִשׁ ֑יחוֹת ֲ֝א ֶ֗שׁר ֣ל ֹא ְכ ֽת ָוֹר ֶ ֽתָך׃ פו ָכּ ִ
א־ﬠ ַז ְ֥ב ִתּי ִפ ֻקּ ֶ ֽדיָך׃ פח ְכּ ַח ְס ְדָּך֥ ַחיֵּ ֑נִ י
ֶ ֖שׁ ֶקר ְר ָד ֣פוּנִ י ָﬠזְ ֵ ֽרנִ י׃ פז ִ ֭כּ ְמ ַﬠט ִכּלּ֣ וּנִ י ָב ָ ֑א ֶרץ ַ ֽו ֲ֝א ִ֗ני ֽל ֹ ָ
וְ ֶ֝א ְשׁ ְמ ָ ֗רה ֵﬠ ֥דוּת ִ ֽפּיָך׃
מד׃
כּוֹנ֥נְ ָתּ ֶ֝֗א ֶרץ ַו ַ ֽֽתּ ֲﬠ ֽ ֹ
ﬠוֹלם יְ יָ ֑ ְ ֝דּ ָ ֽב ְר ָ֗ך נִ ָ ֥צּב ַבּ ָשּׁ ָ ֽמיִם׃ צ לְ ֣ד ֹר ָ ֭וד ֹר ֱא ֽמוּנָ ֶ ֑תָך ַ
פט לְ ָ ֥
לוּל֣י ֭ת ָ ֽוֹר ְתָך ַ ֽשׁ ֲﬠ ֻשׁ ָ ֑ﬠי ָ֝֗אז ָא ַ ֥ב ְד ִתּי ְב ָﬠנְ ִיֽי׃
צא ְ ֽל ִ֭מ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ָ ֽﬠ ְמ ֣דוּ ַהיּ֑ וֹם ִ ֖כּי ַה ֣כֹּל ֲﬠ ָב ֶ ֽדיָך׃ צב ֵ
קּוּדיָך ָד ָ ֽר ְשׁ ִתּי׃
וֹשׁ ֵיﬠ֑נִ י ִ ֖כּי ִפ ֶ ֣
ָך־אנִ י ֽה ִ
יתנִ י׃ צד ְ ֽל ֲ֭
קּוּדיָך ִ ֥כּי ָ֗֝בם ִחיִּ ָ ֽ
א־א ְשׁ ַכּ֣ח ִפּ ֶ ֑
צג ְ ֭לﬠוֹלָ ם ֽל ֹ ֶ
ל־תּ ְכלָ ה ָר ִ ֣א ִיתי ֵ ֑קץ ְר ָח ָ ֖בה ִמ ְצָו ְֽתָך֣
בּוֹנ ן׃ צו ְ ֽל ָכ ִ ֭
צה ִ ֤לי ִקוּ֣ וּ ְר ָשׁ ִ ֣ﬠים לְ ַא ְבּ ֵ ֑דנִ י ֵ ֽ֝ﬠד ֶֹ֗תיָך ֶא ְת ָ ֽ
אד׃
ְמ ֽ ֹ
ﬠוֹל֣ם
א ַיְבי ְתּ ַח ְכּ ֵ ֣מנִ י ִמ ְצו ֶ ֹ֑תָך ִ ֖כּי לְ ָ
ל־היּ֗ וֹם ִ ֣היא ִ ֽשׂ ָיח ִ ֽתי׃ צח ֵ ֭מ ֽ ֹ
ה־א ַ ֥ה ְב ִתּי ֽת ָוֹר ֶ ֑תָך ָכּ ַ֝
צז ָ ֽמ ָ
בּוֹנ ן ִ ֖כּי
ל־מלַ ְמּ ַ ֥די ִה ְשׂ ַכּ֑לְ ִתּי ִ ֥כּי ֵ ֽ֝ﬠ ְדו ֶֹ֗תיָך ִ ֣שׂ ָיחה ִ ֽלי׃ ק ִמזְּ ֵק ִנ֥ים ֶא ְת ָ ֑
יא־לי׃ צט ִמ ָכּ ְ
ִה ִ ֽ
מר ְדּ ָב ֶ ֽרָך׃ קב ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טיָך
אתי ַרגְ ָל֑י ְ֝ל ַ֗מ ַﬠן ֶא ְשׁ ֥ ֹ
א ַרח ָ ֭רﬠ ָכּ ִ ֣ל ִ
קּוּדיָך נָ ָ ֽצ ְר ִתּי׃ קא ִמ ָכּל־ ֣ ֹ
ִפ ֶ ֣
קּוּדיָך
י־א ָ֗תּה ֽה ֵוֹר ָ ֽתנִ י׃ קג ַמה־נִּ ְמלְ ֣צוּ ְ ֭ל ִח ִכּי ִא ְמ ָר ֶ֗תָך ִמ ְדּ ַ ֥בשׁ לְ ִ ֽפי׃ קד ִמ ִפּ ֶ ֥
ֹא־ס ְר ִתּי ִ ֽכּ ַ֝
ל ָ֑
א ַרח ָ ֽשׁ ֶקר׃
֤אתי | ָכּל־ ֬ ֹ
ל־כּן ָשׂ ֵנ ִ
בּוֹנ ן ַﬠ ֵ֗֝
ֶא ְת ָ ֑
מר ִמ ְשׁ ְפּ ֵ ֥טי ִצ ְד ֶ ֽקָך׃
קה ֵנֽר־לְ ַרגְ ִ ֥לי ְד ָב ֶ ֑רָך וְ ֗֝אוֹר לִ נְ ִ ֽת ָיב ִ ֽתי׃ קו נִ ְשׁ ַ ֥בּ ְﬠ ִתּי ָו ֲֽא ַקיֵּ ָ֑מה ִ֝ל ְשׁ ֗ ֹ
ה־נ֣א יְ יָ ֑ וּֽ ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טיָך לַ ְמּ ֵ ֽדנִ י׃
אד ְי ָ֗֝י ַחיֵּ ֥נִ י ִכ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ קח נִ ְד ֣בוֹת ִ ֭פּי ְר ֵצ ָ
ד־מ ֑ ֹ
קז ַנ ֲֽﬠ ֵנ ִ֥יתי ַﬠ ְ
קּוּדיָך ֣ל ֹא
֝תוֹר ְת ָ֗ך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃ קי ָנ ְֽתנ֬ וּ ְר ָשׁ ִ ֣ﬠים ַפּ֣ח ִ ֑לי וּ ִ֝מ ִפּ ֶ ֗
קט נַ ְפ ִ ֣שׁי ְב ַכ ִ ֣פּי ָת ִ ֑מיד וְ ָ ֽ
י־שׂ ֖שׂוֹן לִ ִ ֣בּי ֵ ֽה ָמּה׃ קיב נָ ִ ֣ט ִיתי ִל ִ֭בּי ַ ֽל ֲﬠ ֥שׂוֹת ֻח ֶ ֗קּיָך
ﬠוֹל֑ם ִ ֽכּ ְ
ָת ִ ֽﬠ ִיתי׃ קיא נָ ַ ֣חלְ ִתּי ֵ ֽﬠ ְדו ֶ ֹ֣תיָך לְ ָ
ﬠוֹלם ֵ ֽﬠ ֶקב׃
לְ ָ ֥
וּמגִ ִנּ֣י ָ ֑א ָתּה לִ ְד ָ ֽב ְרָך֥ יִ ָ ֽחלְ ִתּי׃ קטו ֽסוּרוּ־
תוֹר ְתָך֥ ָא ָ ֽה ְב ִתּי׃ קיד ִס ְת ִ ֣רי ָ ֽ
֑אתי ְ ֽו ָ ֽ
קיג ֵ ֽס ֲﬠ ִ ֥פים ָשׂ ֵנ ִ
ישׁנִ י ִמ ִשּׂ ְב ִ ֽרי׃
ל־תּ ִב ֵ֗
ֹלהי׃ קטז ָס ְמ ֵכ֣נִ י ְכ ִא ְמ ָ ֽר ְתָך֣ וְ ֶ ֽא ְחיֶ ֑ה וְ ַא ְ֝
ִמ ֶ ֥מּנִּ י ְמ ֵר ִ ֑ﬠים וְ ֶ֝א ְצּ ָ ֗רה ִמ ְצו֥ ֹת ֱא ָ ֽ
י־שׁ ֶקר
ל־שׁוֹג֣ים ֵ ֽמ ֻח ֶ ֑קּיָך ִכּ ֶ֝ ֗
ִ
קיז ְס ָﬠ ֵ ֥דנִ י וְ ִאוָּ ֵ ֑שׁ ָﬠה וְ ֶא ְשׁ ָ ֖ﬠה ְב ֻח ֶ ֣קּיָך ָת ִ ֽמיד׃ קיח ָ ֭סלִ ָית ָכּ
י־א ֶרץ ָ֝ל ֵ֗כן ָא ַ ֥ה ְב ִתּי ֵ ֽﬠד ֶ ֹֽתיָך׃ קכ ָס ַ ֣מר ִמ ַפּ ְח ְדָּך֣
ל־ר ְשׁ ֵﬠ ָ ֑
יתם׃ קיט ִס ֗ ִגים ִה ְשׁ ַ ֥בּ ָתּ ָכ ִ
ַתּ ְר ִמ ָ ֽ
אתי׃
ְב ָשׂ ִ ֑רי וּֽ ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טיָך יָ ֵ ֽר ִ
ל־תּנִּ ֵ֗יחנִ י לְ ֽﬠֹ ְשׁ ָ ֽקי׃ קכב ֲﬠ ֣ר ֹב ַﬠ ְב ְדָּך֣ לְ ֑טוֹב ַ ֽאל־יַ ַﬠ ְשׁ ֻ ֥קנִ י זֵ ִ ֽדים׃
קכא ָ ֭ﬠ ִשׂ ִיתי ִמ ְשׁ ָפּ֣ט וָ ֶצ ֶ֑דק ַבּ ַ֝
ם־ﬠ ְב ְדָּך֥ ְכ ַח ְס ֶ ֗דָּך וְ ֻח ֶ ֥קּיָך לַ ְמּ ֵ ֽדנִ י׃
ישׁ ָוּﬠ ֶ ֑תָך וּלְ ִא ְמ ַ ֥רת ִצ ְד ֶ ֽקָך׃ קכד ֲﬠ ֵ ֖שׂה ִﬠ ַ
קכג ֵ ֭ﬠינַ י ָכּל֣ וּ לִ ֽ
ל־כּן
ָך־אנִ י ֲה ִב ֵינ֑נִ י וְ ֵ ֽ֝א ְד ֗ ָﬠה ֵ ֽﬠד ֶ ֹֽתיָך׃ קכו ֵ ֭ﬠת ַ ֽל ֲﬠ ֣שׂוֹת ַ ֽלייָ ֑ ֵ֝ה ֗ ֵפרוּ ֽתּ ָוֹר ֶ ֽתָך׃ קכז ַﬠ ֵ ֭
קכה ַﬠ ְב ְדּ ָ ֥

תיקון ליל שבועות – כתובים

מז

א ַרח ֶ ֣שׁ ֶקר
ל־פּ ֣קּ ֵוּדי ֣כֹל יִ ָ ֑שּׁ ְר ִתּי ָכּל־ ֖ ֹ
ל־כּ֤ן | ָכּ ִ
וּמ ָ ֽפּז׃ קכח ַﬠ ֵ
ָא ַ ֣ה ְב ִתּי ִמ ְצו ֶ ֹ֑תיָך ִמזָּ ָ ֥הב ִ
ֽאתי׃
ָשׂ ֵנ ִ
ל־כּן נְ ָצ ָ ֥ר ַתם נַ ְפ ִ ֽשׁי׃ קל ֵ ֖פּ ַתח ְדּ ָב ֶ ֥ריָך יָ ִ֗איר ֵמ ִ ֥בין ְפּ ָתִיֽים׃ קלא ִ ֽפּי־
קכט ְפּלָ ֥אוֹת ֵ ֽﬠ ְדו ֶ ֹ֑תיָך ַﬠ ֵ֗֝
א ֲה ֵ ֥בי ְשׁ ֶ ֽמָך׃
ֽה־א ַ ֥לי וְ ָח ֵנּ֑נִ י ְ֝כּ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט לְ ֽ ֹ
ָ ֭פ ַﬠ ְר ִתּי ָו ֶֽא ְשׁ ָ ֑א ָפה ִ ֖כּי לְ ִמ ְצו ֶ ֹ֣תיָך יָ ָ ֽא ְב ִתּי׃ קלב ְפּ ֵנ ֵ
ל־אוֶ ן׃ קלד ְ ֭פּ ֵדנִ י ֵמ ֣ﬠֹ ֶשׁק ָא ָ ֑דם וְ ֶ֝א ְשׁ ְמ ָ ֗רה
ט־בּי ָכ ָ ֽ
ל־תּ ְשׁלֶ ִ ֥
קלג ְ ֭פּ ָﬠ ַמי ָה ֵכ֣ן ְבּ ִא ְמ ָר ֶ ֑תָך ְ ֽו ַא ַ
י־מיִם יָ ֽ ְר ֣דוּ ֵﬠ ָינ֑י ֝֗ ַﬠל ל ֹא־
ת־ח ֶ ֽקּיָך׃ קלו ַפּלְ גֵ ַ ֭
קּוּדיָך׃ קלה ָ ֭פּנֶ יָך ָה ֵ ֣אר ְבּ ַﬠ ְב ֶ ֑דָּך וְ ֝לַ ְמּ ֵ ֗דנִ י ֶא ֻ
ִפּ ֶ ֽ
ָ ֽשׁ ְמ ֥רוּ ֽת ָוֹר ֶ ֽתָך׃
אד׃ קלט ִצ ְמּ ַ ֥ת ְתנִ י
מוּנ֥ה ְמ ֽ ֹ
קלז ַצ ִ ֣דּיק ַא ָ ֣תּה יְ יָ ֑ וְ ֝יָ ָ֗שׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽטיָך׃ קלח ִ ֭צוִּ ָית ֶצ ֶ֣דק ֵ ֽﬠד ֶ ֹ֑תיָך ֶו ֱֽא ָ
אד ְ ֽו ַﬠ ְב ְדָּך֥ ֲא ֵה ָ ֽבהּ׃ קמא ָצ ִ ֣ﬠיר
רוּפה ִא ְמ ָ ֽר ְתָך֥ ְמ ֗ ֹ
י־שׁ ְכ ֖חוּ ְד ָב ֶ ֣ריָך ָצ ָ ֽרי׃ קמ ְצ ָ ֖
ִקנְ ָא ִ ֑תי ִכּ ָ ֽ
תוֹר ְתָך֥ ֱא ֶ ֽמת׃ קמג ַצר־
ﬠוֹל֑ם ְ ֽו ָ ֽ
ָ ֽאנ ִ ֹ֣כי וְ נִ ְב ֶז֑ה ִ֝פּ ֻקּ ֶ ֗דיָך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃ קמב ִצ ְד ָ ֽק ְתָך֣ ֶצ ֶ֣דק לְ ָ
ﬠוֹלם ֲה ִב ֵינ֥נִ י וְ ֶ ֽא ְחיֶ ֽה׃
וּמ ֥צוֹק ְמ ָצ ֑אוּנִ י ִ֝מ ְצו ֶֹ֗תיָך ַ ֽשׁ ֲﬠ ֻשׁ ָ ֽﬠי׃ קמד ֶצ ֶ֖דק ֵ ֽﬠ ְדו ֶ ֹ֥תיָך לְ ֗ ָ
ָ
וֹשׁ ֵיﬠ֑נִ י וְ ֶ֝א ְשׁ ְמ ָ ֗רה ֵ ֽﬠד ֶ ֹֽתיָך׃
אתיָך ֽה ִ
ל־לב ֲﬠ ֵנ֥נִ י יְ ָ֗י ֻח ֶ ֥קּיָך ֶא ֽצֹּ ָרה׃ קמו ְק ָר ִ ֥
אתי ְב ָכ ֵ ֭
קמה ָק ָ ֣ר ִ
קמז ִק ַ ֣דּ ְמ ִתּי ַ ֭בנֶּ ֶשׁף ָו ֲֽא ַשֵׁוּ ָ֑ﬠה לדבריך }לִ ְד ָ ֽב ְרָך֥ { יִ ָ ֽחלְ ִתּי׃ קמח ִק ְדּ ֣מוּ ֵ ֭ﬠינַ י ַא ְשׁ ֻמ ֑רוֹת ָ֝ל ִ֗שׂ ַיח
תּוֹר ְתָך֥
ְבּ ִא ְמ ָר ֶ ֽתָך׃ קמט ק֭ וֹלִ י ִשׁ ְמ ָﬠ֣ה ְכ ַח ְס ֶ ֑דָּך ְי ָ֗֝י ְ ֽכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טָך ַחיֵּ ֽנִ י׃ קנ ָ ֭ ֽק ְרבוּ ֽר ֹ ְד ֵפ֣י זִ ָ ֑מּה ִמ ָ ֽ
ﬠוֹל֣ם
ל־מ ְצו ֶ ֹ֥תיָך ֱא ֶ ֽמת׃ קנב ֶ ֣ק ֶדם ָי ַ֭ד ְﬠ ִתּי ֵמ ֵ ֽﬠד ֶ ֹ֑תיָך ִ ֖כּי לְ ָ
ָר ָ ֽחקוּ׃ קנא ָק ֣רוֹב ַא ָ ֣תּה יְ יָ ֑ ְ ֽו ָכ ִ
יְ ַס ְד ָ ֽתּם׃
יבה ִ ֭ר ִיבי וּגְ ָא ֵל֑נִ י לְ ִא ְמ ָ ֽר ְתָך֥ ַחיֵּ ֽנִ י׃
י־ת ָ ֽוֹר ְת ָ֗ך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃ קנד ִר ָ ֣
ה־ﬠנְ יִ ֥י וְ ַחלְּ ֵצ֑נִ י ִ ֽכּ ֝
קנג ְר ֵ ֽא ָ
י־ח ֶ ֗קּיָך ֣ל ֹא ָד ָ ֽרשׁוּ׃ קנו ַ ֽר ֲח ֶ ֖מיָך ַר ִ ֥בּים | יְ יָ ֑ ְ ֽכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טיָך
שׁוּﬠה ִ ֽכּ ֻ֝
קנה ָר ֣חוֹק ֵ ֽמ ְר ָשׁ ִ ֣ﬠים יְ ָ ֑
קוֹט ָטה ֲא ֶ ֥שׁר
ַחיֵּ ֽנִ י׃ קנז ַ ֭ר ִבּים ֽר ֹ ְד ַפ֣י וְ ָצ ָ ֑רי ֵ֝מ ֵ ֽﬠ ְדו ֶֹ֗תיָך ֣ל ֹא נָ ִ ֽט ִיתי׃ קנח ָר ִ ֣א ִיתי ֽ ֭בֹגְ ִדים ָו ֶֽא ְת ָ ֑
אשׁ־דּ ָ ֽב ְרָך֥
קּוּדיָך ָא ָ ֑ה ְב ִתּי ְי ָ֗֝י ְ ֽכּ ַח ְס ְדָּך֥ ַחיֵּ ֽנִ י׃ קס ֽר ֹ ְ
י־פ ֶ ֣
ִ֝א ְמ ָ ֽר ְת ָ֗ך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽמרוּ׃ קנט ְ ֭ר ֵאה ִ ֽכּ ִ
ל־מ ְשׁ ַ ֥פּט ִצ ְד ֶ ֽקָך׃
ﬠוֹלם ָכּ ִ
ֱא ֶ ֑מת וּ֝לְ ֗ ָ
ל־א ְמ ָר ֶ ֑תָך
קסא ָ ֭שׂ ִרים ְר ָד ֣פוּנִ י ִח ָנּ֑ם ומדבריך }וּ ִ֝מ ְדּ ָ ֽב ְר ָ֗ך{ ָפּ ַ ֥חד לִ ִ ֽבּי׃ קסב ָ ֣שׂשׂ ָ ֽ֭אנ ִֹכי ַﬠ ִ
תּוֹר ְתָך֥ ָא ָ ֽה ְב ִתּי׃ קסד ֶ ֣שׁ ַבﬠ ַ ֭בּיּוֹם ִהלַּ לְ ִ ֑תּיָך
אתי ָו ֲֽא ַת ֵﬠ ָ֑בה ָ ֽ
מוֹצא ָשׁ ָ ֥לל ָ ֽרב׃ קסג ֶ ֣שׁ ֶקר ָ ֭שׂנֵ ִ
ְ֝כּ ֵ֗
ין־ל֥מוֹ ִמ ְכ ֽשׁוֹל׃ קסו ִשׂ ַ ֣בּ ְר ִתּי
א ֲה ֵב֣י ֽת ָוֹר ֶ ֑תָך וְ ֵ ֽא ָ
֝֗ ַﬠל ִמ ְשׁ ְפּ ֵ ֥טי ִצ ְד ֶ ֽקָך׃ קסה ָשׁל֣ וֹם ָ ֭רב לְ ֽ ֹ
אד׃ קסח ָשׁ ַ ֣מ ְר ִתּי
א ֲה ֵ ֥בם ְמ ֽ ֹ
ישׁוּﬠ ְתָך֣ יְ יָ ֑ וּֽ ִמ ְצו ֶ ֹ֥תיָך ָﬠ ִ ֽשׂ ִיתי׃ קסז ָ ֽשׁ ְמ ָ ֣רה ַ ֭נ ְפ ִשׁי ֵ ֽﬠד ֶ ֹ֑תיָך וָ ֽ ֹ
ִ ֽל ָ ֽ
ל־דּ ָר ַכ֣י נֶ גְ ֶ ֽדָּך׃
קּוּדיָך וְ ֵ ֽﬠד ֶ ֹ֑תיָך ִ ֖כּי ָכ ְ
ִ ֭פ ֶ
ילנִ י׃
קסט ִתּ ְק ַ ֤רב ִרנָּ ִ ֣תי לְ ָפ ֶנ֣יָך יְ יָ ֑ ִכּ ְד ָ ֽב ְרָך֥ ֲה ִב ֵינֽנִ י׃ קﬠ ָתּ ֣בוֹא ְת ִחנָּ ִ ֣תי לְ ָפ ֶנ֑יָך ְ֝כּ ִא ְמ ָ ֽר ְת ָ֗ך ַה ִצּ ֵ ֽ
ל־מ ְצו ֶ ֹ֣תיָך
קﬠא ַתּ ַ ֣בּ ְﬠנָ ה ְשׂ ָפ ַ ֣תי ְתּ ִה ָלּ֑ה ִ ֖כּי ְתלַ ְמּ ֵ ֣דנִ י ֻח ֶ ֽקּיָך׃ קﬠב ַ ֣תּ ַﬠן ְ ֭לשׁוֹנִ י ִא ְמ ָר ֶ ֑תָך ִ ֖כּי ָכ ִ

מח
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֝תוֹר ְת ָ֗ך
ישׁוּﬠ ְתָך֣ יְ יָ ֑ וְ ָ ֽ
קּוּדיָך ָב ָ ֽח ְר ִתּי׃ קﬠד ָתּ ַ ֣א ְב ִתּי ִ ֽל ָ ֽ
ֶ ֽצּ ֶדק׃ קﬠג ְתּ ִהי־יָ ֽ ְדָך֥ לְ ָﬠזְ ֵ ֑רנִ י ִ ֖כּי ִפ ֶ ֣
א ֵבד ַבּ ֵ ֣קּשׁ ַﬠ ְב ֶ ֑דָּך
י־נ ְפ ִשׁי וּֽ ְת ַהלְ ֶל֑ךָּ וּֽ ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֥טָך יַ ְﬠזְ ֻ ֽרנִ י׃ קﬠו ָתּ ֗ ִﬠ ִיתי ְכּ ֶ ֣שׂה ֭ ֹ
ַ ֽשׁ ֲﬠ ֻשׁ ָ ֽﬠי׃ קﬠה ְ ֽתּ ִח ַ ֭
ִ ֥כּי ִ֝מ ְצו ֶֹ֗תיָך ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃
לוּ־אל ְבּ ָק ְד ֑שׁוֹ ַ ֝ ֽהלְ ֗לוּהוּ ִבּ ְר ִ ֥ק ַיע ֻﬠזּֽ וֹ׃ ב ַ ֽ֭הלְ לוּהוּ ִבּגְ ֽבוּר ָ ֹ֑תיו ַ ֝ ֽהלְ ֗לוּהוּ
לוּיהּ | ַ ֽהלְ ֵ ֥
Îנ א ַ ֥הלְ ָ֨
וּמ ֑חוֹל
תף ָ
שׁוֹפר ַ ֝ ֽהלְ ֗לוּהוּ ְבּ ֵנ ֶ֣בל וְ ִכנּֽ וֹר׃ ד ַ ֽ֭הלְ לוּהוּ ְבּ ֣ ֹ
ְכּ ֣ר ֹב גֻּ ְדלֽ וֹ׃ ג ַ ֽ֭הלְ לוּהוּ ְבּ ֵ ֣ת ַקﬠ ָ ֑
רוּﬠה׃ ו ֣כֹּל
י־שׁ ַמﬠ ַ ֝ ֽהלְ ֗לוּהוּ ְ ֽבּ ִצלְ ְצ ֵ ֥לי ְת ָ ֽ
ַ ֝ ֽהלְ ֗לוּהוּ ְבּ ִמ ִנּ֥ים וְ ֻﬠ ָ ֽגב׃ ה ַ ֽ֭הלְ לוּהוּ ְבּ ִצלְ ְצלֵ ָ ֑
)ה ָה( ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ )יֻ ָה( ַ ֽהלְ לוּיָ ֽהּ׃ נדאי
ַ ֭הנְּ ָשׁ ָמה ֻ
איוב

ֹלהים
ץ־ﬠוּץ ִאיּ֣ וֹב ְשׁ ֑מוֹ וְ ָהיָ ֣ה | ָה ִ ֣אישׁ ַה ֗הוּא ָ ֧תּם וְ יָ ָ ֛שׁר וִ ֵ ֥ירא ֱא ִ ֖
‡ א ִ ֛אישׁ ָהיָ ֥ה ְב ֶ ֽא ֶר ֖
י־צ ֹאן
וְ ָ ֥סר ֵמ ָ ֽרﬠ׃ ב וַ יִּ ָוּ֥לְ דוּ ל֛ וֹ ִשׁ ְב ָ ֥ﬠה ָב ִנ֖ים וְ ָשׁל֥ וֹשׁ ָבּנֽ וֹת׃ ג וַ יְ ִ ֣הי ֠ ִמ ְקנֵ ֠הוּ ִ ֽשׁ ְב ֨ ַﬠת ַאלְ ֵפ ֜
ד־בּ ָק ֙ר ַו ֲֽח ֵ ֣משׁ ֵמ ֣אוֹת ֲאתוֹנ֔ וֹת ַו ֲֽﬠ ֻב ָ ֖דּה ַר ָ ֣בּה
וּשֹׁל֧ ֶשׁת ַאלְ ֵפ֣י גְ ַמ ֗ ִלּים ַו ֲֽח ֵ֨משׁ ֵמ ֤אוֹת ֶ ֽצ ֶמ ָ
ְ
י־ק ֶדם׃
ל־בּנֵ ֶ ֽ
אד ַ ֽו יְ ִ ֙הי ָה ִ ֣אישׁ ַה ֔הוּא גָּ ֖דוֹל ִמ ָכּ ְ
ְמ ֑ ֹ
יהם ַנ ֲֽח ָל֖ה ְבּ ֥תוְֹך
ל־ה ָ ֑א ֶרץ וַ ֵ֨יִּתּן לָ ֶ ֧הם ֲא ִב ֶ ֛
מב טו וְ ֨ל ֹא נִ ְמ ָ֜צא נָ ִ ֥שׁים ֛יָפוֹת ִכּ ְבנ֥ וֹת ִאיּ֖ וֹב ְבּ ָכ ָ
ת־בּנָ ֙יו וְ ֶאת־
י־ז ֹאת ֵמ ָ ֥אה וְ ַא ְר ָבּ ִ ֖ﬠים ָשׁ ָנ֑ה וירא }וַ יִּ ְר ֶ֗אה{ ֶא ָ
יּוֹב ַ ֽא ֲח ֵר ֔
יהם׃ טז וַ יְ ִ ֤חי ִא ֙
ֲא ֵח ֶ ֽ
יָמים׃ נדיא
וּשׂ ַ ֥בﬠ )וֻ ָﬠ( ִ ֽ
ְבּ ֵנ֣י ָב ָ֔ניו ַא ְר ָבּ ָ ֖ﬠה דּ ֹֽרוֹת׃ יז וַ יָּ ָ֣מת ִאיּ֔ וֹב ֻ)א ָב( זָ ֵ ֖קן ְ
משלי

וּמוּסר ְ֝ל ָה ִ֗בין ִא ְמ ֵ ֥רי ִב ָינֽה׃
ָ֑
ן־דִּו֑ד ֶ֝֗מלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ב לָ ַ ֣ד ַﬠת ָח ְכ ָ ֣מה
מה ֶב ָ
‡ א ִ ֭מ ְשׁלֵ י ְשֹׁל ֣ ֹ
וּמ ָשׁ ִ ֽרים׃
מוּסר ַה ְשׂ ֵכּ֑ל ֶ ֥צ ֶדק וּ ִ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט ֵ ֽ
ג ָ ֭ל ַק ַחת ַ ֣
ת־חיִ ל ִ ֣מי ְיִמ ָצ֑א וְ ָר ֖חֹק ִמ ְפּנִ ִינ֣ים ִמ ְכ ָ ֽרהּ׃ יא ָבּ ַ֣טח ָ ֭בּהּ ֵל֣ב ַבּ ְﬠ ָל֑הּ וְ ָ֝שׁ ֗ ָלל ֣ל ֹא
 ‡úי ֵ ֽא ֶשׁ ַ ֭
ֹא־רﬠ ֗ ֝כֹּל ֵיְמ֣י ַחיֶּ ָֽיה׃ יג ָ ֭ ֽדּ ְר ָשׁה ֶצ ֶ֣מר ִוּפ ְשׁ ִ ֑תּים וַ ַ֗֝תּ ַﬠשׂ ְבּ ֵ ֣ח ֶפץ
יֶ ְח ָ ֽסר׃ יב גְּ ָמ ַל ְ֣תהוּ ֣טוֹב וְ ל ָ ֑
סוֹחר ִ֝מ ֶמּ ְר ָ֗חק ָתּ ִ ֥ביא לַ ְח ָ ֽמהּ׃ טו וַ ָ ֤תּ ָקם | ְבּ ֬ﬠוֹד ֗ ַליְ לָ ה וַ ִתּ ֵ ֣תּן
ַכּ ֶ ֽפּ ָיה׃ יד ָ ֽ֭ה ָיְתה ָ ֽכּ ֳאנִ יּ֣ וֹת ֵ ֑
יתהּ וְ ֝ ֗חֹק לְ ַנ ֲֽﬠר ֶ ֹֽת ָיה׃ טז ָז ְֽמ ָ ֣מה ָ ֭שׂ ֶדה וַ ִתּ ָקּ ֵ ֑חהוּ ִמ ְפּ ִ ֥רי ַ֝כ ֗ ֶפּ ָיה נטﬠ ָ}נ ְ֣ט ָﬠה{ ָ ֽכּ ֶרם׃
ֶ ֣ט ֶרף לְ ֵב ָ ֑
א־יִכ ֶ ֖בּה בליל
י־טוֹב ַס ְח ָ ֑רהּ ֽל ֹ ְ
יז ָ ֽחגְ ָ ֣רה ְב ֣ﬠוֹז ָמ ְת ֶנ ָ֑יה וַ ְ֝תּ ַא ֵ֗מּץ זְ ֽרוֹﬠ ֶ ֹֽת ָיה׃ יח ָ ֽ֭ט ֲﬠ ָמה ִכּ ֣
ישׁוֹר וְ ַ֝כ ֗ ֶפּ ָיה ָ ֣תּ ְמכוּ ָ ֽפלֶ ְך׃ כ ַ ֭כּ ָפּהּ ָ ֽפּ ְר ָ ֣שׂה ֶ ֽל ָﬠ ִנ֑י וְ ֝יָ ֶ ֗ד ָיה
}ב ַלּ֣יְ לָ ה{ נֵ ָ ֽרהּ׃ יט ָי ֶ֭ד ָיה ִשׁלְּ ָ ֣חה ַב ִכּ ֑
ַ
ל־בּ ָ֗יתהּ לָ ֻ ֥בשׁ ָשׁ ִנֽים׃ כב ַמ ְר ַב ִ ֥דּים
יתהּ ִמ ָ ֑שּׁלֶ ג ִ ֥כּי ָכ ֵ֝
ירא לְ ֵב ָ ֣
א־ת ָ ֣
ִשׁלְּ ָ ֥חה ָ ֽל ֶא ְביֽ וֹן׃ כא ֽל ֹ ִ
י־א ֶרץ׃
נוֹדﬠ ַבּ ְשּׁ ָﬠ ִ ֣רים ַבּ ְﬠ ָל֑הּ ְ֝בּ ִשׁ ְב ֗תּוֹ ִﬠם־זִ ְקנֵ ָ ֽ
בוּשׁהּ׃ כג ָ ֣
ה־לּ֑הּ ֵ ֖שׁשׁ וְ ַא ְרגָּ ָ ֣מן לְ ָ ֽ
ָ ֽﬠ ְשׂ ָת ָ
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מט

בוּשׁהּ וַ ִ֝תּ ְשׂ ַ֗חק לְ י֣ וֹם
כד ָס ִ ֣דין ָ ֽ֭ﬠ ְשׂ ָתה וַ ִתּ ְמ ֑כֹּר ַ ֽו ֲ֝חג֗ וֹר ָנ ְֽת ָנ֥ה ַ ֽל ְכּ ַנ ֲֽﬠ ִנֽי׃ כה ֽﬠֹז־וְ ָה ָ ֥דר לְ ָ ֑
}הלִ ֣יכוֹת{
שׁוֹנֽהּ׃ כז ֽ ֭צ ִוֹפיָּ ה הילכות ֲ
ַ ֽא ֲח ֽרוֹן׃ כו ִ ֭פּ ָיה ָ ֽפּ ְת ָ ֣חה ְב ָח ְכ ָ ֑מה וְ ֥ת ַוֹרת ֶ֝֗ח ֶסד ַﬠל־לְ ָ
יתהּ וְ ֶל ֶ֥חם ֝ ַﬠ ְצ ֗לוּת ֣ל ֹא ת ֵ ֽ
ֵבּ ָ ֑
ֹאכל׃ כח ָ ֣קמוּ ָ ֭בנֶ ָיה ַ ֽו יְ ַא ְשּׁ ֑ר ָוּה ַ֝בּ ְﬠ ֗ ָלהּ ַ ֽו יְ ַהלְ ָ ֽלהּ׃ כט ַר ֣בּוֹת
ת־י ָ֗֝י ִ ֣היא
ל־כּ ָ ֽלּנָ ה׃ ל ֶ ֣שׁ ֶקר ַ ֭ה ֵחן וְ ֶ ֣ה ֶבל ַה ֹ֑יּ ִפי ִא ָ ֥שּׁה יִ ְר ַא ְ
ָ ֭בּנוֹת ָﬠ֣שׂוּ ָ ֑חיִ ל וְ ַ֗֝א ְתּ ָﬠ ִ ֥לית ַﬠ ֻ
יה׃ ניאד
יהלְ ל֖ ָוּה ַב ְשּׁ ָﬠ ִ ֣רים ֻ)ב ָם( ַ ֽמ ֲﬠ ֶ ֽשׂ ָ
נוּ־להּ )לֻ ָה( ִמ ְפּ ִ ֣רי יָ ֶ ֑ד ָיה וִ ַ ֽ
ִת ְת ַה ָ ֽלּל׃ לא ְתּ ָ ֭
קהלת

וּשׁ ָ ֽלםִ׃ ב ֲה ֵב֤ל ֲה ָבלִ ֙ים ָא ַ ֣מר ק ֶֹ֔הלֶ ת ֲה ֵ ֥בל ֲה ָב ִ ֖לים ַה ֥כֹּל
ן־דּ ִ֔וד ֶ ֖מלֶ ְך ִבּ ֽיר ָ
‡ א ִדּ ְב ֵר֙י ק ֶ ֹ֣הלֶ ת ֶבּ ָ
מל ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
ל־ﬠ ָמ ֔לוֹ ֶ ֽשׁיַּ ֲֽﬠ ֖ ֹ
ה־יִּת ֖רוֹן ָ ֽל ָא ָ ֑דם ְבּ ָ֨כ ֲ
ָ ֽה ֶבל׃ ג ַמ ְ
יב יב וְ י ֵ ֹ֥תר ֵמ ֵ ֖ה ָמּה ְבּ ִנ֣י ִהזָּ ֵ ֑הר ֲﬠ ֨שׂוֹת ְס ָפ ִ ֤רים ַה ְר ֵבּ ֙ה ֵ ֣אין ֵ ֔קץ וְ ַ ֥ל ַהג ַה ְר ֵ ֖בּה יְ גִ ַ ֥ﬠת ָבּ ָ ֽשׂר׃
ל־ה ָא ָ ֽדם׃ יד ִכּ֚י
י־ז֖ה ָכּ ָ ֽ
ת־מ ְצו ָ ֹ֣תיו ְשׁ ֔מוֹר ִכּ ֶ
ֹלהים יְ ָר ֙א וְ ֶא ִ
ת־ה ֱא ִ ֤
יג ֥סוֹף ָדּ ָ ֖בר ַה ֣כֹּל נִ ְשׁ ָ ֑מﬠ ֶא ָ ֽ
ם־טוֹב וְ ִאם־)וֻ ָם( ָ ֽרﬠ׃ ֥סוֹף
ֹלהים ִ ֥יָבא ְב ִמ ְשׁ ָ ֖פּט ַﬠ֣ל ָכּל־נֶ ְﬠ ָל֑ם ִא ֖
ל־מ ֲﬠ ֶ֔שׂה ָ ֽה ֱא ִ ֛
ֶאת־ ֻ)א ָת( ָכּ ַ ֽ
ל־ה ָא ָ ֽדם׃ נידא
י־ז֖ה ָכּ ָ ֽ
ת־מ ְצו ָ ֹ֣תיו ְשׁ ֔מוֹר ִכּ ֶ
ֹלהים יְ ָר ֙א וְ ֶא ִ
ת־ה ֱא ִ ֤
ָדּ ָ ֖בר ַה ֣כֹּל נִ ְשׁ ָ ֑מﬠ ֶא ָ ֽ
שיר השירים

י־טוֹבים דּ ֶ ֹ֖דיָך ִמיָּ ֽ יִ ן׃
מה׃ ב יִ ָשּׁ ֵ ֨קנִ ֙י ִמנְּ ִשׁ ֣יקוֹת ֔ ִפּיהוּ ִ ֽכּ ִ ֥
‡ א ִ ֥שׁיר ַה ִשּׁ ִ ֖ירים ֲא ֶ ֥שׁר לִ ְשֹׁל ֽ ֹ
ל־כּ֖ן ֲﬠלָ ֥מוֹת ֲא ֵה ֽבוָּך׃
תּוּרק ְשׁ ֶ ֑מָך ַﬠ ֵ
טוֹבים ֶ ֖שׁ ֶמן ַ ֣
ג לְ ֵ ֨ר ַ ֙יח ְשׁ ָמ ֶנ֣יָך ִ֔
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגַּ ִ֗נּים
ת־פּ ְריֽ וֹ׃ יג ַה ֶ ֣
אתיִם לְ ֹֽנ ְט ִ ֥רים ֶא ִ
וּמ ַ ֖
מה ָ
ח יב ַכּ ְר ִ ֥מי ֶשׁ ִ ֖לּי לְ ָפ ָנ֑י ָה ֶ ֤אלֶ ף לְ ָ֙ך ְשֹׁל ֔ ֹ
דּוֹדי ֻ)דיָ ( וּֽ ְד ֵ ֽמה־לְ ָך֤ לִ ְצ ִ ֙בי ֚אוֹ לְ ֣ﬠֹ ֶפר
קוֹלְ֖ך ַה ְשׁ ִמ ִ ֽיﬠנִ י׃ יד ְבּ ַ ֣רח | ִ ֗
ֲח ֵב ִ ֛רים ַמ ְק ִשׁ ִ ֥יבים לְ ֵ
)היָ ( ְב ָשׂ ִ ֽמים׃ יאדנ
ָ ֽה ַאיָּ ֔ ִלים ַ ֖ﬠל ָה ֵ ֥רי ֻ
איכה
זה קוראים בלחש

תי ַבּ ְמּ ִדינ֔ וֹת
גּוֹים ָשׂ ָ ֨ר ִ ֙
יְתה ְכּ ַאלְ ָמ ָנ֑ה ַר ָ ֣בּ ִתי ַב ִ֗
‡ א ֵא ָיכ֣ה | יָ ְֽשׁ ָ ֣בה ָב ָ ֗דד ָה ִﬠ ֙יר ַר ָ ֣בּ ִתי ֔ ָﬠם ָ ֽה ָ ֖
֑יה
א ֲה ֶב ָ
ין־להּ ְמנַ ֵ ֖חם ִמ ָכּל־ ֽ ֹ
יְתה לָ ַ ֽמס׃ ב ָבּ ֨כוֹ ִת ְב ֶ֜כּה ַבּ ֗ ַלּיְ לָ ה וְ ִד ְמ ָﬠ ָת ֙הּ ַﬠ֣ל ֶ ֽל ֱח ָ֔יהּ ֵ ֽא ָ ֥
ָ ֽה ָ ֖
וּמ ֣ר ֹב ֲﬠב ָ ֹ֔דה ִ ֚היא יָ ְֽשׁ ָ ֣בה
הוּדה ֵמ ֨ﬠֹנִ ֙י ֵ
א ִ ֽיְבים׃ ג ָגּֽלְ ָ֨תה יְ ָ ֤
ל־ר ֨ ֶﬠ ָ֙יה ָ ֣בּגְ דוּ ָ֔בהּ ָ ֥היוּ ָל֖הּ לְ ֽ ֹ
ָכּ ֵ
גּוֹים ֥ל ֹא ָ ֽמ ְצ ָ ֖אה ָמנ֑ ַוֹח ָכּל־ ֽר ֹ ְד ֶ ֥פ ָיה ִה ִשּׂיג֖ ָוּה ֵ ֥בּין ַה ְמּ ָצ ִ ֽרים׃
ַב ִ֔
א ֶרְך ִ ֽיָמים׃ כא ֲה ִשׁ ֵ֨יבנוּ יְ יָ ֤ | ֵא ֨ ֶל ֙יָך ונשוב ְ ֽ}ונָ ֔שׁ ָוּבה{
 ‰כ ָל ָ֤מּה לָ ֶ֨נ ַצ ֙ח ִתּ ְשׁ ָכּ ֵ֔חנוּ ַ ֽתּ ַﬠזְ ֵ ֖בנוּ לְ ֥ ֹ

נ
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אד׃ ֲה ִשׁ ֵ֨יבנוּ
אס ְמ ַא ְס ָ֔תּנוּ ָק ַ ֥צ ְפ ָתּ ָﬠ ֵל֖ינוּ ַﬠד־ ֻ)ﬠ ָד( ְמ ֽ ֹ
יָמינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃ כב ִכּ֚י ִאם־ ֻ)א ָם( ָמ ֣ ֹ
ַח ֵ ֥דּשׁ ֵ ֖
יָמינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃ יאנד
יְ יָ ֤ | ֵא ֨ ֶל ֙יָך ְ ֽונָ ֔שׁ ָוּבה ַח ֵ ֥דּשׁ ֵ ֖
דניאל

וּשׁ ַל֖םִ
ְך־בּ ֶב֛ל יְ ֽר ָ
אצּר ֶ ֽמלֶ ָ
הוּדה ָ ֣בּא נְ ֽב ַוּכ ְדנֶ ַ ֧
‡ א ִבּ ְשׁ ַנ֣ת ָשׁ ֔לוֹשׁ לְ ַמלְ ֖כוּת יְ ֽהוֹיָ ִ ֣קים ֶ ֽמלֶ ְך־יְ ָ ֑
ֹלהים
ית־ה ֱא ִ֔
וּמ ְק ָצ ֙ת ְכּ ֵל֣י ֵ ֽב ָ ֽ
הוּדה ִ
וַ יָּ ַ֥צר ָﬠ ֶ ֽל ָיה׃ ב וַ ֵיִּתּן֩ ֲאד ָֹ֨ני ְבּיָ ֜דוֹ ֶאת־יְ ֽהוֹיָ ִ ֣קים ֶ ֽמלֶ ְך־יְ ָ ֗
אמר ַה ֶ֔מּלֶ ְך
ֹלהיו׃ ג וַ ֣יּ ֹ ֶ
אוֹצר ֱא ָ ֽ
ת־ה ֵכּ ִ ֣לים ֵה ִ֔ביא ֵ ֖בּית ַ ֥
ֹלהיו וְ ֶא ַ
ץ־שׁנְ ָ ֖ﬠר ֵבּ֣ית ֱא ָ ֑
יאם ֶ ֽא ֶר ִ
וַ ִיְב ֵ ֥
ן־ה ַפּ ְר ְתּ ִ ֽמים׃
וּמ ַ ֽ
לוּכה ִ
וּמ ֶ ֥זּ ַרﬠ ַה ְמּ ָ ֖
יסיו לְ ָה ִ֞ביא ִמ ְבּ ֵנ֧י יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ִ
לְ ַא ְשׁ ְפּ ַנ֖ז ַ ֣רב ָ ֽס ִר ָ ֑
אתיִם וְ ִת ְשׁ ִ ֽﬠים׃ יב ַא ְשׁ ֵ ֥רי
הוּסר ַה ָתּ ִ֔מיד וְ לָ ֵ ֖תת ִשׁ ֣קּוּץ שׁ ֵ ֹ֑מם ִ֕יָמים ֶ ֖אלֶ ף ָמ ַ ֥
וּמ ֵﬠ ֙ת ַ ֣
יב יא ֵ
ֹלשׁים ַו ֲֽח ִמ ָ ֽשּׁה׃ יג וְ ַא ָ ֖תּה ֵלְ֣ך )לֻ ָך( לַ ֵ ֑קּץ וְ ָתנ֛ ַוּח
ַ ֽה ְמ ַח ֶכּ֖ה וְ יַ ִגּ ַ֑יע לְ ִ֕יָמים ֶ֕אלֶ ף ְשֹׁל֥ שׁ ֵמ ֖אוֹת ְשׁ ִ ֥
יָּמין׃ ידאנ
מד לְ ג ָ ֹֽרלְ ָך֖ לְ ֵ ֥קץ )לֻ ָץ( ַה ִ ֽ
וְ ַ ֽת ֲﬠ ֥ ֹ
אסתר

וּמ ָ ֖אה
ד־כּוּשׁ ֶ ֛שׁ ַבﬠ וְ ֶﬠ ְשׂ ִ ֥רים ֵ
‡ א וַ יְ ִ ֖הי ִבּ ֵימ֣י ֲא ַח ְשׁוֵ ֑רוֹשׁ ֣הוּא ֲא ַח ְשׁוֵ ר֗ וֹשׁ ַהמֹּלֵ ְ֙ך ֵמ ֣הֹדּוּ וְ ַﬠ ֔
שׁוּשׁן
כוּתוֹ ֲא ֶ ֖שׁר ְבּ ַ ֥
יָּמים ָה ֵ ֑הם ְכּ ֶ ֣שׁ ֶבת | ַה ֶ ֣מּלֶ ְך ֲא ַח ְשׁוֵ ר֗ וֹשׁ ַ ֚ﬠל ִכּ ֵ ֣סּא ַמלְ ֔
ְמ ִד ָינֽה׃ ב ַבּ ִ ֖
וּמ ַ ֗די
ל־שׂ ָ ֖ריו ַו ֲֽﬠ ָב ָ ֑דיו ֵ ֣חיל | ָפּ ַ ֣רס ָ
לוֹשׁ לְ ָמלְ ֔כוֹ ָﬠ ָ ֣שׂה ִמ ְשׁ ֶ֔תּה לְ ָכ ָ
ַה ִבּ ָ ֽירה׃ ג ִבּ ְשׁ ַנ֤ת ָשׁ ֙
ַ ֽה ַפּ ְר ְתּ ִ ֛מים וְ ָשׂ ֵ ֥רי ַה ְמּ ִדינ֖ וֹת לְ ָפ ָנֽיו׃
ל־מ ֲﬠ ֵ ֤שׂה
ל־ה ָ ֖א ֶרץ וְ ִאיֵּ ֥י ַהיָּ ֽם׃ ב וְ ָכ ַ ֽ
}א ַח ְשׁוֵ ֧רוֹשׁ{ | ַ ֛מס ַﬠ ָ
י א וַ יָּ֩ ֶשׂ ֩ם ַה ֶ֨מּלֶ ְך אחשרש ֲ
ל־ס ֶפ ֙ר
תוּבים ַﬠ ֵ֨
לוֹא־הם ְכּ ִ֗
ֵ֣
וּפ ָר ַשׁ ֙ת גְּ ֻד ַלּ֣ת ָמ ְר ְדּ ַ֔כי ֲא ֶ ֥שׁר גִּ ְדּל֖ וֹ ַה ֶ ֑מּלֶ ְך ֲה
ָת ְק ֙פּוֹ וּגְ ֣ב ָוּר ֔תוֹ ָ ֽ
הוּדי ִמ ְשׁנֶ ֙ה לַ ֶ ֣מּלֶ ְך ֲא ַח ְשׁוֵ ר֔ וֹשׁ
ִדּ ְב ֵ ֣רי ַה ִ֔יָּמים לְ ַמלְ ֵכ֖י ָמ ַ ֥די ָוּפ ָ ֽרס׃ ג ִ ֣כּי | ָמ ְר ְדּ ַכ֣י ֻ)מיָ ( ַהיְּ ִ ֗
טוֹב לְ ַﬠ ֔מּוֹ וְ ד ֵ ֹ֥בר ָשׁל֖ וֹם לְ ָכל־)לֻ לָ ( זַ ְר ֽﬠוֹ׃ ידנא
הוּדים וְ ָר ֖צוּי לְ ֣ר ֹב ֶא ָ ֑חיו דּ ֵ ֹ֥רשׁ ֙
וְ גָ דוֹל֙ לַ יְּ ִ ֔
דברי הימים

תוּשׁלַ ח ָ ֽל ֶמְך׃
‡ ‡Œא ָא ָ ֥דם ֵ ֖שׁת ֱאנֽ וֹשׁ׃ ב ֵק ָ ֥ינ ן ַ ֽמ ֲהלַ לְ ֵ ֖אל יָ ֽ ֶרד׃ ג ֲחנ֥ וְֹך ְמ ֶ ֖
ל־יְמי ָה ַשּׁ ָמּ ֙ה
תוֹת ָיה ָכּ ֵ ֤
ת־שׁ ְבּ ֶ ֑
ד־ר ְצ ָ ֥תה ָה ָ ֖א ֶרץ ֶא ַ
בúŒו כא לְ ַמ ֤לּ ֹאות ְדּ ַבר־יְ יָ֙ ְבּ ִ ֣פי יִ ְר ְמ ָ֔יהוּ ַﬠ ָ ֽ
ָשׁ ָ֔ב ָתה לְ ַמ ֖לּ ֹאות ִשׁ ְב ִ ֥ﬠים ָשׁ ָנֽה׃ כב ִוּב ְשׁ ַנ֣ת ַא ַ֗חת לְ ֨כ ֶוֹר ֙שׁ ֶ ֣מלֶ ְך ָפּ ַ ֔רס לִ ְכל֥ וֹת ְדּ ַבר־יְ יָ ֖
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נא

ם־בּ ִמ ְכ ָ ֖תּב
כוּתוֹ וְ גַ ְ
ל־מלְ ֔
ְך־פּ ַ ֔רס וַ יַּ ֲֽﬠ ֶבר־קוֹל֙ ְבּ ָכ ַ
ְבּ ִ ֣פי יִ ְר ְמיָ ֑הוּ ֵה ִ ֣ﬠיר יְ ָ֗י ֶאת־ר֨ ַ ֙וּח ֣כּ ֶוֹרשׁ ֶ ֽמלֶ ָ
ֹלהי
ל־מ ְמלְ ֤כוֹת ָה ָ֨א ֶר ֙ץ ָנ ַ֣תן ֗ ִלי יְ יָ֙ ֱא ֵ ֣
ה־א ַ֞מר ֻ)א ָר( ֣כּ ֶוֹרשׁ | ֶ ֣מלֶ ְך ָפּ ַ ֗רס ָכּ ַ
מר׃ כג ֽכֹּ ָ
לֵ א ֽ ֹ
ל־ﬠ ֗מּוֹ
י־ב ֶכ֣ם ִמ ָכּ ַ
יהוּדה ִ ֽמ ָ
וּשׁ ַל֖םִ ֲא ֶ ֣שׁר ִ ֽבּ ָ ֑
וּא־פ ַ ֤קד ָﬠלַ ֙י לִ ְבנֽ וֹת־ל֣ וֹ ַ֔ביִת ִבּ ֽיר ָ
ַה ָשּׁ ַ֔מיִם וְ ֽה ָ
)ﬠוָ ( וְ יָ ַֽﬠל׃ ינאד
ֹלהיו ִﬠ ֖מּוֹ ֻ
יְ יָ ֧ ֱא ָ ֛
עזרא

‡ א ִוּב ְשׁ ַנ֣ת ַא ַ֗חת לְ ֨כ ֶוֹר ֙שׁ ֶ ֣מלֶ ְך ָפּ ַ ֔רס לִ ְכל֥ וֹת ְדּ ַבר־יְ יָ ֖ ִמ ִ ֣פּי יִ ְר ְמיָ ֑ה ֵה ִ ֣ﬠיר יְ ָ֗י ֶאת־ר֨ ַ ֙וּח ֣כֹּ ֶרשׁ
מר׃ ב ֣כֹּה ָא ַ֗מר ֹ֚כּ ֶרשׁ ֶ ֣מלֶ ְך ָפּ ַ ֔רס
ם־בּ ִמ ְכ ָ ֖תּב לֵ א ֽ ֹ
כוּתוֹ וְ גַ ְ
ל־מלְ ֔
ְך־פּ ַ ֔רס וַ יַּ ֲֽﬠ ֶבר־קוֹל֙ ְבּ ָכ ַ
ֶ ֽמלֶ ָ
וּשׁ ַל֖םִ
וּא־פ ַ ֤קד ָﬠלַ ֙י לִ ְבנֽ וֹת־ל֣ וֹ ַ֔ביִת ִבּ ֽיר ָ
ֹלהי ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם וְ ֽה ָ
ֹ֚כּל ַמ ְמלְ ֣כוֹת ָה ָ֔א ֶרץ ָנ ַ֣תן ֔ ִלי יְ יָ ֖ ֱא ֵ ֣
יהוּדה וְ ִי ֶ֗בן
וּשׁ ַל֖םִ ֲא ֶ ֣שׁר ִ ֽבּ ָ ֑
ֹלה ֙יו ִﬠ ֔מּוֹ וְ ַ֕י ַﬠל לִ ֽיר ָ
ל־ﬠ ֗מּוֹ יְ ִ ֤הי ֱא ָ
י־ב ֶכ֣ם ִמ ָכּ ַ
יהוּדה׃ ג ִ ֽמ ָ
ֲא ֶ ֥שׁר ִ ֽבּ ָ ֽ
וּשׁ ָ ֽלםִ׃
ֹלהים ֲא ֶ ֥שׁר ִבּ ֽיר ָ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֥הוּא ָ ֽה ֱא ִ ֖
ת־בּ֤ית יְ יָ֙ ֱא ֵ ֣
ֶא ֵ
ֹלהי ַ ֚ﬠל ָ ֽגּ ֳא ֵל֣י ַה ְכּ ֻה ָ֔נּה ְוּב ִ ֥רית ַה ְכּ ֻה ָנּ֖ה וְ ַהלְ וִ ִיּֽם׃ ל וְ ִ ֽט ַה ְר ִ ֖תּים ִמ ָכּל־
נחמיה יג כט זָ ְכ ָ ֥רה לָ ֶ ֖הם ֱא ָ ֑
)ה ָם(
אכ ֽתּוֹ׃ לא וּלְ ֻק ְר ַ ֧בּן ָ ֽה ֵﬠ ִ ֛צים ֻ
נֵ ָכ֑ר וָ ַ ֽא ֲﬠ ִ ֧מ ָידה ִמ ְשׁ ָמ ֛רוֹת לַ ֽכֹּ ֲה ִנ֥ים וְ לַ לְ וִ יִּ ֖ם ִ ֥אישׁ ִבּ ְמלַ ְ
טוֹבה׃ חזק ינדא
ֹלהי ֻ)איָ ( לְ ָ ֽ
ה־לּי ֱא ַ ֖
כּוּרים זָ ְכ ָר ִ ֥
ְבּ ִﬠ ִ ֥תּים ְמזֻ ָמּנ֖ וֹת וְ לַ ִבּ ִ ֑

נב
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משניות
סדר זרעים
מסכת ברכות

רוּמ ָתןַ ,ﬠד
קוֹרין ֶאת ְשׁ ַמﬠ ְבּ ַﬠ ְר ִביתִ ,מ ָשּׁ ָﬠה ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים נִ ְכנָ ִסים לֶ ֱאכוֹל ִבּ ְת ָ
ֵמ ֵא ָימ ַתי ִ
אוֹמ ִריםַ ,ﬠד ֲחצוֹתַ .ר ָבּן
מוּרה ָה ִראשׁוֹנָ הִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
סוֹף ָה ַא ְשׁ ָ
אוֹמרַ ,ﬠד ֶשׁיַּ ֲﬠלֶ ה ַﬠמּוּד ַה ָשּׁ ַחרַ .מ ֲﬠ ֶשׂה ֶשׁ ָבּאוּ ָבנָ יו ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ֶתּהָ ,א ְמרוּ
גַּ ְמלִ ֵיאל ֵ
לוֹ ,ל ֹא ָק ִרינוּ ֶאת ְשׁ ַמﬠָ .א ַמר לָ ֶהםִ ,אם ל ֹא ָﬠלָ ה ַﬠמּוּד ַה ַשּׁ ַחרַ ,ח ִיָּבין ַא ֶתּם לִ ְקרוֹת.
וְ ל ֹא זוֹ ִבּלְ ַבדֶ ,אלָּ א ָכּל ַמה ֶשּׁ ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ַﬠד ֲחצוֹתִ ,מ ְצוָ ָתן ַﬠד ֶשׁיַּ ֲﬠלֶ ה ַﬠמּוּד
ַה ָשּׁ ַחרֶ .ה ְק ֵטר ֲחלָ ִבים וְ ֵא ָב ִריםִ ,מ ְצוָ ָתן ַﬠד ֶשׁיַּ ֲﬠלֶ ה ַﬠמּוּד ַה ָשּׁ ַחר .וְ ָכל ַהנֶּ ֱא ָכלִ ין לְ יוֹם
ֶא ָחדִ ,מ ְצוָ ָתן ַﬠד ֶשׁיַּ ֲﬠלֶ ה ַﬠמּוּד ַה ָשּׁ ַחרִ .אם ֵכּן ,לָ ָמּה ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ַﬠד ֲחצוֹתְ ,כּ ֵדי
לְ ַה ְר ִחיק ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ֲﬠ ֵב ָרה:
טּוֹבהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת
ַחיָּב ָא ָדם לְ ָב ֵרְך ַﬠל ָה ָר ָﬠה ְכּ ֵשׁם ֶשׁהוּא ְמ ָב ֵרְך ַﬠל ַה ָ
ֹלהיָך ְבּ ָכל לְ ָב ְבָך ְוּב ָכל נַ ְפ ְשָׁך ְוּב ָכל ְמא ֶֹדָךְ .בּ ָכל לְ ָב ְבָךִ ,בּ ְשׁנֵ י יְ ָצ ֶריָךְ ,בּיֵ ֶצר טוֹב
יְ יָ ֱא ֶ
נוֹטל ֶאת נַ ְפ ֶשָׁךְ .וּב ָכל ְמא ֶֹדָךְ ,בּ ָכל ָממוֹנֶ ָךָ .דּ ָבר
ְוּביֵ ֶצר ָרﬠְ .וּב ָכל נַ ְפ ְשָׁךֲ ,א ִפלּוּ הוּא ֵ
מוֹדה לוֹ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד .ל ֹא
מוֹדד לָ ְך ֱהוֵ י ֶ
וּמ ָדּה ֶשׁהוּא ֵ
ַא ֵחר ְבּ ָכל ְמא ֶֹדָךְ ,בּ ָכל ִמ ָדּה ִ
יָ ֵקל ָא ָדם ֶאת ר ֹאשׁוֹ ְכּנֶ גֶ ד ַשׁ ַﬠר ַה ִמּזְ ָרחֶ ,שׁהוּא ְמ ֻכוָּ ן ְכּנֶ גֶ ד ֵבּית ָק ְד ֵשׁי ַה ֳקּ ָד ִשׁים.
ל ֹא ָיִכּנֵ ס לְ ַהר ַה ַבּיִת ְבּ ַמ ְקלוְֹ ,וּב ִמנְ ָﬠלוְֹ ,וּב ֻפנְ ָדּתוְֹ ,וּב ָא ָבק ֶשׁ ַﬠל ַרגְ לָ יו ,וְ ל ֹא יַ ֲﬠ ֶשׂנּוּ
אוֹמ ִרים ִמן
חוֹת ֵמי ְב ָרכוֹת ֶשׁ ָהיוּ ַב ִמּ ְק ָדּשָׁ ,היוּ ְ
ַק ַפּנְ ַדּ ְריָ אְ ,וּר ִק ָיקה ִמ ַקּל וָ ח ֶֹמרָ .כּל ְ
אוֹמ ִרים ִמן
ָהﬠוֹלָ םִ .מ ֶשּׁ ִקּלְ ְקלוּ ַה ִמּינִ ין ,וְ ָא ְמרוֵּ ,אין ﬠוֹלָ ם ֶאלָּ א ֶא ָחדִ ,ה ְת ִקינוּ ֶשׁיְּ הוּ ְ
שׁוֹאל ֶאת ְשׁלוֹם ֲח ֵברוֹ ַבּ ֵשּׁםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר,
ָהﬠוֹלָ ם וְ ַﬠד ָהﬠוֹלָ ם .וְ ִה ְת ִקינוּ ֶשׁיְּ ֵהא ָא ָדם ֵ
אוֹמר,
ֹאמרוּ לוֹ ָיְב ֶר ְכָך יְ יָ .וְ ֵ
קּוֹצ ִרים יְ יָ ִﬠ ָמּ ֶכם ,וַ יּ ְ
ֹאמר לַ ְ
וְ ִהנֵּ ה ב ַֹﬠז ָבּא ִמ ֵבּית לֶ ֶחם וַ יּ ֶ
אוֹמרֵ ,ﬠת לַ ֲﬠשׂוֹת לַ ייָ ֵה ֵפרוּ
אוֹמרַ ,אל ָתּבוּז ִכּי זָ ְקנָ ה ִא ֶמָּך .וְ ֵ
יְ יָ ִﬠ ְמָּך גִּ בּוֹר ֶה ָחיִ ל .וְ ֵ
תּוֹר ֶתָך ִמשּׁוּם ֵﬠת לַ ֲﬠשׂוֹת לַ ייָ :
אוֹמרֵ ,ה ֵפרוּ ָ
תּוֹר ֶתָךַ .ר ִבּי נָ ָתן ֵ
ָ
מסכת פאה

כּוּרים ,וְ ָה ְר ָאיוֹן ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,וְ ַתלְ מוּד
ֵאלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵאין לָ ֶהם ִשׁﬠוּרַ ,ה ֵפּ ָאה ,וְ ַה ִבּ ִ
רוֹת ֶיהם ָבּﬠוֹלָ ם ַהזֶּ ה וְ ַה ֶקּ ֶרן ַק ֶיֶּמת לוֹ לָ ﬠוֹלָ ם ַה ָבּא,
אוֹכל ֵפּ ֵ
תּוֹרהֵ .אלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ָא ָדם ֵ
ָ
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נג

תּוֹרה ְכּנֶ גֶ ד
ִכּבּוּד ָאב וָ ֵאם ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,וַ ֲה ָב ַאת ָשׁלוֹם ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ,וְ ַתלְ מוּד ָ
ֻכּלָּ ם:
נוֹתן ָבּ ֶהםֲ ,ה ֵרי זֶ ה ל ֹא יִ טּוֹל .וְ ָכל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ָצ ִריְך
נוֹשׂא וְ ֵ
ִמי ֶשׁיֶּ שׁ לוֹ ֲח ִמ ִשּׁים זוּז וְ הוּא ֵ
נוֹטלֵ ,אינוֹ ֵמת ִמן ַהזִּ ְקנָ ה ַﬠד ֶשׁיִּ ְצ ָט ֵרְך לַ ְבּ ִריּוֹת .וְ ָכל ִמי ֶשׁ ָצּ ִריְך לִ טּוֹל וְ ֵאינוֹ
לִ טּוֹל וְ ֵ
אוֹמרָ ,בּרוְּך
נוֹטלֵ ,אינוֹ ֵמת ִמן ַהזִּ ְקנָ ה ַﬠד ֶשׁ ַיְּפ ְרנֵ ס ֲא ֵח ִרים ִמ ֶשּׁלּוֹ ,וְ ָﬠלָ יו ַה ָכּתוּב ֵ
ֵ
ַהגֶּ ֶבר ֲא ֶשׁר ְיִב ַטח ַבּייָ וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחוֹ .וְ ֵכן ַדּיָּ ן ֶשׁ ָדּן ִדּין ֱא ֶמת לַ ֲא ִמתּוֹ .וְ ָכל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ
ﬠוֹשׂה ַﬠ ְצמוֹ ְכּ ַא ַחד ֵמ ֶהםֵ ,אינוֹ ֵמת ִמן ַהזִּ ְקנָ ה ַﬠד
סוּמא וְ ל ֹא ִפ ֵסּ ַח וְ ֶ
ל ֹא ִחגֵּ ר וְ ל ֹא ָ
בוֹאנּוּ ,וְ נֶ ֱא ַמרֶ ,צ ֶדק ֶצ ֶדק ִתּ ְרדּ ֹף .וְ ָכל
דוֹרשׁ ָר ָﬠה ְת ֶ
ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְכּ ַא ַחד ֵמ ֶהםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ ֵ
וּמ ֶטּה ֶאת ַה ִדּיןֵ ,אינוֹ ֵמת ִמן ַהזִּ ְקנָ ה ַﬠד ֶשׁ ֵﬠינָ יו ֵכּהוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר,
לּוֹק ַח שׁ ַֹחד ַ
ַדּיָּ ן ֶשׁ ֵ
וְ שׁ ַֹחד ל ֹא ִת ָקּח ִכּי ַהשּׁ ַֹחד יְ ַﬠוֵּ ר ִפּ ְק ִחים:
מסכת דמאי

נוֹבלוֹת
שׁוּחְ ,וּבנוֹת ִשׁ ְק ָמה ,וְ ְ
ַה ַקּלִּ ין ֶשׁ ַבּ ְדּ ַמאיַ ,ה ִשּׁ ִיתין ,וְ ָה ִר ִימין ,וְ ָה ֻﬠזְ ָר ִדיןְ ,וּבנוֹת ַ
אוֹמרָ ,כּל
הוּדה ֵ
יהוּדהָ ,האוֹג ,וְ ַהח ֶֹמץ ,וְ ַה ֻכּ ְס ָבּרַ .ר ִבּי יְ ָ
ַה ְתּ ָמ ָרה ,וְ ַהגֻּ ְפנִ ין ,וְ ַהנִּ ְצ ָפּהִ .וּב ָ
טוּרין ,חוּץ ֵמ ִר ֵימי ִשׁ ְקמוֹנָ הָ .כּל
דּוּפ ָרהָ .כּל ָה ִר ִימין ְפּ ִ
טוּרין ,חוּץ ִמ ֶשּׁל ְ
ַה ִשּׁ ִיתין ְפּ ִ
ְבּנוֹת ִשׁ ְק ָמה ְפּטוּרוֹת ,חוּץ ִמן ַה ֻמּ ְס ָטפוֹת:
שׁוּרה ַה ִחיצוֹנָ ה ַא ַחת
ִמי ֶשׁ ָהיוּ לוֹ ֶﬠ ֶשׂר שׁוּרוֹת ֶשׁל ֶﬠ ֶשׂר ֶﬠ ֶשׂר ַכּ ֵדּי יַ יִ ן ,וְ ָא ַמרָ ,
שׁוּרה ַה ִחיצוֹנָ ה ַא ַחת
לוֹכ ָסןֲ .ח ִצי ָ
נוֹטל ְשׁ ֵתּי ָח ִביּוֹת ְ
דוּע ֵאיזוֹ ִהיאֵ ,
ַמ ֲﬠ ֵשׂר ,וְ ֵאין יָ ַ
שׁוּרה ַא ַחת ַמ ֲﬠ ֵשׂר,
נוֹטל ַא ְר ַבּﬠ ָח ִביּוֹת ֵמ ַא ְר ַבּﬠ זָ וִ יּוֹתָ .
דוּע ֵאיזוֹ ִהיאֵ ,
ַמ ֲﬠ ֵשׂר ,וְ ֵאין יָ ַ
דוּע
שׁוּרה ַא ַחת ַמ ֲﬠ ֵשׂר ,וְ ֵאין יָ ַ
לוֹכ ָסןֲ .ח ִצי ָ
שׁוּרה ַא ַחת ְ
נוֹטל ָ
דוּע ֵאיזוֹ ִהיאֵ ,
וְ ֵאין יָ ַ
נוֹטל
דוּע ֵאיזוֹ ִהיאֵ ,
לוֹכ ָסןָ .ח ִבית ַא ַחת ַמ ֲﬠ ֵשׂר ,וְ ֵאין יָ ַ
נוֹטל ְשׁ ֵתּי שׁוּרוֹת ְ
ֵאיזוֹ ִהיאֵ ,
ִמ ָכּל ָח ִבית וְ ָח ִבית:
מסכת כלאים

שׁוּﬠלַ ,ה ֻכּ ְסּ ִמין וְ ַה ִשּׁיפוֹן,
ﬠוֹרים וְ ִשׁבֹּלֶ ת ָ
ַה ִח ִטּים וְ ַהזּוּנִ ין ֵאינָ ם ִכּלְ ַאיִם זֶ ה ָבזֶ הַ .ה ְשּׂ ִ
ﬠוּﬠיתֵ ,אינָ ם ִכּלְ ַאיִם זֶ ה ָבזֶ ה:
ַהפּוֹל וְ ַה ַסּ ִפּירַ ,ה ֻפּ ְר ְק ָדן וְ ַהטּ ַֹפח ,וּפוֹל ַהלָּ ָבן וְ ַה ְשּׁ ִ
תּוֹכף ְתּ ִכ ָיפה ַא ַחת,
כּוֹב ִסיםֲ ,אסוּרוֹת ִמשּׁוּם ִכּלְ ָאיִםַ .ה ֵ
אוֹתוֹת ַהגַּ ְר ִדּין וְ אוֹתוֹת ַה ְ
אשׁ ָיה לְ ַצד
שּׁוֹמ ָטהּ ְבּ ַשׁ ָבּת ָפּטוּרָ .ﬠ ָשׂה ְשׁנֵ י ָר ֶ
ֵאינָ הּ ִחבּוּר ,וְ ֵאין ָבּהּ ִמשּׁוּם ִכּלְ ַאיִם ,וְ ַה ְ

נד
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אוֹמרַ ,ﬠד
הוּדה ֵ
שּׁוֹמ ָטהּ ְבּ ַשׁ ָבּת ַחיָּבַ .ר ִבּי יְ ָ
ֶא ָחדִ ,חבּוּר ,וְ יֶ שׁ ָבּהּ ִמשּׁוּם ִכּלְ ַאיִם ,וְ ַה ְ
ֶשׁיְּ ַשׁלֵּ שַׁ .ה ַשּק וְ ַה ֻקּ ָפּה ִמ ְצ ָט ְר ִפין לְ ִכלְ ָאיִם:
מסכת שביעית

אוֹמ ִריםָ ,כּל זְ ַמן ֶשׁהוּא
חוֹר ִשׁין ִבּ ְשׂ ֵדה ָה ִאילָ ן ֶﬠ ֶרב ְשׁ ִב ִיﬠיתֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
ַﬠד ֵא ָימ ַתי ְ
רוֹבין ִדּ ְב ֵרי ֵאלּוּ לִ ְהיוֹת ְכּ ִד ְב ֵרי ֵאלּוּ:
אוֹמ ִריםַ ,ﬠד ָה ֲﬠ ֶצ ֶרתְ .וּק ִ
ֶיָפה לַ ֶפּ ִריֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
נוֹחה ֵה ֶימנּוַּ .הֹּלוֶ ה ִמן ַהגֵּ ר ֶשׁנִּ ְתגַּ יְּ רוּ ָבנָ יו
רוּח ֲח ָכ ִמים ָ
ַה ַמּ ֲחזִ יר חוֹב ַבּ ְשּׁ ִב ִיﬠיתַ ,
נוֹחה ֵה ֶימנּוָּ .כּל ַה ִמּ ַטּלְ ְטלִ ין נִ ְקנִ ין
רוּח ֲח ָכ ִמים ָ
ִﬠמּוֹ ,ל ֹא יַ ֲחזִ יר לְ ָבנָ יו ,וְ ִאם ֶה ֱחזִ ירַ ,
נוֹחה ֵה ֶימנּוּ:
רוּח ֲח ָכ ִמים ָ
ִבּ ְמ ִשׁ ָיכה ,וְ ָכל ַה ְמ ַקיֵּם ֶאת ְדּ ָברוַֹ ,
מסכת תרומות

שּׁוֹטה ,וְ ַה ָקּ ָטן,
רוּמהַ .ה ֵח ֵרשׁ ,וְ ַה ֶ
רוּמ ָתן ְתּ ָ
ֲח ִמ ָשּׁה ל ֹא ְיִתרוֹמוּ ,וְ ִאם ָתּ ְרמוּ ֵאין ְתּ ָ
רוּמתוֹ
תּוֹרם ֶאת ֶשׁ ֵאינוֹ ֶשׁלּוֹ ,נָ ְכ ִרי ֶשׁ ָתּ ַרם ֶאת ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִפלּוּ ִבּ ְרשׁוּתֵ ,אין ְתּ ָ
וְ ַה ֵ
רוּמה:
ְתּ ָ
ַמ ְדלִ ִיקין ֶשׁ ֶמן ְשׂ ֵר ָפה ְבּ ָב ֵתּי ְכנֵ ִסיּוֹתְ ,וּב ָב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹתִ ,וּב ְמבוֹאוֹת ָה ֲא ֵפלִ ין ,וְ ַﬠל גַּ ֵבּי
מוּדה ֵא ֶצל ָא ִב ָיהָ ,א ִב ָיה
ַהחוֹלִ ין ִבּ ְרשׁוּת כּ ֵֹהןַ .בּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁנִּ ֵשּׂאת לַ כּ ֵֹהן וְ ִהיא לְ ָ
הוּדה.
שׁוּתהַּ .מ ְדלִ ִיקין ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֲא ָבל ל ֹא ְבּ ֵבית ָה ֵא ֶבלִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי יְ ָ
ַמ ְדלִ יק ִבּ ְר ָ
אוֹסר ָכּאן וְ ָכאן.
אוֹמרְ ,בּ ֵבית ָה ֵא ֶבל ֲא ָבל ל ֹא ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ֶתּהַ .ר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
יוֹסי ֵ
וְ ַר ִבּי ֵ
ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ַמ ִתּיר ָכּאן וְ ָכאן:
מסכת מעשרות

ְכּלָ ל ָא ְמרוּ ְבּ ַמ ַﬠ ְשׂרוֹת ,כֹּל ֶשׁהוּא א ֶֹכל ,וְ נִ ְשׁ ָמר ,וְ גִ דּוּלָ יו ִמן ָה ָא ֶרץַ ,חיָּב ְבּ ַמ ַﬠ ְשׂרוֹת.
שׁוֹמרוֹ
וְ ﬠוֹד ְכּלָ ל ַא ֵחר ָא ְמרוּ ,כֹּל ֶשׁ ְתּ ִחלָּ תוֹ א ֶֹכל וְ סוֹפוֹ א ֶֹכלַ ,אף ַﬠל ִפּי ֶשׁהוּא ְ
הוֹסיף א ֶֹכלַ ,חיָּב ָק ָטן וְ גָ דוֹל .וְ כֹל ֶשׁ ֵאין ְתּ ִחלָּ תוֹ א ֶֹכל ֲא ָבל סוֹפוֹ א ֶֹכלֵ ,אינוֹ ַחיָּב ַﬠד
לְ ִ
ֶשׁיֵּ ָﬠ ֶשׂה א ֶֹכל:
שׁוּם ַבּ ַﬠל ֶבּ ִכיָ ,וּב ָצל ֶשׁל ִר ְכ ָפּא ,וּגְ ִר ִיסין ַה ִקּילְ ִקין ,וְ ָה ֲﬠ ָד ִשׁים ַה ִמּ ְצ ִריּוֹתַ ,ר ִבּי ֵמ ִאיר
טוּרים ִמן ַה ַמּ ַﬠ ְשׂרוֹת ,וְ נִ לְ ָק ִחין
קּוּטנִ יםְ ,פּ ִ
אוֹמר ַאף ַה ְ
יוֹסי ֵ
אוֹמר ַאף ַה ַקּ ְר ָקסַ ,ר ִבּי ֵ
ֵ
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נה

ִמ ָכּל ָא ָדם ַבּ ְשּׁ ִב ִיﬠית .זֶ ַרﬠ לוּף ָה ֶﬠלְ יוֹן ,זֶ ַרﬠ ְכּ ֵר ִשׁים ,זֶ ַרﬠ ְבּ ָצלִ ים ,זֶ ַרﬠ לֶ ֶפת ְוּצנוֹנוֹת,
טוּרים ִמן ַה ַמּ ַﬠ ְשׂרוֹת ,וְ נִ לְ ָק ִחין ִמ ָכּל ָא ָדם
וּשׁ ָאר זֵ ְרﬠוֹנֵ י גִ נָּ ה ֶשׁ ֵאינָ ן נֶ ֱא ָכלִ יםְ ,פּ ִ
ְ
רוּמהֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ יֵ ָא ֵכלוּ:
ַבּ ְשּׁ ִב ִיﬠיתֶ ,שׁ ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁ ֲא ִב ֶיהן ְתּ ָ
מסכת מעשר שני

שׁוֹקלִ ין
מוֹכ ִרין אוֹתוֹ ,וְ ֵאין ְמ ַמ ְשׁ ְכּנִ ין אוֹתוֹ ,וְ ֵאין ַמ ֲחלִ ִיפין אוֹתוֹ ,וְ ל ֹא ְ
ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ֵאין ְ
ירוּשׁלַ יִםֵ ,הילָ ְך יַ יִ ן וְ ֶתן לִ י ֶשׁ ֶמן ,וְ ֵכן ְשׁ ָאר ָכּל ַה ֵפּרוֹת.
ֹאמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ִבּ ָ
ְכּנֶ גְ דּוֹ ,וְ ל ֹא י ַ
נוֹתנין זֶ ה לָ זֶ ה ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם:
ֲא ָבל ְ
נּוֹק ִפים.
ﬠוֹר ִרים וְ ֶאת ַה ְ
הוֹדיוֹת ַה ַמּ ֲﬠ ֵשׂרַ .אף הוּא ִבּ ֵטּל ֶאת ַה ְמ ְ
יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ֶה ֱﬠ ִביר ָ
ָ
ירוּשׁלַ יִםְ .וּב ָיָמיו ֵאין ָא ָדם ָצ ִריְך לִ ְשׁאוֹל ַﬠל ַה ְדּ ַמאי:
וְ ַﬠד ָיָמיו ָהיָ ה ַפּ ִטּישׁ ַמ ֶכּה ִבּ ָ
מסכת חלה

שׁוּﬠל וְ ִשׁיפוֹןֲ ,ה ֵרי
ﬠוֹרים וְ ַה ֻכּ ְסּ ִמין וְ ִשׁבֹּלֶ ת ָ
ֲח ִמ ָשּׁה ְד ָב ִרים ַח ִיָּבין ַבּ ַחלָּ הַ ,ה ִח ִטּים וְ ַה ְשּׂ ִ
וּמלִּ ְקצוֹר
סוּרין ֶבּ ָח ָדשׁ ִמלִּ ְפנֵ י ַה ֶפּ ַסחִ ,
וּמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִﬠם זֶ ה ,וַ ֲא ִ
ֵאלּוּ ַח ִיָּבין ַבּ ַחלָּ הִ ,
סוּרין ַﬠד ֶשׁיָּבוֹא
ִמלִּ ְפנֵ י ָהﬠ ֶֹמר .וְ ִאם ִה ְשׁ ִרישׁוּ ק ֶֹדם לָ ﬠ ֶֹמרָ ,הﬠ ֶֹמר ַמ ִתּ ָירן .וְ ִאם לָ אוֲ ,א ִ
ָהﬠ ֶֹמר ַה ָבּא:
כּוּרי יַ יִ ן
יוֹסף ַהכּ ֵֹהן ֵה ִביא ִבּ ֵ
ֶבּן ַאנְ ִטינוֹס ֶה ֱﬠלָ ה ְבּכוֹרוֹת ִמ ָבּ ֶבל ,וְ ל ֹא ִק ְבּלוּ ִמ ֶמּנּוֵּ .
ירוּשׁלַ יִם,
וְ ֶשׁ ֶמן ,וְ ל ֹא ִק ְבּלוּ ִמ ֶמּנּוַּ .אף הוּא ֶה ֱﬠלָ ה ָבּנָ יו ְוּבנֵ י ֵביתוֹ לַ ֲﬠשׂוֹת ֶפּ ַסח ָק ָטן ִבּ ָ
כּוּריו ֵמ ַא ַפּ ְמיָ א וְ ִק ְבּלוּ ִמ ֶמּנּוּ,
חוֹבהֲ .א ִר ְיסטוֹן ֵה ִביא ִבּ ָ
וְ ֶה ֱחזִ ירוּהוֶּ ,שׁלּ ֹא יִ ָקּ ַבﬠ ַה ָדּ ָבר ָ
ירוּשׁלָ יִם:
סוּריָ אְ ,כּקוֹנֶ ה ַבּ ַפּ ְרוָ ר ֶשׁ ִבּ ָ
ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ָא ְמרוַּ ,הקּוֹנֶ ה ְבּ ְ
מסכת ערלה

אוֹמרֲ ,א ִפלּוּ ָא ַמר ַה ְפּנִ ִימי לְ ַמ ֲא ָכל
יוֹסי ֵ
נּוֹט ַע לִ ְסיָ ג וּלְ קוֹרוֹתָ ,פּטוּר ִמן ָה ָﬠ ְרלָ הַ .ר ִבּי ֵ
ַה ֵ
וְ ַה ִחיצוֹן לִ ְסיָ גַ ,ה ְפּנִ ִימי ַחיָּב וְ ַה ִחיצוֹן ָפּטוּר:
לוֹק ַחִ ,וּבלְ ַבד
יוֹרד וְ ֵ
חוּצה לָ ָא ֶרץ ֵ
סוּריָ א ֻמ ָתּרְ .וּב ָ
ְס ֵפק ָﬠ ְרלָ הְ ,בּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאסוּר ְוּב ְ
חוּצה לוְֹ ,בּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאסוּר
טוּע יָ ָרק וְ יָ ָרק נִ ְמ ָכּר ָ
לוֹקטֶ .כּ ֶרם נָ ַ
ֶשׁלּ ֹא יִ ְר ֶאנּוּ ֵ
לוֹקטִ ,וּבלְ ַבד ֶשׁלּ ֹא יִ לְ קוֹט ַבּיָּ דֶ .ה ָח ָדשׁ ָאסוּר
יוֹרד וְ ֵ
חוּצה לָ ָא ֶרץ ֵ
סוּריָ א ֻמ ָתּרְ ,וּב ָ
ְוּב ְ
סוֹפ ִרים:
תּוֹרה ְבּ ָכל ָמקוֹם .וְ ָה ָﬠ ְרלָ ה ֲהלָ ָכה .וְ ַה ִכּלְ ַאיִם ִמ ְדּ ְב ֵרי ְ
ִמן ַה ָ
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מסכת ביכורים

קוֹרין ,וְ יֵ שׁ ֶשׁ ֵאינָ ן ְמ ִב ִיאיןֵ .אלּוּ ֶשׁ ֵאינָ ן
קוֹריןְ ,מ ִב ִיאין וְ ל ֹא ִ
כּוּרים וְ ִ
יֵ שׁ ְמ ִב ִיאין ִבּ ִ
נּוֹט ַע לְ תוְֹך ֶשׁלוֹ וְ ִה ְב ִריְך לְ תוְֹך ֶשׁל יָ ִחיד אוֹ ֶשׁל ַר ִבּים ,וְ ֵכן ַה ַמּ ְב ִריְך ִמתּוְֹך
ְמ ִב ִיאיןַ ,ה ֵ
נּוֹט ַע לְ תוְֹך ֶשׁלּוֹ וְ ִה ְב ִריְך לְ תוְֹך ֶשׁלּוֹ וְ ֶד ֶרְך
ֶשׁל יָ ִחיד אוֹ ִמתּוְֹך ֶשׁל ַר ִבּים לְ תוְֹך ֶשׁלּוַֹ .ה ֵ
אוֹמרָ ,כּזֶ ה ֵמ ִביא:
הוּדה ֵ
ַהיָּ ִחיד וְ ֶד ֶרְך ָה ַר ִבּים ָבּ ֶא ְמ ַצﬠֲ ,ה ֵרי זֶ ה ֵאינוֹ ֵמ ִביאַ .ר ִבּי יְ ָ
כּוּרים ְכּנִ ְכ ֵסי כ ֵֹהןֶ ,שׁהוּא קוֹנֶ ה ֵמ ֶהם ֲﬠ ָב ִדים וְ ַק ְר ָקﬠוֹת ְוּב ֵה ָמה
לְ ָמה ָא ְמרוּ ַה ִבּ ִ
אוֹמר,
הוּדה ֵ
תּוֹרה .וְ ַר ִבּי יְ ָ
נוֹטלָ ן ְבּחוֹבוֹ ,וְ ָה ִא ָשּׁה ִבּ ְכ ֻת ָבּ ָתהְּ ,כּ ֵס ֶפר ָ
ְט ֵמ ָאהַ ,וּב ַﬠל חוֹב ְ
אוֹתם לְ ַאנְ ֵשׁי ִמ ְשׁ ָמר,
נוֹתנִ ין ָ
אוֹמ ִריםְ ,
טוֹבה .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
אוֹתם ֶאלָּ א לְ ָח ֵבר ְבּ ָ
נוֹתנִ ין ָ
ֵאין ְ
וְ ֵהם ְמ ַחלְּ ִקין ֵבּינֵ ֶיהם ְכּ ָק ְד ֵשׁי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:

סדר מועד
מסכת שבת

וּשׁ ַתּיִם ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּﬠ ַבּחוּץֵ .כּ ַיצדֶ .ה ָﬠנִ י
יְ ִציאוֹת ַה ַשּׁ ָבּתְ ,שׁ ַתּיִם ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּﬠ ִבּ ְפנִ יםְ ,
ﬠוֹמד ַבּחוּץ ַוּב ַﬠל ַה ַבּיִת ִבּ ְפנִ יםָ .פּ ַשׁט ֶה ָﬠנִ י ֶאת יָ דוֹ לִ ְפנִ ים וְ נָ ַתן לְ תוְֹך יָ דוֹ ֶשׁל ַבּ ַﬠל
ֵ
הוֹציאֶ ,ה ָﬠנִ י ַחיָּב ַוּב ַﬠל ַה ַבּיִת ָפּטוּרָ .פּ ַשׁט ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת ֶאת
תּוֹכהּ וְ ִ
ַה ַבּיִת ,אוֹ ֶשׁנָּ ַטל ִמ ָ
תּוֹכהּ וְ ִה ְכנִ יסַ ,בּ ַﬠל ַה ַבּיִת ַחיָּב וְ ֶה ָﬠנִ י
יָ דוֹ לַ חוּץ וְ נָ ַתן לְ תוְֹך יָ דוֹ ֶשׁל ָﬠנִ י ,אוֹ ֶשׁנָּ ַטל ִמ ָ
הוֹציא,
תוֹכהּ וְ ִ
תּוֹכהּ ,אוֹ ֶשׁנָּ ַתן לְ ָ
ָפּטוּרָ .פּ ַשׁט ֶה ָﬠנִ י ֶאת יָ דוֹ לִ ְפנִ ים וְ נָ ַטל ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת ִמ ָ
תוֹכהּ
תּוֹכהּ ,אוֹ ֶשׁנָּ ַתן לְ ָ
טוּריםָ .פּ ַשׁט ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת ֶאת יָ דוֹ לַ חוּץ וְ נָ ַטל ֶה ָﬠנִ י ִמ ָ
ְשׁנֵ ֶיהם ְפּ ִ
טוּרים:
וְ ִה ְכנִ יסְ ,שׁנֵ ֶיהם ְפּ ִ
פּוֹק ִקין ֶאת ַה ָמּאוֹר,
ְמ ִפ ִירין נְ ָד ִרים ְבּ ַשׁ ָבּת ,וְ נִ ְשׁ ָאלִ ין לִ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵהן לְ צ ֶֹרְך ַה ַשּׁ ָבּתְ .
וּמ ֲﬠ ֶשׂה ִבּ ֵימי ָא ִביו ֶשׁל ַר ִבּי ָצדוֹק ִוּב ֵימי ַא ָבּא
וּמוֹד ִדין ֶאת ַה ַמּ ְטלִ ית וְ ֶאת ַה ִמּ ְקוֶ הַ .
ְ
ָשׁאוּל ֶבּן ָבּ ְטנִ יתֶ ,שׁ ָפּ ְקקוּ ֶאת ַה ָמּאוֹר ְבּ ָט ִפ ַיח ,וְ ָק ְשׁרוּ ֶאת ַה ְמּ ֵק ָדה ְבּגֶ ִמי לֵ ַידﬠ ִאם
קוֹשׁ ִרין
וּמוֹד ִדין וְ ְ
ְ
פּוֹק ִקין
וּמ ִדּ ְב ֵר ֶיהם לָ ַמ ְדנוֶּ ,שׁ ְ
פּוֹת ַח ֶט ַפח ִאם לָ אוִ .
יֵ שׁ ַבּגִּ יגִ ית ֵ
ְבּ ַשׁ ָבּת:
מסכת עירובין

אוֹמרֵ ,אינוֹ ָצ ִריְך.
הוּדה ֵ
בוֹהּ לְ ַמ ְﬠלָ ה ֵמ ֶﬠ ְשׂ ִרים ַא ָמּהַ ,יְמ ֵﬠטַ .ר ִבּי יְ ָ
ָמבוֹי ֶשׁהוּא גָ ַ
צוּרת ַה ֶפּ ַתחַ ,אף ַﬠל ִפּי ֶשׁהוּא ָר ָחב ֵמ ֶﬠ ֶשׂר
וְ ָה ָר ָחב ֵמ ֶﬠ ֶשׂר ַאמּוֹתַ ,יְמ ֵﬠט .וְ ִאם יֶ שׁ לוֹ ַ
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נז

ַאמּוֹתֵ ,אין ָצ ִריְך לְ ַמ ֵﬠט:
מוֹציאוֹ ְבּ ֶה ְמיָ נוֶֹ ,שׁלּ ֹא לְ ַשׁהוֹת ֶאת ַה ֻטּ ְמ ָאהִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי
ֶשׁ ֶרץ ֶשׁנִּ ְמ ָצא ַבּ ִמּ ְק ָדשׁ ,כּ ֵֹהן ִ
אוֹמרִ ,בּ ְצ ַבת ֶשׁל ֵﬠץֶ ,שׁלּ ֹא לְ ַרבּוֹת ֶאת ַה ֻטּ ְמ ָאהֵ .מ ֵה ָיכן
הוּדה ֵ
רוֹקהַ .ר ִבּי יְ ָ
יוֹחנָ ן ֶבּן ְבּ ָ
ָ
וּמ ֵבּין ָהאוּלָ ם וְ לַ ִמּזְ ֵב ַחִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן
וּמן ָהאוּלָ ם ִ
מוֹצ ִיאין אוֹתוִֹ ,מן ַה ֵה ָיכל ִ
ִ
אוֹמרָ ,מקוֹם ֶשׁ ַח ִיָּבין ַﬠל זְ דוֹנוֹ ָכּ ֵרת וְ ַﬠל ִשׁגְ גָ תוֹ ַח ָטּאתִ ,מ ָשּׁם
נַ נָּ סַ .ר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ֵ
אוֹמרָ ,מקוֹם
כּוֹפין ָﬠלָ יו ְפּ ַס ְכ ָתּרַ .ר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֵ
וּשׁ ָאר ָכּל ַה ְמּקוֹמוֹת ִ
מוֹצ ִיאין אוֹתוְֹ ,
ִ
ֶשׁ ִה ִתּירוּ לְ ָך ֲח ָכ ִמיםִ ,מ ֶשּׁלְּ ָך נָ ְתנוּ לָ ְךֶ ,שׁלּ ֹא ִה ִתּירוּ לְ ָך ֶאלָּ א ִמשּׁוּם ְשׁבוּת:
מסכת פסחים

בּוֹד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ לְ אוֹר ַהנֵּ רָ .כּל ָמקוֹם ֶשׁ ֵאין ַמ ְכנִ ִיסין בּוֹ ָח ֵמץ
אוֹר לְ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ְ
ֵאין ָצ ִריְך ְבּ ִד ָיקה .וְ לָ ָמּה ָא ְמרוּ ְשׁ ֵתּי שׁוּרוֹת ַבּ ַמּ ְר ֵתּףָ ,מקוֹם ֶשׁ ַמּ ְכנִ ִיסין בּוֹ ָח ֵמץֵ .בּית
אוֹמ ִריםְ ,שׁ ֵתּי שׁוּרוֹת
אוֹמ ִריםְ ,שׁ ֵתּי שׁוּרוֹת ַﬠל ְפּנֵ י ָכל ַה ַמּ ְר ֵתּףֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
ַשׁ ַמּאי ְ
ַה ִחיצוֹנוֹת ֶשׁ ֵהן ָה ֶﬠלְ יוֹנוֹת:
נּוֹתרְ ,מ ַט ְמּ ִאין ֶאת ַהיָּ ָדיִםֵ .בּ ַרְך
ַה ֶפּ ַסח ַא ַחר ֲחצוֹתְ ,מ ַט ֵמּא ֶאת ַהיָּ ָדיִםַ .ה ִפּגּוּל וְ ַה ָ
ִבּ ְר ַכּת ַה ֶפּ ַסחָ ,פּ ַטר ֶאת ֶשׁל זֶ ַבחֵ .בּ ַרְך ֶאת ֶשׁל זֶ ַבח ,ל ֹא ָפ ַטר ֶאת ֶשׁל ֶפּ ַסחִ ,דּ ְב ֵרי
פּוֹט ֶרת זוֹ:
פּוֹט ֶרת זוֹ ,וְ ל ֹא זוֹ ֶ
אוֹמר ,ל ֹא זוֹ ֶ
ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאלַ .ר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ֵ
מסכת חגיגה

שׁוֹטה וְ ָק ָטן ,וְ ֻט ְמטוּם וְ ַאנְ ְדּרוֹגִ ינוֹס ,וְ נָ ִשׁים ,וַ ֲﬠ ָב ִדים
ַהכֹּל ַח ִיָּבין ָבּ ְר ִאיָּ ה ,חוּץ ֵמ ֵח ֵרשׁ ֶ
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ יָכוֹל לַ ֲﬠלוֹת ְבּ ַרגְ לָ יו.
סּוּמא ,וְ ַהחוֹלֶ ה ,וְ ַהזָּ ֵקןִ ,
ֶשׁ ֵאינָ ם ְמ ֻשׁ ְח ָר ִריםַ ,ה ִחגֵּ ר ,וְ ַה ָ
ירוּשׁלַ יִם לְ ַהר
ֵאיזֶ הוּ ָק ָטן ,כֹּל ֶשׁ ֵאינוֹ יָכוֹל לִ ְרכּוֹב ַﬠל ְכּ ֵת ָפיו ֶשׁל ָא ִביו וְ לַ ֲﬠלוֹת ִמ ָ
אוֹמ ִרים ,כֹּל ֶשׁ ֵאינוֹ יָכוֹל לֶ ֱאחוֹז ְבּיָ דוֹ ֶשׁל ָא ִביו
ַה ַבּיִתִ ,דּ ְב ֵרי ֵבּית ַשׁ ַמּאיֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
ירוּשׁלַ יִם לְ ַהר ַה ַבּיִתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרָ ,שֹׁלשׁ ְרגָ לִ ים:
וְ לַ ֲﬠלוֹת ִמ ָ
אוֹמ ִרין לָ ֶהם,
ֵכּ ַיצד ַמ ֲﬠ ִב ִירים ַﬠל ָט ֳה ַרת ֲﬠזָ ָרהַ ,מ ְט ִבּילִ ין ֶאת ַה ֵכּלִ ים ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ ְ
נוֹרה( ְוּת ַט ְמּאוּהוָּ .כּל ַה ֵכּלִ ים ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ,יֵ שׁ
)וּב ְמּ ָ
ִהזָּ ֲהרוּ ֶשׁלּ ֹא ִתגְּ ﬠוּ ַבּ ֻשּׁלְ ָחן ַ
ישׁיםֶ ,שׁ ִאם נִ ְט ְמאוּ ָה ִראשׁוֹנִ יםִ ,יָביאוּ ְשׁנִ יִּ ים ַתּ ְח ֵתּ ֶיהןָ .כּל ַה ֵכּלִ ים
וּשׁלִ ִ
לָ ֶהם ְשׁנִ יִּ ים ְ
וּמזְ ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁתִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהן
ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ִמּ ְק ָדּשְׁ ,טﬠוּנִ ין ְט ִבילָ ה ,חוּץ ִמ ִמּזְ ַבּח ַהזָּ ָהב ִ
אוֹמ ִריםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהן ְמ ֻצ ִפּין:
ַכּ ַקּ ְר ַקﬠִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר .וַ ֲח ָכ ִמים ְ

נח
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מסכת ביצה

אוֹמ ִרים ,ל ֹא ֵת ָא ֵכל.
אוֹמ ִריםֵ ,תּ ָא ֵכלֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
ֵבּ ָיצה ֶשׁנּוֹלְ ָדה ְבּיוֹם טוֹבֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
אוֹמ ִרים ,זֶ ה וָ זֶ ה
כּוֹת ֶבתֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
אוֹמ ִריםְ ,שׂאוֹר ְבּ ַכזַּ יִת וְ ָח ֵמץ ְבּ ַכ ֶ
ֵבּית ַשׁ ַמּאי ְ
ְבּ ַכזַּ יִת:
נוֹת ֶיהם
אוֹר ִחים ,ל ֹא יוֹלִ יכוּ ְבּיָ ָדם ָמנוֹתֶ ,אלָּ א ִאם ֵכּן זִ ָכּה לָ ֶהם ָמ ֵ
ִמי ֶשׁזִּ ֵמּן ֶא ְצלוֹ ְ
שׁוֹח ִטין ֶאת
שׁוֹח ִטין ֶאת ַה ִמּ ְד ָבּ ִריּוֹתֲ ,א ָבל ַמ ְשׁ ִקין וְ ֲ
ֵמ ֶﬠ ֶרב יוֹם טוֹבֵ .אין ַמ ְשׁ ִקין וְ ֲ
ַה ַבּ ִיְתיּוֹתֵ .אלּוּ ֵהן ַבּ ִיְתיּוֹתַ ,הלָּ נוֹת ָבּ ִﬠירִ .מ ְד ָבּ ִריּוֹתַ ,הלָּ נוֹת ָבּ ֲא ָפר:
מסכת מועד קטן

מּוֹﬠד ַוּב ְשּׁ ִב ִיﬠיתֵ ,בּין ִמ ַמּ ְﬠיָ ן ֶשׁיָּ ָצא ַבּ ְתּ ִחלָּ הֵ ,בּין ִמ ַמּ ְﬠיָ ן ֶשׁלּ ֹא
ַמ ְשׁ ִקין ֵבּית ַה ְשּׁלָ ִחין ַבּ ֵ
ﬠוֹשׂין ﬠוּגִ יּוֹת
יָ ָצא ַבּ ְתּ ִחלָּ הֲ .א ָבל ֵאין ַמ ְשׁ ִקין ל ֹא ִמ ֵמּי ַהגְּ ָשׁ ִמים וְ ל ֹא ִמ ֵמּי ַה ִקּילוֹן .וְ ֵאין ִ
לַ גְּ ָפנִ ים:
וּמ ַט ְפּחוֹתָ ,בּזֶ ה ָוּבזֶ הֲ ,א ָבל ל ֹא ְמקוֹנְ נוֹת.
פּוּריםְ ,מ ַﬠנּוֹת ְ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ַבּ ֲחנֻ ָכּה ַוּב ִ
ְבּ ָר ֵ
נִ ְק ַבּר ַה ֵמּת ,ל ֹא ְמ ַﬠנּוֹת וְ ל ֹא ְמ ַט ְפּחוֹתֵ .איזֶ הוּ ִﬠנּוּיֶ ,שׁ ֻכּלָּ ן ﬠוֹנוֹת ְכּ ֶא ָחתִ .קינָ ה,
ﬠוּתהּ
ֶשׁ ַא ַחת ְמ ַד ֶבּ ֶרת וְ ֻכלָּ ן ﬠוֹנוֹת ַא ֲח ֶר ָיהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ לַ ֵמּ ְדנָ ה ְבנ ֵֹת ֶיכם נֶ ִהי וְ ִא ָשּׁה ְר ָ
ֹלהים(
וּמ ָחה ֲאד ֹנָ י יֱ יִ )הקריאה׃ ֱא ִ
אוֹמרִ ,בּלַּ ﬠ ַה ָמּוֶ ת לָ נֶ ַצח ָ
ִקינָ הֲ .א ָבל לֶ ָﬠ ִתיד לָ ב ֹא הוּא ֵ
ִדּ ְמ ָﬠה ֵמ ַﬠל ָכּל ָפּנִ ים )וְ ֶח ְר ַפּת ַﬠמּוֹ יָ ִסיר ֵמ ַﬠל ָכּל ָה ָא ֶרץ ִכּי יְ יָ ִדּ ֵבּר(:
מסכת ראש השנה

אשׁי ָשׁנִ ים ֵהםְ .בּ ֶא ָחד ְבּנִ ָיסן ,ר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה לִ ְמלָ ִכים וְ לִ ְרגָ לִ יםְ .בּ ֶא ָחד
ַא ְר ָבּ ָﬠה ָר ֵ
אוֹמ ִריםְ ,בּ ֶא ָחד
ֶבּ ֱאלוּל ,ר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה לְ ַמ ְﬠ ַשׂר ְבּ ֵה ָמהַ .ר ִבּי ֶאלְ ָﬠזָ ר וְ ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ְ
יּוֹבלוֹת ,לַ נְּ ִט ָיﬠה וְ לַ יְ ָרקוֹת.
ְבּ ִת ְשׁ ֵריְ .בּ ֶא ָחד ְבּ ִת ְשׁ ֵרי ר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה לַ ָשּׁנִ ים ,וְ לַ ְשּׁ ִמ ִטּין וְ לַ ְ
אוֹמ ִריםַ ,בּ ֲח ִמ ָשּׁה
ְבּ ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ָבט ,ר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה לָ ִאילָ ןְ ,כּ ִד ְב ֵרי ֵבית ַשׁ ַמּאיֵ .בּית ִהלֵּ ל ְ
ָﬠ ָשׂר בּוֹ:
רוּﬠה
ֵס ֶדר ְתּ ִקיﬠוֹתָ ,שֹׁלשׁ ֶשׁל ָשֹׁלשׁ ָשֹׁלשִׁ .שׁﬠוּר ְתּ ִק ָיﬠה ְכּ ָשֹׁלשׁ ְתּרוּﬠוֹתִ .שׁﬠוּר ְתּ ָ
וּמ ַשְׁך ַבּ ְשּׁנִ יָּ ה ִכּ ְשׁ ַתּיִםֵ ,אין ְבּיָ דוֹ ֶאלָּ א ֶא ָחתִ .מי
ְכּ ָשֹׁלשׁ ָיְבבוֹתָ .תּ ַקﬠ ָבּ ִראשׁוֹנָ ה ָ
תוֹק ַע ָשֹׁלשׁ ְפּ ָﬠ ִמיםְ .כּ ֵשׁם ֶשׁ ְשּׁלִ ַיח
וּמ ִר ַיע וְ ֵ
תּוֹק ַע ֵ
שׁוֹפרֵ ,
ֶשׁ ֵבּ ַרְך וְ ַא ַחר ָכְּך נִ ְת ַמנָּ ה לוֹ ָ
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נט

מוֹציא ֶאת
אוֹמרְ ,שׁלִ ַיח ִצבּוּר ִ
ִצבּוּר ַחיָּבָ ,כְּך ָכּל יָ ִחיד וְ יָ ִחיד ַחיָּבַ .ר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ֵ
חוֹב ָתן:
ָה ַר ִבּים יְ ֵדי ָ
מסכת יומא

ישׁין כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ִמ ֵבּיתוֹ לְ לִ ְשׁ ַכּת ַפּלְ ֶה ְד ִרין,
פּוּרים ַמ ְפ ִר ִ
ִשׁ ְב ַﬠת ִיָמים ק ֶֹדם יוֹם ַה ִכּ ִ
אוֹמרַ ,אף ִא ָשּׁה
הוּדה ֵ
וּמ ְת ִקינִ ין לוֹ כּ ֵֹהן ַא ֵחר ַתּ ְח ָתּיוֶ ,שׁ ָמּא יֶ ֱא ַרﬠ בּוֹ ְפּסוּלַ .ר ִבּי יְ ָ
ַ
ַא ֶח ֶרת ַמ ְת ִקינִ ין לוֶֹ ,שׁ ָמּא ָתּמוּת ִא ְשׁתּוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ ִכ ֶפּר ַבּ ֲﬠדוֹ ְוּב ַﬠד ֵבּיתוֵֹ ,בּיתוֹ זוֹ
ִא ְשׁתּוָֹ .א ְמרוּ לוִֹ ,אם ֵכּןֵ ,אין לַ ָדּ ָבר סוֹף:
שׁוּבהֶ .א ֱח ָטא
אוֹמר ֶא ֱח ָטא וְ ָאשׁוּבֶ ,א ֱח ָטא וְ ָאשׁוּבֵ ,אין ַמ ְס ִפּ ִיקין ְבּיָ דוֹ לַ ֲﬠשׂוֹת ְתּ ָ
ָה ֵ
פּוּרים ְמ ַכ ֵפּרֲ .ﬠ ֵברוֹת ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם לַ ָמּקוֹם ,יוֹם
פּוּרים ְמ ַכ ֵפּרֵ ,אין יוֹם ַה ִכּ ִ
וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
פּוּרים ְמ ַכ ֵפּרַ ,ﬠד ֶשׁיְּ ַר ֶצּה ֶאת
פּוּרים ְמ ַכ ֵפּרֲ .ﬠ ֵברוֹת ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֵֹ ,אין יוֹם ַה ִכּ ִ
ַה ִכּ ִ
ֹאת ֶיכם לִ ְפנֵ י יְ יָ ִתּ ְט ָהרוֲּ ,ﬠ ֵברוֹת
ֲח ֵברוֶֹ .את זוֹ ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ֶאלְ ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָ הִ ,מכֹּל ַחטּ ֵ
פּוּרים
פּוּרים ְמ ַכ ֵפּרֲ .ﬠ ֵברוֹת ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֵֹ ,אין יוֹם ַה ִכּ ִ
ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם לַ ָמּקוֹם ,יוֹם ַה ִכּ ִ
ְמ ַכ ֵפּרַ ,ﬠד ֶשׁיְּ ַר ֶצּה ֶאת ֲח ֵברוָֹ .א ַמר ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבאַ ,א ְשׁ ֵר ֶיכם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לִ ְפנֵ י ִמי ַא ֶתּם
הוֹרים
וּמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםֲ ,א ִב ֶיכם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ זָ ַר ְק ִתּי ֲﬠלֵ ֶיכם ַמיִם ְט ִ
ִמ ַטּ ֲה ִריןִ ,
אוֹמרִ ,מ ְקוֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ יָ ַ ,מה ִמּ ְקוֶ ה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְטּ ֵמ ִאיםַ ,אף ַה ָקּדוֹשׁ
וּט ַה ְר ֶתּם .וְ ֵ
ְ
ָבּרוְּך הוּא ְמ ַט ֵהר ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מסכת סוכה

הוּדה ַמ ְכ ִשׁיר .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ
בוֹהה לְ ַמ ְﬠלָ ה ֵמ ֶﬠ ְשׂ ִרים ַא ָמּהְ ,פּסוּלָ הַ .ר ִבּי יְ ָ
ֻס ָכּה ֶשׁ ִהיא גְ ָ
בוֹהה ֲﬠ ָשׂ ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ ֶשׁ ֵאין לָ הּ ָשֹׁלשׁ ְדּ ָפנוֹת ,וְ ֶשׁ ַח ָמּ ָתהּ ְמ ֻר ָבּה ִמ ִצּלָּ ָתהְּ ,פּסוּלָ ה.
גְּ ָ
פּוֹסלִ יןֵ ,וּבית ִהלֵּ ל ַמ ְכ ִשׁ ִירין .וְ ֵאיזוֹ ִהיא ֻס ָכּה יְ ָשׁנָ ה ,כֹּל
ֻס ָכּה יְ ָשׁנָ הֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
ֹלשׁים יוֹםֲ .א ָבל ִאם ֲﬠ ָשׂ ָאהּ לְ ֵשׁם ַחגֲ ,א ִפלּוּ ִמ ְתּ ִחלַּ ת ַה ָשּׁנָ ה,
ֶשׁ ֲﬠ ָשׂ ָאהּ ק ֶֹדם לֶ ָחג ְשׁ ִ
ְכּ ֵשׁ ָרה:
נוֹטל ֶﬠ ֶשׂר ַחלּוֹת,
בוּע ָהיָ ה ֵ
ָחל לִ ְהיוֹת יוֹם ֶא ָחד לְ ַה ְפ ִסיק ֵבּינְ ַתיִםִ ,מ ְשׁ ָמר ֶשׁזְּ ַמנּוֹ ָק ַ
נוֹטל ֵשׁשׁ.
יּוֹצא ֵ
נוֹטל ֵשׁשׁ ,וְ ַה ֵ
נוֹטל ְשׁ ַתּיִםִ .וּב ְשׁ ָאר יְמוֹת ַה ָשּׁנָ הַ ,הנִּ ְכנָ ס ֵ
וְ ַה ִמּ ְת ַﬠ ֵכּב ֵ
נוֹטל ָח ֵמשַׁ .הנִּ ְכנָ ִסין חוֹלְ ִקין ַבּ ָצּפוֹן,
יּוֹצא ֵ
נוֹטל ֶשׁ ַבﬠ ,וְ ַה ֵ
אוֹמרַ ,הנִּ ְכנָ ס ֵ
הוּדה ֵ
ַר ִבּי יְ ָ
תוּמה:
בוּﬠה ,וְ ַחלּוֹנָ הּ ְס ָ
יּוֹצ ִאין ַבּ ָדּרוֹםִ .בּלְ גָּ ה לְ ﬠוֹלָ ם חוֹלֶ ֶקת ַבּ ָדּרוֹם ,וְ ַט ַבּ ְﬠ ָתּהּ ְק ָ
וְ ַה ְ

ס
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מסכת תענית

אוֹמרִ ,מיּוֹם טוֹב ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ָחג.
ֵמ ֵא ָימ ַתי ַמזְ ִכּ ִירין גְּ בוּרוֹת גְּ ָשׁ ִמיםַ .ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֵ
הוֹאיל וְ ֵאין
הוֹשׁ ַעִ ,
אוֹמרִ ,מיּוֹם טוֹב ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ָחגָ .א ַמר לוֹ ַר ִבּי יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֵ
ַר ִבּי יְ ֻ
ַהגְּ ָשׁ ִמים ִס ַימן ְבּ ָר ָכה ֶבּ ָחג ,לָ ָמה הוּא ַמזְ ִכּירָ .א ַמר לוֹ ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ רַ ,אף ֲאנִ י ל ֹא
וּמוֹריד ַהגֶּ ֶשׁם ְבּﬠוֹנָ תוָֹ .א ַמר לוִֹ ,אם ֵכּן,
רוּח ִ
ָא ַמ ְר ִתּי לִ ְשׁאוֹלֶ ,אלָּ א לְ ַהזְ ִכּירַ ,מ ִשּׁיב ָה ַ
לְ ﬠוֹלָ ם יְ ֵהא ַמזְ ִכּיר:
טוֹבים לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲח ִמ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר ְבּ ָאב
ָא ַמר ַר ָבּן ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ,ל ֹא ָהיוּ ִיָמים ִ
יוֹצאוֹת ִבּ ְכלֵ י לָ ָבן ְשׁאוּלִ יןֶ ,שׁלּ ֹא לְ ַביֵּ שׁ ֶאת ִמי
רוּשׁלַ יִם ְ
פּוּריםֶ ,שׁ ָבּ ֶהן ְבּנוֹת יְ ָ
ְוּכיוֹם ַה ִכּ ִ
וּמה
יוֹצאוֹת וְ חוֹלוֹת ַבּ ְכּ ָר ִמיםֶ .
רוּשׁלַ יִם ְ
ֶשׁ ֵאין לוָֹ .כּל ַה ֵכּלִ ים ְטﬠוּנִ ין ְט ִבילָ הְ .וּבנוֹת יְ ָ
בּוֹרר לָ ְךַ .אל ִתּ ֵתּן ֵﬠינֶ יָך ַבּנּוֹיֵ ,תּן
אוֹמרוֹתָ ,בּחוּר ָשׂא נָ א ֵﬠינֶ יָך ְוּר ֵאה ָמה ַא ָתּה ֵ
ָהיוּ ְ
אוֹמרְ ,תּנוּ
ֵﬠינֶ יָך ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהֶ .שׁ ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַהיּ ִֹפיִ ,א ָשּׁה יִ ְר ַאת יְ יָ ִהיא ִת ְת ַהלָּ ל .וְ ֵ
אוֹמרְ ,צ ֶאינָ ה ְוּר ֶאינָ ה ְבּנוֹת ִציּוֹן
לוּה ַבּ ְשּׁ ָﬠ ִרים ַמ ֲﬠ ֶשׂ ָיה .וְ ֵכן הוּא ֵ
לָ הּ ִמ ְפּ ִרי יָ ֶד ָיה ,וִ ַיהלְ ָ
ַבּ ֶמּלֶ ְך ְשֹׁלמֹה ָבּ ֲﬠ ָט ָרה ֶשׁ ִﬠ ְטּ ָרה לּוֹ ִאמּוֹ ְבּיוֹם ֲח ֻתנָּ תוֹ ְוּביוֹם ִשׂ ְמ ַחת לִ בּוְֹ .בּיוֹם ֲח ֻתנָּ תוֹ
תּוֹרהְ ,וּביוֹם ִשׂ ְמ ַחת לִ בּוֹ זֶ ה ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָיִּבּנֶ ה ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵיָמינוּ ָא ֵמן:
זוֹ ַמ ַתּן ָ
מסכת שקלים

קוֹרין ֶאת
ְבּ ֶא ָחד ַבּ ֲא ָדר ַמ ְשׁ ִמ ִיﬠין ַﬠל ַה ְשּׁ ָקלִ ים וְ ַﬠל ַה ִכּלְ ַאיִםַ .בּ ֲח ִמ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר בּוֹ ִ
ﬠוֹשׂין
וּמ ַת ְקּנִ ין ֶאת ַה ְדּ ָר ִכים וְ ֶאת ָה ְרחוֹבוֹת וְ ֶאת ִמ ְקוְ אוֹת ַה ַמּיִם ,וְ ִ
ַה ְמּגִ לָּ ה ַבּ ְכּ ַר ִכּיןְ ,
יוֹצ ִאין ַאף ַﬠל ַה ִכּלְ ָאיִם:
וּמ ַציְּ נִ ין ֶאת ַה ְקּ ָברוֹת ,וְ ְ
ָכּל ָצ ְר ֵכי ָה ַר ִבּיםְ ,
מוּס ִפין נִ ָתּנִ ין
ֵא ָב ֵרי ַה ָתּ ִמיד נִ ָתּנִ ין ֵמ ֲח ִצי ֶכ ֶבשׁ וּלְ ַמ ָטּה ַבּ ִמּזְ ָרח )נ״א במﬠרב( ,וְ ֶשׁל ָ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים נִ ָתּנִ ין ִמ ַתּ ַחת ַכּ ְרכֹּב
ֵמ ֲח ִצי ֶכ ֶבשׁ וּלְ ַמ ָטּה ַבּ ַמּ ֲﬠ ָרב )נ״א במזרח( ,וְ ֶשׁל ָר ֵ
נוֹהגִ ין ֶאלָּ א ִבּ ְפנֵ י ַה ַבּיִתֲ ,א ָבל ַמ ְﬠ ַשׂר ָדּגָ ן
כּוּרים ֵאין ֲ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ִמלְּ ַמ ָטּהַ .ה ְשּׁ ָקלִ ים וְ ַה ִבּ ִ
נוֹהגִ ין ֵבּין ִבּ ְפנֵ י ַה ַבּיִת ֵבּין ֶשׁלּ ֹא ִבּ ְפנֵ י ַה ַבּיִתַ .ה ַמּ ְק ִדּישׁ
וּמ ְﬠ ַשׂר ְבּ ֵה ָמה וְ ַה ְבּכוֹרוֹת ֲ
ַ
כּוּרים ק ֶֹדשֵׁ ,אינָ ן ק ֶֹדשׁ:
אוֹמר ִבּ ִ
אוֹמרָ ,ה ֵ
כּוּריםֲ ,ה ֵרי זֶ ה ק ֶֹדשַׁ .ר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֵ
ְשׁ ָקלִ ים ִוּב ִ
מסכת מגילה

ֹלשׁה ָﬠ ָשׂרְ ,בּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂרַ ,בּ ֲח ִמ ָשּׁה
ְמגִ לָּ ה נִ ְק ֵראת ְבּ ַא ַחד ָﬠ ָשׂרִ ,בּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂרִ ,בּ ְשׁ ָ
קוֹרין ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִ
חוֹמה ִמימוֹת יְ ֻ
יוֹתרְ .כּ ַר ִכּין ַה ֻמּ ָקּ ִפין ָ
ָﬠ ָשׂר ,ל ֹא ָפחוֹת וְ ל ֹא ֵ
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קוֹרין ְבּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂרֶ ,אלָּ א ֶשׁ ַה ְכּ ָפ ִרים ַמ ְק ִדּ ִימין לְ יוֹם
ָﬠ ָשׂרְ .כּ ָפ ִרים וַ ֲﬠיָ רוֹת גְּ דוֹלוֹת ִ
ַה ְכּנִ ָיסה:
וּמ ַתּ ְרגֵּ םַ .מ ֲﬠ ֵשׂה ֵﬠגֶ ל ָה ִראשׁוֹן
אוּבן נִ ְק ָרא וְ ל ֹא ִמ ַתּ ְרגֵּ םַ .מ ֲﬠ ֵשׂה ָת ָמר נִ ְק ָרא ִ
ַמ ֲﬠ ֵשׂה ְר ֵ
וּמ ַתּ ְרגֵּ ם ,וְ ַה ֵשּׁנִ י נִ ְק ָרא וְ ל ֹא ִמ ַתּ ְרגֵּ םִ .בּ ְר ַכּת כּ ֲֹהנִ יםַ ,מ ֲﬠ ֵשׂה ָדּוִ ד וְ ַא ְמנוֹן ,ל ֹא
נִ ְק ָרא ִ
אוֹמר,
הוּדה ַמ ִתּירַ .ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֵ
נִ ְק ָר ִאין וְ ל ֹא ִמ ַתּ ְרגְּ ִמיןֵ .אין ַמ ְפ ִט ִירין ַבּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה ,וְ ַר ִבּי יְ ָ
רוּשׁלַ יִם:
הוֹדﬠ ֶאת יְ ָ
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ְבּ ַ

סדר נשים
מסכת יבמות

וּמן ַהיִּבּוּם ַﬠד סוֹף
רוֹת ֶיהן ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
רוֹת ֶיהן וְ ָצרוֹת ָצ ֵ
פּוֹטרוֹת ָצ ֵ
ֲח ֵמשׁ ֶﬠ ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים ְ
ָהﬠוֹלָ ם .וְ ֵאלּוּ ֵהןִ ,בּתּוַֹ ,וּבת ִבּתּוַֹ ,וּבת ְבּנוַֹ ,בּת ִא ְשׁתּוַֹ ,וּבת ְבּנָ הַּ ,וּבת ִבּ ָתּהֲ ,חמוֹתוֹ,
וְ ֵאם ֲחמוֹתוֹ ,וְ ֵאם ָח ִמיוֲ ,אחוֹתוֹ ֵמ ִאמּוֹ ,וַ ֲאחוֹת ִאמּוֹ ,וַ ֲאחוֹת ִא ְשׁתּוֹ ,וְ ֵא ֶשׁת ָא ִחיו
רוֹת ֶיהן וְ ָצרוֹת
פּוֹטרוֹת ָצ ֵ
ֵמ ִאמּוֹ ,וְ ֵא ֶשׁת ָא ִחיו ֶשׁלּ ֹא ָהיָ ה ְבּﬠוֹלָ מוֹ ,וְ ַכלָּ תוֲֹ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ְ
וּמן ַהיִּבּוּם ַﬠד סוֹף ָהﬠוֹלָ ם .וְ ֻכלָּ ן ִאם ֵמתוּ אוֹ ֵמ ֲאנוּ אוֹ נִ ְתגָּ ְרשׁוּ
רוֹת ֶיהן ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ָצ ֵ
לוֹמר ַבּ ֲחמוֹתוֹ ְוּב ֵאם ֲחמוֹתוֹ
רוֹת ֶיהן ֻמ ָתּרוֹת .וְ ִאי ַא ָתּה יָכוֹל ַ
אוֹ ֶשׁנִּ ְמ ְצאוּ ַאיְ לוֹנִ יּוֹתָ ,צ ֵ
ְוּב ֵאם ָח ִמיו ֶשׁנִּ ְמ ְצאוּ ַאיְ לוֹנִ יּוֹת אוֹ ֶשׁ ֵמּ ֲאנוּ:
ָא ַמר ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבאְ ,כּ ֶשׁיָּ ַר ְד ִתּי לִ נְ ַה ְר ְדּ ָﬠא לְ ַﬠ ֵבּר ַה ָשּׁנָ הְ ,מ ָצ ַאנִ י נְ ֶח ְמיָ ה ִאישׁ ֵבּית ְדּלִ י
וְ ָא ַמר לִ יָ ,שׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֶשׁ ֵאין ַמ ִשּׂ ִיאין ֶאת ָה ִא ָשּׁה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחדֶ ,אלָּ א
נוּמ ִיתי לוֵֹ ,כּן ַה ְדּ ָב ִריםָ .א ַמר לִ יֱ ,אמוֹר לָ ֶהם ִמ ְשּׁ ִמיַ ,א ֶתּם
הוּדה ֶבּן ָבּ ָבא .וְ ֵ
ַר ִבּי יְ ָ
יוֹד ִﬠים ֶשׁ ַה ְמּ ִדינָ ה ַהזּ ֹאת ְמ ֻשׁ ֶבּ ֶשׁת ְבּגַ יָּ סוֹתְ ,מ ֻק ְבּלַ נִ י ֵמ ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ַהזָּ ֵקןֶ ,שׁ ַמּ ִשּׂ ִיאין
ְ
אתי וְ ִה ְר ֵצ ִיתי ַה ְדּ ָב ִרים לִ ְפנֵ י ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאלָ ,שׂ ַמח
ֶאת ָה ִא ָשּׁה ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחדְ .וּכ ֶשׁ ָבּ ִ
הוּדה ֶבּן ָבּ ָבאִ .מתּוְֹך ַה ְדּ ָב ִרים נִ זְ ַכּר ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל,
לִ ְד ָב ַרי וְ ָא ַמרָ ,מ ָצאנוּ ָח ֵבר לְ ַר ִבּי יְ ָ
שׁוֹת ֶיהם ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחד.
ֶשׁנֶּ ֶה ְרגוּ ֲהרוּגִ ים ְבּ ֵתל ַא ְרזָ א ,וְ ִה ִשּׂיא ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ַהזָּ ֵקן נְ ֵ
וְ ֻה ְחזְ קוּ לִ ְהיוֹת ַמ ִשּׂ ִיאין ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחד ,וְ ֻה ְחזְ קוּ לִ ְהיוֹת ַמ ִשּׂ ִיאין ֵﬠד ִמ ִפּי ֵﬠדִ ,מ ִפּי
אוֹמ ִריםֵ ,אין ַמ ִשּׂ ִיאין ֶאת
הוֹשׁ ַע ְ
ֶﬠ ֶבדִ ,מ ִפּי ִא ָשּׁהִ ,מ ִפּי ִשׁ ְפ ָחהַ .ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר וְ ַר ִבּי יְ ֻ
אוֹמר ,ל ֹא ַﬠל ִפּי ִא ָשּׁה וְ ל ֹא ַﬠל ִפּי ֶﬠ ֶבד וְ ל ֹא
ָה ִא ָשּׁה ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחדַ .ר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ֵ
רוֹביםָ .א ְמרוּ לוַֹ ,מ ֲﬠ ֶשׂה ִבּ ְבנֵ י לֵ וִ י ֶשׁ ָהלְ כוּ לְ צ ַֹﬠר ִﬠיר
ַﬠל ִפּי ִשׁ ְפ ָחה וְ ל ֹא ַﬠל ִפּי ְק ִ
ַה ְתּ ָמ ִרים וְ ָחלָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַבּ ֶדּ ֶרְך וֶ ֱה ִביאוּהוּ ְבּ ֻפנְ ָדּקַ ,וּב ֲחזָ ָר ָתם ָא ְמרוּ לַ ֻפּנְ ָדּ ִקית ַאיֵּ ה
ֲח ֵב ֵרנוָּ ,א ְמ ָרה לָ ֶהם ֵמת ְוּק ַב ְר ִתּיו ,וְ ִה ִשּׂיאוּ ֶאת ִא ְשׁתּוָֹ .א ְמרוּ לוֹ ,וְ ל ֹא ְת ֵהא כ ֶֹהנֶ ת

סב
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הוֹצ ָיאה לָ ֶהם ַמ ְקלוֹ
ַכּ ֻפּנְ ָדּ ִקיתָ .א ַמר לָ ֶהם ,לִ ְכ ֶשׁ ְתּ ֵהא ֻפנְ ָדּ ִקית נֶ ֱא ֶמנֶ תַ ,ה ֻפּנְ ָדּ ִקית ִ
תּוֹרה ֶשׁ ָהיָ ה ְביָ דוֹ:
וְ ַת ְר ִמילוֹ וְ ֵס ֶפר ָ
מסכת כתובות

ישׁיֶ .שׁ ַפּ ֲﬠ ַמיִם ַבּ ַשּׁ ָבּת ָבּ ֵתּי ִדינִ ין
ְבּתוּלָ ה נִ ֵשּׂאת לְ יוֹם ָה ְר ִב ִיﬠי ,וְ ַאלְ ָמנָ ה לְ יוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ישׁיֶ ,שׁ ִאם ָהיָ ה לוֹ ַט ֲﬠנַ ת ְבּתוּלִ ים ָהיָ ה
יוֹשׁ ִבין ָבּ ֲﬠיָ רוֹתַ ,בּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ַוּביּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ְ
ַמ ְשׁ ִכּים לְ ֵבית ִדּין:
ירוּשׁלַ יִם ,וְ ֵאין ַהכֹּל
מוֹצ ִיאיןַ .הכֹּל ַמ ֲﬠלִ ין לִ ָ
ַהכֹּל ַמ ֲﬠלִ ין לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאין ַהכֹּל ִ
מוֹצ ִיאיןֶ .א ָחד ֲאנָ ִשׁים וְ ֶא ָחד נָ ִשׁים )וְ ֶא ָחד ֲﬠ ָב ִדים( .נָ ָשׂא ִא ָשּׁה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִ
נוֹתן לָ הּ ִמ ְמּﬠוֹת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .נָ ָשׂא ִא ָשּׁה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ גֵ ְר ָשׁהּ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,
פּוֹט ְקיָ א וְ גֵ ְר ָשׁהּ
נוֹתן לָ הּ ִמ ְמּﬠוֹת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .נָ ָשׂא ִא ָשּׁה ְבּ ַק ְ
פּוֹט ְקיָ אֵ ,
וְ גֵ ְר ָשׁהּ ְבּ ַק ְ
נוֹתן
אוֹמרֵ ,
נוֹתן לָ הּ ִמ ְמּﬠוֹת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ר ָבּן ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ֵ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,
נוֹתן לָ הּ ִמ ְמּﬠוֹת
פּוֹט ְקיָ אֵ ,
פּוֹט ְקיָ א וְ גֵ ְר ָשׁהּ ְבּ ַק ְ
פּוֹט ְקיָ א .נָ ָשׂא ִא ָשּׁה ְבּ ַק ְ
לָ הּ ִמ ְמּﬠוֹת ַק ְ
פּוֹט ְקיָ א:
ַק ְ
מסכת קידושין

ָה ִא ָשּׁה נִ ְקנֵ ית ְבּ ָשֹׁלשׁ ְדּ ָר ִכים ,וְ קוֹנָ ה ֶאת ַﬠ ְצ ָמהּ ִבּ ְשׁ ֵתּי ְד ָר ִכים .נִ ְקנֵ ית ְבּ ֶכ ֶסףִ ,בּ ְשׁ ָטר,
אוֹמ ִרים,
אוֹמ ִריםְ ,בּ ִדינָ ר ְוּב ָשׁוֶ ה ִדינָ רֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
ְוּב ִב ָיאהְ .בּ ֶכ ֶסףֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
רוּטהֶ ,א ָחד ִמ ְשּׁמוֹנָ ה ְבּ ִא ָסּר ָה ִא ַיטלְ ִקי .וְ קוֹנָ ה
רוּטה .וְ ַכ ָמּה ִהיא ְפ ָ
רוּטה ְוּב ָשׁוֶ ה ְפ ָ
ִבּ ְפ ָ
ֶאת ַﬠ ְצ ָמהּ ְבּגֵ ט ְוּב ִמ ַיתת ַה ָבּ ַﬠלַ .ה ָיְב ָמה נִ ְקנֵ ית ְבּ ִב ָיאה ,וְ קוֹנָ ה ֶאת ַﬠ ְצ ָמהּ ַבּ ֲחלִ ָיצה
ְוּב ִמ ַיתת ַה ָיָּבם:
ישׁנוּ ְשׁנֵ י ַרוָּ ִקים ְבּ ַטלִּ ית ֶא ָחת.
אוֹמר ,ל ֹא יִ ְר ֶﬠה ַרוָּ ק ְבּ ֵה ָמה ,וְ ל ֹא יִ ְ
הוּדה ֵ
ַר ִבּי יְ ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ַמ ִתּ ִירין .כֹּל ֶשׁ ֲﬠ ָס ָקיו ִﬠם ַהנָּ ִשׁים ,ל ֹא ְיִתיַ ֵחד ִﬠם ַהנָּ ִשׁים .וְ ל ֹא יְ לַ ֵמּד ָא ָדם ֶאת
אוֹמר ,לְ ﬠוֹלָ ם יְ לַ ֵמּד ָא ָדם ֶאת ְבּנוֹ ֻא ָמּנוּת נְ ִקיָּ ה
ְבּנוֹ ֻא ָמּנוּת ֵבּין ַהנָּ ִשׁיםַ .ר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
וְ ַקלָּ ה ,וְ ְיִת ַפּלֵּ ל לְ ִמי ֶשׁ ָהﬠ ֶֹשׁר וְ ַהנְּ ָכ ִסים ֶשׁלּוֶֹ ,שׁ ֵאין ֻא ָמּנוּת ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ֲﬠנִ יּוּת וַ ֲﬠ ִשׁירוּת,
ֶשׁלּ ֹא ֲﬠנִ יּוּת ִמן ָה ֻא ָמּנוּת וְ ל ֹא ֲﬠ ִשׁירוּת ִמן ָה ֻא ָמּנוּתֶ ,אלָּ א ַהכֹּל לְ ִפי זְ כוּתוַֹ .ר ִבּי
אוֹמרָ ,ר ִא ָית ִמ ֶיָּמיָך ַחיָּ ה וָ ﬠוֹף ֶשׁיֵּ שׁ לָ ֶהם ֻא ָמּנוּת ,וְ ֵהן ִמ ְת ַפּ ְרנְ ִסין
ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן ֶאלְ ָﬠזָ ר ֵ
וּמה
אתי לְ ַשׁ ֵמּשׁ ֶאת קוֹנִ יָ .
ֶשׁלּ ֹא ְב ַצ ַﬠר ,וַ ֲהל ֹא ל ֹא נִ ְב ְראוּ ֶאלָּ א לְ ַשׁ ְמּ ֵשׁנִ י ,וַ ֲאנִ י נִ ְב ֵר ִ
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סג

אתי לְ ַשׁ ֵמּשׁ ֶאת קוֹנִ י
ֵאלּוּ ֶשׁנִּ ְב ְראוּ לְ ַשׁ ְמּ ֵשׁנִ י ֵהם ִמ ְת ַפּ ְרנְ ִסין ֶשׁלּ ֹא ְב ַצ ַﬠרֲ ,אנִ י ֶשׁנִּ ְב ֵר ִ
ﬠוֹתי ַמ ֲﬠ ַשׂי וְ ִק ַפּ ְח ִתּי ֶאת ַפּ ְרנָ ָס ִתיַ .א ָבּא
ֵאינוֹ ִדין ֶשׁ ֶא ְת ַפּ ְרנֵ ס ֶשׁלּ ֹא ְב ַצ ַﬠרֶ ,אלָּ א ֶשׁ ֲה ֵר ִ
אוֹמר ִמשּׁוּם ַא ָבּא ְ
גוּריָ ן ִאשׁ ַצ ְדיָ ן ֵ
ְ
גוּריָ א ,ל ֹא יְ לַ ֵמּד ָא ָדם ֶאת ְבּנוֹ ַח ָמּר ,גַּ ָמּלַ ,ס ָפּר,
אוֹמר ִמ ְשּׁמוַֹ ,ה ַח ָמּ ִרים
הוּדה ֵ
נוּתן ֻא ָמּנוּת לִ ְס ִטיםַ .ר ִבּי יְ ָ
רוֹﬠה ,וְ ֶחנְ וָ נִ יֶ ,שׁ ֻא ָמּ ָ
ַס ָפּןֶ ,
רוֹפ ִאים לְ גֵ ִיהנֹּם,
ֻר ָבּן ְר ָשׁ ִﬠיםַ ,הגַּ ָמּלִ ים ֻר ָבּן ְכּ ֵשׁ ִריםַ ,ה ַסּ ָפּנִ ין ֻר ָבּן ֲח ִס ִידים .טוֹב ֶשׁ ָבּ ְ
אוֹמרַ ,מנִּ ַיח ֲאנִ י ָכּל ֻא ָמּנִ יּוֹת
הוֹראי ֵ
וְ ַה ָכּ ֵשׁר ֶשׁ ַבּ ַטּ ָבּ ִחים ֻשׁ ָתּפוֹ ֶשׁל ֲﬠ ָמלֵ קַ .ר ִבּי נְ ַ
אוֹכל ִמ ְשּׂ ָכ ָרהּ ָבּﬠוֹלָ ם ַהזֶּ ה וְ ַה ֶקּ ֶרן
תּוֹרהֶ ,שׁ ָא ָדם ֵ
ֶשׁ ָבּﬠוֹלָ ם וְ ֵאינִ י ְמלַ ֵמּד ֶאת ְבּנִ י ֶאלָּ א ָ
וּשׁ ָאר ָכּל ֻא ָמּנִ יּוֹת ֵאינָ ן ֵכּןְ ,כּ ֶשׁ ָא ָדם ָבּא לִ ֵידי חֹלִ י אוֹ לִ ֵידי זִ ְקנָ ה
ַק ֶיֶּמת לָ ﬠוֹלָ ם ַה ָבּאְ .
תּוֹרה
אכתּוֲֹ ,ה ֵרי הוּא ֵמת ְבּ ָר ָﬠבֲ .א ָבל ַה ָ
סּוּרין וְ ֵאינוֹ יָכוֹל לַ ֲﬠסוֹק ִבּ ְמלַ ְ
אוֹ לִ ֵידי יִ ִ
נוֹתנֶ ת לוֹ ַא ֲח ִרית וְ ִת ְקוָ ה ְבּזִ ְקנוּתוֹ.
ֵאינָ הּ ֵכּןֶ ,אלָּ א ְמ ַשׁ ַמּ ְרתּוֹ ִמ ָכּל ַרﬠ ְבּנַ ֲﬠרוּתוֹ וְ ֶ
אוֹמר ,ﬠוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָיבה.
אוֹמר ,וְ קֹוֵ י יְ יָ יַ ֲחלִ יפוּ כ ַֹחְ .בּזִ ְקנוּתוֹ ַמהוּ ֵ
ְבּנַ ֲﬠרוּתוֹ ַמהוּ ֵ
אוֹמר ְבּ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ,וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָבּא ַבּ ִיָּמים וַ ייָ ֵבּ ַרְך ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַבּכֹּל.
וְ ֵכן הוּא ֵ
תּוֹרה ֻכלָּ הּ ַﬠד ֶשׁלּ ֹא נִ ָתּנָ הֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרֵ ,ﬠ ֶקב
ָמ ִצינוּ ֶשׁ ִקּיֵּם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ֶאת ָכּל ַה ָ
קּוֹתי וְ תוֹר ָֹתי:
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמﬠ ַא ְב ָר ָהם ְבּקֹלִ י וַ יִּ ְשׁמֹר ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצ ַוֹתי ֻח ַ
מסכת גיטין

ֹאמר ְבּ ָפנַ י נִ ְכ ַתּב ְוּב ָפנַ י נֶ ְח ַתּםַ .ר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל
ַה ֵמּ ִביא גֵ ט ִמ ְמּ ִדינַ ת ַהיָּםָ ,צ ִריְך ֶשׁיּ ַ
לוּדים לְ לוּד.
אוֹמרֲ ,א ִפלּוּ ִמ ְכּ ַפר ִ
וּמן ַה ֶחגֶ רַ .ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֵ
אוֹמרַ ,אף ַה ֵמּ ִביא ִמן ָה ֶר ֶקם ִ
ֵ
ֹאמר ְבּ ָפנַ י נִ ְכ ַתּב ְוּב ָפנַ י נֶ ְח ַתּם ֶאלָּ א ַה ֵמּ ִביא ִמ ְמּ ִדינַ ת
אוֹמ ִריםֵ ,אינוֹ ָצ ִריְך ֶשׁיּ ַ
וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ֹאמר ְבּ ָפנַ י נִ ְכ ַתּב
ַהיָּם וְ ַהמּוֹלִ יְך .וְ ַה ֵמּ ִביא ִמ ְמּ ִדינָ ה לִ ְמ ִדינָ ה ִבּ ְמ ִדינַ ת ַהיָּםָ ,צ ִריְך ֶשׁיּ ַ
אוֹמרֲ ,א ִפלּוּ ֵמ ֶהגְ מוֹנְ יָ א לְ ֶהגְ מוֹנְ יָ א:
ְוּב ָפנַ י נֶ ְח ַתּםַ .ר ָבּן ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ֵ
אוֹמ ִרים ,ל ֹא יְ גָ ֵרשׁ ָא ָדם ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ֶאלּא ִאם ֵכּן ָמ ָצא ָבהּ ְדּ ַבר ֶﬠ ְרוָ ה,
ֵבּית ַשׁ ַמּאי ְ
אוֹמ ִריםֲ ,א ִפלּוּ ִה ְק ִדּ ָיחה ַתּ ְב ִשׁילוֹ,
ֶשׁנֶּ ֱא ַמרִ ,כּי ָמ ָצא ָבהּ ֶﬠ ְרוַ ת ָדּ ָברֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
אוֹמרֲ ,א ִפלּוּ ָמ ָצא ַא ֶח ֶרת נָ ָאה ֵה ֶימנָּ ה,
ֶשׁנֶּ ֱא ַמרִ ,כּי ָמ ָצא ָבהּ ֶﬠ ְרוַ ת ָדּ ָברַ .ר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ֵ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא ִת ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵﬠינָ יו:
מסכת סוטה

וּמ ְשׁ ָקהּ ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחד
אוֹמרְ ,מ ַקנֵּ א לָ הּ ַﬠל ִפּי ְשׁנַ יִם ַ
ַה ְמ ַקנֵּ א לְ ִא ְשׁתּוַֹ ,ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֵ
וּמ ְשׁ ָקהּ ַﬠל ִפּי ְשׁנַ יִם:
אוֹמרְ ,מ ַקנֵּ א לָ הּ ַﬠל ִפּי ְשׁנַ יִם ַ
הוֹשׁ ַע ֵ
אוֹ ַﬠל ִפּי ַﬠ ְצמוַֹ .ר ִבּי יְ ֻ

סד

תיקון ליל שבועות – משניות

מוֹשׁלֵ י ְמ ָשׁלִ יםִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ֶבּן ַﬠזַּ איָ ,בּ ְטלוּ ַה ַשּׁ ְק ָדּנִ יםִ .מ ֶשּׁ ֵמּת
ִמ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי ֵמ ִאירָ ,בּ ְטלוּ ְ
טוֹבה ִמן ָהﬠוֹלָ םִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ָבּן
הוֹשׁ ַעָ ,פּ ְס ָקה ָ
זוֹמאָ ,בּ ְטלוּ ַה ַדּ ְר ָשׁנִ יםִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי יְ ֻ
ֶבּן ָ
ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן גַּ ְמלִ ֵיאלָ ,בּא ַ
גוֹבאי וְ ַרבּוּ ָצרוֹתִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי ֶאלְ ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָ הָ ,פּ ַסק ָהﬠ ֶֹשׁר
דּוֹסא,
תּוֹרהִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ֶבּן ָ
ִמן ַה ֲח ָכ ִמיםִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבאָ ,בּ ֵטל ְכּבוֹד ַה ָ
נוּתאָ ,פּ ְסקוּ ֲח ִס ִידים .וְ לָ ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ
יוֹסי ַק ְט ָ
ָבּ ְטלוּ ַאנְ ֵשׁי ַמ ֲﬠ ֶשׂהִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי ֵ
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ ַכּאיָ ,בּ ֵטל זִ יו ַה ָח ְכ ָמה.
נוּתן ֶשׁל ֲח ִס ִידיםִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ָבּן ָ
נוּתאֶ ,שׁ ָהיָ ה ַק ְט ָ
ַק ְט ָ
וּמ ָתה ָט ֳה ָרה ְוּפ ִרישׁוּתִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּי
תּוֹרה ֵ
ִמ ֶשּׁ ֵמּת ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ַהזָּ ֵקןָ ,בּ ֵטל ְכּבוֹד ַה ָ
אביָ ,בּ ֵטל זִ יו ַה ְכּ ֻהנָּ הִ .מ ֶשּׁ ֵמּת ַר ִבּיָ ,בּ ְטלָ ה ֲﬠנָ וָ ה וְ יִ ְר ַאת ֵח ְטאַ .ר ִבּי
יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל ֶבּן ָפּ ִ
ֹאשׁם,
חוֹרין וְ ָחפוּ ר ָ
אוֹמרִ ,מ ֶשּׁ ָח ַרב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,בּוֹשׁוּ ֲח ֵב ִרים ְוּבנֵ י ִ
ִפּינְ ָחס ֶבּן יָ ִאיר ֵ
דּוֹרשׁ וְ ֵאין ְמ ַב ֵקּשׁ וְ ֵאין
רוֹע ַוּב ֲﬠלֵ י לָ שׁוֹן ,וְ ֵאין ֵ
וְ נִ ַדּלְ ְדּלוּ ַאנְ ֵשׁי ַמ ֲﬠ ֶשׂה ,וְ גָ ְברוּ ַבּ ֲﬠלֵ י זְ ַ
אוֹמרִ ,מיּוֹם
שׁוֹאלַ ,ﬠל ִמי לָ נוּ לְ ִה ָשּׁ ֵﬠןַ ,ﬠל ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִםַ .ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ַהגָּ דוֹל ֵ
ֵ
ֶשׁ ָח ַרב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,שׁרוֹ ַח ִכּ ַימיָּ א לְ ֶמ ֱהוֵ י ְכּ ָס ְפ ַריָּ א ,וְ ָס ְפ ַריָּ א ַכּ ֲחזָ נָ א ,וַ ֲחזָ נָ א ְכּ ַﬠ ָמּא
שׁוֹאל וְ ֵאין ְמ ַב ֵקּשַׁ .ﬠל ִמי יֵ שׁ לְ ִה ָשּׁ ֵﬠן,
ְד ַא ְר ָﬠא ,וְ ַﬠ ָמּא ְד ַא ְר ָﬠא ָאזְ לָ א וְ ִדלְ ְדּלָ ה ,וְ ֵאין ֵ
ַﬠל ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִםְ .בּ ִﬠ ְקּבוֹת ְמ ִשׁ ָיחא ֻח ְצ ָפּא יִ ְסגֵּ א ,וְ י ֶֹקר יַ ֲא ִמירַ ,הגֶּ ֶפן ִתּ ֵתּן ִפּ ְריָ הּ
תּוֹכ ָחהֵ ,בּית וַ ַﬠד יִ ְהיֶ ה לִ זְ נוּת ,וְ ַהגָּ לִ יל
וְ ַהיַּ יִ ן ְבּי ֶֹקר ,וְ ַה ַמּלְ כוּת ֵתּ ָה ֵפְך לְ ִמינוּת ,וְ ֵאין ֵ
סוֹפ ִרים
סוֹבבוּ ֵמ ִﬠיר לְ ִﬠיר וְ ל ֹא יְ חוֹנָ נוּ ,וְ ָח ְכ ַמת ְ
יֶ ֱח ַרב ,וְ ַהגַּ ְבלָ ן יִ שּׁוֹם ,וְ ַאנְ ֵשׁי ַהגְּ בוּל יְ ְ
ִתּ ְס ַרח ,וְ יִ ְר ֵאי ֵח ְטא ָיִמּ ֵאסוּ ,וְ ָה ֱא ֶמת ְתּ ֵהא נֶ ְﬠ ֶדּ ֶרת ,נְ ָﬠ ִרים ְפּנֵ י זְ ֵקנִ ים יַ לְ ִבּינוּ ,זְ ֵקנִ ים
אוֹיְבי ִאישׁ
ֵ
מוֹתהּ,
יַ ַﬠ ְמדוּ ִמ ְפּנֵ י ְק ַטנִּ יםֵ ,בּן ְמנַ ֵבּל ָאבַ ,בּת ָק ָמה ְב ִא ָמּהַּ ,כּלָּ ה ַבּ ֲח ָ
ַאנְ ֵשׁי ֵביתוְֹ ,פּנֵ י ַהדּוֹר ִכּ ְפנֵ י ַה ֶכּלֶ בַ ,ה ֵבּן ֵאינוֹ ִמ ְת ַבּיֵּ שׁ ֵמ ָא ִביו ,וְ ַﬠל ִמי יֶ שׁ לָ נוּ לְ ִה ָשּׁ ֵﬠן,
אוֹמר ,זְ ִריזוּת ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי נְ ִקיּוּת ,וּנְ ִקיּוּת
ַﬠל ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִםַ .ר ִבּי ִפּינְ ָחס ֶבּן יָ ִאיר ֵ
ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי ָט ֳה ָרה ,וְ ָט ֳה ָרה ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי ְפ ִרישׁוּתְ ,וּפ ִרישׁוּת ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי ְק ֻד ָשּׁה,
ְוּק ֻד ָשּׁה ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי ֲﬠנָ וָ ה ,וַ ֲﬠנָ וָ ה ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי יִ ְר ַאת ֵח ְטא ,וְ יִ ְר ַאת ֵח ְטא ְמ ִב ָיאה
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי ְתּ ִחיַּת
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ,וְ ַ
לִ ֵידי ֲח ִסידוּת ,וַ ֲח ִסידוּת ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי ַ
ַה ֵמּ ִתיםְ ,וּת ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ָבּ ָאה ַﬠל יְ ֵדי ֵאלִ יָּ הוּ זָ כוּר לַ טּוֹבָ ,א ֵמן:
מסכת נדרים

וּשׁבוּﬠוֹת ִכּ ְשׁבוּﬠוֹת ,וּנְ זִ ירוֹת ִכּנְ זִ ירוֹת.
ָכּל ִכּנּוּיֵ י נְ ָד ִרים ִכּנְ ָד ִרים ,וַ ֲח ָר ִמים ַכּ ֲח ָר ִמיםְ ,
אוֹכל לָ ְךֶ ,שׁ ֵאינִ י
אוֹמר לַ ֲח ֵברוֹֻ ,מ ָדּ ַרנִ י ִמ ָמְּךֻ ,מ ְפ ָר ַשׁנִ י ִמ ָמְּךְ ,מ ֻר ָח ַקנִ י ִמ ָמְּךֶ ,שׁ ֵאינִ י ֵ
ָה ֵ
חוֹכְך ָבּזֶ ה לְ ַה ֲח ִמירְ .כּנִ ְד ֵרי ְר ָשׁ ִﬠים,
טוֹﬠם לָ ְךָ ,אסוּרְ .מנֻ ֶדּה ֲאנִ י לָ ְךַ ,ר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ָהיָ ה ֵ
ֵ
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בוֹתם ,נָ ַדר ְבּנָ זִ יר
בוּﬠהְ .כּנִ ְד ֵרי ְכ ֵשׁ ִרים ,ל ֹא ָא ַמר ְכּלוּםְ .כּנִ ְד ָ
נָ ַדר ְבּנָ זִ יר ְוּב ָק ְר ָבּן ִוּב ְשׁ ָ
ְוּב ָק ְר ָבּן:
אוֹמ ֶרת ְט ֵמ ָאה ֲאנִ י
נוֹטלוֹת ְכּ ֻת ָבּהָ ,ה ֶ
יוֹצאוֹת וְ ְ
אוֹמ ִריםָ ,שֹׁלשׁ נָ ִשׁים ְ
ָבּ ִראשׁוֹנָ ה ָהיוּ ְ
נוֹתנֶ ת
לוֹמר ֶשׁלּ ֹא ְת ֵהא ִא ָשּׁה ֶ
הוּדיםָ .חזְ רוּ ַ
לָ ְךָ ,שׁ ַמיִם ֵבּינִ י לְ ֵבינָ ְך ,נְ טוּלָ ה ֲאנִ י ִמן ַהיְּ ִ
אוֹמ ֶרת ְט ֵמ ָאה ֲאנִ י לָ ְךָ ,תּ ִביא ְר ָאיָ ה
וּמ ַקלְ ֶקלֶ ת ַﬠל ַבּ ְﬠלָ הֶּ ,אלָּ א ָה ֶ
ֵﬠינֶ ָיה ְבּ ַא ֵחר ְ
הוּדיםֵ ,יָפר ֶחלְ קוֹ,
לִ ְד ָב ֶר ָיהָ .שׁ ַמיִם ֵבּינִ י לְ ֵבינָ ְך ,יַ ֲﬠשׂוּ ֶדּ ֶרְך ַבּ ָקּ ָשׁה .נְ טוּלָ ה ֲאנִ י ִמן ַהיְּ ִ
הוּדים:
ְוּת ֵהא ְמ ַשׁ ַמּ ְשׁתּוְֹ ,וּת ֵהא נְ טוּלָ ה ִמן ַהיְּ ִ
מסכת נזיר

אוֹמר ֱא ֵהאֲ ,ה ֵרי זֶ ה נָ זִ יר .אוֹ ֱא ֵהא נָ וֶ ה ,נָ זִ יר .נָ זִ יק ,נָ זִ ַיח,
ָכּל ִכּנּוּיֵ י נְ זִ ירוֹת ִכּנְ זִ ירוֹתָ .ה ֵ
ָפּזִ ַיחֲ ,ה ֵרי זֶ ה נָ זִ ירֲ .ה ֵרינִ י ָכּזֶ הֲ ,ה ֵרינִ י ְמ ַסלְ ֵסלֲ ,ה ֵרינִ י ְמ ַכלְ ֵכּלֲ ,ה ֵרי ָﬠלַ י לְ ַשׁלֵּ ַח ֶפּ ַרﬠ,
אוֹמ ִריםֵ ,אינוֹ נָ זִ יר:
אוֹמר ,נָ זִ יר .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ֲה ֵרי זֶ ה נָ זִ ירֲ .ה ֵרי ָﬠלַ י ִצ ֳפּ ִריםַ ,ר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
וּמוֹרה ל ֹא יַ ֲﬠלֶ ה ַﬠל ר ֹאשׁוֹ .נֶ ֱא ַמר
הוֹראיֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרָ ,
מוּאלְ ,כּ ִד ְב ֵרי ַר ִבּי נְ ַ
נָ זִ יר ָהיָ ה ְשׁ ֵ
מוֹרה
מוּרה ְבּ ִשׁ ְמשׁוֹן נָ זִ ירַ ,אף ָ
מּוֹרה ָה ֲא ָ
מוֹרהַ ,מה ָ
מוּאל ָ
מוֹרה וְ נֶ ֱא ַמר ִבּ ְשׁ ֵ
ְבּ ִשׁ ְמשׁוֹן ָ
מוֹרה ֶאלָּ א ֶשׁל ָבּ ָשׂר וָ ָדםָ .א ַמר
יוֹסי ,וַ ֲהל ֹא ֵאין ָ
מוּאל נָ זִ ירָ .א ַמר ַר ִבּי ֵ
מוּרה ִבּ ְשׁ ֵ
ָה ֲא ָ
מוּאל ֵאיְך ֵאלֵ ְך וְ ָשׁ ַמﬠ ָשׁאוּל וַ ֲה ָרגָ נִ י,
ֹאמר ְשׁ ֵ
הוֹראי ,וַ ֲהל ֹא ְכּ ָבר נֶ ֱא ַמר ,וַ יּ ֶ
לוֹ ַר ִבּי נְ ַ
מוֹרה ֶשׁל ָבּ ָשׂר וָ ָדם:
ֶשׁ ְכּ ָבר ָהיָ ה ָﬠלָ יו ָ

סדר נזיקין
מסכת בבא קמא

ַא ְר ָבּ ָﬠה ֲאבוֹת נְ זִ ִיקיןַ ,השּׁוֹר וְ ַהבּוֹר וְ ַה ַמּ ְב ֶﬠה וְ ַה ֶה ְב ֵﬠר .ל ֹא ֲה ֵרי ַהשּׁוֹר ַכּ ֲה ֵרי ַה ַמּ ְב ֶﬠה,
רוּח ַחיִּ יםַ ,כּ ֲה ֵרי ָה ֵאשׁ ֶשׁ ֵאין בּוֹ
וְ ל ֹא ֲה ֵרי ַה ַמּ ְב ֶﬠה ַכּ ֲה ֵרי ַהשּׁוֹר .וְ ל ֹא זֶ ה וָ זֶ ה ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֶהן ַ
רוּח ַחיִּ ים .וְ ל ֹא זֶ ה וָ זֶ ה ֶשׁ ַדּ ְר ָכּן לֵ ילֵ ְך וּלְ ַהזִּ יקַ ,כּ ֲה ֵרי ַהבּוֹר ֶשׁ ֵאין ַדּ ְרכּוֹ לֵ ילֵ ְך וּלְ ַהזִּ יק.
ַ
וּשׁ ִמ ָיר ָתן ָﬠלֶ יָךְ ,וּכ ֶשׁ ִהזִּ יק ָחב ַה ַמּזִּ יק לְ ַשׁלֵּ ם
ַה ַצּד ַה ָשּׁוֶ ה ֶשׁ ָבּ ֶהןֶ ,שׁ ַדּ ְר ָכּן לְ ַהזִּ יק ְ
לוּמי נֶ זֶ ק ְבּ ֵמ ַיטב ָה ָא ֶרץ:
ַתּ ְשׁ ֵ
מוֹציאֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ֶשׁל ַבּ ַﬠל ַה ָבּיִת.
סּוֹרק ִ
מוֹציאֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ֶשׁלּוֹ .וְ ֶשׁ ַה ֵ
כּוֹבס ִ
מוֹכין ֶשׁ ַה ֵ
ִ
חוּטין וְ ֵהן ֶשׁלּוֶֹ .יֶתר ִמ ֵכּןֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ֶשׁל ַבּ ַﬠל ַה ָבּיִתִ .אם ָהיָ ה
ֹלשׁה ִ
נוֹטל ְשׁ ָ
כּוֹבס ֵ
ַה ֵ
נוֹטל ֶאת ַהכֹּל וְ ֵהן ֶשׁלּוַֹ .ה ַחיָּ ט ֶשׁ ִשּׁיֵּ ר ִמן ַהחוּט ְכּ ֵדי לִ ְתפּוֹר
ַה ָשּׁחוֹר ַﬠל גַּ ֵבּי ַהלָּ ָבןֵ ,

סו
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מוֹציא
וּמ ְטלִ ית ֶשׁ ִהיא ָשֹׁלשׁ ַﬠל ָשֹׁלשֲׁ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ֶשׁל ַבּ ַﬠל ַה ָבּיִתַ .מה ֶשּׁ ֶה ָח ָרשׁ ִ
בּוַֹ ,
ﬠוֹשׂה ֵא ֶצל ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת,
ַבּ ַמּ ֲﬠ ָצדֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ֶשׁלּוַֹ ,וּב ַכּ ִשּׁילֶ ,שׁל ַבּ ַﬠל ַה ָבּיִת .וְ ִאם ָהיָ ה ֶ
ַאף ַהנְּ ס ֶֹרת ֶשׁל ַבּ ַﬠל ַה ָבּיִת:
מסכת בבא מציעא

אוֹמר ֻכּלָּ הּ
את ָיה ,זֶ ה ֵ
אוֹמר ֲאנִ י ְמ ָצ ִ
את ָיה וְ זֶ ה ֵ
אוֹמר ֲאנִ י ְמ ָצ ִ
אוֹחזִ ין ְבּ ַטלִּ ית ,זֶ ה ֵ
ְשׁנַ יִם ֲ
אוֹמר ֻכּלָּ הּ ֶשׁלִּ י ,זֶ ה יִ ָשּׁ ַבﬠ ֶשׁ ֵאין לוֹ ָבּהּ ָפּחוֹת ֵמ ֶח ְציָ הּ ,וְ זֶ ה יִ ָשּׁ ַבﬠ ֶשׁ ֵאין לוֹ
ֶשׁלִּ י וְ זֶ ה ֵ
אוֹמר ֻכּלָּ הּ
אוֹמר ֶח ְציָ הּ ֶשׁלִּ יָ ,ה ֵ
אוֹמר ֻכּלָּ הּ ֶשׁלִּ י וְ זֶ ה ֵ
ָבּהּ ָפּחוֹת ֵמ ֶח ְציָ הּ ,וְ יַ ֲחֹלקוּ .זֶ ה ֵ
אוֹמר ֶח ְציָ הּ ֶשׁלִּ י יִ ָשּׁ ַבﬠ ֶשׁ ֵאין לוֹ
ֹלשׁה ֲחלָ ִקים ,וְ ָה ֵ
ֶשׁלִּ י יִ ָשּׁ ַבﬠ ֶשׁ ֵאין לוֹ ָבּהּ ָפּחוֹת ִמ ְשּׁ ָ
נוֹטל ְר ִב ַיע:
ֹלשׁה ֲחלָ ִקים וְ זֶ ה ֵ
נוֹטל ְשׁ ָ
ָבּהּ ָפּחוֹת ֵמ ְר ִב ַיע ,זֶ ה ֵ
אוֹמר,
הוּדה ֵ
אוֹמרֶ ,שׁל ֶﬠלְ יוֹןַ .ר ִבּי יְ ָ
ְשׁ ֵתּי גַ נּוֹת זוֹ ַﬠל גַּ ב זוֹ וְ ַהיָּ ָרק ֵבּינְ ַתיִםַ ,ר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
ֶשׁל ַתּ ְחתּוֹןָ .א ַמר ַר ִבּי ֵמ ִאירִ ,אם יִ ְר ֶצה ָה ֶﬠלְ יוֹן לִ ַקּח ֶאת ֲﬠ ָפרוֵֹ ,אין ָכּאן יָ ָרקָ .א ַמר
הוּדהִ ,אם יִ ְר ֶצה ַה ַתּ ְחתּוֹן לְ ַמלּ ֹאת ֶאת גִּ נָּ תוֹ ָﬠ ָפרֵ ,אין ָכּאן יָ ָרקָ .א ַמר ַר ִבּי
ַר ִבּי יְ ָ
רוֹאין ֵמ ֵה ָיכן יָ ָרק זֶ ה ָחיָ .א ַמר ַר ִבּי
ֵמ ִאירֵ ,מ ַא ַחר ֶשׁ ְשּׁנֵ ֶיהן יְכוֹלִ ין לִ ְמחוֹת זֶ ה ַﬠל זֶ הִ ,
ִשׁ ְמﬠוֹן ,כֹּל ֶשׁ ָה ֶﬠלְ יוֹן יָכוֹל לִ ְפשׁוֹט ֶאת יָ דוֹ וְ לִ טּוֹל ֲה ֵרי הוּא ֶשׁלּוֹ ,וְ ַה ְשּׁ ָאר ֶשׁל ַתּ ְחתּוֹן:
מסכת בבא בתרא

ַה ֻשּׁ ָתּ ִפין ֶשׁ ָרצוּ לַ ֲﬠשׂוֹת ְמ ִח ָיצה ֶבּ ָח ֵצר ,בּוֹנִ ין ֶאת ַהכּ ֶֹתל ָבּ ֶא ְמ ַצﬠָ .מקוֹם ֶשׁנָּ ֲהגוּ
נוֹתן
לִ ְבנוֹת גָּ וִ יל ,גָּ זִ יתְ ,כּ ִפ ִיסין ,לְ ֵבנִ ים ,בּוֹנִ יםַ .הכֹּל ְכּ ִמנְ ַהג ַה ְמּ ִדינָ הְ .בּגָ וִ יל ,זֶ ה ֵ
נוֹתן
וּמ ֱח ָצה וְ זֶ ה ֵ
נוֹתן ִט ְפ ַחיִם ֶ
ֹלשׁה ְט ָפ ִחיםְ .בּגָ זִ ית ,זֶ ה ֵ
נוֹתן ְשׁ ָ
ֹלשׁה ְט ָפ ִחים וְ זֶ ה ֵ
ְשׁ ָ
נוֹתן ֶט ַפח
נוֹתן ִט ְפ ַחיִםִ .בּלְ ֵבנִ ים ,זֶ ה ֵ
נוֹתן ִט ְפ ַחיִם וְ זֶ ה ֵ
וּמ ֱח ָצהִ .בּ ְכ ִפ ִיסין ,זֶ ה ֵ
ִט ְפ ַחיִם ֶ
וּמ ֱח ָצה .לְ ִפ ָיכְך ִאם נָ ַפל ַהכּ ֶֹתלַ ,ה ָמּקוֹם וְ ָה ֲא ָבנִ ים ֶשׁל ְשׁנֵ ֶיהם:
נוֹתן ֶט ַפח ֶ
וּמ ֱח ָצה וְ זֶ ה ֵ
ֶ
גּוֹבה ִמנְּ ָכ ִסים ְבּנֵ י
גּוֹבה ִמנְּ ָכ ִסים ְמ ֻשׁ ְﬠ ָבּ ִדיםַ .ﬠל יְ ֵדי ֵﬠ ִדיםֶ ,
ַה ַמּלְ וֶ ה ֶאת ֲח ֵברוֹ ִבּ ְשׁ ָטרֶ ,
יּוֹצא
חוֹריןָ .ﬠ ֵרב ַה ֵ
גּוֹבה ִמנְּ ָכ ִסים ְבּנֵ י ִ
הוֹציא ָﬠלָ יו ְכּ ַתב יָ דוֹ ֶשׁהוּא ַחיָּב לוֶֹ ,
חוֹריןִ .
ִ
חוֹריןַ .מ ֲﬠ ֶשׂה ָבּא לִ ְפנֵ י ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל
גּוֹבה ִמנְּ ָכ ִסים ְבּנֵ י ִ
לְ ַא ַחר ִחתּוּם ְשׁ ָטרוֹתֶ ,
גוֹבה ל ֹא ִמנְּ ָכ ִסים ְמ ֻשׁ ְﬠ ָבּ ִדים
חוֹריןָ .א ַמר לוֹ ֶבּן נַ נָּ סֵ ,אינוֹ ֶ
גּוֹבה ִמנְּ ָכ ִסים ְבּנֵ י ִ
וְ ָא ַמרֶ ,
וּמ ָצאוֹ
חוֹריןָ .א ַמר לוֹ ,לָ ָמּהָ .א ַמר לוֲֹ ,ה ֵרי ַהחוֹנֵ ק ֶאת ֶא ָחד ַבּשּׁוּק ְ
וְ ל ֹא ִמנְּ ָכ ִסים ְבּנֵ י ִ
נוֹתן לָ ְךָ ,פּטוּרֶ ,שׁלּ ֹא ַﬠל ֱאמוּנָ תוֹ ִהלְ וָ הוּ .וְ ֵאיזֶ הוּ ָﬠ ֵרב
ֲח ֵברוֹ וְ ָא ַמר לוֹ ַהנַּ ח לוֹ וַ ֲאנִ י ֵ
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נוֹתן לָ ְךַ ,חיָּבֶ ,שׁ ֵכּן ַﬠל ֱאמוּנָ תוֹ ִהלְ וָ הוָּ .א ַמר ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל,
ֶשׁהוּא ַחיָּבַ ,הלְ וֵ הוּ וַ ֲאנִ י ֵ
תּוֹרה גָּ דוֹל ֵמ ֶהןֶ ,שׁ ֵהן
צוֹע ַבּ ָ
רוֹצה ֶשׁיַּ ְח ִכּים ,יַ ֲﬠסוֹק ְבּ ִדינֵ י ָממוֹנוֹתֶ ,שׁ ֵאין לְ ָך ִמ ְק ַ
ָה ֶ
נּוֹב ַע .וְ ָה ֶ
ְכּ ַמ ְﬠיָ ן ַה ֵ
רוֹצה ֶשׁיַּ ֲﬠסוֹק ְבּ ִדינֵ י ָממוֹנוֹת ,יְ ַשׁ ֵמּשׁ ֶאת ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן נַ נָּ ס:
מסכת סנהדרין

לוּמי ֶכ ֶפל
ֹלשׁה .נֶ זֶ ק וַ ֲח ִצי נֶ זֶ קַ ,תּ ְשׁ ֵ
ֹלשׁה .גְּ זֵ לוֹת וַ ֲח ָבלוֹת ִבּ ְשׁ ָ
ִדּינֵ י ָממוֹנוֹת ִבּ ְשׁ ָ
ֹלשׁה,
מּוֹציא ֵשׁם ַרﬠִ ,בּ ְשׁ ָ
ֹלשׁהָ .האוֹנֵ ס וְ ַה ְמ ַפ ֶתּה וְ ַה ִ
לוּמי ַא ְר ָבּ ָﬠה וַ ֲח ִמ ָשּׁהִ ,בּ ְשׁ ָ
וְ ַת ְשׁ ֵ
ֹלשׁהִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁיֶּ שׁ בּוֹ
וּשׁ ָ
מוֹציא ֵשׁם ַרﬠ ְבּ ֶﬠ ְשׂ ִרים ְ
אוֹמ ִריםִ ,
ִדּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ִדינֵ י נְ ָפשׁוֹת:
בוֹדה זָ ָרהֲ ,א ִפלּוּ ִכּוֵּ ן ֶאת ַה ֲהלָ ָכה
אוֹמר ָכְּך ָא ְמ ָרה ֲﬠ ָ
בוֹדה זָ ָרה וְ ֵ
ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא ְבּ ֵשׁם ֲﬠ ָ
לְ ַט ֵמּא ֶאת ַה ָטּ ֵמא וּלְ ַט ֵהר ֶאת ַה ָטּהוֹרַ .ה ָבּא ַﬠל ֵא ֶשׁת ִאישֵׁ ,כּיוָ ן ֶשׁנִּ ְכנְ ָסה לִ ְרשׁוּת
זוֹמ ֵמי ַבת כּ ֵֹהן
שּׂוּאין ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁלּ ֹא נִ ְב ֲﬠלָ הַ ,ה ָבּא ָﬠלֶ ָיה ֲה ֵרי זֶ ה ְבּ ֶחנֶ ק .וְ ְ
ַה ַבּ ַﬠל לַ נִּ ִ
וּבוֹﬠלָ הּ:
זּוֹמ ֵמי ַבת כּ ֵֹהן ֲ
אוֹתהּ ִמ ָיתה ,חוּץ ִמ ְ
זּוֹמ ִמין ַמ ְק ִדּ ִימין לְ ָ
וּבוֹﬠלָ הֶּ ,שׁ ָכּל ַה ְ
ֲ
מסכת מכות

רוּשׁה אוֹ ֶבּן
זוֹמ ִמיןְ ,מ ִﬠ ִידין ָאנוּ ְבּ ִאישׁ ְפּלוֹנִ י ֶשׁהוּא ֶבּן גְּ ָ
ֵכּ ַיצד ָה ֵﬠ ִדים נַ ֲﬠ ִשׂים ְ
לוֹקה ַא ְר ָבּ ִﬠים.
לוּצה ַתּ ְח ָתּיוֶ ,אלָּ א ֶ
רוּשׁה אוֹ ֶבּן ֲח ָ
אוֹמ ִרים יֵ ָﬠ ֶשׂה זֶ ה ֶבּן גְּ ָ
לוּצהֵ ,אין ְ
ֲח ָ
לוֹקה
אוֹמ ִרים יִ גְ לֶ ה זֶ ה ַתּ ְח ָתּיוֶ ,אלָּ א ֶ
ְמ ִﬠ ִידין ָאנוּ ְבּ ִאישׁ ְפּלוֹנִ י ֶשׁהוּא ַחיָּב לִ גְ לוֹתֵ ,אין ְ
ַא ְר ָבּ ִﬠיםְ .מ ִﬠ ִידין ָאנוּ ְבּ ִאישׁ ְפּלוֹנִ י ֶשׁגֵּ ַרשׁ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ל ֹא נָ ַתן לָ הּ ְכּ ֻת ָבּ ָתהּ ,וַ ֲהל ֹא
רוֹצה לִ ֵתּן ִבּ ְכ ֻת ָבּ ָתהּ
אוֹמ ִדין ַכּ ָמּה ָא ָדם ֶ
ֵבּין ַהיּוֹם ֵוּבין לְ ָמ ָחר סוֹפוֹ לִ ֶתּן לָ הּ ְכּ ֻת ָבּ ָתהְּ ,
ֶשׁל זוֶֹ ,שׁ ִאם נִ ְת ַאלְ ְמנָ ה אוֹ נִ ְתגָּ ְר ָשׁה ,וְ ִאם ֵמ ָתה יִ ָיר ֶשׁנָּ ה ַבּ ְﬠלָ הְּ .מ ִﬠ ִידין ָאנוּ ְבּ ִאישׁ
ֹלשׁים יוֹם ,וְ הוּא
ְפּלוֹנִ י ֶשׁהוּא ַחיָּב לַ ֲח ֵברוֹ ֶאלֶ ף זוּז ַﬠל ְמנָ ת לִ ְתּנָ ן לוֹ ִמ ָכּאן וְ ַﬠד ְשׁ ִ
רוֹצה לִ ֵתּן וְ יִ ְהיוּ ְביָ דוֹ ֶאלֶ ף זוּזֵ ,בּין
אוֹמ ִדין ַכּ ָמּה ָא ָדם ֶ
אוֹמר ִמ ָכּאן וְ ַﬠד ֶﬠ ֶשׂר ָשׁנִ יםְ ,
ֵ
נוֹתנָ ן ִמ ָכּאן וְ ַﬠד ֶﬠ ֶשׂר ָשׁנִ ים:
ֹלשׁים יוֹם ֵבּין ְ
נוֹתנָ ן ִמ ָכּאן וְ ַﬠד ְשׁ ִ
ְ
אוֹמרָ ,ר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא לְ זַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לְ ִפ ָיכְך
ַר ִבּי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲﬠ ַק ְשׁיָ א ֵ
תּוֹרה וְ יַ ְא ִדּיר:
וּמ ְצוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,יְ יָ ָח ֵפץ לְ ַמ ַﬠן ִצ ְדקוֹ ,יַ גְ ִדּיל ָ
תּוֹרה ִ
ִה ְר ָבּה לָ ֶהם ָ

סח
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ְשׁבוּﬠוֹת ְשׁ ַתּיִם ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּﬠ .יְ ִדיﬠוֹת ַה ֻטּ ְמ ָאה ְשׁ ַתּיִם ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּﬠ .יְ ִציאוֹת ַה ַשּׁ ָבּת
ְשׁ ַתּיִם ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּﬠַ .מ ְראוֹת נְ גָ ִﬠים ְשׁנַ יִם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה:
יוֹד ַע ָמה ַא ָתּה ָסח ,וְ הוּא ֶשׁ ֵמּת אוֹ נִ ְשׁ ַבּר אוֹ נִ ְשׁ ָבּה אוֹ נִ גְ נַ ב
שׁוֹריָ ,א ַמר לוֹ ֵאינִ י ֵ
ֵה ָיכן ִ
שׁוֹריָ ,א ַמר
שּׂוֹכר ֵה ָיכן ִ
נוֹשׂא ָשׂ ָכר וְ ַה ֵ
אוֹ ָא ַבדַ ,מ ְשׁ ִבּ ֲיﬠָך ֲאנִ י וְ ָא ַמר ָא ֵמןַ ,חיָּבָ .א ַמר לְ ֵ
לוֹ ֵמת ,וְ הוּא ֶשׁנִּ ְשׁ ַבּר אוֹ נִ ְשׁ ָבּה ,נִ ְשׁ ַבּר ,וְ הוּא ֶשׁ ֵמּת אוֹ נִ ְשׁ ָבּה ,נִ ְשׁ ָבּה ,וְ הוּא ֶשׁ ֵמּת
אוֹ נִ ְשׁ ַבּר ,נִ גְ נַ ב ,וְ הוּא ֶשׁ ָא ַבדָ ,א ַבד ,וְ הוּא ֶשׁנִּ גְ נַ בַ ,מ ְשׁ ִבּ ֲיﬠָך ֲאנִ י וְ ָא ַמר ָא ֵמןָ ,פּטוּר.
ֵמת אוֹ נִ ְשׁ ַבּר אוֹ נִ ְשׁ ָבּה ,וְ הוּא ֶשׁנִּ גְ נַ ב אוֹ ָא ַבדַ ,מ ְשׁ ִבּ ֲיﬠָך ֲאנִ י וְ ָא ַמר ָא ֵמןַ ,חיָּבָ .א ַבד
אוֹ נִ גְ נַ ב ,וְ הוּא ֶשׁ ֵמּת אוֹ נִ ְשׁ ַבּר אוֹ נִ ְשׁ ָבּהַ ,מ ְשׁ ִבּ ֲיﬠָך ֲאנִ י וְ ָא ַמר ָא ֵמןָ ,פּטוּר .זֶ ה ַה ְכּלָ ל,
חוֹבה לִ ְפטוּר,
חוֹבהָ ,פּטוּרֵ .מ ָ
וּמ ְפּטוּר לְ ָ
וּמ ְפּטוּר לִ ְפטוּר ִ
חוֹבה ִ
חוֹבה לְ ָ
ָכּל ַה ְמ ַשׁנֶּ ה ֵמ ָ
ַחיָּב) .זֶ ה ַה ְכּלָ לָ ,כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּﬠ לְ ָה ֵקל ַﬠל ַﬠ ְצמוַֹ ,חיָּב .לְ ַה ֲח ִמיר ַﬠל ַﬠ ְצמוָֹ ,פּטוּר(:
מסכת עדיות

אוֹמרִ ,מ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידהֲ ,א ִפלּוּ לְ ִיָמים
אוֹמרָ ,כּל ַהנָּ ִשׁים ַדּיָּ ן ַשׁ ְﬠ ָתּן .וְ ִהלֵּ ל ֵ
ַשׁ ַמּאי ֵ
אוֹמ ִרים ,ל ֹא ְכּ ִד ְב ֵרי זֶ ה וְ ל ֹא ְכּ ִד ְב ֵרי זֶ הֶ ,אלָּ א ֵמ ֵﬠת לְ ֵﬠת ְמ ַמ ֶﬠ ֶטת
ַה ְר ֵבּה .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
וּמ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה ְמ ַמ ֶﬠ ֶטת ַﬠל יַ ד ֵמ ֵﬠת לְ ֵﬠתָ .כּל ִא ָשּׁה
ַﬠל יַ ד ִמ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידהִ ,
וּמ ַמ ֶﬠ ֶטת ַﬠל יַ ד
ֶשׁיֶּ שׁ לָ הּ וֶ ֶסתַ ,דּיָּ הּ ַשׁ ְﬠ ָתּהַּ .ה ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת ְבּ ִﬠ ִדּיםֲ ,ה ֵרי זוֹ ִכּ ְפ ִק ָידהְ ,
ֵמ ֵﬠת לְ ֵﬠת וְ ַﬠל יַ ד ִמ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה:
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ ַכּאי ֶשׁ ָשּׁ ַמﬠ ֵמ ַרבּוֹ וְ ַרבּוֹ ֵמ ַרבּוֹ ֲהלָ ָכה
הוֹשׁ ַעְ ,מ ֻק ָבּל ֲאנִ י ֵמ ַר ָבּן ָ
ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
קוֹר ִבין
משׁה ִמ ִסּינַ יֶ ,שׁ ֵאין ֵאלִ יָּ הוּ ָבּא לְ ַט ֵמּא וּלְ ַט ֵהר לְ ַר ֵחק וּלְ ָק ֵרבֶ ,אלָּ א לְ ַר ֵחק ַה ְמ ָ
לְ ֶ
רוֹעִ .מ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ְצ ִר ָיפה ָה ָיְתה ְבּ ֵﬠ ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן וְ ִר ֲח ָקהּ
רוֹע וּלְ ָק ֵרב ַה ְמ ֻר ָח ִקין ִבּזְ ַ
ִבּזְ ַ
רוֹעְ ,כּגוֹן ֵאלּוּ ֵאלִ יָּ הוּ ָבּא
רוֹע ,וְ ﬠוֹד ַא ֶח ֶרת ָה ָיְתה ָשׁם וְ ֵק ְר ָבהּ ֶבּן ִציּוֹן ִבּזְ ַ
ֶבּן ִציּוֹן ִבּזְ ַ
אוֹמר ,לְ ָק ֵרב ֲא ָבל ל ֹא לְ ַר ֵחקַ .ר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן
הוּדה ֵ
לְ ַט ֵמּא וּלְ ַט ֵהר לְ ַר ֵחק וּלְ ָק ֵרבַ .ר ִבּי יְ ָ
אוֹמ ִרים ,ל ֹא לְ ַר ֵחק וְ ל ֹא לְ ָק ֵרב ֶאלָּ א לַ ֲﬠשׂוֹת
ֹלקת .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
אוֹמר ,לְ ַה ְשׁווֹת ַה ַמּ ֲח ֶ
ֵ
ָשׁלוֹם ָבּﬠוֹלָ םֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרִ ,הנֵּ ה ָאנ ִֹכי שׁ ֹלֵ ַח לָ ֶכם ֵאת ֵאלִ יָּ ה ַהנָּ ִביא וְ גוֹ׳ וְ ֵה ִשׁיב לֵ ב ָאבוֹת
בוֹתם:
ַﬠל ָבּנִ ים וְ לֵ ב ָבּנִ ים ַﬠל ֲא ָ
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ֹלשׁה ִיָמים ָאסוּר לָ ֵשׂאת וְ לָ ֵתת ִﬠ ָמּ ֶהן ,לְ ַה ְשׁ ִאילָ ן וְ לִ ְשׁאוֹל
לִ ְפנֵ י ֵא ֵיד ֶיהן ֶשׁל גּוֹיִם ְשׁ ָ
אוֹמר ,נִ ְפ ָר ִﬠין ֵמ ֶהן ִמ ְפּנֵ י
הוּדה ֵ
ווֹתן וְ לִ לְ ווֹת ֵמ ֶהן ,לְ ָפ ְר ָﬠן וְ לִ ָפּ ַרﬠ ֵמ ֶהןַ .ר ִבּי יְ ָ
ֵמ ֶהן ,לְ ַהלְ ָ
ֶשׁהוּא ֵמ ֵצר לוָֹ .א ְמרוּ לוַֹ ,אף ַﬠל ִפּי ֶשׁ ֵמּ ֵצר הוּא ַﬠ ְכ ָשׁוָ ,שׂ ֵמ ַח הוּא לְ ַא ַחר זְ ָמן:
לּוֹק ַח ְכּלֵ י ַת ְשׁ ִמישׁ ִמן ַהגּוֹיֶ ,את ֶשׁ ַדּ ְרכּוֹ לְ ַה ְט ִבּיל ,יַ ְט ִבּיל .לְ ַהגְ ִﬠיל ,יַ גְ ִﬠיל .לְ לַ ֵבּן
ַה ֵ
הוֹרה:
ָבּאוּר ,יְ לַ ֵבּן ָבּאוּרַ .ה ְשּׁפוּד וְ ָה ַא ְס ְכּלָ הְ ,מלַ ְבּנָ ן ָבּאוּר .וְ ַה ַסּ ִכּיןָ ,שׁ ָפהּ וְ ִהיא ְט ָ
מסכת אבות

יהוֹשׁ ַע לִ זְ ֵקנִ ים ,וּזְ ֵקנִ ים לִ נְ ִב ִיאים ,וּנְ ִב ִיאים
יהוֹשׁ ַע ,וִ ֻ
וּמ ָס ָרהּ לִ ֻ
תּוֹרה ִמ ִסּינַ יְ ,
מ ֶֹשׁה ִק ֵבּל ָ
ֹלשׁה ְד ָב ִריםֱ ,הווּ ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין ,וְ ַה ֲﬠ ִמידוּ
רוּה לְ ַאנְ ֵשׁי ְכנֶ ֶסת ַהגְּ דוֹלָ הֵ .הם ָא ְמרוּ ְשׁ ָ
ְמ ָס ָ
תּוֹרה:
ַתּלְ ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה ,וַ ֲﬠשׂוּ ְסיָ ג לַ ָ
אוֹמר ,לְ פוּם ַצ ֲﬠ ָרא ַאגְ ָראָ :כּל ַמה ֶשּׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ָבּﬠוֹלָ מוֹ ,ל ֹא
ֶבּן ֵהא ֵהא ֵ
אתיו יְ ַצ ְר ִתּיו ַאף ֲﬠ ִשׂ ִיתיו.
בוֹדי ְבּ ָר ִ
ְב ָראוֹ ֶאלָּ א לִ ְכבוֹדוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ לִ ְכ ִ
אוֹמרָ ,ר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא
אוֹמר ,יְ יָ ְיִמֹלְך לְ ﬠֹלָ ם וָ ֶﬠדַ :ר ִבּי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲﬠ ַק ְשׁיָ א ֵ
וְ ֵ
וּמ ְצוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,יְ יָ ָח ֵפץ לְ ַמ ַﬠן ִצ ְדקוֹ,
תּוֹרה ִ
לְ זַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לְ ִפ ָיכְך ִה ְר ָבּה לָ ֶהם ָ
תּוֹרה וְ יַ ְא ִדּיר:
יַ גְ ִדּיל ָ
מסכת הוריות

תּוֹרה וְ ָהלַ ְך ַהיָּ ִחיד וְ ָﬠ ָשׂה
הוֹרוּ ֵבית ִדּין לַ ֲﬠבוֹר ַﬠל ַא ַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת ָה ֲאמוּרוֹת ַבּ ָ
שׁוֹגֵ ג ַﬠל ִפּ ֶיהםֵ ,בּין ֶשׁ ָﬠשׂוּ וְ ָﬠ ָשׂה ִﬠ ָמּ ֶהןֵ ,בּין ֶשׁ ָﬠשׂוּ וְ ָﬠ ָשׂה ַא ֲח ֵר ֶיהןֵ ,בּין ֶשׁלּ ֹא ָﬠשׂוּ
וְ ָﬠ ָשׂהָ ,פּטוּרִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ָתּלָ ה ְבּ ֵבית ִדּין .הוֹרוּ ֵבית ִדּין וְ יָ ַדﬠ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶשׁ ָטּﬠוּ אוֹ ַתּלְ ִמיד
הוֹר ָאה וְ ָהלַ ְך וְ ָﬠ ָשׂה ַﬠל ִפּ ֶיהןֵ ,בּין ֶשׁ ָﬠשׂוּ וְ ָﬠ ָשׂה ִﬠ ָמּ ֶהןֵ ,בּין ֶשׁ ָﬠשׂוּ וְ ָﬠ ָשׂה
וְ הוּא ָראוּי לְ ָ
ַא ֲח ֵר ֶיהןֵ ,בּין ֶשׁלּ ֹא ָﬠשׂוּ וְ ָﬠ ָשׂהֲ ,ה ֵרי זֶ ה ַחיָּבִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁלּ ֹא ָתלָ ה ְבּ ֵבית ִדּין .זֶ ה ַה ְכּלָ ל,
ַהתּוֹלֶ ה ְב ַﬠ ְצמוַֹ ,חיָּב .וְ ַהתּוֹלֶ ה ְבּ ֵבית ִדּיןָ ,פּטוּר:
וּמ ְמזֵ ר לְ נָ ִתין ,וְ נָ ִתין לְ גֵ ר ,וְ גֵ ר לְ ֶﬠ ֶבד
קוֹדם לְ לֵ וִ י ,לֵ וִ י לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַמ ְמזֵ רַ ,
כּ ֵֹהן ֵ
ְמ ֻשׁ ְח ָררֵ .א ָימ ַתיִ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ֻכּלָּ ן ָשׁוִ יןֲ .א ָבל ִאם ָהיָ ה ַמ ְמזֵ ר ַתּלְ ִמיד ָח ָכם וְ כ ֵֹהן גָּ דוֹל ַﬠם
קוֹדם לְ כ ֵֹהן גָּ דוֹל ַﬠם ָה ָא ֶרץ:
ָה ָא ֶרץַ ,מ ְמזֵ ר ַתּלְ ִמיד ָח ָכם ֵ

ע

תיקון ליל שבועות – משניות

סדר קדשים
מסכת זבחים

חוֹבה ,חוּץ
ָכּל ַהזְּ ָב ִחים ֶשׁנִּ זְ ְבּחוּ ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמןְ ,כּ ֵשׁ ִריםֶ ,אלָּ א ֶשׁלּ ֹא ָﬠלוּ לַ ְבּ ָﬠלִ ים לְ ֵשׁם ָ
אוֹמרַ ,אף
וּמן ַה ַח ָטּאתַ ,ה ֶפּ ַסח ִבּזְ ַמנּוֹ ,וְ ַה ַח ָטּאת ְבּ ָכל זְ ָמןַ .ר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֵ
ִמן ַה ֶפּ ַסח ִ
ָה ָא ָשׁםַ ,ה ֶפּ ַסח ִבּזְ ַמנּוֹ ,וְ ַה ַח ָטּאת וְ ָה ָא ָשׁם ְבּ ָכל זְ ָמןָ .א ַמר ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ רַ ,ה ַח ָטּאת ָבּ ָאה
ַﬠל ֵח ְטא וְ ָה ָא ָשׁם ָבּא ַﬠל ֵח ְטאַ ,מה ַח ָטּאת ְפּסוּלָ ה ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמהַּ ,אף ָה ָא ָשׁם ָפּסוּל
ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁמוֹ:
ֵאלּוּ ָק ָד ִשׁים ְק ֵר ִבין ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּןָ ,ק ָד ִשׁים ֶשׁ ֻה ְק ְדּשׁוּ לַ ִמּ ְשׁ ָכּןָ .ק ְר ְבּנוֹת ַה ִצּבּוּר ְק ֵר ִבין
ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּן ,וְ ָק ְר ְבּנוֹת ַהיָּ ִחיד ַבּ ָבּ ָמהָּ .ק ְר ְבּנוֹת ַהיָּ ִחיד ֶשׁ ֻה ְק ְדּשׁוּ לַ ִמּ ְשׁ ָכּן ,יִ ְק ְרבוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּן.
וּשׁ ִח ַיטת ָצפוֹן,
וְ ִאם ִה ְק ִר ָיבן ַבּ ָבּ ָמהָ ,פּטוּרַ .מה ֵבּין ָבּ ַמת יָ ִחיד לְ ָב ַמת ִצבּוּרְ ,ס ִמ ָיכהְ ,
אוֹמרֵ ,אין ִמנְ ָחה ַבּ ָבּ ָמה .וְ ִכהוּןִ ,וּבגְ ֵדי
הוּדה ֵ
נוּפה ,וְ ַהגָּ ָשׁהַ .ר ִבּי יְ ָ
וּמ ַתּן ָס ִביבְ ,וּת ָ
ַ
וּמ ִח ָיצה ַבּ ָדּ ִמים ,וְ ִרחוּץ יָ ַדיִם וְ ַרגְ לָ יִםֲ .א ָבל ַהזְּ ַמן
יחוֹחְ ,
ָשׁ ֵרתְ ,וּכלֵ י ָשׁ ֵרת ,וְ ֵר ַיח נִ ַ
נּוֹתר וְ ַה ָטּ ֵמאָ ,שׁוִ ין ָבּזֶ ה ָוּבזֶ ה:
וְ ַה ָ
מסכת מנחות

חוֹבה ,חוּץ
ָכּל ַה ְמּנָ חוֹת ֶשׁנִּ ְק ְמצוּ ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמןְ ,כּ ֵשׁרוֹתֶ ,אלָּ א ֶשׁלּ ֹא ָﬠלוּ לַ ְבּ ָﬠלִ ים לְ ֵשׁם ָ
וּמנְ ַחת ְקנָ אוֹת ֶשׁ ְקּ ָמ ָצן ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמן,
חוֹטא ִ
וּמנְ ַחת ְקנָ אוֹתִ .מנְ ַחת ֵ
חוֹטא ִ
ִמ ִמּנְ ַחת ֵ
נָ ַתן ַבּ ְכּלִ י וְ ִהלֵּ ְך וְ ִה ְק ִטיר ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמן ,אוֹ לִ ְשׁ ָמן וְ ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמן ,אוֹ ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמן וְ לִ ְשׁ ָמן,
חוֹטא וּלְ ֵשׁם ִמנְ ַחת נְ ָד ָבה ,אוֹ ֶשׁלּ ֹא
ְפּסוּלוֹתֵ .כּ ַיצד לִ ְשׁ ָמן וְ ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ָמן ,לְ ֵשׁם ִמנְ ַחת ֵ
חוֹטא:
לִ ְשׁ ָמן וְ לִ ְשׁ ָמן ,לְ ֵשׁם ִמנְ ַחת נְ ָד ָבה וּלְ ֵשׁם ִמנְ ַחת ֵ
יחוֹחַ ,וּב ִמּנְ ָחה
יחוֹחְ ,וּבﬠוֹלַ ת ָהﬠוֹף ִא ֵשּׁה ֵר ַיח נִ ַ
נֶ ֱא ַמר ְבּﬠוֹלַ ת ַה ְבּ ֵה ָמה ִא ֵשּׁה ֵר ַיח נִ ַ
יחוֹח ,לְ לַ ֵמּד ֶשׁ ֶא ָחד ַה ַמּ ְר ֶבּה וְ ֶא ָחד ַה ַמּ ְמ ִﬠיט ִוּבלְ ַבד ֶשׁ ַיְּכוֵּ ן ָא ָדם ֶאת
ִא ֵשּׁה ֵר ַיח נִ ַ
ַדּ ְﬠתּוֹ לַ ָשּׁ ָמיִם:
מסכת חולין

שׁוֹטה וְ ָק ָטןֶ ,שׁ ָמּא יְ ַקלְ ְקלוּ ִבּ ְשׁ ִח ָיט ָתן.
וּשׁ ִח ָיט ָתן ְכּ ֵשׁ ָרה ,חוּץ ֵמ ֵח ֵרשׁ ֶ
שׁוֹח ִטין ְ
ַהכֹּל ֲ
וּמ ַט ְמּ ָאה
אוֹתןְ ,שׁ ִח ָיט ָתן ְכּ ֵשׁ ָרהְ .שׁ ִח ַיטת נָ ְכ ִרי נְ ֵבלָ ה ְ
רוֹאין ָ
וְ ֻכלָּ ן ֶשׁ ָשּׁ ֲחטוּ וַ ֲא ֵח ִרים ִ
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עא

שּׁוֹחט ְבּ ַשׁ ָבּת ְוּביוֹם
סּוּמא ֶשׁ ָשּׁ ַחטְ ,שׁ ִח ָיטתוֹ ְכּ ֵשׁ ָרהַ .ה ֵ
שּׁוֹחט ַבּלַּ יְ לָ ה ,וְ ֵכן ַה ָ
ְבּ ַמ ָשּאַ .ה ֵ
פּוּריםַ ,אף ַﬠל ִפּי ֶשׁ ִמּ ְת ַחיֵּב ְבּנַ ְפשׁוְֹ ,שׁ ִח ָיטתוֹ ְכּ ֵשׁ ָרה:
ַה ִכּ ִ
וּמה ִאם ִמ ְצוָ ה ַקלָּ ה ֶשׁ ִהיא
צוֹרﬠָ .
ל ֹא יִ טּוֹל ָא ָדם ֵאם ַﬠל ָבּנִ יםֲ ,א ִפלּוּ לְ ַט ֵהר ֶאת ַה ְמּ ָ
תוֹרה ,לְ ַמ ַﬠן יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַר ְכ ָתּ ִיָמיםַ ,קל וָ ח ֶֹמר ַﬠל ִמ ְצוֹת ֲחמוּרוֹת
ְכּ ִא ָסּרָ ,א ְמ ָרה ָ
תּוֹרה:
ֶשׁ ַבּ ָ
מסכת בכורות

מּוֹכר לוֹ ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ ַר ַשּׁאי ,וְ ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵתּף לוֹ,
לּוֹק ַח ֻﬠ ַבּר ֲחמוֹרוֹ ֶשׁל נָ ְכ ִרי ,וְ ַה ֵ
ַה ֵ
כוֹרהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרְ ,בּיִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ָבל ל ֹא
נּוֹתן לוֹ ְבּ ַק ָבּלָ הָ ,פּטוּר ִמן ַה ְבּ ָ
וְ ַה ְמ ַק ֵבּל ִמ ֶמּנּוּ ,וְ ַה ֵ
טוּרין ִמ ַקּל וָ ח ֶֹמרִ ,אם ָפּ ְטרוּ ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּרִ ,דּין הוּא
ַבּ ֲא ֵח ִרים .כּ ֲֹהנִ ים וּלְ וִ יִּם ְפּ ִ
ֶשׁ ְיִּפ ְטרוּ ֶשׁל ַﬠ ְצ ָמן:
אוֹתן ְשׁנַ יִם ְשׁנָ יִםְ .מנָ ָאן ֶא ָחדְ ,תּ ִשׁ ִיﬠי וַ ֲﬠ ִשׂ ִירי ְמ ֻקלְ ָקלִ ין.
יָ ְצאוּ ְשׁנַ יִם ְכּ ֶא ָחד ,מוֹנֶ ה ָ
יָ ְצאוּ ְתּ ִשׁ ִיﬠי וַ ֲﬠ ִשׂ ִירי ְכּ ַא ַחתְ ,תּ ִשׁ ִיﬠי וַ ֲﬠ ִשׂ ִירי ְמ ֻקלְ ָקלִ יןָ .ק ָרא לַ ְתּ ִשׁ ִיﬠי ֲﬠ ִשׂ ִירי
וְ לָ ֲﬠ ִשׂ ִירי ְתּ ִשׁ ִיﬠי וּלְ ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ֲﬠ ִשׂ ִיריְ ,שׁלָ ְשׁ ָתּן ְמ ֻק ָדּ ִשׁיןַ .ה ְתּ ִשׁ ִיﬠי נֶ ֱא ָכל ְבּמוּמוֹ,
מוּרהִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאירָ .א ַמר
ﬠוֹשׂה ְתּ ָ
וְ ָה ֲﬠ ִשׂ ִירי ַמ ֲﬠ ֵשׂר ,וְ ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ָק ֵרב ְשׁלָ ִמים וְ ֶ
מוּרה,
מוּרהָ .א ְמרוּ ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאירִ ,אלּוּ ָהיָ ה ְתּ ָ
ﬠוֹשׂה ְתּ ָ
מוּרה ָ
הוּדה ,וְ ִכי יֵ שׁ ְתּ ָ
ַר ִבּי יְ ָ
ל ֹא ָהיָ ה ָק ֵרבָ .ק ָרא לַ ְתּ ִשׁ ִיﬠי ֲﬠ ִשׂ ִירי וְ לָ ֲﬠ ִשׂ ִירי ֲﬠ ִשׂ ִירי וּלְ ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ֲﬠ ִשׂ ִיריֵ ,אין ַא ַחד
ָﬠ ָשׂר ְמ ֻק ָדּשׁ .זֶ ה ַה ְכּלָ ל ,כֹּל ֶשׁלּ ֹא נֶ ֱﬠ ַקר ֵשׁם ֲﬠ ִשׂ ִירי ִמ ֶמּנּוֵּ ,אין ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ְמ ֻק ָדּשׁ:
מסכת ערכין

נוֹד ִרים וְ נִ ָדּ ִרים ,כּ ֲֹהנִ ים וּלְ וִ יִּם וְ יִ ְשׂ ְר ֵאלִ ים ,נָ ִשׁים וַ ֲﬠ ָב ִדים.
ַהכֹּל ַמ ֲﬠ ִר ִיכין וְ נֶ ֱﬠ ָר ִכיןְ ,
וּמ ֲﬠ ִר ִיכיןֲ ,א ָבל ל ֹא נֶ ֱﬠ ָר ִכיןֶ ,שׁ ֵאינוֹ נֶ ֱﬠ ָרְך ֶאלָּ א
נוֹד ִרים וְ נִ ָדּ ִרים ַ
ֻט ְמטוּם וְ ַאנְ ְדּרוֹגִ ינוֹס ְ
נוֹד ִרין וְ ל ֹא
שׁוֹטה וְ ָק ָטן נִ ָדּ ִרין וְ נֶ ֱﬠ ָר ִכיןֲ ,א ָבל ל ֹא ְ
זָ ָכר וַ ַדּאי ונְ ֵק ָבה וַ ָדּ ִאיתֵ .ח ֵרשׁ ֶ
ַמ ֲﬠ ִר ִיכיןִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם ָדּ ַﬠתָ .פּחוֹת ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ נִ ָדּרֲ ,א ָבל ל ֹא נֶ ֱﬠ ָרְך:
גוֹאל ַכּ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ ה .וְ ֵכן לֵ וִ י ֶשׁיָּ ַרשׁ ֶאת ֲא ִבי ִאמּוֹ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיָּ ַרשׁ ֶאת ֲא ִבי ִאמּוֹ לֵ וִ יֵ ,אינוֹ ֵ
גוֹאל ַכּ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ הֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרִ ,כּי ָב ֵתּי ָﬠ ֵרי ַהלְ וִ יִּםַ ,ﬠד ֶשׁיְּ ֵהא לֵ וִ י ְוּב ָﬠ ֵרי
יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,אינוֹ ֵ
מוּרים ֶאלָּ א ְבּ ָﬠ ֵרי ַהלְ וִ יִּםֵ .אין
אוֹמ ִריםֵ ,אין ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ִ
ַהלְ וִ יִּםִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ﬠוֹשׂים ָשׂ ֶדה ִמגְ ָרשׁ וְ ל ֹא ִמגְ ָרשׁ ָשׂ ֶדה ,וְ ל ֹא ִמגְ ָרשׁ ִﬠיר וְ ל ֹא ִﬠיר ִמגְ ָרשָׁ .א ַמר ַר ִבּי
ִ

עב
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ﬠוֹשׂין ָשׂ ֶדה ִמגְ ָרשׁ
מוּריםְ ,בּ ָﬠ ֵרי ַהלְ וִ יִּםֲ .א ָבל ְבּ ָﬠ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,
ֱאלִ ֶיﬠזֶ רַ ,בּ ֶמּה ְדּ ָב ִרים ֲא ִ
וְ ל ֹא ִמגְ ָרשׁ ָשׂ ֶדהִ ,מגְ ָרשׁ ִﬠיר וְ ל ֹא ִﬠיר ִמגְ ָרשְׁ ,כּ ֵדי ֶשׁלּ ֹא יַ ֲח ִריבוּ ֶאת ָﬠ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
מוֹכ ִרים לְ ﬠוֹלָ ם וְ ֲ
ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהלְ וִ יִּם ְ
גוֹאלִ ים לְ ﬠוֹלָ םֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,גְּ ֻאלַּ ת ﬠוֹלָ ם ִתּ ְהיֶ ה לַ לְ וִ יִּם:
מסכת תמורה

ַהכֹּל ְמ ִמ ִיריםֶ ,א ָחד ֲאנָ ִשׁים וְ ֶא ָחד נָ ִשׁים .ל ֹא ֶשׁ ָא ָדם ַר ַשּׁאי לְ ָה ִמירֶ ,אלָּ א ֶשׁ ִאם ֵה ִמיר
סוֹפג ֶאת ָה ַא ְר ָבּ ִﬠיםַ .הכּ ֲֹהנִ ים ְמ ִמ ִירים ֶאת ֶשׁלָּ ֶהם ,וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ִמ ִירים ֶאת
מוּמר וְ ֵ
ָ
יוֹחנָ ן
ֶשׁלָּ ֶהםֵ .אין ַהכּ ֲֹהנִ ים ְמ ִמ ִירים ל ֹא ְב ַח ָטּאת וְ ל ֹא ְב ָא ָשׁם וְ ל ֹא ַב ְבּכוֹרָ .א ַמר ַר ִבּי ָ
נוּרי ,וְ ִכי ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵאין ְמ ִמ ִירים ַבּ ְבּכוֹרָ .א ַמר לוֹ ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבאַ ,ח ָטּאת וְ ָא ָשׁם ַמ ָתּנָ ה
ֶבּן ִ
לַ כּ ֵֹהן ,וְ ַה ְבּכוֹר ַמ ָתּנָ ה לַ כּ ֵֹהןַ ,מה ַח ָטּאת וְ ָא ָשׁם ֵאין ְמ ִמ ִירים בּוַֹ ,אף ַה ְבּכוֹר ל ֹא ִיְמ ֶירנּוּ
נוּריַ ,מה לִּ י ֵאינוֹ ֵמ ִמיר ְבּ ַח ָטּאת וְ ָא ָשׁם ֶשׁ ֵאין זָ ִכים ָבּ ֶהם
יוֹחנָ ן ֶבּן ִ
בּוָֹ .א ַמר לוֹ ַר ִבּי ָ
ֹאמר ַבּ ְבּכוֹר ֶשׁזָּ ִכים בּוֹ ְבּ ַחיָּ יוָ .א ַמר לוֹ ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ,וַ ֲהל ֹא ְכּ ָבר נֶ ֱא ַמר,
ְבּ ַחיֵּ ֶיהם ,תּ ַ
מוּרה
מוּרתוֹ יִ ְהיֶ ה קּ ֶֹדשֵׁ ,ה ָיכן ְק ֻד ָשּׁה ָחלָ ה ָﬠלָ יוְ ,בּ ֵבית ַה ְבּ ָﬠלִ יםַ ,אף ְתּ ָ
וְ ָהיָ ה הוּא ְוּת ָ
ְבּ ֵבית ַה ְבּ ָﬠלִ ים:
קוֹמןֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ יִ ָשּׂ ֵרפוָּ .א ָשׁם ָתּלוּי יִ ָשּׂ ֵרף.
ָכּל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֶשׁנִּ ְשׁ ֲחטוּ חוּץ לִ זְ ַמנָּ ן וְ חוּץ לִ ְמ ָ
אוֹמר,
הוּדה ֵ
אוֹמר ,יִ ָקּ ֵברַ .ח ַטּאת ָהﬠוֹף ַה ָבּ ָאה ַﬠל ָס ֵפקִ ,תּ ָשּׂ ֵרףַ .ר ִבּי יְ ָ
הוּדה ֵ
ַר ִבּי יְ ָ
אוֹמר,
הוּדה ֵ
יַ ִטּילֶ נָּ ה לָ ַא ָמּהָ .כּל ַהנִּ ְשׂ ָר ִפין ל ֹא יִ ָקּ ֵברוּ ,וְ ָכל ַהנִּ ְק ָבּ ִרים ל ֹא יִ ָשּׂ ֵרפוַּ .ר ִבּי יְ ָ
ִאם ָר ָצה לְ ַה ֲח ִמיר ַﬠל ַﬠ ְצמוֹ לִ ְשׂרוֹף ֶאת ַהנִּ ְק ָבּ ִריםַ ,ר ַשּׁאיָ .א ְמרוּ לוֵֹ ,אינוֹ ֻמ ָתּר
לְ ַשׁנּוֹת:
מסכת כריתות

תּוֹרהַ ,ה ָבּא ַﬠל ָה ֵאם ,וְ ַﬠל ֵא ֶשׁת ָה ָאב ,וְ ַﬠל ַה ַכּלָּ הַ ,ה ָבּא ַﬠל
לשׁים וָ ֵשׁשׁ ְכּ ֵרתוֹת ַבּ ָ
ְשׁ ִ
ַהזְּ כוּר ,וְ ַﬠל ַה ְבּ ֵה ָמה ,וְ ִא ָשּׁה ַה ְמּ ִב ָיאה ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ָﬠלֶ ָיהַ ,ה ָבּא ַﬠל ִא ָשּׁה ִוּב ָתּהּ ,וְ ַﬠל
ֵא ֶשׁת ִאישַׁ ,ה ָבּא ַﬠל ֲאחוֹתוֹ ,וְ ַﬠל ֲאחוֹת ָא ִביו ,וְ ַﬠל ֲאחוֹת ִאמּוֹ ,וְ ַﬠל ֲאחוֹת ִא ְשׁתּוֹ,
בוֹדה זָ ָרה,
ﬠוֹבד ֲﬠ ָ
וְ ַﬠל ֵא ֶשׁת ָא ִחיו ,וְ ַﬠל ֵא ֶשׁת ֲא ִחי ָא ִביו ,וְ ַﬠל ַהנִּ ָדּהַ ,ה ְמגַ ֵדּף ,וְ ָה ֵ
נּוֹתן ִמזַּ ְרﬠוֹ לַ מֹּלֶ ְךַ ,וּב ַﬠל אוֹבַ ,ה ְמ ַחלֵּ ל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ,וְ ָט ֵמא ֶשׁ ָא ַכל ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ,
וְ ַה ֵ
שּׁוֹחט וְ ַה ַמּ ֲﬠלֶ ה ַבּחוּץ,
נוֹתרִ ,וּפגּולַ ,ה ֵ
אוֹכל ֵחלֶ ב ,וְ ָדם ,וְ ָ
וְ ַה ָבּא לַ ִמּ ְק ָדּשׁ ָט ֵמאָ ,ה ֵ
פּוּריםַ ,ה ְמ ַפ ֵטּם ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמן,
אכה ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ﬠוֹשׂה ְמלָ ָ
אוֹכל וְ ָה ֶ
אוֹכל ָח ֵמץ ַבּ ֶפּ ַסח ,וְ ָה ֵ
ָה ֵ
וְ ַה ְמ ַפ ֵטּם ֶאת ַה ְקּט ֶֹרת ,וְ ַה ָסְּך ְבּ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחהַ .ה ֶפּ ַסח וְ ַה ִמּילָ ה ְבּ ִמ ְצוֹת ֲﬠ ֵשׂה:
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עג

קוֹד ִמין לָ ִﬠזִּ ים ְבּ ָכל ָמקוֹם ,יָכוֹל ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהן ֻמ ְב ָח ִרין ֵמ ֶהן,
אוֹמרְ ,כּ ָב ִשׂים ְ
ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֵ
תּוֹרים
לוֹמר ,וְ ִאם ֶכּ ֶבשׂ ִיָביא ָק ְר ָבּנוֹ לְ ַח ָטּאתְ ,מלַ ֵמּד ֶשׁ ְשּׁנֵ ֶיהן ְשׁקוּלִ יןִ .
ַתּלְ מוּד ַ
ְ
לוֹמרֶ ,וּבן יוֹנָ ה
קוֹד ִמין לִ ְבנֵ י יוֹנָ ה ְבּ ָכל ָמקוֹם ,יָכוֹל ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהן ֻמ ְב ָח ִרין ֵמ ֶהןַ ,תּלְ מוּד ַ
קוֹדם לָ ֵאם ְבּ ָכל ָמקוֹם .יָכוֹל ֶשׁ ְכּבוֹד
אוֹ תֹר לְ ַח ָטּאתְ ,מלַ ֵמּד ֶשׁ ְשּׁנֵ ֶיהן ְשׁקוּלִ יןָ .ה ָאב ֵ
לוֹמרִ ,אישׁ ִאמּוֹ וְ ָא ִביו ִתּ ָיראוְּ ,מלַ ֵמּד ֶשׁ ְשּׁנֵ ֶיהן
ﬠוֹדף ַﬠל ְכּבוֹד ָה ֵאםַ ,תּלְ מוּד ַ
ָה ָאב ֵ
קוֹדם לָ ֵאם ְבּ ָכל ָמקוֹםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא וְ ִאמּוֹ ַח ִיָּבין
ְשׁקוּלִ יןֲ .א ָבל ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמיםָ ,ה ָאב ֵ
קוֹדם ֶאת ָה ָאב ְבּ ָכל
תוֹרהִ ,אם זָ ָכה ַה ֵבּן לִ ְפנֵ י ָה ַרבָ ,ה ַרב ֵ
ִבּ ְכבוֹד ָא ִביו .וְ ֵכן ְבּ ַתלְ מוּד ָ
ָמקוֹםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא וְ ָא ִביו ַח ִיָּבין ִבּ ְכבוֹד ַרבּוֹ:
מסכת מעילה

מוֹﬠלִ ין ָבּ ֶהןְ .שׁ ָח ָטן ַבּ ָדּרוֹם וְ ִק ֵבּל ָדּ ָמן ַבּ ָצּפוֹןַ ,בּ ָצּפוֹן
ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים ֶשׁ ְשּׁ ָח ָטן ַבּ ָדּרוֹםֲ ,
וְ ִק ֵבּל ָדּ ָמן ַבּ ָדּרוֹםְ ,שׁ ָח ָטן ַבּיּוֹם וְ זָ ַרק ַבּלַּ יְ לָ הַ ,בּלַּ יְ לָ ה וְ זָ ַרק ַבּיּוֹם ,אוֹ ֶשׁ ְשּׁ ָח ָטן חוּץ
הוֹשׁ ַע ,כֹּל ֶשׁ ָהיָ ה לָ הּ ְשׁ ַﬠת ֶה ֵתּר
מוֹﬠלִ ין ָבּ ֶהןְ .כּלָ ל ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
קוֹמןֲ ,
לִ זְ ַמנָּ ן וְ חוּץ לִ ְמ ָ
מוֹﬠלִ ין ָבּהֵּ .איזוֹ ִהיא
מוֹﬠלִ ין ָבּהּ .וְ ֶשׁלּ ֹא ָהיָ ה לָ הּ ְשׁ ַﬠת ֶה ֵתּר לַ כּ ֲֹהנִ יםֲ ,
לַ כּ ֲֹהנִ יםֵ ,אין ֲ
ֶשׁ ָהיָ ה לָ הּ ְשׁ ַﬠת ֶה ֵתּר לַ כּ ֲֹהנִ יםֶ ,שׁלָּ נָ ה ,וְ ֶשׁנִּ ְט ְמ ָאה ,וְ ֶשׁיָּ ְצ ָאהֵ .איזוֹ ִהיא ֶשׁלּ ֹא ָהיָ ה לָ הּ
קוֹמהּ ,וְ ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ְפסוּלִ ין וְ זָ ְרקוּ
ְשׁ ַﬠת ֶה ֵתּר לַ כּ ֲֹהנִ יםֶ ,שׁנִּ ְשׁ ֲח ָטה חוּץ לִ זְ ַמנָּ הּ ,חוּץ לִ ְמ ָ
ֶאת ָדּ ָמהּ:
רוּטה ְבּ ִכיס זֶ ה ֶה ְק ֵדּשֵׁ ,כּיוָ ן
רוּטה ֶשׁל ֶה ְק ֵדּשׁ ֶשׁנָּ ְפלָ ה לְ תוְֹך ַה ִכּיס ,אוֹ ֶשׁ ָא ַמר ְפּ ָ
ְפּ ָ
יּוֹציא ֶאת
אוֹמ ִריםַ ,ﬠד ֶשׁ ִ
הוֹציא ֶאת ָה ִראשׁוֹנָ הָ ,מ ַﬠלִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ֶשׁ ִ
מוֹציא
רוּטה ִמן ַה ִכּיס זֶ ה ֶה ְק ֵדּשֶׁ ,שׁהוּא ִ
אוֹמר ְפּ ָ
מוֹדה ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא ְבּ ֵ
ָכּל ַה ִכּיסֶ .
יּוֹציא ֶאת ָכּל ַה ִכּיס:
וְ הוֹלֵ ְך ַﬠד ֶשׁ ִ
מסכת תמיד

שׁוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,בּ ֵבית ַא ְב ִטינָ סְ ,וּב ֵבית ַהנִּ יצוֹץ,
ֹלשׁה ְמקוֹמוֹת ַהכּ ֲֹהנִ ים ְ
ִבּ ְשׁ ָ
שׁוֹמ ִרים ָשׁםֵ .בּית
רוֹבים ְ
מּוֹקדֵ .בּית ַא ְב ִטינָ ס ֵוּבית ַהנִּ יצוֹץ ָהיוּ ֲﬠלִ יּוֹת ,וְ ָה ִ
ְוּב ֵבית ַה ֵ
רוֹב ִדים ֶשׁל ֶא ֶבן ,וְ זִ ְקנֵ י ֵבית ָאב יְ ֵשׁנִ ים ָשׁם,
מּוֹקד ִכּ ָפּהַ ,וּביִת גָּ דוֹל ָהיָ הֻ ,מ ָקּף ְ
ַה ֵ
וּמ ְפ ְתּחוֹת ָה ֲﬠזָ ָרה ְבּיָ ָדםִ ,וּפ ְר ֵחי ְכ ֻהנָּ ה ִאישׁ ִכּ ְסתּוֹ ָב ָא ֶרץ .ל ֹא ָהיוּ יְ ֵשׁנִ ים ְבּ ִבגְ ֵדי
ַ
וּמ ְת ַכּ ִסּין ִבּ ְכסוּת ַﬠ ְצ ָמן.
אשׁ ֶיהםִ ,
אוֹתן ַתּ ַחת ָר ֵ
וּמנִּ ִיחים ָ
וּמ ַק ְפּלִ ין ַ
פּוֹשׁ ִטין ְ
ק ֶֹדשֶׁ ,אלָּ א ְ
יוֹצא וְ הוֹלֵ ְך לוֹ ִבּ ְמ ִס ָבּה ַההוֹלֶ ֶכת ַתּ ַחת ַה ִבּ ָירה ,וְ ַהנֵּ רוֹת דּוֹלְ ִקין
ֵא ַרﬠ ֶק ִרי לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהןֵ ,

עד
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דוּרה ָה ָיְתה ָשׁםֵ ,וּבית ִכּ ֵסּא ֶשׁל
וּמ ָ
וּמ ָכּאןַ ,ﬠד ֶשׁהוּא ַמגִּ ַיע לְ ֵבית ַה ְטּ ִבילָ הְ .
ִמ ָכּאן ִ
דוּע ֶשׁ ֵאין ָשׁם ָא ָדם.
תוּח ,יָ ַ
דוּע ֶשׁיֶּ שׁ ָשׁם ָא ָדםָ ,פּ ַ
ָכּבוֹד .וְ זֶ ה ָהיָ ה ְכּבוֹדוְֹ ,מ ָצאוֹ נָ ﬠוּל ,יָ ַ
דוּרהָ ,בּא וְ יָ ַשׁב לוֹ ֵא ֶצל ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים
יָ ַרד וְ ָט ַבלָ ,ﬠלָ ה וְ נִ ְס ַתּ ָפּג ,וְ נִ ְת ַח ֵמּם ְכּנֶ גֶ ד ַה ְמּ ָ
יוֹצא וְ הוֹלֵ ְך לוֹ:
ַﬠד ֶשׁ ַה ְשּׁ ָﬠ ִרים נִ ְפ ָתּ ִחים וְ ֵ
לוֹאהּ
וּמ ָ
אוֹמ ִרים ,לַ ייָ ָה ָא ֶרץ ְ
אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשַׁ ,בּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ָהיוּ ְ
ַה ִשּׁיר ֶשׁ ָהיוּ ַהלְ וִ יִּם ְ
ֹלהינוּ ַהר ָק ְדשׁוֹ.
וּמ ֻהלָּ ל ְמאֹד ְבּ ִﬠיר ֱא ֵ
אוֹמ ִרים ,גָּ דוֹל יְ יָ ְ
ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהַּ .בּ ֵשּׁנִ י ָהיוּ ְ
ֹלהים יִ ְשׁפֹּטָ .בּ ְר ִב ִיﬠי ָהיוּ
ֹלהים נִ ָצּב ַבּ ֲﬠ ַדת ֵאל ְבּ ֶק ֶרב ֱא ִ
אוֹמ ִריםֱ ,א ִ
ישׁי ָהיוּ ְ
ַבּ ְשּׁלִ ִ
אֹלהים
אוֹמ ִריםַ ,ה ְרנִ ינוּ לֵ ִ
ישׁי ָהיוּ ְ
הוֹפ ַיעַ .בּ ֲח ִמ ִ
אוֹמ ִריםֵ ,אל נְ ָקמוֹת יְ יָ ֵאל נְ ָקמוֹת ִ
ְ
אוֹמ ִרים ,יְ יָ ָמלָ ְך גֵּ אוּת לָ ֵבשׁ לָ ֵבשׁ יְ יָ ﬠֹז ִה ְת ַאזָּ ר
אֹלהי יַ ֲﬠקֹבַ .בּ ִשּׁ ִשּׁי ָהיוּ ְ
ﬠוּזֵּ נוּ ָה ִריﬠוּ לֵ ֵ
אוֹמ ִריםִ ,מזְ מוֹר ִשׁיר לְ יוֹם ַה ַשּׁ ָבּתִ ,מזְ מוֹר ִשׁיר
ַאף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹטַ .בּ ַשּׁ ָבּת ָהיוּ ְ
נוּחה לְ ַחיֵּ י ָהﬠוֹלָ ִמים:
וּמ ָ
לֶ ָﬠ ִתיד לָ ב ֹא לְ יוֹם ֶשׁ ֻכּלּוֹ ַשׁ ָבּת ְ
מסכת מדות

שׁוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדשְׁ ,בּ ֵבית ַא ְב ִטינָ ס ְוּב ֵבית ַהנִּ יצוֹץ
ֹלשׁה ְמקוֹמוֹת ַהכּ ֲֹהנִ ים ְ
ִבּ ְשׁ ָ
מּוֹקד .וְ ַהלְ וִ יִּם ְבּ ֶﬠ ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד ָמקוֹםֲ ,ח ִמ ָשּׁה ַﬠל ֲח ִמ ָשּׁה ַשׁ ֲﬠ ֵרי ַהר ַה ַבּיִת,
ְוּב ֵבית ַה ֵ
נּוֹתיו ִמתּוֹכוֲֹ ,ח ִמ ָשּׁה ַﬠל ֲח ִמ ָשּׁה ַשׁ ֲﬠ ֵרי ָה ֲﬠזָ ָרהַ ,א ְר ָבּ ָﬠה ַﬠל
ַא ְר ָבּ ָﬠה ַﬠל ַא ְר ַבּﬠ ִפּ ָ
נּוֹת ָיה ִמ ַבּחוּץ ,וְ ֶא ָחד ְבּלִ ְשׁ ַכּת ַה ָקּ ְר ָבּן ,וְ ֶא ָחד ְבּלִ ְשׁ ַכּת ַה ָפּר ֶֹכת ,וְ ֶא ָחד
ַא ְר ַבּﬠ ִפּ ֶ
חוֹרי ֵבית ַה ַכּפּ ֶֹרת:
לַ ֲא ֵ
ֶשׁ ַבּ ָדּרוֹם )נ״א שבצפון( ,לִ ְשׁ ַכּת ָה ֵﬠץ ,לִ ְשׁ ַכּת ַהגּוֹלָ ה ,לִ ְשׁ ַכּת ַהגָּ זִ ית .לִ ְשׁ ַכּת ָה ֵﬠץ,
אוֹמר ,לִ ְשׁ ַכּת
ָא ַמר ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֶבּן יַ ֲﬠקֹבָ ,שׁ ַכ ְח ִתּי ֶמה ָה ָיְתה ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁתַ .א ָבּא ָשׁאוּל ֵ
חוֹרי ְשׁ ֵתּ ֶיהן ,וְ גַ ג ְשׁלָ ְשׁ ָתּן ָשׁוֶ ה .לִ ְשׁ ַכּת ַהגּוֹלָ הָ ,שׁם
כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ָה ָיְתה ,וְ ִהיא ָה ָיְתה ֲא ֵ
וּמ ָשּׁם ַמ ְס ִפּ ִיקים ַמיִם לְ ָכל ָה ֲﬠזָ ָרה .לִ ְשׁ ַכּת ַהגָּ זִ ית,
בוּע וְ ַהגַּ לְ גַּ ל נָ תוּן ָﬠלָ יוִ ,
ָהיָ ה בּוֹר ָק ַ
יוֹשׁ ֶבת וְ ָדנָ ה ֶאת ַה ְכּ ֻהנָּ ה .וְ כ ֵֹהן ֶשׁנִּ ְמ ָצא בוֹ
ָשׁם ָה ָיְתה ַסנְ ֶה ְד ֵרי גְ דוֹלָ ה ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
יוֹצא וְ הוֹלֵ ְך לוֹ .וְ ֶשׁלּ ֹא נִ ְמ ָצא בוֹ ְפּסוּל,
חוֹרים וְ ֵ
וּמ ְת ַﬠ ֵטּף ְשׁ ִ
חוֹרים ִ
לוֹבשׁ ְשׁ ִ
ְפּסוּלֵ ,
ﬠוֹשׂים,
וּמ ַשׁ ֵמּשׁ ִﬠם ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים .וְ יוֹם טוֹב ָהיוּ ִ
וּמ ְת ַﬠ ֵטּף לְ ָבנִ ים ,נִ ְכנָ ס ְ
לוֹבשׁ לְ ָבנִ ים ִ
ֵ
אוֹמ ִריםָ ,בּרוְך ַה ָמּקוֹם ָבּרוְּך הוּא,
ֶשׁלּ ֹא נִ ְמ ָצא ְפּסוּל ְבּזַ ְרﬠוֹ ֶשׁל ַא ֲהר ֹן ַהכּ ֵֹהן ,וְ ָכְך ָהיוּ ְ
ֶשׁלּ ֹא נִ ְמ ָצא ְפּסוּל ְבּזַ ְרﬠוֹ ֶשׁל ַא ֲהר ֹןָ ,וּברוְּך הוּא ֶשׁ ָבּ ַחר ְבּ ַא ֲהר ֹן ְוּב ָבנָ יו לַ ֲﬠמוֹד לְ ָשׁ ֵרת
לִ ְפנֵ י יְ יָ ְבּ ֵבית ָק ְד ֵשׁי ַה ֳקּ ָד ִשׁים:
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ַח ַטּאת ָהﬠוֹף נַ ֲﬠ ֵשׂית לְ ַמ ָטּה ,וְ ַח ַטּאת ְבּ ֵה ָמה לְ ַמ ְﬠלָ ה .ﬠוֹלַ ת ָהﬠוֹף נַ ֲﬠ ֵשׂית לְ ַמ ְﬠלָ ה,
חוֹבה ֶא ָחד
וְ ﬠוֹלַ ת ַה ְבּ ֵה ָמה לְ ַמ ָטּהִ .אם ִשׁנָּ ה ָבּזֶ ה ָוּבזֶ הָ ,פּסוּלֵ .ס ֶדר ִקנִּ ים ָכְּך הוּאַ ,ה ָ
אוֹמר ֲה ֵרי ָﬠלַ י ﬠוֹלָ ה.
ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ﬠוֹלָ הִ .בּנְ ָד ִרים וּנְ ָדבוֹתֻ ,כּלָּ ן ﬠוֹלוֹתֵ .איזֶ הוּ נֶ ֶדרָ ,ה ֵ
אוֹמר ֲה ֵרי זוֹ ﬠוֹלָ הַ .מה ֵבּין נְ ָד ִרים לִ נְ ָדבוֹתֶ ,אלָּ א ֶשׁ ַהנְּ ָד ִריםֵ ,מתוּ אוֹ
וְ ֵאיזֶ הוּ נְ ָד ָבהָ ,ה ֵ
יוּתם:
יוּתם .וּנְ ָדבוֹתֵ ,מתוּ אוֹ נִ גְ נְ בוֵּ ,אין ַח ִיָּבים ְבּ ַא ֲח ָר ָ
נִ גְ נְ בוַּ ,ח ִיָּבים ְבּ ַא ֲח ָר ָ
ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָא ְמ ָרהֲ ,ה ֵרי ָﬠלַ י ֵקן ְכּ ֶשׁ ֵאלֵ ד זָ ָכר ,יָ לְ ָדה זָ ָכרְ ,מ ִב ָיאה ְשׁ ֵתּי ִקנִּ יםַ ,א ַחת
חוֹב ָתהּ .נְ ָתנָ ַתן לַ כּ ֵֹהן ,וְ ַהכּ ֵֹהן ָצ ִריְך לַ ֲﬠשׂוֹת ָשֹׁלשׁ ְפּ ִר ִידין ִמלְ ַמ ְﬠלָ ן
לְ נִ ְד ָרהּ וְ ַא ַחת לְ ָ
וּשׁ ַתּיִם לְ ַמ ָטּן וְ ל ֹא נִ ְמלַ ְך,
וְ ַא ַחת ִמלְּ ַמ ָטּן .ל ֹא ָﬠ ָשׂה ֵכן ֶאלָּ א ָﬠ ָשׂה ְשׁ ַתּיִם לְ ַמ ְﬠלָ ן ְ
ְצ ִר ָיכה לְ ָה ִביא ﬠוֹד ְפּ ִר ָידה ַא ַחת וְ יַ ְק ִר ֶיבנָּ ה לְ ַמ ְﬠלָ ןִ ,מ ִמּין ֶא ָחדִ .מ ְשּׁנֵ י ִמינִ יןָ ,תּ ִביא
ְשׁ ַתּיִםֵ .פּ ְר ָשׁה נִ ְד ָרהְּ ,צ ִר ָיכה לְ ָה ִביא ﬠוֹד ָשֹׁלשׁ ְפּ ִר ִידיןִ ,מ ִמּין ֶא ָחדִ .מ ְשּׁנֵ י ִמינִ ין,
ָתּ ִביא ַא ְר ַבּﬠָ .ק ְב ָﬠה נִ ְד ָרהְּ ,צ ִר ָיכה לְ ָה ִביא ﬠוֹד ָח ֵמשׁ ְפּ ִר ִידיןִ ,מ ִמּין ֶא ָחדִ .מ ְשּׁנֵ י
דוּע ֶמה
דוּע ַמה נָּ ְתנָ הָ ,הלַ ְך ַהכּ ֵֹהן וְ ָﬠ ָשׂה וְ ֵאין יָ ַ
ִמינִ יןָ ,תּ ִביא ֵשׁשׁ .נְ ָתנָ ַתן לַ כּ ֵֹהן וְ ֵאין יָ ַ
חוֹב ָתהּ ,וְ ַח ָטּאת ֶא ָחת.
וּשׁ ַתּיִם לְ ָ
ָﬠ ָשׂהְ ,צ ִר ָיכה לְ ָה ִביא ﬠוֹד ַא ְר ַבּﬠ ְפּ ִר ִידין לְ נִ ְד ָרהּ ְ
הוֹשׁ ַע ,זֶ ה הוּא ֶשׁ ָא ְמרוְּ ,כּ ֶשׁהוּא ַחי קוֹלוֹ
אוֹמרְ ,שׁ ֵתּי ַח ָטּאוֹתָ .א ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
ֶבּן ַﬠזַּ אי ֵ
צוֹצרוֹתְ ,שׁ ֵתּי
ֶא ָחדְ ,וּכ ֶשׁהוּא ֵמת קוֹלוֹ ִשׁ ְב ָﬠהֵ .כּ ַיצד קוֹלוֹ ִשׁ ְב ָﬠהְ ,שׁ ֵתּי ַק ְרנָ יו ְשׁ ֵתּי ֲח ְ
אוֹמ ִריםַ ,אף
שׁוֹקיו ְשׁנֵ י ֲחלִ ילִ ין ,ﬠוֹרוֹ לְ תוֹףֵ ,מ ָﬠיו לִ נְ ָבלִ יםְ ,בּנֵ י ֵמ ָﬠיו לְ ִכנּוֹרוֹת .וְ יֵ שׁ ְ
ָ
אוֹמר ,זִ ְקנֵ י ַﬠם ָה ָא ֶרץ ָכּל זְ ַמן ֶשׁ ַמּזְ ִקינִ ין ַדּ ְﬠ ָתּן
ִצ ְמרוֹ לִ ְת ֵכלֶ תַ .ר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן ֲﬠ ַק ְשׁיָ א ֵ
תוֹרה
ִמ ָטּ ֶר ֶפת ֲﬠלֵ ֶיהןֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרֵ ,מ ִסיר ָשׂ ָפה לְ נֶ ֱא ָמנִ ים וְ ַט ַﬠם זְ ֵקנִ ים יִ ָקּחֲ .א ָבל זִ ְקנֵ י ָ
ישׁים ָח ְכ ָמה
ישׁ ִ
ֵאינָ ן ֵכּןֶ ,אלָּ א ָכּל זְ ַמן ֶשׁ ַמּזְ ִקינִ ין ַדּ ְﬠ ָתּן ִמ ְתיַ ֶשּׁ ֶבת ֲﬠלֵ ֶיהןֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרִ ,בּ ִ
וְ א ֶֹרְך ִיָמים ְתּבוּנָ ה:

סדר טהרות
מסכת מקואות

ֵשׁשׁ ַמ ֲﬠלוֹת ְבּ ִמ ְקוָ אוֹת ,זוֹ לְ ַמ ְﬠלָ ה ִמזּוֹ וְ זוֹ לְ ַמ ְﬠלָ ה ִמזּוֵֹ .מי גְ ָב ִאיםָ ,שׁ ָתה ָט ֵמא
וּמלֵּ א ִבּ ְכלִ י ָטהוֹרָ ,ט ֵמאָ .שׁ ָתה ָט ֵמא וְ נָ ַפל ִכּ ָכּר ֶשׁל
וְ ָשׁ ָתה ָטהוֹרָ ,ט ֵמאָ .שׁ ָתה ָט ֵמא ִ
רוּמהִ ,אם ֵה ִד ַיחָ ,ט ֵמא ,וְ ִאם ל ֹא ֵה ִד ַיחָ ,טהוֹר:
ְתּ ָ
ָא ַכל ֳא ָכלִ ים ְט ֵמ ִאים ,וְ ָשׁ ָתה ַמ ְשׁ ִקים ְט ֵמ ִאיםָ ,ט ַבל וֶ ֱה ִק ָיאןְ ,ט ֵמ ִאיםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאינָ ן

עו
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הוֹרים ַבּגּוּף.
הוֹריםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהם ְט ִ
הוֹרים ַבּגּוּףָ .שׁ ָתה ַמיִם ְט ֵמ ִאיםָ ,ט ַבל וֶ ֱה ִק ָיאםְ ,ט ִ
ְט ִ
הוֹרה ,נִ ְכנַ ס לְ א ֶֹהל ַה ֵמּתִ ,הזָּ ה וְ ָשׁנָ ה וְ ָט ַבל וֶ ֱה ִק ָיאהֲּ ,ה ֵרי ִהיא ְכּמוֹת
ָבּלַ ﬠ ַט ַבּ ַﬠת ְט ָ
טוֹבל וְ ֵ
ֶשׁ ָה ָיְתהָ .בּלַ ﬠ ַט ַבּ ַﬠת ְט ֵמ ָאהֵ ,
רוּמהֱ .ה ִק ָיאהְּ ,ט ֵמ ָאה וְ ִט ְמּ ַאתּוּ.
אוֹכל ַבּ ְתּ ָ
אוֹכל
טוֹבל וְ ֵ
חוֹצץ .וְ ִאם ֵאינוֹ נִ ְר ֶאהֵ ,
ֵחץ ֶשׁהוּא ָתּחוּב ָבּ ָא ָדםִ ,בּזְ ַמן ֶשׁהוּא נִ ְר ֶאהֵ ,
רוּמתוֹ:
ִבּ ְת ָ
מסכת פרה

אוֹמ ִריםֶ ,ﬠגְ לָ ה ַבּת
אוֹמרֶ ,ﬠגְ לָ ה ַבּת ְשׁנָ ָתהָּ ,וּפ ָרה ַבּת ְשׁ ַתּיִם .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֵ
אוֹמרַ ,אף ַבּת ָח ֵמשׁ ְכּ ֵשׁ ָרה ַהזְּ ֵקנָ ה,
ְשׁ ַתּיִםָ ,וּפ ָרה ַבּת ָשֹׁלשׁ אוֹ ַבּת ַא ְר ַבּﬠַ .ר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
הוֹשׁ ַע ,ל ֹא ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי
ֶאלָּ א ֶשׁ ֵאין ַמ ְמ ִתּינִ ין לָ הֶּ ,שׁ ָמּא ַת ְשׁ ִחירֶ ,שׁלּ ֹא ִת ָפּ ֵסלָ .א ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
ֶאלָּ א ְשׁלָ ִשׁיתָ .א ְמרוּ לוָֹ ,מה ַהלָּ שׁוֹן ְשׁלָ ִשׁיתָ .א ַמר לָ ֶהםָ ,כְּך ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ְס ָתםָ .א ַמר
אוֹמר
ישׁית ,לַ ֲא ֵחרוֹת ְבּ ִמנְ יָ ןְ .וּכ ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
אוֹמר ַא ָתּה ְשׁלִ ִ
ֶבּן ַﬠזַּ איֲ ,אנִ י ֲא ָפ ֵרשִׁ .אם ֵ
יּוֹצא בוֹ ָא ְמרוֶּ ,כּ ֶרם ְר ָב ִﬠיָ .א ְמרוּ לוָֹ ,מה ַהלָּ שׁוֹן ְר ָב ִﬠי.
ְשׁלָ ִשׁיתַ ,בּת ָשֹׁלשׁ ָשׁנִ יםַ .כּ ֵ
אוֹמר ַא ָתּה ְר ִב ִיﬠי,
ָא ַמר לָ ֶהםָ ,כְּך ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ְס ָתםָ .א ַמר ֶבּן ַﬠזַּ איֲ ,אנִ י ֲא ָפ ֵרשִׁ .אם ֵ
אוֹכל
יּוֹצא בוֹ ָא ְמרוָּ ,ה ֵ
אוֹמר ְר ָב ִﬠיֶ ,בּן ַא ְר ַבּﬠ ָשׁנִ יםַ .כּ ֵ
לַ ֲא ֵח ִרים ְבּ ִמנְ יָ ןְ .וּכ ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
ַבּ ַבּיִת ַה ְמנֻ גָּ ﬠ ְפּ ַרס ִמ ָשֹּׁלשׁ לַ ַקּבָ .א ְמרוּ לוֱֹ ,אמוֹר ִמ ְשּׁמוֹנֶ ה ֶﬠ ְשׂ ֵרה לַ ְסּ ָאהָ .א ַמר לָ ֶהם,
אוֹמר ַא ָתּה ִמ ָשֹּׁלשׁ לַ ַקּבֵ ,אין בּוֹ
ָכְּך ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ְס ָתםָ .א ַמר ֶבּן ַﬠזַּ איֲ ,אנִ י ֲא ָפ ֵרשִׁ .אם ֵ
אוֹמר ִמ ְשּׁמוֹנֶ ה ֶﬠ ְשׂ ֵרה לַ ְסּ ָאהִ ,מ ֲﬠ ַטתּוּ ַחלָּ תוֹ:
ַחלָּ הְ .וּכ ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
)בּיּוֹם
ָט ַבל ֶאת ָה ֵאזוֹב ַבּיּוֹם וְ ִהזָּ ה ַבּיּוֹםָ ,כּ ֵשׁרַ .בּיּוֹם וְ ִהזָּ ה ַבּלַּ יְ לָ הַ ,בּלַּ יְ לָ ה וְ ִהזָּ ה ַבּיּוֹםַ ,
וּמזֶּ ה ַבּיּוֹםֶ ,שׁ ֵאין ַמזִּ ין
טוֹבל ַבּלַּ יְ לָ ה ַ
וְ ִהזָּ ה ַבּיּוֹם ֶשׁלְּ ַא ֲח ָריוָ (,פּסוּלֲ .א ָבל הוּא ַﬠ ְצמוֹ ֵ
ַﬠד ֶשׁ ָתּנֵ ץ ַה ַח ָמּה .וְ ֻכלָּ ן ֶשׁ ָﬠשׂוּ ִמ ֶשּׁ ָﬠלָ ה ַﬠמּוּד ַה ַשּׁ ַחרָ ,כּ ֵשׁר:
מסכת ידים

ֹלשׁה אוֹ לְ ַא ְר ָבּ ָﬠהִ .מֹּלג,
נוֹתנִ ין לַ יָּ ַדיִם ,לְ ֶא ָחד ַאף לִ ְשׁנַ יִםַ .מ ֲח ִצית ֹלג ,לִ ְשׁ ָ
ֵמי ְר ִב ִיﬠית ְ
אוֹמרִ ,וּבלְ ַבד ֶשׁלּ ֹא ְיִפחוֹת לָ ַא ֲחרוֹן ֶשׁ ָבּ ֶהם
יוֹסי ֵ
לַ ֲח ִמ ָשּׁה וְ לַ ֲﬠ ָשׂ ָרה וּלְ ֵמ ָאהַ .ר ִבּי ֵ
מוֹס ִיפין ַﬠל ָה ִראשׁוֹנִ ים:
מוֹס ִיפין ַﬠל ַה ְשּׁנִ יִּ ים ,וְ ֵאין ִ
ֵמ ְר ִב ִיﬠיתִ .
משׁה
מּוֹשׁל ִﬠם ֶ
כּוֹת ִבין ֶאת ַה ֵ
רוּשׁיםֶ ,שׁ ַא ֶתּם ְ
קוֹבל ֲאנִ י ֲﬠלֵ ֶיכם ְפּ ִ
דוֹקי גְ לִ ילִ יֵ ,
ָא ַמר ְצ ִ
מּוֹשׁל ִﬠם
כּוֹת ִבים ֶאת ַה ֵ
דוֹקי גְ לִ ילִ יֶ ,שׁ ַא ֶתּם ְ
קוֹבלִ ין ָאנוּ ָﬠלֶ יָך ְצ ִ
רוּשׁיםְ ,
ַבּגֵּ טָ .א ְמרוּ ְפּ ִ
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עז

מּוֹשׁל ִמלְ ַמ ְﬠלָ ן וְ ֶאת ַה ֵשּׁם ִמלְּ ַמ ָטּן,
כּוֹת ִבין ֶאת ַה ֵ
ַה ֵשּׁם ַבּ ַדּף ,וְ ל ֹא ﬠוֹד ֶאלָּ א ֶשׁ ַא ֶתּם ְ
ֹאמר ַפּ ְרﬠֹה ִמי יְ יָ ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמﬠ ְבּקֹלוֹ לְ ַשׁלַּ ח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .וּכ ֶשׁלָּ ָקה ַמהוּ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ,וַ יּ ֶ
אוֹמר ,יְ יָ ַה ַצּ ִדּיק:
ֵ
מסכת אהלות

ֹלשׁה
ְשׁנַ יִם ְט ֵמ ִאים ַבּ ֵמּתֶ ,א ָחד ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ִשׁ ְב ָﬠה וְ ֶא ָחד ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ָﬠ ֶרבְ .שׁ ָ
ְט ֵמ ִאים ַבּ ֵמּתְ ,שׁנַ יִם ְט ֵמ ִאים ֻט ְמ ַאת ִשׁ ְב ָﬠה וְ ֶא ָחד ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ָﬠ ֶרבַ .א ְר ָבּ ָﬠה
ֹלשׁה ְט ֵמ ִאים ֻט ְמ ַאת ִשׁ ְב ָﬠה וְ ֶא ָחד ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ָﬠ ֶרבֵ .כּ ַיצד ְשׁנַ יִם,
ְט ֵמ ִאים ַבּ ֵמּתְ ,שׁ ָ
ָא ָדם ַהנוֹגֵ ַע ַבּ ֵמּת ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ִשׁ ְב ָﬠה ,וְ ָא ָדם ַהנּוֹגֵ ﬠ בּוֹ ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ָﬠ ֶרב:
ֲﬠ ָשׂ ָרה ְמקוֹמוֹת ֵאין ָבּ ֶהן ִמשּׁוּם ְמדוֹר גּוֹיִםָ ,א ֳהלֵ י ָה ַﬠ ְר ִביִּ ים ,וְ ַה ֻסּכּוֹת ,וְ ַה ְצּ ִר ִיפין,
וּמקוֹם ַה ִח ִצּים,
וְ ַה ֻבּ ְרגָּ נִ ין ,וְ ָה ַאלְ ְק ִטיּוֹתֵ ,וּבית ַשׁ ַﬠר ,וַ ֲאוִ ָירהּ ֶשׁל ָח ֵצר ,וְ ַה ֶמּ ְר ָחץְ ,
וּמקוֹם ַהלִּ גְ יוֹנוֹת:
ְ
מסכת נגעים

ַמ ְראוֹת נְ גָ ִﬠים ְשׁנַ יִם ֶשׁ ֵהן ַא ְר ָבּ ָﬠהַ .בּ ֶה ֶרת ַﬠזָּ ה ַכּ ֶשּׁלֶ גְ ,שׁנִ יָּ ה לָ הּ ְכּ ִסיד ַה ֵה ָיכל,
אוֹמ ִרים,
וְ ַה ְשּׂ ֵאת ִכּ ְקרוּם ֵבּ ָיצהְ ,שׁנִ יָּ ה לָ הּ ְכּ ֶצ ֶמר לָ ָבןִ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ַה ְשּׂ ֵאת ְכּ ֶצ ֶמר לָ ָבןְ ,שׁנִ יָּ ה לָ הּ ִכּ ְקרוּם ֵבּ ָיצה:
וּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
נוֹת ֶיהםָ ,ק ַרב ָק ְר ָבּנוֹ ֶשׁל ֶא ָחד ֵמ ֶהםֵ ,
צוֹר ִﬠים ֶשׁנִּ ְת ָﬠ ְרבוּ ָק ְר ְבּ ֵ
ְשׁנֵ י ְמ ָ
הוֹשׁ ַעָ .א ַמר לָ ֶהםְ ,יִכתּוֹב נְ ָכ ָסיו לְ ַא ֵחר וְ ִיָביא
זוֹ ֶשׁ ָשּׁ ֲאלוּ ַאנְ ֵשׁי ֲאלֶ ְכּ ַסנְ ְדּ ִריָּ א ֶאת ַר ִבּי יְ ֻ
ָק ְר ַבּן ָﬠנִ י:
מסכת זבים

שׁוֹמ ֶרת יוֹם ְכּנֶ גֶ ד יוֹםֵ .וּבית ִהלֵּ ל
אוֹמ ִריםְ ,כּ ֶ
רוֹאה ְר ִאיָּ ה ַא ַחת ֶשׁל זוֹבֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
ָה ֶ
ישׁי ָר ָאה ְשׁ ַתּיִם אוֹ ַא ַחת
אוֹמ ִריםְ ,כּ ַב ַﬠל ֶק ִריָ .ר ָאה ַא ַחתַ ,וּב ֵשּׁנִ י ִה ְפ ִסיקַ ,וּב ְשּׁלִ ִ
ְ
אוֹמ ִריםְ ,מ ַט ֵמּא ִמ ְשׁ ָכּב
אוֹמ ִרים ,זָ ב גָּ מוּרֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
ְמ ֻר ָבּה ִכּ ְשׁ ַתּיִםֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
הוּדה,
וּמוֹשׁב ,וְ ָצ ִריְך ִבּ ַיאת ַמיִם ַחיִּ יםָ ,וּפטוּר ִמן ַה ָקּ ְר ָבּןָ .א ַמר ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר ֶבּן יְ ָ
ָ
רוֹאה ְשׁ ַתּיִם אוֹ ַא ַחת
מוֹדים ֵבּית ַשׁ ַמּאי ָבּזֶ ה ֶשׁ ֵאינוֹ זָ ב גָּ מוּר .וְ ַﬠל ֶמה נֶ ְחלְ קוַּ ,ﬠל ָה ֶ
ִ

עח
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אוֹמ ִרים ,זָ ב גָּ מוּר.
ישׁי ָר ָאה ַא ַחתֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
ְמ ֻר ָבּה ִכּ ְשׁ ַתּיִםַ ,וּב ֵשּׁנִ י ִה ְפ ִסיקַ ,וּב ְשּׁלִ ִ
וּמוֹשׁב ,וְ ָצ ִריְך ִבּ ַיאת ַמיִם ַחיִּ יםָ ,וּפטוּר ִמן ַה ָקּ ְר ָבּן:
ָ
אוֹמ ִריםְ ,מ ַט ֵמּא ִמ ְשׁ ָכּב
ֵוּבית ִהלֵּ ל ְ
רוּמהָ ,ה ֵ
פּוֹסלִ ים ֶאת ַה ְתּ ָ
ֵאלּוּ ְ
שּׁוֹתה ַמ ְשׁ ִקין
אוֹכל א ֶֹכל ֵשׁנִ י ,וְ ַה ֶ
אוֹכל א ֶֹכל ִראשׁוֹן ,וְ ָה ֵ
ֹלשׁה
אוּבין ,וְ ָטהוֹר ֶשׁנָּ ְפלוּ ַﬠל ר ֹאשׁוֹ וְ ַﬠל ֻרבּוֹ ְשׁ ָ
ְט ֵמ ִאין ,וְ ַה ָבּא ר ֹאשׁוֹ וְ ֻרבּוֹ ְבּ ַמיִם ְשׁ ִ
וּטבוּל יוֹם ,וְ ָה ֳא ָכלִ ים וְ ַה ֵכּלִ ים ֶשׁנִּ ְט ְמאוּ ְבּ ַמ ְשׁ ִקים:
אוּבין ,וְ ַה ֵסּ ֶפר ,וְ ַהיָּ ַדיִםְ ,
לֻ גִּ ין ַמיִם ְשׁ ִ
מסכת נדה

אוֹמרִ ,מ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידהֲ ,א ִפלּוּ לְ ִיָמים
אוֹמרָ ,כּל ַהנָּ ִשׁים ַדּיָּ ן ַשׁ ְﬠ ָתּן .וְ ִהלֵּ ל ֵ
ַשׁ ַמּאי ֵ
אוֹמ ִרים ,ל ֹא ְכּ ִד ְב ֵרי זֶ ה וְ ל ֹא ְכּ ִד ְב ֵרי זֶ הֶ ,אלָּ א ֵמ ֵﬠת לְ ֵﬠת ְמ ַמ ֶﬠ ֶטת
ַה ְר ֵבּה .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
וּמ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה ְמ ַמ ֶﬠ ֶטת ַﬠל יַ ד ֵמ ֵﬠת לְ ֵﬠתָ .כּל ִא ָשּׁה
ַﬠל יַ ד ִמ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידהִ ,
וּמ ַמ ֶﬠ ֶטת ַﬠל יַ ד
ֶשׁיֶּ שׁ לָ הּ וֶ ֶסתַ ,דּיָּ הּ ַשׁ ְﬠ ָתּהַּ .ה ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת ְבּ ִﬠ ִדּיםֲ ,ה ֵרי זוֹ ִכּ ְפ ִק ָידהְ ,
ֵמ ֵﬠת לְ ֵﬠת וְ ַﬠל יַ ד ִמ ְפּ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה:
אוֹמ ִריםְ ,מ ַט ְמּ ִאין ִמ ְשׁ ָכּב
רוֹאה יוֹם ַא ַחד ָﬠ ָשׂר וְ ָט ְבלָ ה לָ ֶﬠ ֶרב וְ ִשׁ ְמּ ָשׁהֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
ָה ָ
טוּרין ִמן ַה ָקּ ְר ָבּןָ .ט ְבלָ ה ְבּיוֹם ֶשׁלְּ ַא ֲח ָריו
אוֹמ ִריםְ ,פּ ִ
וּמוֹשׁב ,וְ ַח ִיָּבין ְבּ ָק ְר ָבּןֵ .בּית ִהלֵּ ל ְ
ָ
וּמוֹשׁב
ָ
אוֹמ ִריםְ ,מ ַט ְמּ ִאין ִמ ְשׁ ָכּב
וְ ִשׁ ְמּ ָשׁה ֶאת ֵבּ ָיתהּ וְ ַא ַחר ָכְּך ָר ֲא ָתהֵ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
רוֹאה ְבּתוְֹך ַא ַחד
וּמוֹדים ָבּ ָ
אוֹמ ִריםֲ ,ה ֵרי זֶ ה גַּ ְרגְּ ָרןִ .
טוּרים ִמן ַה ָקּ ְר ָבּןֵ .וּבית ִהלֵּ ל ְ
ְוּפ ִ
וּמוֹשׁב וְ ַח ִיָּבין ַבּ ָקּ ְר ָבּןָ .ט ְבלָ ה
ָ
ָﬠ ָשׂר יוֹם וְ ָט ְבלָ ה לָ ֶﬠ ֶרב וְ ִשׁ ְמּ ָשׁהֶ ,שׁ ְמּ ַט ְמּ ִאין ִמ ְשׁ ָכּב
וּמגָּ ָﬠן ְוּב ִﬠילָ ָתן ְתּלוּיִ ים:
ְבּיוֹם ֶשׁלְּ ַא ֲח ָריו וְ ִשׁ ְמּ ָשׁהֲ ,ה ֵרי זוֹ ַתּ ְרבּוּת ָר ָﬠהַ ,
מסכת טהרות

ֹלשׁה ָﬠ ָשׂר ָדּ ָבר ְבּנִ ְבלַ ת ָהﬠוֹף ַה ָטּהוֹרְ ,צ ִר ָיכה ַמ ֲח ָשׁ ָבה ,וְ ֵאינָ הּ ְצ ִר ָיכה ֶה ְכ ֵשׁר,
ְשׁ ָ
אוֹכלָ הּ ָטﬠוּן ַה ֲﬠ ֵרב
וּמ ַט ְמּ ָאה ֻט ְמ ַאת ֳא ָכלִ ין ְבּ ַכ ֵבּ ָיצה ,וְ ַכזַּ יִת ְבּ ֵבית ַה ְבּלִ ָיﬠה ,וְ ָה ְ
ְ
אוֹכל ֵא ֶבר
רוּמה ,וְ ָה ֵ
שׂוֹר ִפין ָﬠלֶ ָיה ֶאת ַה ְתּ ָ
ֶשׁ ֶמשׁ ,וְ ַח ִיָּבים ָﬠלֶ ָיה ַﬠל ִבּ ַיאת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ ְ
וּמלִ ָיק ָתהּ ְמ ַט ֲהרוֹת ֶאת ְט ֵר ָפ ָתהּ,
סוֹפג ֶאת ָה ַא ְר ָבּ ִﬠיםְ ,שׁ ִח ָיט ָתהּ ְ
ִמן ַה ַחי ִמ ֶמּנָּ ה ֵ
אוֹמרְ ,שׁ ִח ָיט ָתהּ
יוֹסי ֵ
אוֹמרֵ ,אינָ ן ְמ ַט ֲהרוֹתַ .ר ִבּי ֵ
הוּדה ֵ
ִדּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאירַ .ר ִבּי יְ ָ
ְמ ַט ֶה ֶרתֲ ,א ָבל ל ֹא ְמלִ ָיק ָתהּ:
בּוֹצ ִריםְ ,רשׁוּת ַהיָּ ִחיד ,וְ ֶשׁלְּ ַא ַחר
ֵבּין ָה ִﬠגּוּלִ ים לַ זָּ גִ יןְ ,רשׁוּת ָה ַר ִבּיםֶ .כּ ֶרם ֶשׁלִּ ְפנֵ י ַה ְ
יוֹצ ִאים ְבּזוְֹ .כּלִ י ֶשׁל
בּוֹצ ִריםְ ,רשׁוּת ָה ַר ִבּיםֵ .א ָימ ַתיִ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ָה ַר ִבּים נִ ְכנָ ִסים ְבּזוֹ וְ ְ
ַה ְ
הוֹריןִ .בּזְ ַמן ֶשׁ ֵהן ֶשׁל
ֵבּית ַה ַבּד ,וְ ֶשׁל גַּ ת ,וְ ָה ֵﬠ ֶקלִ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ֵהן ֶשׁל ֵﬠץְ ,מנַ גְּ ָבן וְ ֵהן ְט ִ
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עט

אוֹמרִ ,אם נְ ָתנָ ן ְבּ ִשׁבֹּלֶ ת
יוֹסי ֵ
גֶּ ִמיְ ,מיַ ְשּׁנָ ן ָכּל ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ח ֶֹדשׁ ,אוֹ חוֹלְ ָטן ְבּ ַח ִמּיןַ .ר ִבּי ֵ
ַהנָּ ָהרַ ,דּיּוֹ:
מסכת כלים

וּמי ַח ָטּאת
צוֹרﬠ ִבּ ֵימי ָס ְפרוֵֹ ,
וּט ֵמא ֵמת ,וְ ַה ְמּ ָ
ֲאבוֹת ַה ֻטּ ְמאוֹתַ ,ה ֶשּׁ ֶרץ ,וְ ִשׁ ְכ ַבת זֶ ַרﬠְ ,
ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם ְכּ ֵדי ַהזָּ יָ הֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ְמ ַט ְמּ ִאין ָא ָדם וְ ֵכלִ ים ְבּ ַמגָּ ﬠְ ,וּכלֵ י ֶח ֶרשׂ ָבּ ֲאוִ יר ,וְ ֵאינָ ם
ְמ ַט ְמּ ִאין ְבּ ַמ ָשּׂא:
הוֹרהֶ .שׁל ַפּלְ יָ טוֹן ֶשׁנִּ ַטּל
לוֹחית ְק ַטנָּ ה ֶשׁנִּ ַטּל ִפּ ָיהְ ,ט ֵמ ָאה .וּגְ דוֹלָ ה ֶשׁנִּ ַטּל ִפּ ָיהְ ,ט ָ
ְצ ִ
סוֹר ַחת ֶאת ַהיָּ ד .לְ גִ ינִ ין גְּ דוֹלִ ים ֶשׁנִּ ַטּל ִפּ ֶיהןְ ,ט ֵמ ִאיןִ ,מ ְפּנֵ י
הוֹרהִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ִהיא ַ
ִפּ ָיהְ ,ט ָ
יוֹסיַ ,א ְשׁ ֶריָך ֵכּלִ ים,
הוֹרהָ .א ַמר ַר ִבּי ֵ
כוּכיתְ ,ט ָ
ֶשׁהוּא ְמ ַת ְקּנָ ן לִ ְכ ָב ִשׁין .וְ ָה ֲא ַפ ְר ֵכּס ֶשׁל זְ ִ
את ְבּ ָט ֳה ָרה:
ֶשׁנִּ ְכנַ ְס ָתּ ְבּ ֻט ְמ ָאה וְ יָ ָצ ָ
מסכת טבול יום

אוֹמ ִריםִ ,חבּוּר ִבּ ְטבוּל יוֹם.
ַה ְמ ַכנֵּ ס ַחלּוֹת ַﬠל ְמנָ ת לְ ַה ְפ ִרישׁ ,וְ נָ ְשׁכוֵּ ,בּית ַשׁ ַמּאי ְ
נוֹשׁכוֹת זוֹ ְבּזוֹ,
נוֹשׁכוֹת זוֹ ְבּזוֹ ,וְ ִכ ָכּרוֹת ְ
אוֹמ ִריםֵ ,אינוֹ ִחבּוּרִ .מ ְק ָרצוֹת ְ
ֵוּבית ִהלֵּ ל ְ
אוֹפה ֲח ִמ ָיטה ַﬠל גַּ ֵבּי ֲח ִמ ָיטה ַﬠד ֶשׁלּ ֹא ָק ְרמוּ ַבּ ַתּנּוּר ,וְ קוֹלִ ית ֶשׁל ַמיִם ַה ְמ ֻחלְ ֶחלֶ ת,
ָה ֶ
אוֹמרַ ,אף ֶשׁל א ֶֹרז,
הוּדה ֵ
ְוּר ִת ַיחת גְּ ִר ִיסין ֶשׁל פּוֹל ִראשׁוֹנָ הְ ,וּר ִת ַיחת יַ יִ ן ָח ָדשַׁ ,ר ִבּי יְ ָ
וּמוֹדים ִבּ ְשׁ ָאר
אוֹמ ִריםֵ ,אינוֹ ִחבּוּרִ .
אוֹמ ִריםִ ,חבּוּר ִבּ ְטבוּל יוֹםֵ .בּית ִהלֵּ ל ְ
ֵבּית ַשׁ ַמּאי ְ
ָכּל ַה ֻטּ ְמאוֹתֵ ,בּין ַקלּוֹת ֵבּין ֲחמוּרוֹת:
רוּמה ַﬠל ְמנָ ת ֶשׁ ַתּ ֲﬠלֶ ה ָשׁלוֹםָ ,שׁלוֹם ִמן ַה ֶשּׁ ֶבר
תּוֹרם ֶאת ַהבּוֹר וְ ָא ַמרֲ ,ה ֵרי זוֹ ְתּ ָ
ַה ֵ
אוֹמרַ ,אף ִמן ַה ֻטּ ְמ ָאה .נִ ְשׁ ְבּ ָרה,
וּמן ַה ְשּׁ ִפ ָיכהֲ ,א ָבל ל ֹא ִמן ַה ֻטּ ְמ ָאהַ .ר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֵ
ִ
יוֹסי
ֵאינָ הּ ְמ ַד ַמּ ַﬠתַ .ﬠד ֵה ָיכן ִתּ ָשּׁ ֵבר וְ ל ֹא ְת ַד ֵמּ ַעְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְתגַּ לְ גֵּ ל וְ ַתגִּ ַיע לַ בּוֹרַ .ר ִבּי ֵ
אוֹמרַ ,אף ִמי ֶשׁ ָהיָ ה בוֹ ַדּ ַﬠת לְ ַה ְתנוֹת וְ ל ֹא ִה ְתנָ ה ,נִ ְשׁ ְבּ ָרה ֵאינָ הּ ְמ ַד ַמּ ַﬠתִ ,מ ְפּנֵ י
ֵ
ֶשׁהוּא ְתּנַ אי ֵבּית ִדּין:
מסכת מכשירין

ָכּל ַמ ְשׁ ֶקה ֶשׁ ְתּ ִחלָּ תוֹ לְ ָרצוֹן ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁ ֵאין סוֹפוֹ לְ ָרצוֹן ,אוֹ ֶשׁסּוֹפוֹ לְ ָרצוֹן ַאף ַﬠל ִפּי
ֶשׁ ֵאין ְתּ ִחלָּ תוֹ לְ ָרצוֹןֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְבּ ִכי ַיֻתּןַ .מ ְשׁ ִקין ְט ֵמ ִאים ְמ ַט ְמּ ִאין לְ ָרצוֹן וְ ֶשׁלּ ֹא לְ ָרצוֹן:

פ
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ֲחלֵ ב ָה ִא ָשּׁה ְמ ַט ֵמּא לְ ָרצוֹן וְ ֶשׁלּ ֹא לְ ָרצוֹן ,וַ ֲחלֵ ב ַה ְבּ ֵה ָמה ֵאינוֹ ְמ ַט ֵמּא ֶאלָּ א לְ ָרצוֹן.
ָא ַמר ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבאַ ,קל וָ ח ֶֹמר ַה ְדּ ָב ִריםָ ,מה ִאם ֲחלֵ ב ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ֵאינוֹ ְמיֻ ָחד ֶאלָּ א
לִ ְק ַטנִּ יםְ ,מ ַט ֵמּא לְ ָרצוֹן וְ ֶשׁלּ ֹא לְ ָרצוֹןֲ ,חלֵ ב ַה ְבּ ֵה ָמה ֶשׁהוּא ְמיֻ ָחד לִ ְק ַטנִּ ים וְ לִ גְ דוֹלִ ים,
ֵאינוֹ ִדין ֶשׁיְּ ַט ֵמּא לְ ָרצוֹן וְ ֶשׁלּ ֹא לְ ָרצוֹןָ .א ְמרוּ לוֹ ,ל ֹאִ ,אם ִט ֵמּא ֲחלֵ ב ָה ִא ָשּׁה ֶשׁלּ ֹא
לְ ָרצוֹןֶ ,שׁ ַדּם ַמגֵּ ָפ ָתהּ ָט ֵמא ,יְ ַט ֵמּא ֲחלֵ ב ַה ְבּ ֵה ָמה ֶשׁלּ ֹא לְ ָרצוֹןֶ ,שׁ ַדּם ַמגֵּ ָפ ָתהּ ָטהוֹר.
פוּאה
פוּאה ָט ֵמא ,וְ ַה ַמּ ִקּיז לִ ְר ָ
ָא ַמר לָ ֶהםַ ,מ ְח ִמיר ֲאנִ י ֶבּ ָחלָ ב ִמ ַבּ ָדּםֶ ,שׁ ַהחוֹלֵ ב לִ ְר ָ
יּוֹצ ִאין ֵמ ֶהן לְ ָרצוֹן ְט ֵמ ִאים.
יוֹכיחוֶּ ,שׁ ַה ַמּ ְשׁ ִקים ַה ְ
ָטהוֹרָ .א ְמרוּ לוַֹ ,סלֵּ י זֵ ִיתים וַ ֲﬠנָ ִבים ִ
הוֹריםָ .א ַמר לָ ֶהן ,ל ֹאִ ,אם ֲא ַמ ְר ֶתּם ְבּ ַסלֵּ י זֵ ִיתים וַ ֲﬠנָ ִביםֶ ,שׁ ְתּ ִחלָּ ָתן
וְ ֶשׁלּ ֹא לְ ָרצוֹן ְט ִ
שׁוּבה.
ֹאמרוּ ֶבּ ָחלָ ב ֶשׁ ְתּ ִחלָּ תוֹ וְ סוֹפוֹ ַמ ְשׁ ֶקהַ .ﬠד ָכּאן ָה ָיְתה ְתּ ָ
סוֹפן ַמ ְשׁ ֶקה ,תּ ְ
א ֶֹכל וְ ָ
יוֹכיחוֶּ ,שׁ ְתּ ִחלָּ ָתן
ָא ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹןִ ,מ ָכּאן וְ ֵאילַ ְך ָהיִ ינוּ ְמ ִשׁ ִיבין לְ ָפנָ יוֵ ,מי גְ ָשׁ ִמים ִ
סוֹפן ַמ ְשׁ ֶקה וְ ֵאינָ ן ְמ ַט ְמּ ִאין ֶאלָּ א לְ ָרצוֹןָ .א ַמר לָ נוּ ,ל ֹאִ ,אם ֲא ַמ ְר ֶתּם ְבּ ֵמי גְ ָשׁ ִמים,
וְ ָ
ֶשׁ ֵאין ֻר ָבּן לָ ָא ָדםֶ ,אלָּ א לָ ֲא ָרצוֹת וְ לָ ִאילָ נוֹת ,וְ ר ֹב ֶה ָחלָ ב לָ ָא ָדם:
מסכת עוקצין

שׁוֹמרַ ,אף ַﬠל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ יָ ד,
וּמ ַט ֵמּא וְ ל ֹא ִמ ְצ ָט ֵרףֵ .
שׁוֹמרִ ,מ ַטּ ֵמּא ְ
כֹּל ֶשׁהוּא יָ ד וְ ל ֹא ֵ
שׁוֹמר וְ ל ֹא יָ ד ,ל ֹא ִמ ַטּ ֵמּא וְ ל ֹא ְמ ַט ֵמּא:
וּמ ְצ ָט ֵרף .ל ֹא ֵ
וּמ ַט ֵמּא ִ
ִמ ַטּ ֵמּא ְ
הוֹשׁ ַע ֶבּן לֵ וִ יָ ,ﬠ ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא לְ ַהנְ ִחיל לְ ָכל ַצ ִדּיק וְ ַצ ִדּיק ְשֹׁלשׁ
ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
ֵמאוֹת וַ ֲﬠ ָשׂ ָרה ﬠוֹלָ מוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,לְ ַהנְ ִחיל א ֲֹה ַבי יֵ שׁ וְ א ְֹצר ֵֹת ֶיהם ֲא ַמלֵּ אָ .א ַמר ַר ִבּי
ִשׁ ְמﬠוֹן ֶבּן ֲחלַ ְפ ָתּא ,ל ֹא ָמ ָצא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ְכּלִ י ַמ ֲחזִ יק ְבּ ָר ָכה לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלָּ א
ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,יְ יָ ﬠֹז לְ ַﬠמּוֹ ֵיִתּן יְ יָ ָיְב ֵרְך ֶאת ַﬠמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:
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פא

קבלה
ספר יצירה

ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּשׁ ַתּיִם נְ ִתיבוֹת ְפּלִ יאוֹת ָח ְכ ָמה ָח ַקק יָ ״הּ יָ ״הּ יְ יָ ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ
ֹלשׁים ְ
ִבּ ְשׁ ִ
)שׁמוֹ( ָבּ ָרא
שׁוֹכן ַﬠד ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ ְ
)שׁ ַדּי( ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֵ
וּמלֶ ְך ﬠוֹלָ ם ֵאל ַ
ֹלהים ַחיִּ ים ֶ
ֱא ִ
סוֹפר וְ ִספּוּר:
ֹלשׁה ְס ָפ ִרים ְבּ ֵס ֶפר וְ ֵ
ֶאת ﬠוֹלָ מוֹ ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ְק ָצת ֵאלּוּ ִמ ְצ ָט ְר ִפים ִﬠם ֵאלּוֵּ ,אלּוּ
ְכּלָ לוֹ ֶשׁל ָדּ ָברִ ,מ ְק ָצת ֵאלּוּ ִמ ְצ ָט ְר ִפים ִﬠם ֵאלּוּ ִ
מוּרת ֵאלּוֵּ ,אלּוּ ְכּנֶ גֶ ד ֵאלּוּ וְ ֵאלּוּ ְכּנֶ גֶ ד
מוּרת ֵאלּוּ וְ ֵאלּוּ ְתּ ַ
ִﬠם ֵאלּוּ וְ ֵאלּוּ ִﬠם ֵאלּוֵּ ,אלּוּ ְתּ ַ
דוּקים ִבּ ְתלִ י וְ גַ לְ גַּ ל וָ לֵ ב׃
ֵאלּוּ ,וְ ִאם ֵאין ֵאלּוּ ֵאין ֵאלּוּ ,וְ ֻכלָּ ם ֲא ִ
ֹלהים ,טוֹב לְ ֻﬠ ַמּת ָרﬠ וְ ָרﬠ לְ ֻﬠ ַמּת טוֹב ,טוֹב
גַּ ם ֶאת ָכּל ֵח ֶפץ ,זֶ ה לְ ֻﬠ ַמּת זֶ ה ָﬠ ָשׂה ָה ֱא ִ
טּוֹבים וְ ָרﬠ גָּ נוּז לָ ָר ִﬠים.
ִמטּוֹב וְ ָרﬠ ֵמ ָרﬠ ,טוֹב ַמ ְב ִחין ָרﬠ וְ ָרﬠ ַמ ְב ִחין טוֹב ,טוֹב גָּ נוּז לַ ִ
ְוּכ ֶשׁ ָבּא ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ וְ ִה ִבּיט וְ ָר ָאה וְ ָח ַקר וְ ֵה ִבין וְ ָח ַקק וְ ָח ַצב וְ יָ ַצר וְ ֵצ ֵרף וְ ִח ֵשּׁב
וְ ָﬠלְ ָתה ְבּיָ דוֹ ,וְ נִ גְ לָ ה ָﬠלָ יו ֲאדוֹן ַהכֹּל וְ ָק ָרא ָﬠלָ יו ַה ִמּ ְק ָרא ַהזֶּ ה ְבּ ֶט ֶרם ֶא ָצּ ְרךַ ַב ֶבּ ֶטן
אוֹהבוֹ וְ ָכ ַרת לוֹ ְבּ ִרית וּלְ זַ ְרﬠוֹ ַﬠד ﬠוֹלָ םֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר וְ ֶה ֱא ִמין ַבּייָ
יְ ַד ְﬠ ִתּיָךְ ,וּק ָראוֹ ֲ
וַ יַּ ְח ְשׁ ֶב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקהָ ,כּ ַרת לוֹ ְבּ ִרית ֵבּין ֶﬠ ֶשׂר ֶא ְצ ְבּﬠוֹת ַרגְ לָ יו וְ ִהיא ַה ִמּילָ הֵ ,וּבין ֶﬠ ֶשׂר
תּוֹרה ִבּלְ שׁוֹנוֹ וְ גִ לָּ ה לוֹ
אוֹתיּוֹת ַה ָ
וּשׁ ַתּיִם ִ
ֶא ְצ ְבּﬠוֹת יָ ָדיו וְ הוּא ַהלָּ שׁוֹןָ ,ק ַשׁר ֶﬠ ְשׂ ִרים ְ
כּוֹכ ִבים ,נְ ָהגָ ן ִבּ ְשׁנֵ ים
רוּחֵ ,בּ ֲﬠ ָרן ְבּ ִשׁ ְב ָﬠה ָ
סוֹדןְ ,מ ָשׁ ָכן ַבּ ַמּיִםְ ,דּלָ ָקן ָבּ ֵאשְׁ ,ר ָﬠ ָשׁן ָבּ ַ
ֶאת ָ
ָﬠ ָשׂר ַמזָּ לוֹת.
ֲאוִ יר ְרוָ יָ ה גְּ וִ יָּ הֶ ,א ֶרץ קֹר ֶוּב ֶטןָ ,שׁ ַמיִם חֹם וָ ר ֹאשׁ ,זֶ הוּ אמ״שַ .שׁ ְבּ ַתאי ַשׁ ָבּת ֶוּפה,
ישׁי ַבּ ַשּׁ ָבּת
ֶצ ֶדק ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת וְ ֵﬠין ִיָמיןַ ,מ ְא ִדּים ֵשׁנִ י ַבּ ַשּׁ ָבּת וְ ֵﬠין ְשׂמ ֹאלַ ,ח ָמּה ְשׁלִ ִ
ישׁי ַבּ ַשּׁ ָבּת וְ אֹזֶ ן ִיָמין ,לְ ָבנָ ה ִשׁ ִשּׁי
כּוֹכב ֲח ִמ ִ
וְ ַאף ִיָמין ,נֹגַ הּ ְר ִב ִיﬠי ַבּ ַשּׁ ָבּת וְ ַאף ְשׂמ ֹאלָ ,
ַבּ ַשּׁ ָבּת וְ אֹזֶ ן ְשׂמ ֹאל ,זֶ הוּ בג״ד כפר״ת .וְ ֵאלּוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַמזָּ לוֹתָ ,טלֶ ה נִ ָיסן ָכּ ֵבד ,שׁוֹר
אוֹמים ִסיוָ ן ְטחוֹלַ ,ס ְר ָטן ַתּמּוּז ַה ֵמּ ֶססַ ,א ְריֵ ה ָאב כּוּלְ יָ א ִיָמיןְ ,בּתוּלָ ה
ִאיָּ ר ָמ ָרהְ ,תּ ִ
ֱאלוּל כּוּלְ יָ א ְשׂמ ֹאל ,מ ֹאזְ נַ יִם ִתּ ְשׁ ֵרי ֻק ְר ְק ָבןַ ,ﬠ ְק ָרב ַמ ְר ֶח ְשׁוָ ן ֵק ָבהֶ ,ק ֶשׁת ִכּ ְסלֵ ו יַ ד
ִיָמין ,גְּ ִדי ֵט ֵבת יַ ד ְשׂמ ֹאלְ ,דּלִ י ְשׁ ָבט ֶרגֶ ל ִיָמיןָ ,דּגִ ים ֲא ָדר ֶרגֶ ל ְשׂמ ֹאל ,זֶ הוּ ה״ו ז״ח
אוֹה ִבים ֵהםֵ ,ﬠינַ יִם
ֹלשׁה ֲ
אוֹיְבים ֵהם ,לָ שׁוֹן ָכּ ֵבד ָמ ָרהְ .שׁ ָ
ֹלשׁה ִ
ט״י ל״ן ס״ﬠ צ״קְ .שׁ ָ
ֹלשׁה ְמ ִמ ִיתים ֵהםְ ,שׁנֵ י נְ ָק ִבים
ֹלשׁה ְמ ַחיִּ ים ֵהםִ ,שׁנַּ יִם ח ֶֹטם ְטחוֹלְ .שׁ ָ
ָאזְ נַ יִם לֵ בְ .שׁ ָ
ֹלשׁה ֵאינָ ם ִבּ ְרשׁוּתוֵֹ ,ﬠינָ יו ָאזְ נָ יו ָח ְטמוָֹ .שֹׁלשׁ ְשׁמוּﬠוֹת טוֹבוֹת
ַתּ ְחתּוֹנִ ים ֶוּפהְ .שׁ ָ
נוֹא ֶפת ַﬠיִ ן ָר ָﬠה ַﬠיִ ן
טוֹבה וְ ִקלּוּסָ .שֹׁלשׁ ְר ִאיּוֹת ָרﬠוֹתַ ,ﬠיִ ן ֶ
מוּﬠה ָ
לְ אֹזֶ ןְ ,בּ ָר ָכה ְשׁ ָ

פב
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טוֹבה וְ ַﬠיִ ן נֶ ֱא ֶמנֶ תָ .שֹׁלשׁ ָרﬠוֹת לְ לָ שׁוֹן,
ְמנַ ֵדּתָ .שֹׁלשׁ ְר ִאיּוֹת טוֹבוֹת לָ ֵﬠינַ יִם ,בּ ֶֹשׁת ַﬠיִ ן ָ
ִדּבּוּר ָרﬠ וְ ַה ַמּלְ ִשׁין וְ ַה ְמ ַד ֵבּר ֶא ָחד ְבּ ֶפה וְ ֶא ָחד ַבּלֵּ בָ .שֹׁלשׁ טוֹבוֹת לְ לָ שׁוֹןְ ,שׁ ִת ָיקה
וּשׁ ִמ ַירת ַהלָּ שׁוֹן וְ ִדבּוּר ֱא ֶמת.
ְ
זהר פרשת אמור דף צז

אוֹר ָחאָ ,א ַמר ַר ִבּי ִחיָּ יאְ ,כּ ִתיבְ ,וּס ַפ ְר ֶתּם לָ ֶכם
ַר ִבּי ַא ָבּא וְ ַר ִבּי ִחיָּ יא ֲהווֹ ָאזְ לֵ י ְבּ ְ
נוּפהַ .מאי ָקא ַמיְ ֵריָ .א ַמר לֵ יהָּ ,הא
ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ֲה ִב ֲיא ֶכם ֶאת ﬠ ֶֹמר ַה ְתּ ָ
שׁוּתא ָא ֳח ָרא ,וַ ֲהווֹ
מוּה ַח ְב ַריָּ אֲ .א ָבל ָתּא ֲחזִ י ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּד ֲהווֹ ְבּ ִמ ְצ ַריִםֲ ,הווֹ ִבּ ְר ָ
אוֹק ָ
ְ
בוּתאָ .בּ ַתר ְדּ ִא ְתגְּ זָ רוּ,
יוֹמי ִד ְמ ַס ֲא ָ
בוּתאְ ,כּ ִא ְתּ ָתא ָדא ַכּד ִהיא ְיָת ָבא ְבּ ֵ
ֲא ִח ָידן ִבּ ְמ ַס ֲא ָ
בוּתא ִמנַּ יְ הוּ,
ישׁא ְדּ ִא ְקּ ֵרי ְבּ ִריתֵ .כּיוָ ן ְדּ ִא ְת ֲא ָחדוּ ֵבּיהְּ ,פּ ַסק ְמ ַס ֲא ָ
ָﬠאלוּ ְבּחוּלָ ָקא ַק ִדּ ָ
בוּתאָ .בּ ַתר ְדּ ִא ְת ְפּ ָסקוּ ִמנָּ הַּ ,מה ְכּ ִתיב,
ְכּ ָדא ִא ְתּ ָתא ַכּד ָפּ ְסקוּ ִמנָּ הּ ְדּ ֵמי ְמ ַס ֲא ָ
ישׁאָ ,פּ ְס ָקא ְמ ַס ֲאבוּ
וְ ָס ְפ ָרה לָּ הּ ִשׁ ְב ַﬠת ִיָמים .אוּף ָה ָכאֵ ,כּיוָ ן ְדּ ָﬠאלוּ ְבּחוּלָ ָקא ַק ִדּ ָ
יוּתאְ .וּס ַפ ְר ֶתּם לָ ֶכם,
חוּשׁ ָבּנָ א לְ ַד ְכ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּאִ ,מ ָכּאן וּלְ ָהלְ ָאה ְ
ִמנַּ יְ הוּ ,וְ ָא ַמר ְ
לָ ֶכם ַדּיְ ָקאְ ,כּ ָמה ְד ַא ְתּ ָא ֵמר וְ ָס ְפ ָרה לָּ הּ ִשׁ ְב ַﬠת ִיָמים ,לָ הּ לְ ַﬠ ְצ ָמהּ ,אוּף ָה ָכא לָ ֶכם
ישׁין ,וּלְ ָב ַתר לְ ֵמ ֵיתי לְ ִא ְת ַח ָבּ ָרא
לְ ַﬠ ְצ ְמ ֶכם .וְ לָ ָמּהְ ,בּגִ ין לְ ִא ְת ַדּ ָכּ ָאה ְבּ ַמיִּ ין ִﬠלָּ ִאין ַק ִדּ ִ
אוֹר ֵיְתיהְּ .כּ ִתיב וְ ָס ְפ ָרה לָּ הּ ִשׁ ְב ַﬠת ִיָמים ,אוּף ָה ָכא ֶשׁ ַבﬠ
ֵבּיהּ ְבּ ַמלְ ָכּא וּלְ ַק ָבּלָ א ַ
ַשׁ ָבּתוֹתֲ ,א ַמאי ֶשׁ ַבﬠ ַשׁ ָבּתוֹתְ ,בּגִ ין לְ ִמזְ ֵכּי לְ ִא ְת ַד ָכּ ָאה ְבּ ַמיִּ ין ְדּ ַההוּא נָ ָהר ְדּנָ גִ יד וְ נָ ִפיק
וְ ִא ְקּ ֵרי ַמיִם ַחיִּ ים .וְ ַההוּא נָ ָהר ֶשׁ ַבﬠ ַשׁ ָבּתוֹת נָ ְפקוּ ִמנֵּ יהּ .וְ ַﬠל ָדּא ֶשׁ ַבﬠ ַשׁ ָבּתוֹת
וַ ַדּאיְ ,בּגִ ין לְ ִמזְ ֵכּי ֵבּיהְּ ,כּ ָמה ְד ִא ְתּ ָתא ַדּ ְכיוּ ִדילָ הּ ְבּלֵ ילְ יָ א לְ ִא ְשׁ ַתּ ָמּ ָשׁא ְבּ ַב ְﬠלָ הַּ .כְּך
ְכּ ִתיב ְוּב ֶר ֶדת ַה ַטּל ַﬠל ַה ַמּ ֲחנֶ ה לָ יְ לָ הַ .ﬠל ַה ַמּ ֲחנֶ ה ְכּ ִתיב ,וְ לָ א ְכּ ִתיב ְוּב ֶר ֶדת ַה ַטּל
יוֹמין ְדּ ִא ְת ְק ִריאוּ
קוּדה ַﬠל ִאנּוּן ִ
יוֹרד ֵמ ַההוּא נְ ָ
)אלָּ א ַﬠל ַה ַמּ ֲחנֶ הְ ,בּגִ ין ְדּ ֵ
לָ יְ לָ ה ֶ
טוּרא ְד ִסינַ יְ ,כּ ֵדין נָ ַחת ַההוּא
ַמ ֲחנֶ ה( .וְ ֵא ָימ ַתי נָ ַחת ַהאי ַטלָּ אַ ,כּד ְק ִריבוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָ
זוּה ָמ ָתן ִמנַּ יְ הוּ ,וְ ִא ְת ַח ָבּרוּ ֵבּיהּ ְבּ ַמלְ ָכּא וְ ַק ִבּילוּ
ַטלָּ א ִבּ ְשׁלִ ימוּ ,וְ ִא ַדּכּוּ ,וְ ִא ְת ַפּ ְס ַקת ֲ
אוֹק ְימנָ אְ .וּב ַההוּא זִ ְמנָ א ,וַ ַדּאי ָכּל ַהנְּ ָחלִ ים הוֹלְ ִכים
אוֹריְ ָיתאְ ,וּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהא ִ
ַ
ֶאל ַהיָּם ,לְ ִא ְת ַדּ ָכּ ָאה וּלְ ִא ְס ַתּ ָח ָאה ,וְ כֹלָּ א ִא ְת ַק ָשּׁרוּ )ס״א אתקדשו( וְ ִא ְת ַח ָבּרוּ ֵבּיהּ
חוּשׁ ָבּנָ א ָדּאִ ,אנּוּן ֶשׁ ַבﬠ ַשׁ ָבּתוֹת
ישׁאָ .תּא ֲחזִ יָ ,כּל ַבּר נַ שׁ ְדּלָ א ָמנֵ י ְ
ְבּ ַמלְ ָכּא ַק ִדּ ָ
יוּתא ָדא ,לָ א ִא ְקּ ֵרי ָטהוֹר ,וְ לָ או ִבּ ְכלָ לָ א ְד ָטהוֹר הוּא ,וְ לָ או הוּא
ְתּ ִמימוֹת ,לְ ִמזְ ֵכּי לְ ַד ְכ ָ
חוּשׁ ָבּנָ א לָ א
יוֹמא ,וְ ְ
וּמאן ְדּ ָמ ֵטי ָטהוֹר לְ ַהאי ָ
אוֹר ָיְתאַ ,
ְכּ ַדאי לְ ֶמ ֱהוֵ י לֵ יהּ חוּלָ ָקא ְבּ ַ
אוֹר ָיְתא וּלְ ִא ְת ַח ָבּ ָרא ָבּהּ,
ִא ְת ֲא ִביד ִמנֵּ יהַּ ,כּד ָמ ֵטי לְ ַהאי לֵ ילְ יָ א ,לִ ָבּ ֵﬠי לֵ יהּ לְ ִמלְ ֵﬠי ְבּ ַ
אוֹר ָיְתא ְדּ ָב ֵﬠי
וּלְ נַ ָטּ ָרא ַדּ ְכיוּ ִﬠלָּ ָאה ְדּ ָמ ֵטי ֲﬠלֵ יהּ ְבּ ַההוּא לֵ ילְ יָ א ,וְ ִא ְת ַדּ ֵכּי .וְ אוֹלִ ְיפנָ א ְדּ ַ
בּוּﬠא ְדּנַ ֲחלָ א
אוֹר ָיְתא ִד ְב ַﬠל ֶפּהְ ,בּגִ ין ְדּ ְיִת ַדּכּוּן ַכּ ֲח ָדא ִמ ַמּ ָ
לֵ יהּ לְ ִמלְ ֵﬠי ְבּ ַהאי לֵ ילְ יָ א ַ
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תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ,וְ ְיִת ַח ֵבּר ְבּהוּ ,וְ יִ ְשׁ ַתּ ְכחוּן ַכּ ֲח ָדא
יוֹמא לֵ ֵיתי ָ
ֲﬠ ִמ ָיקא .לְ ָב ַתר ְבּ ַהאי ָ
רוּחי
אוֹתם ָא ַמר יְ יָ ִ
ְבּזִ וּוּגָ א ַחד לְ ֵﬠלָּ אְ .כּ ֵדין ַמ ְכ ִריזֵ י ֲﬠלֵ יהּ וְ ָא ְמ ֵרי ,וַ ֲאנִ י ז ֹאת ְבּ ִר ִיתי ָ
ֲא ֶשׁר ָﬠלֶ יָך ְוּד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפיָך וְ גוֹ׳ .וְ ַﬠל ָדּא ֲח ִס ֵידי ַק ְד ָמ ֵאי לָ א ֲהווֹ נָ ֵיְמי ְבּ ַהאי
ישׁא לָ ן וְ לִ ְבנָ ן ִבּ ְת ֵרין
אוֹר ָיְתא ,וְ ָא ְמ ֵרי ,נֵ ֵיתי לְ ַא ֲח ָסנָ א יְ ֻר ָתּא ַק ִדּ ָ
לֵ ילְ יָ א וַ ֲהווֹ לָ ָﬠאן ְבּ ַ
ָﬠלְ ִמין .וְ ַההוּא לֵ ילְ יָ א ְכּנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ְת ַﬠ ְט ַרת ֲﬠלַ יְ הוּ וְ ַא ְתיָ א לְ ִאזְ ַדּוָּ גָ א ֵבּיהּ ְבּ ַמלְ ָכּא,
ישׁיְ הוּ ְדּ ִאנּוּן ְדּזַ ָכּ ִאין לְ ָה ִכיַ .ר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ָה ִכי ָא ַמרְ ,בּ ַשׁ ְﬠ ָתּא
וְ ַת ְרוַ יְ הוּ ִמ ְת ַﬠ ְטּ ֵרי ַﬠל ֵר ַ
ְדּ ִמ ְת ַכּנְ ֵשׁי ַח ְב ַריָּ א ְבּ ַהאי לֵ ילְ יָ א לְ גַ ֵבּיהּ ,נֵ ֵיתי לְ ַת ָקּנָ א ַתּ ְכ ִשׁ ֵיטי ַכלָּ הְ ,בּגִ ין ְדּ ִת ְשׁ ְתּ ַכח
לְ ָמ ָחר ְבּ ַת ְכ ִשׁ ָיט ָהא וְ ִתקּוּנָ ָהא לְ גַ ֵבּי ַמלְ ָכּא ִכּ ְד ָקא יָ אוּת .זַ ָכּ ָאה חוּלָ ֵקיהוֹן ְדּ ַח ְב ַריָּ א,
ַכּד ְיִת ַבּﬠ ַמלְ ָכּא לְ ַמ ְטרוֹנִ ָיתאַ ,מאן ַתּ ִקּין ַתּ ְכ ִשׁ ָיט ָהא וְ ַאנְ ִהיר ִﬠ ְט ָר ָהא וְ ַשׁוִּ י ִתּקּוּנָ ָהא.
וְ לֵ ית לָ ְך ְבּ ָﬠלְ ָמא ַמאן ְדּיָ ַדﬠ לְ ַת ָקּנָ א ַתּ ְכ ִשׁ ֵיטי ַכלָּ ה ֶאלָּ א ַח ְב ַריָּ א ,זַ ָכּ ָאה חוּלָ ֵקיהוֹן
ְבּ ָﬠלְ ָמא ֵדין ְוּב ָﬠלְ ָמא ְד ָא ֵתיָ .תּא ֲחזִ יַ ,ח ְב ַריָּ א ְמ ַת ְקּנֵ י ְבּ ַהאי לֵ ילְ יָ א ַתּ ְכ ִשׁ ָיט ָהא
וּמאן ַמ ְת ִקין לֵ יהּ לְ ַמלְ ָכּא ְבּ ַהאי לֵ ילְ יָ א,
וּמ ַﬠ ְטּ ֵרי לָ הּ ְבּ ִﬠ ְט ָר ָהא לְ גַ ֵבּי ַמלְ ָכּאַ .
לְ ַכלָּ הְ ,
ישׁא ֲﬠ ִמ ָיקא ְד ָכל
לְ ִא ְשׁ ַתּ ָכּ ָחא ָבּהּ ְבּ ַכלָּ ה ,לְ ִאזְ ַדּוָּ גָ א ָבּהּ ְבּ ַמ ְטרוֹנִ ָיתא .נַ ֲה ָרא ַק ִדּ ָ
נַ ֲה ִריןִ ,א ָמּא ִﬠלָּ ָאהֲ .ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיבְ ,צ ֶאינָ ה ְוּר ֶאינָ ה ְבּנוֹת ִציּוֹן ַבּ ֶמּלֶ ְך ְשֹׁלמֹה
וְ גוֹ׳ .לְ ָב ַתר ְדּ ַא ְת ִקינַ ת לֵ יהּ לְ ַמלְ ָכּא ,וְ ִא ְת ַﬠ ְטּ ַרת לֵ יהַּ ,א ְתיַת לְ ַד ָכּ ָאה לָ הּ לְ ַמ ְטרוֹנִ ָיתא,
וּלְ ִאנּוּן ְדּ ִמ ְשׁ ַתּ ְכּ ֵחי גַ ָבּהּ .לְ ַמלְ ָכּא ַדּ ֲהוָ ה לֵ יהּ ַבּר יְ ִח ָידאיָ ,א ָתא לְ זַ וָּ גָ א לֵ יהּ ְבּ ַמ ְטרוֹנִ ָיתא
ִﬠלָּ ָאהַ ,מאי ַﬠ ְב ַדת ִא ֵמּיהּ ָכּל ַההוּא לֵ ילְ יָ אָ ,ﬠאלַ ת לְ ֵבי גְ נִ יזָ ָהאַ ,א ִפּ ַיקת ֲﬠ ָט ָרה ִﬠלָּ ָאה
ישׁת
בוּשׁין ְדּ ַמלְ כוּ וְ ַאלְ ִבּ ַ
ְבּ ִשׁ ְב ִﬠים ַא ְבנֵ י יְ ָקר ַס ֲח ָרנָ ָהא ,וְ ִא ְת ַﬠ ְטּ ָרא לֵ יהַּ .א ִפּ ַיקת לְ ִ
לֵ יהּ ,וְ ַא ְת ְקנַ ת לֵ יהּ ְבּ ִתקּוּנֵ י ְד ַמלְ ִכין .לְ ָב ַתר ָﬠאלַ ת לְ ֵבי ַכלָּ הָ ,ח ַמאת ﬠוּלֵ ְימ ָת ָהא
בוּשׁ ָהא ַתּ ְכ ִשׁ ָיט ָהא לְ ַת ָקּנָ א לָ הָּ .א ְמ ָרה לוֹןָ ,הא ַא ְת ְקנֵ ית
ְדּ ָקא ְמ ַת ְקּנֵ י ִﬠ ְט ָר ָהא לְ ָ
וּבוּס ִמין ָס ֳח ָרנֵ י ִאנּוּן ַמיִּ ין ,לְ ַד ָכּ ָאה לְ ַכלָּ ִתי,
ְ
ֵבּי ְט ִבילָ הֲ ,א ַתר ְדּ ַמיִּ ין נָ ְב ִﬠין ,וְ ָכל ֵר ִיחין
לֵ ֵיתי ַכּלָּ ִתי ַמ ְטרוֹנִ ָיתא ִד ְב ִרי וְ ﬠוּלֵ ְימ ָת ָהא ,וְ ְיִת ַדּכּוּן ְבּ ַההוּא ֲא ַתר ְדּ ַא ְת ְקנֵ ית ְבּ ַההוּא
בוּשׁ ָהא,
ֵבּי ְט ִבילָ ה ְדּ ַמיִּ ין נָ ְב ִﬠין ְדּ ִﬠ ִמּי .לְ ָב ַתר ַתּ ִקּינוּ לָ הּ ְבּ ַת ְכ ִשׁ ָיט ָהאַ ,אלְ ִבּישׁוּ לָ הּ לְ ָ
ַא ֲﬠ ָטרוּ לָ הּ ְבּ ִﬠ ְט ָר ָהא .לְ ָמ ָחר ַכּד יֵ ֵיתי ְבּ ִרי לְ ִאזְ ַדּוָּ גָ א ְבּ ַמ ְטרוֹנִ ָיתא ,וְ ַת ִקּין ֵה ָיכלָ א
וּמ ְטרוֹנִ ָיתא וְ ַח ְב ַריָּ א ְכּ ַהאי
ישׁא ַ
דוֹריהּ ְבּכוּ ַכּ ֲח ָדאַ .כְּך ַמלְ ָכּא ַק ִדּ ָ
לְ ֻכלְּ הוּ ,וְ יִ ְשׁ ְתּ ַכח ְמ ֵ
וּמ ְטרוֹנִ ָיתא וְ ַח ְב ַריָּ א
גַּ וְ ונָ א .וְ ִא ָמּא ִﬠלָּ ָאה ִדּ ְמ ַת ְקּנַ ת כֹּלָּ אִ .א ְשׁ ְתּ ַכח ְדּ ַמלְ ָכּא ִﬠלָּ ָאה ַ
דוֹריהוֹן ַכּ ֲח ָדא וְ לָ א ִמ ְת ָפּ ְר ִשׁין לְ ָﬠלְ ִמיןֲ .ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ,יְ יָ ִמי יָ גוּר ְבּ ָא ֳהלֶ ָך וְ גוֹ׳
ְמ ֵ
וּפוֹﬠל ֶצ ֶדקַ .מאן הוּאֶ ,אלָּ א ִאלֵּ ין ִאנּוּן ִדּ ְמ ַת ְקּנֵ י לְ ַמ ְטרוֹנִ ָיתא ְבּ ַת ְכ ִשׁ ָיט ָהא
הוֹלֵ ְך ָתּ ִמים ֵ
פּוֹﬠל ֶצ ֶדק ִא ְקּ ֵריָ .א ַמר ַר ִבּי ִחיָּ יאִ ,אלְ ָמלֵ א לָ א זָ ֵכינָ א
בוּשׁ ָהא ְבּ ִﬠ ְט ָר ָהא ,וְ ָכל ַחד ֵ
ִבּלְ ָ
אוֹר ָיְתא,
ְבּ ָﬠלְ ָמא ֶאלָּ א לְ ִמ ְשׁ ַמﬠ ִמלִּ ין ִאלֵּ ין ַדּי .זַ ָכּ ָאה חוּלָ ֵקיהוֹן ְדּ ִאנּוּן ְדּ ִמ ְשׁ ַתּ ְדּלֵ י ְבּ ַ
אוֹר ָיְתאֲ ,ﬠלַ יְ יהוּ ְכּ ִתיב ִכּי ִבי ָח ַשׁק
ﬠוּתא ִדּלְ הוֹן ְבּ ַ
ישׁאִ ,דּ ְר ָ
אוֹרחוֹי ְדּ ַמלְ ָכּא ַק ִדּ ָ
וְ יָ ְד ִﬠין ְ
וַ ֲא ַפלְּ ֵטהוּ ֲא ַשׂגְּ ֵבהוּ ְוּכ ִתיב ֲא ַחלְּ ֵצהוּ וַ ֲא ַכ ְבּ ֵדהוּ.

פד
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זהר פרשת בראשית דף ח

אוֹר ָיְתא ְבּלֵ ילְ יָ א ְדּ ַכלָּ ה ִא ְת ַח ְבּ ַרת ְבּ ַב ֲﬠלָ הְּ .דּ ָתנִ ינָ ן
ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ֲהוָ ה ִיָתיב וְ לָ ֵﬠי ְבּ ַ
ָכּל ִאנּוּן ַח ְב ַריָּ א ִדּ ְבנֵ י ֵה ָיכלָ א ְד ַכלָּ ה ִא ְצ ְט ִריכוּ ְבּ ַה ִהיא לֵ ילְ יָ א ְד ַכלָּ ה ִאזְ ַדּ ְמנַ ת
חוּפּה ְבּ ַב ֲﬠלָ הּ לְ ֶמ ֱהוֵ י ִﬠ ָמּהּ ָכּל ַההוּא לֵ ילְ יָ א ,וּלְ ֶמ ֱח ֵדי ִﬠ ָמּהּ
יוֹמא ָא ֳח ָרא גּוֹ ָ
לְ ֶמ ֱהוֵ י לְ ָ
תוּבים
וּמנְּ ִב ִיאים לִ ְכ ִ
תּוֹרה לִ נְ ִב ִיאים ִ
אוֹר ָיְתא ִמ ָ
ְבּ ִתקּוּנָ ָהא ְדּ ִא ִיהי ִא ְת ַתּ ָקּנַ ת לְ ִמלְ ֵﬠי ְבּ ַ
ִוּב ְד ָרשׁוֹת ִדּ ְק ָר ֵאי ְוּב ָרזִ ין ְדּ ָח ְכ ְמ ָתאְ .בּגִ ין ְדּ ִאלֵּ ין ִאנּוּן ִתּקּוּנִ ין ִדּילָ הּ וְ ַת ְכ ִשׁ ָיט ָהא.
ישׁיהוֹן וְ ִא ְת ַתּ ָקּנַ ת ְבּהוּ וְ ָח ְד ָאה ְבּהוּ ָכּל ַההוּא
וְ ִא ִיהי וְ ﬠוּלֵ ְמ ָת ָהא ָﬠאלַ ת וְ ָק ַיְמת ַﬠל ֵר ֵ
חוּפּ ָתא.
חוּפּה ֶאלָּ א ַבּ ֲה ַדיְ הוּ .וְ ִאלֵּ ין ִא ְקּרוּן ְבּנֵ י ָ
יוֹמא ָא ֳח ָרא לָ א ָﬠאלָ ה לְ ָ
לֵ ילְ יָ א .וּלְ ָ
וּמ ַﬠ ֵטּר לוֹן
וּמ ָב ֵרְך לוֹן ְ
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ָשׁ ִאיל ֲﬠלַ יְ הוּ ְ
חוּפּ ָתא ְ
וְ ֵכיוָ ן ְדּ ָﬠאלַ ת לְ ָ
ְבּ ִﬠ ְט ָר ָהא ְד ַכלָּ ה .זַ ָכּ ָאה חוּלַ ְקהוֹן .וַ ֲהוָ ה ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן וְ ֻכלְּ הוּ ַח ְב ַריָּ א ְמ ַרנְּ נִ ין ְבּ ִרנָּ ה
אוֹר ָיְתא ָכּל ַחד וְ ַחד ִמנַּ יְ הוּ .וַ ֲהוָ ה ָח ֵדי ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן וְ ָכל
וּמ ַח ְדּ ִשׁין ִמלִּ ין ְדּ ַ
אוֹר ָיְתא ְ
ְד ַ
ְשׁ ָאר ַח ְב ַריָּ אָ .א ַמר לוֹן ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹןָ ,בּנַ י זַ ָכּ ָאה חוּלַ ְקכוֹן ְבּגִ ין ִדּלְ ָמ ָחר לָ א ֵתיﬠוּל ַכּלָּ ה
חוּפּה ֶאלָּ א ַבּ ֲה ַדיְכוְּ .בּגִ ין ְדּ ֻכלְּ הוּ ִדּ ְמ ַת ְקּנִ ין ִתּקּוּנָ ָהא ְבּ ַהאי לֵ ילְ יָ א וְ ָח ְד ָאן ָבּהּ ֻכּלְּ הוֹן
לְ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ְמ ָב ֵרְך לוֹן ְבּ ִשׁ ְב ִﬠין
דוּכ ָרנַ יָּ א וְ ְ
יְ הוֹן ְר ִשׁ ִימין ְוּכ ִת ִיבין ְבּ ִס ְפ ָרא ְד ְ
ִבּ ְר ָכ ָאן וְ ִﬠ ְט ִרין ְדּ ָﬠלְ ָמא ִﬠלָּ ָאה׃
אוֹק ְימנָ א
ָפּ ַתח ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן וְ ָא ַמרַ ,ה ָשּׁ ַמיִם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל וְ גוֹ׳ְ .ק ָרא ָדא ָהא ִ
יוֹמא ְד ָמ ָחר ִא ְת ַתּ ָקּנַ ת
חוּפּה ְבּ ָ
לֵ יהֲּ .א ָבל ְבּזִ ְמנָ א ָדא ְדּ ַכלָּ ה ִא ְתּ ָﬠ ַרת לְ ֵמ ַיﬠל לְ ָ
ישׁוּט ָהא ַבּ ֲה ֵדי ַח ְב ַריָּ א ְדּ ָח ְד ָאן ִﬠ ָמּהּ ָכּל ַה ִהיא לֵ ילְ יָ א וְ ִא ִיהי ָח ְד ַאת
וְ ִא ְתנְ ִה ַירת ְבּ ִק ָ
וּמ ִשּׁ ְריָ ן ִמ ְת ַכּנְ ִשׁין ַבּ ֲה ָדהּ .וְ ִא ִיהי וְ ֻכלְּ הוּ ְמ ַח ָכּאן
לוּסין ַ
אוּכ ִ
יוֹמא ְד ָמ ָחר ַכּ ָמּה ְ
ִﬠ ְמּהוֹןְ .וּב ָ
לְ ָכל ַחד וְ ַחד ְדּ ַת ִקּינוּ לָ הּ ְבּ ַהאי לֵ ילְ יָ אֵ .כּיוָ ן ְדּ ִמ ְת ַח ְבּ ָרן ַכּ ֲח ָדא וְ ִא ִיהי ָח ַמאת לְ ַב ְﬠלָ הּ
חוּפּהְ .מ ַס ְפּ ִרים
ַמה ְכּ ִתיבַ ,ה ָשּׁ ַמיִם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאלַ .ה ָשּׁ ַמיִם ָדּא ָח ָתן ְדּ ָﬠאל לְ ָ
זוֹה ָרא ְד ַס ִפּירְ ,דּנָ ִהיר וְ זָ ִהיר ִמ ְסּ ֵיָפי ָﬠלְ ָמא וְ ַﬠד ְס ֵיָפי ָﬠלְ ָמאְ .כּבוֹד ֵאלָ ,דּא
וּמנַ ֲה ִרין ְכּ ֲ
ְ
יוֹמי ַשׁ ָתּא ִא ְקּ ֵרי ֵאל ,וְ ַה ְשׁ ָתּא
זוֹﬠם ְבּ ָכל יוֹםְ .בּ ָכל ֵ
ְכּבוֹד ַכּלָּ ה ְדּ ִא ְקּ ֵרי ֵאלִ ,דּ ְכ ִתיבֵ ,אל ֵ
חוּפּה ִא ְקּ ֵרי ָכּבוֹד וְ ִא ְקּ ֵרי ֵאל .יְ ָקר ַﬠל יְ ָקר ,נְ ִהירוּ ַﬠל נְ ִהירוּ ,וְ ָשׁלְ ָטנָ א ַﬠל
ְדּ ָﬠאלַ ת לְ ָ
חוּפּה וְ ָא ֵתי וְ נָ ִהיר לָ הָּ ,כּל ִאנּוּן ַח ְב ַריָּ א
ָשׁלְ ָטנָ אְ .כּ ֵדין ְבּ ַה ִהיא ַשׁ ְﬠ ָתּא ְדּ ָשׁ ַמיִם ָﬠאל לְ ָ
וּמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ָדיו ַמגִּ יד
ְדּ ַא ְת ִקינוּ לָ הּ ֻכּלְּ הוּ ִא ְת ְפּ ָרשׁוּ ִבּ ְשׁ ָמ ָהן ַתּ ָמּןֲ ,ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיבַ ,
ארי ְק ָיָמא ְוּב ִרית ִא ְקּרוּן ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ָדיוְ ,כּ ָמא ְד ַא ְתּ
ָה ָר ִק ַיעַ .מ ֲﬠ ֵשׂה יָ ָדיוִ ,אלֵּ ין ִאנּוּן ָמ ֵ
וּמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוָּ ,דּא ְבּ ִרית ַק ָיָּמא ַדּ ֲח ִתים ְבּ ִב ְשׂ ָרא ְדּ ַבר נַ שׁ.
ָא ֵמר ַ
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א( ִמ ְצוַ ת ִפּ ְריָ ה וְ ִר ְביָ ה.

לוֹהּ ִבּלְ ִתּי ַה ֵשּׁם לְ ַבדּוֹ.
כח( ֶשׁלּ ֹא נַ ֲא ִמין ֶבּ ֱא ַ

ב( ִמ ְצוַ ת ִמילָ ה.

כט( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ֶפּ ֶסל.

ג( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל גִּ יד ַהנָּ ֶשׁה.

בוֹדה זָ ָרה.
ל( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווֹת לַ ֲﬠ ָ

ד( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ ַהח ֶֹד שׁ.
ה( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִח ַיטת ַה ֶפּ ַסח ְבּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ְבּנִ ָיסן.

לא(

בוֹדה זָ ָרה ְבּ ַמה ֶשּׁ ַדּ ְר ָכּהּ
ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠבוֹד ֲﬠ ָ
לְ ֵה ָﬠ ֵבד.

לב( ֶשׁלּ ֹא לִ ָשּׁ ַבﬠ לַ ָשּׁוְ א.

ו( ִמ ְצוַ ת ֲא ִכילַ ת ְבּ ַשׂר ַה ֶפּ ַסח ְבּלֵ יל ֲח ִמ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר
בּוֹ.

אכה ְבּ ַשׁ ָבּת.
לג( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ

ז( ִמ ְצוַ ת ַה ְשׁ ָבּ ַתת ָח ֵמץ.

לד( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲהרוֹג נָ ִקי.

ח( ִמ ְצוַ ת ֲא ִכילַ ת ַמ ָצּה.

לה( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֵא ֶשׁת ִאישׁ.

ט( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ ְבּכוֹרוֹת ְבּ ֶא ֶר ץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

לו( ֶשׁלּ ֹא לִ גְ נוֹב נֶ ֶפשׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל.

י( ִמ ְצוַ ת ִספּוּר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם.

לז( ֶשׁלּ ֹא לְ ָה ִﬠיד ֶשׁ ֶקר.

יא( ִמ ְצוַ ת ִפּ ְדיוֹן ֶפּ ֶטר ֲחמוֹר.

לח( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲחמוֹד.

יב( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ִר ַיפת ֶפּ ֶטר ֲחמוֹר.

צוּרת ָא ָדם ֲא ִפלּוּ לְ נוֹי.
לט( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ַ

וּמ ֻב ָשּׁל.
יג( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַה ֶפּ ַסח נָ א ְ

מ( ֶשׁלּ ֹא לִ ְבנוֹת ַא ְבנֵ י גָ זִ ית ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח.

הוֹתיר ְבּ ַשׂר ַה ֶפּ ַסח ַﬠד בּ ֶֹקר.
יד( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ

סוֹﬠ ַﬠל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
מא( ֶשׁלּ ֹא לִ ְפ ַ

שׁוּתנוּ ַבּ ֶפּ ַסח.
טו( ֶשׁלּ ֹא יִ ָמּ ֵצא ָח ֵמץ ִבּ ְר ֵ

מב( ִמ ְצוַ ת ִדּין ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי.

טז( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמ ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ָח ֵמץ.

מג( ִמ ְצוַ ת יִ ﬠוּד ֶשׁל ָא ָמה ָה ִﬠ ְב ִריָּ ה.

מוּמר.
יז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ֲא ִכיל ִמן ַה ֶפּ ַסח לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ

ַמד( ִמ ְצוַ ת ִפּ ְדיוֹן ָא ָמה ִﬠ ְב ִריָּ ה.

תּוֹשׁב.
יח( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ֲא ִכיל ִמן ַה ֶפּ ַסח לְ גֵ ר ָ

ָמה( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לַ ֲהרוֹג ְבּ ֶחנֶ ק ַה ְמ ֻחיָּ ב.

חוּצה.
הוֹציא ִמ ְבּ ַשׂר ַה ֶפּ ַסח ָ
יט( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ

מו( ִמ ְצוַ ת ִדּינֵ י ְקנָ סוֹת.

כ( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁבּוֹר ֶﬠ ֶצם ִמן ַה ֶפּ ַסח.

מז( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לַ ֲהרוֹג ְבּ ַסיִ ף ַה ְמ ֻחיָּ ב.

ֹאכל ָﬠ ֵרל ִמן ַה ֶפּ ַסח.
כא( ֶשׁלּ ֹא י ַ

מח( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ִדּין ְבּ ֵה ָמה ֶשׁ ִהזִּ ָיקה ֶשׁלּ ֹא
ְכ ַד ְר ָכּהּ.

כג( ֶשׁלּ ֹא יֵ ָר ֶאה לָ נוּ ָח ֵמץ ַבּ ֶפּ ַסח.

מט( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּנִ זְ ֵקי ַהבּוֹר.

כד( ֶשׁלּ ֹא לָ ֵצאת ְבּ ַשׁ ָבּת חוּץ לַ ְתּחוּם.

לוּמים אוֹ ְבּ ִמ ָיתה.
נ( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן גַּ נָּ ב ְבּ ַת ְשׁ ִ

כה( ִמ ְצוַ ת ַה ֲא ָמנָ ה ִבּ ְמ ִציאוּת ַה ֵשּׁם.

נא( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּנִ זְ ֵקי ַמ ְב ֶﬠה.

כו( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ ַשׁ ָבּת ִבּ ְד ָב ִרים.

נב( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּנִ זְ ֵקי ָה ֵאשׁ.

כז( ִמ ְצוַ ת ִכּבּוּד ָאב וָ ֵאם.

שׁוֹמר ִחנָּ ם.
נג( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּ ִדין ֵ

כב( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָח ֵמץ ַבּ ֶפּ ַסח.

פו
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טוֹﬠן וְ נִ ְט ָﬠן.
נד( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּ ִדין ֵ
שׂוֹכר.
נוֹשׂא ָשׂ ָכר וְ ֵ
נה( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּ ִדין ֵ
שּׁוֹאל.
נו( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּ ִדין ַה ֵ
נז( ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לָ דוּן ְבּ ִדין ַה ְמ ֻפ ָתּה.

פב( ֶשׁלּ ֹא לִ נְ טוֹת ַא ֲח ֵרי ַר ִבּים ְבּ ִדינֵ י נְ ָפשׁוֹת ִבּ ְשׁ ִביל
ֶא ָחד.
חוֹבה ִמי ֶשׁלִּ ֵמּד זְ כוּת ְתּ ִחלָּ ה ְבּ ִדינֵ י
פג( ֶשׁלּ ֹא יְ לַ ֵמּד ָ
נְ ָפשׁוֹת.
פד( ֶשׁלּ ֹא לְ ַר ֵחם ַﬠל ָﬠנִ י ַבּ ִדּין.

אוֹתהּ ִמיַּ ד
נח( ֶשׁלּ ֹא לִ ְמכּוֹר ָא ָמה ָה ִﬠ ְב ִריָּ ה ַהקּוֹנֶ ה ָ
ָה ָאב.

חוֹטא ִמ ְפּנֵ י ִר ְשׁﬠוֹ.
פה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהטּוֹת ִמ ְשׁ ַפּט ֵ

רוֹﬠ ְשׁ ֵאר ְכּסוּת וְ ﬠוֹנָ ה.
נט( ֶשׁלּ ֹא לִ גְ ַ

פו( ֶשׁלּ ֹא לַ ְחתּוְֹך ַה ִדּין ְבּא ֶֹמד ַה ַדּ ַﬠת.

ס( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהכּוֹת ָאב וָ ֵאם.

פז( ֶשׁלּ ֹא לִ ַקּח שׁ ַֹחד.

סא( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל שׁוֹר ַהנִּ ְס ָקל.

בוֹדה זָ ָרה.
פח( ֶשׁלּ ֹא לִ ָשּׁ ַבﬠ ַבּ ֲﬠ ָ

סב( ֶשׁלּ ֹא לְ ַחיּוֹת ְמ ַכ ֵשּׁף.

בוֹדה זָ ָרה.
פט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ִדּ ַיח ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ַחר ֲﬠ ָ

סג( ֶשׁלּ ֹא לְ הוֹנוֹת ַהגֵּ ר ִבּ ְד ָב ִרים.

צ( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׁ ֵחט ֶשׂה ַה ֶפּ ַסח ְבּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ְבּנִ ָיסן
שׁוּתנוּ.
ְבּﬠוֹד ֶשׁ ֶה ָח ֵמץ ִבּ ְר ֵ

סד( ֶשׁלּ ֹא לְ הוֹנוֹת ַהגֵּ ר ְבּ ָממוֹן.
תוֹמים וְ ַאלְ ָמנוֹת.
סה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַﬠנּוֹת יְ ִ
סו( ִמ ְצוַ ת ַהלְ וָ ָאה לֶ ָﬠנִ י.

ימוּרי ַה ֶפּ ַסח לִ ָפּ ֵסל ְבּלִ ינָ ה.
צא( ֶשׁלּ ֹא יַ נִּ ַיח ֵא ֵ
צב( ֶשׁלּ ֹא לְ ַב ֵשּׁל ָבּ ָשׂר ֶבּ ָחלָ ב.

סז( ִמ ְצוַ ת ַה ָטּיָ ה ַא ֲח ֵרי ַר ִבּים.

צג( ֶשׁלּ ֹא לִ ְכרוֹת ְבּ ִרית לְ ִשׁ ְב ַﬠת ֲﬠ ָמ ִמים וְ ֵכן לְ ָכל
בוֹדה זָ ָרה.
ﬠוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
ְ

סח( ִמ ְצוַ ת ֵפּרוּק ַמ ָשּׂא.

בוֹדה זָ ָרה ְבּ ַא ְר ֵצנוּ.
ﬠוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
הוֹשׁיב ְ
צד( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ

סט( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִמ ַטּת ַק ְר ָקﬠוֹת.

צה( ִמ ְצוַ ת ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה.

ﬠ( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ְבּ ַשׁ ָבּת.
ﬠא( ִמ ְצוַ ת ֲחגִ יגָ ה ָבּ ְרגָ לִ ים.

צו( ִמ ְצוַ ת ִסדּוּר לֶ ֶחם ַה ָפּנִ ים וּלְ בוֹנָ ה זַ ָכּה לִ ְפנֵ י יְ יָ
ְבּ ָכל ַשׁ ָבּת.

כּוּרים.
ﬠב( ִמ ְצוַ ת ֲה ָב ַאת ִבּ ִ

הוֹציא ַבּ ֵדּי ָה ָארוֹן ִמ ֶמּנּוּ.
צז( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ

רוֹﬠ.
ﬠג( ֶשׁלּ ֹא יִ ְת ַבּﬠ חוֹב ֵמ ָﬠנִ י ֶשׁ ֵאין לוֹ ַמה לִּ ְפ ַ

צח( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ִר ַיכת נֵ רוֹת ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ.

ֹלוה לַ ַמּלְ וֶ ה ְבּ ִר ִבּית.
ﬠד( ֶשׁלּ ֹא יָ ִשׁית יָ ד ֵבּין ֶָ

ישׁת ִבּגְ ֵדי כ ֲֹהנִ ים.
צט( ִמ ְצוַ ת לְ ִב ַ

ﬠה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַקלֵּ ל ַה ַדּיָּ ן.

ק( ִמ ְצוַ ת ֲא ִכילַ ת ְבּ ַשׂר ַח ָטּאת וְ ָא ָשׁם.

ﬠו( לָ או ְדּ ִב ְר ַכּת ַה ֵשּׁם.

קא( ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָט ַרת ְקט ֶֹרת.

ﬠז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַקלֵּ ל ַהנָּ ִשׂיא.

קב( ֶשׁלּ ֹא יִ זַּ ח ַהח ֶֹשׁן ֵמ ַﬠל ָה ֵאפוֹד.

ﬠח( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִדּים ֻח ֵקּי ַה ְתּבוּאוֹת.

רוֹﬠ ַה ְמּ ִﬠיל ֶשׁל כּ ֲֹהנִ ים.
קג( ֶשׁלּ ֹא לִ ְק ַ

ﬠט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְט ֵר ָפה.

ֹאכל זָ ר ְבּ ַשׂר ָק ְד ֵשׁי ַה ֳקּ ָד ִשׁים.
קד( ֶשׁלּ ֹא י ַ

מוֹﬠ ַט ֲﬠנַ ת ַבּ ַﬠל ִדּין ֶשׁלּ ֹא ִבּ ְפנֵ י ַבּ ַﬠל
פ( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ַ
ִדּינוֹ.

קה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִטיר וּלְ ַה ְק ִריב ַﬠל ִמזְ ַבּח ַהזָּ ָהב )חוּץ
ִמן ַה ְקּט ֶֹרת(.

פא( ֶשׁלּ ֹא יָ ִﬠיד ַבּ ַﬠל ֲﬠ ֵב ָרה.

קו( ִמ ְצוַ ת נְ ִתינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ַבּ ָשּׁנָ ה.
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פז

בוֹדה.
קז( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם לִ ְפנֵ י ֲﬠ ָ

קלה( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ֶשׁל כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ְבּ ָכל יוֹם.

וּמלָ ִכים ְבּ ֶשׁ ֶמן
קח( ִמ ְצוַ ת ְמ ִשׁ ַיחת כּ ֲֹהנִ ים גְּ דוֹלִ ים ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָחה.

קלו( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֵשׂה ַה ַח ָטּאת.
קלז( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֵשׂה ָה ָא ָשׁם.

קט( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ַיתת ָה ָא ֶר ץ ִבּ ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה.

ָקלַ ח( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֵשׂה זֶ ַבח ַה ְשּׁלָ ִמים.

קי( ֶשׁלּ ֹא יָ סוְּך זָ ר ְבּ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה.

נוֹתר ַה ֳקּ ָד ִשׁים.
קלט( ִמ ְצוַ ת ְשׂ ֵר ַפת ַ

קיא( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְבּ ַמ ְתכֹּנֶ ת ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה.

קמ( ִמ ְצוַ ת ְשׂ ֵר ַפת ְבּ ַשׂר ק ֶֹד שׁ ֶשׁנִּ ְט ָמא.

קיב( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְבּ ַמ ְתכֹּנֶ ת ַה ְקּט ֶֹרת.

קמא( ֶשׁלּ ֹא לְ ַכבּוֹת ֵאשׁ ֵמ ַﬠל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.

בוֹדה זָ ָרה.
קיג( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל וְ לִ ְשׁתּוֹת ִתּ ְקר ֶֹבת ֲﬠ ָ

קמב( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְשׁיָ ֵרי ְמנָ חוֹת ָח ֵמץ.

קיד( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָבּ ָשׂר ֶבּ ָחלָ ב.

קמג( ֶשׁלּ ֹא ֵת ָא ֵכל ִמנְ ַחת כּ ֵֹהן.

קטו( ֶשׁלּ ֹא יַ ֲﬠשׂוּ ֵבּית ִדּין ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶ ת ְבּ ַשׁ ָבּת.

קמד( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמ ְבּ ַשׂר ַח ָטּאת ַהנַּ ֲﬠ ֵשׂית ִבּ ְפנִ ים.

קטז( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֵשׂה ָהﬠוֹלָ ה.

תּוֹדה )וְ הוּא
הוֹתיר ִמ ְבּ ַשׂר ָק ְר ַבּן ַה ָ
קמה( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ
ַה ִדּין לִ ְשׁ ָאר ָק ָד ִשׁים(.

קיח( ִמ ְצוַ ת ְמלִ ַיחת ַה ָקּ ְר ָבּן.

קמו( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִפּגּוּל.

הוֹר ָאה.
קיט( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ֵבּית ִדּין ֶשׁ ָטּﬠוּ ְבּ ָ

קמז( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְבּ ַשׂר ָק ָד ִשׁים ֶשׁנִּ ְט ָמא.

קכ( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ַח ָטּאת לְ יָ ִחיד ֶשׁ ָשּׁגַ ג ְבּ ִמ ְצוַ ת ל ֹא
ַת ֲﬠ ֶשׂה ֶשׁ ַחיָּ ִבין ָﬠלֶ ָיה ָכּ ֵרת.

קמח( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ֵחלֶ ב.
ֹאכל ַדּם ְבּ ֵה ָמה ַחיָּ ה וְ ﬠוֹף.
קמט( ֶשׁלּ ֹא נ ַ

קכא( ִמ ְצוַ ת ֵﬠדוּת.

ימנֵ י ְבּ ֵה ָמה וְ ַחיָּ ה.
קנ( ִמ ְצוַ ת ְבּ ִד ַיקת ִס ָ

יוֹרד.
קכב( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ָבּן ﬠוֹלֶ ה וְ ֵ

ימנֵ י ָדגִ ים.
קנא( ִמ ְצוַ ת ְבּ ִד ַיקת ִס ָ

רוּמה אוֹ
אוֹכל ִמן ַה ְתּ ָ
תּוֹס ֶפת ח ֶֹמשׁ לְ ֵ
קכג( ִמ ְצוַ ת ֶ
מוֹﬠל ָבּהּ.
ֵ

ימנֵ י ֲחגָ ִבים.
קנב( ִמ ְצוַ ת ְבּ ִד ַיקת ִס ָ

קיז( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה.

קכד( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָא ָשׁם ָתּלוּי.
קכה( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָא ָשׁם וַ ַדּאי.
קכו( ִמ ְצוַ ת ֲה ָשׁ ַבת ַהגָּ זֵ ל.
קכז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ְשׂאוֹר אוֹ ְדּ ַבשׁ.
קכח( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ְבּל ֹא ֶמלַ ח.
קכט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְב ִדּיל ְבּ ַח ַטּאת ָהﬠוֹף.

קנג( ִמ ְצוַ ת ֻט ְמ ַאת ְשׁמוֹנָ ה ְשׁ ָר ִצים.
קנד( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ֳא ָכלִ ים.
קנה( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת נְ ֵבלָ ה.
קנו( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנְ סוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים לַ ִמּ ְק ָדּ שׁ ְמגֻ ְדּלֵ י ֵשׂ ָﬠר.
רוּﬠי ְבגָ ִדים.
קנז( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנְ סוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים לַ ִמּ ְק ָדּ שׁ ְק ֵ
קנח( ֶשׁלּ ֹא יֵ ְצאוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים ִמן ַה ִמּ ְק ָדּ שׁ ִבּ ְשׁ ַﬠת
בוֹדה.
ֲﬠ ָ

חוֹטא.
קל( ֶשׁלּ ֹא לִ ֵתּן ֶשׁ ֶמן זַ יִ ת ְבּ ִמנְ ַחת ֵ

קנט( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ָכּנֵ ס ְשׁתוּיֵ י יַ יִ ן ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ וְ ֵכן ֶשׁלּ ֹא
יוֹרה ָשׁתוּי.
ֶ

קלב( ִמ ְצוַ ת ֲה ָר ַמת ַה ֶדּ ֶשׁן.

קס( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְבּ ֵה ָמה וְ ַחיָּ ה ְט ֵמ ָאה.

קלג( ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת ֵאשׁ ַﬠל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְבּ ָכל יוֹם.

קסא( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָדּג ָט ֵמא.

קלד( ִמ ְצוַ ת ֲא ִכילַ ת ְשׁיָ ֵרי ְמנָ חוֹת.

קסב( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ﬠוֹף ָט ֵמא.

חוֹטא.
קלא( ֶשׁלּ ֹא לִ ֵתּן לְ בוֹנָ ה ְבּ ִמנְ ַחת ֵ

פח
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קסג( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ֶשׁ ֶר ץ ָה ָא ֶר ץ.

קפח( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁחוֹט ָק ָד ִשׁים חוּץ לָ ֲﬠזָ ָרה.

קסד( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמינֵ י ְשׁ ָר ִצים ַדּ ִקּים ַהנּוֹלָ ִדים
ַבּזְּ ָר ִﬠים ַוּב ֵפּרוֹת.

)א ִפלּוּ
קפט( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַא ַחת ִמ ָכּל ָה ֲﬠ ָריוֹת ֲ
ְבּל ֹא ִב ָיאה(.

קסה( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמ ֶשּׁ ֶר ץ ַה ַמּיִ ם.

קצ( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ָאב.

קסו( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמן ַה ְשּׁ ָר ִצים ַה ִמּ ְת ַהוִּ ים ִמן
ָה ִﬠפּוּשׁ.

קצא( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֵאם.

קסז( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת יוֹלֶ ֶדת.
קסח( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן יוֹלֶ ֶדת.
קסט( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ְמצ ָֹרﬠ.

קצב( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֵא ֶשׁת ָאב וְ ַאף ַﬠל ִפּי
ֶשׁ ֵאינָ הּ ִאמּוֹ.
קצג( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֲאחוֹתוֹ ְבּ ָכל ַצד ֶשׁ ִהיא
ֲאחוֹתוֹ.
קצד( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ַבּת ַה ֵבּן.

ימה וְ ָכל
וּפ ִר ָ
קﬠ( ִמ ְצוַ ת ַהנְ ָהגַ ת ְמצ ָֹרﬠ ִבּ ְק ִר ָיﬠה ְ
הוֹד ַיﬠ ֶשׁ ֵהן ְט ֵמ ִאין.
ְמ ַט ְמּ ֵאי ָא ָדם ְצ ִר ִיכין לְ ִ

קצה( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ַבּת ַה ַבּת.

קﬠא( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן נִ גְ ֵﬠי ְבגָ ִדים.

קצו( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ַה ַבּת.

ֹאכל ָט ֵמא ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים.
קﬠב( ֶשׁלּ ֹא י ַ

קצז( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֲאחוֹתוֹ ִמן ָה ָאב וְ ִהיא ַבּת
ֵא ֶשׁת ָא ִביו.

קﬠד( ִמ ְצוַ ת ַה ָטּ ֳה ָרה ִמן ַה ָצּ ַר ַﬠת ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ְבּ ִמינִ ים
דוּﬠים.
יְ ִ

קצח( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֲאחוֹת ָאב.
קצט( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ֲאחוֹת ֵאם.

קﬠה( ִמ ְצוַ ת ִתּגְ לַ ַחת ְמצ ָֹרﬠ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיﬠי.

ר( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ֶﬠ ְרוַ ת ֲא ִחי ָה ָאב.

קﬠו( ִמ ְצוַ ת ְט ִבילָ ה לַ ְטּ ֵמ ִאים.

רא( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ֵא ֶשׁת ֲא ִחי ָה ָאב.

קﬠז( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ְמצ ָֹרﬠ ְכּ ֶשׁיִּ ְת ַר ֵפּא ִמ ָצּ ַר ְﬠתּוֹ.

רב( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ֵא ֶשׁת ַה ֵבּן.

קﬠח( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ַבּיִ ת ֶשׁיִּ ְהיֶ ה בּוֹ נֶ גַ ﬠ.

רג( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ֵא ֶשׁת ָאח.

וּמ ַט ֵמּא.
קﬠט( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת זָ ב לִ ְהיוֹת ָט ֵמא ְ

רד( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ִא ָשּׁה ִוּב ָתּהּ.

קפ( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן זָ ב ְכּ ֶשׁיִּ ְט ַהר ִמזּוֹבוֹ.

רה( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ִא ָשּׁה ַוּבת ְבּנָ הּ.

קפא( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ִשׁ ְכ ַבת זֶ ַרﬠ ֶשׁהוּא ָט ֵמא
וּמ ַט ֵמּא.
ְ

רו( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לּוֹת ֶﬠ ְרוַ ת ִא ָשּׁה ַוּבת ִבּ ָתּהּ.
רז( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ְשׁ ֵתּי ֲא ָחיוֹת ֵמ ַחיִּ ים.

וּמ ַט ְמּ ָאה.
קפב( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת נִ ָדּה ֶשׁ ְטּ ֵמ ָאה ְ

רח( ֶשׁלּ ֹא לָ בוֹא ַﬠל ִא ָשּׁה נִ ָדּה.

וּמ ַט ְמּ ָאה.
קפג( ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת זָ ָבה ֶשׁ ְטּ ֵמ ָאה ְ

רט( ֶשׁלּ ֹא לִ ֵתּן ִמזַּ ְרﬠוֹ לַ מֹּלֶ ְך.

מזובהּ.
ָ
קפד( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן זָ ָבה ְכּ ֶשׁ ִתּ ְט ַהר

רי( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ַכּב ִﬠם ַהזְּ ָכ ִרים.

פּוּרים.
בוֹדת יוֹם ַה ִכּ ִ
קפה( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ַ

ריא( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ַכּב ִﬠם ְבּ ֵה ָמה.

קפו( ִמ ְצוַ ת ִכּסּוּי ַה ָדּם.

ריב( ֶשׁלּ ֹא ִת ְשׁ ַכּ ְבנָ ה ַהנָּ ִשׁים ִﬠם ַה ְבּ ֵהמוֹת.

קפז( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנְ סוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים ְבּ ָכל ֵﬠת ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ וְ ָכל
ֶשׁ ֵכּן זָ ִרים.

ריג( ִמ ְצוַ ת יִ ְר ַאת ָאב וָ ֵאם.

קﬠג( ֶשׁלּ ֹא לְ גַ לֵּ ַח ְשׂ ַﬠר ַהנֶּ ֶתק.

ריד( ִמ ְצוַ ת ֵפּ ָאה.
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פט

רטו( ִמ ְצוַ ת לֶ ֶקט.

רמד( ֶשׁלּ ֹא לְ ַרגֵּ ל.

רטז( ִמ ְצוַ ת ַהנָּ ַחת ﬠוֹלְ לוֹת ַה ֶכּ ֶרם.

רמה( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠמוֹד ַﬠל ַדּם ֵר ִﬠים.

ריז( ִמ ְצוַ ת ַהנָּ ַחת ֶפּ ֶרט ַה ֶכּ ֶרם.

רמו( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׂנוֹא ָאח.

שׁוֹפט ֶשׁיִּ ְשׁפּוֹט ְבּ ֶצ ֶדק.
ריח( ִמ ְצוַ ת ֵ

רמז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהלְ ִבּין ְפּנֵ י ָא ָדם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל.

שּׁוּרה.
נוֹהג ַכּ ָ
תּוֹכ ָחה לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ריט( ִמ ְצוַ ת ֵ

רמח( ֶשׁלּ ֹא לִ נְ קוֹם.

רכ( ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

רמט( ֶשׁלּ ֹא לִ נְ טוֹר.

רכא( ִמ ְצוַ ת נֶ ַטﬠ ְר ָב ִﬠי.

רנ( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְר ִבּ ַיﬠ ְבּ ֵה ָמה ִמין ִﬠם ֶשׁ ֵאינוֹ ִמינוֹ.

רכב( ִמ ְצוַ ת לְ יִ ְר ָאה ִמן ַה ִמּ ְק ָדּ שׁ.

רוֹﬠ ִכּלְ ֵאי זְ ָר ִﬠים וְ ל ֹא לְ ַה ְר ִכּיב ִאילָ ן
רנא( ֶשׁלּ ֹא לִ זְ ַ
ְבּשׁוּם ָמקוֹם.

רכד( ִמ ְצוַ ת ִצדּוּק ַהמּ ֹאזְ נַ יִ ם וְ ַה ִמּ ְשׁ ָקלִ ים וְ ַה ִמּדּוֹת.

רנב( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָﬠ ְרלָ ה.

רכה( ִמ ְצוַ ת ֶשׁיִּ ְשׂ ְרפוּ ִמי ֶשׁיִּ ְת ַחיֵּ ב ְשׂ ֵר ָפה.

סוֹבא.
רנג( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל וְ לִ ְשׁתּוֹת ְכּ ֶד ֶרְך זוֹלֵ ל וְ ֵ

בוֹדה זָ ָרה ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה וְ ל ֹא
רכו( ֶשׁלּ ֹא לִ ְפנוֹת ַא ַחר ֲﬠ ָ
ְב ִדּבּוּר וְ ל ֹא ֲא ִפלּוּ ְבּ ַה ָבּ ָטה.

רנד( ֶשׁלּ ֹא לְ נַ ֵחשׁ.

רכג( ִמ ְצוַ ת ְכּבוֹד ֲח ָכ ִמים.

רנה( ֶשׁלּ ֹא לְ ﬠוֹנֵ ן.

בוֹדה זָ ָרה ל ֹא לְ ַﬠ ְצמוֹ וְ ל ֹא
רכז( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ֲﬠ ָ
לְ זוּלָ תוֹ.

רנז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְשׁ ִחית ְפּ ַאת זָ ָקן.

נוֹתר.
רכח( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָ

רנח( ֶשׁלּ ֹא לִ ְכתּוֹב ִבּ ְב ָשׂרוֹ ְכּת ֶֹבת ַק ֲﬠ ַקﬠ.

רכט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַכלּוֹת ַה ֵפּ ָאה ַבּ ָשּׂ ֶדה.

רנט( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ַמ ֲﬠ ֵשׂה אוֹב.

נּוֹפלִ ים ִבּ ְשׁ ַﬠת ַה ָקּ ִציר.
רל( ֶשׁלּ ֹא לָ ַק ַחת ִשׁ ֳבּלִ ים ַה ְ

רס( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ַמ ֲﬠ ֵשׂה יִ ְדּﬠוֹנִ י.

רלא( ֶשׁלּ ֹא לְ ַכלּוֹת ﬠוֹלְ לוֹת ַה ֶכּ ֶרם.

רסא( ֶשׁלּ ֹא לְ הוֹנוֹת ַבּ ִמּדּוֹת וְ ָכל ַה ִמּדּוֹת ִבּ ְכלָ ל.

רלב( ֶשׁלּ ֹא לִ לְ קוֹט ֶפּ ֶרט ַה ֶכּ ֶרם.

רסב( ֶשׁלּ ֹא לְ ַקלֵּ ל ָאב וָ ֵאם.

רלג( ֶשׁלּ ֹא לִ גְ נוֹב שׁוּם ֵח ֶפץ אוֹ ָממוֹן.

רסג( ֶשׁלּ ֹא לָ לֶ ֶכת ְבּ ֻחקּוֹת ַהגּוֹיִ ם.

רלד( ֶשׁלּ ֹא יְ ַכ ֵחשׁ ַﬠל ָממוֹן ֶשׁיֵּ שׁ ֵמ ַא ֵחר ְבּיָ דוֹ.
רלה( ֶשׁלּ ֹא לִ ָשּׁ ַבﬠ ַﬠל ְכּ ִפ ַירת ָממוֹן.
רלו( ֶשׁלּ ֹא לִ ָשּׁ ַבﬠ לַ ֶשּׁ ֶקר.

רנו( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ִקּיף ְפּ ַאת ָהר ֹאשׁ.

רסד(

רוֹב ֶיהם
ִמ ְצוַ ת ִﬠנְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ַהכּ ֲֹהנִ ים לִ ְק ֵ
ִוּב ְכלָ לָ הּ ֶשׁיִּ ְת ַא ְבּלוּ ָכּל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠל
דוּﬠים.
רוֹב ֶיהם ַהיְ ִ
ִשׁ ָשּׁה ִמ ְקּ ֵ

רלז( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׁוֹק.

רסה( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ זֶ ַרﬠ ַא ֲהר ֹן.

רלח( ֶשׁלּ ֹא לִ גְ זוֹל.

רסו( ִמ ְצוַ ת כּ ֵֹהן גָּ דוֹל לִ ָשּׂא נַ ֲﬠ ָרה ְבתוּלָ ה.

רלט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַא ֵחר ְשׂ ַכר ָשׂ ִכיר.

רסז( ִמ ְצוַ ת ַה ָקּ ְר ָבּן לִ ְהיוֹת ָתּ ִמים.

רמ( ֶשׁלּ ֹא לְ ַקלֵּ ל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּין ִאישׁ ֵבּין ִא ָשּׁה.

רסח( ִמ ְצוַ ת ַה ָקּ ְר ָבּן ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ִמ ְשּׁמוֹנָ ה יָ ִמים וּלְ ַמ ְﬠלָ ה.

רמא( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְכ ִשׁיל ָתּם ַבּ ֶדּ ֶרְך.

רסט( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ ַה ֵשּׁם.

רמב( ֶשׁלּ ֹא לְ ַﬠוֵּ ת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט.

רﬠ( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל ֶפּ ַסח.

רמג( ֶשׁלּ ֹא לְ ַכ ֵבּד גָּ דוֹל ַבּ ִדּין.

מוּסף ָכּל ִשׁ ְב ַﬠת יְ ֵמי ַה ֶפּ ַסח.
רﬠא( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ

צ
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רﬠב( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ַבּ ְשּׁ ִב ִיﬠי ֶשׁל ֶפּ ַסח.

רצה( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׂא כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַאלְ ָמנָ ה.

ﬠוֹרים ְבּיוֹם ֵשׁנִ י ֶשׁל
רﬠג( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָהﬠ ֶֹמר ֶשׁל ְשׂ ִ
ֶפּ ַסח.

רצו( ֶשׁלּ ֹא יִ ְבﬠוֹל כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַאלְ ָמנָ ה וַ ֲא ִפלּוּ ְבּל ֹא
דּוּשׁין.
ִק ִ

רﬠד( ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ָהﬠ ֶֹמר.

בוֹדת
בוּﬠ ַבּ ֲﬠ ַ
רצז( ֶשׁלּ ֹא יַ ֲﬠבוֹד כּ ֵֹהן ַבּ ַﬠל מוּם ָק ַ
ַה ִמּ ְק ָדּ שׁ.

רﬠה( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ִמן ַה ִח ִטּים ְבּיוֹם
ֲﬠ ֶצ ֶרת.

ﬠוֹבר.
רצח( ֶשׁלּ ֹא יַ ֲﬠבוֹד כּ ֵֹהן ַבּ ַﬠל מוּם ֵ

אכה ְבּיוֹם ֲﬠ ֶצ ֶרת.
רﬠו( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ִמ ְמּלָ ָ

רצט( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנֵ ס ַבּ ַﬠל מוּם ַבּ ֵה ָיכל ֻכּלּוֹ.

רﬠז( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ְבּיוֹם ר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה.

ש( ֶשׁלּ ֹא יַ ֲﬠבוֹד כּ ֵֹהן ָט ֵמא.

מוּסף ְבּיוֹם ר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה.
רﬠח( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ

רוּמה.
ֹאכל כּ ֵֹהן ָט ֵמא ְתּ ָ
שא( ֶשׁלּ ֹא י ַ

רﬠט( ִמ ְצוַ ת ַתּ ֲﬠנִ ית ְבּיוֹם ֲﬠ ִשׂ ִירי ְבּ ִת ְשׁ ֵרי הוּא יוֹם
פּוּרים.
ַה ִכּ ִ

רוּמה.
ֹאכל שׁוּם זָ ר ְתּ ָ
שב( ֶשׁלּ ֹא י ַ
רוּמה.
תּוֹשׁב כּ ֵֹהן וְ ָשׂ ִכיר ְתּ ָ
ֹאכל ַ
שג( ֶשׁלּ ֹא י ַ

פּוּרים.
אכה ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
רפ( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ִמ ְמּלָ ָ

רוּמה.
ֹאכל ָﬠ ֵרל ְתּ ָ
שד( ֶשׁלּ ֹא י ַ

פּוּרים.
מוּסף ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
רפא( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ

ֹאכל ֲחלָ לָ ה ִמן ַהקּ ֶֹד שׁ.
שה( ֶשׁלּ ֹא ת ַ

אכה ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל ַחג
רפב( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ִמ ְמּלָ ָ
ַה ֻסּכּוֹת.

שו( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ֶט ֶבל ֲא ִפלּוּ כּ ֵֹהן.

מוּסף ְבּ ָכל יוֹם ִמ ִשּׁ ְב ַﬠת יְ ֵמי ַחג
רפג( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ
ַה ֻסּכּוֹת.

מוּמין לְ ַה ְק ִר ָיבן לַ ִמּזְ ֵבּ ַח.
שז( ֶשׁלּ ֹא נַ ְק ִדּישׁ ַבּ ֲﬠלֵ י ִ
שח( ֶשׁלּ ֹא יִ ֵתּן מוּם ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים.
מוּמין לְ ֵשׁם ָק ְר ָבּן.
שט( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׁ ֲחטוּ ַבּ ֲﬠלֵ י ִ

אכה ְבּיוֹם ְשׁ ִמינִ י ֶשׁל
ַר ָּפד( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִב ָיתה ִמ ְמּלָ ָ
ֻסכּוֹת ֶשׁהוּא נִ ְק ָרא ְשׁ ִמינִ י ֲﬠ ֶצ ֶרת.

מוּמין.
ימוּרי ַבּ ֲﬠלֵ י ִ
שי( ֶשׁלּ ֹא יַ ְק ִטיר ֵא ֵ

מוּסף ְבּיוֹם ְשׁ ִמינִ י ֲﬠ ֶצ ֶרת.
ָר ֶפה( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ

שיא( ֶשׁלּ ֹא יִ זְ רוֹק ַדּם ַבּ ַﬠל מוּם ַﬠל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.

רפו( ִמ ְצוַ ת נְ ִטילַ ת לוּלָ ב.

שיב( ֶשׁלּ ֹא לְ ָס ֵרס זָ ָכר ֶא ָחד ִמ ָכּל ַה ִמּינִ ים.

רפז( ִמ ְצוַ ת יְ ִשׁ ַיבת ֻס ָכּה.

שיג( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַבּ ַﬠל מוּם ִמיַּ ד ַהנָּ ְכ ִרי.

רוֹבים
רפח( ֶשׁלּ ֹא יִ ַטּ ָמּא כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹט ְבּ ֵמת זוּלָ ִתי ַבּ ְקּ ִ
ַה ְמּב ָֹא ִרים ַבּ ָכּתוּב.

שיד( ֶשׁלּ ֹא נִ ְשׁחוֹט ְבּ ֵה ָמה ְוּבנָ הּ ְבּיוֹם ֶא ָחד.
שטו(

רפט( ֶשׁלּ ֹא יְ ַשׁ ֵמּשׁ כּ ֵֹהן ְטבוּל יוֹם ַﬠד ֶשׁיַּ ֲﬠ ִריב
ִשׁ ְמשׁוֹ.

אכה ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל ֶפּ ַסח.
שטז( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ

רצ( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׂא כּ ֵֹהן ִא ָשּׁה זוֹנָ ה.

אכה ְבּיוֹם ְשׁ ִב ִיﬠי ֶשׁל ֶפּ ַסח.
שיז( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ

רצא( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׂא כּ ֵֹהן ִא ָשּׁה ֲחלָ לָ ה.
רוּשׁה.
רצב( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׂא כּ ֵֹהן גְּ ָ

שיח(

ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר ֶשׁיִּ ְת ַחלֵּ ל בּוֹ ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם
ֵבּין ְבּנֵ י ָא ָדם.

בוּאה ֲח ָד ָשׁה ק ֶֹדם ְכּלוֹת
ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמ ְתּ ָ
ִשׁ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר ְבּנִ ָיסן.

רצג( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנֵ ס כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ְבּא ֶֹהל ַה ֵמּת ֲא ִפלּוּ
רוֹביו.
לִ ְק ָ

בוּאה ֲח ָד ָשׁה ַﬠד ַהיּוֹם
שיט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָקלִ י ִמ ְתּ ָ
ַההוּא.

רצד( ֶשׁלּ ֹא יִ ַטּ ָמּא כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ְבּשׁוּם ֻט ְמ ָאה ַבּ ֵמּת.

בוּאה ֲח ָד ָשׁה ַﬠד ַהיּוֹם
שכ( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַכּ ְר ֶמל ִמ ְתּ ָ
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ַההוּא.
אכה ְבּיוֹם ַחג ָשׁבוּﬠוֹת.
שכא( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ
שכב(

אכה ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל
ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ
ִתּ ְשׁ ֵרי.

אכה ַבּ ֲﬠ ָשׂ ָרה ְבּ ִת ְשׁ ֵרי.
שכג( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ

בוֹדה ְבּזוּיָ ה ְכּמוֹ
שמו( ֶשׁלּ ֹא נַ ֲﬠבוֹד ְבּ ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי ֲﬠ ָ
בוֹדת ְכּנַ ֲﬠנִ י.
ֲﬠ ַ
שמז( ֶשׁלּ ֹא יִ ָמּ ֵכר ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי ַﬠל ֶא ֶבן ַה ִמּ ָקּח.
בוֹדת ֶפּ ֶרְך.
שמח( ֶשׁלּ ֹא נַ ֲﬠבוֹד ְבּ ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי ַבּ ֲﬠ ַ
שמט(

פּוּרים.
שכד( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל וְ לִ ְשׁתּוֹת ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
שכה(

אכה ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל ַחג
ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ
ַה ֻסּכּוֹת.

שנא(

צוּבים
ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ִריְך ָא ָדם ֶשׁיִּ ֵתּן ָדּ ָמיו ַה ְקּ ִ
תּוֹרה.
ַבּ ָ

שנב(

ִמ ְצוַ ת ַה ֵמּ ִמיר ֶבּ ֱה ַמת ָק ְר ָבּן ִבּ ְב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרת
ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ינָ ה ְשׁ ֵתּ ֶיהן ק ֶֹד שׁ.

שנג(

ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ִריְך ְבּ ֵה ָמה ֶשׁיִּ ֵתּן ְכּ ִפי ֶשׁיַּ ֲﬠ ִר ֶיכנָּ ה
ַהכּ ֵֹהן.

פּוּרים.
יּוֹבל ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
שׁוֹפר ַבּ ֵ
שכח( ִמ ְצוַ ת ְתּ ִק ַיﬠת ָ
יּוֹבל.
שכט( ִמ ְצוַ ת ִקדּוּשׁ ְשׁנַ ת ַה ֵ
וּמוֹכר.
ֵ
לוֹק ַח
של( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ִש ֹיַּ ת ִדּין ֵ
יּוֹבל.
שלא( ִמ ְצוַ ת ֲה ָשׁ ַבת ַק ְר ַקﬠ לְ ַב ֲﬠלֵ ֶיהן ַבּ ֵ
חוֹמה ַﬠד
שלב( ִמ ְצוַ ת ִפּ ְדיוֹן ַהנְּ ָחלוֹת ֶשׁ ֵהן תּוְֹך ִﬠיר ָ
ַה ְשׁלָ ַמת ָשׁנָ ה.

ֶשׁלּ ֹא לְ ַהנִּ ַיח לְ גוֹי לַ ֲﬠבוֹד ְבּ ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי
ַהנִּ ְמ ָכּר לוֹ ְבּ ֶפ ֶרְך.

שנ( ֶשׁלּ ֹא יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ַﬠל ֶא ֶבן ַמ ְשׂ ִכּית ֲא ִפלּוּ לַ ֵשּׁם.

אכה ְבּיוֹם ְשׁ ִמינִ י ֲﬠ ֶצ ֶרת.
שכו( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ
שכז( ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ֶשׁ ַבﬠ ַשׁ ְבּתוֹת ָשׁנִ ים.

שנד( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ִריְך ָבּ ִתּים ֶשׁיִּ ֵתּן ָה ֵﬠ ֶרְך ֶשׁיַּ ֲﬠ ִר ֶיכנָּ ה
תוֹס ֶפת ח ֶֹמשׁ.
ַהכּ ֵֹהן וְ ֶ
שנה(

ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ִריְך ָשׂ ֶדה ֶשׁיִּ ֵתּן ְכּ ֵﬠ ֶרְך ַה ָקּצוּב
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה.

בוֹדה ְבּ ֶﬠ ֶבד ְכּנַ ֲﬠנִ י לְ ﬠוֹלָ ם.
שלג( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ָ

שנו( ִמ ְצוַ ת ִדּין ַמ ֲח ִרים ִמנְּ ָכ ָסיו ֶשׁהוּא לַ כּ ֲֹהנִ ים.

שלד( ֶשׁלּ ֹא נַ ֲﬠבוֹד ָה ֲא ָד ָמה ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִב ִיﬠית.

הוֹרה ְבּ ָכל ָשׁנָ ה.
שנז( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ַשׂר ְבּ ֵה ָמה ְט ָ

בוֹדה גַּ ם ְבּ ִאילָ נוֹת.
שלה( ֶשׁלּ ֹא נַ ֲﬠ ֶשׂה ֲﬠ ָ

שנח( ֶשׁלּ ֹא נָ ִמיר ַה ֳקּ ָד ִשׁים.

שלו( ֶשׁלּ ֹא נִ ְקצוֹר ְס ִפ ִיחים ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִב ִיﬠית.

שנט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַשׁנּוֹת ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִמ ָקּ ְר ָבּן לַ ָקּ ְר ָבּן.

שלז(

ֶשׁלּ ֹא נֶ ֱאסוֹף ֵפּרוֹת ָה ִאילָ ן ַבּ ְשּׁ ִב ִיﬠית ְכּ ֶד ֶרְך
אוֹתן ְבּ ָכל ָשׁנָ ה.
אוֹס ִפין ָ
ֶשׁ ְ

יּוֹבל.
שלח( ֶשׁלּ ֹא נַ ֲﬠבוֹד ָבּ ָא ֶר ץ ִבּ ְשׁנַ ת ַה ֵ
שלט(

ֶשׁלּ ֹא לִ ְקצוֹר ְס ִפ ֵיחי ְתבוּאוֹת ֶשׁל ְשׁנַ ת
יּוֹבל.
ַה ֵ

שמ(

יּוֹבל ְכּ ֶד ֶרְך
ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאסוֹף ֵפּרוֹת ָה ִאילָ נוֹת ַבּ ֵ
אוֹתן ִבּ ְשׁ ָאר ָשׁנִ ים.
אוֹס ִפין ָ
ֶשׁ ְ

וּמ ְמ ָכּר.
שמא( ֶשׁלּ ֹא לְ הוֹנוֹת ְבּ ִמ ָקּח ִ
שמב( ֶשׁלּ ֹא לְ הוֹנוֹת ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ָב ִרים.

אוֹתהּ ְבּ ָﬠלֶ ָיה
שס( ֶשׁלּ ֹא ִת ָמּ ֵכר ַק ְר ַקﬠ ֶשׁ ֶה ֱח ִרימוּ ָ
ֶאלָּ א ִתּנָּ ֵתן לַ כּ ֲֹהנִ ים.
שסא( ֶשׁלּ ֹא ִתגָּ ֵאל ְשׂ ֵדה ַה ֵח ֶרם.
שסב(

ֶשׁלּ ֹא לִ גְ אוֹל ַמ ֲﬠ ַשׂר ְבּ ֵה ָמה ֶאלָּ א יֵ ָא ֵכל
ירוּשׁלַ יִ ם.
ִבּ ָ

לּוּח ְט ֵמ ִאים חוּץ לְ ַמ ֲחנֵ ה ְשׁ ִכינָ ה.
שסג( ִמ ְצוַ ת ִשׁ ַ
שסד( ִמ ְצוַ ת וִ דּוּי ַﬠל ַה ֵח ְטא.
שסה(

סוֹטה ֶשׁיְּ ִב ֶיא ָה ַה ַבּ ַﬠל ֶאל ַהכּ ֵֹהן
ָ
ִמ ְצוַ ת
וְ יַ ֲﬠ ֶשׂה לָ הּ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַה ָכּתוּב.

שמג( ֶשׁלּ ֹא ִת ָמּ ֵכר ָשׂ ֶדה ְבּ ֶא ֶר ץ יִ ְשׂ ָר ֵאל לִ ְצ ִמיתוּת.

שסו( ִמ ְצוַ ת גִּ דּוּל ְשׂ ַﬠר נָ זִ יר.

דוֹת ֶיהן.
וּשׂ ֵ
שמד( ֶשׁלּ ֹא לְ ַשׁנּוֹת ִמגְ ְר ֵשׁי ָﬠ ֵרי ַהלְ וִ יִּ ם ְ

נוֹתיו.
לּוּח ַהנָּ זִ יר וַ ֲה ָב ַאת ָק ְר ְבּ ָ
שסז( ִמ ְצוַ ת גִּ ַ

שמה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהלְ ווֹת ְבּ ִר ִבּית לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

צא
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צב

בוֹדת כּ ֲֹהנִ ים.
ַבּ ֲﬠ ַ

שסח( ִמ ְצוַ ת ִבּ ְר ַכּת כּ ֲֹהנִ ים ְבּ ָכל יוֹם.
שסט( ִמ ְצוַ ת ַמ ָשּׂא ָה ָארוֹן ַבּ ָכּ ֵתף.

שצו( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠבוֹד זָ ר ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ.

שﬠ( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנֵ ס ָט ֵמא ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּ שׁ.

הוֹרה.
שצז( ֶשׁלּ ֹא לִ ְפדּוֹת ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמה ְט ָ

סוֹטה.
שﬠא( ֶשׁלּ ֹא לִ ֵתּן ֶשׁ ֶמן ְבּ ָק ְר ַבּן ָ

שצח( ִמ ְצוַ ת ָפּ ָרה ֲא ֻד ָמּה.

סוֹטה.
שﬠב( ֶשׁלּ ֹא לְ ָה ִשׂים לְ בוֹנָ ה ְבּ ָק ְר ַבּן ָ

שצט( ִמ ְצוַ ת ֻט ְמ ָאה ֶשׁל ֵמת.

שﬠג( ֶשׁלּ ֹא יִ ְשׁ ֶתּה ַהנָּ זִ יר יַ יִ ן אוֹ ָכּל ִמינִ י ֵשׁ ָכר.

וּמ ַט ֲה ִרין
ת( ִמ ְצוַ ת ִמי נִ ָדּה ֶשׁ ְמּ ַט ְמּ ִאין ָא ָדם ָטהוֹר ְ
ָא ָדם ָט ֵמא ִמ ֻטּ ְמ ַאת ֵמת ִבּלְ ַבד.

מּוּקים.
ֹאכל ַהנָּ זִ יר ִצ ִ
שﬠה( ֶשׁלּ ֹא י ַ

תא( ִמ ְצוַ ת ִדּינֵ י נְ ָחלוֹת.

ֹאכל ַהנָּ זִ יר זֶ ַרﬠ ָה ֲﬠנָ ִבים.
שﬠו( ֶשׁלּ ֹא י ַ

תב( ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָר ַבת ְתּ ִמ ִידין ְבּ ָכל יוֹם.

ֹאכל ַהנָּ זִ יר ְקלִ ַפּת ָה ֲﬠנָ ִבים.
שﬠז( ֶשׁלּ ֹא י ַ

מוּסף ַשׁ ָבּת.
תג( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ַ

שﬠח( ֶשׁלּ ֹא יְ גַ לֵּ ַח ַהנָּ זִ יר ְשׁ ָﬠרוֹ ָכּל יְ ֵמי נִ זְ רוֹ.

מוּסף ְבּ ָכל ר ֹאשׁ ח ֶֹד שׁ.
תד( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ

שﬠט( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנֵ ס ַהנָּ זִ יר לְ א ֶֹהל ַה ֵמּת.

מוּסף ְבּיוֹם ַחג ַה ָשּׁבוּﬠוֹת.
תה( ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַבּן ָ

שפ( ֶשׁלּ ֹא יִ ַטּ ָמּא ַהנָּ זִ יר ַבּ ֵמּת.

שׁוֹפר ְבּר ֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה.
תו( ִמ ְצוַ ת לִ ְשׁמ ַֹﬠ קוֹל ָ

ֹאכל ַהנָּ זִ יר ֲﬠנָ ִבים לַ ִחים.
שﬠד( ֶשׁלּ ֹא י ַ

שפא(

ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִח ַיטת ֶפּ ַסח ֵשׁנִ י ְבּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר
חוֹקה.
ְבּ ִאיָּ ר לְ ִמי ֶשׁ ָהיָ ה ָט ֵמא אוֹ ְבּ ֶד ֶרְך ְר ָ

תז( ִמ ְצוַ ת ֲה ָפ ַרת נְ ָד ִרים.
תח( ֶשׁלּ ֹא יַ ֵחל ְדּ ָב ָריו ַבּנְּ ָד ִרים.

רוֹרים
וּמ ִ
שפב( ִמ ְצוַ ת ֶפּ ַסח ֵשׁנִ י ֶשׁיֵּ ָא ֵכל ַﬠל ַמצּוֹת ְ
ְבּלֵ יל ֲח ִמ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר ְבּ ִאיָּ ר.

תט(

ִמ ְצוַ ת לָ ֵתת ָﬠ ִרים לַ לְ וִ יִּ ם לָ ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶהן וְ ֵהן
קוֹלְ טוֹת.

צוֹצרוֹת ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ ַוּב ִמּלְ ָח ָמה.
שפג( ִמ ְצוַ ת ְתּ ִק ַיﬠת ֲח ְ

תי(

ִמ ְצוַ ת ֵבּית ִדּין לְ ַהגְ לוֹת ַמ ֵכּה נֶ ֶפשׁ ִבּ ְשׁגָ גָ ה
רוֹצ ַח ְבּ ַﬠ ְצמוֹ
ֵמ ִﬠירוֹ לְ ָﬠ ֵרי ִמ ְקלָ ט וְ ַﬠל ָה ֵ
לָ לֶ ֶכת ָשׁם.

הוֹתיר ִמ ְבּ ַשׂר ָפּ ַסח ֵשׁנִ י לְ ָמ ֳח ָרתוֹ.
שפד( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ
שפה( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁבּוֹר ֶﬠ ֶצם ֵמ ַﬠ ְצמוֹת ֶפּ ַסח ֵשׁנִ י.
שפו( ִמ ְצוַ ת ַחלָּ ה.
שפז( ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית.
שפח(

ֶשׁלּ ֹא לָ תוֹר ַא ַחר ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ַהלֵּ ב ְוּר ִאיַּ ת
ָה ֵﬠינַ יִ ם.

שפט( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִמ ַירת ַה ִמּ ְק ָדּ שׁ.

רוֹצ ַח ק ֶֹדם ֶשׁיַּ ֲﬠמֹד ַבּ ִדּין.
תיא( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲהרוֹג ָה ֵ
יוֹרה ָה ֵﬠד ַבּ ִדּין ֶשׁ ֵה ִﬠיד ְבּ ִדינֵ י נְ ָפשׁוֹת.
תיב( ֶשׁלּ ֹא ֶ
רוֹצ ַח.
תיג( ֶשׁלּ ֹא לִ ַקּח כּ ֶֹפר לְ ַה ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת ָה ֵ
תיד(

ֶשׁלּ ֹא לִ ַקּח כּ ֶֹפר ִמ ְמּ ֻחיָּ ב גָּ לוּת לְ ָפ ְטרוֹ ִמן
ַהגָּ לוּת.

בוֹדת ַהלְ וִ יִּ ם ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ.
שצא( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ַ

תטו( ֶשׁלּ ֹא לְ ַמנּוֹת ְבּ ַדיָּ נִ ין ָא ָדם ֶשׁ ֵאינוֹ ָח ָכם ְבּ ִדינֵ י
תוֹרה ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁהוּא ָח ָכם ְבּ ָח ְכמוֹת
ָ
ֲא ֵחרוֹת.

שצב( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֵשׂר ִראשׁוֹן.

תטז( ֶשׁלּ ֹא יִ ָירא ַה ַדּיָּ ן ַבּ ִדּין ֵמ ָא ָדם ָרﬠ.

שצג( ִמ ְצוַ ת ַהלְ וִ יִּ ם לָ ֵתת ַמ ֲﬠ ֵשׂר ִמן ַה ַמּ ֲﬠ ֵשׂר.

תיז( ִמ ְצוַ ת ַא ְחדּוּת ַה ֵשּׁם.

שצד( ֶשׁלּ ֹא לְ ַב ֵטּל ְשׁ ִמ ַירת ַה ִמּ ְק ָדּ שׁ.

תיח( ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת ַה ֵשּׁם.

בוֹדת לְ וִ יִּ ם וּלְ וִ יִּ ם
שצה( ֶשׁלּ ֹא יִ ְת ַﬠ ְסּקוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים ַבּ ֲﬠ ַ

תּוֹרה.
תיט( ִמ ְצוַ ת ַתּלְ מוּד ָ

שצ( ִמ ְצוַ ת ִפּ ְדיוֹן ְבּכוֹר ָא ָדם.
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תכ( ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמﬠ ַﬠ ְר ִבית וְ ַשׁ ֲח ִרית.

ימנֵ י ָהﬠוֹף.
תמה( ִמ ְצוַ ת ְבּ ִד ַיקת ִס ָ

תכא( ִמ ְצוַ ת ְתּ ִפלִּ ין ֶשׁל יָ ד.

תמו( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י.

תכב( ִמ ְצוַ ת ְתּ ִפלִּ ין ֶשׁל ר ֹאשׁ.

תמז(

ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ַשׂר ָﬠנִ י ַתּ ַחת ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ַבּ ָשּׁנָ ה
ישׁית וְ ִשׁ ִשּׁית.
ַה ְשּׁלִ ִ

תמח(

ִמ ְצוָ ה לִ נְ גּוֹשׂ ֶאת ַהנָּ ְכ ִרי.

תכג( ִמ ְצוַ ת ְמזוּזָ ה.
תכד( ִמ ְצוַ ת ֲה ִריגַ ת ִשׁ ְב ָﬠה ֲﬠ ָמ ִמים.
תכה( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְת ַאוּוֹת ַמה ֶשּׁ ְבּיַ ד ַא ֵחינוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.

תמט( ִמ ְצוַ ת ַה ְשׁ ָמ ַטת ְכּ ָס ִפים ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִב ִיﬠית.

יוֹתר ִמ ַדּאי.
תכו( ֶשׁלּ ֹא לְ נַ סּוֹת נְ ִביא ֱא ֶמת ֵ

תנ( ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה.

בוֹדה זָ ָרה.
ﬠוֹבד ֲﬠ ָ
תכז( ֶשׁלּ ֹא לָ חוּס ַﬠל ֵ

תנא( ִמ ְצוַ ת ַה ֲﬠנָ ַקת ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי.

בוֹדה זָ ָרה.
ﬠוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
תכח( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְת ַח ֵתּן ְבּ ְ

תנב( ִמ ְצוָ ה לְ ֵה ָראוֹת ָבּ ְרגָ לִ ים ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ.

תכט( ִמ ְצוַ ת ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן.

מוֹח ָבּ ְרגָ לִ ים.
תנג( ִמ ְצוָ ה לִ ְשׂ ַ

תל( ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת ַהגָּ ִרים.

תנד(

תלא( ִמ ְצוַ ת יִ ְר ַאת ַה ֵשּׁם.
תלב( ִמ ְצוַ ת ְתּ ִפלָּ ה.
תּוֹרה.
תלג( ִמ ְצוַ ת ַה ֶח ְב ָרה וְ ַה ְד ָבּ ָקה ִﬠם ַח ְכ ֵמי ַה ָ
תלד(

ִמ ְצוַ ת ַﬠל ַה ָצּ ִריְך לִ ָשּׁ ַבﬠ ֶשׁיִּ ָשּׁ ַבﬠ ֶבּ ֱא ֶמת
ְבּ ֵשׁם יְ יָ.

תלו(

ֶשׁלּ ֹא לִ ְמחוֹק ִס ְפ ֵרי ַהקּ ֶֹד שׁ וְ ֵשׁמוֹת ֶשׁל
תוּבים ָשׁם וְ ֵכן ָבּ ֵתּי
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ַה ְכּ ִ
בוֹדת ַהקּ ֶֹד שׁ.
ֲﬠ ַ

תנה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ֲﬠלוֹת ָק ָד ִשׁים ַבּחוּץ.
תנו(

ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ֶשׁל ָדּגָ ן חוּץ
ירוּשׁלַ יִ ם.
לִ ָ

תנז(

ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ֶשׁל ִתּירוֹשׁ חוּץ
ירוּשׁלַ יִ ם.
לִ ָ

תנח(

ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ֶשׁל יִ ְצ ָהר חוּץ
ירוּשׁלַ יִ ם.
לִ ָ

בוֹדה זָ ָרה.
תלה( ֶשׁלּ ֹא לֵ ָהנוֹת ִמ ִצּפּוּי ֲﬠ ָ
בוֹדה זָ ָרה
ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְד ִבּיק שׁוּם ָדּ ָבר ֵמ ֲﬠ ָ
שׁוּתנוּ לֵ ָהנוֹת ָבּהּ.
וּמ ַשׁ ְמּ ֶשׁ ָיה ְבּ ָממוֹנֵ נוּ ִוּב ְר ֵ
ְ

צג

וּמ ַשׁ ְמּ ֶשׁ ָיה.
בוֹדה זָ ָרה ְ
תלז( ִמ ְצוָ ה לְ ַא ֵבּד ֲﬠ ָ

ירוּשׁלַ יִ ם.
תנט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְבּכוֹר ָתּ ִמים חוּץ לִ ָ

תלח( ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְק ִריב ָכּל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁיֵּ שׁ ַﬠל ָה ָא ָדם
חוֹבה אוֹ ִבּנְ ָד ָבה ָבּ ֶרגֶ ל ָה ִראשׁוֹן ֶשׁפּוֹגֵ ַﬠ
ְבּ ָ
בּוֹ.

תס( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְבּ ַשׂר ַח ָטּאת וְ ָא ָשׁם חוּץ לַ ְקּלָ ִﬠים
וַ ֲא ִפלּוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים.
תסא( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְבּ ַשׂר ָהﬠוֹלָ ה.

תלט( ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְק ִריב ָכּל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִח ָירה
וְ ל ֹא ַבּחוּץ.

תסב(

ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְבּ ַשׂר ָק ָד ִשׁים ַקלִּ ים ק ֶֹדם
זְ ִר ַיקת ָדּ ִמים.

ִמ ְצוַ ת ְפּ ִדיַּ ת ָק ָד ִשׁים ֶשׁנָּ ַפל ָבּ ֶהם מוּם וְ ַא ַחר
ָכְּך ֻמ ָתּ ִרין ַבּ ֲא ִכילָ ה.

תסג(

כּוּרים ק ֶֹדם ַהנָּ ָח ָתם
ֹאכלוּ כּ ֲֹהנִ ים ִבּ ִ
ֶשׁלּ ֹא י ְ
ָבּ ֲﬠזָ ָרה.

תסד(

נוֹת ֶיהם
ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠזוֹב ַהלְ וִ יִּ ם ִמלָּ ֵתת לָ ֶהם ַמ ְתּ ֵ
וּמלְּ ַשׂ ְמּ ָחם ָבּ ְרגָ לִ ים.
ִ

תמ(

תמא( ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִח ָיטה.
תמב( ִמ ְצוָ ה לְ ִה ָטּ ֵפל ַבּ ֲה ָב ַאת ַה ָקּ ְר ָבּן ִמחוּץ לָ ָא ֶר ץ
לְ ֵבית ַה ְבּ ִח ָירה.

תסה( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ֵא ֶבר ִמן ַה ַחי.

תמג( ִמ ְצוַ ת ֲח ִק ַירת ֵﬠ ִדים ֵה ֵיטב.

תּוֹרה.
הוֹסיף ַﬠל ִמ ְצווֹת ַה ָ
תסו( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ

תמד( ִמ ְצוַ ת ְשׂ ֵר ַפת ִﬠיר ַהנִּ ַדּ ַחת וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּהּ.
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צד

תּוֹרה.
רוֹﬠ ִמ ִמּ ְצווֹת ַה ָ
תסז( ֶשׁלּ ֹא לִ גְ ַ

תצ(

בוֹדה זָ ָרה.
מוֹﬠ ֵמ ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא ְבּ ֵשׁם ֲﬠ ָ
תסח( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ַ
תסט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאהוֹב ֶאת ַה ֵמּ ִסית.
תﬠ( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠזוֹב ַה ִשּׂנְ ָאה ִמן ַה ֵמּ ִסית.
תﬠא( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ִצּיל ֶאת ַה ֵמּ ִסית.
תﬠב( ֶשׁלּ ֹא יְ לַ ֵמּד ַהנִּ ָסּת זְ כוֹת ַﬠל ַה ֵמּ ִסית.
תﬠג(

חוֹבה ַﬠל
ָ
ֶשׁלּ ֹא יִ ְשׁתּוֹק ַהנִּ ָסּת ִמלְּ לַ ֵמּד
ַה ֵמּ ִסית.

בוֹדה
תﬠד( ֶשׁלּ ֹא לְ ָה ִסית ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַא ַחר ֲﬠ ָ
זָ ָרה.
תﬠה( ֶשׁלּ ֹא לִ ְבנוֹת ִﬠיר ַהנִּ ַדּ ַחת לִ ְכמוֹת ֶשׁ ָהיְ ָתה.
תﬠו( ֶשׁלּ ֹא לֵ ָהנוֹת ְבּ ָממוֹן ִﬠיר ַהנִּ ַדּ ַחת.
בוֹדה זָ ָרה.
ﬠוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
גּוֹדד ְכּמוֹ ְ
תﬠז( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְת ֵ

ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠלוֹת לְ ֶרגֶ ל ְבּל ֹא ָק ְר ָבּן ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ִﬠ ָמּנוּ
ְכּ ֶשׁנַּ ְק ִריב ָשׁם.

תצא(

מוֹﬠ ִמ ָכּל ֵבּית ִדּין ַהגָּ דוֹל ֶשׁיַּ ַﬠ ְמדוּ
תצב( ִמ ְצוַ ת לִ ְשׁ ַ
לָ ֶהם לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל זְ ַמן.
תצג( ִמ ְצוַ ת ִמנּוּי ֶמלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָﬠלֵ ינוּ.
תּוֹרה ַא ַחת יְ ֵת ָרה
תצד( ִמ ְצוַ ת לִ ְכתּוֹב ַה ֶמּלֶ ְך ֵס ֶפר ָ
ַﬠל ְשׁ ָאר ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.
רוֹﬠ לְ ָחיַ יִ ם וְ ַה ֵקּ ָבה לַ כּ ֵֹהן.
תצה( ִמ ְצוַ ת ַמ ְתּנוֹת זְ ַ
רוּמה גְ דוֹלָ ה וְ לִ ַתּן לַ כּ ֵֹהן.
תצו( ִמ ְצוַ ת ַה ְפ ָר ַשׁת ְתּ ָ
אשׁית ַהגֵּ ז ֶשׁיִּ ֵתּן לַ כּ ֵֹהן.
תצז( ִמ ְצוַ ת ֵר ִ
תצח(

תﬠח( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ָק ְר ָחה ַﬠל ֵמת.
תﬠט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ְפּסוּלֵ י ַה ֻמּ ְק ָדּ ִשׁין.
)חגָ ב ָט ֵמא וְ ָכל ֶשׁ ֵכּן( ֶשׁ ֶר ץ ָהﬠוֹף.
תפ( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָ

שׁוֹט ִרים ְבּ ָכל ָק ָהל
שׁוֹפ ִטים וְ ְ
ְ
ִמ ְצוַ ת ִמנּוּי
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל.

ﬠוֹב ִדים ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ
ְ
ִמ ְצוַ ת לִ ְהיוֹת ַהכּ ֲֹהנִ ים
מוֹﬠ ִדים ﬠוֹלִ ים
ִמ ְשׁ ָמרוֹת ִמ ְשׁ ָמרוֹת ְוּב ֲ
ְכּ ֶא ָחד.

מוֹﬠ ִמ ָכּל נָ ִביא ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְבּ ָכל דּוֹר
תצט( ִמ ְצוַ ת לִ ְשׁ ַ
יוֹסיף וְ ל ֹא יִ גְ ַרﬠ ְבּ ִמ ְצווֹת
וְ דוֹר ִאם ל ֹא ִ
תּוֹרה.
ַה ָ

תפא( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ִמ ְבּ ַשׂר ְבּ ֵה ָמה ַחיָּ ה וְ ﬠוֹף ֶשׁ ֵמּתוּ
ֵמ ֲאלֵ ֶיהן.

תק( ִמ ְצוָ ה לְ ָה ִכין ֵשׁשׁ ָﬠ ֵרי ִמ ְקלָ ט.

בּוֹﬠ ַה ַהלְ וָ ָאה ֶשׁ ָﬠ ַבר ָﬠלֶ ָיה זְ ַמן
תפב( ֶשׁלּ ֹא לִ ְת ַ
ְשׁ ִב ִיﬠית.

תקא( ִמ ְצוָ ה לַ ֲﬠשׂוֹת לְ ֵﬠ ִדים זוֿ ְמ ִמין ְכּמוֹ ֶשׁ ִדּמּוּ
לַ ֲﬠשׂוֹת.

נוֹﬠ ִמלְּ ַה ֲחיוֹת ֶה ָﬠנִ י ִמלִּ ֵתּן לוֹ ַמה
תפג( ֶשׁלּ ֹא לִ ְמ ַ
ֶשּׁהוּא ָצ ִריְך.

שׁוֹח כּ ֵֹהן לַ ִמּלְ ָח ָמה.
תקב( ִמ ְצוַ ת לִ ְמ ַ

תפד( ֶשׁלּ ֹא יִ ָמּנַ ﬠ ִמלְּ ַהלְ ווֹת לֶ ָﬠנִ י ִמ ְפּנֵ י ַה ְשּׁ ִמ ָטּה.

תקג( ִמ ְצוַ ת לַ ֲﬠשׂוֹת ְבּ ִמלְ ֶח ֶמת ָה ְר שׁוּת ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט
תּוֹרה.
ַה ָכּתוּב ַבּ ָ
תקד( ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ִר ַיפת ָה ֶﬠגְ לָ ה ַבּנָּ ַחל.

לוֹח ֶﬠ ֶבד ִﬠ ְב ִרי ֵר ָיקם ְכּ ֶשׁיֵּ ֵצא
תפה( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁ ַ
ָח ְפ ִשׁי.

תקה( ֶשׁלּ ֹא לָ ַט ַﬠת ִאילָ ן ַבּ ִמּ ְק ָדּ שׁ.

תפו( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠבוֹד ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים.

תקו( ֶשׁלּ ֹא לְ ָה ִקים ַמ ֵצּ ָבה.

תפז( ֶשׁלּ ֹא לִ גְ זֹז ֶאת ַה ֳקּ ָד ִשׁים.

ﬠוֹבר.
תקז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַבּ ַﬠל מוּם ֵ

תפח(

ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ָח ֵמץ ְבּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ְבּנִ ָיסן
ַא ַחר ֲחצוֹת.

הוֹתיר ִמ ְבּ ַשׂר ָק ְר ַבּן ַה ֲחגִ יגָ ה ֶשׁנִּ ְק ַרב
תפט( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ
ישׁי.
ְבּיוֹם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ְבּנִ ָיסן ַﬠד יוֹם ַה ְשּׁלִ ִ
)שׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ַבּן ֶפּ ַסח ְבּ ָב ַמת יָ ִחיד(.
ֶ

תקח(

ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְמרוֹת ֶאת ִפּי ֵבּית ִדּין ַהגָּ דוֹל
ֶשׁיַּ ַﬠ ְמדוּ לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

תקט(

ֶשׁלּ ֹא לְ ַמנּוֹת ֶמלֶ ְך ַﬠל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִאם ִמ ְבּנֵ י
יִ ְשׂ ָר ֵאל.

סוּסים.
תקי( ֶשׁלּ ֹא יַ ְר ֶבּה לוֹ ַה ֶמּלֶ ְך ִ
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תקיא( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁכּוֹן ְבּ ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ﬠוֹלָ ם.

לּוּח ַה ֵקּן.
תקלז( ִמ ְצוַ ת ִשׁ ַ

תקיב( ֶשׁלּ ֹא יַ ְר ֶבּה לוֹ ַה ֶמּלֶ ְך נָ ִשׁים.

תקלח( ִמ ְצוַ ת ַמ ֲﬠ ֶקה.

תקיג( ֶשׁלּ ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ֵשׁ ֶבט לֵ וִ י נַ ֲחלָ ה ָבּ ָא ֶר ץ.

דּוּשׁין ָבּ ִא ָשּׁה.
תקלט( ִמ ְצוַ ת ִק ִ

צה

תקיד(

ֶשׁלּ ֹא יִ טּוֹל ֵשׁ ֶבט לֵ וִ י ֵחלֶ ק ַבּ ִבּזָּ ה ִבּ ְשׁ ַﬠת
ִכּבּוּשׁ ָה ָא ֶר ץ.

מּוֹציא ֵשׁם ָרﬠ ַתּ ְח ָתּיו
תקמ( ִמ ְצוַ ת ֶשׁ ֵתּ ֵשׁב ֵא ֶשׁת ַה ִ
לְ ﬠוֹלָ ם.

תקטו(

ֶשׁלּ ֹא יַ ְר ֶבּה ַה ֶמּלֶ ְך ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב לְ ַבד ַמה
ֶשּׁ ָצּ ִריְך לוֹ.

תקמא( ִמ ְצוָ ה ַﬠל ֵבּית ִדּין לִ ְסקוֹל ָבּ ֲא ָבנִ ים ִמי
ֶשׁנִּ ְת ַחיֵּ ב ְס ִקילָ ה.

תקטז( ֶשׁלּ ֹא לִ ְקסוֹם.

נוּסתוֹ לְ ִא ָשּׁה.
תקמב( ִמ ְצוָ ה ַﬠל ַה ְמ ַאנֵּ ס ֶשׁיִּ ָשּׂא ֲא ָ

תקיז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַכ ֵשּׁף.

תקמג( ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְת ִקין יָ ד ַבּ ַמּ ֲחנֶ ה.

תקיח( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲחבֹר ָח ֶבר.

תקמד( ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְת ִקין יָ ֵתד ַבּ ַמּ ֲחנֶ ה.

תקיט( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁאוֹל ְבּאוֹב.
תקכ( ֶשׁלּ ֹא לִ ְשׁאוֹל ְבּיִ ְדּﬠוֹנִ י.

תקמה( ִמ ְצוַ ת ַהלְ וָ ָאה לַ נָּ ְכ ִרי ְבּ ִר ִבּית ִאם ִמ ְצ ָט ֵרְך
לִ לְ ווֹת ַמה ֶשּׁ ֵאינוֹ ֵכּן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.

תקכא( ֶשׁלּ ֹא לִ ְדרוֹשׁ ֶאל ַה ֵמּ ִתים.

מוֹצא ְשׂ ָפ ַתיִ ם.
תקמו( ִמ ְצוַ ת ִקיּוּם ָ

תקכב( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְתנַ ְבּאוֹת ֶשׁ ֶקר ְבּ ֵשׁם יְ יָ.

תקמז( ִמ ְצוָ ה לַ ֲﬠזוֹב ַה ָשּׂ ִכיר לֶ ֱאכוֹל ִבּזְ ַמן ְשׂ ִכירוּתוֹ
דוּﬠים.
ִמ ְדּ ָב ִרים יְ ִ

בוֹדה זָ ָרה.
תקכג( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְתנַ ְבּאוֹת ְבּ ֵשׁם ֲﬠ ָ
תקכד( ֶשׁלּ ֹא יִ ָמּנַ ﬠ ֵמ ֲה ִריגַ ת נְ ִביא ַה ֶשּׁ ֶקר וְ ל ֹא יָ גוּר
ִמ ֶמּנּוּ.
תקכה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ִסּיג גְּ בוּל.
תקכו( ֶשׁלּ ֹא לַ ְחתּוְֹך ַה ִדּין ַﬠל ִפּי ֵﬠד ֶא ָחד.

רוֹצה לְ גָ ֵר שׁ ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁיְּ גָ ְר ֶשׁנָּ ה
תקמח( ִמ ְצוַ ת ָה ֶ
ִבּ ְשׁ ָטר.
תקמט( ִמ ְצוָ ה ֶשׁיִּ ְשׂ ַמח ָח ָתן ִﬠם ִא ְשׁתּוֹ ְבּ ָשׁנָ ה
ִראשׁוֹנָ ה.

תקכז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַר ֵחם ַﬠל ַה ַמּזִּ יק ְבּ ִדינֵ י ְקנָ סוֹת.

תקנ( ִמ ְצוַ ת ֲה ָשׁ ַבת ַה ַמּ ְשׁכּוֹן לִ ְב ָﬠלָ יו ְבּ ֵﬠת ֶשׁהוּא
ָצ ִריְך לוֹ.

תקכח( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠרוֹץ ִמ ְפּנֵ י ָהאוֹיֵ ב ַבּ ִמּלְ ָח ָמה.

תקנא( ִמ ְצוַ ת נְ ִתינַ ת ְשׂ ַכר ָשׂ ִכיר ְבּיוֹמוֹ.

תקכט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ֲחיוֹת ָכּל נְ ָשׁ ָמה ִמ ִשּׁ ְב ָﬠה ֲﬠ ָמ ִמים.

תקנב( ִמ ְצוַ ת ַהנָּ ַחת ﬠ ֶֹמר ַה ִשּׁ ְכ ָחה.

תקל( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְשׁ ִחית ִאילָ נֵ י ַמ ֲא ָכל ַבּ ָמּצוֹר וְ ֵכן ָכּל
ַה ְשׁ ָח ָתה ִבּ ְכלַ ל ַהלָּ או.

תקנג( ִמ ְצוַ ת ַמלְ קוּת לָ ְר ָשׁ ִﬠים.
תקנד( ִמ ְצוַ ת יִ בּוּם.

רוֹﬠ ְבּנַ ַחל ֵא ָיתן.
תקלא( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠבוֹד וְ לִ זְ ַ

תקנה( ִמ ְצוַ ת ֲחלִ ָיצה.

תקלב( ִמ ְצוַ ת ִדּין יְ ַפת תּ ַֹאר.

תקנו( ִמ ְצוָ ה לְ ַה ִצּיל ַהנִּ ְר ָדּף.

תקלג( ִמ ְצוַ ת ִדּין ְתּלִ יָּ ה לְ ִמי ֶשׁיִּ ְת ַחיֵּ ב לִ ָתּלוֹת.

תקנז( ִמ ְצוָ ה לִ זְ כּוֹר ַמה ֶשּׁ ָﬠ ָשׂה ֲﬠ ָמלֵ ק לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
ְבּ ֵצ ָ

בוּרה לַ נֶּ ֱה ָרג ַﬠל ִפּי ֵבּית ִדּין וְ ֵכן
תקלד( ִמ ְצוַ ת ְק ָ
לְ ָכל ֵמת.

תקנח( ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְכ ִרית זַ ְרﬠוֹ ֶשׁל ֲﬠ ָמלֵ ק.

תקלה( ִמ ְצוַ ת ֲה ָשׁ ַבת ֲא ֵב ָדה.

תקנט( ֶשׁלּ ֹא לִ ְמכּוֹר ֵא ֶשׁת יְ ַפת תּ ַֹאר.

תקלו( ִמ ְצוַ ת ֲה ָק ַמת ַמ ָשּׂא לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

תקס( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְת ַﬠ ֵמּר ְבּ ֵא ֶשׁת יְ ַפת תּ ַֹאר ַא ַחר ֶשׁ ָבּא
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צו
ָﬠלֶ ָיה.

תקפד( ֶשׁלּ ֹא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ָשׁה ִמ ְבּנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

תקסא( ֶשׁלּ ֹא יָ לִ ין ַה ָצּלוּב ַﬠל ָה ֵﬠץ וְ ֵכן ַה ֵמּת ְבּ ֵביתוֹ
ֶאלָּ א לִ ְכבוֹדוֹ.

תקפו( ֶשׁלּ ֹא לִ לְ ווֹת ְבּ ִר ִבּית ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל.

תקסב( ֶשׁלּ ֹא לְ ִה ְת ַﬠלֵּ ם ִמן ָה ֲא ֵב ָדה.

תקפז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַא ֵחר ַהנְּ ָד ִרים וְ ַהנְּ ָדבוֹת.

רוֹב ֶצת ַתּ ַחת
תקסג( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהנִּ ַיח ֶבּ ֱה ַמת ֲח ֵברוֹ ֶ
ַמ ָשּׂ ָאהּ.

יוֹתר ַﬠל ֲא ִכילָ תוֹ.
תקפח( ֶשׁלּ ֹא יִ ַקּח ַה ָשּׂ ִכיר ֵ

תקסד( ֶשׁלּ ֹא ַת ֲﬠ ֶדה ִא ָשּׁה ֲﬠ ִדי ִאישׁ.
תקסד( ֶשׁלּ ֹא יַ ֲﬠ ֶדה ָה ִאישׁ ֲﬠ ִדי ִא ָשּׁה.
תקסו( ֶשׁלּ ֹא לִ ַקּח ָה ֵאם ַﬠל ַה ָבּנִ ים.

וּמ ִחיר ֶכּלֶ ב.
תקפה( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְק ִריב ֶא ְתנַ ן זוֹנָ ה ְ

אכה.
ֹאכל ַה ָשּׂ ִכיר ִבּ ְשׁ ַﬠת ְמלָ ָ
תקפט( ֶשׁלּ ֹא י ַ
רוּשׁתוֹ ַא ַחר ֶשׁנִּ ֵשּׂאת.
תקצ( ֶשׁלּ ֹא יַ ֲחזִ יר ַה ְמגָ ֵר שׁ גְּ ָ
הוֹציא ָח ָתן ִמ ֵבּיתוֹ ָכּל ָשׁנָ ה ִראשׁוֹנָ ה
תקצא( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ
לַ ָצּ ָבא וְ ל ֹא לְ שׁוּם ָדּ ָבר ִמ ָצּ ְר ֵכי ִצבּוּר.

תקסז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהנִּ ַיח ַה ִמּ ְכשׁוֹל.

ﬠוֹשׂין ָבּ ֶהן א ֶֹכל נֶ ֶפשׁ.
תקצב( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲחבוֹל ֵכּלִ ים ֶשׁ ִ

רוֹﬠ ִכּלְ ַאיִ ם ְבּ ֶכ ֶרם ְבּ ֶא ֶר ץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
תקסח( ֶשׁלּ ֹא לִ זְ ַ
אוֹריְ ָתא.
ְדּ ַ

ימנִ י ָצ ַר ַﬠת.
תקצג( ֶשׁלּ ֹא לִ ְתלוֹשׁ ִס ָ

תקסט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל וְ לֵ ָהנוֹת ִמ ִכּלְ ִאי ַה ֶכּ ֶרם.
אכה ִבּ ְשׁנֵ י ִמינֵ י ְב ֵה ָמה.
תקﬠ( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠשׂוֹת ְמלָ ָ
תקﬠא( ֶשׁלּ ֹא לִ לְ בּוֹשׁ ַשׁ ַﬠ ְטנֵ ז.
מוֹציא ֵשׁם ָרﬠ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ.
תקﬠב( ֶשׁלּ ֹא יְ גָ ֵר שׁ ִ
נוּסה.
תקﬠג( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲﬠנוֹשׁ ָה ֲא ָ
נוּסתוֹ.
תקﬠד( ֶשׁלּ ֹא יְ גָ ֵר שׁ ָהאוֹנֵ ס ֶאת ֲא ָ
תקﬠה( ֶשׁלּ ֹא יִ ַקּח ַמ ְמזֵ ר ַבּת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

רוֹﬠ.
תקצד( ֶשׁלּ ֹא לְ ַמ ְשׁ ֵכּן ַבּ ַﬠל חוֹב ִבּזְ ַ
נוֹﬠ ֲﬠבוֹט ִמ ְבּ ָﬠלָ יו ְבּ ֵﬠת ֶשׁ ָצּ ִריְך לוֹ.
תקצה( ֶשׁלּ ֹא לִ ְמ ַ
תקצו( ֶשׁלּ ֹא יָ ִﬠיד ָקרוֹב.
תקצז( ֶשׁלּ ֹא לְ ַהטּוֹת ִמ ְשׁ ַפּט גֵּ ר אוֹ יָ תוֹם.
תקצח( ֶשׁלּ ֹא לְ ַמ ְשׁ ֵכּן ַאלְ ָמנָ ה.
בוּאה אוֹ
תקצט( ֶשׁלּ ֹא לִ ַקּח ﬠ ֶֹמר ַה ִשּׁ ְכ ָחה ִמ ְתּ ָ
ֵמ ִאילָ נוֹת.
תר(

תקﬠו( ֶשׁלּ ֹא יִ ַקּח ָס ִריס ַבּת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

הוֹסיף ְבּ ַמלְ קוּת ַה ְמּ ֻחיָּ ב ַמלְ קוּת
ֶשׁלּ ֹא לְ ִ
ִוּב ְכלָ לָ הּ ֶשׁלּ ֹא נַ ֶכּה יִ ְשׂ ָר ֵאל.

וּמוֹא ִבי ַבּת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָ
תקﬠז( ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׂא ַﬠמּוֹנִ י

אכה.
תרא( ֶשׁלּ ֹא לַ ֲחסוֹם ְבּ ֵה ָמה ִבּ ְשׁ ַﬠת ְמלָ ָ

וּמוֹאב.
ָ
תקﬠח( ֶשׁלּ ֹא לִ ְדרוֹשׁ ָשׁלוֹם לְ ַﬠמּוֹן

תרב( ֶשׁלּ ֹא ִתנָּ ֵשׂא ַהיְ ָב ָמה לְ ַא ֵחר חוּץ ִמן ַהיָּ ָבם.

תקﬠט( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְר ִחיק זֶ ַרﬠ ֱאדוֹם ֵמ ִה ְת ַח ֵתּן ִﬠם
ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ַחר ֶשׁנִּ ְתגַּ יְּ רוּ ֶאלָּ א ַﬠד
ֹלשׁה דוֹרוֹת.
ְשׁ ָ

רוֹדף.
תרג( ֶשׁלּ ֹא לָ חוּס ַﬠל ָה ֵ

תקפ(

ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ְר ִחיק ִמ ְצ ִרי ְכּמוֹ ֵכן ֶאלָּ א ַﬠד דּוֹר
ישׁי ִבּ ְכלָ ל.
ישׁי וְ ל ֹא ְשׁלִ ִ
ְשׁלִ ִ

תרד(

וּמ ְשׁ ָקלִ ים ֲח ֵס ִרים ִﬠ ָמּנוּ
ֶשׁלּ ֹא נַ ְשׁ ֶהה ִמדּוֹת ִ
וְ ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁלּ ֹא נִ ָשּׂא וְ נִ ֵתּן ָבּ ֶהם.

תרה(

ֶשׁלּ ֹא נִ ְשׁ ַכּח ַמ ֲﬠ ֵשׂה ֲﬠ ָמלֵ ק ֶשׁ ָﬠ ָשׂה ִﬠם
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
בוֹתינוּ ְבּ ֵצ ָ
ֲא ֵ

תקפא( ֶשׁלּ ֹא יִ ָכּנֵ ס ָט ֵמא לְ ַמ ֲחנֵ ה לְ וִ יִּ ם.

כּוּרים.
תרו( ִמ ְצוַ ת ְק ִר ָיאה ַﬠל ַה ִבּ ִ

תקפב( ֶשׁלּ ֹא לְ ַה ֲחזִ יר ֶﬠ ֶבד ֶשׁ ָבּ ַרח ֵמ ֲאדוֹנָ יו
חוּצה לָ ָא ֶר ץ לְ ֶא ֶר ץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֶשׁ ְבּ ָ

תרז( ִמ ְצוַ ת וִ דּוּי ַמ ֲﬠ ֵשׂר.

תקפג(

ֶשׁלּ ֹא לְ הוֹנוֹת ֶﬠ ֶבד זֶ ה ֶשׁ ָבּ ַרח ֵמ ֲאדוֹנָ יו
חוּצה לָ ָא ֶר ץ לְ ֶא ֶר ץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ִמ ָ

תרח(

טּוֹבים
ִמ ְצוַ ת לְ ִה ַדּמּוֹת ְבּ ַד ְר ֵכי ַה ֵשּׁם ַה ִ
וְ ַהיְ ָשׁ ִרים ֶשׁנִּ ְצ ַטוִּ ינוּ לַ ֲﬠשׂוֹת ָכּל ַמ ֲﬠ ֵשׂינוּ
ְבּ ֶד ֶרְך ַהיּ ֶֹשׁר וְ ַהטּוֹב.
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תרט( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ַבּ ֲאנִ ינוּת.

מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִיﬠית.
תריב( ִמ ְצוַ ת ַה ְק ֵהל ְבּ ָ

תרי( ֶשׁלּ ֹא לֶ ֱאכוֹל ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ְבּ ֻט ְמ ָאה.

תּוֹרה
תריג( ִמ ְצוָ ה לִ ְכתּוֹב ָכּל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵס ֶפר ָ
לְ ַﬠ ְצמוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר וְ ַﬠ ָתּה ִכּ ְתבוּ לָ ֶכם ֶאת
ַה ִשּׁ ָירה ַהזּ ֹאת וְ לַ ְמּ ָדהּ ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.

הוֹציא ְדּ ֵמי ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵשׁנִ י ִבּ ְשׁ ָאר ְדּ ָב ִרים
תריא( ֶשׁלּ ֹא לְ ִ
וּשׁ ִתיָּ ה.
ֶשׁ ֵאינָ ן ֵמ ֲא ִכילָ ה ְ

ואלו שבע מצוות דרבנן׃

א( לברך ﬠל כל מה שנהנה )חוץ מברכת
המזון שהיא דאורייתא( .ב( ליטול את הידים.
ג( להדליק נר בשבת .ד( לﬠשות ﬠירוב .ה( לקרוא

את ההלל .ו( להדליק נר חנוכה .ז( לקרוא את
המגילה.

וסכום כל המצוות הן כמנין כת"ר וסימנך כתר תורה.

אוֹמרָ ,ר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא לְ זַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לְ ִפ ָיכְך
ַר ִבּי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲﬠ ַק ְשׁיָ א ֵ
תּוֹרה וְ יַ ְא ִדּיר:
וּמ ְצוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ,יְ יָ ָח ֵפץ לְ ַמ ַﬠן ִצ ְדקוֹ ,יַ גְ ִדּיל ָ
תּוֹרה ִ
ִה ְר ָבּה לָ ֶהם ָ

אדרא רבא לשבועות
זהר פרשת נשא דף קכז

ַתּנְ יָ אָ ,א ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן לְ ַח ְב ַריָּ אַ ,ﬠד ֵא ַימת נֵ ִיתיב ְבּ ַק ָיְּמא ְדּ ַחד ַס ְמ ָכאְ .כּ ִתיב ֵﬠת
יוֹמא,
חוֹבא ָדּ ִחיקָ .כּרוֹזָ א ָק ֵרי ָכּל ָ
ארי ְד ָ
וּמ ֵ
יוֹמין זְ ִﬠ ִירין ָ
תּוֹר ֶתָךִ .
לַ ֲﬠשׂוֹת לַ ייָ ֵה ֵפרוּ ָ
וּמ ַח ְצ ֵדּי ַח ְקלָ א זְ ִﬠ ִירין ִאנּוּן .וְ ִאינְ הוּ ְבּשׁוּלֵ י ַכ ְר ָמא לָ א ַא ְשׁגְּ ָחן וְ לָ א יָ ְד ִﬠין לְ ָאן ֲא ָתר
ְ
רוּמ ֵחי
לוּבּ ִשׁין ִשׁ ְריָ ן ַס ֵיְפי וְ ְ
ָאזְ לִ ין ְכּ ָמה ְדיָ אוּתִ .א ְת ַכּנָּ שׁוּ ַח ְב ַריָּ א לְ ֵבי ִא ְדּ ָראְ ,מ ָ
סוּכלְ ָתנוּ ְבּ ַד ְﬠ ָתּא ְבּ ֵחיזוּ ְבּיָ ַדיִ ן
ִבּ ֵידיכוֹןִ ,אזְ ַדּ ְרזוּ ְבּ ִתקּוּנֵ יכוֹןְ ,בּ ֵﬠ ָיטא ְבּ ָח ְכ ְמ ָתא ְבּ ְ
וּמוֹתא לְ ִמגְ זַ ר ִמלִּ ין ִדּ ְקשׁוֹטִ ,מלִּ ין
ָ
שׁוּתיהּ ַחיֵּ י
ְבּ ַרגְ לִ יןַ ,א ְמלִ יכוּ ֲﬠלֵ יכוֹן לְ ַמאן ְדּ ִב ְר ֵ
ישׁי ֶﬠלְ יוֹנִ ין ַצ ֵיְתי לְ הוּ ,וְ ָח ְד ָאן לְ ִמ ְשׁ ַמﬠ לְ הוּ וּלְ ִמנְ ַדּﬠ לְ הוּ.
ְדּ ַק ִדּ ֵ
ִיָתיב ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן ָוּב ָכה וְ ָא ַמר ,וַ י ִאי גָ לֵ ינָ א וַ י ִאי לָ א גָ לֵ ינָ אַ .ח ְב ַריָּ א ַדּ ֲהווּ ַתּ ָמּן
ִא ְשׁ ִתּיקוָּ .קם ַר ִבּי ַא ָבּא וְ ָא ַמר לֵ יהִּ ,אי נִ ָיחא ַק ֵמּיהּ ְדּ ַמר לְ גַ לָּ ָאהָ ,הא ְכּ ִתיב סוֹד
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ִאנּוּןְ ,וּכ ָבר ָﬠאלוּ ְבּ ִא ְדּ ָרא
יְ יָ לִ ֵיר ָאיו ,וְ ָהא ַח ְב ַריָּ א ִאלֵּ ין ָדּ ֲחלִ ין ְדּ ְ
וּמנְּ הוֹן נְ ָפקוָּ .תּאנָ אִ ,א ְת ָמנוּ ַח ְב ַריָּ א ַק ֵמּיהּ ְדּ ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן,
ְד ֵבי ַמ ְשׁ ְכּנָ אִ ,מנְּ הוֹן ָﬠאלוּ ִ
יוֹסי ַבּר יַ ֲﬠקֹב וְ ַר ִבּי
הוּדה וְ ַר ִבּי ֵ
וְ ִא ְשׁ ְתּ ָכחוּ ַר ִבּי ֶאלְ ָﬠזָ ר ְבּ ֵריהּ וְ ַר ִבּי ַא ָבּא וְ ַר ִבּי יְ ָ
יוֹסי וְ ַר ִבּי יֵ ָיסא .יָ ִדין יָ ֲהבוּ לְ ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן
יִ ְצ ָחק וְ ַר ִבּי ִחזְ ִקיָּ ה ַבּר ַרב וְ ַר ִבּי ִחיָּ יא וְ ַר ִבּי ֵ

צח
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לוֹתיהּ,
וְ ֶא ְצ ְבּ ָﬠן זְ ָקפוּ לְ ֵﬠלָּ א ,וְ ָﬠאלוּ ְבּ ַח ְקלָ א ֵבּינֵ י ִאילָ נֵ י וְ ְיָתבוָּ .קם ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן וְ ַצלִּ י ְצ ֵ
תוּקפוֹיַ .שׁוּוּ יְ ַדיְ הוּ וְ נָ ִסיב לוֹןָ ,פּ ַתח וְ ָא ַמר,
ִיָתיב ְבּגַ וַּ יְ הוּ וְ ָא ַמרָ ,כּל ַחד יְ ַשׁוִּ י יְ דוֹי ְבּ ְ
ָארוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה ֶפ ֶסל ַ
וּמ ֵסּ ָכה ַמ ֲﬠ ֵשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ וְ ָשׂם ַבּ ָסּ ֶתר וְ ָﬠנוּ ָכל ָה ָﬠם
וְ ָא ְמרוּ ָא ֵמןָ .פּ ַתח ַר ִבּי ִשׁ ְמﬠוֹן וְ ָא ַמרֵ ,ﬠת לַ ֲﬠשׂוֹת לַ ייָ ַ ,א ַמּאי ֵﬠת לַ ֲﬠשׂוֹת לַ ייָ ִ ,משּׁוּם
תּוֹרה ִדלְ ֵﬠלָּ אְ ,דּ ִא ִיהי ִמ ְת ַבּ ְטּלָ א ִאי לָ א ְיִת ֲﬠ ִביד
תּוֹר ֶתָךָ ,
תּוֹר ֶתָךַ .מאי ֵה ֵפרוּ ָ
ְדּ ֵה ֵפרוּ ָ
יוֹמין ִא ְתּ ַמרְ .כּ ִתיב ַא ְשׁ ֶריְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי ָכמוָֹךְ ,וּכ ִתיב
ְבּ ִתקּוּנוֹי ְשׁ ָמא ָדא .וּלְ ַﬠ ִתּיק ִ
אוֹת ֵביהּ ַק ֵמּיהּ ,וּלְ ַר ִבּי ַא ָבּא ִמ ִסּ ְט ָרא
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵאלִ ים יְ יְָ .ק ָרא לְ ַר ִבּי ֶאלְ ָﬠזָ ר ְבּ ֵריהְּ ,
ָא ֳח ָרא ,וְ ָא ַמרֲ ,אנַ ן ְכּלָ לָ א ְדּכֹלָּ אַ .ﬠד ַה ְשׁ ָתּא ִא ְת ַתּ ְקּנוּ ַק ִיְמיןִ .א ְשׁ ִתּיקוְּ ,שׁ ָמﬠוּ ָקלָ א,
נוּפיָ א ִﬠלָּ ָאה ְדּ ִמ ְת ַכּנְּ ֵפיָ .ח ֵדי ַר ִבּי
כּוּב ָתן ָדּא לְ ָדא נָ ְק ָשׁןַ .מאי ָקלָ אָ ,קלָ א ִדּ ְכ ְ
וְ ַא ְר ָ
אתיָ .א ַמרָ ,ה ָתם יָ אוּת ֲהוָ ה לְ ֶמ ֱהוֵ י ָד ִחילֲ ,אנַ ן
ִשׁ ְמﬠוֹן וְ ָא ַמר ,יְ יָ ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִשׁ ְמ ֲﬠָך יָ ֵר ִ
ֹלהיָךְ ,וּכ ִתיב ֵמ ַא ֲה ַבת יְ יָ ֶא ְת ֶכם,
יבוּתא ַתּלְ יָ א ִמלְּ ָתאִ ,דּ ְכ ִתיב וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ יָ ֱא ֶ
ַבּ ֲח ִב ָ
וּכ ִתיב ָא ַה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם ָא ַמר יְ יָ ׃ )רבי חנניא וכו׳(
ְ
תפלה לליל שבועות וליל הושענא רבא

בוֹתי ֶשׁ ִאם נִ ְת ַח ְיַּב ִתּי לְ ָפנֶ יָך ָכּ ֵרת ְבּ ֵבית ִדּינְ ָך ַה ֶצּ ֶדק
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ַ
ַﬠל ֲח ָט ַאי וַ ֲﬠוֹנַ י ְוּפ ָשׁ ַﬠי ַה ְמ ֻר ִבּים ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ יָך ֶשׁיְּ ֵהא ָחשׁוּב ַצ ֲﬠ ִרי ֶשׁנִּ ְצ ַט ַﬠ ְר ִתּי
ַבּלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה וְ נָ ַד ְד ִתּי ֵשׁנָ ה ֵמ ֵﬠינַ י ֶשׁ ַתּ ְשׁגִּ ַיח ָﬠלַ י ְבּ ֵﬠין ֶח ְמלָ ְתָך ַה ִהיא ֵﬠינָ א ְפ ִק ָיחא ְדּלָ א
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִת ְק ַרﬠ גְּ זַ ר ִדּינִ י
ישׁן ֵ
נָ ִאים וְ ִתיר ָתּ ִדיר ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ִהנֵּ ה ל ֹא יָ נוּם וְ ל ֹא יִ ָ
הוֹציא
ﬠוֹמד לִ ִימין ָה ֶﬠלְ יוֹן ֶשׁהוּא ַקל לְ ִ
אוֹצר ַה ֶכּ ֶסף ָה ֵ
ָה ָרﬠ ֵמ ָﬠלַ י ְוּת ָחנֵּ נִ י ְוּת ָב ְר ֵכנִ י ֵמ ַ
יוֹמם
תוֹר ְתָך ָ
ִמ ָשּׁם ,וְ ִת ֵתּן לְ ַﬠ ְב ְדָּך )פלוני( ֶבּן ֲא ָמ ְתָך )פלונית( ַחיִּ ים ֲא ֻר ִכּים לַ ֲﬠסוֹק ְבּ ָ
וָ לַ יְ לָ ה ,וְ יִ ְהיֶ ה ַה ַצּ ַﬠר ֶשׁיֵּ שׁ לִ י ְבּ ֵﬠינַ י ִתּקּוּן לִ ְפגַ ם ָה ְראוֹת ֶשׁ ָפּגַ ְמ ִתּי ְבּ ַﬠיְ נִ ין ִﬠלָּ ִאין וַ ֲא ֶשׁר
ָה ַרﬠ ְבּ ֵﬠינֶ יָך ָﬠ ִשׂ ִיתי .וִ ֻית ַקּן ַה ְפּגַ ם ַההוּא ְבּ ָכל ַה ְמּקוֹמוֹת ֶשׁ ָפּגַ ְמ ִתּי ֵמ ַא ְר ַבּﬠ ﬠוֹלָ מוֹת
ֲא ִצילוּת ְבּ ִר ָיאה יְ ִצ ָירה ֲﬠ ִשׂיָּ ה .וְ ַת ִצּילֵ נִ י ֵמﬠֹנֶ שׁ ִחבּוּט ַה ֶקּ ֶבר ֵמ ַה ַמּלְ ָאְך ַה ְמ ַשׁ ֵבּר ֶאת
ֵﬠינֵ י ָה ָא ָדם ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ ַבּ ֶקּ ֶבר וְ ַﬠל יְ ֵדי ַצ ַﬠר זֶ ה ֶא ָפּ ֵטר ֵמאוֹתוֹ ַצ ַﬠר .וְ ַת ְשׁ ִפּ ַיע
ָﬠלַ י ִמ ֶשּׁ ַפﬠ ַהטּוֹב ִמ ֶכּ ֶתר ֶﬠלְ יוֹן לְ ַה ִצּילֵ נִ י ִמ ָכּ ֵרת ֲא ֶשׁר נִ ְת ַח ְיַּב ִתּי ,וּלְ ַמ ַﬠן ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל
נּוֹרא )אלד כשהוא במקורו אאהלידה( ֶשׁ ְתּ ַב ֵטּל ֵמ ָﬠלַ י ָכּל גְּ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת וְ ָרﬠוֹת וְ יִ ְהיֶ ה לִ מּוּד
וְ ַה ָ
בוֹדָך וְ ִת ֵתּן ָבּנוּ כּ ַֹח לַ ֲﬠמוֹד ַﬠל ַה ִמּ ְשׁ ָמר וְ לִ לְ מוֹד ָתּ ִמיד
רוּח לִ ְפנֵ י ִכּ ֵסּא ְכּ ֶ
זֶ ה נַ ַחת ַ
ﬠוֹב ִדים לְ ָפנֶ יָך ְבּלֵ ב ָשׁלֵ ם ְוּבנֶ ֶפשׁ ֲח ֵפ ָצה
תוֹר ֶתָך וְ לִ ְהיוֹת ִמן ָה ְ
לְ ָפנֶ יָך וְ לַ ֲהגוֹת ְבּ ִא ְמ ֵרי ָ
תּוֹר ְתָך לִ ְשׁ ָמהּ וְ לִ ְברוֹר ָכּל נִ יצוֹצוֹת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁנִּ ְת ַפּזְּ רוּ ֵבּין ַה ְקּלִ פּוֹת ַﬠל יָ ֵדינוּ
לוֹמ ִדים ָ
ְ
אוֹק ָמא ַיָתהּ ֵמ ַﬠ ְפ ָרא וְ לָ ֵתת נַ ַחת
וּלְ ַה ֲחזִ ָירם ֶאל ַה ְקּ ֻד ָשּׁה לְ יַ ֲח ָדא ְשׁ ִכינְ ָתּא ְבּ ַב ֲﬠלָ הּ לְ ָ
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רוּחנוּ וְ נִ ְשׁ ָמ ֵתנוּ לְ ָﬠ ְבדוֹ וּלְ יִ ְר ָאה אוֹתוֹ ְבּלֵ ָבב ָשׁלֵ ם .וִ ִיהי
יוֹצ ֵרנוּ לְ ַד ֵבּק נַ ְפ ֵשׁנוּ וְ ֵ
רוּח לְ ְ
ַ
וּמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוּ׃ ָבּרוְּך יְ יָ
וּמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נָ ה ָﬠלֵ ינוּ ַ
ֹלהינוּ ָﬠלֵ ינוּ ַ
נ ַֹﬠם ֲאד ֹנָ י ֱא ֵ
לְ ﬠוֹלָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן׃
בקדרותא דצפרא מעט קודם שיעלה עמוד השחר בעת שמשחיר פני רקיע סוד אילת השחר אז
יטבול כדי לקבל תוספת הקדושה מכתר .ומשם האר״י ז״ל כתבו שיש לטבול ד׳ פעמים ולכוין בכל
פעם באות אחת משם הוי״ה בניקוד קמץ שהוא הארת הכתר ויאמר פסוק׃

וּמ ָכּל גִּ לּוּלֵ ֶיכם ֲא ַט ֵהר
אוֹת ֶיכם ִ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הוֹרים ְ
וְ זָ ַר ְק ִתּי ֲﬠלֵ ֶיכם ַמיִם ְט ִ
ֶא ְת ֶכם׃ כי שורש המחילה תלוי בדיקנא בסוד י״ג מכילין דרחמי׃
נּוֹר ִאים ֵאלּוּ ֶשׁ ֵהם
הוֹרים וְ ַה ָ
דוֹשׁים וְ ַה ְטּ ִ
מוֹתיָך ַה ְקּ ִ
ֹלהי ְצ ָבאוֹת ֲﬠ ֵשׂה לְ ַמ ַﬠן ְשׁ ֶ
יְ יָ ֱא ֵ
דּוֹתיָך ֶשׁ ֵהם יְ יָ יְ יָ ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת נ ֵֹצר ֶח ֶסד
יוֹצ ִאים ִמן ִמ ֶ
ְ
לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂא ָﬠוֹן וָ ֶפ ַשׁﬠ וְ ַח ָטּ ָאה וְ נַ ֵקּה )מצפ״ץ מצפ״ץ ת״ך גספ״י פסטפ״ט תג״ל תומ״י פג״ש סח״ק
ֹאתינוּ
פתי״א טה״ג סח״ק כתכומ״י טב״ת זפ״ט פוב״ז פסנת״ץ פטד״ץ(ֶ ,שׁ ְתּ ַט ֲה ֵרנוּ ִמ ָכּל ְפּ ָשׁ ֵﬠינוּ וְ ַחטּ ֵ
גּוּפי ִבּ ְט ִבילָ ה ַהזּ ֹאת ִמנְּ ַהר ִדּינוּר ְדּנָ גִ יד וְ נָ ִפיק ְדּ ִמנֵּ יהּ נָ ְפ ִקין
וֹנוֹתינוּ וַ ֲא ַט ֵהר לְ ָפנֶ יָך ִ
וַ ֲﬠ ֵ
בוֹתי ֶשׁ ְתּ ִמימוֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה וְ ֶא ָכּנֵ ס
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
ֶשׁ ַבﬠ ַשׁ ָבּתוֹת .יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
שּׁוּטיןֶ .ה ֶרב
שׁוּשׁ ִבינֵ י ְד ַמ ְטרוֹנִ ָיתא ִדּ ְמ ַק ְשּ ִטין ַיָתהּ ְבּ ַא ְר ַבּﬠ וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים ִק ִ
לְ ָפנֶ יָך ִבּ ְכלַ ל ְ
ֹאתינוּ ַט ֲה ֵרנוּ ותכוין כי מהארת הי״ג תיקוני דיקנא ימשך לכתר נוקבא דז״א
וּמ ַחטּ ֵ
ַכּ ְבּ ֵסנוּ ֵמ ֲﬠוֹנֵ ינוּ ֵ
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה ֵמ ָﬠלְ ָמא
וממנו תקבל הארה גם אתה ותאמר לְ יַ ֲח ָדא ְבּ ֵשׁם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַק ֵבּל נֶ ֶפשׁ ַ
כוּרא ִמ ִסּ ְט ָרא ַד ֲא ִצילוּת׃
ִד ְד ָ

ק

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א )ר"ח סיון ,וליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח( להתכונן למתן תורה על ידי לימוד הדרוש בחודש השלישי בתורה אור
יתרו( ,הוראה ששייכת לאנשים נשים וטף ,כל אחד ואחת מישראל ,כל חד לפום שיעורא דילי' ,ובאופן דמוסיף והולך בימים שלאחרי זה.
הננו להדפיס בזה המאמר )נדפס ברשות הוצאת הספרים קה"ת ,ובתוספות פיסוק פתיחת ר"ת ,וחלוקה לקטעים שנערכה על ידי היכל מנחם בארא-פארק ,ותודתנו נתונה להם(.

)ריש פרשת

בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר בחודש השלישי
לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני .הנה נאמר סתם
ביום הזה ולא פירש באיזה יום ,רק חז״ל דרשו שהוא בראש חודש ,כתיב הכא ביום הזה
וכתיב התם החדש הזה לכם .ולהבין למה נקרא ראש חודש בכתוב בלשון ביום הזה ,יובן
בהקדים ענין מעלת קבלת התורה ,והלא קודם מתן תורה היו כמה צדיקים ,והאבות הן
הן המרכבה גם כן קודם שנתנה התורה.
אך הענין ,כי הנה מעלת אברהם הוא שהי׳ הולך ונסוע הנגבה ,פירוש ,שהי׳ הולך
ונסוע ממדרגה למדרגה עד שבא הנגבה ,הוא בחינת ומדת אהבה העליונה .וכל
כך היה הולך מעלייה לעלייה עד שהי׳ בבחינת מרכבה ממש לאהבה זו העליונה ,עד
שהיתה בבחינת גילוי בנפשו ממש .והליכה זו היא ממטה למעלה מבחינת מצרים ,כמ״ש
ויעל אברם ממצרים ,דהיינו בחינת מצר וגבול שמצד הגוף ונפש הבהמית ,המגבילים
ומלבישים את נפש האלקית שבאדם ,עד ,שאע״פ שנפשו האלקית היא משכלת ומתבוננת
בגדולת אין סוף ב״ה והתפשטותיו על הנבראים ,שהוא חיי החיים ואתה מחי׳ את כלם ,את
השמים ואת הארץ אני מלא ,ומלא כל הארץ כבודו ,אעפ״כ אינו בכח נפשו לצאת מנרתקה,
הוא מאסר הגוף ,להיות בבחינת אתכפייא ואתהפכא כו׳ ,רק הגוף עומד על עמדו בתקפו
ובגבורתו כתולדתו ,וכמאמר רז״ל גנבא אפום מחתרתא כו׳ .ומעלת אברהם היתה שעלה
מבחינת מצר זה ,לדבקה נפשו באהבה עליונה ,עד שתחפוץ להתפשט מלבושי׳ שבנוגה
שמצד הגוף ,להיות בבחינת בטול אליו ית׳ לבדו בבחינת כלות הנפש ממש.
ב

והנה אהבה זו באה מחמת התבוננות באור אין סוף ב״ה עצמו הסובב כל עלמין ,דלית
מחשבה תפיסא בי׳ כלל .כי מלכותך מלכות כל עולמים ,בחינת מלך לבד ,שהוא בחינת
דבור כמ״ש דבר מלך שלטון .וכמאמר ברוך שאמר והי׳ העולם ,אמירה בלבד ,שמזה
נמשך חיות כל העולמות וקיומם והתהוותם מאין ליש ,שאין זה אלא בחינת הארה
בעלמא .וכמ״ש תתברך בשמים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך ,שכל
העולמות ,שמים וארץ ,מן הארץ לרקיע ת״ק שנה ,אינה אלא בחינת מעשה ידיך ,שכמו
במעשה ידי אדם ,על דרך משל ,אינו מלובש אלא כח המעשה ,שהוא לבוש החיצוני
של הנפש ,כך החיות המלובש בכל העולמות אינן אלא בבחינת כח המעשה ,שהוא כח
החיצוני והארה בעלמא ,שאינו נוגע לעצמות ומהות הנפש כלל.

הוראות הרבי – ד"ה בחודש השלישי – תורה אור ריש פ' יתרו
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ובורא קדושים ישתבח שמך לעד כו׳ ,שהקדושים ,שהם מלאכים ונשמות ,הם בחינת
שם בלבד ,שהוא ג״כ אינו אלא זיו והארה כו׳ .אלא שאינם בבחינת מעשה ידיך
כמו חיצוניות העולמות ,כי הנה כח המעשה המלובש באיזה כלי או שאר דבר מעשה
ידי אדם על דרך משל ,הנה הכח ההוא אין לו שייכות כלל עם עצמות ומהות הנפש ,כי
נעשה נפרד מובדל ממנו ,ועל ידי אחיזת הכלי עם הכח המלובש בו אין נמשך עצמות
האדם אחריו .משא״כ בקראו שמו נמשך ג״כ עצמות האדם ,שהשם הוא זיו והארה הנוגע
לעצמות הנפש ועודנו קשור ומיוחד עמה.
אך עם כל זה אין זה אלא בחינת זיו .אבל הוא ית׳ בכבודו ובעצמו רם ונשא כו׳ ,והוא
הוא הסובב כל עלמין ,ומעלה ומטה שוים לפניו כו׳ ,וכמ״ש אני ה׳ לא שניתי.
ואי לזאת תשפך הנפש אל חיק אבי׳ ממש ,להיות נכספה וגם כלתה נפשי׳ להיות בבחינת
בטול ממש אליו ית׳ לבדו ,וכמ״ש מי לי בשמים .וזהו שכתוב אני ה׳ לא שניתי ואתם בני
יעקב לא כליתם ,פירוש ,שהנביא מתמה על ישראל ,הרי אני ה׳ לא שניתי ומפני מה לא
כליתם שאין לכם כלות הנפש.
אך דבר הגורם להיות מונע ומעכב את הנפש מבחינת בטול זה ,כמו שהעיד הכתוב ואתם
בני יעקב לא כליתם ,הגם שיתבונן בגדולת אין סוף ב״ה כי אני ה׳ לא שניתי ,ולא כל
האדם זוכה למעלת ומדרגת אברהם שנעשה מרכבה בבחינת בטול ממש באהבה עליונה
מחמת התבוננות זו ,הנה הסיבה היא חלישת כח הנפש ,שאין בכחה לצאת מנרתקה
ומאסרה .והוא מ״ש כשל בעוני כחי ,שע״י העונות נכשל ונתחלש כח הנפש ,וכמ״ש כי
אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם .ולא עונות ממש ,אלא גשמיות הגוף
וחומריותו הוא שנעשה מסך מבדיל ,שהוא הוא המצר וגבול שמגביל ומלביש את הנפש,
עד שמורידה לימשך אחרי׳ ואינה יכולה לעלות ולצאת ממנה .ועל זה נאמר ותרא את עני
אבותינו ,היינו מדות אהבה ויראה כו' ,אברהם מדת האהבה כו'.
ג

ולזה נתנה התורה לישראל ,שהתורה נק ,עוז ,שהיא הנותנת כח ועוז לנפש האלקית
להתגבר על חומריות הגוף ונפש הבהמית וגסותן ,לצאת ממסגר אסיר .וזהו ה׳
עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום ,כי ע״י התורה שנק ,עוז ,נעשה בשלום ,פירוש,
ב ,שלום ,כמארז״ל עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה .שלום ,היינו
התקשרות .בפמליא של מעלה ,היינו בחינת גילוי אור אין סוף ב״ה ממש בנפש האלקית,
להיות קשורה ומיוחדת בבחינת בטול ממש .ובפמליא של מטה ,היינו הארת כחות נפש
האלקית המלובשת בגוף ונפש הבהמית ,שלא יהי׳ מונע ומעכב מצד הגוף ונפשו הבהמית,
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רק שיהיו כולם מסכימים ומתרצים ליחוד זה ,כד אתכפייא ואתהפכא חשוכא לנהורא .כי
התורה שנק ,עוז נק ,ג״כ תושי' ,שמתשת כח הסטרא אחרא שמצד הגוף ,כי לאום מלאום
יאמץ וכשזה קם זה נופל.
אך להבין כיצד הוא העוז של התורה ליתן כח לנפש האלקית ולהתיש כח גשמיות
הגוף וחומריותו ,הלא גם התורה נתלבשה בענינים גשמיים תרומות ומעשרות כו׳.
אמנם ,הנה נודע כי מקור התורה ויסודה בהררי קדש עליון ,מאור אין סוף ב״ה בעצמו
ובכבודו הסובב כל עלמין ,אני ה׳ לא שניתי ,אורייתא וקוב״ה כולא חד.
והנה עיקר קבלת התורה הוא מ״ש בעשרת הדברות וידבר אלקים את כל הדברים האלה
לאמר אנכי ,דלכאורה מלת לאמר אין לה הבנה ,ואינה כמו כל לאמר שבמקרא
שפירושו לאמר לזולתו ,משא״כ בעשרת הדברות אי אפשר לפרש כך ,שהרי כל ישראל
שמעו ,ופנים בפנים דבר ה׳ ,את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה כו׳ .אך פירושו הוא,
לאמר ולדבר את כל דברי התורה מה שכבר נאמר למשה מסיני ,כי כל מקרא ומשנה
הלכות ואגדות כולם נאמרו למשה בסיני .הגם שבגמרא הוזכרו שמות תנאים ואמוראים
שאמרו הלכה זו ,כמו בית שמאי אומר כך כו׳ ,היינו דבר ה׳ זו הלכה שנאמרה למשה
מסיני שיצא מפי אותו תנא ואמורא ,וכענין דברי אשר שמתי בפיך.
וכח זה ניתן לישראל להיות הלכה היוצאת מפיהם דבר ה׳ ממש שנאמרה למשה
מסיני ,ניתן בזמן קבלת התורה בעשרת הדברות ,לאמר מה שכבר נאמרה ,דהיינו
בחינת ביטול אליו ית׳ ,שאין הדבור נעשה נפרד אצל האדם להיות יוצא מפי עצמו כאלו
הוא שלו ,רק כמ״ש תען לשוני אמרתך ,שהתורה היא אמרתך ,אלא שלשוני תען כעונה
אחר האומר מה שהוא אומר .ויו״ד הדברות הן כללות כל התורה ,שבקבלתן עשרת
הדברות מפי הגבורה קבלו כל התורה ,להיות בחינת ביטול אצלם לדבר ה׳ המדבר
בפיהם ,ולהיות רק כעונה אחר האומר ,שהוא ענין גילוי אור אין סוף למטה כמו למעלה,
בבחינת בטול ממש.
ומזה יתבונן המשכיל ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה ,בשומו ללבו כי דבר ה׳ הוא
ממש שנאמרו למשה מסיני .וזה שאמרו רז״ל על פסוק והודעתם לבניך ולבני בניך
וסמיך לי׳ יום אשר עמדת כו׳ ,מה להלן באימה ויראה כו׳ אף כאן כו׳ ,שלכאורה אינו מובן
דמיון זה מה להלן אף כאן כו׳ ,שהרי במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות ופנים
בפנים דבר ה׳ ,משא״כ בעסק התורה של כל אדם כשלומד בפני עצמו .אלא הענין הוא,
כמ״ש לעיל ,כי גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן הוא דבר ה׳ ממש שנאמר למשה
מסיני .ועל ידי זה תפול עליו אימה ויראה כאלו קבלה היום מהר סיני.
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והנה עסק התורה בבחינת בטול זה הוא הנותן עוז ותעצומות לנפש האלקית ותושי׳
לסטרא אחרא .וזהו אנכי ה׳ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,כי בקבלת
התורה נמשך בחינת אנכי ,דהיינו אנכי ממש ,עצמותו ומהותו יתברך הסובב כל עלמין
כו׳ ,וכמ״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום כו׳ ,ובחינת אנכי זה נמשך לישראל
בבחינת הוי״ה ,דהיינו ע״י צמצום והתפשטות כנ״ל ,עד שנעשה בבחינת אלקיך ממש.
ואזי ,אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,מבחינת מצרים וגבולים שמצד הגוף ונפש הבהמית
המגבילים ומלבישים את נפש האלקית ומעכבים לצאת מנרתקה ,וכמ״ש ואעלה אתכם
מעני מצרים אל ארץ טובה ורחבה .כי ע״י קבלת אנכי ,דהיינו בחינת סובב כל עלמין ואני
ה׳ לא שניתי ,בעסק התורה בבחינת בטול כו׳ ,הוא הנותן כח לנפש האלקית ,ותושי׳
לתאוות הגוף כו׳.
וזהו ענין אנשי יריחו היו כורכין את שמע ולא היו מפסיקין בין אחד ואהבת ,כי ע״י קבלת
בחינת אחד ,דהיינו בחינת יחודא עלאה ,שהוא בחינת בטול ממש לאור אין סוף ברוך
הוא הסובב כל עלמין כנ״ל ,תגדל האהבה ביתר שאת עד שתהי׳ בכל לבבך בשני יצריך,
דאתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא ,שמבחינת ביטול זה נמשך עוז ותושי׳
כנ״ל .משא״כ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,הרי כתיב מלך אלהים על גוים ,כי שם
זה הוא חיות העולמות ואפילו עכו״ם בכלל ,וכענין שאמרו רז״ל לא כאברהם שיצא ממנו
ישמעאל כו׳ .אלא שאנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי ,כי ועד הוא
גם כן אחד ,אלא שהוא בחילופי דאתוון כמ״ש בזוהר.
ה

ובזה יובן מה שישראל מונין ללבנה .כי הלבנה לית לה מגרמה כלום ,רק שמקבלת
האור שלה מאור השמש להאיר על הארץ ,ולכן בכל חודש וחודש מתמעטת קודם
חידושה ,עד שנעשית בבחינת נקודה ,מפני שבאה תחת אור השמש ממש לקבל ממנה,
ולכן אינה מאירה על הארץ ,והולכת ואור עד מילוי הלבנה ,והכל מאור השמש ממש,
שהלבנה לית לה מגרמה כלום ,ואחר מילוי הלבנה חוזרת ומתמעטת להיות בבחינת
נקודה בסוף החדש ,עד שחוזרת ומתחדשת .וככל הדברים האלה וכמשל הזה כך הוא
ענין ישראל ,שהם בחינת בטול לאור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין ,ותורתם
ועבודתם הם בבחינת דלית להון מגרמיהון כלום ,שאינו בבחינת יש מי שלומד ,יש מי
שאוהב כו׳ ,אלא הכל בבחינת בטול לאור אין סוף ב״ה ממש ,ואור אין סוף ב״ה ממש
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הוא השוכן בתוך תורתם ועבודתם ,ודבר ה׳ זו הלכה היא המדברת בפיהם .וזו היא בחינת
שמש ,כמ״ש כי שמש ומגן הוי״ה אלקים ,שבחינת הוי״ה נק ,שמש ,ובחינת אלהים נק ,מגן
כו׳ כמ״ש במ״א ,והתורה נמשך משם הוי״ה.
וזהו ענין תורה ועבודה וגמילות חסדים ,שצריך להיות שלשתן דוקא .כי גמ״ח היינו צדקה,
וצדקה היא כללות כל התורה שנק ,בשם צדקה ,ובפרטות מעשה הצדקה ממש ,שהצדקה
היא להחיות רוח שפלים ,היא בחינת שמש ,כמ״ש וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ,כי
כמו שהצדקה היא להחיות רוח שפלים ,וכן אור השמש הוא להאיר במקום חשך שאין
בו אור ,שהיא בחינת השפעה מלמעלה למטה .והשפעה זו היא ע״י בחינת עבודה ,שהוא
בחינת בטול ממטה למעלה ,אור אין סוף ב״ה הסובב כל עלמין ,להיות השפעת אור אין סוף
ב״ה ממש שורה ומתגלה למטה כמו למעלה ,דהיינו כמו בטול הלבנה לאור השמש ממש.
ו

וזהו בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה כו׳ ,כי בצאת ישראל ממצרים
התחילו לספור ספירת העומר ,כמ״ש שבעה שבועות תספר לך ,והם הכנה להיות קבלת
התורה בשבועות ,דהיינו להיות גילוי אור אין סוף ב״ה למטה כמו למעלה ,בבחינת בטול
אליו יתברך ,לאמר אחר מה שיאמר הוא ,ולהיות דבר ה׳ ממש בתוך בני ישראל בעסק
תורתם .ובשבוע הז' ביום ג' בו הוא כאלו כבר נכנסה כל השבוע ,ונעשו אז ישראל מוכנים
ועומדים לקבל בחינת בטול זה ,והי׳ אז מולד הלבנה ,שהוא גילוי אור אין סוף ב״ה אחר
בטול הלבנה אליו .ולכן נק ,ביום הזה סתם ,כי יום היינו אור וגילוי כמ״ש ויקרא אלהים
לאור יום ,והיינו גילוי ואהבה שבבחינת בטול אליו ית׳ )בחינת אהבה זו רק' היום הזה ,כי פירוש זה הוא בחינת
יחודא עילאה ,שלכן משה רבינו ע"ה נתנבא בזה ,ובראש חודש מקבלת כנסת ישראל מוחין מחכמה ,עיין מ"ש בד"ה והיה מדי חדש ]לקוטי תורה ברכה צז,

ג[ ,לכן האהבה היא בבחינת בטול( ,כי ואהבת ב' פעמים אור.
ואזי באו למדבר סיני ,שירדה שנאה כו׳ ,דהיינו ענין תושי׳ שמתשת כח הסטרא אחרא כו׳.
ומדבר מלשון דבור ,כמו ומדברך נאוה ,ונקרא מדבר בתוספת מ׳ ,כי המ׳ ,הוא מאותיות
האמנתי״ו שהן להקטין הענין ,כלומר שאין בזו בחינת דבור בפני עצמו ,רק בחינה שכבר
נדבר ,דהיינו שהדבור הוא בחינת בטול בדבר ה׳ המדבר בו )ועיין מ"ש בד"ה הנ"ל( .ואזי ויסעו
מרפידים ,בחינת רפיון ידים ,כמארז״ל למה נק ,שמה רפידים כו׳ ,דהיינו בחינת חלישת
כח הנשמה ,רק שניתנה להם עוז ותעצומות לנשמה ותושי׳ לסטרא אחרא כו׳.
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לקט מהוראות הרבי  -המעשה הוא העיקר
הכנה לחג השבועות

1

א .ההכנה למתן תורה החל משבת מברכים חודש
סיון ,לכל לראש – בנוגע ללימוד התורה ,כמובן,
שההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על ידי לימוד
התורה.2
ב .ללמוד הן נגלה דתורה ,והן ]ובפרט [3פנימיות
התורה ,הוספה הן בכמות והן באיכות ,ובאופן ד״גדול
תלמוד שמביא לידי מעשה״ ,הוספה בקיום המצוות,
ובכל עניני טוב וקדושה.4
ג .הלימוד יהי׳ בפרט בהלכות החג ,כולל ובמיוחד
– לימוד חלקי התורה המבארים גודל והפלאת הענין
דמתן תורה ,שעל ידי זה ניתוסף בהתשוקה והגעגועים
לקבלת התורה.5
ד] .הנ״ל הוא[ הן בנגלה דתורה ,לדוגמא :הסוגייא
דמתן תורה במסכת שבת ,והן דרושי מתן תורה בתורת
החסידות.
ה .יש לפרסם אודות ההכנות העיקריות לחג
השבועות ,כפי שנתבארו בריבוי מקומות ,אפילו לפני
שלומדים הענינים שנתבארו בתורת החסידות) ,כי אם(,
בספרי מוסר כו׳ ,עד ל״קיצור שולחן ערוך״.6

 (1ראה מאמר אנכי ה' אלקיך ,תשמ"ט – התוועדויות ע' " :253שבכל
שנה ושנה חוזרים ונמשכים אותם הענינים כמו שהיו בפעם הראשונה,
ויתירה מזו ,שבכל שנה הם בדרגא נעלית יותר ,דמעלין בקודש .וכיון שכל
הענינים תלויים במעשינו ועבודתינו ,לכן ,בכל שנה צריך להוסיף ולהעלות
בקודש גם בההכנות למתן תורה וכו'".
 (2ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע' " :352נוסף על
ההכנה במשך כל ימי הספירה".
 (3ראה משיחת ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' " :252-3והדגשה
מיוחדת בנוגע להוספה בפנימיות התורה – כמרומז גם בהמנהג דאכילת
מאכלי חלב בחג השבועות ,שרומז על  . .פנימיות התורה  . .ההכנה למתן
תורה ע"י ההוספה בלימוד התורה צריכה להיות גם )ואדרבה – בעיקר( ע"י
לימוד פנימיות התורה וכו'" .וראה משיחות ש"פ במדבר תשמ"ט הערה
 – 15התוועדויות ע' " :215ובפרט שבמ"ת היו הענינים דפנימיות התורה
)מעשה מרכבה כו'( בגילוי".
 (4שם ע' " :215החלטות טובות )ולהתחיל לקיימן בפועל ביום השבת(
להוסיף וכו'".
 (5ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע' .352
 (6ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע' " :355הן כפשוטו ,והן
בתוכנו – בלשון עם ועם  . .וכאמור ,ענינים אלו נתפרשו ונתבארו בריבוי
מקומות בתורה ,אלא ,שמצד חושך הגלות ,יש צורך להדגיש שענינים אלו
לא ישארו "בתורה" ,אלא יומשכו גם בעולם וכו'".

להביא את כל ילדי ישראל לבית הכנסת
ו .יש לעסוק גם בהענינים שדובר אודותם בשנים
האחרונות ]נתינת הצדקה ,7וכיו״ב[ בהוספה על כל
האמור לעיל.8
ז .כולל בנוגע לפועל – ]לעורר ולזרז בכל מקום
ומקום [9להשתדל להביא כל ילדי ישראל ]ילד או
ילדה ,10גם הקטנים ביותר ,ועד לתינוקות שבעריסה[11
לבית-הכנסת )לכל הפחות( לשמיעת עשרת הדיברות.12
ח .להסביר לילדים גודל הענין דקבלת התורה,
והצורך להתכונן לקבלת התורה באופן המתאים,13
 (7ראה משיחת ר"ח סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' ..." :241שענין
הצדקה קשור גם עם מ"ת – כפי שמבאר רבינו הזקן בתו"א ד"ה "בחודש
השלישי  . .באו מדבר סיני" ש"צדקה היא כללות כל התורה שנק' בשם
צדקה ,ובפרטות מעשה הצדקה ממש" ,שמזה מובן ,שע"י ההוספה בצדקה
עוד הפעם ועוד הפעם ,ופעם שלישית ,ניתוסף עוד יותר בהכנה לקבלת
התורה בשלימות נעלית יותר.
...קבלת החלטה תקיפה להוסיף בצדקה" .ובשיחת ליל ד' סיון שם ע'
" :249וענין נוסף בנוגע למעשה בפועל – ההוספה בצדקה וכו'".
 (8ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע'  .353וראה שם ע'
" :355ובזה יש להעיר אודות ענין הדורש תיקון :כשמדברים אודות הענין
ד"והחי יתן אל לבו" בקשר ובשייכות להכנה ליום טוב מסוים וכיו"ב,
ומעוררים שיש להשתדל בענין פרטי – מובן וגם פשוט שענין פרטי זה בא
כהוספה על כל הענינים הידועים לפני זה ,אשר ,מרוב הפשיטות שבדבר
אין צורך להזכירם.
אמנם ,לפעמים קורה שמרוב התלהבות כו' בפירסום הענין שבא
כהוספה ,שוכחים אודות הענינים העיקריים ,ובמילא ,כשמפרסמים ע"ד
ההכנות לחג השבועות ,מפרסמים רק ההצעה ע"ד ההשתדלות להביא
כל ילדי ישראל לבית-הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות ,להוסיף בצדקה
וכיו"ב ,ותו לא מידי .ולכן ,יש צורך להדגיש שענינים הנ"ל באים כהוספה
על העיקר ,ופשיטא ,שיש לפרסם וכו'".
 (9משיחות ש"פ בהר-בחוקותי תנש"א – התוועדויות ע' .241
 (10ש"פ בהו"ב תש"נ – התוועדויות ע' .216
 (11ש"פ בהר-בחוקותי תנש"א שם" :שהם ה"ערבים" לקבלת התורה,
"בנינו עורבים אותנו"" .וראה משיחות ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות
ע' " :252כולל גם הילדים הקטנים ,ועד לקטני קטנים – כיון ש"מזלייהו
חזי" ,ונוסף לזה ,ישנו הענין ד"ליתן שכר למביאיהם" ,כפי שמצינו בנוגע
ל"הקהל" )ועד"ז בעלי' לרגל בכל יו"ט(.
וכדי להקל על הטירחא להביא לבית-הכנסת כל בני המשפחה בבת
אחת ,ובפרט כשיש צורך שמישהו מבני המשפחה ישאר בבית – יכולים
לחלק ההליכה לבית-הכנסת לשמוע עשה"ד בזמנים שונים ,בשני בתי-
כנסיות שקורין בזמנים שונים ,או בשני מנינים באותו בית-כנסת ,כנהוג
בכמה בתי כנסיות".
 (12ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע'  .353ראה מאמר
אנכי ה' אלקיך ,תשמ"ט – התוועדויות ע' " :254דזה שבכל שנה בחה"ש
ניתנה התורה מחדש ע"ד כמו שהי' בפעם הראשונה מתגלה בעיקר
בהקריאה דעשרת הדיברות  . .שלכן צריך לשמוע פרשה זו באימה וביראה
וכו' כאילו עומדים לפני הר סיני" .ועוד.
 (13משיחות ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' " :252ועוד וג"ז
עיקר – להסביר  . .אע"פ שנתינת התורה היא ע"י הקב"ה ,ו"כל הנותן בעין

קו
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שכן ,רצונו של הקב״ה שתהי׳ גם ההכנה לקבלת התורה
מצדם של בני ישראל ,שעל ידי זה תהי׳ קבלת התורה
בשלימות.738

ברכת ”קה"ת בשמחה ובפנימיות״
ט .לעורר שיהודים יברכו איש את רעהו ]ואשה את
רעותה ,וכן הטף [14בלשון הרב ,כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא
דורנו ]וכהוראתו ,[15לשונו בדיוק )לא יותר ,ועאכו״כ לא
פחות( – ”קבלת התורה בשמחה ובפנימיות״.16
י .יש להוסיף בהשמחה ובהפנימיות בימים שלפני
מתן תורה ,כדי שתהי׳ קבלת התורה בשמחה אמיתית
ובפנימיות אמיתית ,עד שנעשה ”טבע״ אצל כל אחד
ואחת מישראל.17

להקהיל קהילות
יא .כדאי ונכון שינצלו את יום השבת קודש לפני
]שממנו מתברך [18מתן תורה כדי להקהיל קהילות
בבתי כנסיות ובתי מדרשות ללמוד תורה ,שאם בכל
שבת צריך להקהיל קהילות ,לפני מתן-תורה על אחת
כמה וכמה.19
יב .מה טוב ]שהנ״ל יהי׳[ באופן ד״עשרה )ה״עשירי
יהי׳ קודש״( שיושבים ועוסקין בתורה )”עוסקין״ דייקא(
שכינה שרוי׳ ביניהם״” ,ברוב עם הדרת מלך״.20

יג .לנצל הקהלת הקהילות גם לעורר אודות כל עניני
ההכנה למתן תורה ,הן בנוגע לעצמו ,והן בנוגע לפעולה
על הזולת ,ומתחיל מהפעולה להביא עוד יהודי לבית-
הכנסת ללמוד תורה ,ובמיוחד קריאת התורה בציבור
שקורין במנחה.21

ללמוד המאמר בחודש השלישי
יד .ככל שמוסיפים להתבונן בתוכן ומעלת ר״ח סיון
– שבראש חודש סיון התחילה עיקר ההכנה למ״ת,22
ו״הימים האלה נזכרים ונעשים״ בר״ח סיון בכל שנה
ושנה – 23ניתוסף יותר בכל עניני העבודה דהכנה למתן
תורה.24
טו] .ע״פ הנ״ל סי״ד[ כדאי ונכון שילמדו גם הדרוש
בחודש השלישי בתורה אור )ריש פרשת יתרו(,
ולהתחיל בזריזות – בראש חודש עצמו ,ובאופן דמוסיף
והולך בימים שלאחרי זה.
טז .בודאי יפרסמו זאת על מנת שיעשו כן בכל
מקום ומקום ,ולהדגיש שענין זה שייך לכל אחד ואחת
מישראל ,האנשים והנשים והטף ,שיכולים ללמדו
ולהסבירו כו׳ לכל אחד ואחת מישראל ,כל חד לפום
שיעורא דילי׳.25

אהבת ישראל כהכנה למתן תורה
יז .יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל פרטי

יפה הוא נותן" שכן ,רצונו וכו'".
 (14משיחת כ"ד אייר – לנשי חב"ד תש"נ – התוועדויות ע' :229
"יברכו איש את רעהו ואשה את רעותה ,וכן הטף ,בברכת "קבלת התורה
בשמחה ובפנימיות"".
 (15שם" :לפני הסיום – יש לברך את כל המתכנסות בברכת "קבלת
התורה בשמחה ובפנימיות" ,כלשון הברכה דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו
וכהוראתו וכו'".
 (16משיחות ש"פ במדבר ,ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' :410
"אשר ,עי"ז שמברך את רעהו ניתוסף גם אצלו ,כהבטחת הקב"ה "ואברכה
מברכיך"  . .ואני המתחיל – לברך את כל בני ישראל בלשון הרב וכו'".
וראה גם משיחות ש"פ במדבר – תשמ"ט – התוועדויות ע' " :227ונסיים
בנוסח המקובל מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – "קבלת התורה בשמחה
ובפנימיות"" .ועוד.
 (17משיחת כ"ד אייר – לנשי חב"ד תש"נ – התוועדויות ע' :229
""טבע" אצל כל אחד ואחת מישראל ,ובפרט נשי ישראל ,שכל אורח חייו
הוא מתוך שמחה ובאופן פנימי ,ובמילא ,נקל יותר להתכונן ולקבל את
התורה בשמחה ובפנימיות ,אשר ,עם היותה "ארוכה מארץ מדה גו'" ,ועד
למעלה מכל מדידה והגבלה ,בכוחו של כל אחד ואחת מישראל לקבל כל
התורה כולה ,ויתירה מזה ,לקבל התורה כולה בשמחה ובפנימיות".
 (18ש"פ בהר-בחוקותי ,מבה"ח סיון תנש"א – התוועדויות ע' .241
 (19משיחות ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' " :253כדרשת חז"ל
על הפסוק "ויקהל משה"" ,אמר הקב"ה )למשה( עשה לך קהילות גדולות
 . .כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת" .שם
ע' " :254ויה"ר שמההליכה להקהיל קהילות בבתי-כנסיות ובתי-מדרשות
באופן ד"הוי רץ למצוה" – נלך ונרוץ לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד".
 (20משיחות ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' .253

 (21שם ע' " :254כפתגם והוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו
שפגישה של שני יהודים צריכה להביא תועלת ליהודי שלישי".
 (22שיחות ר"ח סיון ,ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע'
" :379ר"ח סיון כמפורש בקרא" :בחודש השלישי גו' ביום הזה )ר"ח( באו
מדבר סיני גו' ויחן שם ישראל גו'" ,שאז התחילה עיקר ההכנה למ"ת,
כמסופר בפרטיות בהמשך הפרשה ,כולל גם ימי ההגבלה כו' ,עד ל"ויהי
ביום השלישי גו'" שבו נתנה התורה.
ובפרט ע"פ המבואר בתושבע"פ – הדיוק בתיבת "ויחן" לשון יחיד,
"כאיש אחד בלב אחד" ,שאז "אמר הקב"ה  . .הרי השעה שאתן להם את
תורתי".
ובתוספת ביאור בפנימיות התורה – כמבואר בתורה אור ד"ה בחודש
השלישי גו' ,שמכיון שההכנה למ"ת היא ע"י העבודה דספירת העומר,
"שבעה שבועות תספר לך" ,הרי" ,בשבוע הז' ביום ג' בו )ר"ח סיון( הוא
כאילו כבר נכנסה כל השבוע ,ונעשו אז ישראל מוכנים ועומדים לקבל
כו'"".
 (23שם" :בשבוע הז' ביום הג' לספה"ע ,בסמיכות לגמר וסיום העבודה
דספירת העומר )בכל פרטי' ,כולל גם הפעולה ד"יושפע שפע רב בכל
העולמות"( – הרי מצדם של ישראל נעשו כבר כלי מוכן ,טהור וקדוש
וכו' ,לקבלת התורה ,חכמתו ורצונו של הקב"ה ,כפי שנמשכת ומתגלית
בכל הפרטים ופרטי פרטים עד לדיו על הקלף וכו'".
 (24שם ע' .380
 (25שם ע' " :380כשם שכללות הענין דמ"ת שייך לכל ישראל ,וגם
לקטנים – עכ"פ מצד חינוך ,ואדרבה – נתינת התורה לכל בני ישראל
היתה ע"י ה"ערבות" של הקטנים שלא נתחייבו עדיין בתורה ומצוות "בנינו
עורבים אותנו"  . .ומזה מובן גם בנוגע ללימוד הדרוש הנ"ל וכו'".
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העבודות דהכנה לקבלת התורה ,החל מהענין ד״ויחן״
לשון יחיד” ,כאיש אחד בלב אחד״ )בראש חודש סיון(,
על ידי ההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל.26
יח .נתינת צרכי החג לכל הזקוקים ,הוא בהדגשה
יתירה בנוגע לחג השבועות – ”הכל מודים בעצרת
דבעינן לכם״” ,שישמח בו במאכל ובמשתה״.27

כינוס נשים
יט .יש לעורר גם אודות פעולת הנשים בהכנות
למתן תורה ,ולכן ,כדאי ונכון שגם הנשים יתאספו
יחדיו) 28לפני כניסת ”זמן מתן תורתנו״ (29להתכונן
למתן תורה.30

להוסיף בתשוקה לגאולה
כ .ביחד עם התשוקה והגעגועים לקבלת התורה
עד שסופרים את הימים מתי יהי׳ כבר זמן מתן תורתנו,
מוסיפים גם בהתשוקה והגעגועים להגאולה ,שסופרים
את הימים והשנים והדורות שנמצאים בגלות ,וצועקים
”עד מתי״.31...

חג השבועות
א .צריך להיות בערב חג השבועות ,הוספה מיוחדת
בנתינת הצדקה ,32ועד שנתינת הצדקה ביום זה תהי׳
באופן של פתיחה חדשה ,דעל ידי פתיחה זו נעשה
 (26משיחות ש"פ במדבר תשמ"ט – התוועדויות ע' " :226בעמדנו
בשבת שלפני עצרת ,ערב ר"ח סיון ,שממנו נכנסים תיכף לר"ח סיון וכו'".
ראה גם מאמר אנכי ה' אלקיך ,תשמ"ט – התוועדויות ע' .253
 (27שיחות ר"ח סיון  ,ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע'
.390-1
 (28משיחות ש"פ במדבר ,ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' :410
"נוסף להתאספותן עתה בעזרת-נשים".
 (29שם" :ומה טוב – שיעשו זאת במשך השבת ,לפני כניסת "זמן
מתן תורתנו"".
 (30שם" :יש לעורר גם אודות פעולת הנשים בהכנות למתן תורה,
ואדרבה ,בנוגע לנשים מודגשת יותר ההכנה למתן תורה – כמ"ש "כה
תאמר לבית יעקב"" .אלו הנשים" ,ואח"כ "ותגיד לבני ישראל" ,האנשים".
ושם ע' ]" :411לאחרי תפלת מנחה הכריזו אודות כינוס של הנשים במשך
השבת ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א :יה"ר שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה,
וכאמור ,שיפעל גם על האנשים[".
 (31משיחת כ"ד אייר – לנשי חב"ד תש"נ – התוועדויות ע' :229
"ומבקשים מהקב"ה שתיכף ומיד יוציא את כל בני ישראל ,כל אחד ואחת
מישראל ,כל משפחה ומשפחה ,וכלל ישראל ,מהגלות אל הגאולה  . .ויש
להוסיף שענין זה נעשה גם ע"י ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה
וביהמ"ק ,אשר ,הלימוד בענינים אלו ממהר ומזרז עוד יותר קיומן בפועל
ממש וכו'".
 (32מאמר ד"ה אנכי ה' אלקיך ,תשמ"ט – התוועדויות ע' " :255דזה
שבכל שנה צריך להוסיף בההכנות למ"ת וקבלת התורה ,נכלל בזה גם
הוספה בג' העמודים שעליהם העולם עומד ,תורה עבודה וגמ"ח .ובפרט
בצדקה וכו'".
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גם הוספה בההשפעה מידו הפתוחה 33בנוגע לכל
הענינים.34
ב .במשך היום דה׳ סיון יתבוננו בהענין דהקדמת
נעשה לנשמע ,התבוננות המתאימה שמביאה לידי
פועל ,שבכל ענין דעבודת ה׳ ,צריך לכל לראש לקיימו
בפועל )נעשה( ,ולאחרי זה להבין את הענין בחב״ד שלו
)נשמע(.35

תיקון ליל שבועות
ג .יש לעורר אודות אמירת תיקון ,שגם אלו שלא
הקפידו בזה בעבר מחמת שרצו ללמוד תורה בעיון
דוקא 36...יאמרו את כל התיקון מתחילתו ועד סופו ]כי,
ההכנה האמיתית לקבלת התורה היא – ע״י ”תיקון ליל
שבועות״.38[37
 (33שם" :המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה".
 (34שם.
 (35מאמר ד"ה אנכי ה' אלקיך תשמ"ט – התוועדויות ע' ..." :254
שהיא ההכנה העיקרית למתן תורה כמובן גם מזה שהכנה זו דהקדמת
נעשה לנשמע היא בחמישי בסיון שהוא הערב של ששי בסיון שבו נתנה
התורה  . .ואף שיום זה )חמישי בסיון( הוא ערב יו"ט שישנם בו כמה
טרדות דהכנות צרכי החג ,הרי  . .אין שליטה )כ"כ( להצד שכנגד ,ולכן הוא
זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה כו'".
 (36ראה ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' " :409ולהוציא מדעתם
של אלו הטוענים לשם מה "לבזבז הזמן" בשביל אמירת ה"תיקון" ,הרי,
יכולים לנצל את הזמן ללמוד בעיון המשך ע"ב ...או ענין כיו"ב בפנימיות
התורה ,במקום "לומר" תיקון ,עד למנין המצוות,
 מנין דייקא ,שכן ,בדרך כלל ,כשמגיעים למנין המצוות )בסוף הלילה,כשחושבים כבר אודות הליכה למקוה ,והכנה לתפילה ,עד לשמיעת עשרת
הדברות( – כבר עייפים ,ובמילא ,לא יכולים להתבונן בתוכנם של המצוות
]ועאכו"כ תוכנם הרוחני ,כמו :מצות פרו ורבו – שכל יהודי צריך לעשות
יהודי נוסף ,זכר ונקבה ,כלומר ,לעשות יהודי שהוא בבחינת "משפיע",
ולעשות יהודי שהוא בבחינת "מקבל"[ ,כי אם למנותם בלבד".
 (37ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' " :409אשר מעלתו מודגשת
בשמו אשר יקראו לו ע"פ מנהג ישראל )תורה היא( – "תיקון ליל
שבועות"!"
ראה ראשי דברים מהתוועדות יום ב' דחג השבועות תנש"א" :שמזה
שנקרא בפוסקים בשם "תיקון" מובן ,שענינו הוא לתקן את כל הענינים
הצריכים תיקון כו'".
וראה ראשי דברים מהתוועדות )ב'( ש"פ נשא ,י"ב סיון תנש"א:
"עד לחג השבועות שבו אומרים "תיקון ליל שבועות" ,שכולל גם התיקון
ושלימות דכל הענינים ובאופן דנצחיות] .וענין זה נזכר בספר יצירה ונאמר
גם ב"תיקון ליל שבועות" שרומז גם לתיקון ושלימות כל הענינים מתוך
תענוג[".
 (38ראשי דברים משיחת ש"פ במדבר ה' סיון תנש"א]" :שכולל הן
תושב"כ והן תושבע"פ  . .ועד לסיומו במנין המצות וכו'[  . .לא תובעים
מכל א' שיאמר תיקון פעמיים ,גם בליל ב'  . .הנהגה זו מצינו אצל ר' הלל
פאריטשער ,שלהיותו מהדר גדול ודייקן גדול במצוות כו' אמר תיקון גם
בליל ב' דחג השבועות ,ובודאי מצא ענין בזה .אף אל פי שלא מצינו הנהגה
זו אצל רבותינו נשיאינו ,חוץ מפעם אחת אצל אדמו"ר נ"ע ,שכשנסע
לנאות-דשא ,חסרו אצלו בנסיעתו ענינים נעלים יותר ,ולכן התעסק גם
בליל ב' בענין נעלה זה דאמירת תיקון .אבל בנוגע לאמירת תיקון בליל א'
דחג השבועות – בעיני ראיתי ,וכמו כן ראו אחרים ,איך שנשיא דורנו אמר
את כל התיקון .לא בדקו באם אמר כל תיבה ותיבה כו' אבל כפי הנראה,
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ד” .יישר-כח על פירסום והדפסת התיקון-טעות
בסיום ספר יצירה שאומרים ב״תיקון ליל שבועות״,39
אשר ,בליל שבועות יוכלו לטלטל ולהביא ”תיקון ליל
שבועות״ המודפס )ביחד עם התיקון-טעות הנ״ל(
לבית-הכנסת״.40
ה .לנצל 41את השעות שנותרו עד לאמירת תיקון ליל
שבועות – לעורר ולפעול על כל אחד ואחד )שיכולים
להגיע אליו( שאמירת תיקון תהי׳ באופן הראוי ,כאילו
מקבלה עתה מהר סיני” ,מה להלן באימה וביראה כו׳
אף כאן כו׳״.766
ו] .הנ״ל הוא[ על ידי זה שמסבירים לו )בסגנון
המובן לו( טעם הדבר – שהרי” ,אימה ויראה כו׳״ לא
נעשים על ידי תנועות חיצוניות ,לנענע את עצמו אנה
ואנה כו׳ ,כי אם ע״י רגש הלב ,כתוצאה מההבנה בשכל
– שברגע זה ממש הקב"ה קורא ושונה כנגדו!42
ז .כאשר מדובר אודות פעולה על הזולת יש להזדרז
ביותר ,שאם לא יזדרז לפעול עליו מיד ,מי יודע אם
יפגשהו עוד הפעם לפני אמירת התיקון ,ואפילו אם
יפגשהו אולי לא יהי׳ לו פנאי לשמוע את דבריו.43

תהלוכה
א .כנהוג מכמה וכמה שנים שביום טוב הולכים
לבקר בני ישראל שבבתי-כנסיות ובתי מדרשות בכמה
וכמה שכונות ,44כדי להוסיף בשמחת החג )על ידי
הוא אמר את כל התיקון מתחילתו ועד סופו".
 (39ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' " :409וכאן המקום לתת ישר-
כח על  . .ביחד עם פירסום ההוראות ע"ד נתינת צרכי החג ,והבאת הילדים
לבית-הכנסת וכו'".
וראה ר"ד שם)" :וכאן המקום לעורר אודות התיקון בתיקונים לסיים
בג' דברים טובים ,וכמו"כ להוסיף את שלשת האהבות בסיום הזהר המובא
בתיקון ,כמדובר בזה בהתוועדות שלפנ"ז(" .התיקון לטעות דפוס הנ"ל
נדפס בסוף הקונטרס.
 (40שם" :ובפרט שזהו"ע ד"אוכל נפש" ,מאכל רוחני לנפש".
 (41משיחת ש"פ במדבר ,ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' :404
"ובנוגע לפועל :בעמדנו שעות ספורות לפני "זמן מתן תורתנו" ,יש לעורר
עוה"פ אודות ההכנה למ"ת ,לכל ראש – ע"י לימוד התורה כדבעי" ,מה
להלן כו' ,אף כאן כו'" ,כאילו קבלה היום מהר סיני ,החל מאמירת "תיקון
ליל שבועות" באופן האמור.
ובהדגשה – לא רק בנוגע לעצמו ,אלא גם בנוגע לפעולה על הזולת,
כלומר ,כשם שצריכים להשתדל שיהיו לו כל צרכי החג ,אכילה ושתי'
כו' ,באופן של הרחבה ,ובפרט ש"הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם",
"שישמח בו במאכל ובמשתה" ,כמו כן צריכים להשתדל שיהיו לו צרכי
החג הרוחניים ,ולכל לראש – ההכנה המתאימה לקבלת התורה .ולכן,
יש לנצל את וכו'".
 (42שם ע' .405
 (43שם ע' " :405כי בנוגע לעצמו יש לו עדיין פנאי לפעול ענין זה
מכיון שנשארו כמה שעות עד לאמירת התיקון ,אבל בנוגע להזולת וכו'".
 (44יום שמחת תורה תשנ"ב – שיחות קודש ע' " :210וכמדובר לעיל

ההתאחדות עם רבים מבני ישראל שבשאר שכונות(,
ובפרט על ידי אמירת ]וחלוקת [45דברי תורה )”פיקודי
ה׳ ישרים משמחי לב״( ,נגלה דתורה ופנימיות התורה.46
ב .אף שביום טוב צריך לשמוח עם בני ביתו ,וכן
עם האורחים שמזמין לביתו ,שאינו יכול להניחם ולילך
למקום אחר ,47הרי בודאי שיכולים לסדר ההליכה
לבתי-כנסיות באופן שלא יגרע משמחת יום טוב
והכנסת אורחים ,כפשוט.48

כשערב שבועות חל בשבת
]ח .בקשר לערב שבועות שחל בשבת ,כקביעות
שנה זו – סיפר כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו סיפור
שנתפרסם ונדפס ב״היום יום״ )ב׳ סיון( וז״ל:49
”בשנת תקפ״ט חל ש״פ במדבר ה׳ בסיון .קודם
הדלקת נרות של שבת אמר הצ״צ מאמר שאו את ראש
גו׳ אבותם ,פי׳ שאו כפי׳ הראב״ע מענין כי תשא את
ראש .וביאור הענין שע״י עבודת הארת הנשמה שבגוף,
נעשה עלי׳ בראש ועצם הנשמה כמו שהיא למעלה
והסביר כמה פסוקים ומאמרי זוהר ומדרש .בשבת
בצהרים אמר רבינו הדרוש וארשתיך לי לעולם וביאורו
שנדפסו בלקו״ת .ביום א׳ דחה״ש אמר רבינו הדרוש
וספרתם לכם וביאורו שנדפסו בלקו״ת ,ביום השני
דחה״ש בסעודת יו״ט אמר רבינו את הדרוש והחכמה
מאין תמצא ,והוא ביאור השני בענין תספרו חמישים
יום הנדפס בלקו״ת״.
– שבדור האחרון במיוחד ,פעלו וחידשו )"האט מען אויפגעטאן"( שכבר
בשמיני עצרת נמצאים בשמחה גדולה ביותר.
ובפרט שמקשרים זאת עם היציאה לתהלוכות ,גם מלשון הליכה
והוספה "מחיל אל חיל" .וכפי שהלכו גם בשנה זו לכמה וכמה מקומות,
עכ"פ לג' מקומות ,ושם שימחו רבים מישראל .וכמ"ש אדמו"ר הזקן
בסידורו קודם הקפות "וגם כי עשה כן בבהכ"נ שלו אם הולך לבהכנ"ס
אחר שלא גמרו ירנן וישמח ג"כ עמהם"".
 (45יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' " :288ויש להוסיף,
שהעבודה עם הרגל ישנה גם בחג השבועות עצמו – ולדוגמא :הריקוד עם
הרגל מצד שמחת יו"ט ,וכן ההליכה ברגל לבתי-כנסיות כדי לשמח יהודים
בשמחת יו"ט ,כולל גם ע"י אמירת )וחלוקת( דברי תורה מענינא דיומא,
התעוררות ע"ד לימוד התורה ,חינוך ע"פ התורה ,וכיו"ב".
וראה ראשי דברים אחרון של פסח ,תנש"א" :ובזה מיתוסף על ידי
זה – שמבלי הבט על הענין ד'עונג יו"ט' היו כמה וכמה שכתתו את רגליהם
ללכת לשמח בליל אחרון של פסח את בני ישראל ,ודוקא לבתי כנסיות
ובתי מדרשות .ועל ידי ששימחו את האנשים בעזרת אנשים ,פעלו גם
בנשים שבעזרת נשים ,כולל גם הטף שביניהם .ובמיוחד שקישרו זאת עם
דברי תורה ]בכתב או בעל פה[ שעליהם נאמר "משמחי לב".
 (46אחרון של פסח תנש"א הערה הראשונה – התוועדויות ע' .79
 (47יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' " :288שהרי זה היפך
הענין דהכנסת אורחים שגדולה מהקבלת פני השכינה".
 (48יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' .288
 (49שיחת ר"ח סיון ,ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' .387
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ט .בבוא קביעות כזו ,ששבת פ׳ במדבר חל בה׳ סיון
– ”הימים האלה נזכרים ונעשים״ – כדאי ונכון לחזור
וללמוד דרושים אלו 50בזמניהם ,החל מהמאמר שאו
את ראש גו׳ אבותם ,שזמן אמירתו הי׳ ”קודם הדלקת
נרות של שבת״.51
י”] .ללמוד עכ״פ שורות אחדות” ,תוכן ונקודת
הענין״ וכו׳ ,[52ובודאי ילמדו גם הדרושים בלקו״ת בלשון
הרב ,ובאופן דאותיות מחכימות .53והעיקר ,שהלימוד
יהי׳ ”אדעתא דנפשי׳״ ,ופשיטא ,לימוד המביא לידי
מעשה.[54

להתחזק בשיעורי תורה

55

יא .ב״האי יומא״ ]=בחג השבועות[ )ולאחרי דהימים
שלפני זה( מקבל כל אחד ואחד כוחות חדשים להוסיף,
ויתירה מזו – להתחיל פתיחה חדשה שהזמן הבא ,וכל
השנה תהי׳ ”שנת תורה״ – באופן נעלה ,נעלה יותר
מכפי שהי׳ עד עתה.56
יב .אף על פי שישנם כבר קביעות עתים לתורה –
הרי מכיון שבכל שנה ניתוסף ”האי יומא״ חדש דזמן
מתן תורתנו )נוסף על זה שבכל יום יהיו בעיניך חדשים(
– צריך להעריך עצמו מחדש לפי מעמדו ומצבו עכשיו,
לפי המצב החדש – להוסיף בכל שיעורי התורה ,יותר
מכפי רגילותו עד עתה.57
 (50משיחת ש"פ במדבר ,ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' :396
"סיפור והוראה של נשיא הדור ,מהוה התעוררות והארה כו' לכל בני
הדור ,ובנדו"ד ,שבבוא קביעות כזו  . .ואני המתחיל – שבעמדנו "בשבת
בצהרים" ,יש לחזור על "הדרוש וארשתיך לי לעולם" )וכ"ק אמר מאמר
ד"ה וארשתיך לי לעולם"(".
 (51שיחות ר"ח סיון  ,ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע'
" :388כדאי ונכון לחזור וללמוד מאמרים אלו בזמניהם ,החל מהמאמר שאו
 . .ובמילא ,בזמן זה נעשה הענין ד"נזכרים ונעשים"".
 (52ראה שיחת יום ב' דחג השבועות תשמ"ח – התוועדויות ע' :426
"יש לחזור על דרושים הנ"ל ,עכ"פ תוכן ונקודת הענין" .וראה משיחת
ש"פ במדבר ,ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' " :388ויה"ר  . .לקיים את
ה"נזכרים ונעשים" בנוגע ללימוד דרושים הנ"ל )עכ"פ חלקם( בזמניהם".
וראה שם ע' " :396עכ"פ שורות אחדות ,עד לתוכן ונקודה שכוללת כל
הדרוש".
 (53יום ב' דחג השבועות תשמ"ח – התוועדויות ע' .426
 (54שיחת ר"ח סיון ,ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' .388
 (55ראה שיחת יום ב' דחג השבועות )התוועדות א'( תשמ"ט –
התוועדויות ע' ..." :270ונתינת-כח מיוחדת ותוקף מיוחד כשמקבלים
החלטות טובות בזה ב"זמן מתן תורתנו"  . .כידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר
נשיא דורנו ש"חה"ש הוא עת רצון מלמעלה  . .זמן המוכשר לעשות הכל
לטובת לימוד התורה  . .באין מפריע משטן המקטרג כו' ,כיון ש"השי"ת
מטריד את המקטרג כו'"".
 (56יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' .280
 (57שם ע' "" :281ובפרט שהקב"ה הוסיף לו ימים ושנים חדשים,
מתוך בריאות הנכונה ,ומסיר ממנו כל הבלבולים שיכולים להפריע למנוחת
הנפש ומנוחת הגוף להתמסר ולהצליח כדבעי בלימוד התורה וקיום המצות

קט

יג .בפשטות :כל אחד ואחד יתבונן מחדש בשיעורים
שלו בלימוד התורה – ולקבל על עצמו החלטות חדשות
להוסיף בלימוד התורה ,ובפרט – לימוד התורה בהבנה
והשגה )שזהו עיקר בלימוד תורה שבעל פה(.58
יד] .בהנ״ל נכלל[ הן אנשים ,והן נשים )בנוגע
להלכות הצריכות להן כו׳ :כל מצות עשה שאין הזמן
גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל דברי סופרים
וכו׳( ,והן טף – היות שלכל אחד ואחת נתן הקב״ה שכל
]ובפרט ל״עם חכם ונבון״[ ,שייך אצלו הבנה והשגה
בתורה – כל אחד לפי שכלו והשגתו.59
טו] .בהנ״ל[ פרטיות ]יותר[ הוספה בכמות ובאיכות
בכל שיעורי תורה – הן שיעורים הקבועים ,ועוד ועיקר
– להוסיף שיעורים חדשים בתורה ]שבזה יש להאדם
יותר תענוג וחיות ,יותר מב״דיוטגמא ישנה״[.60
טז .לכל לראש – להתחזק בשמירת השיעורים
הכלליים השוים לכל נפש ,כמו :השיעורים בחומש
תהלים ותניא )ראה להלן אות כ׳ ואילך( ,וכן השיעורים
במשנה תורה להרמב״ם כהמנהג שנתפשט ללמוד ג׳
פרקים בכל יום ,וכיוצא בזה.61
יז .אף על פי שבהלימוד דג׳ פרקים ליום אי אפשר
ללמוד כל השיעור בעיון המתאים ,ילמדו על כל פנים
הלכה אחת )וכיו״ב( בעיון והעמקה ,כולל גם הלימוד
וההוראה ב״לתקן הדעות״ ,כמדובר כמה פעמים.62
יח .והן השיעורים הפרטיים דכל חד וחד לפום
שיעורא דילי׳” ,כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות
תלמוד תורה״ ,ובמיוחד – להתחזק ולהוסיף בלימוד
שיעורי תורה ברבים ובציבור.63
יט .ועיקר להוסיף בקביעות עתים לתורה יותר
– מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה – במילא צריך לנצל את הזמן
להוסיף בלימוד התורה.
וע"י ההחלטות גופא – שה' יראה ללבב – מוסיף הקב"ה עוד יותר
בברכותיו בבני חיי ומזוני רויחי ,בבריאות הגוף ובבריאות הנשמה ]ויוצאים
י"ח כל הענינים ד"ורפא ירפא" וכיו"ב ע"י לימוד ענינים אלו בתורה ,ע"ד –
הלכות דיעות להרמב"ם ,ובפרט בהענינים הקשורים עם הדברים הצריכים
תיקון אצלו[".
 (58יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' .281
 (59שם ע' " :281היות שלכאו"א נתן הקב"ה שכל ]ובפרט ל"עם חכם
ונבון"[".
 (60שם.
 (61יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' .274
 (62משיחת יום ב' דחג השבועות – התוועדות ב' תשמ"ט –
התוועדויות ע' .296
 (63יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' " :274-5כידוע גודל
העילוי ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה" ת"ת דרבים".
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מ״שיעורא דילי׳״ )לפנים משורת הדין( היינו ,נוסף לכך
שמנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה” ,לוקח״ גם מהזמן
שעוסק בעניני הרשות ע״פ התורה ומקדישו ללימוד
התורה.64
כ .ויתירה מזה ,ש״לוקח״ גם מהזמן שעוסק
בעניני קדושה ומצוה )במצוה שאין זמנה עובר ויכולה
להעשות ע״י אחרים( ומקדישו ללימוד התורה שהוא
למעלה מכל המצוות.65
כא .ותלמוד גדול שמביא לידי מעשה – ההוספה
החדשה בלימוד התורה מוסיפה גם בקיום המצוות
בהידור ,וגם – בהעבודה דבכל דרכיך דעהו וכל מעשיך
יהיו לשם שמים ,כולל ובמיוחד – הוספה בנתינת
הצדקה.66

שיעורי חת״ת
כב” .בזמן מתן תורתנו״ שנעשה חידוש בכללות
הענין דמתן תורה ,הרי זה הזמן המתאים להחלטה
תקיפה ביתר שאת ויתר עוז לחזק ולחדש הלימוד
דשיעורי חת״ת ]השייכים במיוחד לחג השבועות.68[67
 (64שם ע'  .274-5וראה יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדות
ב' – התוועדויות ע' " :295-6בהמשך להמדובר לעיל אודות ההוספה
בקביעות עתים לתורה – יכול לבוא ולטעון שבענין זה מתנהג רק כפי
המתחייב ע"פ שולחן ערוך ,ולא לפנים משורת הדין ,מדת חסידות ,כיון
שרוצה להוסיף יותר בעניני המסחר ,באמרו ,שכשירויח יותר יוכל להוסיף
בנתינת הצדקה.
אבן-הבוחן לידע אם כוונתו בשביל ההוספה בנתינת הצדקה היא
בטהרתה ,או שכוונתו היא להעשירות שלו ,היא – כשרואים אופן
התעסקותו בעניני המסחר ,שעושה רק המוטל עליו מצד הציווי "וברכך
ה' אלקיך בכל אשר תעשה" ,לעשות כלי לברכתו של הקב"ה ,וסומך על
ברכתו של הקב"ה ,ובמילא ,מקדיש זמנו הפנוי ללימוד התורה כו' ,ולא
להיפוך ,שמונח בתחבולות דעניני המסחר וכיו"ב ,ובנוגע לעצמו מתנהג
רק ע"פ החיוב השו"ע ,כולל גם שמוצא היתר ע"פ שו"ע להסיר את זקנו,
בה בשעה ששערות הזקן הם כנגד י"ג תיקוני דיקנא שעל ידם נמשכים י"ג
דרכים וצינורות לברכתו של הקב"ה לעשירות בגשמיות!" ושם יום ב' דחג
השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' " :283ועד"ז בעניננו :בחשבון הנפש
בנוגע למצבו בקביעות עתים לתורה – צריך להתחשב ב"הרוצה להחמיר
על עצמו – הרי זה משובח" ,ועי"ז יתוסף בברכת הקב"ה בכל הענינים
שלו".
 (65יום ב' דחג השבועות תש"נ שם ע' .275
 (66יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' …" :282בנתינת
הצדקה ,הקשורה עם תורה במיוחד  . .כמדובר ערב חג השבועות ,כהכנה
לזמן מתן תורתנו".
 (67ראה יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' " :281שיעורי
חת"ת ]חומש תהילים תניא )ע"פ תקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר([ – השייכים
במיוחד לחג השבועות הקשור במיוחד עם שלושת רועי ישראל :משה
רבינו – זמן מתן תורתנו ,דוד המלך והבעש"ט שיום ההילולא שלהם הוא
בעצרת :חומש – קשור עם משה רבינו ,שקבל תורה מסיני; תהלים –
ספר דוד נעים זמירות ישראל; תניא – תושב"כ דחסידות ,המבאר בחב"ד
שבשכל תורת החסידות של הבעש"ט".
 (68משיחת יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' .292

כג .ההוספה בלימוד שיעורי חת״ת תהי׳ )נוסף
על ההוספה בדיוק שמירת לימוד שיעורים אלה,
ובהתלהבות וחיות – גם( בתוספת הבנה והשגה,
ביתר התמסרות )בשימת-לב מיוחדת( להלימוד
והבנת הלימוד ,בחב״ד שבשכל ]ומוסיף והולך בהעיון
והעמקה ,69ופשיטא – לא רק מעשה האמירה בפה,
”עקימת שפתיו הוי מעשה״.71[70
כב .גם אלה שלא )מדייקים ,או לא( שומרים שיעורי
חת״ת מאיזה סיבה שתהי׳ ,ואפילו אלה שעד עתה לא
ידעו אודות שיעורי חת״ת )או גודל החשיבות דשיעורי
חת״ת( – יתחילו לשמור שיעורי חת״ת מחג השבועות
זה.72
כג .יש לזרז ולעורר אודות לימוד שיעורי חת״ת ע״י
הפירסום בכל מקום האפשרי – 73הן בנוגע לחומש,
”אין מקרא יוצא מידי פשוטו״ ,הן בנוגע לתהלים
]אפילו שמצד טרדתו אינו אומרם מתוך עיון ולימוד[74
והן בנוגע לתניא.75

דרישת השעה – שיעור תורה
כד .על של פועל באתי – להציע הצעה שהזמן גרמא,
צו ודרישת השעה )בהדגשה יתירה כשנמצאים בסוף
זמן הגלות ובסמיכות ממש לביאת משיח צדקנו(76
 (69יום ב' דחג השבועות )התוועדות א'( תשמ"ט – התוועדויות ע'
" :270נוסף על ההשתדלות והדיוק בלימוד שיעורים אלו בכל יום ויום,
צריך להיות השתדלות מיוחדת להוסיף בהבנה והשגה שבלימוד שיעורים
אלו ,אשר ,לפעמים יכול להיות שמצד קוצר המשיג ,או מפני שעסוק
בענין שהזמן גרמא ,ובכללות ,בעשיית דירה לו ית' בתחתונים ,חסר בהבנה
והשגה שבלימוד שיעורים אלו ,וסומכים על הלימוד בהבנה והשגה בשאר
שיעורי תורה )או שסומכים על הלימוד דשיעורים אלו עצמם בהבנה
והשגה – בשאר ימים( ,ולכן ,יש לעורר במיוחד אודות שימת-לב מיוחדת
על ההבנה וההשגה גם בלימוד שיעורים אלו ,ובאופן דמוסיף והולך בהעיון
והעמקה כו'" .וראה גם יום ב' דחג השבועות – התוועדות ב' תשמ"ט –
התוועדויות ע' .296
 (70יום ב' דחג השבועות )התוועדות א'( תשמ"ט שם הערה .55
 (71משיחות חג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' .281-2
 (72יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' " :291ויש להוסיף
בהדגשת החשיבות דלימוד שיעורי חת"ת – שבזמנינו זה מוכרח הדבר גם
מצד מצב העולם ומצב בנ"י וכו'".
 (73שם ע' .291
 (74שם ע' )" :292אמירת תהלים ,אמירה בפה ,עקימת שפתיו הוי
מעשה ]בהערה  :83אפילו בימים שמצד גודל טרדתו )"אנוס" ע"פ שו"ע(
אינו יכול לאמרם מתוך עיון ולימוד ,כי אם באופן של אמירה בחפזון[(".
 (75שם ע' " :292כאמור ,החל מחג שבועות זה ,אשר ,עם היות
שאוחזין באמצע ענין ,באמצע השבוע )בשיעורי חומש( ,באמצע החודש
)בשיעורי תהלים( ,ובאמצע השנה )בשיעורי תניא שמתחילים מי"ט כסלו(,
מ"מ כיון שב"זמן מתן תורתנו" נעשה חידוש בכללות הענין דמתן תורה,
הרי זה הזמן המתאים להחלטה תקיפה ביתר שאת וביתר עוז לחזק ולחדש
הלימוד דשיעורי חת"ת".
 (76יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' ..." :276נוסף לכך
שישנם רבים מישראל ,אנשים נשים וטף ,שמעמדם ומצבם בלימוד התורה

הוראות הרבי – לקט מהוראות הרבי  -המעשה הוא העיקר
ובודאי יפרסמו הדברים בכל מקום ומקום:77
כה .נוסף על השיעורים בתורה שלומד כל או״א
בעצמו – יקיים כאו״א ההוראה דדבר משנה ”והעמידו
תלמידים הרבה״ ,עי״ז שייסד שיעור בתורה ללמד
לאחרים ,ומה טוב – ללמד לעשרה מישראל ,ועד
לתלמידים הרבה״.798
כו .ולהדגיש שענין זה שייך לכל אחד ואחת
מישראל ,האנשים והנשים ,שהחיוב דלימוד התורה
שייך גם לנשים ,78ולכן צריכה כל אחת ואחת להשתדל
לייסד שיעור בתורה ללמד לנשים אחרות ,79ומה טוב
– לעשר נשים.80
כז .על דרך זה ]הנ״ל[ בנוגע לטף – שכל 802ילד
וילדה ישתדל לייסד שיעור ללמד לילדים אחרים
עניני התורה שלמד בעצמו ,ובפרט שמטבע הקטנים
שאוהבים וחפצים להשפיע על ילדים אחרים ,וצריכים
לנצל טבע זה ללימוד התורה.81
כח .כדי להוסיף עידוד וזירוז בקיום הצעה הנ״ל –
כדאי ונכון שכל אחד ואחת יודיע לרב שלו ,רב ומורה
הוראה ,מורה-צדק ,וכיו״ב על פעולותיו ביסוד שיעורי
תורה לרבים.82
כט .אלה הרוצים – ישלחו הדו״ח ע״ג פתקא לכאן,
לד׳ אמותיו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו ,על מנת
להביא ולהניח הפתקאות על הציון שלו וישאירום
שם ,עד שיעלו בלהב השמימה שעי״ז יגרמו נחת-רוח
לעת-עתה הוא בבחי' "אחר" ר"ל ,ולכן ישנו חוב קדוש להביאם למעמד
ומצב של "בן" )בגלוי( ע"י לימוד תורתו של הקב"ה ,ניתוסף הדגשה יתירה
– צו ודרישת השעה – כשנמצאים בסוף זמן הגלות ובסמיכות ממש
לביאת משיח צדקנו וכו'".
 (77יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' .275
 (78תש"נ שם" :בהלכות הצריכות להן )שבזה נכלל גם החיוב דלימוד
פנימיות התורה בעניני אמונת ה' ,אהבתו ויראתו כו'" ,ששה מצוות שחיובן
תמידי"(".
 (79שם" :וכבר נהגו נשי ישראל בדורות שלפנינו )וביתר שאת בדורנו
זה( להתאסף וללמוד תורה ברבים )ורואים במוחש גודל ההצלחה דשיעורי
תורה ברבים לנשים ,הן בנוגע להנשים עצמן ,והן בנוגע לפעולתן בכל
בני הבית( ,ולכן ,נוסף על החיזוק וההוספה בהשתתפות דכל אחת ואחת
בשיעורים אלה ,צריכה כל אחת ואחת וכו'".
 (80שם .ובהערה " :97ואף שהעילוי דעשרה מישראל בנוגע לאמירת
דבר שבקדושה הוא באנשים לאחרי בר-מצוה – יש לומר שגם בנשים
וקטנים יש עילוי מיוחד בעשרה ,מצד המעלה שבמספר עשר" ,העשירי
יהי' קודש" ,הקשור עם עשר ספירות וכו' .ועצ"ע".
 (81תש"נ שם ע' " :276שנוסף על לימודיהם בחדרים ובישיבות קטנות
ישתדל כל ילד וילדה וכו'".
 (82תש"נ שם ע' .277

קיא

למעלה.83

מורי צדק )חג המצות(84
ל .דבר נכון ביותר ,שהרבנים ”מורי צדק״ שנמצאים
כאן לרגל חג השבועות ,85יעשו אסיפה ויתדברו יחד
אודות השאלות והענינים העומדות על הפרק,86
שההתדברות פנים אל פנים יש לזה תוקף רב יותר מעל
ידי מכתבים.87
לא .התדברות זו נוגעת במיוחד בדורנו זה ודורות
האחרונים בכלל ,כאשר ניתוספו שאלות וספיקות
חדשות לאור ההתפתחויות והחידושים שנעשו בעולם
ובמקום ומצב דבני ישראל ,שלא היו במציאות בזמן
 (83תש"נ שם]" :וכמדובר כמ"פ שאין צורך באישור בכתב ,כיון
ש"חזקה" על בית הדואר שמביא המכתבים לתעודתם ,ו"חזקה" יותר מג'
פעמים בעבר שלאח"ז מביאים ומניחים אותם על הציון הק'[ ,וישאירום
שם ,ברשותו של בעל הציון ,ועד שיעלו בלהב השמימה ,שעי"ז יגרמו נחת-
רוח למעלה ,ובודאי שבעל הציון ,כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,יעורר
רחמים שיתוסף עוד יותר בברכותיו של הקב"ה".
 (84תש"נ שם ע' " :278חג השבועות נקרא בליובאוויטש )ע"ד הצחות(
בשם "חג המצות" ,כיון שאז היו באים הרבנים – המורי צדק )ר"ת מ"צ( –
לחגוג את החג אצל הרבי ]כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע ,ואח"כ אצל כ"ק
מו"ח אדמו"ר ,ומסתמא כן היתה ההנהגה עוד קודם – אצל כ"ק אדמו"ר
מהר"ש ואצל הצמח צדק[ .לחג הפסח לא היו הרבנים יכולים לעזוב את
קהילתם ,משום שאז צריכים להיות על אתר בכדי לענות על ריבוי השאלות
הקשורות לפסח  . .עד"ז בחג הסוכות – ישנה ריבוי דינים וכו'".
 (85תש"נ שם ע' " :280עפ"ז מובנת השייכות ד"חג המצות" – הרבנים
"מורי צדק" – עם "זמן מתן תורתנו" ,כשבנ"י קבלו את התורה מחדש . .
ו)בנ"י בכלל ו( רבנים בפרט מקבלים כח להיות "מורי צדק" )"מצו"ת"(,
להורות ולתת הוראות ודיני צדק דתורה ,צדק עם כל הפירושים הנ"ל) :צדק
ו(יושר ,צדקה ,וחסד – לפנים משורת הדין .ובזה מקבלים הרבנים תוספת
כח עי"ז שהם באים ל"זמן מתן תורתנו"" ,חג המצו"ת" ,ל"ליובאוויטש"
לרבם ,ובנדו"ד – בהמקום )בית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים
טובים( דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,שבו עבד עבודתו הק' במשך עשר
שנים האחרונות שלו בחיים חיותו בעלמא דין ,וקדושה לא זזה ממקומה,
ואדרבה – מוסיף והולך ואור ,בהעבודה דפעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו ,ע"י תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו':
ע"י חגיגת "זמן מתן תורתנו" ב"ליובאוויטש" ,בהד' אמות דמקום
הפצת התורה והפצת המעיינות חוצה ,שבו לומדים וחוזרים את התורה
דרבותינו נשיאינו ,ובמיוחד בתורת החסידות – הרי זה מוסיף כח מיוחד
בכל עניני התורה ,כולל ובמיוחד – בהענין ד"מורי צדק" ,עד צדק באופן
דמדת חסידות )לפנים משורת הדין( ,בהיותו מיוסד וחדור עם התורה
וההדרכה דרבותינו נשיאנו בתורת החסידות ,מאור שבתורה".
 (86שם ע' " :281ובכללות – להיות "מורי צדק" הראויים לשמם
ולהורות לבנ"י את דרך הצדק עד שיפעלו בכל יהודי להיות "מורה צדק"
בחייו הפרטיים ובהנהגתו הפרטית; ולכך ישנה נתינת-כח מיוחדת מצד
שהזמן גרמא – "זמן מתן תורתנו" ,והמקום גרמא – הד' אמות דכ"ק מו"ח
אדמו"ר נשיא דורנו".
 (87תש"נ שם" :בין המעלות בפועל שישנן בכך שרבנים "מורי צדק"
מתאספים ביחד במקום אחד ,הוא – שזה נותן אפשרות להתדבר פנים
אל פנים ולברר שאלות וספיקות שונות העומדות על הפרק ,בכדי שיוכלו
למלא יותר טוב את תפקידם בתור "מורי צדק" ,שההתדברות פנים אל
פנים יש לה תוקף רב יותר ויש בזה יותר הצלחה מבשעה שמתדברים ע"י
מכתבים ושלוחים וכיו"ב )כשכל רב נמצא במקומו – בשאר ימות השנה(,
וכפי שרואים בפועל".

הוראות הרבי – לקט מהוראות הרבי  -המעשה הוא העיקר

קיב
חיבור השולחן ערוך.88

לב .וכן בגלל ירידת הדורות וחושך הגלות –
ניתוספו גם שאלות חדשות בעניני רפואת הנפש
]במיוחד שמתקרבים לימי הקיץ ,[89שעליהם צריכים
הרבנים להיות ”מורה צדק״ ,ולהורות הוראות בזה על
פי דיני התורה.90

מוצאי החג ואיסרו
לג] .בתש״נ אמר [:בהמשך להתוועדות זו
שמתקיימת ב״זמן מתן תורתנו״ – כדאי ונכון שיערכו
התוועדות חסידית נוספת בעלת ריבוי משתתפים גם
במוצאי יום טוב ,כדי להוסיף בהדגשת גודל השמחה
ד״האי יומא דקא גרים״.91
לד .ב״יום טבוח״” ,שבו ביום היו מקריבין עולות ראי׳
שלא היו יכולין להקריב ביו״ט עצמו״ מממונו ,92צריך
להוסיף על כל פנים בנתינת הצדקה מממונו ,בזמן
הזה ,שלא יכולים להקריב הקרבנות בפועל.93

ימי התשלומין
א .כל ימי התשלומין) 94עד י״ב סיון – (95מסוגל]ים[
ביותר לקבל החלטות טובות ולקיימן בפועל בכל הקשור
ללימוד התורה ,שכן ,בידעו שזה עתה נתחדש 817הענין
ד״מתן תורה״ ,בודאי יוסיף יגיעה יותר בלימוד התורה.96
 (88תש"נ שם" :שאלות אשר לא היו במציאות בזמן חיבור השולחן-
ערוך ,ובמילא דורש עיון מיוחד כדי לברר את השאלות – כמו לדוגמא,
שאלות בנוגע למלאכות שבת להשתמש במכשירים שנתחדשו לאחרונה;
שאלות בנוגע לטיפולי רפואה חדשים ]כולל – בנוגע לשיטת הרפואה
שנק' "רפואה מונעת" )"פרעווענטיוו"( )לדאוג לכך שמלכתחילה "לא
אשים עליך"( ,ע"ד מ"ש הרמב"ם ,ש"כל המנהיג עצמו בדרכים אלו
שהורינו ,אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו"[".
 (89תש"נ שם" :וזה נוגע במיוחד בזמן זה ,תחילת ימי הקיץ – שאז
מתעסקים יותר בעניני בריאות הגוף ,ויש צורך לוודא שלא יבואו מזה לידי
"וישמן ישורון ויבעט"".
 (90תש"נ שם.
 (91תש"נ שם ע' .293
 (92יום ב' דחג השבועות – התוועדות ב' תשמ"ט – התוועדויות
ע' " :286כי ,עולות ראי' צריך להביא מממונו דוקא )ומממון חולין ,ולא
ממעות מעשר שני ,וכיו"ב(".
 (93תשמ"ט שם.
 (94משיחת ב' דחה"ש וש"פ נשא תש"נ – התוועדויות ע' :273-4
""זמן מתן תורתנו" ,יום השבת שלאחריו )גמר ושלימות – "ויכולו" – דכל
ימי השבוע( ,וכל ימי התשלומין וכו'".
 (95שם ע'  274הערה " :74כפס"ד רבינו הזקן בסידורו – .ולהעיר,
שיש אומרים שגם י"ג סיון בכלל משום ספיקא דיומא )הובא בשע"ת
או"ח סקל"א סקי"ט(" .ראה בארוכה שיחת מוצאי י"ב סיון תשמ"ט –
התוועדויות ע' .329
 (96שם ע' " :274נתחדש הענין ד"משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו'"
עד לכאו"א מישראל שבדורנו זה ,ובפרט כשמתבונן ש"הניח הקב"ה את

ב .להשלים ,גם מלשון שלימות ,97כל עניני העבודה
ד״זמן מתן תורתנו״ ,ולכל ראש – בנוגע ללימוד התורה,
הן בנוגע להבנה והשגה בתורה ,והן בנוגע להדגשת ענין
המעשה )ואדרבה – באופן דהקדמת נעשה לנשמע(,
לימוד המביא לידי מעשה ,בחיי היום-יום.98
ג .להתחזק ולהוסיף ]עד באופן של חידוש[99
בלימוד התורה ,החל משיעורי חת״ת ,שיעורי הרמב״ם,
וכן בכל שאר שיעורים וקביעות עתים לתורה ,הן בנגלה
דתורה והן בפנימיות התורה ]באופן של הבנה והשגה
בחב״ד.101[100
ד .כולל ובמיוחד – להוסיף בהפצת התורה ובהפצת
המעיינות חוצה ]במיוחד בג׳ ימים לפני ט״ו סיון
שנחשבים למציאות אחת ,ראה לקמן טו סיון.103[102
וכן להוסיף בכללות הענין דאהבת ישראל ואחדות
ישראל.104
העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו  . .לקרבם
אליו בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש בבחי' נשיקין פה לפה
לדבר דבר ה' זו הלכה ואתדבקות רוחא ברוחא היא השגת התורה וידיעת
רצונו וחכמתו דכולא חד ממש" )כמ"ש רבינו הזקן בספר התניא( בודאי
יוסיף וכו'".
 (97וראה שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' " :313ובזה
גופא – לא רק "תשלומין" כפשוטו ,שאם הי' איזה חסרון בעניני העבודה
ד"זמן מתן תורתנו" יכולים וצריכים להשלים את החסרון ,אלא גם
"תשלומין" מלשון שלימות .היינו ,להוסיף בכל עניני "זמן מתן תורתנו"
באופן של שלימות".
 (98משיחת ש"פ נשא תשמ"ח – התוועדויות ע' .469
 (99ט' סיון – בעת ה"יחידות" תנש"א – התוועדויות ע' " :303בבואנו
מ"זמן מתן תורתנו" שבו נעשה חידוש בכללות הענין דמ"ת ,וניתנים
לכאו"א מישראל כוחות מחודשים בכל הקשור לקבלת התורה – צריך
כאו"א מישראל להוסיף עוד יותר בלימוד התורה ,הן נגלה דתורה והן נסתר
דתורה )כשם שבמ"ת הי' הגילוי דמעשה מרכבה( ,עד להוספה באופן של
חידוש ,ועד לחידוש ממש וכו'".
 (100שם ע' " :304והדגשה מיוחדת בנוגע להוספה בנסתר דתורה
)מעשה מרכבה שנתגלה במ"ת( – שצריך להיות )א( באופן של אולפנא
)כמודגש באל"ף ד"אנכי"( ולימוד בהבנה והשגה ,ובאופן ד"כפליים
לתושי'"" .אאלפך חכמה אאלפך בינה" ,כולל גם )החיבור דחכמה ובינה
ע"י ה(דעת ג' המוחין חב"ד ,כמודגש בתורת חסידות חב"ד שנתגלתה
ונתבארה ע"י רבינו הזקן ,המקבל האמיתי של הבעש"ט ,שיום ההילולא
שלו בחג השבועות וכו'".
 (101שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' " :323יש לנצל את
יום האחרון מימי התשלומין ד"זמן מתן תורתנו" )כולל גם ההכנה לחמשה
עשר בחודש שבו קיימא סיהרא דירחא תליתאי באשלמותא( לקבל
החלטות טובות ולקיימם תיכף בפועל ממש – להתחזק ולהוסיף וכו'".
 (102ראה שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' " :313לאחרי
ג' ימים שנחשבים למציאות אחת – באים לחמשה עשר בסיון  . .ולכן ,הרי
זה הזמן המתאים לעורר אודות ההשלמה והשלימות בכל הקשור ל"זמן
מתן תורתנו" ,החל מהוספה בקביעות עתים לתורה ע"י כאו"א מישראל,
כולל גם בנוגע לפנימיות התורה ,נשמתא דאורייתא".
 (103ט' סיון – בעת ה"יחידות" תנש"א – התוועדויות ע' )" :304ב(
באופן ד"יפוצו מעיינותיך חוצה" ,שעי"ז אתי מר דא מלכא משיחא ,דוד –
שיום ההילולא שלו בחג השבועות וכו'".
 (104שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' .323

לזכות
לבריאות הנכונה והצלחה רבה בכל
מתוך מנוחת הנפש והגוף
בטוב הנראה והנגלה

תיקון ליל שבועות

ר׳ מיכאל בן חנה שיחיו

תיקון
ליל שבועות

לזכרון

הרה״ח ר׳ משה נחום
בן הרה״ח ר׳ מרדכי מענדל ע״ה

קדנר
נלב״ע ״אחרון של פסח״ כ״ב ניסן ה׳תשע״א
יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד
״הקיצו ורננו שוכני עפר״ והוא בתוכם

נדפס על ידי ולזכות
משפחתו שיחיו
770

הדפסה מיוחדת ללימוד

בבי˙ ‰מ„ר˘ ˘ל

כ״˜ ‡„מו״ר ˘ליט״‡

הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א:
להשתדל להביא כל ילדי ישראל ,ילד או ילדה גם הקטנים ביותר,
ועד לתינוקות שבעריסה לבית-הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות

״איגוד אברכים  -קראון הייטס״

