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 ,ץָהָארֶ ב ְּבֶקרֶ  הּוָמְדִאיגָ ה ָחָדׁשָ  הּתֹוָפעָ ה ֵהֵחּלָ , תָהַאֲחרֹונוֹ ם ַהָּׁשִנית ַעְׂשרוֹ  ְּבַמֲהָל
י ְּבנֵ ל ׁשֶ ם ׁשֹוִנים ִמִּמיִנים ִמיִני ִהְתַרּבּון ְּבָמַהַלכַ . דִּבְמיֻחָ ת ְועֹוְצַמִתיה ָחָזקָ ה ְּבצּורָ ה ֶׁשִהְתַּגְּברָ 

ת ַרּבוֹ ם ָנִׁשין ְוכֵ , 'ְוכּום ַצִּדיִקי, הַמֲעׂשֵ י ַאְנׁשֵ , םֲחָכִמי, םְּכַרָּבִנים ַהֻּמְגָּדִרים ּוֵבינֵיהֶ , םָאדָ 
ת ׁשֹונוֹ ם ְּדָרִכיי ְיֵד ל עַ ר ֲאׁשֶ , תִויׁשּועוֹ ם ִנִּסית ְּפָלאוֹ ם ַהְּמחֹוְלִלי' ְוכּו" תְמֻקָּבלוֹ ", "תַצִּדיקוֹ "

ה מַ ת אֶ ם ֲאֵליהֶ ם ְלפֹוִני םאֹוְמִרי) ִהִּגיעּו ֵאֶליהָ ה ַהֻּטְמָאת ַמֲעלַ י ְלפִ ת ְוַאחַ ד ֶאחָ  לּכָ (ת ּוְמֻׁשּנוֹ 
 אוֹ  ְּבָכ יְַצִליחּום ְוָהאֵ , םֲעֵליהֶ  ְלִהְתַרֵחׁשם ָהֲעִתיִדים ּוְדָבִרי, רֶּבָעבָ  ָעׂשּום ֲאֵליהֶ ם ֶׁשַהּפֹוִני

ת ׁשֹונוֹ ת ֵעצוֹ ם ָלהֶ ם ְונֹוְתִני ,ְוָכ ָּכ לוֹ ה ֶׁשִּיְקרֶ ר ַאחֵ ם ְלָאָד  םִלְגרֹ י ְּכֵד ת ַלֲעׂשוֹ ה ּומַ , א
ד ְּכֶנגֶ  אוֹ ם ַעְצמָ ל עַ ם ַוֲאֵחִרי ָּכֵאּלּום ַּבַּסְמָמִני אוֹ ה ָכזֶ ץ ְּבֵחפֶ  ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש, ְוָכ ָּכת ַלֲעׂשוֹ 
  .םֲאֵחִרים ֲאָנִׁשי

  
 םׁשֹוִנים ּוְקָלִפיט ָטארוֹ י ַּבַּקְלּפֵ  ְּכמוֹ , םׁשֹוִנים ְּבֶאְמָצִעי, תֹוָרלוֹ ְּבגם ָלהֶ ם ּפֹוְתִחים ּגַ  ּוְכמוֹ 
, הָׁשעָ ל ּוַמּזָ ם יוֹ ל ַמּזַ  –ת ַּבַּמָּזלוֹ ם ּבֹוְדִקים ֶחְלקָ , חְּבֹדלַ י ְּבַכּדּוִר ם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְוֶחְלקָ , םֲאֵחִרי

ם ְמַבְקִׁשי, םִמּדֹוֵתיהֶ ת ּוְתכּונַ, םַמֲעַרְכּתָ ב ּכֹוכָ , םּתָ ֻהַלְד י ִוימֵ ם אֹותָ ם ַהּׁשֹוֲאִלית ְּבֵׁשמוֹ ן ְוכֵ 
  .םּגֹוָרלָ ת אֶ ע ֵליַד ר ַּבֵּספֶ ם ּופֹוְתִחי, תֵּביף ֵמָהָאלֶ ת ְואוֹ ם ִמְסָּפִריה ַּכּמָ ר ִלְבחֹ ם ֵמהֶ 

  
ל ִחיא ְל קֹוֶדׁשת ְׁשמוֹ  םּוַמְזִּכיִרי, תּוִבְסגּולוֹ , םָּבהֶ ם ּוִמְׁשַּתְּמִׁשי, תְקִמיעוֹ ם ַהּכֹוְתִבי ְוֵיׁש

ת ְלֹכחוֹ  םּוַמְׂשִּביִעים ְּבִכּׁשּוִפים ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ְלָחִׁשי םְואֹוְמִרי, םְיַרחֵ  'ה ֲחַׁשׁשא ּוְל, הּוְרָעָד 
ם אֹותָ  םּוַמְכִריִחים ֵׁשִדי ְּכמוֹ  םַּתְחּתֹוִנים רּוָחִנִּיית ְוֹכחוֹ , םַמְלָאִכי ְּכמוֹ ם ֶעְליֹוִנים רּוָחִנִּיי
  .דְוָכבוֹ ה ְּתִהּלָ , םׁשֵ , םִּפְרסּו, ףֶּכסֶ ר ַּבֲעבּום ְרצֹונָת ַלֲעׂשוֹ 

  
ם ַּבְּסָפִרים ּופֹוְתִחיט ָהִאיְנֵטְרנֵ י ּוְבָאַתרֵ  ָּבַרְדיוֹ ת ָּתְכִנּיוֹ ם ּוְמַׁשְּדִרי, תַלֲעׂשוֹ  ֶׁשִהְגִּדילּו ְוֵיׁש

, תָהרּוָחִנּיּו "םַהָּׂשגֹוֵתיהֶ "ת ְואֶ " יָהרּוָחנִ ם ֹּכחָ " תאֶ ם יּוַמְראִ , תְואוֹ ר ִמְסּפַ ם ֶׁשְּמַבְּקִׁשיר ְלַאחַ 
, הִיְקרֵ  ְוָכ ֶׁשָּכי ְּכֵד ת ַלֲעׂשוֹ ה מַ ם ָלהֶ ם ּומֹוִרי, הְלַמְעלָ א ֶׁשהּובָ י ְּכפִ ' ְוכּום ַלֲאָנִׁשים ּוְמַיֲעִצי
ל ֲאבָ ם ַהִּמְקִריל ְּבכָ א ה ַלַּמָּטרָ ם ְלִעיקוֹ ם ֶׁשהֵ א הּון ְוַהְּמַעְניֵ ', ְוכּות ֲעִתידוֹ ם ָלהֶ ם ּוַמִּגיִדי
 ֶׁשֵּיׁשא ְוִהיה ַהְּפׁשּוטָ ה ַהְּברּורָ ה ֵמַהִּסּבָ ת ֹזא. םאֹוְמִרים ֶׁשהֵ ם ַּבְּדָבִרים ּוְמַדְיִקי, םֵמהֶ ה ְּבַהְרּבֵ 

ה ּומַ ץ ְליַעֵ ה ּומַ ר לֹומַ ה מַ ם ָלהֶ ם ְואֹוְמִרים ֶׁשְּמַכְּוִני) םִחיצֹוִנִּיית ְוֹכחוֹ ם ֵׁשִדי(ם ְלָידָ  ִמיֶׁשהּו
ם ְוָנִׂשים ֲאָנִׁשי 100000מֵ ה ְלַמְעלָ  ְוִהִּפילוֹ  ֶהֱחִטיאּור ְּכבָ ם ֶׁשהֵ ה ְּׁשמּועָ ה ְוָעְברָ  .תַלֲעׂשוֹ 

  .םְליוֹ ם ִמּיוֹ ן ְוַקטֵ  הֹוֵלא  ְלַצֲעֵרנּור ְוַהִּמְסּפָ 
  

 ,"ירּוָחנִ ר ִטהּו"לְ ת ַּבַּביִ  'רְּבכּו' םְּבׁשֵ ת ְקֹטרֶ ת ַרּבוֹ לְ , םַלֵּׁשִדי תְקֹטרֶ ם ֶּׁשַּמְקִטיִרי םֲאָנִׁשי ְוֵיׁש
ם ֲאֵליהֶ ם ִנְקָׁשִרי ּוְבָכ םִּבְׁשִבילָ ת נֵרוֹ ם ַמְדִליִקי אוֹ ן ֶׁשמֶ , חֶמלַ , םֹּבׂשֶ ם ְמַפְּזִרין ְוכֵ 

ר ְיֹבַא ָּכל עַ ר ֲאׁשֶ , הּוַהּתֹ ם ְּבעֹולָ ם ְונֹוְפִלי, אַהּבָ ם ָּבעֹולָ ם ֶחְלקָ ם ּוְמַאְּבִדי, םּוְלטּוְמֹאתָ 
  .רַהֵּספֶ  ְּבֶהְמֵׁש



 

 ה

  
ה ַּבּתֹורָ ם ּוַמֲאִמיִני, ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ ל אֶ ם ַהְּקרֹוִבי, םְוַהְּטהֹוִרים ַהְּתִמיִמיל ִיְׂשָראֵ ם ֵמעִ ם ְוַרִּבי

קֵ  ר ֲאׁשֶ  ְּכִאּלּום ּגַ  ְלַצֲעֵרנּו יֵׁשוְ , תֲאִמִּתיה ָצרָ  ִמּתֹו אוֹ , תַסְקָרנּו ִמּתֹור ֲאׁשֶ , לִיְׂשָראֵ י ּוֶבֱא
ם ַהֻּמְבָהִקיל ִיְׂשָראֵ י ְּגדֹולֵ ל אֶ ת ִלְפנוֹ ם ִּבְמקוֹ ר ֲאׁשֶ , רַלָאחֵ ק נֶזֶ ת ַלֲעׂשוֹ ן ָרצוֹ  ִמּתֹום ּפֹוֲעִלי

ם ְוִנְרִאיה ִּכּפָ י חֹוְבׁשֵ ם ֶׁשֶחְלקָ  ,ֵאּלּום ְמֻפְקָּפִקים ֲאנִָׁשיל אֶ ם ּפֹוִני, םּוְבִצְדָקתָ ם ְּבָחְכָמתָ 
ם ּוְלעֹוָלמָ  םְלנְַפׁשָ ה ַהַּסָּכנָר ּוְבִעּקָ  ,רֶׁשַּבָּדבָ ה ְוַהַּסָּכנָה ַהֻחְמרָ ל ֹגֶד ת אֶ  םיֹוְדִעים ְוֵאינָ, םֲחֵרִדי

   .)הָהַרּבָ ם ּוְבטּוְמֳאתַ ם ָּבהֶ ם ְוַהּנֱֶעָזִרים ֲאֵליהֶ ם ַהּפֹוִניל ׁשֶ ( אַהּבָ 
  

ת ְּבָעיוֹ ל ֶׁשִּבְגלַ ר ַהִּצּבּוב ְּבֶקרֶ ם ּוְמֻפְרָסִמים ְידּוִעים ַרִּבים ָמִניאֳ ם ּגַ ם ֲאֵליהֶ ם ַהּפֹוִנין ּוֵבי
 ָזכּור ֲאׁשֶ ם ֳאָמִנים ֶיְׁשנָ ֵאּלּום ֳאָמִנין ּוֵבי, ָּכֵאּלּום ְמֻפְקָּפִקים ְלֳאַנִשים ְוהֹוְלִכים נֹוִטית ׁשֹונוֹ 

 ּוְכמוֹ , הִליׁשּועָ  ֵאּלּום ֲאָנִׁשיל אֶ ם ּפֹוִני ְוֵהֵחלּות ְצווֹ ַהּמִ ת ְוִלְׁשִמירַ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַלּתֹורָ  ְוִהְתָקְרבּו
ם ְמֻסָּכִנים ֲאָנִׁשיל ׁשֶ ק ַהְמֻפְקּפָ ם ְוִטיבָ ע ָהרַ ם ּתֹוכָ ל עַ ם עֹוְמִדים ֵאינָר ֲאׁשֶ ם ַרִּבים ַרָּבִנים ּגַ 

  .ֵאּלּו
  

 ָּכם ְלׁשֵ ק רַ ה ְלָׁשעָ ה ְיִׁשירָ ה ְּבִטיסָ ם הֶ ֲאֵלים ֶׁשַּמִּגיִעי ְוֵיׁש, תִפיִסים ֲאֵליהֶ ם ֶׁשהֹוְלִכי ְוֵיׁש
ם ַּבֲערּוִצים ַמֲעִביִרים ֶׁשהֵ  ָהַרְדיוֹ ת ְלָּתְכִניוֹ ם ֲאֵליהֶ ם ֶׁשִּמְתַקְּׁשִרי ְויֵׁש, הְּבָחְזרָ ם ְוחֹוְזִרי

ת ָּתְכִנּיוֹ  ַוֲאִפילּו, טְרנֵ ָהִאיְנטֵ  ֶּדֶרם ְוֶחְלקָ , רִשידוֹ ת ִּבְׁשעַ א ֶׁש ְוֵיׁשר ִשידוֹ ת ִּבְׁשעַ ם ַהִחּלֹוִני
  ָּכל עַ ת ֶׁשְּמעֹוְדדוֹ 

ת ֹּכחוֹ ג ְלַהִּׂשין ִנּתַ ד ֵּכיצַ ת ְוִלְראוֹ ר ְלַהִּכי יּוְכלּום ְיָלִדים ֶּׁשּגַ  ָכ, רְלִשידוֹ  יְָצאּור ְּכבָ ה ְּבֶטֶלִויְזיָ 
  .הַרּבָ ת ּלּוְּבקַ א ַהּבָ ם ָהעֹולָ ת אֶ ד ּוְלַאּבֵ ה ַהֻּטְמָאד ִמּצַ ם ִטְבִעייִ ל עַ 
  

ל ְוכָ , ַמָּמׁשם ָּבהֶ ן ֶּׁשֵאי, תָלַדעַ  ֵיׁש, םִטְבִעייִ ל ַהעַ ם ּוִמַּמֲעֵׂשיהֶ  ֵאּלּום ֵמֲאָנִׁשים ַהִּמְתַּפֲעִליל ְוכָ 
ת ְוֹכחוֹ ם ֵׁשִדיל ׁשֶ א ֶאּלָ , םֶׁשָּלהֶ א ם ִטְבִעייִ ל ַהעַ " םֹכחֹוֵתיהֶ "וְ " םִּנִּסי"ְוהַ " םִנְפְלאֹוֶתיהֶ "

ם ָהָאָד ל ְועַ , םְונֱֶעָלִמים ִמְתפֹוְגִגיה מַ ן ְזמַ ר ְלַאחַ ל ֲאבָ ה מַ ן ִלְזמַ ם ִקּיּום ָלהֶ  ֵיׁשר ֲאׁשֶ , הֻטְמָא
א ַהּבָ ם ָהעֹולָ ד ִאּבּוד ִמְּלבַ , הָזרָ ה ֲעבֹודָ ל ׁשֶ ל ָּגדוֹ א ְוֵחְט , הֻטְמָאת רֹוֶבצֶ ם ֲאֵליהֶ  ֶׁשָהַל
ט ְוִלְסחוֹ , םָצָרתָ ת ְּבעֵ ם ּוְפׁשּוִטים ְּתִמיִמים ֲאָנִׁשית ְלהֹונוֹ , םַמְטָרתָ י זֹוהִ ר ַוֲאׁשֶ , יַּכְסּפִ ד ְוִאּבּו

  .ַּבֶהְמֵׁש ָּכל עַ ם ִסּפּוִרי ֶׁשּיּוְבאּוי ְּכפִ , הּוְתִהּלָ ם ִּפְרסּוד ָכבוֹ ם ׁשֵ ם ָלהֶ ת ְוִלְבנוֹ , םְּכָסִפים ֵמהֶ 
   

ל אֶ  תַהּדֹוֶרׁשֶ ה ְקבּוצָ ם ּוְמִקיִמים ְּבַדְרּכָ  םֲאֵחִרים ּוְמַשְתִפי" תַלֲעׂשוֹ ם ַּמְגִּדיִלי"ׁשֶ  ְוֵיׁש
ם ֶׁשְּמַצְּלִמיא ֶאּלָ ה ָּבזֶ י ּדַ א ְו, סָהִסיַאנְ ה ְּבַמֲעׂשֵ ם ִנְפָטִרית רּוחוֹ ם ּוַמְעִלי ,םַהֵּמִתי

 ְלַהְפִריעַ ד ֵּכיצַ  "תָלַדעַ ", םָהעֹולָ י ְּבַרֲחבֵ ט ָהִאיְנֵטְרנֵ י ּוְבָאַתרֵ י ְּבֻפְמּבִ ם ַהְּדָבִרית אֶ ם ּוְמַפְרְסִמי
  .רַהִּנְפטָ ת ִלְמנּוחַ 

  
ר ֶׁשְּיֹבַאי ְּכפִ ( 'תַהְּתמּורוֹ ל ֵהיכַ 'ם ְּבׁשֵ ת ְלֵהיְכלוֹ ם ְוִנְכנִָסים ִחיצֹוִנִּיית ֹּכחוֹ ל אֶ ם ֶׁשִּנְקָׁשִרי ְוֵיׁש

ם ּוְמַטְּמִאים ְוִנְטָמִאי דעוֹ וָ  ּגּוֵרי, יֵרְייקִ  ְּכמוֹ ר ּוְבִתְקֹשוֹ ה ֵבֶמִדיַטְציַ ִׁשּמּוׁשי ְיֵד ל עַ ) רַּבֵּספֶ 
  .לִיְׂשָראֵ ם עַ ת אֶ ם ּוַמְחִטיִאי

  



 

 ו

י ְּכפִ ה ָזרָ ה ֲעבֹודָ א ְּבֵחְט ם ּגַ ם ֲאֵליהֶ ה ַהּפֹונֶל ּכָ ת אֶ ם ַמְחִטיִאיה ַלֻּטְמָאת ְלִהְתַקְּׁשרּוף ּוְבנֹוסָ 
   .ַּבֶהְמֵׁשא ֶׁשּיּובָ 

 ֵיְדעּון ְלַמעַ , לֶׁשּנּוכַ ם ָמקוֹ ל ְּבכָ  ּוְלַהִפיצוֹ , הזֶ ב ָחׁשּור ֵספֶ ר ָלאוֹ א ְלהֹוִצין ְלנָכוֹ  ָרִאינּון ַלכֵ 
ן ְוֵאיל ִמַּמעַ ת ֶׁשְּמַרֶחפֶ ה ַהְּגדֹולָ ה ַהֻּטְמָא רּוחַ ל ְועַ ם ָהַרִּבית ַהִּכְׁשלֹונוֹ ל עַ ר ּוְלַהְזִהיר ְלִהָּזהֵ 

  .םְמַעִּטיק רַ א ֶאּלָ ,  הּפֶ ה ּפֹוצֶ 
  

ר ְּכבָ ן ְוהֵ ן ֵּכיוָ , זוֹ ה ֲחׁשּובָ ה ְּבַהְקָּדמָ  ֶשצּוְיינּו תַהֻּטְמאוֹ י ִמּסּוגֵ ת ַאחַ ל ּכָ ל עַ ב ַנְרִחיא ר ְּבֵספֶ 
  . םֲאֵחִריר ְלַהְזִהיה ּוִמּמַ ר ְלִהָּזהֵ ר ְלִהָּׁשמֵ ה ִמּמַ ם ָהָאדָ  יֵַדע ּוְבָכ, הַּבַהְקָּדמָ  צּוְיינּו

  
  .ןֻּכּלָ  יּוְבנּור ֶׁשּנְַזִּכיט ּוֵמַהְמעַ ן ֵמהֵ ה ַּכּמָ ת ָחבַ ַהְר ד ְלצַ ם ְוׁשָ ה ּפֹ ה ִּבְקָצרָ ן אֹותָ ר נְַזִּכיל ֲאבָ 

  
ר ַהֵּספֶ ף ְּבסוֹ ם מּוָבִאי, ֵאּלּום ֹחִטאין ּוְלַתּקֵ , ןָמעוֹ ם ַרִּביב ּוְלָהִׁשיר ְלַהְחִזיי ְּכדֵ ם ּגַ  ְּכמוֹ 

, זוֹ ה ִמֻּטְמָאר ְלִהְׁשַּתְחרֵ י ֵד ִּבכְ ת ַלֲעׂשוֹ ) ְּבָכא ֶּׁשָחטָ י ִמ ל ּכָ (ם ָהָאָד ל עַ ה ֶׁשחֹובָ ם ַהִּתּקּוִני
ר ְוִנְפטָ ן ַהִּתּקּות אֶ ה ָעׂשָ א ְוה ִּבְתׁשּובָ ר ָחזַ א ְוא ֶּׁשָחטָ ם ָאדָ ף ַאא ֶאּלָ א ֶּׁשָחטָ י ִמ ק רַ א ְו

 ַעְצמוֹ ל עַ ל ְלַקּבֵ ל ֶׁשָּיכוֹ י ִמ ל ּכָ  - ַהֹּתהּום ְּבעֹולָ ת ְוִנְמֵצאם ַלֵּׁשִדיה ִנְמְסרָ  ְונְַפׁשוֹ ם ֵמָהעֹולָ 
ל ּכָ ר נֱֶאמַ ו ָעָלים ְוגַ ה ְּגדֹולָ ה ְּבָרכָ ו ָעָליא ָּתבוֹ  ְוַלֲהִׁשיבוֹ  ּוְלַהִּצילוֹ  ִּבְׁשִבילוֹ ן ַהִּתּקּות אֶ  ַלֲעֹר

ל ְּבכָ א ֶׁשֶּיְחטָ ב ְלִחּׁשּום ָלָאָד ר ֶׁשָאסּון ְוַכּמּובָ . ּוְמלֹואוֹ ם עֹולָ  םִקּיֵ  ְּכִאּלּות ַאחַ  ֶנֶפׁשל ַהַּמִּצי
ל ּכָ : ל"זָ  ֲחָכֵמינּו ָאְמרּוו ָעָלי. םַהִּנְצָרִכים ַהִּתּקּוִנית אֶ  לוֹ  ַיַעְרכּו מֹותוֹ ר ּוְלַאחַ ם ַהַחָּטִאי

ר ַיֲחזֹ ם ָאָד ן ָלכֵ . הְּתׁשּובָ ת ַלֲעׂשוֹ  ְּביָדוֹ ן ַמְסִּפיִקין ֵאיב ְוָאׁשּוא ֶאֱחטָ ב ְוָאׁשּוא ֶאֱחטָ ר ָהאֹומֵ 
א ַּבּבֹורֵ ק ִלְדּבֹ , הַהְּקדֹוׁשָ ד ְּבצַ ק ִלְדּבֹ ו ְּבַחָּייה ְוִיְזּכֶ , הֻּטְמָאל ּכָ ו ֵמָעָליר עֵ ִוינַ , וְּבַחָּייה ִּבְתׁשּובָ 

  .ןָאמֵ . םעֹולָ 
  

                                        
  'האור הגנוז'הוצאת ספרים                                 
  תל אביב                                       
                            

  
  

  :רהספת מקורו
  
  

  א"רב יוסף שני שליטגאון השחובר על ידי ה' שער יוסף'פר וס' שדי תפוחים'ספר 
  א"הרב יעקב הלל שליטעל ידי ' אהבת שלום'בהוצאת ישיבת ' תמים תהיה'ספר 

  א"ל זיע"ל זצ'הרב יורם מיכאל אברג, פרשת תזריע' מסילות אל הנפש'קונטרס 
  א"ל זיע"ספר פרדס רימונים לרבי משה קורדאוורו זצ

  היכלי התמורות, שת פיקודיפר, ספר הזוהר הקדוש
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  מאגיה לבנהשחורה ומאגיה 

  בהן איסור השימוש 
  ואיסור הקירבה למי שעוסק בהן

  
  
  

כמו . והשני על דרך השלילה, האחד בנוי על דרך החיוב. יש שני כוחות ברואי אלקים
  ). 'פסוק ז, ה"ישעיה מ" (עושה שלום ובורא רע, יוצר אור ובורא חושך: " שכתוב

  
והשדים מהצד השלילי , כים והעולמות העליונים הרוחניים הם מהצד החיוביהמלא

  ".הסטרא אחרא"ובארמית " הצד האחר"הנקרא גם בשם 
  

דברים חיוביים ככסף נראה לו שקבל , צד האחר כדי לקבל מהם עזרהלקשר נהאדם ה
, אבל המחיר שהוא משלם עבור כל זה הוא התדבקותו אליהם. אהבה וכדומה, וכבוד

  . לאחר מותו אינו מגיע למחיצתו לעולם והופך להיות כאחד מהםו
  

כבוד , אם זה למטרות ממון, והנקשר בצד החיובי ומשתמש בהם לצרכים גשמיים
ואם זה למטרות בריאות לימודים . נקמות על הטריח אותם והם נוקמים ממנ, וכדומה

והאדם ההגון במעשיו . נפרעים ממנו, ואם לא, מניחים לו, אם הגון הוא, ושלום) תורה(
טהור במחשבתו ובדבקותו באלקות המשתמש בשמות הקודש ובהשפעתם דרך 

, ללא אמצעים של מלאכים, שהוא האלקות עצמה, הספירות הנאצלות ממקור הכל
" ואענהו, יקראני, כי ידע שמי, אשגבהו"ועליו נאמר , ולם ומתעלהענקשר הוא לרבון 

  ).טו, א"תהילים צ(
  

בסופו של , על פי שנראים כעוזרים וכמועילים לשעתו במה שנתבקשו כוחות הרע אף
כפי הדוגמאות שיובאו בהמשך (דבר עזרתם הופכת למפח נפש וגורמת לצרות צרורות 

כיוון ולא אכפת להם תכלית העניין אלא המצב , לכן הם עוזרים מיד ולכל אחד). הספר
, והשכר הוא אינו כסף, תםואכפת להם השכר שניתן להם עבור עזר. העכשוי, הרגעי

מכוחות נפשו של המקבל עזרה מהם לכל עניין , מאכלים ותענוגות אלא חלקים מנפשו
, מסרב לקבל שכר גשמי על מעשיו) כוחות החיצונים(וככל שהמסייע . שירצה וידרוש

, כוחות הטומאה, כך יותר כוחות נפש של המקבל סיוע מהם נופלים בידי כוחות הרע
נופלים ממילא חלקים , בל גם אם ישלם סכום עתק למסייעים אלוא. הסטרא אחרא

מכוחות נפשו לידי כוחות הרע שלבסוף גובים ממנו את חלקם משכרו על מעשיו לפי 
וצריך לעשות על כך תיקון עבודה , והוא נכלל בגדר עבודה זרה, חלקי נפשו שבידיהם

ורצוי שיעשה . ר התיקוןזרה ותיקון על שנקשר לשדים וחיצונים כמובא בסוף הספר סד
או שהלך לאנשים שמקושרים לשדים כפי שהזכרנו , את התיקון על שנקשר לשדים



 

 ח

ויציל נפשו מהם , ובעזרת השם ינצל, פעמים כל אחד 3למעלה ותיקון לעבודה זרה 
  .בחייו ולאחר מותו

בכמה , והשאלה היא רק, מוכר אדם את נפשו למלאך המוות, ולכן בכל פניה אליהם
  .ה המכירהם הייתאחוזי

  
שיעשו ) פירוש קבלה מעשית(משתמש בשמות הקודש ושמות מלאכים ה כלוכנגד זה 
לא כל אדם יזכה ו .לראוי להזהו רק , ם היא קבועההעזרה הניתנת מהאשר , שליחותו

 נמנעים משמים, לשואל בבחינה כל שהיא כשמילוי הבקשה יכולה להזיקלה ובפרט 
, אין מי שראוי לעשות זאתבוודאות יום וה. חת ידיהםשותה כדי שלא תצא תקלה תמלע

, לא משתמשים בכך, )יוון ויש מתחזים רביםכתבנו אמיתיים כ(וגם צדיקים אמיתים 
, י שכיוון ואין אפר פרה אדומה אין להתמש בכך"כיוון וידועים להם דברי רבינו האר

ולים לפגוע בו ומלאכים יכ. את משפחתו ואת העולם הבא שלו, ומסכן האדם את עצמו
האם , וגם אם היה אפר פרה אדומה שמטהרת מטומאת מת. 'כיוון והשתמש בהם וכו

י לא היה משתמש "והאר. לכן שב ואל תעשה עדיף? האדם אכן ראוי להשתמש בכך 
והדברים , אלא היה מבקש בלבד מהשן יתברך, כך מעיד רבינו חיים ויטאל, אלובכל 

לימוד התורה הקדושה ובטהרה , דה על המידותעבו, וכל זאת מרב צדקותו, קורים
ושמחה גדולה בעבוגת השם , חסדים, קיום מצות ומעשים טובים, )טבילה תמידית(

   .שעות ביממה בבורא עולם 24, ובקיום המצות ובלימוד התורה ודבקות בכל רגע
  
  
  
  
  

  להטמא לשדים האיסור
  
  
  
  

  . 'רוחות ושדים'כוחות הצד השלילי נקראים בשם 
  

אמנם יש בידם . כיוון ואין להם גוף גשמי אלא רק את הרוח המניע את הגוף –חות רו
אבל זאת , עוף או אדם, להתגשם חלקית ולהראות למראית עין כגוף גשמי בדמות חיה

  . רק לשעה קצרה ולעניין מסוים בלבד
  

העולם נברא על ידי הבורא . נקראים הם כך משום שמעיד שמם על חסרונם –שדים 
". אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים: "כמו שכתוב, י"הוא בשם הקדוש שדברוך 

ששם זה מורה על נתינת תחומים בעולם לכל ) חכמינו זכרונם לברכה(ל "ואמרו חז
ותחומים אלו גורמים לשלמות , "שאמר לעולמו די"ופירשוהו מלשון , צורה וחומר

  . ולהתלכדות בין כל חלקיו, העולם
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המסמלת את הכח האלקי ' כאשר האות י, י"ם שדהוא חלק משש" שד"אמנם בשם 

וגורמים לשלמות בעולם הזה , "עולם הבא"הנודע מהעולמות הרוחניים הנקראים בשם 
והנה החסרון הוא באות . אותו כח אלקי חסר מהם, )י שם"וברש, ד', בראשית ב(

על ידי  כי ההשפעות הניתנות, אך ההתחלה שוה בשניהם, האחרונה של השם הקדוש
וכביכול , השדים בשעת נתינתם לא נראה הבדל ביניהם לבין קבלתם מהצד החיובי

התוצאה חיובית , הקדושה אבל בסופו של דבר כשההשפעה היא מצד, יםשניהם שוו
ואילו בטומאה התוצאה הסופית תהיה , של השם הקדוש' כיוון שמקבלת היא מאות הי

  . יהכח האלק', כיוון וחסרה האות י, שלילית
  

למרות שנקראו שניהם נביאים לא שאבו הם , לכן משה רבינו ולהבדיל בלעם הרשע
, משה שהיה מקורו מהקדושה. והבדלי התוצאות נראו רק במאוחר, מאותו מקור

נחשים (ולהבדיל בלעם הרשע שפעם בכח נחוש , הניסים שנעשו על ידו הועילו
  ).ח, א"במדבר ל(רג עמהם בסופו של דבר לא עזר לשלוחיו ונה, וכישוף) ולחשים

  
ואם להבדיל בלעם , היו אלו מים שנבראו במקום, וכשמשה הכה בסלע ויצאו ממנו מים

היה יכול להראות כמוציא מים על ידי הבאתם ממקום אחד על , הרשע היה מכה בסלע
הודו , ולכן במכת הכנים לא יכלו השדים לקבץ כנים ממקום אחר. ידי השדים

י "טו וברש', שמות ח" (אצבע אלהים היא"ואמרו , משה נביאווב' החרטומים בכח ה
מתקיימת , והיות ולמראית עין שני הכוחות עושים כביכול את אותה הפעולה). שם

ילי הכח להראות כאילו ולצורך זה ניתן לצד השל, הבחירה בעולם באיזו מהן לבחור
  .עושה ועוזר

  
  

  ביצים, נרות, שמן
  

הוא מסוכן , שדי בוהן וכדומה, שדי ביצים, שדי שמן, גילוי העתידות על ידי השדים
מסכת (לפעמים מכזבים כמובא בגמרא השדים . והתורה אוסרת לעשותו. ביותר

ובשניהם , ויש שדי כוס שנעשה בשמות הקודש ויש בשמות הטומאה). א"ק, סנהדרין
ופעמים שאומרים אמת ופעמים , מעלים את השדים בכוס שיגידו עתידות ונסתרות

שנים בבוהן ובציפורן ובכף היד ' וכן יש שדים שנראים לילד בן ט. מכזבים ומשקריםש
ויש בודקים ומבטלים עין הרע על ידי שבירת ביצה על חודה , ועונים לכל שאלותיהם

ל זה בא מכח השדים השם כויש לדעת ש, בהזכרת שם האדם שממנו באה העין הרע
לטיהם "קבל השפעתם וכולם בגדר ל ותנר וכן יש שמדליקים להם שמן או .ירחם

והמשתמש בהם נדבק בטומאה גדולה , המוזכרים אצל חרטומי מצרים, "ולהטיהם
לכן ימהר . ואמת ושקר משמשים בהם בערבוביא !מאוד ומאבד את העולם הבא שלו 

ואם יכולים אנשי מעשה יעשו שני  .ובעזרת השם יכופר לו, אדם ויעשה תיקון לנפשו
ואת תיקון הנפטרים הגדול שתיקן הרב יהודה פתיה , אים בסוף הספרתיקונים אלו המוב
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ל לאנשים שנטמאו בשדים וכו ולא חזרו בתשובה ולא עשו תיקון על מעשיהם "זצוק
  . הרעים

  
שאינה , בשכינה הקדושה, מה שאין כן בכוחות הקדושה. כל זאת בכוחות הטומאה

את האמת , אבך כאשר עונה .ואינה ממהרת להשיב לאדם בגלל חטאיו, ממהרת לעזור
ולא כעזרת הקליפות שממהרים לעזור , עזרתה עזרת אמת לנצח, וכשעוזרת, תאמר

  .דריבית מנפשו השם ישמרנוואחר כך נוקמים באדם ולוקחים ריבית , בשעתו
לכן על האדם להתנקות מחטאיו ולכפר על עוונותיו על ידי תיקוני העוונות המובאים 

בהמשך (עזרת השם יכופר לו ויכנס לקדושה ן חכמים ובבספרים שדי תפוחים ולשו
ובחטא עבודה זרה שהיא חלק ' הספר מובאים התיקונים למי שנטמא בשדים וכו

         .)מטומאה זו
   

ונפשי יצאה : "או בשיחה ככתוב, קשר בנפשו לדברים שעמם הוא בא במגעהאדם נ
ולכוחות , פילו לחפציםוא". ונפשו קשורה בנפשו"וככתוב , )שיר השירים" (בדברו

, ואם הם חיוביים, להיות טמא, הופך האדם לשלילי, ואם הם כוחות שליליים. רוחניים
  . הוא ניזוק ומזיק לאחרים, אבל הוא אינו טהור מספיק כדי להשתמש בהם

  
. ללא קשר לכוחות אלו, יש נפשות הקרובים יותר לרוחניות וקולטים דברים מצד עצמם

כן נפשו , וככל שאדם נמנע מלהקשר אל הגוף ותאוותיו. עלתוהנפש בלבד היא הפו
  .תעורר בו להכיר ולחוש בדברים הרוחניים בהתאם למקומה ומעמדה

  
  קלפים

  
ְוַהּׁשֹוֵאל ַּבֲעָצָתם ֶׁשל ּפֹוְתֵחי . ַמְלֵכיֶהם ְוָׂשֵריֶהם, ַהְּקָלִפים ְּבנּוִיים ַעל ִּפי ַמֲחנֹות ַהֵּׁשִדים

ְוהּוא ִּבְכַלל ַמה , ַרֲחָמנָא ִלְצָלן, ְמַטֵּמא ִנְׁשָמתֹו ּומֹוְסָרּה ִּביֵדי ַהֵּׁשִדים, םַהְּקָלִפים ְלִמינֵיהֶ 
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב , ּוִמְסָּתֵאב ַעל ְיֵדי ַהָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני, "ַהָּבא ִלַּטֵּמא ּפֹוְתִחין לוֹ : "ל"ֶּׁשָאְמרּו ֲחזַ 

ישנם . ַחר מֹותֹו נֹוֵפל ֵּבינֵיֶהם ְוֵאין ְלנְַפׁשֹו ְמנּוָחה ְּכָללּוְלַא, )חיי שרה' פ(ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
  .סוגים שונים של קלפים

, קלפי אושו :אולם ישנם מסוכנים לא פחות והם ,המוכרים ביותר הם קלפי טארוט
לקבלת המיועדים מסרים נוספים טמאים ששמם קלפי  םוקלפי, "קלפי המלך שלמה"
  . קלפי המלאכים ועוד, קלפי האור, לותקלפי האֵ : דוגמאל" עולמות עליונים"סרים ממ

  נרות, מים ומלח, מי בושם, טיפות שמן. ופועלי ישועות, מגידי עתידות, ידעונים
  

ם ֶׁשֶחְלָקם ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵׁשִדים ְלִמיֵניהֶ ת ְיׁשּועוֹ י ּופֹוֲעלֵ ת ֲעִתידוֹ י ּוַמִּגידֵ ה ְלִיְּדעֹוִנים ַהּפֹונֶן ְוכֵ 
. ַמֲעֵׂשה ֵׁשִדים הּוא -ְוַהִּמְתַעְּסִקים ְּבכֹוס ַמִים ְוִטּפֹות ֶׁשֶמן ָעָליו , ה ֶׁשל ָחְכָמה ּוְקֻדָּׁשהְּבַמְסוֶ 

אֹו , ְוֵכן ַהּׁשֹוְפִכים ַמִים ּוֶמַלח ְּבָמקֹום ֶׁשּנַָפל ָׁשם ָאָדם אֹו ֶׁשַּמְדִליִקים ֵנרֹות ְּבֵבית ַהִּכֵּסא
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ְמַאֵּבד , ָהעֹוֶׂשה אֹוָתם, ָּכל ֵאּלּו ְודֹוֵמיֶהם. ֶמה ַלַּקְרַקע ְלַפֵּיס ַהֵּׁשִדיםׁשֹוְפִכים ֵמי ֹּבֶׂשם ְוַכּדוֹ 
ְויֹוֵתר טֹוב ַלֶּנֶפׁש ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ַּכף . ּוְביַד ְׁשאֹול ִיֹּפל ַלֲאַבּדֹון עֹוָלם, ֶחְלקֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא

" ַנֲחַלת יֹוֵסף"ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב . ֵּׁשִדים ְוִלְהיֹות ָׁשרּוי ִעָּמֶהםַהֶּקַלע ְוֵגיִהּנָם ִמִּלֹּפל ְּבַצֲחנַת הַ 
  . ּוָבא ְלַבֵּקׁש ַּתֲחנּוִנים ַעל נְַפׁשוֹ , ְּבֵׁשם ֲחֵברֹו ֶׁשָּנַפל ֵּבינֵיֶהם) ב"דף י(

  

  קמיעות
  

ּוְתִמיִמים ִנְכָׁשִלים ָּבֶהם , ְוֵכן ַהְרֵּבה ְקִמיעֹות ֵאינָם ִּבְקֻדָּׁשה ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּבַעת ֵׁשִדים
ָיִחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו ְלַתֵּקן , ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְּביָדֹו ְיַמֵהר .ַחס ְוָחִליָלה, ּוְבכֹוְתֵביֶהם ְוסֹוָפם ַמר

ֵמהּו ְוֶאל ִויַרחֲ ' ְוָיׁשֹוב ֶאל ה, ְּפָגם ַנְפׁשֹו ָהֻאְמָלָלה ּוְלַהִּציָלּה ִמִּלְנֹּפל ִּביֵדי טֹוְרֵפי ָאָדם ֵאּלּו
חַ  ֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְס   .ֱא

  
  בפרט' בכור'הקטרת קטורת בכלל וקטורת בשם 

  
קטורה פירושו . קטורת להעלות שפירושה 'לבכר' מהמילה הוא" בכור" התערובת שם

ריח  –וכאמור ריח הקטורת . על ידי הקטורת נקשר האדם לרבדים רוחניים. קישור
  . ריח הקטורת מלשון קישור רוחני –שירה קטורת מלשון ק, מלשון רוח

  
 הדת בטקסי הקתוליים לנוצרים גם ועבר קטורת להעלות המנהג התפשט הזמן עם

רוחני כחלק  ונקיון טיהור של סוג סימלה הקטורת העלאת .התרבויות בכל והתבסס
   .ונחשב קדוש לפולחן בעצמה והפכה, מהפולחן הדתי של הגוים

  
קטורת זרה . המקדש בית של הפנימי המזבח על" זרה ורתקט" להקטיר אוסרת התורה

 כן הקטרת הקטורת כמו. מותרת איננה המדויק הבשמים בהרכב שאיננה קטורת היא
ה "ע עוזיהו המלך כמו, להיענש של התורה עלול זה צו שמפר ומי ,לכהנים רק מותרת
 פרק', ב הימים דברי(במצחו  בצרעת ולקה ונענש, המזבח על קטורת להקטיר שביקש

  .)ח"י –ו "פסוקים ט, ו"כ
  

 שימוש לעיתים בה ונעשה ומאחר, בהודו במיוחד, מזרחעיקר בב נפוצה הקטורת
 ,זמן לאורך ושאיפה לשימוש מומלצת איננה היא טבעיים ופחות סינטטיים בחומרים

 לבעיות רגישות עם לאנשים בעיקר להזיק עלולה הבכור תערובת. לגופנו לנזק מחשש
אלא גם ברובד , אולם היא מזיקה לא רק ברובד הדשמי .לכימיקלים רגיותואל נשימה
  .הרוחני
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  'בכור'ה תערובת
  

  . שונים וצמחים שרפים, ממינרלים מורכבת הבכור תערובת
  

אם הוא לפי תורתינו הקדושה או , כאשר ברצונינו לדעת אם מקור המנהג נכון או לא
מי ייסד אותו . היכן הוא התחיל. המנהגעלינו לגיע ולמצוא את מקור , ההיפכך ממנה

  . ולמה
  

 כוונה מתוך אפריקה צפון" תרבויות"מ הגיע ,הבערת קטורת הבכור מנהג מקור
  . מצרים והמדינות שסביבתהאזור  הכוונהצפון אפריקה  .הבית את "טהר"ל
  

ידועים היו בהתקשרות , ובכלל עמים שונים, על פי התורה הקדושה מצרים וסביבותיה
, ואחיזות עיניים, עבודה זרה, כפי שמצאנו אצל מצרים שהייתה מלאה בכשפים, םלשדי

ומואב היו מומחים , לוחש לחשים, וכפי שמצאנו אצל מדין שבלעם הלך אל נחשים
הרבה מומחים יש להתקשר לשדים ולכוחות חיצוניים כך גם בימינו . במעשי כשפים

  . קטורת ועוד, נרות, מיםעל ידי שימוש בדברים רוחניים כגון בש, וקליפות
  
  

  מעשה קטורת הבכור
  

 ומחממים מאלומיניום פעמי חד כלי בתוך שמים, יחד מערבבים התערובת חומרי את
 בתוך מותכת להיות מתחילה הבכור שתערובת לאחר. בבית הגז על ישנה מחבת על

 המקטיר אומר מילים מסויימות ומכוון להקטיר את קטורת הבכור, האלומיניום מיכל
 הבית בכללאחר מכן הוא עובר . עשן סמיך עולה מהקטורת ומתפזר בבית. לשדים
עובר חדר חדר ביסודיות  כך אחרו, השם ירחם, הרוחני" טיהורו"ל כללי באופן

לאחר שעשן ). כי אין צורך בכך, ולא נכנס יותר מידי לפרטים(אותו רוחנית " מטהר"ו
הכניסה לבית וחותם בכך שהבית יהיה הוא עובר סביב , סמיך ממלא את כל חדרי הבית

  . ושדים ישלטו בבית, טמא
  
  

, העממית היהודית במסורתומנהג גרוע ולקוי בשורשו  טקס הוא הבית מרחב טיהור
על פי לחלוטין הוא אסור , ונהפוך הוא, אשר אין לו בסיס ומקור בתורתינו הקדושה

, לשדים ,לעבודה זרה תהקטרת קטורוא איסור לכיוון והוא בגדר  ,תורתינו הקדושה
  .כל בני הבית נפגעים, ידי כךעל ו. קטיר מקשר עצמו לשדים שיעשו רצונומשכאמור ה

  
 מפגיעת הגנה .מטומאה טיהור :לטקס הקטרת קטורת הבכור כביכול מספר מטרות והן

 מזיקים שדים גירוש .ומחלה כאוןד, עצב, כעס -כמו שליליות אנרגיות הברחת .רעה עין
וההפך , כאשר כל הדברים יסודם בטעות כפי שציינו .כאוןד או ממחלות פוירי .ופחדים



 

 יג

שדים , אנרגיות שליליות חודרות לבית, הבית נשלט על ידי כוחות טומאה. הוא הנכון
ומתחים וזעם , אין הרמוניה ושלוה, פחדים כעס ייאוש ועוד מצוים בבית, מצוים שם

  . נמצאים באויר
  

את " טהר"הגיעה אליה יהודיה עם קטורת בכור ל אשר, התקשרה אלי אשה מחדרה
  . הבית בהמלצת חברה שלה

  
וממנה היא בקשה , כאשר היא הגיעה היא בקשה מבעלה להוריד את הכיפה שעל ראשו

הבעל אמר שאם זה מה שצריך לעשות כדי שהדבר יעבוד אז . להוריד את כיסוי הראש
ואופן לא הסכימה להוריד את בעל הבית בשום פנים . הוא מסכים והוריד את הכיפה

והחלה בפעולת הקטרת , היהודיה ראתה שאין ברירה אלא להמשיך. כיסוי הראש
לאחר שהלכה . ועברה חדר חדר ביסודיות, מסרה את עצמה אליהם, הקטורת לשדים

  . החלו דברים לקרות בבית
  

. םהיו דברים שחזרו על עצמם מזה כמה וכמה שני, כעסים וחולשה, מריבות ומתחים
, יום שבת הפך ליום ההפך משמחה כאשר בני הבית מרוגזים ללא סיבה אחד על השני

  . כעס וכדומה, אחריה מתחוללת מריבה –וכל מילה שנזרקת לאויר 
  
  

  עצות לטהר הבית מחדש
  

 וכת הבית את כל תיקון חנ ויקראו. ואם אפשר בעשרה עדיף. חנוכת בית כמובן
  ).רמובא בהמשך הספ(מהסידור 

  
 ואם אפשר . מה טוב, ואם אפשר חדר חדר, ץ לומר את פרשת פיטום הקטרתמומל

לילה בשעות או לאחר חצות . וניתן לאמרו רק בשעות היום. עדיף, עם כוונות
  .)עם ובלי כוונות בהמשך הספר מובא(ניות לפי לוח השעות זמ

  
 רב חבר מהעיר אלעד סיפר שעשה את הדבר הבא וברוך השם עלה הדבר בידו :

ישאלו את בעל , שיאמרו את התיקון הכללי) אנשים 10או  3(ם בית דין להקי
אם , הבית אם הוא מעוניין שהמצב הטמא ימשך בבית ושדים ימשיכו להיות בו

שהוא מעוניין לחזור למצב הקודם שלא תהיה רשות לטומאה ולשדים להכנס 
הוא יענה כמובן שהוא לא מעוניין בטומאה ושדים שיהיו בביתו . לבית

בית הדין כאן למטה גוזרים על , ובית הדין יאמר שכפי שהם. ושיסתלקו מהבית
כאן גם יגזרו בבית דין של , הטומאה ועל השדים והקליפות לצאת מהבית

ורבי , ריא אשכנזיורבי יצחק ל, וכל זאת בזכות רבי שמעון בר יוחאי, מעלה
   .)מובא בהמשך הספרבית הדין נוסח (נחמן בן פיגא 
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 רצוי גם לערוך את התיקון תיקון של מי שנטמא לשדים ואת הלערוך  םוהחשוב ג
). כאשר כוחות חיצונים אלו מוגדרים כעבודה זרה ממש(עבודה זרה למי שעבד 

תיקונים אלו (בורא עולם שיסיר את הטומאה מהבית להתפלל לוכמובן שיש 
    .)מובאים בהמשך הספר

  
  
  
  
  

  איסור עבודה זרה
  

  

הרי הם לא משתחוים לפסל ולא . א עבודה זרה אינו מדבר אליהםשחט, רבים החושבים
ֵחְטא אמנם . ולא משתחוים לפרה, לא מגישים לפניה מאכלים כמו בהודו, עובדים בובה

א יֹוְדִעים רֹוַע ַמֲעֵׂשיֶהם ֲאֶׁשר ֵהִּמרּו ֶאת ֵאל  ֲעבֹוָדה ָזָרה ַרִּבים ִנְכָׁשִלים ּבֹו ִמְּבִלי ַדַעת ְו
ּוִמְּכָלל ֵחְטא . ַהֲחִליפֹו ְּבבֹורֹות ִנְׁשָּבִרים ְסרּוִחים ּוְמאּוִסים ֲאֶׁשר ֵאל ֵנָכר ׁשֹוֵרץ ָּבֶהםֶעְליֹון לְ 

אֹו ִמי ֶׁשַּמֶּכה . ִמי ֶׁשִּנְכנָס ִלְכֵנִסּיֹות ֶׁשל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכַנְצרּות ֶוֱאִליֵלי ַהִּמְזָרח: ֶזה
א ִּתְׁשלֹוט ּבֹו ַעִין ָהַרעְּפָעִמים ַעל ' ְּבֶאְצָּבעֹו ג ז ֶׁשל ַהַּנְצרּות ֶׁשעֹוִׂשים "ּוְמקֹורֹו מע. ֵעץ ֶׁש

ָהֵעץ "ְּדַהְינּו . ְוקֹוִרים לֹו הֹוִלי וּוד. ָּכ ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ָהֵעץ ֶׁשָעָליו ָּתלּו ְלִיַמח ְׁשמֹו ְוִזְכרוֹ 
ּוְכמֹו ֶׁשָּפַרץ ַהִּמְנָהג ֵּבין ּבּוִרים ְוַעֵּמי . ֹו ִמַּמֲאָכלֹו ַלָּׂשָטןְוֵכן ִמי ֶׁשַּמְפִריׁש ִמִּפּתֹו א". הַקֵדׁש

ֶּׁשָהעֹוֶׂשה ֵכן הּוא ַמְקִריב ָקְרָּבן ַלֲעבֹוָדה . ַלְּקִליָּפה" ַהּמֹוִציא"ֲאָרצֹות ְלַהְפִריׁש ֵמֲחִתיַכת 
ְואֹוָתם ְּגָבִרים . ּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמהֵּכן יָׁש ְוֵגִהיֹנם ָּכֵלה ְוהּוא ֵאינֹו ָּכֵלה ֶאָּלא ִאם. ָזָרה

ֶׁשֵאינָם ְמִביִנים ֶּׁשֵהם ". קּוקּו"ּוָמה ֶׁשִּנְקָרא , "ָצָמה"ַהְמַגְּדִלים ְׂשַער ָראֵׁשיֶהם ֵמָאחֹור ְּכֵעין 
. ָדה ָזָרה ֶׁשָעַבד ֵעָׂשועֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּנֹוְתִנים ֹּכַח ַלְּקִליָּפה ִלינֹוק ִמָּמקֹום ָּגבֹוַה ְוהּוא ֲעבוֹ 

ַּכָּונַת ל "י זצ"של הארְוַעֵּין ְּבַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש . (ז ֶׁשל ֱאדֹום ְמַגְּדִלים אֹותוֹ "ְוָלֵכן ּכֹוָמֵרי ע
  ). ַהָּׂשק ְוָהֵבן

ֶׁשּזֹו , ְלֵׁשד ְוַגם ִמי ֶׁשָהַל ְלאֹוָתם ַמִּגיֵדי ֲעִתידֹות ַהַּמְדִליִקים ֵנרֹות אֹו ְמַקְּטִרים ְקטֹוֶרת
לכן העושה תיקון על שטמא עצמו בהתקשרות . ַּכְּמֹבָאר ַּבּפֹוְסִקים. ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּגמּוָרה

  . עליו לעשות תיקון עבודה זרה, לשדים

וכדומה המאמינות  ח אֹו ַּתְרּבּות ָיָוןרַהַּנְצרּות אֹו תֹורֹות ַהִּמזְ ּוִמי ֶׁשָּנָטה ַאֲחֵרי ִסְפֵריֶהם ֶׁשל 
ַעל ָּכל ַאַחת ֵמֵאֶּלה יֵׁש ָלָאָדם ָלׁשּוב . מהם ַרֲחָמָנא ִליְצָלן 'פסלים וכדו, באלילים, צלובב

ֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוחַ , ֶׁשְּיַרֲחֵמהּו' ְּבָכל ִלּבֹו ֶאל ה   .ְוֶאל ֱא
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  , שוניםה תקשורהסוגי הסכנה הרבה בכל 

  עבודה זרה היכלות התמורות ו
  

  

. ִלְפרֹוץ ֶאת ַמְחסֹום ַהּגּוף ְוִלְראֹות ְוַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ֶׁשֵמֵעֶבר ַלְּטַבע, ַעל ְיֵדי ִרּכּוזיש ַלֶּנֶפׁש 
ְוִלְצּפֹות ְּבֹכחֹות רּוֲחִנּיים ַהַּמִּקיִפים אֹוָתנּו ְוִלְׂשחֹות ָּבֲאִויר . ְלַרֵּפא ַעל ְיֵדי ַמַּגע ָיד, ְּכגֹון

ִלְראֹות ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש ַעָּתה אֹו ֶאת ֲאֶׁשר , ַהֶזה ְלִהָּמֵצא ָׁשם ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים ָּבעֹוָלם
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהּנֶֶפׁש ּפֹוֶרֶצת ֶאת ַמְחסֹום ַהּגּוף , ָּדָבר ֶזה ְּכֶׁשְלַעְצמֹו ְמֻסָּכן הּוא. ִהְתַרֵחׁש ְוִיְתַרֵחׁש

ּתֹות ַהְקִליּפֹות ֶׁשִּמְתַדִּמים ְּבֵעיֶניָה ֶׁשֵהם ּכַ " עֹוַלם ַהְּתמּורֹות"ִנְתְקֶלת ִהיא ְּבֹכחֹות ֶׁשל 
, ּוַמְתִעים אֹוָתה ְּבִדְמיֹונֹות ַׁשְוא ּוַמּדֹוִחים ֶׁשל עֹוָלמֹות ּוְסֵפירֹות נֲַעלֹות, ְּכרּוֲחִנִּיים ּוְקדֹוִׁשים

א ִלּפֹול ְלַהִּדיָחּה ֵמֶאֶרץ  ַחִּיים ְוָצִרי ְקֻדָּׁשה ַרָּבה ּוְזִהירּות ְּגדֹוָלה ְוַכָּונוֹ  ת ֹקֶדׁש ֲעצּומֹות ֶׁש
  .ְּבִרְׁשָּתם

ֶׁשָּכל עֹוְבֵדי ָהֱאִליִלים ֶׁשל ַהִּמְזַרח ִאְּמצּו ִׁשטֹות ֵאֶּלה ְוֵעְרבּו , ֲאָבל ַהָּדָבר ֶהָחמּור ִמָּכל הּוא
כּוָּלם ֲאסּוִרים . 'וכדוּגּוֵריי , ְוָלֵכן ַהֵּמִדיָטְציֹות ְלִמינֵיֶהם ְוֵרייִקי. ָּבֵהם ֶאת ֲעבֹוָדת ֱאִליֵליֶהם

א ב ֵׁשמֹות ֶׁשַבקֹוֶדׁש ֶׁשּל"ְוַדע ֶׁשְּבֵרייִקי ֵיׁש ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֹכחֹות ֶׁשל ע .ְּבִאּסּור ֲעבֹוָדה ָזָרה
חטא של אדם ש ּוִמי ֶׁשִנְכַׁשל ְּבַאַחת ִמָּכל ֵאֶּלה ָצִרי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון ֶזה .ִיְׁשְמֵרנּו' ה, ִּבְקֻדָּׁשה

  .בעבודה זרה כפי שמובא בהמשך הספר

  

  ? תקשורמהו 
  

ישויות רוחניים וללעולמות , מסוכנת ואסורה על פי התורהתקשור היא דרך התחברות 
 אנו מתחבריםהאדם מתחבר ישויות ומדריכים שונים , דרך התקשור עם גופים. שונות

, מדורי גהינום 7אשר מקורה בהיכלי התמורות אשר שרשי ב , מצד הטומאה הכוונהל
, מא את נשמתו של המתקשרשדים ועוד המעוניינים בלט, ובהם מלאכי חבלה

  .לאחר מותו אליהםובלקיחתה 
  

ניתן לתקשר עם ובו גם , בסיסו של התקשור הוא מתרבויות עמים שונים כפי שנפרט
וגם באמצעות , ביניהם כפי שציינו מלאכי חבלה, מצד הקליפות ישויותן גדול של מגוו

ן בעזרת החושים וה‘ כדורי בדולח וכו, נומרולוגיה, כמו קלפי טארוטרים טמאים עז
  .פיזיים -המטא

 
וכן על ידי סממנים , סוג של מדיטציהתקשור היא טכניקה רוחנית המאפשרת על ידי 
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  'מדריכים'של עבודות אלילים או נצרות להגיע למימדים רוחניים בשימוש ובסיוע של 

מהיכלי או שדים מלאכי חבלה למעשה שהם , וכדומה 'כי אורמדרי'רוחניים הנקראים 
למשוך אותם , המפתים בני אדם להכנס להיכלות אלו, התמורות כפי שיבואר בהמשך

המתקשרים מכנים את המימד . לטומאה ולאבד את נשמתם ואת חלקם לעולם הבא
ובנת או בלשון מ' הסטרא אחרא'על פי התורה הוא נקרא . 'הצד האחר'הרוחני בשם 

, מדורי גהנום 7, היכלות הטומאה, צד הטומאה, היכלות של מלאך המוות: יותר בשם
ה בזוהר ניתן למצוא המון מידע על כל היכלות הטומא( או בשם היכלות התמורות

ולאחר קריאה , ק"התמורות בספר פרדס רימונים לרמ ובפרק היכלות, פרשת פיקודי
ם אלו כמה הוא מסתכן באיבוד העולם הבא ועיון אפילו קצר בהם יבין המתעסק בדברי

להתקרב לתורה לצד , לשוב בתשובה, ושעליו להתרחק, כמה טומאה נאחזה בו, שלו
ולהסרת הטומאה , ולערוך את התיקונים המובאים בסוף הספר לתיקון נפשו, הקדושה

  ).אשר נדבקה בו

  

  תקשור למתים

  

רם לכל מי והנזק שנג, יאנסבעריכת סכפי שנפרט בהמשך ונסביר את האיסור החמור ש
רוחני גדול מאוד לכל המשתמש בשיטות התקשור לסוגיהם נזק נגרם כך , שמשתתף בו

מלאכי היכלות התמורות ו, הוא יטמא יותר, ככל שאדם יעסוק יותר בתקשור .השונים
שכבה רוחנית עבה מאוד של טומאה שיהיה קשה בילפפו אותו בטומאה שוב ושוב 

יתרה מזאת  .יתכן שיצטרך מספר רב יותר של תיקונים לצורך כךו, מאוד להסיר אותה
הוא כבר אינו ירגיש בטומאה כשם שאדם הרגיל להיות בביוב אינו מרגיש את הצחנה 
והסרחון אשר בו הוא מצוי עד כדי כך שיכול הוא לאכול אוכל בלא מפריע על אף 

הוא יריח את ריח רק וכאשר הוא יצא או יתחיל לצאת משם . הסרחון הרב המצוי שם
  .את ריח הקדושה לעומת ריח הטומאה והצחנה, האויר הנקי

  

בעבר אצל ) לטומאה, שאדם נקשר לצד האחר, מלשון התקשרות וקשר(סוג התקשור 
חפירת גופתו מתוך הקבר של האדם שעמו בכדי להשיג מידע היה באמצעות , הגוים

את הטקס מאלץ את רוחו  היה המכשף העורך, לאחר שנחפרה הגופה. רצו ליצור קשר
. שכמובן אסורים על פי התורה של המת לשוב אל גופו באמצעות לחשים והשבעות

כמו גם אסור על פי התורה להוציא או לעשות דבר כלשהי לגופת הנפטר כיוון וככתוב 
ישנן ו. אפילו חודה של מחט בבשרו, בגמרא במסכת ברכות שהנפטר מרגיש הכל

על תוצאותיהם הקשות של ניסיונות , של הגויםטוריים סיעדויות שונות בכתבים ה
  . ואלחמורים ואסורים 
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, מתוך הנצרות, בארצות הברית שיטה אחרת החלה, למניינם של הנוצרים 19-במאה ה
בשיטה זו את מקומו של . רוחניות: כלומר. ושמה ספיריטואליזם, שמקורה בעבודה זרה

אותו . מתקשרים מכנים עד היוםכפי שאת חלקם של ה, "המדיום"המכשף החליף 
רוחו של המת  מתקשר באמצעות לבישתהיה , האיש הרוחני מצד הטומאה, "מדיום"

שכל , הסיאנס הביתי: היום הוא נקרא בפי כל. ומעביר מסרים לקרוביו החיים, בו
 .אלא אם יחזור בתשובה ויתקן, העושה אותו נענש קשות ואין לו חלק לעולם הבא

  
למניינם  נו היום התפתח החל מהמחצית השנייה של המאה העשריםהתקשור המוכר ל

זימון נשמה הנמצאת היכן . התקשור עם המתים לא פחות חמור מסיאנס. של הנוצרים
היא נזרקת , פירוש שקולעים אותה, שהוא בסביבה פירושו נשמה הנמצאת בכף הקלע

יה בגלל עברות מצד אחד של הרקיע אל צד שני בבריחה ממלאכי חבלה הרודפים אחר
הרוחות 'על כך מומלץ מאוד לקרוא בהרחבה בספרו של הרב יהודה פתיה (שעשתה 
בין אם היא מזומנת על ידי , ה אינה שמחה להגיע שוב לכאן אותה נשמ). 'מספרות

ובין אם היא מגיעה לכאן כיוון , המתקשר באופן מכוון המפריע לה להיות במנוחתה
, דומה הדבר לעריכת סיאנס, עם המתים בדרך זווכל המתקשר ". הייתה בסביבה"ו

  .ויש לעשות על כך תיקונים, אסור הדבר
  

יין 'פופולרי באמצעות ספריהם של מתקשרים מפורסמים כמו גלהפך התקשור 
 "זוכה"אחת המתקשרות שהביאו את התקשור למודעות הרחבה שלה הוא   ,רוברטס

   .כיום
  

באמצעות ישות סמה את הידע שהתקבל ופר' תקשרה עם ישות בשם סתטוענת שהיא 
היא ' כמו סת "גבוהות"מטרתן של ישויות היא ומתקשרים רבים אחרים טוענים כי  .זו

הישויות הם טוענים ש .כדי לקדם את התפתחותה, להעביר את הידע לכלל האנושות
אם  .המתקשרות מלמדות אותנו שהאנושות נמצאת כעת בשלב קריטי של התפתחותה

היא תזכה לעלות לשלב , הם היא נתונה כעתבשות נכון עם המשברים שתתמודד האנו
כדי לעזור לה , התקשור נמסר לאנושות כמתנהש וטוענים, הבא של ההתפתחות

 . בתהליך החשוב הזה
  

ועל פי , וזאת על פי רבותינו הקדושים. מכוונות מעיקרן, "  " המילים המסומנות ב
הללו של הגוים ועובדי טמאות הדרכים הה התורה הקדושה שמסבירה לנו מה הן למעש

. המודרניים כיום אשר עדיין שרויים בטומאתם לא פחות מבעבראלו ו ,עברהאלילים ב
  .ונסביר על פי התורה הקדושה. בשינוי אדרת, גברתהאותה : ור בפי בני אדםפי השגכ
  

  



 

 יח

  שלום למלאכי דמיםמתה התמורות בהיכלי אשר חבלה מלאכי עם תקשור
 

ניתן להגיע , ביותר חמורהשור עם מלאכים נחשב לתקשור בדרגת טומאה היות ותק
 .המומחה ביותר בתחום" מאסטר"לחיבור עם מלאכים רק לאחר חניכה שנעשת על ידי 

בלה או שדים מהיכלי מלאכי ח(ויגיע לתקשר עם מלאכים " חניכה"כאשר אדם שעשה 
בשפת ו, "חיזוק רוחני"כמובן שיוכל תמיד להתחבר אליהם לצורך קבלת ) התמורות

כדי להפיל אותו  ?מדוע , זאתוהם ישמחו לתת לו . נוספת לטומאתו טומאה, התורה
  ?היכלי התמורות מה הם אולם . בהיכלי התמורות בחייו ולאחר מותו

  
בשם  כמו אותה רוחבמקום לתקשור עם המתים . הרבה יותר" התקדם"כיום התקשור 

עבר כיום , וכפי שהסברנו מובן הדבר מדוע בכל רגע נתון, "בסביבה תהנמצא"' סת
 ישויותעם ) מלשון קשר וחיבור( ותרתקשנוספת והיא ה התקשור לצורת תקשור

. ישויות חיצוניות הם "מדריכי אור"אותם . "מדריכי אור": בפי המתקשריםהנקראים 
   .שדים וכדומה, מלאכי חבלה, קליפות וטומאהפירושו ' חיצונים'על פי הקבלה המושג 

  
שהם היכלות  מהיכלי התמורות מגיעות, על פי הזוהר הקדוש פרשת פיקודי הישויות אל

למתקשר את מראות ישויות אלו . מלשון החלפה, הנקראים כך מלשון תמורה, אהטומ
הדבר הוא הוא שהוא רואה  ומשכנעות אותו שהדבר, ממה שהם באמת ההיפך הגמור

כדי למשוך אותו ואת בור קדושות שהן ישויות אומתעתעות ומשלות אותו , הנכון
   .במדורי גהינום אלו בכך לגרום לו להפיל את נשמתוו, ו אליהןסביבת

  
 ,חושך הם למעשה מדריכי, י ספר הזוהר הקדוש פרשת פיקודי"עפאלו  "אור מדריכי"

היכלות , מהיכלות הטומאה הם נמצאים ומגיעים .מלאכי חבלה :ובשפת התורה
כפי  םהדבריבאמצעות הפיכת , ובאנושות כולה, ע באדםתעתאשר מטרתם ל, התמורות

הן יכולות לתעתע באדם שהוא רואה צדיקים או את המלאך מכאל ' לדוג .שציינו לעיל
באמצעות ידע  את האדםבכך הם מובילים . כשלמעשה הוא רואה מלאכי חבלה ושדים

אלא אם , וכך רבים אובדים, שמתולאיבוד נ, שנותנות לו לדרך שבה הם רוצים שילך
  . עשו תשובה או אם אחרים צמו וערכו תיקון לעילוי נשמתם

, אמצעים שוניםממתקשרים על ידי ' כבר שמענו על רבנים שמגיעים לקבל עצות וכוו
או מאלו שמתעסקים עם שדים כפי שציינו בפרקים קודמים ', וכוקלפי טארוט ביניהם 

   .על כך בחלק הסיפורים בהמשך הספר וכפי שנרחיב
  
לחזור בתשובה ולכפר על , פי שציינו כל אדם המתקשר ורוצה לתקן את אשר עיוותכ

לרבות , כיצד וסוגי המדיטציות השונות? מדוע . עוונו עליו לערוך תיקון של עבודה זרה
, כגון יווןאומות העולם מתולוגיות השונות של ה בנויים על סמלי' תקשור וכו, רייקי

וכן כפי שציינו המבוססות על , ם ובעבודות זרותהמאמינים באלילי' וכוים יהשמאנ
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יתר . אשר כיום ראשי הנצרות מאמינים במלאך המות(הנצרות " ערכי"עקרונות ו
  . )הנוצרים מאמינים בצלוב שם רשעים ירקב

  

 

  
  תקשורים באמצעות חפצים שונים

  
  
  
  
  

  תקשור באמצעות קלפים טמאים
  

  : חיצוניים האסורים על פי התורה כגוןישנם תקשורים הנעשים על ידי שימוש בעזרים 
  

, ועוד "קלפי המלך שלמה", קלפי אושו, כגון הטארוט .ישנם לא מעט סוגים של קלפים
, לותקלפי האֵ : לדוגמאסרים מסרים לקבלת מנוספים טמאים ששמם קלפי  םוקלפי

  . קלפי המלאכים ועוד, קלפי האור

מלאך המות (הסטרא אחרא  ,םחנות השדימיוסדים על מו בנוייםקלפים סוגי הכל 
 שדיםהלכן כל הבא איתם במגע ומשתמש בהם נטמא על ידי . )והיכלות הטומאה

ומאבד את , נפשו נלקחת לעולם התוהוולאחר מותו , מאוד עונשו גדול, כאמורו ,ומלכם
יעשה תשובה על חטאו ויתקן אולם ניתן לכפר על כך בתנאי ש. חלקו בעולם הבא

  .וכן הוא הדבר לכל העונות כולם, יקונים המובאים בסוף הספרעל ידי שני הת מעשיו

  מטוטלת

כיוון והיא משמשת ככלי לקבלת תשובות לשאלות על ידי , אסורה בשימוש מטוטלת
ראו (היא קרובה לקבלה מעשית ו. תקשור עם מלאכי החבלה אשר בהיכלות הטומאה

כמו ). רשת שמותי על השימוש בקבלה מעשית בשער הפסוקים פ"י הח"מה כתב האר
 בה והשימוש ,מסרים וקבלת עתידות חיזוילכן אסורה היא כיוון ויש המשתמשים בה 

 .היוונים והרומים, הסינים, המצרים ביניהם העולם אומות ידי על נעשה
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  'רונות'סמלי עבודה זרה בשם 
  
, על אבנים יםהחרוט ,המבוססים על פי אלילי הנורדיםמלים ס 24 ןה 'רונות'ה

ביניהם במקומות עבודה ו ,שנמצאו במקומות שונים בעולם פיסות עץ ועוד, טליםקריס
שימשו עמים בשם הן  .שבאיסטנבולוהמשוקצת ה טמאה "כמהח"כנסיית הבזרה כגון 

, חרבות, סכינים, נהגו להטביעה את הסמלים הרונים בטבעותאשר  ,הנורדים והקלטים
 .'אבנים וכו,מטבעות 

  
לצורך קמיעות על פי האלילים השונים , עתידות  יוזיחלהמתקשרים משתמשים בהם 

  .'וכדו
  

וזה לא פלא שצורת , הרונותיש הטוענים שקלפי הטארוט וקלפי המסרים התפתחו מ
  .השימוש בהן היא כמו הקלפים עצמם

  
והמשתמש בהם צפוי לתת את . לאור כל האמור השימוש בהן הוא איסור גמור מהתורה

ויש לדעת שגם על הפונים . ו אשה המכשילים את הרביםלרבות איש א. הדין על כך
  .אליהם יש לערוך תיקון לנפשם שנדבקה בטומאה כזו או אחרת מכל המובא בספר

  
  

  ספרי חיזוי העתיד
  

יש מתקשרים  .ניתן ללמוד לקבל מסרים ותקשורים גם על ידי ספרי חיזוי למניהם
 .השם ירחם רי קודש שוניםספר הזוהר ועוד ספ, מתוך ספר תהילים המקבלים מסרים
אשר אסור לקרוא בו  ',ניצחתי ואנצח'לאור ספרים כדוגמת יצאו , בשנים האחרונות

  .בגלל השימוש הטמא הנעשה בו
  
  

  הנר הלבן
  

להדליק נר לבן אשר חלקם מבקשים מהמטופל , לעשות המתקשרים "הגדילו"כמו גם 
עצמו  לקשר ה בספרהפתיחלפני ו) עוד תעתוע של היכלות התמורות –היפוך משחור (

שלמעשה האדם מקשר עצמו אל ( לכל אלו שנפטרולכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ו
כיוון והם יכולים להראות , שנמצאים בהיכלי התמורות' שדים וכו, מלאכי החבלה

  .)לאדם גם בתור צדיקים שנפטרו וכדומה בכדי להפילו ברשתם
  
  



 

 כא

  שאסורים על פי התורהים י עתידות וקבלת מסרלחיזו ם נוספיםחפצי

  

ובכלל כל מה שיש חשד שהוא לא בדרך של . וכדומה מראה שחורה, כדורי בדולח
כיוון ויש רבנים , ויש לשאול ברבנים שמבינים בעניינים אלו. קדושה יש להתרחק

כמו גם יש רבנים שאינם מבינים בענייני תיקוני עוונות , שאינם מבינים בעניינים אלו
  .וכבודם במקומו מונח, וזהו לא תחום עיסוקםכיוון , וכדומה

   
   

 
  

  שיטות מדיטציה גוריי ו, רייקי
  מדיטציה קבליתו, מהמזרח

  
  
  
  

דע ותודעה המילה ריי שמשמעותה י: המילה רייקי מורכבת משתי מילים שונות
המבוסס על הרייקי , כך. שמשמעותה אנרגיית החיים )י‘צ( והמילה קי, אוניברסלית

אוניברסלית החיים האת אנרגיית לכאורה משקף , פי שנראה בהמשךעבודה זרה כ
 .אישית טיפול והעצמה, לריפוי

 

באמצעות מנחי ידיים שונים על גבי  טיפול אנרגטי רייקי נעשה על ידי עברת אנרגיה
את הטיפול הארגטי באמצעות אנרגית הרייקי ניתן לבצע עם או בלי  .גופו של המטופל

שכן זהו אחד היתרונות בטיפול לפי  .ה בידי המטופל כמובןבחירה הנתונוזו , מגע
  .אוהבים או מסוגלים לחוות מגע, עבור אנשים שלא מורגלים, השיטה

 
היודעת לנתב את עצמה על מנת לשחרר  ''חכמה''הינה אנרגיה , אנרגיית הרייקי

  .חסימות מהגוף הפיזי ולהטעינו מחדש באנרגיות ריפוי והעצמה
 

, פיזית ואנרגטית, כשאנו מאוזנים מבחינה רגשית. טיפול הוליסטי אוטיפול הרייקי ה
בריאים יותר בגופינו , אנו שלווים יותר, מערכת החיסון שלנו עובדת בצורה תקינה

 .ומאפשרים לחיינו לזרום באופן טבעי ובריא ותודעתינו
  

על מנת ללמוד על מצבו של המטופל , הטיפול ולאחר לפניהטיפול מלווה בשיחה 
  .לאפשר לו לשתף באם ירצה מחוויות הטיפול והתהליך שהוא עוברו



 

 כב

  מקור שיטת הרייקי
מחייה הרייקי . הגיע אל העולם המערבי מיפן, רייקיהידוע בשם הטיפול האנרגטי 

 .הגרנד מאסטר הראשון, ר מיקאו אוסואי“היה ד 19-במאה ה

, לעלום הטיבטיםישנם מקורות המעידים כי את שיטת הטיפול האנרגטי רייקי הביאו 
 .שיטה זו נשמרה שנים רבות בסוד ובכתבים עתיקים שלהם

את השיטה חשפה לעולם החדש מטופלת בשם הוואיו טאקטה אשר טופלה לקתה 
לאור . בבעיות בריאות ונפש חמורות והבריאה לחלוטין מהמחלות בזכות טיפול הרייקי

אחר שהוכשרה בעצמה ל. ההצלחה החליטה הוואיו כי צריך להביא את השיטה למערב
לאור . כמאסטרית ברייקי הוואיו התחילה להכשיר מורים ומטפלים בכל רחבי העולם

החלה הוואיו , למדה רייקי בעצמה ולאחר שהוכשרה כרייקי מאסטרית, הצלחת הטיפול
  .להכשיר מורים ומטפלים בכל רחבי העולם

  
על פיהם . זרה ממשהבעיה המרכזית ברייקי היא שימוש בסמלים אשר מקורם בעבודה 

כל המטופל , וכל הבא איתה במגע, מבוססת שיטת הרייקי ולכן כל המשתמש בה
  . נטמא, באמצעותה

  
גיהן אשר הגיעו מהמזרח לסוהשונות מדיטציות הוכן , כמו גם שיטת הגוריי

כפי שפירטנו בפרקים  להיכלי התמורות, מתחברים לישויות שונות ובאמצעותן
שים בה לעשות ומשתמ" הגדילו"שבה " קבליתמדיטציה "ו על ידועה לנ וכן. הקודמים

תקשור באמצעות הזוהר כמו גם כבר שמענו שקיים . ב שמות הקודש השם ירחם"בע
שברוך הוא . ברוך המבדיל בין קודש לחול: ועל זה נאמר, השם ירחם ויציל, הקדוש

שון ומכאן המשמעות של ל. בטומאה, האדם אשר אינו מערבב קדושה בדבר חול
  .קידוש ליל שבת ועוד, קידושין, שבת קודש, הקודש

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 כג

  סיאנסים                          
  האיסור לדרוש אל המתים                    
  
  

. סת בחומרה למי שעורך ועושה סיאנסחהתורה מתיי. ם הם בהחלט דבר אמיתיסיאנסי
. בפועלוכמו כן ישנה השפעה גם על מי שהיה במקום בו נערך הסיאנס ולא השתתף בו 

? מדוע . כל אלו שעשו סיאנס העידו שלא עבר זמן מה והם נפגעו בדרך כזו או אחרת
  ?ומה למעשה סיאנס שהעונש על עשייתו כל כך חמור 

  

   :)'טו –' ט, יחפרק  דברים( בתורה כתוב. התורה מציינת איסור ברור לדרוש אל המתים

ֶהי' ֲאֶׁשר ה, ֶאל ָהָאֶרץ ָּבא ַאָּתה ִּכי" א ִתְלַמד ֹנֵתן ֱא . ָהֵהם ַהּגֹוִים ְּכתֹוֲעֹבת, ַלֲעׂשֹות ָל 
; ָחֶבר, ְוֹחֵבר. ּוְמַכֵּׁשף ּוְמַנֵחׁש ְמעֹונֵן, ְקָסִמים ֹקֵסם, ָּבֵאׁש ְּבנֹו ּוִבּתוֹ  ַמֲעִביר, ְב א ִיָּמֵצא

 ַהּתֹוֵעֹבת, ּוִבְגַלל; ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ָּכל', ִּכי תֹוֲעַבת ה. ַהֵּמִתים-ֶאל ְוֹדֵרׁש, ְוִיְּדֹעִני אֹוב ְוֹׁשֵאל
ֶהי' ה, ָהֵאֶּלה ֶהי' ה ִעם, ִּתְהיֶה ָּתִמים. ִמָּפֶני אֹוָתם מֹוִריׁש, ֱא , ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים ִּכי. ֱא
א; ִיְׁשָמעּו, ְוֶאל ֹקְסִמים אֹוָתם ֶאל ְמֹעְנִנים יֹוֵרׁש ַאָּתה ֲאֶׁשר ֶהי' ה ְל ָנַתן, ֵכן ְוַאָּתה  . ֱא
ֶהי' ה ְל ָיִקים, ָּכֹמִני ֵמַאֶחי ִמִּקְרְּב ָנִביא   "ִּתְׁשָמעּון, ֵאָליו: ֱא

  

 המרעיב זה - המתים אל ודורש: "כך זה איסור מוסבר:) סה דף סנהדרין( בבלי בתלמוד
  ." טומאה רוח עליו שתשרה כדי הקברות בבית ולן והולך עצמו

  :משמעויות שתי להיות ולותיכ" המתים אל דורש" לביטוי

, ם"הרמב למד כנראה כך. חשוב נושא על מידע לקבל כדי המתים אל פונה  .א
 אל דורש הוא איזה): "יז הלכה, יא פרק, זרה עבודה הלכות( וכתב שהכליל
, בחלום המת שיבוא כדי, הקברות בבית ולן והולך עצמו את המרעיב זה המתים
 ואומרין, ידועים מלבושים לובשים ןשה אחרים ויש. עליו ישאל מה ויודיעו
 עימו ויספר, פלוני מת שיבוא כדי לבדם וישנים, ידועה קטורת ומקטירין, דברים
  .  בחלום

 - כלומר, "לוקה -  ויודיעו המת שיבוא כדי מעשה העושה כל ,דבר של כללו
, מידע מהם לקבל במטרה בכל דרך שהיא, המתים עם קשר ליצור לנסות אסור

  .תקשורים ועוד כפי שציינו בפרקים קודמים, יםלרבות סיאנס



 

 כד

 כך. בהם ולדבוק אליהם להתקרב כדי המתים אל פונהאדם ש, משמעות נוספת היא. ב
, " הקברות בית של שד - הטומאה רוח"  לתלמוד בפירושו שכתב, י"רש למד כנראה
  .המתים בין שנמצאות רוחות עם להתחבר במטרה מעשים לעשות אסור - כלומר

כיוון , בקשת שאול המלךכאשר בעלת האוב העלתה את שמואל הנביא ל מוזכר אבנבי
או יותר מדויק הבלא (, נפשו. ובורא עולם לא ענה לשאול הנביא תשובה בשום דרך

. לשאול שלמחרת הוא ובניו עתידים למות במלחמה בישרההנביא שמואל של ) דגרמיה
  .אך יש לדעת שזהו דבר אסור

י "עפ(מעלה עורך הסיאנס , י שנקרא בפי התורה העלאה באובאו כפ, בעשיית סיאנס
אשר נכלא בתוך הכוס , חלק רוחני נמוך של הנפטר, )התורה הוא נקרא בעל אוב

היא עונים לשאלות אשר הם נשאלים על ידי \והוא, שנמצאת הפוכה על גבי לוח אותיות
  . עורכי הסיאנס

  . 'הכוס מתנפצת וכו, מסוג זה בכל הפעם ששואלים האם בורא עולם קיים או שאלות

, מחמת גאוה ומשטים באנשים סתם טוענים שהצליחו להעלות רוח באובאנשים שיש  
לעשות  אם כי לא ברמה שידעו, בהחלט ישנם גם סיאנסים אמיתיים לעומתם אבל

העלתה את שבעלת האוב . ידעו לערוך סיאנס מורכב וכבד יותר פעם .בימים ההם
בעוד שהיום משתמשים בדרך כלל בכוס , אשר הוא נראה לעיןכהעלתה אותו  ,שמואל

ששינו את דעתו  ולמשל אל, יום ישנם סיאנסים כבדיםאבל גם ה. כפי שציינו ובאותיות
  .'ל גבול האתריע'כפי שהעיד בספרו , של החוקר האנגלי ארתור פינדליי

כותב  הרב יהודה פתיה. הנפטרים שמועלים בסיאנס לא אומרים את האמת כל הזמן
כי מי שלא חינך את , שיש מצבים שבהם הרוח מטעה ומשקרת' מנחת יהודה'בספרו 

תורת ב .ממשיך לשקר גם לאחר יציאת נשמתו מהגוף -עצמו לדבר אמת בעולם הזה 
כל זמן . ההתייחסות לגוף היא כאל מכשיר כושר שבונה ומעצב את הנשמה הסוד

הוא מונצח , ר שהוא יוצא מהגוףלאח. יש לו יכולת להשתנות -שהאדם בעולם הזה 
אין לו יותר את מכשיר הכושר שיוכל לבנות . לעד במצבו כפי שהיה בשעת המוות

  .אותו

שיש חיים לאחר המות , הדבר יחזק לו את האמונה, למרות שנראה שמי שיעשה סיאנס
כיוון ועורכי . לא קורים דברים חיובייםהמציאות מוכיחה שמדבר שלילי  ,וכדומה

, הם גורמים לו עוגמת נפש עצומה, הסיאנס העלו את הנפטר ממקום מנוחתו ומשתתפי
לולה להתנקם ולפגוע במי שעושה ולכן היא ע, מלחיץ אותה, זה מטריד את הנשמהו

  .זה,את
מאלו  -שבו אם יש נשמה באזור , יש סיאנס אקראי. שני סוגים של סיאנסים נםיש
הסוג השני הוא . היא יכולה לעלות -ועוד לא הגיעו למנוחה שלהן  בעולם משוטטותש

לנשמה טרדה  וגורם, זה הרבה יותר חמור. שבו מזמינים נשמה מסוימת, סיאנס ממוקד

https://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/Article-799172e2017e021004.htm?Partner=interlink


 

 כה

וזה צער  ,שלה המנוחה במקום נשמה נמצאתהו ווןכי? מדוע  ,גדולה יותרהרבה 
  .היא לא יודעת מה רוצים ממנה. הזה בשבילה לרדת לעולם

משום שהוא חשב שהוא מקבל בכלל  ,על שמואל הנביא כתוב שהוא כעס על שאול
ולכן הביא עימו את משה רבינו עליו השלום שיעיד עליו , הזמנה לבית דין של מעלה

הבין שמדובר  הואאז . תו עוד פעםהוא חשש שמא רוצים לדון או. ועל מעשיו הטובים
גרם לו לצער והדבר , שביקש מבעלת האוב לעשות מעשה כל כך חמור, בכלל בשאול

 .גדול

 סיאנס .'המתים אל דורש'כ המוגדרים דברים סוגי וכמה כמה ישנם ,שהוסבר יכפ
ה נתן לנו אפשרות "שהקב דברכל דבר שהתורה אוסרת הוא  .מהם אחד הוא כאמור

זה לא בהכרח מחייב , אפילו אם יש דבר שהאדם יכול לעשות, ך כאמורא. שותלע
  . םכפי שרואים ממעשי הסיאנסי, שהדבר יהיה טוב עבורו

עם עשה סיאנס  ,כאדם שלא הקפיד על שמירת מצותשבעברו , ידוע דרשן, הרב רמי לוי
בסיאנס שכל המשתתפים  הםבישרה לש הגיעה אליהם רוחש סיפר, החברים שלו בצבא

 - כמעט כולם מתו במלחמה שפרצה זמן קצר לאחר מכן , ובאמת. ימותו במלחמה
שישאיר אותו  בורא עולםני עצמו נפצע קשה והתחנן בפלוי . מלחמת שלום הגליל

לדרך התורה , ומזכה רבים לשוב לאבינו שבשמים, חזר בתשובה, בדרך נס ניצל. בחיים
  . והמצות

  
אבל אינם יודעים את החומרה  לעשות סיאנסיםהרבה בני נוער יודעים היום לצערנו 

הדבר נחשב . שבדבר ואת הטומאה הגדולה ששורה על מי שעושה זאת ונוכח במקום
מי שעושה דבר כזה שכל , אבל יש לדעת. העברת ערב, הרפתקה, בילוי, כתחביב אצלם

שסבלה המון בשביל לרדת  הנשמה, וכפי שהסברנו ווןכי, ממשית צפוי לסכנת חיים
  . על שהטריח אותה, תרצה להתנקם בו) כף הקלע(או הרוח שנמצאת באזור , עבורו

, מי שעושה זאתו. כול ביום כיפורכמו לאבדיוק , כרתשל עונש מדובר בעבירת , בנוסף
כה יזהוא לא שדהיינו , ו נכרתת מעולם הנשמותפשוגם נ -מתקצרים ימיו  -ם ימיו נכרתי

  .עשה תשובהיאלא אם כן , לעולם הבא

מקרה שבו הגיעו אליו כמה נערים הלומדים  א סיפר כי היה"שליטרב זמיר כהן ה
בשלב מסוים הם . אחד החדריםוסיפרו שהם ערכו סיאנס באופן קבוע ב, בפנימייה

וחשדו אחד , בחדר מדי בוקרמושלכת התחילו למצוא את תכולת הארונות שלהם 
 .בסופו של דבר התבהר להם שהארונות רוקנו מבלי שאף אחד היה בחדר הנעול. בשני

שכל אלה שהשתתפו באותו סיאנס לא וייעץ להם , הרב הסביר להם את חומרת המעשה
, עזיבת החטא שלא לעשות זאת עודפירוש ( שעשויתקנו את מה וש, יישנו באותו חדר

כמובא בהמשך  והתיקון הצריך לכפרה על עון זה, על החטא שחטאו וידוי ותשובה
  . )הספר

https://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/weekly-answer/Article-201dc0841ac7421004.htm?Partner=interlink
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  , בימינו' מגידי העתידות'
  תכניות קבלה ברדיו

  והאיסור לפנות אליהם ליעוץ
  

  

מורכבים וקשים מכל , וניםואשר נמצא בנסיונות ש, בדור שצרות רבות חולפות על פניו
  .רבים מחפשים ישועה או קצה חוט לעזרה בכל המישורים ובכל התחומים, הכיוונים

 דבריםים להם ראשר אומ, הבעיה היא שרבים הם הנופלים בפח וברשת אנשים רמאים
בטומאה וגורמים להם ומטמאים את הפונים אליהם , כסף, כח, כבוד, תמורת פרסום

  . צוניים כפי שפרטנוים וכוחות חידובסיוע ושימוש בש, רהאיסורי תולעבור על 

המצב השתנה  אולם היום ,ועוד בחשאיקוסם , פעם היו נוהגים ללכת לבעלות אוב
ועוד אלילי , מתקשרות, שאין בהם ריח של יהדותמזוייפים  "מקובלים"מעבר ל. פלאים

מכירת מוצרי ולמעשית צצו להם מגישי תכניות ברדיו לקבלה , מיסטיקה למיניהם
כך יכול הוא להפסיד את עולמו שמטמאים את האדם וב' מיסטיקה קמיעות שמנים וכו

, ואותם שדרני רדי .ועוד אור הקבלה, חכמת הקבלה המעשיתכמו תכניות , הבא
אך , ומייעצים להם, מסייעים לאנשיםכביכול הם . הכל תרמית -אפילו יהיו חרדים 

ציורי קמיעות , אם יש בהם שמות קודשבין  ,יםעלינו לדעת שהספרים בהם הם משתמש
כיוון והם  ואסור להתקרב או לדבר איתם ,אסוריםוספריהם הרי שהם , ובין אם לא' וכו

ובכך , תמורת נשמתם, כרצונם ומגלים להם דברים כרצונםעושים  ים לשדים אשרנקשר
איסור ב אנשים תמימיםמכשילים נכשלים וו, את הפונים אליהםעצמם והם מטמאים 

עליו לתקן במהרה את ) 'יעוץ וכו(וכל הבא איתם במגע , קישור לשדים ובעבודה זרה
מה גם שפעולת . מעשיו כפי התיקון בסוף הספר למי שנקשר לשדים ועבודה זרה

ופעולתם ללא בסיס ומתפוגגת עם הזמן כפי שאומר , תעתועים, השדים היא דמיון
כיוון , והיא קיימת, יש בסיס –רה הקדושה התו, אמונה, רק לברכת צדיק. הזוהר הקדוש

ואין  ,אין להקשיב לתכניות הרדיו שלהם, לכן. שקר וכזב, וכל השאר, והיא האמת
ואסור לשדר , ויש להתרחק מהם ומתכניותיהם ברדיו ,לקנות מהם מוצרים ושום דבר

י "ומי לנו גדול יותר מהאר .'וגם לא בקרב ציבור כמו באוטובוס וכדו, אותם כלל
מה שהוא שימוש , ובענין קבלה מעשית": בשער המצות פרשת שמותהקדוש שכתב 

כל העושה השבעות אלו , י השבעת שמות הקודש"ע, האדם לעשות דברים נפלאים
ואותם מלאכים שהוא , כי עבירה גוררת עבירה, גורם שיבואו תמיד בפיו ברכות לבטלה

יו מלמעלה לומר ראה פלוני מי שיוכלו לקטרג על...משביעם בעל כורחם מתגרים בו
הנה אדם זה הוא ודאי , שעבר עבירה פלנית והוא משתמש בשמותך הקדושים

כי כל השמות והקמעים אשר בזמנינו הם ...עוד שמעתי...שיענישוהו אותו מלמעלה
לכן  ".נענש ולכן האדם המשתמש בהם, אפילו אותם הפועלים בנסיון אמיתי, מוטעים
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ויקוים הפסוק ואת רוח הטומאה , ים מהם ומתכניותיהםהשמרו הזהרו והזהירו אחר
  .אעביר מן הארץ

 

  
  מעשים שהיו

  
  
  
  

עובדת , נשואה עם ילד, מהעיר חדרההתקשרה אלי לפני כשנה וחצי בחורה     .א
מבעיות בריאותיות באזור  היא סובלת 7 – 6שבמהלך וסיפרה  ,במקצוע מכובד

, לא רואה אף אחדת אבל היא שומעת קולושהוסיפה היא . הריאות ובנשימה
כאשר בפועל אף אחד לא , ורוצה לגעת בה, ומרגישה שמישהו צובט אותה

לעיתים היא רואה סימני נשיכה על . אפילו הילד נמצא בחדר השינה. נמצא לידה
אלא , וכל זה כאשר בעלה איננו בבית, או דלתות נפתחות נסגרות לבד, הידיים

 .בעבודה עד שעה מאוחרת בלילה
  

נכנסה לחדר , ר שיחה עלה כי לפני שנים הגיעה אליה חברה ממוצא רוסילאח
דבר (באותו הזמן היה לה חבר . ומילמלה כמה מילים, הדליקה נרות, שלה

והיא החזיקה תמונה שלהם והתמונה נדלקה באש ) אסור לפי התורה שכידוע
מה , ושאלה אותה לפשר מעשיה, היא שנכנסה לחדר ראתה את הדברים. לבד

  . ואיך היא בכלל נכנסה לשם, א עושה בחדרהי
  

את אותה בחורה עם , אותה בחורה רוסיה עזבה לרוסיה והשאירה אחריה
  .עם שדים. אורחים נוספים בביתה

  
  . כאשר דיברתי איתה אמרתי לה שמאז התחלו הבעיות

אבל כיוון והייתה מתווכת בסיפור , אמנם היא אינה נקשרה בעצמה לשדים
וקישרה את , ומימלה טקסט מסוים בכדי להקשר אליהם, נרותשהדליקה עבורם 

ובדיוק באותו זמן היא , הבחורה אליהם וביקשה שיעזרו לה בדברים שהצטרכה
מאז הם נמצאים , שלה ושל חבר שלה הבצירוף של התמונ, הייתה נוכחת במקום

  . שם להטריד אותה ללא מנוחה
  

כתב בספר שדי תפוחים של שנ, הבאתי לה את התיקון למי שטמא עצמו בשדים
במוצאי . היא קיבלה על עצמה לצום ולערוך את התיקון. א"הרב יוסף שני שליט

כמו גם . כאילו משהו עזב אותה, היא הרגישה כאילו משהו נשלף ממנה, הצום
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כל הבעיות הללו חלפו , לאחר שנים של בעיות בריאותיות בנשימה, בסיום הצום
כאשר מידי פעם רחוקה היא , עט לחלוטיןשמיעת הקולות נספקה כמ. לגמרי

כל שכן דלתות , סימני על הידיים כבר אינם קיימים. שומעת דיבור רחוק וחלוש
  .תם ונשלם שבח להשם בורא עולם). כמובן על ידי שדים" לבד"שנפתחות 

  
שסבלה מפציעה ברגלה אשר עכב כך היה עליה לעבור  16הייתה נערה בת   .ב

שהיה , מסרו לה הרופאים שאם הניתוח הבא, וחיםלאחר כמה וכמה נית. ניתוח
לא מומלץ לערוך ניתוחים נוספים מחשש , לא יפתור את הבעיה 16הניתוח ה 

 . והוכנסה לחדר הניתוחים, התכוננה לקראת הניתוח, היא הסכימה. לסכנה
, אדם מבוגר מאוד, במהלך הניתוח היא רואה אדם שלא קשור לצוות הרפואי

ואת כאן בניתוח . כל החיים עוד לפניך. 16את רק בת  שפנה אליה ואמר לה
אני מבטיח לך שלא תצטרכי יותר לעבור , אם תהיה שלי. להצלת הרגל שלך

  . ורגלך תהיה בריאה, ניתוחים
  

  . היא צחקה ואמרה לו שאינה מתכוונת להתחתן עם אדם מבוגר מאוד וזקן
  

תמסור לו את  אלא התכוון שאם היא, הוא השיב לה שלא התכוון לחתונה
וכל , 16כיוון והיא בת , ושוב. 'הוא מבטיח לה בריאות פרנסה וכו, נשמתה

  .כדאי לה, החיים עוד לפניה
  

  . היא שקלה את הדבר ולבסוף הסכימה
  

, במהלך שהותה בהתאוששות בבית הרפואה. הניתוח הוכתר כהצלחה גדולה
ו בבקשה את תביא, לפתע אמרה להם. ראתה אנשים משחקים בקלפים מסוימים

הם הביאו לה את הקלפים והיא . הקלפים אני רוצה להראות לכם משהו מעניין
מבלי מודעת למה שהיא עושה החלה לפתוח בקלפים ולומר לכל אחד מהם 

והיא , הם היו בהלם. או עתידות וכדומה, או שעליו לעשות, דברים שקרו איתו
  .והדברים אמיתיים. לא פחות

  
היא החלה . החלה לעסוק בדבר באופן קבוע, גוכאשר ראתה שיש דברים ב

השמועה עשתה לה כנפיים ושמה הגיע אל . ורבים הגיע אליה לייעץ, לקבל קהל
, משדים, רבנים גדולים שלא ידעו שהדבר מגיע מצד טומאה. מחוץ לישראל

היו אנשים שטסו במיוחד בכדי להגיע ולשמוע מה בפיה . הגיעו אליה לייעץ
  . לפים וחזרו מיד באותו רגעלאחר שפתחה להם בק

  
ומיד הבין שמדובר בכח , אחד מהרבנים בארץ שמע על הדבר החמור הזה

לא כדי שתפתח בקלפים ותטמא , הוא נסע אליה. טומאה רוחני גדול שנאחז בה
  . ולא תחטיא אחרים בדבר, אלא בכדי לדבר על לבה שתחזור בתשובה, לשדים
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חומרת המעשה של להיות מקושר  ולאחר שהבינה את גודל, דברי עשו פרי
ושהוא זה שהגיע אליה , מ"לס, ושהבינה שהיא קשורה למלך השדים, לשדים

היא אמרה , ושל ידי כך היא יכולה לאבד את העולם הבא שלה, בזמן הניתוח
  . לרב שיסייע לה לחזור בתשובה ולתקן את אשר עוותה

  .תהרב מסר לה שיגיע אליה מחר עם דפי התיקון שעליה לעשו
  

ביום למחרת הגיע אליה הרב עם דפי התיקון על פי תורתינו הקדושה וגדולי 
אך היא אינה , ואמרה תודה רבה, אולם היא מצידה לא התלהבה. הדורות

הרי היא יודעת , הרב הזדעזע ושאל אותה מדוע. מעוניינת לערוך את התיקון
אחר שהלך אתמול ל: היא ענתה לרב כך? שזה הדבר שיכול להציל את נשמתה 

ואמר לי שאם , אותו זקן שהיה בזמן הניתוח, התגלה אלי מלך השדים, הלך
הרוחניים " כוחות"ומימלא כל ה, אעשה את התיקון כבר לא אהיה קשורה אליו

  ...שלי לפתוח לאנשים בקלפים ולדעת דברים יעלמו אבל לא רק
ואהיה , שלי כבר לא יהיו בארץשקניתי ) בניינים רבי קומות(הנכסים ו, כל הכסף

ואני מפחדת שכך . וגם הרגל שלי תחזור לכמו שהייתה ותפגע, ענייה מרודה
  .יהיה

  
 'בכור'בשם אשר הגיעה אליה יהודיה עם קטורת , התקשרה אלי אשה מחדרה  .ג

כיוון , שלה קרובת משפחהאת הבית בהמלצת " טהר"לכדי , להקרבה לשדים
בקשה מבעלה להוריד את כאשר היא הגיעה היא . והיו להם כמה בעיות קלות

הבעל אמר שאם . וממנה היא בקשה להוריד את כיסוי הראש, הכיפה שעל ראשו
הבית בשום פנים  תבעל. אז הוא מסכים והוריד את הכיפהמה שצריך לעשות  זה

אלא היהודיה ראתה שאין ברירה . ואופן לא הסכימה להוריד את כיסוי הראש
, מלמלה כמה מילים, לשדים' בכור'הקטורת והחלה בפעולת הקטרת , להמשיך

, ולאחר שעשן סמיך החלה עולה מהמחבת בה היו העשבים ומרכיבי הקטורת
לאחר מכן נשארה זמן מה בבית . ממלאת אותו בעשן סמיךעברה חדר חדר היא 

כעסים , חר שהלכה החלו בכל שבוע מריבות ומתחיםלא. עד שגורשה משם
בני הבית מרוגזים , מאוחדת השבתות כבר לא שבתות של משפחה. וחולשה

, אחריה מתחוללת מריבה –וכל מילה שנזרקה לאויר , ללא סיבה אחד על השני
ולומר פטום , הצעתי להם לערוך את התיקון המובא בספר .כעס וכדומה

   . הקטורת בארבע פינות הבית כפי שמובא בספר
  

שהגיע " תפועל ישועו"על , סיפר לי סיפור ששמע מהרב שנכח במקום, חבר טוב  .ד
ובה הוא יסייע לאנשים בכל , והכריז על קבלת קהל, לאחת משכונות תל אביב

אחד מהרבנים שהיה נוכח במקום ראה . גברים ונשים. הגיעו אנשים רבים. נושא
, כל מילה שהוא אומר לגבר או לאשה שפונים אליו. שהאיש פועל ישועות

, דברים שהיו אומר. הוא לא מחטיא כחוט השערה ממש. מדויקת להפליא
. הרב הבין שיש כאן משהו שטעון בדיקה. פלא פלאים, נותן עצות, שיהיו
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אלא שהוא לא , יודע דברים לא הפליאה אותו" פועל ישועות"העובדה שאותו 
. ולכן החליט לבדוק את העניין, ידע אם כוחות אלו מצד הקדושה או הטומאה

. ימת על פי תורת הנסתרהביט באותו אדם וכיוון כוונה מסוי, הוא עמד מהצד
אותו פועל ישועות החל , ברגע בו הוא כיוון במחשבה בלבד את הכוונה

הוא ניסה שוב ושוב להיות . מתבלבל והחל לצאת מהריכוז וישוב הדעת שלו
. כיוון והרב מכוון את הכוונה שוב ושוב ללא הפסקה, אך ללא הצלחה, מרוכז

" פועל הישועות"ו, מצד הטומאההן " פועל הישועות"הרב הבין שכוחותיו של 
אתה מוציא , תפסיק אתה מבלבל אותו, מה אתה עושה: בעצמו צעק לעבר הרב

אלא התריס מולו בפני , הרב לא איבד עשתונות ולא נלחץ! תפסיק, אותי מריכוז
שאם הוא הטומאה שלו והשדים שהוא קשור אליהם לא עפים כולם ואמר לו 

אלא שהוא מצווה , ולא רק זה, ומר יהיה לורע , מהמקום וסוגר את קבלת הקהל
הבין שיש " פועל הישועות. "עליו שלא יעיז להראות את הפנים שלו כאן לעולם

והבין שלא יצליח לעבוד על אנשים תמימים , בתל אביב רבנים קדושים וצדיקים
ולסחוט את כספם באמצעות כוחות טומאה וקישור לשדים במקום כזה שיש בו 

 .צדיקים ומיהר לברוח מהמקוםאנשים קדושים ו
 

הערבים כפי שידוע לנו ממקרים לא מעטים טמאים מאוד ומכורים לכישופים   .ה
לצערנו הרב יהודים שבעזרת השם ישמרו תורה ומצות פונים אליהם . ולשדים

בכדי שיעשו כשפים על חנות מתחרה שנפתחה ברחוב הזה והזה וכן על זה 
ות אלפי שקלים מהיהודי עבור הערבי מבחינתו לוקח אלפי ועשר. הדרך

, מעבר לכסף. וכאשר המתחרה מגיע אליו הוא לוקח תשלום כפול, הכישוף
כפי שהוסבר , אותם בעלי חנויות לא יודעים שהם נתפסים ברשת הטומאה

אבל גם . וישנם זוטרים, ישנם מכשפים ערבים טמאים מאוד. במהלך הספר
ולהלן הסיפור , להקשר לשדיםהם משתמשים בקטורת בכדי . הזוטרים בעייתיים

הנשואה לאברך עם כמה , עיר התורה, סופר על אשה צדיקה בבני ברק. הבא
כאשר היא , יום אחד היא החליטה לעזוב את הבית וללכת. וכמה ילדים צדיקים

וגם לא היתה ידועה . מאז היא לא חזרה. משאירה את הבעל והילדים לבד
  . תנהל למישריןהסיבה לעזיבתה הפתאומית כיוון והכל ה

  ...?כיצד. אשה חרדית. נשואה לערבי. האשה אותרה בכפר ערבי
אחד מהם . התברר שבאותו הזמן היו פועלי בניין ערביים שעבדו בבני ברק

אבל מכאן ועד מימוש רצונותיו הדרך , התאהב באשה ורצה אותה לעצמו
דו לקח קטורת שהקטיר אותה לשדים היכן שעב? לכן מה הוא עשה . ארוכה

וגרם על ידי כך לאותה אשה שתשתבש דעתה ותעזוב , והוא ביניהם, הפועלים
סוף הסיפור אם היא חזרה או לא אינו . בעלה וילדיה, בפתאומיות את משפחתה

  ...? תארו לעצמכם כמה כמוה עוד יש , והיא סיפור אחד. ידוע לי אישית
  

סגרות בתדירות שחנויות נפחות ונ) ויתכן וגם היום(בתל אביב היתה תקופה   .ו
חלקן עולות מעלה מעלה , חלקן יורדות ופושטות רגל תוך זמן קצר. גבוהה



 

 לא

מסופר על חנות שברחוב ממולה . ואין מבין מדוע זה כך, בעסקים בקצב מסחרר
בעל החנות . חנות מתחרה. הוקמה חנות נוספת אשר מוכרת מוצרים זהים לשלה

. וביקש עצה, את הסיפורסיפר לו , הותיק פנה למכשף ערבי אשר גר בלוד
שישפוך בקרבת , המכשף אמר לו שיתן לו תמורת אלפי שקלים בקבוק שמן

לקח את הבקבוק ועשה את , שילם, הוא הסכים. החנות היריבה והכל יהיה בסדר
ומצב , החנות היריבה ירדה מטה מטה, מאז אותו יום. שאמר לו המכשף

נתה למכשף ערבי שגר החנות החדשה שכשלה בעסקים פ. העסקים החל כושל
בעל החנות החדשה עשה . והוא הציע לו בקבוק שמן תמורת אלפי שקלים, בלוד

, כפי שאמר לו המכשף ושפך את תכולת הבקבוק בקרבת מקום החנות הותיקה
כך בעוד ששני . עסקי החנות ירדו מטה מטה והוא עלה מעלה מעלה, ופלא גדול

וד צוחק על חשבון עשרות אלפי המכשף בל, בעלי החנויות נאבקים אחד בשני
ללכת למכשף טמא ? האם זוהי הדרך . השקלים שמוזרמים לכיסו בכל פעם

ומגלים אחוה , אלא אם היו עוזרים אחד לשני. ודאי שלא? ערבי שנקשר לשדים 
, ככתוב אין אדם נוגע במוכן לחברו, לקוחות היו מגיעים לשניהם, ואהבה

 . ת שנה ועד אחרית שנהומזונותיו של אדם קצובים לו מראשי
 
סיפר לי רב חבר על אשה שפתחה מכון קבלה ליעוץ ודייקה בכל דבריה בחוט   .ז

לאחר זמן מה כאשר בדק את הדבר גילה . השערה לכל איש ואשה שהגיעו אליה
ולאחר מכן היא החלה לזייף ודיוקי הדברים שאמרה , שהיא מקושרת לשדים

 בקות לשדים ולטומאה השם ירחםנעלמו אט אט והיא נשארה בצרותיה עם התד
  

שאמו הלכה אליה ושלחה , או בטבריה בצפתיהודיה מכשפה סיפר לי חבר על   .ח
כאשר היא הגיעה אליה היא אמרה  .ולהתבשם בצחנתה" להיוועץ בה"חברות 

שמבקשת שהיא תתנצל בשמה בפני קרובת , דתה שנפטרהדו לה שהיא רואה את
ואמרה עוד כמה וכמה . 'וכו שנים משפחה על עוול שעשתה לה לפני כך וכך

הוא יצאה משם בהלם מוחלט מכך . דברים שאין אדם שיכל לדעת אותם
אולם אנו . שמעשיה ידועים ואפילו מעשים משנים עברו שאיש אינו יודע אותם

והיא , והם אלו שאומרים לה את הדברים, יודעים שאותה מכשפה נעזרת בשדים
אסור להתקרב , כך אסור ללכת אליהםל. נקשרת לטומאה גדולה בעקבות כך

או , ולא משנה אם הולכים אליהם, ויש להרחיק אנשים שפונים אליהם, אליהם
ף בתור מים ומי שהלך אליהם שיתן להם כס. מתקשרים אליהם בכל אמצעי

כמו גם הגדילו . ת התיקונים המובאים בסוף הספראחרונים וימהר לעשות א
טלויזיה ובאינטרנט על צעירים שהולכים היום לעשות שישנם תכניות רדיו ו

והדבר מעודד לחקות את אותם , מעין תוכניות של ריאליטי –למכשפות ועוד 
מינות ויתר הזוהמה , וזה מלבד תכניות עריות .השם ירחם ויציל, מעשי התכנית



 

 לב

טלויזיה וערוצי התקשורת והרדיו , אינטרנט, סמארטפונים, שמצויה באייפונים
 .שמע למיניהםתרתי מ, למיניהם

  

  הדרך הנכונה

  התורה הקדושה

  
  
  

מראה לנו את , מלשון שהיא מורה. מלשון הוראה התורה הקדושה נקראת כך, כידוע
  . למען יטב לנו בעולם הזה ובעולם הבא, הדרך אשר בה יש ללכת

מבלי ליפול , אשר הצועדים יכולים ללכת בבטחון מלא, היא הדרך היחידהדרך התורה 
שנכנסו לארץ בכלל ואת הגוים בפרט פירוש הגוים הכולל את הגוים , חרברשת הצד הא

וכן על זה , להם ואת עבודות האלילים שלהםאת כל הטומאה שאיתם קודש והביאו ה
גורויים , המדיטציות, הסיאנסים, המתקשרים, הערב רב הדרך בצד האחר נכללים

ת הגוים יותרבו, ים כפירהי ספר חילונים המלמדכפירה ובת, מיסיון ונוצרים, למיניהם
בשיעור שהמורה לימדה לפני כמה שנים כפי ששמעתי (ומבט שטחי על היהדות 

פעמים  3רק " כעס"היא לא למדה שהוא . ו היה כעסן ואסור ללמוד ממנושמשה רבינ
זה היה חיצוני ולא פנימי ולמטרות קדושות כדי להראות לעם שהיה " כעס"וגם , בחייו

ובכלל מורה בלבוש לא צנוע מלמדת תורה . או להמנע ממנופה מכשול שיש לתקן 
). ?מסגרת חינוך מיוחד תורהבנים ב לעומק ויכולה ללמדהיא למדה תורה האם ? !?!

, כוחות טומאה, רוחות רעות, דיבוקים, שדים, מלאכי חבלה, כמו גם היכלי התמורות
 התוואות ,אדםמכשפים ואין ספור בעיות מלבד היצר הרע של ה, קליפות וחיצונים

קמח , סוכר לבן, ממתקים, פיצה, קולה(ובעיקר חמדה אחרי כסף נשים ואוכל לא בריא 
שגורמים למחלות כמו סרטן סכרת התקפי ) נס קפה ועוד רבים ולא טובים, קפה, לבן

  .יפונים פריצות ועודאי ,אינטרנט ,הפרסומות ,לב ועוד

הטוב אשר רוצה רק להטיב לכל הוא . אין ספק בכך. בורא עולם אוהב את עם ישראל
  . יםיצורוכל ה 'הטבע עצים פרחים וכו, כולל בעלי החיים, ברואיו

  
משה רבינו שאחד נתן את התורה לעם ישראל על ידי אשר , בורא עולם נקרא טוב

כי לקח טוב  :ככתוב ,טוב: גם היא בשםנקראת והתורה אשר נתן  ,יהמשמותיו הוא טוב



 

 לג

. לא לעזוב את התורה!  אל תעזובו :הפסוק הוא כךהמשך ו. תורתי?  וומה .נתתי לכם
שהוא הטוב האמיתי שניתן באמצעות משה רבינו על ידי מקור הטוב  אכי הי? מדוע 

י רק הוא יודע מהוהוא ו. שרוצה להטיב לברואיו, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם
  . טוב המשמעות של המושג

. בין החיים למות. ור בין הטוב לבין הרעלבח. והוא זה אשר נתן לנו את יכולת הבחירה
  : הוכך כתוב בתורה הקדוש

  
ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען 

  .)מ, דברים ד(ך נתן לך כל הימים תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהי
  

 ההוראות שנתן לנולספר , קדושהתורה המשמע שכדי להשיג את הטוב יש להצמד ל
על פי , ופועלים על פיה, ומימלא כאשר אנו נצמדים לדרך התורה. קדוש ברוך הואה

ונתחברים ונקשרים לבורא , ומתעלים בקודש, אנו מתקדשים, הוראותיו של בורא עולם
ונה אומר לנו שהיא היא הדרך הנכ בורא עולםהדרך שמהי ? מהי הדרך אולם . עולם

  ? הטומאה הטובה הקדושה ולא דרך
  

מצות אשר הם , שמירה על החוקיםהיא , דרך התורה הקדושה, בורא עולם דרך זו של
  ).ככתוב בפסוק למעלה ושמרת את חוקיו ואת מצותיו(לא תעשה מצות עשה ו

  
ופועל אחרת מהדרך בה צוה בורא עולם ללכת , אולם כאשר אדם נוטש את דרך התורה

קישור עם , מאגיה שחורה, תקשוריםד של טומאה כלומר הולך ללמודרך והולך ב
כיהודים הרבה יותר גבוהים , אגבשאנחנו , חבלהמדריכים רוחנים ומלאכים עם , שדים

  . והטומאה סובבת אותו, הוא נפרד מהתורה הרדושה, ורוחניים מהם
  

יש לנו פניה ישירה אליו הרי ? מה לנו לתקשר עם בורא עולם באמצעותם , ומלבד זאת
 כפי שהרבה יהודים יודעים וזכו לדעתוהתבודדות תהילים , ת ותפילהמצו ,דרך תורה

הפניה הישירה לבורא עולם היא אך ורק בדרך של תורה כפי שמופיע במפורש . ולעשות
  . בפסוק

  
אולי צד הסטרא אחרא של המתקשרים שדים . השאלה היא האם הבחירה היא נכונה

אבל , כותב בתורה שיש לכאורה בחירהנכון שבורא עולם , ובכן. היא הדרך הנכונה' וכו
, אבל מצוה אותנו, הוא כותב זאת בכדי להראות לנו שישנן כמה וכמה דרכים ללכת בהן

שעץ זה הוא התורה הקדושה . לבחור בעץ החיים. ומזהיר אותנו לבחור בדרך החיים
וכך אומרת התורה הקדושה . עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר: ככתוב
אבל בורא עולם מעוניין , דעו כל עם ישראל שיש דרכים שונות שניתן ללכת בהןלמען י

על , תורת חיים, על פי תורת אמת, רק בדרך אחרת ילכו ויבחרושעם ישראל הקדושים 
וכך , י נצח בעולם הבאבכדי לזכות לחי, פי המצות והחוקים הכתובים בתורה הקדושה



 

 לד

ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך העידותי בכם היום את השמים : מובא בפסוק
  .)ט, דברים ל(ען תחיה אתה וזרעך הברכה והקללה ובחרת בחיים למ

דרך של , ונחשבת לדרך של מות, רעה, שגויהכל דרך אחרת היא משמע מהדברים כי 
  .טומאה

  
אבל התוצאות , והיא קשה יותר, עבודה בדרך של קדושה נכון שלוקחת הרבה יותר זמן

והן האמת , פוגגותמת יציבות וקבועות יותר ואשר אינן, טובות יותר, חזקות יותר
  .רת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנותו: ככתוב, המוחלטת

  
אפשר בנוסף בתחילת הספר . לא להטמא ולהצמד לקדושהאותנו שוהתורה מזהירה 

 :'לדוג בעיקר בחומש ויקרא, פסוקים רבים מהדברים על ענייני טומאה וטהרהלראות 
והזרתם מלשון לפרוש (ם את בני ישראל מטומאתם והזרת: 'ולדוג', וכו ידעוני ובא

  . ועוד) מטומאה
  

לכן הגביל אותנו ועשה לנו סייג ו ,הקדוש ברוך הוא אוהב אותנועלינו לדעת ש
לגלות (עת עשיית הצרכים ב וגם כיצד להתנהג, במאכלים בלבוש אפילו כיצד להתנהג

י "אם אדם לא הולך עפ. הלכות ברורותה. )'וכו וריים מקדימה וטפח מאחרק טפח
  . ו"ח דבק לטומאהנופל לאט לאט ובופו של דבר ייההלכות הוא 

  
מדריכים לא ל .לא למלאכים .בלבד לבורא עולם מופנת התפילהש, עלינו לדכת ולזכור

פרשת זוהר  ספר, פרדס רימוניםספר ק "הרמ ורא(חניים שמגיעים מהיכל התמורות רו
  ). הקליפות ועודער ש, עץ חייםי "כתבי האר ,פיקודי

  
כל כי  ,בטומאה "טוב"כביכול רגיש יכול להאדם . בטומאה את הנשמהעטוף חבל ל

ישגעו אותו במחשבות שהוא משיג מה ' שדים מלאכי חבלה וכו, היצורים הטמאים
, שהוא עוזר לאנשים ויודע עליהם דברים, שהוא בעל כוחות על טבעיים, שהוא רוצה

ולכן לאחר שיפטר . שר מטרתם האמיתית היא לינוק ממנו את הקדושה שיש בוכא
כאשר , אלא אם כן יחזור בתשובה על עון זה, מהעולם הם ידרשו אותה במלוא העוצמה

  . מוטל עליו לתקן מעשיו על ידי התיקון המובא בהמשך הספר
  

כל ש, עתעליו לד, ואפילו אם הוא רואה שההתקשרות אליהם עוזרת, ויתרה מזאת
אבל הם , תפוגגיהכל  ,לאחר מכןבשלב מסוים  כאשר, טומאהה מהקורמ" עזרה"ה

  . ישארו ויטרידו אותו ללא הפסקה
  

אז לאחר אחיזת עיניים  ,מהשדיםועזרה כלכלית בפרנסה אם הוא ביקש עושר לדוגמא 
 .אבל השדים ימשיכו להציק לו בכל הזדמנות, במשך זמן מה הכל יחזור כמו שהיה

לאחר מותו ידרשו את חלקם תמורת העסקה שעסקה ואשר עזרה לו , שהזכרנו וכפי
  . לאותם ימים



 

 לה

והוא רוחני כעת לאחר , כי הם רוחניים? מדוע . את הנשמה שלו? מה הם ידרשו ו
זוהי זכייה . ונשמה של יהודי. ויקחו, לכן זה מה שהם יבקשו, שנפטר ויצא מהגוף

  . טורפי נשמות בני אדם. אדםלכן הם נקראים טורפי . עצומה בשבילם
  

הוא לא מעניש למרות שיש עונשים . בורא עולם גם כשנותן מכה היא מכה של אהבה
כל . סקילה שריפה הרג חנק כרת ועוד: הקדושה כגוןבתורה המופרשים במדויק רבים 

אלא אם כן עשה , גיע שלם מבחינה רוחנית לעולם הבאזאת כדי לנקות את האדם שי
   ).פדיון התעניות(ל הדבר בצום תענית וידוי וצדקה תשובה וכיפר ע

  
בדרך התורה אולם , בדרך החיים, הוא יכול לבחור בדרך הישרה. לאדם יש זכות בחירה

  . הוא יכול לבחור גם ההיפך
  

אדם רציני שאוהב . מה קדוש ומה טמא. לא מההתורה היודעת להבדיל מה נכון ו
הרי . את הדברים בפנים יחקור ויראה, אליש, הרוצה להטיב יפתח את התורה, לעזור

? למה שלא נבדוק בה , שאותה נתן הבורא בעצמו, המקור הקדום ביותר היא התורה
? כדי להתנהג ? ומה ההיפך מה היא אומרת שקדוש וטהור ? למה שלא נראה דעתה 

 מנחהינו בצורה שהיא איך להתחבר ולהמשיך את אור האין סוף אל? איך להתקדש 
  ?  לעשות זאת ראה לנו כיצד ומ אותנו

  
היא הדרך של ) סטרא אחרא בלשון ארמית(הנקראת דרך הצד האחר , הדרך האחרת

תכניות רדיו גם ברדיו יש  .בשדיםבאופן ודאי המשתמשים  עתידותומגידות המגידי 
בעיקר לאלו שלא מודעים , בשם אור הקבלה ותכנית נוספת שמסייעות לאנשים רבים

י שמתייעצים ופונים אל שדרני "ע פר זה כיצד להטמא יותר ויותרלדברים שנכתבו בס
 דרך טומאה נוספת היא. קונים מהם דברים ומשלמים עבור הייעוץ, התכניות הללו

ואשר פועלים  אשר יסודן בכוחות הטומאהובקלפים שונים קריאה בקלפי טארוט 
את האדם ים מובילתקשורים למיניהם  .י מרכבות הטומאה של השדים"ומבוססים עפ

אלו היכלות הטומאה כמובא בזוהר הקדוש , המסוכניםהתמורות  יהיכל ללהכנס א
אלא , ולא רק. מלאכי חבלה? איזה מלאכים . מלאכים האדם שם פוגש, בפרשת פיקודי

ומטמאים אותו  של האדםצדיקים ומשבשים דעתו מתחזים ל אשר כולם ביחד, שדים גם
   ).כפי שקרא לשבתאי צבי(יותר ויותר 

  
משתמשים ה, בכדורי בדולח יש המגדילים לעשות ונעזרים בעזרי טומאה כגון הקוראים

, יקים נרות לכבודםמדלאו אלו ש, 'בכור'בקטורת לשדים כמו בקטורת ששמה 
למכון קבלה לעם  הקשורים, או לבנה המשתמשים במאגיה שחורה, הקוראים בקפה

בקבלה מעשית וכותבים על כך  משתמשים רבנים או אנשים אשר ,המשגע את הציבור
ופועלים לחשים וכשפים  ,קטורת, חותם שלמה, ספרים או אלו המביאים קמיעות

ופועלי ישועות למיניהם שקשורים " מקובלים", למיניהם "באבות", במסווה של קדושה
 יהודי או רוח של גויהעורכים סיאנסים וכולאים רוח " הצדיקים"וכמובן  ,לשדים



 

 לו

. והרבה בני נוער נופלים בדבר זה .נסתרים השם ירחם יגן ויציל שיאמר להם דברים
ט "כתובות נ, ז עמוד א"צ, בבא קמא(וכבר אומרת הגמרא . מתוך שעמום וסקרנות

  . והשעמום מביא לידי חטא, בטלה מביאה לידי שעמום): עמוד ב
  

ל וחייב לחזור לדרך הישרה בכדי להצי. אשר עושה אחד מאלו חייב להפסיק מידכל 
וכל אשר עשה זאת או היה שותף לדברים אלו חייב לעשות תיקון . את עצמו את נשמתו

  . כמובא בהמשך הספר' צום תענית וכולנפשו ב
  

 לתוצאות הרסניות מדרך התורה תביא את האדםבחירה בדרך ההפוכה כפי שציינו 
י אולי יש לדעת כ. ובחרת בחיים: וזאת עפי הכתוב בפסוק במפורש. מרחיקות לכת

  .אף פעם לא מאוחר מדיי. אפשר להפוך את הגלגל. אפשר לחזור
  
 .ר האמיתיהיא האוש. ותומכיה מאושר, למחזיקים בה) התורה(עץ חיים היא : ככתובו

  ? כיצד . היא ההמשכה האמיתית של השפע
  

כיוון ועפי הסוד , בגדים צנועים. על פי התורה. המשכת האור היא על ידי ההלכות
ברכות על מאכלים המשכת אור אין , הם איבוד של אור דרכם החוצהבבגדים  םהחורי

ברכת אשר יצר על פינוי , נטילת ידים בבוקר והגבהתן העלאתן קבלת שפע, סוף אלינו
, כיסוי ראש שמירה על השער שהוא אור מהחוץ, פסולת מהגוף והודיה לשם יתברך

וכמה , ידוע הסיבה -רה מקוה טה, גזיזת הציפורניים שלא ינקו הקליפות מסיום הגוף
  . שיותר קדושה

  

כי מדיטציה הוא מושג ? מדוע . לאמיתו של עניין אין דבר כזה הנקרא מדיטציה יהודית
  .בגוים, שמקורו באומות העולם, של כניסה למצב תודעתי של ריכוז מסוים

על ידי . מאומות העולםוהכל נובע מעבודה זרה , כפי שלמדנו' וכורייקי , גם תקשור
 ,היכלות הטומאה כמובט בזוהר פרשת פיקודי, התמורות ירים אלו נכנסים להיכלדב

  . מי שנכנס לא יוצא נקי. שם הסכנה לטמא את הנפש גדולה ביותרו

ואך ורק בדרך . להקשר אך ורק אליו. להתחבר לבורא עולם, לכן עלינו בתור יהודים
י שנכנסים וצועדים בדרך ולפנ, דרך נקיה מסכנות וממזיקים, בדרך של קדושה, הנכונה

  . זו על האדם להכין עצמו בכמה אופנים

ן נועדו לשם דבקות בורא עולם על ידי הסרת הקליפות או ה. חשובות ביותרהכנות ה
ומקורן בתורת הסוד והן הובאו בספר ההלכה . אחיזה של דינים שמתעוררים על האדם

רבי יוסף קארו , הבית יוסףמרן , של מורינו ורבינו', דולחן ערוך'הגדול והמפורסם 
  .ל"זצ



 

 לז

: מיד מודים לבורא עולם ואומרים, איש או אשה פוקחים עיניהם בבוקר, כאשר אדם
  .רבה אמונתך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, מלך חי וקיים, מודה אני לפניך

 4כך , פעם על יד ימין ופעם על יד שמאל, לסרוגיןלאחר מכן נוטלים ידיים ללא ברא 
  . כדי להעביר רוח רעה ששורה על הידיים בזמן שהאדם ישן, נטילות 8ל סך הכ, פעמים

כך אדם ו ,)גדולים\קטנים, שירותיםבפנות התהכוונה ל(עשות צרכיו ללאחר מכן ילך 
  . ך גופופסולת אשר הייתה בתוהנקי מ

  . נקי מבפנים ומבחוץ אדםעל ידי שתי פעולות אלו ה

כיוון , חידה שנוטל ידיו לאחר עשיית צרכיווזו הפעם הי, ו בברכהידי וטלנלאחר מכן 
אולם בבוקר . ובכל הפעמים שעושה צרכיו ולאחר מכן נוטל ידיו אין ברכה על הנטילה

  .יש ברכה על הנטילה

  .היקרה והחשובה מאוד' אשר יצר'לאחר מכן מברך את ברכת 

נה ל הביאו בכוו"אשר חז ,ברכות יקרות מאודהן נאמרות אחר כך הברכות השחר 
מבוררות אלו מילים ו ווןכי ,לכל ברכה וברכה המיאתחילה את לשון מטבע הברכה המת

  . ביותר להשפעת השפע על האדם

  .לגשת לחיבור עם הקדוש ברוך הוא נקי ומוכןאדם כעת ה

. כמובן שישנם דברים נוספים שאדם יכול לזכך את הדבקות שלו עם השם יתברך
  : 'לדוג

ליו לקנח במים את אחוריו בכדי שיוכל להתפלל ע) צואה(כאשר אדם עושה גדולים 
וזוהי הלכה מפורשת שיש לשם . הדבר בעייתי לגבי התפילה, בנקיות ואם לא עשה כך

  .לב עליה

אם לגבר או לאשה יש צפורנים העודפות על בשר האצבע יש לגזור אותן ולהשליכן 
מדוע יש . ו ברכהומי שיכול לשרוף אותן תבוא עלי .בין בידיים ובין ברגליים. לאסלה

שהוא , כיוון ובסיום הגוף? או לשרוף אותן ) במקום קבירתן(להשליך אותן לאסלה 
לכן בכדי , משם יונקות הקליפות, העודפות על בשר האצבע, מותרות הציפורניים

וזוהי הסיבה שאם נפלה . ממנה על האדם לגזור ציפורניו\להסיר אחיזת היניקה ממנו
. לאסלה או לשרוף אותה, להרים אותה ולזרוק אותה לאשפהיש , ציפורן במקום מסוים

אולם ראוי ונכון . ממנה' ומספיק שיזיז אותה ממקומה בכדי שתתטבל אחיזת הקלי
  . לפח או לשורפה, וטוב להשליכה לאסלה



 

 לח

על הגבר להסתפר בכדי שעאשר הוא מניח תפילין הן ישבו במקום הראוי להן ללא 
שהם למעשה אורות (סתפר הוא מסיר את הדינים מעליו ובכך שהוא מ, חציצה ולא יזוזו

  ). גדולים שקשה לו לקבלם ולכן בשבילו לעומת האשה הם דינים

  .לאשה אסור להסתפר כיוון ושערות ראשה הם הכח הרוחני של האשה

 .אשריו ואשרי חלקולפני התפילהיכול ללכת לטבול במקוה ) לא אשה, גבר(אם יהודי 
לכוון , במקום יש לשמור על כל כללי הצניעות. התפילה אשריוואם הוא יכול רק לאחר 

כמובן שמקוה אין להסתכל על הברית של אף . ולצאת, לטבול כמה שיותר מהר, לפני
  .ולשמור על קדושה ולא לדבר, להיות מכוסה במגבת או יותר עדיף בחלוק רחצה, אדם

  

  .לםלדבקות בבורא עו, נכנסים אנו לחיבור עצמו, לאחר שהתכוננו

  ? מהו החיבור 

  .תפילות בכל יום 3ל יהודי מתפלל כ

, מעפיל לפסגת הפסגותבאמצעותה אדם , ביותרהתפילה היא עליה רוחנית עצומה 
לאחר כאשר , צעד צעד, וזאת כאשר הוא עולה מעלה מעלה, תפילת שמונה עשרהל

ת מקבל את מלכו, פרשת הקרבנות, קורא את פרשת העקדה, נכנס לתפילה, שהתכונן
 הואלאחר מכן ו. ימלוך לעולם ועד 'ה ,מלך 'ה ,מלך 'ה :בקריאתבאהבה השם עליו 

  . אחד 'אלקינו ה 'ה ,שמע ישראל: בקול רםמכריז  מוצא עצמו בהמשך התפילה

, שיא התפילה, תפילת שמונה עשרהל, הוא נכנס להיכל המלךכמה רגעים לאחר מכן 
ומרגיש מרחף , א מתייחד עם בוראובה הו. שיא החיבור עם בורא עולם, שיא הדבקות

? מדוע  ,אחד היה אברהם :כפי שאומר רבי נחמן. שמח ואחד עם הקדוש ברוך הואו
עבדו  יתר העולםשל הקדוש ברוך הוא בזמן ש ,כיוון והוא האמין בקיומו של האחד

את  .בכך שהפיץ את שם השם בעולם, אבל במה הוא היה מיוחד. עבודות זרות למיניהם
  .לבורא עולם. בכך שהיה מחובר לאחד .בורא עולםהאמונה ב

אינו הוא . כאשר אדם מחובר בתפילה לבורא עולם הוא אינו רוצה לעזוב את המלך
הוא . יש לו זמן רב להתפלל ולהביע רגשותיו לפני יתברך. רוצה לסיים את התפילה

נחשב  –וגם זה  ,מליארדיםמליארדי , כאשר כל מילה שווה יהלומים, מתבונן במילים
  . מעט

  .הוא מחובר
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 ונפרד ,הוא פוסע שלוש פסיעות עקב בצד גודל אחורנית, וכאשר הוא חייב להפרד
  . מהמלך בצער רב

וממנו לכל עם  ,אל האדם ,אט אליולאט ללאחר מכן בהמשך התפילה השפע יורד 
   .ומעם ישראל לכל העולם, ישראל

  . דרך החיבור הטובה ביותר לבורא עולם, זוהיו

? במהלך היום כאשר לא מתפללים שאלה שאלה כיצד מתחברים לבורא עולם אבל נ
  . באמצעים שוניםשם החיבור הוא , ובכן

. יתברך תפילה פרטית של האדם במילים שלו לשם. על ידי התבודדותניתן להתחבר 
הדלקת , קריאת תהילים, כמו לימוד תורה, ובכל פעולה שאדם עושה ,בכל צעד כמו גםו

סיוע  ,דיבורים טובים ,שמחה ,צדקה ,עידוד ,ברכות ,מצוות ,חסד, שמתנר לעילוי נ
 יםחיבור םכל אלו ה ,ועוד אנשים זקנים ,עם מוגבלויות ,סיוע לאנשים נצרכים ,לחבר

  . במישורים של קדושה. לבורא עולם במישורים שונים

 ,או לאמחובר לקדושה באמת אכן במישורים אלו הוא אם ל האדם לבדוק וכמובן שע
  : ונביא דוגמא

לאדם שצורך סמים אותה אבל האם הוא נותן , מאודנתינת צדקה היא מעולה וטובה 
יתכן והוא סייע לאדם כיוון ו. אם כן צדקה זו היא למעשה פשע? אלכוהול או זנות 

לכן יש לבדוק ולשקול את הדברים שלא יהיה בבחינת . לקחת מנת סם שתהרוג אותו
  . מצוה הבאה בעברה

וכמו כן ללמוד  ,להתייעץ עם רב בית הכנסת שהולך על פי הלכות השולחן ערוךלכן יש 
בצורה האלוקי עליו כך יודע האדם כיצד ללכת בחייו ולהמשיך את האור בו ,הלכות
  .הנכונה
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  פיטום הקטורת ללא כוונות

  
  
  

  סגולת פיטום הקטורת

  

: לשונו וזו הקטורת יטוםפ אמירת בשבח הפליג) ב"ע ח"רי דף ויקהל( הקדוש בזוהר
, הוא בריך קודשא קמי דקטורת עובדא עלאה כמה ידעין הוו בני אי, שמעון רבי אמר
  .'וכו דדהבא ככתרא רישיהו על עטרה לה סלקין והוו, ומליה מילה כל נטלי הוו

  

  :ישראל סגולות הרב לשון וזו

 במעשה מצויה הברכה. ג .מלכויות משעבוד ינצל. ב .רעים וחלאים מגפה מבטלת. א
             .אחרא וסטרא והחיצונים הקליפות מבטלת. ה .גיהנום של מדינה ינצל. ד .ידיו

 והעולם הזה עולם עולמות שני נוחל. ח .רעים הרהורים מבטלת. ז הכישופים מבטלת. ו
  .לעושר מסוגלת. יא .רואיו כל בעיני וחסד חן ימצא. י .מעליו הדינים מסלק. ט .הבא

  

ועדיף שיאמרו , ת יחד בארבע פינות הבית במקבילפיטום הקטור יאמרו את
  .אותו עשרה אנשים בו זמנית

  . ולם יחד סביב השולחן או בקבוצהאם אי אפשר יאמרו כ

  .יכוונו לטהר הבית ולמגר ולסלק כל סטרא אחרא ומריעין בישין מבית זה

  

ֶאת ְקטֶרת ַהַּסִּמים ִּבזְַמן  ֱאלֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבוֵתינּו ְלָפנֶי' ַאָּתה הּוא ה
  :ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אוָתם ַעל יַד מֶׁשה נְִביָא ַּכָּכתּוב ְּבתוָרָת
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ַּבד . ֶאל מֶׁשה ַקח ְל ַסִּמים נָָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבנָה ַסִּמים ּוְלבנָה זַָּכה' ַוּיאֶמר ה
 :ְמֻמָּלח ָטהור קֶדׁש. יָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵׂשה רוֵקחַ ְוָעׂשִ  :ְּבַבד יְִהיֶה

ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמּנָה ָהֵדק ְונַָתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת ְּבאֶהל מוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל 
. ְונֱֶאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסִּמים :קֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהיֶה ָלֶכם. ָׁשָּמה

ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת ַהּנֵרת ֵּבין  :ּבֶקר ַּבּבֶקר ְּבֵהיִטיבו ֶאת ַהּנֵרת יְַקִטיֶרּנָהּבַ 
  :ְלדרֵתיֶכם' ָהַעְרַּביִם יְַקִטיֶרּנָה ְקטֶרת ָּתִמיד ִלְפנֵי ה

   

. ְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמונָה ָמנִים ָהיּו ָבּה. ָּתנּו ַרָּבנָן ִּפּטּום ַהְּקטֶרת ֵּכיַצד
ַמֲחִציתו . ְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמנְיַן יְמות ַהַחָּמה ָמנֶה ְּבָכל יום

ּוְׁשלָׁשה ָמנִים יְֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכנִיס ּכֵהן ָּגדול ְונוֵטל . ַּבּבֶקר ּוַמֲחִציתו ָּבֶעֶרב
ת ְּבֶעֶרב יום ַהִּכּפּוִרים ּוַמֲחזִיָרן ְלַמְכֶּתׁשֶ . ֵמֶהם ְמלא ָחְפנָיו ְּביום ַהִּכּפּוִרים

  .ְּכֵדי ְלַקּיֵם ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה

) ג. (ְוַהִּצּפוֶרן) ב. (ַהֳּצִרי) א( :ְוֵאּלּו ֵהן. ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָּמנִים ָהיּו ָבּה
. ָעהּוְקִצי) ו. (מור) ה( .ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמנֶה. ְוַהְּלבונָה) ד. (ְוַהֶחְלְּבנָה

) ט( .ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמנֶה. ְוַכְרּכום) ח. (ְוִׁשּבוֶלת נְֵרּדְ ) ז(
ּבוִרית ַּכְרִׁשינָא  .ִקּנָמון ִּתְׁשָעה) יא( .ִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה) י( .קוְׂשְט ְׁשנֵים ָעָׂשר

ְוִאם לא ָמָצא יֵין . ָתאיֵין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתלָ  .ִּתְׁשָעה ַקִּבין
  .ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ֶמַלח ְסדוִמית רוַבע .ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק

 .ִאם נַָתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה .ַאף ִּכַּפת ַהּיְַרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא: ִרִּבי נָָתן ַהַּבְבִלי אוֵמר
  :יָה ַחּיָב ִמיָתהְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶ 

. ַהֳּצִרי ֵאינו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף: ַרָּבן ִׁשְמעון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אוֵמר
. ּבוִרית ַּכְרִׁשינָא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי ְלַׁשּפות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא נָָאה

. ִלְׁשרות ּבו ֶאת ַהִּצּפוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעּזָהיֵין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְּכֵדי 
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ַוֲהלא ֵמי ַרגְַליִם יִָפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכנִיִסין ֵמי ַרגְַליִם ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפנֵי 
  :ַהָּכבוד

ִמְּפנֵי . ֵהיֵטב ָהֵדק. ְּכֶׁשהּוא ׁשוֵחק אוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב: ַּתנְיָא ִרִּבי נָָתן אוֵמר
. ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע לא ָׁשַמְענּו. ִּפְּטָמה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ּקול יֶָפה ַלְּבָׂשִמיםֶׁשהַ 

ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל . ָאַמר ִרִּבי יְהּוָדה זֶה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין
  :ַסֲּמָמנֶיָה ַחּיָב ִמיָתה

ים או ְלִׁשְבִעים ָׁשנָה ָהיְָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַריִם ַאַחת ְלִׁשּׁשִ : ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא
  .ַלֲחָצִאין

ְועוד ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהיָה נוֵתן ָּבּה ָקְרטוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם יָכול 
  .ַלֲעמוד ִמְּפנֵי ֵריָחּה

כל ְׂשאר ְוָכל ְּדַבׁש  ִמְּפנֵי ֶׁשַהּתוָרה ָאְמָרה ִּכי ?ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבש
  :'לא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה

ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵטַח . ְצָבאות' ה :ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱאלֵהי יֲַעקב ֶסָלה. ְצָבאות ִעָּמנּו' ה
ִמנְַחת יְהּוָדה ' ְוָעְרָבה ַלה :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביום ָקְרֵאנּו. הוִׁשיָעה' ה :ָּב

  :ִּכיֵמי עוָלם ּוְכָׁשנִים ַקְדמנִּיות. םִוירּוָׁשָליִ 
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  פיטום הקטורת עם כוונות

  
  

, יסתכל בהםאלא רק !  אין לומר בפה שמות הקודש המופיעים בסוגרים
  אין כוונתם מעכבת כלל, אם לא כויןו, בלבד יחשוב אותם במחשבה

  .אין לקרוא פיטום הקטורת מהשקיעה עד חצות הלילה: זהירות

  

ֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפנֶי ֶאת ְקטֶֹרת  )יאהדונהי( ה הּוא יְהָֹוהַאּתָ  ֱא
ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל יַד מֶֹׁשה נְִביָא , ַהַּסִּמים ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת
  

  :יקרא פסוק זה שלושה פעמים

 ַסִּמים )נֻגִפֵ  :יכוין( ַקח ְל )ש"מה: יכוין( ֶאל מֶֹׁשה )יאהדונהי( ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה
ְוֶחְלְּבנָה ַסִּמים ּוְלבֹנָה  )ַפיְָקַאכִ  :יכוין( ּוְׁשֵחֶלת )וַ "ְטנָ  :יכוין( נָָטף )ו"מתק :יכוין(

  : זַָּכה ַּבד ְּבַבד יְִהיֶה
  

  :יקרא שלוש פעמים את הפסוק דלהלן מסופו לתחילתו

ַבד ַּבד זַָּכה ּוְלבֹנָה ַסִּמים ְוֶחְלְּבנָה ּוְׁשֵחֶלת נָָטף ַסִּמים ְל ַקח מֶֹׁשה ֶאל יְִהיֶה ּבְ 
  .ַוּיֹאֶמר )יאהדונהי( יְהָֹוה
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  :מילים אלו מתחילה ועד סוף שלושה פעמים יכוין במחשבה בלבד

ָחָׁשָו  הנְֶבְלָחּו ֻמיְֵמסֶ  ְהנָֹבָלוָ  ְהָכזֻ  ֶדבְ  ָהיָֻהיְ ֵדֵבבְ (   ְת

  )ֶרְמְאיָּו ְהֵוֶהיְ  ָלאֻ  הָֹׁשמָ  ֻחקְ  ֶמיְֶמְס ְכלָ  ְטנֵ פֻ 

  

ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמּנָה : ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש
ָהֵדק ְונַָתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה קֶֹדׁש 

ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר : ְונֱֶאַמר: ים ִּתְהיֶה ָלֶכםָקָדׁשִ 
ת ַאֲהרֹן ֶאת ַהּנֵרֹת: יְַקִטיֶרּנָה ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת  ֵּבין ָהֲעְרַּביִם ּוְבַהֲע

  :ְלדֹרֵֹתיֶכם )יאהדונהי(יְהָֹוה  ָּתִמיד ִלְפנֵי ְקטֶֹרת יְַקִטיֶרּנָה

  

  

  

ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹונָה ָמנִים ָהיּו ָבּה, ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ֵּכיַצד, ָּתנּו ַרָּבנָן , ְׁש
ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמנְיַן יְמּות ַהַחָּמה ָמנֶה ְבָכל יֹום ַמֲחִציתֹו , ְׁש

ָׁשה ָמנִים יְ , ַבּבֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו ַבָעֶרב ֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכנִיס ּכֵֹהן ָּגדֹול ְונֹוֵטל ּוְׁש
ַמֲחזִיָרן ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיפּוִרים , ֵמֶהם ָמֵלא ָחְפנָיו ְּביֹום ָהִּכיפּורים

  : ְּכֵדי ְלַקּיֵם ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָּמנִים ָהיּו ָבּה ְוֵאּלּו ֵהן

  )ויזהר שלא להפסיק ביניהם, באצבעותיוטוב למנותם (

. ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמנֶה, ְוַהְּלבֹונָה :ד ְוַהֶחְלְּבנָה :ג והצפרן :ב ַהֳּצִרי:א
ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה , ְוַכְרּכֹם :ח ְוִׁשּבֶֹלת נְֵרּדְ  :ז ּוְקִציָעה :ו ,מֹור :ה

ָׁשה :י ,ם ָעָׂשרַהקְֹׂשט ְׁשנֵי :ט .ָעָׂשר ָמנֶה   .ִקּנָמֹון ִּתְׁשָעה :יא ,ִקּלּוָפה ְׁש



 

 מה

א , יֵין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּביןְּתָלָתא, ּבֹוִרית ַּכְרִשינָה ִּתְׁשָעה ַקִּבין ְוִאם 
ַמֲעֶלה ָעָׁשן , ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ֵמִביא ֲחַמר ִחָור ַעִּתיק, ָמָצא יֵין ַקְפִריִסין

ִאם נַָתן ָּבּה , ַאף ִּכַּפת ַהּיְַרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא: ִרִּבי נַָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר. הּואָּכל ׁשֶ 
  : ַחּיָב ִמיָתה, ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיהָ , ְּדַבׁש ְּפָסָלּה

  
. ֵצי ַהְּקָטףַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמעֲ : ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר

ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא , ְּכֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן, ּבֹוִרית ַּכְרִׁשינָה ְלָמה ִהיא ָבָאה
ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא , ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן, יַיִן ַקְפִריִסין ְלַמה הּוא ָבא. נֶָאה
א ִמי ַרגְַליִם יִָפין ָלּה. ַעּזָה ָּלא ֶׁשֵאין ַמְכנִיִסין ִמי ַרגְַליִם ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפנֵי אֶ , ַוֲה

  : ַהָּכבֹוד
  

ִמְּפנֵי , ֵהיֵטב ָהֵדק, אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב, ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק: ִרִּבי נַָתן אֹוֵמר, ַּתנְיָא
. א ָׁשַמְענּו, ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביעַ : ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ֶׁשַהּקֹול יֶָפה ַלְּבָׂשִמים

ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל , זֶה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין: ָאַמר ִרִּבי יְהּוָדה
  . ַחּיָב ִמיָתה, ַסֲּמָמנֶיהָ 

  
ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשנָה ָהיְָתה ָּבָאה ֶׁשל ִׁשיַריִם : ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא

ֵאין ָאָדם , ִאּלּו ָהיָה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש: עֹוד ָּתנֵי ַבר ַקָּפָראוְ . ַלֲחָצִאין
: ִמְּפנֵי ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה, ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש. יָכֹול ַלֲעמֹד ִמְּפנֵי ֵריָחּה

א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלי   :)יאהדונהי( הָֹוהִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש 
  

  
  

  

  



 

 מו

  :את השמות הקדושים לפי האותיות המודגשות יקרא פסוקים אלו ויכוון

  

ם ִאם ל ֲאִביֶה֗ ם יְִׂשָרֵא֣ אֶמרֲאֵלֶה֜ ֹ֨ את |  ןּכֵ֣ -ַוּי ֹ֣ ֙ץ רֶ ת ָהאָ֨ ַר֤ ִמּזִמְ  ּוׂשּ֒ו ְק֞ח עֲ ֵאפֹו֘א ז
ם יִּבְכלֵ  הוְ ֶכ֔ יׁש ִמנְָח֑ ידּו ָלִא֖ ָ : יכוין( הֹוִר֥ ט צֳ  )ְוןרָ "נֲֵעְוִרִי ׁש טְמעַ֣ ּו֙י רִ ְמַע֤  ְּדַב֔

 ֹ֣ ֹ "ִרּוטְ : יכוין(ת אנְכ ים ּוְׁשֵקִדֽים ) א ט ָּבְטִנ֖ ֔   :ָו
  

אֶמר ֹ֨ ם ִאם ַוּי ל ֲאִביֶה֗ ם יְִׂשָרֵא֣ ן -ֲאֵלֶה֜ ֶר֙ץ | ֵּכ֣ ת ָהָא֨ את ֲעׂשּ֒ו ְק֞חּו ִמּזְִמַר֤ ֹ֣ ֵאפֹו֘א ז
ט  ה ְמַע֤ יׁש ִמנְָח֑ ידּו ָלִא֖ ם ְוהֹוִר֥ ט צֳ ִּבְכֵליֶכ֔ ׁש ּדְ ִר֙י ּוְמַע֣ את וָ נְַב֔ ֹ֣ ים ּבָ ט ֔ כ ְטִנ֖

בָ "ר( :ֵקִדֽיםׁשְ ּו   )תְ "ֳקְהְסמֹגָ :ְר ויכוין בשם"ֳפגְְמכֹאָ : בשם ןויכויְש "ת ֳצְדנְ
  

אֶמר ֹ֨ ם ִאם ַוּי ל ֲאִביֶה֗ ם יְִׂשָרֵא֣ ן -ֲאֵלֶה֜ את ֲעׂשּ֒ו | ֵּכ֣ ֹ֣ ֶר֙ץ ַר֤ ֞חּו ִמּזִמְ קְ ֵאפֹו֘א ז ת ָהָא֨
ם וְ  ה מְ ִּבְכֵליֶכ֔ יׁש ִמנְָח֑ ידּו ָלִא֖ ט ְּדבַ֔ עַ֤ הֹוִר֥ ֔  ׁשט ֳצִר֙י ּוְמַע֣ את ָו ֹ֣ ים נִ֖ ָּבטְ  טנְכ

ְ "ְע ְשטְ "ְקרְ  :ויכוין בשם( :ּוְׁשֵקִדֽים   ) ן
  

  :כ יקרא פסוקים אלו"אח

  

ה ְלָכל א מֶֹׁש֛ אן- ַוּיְִקָר֥ ֹ֛ ם ִמְֽׁש֗כּו ּוְק֨חּו ָלֶכ֥ם צ אֶמר ֲאֵלֶה֑ ֹ֣ ל ַוּי  זְִקֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖
ֲח֥טּו ַהָּפַֽסח ם ְוַׁשֽ ֵתיֶכ֖ ֹֽ ם ֲאֶׁשר:ְלִמְׁשְּפח ת ֵא֗זֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּד֣ ם ֲאגַֻּד֣ ַּבַּס֒ף -ּוְלַקְחֶּת֞

ם ֶאל ת ִמן-ַהַּמְׁשקֹו֙ף ְוֶאל-ְוִהַּגְעֶּת֤ ֹ֔ י ַהְּמזּוז א ֵתְֽצ֛אּו -ְׁשֵּת֣ ֥ ם  ף ְוַאֶּת֗ ר ַּבָּס֑ ם ֲאֶׁש֣ ַהָּד֖
יׁש ִמֶּפַֽתח ֶקר-ַעדֵּבי֖תֹו -ִא֥ ֹֽ ר וְ : ּב ף לִ  )יאהדונהי( הָֹוה֘ יְ ָעַב֣ ֹ֣ יִם מִ -תאֶ נְּג ה וְ ְצַר֒ ָרָא֤

ל וְ ַּמְׁש֔קֹוף הַ -לעַ ָּד֙ם הַ -תאֶ  י ׁשְ ַע֖ תּמְ הַ ֵּת֣ ֹ֑ ח ּו זּוז ַתח הַ -לעַ  )יאהדונהי(הָֹו֙ה יְ ָפַס֤ ֶּפ֔
א וְ  ית הַ ֵּת֙ן יִ ֤ א לָ ַּמְׁשִח֔ ֹ֥ ם ּבָֽ -לאֶ ב ֹֽףלִ ֵּתיֶכ֖   :נְּג
  

  )לִ "ֶאּבָ  לָ "יִהַ  וְ "ַעהַ  יְ "ַהּו ׁשְ "ַהוְ  עַ "ֶאהַ  וְ "ֶאמִ  לִ "ְויְ  :יבותתבראשי  יכוין(



 

 מז

  
  :להושיעני' יאמר פרשת המנורה ופסוק ה

ותחילת  ה - ויכוין במחשבתו באותיות המודגשות בתחילת וסוף פרשת המנורה 
אם יכול לקרוא שבע פעמים ) ה"יהו(המצטרפים יחד לשם  ,ה -  יוסוף הפסוק 

  .ין הכל בפעם אחתיכויכול אם לא . בניקוד שונה כל פעם) ה"יהו( םן שיכויו

  

ה ֶאת-ַּיַ֥עׂש ֶאתוַ  ה ָעָׂש֤ ב ָט֑הֹור ִמְקָׁש֞ ה זָָה֣ יָה -ַהְּמנָֹר֖ ּה ְּגִביֶע֛ ּה ְוָקנָ֔ ַהְּמנָֹר֙ה יְֵרָכ֣
ּנָה ָהיּֽו יָה ִמֶּמ֥ יָה ּוְפָרֶח֖ ים ִמִּצּדֶ֑ : ַּכְפּתֶֹר֥ ים יְֹצִא֖ ה ָקנִ֔ ה ְוִׁשָּׁש֣ ָׁש֣ ה | יָה ְׁש ְקֵנ֣י ְמנָֹר֗

ּה ַהֵּׁשִנֽי ה ִמִּצָּד֖ ָׁש֙ה ְקֵנ֣י ְמנָֹר֔ ד ּוְׁש ים ַּבָּקֶנ֣ה : ִמִּצָּדּ֙ה ָהֶֽאָח֔ ים ֽמְֻׁשָּקִד֞ ִבִע֠ ה גְ֠ ָׁש֣ ְׁש
ר ָופָ֑  ֹ֣ ד ַּכְפּת ים ְּבָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ים ְמֻׁשָּקִד֛ ה גְִבִע֗ ַר֒ח ּוְׁשלָׁש֣ ר ָוֶפ֒ ֹ֣ ן ָהֶֽאָח֘ד ַּכְפּת ַרח ֵּכ֚

ים ִמן ים ַהּיְֹֽצִא֖ ֶׁשת ַהָּקנִ֔ ה-ְלֵׁש֣ ים : ַהְּמנָֹרֽ ָּקִד֔ ים ְמֻׁש֨ ה גְִבִע֑ ה ַאְרָּבָע֣ ּוַבְּמנָֹר֖
יָה ּוְפָרֶחֽיהָ  ַחת ְׁשֵנ֤י ַהָּקנִי֙ם : ַּכְפּתֶֹר֖ ּנָה ְוַכְפּתֹ֙ר ַּת֣ ים ִמֶּמ֗ י ַהָּקנִ֜ ַח֩ת ְׁשנֵ֨ ר ַּת֩ ֹ֡ ְוַכְפּת
ר  ֹ֕ ּנָה ְוַכְפּת ים ִמֶּמּֽנָה-ַּתַֽחתִמֶּמ֔ ים ַהּיְֹֽצִא֖ ֶׁש֙ת ַהָּקנִ֔ ּנָה ְלֵׁש֨ ים ִמֶּמ֑ : ְׁשֵנ֥י ַהָּקִנ֖

ם ֵריֶה֥ ֹֽ ב ָטֽהֹור ַּכְפּת ת זָָה֥ ה ַאַח֖ ּנָה ָה֑יּו ֻּכָּלּ֛ה ִמְקָׁש֥ ם ִמֶּמ֣ יָה -ַוַּיַ֥עׂש ֶאת: ּוְקנָֹת֖ ֵנֽרֶֹת֖
ב ָטֽהֹו יָה זָָה֥ יָה ּוַמְחּתֶֹת֖ ה ּוַמְלָקֶח֥ ת ָּכל :רִׁשְבָע֑ ּה ְוֵא֖ ה אָֹת֑ ב ָט֖הֹור ָעָׂש֣ -ִּכָּכ֛ר זָָה֥

  :הַ ֵּכֶלֽי
  

היְ  י נְנֵַּג֛ן )יאהדונהי( הָו֖ נִי ּונְגִנֹוַת֧   ְלהֹוִׁשיֵע֑

י ַחֵּי֖ינּו ַעל-ָּכל ֽ -יְֵמ֥ ית יְהָו   :)יאהדונהי(  הֵּב֥
  
  

  בניקוד שונה' לאחר כל פעם יחבר האותיות ויכוין במחשבתו את שם ה

נצח                יִִהִוהִ . ד תפארתהֹ יֹהֹֹו. גבורה ג יְְהְוהְ . בחסד   . א
  מלכות יְָהֹוה. ז יסוד יּוהּווּוהּו. ו דהו יֻֻהֻוהֻ . ה
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  יכוין במחשבתו באותיות המודגשות בתחילת וסוף הפסוקים

  )ה"יהו(המצטרפים יחד לשם  ,ה -ו ,ה – י
  

הי נִי ּונְ  )יאהדונהי( הָו֖ י נְנֵַּג֛ן ָּכלְלהֹוִׁשיֵע֑ י ַחֵּי֖ינּו ַעל-גִנֹוַת֧ ֽ -יְֵמ֥ ית יְהָו  הֵּב֥
  :)יאהדונהי(
  

ב ַעדוְ  ה זָָה֔ ה ַהְּמנָֹר֙ה ִמְקָׁש֣ ה ַמֲֽעֵׂש֤ ּה ַעד-זֶ֨ ה -יְֵרָכ֥ וא ַּכַּמְרֶא֗ ה ִה֑ ּה ִמְקָׁש֣ ִּפְרָח֖
ה יְהָֹוה֙  ר ֶהְרָא֤ ה ֶאת-ֶאת )יאהדונהי( ֲאֶׁש֨ ן ָעָׂש֖ ה ֵּכ֥   :הַהְּמנָֹרֽ -מֶֹׁש֔

  

  
  

  :פעמים שלושהואחר כך יאמר פסוקים אלו 
  

ה ֶאֽל אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ח ֶאת-ַוּי ן ַק֣ ֹ֗ ה ְוֶתן-ַאֲהר ַּמְחָּת֠ ים -ַה֠ ַח֙ ְוִׂש֣ ל ַהִּמזְֵּב֨ ׁש ֵמַע֤ יָה ֵא֜ ָעֶל֨
ֹ֔ קְ  ה ֶאלט ה ְוכַ -ֶרת ְוהֹוֵל֧ ְמֵהָר֛ ם ִּכֽיּפֵ֣ ָהֵֽעָד֖ ֹ -ר ֲעֵליֶה֑ ֶצף ִמִּלְפֵנ֥י יְה א ַהֶּק֛ היָָצ֥  ָו֖
ל ַהָּנֽגֶף )יאהדונהי( ר : ֵהֵח֥ ן ַּכֲֽאֶׁש֣ ֹ֜ ח ַאֲֽהר ָר֙ץ ֶאל| ַוּיִַּק֨ ה ַוּיָ֨ ר מֶֹׁש֗ ל -ִּדֶּב֣ ּתֹוך ַהָּקָה֔

ם ַוּיִֵּת֙ן ֶאֽת גֶף ָּבָע֑ ל ַהֶּנ֖ ֹ֔ ַהּקְ -ְוִהֵּנ֛ה ֵהֵח֥ ֽ וַ : ָהָעֽם-ר ַעלּפֵ֖ ֶרת ַויְכַ ט ד ֵּבֽיןַּי ֹ֥ ים -ֲעמ ַהֵּמִת֖
ין ַהַֽחִּי֑ים וַ  ר ַהַּמֵּגָפֽהּוֵב֣ ַוּיָָׁשב ַאֲֽהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד  :ֵּתָֽעַצ֖
  :הְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱֽעָצֽרָ 

  

  ל"צבוע בזהב והוא מתוך הפסוקים הנ טפטפיה בשםיכוין 

  
  

  י
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  :פעמים שלושהאחר כך יאמר פסוק זה ישר והפוך 

  

  :ִּכי ָהיִיָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי ַוֲאנִי ָאִׁשיר ֻעּזֶ ַוֲאַרּנֵן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּד
  ָהיִיָת ִּכי ַחְסֶּד ַלּבֶֹקר ַוֲאַרּנֵן ֻעּזֶ ָאִׁשיר ַוֲאנִי ִלי ַצר ְּביֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְׂשָּגב

  

  ויכווין שכביכול מדליק את המנורה, יקרא למנצח בצורת מנורה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :יכוון בשם

  יאיי

  

  :בשםיכוון 

  אלי

  



 

 נ

  ה"כוון במחשבתו צירוף פסוק זה עם שם הויכשיאמר פסוק זה י

  )מלמעלה למטה בטורים ואין הכוונה מעכבת(

ר ַהַּמּגֵָפֽה ֵּתָעַצ֗ ל ַו֝ ינְָחס ַויְַפֵּל֑ ֽ֭ ד ִּפ ֹ֣   :ַוּיֲַעמ
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  .פעמים 7אם יוכל יכפול זאת ,"יושב בסתר"ומזמור " ויהי נועם"יאמר פסוק 
  

י  ינּו| ִויִה֤ ֵה֗ ַעם ֲאדָֹנ֥י ֱא ֹ֤ ינּו  נ ֵד֗ ה יָ֝ ינּו ּֽוַמֲעֵׂש֥ ֵדינּו ּכֹונְָנ֥ה ָעֵל֑ ה יָ֭ ֵל֥ינּו ּוַמֲעֵׂש֣ ָע֫
  :   ּכֹונְֵנֽהּו

  
י יְִתלֹוָנֽן ַּד֗ ל ַׁש֝ ֶתר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ יהָוה: י ֽ֭ ר ַל י  )יאהדונהי( אַֹמ֗ י ּוְמצּוָדִת֑ ַמְחִס֣

י ֶאְבַטח ַה֗ ִּצֽיְל: ּֽבֹו-ֱא֝ י ֣הּוא יַ֭ ֶבר ַהּֽוֹות ִּכ֤ ח יָ֗קּוׁש ִמֶּד֥ ָיֶ֣ס ָל֭ | ְּבֶאְבָר֨תֹו : ִמַּפ֥
ה ֲאִמּֽתֹו-ְוַתַֽחת ה ִצָּנ֖ה ְוֽסֵֹחָר֣ יו ֶּתְחֶס֑ ץ יָ֥עּוף -א: ְּכנָָפ֣ ֵח֗ יְָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ יָרא ִמַּפ֣ ִת֭
יִם: יֹוָמֽם ֶטב יָׁ֥שּוד ָצֳהָרֽ ֶּק֗ ֑ ִמ֝ ֶפל יֲַה ֹ֣ ֶּדֶבר ָּבא ל : ִמ֭ ֹ֤ ֨ יִּפ ה | ִמִּצְּד ֶלף ּוְרָבָב֥ ֶא֗

א יִָּגֽׁש ֣ י  ֶל֗ ים ִּתְרֶאֽה: ִמיִמיֶנ֑ ֵא֝ ת ְרָׁשִע֣ יט ְוִׁשֻּלַמ֖ ק ְּבֵעיֶנ֣י ַתִּב֑ ה -ִּכֽי: ַר֭ ַאָּת֣
ה ֽ )יאהדונהי( יְהָו֣ ְמָּת ְמעֹוֶנ ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ א-ֽא: ַמְחִס֑ גַע  נֶ֗ ה ְו֝ י ָרָע֑ -ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣
ֽיְִקַר֥  ְלָאָכי יּכִ֣ : ב ְּבָאֳהֶל ְׁשָמרְ  )"ת יִַוהְ "יכוין ס( ּלָ֑ -היְַצּוֶ  וַמ֭ : ְּדָרֶכֽי-לְּבכָ  ֗ ִל֝

יִם יִָּׂש֑אּונְ ֶּפן-ַעל )"ת ִכלְ "יכוין ס( ֽ-ַּכַּפ֥ ֶבן ַרגְֶל ף ָּבֶא֣ ֹ֖ ֶתן -ַעל: ִּתּג ַחל ָוֶפ֣ ַׁש֣

  הַ   ה  וַ   ו  וַ   ה  ִּפֽ֭   י  וַ 
  ּמַ   י  ּתֵ   ה  יְ   ו  י  ה  ּיַ 
  ּגֵ   ה  עָ   י  פַ   ה  נְ   ו  עֲ 
 ֹ֣   ָפֽ   ו  צַ֗   ה  ּלֵ   י  חָ   ה  מ
  ה  ה  ר  ו  ל  ה  ס  י  ד

 



 

 נא

יר ְוַתִּנֽין ס ְּכִפ֣ ֹ֖ ֹ֑ ִּתְרמ י : ִּתְדר יִּכ֤ ַׁשק ַוֲאַפּלְ  ִב֣ הּו  )טֵ "ִביְ  :יכוין בשם(הּו ֵט֑ ָח֭ ַׂשְּגֵב֗ ֲא֝
ע ְׁשִמֽי-ִּכֽי נִי :יַָד֥ הּו ִעּֽמֹו| יְִקָרֵא֨ הּו ַוֲֽאַכְּבֵדֽהּו-ְוֶֽאֱענֵ֗ ַחְּלֵצ֗ ה ֲא֝ י ְבָצָר֑ ֶר :ָאנִֹכ֥ ֹ֣ א

הּו ִּבֽיׁשּוָעִתֽי ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ַאְׂשִּביֵע֑   : יָ֭
  

ּה יִלַח֭ -ֵאֶֽׁשת ק ִמְּפנִיִנ֣ים ִמְכָרֽ ֹ֖ א ְוָרח י יְִמָצ֑ א :ִמ֣ ֣ ל  ָׁשָל֗ ּה ְו֝ ּה ֵל֣ב ַּבְעָל֑ ַטח ָּב֭ ָּב֣
א:יְֶחָסֽר ְתהּו ֣טֹוב ְו י ַחֶּיֽיה-ְּגָמַל֣ ל יְֵמ֣ ֗ ֹ֝ ע ּכ ֶפץ  :ָר֑ ַעׂש ְּבֵח֣ ַּת֗ ים ַו֝ ֶמר ּוִפְׁשִּת֑ ְרָׁשה ֶצ֣ ָּד֭
ר:ַּכֶּפֽיהָ  יְָתהָּכֳאנִּ֣יֹות סֹוֵח֑ יא ַלְחָמּֽה ָה֭ ק ָּתִב֥ ֶּמְרָח֗ ָקם :ִמ֝ ן | ַוָּת֤ יְָלה ַוִּתֵּת֣ ְּב֬עֹוד ַל֗

קְלנֲַערֶֹתֽיהָ  ֹ֗ ח ּה ְו֝ ֶרף ְלֵביָת֑ יָה ָנְ֣טָעה :ֶט֣ ֶּפ֗ י ַכ֝ הּו ִמְּפִר֥ ֶדה ַוִּתָּקֵח֑ ה ָׂש֭ זְָמָמ֣
ץ זְרֹעֹוֶתֽיהָ  :ָּכֶֽרם ְּתַאֵּמ֗ יָה ַו֝ ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑ ֲעָמה ִּכי:ָחֽגְָר֣ ֽא-ָט֭ ּה  ה -֣טֹוב ַסְחָר֑ יְִכֶּב֖

ּה יְָלה נֵָרֽ ְמכּו ָפֶֽל ַבַּל֣ יָה ָּת֣ ַכֶּפ֗ ה ַבִּכיׁ֑שֹור ְו֝ ֶדיָה ִׁשְּלָח֣ יָה  :יָ֭ יֶָד֗ י ְו֝ ה ֶלָעִנ֑ ָּפּה ָּפְרָׂש֣ ַּכ֭
ה ָלֶֽאְביֹֽון י ָכל-א:ִׁשְּלָח֥ ֶלג ִּכ֥ ּה ִמָּׁש֑ א ְלֵביָת֣ ׁש ָׁשִנֽים-ִתיָר֣ ּה ָלֻב֥ יָת֗ ים מַ  :ֵּב֝ ְרַבִּד֥

ן ְלבּוָׁשּֽה-ָעְֽׂשָתה ׁש ְוַאְרָּגָמ֣ ּה ֵׁש֖ ִׁשְבּ֗תֹו ִעם :ָּל֑ ּה ְּב֝ ים ַּבְעָל֑ ע ַּבְּׁשָעִר֣ - זְִקנֵי-נֹוָד֣
ֲח֗גֹור נְָתָנ֥ה ַלְּֽכנֲַעִנֽי :ָאֶֽרץ ר ַו֝ ֹ֑ ְׂשָתה ַוִּתְמּכ ין ָע֭ ק -עֹז:ָסִד֣ ִּתְׂשַח֗ ּה ַו֝ ר ְלבּוָׁש֑ ְוָהָד֥

ה ְוֽתֹוַרת :ְל֣יֹום ַאֲחֽרֹון ה ְבָחְכָמ֑ יָה ָּפְתָח֣ ֶסד ַעל-ִּפ֭ ֗ ֭צֹוִפּיָה ֲהִלי֣כֹות :ְלׁשֹוָנּֽה-ֶח֝
א תֹאֵכֽל ֣ ְצ֗לּות  ּה ְוֶלֶ֥חם ַע֝ ּה ַוֽיְַהְֽלָלּֽה :ֵּביָת֑ ְעָל֗ נֶיָה ַוֽיְַאְּׁש֑רּוָה ַּב֝ מּו ָב֭ ַרּ֣בֹות :ָק֣

ְּת ָעִל֥ית ַעל ַא֗ יִל ְו֝ ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ה יְִרַאת:ֻּכָּלֽנָה-ָּב֭ ִפי ִאָּׁש֥ ֹ֑ ֶבל ַהּי ֵחן ְוֶה֣ ֶקר ַה֭ ה-ֶׁש֣ הָו֗  יְ֝
יא ִתְתַהָּלֽל )יאהדונהי( יהָ - ְּתנּו:ִה֣ ים ַמֲעֶׂשֽ יָה ִוֽיַהְל֖לּוָה ַבְּׁשָעִר֣ י יֶָד֑ ּה ִמְּפִר֣   :ָל֭
  

ה נּו ִמְׂשָּגֽב )יאהדונהי( יְהָו֣ ב ֶסָֽלה-ְצָב֣אֹות ִעָּמ֑ ֹ֣ י יֲַעק ֵה֖ נּו ֱא  )יאהדונהי( יְהָו֥ה:ָל֝
ַח ָּבֽ ם ּבֵֹט֥ ָד֗ י ָא֝ ֶל יֲַעֵנ֥נּו ְביֹום )יאהדונהי(יְהָו֥ה :ְצָב֑אֹות ַאְֽׁשֵר֥ ֶּמ֗ יָעה ַה֝ -הֹוִׁש֑

ים ַקְדמֹנִּיֹֽות:ָקְרֵאֽנּו ם ּוְכָׁשִנ֖ י עֹוָל֔ ה ִויֽרּוָׁשָלִ֑ם ִּכיֵמ֣ ת יְהּוָד֖ ה ִמנְַח֥   :ְוָעְֽרָב֙ה ַלֽיהָו֔

  

  )ץ"ית ג"אב(.              רּוָרהצְ ִּתיר ּתַ . ִמינֶיְ  ֻדַּלתּגְ . כֹחַ ּבְ ּנָא אָ 

  )ן"ע שט"קר(.               ֹוָראנֲהֵרנּו טַ . ְּגֵבנּוׂשַ ֶּמ עַ . ּנַתרִ ֵּבל קַ 

  )ש"יכ  ד"נג(.            ְמֵרםׁשָ ָבַבת ּכְ . חּוֶדיִ ֹוְרֵׁשי ּד .ּבֹורגִ א נָ

  )ג"צת ר"בט(   .     ְמֵלםּגָ יד מִ ּתָ . ְדָקֶתצִ ֲחֵמי רַ . ֲהֵרםטַ ְרֵכם ּבָ 
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  )ע"טנ ב"חק(.               ָדֶתעֲ ֵהל נַ. ּוְבטרֹוב ּבְ . דֹוׁשקָ ִסין חָ 

  )ק"פז ל"יג( .             דּוָׁשֶתקְ ֹוְכֵרי ז. נֵהּפְ  ַעְּמלְ  .ֶאהּגֵ ִחיד יָ 

  )ת"צי ו"שק(    .ֲעלּומֹותּתַ ֹוֵדַע י. ֲעָקֵתנּוצַ ְׁשַמע ּו. ֵּבלקַ ְוָעֵתנּו ׁשַ 

  

  :ויאמר בלחש

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  

  :הבא 'יהי רצון' יאמר את ה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּבזְכּות ְקִריַאת ִּפּטּום  ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ָתיו ּוְטָעָמיו ּונְֻקּדֹוָתיו ְוֵׁשמֹות ּוִבזְכּות ְּפסּוָקיו ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹו, ַהְּקטֶֹרת

ֶׁשּיְִכְּבׁשּו ַרֲחֶמי , ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֵמָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות ְוִחּלּוֵפי ֵּתבֹות
ֵהינּו ְּבִמַּדת  ֶאת ַּכַעְס ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְוִתְתנֵַהג ִעָּמנּו יְהָֹוה ֱא

ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול , ֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים ְוִתָּכנֵס ָלנּו ְלָפנִים ִמּׁשּוַרת ַהִּדיןהַ 
ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלְת ָצַרת , יָׁשּוב ֲחרֹון ַאֵּפ ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמ יְִׂשָרֵאל

ּוִבְפָרט (, חֹוֵלי ַעְּמ יְִׂשָרֵאלּוְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה לְ , ּגּוֵפנּו ֻמִּכים ּוְמֻעּנִים
ֱאמֹור ַלַּמְלָא ַהַּמְׁשִחית ְלַבל יָבֹוא ֶאל ָּבֵּתינּו ִלנְּגֹף )  נֻגִפֵ  (ּוְבכַֹח ֵׁשם ...) לֶ 

  ֶׁשֵהם ִמְסַּפר )  ב"דעסמ (ַוֲאֶׁשר ְּכַבר ָהיּו ְמאֹוֵרי אֹור ַאְרָּבָעה ְמֻלִּוים , עֹוד

יְִהיּו , ּוִבְסגַֻּלתִלּמּוֵדינּו ְּבִפיּטּום ַהְּקטֶֹרת, לּוֵתיֶהםִעם ַאְרַּבע ְּכלָ )  נגף (
  ) נֲֵעְוִריִָרְון (ְויִָׂשימּו ַמר ְלָמתֹוק ּוְבכַֹח ֵׁשם )  ב"עסמ (ִלְמאֹורֹות 

ֹ יִַוהְ "ִרּוטְ  (ּוְבכַֹח ֵאּלּו ַהֵּׁשמֹות  ַצֵּוה ְלַמְלָאֶכי )  דַ " ְצְמַרכַ " ִכלְ "א
, ַהְּמֻמּנִים ַעל ַהְּׁשִמיָרה ֶׁשּיְִׁשְמרּו ַויְַמְּלטּו ָלנּו ּוְלכֹל יְִׂשָרֵאל ַאֵחינּוַהְּקדֹוִׁשים 
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ָּכאן  (ּוְׁשמֹר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם , ִמֶּדֶבר ּוִמַּמגֵָפה ּוִמּכֹל ָּדָבר ַרע
ְ  (ּוְבכַֹח ֵׁשם )  יְָפֵרט ַּבָּקׁשֹוָתיו ְטן ְֹ )  ְדגְזְ ְבנְטְ  (הּוא ֵׁשם ּיּלופֹו ׁשֶ ְוחִ )  ְקְרְע ש

ֳ  (ַרע רַֹע ְּגזֶר ִּדינֵנּו ּוִבְסגַֻּלת ֵׁשם ִּתּקְ  )  יְנְנְגְְפטְ  (ְוִחּיּלופֹו ֶׁשהּוא ֵׁשם )  ֳמֳטֳטֳרֳון
ְּכַאְריֵה ִּתַׁשַאג ְלֻעָּמָתם , ַּתְכִרית ְוַתְׁשִמיד ָּכל ַהַּמְׁשִחיִתים ְוָכל ַהְּמַקְטְרגִים

א   יְִּגעּו ָּבנּו ּוְבַמְלּבּוֵׁשינּו ְוָהיּו ִלְמאֹורֹות ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ִׁשְמ ַהָּגדֹול  ֶׁש

ְוֶאל ָמקֹום ָקדֹוׁש ' ּוְבֵכן יֲַעלּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּבתֹו הקלי. ) יֲֲהֲוהֲ  (
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל , ַּתְצִמית אֹויְֵבי ּוְבַחְסְּד, ְּפגִָרים ֵמִתים' ְונְִׁשָאִרים הקלי, יְַהֵּלכּו

ְונַָתִּתי ָׁשלֹום ְּבֶאֶרץ , ּוְתַקּיֵם ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ֲאנִי ַעְבֶּד, צֹוְרָרי נְַפִׁשי
א ַתֲעבֹר  ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי ַחּיָה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב 

  .ְּבַאְרְצֶכם
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  נוסח בית דין סדר        

  לחשים וכשופים קללותלהתרת נדרים 

  
  
  

וטוב שיהיו . נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים
ות התרה ארבעים ויש נוהגים גם כן לעש. המתירים עשרה אנשים ששונים הלכות

  היום קודם ראש השנ
 

י ֲאנְַחנּו ׁשֹוֲאִלים ּוְמַבְקִׁשים ַהָּתָרה ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֲהרֵ , ִׁשְמעּו נָא ַרּבֹוֵתינּו
, ּוִמֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ּוִמֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה, ּוִמן ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, הּוא

נְֵׁשי ֵביֵתנּו ּוְלָכל ּוְלָכל ַא, ְלנֵָׁשינּו ּוְלָבנֵינּו, ֶׁשַּתִּתירּו ָלנּו ּוְלנְַפֵׁשנּו, ּוִמַּמֲעַלְתֶכם
ָּכל ִמינֵי נְָדִרים ֶׁשּנַָדְרנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים ְּבָכל ִמין , ַהּנְִלִוים ֵאֵלינּו

ְוָכל ִמינֵי נְזִירֹות ְוִאּסּוִרים ֶׁשָאַסְרנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים , ְלׁשֹון נֶֶדר
ְסָּכמֹות ֶׁשִּקַּבְלנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ֶׁשִהְסַּכְמנּו ֲאִפּלּו ְוָכל ַההַ . ְּבָכל ָלׁשֹון ֶׁשּיְִהיֶה

ּוִמנְָהגִים ֶׁשִהנְַהגְנּו ֶאת . ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה ְּבָכל ַצד ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה, ְבַמֲחָׁשָבה
ת ְונְִדֵרי ַעְצֵמנּו ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה אֹו ְפִריׁשּות אֹו ְסיָגִים ּוגְָדִרים אֹו ֻחְמרֹו

ׁש ְּפָעִמים אֹו יֹוֵתר, זֵרּוזִין ְּבָכל ַצד ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה א , ְונַָהגְנּו ַהָּדָבר ַההּוא ָׁש ְו
ַעל , ְוָכל ִמינֵי ְׁשבּועֹות ֶׁשּנְִׁשַּבְענּו ְּבָכל ָלׁשֹון ֶׁשּיְִהיֶה. ֵפַרְׁשנּו ֶׁשּיְִהיֶה ְבִלי נֶֶדר

ְוגַם ֲהֵרי ֲאנְַחנּו ְמַבְקִׁשים . ְּבָכל ַצד ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶהַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים 
ִמַּמֲעַלְתֶכם ְלַהִּתיר ָלנּו ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביֵתנּו ָּכל ִמינֵי ָאלֹות ְׁשַמּתֹות ֲחָרִמים 

אֹו  ְוָכל ִמינֵי ְקָללֹות ֶׁשִּקַּלְלנּו ֶאת ַעְצֵמנּו, ֵארּוִרים נִּדּויִים ּונְזִיפֹות ְוִכּנּויִים
ּוִבְפָרט ִאם . אֹו ֲאֵחִרים ֶׁשִּקְּללּו אֹוָתנּו ֵּבין ְּבָהִקיץ ֵּבין ַּבֲחלֹום, ֶאת ֲאֵחִרים

ַעל ֻּכָּלם , ָעַבְרנּו ַעל אֹוָתם ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ְּדָבִרים ֶׁשֵּבית ִּדין ְמנִַּדין ֲעֵליֶהם
ֶׁשָעַבְרנּו ַעל ׁשּום ָּדָבר ֶׁשַחּיִָבין  אֹו, אֹו ֲאִפּֽלּו ַעל ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ַעל ִמְקָצָתם

ְוָכל ִמינֵי ֲחלֹומֹות ָרִעים ֶׁשָחַלְמנּו ַעל . אֹו ׁשּום ְּגזֵָרה ָרָעה, ָעָליו ׁשּום ְקָלָלה
ְוָכל ִמינֵי ִפְתרֹונִים , אֹו ֲאֵחִרים ֶׁשָחְֽלמּו ָעֵלינּו ָרָעה, ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים
אֹו ֲאֵחִרים ֶׁשָּפְֽתרּו ָרָעה , ֶׁשָּפַתְרנּו ְלַעְצֵמנּו אֹו ַלֲאֵחִריםָרִעים ַעל ַהֲחלֹומֹות 

אֹו ֲאֵחִרים , ְוָכל ִמינֵי ְמִסיַרת ִּדין ֶׁשָּמַסְרנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים. ָלנּו
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נּו אֹו ַעל ְוָכל ִמינֵי ִפְתחֹון ֶּפה ְלָרָעה ֶׁשָּפַתְחנּו ִפינּו ַעל ַעְצמֵ . ֶׁשָּמְֽסרּו ָעֵלינּו
ְוָכל ִמינֵי גְזֵרֹות ָקׁשֹות . אֹו ֲאֵחִרים ֶׁשָּפְֽתחּו ִפיֶהם ְלָרָעה ָעֵלינּו, ֲאֵחִרים
ְוָכל ִמינֵי ַמֲחָׁשבֹות זָרֹות  ְוָלַחִשים ְוְכָשִפים, ְוָכל ִמינֵי ַעיִן ָהַרע, ְוָרעֹות

, ְוִקנְָאה ְוִׂשנְָאה ְוַתֲחרּות, תְוָכל ִמינֵי גֲַאָוה ְוַכַעס ְוַקְפָּדנּו, ְוִהְרהּוִרים ָרִעים
 אֹו ְוָכל ִמינֵי ְדָבִרים ֲאסּוִרים ֶׁשָּיְֽצאּו ִמִּפינּו, ְוָכל ִמינֵי ַהזְָּכַרת ַהֵּׁשם ְלַבָּטָלה

ַעל ַהּכֹל ֲהֵרי ֲאנְַחנּו ִמְתָחְֽרִטים ֲעֵליֶהם ֲחָרָטה . ָעֵלינּום ֲאֵחִריל ׁשֶ ם ִמִּפיהֶ 
ְוֵאין ֲאנְַחנּו תֹוִהים ּוִמְתָחְֽרִטים ַחס . אֹוָתם ִּבּטּול ָּגמּורּוְמַבְּטִלים , גְמּוָרה

ְוָׁשלֹום ַעל ַהִּמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשָעִׂשינּו ְוֶׁשִּקּיְַמנּו אֹו ֶׁשִּקַּבְלנּו אֹו 
ם ְּבִחּיּוב נֶֶדר ֶאָּלא ֲהֵרי ֲאנְַחנּו ִמְתָחְֽרִטים ַעל ֶׁשִּקַּבְלנּו ָהִענְיָנִים ָההֵ , ֶׁשּנַָהגְנּו

א נִָּכֵׁשל ַחס ְוָׁשלֹום ַּבֲעֹון נְָדִרים , אֹו ְׁשבּוָעה ַוֲאנְַחנּו יְֵרִאים ְלנְַפֵׁשנּו ֶׁש
ּוֵמַעָּתה ֲאנְַחנּו ְמַבְקִׁשים . ּוְמַקְּבִלים ָעֵלינּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ּוְׁשבּועֹות

 .ם ַהָּתָרה גְמּוָרהִמַּמֲעַלְתֶכם ְלַהִּתיר ָלנּו ֲעֵליהֶ 
 

  :ויענו המתירים

  
ּוִבְרׁשּות , ּוִבְרׁשּות ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ִּבְרׁשּות ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתּה

, ּוִבְרׁשּות ַסנְֶהְדֵרי גְדֹוָלה, דֹוָׁשהּוִבְרׁשּות ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ , ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה
יְִהיּו ָּכל ְקָללֹות ָאלֹות ּוְׁשַמּתֹות ים לִ ּוְמבּוטַ ֻמָּתִרים , ּוִבְרׁשּות ַסנְֶהְדֵרי ְקַטּנָה

ַוֲחָרִמים ְוֵארּוִרים ְונִּדּויִים ּונְזִיפֹות ּוִבּטּויִים ְוִכּנּויִים ְוָכל ְּדָבִרים ָרִעים ְוָכל 
ְוָכל ִמינֵי , ָרִעים ּוִפְתרֹונִים ָרִעים ּוְמִסיַרת ִּדין ּוִפְתחֹון ֶּפה ְלָרָעה ֲחלֹומֹות

ְוָלַחִשים , ְוָכל ִמינֵי ַעיִן ָרָעה, ְוָכל ִמינֵי גְזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ְדָבִרים ֲאסּוִרים
ָוה ְוַכַעס ְוָכל ִמינֵי גַאֲ , ְוָכל ַמֲחָׁשבֹות זָרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ְוְכָשִפים

ְוָכל ִמינֵי נְָדִרים ּוְׁשבּועֹות ּונְזִירֹות , ְוַקְפָּדנּות ְוִקנְָאה ְוִׂשנְָאה ְוַתֲחרּות
, ֶׁשהּוָׂשמּו ֲעֵליֶכם אֹו ַעל ׁשּום ֶאָחד ִמְּבנֵי ָבֵּֽתיֶכם, ְוִאּסּוִרין ְוַקָּבלֹות ּוִמנְָהגִים

אֹו ֶׁשִּקַּלְלֶּתם , ֹו ֶׁשִּקַּלְלֶּתם ֶאת ַעְצְמֶכםא, ְוֵכן ְקָללֹות ֶׁשִּקְּללּו ֶאְתֶכם ֲאֵחִרים
ֵּבין ְּבַכָּונָה ֵּבין , ֵּבין ְּבַכַעס ֵּבין ְּבָרצֹון, ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד, ֶאת ֲאֵחִרים
א ְבַכָּונָה ֶּתם ׁשּום אֹו ֶׁשּנְִתַחּיַבְ , ְּבָכל אֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה, ֵּבין ַּבֲחלֹום ֵּבין ְּבָהִקיץ, ֶׁש

ְקָלָלה אֹו ֵארּור אֹו ֵחֶרם אֹו נִּדּוי אֹו נְזִיָפה אֹו ׁשּום ְּגזֵָרה ָרָעה ְּבֵאיזֶה ַצד 
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ֵמַעָּתה ּוֵמַעְכָׁשיו ֲאנְַחנּו ַמִּתיִרין ּוְמַבְּטִלין ֵמֲעֵליֶכם ֶאת , ַעל ַהּכֹל. ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה
ַּפַּמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה , ּוֵבית ִּדינֹו, ינְֵּתּהַהּכֹל ִּבְרׁשּות ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ּוְׁשכִ 

  .ּוַפַּמְליָא ֶׁשל ַמָּטה
  

  )ויאמרו בית הדין יחדיו(
 

  .ֻמָּתִרים ָלֶכם, ֻמָּתִרים ָלֶכם, ֻמָּתִרים ָלֶכם
  .ְׁשרּויִים ָלֶכם, ְׁשרּויִים ָלֶכם, ְׁשרּויִים ָלֶכם
  .םְמחּוִלים ָלכֶ , ְמחּוִלים ָלֶכם, ְמחּוִלים ָלֶכם

  
ֵאין ָּכאן . ֵאין ָּכאן נְזִיפֹות. ֵאין ָּכאן נִּדּויִים. ֵאין ָּכאן ֲחָרִמים. ֵאין ָּכאן ְקָללֹות

ֵאין ָּכאן ִּפְתרֹונִים . ֵאין ָּכאן ֲחלֹומֹות ָרִעים. ֵאין ָּכאן ְּדָבִרים ָרִעים. ִּבּטּויִים
ֵאין ָּכאן ַמֲחָׁשבֹות . ה ְלָרָעהֵאין ָּכאן ִּפְתחֹון ּפֶ . ֵאין ָּכאן ְמִסיַרת ִּדין. ָרִעים

ֵאין ָּכאן ַעיִן ָהַרע . ֵאין ָּכאן ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. זָרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים
ֵאין ָּכאן ַעיִן ָהַרע ְּדׂשֹונְִאים . ֵאין ָּכאן ַעיִן ָהַרע ֶׁשל ֲאנִָׁשים. ְּדנִָׁשים

ן ֵאי. ֵאין ָּכאן ִמנְָהגִים. ֵאין ָּכאן ַקָּבלֹות. יםֵאין ָּכאן ְּדָבִרים ֲאסּורִ . ּוְדאֹוֲהִבים
ַוֲחׁשּוִבים ַּכֶחֶרס , ֻּכָּלם יְִהיּו ְבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים ,םְּכָׁשִפין ָּכאן ֵאי, ם ְלָחִׁשין ָּכא

. יןָלא ְׁשִריִרין ְוָלא ַקּיָמִ , ְׁשִביִתין ּוְׁשִביִקין, ּוְכָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש, ַהּנְִׁשָּבר
ְויְֻׁשְלכּו , ְוָכל־ ִמינֵי ַעיִן ָהַרע יּוְסרּו ֵמַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוֵמֲעֵליֶכם ּוִמָּבֵּֽתיֶכם

א יְִדַּבק ְּבָיְֽד ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם: ַּכָּכתּוב, ִבְמצּולֹות יָם ְלַמַען יָׁשּוב יְיָ , ְו
  :ַּכֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי, ִהְרֶּבְוָנַֽתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ וְ , ֵמֲחרֹון ַאּפֹו

 
 ָ ְויִּגֹּלּו ַרֲחֶמי ַעל , ְויְִכְּבׁשּו ַרֲחֶמי ֶאת ַּכֲעֶס, ִהְתַמֵּלא ְבַרֲחִמים, ָאָּֽנֽא יְי
ּוזְכֹר ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ֶׁשל . ְויְִתַמְּתקּו ַהִּדינִין ֵמַעל ַעְּמ יְִׂשָרֵאל ּוֵמָעֵלינּו, ִמּדֹוֶתי

ְוַהֵּבט , ְצָחק ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּכִאּלּו ֶאְפרֹו ָצבּור ּוֻמּנָח ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ יִ 
ּוְכֵׁשם ֶׁשַּמְסִּכיִמים . ְּבֶאְפרֹו ְלַהִּציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל ַאֵחינּו ִמָּכל ָרע

ימּו ְויִַּתירּו ָלֶכם ֵּבית ִּדין ֶׁשל ָּכ יְַסּכִ , ּוַמִּתיִרים ָלֶכם ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה



 

 נז

ְוָכל ְמִסיַרת , ְוָכל ִּפְתרֹונִים ָרִעים, ְוָכל ַהְּקָללֹות ְוָכל ַהֲחלֹומֹות ָרִעים. ַמְעָלה
ְוָכל ִמינֵי ְדָבִרים , ְוָכל ִמינֵי ְגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ְוָכל ִּפְתחֹון ֶּפה ְלָרָעה, ִּדין

ֻּכָּלם יְִתַהְּפכּו ָלֶכם , י ַמֲחָׁשבֹות זָרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעיםְוָכל ִמינֵ , ֲאסּוִרים
ֶהי ִלְׁשמֹוַע ֶאל ִּבְלָעם: ַּכָּכתּוב, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ָ ֱא א ָאָבה יְי ֹ יְיָ , ְו ַוּיֲַהפ

ֶהי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ֶהי, ֱא ָ ֱא ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים : ּוְכִתיב: ִּכי ֲאֵהְב יְי
ֵהיֶכם ֲעֵׂשה , ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ: ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום, ַּבֽייָ ֱא
. ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי, יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת, ְלַמַען ּתֹוָרָת

 .יְיָ יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום, יְיָ עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן: יְיָ צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  :ואחר כך יאמרו השואלים כך

  
ְוִלְפנֵי ֵבית ִּדין ֶׁשל , ֲהֵרי ֲאנְַחנּו מֹוְסִרים מֹוָדָעה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ּוְמַבְּטִלים , ְוִלְפנֵיֶכם, ַמְעָלה ְוִלְפנֵי ֵבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה
ִמּנְָדִרים ּוְׁשבּועֹות ּונְזִירֹות ְוִאּסּוִרין ְוקּונָמֹות , ָּכל־ִמין ַקָּבָלה ִאם נְַקֵּבל ָעֵלינּו

ֵּבין , ְּבָכל־ַצד ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה, ְּבָכל־ָלׁשֹון, ַוֲחָרמֹות ְוַהְסָּכמֹות ְוַקָּבָלה ַבֵּלב
ּוְתנַאי מֹוָדָעה זֹו . ִמּנְִדֵרי ַקָּבַלת ַּתֲענִית ִאם נְַקֵּבלחּוץ , ְּבָהִקיץ ֵּבין ַּבֲחלֹום
א יְִתַּבֵּטל ְּבׁשּום ַצד ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה, יְִהיֶה ַקּיָם ַעד עֹוָלם ְוִאם נְִׁשַּכח ִלְתנַאי . ְו

זֹוְכִרים  אֹו ְבָׁשָעה ֶׁשֲאנְַחנּו(, ּתֹו ְּכֵדי ִדּבּור ְלנֶֶדר אֹו ִלְׁשבּוָעה, מֹוָדָעה זֹו
ֵּבין , ְונֲַחזֹר ִלנְּדֹר אֹו ִלָּׁשַבע ֵמֲחַמת ֵאיזֹו ִסָּבה ֶׁשִּתְהיֶה) ִלְתנַאי מֹוָדָעה זֹו

א ְבַכָּונָה ֵּבין ִּבְלׁשֹון נְָדִרים , ְּבָכל־ָלׁשֹון, ְּבאֹנֶס ֵּבין ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבַכָּונָה ֵּבין ֶׁש
ִרים אֹו קּונָמֹות אֹו ֲחָרמֹות אֹו ַהְסָּכמֹות אֹו ַקָּבָלה ּוְׁשבּועֹות אֹו נְזִירֹות אֹו ִאּסָ 

, ֲהֵרי ֲאנְַחנּו ְמַבְּטִלים אֹוָתם ִּבּטּול ָּגמּור –ְּבָכל־ַצד ְואֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה , ַבֵּלב
א, ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא ַקּיִָמין, ּוַמְתנִים ֲעֵליֶהם ֶׁשּיְִהיּו ֻכָּלם ְּבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים  ְו

א . יְִהיּו ָחִלין ְּכָלל ַוֲהֵרי ֲאנְַחנּו ֵמַעָּתה ְמגִַּלים ַּדְעֵּתנּו ֶׁשֵאין ָלנּו ֵחֶפץ ָּבֶהם ְו
א ִתְתַּבֵּטל ְלעֹוָלם, ִּכי ִאם ְּבִקּיּום ְּתנַאי מֹוָדָעה זֹו, ְבִקּיּוָמם   .ֶׁש

 
ַוֲהֵרי ֲאנְַחנּו , ְבָכל־נְַפֵׁשנּוְועֹוד ֲאנְַחנּו מֹוְסִרים מֹוָדָעה ִלְפנֵיֶכם ְּבָכל־ִלֵּבנּו ּו

, ְמַבְּטִלים ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָּכל־ִמין ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ִאּסּור ִאם נֲַעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום



 

 נח

ֵמַהַּמֲעִׂשים , ְוֵכן ָּכל־ִמין ִּדּבּור ֶׁשל ִאּסּור ִאם יֵֵצא ִמִּפינּו ַחס ְוָׁשלֹום
אֹו ִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה אֹו ִמִּדְבֵרי , ַריְָתא אֹו ִמְּדַרָּבנָןּוֵמַהִּדּבּוִרים ָהֲאסּוִרים ִמְּדאֹו

ְוגַם ָּכל־ִמינֵי גֲַאָוה , ְוגַם ָּכל־ִמינֵי ַמֲחָׁשבֹות זָרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים. סֹוְפִרים
, יָרהְוֶחְמָּדה ְוַתֲאָוה ּונְִקיָמה ּונְטִ , ְוִקנְָאה ְוִׂשנְָאה ְוַתֲחרּות, ְוַכַעס ְוַקְפָּדנּות

ִאם נֲַעֶׂשה אֹו נְַדֵּבר , ְוָכל־ִמינֵי ְרִאּיָה ּוְׁשִמיָעה ְוֵריַח ְוקֹול ּוְרִמיזָה ָהֲאסּוִרים
ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין , ֵּבין ְּבַכַעס, ֵּבין ְּבאֹנֶס ֵּבין ְּבָרצֹון, אֹו נֲַחׁשֹב אֹוָתם ַחס ְוָׁשלֹום

א בְ , ְּבֵמזִיד ֵמַעָּתה ֲהֵרי . ֵּבין ַּבֲחלֹום ֵּבין ְּבָהִקיץ, ַכָּונָהֵּבין ְּבַכָּונָה ֵּבין ֶׁש
ּוַמְתנִים ֲעֵליֶהם ֶׁשּיְִהיּו ֻכָּלם ְּבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים , ֲאנְַחנּו ִמְתָחְֽרִטים ֲעֵליֶהם

א יְִהיּו ָחִלין ְּכָלל ְוִעָּקר, ֵמִעָּקָרן ּוְבֻכְּלהֹון ִאְתָחַרְטנָא ְבהֹון ֵמַעָּתה ְוַעד , ְו
  .עֹוָלם

 
ֶׁשָּכל־ַמֲחָׁשָבה ָרָעה ְוִהְרהּור , ַרּבֹוֵתינּו, ְועֹוד ֲאנְַחנּו מֹוְסִרים מֹוָדָעה ִלְפנֵיֶכם

ּוִבְפָרט ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה ְוַתְלמּוד , ִאם יֲַעֶלה ְבִלֵּבנּו ּומֵֹחנּו, ַרע ּוְרעּוָתא ְדִלָּבא
ֵמַעְכָׁשיו ֲאנְַחנּו , ּוְרצֹון ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַרְּבֵאיזֶה ַצד ְואֶֹפן ֶׁשֵאינֹו ִלְכבֹוד , ּתֹוָרה

ְמַבְּטִלים אֹוָתם ַמֲחָׁשבֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְרעּוָתא ְדִלָּבא ֶׁשֵהם נֶגֶד ְרצֹון 
ּוִמָּכל־ֶׁשֵּכן ִאם . ִּבּטּול ָּגמּור ַּכֶחֶרס ַהּנְִׁשָּבר, ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתּה

ְוַעָּתה . ֵמַעְכָׁשיו יְִהיּו ַהּכֹל ְּבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים, יזֶה ִדּבּור ַרע ְוָאסּורנְַדֵּבר אֵ 
ַוֲאנְַחנּו ְמגִַּלים ַּדְעֵּתנּו ּוְרצֹונֵנּו , ֲאנְַחנּו ְמָבֲאִרים ּוְמָפְֽרִׁשים ַּבֵאר ֵהיֵטב

ֹ , ְּבָכל־ִלֵּבנּו ֵהי ַאְבָרָהם , ד ֶאת ּבֹוְרֵאנּוִּכי ְרצֹונֵנּו ּוַמֲאַוּיֵנּו ְוַכָּונֵָתנּו ַלֲעב ֱא
ֵהי יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל , ְּבַמֲחָׁשָבה ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ֲעבֹוָדה ַתָּמה, ֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה, ֱא

ְוָכל־ ַמֲחָׁשָבה ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה . ְּביְִרָאה ְוַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה ַרָּבה ְּכָדת ַמה־ַּלֲעׂשֹות
ִּכי ֵהם ִמַּצד יֵֶצר , ֵמַעְכָׁשיו יְִהיּו ְבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים, ֹונֹו יְִתָּבַרֶׁשֵהם נֶגֶד ְרצ

ְּבאֶֹפן ֶׁשָּכל־ֲעבֹוָדֵתנּו ַלּבֹוֵרא יְִתָּבַר ְּבַמֲחָׁשָבה ְוִדּבּור . ָהַרע ְוַהּכֹל ָהֶבל
. ּום ְּפנִּיָה ְּכָלל ְוִעָּקרַהּכֹל הּוא ַלֲעׂשֹות נַַחת רּוַח ְלָפנָיו ַּדְוָקא ְּבִלי ׁש, ּוַמֲעֶׂשה

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו , ְוַהּכֹל הּוא ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתּה
א ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ו ְואֹות הֵ "א ְּבאֹות ָוא"ד ְואֹות הֵ "ְליֲַחָדא אֹות יֹו, ּוְדִחילּו

ּוְלַדַעת , ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹוְלַדַעת , ְּבֵׁשם ָּכל־יְִׂשָרֵאל
ַהָּמקֹום ְּבַרֲחָמיו יְַעזְֵרנּו ַעל־ְּדַבר ְּכבֹוד־ְׁשמֹו , ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא ַאְׁשְּכנַּזִי

  .צּוִרי ְוגֲֹאִלייְיָ . ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי, יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי. ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם



 

 נט

  סדר חנוכת הבית        

  א "כפי שסידר הגאון החיד

  בספרו הקדוש תורת השלמים
  
  
  

  ).פרקים' ז(תמיד , )פרקים' ה(טוב -יום, )פרקים' ט(ברכות : וכך הסדר
ראשי תיבות המסכתות ש יכוין. ה"א פרקים כמספר שם אהי"כ כ"שהם סה ןייכו

  . הם בית
, ויש שנהגו לחלק הסדר בין האנשים .הסדר יחדכולם כל טוב ונכון שיקראו הקהל 

  .אולם עדיף לקרוא יחדיו את כל הסדר ולא לדלג
  

  :ויאמר סדר זה יעמוד בפתח הבית קודם הלימוד
  

  .ָּברּו ַאָּתה ְּבֹבֶא
  .ַוְיִהי ְיֹהָוה ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליחַ 

  .ַוְיֹהָוה ִעּמוֹ  ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכיו ַמְׂשִּכיל
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו   .ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱא

  )ץ"ג ית"אב: (ָאָּנא ְּבֹכַח ְגֻּדַּלת ְיִמיְנ ַּתִּתיר ְצרּוָרה
  )ן"שטע "קר: (ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא

  )ש"ד יכ"נג: (ָנא ִגּבֹור דֹוְרֵׁשי ִיחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם
  )ג"ר צת"בט: (ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְת ָּתִמיד ָגְמֵלם

  )ע"ב טנ"חק: (ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב ַנֵהל ֲעָדְת
  )ק"ל פז"יג: (ְלַעְּמ ְּפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשְת, ָיִחיד ֵּגָאה

  )ת"ו צי"שק: (ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחש

  
ֲאֻלָּמִתי  )מ"יְַכֵּון ְּבֵׁשם הק(ְוִהֵּנה ָקָמה , ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹו ַהָּׂשֶדה

  :ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלֹּמֵתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי, הְוַגם ִנָּצבָ 
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו וֱא ֶמֶל ַרחּום ְוַחּנּון ֶׁשִּתְתַמֵּלא , ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיֹהָוה ֱא
, ִאים ִמְּפסּוִקים ֵאּלּוּוְבֹרב ַרֲחֶמי ּוִבְּזכּות ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוצְ , ַרֲחִמים ָעִלינּו

ְוִנְהֶיה ֻּכָּלנּו ֻמְצָלִחים ּוְמֹבָרִכים , ַּתְצִליֵחנֹו ָלנּו ּוְלָכל ַזְרֵענּו ְּבַבִית ֶזה ִּבְּכָלל ּוִבְפָרט
ְוִיְהיּו , ּוִמָּכל ָצָרה, ּוִמָּכל ֹחִלי, ּוִמָּכל ֵחְטא, ְוַתִּציֵלנּו ֵמֵעין ָהֵרעַ , ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל

ָאֵמן . ֻמְצָלִחים ּוְמֹבָרִכים ָלנּו ּוַזְרֵענּו, ינּו ְּבָכל ָמקֹום ָּבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּובָּבּתֵ 
  .ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון .ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד

  
  .ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל. ְיִהי ַחְסְּד ְיֹהָוה ָעֵלינּו

  .ְוֶיְׁשֲע ִּתֶּתן ָלנּו. ַהְרֵאנּו ְיֹהָוה ַחְסֶּד
  .ָאִׁשיָרה ַלְיֹהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי. ַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת

א ֶאְפָחד   .ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה. ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו
  
  

ה יש להעביר לעניים את הצדק .ויכוון שיהיה הבית מוצלח בכל, ויתן צדקה
מבחינת  -ולכתחילה עדיף להעביר לעניים שיש אליהם קירבה משפחתית , הגונים

לפון טב לנזקקיםח "גמלניתן להעביר , ה אין כאלה"ה ובובמיד, עניי ביתך קודמים
0527661162(  

  
  וילמדו בקול רם את סדר לימוד חנוכת הבית המובא בעמוד הבא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 סא

  א"י החיד"וכת הבית עפסדר הלימוד בחנ
  

  
  חלק א

  משנה א, פרק א, מסכת ברכות
  

ִמָּׁשָעה ֶׁשַהּכֲֹהנִים נְִכנִָסים ֶלֱאכֹל ? ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית
ַוֲחָכִמים . ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר, ַעד סֹוף ָהַאְׁשמּוָרה ָהִראׁשֹונָה, ִּבְתרּוָמָתן
ַמֲעֶׂשה . ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר .ַעד ֲחצֹות, אֹוְמִרים

ִאם : ָאַמר ָלֶהם. א ָקִרינּו ֶאת ְׁשַמע, ָאְמרּו לֹו, ֶׁשָּבאּו ָבנָיו ִמֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה
א זֹו ִּבְלַבד. ַחּיִָבין ַאֶּתם ִלְקרֹות, א ָעָלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר ה ֶאָּלא ָּכל מַ , ְו

ֶהְקֵטר ֲחָלִבים . ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות
ִמְצָוָתן , ְוָכל ַהּנֱֶאָכִלין ְליֹום ֶאָחד. ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ְוֵאָבִרים

ְּכֵדי ְלַהְרִחיק ? ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות ָלָּמה ָאְמרּו, ִאם ֵּכן. ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר
  :ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה

  
  משנה ב

  
ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר . ִמֶּׁשּיִַּכיר ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלָלָבן? ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַׁשֲחִרית

ַעד , הֹוֻׁשַע אֹוֵמרַרִּבי יְ . ַעד ָהנֵץ ַהַחָּמה) ְוגֹוְמָרּה. (ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלַכְרִתי, אֹוֵמר
ַהּקֹוֵרא ִמָּכאן . ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ְּבנֵי ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ְּבָׁשלׁש ָׁשעֹות, ָׁשלׁש ָׁשעֹות

א ִהְפִסיד   :ְּכָאָדם ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה, ְוֵאיָל 
  

  משנה ג
  

ֶׁשּנֱֶאַמר , ֲעְמדּוּוַבּבֶֹקר יַ , ָּבֶעֶרב ָּכל ָאָדם יַטּו ְויְִקְראּו: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
, ָּכל ָאָדם קֹוֵרא ְּכַדְרּכֹו: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ) דברים ו(

ְּבָׁשָעה ? ָלָּמה נֱֶאַמר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ, ִאם ֵּכן. ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר) שם(ֶׁשּנֱֶאַמר 
ֲאנִי : ָאַמר ַרִּבי ַטְרפֹון. ה ֶׁשְּבנֵי ָאָדם עֹוְמִדיםּוְבָׁשעָ , ֶׁשְּבנֵי ָאָדם ׁשֹוְכִבים

ְוִסַּכנְִּתי ְבַעְצִמי ִמְּפנֵי , ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי, ְוִהֵטיִתי ִלְקרֹות, ָהיִיִתי ָבא ַבֶּדֶר
  :ֵּללֶׁשָעַבְרָּת ַעל ִּדְבֵרי ֵבית הִ , ְּכַדי ָהיִיָת ָלחֹוב ְּבַעְצְמ: ָאְמרּו לֹו. ַהִּלְסִטים

  
  
  



 

 סב

  משנה ד
  

ּוָבֶעֶרב ְׁשַתיִם ְלָפנֶיָה ּוְׁשַּתיִם , ַּבַּׁשַחר ְמָבֵר ְׁשַּתיִם ְלָפנֶיָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריהָ 
ֵאינֹו ַרַּׁשאי , ְמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִרי. ַאַחת ֲאֻרָּכה ְוַאַחת ְקָצָרה. ְלַאֲחֶריהָ 

א ַלְחּתֹם, ַלְחּתֹם. יֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלַהֲארִ , ְלַקֵּצר. ְלַקֵּצר א . ֵאינֹו ַרַּׁשאי ֶׁש ְוֶׁש
  :ֵאינֹו ַרַּׁשאי ַלְחּתֹם, ַלְחּתֹם

  
  משנה ה

  
ֲהֵרי ֲאנִי ְּכֶבן : ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה. ַמזְִּכיִרין יְִציַאת ִמְצַריִם ַּבֵּלילֹות

א זִָכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר יְצִ , ִׁשְבִעים ָׁשנָה ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן , יַאת ִמְצַריִם ַּבֵּלילֹותְו
ְלַמַען ִּתזְּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּכֹל יְֵמי ) דברים טז(ֶׁשּנֱֶאַמר , זֹוָמא

, יְֵמי ַחּיֶי: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַהֵּלילֹות, ּכֹל יְֵמי ַחּיֶי. ַהּיִָמים, יְֵמי ַחּיֶי. ַחּיֶי
  :ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ , )יְֵמי ַחּיֶי(ּכֹל . עֹוָלם ַהּזֶההָ 
  

  פרק ב
  משנה א

  
. א יָָצא, ְוִאם ָלאו, יָָצא, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ְוִהִּגיַע זְַמן ַהִּמְקָרא, ָהיָה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה

, ִמְּפנֵי ַהּיְִרָאה ּוֵמִׁשיב ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל, ַּבְּפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד ּוֵמִׁשיב
ּוֵמִׁשיב , ָּבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי ַהּיְִרָאה: ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר

  :ּוֵמִׁשיב ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם, ַּבְּפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד; ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד
  

  משנה ב
  

ּוֵבין , ֵּבין ְׁשנִּיָה ִלְׁשַמע, ֵּבין ְּבָרָכה ִראׁשֹונָה ִלְׁשנִּיָה: יםֵאּלּו ֵהן ֵּבין ַהְּפָרקִ 
. ֵּבין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְויִַּציב, ֵּבין ְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע ְלַוּיֹאֶמר, ְׁשַמע ִלְוָהיָה ִאם ָׁשמֹעַ 

א יְַפִסיק, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר ר ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ָאמַ . ֵּבין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְויִַּציב 
ֶׁשּיְַקֵּבל ָעָליו עֹל ) ֶאָּלא ְּכֵדי(? ָלָּמה ָקְדָמה ְׁשַמע ִלְוָהיָה ִאם ָׁשמֹעַ , ָקְרָחה

ְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע . ְוַאַחר ָּכ יְַקֵּבל ָעָליו עֹל ִמְצֹות, ַמְלכּות ָׁשַמיִם ְּתִחָּלה
ַוּיֹאֶמר ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ַּבּיֹום , ּיֹום ּוַבַּליְָלהֶׁשְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע נֹוֵהג ּבַ , ְלַוּיֹאֶמר

  ):ִּבְלָבד(
  
  



 

 סג

  משנה ג
  

א ִהְׁשִמיַע ְלָאזְנֹו ָקָרא . א יָָצא, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. יָָצא, ַהּקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ְו
א ִדְקֵּדק ְּבאֹוִתּיֹוֶתיהָ  . א יָָצא: ה אֹוֵמרַרִּבי יְהּודָ , יָָצא: ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְו

  :יֲַחזֹר ְלָּמקֹום ֶׁשָטָעה, ָקָרא ְוָטָעה. א יָָצא, ַהּקֹוֵרא ְלַמְפֵרעַ 
  

  משנה ד
  

ַמה ֶּׁשֵאינָן ַרָּׁשִאין ַלֲעׂשֹות ֵּכן , ָהֻאָּמנִין קֹוִרין ְּברֹאׁש ָהִאיָלן אֹו ְברֹאׁש ַהּנְִדָּב
  :ַבְּתִפָּלה

  
  משנה ה

  
א ָעָׂשה , ת ְׁשַמע ַּבַּליְָלה ָהִראׁשֹון ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבתָחָתן ָּפטּור ִמְּקִריַא ִאם 

ָאְמרּו לֹו . ַמֲעֶׂשה ְּבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֶׁשָּקָרא ְבַליְָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשּנָָׂשא. ַמֲעֶׂשה
? ָהִראׁשֹוןֶׁשָחָתן ָפטּור ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ַּבַּליְָלה , ַרֵּבנּו, א ִלַּמְדָּתנּו: ַּתְלִמיָדיו

  :ֵאינִי ׁשֹוֵמַע ָלֶכם ְלַבֵטל ִמֶּמּנִי ַמְלכּות ָׁשַמיִם ְאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחת, ָאַמר ָלֶהם
  

  משנה ו
  

, ַרֵּבנּו, א ִלַּמְדָּתנּו: ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו. ָרַחץ ַליְָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשֵּמָתה ִאְׁשּתֹו
  :ִאְסְטנִיס ָאנִי, ינִי ִּכְׁשָאר ָּכל ָאָדםאֵ : ָאַמר ָלֶהם? ֶׁשָאֵבל ָאסּור ִלְרחֹץ

  
  משנה ז

  
, א ִלַּמְדָּתנּו: ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו. ִקֵּבל ָעָליו ַּתנְחּוִמין, ּוְכֶׁשֵּמת ָטִבי ַעְבּדֹו

 ֵאין ָטִבי ַעְבִּדי ִּכְׁשָאר: ָאַמר ָלֶהם? ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלין ַּתנְחּוִמין ַעל ָהֲעָבִדים, ַרֵּבנּו
  :ָּכֵׁשר ָהיָה, ָּכל ָהֲעָבִדים

  
  משנה ח

  
ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן . קֹוֵרא, ָחָתן ִאם ָרָצה ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ַליְָלה ָהִראׁשֹון



 

 סד

  :א ָכל ָהרֹוֶצה ִלטֹל ֶאת ַהֵׁשם יטֹל, ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
  
  

  פרק ג
  משנה א

  
. ּוִמן ַהְּתִפִּלין) ּוִמן ַהְּתִפָּלה(ַאת ְׁשַמע ָּפטּור ִמְּקִרי, ִמי ֶׁשֵּמתֹו מּוָטל ְלָפנָיו

ֶאת ֶׁשִלְפנֵי ַהִּמָטה ְוֶאת ֶׁשְלַאַחר , נֹוְׂשֵאי הִּמָטה ְוִחלּוֵפיֶהן ְוִחלּוֵפי ִחּלּוֵפיֶהן
. ְוֶאת ֶׁשֵאין ַלִּמָטה צֶֹר ָּבֶהן חּיִָבין, ֶאת ֶׁשַלִּמָטה צֶֹר ָּבֶהן ְּפטּוִרים, ַהִּמָטה
  :ֵאלּו ְּפטּוִרין ִמן ַהְּתִפָלהֵאלּו וָ 

  
  משנה ב

  
א יִַּגיעּו ַלּׁשּוָרה, ָקְברּו ֶאת ַהֵּמת ְוָחזְרּו , ִאם יְכֹוִלין ְלַהְתִחיל ְוִלגְמֹר ַעד ֶׁש

, ַהְּפנִיִמים ְּפטּוִרין, ָהעֹוְמִדים ַּבּׁשּוָרה. א יְתִחילּו, ְוִאם ָלאו, יְַתִחילּו
  :ְוַהִחיצֹונִים ַחּיִָבין

  
  משנה ג

  
ְוַחּיִָבין ַּבְּתִפָּלה , נִָׁשים ַוְעָבִדים ּוְקטּנִים ְּפטּוִרין ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ּוִמן ַהְּתִפִּלין

  :ּוַבְּמזּוזָה ּוְבִבְרַּכת ַהָּמזֹון
  

  משנה ד
  

א ְלַאֲחֶריהָ , ַּבַעל ֶקִרי ְמַהְרֵהר ְּבִלּבֹו א ְלָפנֶיָה ְו זֹון ְוַעל ַהּמָ . ְוֵאינֹו ְמָבֵר 
ְמָבֵר ִלְפנֵיֶהם , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוֵאינֹו ְמָבֵר ְלָפנָיו, ְמָבֵר ְלַאֲחָריו

  :ּוְלַאֲחֵריֶהם
  
  
  
  
  



 

 סה

  חלק ב
  משנה ה

  
יַָרד . ֶאָּלא יְַקֵּצר, א יְַפִסיק, ְונִזְַּכר ֶׁשהּוא ַבַעל ֶקִרי, ָהיָה עֹוֵמד ַּבְּתִפָּלה

א ָתנֵץ ַהַחָּמהִאם יָכֹול ַלֲעלֹו, ִלְטּבֹל ַֹד ֶׁש יֲַעֶלה , ת ּוְלִהְתַּכּסֹות ְוִלְּקרֹות ע
א יְִתַּכֶּסה. יְִתַּכֶּסה ַבַּמיִם ְויְִקָרא, ְוִאם ָלאו. ְויְִתַּכֶּסה ְויְִקָרא א ַבַּמיִם , ֲאָבל 

א ְבֵמי ַהִּמְׁשָרה ֵמֶהם ּוִמן  ְוַכָּמה יְַרִחיק. ַעד ֶׁשּיִַטיל ְלתֹוָכן ַמיִם, ָהָרִעים ְו
  :ַאְרַּבע ַאּמֹות? ַהּצֹוָאה

  
  

  משנה ו
  

ְצִריִכין , ְוַהְמַׁשֶּמֶׁשת ֶׁשָרֲאָתה נִָּדה, ְונִָּדה ֶׁשָּפְלָטה ִׁשְכַבת זֶַרע, זָב ֶׁשָרָאה ֶקִרי
  :ְוַרִּבי יְהּוָדה ּפֹוֵטר, ְטִביָלה

  
  פרק ד

  משנה א
  

ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה . ַעד ַאְרַּבע ָׁשעֹות: אֹוֵמרַרִּבי יְהּוָדה . ַעד ֲחצֹות, ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר
, ְּתִפַּלת ָהֶעֶרב ֵאין ָלּה ֶקַבע. ַעד ְּפַלג ַהִּמנְָחה: ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ַעד ָהֶעֶרב

  ):ַעד ֶׁשַבע ָׁשעֹות, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. (ְוֶׁשל מּוָסִפין ָּכל ַהּיֹום
  

  משנה ב
  

ָּקנָה ָהיָה ִמְתַּפֵּלל ִּבְכנִיָסתֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוִביִציָאתֹו ְּתִפָּלה ַרִּבי נְחּונְיָא ֶּבן הַ 
ִּבְכנִיָסִתי ֲאנִי ִמְתַּפֵּלל : ָאַמר ָלֶהם? ַמה ָּמקֹום ִלְתִפָּלה זֹו: ָאְמרּו לֹו. ְקָצָרה

א ֶתֱאַרע ַּתָקָלה ַעל יִָדי   :ְלִקיּוִביִציָאִתי ֲאנִי נֹוֵתן הֹוָדיָה ַעל חֶ , ֶׁש
  

  משנה ג
  

ַרִבי יְהֹוֻׁשַע . ְּבָכל יֹום ִמְתַפֵּלל ָאָדם ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה: ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
, ִאם ְׁשגּוָרה ְתִפָּלתֹו ְּבִפיו: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ֵמֵעין ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה: אֹוֵמר

  :מֹונֶה ֶעְׂשֵרהֵמֵעין ׁשְ , ְוִאם ָלאו. יְִתַּפֵּלל ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה



 

 סו

  משנה ד
  

ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע . ֵאין ְּתִפָּלתֹו ַּתֲחנּונִים, ָהעֹוֶׂשה ְתִפָּלתֹו ֶקַבע: ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר
הֹוַׁשע ַהֵּׁשם ֶאת : אֹוֵמר; ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה, ַהְמַהֵּל ִּבְמקֹום ַסָּכנָה: אֹוֵמר

ָּברּו ; ְּבָכל ָּפָרַׁשת ָהִעּבּור יְִהיּו ָצְרֵכיֶהם ְלָפנֶי, ֵאלַעְּמ ֶאת ְׁשֵאִרית יְִׂשרָ 
  :ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה' ַאָּתה ה

  
  משנה ה

  
ְוִאם ֵאינֹו , יֲַחזִיר ֶאת ָּפנָיו, ְוִאם ֵאינֹו יָכֹול ֵליֵרד. יֵֵרד, ָהיָה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור
  :קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים) ֵּבית(ְּכנֶגֶד  יְַכֵּון ֶאת ִלּבֹו, יָכֹול ְלַהֲחזִיר ֶאת ָּפנָיו

  
  משנה ו

  
יְַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְּכנֶגֶד ֵּבית קֶֹדש , ָהיָה יֹוֵׁשב ִּבְּסִפינָה אֹו ְבָּקרֹון אֹו ְבַאְסָּדה

  :ַהֳּקָדִׁשים
  

  משנה ז
  

ַוֲחָכִמים . ירֵאין ְּתִפַּלת ַהּמּוָסִפין ֶאָּלא ְּבֶחֶבר עִ : ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה אֹוֵמר
א ְבֶחֶבר ִעיר: אֹוְמִרים ָּכל ָמקֹום : ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו. ְּבֶחֶבר ִעיר ְוֶׁש

  :ַהּיִָחיד ָּפטּור ִמְּתִפַּלת ַהּמּוָסִפין, ֶׁשּיֵׁש ֶחֶבר ִעיר
  

  פרק ה
  משנה א

  
ים ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ׁשֹוִהים ֲחִסידִ . ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹו ּכֶֹבד רֹאׁש

ֲאִפּלּו ַהֶּמֶל ׁשֹוֵאל . ְּכֵדי ֶׁשּיְַכְּונּו ֶאת ִלָּבם ַלָּמקֹום, ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלים
  :א יְַפִסיק, ַוֲאִפּלּו נָָחׁש ָּכרּו ַעל ֲעֵקבֹו, א יְִׁשיֶבּנּו, ִּבְׁשלֹומֹו

  
  
  



 

 סז

  משנה ב
  

, ְוׁשֹוֲאִלין ַהְּגָׁשִמים ְּבִבְרַּכת ַהָּׁשנִים, ָׁשִמים ִּבְתִחּיַת ַהֵּמִתיםַמזְִּכיִרין ְּגבּורֹות ּגְ 
אֹוְמָרּה ְּבָרָכה ְרִביִעית ִּבְפנֵי : ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ְוַהְבָּדָלה ְבחֹונֵן ַהָּדַעת

  :ְּבהֹוָדָאה, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ַעְצָמה
  

  משנה ג
  

, מֹוִדים מֹוִדים, ְוַעל טֹוב יִּזֵָכר ְׁשֶמ, ֹור יִַּגיעּו ַרֲחֶמיַעל ַקן ִצּפ: ָהאֹוֵמר
א יְֵהא , יֲַעבֹר ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ָהעֹוֵבר ִלְפנֵי ַהֵּתיָבה ְוָטָעה. ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו ְו

  :ִמְּתִחַּלת ַהְּבָרָכה ֶׁשָטָעה ָבּה? ִמּנַיִן הּוא ַמְתִחיל. ַסְרָבן ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה
  

  משנה ד
  

ְוִאם ֵאין . ִמְּפנֵי ַהֵטרּוף, א יֲַענֶה ַאַחר ַהּכֲֹהנִים ָאֵמן, ָהעֹוֵבר ִלְפנֵי ַהֵּתיָבה
ְוִאם ַהְבָטָחתֹו ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו . א יִָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו, ָׁשם ּכֵֹהן ֶאָּלא הּוא

  :ַרַּׁשאי, ְוחֹוזֵר ִלְתִפָּלתֹו
  

  משנה ה
  

, ִסיָּמן ַרע ְלׁשֹוְלָחיו, ְוִאם ְׁשִליַח ִצּבּור הּוא. ִסיָמן ַרע לֹו, ל ְוָטָעהַהִּמְתַּפּלֵ 
ֶׁשָהיָה , ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרִּבי ֲחנִינָא ֶבן ּדֹוָסא. ִמְּפנֵי ֶׁשְּׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו

ָאַמר ? יִן ַאָּתה יֹוֵדעַ ִמּנַ : ָאְמרּו לֹו. זֶה ַחי ְוזֶה ֵמת: ִמְתַּפֵּלל ַעל ַהחֹוִלים ְואֹוֵמר
יֹוֵדַע ֲאנִי , ְוִאם ָלאו; יֹוֵדַע ֲאנִי ֶׁשהּוא ְמֻקָּבל, ִאם ְׁשגּוָרה ְתִפָּלִתי ְּבִפי: ָלֶהם

  :ֶׁשהּוא ְמטָֹרף
  

  פרק ו
  משנה א

  
חּוץ ִמן , ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ: ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן אֹוֵמר? ֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפרֹות

ּבֹוֵרא ְּפִרי : ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ אֹוֵמר. ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן: ֶׁשַעל ַהּיַיִן אֹוֵמר, יִןַהּיַ 
ְוַעל . ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ֶׁשַעל ַהַּפת הּוא אֹוֵמר, חּוץ ִמן ַהַּפת, ָהֲאָדָמה

  :ּבֹוֵרא ִמינֵי ְדָׁשִאים: רַרִּבי יְהּוָדה אֹומֵ . ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה: ַהיְָרקֹות אֹוֵמר



 

 סח

  משנה ב
  

ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ ּבֹוֵרא ְּפִרי . יָָצא, ֵּבַר ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה
  :יָָצא, )נְִהיָה(ַעל ֻּכָּלם ִאם ָאַמר ֶׁשַהּכֹל . א יָָצא, ָהֵעץ

  
  משנה ג

  
ַעל ַהחֶֹמץ ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל . ֹוֵמר ֶׁשַהּכֹלַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ א

). ַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהְּגִבינָה ְוַעל ַהֵּביִצים אֹוֵמר ֶׁשַהּכֹל. (ַהּגֹוַבאי אֹוֵמר ֶׁשַהּכֹל
  :ָּכל ֶׁשהּוא ִמין ְקָלָלה ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר

  
  משנה ד

  
, ִאם יֵׁש ֵּבינֵיֶהם ִמִּמין ִׁשְבָעה: ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר, ַהְרֵּבהָהיּו ְלָפנָיו ִמינִים 

  :ְמָבֵר ַעל ֵאיזֶה ֵמֶהן ֶׁשּיְִרֶצה: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ְמָבֵר ָעָליו
  

  משנה ה
  

ל ַהַּפְרֶּפֶרת ֵּבַר עַ . ָּפַטר ֶאת ַהּיַיִן ֶׁשְּלַאַחר ַהָּמזֹון, ֵּבַר ַעל ַהּיַיִן ֶׁשִּלְפנֵי ַהָּמזֹון
ָּפַטר ֶאת , ֵּבַר ַעל ַהַּפת. ָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשְּלַאַחר ַהָּמזֹון, ֶׁשִּלְפנֵי ַהָּמזֹון

א : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. א ָפַטר ֶאת ַהַּפת, ַעל ַהַּפְרֶּפֶרת. ַהַּפְרֶּפֶרת ַאף 
  :ַמֲעֵׂשה ְקֵדָרה

  
  משנה ו

  
. ֶאָחד ְמָבֵר ְלֻכָּלן, ֵהֵסּבּו. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵר ְלַעְצמֹו, )כֹלֶלאֱ (ָהיּו יֹוְׁשִבין 

ֶאָחד , ְלַאַחר ַהָּמזֹון. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵר ְלַעְצמֹו, ָּבא ָלֶהם יַיִן ְּבתֹו ַהָּמזֹון
יִאין ֶאת ַהֻּמְגָמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְמבִ , ְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהֻּמְגָמר. ְמָבֵר ְלֻכָּלם

  :ֶאָּלא ְלַאַחר ַהְּסֻעָּדה
  
  
  



 

 סט

  משנה ז
  

, ְמָבֵר ַעל ַהָּמִליַח ּופֹוֵטר ֶאת ַהַּפת, ֵהִביאּו ְלָפנָיו ָמִליַח ַּבְּתִחָּלה ּוַפת ִעּמֹו
ְמָבֵר ַעל ָהִעָּקר , ָּכל ֶׁשהּוא ִעָּקר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה: זֶה ַהְּכָלל. ֶׁשַהַּפת ְטֵפָלה לֹו

  :פֹוֵטר ֶאת ַהְטֵפָלהּו
  

  משנה ח
  

ִּדְבֵרי ַרָּבן , ְמָבֵר ַאֲחֵריֶהן ָׁשלׁש ְּבָרכֹות, ָאַכל ְּתֵאנִים ֲענִָבים ְוִרּמֹונִים
, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר). ֵמֵעין ָׁשלׁש(ְּבָרָכה ַאַחת : ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַּגְמִליֵאל

ַהּׁשֹוֶתה ַמיִם . ָבֵר ַאֲחָריו ָׁשלׁש ְּבָרכֹותמְ , ֲאִפּלּו ָאַכל ֶׁשֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו
  :ּבֹוֵרא נְָפׁשֹות ַרּבֹות: ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר. אֹוֵמר ֶׁשַהּכֹל נְִהיָה ִּבְדָברֹו, ִלְצָמאֹו

  
  

  חלק ג
  משנה א, פרק ז

  
ָׁשה ֶׁשָאְכלּו ְכֶאָחד ן ֶׁשּנְִטָלה ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹו, ָאַכל ְּדַמאי. ַחּיִָבין ְלזֵַּמן, ְׁש

ְמזְַּמנִין , ְוַהּכּוִתי, ְוַהַּׁשָּמׁש ֶׁשָאַכל ַּכּזַיִת, ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשּנְִפּדּו, ְתרּוָמתֹו
א נְִטָלה ְתרּוָמתֹו, ֲאָבל ָאַכל ֶטֶבל. ֲעֵליֶהם ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי , ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁש

א נְִפּדּו ֵאין ְמזְַּמנִין , ְוַהּנְָכִרי, ַהַּׁשָּמׁש ֶׁשָאַכל ָּפחֹות ִמַּכּזַיִתוְ , ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁש
  :ֲעֵליֶהם

  
  משנה ב

  
ַרִּבי . ַעד ַּכּזַיִת? ַעד ַּכָּמה ְמזְַּמנִין. ֵאין ְמזְַּמנִין ֲעֵליֶהם, נִָׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִים

  :ַעד ַּכֵּביָצה: יְהּוָדה אֹוֵמר
  

  משנה ג
  

ָׁשה אֹוֵמר? יןֵּכיַצד ְמזְַּמנִ  ָׁשה ָוהּוא. נְָבֵר: ִּבְׁש , ַּבֲעָׂשָרה. אֹוֵמר ָּבְרכּו, ִּבְׁש
ֵהינּו ֶאָחד ֲעָׂשָרה ְוֶאָחד ֲעָׂשָרה . אֹוֵמר ָּבְרכּו, ַּבֲעָׂשָרה ָוהּוא. אֹוֵמר נְָבֵר ֵלא

ֵהינּו: ְּבֵמָאה אֹוֵמר. ִרּבֹוא , ְּבֶאֶלף. ֹוֵמר ָּבְרכּוא, ְּבֵמָאה ָוהּוא. נְָבֵר ַלייָ ֱא



 

 ע

ֵהי יְִׂשָרֵאל: אֹוֵמר ֵהינּו ֱא , ְּבִרּבֹוא. אֹוֵמר ָּבְרכּו, ְּבֶאֶלף ָוהּוא. נְָבֵר ַלייָ ֱא
ֵהי ַהְּצָבאֹות יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים ַעל : אֹוֵמר ֵהי יְִׂשָרֵאל ֱא ֵהינּו ֱא נְָבֵר ַלייָ ֱא

ָּכ עֹונִין , ְּכִענְיָן ֶׁשהּוא ְמָבֵר. אֹוֵמר ָּבְרכּו, א ָוהּואְּבִרּבֹו. ַהָּמזֹון ֶׁשָאַכְלנּו
ֵהי ַהְּצָבאֹות יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים ַעל : ַאֲחָריו ֵהי יְִׂשָרֵאל ֱא ֵהינּו ֱא ָ ֱא ָברּו יְי

ֶׁשּנֱֶאַמר , ִכיןְלִפי רֹב ַהָּקָהל ֵהן ְמָברְ : ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר. ַהָּמזֹון ֶׁשָאַכְלנּו
ִהים) תהלים סח( : ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא. יְיָ ִמְּמקֹור יְִׂשָרֵאל, ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱא

ָ , ֶאָחד ְמֻרִּבין ְוֶאָחד מּוָעִטין אֹוֵמר, ַמה ָּמִצינּו ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ַרִּבי . ָּבְרכּו ֶאת יְי
  :בָֹרָּבְרכּו ֶאת יְיָ ַהמְ , יְִׁשָמֵעאל אֹוֵמר

  
  משנה ד

  
ָׁשה ֶׁשָאְכלּו ְכֶאָחד ִׁשָּׁשה . ְוֵכן ֲחִמָׁשה, ְוֵכן ַאְרָּבָעה, ֵאינָן ַרָּׁשִאין ֵלָחֵלק, ְׁש

  :ַעד ֵׁשּיְִהיּו ֶעְׂשִרים, ַוֲעָׂשָרה ֵאינָן נֱֶחָלִקין. ַעד ֲעָׂשָרה, נֱֶחָלִקין
  

  משנה ה
  

, ִּבזְַמן ֶׁשִּמְקָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו, ָחדְׁשֵּתי ֲחבּורֹות ֶׁשָהיּו אֹוְכלֹות ְּבַביִת אֶ 
ְוֵאּלּו ְמזְַּמנִין , ֵאּלּו ְמזְַּמנִין ְלַעְצָמן, ְוִאם ָלאו. ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ְלּזִּמּון

. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר, ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּיַיִן ַעד ֶׁשּיִֵּתן ְלתֹוכֹו ַמיִם. ְלַעְצָמן
  :ְמָבְרִכין, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

  
  פרק ח

  משנה א
  

ְמָבֵר : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵּבין ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ַּבְּסֻעָּדה
ְמָבֵר ַעל ַהּיַיִן ְוַאַחר : ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ַעל ַהּיֹום ְוַאַחר ָּכ ְמָבֵר ַעל ַהּיַיִן

  :ָּכ ְמָבֵר ַעל ַהּיֹום
  

  משנה ב
  

ּוֵבית ִהֵּלל . ְוַאַחר ָּכ מֹוזְגִין ֶאת ַהּכֹוס, נֹוְטִלין ַלּיַָדיִם: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
  :מֹוזְגִין ֶאת ַהּכֹוס ְוַאַחר ָּכ נֹוְטִלין ַלּיָָדיִם: אֹוְמִרים

  



 

 עא

  משנה ג
  

ּוֵבית ִהֵּלל . ַּבַּמָפה ּוַמּנִיָחה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְמַקּנֵַח יָָדיו: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
  :ַעל ַהֶּכֶסת: אֹוְמִרים

  
  משנה ד

  
ּוֵבית ִהֵּלל . ְמַכְּבִדין ֶאת ַהַּביִת ְוַאַחר ָּכ נֹוְטִלין ַלּיָָדיִם: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

  :יִתנֹוְטִלין ַלּיַָדיִם ְוַאַחר ָּכ ְמַכְּבִדין ֶאת ַהּבָ : אֹוְמִרים
  

  משנה ה
  

נֵר : ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. נֵר ּוָמזֹון ּוְבָׂשִמים ְוַהְבָּדָלה: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
ּוֵבית ִהֵּלל . ֶׁשָּבָרא ְמאֹור ָהֵאׁש: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ּוְבָׂשִמים ּוָמזֹון ְוַהְבָּדָלה

  :ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: אֹוְמִרים
  

  משנה ו
  

א ַעל ַהְּבָׂשִמים ֶׁשל נְָכִריםֵאי א ַעל ַהּנֵר ְו א ַעל , ן ְמָבְרִכין  א ַעל ַהּנֵר ְו ְו
א ַעל ַהְּבָׂשִמים ֶׁשִּלְפנֵי ֲעבֹוָדה זָָרה, ַהְּבָׂשִמים ֶׁשל ֵמִתים א ַעל ַהּנֵר ְו ֵאין . ְו

  :ְמָבְרִכין ַעל ַהּנֵר ַעד ֶׁשּיֵאֹותּו ְלאֹורֹו
  

  משנה ז
  

א ֵבַרִמי ׁשֶ  ּוֵבית . יֲַחזֹר ִלְמקֹומֹו ִויָבֵר: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָאַכל ְוָׁשַכח ְו
ַעד ְּכֵדי ? ַעד ֵאיָמַתי הּוא ְמָבֵר. יְָבֵר ִּבְּמקֹום ֶׁשּנִזְָּכר: ִהֵּלל אֹוְמִרים

  :ֶׁשּיְִתַעֵּכל ַהָּמזֹון ֶׁשְּבֵמָעיו
  

  משנה ח
  

: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַהָּמזֹון ְוֵאין ָׁשם ֶאָּלא אֹותֹו ַהּכֹוס ָּבא ָלֶהם יַיִן ְלַאַחר
ְמָבֵר ַעל : ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ְמָבֵר ַעל ַהּיַיִן ְוַאַחר ָּכ ְמָבֵר ַעל ַהָּמזֹון



 

 עב

ְוֵאין עֹונִין , עֹונִין ָאֵמן ַאַחר יְִׂשָרֵאל ַהְמָברֵ . ַהָּמזֹון ְוַאַחר ָּכ ְמָבֵר ַעל ַהּיָיִן
  :ַעד ֶׁשּיְִׁשַמע ָּכל ַהְּבָרָכה, ָאֵמן ַאַחר ַהּכּוִתי ַהְמָבֵר

  
  פרק ט

  משנה א
  

ָּברּו ֶׁשָעָׂשה נִִּסים : אֹוֵמר, ָהרֹוֶאה ָמקֹום ֶׁשּנֲַעׂשּו בֹו נִִּסים ְליְִׂשָרֵאל
ָּברּו : אֹוֵמר, ֲעבֹוָדה זָָרהָמקֹום ֶׁשּנֶֶעְקָרה ִמֶּמּנּו . ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהּזֶה

  :ֶׁשָעַקר ֲעבֹוָדה זָָרה ֵמַאְרֵצנּו
  

  משנה ב
  

: אֹוֵמר, ְוַעל ָהרּוחֹות, ְוַעל ָהְרָעִמים, ְוַעל ַהְּבָרִקים, ְוַעל ַהּזְָועֹות, ַעל ַהּזִיִקין
ְוַעל , יםְוַעל ַהּיַּמִ , ְוַעל ַהְּגָבעֹות, ַעל ֶהָהִרים. ָּברּו ֶׁשּכֹחֹו ָמֵלא עֹוָלם

ַרִּבי יְהּוָדה . ָּברּו עֹוֵׂשה ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: אֹוֵמר, ְוַעל ַהִּמְדָּברֹות, ַהּנְָהרֹות
ִּבזְַמן , ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַהּיָם ַהָּגדֹול: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּיָם ַהָּגדֹול אֹוֵמר, אֹוֵמר

ָּברּו : ׂשֹורֹות ַהטֹובֹות אֹוֵמרַעל ַהְּגָׁשִמים ְוַעל ּבְ . ֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו ִלְפָרִקים
  :ָּברּו ַּדּיַן ָהֱאֶמת: ְוַעל ְׁשמּועֹות ָרעֹות אֹוֵמר, ַהטֹוב ְוַהֵּמיִטיב

  
  משנה ג

  
ְמָבֵר ַעל ָהָרָעה . ָּברּו ֶׁשֶהֱחיָנּו: אֹוֵמר, ְוָקנָה ֵכִלים ֲחָדִׁשים, ָּבנָה ַביִת ָחָדׁש

. ֲהֵרי זֹו ְּתִפַּלת ָׁשְוא, ַהּצֹוֵעק ְלֶׁשָעַבר. ֵמֵעין ָהָרָעה ְוַעל ַהטֹוָבה, ֵמֵעין ַהטֹוָבה
ֲהֵרי זֹו , יְִהי ָרצֹון ֶׁשֵּתֵלד ִאְׁשִּתי זָָכר: ְוָאַמר, ָהיְָתה ִאְׁשּתֹו ְמֻעֶּבֶרת? ֵּכיַצד

א יְִהי ָרצֹון : ְוָאַמר, ָהיָה ָבא ַבֶּדֶר ְוָׁשַמע קֹול ְצָוָחה ָּבִעיר. ְּתִפַּלת ָׁשְוא ֵׁש
  :ֲהֵרי זֹו ְּתִפַּלת ָׁשְוא, יְִהיּו ֵאּלּו ְּבנֵי ֵביִתי

  
  משנה ד

  
: ֶּבן ַעּזַאי אֹוֵמר. ַאַחת ִּבְכנִיָסתֹו ְוַאַחת ִּביִציָאתֹו, ַהּנְִכנָס ַלְּכַר ִמְתַּפֵּלל ְׁשַּתיִם

ְוצֹוֵעק , ָאה ְלֶׁשָעַברְונֹוֵתן הֹודָ , ְׁשַּתיִם ִּבְכנִיָסתֹו ּוְׁשַּתיִם ִּביִציָאתֹו, ַאְרַּבע
  :ֶלָעִתיד ָלבֹא

  



 

 עג

  משנה ה
  

דברים (ֶׁשּנֱֶאַמר , ַחּיָב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָבֵר ַעל ַהטֹוָבה
ֶהי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹד): ו ָ ֱא , ְּבָכל ְלָבְב. ְוָאַהְבָּת ֵאת יְי

. ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת נְַפֶׁש, ּוְבָכל נְַפְׁש. ְּביֵֶצר טֹוב ּוְביֵֶצר ָרע, יְָצֶריִּבְׁשנֵי 
ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשהּוא , ָּדָבר ַאֵחר ְּבָכל ְמאֶֹד. ְּבָכל ָממֹונֶ, ּוְבָכל ְמאֶֹד

רֹאׁשֹו ְּכנֶגֶד ַׁשַער  א יֵָקל ָאָדם ֶאת. מֹוֵדד ְל ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד
, א יִָּכנֵס ְלַהר ַהַּביִת ְּבַמְקלֹו. ֶׁשהּוא ְמֻכָּון ְּכנֶגֶד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים, ַהִּמזְָרח

א יֲַעֶׂשּנּו ַקַּפנְַּדְריָא, ּוְבָאָבק ֶׁשַעל ַרגְָליו, ּוְבֻפנְָּדתֹו, ּוְבִמנְָעלֹו ּוְרִקיָקה ִמַּקל , ְו
ִמֶּׁשִּקְלְקלּו . ָהיּו אֹוְמִרים ִמן ָהעֹוָלם, חֹוְתֵמי ְבָרכֹות ֶׁשָהיּו ַבִּמְקָּדׁש ָּכל. ָוחֶֹמר

ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד : ִהְתִקינּו ֶׁשּיְהּו אֹוְמִרים, ֵאין עֹוָלם ֶאָּלא ֶאָחד: ַהִּמינִין ְוָאְמרּו
רות (ֶׁשּנֱֶאַמר , ֵּׁשםְוִהְתִקינּו ֶׁשּיְֵהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ְׁשלֹום ֲחֵברֹו ּבַ . ָהעֹוָלם

יְָבֶרְכ , ַוּיֹאְמרּו לֹו, ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים יְיָ ִעָּמֶכם, ְוִהּנֵה בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם): ב
 ָ ַאל ָּתבּוז ִּכי ): משלי כג(ְואֹוֵמר . יְיָ ִעְּמ ִּגּבֹור ֶהָחיִל): שופטים ו(ְואֹוֵמר . יְי

ַרִּבי נָָתן . ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלייָ ֵהֵפרּו תֹוָרֶת): ים קיטתהל(ְואֹוֵמר . זְָקנָה ִאֶּמ
  :ֵהֵפרּו תֹוָרֶת ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלייָ : אֹוֵמר

  
  
  

  חלק ד
  ביצהמסכת 

  משנה א, פרק א
  

: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֵּתָאֵכל: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ְּביֹום טֹוב
ּוֵבית ִהֵּלל , ְׂשאֹור ְּבַכּזַיִת ְוָחֵמץ ְּבַכּכֹוֶתֶבת: ת ַׁשַּמאי אֹוְמִריםֵּבי. א ֵּתָאֵכל

  :זֶה ָוזֶה ְּבַכּזַיִת: אֹוְמִרים
  

  משנה ב
  

ּוֵבית , יְַחּפֹור ַּבֶּדֶקר ִויַכֶּסה: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַהּׁשֹוֵחט ַחּיָה ָועֹוף ְּביֹום טֹוב
. ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהיָה לֹו ָעָפר מּוָכן ִמְּבעֹוד יֹום, טא יְִׁשחֹו: ִהֵּלל אֹוְמִרים

  :ֶׁשֵאֶפר ִּכיָרה מּוָכן הּוא. ֶׁשּיְַחּפֹור ַּבֶּדֶקר ִויַכֶּסה, ֶׁשִאם ָׁשַחט, ּומֹוִדים
  
  



 

 עד

  משנה ג
  

ֲאָבל ַמֵּטהּו , ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהֻּסָּלם ִמּׁשֹוָב ְלׁשֹוָב: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
ֶאָּלא ִאם , א יִּטֹול: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין; ַחּלֹון ְלַחּלֹוןמֵ 

  :זֶה ָוזֶה ֲאנִי נֹוֵטל: עֹוֵמד ְואֹוֵמר, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ֵּכן נְִענַע ִמְּבעֹוד יֹום
  

  משנה ד
  

, ְׁשנַיִם ּוָמָצא ְׁשלָׁשה, ֹוִריםְלָבנִים ּוָמָצא ְׁשח, זִֵּמן ְׁשחֹוִרים ּוָמָצא ְלָבנִים
. ֲאסּוִרים, ְּבתֹו ַהֵּקן ּוָמָצא ִלְפנֵי ַהֵּקן. ֻמָּתִרים, ְׁשלָׁשה ּוָמָצא ְׁשנַיִם. ֲאסּוִרים

  :ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים, ְוִאם ֵאין ָׁשם ֶאָּלא ִהם
  

  משנה ה
  

ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין ; ְּביֹום טֹובֵאין ְמַסְּלִקין ֶאת ַהְּתִריִסין : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
; ֵאין נֹוְטִלין ֶאת ָהֱעִלי ְלַקֵּצב ָעָליו ָּבָׂשר: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ַאף ְלַהֲחזִיר

, ֵאין נֹוְתנִין ֶאת ָהעֹור ִלְפנֵי ַהָּדְרָסן: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין
א יַגְִּביֶהּנּו ֵּבית ַׁשַּמאי . ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. א ִאם ֵּכן יֵׁש ִעּמֹו ַּכּזַיִת ָּבָׂשרֶאּלָ , ְו

א ֶאת ֵסֶפר ּתֹוָרה : אֹוְמִרים א ֶאת ַהּלּוָלב ְו א ֶאת ַהָּקָטן ְו ֵאין מֹוִציִאין 
  :ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין; ִלְרׁשּות ָהַרִּבים

  
  משנה ו

  
ֵּבין ֶׁשהּוְרמּו , ין מֹוִליִכין ַחָּלה ּוַמָּתנֹות ַלּכֵֹהן ְּביֹום טֹובאֵ : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

: ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאי. ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין; ֵּבין ֶׁשהּוְרמּו ֵמַהּיֹום, ֵמֶאֶמׁש
ֵׁשם ֶׁשֵאין ּכְ ; ּוְתרּוָמה ַמָּתנָה ַלּכֵֹהן, ַחָּלה ּוַמָּתנֹות ַמָּתנָה ַלּכֵֹהן, ְּגזֵָרה ָׁשָוה

: ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ִהֵּלל. ָּכ ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהַּמָּתנֹות, מֹוִליִכין ֶאת ַהְּתרּוָמה
ּתֹאְמרּו ַּבַּמָּתנֹות ֶׁשּזַַּכאי , ִאם ֲאַמְרֶּתם ַּבְּתרּוָמה ֶׁשֵאינֹו זַַּכאי ַּבֲהָרָמָתּה, א

  :?ַּבֲהָרָמָתן
  

  משנה ז
  

ְוַהֶּמַלח ַּבַּפ ּוְבֵעץ , ְּתָבִלין נִּדּוִכין ְּבָמדֹו ֶׁשל ֵעץ: ִריםֵּבית ַׁשַּמאי אֹומְ 
ְוַהֶּמַלח , ְּתָבִלין נִּדֹוִכין ְּכַדְרָּכן ְּבָמדֹו ֶׁשל ֶאֶבן: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים; ַהָּפרּור



 

 עה

  :ְּבָמדֹו ֶׁשל ֵעץ
  

  משנה ח
  

ּוֵבית ִהֵּלל ; ּבֹוֵרר אֶֹכל ְואֹוֵכל: י אֹוְמִריםֵּבית ַׁשַּמא, ַהּבֹוֵרר ִקְטנִית ְּביֹום טֹוב
א ַבּנָָפה , ּבֹוֵרר ְּכַדְרּכֹו ְּבֵחיקֹו ְּבָקנֹון ּוְבַתְמחּוי: אֹוְמִרים א ְבַטְבָלא ְו ֲאָבל 

א ַבְּכָבָרה   :ַאף ֵמִדיַח ְוׁשֹוֶלה: ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ְו
  

  משנה ט
  

: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים; ין ְמַׁשְּלִחין ְּביֹום טֹוב ֶאָּלא ָמנֹותאֵ : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
ְמַׁשְּלִחין יֵינֹות ְׁשָמנִים . ֵּבין ַחּיִין ֵּבין ְׁשחּוִטין, ְמַׁשְּלִחין ְּבֵהָמה ַחּיָה ָועֹוף

א ְתבּוָאה, ּוְסָלתֹות ְוִקְטנִּיֹות   :ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ִּבְתבּוָאה. ֲאָבל 
  

  משנה י
  

, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהן ִּכְלַאיִם, ֵּבין ְּתפּוִרין ֵּבין ֶׁשֵאינָן ְּתפּוִרין, ְמַׁשְּלִחין ֵּכִלים
א ִמנְָעל ֶׁשֵאינֹו ָתפּור. ְוֵהן ְלצֶֹר ַהּמֹוֵעד א ַסנְָּדל ַהְמֻסָּמר ְו ַרִּבי . ֲאָבל 

א ִמנְָעל ָלָבן, יְהּוָדה אֹוֵמר ָּכל ֶׁשּנֵאֹוִתין , זֶה ַהְּכָלל. נֵי ֶׁשָּצִרי ֻאָּמןִמּפְ , ַאף 
  :ְמַׁשְּלִחין אֹותֹו, ּבֹו ְביֹום טֹוב

  
  פרק ב

  משנה א
  

; א יְַבֵּׁשל ָאָדם ַּבְּתִחָּלה ִמּיֹום טֹוב ַלַּׁשָּבת, יֹום טֹוב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ַׁשָּבת
ְועֹוֶׂשה ַתְבִׁשיל ֵמֶעֶרב . יר הֹוִתיר ַלַּׁשָּבתְוִאם הֹותִ , ֲאָבל ְמַבֵּׁשל הּוא ְליֹום טֹוב

ּוֵבית ִהֵּלל ; ְׁשנֵי ַתְבִׁשיִלין: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. יֹום טֹוב ְוסֹוֵמ ָעָליו ַלַּׁשָּבת
ֲאָכלֹו . ְוָׁשִוין ְּבָדג ּוֵביָצה ֶׁשָעָליו ֶׁשֵהן ְׁשנֵי ַתְבִׁשיִלין. ַּתְבִׁשיל ֶאָחד: אֹוְמִרים

סֹוֵמ ָעָליו , ְוִאם ִׁשּיֵר ִמֶּמּנּו ָכל ֶׁשהּוא. א יְַבֵּׁשל ָעָליו ַּבְּתִחָּלה, ֶׁשָאַבד אֹו
  :ַלַּׁשָּבת

  
  
  



 

 עו

  משנה ב
  

ַמְטִּביִלין ֶאת ַהּכֹל ִמִּלְפנֵי : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהַּׁשָּבת
  :ְוָאָדם ַּבַּׁשָּבת, ם ִמִּלְפנֵי ַהַּׁשָּבתֵּכִלי: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים; ַהַּׁשָּבת

  
  משנה ג

  
א ַמְטִּביִלין, ְוָׁשִוין ֶׁשַּמִּׁשיִקין ֶאת ַהַּמיִם ִּבְכִלי ֶאֶבן ְלַטֲהָרן ּוַמְטִּביִלין . ֲאָבל 

  :ִמַּגב ְלגַב ּוֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה
  

  משנה ד
  

א עֹולֹות, ין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהןְמִביִאין ְׁשָלִמים ְואֵ : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ; ֲאָבל 
  :ְמִביִאין ְׁשָלִמים ְועֹולֹות ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהם: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

  
  משנה ה

  
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְראּויִין , א יֵָחם ָאָדם ַחִּמין ְלַרגְָליו: ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

  :ֹוֶׂשה ָאָדם ְמדּוָרה ּוִמְתַחֵּמם ְּכנֶגְָּדּהע. ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין; ִלְׁשִתּיָה
  

  משנה ו
  

ָׁשה ְדָבִרים ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַמְחִמיר ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי ֵאין טֹוְמנִין ֶאת : ְׁש
ְוֵאין אֹוִפין , ְוֵאין זֹוְקִפין ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְּביֹום טֹוב, ַהַחִּמין ִמּיֹום טֹוב ַלַּׁשָּבת

א ָהיּו : ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ְּגִריִצין ֶאָּלא ְרִקיִקיןִּפִּתין  ִמיֵמיֶהן ֶׁשל ֵּבית ַאָּבא 
ֶׁשָהיּו , ַמה ּנֲַעֶׂשה ְלֵבית ָאִבי: ָאְמרּו לֹו. ֶאָּלא ְרִקיִקין, אֹוִפין ִּפִּתין ְּגִריִצין

  :ֹוִפין ִּפִּתין ְּגִריִצין ָוחִֹריִלְהיֹות א, ַמְחִמיִרין ַעל ַעְצָמן ּוְמִקִּלין ְלָכל יְִׂשָרֵאל
  

  משנה ז
  

ָׁשה ְדָבִרים ְלָהֵקל ּוַמּנִיִחין ֶאת , ְמַכְּבִדין ֵּבין ַהִּמּטֹות: ַאף הּוא ָאַמר ְׁש
  :ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין. ְועֹוִׂשין ְּגִדי ְמֻקָּלס ְּבֵליֵלי ְפָסִחים, ַהֻּמגְָמר ְּביֹום טֹוב



 

 עז

  משנה ח
  

ָׁשה ְדָבִרים  ָּפָרתֹו יֹוְצָאה . ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין, ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה ַמִּתירְׁש
ְוׁשֹוֲחִקין ֶאת , ּוְמָקְרִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּביֹום טֹוב, ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרנֶיהָ 

ֵהָמה ְּביֹום ֵאין ְמָקְרִדין ֶאת ַהּבְ : ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ַהִּפְלְּפִלין ָּבֵרַחיִם ֶׁשָּלֶהם
, ֵאין ְמָקְרִדין: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֲאָבל ְמַקְרְצִפין, ִמְּפנֵי ֶׁשעֹוֶׂשה ַחּבּוָרה, טֹוב

א ְמַקְרְצִפין   :ַאף 
  

  משנה ט
  

ּוִמּׁשּום , ִמּׁשּום ְּכִלי ִקּבּול: ְטֵמָאה ִמּׁשּום ְׁשלָׁשה ֵכִלים, ָהֵרַחיִם ֶׁשל ִּפְלְּפִלין
  :ּוִמּׁשּום ְּכִלי ְכָבָרה, תְּכִלי ַמָּתכֹו

  
  משנה י

  
ְוֵאינָּה נִגְֶרֶרת ֶאָּלא ַעל ַּגֵּבי , ֲעגָָלה ֶׁשל ָקָטן ְטֵמָאה ִמְדָרס ְונִֶּטֶלת ַּבַּׁשָּבת

ִמְּפנֵי , חּוץ ִמן ָהֲעגָָלה, ָּכל ַהֵּכִלים ֵאין נִגְָרִרין: ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֵכִלים
  :ֶׁשִהיא כֹוֶבֶׁשת

  
  חלק ה

  משנה א, פרק ג
  

ֲאָבל . ְוֵאין נֹוְתנִין ִלְפנֵיֶהם ְמזֹונֹות, ֵאין ָצִדין ָּדגִים ִמן ַהִּביָבִרין ְּביֹום טֹוב
ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל . ְונֹוְתנִין ִלְפנֵיֶהם ְמזֹונֹות, ָצִדין ַחּיָה ָועֹוף ִמן ַהִּביָבִרין

ְוֶׁשֵאינֹו , ָּכל ַהְמֻחָּסר ֵציָדה ָאסּור: זֶה ַהְּכָלל. א ָכל ַהִּביָבִרין ָׁשִוין: אֹוֵמר
  :ְמֻחָּסר ֵציָדה ֻמָּתר

  
  משנה ב

  
, א יִּטֹול ֵמֶהן ְּביֹום טֹוב, ְמצֹודֹות ַחּיָה ָועֹוף ְוָדגִים ֶׁשֲעָׂשָאן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב

ֶׁשֵהִביא ָדגִים , נְָכִרי ֶאָחדּוַמֲעֶׂשה בְ . ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֹוֵדַע ֶׁשּנִּצֹודּו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב
  :ֶאָּלא ֶׁשֵאין ְרצֹונִי ְלַקֵּבל ֵהיֶמּנּו, ֻמָּתִרין ֵהן: ְוָאַמר, ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל

  



 

 עח

  משנה ג
  

א יְִׁשחֹוט ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֵׁש ָׁשהּות ַּבּיֹום ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנָה ַּכּזַיִת , ְּבֵהָמה ְמֻסֶּכנֶת 
א , ְׁשָחָטּה ַּבָּׂשֶדה. ֲאִפּלּו ַכּזַיִת ַחי ִמֵּבית ְטִביָחָתּה: ֹוֵמרַרִּבי ֲעִקיָבא א. ָצִלי

  :ֲאָבל ֵמִביא ְביָדֹו ֵאָבִרים ֵאָבִרים; יְִביֶאּנָה ַבּמֹוט ּוַבּמֹוָטה
  

  משנה ד
  

, ִאם יֶׁש ּבֹו מּום, יֵֵרד ֻמְמֶחה ְויְִרֶאה: ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר, ְּבכֹור ֶׁשּנַָפל ַלּבֹור
ָּכל ֶׁשֵאין מּומֹו נִָּכר : ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. א יְִׁשחֹוט, ְוִאם ָלאו; ֲעֶלה ְויְִׁשחֹוטיַ 

  :ֵאין זֶה ִמן ַהּמּוָכן, ִמְּבעֹוד יֹום
  

  משנה ה
  

ּוַמֲעֶׂשה ְוָׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ַטְרפֹון ָעֶליָה ְוַעל . א יְזִיזֶּנָה ִמְּמקֹוָמּה, ְּבֵהָמה ֶׁשֵּמָתה
  :א יְזִיזֵם ִמְּמקֹוָמם: ְוָאְמרּו לֹו, ְונְִכנַס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָׁשַאל, ָּלה ֶׁשּנְִטָמָאהַהחַ 
  

  משנה ו
  

, ֲאָבל נְִמנִין ָעֶליָה ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב; ֵאין נְִמנִין ַעל ַהְּבֵהָמה ְלַכְּתִחָּלה ְּביֹום טֹוב
ׁשֹוֵקל ָאָדם ָּבָׂשר ְּכנֶגֶד ַהְּכִלי : הּוָדה אֹוֵמרַרִּבי יְ . ְוׁשֹוֲחִטין ּוְמַחְּלִקין ֵּבינֵיֶהן

  :ֵאין ַמְׁשִּגיִחין ְּבַכף מֹאזְנַיִם ָּכל ִעָּקר: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים; אֹו ְּכנֶגֶד ַהּקֹוִפיץ
  

  משנה ז
  

יֹאַמר א . ֲאָבל ַמִּׂשיָאּה ַעל ַּגֵּבי ֲחֶבְרָּתּה, ֵאין ַמְׁשִחיזִין ֶאת ַהַּסִּכין ְּביֹום טֹוב
  :ֲאָבל ׁשֹוֵחט ּוְמַחְּלִקים ֵּבינֵיֶהן, ְׁשקֹול ִלי ְבִדינָר ָּבָׂשר: ָאָדם ַלַּטָּבח

  
  משנה ח

  
א ַבִּמָּדה, ַמֵּלא ִלי ְּכִלי זֶה: אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִאם : ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֲאָבל 
ֶׁשָהיָה ְמַמֵּלא , א ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטנִיתַמֲעֶׂשה ְבַאּבָ . א יְַמְלֶאּנּו, ָהיָה ְכִלי ֶׁשל ִמָּדה



 

 עט

ַאף : ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר. ִמּדֹוָתיו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְונֹוְתנָן ַלָּלקֹוחֹות ְּביֹום טֹוב
ַאף ַּבחֹל עֹוֶׂשה : ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים). ִמְּפנֵי ֵברּוֵרי ַהִּמּדֹות(, ַּבּמֹוֵעד עֹוֶׂשה ֵכן

ֶּתן ִלי : ְואֹוֵמר לֹו, הֹוֵל ָאָדם ֵאֶצל ֶחנְָונִי ָהָרגִיל ֶאְצלֹו. י ַהִּמּדֹותִמְּפנֵי ִמּצּו, ֵכן
  :ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ַּבַעל ַהַּביִת ִלְהיֹות מֹונֶה ְּבתֹו ֵּביתֹו, ֵביִצים ֶוֱאגֹוזִים ְּבִמנְיָן

  
  פרק ד

  משנה א
  

ֲאָבל ֵמִביא הּוא ַעל , ַּסל ּוַבֻּקָּפהא יְִביֵאם ּבַ , ַהֵּמִביא ַכֵּדי יַיִן ִמָּמקֹום ְלָמקֹום
ֲאָבל , א יְַפִׁשיל ֶאת ַהֻּקָּפה ַלֲאחֹוָריו, ְוֵכן ַהּמֹוִלי ֶאת ַהֶּתֶבן. ְּכֵתפֹו אֹו ְלָפנָיו

א ְבֵעִצים ֶׁשַּבֻּמְקֶצה, ּוַמְתִחיִלין ַּבֲעֵרַמת ַהֶּתֶבן. ְמִביָאּה הּוא ְביָדֹו   :ֲאָבל 
  

  משנה ב
  

ְמִביִאין ֵעִצים ִמן ַהָּׂשֶדה ִמן . ֶאָּלא ִמן ַהָּסמּו ָלּה, ִלין ֵעִצים ִמן ַהֻּסָּכהֵאין נֹוטְ 
, ָּכל ֶׁשָּסמּו ָלִעיר? ֵאיזֶהּו ַקְרֵּפף. ּוִמן ַהַּקְרֵּפף ֲאִפּלּו ִמן ַהְמֻפּזָר, ַהְמֻכּנָס

ַוֲאִפּלּו ְבתֹו , ן לֹו ַבּפֹוַתַחתָּכל ֶׁשּנְִכנִָסי: ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ִּדְבֵרי ַרִּבי יְהּוָדה
  :ְּתחּום ַׁשָּבת

  
  משנה ג

  
א ִמן ַהּקֹוָרה ֶׁשּנְִׁשְּבָרה ְביֹום טֹוב, א ִמן ַהּקֹורֹות, ֵאין ְמַבְּקִעין ֵעִצים . ְו

א ַבַּמָּגל א ַבְּמגֵָרה ְו א ַבַּקְרּדֹם ְו הּוא ַּביִת ׁשֶ . ֶאָּלא ַבּקֹוִפיץ, ְוֵאין ְמַבְּקִעין 
ַאף ּפֹוֵחת : ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. נֹוֵטל ִמְּמקֹום ַהְּפָחת, ָסתּום ְונְִפַחת, ָמֵלא ֵפרֹות

  :ְלַכְּתִחָּלה ְונֹוֵטל
  

  משנה ד
  

, ְוֵאין עֹוִׂשין ֶּפָחִמין ְּביֹום טֹוב. ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶכִלי, ֵאין ּפֹוְחִתין ֶאת ַהּנֵר
חֹוְתָכּה ָּבאּור ִלְׁשֵּתי : ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ִתיָלה ִלְׁשנָיִםְוֵאין חֹוְתִכין ֶאת ַהּפְ 

  :נֵרֹות
  
  



 

 פ

  משנה ה
  

ְוֵאין ּגֹוְרִפין . ֵאין ׁשֹוְבִרין ֶאת ַהֶחֶרס ְוֵאין חֹוְתִכין ֶאת ַהּנְיָר ִלְצלֹות ּבֹו ָמִליחַ 
ָחִבּיֹות ִלְׁשּפֹת ֲעֵליֶהן ֶאת ְוֵאין ַמִּקיִפין ְׁשֵּתי . ֲאָבל ְמַכְּבִׁשין, ַּתּנּור ְוִכיַריִם

ְוֵאין ַמנְִהיגִין ֶאת . ְוֵכן ַּבֶּדֶלת, ְוֵאין סֹוְמִכין ֶאת ַהְּקֵדָרה ַבַּבַּקַעת, ַהְּקֵדָרה
  :ְוַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר, ַהְּבֵהָמה ַבַּמֵּקל ְּביֹום טֹוב

  
  משנה ו

  
ּוְמגֵַּבב ִמן , ַלֲחצֹץ ּבֹו ִׁשּנָיו) ִמֶּׁשְּלָפנָיו(ָדם ִקיָסם נֹוֵטל ָא: ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר

ְמגֵַּבב : ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֶּבָחֵצר מּוָכן הּוא, ֶהָחֵצר ּוַמְדִליק
  :ִמֶּׁשְּלָפנָיו ּוַמְדִליק

  
  משנה ז

  
א ִמן ָהֲאָבנִ , ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהאּור א ִמן א ִמן ָהֵעִצים ְו א ִמן ֶהָעָפר ְו ים ְו

עֹוֵמד : ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר. ְוֵאין ְמַלְּבנִין ֶאת ָהְרָעִפים ִלְצלֹות ָּבֶהן, ַהַּמיִם
. ִמָּכאן ֲאנִי אֹוֵכל ְלָמָחר: ְואֹוֵמר, ָאָדם ַעל ַהֻּמְקֶצה ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבְּׁשִביִעית

  :ִמָּכאן ְוַעד ָּכאן: ׁשֹום ְויֹאַמרַעד ֶׁשּיִרְ , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
  
  

  פרק ה
  משנה א

  
א ַבַּׁשָּבת, ַמִּׁשיִלין ֵּפרֹות ֶּדֶר ֲאֻרָּבה ְּביֹום טֹוב ּוְמַכִּסים ֵּפרֹות ַּבֵּכִלים . ֲאָבל 

  :ָּבתְונֹוְתנִין ְּכִלי ַּתַחת ַהֶּדֶלף ַּבּׁשַ . ְוֵכן ַּכֵּדי יַיִן ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן, ִמְּפנֵי ַהֶּדֶלף
  

  משנה ב
  

ַחּיִָבין , ִמּׁשּום ִמְצָוה ַּבַּׁשָּבת, ִמּׁשּום ְרׁשּות, ּכל ֶׁשַחּיִָבין ָעָליו ִמּׁשּום ְׁשבּות
א רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי , א עֹוִלין ָּבִאיָלן: ְוֵאּלּו ֵהן ִמּׁשּום ְׁשבּות. ָעָליו ְּביֹום טֹוב ְו

א ָׁשִטין ַעל ְּפנֵי ַהּמַ , ְּבֵהָמה א ְמַטְּפִחין, יִםְו א ְמַסְּפִקין, ְו א ְמַרְּקִדין, ְו . ְו
א ְמַקְּדִׁשין, א ָדנִין: ְוֵאּלּו ֵהן ִמּׁשּום ְרׁשּות א חֹוְלִצין, ְו א ְמיְַּבִמין, ְו . ְו



 

 פא

א ַמֲעִריִכין, א ַמְקִּדיִׁשין: ְוֵאּלּו ֵהן ִמּׁשּום ִמְצָוה א ַמֲחִריִמין, ְו א, ְו  ְו
ֵאין . ַקל ָוחֶֹמר ַּבַּׁשָּבת, ָּכל ֵאּלּו ְּביֹום טֹוב ָאְמרּו. ַמגְִּביִהין ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות

  :ֶאָּלא אֶֹכל נֶֶפׁש ִּבְלָבד, ֵּבין יֹום טֹוב ַלַּׁשָּבת
  

  משנה ג
  

ֲהֵרי ֵאּלּו , ֵעהַהּמֹוֵסר ְּבֶהְמּתֹו ִלְבנֹו אֹו ָלרֹו. ַהְּבֵהָמה ְוַהֵּכִלים ְּכַרְגֵלי ַהְּבָעִלים
. ֲהֵרי ֵאּלּו ְּכַרגְָליו, ֵּכִלים ַהְמיָֻחִדין ְלֶאָחד ִמן ָהַאִחין ֶׁשַּבַּביִת. ְכַרגְֵלי ַהְּבָעִלים
  :ֲהֵרי ֵאּלּו ַּכָּמקֹום ֶׁשהֹוְלִכין, ְוֶׁשֵאין ְמיָֻחִדין

  
  משנה ד

  
ְּכַרגְֵלי , ְּביֹום טֹוב. ֹוֵאלְּכַרגְֵלי ַהּׁש, ַהּׁשֹוֵאל ְּכִלי ֵמֲחֵברֹו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב

ֲהֵרי ֵאּלּו , ָהִאָּׁשה ֶׁשָּׁשֲאָלה ֵמֲחֶבְרָּתּה ַּתְבִלין ּוַמיִם ּוֶמַלח ְלִעָּסָתּה. ַהַּמְׁשִאיל
  :ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַמָּמׁש, ַרִּבי יְהּוָדה ּפֹוֵטר ַּבַּמיִם. ְכַרגְֵלי ְׁשֵּתיֶהן

  
  חלק ו

  משנה ה
  

, ַּגֶחֶלת ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש מֹוֲעִלין ָּבּה. ְוַׁשְלֶהֶבת ְּבָכל ָמקֹום, גְֵלי ַהְּבָעִליםַהַּגֶחֶלת ְּכרַ 
א מֹוֲעִלין א נֱֶהנִין ְו . ַחּיָב, ַהּמֹוִציא גֶַחֶלת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. (ְוַׁשְלֶהֶבת 

, ָהִעיר) אֹוָתּה(ֵׁשי ְוֶׁשל ַאנְ . ְּכַרגְֵלי ַהּיִָחיד, ּבֹור ֶׁשל יִָחיד). ָּפטּור, ְוַׁשְלֶהֶבת
  :ְּכַרגְֵלי ַהְמַמֵּלא, ְוֶׁשל עֹוֵלי ָבֶבל. ְּכַרגְֵלי ַאנְֵׁשי אֹוָתּה ָהִעיר

  
  משנה ו

  
ְוֵעְרבּו ְבנֵי אֹוָתּה ָהִעיר ְלָהִביא ֶאְצלֹו , ִמי ֶׁשָהיּו ֵפרֹוָתיו ְּבִעיר ַאֶחֶרת

  :ֹוָתיו ָּכמֹוהּוֵּפר, ְוִאם ֵעֵרב הּוא. א יִָביאּו לֹו, )ִמֵּפרֹוָתיו(
  

  משנה ז
  

ֶאָּלא ִאם ֵּכן זִָּכה ָלֶהם , א יֹוִליכּו ְביָָדם ָמנֹות, ִמי ֶׁשּזִֵּמן ֶאְצלֹו אֹוְרִחים
ֲאָבל ַמְׁשִקין , ֵאין ַמְׁשִקין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהִּמְדָּבִרּיֹות. ָמנֹוֵתיֶהם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב



 

 פב

ַהָּלנֹות , ִמְדָּבִרּיֹות. ַהָּלנֹות ָּבִעיר, ן ַּביְתֹותֵאּלּו הֵ . ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהַּביְתֹות
  : ָּבֲאָפר

  
  תמידמסכת 

  משנה א, פרק א
  

◌ָֹשה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהנִים ׁשֹוְמִרים ְּבֵבית ַהּמְקָּדׁש ְּבֵבית , ְּבֵבית ַאְבִטינָס: ִּבְׁש
ְוָהרֹוִבים , ץ ָהיּו ֲעִלּיֹותֵּבית ַאְבִטינָס ּוֵבית ַהּנִיצֹו. ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד, ַהּנִיצֹוץ

, ֻמָּקף רֹוְבִדים ֶׁשל ֶאֶבן, ּוַביִת ּגָדֹול ָהיָה, ִּכָּפה, ֵּבית ַהּמֹוֵקד. ׁשֹוְמִרים ָׁשם
ּוִפְרֵחי ְכֻהּנָה ִאיׁש ִּכְסּתֹו ; ּוַמְפְּתחֹות ָהֲעזָרה ְּביָָדם, ְוזְִקנֵי ֵבית ָאב יְֵׁשנִים ָׁשם

ֶאָּלא פֹוְׁשִטין ּוְמַקְּפִלין ּוַמּנִיִחים אֹוָתן , ם ְּבִבגְֵדי קֶֹדׁשא ָהיּו יְֵׁשנִי. ָבָאֶרץ
יֹוֵצא ְוהֹוֵל לֹו , ֵאַרע ֶקִרי ְלֶאָחד ֵמֶהן. ּוִמְתַּכִּסין ִּבְכסּות ַעְצָמן, ַּתַחת ָראֵׁשיֶהן

ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע  ,ְוַהּנֵרֹות ּדֹוְלִקין ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ִּבְמִסָּבה ַההֹוֶלֶכת ַּתַחת ַהִּביָרה
, ְוזֶה ָהיָה ְכבֹודֹו. ּוֵבית ִּכֵּסא ֶׁשל ָּכבֹוד, ּוְמדּוָרה ָהיְָתה ָׁשם, ְלֵבית ַהְּטִביָלה

, יַָרד ְוָטַבל. יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם, ָּפתּוחַ . יֹוֵדַע ֶׁשּיֶׁש ָׁשם ָאָדם, ְמָצאֹו נָעּול
ָּבא ְויַָׁשב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהנִים ַעד , ד ַהְּמדּוָרהְונְִתַחַּמם ְּכנֶגֶ, ָעָלה ְונְִסַּתַּפג

  :יֹוֵצא ְוהֹוֵל לֹו, ֶׁשַהְּׁשָעִרים נְִפָּתִחים
  

  משנה ב
  

א יָבֹוא ַהְּמֻּמּנֶה, ִמי ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְתרֹום ֶאת ַהִּמזְֵּבחַ  . ַמְׁשִּכים ְוטֹוֵבל ַעד ֶׁש
ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ָבא , א ָכל ָהִעִּתים ָׁשוֹות? ָבאְוִכי ְבֵאיזֹו ָׁשָעה ַהְּמֻמּנֶה 

ַהְּמֻמּנֶה ָבא ְודֹוֵפק . אֹו ָסמּו לֹו ִמְּלָפנָיו אֹו ִמְּלַאֲחָריו, ִמְקִריַאת ַהֶּגֶבר
זָָכה ִמי , ֵהִפיסּו. ִמי ֶׁשָּטַבל יָבֹוא ְויִָפיס, ָאַמר ָלֶהן. ְוֵהם ָּפְתחּו לֹו, ֲעֵליֶהם
  :ֶׁשּזָָכה

  ג משנה
  

ְונְִכנְסּו , ְונְִכנַס ִמֵּבית ַהּמֹוֵקד ָלֲעזָָרה, נַָטל ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ּוָפַתח ֶאת ַהִּפְׁשָּפׁש
ֵאּלּו הֹוְלִכים , ְונְֶחְלקּו ִלְׁשֵּתי ִכּתֹות. ַאֲחָריו ּוְׁשֵּתי ֲאבּוקֹות ֶׁשל אּור ְּביָָדם

ָהיּו בֹוְדִקין . ָּבַאְכַסְדָרא ֶּדֶר ַהַּמְעָרבְוֵאּלּו הֹוְלִכים , ָּבַאְכַסְדָרא ֶּדֶר ַהִּמזְָרח
ָאְמרּו , ִהִּגיעּוֹ ֵאּלּו ָוֵאּלּו. עֹוֵׂשי ֲחִבִּתים) ֵּבית(ְוהֹוְלִכין ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין ִלְמקֹום 

  :ֶהֱעִמידּו עֹוֵׂשי ֲחִבִּתים ַלֲעׂשֹות ֲחִבִּתים. ַהּכֹל ָׁשלֹום, ָׁשלֹום
  
  
  



 

 פג

  משנה ד
  

: ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו, )ֶאת ַהִּמזְֵּבחַ (הּוא יְִתרֹום , ְתרֹום ֶאת ַהִּמזְֵּבחַ ִמי ֶׁשּזָָכה לִ 
ַוֲהֵרי ַהַּמְחָּתה , ַעד ֶׁשְּתַקֵּדׁש יֶָדי ְוַרגְֶלי ִמן ַהִּכּיֹור, ִהּזֵָהר ֶׁשָּמא ִתַּגע ַּבֶּכִלי

, ֵאין ָאָדם נְִכנָס ִעּמֹו. ל ֶּכֶבׁשנְתּונָה ַבִּמְקצֹוַע ֵּבין ַהֶּכֶבׁש ַלִּמזְֵּבַח ְּבַמֲעָרבֹו ׁשֶ 
א נֵר ְּביָדֹו א ׁשֹוְמִעין , א ָהיּו רֹוִאין אֹותֹו. ֶאָּלא ְמַהֵּל ְלאֹור ַהַּמֲעָרָכה, ְו ְו

ְוֵהן אֹוְמִרים , ַעד ֶׁשּׁשֹוְמִעין קֹול ָהֵעץ ֶׁשָעָׂשה ֶבן ָקִטין מּוְכנִי ַלִּכּיֹור, ֶאת קֹולֹו
נַָטל ַמְחַּתת ַהֶּכֶסף ְוָעָלה ְלרֹאׁש , ׁש יָָדיו ְוַרגְָליו ִמן ַהִּכּיֹורִקּדֵ . ִהִּגיַע ֵעת

. ְויַָרד, ּוִפּנָה ֶאת ַהֶּגָחִלים ֵהיָל ְוֵהיָל ְוָחָתה ִמן ַהְמֻאָּכלֹות ַהְּפנִיִמּיֹות, ַהִּמזְֵּבחַ 
ָצַבר . ל ֶּכֶבׁש ְּכֶעֶׂשר ַאּמֹותָהַל ְלִמזְָרחֹו ׁשֶ , ָהַפ ָּפנָיו ַלָּצפֹון, ִהִּגיַע ָלִרְצָּפה

ָׁשה ְטָּפִחים ְמקֹום ֶׁשּנֹוְתנִין , ֶאת ַהֶּגָחִלים ַעל ַּגֵּבי ָהִרְצָּפה ָרחֹוק ִמן ַהֶּכֶבׁש ְׁש
  :ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוִּדּׁשּון ִמזְֵּבַח ַהְּפנִיִמי ְוַהְּמנֹוָרה

  
  פרק ב

  משנה א
  

, ִמֲהרּו ְוִקְּדׁשּו יְֵדיֶהן ְוַרגְֵליֶהן ִמן ַהִּכּיֹור, ּוָבאּו ְוֵהם ָרצּו, ָראּוהּו ֶאָחיו ֶׁשּיַָרד
ָהֵאָבִרין ְוַהְּפָדִרין . נְָטלּו ֶאת ַהַּמגְֵרפֹות ְוֶאת ַהִּצּנֹורֹות ְוָעלּו ְלרֹאׁש ַהִּמזְֵּבחַ 

א נְִתַאְּכלּו ִמָּבֶעֶרב ָדִדין ִאם ֵאין ַהּצְ . סֹונְִקין אֹוָתם ִלְצָּדֵדי ַהִּמזְֵּבחַ , ֶׁש
  :סֹוְדִרין אֹוָתם ַּבּסֹוֵבב ַעל ַהֶּכֶבׁש, ַמֲחזִיִקין

  
  משנה ב

  
ְּפָעִמים , ְוַתּפּוַח ָהיָה ְבֶאְמַצע ַהִּמזְֵּבחַ . ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין ָּבֵאֶפר ַעל ַּגֵּבי ַהַּתּפּוחַ 

א ָהיּו ְמַדְּׁשנִין אֹותֹו. ָעָליו ִּכְׁשלׁש ֵמאֹות ּכֹור נֵי ֶׁשהּוא נֹוי ִמּפְ , ּוָבְרגִָלים 
א נְִתַעֵּצל ַהּכֵֹהן ִמְּלהֹוִציא ֶאת ַהָּדֶׁשן. ַלִּמזְֵּבחַ    :ִמּיָָמיו 

  
  משנה ג

  
? ְוִכי ָּכל ָהֵעִצים ְּכֵׁשִרים ַלַמֲעָרָכה. ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין ַּבִּגזְִרין ְלַסֵּדר ֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה

ֲאָבל ְּבֵאּלּו . ִמֶּׁשל זַיִת ְוֶׁשל ֶּגֶפןחּוץ , ָּכל ָהֵעִצים ְּכֵׁשִרין ַלַּמֲעָרָכה; ֵהין
  :ְּבֻמְרִּבּיֹות ֶׁשל ְּתֵאנָה ְוֶׁשל ֱאגֹוז ְוֶׁשל ֵעץ ָׁשֶמן, ְרגִיִלין

  
  



 

 פד

  משנה ד
  

ְוָראֵׁשי ַהִּגזְִרין ַהְּפנִיִמים ָהיּו , ַוֲחזִיָתּה ִמזְָרָחה, ִסֵּדר ַהַּמֲעָרָכה גְדֹוָלה ִמזְָרָחה
  :ְוֶרַוח ָהיָה ֵּבין ַהִּגזְִרים ֶׁשָהיּו ַמִּציִתים ֶאת ָהֲאִליָתא ִמָּׁשם. נֹוגְִעים ַּבַּתפּוחַ 

  
  משנה ה

  
ְלַסֵּדר ַהַּמֲעָרָכה ְׁשנִּיָה ַלְּקטֶֹרת ִמְּכנֶגְד ֶקֶרן , ָּבְררּו ִמָּׁשם ֲעֵצי ְתֵאנָה יִָפין

ְּבעֶֹמד ָחֵמׁש , ּמֹותָמׁשּו ִמן ַהֶּקֶרן ְּכַלֵּפי ָצפֹון ַאְרַּבע אַ , ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית
ֶׁשָּׁשם ָהיּו נֹוְתנִין ְׁשנֵי , ּוַבַּׁשָּבת ְּבעֶֹמד ְׁשמֹונַת ְסִאין ֶּגָחִלים. ְסִאים ֶּגָחִלים

א נְִתַאְּכלּו ִמָּבֶעֶרב. ְבזִיֵכי ְלבֹונָה ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפנִים , ָהֵאָבִרים ְוַהְּפָדִרים ֶׁש
ְויְָרדּו ּוָבאּו ָלֶהם , ִּציתּו ְׁשֵּתי ַהַּמֲעָרכֹות ָּבֵאׁשהִ . ַמֲחזִיִרין אֹוָתן ַלַּמֲעָרָכה

  :ְלִלְׁשַּכת ַהָּגזִית
  

  פרק ג
  משנה א

  
ִמי ְמַדֵּׁשן ִמזְֵּבַח , ִמי זֹוֵרק, ִמי ׁשֹוֵחט, ּבֹואּו ְוָהִפיסּו: ָאַמר ָלֶהם ַהְּמֻמּנֶה

, ְוָהֶרגֶל, ָהרֹאׁש, ים ַלֶּכֶבׁשִמי ַמֲעֶלה ֵאָברִ , ִמי ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּמנֹוָרה, ַהְפנִיִמי
, ְוַהּסֶֹלת, ַהְּקָרַביִם, ּוְׁשֵּתי ְדָפנֹות, ְוַהֵּגָרה, ֶהָחזֶה, ְוָהֶרגֶל, ָהעֶֹקץ, ּוְׁשֵּתי ַהּיַָדיִם

  :זָָכה ִמי ֶׁשּזָָכה, ֵהִפיסּו. ְוַהּיַיִן, ְוַהֲחִבִּתים
  

  משנה ב
  

ָהרֹוֶאה , ִאם ִהִּגיעַ . ִּגיַע זְַמן ַהְּׁשִחיָטהְצאּו ּוְראּו ִאם הִ : ָאַמר ָלֶהם ַהְּמֻמּנֶה
ַעד ֶׁשהּוא . ֵהִאיר ְּפנֵי ָכל ַהִּמזְָרח: ַמְתיָא ֶבן ְׁשמּוֵאל אֹוֵמר. ַבְרַקאי: אֹוֵמר

  :ֵהין: ְוהּוא אֹוֵמר? ְבֶחְברֹון
  

  משנה ג
  

ַּכת ַהְּטָלִאים ָהיְָתה ַוֲהֵרי ִלׁשְ . ְצאּו ְוָהִביאּו ָטֶלה ִמִּלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים: ָאַמר ָלֶהם
, ַאַחת ִלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים, ְוַאְרַּבע ְלָׁשכֹות ָהיּו ָׁשם. ְבִמְקצֹוַע ְצפֹונִית ַמֲעָרִבית

ְוַאַחת ִלְׁשָּכה ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין , ְוַאַחת ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהּמֹוֵקד, ְוַאַחת ִלְׁשַּכת ַהחֹוָתמֹות



 

 פה

  :ָּבּה ֶלֶחם ַהָּפנִים
  

  חלק ז
  נה דמש

  
ָׁשה ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי זָָהב, נְִכנְסּו ְלִלְׁשַּכת ַהֵּכִלים . ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ִּתְׁשִעים ּוְׁש

ְמַבְּקִרין , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְמֻבָּקר ִמָּבֶעֶרב. ִהְׁשקּו ֶאת ַהָּתִמיד ְּבכֹוס ֶׁשל זָָהב
  :אֹותֹו ְלאֹור ָהֲאבּוקֹות

  
  משנה ה

  
ּוִמי ֶׁשּזָכּו ָבֵאָבִרים הֹוְלִכין , מֹוְׁשכֹו ְוהֹוֵל ְלֵבית ַהִּמְטָּבַחיִם, ַבָּתִמידִמי ֶׁשּזָָכה 

, ְוָעָליו ְׁשמֹונָה ַעּמּוִדים נַּנִָסין, ֵבית ַהִּמְטָּבַחיִם ָהיָה ְלְצפֹונֹו ֶׁשל ִמזְֵּבחַ . ַאֲחָריו
ּוְׁשלָׁשה , ַּבְרזֶל ָהיּו ְקבּוִעין ָּבֶהן ְואּונְְקָליֹות ֶׁשל, ּוְרִביִעית ֶׁשל ֶאֶרז ַעל ַּגֵּביֶהן
ּוַמְפִׁשיִטין ַעל ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל ַׁשיִׁש , ֶׁשָּבֶהן ּתֹוִלין, ְסָדִרים ָהיָה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד

  :ֶׁשֵּבין ָהַעּמּוִדים
  

  משנה ו
  

, ְוַאְרָּבָעה ֵכִלים ְּביָָדם, ִמי ֶׁשּזָָכה ְבִדּׁשּון ִמזְֵּבַח ַהְּפנִיִמי ְוַהְּמנֹוָרה ָהיּו ַמְקִּדיִמין
ַמֲחזִיק ַקַּביִן , ַהֶּטנִי דֹוֶמה ְלַתְרָקב ָּגדֹול ֶׁשל זָָהב. ַהֶּטנִי ְוַהּכּוז ּוְׁשֵּתי ַמְפְּתחֹות

ֶאָחד יֹוֵרד ְלַאַּמת , ּוְׁשֵּתי ַמְפְּתחֹות. ְוַהּכּוז ּדֹוֶמה ְלִקּתֹון ָּגדֹול ֶׁשל זָָהב, ָוֵחִצי
  :ד ּפֹוֵתַח ֵּכיָוןְוֶאחָ , ַהֶּׁשִחי

  
  משנה ז

  
ֶאָחד ַּבָּצפֹון , ּוְׁשנֵי ִפְׁשָּפִׁשין ָהיּו לֹו ְלַׁשַער ַהָּגדֹול. ָּבא לֹו ְלִפְׁשָּפׁש ַהְּצפֹונִי

א נְִכנַס ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם. ְוֶאָחד ַּבָּדרֹום ְוָעָליו הּוא ְמפֹוָרׁש ַעל יְֵדי , ֶׁשַּבָּדרֹום 
ָ , )דיחזקאל מ(יְֶחזְֵקאל  א יִָּפֵתַח , ַוּיֹאֶמר ֵאַלי יְי ַהַּׁשַער ַהּזֶה ָסגּור יְִהיֶה 

ֵהי יְִׂשָרֵאל ָּבא בֹו ְוָהיָה ָסגּור ָ ֱא א יָבֹא בֹו ִּכי יְי נַָטל ֶאת ַהַמְפֵּתַח . ְוִאיׁש 
יַע ְלַׁשַער ַעד ֶׁשהּוא ַמּגִ , ּוִמן ַהָּתא ֶאל ַהֵהיָכל, נְִכנַס ַלָּתא, ּוָפַתח ֶאת ַהִּפְׁשָּפׁש

א ָהיָה . ֶהֱעִביר ֶאת ַהּנֶגֶר ְוֶאת ַהּפֹוְתחֹות ּוְפָתחֹו, ִהִּגיַע ְלַׁשַער ַהָּגדֹול. ַהָּגדֹול
  :ַעד ֶׁשּׁשֹוֵמַע קֹול ַׁשַער ַהָּגדֹול ֶׁשּנְִפַּתח, ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹוֵחט

  



 

 פו

  משנה ח
  

ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול . חִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ַׁשַער ַהָּגדֹול ֶׁשּנְִפּתַ 
. ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ָהֵעץ ֶׁשָעָׂשה ֶבן ָקִטין מּוְכנִי ַלִּכּיֹור. ַהַּמגְֵרָפה

. ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ֶהָחִליל. ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ְּגִבינִי ָּכרֹוז
ִמיִריחֹו . ׁשֹוְמִעין קֹול ַהִּׁשיר) ָהיּו(ִמיִריחֹו . ַהִּצְלָצלִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול 
ַאף קֹול ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא , ְויֵׁש אֹוְמִרים. ָהיּו ׁשֹוְמִעים קֹול ַהּׁשֹוָפר

. טֶֹרתִמיִריחֹו ָהיּו ְמִריִחים ֵריַח ִּפּטּום ַהּקְ . ַמזְִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ְוָהיּו , ִעּזִים ָהיּו ְלֵבית ַאָּבא ְּבַהר ִמְכָוור: ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ֶּבן ִּדְגַלאי
  :ִמְתַעְטׁשֹות ֵמֵריַח ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת

  
  משנה ט

  
חֹוֵפן ְוָהיָה , נְִכנַס ְונַָטל ַהֶּטנִי ְוִהּנִיחֹו ְלָפנָיו, ִמי ֶׁשּזָָכה ְבִּדּׁשּון ִמזְֵּבַח ַהְּפנִיִמי

ִמי ֶׁשּזָָכה . ּוָבַאֲחרֹונָה ִּכֵּבד ֶאת ַהְּׁשָאר ְלתֹוכֹו ְוִהּנִיחֹו ְויָָצא, ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו
ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּׁשָאר , נְִכנַס ּוָמָצא ְׁשֵּתי נֵרֹות ִמזְָרִחּיֹות דֹוְלִקים, ְבִּדּׁשּון ַהְּמנֹוָרה

, ּוַמְדִליָקן ִמן ַהּדֹוְלִקים, ְמַדְּׁשנָן, ְמָצָאן ֶׁשָּכבּו. ּוַמּנִיַח ֶאת ֵאּלּו ּדֹוְלִקין ִּבְמקֹוָמן
, ְוֶאֶבן ָהיְָתה ִלְפנֵי ַהְּמנֹוָרה ּוָבּה ָׁשלׁש ַמֲעלֹות. ְוַאַחר ָּכ ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּׁשָאר

ּיָה ְוִהּנִיַח ֶאת ַהּכּוז ַעל ַמֲעָלה ְׁשנִ , ֶׁשָעֶליָה ַהּכֵֹהן עֹוֵמד ּוֵמיִטיב ֶאת ַהּנֵרֹות
  :ְויָָצא

  
  פרק ד

  משנה א
  

אֹוֲחזִים , ִמי ֶׁשּזָכּו ָבֵאָבִרים. ֶאָּלא ְמַעְּקִדין אֹותֹו, א ָהיּו כֹוְפִתין ֶאת ַהָּטֶלה
עֹוֵמד ַּבִּמזְָרח , ַהּׁשֹוֵחט. רֹאׁשֹו ַלָּדרֹום ּוָפנָיו ַלַּמֲעָרב, ְוָכ ָהיְָתה ֲעֵקָדתֹו. ּבֹו

ַחר ָהיָה נְִׁשָחט ַעל ֶקֶרן ְצפֹונִית ַמֲעָרִבית ַעל ַטַּבַעת ֶׁשל ׁשַ . ּוָפנָיו ַלַּמֲעָרב
ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּביִם ָהיָה נְִׁשָחט ַעל ֶקֶרן ִמזְָרִחית ְצפֹונִית ַעל ַטַּבַעת . ְׁשנִּיָה
 ְונֹוֵתן, ָּבא לֹו ְלֶקֶרן ִמזְָרִחית ְצפֹונִית. ְוִקֵּבל ַהְמַקֵּבל, ָׁשַחט ַהּׁשֹוֵחט. ְׁשנִּיָה

ְׁשיֵָרי ַהָּדם ָהיָה . ְונֹוֵתן ַמֲעָרָבה ָּדרֹוָמה, ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית. ִמזְָרָחה ָצפֹונָה
  :ׁשֹוֵפ ַעל יְסֹוד ְּדרֹוִמית

  
  משנה ב

  
ָהיָה . ֶאָּלא נֹוְקבֹו ִמּתֹו ַעְרּכּובֹו ְותֹוֶלה בֹו, א ָהיָה ׁשֹוֵּבר ּבֹו ֶאת ָהֶרגֶל



 

 פז

ָחַת ֶאת ָהרֹאׁש ּונְָתנֹו ְלִמי , ִהִּגיַע ֶלָחזֶה. הּוא ַמִּגיַע ֶלָחזֶהַמְפִׁשיט ְויֹוֵרד ַעד ׁשֶ 
ָקַרע . ֵמַרק ֶאת ַהֶהְפֵׁשט. ָחַת ֶאת ַהְּכָרַעיִם ּונְָתנָן ְלִמי ֶׁשּזָָכה ָבֶהן. ֶׁשּזָָכה בֹו

ָעָלה ְלֶרגֶל . ה ָבֶהןָחַת ֶאת ַהּיַָדיִם ּונְָתנָן ְלִמי ֶׁשּזָכָ . ֶאת ַהֵּלב ְוהֹוִציא ֶאת ָּדמֹו
ְונְִמָצא ֻכּלֹו , ְקָרעֹו. ּוְׁשֵּתי ֵּביִצים ִעָּמּה, ֲחָתָכּה ּונְָתנָּה ְלִמי ֶׁשּזָָכה ָבּה, ַהיְָמנִית

נַָטל ֶאת . נַָטל ֶאת ַהֶּפֶדר ּונְָתנֹו ַעל ֵּבית ְׁשִחיַטת ָהרֹאׁש ִמְלַמְעָלן. ָּגלּוי ְלָפנָיו
ְוַהֶּכֶרס ְמִדיִחין אֹוָתּה ְּבֵבית ְמִדיִחין . י ֶׁשּזָָכה ָבֶהם ְלָהִדיָחןַהְּקָרַביִם ּונְָתנָן ְלמִ 

ַעל ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל , ְוַהְּקָרַביִם ְמִדיִחין אֹוָתן ְׁשלָׁשה ְפָעִמים ְּבִמעּוָטּה. ָּכל ָצְרָּכּה
  :ַׁשיִׁש ֶׁשֵּבין ָהַעּמּוִדים

  
  משנה ג

  
א , ְוֶאְצַּבע ַהָּכֵבד ִמן ַהָּכֵבד, ֵריָאה ִמן ַהָּכֵבדנַָטל ֶאת ַהַּסִּכין ְוִהְפִריׁש ֶאת הָ  ְו

, ָעָלה ְלדֶֹפן ַהיְָמנִית. נַָקב ֶאת ֶהָחזֶה ּונְָתנֹו ְלִמי ֶׁשּזָָכה בֹו. ָהיָה ְמזִיזָּה ְמְּמקֹוָמּה
א ָהיָה נֹוגֵַע ַּבִּׁשְדָרה, ָהיָה חֹוֵת ְויֹוֵרד ַעד ַהִּׁשְדָרה יַע ִלְׁשֵּתי ַעד ֶׁשהּוא ַמּגִ , ְו

, ָּבא לֹו ַלֵּגָרה. ְוַהָּכֵבד ְּתלּויָה ָבּה, ֲחָתָכּה ּונְָתנָּה ְלִמי ֶׁשּזָָכה ָבּה. ְצָלעֹות ַרּכֹות
ֲחָתָכּה ּונְָתנָּה ְלִמי ֶׁשּזָָכה . ְוִהּנִיַח ָּבּה ְׁשֵּתי ְצָלעֹות ִמָּכאן ּוְׁשֵּתי ְצָלעֹות ִמָּכאן

ְוִהּנִיַח ָּבּה , ָּבא לֹו ְלדֶֹפן ַהְּׂשָמאִלית. ָהֵריָאה ְּתלּויִים ָּבּהְוַהָּקנֶה ְוַהֵּלב וְ , ָבּה
ְוָכ ָהיָה ַמּנִיַח . ְׁשֵּתי ְצָלעֹות ַרּכֹות ִמְלַמְעָלן ּוְׁשֵּתי ְצָלעֹות ַרּכֹות ִמְּלַמָּטן

. ְׁשַּתיִם ְׁשַּתיִם ִמְּלַמָּטןנְִמָצא ַמּנִיַח ִּבְׁשֵּתיֶהן ְׁשַּתיִם ְׁשַּתיִם ִמְלַמְעָלן ּו. ַּבֲחֶבְרָּתּה
ְוִהיא ָהיְָתה , ְוַהְטחֹול ָּתלּוי ָּבּה, ְוַהִּׁשְדָרה ִעָּמּה, ֲחָתָכּה ּונְָתנָּה ְלִמי ֶׁשּזָָכה ָבּה

, ָּבא לֹו ָלעֶֹקץ. ֶׁשַהָּכֵבד ְּתלּויָה ָבּה, ֶאָּלא ֶׁשל יִָמין קֹוִרין ְּגדֹוָלה, גְדֹוָלה
נַָטל ֶרֶגל . ְוַאְליָה ְוֶאְצַּבע ַהָּכֵבד ּוְׁשֵּתי ְכָליֹות ִעּמֹו, י ֶׁשּזָָכה בֹוחֹוְתכֹו ּונְָתנֹו ְלמִ 

נְִמְצאּו ֻכָּלן עֹוְמִדין ַּבּׁשּוָרה ְוָהֵאָבִרים . ַהְּׂשָמאִלית ּונְָתנָּה ְלִמי ֶׁשּזָָכה ָבּה
ְוַקְרנָיו , ְּכַלֵּפי זְרֹועֹו ְוָחְטמֹו, ָהרֹאׁש ִּביִמינֹו. ָּברֹאׁש ּוָבֶרגֶל, ָהִראׁשֹון. ְּביָָדם

ְוָהֶרגֶל ֶׁשל יִָמין . ְוַהֶּפֶדר נָתּון ָעֶליהָ , ּוֵבית ְׁשִחיָטתֹו ִמְלַמְעָלן, ֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו
ֶׁשל ְׂשמֹאל , ֶׁשל יִָמין ִּביִמינֹו. ִּבְׁשֵּתי יַָדיִם, ַהֵּׁשנִי. ּוֵבית עֹורֹו ַלחּוץ, ִּבְׂשמֹאלֹו
ְוָהַאְליָה , ָהעֶֹקץ ִּביִמינֹו. ָּבעֶֹקץ ּוָבֶרגֶל, ַהְּׁשִליִׁשי. ית עֹוָרן ַלחּוץּובֵ , ִּבְׂשמֹאלֹו

ָהֶרגֶל ֶׁשל ְׂשמֹאל , ְוֶאְצַּבע ַהָּכֵבד ּוְׁשֵּתי ַהְּכָליֹות ִעּמֹו, ְמֻדְלֶּדֶלת ֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו
ְוַהֵּגָרה , ֶהָחזֶה ִּביִמינֹו. ָרהֶּבָחזֶה ּוַבּגֵ , ָהְרִביִעי. ּוֵבית עֹורֹו ַלחּוץ, ִּבְׂשמֹאלֹו
ֶׁשל יִָמין . ִּבְׁשֵּתי ְדָפנֹות, ַהֲחִמיִׁשי. ְוַצְלעֹוֶתיָה ֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו, ִּבְׂשמֹאלֹו

ַּבְּקָרַביִם ַהּנְתּונִין , ַהִּׁשִּׁשי. ּוֵבית עֹוָרן ַלחּוץ, ְוֶׁשל ְׂשמֹאל ִּבְׂשמֹאלֹו, ִּביִמינֹו
. ַּבֲחִבִּתין, ַהְּׁשִמינִי. ַּבּסֶֹלת, ַהְּׁשִביעי. ם ַעל ַּגֵּביֶהם ִמְלָמְעָלהְּבָבזָ ּוְכָרַעיִ 

ְויְָרדּו . ּוְמָלחּום, ָהְלכּו ּונְָתנּום ֵמֲחִצי ַהֶּכֶבׁש ּוְלַמָּטה ְּבַמֲעָרבֹו. ַּבּיָיִן, ַהְּתִׁשיִעי
  :ִלְקרֹות ֶאת ְׁשַמע, ּוָבאּו ָלֶהם ְלִלְׁשַּכת ַהָּגזִית

  
  
  
  



 

 פח

  ח חלק
  משנה א, פרק ה

  
, ָקְראּו ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים. ְוֵהן ֵּבְרכּו, ָּבְרכּו ְבָרָכה ַאַחת, ָאַמר ָלֶהם ַהְּמֻמּנֶה

ׁש ְּבָרכֹות. ַוּיֹאֶמר, ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹועַ , ְׁשַמע , ֱאֶמת ְויִַּציב, ֵּבְרכּו ֶאת ָהָעם ָׁש
  :מֹוִסיִפין ְּבָרָכה ַאַחת ְלמְׁשָמר ַהּיֹוֵצאּוַבַּׁשָּבת . ּוִבְרַּכת ּכֲֹהנִים, ַוֲעבֹוָדה

  
  משנה ב

  
ָאַמר . (זָָכה ִמי ֶׁשּזָָכה, )ֵהִפיסּו. (ֲחָדִׁשים ַלְּקטֶֹרת ּבֹואּו ְוָהִפיסּו: ָאַמר ָלֶהם

. ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ִמן ַהֶּכֶבׁש ַלִּמזְֵּבחַ , ֲחָדִׁשים ִעם יְָׁשנִים ּבֹואּו ְוָהִפיסּו:) ָלֶהם
הּוא ַמֲעֶלה אֹוָתן ַעל , ַהַּמֲעֶלה ֵאָבִרים ַלֶּכֶבׁש: י ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יֲַעקֹב אֹוֵמרַרּבִ 

  :ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 
  

  משנה ג
  

א ָהיּו ַמּנִיִחים ֲעֵליֶהם , ָהיּו ַמְפִׁשיִטין אֹוָתם ֶאת ִּבגְֵדיֶהם. ְמָסרּום ַלַחּזָנִים ְו
  :ְוָכתּוב ֲעֵליֶהם ַּתְׁשִמיֵׁשי ַהֵּכִלים, ת ָהיּו ָׁשםְוַחּלֹונֹו. ֶאָּלא ִמְכנְַסיִם ִּבְלָבד

  
  משנה ד

  
, ְוַהַּכף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ָּגדֹול ֶׁשל זָָהב. ָהיָה נֹוֵטל ֶאת ַהַּכף, ִמי ֶׁשּזָָכה ַבְּקטֶֹרת

, יָה לֹוְוִכּסּוי הָ . ָמֵלא ְוגָדּוׁש ְקטֶֹרת, ְוַהָּבזָ ָהיָה ְבתֹוכֹו, ַמֲחזִיק ְׁשלֶׁשת ַקִּבים
  :ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת ָהיָה ָעָליו ִמְלַמְעָלן

  
  משנה ה

  
ּוִפּנָה ֶאת , ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהִּמזְֵּבחַ , נַָטל ַמְחַּתת ַהֶּכֶסף, ִמי ֶׁשּזָָכה ַבַּמְחָּתה

ְּכַקב  נְִתַּפּזֵר ִמֶּמּנָה. יַָרד ְוֵעָרן ְלתֹו ֶׁשל זָָהב. ְוָחָתה) ְוֵהיָל(ַהֶּגָחִלים ֵהיָל 
ּוְפַסְכֵּתר . ּוַבַּׁשָּבת ָהיָה כֹוֶפה ֲעֵליֶהן ְפַסְכֵּתר. ְוָהיָה ְמַכְּבָדן ָלַאָּמה, ֶּגָחִלים

ַאַחת ֶׁשהּוא מֹוֵׁש ָּבּה , ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹות ָהיּו ָבּה, ָהיְָתה ֶכִלי גָדֹול ַמֲחזֶֶקת ֶלֶת
א ִתְתַּגְלֵּגלְוַאַחת ֶׁשהּוא אֹוֵחז ָּבּה ִמְלמַ , ְויֹוֵרד ּוְׁשלָׁשה . ְעָלן ִּבְׁשִביל ֶׁש

, ּכֹוִפין אֹוָתּה ַעל ַּגב ֶּגָחִלים ְוַעל ַהֶּׁשֶרץ ַּבַּׁשָּבת, ְדָבִרים ָהיְָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת



 

 פט

  :ּומֹוִריִדין ָּבּה ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 
  

  משנה ו
  

נַָטל ֶאָחד ֶאת ַהַּמגְֵרָפה ְוזֹוְרָקּה ֵּבין ָהאּוָלם , ִהִּגיעּו ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבחַ 
ָׁשה . ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע קֹול ֲחֵברֹו ִּבירּוָׁשַליִם ִמּקֹול ַהַּמגְֵרָפה. ְוַלִּמזְֵּבחַ  ּוְׁש

יֹוֵדַע ֶׁשֶאָחיו ַהּכֲֹהנִים , ּכֵֹהן ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶאת קֹוָלּה, ְדָבִרים ָהיְָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת
יֹוֵדַע , ּוֶבן ֵלִוי ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹוָלּה. ְוהּוא ָרץ ּוָבא, ִסים ְלִהְׁשַּתֲחוֹותנְִכנָ 

ְורֹאׁש ַהַּמֲעָמד ָהיָה . ְוהּוא ָרץ ּוָבא, ֶׁשֶאָחיו ַהְלִוּיִם נְִכנִָסים ְלַדֵּבר ַּבִּׁשיר
  :ַמֲעִמיד ֶאת ַהְטֵמִאים ְּבַׁשַער ַהִּמזְָרח

  
  פרק ו

  משנה א
  

ִמי ֶׁשּזָכּו ְבִדּׁשּון ִמזְֵּבַח ַהְּפנִיִמי ְוַהְּמנֹוָרה ָהיּו . עֹוִלים ְּבַמֲעלֹות ָהאּוָלם ֵהֵחּלּו
נְִכנַס ְונַָטל ֶאת ַהֶּטנִי , ִמי ֶׁשּזָָכה ְבִדּׁשּון ִמזְֵּבַח ַהְּפנִיִמי. ַמְקִּדיִמין ִלְפנֵיֶהם

נְִכנַס ּוָמָצא ְׁשֵּתי נֵרֹות ִמזְָרִחּיִים , ֹוָרהִמי ֶׁשּזָָכה ְבִדּׁשּון ַהְּמנ. ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְויָָצא
ֶׁשִּמֶּמּנּו ָהיָה ַמְדִליק , ּוַמּנִיַח ֶאת ַהַּמֲעָרִבי דֹוֵלק, ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהִּמזְָרִחי, ּדֹוְלִקין

. הְמַדְּׁשנֹו ּוַמְדִליקֹו ִמִּמזְַּבח ָהעֹולָ , ְמָצאֹו ֶׁשָּכָבה. ֶאת ַהְּמנֹוָרה ֵּבין ָהַעְרָּביִם
  :ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְויָָצא, נַָטל ֶאת ַהּכּוז ִמַּמֲעָלה ְׁשנִּיָה

  
  משנה ב

  
, ָצַבר ֶאת ַהֶּגָחִלים ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח ּוְרָדָדן ְּבׁשּוֵלי ַהַּמְחָּתה, ִמי ֶׁשּזָָכה ַבַּמְחָּתה

  :ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְויָָצא
  

  משנה ג
  

ל ֶאת ַהָּבזָ ִמּתֹו ַהַּכף ְונֹוְתנֹו ְלאֹוֲהבֹו אֹו ָהיָה נֹוטֵ , ִמי ֶׁשּזָָכה ַבְּקטֶֹרת
ֱהֵוי זִָהיר , ּוְמַלְּמִדים אֹותֹו. נֹוְתנֹו לֹו ְבָחְפנָיו, נְִתַּפּזֵר ִמֶּמּנּו ְלתֹוכֹו. ִלְקרֹובֹו

א ִתָּכֶוה  א ָהיָה ַהַּמְקִטיר. ִהְתִחיל ְמַרֵּדד ְויֹוֵצא. ֶׁשָּמא ַתְתִחיל ְלָפנֶי ֶׁש
, ַהְּמֻמּנֶה אֹוֵמר, ִאם ָהיָה כֵֹהן ָּגדֹול. ַעד ֶׁשַהְּמֻמּנֶה אֹוֵמר לֹו ַהְּקֵטר, ַמְקִטיר

  :ְוִהְקִטיר ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְויָָצא, ָּפְרׁשּו ָהָעם. ַהְקֵטר, ִאיִׁשי כֵֹהן ָּגדֹול
  



 

 צ

  פרק ז
  משנה א

  
ׁשָ , ִּבזְַמן ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול נְִכנָס ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ְוֶאָחד , ֶאָחד ִּביִמינֹו, ה אֹוֲחזִין ּבֹוְׁש

ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשַמע ַהְּמֻמּנֶה קֹול ַרגְָליו ֶׁשל ּכֵֹהן . ְוֶאָחד ָּבֲאָבנִים טֹובֹות, ִּבְׂשמֹאלֹו
ְונְִכנְסּו ֶאָחיו , נְִכנַס ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְויָָצא, ִהגְִּביַּה לֹו ֶאת ַהָּפרֶֹכת, ָּגדֹול ֶׁשהּוא יֹוֵצא

  :ּכֲֹהנִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְויָָצאּוהַ 
  

  משנה ב
  

ָעְמדּו ָהִראׁשֹונִים ִלְדרֹום ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהנִים . ָּבאּו ְוָעְמדּו ַעל ַמֲעלֹות ָהאּוָלם
, ְוַהַּמְחָּתה ְביַד ֶאָחד, ְוַהּכּוז ְּביַד ֶאָחד, ַהֶּטנִי ְביַד ֶאָחד, ַוֲחִמָּׁשה ֵכִלים ְּביָָדם

ֶאָלא , ּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם ְּבָרָכה ַאַחת. ְוַכף ְוִכּסּויָּה ְּביַד ֶאָחד, ד ֶאָחדְוַהָּבזָ ְּביַ 
ַּבִּמְקָּדׁש ָהיּו . ּוַבִּמְקָּדׁש ְּבָרָכה ֶאָחת, ֶׁשַּבְמִדינָה אֹוְמִרים אֹוָתה ָׁשלׁש ְּבָרכֹות

ינָה ַהּכֲֹהנִים נֹוְׂשִאים ֶאת ַּבְּמדִ . ּוַבְּמִדינָה ְּבִכּנּויֹו, אֹוְמִרים ֶאת ַהֵּׁשם ִּכְכָתבֹו
חּוץ ִמּכֵֹהן ָּגדֹול , ּוַבִּמְקָּדׁש ַעל ַּגֵּבי ָראֵׁשיֶהן, יְֵדיֶהם ְּכנֶגֶד ִּכְתפֹוֵתיֶהן) ַּכֵּפיֶהם(

ַאף ּכֵֹהן ָּגדֹול , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֶׁשֵאין ַמְּגִּביַּה ֶאת יָָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ
ַוּיִָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת יָָדיו ): ויקרא ט(ֶׁשּנֱֶאַמר , ָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץַמגְִּביַּה ֶאת יָ 

  :ֶאל ָהָעם ַויְָבְרֵכם
  

  משנה ג
  

ִהִּגיַע . ָהיָה עֹוֶלה ַבֶּכֶבׁש ְוַהְּסגָן ִּביִמינֹו, ִּבזְַמן ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול רֹוֶצה ְלַהְקִטיר
הֹוִׁשיט לֹו ָהִראׁשֹון ָהרֹאׁש . ינֹו ְוֶהֱעָלהּוָאַחז ַהְּסגָן ִּבימִ , ְלַמֲחִצית ַהֶּכֶבׁש

נֹוְתנָן ְלכֵֹהן , הֹוִׁשיט ַהֵּׁשנִי ָלִראׁשֹון ְׁשֵּתי ַהּיַָדיִם. ְוָסַמ ֲעֵליֶהן ּוזְָרָקן, ְוָהֶרגֶל
ְׁשָאר  ְוָכ ָהיּו מֹוִׁשיִטין לֹו. נְִׁשַמט ַהֵּׁשנִי ְוָהַל לֹו. ְוָסַמ ֲעֵליֶהן ּוזְָרָקן, ָּגדֹול

הּוא סֹוֵמ , ּוִבזְַמן ֶׁשהּוא רֹוֶצה. ְוהּוא סֹוֵמ ֲעֵליֶהן ְוזֹוְרָקן, ָּכל ָהֵאָבִרין
ִמֶּקֶרן ? ֵמֵהיָכן הּוא ַמְתִחיל. ָּבא לֹו ְלַהִּקיף ֶאת ַהִּמזְֵּבחַ . ַוֲאֵחִרים זֹוְרִקין
נְָתנּו . ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית, יתְצפֹונִית ַמֲעָרבִ , ִמזְָרִחית ְצפֹונִית, ְּדרֹוִמית ִמזְָרִחית

ּוְׁשנֵי כֲֹהנִים עֹוְמִדים ַעל , ַהְּסגָן עֹוֵמד ַעל ַהֶּקֶרן ְוַהּסּוָדִרים ְּביָדֹו, לֹו יַיִן ְלנֵַּס
ָּבאּו . ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו, ְּביָָדם) ֶֹׁשל ֶּכֶסף(ְׁשְלַחן ַהֲחָלִבים ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות 

ְוֵהנִיף ַהְּסגָן , ָׁשָחה ְלנֵַּס. ֶאָחד ִמיִמינֹו ְוֶאָחד ִמְּׂשמֹאלֹו, ֵאֶצל ֶּבן ַאְרזָא ְוָעְמדּו
, ִהִּגיעּו ַלֶּפֶרק. ְוִדְּברּו ַהְלִוּיִם ַּבִּׁשיר, ְוִהִּקיׁש ֶּבן ַאְרזָא ַּבִּצְלָצל, ַּבּסּוָדִרין

זֶה . ִהְׁשַּתֲחָויָה, ְוַעל ָּכל ְּתִקיָעה, ָעהְּתִקי, ַעל ָּכל ֶּפֶרק. ְוִהְׁשַּתֲחוּו ָהָעם, ָּתְקעּו
ֵהינּו יְִהי ָרצֹון ֶׁשיִָּבנֶה ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו , הּוא ֵסֶדר ַהָּתִמיד ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ֱא

  :ָאֵמן
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  משנה ד
  

 תהלים(ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים : ַהִּׁשיר ֶׁשָהיּו ַהְלִוּיִם אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש
, )שם מח(ַּבֵּׁשנִי ָהיּו אֹוְמִרים . ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויֹוְׁשֵבי ָּבּה' ַלה, )כד

ֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו ָ ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְּבִעיר ֱא שם (ַּבְּׁשִליִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים . ָּגדֹול יְי
ִהים נִָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאלִהים יְִׁשּפֹט, )פב שם (ְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים ּבָ . ֱא
, )שם פא(ַּבֲחִמיִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים ). 'ְוגֹו(ֵאל נְָקמֹות יְיָ ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיַע , )צד

ִהים עּוּזֵנּו ֵהי יֲַעקֹב, ַהְרנִינּו ֵלא , )שם צג(ַּבִּׁשִּׁשי ָהיּו אֹוְמִרים . ָהִריעּו ֵלא
ִמזְמֹור ִׁשיר ְליֹום , )שם צב(ָּבת ָהיּו אֹוְמִרים ַּבּׁשַ . 'ָמָל ֵּגאּות ָלֵבׁש ְוגֹו' ה

  :ִמזְמֹור ִׁשיר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים, ַהַּׁשָּבת
  
  

  חלק ט
  .ג דף נ"זוהר ח

  
, יּה ְּבקּוְדָׁשא ְּבִרי הּואְּדִאיּנּון ִמְתַּדְּבָקן ּבֵ , זַָּכִאין ִאיּנּון יְִׂשָרֵאל, ֲאָבל ָּתא ֲחזֵי

. 'ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר יְיָ ): מלאכי א(ִּדְכִּתיב , ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָרִחים ְלהּו
ְלַאְׁשָרָאה ְׁשִכינְֵּתיּה , ָאִעיל ְלהּו ְלַאְרָעא ַקִּדיָׁשא, ּוִמּגֹו ְרִחימּוָתא ִּדיֵליּה

ְויְִׂשָרֵאל ְּדיְִׁשַּתְּכחּון ַקִּדיִׁשין ַעל ָּכל ְּבנֵי , יּה ִעְּמהֹוןּוְלֶמֱהִוי ִּדּיּורֵ , ֵּבינַיְיהּו
  . ָעְלָמא

  
ְּבַׁשֲעָתא ַּדֲהוֹו . 'ְוָכל ַהּנִָׁשים ֲאֶׁשר נָָׂשא ִלָּבן ְוגֹו) שמות לה(ְּכִתיב , ָּתא ֲחזֵי

ְוֵכן . ָּדא ְלָפרֹוְכָּתא. נָאָּדא ְלַמְׁשּכְ . ָּדא ְלַמְקְּדָׁשא, ֲהוֹו ַאְמֵרי, ַעְבִּדין ֲעִביְדָּתא
. ְוִאְתַקַּדׁש ַההּוא ֲעִביְדָּתא, ָּכל ִאיּנּון אּוְמנִין ְּבגִין ְּדיְִׁשֵרי ְקדּוָּׁשה ַעל יְַדיְיהּו

  . ִּבְקדּוָּׁשה ָסִליק, ְוַכד ָסִליק ְלַאְתֵריּה
  

ְּדָלא , ְטָרא ָאֳחָראאֹו ְלסִ , ְּכגְַוונָא ָּדא ַמאן ְּדָעִביד ֲעִביְדָּתא ְלֲעבֹוָדה זָָרה
, ָהא רּוַח ִמְסֲאָבא ַׁשְריָא ֲעלֹוי, ֵּכיָון ְּדִאְדַּכר ֵליּה ַעל ַההּוא ֲעִביְדָּתא. ַקִּדיָׁשא

, ְּכנֲַענִיִם ַּפְלֵחי ְלֲעבֹוָדה זָָרה ִאינְהּו. ִּבְמָסֲאָבא ָסִליק, ְוַכד ָסִליק ֲעִביְדָּתא
ַוֲהוּו ִּבנְיָין ָּבנִין , רּוַח ִמְסֲאָבא ְּבֲעבֹוָדה זָָרהּוִמְתַּדְּבָקן ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא ּבְ 

ְוַכד , ּוְלגִעּוַליְיהּו ִלְסַטר ִמְסֲאָבא ְלֲעבֹוָדה זָָרה) א לטנופייהו"ס(ְלַפְרצּוַפיְיהּו 
ָסִליק ָעֵליּה רּוַח , ְוֵכיָון ְּדִאְתְּדָכר ְּבפּוַמיְיהּו, ֲהוֹו ַאְמֵרי ִמָּלה, ָׁשָראן ְלִמְבנֵי

  . ְּברּוַח ִמְסֲאָבא ִאְסָּתִליק, ַּכד ִאְסָּתִליק ֲעִביְדָּתא. ִמְסֲאָבא
  

ּוְלַקְּדָׁשא , ָּבָעא קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלַדְּכָאה לֹון, ֵּכיָון ְּדָעאלּו יְִׂשָרֵאל ְלַאְרָעא



 

 צב

ְוַעל . ּגֹו ִמְסֲאָבאּוְלַאְפנָָאה ֲאַתר ִלְׁשִכינְָּתא ְּדָלא ִּתְׁשֵרי ְׁשִכינְָּתא , לֹון ַאְרָעא
ֲהוֹו ָסְתִרין ִּבנְיָינִין ְּדָאִעין ַוֲאָבנִין ְּדִאְתָעֵבידּו , ָּדא ְּבַההּוא נֶגַע ָצַרַעת

  . ִּבְמָסֲאבּו
  

יְַהְדרּון ֲאָבנִין , ִאי עֹוָבָדא ָּדא ֲהָוה ְלַאְׁשְּכָחא ַמְטמֹונִין ִּבְלחֹודֹוי, ָּתא ֲחזֵי
ְוִחְּלצּו ֶאת , ֲאָבל ְקָרא ְּכִתיב. ְוַעְפָרא ְלַאְתֵריּה, ְלַאְתַריְיהּוְלָבַתר ְּכָמה ְּדִאיּנּון 

ְויְִתְּפנֵי , ְּבגִין ְּדיְִתַעָּבר רּוַח ִמְסֲאָבא. ּוְכִתיב ְוָעָפר ַאֵחר יִַּקח. ָהֲאָבנִים
, ְבִדּיּוָרא ַקִּדיָׁשאּו, ְויְִׁשְּתָכחּו יְִׂשָרֵאל ִּבְקדּוָּׁשה, ְויְִתַקַּדׁש ַהְׁשָּתא ְּכִמְּלַקְּדִמין

  . ְלִמְׁשֵרי ֵּבינַיְיהּו ְׁשִכינְָּתא
  

ְּדָהא , ָּבֵעי ְלַאְדְּכָרא ְּבפּוֵמיּה, ְוַעל ָּדא ַמאן ְּדָבנֵי ִּבנְיָן ַּכד ָׁשאֵרי ְלִמְבנֵי
נֶה הֹוי ּבֹו): ירמיה כב(ְּבִגין ִּדְכִּתיב . ְלפּוְלָחנָא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא הּוא ָּבנֵי

א ֶצֶדק ְוגֹו ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ּוְכֵדין ִסּיַיְעָּתא ִּדְׁשַמּיָא ָׁשאֵרי ֲעלֹוי', ֵביתֹו ְּב
ְויַָדְעָּת ): איוב ה(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ְוָקאִרי ָעֵליּה ָׁשלֹום, זִַּמין ָעֵליּה ְקדּוָׁשָתא
, ֲאָבל ּוָפַקְדּתָ , ָהא אּוְקמּוהָ ? ְדָּת נְָוּוָפקַ ) איוב ה(ַמהּו . 'ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶל ְוגֹו

א ֶתֱחָטא ְּכִתיב. ְלַאְפְקָדא ִמָּלה ְּבפּוָמא ַּכד ִאיהּו ָּבנֵי   .ּוְכֵדין ְו
  

  גמרא 
  .ז"דף ק, בבא מציעא

  
לא תזבין ארעא , רבין אחי: אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן

אסור לו לאדם : מר רבאבהו אמר רב הונא א' דאמר ר, דסמיכא למתא
  .שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה

מאי אמר רב : אמר להו, והא אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה דרב! ?איני 
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך אתה בבואך וברוך "בהני קראי 

ברוך אתה "הכי אמר רב : ואמרו ליה? ) ג-דברים כח" (אתה בצאתך
שיהו  -" ברוך אתה בשדה", ביתך סמוך לבית הכנסתשיהא  -" בעיר

שלא תמצא אשתך ספק נדה  -" ברוך אתה בבואך", נכסיך קרובים לעיר
שיהו צאצאי מעיך  -" ברוך אתה בצאתך", בשעת ביאתך מן הדרך

  .כמותך
שיהא בית  -" ברוך אתה בעיר"אלא , יוחנן לא אמר הכי' ר: ואמר להו

 - ורבי יוחנן לטעמיה . לא -הכנסת אבל בית . הכסא סמוך לשולחנך
  .שכר פסיעות יש: דאמר

שליש , שליש בתבואה, שיהו נכסיך משולשין -" ברוך אתה בשדה"
שתהא  -" ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך", ושליש בגפנים, בזיתים

אף  -מה ביאתך לעולם בלא חטא , יציאתך מן העולם כביאתך לעולם



 

 צג

דמהדר ליה  -הא , לא קשיא:) דף קז! (יציאתך מן העולם בלא חטא 
ממך כל ' והסיר ה. "דלא מהדר ליה שורא ורתקא -הא , שורא ורתקא

  .זו עין: אמר רב - ) טו-דברים ז" (חולי
  

  ם"רמב
  .'פרק ה, הלכות דעות

  
ר ְוַאחַ , ֶׁשּיְִקַּבע לֹו ָאָדם ְמָלאָכה ַהְּמַפְרנֶֶסת אֹותֹו ְּתִחָּלה, ֶּדֶר ַּבֲעֵלי ֵּדָעה. יא

ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר נַָטע "ְוַאַחר ָּכ יִָּׂשא ִאָּׁשה ֶׁשּנֱֶאָמר , ָּכ יְִקנֶה ֵּבית ִּדיָרה
א ִחְּללֹו וגו, ֶּכֶרם דברים " (ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה' ֲאֶׁשר ָּבנָה ַביִת ָחָדׁש וגו' ְו

 ִאם ִּתְמָצא יָדֹו יְִקנֶה ְוַאַחר ּכָ , ַמְתִחיִלין ִלָּׂשא ִאָּׁשה, ֲאָבל ַהִּטְּפִׁשים). ה ז,כ
ְוַאַחר ָּכ ְּבסֹוף יָָמיו יְַחזֹר ְלַבַּקׁש ֻאָּמנּות אֹו יְִתַּפְרנַס ִמן ַהְּצָדָקה ְוֵכן , ַּביִת

דברים " (ֶּכֶרם ִּתַּטע' ַּביִת ִּתְבנֶה וגו' ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש וגו", הּוא אֹוֵמר ַּבְּקָללֹות
א ַתְצִליַח ְּדָרֶכי, ֶׂשי ֲהפּוִכיןְּכלֹוַמר יְִהיּו ַמעֲ ) ל,כח ּוַבְּבָרָכה ַמה . ְּכֵדי ֶׁש

  ).יד,שמואל א יח" (ִעּמֹו', ַמְׂשִּכיל ַוה, ַויְִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכו", הּוא אֹוֵמר
  

א ְו. ְויְַטִריַח ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוָאסּור ָלָאָדם ְלַהְפִקיר אֹו ְלַהְקִּדיׁש ָּכל נְָכָסיו. יב
א ַּביִת, יְִמּכֹר ָׂשֶדה ְויְִקנֶה ִמַּטְלְטִלין אֹו יֲַעֶׂשה ְסחֹוָרה ִּבְדֵמי , ְויְִקנֶה ַּביִת ְו

יִָׂשים ְמגַָּמתֹו : ְּכָללֹו ֶׁשַּלָּדָבר. ְוקֹונֶה ָׂשֶדה, ֵּביתֹו ֲאָבל מֹוֵכר הּוא ִמַּטְלְטִלין
א ְלִהְתנָאֹות ְמַעט ְלִפי    .ְויְַפִסיד ַהְרֵּבה, ָׁשָעה אֹו ֵלָהנֹות ְמַעטְלַהְצִליַח נְָכָסיו 

  
, אֹוֵמר ַעל ָלאו ָלאו: ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּונָה, ַמָּׂשָאן ּוַמָּתנָן ֶׁשְּלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. יג

, ְּבֶחְׁשּבֹון ְונֹוֵתן ּוְמַוֵּתר ַלֲאֵחִרים ְּכֶׁשּיִַּקח ֵמֶהן, ְמַדְקֵּדק ַעל ַעְצמֹו. ְוַעל ִהין ִהין
א . ְונֹוֵתן ְּדֵמי ַהֶּלַקח ְלַאְלַּתר. א יְַדְקַּדק ֲעֵליֶהןְו א ַעָּרב ְו ְוֵאינּו נֲַעֶׂשה 

א יָבֹוא ְּבַהְרָׁשָאה, ַקְבָלן א , ְמַחּיֵב ַעְצמֹו ְּבִדְבֵרי ֶמָּקח ּוִמְמָּכר. ְו ִּבְמקֹום ֶׁש
א יְַׁשּנֵהּו, ְּכֵדי ֶׁשּיֲַעמֹד ְּבִדּבּורֹו, ִחּיְָבה אֹותֹו ּתֹוָרה ְוִאם נְִתַחּיְבּו לֹו ֲאֵחִרים . ְו

א יֵֵרד ְלתֹו ֻאָּמנּות ֲחֵברֹו. ְוחֹונֵן, ַמֲאִרי ָלֶהן ּומֹוֵחל ָלֶהן ּוַמְלֶוה, ַּבִּדין , ְו
א יֵַצר ְלָאָדם ָּבעֹוָלם ְּבַחּיָיו א ִמן , ְּכָללֹו ֶׁשַּלָּדָבר יְִהיֶה ִמן ַהּנְִרָּדִפין. ְו ְו

א ִמן ָהעֹוְלִבין, רֹוְדִפין ִמן ַהּנְֶעָלִביןהָ  ְוָאָדם ְׁשהּוא עֹוֶׂשה ָּכל ַהַּמֲעִׂשים . ְו
ֲאֶׁשר , ַעְבִּדי ָאָּתה יְִׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ִלי"ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר , ָהֵאּלּו ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן

  ). ג,ישעיהו מט" (ְּב ֶאְתָּפָאר
  
  
  
  



 

 צד

  חלק י
  'פרק א, ית הבחירההלכות ב, ם"רמב

  
, מּוָכן ִלְהיֹות ַמְקִריִבים ּבֹו ַהָּקְרָּבנֹות', ִמְצַות ֲעֵׂשה ַלֲעׂשֹות ַּביִת ַלה. א

שמות " (ִמְקָּדׁש, ְוָעׂשּו ִלי"ְוחֹוגְגִין ֵאָליו ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָה ֶׁשּנֱֶאָמר 
ְוָהיָה ְלִפי ָׁשָעה , ה מֶֹׁשה ַרֵּבנּוּוְכָבר נְִתָּפַרׁש ַּבּתֹוָרה ִמְׁשָּכן ֶׁשָעׂשָ ) ח,כה

א ָבאֶתם"ֶׁשּנֱֶאָמר    ).ט,דברים יב" ('ַעד ָעָּתה וגו, ִּכי 
  
ִהְעִמידּו ַהִּמְׁשָּכן ְּבגְִלָּגל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ֶׁשָּכְבׁשּו , ֵּכיָון ֶׁשּנְִכנְסּו ָלָאֶרץ. ב

ה. ְוֶׁשָחְלקּו נּו ָׁשם ַּביִת ֶׁשַּלֲאָבנִים ּוָפְרסּו יְִריעֹות ּובָ , ּוִמָּׁשם ָּבאּו ְלִׁשי
א ָהיְָתה ָׁשם ַּתְקָרה, ַהִּמְׁשָּכן ָעָליו ָעַמד , ּוְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ְוֵתַׁשע ְוִׁשִּׁשים ָׁשנָה. ְו

ה ָחַרב ּוָבאּו ְלנֹוב ּוָבנּו ָׁשם ִמְקָּדׁש ּוְכֶׁשֵּמת , ּוְכֶׁשֵּמת ֵעִלי. ִמְקַּדׁש ִׁשי
. ּוִמִּגְבעֹון ָּבאּו ְלֵבית ָהעֹוָלִמים. ָחַרב ּוָבאּו ְלגְִבעֹון ּוָבנּו ָׁשם ִמְקָּדׁש, לְׁשמּואֵ 

  .ֶׁשַבע ַוֲחִמִּׁשים ָׁשנָה, ִויֵמי נֹוב ְוגְִבעֹון
  
ת ֵּכיָון ֶׁשּנְִבנָה ַהִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַליִם נְֶאְסרּו ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֻּכָּלן ִלְבנֹות ָּבֶהן ַּביִ . ג

ּוְלַהְקִריב ָּבֶהן ָקְרָּבן ְוֵאין ָׁשם ַּביִת ְלדֹוֵרי ַהּדֹורֹות ֵאָלא ִּבירּוָׁשַליִם ', ַלה
ִהים ' ֵּבית ה, ַוּיֹאֶמר ָּדִויד זֶה הּוא"ּוְבַהר ַהּמֹוִרּיָה ֶׁשָּבּה ֶׁשּנֱֶאָמר , ִּבְלָבד ָהֱא

זֹאת ְמנּוָחִתי "ְואֹוֵמר , )א,דברי הימים א כב" (ְליְִׂשָרֵאל, ְוזֶה ִּמזְֵּבַח ְלעָֹלה
  ).יד,תהילים קלב" (ֲעֵדי ַעד

  
מֹה. ד ְּכָבר ְמפָֹרׁש ִּבְמָלִכים ְוֵכן ִּבנְיַן ָהֲעִתיד ִלָּבנֹות ַאף ַעל , ִּבנְיָן ֶׁשָּבנָה ְׁש

נּו ִּביֵמי ְוַאנְֵׁשי ַּביִת ֵׁשנִי ְּכֶׁשּבָ . ֵאינּו ְמפָֹרׁש ּוְמבָֹאר, ִּפי ְׁשהּוא ָּכתּוב ִּביֶחזְֵקאל
מֹה   .ּוֵמֵעין ְּדָבִרים ַהְּמפָֹרִׁשים ִּביֶחזְֵקאל, ֶעזְָרא ָּבנּוהּו ְּכִבנְיַן ְׁש

  
ְוקֶֹדׁש , עֹוִׂשין ּבֹו קֶֹדׁש: ְוֵאּלּו ֶהן ַהְּדָבִרים ְׁשֶהן ִעיָקר ְּבִבנְיַן ַהַּביִת. ה

ַהּנְִקָרא אּוָלם ּוְׁשָלְׁשָּתן  ְויְִהיֶה ִלְפנֵי ַהּקֶֹדׁש ָמקֹום ֶאָחד ְוהּוא, ַהֳּקָדִׁשים
ְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו ְּכֵעין ַקְלֵעי , ְועֹוִׂשין ְמִחָּצה ַאֶחֶרת ָסִביב ַלֵהיָכל. נְִקָרִאין ֵהיָכל

הּוא , ֶהָחֵצר ֶׁשָהיּו ַּבִּמְדָּבר ְוָכל ַהֻּמָּקף ִּבְמִחָּצה זֹו ְׁשהּוא ְּכֵעין ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד
  .ְוַהּכֹל נְִקָרא ִמְקָּדׁש. ַהּנְִקָרא ֲעזָָרה

  
ִמזְֵּבַח ְלעֹוָלה ְוִלְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות ְוֶכֶבׁש : ְועֹוִׂשין ַּבִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה ֵּכִלים. ו

ְלַקַּדׁש , ּוְמקֹומֹו ִלְפנֵי ָהאּוָלם ָמׁשּו ַלָּדרֹום ְוִכּיֹור ְוַכּנֹו, ֶׁשעֹוִלים ּבֹו ַלִּמזְֵּבחַ 
ָמׁשּו , ּוְמקֹומֹו ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבחַ , ים יְֵדיֶהם ְוַרגְֵליֶהם ָלֲעבֹוָדהִמֶּמּנּו ַהּכֹוֲהנִ 

ְוֻׁשְלָחן , ּוְמנֹוָרה, ּוִמזְֵּבַח ַלְּקטֶֹרת. ַלָּדרֹום ְׁשהּוא ְׂשמֹאל ַהּנְִכנָס ַלִּמְקָּדׁש
  . ִלְפנֵי קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ּוְׁשָלְׁשָּתן ְּבתֹו ַהּקֶֹדׁש



 

 צה

ְוֻׁשְלָחן ִמּיִָמין ֶׁשָעָליו ֶלֶחם ַהָּפנִים , ְּמנֹוָרה ַּבָּדרֹום ִמְּׂשמֹאל ַהּנְִכנָסהַ . ז
, ּוִמזְַּבח ַהְּקטֶֹרת ָמׁשּו ִמֵּבין ְׁשנֵיֶהם. ּוְׁשנֵיֶהם ְּבַצד קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִמַּבחּוץ

ַעד ָּכאן ַלּכֹוֲהנִים , ָרֵאלְועֹוִׁשין ְּבתֹו ָהֲעזָָרה ְּגבּוִלין ַעד ָּכאן ְליִׂשְ . ַלחּוץ
  .ָּכל ַּביִת ֵמֶהם נְִקָרא ִלְׁשָּכה, ּובֹונִים ָּבּה ָּבִּתים ִלְׁשָאר ָצְרֵּכי ַהִּמְקָּדׁש

  
א ָמְצאּו ֲאָבנִים, ְּכֶׁשּבֹונִין ַהֵהיָכל ְוָהֲעזָָרה. ח , ּבֹונִין ַּבֲאָבנִים ְּגדֹולֹות ְוִאם 

ַפְּצִלין ֶאת ַאְבנֵי ַהִּבנְיָן ְּבַהר ַהַּביִת ֵאָלא ְמַפְּצִלין אֹוָתן ְוֵאין מְ . ּבֹונִין ִּבְלֵבנִים
ֲאָבנִים "ֶׁשּנֱֶאָמר : ְוַאַחר ָּכ ַמְכנִיִסין אֹוָתן ַלִּבנְיָן, ּוְמַסְּתִתין אֹוָתן ִמַּבחּוץ

ֹוֵמר ְוא, )לא,מלכים א ה" (ְליֵַּסד ַהָּביִת ַאְבנֵי גָזִית, ְּגדֹלֹות ֲאָבנִים יְָקרֹות
  ).ז,מלכים א ו" (א נְִׁשַמע ַּבַּביִת ְּבִהָּבנֹתֹו, ּוַמָּקבֹות ְוַהַּגְרזֶן ָּכל ְּכִלי ַבְרזֶל"
  
ֵאָלא אֹו ָּבֲאָבנִים אֹו ִּבְלֵבנִים ְוִסיד ְוֵאין , ְוֵאין ּבֹונִין ּבֹו ֵעץ ּבֹוֵלט ְּכָלל. ט

  . א ֶׁשַּלֲאָבנִים אֹו ְלֵבנִיםֵאלָ , עֹוִׂשין ַאְכַסְדרֹות ֶׁשְּלֵעץ ְּבָכל ָהֲעזָָרה
  
ְוִאם נְֶעְקָרה ֶאֶבן ַאף ַעל ִּפי ְׁשִהיא . ּוְמַרְּצִפין ָּכל ָהֲעזָָרה ַּבֲאָבנִים יְָקרֹות. י

ְּפסּוָלה ְוָאסּור ַלּכֹוֵהן ָהעֹוֵבד ַלֲעמֹד , עֹוֶמֶדת ִּבְמקֹוָמּה הֹוִאיל ְונְִתַקְלְקָלה
  .ד ֶׁשִּתָּקַבע ָּבָאֶרץעַ , ָעֶליָה ְּבָׁשַעת ָהֲעבֹוָדה

  
ֶׁשּנֱֶאָמר , ּוִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ְלַחּזַק ֶאת ַהִּבנְיָן ּוְלַהגְִּביהֹו ְּכִפי ּכֹוַח ַהִּצּבּור. יא
ֵהינּו" : ּוְמיִַּפין ְּכִפי ּכֹוָחן, ּוְמָפֲאִרין אֹותֹו). ט,עזרא ט" (ּוְלרֹוֵמם ֶאת ֵּבית ֱא

  .ּוְלַהְגִּדיל ְּבַמֲעָׂשיו ֲהֵרי זֹו ִמְצָוה, ֻּכּלֹו ְּבזָָהב ִאם יְכּוִלין ָלטּוַח אֹותֹו
  

" ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ּוְביֹום"ֶׁשּנֱֶאָמר , ֵאין ּבֹונִין ֶאת ַהִּמְקָּדׁש ַּבַּליְָלה. יב
ד עַ , א ַּבַּליְָלה ְועֹוְסִקין ַּבִּבנְיָן ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ַּבּיֹום ְמִקיִמין) טו,במדבר ט(

, ְוַהּכֹל ַחּיִָבין ִלְבנֹות ּוְלַסַעד ְּבַעְצָמן ּוִבְממֹונָם ֲאנִָׁשים ְונִָׁשים. ֵצאת ַהּכֹוָכִבים
ְוֵאין ִּבנְיַן ִמְקָּדׁש . ְּכִמְקַּדׁש ַהִּמְדָּבר ְוֵאין ְמַבְּטִלין ִּתינֹוקֹות ֶׁשְּלֵבית ִרָּבן ַלִּבנְיָן

  .ּדֹוֶחה יֹום טֹוב
  
ִמזְַּבח "ְוזֶה ֶׁשּנֱֶאָמר ַּבּתֹוָרה . ין עֹוִׂשין אֹותֹו ֵאָלא ִּבנְיַן ֲאָבנִיםאֵ , ַהִּמזְֵּבחַ . יג

א ַעל , )כ,שמות כ" (ַּתֲעֶׂשה ִּלי, ֲאָדָמה א יְִבנּוהּו  ֶׁשּיְִהיֶה ְמֻחָּבר ָּבֲאָדָמה ֶׁש
א ַעל ַּגֵּבי ְמִחילֹות ְוזֶה ֶׁשּנֱֶאָמר , ַּגֵּבי ִּכיִפין שמות " (ח ֲאָבנִיםְוִאם ִמזְּבַ "ְו

  .ֵאָלא חֹוָבה, ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ְׁשֵאינּו ְרׁשּות) כא,כ
  
ְּכַסִּכין ֶׁשִּלְׁשִחיָטה ֲהֵרי זֹו , ָּכל ֶאֶבן ֶׁשּנְִפגְָמה ְּכֵדי ֶׁשַּתְחּגֹר ָּבּה ַהִּצּפֶֹרן. יד

" 'ֶאת ִמזְַּבח ה, מֹות ִּתְבנֶהֲאָבנִים ְׁשלֵ "ֶׁשּנֱֶאָמר , ְּפסּוָלה ַלֶּכֶבׁש ְוַלִּמזְֵּבחַ 
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ִמן ְּבתּוַלת ַהַּקְרָקע חֹוְפִרין , ּוֵמֵהיָכן ָהיּו ְמִביִאין ַאְבנֵי ִמזְֵּבחַ ). ו,דברים כז(
ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין ַלָּמקֹום ַהּנִָּכר ְׁשֵאינּו ְמקֹום ֲעבֹוָדה ּוִבנְיָן ּומֹוִציִאין ִמֶּמּנּו 

ְׁשֵלמֹות , ְוֵכן ַאְבנֵי ַהֵהיָכל ְוָהֲעזָרֹות. ּובֹונִין ָּבֶהן, דֹולאֹו ִמן ַהּיָם ַהּגָ , ָהֲאָבנִים
  . ָהיּו

  
ֵאָלא , אֹו ֶׁשּנִגְְממּו ְּפסּולֹות ְוֵאין ָלֶהן ִּפְדיֹון, ְוַאְבנֵי ֵהיָכל ַוֲעזָרֹות ֶׁשּנְִפגְמּו. טו

א נְִפגְָמה ְּפסּוָלה ְלִבנְיַן ָּכל ֶאֶבן ֶׁשּנָגַע ָּבּה ַהַּבְרזֶל ַאף ַעל ִּפי ֶׁש. נִגְנָזִים
שמות " (ַוְּתַחְלֶלהָ , ִּכי ַחְרְּב ֵהנְַפָּת ָעֶליהָ "ֶׁשּנֱֶאָמר , ַהִּמזְֵּבַח ּוִבנְיַן ַהֶּכֶבׁש

א "ֶׁשּנֱֶאָמר , ְוַהּבֹונֶה ֶאֶבן ֶׁשּנָגַע ָּבּה ַּבְרזֶל ַּבִּמזְֵּבַח אֹו ַּבֶּכֶבׁש לֹוֶקה). כא,כ
  .עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה, ְוַהּבֹונֶה ֶאֶבן ָּפגּום) שם" (זִיתִתְבנֶה ֶאְתֶהן ּגָ 

  
ַאַחר ֶׁשּנְִבנֵית ַּבִּמזְֵּבַח אֹוָתּה ָהֶאֶבן , ֶאֶבן ֶׁשּנְִפגְָמה אֹו ֶׁשּנָגַע ָּבּה ַּבְרזֶל. טז

ַסח ּוֶבָחג ַּבּפֶ , ּוְמַלְּבנִין ֶאת ַהִּמזְֵּבַח ַּפֲעַמיִם ַּבָּׁשנָה. ְוַהְּׁשָאר ְּכֵׁשרֹות, ְּפסּוָלה
א ְּבָכִפיס ֶׁשְּלַבְרזֶל, ְמַלְּבנִין ְּבַמָּפה, ּוְכֶׁשְּמַלְּבנִין אֹותֹו ֶׁשֶּמא יִַּגע ָּבֶאֶבן , ֲאָבל 

  .ְויְִפסֹל
  
ת"ֶׁשּנֱֶאָמר , ֵאין עֹוִׂשין ַמְדֵרגֹות ַלִּמזְֵּבחַ . יז א ַתֲעֶלה ְבַמֲע " ַעל ִמזְְּבִחי, ְו
ִמְתַמֵעט ְויֹוֵרד ֵמרֹאׁש , ין ְּכמֹו ֵּתל ִּבְדרֹומֹו ֶׁשַּלִּמזְֵּבחַ ֵאָלא ּבֹונִ ): כב,שמות כ(

. לֹוֶקה, ְוָהעֹוֶלה ְּבַמֲעלֹות ַעל ַהִּמזְֵּבחַ . ַהִּמזְֵּבַח ַעד ָהָאֶרץ ְוהּוא ַהּנְִקָרא ֶּכֶבׁש
, ם ְוַלִּמזְֵּבחַ ְוֵכן ַהּנֹוֵתץ ֶאֶבן ַאַחת ִמן ַהִּמזְֵּבַח אֹו ִמָּכל ַהֵהיָכל אֹו ִמֵּבין ָהאּולָ 

' ַלה, א ַתֲעׂשּון ֵּכן' ְונִַּתְצֶּתם ֶאת ִמזְְּבחָֹתם וגו"ֶׁשּנֱֶאָמר , ֶּדֶר ַהְׁשָחָתה לֹוֶקה
ֵהיֶכם   ).ג ד,דברים יב" (ֱא

  
ּוִמזְַּבח ַהְּקטֶֹרת ְוָכל ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ֵאין , ְוַהֻּׁשְלָחן ְוֵכָליו, ַהְּמנֹוָרה ְוֵכֶליהָ . יח

ין אֹוָתן ֵאָלא ִמן ַהַּמֶּתֶכת ִּבְלָבד ְוִאם ָעׂשּו אֹוָתם ֶׁשְּלֵעץ אֹו ֶעֶצם אֹו ֶאֶבן עֹוׂשִ 
  . ְּפסּוִלין, אֹו ֶׁשִּלזְכֹוִכית

  
עֹוִׂשין אֹוָתן , עֹוִׂשין אֹוָתן ַאִפּלּו ֶׁשִּלְבִדיל ְוִאם ִהְעִׁשירּו, ָהיּו ַהָּקָהל ֲענִּיִים. יט

ְוַהִּמּדֹות ִאם , זְָרקֹות ְוַהְּׁשפּוִדין ְוַהַּמגְֵרפֹות ֶׁשְּלִמזְַּבח ָהעֹוָלהַאִפּלּו ַהּמִ : ֶׁשְּלזָָהב
, עֹוִׂשין אֹוָתן ֶׁשְּלזָָהב ַאִפּלּו ַׁשֲעֵרי ָהֲעזָָרה ְמַחִּפין אֹוָתן זָָהב, יֵׁש ּכֹוַח ַּבִּצּבּור
  .ִאם ָמְצָאה יָָדם

  
ָלא ְלֵׁשם ַהּקֶֹדׁש ְוִאם נֲַעׂשּו ִמְּתִחָּלָתן אֵ , ֵאין עֹוִׂשין ָּכל ַהֵּכִלים ִמְּתִחָּלָתן. כ

א נְִׁשַּתַּמׁש ָּבֶהן ָּגבֹוּהַ . ֵאין עֹוִׂשין אֹוָתן ְלגָבֹוּהַ , ְלִהְדיֹוט , ּוְכֵלי ָּגבֹוַּה ַעד ֶׁש
. יֹוטֲאסּוִרין ְלִהדְ , ַרָּׁשאי ְלִהְׁשַּתַּמׁש ָּבֶהן ִהְדיֹוט ּוִמֶּׁשּנְִׁשַּתַּמׁש ָּבֶהן ָּגבֹוּהַ 

  .ֵאין ּבֹונִין אֹוָתן ְּבַהר ַהַּביִת, ֲאָבנִים ְוקֹורֹות ֶׁשֲחָצָבן ִמְּתִחָּלה ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת



 

 צז

  :כולם בבקשה זו יסיימו
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו וֱא ֵהי ַאְבָרָהם, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא ֵהי יְִצָחק , ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי , ם ְוַחּנּון ָאב ָהַרֲחִמיםֵאל ַרחּו, ֵוא

ּוְּברֹוב ַרֲחֶמי ַהְמרּוִּבים . ַהִלּמּוד ֶׁשָלַמְדנּו ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ְּכֵריַח נִיחֹחַ 
ּכֹן ֲאֶׁשר ִּבְתִחַּלת ּבֹואּו ִלׁשְ , ַהזֶה) פלוני בן פלונית( -ְּתַרֵחם ַעל ַּבַעל ַהַּביִת 

ֲחנַֻּכת ַהַּביִת ַהּזֶה ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרְת , ִאְּוָתה נְָפׁשּו ַויַַעׂש ְּתִחָּלה ָורֹאׁש, ַּבַּביִת ַהּזֶה
  .ְליֵַּסד ֶאת ַהַּביִת ּוְלָחנְכֹו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַהְּקדֹוָׁשה

  
ַהּזֶה ַאֵּׁשר ִהְׁשַּתֵּדל  ּוְבֵכן ִּבזְכּות ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ְּתָבֵר ֶאת ַּבַעל ַהַּביִת

ְויְִהיֶה ָלֶהם ַהַּביִת ַהּזֶה ֻמְצָלח . לֹו ּוְלָכל ְּבנִי ֵּביתֹו ְּבַרכֹות ָלַעד, ְּבִלּמּוד זֶה
, ַהְׁשֵקט ַוֶבַטח, ְויְִׁשַמע ְּבַביִת זֶה קֹול ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה. ּוְמבָֹר ְּבָכל ִמָּכל ָּכל
  .ְונַּסּו יָגֹון ַוֲאנָָחה, ָבּה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה יִָּמֵצא

  
ּוְתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל . ִצּנָה ְוסֵֹחָרה, ָאּנָא ְּבכַֹח רֹב ַרֲחֶמי ֱהיֵה ֲעֵליֶהם ִסְתָרה

, ּוְבהּוְרָמנָא ְדַמְלָּכא ִעָּלָאה). ן"ע שט"יְַכֵּון ְּבֵׁשם קר(ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות 
ַּבּכַֹח , ִמן ַהַּביִת ַהּזֶה ָּכל ִמּזִיק ְוָכל ַּפַחד ְוָכל ֶּבָהָלהִמּנִי ִׂשים ְטֵעם ְלַהְרִחיק 

א יְִתיֵַּצב ִאיׁש ִּבְפנֵיֶכם ַּפְחְּדֶכם "ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים ִמְּפסּוִקים 
ֵהיֶכם ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲאׁשֶ  ר ִּדֶּבר ּומֹוַרֲאֶכם יִֵּתן יְהָֹוה ֱא

יְַׁשְּמרּו ְויְִצלּו ִמָּכל ֵרַע ְלַבַעל ַהַּביִת ַהּזֶה , ב אתון ַאֵּׁשר ְּבָפסּוק זֶה"וע". ָלֶכם
ְּדֵׁשנִים , ְוַתִּציֵלם ִמָּכל ַרע. ְויְַצִליֵחם ְּבָכל ַמֲעֶׂשה יְֵדיֶהם, ּוְלָכל ְּבנִי ֵּביתֹו

ש "יְַכֵּון ְּבֵׁשם רח(ֹוֵמ ַמִּציל יָָׁשר ּפֹוֶדה ַרחּום ַחּנּון ׁשֹוֵמר ּת. ְוַרֲענַּנִים יְִהיּו
ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע , ְּברֹוב ַרֲחֶמי ְּתַקֵּבל ְּתִחּנֵָתנּו ְוַתֲענֶה ֲעִתיָרֵתנּו, )ף"תמי

, ֲעֵשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת, ֲעֵשה ְלַמַען יְִמינֶ, ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשֶמ, ְתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  .ְקדּוָׁשֶת ֲעֵשה ְלַמַען

  
  .ָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲאִלייְִהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִּפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי לְ 

  :יִמלֹוך יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּברּוך יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
  

, ת ֶאת יִׂשָרֵאלָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְלזַּכֹו, ִרִּבי ֲחנַניָא ֶּבן ֲעַקׁשיָא אֹוֵמר
יְהָֹוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצדקֹו יַגִּדיל , ֶׁשּנֱֶאָמר. ְלִפי־ָּכך ִהרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמצֹות

  :ּתֹוָרה ְויְַאִּדיר
  
  
  



 

 צח

  'על ישראל'קדיש ויאמרו 
  
  

  ] ָאֵמן. [יְִתַּגַּדל ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
  

. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, י ַמְלכּוֵתהְויְַמלִ , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא
  ] ָאֵמן[
  

ְוִאְמרּו , ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל
עד המילה ...יהא שמיה רבה  -ָאֵמן : ועונים אחרי השליח צבור. [ָאֵמן

  ] בעלמא
  

יְִתָּבַר ְויְִׁשַּתַּבח ְויְִתָּפַאר . יּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָאיְֵהא ְׁשמֵ 
  ] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא, ְויְִתרֹוַמם ְויְִתנֵַּׂשא ְויְִתַהָּדר ְויְִתַעֶּלה ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

  
ְוִאְמרּו , ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ָתא ְונֱֶחָמָתאֻּתְׁשְּבחָ , ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא

  ] ָאֵמן. [ָאֵמן
  

ְּדָעְסִקין , ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ַעל יְִׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבנָן
נָא ּוְלהֹון יְֵהא לָ . ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְּבאֹוַריְָתא ַקִּדְׁשָּתא

  ] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוְלכֹון ִחּנָא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא
  

ַחּיִים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה , יְֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא
. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ְוַהָּצָלהּוגְֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח 

  ]ָאֵמן[
  

  )ויאמרו, עקב בצד גודל, שלוש פסיעות לאחור יפסעו ,האומרים קדיש(
  

 ְוַעל ָּכל ַעּמֹו הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ,עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו
  ]ֵמןָא. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, יְִׂשָרֵאל

  
  



 

 צט

  כישוף \ביטול עין הרע 
  

  

  :'נ'יאמר הפסוקים הבאים המתחילים באות 

 .ַהּכֵֹהן-ֶאל, ְוהּוָבא; ִּכי יְִהיֶה ְּבָאָדם, נֶגַע ָצַרַעת
 .ֵמֵעֶבר ַלּיְַרֵּדן, ְוִאָּתנּו ֲאֻחּזַת נֲַחָלֵתנּו; ֶאֶרץ ְּכנַָען, נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפנֵי יְהָוה

ֶהי, ְרְּב ֵמַאֶחי ָּכמֹנִינִָביא ִמּקִ   .ִּתְׁשָמעּון, ֵאָליו   :יִָקים ְל יְהָוה ֱא
ִהים-יְַׂשְּמחּו ִעיר, נָָהר ְפָלגָיו  .ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון, ְקדֹׁש  ;ֱא

 .ְּביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ
 .צַֹען-ֵדהְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ׂשְ    ;ָעָׂשה ֶפֶלא, נֶגֶד ֲאבֹוָתם

 .ְוִקּנָמֹון, מֹר ֲאָהִלים  נְַפִּתי ִמְׁשָּכִבי
 .ָבֶטן- ַחְדֵרי- ָּכל, חֵֹפׂש  ;נְִׁשַמת ָאָדם, נֵר יְהָוה

     .יִ ְּכֵריַח ְלָבנֹוןְוֵריַח ַׂשְלמֹתַ , ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ; ַּכָּלה, נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה ִׂשְפתֹוַתיִ
 .צֹאן- ְּכַעּתּוִדים ִלְפנֵי, ִוְהיּו; )ֵצאּו(ּוֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים יצאו , ָּבֶבלנֻדּו ִמּתֹו 

 .ִמִּבנְיִָמן, ַּבָּקֶׁשת ֵמֲאֵחי ָׁשאּול, ּוַבִחִּצים, ַמיְִמינִים ּוַמְׂשִמאִלים ָּבֲאָבנִים, נְֹׁשֵקי ֶקֶׁשת
  

  :נוסח הבקשה הזה יאמר

ותצילנו , שתתמלא רחמים עלינו ,אלהינו ואלהי אבותינו' ה, יהי רצון מלפניך
ותבריח היצר הרע , מעין הרע ומכל מיני כישוף, לנווכל בני ביתינו ולכל ישראל

וכשם , הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע. מ ממנו"והס
כן , שלא שלטה עליהם עינא בישא דבלעם, שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר

בשמותיך ) במכסה ובהנהגה(ך הרבים להיותנו מכוסים תפרוש עלינו ברחמי
  .הקדושים מכל עינא בישא

  

  



 

 ק

  :בסוגריים) במידה ומופיע(יאמר את הפסוקים הבאים לפי מספר הפעמים 

א ְתַחּיֶה    )פעמים 17(ְמַכֵּׁשָפה 

ָׂשרֹו ְלנֶגַע ָצָרַעת ָאָדם ִּכי יְִהיֶה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהיָה ְבעֹור ּבְ 
  )ב, ויקרא יג. (ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבנָיו ַהּכֲֹהנִים

  .ַהּכֵֹהן-ֶאל, ְוהּוָבא; ִּכי יְִהיֶה ְּבָאָדם, נֶגַע ָצַרַעת

ַהּכֵֹהן נֶגַע ָצַרַעת ִהוא ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵה ַמְרֶאָה ָׁשָפל ִמן ָהעֹור ּוְׂשָעָרּה ָהַפ ָלָבן ְוִטְּמאֹו 
  .ַּבְּׁשִחין ָּפָרָחה

וא  ַעת ִה֔ ק ִמן־ָה֔עֹור ָצַר֣ ֹ֣ ָה֙ ָעמ ֶרת ּוַמְרֶא֙ ן ַּבַּבֶה֗ ר ָלָב֜ ֩ ֵׂשָע֨ ן ְוִהֵּנ֣ה נְֶהַּפ ּה ַהּכֵֹה֡ ה אָֹת֣ ְוָרָא֣
ַעת ִהֽוא  ן ֶנ֥גַע ָצַר֖ א אֹתֹ֙ו ַהּכֵֹה֔ ָחה ְוִטֵּמ֤ ה ָּפָר֑   )היא(ַּבִּמְכָו֖

ַעת ִהֽוא ְוָראָ֥  א ַהּכֵֹה֙ן אֹ֔תֹו ֶנ֥גַע ָצַר֖ ה ִתְפֶׂש֙ה ָּב֔עֹור ְוִטֵּמ֤ ֹ֤ י ִאם־ָּפׂש ן ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֑ הּו ַהּכֵֹה֖
  )היא(

גֶד ִּפְׁשִּתֽים׃ ֶמר ֖אֹו ְּבֶב֥ גֶד ֶצ֔ ַעת ְּבֶב֣ גֶד ִּכֽי־יְִהֶי֥ה ֖בֹו ֶנ֣גַע ָצָר֑   ְוַהֶּב֕

ק ׀ ֣אֹו גַע יְַרְקַר֣ ה ַהּנֶ֜ ָ֨ ֶר֙ב ֣אֹו ְבׇכל־ְּכִלי־֔עֹור  ְוָהי י אֹו־ָבֵע֙ גֶ֩ד ֨אֹו ָב֜עֹור ֽאֹו־ַבְּׁשִת֤ ם ַּבֶּב֩ ֲאַדְמָּד֗
ה ֶאת־ַהּכֵֹהֽן׃ ַעת ֑הּוא ְוׇהְרָא֖   ֶנ֥גַע ָצַר֖

ֶרב ֖אֹו ׇּכל־ְּכלִ  ים ֤אֹו ַהְּׁשִת֙י ֣אֹו ָהֵע֔ ֶמר ׀ ֣אֹו ַהִּפְׁשִּת֗ גֶד ַהֶּצ֣ ַעת ֶּב֥ ת ֶנֽגַע־ָצַר֜ את ּתֹוַר֨ ֹ֠ י־֑עֹור ז
  ְלַטֲה֖רֹו ֥אֹו ְלַטְּמֽאֹו׃

א ַתִּׂשיג יָדֹו ְּבָטֳהָרתֹו   זֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו נֶגַע ָצָרַעת ֲאֶׁשר 

ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכנַַען ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחּזָה ְונַָתִּתי נֶגַע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ 
  .ֲאֻחּזְַתֶכם

ַהָּצַרַעת ִלְׁשמֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהנִים ַהְלִוּיִם ִהָּׁשֶמר ְּבנֶגַע 
  .ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות

  

  



 

 קא

  פעמים 17יאמר הפסוק הבא ישר והפוך 

  ): הפסוק כפי שהוא ישר(

  )ו, דברים כד. (א יֲַחבֹל ֵרַחיִם ָוָרֶכב ִּכי נֶֶפׁש הּוא חֵֹבל

  ):הפסוק הפוך(

א   חֵֹבל הּוא נֶֶפׁש ִּכי ָוָרֶכב ֵרַחיִם יֲַחבֹל 

  

  :מספר תהילים א"ופרק צ, 'יאמר פרק צ

  'פרק צ

ִהים ְלמֶֹׁשה ִאיׁש, א  ְּתִפָּלה   .ְּבדֹר ָודֹר; ָהיִיָת ָּלנּו, עֹון ַאָּתהמָ  ֲאדֹנָי :ָהֱא

  .ַאָּתה ֵאל, עֹוָלם ּוֵמעֹוָלם ַעד ;לַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתבֵ  ָהִרים יָֻּלדּו, ְּבֶטֶרם ב 

  .ָאָדם-ׁשּובּו ְבנֵי, ַוּתֹאֶמר; ַּדָּכא ַעד, ֵׁשב ֱאנֹוׁשג  ּתָ 

  .ַבָּליְָלה ְוַאְׁשמּוָרה ;ִּכי יֲַעבֹר, ְּכיֹום ֶאְתמֹול ְּבֵעינֶי, ֶאֶלף ָׁשנִיםד  ִּכי 

ף, ַּבּבֶֹקר ;ֵׁשנָה יְִהיּו, זְַרְמָּתם ה    .ֶּכָחִציר יֲַח

  .יְמֹוֵלל ְויֵָבׁש, ָלֶעֶרב; ָחָלףיִָציץ וְ , ו  ַּבּבֶֹקר

  .ּוַבֲחָמְת נְִבָהְלנּו; ָכִלינּו ְבַאֶּפ ז  ִּכי

  .ִלְמאֹור ָּפנֶי, ֲעֻלֵמנּו ;ֲעוֺנֵֹתינּו ְלנֶגְֶּד) הַׁשּתָ (ח  שת 

  .ֶהגֶה ִּכִּלינּו ָׁשנֵינּו ְכמֹו; ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת, ֵמינּויָ  ט  ִּכי ָכל

  :ָעָמל ָוָאֶון, ְוָרְהָּבם ִּבגְבּורֹת ְׁשמֹונִים ָׁשנָהְוִאם  ,ינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשנָהְׁשנֹותֵ  יי  יְמֵ 

  .ַוּנָֻעָפה, גָז ִחיׁש ִּכי

  .ֶעְבָרֶת, ּוְכיְִרָאְת ;עֹז ַאֶּפ, יֹוֵדעַ  יא ִמי
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  .ָמהְלַבב ָחכְ , ְונִָבא; ֵּכן הֹוַדע, נֹות יֵָמינּויב  ִלמְ 

  .ֲעָבֶדי ַעל, ְוִהּנֵָחם; ָמָתי ַעד, ׁשּוָבה יְהָוה  יג

  .יֵָמינּו ְּבָכל, נְַרּנְנָה ְונְִׂשְמָחהּו; ְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדיד  ׂשַ 

  .ָרִאינּו ָרָעה, ְׁשנֹות: ִּכימֹות ִעּנִיָתנּו, ֵחנּוטו  ַׂשּמְ 

  .ְּבנֵיֶהם לעַ , ַוֲהָדְר ;ֲעָבֶדי ָפֳעֶל טז  יֵָרֶאה ֶאל

ֵהינּו, יז  ִויִהי   .ּכֹונְנֵהּו, ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו; ּכֹונְנָה ָעֵלינּו, ֵדינּוּוַמֲעֵׂשה יָ  :ָעֵלינּו נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  

  תהילים פרק צא

  .יְִתלֹונָן, ְּבֵצל ַׁשַּדי; ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, יֵֹׁשב  א

ַהי; ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ַליהָוה ב  אַֹמר   .ּבֹו ֶאְבַטח, ֱא

  .ִמֶּדֶבר ַהּוֹות; ִמַּפח יָקּוׁש, יִַּציְל ג  ִּכי הּוא

  .ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו; ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ְוַתַחת יֶָס ָל, ד  ְּבֶאְבָרתֹו

א   .יָעּוף יֹוָמם, ֵמֵחץ; ִמַּפַחד ָליְָלה, ִתיָרא ה  

  .יָׁשּוד ָצֳהָריִם, ִמֶּקֶטב; ָּבאֶֹפל יֲַה, ִמֶּדֶברו  

  .א יִּגָׁש, ֵאֶלי: ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ ֶאֶלף, ז  יִּפֹל ִמִּצְּד

  .ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה; ְּבֵעינֶי ַתִּביט, ח  ַרק

  .ַׂשְמָּת ְמעֹונֶ, ֶעְליֹון; ַאָּתה יְהָוה ַמְחִסי ִּכי ט 

  .יְִקַרב ְּבָאֳהֶל א, ְונֶגַע; ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה א י 

  .ְּדָרֶכי ְּבָכל, ִלְׁשָמְר; ָּל היְַצּוֶ , יא  ִּכי ַמְלָאָכיו

  .ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל ֶּפן: ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ יב  ַעל
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ֹ, ַׁשַחל ָוֶפֶתן ַעליג     .ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתּנִין; ִּתְדר

  .יַָדע ְׁשִמי ִּכי, ֲאַׂשְּגֵבהּו; ַוֲאַפְּלֵטהּו, ִבי ָחַׁשק יד  ִּכי

  .ַוֲאַכְּבֵדהּו, ֲאַחְּלֵצהּו; ָאנִֹכי ְבָצָרה ִעּמֹו הּוְוֶאֱענֵ , טו  יְִקָרֵאנִי

 ֹ   .ִּביׁשּוָעִתי, ְוַאְרֵאהּו;  ַאְׂשִּביֵעהּו, ֶר יִָמיםטז  א

  

  :יעשה את הדבר הבא

 .)ים אלובמ(וישטוף את כל הבית ) ישים במים בדלי(, יקח שורש של זעתר .1
  : יבשל את הזעתר ובזמן הרתיחה יאמר הפסוקים והמזמורים הבאים .2
 ישר והפוך כל אחד, א"צ', תהילים פרקים צ.  

  פעמים 17(מכשפה לא תחיה(.  

 נגע צרעת כי יהיה באדם והובא אל הכהן: פסוק.  

  פעמים 17(לא תחבול רחיים ורכב(.  

 .)שבישל(הזעתר ) מי(יתקלח עם  .3
  ).לשמירה(על השלחן ועליו ) עליה הוא ישן(ת יניח הזעתר תחת הכרי .4

גורמת להבריח על השלחן  התורה הנחת האזובי "עפ. זעתר הוא אזוב
  .מזיקים

 עטוף אתיכול ללכן . על האדם לשם שמירהכמו גם נוהגים להניח אותו 
וכן ישים אותו בצנצנת ויניח על , ויניח תחת הכרית, קטנהבשקית   האזוב

  .   לשמירה ,מכנסו \וישים בכיס חולצתו  ויעטוף בשקית, השלחן
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  שיש  חשובות ונחוצות הוראות                

  לדעת לפני עשיית התיקונים
  

  

  

אלא יהרהר , כל שמות הקודש הנמצאים בסוגרים אסור להזכירם בפה. א
  .אותם במחשבתו

  
פדיון כל יום מימי התענית שאדם חייב בהם הוא כפי השגת ידי האדם . ב

ואם אי אפשר לו , הוא בעל יכולת יתן דמי מה שהוא אוכל בכל יוםואם 
- יתן לפחות דמי סעודה של כ, ומי שדל ואין ידו משגת, יתן כפי יכולתו

כאשר . שמחירו כיום עולה בקושי שתי שקל, גרם לחם עם לפתן 240
וכבר הדגיש , ערך הכסף יורד יש לתת לפחות סכום השוה לסעודה כזו

ומי , ים ששיעור פדיון זה הוא לדל שאין ידו משגתרבינו בלשון חכמ
ורק הדל לא ימעיט , שידו משגת יביא מטבע שוה יותר כפי השגת ידו

ומי שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה . ל"עכ. מהשווי הזה
  . אחריות פדיונו הוא עליו בלבד, וכשמגיע לתקוני נפשו מתנהג הוא כדל

  
ל "יהודה פתיא זצ' ר ר"לפי מה שכתב מוהתקונים בעקרון מסודרים . ג

ועליהם נוספו שאר ענינים מתאימים מדברי , "מנחת יהודה"בספר 
ל נוספו "ח טוב זצ"להרי" לשון חכמים"מתוך הספר . (מקובלים נוספים

  ). דברים רבים אך לא כולם
  
ומי שאי , כל התקונים כוללים טבילות במקוה שחשובים מאוד לתקון. ד

, יטבול בים כשאין שם נשים', למקוה בגלל חולי וכדואפשר לו ללכת 
כי כל חלק מהתקון . (יעשה התקון ללא טבילה, ואם גם זה אי אפשר לו

ואשה אם .) ויתקן ככל יכלתו, בפני עצמו עושה רושם גדול ותקון בשמים
כשתטבול בליל טהרתה תכוון גם על , אי אפשר לה לטבול בעת התקון

תעשה , ם שלא מניחים אותה להכנס למקוהפנויה הנמצאת במקו. הצום
תטבול , ותטבול לטהרתה, וטוב שכשתנשא, בדיעבד התקון ללא טבילות

  .גם את הטבילות לתקונים שעשתה
  
יתן מטבע הכי קטנה שבשוק לכל , בכל מקום שכתוב לתת פרוטות. ה

  .פרוטה
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אם לא הספיק להשלים התהלים או האדרא ביום הצום ישתדל . ו 
  .בת שאחריולהשלימו בש

  
גם האשה תשתדל , בכל מקום שכתוב להקיף התיבה של בית הכנסת. ז

ואם אין באפשרותה , לעשות זאת בשעות שאין אנשים בבית הכנסת
ך על כסא בבית ותאמר מזמור לדוד ואנא "תניח תנ, להקיף התיבה כלל

גם זכר שהוא אנוס ולא יכול ללכת לבית . בכח ותקיף אותו שבע פעמים
ילך לבית הכנסת ויקיף , וביום אחר כשיוכל, תדל לעשות כןכנסת יש

  .התיבה שבע פעמים ויאמר מזמור לדוד ואנא בכח
  
אם יוכל להשיג חגורה משער עיזים לחגור בו מתניו בלילה ויום של . ח

לא יעכב התקון כדי למצא , אבל אם אין לו, התקון תקונו נפלא מאוד
. ושמא לא יפנה, א ריוח עצוםכי כל יום שמזרז תקונו הו, חגורה כזו

ניתן להשיג חגורת עיזים וכן , 'וראה בהקדמה לשדי תפוחים חלק ב(
  )0527661162בטלפון 

  
  :ֹיאַמר, ֹקֶדם ֶׁשִּיְלַּבׁש ַׂשק ֶהָעׂשּוי ִמְּׂשַער ִעִּזים

  )את כל שמות הקודש המופיעים בסוגריים יש לכוון במחשבה בלבד(

  

ְלַיֲחָדא , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, י הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּהְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִר 
ֲהֵריִני מּוָכן ִלְלּבׁש ַׂשק ַעל , ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני . ְעָלהְּבָׂשִרי ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפַגְמִּתי ָּבאֹורֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְלמַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּיֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפֶני , ְיֹהָוה יאהדונהי ֱא

ְוָיִאירּו ַאְרַּבע ֵמאֹות קֹוִצין , ְּכִאּלּו ִּכַּוְנִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ִּבְלִביַׁשת ַהַּׂשק
ְוִיְהיּו , ן ְּדַתְלָין ְּבֻגְלָּגְלָּתא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ֶאל ְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה ִּכְרצֹוְנַקִּדיִׁשי

, ג"ה ְּדִמּלּוי סָ "ֶאל ַהַויָ .) ּב"עָ (י "ו ה"י וי"ד ה"יו( ּב"ה ְּדִמּלּוי עָ "ְמִאיִרים ִמן ַהַויָ 
ד "יו(, ה"ה ְּדִמּלּוי מָ "ג ֶאל ַהַויָ "ה ְּדִמּלּוי סָ "ּוִמן ַהַויָ  .)ג"סָ (י "ו ה"י וא"ד ה"יו(
ה "ד ה"יו( .ן"ה ְּדִמּלּוי ּבֶ "ה ֶאל ַהַויָ "ה ְּדִמּלּוי מָ "ּוִמן ַהַויָ .) ה"מָ (א "ו ה"א וא"ה
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ) ן"ּבֶ (ה "ו ה"ו ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה : ּוָיֵדינּו ּכֹוְנֵנה ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱא
  :ֹוְנֵנהוָיֵדינּו ּכ
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  :ֹיאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּוו  .ְוִיְרַחץ יָָדיו, ִיְלַּבׁש ַהַּׂשק ַעל ְּבָׂשרוֹ 

  

ְלבּוֵׁשיּה ִּכְתַלג ִחָּור ּוְׂשַער , ִתיבָחֶזה ֲהוית ַעד ִּדי ָכְרְסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין יְ 
ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש : ַּגְלִּגּלֹוִהי נּור ָּדִלק, ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור, ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא

ְגֵדי ּבִ , ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף, ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרוֹ 
ְּתַכְּבֵסִני  ,ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר: ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

  .ְוֶׁשֶמן ַעל ֹראְׁש ַאל ֶיְחַסר, ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים: ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין

  
קון לעוונו אם יכול ישתדל לעשות ת, מי שחטא יותר מפעם אחת. ט

  .      לפחות שלש פעמים
  
  .   ְויָכֹול ְלַעֵּׁשן, ְּביֹום ַהּצֹום מּוָּתר ְּבָכל ְמָלאָכה. י
  

כן כתב (, יעשה הלימוד והפדיון גם ללא צום, חולה שאסור לו לצום. יא
ח "וראה גם ברב פעלים להרי. 'ג' א בספר יוסף בסדר סי"א זיע"החיד

ולא " תענית דיבור"תדל לעשות במקומו ויש.) ה"ל' ח סי"ג או"א ח"זיע
כן (, ידבר שום דבר של חול ביום זה ויהיה כולו קודש ללימוד ותפילה

וישתדל .) א בקונטרס היחיאלי"יצחק אלפייה זיע' כתב המקובל הקדוש ח
  ". שערי דמעה לא ננעלו"לבכות על חטאיו כי 

  
ול  במים בתקונים שצריך לעשות פדיון לגלגולי השלג וצריך לטב. יב 

מחמת אם אין באפשרותו לטבול במים קרים , קרים תמורת הגלגולים
לא ימנע מלעשות ) או אינו יכול מסיבה כלשהי, כגון שחולה( אונס

התקון ללא הטבילות וירחץ כל גופו במים קרים כמספר הפעמים שצריך 
יעשה ' ואם אי אפשר לו לרחוץ במים קרים מחמת בריאות וכדו, לטבול

ומה גם שכל , כי לא כל המקובלים הזכירו ענין זה. (ללא זאת התקון גם
.)ולתורושם גדול בשמים ויתקן ככל יכחלק מהתקון בפני עצמו עושה 
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ּקּוִני רֵסדֶ       םַהּתִ
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  ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשִּטֵּמא ִנְׁשָמתֹו ַּבֵּׁשִדים

  

  
ְוַהּׁשֹוֵאל . ַמְלֵכיֶהם ְוָׂשֵריֶהם, י ַמֲחנֹות ַהֵּׁשִדיםַּדע ִּכי ַהְּקָלִפים ְּבנּויִים ַעל ּפִ 

, ְמַטֵּמא נְִׁשָמתֹו ּומֹוְסָרּה ִּביֵדי ַהֵּׁשִדים, ַּבֲעָצָתם ֶׁשל ּפֹוְתֵחי ַהְּקָלִפים ְלִמינֵיֶהם
, "ַהָּבא ִלַּטֵּמא ּפֹוְתִחין לֹו: "ל"ְוהּוא ִּבְכַלל ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחזַ , ַרֲחָמנָא ִלְצָלן

, )חיי שרה' פ(ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש , ּוִמְסָּתֵאב ַעל יְֵדי ַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי
ְוֵכן ַהּפֹונֶה ְליְִּדעֹונִים . ּוְלַאַחר מֹותֹו נֹוֵפל ֵּבינֵיֶהם ְוֵאין ְלנְַפׁשֹו ְמנּוָחה ְּכָלל

ֵהם ֶׁשֶחְלָקם ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵׁשִדים ְּבַמְסֶוה ּוַמִּגיֵדי ֲעִתידֹות ּופֹוֲעֵלי יְׁשּועֹות ְלִמינֵי
ַמֲעֵׂשה ֵׁשִדים  -ְוַהִּמְתַעְּסִקים ְּבכֹוס ַמיִם ְוִטּפֹות ֶׁשֶמן ָעָליו , ֶׁשל ָחְכָמה ּוְקֻדָּׁשה

ְוֵכן ַהּׁשֹוְפִכים ַמיִם ּוֶמַלח ְּבָמקֹום ֶׁשּנַָפל ָׁשם ָאָדם אֹו ֶׁשַּמְדִליִקים נֵרֹות . הּוא
ָּכל ֵאּלּו . אֹו ׁשֹוְפִכים ֵמי ּבֶֹׂשם ְוַכּדֹוֶמה ַלַּקְרַקע ְלַפּיֵס ַהֵּׁשִדים, ית ַהִּכֵּסאְּבבֵ 

ּוְביַד ְׁשאֹול יִּפֹל ַלֲאַבּדֹון , ְמַאֵּבד ֶחְלקֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ָהעֹוֶׂשה אֹוָתם, ְודֹוֵמיֶהם
ַּכף ַהֶּקַלע ְוגֵיִהּנָם ִמִּלּפֹל ְּבַצֲחנַת ְויֹוֵתר טֹוב ַלּנֶֶפׁש ְלִהְתיֵַּסר ְּביִּסּוֵרי . עֹוָלם

) ב"דף י" (נֲַחַלת יֹוֵסף"ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב . ַהֵּׁשִדים ְוִלְהיֹות ָׁשרּוי ִעָּמֶהם
ְוֵכן ַהְרֵּבה . ּוָבא ְלַבֵּקׁש ַּתֲחנּונִים ַעל נְַפׁשֹו, ְּבֵׁשם ֲחֵברֹו ֶׁשּנַָפל ֵּבינֵיֶהם

ּוְתִמיִמים נְִכָׁשִלים ָּבֶהם , ָּׁשה ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּבַעת ֵׁשִדיםְקִמיעֹות ֵאינָם ִּבְקדֻ 
יִָחיָׁשה , ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְּביָדֹו יְַמֵהר. ַחס ְוָחִליָלה, ּוְבכֹוְתֵביֶהם ְוסֹוָפם ַמר

, ָאָדם ֵאּלּו ַמֲעֵׂשהּו ְלַתֵּקן ְּפגָם נְַפׁשֹו ָהֻאְמָלָלה ּוְלַהִּציָלּה ִמִּלנְּפֹל ִּביֵדי טֹוְרֵפי
חַ ' ְויָׁשֹוב ֶאל ה ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס   .ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

  
אף על פי שסדר תקון בנושא " לשון חכמים"והנה רבינו הגדול בספרו 

וִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד , לא ציין מספר הימים הראוי לפדיון תקון זה, זה
ְוָלֵכן יִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל , ֲענִּיֹותִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהּתַ 

א יְִפחֹות ִמִּפְדיֹון שבִעים ּוְׁשַתיִם ַּתֲענִּיֹות , ֲאֶׁשר יּוַכל ְוכדאי שַהַּמְמִעיט 
  .ב"כמנין שם ע
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  המלא ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  

  ַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ִוי, ְטִבילֹות 7יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל
רּוחֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

ת אֹוִתּיֹו 7ְטִבילֹות ְּכנֶגֶד  7ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹל עֹוד . ְונְִׁשָמתֹו ִמָּכל ּכֹוחֹות ַהִחיצֹונִים
. ִויַכֵּון ְּבָכל ְטִביָלה ְּבאֹות ַאַחת ִמִּׁשְבַעת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ַהֵּסֶדר. ל"ל צ"ם צ"צל

ֹ ָעָליו ֵׁשם  7ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹל עֹוד  ֶׁשּנְִסַּתֵּלק ֵמָעָליו " ֱאלֹוּהַ "ְטִבילֹות ִלְמׁש
ּהַ ַלֵּׁשִדים "ֶׁשּנֱֶאַמר ָּבֶהם , ְּכֶׁשּנְִקַׁשר ַּבֵּׁשִדים ּוְבַס ַהּכֹל ). האזינו' פ" (א ֱא

  .ה"ְטִבילֹות ְּכִמנְיַן ֵׁשם אהי 21יְִהיּו 
  

 א יִיַׁשן ְויְִלַמד , ּוְבֵליל ַהַּתֲענִית יּוַכל ֶלֱאכֹל, יְַקֵּבל ַּתֲענִית ֶׁשל יֹום ֶאָחד ֲאָבל 
  .ָּכל ַהַּליְָלה

  
 יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית יֹאַמר ִוּדּוי זֶה:  

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוָאּנָ  ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , א יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי , ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנַ  ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּויְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֲאָבל . ְחנּו ְו

  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. ַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹותיָ . ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו
. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו

. ֲעַתְענּוָּתִעינּו ְותִ . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם
א ָׁשָוה ָלנּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ָעֵלינּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א . יםּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחקִ , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן

  :ִמּנֶגֶד ֵעינֶי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת , י יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
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 ׁשֹוֵמַע "ִבְרַּכת ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ּבְ , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה

  
 א ִקֵּבל ַּתֲענִית ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ִמנְָחה ָחַׁשב , ִאם 

  .ִהְתַעּנֹותֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי לְ , ְלִהְתַעּנֹות
  

  

  ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
  
  

ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ַּתֲענִית יִָחיד ְלָמָחר ֵמֲעלֹות , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ְּכֵדי ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר ִמְתַמֵעט , ַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים

ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ַמה ', ב ּוְמֻרֶּצה ְּכָקְרָּבן ֵריַח נִיחֹוַח ִאֶּׁשה ַלהְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּו
ּוִבְפָרט ַּבֲעבּור ֵחְטא , ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

א אּוַכל ְואִ . ֶׁשָחָטאִתי ַּבֲעֹון ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ְוַהְקָרבֹות ֶׁשִהְקַרְבִּתי ַלִחיצֹונִים ם 
א ֶאְרֶצה אּוַכל , ְּכֶׁשֶאֵּתן ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִית זֶה, ְלִהְתַעּנֹות אֹו 

א ׁשּום ִאּסּור ְּכָלל ֵהי ' ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ה. ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל ֵהינּו ֵוא ֱא
ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוִמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה , י ּוַבָּקָׁשִתי זֹאתֶׁשְּתַקֵּבל ְּבָרצֹון ְּתִפָּלתִ , ֲאבֹוֵתינּו

ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל , ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשִּמְתַמֵעט ְּבַתֲענִיִתי ְלָמָחר
ַׁשת ְוֵאׁש ָחִמימּות ֻחלְ , ְויְִהיֶה ַהֵחֶלק ַהִּמְתַמֵעט ֵמֶחְלִּבי ְוָדִמי. ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ַח ּוְלַכֵּפר , ְוָהֵריַח ָהעֹוֶלה ִמִּפי ְּבַתֲענִיִתי, ּגּוִפי ִמזְַּבח ַּכָּפָרה ִלְמחֹל ְוִלְס
ֲחָטִאים ֶׁשָחָטאִתי ַּבֲעֹון ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ְוֶסָר ֲעבֹוָדה זָָרה ְוַהְקָטרֹות ַלִחיצֹונִים 

  :ן ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹו. ְוַלֵּׁשִדים
  

 א ִליַׁשן, ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ָׁשָעה ִלְפנֵי ֶׁשּיִָאיר ַהֶּׁשֶמׁש ְויֵֵׁשב ָּכל , יִּזֵָהר ֶׁש
ְויָכֹול ֶלֱאכֹל ַעד ְׁשָעַתיִים ִלְפנֵי ֶׁשיִָאיר ַהֶׁשֶמׁש . ַהַּליְָלה ִלְלמֹד ִלּמּוֵדי קֶֹדׁש

ֲאָבל ָאסּור ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה אֹו ִלְׁשּתֹות , ֵּפרֹות ּוְׁשִתּיָה ַקָּלה, ִרים ַקִּלים ְּכעּוגֹותְּדבָ 
 .יַיִן ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים
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 ִלְפנֵי ַהִּלּמּוד ַּבַּליְָלה יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו:  

  

ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ִּבְדִחילּו , ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ֲהֵרינִי מּוָכן , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

ְלַכֵּפר ַעל , ְוִלנְּדֹד ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת, ִלְלמֹד ַּבִּמְׁשנָה ּוְבִסְתֵרי תֹוָרה
ֹון ֶסָר ֲעבֹוָדה זָָרה ְוַהְקָרָבה ֶׁשִהְקַרְבִּתי ְלֵׁשם ֵׁשִדים ֲחָטִאים ֶׁשָחָטאִתי ַּבעֲ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ְורּוחֹות ָרעֹות ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיֲַעֶלה , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְוִתְמחֹל , יְלָרצֹון ְלָפנֶי ִלּמּוִדי זֶה ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ְוַצַער נִּדּוד ֵׁשנָה ֵמֵעינַ 

ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ִלי ַעל ַחּטֹאַתי ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי 
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  ָכמובא בעמוד הבא, ְוַאְדָרא זּוָטא בּועֹותיֹות ֶׁשל ִּתּקּון ֵליל ׁשָ יֹאַמר ִמְׁשנ.   

 יברך אשר יצר רק אם הוצאך ( ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה יֹאַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר
את . יברך מברכת הנותן לשכוי בינה ועד המעביר חבלי שינה, לנקביו

  )יאמר לאחר עלות השחר ברכות התורה

  צֹות ְּבַכָּונָה גְדֹוָלהִּתּקּון חֲ יאמר.  

 יֹאַמר ְּתִהִּלים ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ִאם נְִׁשָאר זְַמן .  

 ְוִאם ֶאְפָׁשר ַּגם , ְוֲהָלכֹות ְּבָרכֹות, ִאָּׁשה ַעד ֲחצֹות ָליְָלה ִּתְלַמד ֲהָלכֹות ַׁשָּבת
רּוָתה ִלְלמֹוד ֲהָלכֹות ְוִאם ֵאין ֵּבֶאְפׁשָ . ֲהָלכֹות ֶׁשל ִדינֵי נִָדה ְוָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה

ְוַאָחר ֲחצֹות ָליְָלה תֹאַמר ְּתִהִּלים ַעד . ִּתְלַמד ִלּמּוֵדי קֹוֶדׁש ַמה ֶשִּלָּבּה ָחֵפץ, ֵאּלּו
  .ֲעלֹות ַהַּׁשַחר
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  ִמְׁשָניֹות ֵליל ָׁשבּועֹות

  
  מסכת ברכות

ֹ . ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית ֲהנִים נְִכנִָסים ֶלֱאכֹל ִמָּׁשָעה ֶׁשַהּכ
ַוֲחָכִמים . ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר, ַעד סֹוף ָהַאְׁשמּוָרה ָהִראׁשֹונָה, ִּבְתרּוָמָתן
ַמֲעֶׂשה . ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ַעד ֲחצֹות, אֹוְמִרים

ִאם , ָאַמר ָלֶהם. א ָקִרינּו ֶאת ְׁשַמע, לֹו ָאְמרּו, ֶׁשָּבאּו ָבנָיו ִמֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה
א זֹו ִּבְלַבד. ַחּיִָבין ַאֶּתם ִלְקרֹות, א ָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ֶאָּלא ָּכל ַמה , ְו

ֶהְקֵטר ֲחָלִבים . ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות
ִמְצָוָתן , ְוָכל ַהּנֱֶאָכִלין ְליֹום ֶאָחד. ן ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחרִמְצָותָ , ְוֵאָבִרים

ְּכֵדי ְלַהְרִחיק , ָלָּמה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ִאם ֵּכן. ַעד ֶׁשּיֲַעֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר
א ְמָבֵר ַעל ַחּיָב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּו: ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה

ֶהי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹד, ַהּטֹוָבה ָ ֱא . ֶׁשּנֱֶאַמר ְוָאַהְבָּת ֵאת יְי
ֲאִפּלּו הּוא , ּוְבָכל נְַפְׁש. ְּביֵֶצר טֹוב ּוְביֵֶצר ָרע, ִּבְׁשנֵי יְָצֶרי, ְּבָכל ְלָבְב

ְּבָכל ִמָּדה , ָּדָבר ַאֵחר ְּבָכל ְמאֶֹד. ְּבָכל ָממֹונְ, ּוְבָכל ְמאֹדֶ . נֹוֵטל ֶאת נְַפְׁש
א יֵָקל ָאָדם ֶאת רֹאׁשֹו . ּוִמָּדה ֶׁשהּוא מֹוֵדד ָל ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד

ר א יִָּכנֵס ְלהַ . ֶׁשהּוא ְמֻכָּון ְּכנֶֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים, ְּכנֶגֶד ַׁשַער ַהִּמזְָרח
א יֲַעֶׂשּנּו , ּוְבָאָבק ֶׁשַעל ַרגְָליו, ּוְבֻפנְָּדתֹו, ּוְבַמנְָעלֹו, ַהַּביִת ְּבַמְקלֹו ְו

ָהיּו , ָּכל חֹוְתֵמי ְבָרכֹות ֶׁשָהיּו ַבִּמְקָּדׁש. ּוְרִקיָקה ִמַּקל ָוחֶֹמר, ַקַּפנְַּדְריָא
ִהְתִקינּו , ֵאין עֹוָלם ֶאָּלא ֶאָחד, ּוְוָאְמר, ִמֶּׁשִּקְלְקלּו ַהִּמינִין. אֹוְמִרים ִמן ָהעֹוָלם

ֶׁשּיְֵהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת , ְוִהְתִקינּו. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ֶׁשּיְהּו אֹוְמִרים
ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים יְיָ , ֶׁשּנֱֶאַמר ְוִהּנֵה בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם, ְׁשלֹום ֲחֵברֹו ַּבֵּׁשם

ָ , לֹוַוּיֹאְמרּו , ִעָּמֶכם ְואֹוֵמר ַאל ָּתבּוז ִּכי . ְואֹוֵמר יְיָ ִעְּמ ִּגּבֹור ֶהָחיִל. יְָבֶרְכ יְי
ֵהֵפרּו , ַרִּבי נָָתן אֹוֵמר. ְואֹוֵמר ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלייָ ֵהֵפרּו תֹוָרֶת. זְָקנָה ִאֶּמ

  :תֹוָרֶת ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלייָ 
  

  מסכת פאה
, ּוגְִמילּות ֲחָסִדים, ְוָהֵרָאיֹון, ְוַהִּבּכּוִרים, ַהֵּפָאה. עּורֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשִ 

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְוַהֶּקֶרן ַקּיֶֶמת . ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה
ן ָאָדם ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבי, ּוגְִמילּות ֲחָסִדים, ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא

ִמי ֶׁשּיֶׁש לֹו ֲחִמִּׁשים זּוז ְוהּוא נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן : ַלֲחֵברֹו ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכנֶגֶד ֻּכָּלם
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א יִּטֹל, ָּבֶהם ֵאינֹו נְִפָטר ִמן , ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָצִרי ִלּטֹל ְונֹוֵטל. ֲהֵרי זֶה 
ֵאינֹו ֵמת ִמן , י ֶׁשָּצִרי ִלּטֹל ְוֵאינֹו נֹוֵטלְוָכל מִ . ָהעֹוָלם ַעד ֶׁשּיְִצָטֵר ַלְּבִרּיֹות

ְוָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר , ַעד ֶׁשּיְַפְרנֵס ֲאֵחִרים ִמֶּׁשּלֹו, ַהּזְִקנָה
ָ ִמְבָטחֹו א ְוָכל ִמי ֶׁשֵאי. ְוֵכן ַּדּיָן ֶׁשָּדן ִּדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. יְִבַטח ַּבייָ ְוָהיָה יְי נֹו 

א סּוָמא, ִחֵּגר א ִפֵּסחַ , ְו ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהּזְִקנָה , ְועֹוֶׂשה ַעְצמֹו ְּכַאַחד ֵמֶהם, ְו
ְונֱֶאַמר ֶצֶדק ֶצֶדק , ֶׁשּנֱֶאַמר ְודֵֹרׁש ָרָעה ְתבֹוֶאּנּו, ַעד ֶׁשּיְִהיֶה ְּכַאַחד ֵמֶהם

ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהּזְִקנָה ַעד ֶׁשֵעינָיו , ַהִּדיןְוָכל ַּדּיָן ֶׁשּלֹוֵקַח ׁשַֹחד ּוַמֶּטה ֶאת . ִּתְרּדֹף
א ִתָּקח ִּכי ַהּׁשַֹחד יְַעֵּור ִּפְקִחים, ֵּכהֹות   :ֶׁשּנֱֶאַמר ְוׁשַֹחד 

  
  מסכת דמאי

, ּוְבנֹות ִׁשְקָמה, ּוְבנֹות ׁשּוחַ , ְוָהִריִמין ְוָהֻעזְָרִדין, ַהִּׁשיִתין, ַהַּקִּלין ֶׁשַּבְּדַמאי
, ְוַהחֶֹמץ ֶׁשִּביהּוָדה, ָהאֹוג, ּוִביהּוָדה. ְוַהּנְִצָּפה, ְוַהֻּגְפנִין, ָמָרהְונֹוְבלֹות ַהּתְ 

ָּכל . חּוץ ִמֶּׁשל ּדּוְפָרה, ָּכל ַהִּׁשיִתין ְּפטּוִרין, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוַהֻּכְסָּבר
חּוץ ִמן , ּורֹותָּכל ְּבנֹות ִׁשְקָמה ְּפט. חּוץ ֵמִריֵמי ִׁשְקמֹונָה, ָהִריִמין ְּפטּוִרין

ׁשּוָרה , ְוָאַמר, ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ֶעֶׂשר ׁשּורֹות ֶׁשל ֶעֶׂשר ֶעֶׂשר ַּכֵּדי יַיִן: ַהֻּמְסָטפֹות
ֲחִצי . נֹוֵטל ְׁשֵּתי ָחִבּיֹות לֹוְכָסן, ְוֵאין יָדּוַע ֵאיזֹו ִהיא, ַהִחיצֹונָה ַאַחת ַמֲעֵׂשר

נֹוֵטל ַאְרַּבע ָחִבּיֹות , יָדּוַע ֵאיזֹו ִהיאְוֵאין , ׁשּוָרה ַהִחיצֹונָה ַאַחת ַמֲעֵׂשר
נֹוֵטל ׁשּוָרה ַאַחת , ְוֵאין יָדּוַע ֵאיזֹו ִהיא, ׁשּוָרה ַאַחת ַמֲעֵׂשר. ֵמַאְרַּבע זִָוּיֹות

נֹוֵטל ְׁשֵּתי ׁשּורֹות , ְוֵאין יָדּוַע ֵאיזֹו ִהיא, ֲחִצי ׁשּוָרה ַאַחת ַמֲעֵׂשר. לֹוְכָסן
  :נֹוֵטל ִמָּכל ָחִבית ְוָחִבית, ְוֵאין יָדּוַע ֵאיזֹו ִהיא, ַמֲעֵׂשר ָחִבית ַאַחת. לֹוְכָסן

  
  מסכת כלאים

ַהֻּכְּסִמין , ַהְּׂשעֹוִרים ְוִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל. ַהִחִּטים ְוַהּזּונִין ֵאינָם ִּכְלַאיִם זֶה ָבזֶה
ֵאינָם , ָבן ְוַהְּׁשעּוִעיתּופֹול ַהּלָ , ַהֻּפְרְקָדן ְוַהּטַֹפח, ַהּפֹול ְוַהַּסִּפיר, ְוַהִּׁשיפֹון

. ֲאסּורֹות ִמּׁשּום ִּכְלָאיִם, אֹותֹות ַהַּגְרִּדין ְואֹותֹות ַהּכֹוְבִסים: ִּכְלַאיִם זֶה ָבזֶה
, ְוַהּׁשֹוְמָטּה ַּבַּׁשָּבת, ְוֵאין ָּבּה ִמּׁשּום ִּכְלַאיִם, ֵאינָּה ִחּבּור, ַהּתֹוֵכף ְּתִכיָפה ַאַחת

ְוַהּׁשֹוְמָטּה , ְויֶׁש ָּבּה ִמּׁשּום ִּכְלַאיִם, ִחּבּור, ָראֶׁשיָה ְלַצד ֶאָחדָעָׂשה ְׁשנֵי . ָּפטּור
ַהַּׂשק ְוַהֻּקָּפה ִמְצָטְרִפין . ַעד ֶׁשּיְַׁשֵּלׁש, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ַחּיָב, ַּבַּׁשָּבת

  :ַלִּכְלָאיִם
  

  מסכת שביעית
ָּכל זְַמן , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ְׁשִבִעיתַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְׂשֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב 
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ּוְקרֹוִבין ִּדְבֵרי ֵאּלּו ִלְהיֹות . ַעד ָהֲעֶצֶרת, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ֶׁשהּוא יֶָפה ַלֶּפִרי
ֶוה ִמן ַהֵּגר . רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, ַהַּמֲחזִיר חֹוב ַּבְּׁשִביִעית: ְּכִדְבֵרי ֵאּלּו ַה

. רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, ְוִאם ֶהֱחזִיר. א יֲַחזִיר ְלָבנָיו, ּנְִתַּגּיְרּו ָבנָיו ִעּמֹוׁשֶ 
רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה , ְוָכל ַהְמַקּיֵם ֶאת ְּדָברֹו. נְִקנִין ִּבְמִׁשיָכה, ָּכל ַהִּמַּטְלְטִלין

  :ֵהיֶמּנּו
  

  מסכת תרומות
, ְוַהּׁשֹוֶטה, ַהֵחֵרׁש. ֵאין ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמה, ם ָּתְרמּוְואִ , א יְִתרֹומּו, ֲחִמָּׁשה
ֲאִפּלּו , נְָכִרי ֶׁשָּתַרם ֶאת ֶׁשל יְִׂשָרֵאל. ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ְוַהָּקָטן

ֵּתי ּוְבבָ , ַמְדִליִקין ֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ְּבָבֵּתי ְכנִֵסּיֹות: ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה, ִבְרׁשּות
ַּבת יְִׂשָרֵאל . ְוַעל ַּגֵּבי ַהחֹוִלין ִּבְרׁשּות ּכֵֹהן, ּוַבְּמבֹואֹות ָהֲאֵפִלין, ִמְדָרׁשֹות

ַמְדִליִקין . ָאִביָה ַמְדִליק ִּבְרׁשּוָתּה, ְוִהיא ְלמּוָדה ֵאֶצל ָאִביהָ , ֶׁשּנִֵּׂשאת ַלּכֵֹהן
א ְבֵבית ָהֵאֶבל, ְּבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה , ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. י ַרִּבי יְהּוָדהִּדְברֵ , ֲאָבל 

א ְבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה, ְּבֵבית ָהֵאֶבל ַרִּבי . ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר ָּכאן ְוָכאן. ֲאָבל 
  :ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ָּכאן ְוָכאן

  
  מסכת מעשרות

ַחּיָב , ִמן ָהָאֶרץְוגִּדּוָליו , ְונְִׁשָמר, ָּכל ֶׁשהּוא אֶֹכל, ְּכָלל ָאְמרּו ַּבַּמֲעְׂשרֹות
ַאף ַעל ִּפי , ָּכל ֶׁשְּתִחָּלתֹו אֶֹכל ְוסֹופֹו אֶֹכל, ְועֹוד ְּכָלל ַאֵחר ָאְמרּו. ַּבַּמַעְׂשרֹות

ֲאָבל , ְוָכל ֶׁשֵאין ְּתִחָּלתֹו אֶֹכל. ַחּיָב ָקָטן ְוגָדֹול, ֶׁשהּוא ׁשֹוְמרֹו ְלהֹוִסיף אֶֹכל
, ּוָבָצל ֶׁשל ִרְכָּפא, ׁשּום ַּבַעל ֶּבִכי: ָעֶׂשה אֶֹכלֵאינֹו ַחּיָב ַעד ֶׁשּיֵ , סֹופֹו אֶֹכל

ַרִּבי , ַאף ַהַּקְרָקס, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ְוָהֲעָדִׁשים ַהִּמְצִרּיֹות, ּוגְִריִסין ַהִּקיְלִקין
ְונְִלָקִחין ִמָּכל ָאָדם , ְּפטּוִרים ִמן ַהַּמַעְׂשרֹות, יֹוֵסי אֹוֵמר ַאף ַהּקּוְטנִים

, זֶַרע ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות, זֶַרע ְּבָצִלים, זֶַרע ְּכֵרִׁשים, זֶַרע לּוף ָהֶעְליֹון. יִעיתַּבְּׁשבִ 
ְונְִלָקִחין ִמָּכל , ְּפטּוִרים ִמן ַהַּמַעְׂשרֹות, ּוְׁשָאר זְֵרעֹונֵי גִּנָה ֶׁשֵאינָן נֱֶאָכִלים

  :י ֵאּלּו יֵָאֵכלּוֲהרֵ , ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִביֶהן ְּתרּוָמה, ָאָדם ַּבְּׁשִביִעית
  

  מסכת מעשר שני
, ְוֵאין ַמֲחִליִפין אֹותֹו, ְוֵאין ְמַמְׁשְּכנִין אֹותֹו, ֵאין מֹוְכִרין אֹותֹו, ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי

א ׁשֹוְקִלין ְּכּנֶגְּדֹו א יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִּבירּוָׁשַליִם. ְו ֵהיָל יַיִן ְוֶתן ִלי , ְו
יֹוָחנָן ּכֵֹהן ָּגדֹול : ֲאָבל נֹוְתנִין זֶה ָלזֶה ַמְּתנַת ִחּנָם. ל ַהֵּפרֹותְוֵכן ְׁשָאר ּכָ . ֶׁשֶמן

ְוַעד . ְוֶאת ַהּנֹוְקִפים, ַאף הּוא ִּבֵּטל ֶאת ַהְמעֹוְרִרים. ֶהֱעִביר הֹוַדיַת ַהַּמֲעֵׂשר
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  :ל ַעל ַהְּדַמאיּוְביָָמיו ֵאין ָאָדם ָצִרי ִלְׁשאֹו, יָָמיו ָהיָה ַפִּטיׁש ַמֶּכה ִבירּוָׁשַליִם
  

  מסכת חלה
ַהִחִטים ְוַהְׂשעֹוִרים ְוַהֻּכְסִמּין ְוִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל , ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ַחּיִָבין ַּבַחָּלה

ַוֲאסּוִרין ֶּבָחָדש ִמִּלְפנֵי , ּוִמְצָטְרִפין זֶה ִעם זֶה, ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִָבין ַּבַחָּלה. ְוִׁשיפֹון
. ָהעֶֹמר ַמִּתיָרן, ְוִאם ִהְׁשִריׁשּו קֶֹדם ָלעֶֹמר. ִמִּלְפנֵי ָהעֶֹמר ּוִמִּלְקצֹור, ַהֶּפַסח

, ֶּבן ַאנְִטינֹוס ֶהֱעָלה ְבכֹורֹות ִמָּבֶבל: ֲאסּוִרין ַעד ֶׁשּיָבֹוא ָהעֶֹמר ַהָּבא, ְוִאם ָלאו
א ִקְּבלּו ִמֶּמּנּו א ִקּבְ , יֹוֵסף ַהּכֵֹהן ֵהִביא ִבּכּוֵרי יַיִן ְוֶׁשֶמן. ְו ַאף . לּו ִמֶּמּנּוְו

א , ְוֶהֱחזִרּוהּו, ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ָקָטן ִּבירּוָׁשַליִם, הּוא ֶהֱעָלה ָבנָיו ּוְבנֵי ֵביתֹו ֶׁש
ִמְּפנֵי , ֲאִריסטֹון ֵהִביא ִבּכּוָריו ֵמַאַּפְמיָא ְוִקְּבלּו ִמֶּמּנּו. יִָּקַבע ַהָּדָבר חֹוָבה

  :קֹונֶה ְּבַפְרָור ֶׁשִּבירּוָׁשָליִםּכְ , ַהּקֹונֶה ְבסּוְריָא, ֶׁשָאְמרּו
  

  מסכת ערלה
ֲאִפּלּו ָאַמר ַהְּפנִיִמי , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ָּפטּור ִמן ָהָעְרָלה, ַהּנֹוֵטַע ִלְסיָג ּוְלקֹורֹות

ְּבֶאֶרץ , ָסֵפק ָעְרָלה: ְוַהִחיצֹון ָּפטּור, ַהְּפנִיִמי ַחּיָב, ְלַמֲאָכל ְוַהִחיצֹון ִלְסיָג
א , ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ יֹוֵרד ְולֹוֵקחַ , ּוְבסּוְריָא ֻמָּתר, ֵאל ָאסּוריְִׂשרָ  ּוִבְלַבד ֶׁש

, ְּבֶאֶרץ יְִׁשָרֵאל ָאסּור, ְויָָרק נְִמָּכר חּוָצה לֹו, ֶּכֶרם נָטּוַע יָָרק. יְִרֶאּנּו לֹוֵקט
, ֶהָחָדׁש. א יְִלקֹוט ַּבּיָדּוִבְלַבד ׁשֶ , ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ יֹוֵרד ְולֹוֵקט, ּוְבסּוְריָא ֻמָּתר

  :ִמְּדְבֵרי סֹוְפִרים, ְוַהִּכְלַאיִם. ֲהָלָכה, ְוָהָעְרָלה. ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום
  

  מסכת בכורים
א קֹוִרין, יֵׁש ְמִביִאין ִּבּכּוִרים ְוקֹוִרין ֵאּלּו . ְויֵׁש ֶׁשֵאינָן ְמִביִאין, ְמִביִאין ְו

ְוֵכן , ַהּנֹוֵטַע ְלתֹו ֶׁשלֹו ְוִהְבִרי ְלתֹו ֶׁשל ּיִָחיד אֹו ֶׁשל ַרִּבים, ִאיןֶׁשֵאינָן ְמִבי
ַהּנֹוֵטַע ְלתֹו ֶׁשּלֹו . ַהַּמְבִרי ִמּתֹו ֶׁשל ּיִָחיד אֹו ִמּתֹו ֶׁשל ַרִּבים ְלתֹו ֶׁשּלֹו

. ֲהֵרי זֶה ֵאינֹו ֵמִביא, ים ָּבֶאְמַצעְוֶדֶר ַהּיִָחיד ְוֶדֶר ָהַרּבִ , ְוִהְבִרי ְלתֹו ֶׁשּלֹו
ֵאן ׂשֹוְרִפין , ֵּכיַצד ֵאינֹו ָׁשֶוה ָלֲאנִָׁשים ְונִָׁשים: ָּכזֶה ֵמִביא, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר

א ָכֲאנִָׁשים , ְוֵאין ַחּיִָבין ָעָליו ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש, ְּתרּוָמה ַעל ֻּטְמַאת זִיָבתֹו
א ַכנִָׁשים, ְמָּכר ְּבֶעֶבד ִעְבִריְוֵאין נִ . ְונִָׁשים א . א ָכֲאנִָׁשים ְו ְוֵאינֹו נֱֶעַר 

א ַּכּנִָׁשים ְוִאם ָאַמר א ִאָּׁשה, ָּכֲאנִָׁשים ְו א ִאיׁש ְו . נָזִיר, ֲהֵרינִי נָזִיר ֶׁשּזֶה 
א יְָכלּו ֲחָכִמים וְ , ַאנְְּדרֹוגִינֹוס ְּבִרּיָה ִבְפנֵי ַעְצָמּה הּוא, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

ְּפָעִמים ֶׁשהּוא , ֲאָבל טּוְמטּום ֵאינֹו ֵכן. ְלַהְכִריַע ָעָליו ִאם הּוא ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה
  :ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ִאָּׁשה, ִאיׁש
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  מסכת שבת
. יַצדּכֵ . ּוְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ, יְִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ִּבְפנִים

ָּפַׁשט ֶהָענִי ֶאת יָדֹו ִלְפנִים ְונַָתן ְלתֹו , ֶהָענִי עֹוֵמד ַּבחּוץ ּוַבַעל ַהַּביִת ִּבְפנִים
. ֶהָענִי ַחּיָב ּוַבַעל ַהַּביִת ָּפטּור, אֹו ֶׁשּנַָטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, יָדֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּביִת

אֹו ֶׁשּנַָטל ִמּתֹוָכּה , ְונַָתן ְלתֹו יָדֹו ֶׁשל ָענִיָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּביִת ֶאת יָדֹו ַלחּוץ 
ָּפַׁשט ֶהָענִי ֶאת יָדֹו ִלְפנִים ְונַָטל ַּבַעל . ַּבַעל ַהַּביִת ַחּיָב ְוֶהָענִי ָּפטּור, ְוִהְכנִיס

ַהַּביִת ָּפַׁשט ַּבַעל . ְׁשנֵיֶהם ְּפטּוִרין, אֹו ֶׁשּנַָתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ַהַּביִת ִמּתֹוָכּה
: ְׁשנֵיֶהם ְּפטּוִרין, אֹו ֶׁשּנַָתן ְלתֹוָכּה ְוִהְכנִיס, ֶאת יָדֹו ַלחּוץ ְונַָטל ֶהָענִי ִמּתֹוָכּה

ּפֹוְקִקין ֶאת . ְונְִׁשָאִלין ִלְדָבִרים ֶׁשֵהן ְלצֶֹר ַהַּׁשָּבת, ְמִפיִרין נְָדִרים ַּבַּׁשָּבת
ּוַמֲעֶׂשה ִביֵמי ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי . ַהִּמְקֶוה ּומֹוְדִדין ֶאת ַהַּמְטִלית ְוֶאת, ַהָּמאֹור

ְוָקְׁשרּו ֶאת , ֶׁשָּפְקקּו ֶאת ַהָּמאֹור ְּבָטִפיחַ , ָצדֹוק ּוִביֵמי ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטנִית
, ּוִמִּדְבֵריֶהן ָלַמְדנּו. ַהְּמִקָּדה ְבגִֶמי ֵליַדע ִאם יֵׁש ַּבִּגיגִית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו

  :ְקִקין ּומֹוְדִדין ְוקֹוְׁשִרין ַּבַּׁשָּבתֶׁשּפֹו
  

  מסכת עירובין
ֵאינֹו , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. יְַמֵעט, ָמבֹוי ֶׁשהּוא גָבֹוַּה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה

ַאף ַעל ִּפי , ְוִאם יֶׁש לֹו צּוַרת ַהֶּפַתח. יְַמֵעט, ְוָהָרָחב ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות. ָצִרי
ּכֵֹהן , ֶׁשֶרץ ֶׁשּנְִמָצא ַבִּמְקָדׁש: ֵאין ָצִרי ְלַמֵעט, ב ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹותֶׁשהּוא ָרחָ 

א ְלַׁשהֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה, מֹוִציאֹו ְבֶהְמיָנֹו ַרִּבי . ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן ְּברֹוָקא, ֶׁש
א ְלַרּבֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה, ִּבְצַבת ֶׁשל ֵעץ, יְהּוָדה אֹוֵמר ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין  .ֶׁש

ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן , ִמן ַהֵהיָכל ּוִמן ָהאּוָלם ּוִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבח, אֹותֹו
, ָמקֹום ֶׁשַחּיִָבין ַעל זְדֹונֹו ָכֵרת ְוַעל ִׁשגְגָתֹו ַחָּטאת, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. נַּנָס

ַרִּבי ִׁשְמעֹון . ל ַהְּמקֹומֹות ּכֹוִפין ָעָליו ְּפַסְכֵּתרּוְׁשָאר ּכָ , ִמָּׁשם מֹוִציִאין אֹותֹו
א ִהִּתירּו ְל ֶאָּלא , ִמֶּׁשְּל נְָתנּו ָל, ָמקֹום ֶׁשִהִּתירּו ְל ֲחָכִמים, אֹוֵמר ֶׁש

  :ִמּׁשּום ְׁשבּות
  

  מסכת פסחים
ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵאין ַמְכנִיִסין . ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵר, אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר

ָמקֹום , ְוָלָּמה ָאְמרּו ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַּבַּמְרֵּתף. ּבֹו ָחֵמץ ֵאין ָצִרי ְּבִדיָקה
. ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַעל ְּפנֵי ָכל ַהַּמְרֵּתף, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ֶׁשַּמְכנִיִסין ּבֹו ָחֵמץ
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ַהֶּפַסח ַאַחר : ּורֹות ַהִחיצֹונֹות ֶׁשֵהן ָהֶעְליֹונֹותְׁשֵּתי ׁש, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים
ֵּבַר ִּבְרַּכת . ְמַטְמִאין ֶאת ַהּיָָדיִם, ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר. ְמַטֵּמא ֶאת ַהּיָָדיִם, ֲחצֹות

ִּדְבֵרי , א ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ֵּבַר ֶאת ֶׁשל זֶַבח. ַהֶּפַסח ָּפַטר ֶאת ֶׁשל זֶַבח
א זֹו פֹוֶטֶרת זֹו, א זֹו פֹוֶטֶרת זֹו, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. י יְִׁשָמֵעאלַרּבִ    :ְו
  

  מסכת חגיגה
, ְונִָׁשים, ְוַאנְְּדרֹוגִינֹוס, ְוֻטְמטּום, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ַהּכֹל ַחּיִָבין ָּבְרִאּיָה

ּוִמי ֶׁשֵאינֹו , ְוַהּזֵָקן, ְוַהחֹוֶלה, ָמאְוַהּסּו, ַהִחֵּגר, ַוֲעָבִדים ֶׁשֵאינָם ְמֻׁשְחָרִרים
ּכֹל ֶׁשֵאינֹו יָכֹול ִלְרּכֹוב ַעל ְּכֵתָפיו ֶׁשל ָאִביו , ֵאיזֶהּו ָקָטן. יָכֹול ַלֲעלֹות ְּבַרגְָליו

ּכֹל , ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ִּדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי, ְוַלֲעלֹות ִמירּוָׁשַליִם ְלַהר ַהַּביִת
, ֶׁשּנֱֶאַמר, יָכֹול ֶלֱאחֹוז ְּביָדֹו ֶׁשל ָאִביו ְוַלֲעלֹות ִמירּוָׁשַליִם ְלַהר ַהַּביִתֶׁשֵאינֹו 

ׁש ְרגִָלים ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו , ֵּכיַצד ַמֲעִביִרים ַעל ָטֳהַרת ָהֲעזָָרה: ָׁש
א ִּתְּגעּו ַּבּׁשֻ , ְואֹוְמִרין ָלֶהם, ַּבִּמְקָּדׁש . ּוְתַטְּמאּוהּו) ּוַבְּמנֹוָרה(ְלָחן ִהּזֲָהרּו ֶׁש

ֶׁשִאם נְִטְמאּו , יֵׁש ָלֶהם ְׁשנִּיִים ּוְׁשִליִׁשים, ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש
ְטעּונִין , ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש. יִָביאּו ְׁשנִּיִים ַּתְחֵּתיֶהן, ָהִראׁשֹונִים

ִּדְבֵרי ַרִּבי , ִמְּפנֵי ֶׁשֵהן ַּכַּקְרַקע, ח ַהּזָָהב ּוִמזְַּבח ַהּנְחֶֹׁשתחּוץ ִמִּמזְּבַ , ְטִביָלה
  :ִמְּפנֵי ֶׁשֵהן ְמֻצִּפין, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֱאִליֶעזֶר

  
  

  מסכת ביצה
, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ֵּתָאֵכל, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ְּביֹום טֹוב

ּוֵבית ִהֵּלל . ְׂשאֹור ְּבַכּזַיִת ְוָחֵמץ ְּבַכּכֹוֶתֶבת, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ָאֵכלא ּתֵ 
, א יֹוִליכּו ְביָָדם ָמנֹות, ִמי ֶׁשּזִֵּמן ֶאְצלֹו אֹוְרִחים: זֶה ָוזֶה ְּבַכּזַיִת, אֹוְמִרים

ַמְׁשִקין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ֵאין . ֶאָּלא ִאם ֵּכן זִָּכה ָלֶהם ָמנֹוֵתיֶהם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב
. ַהָּלנֹות ָּבִעיר, ֵאּלּוֵהן ַּביְתֹות. ֲאָבל ַמְׁשִקין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהַּביְתֹות, ַהִּמְדָּבִרּיֹות
  :ַהָּלנֹות ָּבֲאָפר, ִמְדָּבִרּיֹות

  
  מסכת מועד קטן

ֵּבין , ֶׁשּיָָצא ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ִמַּמְעיָן, ַמְׁשִקין ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ַּבּמֹוֵעד ּוַבְּׁשִביִעית
א יָָצא ַּבְּתִחָּלה א ִמֵּמי . ִמַּמְעיָן ֶׁש א ִמֵּמי ַהְּגָׁשִמים ְו ֲאָבל ֵאין ַמְׁשִקין 

, ַּבֲחנָֻּכה ּוְבפּוִרים, ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים: ְוֵאין עֹוִׂשין עּוגִּיֹות ַלְּגָפנִים. ַהִּקילֹון
א ְמַעּנֹות , נְִקַּבר ַהֵּמת. א ְמקֹונְנֹות) ֲאָבל(ה ּוָבזֶה ָּבזֶ , ְמַעּנֹות ּוְמַטְּפחֹות
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א ְמַטְּפחֹות ֶׁשַאַחת ְמַדֶּבֶרת ְוֻכָּלן , ִקינָה. ֶׁשֻּכָּלן עֹונֹות ְּכֶאָחת, ֵאיזֶהּו ִעּנּוי. ְו
ֲאָבל . נָהְוִאָּׁשה ְרעּוָתּה ִקי, ְוַלֵּמְדנָה ְבנֵֹתיֶכם נִֶהי, ֶׁשּנֱֶאַמר, עֹונֹות ַאֲחֶריהָ 

ּוָמָחה ֲאדֹנָי יֱהִֹוה ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל , ִּבַּלע ַהָּמֶות ְלנֶַצח, ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא אֹוֵמר
  :'ָּפנִים וגו

  
  מסכת ראש השנה

ְּבֶאָחד . ְּבֶאָחד ְּבנִיָסן רֹאׁש ַהָּׁשנָה ַלְּמָלִכים ְוָלְרָגִלים. ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשנִים ֵהם
, ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים. ַהָּׁשנָה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה ֶּבֱאלּול רֹאׁש

, ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשנָה ַלָּׁשנִים ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹות. ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי
. ִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאיּכְ , רֹאׁש ַהָּׁשנָה ָלִאיָלן, ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט. ַלּנְִטּיָעה ְוַליְָרקֹות
. ֶׁשל ָׁשלׁש ָׁשלׁש, ָׁשלׁש, ֵסֶדר ְּתִקיעֹות: ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

ָּתַקע . ִׁשעּור ְּתרּוָעה ְּכָׁשלׁש יְָבבֹות. ִׁשעּור ְּתִקיָעה ְּכָׁשלׁש ְּתרּועֹות
ִמי ֶׁשֵּבַר ְוַאַחר ָּכ . ֵאין ְּביָדֹו ֶאָּלא ֶאָחת ,ּוָמַׁש ַּבְּׁשנִּיָה ִכְׁשַּתיִם, ָּבִראׁשֹונָה

ְּכֵׁשם ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור . ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ָׁשלׁש ְּפָעִמים, נְִתַמּנָה לֹו ׁשֹוָפר
 ְׁשִליַח ִצּבּור מֹוִציא ֶאת, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ָּכ ָּכל יִָחיד ְויִָחיד ַחּיָב, ַחּיָב

  :ָהַרִּבים יְֵדי חֹוָבָתן
  

  מסכת יומא
ִׁשְבַעת יִָמים קֶֹדם יֹום ַהִּכּפּוִרים ַמְפִריִׁשין ּכֵֹהן ָּגדֹול ִמֵּביתֹו ְלִלְׁשַּכת 

ַרִּבי יְהּוָדה . ֶׁשָּמא יֱֶאַרע ּבֹו ְפסּול, ּוַמְתִקינִין לֹו כֵֹהן ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ַּפְלֶהְדִרין
ֶׁשּנֱֶאַמר ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו , ֶׁשָּמא ָתמּות ִאְׁשּתֹו, ת ַמְתִקינִין לֹוַאף ִאָּׁשה ַאֶחרֶ , אֹוֵמר

, ָהאֹוֵמר: ֵאין ַלָּדָבר סֹוף, ִאם ֵּכן, ָאְמרּו לֹו. זֹו ִאְׁשּתֹו, ֵּביתֹו. ּוְבַעד ֵּביתֹו
ֶאֱחָטא  .ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּביָדֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב

, ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום. ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר
, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר

ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם , י ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָהֶאת זֹו ָּדַרׁש ַרּבִ . ַעד ֶׁשּיְַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו
ָ ִּתְטָהרּו ֲעֵברֹות . יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, ִלְפנֵי יְי

ָאַמר . ַעד ֶׁשּיְַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו
, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ִלְפנֵי ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ַאְׁשֵריֶכם יְִׂשָרֵאל, ָבאַרִּבי ֲעִקי

, ְואֹוֵמר. ְוזַָרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמיִם ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם, ֶׁשּנֱֶאַמר, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמיִם
 ָ דֹוׁש ָּברּו הּוא ַאף ַהּקָ , ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, ִמְקֵוה יְִׂשָרֵאל יְי

  :ְמַטֵהר ֶאת יְִׂשָרֵאל
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  מסכת סוכה
. ַרִּבי יְהּוָדה ַמְכִׁשיר. ְּפסּוָלה, ֻסָּכה ֶׁשִהיא גְבֹוָהה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה

ׁש ְּדָפנֹות, ְוֶׁשֵאינָּה ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְוֶׁשַחָּמָתּה ְמֻרָּבה , ְוֶׁשֵאין ָלּה ְׁש
ְוֵאיזֹו . ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרין, ֵּבית ַׁשַּמאי ּפֹוְסִלין, ֻסָּכה יְָׁשנָה. ְּפסּוָלה, ּהִמִּצָלתָ 

ֲאָבל ִאם ֲעָׂשָאּה ְלֵׁשם . ָּכל ֶׁשֲעָׂשָאּה קֶֹדם ֶלָחג ְׁשלִׁשים יֹום, ִהיא ֻסָּכה יְָׁשנָה
, ֹום ֶאָחד ְלַהְפִסיק ֵּבינְַתיִםי) ִלְהיֹות(ָחל : ְּכֵׁשָרה, ֲאִפּלּו ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשנָה, ַחג

ּוִבְׁשָאר . ְוַהִּמְתַעֵּכב נֹוֵטל ְׁשַּתיִם, ָהיָה נֹוֵטל ֶעֶׂשר ַחּלֹות, ִמְׁשָמר ֶׁשּזְַמּנֹו ָקבּועַ 
ַהּנְִכנָס , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ֵׁשׁש, ַהּנְִכנָס נֹוֵטל ֵׁשׁש, יְמֹות ַהָּׁשנָה
. ְוַהּיֹוְצִאין ַּבָּדרֹום, ַהּנְִכנִָסין חֹוְלִקין ַּבָּצפֹון. ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ָחֵמׁש, נֹוֵטל ֶׁשַבע

  :ְוַחּלֹונָּה ְסתּוָמה, ְוַטַּבְעָּתּה ְקבּוָעה, ִּבְלָּגה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ַּבָּדרֹום
  

  מסכת תענית
ָהִראׁשֹון ) טֹוב(ִמיֹום , אֹוֵמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר. ֵמֵאיָמַתי ַמזְִּכיִרין ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים

. ָאַמר לֹו ַרִּבי יְהֹוֻׁשעַ . ִמּיֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג, ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע אֹוֵמר. ֶׁשל ָחג
ָאַמר לֹו ַרִּבי . ָלָמה ַמזְִּכיר, הֹוִאיל ְוֵאין ַהְּגָׁשִמים ֶאָּלא ִסיַמן ְקָלָלה ֶּבָחג

א ָאַמרְ , ֱאִליֶעזֶר ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד , ֶאָּלא ְלַהזְִּכיר, ִּתי ִלְׁשאֹולַאף ֲאנִי 
ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן : ְלעֹוָלם יְֵהא ַמזְִּכיר, ִאם ֵּכן, ָאַמר לֹו. ַהֶּגֶׁשם ְּבעֹונָתֹו

, ּוִריםא ָהיּו יִָמים טֹוִבים ְליְִׂשָרֵאל ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפ, ַּגְמִליֵאל
א ְלַבּיֵׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין , ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות יְרּוָׁשַליִם יֹוְצאֹות ִּבְכֵלי ָלָבן ְׁשאּוִלין ֶׁש

. ּוְבנֹות יְרּוָׁשַליִם יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ָּכל ַהֵּכִלים ְטעּונִין ְטִביָלה. לֹו
ַאל ִּתֵּתן . ָמה ַאָּתה בֹוֵרר ָל, ּוְרֵאה ָׂשא נָא ֵעינֶי, ָּבחּור, ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות

ָ ִהיא , ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי. ֵּתן ֵעינֶי ַּבִּמְׁשָּפָחה, ֵעינֶי ַּבּנֹוי ִאָּׁשה יְִרַאת יְי
ְוֵכן הּוא . ִויַהְללּוָה ַּבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיהָ , ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי יֶָדיהָ , ְואֹוֵמר. ִתְתַהָּלל

מֹה ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום , אֹוֵמר ְצֶאינָה ּוְרֶאינָה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁש
זֶה , ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו. זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה, ְּביֹום ֲחֻתּנָתֹו. ֲחֻתּנָתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו

  :ָאֵמן. ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּוֶׁשּיִָּבנֶה , ִּבנְיַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
  

  מסכת שקלים
ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו קֹוִרין . ְּבֶאָחד ַּבֲאָדר ַמְׁשִמיִעין ַעל ַהְּׁשָקִלים ְוַעל ַהִּכְלַאיִם

ּוְמַתְּקנִין ֶאת ַהְּדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות ְוֶאת ִמְקְואֹות , ֶאת ַהְּמגִָּלה ַּבְּכַרִּכין
ְויֹוְצִאין ַאף ַעל , ּוְמַצּיְנִין ֶאת ַהְּקָברֹות, ין ָּכל ָצְרֵכי ָהַרִּביםְועֹוׂשִ , ַהַּמיִם

ְוֶׁשל מּוָסִפין , נִָּתנִין ֵמֲחִצי ֶּכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבִּמזְָרח, ֵאָבֵרי ַהָּתִמיד: ַהִּכְלָאיִם
ָּתנִין ִמַּתַחת ַּכְרּכֹב ְוֶׁשל ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים נִ , נִָּתנִין ֵמֲחִצי ֶּכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבַּמֲעָרב
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ֲאָבל , ַהְּׁשָקִלים ְוַהִּבּכּוִרים ֵאין נֹוֲהגִין ֶאָּלא ִּבְפנֵי ַהַּביִת, ַהִּמזְֵּבַח ִמְּלַמָטה
א ִּבְפנֵי  ַמֲעַׂשר ָּדגָן ּוַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְוַהְּבכֹורֹות נֹוֲהִגין ֵּבין ִּבְפנֵי ַהַּביִת ֵּבין ֶׁש

ָהאֹוֵמר , ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ֲהֵרי זֶה קֶֹדׁש, יׁש ְׁשָקִלים ּוִבּכּוִריםַהַּמְקּדִ . ַהַּביִת
  :ֵאינָן קֶֹדׁש, ִּבּכּוִרים קֶֹדׁש

  
  מסכת מגילה

ָׁשה ָעָׂשר, ִּבְׁשנֵים ָעָׂשר, ְמגִָּלה נְִקֵראת ְּבַאַחד ָעָׂשר , ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ִּבְׁש
א יֹוֵתר א ָּפחֹות, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּכַרִּכין ַהֻּמָּקִפין חֹוָמה ִמימֹות יְהֹוֻׁשַע ִּבן . ְו

, קֹוִרין ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ְּכָפִרים ַוֲעיָרֹות ְּגדֹולֹות. קֹוִרין ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, נּון
א , ַמֲעֵׂשה ְראּוֵבן: ֶאָּלא ֶׁשַהְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכנִיָסה . ִמַּתְרֵּגםנְִקָרא ְו

, ְוַהֵּׁשנִי. נְִקָרא ּוִמַּתְרֵּגם, ַמֲעֵׂשה ֵעגֶל ָהִראׁשֹון. נְִקָרא ּוִמַּתְרֵּגם, ַמֲעֵׂשה ָּתָמר
א ִמַּתְרֵּגם א , ַמֲעֵׂשה ָּדִוד ְוַאְמנֹון, ִּבְרַּכת ּכֲֹהנִים. נְִקָרא ְו א נְִקָרִאין ְו

, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ְוַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר. ָבהֵאין ַמְפִטיִרין ַּבֶּמְרּכָ . ִמַּתְרְּגִמין
  :ֵאין ַמְפִטיִרין ְּבהֹוַדע ֶאת יְרּוָׁשַליִם

  
  מסכת יבמות

ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה נִָׁשים ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִּבּום 
, ּוַבת ְּבנָּה, ַּבת ִאְׁשּתֹו, ּוַבת ְּבנֹו, ּוַבת ִּבּתֹו, ִּבּתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן. ַעד סֹוף ָהעֹוָלם

ַוֲאחֹות , ַוֲאחֹות ִאּמֹו, ֲאחֹותֹו ֵמִאּמֹו, ְוֵאם ָחִמיו, ֲחמֹותֹו ְוֵאם ֲחמֹותֹו, ּוַבת ִּבָּתה
א ָהיָה ְבעֹוָלמֹו, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֵמִאּמֹו, ִאְׁשּתֹו י ֵאּלּו ֲהרֵ , ְוַכָּלתֹו, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁש

. ַעד סֹוף ָהעֹוָלם, ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִּבּום
ָצרֹוֵתיֶהן , אֹו ֶׁשּנְִמְצאּו ַאיְלֹונִיֹות, אֹו נְִתָּגְרׁשּו, אֹו ֵמֲאנּו, ְוֻכָּלן ִאם ֵמתּו

ֵאם ֲחמֹותֹו ּוְבֵאם ָחִמיו ֶׁשּנְִמְצאּו ְוִאי ַאָּתה יָכֹול לֹוַמר ַּבֲחמֹותֹו ּובְ . ֻמָּתרֹות
, ְּכֶׁשּיַָרְדִּתי ִלנְַהְרְּדָעא ְלַעֵּבר ַהָּׁשנָה, ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: ַאיְלֹונִּיֹות אֹו ֶּׁשֵּמֵאנּו

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵאין ַמִּׂשִאין ֶאת ָהִאָּׁשה , ָאַמר ִלי, ָמָצאִתי נְֶחְמיָה ִאיׁש ֵּבית ְּדִלי
ֵּכן , ְונּוֵמִתי לֹו. ֶאָּלא ַרִּבי יְהּוָדה ֶּבן ָּבָבא, יְִׂשָרֵאל ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחדְּבֶאֶרץ 

ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשַהְּמִדינָה ְמֻׁשֶּבֶׁשת , ֱאמֹור ָלֶהם ִמְּׁשִמי, ָאַמר ִלי. ַהְּדָבִרים
. ָהִאָּׁשה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד ֶׁשַּמִּׂשִאין ֶאת, ְמֻקְּבַלנִי ֵמַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהּזֵָקן, ִּבגְיָסֹות

ָמָצאנּו , ְוָאַמר, ָׂשַמח ִלְדָבַרי, ּוְכֶׁשָּבאִתי ְוִהְרֵציִתי ַהְּדָבִרים ִלְפנֵי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל
ֶׁשּנֶֶהְרגּו , ִמּתֹו ַהְּדָבִרים נִזְַּכר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ָחֵבר ְלַרִּבי יְהּוָדה ֶבן ָּבָבא

נְׁשֹוֵתיֶהם ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד ) ַהּזֵָקן(ְוִהִּׂשיא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל , זָאֲהרּוגִים ְּבֵתל ַארְ 
, ְוֻחְחזְקּו ִלְהיֹות ַמִּׂשִאין ֵעד ִמִּפי ֵעד). ְוֻהְחזְקּו ִלְהיֹות ַמִּׂשִאין ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד(

ֵאין , הֹוֻׁשַע אֹוְמִריםַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְוַרִּבי יְ . ִמִּפי ִׁשְפָחה, ִמִּפי ִאָּׁשה, ִמִּפי ֶעֶבד
א (א ַעל ִּפי ִאָּׁשה , ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ַמִּׂשִאין ֶאת ָהִאָּׁשה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד ְו
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א ַעל ִּפי ִׁשְפָחה א ַעל ִּפי ְקרֹוִבים) ַעל ִּפי ֶעֶבד ְו ַמֲעֶׂשה ִּבְבנֵי , ָאְמרּו לֹו. ְו
, ֶוֱהִביאּוהּו ַבֻּפנְָּדק, ְוָחָלה ֶאָחד ֵמֶהם ַּבֶּדֶר, ִריםֵלִוי ֶׁשָהְלכּו ְלצַֹער ִעיר ַהְּתמָ 

ְוִהִּׂשאּו ֶאת , ָאְמָרה ָלֶהם ֵמת ּוְקַבְרִּתיו, ּוַבֲחזָָרָתם ָאְמרּו ַלֻּפנְָּדִקית ַאּיֵה ֲחֵבֵרנּו
א ְתֵהא כֶֹהנֶת ַּכֻּפנְָּדִקית, ָאְמרּו לֹו. ִאְׁשּתֹו ֻפנְָּדִקית  ִלְכֶׁשְּתֵהא, ָאַמר ָלֶהם. ְו

  :נֱֶאֶמנֶת ַהֻּפנְָּדִקית הֹוִציָאה ָלֶהם ַמְקלֹו ְוַתְרִמילֹו ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָהיָה ְביָדֹו
  

  מסכת כתובות
ֶׁשַּפֲעַמיִם ַּבַּׁשָּבת ָּבֵּתי . ְוַאְלָמנָה ְליֹום ַהֲחִמיִׁשי, ְּבתּוָלה נִֵּׂשאת ְליֹום ָהְרִביִעי

ֶׁשִאם ָהיָה לֹו ַטֲענַת , ַּבּיֹום ַהֵּׁשנִי ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי, ִדינִין יֹוְׁשִבין ַּבֲעיָרֹות
ְוֵאין ַהּכֹל , ַהּכֹל ַמֲעִלין ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל: ָהיָה ַמְׁשִּכים ְלֵבית ִּדין, ְּבתּוִלים
ד ֶאָחד ָהֲאנִָׁשים ְוֶאחָ . ְוֵאין ַהּכֹל מֹוִציִאין, ַהּכֹל ַמֲעִלין ִלירּוָׁשַליִם. מֹוִציִאין
נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות , נָָׂשא ִאָּׁשה ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְוגְֵרָׁשּה ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל. ַהּנִָׁשים

נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות , נָָׂשא ִאָּׁשה ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְוגְֵרָׁשּה ְּבַקּפֹוְטְקיָא. ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל
נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות , א ְוגְֵרָׁשּה ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאלנָָׂשא ִאָּׁשה ְּבַקּפֹוְטְקיָ . ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל
. נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות ַקפֹוְטְקיָא, ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל

  :נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות ַקּפֹוְטְקיָא, נָָׂשא ִאָּׁשה ְּבַקּפֹוְטְקיָא ְוגְֵרָׁשּה ְּבַקּפֹוְטְקיָא
  

  כת קידושיןמס
, נְִקנֵית ְּבֶכֶסף. ְוקֹונָה ֶאת ַעְצָמּה ִּבְׁשֵּתי ְדָרִכים, ָהִאָּׁשה נְִקנֵית ְּבָׁשלׁש ְּדָרִכים

ּוֵבית ִהֵּלל . ְּבִדינָר ּוְבָׁשֶוה ִדינָר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְּבֶכֶסף. ּוְבִביָאה, ִּבְׁשָטר
ֶאָחד ִמְּׁשמֹונָה ְּבִאָּסר , ְוַכָּמה ִהיא ְפרּוָטה. הִּבְפרּוָטה ּוְבָׁשֶוה ְפרּוטָ , אֹוְמִרים

. ַהיְָבָמה נְִקנֵית ְּבִביָאה. ְוקֹונָה ֶאת ַעְצָמּה ְּבגֵט ּוְבִמיַתת ַהָּבַעל. ָהִאיַטְלִקי
א יְִרֶעה ַרָּוק , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר: ְוקֹונָה ֶאת ַעְצָמּה ַּבֲחִליָצה ּוְבִמיַתת ַהּיָָבם

א יִיְׁשנּו ְׁשנֵי ַרָּוִקים ְּבַטִּלית ֶאָחת, ְּבֵהָמה ּכֹל ֶׁשֲעָסָקיו . ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ְו
א יְַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ֻאָּמנּות ֵּבין . א יְִתיֵַחד ִעם ַהּנִָׁשים, ִעם ַהּנִָׁשים ְו

, )ְוַקָּלה(ֻאָּמנּות נְִקּיָה ְלעֹוָלם יְַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. ַהּנִָׁשים
ֶׁשֵאין ֻאָּמנּות ֶׁשֵאין ָּבּה ֲענִּיּות , ְויְִתַּפֵּלל ְלִמי ֶׁשָהעֶׁשר ְוַהּנְָכִסים ֶׁשּלֹו

א ֲעִׁשירּות ִמן ָהֻאָּמנּות, ַוֲעִׁשירּות א ֲענִּיּות ִמן ָהֻאָּמנּות ְו ֶאָּלא ַהּכֹל ְלִפי , ֶׁש
ָרִאיָת ִמּיֶָמי ַחּיָה ָועֹוף ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם , ֶּבן ֶאְלָעזָר אֹוֵמרַרִּבי ִׁשְמעֹון . זְכּותֹו

א ְבַצַער, ֻאָּמנּות א נְִבְראּו ֶאָּלא ְלַׁשְּמֵׁשנִי, ְוֵהן ִמְתַּפְרנְִסין ֶׁש א  ַוֲאנִי , ַוֲה
א ְבַצַער, נְִבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹונִי א ֶׁשֲהֵרעֹוִתי ֶאּלָ , ֵאינֹו ִדין ֶׁשֶאְתַּפְרנֵס ֶׁש

א , ַאָּבא גְֻריָן ִאׁש ַצְדיָן אֹוֵמר ִמּׁשּום ַאָּבא גְֻריָא. ַמֲעַׂשי ְוִקַּפְחִּתי ֶאת ַּפְרנָָסִתי
ֶׁשֻאָּמנּוָתן ֻאָּמנּות , ְוֶחנְָונִי, רֹוֶעה, ַסָּפן, ַסָּפר, ַּגָּמל, ַחָּמר, יְַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו

ֻרָּבן , ְוַהַּגָּמִלין, ֻרָּבן ְרָׁשִעים, ַהַחָּמִרים, ֹוֵמר ִמְּׁשמֹוַרִּבי יְהּוָדה א. ִלְסִטים
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ְוַהָּכֵׁשר . ְלגֵיִהּנָם, טֹוב ֶׁשָּברֹוְפִאים. ֻרָּבן ֲחִסיִדים, ַהַּסָּפנִין. ְּכֵׁשִרים
ּיֹות ַמּנִיַח ֲאנִי ָּכל ֻאָּמנִ , ַרִּבי נְהֹוַראי אֹוֵמר. ֻׁשָּתפֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק, ֶׁשַּבַּטָּבִחים

ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ִמְּׂשָכָרּה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה , ֶׁשָּבעֹוָלם ְוֵאינִי ְמַלֵּמד ֶאת ְּבנִי ֶאָּלא תֹוָרה
ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ִליֵדי חִֹלי . ּוְׁשָאר ָּכל ֻאָּמנִּיֹות ֵאינָן ֵּכן. ְוַהֶּקֶרן ַקּיֶֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא

ֲהֵרי הּוא ֵמת , יָכֹול ַלֲעסֹוק ִּבְמַלאְכּתֹו וְוֵאינ אֹו ִליֵדי זְִקנָה אֹו ִליֵדי יִּסּוִרין
ֶאָּלא ְמַׁשְּמַרּתּו ִמָּכל ַרע ְּבנֲַערּותֹו ְונֹוֶתנֶת לֹו , ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֵאינָּה ֵּכן. ְּבָרָעב

תֹו ְּבזְִקנּו. יֲַחִליפּו כֹחַ ' ְוקֵֹוי ה, ְּבנֲַערּותֹו ַמהּו אֹוֵמר. ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ְבזְִקנּותֹו
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְּבַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו . עֹוד יְנּובּון ְּבֵׂשיָבה, ַמהּו אֹוֵמר

ָמִצינּוֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם . ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל' ַוה, ְוַאְבָרָהם זֵָקן, ַהָּׁשלֹום
א נִָּתנָה ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם , רֶׁשּנֱֶאמַ , ָאִבינּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ַעד ֶׁש

  :ְּבקִֹלי ַוּיְִׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי
  

  מסכת גיטין
ַרָּבן . ָצִרי ֶׁשּיֹאַמר ְּבָפנַי נְִכַּתב ּוְבָפנַי נְֶחָּתם, ַהֵּמִביא גֵט ִמְּמִדינַת ַהּיָם

ֲאִפּלּו , ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ּוִמן ֶהַחגַר ַאף ַהֵּמִביא ִמן ָהֶרֶקם, ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
ֵאינֹו ָצִרי ֶׁשּיֹאַמר ְּבָפנַי נְִכַּתב ּוְבָפנַי , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִמְּכַפר לּוִדים ְללּוד

ת ְוַהֵּמִביא ִמְּמִדינָה ִלְמִדינָה ִּבְמִדינַ . נְֶחַּתם ֶאָּלא ַהֵּמִביא ִמְּמִדינַת ַהּיָם ְוַהּמֹוִלי
, ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ָצִרי ֶׁשּיֹאַמר ְּבָפנַי נְִכַּתב ּוְבָפנַי נְֶחָּתם, ַהּיָם

א יְגֵָרׁש ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ֲאִפּלּו ֵמֶהגְמֹונְיָא ְלֶהְגמֹונְיָא
ּוֵבית ִהֵּלל . ֱאַמר ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָברֶׁשּנֶ , ֶאּלא ִאם ֵּכן ָמָצא ָבּה ְּדַבר ֶעְרָוה

ַרִּבי . ֶׁשּנֱֶאַמר ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר, ֲאִפּלּו ִהְקִּדיָחה ַתְבִׁשילֹו, אֹוְמִרים
א ִתְמָצא , ֲאִפּלּו ָמָצא ַאֶחֶרת נָָאה ֵהיֶמּנָה, ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֶׁשּנֱֶאַמר ְוָהיָה ִאם 

  :ֵחן ְּבֵעינָיו
  

  מסכת סוטה
ּוַמְׁשֶקה ַעל ִּפי , ְמַקּנֵא ָלּה ַעל ִּפי ְׁשנַיִם, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר, ַהְמַקּנֵא ְלִאְׁשּתֹו

ְמַקּנֵא ָלּה ַעל ִּפי ְׁשנַיִם ּוַמְׁשֶקה , ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע אֹוֵמר. ֵעד ֶאָחד אֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו
, ִמֶּׁשֵּמת ֶּבן ַעּזַאי. ָּבְטלּו מֹוְׁשֵלי ְמָׁשִלים, ִאירִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי מֵ : ַעל ִּפי ְׁשנַיִם

, ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי יְהֹוֻׁשעַ . ָּבְטלּו ַהַּדְרָׁשנִים, ִמֶּׁשֵּמת ֶּבן זֹוָמא. ָּבְטלּו ַהַּׁשְקָּדנִים
ַרּבּו ָּבא גֹוַבי וְ , ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל. ָּפְסָקה טֹוָבה ִמן ָהעֹוָלם

ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי . ָּפַסק ָהעֶׁשר ִמן ַהֲחָכִמים, ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה. ָצרֹות
. ָּבְטלּו ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲחנִינָא ֶּבן ּדֹוָסא. ָּבַטל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה, ֲעִקיָבא

ֶׁשָהיָה , ְוָלָּמה נְִקָרא ְׁשמֹו ַקְטנּוָתא. ּו ֲחִסיִדיםָּפְסק, ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי יֹוֵסי ַקְטנּוָתא
ִמֶּׁשֵּמת . ָּבַטל זִיו ַהָחְכָמה, ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי. ַקְטנּוָתן ֶׁשל ֲחִסיִדים
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ַרִּבי ִמֶּׁשֵּמת . ָּבַטל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ּוֵמָתה ָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהּזֵָקן
. ָּבְטָלה ֲענָָוה ְויְִרַאת ֵחְטא, ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי. ָּבַטל זִיו ַהְּכֻהּנָה, יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ָּפאִבי

, ּבֹוׁשּו ֲחֵבִרים ּוְבנֵי חֹוִרין, ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר אֹוֵמר
ְוֵאין , ְוגְָברּו ַבֲעֵלי זְרֹוַע ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון, ַמֲעֶׂשהְונִַּדְלְּדלּו ַאנְֵׁשי , ְוָחפּו רֹאָׁשם

ַרִּבי . ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם, ַעל ִמי ָלנּו ְלִהָּׁשֵען, ְוֵאין ׁשֹוֵאל, ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש
ִמְהֵוי ְׁשרֹו ַחִּכיַמּיָא לְ , ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֱאִליֶעזֶר ַהָּגדֹול אֹוֵמר

ְוַעָּמא ְדַאְרָעא ָאזְָלא , ְוַחּזָנַּיָא ְּכַעָּמא ְדַאְרָעא, ְוָסְפַרּיָא ְּכַחּזָנַּיָא, ְכָסְפַרּיָא
ְּבִעְּקבֹות . ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמיִם, ַעל ִמי יֵׁש ְלִהָּׁשֵען. ְוֵאין ְמַבֵּקׁש, ְונִַּדְלְּדָלא

ְוַהַּמְלכּות , ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְריָּה ְוַהּיַיִן ְּביֶֹקר. ֲאִמירְויֶֹקר יַ , ְמִׁשיָחא ֻחְצָּפא יְִסֵּגא
ְוַהַּגְבָלן , ְוַהָּגִליל יֱֶחַרב, ֵּבית ַוַעד יְִהיֶה ִלזְנּות. ְוֵאין ּתֹוֵכָחה, ֵּתָהֵפ ְלִמינּות

א יְחֹונָנּו, יִּׁשֹום , ת סֹוְפִרים ִּתְסַרחְוָחְכמַ , ְוַאנְֵׁשי ַהְּגבּול יְסֹוְבבּו ֵמִעיר ְלִעיר ְו
זְֵקנִים , נְָעִרים ְּפנֵי זְֵקנִים יְַלִּבינּו. ְוָהֱאֶמת ְּתֵהא נְֶעָּדֶרת, ְויְִרֵאי ֵחְטא יִָּמֵאסּו
אֹיֵבי ִאיׁש , ַּכָּלה ַּבֲחמָֹתּה, ַּבת ָקָמה ְבִאָּמּה, ֵּבן ְמנֵַּבל ָאב. יַַעְמדּו ִמְּפנֵי ְקַטּנִים

ְוַעל ִמי יֶׁש ָלנּו . ַהֵּבן ֵאינֹו ִמְתַּבּיֵׁש ֵמָאִביו, ּדֹור ִּכְפנֵי ַהָּכֶלבְּפנֵי הַ . ַאנְֵׁשי ֵביתֹו
זְִריזּות ְמִביָאה ִליֵדי , ַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר אֹוֵמר. ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמיִם, ְלִהָּׁשֵען
ּוְפִריׁשּות , ִליֵדי ְפִריׁשּותְוָטֳהָרה ְמִביָאה , ּונְִקּיּות ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה, נְִקּיּות

ַוֲענָָוה ְמִביָאה ִליֵדי יְִרַאת , ּוְקֻדָּׁשה ְמִביָאה ִליֵדי ֲענָָוה, ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדָּׁשה
. ַוֲחִסידּות ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְויְִרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות, ֵחְטא

ּוְתִחּיַת ַהֵּמִתים ָּבָאה ַעל יְֵדי ֵאִלּיָהּו , י ְתִחּיַת ַהֵּמִתיםְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִביָאה ִלידֵ 
  ָאֵמן, זָכּור ַלּטֹוב

  
  מסכת נדרים

ּונְזִירּות , ּוְׁשבּועֹות ַּכְּׁשבּועֹות, ַוֲחָרִמים ַּכֲחָרִמים, ָּכל ִּכּנּויֵי נְָדִרים ַּכּנְָדִרים
ֶׁשֵאינִי , ְמֻרֲחַקנִי ִמָּמ, ֻמְפְרַׁשנִי ִמָּמ, ִמָּמֻמְּדַרנִי , ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו. ַּכּנְזִירּות
ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהיָה חֹוֵכ ָּבזֶה , ְמנֶֻּדה ֲאנִי ָל. ָאסּור, ֶׁשֵאינִי טֹוֵעם ָל, אֹוֵכל ָל

א , ִריםְּכנְִדֵרי ְכׁשֵ . נַָדר ְּבנָזִיר ּוְבָקְרָּבן ּוִבְׁשבּוָעה, ְּכנְִדֵרי ְרָׁשִעים. ְלַהְחִמיר
ָׁשלׁש , ָּבִראׁשֹונָה ָהיּו אֹוְמִרים: נַָדר ְּבנָזִיר ּוְבָקְרָּבן, ְּכנְִדבֹוָתם. ָאַמר ְּכלּום

, ָׁשַמיִם ֵּבינִי ְלֵבינָ, ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ֲאנִי ָל, נִָׁשים יֹוְצאֹות ְונֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה
א ְתֵהא ִאָּׁשה נֹוֶתנֶת ֵעינֶיָה ְבַאֵחר , רָחזְרּו לֹומַ . נְטּוָלה ֲאנִי ִמן ַהּיְהּוִדים ֶׁש

. ָּתִביא ְרָאיָה ִלְדָבֶריהָ , ֶאָּלא ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ֲאנִי ָל, ּוְמַקְלֶקֶלת ַעל ַּבְעָלּה
, יֵָפר ֶחְלקֹו, נְטּוָלה ֲאנִי ִמן ַהּיְהּוִדים. יֲַעׂשּו ֶדֶר ַּבָּקָׁשה, ָׁשַמיִם ֵּבינִי ְלֵבינָ

  :ּוְתֵהא נְטּוָלה ִמן ַהּיְהּוִדים, א ְמַׁשְּמַׁשּתּוּוְתהֵ 
  

  מסכת נזיר
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. נָזִיר, אֹו ֱאֵהא נֶָוה. ֲהֵרי זֶה נָזִיר, ָהאֹוֵמר ֱאֵהא. ָּכל ִּכּנּויֵי נְזִירּות ִּכנְזִירּות
, ַכְלֵּכלֲהֵרינִי ְמַסְלֵסל ֲהֵרינִי מְ , ֲהֵרינִי ָּכזֶה. ֲהֵרי זֶה נָזִיר, ָּפזִיחַ , נָזִיחַ , נָזִיק

. נָזִיר, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֲהֵרי ָעַלי ִצֳּפִרים. ֲהֵרי זֶה נָזִיר, ֲהֵרי ָעַלי ְלַׁשַּלח ֶּפַרע
ֶׁשּנֱֶאַמר , ְּכִדְבֵרי ַרִּבי נְהֹוַראי, נָזִיר ָהיָה ְׁשמּוֵאל: ֵאינֹו נָזִיר, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

א יֲַעֶלה ַעל רֹאׁשֹו , ְונֱֶאַמר ִּבְׁשמּוֵאל ּומֹוָרה, ְּבִׁשְמׁשֹון ּומֹוָרהנֱֶאַמר , ּומֹוָרה 
ָאַמר . נָזִיר, ַאף מֹוָרה ָהֲאמּוָרה ִּבְׁשמּוֵאל, נָזִיר, ַמה ּמֹוָרה ָהֲאמּוָרה ְּבִׁשְמׁשֹון

א ֵאין מֹוָרה ֶאָּלא ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם, ַרִּבי יֹוֵסי א , ָאַמר לֹו ַרִּבי נְהֹוַראי. ַוֲה ַוֲה
ֶׁשְּכָבר ָהיָה ָעָליו , ר נֱֶאַמר ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאי ֵאֵל ְוָׁשַמע ָׁשאּול ַוֲהָרגָנִיְּכבָ 

  :מֹוָרה ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם
  

  בבא קמא
א ֲהֵרי ַהּׁשֹור ַּכֲהֵרי . ַאְרָּבָעה ָאבֹות נְזִיִקין ַהּׁשֹור ְוַהּבֹור ְוַהַּמְבֶעה ְוַהֶהְבֵער

א ֲהֵרי, ַהַּמְבֶעה א זֶה ָוזֶה. ַהַּמְבֶעה ַּכֲהֵרי ַהּׁשֹור ְו , ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהן רּוַח ַחּיִים, ְו
א זֶה ָוזֶה. ַּכֲהֵרי ָהֵאׁש ֶׁשֵאין ּבֹו רּוַח ַחּיִים ַּכֲהֵרי , ֶׁשַּדְרָּכן ֵליֵל ּוְלַהּזִיק, ְו
ֶׁשַּדְרָּכן ְלַהּזִיק ּוְׁשִמיָרָתן , ַהַּצד ַהָּׁשֶוה ֶׁשָּבֶהן. ַהּבֹור ֶׁשֵאין ַּדְרּכֹו ֵליֵל ּוְלַהּזִיק

מֹוִכין : ָחב ַהַּמּזִיק ְלַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי נֶזֶק ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ, ּוְכֶׁשִהּזִיק. ָעֶלי
. ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּביִת, ְוֶׁשַהּסֹוֵרק מֹוִציא. ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, ֶׁשַהּכֹוֵבס מֹוִציא
ִאם . ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּביִת, יֵָתר ִמֵּכן. לָׁשה חּוִטין ְוֵהן ֶׁשּלֹוַהּכֹוֵבס נֹוֵטל ׁשְ 

ַהַחּיָט ֶׁשִּׁשּיֵר ִמן ַהחּוט . נֹוֵטל ֶאת ַהּכֹל ְוֵהן ֶׁשּלֹו, ָהיָה ַהָּׁשחֹור ַעל ַּגֵּבי ַהָּלָבן
ַמה . ּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּביִתֲהֵרי אֵ , ּוַמְטִלית ֶׁשִהיא ָׁשלׁש ַעל ָׁשלׁש, ְּכֵדי ִלְתּפֹור ּבֹו

ְוִאם ָהיָה . ֶׁשל ַּבַעל ַהָּביִת, ּוַבַּכִּׁשיל, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, ֶּׁשֶהָחָרׁש מֹוִציא ַבַּמֲעָצד
  :ַאף ַהּנְסֶֹרת ֶׁשל ַּבַעל ַהָּביִת, עֹוֶׂשה ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּביִת

  
  מסכת בבא מציעא

זֶה , ֹוֵמר ֲאנִי ְמָצאִתיָה ְוזֶה אֹוֵמר ֲאנִי ְמָצאִתיהָ זֶה א, ְׁשנַיִם אֹוֲחזִין ְּבַטִּלית
, זֶה יִָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות ֵמֶחְציָּה, אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי ְוזֶה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי
קּו, ְוזֶה יִָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות ֵמֶחְציָּה י ְוזֶה אֹוֵמר זֶה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשּלִ . ְויֲַח

, יִָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות ִמְּׁשלָׁשה ֲחָלִקים, ָהאֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ֶחְציָּה ֶׁשִּלי
זֶה נֹוֵטל ְׁשלָׁשה . יִָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות ֵמְרִביעַ , ְוָהאֹוֵמר ֶחְציָּה ֶׁשִּלי

ַרִּבי ֵמִאיר , ֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו ְוַהּיָָרק ֵּבינְַתיִםְׁשֵּתי גִּנ: ְוזֶה נֹוֵטל ְרִביעַ , ֲחָלִקים
ִאם יְִרֶצה , ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר. ֶׁשל ַּתְחּתֹון, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֶׁשל ֶעְליֹון, אֹוֵמר

ִאם יְִרֶצה ַהַּתְחּתֹון , ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. ָהֶעְליֹון ִלַּקח ֶאת ֲעָפרֹו ֵאין ָּכאן יָָרק
ֵמַאַחר ֶׁשְּׁשנֵיֶהן יְכֹוִלין , ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר. את ֶאת ִּגּנָתֹו ֵאין ָּכאן יָָרקְלמַ 

ָּכל ֶׁשָהֶעְליֹון , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון. רֹוִאין ֵמֵהיָכן יָָרק זֶה ָחי, ִלְמחֹות זֶה ַעל זֶה
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  :ֶׁשל ַּתְחּתֹוןְוַהְּׁשָאר , ֲהֵרי הּוא ֶׁשּלֹו, יָכֹול ִלְפׁשֹט ֶאת יָדֹו ְוִלּטֹל
  

  מסכת בבא בתרא
ָמקֹום ֶׁשּנֲָהגּו . ּבֹונִין ֶאת ַהּכֶֹתל ָּבֶאְמַצע, ַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשָרצּו ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ֶּבָחֵצר

זֶה , ְּבגִָויל. ַהּכֹל ְּכִמנְַהג ַהְּמִדינָה. ּבֹונִים, ְלֵבנִים, ְּכִפיִסין, ָּגזִית, ִלְבנֹות ָּגִויל
זֶה נֹוֵתן ִטְפַחיִם , ְּבגָזִית. ְוזֶה נֹוֵתן ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, ה ְטָפִחיםנֹוֵתן ְׁשלׁשָ 

ְוזֶה נֹוֵתן , זֶה נֹוֵתן ִטְפַחיִם, ִּבְכִפיִסין. ְוזֶה נֹוֵתן ִטְפַחיִם ּוֶמֱחָצה, ּוֶמֱחָצה
יָכ ִאם ְלפִ . ְוזֶה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה, זֶה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה, ִּבְלֵבנִים. ִטְפַחיִם

ּגֹוֶבה , ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ִּבְׁשָטר: ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבנִים ֶׁשל ְׁשנֵיֶהם, נַָפל ַהּכֶֹתל
הֹוִציא ָעָליו . גֹוֶבה ִמּנְָכִסים ְּבנֵי חֹוִרין, ַעל יְֵדי ֵעִדים. ִמּנְָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים

ָעֵרב ַהּיֹוֵצא ְלַאַחר ִחּתּום . ְּבנֵי חֹוִריןּגֹוֶבה ִמּנְָכִסים , ְּכָתב יָדֹו ֶׁשהּוא ַחּיָב לֹו
, ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפנֵי ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל ְוָאַמר. ּגֹוֶבה ִמּנְָכִסים ְּבנֵי חֹוִרין, ְׁשָטרֹות

א ִמּנְָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים , ָאַמר לֹו ֶּבן נַּנָס. ּגֹוֶבה ִמּנְָכִסים ְּבנֵי חֹוִרין ֵאינֹו גֹוֶבה 
א מִ  ֲהֵרי ַהחֹונֵק ֶאת ֶאָחדַּבּׁשּוק , ָאַמר לֹו. ָלָּמה, ָאַמר לֹו. ּנְָכִסים ְּבנֵי חֹוִריןְו

א ַעל ֱאמּונָתֹו ִהְלָוהּו, ָּפטּור, ּוְמָצאֹו ֲחֵברֹו ְוָאַמר לֹו ַהּנַח לֹו ֶאָּלא ֵאיזֶהּו . ֶׁש
ָאַמר . ן ַעל ֱאמּונָתֹו ִהְלָוהּוֶׁשּכֵ , ַחּיָב, ַהְלֵוהּו ַוֲאנִי נֹוֵתן ְל, ָעֵרב ֶׁשהּוא ַחּיָב

ֶׁשֵאין ְל ִמְקצֹוַע , יֲַעסֹוק ְּבִדינֵי ָממֹונֹות, ָהרֹוֶצה ֶׁשּיְַחִּכים, ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל
, ְוָהרֹוֶצה ֶׁשּיֲַעסֹוק ְּבִדינֵי ָממֹונֹות. ֶׁשֵהן ְּכַמְעיָן ַהּנֹוֵבעַ , ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ֵמֶהן
  :ן ֶּבן נַּנָסיְַׁשֵּמׁש ֶאת ִׁשְמעֹו

  
  מסכת סנהדרין

ַּתְׁשלּוֵמי , נֶזֶק ַוֲחִצי נֶזֶק. ִּבְׁשלָׁשה, ְּגזֵלֹות ַוֲחָבלֹות. ִּבְׁשלָׁשה, ִּדינֵי ָממֹונֹות
, ָהאֹונֵס ְוַהְמַפֶּתה ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע. ִּבְׁשלָׁשה, ֶכֶפל ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה

ְּבֶעְׂשִרים , מֹוִציא ֵׁשם ַרע, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִּבי ֵמִאירִּדְבֵרי רַ , ִּבְׁשלָׁשה
ַהִּמְתנֵַּבא ְבֵׁשם ֲעבֹוָדה זָָרה ְואֹוֵמר ָּכ : ִמְּפנֵי ֶׁשּיֶׁש ּבֹו ִדינֵי נְָפׁשֹות, ּוְׁשלָׁשה

ֶאת  ֲאִפּלּו ִּכֵּון ֶאת ַהֲהָלָכה ְלַטֵמא ֶאת ַהָּטֵמא ּוְלַטֵהר, ָאְמָרה ֲעבֹוָדה זָָרה
ֵּכיָון ֶׁשּנְִכנְָסה ִלְרׁשּות ַהַּבַעל ַלּנִּׂשּוִאין ַאף ַעל , ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש. ַהָּטהֹור

א נְִבָעָלה ֶׁשָּכל , ְוזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן ובֹוֲעָלּה. ַהָּבא ָעֶליָה ֲהֵרי זֶה ְּבֶחנֶק, ִּפי ֶׁש
  :ּזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן ובֹוֲעָלּהחּוץ מִ , ַהּזֹוְמִמין ַמְקִּדיִמין ְלאֹוָתּה ִמיָתה

  
  מסכת מכות

ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹונִי ֶׁשהּוא ֶבן ְּגרּוָׁשה אֹו , ֵּכיַצד ָהֵעִדים נֲַעִׂשים זֹוְמִמין
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ֶאָּלא , ֵאין אֹוְמִרים יֵָעֶׂשה זֶה ֶּבן ְּגרּוָׁשה אֹו ֶבן ֲחלּוָצה ַתְחָּתיו, ֶבן ֲחלּוָצה
ֵאין אֹוְמִרים , ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹונִי ֶׁשהּוא ַחּיָב ִלגְלֹות .לֹוֶקה ַאְרָּבִעים

ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹונִי ֶׁשֵּגַרׁש ֶאת . ֶאָּלא לֹוֶקה ַאְרָּבִעים, יִגְֶלה זֶה ַּתְחָּתיו
א נַָתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה א ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר סֹו, ִאְׁשּתֹו ְו פֹו ִלֶּתן ָלּה ַוֲה

ֶׁשִאם נְִתַאְלְמנָה אֹו , אֹוְמִדין ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ִּבְכֻתָּבָתּה ֶׁשל זֹו, ְּכֻתָּבָתּה
ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹונִי ֶׁשהּוא ַחּיָב . ְוִאם ֵמָתה יִיָרֶׁשּנָה ַבְעָלּה, נְִתָּגְרָׁשה

ְוהּוא אֹוֵמר ִמָּכאן , לֹו ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים יֹום ַלֲחֵברֹו ֶאֶלף זּוז ַעל ְמנָת ִלְּתנָן
ֵּבין נֹוְתנָן , אֹוְמִדין ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ְויְִהיּו ְביָדֹו ֶאֶלף זּוז, ְוַעד ֶעֶׂשר ָׁשנִים

ן ַרִּבי ֲחנַנְיָא ּבֶ : ֵּבין נֹוְתנָן ִמָּכאן ְוַעד ֶעֶׂשר ָׁשנִים, ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים יֹום
ְלִפיָכ ִהְרָּבה , ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלזַּכֹות ֶאת יְִׂשָרֵאל, ֲעַקְׁשיָא אֹוֵמר

  :ֶׁשּנֱֶאַמר יְיָ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו יַגְִּדיל ּתֹוָרה ְויְַאִּדיר, ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות
  

  מסכת שבועות
יְִציאֹות , ֻּטְמָאה ְׁשֻּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבעיְִדיעֹות הַ , ְׁשבּועֹות ְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע

, ֵהיָכן ׁשֹוִרי: ַמְראֹות נְגִָעים ְׁשנַיִם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה, ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע
ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו נְִׁשַּבר אֹו נְִׁשָּבה אֹו נִגְנַב אֹו , ָאַמר לֹו ֵאינִי יֹוֵדַע ָמה ַאָּתה ָסח

, ָאַמר ְלנֹוֵׂשא ָׂשָכר ְוַהֹוֵכר ֵהיָכן ׁשֹוִרי. ַחּיָב, ִּביֲע ֲאנִי ְוָאַמר ָאֵמןַמׁשְ . ָאַבד
, נְִׁשָּבה. ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו נְִׁשָּבה, נְִׁשַּבר. ְוהּוא ֶׁשּנְִׁשַּבר אֹו נְִׁשָּבה, ָאַמר לֹו ֵמת

ַמְׁשִּביֲע ֲאני . הּוא ֶׁשּנִגְנַבוְ , ָאַבד. ְוהּוא ֶׁשָאַבד, נִגְנַב. ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו נְִׁשַּבר
ַמְׁשִּביֲע . ְוהּוא ֶׁשּנִגְנַב אֹו ָאַבד, ֵמת אֹו נְִׁשַּבר אֹו נְִׁשָּבה. ָּפטּור, ְוָאַמר ָאֵמן

. ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו נְִׁשַּבר אֹו נְִׁשָּבה, ָאַבד אֹו נִגְנַב. ַחּיָב, ֲאנִי ְוָאַמר ָאֵמן
ָּכל ַהְמַׁשּנֶה ֵמחֹוָבה ְלחֹוָבה , זֶה ַהְּכָלל. ָּפטּור, ר ָאֵמןַמְׁשִּביֲע ֲאנִי ְוָאמַ 

ָּכל , זֶה ַהְּכָלל. (ַחּיָב, ֵמחֹוָבה ִלְפטּור. ָּפטּור, ּוִמְּפטּור ִלְפטּור ּוִמְּפטּור ְלחֹוָבה
  ):ָּפטּור, ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו. ַחּיָב, ַהּנְִׁשָּבע ְלָהֵקל ַעל ַעְצמֹו

  
  מסכת עדיות

ֲאִפּלּו . ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה, ְוִהֵּלל אֹוֵמר. ָּכל ַהּנִָׁשים ַּדּיָן ַׁשְעָּתן, ַּמאי אֹוֵמרשַ 
א ְכִדְבֵרי זֶה, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ְליִָמים ַהְרֵּבה ֶאָּלא ֵמֵעת , א ְכִדְבֵרי זֶה ְו

ְפִקיָדה ְמַמֶעֶטת ַעל יַד ּוִמְּפִקיָדה לִ , ְלֵעת ְמַמֶעֶטת ַעל יַד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה
ֲהֵרי זֹו , ַהְמַׁשֶּמֶׁשת ָּבִעִּדים. ַּדּיָּה ַׁשְעָּתּה, ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשּיֶׁש ָלּה ֶוֶסת. ֵמֵעת ְלֵעת

ָאַמר ַרִּבי : ְמַמֶעֶטת ַעל יַד ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל יַד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה, ִכְפִקיָדה
ֲהָלָכה , ן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ֶׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ְוַרּבֹו ֵמַרּבֹוְמֻקָּבל ֲאנִי ֵמַרּבָ , יְהֹוֻׁשעַ 

ֶאָּלא ְלַרֵחק , ְלמֶֹׁשה ִמִּסינַי ֶׁשֵאין ֵאִלּיָהּו ָּבא ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר ְלַרֵחק ּוְלָקֵרב
יְָתה ְבֵעֶבר ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ְצִריָפה הָ . ַהְמקֹוָרִבין ִּבזְרֹוַע ּוְלָקֵרב ַהְמֻרָחִקין ִּבזְרֹועַ 
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, ְועֹוד ַאֶחֶרת ָהיְָתה ָׁשם ְוֵקְרָבּה ֶּבן ִצּיֹון ִּבזְרֹועַ , ַהּיְַרֵּדן ְוִרֲחָקּה ֶּבן ִצּיֹון ִּבזְרֹועַ 
, ְלָקֵרב, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֵאִלּיָהּו ָּבא ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר ְלַרֵחק ּוְלָקֵרב, ְּכגֹון ֵאּלּו

א ְלַרֵחק ֶקת, ְמעֹון אֹוֵמרַרִּבי ׁשִ . ֲאָבל  א , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ְלַהְׁשוֹות ַהַּמֲח
א ְלָקֵרב ֶׁשּנֱֶאַמר ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם , ֶאָּלא ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ְלַרֵחק ְו

  :םְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבנִים ְוֵלב ָּבנִים ַעל ֲאבֹותָ ' ֵאת ֵאִלּיָה ַהּנִָביא ְוגֹו
  

  מסכת עבודה זרה
ְלַהְׁשִאיָלן , ִלְפנֵי ֵאיֵדיֶהן ֶׁשל ּגֹויִם ְׁשלָׁשה יִָמים ָאסּור ָלֵׂשאת ְוָלֵתת ִעָּמֶהן

, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְלָפְרָען ְוִלָּפַרע ֵמֶהן, ְלַהְלוֹוָתן ְוִלְלוֹות ֵמֶהן, ְוִלְׁשאֹול ֵמֶהן
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּמֵצר הּוא , ָאְמרּו לֹו. ָאְמרּו לֹו. לֹונְִפָרִעין ֵמֶהן ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ֵמֵצר 

ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו , ַהּלֹוֵקַח ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁש ִמן ַהּגֹוי: ָׂשֵמַח הּוא ְלַאַחר זְָמן, ַעְכָׁשיו
ַהְּׁשפּוד . יְַלֵּבן ָּבאּור, ְלַלֵּבן ָּבאּור. יַגְִעיל, ְלַהגְִעיל. יְַטִּביל, ְלַהְטִּביל

  :ָׁשָפּה ְוִהיא ְטהֹוָרה, ַהַּסִּכין. ְמַלְּבנָן ָּבאּור, ְסְּכָלהְוָהַא
  

  מסכת אבות
, ּוזְֵקנִים ִלנְִביִאים, ִויהֹוֻׁשַע ִלזְֵקנִים, ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשעַ , מֶֹׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסינַי

ֱהוּו , ה ְדָבִריםֵהם ָאְמרּו ְׁשלׁשָ . ּונְִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאנְֵׁשי ְכנֶֶסת ַהְּגדֹוָלה
, ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר: ַוֲעׂשּו ְסיָג ַלּתֹוָרה, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ְמתּונִים ַּבִּדין

, ּוִמּנַּה ָלא ְתזּועַ , ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, וָבּה ֶּתֱחזֵי. ְּדכָֹּלא ָבּה, ֲהָפ ָּבּה ַוֲהָפ ָּבּה
  :ְלפּום ַצֲעָרא ַאגְָרא, ֶּבן ֵהא ֵהא אֹוֵמר. יֶמּנָהֶׁשֵאין ְל ִמָּדה טֹוָבה הֵ 

  
  מסכת הוריות

הֹורּו ֵבית ִּדין ַלֲעבֹור ַעל ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ַּבּתֹוָרה ְוָהַל ַהּיִָחיד 
, יֶהןֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה ַאֲחרֵ , ֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה ִעָּמֶהן, ְוָעָׂשה ׁשֹוגֵג ַעל ִּפיֶהם
א ָעׂשּו ְוָעָׂשה הֹורּו ֵבית ִּדין ְויַָדע ֶאָחד . ִמְּפנֵי ֶׁשָּתָלה ְבֵבית ִּדין, ָּפטּור, ֵּבין ֶׁש

ֵּבין ֶׁשָעׂשּו , ֵמֶהן ֶׁשָּטעּו אֹו ַתְלִמיד ְוהּוא ָראּוי ְלהֹוָרָאה ְוָהַל ְוָעָׂשה ַעל ִּפיֶהן
א ָעׂשּו ְוָעָׂשה, ַאֲחֵריֶהן ֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה, ְוָעָׂשה ִעָּמֶהן , ֲהֵרי זֶה ַחּיָב, ֵּבין ֶׁש

א ָתָלה ְבֵבית ִּדין ְוַהּתֹוֶלה ְבֵבית . ַחּיָב, ַהּתֹוֶלה ְבַעְצמֹו, זֶה ַהְּכָלל. ִמְּפנֵי ֶׁש
, ִתיןּוַמְמזֵר ְלנָ , יְִׂשָרֵאל ְלַמְמזֵר, ֵלִוי ְליְִׂשָרֵאל, ּכֵֹהן קֹוֵדם ְלֵלִוי: ָּפטּור, ִּדין

ֲאָבל ִאם ָהיָה . ִּבזְַמן ֶׁשֻּכָּלן ָׁשִוין, ֵאיָמַתי. ְוגֵר ְלֶעֶבד ְמֻׁשְחָרר, ְונִָתין ְלגֵר
ַמְמזֵר ַּתְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם ְלכֵֹהן , ַמְמזֵר ַּתְלִמיד ָחָכם ְוכֵֹהן ָּגדֹול ַעם ָהָאֶרץ

  :ָּגדֹול ַעם ָהָאֶרץ
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  סדר קדשים
  מסכת זבחים

א ִלְׁשָמןָּכל ַהּזְָבִחים  א ָעלּו ַלְּבָעִלים ְלֵׁשם , ְּכֵׁשִרים, ֶׁשנִזְְּבחּו ֶׁש ֶאָּלא ֶׁש
ַרִּבי . ְוַחַחָּטאת ְּבָכל זְָמן, ַהֶּפַסח ִּבזְַמנֹו. חּוץ ִמן ַהֶּפַסח ּוִמן ַהַחָּטאת. חֹוָבה

ָאַמר . ם ְּבָכל זְָמןְוַהַחָּטאת ְוָהָאׁשָ , ַהֶּפַסח ִּבזְַמנֹו. ַאף ָהָאָׁשם, ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר
ַמה ַחָּטאת . ְוָהָאָׁשם ָּבא ַעל ֵחְטא, ַהַחָּטאת ָּבָאה ַעל ֵחְטא, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר

א ִלְׁשָמּה א ִלְׁשמֹו, ְּפסּוָלה ֶׁש ֵאּלּו ָקָדִׁשים ְקֵרִבין : ַאף ָהָאָׁשם ָּפסּול ֶׁש
. ְקֵרִבין ַּבִּמְׁשָּכן, ָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור. ָקָדִׁשים ֶׁשֻהְקְּדׁשּו ַלִּמְׁשָּכן, ַּבִּמְׁשָּכן

. יְִקְרבּו ַבִּמְׁשָּכן, ָקְרְּבנֹות ַהּיִָחיד ֶׁשֻהְקְּדׁשּו ַלִּמְׁשָּכן. ַּבָּבָמּה, ְוָקְרְּבנֹות ַהּיִָחיד
, ְסִמיָכה. ַמה ֵּבין ָּבַמת יִָחיד ְלָבַמת ִצּבּור. ָּפטּור, ְוִאם ִהְקִריָבן ַּבָּבָמה

ֵאין ִמנְָחה , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוַהָּגָׁשה, ּוְתנּוָפה, ּוַמַּתן ָסִביב, ַטת ָצפֹוןּוְׁשִחי
ּוְרחּוץ , ּוְמִחיָצה ַבָּדִמים, ְוֵריַח נִיחֹוחַ , ּוְכֵלי ָׁשֵרת, ּוִבגְֵדי ָׁשֵרת, ְוִכהּון, ַבָּבָמה

  :ָׁשִוין ָּבזֶה ּוָבזֶה, ְוַהָּטֵמא, ְוַהּנֹוָתר, ֲאָבל ַהּזְָמן. יַָדיִם ְוַרגְָליִם
  

  מסכת מנחות
א ִלְׁשָמן א ָעלּו ַלְּבָעִלים ִמּׁשּום , ְּכֵׁשרֹות, ָּכל ַהְּמנָחֹות ֶׁשּנְִקְמצּו ֶׁש ֶאָּלא ֶׁש

ִמנְַחת חֹוֵטא ּוִמנְַחת ְקנָאֹות ֶׁשְּקָמָצן . חּוץ ִמִּמנְַחת חֹוֵטא ּוִמנְַחת ְקנָאֹות, חֹוָבה
א ִלְׁשָמן א ִלְׁשָמן, ְוִהֵּל, ַתן ַּבֶּכִלינָ , ֶׁש א ִלְׁשָמן, ְוִהְקִטיר ֶׁש , אֹו ִלְׁשָמן ְוֶׁש

א ִלְׁשָמן ְוִלְׁשָמן א ִלְׁשָמן. ְּפסּולֹות, אֹו ֶׁש ְלֵׁשם ִמנְַחת , ֵּכיַצד ִלְׁשָמן ְוֶׁש
א ִלְׁשָמן ְוִלְׁשָמן, חֹוֵטא ּוְלֵׁשם ִמנְַחת נְָדָבה ם ִמנְַחת נְָדָבה ּוְלֵׁשם ְלׁשֵ , אֹו ֶׁש

ּוְבעֹוַלת ָהעֹוף ִאֵּׁשה (, נֱֶאַמר ְּבעֹוַלת ַהְּבֵהָמה ִאֵּׁשה ֵריַח נִיחֹוחַ : ִמנְַחת חֹוֵטא
ֶׁשֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד , ְלַלֵמד, ּוַבִּמנְָחה ִאֵּׁשה ֵריַח נִיחֹוחַ , )ֵריַח נִיחֹוחַ 

  :ֶאת ַּדְעּתֹו ַלָּׁשָמיִם ּוִבְלַבד ֶׁשּיְַכֵּון ָאָדם, ַהַּמְמִעיט
  

  מסכת חולין
ֶׁשָּמא יְַקְלְקלּו , ְוָקָטן, ׁשֹוֶטה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוְׁשִחיָטָתן ְּכֵׁשָרה

ְׁשִחיַטת . ְׁשִחיָטָתן ְּכֵׁשָרה, ְוֻכָּלן ֶׁשָּׁשֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן. ִבְׁשִחיָטָתן
ְׁשִחיָטתֹו , ְוֵכן ַהּסּוָמא ֶׁשָּׁשַחט, ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּליְָלה. ְּמָאה ְבַמָּׂשאנְֵבָלה ּוְמטַ , נְָכִרי

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְתַחּיֵב ְּבנְַפׁשֹו, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּׁשָּבת. ְכֵׁשָרה
ּוָמה . ת ַהְּמצֹוָרעֲאִפּלּו ְלַטֵהר אֶ , א יִּטֹול ָאָדם ֵאם ַעל ָּבנִים: ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה



 
 

24 

, ְלַמַען יִיַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת יִָמים, ָאְמָרה תֹוָרה, ִאם ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשִהיא ְכִאָּסר
  :ַקל ָוחֶֹמר ַעל ִמְצֹות ֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה

  
  מסכת בכורות

, ֹו ַרַּׁשאיְוַהּמֹוֵכר לֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינ, ַהּלֹוֵקַח ֻעַּבר ֲחמֹורֹו ֶׁשל נְָכִרי
, ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה, ְוַהּנֹוֵתן לֹו ְבַקָּבָלה, ְוַהְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, וַהִּמְׁשַּתֵּתף לֹו

א ַבֲאֵחִרים, ְּביְִׂשָרֵאל, ֶׁשּנֱֶאַמר  ִאם , ּכֲֹהנִים ּוְלִוּיִם ְּפטּוִרין ִמַּקל ָוחֶֹמר. ֲאָבל 
, יְָצאּו ְׁשנַיִם ְּכֶאָחד: ין הּוא ֶׁשּיְִפְטרּו ֶׁשל ַעְצָמןּדִ , ָּפְטרּו ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר

יְָצאּו ְּתִׁשיִעי . ְּתִׁשיִעי ַוֲעִׂשיִרי ְמֻקְלָקִלין, ְמנָָאן ֶאָחד. מֹונֶה אֹוָתן ְׁשנַיִם ְׁשנָיִם
ְוָלֲעִׂשיִרי ָקָרא ַלְּתִׁשיִעי ֲעִׂשיִרי . ְּתִׁשיִעי ַוֲעִׂשיִרי ְמֻקְלָקִלין, ַוֲעִׂשיִרי ְּכַאַחת

, ַהְּתִׁשיִעי נֱֶאָכל ְּבמּומֹו. ְׁשָלְׁשָּתן ְמֻקָּדִׁשין, ְּתִׁשיִעי ּוְלַאַחד ָעָׂשר ֲעִׂשיִרי
. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ְוַאַחד ָעָׂשר ָקֵרב ְׁשָלִמים ְועֹוֶׂשה ְתמּוָרה, ְוָהֲעִׂשיִרי ַמֲעֵׂשר
, ָאְמרּו ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר. ֹוָׂשה ְתמּוָרהְוִכי יֵׁש ְּתמּוָרה ע, ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה
ָקָרא ַלְּתִׁשיִעי ֲעִׂשיִרי ְוָלֲעִׂשיִרי ֲעִׂשיִרי . א ָהיָה ָקֵרב, ִאּלּו ָהיָה ְתמּוָרה

א נֱֶעַקר ֵׁשם , זֶה ַהְּכָלל. ֵאין ַאַחד ָעָׂשר ְמֻקָּדׁש, ּוְלַאַחד ָעָׂשר ֲעִׂשיִרי ּכֹל ֶׁש
  :ֵאין ַאַחד ָעָׂשר ְמֻקָּדׁש, ּוֲעִׂשיִרי ִמֶּמּנ

  
  מסכת ערכין

נִָׁשים , ּכֲֹהנִים ּוְלִוּיִם ְויְִׂשְרֵאִלים, ְונִָּדִרים, נֹוְדִרים, ְונֱֶעָרִכין, ַהּכֹל ַמֲעִריִכין
א נֱֶעָרִכין, נֹוְדִרים ְונִָּדִרים ּוַמֲעִריִכין, ֻטְמטּום ְוַאנְְּדרֹוגִינֹוס. ַוֲעָבִדים , ֲאָבל 

נִָּדִרין , ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. נֹו נֱֶעָר ֶאָּלא זָָכר ַוַּדאי ונְֵקָבה ַוָּדִאיתֶׁשֵאי
א ַמֲעִריִכין, ְונֱֶעָרִכין א נֹוְדִרין ְו ָּפחּות ִמֶּבן . ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּדַעת, ֲאָבל 

א נֱֶעָר, חֶֹדׁש ֵאינֹו גֹוֵאל ַּכֵּסֶדר , ֵלִוי יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיַָרׁש ֲאִבי ִאּמֹו: נִָּדר ֲאָבל 
ֶׁשּנֱֶאַמר ִּכי , ֵאינֹו גֹוֵאל ַּכֵּסֶדר ַהּזֶה, ְוֵכן ֵלִוי ֶׁשּיַָרׁש ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו יְִׂשָרֵאל. ַהּזֶה

, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַעד ֶׁשיְֵהא ֵלִוי ּוְבָעֵרי ַהְלִויִם ִּדְבֵרי ַרִּבי, ָבֵּתי ָעֵרי ַהְלִוּיִם
א ִמגְָרׁש . ִרים ֲאמּוִרים ֶאָּלא ְבָעֵרי ַהְלִוּיִםֵאין ַהְּדבָ  ֵאין עֹוִׂשים ָׂשֶדה ִמגְָרׁש ְו

א ִעיר ִמגְָרׁש, ָׂשֶדה א ִמגְָרׁש ִעיר ְו ַּבֶּמה ְדָבִרים , ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר. ְו
א ִמגְָרׁש עֹוִשין ָׂשֶדה ִמגְ, ֲאָבל ְּבָעֵרי יְִׂשָרֵאל. ְּבָעֵרי ַהְלִוּיִם, ֲאמּוִרים ָרׁש ְו

א ִעיר ִמגְָרׁש, ָׂשֶדה א יֲַחִריבּו ֶאת ָעֵרי יְִׂשָרֵאל, ִמגְָרׁש ִעיר ְו . ְּכֵדי ֶׁש
ְּגֻאַּלת עֹוָלם , ֶׁשּנֱֶאַמר, ַהּכֲֹהנִים ְוַהְלִוּיִם מֹוְכִרים ְלעֹוָלם ְוגֹוֲאִלים ְלעֹוָלם

  :ִּתְהיֶה ַלְלִוּיִם
  

  מסכת תמורה
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, ֶאָּלא, א ֶׁשָאָדם ַרַּׁשאי ְלָהִמיר. ֶאָחד ֲאנִָׁשים ְוֶאָחד נִָׁשים, םַהּכֹל ְמִמיִרי
, ַהּכֲֹהנִים ְמִמיִרים ֶאת ֶׁשָּלֶהם. ְוסֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים, מּוָמר, ֶׁשִאם ֵהִמיר

א ָבָאׁשָ . ְויְִׂשָרֵאל ְמִמיִרים ֶאת ֶׁשָּלֶהם א ַבַחָּטאת ְו ם ֵאין ַהּכֲֹהנִים ְמִמיִרים 
א ַבְּבכֹור . ִמְּפנֵי ָמה ֵאין ְמִמיִרים ַּבְּבכֹור) ְוִכי(, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן נּוִרי. ְו

ַמה , ְוַהְּבכֹור ַמָּתנָה ַלּכֵֹהן, ַחָּטאת ְוָאָׁשם ַמָּתנָה ַלּכֵֹהן, ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא
א , ַחָּטאת ְוָאָׁשם ֵאין ְמִמיִרים ּבֹו ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחנָן . יְִמיֶרּנּו בֹוַאף ַהְּבכֹור 

ּתֹאַמר , ַמה ִּלי ֵאינֹו ֵמִמיר ַּבַחָּטאת ּוָבָאָׁשם ֶׁשֵאין זִָכין ָּבֶהן ְּבַחּיֵיֶהם, ֶּבן נּוִרי
א ְכָבר נֱֶאַמר, ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַּבְּבכֹור ֶׁשּזִָכין ּבֹו ְּבַחּיָיו ְוָהיָה הּוא , ַוֲה

ַאף ְּתמּוָרה , ְּבֵבית ַהְּבָעִלים, ֵהיָכן ְקֻדָּׁשה ָחָלה ָעָליו, תֹו יְִהיֶה ּקֶֹדׁשּוְתמּורָ 
ֲהֵרי ֵאּלּו , ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן, ָּכל ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשּנְִׁשֲחטּו חּוץ ִלזְַמּנָן: ְּבֵבית ַהְּבָעִלים

ַחַּטאת ָהעֹוף ַהָּבָאה ַעל . ָּקֵבריִ , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. יִָּׂשֵרף, ָאָׁשם ָּתלּוי. יִָּׂשֵרפּו
. א יִָּקֵברּו, ָּכל ַהּנְִׂשָרִפין. יִַּטיֶלּנָה ָלַאָּמה, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ִּתָּׂשֵרף, ָסֵפק

ִאם ָרָצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. א יִָּׂשֵרפּו, ְוָכל ַהּנְִקָּבִרים
  :ֵאינֹו ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות, ָאְמרּו לֹו. ַרַּׁשאי, ָּבִריםִלְׂשרֹוף ֶאת ַהּנִקְ 

  
  מסכת כריתות

, ְוַעל ַהַּכָּלה, ְוַעל ֵאֶׁשת ָהָאב, ַהָּבא ַעל ָהֵאם, ְׁשלִׁשים ָוֵׁשׁש ְּכֵרתֹות ַּבּתֹוָרה
א ַעל ַהּבָ , ְוִאָּׁשה ַהְמִביָאה ֶאת ַהְּבֵהָמה ָעֶליהָ , ְוַעל ַהְּבֵהָמה, ַהָּבא ַעל ַהּזְכּור

ְוַעל ֲאחֹות , ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו, ַהָּבא ַעל ֲאחֹותֹו, ְוַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ִאָּׁשה ּוִבָּתּה
, ְוַעל ַהּנִָּדה, ְוַעל ֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו, ְוַעל ֵאֶׁשת ָאִחיו, ְוַעל ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו, ִאּמֹו

ַהְמַחֵּלל ֶאת , ּוַבַעל אֹוב, עֹו ַלּמֶֹלְוַהּנֹוֵתן ִמּזַרְ , ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה, ַהְמַּגֵּדף
, ְוָדם, ָהאֹוֵכל ֵחֶלב, ְוַהָּבא ַלִּמְקָּדׁש ָטֵמא, ְוָטֵמא ֶׁשָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש, ַהַּׁשָּבת
ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוֶׂשה , ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ַּבֶּפַסח, ַהּׁשֹוֵחט ְוַהַּמֲעֶלה ַבחּוץ, ּוִפּגּול, ְונֹוָתר

ְוַהָּס , ְוַהְמַפֵּטם ֶאת ַהְּקטֶֹרת, ַהְמַפֵּטם ֶאת ַהֶּׁשֶמן, ם ַהִּכּפּוִריםְמָלאָכה ְביֹו
ְּכָבִׂשים , ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַהֶּפַסח ְוַהִּמיָלה ְּבִמְצֹות ֲעֵׂשה. ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה

ַּתְלמּור לֹוַמר ְוִאם  ,יָכֹול ִמְּפנֵי ֶׁשֵהן ֻמְבָחִרין ֵמֶהן. קֹוְדִמין ָלִעּזִים ְּבָכל ָמקֹום
ּתֹוִרין קֹוְדִמין ִלְבנֵי . ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשנֵיֶהם ְׁשקּוִלין, ֶּכֶבׂש יִָביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת

ּוֶבן יֹונָה אֹו , ַּתְלמּוד לֹוַמר, יָכֹול ִמְּפנֵי ֶׁשֵהן ֻמְבָחִרים ֵמֶהן. יֹונָה ְּבָכל ָמקֹום
יָכֹול . ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְּבָכל ָמקֹום. ֶהן ְׁשקּוִליןְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשנֵי, תֹור ְלַחָּטאת

, ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו, ַּתְלמּוד לֹוַמר, ֶׁשְּכבֹוד ָהָאב עֹוֵדף ַעל ְּכבֹוד ָהֵאם
, ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְּבָכל ָמקֹום, ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים. ֶׁשְּׁשנֵיֶהם ְׁשקּוִלים, ְמַלֵּמד

ִאם זָָכה ַהֵּבן ִלְפנֵי . ְוֵכן ְּבַתְלמּוד תֹוָרה. הּוא ְוִאּמֹו ַחּיִָבין ִּבְכבֹוד ָאִביוִמְּפנֵי ׁשֶ 
  :ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְוָאִביו ַחּיָיִבין ִּבְכבֹוד ַרּבֹו, קֹוֵדם ֶאת ָהָאב ְּבָכל ָמקֹום. ָהַרב
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  מסכת מעילה
, ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון. ֶהןמֹוֲעִלין ּבָ , ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשְּׁשָחָטן ַּבָּדרֹום

אֹו , ַּבַּליְָלה ְוזַָרק ַּבּיֹום, ְׁשָחָטן ַּבּיֹום ְוזַָרק ַּבַּליְָלה, ַּבָּצפֹון ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּדרֹום
ּכֹל , ֻׁשעַ ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי יְהֹו. מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ֶׁשְּׁשָחָטן חּוץ ִלזְַמּנָן ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן

א ָהיָה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר . ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה, ֶׁשָהיָה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהנִים ְוֶׁש
, ֶׁשָּלנָה, ֵאיזֹו ִהיא ֶׁשָהיָה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהנִים. מֹוֲעִלין ָּבּה, ַלּכֲֹהנִים

א. ְוֶׁשּיְָצָאה, ְוֶׁשּנְִטְמָאה ֶׁשּנְִׁשֲחָטה , ָהיָה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהנִים ֵאיזֹו ִהיא ֶׁש
ְּפרּוָטה ֶׁשל : ְוֶׁשִּקְּבלּו ְפסּוִלין ְוזְָרקּו ֶאת ָּדָמּה, חּוץ ִלְמקֹוָמּה, חּוץ ִלזְַמּנָּה

 ֵּכיָון ֶׁשהֹוִציא, אֹו ֶׁשָאַמר ְּפרּוָטה ְּבִכיס זֶה ֶהְקֵּדׁש, ֶהְקֵּדׁש ֶׁשּנְָפָלה ְלתֹו ַהִּכיס
ַעד ֶׁשּיֹוִציא ֶאת , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ָמַעל, ֶאת ָהִראׁשֹונָה

ֶׁשהּוא , ְּבאֹוֵמר ְּפרּוָטה ִמן ַהִּכיס זֶה ֶהְקֵּדׁש, מֹוֶדה ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָּכל ַהִּכיס
  :מֹוִציא ְוהֹוֵל ַעד ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָּכל ַהִּכיס

  
  מסכת תמיד

ְּבֵבית , ְּבֵבית ַאְבִטינָס. לָׁשה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהנִים ׁשֹוְמִרים ְּבֵבית ַהּמְקָּדׁשִּבׁשְ 
ְוָהרֹוִבים , ֵּבית ַאְבִטינָס ּוֵבית ַהּנִיצֹוץ ָהיּו ֲעִלּיֹות. ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד, ַהּנִיצֹוץ

, רֹוְבִדים ֶׁשל ֶאֶבן ֻמָּקף, ּוַביִת ּגָדֹול ָהיָה, ִּכָּפה, ֵּבית ַהּמֹוֵקד. ׁשֹוְמִרים ָׁשם
ּוִפְרֵחי ְכֻהּנָה ִאיׁש ִּכְסּתֹו . ּוַמְפְּתחֹות ָהֲעזָָרה ְּביָָדם, ְוזְִקנֵי ֵבית ָאב יְֵׁשנִים ָׁשם

ֶאָּלא פֹוְׁשִטין ּוְמַקְּפִלין ּוַמּנִיִחים אֹוָתן , א ָהיּו יְֵׁשנִים ְּבִבגְֵדי קֶֹדׁש. ָבָאֶרץ
יֹוֵצא ְוהֹוֵל לֹו , ֵאַרע ֶקִרי ְלֶאָחד ֵמֶהן. ין ִּבְכסּות ַעְצָמןּוִמְתַּכּסִ , ַּתַחת ָראֵׁשיֶהן

ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע , ְוַהּנֵרֹות ּדֹוְלִקין ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ִּבְמִסָּבה ַההֹוֶלֶכת ַּתַחת ַהִּביָרה
, ָהיָה ְכבֹודֹוְוזֶה . ּוֵבית ִּכֵּסא ֶׁשל ָּכבֹוד, ּוְמדּוָרה ָהיְָתה ָׁשם, ְלֵבית ַהְּטִביָלה

, יַָרד ְוָטַבל. יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם, ָּפתּוחַ . יֹוֵדַע ֶׁשּיֶׁש ָׁשם ָאָדם, ְמָצאֹו נָעּול
ָּבא ְויַָׁשב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהנִים ַעד , ְונְִתַחַּמם ְּכנֶגֶד ַהְּמדּוָרה, ָעָלה ְונְִסַּתַּפג

, ַהִּׁשיר ֶׁשָהיּו ַהְלִוּיִם אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש: ֹוֵל לֹויֹוֵצא ְוה, ֶׁשַהְּׁשָעִרים נְִפָּתִחים
ַּבֵּׁשנִי ָהיּו . ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויֹוְׁשֵבי ָבּה' ַלה, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים

ֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו, אֹוְמִרים ָ ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְּבִעיר ֱא י ָהיּו ַּבְּׁשִליׁשִ . ָּגדֹול יְי
ִהים יְִׁשּפֹט, אֹוְמִרים ִהים נִָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱא , ָּבְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים. ֱא

ִהים , ַּבֲחִמיִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים. ֵאל נְָקמֹות יְיָ ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיעַ  ַהְרנִינּו ֵלא
ֵהי יֲַעקֹב, עּוּזֵנּו . 'ָמָל ֵּגאּות ָלֵבׁש ְוגֹו' אֹוְמִרים הַּבִּׁשִּׁשי ָהיּו . ָהִריעּו ֵלא

ִמזְמֹור ִׁשיר ֶלָעִתיד ָלבֹוא , ִמזְמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת, ַּבַּׁשָּבת ָהיּו אֹוְמִרים
  :ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים
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ּוְבֵבית , ְּבֵבית ַאְבִטינָס, ת ַהִּמְקָדׁשִּבְׁשלָׁשה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהנִים ׁשֹוְמִרים ְּבֵבי
ַעל ֲחִמָּׁשה , ֲחִמָּׁשה. ְוַהְלִוּיִם ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ָמקֹום. ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד, ַהּנִיצֹוץ

ַעל ֲחִמָּׁשה , ֲחִמָּׁשה. ַעל ַאְרַּבע ִּפּנֹוָתיו ִמּתֹוכֹו, ַאְרָּבָעה. ַׁשֲעֵרי ַהר ַהָּביִת
, ְוֶאָחד ְּבִלְׁשַּכת ַהָּקְרָּבן, ַעל ַאְרַּבע ִּפּנֹוֶתיָה ִמַּבחּוץ, ַאְרָּבָעה. הַׁשֲעֵרי ָהֲעזָרָ 

, ִלְׁשַּכת ָהֵעץ, ֶׁשַּבָּדרֹום: ְוֶאָחד ַלֲאחֹוֵרי ֵבית ַהַּכּפֶֹרת, ְוֶאָחד ְּבִלְׁשַּכת ַהָּפרֶֹכת
, י ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יֲַעקֹבָאַמר ַרּבִ , ִלְׁשַּכת ָהֵעץ. ִלְׁשַּכת ַהָּגזִית, ִלְׁשַּכת ַהּגֹוָלה

) ְוִהיא(, ִלְׁשַּכת ּכֵֹהן ָּגדֹול, ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ָׁשַכְחִּתי ֶמה ָהיְָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת
, ָׁשם ָהיָה בֹור ָקבּועַ , ִלְׁשַּכת ַהּגֹוָלה. ְוגַג ְׁשָלְׁשָּתן ָׁשֶוה, ָהיְָתה ֲאחֹוֵרי ְׁשֵּתיֶהן

ָׁשם , ִלְׁשַּכת ַהָּגזִית. ּוִמָּׁשם ַמְסִּפיִקים ַמיִם ְלָכל ָהֲעזָָרה, ְוַהַּגְלַּגל נָתּון ָעָליו
ְוכֵֹהן ֶׁשּנְִמָצא בֹו , ָהיְָתה ַסנְֶהְדֵרי גְדֹוָלה ֶׁשל יְִׂשָרֵאל יֹוֶׁשֶבת ְוָדנָה ֶאת ַהְּכֻהּנָה

א נְִמָצא בֹו ְוׁשֶ . ְויֹוֵצא ְוהֹוֵל לֹו, לֹוֵבׁש ְׁשחֹוִרים ּוִמְתַעֵּטף ְׁשחֹוִרים, ְּפסּול
ְויֹום . נְִכנָס ּוְמַׁשֵּמׁש ִעם ֶאָחיו ַהּכֲֹהנִים, לֹוֵבׁש ְלָבנִים ּוִמְתַעֵּטף ְלָבנִים, ְּפסּול

א נְִמָצא ְפסּול ְּבזְַרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, טֹוב ָהיּו עֹוִׂשים , ְוָכ ָהיּואֹוְמִרים, ֶׁש
, ּוָברּו הּוא. א נְִמָצא ְפסּול ְּבזְַרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹןׁשֶ , ָּברו ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא

  :ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים' ֶׁשָּבַחר ְּבַאֲהרֹן ּוְבָבנָיו ַלֲעמֹוד ְלָׁשֵרת ִלְפנֵי ה
  

  מסכת קנים
עֹוַלת ָהעֹוף נֲַעֵׂשית . ְוַחַּטאת ְּבֵהָמה ְלַמְעָלה, ַחַּטאת ָהעֹוף נֲַעֵׂשית ְלַמָּטה

ֵסֶדר ִקּנִים ָּכ . ָּפסּול, ִאם ִׁשּנָה ָּבזֶה ּוָבזֶה. ְועֹוַלת ַהְּבֵהָמה ְלַמָּטה, ַמְעָלהלְ 
ֵאיזֶהּו . ֻּכָּלן עֹולֹות, ִּבנְָדִרים ּונְָדבֹות. ַהחֹוָבה ֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאָחד עֹוָלה, הּוא
ַמה ֵּבין . ֲהֵרי זֹו עֹוָלהָהאֹוֵמר , ְוֵאיזֶהּו נְָדָבה. ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה, נֶֶדר

, ּונְָדבֹות. ַחּיִָבים ְּבַאֲחָריּוָתם, ֵמתּו אֹו נִגְנְבּו, ֶאָּלא ֶׁשַהּנְָדִרים, נְָדִרים ִלנְָדבֹות
ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ְּכֶׁשֵאֵלד , ָהִאָּׁשה ֶׁשָאְמָרה: ֵאין ַחּיִָבים ְּבַאֲחָריּוָתן, ֵמתּו אֹו נִגְנְבּו

נְָתנַָתם . ַאַחת ְלנְִּדָרּה ְוַאַחת ְלחֹוָבָתּה, ְמִביָאה ְׁשֵּתי ִקּנִים ,יְָלָדה זָָכר, זָָכר
א ָעָׂשה , ְוַהּכֵֹהן ָצִרי ַלֲעׂשֹות ָׁשלׁש ְּפִריִדים ִמְלַמְעָלן ְוַאַחת ִמְּלַמָּטן, ַלּכֵֹהן

א נְִמַל, ֵכן יָכה ְלָהִביא עֹוד ְצרִ , ֶאָּלא ָעָׂשה ְׁשַּתיִם ְלַמְעָלן ּוְׁשַּתיִם ְלַמָּטן ְו
ֵּפְרָׁשה , ָּתִביא ְׁשָּתיִם, ִמְּׁשנֵי ִמינִין. ִמִּמין ֶאָחד, ְּפִריָדה ַאַחת ְויְַקִריֶבּנָה ְלַמְעָלן

ָּתִביא , ִמְּׁשנֵי ִמינִין. ִמִּמין ֶאָחד, ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָׁשלׁש ְּפִריִדים, נְִדָרּה
ִמְּׁשנֵי . ִמִּמין ֶאָחד, ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ְּפִריִדים ְצִריָכה, ָקְבָעה נְִדָרּה. ַאְרַּבע
ָהַל ַהּכֵֹהן ְוָעָׂשה ְוֵאין , נְָתנַָתם ַלּכֵֹהן ְוֵאין יָדּוַע ַמה נְָתנָה. ָּתִביא ֵׁשׁש, ִמינִין

, ָתּהּוְׁשַּתיִם ְלחֹובָ , ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ַאְרַּבע ְּפִריִדים ְלנְִדָרּה, יָדּוַע ֶמה ָעָׂשה
זֶה הּוא , ָאַמר ַרִּבי יְהֹוֻׁשעַ . ְׁשֵּתי ַחָּטאֹות, ֶּבן ַעּזַאי אֹוֵמר. ְוַחָּטאת ֶאָחת

, ֵּכיַצד קֹולֹו ִׁשְבָעה. ּוְכֶׁשהּוא ֵמת קֹולֹו ִׁשְבָעה, ְּכֶׁשהּוא ַחי קֹולֹו ֶאָחד, ֶׁשָאְמרּו
ֵמָעיו , עֹורֹו ְלתֹוף. נֵי ֲחִליִליןׁשְ , ְׁשֵּתי ׁשֹוָקיו. ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות, ְׁשֵּתי ַקְרנָיו

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן . ַאף ַצְמרֹו ִלְתֵכֶלת, ְויֵׁש אֹוְמִרים. ְּבנֵי ֵמָעיו ְלִכּנֹורֹות, ִלנְָבִלים
, ַּדְעָּתן ִמָּטֶרֶפת ֲעֵליֶהן, ָּכל זְַמן ֶׁשַּמזְִקינִין, זְִקנֵי ַעם ָהָאֶרץ, ֲעַקְׁשיָא אֹוֵמר
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, ֲאָבל זְִקנֵי תֹוָרה ֵאינָן ֵּכן. יר ָׂשָפה ְלנֱֶאָמנִים ְוַטַעם זְֵקנִים יִָּקחֵמסִ , ֶׁשּנֱֶאַמר
ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה , ֶׁשּנֱֶאַמר, ַּדְעָּתן ִמְתיֶַּׁשֶבת ֲעֵליֶהן, ֶאָּלא ָּכל זְַמן ֶׁשַּמזְִקינִין

  :ְואֶֹר יִָמים ְּתבּונָה
  

  מסכת מקואות
ָׁשָתה , ֵמי גְָבִאים. ְוזֹו ְלַמְעָלה ִמזֹו, זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו ,ֵׁשׁש ַמֲעלֹות ַּבִּמְקָואֹות

ָׁשָתה ָטֵמא . ָטֵמא, ָׁשָתה ָטֵמא ּוִמֵּלא ִּבְכִלי ָטהֹור. ָטֵמא, ָטֵמא ְוָׁשָתה ָטהֹור
א ֵהִדיחַ . ָטֵמא, ִאם ֵהִדיחַ , ְונַָפל ִּכָּכר ֶׁשל ְּתרּוָמה ָאַכל ֳאָכִלים : ָטהֹור, ְוִאם 

ִמְּפנֵי ֶׁשֵאינָן ְטהֹוִרים , ְטֵמִאים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאן, ְוָׁשָתה ַמְׁשִקים ְטֵמִאים, יםְטֵמאִ 
. ִמְּפנֵי ֶׁשֵהם ְטהֹוִרים ַּבּגּוף, ְטהֹוִרים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאם, ָׁשָתה ַמיִם ְטֵמִאים. ַּבּגּוף

ֲהֵרי ִהיא , ָטַבל ֶוֱהִקיָאּהִהּזָה ְוָׁשנָה וְ , נְִכנַס ְלאֶֹהל ַהֵּמת, ָּבַלע ַטַּבַעת ְטהֹוָרה
ְטֵמָאה , ֱהִקיָאּה. טֹוֵבל ְואֹוֵכל ַּבְּתרּוָמה, ָּבַלע ַטַּבַעת ְטֵמָאה. ְּכמֹות ֶׁשָהיְָתה

, ְוִאם ֵאינֹו נְִרֶאה. חֹוֵצץ, ִּבזְַמן ֶׁשהּוא נְִרֶאה, ֵחץ ֶׁשהּוא ָתחּוב ָּבָאָדם. ְוִטְּמָאּתּו
  :טֹוֵבל ְואֹוֵכל ִּבְתרּוָמתֹו

  
  מסכת פרה

, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַּבת ְׁשַּתיִם. ּוָפָרה. ַּבת ְׁשנָָתּה, ֶעגְָלה, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר
ַאף ַּבת , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. ַּבת ָׁשלׁש אֹו ַּבת ַאְרַּבע, ּוָפָרה. ַּבת ְׁשַּתיִם, ֶעגְָלה

א ִתָּפֵסל, ֶׁשָּמא ַתְׁשִחיר, ין ָלּהֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְמִּתינִ , ָחֵמׁש ְּכֵׁשָרה ַהּזְֵקנָה . ׁש
א ָׁשַמְעִּתי ֶאָּלא ְׁשָלִׁשית . ַמה ַהָּלׁשֹון ְׁשָלִׁשית, ָאְמרּו לֹו. ָאַמר ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע 

, ִאם אֹוֵמר ַאָּתה. ֲאנִי ֲאָפֵרׁש, ָאַמר ֶּבן ַעּזַאי. ָּכ ָׁשַמְעִּתי ְסָתם, ָאַמר ָלֶהם
ַּכּיֹוֵצא . ַּבת ָׁשלׁש ָׁשנִים, ְׁשָלִׁשית, ּוְכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר. רֹות ְּבִמנְיָןַלֲאחֵ , ְׁשִליִׁשית
ָּכ ָׁשַמְעִּתי , ָאַמר ָלֶהם. ַמה ַהָּלׁשֹון ְרָבִעי, ָאְמרּו לֹו. ֶּכֶרם ְרָבִעי, בֹו ָאְמרּו

. ֵחִרים ְּבִמנְיָןַלאֲ , ְרִביִעי, ִאם אֹוֵמר ַאָּתה. ֲאנִי ֲאָפֵרׁש, ָאַמר ֶּבן ַעּזַאי. ְסָתם
ָהאֹוֵכל ַּבַּביִת , ַּכּיֹוֵצא בֹו ָאְמרּו. ֶּבן ַאְרַּבע ָׁשנִים, ְרָבִעי, ּוְכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר

ָאַמר . ֱאמֹור ִמְּׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ַלְּסָאה, ָאְמרּו לֹו. ַהְמנָֻּגע ְּפַרס ִמָּׁשלׁש ַלָּקב
ִאם אֹוֵמר ַאָּתה ִמָּׁשלׁש . ֲאנִי ֲאָפֵרׁש, ּזַאיָאַמר ֶּבן עַ . ָּכ ָׁשַמְעִּתי ְסָתם, ָלֶהם
: ִמֲעַטּתּו ַחָּלתֹו, ּוְכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ִמְּׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ַלְּסָאה. ֵאין ּבֹו ַחָּלה, ַלַּקב

ה ַּבַּליְָלה ְוִהּזָ , ַּבּיֹום ְוִהּזָה ַּבַּליְָלה. ָּכֵׁשר, ָטַבל ֶאת ָהֵאזֹוב ַּבּיֹום ְוִהּזָה ַּבּיֹום
ֶׁשֵאין ַמּזִין ַעד ֶׁשָּתנֵץ , ֲאָבל הּוא ַעְצמֹו טֹוֵבל ַּבַּליְָלה ּוַמּזֶה ַּבּיֹום. ָּפסּול, ַּבּיֹום

  :ָּכֵׁשר, ְוֻכָּלן ֶׁשָעׂשּו ִמֶּׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר. ַהַחָּמה
  

  מסכת ידים
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גַמֲחִצי. ְלֶאָחד ַאף ִלְׁשנָיִם, ֵמי ְרִביִעית נֹוְתנִין ַלּיַָדיִם ִלְׁשלָׁשה אֹו , ת 
ג. ְלַאְרָּבָעה א , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ַלֲחִמָּׁשה ְוָלֲעָׂשָרה ְוַלֵּמָאה, ִמ ּוִבְלַבד ֶׁש

ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל , מֹוִסיִפין ַעל ַהְּׁשנִּיִים. יְִפחֹות ָלֲאֲחרֹון ֶׁשָּבֶהם ֵמְרִביִעית
ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבין , קֹוֵבל ֲאנִי ֲעֵליֶכם ְּפרּוִׁשים, ָאַמר ְצדֹוִקי גְִליִלי: ָהִראׁשֹונִים

קֹוְבִלין ָאנּו ָעֶלי ְצדֹוִקי , אֹוְמִרים ְּפרּוִׁשים. ֶאת ַהּמֹוֵׁשל ִעם מֶֹׁשה ַּבֵּגט
א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַאֶּתם , ֶׁשַאֶּתם ְּכֹוְתִבים ֶאת ַהּמֹוֵׁשל ִעם ַהֵּׁשם ַּבָּדף, גְִליִלי ְו

' ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ִמי ה, ֶׁשּנֱֶאַמר, ת ַהּמֹוֵׁשל ִמְלַמְעָלן ְוֶאת ַהֵּׁשם ִמְּלַמָּטןּכֹוְתִבין אֶ 
  :ַהַּצִּדיק' ה, ּוְכֶׁשָּלָקה ַמהּו אֹוֵמר. ֲאֶׁשה ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת יְִׂשָרֵאל

  
  מסכת אהלות

. ֶאָחד ָטֵמא ֻטְמַאת ָעֶרבוְ , ֶאָחד ָטֵמא ֻטְמַאת ִׁשְבָעה, ְׁשנַיִם ְטֵמִאים ַּבֵּמת
. ְוֶאָחד ָטֵמא ֻטְמַאת ָעֶרב, ְׁשנַיִם ְטֵמִאין ֻטְמַאת ִׁשְבָעה, ְׁשלָׁשה ְטֵמִאין ַּבֵּמת
. ְוֶאָחד ָטֵמא ֻטְמַאת ָעֶרב, ְׁשלָׁשה ְטֵמִאין ֻטְמַאת ִׁשְבָעה, ַאְרָּבָעה ְטֵמִאין ַּבֵּמת

ָטֵמא , ְוָאָדם ַהּנֹוגֵע ּבֹו. ָטֵמא ֻטְמַאת ִׁשְבָעה ,ָאָדם ַהּנֹוגֵַע ַּבֵּמת, ֵּכיַצד ְׁשנַיִם
, ָאֳהֵלי ָהֲעְרִבּיִים, ֲעָׂשָרה ְמקֹומֹות ֵאין ָּבֶהן ִמּׁשּום ְמדֹור ּגֹויִם: ֻטְמַאת ָעֶרב

, ַוֲאִויָרּה ֶׁשל ָחֵצר, ּוֵבית ַׁשַער, ְוָהַאְלְקָטיֹות, ְוַהֻּבְרָּגנִין, ְוַהְּצִריִפין, ְוַהֻּסּכֹות
  :ּוְמקֹום ַהִּלגְיֹונֹות, ּוְמקֹום ַהִחִּצים, ַהֶּמְרָחץוְ 
  

  מסכת נגעים
ְׁשנִּיָה ָלּה ְּכִסיד , ַּבֶהֶרת ַעּזָה ַכֶּׁשֶלג. ַמְראֹות נְגִָעים ְׁשנַיִם ֶׁשֵהן ַאְרָּבָעה

. ירִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמאִ , ְׁשנִּיָה ָלּה ְּכֶצֶמר ָלָבן, ְוַהְּׂשֵאת ִּכְקרּום ֵּביָצה. ַהֵהיָכל
ְׁשנֵי ְמצֹוָרִעים : ְׁשנִּיָה ָלּה ִּכְקרּום ֵּביָצה, ַהְּׂשֵאת ְּכֶצֶמר ָלָבן, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

זֹו , ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם, ָקַרב ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם, ֶׁשּנְִתָעְרבּו ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם
יְִכּתֹוב נְָכָסיו ְלַאֵחר , ָאַמר ָלֶהם. ֻׁשעַ ֶׁשָּׁשֲאלּו ַאנְֵׁשי ֲאֶלְּכַסנְְּדִרּיָא ֶאת ַרִּבי יְהֹו

  :ְויִָביא ָקְרַּבן ָענִי
  

  מסכת זבים
. ְּכׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכנֶגֶד יֹום, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָהרֹוֶאה ְרִאּיָה ַאַחת ֶׁשל זֹוב

ַבְּׁשִליִׁשי ָרָאה ּו, ּוַבֵּׁשנִי ִהְפִסיק, ָרָאה ַאַחת. ְּכַבַעל ֶקִרי, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים
ּוֵבית ִהֵּלל . זָב ָּגמּור, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְׁשַּתיִם אֹו ַאַחת ְמֻרָּבה ִכְׁשַּתיִם

. ּוָפטּור ִמן ַהָּקְרָּבן, ְוָצִרי ִּביַאת ַמיִם ַחּיִים, ְמַטֵּמא ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב, אֹוְמִרים
ְוַעל . ִדים ֵּבית ַׁשַּמאי ָּבזֶה ֶׁשֵאינֹו זָב ָּגמּורמֹו, ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יְהּוָדה
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, ּוַבֵּׁשנִי ִהְפִסיק, ַעל ָהרֹוֶאה ְׁשַּתיִם אֹו ַאַחת ְמֻרָּבה ִכְׁשַּתיִם, ָמה נְֶחְלקּו
, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. זָב ָּגמּור, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ּוַבְּׁשִליִׁשי ָרָאה ַאַחת

ֵאּלּו : ּוָפטּור ִמן ַהָּקְרָּבן, ְוָצִרי ִּביַאת ַמיִם ַחּיִים, ָּכב ּומֹוָׁשבְמַטֵּמא ִמׁשְ 
ְוַהּׁשֹוֶתה , ְוָהאֹוֵכל אֶֹכל ֵׁשנִי, ָהאֹוֵכל אֶֹכל ִראׁשֹון, ּפֹוְסִלים ֶאת ַהְּתרּוָמה

לּו ַעל רֹאׁשֹו ְוָטהֹור ֶׁשּנָפְ , ְוַהָּבא רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ְּבַמיִם ְׁשאּוִבין, ַמְׁשִקין ְטֵמִאין
ְוָהֳאָכִלים , ּוְטבּול יֹום, ְוַהּיַָדיִם, ְוַהֵּסֶפר, ְוַעל ֻרּבֹו ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמיִם ְׁשאּוִבין

  :ְוַהֵּכִלים ֶׁשּנְִטְמאּו ְבַמְׁשִקים
  

  מסכת נדה
ַוֲאִפּלּו , הִמְּפִקיָדה ִלְפִקידָ , ִהֵּלל אֹוֵמר. ָּכל ַהּנִָׁשים ַּדּיָן ַׁשְעָּתן, ַׁשַּמאי אֹוֵמר

א ְכִדְבֵרי זֶה, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ְליִָמים ַהְרֵּבה ֶאָּלא ֵמֵעת , א ְכִדְבֵרי זֶה ְו
ּוִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה ְמַמֶעֶטת ַעל יַד , ְלֵעת ְמַמֶעֶטת ַעל יַד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה

ֲהֵרי זֹו , ְוַהְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבִעִּדים. ְעָּתּהַּדּיָּה ׁשַ , ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשּיֶׁש ָלּה ֶוֶסת. ֵמֵעת ְלֵעת
ָהרֹוָאה יֹום : ּוְמַמֶעֶטת ַעל יַד ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל יַד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה, ִּכְפִקיָדה

ְמַטְּמִאין ִמְׁשָּכב , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַאַחד ָעָׂשר ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ְוִׁשְּמָׁשה
ָטְבָלה ְּביֹום . ְּפטּוִרין ִמן ַהָּקְרָּבן, ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ן ַּבָּקְרָּבןְוַחּיִָבי, ּומֹוָׁשב

ְמַטְּמִאין , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֶׁשְּלַאֲחָריו ְוִׁשְּמָׁשה ֶאת ֵּביָתּה ְוַאַחר ָּכ ָרֲאָתה
. ֲהֵרי זֶה ַּגְרְּגָרן, יםּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמרִ . ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב ּוְפטּוִרים ִמן ַהָּקְרָּבן

ֶׁשְּמַטְּמִאין , ּומֹוִדים ָּברֹוָאה ְּבתֹו ַאַחד ָעָׂשר יֹום ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ְוִׁשְּמָׁשה
ֲהֵרי זֹו , ָטְבָלה ְּביֹום ֶׁשְּלַאֲחָריו ְוִׁשְּמָׁשה. ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב ְוַחּיִָבין ַּבָּקְרָּבן

  :ִעיָלָתן ְּתלּויִםּוַמָּגָען ּובְ , ַּתְרּבּות ָרָעה
  

  מסכת טהרות
ְוֵאינָּה ְצִריָכה , ְצִריָכה ַמֲחָׁשָבה, ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ָּדָבר ְּבנְִבַלת ָהעֹוף ַהָּטהֹור

ְוָהאֹוְכָלּה , ְוַכּזַיִת ְּבֵבית ַהְּבִליָעה, ּוְמַטְּמָאה ֻטְמַאת ֳאָכִלין ְּבַכֵּביָצה, ֶהְכֵׁשר
ְוׂשֹוְרִפין ָעֶליָה ֶאת , ים ָעֶליָה ַעל ִּביַאת ַהִּמְקָּדׁשְוַחּיָבִ , ָטעּון ַהֲעֵרב ֶׁשֶמׁש

ְׁשִחיָטָתּה , ְוָהאֹוֵכל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ִמֶּמּנָה סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים, ַהְּתרּוָמה
ֵאינָן , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר). ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר(, ּוְמִליָקָתּה ְמַטֶהֶרת ֶאת ְטֵרָפָתּה

א ְמִליָקָתּה, ְׁשִחיָטָתּה ְמַטֶהֶרת, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ֹותְמַטֲהר ֵּבין : ֲאָבל 
. ְרׁשּות ַהּיִָחיד, ֶּכֶרם ֶׁשִּלְפנֵי ַהּבֹוְצִרים. ְרׁשּות ָהַרִּבים, ָהִעּגּוִלים ַלּזָגִין

נִָסים ָּבזֹו ִּבזְַמן ֶׁשָהַרִּבים נִכְ , ֵאיָמַתי. ְרׁשּות ָהַרִּבים, ֶׁשְּלַאַחר ַהּבֹוְצִרים
ְמנְַּגָבן ְוֵהן , ִּבזְַמן ֶׁשֵהן ֶׁשל ֵעץ, ָהֵעֶקל, ְוֶׁשל ַּגת, ְּכֵלי ֵבית ַהַּבד. ְויֹוְצִאים ָּבזֹו

. אֹו חֹוְלָטן ַּבַחִּמים, ְמיְַּׁשנָן ָּכל ְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש, ִּבזְַמן ֶׁשֵהן ֶׁשל ֶּגִמי. ְטהֹוִרין
  :ַּדּיֹו, ן ְּבִׁשּבֶֹלת ַהנָָהרִאם נְָתנָ , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר
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  מסכת כלים

ּוֵמי , ְוַהְּמצֹוָרע ִּביֵמי ְסָפרֹו, ּוְטֵמא ֵמת, ְוִׁשְכַבת זֶַרע, ַהֶּׁשֶרץ, ֲאבֹות ַהֻּטְמאֹות
ּוְכֵלי , ֲהֵרי ֵאּלּו ְמַטְמִאין ָאָדם ְוֵכִלים ְּבַמָּגע, ַחָּטאת ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְּכֵדי ַהּזָיָה

. ְטֵמָאה, ְצלֹוִחית ְקַטּנָה ֶׁשּנִַּטל ִּפיהָ : ְוֵאינָם ְמַטְּמִאין ְּבַמָּׂשא, רֶחֶרׂש ָּבֲאִוי
ִמְּפנֵי ֶׁשִהיא , ְטהֹוָרה, ֶׁשל ַּפְליָטֹון ֶׁשּנִַּטל ִּפיהָ . ְטהֹוָרה, ּוגְדֹוָלה ֶׁשּנִַּטל ִּפיהָ 

ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְמַתְּקנָן  ,ְטֵמִאין, ְלגִינִין ְּגדֹוִלים ֶׁשּנִַּטל ִּפיֶהן. סֹוַרַחת ֶאת ַהיָד
, ַאְׁשֶרי ֵּכִלים, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי. ְטהֹוָרה, ְוָהֲאַפְרֵּכס ֶׁשל זְכּוִכית. ִלְכָבִׁשין

  :ְויָָצאָת ְבָטֳהָרה, ֶׁשּנְִכנְַסָּת ְבֻטְמָאה
  
  

  מסכת טבול יום
ִחּבּור ִּבְטבּול , אֹוְמִרים ֵּבית ַׁשַּמאי, ְונְָׁשכּו, ַהְמַכּנֵס ַחּלֹות ַעל ְמנָת ְלַהְפִריׁש

ְוִכָּכרֹות , ִמְקָרצֹות נֹוְׁשכֹות זֹו ָבזֹו. ֵאינֹו ִחּבּור, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. יֹום
א ָקְרמּו ַבַּתּנּור, נֹוְׁשכֹות זֹו ָבזֹו , ָהאֹוֶפה ֲחִמיָטה ַעל ַּגֵּבי ֲחִמיָטה ַעד ֶׁש

ּוְרִתיַחת יַיִן , יַחת ְּגִריִסין ֶׁשל ּפֹול ִראׁשֹונָהּוְרתִ , ְוקֹוִלית ֶׁשל ַמיִם ַהְמֻחְלֶחֶלת
ִחּבּור ִּבְטבּול , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַאף ֶׁשל אֶֹרז, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר, ָחָדׁש
ֵּבין ַקּלֹות , ּומֹוִדים ִּבְׁשָאר ָּכל ַהֻּטְמאֹות. ֵאינֹו ִחּבּור, ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. יֹום

ֲהֵרי זֹו ְּתרּוָמה ַעל ְמנָת ֶׁשַּתֲעֶלה , ַהּתֹוֵרם ֶאת ַהּבֹור ְוָאַמר: ּורֹותֵּבין ֲחמ
א ִמן ַהֻּטְמָאה, ָׁשלֹום ִמן ַהֶּׁשֶבר ּוִמן ַהְּׁשִפיָכה, ָׁשלֹום ַרִּבי ִׁשְמעֹון . ֲאָבל 
א ְתַדֵּמעַ ַעד ֵהיָכן ִּתָּׁשבֵ . ֵאינָּה ְמַדַּמַעת, נְִׁשְּבָרה. ַאף ִמן ַהֻּטְמָאה, אֹוֵמר , ר ְו

ַאף ִמי ֶׁשָהיָה בֹו ַּדַעת ְלַהְתנֹות , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַּגְלֵּגל ְוַתִּגיַע ַלּבֹור
א ִהְתנָה   :ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְתנַאי ֵּבית ִּדין, נְִׁשְּבָרה ֵאינָּה ְמַדַּמַעת, ְו

  
  מסכת מכשירין

אֹו ֶׁשּסֹופֹו ְלָרצֹון , צֹון ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין סֹופֹו ְלָרצֹוןָּכל ַמְׁשֶקה ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְלרָ 
ַמְׁשִקין ְטֵמִאים ְמַטְּמִאין . ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּתִחָּלתֹו ְלָרצֹון ֲהֵרי זֶה ְּבִכי יַֻּתן

א ְלָרצֹון א ְלָרצֹון: ְלָרצֹון ְוֶׁש ַהְּבֵהָמה ַוֲחֵלב , ֲחֵלב ָהִאָּׁשה ְמַטֵּמא ְלָרצֹון ְוֶׁש
ָמה ִאם ֲחֵלב , ַקל ָוחֶֹמר ַהְּדָבִרים, ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֵאינֹו ְמַטֵּמא ֶאָּלא ְלָרצֹון

א ְלָרצֹון, ָהִאָּׁשה ֶׁשֵאינֹו ְמיָֻחד ֶאָּלא ַלְּקַטּנִים ֲחֵלב ַהְּבֵהָמה . ְמַטֵּמא ְלָרצֹון ְוֶׁש
א ְלָרצֹוןאֵ , ֶׁשהּוא ְמיָֻחד ַלְּקַטּנִים ְוַלְּגדֹוִלים ָאְמרּו . ינֹו ִדין ֶׁשּיְַטֵּמא ְלָרצֹון ְוֶׁש

א ְלָרצֹון, א, לֹו יְַטֵּמא ֲחֵלב , ֶׁשַּדם ַמֵּגָפָתּה ָטֵמא, ִאם ִטֵּמא ֲחֵלב ַהְּבֵהָמה ֶׁש
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א ְלָרצֹון ַמְחִמיר ֲאנִי ֶּבָחָלב , ָאַמר ָלֶהם. ֶׁשַּדם ַמֵּגָפָתּה ָטהֹור, ַהְּבֵהָמה ֶׁש
ַסֵּלי , ָאְמרּו לֹו. ָטהֹור, ְוַהַּמִּקיז ִלְרפּוָאה. ָטֵמא, ֶׁשַהחֹוֵלב ִלְרפּוָאה,ָּדםִמּבַ 

א . ְטֵמִאים, ֶׁשַהַּמְׁשִקים ַהּיֹוְצִאין ֵמֶהן ְלָרצֹון, זֵיִתים ַוֲענִָבים יֹוִכיחּו ְוֶׁש
ֶׁשְּתִחָּלָתן , ם ַוֲענִָביםִאם ֲאַמְרֶּתם ְּבַסֵּלי זֵיִתי, א, ָאַמר ָלֶהן. ְטהֹוִרים, ְלָרצֹון

ַעד ָּכאן ָהיְָתה . ּתֹאְמרּו ֶבָחָלב ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְוסֹופֹו ַמְׁשֶקה, אֶֹכל ְוסֹוָפן ַמְׁשֶקה
ֵמי גְָׁשִמים , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמָּכאן ְוֵאיֵל ָהיִינּו ְמִׁשיִבין ְלָפנָיו. ְתׁשּוָבה
, א, ָאַמר ָלנּו. ְׁשֶקה ְוֵאינָן ְמַטְּמִאין ֶאָּלא ְלָרצֹוןֶׁשְּתִחָּלָתן ְוסֹוָפן מַ , יֹוִכיחּו

ְורֹב , ֶאָּלא ָלֲאָרצֹות ְוָלִאיָלנֹות, ֶׁשֵאין ֻרָּבן ָלָאָדם, ִאם ֲאַמְרֶּתם ְּבֵמי גְָׁשִמים
  :ָלָאָדם, ֶהָחָלב

  
  מסכת עוקצין

א ׁשֹוֵמר א ִמְצטָ , ּכֹל ֶׁשהּוא יָד ְו ַאף ַעל ִּפי , ׁשֹוֵמר. ֵרףִמַּטֵּמא ּוְמַטֵּמא ְו
א יָד. ִמַּטֵּמא ּוְמַטֵּמא ּוִמְצָטֵרף, ֶׁשֵאינֹו יָד א , א ׁשֹוֵמר ְו א ִמַּטֵּמא ְו

ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהנְִחיל ְלָכל ַצִּדיק , ָאַמר ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ְמַטֵּמא
ְלַהנִִחיל אֲֹהֵבי יֵׁש ְואְֹצרֵֹתיֶהם , ֶׁשּנֱֶאַמר, עֹוָלמֹות ְוַצִּדיק ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה

א ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכִלי ַמֲחזִיק , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲחַלְפָּתא. ֲאַמֵּלא
ָ יְָברֵ ,  ֶׁשּנֱֶאַמר, ְּבָרָכה ְליְִׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהָּׁשלֹום  ֶאת ַעּמֹו יְיָ עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְי

  :ַבָּׁשלֹום
  

  

  ַאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא
  

 
ָּתאנָא ְּבַההּוא יֹוָמא ְדִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבָעא ְלִאְסַּתְּלָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסֵּדר 

ִרִּבי ַוֲהוֹו ַקֵּמיּה ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה וְ . ִאְתְּכנָׁשּו ַחְבַרּיָא ְלֵבי ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ִמּלֹוי
זִָקיף ֵעינֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַוֲחָמא . ַוֲהָוה ַמְליָא ֵביָתא. ַאָּבא ּוְׁשָאר ַחְבַרּיָא

ְּבזְִמנָא ַאֲחָרא ַּכד ֲהֵוינָא ְּבֵבי ַמְרֵעי : ָּבָכה ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר. ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא
. יְרנָא ּדּוְכָתאי אֹוִריכּו ִלי ַעד ַהְׁשָּתאֲהָוה ִרִּבי ִּפינְָחס ֶּבן יִָאיר ַקָּמאי ְוַעד ְּדָברִ 

ְוָלא ֲהָוה ָעאל ַּבר נָׁש . ְוַכד ַּתְבנָא ַאְסַחר ֶאָּׁשא ִמַּקָּמאי ּוֵמָעְלִמין ָלא ִאְתְּפָסק
ַעד ַּדֲהוֹו יְַתֵבי . ְוַהְׁשָּתא ָחֵמינָא ְדִאְתְּפָסק ְוָהא ִאְתְמֵלי ֵביָתא. ֶאָּלא ִבְרׁשּוָתא

י ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָחָמא ַמה ְּדָחָמא ְוַאְסַחר ֶאָּׁשא ְבֵביָתא נְָפקּו ֻכְּלהּו ָּפַתח ֵעינֹו
ָאַמר . ּוְׁשָאר ַחְבַרּיָא יְָתבּו ַאָּבָראי. ְוִאְׁשְּתֲארּו ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ְוִרִּבי ַאָּבא

ַּדֲאנָא ְמָעַרְבנָא , ִרִּבי יְִצָחקִרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ּפּוק ֲחזֵי ִאי ָהָכא 
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ָקם ִרִּבי ִׁשְמעֹון . זַָּכָאה חּוָלֵקיּה. ֵאיָמא ֵליּה ִדיַסֵּדר ִמּלֹוי ְויִֵתיב ְלגַָּבאי. ֵליּה
ָקם ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוָאִעיל לֹון ְויְָתבּו . ָאן ִאינּון ַחְבַרּיָא, ָאַמר. ְויִָתיב ְוַחּיִי ְוָחֵדי

ִאינּון ַחְבַרּיָא , יף יְדֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון ּוְמַצֵּלי ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ָחֵדי ְוָאַמרזָקִ . ַקֵּמיּה
נְָפקּו ֻּכְּלהּו ְוִאְׁשְּתֲארּו ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה . ְדִאְׁשְּתָכחּו ְבֵבי ִאָּדָרא יִזְַּדְּמנּון ָהָכא

ָאַמר . ַאְּדָהִכי ָעאל ִרִּבי יְִצָחק. ִּבי ִחּיָאְוִרִּבי ַאָּבא ְוִרִּבי יְהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ְורִ 
ַּכָּמה ֵחידּו ָבֵעי ְלִאּתֹוְסָפא ָל ְּבַהאי , ֵליּה ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּכָּמה יָאּות חּוָלָק

ָהא , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. יִָתיב ִרִּבי ַאָּבא ָבָתר ִּכְתפֹוי ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר ַקֵּמיּה. יֹוָמא
. ַוֲאנָא ָבֵעינָא ְלֵמיָעל ְּבָלא ִכּסּוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. א ַׁשְעָּתא ִדְרעּוָתא הּואַהְׁשּתָ 

ְדָלא . ְוָהא ִמִּלין ַקִּדיִׁשין ְדָלא גְַליָאן ַעד ַהְׁשָּתא ָבֵעינָא ְלגַָּלָאה ַקֵּמי ְׁשִכינְָּתא
ְּכַען ְטִמיִרין ֲהוֹו ְבִלָּבאי  ְוַעד. יְֵמרּון ְדָהא ִבגְִריעּוָתא ִאְסַּתָּלְקנָא ֵמָעְלָמא

ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר . ִרִּבי ַאָּבא יְִכּתֹב. ְוָכ ַאְסַּדְרנָא ְלכּו. ְלֵמיַעל ְּבהּו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
ָקם ִרִּבי ַאָּבא ִמָּבַתר ִּכְתפֹוי ְויִָתיב . ּוְׁשָאר ַחְבַרּיָא יְַרֲחׁשּון ְּבִלַּביְהּו. ְּבִרי יְִלֵעי

. ְּדָהא ַאֲחָרא יִָתיב ְּבַההּוא ֲאַתר, ָאַמר ֵליּה קּום ְּבִרי, ְלָעזָר ְּבֵריּה ַקֵּמיּהִרִּבי אֶ 
א ַהֵּמִתים יְַהְללּו , ָּפַתח ְוָאַמר. ִאְתַעָּטף ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְויִָתיב. ָקם ִרִּבי ֶאְלָעזָר

א ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה, יָּה ִאינּון ְדִאְקרּון , ִכי הּוא ַוָּדאיא ַהֵּמִתים יְַהְללּו יָּה הָ , ְו
ְוהּוא ָׁשאֵרי ֵבין ִאינּון ְדִאְקרּון ַחּיִים . ְדָהא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַחי ִאְקֵרי. ֵמִתים

א ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה, ְוסֹוֵפי ִדְקָרא ְּכִתיב. ְוָלא ִעם ִאינּון ְדִאְקרּון ֵמִתים ְוָכל . ְו
ָׁשאנֵי ִאינּון ְּדִאְקרּון ַחּיִים ְּדָהא . ה ְּבגֵיִהּנָם יְִׁשַּתֲארּוןִאינּון ְּדנְַחִתין ְלדּומָ 

ַּכָּמה ַׁשנְיָא ַׁשְעָּתא ָדא , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָבֵעי ִביָקֵריהֹון
א ָהא ֻקְדָׁשא ְוַהְׁשּתָ , ִדְבִאָּדָרא ִאזְַּדָּמן ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְרִתיכֹוי. ֵמִאָּדָרא

ַמה ְּדָלא ִאְעָרעּו , ְוָאֵתי ִעם ִאינּון ַצִּדיַקּיָא ִדְבגִּנְָתא ְדֵעֶדן, ְּבִרי הּוא ָהָכא
. ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ִּביָקֵריהֹון ְדַצִּדיַקּיָא יִַּתיר ִמיָקָרא ִדיֵליּה. ְבִאָּדָרא

ר ּוִמְפַלח ַלֲעבֹוָדה זָָרה ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּכַמה ִּדְכִתיב ְּביָָרְבָעם ַּדֲהָוה ְמַקּטָ 
ִּדְכִתיב , ִאְתיַָּבׁש יְֵדיּה. ְוֵכיָון ְּדאֹוִׁשיט יְֵדיּה ְלַקְבֵליּה ְדִעּדֹו נְִביָאה. אֹוִרי ֵליּה
ִעּדֹו ֶאָּלא ַעל ְדאֹוִׁשיט יְֵדיּה לְ , ְוַעל ְּדָפַלח ַלֲעבֹוָדה זָָרה ָלא ְכִתיב. ַוִּתיַבׁש יָדֹו

. ְוֻכְּלהּו ָאָתאן ִעֵּמיּה, ְוַהְׁשָּתא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ִּביָקָרא ִדיָלן. נְִביָאה
, ָהא ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ָהָכא ְוָסְחַרּנֵיּה ִׁשְבִעין ַצִּדיֵקי ְּגִליָפן ְּבִעְטִרין, ָאַמר

. ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, יָקא ַקִּדיָׁשאְמנֲַהִרין ָּכל ַחד ְוַחד ִמּזִיֲהָרא ְדזִיָוא ְדַעּתִ 
, ַעד ַּדֲהָוה יִָתיב ָאַמר. ְוהּוא ָאֵתי ְלִמְׁשַמע ְבֶחְדָוָתא ִאֵּלין ִמִּלין ַּדֲאנָא ֵאיָמא

ִאזְַּדְעזָעּו ַחְבַרּיָא ַדֲהוֹו ַּתָּמן . ַאְתִקינּו דּוְכֵתיּה, ָהא ִרִּבי ִּפינְָחס ֶּבן יִָאיר ָהָכא
ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוִרִּבי ַאָּבא ִאְׁשָּתֲארּו ַקֵּמיּה ְדִרִּבי . ְתבּו ְבִׁשּפּוֵלי ֵביָתאְוָקמּו ְויָ 
ְּבִאָּדָרא ִאְׁשְּתַכְחנָא ְדָכל ַחְבַרּיָא ֲהוֹו ָאְמֵרי ְוָאנָא , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ִׁשְמעֹון
. ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ִתין ְלִמּלּוִליַהְׁשָּתא ֵאיָמא ֲאנָא ִבְלחֹוָדאי ְוֻכְּלהּו ָציְ . ִעְּמהֹון

  . זַָּכָאה חּוָלִקי יֹוָמא ֵדין
ָּכל יֹוִמין ְּדִאְתְקַטְרנָא . ֲאנִי ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו, ָּפַתח ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר

ין ָּכ ּוְבגִ. ְבַהאי ָעְלָמא ְבַחד ְקִטיָרא ִאְתְקַטְרנָא ֵביּה ְּבֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ְּדהּוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקִּדיָׁשא ִדיֵליּה ָאתּו ְלִמְׁשַמע ְּבֶחְדָוה . ַהְׁשָּתא ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו
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ָּפִריׁש ְוִאְתְּפַרׁש . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ִמִּלין ְסִתיִמין ּוְׁשָבָחא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא
הּוא הּוא . יּה ִמְתַּדְּבָקן ְוהּוא ִמְתַּדָּבק ְּבכָֹּלאְּדָהא ּכָֹּלא בֵ . ִמּכָֹּלא ְוָלא ָפִריׁש

. ִאְתַּתָּקן ְוָלא ִאְתַּתָּקן. ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ַעִּתיָקא ְדָכל ַעִּתיִקין, כָֹּלא
 ַּכד ִאְתַּתָּקן ַאִּפיק. ְוָלא ִאְתַּתָּקן ְּבגִין ְדָלא ָׁשִכיחַ . ִאְתַּתָּקן ְּבגִין ְלַקיְָמא כָֹּלא

ְוִאינּון נְהֹוִרין ִמּנֵיּה ִמְתנֲַהִרין . ִּתְׁשָעה נְהֹוִרין ְּדָלָהִטין ִמּנֵיּה ִמִּתּקּונֹוי
ְּכבּוִצינָא ְדִמְתַּפְּׁשִטין ִמּנֵיּה נְהֹוִרין . ּוִמְתַלֲהִטין ְוָאזְִלין ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְלָכל ֵעיַבר

ין ַּכד יְִקְרבּון ְלִמנְַּדע לֹון ָלא ָׁשִכיַח ֶאָּלא ְוִאינּון נְהֹוִרין ְּדִמְתַּפְּׁשטִ . ְלָכל ֵעיַבר
ָּכ הּוא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא בּוִצינָא ִעָּלָאה ְסִתיָמא ְדָכל . בּוִצינָא ִבְלחֹודֹוי

ְוִאינּון . ְוָלא ָׁשִכיַח ַּבר ִאינּון נְהֹוִרין ְּדִמְתַּפְּׁשָטן ְּדִמְתַּגְליָן ּוְטִמיָרן. ְסִתיִמין
ּוַמה ְּדָאְמֵרי ַחְבָרנָא ְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי . ּוְבגִין ָּכ ּכָֹּלא ַחד. ן ְׁשָמא ַקִּדיָׁשאִאְקרּו

ִמּׁשּום . ְדִאינּון ַּדְרִּגין ְדִאְתְּבִריאּו ְוַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתַּגֵּלי ְבהּו ְבָכל ַחד ְוַחד
ְּדָהא ֲאֵמינָא , ָּתא ִעָּדנָא ְלַהּנֵי ִמִּליןָלאו ַהׁשְ . ְּדִאינּון ִּתּקּונִין ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ְוָחֵמינָא ַמה ְּדָלא יַָדְענָא ָהִכי ְוַעד ַהְׁשָּתא ַאְסִּתים ְּבִלָּבאי . לֹון ְּבִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא
ְוָכל ַהּנֵי זַָּכֵאי . ְוַהְׁשָּתא ָאנָא ִבְלחֹוָדאי ַאְסִהיְדנָא ַקֵּמי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ִמָּלה

  :ׁשֹוט ְּדָאתּו ְלִמְׁשַמע ִמִּלין ִאֵּליןקְ 
קּוְלְטָרא ְדַקְטפֹוי ִאְתְּפַׁשט . ַּגְּלָּתא ְדֵריָׁשא ִחָּוָרא ָלאו ֵּביּה ִׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמאּגּולְ 

. ְוִאְתנִָהיר ּוִמּנֵיּה יְַרתּון ַצִּדיַקּיָא ַאְרַּבע ֵמָאה ָעְלִמין ְּדִכּסּוִפין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
אי קּוְלְטָרא ְדִקְטָפא ְדִהיא גּוְלַּגְלָּתא ִחָּוָרא נִָטיף ַטָּלא ָּכל יֹוָמא ְלַההּוא ֵמהַ 

, ּוֵביּה זְִמינִין ֵמיַתּיָא ַלֲאַחּיָא ְלזְִמנָא ְדָאֵתי. זְֵעיר ַאנְִּפין ַלֲאַתר ְּדִאְקֵרי ָׁשַמיִם
ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמיִם: ִּדְכִתיב ַמְליָא ֵריֵׁשיּה ּוֵמַההּוא זְֵעיר ְוִאתְ . ְויִֶּתן ְל ָהֱא

ַהאי . ְוָכל ֲחַקל ַּתּפּוִחין נְִהיִרין ֵמַההּוא ַטָּלא. ַאנְִּפין נִָטיף ַלֲחַקל ַּתּפּוִחין
ְוָחְכְמָתא ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה ְבַההּוא גּוְלַּגְלָּתא . ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָטִמיר ְוגָנִיז

ְּבגִין ְּדִאיהּו . ִּתיָקא ָלא ִאְתַּגְליָא ֶאָּלא ֵריָׁשא ִבְלחֹודֹויְּבַהאי עַ . ִמְׁשְּתַכח ַוָּדאי
ְּדִאיִהי ֵריָׁשא ֵּביּה ָסִתים ְוִאְקֵרי מֹוָחא , ָחְכְמָתא ִעָּלָאה. ֵריָׁשא ְלָכל ֵריָׁשא

  :ְוֵלית ְּדיָָדע ֵליּה ַּבר ִאיהּו. מֹוָחא ְדָׁשִכי ְוָׁשִקיט, מֹוָחא ְסִתיָמא, ִעָּלָאה
ֵריָׁשא ָחָדא ָחְכְמָתא . ְוָדא ְלֵעָּלא ִמן ָּדא. ַלת ֵריִׁשין ִאְתַּגְּלָפן ָּדא ְלגֹו ִמן ָּדאּתְ 

ְוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמָאה ֵריָׁשא ְלָכל ֵריֵׁשי . ְסִתיָמָאה ְדִאְתַּכְסיָא ְוָלא ִמְתַּפְּתָחא
. ֵריָׁשא ְּדָכל ֵריָׁשא. ִתיִמיןֵריָׁשא ִעָּלָאה ַעִּתיָקא ְסִתיָמא ְדָכל סְ . ִדְׁשָאר ָחְכמֹות

ְּדָלא ִאְתַּדָּבק . ְוָלא יַָדע ְוָלא ִאְתיְַדע ַמה ַּדֲהֵוי ְּבֵריָׁשא ָדא. ֵריָׁשא ְּדָלאו ֵריָׁשא
ְוַהַחּיֹות . ְמקֹוֶמ-ְּבַרח ְל ֶאל, ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי. ְּבָחְכְמָתא ְוָלא ְבסּוְכְלָתנּו

ְוָכל ִאינּון . ְּדֵביּה ַּתְליָא ָאיִן.  ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְקֵרי ָאיִןּוְבגִין ּכָ . ָרצֹוא ָוׁשֹוב
ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה נְַפִקין ְוֻכְּלהּו ְׁשִעיִעין ְּבִׁשּקּוָלא ְוָלא , ַׂשְעֵרי ְוָכל ִאינּון נִיִמין

ּכָֹּלא ְבֵחידּו . ד ֲהֵויְּבגִין ְּדַהאי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְבחַ . ִאְתֲחזֵי ְקָדָלא ּכָֹּלא הּוא
ְּבגִין ְּדַהאי . ְוָלא ַׁשנְיָא ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמין ִּבְתַלת ֲעַׂשר ְמִכיָלן ְּדַרֲחִמין ִאְׁשְּתַכח

ְוהּוא ַעִּתיָקא . ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדֵביּה ִמְתְּפַרׁש ְּתַלת זְִמנִין ְלַאְרַּבע ַאְרַּבע
  . אָּכִליל לֹון ְוַׁשִּליט ַעל ּכֹּלָ 
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הּוא ָאְרָחא ְדנֲַהִרין ֵביּה . ַחד ָאְרָחא ְדנִָהיר ְּבַפְלּגּוָתא ְדַׂשְעֵרי ְדנְָפֵקי ִמּמֹוָחא
ְואַֹרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נֹגַּה הולך ואור עד נכון : ִּדְכִתיב. ַצִּדיַקּיָא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

ַהאי ָאְרָחא ִמְתנֲַהִרין ָּכל ְׁשָאר ּומֵ . ָאז ִּתְתַעּנַג ַעל יְהָֹוה, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. היום
  . ָאְרִחין ְּדַתְליָן ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין
ִּכְתָרא ִעָּלָאה ְלֵעָּלא ְדִמְתַעְּטִרין ֵּביּה ָּכל ִעְטִרין . ַהאי ַעִּתיָקא ָסָבא ְדָסִבין

ּוִצינָא ִעָּלָאה ְוהּוא הּוא ב. ִמְתנֲַהִרין ָּכל ּבּוִצינִין ִמּנֵיּה ּוִמְתַלֲהִטין. ְוִכְתִרין
. ָהאי ַעִּתיָקא ִאְׁשְּתַכח ִּבְתַלת ֵריִׁשין ּוְכִליָלן ְּבַחד ֵריָׁשא. ְטִמיָרא ְדָלא ִאְתיְַדע

, ּוְבגִין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתְרִׁשים ִּבְתַלת. ְוַההּוא ֵריָׁשא ִעָּלָאה ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא
עֹוד ַעִּתיָקא ִאְתְרִׁשים . ֲהִרין ִמּנֵיּה ְּכִליָלן ִּבְתַלתאּוף ָהִכי ָּכל ְׁשָאר ּבּוִצינִין ְּדנַ 

ֵריָׁשא ְדָכל , ִּכְתָרא ִעָּלָאה ְדָכל ִעָּלִאין. ְּכָלָלא ְדַעִּתיָקא ִּבְתֵרין הּוא. ִּבְתֵרין
יִמין ָּכ ָּכל ְׁשָאר ּבּוִצינִין ְסתִ . ְוַההּוא ַּדֲהֵוי ְלֵעָּלא ִמן ָּדא ְדָלא ִאְתיְַדע. ֵריֵׁשי

. ְוהּוא ַחד ְוכָֹּלא הּוא ַחד. עֹוד ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתְרִׁשים ְוַאְסִּתים ְּבַחד. ִּבְתֵרין
  :ָּכ ָּכל ְׁשָאר ּבּוִצינִין ִמְתַקְּׁשִרין ּוִמְתַהְּדִרין ְּבַחד ְוִאינּון ַחד

יָׁשא ִעָּלָאה ָדא ָסִתים ְּדָהא רֵ . ִמְצָחא ְדִאְתְּגֵלי ְבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָרצֹון ִאְקֵרי
ּוְבגִין . ָּפִׁשיט ַחד טּוְרנָא ְבִסיָמא יָָאה ְוִאְתְּכִליל ְּבִמְצָחא. ְלֵעָּלא ְדָלא ִאְתיְַדע

ַהאי ִמְצָחא , ְּדַהאי ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ִאְתַּתָּקן ְּבִמְצָחא ְוִאְתַּגְליָא ְבבּוִסיָטא
ְוָכל . ְתַּגְליָא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאְׁשְּתַכח ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמיןְוַכד ָרצֹון ָּדא אִ . ִאְקֵרי ָרצֹון

ּוִמְתנֲַהִרין ַאנְּפֹוי ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ְוכָֹּלא ְבַרֲחֵמי , ְצלֹוִתין ִּדְלַתָּתא ִמְתַקְּבִלין
  . ְוָכל ִּדינִין ִאְתַטְּמָרן ְוִאְתַּכְפיָן. ִאְׁשְּתַכח

ִאְתַּגְליָא . ְּדהּוא ִעָּדן ְּדָכל ִּדינִין ִמְּתָעִרין, ְצלֹוָתא ְדִמנְָחהְּבַׁשַּבָּתא ְבַׁשְעָּתא דִ 
ּוְבגִין ָּכ . ַהאי ִמְצָחא ְוִאְתַּכְפיָן ָּכל ִּדינִין ְוִאְׁשְּתָכחּו ַרֲחִמין ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין

ֶאָּׁשא ְדגֵיִהּנָם  ַוֲאִפּלּו. ָלא ְלֵעָּלא ְוָלא ְלַתָּתא, ִאְׁשְּתַכח ַׁשָּבת ְּבָלא ִּדינָא
. ְוַעל ָּדא ִאּתֹוַסף נְִׁשְמָתא ְדֵחדּו ְבַׁשַּבָּתא. ְונַיְִחין ַחּיַָבּיָא, ִאְׁשְּתַקע ְּבַאְתֵריּה

ְדָהא ָכל ְמֵהיְמנּוָתא ְוָכל ְּכָלָלא . ּוָבֵעי ַבר נָׁש ְלֶמְחֵדי ִבְתַלת ְסעּוָדֵתי ְדַׁשַּבָּתא
ּוָבֵעי ַּבר נָׁש ְלַסְּדָרא ָפתֹוָרא ּוְלֵמיָכל ְּתַלת . חִדְמֵהיְמנּוָתא ֵביּה ִאְׁשְּתכָ 

ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְלָכל ִאֵּלין , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ְסעּוָדֵתי ִדְמֵהיְמנּוָתא ּוְלֶמְחֵּדי ְּבהּו
ּוְבגִינְהֹון ָלא , ְדָהא ִמן יֹוַמאי ָלא ָּבִטיְלנָא ִאֵּלין ְּתַלת ְסעּוָדֵתי. ְּדָהָכא

ָּכל ֶׁשֵּכן , ַוֲאִפּלּו ְביֹוֵמי ַאֲחַרּנֵי ָלא ִאְצְטִריְכנָא. ְטִריְכנָא ְלַתֲענִיָתא ְבַׁשַּבָּתאִאצְ 
ַחד ְסעּוָדָתא . ְּדָמאן ְּדזֵָכי ְבהּו זֵָכי ִלְמֵהיְמנּוָתא ְׁשֵליָמָתא. ְּבַׁשַּבָּתא

ּוָדָתא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְוַחד ְסע. ְוַחד ְסעּוָדָתא ְדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ְדַמְטרֹונִיָתא
  .ּוְבַההּוא ָעְלָמא יִזְֵּכי ְבהּו ְלִאֵּלין. ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין

ִּתּקּונָא ְדַעִּתיָקא . ַהאי ָרצֹון ַּכד ִאְתַּגְליָא ָּכל ִּדינִין ִאְתַּכְפיָן ִמּׁשּוְלָׁשֵליהֹון
, ְוִהיא ָחְכָמה ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה. ל ִּתּקּונִיןַקִּדיָׁשא ִאְתַּתָּקן ְּבִתּקּונָא ַחד ְּכָלָלא ְדכָ 

ְוהּוא מֹוָחא ְדַעִּתיָקא , ְוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָּלָאה ְסִתיָמא. ְּכָלָלא ְּדָכל ְׁשָאר
ּוֵמַהאי , ִמּנֵיּה ִאְתַּפָּׁשט ֵעֶדן ַאֲחָרא. ְוַהאי מֹוָחא ִאְתַּפָּׁשט ְלָכל ֵעיָבר, ַקִּדיָׁשא
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ְוַההּוא ֵריָׁשא ְסִתיָמא ִדְבֵריָׁשא ְדַעִּתיָקא ְדָלא ִאְתיְָדע ַּכד ַּפִּׁשיט . ֵעֶדן ִאְתְּגַלף
ָּבַטׁש ְּבַהאי מֹוָחא ְוִאְתְּגַלף ְוִאְתנְִהיר . ַחד טּוְרנָא ַדֲהָוה ִמְתַּתָּקן ְלִאְתנֲַהָרא

ְוִאְתְרִׁשים ֵּביּה ַחד . ְוַאִּפיק ְוַאְרִׁשים ְּכבּוִסיָטא ָדא ְבַהאי ִמְצָחא. ְּבַכָּמה נְִהיִרין
ְוַהאי ָרצֹון ִאְתַּפָּׁשט ְלַתָּתא ְּבִדְקנָא ַעד ַההּוא ֲאַתר . נְהֹוָרא ְדִאְקֵרי ָרצֹון

ּוְבַהאי ָרצֹון ַּכד . ְוָדא ִאיהּו נֵֹצר ֶחֶסד. ְּדִמְתיְַּׁשָבא ְבִדְקנָא ְוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָּלָאה
  :נָא ּוִמְתַּכְפיָןִאְתַּגְליָא ִמְסַּתְּכִלין ָמאֵרי ְדִדי

ֵעינֹוי ְדֵריָׁשא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּתֵרין ְּכַחד ְׁשִקיָלן ְּדַאְׁשְּגִחין ַּתִּדיָרא ְוָלא 
א יִיָׁשן, ִּדְכִתיב, נִָאים ְּבגִין ָּכ . יְִׂשָרֵאל ַקִּדיָׁשא. ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל, א יָנּום ְו

ַההּוא מֹוָחא ִאְתְּגִליף ְונִָהיר ִּבְתַלת , א ְוָלא ְכסּוָתאָלא ִאית ֵליּה ְּגִבינִין ַעל ֵעינָ 
ִּדְכִתיב רֲֹחצֹות , ְּבִחָּוָרא ָחָדא ִמְסַּתְחיָן ַעיְנִין ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין. ִחָּוִרין ְּדֵעינָא

. ִצינִיןּוְׁשָאר ִחָּוִרין ִאְסַּתְחיָן ְונֲַהִרין ִלְׁשָאר ּבּו, ְּדהּוא ִחָּוָרא ַקְדָמָאה, ֶּבָחָלב
ּוְבגִין . נְִביָעא ְדָכל ִּבְרָכאן ִמּנֵיּה ִאְׁשְּתָכחּו. מֹוָחא ִאְקֵרי נְִביָעא ְדִבְרָכָתא

טֹוב , ִּדְכִתיב. ְּדַהאי מֹוָחא ַלִהיט ִּבְתַלת ִחָּוִרין ְּדֵעינָא ְבֵעינָא ָּתֵלי ֵביּה ִבְרָכָתא
  . י ְדֵעינָאְּדָהא ְבמֹוָחא ַתְליָן ִחָּורֵ , ַעיִן הּוא יְבָֹר

ֵעינָא ָדא הּוא . ַאנְְהָרן ַאנְִּפין ֻּכְּלהּו ְבֵחידּו, ַהאי ֵעינָא ַּכד ַאְׁשַּגח ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין
. ַעיְנִין ְּדַתָּתא יְִמינָא ּוְׂשָמאָלא ְתֵרי ִבְתֵרי ַּגְונִין. כָֹּלא יְִמינָא ֵלית ָּבּה ְׂשָמאָלא
ֵהא ִעָּלָאה ֵהא . א ְדָהא יֹוד ִעָּלָאה יֹוד ַּתָּתָאהִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא אֹוִליְפנָ 

ַּתָּתִאין ִּבזְֵעיר . ָּכל ִאינּון ִעָּלִאין ְּבַעִּתיָקא ַתְליָן. ָואו ִעָּלָאה ָואו ַּתָּתָאה. ַּתָּתָאה
ָהא ְׁשָמא ּדְ . ָלאו ַּתְליָן ֶאָּלא ִאינּון ִמָּמׁש ּוְבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַּתְליָן. ַאנְִּפין ִאינּון

ֲאָבל ִאֵּלין ַאְתָון ְּדַתְליָן ְּבַעִּתיָקא ְבגִין . ְדַעִּתיָקא ִאְתַּכְסיָא ִמּכָֹּלא ְוָלא ִאְׁשְּתַכח
ּוְבגִין ָּכ ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא , ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא יְִתַקּיְמּון. ְּדיְִתַקּיְמּון ִאינּון ִּדְלַתָּתא

ְוַההּוא . ים ְלָקְבֵליּה ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדכָֹּלאַההּוא ְדָסתִ . ָסִתים ְוגְַליָא
ִאֵּלין ַאְתָון . ּוְבגִין ָּכ ָּכל ִּבְרָכאן ַּבְעיָן ָסִתים ְוגְַליָא. ְדִאְתַּגְליָא ִבזְֵעיר ַאנְִּפין

  :ָמא יֹוד ִּדְלַתָּתאַתְליָא יֹוד ְלַקיְ , ְסִתיָמן ְּדַתְליָן ְּבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַאָּמאי ַּתְליָן
ְּבַהאי חֹוָטָמא ְּבנּוְקָבא ְדַפְרַּדְׁשָקא ְדֵביּה נִָׁשיב רּוָחא ְדַחּיֵי ִלזְֵעיר . חֹוָטָמא
ּוְבַהאי חֹוָטָמא ְּבנּוְקָבא ְדַפְרַּדְׁשָקא ַּתְליָא ֵהא ְלַקיְָמא ֵהא ַאֲחָרא . ַאנְִּפין

ּוְבַהאי רּוָחא . יָמָאה ְוִאְקֵרי רּוָחא ְדַחּיֵיְוָדא רּוָחא נִָפיק ִמּמֹוָחא ְסתִ . ִדְלַתָּתא
, ְונָָחה ָעָליו רּוַח יְהָֹוה, זְִמינִין ְלִמנְַּדע ָחְכְמָתא ְבזְִמנָא ְדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ִּדְכִתיב

  . רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה
ְּבחֹוָטָמא . אַאְסָותָ . נַַחת רּוחַ . ֵחידּו ְׁשֵליָמא, ַהאי חֹוָטָמא ַחּיִין ִמָּכל ִסְטִרין

. ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם ָל, ְוָהָכא ְּכִתיב. ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו, ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ְּכִתיב
ְוָהָכא ָלא ִמְתַקּיְָמא . ּוְבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא אֹוִקים ֵהא ְבֻפָּמא

ְוִדינָא . ֶאָּלא ְּבֵהא ִדינָא ַתְליָא, ְלָקאַאף ַעל ַּגב ִּדְבַחד סַ . ָהִכי ְוָלא ִאְצָטְרָפא
ְוִאי ֵתיָמא ָהא ְּכִתיב ְוֵאׁש ִמִּפיו . ִּדְכִתיב ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו. ְּבחֹוָטָמא ַּתְליָא

ָּכל ִּתּקּונִין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּבמֹוָחא . ִעָּקָרא ְדרּוגְזָא ְּבחֹוָטָמא ַתְליָא. ּתֹאֵכל
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. ְוָכל ִּתּקּונִין ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין ְּבָחְכָמה ַתָּתָאה ִמְתַּתְּקנָן. ים ִמְתַּתְּקנָןָׁשִקיט ְוָסתִ 
ֵהא . ַמה ֵּבין ֵהא ְלֵהא. ְוֵהא ְּכָלָלא ְדכָֹּלא ַוָּדאי. ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ : ִּדְכִתיב

  :ּוְדָהָכא ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ְדָהָכא ִדינָא ִאְּתָער ִמּנָּה
ֵמַהאי . ַמּזָָלא ְּדכָֹּלא ִאְקֵרי. ִדיְקנָא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַּתְליָא ָּכל יִַּקירּו ְּדכָֹּלאּבְ 

ֻּכְלהּו ַמְׁשִּגיִחין . ַמּזְֵלי ִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי. ִּדיְקנָא ִמַמּזְָלא יִַּקיָרא ְדָכל יִַּקיִרין
ְּבַהאי ַמּזָָלא ַּתְליָן , ְמזֹונֵי ְדכָֹּלא, י ְדכָֹּלאְּבַההּוא ַמּזָָלא ַּתְליָא ַחּיֵ . ְלַההּוא ַמּזָָלא

ְּבַהאי ַמּזָָלא . ְּבַהאי ַמּזָָלא ַאְׁשָּגחּוָתא ְדכָֹּלא, ִּגְׁשִמין ְּדַרֲעָוא, ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא
ָטָבא ְּתַלת ֲעַׂשר נְִביִעין ְּדִמְׁשָחא ִדְרבּוָתא , ַּתְליָן ָּכל ַחּיִָלין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין
ָלא ֵתיָמא ֻּכְּלהּו . ְוֻכְּלהּו נְָפִקין ִלזְֵעיר ַאנְִּפין, ַּתְליָן ְבִדיְקנָא ְדַמּזָָלא יִַּקיָרא ָדא

ְוַכד ַהאי ַמּזָָלא . ֶאָּלא ִתְׁשָעה ִמּנַיְהּו ִמְׁשַּתְּכָחן ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין ְלַאְכַּפּיָא ִדינִין
  . ל ִקּדּוֵׁשי ִקּדּוִׁשין ִדְקֻדָּׁשה ֵּביּה ַּתְליָןּכָ , ַּתְליָא ְבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא

ַההּוא ֵריָׁשא ְדָכל ֵריִׁשין ְּדָלא . ְּבַהאי ַמּזָָלא ָּפִׁשיט ְּפִׁשיטּוָתא ְדקּוְטָרא ִעָּלָאה
ּזָָלא ְּבגִין ָּכ ּכָֹּלא ְּבַהאי מַ . ִאְתיְַדע ְוָלא ִאְׁשְּתמֹוַדע ְוָלא יְָדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ְוֻכְּלהּו ִמְתַחְּבָרן ְּבַהאי . ְּבִדיְקנָא ָדא ְּתַלת ֵריִׁשין ְּדָאֵמינָא ִמְתַּפְּׁשָטן. ַּתְליָא
ָּכל . ּוְבגִין ָּכ ָּכל יִַּקירּו ְדיִַּקירּוָתא ְּבַהאי ַמּזָָלא ַּתְליָא. ַמּזָָלא ּוִמְׁשַּתְּכִחין ֵּביּה

ֻּכְּלהּו ַּתְליָן ְּבַהאי ִּדיְקנָא ּוִמְתַחְּבָרן ְּבַהאי , ַעִּתיָקאִאֵּלין ַאְתָון ְּדַתְליָן ְּבַהאי 
ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָסְלִקין ִאֵּלין ַאְתָון . ְלַקיְָמא ַאְתָון ַאֲחָרנִין, ַמּזָָלא ְוַתְליָן ֵּביּה

| יְהָֹוה : ִריּוְבגִין ָּכ ָאַמר מֶֹׁשה ַּכד ִאְצטְ . ָלא ַקיְִמין ִאֵּלין ַאֲחָרנִין, ְּבַעִּתיָקא
ֵמַהאי ַמּזָָלא . ְּדָהא ְּבַמּזָָלא ַּתְליָא ּכָֹּלא, ּוָפִסיק ַטְעָמא ְבגַַּויְהּו, יְהָֹוה ְּתֵרי זְִמנֵי

  . זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ָמאן ְּדזֵָכי ְלַהאי. ִמְתַּכְסֵפי ִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי ּוִמְתַּכְפיָן ַקֵּמיּה
ּוְבגִין . ָלא ִאְדַּכר ְוָלא ִאְׁשְּתַכח. יָמא ְדָכל ְסִתיִמיןַהאי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסתִ 

ָלא ִאְדַּכר ַּבר ֵריָׁשא ָחָדא ְּבָלא ּגּוָפא ְלַקּיָָמא . ְּדִאיהּו ֵריָׁשא ִעָּלָאה ְלָכל ִעָּלִאין
ָחא ִּתּקּונֹוי ִאְתַּתְּקנָן ְּבַההּוא מֹו. ְוַהאי ָטִמיר ְוָסִתים ְוגָנִיז ִמּכָֹּלא. ּכָֹּלא

ְוֶחֶסד . ְונִָפיק ֶחֶסד ִעָּלָאה ְוַתָּתָאה. ְסִתיָמָאה ְדכָֹּלא ְדִאְתַּפָּׁשט ְוִאְתַּתָּקן ּכָֹּלא
ַּכד ִאְתַּתָּקן . ִעָּלָאה ִאְתַּפָּׁשט ְוִאְתַּתָּקן ְוִאְתְּכִליל ּכָֹּלא ְבמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָדא

ַטׁש ְּבַהאי מֹוָחא ְוִאְתנְִהיר ְוַתְליָא ִמַּמּזָָלא ָּבַטׁש ָמאן ְּדבָ , ִחָּוָרא ָּדא ִּבנְִהירּו ָּדא
ַּכד ִאְתנְִהיר . יִַּקיָרא מֹוָחא ַאֲחָרא ְדִאְתַּפָּׁשט ְונִָהיר ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין

ְּתֵרין ֵריִׁשין ְוַחד ְּדָכִליל . נִָהיר ִמַּמּזָָלא יִַּקיָרא ְוִאְתנְִהירּו ְּתַלת ֵריִׁשין ִעָּלִאין
ִמָּכאן ָׁשאֵרי ְלִאְתַּגְליָא יִַּקירּו ְדִדיְקנָא . ּוְבַמּזָָלא ַּתְליָן ְוִאְתְּכִליָלן ֵּביּה. לֹון

ְּכָמה ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּתַלת . ְוִאינּון ִמְתַּתְּקנָן ֵּביּה. ְּדִאיהּו ַמּזָָלא ְסִתיָמָאה
ְוַכד ִאְתנֲַהָרן ַּתְליָן ֻּכְּלהּו ָּדא . ת ֵריִׁשיןָהִכי כָֹּלא ִּבְתלַ , ֵריִׁשין ִמְתַעְּטִרין ֵּביּה

  . ְּתֵרין ִמְּתֵרין ִסְטִרין ְוַחד ְּדָכִליל לֹון. ְּבָדא ִּבְתַלת ֵריִׁשין
ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִאית ְּדָלא ִאְתיְָדע ְוָלא , ָּתא ֲחזֵי: ְוִאי ֵתיָמא ָמאן ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ּוְכֵדין . ּוְתֵרין ֵריִׁשין ֵּביּה ְּכִליָלן. ים ְוהּוא ָּכִליל ּכָֹּלאִאְׁשְּתמֹוָדע ְוָלא ִאְתְרׁשִ 
ְוַההּוא ָלאו ְּבִמנְיָנָא ְוָלא ִּבְכָלָלא ְוָלא ְּבֻחְׁשָּבן ֶאָּלא . ּכָֹּלא ָהִכי ִאְתַּתָּקן
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ֲאַתר . נִיַעל ָּדא ִאְתַמר ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹו. ִּבְרעּוָתא ְדִלָּבא
הּוא נְִהירּו ְּדָחְכְמָתא . ְּדֵׁשירּוָתא ִאְׁשְּתַכח ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּדִאְתנִָהיר ִמַּמּזָָלא

. ְונְָפָקא ֵמַההּוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ִמּנְִהירּו ְּדֵביּה. ְּדִמְתַּפָּׁשט ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ֵעיָבר
ְוָׁשרּוָתא ִמַּמה ְּדִאְתַּגְליָא , ַקְדִמיָתא ָּדא הּואּוַמה ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא נִָהיר ּבְ 

ְוִאֵּלין ְּתַלת ִמְתַּפְּׁשָטן ִלזְֵעיר . ְוֵריָׁשא ָחָדא ָּכִליל לֹון. ְוִאְתֲעִביד ִלְתַלת ֵריִׁשין
  . ּוֵמִאֵּלין נֲַהִרין ּכָֹּלא. ַאנְִּפין

ְוָעיִיל . גִיד ְונִָפיק ְלַאְׁשָקָאה גִּנְָתאִאְתְּגִליף ַהאי ָחְכְמָתא ְוַאִּפיק ַחד נֲַהָרא ְּדנָ
. ּוִמַּתָּמן ִאְתְמִׁשי ְונָגִיד ְּבָכל ּגּוָפא. ְּבֵריָׁשא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ְוִאְתֲעִביד ַחד מֹוָחא

ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת , ְוַאְׁשֵקי ָּכל ִאינּון נְִטיָעאן
, ִאְתְּגִליף ַהאי ָחְכְמָתא ְוִאְתְמָׁש ְוָעיִיל ְּבֵריָׁשא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ּתּו. ַהָּגן

ְוִאֵּלן ְּתֵרין , ַההּוא ַאֲחָרא הּוא נְִהירּו ְּדִאְתְמַׁש ִמּנַיהּו. ְוִאְתֲעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא
ִדְכִתיב ְּבַדְעּתֹו . ָראְמִׁשיָכן ִאְתְּגִליפּו ּוִמְתַחְּבָרן ְּבַחד ֵריָׁשא ְּדָעִמיָקא ְּדֵבי

ּוִמַּתָּמן . ְוָעיִיל ְּבֵריָׁשא ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין ְוִאְתֲעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא. ְּתהֹומֹות נְִבָקעּו
ָהָדא . ִאְתְמִׁשי ְוָעיִיל ְלגֹו ּגּוָפא ּוַמְליָא ָּכל ִאינּון ִאָּדִרין ְוַאְכַסְדִרין ְּדגּוָפא

ְוִאֵּלין נֲַהִרין ִמּנְִהירּו ְּדַההּוא מֹוָחא ִעָּלָאה . ָדִרים יִָּמְלאּוהּוא ִדְכִתיב ּוְבַדַעת חֲ 
ְוִאְתַקָּׁשר ָּדא . ְוכָֹּלא ָּדא ְּבָדא ַתְליָן, ְסִתיָמָאה ְּדנִָהיר ְּבַמּזָָלא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

יָקא ְוָלא ִאְתְּפָרׁש ַעד ְּדיְִׁשְּתמֹוַדע ְּדכָֹּלא ַחד ְוכָֹּלא הּוא ַעּתִ . ְּבָדא ְוָדא ְּבָדא
  . ִמּנֵיּה ְּכלּום

ְוִאֵּלין נֲַהִרין ִלְבנִין . ִאֵּלין ְּתַלת נְהֹוִרין נֲַהִרין ִלְתַלת ַאֲחָרנִין ְּדִאְקרּון ֲאָבָהן
ּכָֹּלא נִָהיר . ַּכד ִאְתַּגְליָא ַהאי ַעִּתיָקא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין. ְוכָֹּלא נִָהיר ֵמֲאַתר ַחד

ְוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמָׁש . ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן. ַכח ְּבֵחידּו ְׁשֵליָמָתאְוכָֹּלא ִאְׁשּתְ 
ִּדְבַעִּתיָקא , ּוֵמַהאי ֵעֶדן ִאְקֵרי ֵׁשירּוָתא. ֵמֵעֶדן ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין
ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ָלא ּוְבגִין ְּדָלא ֲהֵוי ֵביּה ׁשֵ . ָלא ִאְקֵרי ְוָלא ֲהֵוי ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא

ּוֵמֲאַתר ְּדֵׁשירּוָתא . ְּבגִין ְּדִאְתַּכְסיָא ְוָלא ִאְתַּגְליָא ְוִאְקֵרי הּוא. ִאְקֵרי ַאָּתה
ְוָתנֵינָן ְּבַאַּגְדָּתא ְדֵבי . ִּדְכִתיב ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו, ִאְׁשְּתַכח ִאְקֵרי ַאָּתה ְוִאְקֵרי ָאב

ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא . א ְדכָֹּלא זְֵעיר ַאנְִּפין ִאְקֵרי ַאָּתהְּכָללָ , ַרב יֵיָבא ָסָבא
ְוַהְׁשָּתא ָקֵרינָן ַּבֲאַתר ָּדא ְּדֵׁשירּוָתא ִאְׁשְּתַכח . ְוַׁשִּפיר, ְדִאְתַּכְסיָא ִאְקֵרי הּוא

. ֲאָבָהןְוהּוא ָאב לַ . ַאף ַעל ַּגב ְדִאְתַּכְסיָא ִמּנֵיּה ֲהֵוי ֵׁשירּוָתא ְוִאְקֵרי ָאב. ַאָּתה
ּוְבגִין ָּכ ָלא . ִּדְכִתיב ְוַהָחְכָמה ֵמַאיִן ִּתָּמֵצא. ְוַהאי ָאב נִָפיק ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה, ָּתא ֲחזֵי. ִאְׁשְּתמֹוַדע ֲאָבל ְוהּוא יַָדע . ַּדְרָּכּה ַמָּמׁש. ְּכִתיב ֱא
ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהִהיא ָחְכָמה ִּדְסִתיָמא . ֵּכן ַּדְרָּכּהְוָכל ׁשֶ , ְמקֹוָמּה ַמָּמׁש, ֶאת ְמקֹוָמּה

  . ֵּביּה ְּבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא
ְואֹוַריְָתא . ִמּנֵיּה ִמְתַּפְּׁשָטן ְּתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין. ַהאי ָחְכָמה ֵׁשירּוָתא ְדכָֹּלא

. ַהאי ָחְכָמה ָאב ַלֲאָבָהן. ִמיָרןְּבהּו ִאְתְּכִליַלת ְּבֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ַאְתָון ְוֶעֶׂשר אֲ 
ּוְבגִין ָּכ ָחְכָמה ִעָּלָאה ָחְכָמה . ּוְבַהאי ָחְכָמה ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ִאְׁשְּתַכח

, ּכָֹּלא ָלא ִאְתְּכִליל ֶאָּלא ְּבַהאי. ַּכד ִאְתַּפָּׁשט ָחְכָמה ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן. ַתָּתָאה
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ַוָּדאי ִעָּדן הּוא : ָאַמר, זַָקף ִרִּבי ִׁשְמעֹון יְדֹוי ְוָחֵדי. ה ָעִׂשיתָ ִּדְכִתיב ֻּכָּלם ְּבָחְכמָ 
  :ְלגַָּלָאה ְוכָֹּלא ִאְצְטִרי ְּבַׁשְעָּתא ָדא

ּכָֹּלא . ָּבָעא ְלַאְתָקנָא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְּבַׁשְעָּתא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ָּתאנָא
ַּבֲאַתר ְּדִאְתְּכִלילּו ְּדָכר ְונּוְקָבא ָלא ִאְתַקּיָמּו . ּוְקָבאַאְתִקין ְּכֵעין ְּדָכר ְונ

ַּכד נְַפָקא , ְוַהאי ָחְכָמה ְּכָלָלא ְדכָֹּלא, ְּבִקּיּוָמא ַאֲחָרא ֶאָּלא ִּבְדָכר ְונּוְקָבא
ה ַהאי ָחְכמָ , ְוִאְתנִָהיר ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָלא ִאְתנִָהיר ֶאָּלא ִּבְדָכר ְונּוְקָבא

ָחְכָמה ָאב ִּבינָה . ִאְתַּפָּׁשט ְוַאִּפיק ִמּנֵיּה ִּבינָה ְוִאְׁשְּתַכח ִדְּדָכר ְונּוְקָבא הּוא
ּוְבגִינַיְהּו ּכָֹּלא ִאְתְקיָם , ָחְכָמה ּוִבינָה ְּבַחד ַמְתְקָלא ִאְּתָקלּו ְּדָכר ְונּוְקָבא. ֵאם

  . ִמיןְּדִאְלָמֵלא ַהאי ְלא ִמְתַקּיְ , ִּבְדָכר ְונּוְקָבא
. ִאְתַחָּברּו ָּדא ְּבָדא ְונִָהירּו ָּדא ְּבָדא, ֵׁשירּוָתא ָּדא ָאב ְלכָֹּלא ָאב ְלֻכְּלהּו ֲאָבָהן

ְּבַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא ָהִכי . ַּכד ִאְתַחָּברּו אֹוִלידּו ְוִאְתָּפָׁשַטת ְמֵהיְמנּוָתא
ִאְתַעָּבַרת ְוַאִּפיַקת ֵּבן , יֹוד ְּבֵהי, ּו ָּדא ְּבָדאָמהּו ִּבינָה ֶאָּלא ַּכד ִאְתַחָּבר, ָתאנֵי

ִאְׁשְּתָכחּו . ְׁשֵלימּוָתא ְדכָֹּלא. ּוְבגִין ָּכ ִּבינָה ִאְקֵרי ֵּבן יֹוד ֵהי. ְואֹוִליַדת
ימּוָתא ְּכָלָלא ְדכָֹּלא ְּבִתּקּונַיְהּו ִאְׁשְּתַכח ְׁשלֵ . ַּתְרַויְהּו ְּדִמְתַחְּבָרן ּוֵבן ְּבגַַּויְהּו

ִמִּלין ִאֵּלין ָלא ִאְתיְָהבּו ְלגַָּלָאה ַּבר ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין . ָאב ָוֵאם ּוֵבן ּוַבת, ְדכָֹּלא
ְּדָלא ָסָטאן ְּבהּו ִליִמינָא , ְּדָעאלּו ְונְָפקּו ְויְָדִעין ָאְרחֹוי ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

זַָּכָאה חּוָלֵקיּה . ְרֵכי יְהָֹוה ְוַצִּדִקים יְֵלכּו ָבםִּדְכִתיב ִּכי יְָׁשִרים ּדַ . ְוִלְׂשָמאָלא
ְּדִמִּלין ִאֵּלין ְסִתיִמין . ְּדָמאן ְּדזֵָכי ְלִמנְַּדע אֹוְרחֹוי ְוָלא ָסֵטי ְוָלא יְִטֵעי ְבהּו

 ָלא, ְוַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין נְִהיִרין ְּבהּו ְּכָמאן ְּדנִָהיר ִמּנְִהירּו ְדבּוִצינָא. ִאינּון
ְּדָמאן ְּדָלא ָעאל ְונַָפק ָטב ֵליּה . ִאְתְמָסרּו ִמִּלין ִאֵּלין ֶאָּלא ְלָמאן ְּדָעאל ְונַָפק

ְּדִמִּלין . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְּדָהא ַּגְליָא ַקֵּמי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ְּדָלא ִאְּבֵרי
, ּוְדִחילּו ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ִאֵּלין נֲַהִרין ְבִלָּבאי ְּבַאְׁשָלמּוָתא ִדְרִחימּוָתא

ְוִאֵּלין ְּבנֵי ְדָהָכא יַָדְענָא ְּבהּו ְּדָהא ָעאלּו ְונְָפקּו ְוִאְתנְִהיָרן ְּבִאֵּלין ִמִּלין ְוָלא 
זַָּכָאה חּוָלִקי ִעְּמהֹון . ְוַהְׁשָּתא ִאְתנְִהירּו ִּבְׁשֵלימּוָתא ְּכַמה ְּדִאְצְטִרי. ְּבֻכְּלהּו
  :א ָעְלָמאְּבַההּו

ְוָכל ַמה ְּדָאֵמינָא ִּדזְֵעיר , ָּכל ַמה ְּדָאֵמינָא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון
ְּבִרי , ְּבִרי הּוא. ָלא ַּתְליָא ֵּביּה ֵּפרּוָדא, ּכָֹּלא הּוא ַחד ִמָּלה. ַאנְִּפין ּכָֹּלא ַחד

ֵׁשירּוָתא ָּדא ְּדִאְקֵרי ָאב ִאְתְּכִליל ְּביֹוד , א ֲחזֵיּתָ . ְׁשֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין
יֹוד ְסִתיָמא ְּדָכל . ּוְבגִין ָּכ יֹוד ָּכִליל ַאְתָון ַאֲחָרנִין. ְּדַתְליָא ִמַּמּזָָלא ַקִּדיָׁשא

י ָעְלָמא ְוַההּוא נָָהר ְּדנָגִיד ְונִָפיק ִאְקרֵ . יֹוד ֵריָׁשא ְוסֹוָפא ְּדכָֹּלא. ַאְתָון ַאֲחָרן
ְוַהאי הּוא ִעּדּונָא ְדַצִּדיַקּיָא ְלזַָּכָאה ְלַהאי . ְּדָאֵתי ַּתִּדיר ְוָלא ָּפִסיק. ְדָאֵתי

ֲעֵליּה ְּכִתיב ּוְכמֹוָצא ַמיִם ֲאֶׁשר . ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדַאְׁשֵקי ַּתִּדיר ְלגִּנְָתא ְוָלא ָּפִסיק
ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ְונָָהר יֵֹצא . י ִאְּבֵרי ְּביֹודְוַההּוא ָעְלָמא ְדָאתֵ . א יְַכּזְבּו ֵמיָמיו

ְּבַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב . ָואו ָּדֶלת, יֹוד ָּכִליל ְּתֵרין ַאְתָון. ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן
י ַאַּמאי ָויו ָּדֶלת ְּכִליָלן ְּביֹוד ֶאָּלא נְִטיָעה ְּדגִּנְָתא ָּדא ִאְקרֵ , יֵיָבא ָסָבא ָּתנֵינָן

ְוַהיְנּו ָרזָא . ּוֵמַהאי ָויו ִאְׁשַּתְקיָא ָּדֶלת. ְוִאית ִּגּנְָתא ַאֲחָרא ְּדִאיִהי ָדֶלת, ָואו
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ְלַהְׁשקֹות . ָמאן הּוא ֵעֶדן ָּדא ָחְכָמה ִעָּלָאה ְוָדא יֹוד. ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן, ִּדְכִתיב
. ְרָּבָעה ָראִׁשים ָּדא ִהיא ָדֶלתּוִמָּׁשם יִָּפֵרד ְוָהיָה ְלַא. ֶאת ַהָּגן ָּדא הּוא ָואו

, ֵׁשירּוָתא ְדכָֹּלא. ָאב ַלֲאָבָהן. ּוְבגִין ָּכ ִאְקֵרי ָאב ְלכָֹּלא, ְוכָֹּלא ָּכִליל ְּביֹוד
ְּבַאְתֵריּה . ּוְכִתיב ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ . ִּדְכִתיב ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת. ֵּביָתא ְדכָֹּלא
ּוְבגִין ָּכ ִאָּמא . ִמְּדִאְתַחָּבר ְּבִאָּמא ִאְתָרִמיז ְּבִאָּמא. א ְוָלא ִאְתיְָדעָלא ִאְתַּגְליָ 

, ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ְדכָֹּלא ָחְכָמה ִאְקֵרי. ָּבּה ִאְתיְָדע ּוָבּה ִאְתְרִמיז. ְּכָלָלא ְדכָֹּלא
ַהְׁשָּתא ָרִמיזְנָא ְוָלא ָאֵמינָא  ַעד. ְּכָלָלא ְדכָֹּלא ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. ְּדָבּה ָסִתים ּכָֹּלא

ֵהי ָּדא ִאָּמא . ְוָהִאָּדנָא ִמְתַּגְּלִפין ִסְטִרין יֹוד ָּכִליל ְּבַהאי ָחְכָמה, ָּכל ִאֵּלין יֹוִמין
ָואו ֵהה ִאֵּלין ְּתֵרין ְּבנִין ְּדִמְתַעְּטָרן ֵמִאָּמא ְוָהא ָּתנֵינָן ְּדִבינָה . ְוָקֵרינָן ִּבינָה

ָאב ָוֵאם , ְוַהיְנּו ִבינָה, ל ִמּכָֹּלא יֹוד ְּדִמְתַחְּבָרא ְּבִאָּמא ּוַמְּפִקין ֵּבןִאְתְּכִלי
. ִּבינָה ְוִאְקֵרי ְּתבּונָה, ַהְׁשָּתא ִאית ְלִאְסַּתָּכָלא. ֵּבן ְּבגַַּויְהּו, ְּדִאינּון יֹוד ֵהי

א ִּבינָה ֶאָּלא ְּתבּונָה ִאְקֵרי  ְּבַׁשְעָּתא ְּדיָנְָקא ִלְתֵרין ְּבנִין ַאָּמאי ִאְקֵרי ְּתבּונָה ְו
ְּדכָֹּלא ָּכִליל ְּבִאֵּלין ַאְתָון . ְוַהִהיא ַׁשְעָּתא ִאְקֵרי ְּתבּונָה, ֵּבן ּוַבת ְּדִאינּון ָואו ֵהא
  . ְוכָֹּלא ַחד ְּכָלָלא ְוַהיְנּו ְּתבּונָה. ֵּבן ּוַבת ִאינּון ָואו ֵהה

מֹה ַמְלָּכא ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה ְּדגֵַּלי ְוָאַמר , ַמרְּבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ָא ִּדְׁש
ְּדִאיִהי נּוְקָבא ִּדְלַתָּתא , ְוִתּקּונָא ִּתנְיָנָא ִאְקֵרי ַכָּלה. ִהּנָ יָָפה ַרְעיִָתי ֵמַהאי הּוא

ְּדֵהי ַקְדָמָאה . ָלאו ָהִכי. ְוִאינּון ְּדָאְמֵרי ְּדַתְרַויְהּו ְלַהאי נּוְקָבא ִּדְלַתָּתא ִאינּון
ְּדָהא זְִמנִין ַסִּגיִאין . ְוֵהה ַּבְתָרָאה ִאְקֵרי ַּכָּלה ְלזְִמנִין יְִדיִעין. ָלא ִאְקֵרי ַּכָּלה

ְּבַההּוא זְִמנָא ְּכִתיב ְוֶאל ִאָּׁשה . ִאינּון ִּדְדכּוָרא ָלא ִאְתַחַּבר ִעָּמּה ְוִאְסַּתָּלק ִמּנָּה
ְּבַׁשְעָּתא ְּדִאְתַּדְּכַאת נּוְקָבא ּוְדכּוָרא ָּבֵעי . ְקַרבא תִ , ְּבנִַּדת ֻטְמָאָתּה

ֲאָבל ַהאי ִאָּמא ָלא . ְּכַכָּלה ַמָּמׁש ַאְתיָא. ְּכֵדין ִאְקֵרי ַּכָּלה. ְלִאְתַחְּבָרא ִעָּמּה
א ִמן ָלא ַאְפִסיק ּדָ . ְּבַחד נְַפִקין ְּבַחד ַׁשְריָן, ַאְפִסיק ְרעּוָתא ְּדַתְרַויְהּו ְלָעְלִמין

יֵֹצא ַּתִּדיר ְוָלא , ּוְבגִין ָּכ ְּכִתיב ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן. ְוָלא ִאְסַּתָּלק ָּדא ִמן ָּדא. ָּדא
א יְַכּזְבּו ֵמיָמיו, ָּפִסיק ּוְבגִין ָּכ ְּכִתיב , ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְכמֹוָצא ַמיִם ֲאֶׁשר 

. ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ַּכָּלה. ְּבַאֲחדּוָתא ְׁשֵליָמָתא, ִּבְרעּוָתא ְּדַאְחָוה ַׁשְריָן. ַרְעיִָתי
ּוְבגִין . ְּכַכָּלה ִאיִהי ַאְתיָא ַמָּמׁש. ְּדַכד ָאָתא ְּדכּוָרא ְלִאְתַחְּבָרא ִעָּמּה ִהיא ַּכָּלה

מֹה ְּדִאיהּו ִּתּקּונָא ְּדַקְדִמיָתא ְסִתיָמא ְּבגִין . ָּכ ְּתֵרי ִתּקּונִין ְּדנּוְקֵבי ָּפִריׁש ְׁש
ּוְלָבַתר ַּתְליָא ָּכל . ְוִתּקּונָא ִּתנְיָנָא ָּפִריׁש יִַּתיר ְוָלא ָסִתים ּכּוֵּלי ַהאי. ְסִתיָמא

ּוְבגִין . ִּדְכִתיב ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה, ְׁשָבָחא ְּבַהִהיא ִּדְלֵעָּלא
. ַכָּלה ּוְרעּוָתא ְּדיֹוד ָלא ַאְפִסיק ִמּנָּה ְלָעְלִמיןְּדִאיִהי ִאָּמא ִמְתַעְּטָרא ְּבִעְטָרא ּדְ 

ָּכל ֵחרּו ְּדַחּיַָבּיָא ְלַדָּכָאה . ָּכל ֵחרּו ְּדכָֹּלא. ִאְתיְִהיב ִּבְרׁשּוָתּה ָּכל ֵחרּו ְּדַעְבִּדין
נַת ּוְכִתיב ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ׁשְ . ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכֵּפר ֲעֵליֶכם-ִּדְכִתיב ִּכי. ְלכָֹּלא

ַמאי יֹוֵבל ְּכַמה ְּדַאְּת ָאֵמר ְוַעל . יֹוֵבל ִהיא, ַהֲחִמִּׁשים ָׁשנָה ּוְקָראֶתם ְדרֹור
ִמּׁשּום ַההּוא נָָהר ְּדָאֵתי ְונָגִיד ְונִָפיק ְוָאֵתי ַּתִּדיר ְוָלא . יּוַבל יְַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו

ֵּכיָון ְּדָאַמר ִּכי ִאם . ֵּתן קֹוֶלַלְּתבּונָה ּתִ , ְּכִתיב ִּכי ִאם ַלִּבינָה ִתְקָרא. ָפִסיק
ֵהי ִמּנַיְהּו ִעָּלָאה ִּבינָה ִעָּלָאה . ֶאָּלא ּכָֹּלא ְּכַמה ְּדָאֵמינָא, ַאָּמאי ַלְּתבּונָה, ַלִּבינָה

ְּתבּונָה כָֹּלא ְּכָלָלא . יֹוד ֵהי ָאב ָוֵאם ּוֵבן ְּבגַָּויְהּו. ִּבינָה ָאב ָוֵאם ּוֵבן. ִמְּתבּונָה
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ִּדְתבּונָה ַוָּדאי . ְוָלא ִאְׁשְּתַכח ָאב ָוֵאם ֶאָּלא ְּבִבינָה. ֵּבן ּוַבת ָואו ֵהה, ְבנִיןדִ 
. ִאְׁשְּתַכח ִּדְכָלָלא ִדְתֵרין ְּבנִין ִאְקֵרי ְּתבּונָה. ְוָלא ִאְתַּגְליָא, ְרִביָעא ֲעָליְהּו

. ְכָלָלא ּכָֹּלא ְּבַהאי ִאְתְּכִלילְוַכד ָּבֵעי ְלַא. ּוְכָלָלא ְּדָאב ָוֵאם ּוֵבן ִאְקֵרי ִּבינָה
ּוְבגִין ְּדַהאי ֵּבן נִָטיל ִסיָמנִין . ְוַהאי ָאב ָוֵאם ּוֵבן ִאְקרּון ָחְכָמה ִּבינָה ָוַדַעת

, ְוַהאי ֵּבן ִאְקֵרי ּבּוְכָרא. ְּדהּוא ַסֲהדּוָתא ְדַתְרַויְהּו, ְּדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה ִאְקֵרי ַּדַעת
 ֹ ְוַכד . ּוְבגִין ְּדִאְקֵרי ּבּוְכָרא נִָטיל ְּתֵרין חּוָלִקין. ִרי יְִׂשָרֵאלִּדְכִתיב ְּבנִי ְבכ

ּוֵבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ְּתֵרין חּוָלִקין ּוְתַלת . ִאְתַרֵּבי ְּבִעְטרֹוי נִָטיל ְּתַלת חּוָלִקין
ַמאי . ִאֵּמיּה יִָריתיְרּוָתא ְדָאבֹוי וְ , ְוַהאי ְוַהאי ָהִכי ֲהֵוי. חּוָלִקין ּכָֹּלא ַחד ִמָּלה

יְרּוָתא ָּדא ַאְחַסנְָּתא ְדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה ּוְתֵרין ִעְטִרין ַּדֲהוֹו גְנִיזִין ְּבגַַּויְהּו ְוַאְחִסינּו 
ּוִמִּסְטָרא . ִמִּסְטָרא ְדָאבֹוי ֲהָוה גָנִיז ְּבגֵַּויּה ַחד ִעְטָרא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. ְלֵבן ָּדא

ְוַכד . ְוֻכְּלהּו ִמְתַעְּטִרין ְּבֵריֵׁשיּה ְוָאִחיד לֹון. ִאְקֵרי ְּגבּוָרהְדִאָּמא ַחד ִעְטָרא ּדְ 
ְוכָֹּלא נִָטיל ֵּבן ָּדא . ֻּכְּלהּו ִאְקרּון ְּתִפִּלין ְּדֵריָׁשא. נֲַהִרין ִאֵּלין ָאב ָוֵאם ֲעֵליּה

ּוְבַרָּתא ִמּנֵיּה ִאְּתזָן . ָּתאְוַהאי ֵּבן יִָהיב ִלְברַ . ְוִאְתַּפָּׁשט ְּבָכל ּגּוָפא, ְויִָרית ּכָֹּלא
ְּבָרא יִָרית ְלָאבֹוי ּוְלִאֵּמיּה ְוָלא . ְוַעל ָּכל ָּפנִים ִמָּכאן ְּבָרא יִָרית ְוָלא ְּבַרָּתא

ַהּנֵי ָאב ָוֵאם ְּכִליָלן . ְּכַמה ִּדְכִתיב ּוָמזֹון ְלכָֹּלא ֵבּה, ּוִמּנֵיּה ִאְּתזָן ְּבַרָּתא, ְּבַרָּתא
ְוָאב ָטִמיר יִַּתיר ְוכָֹּלא ָאִחיד ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְוַתְליָא . ָרן ָּדא ְּבָדאּוִמְתַחּבְ 

ְוִאֵּלין ָאב ָוֵאם ְמַתְּקנִין ֵּביָתא ְּכָמה . יִַּקירּו ְּדָכל יִַּקיִרין, ִמַּמּזָָלא ַקִּדיָׁשא
, ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו, ֹונָןּוִבְתבּונָה יְִתּכ, ִּדְכִתיב ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת, ְּדָאֵמינָא

ַהּנֵי ְכָלָלא ְדכָֹּלא . ּוְכִתיב ִּכי נִָעים ִּכי ִתְׁשְמֵרם ְּבִבְטנֶ. ָּכל הֹון יָָקר ְונִָעים
  :ְוַתְליָן ִמַּמּזָָלא ַקִּדיָׁשא יִַּקיָרא, ְּכַמה ְּדָאֵמינָא

ֹ : ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָכל ַהּנֵי ִמִּלין ְטִמיִרין ְּבִלָּבאי ֲהוֹו . ָּלאְּבִאָּדָרא ָלא ַּגֵּלינָא ּכ
ִמּׁשּום ְּדַתָּמן ְׁשֶאְלָּתא ָׁשִאיל . ּוָבֵעינָא ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ַעד ַהְׁשָּתא

ן ְוָחְכָמה ַּבְעיָ . ְּכַמה ִּדְכִתיב ְוָהיָה ֱאמּונַת ִעֶּתי חֶֹסן יְׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת, ָלנָא
ָהא ְּבָלא ִּכּסּוָפא ִאיעּול ַקֵּמי . ְוַהְׁשָּתא ְרעּוָתא ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּבַהאי. ִמּנִי

ְּבַדַעת ָּכל ְּפַלְטרֹוי . ֵּדעֹות ַוַּדאי הּוא ַהַּדַעת. ִּכי ֵאל ֵּדעֹות יְהָֹוה, ְּכִתיב. ְּפַלְטרֹוי
, ּוְבגִין ָּכ ַּדַעת ַאֲחָרא ָלא ִאְתַּגְליָא. אּוִּדְכִתיב ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמלְ , ִאְתַמְליָן

ַּדַעת נִָהיר ְּבמֹוִחין ְוִאְתַּפָּׁשט ְּבמֹוָחא , ְּדָהא ְטִמיָרא ָאזִיל ְּבגֵַּויּה ְוִאְתְּכִליל ֵּביּה
א ַאל ִּתְקֵרי ֵּדעֹות ֶאּלָ . ִּכי ֵאל ֵּדעֹות יְהָֹוה, ְּבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ָּתנֵינָן. ּכָֹּלא

ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ַוּיֶָקם , ַסֲהדּוָתא ִדְתֵרין חּוָלִקין. ְּדהּוא ַסֲהדּוָתא ְדכָֹּלא, ֵעדּות
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַהאי ִמָּלה אּוְקמּוָה ְּבִסְפָרא ִדְצנִיעּוָתא ְּבגְַונָא . ֵעדּות ְּביֲַעקֹב

ַּכד ַאְסִּתים ִמָּלה . ר ְוכָֹּלא ֲהֵויָהָכא ּכָֹּלא ַׁשִּפי. ָהָתם ְּבַאְתֵריּה ְׁשִלים. ַאֲחָרא
ְוִאינּון ְסִתיָמן ְּבַמּזָָלא . ֻּכְּלהּו ְּבהּו ְסִתיָמן, ַהאי ָאב ָוֵאם ֻּכְּלהּו ְּבהּו ְּכִליָלן

. ּכָֹּלא ֲהֵוי, ּכָֹּלא הּוא. ֵּביּה ְּכִליָלן, ֵּביּה ְסִתיָמן. ַעִּתיָקא ְדָכל ַעִּתיִקין, ַקִּדיָׁשא
ְוֻכְּלהּו , ָּכל ִמִּלין ְּדִאָּדָרא יֵאֹות. ְּבִרי ְׁשֵמיּה ְלָעָלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין, אְּבִרי הּו

ֻּכְּלהּו ִמִּלין ִּדְסִתיִמין . ִמִּלין ְּדָלא ָסָטאן ִליִמינָא ְוִלְׂשָמאָלא, ִמִּלין ַקִּדיִׁשין
ְוַעד ַהְׁשָּתא ֲהוֹו ִמְתַּכְסיָן ִאֵּלין . הּואְוכָֹּלא ָהִכי , ְוִאְתַּגְליָן ְלִאינּון ְּדָעאלּו ְונְָפקּו

ְוגֵַּלי ַקֵּמי ַמְלָּכא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא . ְוַהְׁשָּתא ִאְתַּגְליָן, ִמִּלין ְּדָדִחיְלנָא ְלגַָּלָאה
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ֶאָּלא ְּבגִין ְּדָלא ֵאעּול ְּבִכּסּוָפא . ְּדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי ּוְדֵבית ַאָּבא ֲעִביְדנָא
ְועֹוד ְּדָהא ָחֵמינָא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְוָכל ַהּנֵי זַָּכֵאי . י ְפַלְטרֹוי ֲעִביְדנָאַקּמֵ 

ְּדָהא ָחֵמינָא ְּדֻכְּלהּו ָחָדאן . ְקׁשֹוט ְּדָהָכא ִמְׁשַּתְּכָחן ֻּכְּלהּו ִמְסַּתְּכִמין ַעל יִָדי
  :זַָּכָאה חּוָלִקי. ָעְלָמא ְּבִהּלּוָלא ִדיִלי ְוֻכְּלהּו זְִמינִין ְּבַההּוא. ְּבַהאי ִהּלּוָלא ִדיִלי

ָאִרים יְדֹוי . ּבּוִצינָא ִעָּלָאה, ַּכד ִסּיֵם ִמָּלה ָדא ּבּוִצינָא ַקִּדיָׁשא: ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא
. ְּבִמָּלה ָּדא ִאְצָטַעְרנָא ָּכל יֹוַמאי, ָאַמר. ָּבָעא ְלגַָּלָאה ִמָּלה ָחָדא. ּוָבָכה ְוָחיִי

ִאְתַּתָּקף ְויִָתיב ְוָרִחיׁש ְּבִׂשְפָוֵתיּה ְוָסגִיד ְּתַלת . ְׁשָּתא ָלא יֲַהִבין ִלי ְרׁשּוָתאְוהַ 
ֻּפָּמא , ָאַמר. ָּכל ֶׁשֵּכן ֵּביּה, ְוָלא ֲהָוה יִָכיל ַּבר נָׁש ְלִאְסַּתְּכָלא ְּבַאְתֵריּה. זְִמנִין
ֲעָל . ַמּבּוָע נִָפיק ְוָלא ָּפַסק. ָעָלא ַאנְִּגיבּו ַמּבּו, ְּדזִָכית ְלָכל ַהאי, ֻּפָּמא

א יְַכּזְבּו ֵמיָמיו, ָקֵרינָן ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ָהִאָּדנָא . ּוְכִתיב ּוְכמֹוָצא ַמיִם ֲאֶׁשר 
ְוָלא ָסִליק , ְּדָכל יֹוִמין ְּדָקִאיְמנָא ָּתִאיְבנָא ְלֶמְחֵמי יֹוָמא ָּדא, ַאְסַהְדנָא ָעַלי

ְוַהְׁשָּתא ָּבֵעינָא . ְּדָהא ְּבִעְטָרא ָדא ִמְתַעָּטר ַהאי יֹוָמא, ר ָהִאָּדנָאִּבְרעּוִתי ּבַ 
ְוַהאי . ְּדָהא ֻּכְּלהּו ִמְתַעְּטָראן ְּבֵריִׁשי, ְלגַָּלָאה ִמִּלין ַקֵּמיּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ָּכל יֹוָמא ָּדא ִּבְרׁשּוִתי  ְּדָהא, יֹוָמא ָלא יְִתָרַחק ְלֵמיַעל ְלדּוְכֵּתיּה ְּכיֹוָמא ַאֲחָרא
. ְוַהְׁשָּתא ָׁשֵרינָא ְלגַָּלָאה ִמִּלין ְּבגִין ְּדָלא ֵאעּול ְּבִכּסּוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ַקיְָמא

. ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יְַקְּדמּו ָפנֶי, ְּכִתיב ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶא. ְוָהא ָׁשֵרינָא ֵאיָמא
. ִּדינִין ִּדְקׁשֹוט. ַּתָּכל ְּבַהאי ְלֶמְחֵמי ָאְרחֹוי ְדַקִּדיָׁשא ִעָּלָאהָמאן ַחִּכיָמא יִסְ 

ְּדָהא ָחֵמינָא ְּדֻכְּלהּו ּבּוֵצינִין נֲַהִרין ִמּבּוִצינָא . ִּדינִין ְּדִמְתַעְּטָרן ְּבִכְתִרין ִעָּלִאין
ּוְבַההּוא נְהֹוָרא ִּדְבָכל . אֻּכְּלהּו ַדְרִּגין ְלִאְתנֲַהרָ . ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ִעָּלָאה

ְוֻכְּלהּו נְהֹוִרין ֲאִחיָדן נְהֹוָרא ָדא . ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ִאְתַּגְליָא ַמה ְּדִאְתַּגְליָא
ְוָלא ִמְתָּפְרָׁשן ָּדא ִמן , ְונֲַהִרין ָּדא ְבָדא, ּונְהֹוָרא ָדא ִּבנְהֹוָרא ָדא, ִּבנְהֹוָרא ָדא

ָּכל . ִּכְתֵרי ַמְלָּכא, ּוִצינָא ּובּוִצינָא ְּדִאְתְּקרּון ִּתּקּונֵי ַמְלָּכאנְהֹוָרא ְּדָכל ּב. ָּדא
ּוְבגִין ָּכ . ְוָלא ִמְתְּפָרׁש ְלַבר, ַחד ְוַחד נִָהיר ְוָאִחיד ְּבַההּוא נְהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹו

. ָלא ִמְתְּפָרׁש ָּדא ִמן ָּדאוְ , ְוכָֹּלא ְּבַחד ִמָּלה ִאְתַעָּטר. ּכָֹּלא ְּבַחד ַּדְרָּגא ִאְסַּתָּלק
נְהֹוָרא ִדְלּגֹו . נְהֹוָרא ְדִאְתַּגְליָא ִאְקֵרי ְלבּוָׁשא ְדַמְלָּכא. ִאיהּו ּוְׁשֵמיּה ַחד הּוא

ְוֻכְּלהּו , ּוֵביּה ַׁשְריָא ַההּוא ְּדָלא ִאְתְּפַרׁש ְוָלא ִאְתַּגְליָא. ְלגֹו נְהֹוָרא ָסִתים
ּבּוִצינָא , ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ִרין נֲַהִרין ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשאּבּוִצינֵי ְוֻכְּלהּו נְהֹו

ָלא ִאְׁשְּתַכח ַּבר ּבּוִצינָא ִעָּלָאה , ְוַכד ִמְסַּתְּכָלן ֻּכְּלהּו נְהֹוִרין ְּדִאְתַּפְּׁשָטן. ִעָּלָאה
  . ְּדִאַּטָּמר ְוָלא ִאְתַּגְליָא
ִאְׁשְּתָכחּו . ּבּוִצינֵי ְקׁשֹוט, ִּתּקּונֵי ְקׁשֹוט, י ְקׁשֹוטְלבּוׁשֵ , ְּבִאינּון ְלבּוִׁשין ִּדיָקר

ְוִאינּון . ִּתּקּונָא ְדכּוְרַסּיָא ְדַמְלָּכא ְוִאְקרּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְּתֵרין ּבּוִצינִין
ֵעָּלא ּוְבַהּנֵי ִמְתַעְּטִרין ָּכל ִּדינִין ִּדלְ , ֵׁשירּוָתא ּוְׁשֵלימּוָתא ְּדָכל ְמֵהיְמנּוָתא

ּוְלזְִמנִין ָקֵרינָן ָלּה . ְוֶצֶדק ֵמַהאי ִמְׁשָּפט ִאְּתזָן. ְוכָֹּלא ָסִתים ַּבִּמְׁשָּפט. ְוַתָּתא
ֻּכְּלהּו , ַּכד ִמְתָעִרין ִּדינִין ִמִּמְׁשָּפט ֻּכְּלהּו ַרֲחֵמי. ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם

ְוֻכְּלהּו נְַחִּתין ְלָעְלָמא . ינִין ִמְתַּתְּקנִיןְּדַהאי ְמַבָּסם ְלַהאי ֶצֶדק ְודִ . ִּבְׁשִלמּו
ְוָכל ָעְלִמין . ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַׁשְעָּתא ְּדִמְתַחַּבר ְּדָכר ְונּוְקָבא. ְּבַרֲחֵמי, ִּבְׁשִלימּו
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, ְוַכד ַאְסִּגיאּו חֹוֵבי ָעְלָמא ְוִאְסַּתֲאַבת ַמְקְּדָׁשא. ֻּכְּלהּו ְּבַרֲחֵמי ּוְבֶחְדָוָתא
ַוי ְלָעְלָמא ְּדִמְּתזָן , ְוִחְויָא ַתִּקיָפא ַׁשְריָא ְלִאְּתָעָרא, ּוָרא ִאְתָרַחק ִמן נּוְקָבאּוְדכ

ַּכָּמה זַָּכִאין . ַּכָּמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְתָעִרין ְּבָעְלָמא. ְּבַההּוא זְִמנָא ֵמַהאי ֶצֶדק
ּוִמְׁשָּפט . ְתָרַחק ְּדכּוָרא ִמן נּוְקָבאְוָכל ָּכ ָלָּמה ְּבגִין ְּדאִ . ִמְסַּתְּלִקין ֵמָעְלָמא

א ִמְׁשָּפט. ָלא ָקֵרב ְּבֶצֶדק ָּדא ְּדִמְׁשָּפט ִאְתָרַחק . ְוַעל ַהאי ְּכִתיב ְויֵׁש נְִסֶּפה ְּב
מֹה . ְוֶצֶדק יָנְָקא ֵמֲאַתר ַאֲחָרא, ְוָלא ִאְתַּבְּסָמא, ֵמַהאי ֶצֶדק ְוַעל ָּדא ָאַמר ְׁש

 ֹ ֶהְבִלי ָּדא ֶהֶבל , יֵׁש ַצִּדיק אֵֹבד ְּבִצְדקֹו, ל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִליַמְלָּכא ֶאת ַהּכ
ְּדַכד . ְוָדא ִאיהּו ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא. ְּדִאְקרּון ַאֵּפי ַמְלָּכא, ָחָדא ֵמֲהָבִלים ִּדְלֵעָּלא

ָמא ִמּׁשּום ְּדִמְׁשָּפט ַמאי ַטעְ . יֵׁש ַצִּדיק אֵֹבד ְּבִצְדקֹו, ִהיא ִמְתָעָרא ְּבִדינֹוי ְּכִתיב
א ִמְׁשָּפט. ִאְתָרַחק ִמֶּצֶדק ַּכד ִאְׁשְּתַכח , ָּתא ֲחזֵי. ּוְבגִין ָּכ ִאְקֵרי ְויֵׁש נְִסֶּפה ְּב

ֲאִפּלּו ַּכד ִאְּתָער ֶצֶדק , ְרִחיָמא ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, זַָּכָאה ִעָּלָאה ְּבָעְלָמא
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ִּביָקֵריּה , ְלִאְׁשְּתזָָבא ְּבגִינֵיּהיִָכיל ָעְלָמא , ִּבְלחֹודֹוי

ִמְסָּתֵפי ֲאִפּלּו , ְוַכד ַההּוא זַָּכָאה ָלא ַקיְָמא ְּבִקּיּוֵמיּה. ְוָלא ִמְסָּתֵפי ִמן ִּדינָא
ְּבַקְדִמיָתא ָאַמר ָּדִוד ַמְלָּכא . ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֶצֶדק. ְוָלא יִָכיל ְלֵמיָקם ֵּביּה, ִמִּמְׁשָּפט

ְוָכל , ֲאִפּלּו ֵמַהאי ֶצֶדק, ְּדָהא ֲאנָא ָלא ִמְסַּתֵפינָא ִמָּכל ִּדינִין, ְּבָחנֵנִי יְהָֹוה ְונֵַּסנִי
ָלא , ְּבֶצֶדק ַוַּדאי. ַמה ְּכִתיב ֲאנִי ְּבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי, ֶׁשֵּכן ַּדֲאִחיְדנָא ֵּביּה

ִּדְכִתיב ְוַאל , ֲאִפּלּו ִמִּמְׁשָּפט ִמְסָּתֵפי, ָּבָתר ְּדָחב. יִמְסָּתֵפינָא ְלֵמיָקם ְּבִדינֹו
ְּכֵדין . ַּכד ִמְתַּבְּסָמא ַהאי ֶצֶדק ִמִּמְׁשָּפט, ָּתא ֲחזֵי. ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד

ְצָדָקה  ִּדְכִתיב אֵֹהב, ְוָעְלָמא ִמְתַּבְּסָמא ְּבֶחֶסד ְוִאְתַמְליָא ִמּנֵיּה. ִאְקֵרי ְצָדָקה
ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְּדָכל יֹוַמאי ֲהֵוינָא ִמְצָטֵער . ֶחֶסד יְהָֹוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ּוִמְׁשָּפט

ְּכָמה , ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ְּבַׁשְלהֹובֹוי, ְּדָלא יְִעָרע ְּבִדינֹוי ְדֶצֶדק, ַעל ָעְלָמא
. פּום ָּכל ַחד ְּכפּום ִּביָרא ִעְמָקאִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ּכְ . ִדְכִתיב ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיהָ 

ּוזְִעיִרין ִאינּון ִּדיקּומּון ְלַאָּגנָא ַעל ָעְלָמא ְוַעל . ְוָהא ְּבָדָרא ָדא ִאית ֵּביּה זַָּכִאין
  . ָענָא ֵמַאְרָּבָעה זְִויָן

, א ַקִּדיָׁשאּוִמְתָּפְרָׁשן ִמִּלין ִּדְסִתיָמן ְּבַעִּתיקָ . ַעד ָּכאן ֲאִחיָדן ִמָּלי ָּדא ְבָדא
ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ִמִּלין ִּדזְֵעיר . ְוֵהי ֲאִחיָדן ִאֵּלין ְּבִאֵּלין, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין

ִאינּון ַּדֲהוֹו ְסִתיָמן ְּבִלָּבאי ְוַתָּמן ְלא . ַאנְִּפין ִאינּון ְּדָלא ִאְתַּגְליָן ְּבִאָּדָרא
. ְוֻכְּלהּו ִמִּלין ְסִתיִמין ּוְבִריִרין ֻּכְּלהּו. ִאְתַּגְליָןַהְׁשָּתא ִאְתַתָּקנּו וְ . ִאְתַּתָּקנּו

ַהאי . ִדְכִתיב ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו, זַָּכָאה חּוָלִקי ְוִאינּון ְּדיְָרתּו יְרּוָתא ָדא
ִתיָמָאה ְּדָהא ִמּמֹוָחא סְ , ְּדאֹוִקיְמנָא ָאב ָוֵאם ְּבַעִּתיָקא ֲאִחיָדן ְּבִתּקּונֹוי ֲהִכי הּוא

ּכָֹּלא הּוא ַעִּתיָקא , ְוַכד יְִסַּתְּכלּון ְּבָכל ִמָּלי. ְדָכל ְסִתיִמין ַּתְליָן ּוִמְתַאֲחָדן ֵּביּה
ָאב ָוֵאם ֵמַהאי , ְוָכל ַהּנֵי ִתּקּונִין ֵּביּה ֲאִחיָדן. הּוא ֲהֵוי ְוהּוא יְֵהא, ִּבְלחֹודֹוי

זְֵעיר ַאנְִּפין ְּבַעִּתיָקא . ֵביּה ַּתְליָן ּוֵביּה ֲאִחיָדןִאְתְּכִלילּו ְּבַמּזָָלא ּו. מֹוָחא נְָפקּו
זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדָמאן ְּדָעאל . ְוָהא אֹוִקיְמנָא ִמֵּלי ְּבִאָּדָרא. ַקִּדיָׁשא ַּתְליָא ְוָאִחיד

נַָפק ַטב ּוָמאן ְּדָלא ָעאל וְ , ְונַָפק ְויִנְָּדע אֹוְרִחין ְּדָלא יְִסֵטי ִליִמינָא ְוִלְׂשָמאָלא
  :ּוְכִתיב ִּכי יְָׁשִרים ַּדְרֵכי יְהָֹוה, ֵליּה ְּדָלא ִאְּבֵרי
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ַּביהָֹוה , ִמְסַּתֵּכל ֲהֵוינָא ָּכל יֹוַמאי ְּבַהאי ְקָרא ִּדְכִתיב, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון
ֹ . יְִׁשְמעּו ֲענִָוים ְויְִׂשָמחּו, ִּתְתַהֵּלל נְַפִׁשי ַּביהָֹוה , ָּלאְוָהִאָּדנָא ִאְתַקּיָם ְקָרא ּכ

ֵּביּה ִאְתַדָּבַקת , ֵּביּה ַלֲהָטא, ְּדָהא נְִׁשָמִתי ֵּביּה ֲאִחיָדא, ִּתְתַהֵּלל נְַפִׁשי ַוַּדאי
יְִׁשְמעּו ֲענִָוים ְויְִׂשָמחּו ָּכל . ּוְבִאְׁשַּתָּדלּוָתא ָדא ִּתְסַּתָּלק ְלַאְתָרָהא. ְוִאְׁשַּתָּדַלת

נֵי ְמִתיְבָּתא ַקִּדיָׁשא ְוזַָּכִאין ְּדַאְתיָן ַהְׁשָּתא ִעם ֻקְדָׁשא ְוָכל ּבְ , ָהנֵי ַצִּדיַקּיָא
ּונְרֹוְמָמה , ְּבגִין ָּכ ַּגְּדלּו ַליהָֹוה ִאִּתי. ֻּכְּלהּו ָׁשְמִעין ִמָּלי ְוָחָדאן. ְּבִרי הּוא
  . ְׁשמֹו יְַחָּדו

ָהָדא הּוא ִדְכִתיב , ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ְּכִתיב ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו, ָּפַתח ְוָאַמר
ַּבֲאַתר , נֹוֲעדּו ְּבָאן ֲאַתר ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. ָעְברּו יְַחָּדו, ִהּנֵה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו-ִּכי

ֵהָּמה . ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו', ִּדְכִתיב ַוּיָָמת ְוגֹו, ָעְברּו יְַחָּדו. ְּדִדינִין ִמְתַאֲחִדין ַּתָּמן
ְּבגִין ְּדִתּקּונִין ְּדַמְלָּכא , נְִבֲהלּו נְֶחָּפזּו ְּדָלא ִאְתַקּיָמּו ְּבַאְתַריְהּו, ן ָּתָמהּוָראּו ּכֵ 

ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ַּכֲאֶׁשר . ְוַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא ְוׁשּורֹוי ָלא ִאזְַּדָּמנּו. ָלא ִאְתַּתָּקנּו
ְוִהיא ִאְתַקּיַָמת ַהְׁשָּתא ְבִסְטָרא . ּיָמּוְּדָהא ֻכְּלהּו ָלא ִאְתקַ , ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו

, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו. ִדְדכּוָרא ְּדַׁשְריָא ִעָּמּה
ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא , ֵמי זָָהב ַוָּדאי. ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי זָָהב

ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו , ְוָהא ְּבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ְּדַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ִאְתַמר. ָּדָראְּבאִ 
ְּכָמה , ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל. ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ֲהַדר ַוַּדאי, ֲהַדר

ַהאי . ְּדִאיִהי ְּדָכר ְונּוְקָבא, יְִפָרחּוְכִתיב ַצִּדיק ַּכָּתָמר , ְּדַאְּת ָאֵמר ַּכּפֹת ְּתָמִרים
. ַּבת ֵמַההּוא ֲאַתר ְּדָטְרִדין ּכָֹּלא ְלִאְתַּדָּבָקא ְוִאְקֵרי ָאב, ִאְתְקִריַאת ַּבת ַמְטֵרד

א יַָדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה א ִתָּמֵצא ְּבֶאֶרץ ַהַחּיִים, ּוְכִתיב  ַּבת ֵמִאָּמא , ָּדָבר ַאֵחר. ְו
ַּבת ֵמי זָָהב ְּדיָנְָקא ִּבְתֵרין ַאנְִּפין . א ִמְתַאֲחִדין ִּדינִין ְּדָטְרִדין ְלכָֹּלאְּדִמִּסְטָרהָ 

  . ְּבֶחֶסד ּוְבִדינָא. ִּדנְִהיָרא ִּבְתֵרין ַּגְונִין
ּוְבגִין ָּכ ָעְלִמין ַקְדָמֵאי . ַעד ָלא ִאְּבֵרי ָעְלָמא ָלא ֲהוֹו ַמְׁשִּגיִחין ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין

ְוַההּוא ְּדָלא ֲהָוה ְּבִתּקּונָא . ְוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ְּבָלא ִּתּקּונָא ִאְתֲעִבידּו, ְתֲחָרבּואִ 
ְּכַהאי ֻאָּמנָא ְמַרְּצָפא ַּכד ַאְכַּתׁש ְּבָמנָא ְדַפְרזְָלא ַאִּפיק . ִאְקֵרי זִיִקין נִּצֹוִצין
ִקין ְלִהיִטין ּונְִהיִרין ְוַדֲעִכין נָפְ , ְוִאינּון זִיִקין ְּדנְָפִקין. זִיִקין ְלָכל ֵעיָבר

ּוְבגִין ָּכ ִאְתֲחָרבּו ְוָלא ִאְתַקּיָמּו ַעד . ְוִאֵּלין ִאְקרּון ָעְלִמין ַקְדָמֵאי. ְלַאְלָּתר
ְוַעל ַהאי ָּתנֵינָא ְּבַמְתנִיָתא . ְּדִאְתַּתָּקן ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְונִָפיק ֻאָּמנָא ְלֻאָּמנּוֵתיּה

ְוִאינּון זִיִקין . בּוִצינָא ַאִּפיק זִיִקין ְבזִיִקין ִלְתַלת ֵמָאה ְוֶעְׂשִרין ֵעיַברּדְ , ִדיָלן
ְלָבָתר נִָפיק ֻאָּמנָא ְלֻאָּמנּוֵתיּה ְוִאְתַּתָּקן . ּוִמיתּו ְלַאְלָּתר, ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְקרּון

ִמּבּוִצינָא . ָּתא ִאְתַקּיָם ּכָֹּלאְוַהּנֵי זִיִקין ִאְתַּדֲעכּו ּוִמיתּו ַהׁשְ . ִּבְדָכר ְונּוְקָבא
ְדַקְרִּדינּוָתא נַָפק נִיצֹוָצא ַּפִּטיָׁשא ַּתִּקיָפא ְּדָבַטׁש ְוַאִּפיק זִיִקין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי 

. ַּכד ִאְתַחָּברּו ַאָּבא ְוִאָּמא, ְוִאְתַּבָּסמּו ָּדא ְבָדא, ּוִמְתָעְרֵבי ַּבֲאֵויָרא ַדְכיָא
ֵּביּה ִאְתְּגנִיז ַהאי ֲאֵויָרא ְוַאְכִליל . א רּוָחא ְּדגָנִיז ְּבַעִּתיק יֹוִמיןְוַההּוא ָאב הּו

ְוַכד ִאְתַחָּברּו . ְלנִיצֹוָצא ְּדנִָפיק ִמּבּוִצינָא ְדַקְרִּדינּוָתא ְּדגָנִיז ִּבְמעֹוי ְּדִאָּמא
. ִּקיָפא ְוִאְתַּפָּׁשט ְּבִסְטרֹוינִָפיק ּגּוְלַּגְלָּתא ַחד ּתַ , ַּתְרַויְהּו ְוִאְתְּכִלילּו ָּדא ְבָדא
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ְּכָמה ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּתַלת ֵריִׁשין . ְוָדא ְּבִסְטָרא ָדא, ָּדא ְּבִסְטָרא ָדא
  . ָּכ ּכָֹּלא ִאזְַּדָּמן ִּבְתַלת ֵריִׁשין ְּכָמה ְּדָאֵמינָא, ִאְׁשְּתָכחּו ְּבַחד

ְוַההּוא ַטָּלא ִאְתֲחזֵי . נִָטיף ַטָּלא ֵמֵריָׁשא ִחָּוָראְּבַהאי ּגּוַלַּגְלָּתא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין 
, ּוֵמַהאי ַטָּלא ְדגּוַלַּגְלָּתא ָדא. ּוִמּנֵיּה ִמְּתזָן ַחְקָלא ְדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. ִּבְתֵרי גְַונֵי

ְוָלא ִאזְַּדָּמן . אּוֵביּה זְִמינִין ֵמיַתּיָא ְלָאַחּיָ . ַטֲחנִין ַמּנָא ְלַצִּדיַקּיָא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
ְּבזְִמנָא ְּדָאזְלּו יְִׂשָרֵאל ְּבַמְדְּבָרא ְוזָן . ַמּנָא ְּדנַָפל ֵמַהאי ַטָּלא ַּבר ַההּוא זְִמנָא

ָהָדא הּוא ִדְכִתיב . ַמה ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְלָבָתר. ְלהּו ַעִּתיָקא ְדכָֹּלא ֵמַהאי ֲאַתר
ִהים ִמַּטל , ָמיִםַהּׁשָ -ִהנְנִי ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ְויִֶּתן ְל ָהֱא

ָקִׁשים ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם , ְלזְִמנָא ַאֲחָרא ָּתנֵינָן. ַהאי ְּבַההּוא זְִמנָא. ַהָּׁשַמיִם
ַחּיֵי  ְוַעל ֵּכן ַּבנֵי. ְּבַמּזָָלא ַוָּדאי. ְוָהא ְּבַמּזָָלא ַּתְליָא. ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ְוכָֹּלא ַּתְליָן . ֶאָּלא ְּבַמּזָָלא ַּתְליָא ִמְלָּתא, ּוְמזֹונֵי ָלאו ִּבזְכּוָתא ַּתְליָא ִמְלָּתא
ִּתְׁשָעה ַאְלִפין ִרּבֹוא ָעְלִמין נְַטִלין ְוָסְמִכין ַעל . ְּבַהאי ַמּזָָלא ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא

ְוֵכיָון ְּדהּוא ִאְתְּכִליל ְּבכָֹּלא . ִאְתְּכִליל ְּבכָֹּלא ְוַהאי ֲאֵויָרא ַדְכיָא. ַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא
ִאְתַּפָּׁשטּו ַאנְּפֹוי ִלְתֵרין ִסְטִרין ִּבְתֵרי נְהֹוִרין ְּכִליָלן . ְוכָֹּלא ִאְתְּכִליל ֵּביּה

. ַאַּפיִם ִאְקֵרי ְוַכד ִאְסַּתָּכלּו ַאנְּפֹוי ְּבַאנְִּפין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ּכָֹּלא ֶאֶר. ִמּכָֹּלא
ְּבגִין ַּדֲאִרי , ֶאֶר ַאַּפיִם ַאְסָוָתא ְדַאנְִּפין: ֶאָּלא ָהִכי ָּתנֵינָן, ַמאי ֶאֶר ַאַּפיִם

ְּדָהא ָלא ִאְׁשְּתַכח ַאְסָוָתא ְּבָעְלָמא ֶאָּלא ְּבזְִמנָא ְּדַאְׁשְּגִחין , ַאֵּפיּה ְלַחּיַָבּיָא
  :ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין

ַאְרַּבע ִאינּון ְּכָמה , ְוִאי ֵתיָמא ְּתַלת. ָלא ְדגּוְלַּגְלָּתא נְִהיִרין ְּתַלת נְהֹוִריןַּבֲחלָ 
ּוְתֵרין ְּגנִיזִין ִּדיְלהֹון ְּדִמְתַעְּטָרן ֻּכְּלהּו , ְדָאֵמינָא ַאְחַסנְָּתא ְדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה

ְּבָרן ְּבִסְטרֹוי ְונֲַהִרין ְוָעאִלין ְלָבָתר ִמְתחַ . ְוִאינּון ְּתִפִּלין ְּדֵריָׁשא. ְּבֵריֵׁשיּה
ְוִאֵּלין . ְונְָפִקין ָּכל ַחד ְּבִסְטרֹוי ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא. ִּבְתַלת ֲחָלֵלי ְדגּוַלַּגְלָּתא
ּומֹוָחא ְתִליָתָאה ָּכִליל לֹון ְוָאִחיד ְּבַהאי ִסְטָרא ּוְבַהאי . ִמְתַחְּבִרין ִּבְתֵרי מֹוֵחי

ּוֵמַהאי . ּוִמְתַּפָּׁשט ְּבָכל ּגּוָפא ְוִאְתָעִביד ִמּנֵיּה ְּתֵרי גְַונֵי ְּכִליָלן ַּכֲחָדא. אִסְטרָ 
ְּבָדא ְכִתיב , ְוהּוא ִאְקֵרי ַּדַעת. נִָהיר ַאנְּפֹוי ְוַאְסִהיד ְּבַאָּבא ְוִאָּמא ַּגְונֵי ְדַאנְּפֹוי

ֲאָבל ְלַעִּתיָקא , י גְַונֵי לֹו נְִתְּכנּו ֲעִללֹותּוְבגִין ְּדִאיהּו ִּבְתרֵ . ִּכי ֵאל ֵּדעֹות יְהָֹוה
א נְִתְּכנּו ַמאי ַטְעָמא נְִתְּכנּו ְלַהאי ְּבגִין ְּדיִָרית ְּתֵרין . ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמָאה 

ִּדְכִתיב ַוּיֵַּגד , ְוָהא ִּבְקׁשֹוט אֹוִקימּו ַחְבַרּיָא. ּוְכִתיב ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד. חּוָלִקין
ְוִכי . ַוּיֵַּגד ָהא אֹוְקמּוּה ְּדכָֹּלא ָרזָא ְדָחְכְמָתא. קֹב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּואיַעֲ 

. ֶרֶמז ְוכָֹּלא ְרִמיזָא ְּבָחְכְמָתא, ֶבן ִרְבָקה ְוָלא ְכִתיב ֶּבן יְִצָחק, ֶבן ִרְבָקה הּוא
ַוּיֵַּגד , ּוְבגִין ָּכ ְּכִתיב. ּוָתאּוֵביּה ִאְתֲחזֵי ְמֵהיְמנ. ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ְׁשִלים ְּבכָֹּלא

ַהּנֵי גְַונֵי ְּכָמה ְּדנֲַהִרין ְּבִעְטָרא ְדֵריָׁשא ְוָעאִלין . ְוָלא ְכִתיב ַוּיֹאֶמר, יֲַעקֹב
ֲאָבל . ְוגּוָפא ִאְתָאִחיד ְּבהּו, ָהִכי ִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא. ַּבֲחָלֵלי ְדגּוְלַּגְלָּתא

א נְִתְּכנּו ְוָלא יָָאן ֵליּהְלַעִּתיָקא ַקּדִ  . ְּדָהא ּכָֹּלא ְּבַחד ִאְׁשְּתַכח. יָׁשא ְסִתיָמא 
ֲאָבל ְּבַהאי לֹו נְִתְּכנּו ֲעִללֹות . ָלא ַּתְליָא ֵּביּה ִּדינָא. ַחּיִים ְלכָֹּלא, ֵחדּו ְלכָֹּלא

  :ַוָּדאי



 
 

46 

ְלִפין ִמּקֹוֵצי ְדַׂשְעִרין ְּדִאינּון ְּבגּוְלַּגְלָּתא ְדֵריָׁשא ַּתְליָן ָּכל ִאינּון ִרְבָון ְוַא
ַּדֲאִחיָדן ִּבנְִהירּו ִעָּלָאה . ָאִחיָדן ָּדא ְבָדא, ּוִמְסַּתְּבִכין ָּדא ְבָדא. ֻאָּכִמין

ְלָבָתר נְָפִקין נִיִמין ַעל . ּוִמּמֹוָחא ְּדִאְתנְִהיר ֵמַאָּבא, ְּדִמְתַעָּטר ְּבֵריֵׁשיּה ְדַאָּבא
ְוֻכְּלהּו ֲאִחיָדן ּוִמְסַּתְּבֵכי . ְּדִמְתַעָּטר ְּבֵריָׁשּה ְדִאָּמא ּוִמְּׁשָאר מֹוֵחי נִיִמין ִמּנְִהירּו

ְּבגִין ְּדִאינּון ִמְתָעְרִבין ָּדא ְבָדא ּוִמְסַּתְּבִכין ָּדא . ְּבִאינּון ַׂשְעֵרי ַדֲאִחיָדן ֵמַאָּבא
ְוֻכְּלהּו ְמִׁשיָכן ִאְתַמְּׁשָכן , ָחא ִעָּלָאהְוֻכְּלהּו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ְּבגּוְלַּגְלָּתא ְּבמֹו. ְבָדא

ְּבָכל ִאינּון ַטְעִמין . ִמְתָעְרָבן ָּדא ְבָדא ְּבַדְכיָא ִבְמָסֲאָבא. ִמְּתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוָחא
ֶהי. ְוָרזִין ְסִתיָמן ּוִמְתַּגְליָן ְּכָמה . ּוְבגִין ָּכ ֻּכְּלהּו ְרִמיזֵי ְּבָאנִֹכי יְהָֹוה ֱא

ָּכל ִאינּון קֹוִצין ֻאָּכִמין . ֲהִרין ְּבִעְטָרא ְדֵריָׁשא ְוָעאִלין ַּבֲחָלֵלי ְדגּוְלַּגְלָּתאְּדנַ 
ִּדְבגִין ָּכ ְּכִתיב ַהֵּטה יְהָֹוה ָאזְנְ , ְוָהא אֹוִקיְמנָא. ַחְפיָן ְוַתְליָן ְלִסְטָרא ְדאּוְדנִין

יְַסְלֵסל , ִּכין ַמְלָּכא אּוְדנֵיּה ְלָקְבֵליּהִמָּכאן אֹוִקיְמנָא ָמאן ְּדָבֵעי ְדיַרְ . ּוְׁשַמע
  .ְויְִׁשַמע ֵליּה ַמְלָּכא ְּבָכל ָמה ְּדָבֵעי. ְּבֵריֵׁשיּה ְדַמְלָּכא ִויַפּנֶה ַׂשְעֵרי ֵמַעל אּוְדנֹוי

יּה ּוִמְתָּפְרָׁשן ִמּנֵ . ְּבַפְלּגּוָתא ְדַׂשְעֵרי ִמְתַאֲחָדא ַחד ָאְרָחא ְּבָאְרָחא ְדַעִּתיק יֹוִמין
ָּכל ָמאֵריהֹון ִּדיָבָבא ִויָלָלא ַּתְליָן ְּבָכל קֹוָצא . ָּכל ָאְרחֹוי ְדִפּקּוֵדי אֹוַריְָתא

ָהָדא הּוא . ְוִאינּון ְמָפְרִׂשין ִרְׁשָּתא ְלַחּיַָבּיָא ְּדָלא יְָדִעין ִאינּון ָאְרִחין. ְוקֹוָצא
ּוְבגִין ָּכ , ַּתְליָן ְּבקֹוִצין ַּתִּקיִפין ְוָכל ִאֵּלין. ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָּכֲאֵפָלה, ִדְכִתיב

ְואֹוִקיְמנָא ְּבִאינּון ְׁשִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ְּדַמְתְקָלא . ֻּכְּלהּו ַּתִּקיִפין
ְוָכל ָּכ ְּבגִין ְּדַמְׁשִכין . ִּדְכִתיב ָּכל ָאְרחֹות יְהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ִדְרִחימּוָתא

ּוְבגִין ָּכ ִמְׁשַּתְכֵחי ָּכל ַחד ְּכפּום ָאְרחֹוי . ין ִּדְרִהיֵטי ְדמֹוָחאִמּמֹוִחין ְסִתימִ 
. ְּבִאינּון קֹוִצין ְׁשִעיָען ִאְתַמְּׁשָכן ָמאֵריהֹון ְּדַמְתְקָלא ִדְרִחימּוָתא. ֵמַחד מֹוָחא

ֹוִצין ַּתִּקיִפין ִמּמֹוָחא ִּתנְיָנָא ְּבִאינּון ק. ִּדְכִתיב ָּכל ָאְרחֹות יְהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
, ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָּכֲאֵפָלה, ִּדְכִתיב ְּבהּו. ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ָמאֵריהֹון ִּדיָבָבא ִויָלָלא

א יְָדעּו. א יְָדעּו ַּבֶּמה יִָּכֵׁשלּו ָלא יְַדִעין ְוָלא , ְּכלֹוַמר, ַמאי ָקא ַמיְִרי ֶאָּלא 
יִָּכֵׁשלּו ְּבִאינּון , ַאל ִּתְקֵרי ַּבֶּמה ֶאָּלא ְּבִאָּמא, לּוַּבֶּמה יִָּכׁשֵ , ָּבָעאן ְלִמנְַּדע

ִמּנָּה ִמְתַאֲחָדן . ַמאי ִסְטָרא ְדִאָּמא ְּגבּוָרה ַּתִּקיָפא. ְּדִמְתַאֲחִדין ְּבִסְטָרא ְדִאָּמא
. ֶאְמָצִעיָתאִמּמֹוָחא ְּתִליָתָאה ְּבִאינּון קֹוִצין ְּדִאינּון ּבְ . ָמאֵריהֹון ִּדיָבָבה ִויָלָלא

ּוְבַהּנֵי , ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ָמאֵריהֹון ְּדִמִּדין ְוִאְקרּון ַאנְִּפין נְִהיִרין ְוָלא נְִהיִרין
  :ְוכָֹּלא ִאְׁשְּתַכח ְּבִאינּון קֹוִצין ְוַׂשְעֵרי ְדֵריָׁשא. ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרגְֶל, ְּכִתיב

ְוַכד ַהאי ִמְצָחא . ַּפְּקָדא ַחּיַָבּיָא ַעל עֹוָבֵדיהֹוןִמְצָחא ְלִאתְ , ִמְצָחא ְדגּוְלַּגְלָּתא
ַהאי . ִמְּתָעִרין ָמאֵריהֹון ְּדִדינִין ְלִאינּון ְּדָלא ִמְתַּכְּסִפין ְּבעֹוָבֵדיהֹון, ִאְתַּגְליָא

, אּוְבַׁשְעָּתא ְּדִאְתַּגְליָא ִמְצָחא ְדַעִּתיָקא ְּבַהאי ִמְצחָ , ִמְצָחא ֻסָּמָקא ְּכַוְרָּדא
ְּבִסְפָרא . ְוַהִהיא ַׁשְעָּתא ֵעת ָרצֹון ִאְקֵרי ְלכָֹּלא. ִאְתַהָּדַרת ִחָּוָרא ְּכַתְלָּגא

ְוִאי ָלאו . ֵמַצח ִמְצָחא ְדַעִּתיָקא, ֵמַצח זֵָכי, ְדַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא ָאַמר
ְואֹוִקיְמנָא , ָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאבּו, ְּכַמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ת ֵּבין ְּתֵרין ַאְתָון"ַאְׁשֵּדי ֵחי

ְוַאף ַעל ַּגב ְּדנֶַצח ַאֲחָרא ְּבנֶַצח , ְוַכָּמה נְָצִחים ֲהוֹו. ְּדִאְקֵרי נֶַצח ְּבַאְתָון ְרצּוִפין
ּוְבגִין ִּדְבַׁשַּבָּתא . ְוִאית נְָצִחים ַאֲחָרנִין ְּדִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא. ַאֲחָרא ִאְסַּתָּלק



 
 

47 

ַּגְליָא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִמְצָחא , ְעָּתא ִדְצלֹוָתא ְדִמנְָחה ְּבגִין ְּדָלא יְִּתַער ִּדינִיןְּבׁשַ 
  . ְוָכל ִּדינִין ִאְתַּכְפיָן ְוִאְׁשְּתָככּו ְוָלא ִאְתֲעִבידּו. ִדיֵליּה

, ִציִפין ְּבעֹוָבֵדיהֹוןְּבַהאי ִמְצָחא ַּתְליָן ַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרין ָּבֵּתי ִדינִין ְלָכל ִאינּון ְּדחָ 
, ְוָהא ֶעְׂשִרים ִאינּון. ְויֵׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון, ְוָאְמרּו ֵאיָכה יַָדע ֵאל, ְּכָמה ִדְכִתיב
. ְּדַתְליָן ִמְּלֵעָּלא, ְלָקְבֵליהֹון ְּדַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבי ִדינָא ִדְלַּתָּתא, ַאְרַּבע ָלָּמה

ָּכ ָלא ַמֲענִיִׁשין ֵּבי ִדינָא ִעָּלָאה ַעד ְּדיְַׁשִלים ְוָסִליק  ּוְבגִין. ְוִאְׁשַּתֲארּו ֶעְׂשִרין
, ְּבַמְתנִיָתא ְסִתיָמָאה ִּדיָלן ָּתנֵינָן. ְלָקְבֵליהֹון ְּדֶעְׂשִרין ָּבֵּתי ִדינָא, ְלֶעְׂשִרין ְׁשנִין

  :ְלָקְבֵליהֹון ְּדַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרים ְסָפִרים ְּדִאְתְּכִליָלן ְּבאֹוַריְָתא
ַעיְנִין ְּדנַיְִמין ְוָלא . ַעיְנִין ְּדֵריָׁשא ִאינּון ַעיְנִין ְּדָלא ִמְסַּתְּמִרין ִמּנַיְהּו ַחּיַָבּיָא

א תֹונּו , ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ַמאי יֹונִים. ּוְבגִין ָּכ ִאְקרּו ֵעינָיו ְּכיֹונִים, נַיְִמין ְו
א יְִרֶאה ּיָּהוַ , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו א , ּוְכִתיב. ּיֹאְמרּו  ֲהנַֹטע אֹזֶן ֲה

א יִַּביט, יְִׁשָמע ִּתּקּונָא ְּדַעל ֵעינָא ַׂשְעֵרי ְדִמְתָׁשֲעָרן ְּבִׁשיעּוָרא . ִאם יֵֹצר ַעיִן ֲה
א ֵמִאינּון ַׂשְעִרין ַּתְליָן ְׁשַבע ֵמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַאְׁשָּגחּוָתא ְלַאָּגחָ , ְׁשִלים
ְּכסּוָתא ְּדַעל ַעיְנִין . ּוְכֵדין ַקיְֵמי ֻּכְּלהּו ִמּׁשּוְלָׁשֵליהֹון ּוִמְתַּפְּקִחין ַעיְנִין. ְקָרָבא

. ְוֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמָאה ַרְבָון ָמאֵרי ְתִריִסין ִמְתַאֲחָדן ְּבהּו. ְּגִבינִין ִמְתַאֲחָדן ְּבהּו
ל ִאינּון ְּדִאְקרּון ֵעינֵי יְהָֹוה ָלא ַּפְקִחין ְוָלא ְוכָ . ְוִאינּון ִאְקרּון ְּכסּוָתא ְדַעיְנִין

. ַּבר ְּבזְִמנָא ְּדִאֵּלין ְּכסּוֵתי ִדגְִבינִין ִמְתָּפְרִׁשין ִאינּון ַּתָּתֵאי ֵמִעָּלֵאי, ִמְתָעִרין
ִמְתַּפְּקִחין , אְויֲָהִבין ֲאַתר ְלַאְׁשָּגחָ , ּוְבַׁשְעָּתא ְּדִאְתָּפְרָׁשן ְּגִבינֵי ַּתָּתֵאי ֵמִעָּלֵאי

ְוִאְסְּתָחרּו ַעיְנִין ְוָחָמאן ְלֵעינָא ְּפִקיָחא . ַעיְנִין ְוִאְתֲחזֵי ְּכָמאן ְּדִאְתַער ִמִּׁשנְֵּתיּה
. ְוַכד ִאְתַסְחיָן ִאְתַּכְפיָן ָמאֵריהֹון ְּדִדינִין ְליְִׂשָרֵאל. ְוִאַּתְסָחן ְּבִחָּוָרא ִדיֵליּה

  :ָהִקיָצה, ה ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאדֹנָיּוְבגִין ָּכ ְּכִתיב עּורָ 
ֵמִאינּון נְִהיִרין ַאְרַּבע ָּבֵּתי ִדְתִפִּלין ְּדנֲַהִרין , ַאְרַּבע ַּגְונִין ִאְתַחזְיָן ְּבִאינּון ַעיְנִין

ִׁשְבָעה ְדִאְקרּון ֵעינֵי יְהָֹוה ְּדַאְׁשָּגחּוָתא נְָפֵקי ִמַּגַּון ֻאָּכָמא . ִּבְרִהיֵטי מֹוָחא
ְוִאינּון . ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם, ִּדְכִתיב, ְּכָמה ְדאֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא, אְדֵעינָ 

. ִמֻּסָּמָקא נְָפִקין ַאֲחָרנִין ָמאֵרי ְדַאְׁשָּגחּוָתא ְלִדינָא. ַּגְונִין ִמְתַלֲהִטין ְּבִסְטַריְהּו
א . ל ָהָאֶרץִּכי יְהָֹוה ֵעינָיו ְמׁשְֹטטֹות ְּבכָ , ְוִאינּון ִאְקרּון ְמׁשְֹטטֹות ְו

ִמירֹוָקא נְָפִקין ַאֲחָרנִין ְּדַקיְִמין ְלגַָּלָאה עֹוָבִדין . ְּבגִין ְּדֻכְּלהּו ִּדינָא, ְמׁשֹוְטִטים
ְוִאֵּלין ִאְקרּון ֵעינֵי יְהָֹוה . ִּכי ֵעינָיו ַעל ַּדְרֵכי ִאיׁש, ִּדְכִתיב, ֵּבין ָטב ּוֵבין ִּביׁש

א ְמׁשֹוְטטֹות, םֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטי ְּבגִין ְּדִאינּון ִלְתֵרין ִסְטִרין ְלַטב , ְמׁשֹוְטִטים ְו
, ָּכל ִאינּון ָטָבאן ְּדִמְׁשַּתְכֵחי ְּבָעְלָמא, ֵמִחָּוָרא נְָפִקין ָּכל ִאינּון ַרֲחֵמי. ּוְלִביׁש

  . ְונֵי ְלַרֲחָמא ֲעַליְהּוּוְכֵדין ִמְתַסְחיָן ָּכל ִאינּון ְּתַלת ּגַ , ְלאֹוָטָבא ְלהּו ְליְִׂשָרֵאל
ָּכל ַחד אֹוזִיף ְלַחְבֵריּה . ִאֵּלין ַּגְונִין ִמְתָעְרִבין ָּדא ְּבָדא ּוִמְתַּדְּבָקן ָּדא ְּבָדא

. ַּכד ִאְצְטִרי הּוא ָחֵפי ַעל ּכָֹּלא. ְּדֻכְּלהּו ְּכִליָלן ֵביּה, ַּבר ֵמִחָּוָרא, ִמַּגְונֵי ִדיֵליּה
ַתָּתא ָלא יְָכִלין ָּכל ְּבנֵי ָעְלָמא ְלַאְסָחָרא לֹון ִחָּוָרא ְלֻאָּכָמא ָּכל ַּגְונִין ִּדלְ 

. ְוָהָכא ְּבַאְׁשָּגחּוָתא ַחד ֻּכְּלהּו ִאְתַאֲחָדן ְוִאְתַסְחיָן ְּבִחָּוָרא, ְלֻסָּמָקא ְוִלירּוָקא
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ְּבגִין ִּדגְִבינִין יֲָהִבין . ָחאְּגִבינֹוי ָלא ִמְׁשַּתְכִכין ַּבר ַּכד ָּבְעיָן ַּגְונֵי ְדִחָּור ְלַאְׁשּגָ 
ָלא יְָכִלין ְלַאְׁשָּגָחא , ְוִאי ִאינּון ָלא יֲַהִבין ֲאַתר. ֲאַתר ְלַאְׁשָּגָחא ְלֻכְּלהּו ַּגְונֵי

א ִמְׁשַּתְכִכין ַׁשְעָּתא ָחָדא ְׁשֵליָמָתא. ּוְלִאְסַּתָּכָלא ֶאָּלא , ְּגִבינִין ָלא ָקיְִמין ְו
ְוַעל ָּדא , ִמּׁשּום ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָקֵאי ֲעַליְהּו, ָסְתִמין ּוָפְקִחין, יןָּפְקִחין ְוָסְתמִ 

ְּכִתיב ֵעינֶי ִתְרֶאינָה יְרּוָׁשַליִם . ְוָהא אֹוִקיְמנָא, ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ְּכִתיב
ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית הַ , ּוְכִתיב. נֶָוה ַׁשֲאנָן ְּדָהא . ָּׁשנָהָּתִמיד ֵעינֵי יְהָֹוה ֱא

א ִצּיֹון. ֶצֶדק יִָלין ָּבּה, ִּדְכִתיב, יְרּוָׁשַליִם ַּבְעיָא ֵּכן , ּוְבגִין ָּכ יְרּוָׁשַליִם ְו
ֵעינָא ְדַעִּתיָקא , ֵעינְ ְּכִתיב, ֵעינֶי. ְּדכָֹּלא ַרֲחֵמי. ִּדְכִתיב ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה

ֶהי ָּבּה ְלָטב ּוְלִביׁש ְּכָמה . ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא ַהְׁשָּתא ֵעינֵי יְהָֹוה ֱא
ְוָהָתם ֵעינֶי ִתְרֶאינָה יְרּוָׁשַליִם . ְּבגִין ָּכ ָלא ִאְתַקיְמּו ְּבִקּיּוָמא ַּתִּדיר. ְדִאְתֲחזֵי

ָּתִמיד ֵעינֵי יְהָֹוה . ּוְבַרֲחִמים ְּגדִֹלים ֲאַקְּבֵצ, ִּדְכִתיב, ּכָֹּלא ְּבַרֲחֵמי, ּכָֹּלא ְלָטב
ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה א ֵראִׁשית ְּבָאֶלף, ְּכִתיב' ֵמֵרִׁשית ָחֵסר א. ֱא ָמאן . ְו

ַמאי , ִהְׁשִלי ִמָּׁשַמיִם ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת יְִׂשָרֵאל, ְּכִתיב. ִהיא ֵהא ִדְלַתָּתא ּוְלֵעָּלא
ְוַעיְנִין . ּׁשּום ִּדְכִתיב ַאְלִּביׁש ָׁשַמיִם ַקְדרּותמִ , ַטֲעַמא ִהְׁשִלי ִמָּׁשַמיִם ֶאֶרץ

ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה ֵמָאן ֲאַתר ִמְסַּתְּכִלין . ְּבַקְדרּוָתא ְּבגְַונָא ֻאָּכָמא ִאְתָחפּו
א , ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה, ָחזַר ּוֵפֵרׁש. ִּבירּוָׁשַליִם ִאֵּלין ֵעינֵי יְהָֹוה ְּדהּוא ִּדינָא ְּב

ְוַעד ַאֲחִרית . ְוִדינָא ִאְתָאַחד ְּבִסְטָרָהא ַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו הּוא ִּדינָא ַמָּמׁש ,ָאֶלף
ְּדִהיא , ֶצֶדק יִָלין ָּבּה: ְּדָהא ְּכִתיב. ַאֲחִרית ָׁשנָה ַוַּדאי ִּדינָא ִאְׁשְּתַכח. ָׁשנָה

ְּדָכר ְּבָאֶלף ָסִתים ְוגַּנִיז  ,ָאֶלף ִּבְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראׁשֹון, ָּתא ֲחזֵי. ַאֲחִרית ַהָּׁשנָה
ְוִאי . ַּכד ִאְתַחָּבר ַהאי ָאֶלף ַּבֲאַתר ַאֲחָרא ִאְקֵרי ֵראִׁשית. ַמה ְּדָלא ִאְתיְַדע
. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֵראִׁשית, ֶאָּלא ִאְתַּגְליָא ֵּביּה ְונִָהיר ֵליּה. ָלא. ֵתיָמא ְּדִאְתַחְּבָרא

ְּדִאְלָמֵלא ֲהַות ְּבַהאי ִאְתַקיְַמת . ְׁשַּגח ִּבירּוָׁשַליִםַוֲאִפּלּו ְּבַהאי ֵראִׁשית ָלא אַ 
  :ּוְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּכִתיב ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵה ִהּנָם. ֲאָבל ֵמֵרִׁשית ְּכִתיב. ַּתִּדיָרא

חֹוָטָמא  .ָּכל ַּפְרצּוָפא ֵּביּה ִאְׁשְּתמֹוַדע. חֹוָטָמא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ִּתּקּונָא ְדַפְרצּוָפא
ְּדחֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא . ָדא ָלא ְּכחֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין

ְּבַהאי , ְּדָהא ִמְּתֵרין נּוְקִבין נְָפִקין רּוִחין ְּדַחּיִין ְלכָֹּלא, ַחּיִים ְּדַחּיִים ְלכָֹּלא
ְּבָכל . ַהאי ְּתנָנָא ָּכל ַּגְונֵי ֲאִחיָדן ֵּביּהּבְ . ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו, זְֵעיר ַאנְִּפין ְּכִתיב

ְוָלא . ַּגְונָא ְוגְַונָא ֲאִחיָדן ַּכָּמה ָמאֵריהֹון ְּדִדינָא ַקְׁשיָא ַּדֲאִחיָדן ְּבַההּוא ְּתנָנָא
יְהָֹוה ֶאת ַוּיַָרח , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ִמְתַּבְּסִמין ֻּכְּלהּו ֶאָּלא ִּבְתנָנָא ְדַמְדְּבָחא ִדְלַּתָּתא

ַוּיַָרח יְהָֹוה ֶאת . נַַחת רּוחַ , ִאְתַּבָּסמּוָתא ְדָמאֵרי ִדינָא, ַמהּו ַהּנִיחֹחַ . ֵריַח ַהּנִיחֹחַ 
ְּדֻכְּלהּו ְגבּוָראן , ֶאָּלא ֶאת ֵריַח ַהּנִיחֹחַ , ֶאת ֵריַח ַהָּקְרָּבן ָלא ְּכִתיב, ֵריַח ַהּנִיחֹחַ 

ְוַכָּמה ְּגבּוָראן . ֻּכְּלהּו ִמְתַּבְּסָמן, ְתַאֲחָדן ְּבהּוְוָכל ְּדאִ . ַּדֲאִחיָדן ְּבחֹוָטָמא
ְוַהאי . יְַׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו, ִּדְכִתיב ִמי יְַמֵּלל ְּגבּורֹות יְהָֹוה, ִמְתַאֲחָדן ַּכֲחָדא

. נָאּוֵמַחד נּוְקָבא ְּתנָ , חֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקָבא נַָפק ֶאָּׁשא ְדָאְכָלא ָּכל ְׁשָאר ֶאִּׁשין
ְוִאְתַּגְליָא ַהאי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא , ְוַהאי ְוַהאי ִמְׁשַּתְכֵכי ְּבֶאָּׁשא ּוְתנָנָא ְדַמְדְּבָחא

חֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא . ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם ָל, ַהיְנּו ְדִאְתַמר. ְוִאְׁשְּתַכח ּכָֹּלא
ְוַכד ְּתנָנָא ָׁשֵרי נִָפיק . ְוַהאי חֹוָטָמא זְֵעיר. םָאִרי ּוִמְתַּפָּׁשט ְוִאְקֵרי ֶאֶר ַאַּפיִ 
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ְוכָֹּלא ְּכָמה , חֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא, ּוָמאן ְמַעֵּכב ְלַהאי, ִּבְבִהילּו ְוִאְתֲעִביד ִּדינָא
ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנּונָא ָסָבא אֹוִקים ַהּנֵי . ְדָאֵמינָא ְּבִאָּדָרא ְוִאְתָערּו ַחְבַרּיָא

ּוֵמַחד נְיָָחא ְורּוָחא ָטָבא ְּדִאית ֵּביּה יְִמינָא . ֵמַחד ְּתנָנָא ְוֶאָּׁשא, נּוְקֵבי ְּתֵרי
. ְוֵריַח ַאֵּפ ַּכַּתּפּוִחים, ּוְבנּוְקָבא ְּכִתיב. ְוֵריַח לֹו ַּכְּלָבנֹון, ּוְכִתיב. ּוְׂשָמאָלא

ּוַמה ְּדָאַמר ַוּיַָרח יְהָֹוה ֶאת . ָמרְוַׁשִּפיר ָקָא, ָּכל ֶׁשֵּכן ֵּביּה, ּוַמה ְּבנּוְקָבא ֲהִכי
ְסִתיָמא , ַחד נְיָָחא ְּדִאְתַּגְליא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ַהּנִיחַֹח ִּבְתֵרי ִסְטֵרי. ֵריַח ַהּנִיחֹחַ 

ְוַחד ִאְתַּבָּסמּוָתא ִדְלַתָּתא . ְּדַהאי הּוא נְיָָחא ְוִאְתַּבָּסמּוָתא ְלכָֹּלא. ְדָכל ְסִתיִמין
ְוכָֹּלא . ּוְבגִין ְּדִאיהּו ִמְּתֵרין ִסְטִרין ְּכִתיב נִיחֹחַ . ְּתנָנָא ְוֶאָּׁשא ְדַמְדְּבָחא ְּבַההּוא

  :ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין ִאְתַמר
ַהי , ִּדְכִתיב, ְוַתְרַויְהּו ָסְלִקין ְלַחד. ְּתֵרי אּוְדנִין ְלִמְׁשַמע ָטב ּוִביׁש ַהֵּטה ֱא

ְּבגִין ְּדיְִתַעָּכב , ְּבגֹו ִּדיֵליּה ַּתְליָא ִּבְרִׁשיִמין ֲעִקיִמין. אּוְדנָא ְלגֹו. ָאזְנְ ּוֲׁשָמע
ְּדָכל ִמָּלה ַּדֲהֵוי ִּבְבִהילּו . ָקָלא ְלָאָעָלא ְּבמֹוָחא ְויְַבִחין ֵּביּה מֹוָחא ְוָלא ִּבְבִהילּו

יהֹון ְּדגְַּדִפין ְּדנְָטִלין ֵמאּוְדנִין ִאֵּלין ַּתְליָן ָּכל ָמארֵ . ָלא ֲהֵוי ְּבָחְכְמָתא ְׁשֵליָמָתא
ִּדְכִתיב ְּבהּו ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמיִם . ְוֻכְּלהּו ָהִכי ִאְקרּון ָאזְנֵי יְהָֹוה. ָקָלא ֵמָעְלָמא

ַהְׁשָּתא . ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמיִם יֹוִלי ֶאת ַהּקֹול ַהאי ְקָרא ַקְׁשיָא. יֹוִלי ֶאת ַהּקֹול
. ַּגם ְּבַמָּדֲע ֶמֶל ַאל ְּתַקֵּלל, ֵריָׁשא ִדְקָרא ְּכִתיב ְּדָהא, ַמאי קֹול ִאָּכא ָהָכא

ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמיִם יֹוִלי ֶאת , ַמאי ַטְעָמא, ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְב. ְּבַמָּדֲע ְּכִתיב
ֶאָּלא ַוַּדאי ָּכל ַמה ְּדָחִׁשיב ַּבר נַׁש ְוָכל ַמה . ְוָהא ֵליָּכא ָהָכא ָקָלא, ַהּקֹול

ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו . ָלא ֲעִביד ִמָּלה ַעד ְּדַאִּפיק ָלּה ְּבִׂשְפָוֵתיּה, יְִסַּתָּכל ְּבִלּבֹוידְ 
ְוָאזְָלא ְוַסְלָקא ְוָטָסא . ְוַהִהיא ִמָּלה ְּדַאִּפיק ִמְתַּבָּקע ַּבֲאֵויָרא. ָלא ִאְתַּכָּון ֵּביּה

ָקָלא נְָטִלין ֵליּה ָמאֵרי ְדַגְּדִפין ְוָסְלִקין ְוַההּוא . ְבָעְלָמא ְוִאְתֲעִביד ִמּנֵיּה ָקָלא
ַוּיְִׁשַמע יְהָֹוה ֶאת קֹול , ָהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵליּה ְלַמְלָּכא ְוָעיִיל ְּבאּוְדנֹוי

ּוְבגִין ָּכ ָּכל ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא ְּדָבֵעי ַּבר נָׁש . ַוּיְִׁשַמע יְהָֹוה ַוּיִַחר ַאּפֹו. ִּדְבֵריֶכם
, ְּדִאי ָלא ַאִּפיק לֹון. ָּבֵעי ְלַאָּפָקא ִמִּלין ְּבִׂשְפָתֵויּה, י ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּואִמַּקּמֵ 

ְוֵכיָון ְּדִמִּלין נְָפִקין ִמְתַּבְּקִעין . ְוָלאו ָּבעּוֵתיּה ָּבעּוָתא, ָלאו ְצלֹוֵתיּה ְצלֹוָתא
ְוָאִחיד לֹון . יל לֹון ָמאן ְּדנִָטילְוָסְלִקין ְוָטִסין ְוִאְתֲעִבידּו ָקָלא ְונָטִ , ַּבֲאֵויָרא

  . ַלֲאַתר ִּכְתָרא ַקִּדיָׁשא ְּבֵריָׁשא ְדַמְלָּכא
ְּכַמה ְּדַאְּת . ִמְּתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוֵחי נִָטיף נְִטיָפא ְלאּוְדנִין ְוַההּוא ִאְקֵרי נַַחל ְּכִרית

יִיל ְּבַההּוא ֲעִקיָמא ְוָקָלא עָ . ְּכלֹוַמר ְּכרּוָתא ְדאּוְדנִין, נַַחל ְּכִרית, ָאֵמר
, ּוְכֵדין ִאְתַעַּכב ַּתָּמן ְוִאְתְּבִחין ֵּבין ָטב ְלִביׁש, ְוִאְׁשְּתָאב ְּבנֲַהָרא ְּדַההּוא נְִטיָפא

ִמּׁשּום , ַמאי ַטְעָמא אֹזֶן ִמִּלין ִּתְבָחן. ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ִּכי אֹזֶן ִמִּלין ִּתְבָחן
. ְוָלא ָעיִיל ִּבְבִהילּו, נֲַהָרא ִדנְִטיָפא ַּבֲעִקימּוָתא ְדאּוְדנִיןְּדִאְתַעַּכב ָקָלא ְּבַההּוא 

ַמאי ַטְעָמא ְוֵח יְִטַעם , ְוֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹל. ּוְבגִין ָּכ ִאְתְּבִחין ֵּבין ָטב ְלִביׁש
יְִטַעם ְויְִתְּבָחן  ְוַעל ָּדא. ְּבגִין ְּדיְִתַעַּכב ַּתָּמן ְוָלא ָעיִיל ִּבְבִהילּו ְּבגּוָפא, ֶלֱאכֹל

  . ֵּבין ְמִתיָקא ִלְמִרירּו
, נּוְקָבא ְדֻפָּמא, נּוְקָבא ְדַעיְנִין. ְּבַהאי נּוְקָבא ְדאּוְדנִין ַּתְליָן נּוְקִבין ַאֲחָרנִין
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ִאי ִאְצְטִרי ָעיִיל , ֵמַההּוא ָקָלא ְּדָעיִיל ְּבנּוְקָבא ְדאּוְדנִין. נּוְקָבא ְדחֹוָטָמא
ִאי ִאְצְטִרי ָעיִיל ְלנּוְקָבא . ְונְַבִעין ִּדְמִעין ֵמַההּוא ָקָלא, ַעיְנִיןְלנּוְקֵבי דְ 

, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְדחֹוָטָמא ְדַפְרִּדְׁשָקא ּוַמְּפֵקי ְּתנָנָא ְוֶאָּׁשא ֵמַההּוא ָקָלא
י ָעיִיל ַההּוא ָקָלא ְוִאי ִאְצְטרִ . ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש יְהָֹוה, ַוּיְִׁשַמע יְהָֹוה ַוּיִַחר ַאּפֹו

, ֵמַההּוא ָקָלא ְדאּוְדנִין. ֵמַההּוא ָקָלא ּכָֹּלא. ּוָמִליל ְוָגזַר ִמִּלין. ְלנּוְקָבא ְדֻפָּמא
זַָּכָאה ָמאן ְּדנִָטיר . ּכָֹּלא ַּתְליָא ְּבַהאי אּוְדנָא. ָעיִיל ְּבָכל ּגּוָפא ְוִאְתְרִּגיׁש ִמּנֵיּה

ַהאי אּוְדנָא . ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, נְצֹר ְלׁשֹונְ ֵמָרע ,ַעל ָּדא ְּכִתיב. ִמּלֹוי
ְּדִאינּון ָחְכָמה ִּבינָה , ּוִבְׁשִמיָעה ִאְתְּכִליָלן ִאינּון ְּתַלת מֹוֵחי. ָקֵרי ֵּביּה ְׁשִמיָעה

ְּכָמה ְּדַאְּת , ִּבינָה. ְונַָתָּת ְלַעְבְּד ֵלב ׁשֵֹמעַ , ִּדְכִתיב, ָחְכָמה ִאְתְּכִליל ֵּביּה. ָוַדַעת
ְׁשַמע , ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ַּדַעת. ִּכי ׁשְֹמִעים ֲאנְָחנּו. ַּדֵּבר ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּד, ָאֵמר

  . ָהא ּכָֹּלא ַּתְליָן ְּבאּוְדנִין. ּוִמְצֹוַתי ִּתְצּפֹן ִאָּת. ְּבנִי ְוַקח ֲאָמָרי
ַהֵּטה , ָהָדא הּוא ִדְכִתיב. עּוִתין ּוְפִקיָחא ְדַעיְנִיןְּבַהאי אּוְדנָא ַּתְליָן ְצלֹוִתין ּובָ 

ַהי ָאזְנְ ּוֲׁשָמע ְּבַהאי אּוְדנָא ַּתְליָן . ָהא ּכָֹּלא ֵּביּה ַּתְליָא. ְּפַקח ֵעינֶי ּוְרֵאה, ֱא
ן ְסִתיִמין ְּבגִין ָּכ ִהיא ֲעִקיָמא ְלגֹו ְוָרזָא ְדָרזִי. ָרזִין ִעָּלִאין ְּדָלא נְָפִקין ְלַבר

ּוְבגִין ְּדַהאי אּוְדנָא ָּכנִיׁש ָרזִין ַוֲעִקימּוָתא ִדְלּגֹו . ַוי ְלַההּוא ְמַגֶּלה ָרזִין. ֵּביּה
. ֶאָּלא ְלִאינּון ְּדָלא ֲעִקיִמין, ָלא ַּגֵּלי ָרזִין ְלִאינּון ַּדֲעִקיִמין ְּבָאְרַחיְהּו, נִָטיל לֹון

ְּדנְָטֵלי ָאְרחֹוי ְונְָטֵלי . ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם, יֵרָאיוסֹוד יְהָֹוה לִ , ָהָדא הּוא ִדְכִתיב
ְוִאינּון ַּדֲעִקיִמין ְּבָאְרַחיְהּו נְָטֵלי ִמִּלין ְוָעיְִלין לֹון ִּבְבִהילּו ְוֵלית ְּבהּו . ִמִּלין

ִמִּלין  ַעד ְּדנְָפִקין. ְוָכל נּוְקִבין ַאֲחָרנִין ִמְתַּפְּתִחין ֵּביּה. ֲאַתר ְלִאְתַעָּכָבא
. ְׂשנּוֵאי ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְוִאֵּלין ִאְקרּון ַחּיֵָבי ָדָרא. ְּבנּוְקָבא ְדֻפָּמא

ְוכָֹּלא . ּוְכִאּלּו ָפַלח ַלֲעבֹוָדה זָָרה, ְּכִאּלּו ָקִטיל ּגּוְבִרין, ְּבַמְתנִיָתא ִדיָלן ְּתנָן
. ֲאנִי יְהָֹוה, א ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶע, א ֵתֵל ָרִכיל ְּבַעֶּמי, ִּדְכִתיב, ְּבַחד ְקָרא

זַָּכָאה חּוָלֵקיהֹון . ְּכִאּלּו ָעַבר ַעל ּכָֹּלא, ָמאן ְּדָעַבר ַעל ַהאי ֵריָׁשא ִדְקָרא
ְּדָהא רּוָחא , נֱֶאַמן רּוַח ַוָּדאי. ְונֱֶאַמן רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר, ְּדַצִּדיַקּיָא ַּדֲעַליְהּו ְּכִתיב

ְוִסיָמן . ּוְבגִין ָּכ נֱֶאַמן רּוַח ִאְקרּון. ֵמֲאַתר ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא ִאְׁשְּתִליףִדיְלהֹון 
ָּדא אֹוִקיְמנָא ַההּוא ִּדְמַגֶּלה ָרזִין ְּביָדּוַע ְּדנְִׁשָמֵתיּה ָלאו ִאיִהי ִמּגּוָפא ְדַמְלָּכא 

ְוַכד ִּתיּפֹוק נְִׁשָמֵתיּה . זָא הּואּוְבגִין ָּכ ֵלית ֵּביּה ָרזָא ְוָלא ֵמֲאַתר ְּדרָ . ַקִּדיָׁשא
, ַוי ֵליּה, ַוי ְלַההּוא ַּבר נָׁש. ָלא ִאְתַּדְּבָקא ְּבגּוָפא ְדַמְלָּכא ְּדָהא ָלא ַאְתֵריּה הּוא

ָּכל ֶׁשֵּכן ָרזִין ִעָּלִאין . זַָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדַצִּדיַקּיָא ִּדְמַכִּסין ָרזִין. ַוי ְלנְִׁשָמֵתיּה
ְוַעֵּמ ֻּכָּלם , ֲעַליְהּו ְּכִתיב. ָרזִין ִעָּלִאין ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ָׁשא ְּבִרי הּואְּדֻקדְ 

  .ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם יִיְרׁשּו ָאֶרץ
ְּדָהא . ַאנְּפֹוי ִּכְתֵרין ַּתְקרּוִבין ְּדבּוְסָמא ֻּכְּלהּו ַסֲהדּוָתא ַעל ַמה ַּדֲאֵמינָא

ֲאָבל ַהּנֵי ַתְקרּוֵבי ְדבּוְסָמא , ּוְבכָֹּלא ַּתְליָא ַסֲהדּוָתא, ַסֲהדּוָתא ְּבהּו ַּתְליָא
, ַסֲהדּוָתא ְלַאְחְסנָא ְּדיִָרית ְוָאִחיד לֹון. ַסֲהדּוָתא ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ִחָּוָרא ְוֻסָּמָקא

ְּכִליָלן ֵּביּה ְוִאתְ . ְוָהא ְּבַמְתנִיָתא ִדיָלן אֹוִקיְמנָא ַּכָּמה ַּפְרֵסי ֵּבין ִחָּוָרא ְלֻסָּמָקא
ַחְפיָא ַההּוא . ַּכד ִאְתנְִהיר ִמן נְִהירּו ְדִחָּוָרא ְדַעִּתיָקא. ַּכֲחָדא ְּבִסְטָרא ְדִחָּוָרא
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. יֵָאר יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי, ּוְכֵדין ְּכִתיב. ְוכָֹּלא ִּבנְִהירּו ִאְׁשְּתַכח. ִחָּוָרא ַעל ֻסָּמָקא
ְוֻסָּמָקא ִאְתַּפָּׁשט ְּבַאנְִּפין . א ִאְׁשְּתַכַחת ְסגִירּוָתא ְּבכָֹּלאְוַכד ַּתְליָן ִּדינִין ְּבָעְלמָ 

ְּפנֵי יְהָֹוה ְּבעֵֹׂשי , ּוְכֵדין ְּכִתיב, ּוְכֵדין ּכָֹּלא ִאְׁשְּתַכח ְּבִדינָא, ְוַחְפיָא ַעל ִחָּוָרא
ַּכָּמה ְוַכָּמה ָמאֵרי  .ּוְבגִין ָּדא ַסֲהדּוָתא הּוא ְּבכָֹּלא, ְוכָֹּלא ְּבַהאי ַּתְליָא, ָרע

ַּכד נְִהיִרין ַּגְונֵי ָּכל ָעְלִמין ֻּכְּלהּו . ְמַצָּפאן ְלַהּנֵי גְַונֵי, ְתִריִסין ְמַחָּכאן ְלַהּנֵי גְַונֵי
, ְוַכד ִאְתֲחזּו ְּבֻסָּמָקא. ְּבזְִמנָא ְּדנִָהיר ִחָּוָרא ּכָֹּלא ִאְתֲחזּו ְּבַההּוא גְַונָא. ְּבֵחדּו

ְּבִאֵּלין ַּתְקרּוִבין ְּדבּוְסָמא ָׁשאֵרי ִּדיְקנָא . י ִאְתֲחזּו ְּבַההּוא גְַונָאּכָֹּלא ָהכִ 
  :ְונִָחית ְוָסִליק ְּבַתְקרֹוְבָּתא ְדבּוְסָמא. ְלִאְתֲחזָָאה ֵמֵריָׁשא ְדאּוְדנִין

ִמְׁשָחא , ירְּכגִַּבר ַּתִּקיף ַׁשּפִ , ַׂשְעִרין ֻאָּכִמין ְּדִדיְקנָא ְּבִתּקּונָא יָָאה ַׁשִּפיר
. ִדְרבּות ְּדִדיְקנָא ִעָּלָאה ְדַעִּתיָקא ְּבַהאי ִדיְקנָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ִאְתֲחזֵי ְונִָהיר

ְוַכד ִמְׁשָחא ִדְרבּות ִּדְתַלת . ַׁשִּפירּו ְּדַהאי ִּדיְקנָא ְּבִתְׁשָעה ִּתּקּונִין ִאְׁשְּתַכח
יָׁשא נִָהיר ְּבַהאי ִּדיְקנָא ִאְׁשְּתָכחּו ֶעְׂשִרין ָעָׂשר נְִביִעין ְּדִדיְקנָא ְדַעִּתיָקא ַקּדִ 

ְוִסיָמן . ְויְִׂשָרֵאל ָסָבא ִמְתָּבְרָכא ְּבַהאי. ּוְכֵדין ִמְתָּבְרִכין ֻּכְּלהּו. ּוְתֵרין ִּתּקּונִין
ְּדֻכְּלהּו ָּכל ִּתּקּונִין ְּדִדיְקנָא ָדא אֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא . ְּב יְָבֵר יְִׂשָרֵאל

ְוָהָכא ָּבֵעינָא ְלגַָּלָאה ַמה ְּדָלא . ִמִּתּקּונִין ְּדִדיְקנָא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתַּתָּקנּו
ִּתּקּונָא . ִּתְׁשָעה ִאְקרּון, ִׁשָּתא ִאינּון. ְּבגִין ְלֵמיַעל ְּבָלא ִּכּסּוָפא. ִאְתַּגֵּלי ַּתָּמן

ּוָבַטׁש ִּבְתחֹות ַׂשְעָרא , ּבּוִצינָא ְדַקְרִּדינּוָתאנַָפק ַההּוא נִיצֹוָצא . ַקְדָמָאה
ְונִָחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְדאּוְדנִין ַעד ֵריָׁשא . ְדֵריָׁשא ִמְּתחֹות קֹוִצין ְּדַעל אּוְדנִין

א ַּכד נָגִיד ַמּזָָלא ְדַעִּתיקָ , ָהא ִּתּקּונָא ָּדא ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָלא ִאְׁשְּתַכח. ְדֻפָּמא
ֶאָלא ַּכד ִאָּמא ִאְתַמְּׁשַכת , ְוַתְליָא ִמּנֵיּה ַההּוא ַמּבּוָעא ְדָחְכְמָתא, ַקִּדיָׁשא

ְונִיצֹוָצא ָעאַלת ְונְָפַקת . ַההּוא ִחָּוָרא נִָקיט ִאָּמא, ְוִאְתְּכִליַלת ַּבֲאֵויָרא ַדְכיָא
ְטִרי ָסְלָקא ָּדא ַעל ָּדא ְוַכד ִאצְ . ְוִאְתֲאַחד ָּדא ְּבָדא ְוִאְתֲעִבידּו ַחד ִּתּקּונָא

ַחד ְלֶמְעַּבד נּוְקִמין ְוַחד . ּוְבגִין ָּכ ּכָֹּלא ִאְצְטִרי. ְוִאְתַּכְסיָא ַחד ִמַּקֵּמי ַחד
ְּבַהאי . ְוַעל ַהאי ָּתִאיב ְלַהאי ִּדיְקנָא ָּדִוד ַמְלָּכא ְּכָמה ְדאֹוִקיְמנָא. ְלַרֲחָמא

. ִׁשָּתא ִרְבָון ְּדַתְליָן ְּבהּו ִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא, ִאְׁשְּתַכחּוִּדיְקנָא ִּתְׁשָעה ִתּקּונִין 
ְּתַלת ֵמַהאי , ַּתְליָן ְּבַׂשְעֵרי ִדְתחֹות ַּתְקרּוְבָּתא ְדבּוְסִמין, ְוִאֵּלין ִׁשָּתא ְּדַתְליָן

ַחד ְלֵעָּלא . ת ַאֲחָרנִיןּוְביִַּקירּוָתא ְדִדיְקנָא ַּתְליָן ְּתלַ . ִסְטָרא ּוְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא
ְּתַלת ִמָּכאן , ְוָכל ַהּנֵי ִׁשָּתא. ּוְתֵרין ְּבִאינּון ַׂשְעִרין ְּדַתְליָן ַעד ַטּבּוָרא. ְּבִׂשְפָון

ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ֻּכְּלהֹון ְּבִאינּון ַׂשְעֵרי ְדַתְליָן ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל , ּוְתַלת ִמָּכאן
ְּכִתיב ְּבהּו ְׁשָמא , ין ְּדַהּנֵי ְּתָלָתא ִאינּון ְּביִַּקירּו ְדִדיְקנָא יִַּתיר ִמֻּכְּלהּוּוְבגִ. ּגּוָפא

א ִאיָרא, ָענָנִי ַבֶּמְרָחב יָּה, ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה, ִּדְכִתיב, ַקִּדיָׁשא . יְהָֹוה ִלי 
ֵמֲאַתר ְּדָׁשֵרי ִּדיְקנָא  ְוָהא ְדאֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה

ּוְבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא . ְּדהּוא ֲאַתר ָּדִחיק ִמַּקֵּמי אּוְדנִין ַׁשִּפיר הּוא, ְלִאְתַּפָּׁשָטא
, ְּדֵׁשירּוָתא ְדִדיְקנָא ֵמֶחֶסד ִעָּלָאה, ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים

. ְוכָֹּלא ָהִכי הּוא ְוָהִכי ָׁשאֵרי, ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרתְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה , ִּדְכִתיב
ְוִקּיּוָמא ָלא . ּוִמַּקֵּמי אּוְדנִין ָהִכי ָׁשאֵרי. ְוִתְׁשָעה ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ְּבִדיְקנָא

ֲחֵמי ְוַכד ִאְצְטִרי ָעְלָמא ְלרַ . ִמְתַקּיְִמין ֶאָּלא ַבֲאַתר ַאֲחָרא ְּכָמה ְדאֹוִקיְמנָא
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ֻּכְּלהּו , ְוָכל ַהּנֵי ִתּקּונִין ִּדְבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין, ִאְתַּגְליָא ַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא
ּוְכֵדין ָעְבִדין נּוְקִמין . ְוַכד ִאְצְטִרי ְלִדינָא ִמְתַחזְיָא ִדינָא. ַרֲחֵמי ִמְׁשָּתְכֵחי

ָּכל יִַּקירּו ְדִדיְקנָא ְּבִאינּון ַׂשְעֵרי , ַּדֲעִקין ְלהּוְלַׂשנְֵאיהֹון ְּדיְִׂשָרֵאל ְלִאינּון 
ָּכל ַהּנֵי ַׂשְעֵרי ְדִדיְקנָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין . ִמּׁשּום ְּדכָֹּלא ְּבַהאי ַּתְליָן, ְדַתְליָן ִאּנְהּו

ָּתא ְדַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא ִמּׁשּום ְּדֻכְּלהּו ַאְכְּפיָן ְלִדינִין ְּבַׁשעְ . ֻּכְּלהּו ְקִׁשיִׁשין ְוַתִּקיִפין
ְוַכד ָּבֵעי ְלַאָּגָחא ְקָרָבא ְּבַהאי ִדיְקנָא ִאְתֲחזֵי ְּכגִַּבר ַּתִּקיף ָמאֵרי נְִצָחן , ִאְתַּגֵּלי
  . ּוְכֵדין ָמִריט ָמאן ְּדָמִריט ְוַאגְִליׁש ָמאן ְּדַאגְִליׁש. ְקָרַבּיָא

א ִּתנְיָנָא ְּבַׁשְעָּתא ְּדִאְצְטִרי ְלַאְהָּדָרא לֹון ַהּנֵי ִתְׁשָעה ִתּקּונִין ֲאָמָרן מֶֹׁשה זְִמנָ 
ְּבַכָּונָה ַּתְליָא . ְּדַאף ַעל ַּגב ִּדְתֵליָסר ִּתּקּונִין ָלא ֲאָמָרן ַהְׁשָּתא. ֻּכְּלהּו ַרֲחֵמי

ְוִאְדַּכר  ֶאָּלא ְּבַמּזָָלא ִאְתַּכָּון, ְּדָהא ָלא יִעּול ְּבַהּנֵי ִתּקּונִין ְלַאְדָּכָרא. ִמְלָּתא
ַההּוא ְדִאְקֵרי , ָמאן ּכַֹח ֲאדֹנָי. ְוַעָּתה יִגְַּדל נָא ּכַֹח ֲאדֹנָי, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵליּה

. ְּדֵחיָלא ָדא ּונְִהירּו ָדא ִמַּמּזָָלא ָּתֵלי, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא
ָאַמר ַהּנֵי ִתְׁשָעה ִתּקּונִין . ְוִאְתַּכָּון ֵּביּהְוֵכיָון ְּדָאַמר מֶֹׁשה ָּדא ְוִאְדַּכר ָּדא 

ְוַעל ָּדא ּכָֹּלא . ְּבגִין ְּדיַנְִהירּו ֻכְּלהּו ְוָלא יְִׁשְּתַכח ִּדינָא, ְּדַתְליָן ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין
  . ְּבַמּזָָלא ָּתֵלי

ִּקיף ְּכגִַּבר ָמאֵרי נַָּצח ִאְתֲחזֵי ְּכגִַּבר ּתַ , ַהאי ִדיְקנָא ַּכד ָׁשָראן ַׂשְעֵרי ְלִאְּתָעָרא
, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ְּבַהאי ִדיְקנָא נָגִיד ְמַׁשח ִּדְרבּות ֵמַעִּתיָקא ְסִתיָמָאה. ְקָרִבין

ִאֵּלין ַׂשְעֵרי ָלא ַחְפיָן ַעל . זְַקן ַאֲהרֹן, ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהּזָָקן
ִׂשְפָון ְמַרֲחָׁשן . ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשּנִים, ִּדְכִתיב, הּו ֻסָּמִקין ְּכַוְרָּדאְוִׂשְפָון ֻּכּלְ . ִׂשְפָון

ֵמִאֵּלין . ַחּיֵי ּומֹוָתא, ְּבִאינּון ִׂשְפָון ַּתְליָן ָטב ּוִביׁש. ְמַרֲחָׁשן ָחְכְמָתא, ְּגבּוָרה
ִמְּתָעִרין ּכָֹּלא , ין ִׂשְפָוןְּדַכד ְמַרֲחִׁשין ִאּלֵ . ִׂשְפָון ַּתְליָן ָמאֵריהֹון ְּדִאְתֲערּוָתא

. ִּבגְזֵַרת ִעיִרין ִּפְתגָָמא, ִּדְכִתיב. ְלִמגְזָר ִּדינָא ְּבָכל ָּבֵּתי ִדינִין ְּדִאְקרּון ִעיִרין
ְּדִמְתָעִרין ִּדינִין . ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ַויְִהי ָעֶר, ְּבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ָּתנֵינָן, ַמאי ִעיר
ְּבגִין ָּכ ִמְתָעִרין ִאֵּלין ְּדִאינּון ָמאֵרי ְדָבבּו . ְּדָלא ִאְתְרִחימּו ְלֵעָּלאְלִאינּון 

ִּדינָא , ְוַעל ָּדא ִאְקרּון עיר ְוַקִּדיׁש. ְּבַרֲחֵמי ְוִדינָא, ְוִעם ָּכל ָּדא ִּבְתֵרי גְַונֵי. ְלהּו
  .ַּתחּוְבִאֵּלין ִׂשְפָון ִאְתֲחזֵי ֻּפָּמא ַּכד ִאְתּפַ . ְוַרֲחֵמי

ְוַכד ִאְתַּפָּׁשט , רּוָחא ְדנִָפיק ִמן ֻּפָּמא ֵּביּה ִמְתַלְּבִׁשין ַּכָּמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן
ַּכד ִמִּלין נְָפִקין ִמן . ְוֻכְּלהּו ִּפי יְהָֹוה ִאְקרּון, ִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה נְִביָאן ְמֵהיְמנֵי

ַעד . ְּלהּו ַּתְמנֵי ָסֵרי ַאְלֵפי ָעְלִמיןְמנֲָהִרין ְלכֻ , ֻּפָּמא ּוִמְתַרֲחִׁשין ְּבִׂשְפָון
ְוכָֹּלא . ְּבַתְמנֵיָסר ָאְרִחין ּוְׁשִביִלין ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָען. ְּדִמְתַקְּטִרין ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא

ְוַעל ָּדא . ְמַחָּכאן ְלֻפָּמא ָדא ְּבִליָׁשן ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן ְּבִקְטָרא ְּדִטיֲהָרא ְּבעּוְטָרא
ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ְוֵח יְִטַעם , ַמאי ִחּכֹו. ַמְמַתִּקים ַוָּדאי. ִחּכֹו ַמְמַתִּקים, ְּכִתיב
ְּדָהא . ֶאָּׁשא ּוַמּיָא ִמְתַּתְּקנִין ְויָָאן ְּבִצּיּורֹוי. ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֵאׁש ּוַמיִם. ֶלֱאכֹל

ע "ַאְחהַ . ְּדִמְתַּגְּלָפן ְּבִעְטרֹוי ְּגִליִדין ִחּכֹו ְּבַאְתָון ְרִׁשיָמן. ַּגְונֵי ִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא
ְּדָטִריד ְונִָחית ' ח. ְּדָטִריד ַמְלִכין ּוְמַהְעֵּדה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין' א. ְּבגָרֹון

. יְנּוָקא ְדִאָּמא ָסִטיר ְלנּוְקָבא' ה. ָּכִביׁש ְּבֶאָּׁשא ַּגִּליד ְּברּוָחא, ְוָסִליק ְוָעִטיר
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ט ְלנּוְקָבא ַרָּבא ְּבִתיאּוְבָתא ְדַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא ְּדִמְתַקְּטֵרי ַאְתִרין ָּדא ִאְתַּפּׁשָ 
ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא ְּגִליָפא ' ע. ִּגְבַעת ַהְּלבֹונָה, ַהר ַהּמֹור, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ְבָדא

ְוָהא ְּבָרזֵי ְדַאְתָון . ְּגִליִפין ְרִהיִטין ְּדַענְִּפין ִמְתַאֲחָדן ְלִסְטרֹוי ְלרּוִחין, ְּבִׁשְפָסא
מֹה ַמְלָּכא ִאְתַעָּטרּו ִאֵּלין ַאְתָון ָּדא ְּבָדא , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ק ְּבֵחי"ִּגיכַ . ִּדְׁש

ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה , ּוְכִתיב. ֲהיֵָאֵכל ָּתֵפל ִמְּבִלי ֶמַלח. ְוֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹל
ְמתּוִקים . ּוְמתּוִקים מדבש ונופת צופים, ים ִמּזָָהב ּוִמַּפז ָרבַהּנֱֶחָמדִ . ָׁשלֹום
ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְּדָכל יֹוַמאי . ַּגם ַעְבְּד נִזְָהר ָּבֶהם, ָּדִוד ַמְלָּכא ָאַמר. ַוָּדאי

א ַּבר יֹוָמא ַחד ְּדָעִטיְרנָא ִעְטֵרי ַמְלּכָ , ֶאזְָּדַהְרנָא ְּבהּו ְּדָלא ְלַאְטָעָאה ְּבהּו
. ְוָחֵמינָא ְּדֶאָּׁשא ִמְתַלֲהָטא ַאּפּוְתיָא ְּדֵמירֹונְיָא ְוִאזְַּדְעזְַענָא, ִּבְמַעְרָּתא ִדְמרֹונְיָא

זַָּכָאה . ֵמַההּוא יֹוָמא ִאזְָּדַהְרנָא ְּבַדְעָּתאי ְּבהּו ְוָלא ָׁשִביְקנָא לֹון ָּכל יֹוַמאי
, ַעל ָּדא ְּכִתיב, ָּכא ְוָטִעים ְּבהּו ִּכְדַקֲחזֵיחּוָלֵקיּה ָמאן ְּדִאזְְּדָהר ִּבְמִתיָקא ְדַמלְ 

  . ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי, ּוְכִתיב. ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב יְהָֹוה
ֵמֵריָׁשא ְדגּוְלַּגְלָּתא ָׁשֵרי . ִאְתַּפָּׁשט ְּדכּוָרא ְּבַדַעת ְוִאְתַמְליָן ַאְכַסְּדִרין ְוִאָּדִרין

ֵמֲאחֹורֹוי ִאְתַּדָּבק נִיצֹוָצא . ּוָפא ֵמַחּדֹוי ּוְדרֹועֹוי ּוְבכָֹּלאְוִאְתַּפָּׁשט ְּבָכל ּג
. ְוַאִּפיק ּגּוְלגְַלָּתא ָחָדא ְסִתיָמא ִמָּכל ִסְטרֹוי. ְדבּוִצינָא ְדַקְרִּדינּוָתא ְוַלֲהָטא

גִין ָּכ ִאְתְקֵרי ּבְ . ּונְִהירּו ִדְתֵרי מֹוֵחי ְּגִליָפן ָּבּה ְוִאְתַּדָּבַקת ְּבִסְטרֹוי ִּדְדכּוָרא
ַׂשְערֹוי ְדנּוְקָבא ְּכִליָלן ֵּבהּו . ַאל ִּתְקֵרי ַּתָּמִתי ֶאָּלא ְּתאֹוָמִתי ַוַּדאי. יֹונִָתי ַתָּמִתי

. ִאְתְקַטר ְּגבּוָרה ְּבָחֵמׁש ְּגבּוָראן. ְוַדַּלת רֹאֵׁש ָּכַאְרָּגָמן, ְּכִדְכִתיב, ַּגְונֵי
ַעד ְּדִאְתָּפְרָׁשא . ְוִאְתַּדָּבַקת ְּבִסְטרֹוי ִדְדכּוָרא, ִסְטָרָהאְוִאְתַּפָּׁשַטת נּוְקָבא ּבְ 

ְוַכד ִמְתַחְּבָרן ִמְתַחזְיָן ַחד . ִמִּסְטרֹוי ְוָאִתיַאת ְלִאְתַחְּבָרא ִעֵּמיּה ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין
ָפא ְוכָֹּלא ִאיהּו ֵמָהָכא אֹוִליְפנָא ְּדַכר ִּבְלחֹודֹוי ִאְתֲחזֵי ְּפַלג ּגּו. ּגּוָפא ַמָּמׁש

ְוָהִכי . ְוַכד ִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא ִאְתֲחזֵי ּכָֹּלא ַחד ּגּוָפא ַמָּמׁש, ְוָכ נּוְקָבא. ַרֲחֵמי
ְוָעְלִמין ֻּכְּלהּו . אּוף ָהָכא ַּכד ְּדַכר ִאְתַחַּבר ְּבנּוְקָבא ּכָֹּלא הּוא ַחד ּגּוָפא. הּוא

ַעל ֵּכן ֵּבַר יְהָֹוה ֶאת , ְוַהיְנּו ָרזָא. א ְׁשִלים ִמְתָּבְרָכןְּדָהא ֻּכְּלהּו ִמּגּופָ , ְּבֵחדּו
ְּדָהא ַמְטרֹונִיָתא . ְּדָהא ִאְׁשְּתַכח ּכָֹּלא ְּבַחד ּגּוָפא ְׁשִלים. יֹום ַהַּׁשָּבת ַויְַקְּדֵׁשהּו

. ְכִחין ְּבַהאי יֹוָמאְוַעל ֵּכן ִּבְרָכאן ִמְׁשּתַ . ִאְתַּדָּבַקת ְּבַמְלָּכא ְוִאְׁשְּתַכח ּגּוָפא ַחד
ְוֵלית ִּבְרָכָתא ַׁשְריָא . ּוֵמָהָכא ָמאן ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַכר ְונּוְקָבא ִאְקֵרי ְפַלג ּגּוָפא

. ְוָלא ְּבַפְלּגּות ִמָּלה, ְּבִמָּלה ְׁשִלים, ֶאָּלא ַּבֲאַתר ְׁשִלים, ְּבִמָּלה ְפגִיָמא ַוֲחֵסָרה
נֹוי ְדנּוְקָבא ּכָֹּלא . יָם ְלָעְלִמין ְוָלא ִאְתָּבְרָכא ְלָעְלִמיןּוַפְלּגּות ִמָּלה ָלא ִאְתקְ 

ֵמַהאי . ְוָהא אֹוִקיְמנָא ִמֵּלי ְוִאְׁשְּתמֹוְדַען ֵּבינֵי ַחְבַרּיָא. ִמּנֹוי ִדְדכּוָרא הּוא
ְתְקִריַאת ְוַהאי אִ . ִמּנָּה יָנְִקין ּוִמְתָּבְרִכין. נּוְקָבא ִמְתַאֲחָדן ָּכל ִאינּון ִּדְלַתָּתא

ָּכ ַהאי ֵאם . ְּכָמה ְּדַאֲחָרא ֵאם ְלגּוָפא ְוָכל ּגּוָפא ִמּנָּה יַנְָקא. ֵאם ְלֻכְּלהּו
  . ְלֻכְּלהּו ַאֲחָרנִין ִּדְלַתָּתא

ְוַהאי נּוְקָבא ִאְתְקֵרי . ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה. ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאּתְ , ְּכִתיב
, ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ְוָׁשַדיִם ֵאין ָלּה, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ֵּבי ַאֲחָראָחְכָמה זְֵעיָרא ְלגַ

ֲאָבל ַרְבְרָבא . ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ַוַּדאי ְקַטּנָה ִאְתֲחזֵי. ְּדָהא ָּדא ְּבגָלּוָתא ִאְתְמָׁש
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ֲאנִי חֹוָמה , ְכִתיבְּכָמה ּדִ . ְּדָהא ִהיא ְׁשִלימּו ְּדנִָטיל ִמּכָֹּלא. ִהיא ְוַסִּגיָאה ִהיא
ַּכִּמגְָּדלֹות ְּדִאינּון נֲַהִרין . ְוָׁשַדי ְּדָהא ַמְליָן ִאינּון ְליָנְָקא ְלכָֹּלא. ְוָׁשַדי ַּכִּמגְָּדלֹות

ִּבירּוָתא , ּתּו ִאְתַּפָּׁשט ְּדכּוָרא ִּביִמינָא ּוְׂשָמאָלא. ַרְבְרִבין ְּדנְָפֵקי ֵמִאָּמא ִעָּלָאה
ְוִאְתַּתָּקן ָּכל ּגּוָפא ְוִאְתֲעִביד . ד ַּגְונֵי ִאְתַחָּברּו ִאְקֵרי ִּתְפֶאֶרתְוכַ . ְדַאְחָסנָא

ְּתחֹתֹוִהי ַּתְטֵלל ֵחיַות ָּבָרא ּוְבַענְפֹוִהי . ִאיָלנָא ַרְבְרָבא ְוַתִּקיף ַׁשִּפיר ְויֶָאה
ְׂשָמאָלא ִּביִמינָא ַחּיִים ְּדרֹועֹוי יְִמינָא ּו. ּוָמזֹון ְלכָֹּלא ֵבּה. יְדּוָרן ִצֲּפֵרי ְׁשַמּיָא

ְוִאְתַמְליָן ָּכל ַאְכַסְּדִרין . ֵמעֹוי ִאְתַּתָּקן ְּבַדַעת. ִּבְׂשָמאָלא ִמיָתה ּוגְבּוָרה. ָוֶחֶסד
ּתּו ִאְתַּפָּׁשט ּגּוָפא . ִּדְכִתיב ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו, ְוִאָּדִרין ְּכָמה ְּדָאֵמינָא

ְּדָכל . ְתַאֲחָדן ֵּבינַיְהּו ְּתֵרין ּכּוְליָן ּוְתֵרין ֵּביֵעי ִדְדכּוָראּומִ , ִּבְתֵרין ׁשֹוִקין
ִמּנְהֹון . ְּדָכל ַחּיִָלין ְּדנְָפֵקי. ִמְׁשָחא ּוְרבּות ְוֵחיָלא ְדָכל ּגּוָפא ְּבהּו ִאְתַּכּנָׁש

. ִאינּון נֶַצח ָוהֹודוְ , ּוְבגִין ָּכ ִאְקרּון ְצָבאֹות. נְָפִקין ְוַׁשְריָן ּכָֹּלא ְּבפּום ַאָּמה
ַאָּמה ִדְדכּוָרא . ּוְבגִין ָּכ יְהָֹוה ְצָבאֹות. ְצָבאֹות, נֶַצח ָוהֹוד. ִּתְפֶאֶרת יְהָֹוה

ְוָכל . ְוָדא הּוא ַדְרָּגא ִדְמַבֵּסם ְלנּוְקָבא, ְוִאְקֵרי יְסֹוד, ִסּיּוָמא ְּדָכל ּגּוָפא
ָעיִיל ְלנּוְקָבא ַלֲאַתר ְּדִאְקֵרי . ַהאי יְסֹודִּתיאּוְבָּתא ִדְּדכּוָרא ְלַגֵּבי נּוְקָבא ּבְ 

ּוְבגִין ָּכ יְהָֹוה . ְּדָהָתם הּוא ֲאַתר ְּכסּוָתא ְדנּוְקָבא ְּכֵבית ֶרֶחם ְלִאְּתָתא. ִצּיֹון
ַּכד . ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו, ִּכי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון, ְּכִתיב. ְצָבאֹות ִאְקֵרי יְסֹוד

, ת ַמְטרֹונִיָתא ְוִאְתַחָּבַרת ְּבַמְלָּכא ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין ְּבַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתאִאְתַּפְרׁשָ 
ְוִאְקֵרי כָֹּלא . ּוְכֵדין יִָתיב ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּבֻכְרֵסיּה. ִאְתֲעִביד ּכָֹּלא ַחד ּגּוָפא

ָּכל ִאֵּלין ִמִּלין . ְלֵמי ָעְלִמיןְּבִרי ְׁשֵמיּה ְלָעַלם ּוְלעָ . ְׁשָמא ְׁשִלים ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא
, ְוַהְׁשָּתא ִאְתַּגְליָן ָהָכא. ָסִליְקנָא ַעד יֹוָמא ָדא ְּדִאְתַעָּטר ְּבהּו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

  .זַָּכָאה חּוָלִקי
ַהאי ַמְטרֹונִיָתא ַּכד ִאְתַחָּבַרת ִעם ַמְלָּכא ָּכל ָעְלִמין ִמְתָּבְרָכן ְוִאְׁשְּתַכחּו 

ָּכ ּכָֹּלא ָהִכי . ְּכָמה ִּדְדכּוָרא ָּכִליל ִּבְתָלָתא ְוֵׁשירּוָתא ִּבְתָלָתא. ָתא ְדכָֹּלאְּבֶחְדוָ 
. ּוַמְטרֹונִיָתא ָלא ִמְתָּבְרָכא ֶאָּלא ִּבְכָלָלא ִדְתָלָתא ִאֵּלין. ְוִסּיּוָמא ְדָכל ּגּוָפא ָהִכי
ְרָכא ַּבֲאַתר ְּדִאְקֵרי קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּוִמְתַּבְּסָמא ּוִמְתּבָ . ְּדִאינּון נֶַצח הֹוד יְסֹוד

ְּדָהא ְּתֵרין ַּדְרִּגין ִאינּון . ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה, ִּדְכִתיב, ִּדְלַתָּתא
ַּבר ַּכֲהנָא ַרָּבא ְדָאֵתי . ּוְבגִין ָּכ ֵלית ְרׁשּוָתא ְלֵמיַעל ַּתָּמן. ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא

. ְּבגִין ְּדָלא ָעיִיל ְלַההּוא ֲאַתר ִּדְלֵעָּלא ֶאָּלא ַההּוא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. ֶסדִמִּסְטָרא ְדחֶ 
ּוִמְתָּבְרָכא ַהאי קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּבגֹו . ְוָעיִיל ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּוִמְתַּבְּסָמא נּוְקָבא

ַחד ַרֲחֵמי ְוַחד , ְרִּגין ִאינּוןְּתֵרין ּדַ . ִצּיֹון ִוירּוָׁשַליִם. ְלגֹו ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִצּיֹון
ְּכָמה . יְרּוָׁשַליִם ִּדְכִתיב ֶצֶדק יִָלין ָּבּה. ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה, ִצּיֹון ִּדְכִתיב. ִּדינָא

ְוָקֵרינָן ְלהּו . ְוָכל ִּתיאּוְבָּתא ִדְדכּוָרא ְלגֵַּבי נּוְקָבא ָהָכא הּוא. ְדאֹוִקיְמנָא
ַהאי ֲאַתר ִאְקֵרי . ָּמן נְָפֵקי ִּבְרָכן ְלֻכְּלהּו ָעְלִמין ְוֻכְּלהּו ִמְתָּבְרָכןְּדִמּתַ . ְּבָרָכה
ְוֻכְּלהּו ַאְתיָן . ְוָכל ָקָדִׁשים ִּדְדכּוָרא ָעיְִלין ַּתָּמן ְּבַההּוא ַדְרָּגא ְדָאֵמינָא, קֶֹדׁש

י ִעָּלֵאי ְּדַׁשְריָן ֵּביּה ְונָגִיד ִמִּסְטָרא ְדמֹוחֵ . ֵמֵריָׁשא ִעָּלָאה ְדגּוְלַּגְלָּתא ִדְדכּוָרא
ְוָכל ַההּוא נְגִידּו . ַעד ִאינּון ְּדִאְקרּון ְצָבאֹות. ַהִהיא ְּבָרָכה ְּבָכל ַׁשיְֵפי גּוָפא

ְּדָכל ִצְבאֹות , ְוַעל ָּדא ִאְקרּון ְצָבאֹות. ְּדִאְתנְגִיד ִמָּכל ּגּוָפא ִמְתַּכּנְֵׁשי ַּתָּמן
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ְוַההּוא נְגִידּו ָּבָתר ְּדִאְתְּכנִיׁש ַּתָּמן ַׁשְריָן ֵליּה . ין ִמַּתָּמן נְָפִקיןְּדִעָּלִאין ְוַתָּתאִ 
ְוַההּוא ֶחֶסד ָעיִיל . ְּבגִין ָּכ ִאְקֵרי ֶחֶסד. ַּבַההּוא יְסֹוד ַקִּדיָׁשא ּכָֹּלא ִחָּוָרא

  .ָהעֹוָלם-ַחּיִים ַעד, הִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרכָ , ִּדְכִתיב, ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים
. ָלא ִסּיֵם ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא ְלֵמיַמר ַחּיִים ַעד ְדִאְׁשְּתָככּו ִמּלֹוי, ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא

ִּדנְהֹוָרא , ְוָלא ְׁשַמְענָא ְוָלא זִָקיְפנָא ֵריָׁשאי, ַוֲאנָא ַּכְתָבנָא ָסַבְרנָא ְלִמְכָּתב ְטֵפי
ָׁשַמְענָא ָקָלא , ַאְּדָהִכי ִאזְַּדְעזְַענָא. ִכיְלנָא ְלִאְסַּתָּכָלאֲהָוה ַסִּגי ְוָלא ֲהָוה יָ 

ָׁשַמְענָא ָקָלא . ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָל, אֶֹר יִָמים ּוְׁשנֹות ַחּיִים, ְדָקאֵרי ְוָאַמר
ָמא ָלא ָּכל ַההּוא יֹו. אֶֹר יִָמים עֹוָלם ָוֶעד, ַחּיִים ָׁשַאל ִמְּמ נַָתָּתה ּלֹו, ַאֲחָרא

ִּדנְהֹוָרא ְוֶאָּׁשא . ּוַאְפִסיק ֶאָּׁשא ִמן ֵּביָתא ְוָלא ֲהָוה ָמאן ְּדָמֵטי ְלגֵַּביּה ְדָלא יִָכיל
ָּבָתר ְּדָאזִיל ֶאָּׁשא . נִָפיְלנָא ַעל ַאְרָעא ְוגֵָעינָא. ֲהָוה ְּבסֹוְחָרנֵיּה ָּכל ַההּוא יֹוָמא

ִאְתַעָּטף ָׁשִכיב , ָחֵמינָא ְלבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּדִאְסַּתָּלק ִמן ָעְלָמא
ַוֲאנָא . ָקם ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה נִָטיל יְדֹוי ְונִָׁשיק לֹון. יְִכיןַעל יְִמינֵיּה ְוַאנְּפֹוי חַ 

ָׁשארּו . ָּבעּו ַחְבַרּיָא ְלִמְבֵּכי ְוָלא יִָכילּו ְלַמָּלָלא. ָלִחיְכנָא ַעְפָרא ִדְתחֹות ַרגְלֹוי
. א יִָכיל ְלִמְפַּתח ּפּוֵמיּהְוִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה נַָפל ְּתַלת זְִמנִין ְולָ . ַחְבַרּיָא ִּבְבִכּיָה

, ַהְׁשָּתא ְּתנּוד ֵחיָוָתא, ַחד ִאְתֲחזָרּו, ְּתַלת ֲהוֹו. ַאָּבא ַאָּבא, ְלָבָתר ָּפַתח ְוָאַמר
ָקם . ְוַחְבַרּיָא ֻּכְּלהּו ַׁשְתיָן ָּדָמא. ִצָּפאָרן ָטאִסין ִמְׁשַּתְּקָען ְּבנּוְקָבא ְדיַָּמא ַרָּבא

ַהְׁשָּתא , ַעד ַהְׁשָּתא ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא ִמְסַּתָּכל ָעָלן, לֹוי ְוָאַמרִרִּבי ִחּיָא ַעל ַרגְ
נְָטלּו , ָקם ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוִרִּבי ַאָּבא. ָלאו הּוא ִעָּדן ֶאָּלא ְלִאְׁשַּתָּדָלא ִביָקֵריּה

ָתא ֲהָוה ָסִליק ְוָכל ֵּבי, ָמאן ָחָמא ִעְרּבּוְביָא ְדַחְבַרּיָא. ֵליּה ְּבִטְקָרא ְדִסְקָלא
. ְוָלא ִאְׁשַּתַּמׁש ֵּביּה ֶאָּלא ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוִרִּבי ַאָּבא. ְסִליקּו ֵּביּה ְּבפּוְריֵּה. ֵריִחין

ַוֲהוֹו ְּבנֵי ְמרֹונְיָא ַצְוִחין ִּבְקִטיִרין . ָאתּו ְטִריִקין ּוָמאֵרי ְתִריִסין ִּדְכַפר ִצּפֹוִרי
ָּבַתר ְּדנַָפק ּפּוְריָא ֲהָוה ָסִליק ַּבֲאֵויָרא . ְּדָלא יְִתְקָבר ַּתָּמן ַּדֲחִׁשיבּו, ְוָטְרֵדי ְּבהּו

עּולּו ְוָאתּו ְוִאְתְּכנָׁשּו ְלִהּלּוָלא ְדִרִּבי , ָׁשְמעּו ָקָלא. ְוֶאָּׁשא ֲהָוה ָלִהיט ַקֵּמיּה
א ָׁשְמעּו ָקָלא ַּכד ָעאל ִלְמַעְרּתָ . יָבֹוא ָׁשלֹום יָנּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם, ִׁשְמעֹון

ַּכָּמה ִּפְטִרין ִּבְרִקיָעא . זֶה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרִּגיז ַמְמָלכֹות, ִּבְמַעְרָּתא
ִמְׁשַּתְכִכין ְּביֹוָמא ֵדין ְּבגִינָ ְּדנָא ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ְדָמאֵריּה ִמְׁשַּתַּבח ֵּביּה 

. ַּכָּמה ְּגנִיזִין ִעָּלִאין ִמְסַּתְּמָרן ֵליּה. ְלֵעָּלא ְוַתָּתא זַָּכָאה חּוָלֵקיּה. ְּבָכל יֹוָמא
  :ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְל ְלֵקץ ַהּיִָמין, ְוַאָּתה ֵל ַלֵּקץ, ֲעֵליּה ִאְּתַמר

  

 ְלַאַחר ַעּמּוד ַהַּׁשַחר יֹאַמר ְּתִפָּלה זֹו:  
  

ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום . ת ָּפנִים יֵָרא ְוָחֵרדִהּנֵה ֲאנִי ָּבא ְּבבׁשֶ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
  :נְִתַחּיְַבִּתי ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדינָ ַהֶּצֶדק ַעל ַחּטֹאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ַהְמֻרִּבים

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַּבַּליְָלה ַהּזֶה ְונַָדְדִּתי ֵׁשנָה 
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, ְוַתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ַהִהיא ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָלא נִָאים ְוִתיר ַּתִּדיר, ֵמֵעינַי
א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאל"ֶׁשּנֱֶאַמר  א יָנּום ְו , ְוִתְקַרע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי, "ִהּנֵה 

ְוִתֵּתן ִלי ֲאנִי ַעְבְּד , ִמין ָהֶעְליֹוןּוְתָחּנֵנִי ּוְתָבְרֵכנִי ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִלי
ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּיֵׁש ִלי ְבֵעינַי ִּתּקּון . ַחּיִים ֲאֻרִּכים ַלֲעסֹק ְּבתֹוָרְת יֹוָמם ָוַליְָלה

ִויֻתַּקן . ַוֲאֶׁשר ָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִתי, ִלְפגַם ָהְראּות ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַעיְנִין ִעָּלִאין
ַהְּפגָם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה 

ְוַתִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ַהְמַׁשֵּבר ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ַאַחר . ֲעִׂשּיָה
ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּטֹוב ִמֶּכֶתר . ְוֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער, ְּפִטיָרתֹו ַּבֶּקֶבר

ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא . ֶעְליֹון ְלַהִּציֵלנִי ִמָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְוָכֵרת ְּדָׁשנֵי
ֶׁשְּתַבֵּטל ֵמָעַלי ָּכל ְּגזֵרֹות ) ה"אאהליד(ְּכֶׁשהּוא ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו ) ד"אל(

ְוִתֵּתן ִּבי ּכַֹח . ְהיֶה ִלּמּוד זֶה נַַחת רּוַח ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶדְויִ . ָקׁשֹות ְוָרעֹות
ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוִלְלמֹד ָּתִמיד ְלָפנֶי ְוַלְהּגֹות ְּבִאְמֵרי תֹוָרֶת ְוִלְהיֹות ִמן 

ָמּה ְוִלְברֹר ָּכל ָהעֹוְבִדים ְלָפנֶי ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלׁשְ 
, נִיצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשּנְִתַּפּזְרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ַעל יִָדי ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

ְוָלֵתת נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו , ְליֲַחָדא ְׁשִכינְָּתא ְּבַבְעָלּה ּוְלַאָּקָמא יָָתּה ֵמַעְפָרא
ִויִהי נַֹעם . נְִׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְליְִרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלםְלַדֵּבק נְַפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו וְ 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו ָּברּו : ַאדֹנָי ֱא
  :יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

הֵ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יָָהָוָה ֱא ֲאדֹון , ַאב ָהַרֲחִמים, ינּו ֵוא
ֶׁשיְִכְּבׁשּו , ְלִהָּכֵרת ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאם נִגְזָר ָעַלי, ַהְּסִליחֹות

ה ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַהַּליְלָ , ַרֲחֶמי ֶאת ַּכֲעֶס ְויִּגֹּלּו ַרֲחֶמי ָעַלי
בשם במחשבה בלבד יכוין (ַהּזֹאת ְוִקַּמְטִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי 

ֲאנִי ְבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי ֶאְׂשְּבָעה ְּבָהִקיץ . ְונָָהר יּוַצק יְסֹוִדי") קרע שטן"
א ָּכֵרת ְּדי. ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. ְּתמּונֶָת א ָּכֵרת ְּדָׁשנֵיְוַאל ַּתְכִריֵתנִי  . ֹוֵמי ְו

א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלַהֲעלֹות ַמיִין נּוְקִבין ְלַמְעָלה א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלִהזְַּדֵּוג . ְו ְו
ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו אֹור . ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבַבת זּוגָּה ְּבעֹוַלם ַהּנְָׁשמֹות ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים

ִמים ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפִׁשי ּוְלַהֲחיֹוֵתנִי ַחּיִים ֲאֻרִּכים יְׁשּוָעה ְוַרחֲ 
ּוְתזֵַּכנִי ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נְֶחָצבֹות . ְּדֵׁשנִים ְוַרֲענַּנִים ַלֲעבֹוָדֶת

ּוְבכַֹח ִׁשְמ . ָלם ַהָּבאְוֶאזְֶּכה ִלְהיֹות ֵמָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ְלַחּיֵי ָהעֹו, ִמָּׁשם
ְּתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבנֵי ) ה"אאהלידיכוין במחשבה בלבד (ַהָּקדֹוׁש 

ְוַתְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו . ֵביֵתינּו ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות
א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יִׂשְ " א יָנּום ְו ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ". ָרֵאלִהּנֵה 

, ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ְלִתּקּון ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבַעיְינִין ִעָּלִאין ְוָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִּתי
ְוַהִּציֵלנִי  ּוְפֵצנִי. ְוֶאָּפֵטר ִמְּלִהְתַּגְלֵּגל נְַפִׁשי ְּבעֹוף ַהּנְִקָרא ָרָאה ַּבֲעֹון ָהְראּות

ּוַבַּצַער . ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ַאְכזִָרי ַהְמַׁשֵּבר ֵעינֵי ָהְרָׁשִעים ַּבֶּקֶבר
  .ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער ְוָתנּוַח נְַפִׁשי ְּבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים
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, ָּבּה נְִתַעַּסְקִּתי ַהַּליְָלה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹאת ִהיא נְִפֵלאתְוִהּנֵה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ׁשֶ 
ֵהָּמה יְַמִליצּו טֹוב ַּבֲעֵדנּו , ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים ִמָּכל ַמה ֶּׁשָּקִרינּו

ְוָכל ַהְמַקְטְרגִים . ְונִָּפֵטר ִמָּכל ַצַער, ְלַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינֵנּו
ַהֵּבט ַּבֲעָמֵלנּו ְוַאל , ָאּנָא. ֲאֶׁשר נְִבְראּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו יִָּמחּו ְּבכַֹח ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה

א ִתְבזֶה. ַּתִּביט ְּבַמֲעֵלנּו ְוָתבֹא ְלָפנֶי ַׁשְוָעֵתנּו ִהים  . ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ֱא
ֶבן ָהֶעְליֹון ֶּדֶר ְרחֹובֹות ַהּנָָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעיְויְֵצאּו ַמיִם ַחּיִים  נְַהר ְּפָלגָיו . ִמ

ֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ְויִֶפן . יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא
יר ַאנְִּפין ְוֵעינָא ְדָאִרי ַאנְִּפין ִמְצָחא ְדָאִרי ַאנְִּפין ַרֲעָוא ְּדָכל ַרָעִוין ְּבֶמַצח זְעֵ 

א ָהיּו, ְבֵעינָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ִּכי ַאָּתה ָחֵפץ , ּוְבֵכן יְִתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדינִים ְוָהיּו ְּכ
ן יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹו. ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ִּבְתׁשּוַבת ָהְרָׁשִעים

  :ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  

 ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר, ְּביֹום ַהַּתֲענִית ַאַחר ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית יָנּוַח ְמַעט:  
  

  

, ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹולֹווְ : ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל . ַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא

, ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים
א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹוד, ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו )יאהדונהי: יכוין במחשבה בלבד(ָאּנָא יְהָֹוה  ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא , ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי , נּו ִמְּתִחּנֵָתנּוְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם ַמְלּכֵ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו  ֵהינּו ֵוא עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

א ָחָטאנּו   :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ְו
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו
. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו

. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם
א ָׁשָוה ָלנּו ָּכל ַהָּבא ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ָעֵלינּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

. ל ָחיַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי כָ . ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח  ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו

  .ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

  

  

  ְוִלְפנֵי ֵכן יֹאַמר, "ִמְׁשנֵה תֹוָרה"ַהּנְִקָרא " ְּדָבִרים"יֹאַמר ָּכל ֵסֶפר:  
  

ָדא ֵׁשם ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְליַחֲ , ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ִהנְנִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ִלְקרֹא ָּכל ֵסֶפר , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י
. ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ַהֶּצֶלם ֲאֶׁשר ִאַּבְדִּתי ְּבַחּטֹאַתי ַהְמֻרִּבים" ִמְׁשנֵה תֹוָרה"ַהּנְִקָרא " ְּדָבִרים"

ּוָפָרִׁשּיֹוָתיו ּוְפסּוָקיו ְוֵתבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹוָתיו ּוְטָעָמיו ּונְֻקּדֹוָתיו " ה תֹוָרהִמְׁשנֵ "ּוִבזְכּות ֵסֶפר 
ּוִבזְכּות ֵׁשם ַהָּגדֹול , ַהּיֹוְצִאים ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ּוֵמִחּלּוֵפי ֵתבֹות ִּבְכָלל ּוְפָרט

) א"ד ה"א יו"ף ה"אל(ן "ּוַבֲאְלִפי) י"ד ה"י יו"ף ה"אל(ן "ה ְּבִמּלּוָאיו ְּביּוִדי"ֶאְהיֶ 
. ָּתִׁשיב ִצִּלי ּוְפרֹׂש ָעַלי ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון) ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל(ן "ּוְבֵהִהי

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו   .ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  

  ְֵלֵעינֵי ָּכל יְִׂשָרֵאל"ַעד , ויֹאַמר ָּכל ַהֵּסֶפר" ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים"ְויְַתִחיל מ" 
  
  

  ספר דברים 
  )משנה תורה(

  

  א דברים פרק

ר מֶֹׁש֙ה ֶאל} א{ ר ִּדֶּב֤ ים ֲאֶׁש֨ ֶּלה ַהְּדָבִר֗ ר -ָּכל- ֵא֣ ן ַּבִּמְדָּב֡ ֶבר ַהּיְַרֵּד֑ ל ְּבֵע֖ יְִׂשָרֵא֔
ן ּוֵבֽין-ּוף ֵּבֽיןָּבֲֽעָרָב֩ה ֨מֹול ס֜  י זָָהֽב-ָּפאָר֧ ת ְוִד֥ ֹ֖ ן ַוֲחֵצר ֶפל ְוָלָב֥ ֹ֛ ר } ב{: ּת ד ָעָׂש֥ ַאַח֨

ֶר ַהר ב ֶּד֖ ׁש ַּבְרֵנֽעַ -יֹו֙ם ֵמֽחֵֹר֔ ד ָקֵד֥ יר ַע֖ ה } ג{: ֵׂשִע֑ ים ָׁשנָ֔ ַויְִה֙י ְּבַאְרָּבִע֣
ר מֶֹׁשה֙ -ְּבַעְׁשֵּתֽי ֶדׁש ִּדֶּב֤ ֹ֑ ד ַלח ֶדׁש ְּבֶאָח֣ ֹ֖ ר ח ה -ֶאל ָעָׂש֥ ר ִצָּו֧ כֹל ֲאֶׁש֨ ל ְּכ֠ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

ב } ד{: יְהָו֛ה אֹ֖תֹו ֲאֵלֶהֽם ר יֹוֵׁש֖ י ֲאֶׁש֥ ֶל ָהֱֽאמִֹר֔ ת ִסיחֹ֙ן ֶמ֣ י ַהּכֹ֗תֹו ֵא֚ ַאֲחֵר֣
ן ֲאֶׁשר ֶל ַהָּבָׁש֔ ת ֚עֹוג ֶמ֣ ִעי-ְּבֶחְׁשּ֑בֹון ְוֵא֗ ת ְּבֶאְדֶרֽ ֹ֖ ב ְּבַעְׁשָּתר ֶבר } ה{: יֹוֵׁש֥ ְּבֵע֥
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ר ֶאת ה ֵּבֵא֛ יל מֶֹׁש֔ ב הֹוִא֣ ֶרץ מֹוָא֑ ן ְּבֶא֣ ר-ַהּיְַרֵּד֖ ֹֽ את ֵלאמ ֹ֖ ה ַהּז ה } ו{: ַהּתֹוָר֥ יְהָו֧
ר ַרב ֹ֑ ב ֵלאמ ינּו ְּבחֵֹר֣ ר ֵאֵל֖ ינּו ִּדֶּב֥ ֵה֛ ר ַהֶּזֽה-ֱא ֶבת ָּבָה֥ ּוְס֣עּו | ְּפ֣נּו } ז{: ָלֶכ֥ם ֶׁש֖

ר ָהֱֽאמִֹר֮י ְוֶאל אּו ַה֥ ֹ֨ ם ּוב גֶב ּוְב֣חֹוף ׁשְ -ָּכל-ָלֶכ֗ ר ּוַבְּׁשֵפָל֥ה ּוַבֶּנ֖ ה ָבָה֛ ֵכנָי֒ו ָּבֲעָרָב֥
ֶרץ ַהְּֽכנֲַענִ֙י ְוַהְּלָב֔נֹון ַעד ל נְַהר-ַהָּי֑ם ֶא֤ ֹ֖ ר ַהָּגד ת-ַהּנָָה֥ ִּתי } ח{: ְּפָרֽ ה נַָת֥ ְרֵא֛

ם ֶאת אּו ּוְרׁ֣שּו ֶאת-ִלְפנֵיֶכ֖ ֹ֚ ֶרץ ּב הָוה ַלאֲ -ָהָא֑ ע יְ֠ ר נְִׁשַּב֣ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ם ָהָא֔ ֵתיֶכ֜ ֹ֨ ב
ם ַאֲחֵריֶהֽם ם ּוְלזְַרָע֖ ת ָלֶה֔ ק ּֽוְליֲַעקֹ֙ב ָלֵת֣ ם ְליְִצָח֤ ם } ט{: ְלַאְבָרָה֨ ר ֲאֵלֶכ֔ ָואַֹמ֣

א ר  ֹ֑ וא ֵלאמ ת ַהִה֖ ת ֶאְתֶכֽם-ָּבֵע֥ י ְׂשֵא֥ ה } י{: אּוַכ֥ל ְלַבִּד֖ ם ִהְרָּב֣ ֵהיֶכ֖ יְהָו֥ה ֱא
י ַהּׁשָ  ם ַהּ֔יֹום ְּככֹוְכֵב֥ ם ְוִהּנְֶכ֣ בֶאְתֶכ֑ ֹֽ יִם ָלר ף } יא{: ַמ֖ ם יֵֹס֧ י ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ֵה֣ ה ֱא יְהָו֞

ר ָלֶכֽם ר ִּדֶּב֥ ם ַּכֲאֶׁש֖ ים ִויָבֵר֣ ֶאְתֶכ֔ ֶלף ְּפָעִמ֑ ם ֶא֣ ה }  יב{: ֲעֵליֶכ֛ם ָּכֶכ֖ שני  ֵאיָכ֥
יְבֶכֽם ם ְוִרֽ י ָטְרֲחֶכ֥ם ּוַמַּֽׂשֲאֶכ֖ א ְלַבִּד֑ ים ֲחכָ } יג{: ֶאָּׂש֖ ֶכם ֲאנִָׁש֨ ים ָה֣בּו ָל֠ ִמ֧

ם ְּבָראֵׁשיֶכֽם ם ַוֲאִׂשיֵמ֖ ים ְלִׁשְבֵטיֶכ֑ אְמ֔רּו } יד{: ּונְבִֹנ֛ים ִויֻדִע֖ ֹ֣ י ַוּת ַוַּֽתֲע֖נּו אִֹת֑
ר ֲאֶׁשר-ֽטֹוב ְרָּת ַלֲעֽׂשֹות-ַהָּדָב֥ ח ֶאת} טו{: ִּדַּב֖ ים -ָוֶאַּק֞ ם ֲאנִָׁש֤ י ִׁשְבֵטיֶכ֗ ָראֵׁש֣

ם ָראׁשִ֖  ן אָֹת֛ ים ָוֶאֵּת֥ י ֲחָכִמי֙ם ִוֽיֻדִע֔ י ֵמ֗אֹות ְוָׂשֵר֤ ים ְוָׂשֵר֣ י ֲאָלִפ֜ ם ָׂשֵר֨ ים ֲעֵליֶכ֑
ים ְלִׁשְבֵטיֶכֽם ת ְוׁשְֹטִר֖ ֹ֔ י ֲעָׂשר ת -ָוֲאַצֶּו֙ה ֶאת} טז{: ֲחִמִּׁשי֙ם ְוָׂשֵר֣ ם ָּבֵע֥ ְפֵטיֶכ֔ ֹ֣ ׁש

ַע ֵּבין ֹ֤ ר ָׁשמ ֹ֑ וא ֵלאמ ֶדק ֵּבֽין-ַהִה֖ ם ֶצ֔ יׁש ּוֵבין-ֲאֵחיֶכ֙ם ּוְׁשַפְטֶּת֣ יו- ִא֥ ין ֵּגֽרֹו ָאִח֖ : ּוֵב֥
א} יז{ א ָת֙גּורּ֙ו ִמְּפנֵי-ֽ ֤ ן ַּכָּגדֹל֙ ִּתְׁשָמ֔עּון  ֹ֤ ט ַּכָּקט ים ַּבִּמְׁשָּפ֗ ירּו ָפנִ֜ י -ַתִּכ֨ יׁש ִּכ֥ ִא֔

י ּוְׁשַמְעִּתֽיו ם ַּתְקִר֥בּון ֵאַל֖ ה ִמֶּכ֔ ר יְִקֶׁש֣ ים ֑הּוא ְוַהָּדָב֙ר ֲאֶׁש֣ ִה֣ ט ֵלא : ַהִּמְׁשָּפ֖
ת ָּכלָוֲאַצּוֶ֥ } יח{ וא ֵא֥ ת ַהִה֑ ם ָּבֵע֣ ר ַּתֲעֽׂשּון-ה ֶאְתֶכ֖ ים ֲאֶׁש֥ ע } יט{: ַהְּדָבִר֖ ַוּנִַּס֣

ת ָּכל ֶל ֵא֣ ב ַוּנֵ֡ ר -ֵמחֵֹר֗ ֶר ַה֣ ם ֶּד֚ ר ְרִאיֶת֗ א ַה֜הּוא ֲאֶׁש֣ ר ַהָּגדֹול֩ ְוַהּנֹוָר֨ ַהִּמְדָּב֣
נּו וַ  ינּו אָֹת֑ ֵה֖ ר ִצָּו֛ה יְהָו֥ה ֱא י ַּכֲאֶׁש֥ ׁש ַּבְרֵנֽעַ ָהֱֽאמִֹר֔ ד ָקֵד֥ א ַע֖ ֹ֕ ר } כ{: ּנָב ָואַֹמ֖

ם ָּבאֶת֙ם ַעד י ֲאֶׁשר-ֲאֵלֶכ֑ ר ָהֱאמִֹר֔ ן ָלֽנּו-ַה֣ ינּו נֵֹת֥ ֵה֖ ן } כא{: יְהָו֥ה ֱא ֵאה נַָת֨ ְר֠
י ֶאת י ְלָפֶנ֖ ֶה֛ ה ֱא ֙ ָל֔-יְהָו֧ י י ֲאבֶֹת֙ ֵה֤ ה ֱא ר יְהָו֜ ׁש ַּכֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ֶרץ ֲעֵל֣ה ֵר֗  ָהָא֑

א ְוַאל-ַאל ה }  כב{: ֵּתָחֽת-ִּתיָר֖ שלישי  ַוִּתְקְר֣בּון ֵאַל֮י ֻּכְּלֶכ֒ם ַוּתֹאְמ֗רּו נְִׁשְלָח֤
ינּו ְויְַחְּפרּו נּו ֶאת-ֲאנִָׁשי֙ם ְלָפנֵ֔ ר ֶאת-ָל֖ נּ֙ו ָּדָב֔ בּו אָֹת֙ ֶרץ ְויִָׁש֤ ר -ָהָא֑ ֙ ֲאֶׁש֣ ֶר ַהֶּד֙

ֹ֖ -נֲַעֶלה ר נָב ים ֲאֶׁש֥ ּה ְוֵא֙ת ֶהָֽעִר֔ ח } כג{: א ֲאֵליֶהֽןָּב֔ ר ָוֶאַּק֤ י ַהָּדָב֑ ב ְּבֵעיַנ֖ ַוּיִיַט֥
ֶבט ד ַלָּׁשֽ יׁש ֶאָח֖ ים ִא֥ ר ֲאנִָׁש֔ אּו } כד{: ִמֶּכ֙ם ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣ ֹ֖ ָרה ַוּיָב ַוּיְִפנּ֙ו ַוּיֲַע֣לּו ָהָה֔

ל ַוֽיְַרְּג֖לּו אָֹתּֽה-ַעד ֹ֑ י הָ } כה{: ַנַ֣חל ֶאְׁשּכ ינּו ַוּיְִק֤חּו ְביָָד֙ם ִמְּפִר֣ דּו ֵאֵל֑ ֶרץ ַוּיֹוִר֖ ָא֔
ֶרץ ֲאֶׁשר ה ָהָא֔ אְמ֔רּו טֹוָב֣ ֹ֣ נּו ָדָב֙ר ַוּי בּו אָֹת֤ ן ָלֽנּו-ַוּיִָׁש֨ ינּו נֵֹת֥ ֵה֖ } כו{: יְהָו֥ה ֱא

ת ַוַּתְמ֕רּו ֶאת ֑ ם ַלֲע א ֲאִביֶת֖ ֥ ֵהיֶכֽם- ְו ה ֱא י יְהָו֖ ַוֵּתָרגְ֤נּו ְבָאֳהֵליֶכ֙ם } כז{: ִּפ֥
אְמ֔רּו ּבְ  ֹ֣ י ַוּת נּו ְּבַי֥ד ָהֱאמִֹר֖ ת אָֹת֛ יִם ָלֵת֥ ֶרץ ִמְצָר֑ נּו ֵמֶא֣ נּו הֹוִציָא֖ ת יְהָו֙ה אָֹת֔ ִׂשנְַא֤
ּסּו ֶאת| ָאָנ֣ה } כח{: ְלַהְׁשִמיֵדֽנּו ים ַאֵחינּ֩ו ֵהַמ֨ ם -ֲאַנְ֣חנּו עִֹל֗ ר ַע֣ ֹ֗ נּו ֵלאמ ְלָבֵב֜



 
 

60 

ת ַּבּׁשָ  ֹ֖ ת ּוְבצּור ֥ ֹ ים ְּגד ּנּו ָעִר֛ יִם ְוגַםָּג֤דֹול ָוָר֙ם ִמֶּמ֔ ינּו ָׁשֽם-ָמ֑ ים ָרִא֥ : ְּבֵנ֥י ֲענִָק֖
א} כט{ ם  ר ֲאֵלֶכ֑ א-ָואַֹמ֖ ֽ ֵהיֶכ֙ם } ל{: ִתֽיְר֖אּון ֵמֶהֽם-ַתַֽעְר֥צּון ְו ֽ ה ֱא יְהָו֤

יִם ְלֵעינֵיֶכֽם ה ִאְּתֶכ֛ם ְּבִמְצַר֖ ר ָעָׂש֧ כֹל ֲאֶׁש֨ ם ְּכ֠ ם ָלֶכ֑ ם ֖הּוא יִָּלֵח֣ : ַההֵֹל֣ ִלְפנֵיֶכ֔
ר יִָּׂשאּו} לא{ י ַּכֲאֶׁש֥ ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ר נְָׂשֲא יָת ֲאֶׁש֤ ר ָרִא֔ יׁש ֶאת-ַבִּמְדָּב֙ר ֲאֶׁש֣ -ִא֖

ם ַעד-ְּב֑נֹו ְּבָכל ר ֲהַלְכֶּת֔ ֙ ֲאֶׁש֣ ֶר ם ַעד-ַהֶּד֙ ר ַהֶּז֑ה } לב{: ַהָּמ֥קֹום ַהֶּזֽה-ּבֲֹאֶכ֖ ּוַבָּדָב֖
ֵהיֶכֽם ה ֱא ם ַּביהָו֖ ם } גל{: ֵאֽינְֶכ֙ם ַמֲאִמינִ֔ ֶר ָל֥תּור ָלֶכ֛ ם ַּבֶּד֗ ַההֵֹל֨ ִלְפנֵיֶכ֜

ׁש  ם ָּבֵא֣ ר ֵּתְֽלכּו| ָמ֖קֹום ַלֲֽחנְֹֽתֶכ֑ ֙ ֲאֶׁש֣ ֶר ְתֶכ֙ם ַּבֶּד֙ ֹֽ יְָלה ַלְרא ן יֹוָמֽם-ַל֗ ּה ּוֶבָעָנ֖ : ָב֔
ה ֶאת} לד{ ע יְהָו֖ ר-ַוּיְִׁשַמ֥ ֹֽ ע ֵלאמ ף ַוּיִָּׁשַב֥ ֹ֖ ם ַוּיְִקצ ה -םאִ } לה{: ֣קֹול ִּדְבֵריֶכ֑ יְִרֶא֥

ת  ְעִּתי ָלֵת֖ ר נְִׁשַּב֔ ה ֲאֶׁש֣ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ ת ָהָא֣ ע ַהֶּז֑ה ֵא֚ ֶּלה ַהּ֥דֹור ָהָר֖ ים ָהֵא֔ ִאיׁ֙ש ָּבֲאנִָׁש֣
י ָּכֵל֤ב ֶּבן} לו{: ַלֲאבֵֹתיֶכֽם ּנָה ְוֽלֹו-זּֽוָלִת֞ ן ֶאת-יְֻפּנֶ֙ה ֣הּוא יְִרֶא֔ ר -ֶאֵּת֧ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ָהָא֛

ּה ּוְלָבנָ֑ -ָּדַֽר י יְהָוֽהָּב֖ א ַאֲחֵר֥ ר ִמֵּל֖ ַען ֲאֶׁש֥ ה -ַּגם} לז{: יו יַ֕ ִּב֙י ִהְתַאַּנ֣ף יְהָו֔
ר ַּגם ֹ֑ ם ֵלאמ א-ִּבגְַלְלֶכ֖ ה  א ָׁשֽם-ַאָּת֖ ֹ֥ ַע ִּבן} לח{: ָתב י -יְהֹוֻׁש֤ ד ְלָפנֶ֔ נּו֙ן ָהעֵֹמ֣

ק ִּכי ָּמה אֹ֣תֹו ַחּזֵ֔ רביעי  ְוַטְּפֶכ֩ם }  לט{: ליְִׂשָרֵאֽ -֖הּוא יַנְִחֶלּ֥נָה ֶאת-֖הּוא ָי֣בֹא ָׁש֑
א ר  ה ּ֠וְבנֵיֶכם ֲאֶׁש֨ ז יְִהיֶ֗ ם ָלַב֣ ר ֲאַמְרֶּת֜ אּו -ֲאֶׁש֨ ֹ֣ ָּמה יָב ע ֵה֖ יְָד֤עּו ַהּיֹו֙ם ֣טֹוב ָוָר֔

ם יִיָרֽׁשּוהָ  ּנָה ְוֵה֖ ם ֶאְּתנֶ֔ ָּמה ְוָלֶה֣ ֶר } מ{: ָׁש֑ ָרה ֶּד֥ ם ּוְס֥עּו ַהִּמְדָּב֖ ם ְּפ֣נּו ָלֶכ֑ ְוַאֶּת֖
ְמנּו | ַוַּֽתֲע֣נּו } מא{: ּוףסֽ -יַם י ָחָטאנּ֮ו ַלֽיהָו֒ה ֲאַנְ֤חנּו נֲַעֶל֙ה ְונְִלַח֔ ַוּתֹאְמ֣רּו ֵאַל֗

ל ֲאֶׁשר ֹ֥ יׁש ֶאת-ְּככ ינּו ַוַּֽתְחְּג֗רּו ִא֚ ֵה֑ ה ֱא נּו יְהָו֣ ת -ִצָּו֖ ֥ ינּו ַלֲע י ִמְלַחְמּ֔תֹו ַוָּתִה֖ ְּכֵל֣
ה ֵאלַ֗ } מב{: ָהָהָֽרה אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ אַוּי א ַתֲֽעלּ֙ו ְו ֤ ר ָלֶה֙ם  ֹ֤ ּנִי -י ֱאמ י ֵאיֶנ֖ ֲח֔מּו ִּכ֥ ִתָּל֣

י אֹיְֵביֶכֽם ֙א ִּתָּנֽגְ֔פּו ִלְפֵנ֖ ם ְו ם } מג{: ְּבִקְרְּבֶכ֑ א ְׁשַמְעֶּת֑ ֣ ם ְו ר ֲאֵליֶכ֖ ָוֲאַדֵּב֥
ה ַוָּתִז֖דּו ַוַּתֲע֥לּו ָהָהָֽרה-ַוַּתְמרּ֙ו ֶאת י יְהָו֔ ֹ } מד{: ִּפ֣ א ָהֱאמ ר ַוּיֵֵצ֨ ב ָּבָה֤ י ַהּיֵֹׁש֨ ִר֜

ם  ים ַוּֽיְַּכ֥תּו ֶאְתֶכ֛ ינָה ַהְּדבִֹר֑ ר ַּתֲעֶׂש֖ ם ַּכֲאֶׁש֥ ם ַוּיְִרְּד֣פּו ֶאְתֶכ֔ ַההּו֙א ִלְקַראְתֶכ֔
יר ַעד ֽא} מה{: ָחְרָמֽה-ְּבֵׂשִע֖ ה ְו בּו ַוִּתְבּ֖כּו ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ ם -ַוָּתֻׁש֥ ְלֶכ֔ ֹ֣ ע יְהָו֙ה ְּבק ָׁשַמ֤

א ֶהֱאזִ֖  ֥ ר יְַׁשְבֶּתֽם} מו{: ין ֲאֵליֶכֽםְו ים ֲאֶׁש֥ ים ַּכּיִָמ֖ ים ַרִּב֑ ׁש יִָמ֣   :ַוֵּתְׁש֥בּו ְבָקֵד֖

  

  ב דברים פרק

ֶר יַם} א{ ָר֙ה ֶּד֣ ע ַהִּמְדָּב֙ ֶפן ַוּנִַּס֤ י ַוָּנָ֥סב ֶאת-ַוּנֵ֜ ה ֵאָל֑ ר יְהָו֖ ר ִּדֶּב֥ -ַהר-֔סּוף ַּכֲאֶׁש֛
ים ַרִּבֽים יר יִָמ֥ רח}  ב{) ס: (ֵׂשִע֖ ֹֽ ה ֵאַל֥י ֵלאמ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ ם -ַרב} ג{: מישי  ַוּי ָלֶכ֕

ב ֶאת ֹ֖ נָה-ס ֹֽ ם ָצפ ר ַהֶּז֑ה ְּפ֥נּו ָלֶכ֖ ים -ְוֶאת} ד{: ָהָה֣ ְבִר֗ ֹֽ ם ע ו ֵלאמֹ֒ר ַאֶּת֣ ָהָע֮ם ַצ֣
ם ְּבנֵי ם מְ -ִּבגְבּול֙ ֲאֵחיֶכ֣ ם ְונְִׁשַמְרֶּת֖ יר ְוִיֽיְר֣אּו ִמֶּכ֔ ים ְּבֵׂשִע֑ ו ַהּיְֹׁשִב֖ דֵעָׂש֔ ֹֽ } ה{: א
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א-ַאל ֽ י  ם ִּכ֠ ד ִמְדַר֣ ַּכף-ִּתְתָּג֣רּו ָב֔ ם ַע֖ ן ָלֶכ֙ם ֵמַֽאְרָצ֔ גֶל ִּכֽי-ֶאֵּת֤ ו -ָר֑ ה ְלֵעָׂש֔ יְֻרָּׁש֣
ִּתי ֶאת ר ֵׂשִעֽיר-נַָת֖ ם ְוגַם} ו{: ַה֥ ֶסף ַוֲאַכְלֶּת֑ ם ַּבֶּכ֖ ֶכל ִּתְׁשְּב֧רּו ֵמִֽאָּת֛ ֹ֣ יִם -א ַמ֜

סֶ  ם ַּבֶּכ֖ ה יֶָד֔ } ז{: ף ּוְׁשִתיֶתֽםִּתְכ֧רּו ֵמִאָּת֛ ֗ ְּבכֹל֙ ַמֲעֵׂש֣ י ֵּבַֽרְכ ֶה֜ ה ֱא ִּכ֩י יְהָו֨
֔ ֶאת ע ֶלְכְּת ל ַהֶּז֑ה ֶז֣ה -יַָד֣ ֹ֖ ר ַהָּגד א | ַהִּמְדָּב֥ ֥ ֙ ִעָּמ֔  י ֶה֙ ה ֱא ה יְהָו֤ ים ָׁשנָ֗ ַאְרָּבִע֣

ְרָּת ָּדָבֽר ינּו ְבנֵ }  ח{: ָחַס֖ ת ַאֵח֣ ר ֵמֵא֧ ֹ֞ ֙ ַוּֽנֲַעב ֶר יר ִמֶּד֙ ו ַהּיְֹֽׁשִבי֙ם ְּבֵׂשִע֔ י ֵעָׂש֗
ֶבר  ן ָּג֑ ֹ֣ ת ּוֵמֶעְצי ה ֵמֵאיַל֖ ר מֹוָאֽב) ס(ָהֲֽעָרָב֔ ֶר ִמְדַּב֥ ר ֶּד֖ ֹ֔ ֶפ֙ן ַוּֽנֲַעב אֶמר } ט{: ַוּנֵ֙ ֹ֨ ַוּי

י ֶאל ה ֵאַל֗ ַצ֙ר ֶאת-יְהָו֜ ב ְוַאל-ָּת֙ א-מֹוָא֔ ֽ י  ה ִּכ֠ ם ִמְלָחָמ֑ ן-ִּתְתָּג֥ר ָּב֖ ֤ ֵמַֽאְרצֹ֙ו  ֶאֵּת֨ ְל
י ִלְבנֵי ה ִּכ֣ ִּתי ֶאת-יְֻרָּׁש֔ ר יְֻרָּׁשה-֔לֹוט נַָת֥ ם } י{: ָע֖ ּה ַע֣ ים ָיְׁ֣שבּו ָב֑ ים ְלָפִנ֖ ָהֵאִמ֥

ים ם ָּכֲענִָקֽ ב ָוָר֖ ים יֵָחְׁש֥בּו ַאף} יא{: ָּג֥דֹול ְוַר֛ ים -ְרָפִא֛ ָאִב֔ ֹ֣ ים ְוַהּמ ם ָּכֲענִָק֑ ֵה֖
ם ֵאִמֽים ו ִיֽיָרׁ֗שּום } בי{: יְִקְר֥אּו ָלֶה֖ יר יְָׁש֣בּו ַהחִֹרי֮ם ְלָפנִי֒ם ּוְבֵנ֧י ֵעָׂש֣ ּוְבֵׂשִע֞

ֶר֙ץ יְֻרָּׁש֔תֹו ֲאֶׁשר ל ְלֶא֙ ה יְִׂשָרֵא֗ ר ָעָׂש֣ ם ַּכֲאֶׁש֧ ם ַוּיְֵׁש֖בּו ַּתְחָּת֑ -ַוּיְַׁשִמידּו֙ם ִמְּפנֵיֶה֔
ה ָלֶהֽם ן יְהָו֖ ם ֶאת} יג{: נַָת֥ מּו ְוִעְב֥רּו ָלֶכ֖ ה ֻק֛ ר ֶאת- ַעָּת֗ ֹ֖ ַנַ֥חל -ַנַ֣חל ָזֶ֑רד ַוּֽנֲַעב

ים ֲאֶׁשר} יד{: ָזֶֽרד ְכנּו -ְוַהּיִָמ֞ ד ֲאֶׁשר| ָהַל֣ ַע ַע֤ ׁש ַּבְרנֵ֗ ְרנּ֙ו ֶאת-ִמָּקֵד֣ ֶרד -ָעַב֙ ַנַ֣חל זֶ֔
ים ּוְׁשמֶֹנ֖ה ָׁשָנ֑ה ַעד ִׁש֥ ם ָּכל-ְׁש ֹ֨ ה ַּכאֲ -ּת ֶרב ַהַּֽמֲחנֶ֔ י ַהִּמְלָחָמ֙ה ִמֶּק֣ ר ַהּ֜דֹור ַאנְֵׁש֤ ֶׁש֛

ה ָלֶהֽם ע יְהָו֖ ד -ְוַג֤ם יַד} טו{: נְִׁשַּב֥ ֶרב ַהַּֽמֲחֶנ֑ה ַע֖ ם ִמֶּק֣ ם ְלֻהָּמ֖ יְָתה ָּב֔ יְהָו֙ה ָה֣
י ַכֲאֶׁשר} טז{: ֻּתָּמֽם ּמּו ָּכל-ַויְִה֨ ֶרב ָהָעֽם-ַּת֜ ה ָל֖מּות ִמֶּק֥ י ַהִּמְלָחָמ֛ ) ס: (ַאנְֵׁש֧

ר} יז{ ֹֽ ה ֵאַל֥י ֵלאמ ר יְהָו֖ ר ַהּ֛יֹום ֶאת }יח{: ַויְַדֵּב֥ ה עֵֹב֥ ב ֶאת-ַאָּת֨ -ְּג֥בּול מֹוָא֖
ם ְוַאל-ְוָקַרְבָּת֗ ֚מּול ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון ַאל} יט{: ָעֽר ֽא-ְּתֻצֵר֖ י  ם ִּכ֣ ֵּתן -ִּתְתָּג֣ר ָּב֑ ֶא֠

ֶרץ ְּבנֵי י ִלְבנֵי-ֵמֶא֨ ה ִּכ֥ ֙ יְֻרָּׁש֔ יָה יְֻרָּׁשֽה-ַעּ֤מֹון ְל ים ְרָפאִ֥ -ֶאֶֽרץ} כ{: ֖לֹוט נְַתִּת֥
ב ַאף ים ָיְֽׁשבּו-ֵּתָחֵׁש֖ וא ְרָפִא֤ ם זְַמזִֻּמֽים-ִה֑ ים יְִקְר֥אּו ָלֶה֖ ים ְוָהַֽעּמֹנִ֔ : ָבּ֙ה ְלָפנִ֔

ם ַוּיְֵׁש֥בּו } כא{ ם ַוּיִיָרֻׁש֖ ם יְהָו֙ה ִמְּפנֵיֶה֔ ים ַוּיְַׁשִמיֵד֤ ם ָּכֲענִָק֑ ב ָוָר֖ ם ָּג֥דֹול ְוַר֛ ַע֣
ר ָעָׂש֙ה לִ } כב{: ַתְחָּתֽם יד ֶאתַּכֲאֶׁש֤ ר ִהְׁשִמ֤ יר ֲאֶׁש֨ ים ְּבֵׂשִע֑ ו ַהּיְֹׁשִב֖ -ְבֵנ֣י ֵעָׂש֔

ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה ם ַע֖ ם ַוִּיֽיָרֻׁש֙ם ַוּיְֵׁש֣בּו ַתְחָּת֔ ים } כג{: ַהחִֹר֙י ִמְּפנֵיֶה֔ ְוָהַֽעִּו֛ים ַהּיְֹׁשִב֥
ים ַעד ים ִמַּכְפּ֔תֹור ִהְׁשִמידֻ֖ -ַּבֲחֵצִר֖ } כד{: ם ַוּיְֵׁש֥בּו ַתְחָּתֽםַעָּז֑ה ַּכְפּתִֹרי֙ם ַהּיְֹצִא֣

יְָד ֶאת-֣קּומּו ְּס֗עּו ְוִעְברּ֮ו ֶאת ִּתי ְב֠ ה נַָת֣ ן ֶמֶֽל-ַנַ֣חל ַאְרנֹ֒ן ְרֵא֣ ֹ֨ ֶחְׁשּ֧בֹון -ִסיח
י ְוֶאת ׁש ְוִהְתָּג֥ר ּ֖בֹו ִמְלָחָמֽה-ָהֱֽאמִֹר֛ ל ָר֑ ת } כה{: ַאְר֖צֹו ָהֵח֣ ה ָאֵחל֙ ֵּת֤ ַהּ֣יֹום ַהּזֶ֗

֙ וְ  ֔ ַעלַּפְחְּד ְת ַחת ָּכל-יְִרָא֣ ים ַּת֖ ֔ ְוָרגְ֥זּו -ְּפנֵ֙י ָהַֽעִּמ֔ ר יְִׁשְמעּו֙ן ִׁשְמֲע יִם ֲאֶׁש֤ ַהָּׁשָמ֑
ר ְקֵד֔מֹות ֶאל} כו{: ְוָח֖לּו ִמָּפֶנֽי ֶל ֶחְׁשּ֑בֹון -ָוֶאְׁשַל֤ח ַמְלָאִכי֙ם ִמִּמְדַּב֣ ִסי֖חֹון ֶמ֣

ר ֹֽ י ָׁש֖לֹום ֵלאמ ין ֶאְעְּבָר֣ } כז{: ִּדְבֵר֥ א ָא֖סּור יִָמ֥ ֥ ֶר ֵאֵל֑  ֶר ַּבֶּד֖ ה ְבַאְרֶצ֔ ַּבֶּד֥
אול ֹֽ ֶסף ִּתֶּתן} כח{: ּוְׂשמ יִם ַּבֶּכ֥ ְלִּתי ּוַמ֛ נִ֙י ְוָאַכ֔ ֶסף ַּתְׁשִּבֵר֙ ֶכל ַּבֶּכ֤ ֹ֣ יִתי -א י ְוָׁשִת֑ ִל֖

ה ְבַרגְָלֽי ק ֶאְעְּבָר֥ ר ָעֽׂשּו} כט{: ַר֖ ו הַ -ַּכֲאֶׁש֨ י ְּבֵנ֣י ֵעָׂש֗ יר ִל֜ ּיְֹֽׁשִבי֙ם ְּבֵׂשִע֔
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ד ֲאֶׁשֽר ר ַע֤ ים ְּבָע֑ ים ַהּיְֹׁשִב֖ ן ֶאל-ֶאֱֽעבֹ֙ר ֶאת-ְוַהּ֣מֹוָאִב֔ ֶרץ ֲאֶׁשר-ַהּיְַרֵּד֔ יְהָו֥ה -ָהָא֕
ן ָלֽנּו ינּו נֵֹת֥ ֵה֖ נּו ּ֑בֹו ִּכֽי} ל{: ֱא ֶל ֶחְׁשּ֔בֹון ַהֲעִבֵר֖ ה ִסיחֹ֙ן ֶמ֣ א ָאָב֗ ֣ ִהְקָׁש֩ה -ְו

הֶ֜  ה ֱא ֖ ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה-רּו֗חֹו ְוִאֵּמ֙ץ ֶאת-י ֶאתיְהָו֨ ַען ִּתּ֥תֹו ְביְָד ) ס: (ְלָב֔בֹו ְלַמ֛
י ֶאת}  לא{ ת ְלָפנֶ֔ ִ֙ת֙י ֵּת֣ ה ַהִֽח י ְרֵא֗ אֶמר יְהָו֙ה ֵאַל֔ ֹ֤ ן ְוֶאת-שישי  ַוּי ֹ֖ ַאְר֑צֹו -ִסיח

ֶׁשת ֶאת ׁש ָלֶר֖ ל ָר֔ ן ִלקְ } לב{: ַאְרֽצֹו-ָהֵח֣ ֹ֨ נּו ֧הּוא ְוָכלַוּיֵֵצ֩א ִסיח ַעּ֛מֹו -ָראֵת֜
ה ָיְֽהָצה ינּו ַוַּנ֥ אֹ֛תֹו ְוֶאת} לג{: ַלִּמְלָחָמ֖ ינּו ְלָפֵנ֑ ֵה֖ יו ) בנו(-ַוּֽיְִּתֵנ֛הּו יְהָו֥ה ֱא ָּבָנ֖

ד ֶאת} לד{: ַעּֽמֹו-ָּכל- ְוֶאת ֹ֤ וא ַוּֽנֲַחֵר֙ם ֶאת-ָּכל-ַוּנְִלּכ ת ַהִה֔ יר -ָּכל-ָעָרי֙ו ָּבֵע֣ ִע֣
ם ְוַהּנָ  ידְמִת֔ ְרנּו ָׂשִרֽ א ִהְׁשַא֖ ֥ ף  ים ְוַהָּט֑ נּו ּוְׁשַל֥ל } לה{: ִׁש֖ ה ָּבַז֣זְנּו ָל֑ ק ַהְּבֵהָמ֖ ַר֥

ר ָלָכְֽדנּו ים ֲאֶׁש֥ ר ֲאֶׁש֩ר ַעל} לו{: ֶהָעִר֖ ר -ְׂשַפת-ֵמֲֽערֵֹע֡ יר ֲאֶׁש֤ ן ְוָהִע֨ ֹ֜ ַחל ַאְרנ נַ֨
ַחל֙ ְוַעד ה ֲאֶׁש֥ -ַּבּנַ֙ א ָהֽיְָת֙ה ִקְריָ֔ ֤ ד  ּנּו ֶאתַהִּגְלָע֔ ה ִמֶּמ֑ ן יְהָו֥ה -ר ָׂשגְָב֖ ל נַָת֛ ֹ֕ ַהּכ

ינּו ְלָפֵנֽינּו ֵה֖ ק ֶאל} לז{: ֱא ֶרץ ְּבנֵי-ַר֛ ְבָּת ָּכל-ֶא֥ א ָקָר֑ ֣ ד ַנַ֤חל יַּבֹ֙ק -ַעּ֖מֹון  יַ֞
ל ֲאֶׁשר ֹ֥ ר ְוכ י ָהָה֔ ֵהֽינּו-ְוָעֵר֣ ה יְהָו֥ה ֱא   : ִצָּו֖

  

  ג דברים פרק

ַעל ּדֶ֖ } א{ א עֹו֩ג ֶמֶֽלַוֵּנֶ֣פן ַוּנַ֔ ן ַוּיֵֵצ֣ נּו ֧הּוא ְוָכל-ֶר ַהָּבָׁש֑ ן ִלְקָראֵת֜ ַעּ֛מֹו - ַהָּבָׁש֨
ִעי ה ֶאְדֶרֽ ה ֵאַל֙י ַאל} ב{: ַלִּמְלָחָמ֖ אֶמר יְהָו֤ ֹ֨ ִּתי אֹ֛תֹו -ַוּי ֞ נַָת֧ י ְביְָד א אֹ֔תֹו ִּכ֣ ִּתיָר֣

יָת ּ֔לֹו ַּכֲאֶׁש֣ -ַעּ֖מֹו ְוֶאת-ָּכל- ְוֶאת ר ַאְר֑צֹו ְוָעִׂש֣ י ֲאֶׁש֥ ֶל ָהֱֽאמִֹר֔ יָת ְלִסיחֹ֙ן ֶמ֣ ר ָעִׂש֗
ב ְּבֶחְׁשּֽבֹון נּו ַּג֛ם ֶאת} ג{: יֹוֵׁש֖ ינּו ְּביֵָד֗ ֵה֜ ה ֱא ן ְוֶאת-֥עֹוג ֶמֶֽל-ַוּיִֵּת֩ן יְהָו֨ -ַהָּבָׁש֖

הּו ַעד-ָּכל י ִהְׁשִאֽיר-ַעּ֑מֹו ַוּנֵַּכ֕ יד-ִּבְלִּת֥ ד ֶאת} ד{: ֖לֹו ָׂשִרֽ ֹ֤ ת -ָּכל-ַוּנְִלּכ ָעָרי֙ו ָּבֵע֣
א ר  ה ֲאֶׁש֥ א ָהֽיְָת֙ה ִקְריָ֔ ֤ וא  ים ִעי֙ר ָּכל-ַהִה֔ ם ִׁשִּׁש֥ ְחנּו ֵמִֽאָּת֑ ב -ָלַק֖ ֹ֔ ֶבל ַאְרּג ֶח֣

ן יַח -ָּכל} ה{: ַמְמֶלֶ֥כת ֖עֹוג ַּבָּבָׁשֽ יִם ּוְבִר֑ ה ְּדָלַת֣ ה גְבָֹה֖ ים ְּבֻצ֛רֹות חֹוָמ֥ ֶּלה ָעִר֧ ֵא֜
י ַהְּפָרִז֖י הַ  ד ֵמָעֵר֥ דְלַב֛ ֹֽ ה ְמא ֶל } ו{: ְרֵּב֥ ן ֶמ֣ ֹ֖ ינּו ְלִסיח ר ָעִׂש֔ ם ַּכֲאֶׁש֣ ם אֹוָת֔ ַוּנֲַחֵר֣

ים ְוַהָּטֽף-ֶחְׁשּ֑בֹון ַהֲחֵר֙ם ָּכל ם ַהּנִָׁש֖ יר ְמִת֔ ים -ְוָכל} ז{: ִע֣ ה ּוְׁשַל֥ל ֶהָעִר֖ ַהְּבֵהָמ֛
ת ַהִהו֙א ֶאת} ח{: ַּבּ֥זֹונּו ָלֽנּו ח ָּבֵע֤ ד-ַוּנִַּק֞ ֶרץ ִמּיַ֗ ר  ָהָא֔ י ֲאֶׁש֖ י ָהֱאמִֹר֔ ְׁשנֵ֙י ַמְלֵכ֣

ן ַעד ֹ֖ ן ִמַּנַ֥חל ַאְרנ ֶבר ַהּיְַרֵּד֑ ר ֶחְרֽמֹון-ְּבֵע֣ ן } ט{: ַה֥ ֹ֑ ִצידִֹנ֛ים יְִקְר֥אּו ְלֶחְר֖מֹון ִׂשְרי
י יְִקְראּו ֱאמִֹר֔ ל } י{: ֖לֹו ְׂשִנֽיר-ְוָה֣ ֹ֣ ר ְוָכל| ּכ ֹ֗ י ַהִּמיׁש ן ַעד-ַהִּגְלָע֙ד ְוָכל-ָעֵר֣ -ַהָּבָׁש֔

ן י ַמְמֶלֶ֥כת ֖עֹוג ַּבָּבָׁשֽ ִעי ָעֵר֛ ה ְוֶאְדֶר֑ י ַרק} יא{: ַסְלָכ֖ ן נְִׁשַא֮ר -ִּכ֣ ֶל ַהָּבָׁש֗ ֞עֹוג ֶמ֣
ַׁשע ַאּ֣מֹות  ת ְּבֵנ֣י ַעּ֑מֹון ֵּת֧ וא ְּבַרַּב֖ ה ִה֔ ֣ ל ֲה ֶרׂש ַּבְרזֶ֔ ִמֶּיֶ֣תר ָהְרָפִאי֒ם ִהֵּנ֤ה ַעְרׂשֹ֙ו ֶע֣

ע ַאּ֛מֹו ּה ְוַאְרַּב֥ ּה ְּבַאַּמתָאְרָּכ֗ ְׁשנּו -ְוֶאת} יב{: ִאֽיׁש-ת ָרְחָּב֖ את יַָר֖ ֹ֛ ֶרץ ַהּז ָהָא֧
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ר ֲאֶׁשר וא ֵמֲערֵֹע֞ ת ַהִה֑ י ַהֽר-ַעל-ָּבֵע֣ ן ַוֲחִצ֤ ֹ֗ ִּתי -ַנַ֣חל ַאְרנ יו נַָת֕ ַהִּגְלָע֙ד ְוָעָר֔
י ְוַלָּגִדֽי אּוֵבִנ֖ ד ְוָכל} יג{: ָלֻרֽ ֶתר ַהִּגְלָע֤ ֶבט ַהָּבָׁש֙ן ַמְמֶלֶ֣כת ע֔ -ְויֶ֨ י ֵׁש֣ ִּתי ַלֲחִצ֖ ֹוג נַָת֕

ֶבל ָהַֽאְרּגֹ֙ב ְלָכל ל ֶח֤ ֹ֣ ה ּכ ֶרץ ְרָפִאֽים-ַהְֽמנֶַּׁש֑ א ֶא֥ ן ַה֥הּוא יִָּקֵר֖ יר } יד{: ַהָּבָׁש֔ יִָא֣
ה ָלַק֙ח ֶאת-ֶּבן ב ַעד-ָּכל-ְמנֶַּׁש֗ ֹ֔ ֶבל ַאְרּג ם -ֶח֣ י ַוּיְִקָר֩א אָֹת֨ י ְוַהַּמֲֽעָכִת֑ ְּג֥בּול ַהְּגׁשּוִר֖
ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה- ֤מֹו ֶאתׁשְ -ַעל יר ַע֖ ת יִָא֔ ִּתי }  טו{: ַהָּבָׁש֙ן ַחּוֹ֣ יר נַָת֥ שביעי  ּוְלָמִכ֖
ִּתי ִמן} טז{: ַהִּגְלָעֽד-ֶאת י נַָת֤ י ְוַלָּגִד֜ ן ּ֥תֹו -ַהִּגְלָע֙ד ְוַעד-ְוָלֻראּוֵבנִ֨ ֹ֔ ַנַ֣חל ַאְרנ

ַחל ְּג֖בּול ּבְ  ק ַהּנַ֔ ֹ֣ ל ְוַע֙ד יַּב ַחל ּוגְֻב֑ ל } יז{: ֵנ֥י ַעּֽמֹוןַהַּנ֖ ן ּוגְֻב֑ ה ְוַהּיְַרֵּד֣ ְוָהֲֽעָרָב֖
ָחה ה ִמזְָרֽ ת ַהִּפְסָּג֖ ֹ֥ ַחת ַאְׁשּד ַלח ַּת֛ ד ָי֤ם ָהֲֽעָרָב֙ה ָי֣ם ַהֶּמ֔ ֶרת ְוַע֨ ו } יח{: ִמִּכּנֶ֗ ָוֲאַצ֣

ם ֶאת ן ָלֶכ֜ ם נַָת֨ ֵהיֶכ֗ ה ֱא ר יְהָו֣ ֹ֑ וא ֵלאמ ת ַהִה֖ ם ָּבֵע֥ ֶרץ ַהּזֹאת֙ -ֶאְתֶכ֔ ּה  ָהָא֤ ְלִרְׁשָּת֔
ים ַּתַֽעְב֗רּו ִלְפֵנ֛י ֲאֵחיֶכ֥ם ְּבֵנֽי ל ָּכל-ֲחלּוִצ֣ ם } יט{: ָחֽיִל-ְּבנֵי-יְִׂשָרֵא֖ ק נְֵׁשיֶכ֣ ַר֠

ְעִּתי ִּכֽי ִּתי ָלֶכֽם-ְוַטְּפֶכ֮ם ּוִמְקנֵֶכ֒ם יַָד֕ ר נַָת֖ ם ֲאֶׁש֥ ֵריֶכ֔ ם ֵיְֽׁשבּ֙ו ְּבָע֣ ב ָלֶכ֑ : ִמְקֶנ֥ה ַר֖
ד ֲאׁשֶ }  כ{ יַח יְהָו֥ה -רמפטיר  ַע֠ ם ֶאת-ַלֲֽאֵחיֶכ֮ם ָּכֶכ֒ם ְויְָרׁ֣שּו גַם| יָנִ֨ ֶרץ -ֵה֔ ָהָא֕

ר  יׁש ִלֽיֻרָּׁש֔תֹו ֲאֶׁש֥ ם ִא֚ ן ְוַׁשְבֶּת֗ ֶבר ַהּיְַרֵּד֑ ם ְּבֵע֣ ן ָלֶה֖ ֵהיֶכ֛ם נֵֹת֥ ה ֱא ר יְהָו֧ ֲאֶׁש֨
ִּתי ָלֶכֽם וא ֵלא- ְוֶאת} כא{: נַָת֖ ת ַהִה֖ יִתי ָּבֵע֥ ת ֵא֩ת יְהֹוׁ֣שּוַע ִצֵּו֔ ֹ֗ ר ֵעיֶנ֣י ָהרֹא ֹ֑ מ

ֶּלה ֵּכֽן-ָּכל ים ָהֵא֔ ֵהיֶכ֙ם ִלְׁשנֵ֙י ַהְּמָלִכ֣ ה ֱא ה יְהָו֤ ר ָעָׂש֜ ה יְהָו֙ה ְלָכל-ֲאֶׁש֨ -יֲַעֶׂש֤
ָּמה ר ָׁשֽ ה עֵֹב֥ ר ַאָּת֖ ם ֖הּוא } כב{: ַהַּמְמָל֔כֹות ֲאֶׁש֥ ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא י יְהָו֣ א ִּתֽיָר֑אּום ִּכ֚ ֖

ם ָלֶכֽם   ) ססס( :ַהּנְִלָח֥

  

  פרשת ואתחנן

ן ֶאל} כג{ ר-ָוֶאְתַחַּנ֖ ֹֽ וא ֵלאמ ת ַהִה֖ ה ָּבֵע֥ ה ַהִֽחּלֹ֙וָת֙ } כד{: יְהָו֑ ה ַאָּת֤ ֲאדָֹנ֣י יֱהִו֗
ת-ְלַהְר֣אֹות ֶאֽת ֔ ֶא֨ ֔ ְוֶאת-ַעְבְּד ר ִמי-ָּגְדְל ה ֲאֶׁש֤ ֖ ַהֲחזָָק֑ ֶרץ -יְָד יִם ּוָבָא֔ ֵאל֙ ַּבָּׁשַמ֣

ה ְכַמֲעֶׂש֖ -ֲאֶׁשר א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת-ֶאְעְּבָרה} כה{: י ְוִכגְבּורֶֹתֽיֲַעֶׂש֥ ֶרץ -ּנָ֗ ָהָא֣
ר ַהּ֛טֹוב ַהֶּז֖ה ְוַהְּלָבנֹֽון ן ָהָה֥ ֶבר ַהּיְַרֵּד֑ ר ְּבֵע֣ ה ֲאֶׁש֖ ר יְהָו֥ה ִּב֙י } כו{: ַהּטֹוָב֔ ַוּיְִתַעֵּב֨

ה ֵאַל֙י ַרב אֶמר יְהָו֤ ֹ֨ י ַוּי ע ֵאָל֑ א ָׁשַמ֖ ֥ ם ְו ַענְֶכ֔ ר ֵאַל֛י ֖עֹוד - ַאללָ֔ -ְלַמ֣ ּ֗תֹוֶסף ַּדֵּב֥
ר ַהֶּזֽה נָה | ֲעֵל֣ה } כז{: ַּבָּדָב֥ נָה ְוֵתיָמ֥ ֹ֛ א ֵעיֶנ֛י ָיָּ֧מה ְוָצפ ה ְוָׂש֥ אׁש ַהִּפְסָּג֗ ֹ֣ ר

י ִּכי ה ְבֵעיֶנ֑ ָחה ּוְרֵא֣ ר ֶאת-ּוִמזְָר֖ ֹ֖ א ַתֲעב ן ַהֶּזֽה-֥ ו ֶאת} כח{: ַהּיְַרֵּד֥ ַע -ְוַצ֥ יְהֹוֻׁש֖
הּו ִּכיְוַחּזְֵק֣  ם ֶאת-הּו ְוַאְּמֵצ֑ יל אֹוָת֔ ה ְוהּו֙א יַנְִח֣ ם ַהּזֶ֔ ר ִלְפנֵ֙י ָהָע֣ ֹ֗ ֶרץ - ֣הּוא יֲַעב ָהָא֖

ר ִּתְרֶאֽה ית ְּפֽעֹור} כט{: ֲאֶׁש֥ יְא ֖מּול ֵּב֥   ) פ: (ַוֵּנֶׁ֣שב ַּבָּג֔
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  ד דברים פרק

ע ֶאל} א{ ל ְׁשַמ֤ ה יְִׂשָרֵא֗ ד ַהִּמְׁשּפָ -ַהֻֽחִּקי֙ם ְוֶאל-ְוַעָּת֣ י ְמַלֵּמ֥ ר ָאֽנִֹכ֛ ים ֲאֶׁש֧ ִט֔
ם ֶאת ַען ִּתְֽח֗יּו ּוָבאֶת֙ם ִוֽיִרְׁשֶּת֣ ם ַלֲעׂ֑שֹות ְלַמ֣ י -ֶאְתֶכ֖ ֵה֥ ר יְהָו֛ה ֱא ֶרץ ֲאֶׁש֧ ָהָא֔

ן ָלֶכֽם ם נֵֹת֥ פּו ַעל} ב{: ֲאבֵֹתיֶכ֖ א תִֹס֗ א -֣ ֥ ם ְו ר ָאנִֹכ֙י ְמַצֶּו֣ה ֶאְתֶכ֔ ַהָּדָב֙ר ֲאֶׁש֤
ר ֶאתִתגְְר֖עּו ִמּמֶ֑  ֹ֗ י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכֽם-ּנּו ִלְׁשמ ר ָאנִֹכ֖ ם ֲאֶׁש֥ ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא } ג{: ִמְצֹו֙ת יְהָו֣

ת ֲאֶׁשר ת ֵא֛ ֹ֔ י ָכל-ֵעֽינֵיֶכ֙ם ָהֽרֹא ַעל ְּפ֑עֹור ִּכ֣ ה ְּבַב֣ ה יְהָו֖ ֙ -ָעָׂש֥ ר ָהַל יׁש ֲאֶׁש֤ ָהִא֗
י ַבַֽעל י ִמּקִ -ַאֲחֵר֣ ֶה֖ ה } ד{: ְרֶּבְּֽפ֔עֹור ִהְׁשִמי֛דֹו יְהָו֥ה ֱא ים ַּביהָו֖ ְוַאֶּת֙ם ַהְּדֵבִק֔

ם ַהּיֹֽום ם ַחִּי֥ים ֻּכְּלֶכ֖ ֵהיֶכ֑ ה }  ה{: ֱא ם ֻחִּקי֙ם | שני  ְרֵא֣ ְדִּתי ֶאְתֶכ֗ ִלַּמ֣
ים  ם ָּבִא֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶרב ָהָא֔ ן ְּבֶק֣ י ַלֲעׂ֣שֹות ֵּכ֔ ָה֑ ה ֱא נִי יְהָו֣ ר ִצַּו֖ ים ַּכֲאֶׁש֥ ּוִמְׁשָּפִט֔

י } ו{: ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽהָׁש֖  ם ְלֵעיֵנ֖ ינְַתֶכ֔ וא ָחְכַמְתֶכ֙ם ּוִב֣ י ִה֤ ּוְׁשַמְרֶּת֮ם ַוֲעִׂשיֶת֒ם ִּכ֣
ת ָּכל ר יְִׁשְמ֗עּון ֵא֚ ים ֲאֶׁש֣ ק ַעם-ָהַעִּמ֑ ֶּלה ְוָאְמ֗רּו ַר֚ ים ָהֵא֔ ם ְונָ֔בֹון ַהּ֥גֹוי - ַהֻחִּק֣ ָחָכ֣

י ִמי} ז{: ַהָּג֖דֹול ַהֶּזֽה ה -֔דֹול ֲאֶׁשר֣גֹוי ּגָ -ִּכ֚ יו ַּכיהָו֣ ים ֵאָל֑ ים ְקרִֹב֣ ִה֖ ֥לֹו ֱא
ינּו ְּבָכל ֵה֔ נּו ֵאָלֽיו-ֱא ים -ּוִמ֙י ּ֣גֹוי ָּג֔דֹול ֲאֶׁשר} ח{: ָקְרֵא֖ ים ּוִמְׁשָּפִט֖ ֛לֹו ֻחִּק֥

ם ַהּיֹֽום ן ִלְפנֵיֶכ֖ י נֵֹת֥ ר ָאנִֹכ֛ את ֲאֶׁש֧ ֹ֔ ה ַהּז ם ְּככֹל֙ ַהּתֹוָר֣ ק הִ } ט{: ַצִּדיִק֑ ֩ ַר֡ ֶמר ְל ָּׁש֣
ד ֶּפן ֹ֗ ֜ ְמא ר נְַפְׁש ֹ֨ ח ֶאת-ּוְׁשמ ים ֲאֶׁשר-ִּתְׁשַּכ֨ י ּוֶפן-ַהְּדָבִר֜ יָ֙סּורּ֙ו -ָר֣אּו ֵעינֶ֗

י ְוִלְבֵנ֥י ָבֶנֽי ם ְלָבֶנ֖ י ַחֶּי֑י ְוהֹוַדְעָּת֥ ל יְֵמ֣ ֹ֖ ֔ ּכ ְב ְדָּת } י{: ִמְּלָב֣ ר ָעַמ֜ ֗יֹום ֲאֶׁש֨
 ֮ ֶהי ה ֱא י יְהָו֣ י ַהְקֶהל ִלְפנֵ֨ ה ֵאַל֗ ר יְהָו֜ ֹ֨ ם ֶאת-ִל֙י ֶאת-ְּבחֵֹר֒ב ֶּבֱאמ ם ְוַאְׁשִמֵע֖ -ָהָע֔

י ָּכל ה אִֹת֗ ר יְִלְמ֜דּון ְליְִרָא֣ י ֲאֶׁש֨ ם ַחּיִי֙ם ַעל-ְּדָבָר֑ ר ֵה֤ ה ְוֶאת-ַהּיִָמי֙ם ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ -ָה֣
ם יְַלֵּמֽדּון ַחת} יא{: ְּבנֵיֶה֖ ר ָּבֵאׁ֙ש ַעד ַוִּתְקְר֥בּון ַוַּתַֽעְמ֖דּון ַּת֣ ר ּבֵֹע֤ ר ְוָהָה֞ ֵל֣ב -ָהָה֑

ֶׁש ָעָנ֥ן ַוֲעָרֶפֽל ֹ֖ יִם ח ׁש ֤קֹול ְּדָבִרי֙ם } יב{: ַהָּׁשַמ֔ ם ִמּ֣תֹו ָהֵא֑ ר יְהָו֛ה ֲאֵליֶכ֖ ַויְַדֵּב֧
י ֽקֹול ים זּוָלִת֥ ים ּוְתמּוָנ֛ה ֵאינְֶכ֥ם רִֹא֖ ם ׁשְֹמִע֔ ם ֶאת} יג{: ַאֶּת֣ ד ָלֶכ֜  ְּבִרי֗תֹו- ַוּיֵַּג֨

ם ַעל ים ַוּֽיְִכְּתֵב֔ ֶרת ַהְּדָבִר֑ ה ֶאְתֶכ֙ם ַלֲעׂ֔שֹות ֲעֶׂש֖ ר ִצָּו֤ י ֻל֥חֹות ֲאָבִנֽים-ֲאֶׁש֨ : ְׁשֵנ֖
ם } יד{ ים ַלֲעׂשְֹתֶכ֣ ים ּוִמְׁשָּפִט֑ ם ֻחִּק֖ ד ֶאְתֶכ֔ וא ְלַלֵּמ֣ ת ַהִה֔ ה יְהָו֙ה ָּבֵע֣ י ִצָּו֤ ְואִֹת֞

ים ָׁש֖  ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם ָּבָא֕ ד } טו{: ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽהאָֹת֔ ֹ֖ ם ְמא ְונְִׁשַמְרֶּת֥
א ְרִאיֶת֙ם ָּכל ֤ י  ם ִּכ֣ ב ִמּ֥תֹו -ְלנְַפׁשֵֹתיֶכ֑ ה ֲאֵליֶכ֛ם ְּבחֵֹר֖ ר יְהָו֧ ה ְּב֗יֹום ִּדֶּב֨ ְּתמּונָ֔

ן} טז{: ָהֵאֽׁש ֶסל ְּתמּוַנ֣ת ָּכל-ֶּפ֨ ם ָלֶכ֛ם ֶּפ֖ ֶמל ַּתְבִנ֥י-ַּתְׁשִח֔תּון ַוֲעִׂשיֶת֥ ר ֥אֹו ָס֑ ת זָָכ֖
ית ָּכל} יז{: נְֵקָבֽה ֶרץ ַּתְבנִי֙ת ָּכל-ַּתְבנִ֕ ר ָּבָא֑ ה ֲאֶׁש֣ ר ָּת֖עּוף -ְּבֵהָמ֖ ף ֲאֶׁש֥ ִצּ֣פֹור ָּכנָ֔

ית ָּכל} יח{: ַּבָּׁשָמֽיִם ה ַּתְבִנ֛ית ָּכל-ַּתְבנִ֕ ׂש ָּבֲאָדָמ֑ ַחת -ָּדָג֥ה ֲאֶׁשר-רֵֹמ֖ יִם ִמַּת֥ ַּבַּמ֖
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ָרִאיָת ֶאתִּתָּׂש֨ -ּוֶפן} יט{: ָלָאֶֽרץ ֽ֠ יְָמה ְו י ַהָּׁשַמ֗ ֶמׁש ְוֶאת-א ֵעינֶ֜ ַח ְוֶאת-ַהֶּׁש֨ -ַהּיֵָר֜
ק יְהָו֤ה  ר ָחַל֜ ם ֲאֶׁש֨ ם ַוֲעַבְדָּת֑ יִם ְונִַּדְחָּת֛ ְוִהְׁשַּתֲחִו֥יָת ָלֶה֖ א ַהָּׁשַמ֔ ל ְצָב֣ ֹ֚ ים ּכ ַהּֽכֹוָכִב֗

ַחת ָּכל ים ַּת֖ ם ְלכֹל֙ ָהַֽעִּמ֔ ֙ אָֹת֔ י ֶה֙ ה ַוּיֹוִצ֥א } כ{: ָמֽיִםַהּׁשָ -ֱא ח יְהָו֔ ְוֶאְתֶכ֙ם ָלַק֣
ה ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה ם נֲַחָל֖ יִם ִלְה֥יֹות ֛לֹו ְלַע֥ ַוֽיהָו֥ה } כא{: ֶאְתֶכ֛ם ִמּ֥כּור ַהַּבְרֶז֖ל ִמִּמְצָר֑

י ַעל-ִהְתַאּנֶף י ָעְבִר֙י ֶאת-ִּב֖ ע ְלִבְלִּת֤ ם ַוּיִָּׁשַב֗ ן ּוְלִבְלּתִ -ִּדְבֵריֶכ֑ -בֹ֙א ֶאל- יַהּיְַרֵּד֔
֖ נֲַחָלֽה ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ ה ֱא ה ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ ֶרץ } כב{: ָהָא֣ י ֵמ֙ת ָּבָא֣ י ָאנִֹכ֥ ִּכ֣

ר ֶאת את ֵאיֶנּ֥נִי עֵֹב֖ ֹ֔ ם ֶאת-ַהּז ים ִוֽיִרְׁשֶּת֕ ְבִר֔ ֹֽ ן ְוַאֶּת֙ם ע ה -ַהּיְַרֵּד֑ ֶרץ ַהּטֹוָב֖ ָהָא֥
ם ֶּפֽ } כג{: ַהּזֹֽאת ת -ִּתְׁשְּכחּ֙ו ֶאת-ןִהָּׁשְמ֣רּו ָלֶכ֗ ר ָּכַר֖ ם ֲאֶׁש֥ ֵהיֶכ֔ ֣ ית יְהָו֙ה ֱא ְּבִר֤

ֶהֽי ֖ יְהָו֥ה ֱא ר ִצְּו ל ֲאֶׁש֥ ֹ֔ ֶסל֙ ְּת֣מּונַת ּכ ם ֶּפ֙ ם ָלֶכ֥ ם ַוֲעִׂשיֶת֨ ה } כד{: ִעָּמֶכ֑ י יְהָו֣ ִּכ֚
ל ַקָּנֽא ה ֑הּוא ֵא֖ ׁש אְֹכָל֖ י ֵא֥ ֶה֔ ים תֹוִל֤יד ָּבנִ - ִּכֽי} כה{) פ: (ֱא י֙ם ּוְבֵנ֣י ָבנִ֔

ע ְּבֵעיֵנ֥י  ם ָהַר֛ ל ַוֲעִׂשיֶת֥ ֹ֔ ֶסל֙ ְּת֣מּונַת ּכ יֶתם ֶּפ֙ ם ַוֲעִׂש֤ ֶרץ ְוִהְׁשַחֶּת֗ ם ָּבָא֑ ְונֹוַׁשנְֶּת֖
י ְלַהְכִעיֽסֹו-יְהָוֽה ֶה֖ ם ַהּ֜יֹום ֶאת} כו{: ֱא יִם ְוֶאת-ַהִעידִֹת֩י ָבֶכ֨ ֶרץ -ַהָּׁשַמ֣ ָהָא֗

ד ּתֹאֵבדּו֮ן -ִּכֽי ֹ֣ ים ֶאתָאב ם עְֹבִר֧ ר ַאֶּת֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ל ָהָא֔ ָּמה -ַמֵה֒ר ֵמַע֣ ן ָׁש֖ ַהּיְַרֵּד֛
א ֽ ּה  ד ִּתָּׁשֵמֽדּון-ְלִרְׁשָּת֑ י ִהָּׁשֵמ֖ יָה ִּכ֥ ן יִָמי֙ם ָעֶל֔ ה } כז{: ַתֲאִריֻכ֤ יץ יְהָו֛ ְוֵהִפ֧

ר יְ  ם ֲאֶׁש֨ ר ַּבּגֹויִ֕ י ִמְסָּפ֔ ים ְונְִׁשַאְרֶּת֙ם ְמֵת֣ ם ָּבַעִּמ֑ ָּמהֶאְתֶכ֖ ם ָׁשֽ ג יְהָו֛ה ֶאְתֶכ֖ : נֵַה֧
ֽא-ַוֲעַבְדֶּתם} כח{ ר  ֶבן ֲאֶׁש֤ ץ ָוֶא֔ ם ֵע֣ י ָאָד֑ ה יְֵד֣ ים ַמֲעֵׂש֖ ִה֔ ם ֱא א -ָׁש֣ ֣ יְִראּו֙ן ְו

א יְִריֻחֽן ֥ א יֹֽאְכ֖לּון ְו ֥ ם ֶאת} כט{: יְִׁשְמ֔עּון ְו ם ִמָּׁש֛ י -ּוִבַּקְׁשֶּת֥ ֶה֖ יְהָו֥ה ֱא
י  אָת ִּכ֣ ּנּו ְּבָכלּוָמָצ֑ ֖ ּוְבָכל-ִתְדְרֶׁש֔ ל } ל{: נְַפֶׁשֽ-ְלָבְב ֹ֖ ֔ ּוְמָצ֕אּו ּכ ר ְל ַּבַּצ֣

ים ְוַׁשְבָּת֙ ַעד ֶּלה ְּבַאֲחִרי֙ת ַהּיִָמ֔ ים ָהֵא֑ י ְוָׁשַמְעָּת֖ ְּבקֹֽלֹו-ַהְּדָבִר֣ ֶה֔ ה ֱא : יְהָו֣
֖ } לא{ א יְַרְּפ ֥ י  ֶה֔ ה ֱא ל ַרחּו֙ם יְהָו֣ י ֵא֤ א יְִׁשַּכ֙ח ֶאתִּכ֣ ֤ א יְַׁשִחיֶת֑ ְו ֣ -ְו

ע ָלֶהֽם ר נְִׁשַּב֖ י ֲאֶׁש֥ ית ֲאבֶֹת֔ י ְׁשַאל} לב{: ְּבִר֣ ים ֲאֶׁשר-ִּכ֣ אׁשֹנִ֜ ים ִרֽ -נָ֩א ְליִָמ֨
י ְלִמן ים -ָה֣יּו ְלָפנֶ֗ ִה֤ א ֱא יִם -ָאָד֙ם ַעל| ַהּיֹו֙ם ֲאֶׁש֩ר ָּבָר֨ ה ַהָּׁשַמ֖ ֶרץ ּוְלִמְקֵצ֥ ָהָא֔

הּו-ְוַעד ֹֽ ע ָּכמ ה ֖אֹו ֲהנְִׁשַמ֥ ר ַהָּגדֹול֙ ַהּזֶ֔ ה ַּכָּדָב֤ יִם ֲהִנְֽהיָ֗ ה ַהָּׁשָמ֑ ַמֽע } לג{: ְקֵצ֣ ֲהָׁש֣
ר ִמּתֹו ים ְמַדֵּב֧ ִה֜ ׁש ַּכֲאֶׁשר-ָע֩ם ֨קֹול ֱא ה ַוֶּיִֽחי-ָהֵא֛ ְעָּת ַאָּת֖ | ֣אֹו } לד{: ָׁשַמ֥

ַחת ֣לֹו גֹו֮י מִ  בֹוא ָלַק֨ ים ָל֠ ִה֗ ה ֱא ים ֲהנִָּס֣ ת ּוְבמֹוְפִת֜ ֹ֨ ֶרב ּגֹו֒י ְּבַמּסֹ֩ת ְּבאֹת ֶּק֣
כֹל ֲאֶׁשר ים ְּכ֠ ים ְּגדִֹל֑ ה ּוְבמֹוָרִא֖ ה ּוְבָי֤ד ֲחזָָק֙ה ּוִבזְ֣רֹוַע נְטּויָ֔ ם -ּוְבִמְלָחָמ֗ ה ָלֶכ֜ ָעָׂש֨

יִם ְלֵעיֶנֽי ֵהיֶכ֛ם ְּבִמְצַר֖ ה ֱא ה} לה{: יְהָו֧ י יְהָו֖ ַעת ִּכ֥ ָת ָלַד֔ ֣הּוא  ַאָּת֙ה ָהְרֵא֣
ין ֖עֹוד ִמְלַבּֽדֹו ים ֵא֥ ִה֑ ֥ ֶאת-ִמן} לו{: ָהֱא יִם ִהְׁשִמֽיֲע ּךָ ְוַעל-ַהָּׁשַמ֛ - קֹ֖לֹו ְליְַּסֶר֑

֙ ֶאת ֶרץ ֶהְרֲא ְעָּת ִמּ֥תֹו ָהֵאֽׁש-ָהָא֗ יו ָׁשַמ֖ ה ּוְדָבָר֥ י } לז{: ִאּׁ֣שֹו ַהְּגדֹוָל֔ ַחת ִּכ֤ ְוַת֗
ר ּבְ -ָאַה֙ב ֶאת י ַוּיְִבַח֥ יִםֲאבֶֹת֔ ל ִמִּמְצָרֽ ֹ֖ ֧ ְּבָפָנ֛יו ְּבכֹ֥חֹו ַהָּגד יו ַוּיֹוִצֲֽא : זְַר֖עֹו ַאֲחָר֑

֗ ָלֶֽתת} לח{ י ַלֲהִבֽיֲא ֖ ִמָּפֶנ֑ ים ִמְּמ יׁש ּגֹוִי֛ם ְּגדִֹל֧ים ַוֲעֻצִמ֛ ֧ ֶאת-ְלהֹוִר֗ - ְל
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ה ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה ם נֲַחָל֖ י יְהָו֙ה ֣הּוא -ֶאל ְויַָדְעָּת֣ ַהּ֗יֹום ַוֲהֵׁשבֹתָ֮ } לט{: ַאְרָצ֛ ֒ ִּכ֤ ְלָבֶב
ַעל ְוַעל יִם ִמַּמ֔ ים ַּבָּׁשַמ֣ ִה֔ ין ֽעֹוד-ָהֱֽא ַחת ֵא֖ ֶרץ ִמָּת֑ יו -ְוָׁשַמְרָּת֞ ֶאת} מ{: ָהָא֖ ֻחָּק֣

ַען - ְוֶאת י ּוְלַמ֨ י ַאֲחֶר֑ ֔ ּוְלָבֶנ֖ ב ְל ֙ ַהּ֔יֹום ֲאֶׁש֙ר יִיַט֣ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֤ יו ֲאֶׁש֨ ִמְצֹוָת֗
י יִָמי֙ם ַעלּתַ  ֖ ָּכל-ֲאִר֤ ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֛ ה ֱא ר יְהָו֧ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ }  מא{) פ: (ַהּיִָמֽים- ָה֣

ה ָׁשֶֽמׁש ן ִמזְְרָח֖ ֶבר ַהּיְַרֵּד֑ ים ְּבֵע֖ ׁש ָעִר֔ ֣ יל מֶֹׁש֙ה ָׁש ז יְַבִּד֤ ס } מב{: שלישי  ָא֣ ָלנֻ֨
ח ֶאת ר יְִרַצ֤ ַח ֲאֶׁש֨ ָּמה רֹוֵצ֗ הּ֙ו ּבִ -ָׁש֜ א-ְבִליֵרֵע֙ ַעת ְו֛הּוא  ׂשֵֹנ֥א ֖לֹו ִמְּת֣מֹול -ַד֔

ס ֶאל ת ִמן-ִׁשְלׁ֑שֹום ְונָ֗ ל ָוָחֽי-ַאַח֛ ים ָהֵא֖ ֶרץ -ֶאת} מג{: ֶהָעִר֥ ר ְּבֶא֥ ֶצר ַּבִּמְדָּב֛ ֶּב֧
י ְוֶאת ר ָלֽראּוֵבִנ֑ ֹ֖ י ְוֶאת-ַהִּמיׁש ת ַּבִּגְלָע֙ד ַלָּגִד֔ ֹ֤ י-ָראמ ן ַלְֽמנִַּׁשֽ } מד{: ּגֹוָל֥ן ַּבָּבָׁש֖

ה ֲאֶׁשר את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל-ְוז ה ִלְפֵנ֖ ם מֶֹׁש֔ ים } מה{: ָׂש֣ ת ְוַהֻֽחִּק֖ ֹ֔ ֶּלה ָהֵֽעד ֵא֚
ר מֶֹׁש֙ה ֶאל ר ִּדֶּב֤ ים ֲאֶׁש֨ יִם-ְוַהִּמְׁשָּפִט֑ ם ִמִּמְצָרֽ ל ְּבֵצאָת֖ ֶבר } מו{: ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ְּבֵע֨

י יְא ֚מּול ֵּב֣ ן ַּבַּג֗ ב ְּבֶחְׁשּ֑בֹון ַהּיְַרֵּד֜ ר יֹוֵׁש֖ י ֲאֶׁש֥ ֶל ָהֱֽאמִֹר֔ ֶרץ ִסיחֹ֙ן ֶמ֣ ת ְּפ֔עֹור ְּבֶא֗
יִם ם ִמִּמְצָרֽ ל ְּבֵצאָת֖ ה מֶֹׁש֙ה ּוְבֵנֽי יְִׂשָרֵא֔ ר ִהָּכ֤ ַאְר֜צֹו -ַוִּיֽיְרׁ֨שּו ֶאת} מז{: ֲאֶׁש֨

ֶרץ - ְוֶאת י אֲ -֣עֹוג ֶמֶֽל| ֶא֣ י ָהֱֽאמִֹר֔ ן ְׁשנֵ֙י ַמְלֵכ֣ ח ַהָּבָׁש֗ ן ִמזְַר֖ ֶבר ַהּיְַרֵּד֑ ר ְּבֵע֣ ֶׁש֖
ר ַעל} מח{: ָׁשֶֽמׁש ר ֲאֶׁש֨ ן ְוַעד-ְׂשַפת-ֵמֲערֵֹע֞ ֹ֛ ן ֥הּוא ֶחְרֽמֹון-ַנַ֧חל ַאְרנ ֹ֖ ר ִׂשיא : ַה֥

ת ַהִּפְסָּגֽה- ְוָכל} מט{ ֹ֥ ַחת ַאְׁשּד ה ַּת֖ ד ָי֣ם ָהֲעָרָב֑ ָחה ְוַע֖ ֶבר ַהּיְַרֵּד֙ן ִמזְָר֔ ה ֵע֤ ֲעָרָב֜   : ָה֨

  

  

  

  ה פרקדברים 

א מֶֹׁש֮ה ֶאל}  א{ ע יְִׂשָרֵאל֙ ֶאת-ָּכל-רביעי  ַוּיְִקָר֣ ם ְׁשַמ֤ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ -יְִׂשָרֵא֒ל ַוּי
ים ְוֶאת ם -ַהֻחִּק֣ ם אָֹת֔ ם ַהּ֑יֹום ּוְלַמְדֶּת֣ ר ְּבָאזְנֵיֶכ֖ י ּדֵֹב֥ ר ָאנִֹכ֛ ים ֲאֶׁש֧ ַהִּמְׁשָּפִט֔

ם ַלֲעׂשָֹתֽם ינ} ב{: ּוְׁשַמְרֶּת֖ ֵה֗ ה ֱא ביְהָו֣ ית ְּבחֵֹרֽ נּו ְּבִר֖ ת ִעָּמ֛ א ֶאת} ג{: ּו ָּכַר֥ ֣-
ה ֶאת ת יְהָו֖ ינּו ָּכַר֥ ה ַהּ֖יֹום ֻּכָּל֥נּו -ֲאבֵֹת֔ ֹ֛ ֶּלה פ ְחנּו ֵא֥ נּו ֲאנַ֨ י ִאָּת֗ את ִּכ֣ ֹ֑ ית ַהּז ַהְּבִר֣

ר ִמּ֥תֹו ָהֵאֽׁש| ָּפִנ֣ים } ד{: ַחִּיֽים ה ִעָּמֶכ֛ם ָּבָה֖ ר יְהָו֧ ים ִּדֶּב֨ נִֹכי } ה{: ְּבָפנִ֗ ָא֠
ד ֵּבין ם ֶאת-עֵֹמ֨ וא ְלַהִּג֥יד ָלֶכ֖ ת ַהִה֔ ה ּוֵבֽינֵיֶכ֙ם ָּבֵע֣ י יְֵראֶת֙ם -יְהָו֤ ה ִּכ֤ ר יְהָו֑ ְּדַב֣

א ֽ ׁש ְו ר-ִמְּפֵנ֣י ָהֵא֔ ֹֽ ר ֵלאמ ם ָּבָה֖ ר } ו{) ס: (ֲעִליֶת֥ י ֲאֶׁש֧ ֶה֔ ה ֱא ָאֽנִֹכ֙י יְהָו֣
ית יִם ִמֵּב֣ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֵמֶא֥ ים הֹוֵצאִת֛ ֽ א יְִהֶי֥ה} ז{: ֲעָבִד֑ ים -֣ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ִה֥֨ ֩ ֱא ֛ ְל
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יַ -ַעל ֽ֗ ֽא} ח{: ָּפָנ ה-֣ ֶסל֙ -ַתֲעֶׂש֥ ֣ ֶפ֣֙ ֥ יִ֙ם -ָּכל| ְל ר ַּבָּׁשַמ֣֙ ה ֲאֶׁש֤֣ ֩ר | ְּתמּונָ֔֡ ַעל ַוֲאֶׁש֥ ִמַּמ֔֡
֣יִם  ר ַּבַּמ֖ ַחת ַוֲאֶׁש֥ ֶרץ ִמָּת֑֜ ֶרץ| ָּבָא֖֨ ַחת ָלָאֽ֗ א תִ -א} ט{: ִמַּת֥֣ ֣ ֮ם ְו ה ָלֶה֖ ְׁשַּתֲחֶו֥֣

ֵקד ֲעֹ֨ון ָא֧בֹות ַעל ֹ֠ א ּפ ל ַקּנָ֔ ֙ ֵא֣ י ֶה֙ ה ֱא י יְהָו֤ י ָאנִֹכ֞ ֒ם ִּכ֣ ים -ָּבִנ֛ים ְוַעל-ָתָעְבֵד֑ ִׁשֵּלִׁש֥
י-ְוַעל ֽ ים ְלׂשֹנְָא֑ י } י{: ִרֵּבִע֖ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ ים ְלאֲֹהַב֖ ֶס֙ד ַלֲֽאָלִפ֑֔ ֙ ֶׂשה ֶח֖ ֥ ֹ֤ ) מצותו(ְוע

א ֶאת} יא{) ס: (יִמְצֹוָתֽ א ִתָּׂש֛ ה -ֵׁשֽם-֥ א יְנֶַּק֙ה יְהָו֔ ֤ י  ְוא ִּכ֣ י ַלָּׁש֑ ֶה֖ יְהָו֥ה ֱא
ת ֲאֶׁשר א ֶאת-ֵא֛ ְוא-יִָּׂש֥ ֹור ֶאת} יב{) ס: (ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ ֹו -ָׁש֣מ֛ ת ְלַקְּדׁ֑ש֜ ֥יֹו֩ם ַהַּׁשָּב֖֨

 ֣ ֖ ר ִצְּו י| ַּכֲאֶׁש֥ ֶהֽ֗ ה ֱא ֶׁשת} יג{: יְהָו֥֣ ל ֵׁש֤֣ יָת ּֿכָ ֮ד ְוָעִׂש֖֣ ֹ֔ י֙ם ַּתֲֽעב ֒ -יִָמ֣ : ְמַלאְכֶּתֽ
֣ת } יד{ י ַׁשָּב֖ ה ָכל| ְו֙יֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֜֔ א ַתֲעֶׂש֣ ֣ י  ֶה֑֗ ֣ה ֱא ֽ-ַליהָו֖ ה ּוִבנְ ה ַאָּת֣ - ְמָלאָכ֡

ֽ ֜ ְוָכל-ּוִבֶּת֣ ְוַעְבְּד ְר ֹֽ ֨ ַוֲחמ ֲאָמֶת ְוׁשֹוְר ֙ -ַו֠ ַען  ְּבֶהְמֶּת֗ ְוֵגְֽר י ְלַמ֗ ר ִּבְׁשָעֶר֔ ֲאֶׁש֣
֖ ָּכ֑מֹֽו ֥ ַוֲאָמְת י} טו{: יָ֛נּוַח ַעְבְּד ֗ ִּכ֣ יָת֙ -ְוזַָכְרָּת֞ ֶבד ָהִי֣֙ ֩ | ֶע֤֥ ֜ ֲא יִם ַוּיִֹצ֨ ֶרץ ִמְצַר֔֗ ְּבֶא֣

ה ַעל ַע נְטּוָי֑֔ ֹ֣ ֙ה ּוִבזְר ֙ם ְּבָי֥֤ד ֲחזָָק֖ ֙ ִמָּׁש֔ י ֶה֤֙ ה ֱא ֙ יְ -יְהָו֤֨ ן ִצְּו י ַלֲעׂ֖שֹות ֵּכ֗ ֶה֔ ה ֱא הָו֣
ה }  טז{) ס: (֥יֹום ַהַּׁשָּבֽת-ֶאת ֖ יְהָו֣ ר ִצְּו ֙ ְוֶאת ִאֶּמ֔ ַּכֲאֶׁש֥ י ד ֶאת ָאִב֙ ַּכֵּב֤

ַען  י ְלַמ֣ ֶה֑ י | ֱא ֶה֖ ה ֲאֶׁשר יְהָו֥ה ֱא ל ָהֲֽאָדָמ֔ ַע֙ן ִי֣יַטב ָל֔ ַע֚ י ּוְלַמ֙ ן יֶָמ֗ יֲַאִריֻכ֣
ֽ ן ָל ְרָצֽח}  יז{) ס: (נֵֹת֥ א ּֿתִ ֖ ף) ס: (֥ ֽ נְָא֑ ֣א ּֿתִ ֖ ב) ס: (ְו ֹֽ֔ גְנ ֣א ּֿתִ ֖ ֽא ) ס: (ְו ְו

ְוא ד ָׁשֽ ֖ ֵע֥ ֲע ֶׁשת ֵרֶע֑ }  יח{) ס: (ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ד ֵא֣ ֹ֖ א ַתְחמ ֥ ה ) ס(ְו א ִתְתַאֶּו֜ ֨ ְו
הּו ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו ׁשֹו֣רֹו ַוֲחמֹ֔רֹו וְ  ית ֵרֶע֗ ָׂשֵד֜ ר ְלֵרֶעֵּֽב֣ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ }  יט{) ס: (כ

ה ֶאל-חמישי  ֶאֽת ֶּלה ִּדֶּב֩ר יְהָו֨ ים ָהֵא֡ ר ִמּ֤תֹו ָהֵאׁ֙ש -ָּכל-ַהְּדָבִר֣ ם ָּבָה֗ ְקַהְלֶכ֜
ם ַעל ף ַוּֽיְִכְּתֵב֗ א יָָס֑ ֣ ל ֥קֹול ָּג֖דֹול ְו ים ַוּֽיְִּתֵנ֖ם ֵאָלֽי-ֶהָֽעָנ֣ן ְוָהֲֽעָרֶפ֔ ת ֲאָבנִ֔ ֹ֣ : ְׁשנֵ֙י ֻלח

ם ֶאת} כ{ י ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ י -ַויְִה֗ ׁש ַוִּתְקְר֣בּון ֵאַל֔ ר ָּבֵא֑ ר ּבֵֹע֣ ֶׁש ְוָהָה֖ ֹ֔ ַהּקֹול֙ ִמּ֣תֹו ַהח
ם ְוזְִקנֵיֶכֽם-ָּכל י ִׁשְבֵטיֶכ֖ ינּ֙ו ֶאת} כא{: ָראֵׁש֥ ֵה֙ ה ֱא נּו יְהָו֤ ן ֶהְרָא֜ -ַוּתֹאְמ֗רּו ֵה֣

ְענּו- ָּגְד֔לֹו ְוֶאת-ְּכבֹ֣דֹו ְוֶאת ינּו ִּכֽי קֹ֥לֹו ָׁשַמ֖ ׁש ַהּ֤יֹום ַהּזֶ֙ה ָרִא֔ ר -ִמּ֣תֹו ָהֵא֑ יְַדֵּב֧
ים ֶאת ִה֛ ם ָוָחֽי-ֱא ה } כב{: ָהָֽאָד֖ ׁש ַהְּגדָֹל֖ נּו ָהֵא֥ אְכֵל֔ ֹֽ י ת ָּמה נָ֔מּות ִּכ֣ ְוַעָּת֙ה ָל֣

את ִאם ֹ֑ ים -ַהּז ְׁשמַֹע ֶאת| יְֹסִפ֣ ְחנּו ִל֠ ינּו ֖עֹוד ָוָמְֽתנ-ֲאנַ֗ ֵה֛ ה ֱא י } כג{: ּו֨קֹול יְהָו֧ ִּכ֣
י ָכל ר ִמּתֹו-ִמ֣ ים ְמַדֵּב֧ ים ַחּיִ֜ ִה֨ ע קֹול֩ ֱא ר ָׁשַמ֣ ר ֲאֶׁש֣ נּו ַוֶּיִֽחי-ָּבָׂש֡ ֹ֖ ׁש ָּכמ : ָהֵא֛

ת ָּכל} כד{ ע ֵא֛ ב ַאָּת֙ה ּֽוֲׁשָמ֔ ְּת -ְקַר֤ ינּו ְוַא֣ ֵה֑ ה ֱא ר יְהָו֣ ר יֹאַמ֖ ינּו | ֲאֶׁש֥ ר ֵאֵל֗ ְּתַדֵּב֣
ר יְַדּבֵ֜ -ֵא֩ת ָּכל ינּוֲאֶׁש֨ ְענּו ְוָעִׂשֽ י ְוָׁשַמ֥ ינּו ֵאֶל֖ ֵה֛ ה ֱא ע יְהָו֙ה } כה{: ר יְהָו֧ ַוּיְִׁשַמ֤

ַמְעִּתי ֶאת-ֶאת י ָׁש֠ ה ֵאַל֗ אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ י ַוּי ם ֵאָל֑ ם ְּבַדֶּבְרֶכ֖ ם -֣קֹול ִּדְבֵריֶכ֔ י ָהָע֤ ֨קֹול ִּדְבֵר֜
יבּו ָּכל י ֵהיִט֖ ר ִּדְּב֣רּו ֵאֶל֔ ר-ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֣ ה -ִמֽי} כו{: ִּדֵּבֽרּו ֲאֶׁש֥ ם זֶ֜ ן ְוָהיָ֩ה ְלָבָב֨ יִֵּת֡
ר ֶאת ֹ֥ י ְוִלְׁשמ ה אִֹת֛ ם ְליְִרָא֥ י ָּכל-ָּכל-ָלֶה֗ ם -ִמְצֹוַת֖ ב ָלֶה֛ ַען יִיַט֥ ים ְלַמ֨ ַהּיִָמ֑

ם ְלעָֹלֽם ם ְלָאֳהֵליֶכֽם} כז{: ְוִלְבנֵיֶה֖ ם ׁ֥שּובּו ָלֶכ֖ ר ָלֶה֑ ֹ֣ ה ּפֹ֮ה } כח{: ֵל֖ ֱאמ ְוַאָּת֗
 ֹ֣ ת ָּכלֲעמ י ֵא֧ ה ֵאֶל֗ ם -ד ִעָּמִד֒י ַוֲאַדְּבָר֣ ר ְּתַלְּמֵד֑ ים ֲאֶׁש֣ ים ְוַהִּמְׁשָּפִט֖ ַהִּמְצָו֛ה ְוַהֻחִּק֥
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ם ְלִרְׁשָּתּֽה ן ָלֶה֖ י נֵֹת֥ ר ָאנִֹכ֛ ֶרץ ֲאֶׁש֧ ר } כט{: ְוָעׂ֣שּו ָבָא֔ ם ַלֲעׂ֔שֹות ַּכֲאֶׁש֥ ּוְׁשַמְרֶּת֣
 ֥ ם  ם ֶאְתֶכ֑ ֵהיֶכ֖ אלִצָּו֛ה יְהָו֥ה ֱא ֹֽ ין ּוְׂשמ רּו יִָמ֥ ר -ְּבָכל} ל{: א ָתֻס֖ ֶר ֲאֶׁש֨ ַהֶּד֗

ים  ם יִָמ֔ ם ְוַהֲאַרְכֶּת֣ ַען ִּתְֽחיּו֙ן ְו֣טֹוב ָלֶכ֔ כּו ְלַמ֤ ם ֵּתֵל֑ ֵהיֶכ֛ם ֶאְתֶכ֖ ה ֱא ה יְהָו֧ ִצָּו֜
ר ִּתֽיָרֽׁשּון ֶרץ ֲאֶׁש֥   : ָּבָא֖

  

  ו דברים פרק

ה ַהֻֽחִּקי֙ם ְוהַ } א{ את ַהִּמְצָו֗ ֹ֣ ם ְוז ד ֶאְתֶכ֑ ם ְלַלֵּמ֣ ֵהיֶכ֖ ר ִצָּו֛ה יְהָו֥ה ֱא ים ֲאֶׁש֥ ִּמְׁשָּפִט֔
ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה ים ָׁש֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ א ֶאת} ב{: ַלֲעׂ֣שֹות ָּבָא֔ ַען ִּתיָר֜ ה -ְלַמ֨ יְהָו֣

ְׁשמֹר ֶאת י ִל֠ ֶה֗ ֒ -ָּכל-ֱא י ְמַצֶּו ר ָאנִֹכ֣ יו ּוִמְצֹוָתי֮ו ֲאֶׁש֣ ֣ ּוֶבן ֻחּקָֹת֣ ֔ -ַאָּת֙ה ּוִבנְ ִּבנְ
ן יֶָמֽי ַען יֲַאִרֻכ֥ י ַחֶּי֑י ּוְלַמ֖ ל יְֵמ֣ ֹ֖ ְוָׁשַמְעָּת֤ יְִׂשָרֵאל֙ ְוָׁשַמְרָּת֣ ַלֲעׂ֔שֹות ֲאֶׁש֙ר } ג{: ּכ

רֶ  ֙ ָל֔ ֶא֛ י י ֲאבֶֹת֙ ֵה֤ ה ֱא ר יְהָו֜ ד ַּכֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ֹ֑ ר ִּתְרּ֖בּון ְמא ֔ ַוֲאֶׁש֥ ב ְל ת יִיַט֣ ץ זַָב֥
ב ּוְדָבֽׁש ינּו יְהָו֥ה }  ד{) פ: (ָחָל֖ ֵה֖ ל יְהָו֥ה ֱא ע יְִׂשָרֵא֑ } ה{: ֶאָחֽד| שישי  ְׁשַמ֖

י ְּבָכל ֶה֑ ה ֱא ת יְהָו֣ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ֥ ּוְבָכל-ְוָא֣ ֖ ּוְבָכל-ְלָבְב ְוָה֞יּו } ו{: ְמאֶֹדֽ-נְַפְׁש
י ְמַצּוְ  ר ָאנִֹכ֧ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗ י } ז{: ְלָבֶבֽ-֛ ַהּ֖יֹום ַעלַהְּדָבִר֣ ם ְלָבנֶ֔ ְוִׁשּנַנְָּת֣

֖ ּוְבקּוֶמֽ ֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ֣ ַבֶּד֔ ֙ ּוְבֶלְכְּת ֤ ְּבֵביֶת֙ ם ְּבִׁשְבְּת ם } ח{: ְוִדַּבְרָּת֖ ָּב֑ ּוְקַׁשְרָּת֥
ין ֵעיֶנֽי-ְל֖אֹות ַעל ת ֵּב֥ ֹ֖ ת ֵּביֶת֖ -ם ַעלּוְכַתְבּתָ֛ } ט{: יֶָד֑ ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ ֹ֥ ְמזּוז

י ֣ } י{) ס: (ּוִבְׁשָעֶרֽ י יְִביֲא ה ִּכ֥ י ֶאל| ְוָהיָ֞ ֶה֗ ה ֱא ע -יְהָו֣ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֜
א ר  ת ֲאֶׁש֥ ֹ֖ ת ְוטֹב ֥ ֹ ים ְּגד ב ָלֶ֣תת ָל֑ ָעִר֛ ֹ֖ ק ּֽוְליֲַעק ם ְליְִצָח֥ י ְלַאְבָרָה֛ - ַלֲאבֶֹת֛

ים ָּכלּובָ֨ } יא{: ָבִנֽיתָ  ים ְמֵלִא֣ א-ִּת֜ ר  ר -טּו֮ב ֲאֶׁש֣ ת ֲחצּוִבי֙ם ֲאֶׁש֣ ֹ֤ ִמֵּלאָת֒ ּובֹר
א-א ר  ים ֲאֶׁש֣ ים ְוזֵיִת֖ ְבָּת ְּכָרִמ֥ ְעָּת ְוָאַכְלָּת֖ ְוָׂשָבְֽעּתָ -ָחַצ֔ ֔ } יב{: נָָט֑ ֶמר ְל ִהָּׁש֣
ח ֶאת-ֶּפן יִ -ִּתְׁשַּכ֖ ֶרץ ִמְצַר֖ ֛ ֵמֶא֥ ר הֹוִצֽיֲא ה ֲאֶׁש֧ ית ֲעָבִדֽיםיְהָו֑ - ֶאת} יג{: ם ִמֵּב֥

ד ּוִבְׁש֖מֹו ִּתָּׁשֵבֽעַ  ֹ֑ א ְואֹ֣תֹו ַתֲעב י ִּתיָר֖ ֶה֛ ה ֱא י } יד{: יְהָו֧ א ֵתְֽל֔כּון ַאֲחֵר֖ ֣
ר ְסִביבֹוֵתיֶכֽם ים ֲאֶׁש֖ ֵה֙י ָהַֽעִּמ֔ ים ֵמֱא ים ֲאֵחִר֑ ִה֣ ל ַקָּנ֛א יְהָו֥ה } טו{: ֱא י ֵא֥ ִּכ֣

י ְּבִקְרֶּב֑ ֶה֖ ֱחֶרה ַאף-ֶּפן ֱא ל ְּפֵנ֥י ָהֲאָדָמֽה- יֶ֠ ֔ ֵמַע֖ יְד ֙ ָּב֔ ְוִהְׁשִמ֣ י ֶה֙ ה ֱא : יְהָו֤
א ְתנַּ֔סּו ֶאת} טז{) ס( ם ַּבַּמָּסֽה-֣ ר נִִּסיֶת֖ ם ַּכֲאֶׁש֥ ֵהיֶכ֑ ה ֱא ָׁש֣מֹור } יז{: יְהָו֖

י-ִּתְׁשְמ֔רּון ֶאת יו ְוֻחָּק֖ ם ְוֵעדָֹת֥ ֵהיֶכ֑ ה ֱא ִֽמְצֹ֖ות יְהָו֣ ר ִצָּו יָת } יח{: ו ֲאֶׁש֥ ְוָעִׂש֛
אָת ְוָיַֽרְׁשָּת֙ ֶאת ַע֙ן ִי֣יַטב ָל֔ ּוָב֗ ה ְלַמ֙ ר ְוַהּ֖טֹוב ְּבֵעיֵנ֣י יְהָו֑ ה -ַהּיָָׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ָהָא֣

ה ַלֲאבֶֹתֽי-ֲאֶׁשר ע יְהָו֖ ף ֶאת} יט{: נְִׁשַּב֥ ֹ֥ ר -ָּכל-ַלֲהד ר ִּדֶּב֥ י ַּכֲאֶׁש֖ י ִמָּפֶנ֑ אֹיְֶב֖
ים -ִּכֽי} כ{) ס: (הָוֽהיְ  ת ְוַהֻֽחִּקי֙ם ְוַהִּמְׁשָּפִט֔ ֹ֗ ה ָהֵעד ר ָמ֣ ֹ֑ ר ֵלאמ ֛ ָמָח֖ ֥ ִבנְ יְִׁשָאְל
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ינּו ֶאְתֶכֽם ֵה֖ ר ִצָּו֛ה יְהָו֥ה ֱא ה } כא{: ֲאֶׁש֥ ֹ֖ ים ָהִי֥ינּו ְלַפְרע ֔ ֲעָבִד֛ ְוָאַמְרָּת֣ ְלִבנְ
נּו יְהָו֛ה ִמִּמְצַר֖  יִם ַוּיֹוִציֵא֧ הְּבִמְצָר֑ ת ּ֠ומְֹפִתים } כב{: יִם ְּבָי֥ד ֲחזָָקֽ ֹ֣ ה אֹות ן יְהָו֡ ַוּיִֵּת֣

ים  ים ְוָרִע֧ ה ּוְבָכל| ְּגדִֹל֨ ֹ֥ יִם ְּבַפְרע יא } כג{: ֵּבי֖תֹו ְלֵעיֵנֽינּו-ְּבִמְצַר֛ נּו הֹוִצ֣ ְואֹוָת֖
נּו ָלֶ֤תת ָל֙נּ֙ו ֶאת יא אָֹת֔ ַע֙ן ָהִב֣ ם ְלַמ֙ ע-ִמָּׁש֑ ר נְִׁשַּב֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ } כד{: ַלֲאבֵֹתֽינּו ָהָא֔

ה ַלֲעׂשֹו֙ת ֶאת נּו יְהָו֗ ה ֶאת-ָּכל-ַויְַצֵּו֣ ֶּלה ְליְִרָא֖ ים ָהֵא֔ ינּו ְל֥טֹוב -ַהֻחִּק֣ ֵה֑ ה ֱא יְהָו֣
נּו ְּכַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה-ָל֙נּ֙ו ָּכל ים ְלַחּיֵֹת֖ ה ִּתְֽהיֶה} כה{: ַהּיִָמ֔ נּו ִּכֽי-ּוְצָדָק֖ ר -ָּל֑ ֹ֨ נְִׁשמ

ר ִצָּוֽנּו-ָּכל-ַלֲעׂ֜שֹות ֶאת ינּו ַּכֲאֶׁש֥ ֵה֖ את ִלְפֵנ֛י יְהָו֥ה ֱא ֹ֗ ה ַהּז   ) ס: (ַהִּמְצָו֣

  

  ז דברים פרק

י ֶאל}  א{ ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ י יְִבֽיֲא ֶרץ ֲאֶׁשר-שביעי  ִּכ֤ ה ָבא-ָהָא֕ ָּמה -ַאָּת֥ ָׁש֖
ל ּֽגֹויִם ּה ְונַָׁש֣ ים -ְלִרְׁשָּת֑ י ַהִֽחִּת֩י ְוַהִּגרְ | ַרִּב֣ י ִמָּפנֶ֡ י ְוַהְּכנֲַעִנ֣י ְוַהְּפִרּזִ֗ י ְוָהֱאמִֹר֜ ָּגִׁש֨

ים ִמֶּמּֽךָ  ים ַוֲעצּוִמ֖ ם ַרִּב֥ ה גֹויִ֔ י ִׁשְבָע֣ י } ב{: ְוַהִֽחִּו֙י ְוַהיְבּוִס֔ ֶה֛ ה ֱא ם יְהָו֧ ּונְָתנָ֞
א ם  ם ַּתֲחִרי֙ם אָֹת֔ ם ַהֲחֵר֤ י ְוִהִּכיָת֑ א ְתחָ -ְלָפֶנ֖ ֥ ית ְו ם ְּבִר֖ ת ָלֶה֛ ֹ֥ } ג{: ֵּנֽםִתְכר

א  ֙ ם ִּבְּת ן ָּב֑ א ִתְתַחֵּת֖ ֥ א-ְו ן ִלְב֔נֹו ּוִבּ֖תֹו  ֽ-ִתֵּת֣ ח ִלְבֶנ יר ֶאת-ִּכֽי} ד{: ִתַּק֥ -יִָס֤
ה ַאף ים ְוָחָר֤ ים ֲאֵחִר֑ ִה֣ י ְוָעְב֖דּו ֱא ֙ ֵמַֽאֲחַר֔ ֖ ַמֵהֽר-ִּבנְ ם ְוִהְׁשִמיְד : יְהָו֙ה ָּבֶכ֔

ה ַתֲעׂשּו֙ -ִאם-ִּכֽי} ה{ ֹ֤ יֵרֶה֙ם  ּכ רּו ַוֲאֵׁשֽ ם ְּתַׁשֵּב֑ צּו ּוַמֵּצבָֹת֖ ֹ֔ ם ִּתּת ם ִמזְְּבחֵֹתיֶה֣ ָלֶה֔
ם ִּתְׂשְר֥פּון ָּבֵאֽׁש ֞ } ו{: ְּתגֵַּד֔עּון ּוְפִסיֵליֶה֖ י ְּב ֶה֑ ה ֱא ה ַליהָו֖ ם ָקדֹוׁ֙ש ַאָּת֔ י ַע֤ ִּכ֣

ר  ֹ | ָּבַח֣ ה ִמּכ ם ְסגָֻּל֔ י ִלְה֥יֹות לֹ֙ו ְלַע֣ ֶה֗ ה ֱא ר ַעליְהָו֣ ים ֲאֶׁש֖ : ְּפֵנ֥י ָהֲאָדָמֽה-ל֙ ָהַֽעִּמ֔
ם ִמָּכל} ז{ א ֵמֻֽרְּבֶכ֞ ם ִּכֽי- ֣ ר ָּבֶכ֑ ם ַוּיְִבַח֣ ק יְהָו֛ה ָּבֶכ֖ ים ָחַׁש֧ ט -ָהַֽעִּמ֗ ם ַהְמַע֖ ַאֶּת֥

ם ּוִמָּׁשְמ֤רֹו ֶאת} ח{: ָהַעִּמֽים-ִמָּכל ה ֶאְתֶכ֗ ת יְהָו֜ ר -ִּכ֩י ֵמַֽאֲהַב֨ ַהְּׁשֻבָע֙ה ֲאֶׁש֤
ים ִמַּי֖ד נִ  ית ֲעָבִד֔ ֙ ִמֵּב֣ ה ַוּֽיְִפְּד ם ְּבָי֣ד ֲחזָָק֑ יא יְהָו֛ה ֶאְתֶכ֖ ם הֹוִצ֧ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ְׁשַּב֙ע ַלֲאב

ה ֶמֶֽל ֹ֥ יִם-ַּפְרע ים -מפטיר  ְוָיַ֣דְעָּת֔ ִּכֽי}  ט{: ִמְצָרֽ ִה֑ י ֣הּוא ָהֱֽא ֶה֖ יְהָו֥ה ֱא
ית ְוַהחֶ֗  ר ַהְּבִר֣ ן ׁשֵֹמ֧ י ָהֵאל֙ ַהּֽנֱֶאָמ֔ יו ּוְלׁשְֹמֵר֥ ֶלף ) מצותו(ֶסד ְלאֲֹהָב֛ יו ְלֶא֥ ִמְצֹוָת֖

יו ֶאל} י{: ּֽדֹור נְ֔אֹו ֶאל-ּוְמַׁשֵּל֧ם ְלׂשֹנְָא֛ ֹ֣ א יְַאֵח֙ר ְלׂש ֤ יו ְלַהֲאִבי֑דֹו  יו -ָּפָנ֖ ָּפָנ֖
ה ְוֶאת-ְוָׁשַמְרָּת֨ ֶאת} יא{: ֽלֹו-יְַׁשֶּלם ים ְוֶאת-ַהִּמְצָו֜ ים -ַהֻֽחִּק֣ ר ַהִּמְׁשָּפִט֗ ֲאֶׁש֨

֛ ַהּ֖יֹום ַלֲעׂשֹוָתֽם י ְמַצְּו   ) פפפ: (ָאנִֹכ֧

  



 
 

70 

  פרשת עקב

ם | ְוָהָי֣ה } יב{ ם אָֹת֑ ם ַוֲעִׂשיֶת֖ ֶּלה ּוְׁשַמְרֶּת֥ ת ַהִּמְׁשָּפִטי֙ם ָהֵא֔ ֶקב ִּתְׁשְמ֗עּון ֵא֤ ֵע֣
֗ ֶאֽת י ְל ֶה֜ ה ֱא ע-ַהְּבִרי֙ת ְוֶאת-ְוָׁשַמ֩ר יְהָו֨ ר נְִׁשַּב֖ ֶסד ֲאֶׁש֥ } יג{: ַלֲאבֶֹתֽי ַהֶח֔

י ֖ ְוִהְרֶּב֑ ּוֵבַר֣ ְּפִרֽ ֔ ּוֵבַרְכ ְב י-ַוֲאֵה֣ ֣ ּוְפִרֽ ֣ ְויְִצָהֶר֗ -ִבְטנְ ֜ ְוִתֽירְֹׁש נְ ְדָמֶת ְּדגָ֨ ַא֠
ה ֲאֶׁשר-ְׁשגַר ל ָהֲֽאָדָמ֔ ת צֹאנֶ֔ ַע֚ ֹ֣ ֙ ְוַעְׁשְּתר י ֽ-ֲאָלֶפ֙ י ָלֶ֥תת ָל ע ַלֲאבֶֹת֖ : נְִׁשַּב֥

א-ָּב֥רּו ִּתְֽהֶי֖ה ִמָּכל} יד{ ים  ה ּוִבְבֶהְמֶּתֽ-ָהַעִּמ֑ ר ַוֲֽעָקָר֖ ֛ ָעָק֥ } טו{: יְִהֶי֥ה ְב
֖ ָּכל יר יְהָו֛ה ִמְּמ ִלי ְוָכל-ְוֵהִס֧ ֹ֑ א יְִׂשיָמ֙ם -ח ֤ ְעָּת  ר יַָד֗ ים ֲאֶׁש֣ יִם ָהָרִע֜ ַמְדֵו֩י ִמְצַר֨

ן -ָּכל-ָאַכְלָּת֣ ֶאתוְ } טז{: ׂשֹנְֶאֽי-ָּב֔ ּונְָתָנ֖ם ְּבָכל ֙ נֵֹת֣ י ֶה֙ ה ֱא ר יְהָו֤ ים ֲאֶׁש֨ ָהַֽעִּמ֗
א א ַתֲעבֹ֙ד ֶאת-ָל֔  ֤ ם ְו ֖ ֲעֵליֶה֑ ס ֵעֽינְ ֹ֥ ם ִּכֽי-ָתח ֵהיֶה֔ ֣ ֽ-ֱא ׁש ֖הּוא ָל ) ס: (מֹוֵק֥

ּנִי ֵאיָכ֥ה אּוכַ֖ } יז{ ֶּלה ִמֶּמ֑ ים ַהּגֹוִי֥ם ָהֵא֖ ֔ ַרִּב֛ ְב י תֹאַמ֙ר ִּבְלָב֣ םִּכ֤ : ל ְלהֹוִריָׁשֽ
ת ֲאֶׁשר} יח{ ר ֵא֤ ֹ֗ ר ִּתזְּכ ֹ֣ ם זָכ א ֵמֶה֑ א ִתיָר֖ ה ּוְלָכל-֥ ֹ֖ י ְלַפְרע ֶה֔ ה ֱא - ָעָׂש֙ה יְהָו֣

יִם ת ֲאֶׁשר} יט{: ִמְצָרֽ ֜ ֹ ת ַהְּגד ֹ֨ ְפִתי֙ם ְוַהָּי֤ד -ַהַּמּס ֹֽ ת ְוַהּמ ֹ֤ י ְוָהאֹת ָר֣אּו ֵעינֶ֗
ַע ַהּנְטּויָ֔  ֹ֣ י ֵּכֽןַהֲחזָָק֙ה ְוַהּזְר ֶה֑ ה ֱא ֖ יְהָו֣ ר הֹוִצֲֽא ֙ -ה ֲאֶׁש֥ י ֶה֙ ה ֱא ה יְהָו֤ יֲַעֶׂש֞

ים ֲאֶׁשר-ְלָכל ַעִּמ֔ א ִמְּפנֵיֶהֽם-ָה֣ ה יֵָר֖ ה יְַׁשַּל֛ח יְהָו֥ה -ְוגַ֙ם ֶאת} כ{: ַאָּת֥ ַהִּצְרָע֔
ם ַעד י ָּב֑ ֶה֖ ים ִמָּפֶנֽי-ֱא ים ְוַהּנְִסָּתִר֖ ד ַהּנְִׁשָאִר֛ ֹ֗ ם  }כא{: ֲאב ץ ִמְּפנֵיֶה֑ ֹ֖ א ַתֲער ֥

א-ִּכֽי ל ָּג֖דֹול ְונֹוָרֽ ֙ ְּבִקְרֶּב֔ ֵא֥ י ֶה֙ ה ֱא י ֶאת} כב{: יְהָו֤ ֶה֜ ה ֱא -ְונַָׁשל֩ יְהָו֨
ר ֶּפן ם ַמֵה֔ ָת֣ א תּוַכל֙ ַּכ ֤ ט  ט ְמָע֑ י ְמַע֣ ל ִמָּפֶנ֖ י ַחַּי֥ת -ַהּגֹוִי֥ם ָהֵא֛ ה ָעֶל֖ ִּתְרֶּב֥

ד ִהָּׁשְמָדֽם} כג{: ַהָּׂשֶדֽה ה ַע֖ ה גְדָֹל֔ י ְוָהָמ֙ם ְמהּוָמ֣ י ְלָפֶנ֑ ֶה֖ : ּונְָתָנ֛ם יְהָו֥ה ֱא
ן ַמְלֵכיֶה֙ם ְּביֶָד֔ ְוַהֲאַבְדָּת֣ ֶאת} כד{ ֽא-ְונַָת֤ יִם  ַחת ַהָּׁשָמ֑ ם ִמַּת֖ ב ִאיׁ֙ש -ְׁשָמ֔ יְִתיֵַּצ֥

֖ אָֹתֽם ד ִהְׁשִמְֽד י ַע֥ אְּפִסיֵל֥י אֱ } כה{: ְּבָפנֶ֔ ֽ ׁש  ם ִּתְׂשְר֣פּון ָּבֵא֑ ַתְחמֹ֩ד -ֵהיֶה֖
י ֽהּוא ֶה֖ ת יְהָו֥ה ֱא י תֹוֲעַב֛ ׁש ּ֔בֹו ִּכ֧ ן ִּתָּוֵק֣ ב ֲעֵליֶה֙ם ְוָלַקְחָּת֣ ָל֔ ֶּפ֚ ֶסף ְוזָָה֤ : ֶּכ֨

א} כו{ יא ֽתֹוֵעָב֙ה ֶאל-ְו ץ -ָתִב֤ הּו ַׁשֵּק֧ ֹ֑ ֶרם ָּכמ ּנ| ֵּביֶת֔ ְוָהִי֥יָת ֵח֖ ב ְּתַׁשְּקֶצ֛ | ּו ְוַתֵע֥
ּנּו ִּכי ֶרם ֽהּוא-ְּתַֽתֲעֶב֖   ) פ: (ֵח֥

  

  ח דברים פרק

ַען ִּתְֽח֜יּון -ָּכל} א{ ֛ ַהּ֖יֹום ִּתְׁשְמ֣רּון ַלֲעׂ֑שֹות ְלַמ֨ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֧ ה ֲאֶׁש֨ ַהִּמְצָו֗
ם ֶאת ם ּוָבאֶת֙ם ִוֽיִרְׁשֶּת֣ ֶרץ ֲאֶׁשר-ּוְרִביֶת֗ ה ַלֲאבֵֹתי-ָהָא֔ ע יְהָו֖ } ב{: ֶכֽםנְִׁשַּב֥

ר -ָּכל-ְוזַָכְרָּת֣ ֶאת ים ָׁשָנ֖ה ַּבִּמְדָּב֑ י ֶז֛ה ַאְרָּבִע֥ ֶה֛ ה ֱא ֜ יְהָו֧ ר הִֹלֽיֲכ ֶר ֲאֶׁש֨ ַהֶּד֗
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ַעת ֶאת ֗ ָלַד֜ ְת ֹֽ ֜ ְלנַּס ַען ַעּנְֹֽת ר -ְלַמ֨ ֹ֥ ֛ ֲהִתְׁשמ ר ִּבְֽלָבְב יו ִאם) מצותו(ֲאֶׁש֧ - ִמְצֹוָת֖
֮ ַוּיַ } ג{: ֽא ֤ ֶאתַוֽיְַעּנְ ֒ ַוַּיֲֽאִכְֽל א-ְרִעֶב ר  י -ַהָּמ֙ן ֲאֶׁש֣ א יְָד֖עּון ֲאבֶֹת֑ ֥ ְעָּת ְו יַָד֔

א ַעל ֣ י  ֗ ִּכ֠ ַען הֹוִדֲֽע י ַעל-ְלַמ֣ ם ִּכ֛ א ִפֽי-ָּכל-ַהֶּלֶ֤חם ְלַבּדֹ֙ו יְִחֶי֣ה ָהָֽאָד֔ ה -מֹוָצ֥ יְהָו֖
א ָבְֽלָת֙ה ֵמֽ } ד{: יְִחֶי֥ה ָהָאָדֽם ֤  ֜ ְת ים ִׂשְמָל֨ ָקה ֶז֖ה ַאְרָּבִע֥ א ָבֵצ֑ ֣  ֖ י ְוַרגְְל ָעֶל֔

ר ִאיׁ֙ש ֶאת-ְויַָדְעָּת֖ ִעם} ה{: ָׁשָנֽה ר יְיֵַּס֥ י ַּכֲאֶׁש֨ י -ְלָבֶב֑ ִּכ֗ ֶה֖ ְּב֔נֹו יְהָו֥ה ֱא
ּךָ  ַמְרָּת֔ ֶאת} ו{: ְמיְַּסֶרֽ יו ּוְליְִראָ֥ -ְוָׁש֣ י ָלֶלֶ֥כת ִּבְדָרָכ֖ ֶה֑ ה ֱא : ה אֹֽתֹוִמְצֹ֖ות יְהָו֣

֖ ֶאל} ז{ י ְמִבֽיֲא ֶה֔ ה ֱא י יְהָו֣ ת -ִּכ֚ ֹ֔ יִם ֲעיָנֹ֙ת ּוְתהֹמ ֶרץ ַנֲ֣חֵלי ָמ֔ ה ֶא֚ ֶרץ טֹוָב֑ ֶא֣
ה ּוָבָהֽר ים ַּבִּבְקָע֖ ה ְוֶגֶ֥פן ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּ֑מֹון ֶאֶֽרץ} ח{: יְֹצִא֥ ֶרץ ִחָּט֙ה ּוְׂשעָֹר֔ ֵז֥ית -ֶא֤

ֶמן ּוְדָבֽׁש ֶרץ ֲאֶׁש֨ } ט{: ֶׁש֖ אַכלֶא֗ ֹֽ א ְבִמְסֵּכנֻ֙ת ּת ֤ ֽא-ר  ֶחם  ּה ֶל֔ ּה -ָּב֣ ל ָּב֑ ֹ֖ ר ּכ ֶתְחַס֥
ֶׁשת ֹֽ ב נְח ֹ֥ יָה ַּתְחצ ל ּוֵמֲהָרֶר֖ ר ֲאָבֶנ֣יָה ַבְרזֶ֔ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ְעָּת ּוֵבַֽרְכָּת֙ } י{: ֶא֚ ְוָאַכְלָּת֖ ְוָׂשָב֑

י ַעל-ֶאת ֶה֔ ה ֱא ר ָנַֽתן-יְהָו֣ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֖ ֽ-ָהָא֥ ֔ ֶּפן}  יא{: ָל ֶמר ְל -שני  ִהָּׁש֣
ח ֶאת י -ִּתְׁשַּכ֖ ר ָאנִֹכ֥ יו ֲאֶׁש֛ יו ְוֻחּקָֹת֔ ר ִמְצֹוָתי֙ו ּוִמְׁשָּפָט֣ ֹ֤ י ְׁשמ י ְלִבְלִּת֨ ֶה֑ ה ֱא יְהָו֣

֖ ַהּיֹֽום ְבּתָ -ֶּפן} יב{: ְמַצְּו ים ִּתְבֶנ֖ה ְויָָׁשֽ ים טֹוִב֛ ְעָּת ּוָבִּת֥ ל ְוָׂשָב֑ } יג{: ּתֹאַכ֖
ב יְִרֶּבהּובְ  ֶסף ְוזָָה֖ ן ְוֶכ֥ ֙ יְִרְּביֻ֔ אנְ ֹֽ ֤ ְוצ ְר ל ֲאֶׁשר-ָקֽ ֹ֥ ֖ יְִרֶּבֽה-ָּל֑ ְוכ ם } יד{: ְל ְוָר֖

ַכְחָּת֙ ֶאת ית ֲעָבִדֽים-ְלָבֶב֑ ְוָׁשֽ יִם ִמֵּב֥ ֶרץ ִמְצַר֖ ֛ ֵמֶא֥ י ַהּמֹוִציֲא ֶה֔ ה ֱא : יְהָו֣
ר } טו{ ֜ ַּבִּמְדָּב֣ יֲכ ֹ֣ | ַהּמֹוִל֨ ׁש ַהָּגד א נָָח֤ ר | ל ְוַהּנֹוָר֗ ב ְוִצָּמ֖אֹון ֲאֶׁש֣ ָׂשָר֙ף ְוַעְקָר֔

יִם ִמּ֖צּור ַהַֽחָּלִמֽיׁש-ֵאֽין ֙ ַמ֔ יא ְל יִם ַהּמֹוִצ֤ ר } טז{: ָמ֑ ר ֲאֶׁש֥ ֥ ָמ֙ן ַּבִּמְדָּב֔ ְל ַהַּמֲֽאִכ֨
ַע֙ן נַּסֶֹת֔ ְלֵהיִטֽ-א ֗ ּוְלַמ֙ ַען ַעּנְֹֽת י ְלַמ֣ ֖ ְּבַאֲחִריֶתֽיְָד֖עּון ֲאבֶֹת֑ } יז{: ְב

י ֶאת ָׂשה ִל֖ י ָע֥ ֶצם יִָד֔ ֹ֣ יִל ַהֶּזֽה-ְוָאַמְרָּת֖ ִּבְלָבֶב֑ ּכִֹח֙י ְוע - ְוָזַֽכְרָּת֙ ֶאת} יח{: ַהַח֥
ים ֶאת ַען ָהִק֧ יִל ְלַמ֨ ַח ַלֲעׂ֣שֹות ָח֑ ֹ֖ ֛ ּכ ן ְל י ֗הּוא ַהּנֵֹת֥ י ִּכ֣ ֶה֔ ה ֱא -ְּבִרי֛תֹו ֲאֶׁשר-יְהָו֣

י ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽהנְִׁשּבַ֥  ה ִאם} יט{) פ: (ע ַלֲאבֶֹת֖ ַח ִּתְׁשַּכ֙ח ֶאת-ְוָהיָ֗ ֹ֤ י -ָׁשכ ֶה֔ ה ֱא יְהָו֣
י  ִתי ָבֶכ֙ם ַהּ֔יֹום ִּכ֥ ֹ֤ ם ַהִעד יָת ָלֶה֑ ם ְוִהְׁשַּתֲחִו֣ ים ַוֲעַבְדָּת֖ ים ֲאֵחִר֔ ִה֣ ְוָהַֽלְכָּת֗ ַאֲחֵר֙י ֱא

ד ּתֹאֵבֽדּון ֹ֖ ם ֲאֶׁש֤ } כ{: ָאב א ַּכּגֹויִ֗ ֣ ֶקב  ן תֹאֵב֑דּון ֵע֚ ם ֵּכ֖ יד ִמְּפנֵיֶכ֔ ר יְהָו֙ה ַמֲאִב֣
ֵהיֶכֽם   ) פ: (ִתְׁשְמ֔עּון ְּב֖קֹול יְהָו֥ה ֱא

  

  ט דברים פרק

ר ַהּיֹו֙ם ֶאת} א{ ה עֵֹב֤ ל ַאָּת֨ ע יְִׂשָרֵא֗ ם ְּגדִֹל֥ים -ְׁשַמ֣ ֶׁשת ּגֹויִ֔ ן ָלבֹ֙א ָלֶר֣ ַהּיְַרֵּד֔
ים ָּך ָעִר֛ ים ִמֶּמ֑ ת ַּבָּׁשָמֽיִם ַוֲעֻצִמ֖ ֹ֖ ת ּוְבֻצר ֥ ֹ ים -ַעֽם} ב{: ְּגד ם ְּבֵנ֣י ֲענִָק֑ ָּג֥דֹול ָוָר֖

י ְּבֵנ֥י ֲעָנֽק ב ִלְפֵנ֖ י יְִתיֵַּצ֔ ְעָּת ִמ֣ ה ָׁשַמ֔ ְעָּת֙ ְוַאָּת֣ ה יַָד֙ ר ַאָּת֤ ְויַָדְעָּת֣ ַהּ֗יֹום ִּכ֩י } ג{: ֲאֶׁש֨
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י ֽהּוא ֶה֜ ה ֱא ׁש -יְהָו֨ ֙ ֵא֣ י ר ְלָפנֶ֙ י ָהעֵֹב֤ ם ְלָפֶנ֑ ם ְו֥הּוא יְַכנִיֵע֖ ה ֧הּוא יְַׁשִמיֵד֛ ְכָל֔ ֹֽ א
ֽ ה ָל ר יְהָו֖ ר ִּדֶּב֥ ר ַּכֲאֶׁש֛ ם ְוַהַֽאַבְדָּת֙ם ַמֵה֔ ר -שלישי  ַאל}  ד{: ְוֽהֹוַרְׁשָּת֤ ּתֹאַמ֣

ם  י אָֹת֥ ֶה֨ ף יְהָו֩ה ֱא ֹ֣ ֗ ַּבֲהד ֮ ֵלאמֹ֒ר ְּבִצְדָקִת֙י ֱהִביאַ֣ | ִּבְלָבְב ה ִמְּלָפנֶי נִי יְהָו֔
ֶׁשת ֶאת ם ִמָּפֶנֽי-ָלֶר֖ ה מֹוִריָׁש֥ ֶּלה יְהָו֖ את ּוְבִרְׁשַע֙ת ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֔ ֹ֑ ֶרץ ַהּז } ה{: ָהָא֣

ֶׁשת ֶאת א ָלֶר֣ ה ָב֖ ֔ ַאָּת֥ ְב ֶׁש֙ר ְלָב֣ ֹ֙ ֗ ּוְבי א ְבִצְדָקְת ת -֣ י ְּבִרְׁשַע֣ ם ִּכ֞ ַהּגֹוִי֣ם | ַאְרָצ֑
 ֙ י ֶה֙ ה ֱא ֶּלה יְהָו֤ ים ֶאת ָהֵא֗ ַען ָהִק֣ י ּוְלַמ֜ ם ִמָּפנֶ֔ ע -מֹוִריָׁש֣ ר נְִׁשַּב֤ ר ֲאֶׁש֨ ַהָּדָב֗

ב ֹֽ ק ּֽוְליֲַעק ם ְליְִצָח֖ י ְלַאְבָרָה֥ ה } ו{: יְהָו֙ה ַלֲאבֶֹת֔ ֙ יְהָו֣ ְת א ְבִצְדָקֽ ֤ י  ְויַָדְעָּת֗ ִּכ֠
֜ ֶאת ן ְל ֶהי נֵֹת֨ את ְלִרְׁשּתָ֑ -ֱא֠ ֹ֖ ה ַהּז ֶרץ ַהּטֹוָב֛ י ַעםָהָא֧ ֶרף ָאָּֽתה-ְקֵׁשה-ּה ִּכ֥ ֹ֖ : ע

ת ֲאֶׁשר-זְכֹ֙ר ַאל} ז{ ח ֵא֧ ְפָּת ֶאת-ִּתְׁשַּכ֔ ר ְלִמן-ִהְקַצ֛ י ַּבִּמְדָּב֑ ֶה֖ ַהּ֞יֹום -יְהָו֥ה ֱא
אָת -ֲאֶׁשר יִם ַעד| יָָצ֣ ֶרץ ִמְצַר֗ ֲאֶכ֙ם ַעד-ֵמֶא֣ ֹֽ ם ִעם-ּב ים ֱהיִיֶת֖ ה ַמְמִר֥ -ַהָּמ֣קֹום ַהּזֶ֔
ם ֶאתּובְ } ח{: יְהָוֽה ב ִהְקַצְפֶּת֖ יד ֶאְתֶכֽם-חֵֹר֥ ם ְלַהְׁשִמ֥ ה ַוּיְִתַאַּנ֧ף יְהָו֛ה ָּבֶכ֖ : יְהָו֑

ית ֲאֶׁשר} ט{ ת ַהְּבִר֔ ֹ֣ ת ָהֲֽאָבנִי֙ם לּוח ֹ֤ ַחת לּוח ָרה ָלַק֜ י ָהָה֗ ִת֣ ה -ַּבֲע ת יְהָו֖ ָּכַר֥
יְָלה  ים ַל֔ ים יֹו֙ם ְוַאְרָּבִע֣ ר ַאְרָּבִע֥ ב ָּבָה֗ ם ָוֵאֵׁש֣ א ִעָּמֶכ֑ ֥ יִם  ְלִּתי ּוַמ֖ א ָאַכ֔ ֣ ֶחם  ֶל֚

י ֶאת} י{: ָׁשִתֽיִתי ה ֵאַל֗ ן יְהָו֜ ים -ַוּיִֵּת֨ ִה֑ ע ֱא ים ְּבֶאְצַּב֣ ים ְּכֻתִב֖ ת ָהֲֽאָבנִ֔ ֹ֣ ְׁשנֵ֙י לּוח
ם ְּכָֽכל ׁש ְּב֥יֹום ַהָּקָהֽ -ַוֲעֵליֶה֗ ר ִמּ֥תֹו ָהֵא֖ ה ִעָּמֶכ֥ם ָּבָה֛ ר ִּדֶּב֩ר יְהָו֨ ים ֲאֶׁש֣ : לַהְּדָבִר֡

י ֶאת} יא{ ה ֵאַל֗ ן יְהָו֜ יְָלה נַָת֨ ים ָל֑ ים ֔יֹום ְוַאְרָּבִע֖ י ִמֵּק֙ץ ַאְרָּבִע֣ ת -ַויְִה֗ ֹ֥ ְׁשֵנ֛י ֻלח
ית ים ֻל֥חֹות ַהְּבִרֽ ת } יב{: ָהֲאָבִנ֖ י ִׁשֵח֣ ה ִּכ֚ ד ַמֵה֙ר ִמּזֶ֔ י ֣קּום ֵר֤ ה ֵאַל֗ אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ ַוּי

יִם סָ֣  אָת ִמִּמְצָר֑ ר הֹוֵצ֖ ֔ ֲאֶׁש֥ ר ִמןַעְּמ ם -רּו ַמֵה֗ ם ָעׂ֥שּו ָלֶה֖ ר ִצִּויִת֔ ֙ ֲאֶׁש֣ ֶר ַהֶּד֙
יִת֙י ֶאת} יג{: ַמֵּסָכֽה ר ָרִא֙ ֹ֑ ה ֵאַל֣י ֵלאמ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ ה ְוִהֵּנ֥ה ַעם-ַוּי ם ַהּזֶ֔ -ְקֵׁשה- ָהָע֣

ֶרף ֽהּוא ֹ֖ ה ֶאת} יד{: ע ם ְוֶאְמֶח֣ ּנִ֙י ְוַאְׁשִמיֵד֔ ֶרף ִמֶּמ֙ ַחת ַהּׁשָ -ֶה֤ ם ִמַּת֖ יִם ְׁשָמ֔ ָמ֑
֔ ְלגֹוי ב ִמֶּמּֽנּו-ְוֶאֱֽעֶׂש֙ה ֽאֹוְת ֶפן ָוֵֽאֵר֙ד ִמן} טו{: ָע֥צּום ָוָר֖ ר -ָוֵא֗ ר ּבֵֹע֣ ר ְוָהָה֖ ָהָה֔

י יָָדֽי ל ְׁשֵּת֥ ית ַע֖ ת ַהְּבִר֔ ֹ֣ ׁש ּוְׁשנֵ֙י ֻלח ה } טז{: ָּבֵא֑ ֶרא ְוִהֵּנ֤ה ֲחָטאֶת֙ם ַליהָו֣ ָוֵא֗
ֶגל  ם ֵע֖ ם ָלֶכ֔ ם ֲעִׂשיֶת֣ ֵהיֶכ֔ ֽ ר ִמןֱא ם ַמֵה֔ ה ַסְרֶּת֣ ֶר ֲאֶׁשר-ַמֵּסָכ֑ ה -ַהֶּד֕ ִצָּו֥ה יְהָו֖

ם } יז{: ֶאְתֶכֽם י ָוֲאַׁשְּבֵר֖ י יָָד֑ ל ְׁשֵּת֣ ם ֵמַע֖ ת ָוַֽאְׁשִלֵכ֔ ֹ֔ ָוֶאְתּפֹׂ֙ש ִּבְׁשֵנ֣י ַהֻּלח
ים יֹו֙ם ְוַארְ } יח{: ְלֵעינֵיֶכֽם ה ַאְרָּבִע֥ ה ָּכִראׁשֹנָ֗ י יְהָו֜ יְָלה ָוֶֽאְתנַַּפל֩ ִלְפנֵ֨ ים ַל֔ ָּבִע֣

ל ָּכל יִתי ַע֤ א ָׁשִת֑ ֣ יִם  ְלִּתי ּוַמ֖ א ָאַכ֔ ֣ ֶחם  ם ַלֲעׂ֥שֹות -ֶל֚ ר ֲחָטאֶת֔ ַחַּטאְתֶכ֙ם ֲאֶׁש֣
ה ְלַהְכִעיֽסֹו ע ְּבֵעיֵנ֥י יְהָו֖ ף } יט{: ָהַר֛ ר ָקַצ֧ ה ֲאֶׁש֨ ֵחָמ֔ ְרִּתי ִמְּפֵנ֤י ָהַא֙ף ְוַה֣ ֹ֗ י יָג ִּכ֣

ם ְלַהְׁשמִ֣  ַעם ַהִהֽואיְהָו֛ה ֲעֵליֶכ֖ ם ַּבַּפ֥ י ַּג֖ ע יְהָו֙ה ֵאַל֔ ם ַוּיְִׁשַמ֤ } כ{: יד ֶאְתֶכ֑
ד ְלַהְׁשִמי֑דֹו ָוֶֽאְתַּפֵּל֛ל ַּגם ֹ֖ ן ִהְתַאַּנ֧ף יְהָו֛ה ְמא ֹ֗ ת ַהִהֽוא-ּֽוְבַאֲהר ן ָּבֵע֥ ֹ֖ ד ַאֲהר : ְּבַע֥

ם ֲאֶׁשר-ְוֶֽאת} כא{ ם ֶאת-ַחַּטאְתֶכ֞ גֶל ָלַקְחִּת֮י ָוֶאׂשְ -ֲעִׂשיֶת֣ ף אֹ֣תֹו ָהֵע֗ ֹ֣ ָּבֵאׁ֒ש | ר
ד ֲאֶׁשר ב ַע֥ ת אֹ֤תֹו ָטחֹו֙ן ֵהיֵט֔ ֹ֨ ֙ ֶאת-ָוֶאּכ ר ָוַֽאְׁשִל ק ְלָעָפ֑ ד -ֲעָפ֔רֹו ֶאל-ַּד֖ ַחל ַהּיֵֹר֥ ַהַּנ֖
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ם ֶאת} כב{: ָהָהֽר-ִמן ים ֱהיִיֶת֖ ה ַמְקִצִפ֥ ת ַהַּֽתֲאָו֑ ֹ֖ ה ּוְבִקְבר -ּוְבַתְבֵעָר֙ה ּוְבַמָּס֔
חַ } כג{: יְהָוֽה ֨ ר ֲעלּ֙ו ּוְרׁ֣שּו ֶאת ּוִבְׁש ֹ֔ ַע֙ ֵלאמ ׁש ַּבְרנֵ֙ ם ִמָּקֵד֤ ה ֶאְתֶכ֗ ֶרץ -יְהָו֜ ָהָא֔

ם ַוַּתְמ֗רּו ֶאת ִּתי ָלֶכ֑ ר נַָת֖ ם - ֲאֶׁש֥ א ְׁשַמְעֶּת֖ ֥ א ֶהֱֽאַמנְֶּת֙ם ֔לֹו ְו ֤ ם ְו ֵהיֶכ֔ ֣ י יְהָו֙ה ֱא ִּפ֤
ם ִעם} כד{: ְּבקֹֽלֹו ים ֱהיִיֶת֖ ה ִמּ֖יֹום ַּדעְ -ַמְמִר֥ י ֶאְתֶכֽםיְהָו֑ ל } כה{: ִּת֥ ָוֶֽאְתנַַּפ֞

ים ַהּ֛יֹום ְוֶאת ת ַאְרָּבִע֥ ה ֵא֣ ְלִּתי ִּכֽי-ִלְפֵנ֣י יְהָו֗ ר ִהְתנַָּפ֑ יְָלה ֲאֶׁש֣ ים ַהַּל֖ ר -ַאְרָּבִע֥ ָאַמ֥
יד ֶאְתֶכֽם ה ְלַהְׁשִמ֥ ה ַאל-ָוֶאְתַּפֵּל֣ל ֶאל} כו{: יְהָו֖ ת -יְהָו֮ה ָואַֹמ֒ר ֲאדָֹנ֣י יְהִו֗ ַּתְׁשֵח֤

יָת ְּבגְָדֶל֑ ֲאֶׁשרַעּמְ  ר ָּפִד֖ ֔ ֲאֶׁש֥ ְת ה-֙ ְונֲַחָל֣ יִם ְּבָי֥ד ֲחזָָקֽ אָת ִמִּמְצַר֖ } כז{: הֹוֵצ֥
ב ַאל ֹ֑ ק ּֽוְליֲַעק ם ְליְִצָח֖ י ְלַאְבָרָה֥ ֶפן ֶאל-זְכֹ֙ר ַלֲעָבֶד֔ ה ְוֶאל-ֵּת֗ ם ַהּזֶ֔ -ְקִׁש֙י ָהָע֣

נּו ִמָּׁש֒ם ִמְּבִל֙י  יֹאְמ֗רּו-ֶּפן} כח{: ַחָּטאֽתֹו-ִרְׁש֖עֹו ְוֶאל ר הֹוֵצאָת֣ ָהָאֶר֮ץ ֲאֶׁש֣
ם ֶאל ה ַלֲהִביָא֕ ֶלת יְהָו֔ ֹ֣ ֶרץ ֲאֶׁשר-יְכ ם -ָהָא֖ ם הֹוִציָא֖ ם ּוִמִּׂשנְָא֣תֹו אֹוָת֔ ר ָלֶה֑ ִּדֶּב֣

ם ַּבִּמְדָּבֽר ל } כט{: ַלֲהִמָת֥ ֹ֔ ֣ ַהָּגד אָת֙ ְּבכֲֹח ר הֹוֵצ֙ ֖ ְונֲַחָלֶת֑ ֲאֶׁש֤ ם ַעְּמ ְוֵה֥
֖ ַהּנְטּוָיֽהּוִבֽ    ) פ: (זְרֲֹע

  

  י דברים פרק

י ְּפָסל}  א{ ה ֵאַל֗ ר יְהָו֣ וא ָאַמ֧ ת ַהִה֜ ֞ ְׁשֵנֽי-רביעי  ָּבֵע֨ ת ֲאָבנִי֙ם -ְל ֹ֤ לּוח
֖ ֲא֥רֹון ֵעֽץ יָת ְּל ָרה ְוָעִׂש֥ י ָהָה֑ ים ַוֲעֵל֥ה ֵאַל֖ אׁשֹנִ֔ ת -ְוֶאְכּתֹ֙ב ַעל} ב{: ָּכִר֣ ֹ֔ ַהֻּלח

ים ֲאֶׁש֥ -ֶאת ם ָּבָאֽרֹון-ר ָה֛יּו ַעלַהְּדָבִר֔ ְרָּת ְוַׂשְמָּת֖ ר ִׁשַּב֑ ים ֲאֶׁש֣ ת ָהִראׁשִֹנ֖ ֹ֥ : ַהֻּלח
ל ְׁשנֵי} ג{ ֹ֛ ים ָוֶאְפס י ִׁשִּט֔ ַעׂש ֲארֹו֙ן ֲעֵצ֣ ָרה -ָוַא֤ ַעל ָהָה֔ ים ָוַא֣ ים ָּכִראׁשִֹנ֑ ת ֲאָבִנ֖ ֹ֥ ֻלח

ת ְּביִָדֽי ֹ֖ ב ַעֽל} ד{: ּוְׁשֵנ֥י ַהֻּלח ֹ֨ ת -ַוּיְִכּת ֹ֜ ֶרת ַהֻּלח ת ֲעֶׂש֣ ב ָהִראׁ֗שֹון ֵא֚ ַּכִּמְכָּת֣
ה  ל ַוּיְִּתֵנ֥ם יְהָו֖ ׁש ְּב֣יֹום ַהָּקָה֑ ר ִמּ֥תֹו ָהֵא֖ ה ֲאֵליֶכ֥ם ָּבָה֛ ר ִּדֶּב֩ר יְהָו֨ ים ֲאֶׁש֣ ַהְּדָבִר֔

ֶפן ָוֵֽאֵר֙ד ִמן} ה{: ֵאָלֽי ר ָוָֽאִׂש֙ם ֶאת-ָוֵא֗ יִתי ַוִּי֣ -ָהָה֔ ר ָעִׂש֑ ת ָּבָא֖רֹון ֲאֶׁש֣ ֹ֔ ְהיּו ַהֻּלח
נִי יְהָוֽה ר ִצַּו֖ ם ַּכֲאֶׁש֥ ת ְּבנֵי} ו{: ָׁש֔ ֹ֥ ל ָנְֽס֛עּו ִמְּבֵאר ם -ּוְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗ ה ָׁש֣ ן מֹוֵסָר֑ יֲַעָק֖

ן ֶאְלָעָז֥ר ְּב֖נֹו ַּתְחָּתֽיו ם ַויְַכֵה֛ ר ָׁש֔ ת ַאֲהרֹ֙ן ַוּיִָּקֵב֣ ָדה } ז{: ֵמ֤ ֹ֑ ם נְָס֖עּו ַהֻּגְדּג ִמָּׁש֥
ָדה-ּוִמן ֹ֣ ֶרץ ַנֲֽחֵלי ָמֽיִם ַהֻּגְדּג ָתה ֶא֖ יל יְהָו֙ה ֶאת} ח{: יְָטָב֔ וא ִהְבִּד֤ ת ַהִה֗ ֶבט -ָּבֵע֣ ֵׁש֣

את ֶאת י ָלֵׂש֖ ְרתֹ֙ו ּוְלָבֵר֣ ִּבְׁש֔מֹו -ֲא֣רֹון ְּבִרית-ַהֵּלִו֔ ה ְלָׁשֽ י יְהָו֤ ה ַלֲעמֹ֩ד ִלְפנֵ֨ יְהָו֑
ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה א-ַעל} ט{: ַע֖ ֽ ן  י חֵ֥ -ֵּכ֞ ה ִעםָהָי֧ה ְלֵלִו֛ יו יְהָו֙ה ֣הּוא -ֶלק ְונֲַחָל֖ ֶאָח֑

י ֽלֹו ֶה֖ ר יְהָו֥ה ֱא ר ִּדֶּב֛ ר ַּכּיִָמי֙ם } י{: נֲַחָל֔תֹו ַּכֲאֶׁש֥ ְדִּתי ָבָה֗ י ָעַמ֣ ְוָאנִֹכ֞
וא  ַעם ַהִה֔ ם ַּבַּפ֣ י ַּג֚ ה ֵאַל֔ ע יְהָו֜ יְָלה ַוּיְִׁשַמ֨ ים ָל֑ ים ֔יֹום ְוַאְרָּבִע֖ ים ַאְרָּבִע֣ אׁשֹנִ֔ ָהִר֣

ה ַהְׁשִחיֶתֽ-א ה יְהָו֖ ם } יא{: ָאָב֥ ע ִלְפֵנ֣י ָהָע֑ י ֛קּום ֵל֥ ְלַמַּס֖ אֶמר יְהָו֙ה ֵאַל֔ ֹ֤ ַוּי



 
 

74 

אּ֙ו ְוִיְֽרׁ֣שּו ֶאת ֹ֙ ֶרץ ֲאֶׁשר-ְויָב ת ָלֶהֽם-ָהָא֔ ם ָלֵת֥ ְעִּתי ַלֲאבָֹת֖ }  יב{) פ: (נְִׁשַּב֥
י ׁשֹאֵ֖  ֶה֔ ה ֱא ה יְהָו֣ ל ָמ֚ י ִאםחמישי  ְוַעָּת֙ה יְִׂשָרֵא֔ יְִרָאה ֶאת-ל ֵמִעָּמ֑ ִּכ֣ ה -ְל֠ יְהָו֨

ֶכת ְּבָכל י ָלֶל֤ ֶה֜ ה אֹ֔תֹו ְוַלֲֽעבֹ֙ד ֶאת-ֱא י ְּבָכל-ְּדָרָכי֙ו ּוְלַאֲהָב֣ ֶה֔ ה ֱא ֖ -יְהָו֣ ְלָבְב
ר ֶאת} יג{: נְַפֶׁשֽ-ּוְבָכל ֹ֞ ֖ -ִמְצֹ֤ות יְהָו֙ה ְוֶאת- ִלְׁשמ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ יו ֲאֶׁש֛  ֻחּקָֹת֔

ֽ ֶרץ ְוָכל} יד{: ַהּ֑יֹום ְל֖טֹוב ָל יִם ָהָא֖ י ַהָּׁשָמ֑ יִם ּוְׁשֵמ֣ י ַהָּׁשַמ֖ ֶה֔ ה ֱא ן ַליהָו֣ - ֵה֚
ם } טו{: ָּבּֽה-ֲאֶׁשר ר ְּבזְַרָע֣ ם ַוּיְִבַח֞ ה אֹוָת֑ ה ְלַאֲהָב֣ ק יְהָו֖ י ָחַׁש֥ ק ַּבֲאבֶֹת֛ ַר֧

ם ָּבֶכ֛ם ִמָּכל ים ַּכּ֥יֹום הַ -ַאֲחֵריֶה֗ ם } טז{: ֶּזֽהָהַעִּמ֖ ת ָעְרַל֣ת ְלַבְבֶכ֑ ם ֵא֖ ּוַמְלֶּת֕
א ַתְקׁ֖שּו ֽעֹוד ֥ ם  ְרְּפֶכ֔ י } יז{: ְוָע֨ ים ַוֲאדֵֹנ֖ ִה֔ י ָהֱֽא ֵה֣ ם ֚הּוא ֱא ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא י יְהָו֣ ִּכ֚

א א ֲאֶׁש֙ר  ל ַהִּגּבֹ֙ר ְוַהּנֹוָר֔ ֹ֤ ל ַהָּגד ים ָהֵא֨ ֹֽ -ָהֲאדִֹנ֑ ח ׁש א יִַּק֖ ֥ ים ְו א ָפנִ֔ } יח{: ַחדיִָּׂש֣
ר ָלֶ֥תת ֖לֹו ֶלֶ֥חם ְוִׂשְמָלֽה ב ֵּג֔ ט יָ֖תֹום ְוַאְלָמָנ֑ה ְואֵֹה֣ ה ִמְׁשַּפ֥ ם } יט{: עֶֹׂש֛ ַוֲאַהְבֶּת֖

ר ִּכֽי-ֶאת יִם-ַהֵּג֑ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ְּבֶא֥ ים ֱהיִיֶת֖ א אֹ֣תֹו -ֶאת} כ{: גִֵר֥ י ִּתיָר֖ ֶה֛ ה ֱא יְהָו֧
ק ּוִבְׁש֖מֹו ד ּו֣בֹו ִתְדָּב֔ ֹ֑ י ֲאֶׁשר} כא{: ִּתָּׁשֵבֽעַ  ַתֲעב ֶה֑ ֖ ְו֣הּוא ֱא -֥הּוא ְתִהָּלְת

֗ ֶאת ה ִאְּת ת ְוֶאת-ָעָׂש֣ ֤ ֹ ר ָר֖אּו ֵעיֶנֽי-ַהְּגד ֶּלה ֲאֶׁש֥ } כב{: ַהּנֹֽוָראֹ֙ת ָהֵא֔
י ּכְ  ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ְמ ה ָׂשֽ יְָמה ְוַעָּת֗ י ִמְצָר֑ ֶפׁש יְָר֥דּו ֲאבֶֹת֖ ים נֶ֔ י ְּבִׁשְבִע֣ כֹוְכֵב֥

ב ֹֽ יִם ָלר   : ַהָּׁשַמ֖

  

  יא דברים פרק

יו } א{ יו ּוִמְצֹוָת֖ יו ּוִמְׁשָּפָט֛ י ְוָׁשַמְרָּת֣ ִמְׁשַמְרּ֗תֹו ְוֻחּקָֹת֧ ֶה֑ ה ֱא ת יְהָו֣ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ְוָא֣
י } ב{: ַהּיִָמֽים-ָּכל א ֶאת| ִוֽיַדְעֶּת֮ם ַהּיֹו֒ם ִּכ֣ א-֣ ֽ ר  ם ֲאֶׁש֤ איְָדעּ֙ו וַ -ְּבנֵיֶכ֗ ר  -ֲאֶׁש֣

ם ֶאת-ָר֔אּו ֶאת ֵהיֶכ֑ ה ֱא ר יְהָו֣ ה ּוזְרֹ֖עֹו ַהּנְטּוָיֽה-ָּגְד֕לֹו ֶאת-מּוַס֖ } ג{: יָדֹ֙ו ַהֲחזָָק֔
תָֹתי֙ו ְוֶאֽת- ְוֶאת ֹֽ ה ֶמֶֽל-א ֹ֥ יִם ְלַפְרע ה ְּב֣תֹו ִמְצָר֑ ר ָעָׂש֖ יו ֲאֶׁש֥ יִם -ַמֲעָׂש֔ ִמְצַר֖

ר ָעָׂשה֩ } ד{: ַאְרֽצֹו-ּוְלָכל יף  ַוֲאֶׁש֣ ר ֵהִצ֜ יו ּוְלִרְכּ֗בֹו ֲאֶׁש֨ יִם ְלסּוָס֣ יל ִמְצַר֜ ְלֵח֨
י יַם-ֶאת ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה-סּו֙ף ַעל- ֵמ֤ ה ַע֖ ם יְהָו֔ ם ַויְַאְּבֵד֣ ם ַאֲחֵריֶכ֑ ם ְּבָרְדָפ֖ : ְּפנֵיֶה֔

ר ַעד} ה{ ם ַּבִּמְדָּב֑ ה ָלֶכ֖ ר ָעָׂש֛ ם ַעד-ַוֲאֶׁש֥ ה ַוֲאֶׁש֨ } ו{: ַהָּמ֥קֹום ַהֶּזֽה-ּבֲֹאֶכ֖ ר ָעָׂש֜
ם ְּבֵנ֣י ֱאִליָא֮ב ֶּבן ן ְוַלֲאִביָר֗ ֶר֙ץ ֶאת-ְלָדָת֣ ה ָהָא֙ ר ָּפְצָת֤ ם - ְראּוֵב֒ן ֲאֶׁש֨ יָה ַוִּתְבָלֵע֥ ִּפ֔

ם ְוֶאת- ְוֶאת ת ָּכל-ָּבֵּתיֶה֖ ם ְוֵא֤ ֶרב ָּכל-ָאֳהֵליֶה֑ ם ְּבֶק֖ ר ְּבַרגְֵליֶה֔ -ַהיְקּו֙ם ֲאֶׁש֣
י ֵעֽינֵיֶכ֙ם ָהֽ } ז{: יְִׂשָרֵאֽל ת ֶאתִּכ֤ ֹ֔ ר ָעָׂשֽה-ָּכל-רֹא ל ֲאֶׁש֖ ֹ֑ ה ַהָּגד ה יְהָו֖ } ח{: ַמֲעֵׂש֥

ַען ֶּתֶחזְ֗קּו ּוָבאֶת֙ם -ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּת֙ם ֶאת ֖ ַהּ֑יֹום ְלַמ֣ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ ה ֲאֶׁש֛ ַהִּמְצָו֔
ם ֶאת ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה-ִוֽיִרְׁשֶּת֣ ים ָׁש֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ יכּו ּוְלַמ֨ } ט{: ָהָא֔ ַען ַּתֲאִר֤
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ת -יִָמי֙ם ַעל ֶרץ זַָב֥ ם ֶא֛ ם ּוְלזְַרָע֑ ת ָלֶה֖ ה ַלֲאבֵֹתיֶכ֛ם ָלֵת֥ ע יְהָו֧ ה ֲאֶׁש֩ר נְִׁשַּב֨ ֲאָדָמ֔ ָה֣
ב ּוְדָבֽׁש ה ָבא}  י{) ס: (ָחָל֖ ר ַאָּת֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ י ָהָא֗ א -שישי  ִּכ֣ ֣ ּה  ָּמ֙ה ְלִרְׁשָּת֔ ָׁש֙

ר וא ֲאֶׁש֥ יִ֙ם ִה֔ ֶרץ ִמְצַר֙ ר ִּתזְַר֙ע ֶאֽת ְכֶא֤ ם ֲאֶׁש֤ ם ִמָּׁש֑ יָת -יְָצאֶת֖ ֔ ְוִהְׁשִק֥ זְַרֲע
ק ֖ ְּכַג֥ן ַהּיָָרֽ ֶרץ } יא{: ְבַרגְְל ּה ֶא֥ ָּמ֙ה ְלִרְׁשָּת֔ ים ָׁש֙ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ְוָהָא֗

יִם ִּתְׁשֶּתה ר ַהָּׁשַמ֖ ת ִלְמַט֥ ֹ֑ ים ּוְבָקע ֶרץ ֲאֶׁשר} יב{: ָּמֽיִם-ָהִר֖ י יְהוָ֥ -ֶא֕ ֶה֖ ה ֱא
ית ָׁשָנֽה ד ַאֲחִר֥ ה ְוַע֖ ּה ֵמֵֽרִׁשי֙ת ַהָּׁשנָ֔ ֙ ָּב֔ י ֶה֙ ה ֱא י יְהָו֤ יד ֵעינֵ֨ ּה ָּתִמ֗ ׁש אָֹת֑ ) ס: (ּדֵֹר֣

ה ִאם} יג{ ַע ִּתְׁשְמעּ֙ו ֶאל-ְוָהיָ֗ ֹ֤ ם ַהּ֑יֹום -ָׁשמ י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ר ָאנִֹכ֛ י ֲאֶׁש֧ ִמְצֹוַת֔
ה ֶאת ֽ -ְלַאֲהָב֞ ה ֱא ם ּוְבָכל-ֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכליְהָו֤ י } יד{: נְַפְׁשֶכֽם-ְלַבְבֶכ֖ ְונַָתִּת֧

֖ ְויְִצָהֶרֽ-ְמַטֽר ה ּוַמְל֑קֹוׁש ְוָאַסְפָּת֣ ְדגָנֶ֔ ְוִתֽירְֹׁש } טו{: ַאְרְצֶכ֛ם ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣
֖ ִלְבֶהְמֶּת֑ ְוָאַכְלָּת֖ ְוָׂשָבְֽעּתָ  ֶׂשב ְּבָׂשְד י ֵע֥ ה } טז{: ְונַָתִּת֛ ן יְִפֶּת֖ ם ֶּפ֥ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ִהָּׁשֽ

ם ָלֶהֽם ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת֖ ים ֲאֵחִר֔ ִה֣ ם ַוֲעַבְדֶּת֙ם ֱא ם ְוַסְרֶּת֗ ה ַאף} יז{: ְלַבְבֶכ֑ -ְוָחָר֨
ר ֶאת ם ְוָעַצ֤ ה ָּבֶכ֗ א-יְהָו֜ ֽ יִ֙ם ְו ן ֶאת-ַהָּׁשַמ֙ א ִתֵּת֖ ֥ ה  ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ ּה-יְִהֶי֣ה ָמָט֔  יְבּוָל֑

ן ָלֶכֽם ה נֵֹת֥ ר יְהָו֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ה ֵמַעל֙ ָהָא֣ ם ְמֵהָר֗ -ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת} יח{: ַוֲאַבְדֶּת֣
ֶּלה ַעל י ֵא֔ ם ְוַעֽל-ְּדָבַר֣ ם ְלאֹו֙ת ַעל-ְלַבְבֶכ֖ ם אָֹת֤ ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם ְוָה֥יּו -נְַפְׁשֶכ֑ יְֶדֶכ֔

ין ֵעינֵיֶכֽם ת ֵּב֥ ֹ֖ ם ֶאתְוִלַּמְדּתֶ֥ } יט{: ְלטֹוָטפ ֤ -ם אָֹת֛ ם ְּבִׁשְבְּת ר ָּב֑ ם ְלַדֵּב֣ ְּבנֵיֶכ֖
֖ ּוְבקּוֶמֽ ֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ֣ ַבֶּד֔ ֙ ּוְבֶלְכְּת ם ַעל} כ{: ְּבֵביֶת֙ ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ -ּוְכַתְבָּת֛

י ה אֲ } כא{: ּוִבְׁשָעֶרֽ ל ָהֲֽאָדָמ֔ ם ַע֚ י ְבנֵיֶכ֔ ַען יְִרּ֤בּו יְֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ע ְלַמ֨ ר נְִׁשַּב֧ ֶׁש֨
יִם ַעל י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣  - שביעי }  כב{) ס: (ָהָאֶֽרץ-יְהָו֛ה ַלֲאבֵֹתיֶכ֖

ר ִּתְׁשְמ֜רּון ֶאת-במחוברות מפטיר  ִּכ֩י ִאם ֹ֨ י -ָּכל-ָׁשמ ר ָאנִֹכ֛ את ֲאֶׁש֧ ֹ֗ ה ַהּז ַהִּמְצָו֣
ה ֶאת ּה ְלַאֲהָב֞ ם ַלֲעׂשָֹת֑ ה-ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ֵהיֶכ֛ם ָלֶלֶ֥כת ְּבָכל יְהָו֧ יו ּוְלָדְבָקה-ֱא -ְּדָרָכ֖

יׁש יְהָו֛ה ֶאת} כג{: ֽבֹו ם ְּגדִֹל֥ים -ָּכל-ְוהֹוִר֧ ם ּגֹויִ֔ ם ִוֽיִרְׁשֶּת֣ ֶּלה ִמִּלְפנֵיֶכ֑ ַהּגֹוִי֥ם ָהֵא֖
ים ִמֶּכֽם ֹ֧ ַּכֽף-ָּכל} כד{: ַוֲעֻצִמ֖ ר ִּתְדר ם יִ -ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֨ - ְהֶי֑ה ִמןַרגְְלֶכ֛ם ּ֖בֹו ָלֶכ֣

ר ְוַהְּלָב֜נֹון ִמן ר נְַהר-ַהִּמְדָּב֨ ת ְוַע֙ד ַהָּי֣ם ָהַֽאֲח֔רֹון יְִהֶי֖ה ְּגֻבְלֶכֽם-ַהּנָָה֣ } כה{: ְּפָר֗
ן -א ם יִֵּת֣ ם ּוֽמֹוַרֲאֶכ֜ ם ַּפְחְּדֶכ֨ יׁש ִּבְפנֵיֶכ֑ ב ִא֖ ם ַעל| יְִתיֵַּצ֥ ֵהיֶכ֗ ֽ ה ֱא -ְּפֵנ֤י ָכל-יְהָו֣

ר ִּתדְ  ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ ר ָלֶכֽם-ְרכּוָהָא֙ ר ִּדֶּב֥ ּה ַּכֲאֶׁש֖   ) ססס: (ָב֔

  

  פרשת ראה

ה ּוְקָלָלֽה} כו{ ם ַהּ֑יֹום ְּבָרָכ֖ ן ִלְפנֵיֶכ֖ י נֵֹת֥ ה ָאנִֹכ֛ ר -ֶאֽת} כז{: ְרֵא֗ ה ֲאֶׁש֣ ַהְּבָרָכ֑
ם ַהּיֹֽום-ִּתְׁשְמ֗עּו ֶאל י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ר ָאנִֹכ֛ ם ֲאֶׁש֧ ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא } כח{: ִמְצֹו֙ת יְהָו֣



 
 

76 

ה ִאם א ִתְׁשְמעּ֙ו ֶאל-ְוַהְּקָלָל֗ ם ִמן-֤ ם ְוַסְרֶּת֣ ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא ר -ִמְצֹו֙ת יְהָו֣ ֶר ֲאֶׁש֧ ַהֶּד֔
ֽא ר  ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ ִה֥ י ֱא ֶכת ַאֲחֵר֛ ם ַהּ֑יֹום ָלֶל֗ י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ) ס: (יְַדְעֶּתֽם-ָאנִֹכ֛

הֶ֔ } כט{ ה ֱא ֙ יְהָו֣ י יְִבֽיֲא ה ִּכ֤ ֶרץ ֲאֶׁשר-י ֶאלְוָהיָ֗ ה ָבא-ָהָא֕ ּה -ַאָּת֥ ָּמה ְלִרְׁשָּת֑ ָׁש֖
ה ֶאת ים ְוֶאת-ַהְּבָרָכ֙ה ַעל-ְונַָתָּת֤ ר ְּגִרזִ֔ ה ַעל-ַה֣ ר ֵעיָבֽל-ַהְּקָלָל֖ א} ל{: ַה֥ -ֲה

י ַהּיֵֹׁש֖  ֶר֙ץ ַהְּֽכנֲַענִ֔ ֶמׁש ְּבֶא֙ ֶר ְמ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ן ַאֲֽחֵר֙י ֶּד֚ ֶבר ַהּיְַרֵּד֗ ָּמה ְּבֵע֣ ה ֵה֜ ב ָּבֲעָרָב֑
ה ֶצל ֵאלֹוֵנ֥י מֶֹרֽ ל ֵא֖ ים ֶאת} לא{: ֚מּול ַהִּגְלָּג֔ י ַאֶּת֙ם עְֹבִר֣ ֶׁשת -ִּכ֤ ן ָלבֹ֙א ָלֶר֣ ַהּיְַרֵּד֔

ֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאת ּה ִוֽיַׁשְבֶּתם-ָהָא֔ ם אָֹת֖ ם ִוֽיִרְׁשֶּת֥ ן ָלֶכ֑ ם נֵֹת֣ ֵהיֶכ֖ } לב{: ָּבּֽה-יְהָו֥ה ֱא
ם ַלֲעׂ֔שֹות אֵ֥  ים ְוֶאת-ת ָּכלּוְׁשַמְרֶּת֣ ם -ַהֻֽחִּק֖ ן ִלְפנֵיֶכ֖ י נֵֹת֥ ר ָאנִֹכ֛ ים ֲאֶׁש֧ ַהִּמְׁשָּפִט֑

  : ַהּיֹֽום

  

  יב דברים פרק

ה } א{ ן יְהָו֜ ֶרץ ֲאֶׁש֩ר נַָת֨ ר ִּתְׁשְמ֣רּון ַלֲעׂשֹו֒ת ָּבָא֕ ים ְוַהִּמְׁשָּפִטי֮ם ֲאֶׁש֣ ֶּלה ַהֻֽחִּק֣ ֵא֠
ּה ָּכל ֖ ְלִרְׁשָּת֑ י ְל י ֲאבֶֹת֛ ֵה֧ ים ֲאֶׁשר-ֱא ם ַחִּי֖ים ַעל-ַהּיִָמ֔ } ב{: ָהֲאָדָמֽה-ַאֶּת֥

ַאְּבדּון ֶאֽת ד ְּת֠ ר ָעְֽבדּו-ָּכל-ַאֵּב֣ ים -ַהְּמקֹ֞מֹות ֲאֶׁש֧ ם יְֹרִׁש֥ ר ַאֶּת֛ ם ֲאֶׁש֥ ם ַהּגֹויִ֗ ָׁש֣
ם ֶאת ם ַעל-אָֹת֖ ֵהיֶה֑ ים ָהָֽרִמי֙ם ְוַעל-ֱא ַחת ָּכל-ֶהָהִר֤ ץ ַרֲענָן-ַהְּגָב֔עֹות ְוַת֖ } ג{ :ֵע֥

ם ֶאת ם ְוִׁשַּבְרֶּת֙ם ֶאת-ְונִַּתְצֶּת֣ ׁש -ִמזְּבחָֹת֗ ֵריֶה֙ם ִּתְׂשְר֣פּון ָּבֵא֔ ם ַוֲאֵׁשֽ בָֹת֔ ַמֵּצ֣
ם ֶאת ם ְּתגֵַּד֑עּון ְוִאַּבְדֶּת֣ ֵהיֶה֖ ֽ ם ִמן-ּוְפִסיֵל֥י ֱא - ֽא} ד{: ַהָּמ֖קֹום ַהֽהּוא-ְׁשָמ֔

ֵהיֶכֽם ה ֱא ן ַליהָו֖ י} ה{: ַתֲעׂ֣שּון ֵּכ֔ ה -ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽם ִּכ֠ ר יְהָו֤ יְִבַח֨
ֵהיֶכ֙ם ִמָּכל ֽ ם ָלׂ֥שּום ֶאת-ֱא ָּמה-ִׁשְבֵטיֶכ֔ אָת ָׁשֽ ם ְלִׁשְכ֥נֹו ִתְדְרׁ֖שּו ּוָב֥ : ְׁש֖מֹו ָׁש֑

ם } ו{ ת יְֶדֶכ֑ ת ְּתרּוַמ֣ ם ְוֵא֖ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ם ְוֵא֙ת ַמְעְׂשר ֵתיֶכ֙ם ְוזְִבֵחיֶכ֔ ֽ ֹ ָּמה ע ם ָׁש֗ ַוֲהֵבאֶת֣
ם ְוצֹאנְֶכֽםְונִ  ת ְּבַקְרֶכ֖ ֹ֥ ם ּוְבכֹר ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ה -ַוֲאַכְלֶּתם} ז{: ְדֵריֶכ֙ם ְונְִדב ם ִלְפנֵ֙י יְהָו֣ ָׁש֗

ה  ֖ יְהָו֥ ר ֵּבַֽרְכ ם ֲאֶׁש֥ ם ּוָבֵּתיֶכ֑ ם ַאֶּת֖ ם ְּבכֹל֙ ִמְׁשַל֣ח יְֶדֶכ֔ ם ּוְׂשַמְחֶּת֗ ֵהיֶכ֔ ֽ ֱא
ֶהֽי ר אֲ } ח{: ֱא כֹל ֲאֶׁש֨ א ַתֲעׂ֔שּון ְּכ֠ יׁש ָּכל֣ ה ַהּ֑יֹום ִא֖ ֹ֖ ים ּפ ר -ַנְ֧חנּו עִֹׂש֛ ַהּיָָׁש֥

א} ט{: ְּבֵעיָנֽיו י  ם ַעד-ִּכ֥ ָּתה ֶאל-ָּבאֶת֖ ה ֲאֶׁשר-ַהְּמנּוָח֙ה ְוֶאל-ָע֑ יְהָו֥ה -ַהּֽנֲַחָל֔
ֽ ן ָל י נֵֹת֥ ֶה֖ ֶרץ ֲאֶׁשר-ַוֲעַבְרֶּת֮ם ֶאת} י{: ֱא ם ָּבָא֔ יְהָו֥ה -ַהּיְַרֵּד֒ן ִוֽיַׁשְבֶּת֣

ם ִמָּכל יַח ָלֶכ֧ ם ְוֵהנִ֨ יל ֶאְתֶכ֑ ם ַמנְִח֣ ֵהיֶכ֖ יב ִוֽיַׁשְבֶּתם-ֱא : ֶּבַֽטח-אֹיְֵביֶכ֛ם ִמָּסִב֖
ם -שני  ְוָהָי֣ה ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר}  יא{ ן ְׁשמֹ֙ו ָׁש֔ ֵהיֶכ֥ם ּבֹ֙ו ְלַׁשֵּכ֤ ה ֱא יְִבַח֩ר יְהָו֨

ת ָּכל יאּו ֵא֛ ָּמה ָתִב֔ ה -ָׁש֣ י ְמַצֶּו֣ ר ָאנִֹכ֖ ֵתיֶכ֙ם ֲאֶׁש֥ ֹֽ ם ַמְעְׂשר ם ְוזְִבֵחיֶכ֗ ֵתיֶכ֣ ם עֹו ֶאְתֶכ֑
ר ִּתְּד֖רּו ַלֽיהָוֽה ם ֲאֶׁש֥ ר נְִדֵריֶכ֔ ם ְוכֹל֙ ִמְבַח֣ ת יְֶדֶכ֔ ם ִלְפנֵ֮י } יב{: ּוְתֻרַמ֣ ּוְׂשַמְחֶּת֗
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ם ְוַהֵּלוִ  ם ְוַאְמהֵֹתיֶכ֑ ם ְוַעְבֵדיֶכ֖ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ם ּוְבנֵיֶכ֙ם ּוְבנ ֵהיֶכ֒ם ַאֶּת֗ ֽ ה ֱא ר יְהָו֣ ֙י ֲאֶׁש֣
ה ִאְּתֶכֽם ֶלק ְונֲַחָל֖ ין ֛לֹו ֵח֥ י ֵא֥ ם ִּכ֣ ֲעֵריֶכ֔ ֔ ֶּפֽן} יג{: ְּבַׁשֽ ֶמר ְל י -ִהָּׁש֣ ֶת֑ ֹ ה ע ַּתֲעֶל֖

ר ִּתְרֶאֽה-ְּבָכל י ִאם} יד{: ָמ֖קֹום ֲאֶׁש֥ ד -ַּבָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר-ִּכ֣ ר יְהָו֙ה ְּבַאַח֣ יְִבַח֤
י ֶת֑ ֹ ם ַּתֲעֶל֣ה ע י ָׁש֖ י ְמַצֶּוּֽךָ  ְׁשָבֶט֔ ר ָאנִֹכ֖ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ה ּכ ם ַּתֲעֶׂש֔ -ַר֩ק ְּבָכל} טו{: ְוָׁש֣

ח  ֜ ִּתזְַּב֣ ת נְַפְׁש ר ָנַֽתן| ַאַּו֨ י ֲאֶׁש֥ ֶה֛ ה ֱא ת יְהָו֧ ר ְּכִבְרַּכ֨ ֖ ְּבָכל-ְוָאַכְלָּת֣ ָבָׂש֗ -ְל
י ְוָכַאָּיֽל ּנּו ַּכְּצִב֖ א ְוַהָּטהֹו֙ר יֹאְכֶל֔ י ַהָּטֵמ֤ לּו ַעל} טז{: ְׁשָעֶר֑ א תֹאֵכ֑ ֣ ם  ק ַהָּד֖ - ַר֥

ּנּו ַּכָּמֽיִם ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ֖ ֣ -ֽא} יז{: ָהָא֥ ֙ ְוִתֽירְֹׁש ר ְּדָגֽנְ י ַמְעַׂש֤ ל ִּבְׁשָעֶר֗ ֹ֣ ל ֶלֱאכ תּוַכ֞
֖ ְוצֹאֶנ֑ ְוָכל ת ְּבָקְר ֹ֥ י ּותְ -ְויְִצָהֶר֔ ּוְבכֹר ר ְונְִדבֶֹת֖ ֹ֔ ר ִּתּד ֙ ֲאֶׁש֣ י ת יֶָדֽנְָדֶר֙ : רּוַמ֥

י ִאם} יח{ ֮ ּבֹ֒ו -ִּכ֡ ֶהי ה ֱא ר יְהָו֣ ר יְִבַח֜ ּנּו ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֨ י ּתֹאְכֶל֗ ֶה֜ ה ֱא ִלְפנֵ֩י יְהָו֨
י ְוָׂשַמְחָּת֗ ִלְפנֵ֙י יְהָו֣ה  ר ִּבְׁשָעֶר֑ י ֲאֶׁש֣ ֣ ַוֲאָמֶת֔ ְוַהֵּלִו֖ ֙ ְוַעְבְּד ֤ ּוִבֶּת֙ ה ּוִבנְ ַאָּת֨

הֶ֔  ל ִמְׁשַל֥ח יֶָדֱֽא ֹ֖ ֔ ֶּפֽן} יט{: י ְּבכ ֶמר ְל ב ֶאת-ִהָּׁש֣ ֹ֖ י ָּכל-ַּתֲעז י ַעל-ַהֵּלִו֑ -יֶָמ֖
י ֶאֽת-ִּכֽי} כ{) ס: (ַאְדָמֶתֽ ֶה֥ ה ֱא ר ִּדֶּבר-יְַרִחי֩ב יְהָו֨ ֮ ַּכֲאֶׁש֣ ֒ ְוָאַמְרָּת֙ -ְּגֽבּוְל ָל

ר ִּכֽי ֖ -אְֹכָל֣ה ָבָׂש֔ ר ְּבָכל ְתַאֶּו֥ה נְַפְׁש ל ָּבָׂש֑ ֹ֣ ֖ ּתֹאַכ֥ל ָּבָׂשֽר-ֶלֱאכ } כא{: ַאַּו֥ת נְַפְׁש
֮ ָלׂ֣שּום ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ְוזַָבְחָּת֞ -ִּכֽי ֶהי ה ֱא ר יְהָו֣ ר יְִבַח֜ ֜ ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֨ ק ִמְּמ יְִרַח֨

ר ִצִּויִת֑ ֔ ַּכֲאֶׁש֖ ן יְהָו֙ה ְל ר נַָת֤ ֗ ֲאֶׁש֨ אנְ ֹֽ ֣ ּוִמּצ ל ַאַּו֥ת  ִמְּבָקְר ֹ֖ י ְּבכ ְוָאַֽכְלָּת֙ ִּבְׁשָעֶר֔
ל ֶאֽת} כב{: נְַפֶׁשֽ ר יֵָאֵכ֤ ּנּו ַהָּטֵמ֙א -ַהְּצִב֙י ְוֶאת-ַא֗ ַּכֲאֶׁש֨ ן ּתֹאְכֶל֑ ל ֵּכ֖ ַאּיָ֔ ָה֣

ו יֹאְכֶלּֽנּו ם ֣הּוא ַהּנָ֑ } כג{: ְוַהָּט֔הֹור יְַחָּד֖ י ַהָּד֖ ם ִּכ֥ ל ַהָּד֔ ֹ֣ ק ְלִבְלִּת֙י ֲאכ ק ֲחזַ֗ ֶפׁש ַר֣
א ֶפׁש ִעם-ְו ּנּו ַעל} כד{: ַהָּבָׂשֽר-תֹאַכ֥ל ַהֶּנ֖ א ּתֹאְכֶל֑ ּנּו ַּכָּמֽיִם-֖ ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ֖ : ָהָא֥

י ִּכֽי} כה{ ֙ ּוְלָבֶנ֣י ַאֲחֶר֔ ב ְל ַען יִיַט֤ ּנּו ְלַמ֨ א ּתֹאְכֶל֑ ר ְּבֵעיֵנ֥י -֖ ה ַהּיָָׁש֖ ַתֲעֶׂש֥
י אֲ } כו{: יְהָוֽה ָדֶׁש֛ ק ָקֽ אָת ֶאל-ֶׁשרַר֧ א ּוָב֔ י ִּתָּׂש֣ ֖ ּונְָדֶר֑ ַהָּמ֖קֹום -יְִה֥יּו ְל
ר יְהָוֽה-ֲאֶׁשר ם ַעל} כז{: יְִבַח֥ ר ְוַהָּד֔ ֙ ַהָּבָׂש֣ י ֶת֙ ֹ יָת ע י -ְוָעִׂש֤ ֶה֑ ה ֱא ח יְהָו֣ ִמזְַּב֖
֙ ַעל-ְוַדם י יִָּׁשֵפ ר ּתֹאֵכֽ -זְָבֶח֗ י ְוַהָּבָׂש֖ ֶה֔ ה ֱא ר } כח{: לִמזְַּב֙ח יְהָו֣ ֹ֣ ְׁשמ

ת ָּכל ֜ ּוְלָבֶנ֤י -ְוָׁשַמְעָּת֗ ֵא֚ ב ְל ָּך ְלַמַע֩ן יִיַט֨ י ְמַצֶּו֑ ר ָאנִֹכ֖ ֶּלה ֲאֶׁש֥ ים ָהֵא֔ ַהְּדָבִר֣
֙ ַעד י ֶהֽי-ַאֲחֶר֙ י יְהָו֥ה ֱא ר ְּבֵעיֵנ֖ י ַתֲעֶׂש֙ה ַהּ֣טֹוב ְוַהּיָָׁש֔ ם ִּכ֤ }  כט{) ס: (עֹוָל֔

י ֶאתיְַכִרי֩ת -שלישי  ִּכֽי ֶה֜ ה ֱא ה ָבא-יְהָו֨ ר ַאָּת֥ ם ֲאֶׁש֨ ֶׁשת -ַהּגֹויִ֗ ָּמה ָלֶר֥ ָׁש֛
ם ְויַָׁשְבָּת֖ ְּבַאְרָצֽם י ְויַָרְׁשָּת֣ אָֹת֔ ם ִמָּפֶנ֑ ֗ ֶּפן} ל{: אֹוָת֖ ֶמר ְל ִּתּנֵָקׁ֙ש -ִהָּׁש֣

י ּוֶפן ם ִמָּפֶנ֑ י ִהָּׁשְמָד֣ ם ַאֲחֵר֖ ם -ַאֲחֵריֶה֔ ֵהיֶה֜ ׁש ֵלֽא ֹ֨ ה יַַעְב֜דּו ִּתְדר ר ֵאיָכ֨ ֹ֨ ֵלאמ
ֶּל֙ה ֶאת ם ְוֶאֱעֶׂשה-ַהּגֹוִי֤ם ָהֵא֙ ֵהיֶה֔ ֣ ן ַּגם-ֱא ה -א} לא{: ָאֽנִי-ֵּכ֖ ן ַליהָו֖ ה ֵכ֔ ַתֲעֶׂש֣

י ִּכ֩י ָּכל ֶה֑ י ַג֤ם ֶאת-ֱא ם ִּכ֣ ֵהיֶה֔ ֣ א ָעׂשּ֙ו ֵלא ר ָׂשנֵ֗ ה ֲאֶׁש֣ ת יְהָו֜ ְּבנֵיֶה֙ם -ּתֹוֲעַב֨
ם יִ - ְוֶאת ֵתיֶה֔ ֹ֣ ֵהיֶהֽםְּבנ ׁש ֵלֽא   : ְׂשְר֥פּו ָבֵא֖
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  יג דברים פרק

ת ָּכל} א{ א-ֵא֣ ם אֹ֥תֹו ִתְׁשְמ֖רּו ַלֲעׂ֑שֹות  ה ֶאְתֶכ֔ ר ָאנִֹכ֙י ְמַצֶּו֣ ר ֲאֶׁש֤ ף -ַהָּדָב֗ תֵֹס֣
ע ִמֶּמּֽנּו א ִתגְַר֖ ֥ יו ְו יא ֖אֹו חֵֹל֣ם ֲח֑לֹום ְונָתַ֥ -ִּכֽי} ב{) פ: (ָעָל֔ ֙ נִָב֔ ן יָ֤קּום ְּבִקְרְּב

ת ֲאֶׁשר} ג{: ֵאֶל֛י ֖אֹות ֥אֹו מֹוֵפֽת א ָהאֹו֙ת ְוַהּמֹוֵפ֔ ה -ּוָב֤ ר ֵנְֽלָכ֞ ֹ֑ י ֵלאמ ר ֵאֶל֖ ִּדֶּב֥
א ֽ ר  ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֛ ִה֧ י ֱא ם ְוָנָֽעְבֵדֽם-ַאֲחֵר֨ ע ֶאל} ד{: יְַדְעָּת֖ א ִתְׁשַמ֗ ִּדְבֵר֙י -֣

יא ַה֔הּוא ֛אֹו ֶאל ם חֹוֵל֥ם ַהֲח֖לֹום הַ -ַהּנִָב֣ ֵהיֶכ֙ם ֶאְתֶכ֔ ֽ ה ֱא ה יְהָו֤ י ְמנֶַּס֞ ֑הּוא ִּכ֣
ֲהִבי֙ם ֶאת ֹֽ ם א ַעת ֲהיְִׁשֶכ֤ ם ְּבָכל-ָלַד֗ ֵהיֶכ֔ ה ֱא ם ּוְבָכל-יְהָו֣ } ה{: נְַפְׁשֶכֽם-ְלַבְבֶכ֖

אּו ְוֶאת כּו ְואֹ֣תֹו ִתיָר֑ ֵהיֶכ֛ם ֵּתֵל֖ ה ֱא י יְהָו֧ רּ֙ו ּוְבקֹ֣לֹו ִתׁשְ -ַאֲחֵר֨ ֹ֙ יו ִּתְׁשמ עּו ִמְצֹוָת֤ ָמ֔
דּו ּו֥בֹו ִתְדָּבֽקּון ֹ֖ י } ו{: ְואֹ֥תֹו ַתֲעב ת ִּכ֣ יא ַה֡הּוא ֣אֹו חֵֹל֩ם ַהֲח֨לֹום ַה֜הּוא יּוָמ֗ ְוַהּנִָב֣

ָרה ַעל-ִדֶּבר ם -ָס֠ יא ֶאְתֶכ֣ ם ַהּמֹוִצ֥ ֵהיֶכ֜ ֽ ה ֱא ית | יְהָו֨ ֙ ִמֵּב֣ ְד ֹֽ יִם ְוַהּפ ֶרץ ִמְצַר֗ ֵמֶא֣
֙ ִמן ים ְלַהִּדֽיֲח ע ַהּדֶ֔ -ֲעָבִד֔ ּה ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ י ָלֶלֶ֣כת ָּב֑ ֶה֖ ֛ יְהָו֥ה ֱא ר ִצְּו ֶר ֲאֶׁש֧

י ֶבן} ז{) פ: (ִמִּקְרֶּבֽ ֡ ָאִח֣ י יְִסֽיְת ֶּמ ֽאֹו-ִּכ֣ ֨ ֽאֹו-ִא֠ ֜ ֣אֹו -ִבנְ ֶׁשת ֵחיֶק֗ | ִבְּת ֵא֣
ר ֵנְֽלכָ֗  ֹ֑ ֶתר ֵלאמ ֖ ַּבֵּס֣ ר ְּכנְַפְׁש ֛ ֲאֶׁש֥ ֲע א ֧אֹו ֵרֽ ֣ ים ֲאֶׁש֙ר  ים ֲאֵחִר֔ ִה֣ ה ְוַנַֽעְבָד֙ה ֱא

ה ַוֲאבֶֹתֽי ְעָּת ַאָּת֖ י } ח{: יַָד֔ ים ֵאֶל֔ ם ַהְּקרִֹב֣ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ים ֲאֶׁש֙ר ְסִביב י ָהַֽעִּמ֗ ֵה֣ ֵמֱא
ֶרץ ְוַעד ה ָהָא֖ ָּך ִמְקֵצ֥ ים ִמֶּמ֑ א -א} ט{: ְקֵצ֥ה ָהָאֶֽרץ-֖אֹו ָהְרחִֹק֣ ֥ ה ֔לֹו ְו תֹאֶב֣

אִתׁשְ  יו ְו ע ֵאָל֑ ֽא-ַמ֖ יו ְו ֙ ָעָל֔ א-ָת֤חֹוס ֵעֽינְ ֽ ל ְו ֹ֥ ה ָעָלֽיו-ַתְחמ י ָהרֹ֙ג } י{: ְתַכֶּס֖ ִּכ֤
֛ ִּתְֽהיֶה ּנּו ָיְֽד אׁשֹוָנ֖ה ַלֲהִמי֑תֹו ְוַי֥ד ָּכל-ַּתַֽהְרגֶ֔ ם ָּבַאֲחרָֹנֽה-ּ֥בֹו ָבִרֽ } יא{: ָהָע֖

י ִבּקֵ֗  ת ִּכ֣ ים ָוֵמ֑ ֶרץ ּוְסַקְלּ֥תֹו ָבֲאָבִנ֖ ֛ ֵמֶא֥ י ַהּמֹוִציֲא ֶה֔ ה ֱא ֙ ֵמַעל֙ יְהָו֣ ׁש ְלַהִּדֽיֲח
ית ֲעָבִדֽים יִם ִמֵּב֥ ֽא-ְוָכל} יב{: ִמְצַר֖ ל יְִׁשְמ֖עּו ְוִיָֽר֑אּון ְו פּו ַלֲעׂ֗שֹות -יְִׂשָרֵא֔ יֹוִס֣

ע ַהֶּז֖ה ְּבִקְרֶּבֽ ר ָהָר֛ ת ָערֶ֗ -ִּכֽי} יג{) פ: (ַּכָּדָב֥ ע ְּבַאַח֣ ה ִתְׁשַמ֞ י ֲאֶׁש֩ר יְהָו֨
ר ֹֽ ם ֵלאמ ֶבת ָׁש֖ ֛ ָלֶׁש֥ ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֜ ים ְּבֵנֽי} יד{: ֱא ַעל֙ ִמִּקְרֶּב֔ -יְָצ֞אּו ֲאנִָׁש֤ ְבִלּיַ֙

יחּו ֶאת א-ַוּיִַּד֛ ר  ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ ִה֥ ה ֱא ה ְונַַעְבָד֛ ר נְֵלָכ֗ ֹ֑ ם ֵלאמ י ִעיָר֖ -יְֹׁשֵב֥
ה  ְוָדַרְׁשּתָ֧ } טו{: יְַדְעֶּתֽם ר נֶֶעְׂשָת֛ ב ְוִהֵּנ֤ה ֱאֶמ֙ת נָ֣כֹון ַהָּדָב֔ ְוָחַקְרָּת֧ ְוָׁשַאְלָּת֖ ֵהיֵט֑

את ְּבִקְרֶּבֽ ֹ֖ ה ַהּז ה ֶאת} טז{: ַהּתֹוֵעָב֥ ה ַתֶּכ֗ יר -ַהֵּכ֣ י ָהִע֥ יא ) ההוא(יְֹֽׁשֵב֛ ַהִה֖
ּה ְוֶאת-ְלִפי ם אָֹת֧ ֶרב ַהֲחֵר֨ ּה ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-ָח֑ ּה-ָּב֛ -ְוֶאת} יז{: ָחֶֽרב-ְלִפי ְּבֶהְמָּת֖
ּה ִּתְקּבֹ֮ץ ֶאל-ָּכל ׁש ֶאת-ְׁשָלָל֗ יר ְוֶאת-ּ֣תֹו ְרחָֹבּ֒ה ְוָׂשַרְפָּת֨ ָבֵא֜ ְׁשָלָלּ֙ה -ָּכל-ָהִע֤

א ִתָּבֶנ֖ה ֽעֹוד ֥ ם  ל עֹוָל֔ י ְוָהיְָת֙ה ֵּת֣ ֶה֑ ה ֱא יל ַליהָו֖ ֽא} יח{: ָּכִל֔ ֛ -ְו ק ְּביְָד יְִדַּב֧
ה ֵמֲח֣רֹון ַאּ֗פֹו ְוָנַֽתןהַ -ְמ֖אּוָמה ִמן ֶרם ְלַמַע֩ן יָׁ֨שּוב יְהָו֜ ֣ -ֵח֑ ַחְמ ֤ ַרֲחִמי֙ם ְוִרֽ ְל



 
 

79 

ע ַלֲאבֶֹתֽי ר נְִׁשַּב֖ י ִלְׁשמֹ֙ר } יט{: ְוִהְרֶּב֔ ַּכֲאֶׁש֥ ֶה֔ ה ֱא ע ְּבקֹול֙ יְהָו֣ י ִתְׁשַמ֗ ִּכ֣
֖ ַהּ֑יֹום לַ -ָּכל-ֶאת י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ יו ֲאֶׁש֛ ֶהֽיִמְצֹוָת֔ י יְהָו֥ה ֱא ר ְּבֵעיֵנ֖ : ֲעׂשֹו֙ת ַהּיָָׁש֔

  ) פ(

  

  יד דברים פרק

ֽא}  א{ ְֹֽד֗דּו ְו א ִתְתּג ֣ ם  ֵהיֶכ֑ ה ֱא ם ַלֽיהָו֖ ין -רביעי  ָּבִנ֣ים ַאֶּת֔ ה ֵּב֥ ימּו ָקְרָח֛ ָתִׂש֧
ם ָלֵמֽת ֞ ּבָ } ב{: ֵעינֵיֶכ֖ י ּוְב ֶה֑ ה ֱא ה ַליהָו֖ ם ָקדֹוׁ֙ש ַאָּת֔ י ַע֤ ה ִלְֽה֥יֹות ִּכ֣ ר יְהָו֗ ַח֣

ר ַעל ים ֲאֶׁש֖ ה ִמּכֹל֙ ָהַֽעִּמ֔ ם ְסגָֻּל֔ ל ָּכל} ג{) ס: (ְּפֵנ֥י ָהֲאָדָמֽה-לֹ֙ו ְלַע֣ א תֹאַכ֖ ֥ -
ה ִעִּזֽים} ד{: ּתֹוֵעָבֽה ים ְוֵׂש֥ ה ְכָׂשִב֖ לּו ׁ֕שֹור ֵׂש֥ ר ּתֹאֵכ֑ ה ֲאֶׁש֣ את ַהְּבֵהָמ֖ ֹ֥ } ה{: ז

י ְויְַח֑מּור וְ  ן ּוְת֥אֹו ָוָזֶֽמרַאָּי֥ל ּוְצִב֖ ֹ֖ ה -ְוָכל} ו{: ַאּ֥קֹו ְוִדיׁש ֶסת ַּפְרָס֗ ה ַמְפֶר֣ ְּבֵהָמ֞
ּה ּתֹאֵכֽלּו ה אָֹת֖ ה ַּבְּבֵהָמ֑ י ְפָר֔סֹות ַמֲעַל֥ת ֵּגָר֖ ַס֙ע ְׁשֵּת֣ ַעת ֶׁש֙ ה -ַא֣ ֶאת} ז{: ְוׁשַֹס֤ זֶ֞

ה  י ַהַּפְרָס֖ ה ּוִמַּמְפִריֵס֥ י ַהֵּגָר֔ אְכלּ֙ו ִמַּמֲֽעֵל֣ ֹֽ א ת ה ֶאֽת֤ ָּגָמל ְוֶאת-ַהְּׁשסּוָע֑ -ַה֠
ֶבת ְוֶאת ן ִּכֽי-ָהַאְרנֶ֨ ם -ַהָּׁשָפ֜ ים ֵה֖ יסּו ְטֵמִא֥ א ִהְפִר֔ ֣ ָּמה ּוַפְרָס֙ה  ה ֵה֗ ַמֲעֵל֧ה גֵָר֣

ֲחזִיר ִּכֽי-ְוֶאת} ח{: ָלֶכֽם ם -ַה֠ א ֖הּוא ָלֶכ֑ ה ָטֵמ֥ א גֵָר֔ ֣ ה הּו֙א ְו יס ַּפְרָס֥ ַמְפִר֨
א תֹאכֵ֔  ֣ א ִתָּגֽעּוִמְּבָׂשָר֙ם  ֥ ם  ר -ֶאת} ט{) ס: (לּו ּוְבנְִבָלָת֖ ל ֲאֶׁש֣ ֹ֖ אְכ֔לּו ִמּכ ֹֽ זֶ֙ה ּת

ל ֲאֶׁשר ֹ֧ יִם ּכ ֶׂשת ּתֹאֵכֽלּו-ַּבָּמ֑ יר ְוַקְׂשֶק֖ ר ֵאֽין} י{: ֛לֹו ְסנִַּפ֥ ל ֲאֶׁש֧ ֹ֨ יר -ְוכ ֛לֹו ְסנִַּפ֥
א ֖הּוא ָלֶכֽם לּו ָטֵמ֥ א תֹאֵכ֑ ֣ ֶׂשת  ה ּתֹאֵכֽלּוִצּפ֥ -ָּכל} יא{) ס: (ְוַקְׂשֶק֖ : ֹור ְטהָֹר֖

ֽא} יב{ ר  ה ֲאֶׁש֥ ֶרס ְוָהָֽעזְנִָּיֽה-ְוזֶ֕ ם ַהֶּנֶׁ֥שר ְוַהֶּפ֖ -ְוָהָרָא֙ה ְוֶאת} יג{: תֹאְכ֖לּו ֵמֶה֑
ה ְוַהַּדָּי֖ה ְלִמיָנּֽה ַאּיָ֔ ת ָּכל} יד{: ָה֣ ב ְלִמינֹֽו-ְוֵא֥ ה ְוֶאת} טו{: עֵֹר֖ ת ַהּֽיֲַענָ֔ -ְוֵא֙ת ַּב֣

ס ְואֶ  ַחף ְוֶאת-תַהַּתְחָמ֖ ַהּיַנְׁ֖שּוף -ַהּ֥כֹוס ְוֶאת-ֶאת} טז{: ַהֵּנ֖ץ ְלִמיֵנֽהּו-ַהָּׁש֑
ֶמת ת ְוֶאֽת} יז{: ְוַהִּתנְָׁשֽ ָמה ְוֶאת-ְוַהָּקָא֥ ֽ-ָהָרָח֖ ה } יח{: ַהָּׁשָל ה ְוָהֲאנָָפ֖ ֲחִסיָד֔ ְוַה֣

ת ְוָהֲעַטֵּלֽף ֶרץ ָה֔עֹוף ָטמֵ֥ } יט{: ְלִמיָנּ֑ה ְוַהּדּוִכיַפ֖ א יֵָאֵכֽלּוְוכֹל֙ ֶׁש֣ ֖ ם  : א ֖הּוא ָלֶכ֑
א תֹאְכ֣לּו ָכל} כא{: ֥עֹוף ָט֖הֹור ּתֹאֵכֽלּו-ָּכל} כ{ ר ֲאֶׁשר- ֣ ֵבָלה ַלֵּג֨ י -נְ֠ ִּבְׁשָעֶר֜

ֽא י  ֶה֑ ה ֱא ה ַליהָו֖ ם ָקדֹוׁ֙ש ַאָּת֔ י ַע֤ י ִּכ֣ ּה ֤אֹו ָמכֹ֙ר ְלנְָכִר֔ ל -ִּתְּתֶנּ֣נָה ַוֲאָכָל֗ ְתַבֵּׁש֥
י ּבַ  ת ָּכל}  כב{) ס: (ֲחֵל֥ב ִאּֽמֹוְּגִד֖ ר ֵא֖ ר ְּתַעֵּׂש֔ ת זְַרֶע֑ -חמישי  ַעֵּׂש֣ ְּתבּוַא֣

ה ָׁשָנ֥ה ָׁשָנֽה א ַהָּׂשֶד֖ י ַּבָּמ֣קֹום ֲאֶׁשר| ְוָאַכְלָּת֞ ִלְפֵנ֣י } כג{: ַהּיֵֹצ֥ ֶה֗ ה ֱא -יְהָו֣
֙ ִּתֽירֹׁשְ  ר ְּדָגֽנְ ן ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ַמְעַׂש֤ ֖ ְוצֹאֶנ֑ יְִבַח֮ר ְלַׁשֵּכ֣ ת ְּבָקְר ֹ֥ ֣ ְויְִצָהֶר֔ ּוְבכֹר

ה ֶאת ד ְליְִרָא֛ ַען ִּתְלַמ֗ י ָּכל-ְלַמ֣ ֶה֖ ֜ -ְוִכֽי} כד{: ַהּיִָמֽים-יְהָו֥ה ֱא ה ִמְּמ יְִרֶּב֨
א תּוַכל֮ ְׂשֵאתֹ֒ו ִּכֽי ֣ י  ֶר ִּכ֣ ה ֱא-ַהֶּד֗ ר יְִבַח֙ר יְהָו֣ ֙ ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ ק ִמְּמ י יְִרַח֤ ֶה֔
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ֶהֽי ֖ יְהָו֥ה ֱא י יְָבֶרְכ ם ִּכ֥ ֶס֙ף } כה{: ָלׂ֥שּום ְׁש֖מֹו ָׁש֑ ֶסף ְוַצְרָּת֤ ַהֶּכ֙ ה ַּבָּכ֑ ְונַָתָּת֖
֔ ְוָהַֽלְכָּת֙ ֶאל י ּֽבֹו-ְּבָיְ֣ד ֶה֖ ר יְהָו֥ה ֱא ר יְִבַח֛ ֶסף } כו{: ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֥ ה ַהֶּכ֡ ְונַָתָּת֣

ה נַ -ְּבכֹל֩ ֲאֶׁשר ֖ ְּתַאֶּו֨ ר ִּתְֽׁשָאְל ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ר ּוְבכ יִ֙ן ּוַבֵּׁשָכ֔ אן ּוַבּיַ֙ ֹ֗ ר ּוַבּצ ֜ ַּבָּבָק֣ ְפְׁש
ה ּוֵביֶתֽ י ְוָׂשַמְחָּת֖ ַאָּת֥ ֶה֔ ה ֱא ם ִלְפנֵ֙י יְהָו֣ ְלָּת ָּׁש֗ י } כז{: נְַפֶׁש֑ ְוָאַכ֣ ְוַהֵּלִו֥

ין ל֛ -ֲאֶׁשר י ֵא֥ ּנּו ִּכ֣ א ַתַֽעזְֶב֑ ֣ י  ה ִעָּמִּֽבְׁשָעֶר֖ ֶלק ְונֲַחָל֖ ה } כח{) ס: (ֹו ֵח֥ | ִמְקֵצ֣
ים ּתֹוִצי֙א ֶאת ׁש ָׁשנִ֗ ֣ י-ָּכל-ָׁש וא ְוִהּנְַחָּת֖ ִּבְׁשָעֶרֽ ֔ ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִה֑ ְת : ַמְעַׂש֙ר ְּתבּוָא֣

י ֵאֽין} כט{ י ִּכ֣ א ַהֵּלִו֡ ַהֵּגר ְוַהּיָ֤תֹום ְוָהֽ -ּוָב֣ ה ִעָּמ֗ ְו֠ ֶלק ְונֲַחָל֜ ר לֹ֩ו ֵח֨ ַאְלָמנָ֙ה ֲאֶׁש֣
י ְּבָכל ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ַען יְָבֶרְכ עּו ְלַמ֤ י ְוָאְכ֖לּו ְוָׂשֵב֑ ר -ִּבְׁשָעֶר֔ ֖ ֲאֶׁש֥ ה יְָד ַמֲעֵׂש֥

  ) ס: (ַּתֲעֶׂשֽה

  

  טו דברים פרק

ַבע}  א{ ץ ֶׁשֽ ה ְׁשִמָּטֽה-שישי  ִמֵּק֥ ים ַּתֲעֶׂש֥ ר ַהְּׁשִמָּט֒ה ׁשָ } ב{: ָׁשִנ֖ ֗מֹוט ְוזֶ֮ה ְּדַב֣
א-ָּכל ֽ הּו  ה ְּבֵרֵע֑ ר יֶַּׁש֖ ה יָ֔דֹו ֲאֶׁש֥ ַעל֙ ַמֵּׁש֣ ׂש ֶאת-ַּב֙ ֹ֤ הּ֙ו ְוֶאת-יִּג יו ִּכֽי-ֵרֵע֙ א -ָאִח֔ ָקָר֥

ה ַלֽיהָוֽה ֛ ֶאת-ֶאת} ג{: ְׁשִמָּט֖ ר יְִהֶי֥ה ְל ׂש ַוֲאֶׁש֨ ֹ֑ י ִּתּג ט יֶָדֽ-ַהּנְָכִר֖ י ַּתְׁשֵמ֥ : ָאִח֖
ֽ } ד{ א ִי ֥ י  ֶפס ִּכ֛ ֖ ֶאְב֑יֹון ִּכֽי-ְהיֶהֶא֕ ה -ְּב ֶרץ ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ה ָּבָא֕ ֙ יְהָו֔ ָבֵר֤ יְָבֶֽרְכ

י נֵֹֽתן ֶה֔ ה ְלִרְׁשָּתּֽה-ֱא ֥ נֲַחָל֖ ק ִאם} ה{: ְל ה -ַר֚ ע ְּב֖קֹול יְהָו֣ ָׁש֣מֹוַע ִּתְׁשַמ֔
ר ַלֲעׂשֹו֙ת ֶאת ֹ֤ י ִלְׁשמ ֶה֑ ֹ -ָּכל-ֱא ר ָאנ את ֲאֶׁש֛ ֹ֔ ה ַהּז ֖ ַהּיֹֽוםַהִּמְצָו֣ י ְמַצְּו } ו{: ִכ֥

ר ִּדֶּבר-ִּכֽי ֔ ַּכֲאֶׁש֖ ֙ ֵּבַֽרְכ י ֶה֙ ה ֱא ט -יְהָו֤ ֹ֔ א ַתֲעב ֣ ים ְוַאָּת֙ה  ָל֑ ְוַהֲֽעַבְטָּת֞ ּגֹוִי֣ם ַרִּב֗
לּו ֹֽ א יְִמׁש ֥  ֖ ים ּוְב ֨ ֶאְב֜יֹון ֵמַא-ִּכֽי} ז{) ס: (ּוָמַֽׁשְלָּת֙ ְּבגֹוִי֣ם ַרִּב֔ ד יְִהיֶ֩ה ְב ַח֤

֔ ֲאֶׁשר ְרְצ י ְּבַא֨ ד ְׁשָעֶר֔ ֙ ְּבַאַח֣ י ץ ֶאת-ַאֶח֙ א ְתַאֵּמ֣ ֧ ן ָל֑  י נֵֹת֣ ֶה֖ ֗ -יְהָו֥ה ֱא ְלָבְב
א ִתְקּפֹ֙ץ ֶאת ֤ י ָהֶאְביֹֽון-ְו ֔ ֵמָאִח֖ ח ֶאת-ִּכֽי} ח{: ָיְ֣ד ַח ִּתְפַּת֛ ֹ֧ ֖ ֑לֹו ְוַהֲעֵב֙ט -ָפת יְָד

י ַמחְ  ּנּו ֵּד֚ ר ֽלֹוַּתֲעִביֶט֔ ר יְֶחַס֖ ֡ ֶּפן} ט{: סֹ֔רֹו ֲאֶׁש֥ ֶמר ְל ֨ -יְִהֶי֣ה ָדָב֩ר ִעם-ִהָּׁש֣ ְלָבְב
ה ְׁשַנֽת ְרָב֣ ר ָקֽ ֹ֗ ַעל ֵלאמ ֙ ָהֶֽאְב֔יֹון -ְבִלּיַ֜ י ֗ ְּבָאִח֙ ה ֵעֽינְ ַהֶּׁשַב֮ע ְׁשַנ֣ת ַהְּׁשִמָּט֒ה ְוָרָע֣

֙ ֶאל א ָעֶל֙י ן ֑לֹו ְוָקָר֤ א ִתֵּת֖ ֥ ה ְוהָ - ְו ֖ ֵחְֽטאיְהָו֔ א} י{: ָי֥ה ְב ע -נָ֤תֹון ִּתֵּת֙ן ֔לֹו ְו יֵַר֥
י ִּבגְַל֣ל  ֣ ֑לֹו ִּכ֞ ֖ ְּבִתְּת י ְּבָכֽל| ְלָבְב ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ה יְָבֶרְכ ר ַהּזֶ֗ ל -ַהָּדָב֣ ֹ֖ ַמֲעֶׂש֔ ּוְבכ

א} יא{: ִמְׁשַל֥ח יֶָדֽ י  ֶרץ עַ -ִּכ֛ ֶרב ָהָא֑ ל ֶאְב֖יֹון ִמֶּק֣ ר -ליְֶחַּד֥ ֹ֔ ֙ ֵלאמ י ְמַצְּו ן ָאנִֹכ֤ ֵּכ֞
ח ֶאת תַֹח ִּתְפַּת֨ ֖ ְּבַאְרֶצֽ-ָּפ֠ ֛ ּוְלֶאְביֹנְ י ַלֲענִֶּי ֜ ְלָאִח֧ ֜ -ִּכֽי} יב{) ס: (יְָד ר ְל יִָּמֵכ֨

ת ְּתׁשַ  ׁש ָׁשִנ֑ים ּוַבָּׁשנָ֙ה ַהְּׁשִביִע֔ ֖ ֵׁש֣ ה ַוֲעָבְֽד י ֚אֹו ָהִֽעְבִרּיָ֔ י ָהִֽעְבִר֗ י ָאִח֣ ּנּו ָחְפִׁש֖ ְּלֶח֥
ם-ְוִכֽי} יג{: ֵמִעָּמֽ ּנּו ֵריָקֽ א ְתַׁשְּלֶח֖ ֥ י ֵמִֽעָּמ֑  ּנּו ָחְפִׁש֖ ַהֲעֵנ֤יק } יד{: ְתַׁשְּלֶח֥
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י ִּתֶּתן ֶה֖ ֛ יְהָו֥ה ֱא ר ֵּבַרְכ ֖ ּוִמּיְִקֶב֑ ֲאֶׁש֧ ֔ ּוִמָּֽגְרנְ אנְ ֹ֣ } טו{: ֽלֹו-ַּתֲענִי֙ק ֔לֹו ִמּצ
י ַעל ְוזַָכְרָּת֗  ֶה֑ ה ֱא ֖ יְהָו֣ יִם ַוּֽיְִפְּד ֶרץ ִמְצַר֔ יָת֙ ְּבֶא֣ ֶבד ָהיִ֙ י ֶע֤ ֛ -ִּכ֣ י ְמַצְּו ן ָאנִֹכ֧ ֵּכ֞

ר ַהֶּז֖ה ַהּיֹֽום-ֶאת ֙ -ְוָהיָ֙ה ִּכֽי} טז{: ַהָּדָב֥ י ֲאֵהְֽב א ֵמִעָּמ֑ ִּכ֤ א ֵאֵצ֖ ֥ י  ר ֵאֶל֔ יֹאַמ֣
ֶלת -ְוָלַקְחָּת֣ ֶאת} יז{: ֥טֹוב ֖לֹו ִעָּמֽ -ֵּביֶת֔ ִּכי- ְוֶאת ה ְבָאזְנֹ֙ו ּוַבֶּד֔ ַע ְונַָתָּת֤ ַהַּמְרֵצ֗

֖ ַּתֲעֶׂשה ף ַלֲאָמְת ם ְוַא֥ ֶבד עֹוָל֑ ֖ ֶע֣ ֙ -א} יח{: ֵּכֽן-ְוָהָי֥ה ְל ה ְבֵעינֶ֗ ְּבַׁשֵּלֲֽח יְִקֶׁש֣
יר ֲעָבֽדְ  ר ָׂשִכ֔ י ִמְׁשנֶ֙ה ְׂשַכ֣ ה אֹ֤תֹו ָחְפִׁש֙י ֵמִֽעָּמ֔ ִּכ֗ ֙ יְהָו֣ ים ּוֵבַֽרְכ ׁש ָׁשִנ֑ ֖ ֵׁש֣

ה ר ַּתֲעֶׂשֽ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ י ְּבכ ֶה֔ ֤ -שביעי  ָּכֽל}  יט{) ס: (ֱא ד ִּבְבָקְר ַהְּב֡כֹור ֲאֶׁש֩ר יִָּוֵל֨
ז ְּב֥כֹו ֹ֖ א ָתג ֥ ר ׁשֹוֶר֔ ְו ֹ֣ א ַתֲעבֹ֙ד ִּבְבכ ֤ י  ֶה֑ ה ֱא יׁש ַליהָו֣ ר ַּתְקִּד֖ ֙ ַהּזָָכ֔ אנְ ֹֽ ר ּוְבצ

ֽ ה ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר} כ{: צֹאֶנ י תֹאֲכֶלּ֙נּ֙ו ָׁשָנ֣ה ְבָׁשנָ֔ ֶה֤ ה ֱא ה -ִלְפנֵ֩י יְהָו֨ ר יְהָו֑ יְִבַח֣
ה ּוֵביֶתֽ ּנּו -ְוִכֽי} כא{: ַאָּת֖ א ִתזְָּבֶח֔ ֣ ע  ל ֣מּום ָר֑ ֹ֖ ר ּכ ַח֙ ֣אֹו ִעֵּו֔ ה ֜בֹו ֗מּום ִּפֵּס֙ יְִהיֶ֨

ֶהֽי ה ֱא י ְוָכַאָּיֽלִּבׁשְ } כב{: ַליהָו֖ ו ַּכְּצִב֖ א ְוַהָּטהֹו֙ר יְַחָּד֔ ּנּו ַהָּטֵמ֤ י ּתֹאֲכֶל֑ : ָעֶר֖
ק ֶאת} כג{ ל ַעל-ַר֥ א תֹאֵכ֑ ֣ ּנּו ַּכָּמֽיִם-ָּד֖מֹו  ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ֖   )ס: (ָהָא֥

  

  טז דברים פרק

י ּכִ֞ -ָׁשמֹו֙ר ֶאת} א{ ֶה֑ ה ֱא ַסח ַליהָו֖ יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ֶדׁש ָהָאִב֔ ֹ֣ יב ח ֶדׁש ָהָֽאִב֗ ֹ֣ י ְּבח
יִם ָלֽיְָלה י ִמִּמְצַר֖ ֶה֛ ה ֱא ֜ יְהָו֧ יֲא אן } ב{: הֹוִצ֨ ֹ֣ י צ ֶה֖ ַסח ַליהָו֥ה ֱא ְחָּת ֶּפ֛ ְוזַָב֥

ר ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁשר ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם-ּוָבָק֑ ה ְלַׁשֵּכ֥ ר יְהָו֔ ץ -א} ג{: יְִבַח֣ ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ תֹאַכ֤
א ֹֽ ים ּת ת יִָמ֛ יִם -ַכלִׁשְבַע֥ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣ י ְבִחָּפ֗זֹון יָָצ֙ נִי ִּכ֣ ֹ֑ ָעָל֥יו ַמּ֖צֹות ֶלֶ֣חם ע
ר ֶאת ֹ֗ ַען ִּתזְּכ י ַחֶּיֽי-ְלַמ֣ ל יְֵמ֥ ֹ֖ יִם ּכ ֶרץ ִמְצַר֔ ֙ ֵמֶא֣ ֽא} ד{: ֤יֹום ֵצֽאְת ֥ -ְו ה ְל יֵָרֶא֨

ר ְּבָכל ֹ֛ א-ְׂשא ים ְו ת יִָמ֑ ֖ ִׁשְבַע֣ ין ִמן-ְּגֻבְל ֶרב ַּבּ֥יֹום -יִָל֣ ח ָּבֶע֛ ר ִּתזְַּב֥ ר ֲאֶׁש֨ ַהָּבָׂש֗
ֶקר ֹֽ ַח ֶאת} ה{: ָהִראׁ֖שֹון ַלּב ֹ֣ ל ִלזְּב א תּוַכ֖ י ֲאֶׁשר-֥ ד ְׁשָעֶר֔ ַסח ְּבַאַח֣ יְהָו֥ה -ַהָּפ֑

ֽ ן ָל י נֵֹת֥ ֶה֖ י ִאֽם} ו{: ֱא ן ׁשְ -ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ֠ ֙ ְלַׁשֵּכ֣ י ֶה֙ ה ֱא ר יְהָו֤ ֔מֹו יְִבַח֨
ח ֶאת ם ִּתזְַּב֥ יִם-ָׁש֛ ֥ ִמִּמְצָרֽ ד ֵצֽאְת ֶמׁש מֹוֵע֖ ֶרב ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ַסח ָּבָע֑ } ז{: ַהֶּפ֖

ֶקר ְוָהַלְכָּת֖  ֹ֔ י ּ֑בֹו ּוָפִנ֣יָת ַבּב ֶה֖ ר יְהָו֥ה ֱא ר יְִבַח֛ ַכְלָּת֔ ַּבָּמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ ּוִבַּׁשְלָּת֙ ְוָא֣
ים} ח{: ְלאָֹהֶלֽי ֶׁשת יִָמ֖ י  ֵׁש֥ ֶה֔ ה ֱא ֶר֙ת ַליהָו֣ י ֲעֶצ֙ ל ַמּ֑צֹות ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ּתֹאַכ֣

ה ְמָלאָכֽה א ַתֲעֶׂש֖ ת ִּתְסָּפר} ט{) ס: (֥ ֹ֖ ה ָׁשֻבע ה -ִׁשְבָע֥ ל ֶחְרֵמׁ֙ש ַּבָּקָמ֔ ָל֑ ֵמָהֵח֤
ה ָׁשֻבֽעֹות ר ִׁשְבָע֖ ֹ֔ ל ִלְסּפ ה אֱ } י{: ָּתֵח֣ ג ָׁשֻבעֹו֙ת ַליהָו֣ יָת ַח֤ ת ְוָעִׂש֜ י ִמַּס֛ ֶה֔

ֶהֽי ֖ יְהָו֥ה ֱא ר יְָבֶרְכ ן ַּכֲאֶׁש֥ ר ִּתֵּת֑ ֖ ֲאֶׁש֣ ת יְָד ה | ְוָׂשַמְחָּת֞ ִלְפֵנ֣י } יא{: נְִדַב֥ יְהָו֣
י ְוַהֵּג֛ר ְוַהּיָ֥תֹום  ר ִּבְׁשָעֶר֔ ֒ ְוַהֵּלִו֙י ֲאֶׁש֣ ֣ ַוֲאָמֶת ֮ ְוַעְבְּד ֣ ּוִבֶּת ה ּוִבנְ י ַאָּת֨ ֶה֗ ֱא
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ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם י ְלַׁשֵּכ֥ ֶה֔ ה ֱא ר יְִבַח֙ר יְהָו֣ ר ְּבִקְרֶּב֑ ַּבָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤ : ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֣
יָת ֶאת-ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי} יב{ יִם ְוָׁשַמְרָּת֣ ְוָעִׂש֔ ֶבד ָהִי֖יָת ְּבִמְצָר֑ ים ָהֵאֶּֽלה-ֶע֥ ) פ: (ַהֻֽחִּק֖
ת ַּתעֲ }  יג{ ֹ֛ ג ַהֻּסּכ ֖ ּוִמּיְִקֶבֽמפטיר  ַח֧ ֔ ִמָּֽגְרנְ ְסְּפ ים ְּבָא֨ ת יִָמ֑ ֖ ִׁשְבַע֣ ה ְל : ֶׂש֥
י ְוַהֵּג֛ר ְוַהּיָ֥תֹום } יד{ ֣ ַוֲאָמֶת֔ ְוַהֵּלִו֗ ֙ ְוַעְבְּד ֤ ּוִבֶּת֙ ה ּוִבנְ ְוָׂשַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑ ַאָּת֨

י ר ִּבְׁשָעֶרֽ י} טו{: ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֥ ת יִָמ֗ י ַּבָּמ֖קֹום ִׁשְבַע֣ ֶה֔ ה ֱא ם ָּתחֹ֙ג ַליהָו֣
י -ֲאֶׁשר ה יֶָד֔ ֙ ּוְבכֹל֙ ַמֲעֵׂש֣ ל ְּתבּוָאְֽת ֹ֤ י ְּבכ ֶה֗ ה ֱא ֞ יְהָו֣ י יְָבֶרְכ ה ִּכ֣ ר יְהָו֑ יְִבַח֣

ים } טז{: ְוָהִי֖יָת ַא֥ ָׂשֵמֽחַ  ה ָכל| ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעִמ֣ ה יֵָרֶא֨ ֜ ֶאת-ַּבָּׁשנָ֡ |  ְּפֵנ֣י-זְכּוְר
ג ַהֻּסּ֑כֹות  ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַח֥ ר ְּבַח֧ ר יְִבָח֔ י ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ֶה֗ ה ֱא יְהָו֣

ה ֶאת א יֵָרֶא֛ ֧ ם-ְו ה ֵריָקֽ י } יז{: ְּפֵנ֥י יְהָו֖ ֶה֖ ת יְהָו֥ה ֱא יׁש ְּכַמְּתַנ֣ת יָ֑דֹו ְּכִבְרַּכ֛ ִא֖
ר ָנַֽתן ֽ-ֲאֶׁש֥   ) ססס: (ָל

  

  שת שופטיםפר

ים ִּתֶּֽתן} יח{ ְטִר֗ ֹֽ ים ְוׁש ֙ ְּבָכל-ׁשְֹפִט֣ ֖ -ְל ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֛ ה ֱא ר יְהָו֧ י ֲאֶׁש֨ ְׁשָעֶר֔
י ְוָׁשְפ֥טּו ֶאת ם ִמְׁשַּפט-ִלְׁשָבֶט֑ יר -א} יט{: ֶצֶֽדק-ָהָע֖ א ַתִּכ֖ ֥ ט  ה ִמְׁשָּפ֔ ַתֶּט֣

א ים ְו חַ -ָּפִנ֑ ֹ֗ י ַהּׁש ַחד ִּכ֣ ֹ֔ ח ׁש םִתַּק֣ י ַצִּדיִקֽ ף ִּדְבֵר֥ ים ִוֽיַסֵּל֖ } כ{: ד יְַעֵּו֙ר ֵעיֵנ֣י ֲחָכִמ֔
ַען ִּתְֽחיֶ֙ה ְויַָרְׁשָּת֣ ֶאת ף ְלַמ֤ ֹ֑ ֶדק ִּתְרּד ֶדק ֶצ֖ ֶרץ ֲאֶׁשר-ֶצ֥ ֽ-ָהָא֔ ן ָל י נֵֹת֥ ֶה֖ : יְהָו֥ה ֱא

ה ָּכל-ֽא} כא{) ס( ֛ ֲאֵׁשָר֖ ע ְל ח יְהָו֥ה אֱ -ִתַּט֥ ֶצל ִמזְַּב֛ ץ ֵא֗ ר ֵע֑ י ֲאֶׁש֥ ֶה֖
ֽ-ַּתֲעֶׂשה ֽא} כב{: ָּל ֶהֽי-ְו ר ָׂשֵנ֖א יְהָו֥ה ֱא ה ֲאֶׁש֥ ֖ ַמֵּצָב֑ ים ְל   ) ס: (ָתִק֥

  

  יז דברים פרק

י -א} א{ ע ִּכ֧ ר ָר֑ ל ָּדָב֣ ֹ֖ ר יְִהֶי֥ה בֹ֙ו ֔מּום ּכ ה ֲאֶׁש֨ י ׁ֣שֹור ָוֶׂש֗ ֶה֜ ה ֱא ִתזְַּב֩ח ַליהָו֨
הֶ֖  ת יְהָו֥ה ֱא י ֲאֶׁשר-ִּכֽי} ב{) ס: (י ֽהּואתֹוֲעַב֛ ד ְׁשָעֶר֔ ֙ ְּבַאַח֣ א ְבִקְרְּב -יִָּמֵצ֤

יׁש אֹו ן ָל֑ ִא֣ י נֵֹת֣ ֶה֖ ה ֶאת-יְהָו֥ה ֱא ר יֲַעֶׂש֧ ה ֲאֶׁש֨ ע ְּבֵעיֵנ֥י יְהָוֽה-ִאָּׁש֗ י -ָהַר֛ ֶה֖ ֱא
ר ְּבִריֽתֹו ֹ֥ י} ג{: ַלֲעב ים ֲאֵחִר֔ ִה֣ ֶל ַוּֽיֲַעבֹ֙ד ֱא ֶמׁש ַוּיֵ֗ ם ְוַלֶּׁש֣ חּו ָלֶה֑ ֣אֹו | ם ַוּיְִׁשַּת֖
ַח ֛אֹו ְלָכל א-ַלּיֵָר֗ ר  יִם ֲאֶׁש֥ א ַהָּׁשַמ֖ ְעָּת ְוָדַרְׁשָּת֣ -ְוֻהַּֽגד} ד{: ִצִּוֽיִתי-ְצָב֥ ֖ ְוָׁשָמ֑ ְל

את ְּביְִׂשָרֵאֽל ֹ֖ ה ַהּז ה ַהּתֹוֵעָב֥ ר נֶֶעְׂשָת֛ ב ְוִהֵּנ֤ה ֱאֶמ֙ת נָ֣כֹון ַהָּדָב֔ ְוֽהֹוֵצאָת֣  }ה{: ֵהיֵט֔
יׁש ַה֡הּוא אֹ֩ו ֶאת-ֶאת ׂשּו ֶאת-ָהִא֣ ר ָע֠ וא ֲאֶׁש֣ ה ַהִה֜ ע ַהּזֶ֙ה ֶאל-ָהִאָּׁש֨ ר ָהָר֤ - ַהָּדָב֨
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י ֶאת יׁש ֖אֹו ֶאת-ְׁשָעֶר֔ ים ָוֵמֽתּו-ָהִא֕ ם ָּבֲאָבִנ֖ ה ּוְסַקְלָּת֥ י -ַעל} ו{: ָהִאָּׁש֑ | ִּפ֣
ים יּומַ֣  ה ֵעִד֖ ָׁש֥ ים ֛אֹו ְׁש ת ַעלְׁשַנ֣יִם ֵעִד֗ א יּוַמ֔ ֣ ת  ד ֶאָחֽד-ת ַהֵּמ֑ י ֵע֥ ַי֣ד } ז{: ִּפ֖

ים ִּתְֽהיֶה ע -ּ֤בֹו ָבִראׁשֹנָ֙ה ַלֲהִמי֔תֹו ְוַי֥ד ָּכל-ָהֵעִד֞ ם ָּבַאֲחרָֹנ֑ה ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ָהָע֖
ט ֵּבֽין} ח{) פ: (ִמִּקְרֶּבֽ ר ַלִּמְׁשָּפ֗ ֙ ָדָב֜ י יִָּפֵל֩א ִמְּמ ם -ִּכ֣ ם ֵּבֽ | ָּד֨ ין -יןְלָד֜ ין ְלִד֗ ִּד֣

יָת ֶאל י ְוַקְמָּת֣ ְוָעִל֔ ת ִּבְׁשָעֶר֑ ֹ֖ י ִריב גַע ִּדְבֵר֥ גַ֙ע ָלנֶ֔ ין נֶ֙ ר -ּוֵב֥ ר יְִבַח֛ ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֥
י ּֽבֹו ֶה֖ ם ְוֶאל-ּוָבאָת֗ ֶאל} ט{: יְהָו֥ה ֱא ר יְִהֶי֖ה -ַהּכֲֹהנִי֙ם ַהְלִוּיִ֔ ט ֲאֶׁש֥ ַהּׁשֵֹפ֔

ם ְודָ  ים ָהֵה֑ ר ַהִּמְׁשָּפֽטַּבּיִָמ֣ ת ְּדַב֥ ֔ ֵא֖ יָת ַעל} י{: ַרְׁשָּת֙ ְוִהִּג֣ידּו ְל י ַהָּדָב֙ר -ְוָעִׂש֗ ִּפ֤
֔ ִמן יֽדּו ְל ר יִַּג֣ ר -ֲאֶׁש֣ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ ה ְוָׁשַמְרָּת֣ ַלֲעׂ֔שֹות ְּככ ר יְהָו֑ ר יְִבַח֣ ַהָּמ֣קֹום ַה֔הּוא ֲאֶׁש֖

ר יֹו-ַעל} יא{: יֹוֽרּו ה ֲאֶׁש֣ י ַהּתֹוָר֜ ט ֲאֶׁשר-֗רּו ְוַעלִּפ֨ ֖ -ַהִּמְׁשָּפ֛ יֹאְמ֥רּו ְל
א ָת֗סּור ִמן ֣ ה  ר ֲאֶׁשר-ַּתֲעֶׂש֑ אל-ַהָּדָב֛ ֹֽ ין ּוְׂשמ ֖ יִָמ֥ יׁש ֲאֶׁשר} יב{: יִַּג֥יֽדּו ְל -ְוָהִא֞

ַע ֶאל ֹ֤ י ְׁשמ ה ְבזָ֗דֹון ְלִבְלִּת֨ ֶרת ָׁש֙ם ֶאת-יֲַעֶׂש֣ ד ְלָׁש֤ י-ַהּכֵֹה֙ן ָהעֵֹמ֞ ֶה֔ ה ֱא  ֖אֹו יְהָו֣
ע ִמּיְִׂשָרֵאֽל-ֶאל יׁש ַה֔הּוא ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ט ּוֵמ֙ת ָהִא֣ ם יְִׁשְמ֣עּו -ְוָכל} יג{: ַהּׁשֵֹפ֑ ָהָע֖

א יְזִי֖דּון ֽעֹוד ֥ אּו ְו א ֶאל-שני  ִּכֽי}  יד{) ס: (ְויִָר֑ ֹ֣ ה -ָתב ר יְהָו֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֗
ּה ְויַָׁש֣  ן ָל֔ ִוֽיִרְׁשָּת֖ ֙ נֵֹת֣ י ֶה֙ ֶל ְּכָכלֱא יָמה ָעַל֙י ֶמ֔ ּה ְוָאַמְרָּת֗ ָאִׂש֤ ַהּגֹוִי֖ם -ְבָּתה ָּב֑

ר ְסִביבָֹתֽי י ּ֑בֹו } טו{: ֲאֶׁש֥ ֶה֖ ר יְהָו֥ה ֱא ר יְִבַח֛ ֶל ֲאֶׁש֥ ֙ ֶמ֔ ים ָעֶל֙י ׂ֣שֹום ָּתִׂש֤
יׁש ֙ ִא֣ ת ָעֶל֙י ל ָלֵת֤ א תּוַכ֗ ֣ ֶל  ֙ ֶמ֔ ים ָעֶל֙י י ָּתִׂש֤ ֶרב ַאֶח֗ א ִמֶּק֣ ֽ ר  י ֲאֶׁש֥ - נְָכִר֔

י ֽהּוא א} טז{: ָאִח֖ ֽא-יְַרֶּבה-ַר֮ק  יב ֶאת-ּ֣לֹו סּוִסי֒ם ְו יְָמה -יִָׁש֤ ָהָע֙ם ִמְצַר֔
ֶר ַהֶּז֖ה ֽעֹוד א תִֹס֗פּון ָלׁ֛שּוב ַּבֶּד֥ ֣ ם  ר ָלֶכ֔ ַען ַהְרּ֣בֹות ֑סּוס ַוֽיהָו֙ה ָאַמ֣ } יז{: ְלַמ֖

א יְַרֶּבה ֤ ים וְ -ְו א יְַרֶּבהּלֹ֙ו נִָׁש֔ ֥ ב  ֶסף ְוזָָה֔ א יָ֖סּור ְלָב֑בֹו ְוֶכ֣ ד-֥ ֹֽ } יח{: ּ֖לֹו ְמא
ַתב ֜לֹו ֶאת א ַמְמַלְכּ֑תֹו ְוָכ֨ ל ִּכֵּס֣ ה ַהּזֹא֙ת ַעל-ְוָהָי֣ה ְכִׁשְבּ֔תֹו ַע֖ ה ַהּתֹוָר֤ ֶפר -ִמְׁשנֵ֨ ֵס֔

ים ַהְלִוִּיֽם ָרא ב֖ } יט{: ִמִּלְפֵנ֥י ַהּכֲֹהִנ֖ ה ִעּ֔מֹו ְוָק֥ ד -ֹו ָּכלְוָהיְָת֣ ַען יְִלַמ֗ י ַחָּי֑יו ְלַמ֣ יְֵמ֣
ְׁשמֹר ֶאֽת-ְליְִרָא֙ה ֶאת יו ִל֠ ָה֔ ה ֱא את ְוֶאת-ָּכל-יְהָו֣ ֹ֛ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ ים -ִּדְבֵר֞ ַהֻחִּק֥

ֶּלה ַלֲעׂשָֹתֽם י רּום} כ{: ָהֵא֖ י ֥סּור ִמן-ְלִבְלִּת֤ יו ּוְלִבְלִּת֛ ין -ְלָבבֹ֙ו ֵמֶֽאָח֔ ה יִָמ֣ ַהִּמְצָו֖
 ֹ֑ ים ַעלּוְׂשמ י יִָמ֧ ֶרב יְִׂשָרֵאֽל-אול ְלַמַע֩ן יֲַאִר֨ יו ְּבֶק֥   ) ס: (ַמְמַלְכּ֛תֹו ֥הּוא ּוָבָנ֖

  

  יח דברים פרק

ֽא}  א{ ם ָּכל-שלישי   ים ַהְלִוּיִ֜ ְהיֶה ַלּכֲֹהנִ֨ ה ִעם-יִ֠ ֶלק ְונֲַחָל֖ י ֵח֥ ֶבט ֵלִו֛ - ֵׁש֧
י יְהָו֛ה ְונֲַחָל֖תֹו יֹאֵכֽלּון ל ִאֵּׁש֧ א} ב{ :יְִׂשָרֵא֑ יו -ִיְֽהיֶה-ְונֲַחָל֥ה  ֶרב ֶאָח֑ ּ֖לֹו ְּבֶק֣

ר ִּדֶּבר ת } ג{) ס: (ֽלֹו-יְהָו֙ה ֣הּוא נֲַחָל֔תֹו ַּכֲאֶׁש֖ ים ֵמֵא֣ ט ַהּכֲֹהנִ֜ ה יְִהיֶ֩ה ִמְׁשַּפ֨ ְוזֶ֡
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י ַהֶּזַ֖בח ִאם ת זְֹבֵח֥ ם ֵמֵא֛ ַע ְוַהְּלָחַי֖יִ -ׁ֣שֹור ִאם-ָהָע֗ ֹ֥ ן ַהּזְר ה ְונַָת֙ן ַלּכֵֹה֔ : ם ְוַהֵּקָבֽהֶׂש֑
֖ ִּתֶּתן} ד{ ית ֵּג֥ז צֹאנְ ֣ ְויְִצָהֶר֗ ְוֵראִׁש֛ ֜ ִּתֽירְֹׁש ית ְּדָגֽנְ י ֗בֹו } ה{: ּֽלֹו-ֵראִׁש֨ ִּכ֣

י ִמָּכל ֶה֖ ר יְהָו֥ה ֱא ת ְּבֵׁשם-ָּבַח֛ ד ְלָׁשֵר֧ ֹ֨ י ַלֲעמ יו ָּכל- ְׁשָבֶט֑ - יְהָו֛ה ֥הּוא ּוָבָנ֖
֙ ִמָּכל-ְוִכֽירביעי  }  ו{) ס: (ַהּיִָמֽים י ד ְׁשָעֶר֙ י ֵמַאַח֤ א ַהֵּלִו֜ ֹ֨ ל ֲאֶׁשר-יָב -יְִׂשָרֵא֔

ם ּוָב֙א ְּבָכל ת נְַפׁ֔שֹו ֶאל-֖הּוא ָּג֣ר ָׁש֑ ר יְהָוֽה-ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר-ַאַּו֣ ת } ז{: יְִבַח֥ ְוֵׁשֵר֕
יו ְּכָכל ָה֑ ה ֱא ם יְהָו֣ ם ִלְפֵנ֥י-ְּבֵׁש֖ ים ָׁש֖ ם ָהעְֹמִד֥ ֶלק } ח{: יְהָוֽה ֶאָחי֙ו ַהְלִוּיִ֔ ֵח֥

יו ַעל ד ִמְמָּכָר֖ לּו ְלַב֥ ֶלק יֹאֵכ֑ א ֶאל} ט{) ס: (ָהָאֽבֹות-ְּכֵח֖ י ַאָּת֙ה ָּב֣ ֶרץ -ִּכ֤ ָהָא֔
ֽא-ֲאֶׁשר ן ָל֑  י נֵֹת֣ ֶה֖ ת ַהּגֹוִי֥ם ָהֵהֽם-יְהָו֥ה ֱא ֹ֖ ד ַלֲעׂ֔שֹות ְּכתֹוֲעב -ֽא} י{: ִתְלַמ֣

יר ְּבנֹֽו ֔ ַמֲעִב֥ א ְב ׁש ּוְמַכֵּׁשֽף- יִָּמֵצ֣ ים ְמעֹוֵנ֥ן ּוְמנֵַח֖ ם ְקָסִמ֔ ׁש קֵֹס֣ } יא{: ּוִבּ֖תֹו ָּבֵא֑
ׁש ֶאל י ְודֵֹר֖ ל אֹו֙ב ְויְִּדעֹנִ֔ ֶבר ְוׁשֵֹא֥ ר ָח֑ ה ָּכל-ִּכֽי} יב{: ַהֵּמִתֽים-ְוחֵֹב֖ ת יְהָו֖ -תֹוֲעַב֥

י מֹוִר֥  ֶה֔ ה ֱא ֶּלה יְהָו֣ ת ָהֵא֔ ֹ֣ ֶּלה ּוִבגְַלל֙ ַהּתֹוֵעב ֵׂשה ֵא֑ ֹ֣ ם ִמָּפֶנֽיע } יג{: יׁש אֹוָת֖
ֶהֽי ם יְהָו֥ה ֱא ה ִע֖ ים ִּתְֽהיֶ֔ י }  יד{: ָּתִמ֣ ר ַאָּת֙ה | חמישי  ִּכ֣ ֶּלה ֲאֶׁש֤ ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֗

ם ֶאל ׁש אֹוָת֔ ֖ יְהָו֥ה -ְמעֹנְִנ֥ים ְוֶאל-יֹוֵר֣ ן ָנַ֥תן ְל א ֵכ֔ ֣ ה  עּו ְוַאָּת֕ ים יְִׁשָמ֑ קְֹסִמ֖
ֶהֽי יו נָ } טו{: ֱא י ֵאָל֖ ֶה֑ ה ֱא ֖ יְהָו֣ ים ְל נִי יִָק֥ ֹ֔ ֙ ָּכמ י ֤ ֵמַאֶח֙ יא ִמִּקְרְּב ִב֨

ל ֲאֶׁשר} טז{: ִּתְׁשָמֽעּון ֹ֨ ל -ְּככ ב ְּב֥יֹום ַהָּקָה֖ ֙ ְּבחֵֹר֔ י ֶה֙ ה ֱא ם יְהָו֤ ְלָּת ֵמִע֨ ָׁשַא֜
ַע֙ ֶאת ֹ֙ ף ִלְׁשמ א אֵֹס֗ ֣ ר  ֹ֑ י ְוֶאת-ֵלאמ ָה֔ ה ֱא אָהאֵ֨ -קֹול֙ יְהָו֣ ֽ את  ֹ֛ -ׁש ַהְּגדָֹל֥ה ַהּז

א ָאֽמּות ֥ ה ֖עֹוד ְו ר ִּדֵּבֽרּו} יז{: ֶאְרֶא֥ יבּו ֲאֶׁש֥ י ֵהיִט֖ ה ֵאָל֑ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ } יח{: ַוּי
ת  ם ֵא֖ ר ֲאֵליֶה֔ יו ְוִדֶּב֣ י ְדָבַר֙י ְּבִפ֔ ם ָּכ֑מֹו ְונַָתִּת֤ ֶרב ֲאֵחיֶה֖ ם ִמֶּק֥ ים ָלֶה֛ יא ָאִק֥ נִָב֨

ֽ -ָּכל ר ֲאַצֶּו א} יט{: ּנּוֲאֶׁש֥ ֽ ר  ה ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֤ ר -יְִׁשַמ֙ע ֶאל-ְוָהיָ֗ ר יְַדֵּב֖ י ֲאֶׁש֥ ְּדָבַר֔
ׁש ֵמִעּֽמֹו ֹ֥ י ֶאְדר י ָאנִֹכ֖ ת } כ{: ִּבְׁשִמ֑ י ֵא֣ ר ִּבְׁשִמ֗ ר ָּדָב֜ ר יָזִי֩ד ְלַדֵּב֨ יא ֲאֶׁש֣ ַא֣ ַהּנִָב֡

א ֽ ר  ר ְּבֵׁש֖ -ֲאֶׁש֤ ר יְַדֵּב֔ ר ַוֲאֶׁש֣ יא ַהֽהּואִצִּויִתי֙ו ְלַדֵּב֔ ת ַהּנִָב֥ ים ּוֵמ֖ ים ֲאֵחִר֑ ִה֣ : ם ֱא
ע ֶאת} כא{ ר ִּבְלָבֶב֑ ֵאיָכ֙ה נֵַד֣ י תֹאַמ֖ א-ְוִכ֥ ר  ר ֲאֶׁש֥ } כב{: ִדְּב֖רֹו יְהָוֽה-ַהָּדָב֔

ֽא ה ְו ם יְהָו֗ יא ְּבֵׁש֣ ר ַהּנִָב֜ ר ֲאֶׁש֥ -ֲאֶׁש֩ר יְַדֵּב֨ א יָ֔בֹוא ֣הּוא ַהָּדָב֔ ֣ ר יְִהֶי֤ה ַהָּדָב֙ר ְו
א ָת֖גּור ִמֶּמּֽנּו-א ֥ יא  ה ְּבזָדֹו֙ן ִּדְּב֣רֹו ַהּנִָב֔   ) ס: (ִדְּב֖רֹו יְהָו֑
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ה ָל֥נּוס ָׁש֖ -ְוִׁשַּלְׁשָּת֙ ֶאת י ְוָהיָ֕ ֶה֑ ה ֱא ֖ יְהָו֣ ר יַנְִחֽיְל ֔ ֲאֶׁש֥ -ָּמה ָּכלְּג֣בּול ַאְרְצ
ַח ֲאֶׁשר} ד{: רֵֹצֽחַ  ר ָהרֵֹצ֔ ה ֶאת-ְוזֶ֙ה ְּדַב֣ ר יֶַּכ֤ י ֲאֶׁש֨ ָּמה ָוָח֑ הּ֙ו ִּבְבִלי-יָ֥נּוס ָׁש֖ -ֵרֵע֙

א ַעת ְו֛הּוא  ם-ַד֔ ֹֽ ל ִׁשְלׁש ֹ֥ א ֶאת} ה{: ׂשֵֹנ֥א ֖לֹו ִמְּתמ ֹ֨ הּו ַבּיַַע֮ר -ַוֲאֶׁש֩ר יָב ֵרֵע֥
ה יָ֤דֹו בַ  ב ֵעִצי֒ם ְונְִּדָח֨ ֹ֣ ל ַהַּבְרזֶל֙ ִמןַלְחט ץ ְונַָׁש֤ ת ָהֵע֔ ֹ֣ א ֶאת-ַּגְרזֶ֙ן ִלְכר ץ ּוָמָצ֥ -ָהֵע֔
ת ֗הּוא יָ֛נּוס ֶאל הּו ָוֵמ֑ ת ֶהָעִרים-ֵרֵע֖ ֶּלה ָוָחֽי-ַאַח֥ ם -ֶּפן} ו{: ָהֵא֖ ל ַהָּד֜ יְִרּדֹ֩ף ּגֵֹא֨

ַח ִּכי י ָהרֵֹצ֗ ֶר -יֵַח֮ם ְלָבבֹ֒ו ְוִהִּׂשי֛גֹו ִּכֽי-ַאֲחֵר֣ ה ַהֶּד֖ ין יְִרֶּב֥ ֶפׁש ְולֹ֙ו ֵא֣ הּו ָנ֑ ְוִהָּכ֣
א ׂשֵֹנ֥א ֛הּוא ֖לֹו ִמְּת֥מֹול ִׁשְלֽׁשֹום-ִמְׁשַּפט ֣ י  ֶות ִּכ֠ ֖ -ַעל} ז{: ָמ֔ י ְמַצְּו ן ָאנִֹכ֥ ֵּכ֛

ֽ יל ָל ים ַּתְבִּד֥ ׁש ָעִר֖ ֥ ר ָׁש ֹ֑ ֙ ֶאת-ְוִאם} ח{: ֵלאמ י ֶה֙ ה ֱא יב יְהָו֤ ֔ -יְַרִח֞ ְל ְּגֻב֣
ר נְִׁשּבַ֖  ֙ ֶאתַּכֲאֶׁש֥ י ְוָנַ֤תן ְל ת ַלֲאבֶֹתֽי-ָּכל-ע ַלֲאבֶֹת֑ ר ָלֵת֥ ר ִּדֶּב֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ : ָהָא֔

֮ ַהּיֹו֒ם -ָּכל-ִתְׁשמֹ֩ר ֶאת- ִּכֽי} ט{ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֣ ּה ֲאֶׁש֨ את ַלֲעׂשָֹת֗ ֹ֜ ה ַהּז ַהִּמְצָו֨
ה ֶאת יו ָּכל-ְלַאֲהָב֞ י ְוָלֶלֶ֥כת ִּבְדָרָכ֖ ֶה֛ ה ֱא ׁש ַהּיָ -יְהָו֧ ֣ ֥ עֹו֙ד ָׁש ים ְויַָסְפָּת֙ ְל ִמ֑

ׁש ָהֵאֶּֽלה ֥ ל ַהָּׁש ים ַע֖ ה } י{: ָעִר֔ ֔ ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ֶרב ַאְרְצ י ְּבֶק֣ ם נִָק֔ ֙ ָּד֣ א יִָּׁשֵפ ֤ ְו
י ָּדִמֽים ה ְוָהָי֥ה ָעֶל֖ ֖ נֲַחָל֑ ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ יְִהֶי֥ה ִאיׁ֙ש ׂשֵֹנ֣א -ְוִכֽי} יא{) פ: (ֱא

ס ֶאלְלֵרעֵ֔  ת ְונָ֕ ֶפׁש ָוֵמ֑ יו ְוִהָּכ֥הּו ֶנ֖ ם ָעָל֔ ַרב לֹ֙ו ְוָק֣ ים ָהֵאֽל-הּו ְוָא֤ ת ֶהָעִר֥ : ַאַח֖
ם ָוֵמֽת} יב{ ל ַהָּד֖ ם ְונְָת֣נּו אֹ֗תֹו ְּבַי֛ד ּגֵֹא֥ ְלחּ֙ו זְִקֵנ֣י ִעי֔רֹו ְוָלְק֥חּו אֹ֖תֹו ִמָּׁש֑ : ְוָׁשֽ
יו ּוִבַֽעְרּתָ֧ -א} יג{ ֖ ָעָל֑ ֽ-ַדֽם ָת֥חֹוס ֵעֽינְ ל ְו֥טֹוב ָל י ִמּיְִׂשָרֵא֖ }  יד{) ס: (ַהּנִָק֛

ֶרץ  ל ָּבָא֕ ר ִּתנְַח֔ ֙ ֲאֶׁש֣ ים ְּבנֲַחָלְֽת ר ָּגְב֖לּו ִראׁשִֹנ֑ ֔ ֲאֶׁש֥ ֲע א ַתִּסי֙ג ְּג֣בּול ֵרֽ ֤ שישי  
֖ ְלִרְׁשָּתּֽה ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ ה ֱא ד-ֽא} טו{) ס: (ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ד ֶאָח֜ יׁש  יָקּו֩ם ֵע֨ ְּבִא֗

את ְּבָכל-ָעֹו֙ן ּוְלָכל-ְלָכל א ַעל-ַחָּט֔ ר ֶיֱֽחָט֑ ְטא ֲאֶׁש֣ י -ֵח֖ ים ֛אֹו ַעל| ִּפ֣ י -ְׁשֵנ֣י ֵעִד֗ ִּפ֥
ה ָׁשֽ ים יָ֥קּום ָּדָבֽר-ְׁש ה-יָ֥קּום ֵעד-ִּכֽי} טז{: ֵעִד֖ יׁש ַלֲע֥נֹות ּ֖בֹו ָסָרֽ ס ְּבִא֑ : ָחָמ֖

ים ֲאׁשֶ -ְוָעְמ֧דּו ְׁשֵנֽי} יז{ ֲהנִי֙ם -רָהֲאנִָׁש֛ ֹֽ ה ִלְפֵנ֤י ַהּכ יב ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ ם ָהִר֖ ָלֶה֥
ים ָהֵהֽם ר יְִה֖יּו ַּבּיִָמ֥ ים ֲאֶׁש֥ ְפִט֔ ֹ֣ ב ְוִהֵּנ֤ה ֵעֽד} יח{: ְוַהּׁש ים ֵהיֵט֑ -ְוָדְרׁ֥שּו ַהּׁשְֹפִט֖

ֶקר ָעָנ֥ה ְבָאִחֽיו ד ֶׁש֖ ֶק֙ר ָהֵע֔ ם ַלֲעׂש֣ } יט{: ֶׁש֙ ר זַָמ֖ יֶתם ֔לֹו ַּכֲאֶׁש֥ יו ַוֲעִׂש֣ ֹות ְלָאִח֑
ע ִמִּקְרֶּבֽ ֽא} כ{: ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ אּו ְו ים יְִׁשְמ֣עּו ְויִָר֑ פּו ַלֲעׂ֜שֹות ֗עֹוד -ְוַהּנְִׁשָאִר֖ יִֹס֨

ע ַהֶּז֖ה ְּבִקְרֶּבֽ ר ָהָר֛ ן } כא{: ַּכָּדָב֥ יִ֙ן ֵׁש֣ יִן ְּבַע֙ ֶפׁש ַע֤ א ָת֖חֹוס ֵעיֶנ֑ ֶנֶ֣פׁש ְּבנֶ֗ ֥ ְו
ן ָי֥ד  גֶלְּבֵׁש֔ גֶל ְּבָרֽ   ) ס: (ְּבָי֖ד ֶר֥
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ה ַעל-ִּכֽי} א{ א ַלִּמְלָחָמ֜ א -ֵתֵצ֨ א ִתיָר֖ ֥  ֔ ב ִמְּמ ם ַר֣ ֶכ֙ב ַע֚ יָת ֤סּוס ָוֶר֙ י ְוָֽרִא֜ אֹיְֶב֗
ם ִּכֽי יִם-ֵמֶה֑ ֶרץ ִמְצָרֽ ֖ ֵמֶא֥ ֙ ִעָּמ֔ ַהַּמַֽעְל י ֶה֙ ה ֱא ם אֶ } ב{: יְהָו֤ ָרְבֶכ֖ ה ְּכָקֽ - לְוָהיָ֕

ר ֶאל ן ְוִדֶּב֥ ה ְונִַּגׁ֥ש ַהּכֵֹה֖ ם } ג{: ָהָעֽם-ַהִּמְלָחָמ֑ ל ַאֶּת֨ ע יְִׂשָרֵא֔ ר ֲאֵלֶה֙ם ְׁשַמ֣ ְוָאַמ֤
ה ַעל ים ַהּ֛יֹום ַלִּמְלָחָמ֖ ם ַאל-ְקֵרִב֥ ם ַאל-אֹיְֵביֶכ֑ ַּתְחְּפ֛זּו -ִּתֽיְר֧אּו ְוַאֽל-יֵַר֣ ְלַבְבֶכ֗

ם ָלֶכ֛ם ִעםִּכ֚ } ד{: ַּתַֽעְר֖צּו ִמְּפנֵיֶהֽם-ְוַאל ם ְלִהָּלֵח֥ ם ַההֵֹל֖ ִעָּמֶכ֑ ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא - י יְהָו֣
יַע ֶאְתֶכֽם ם ְלהֹוִׁש֥ ְטִרי֮ם ֶאל} ה{: אֹיְֵביֶכ֖ ֹֽ ם ֵלאמֹ֒ר ִמֽי-ְוִדְּב֣רּו ַהּׁש יׁש -ָהָע֣ ָהִא֞

ר ָּבָנ֤ה ַבֽיִת ב ְלֵבי֑תֹו ֶּפן-ֲאֶׁש֨ ֹ֣ א ֲחנָ֔כֹו יֵֵל֖ ְויָׁש ֣ יׁש יָמּו֙ת -ָחָדׁ֙ש ְו ה ְוִא֥ ַּבִּמְלָחָמ֔
ר יְַחנְֶכּֽנּו יׁש ֲאֶׁשר-ּוִמֽי} ו{: ַאֵח֖ ב ְלֵבי֑תֹו -ָהִא֞ ֹ֣ א ִחְּל֔לֹו יֵֵל֖ ְויָׁש ֣ ֶר֙ם ְו ע ֶּכ֙ נַָט֥

ר יְַחְּלֶלּֽנּו-ֶּפן יׁש ַאֵח֖ ה ְוִא֥ יׁש ֲאֶׁשר-ּוִמֽי} ז{: יָמּו֙ת ַּבִּמְלָחָמ֔ א -ָהִא֞ ֣ ׂש ִאָּׁש֙ה ְו ֵאַר֤
ּה יֵ  ב ְלֵבי֑תֹו ֶּפןְלָקָח֔ ֹ֣ ר יִָּקֶחּֽנָה-ֵל֖ ְויָׁש יׁש ַאֵח֖ ה ְוִא֥ ְויְָס֣פּו } ח{: יָמּו֙ת ַּבִּמְלָחָמ֔

ר ֶאל ב -ָהָע֒ם ְוָאְמ֗רּו ִמי-ַהּׁשְֹטִרי֮ם ְלַדֵּב֣ ֹ֣ ב יֵֵל֖ ְויָׁש יׁש ַהּיֵָר֙א ְוַר֣ ַהֵּלָב֔ ָהִא֤
ס ֶאת א יִַּמ֛ ֥ יו ִּכְלבָ -ְלֵבי֑תֹו ְו ב ֶאָח֖ ר } ט{: ֽבֹוְלַב֥ ים ְלַדֵּב֣ ת ַהּׁשְֹטִר֖ ֥ ְוָהָי֛ה ְּכַכ

אׁש ָהָעֽם-ֶאל ֹ֥ י ְצָב֖אֹות ְּבר ְק֛דּו ָׂשֵר֥ ם ּוָפ֥ ב ֶאל-שביעי  ִּכֽי}  י{) ס: (ָהָע֑ -ִתְקַר֣
יָה ְלָׁשֽלֹום אָת ֵאֶל֖ יָה ְוָקָר֥ ם ָעֶל֑ יר ְלִהָּלֵח֖ ֔ -ְוָהיָ֙ה ִאם} יא{: ִע֔ ָׁש֣לֹום ַּתַֽענְ

ה ה ָּכל ּוָפְתָח֖ ם ַהּנְִמָצא-ָל֑ ְוָהיָ֞ ס ַוֲעָבֽדּו-ָהָע֣ ֛ ָלַמ֖ ּה יְִה֥יּו ְל א -ְוִאם} יב{: ָב֗ ֤
ה ְוַצְרָּת֖ ָעֶלֽיהָ  ֖ ִמְלָחָמ֑ ה ִעְּמ י } יג{: ַתְׁשִלי֙ם ִעָּמ֔ ְוָעְׂשָת֥ ֶה֖ ּונְָתָנּ֛ה יְהָו֥ה ֱא

ּה ְלִפי-ָּכל-ְּביֶָד֑ ְוִהִּכיָת֥ ֶאת ה ְוכֹ֩ל } יד{: ֶרבָחֽ-זְכּוָר֖ ף ְוַהְּבֵהָמ֜ ּנִָׁשים ְוַהַּט֨ ק ַה֠ ַר֣
יר ָּכל ר יְִהֶי֥ה ָבִע֛ ז ָל֑ ְוָאַֽכְלָּת֙ ֶאת-ֲאֶׁש֨ ֹ֣ ּה ָּתב ן יְהָו֥ה -ְׁשָלָל֖ ר נַָת֛ י ֲאֶׁש֥ ְׁשַל֣ל אֹיְֶב֔

ֽ י ָל ֶה֖ ן ַּתֲעֶׂש֙ה ְלָכל} טו{: ֱא ֹ֑ -ֵּכ֤ ֖ ְמא ת ִמְּמ ֹ֥ ים ָהְרחֹק ָעִר֔ אֶה֣ ר  י -ד ֲאֶׁש֛ ֵמָעֵר֥
ֶּלה ֵהּֽנָה-ַהּֽגֹויִם ֖ } טז{: ָהֵא֖ ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ ה ֱא ֶּלה ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ י ָהַֽעִּמי֙ם ָהֵא֔ ק ֵמָעֵר֤ ַר֗

א ְתַחֶּי֖ה ָּכל ֥ ה  י ְוָהֱאמִֹר֙י ַהְּכנֲַעִנ֣י -ִּכֽי} יז{: נְָׁשָמֽה-נֲַחָל֑ ם ַהִחִּת֤ ם ַּתֲחִריֵמ֗ ַהֲחֵר֣
ֶהֽיְוַהְּפִרּזִ֔  ֖ יְהָו֥ה ֱא ר ִצְּו י ַּכֲאֶׁש֥ י ְוַהיְבּוִס֑ א} יח{: י ַהִחִּו֖ ֽ ר  ַען ֲאֶׁש֨ יְַלְּמ֤דּו -ְלַמ֗

ֵהיֶכֽם ם ַליהָו֥ה ֱא ם ַוֲחָטאֶת֖ ֵהיֶה֑ ר ָעׂ֖שּו ֵלֽא ם ֲאֶׁש֥ : ֶאְתֶכ֙ם ַלֲעׂ֔שֹות ְּככֹל֙ ּֽתֹוֲעבָֹת֔
ים רַ -ָת֣צּור ֶאל-ִּכֽי} יט{) ס( אִעי֩ר יִָמ֨ ֽ ּה  יָה ְלָתְפָׂש֗ ם ָעֶל֣ ים ְלִֽהָּלֵח֧ ית -ִּב֜ ַתְׁשִח֤

ץ -ֶאת י ָהָֽאָד֙ם ֵע֣ ת ִּכ֤ ֹ֑ א ִתְכר ֣ ל ְואֹ֖תֹו  ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ן ִּכ֚ ַח ָעָלי֙ו ַּגְרזֶ֔ ֹ֤ ֵעָצּ֙ה ִלנְּד
י ַּבָּמֽצֹור א ִמָּפֶנ֖ ֹ֥ ה ָלב ץ ֲאֶׁשר} כ{: ַהָּׂשֶד֔ ק ֵע֣ ע ִּכֽי-ַר֞ ץ מַ -א-ֵּתַד֗ ֲאָכל֙ ֔הּוא ֵע֤

ָּת ּוָבִנ֣יָת ָמ֗צֹור ַעל ית ְוָכָר֑ ד -ָהִעי֙ר ֲאֶׁשר-אֹ֥תֹו ַתְׁשִח֖ ה ַע֥ ֛ ִמְלָחָמ֖ ה ִעְּמ וא עָֹׂש֧ ִה֨
  )פ: (ִרְדָּתּֽה
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  כא דברים פרק

ל ַּבּׂשָ -ִּכי} א{ ּה נֵֹפ֖ ֙ ְלִרְׁשָּת֔ ן ְל י נֵֹת֤ ֶה֜ ה ֱא ל ָּבֲאָדָמ֙ה ֲאֶׁש֩ר יְהָו֨ א ָחָל֗ ה יִָּמֵצ֣ ֶד֑
י ִהָּכֽהּו ע ִמ֥ א נֹוַד֖ י ּוָמְדדּ֙ו ֶאל} ב{: ֥ י ְוׁשְֹפֶט֑ ר -ְויְָצ֥אּו זְֵקֶנ֖ ים ֲאֶׁש֖ ָעִר֔ ֶה֣

ת ֶהָחָלֽל ֹ֥ ה ֶאל} ג{: ְסִביב יר ַהְּקרָֹב֖ וא -ְוָהָי֣ה ָהִע֔ יר ַהִה֜ ל ְוָלְֽק֡חּו זְִקנֵ֩י ָהִע֨ ֶהָחָל֑
ֽא ר  ר ֲאֶׁש֤ ּה -ֶעגְַל֣ת ָּבָק֗ אֻעַּב֙ד ָּב֔ ר  ֹֽל-ֲאֶׁש֥ ה ְּבע יר } ד{: ָמְׁשָכ֖ דּו זְִקנֵ֩י ָהִע֨ ְוהֹוִר֡

וא ֶאת א-ָהֶֽעגְָל֙ה ֶאל-ַהִה֤ ר  ן ֲאֶׁש֛ ַע ְוָעְֽרפּו-ַנַ֣חל ֵאיָת֔ א יִּזֵָר֑ ֣ ד ּ֖בֹו ְו ם -יֵָעֵב֥ ָׁש֥
ה ַּבָּנַֽחל-ֶאת ם ָּבַח֞ } ה{: ָהֶעגְָל֖ י ָב֗ ֙ ְונְִּגׁ֣שּו ַהּכֲֹהנִי֮ם ְּבֵנ֣י ֵלִו֒י ִּכ֣ י ֶה֙ ה ֱא ר יְהָו֤

ה ְוַעל ם יְהָו֑ ְר֔תֹו ּוְלָבֵר֖ ְּבֵׁש֣ ם יְִהֶי֖ה ָּכל-ְלָׁש֣ יב ְוָכל-ִּפיֶה֥ ל זְִקנֵ֙י } ו{: ָנֽגַע-ִר֥ ֹ֗ ְוכ
ים ֶאל וא ַהְּקרִֹב֖ יר ַהִה֔ ל יְִרֲחצּ֙ו ֶאת-ָהִע֣ ם ַעל-ֶהָחָל֑ ה -יְֵדיֶה֔ ה ָהֲערּוָפ֥ ָהֶעגְָל֖

א מפטיר  ְועָ }  ז{: ַבָּנַֽחל ֤ ינּו  ְפכּ֙ו ֶאת) שפכה(֖נּו ְוָאְמ֑רּו יֵָד֗ ה -ָׁשֽ ם ַהּזֶ֔ ַהָּד֣
א ָרֽאּו ֥ ינּו  ל ֲאֶׁשר} ח{: ְוֵעיֵנ֖ ֙ יְִׂשָרֵא֤ ה ְוַאל-ַּכֵּפ֩ר ְלַעְּמ יָת֙ יְהָו֔ י -ָּפִד֙ ם נִָק֔ ִּתֵּת֙ן ָּד֣

ם ַהָּדֽם ל ְונִַּכֵּפ֥ר ָלֶה֖ ֣ יְִׂשָרֵא֑ ֶרב ַעְּמ י ִמִּקְרֶּב֑ ְוַאָּת֗ } ט{: ְּבֶק֖ ם ַהּנִָק֖ ר ַהָּד֥ ה ְּתַבֵע֛
ר ְּבֵעיֵנ֥י יְהָוֽה-ִּכֽי ה ַהּיָָׁש֖   ) ססס: (ַתֲעֶׂש֥

  

  פרשת כי תצא

ה ַעל-ִּכֽי} י{ יָת ִׁשְביֹֽו-ֵתֵצ֥א ַלִּמְלָחָמ֖ י ְּביֶָד֖ ְוָׁשִב֥ ֶה֛ ה ֱא י ּונְָת֞נֹו יְהָו֧ : אֹיְֶב֑
ׁשֶ } יא{ ה ֵא֖ ֖ ְלִאָּׁשֽה-ת יְַפתְוָרִאיָת֙ ַּבִּׁשְביָ֔ ּה ְוָלַקְחָּת֥ ְל ַאר ְוָחַׁשְקָּת֣ ָב֔ ֹ֑ } יב{: ּת

ּה ֶאל ה ֶאת-ּ֣תֹו ֵּביֶת֑ ְוגְִּלָח֙ה ֶאת-ַוֲהֵבאָת֖ ּה ְוָעְׂשָת֖ } יג{: ִצָּפְרֶנֽיהָ -רֹאָׁש֔
יָר֩ה ֶאת ה-ְוֵהִס֩ יָה ְוָיְֽׁשָב֙ה ְּבֵביֶת֔ ּוָבְֽכָת֛ ּה ֵמָעֶל֗ ת ִׁשְביָ֜ יָה ְוֶאת-ֶאת ִׂשְמַל֨ - ָאִב֥

֖ ְלִאָּׁשֽה ה ְל ּה ְוָהיְָת֥ ן ָּת֤בֹוא ֵאֶל֙יָה֙ ּוְבַעְלָּת֔ ַחר ֵּכ֜ ים ְוַא֨ ּה ֶיַ֣רח יִָמ֑ ה } יד{: ִאָּמ֖ ְוָהיָ֞
א-ִאם ר  ֹ֥ ּה ּוָמכ ּה ְוִׁשַּלְחָּתּ֙ה ְלנְַפָׁש֔ ְצָּת ָּב֗ א ָחַפ֣ א-֧ ֶסף  ּנָה ַּבָּכ֑ ר -ִתְמְּכֶר֖ ִתְתַעֵּמ֣

ּה ּתַ֖  ר ִעּנִיָתּֽהָּב֔ ת ֲאהּוָב֙ה -ִּכֽי} טו{) ס: (ַחת ֲאֶׁש֥ ים ָהַאַח֤ י נִָׁש֗ יׁש ְׁשֵּת֣ יןָ ְלִא֜ ִתְהיֶ֨
ה ְוָיְֽלדּו ת ְׂשנּוָא֔ ן ַהְּב֖כֹור -ְוָהַאַח֣ ה ְוָהָי֛ה ַהֵּב֥ ה ְוַהְּׂשנּוָא֑ ים ָהֲאהּוָב֖ ֣לֹו ָבנִ֔

ה ְּביֹו֙ם ַהנְִחי֣לֹו ֶאת} טז{: ַלְּׂשנִיָאֽה ת ֲאֶׁשר-ְוָהיָ֗ יו ֵא֥ ל -ָּבנָ֔ א יּוַכ֗ ֣ יְִהֶי֖ה ֑לֹו 
ה ַעל-ֶּבן-ְלַבֵּכ֙ר ֶאת ֲאהּוָב֔ ֹֽר-ְּפֵנ֥י ֶבן-ָה֣ ה ַהְּבכ ר ֶּבן-ִּכ֩י ֶאת} יז{: ַהְּׂשנּוָא֖ ֹ֨ - ַהְּבכ

ל ֲאֶׁשר ֹ֥ יִם ְּבכ י ְׁשנַ֔ יר ָלֶ֤תת לֹ֙ו ִּפ֣ ה יִַּכ֗ א ֑לֹו ִּכי-ַהְּׂשנּוָא֜ ית אֹנ֔ -יִָּמֵצ֖ ֹו ֖לֹו הּו֙א ֵראִׁש֣
ה ט ַהְּבכָֹרֽ ַע ְּב֥קֹול -ִּכֽי} יח{) ס: (ִמְׁשַּפ֥ ה ֵאיֶנּ֣נּו ׁשֵֹמ֔ ר ּומֹוֶר֔ ן סֹוֵר֣ יׁש ֵּב֚ יְִהֶי֣ה ְלִא֗

ע ֲאֵליֶהֽם א יְִׁשַמ֖ ֥ יו ּוְב֣קֹול ִאּ֑מֹו ְויְִּס֣רּו אֹ֔תֹו ְו יו ְוִאּ֑מֹו } יט{: ָאִב֖ ְפׂשּו ֖בֹו ָאִב֣ ְוָת֥
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יאּו אֹ֛תֹו ֶאל ַער ְמקֹֽמֹו-זְִקֵנ֥י ִעי֖רֹו ְוֶאל-ְוהֹוִצ֧ זְִקֵנ֣י ִעי֗רֹו -ְוָאְמ֞רּו ֶאל} כ{: ַׁש֥
ל ְוסֵֹבֽא נּו זֹוֵל֖ ַע ְּבקֵֹל֑ ה ֵאיֶנּ֥נּו ׁשֵֹמ֖ ר ּומֶֹר֔ י -ּ֠וְרגָֻמהּו ָּכל} כא{: ְּבֵנ֤נּו זֶ֙ה סֹוֵר֣ ַאנְֵׁש֨

ע ִמִּקְרֶּב֑ וְ  ת ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ אּו-ָכלִעי֤רֹו ָבֲֽאָבנִי֙ם ָוֵמ֔ ל יְִׁשְמ֥עּו ְויִָרֽ ) ס: (יְִׂשָרֵא֖
ְטא ִמְׁשַּפט-שני  ְוִכֽי}  כב{ יׁש ֵח֛ ת ְוָתִל֥יָת אֹ֖תֹו ַעל-יְִהֶי֣ה ְבִא֗ ֶות ְוהּוָמ֑ : ֵעֽץ-ָמ֖
ין נְִבָל֜תֹו ַעל-א} כג{ ץ ִּכֽי-ָתִל֨ ּנּ֙ו ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִּכֽי-ָהֵע֗ ִקְלַל֥ת -ָק֤בֹור ִּתְקְּבֶר֙

ים  ִה֖ א ְתַטֵּמ֙א ֶאתֱא ֤ ֖ נֲַחָלֽה-ָּת֑לּוי ְו ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ ה ֱא ֔ ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ְת   ) ס: (ַאְדָמ֣

  כב דברים פרק

י ֤אֹו ֶאת-ִתְרֶא֩ה ֶאת- ֽא} א{ ב -ׁ֨שֹור ָאִח֜ ם ָהֵׁש֥ ים ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ ֵמֶה֑ ֵׂשיֹ֙ו נִָּדִח֔
ם ְלָאִחֽי א ָק֥רֹוב-ְוִאם} ב{: ְּתִׁשיֵב֖ א יְַדְעּ֑תֹו ַוֲאַסְפּתֹ֙ו ֶאל ֨ ֣ י ְו י ֵאֶל֖ -ָאִח֛

֙ אֹ֔תֹו ַוֲהֵׁשבֹ֖תֹו ֽלֹו י ׁש ָאִח֙ ֹ֤ ד ְּדר ֗ ַע֣ ה } ג{: ּ֣תֹו ֵּביֶת֔ ְוָהָי֣ה ִעְּמ ן ַּתֲעֶׂש֣ ְוֵכ֧
ה ְלָכל ן ַּתֲעֶׂש֜ ן ַּתֲעֶׂש֮ה ְלִׂשְמָלתֹ֒ו ְוֵכ֣ י ֲאֶׁשר-ַלֲחמֹ֗רֹו ְוֵכ֣ ת ָאִח֛ ּנּו -ֲאֵבַד֥ ד ִמֶּמ֖ ּתֹאַב֥

ל ְלִהְתַעֵּלֽם א תּוַכ֖ ֥ ּה  י ֤אֹו ׁשֹורֹ֙ו -ִתְרֶא֩ה ֶאת-א} ד{) ס: (ּוְמָצאָת֑ ֲח֨מֹור ָאִח֜
ים ִעּֽמֹו ם ָּתִק֖ ם ָהֵק֥ ֶר ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ ֵמֶה֑ ֶב֙ר -יְִהֶי֤ה ְכִלי-א} ה{) ס: (נְֹפִל֣ים ַּבֶּד֔ גֶ֙

א-ַעל ה ְו ׁש ּגֶ֖ -ִאָּׁש֔ י ָּכליְִלַּב֥ ֶה֖ ת יְהָו֥ה ֱא י תֹוֲעַב֛ ה ִּכ֧ ֵׂשה -ֶבר ִׂשְמַל֣ת ִאָּׁש֑ ֹ֥ ע
א ַקן} ו{) פ: (ֵאֶּֽלה י יִָּקֵר֣ ֶר ְּבָכל| ִצּ֣פֹור - ִּכ֣ י ַּבֶּד֜ ץ -ְלָפנֶ֡ ֶרץ -֣אֹו ַעל| ֵע֣ ָהָא֗

ֶצ֙ת ַעל ם רֶֹב֙ ים ְוָהֵא֤ ים ֖אֹו ַעל-ֶאְפרִֹחי֙ם ֣אֹו ֵביִצ֔ אַהֵּבי-ָהֶֽאְפרִֹח֔ ים  ח -ִצ֑ ִתַּק֥
ם ַעל ַח ְּתַׁשַּל֙ח ֶאת} ז{: ַהָּבִנֽים-ָהֵא֖ ם ְוֶאת-ַׁשֵּל֤ ים ִּתַּֽקֽח-ָהֵא֔ ַע֙ן -ַהָּבִנ֖ ָל֑ ְלַמ֙

יָת }  ח{) ס: (ִי֣יַטב ָל֔ ְוַהֲאַרְכָּת֖ יִָמֽים ׁש ְוָעִׂש֥ יִת ָחָד֔ י ִתְבנֶ֙ה ַּב֣ שלישי  ִּכ֤
ֽא ה ְלגֶַּג֑ ְו ים ּדָ -ַמֲעֶק֖ ל ִמֶּמּֽנּו-ִמי֙ם ְּבֵביֶת֔ ִּכֽיָתִׂש֤ ל ַהּנֵֹפ֖ ֹ֥ ע -א} ט{: יִּפ ִתזְַר֥
יִם ֶּפן ֖ ִּכְלָא֑ ת ַהָּכֶֽרם-ַּכְרְמ ע ּוְתבּוַא֖ ר ִּתזְָר֔ ַר֙ע ֲאֶׁש֣ ה ַהּזֶ֙ ׁש ַהְֽמֵלָא֤ } י{) ס: (ִּתְקַּד֗

ׁש ְּבׁשֹור-ֽא ֹ֥ ר יְַחָּדֽו-ַתֲחר ֹ֖ א ִתְלַּבׁ֙ש ַׁשֽעַ } יא{: ּוַבֲחמ ים ֤ ֶמר ּוִפְׁשִּת֖ ז ֶצ֥ ְטנֵ֔
ים ַּתֲעֶׂשה} יב{) ס: (יְַחָּדֽו ר ְּתַכֶּסה-ָּל֑ ַעל-ְּגִדִל֖ ֖ ֲאֶׁש֥ ע ַּכנְ֥פֹות ְּכסּוְת - ַאְרַּב֛

יָה ּוְׂשנֵָאּֽה-ִּכֽי} יג{) ס: (ָּבּֽה א ֵאֶל֖ ה ּוָב֥ יׁש ִאָּׁש֑ ח ִא֖ ת } יד{: יִַּק֥ ֣ ם ָלּ֙ה ֲעִלי ְוָׂש֥
ים ְוהֹוצִ֥  ר ֶאתְּדָבִר֔ ע ְוָאַמ֗ ם ָר֑ יָה ֵׁש֣ יָה -יא ָעֶל֖ ב ֵאֶל֔ ְחִּתי ָוֶאְקַר֣ ה ַהּזֹא֙ת ָלַק֔ ָהִאָּׁש֤

א ּה ְּבתּוִלֽים-ְו אִתי ָל֖ י } טו{: ָמָצ֥ ח ֲאִב֥ יאּו ) הנער(ְוָלַק֛ ּה ְוהֹוִצ֜ ה ְוִאָּמ֑ ַהּֽנֲַעָר֖
ה ֶאל) הנער(ְּבתּוֵל֧י -ֶאת ְערָ -ַהּֽנֲַעָר֛ יר ַהָּׁשֽ י } טז{: הזְִקֵנ֥י ָהִע֖ ר ֲאִב֥ ְוָאַמ֛

ה ֶאל) הנער( ים ֶאת-ַהּֽנֲַעָר֖ ה ַוּיְִׂשנֶָאֽהָ -ַהּזְֵקִנ֑ יׁש ַהֶּז֛ה ְלִאָּׁש֖ ִּתי ָלִא֥ י נַָת֜ } יז{: ִּבִּת֗
א-ְוִהּנֵה ֽ ר  ֹ֗ ים ֵלאמ ת ְּדָבִר֜ ֨ ֶּלה ְּבתּוֵל֣י -֡הּוא ָׂש֩ם ֲעִלי ים ְוֵא֖ ֙ ְּבתּוִל֔ אִתי ְלִבְּת ָמָצ֤

י ּוָפֽ  י זְִקֵנ֥י ָהִעֽירִבִּת֑ ה ִלְפֵנ֖ וא ֶאת-ְוָלְֽק֛חּו זְִקֵנ֥י ָהִֽעיר} יח{: ְרׂשּ֙ו ַהִּׂשְמָל֔ -ַהִה֖
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יׁש ְויְִּס֖רּו אֹֽתֹו י הֹוִצי֙א } יט{: ָהִא֑ ה ִּכ֤ י ַהּֽנֲַעָר֔ ֶסף ְונְָתנּ֙ו ַלֲאִב֣ ָאה ֶכ֗ ְוָענְׁ֨שּו אֹ֜תֹו ֵמ֣
ל ְוֽלֹו ל ְּבתּוַל֣ת יְִׂשָרֵא֑ ע ַע֖ ם ָר֔ אתִ -ֵׁש֣ ה  ּה ָּכל-ְהֶי֣ה ְלִאָּׁש֔ ) ס: (יָָמֽיו-יּוַכ֥ל ְלַׁשְּלָח֖

א-ְוִאם} כ{ ר ַהֶּז֑ה  ה ַהָּדָב֖ ת ָהיָ֔ ים -ֱאֶמ֣ ה) לנער(נְִמְצ֥אּו ְבתּוִל֖ } כא{: ַלּֽנֲַעָרֽ
יאּו ֶאת ה ֶאל) הנער(-ְוהֹוִצ֨ ַתח ֵּבית-ַהּֽנֲַעָר֜ ּה -ֶּפ֣ י ִעיָר֤ יָה ּוְסָקלּוָה֩ ַאנְֵׁש֨ ָאִב֗

ָתה ִּכֽיּבָ  ע -ֲאָבנִי֙ם ָוֵמ֔ יָה ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ית ָאִב֑ ל ִלזְ֖נֹות ֵּב֣ ה נְָבָל֙ה ְּביְִׂשָרֵא֔ ָעְׂשָת֤
ב -ִּכֽי} כב{) ס: (ִמִּקְרֶּבֽ יׁש ׁשֵֹכ֣ א ִא֜ ה ְבֻעַֽלת-ִעם| יִָּמֵצ֨ תּ֙ו ַּגם-ִאָּׁש֣ ַעל ּוֵמ֙ - ַּב֗

יׁש ַהּׁשֵֹכ֥ב ִעם ם ָהִא֛ ה וְ -ְׁשנֵיֶה֔ ע ִמּיְִׂשָרֵאֽלָהִאָּׁש֖ ה ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ } כג{) ס: (ָהִאָּׁש֑
י יְִהיֶ֙ה  יר ְוָׁשַכ֥ב ִעָּמּֽה) נער(ִּכ֤ יׁש ָּבִע֖ ּה ִא֛ יׁש ּוְמָצָא֥ ה ְלִא֑ ה ְמאָֹרָׂש֖ ה ְבתּוָל֔ : נֲַעָר֣

ם ֶאת} כד{ ם ֶאל-ְוהֹוֵצאֶת֨ ַער -ְׁשנֵיֶה֜ ם ָּבֲאבָ | ַׁש֣ ם אָֹת֥ וא ּוְסַקְלֶּת֨ יר ַהִה֗ נִי֮ם ָהִע֣
ה ַעל) הנער(-ָוֵמתּ֒ו ֶאת א-ַהּֽנֲַעָר֗ ר  ת-ְּדַב֙ר ֲאֶׁש֣ יר ְוֶא֨ ה ָבִע֔ יׁש ַעל-ָצֲעָק֣ - ָהִא֔

ר ֲאֶׁשר ע ִמִּקְרֶּבֽ-ִעָּנ֖ה ֶאת-ְּדַב֥ הּו ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ֶׁשת ֵרֵע֑ - ְוִֽאם} כה{) ס: (ֵא֣
יׁש ֶאת א ָהִא֗ ה יְִמָצ֣ ֹ֣ ) הנער(-ַּבָּׂשֶד֞ ה ְוֶהֱחִזֽיקַהּֽנֲַעָר֙ה ַהְמא ב -ָרָׂש֔ יׁש ְוָׁשַכ֣ ּה ָהִא֖ ָּב֥
יׁש ֲאֶׁשר ת ָהִא֛ ּה ּוֵמ֗ ּה ְלַבּֽדֹו-ִעָּמ֑ ב ִעָּמ֖ א) ולנער(} כו{: ָׁשַכ֥ ה -ְוַלּֽנֲַעָר֙ה  ַתֲעֶׂש֣

ין  ר ֵא֥ יׁש ַעל) לנער(ָדָב֔ י ַּכֲאֶׁש֩ר יָ֨קּום ִא֤ ֶות ִּכ֡ ְטא ָמ֑ ה ֵח֣ הּ֙ו ּוְרָצ֣חֹו -ַלּֽנֲַעָר֖ ֵרֵע֙
ר ַהֶּזֽהנֶ֔  ן ַהָּדָב֥ ה } כז{: ֶפׁש ֵּכ֖ ּה ָצֲעָק֗ ה ְמָצָא֑ י ַבָּׂשֶד֖ ה ) הנער(ִּכ֥ ָרָׂש֔ ֹ֣ ַהּֽנֲַעָר֙ה ַהְמא

יַע ָלּֽה ין מֹוִׁש֖ יׁש -ִּכֽי} כח{) ס: (ְוֵא֥ א ִא֗ א) נער(יְִמָצ֣ ר  ה ְבתּוָל֙ה ֲאֶׁש֣ -נֲַעָר֤
ּה ְונְִמָצֽאּו ב ִעָּמ֑ ּה ְוָׁשַכ֣ ָׂשה ּוְתָפָׂש֖ י } כט{ :אָֹר֔ ּה ַלֲאִב֥ ב ִעָּמ֛ יׁש ַהּׁשֵֹכ֥ נַָתן ָהִא֨ ְו֠

ֶסף ְוֽלֹו) הנער( ים ָּכ֑ ה ֲחִמִּׁש֣ א-ַהּֽנֲַעָר֖ ּה  ר ִעּנָ֔ ַחת ֲאֶׁש֣ ה ַּת֚ ל -ִתְהֶי֣ה ְלִאָּׁש֗ יּוַכ֥
ּה ָּכל   ) ס: (יָָמֽיו-ַׁשְּלָח֖

  

  

  

  כג דברים פרק

יׁש ֶאת-א} א{ ח ִא֖ א יְ -יִַּק֥ ֥ יו ְו ֶׁשת ָאִב֑ ה ְּכַנ֥ף ָאִבֽיוֵא֣ א -ֽא} ב{) ס: (גֶַּל֖ ֹ֧ יָב
ל יְהָוֽה-ְפֽצּועַ  ה ִּבְקַה֥ ה -א} ג{) ס: (ַּדָּכ֛א ּוְכ֥רּות ָׁשְפָכ֖ ל יְהָו֑ א ַמְמֵז֖ר ִּבְקַה֣ ֹ֥ יָב

א י  ם ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔ ל יְהָוֽה-ַּג֚ י -ֽא} ד{) ס: (ָי֥בֹא ֖לֹו ִּבְקַה֥ א ַעּמֹוִנ֛י ּומֹוָאִב֖ ֹ֧ יָב
אִּבְקהַ֣  י  ם ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔ ה ַּג֚ ה ַעד-ל יְהָו֑ ל יְהָו֖ ם ִּבְקַה֥ א ָלֶה֛ ֹ֥ -ַעל} ה{: עֹוָלֽם-יָב
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א ר  ר ֲאֶׁש֨ יִם ַוֲאֶׁש֩ר -ְּדַב֞ ם ִמִּמְצָר֑ ֶר ְּבֵצאְתֶכ֣ יִם ַּבֶּד֖ ִקְּד֤מּו ֶאְתֶכ֙ם ַּבֶּלֶ֣חם ּוַבַּמ֔
י ֶאת ר ָעֶל֜ ם ֶּבן-ָׂשַכ֨ ְלֶלּֽךָ ְּב֗עֹור ִמְּפת֛ -ִּבְלָע֣ יִם ְלַקֽ ם נֲַהַר֖ ֽא} ו{: ֹור ֲאַר֥ ה -ְו ָאָב֞

ַע ֶאל ֹ֣ ֙ ִלְׁשמ י ֶה֙ ה ֱא ֛ ֶאת-יְהָו֤ י ְּל ֶה֧ ה ֱא ֩ יְהָו֨ ֹ ם ַוּיֲַהפ ה -ִּבְלָע֔ ה ִלְבָרָכ֑ ַהְּקָלָל֖
ֶהֽי ֖ יְהָו֥ה ֱא י ֲאֵהְֽב ם ָּכל-א} ז{: ִּכ֥ ם ְוטָֹבָת֑ ָמ֖ ׁש ְׁש ֹ֥ י -ִתְדר ) ס: (ְלעֹוָלֽםיֶָמ֖

ֽא}  ח{ א-רביעי   י ֑הּוא  י ָאִח֖ י ִּכ֥ ב ֲאדִֹמ֔ י ִּכי-ְתַתֵע֣ ב ִמְצִר֔ ר ָהִי֥יָת -ְתַתֵע֣ ֵג֖
ל יְהָוֽה-ָּבִנ֛ים ֲאֶׁשר} ט{: ְבַאְרֽצֹו ם ִּבְקַה֥ א ָלֶה֖ ֹ֥ י יָב ם ּ֣דֹור ְׁשִליִׁש֑ ) ס: (יִָּוְל֥דּו ָלֶה֖

א ַמֲחֶנ֖ה ַעל-ִּכֽי} י{ עאֹיְבֶ֑ -ֵתֵצ֥ ר ָרֽ ל ָּדָב֥ ֹ֖ ְׁשַמְרָּת֔ ִמּכ ֙ -ִּכֽי} יא{: י ְונִ֨ יְִהֶי֤ה ְב
א ר  יׁש ֲאֶׁש֛ יְָלה ְויָָצ֙א ֶאל-יְִהֶי֥ה ָט֖הֹור ִמְּקֵרה-ִא֔ א ֶאל-ָל֑ ֹ֖ א יָב ֥ ה  -ִמ֣חּוץ ַלַּֽמֲחנֶ֔

א הַ -ְוָהָי֥ה ִלְפנֹֽות} יב{: ּ֥תֹו ַהַּֽמֲחֶנֽה ֹ֣ יִם ּוְכב ץ ַּבָּמ֑ ֶרב יְִרַח֣ א ֶאלֶע֖ ֹ֖ ֶמׁש יָב ּ֥תֹו -ֶּׁש֔
ָּמה ֽחּוץ} יג{: ַהַּֽמֲחנֶה אָת ָׁש֖ ֔ ִמ֖חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֑ה ְויָָצ֥ ד } יד{: ְויָ֙ד ִּתְהֶי֣ה ְל ְויֵָת֛

֖ ַעל יָת ֶאת-ִּתְהֶי֥ה ְל ּה ְוַׁשְבָּת֖ ְוִכִּס֥ ה ָב֔ ֣ ֔חּוץ ְוָחַפְרָּת֣ : ֵצָאֶתֽ-ֲאזֵֶנ֑ ְוָהיָ֙ה ְּבִׁשְבְּת
י ִמְתַהֵּל֣  }טו{ ֶה֜ ה ֱא י | ִּכ֩י יְהָו֨ ֙ ְלָפנֶ֔ י ת אֹיְֶב֙ ֙ ְוָלֵת֤ ֶרב ַמֲחנֶ֗ ְלַהִּצֽיְל ְּבֶק֣

א ֽ י ָק֑דֹוׁש ְו י-ְוָהָי֥ה ַמֲחֶנ֖ ב ֵמַאֲחֶרֽ ר ְוָׁש֖ ת ָּדָב֔ ֙ ֶעְרַו֣ ה ְב -א} טז{) ס: (יְִרֶא֤
ֶבד ֶאל יו ֲאֶׁשר-ַתְסִּג֥יר ֶע֖ ם ֲאדָֹנֽיויִּנָצֵ֥ -ֲאדָֹנ֑ י ֵמִע֥ ֗ } יז{: ל ֵאֶל֖ ב ְּבִקְרְּב ֞ יֵֵׁש֣ ִעְּמ

א ּתֹוֶנּֽנּו-ַּבָּמ֧קֹום ֲאֶׁשר ֖ י ַּבּ֣טֹוב ֑לֹו  ד ְׁשָעֶר֖ ר ְּבַאַח֥ ִתְהֶי֥ה -א} יח{) ס: (יְִבַח֛
ֽא ל ְו ה ִמְּב֣נֹות יְִׂשָרֵא֑ ׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאל-ְקֵדָׁש֖ ן -א} יט{: יְִהֶי֥ה ָקֵד֖ ָתִבי֩א ֶאְתנַ֨

י ְלָכל ֶה֖ ית יְהָו֥ה ֱא ֶלב ֵּב֛ יר ֶּכ֗ ה ּוְמִח֣ י ַּגם-זֹונָ֜ ֶה֖ ת יְהָו֥ה ֱא י תֹוֲעַב֛ ֶדר ִּכ֧ - ֶנ֑
ֶׁש ָּכל-א} כ{) ס: (ְׁשנֵיֶהֽם ֶכל נֶ֕ ֹ֑ ֶסף ֶנֶׁ֣ש א י ֶנֶׁ֥ש ֶּכ֖ י ְלָאִח֔ ר -ַתִּׁש֣ ר ֲאֶׁש֥ ָּדָב֖

י ְּבכֹל֙ ַלּנָ } כא{: יִָּׁשֽ ֶה֗ ה ֱא ֜ יְהָו֣ ַען יְָבֶרְכ י ְלַמ֨ א ַתִּׁש֑ ֣ י  י ּוְלָאִח֖ י ַתִּׁש֔ ְכִר֣
ֶרץ ֲאֶׁשר-ִמְׁשַל֣ח יֶָד֔ ַעל ה ָבא-ָהָא֕ ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה-ַאָּת֥ ר -ִּכֽי} כב{) ס: (ָׁש֖ ֹ֥ ִתּד

ר ְלַׁשְּל֑מֹו ִּכֽי א ְתַאֵח֖ ֥ י  ֶה֔ ה ֱא ֶד֙ר ַליהָו֣ ֙ ֵמִֽעָּמ֔ ּדָ -נֶ֙ י ֶה֙ ה ֱא ּנּו יְהָו֤ ׁש יְִדְרֶׁש֜ ֹ֨ ר
֖ ֵחְֽטא ֽא} כג{: ְוָהָי֥ה ְב ר  ֹ֑ ל ִלנְּד י ֶתְחַּד֖ ֖ ֵחְֽטא-ְוִכ֥ א } כד{: יְִהֶי֥ה ְב מֹוָצ֥

ְרּתָ  ר ִּדַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ֙ נְָדָב֔ י ֶה֙ ה ֱא ְרָּת ַליהָו֤ ר נַָד֜ יָת ַּכֲאֶׁש֨ ר ְוָעִׂש֑ ֹ֣ י ִּתְׁשמ : ְּבִפֽי ְׂשָפֶת֖
֖ ָׂשְבֶע֑ ְוֶאֽל}  כה{) ס( ים ְּכנְַפְׁש ֶרם ֵרֶע֔ ְוָאַכְלָּת֧ ֲענִָב֛ י ָתבֹ֙א ְּבֶכ֣ - חמישי  ִּכ֤

א ִתֵּתֽן ֥  ֖ ת ְּביֶָד֑ ְוֶחְרֵמׁ֙ש } כו{) ס: (ֶּכְליְ ֖ ת ֵרֶע֔ ְוָקַטְפָּת֥ ְמִלי י ָתבֹ֙א ְּבָקַמ֣ ִּכ֤
ת ֵרֶעֽ ל ָקַמ֥ יף ַע֖ א ָתנִ֔   )ס: (֣

  כד דברים פרק

ה ִאם-ִּכֽי} א{ ּה ְוָהיָ֞ ה ּוְבָעָל֑ יׁש ִאָּׁש֖ ח ִא֛ א ִתְמָצא-יִַּק֥ יו ִּכי-֧ ן ְּבֵעינָ֗ ָצא ָבּ֙ה - ֵח֣ ָמ֤
ּה ִמֵּביֽתֹו ּה ְוִׁשְּלָח֖ ן ְּביָָד֔ ֶפר ְּכִריֻת֙ת ְונַָת֣ ּה ֵס֤ ַתב ָל֜ ר ְוָכ֨ ת ָּדָב֔ ה } ב{: ֶעְרַו֣ ְויְָצָא֖
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ה ְלִאיׁשִמֵּבי֑תֹו ְוָהלְ  ה ְוָהיְָת֥ ּה } ג{: ַאֵחֽר-ָכ֖ ַתב ָל֜ יׁש ָהַאֲחרֹו֒ן ְוָכ֨ ּוְׂשנֵָאּ֮ה ָהִא֣
יׁש ָהַאֲח֔רֹון ֲאֶׁשר י יָמּו֙ת ָהִא֣ ּה ִמֵּבי֑תֹו ֣אֹו ִכ֤ ּה ְוִׁשְּלָח֖ ן ְּביָָד֔ ֶפר ְּכִריֻת֙ת ְונַָת֣ -ֵס֤

ּה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽה ל ַּבְעָלּ֣ה ָהִראׁש֣ -א} ד{: ְלָקָח֥ ּה -ֹון ֲאֶׁשֽריּוַכ֣ ְּלָחּה ָלׁ֨שּוב ְלַקְחָּת֜ ִׁש֠
ָאה ִּכֽי ר ֻהַּטָּמ֔ ה ַאֲחֵר֙י ֲאֶׁש֣ א ַתֲחִטי֙א -ִלְה֧יֹות ֣לֹו ְלִאָּׁש֗ ֤ ה ְו וא ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ ה ִה֖ תֹוֵעָב֥

֖ נֲַחָלֽה-ֶאת ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ ה ֱא ֶרץ ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ח ִאיׁש֙ -שישי  ִּכֽי}  ה{) ס: (ָהָא֔  יִַּק֥
א א ְו א יֵֵצ֙א ַּבָּצָב֔ ֤ ה  ה ֲחָדָׁש֔ יו ְלָכל-ִאָּׁש֣ ר ָעָל֖ ֹ֥ י יְִהֶי֤ה ְלֵביתֹ֙ו ָׁשָנ֣ה -יֲַעב ר נִָק֞ ָּדָב֑

ח ֶאת ת ְוִׂשַּמ֖ ח-ִאְׁשּ֥תֹו ֲאֶׁשר-ֶאָח֔ ֶכב ִּכי-א} ו{: ָלָקֽ יִם ָוָר֑ ל ֵרַח֖ ֹ֥ ֶפׁש ֥הּוא -יֲַחב ֶנ֖
ֹ -ִּכי} ז{) ס: (חֵֹבֽל יׁש ּג א ִא֗ ל ְוִהְתַעֶּמריִָּמֵצ֣ ב ֶנֶ֤פׁש ֵמֶאָחי֙ו ִמְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ּ֖בֹו -נֵ֨

ע ִמִּקְרֶּבֽ ֶמר ְּבֶנֽגַע} ח{) ס: (ּוְמָכ֑רֹו ּוֵמ֙ת ַהַּגָּנ֣ב ַה֔הּוא ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ַעת -ִהָּׁש֧ ַהָּצַר֛
ד ְוַלֲעׂ֑שֹות ְּככֹל֩ ֲאֶׁשר ֹ֖ ר ְמא ֹ֥ ם ַהּכֲֹהִנ֧ים הַ - ִלְׁשמ ם יֹו֨רּו ֶאְתֶכ֜ ר ִצִּויִת֖ ְלִוִּי֛ם ַּכֲאֶׁש֥

ת ֲאֶׁשר} ט{: ִּתְׁשְמ֥רּו ַלֲעֽׂשֹות ֶר -זָ֕כֹור ֵא֧ י ְלִמְרָי֑ם ַּבֶּד֖ ֶה֖ ה יְהָו֥ה ֱא ָעָׂש֛
יִם א-ִּכֽי} י{) ס: (ְּבֵצאְתֶכ֥ם ִמִּמְצָרֽ את ְמ֑אּוָמה  ֲע ַמַּׁש֣ ה ְבֵרֽ א ֶאל-ַתֶּׁש֥ ֹ֥ -ָתב
ט ֲעבֹֽטֹו ֹ֥ יא } יא{: ֵּבי֖תֹו ַלֲעב ה ֔בֹו יֹוִצ֥ ר ַאָּת֙ה נֶֹׁש֣ יׁש ֲאֶׁש֤ ד ְוָהִא֗ ֹ֑ ַּב֖חּוץ ַּתֲעמ

ב ַּבֲעבֹֽטֹו-ְוִאם} יב{: ַהֲע֖בֹוט ַהֽחּוָצה-ֵאֶל֛י ֶאֽת א ִתְׁשַּכ֖ ֥ י ֑הּוא  יׁש ָעִנ֖ } יג{: ִא֥
יב ֤לֹו ֶאֽת ֶמׁש ְוָׁשַכ֥ב ְּבַׂשְלָמ֖תֹו ּו-ָהֵׁש֩ב ָּתִׁש֨ א ַהֶּׁש֔ ֹ֣ ֙ ִּתְהֶי֣ה ַהֲעבֹו֙ט ְּכב ָּך ּוְל ֵבֲֽרֶכ֑

ֶהֽי י יְהָו֥ה ֱא ה ִלְפֵנ֖ א}  יד{) ס: (ְצָדָק֔ יר ָעִנ֣י ְוֶאְב֑יֹון -שביעי   ק ָׂשִכ֖ ֹ֥ ַתֲעׁש
י ֖ ִּבְׁשָעֶרֽ ר ְּבַאְרְצ ֛ ֲאֶׁש֥ י ֧אֹו ִמֵּגְר א} טו{: ֵמַאֶח֕ ן ְׂשָכ֜רֹו ְוֽ ָת֧בֹוא -ְּביֹומֹ֩ו ִתֵּת֨

יו ַהֶּׁש֗  א ֶאתָעָל֣ יו ֥הּוא נֵֹׂש֖ י ָענִ֙י ֔הּוא ְוֵאָל֕ ֽא-ֶמׁש ִּכ֤ ֙ ֶאל-נְַפׁ֑שֹו ְו א ָעֶל֙י -יְִקָר֤
֖ ֵחְֽטא ה ְוָהָי֥ה ְב א-יּוְמ֤תּו ָאבֹו֙ת ַעל-ֽא} טז{) ס: (יְהָו֔ ים  ים ּוָבִנ֖ יּוְמ֣תּו -ָּבנִ֔

יׁש ְּבֶחְט֖אֹו יּוָמֽתּו-ַעל ה } יז{) ס: (ָא֑בֹות ִא֥ א ַתֶּט֔ ל ֣ ֹ֔ א ַתֲחב ֣ ט ֵּג֣ר יָ֑תֹום ְו ִמְׁשַּפ֖
גֶד ַאְלָמָנֽה ם } יח{: ֶּב֖ י ִמָּׁש֑ ֶה֖ ֛ יְהָו֥ה ֱא יִם ַוּֽיְִפְּד יָת֙ ְּבִמְצַר֔ ֶבד ָהיִ֙ י ֶע֤ ְוזַָכְרָּת֗ ִּכ֣

֙ ַלֲעׂ֔שֹות ֶאת-ַעל י ְמַצְּו ן ָאנִֹכ֤ ר ַהֶּזֽה-ֵּכ֞ ֨ } יט{) ס: (ַהָּדָב֖ י ִתְקצֹ֩ר ְקִצֽיְר  ִּכ֣
א ָתׁשּו֙ב ְלַקְחּ֔תֹו ַלֵּג֛ר ַלּיָ֥תֹום ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶי֑ה  ֤ ה  ֶמר ַּבָּׂשֶד֗ ֹ֣ ַכְחָּת֧ ע ְבָׂשֶד֜ ְוָׁשֽ

ה יֶָדֽי ל ַמֲעֵׂש֥ ֹ֖ י ְּבכ ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ַען יְָבֶרְכ א } כ{) ס: (ְלַמ֤ ֥  ֔ י ַתְחּבֹ֙ט ֵזֽיְת ִּכ֤
י ַלֵּג֛ר ַלּיָ  ר ַאֲחֶר֑ ל } כא{: ֥תֹום ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶיֽהְתָפֵא֖ א ְתעֹוֵל֖ ֥  ֔ י ִתְבצֹ֙ר ַּכְרְמ ִּכ֤

י ַלֵּג֛ר ַלּיָ֥תֹום ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶיֽה ֶרץ -ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי} כב{: ַאֲחֶר֑ ֶבד ָהִי֖יָת ְּבֶא֣ ֶע֥
יִם ַעל ֙ ַלֲעׂ֔שֹות ֶאת-ִמְצָר֑ י ְמַצְּו ן ָאנִֹכ֤ ר ַהֶּזֽה-ֵּכ֞   ) ס: (ַהָּדָב֖
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ים ְונְִּגׁ֥שּו ֶאל-ִּכֽי} א{ ין ֲאנִָׁש֔ ט ּוְׁשָפ֑טּום ְוִהְצִּד֙יקּ֙ו ֶאת-יְִהֶי֥ה ִרי֙ב ֵּב֣ -ַהִּמְׁשָּפ֖
יעּו ֶאת יק ְוִהְרִׁש֖ ע ְוִהִּפי֤לֹו ַהּׁשֵֹפ֙ט -ְוָהָי֛ה ִאם} ב{: ָהָרָׁשֽע-ַהַּצִּד֔ ן ַהּ֖כֹות ָהָרָׁש֑ ִּב֥

י הּו ְלָפנָ֔ י ִרְׁשָע֖תֹו ְּבִמְסָּפֽרְוִהָּכ֣ יף ֶּפן} ג{: ו ְּכֵד֥ א יִֹס֑ ֣ ּנּו  ים יֶַּכ֖ יף -ַאְרָּבִע֥ יִֹס֨
י ְלֵעיֶנֽי-ְלַהּכֹ֤תֹו ַעל ה ְונְִקָל֥ה ָאִח֖ ה ַרָּב֔ ֶּל֙ה ַמָּכ֣ ם ׁ֖שֹור - א} ד{: ֵא֙ ֹ֥ ַתְחס

ד-ִּכֽי} ה{) ס: (ְּבִדיֽׁשֹו ת ַאַח֤ ו ּוֵמ֨ ים יְַחָּד֗ ן ֵאֽין יְֵׁש֨בּו ַאִח֜ א-ֵמֶה֙ם ּוֵב֣ ֽ ִתְהֶי֧ה -֔לֹו 
ה ְויְִּבָמּֽה-ֵאֶֽׁשת ּה ֛לֹו ְלִאָּׁש֖ יָה ּוְלָקָח֥ א ָעֶל֔ ֹ֣ יׁש ָז֑ר יְָבָמּ֙ה יָב ת ַה֖חּוָצה ְלִא֣ } ו{: ַהֵּמ֛

ד יָ֕קּום ַעל ר ֵּתֵל֔ ה ַהְּבכֹו֙ר ֲאֶׁש֣ ֽא-ְוָהיָ֗ ת ְו יו ַהֵּמ֑ ם ָאִח֖ ה ְׁש֖מֹו ִמּיְִׂשרָ -ֵׁש֥ : ֵאֽליִָּמֶח֥
ַחת ֶאת-ְוִאם} ז{ יׁש ָלַק֖ א יְַחּפֹ֙ץ ָהִא֔ ְעָרה ֶאל-֤ -יְִבְמּ֑תֹו ְוָעְלָת֩ה יְִבְמּ֨תֹו ַהַּׁש֜

ה יְַּבִמֽי א ָאָב֖ ֥ ל  יו ֵׁש֙ם ְּביְִׂשָרֵא֔ ים ְלָאִח֥ י ְלָהִק֨ ין יְָבִמ֜ ים ְוָאְֽמָר֙ה ֵמֵא֨ } ח{: ַהּזְֵקנִ֗
ְראּו ְצִּתי ְלַקְחָּתּֽהִעי֖רֹו ְוִדְּב֣ר -֥לֹו זְִקנֵי-ְוָקֽ א ָחַפ֖ ֥ ר  ד ְוָאַמ֔ יו ְוָעַמ֣ } ט{: ּו ֵאָל֑

יו  ה ְּבָפָנ֑ ל ַרגְ֔לֹו ְויְָרָק֖ ה נֲַעלֹ֙ו ֵמַע֣ ה יְִבְמּ֣תֹו ֵאָלי֮ו ְלֵעיֵנ֣י ַהּזְֵקנִי֒ם ְוָחְלָצ֤ ְונְִּגָׁש֨
א ר  יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ ָכה יֵָעֶׂש֣ ה ָּכ֚ ְמָר֔ א } י{: ית ָאִחֽיוּבֵ֥ - יְִבֶנ֖ה ֶאת-ְוָעֽנְָת֙ה ְוָא֣ ְונְִקָר֥

ית ֲח֥לּוץ ַהָּנַֽעל ל ֵּב֖ יו -ִּכֽי} יא{) ס: (ְׁש֖מֹו ְּביְִׂשָרֵא֑ יׁש ְוָאִח֔ ים יְַחָּד֙ו ִא֣ יִּנָ֨צּו ֲאנִָׁש֤
יל ֶאת ד ְלַהִּצ֥ ֶׁשת ָהֶֽאָח֔ ְרָב֙ה ֵא֣ ּה ְוֶהֱחִז֖יָקה -ְוָקֽ ה יָָד֔ הּו ְוָׁשְלָח֣ ּה ִמַּי֣ד ַמֵּכ֑ ִאיָׁש֖

יוִּבְמבֻ  ה ֶאת} יב{: ָׁשֽ ֽ-ְוַקּצָֹת֖ א ָת֖חֹוס ֵעיֶנ ֥ ּה  ֛ -ֽא} יג{) ס: (ַּכָּפ֑ יְִהֶי֥ה ְל
ה ּוְקַטָּנֽה ֶבן ְּגדֹוָל֖ ֶבן ָוָא֑ ֖ ֶא֣ ה -א} יד{: ְּבִכֽיְס ה ְוֵאיָפ֑ ֖ ֵאיָפ֣ ֛ ְּבֵביְת יְִהֶי֥ה ְל

ה ּוְקַטָּנֽה ֽ } טו{: ְּגדֹוָל֖ ֶד֙ק ִי ה ָוֶצ֙ ֶבן ְׁשֵלָמ֤ ֶדק ִיְֽהיֶה-ְהיֶהֶא֣ ה ָוֶצ֖ ה ְׁשֵלָמ֛ ָּל֑ -ָּל֔ ֵאיָפ֧
ה ֲאֶׁשר ל ָהֲֽאָדָמ֔ י ַע֚ יכּו יֶָמ֔ ַע֙ן יֲַאִר֣ ֽ-ְלַמ֙ ן ָל י נֵֹת֥ ֶה֖ ת } טז{: יְהָו֥ה ֱא י תֹוֲעַב֛ ִּכ֧

י ָּכל ֶה֖ ֵׂשה ָעֶֽול-יְהָו֥ה ֱא ֹ֥ ל ע ֹ֖ ֶּלה ּכ ֵׂשה ֵא֑ ֹ֣ ת מפטיר  זָ֕כֹור אֵ֛ }  יז{) פ: (ע
יִם-ֲאֶׁשר ֶר ְּבֵצאְתֶכ֥ם ִמִּמְצָרֽ ק ַּבֶּד֖ ֖ ֲעָמֵל֑ ה ְל ֶר } יח{: ָעָׂש֥ ֜ ַּבֶּד֗ ְר ר ָקֽ ֲאֶׁש֨

֙ ָּכל ִהֽים-ַויְזֵַּנ֤ב ְּב א ֱא א יֵָר֖ ֥ ַע ְו ה ָעֵי֣ף ְויֵָג֑ י ְוַאָּת֖ ה } יט{: ַהּנֱֶחָׁשִל֣ים ַאַֽחֶר֔ ְוָהיָ֡
י  ֶה֣ ה ֱא ר יְהָוֽה-ְל֠ ִמָּכל |ְּבָהִנ֣יַח יְהָו֣ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ יב ָּבָא֙ י ִמָּסִב֗ יְֶב֜ ֹ֨ ן -א ֶהי נֵֹת֨ ֱא֠

ּה ִּתְמֶח֙ה ֶאת ֤ נֲַחָל֙ה ְלִרְׁשָּת֔ א ִּתְׁשָּכֽח-ְל ֖ יִם  ַחת ַהָּׁשָמ֑ ק ִמַּת֖   ) פפפ: (ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔

  

  כו דברים פרק, פרשת כי תבוא

ֶרץ-ָת֣בֹוא ֶאל-ְוָהיָ֙ה ִּכֽי} א{ ּה  ָהָא֔ ה ִוֽיִרְׁשָּת֖ ֖ נֲַחָל֑ ן ְל י נֵֹת֥ ֶה֔ ה ֱא ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣
ְבָּת ָּבּֽה ית } ב{: ְויַָׁש֥ ֛ -ָּכל| ְוָלַקְחָּת֞ ֵמֵראִׁש֣ יא ֵמַֽאְרְצ ר ָּתִב֧ ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמ֗ ְּפִר֣

נֶא ְוָהַֽלְכָּת֙ ֶאל ן ָל֖ ְוַׂשְמָּת֣ ַבֶּט֑ י נֵֹת֥ ֶה֛ ה ֱא ר יְהָו֧ ה ַהּמָ -ֲאֶׁש֨ ר יְִבַח֙ר יְהָו֣ ֔קֹום ֲאֶׁש֤
ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם י ְלַׁשֵּכ֥ ֶה֔ ם ְוָאַמְרָּת֣ -ּוָבאָת֙ ֶאל} ג{: ֱא ים ָהֵה֑ ר יְִהֶי֖ה ַּבּיִָמ֣ ן ֲאֶׁש֥ ַהּכֵֹה֔
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י ִּכי ֶה֔ ה ֱא ְדִּתי ַהּיֹו֙ם ַליהָו֣ יו ִהַּג֤ אִת֙י ֶאל-ֵאָל֗ ע יְהָו֛ה -ָב֙ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֔
 ֹ ינּו ָלֶ֥תת ָלֽנּוַלֲאב ה } ד{: ֵת֖ ח יְהָו֥ י ִמזְַּב֖ ּנִי֔חֹו ִלְפנֵ֕ נֶא ִמּיֶָד֑ ְוִה֨ ן ַהֶּט֖ ח ַהּכֵֹה֛ ְוָלַק֧

ֶהֽי יָת ְוָאַמְרָּת֜ ִלְפֵנ֣י } ה{: ֱא י ַוֵּיֶ֣רד | ְוָענִ֨ ד ָאִב֔ י ֲאַרִּמ֙י אֵֹב֣ ֶה֗ ה ֱא יְהָו֣
י ְמעָ֑  ם ִּבְמֵת֣ יְָמה ַוָּי֥גָר ָׁש֖ ב-ט ַוֽיְִהיִמְצַר֔ ם ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ָע֥צּום ָוָרֽ עּו } ו{: ָׁש֕ ַוּיֵָר֧

ה ה ָקָׁשֽ ינּו ֲעבָֹד֥ ים ַויְַעּ֑נּונּו ַוּיְִּת֥נּו ָעֵל֖ נּו ַהִּמְצִר֖ ק ֶאל} ז{: אָֹת֛ י -ַוּנְִצַע֕ ֵה֣ ה ֱא יְהָו֖
ע יְהָו֙ה ֶאת ינּו ַוּיְִׁשַמ֤ נּו ַוַּיְ֧רא ֶאת-ֲאבֵֹת֑ נּו ְוֶאת-תָענְֵי֛נּו ְואֶ -קֵֹל֔ } ח{: ַלֲחֵצֽנּו-ֲעָמֵל֖

ל ּוְבאֹ֖תֹות  ֹ֑ א ָּגד ה ּוְבמָֹר֖ ַע נְטּויָ֔ ֹ֣ יִם ְּבָי֤ד ֲחזָָק֙ה ּוִבזְר נּו יְהָו֙ה ִמִּמְצַר֔ ַוּיֹוִצֵא֤
נּו ֶאל} ט{: ּוְבמְֹפִתֽים ת - ָל֙נּ֙ו ֶאת-ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ַוּיִֶּתן-ַויְִבֵא֖ ֶרץ זַָב֥ את ֶא֛ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ָהָא֣

אִת֙י ֶאת} י{: ב ּוְדָבֽׁשָחלָ֖  ה ִהֵּנ֤ה ֵהֵב֙ ה ֲאֶׁשר-ְוַעָּת֗ י ָהֲאָדָמ֔ י -ֵראִׁשי֙ת ְּפִר֣ ָּתה ִּל֖ נַָת֥
ֶהֽי י יְהָו֥ה ֱא יָת ִלְפֵנ֖ י ְוִהְֽׁשַּתֲחִו֔ ֶה֔ ה ֱא ה ְוִהּנְַחּ֗תֹו ִלְפנֵ֙י יְהָו֣ } יא{: יְהָו֑

ר ָנַֽתן-ְוָׂשַמְחָּת֣ ְבָכל ֛ -ַהּ֗טֹוב ֲאֶׁש֧ ר  ְל י ְוַהֵּג֖ י ּוְלֵביֶת֑ ַאָּת֙ה ְוַהֵּלִו֔ ֶה֖ יְהָו֥ה ֱא
ר ְּבִקְרֶּבֽ ְעֵׂשר ֶאת}  יב{) ס: (ֲאֶׁש֥ ה ַל֠ י ְתַכֶּל֞ ֛ -ָּכל-שני  ִּכ֣ ר ְּתבּוָאְת ַמְעַׂש֧

י ַלֵּג֙ר ַלּיָ֣תֹום ְוָלַֽא ה ַלֵּלִו֗ ר ְונַָתָּת֣ ת ְׁשַנ֣ת ַהַּֽמֲעֵׂש֑ ה ְוָאְכ֥לּו ַּבָּׁשָנ֥ה ַהְּׁשִליִׁש֖ ְלָמנָ֔
י ְוָׂשֵבֽעּו ֶדׁש ִמן} יג{: ִבְׁשָעֶר֖ ֹ֣ ְרִּתי ַהּק י ִּבַע֧ ֶה֜ ה ֱא יִת -ְוָאַמְרָּת֡ ִלְפנֵ֩י יְהָו֨ ַהַּב֗

ה ְּכָכל יו ַלֵּלִו֙י ְוַלֵּג֙ר ַלּיָ֣תֹום ְוָלַאְלָמנָ֔ ם נְַתִּת֤ ֽא-ְוגַ֨ נִי  ר ִצִּויָת֑ ֖ ֲאֶׁש֣ ְרִּתי -ִמְצָוְת ָעַב֥
א ָׁשָכְֽחִּתיִמּמִ  ֥ י ְו א-א} יד{: ְצֹוֶת֖ ּנּו ְו י ִמֶּמ֗ ְלִּתי ְבאֹנִ֜ ּנּ֙ו -ָאַכ֨ ְרִּתי ִמֶּמ֙ ִבַע֤

א א ְו ר -ְּבָטֵמ֔ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ יִתי ְּככ י ָעִׂש֕ ָה֔ ה ֱא ְעִּתי ְּבקֹול֙ יְהָו֣ ת ָׁשַמ֗ ּנּו ְלֵמ֑ ִּתי ִמֶּמ֖ נַָת֥
֜ ִמןַהְׁשִקיָפ֩ה ִמְּמ֨עֹו} טו{: ִצִּויָתֽנִי יִם ּוָבֵר֤ ֶאֽת-ן ָקְדְׁש ֙ ֶאת-ַהָּׁשַמ֗ -ַעְּמ

ת  ֶרץ זַָב֥ ינּו ֶא֛ ְעָּת֙ ַלֲאבֵֹת֔ ר נְִׁשַּב֙ נּו ַּכֲאֶׁש֤ ָּתה ָל֑ ר נַָת֖ ה ֲאֶׁש֥ ל ְוֵא֙ת ָהֲאָדָמ֔ יְִׂשָרֵא֔
ב ּוְדָבֽׁש ֧ ַלֲעׂש֛ }  טז{) ס: (ָחָל֖ י ְמַצְּו ֶה֜ ה ֱא ה יְהָו֨ -ֹות ֶאתשלישי  ַהּ֣יֹום ַהּזֶ֗

ֶּלה ְוֶאת ים ָהֵא֖ ם ְּבָכל-ַהֻחִּק֥ יָת֙ אֹוָת֔ ים ְוָׁשַמְרָּת֤ ְוָעִׂש֙ ֖ ּוְבָכל-ַהִּמְׁשָּפִט֑ -ְלָבְב
יו -ֶאת} יז{: נְַפֶׁשֽ ים ְוָלֶלֶ֣כת ִּבְדָרָכ֗ ִה֜ ֨ ֵלֽא ְרָּת ַהּ֑יֹום ִלְהיֹו֩ת ְל יְהָו֥ה ֶהֱאַמ֖

יו ּוִמׁשְ  יו ּוִמְצֹוָת֛ ר ֻחָּק֧ ֹ֨ ַע ְּבקֹֽלֹוְוִלְׁשמ ֹ֥ יו ְוִלְׁשמ ֣ ַהּ֗יֹום } יח{: ָּפָט֖ ה ֶהֱאִמֽיְר ַוֽיהָו֞
ר ִּדֶּבר ה ַּכֲאֶׁש֖ ם ְסגָֻּל֔ ר ָּכל-ִלְה֥יֹות לֹ֙ו ְלַע֣ ֹ֖ ֣ } יט{: ִמְצֹוָתֽיו-ָל֑ ְוִלְׁשמ ּֽוְלִתְּת

ל ָּכל ם ּוְלִתפְ -ֶעְל֗יֹון ַע֤ ה ּוְלֵׁש֣ ה ִלְתִהָּל֖ ר ָעָׂש֔ ֧ ַעםַהּגֹויִ֙ם ֲאֶׁש֣ ֶרת ְוִלְֽהיְֹת ׁש -ָא֑ ֹ֛ ָקד
ר ִּדֵּבֽר י ַּכֲאֶׁש֥ ֶה֖   ) פ: (ַליהָו֥ה ֱא

  

  כז דברים פרק



 
 

94 

ל ֶאת}  א{ ו מֶֹׁש֙ה ְוזְִקֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ר ָׁשמֹ֙ר ֶאת-רביעי  ַויְַצ֤ ֹ֑ ם ֵלאמ ה -ָּכל-ָהָע֖ ַהִּמְצָו֔
ם ַהּיֹֽום י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ר ָאנִֹכ֛ ה ּבַ } ב{: ֲאֶׁש֧ ר ַּתַעְב֣רּו ֶאתְוָהיָ֗ -ַהּיְַרֵּד֒ן ֶאל-ּיֹו֮ם ֲאֶׁש֣

ֶרץ ֲאֶׁשר ם -ָהָא֕ ֙ ֲאָבִנ֣ים ְּגדֹ֔לֹות ְוַׂשְדָּת֥ אָֹת֖ ן ָל֑ ַוֲהֵקמָֹת֤ ְל י נֵֹת֣ ֶה֖ יְהָו֥ה ֱא
יד ן ֶאֽת} ג{: ַּבִּׂשֽ ַען אֲ -ָּכל-ְוָכַתְבָּת֣ ֲעֵליֶה֗ את ְּבָעְבֶר֑ ְלַמ֡ ֹ֖ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ ֶׁש֩ר ִּדְבֵר֛

א ֶאל ֹ֨ ֶרץ אֶׁשר-ָּתב י -ָהָא֜ ֶה֣ ר | יְהָו֥ה ֱא ׁש ַּכֲאֶׁש֥ ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ֶרץ זַָב֤ ֗ ֶא֣ ן ְל נֵֹת֣
ֵהֽי ר יְהָו֥ה ֱא ֽ-ִּדֶּב֛ י ָל ם ֶאת} ד{: ֲאבֶֹת֖ ימּו ֶאת-ְוָהיָ֮ה ְּבָעְבְרֶכ֣ - ַהּיְַרֵּד֒ן ָּתִק֜

י מְ  ר ָאנִֹכ֜ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ידָהֲאָבִנ֣ים ָהֵא֗ ם ַּבִּׂשֽ ל ְוַׂשְדָּת֥ אֹוָת֖ ר ֵעיָב֑ : ַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֛ם ַהּ֖יֹום ְּבַה֣
א} ה{ ים  ח ֲאָבנִ֔ י ִמזְַּב֣ ֶה֑ ה ֱא ַח ַליהָו֖ ם ַּבְרֶזֽל-ּוָבִנ֤יָת ָּׁש֙ם ִמזְֵּב֔ : ָתִנ֥יף ֲעֵליֶה֖
ה ֶאת} ו{ י ְוַהֲעלִ֤ -ֲאָבִנ֤ים ְׁשֵלמֹו֙ת ִּתְבנֶ֔ ֶה֑ ה ֱא ח יְהָו֣ ה ִמזְַּב֖ ת ַליהָו֖ ֔ יָת ָעָלי֙ו עֹו

ֶהֽי ֶהֽי} ז{: ֱא י יְהָו֥ה ֱא ַמְחָּת֔ ִלְפֵנ֖ ם ְוָׂש֣ ְלָּת ָּׁש֑ ים ְוָאַכ֣ } ח{: ְוזַָבְחָּת֥ ְׁשָלִמ֖
ים ֶאֽת-ְוָכַתְבָּת֣ ַעל ר ֵהיֵטֽב-ָּכל-ָהֲאָבנִ֗ את ַּבֵא֥ ֹ֖ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ } ט{) ס: (ִּדְבֵר֛

ר מֶֹׁש֙ה ְוהַ  ל ָּכלַויְַדֵּב֤ ם ֶא֥ ת -ּכֲֹהִנ֣ים ַהְלִוּיִ֔ ר ַהְסֵּכ֤ ֹ֑ ל ֵלאמ ל | יְִׂשָרֵא֖ ּוְׁשַמ֙ע יְִׂשָרֵא֔
ֶהֽי ה ֱא ם ַליהָו֖ יָת } י{: ַהּ֤יֹום ַהּזֶ֙ה נְִהֵי֣יָתֽ ְלָע֔ י ְוָעִׂש֤ ֶה֑ ה ֱא ַמְעָּת֔ ְּב֖קֹול יְהָו֣ ְוָׁש֣

י ְמַצּוְ -ִמְצֹוָת֙ו ְוֶאת-ֶאת ר ָאנִֹכ֥ יו ֲאֶׁש֛ ו מֶֹׁש֙ה }  יא{) ס: (֖ ַהּיֹֽוםֻחָּק֔ חמישי  ַויְַצ֤
ר-ֶאת ֹֽ ם ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאמ ֶּלה ַיַֽעְמ֞דּו ְלָבֵר֤ ֶאת} יב{: ָהָע֔ ר -ָהָע֙ם ַעל-ֵא֠ ַה֣

ם ֶאת ים ְּבָעְבְרֶכ֖ ף ּוִבנְיִָמֽן-ְּגִרזִ֔ ר ְויֹוֵס֥ ה ְויִָּׂששָכ֖ י ִוֽיהּוָד֔ ן ִׁשְמעֹו֙ן ְוֵלִו֣ } גי{: ַהּיְַרֵּד֑
ֶּלה ַיַֽעְמ֥דּו ַעל ן ְונְַפָּתִלֽי-ְוֵא֛ ן ָּד֥ ר ּוזְבּוֻל֖ ל ְראּוֵב֙ן ָּג֣ד ְוָאֵׁש֔ ר ֵעיָב֑ ה ְּבַה֣ : ַהְּקָלָל֖

ם ְוָאְֽמ֛רּו ֶאל} יד{ ם-ָּכל-ְוָע֣נּו ַהְלִוּיִ֗ ל ֥קֹול ָרֽ יׁש יְִׂשָרֵא֖ ָא֣רּור } טו{) ס: (ִא֥
ה ֶסל ּוַמֵּסָכ֜ ר יֲַעֶׂש֩ה ֶפ֨ יׁש ֲאֶׁש֣ ֶתר  ָהִא֡ ם ַּבָּס֑ ׁש ְוָׂש֣ י ָחָר֖ ה יְֵד֥ ה ַמֲעֵׂש֛ ת יְהָו֗ ּתֹוֲעַב֣

ם ְוָאְמ֖רּו ָאֵמֽן-ְוָע֧נּו ָכל ר ָּכל} טז{) ס: (ָהָע֛ יו ְוִאּ֑מֹו ְוָאַמ֥ ם -ָא֕רּור ַמְקֶל֥ה ָאִב֖ ָהָע֖
ר ָּכל} יז{) ס: (ָאֵמֽן הּו ְוָאַמ֥ יג ְּג֣בּול ֵרֵע֑ ם ָאֵמֽן-ָא֕רּור ַמִּס֖ } יח{) ס: (ָהָע֖

ר ָּכל ֶר ְוָאַמ֥ ר ַּבָּד֑ ם ָאֵמֽן-ָא֕רּור ַמְׁשֶּג֥ה ִעֵּו֖ ט } יט{) ס: (ָהָע֖ ה ִמְׁשַּפ֥ ָא֗רּור ַמֶּט֛
ר ָּכל-ֵּגר ם ָאֵמֽן-יָ֖תֹום ְוַאְלָמָנ֑ה ְוָאַמ֥ י -ָא֗רּור ׁשֵֹכ֙ב ִעם} כ{: ָהָע֖ יו ִּכ֥ ֶׁשת ָאִב֔ ֵא֣

ר ָּכל יו ְוָאַמ֥ ה ְּכַנ֣ף ָאִב֑ ם ָאֵמֽ -גִָּל֖ ב ִעם} כא{) ס: (ןָהָע֖ ה -ָּכל-ָא֕רּור ׁשֵֹכ֖ ְּבֵהָמ֑
ר ָּכל ם ָאֵמֽן-ְוָאַמ֥ יו ֣אֹו ַבת-ֲאחֹ֔תֹו ַּבת-ָא֗רּור ׁשֵֹכ֙ב ִעם} כב{) ס: (ָהָע֖ ִאּ֑מֹו -ָאִב֖
ר ָּכל ם ָאֵמֽן-ְוָאַמ֥ ב ִעם} כג{) ס: (ָהָע֖ ר ָּכל-ָא֕רּור ׁשֵֹכ֖ ַתנְּ֑תֹו ְוָאַמ֥ ֹֽ ם ָאֵמֽן-ח : ָהָע֖

ר ָּכלָא} כד{) ס( ֶתר ְוָאַמ֥ הּו ַּבָּס֑ ם ָאֵמֽן-֕רּור ַמֵּכ֥ה ֵרֵע֖ ָארּו֙ר } כה{) ס: (ָהָע֖
ר ָּכל י ְוָאַמ֥ ם נִָק֑ ֶפׁש ָּד֣ ַחד ְלַהּ֥כֹות ֶנ֖ ֹ֔ ַח ׁש ם ָאֵמֽן-ֵק֣ ר } כו{) ס: (ָהָע֖ ָא֗רּור ֲאֶׁש֧

ים ֶאת-א ה-יִָק֛ י ַהּתֹוָרֽ ר -ִּדְבֵר֥ ם ְוָאַמ֥ את ַלֲעׂ֣שֹות אֹוָת֑ ֹ֖ ם ָאֵמֽן-ָּכלַהּז   ) ס: (ָהָע֖
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  כח דברים פרק

ה ִאם} א{ ר ַלֲעׂשֹו֙ת ֶאת-ְוָהיָ֗ ֹ֤ י ִלְׁשמ ֶה֔ ה ֱא -ָּכל-ָׁש֤מֹוַע ִּתְׁשַמ֙ע ְּבקֹול֙ יְהָו֣
ל ָּכל ֙ ֶעְל֔יֹון ַע֖ י ֶה֙ ֜ יְהָו֤ה ֱא נְ ֖ ַהּ֑יֹום ּונְָת֨ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ יו ֲאֶׁש֛ : ּגֹוֵי֥י ָהָאֶֽרץ-ִמְצֹוָת֔

אּו ָעֶל֛י ָּכל} ב{ ֶהֽי-ּוָב֧ ע ְּב֖קֹול יְהָו֥ה ֱא י ִתְׁשַמ֔ ֶּלה ְוִהִּׂשיֻג֑ ִּכ֣ : ַהְּבָר֥כֹות ָהֵא֖
ה ַּבָּׂשֶדֽה} ג{ יר ּוָב֥רּו ַאָּת֖ ה ָּבִע֑ י} ד{: ָּב֥רּו ַאָּת֖ י -ָּב֧רּו ְּפִרֽ ֛ ּוְפִר֥ ִבְטנְ

י ְבֶהְמֶּת֑ ְׁשַג֥ר  ֖ ּוְפִר֣ ַֽאְדָמְת י ְוַעְׁשְּת֥רֹות צֹאֶנ ֖ } ה{: ֲאָלֶפ֖ ָּב֥רּו ַטנְֲא
ה ְּבֵצאֶתֽ} ו{: ּוִמְׁשַאְרֶּתֽ ה ְּבבֶֹא֑ ּוָב֥רּו ַאָּת֖ ן }  ז{: ָּב֥רּו ַאָּת֖ שישי  יִֵּת֨
ה ֶאת ֶר ֶאָח֙ד יְֵצ֣אּו-יְהָו֤ י ְּבֶד֤ ים ְלָפֶנ֑ י נִָּגִפ֖ ים ָעֶל֔ ֙ ַהָּקִמ֣ י ה  אֹיְֶב֙ י ּוְבִׁשְבָע֥ ֵאֶל֔

ים יָ֥נּוסּו ְלָפֶנֽי ֙ ֶאת} ח{: ְדָרִכ֖ ה ִאְּת ו יְהָו֤ ח -יְַצ֨ ל ִמְׁשַל֣ ֹ֖ י ּוְבכ ה ַּבֲאָסֶמ֕ ַהְּבָרָכ֔
ֶרץ ֲאֶׁשר ֔ ָּבָא֕ ַרְכ ֽ-יֶָד֑ ּוֵב֣ ן ָל י נֵֹת֥ ֶה֖ ם } ט{: יְהָו֥ה ֱא ֙ יְהָו֥ה לֹ֙ו ְלַע֣ יְמ יְִקֽ

ר ֶאת-ר ִנְֽׁשַּבֽעָק֔דֹוׁש ַּכֲאֶׁש֖  ֹ֗ י ִתְׁשמ י ְוָהַלְכָּת֖ ִּבְדָרָכֽיו-ָל֑ ִּכ֣ ֶה֔ ה ֱא : ִמְצֹו֙ת יְהָו֣
י ְוָיְֽר֖אּו ִמֶּמּֽךָ -ְוָראּ֙ו ָּכל} י{ א ָעֶל֑ ה נְִקָר֣ ם יְהָו֖ י ֵׁש֥ ֶרץ ִּכ֛ י ָהָא֔ } יא{: ַעֵּמ֣

֛ ּוִבְפִר֥  י ִבְטנְ ה ִּבְפִר֧ ֤ יְהָו֙ה ְלטֹוָב֔ ה ְוהֹוִתְר ל ָהֲאָדָמ֔ י ַאְדָמֶת֑ ַע֚ ֖ ּוִבְפִר֣ י ְבַהְמְּת
ֽ י ָלֶ֥תת ָל ע יְהָו֛ה ַלֲאבֶֹת֖ ר נְִׁשַּב֧ ה } יב{: ֲאֶׁש֨ ח יְהָו֣ אֹוָצ֨רֹו ַהּ֜טֹוב -ְל֠ ֶאת| יְִפַּת֣

ת ְמַטֽר-ֶאת יִם ָלֵת֤ ת ָּכל-ַהָּׁשַמ֗ ֙ ְּבִעּ֔תֹו ּוְלָבֵר֕ ֵא֖ ה יֶָד֑ -ַאְרְצ יָת֙ ּגֹוִי֣ם ַמֲעֵׂש֣ ְוִהְלִו֙
א ִתְלֶוֽה ֥ ה  ים ְוַאָּת֖ ְעָלה } יג{: ַרִּב֔ ק ְלַמ֔ יָת֙ ַר֣ ב ְוָהיִ֙ א ְלזָנָ֔ ֣ ה ְלרֹאׁ֙ש ְו ֙ יְהָו֤ ּונְָתֽנְ
ָּטה ִּכֽי א ִתְהֶי֖ה ְלָמ֑ ֥ ע ֶאל-ְו ֛ ַהּ֖יֹום | ִמְצֹ֣ות -ִתְׁשַמ֞ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֧ י ֲאֶׁש֨ ֶה֗ ה ֱא יְהָו֣

 ֹ֥ א ָת֗סּור ִמָּכל} יד{: ר ְוַלֲעֽׂשֹותִלְׁשמ ֣ י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֛ם -ְו ר ָאנִֹכ֜ ַהְּדָבִרי֙ם ֲאֶׁש֨
ים ְלָעְבָדֽם ים ֲאֵחִר֖ ִה֥ י ֱא ֶכת ַאֲחֵר֛ אול ָלֶל֗ ֹ֑ ין ּוְׂשמ ה } טו{) פפפ: (ַהּ֖יֹום יִָמ֣ ְוָהיָ֗

ר ַלֲעׂשֹו-ִאם ֹ֤ י ִלְׁשמ ֶה֔ ה ֱא א ִתְׁשַמ֙ע ְּבקֹול֙ יְהָו֣ יו -ָּכל-֙ת ֶאת֤ יו ְוֻחּקָֹת֔ ִמְצֹוָת֣
אּו ָעֶל֛י ָּכל ֖ ַהּ֑יֹום ּוָב֧ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ ֶּלה ְוִהִּׂשיגּֽו-ֲאֶׁש֛ ָא֥רּור } טז{: ַהְּקָל֥לֹות ָהֵא֖

ה ַּבָּׂשֶדֽה יר ְוָא֥רּור ַאָּת֖ ה ָּבִע֑ ֖ ּוִמְׁשַאְרֶּתֽ} יז{: ַאָּת֖ ָא֥רּור } יח{: ָא֥רּור ַטנְֲא
יּפְ  ֽ-ִרֽ י ְוַעְׁשְּת֥רֹות צֹאֶנ י ַאְדָמֶת֑ ְׁשַג֥ר ֲאָלֶפ֖ ֖ ּוְפִר֣ ה } יט{: ִבְטנְ ָא֥רּור ַאָּת֖

ה ְּבֵצאֶתֽ ה } כ{: ְּבבֶֹא֑ ְוָא֥רּור ַאָּת֖ ה ֶאת-ְּב֠ ֶאת| יְַׁשַּל֣ח יְהָו֣ ַהְּמהּוָמ֙ה -ַהְּמֵאָר֤
ֶרת ְּבָכל- ְוֶאת ֖ אֲ -ַהִּמגְֶע֔ ֤ ְוַעדִמְׁשַל֥ח יְָד ֶמְד ד ִהָּׁשֽ ה ַע֣ ר ַּתֲעֶׂש֑ ר -ֶׁש֣ ֙ ַמֵה֔ ֲאָבְד

ר ֲעזְַבָּתֽנִי י ֲאֶׁש֥ ַע ַמֲֽעָלֶל֖ ֹ֥ ֖ ֶאת} כא{: ִמְּפֵנ֛י ר ק יְהָו֛ה ְּב ֣תֹו -יְַדֵּב֧ ד ַּכ ֶבר ַע֚ ַהָּד֑
ה ֲאֶׁשר ֔ ֵמַעל֙ ָהֲֽאָדָמ֔ ְת ֹֽ ה ָבא- א ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה- ַאָּת֥ ֶפת יְַּככָ֣ } כב{: ָׁש֖ הָוה ַּבַּׁשֶח֨ ה יְ֠

ד ָאְבֶדֽ ֶרב ּוַבִּׁשָּד֖פֹון ּוַבּיֵָר֑קֹון ּוְרָד֖פּו ַע֥ ֶקת ּוַבַֽחְרֻח֙ר ּוַבֶח֔ ַחת ּוַבַּדֶּל֗ : ּוַבַּקַּד֜
ר ַעל} כג{ י ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֲאֶׁשר-ְוָה֥יּו ָׁשֶמ֛ ֶׁשת ְוָהָא֥ ֹ֑ ֖ נְח י ַּבְרֶזֽל-רֹאְׁש } כד{: ַּתְחֶּת֖

ן יְה ר ִמן-ָו֛ה ֶאתיִֵּת֧ ק ְוָעָפ֑ ֖ ָאָב֣ ר ַאְרְצ ד ִהָּׁשְמָדֽ-ְמַט֥ י ַע֖ ד ָעֶל֔ יִ֙ם יֵֵר֣ : ַהָּׁשַמ֙
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֨ יְהָו֥ה } כה{ ים | יִֶּתנְ ה ְדָרִכ֖ יו ּוְבִׁשְבָע֥ א ֵאָל֔ ֶר ֶאָח֙ד ֵּתֵצ֣ ֒ ְּבֶד֤ נִָּג֮ף ִלְפֵנ֣י אֹיְֶבי
ל  ֹ֖ ה ְלכ יו ְוָהִי֣יָת ְלזֲַעָו֔ ל } כו{: ַמְמְל֥כֹות ָהָאֶֽרץָּת֣נּוס ְלָפָנ֑ ֙ ְלַמֲאָכ֔ ה נְִבָלְֽת ְוָהיְָת֤

יד-ְלָכל ין ַמֲחִרֽ ֶרץ ְוֵא֖ ת ָהָא֑ יִם ּוְלֶבֱהַמ֣ ין } כז{: ֥עֹוף ַהָּׁשַמ֖ ה ִּבְׁשִח֤ ה יְהָו֜ יְַּכָכ֨
יִ֙ם  א) ובעפלים(ִמְצַר֙ ר  ֶרס ֲאֶׁש֥ ב ּוֶבָח֑ ים ּוַבָּגָר֖ ל ְלֵהָרֵפֽא-ּוַבְּטחִֹר֔ } כח{: תּוַכ֖

ה ְּבִׁשָּג֖עֹון ּוְבִעָּו֑רֹון ּוְבִתְמ֖הֹון ֵלָבֽב ה יְהָו֔ יִם } כט{: יְַּכָכ֣ ׁש ַּבָּֽצֳהַר֗ יָת ְמַמֵּׁש֣ ְוָהיִ֜
יַח ֶאת א ַתְצִל֖ ֥ ה ְו ׁש ָהִעֵּו֙ר ָּבֲאֵפָל֔ ר יְַמֵּׁש֤ יָת ַא֣ ָעׁ֧שּוק ְוגָ֛זּול -ַּכֲאֶׁש֨ י ְוָהיִ֜ ְּדָרֶכ֑

ין-ָּכל ים ְוֵא֥ יעַ  ַהּיִָמ֖ יׁש ַאֵח֙ר } ל{: מֹוִׁשֽ ׂש ְוִא֤ ה ְתָאֵר֗ ּנָה ) ישגלנה(ִאָּׁש֣ יְִׁשָּכֶב֔
א יִת ִּתְבֶנ֖ה ְו א ְתַחְּלֶלּֽנּו-ַּב֥ ֥ ע ְו ֶרם ִּתַּט֖ ב ּ֑בֹו ֶּכ֥ י } לא{: ֵתֵׁש֣ ֞ ָט֣בּוַח ְלֵעינֶ֗ ׁשֹוְר

 ֥ י ְו ֙ ָּג֣זּול ִמְּלָפנֶ֔ ְר ֹֽ א תֹאַכל֮ ִמֶּמּנּ֒ו ֲחמ ֣ י ְו ֙ נְֻת֣נֹות ְלאֹיְֶב֔ אנְ ֹֽ א יָׁ֖שּוב ָל֑ צ
יעַ  ֖ מֹוִׁשֽ ין ְל ם ַאֵח֙ר ְוֵעיֶנ֣י רֹ֔אֹות ְוָכ֥לֹות } לב{: ְוֵא֥ ים ְלַע֤ י נְֻתנִ֨ י ּוְבנֶֹת֜ ָּבנֶ֨

ם ָּכל ל יֶָדֽ-ֲאֵליֶה֖ ין ְלֵא֖ ֙ ְוָכל} לג{: ַהּ֑יֹום ְוֵא֥ י ַאְדָמְֽת ֔ יֹאכַ֥ -ְּפִר֤ יֲע ם יְִג֣ ל ַע֖
א ר  ק ָעׁ֥שּוק ְוָר֖צּוץ ָּכל-ֲאֶׁש֣ יָת ַר֛ ְעָּת ְוָהיִ֗ ע } לד{: ַהּיִָמֽים-יָָד֑ ְוָהִי֖יָת ְמֻׁשָּג֑

ר ִּתְרֶאֽה י ֲאֶׁש֥ ה ֵעיֶנ֖ ע ַעל} לה{: ִמַּמְרֵא֥ ין ָר֗ ה ִּבְׁשִח֣ ה יְהָו֜ יִ֙ם ְוַעל-יְַּכָכ֨ -ַהִּבְרַּכ֙
א ר  יִם ֲאֶׁש֥ ל ְלֵהָרפֵ֑ -ַהּׁשַֹק֔ ד ָקְדֳקֶדֽתּוַכ֖ ֖ ְוַע֥ ף ַרגְְל ה } לו{: א ִמַּכ֥ יֹוֵל֨ יְהָו֜

֗ ְוֶאֽת ְת ֹֽ י ֶאל-א ים ָעֶל֔ ר ָּתִק֣ ֙ ֲאֶׁש֣ א-ַמְלְּכ ר  י -ּ֕גֹוי ֲאֶׁש֥ ה ַוֲאבֶֹת֑ ְעָּת ַאָּת֣ יַָד֖
ץ ָוָאֶֽבן ים ֵע֥ ים ֲאֵחִר֖ ִה֥ ם ֱא ְדָּת ָּׁש֛ ה לְ } לז{: ְוָעַב֥ ה ְוָהִי֣יָת ְלַׁשָּמ֔ ל ְוִלְׁשנִיָנ֑ ָמָׁש֖

ים ֲאֶׁשר ָּמה-ְּבכֹל֙ ָהַֽעִּמ֔ ה ָׁשֽ ֥ יְהָו֖ ט } לח{: יְנֶַהגְ ה ּוְמַע֣ יא ַהָּׂשֶד֑ ב ּתֹוִצ֣ ֶזַ֥רע ַר֖
ּנּו ָהַאְרֶּבֽה י יְַחְסֶל֖ ף ִּכ֥ ֹ֔ ֽא} לט{: ֶּתֱאס ְדָּת ְוַי֤יִן  ע ְוָעָב֑ ים ִּתַּט֖ א -ְּכָרִמ֥ ֣ ִתְׁשֶּת֙ה ְו

 ֹ י ת ר ִּכ֥ ֹ֔ ּנּו ַהּתָֹלַֽעתֶתֱאג ֖ ְּבָכל} מ{: אְכֶל֖ ים יְִה֥יּו ְל א ָת֔סּו -זֵיִת֛ ֣ ֶמ֙ן  ְּגבּוֶל֑ ְוֶׁש֙
ל זֵיֶתֽ י יִַּׁש֖ א} מא{: ִּכ֥ יד ְו ִבי-ָּבִנ֥ים ּוָב֖נֹות ּתֹוִל֑ י יְֵל֖כּו ַּבֶּׁשֽ } מב{: יְִה֣יּו ָל֔ ִּכ֥

ׁש הַ -ָּכל י ַאְדָמֶת֑ יְיֵָר֖ ֖ ּוְפִר֣ י } מג{: ְּצָלַצֽלֵעְצ ֔ יֲַעֶל֥ה ָעֶל֖ ר ְּבִקְרְּב ַהֵּג֙ר ֲאֶׁש֣
ָּטה ָּמָּֽטה ד ַמ֥ ה ֵתֵר֖ ְעָלה ְוַאָּת֥ ְעָלה ָּמ֑ ּנּו ֚הּוא } מד{: ַמ֣ א ַתְלֶו֑ ֣ ה  ֔ ְוַאָּת֖ ֣הּוא יְַלְו

ה ִּתְֽהֶי֥ה ְלזָָנֽב אׁש ְוַאָּת֖ ֹ֔ י ָּכל} מה{: יְִהֶי֣ה ְלר אּו ָעֶל֜ ֶּלה ַהְּקלָ -ּוָב֨ ֣לֹות ָהֵא֗
ְמָד֑ ִּכי ד ִהָּׁשֽ ֙ ְוִהִּׂשי֔גּו ַע֖ ר -ּוְרָד֙פּו ֹ֛ י ִלְׁשמ ֶה֔ ה ֱא ְעָּת ְּבקֹול֙ יְהָו֣ א ָׁשַמ֗ ֣

ֽ ר ִצָּו יו ֲאֶׁש֥ יו ְוֻחּקָֹת֖ ֖ ַעד} מו{: ִמְצֹוָת֥ ת ּֽוְבזְַרֲע ֔ ְל֖אֹות ּוְלמֹוֵפ֑ : עֹוָלֽם-ְוָה֣יּו ְב
ַחת ֲאֶׁש֤ } מז{ אַּת֗ ְדָּת֙ ֶאת-ר  ל-ָעַב֙ ֹֽ ב ּכ ֹ֖ ב ֵמר ה ּוְב֣טּוב ֵלָב֑ י ְּבִׂשְמָח֖ ֶה֔ ה ֱא : יְהָו֣
ם -ְוָעַבְדָּת֣ ֶאת} מח{ ֹ֖ א ּוְבֵעיר ב ּוְבָצָמ֛ ּנּו יְהָו֙ה ָּב֔ ְּבָרָע֧ ר יְַׁשְּלֶח֤ י ֲאֶׁש֨ אֹיְֶב֗

ל ַּבְרזֶל֙ ַעל ֹ֤ ן ע ל ְונַָת֞ ֹ֑ ֶסר ּכ ֹ֣ ד ִהׁשְ -ּוְבח א יְהָו֩ה } מט{: ִמי֖דֹו אָֹתַֽצָּואֶר֔ ַע֥ יִָּׂש֣
א ר  ֶׁשר ּ֕גֹוי ֲאֶׁש֥ ה ַהָּנ֑ ר יְִדֶא֖ ֶרץ ַּכֲאֶׁש֥ ה ָהָא֔ י ּ֤גֹוי ֵמָרחֹו֙ק ִמְקֵצ֣ ע -ָעֶל֨ ִתְׁשַמ֖

א} נ{: ְלׁשֹנֹֽו ר  ים ֲאֶׁש֨ ז ָּפִנ֑ ן-ּ֖גֹוי ַע֣ ֹֽ א יָח ֥ ַער  ן ְוַנ֖ א ָפנִי֙ם ְלזֵָק֔ ָאַכל } נא{: יִָּׂש֤ ְו֠
יּפְ  ֥ ּוְפִרֽ י ְבֶהְמְּת א-ִר֨ ֽ ר  ֒ ֲאֶׁש֨ ְמָד ד ִהָּׁשֽ ֮ ַע֣ ֗ ָּדגָ֙ן ִּתי֣רֹוׁש -ַאְדָמְת יר ְל יְַׁשִא֜
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ד ַהֲאִבי֖דֹו אָֹתֽ ת צֹאֶנ֑ ַע֥ ֹ֣ י ְוַעְׁשְּתר ר ְׁשַג֥ר ֲאָלֶפ֖ ֜ ְּבָכל} נב{: ְויְִצָה֔ ר ְל -ְוֵהַצ֨
֙ ַהּגְ  י ֶדת חֹמֶֹת֙ ד ֶר֤ י ַע֣ ן ְּבָכלְׁשָעֶר֗ ַח ָּבֵה֖ ה ּבֵֹט֥ ר ַאָּת֛ ַאְרֶצ֑ -בֹ֣הֹות ְוַהְּבֻצ֔רֹות ֲאֶׁש֥

֙ ְּבָכל ר ְל ל-ְוֵהַצ֤ י ְּבָכ֨ ֽ-ְׁשָעֶר֔ י ָל ֶה֖ ן יְהָו֥ה ֱא ר נַָת֛ ֔ ֲאֶׁש֥ ְוָאַכְלָּת֣ } נג{: ַאְרְצ
י ר ָנַֽתן-ְפִרֽ י ֲאֶׁש֥ ֙ ּוְבנֶֹת֔ י ר ָּבנֶ֙ ֗ ְּבַׂש֤ ֖ -ִבְטנְ י ְּבָמצֹו֙ר ּוְבָמ֔צֹוק ְל ֶה֑ ה ֱא יְהָו֣

֖ אֹיְֶבֽ-ֲאֶׁשר יק ְל ע ֵעי֤נֹו ְבָאִחי֙ו } נד{: יִָצ֥ ד ֵּתַר֨ ֹ֑ ג ְמא ֹ֖ ֔ ְוֶהָענ ָהִאיׁ֙ש ָהַר֣ ְּב
ר יֹוִתֽיר יו ֲאֶׁש֥ ֶׁשת ֵחי֔קֹו ּוְבֶיֶ֥תר ָּבָנ֖ ת } נה{: ּוְבֵא֣ ר ָּבנָי֙ו | ִמֵּת֣ ם ִמְּבַׂש֤ ד ֵמֶה֗ ְלַאַח֣

ל ִמְּבִל֥י ִהְׁשִאֽיר ר יֹאֵכ֔ ֖ ְּבָכל-ֲאֶׁש֣ ֛ אֹיְִב יק ְל ר יִָצ֥ ל ְּבָמצֹו֙ר ּוְבָמ֔צֹוק ֲאֶׁש֨ ֹ֑ -֖לֹו ּכ
י א} נו{: ְׁשָעֶרֽ ר  ה ֲאֶׁש֨ ֜ ְוָהֲענָֻּג֗ ה ְב ה ַכף-ָהַרָּכ֨ ג ַעל-נְִּסָת֤ ֶרץ -ַרגְָלּ֙ה ַהֵּצ֣ ָהָא֔

ע ֵעינָּ֙ה  ֹ֑ ֵּתַר֤ ג ּוֵמר ּה ּוִבְבָנּ֖ה ּוְבִבָּתּֽהֵמִהְתַעֵּנ֖ יׁש ֵחיָק֔ ּה } נז{: ְּבִא֣ ּֽוְבִׁשְליָָת֞
ת  ד ִּכֽי| ַהּיֹוֵצ֣ ר ֵּתֵל֔ יָה֙ ֲאֶׁש֣ יָה ּוְבָבנֶ֙ ין ַרגְֶל֗ ֶסר-ִמֵּב֣ ֹֽ ֶתר ְּבָמצֹו֙ר -תֹאְכֵל֥ם ְּבח ל ַּבָּס֑ ֹ֖ ּכ

י ֖ ִּבְׁשָעֶרֽ ֛ אֹיְִב יק ְל ר יִָצ֥ ר ַלֲעׂ֗שֹות ֶאת֨ -ִאם} נח{: ּוְבָמ֔צֹוק ֲאֶׁש֨ ֹ֜ -א ִתְׁשמ
יְִרָאה ֶאת-ָּכל ֶפר ַהֶּז֑ה ְל֠ ים ַּבֵּס֣ את ַהְּכתּוִב֖ ֹ֔ ה ַהּז ד -ִּדְבֵר֙י ַהּתֹוָר֣ ם ַהּנְִכָּב֤ ַהֵּׁש֞

ֶהֽי ת יְהָו֥ה ֱא ה ֵא֖ ת ַמּ֣כֹות -ְוִהְפָל֤א יְהָו֙ה ֶאת} נט{: ְוַהּנֹוָר֙א ַהּזֶ֔ ֔ ְוֵא֖ ְת ֹ֣ ַמּכ
ים ְונֱֶאָמִנֽיםזְַרֶע֑ ַמּ֤כֹות ּגְ  ת ָּכל} ס{: דֹלֹו֙ת ְוֶנֱ֣אָמ֔נֹות ָוֳחָלִי֥ם ָרִע֖ ֗ ֵא֚ יב ְּב - ְוֵהִׁש֣

ם ְוָדְב֖קּו ָּבֽ ְרָּת ִמְּפנֵיֶה֑ ֹ֖ ר יָג יִם ֲאֶׁש֥ ה ִמְצַר֔ ה -ֳחִל֙י ְוָכל- ַּג֤ם ָּכל} סא{: ַמְדֵו֣ ַמָּכ֔
את יְַעלֵ֤  ֹ֑ ה ַהּז ֶפר ַהּתֹוָר֣ א ָכ֔תּוב ְּבֵס֖ ֣ ד ִהָּׁשְמָדֲֽאֶׁש֙ר  י ַע֖ } סב{: ם יְהָו֙ה ָעֶל֔

ב ִּכי ֹ֑ יִם ָלר י ַהָּׁשַמ֖ ם ְּככֹוְכֵב֥ ר ֱהיִיֶת֔ ַחת ֲאֶׁש֣ ט ַּת֚ י ְמָע֔ ְעָּת -ְונְִׁשַאְרֶּת֙ם ִּבְמֵת֣ א ָׁשַמ֔ ֣
ֶהֽי ָהיָה ַּכֲאֶׁשר} סג{: ְּב֖קֹול יְהָו֥ה ֱא יב ֶאְתֶכם֮ -ְו֠ ם ְלֵהיִט֣ ה ֲעֵליֶכ֗ ׂש יְהָו֜  ָׂש֨

ם  יד ֶאְתֶכ֑ ם ּוְלַהְׁשִמ֣ יד ֶאְתֶכ֖ ם ְלַהֲאִב֥ יׂש יְהָו֙ה ֲעֵליֶכ֔ ן יִָׂש֤ ּוְלַהְרּ֣בֹות ֶאְתֶכ֒ם ֵּכ֣
ה ֲאֶׁשר ל ָהֲֽאָדָמ֔ ה ָבא-ְונִַּסְחֶּת֙ם ֵמַע֣ ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה-ַאָּת֥ ֤ יְהָו֙ה } סד{: ָׁש֖ ֶוֱהִפֽיְצ

ֶרץ ְוַעד-ְּבָכל ה ָהָא֖ ים ִמְקֵצ֥ ַעִּמ֔ ר ְקצֵ֣ -ָה֣ ים ֲאֶׁש֧ ים ֲאֵחִר֗ ִה֣ ם ֱא ְדָּת ָּׁש֜ ֶרץ ְוָעַב֨ ה ָהָא֑
ץ ָוָאֶֽבן-א י ֵע֥ ה ַוֲאבֶֹת֖ ְעָּת ַאָּת֥ א} סה{: יַָד֛ יַע ְו א ַתְרִּג֔ ֣ יְִהֶי֥ה -ּוַבּגֹוִי֤ם ָהֵה֙ם 

יִם -ָמ֖נֹוַח ְלַכף ז ְוִכְל֥יֹון ֵעיַנ֖ ֥ ָׁש֙ם ֵל֣ב ַרָּג֔ ה ְל : ְוַדֲֽא֥בֹון ָנֶֽפׁשַרגְֶל֑ ְונַָת֩ן יְהָו֨
ין ְּבַחֶּיֽי} סו{ א ַתֲאִמ֖ ֥ ם ְו יְָלה ְויֹוָמ֔ גֶד ּוָפַֽחְדָּת֙ ַל֣ ֖ ִמֶּנ֑ ים ְל י ְּתֻלִא֥ : ְוָה֣יּו ַחּיֶ֔
ֶקר ּתֹאַמ֙ר ִמֽי} סז{ ֹ֤ ר ִמֽי-ַּבּב ֶרב ּתֹאַמ֖ ֶרב ּוָבֶע֥ ן ֶע֔ ֙ -יִֵּת֣ ַחד ְלָבְֽב ֶקר ִמַּפ֤ ֹ֑ ן ּב יִֵּת֣

ר ִּתפְ  ר ִּתְרֶאֽהֲאֶׁש֣ י ֲאֶׁש֥ ה ֵעיֶנ֖ ד ּוִמַּמְרֵא֥ ֨ יְהָו֥ה } סח{: ָח֔ יְב ִמְצַריִ֮ם | ֶוֱֽהִׁשֽ
א  ֔ ְרִּתֽי ְל ר ָאַמ֣ ֙ ֲאֶׁש֣ ֶר ם -ָּבֳאנִּיֹו֒ת ַּבֶּד֙ ם ָׁש֧ ּה ְוִהְתַמַּכְרֶּת֨ יף ֖עֹוד ִלְראָֹת֑ תִֹס֥
ין קֶֹנֽה ים ְוִלְׁשָפ֖חֹות ְוֵא֥ י ַלֲעָבִד֥ ית אֶׁשר} סט{: ְלאֹיְֶב֛ י ַהְּבִר֜ ה - ֵאֶּל֩ה ִדְבֵר֨ ִצָּו֧

ה ֶאת ת ֶאת-יְהָו֣ ֹ֛ ה ִלְכר ית ֲאֶׁשר-מֶֹׁש֗ ד ַהְּבִר֔ ב ִמְּלַב֣ ֶרץ מֹוָא֑ ל ְּבֶא֣ ת -ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ָּכַר֥
ב ם ְּבחֵֹרֽ   : ִאָּת֖
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  כט דברים פרק

ה ֶאל}  א{ א מֶֹׁש֛ אֶמר אֲ -ָּכל-שביעי  ַוּיְִקָר֥ ֹ֣ ל ַוּי ת יְִׂשָרֵא֖ ם ֵא֣ ם ְרִאיֶת֗ ם ַאֶּת֣ ֵלֶה֑
ה ּוְלָכל-ָּכל ֹ֥ יִם ְלַפְרע ֶרץ ִמְצַר֔ ה ְלֵעֽינֵיֶכ֙ם ְּבֶא֣ ה יְהָו֤ יו ּוְלָכל-ֲאֶׁש֩ר ָעָׂש֨ -ֲעָבָד֖

ים ָהֵהֽם} ב{: ַאְרֽצֹו ים ַהְּגדִֹל֖ ת ְוַהּמְֹפִת֛ ֹ֧ י ָהאֹת ר ָר֖אּו ֵעיֶנ֑ ת ֲאֶׁש֥ ֔ ֹ : ַהַּמּסֹו֙ת ַהְּגד
ֽא} ג{ ד ַהּ֥יֹום  נַָתן֩ -ְו ַע ַע֖ ֹ֑ ַעת ְוֵעיַנ֥יִם ִלְר֖אֹות ְוָאזְַנ֣יִם ִלְׁשמ ה ָלֶכ֥ם ֵל֙ב ָלַד֔ יְהָו֨

ֽא} ד{: ַהֶּזֽה ר  ים ָׁשָנ֖ה ַּבִּמְדָּב֑ ם -ָואֹוֵל֥ ֶאְתֶכ֛ם ַאְרָּבִע֥ ֵתיֶכ֙ם ֵמֲעֵליֶכ֔ ֹֽ ָב֤לּו ַׂשְלמ
ֽא  ֥ ֽ-ְוַנַֽעְל ל ַרְגֶל ה ֵמַע֥ ֣ } ה{: ָבְלָת֖ ֶחם  ם ֶל֚ א ְׁשִתיֶת֑ ֣ ר  ם ְוַי֥יִן ְוֵׁשָכ֖ א ֲאַכְלֶּת֔

ֵהיֶכֽם ה ֱא י ֲאִנ֥י יְהָו֖ ַע֙ן ֵּתְֽד֔עּו ִּכ֛ אּו ֶאל}  ו{: ְלַמ֙ ֹ֖ ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה -מפטיר  ַוָּתב
ן ֶמֶֽל ֹ֣ א ִסיח ְׁשּבֹון ְו֨עֹוג ֶמֶֽל-ַוּיֵֵצ֣ ה ַוּנֵַּכֽם-ֶח֠ נּו ַלִּמְלָחָמ֖ ן ִלְקָראֵת֛ } ז{ :ַהָּבָׁש֧

י-ַוּנִַּק֙ח ֶאת ֶבט ַהְֽמנִַּׁשֽ י ֵׁש֥ י ְוַלֲחִצ֖ י ְוַלָּגִד֑ ה ָלֽראּוֵבִנ֖ ם ַוּנְִּתָנּ֣ה ְלנֲַחָל֔ } ח{: ַאְרָצ֔
ם ֶאת ת ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּת֗ ילּו ֵא֖ ַען ַּתְׂשִּכ֔ ם ְלַמ֣ ם אָֹת֑ את ַוֲעִׂשיֶת֖ ֹ֔ ית ַהּז ר -ִּדְבֵר֙י ַהְּבִר֣ ֲאֶׁש֥

  ) פפפ: (ַּתֲעֽׂשּון

  

  צביםפרשת נ

ם } ט{ ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ ם ָראֵׁשיֶכ֣ ֵהיֶכ֑ ה ֱא י יְהָו֣ ם ִלְפֵנ֖ ים ַהּיֹו֙ם ֻּכְּלֶכ֔ ם נִָּצִב֤ ַאֶּת֨
יׁש יְִׂשָרֵאֽל ל ִא֥ ֹ֖ ם ּכ ְטֵריֶכ֔ ֹ֣ ֶרב } י{: זְִקנֵיֶכ֙ם ְוׁש ר ְּבֶק֣ ֔ ֲאֶׁש֖ ְר ם ְוֵג֣ ם נְֵׁשיֶכ֔ ַטְּפֶכ֣
ב ֵמיֶמֽ  ד ׁשֵֹא֥ י ַע֖ ב ֵעֶצ֔ י ֵמחֵֹט֣ י } יא{: יַמֲחֶנ֑ ֶה֖ ית יְהָו֥ה ֱא ֗ ִּבְבִר֛ ְלָעְבְר

֖ ַהּיֹֽום ת ִעְּמ י ּכֵֹר֥ ֶה֔ ה ֱא ים}  יב{: ּוְבָאָל֑תֹו ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ַען ָהִקֽ ֩ -שני  ְלַמ֣ אְֹת
ם ְו֤הּוא ִיְֽהיֶה| ַהּ֨יֹום  ר ִּדֶּבר-֜לֹו ְלָע֗ ים ַּכֲאֶׁש֖ ִה֔ ֙ ֵלֽא ר נִׁשְ -ְּל ַּב֙ע ָל֑ ְוַכֲאֶׁש֤

ב ֹֽ ק ּֽוְליֲַעק ם ְליְִצָח֖ י ְלַאְבָרָה֥ י ּכֵֹר֙ת ֶאת} יג{: ַלֲאבֶֹת֔ ם ָאנִֹכ֗ ם ְלַבְּדֶכ֑ א ִאְּתֶכ֖ ֥ - ְו
את ְוֶאת ֹ֔ ית ַהּז ה ַהּזֹֽאת-ַהְּבִר֣ ד -ִּכ֩י ֶאת} יד{: ָהָאָל֖ נּ֙ו עֵֹמ֣ ה ִעָּמ֙ ֹ֗ ר יְֶׁש֜נֹו ּפ ֲאֶׁש֨

ינּו וְ  ֵה֑ ה ֱא י יְהָו֣ נּו ַהּיֹֽוםַהּ֔יֹום ִלְפֵנ֖ ה ִעָּמ֥ ֹ֖ ר ֵאיֶנּ֛נּו ּפ ת ֲאֶׁש֥ -שלישי  ִּכֽי}  טו{: ֵא֨
ת ֲאֶׁשר ם ֵא֥ ם יְַדְעֶּת֔ ת ֲאֶׁשר-ַאֶּת֣ יִם ְוֵא֧ ֶרץ ִמְצָר֑ ְבנּו ְּבֶא֣ ֶרב ַהּגֹוִי֖ם -יַָׁש֖ ְרנּו ְּבֶק֥ ָעַב֛

ר ֲעַבְרֶּתֽם ת ִּגֻּלֵליהֶ֑ -ַוִּתְראּ֙ו ֶאת} טז{: ֲאֶׁש֥ ם ְוֵא֖ ב ִׁשּ֣קּוֵציֶה֔ ֶסף ְוזָָה֖ ֶבן ֶּכ֥ ץ ָוֶא֔ ם ֵע֣
ר ִעָּמֶהֽם יׁש אֹו-ֶּפן} יז{: ֲאֶׁש֥ ֶכם ִא֣ ה אֹו-ֵיׁ֣ש ָּב֠ ה ֧אֹו ִמְׁשָּפָח֣ ֶבט ֲאֶׁש֩ר - ִאָּׁש֞ ֵׁש֗

ד ֶאת ֹ֔ ינּו ָלֶלֶ֣כת ַלֲעב ֵה֔ ה ֱא ם ֶּפן-ְלָב֨בֹו פֶֹנ֤ה ַהּיֹו֙ם ֵמִע֙ם יְהָו֣ י ַהּגֹוִי֣ם ָהֵה֑ ֵה֖ -ֱא
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ם  אׁש ְוַלֲעָנֽהֵיׁ֣ש ָּבֶכ֗ ֹ֖ ה ר ֶרׁש ּפֶֹר֥ ֹ֛ ה ְּבָׁשְמעֹ֩ו ֶאת} יח{: ׁש את -ְוָהיָ֡ ֹ֗ ה ַהּז י ָהָֽאָל֜ ִּדְבֵר֨
ַען ְס֥פֹות -ְוִהְתָּבֵר֨ ִּבְלָב֤בֹו ֵלאמֹ֙ר ָׁש֣לֹום ִיְֽהיֶה י ֵאֵל֑ ְלַמ֛ י ִּבְׁשִר֥רּות ִלִּב֖ י ִּכ֛ ִּל֔

ה ֶאת ה יְהוָ -א} יט{: ַהְּצֵמָאֽה-ָהָרָו֖ ן ַאףיֹאֶב֣ ז יְֶעַׁש֨ י ָא֠ ַחֽ לֹ֒ו ִּכ֣ ֣ ה -֮ה ְס יְהָו֤
ְבָצה ּבֹ֙ו ָּכל יׁש ַה֔הּוא ְוָר֤ ה יְהָו֙ה -ְוִקנְָאתֹ֙ו ָּבִא֣ ֶפר ַהֶּז֑ה ּוָמָח֤ ה ַּבֵּס֣ ה ַהְּכתּוָב֖ ָאָל֔ ָה֣

ַחת ַהָּׁשָמֽיִם-ֶאת י יִׂשְ } כ{: ְׁש֔מֹו ִמַּת֖ ל ִׁשְבֵט֣ ֹ֖ ה ִמּכ ל ְּככֹל֙ ְוִהְבִּדי֤לֹו יְהָו֙ה ְלָרָע֔ ָרֵא֑
ה ַהֶּזֽה ֶפר ַהּתֹוָר֖ ה ְּבֵס֥ ית ַהְּכתּוָב֕ ר ַהּ֣דֹור ָהַֽאֲח֗רֹון } כא{: ָא֣לֹות ַהְּבִר֔ ְוָאַמ֞

ָראּו ֶאת ה ְו֠ ֶרץ ְרחֹוָק֑ א ֵמֶא֣ ֹ֖ ר יָב י ֲאֶׁש֥ ּנְָכִר֔ ם ְוַה֨ ֲחֵריֶכ֔ ר יָ֙קּומּ֙ו ֵמַא֣ - ְּבנֵיֶכ֙ם ֲאֶׁש֤
ֶרץ ַהִהו֙א ְוֶאת יָה ֲאֶׁשרּתַ֣ -ַמּ֞כֹות ָהָא֤ ה ָּבּֽה- ֲחֻלֶא֔ ית ָוֶמַל֮ח } כב{: ִחָּל֥ה יְהָו֖ ָּגְפִר֣

ה ָכל ֽא-ְׂשֵרָפ֣ ַח ְו א ַתְצִמ֔ ֣ א ִתּזַָר֙ע ְו ֤ ּה ָּכל-ַאְרָצּ֒ה  ת -יֲַעֶל֥ה ָב֖ ֶׂשב ְּכַֽמְהֵּפַכ֞ ֵע֑
ה  ם ַוֲעמָֹר֙ה ַאְדָמ֣ ֹ֤ ה ְּבַאּ֖פֹו) וצביים(ְסד ם ֲאֶׁש֙ר ָהַפ֣ יְהָו֔ } כג{: ּוַבֲחָמֽתֹו ּוְצבֹויִ֔

ם ַעל-ְוָאְֽמרּ֙ו ָּכל ף ַהָּג֖דֹול -ַהּגֹויִ֔ י ָהַא֥ ה ֳחִר֛ את ֶמ֥ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ָכה ָלָא֣ ה יְהָו֛ה ָּכ֖ ה ָעָׂש֧ ֶמ֨
ר ָעֽזְ֔בּו ֶאת} כד{: ַהֶּזֽה ל ֲאֶׁש֣ ְמ֔רּו ַע֚ ת -ְוָא֣ ם ֲאֶׁש֙ר ָּכַר֣ י ֲאבָֹת֑ ֵה֣ ה ֱא ית יְהָו֖ ְּבִר֥

ם ְּבהֹוִצי֥אֹו  יִםִעָּמ֔ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא֥ ים } כה{: אָֹת֖ ים ֲאֵחִר֔ ִה֣ ַוּיְֵל֗כּו ַוַּיַֽעְבדּ֙ו ֱא
א ֽ ר  ִהי֙ם ֲאֶׁש֣ ם ֱא ק ָלֶהֽם-ַוִּיְֽׁשַּתֲחּ֖וּו ָלֶה֑ א ָחַל֖ ֥ ה -ַוִּיַֽחר} כו{: יְָד֔עּום ְו ף יְהָו֖ ַא֥

יא ָעֶל֙יָה֙ ֶאת וא ְלָהִב֤ ֶרץ ַהִה֑ ה ַהְּכתּו-ָּכל-ָּבָא֣ ֶפר ַהֶּזֽהַהְּקָלָל֔ ה ַּבֵּס֥ } כז{: ָב֖
ֶצף ָּג֑דֹול ַוּיְַׁשִלֵכ֛ם ֶאל ה ּוְבֶק֣ ף ּוְבֵחָמ֖ ם ְּבַא֥ ל ַאְדָמָת֔ ם יְהָו֙ה ֵמַע֣ ֶרץ -ַוּיְִּתֵׁש֤ ֶא֥

ֶרת ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה ׄ֙ ַעד} כח{: ַאֶח֖ ּו ׄ נ ׄ י נֵׄ֙ ׄ ָב ׄ ְׄל ׄ ּו ּו ׄ נ ת ָל֤ׄ ֞ ינּו ְוַהּנִגְ ֵה֑ ה ֱא ת ַליהָו֖ ֹ֔ ּנְִסָּתר -ַה֨
ם ַלֲעׂ֕שֹות ֶאת ה ַהּזֹֽאת-ָּכל-עֹוָל֔ י ַהּתֹוָר֥   ) ס: (ִּדְבֵר֖

  

  ל דברים פרק

י ָּכל-ְוָהיָ֩ה ִכֽי }א{ אּו ָעֶל֜ ֹ֨ ִּתי -יָב ר נַָת֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶּלה ַהְּבָרָכ֙ה ְוַהְּקָלָל֔ ים ָהֵא֗ ַהְּדָבִר֣
י ַוֲהֵׁשבָֹת֙ ֶאל ר ִהִּדיחֲ -ְלָבֶב֔ ְּבָכל-ְלָפֶנ֑ ם ֲאֶׁש֧ ָּמהַהּגֹויִ֔ י ָׁשֽ ֶה֖ } ב{: ֛ יְהָו֥ה ֱא

ל ֲאֶׁשר-ְוַׁשְבָּת֞ ַעד ֹ֛ ֙ ְוָׁשַמְעָּת֣ ְבקֹ֔לֹו ְּככ י ֶה֙ ה ֱא ה -יְהָו֤ ֖ ַהּ֑יֹום ַאָּת֣ י ְמַצְּו ָאנִֹכ֥
י ְּבָכל ֖ ּוְבָכל-ּוָבנֶ֔ י ֶאת} ג{: נְַפֶׁשֽ-ְלָבְב ֶה֛ ה ֱא ב יְהָו֧ ֖ ְוִרֲחֶמ֑ -ְוָׁש֨ ְׁשבּוְת

֙ ִמָּכל ב ְוִקֶּבְצ ָּמה-ְוָׁש֗ י ָׁשֽ ֶה֖ ֛ יְהָו֥ה ֱא ר ֱהִפֽיְצ ים ֲאֶׁש֧ ַעִּמ֔ יְִהֶי֥ה -ִאם} ד{: ָה֣
ם יִָּקֶחֽ י ּוִמָּׁש֖ ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ם יְַקֶּבְצ יִם ִמָּׁש֗ ה ַהָּׁשָמ֑ ֖ ִּבְקֵצ֣ ֞ } ה{: ִנַּֽדֲח ֶוֱהִבֽיֲא

י ֶאל ֶה֗ ה ֱא ֶרץ אֲ -יְהָו֣ ֖ -ֶׁשרָהָא֛ ֥ ְוִהְרְּב ּה ְוֵהיִטְֽב י ִוֽיִרְׁשָּת֑ יְָרׁ֥שּו ֲאבֶֹת֖
י ֶאת} ו{: ֵמֲאבֶֹתֽי ֶה֛ ה ֱא ל יְהָו֧ ֖ ְוֶאת-ּוָמ֨ ה ֶאת-ְלָבְב ב זְַרֶע֑ ְלַאֲהָב֞ -ְלַב֣

י ְּבָכל ֶה֛ ה ֱא ֥ ּוְבָכל-יְהָו֧ ַען -ְלָבְב ֖ ְלַמ֥ ת ְונַָת֙ן יְ } ז{: ַחֶּיֽינְַפְׁש י ֵא֥ ֶה֔ ה ֱא הָו֣
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ֶּלה ַעל-ָּכל י ְוַעל-ָהָא֖לֹות ָהֵא֑ ר ְרָדֽפּו-אֹיְֶב֥ י ֲאֶׁש֥ ה ָתׁ֔שּוב } ח{: ׂשֹנְֶא֖ ְוַאָּת֣
יָת֙ ֶאת ה ְוָעִׂש֙ ֖ ַהּיֹֽום-ָּכל-ְוָׁשַמְעָּת֖ ְּב֣קֹול יְהָו֑ י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ יו ֲאֶׁש֛ } ט{: ִמְצֹוָת֔

ה ֱא ֩ יְהָו֨ ל ְוהֹוִתֽיְר ֹ֣ י ְּבכ י | ֶה֜ ֛ ּוִבְפִר֥ י ְבֶהְמְּת ֜ ּוִבְפִר֧ י ִבְטנְ ה יֶָד֗ ִּבְפִר֨ ַמֲעֵׂש֣
י  ה ִּכ֣ ֖ ְלטֹוָב֑ ֙ ְל֔טֹוב ַּכֲאֶׁשר| ַאְדָמְת ה ָלׂ֤שּוׂש ָעֶל֙י ׂש ַעל-יָׁ֣שּוב יְהָו֗ : ֲאבֶֹתֽי-ָׂש֖

ר} י{ ֹ֤ י ִלְׁשמ ֶה֔ ה ֱא ע ְּבקֹול֙ יְהָו֣ י ִתְׁשַמ֗ ֶפר  ִּכ֣ ה ְּבֵס֥ יו ַהְּכתּוָב֕ ִמְצֹוָתי֙ו ְוֻחּקָֹת֔
י ָתׁשּו֙ב ֶאל ה ַהֶּז֑ה ִּכ֤ י ְּבָכל-ַהּתֹוָר֖ ֶה֔ ה ֱא ֖ ּוְבָכל-יְהָו֣ }  יא{) ס: (נְַפֶׁשֽ-ְלָבְב

ֽא ֖ ַהּ֑יֹום  י ְמַצְּו ר ָאנִֹכ֥ את ֲאֶׁש֛ ֹ֔ ה ַהּז י ַהִּמְצָו֣ ֥ -שישי  ִּכ֚ ֔ ְו א נְִפֵל֥את ִהו֙א ִמְּמ
ה ִהֽוא י יֲַעֶלה} יב{: ְרחָֹק֖ ר ִמ֣ ֹ֗ וא ֵלאמ יִם ִה֑ א ַבָּׁשַמ֖ נּו -֥ ָה ָּל֔ יְָמ֙ה ְויִָּקֶח֣ ָּל֤נּו ַהָּׁשַמ֙

ּנָה ּה ְונֲַעֶׂשֽ נּו אָֹת֖ ֽא} יג{: ְויְַׁשִמֵע֥ י יֲַעָבר-ְו ר ִמ֣ ֹ֗ וא ֵלאמ ֶבר ַלָּי֖ם ִה֑ נּו ֶאל-ֵמֵע֥ -ָל֜
נּו ָה ָּל֔ ֶבר ַהּיָ֙ם ְויִָּקֶח֣ ּנָה ֵע֤ ּה ְונֲַעֶׂשֽ נּו אָֹת֖ ר -ִּכֽי} יד{: ְויְַׁשִמֵע֥ ָק֥רֹוב ֵאֶל֛י ַהָּדָב֖

֖ ַלֲעׂשֹֽתֹו י ּוִבְֽלָבְב ד ְּבִפ֥ ֹ֑ ֙ ַהּ֔יֹום ֶאת}  טו{) ס: (ְמא י ִּתי ְלָפנֶ֙ ה נַָת֤ ַהַֽחִּי֖ים -ְרֵא֨
ֶות ְוֶאת-ַהּ֑טֹוב ְוֶאת- ְוֶאת ע-ַהָּמ֖ י } טז{: ָהָרֽ ר ָאנִֹכ֣ ה ֶאתֲאֶׁש֨ ֮ ַהּיֹו֒ם ְלַאֲהָב֞ -ְמַצְּו

יָת  יו ְוָחִי֣יָת ְוָרִב֔ יו ּוִמְׁשָּפָט֑ יו ְוֻחּקָֹת֖ ר ִמְצֹוָת֥ ֹ֛ יו ְוִלְׁשמ ֙ ָלֶלֶ֣כת ִּבְדָרָכ֔ י ֶה֙ ה ֱא יְהָו֤
ֶרץ ֲאֶׁשר י ָּבָא֕ ֶה֔ ה ֱא ֙ יְהָו֣ ה ָבא-ּוֵבַֽרְכ ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה-ַאָּת֥  יְִפֶנ֥ה-ְוִאם} יז{: ָׁש֖

ים ַוֲעַבְדָּתֽם ים ֲאֵחִר֖ ִה֥ יָת ֵלא ע ְונִַּדְחָּת֗ ְוִהְֽׁשַּתֲחִו֛ א ִתְׁשָמ֑ ֣ ֖ ְו } יח{: ְלָבְב
א ד ּתֹאֵב֑דּון  ֹ֖ י ָאב ְדִּתי ָלֶכ֙ם ַהּ֔יֹום ִּכ֥ ן יִָמי֙ם ַעל-ִהַּג֤ ה -ַתֲאִריֻכ֤ ר ַאָּת֤ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ָה֣

ָּמה ְלרִ -עֵֹב֙ר ֶאת א ָׁש֖ ֹ֥ ן ָלב ם ַהּיֹו֮ם ֶאת} יט{: ְׁשָּתּֽהַהּיְַרֵּד֔ ִתי ָבֶכ֣ ֹ֨ יִם -ַהִעיד ַהָּׁשַמ֣
ַען - ְוֶאת ים ְלַמ֥ ה ּוָבַֽחְרָּת֙ ַּבַֽחּיִ֔ ה ְוַהְּקָלָל֑ י ַהְּבָרָכ֖ ִּתי ְלָפנֶ֔ ֶו֙ת נַָת֣ ָהָאֶר֒ץ ַהַחִּי֤ים ְוַהָּמ֙

ה ְוזְַרֶעֽ י לִ -ְלַאֲֽהָב֙ה ֶאת} כ{: ִּתְחֶי֖ה ַאָּת֥ ֶה֔ ה ֱא ַע ְּבקֹ֖לֹו ּוְלָדְבָקהיְהָו֣ ֹ֥ ֑בֹו -ְׁשמ
ֶבת ַעל י ָלֶׁש֣ ֶר יֶָמ֔ ֹ֣ ֙ ְוא י י ֤הּוא ַחּיֶ֙ י -ִּכ֣ ה ַלֲאבֶֹת֛ ע יְהָו֧ ה ֲאֶׁש֩ר נְִׁשַּב֨ ָהֲאָדָמ֗

ת ָלֶהֽם ב ָלֵת֥ ֹ֖ ק ּֽוְליֲַעק ם ְליְִצָח֥   ) פפפ: (ְלַאְבָרָה֛

  

  לא דברים פרק, פרשת וילך

ה ַויְדַ } א{ ר ֶאתַוֵּיֶ֖ל מֶֹׁש֑ ֶּלה ֶאל-ֵּב֛ ים ָהֵא֖ אֶמר } ב{: יְִׂשָרֵאֽל-ָּכל-ַהְּדָבִר֥ ֹ֣ ַוּי
ם ֶּבן א-ֲאֵלֶה֗ ים ָׁשָנ֤ה ָאנִֹכ֙י ַהּ֔יֹום  את ְוָל֑בֹוא ַוֽיהָו֙ה -ֵמָא֩ה ְוֶעְׂשִר֨ אּוַכ֥ל ֖עֹוד ָלֵצ֣

ר ֶאת ֹ֖ א ַתֲעב ֥ י  ר ֵאַל֔ ן ַהֶּזֽה-ָאַמ֣ י ה֣ } ג{: ַהּיְַרֵּד֥ ֶה֜ ה ֱא י | ּוא יְהָו֨ ר ְלָפנֶ֗ עֵֹב֣
יד ֶאת-ֽהּוא י -יְַׁשִמ֞ ר ְלָפנֶ֔ ַע ֚הּוא עֵֹב֣ ם יְהֹוֻׁש֗ י ִוֽיִרְׁשָּת֑ ֶּלה ִמְּלָפֶנ֖ ַהּגֹוִי֥ם ָהֵא֛

ר יְהָוֽה ר ִּדֶּב֥ ה ְלִסי֥חֹון ּוְל֛עֹוג }  ד{: ַּכֲאֶׁש֖ ר ָעָׂש֗ ם ַּכֲאֶׁש֣ ה יְהָו֙ה ָלֶה֔ שני  ְוָעָׂש֤
י ּו י ָהֱאמִֹר֖ יד אָֹתֽםַמְלֵכ֥ ר ִהְׁשִמ֖ ם ֲאֶׁש֥ ם } ה{: ְלַאְרָצ֑ ה ִלְפנֵיֶכ֑ ּונְָתָנ֥ם יְהָו֖
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ם ְּכָכל ם ָלֶה֔ יִתי ֶאְתֶכֽם-ַוֲעִׂשיֶת֣ ר ִצִּו֖ ה ֲאֶׁש֥ ִּתֽיְר֥אּו -ִחזְ֣קּו ְוִאְמ֔צּו ַאל} ו{: ַהִּמְצָו֔
י -ְוַאל ם ִּכ֣ י ֚הּוא ַההֵֹל֣ | ַּתַעְר֖צּו ִמְּפנֵיֶה֑ ֶה֗ ה ֱא ֖ יְהָו֣ א יְַרְּפ ֥ א  ִעָּמ֔  ֥ ְו

יו ְלֵעיֵנ֣י ָכל} ז{) ס: (יַַעזְֶבּֽךָ  אֶמר ֵאָל֜ ֹ֨ ַע ַוּי ה ִלֽיהֹוֻׁש֗ א מֶֹׁש֜ יְִׂשָרֵאל֮ ֲחַז֣ק -ַוּיְִקָר֨
ה ָּתבֹו֙א ֶאת י ַאָּת֗ ה ֶאל-ֶוֱאָמ֒ץ ִּכ֣ ם ַהּזֶ֔ ם -ָהָע֣ ע יְהָו֛ה ַלֲאבָֹת֖ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֕

ם  ת ָלֶה֑ ה ַּתנְִחיֶלּ֥נָה אֹוָתֽםָלֵת֣ ה ֣הּוא } ח{: ְוַאָּת֖ י ֚הּוא יְִהֶי֣ה | ַוֽיהָו֞ ַההֵֹל֣ ְלָפנֶ֗
א ֵתָחֽת ֥ א ְו א ִתיָר֖ ֥ ָּך  א ַיַֽעזְֶב֑ ֣ ֖ ְו א יְַרְּפ ֥ ב מֶֹׁש֮ה ֶאת} ט{: ִעָּמ֔  ֹ֣ -ַוּיְִכּת

ּה ֶאל ה ַהּזֹא֒ת ַוּֽיְִּתנָ֗ ים ֶאתַהּכֲֹהנִי֙ם ְּבֵנ֣י - ַהּתֹוָר֣ ְׂשִא֔ ֹ֣ י ַהּנ ה -ֵלִו֔ ית יְהָו֑ ֲא֖רֹון ְּבִר֣
י יְִׂשָרֵאֽל-ָּכל-ְוֶאל ץ }  י{: זְִקֵנ֖ ר ִמֵּק֣ ֹ֑ ם ֵלאמ ה אֹוָת֣ ו מֶֹׁש֖ ד | ַויְַצ֥ ים ְּבמֵֹע֛ ַבע ָׁשנִ֗ ֶׁש֣

ג ַהֻּסּֽכֹות ה ְּבַח֥ ל ֵלָראֹו֙ת ֶאת-ְּב֣בֹוא ָכל} יא{: ְׁשַנ֥ת ַהְּׁשִמָּט֖ ה ְּפנֵ֙י יְ -יְִׂשָרֵא֗ הָו֣
א ֶאת ר ִּתְקָר֞ ר יְִבָח֑ י ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁש֣ ֶה֔ את ֶנ֥גֶד ָּכל-ֱא ֹ֛ ה ַהּז ל -ַהּתֹוָר֥ יְִׂשָרֵא֖

ל ֶאת} יב{: ְּבָאזְנֵיֶהֽם ר -ַהְקֵה֣ ֖ ֲאֶׁש֣ ף ְוגְֵר ים ְוַהּנִָׁשי֙ם ְוַהַּט֔ ם ָהֲֽאנִָׁש֤ ָהָע֗
ַען יְִלְמד֗  ַען יְִׁשְמ֜עּו ּוְלַמ֣ י ְלַמ֨ ם ְוָׁשְמ֣רּו -ּו ְוָיְֽראּ֙ו ֶאתִּבְׁשָעֶר֑ ֵהיֶכ֔ ֽ ה ֱא יְהָו֣

ה ַהּזֹֽאת-ָּכל-ַלֲעׂ֔שֹות ֶאת י ַהּתֹוָר֥ א} יג{: ִּדְבֵר֖ ֽ ר  ם ֲאֶׁש֣ יְָד֗עּו יְִׁשְמעּ֙ו -ּוְבנֵיֶה֞
ה ֶאת ְמ֔דּו ְליְִרָא֖ ם ָּכל-ְוָל֣ ֵהיֶכ֑ ה ֱא ם ַחּיִי֙ם ַעל-יְהָו֣ ר ַאֶּת֤ ים ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ -ַהּיִָמ֗ ה ָה֣

ים ֶאת ם עְֹבִר֧ ר ַאֶּת֜ ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה-ֲאֶׁש֨ ן ָׁש֖ ה ֶאל} יד{) פ: (ַהּיְַרֵּד֛ אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ -ַוּי
א ֶאת ֮ ָלמּו֒ת ְקָר֣ ן ָקְר֣בּו יֶָמי ה ֵה֣ ּנּו -מֶֹׁש֗ ד ַוֲאַצֶּו֑ ֶהל מֹוֵע֖ ֹ֥ ַע ְוִהְֽתיְַּצ֛בּו ְּבא יְהֹוֻׁש֗

ַע ַוִּיְֽתיַ  ֶהל מֹוֵעֽדַוֵּיֶ֤ל מֶֹׁש֙ה ִוֽיהֹוֻׁש֔ ֹ֥ ֶהל ְּבַעּ֣מּוד } טו{: ְּצ֖בּו ְּבא ֹ֖ א יְהָו֛ה ָּבא ַוּיֵָר֧
ן ַעל ד ַעּ֥מּוד ֶהָעָנ֖ ֹ֛ ן ַוּיֲַעמ ֶהל-ָעָנ֑ ֹֽ ַתח ָהא אֶמר יְהָו֙ה ֶאל} טז{: ֶּפ֥ ֹ֤ ֥ -ַוּי ה ִהּנְ מֶֹׁש֔

ב ִעם ה ְוזָָנ֣ה -ׁשֵֹכ֖ ם ַהּזֶ֜ י ְוָק֩ם ָהָע֨ י | ֲאבֶֹת֑ י ֵנֽכַ | ַאֲחֵר֣ ֵה֣ ר ֤הּוא -רֱא ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֗
נִי ְוֵהֵפ֙ר ֶאת-ָבא ָּמ֙ה ְּבִקְרּ֔בֹו ַוֲעזַָב֕ ִּתי ִאּֽתֹו-ָׁש֙ ר ָּכַר֖ י ֲאֶׁש֥ י } יז{: ְּבִריִת֔ ה ַאִּפ֣ ְוָחָר֣

הּו ָר֥עֹות -֣בֹו ַבּיֹום ל ּוְמָצֻא֛ ֹ֔ י ָפַנ֤י ֵמֶה֙ם ְוָהָי֣ה ֶלֱֽאכ ים ְוִהְסַּתְרִּת֨ הּוא ַוֲעזְַבִּת֞ ַה֠
ל ִּכֽיַרּ֖בֹות  א ַע֣ ֗ י ְמָצ֖אּונִי ָהָר֥עֹות -ְוָצ֑רֹות ְוָאַמ֙ר ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ֲה ַה֙י ְּבִקְרִּב֔ ין ֱא ֵא֤
ל ָּכל} יח{: ָהֵאֶּֽלה יר ָּפנַ֙י ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ַע֥ ר ַאְסִּת֤ י ַהְסֵּת֨ ה -ְוָאנִֹכ֗ ר ָעָׂש֑ ה ֲאֶׁש֣ ָהָרָע֖

ה ֶאל י ָפנָ֔ ים-ִּכ֣ ים ֲאֵחִרֽ ִה֖ ה ִּכְת֤בּו ָלֶכ֙ם ֶאת }יט{: ֱא את -ְוַעָּת֗ ֹ֔ ה ַהּז ַהִּׁשיָר֣
ּה ֶאת ַען ִּתְהיֶה-ְּבנֵי-ְוַלְּמָד֥ ם ְלַמ֨ ּה ְּבִפיֶה֑ ל ִׂשיָמ֣ את ְלעֵ֖ -יְִׂשָרֵא֖ ֹ֛ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר֥ ד ִּל֜

ּנּו ֶאֽל-ִּכֽי} כ{: ִּבְבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל ה -ֲאִביֶא֜ ְעִּתי ַלֲאבָֹת֗ -ֲאֶׁשר| ָהֲאָדָמ֣ ת נְִׁשַּב֣ יו זַָב֤
ה ֶאל ן ּוָפנָ֞ ע ְוָדֵׁש֑ ׁש ְוָאַכ֥ל ְוָׂשַב֖ ים ֲאֵחִרי֙ם ַוֲעָב֔דּום ְוִנֲ֣א֔צּונִי -ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ִה֤ ֱא

ר ֶאת ָהיָה ִּכֽי} כא{: ְּבִריִתֽי-ְוֵהֵפ֖ ָענְָתה -ְו֠ ָ אֹ֜תֹו ָר֣עֹות ַרּבֹו֮ת ְוָצרֹו֒ת ְו֠ אן ִתְמֶצ֨
ד את ְלָפנָי֙ו ְלֵע֔ ֹ֤ ה ַהּז ְעִּתי ֶאת ַהִּׁשיָר֨ י יַָד֣ י זְַר֑עֹו ִּכ֧ ח ִמִּפ֣ א ִתָּׁשַכ֖ ֥ י  ר -ִּכ֛ יְִצ֗רֹו ֲאֶׁש֨

ּנּו ֶאל ֶרם ֲאִביֶא֔ ר נְִׁשָּבְֽעִּתי-֤הּוא עֶֹׂש֙ה ַהּ֔יֹום ְּבֶט֣ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ה } כב{: ָהָא֖ ב מֶֹׁש֛ ֹ֥ ַוּיְִכּת
ּה ֶאת-ֶאת את ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוֽיְַלְּמָד֖ ֹ֖ ה ַהּז ו ֶאת} כג{: י יְִׂשָרֵאֽלְּבנֵ֥ -ַהִּׁשיָר֥ -ַויְַצ֞
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ַע ִּבן ה ָּתִבי֙א ֶאת-יְהֹוֻׁש֣ י ַאָּת֗ ל ֶאל-֗נּון ַוּיֹאֶמ֮ר ֲחַז֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ ִּכ֣ ֶרץ -ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ָהָא֖
י ֶאְֽהֶי֥ה ִעָּמֽ-ֲאֶׁשר ם ְוָאנִֹכ֖ ְעִּתי ָלֶה֑ י } כד{: נְִׁשַּב֣ ב ֶאת| ַויְִה֣ ֹ֛ ה ִלְכּת -ְּכַכּ֣לֹות מֶֹׁש֗

ה י ַהּתֹוָרֽ את ַעל-ִּדְבֵר֥ ֹ֖ ד ֻּתָּמֽם-ַהּז ֶפר ַע֖ ו מֶֹׁש֙ה ֶאת}  כה{: ֵס֑ ם -שביעי  ַויְַצ֤ ַהְלִוּיִ֔
י ֲא֥רֹון ְּבִרית ר-נְֹֽׂשֵא֛ ֹֽ ה ֵלאמ ם } כו{: יְהָו֖ ה ְוַׂשְמֶּת֣ ֶפר ַהּתֹוָר֙ה ַהּזֶ֔ ת ֵס֤ ַח ֵא֣ ֹ֗ ָלק

ד ֲא֥רֹון ְּבִרית ם וְ -אֹ֔תֹו ִמַּצ֛ ֵהיֶכ֑ ה ֱא ֖ ְלֵעֽד-ָהֽיָהיְהָו֖ ם ְּב י } כז{: ָׁש֥ י ָאנִֹכ֤ ִּכ֣
ְעִּת֙י ֶאֽת ֔ ְוֶאֽת-יַָד֙ ים ֱהיִֶת֙ם -ֶמְריְ ם ַהּ֗יֹום ַמְמִר֤ י ִעָּמֶכ֜ ן ְּבעֹוֶדּנִ֩י ַח֨ ה ֵה֣ ֖ ַהָּקֶׁש֑ ָעְרְּפ

ה ְואַ֖ -ִעם י מֹוִתֽי-ף ִּכייְהָֹו֔ ילּו ֵאַל֛י ֶאת }כח{: ַאֲחֵר֥ ם זְִקֵנ֥י ׁשִ -ָּכל-ַהְקִה֧ ְבֵטיֶכ֖
ם ֶאת יָדה ָּב֔ ֶּלה ְוָאִע֣ ים ָהֵא֔ ת ַהְּדָבִר֣ ם ֵא֚ ה ְבָאזְנֵיֶה֗ ם ַוֲאַדְּבָר֣ יִם -ְוׁשְֹטֵריֶכ֑ ַהָּׁשַמ֖

י מֹוִת֙י ִּכֽי} כט{: ָהָאֶֽרץ- ְוֶאת ְעִּתי ַאֲחֵר֤ י יַָד֗ ם ִמן-ִּכ֣ ת ַּתְׁשִח֔תּון ְוַסְרֶּת֣ -ַהְׁשֵח֣
ם יִתי ֶאְתֶכ֑ ר ִצִּו֖ ֶר ֲאֶׁש֥ ים ִּכֽי ַהֶּד֔ ית ַהּיִָמ֔ ם ָהָֽרָע֙ה ְּבַאֲחִר֣ את ֶאְתֶכ֤ ַתֲעׂ֤שּו -ְוָקָר֨

ה יְֵדיֶכֽם-ֶאת ה ְלַהְכִעי֖סֹו ְּבַמֲעֵׂש֥ ה ְּבָאזְנֵ֙י ָּכל} ל{: ָהַר֙ע ְּבֵעיֵנ֣י יְהָו֔ ר מֶֹׁש֗ -ַויְַדֵּב֣
ל ֶאת ל יְִׂשָרֵא֔ ד ֻּתָּמֽם-ְקַה֣ את ַע֖ ֹ֑ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר֖   ) פפפ: (ִּדְבֵר֥
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ֶרץ ִאְמֵרי} א{ ע ָהָא֖ ָרה ְוִתְׁשַמ֥ יִם ַוֲאַדֵּב֑ ף ַּכָּמָט֙ר } ב{: ִפֽי-ַהֲאִז֥ינּו ַהָּׁשַמ֖ ֹ֤ יֲַער
ם ֲעֵלי י ִּכְׂשִעיִר֣ ל ִאְמָרִת֑ י ִּתַּז֥ל ַּכַּט֖ ים ֲעֵלי-ִלְקִח֔ ֶׁשא ְוִכְרִביִב֖ י } ג{: ֵעֶֽׂשב-ֶד֔ ִּכ֛

א ה ֶאְקָר֑ ם יְהָו֖ ֵהֽינּו ֵׁש֥ ֶדל ֵלא ֹ֖ י ָכל} ד{: ָה֥בּו ג ים ָּפֳע֔לֹו ִּכ֥ יו -ַהּצּו֙ר ָּתִמ֣ ְּדָרָכ֖
ר ֽהּוא יק ְויָָׁש֖ ֶול ַצִּד֥ ין ָע֔ ל ֱאמּונָ֙ה ְוֵא֣ ט ֵא֤ ם } ה{: ִמְׁשָּפ֑ א ָּבָנ֣יו מּוָמ֑ ֖ ת ֛לֹו  ִׁשֵח֥

ל ֹֽ ׁש ּוְפַתְלּת ם-ֲהַליְהָו֙ה ִּתגְְמלּו} ו{: ּ֥דֹור ִעֵּק֖ את ַע֥ ֹ֔ ם ֲהלֹוא ז א ָחָכ֑ ֣ ל ְו הּו֙א -נָָב֖
י ָּקנֶ֔ ֥הּוא ֽ ָאִב֣ ֖ ַוֽיְכֹנְֶנ ינּו ְׁש֣נֹות ּדֹור} ז{: ָעְֽׂש ם ִּב֖ ָו֑דֹור -זְכֹ֙ר יְ֣מֹות עֹוָל֔

ֽ אְמרּו ָל ֹ֥ י ְוי ְד זְֵקֶנ֖ ֙ ְויֵַּג֔ י ל ָאִב֙ ם ְּבַהְפִרי֖דֹו ּבְ } ח{: ְׁשַא֤ ל ֶעְליֹו֙ן ּגֹויִ֔ י ְּבַהנְֵח֤ ֵנ֣
ר ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל ים ְלִמְסַּפ֖ ת ַעִּמ֔ ֣ ם יֵַּצ֙ב ְּגֻב ב } ט{: ָאָד֑ ֹ֖ ֶלק יְהָֹו֖ה ַעּ֑מֹו יֲַעק י ֵח֥ ִּכ֛

ֶבל נֲַחָלֽתֹו הּו } י{: ֶח֥ נְהּ֙ו יְ֣בֹונְנֵ֔ ְבֶב֙ ֹֽ ן יְס ֹ֑ הּו יְֵל֣ל יְִׁשמ ֹ֖ ר ּוְבת ֶרץ ִמְדָּב֔ הּ֙ו ְּבֶא֣ יְִמָצֵא֙
נְהּו ְּכִאיׁש֥  יר ִקּ֔נֹו ַעל} יא{: ֹון ֵעינֹֽויְִּצֶר֖ ֶׁש֙ר יִָע֣ ׂש ְּכנָָפי֙ו -ְּכנֶ֙ ֹ֤ ף יְִפר יו יְַרֵח֑ ּגֹוזָָל֖

הּו ַעל הּו יִָּׂשֵא֖ ל נֵָכֽר} יב{: ֶאְבָרֽתֹו-יִָּקֵח֔ ין ִעּ֖מֹו ֵא֥ ּנּו ְוֵא֥ ד יַנְֶח֑ ה ָּבָד֣ }  יג{: יְהָו֖
הּ֙ו ַעל ל) במותי(-יְַרִּכֵב֙ ֶרץ ַוּיֹאַכ֖ ֳמֵתי ָא֔ ַלע  ָּב֣ ֽהּו ְדַבׁ֙ש ִמֶּס֔ י ַוּיֵנִֵק֤ ת ָׂשָד֑ ֹ֣ ְּתנּוב

יׁש ֽצּור ֶמן ֵמַחְלִמ֥ אן ִעם} יד{: ְוֶׁש֖ ֹ֗ ר ַוֲחֵל֣ב צ ת ָּבָק֜ ים ְוֵאיִל֤ים -ֶחְמַא֨ ֶלב ָּכִר֜ ֵח֨
ים ִעם-ְּבֵנֽי ה ְוַדם-ָבָׁש֙ן ְוַעּתּוִד֔ ֶלב ִּכְל֣יֹות ִחָּט֑ ן ַוּיִׁשְ } טו{: ָחֶֽמר-ֵעָנ֖ב ִּתְׁשֶּתה-ֵח֖ ַמ֤

ל ֥צּור יְֻׁשָעֽתֹו הּו ַויְנֵַּב֖ יָת ַוּיִּטֹׁ֙ש ֱא֣לֹוַה ָעָׂש֔ יָת ָּכִׂש֑ נְָּת ָעִב֣ ט ָׁשַמ֖ : יְֻׁשרּו֙ן ַוּיְִבָע֔
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ת יְַכִעיֻסֽהּו} טז{ ֹ֖ ים ְּבתֹוֵעב הּו ְּבזִָר֑ ַה } יז{: יְַקנִֻא֖ ֔ א ֱא ֣ יִזְְּב֗חּו ַלֵּׁשִדי֙ם 
א יְָד֑עּום ֲחָדִׁשים֙  ֣ ים  ִה֖ א ְׂשָע֖רּום ֲאבֵֹתיֶכֽם ֱא ֥ אּו  ב ָּב֔ ֹ֣ ֖ } יח{: ִמָּקר ֥צּור יְָלְד

ֽ ל ְמחְֹלֶל ח ֵא֥ ִׁשי ַוִּתְׁשַּכ֖ יו ּוְבנָֹתֽיו} יט{: ֶּת֑ ַעס ָּבָנ֖ ץ ִמַּכ֥ ה ַוּיִנְָא֑ } כ{: ַוַּיְ֥רא יְהָו֖
י ֤דֹור ם ִּכ֣ ה ַאֲחִריָת֑ ה ָמ֣ ם ֶאְרֶא֖ יָרה ָפנַ֙י ֵמֶה֔ אֶמר ַאְסִּת֤ ֹ֗ ים  ַוּי ָּמה ָּבִנ֖ ַּתְהֻּפכֹ֙ת ֵה֔

ן ָּבֽם-א א} כא{: ֵאֻמ֥ ם ִקנְ֣אּונִי ְב ם -ֵה֚ ם ַוֲאנִ֙י ַאְקנִיֵא֣ ל ִּכֲע֖סּונִי ְּבַהְבֵליֶה֑ ֵא֔
א ל ַאְכִעיֵסֽם-ְּב ם ְּב֥גֹוי נָָב֖ ד ַעד-ִּכי} כב{: ָע֔ י ַוִּתיַק֖ ה ְבַאִּפ֔ ְׁש֣אֹול -ֵאׁ֙ש ָקְדָח֣

אַכל אֶ֙  ֹ֤ ית ַוּת יםַּתְחִּת֑ י ָהִרֽ ט מֹוְסֵד֥ ּה ַוְּתַלֵה֖ ימֹו ָר֑עֹות } כג{: ֶר֙ץ ִוֽיֻבָל֔ ַאְסֶּפ֥ה ָעֵל֖
י ֲאַכֶּלה י ְוֶׁשן} כד{: ָּבֽם-ִחַּצ֖ ֶטב ְמִריִר֑ ֶׁשף ְוֶק֣ ֵמי ֶר֖ ב ּוְלֻח֥ ְּבֵהמֹו֙ת -ְמֵז֥י ָרָע֛

ם ִעם-ֲאַׁשַּלח ת זֲֹחֵל֥י ָעָפֽר-ָּב֔ ֶרב -ִמחּו֙ץ ְּתַׁשֶּכל} כה{: ֲחַמ֖ ה ֶח֔ ים ֵאיָמ֑ ּוֵמֲחָדִר֖
ק ִעם-ָּבחּו֙ר ַּגם-ַּגם ה יֹוֵנ֖ יׁש ֵׂשיָבֽה-ְּבתּוָל֔ יָתה } כו{: ִא֥ ם ַאְׁשִּב֥ ְרִּתי ַאְפֵאיֶה֑ ָאַמ֖

ם ַעס אֹויֵ֙ב ָא֔גּור ֶּפֽן} כז{: ֵמֱא֖נֹוׁש זְִכָרֽ י ַּכ֤ ימֹו ֶּפן-לּוֵל֗ ינּו -יְנְַּכ֖רּו ָצֵר֑ יֹֽאְמרּ֙ו יֵָד֣
א יְהוָ֖  ֥ ָמה ְו ל ָּכלָר֔ ין ָּבהֶ֖ -ִּכי} כח{: זֹֽאת-ה ָּפַע֥ ָּמה ְוֵא֥ ד ֵע֖צֹות ֵה֑ ם ֛גֹוי אַֹב֥

ינּו ְלַאֲחִריָתֽם} כט{: ְּתבּוָנֽה את יִָב֖ ֹ֑ ילּו ז ף ֶאָח֙ד } ל{: ֥לּו ָחְכ֖מּו יְַׂשִּכ֣ ֹ֤ ה יְִרּד ֵאיָכ֞
ה ִאם יִם יִָנ֣יסּו ְרָבָב֑ ֶלף ּוְׁשַנ֖ ם ַוֽיה-֙א ִּכי-ֶא֔ ם ְמָכָר֔ םצּוָר֣ ה ִהְסִּגיָרֽ י } לא{: ָו֖ ִּכ֛

ינּו ְּפִליִלֽים ם ְואֹיְֵב֖ נּו צּוָר֑ א ְכצּוֵר֖ ת -ִּכֽי} לב{: ֥ ֹ֖ ם ּוִמַּׁשְדמ ֶפן ְסדֹ֙ם ַּגְפנָ֔ ִמֶּג֤
מֹ֙ו ִעּנְֵבי ה ֲענֵָב֙ ת ָלֽמֹו-ֲעמָֹר֑ ֹ֖ ת ְמרֹר ֥ אׁש } לג{: ֔רֹוׁש ַאְׁשְּכ ֹ֥ ת ַּתּנִיִנ֖ם יֵיָנ֑ם ְור ֲחַמ֥

ים ַא א} לד{: ְכָזֽרְּפָתִנ֖ ם ְּבאֹוְצרָֹתֽי-ֲה י ָחֻת֖ ס ִעָּמִד֑ י נָָק֙ם } לה{: ֖הּוא ָּכֻמ֣ ִל֤
ת ָלֽמֹו ֹ֥ ׁש ֲעִתד ם ְוָח֖ י ָקרֹו֙ב ֣יֹום ֵאיָד֔ ם ִּכ֤ ת ָּת֣מּוט ַרגְָל֑ ם ְלֵע֖ ין -ִּכֽי} לו{: ְוִׁשֵּל֔ יִָד֤

י יְִרֶא֙ה ִּכי-יְהָו֙ה ַעּ֔מֹו ְוַעל ם ִּכ֤ יו יְִתנֶָח֑ ֶפס ָע֥צּור ְוָעזּֽובאָ֣ -ֲעָבָד֖ ד ְוֶא֖ } לז{: זְַלת יָ֔
יּו ֽבֹו ימֹו ֖צּור ָחָס֥ ֵה֑ י ֱא ר ֵא֣ לּו יְִׁשּ֖תּו ֵי֣ין } לח{: ְוָאַמ֖ ימֹ֙ו יֹאֵכ֔ ֶלב זְָבֵח֙ ר ֵח֤ ֲאֶׁש֨

ה ם ִסְתָרֽ י ֲעֵליֶכ֖ ם יְִה֥ ם יָ֙קּומּ֙ו ְויְַעזְֻרֶכ֔ י ֲאִנ֤י ֲאנִי֙ | ְר֣אּו } לט{: נְִסיָכ֑ ה ִּכ֣ ֔הּוא  ַעָּת֗
י ַמִּצֽיל ין ִמּיִָד֖ א ְוֵא֥ ְצִּת֙י ַוֲאִנ֣י ֶאְרָּפ֔ ה ָמַח֙ ית ַוֲאַחּיֶ֗ י ֲאִנ֧י ָאִמ֣ ים ִעָּמִד֑ ִה֖ ין ֱא : ְוֵא֥

א ֶאל-ִּכֽי} מ{ י ְלעָֹלֽם-ֶאָּׂש֥ י ָאנִֹכ֖ ְרִּתי ַח֥ י ְוָאַמ֕ יִם יִָד֑ ַׁשּנֹוִת֙י -ִאם} מא{: ָׁשַמ֖
ז ְּבִמׁשְ  י ְותֹאֵח֥ ק ַחְרִּב֔ י ֲאַׁשֵּלֽםְּבַר֣ י ְוִלְמַׂשנְַא֖ יב נָָק֙ם ְלָצָר֔ י ָאִׁש֤ ט יִָד֑ } מב{: ָּפ֖

אׁש ַּפְר֥עֹות אֹוֵיֽב ֹ֖ ה ֵמר ם ָחָלל֙ ְוִׁשְביָ֔ ר ִמַּד֤ ל ָּבָׂש֑ י ּתֹאַכ֣ ם ְוַחְרִּב֖ יר ִחַּצ֙י ִמָּד֔ : ַאְׁשִּכ֤
י ַדם} מג{ יו יִּ֑קֹום ְונָָקם֙ -ַהְרִנ֤ינּו גֹויִ֙ם ַעּ֔מֹו ִּכ֥ יו ְוִכֶּפ֥ר ַאְדָמ֖תֹו  ֲעָבָד֖ יב ְלָצָר֔ יִָׁש֣

ר ֶאת} מד{) פ: (ַעּֽמֹו ה ַויְַדֵּב֛ א מֶֹׁש֗ ֹ֣ ה-ָּכל-ַוּיָב י ַהִּׁשיָרֽ ם -ִּדְבֵר֥ את ְּבָאזְֵנ֣י ָהָע֑ ֹ֖ ַהּז
ַע ִּבן ר ֶאת} מה{: נּֽון-֖הּוא ְוהֹוֵׁש֥ ה ְלַדֵּב֛ ל מֶֹׁש֗ ֶּלה ֶאל-ָּכל-ַויְַכ֣ ים ָהֵא֖ -ָּכל-ַהְּדָבִר֥

ם ְלָכל} מו{: ָרֵאֽליִׂשְ  ימּו ְלַבְבֶכ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ִׂש֣ ֹ֤ יד -ַוּי י ֵמִע֥ ר ָאנִֹכ֛ ים ֲאֶׁש֧ ַהְּדָבִר֔
ר ְּתַצֻּו֙ם ֶאת ם ַהּ֑יֹום ֲאֶׁש֤ ר ַלֲעׂ֔שֹות ֶאת-ָּבֶכ֖ ֹ֣ ם ִלְׁשמ ה -ָּכל-ְּבנֵיֶכ֔ י ַהּתֹוָר֥ ִּדְבֵר֖

ֽא} מז{: ַהּזֹֽאת י  ם ִּכי-ִּכ֠ ק הּו֙א ִמֶּכ֔ ר ֵר֥ יכּו -ָדָב֨ ה ַּתֲאִר֤ ר ַהּזֶ֗ ם ּוַבָּדָב֣ ֖הּוא ַחּיֵיֶכ֑
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ים ֶאת-יִָמי֙ם ַעל ם עְֹבִר֧ ר ַאֶּת֜ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה-ָה֣ ן ָׁש֖ }  מח{) פ: (ַהּיְַרֵּד֛
ר יְהָו֙ה ֶאל ר-ַויְַדֵּב֤ ֹֽ ֶצם ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ֵלאמ ה ְּבֶע֛ ה ֶאל} מט{: מֶֹׁש֔ ים - ֲעֵל֡ ַה֩ר ָהֲעָבִר֨

ר ַעל-ה ַהרַהּזֶ֜  ב ֲאֶׁש֖ ֶרץ מֹוָא֔ ַען -ְּפֵנ֣י יְֵר֑חֹו ּוְרֵא֙ה ֶאת-נְ֗בֹו ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣ ֶרץ ְּכנַ֔ ֶא֣
ל ַלֲאֻחָּזֽה ן ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ר ֲאִנ֥י נֵֹת֛ ָּמה } נ{: ֲאֶׁש֨ ר ַאָּת֙ה עֶֹל֣ה ָׁש֔ ת ָּבָה֙ר ֲאֶׁש֤ ּוֻמ֗

ף ֶאל י ַּכֲֽאֶׁשר-ְוֵהָאֵס֖ ן-ַעֶּמ֑ ֹ֤ ת ַאֲהר ֶסף ֶאל ֵמ֞ ר ַוּיֵָא֖ ר ָהָה֔ ֹ֣ ֙ ְּבה י } נא{: ַעָּמֽיו-ָאִח֙
ל ְּבֵמֽי ֙ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ י ְּבתֹו ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜ ׁש ִמְדַּבר-ַעל֩ ֲאֶׁש֨ ת ָקֵד֖ ר -ְמִריַב֥ ל ֲאֶׁש֤ ן ַע֣ ִצ֑

א י ְּב֖תֹו ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל-ֽ גֶד ִּתְראֶ֣ } נב{: ִקַּדְׁשֶּת֙ם אֹוִת֔ י ִמֶּנ֖ ָּמ֙ה -ה ֶאתִּכ֥ ֶרץ ְוָׁש֙ ָהָא֑
א ָת֔בֹוא ֶאל ֶרץ ֲאֶׁשר-֣ ן ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל-ָהָא֕   ) פפפ: (ֲאִנ֥י נֵֹת֖

  

  

  לג-דברים פרק, פרשת וזאת הברכה

ים ֶאת} א{ ִה֖ יׁש ָהֱא ה ִא֥ ר ֵּבַר֥ מֶֹׁש֛ ה ֲאֶׁש֨ את ַהְּבָרָכ֗ ֹ֣ י -ְוז ל ִלְפֵנ֖ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑
ֹ } ב{: מֹוֽתֹו ן ַוּי ר ָּפאָר֔ יַע֙ ֵמַה֣ מֹו הֹוִפ֙ ח ִמֵּׂשִעי֙ר ָל֔ ה ִמִּסיַנ֥י ָּב֙א ְוזַָר֤ ר יְהָו֞ אַמ֗

ֶדׁש ִמֽיִמי֕נֹו  ֹ֑ ת ק ֹ֣ ה ֵמִרְבב ת ָלֽמֹו) אשדת(ְוָאָת֖ ׁש ָּד֖ ים ָּכל} ג{: ֵא֥ ב ַעִּמ֔ ף חֵֹב֣ -ַא֚
א ִמַּדְּברֶֹתֽי יו ְּביֶָד֑ ְוֵה֙ם ֻּתּ֣כּו ְלַרגְֶל֔ יִָּׂש֖ ה ִצָּוה} ד{: ְקדָֹׁש֖ ה -ּתֹוָר֥ נּו מֶֹׁש֑ ָל֖

ב ֹֽ ה ְקִהַּל֥ת יֲַעק י } ה{: מֹוָרָׁש֖ ם ַיַ֖חד ִׁשְבֵט֥ אֵׁשי ָע֔ ֶל ְּבִהְתַאֵּס֙ף ָר֣ י ִביֻׁש֖רּון ֶמ֑ ַויְִה֥
ן ְוַאל} ו{: יְִׂשָרֵאֽל י ְראּוֵב֖ יו ִמְסָּפֽר-יְִח֥ י ְמָת֖ ת ִויִה֥ ֹ֑ את ִלֽיהּוָד֮ה } ז{) ס: (יָמ ֹ֣ ְוז

 ֹ ה ְוֶאלַוּי ע יְהָו֙ה ֣קֹול יְהּוָד֔ זֶר- אַמ֒ר ְׁשַמ֤ ב ֔לֹו ְוֵע֥ ּנּו יָָדי֙ו ָר֣ יו  ַעּ֖מֹו ְּתִביֶא֑ ִמָּצָר֖
ה } ח{) פ: (ִּתְהֶיֽה ר נִִּסיתֹ֙ו ְּבַמָּס֔ יׁש ֲחִסיֶד֑ ֲאֶׁש֤ י ְלִא֣ י ְואּוֶר֖ ר ֻּתֶּמ֥ י ָאַמ֔ ּוְלֵלִו֣

הּו ַעל י ְמִריָבֽה-ְּתִריֵב֖ יו ְוֶאתָהאֵֹמ֞ } ט{: ֵמ֥ א ְרִאיִת֔ ֣ יו ּוְלִאּמֹ֙ו  א -ר ְלָאִב֤ ֣ ֶאָחי֙ו 
יר ְוֶאת ֹֽרּו) בנו(-ִהִּכ֔ ֖ יִנְצ יְת ְמרּ֙ו ִאְמָרֶת֔ ּוְבִרֽ י ָׁשֽ ע ִּכ֤ א יָָד֑ ֣ יו  יֹו֤רּו } י{: ָּבָנ֖

ימּו ְקטֹוָר֙ה ְּבַאֶּפ֔ ל יִָׂש֤ ֖ ְליְִׂשָרֵא֑ ב ְותֹוָרְת ֹ֔ ֙ ְליֲַעק י יל ַעֽל ִמְׁשָּפֶט֙ : ִמזְְּבֶחֽ-ְוָכִל֖
יו ִמן} יא{ יו ּוְמַׂשנְָא֖ ץ ָמְתַנ֧יִם ָקָמ֛ ה ְמַח֨ יו ִּתְרֶצ֑ ַעל יָָד֖ ֹ֥ -ָּבֵר֤ יְהָו֙ה ֵחי֔לֹו ּופ

ף ָעָלי֙ו ָּכל} יב{) ס: (יְקּוֽמּון יו חֵֹפ֤ ַטח ָעָל֑ ן ָלֶב֖ ֹ֥ ה יְִׁשּכ יד יְהָֹו֔ ר יְִד֣ ן ָאַמ֔ - ְלִבנְיִָמ֣
ין יו ָׁשֵכֽןּכְ  ַהּ֔יֹום ּוֵב֥ גֶד } יג{) ס: (ֵתיָפ֖ ֶכת יְהָֹו֖ה ַאְר֑צֹו ִמֶּמ֤ ר ְמבֶֹר֥ ף ָאַמ֔ ּוְליֹוֵס֣

ֶצת ָּתַֽחת ל ּוִמְּת֖הֹום רֶֹב֥ יִ֙ם ִמָּט֔ גֶד ֶּגֶ֥רׁש } יד{: ָׁשַמ֙ ֶמׁש ּוִמֶּמ֖ ת ָׁש֑ ֹ֣ גֶד ְּתבּוא ּוִמֶּמ֖
אׁש ַהְרֵרי} טו{: יְָרִחֽים ֹ֖ גֶד ִּגְבע֥ -ּוֵמר ֶדם ּוִמֶּמ֖ ֶרץ } טז{: ֹות עֹוָלֽםֶק֑ גֶד ֶא֚ ּוִמֶּמ֗

ד נְִז֥יר ֶאָחֽיו ֹ֖ ף ּוְלָקְדק אׁש יֹוֵס֔ ֹ֣ י ְסֶנ֑ה ָּת֙בֹואָת֙ה ְלר ּה ּוְר֥צֹון ׁשְֹכִנ֖ ָא֔ } יז{: ּוְמ
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ו ַאְפֵסי ים יְנַַּג֥ח יְַחָּד֖ ם ַעִּמ֛ יו ָּבֶה֗ ר ֗לֹו ְוַקְרֵנ֤י ְרֵא֙ם ַקְרנָ֔ ֶרץ -ְּב֨כֹור ׁשֹו֜רֹו ָהָד֣ ָא֑
י ְמנֶַּׁשֽה ְוֵהם֙  ם ַאְלֵפ֥ יִם ְוֵה֖ ן } יח{) ס: (ִרְב֣בֹות ֶאְפַר֔ ח זְבּוֻל֖ ר ְׂשַמ֥ ן ָאַמ֔ ְוִלזְבּוֻל֣

ר ְּבאָֹהֶלֽי ם יִזְְּב֣חּו זְִבֵחי-ַעִּמי֙ם ַהר} יט{: ְּבֵצאֶת֑ ְויִָּׂששָכ֖ אּו ָׁש֖ י -יְִקָר֔ ֶדק ִּכ֣ ֶצ֑
י ְט֥מּונֵ  קּו ּוְׂשפּוֵנ֖ ַפע יִַּמי֙ם יִינָ֔ ד } כ{) ס: (י ֽחֹולֶׁש֤ יב ָּג֑ ר ָּב֖רּו ַמְרִח֣ ּוְלָג֣ד ָאַמ֔

ף זְ֖רֹוַע ַאף ן ְוָטַר֥ יא ָׁשֵכ֔ ד-ְּכָלִב֣ ֹֽ ת -ַוַּיְ֤רא ֵראִׁשי֙ת ֔לֹו ִּכי} כא{: ָקְדק ם ֶחְלַק֥ ָׁש֛
ה ּוִמְׁשָּפטָ֖  ת יְהָו֙ה ָעָׂש֔ ם ִצְדַק֤ אֵׁשי ָע֔ ק ָס֑פּון ַוּיֵֵת֙א ָר֣ ) ס: (ליְִׂשָרֵאֽ -יו ִעםְמחֵֹק֖

ק ִמן} כב{ ן ּ֣גּור ַאְרֵי֑ה יְזֵַּנ֖ ר ָּד֖ ן ָאַמ֔ ן-ּוְלָד֣ ר נְַפָּתִל֙י } כג{: ַהָּבָׁשֽ ּוְלנְַפָּתִל֣י ָאַמ֔
ָׁשה ה ָי֥ם ְוָד֖רֹום יְָרֽ ת יְהָו֑ א ִּבְרַּכ֣ ע ָר֔צֹון ּוָמֵל֖ ר } כד{) ס: (ְׂשַב֣ ר ָאַמ֔ ּוְלָאֵׁש֣

י ְרצּוי֙  ר יְִה֤ ים ָאֵׁש֑ ֶמן ַרגְֽלֹו ָּב֥רּו ִמָּבִנ֖ ל ַּבֶּׁש֖ יו ְוטֵֹב֥ ֶׁשת } כה{: ֶאָח֔ ֹ֖ ַּבְרֶז֥ל ּונְח
י ָּדְבֶאֽ י ּוְכיֶָמ֖ יִ֙ם ְבֶעזְֶר֔ ּוְבגֲַאָו֖תֹו } כו{: ִמנְָעֶל֑ ב ָׁשַמ֙ ל יְֻׁש֑רּון רֵֹכ֤ ין ָּכֵא֖ ֵא֥

ים ם ַויְ } כז{: ְׁשָחִקֽ ת עֹוָל֑ ֹ֣ ַחת זְרֹע ֶדם ּוִמַּת֖ ֵהי ֶק֔ ֣ ָגֶ֧רׁש ִמָּפֶנ֛י אֹוֵי֖ב ְמעֹנָ֙ה ֱא
אֶמר ַהְׁשֵמֽד ֹ֥ ב ֶאל} כח{: ַוּי ֹ֔ ין יֲַעק ַטח ָּבָד֙ד ֵע֣ ל ֶּב֤ ן -ַוּיְִׁשּכֹ֩ן יְִׂשָרֵא֨ ֶרץ ָּדָג֣ ֶא֖

יו ַיַ֥עְרפּו ָטֽל-ְוִתי֑רֹוׁש ַאף ע } כט{: ָׁשָמ֖ ם נֹוַׁש֣ י ָכ֗מֹו ַע֚ ל ִמ֣ י יְִׂשָרֵא֜ ַאְׁשֶר֨
ן ֶעזְֶר֔ ה ָמֵג֣ ה ַעל-ַוֲאֶׁשר ַּבֽיהָו֔ ֙ ָל֔ ְוַאָּת֖ י ֶרב ַּגֲאָוֶת֑ ְויִָּכֲֽחׁ֤שּו אֹיְֶב֙ ימֹו -ֶח֖ ָּבמֹוֵת֥

ֹֽ   ) ס: (ִתְדר

  

  לד דברים פרק

ת מֹוָא֙ב ֶאל} א{ ֹ֤ ה ֵמַֽעְרב ַעל מֶֹׁש֜ ר ַעל-ַוּיַ֨ ה ֲאֶׁש֖ אׁש ַהִּפְסָּג֔ ֹ֚ ר נְ֔בֹו ר ְּפֵנ֣י יְֵר֑חֹו -ַה֣
ה ֶאת הּו יְהָו֧ ֶרץ ֶאת-ָּכל-ַוּיְַרֵא֨ ד ַעד- ָהָא֛ י ְוֶאת-ְוֵא֙ת ָּכל} ב{: ָּדֽן-ַהִּגְלָע֖ - נְַפָּתִל֔

ה ְוֵא֙ת ָּכל יִם ּוְמנֶַּׁש֑ ֶרץ ֶאְפַר֖ ד ַהָּי֥ם ָהַאֲחֽרֹון-ֶא֥ ה ַע֖ ֶרץ יְהּוָד֔ גֶב -ְוֶאת} ג{: ֶא֣ ַהּנֶ֗
ים ַעד- ְוֶֽאת יר ַהְּתָמִר֖ ת יְֵר֛חֹו ִע֥ ר ִּבְקַע֧ ַער-ַהִּכָּכ֞ ֹֽ ֹ֨ } ד{: צ את ַוּי ֹ֤ יו ז ה ֵאָל֗ אֶמר יְהָו֜

ּנָה  ֖ ֶאְּתֶנ֑ ר ְלזְַרֲע ֹ֔ ק ּֽוְליֲַעקֹ֙ב ֵלאמ ם ְליְִצָח֤ ְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָה֨ ר נִ֠ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ ָהָא֙
ר ֹֽ א ַתֲעב ֥ ָּמה  י ְוָׁש֖ י ְבֵעינֶ֔ ה ֶעֶֽבד} ה{: ֶהְרִאיִת֣ ם מֶֹׁש֧ ָמת ָׁש֜ ֶרץ -ַוּיָ֨ יְהָו֛ה ְּבֶא֥

ב ַעל ֽא} ו{: י יְהָוֽהּפִ֥ -מֹוָא֖ ית ְּפ֑עֹור ְו ב ֖מּול ֵּב֣ ֶרץ מֹוָא֔ ר אֹ֤תֹו ַבַּגיְ֙ ְּבֶא֣ ֹ֨ -ַוּיְִקּב
ע ִאיׁ֙ש ֶאת ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה-יַָד֥ ָר֔תֹו ַע֖ ה ֶּבן} ז{: ְקֻב֣ ים ָׁשָנ֖ה ְּבמֹ֑תֹו -ּומֶֹׁש֗ ה ְוֶעְׂשִר֛ ֵמָא֧

א א-ֽ ה ֵעי֖נֹו ְו ה-ָכֲהָת֥ ֹֽ ל ֶאת ַוּיְִבּכּו֩ } ח{: ָנ֥ס ֵלח י יְִׂשָרֵא֧ ת -ְבנֵ֨ ֹ֥ ה ְּבַעְֽרב מֶֹׁש֛
ֶבל מֶֹׁשֽה י ֵא֥ י ְבִכ֖ ים ֑יֹום ַוּֽיְִּת֔מּו יְֵמ֥ ִׁש֣ ב ְׁש ַע ִּבן} ט{: מֹוָא֖ ֗נּון ָמֵל֙א ֣רּוַח -ִוֽיהֹוֻׁש֣

ה ִּכֽי ה ֶאת-ָחְכָמ֔ יו ְּבֵנֽי-ָסַמ֥ מֶֹׁש֛ יו ַוּיְִׁשְמ֨עּו ֵאָל֤ יו ָעָל֑ ֽ -יָָד֖ ר יְִׂשָרֵאל֙ ַו ּיֲַעׂ֔שּו ַּכֲאֶׁש֛
ה ֶאת ֽא} י{: מֶֹׁשֽה-ִצָּו֥ה יְהָו֖ ה ֲאֶׁש֙ר יְָד֣עֹו -ְו ל ְּכמֶֹׁש֑ יא ֛עֹוד ְּביְִׂשָרֵא֖ ם נִָב֥ ָק֨
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ים ֶאל ה ָּפִנ֖ ה -ְלָכל} יא{: ָּפִנֽים-יְהָו֔ ר ְׁשָלחֹ֙ו יְהָו֔ ים ֲאֶׁש֤ אֹ֜תֹות ְוַהּמֹוְפִת֗ ָה֨
יִם ְלפַ  ֶרץ ִמְצָר֑ ה ּוְלָכלַלֲעׂ֖שֹות ְּבֶא֣ ֹ֥ יו ּוְלָכל- ְרע ּוְלכֹל֙ ַהָּי֣ד } יב{: ַאְרֽצֹו-ֲעָבָד֖

י ָּכל ה ְלֵעיֵנ֖ ה מֶֹׁש֔ א ַהָּג֑דֹול ֲאֶׁש֙ר ָעָׂש֣ ל ַהּמֹוָר֣ ֹ֖ ה ּוְלכ   )חזק: (יְִׂשָרֵאֽל-ַהֲחזָָק֔

  

  :ָּונָה ְּגדֹוָלהן ְּבכַ "ן ּוְמַסּיְִמים ְּבנּו"ַאַחר ָּכ יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַהַּמְתִחיִלים ְּבנּו
  

נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפנֵי יְהָֹוה : נֶגַע ָצַרַעת ִּכי ִתְהיֶה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן
נִָביא ִמִּקְרְּב ֵמַאֶחי ָּכמֹנִי : ֶאֶרץ ְּכנַָען ְוִאָּתנּו ֲאֻחּזַת נֲַחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלּיְַרֵּדן

ֶהי ִהים ְקדֹוׁש : ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון יִָקים ְל יְהָֹוה ֱא נָָהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא
נִָחיָת ַכּצֹאן : נֶגֶד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׂשֵדה צַֹען: ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון

הָֹוה נְִׁשַמת נֵר יְ : נְַפִּתי ִמְׁשָּכִבי מֹר ֲאָהִלים ְוִקּנָמֹון: ַעֶּמ ְּביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה ִׂשְפתֹוַתיִ ַּכָּלה ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת : ָאָדם חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן

נֻדּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ֵצאּו ִוְהיּו : ְלׁשֹונֵ ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתיִ ְּכֵריַח ְלָבנֹון
ֵקי ֶקֶׁשת ַמיְִמינִים ּוַמְׂשִמאִלים ָּבֲאָבנִים ּוַבִחִּצים נֹׁשְ : ְּכַעּתּוִדים ִלְפנֵי צֹאן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו' יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ה: ַּבָּקֶׁשת ֵמֲאֵחי ָׁשאּול ִמִּבנְיִָמן ֵהינּו ֵוא , ֱא
ָרֵאל ֵמַעיִן ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַתִּציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ּוְלָכל יִׂשְ 

ְוַתְבִריַח יֵֶצר ָהָרע ְוַהָׂשָטן ִמֶּמּנּו ּוְכֵׁשם ֶׁשָּפַרְׂשָּת , ָהָרע ּוִמָּכל ִמינֵי ִּכּׁשּוף
ֵּכן , ְוִהַּצְלָּתם ֵמֵעינָא ִּביָׁשא ְּדִבְלָעם ָהָרָׁשע, ְּכנֶָפי ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַּבִּמְדָּבר

ְונְִהיֶה ְמֻכִּסים ְּבִמְכֶסה ְוַהנְָהָגה ,  ָהַרִּביםִּתְפרֹׂש ְּכנֶָפי ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמי
  :ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד

  

  :ם ּוְׁשַתיִם ַּתֲענִּיֹות ְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמרִׁשְבִעייִַּקח ְּביָדֹו ְלָפחֹות ִּפְדיֹון 
  

ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי , ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶהֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו 
ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי . ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

ְל יְהָֹוה . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם. ֵאֶלי
ְּכֵבן . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק. ֶׁשת ַהָּפנִיםַהְּצָדָקה ְוֵאַלי ּב

א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א . סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה. ִהֵּטיִתי ָאזְנִי ָעַבְרִּתי ַעל  .ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 

ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי . ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות . ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
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ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה . ְּקִלּפֹותַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי הַ 
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי . ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות . ְּכֵתי בֹורַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יַרְ 
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

. ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתיֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ,  יְהָֹוה ֱא ִּכי 

א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי ִּכי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ָעִׂשיִתי ְו
. ל ִמְצֹוֶתיְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ַלֲעבֹר עַ . הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם

ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי ַּבֵּׁשִדים ְוִהְקַרְבִּתי ָלֶהם ֲאנִי אֹו ַאֵחר 
ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי. ֲעבּוִרי

ָעזְַבִּתי ֶאת . יִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעוִ 
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון : ִּדְכִתיב, ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים

ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ּוָבאִתי . ִלְסלֹוחַ  ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי 

ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ , ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
  . ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ּנָא יְהָֹוה יאהדונהיאָ 
ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט , ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ִּכי ַאּתָ . ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
ִּבְרַּכי , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי. ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט . ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן
ָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ֶחְלִּבי וְ 
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו . ַהָּקדֹוׁש

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי . גְַמנּו ָּבֶהםְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ּפָ 
ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב

ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות , ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו . ּוֵאּל

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , ִהְתַעּנֵיִתי
ִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוצְ , ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר . ַהַּתֲענִּיֹות
ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי , ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים יְֵדי
ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם , ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות

יִל 'ז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ָהָרמּו) ו"חב(ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ְצפּונְ ְּתַמֵּלא 'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'ּבָ 

ַקֵּבץ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ִבְטנָם
) א"ארארית(ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ְוִתְׁשַמע ֶאת . ָלִאים'טְ 
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. ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ 
צֹון ִאְמֵרי יְִהיּו ְלרָ . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה

  .ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  

  :ַאַחר ָּכ יֹאַמר. ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו
  

ילּו ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדחִ , ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ֲהֵרינִי מּוָכן ִלְלמֹד , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ֲעֹון ֶסָר , ּתֹוָרה נְִביִאים ּוְכתּוִבים ּוִמְׁשנָה ְוִסְתֵרי תֹוָרה
ֶׁשָעִׂשיִתי ְוֶׁשָעׂשּו , ים ְוַלֵּׁשִדיםֲעבֹוָדה זָָרה ְוַדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ְוַהְקָטרֹות ַלִחיצֹונִ 

ֵהי ' ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ה: ֲאֵחִרים ַּבֲעבּוִרי ִּבְרׁשּוִתי ּוִבְרצֹונִי ֵהינּו ֵוא ֱא
ֶׁשְּתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ִלּמּוִדי ֲאֶׁשר ֶאְלַמד ַהּיֹום ְּבתֹוָרְת , ֲאבֹוֵתינּו
ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח , ֶׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדיְוַתעֲ , ַהְּקדֹוָׁשה

, ּוְתַכֵּפר ִלי ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְלָפנֶי ַּבֲעֹון ֶסָר ֲעבֹוָדה זָָרה ְוַדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי
ֲעבּוִרי ִּבְרצֹונִי ֶׁשָעִׂשיִתי ְוֶׁשָעׂשּו ֲאֵחִרים , ְוַהְקָטרֹות ַלִחיצֹונִים ְוַלֵּׁשִדים

ְוַתִּציל אֹוִתי ִמָּכל ִמינֵי יִּסּוִרין ּוִמָּכל ִמינֵי ֳענִָׁשים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה , ּוִבְרׁשּוִתי
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי . ְויָסּור ֲעֹונִי ְוַחָּטאִתי ְּתֻכַּפר, ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי' ְלָפנֶי ה
  

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ַאֲֽהרֹן ְוֶאל ָּבנָיו ְוֶאל ָּכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ר ֹֽ ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית יְִׂשָרֵאל : ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵליֶהם זֶה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֵלאמ

ְוֶאל : ה אֹו ֲאֶׁשר יְִׁשָחט ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחֶנֽהֲאֶׁשר יְִׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ַּבַּֽמֲֽחנֶ 
א ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַלֽיהָֹוה ִלְפנֵי ִמְׁשַּכן יְהָֹוה ָּדם ֵיָֽחֵׁשב  ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 

 ְלַמַען ֲאֶׁשר יִָביאּו ְּבנֵי: ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשָפ ְונְִכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּֽמֹו
יְִׂשָרֵאל ֶאת זְִבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם זְֹֽבִחים ַעל ְּפנֵי ַהָּׂשֶדה ֶוֱֽהִביֻאם ַלֽיהָֹוה ֶאל ֶּפַתח 

ְוזַָרק ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּדם : אֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהן ְוזְָבחּו זְִבֵחי ְׁשָלִמים ַלֽיהָֹוה אֹוָתֽם
ֽא : ֵחֶלב ְלֵריַח נִיחַֹח ַלֽיהָֹוֽהַעל ִמזְַּבח יְהָֹוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר הַ  ְו

יִזְְּבחּו עֹוד ֶאת זְִבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהם ֻחַּקת עֹוָלם ִּתְֽהיֶה 
רָֹתֽם ֹֽ ה: ּזֹאת ָלֶהם ְלד א : ֵמֵאין ָּכמֹו יְהָֹוה ָּגדֹול ַאָּתה ְוגָדֹול ִׁשְמ ִּבגְבּוָרֽ ִמי 

ֲא ֶמלֶ   ַהּגֹויִם ִּכי ְל יָָאָתה ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹויִם ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין יִָרֽ
ֶּכֶסף ְמֻרָּקע ִמַּתְרִׁשיׁש : ּוְבַאַחת יְִבֲֽערּו ְויְִכָסלּו מּוַסר ֲהָבִלים ֵעץ ֽהּוא: ָּכֽמֹו

ְרָּגָמן ְלבּוָׁשם ַמֲֽעֵׂשה יּוָבא ְוזָָהב ֵמֽאּוָפז ַמֲֽעֵׂשה ָחָרׁש ִויֵדי צֹוֵרף ְּתֵכֶלת ְוַא
ִהים ַחּיִים ּוֶמֶל עֹוָלם ִמִּקְצּפֹו : ֲחָכִמים ֻּכָּלֽם ִהים ֱאֶמת ֽהּוא ֱא ַוֽיהָֹוה ֱא

ֽא יִָכלּו גֹויִם זְַעֽמֹו ִּכְדנָה ֵּתֽאְמרּון ְלהֹום ֱאָלַהּיָא ִּדֽי ְׁשַמּיָא : ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְו
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עֵֹׂשה ֶאֶרץ ְּבכֹחֹו : דּו ֵמַֽאְרָעא ּוִמן ְּתחֹות ְׁשַמּיָא ֵאֶּֽלהְוַאְרָקא ָלא ֲעַבדּו יֵאבַ 
ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמיִם ַּבָּׁשַמיִם : ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו ּוִבְתבּונָתֹו נָָטה ָׁשָמֽיִם

נְִבַער : רָֹתֽיוַוַּיֲֽעֶלה נְִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמאֹצְ 
א רּוַח ָּבֽם ֶהֶבל ֵהָּמה : ָּכל ָאָדם ִמַּדַעת הִֹביׁש ָּכל צֹוֵרף ִמָּפֶסל ִּכי ֶׁשֶקר נְִסּכֹו ְו

ֽא ְכֵאֶּלה ֵחֶלק ַיֲֽעקֹב ִּכֽי יֹוֵצר ַהּכֹל : ַמֲֽעֵׂשה ַּתְעֻּתִעים ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם יֹאֵבֽדּו
  :יְהָֹוה ְצָבאֹות ְׁשֽמֹו הּוא ְויְִׂשָרֵאל ֵׁשֶבט ַנֲֽחָלתֹו

  

  .ָכל ֵסֶפר ְּתִהִּליםן את ְוכֵ , יל ָׁשבּועֹות ֶׁשל ִּתּקּון לֵ "יְִלַמד ַּתנַ 
ן יְַכּוֵ ת ָׁשבּועֹול ֵליל ׁשֶ  "ַהַּתנַ ד ְּבִלּמּום ְּבסֹוגְַריִ ת ַהּמֹוִפיעֹות ְוָהאֹוִתּיֹום ַהִּמִּלית אֶ 

  .דִּבְלבַ ה ְּבַמְחָׁשבָ 
  

  

  יל ָׁשבּועֹות ְללֵ "ָּתנָ 
  

 
ִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם ְוֵאת ָהָאֶֽרץ ְוָהָאֶרץ ָהֽיְָתה תֹהּו ָובֹהּו : ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמֽיִם ִהים יְִהי : ְוחֶׁש ַעל ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ָהא: אֹור ַוֽיְִהי ֽאֹור ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַוּיְַרא ֱא ֹור ִּכי טֹוב ַוּיְַבֵּדל ֱא

ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש ָקָרא ָליְָלה ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום : ַהֽחֶׁש ַוּיְִקָרא ֱא
  :ֶאָחֽד

ִהים יְִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהָּמיִם ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמיִם ָלָמֽיִם ַוּיַַעׂש : ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ָהָֽרִקיַע ַוּיְַבֵּדל ֵּבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָֽרִקיַע ּוֵבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר  ֱא

ִהים ָלָֽרִקיַע ָׁשָמיִם ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום : ֵמַעל ָלָֽרִקיַע ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְִקָרא ֱא
  :ֵׁשִנֽי

ִהים יִָּקוּו הַ  ַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָֽרֶאה ַהּיַָּבָׁשה ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים : ַוֽיְִהי ֵכֽן ִהים ַלּיַָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים ַוּיְַרא ֱא ַוּיְִקָרא ֱא
ִהים ַּתְֽדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶרַ : ִּכי ֽטֹוב ע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ַוּיֹאֶמר ֱא

ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע : ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן
ִהים ִּכי ֽטֹוב ֶׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ֹֽ ַוֽיְִהי : זֶַרע ְלִמינֵהּו ְוֵעץ ע

יֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹו   :ם ְׁשִליִׁשֽ
ִהים יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּליְָלה ְוָהיּו  ַוּיֹאֶמר ֱא

ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלָהִאיר ַעל : ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים ְוָׁשִנֽים
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ִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ַוּיַַעׂש : ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן ֱא
ַוּיִֵּתן : ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת ַהּֽכֹוָכִבֽים

ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמיִם ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶֽרץ יְָלה ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבּלַ : אָֹתם ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר : ּֽוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש ַוּיְַרא ֱא

  : יֹום ְרִביִעֽי
ִהים יְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְועֹוף יְעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפנֵי  ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ֶאת ַהַּתּנִינִם ַהְּגדִֹלים ְוֵאת ָּכל נֶֶפׁש ַהַֽחּיָה ַוּיְִברָ : ְרִקיַע ַהָּׁשָמֽיִם א ֱא
ִהים  ְרצּו ַהַּמיִם ְלִמֽינֵֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכנָף ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ָהֽרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשֽ

ִהים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמיִם ּבַ : ִּכי ֽטֹוב ּיִַּמים ְוָהעֹוף ַויְָבֶר אָֹתם ֱא
  : ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשֽי: יִֶרב ָּבָאֶֽרץ

ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְלִמינָּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחֽיְתֹו ֶאֶרץ ְלִמינָּה  ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ַחּיַת ָהָאֶרץ ְלִמינָּה ְוֶאת: ַוֽיְִהי ֵכֽן ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה ְוֵאת ָּכל  ַוּיַַעׂש ֱא

ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים ַנֲֽעֶׂשה ָאָדם : ֶרֶמׂש ָהֲֽאָדָמה ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא
ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו ִבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ 

ִהים ֶאת ָהָֽאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם : ַעל ָהָאֶֽרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֽרֵֹמׂש ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ָּבָרא אֹתֹו זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אָֹתֽם ִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם : ֱא ַויְָבֶר אָֹתם ֱא

ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף הַ  ָּׁשַמיִם ֱא
ִהים ִהּנֵה נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב : ּוְבָכל ַחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶֽרץ ַוּיֹאֶמר ֱא

זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע זַָרע 
ְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל ּֽוְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ ּו: ָלֶכם ִיְֽהיֶה ְלָאְכָלֽה

ִהים ֶאת : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה ֶאת ָּכל יֶֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְַרא ֱא
י   : ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ

ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר : ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאֽםַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִ  ַויְַכל ֱא
ִהים ֶאת יֹום : ָעָׂשה ַוּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה ַויְָבֶר ֱא

ִהים ַלֲֽעֽׂשֹות ַהְּׁשִביִעי ַויְַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו   :ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
ַוּיְַרא יְהָֹוה ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָֽאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל יֵֶצר ַמְחְׁשבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל 

ַוּיאֶמר יְהָֹוה : ַוּיִּנֶָחם יְהָֹוה ִּכֽי ָעָשה ֶאת ָהָֽאָדם ָּבָאֶרץ ַוּיְִתַעֵּצב ֶאל ִלּֽבֹו: ַהּיֹֽום
ָאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲֽאָדָמה ֵמָֽאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ֶאְמֶחה ֶאת ָהֽ 

  :ְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי יְהָֹוֽה: ְוַעד עֹוף ַהָּׁשָמיִם ִּכי נִַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתֽם
ִהים ִהֽ  רָֹתיו ֶאת ָהֱֽא ֹֽ : ְתַהֶּל נֹֽחַ ֵאֶּלה ּֽתֹוְלדת נַח נַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהיָה ְּבד

ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפנֵי : ַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָׁשה ָבנִים ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶֽפת
ִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמֽס ִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵה נְִׁשָחָתה ִּכֽי : ָהֱֽא ַוּיְַרא ֱא

ַוּיִַּקח : ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלֽד: ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶֽרץ
ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם 
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: םְּבנֹו ַוּיְֵצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכנַַען ַוּיָבֹאּו ַעד ָחָרן ַוּיְֵׁשבּו ָׁשֽ 
ן   :ַוִּיְֽהיּו יְֵמי ֶתַרח ָחֵמׁש ָׁשנִים ּוָמאַתיִם ָׁשנָה ַוּיָָמת ֶּתַרח ְּבָחָרֽ

ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל ַאְבָרם ֶל ְל ֵמַֽאְרְצ ּוִמּֽמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי ֶאל ָהָאֶרץ 
ַוֲֽאָבְֽרָכה : ָלה ְׁשֶמ ֶוְֽהיֵה ְּבָרָכֽהְוֶאֶֽעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲֽאָבֶרְכ ַוֲֽאגַּדְ : ֲאֶׁשר ַאְרֶאּֽךָ 

ְויְִׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶּבן : ְמָבֲרֶכי ּוְמַקֶּלְל ָאאֹר ְונְִבְרכּו ְב ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲֽאָדָמֽה
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה נִּמֹול ַאְבָרָהם : ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ְּבִהּמֹלֹו ֵאת ְּבַשר ָעְרָלֽתֹו

ְוָכל ַאנְֵׁשי ֵביתֹו יְִליד ָּביִת ּוִמְקנַת ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן נֵָכר נִּמֹלּו : ְׁשָמֵעאל ְּבנֹֽוְויִ 
  :ִאּֽתֹו

נֵי ַמְמֵרא ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַֽתֽח ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיֹֽום ַוּיִָׂשא ֵעינָיו : ַוּיֵָרא ֵאָליו יְהָֹוה ְּבֵאֽ
ָּצִבים ָעָליו ַוּיְַרא ַוּיָָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתֽח ָהאֶֹהל ַוּיְַרא ְוִהּנֵה ְׁשלָׁשה ֲאנִָׁשים נִ 

ַוּיֹאַמר ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ַאל נָא ַתֲֽעבֹר ֵמַעל : ַוּיְִׁשַּתחּו ָאְֽרָצה
ִמְלָּכה גַם ַויְִהי ַאֲֽחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיַֻּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהּנֵה ָיְֽלָדה : ַעְבֶּדֽ

ם: ִהוא ָּבנִים ְלנָחֹור ָאִחֽי : ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרֽ
ּוְבתּוֵאל יַָלד ֶאת  : ְוֶאת ֶּכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת יְִדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאֽל

ּוִפֽיַלגְׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה : ר ֲאִחי ַאְבָרָהֽםִרְבָקה ְׁשמֹנָה ֵאֶּלה ָיְֽלָדה ִמְלָּכה ְלנָחֹו
  :ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאֽת ַמֲֽעָכֽה

ה ַוָּתָמת : ַוִּיְֽהיּו ַחּיֵי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשנָה ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה ְוֶׁשַבע ָׁשנִים ְׁשנֵי ַחּיֵי ָׂשָרֽ
ְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען ַוּיָבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ָׂשָרה ְּבִקְריַת ַא

ר: ְוִלְבּכָֹתּֽה ֹֽ ֵאֶּלה ֵהם : ַוּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו ַויְַדֵּבר ֶאל ְּבנֵי  ֵחת ֵלאמ
: נְִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתֽםְּבנֵי יְִׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטֽירָֹתם ְׁשנֵים ָעָשר 

ְוֵאֶּלה ְׁשנֵי ַחּיֵי יְִׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשנָה ּוְׁשלִׁשים ָׁשנָה ְוֶׁשַבע ָׁשנִים ַוּיִגְַוע ַוּיָָמת 
ֲאָכה : ַוּיֵָאֶסף ֶאל ַעָּמֽיו ֹֽ ַוּיְִׁשְּכנּו ֵמֲֽחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ִמְצַריִם ּב

  :יו נָָפֽלַאּׁשּוָרה ַעל ְּפנֵי ָכל ֶאחָ 
ַויְִהי יְִצָחק ֶּבן : ְוֵאֶּלה ּֽתֹוְלדֹת יְִצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת יְִצָחֽק

ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲֽאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן 
ֽ : ָהֲֽאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשֽה יהָֹוה ְלנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוּיֵָעֶתר לֹו ַוּיְֶעַּתר יְִצָחק ַל

ם: יְהָֹוה ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּֽתֹו : ַוּיְִׁשַמע ַיֲֽעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוּיֵֶל ַּפֶּדָנֽה ֲאָרֽ
ֶאל יְִׁשָמֵעאל  ַוּיֵֶל ֵעָשו: ַוּיְַרא ֵעָשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכנַָען ְּבֵעינֵי יְִצָחק ָאִבֽיו

  :ַוּיִַּקח ֶאת ַמֲֽחַלת ַּבת  יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות נְָביֹות ַעל נָָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשֽה
נָה ַוּיְִפַּגע ַּבָּמקֹום ַוּיֶָלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש : ַוּיֵֵצא ַיֲֽעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶל ָחָרֽ

ֲאׁשָֹתיו ַוּיְִׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַהֽהּואַוּיִַּקח ֵמַֽאְבנֵי ַהָּמקֹו ם ְוִהּנֵה : ם ַוּיֶָׂשם ְמַרֽ ַוַּֽיֲֽח
ִהים עִֹלים ְויְֹֽרִדים  ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמיְָמה ְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי ֱא

ַויְָבֶר ֶאְתֶהם ַוּיֵֶל ַוּיָָׁשב ָלָבן ַוּיְַׁשֵּכם ָלָבן ַּבּבֶֹקר ַויְנֵַּׁשק ְלָבנָיו ְוִלְבנֹוָתיו : ּֽבֹו
ִהֽים: ִלְמקֹֽמֹו ַוּיאֶמר ַיֲֽעקֹב ַּכֲֽאֶׁשר : ְוַיֲֽעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוּֽיְִפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא
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ִהים זֶה ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲֽחָנֽיִם   :ָרָאם ַמֲֽחנֵה ֱא
ַויְַצו : ים ְלָפנָיו ֶאל ֵעָשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאֽדֹוםַוּיְִׁשַלח ַיֲֽעקב ַמְלָאכִ 

אְמרּון ַלֽאדֹנִי ְלֵעָשו ּכה ָאַמר ַעְבְּד ַיֲֽעקֹב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי  ֹֽ אָֹתם ֵלאמֹר ּכה ת
ַהִּגיד ַוֽיְִהי ִלי ׁשֹור ַוֲֽחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה ָוֶֽאְׁשְלָחה לְ : ָוֵֽאַחר ַעד ָעָּֽתה

ַאּלּוף ְקנַז : ַאּלּוף ָאֳֽהִלֽיָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפינֹֽן: ַלֽאדֹנִי ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶנֽי
ַאּלּוף ַמגְִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום : ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצֽר

  :ֱאֽדֹוםְלֽמְׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחּזָָתם הּוא ֵעָשו ֲאִבי 
ְלדֹות ַיֲֽעקֹב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבֽע : ַוּיֵֶׁשב ַיֲֽעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַֽען ֹֽ ֵאֶּלה ּת

ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ָהיָה רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא נַַער ֶאת ְּבנֵי ִבְלָהה ְוֶאת ְּבנֵי 
ְויְִׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת : ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהֽםזְִלָּפה נְֵׁשי ָאִביו ַוּיֵָבא יֹוֵסף ֶאת 

ַוּיֶָׁשב ֶאת ַשר : יֹוֵסף ִמָּכל ָּבנָיו ִּכֽי ֶבן זְֻקנִים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֹנֶת ַּפִּסֽים
ֹֽה ר ְוֵאת ַשר ָהֽאִֹפים ָּתָלה ַּכֲֽאׁשֶ : ַהַּמְׁשִקים ַעל ַמְׁשֵקהּו ַוּיִֵּתן ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרע

ֽא זַָכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוּיְִׁשָּכֵחֽהּו: ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסֽף   :ְו
ר ֹֽ ְוִהּנֵה ִמן ַהיְאֹר : ַויְִהי ִמֵּקץ ְׁשנַָתיִם יִָמים ּוַפְרעה חֵֹלם ְוִהּנֵה עֵֹמד ַעל ַהיְא

ת ֶׁשַבע ָּפרֹות יְפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריאת ָּבָשר ַוִּתְרֶעינָה ָּבָאֽ  ֹ ְוִהּנֵה ֶׁשַבע : חּוע
ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲֽחֵריֶהן ִמן ַהיְאֹר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָשר ַוַּֽתֲֽעמְדנָה 

ר ֹֽ ַוּיאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמֽה ַהַּמֲֽעֶשה ַהּזֶה ֲאֶׁשר : ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהיְא
נִי ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא יְַדְעֶּתם ִּכֽי נֵַחׁש יְנֵַחׁש ֹֽ ַוּיאֶמר יְהּוָדה ַמה : ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמ

ִהים ָמָצא ֶאת ֲעון ֲעָבֶדי ִהּנֶּנּו  ּנֹאַמר ַלֽאדֹנִי ַמה ּנְַדֵּבר ּוַמה  ּנְִצַטָּדק ָהֱֽא
ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי : ֲעָבִדים ַלֽאדֹנִי ַּגם ֲאנְַחנּו ַּגם ֲאֶׁשר נְִמָצא ַהָּגִביַע ְּביָֽדֹו

זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר נְִמָצא ַהָּגִביַע ְּביָדֹו הּוא ִיְֽהיֶה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּת ם ֲעלּו  ֵמֲֽעשֹֹות
  :ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכֽם

ַוּיִַּגׁש ֵאָליו יְהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדֹנִי יְַדֶּבר נָא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאזְנֵי ֲאדֹנִי ְוַאל יִַחר 
ֹֽהַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ָכמֹו ֲאדֹנִי ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר ֲהיֵׁש ָלֶכם ָאב אֹו :  ְּכַפְרע

ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאדֹנִי יֶׁש ָלנּו ָאב זֵָקן ְויֶֶלד זְֻקנִים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוּיִָּוֵתר הּוא : ָאֽח
י ֲאדֹנִי ְוָהיִינּו ֲעָבִדים ַוּיֹֽאְמרּו ֶהֱֽחיִָתנּו נְִמָצא ֵחן ְּבֵעינֵ : ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהֽבֹו

ֹֽה ַוּיֶָׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ַעל ַאְדַמת ִמְצַריִם ְלַפְרעֹה : ְלַפְרע
ֹֽה א ָהֽיְָתה ְלַפְרע ֲהנִים ְלַבָּדם  ֹֽ ַוּיֵֶׁשב יְִׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ : ַלחֶֹמׁש ַרק ַאְדַמת ַהּכ

דִמְצַריִם ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ַוּיֵָאֽ  ֹֽ   :ֲחזּו ָבּה ַוּיְִפרּו ַוּיְִרּבּו ְמא
ַויְִחי ַיֲֽעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ַויְִהי יְֵמי ַיֲֽעקֹב ְׁשנֵי ַחּיָיו ֶׁשַבע 

ַוּיְִקְרבּו יְֵמי יְִׂשָרֵאל  ָלמּות  ַוּיְִקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף : ָׁשנִים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנֽה
אֶמר לֹו ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ִׂשים נָא ָיְֽד ַּתַחת יְֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָּמִדי ַוּי

יִם ַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי ּונְָׂשאַתנִי ִמִּמְצַריִם : ֶחֶסד ֶוֱֽאֶמת ַאל נָא ִתְקְּבֵרנִי ְּבִמְצָרֽ ְוָׁשֽ
ְבָעה ִלי ַוּיִָּׁשַבע : ִכְדָבֶרּֽוְקַבְרַּתנִי ִּבְקֻבָֽרָתם ַוּיֹאַמ ר ָאֽנִֹכי ֶאְעֶשה  ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשֽ
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ִהים : לֹו ַוּיְִׁשַּתחּו יְִׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטֽה ַוּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאֽנִֹכי ֵמת ֵוֽא
ָּפקֹד יְִפקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱֽעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע 

בְלַאְבָרהָ  ֹֽ ַוּיְַׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפקד יְִפקד : ם ְליְִצָחק ּֽוְלַיֲֽעק
ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲֽעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזֽה ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ) יֻףָ(ַוּיָָמת יֹוֵסף : ֱא

ָ (ָׁשנִים ַוַּיַֽחנְטּו אֹתֹו ַוּיִיֶׂשם ָּבָֽארֹון  יִ ) ֻּבן   )יוד אדני: (םְּבִמְצָרֽ
ְראּוֵבן : ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָריְָמה ֵאת ַיֲֽעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבֽאּו

ַוּיָָׁשב מֶֹׁשה ֶאל יְהָֹוה ַוּיֹאַמר ֲאדֹנָי : יִָּׂששָכר זְבּוֻלן ּוִבנְיִָמֽן: ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִוֽיהּוָדֽה
ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרעֹה ְלַדֵּבר : ָלָּמה ּזֶה ְׁשַלְחָּתֽנִיָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהּזֶה 

ֽא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמֽ ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַעָּתה : ִּבְׁשֶמ ֵהַרע ָלָעם ַהּזֶה ְוַהֵּצל 
 ֽ ֲרֵׁשם ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱֽעֶשה ְלַפְרעֹה ִּכי ְביָד ֲחזָָקה יְַׁשְּלֵחם ּוְביָד ֲחזָָקה יְָג

  :ֵמַֽאְרֽצֹו
ִהים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִי יְהָֹוֽה ָוֵֽאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל יְִצָחק : ַויְַדֵּבר ֱא

א נֹוַדְעִּתי ָלֶהֽם ְוגַם ֲהִקמִתי ֶאת ְּבִריִתי : ְוֶאֽל ַיֲֽעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי יְהָֹוה 
ַוּיֵֵצא מֶֹׁשה : ן ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵֽריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּֽהִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכנָעַ 

א  ֽ ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוּיְִפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל יְהָֹוה ַוּיְַחְּדלּו ַהּקֹלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָטר 
ֽ : נִַּת ָאְֽרָצה ת ַוּיֶסף ַל ֹ ֲחטֹא ַוּיְַכֵּבד ַוּיְַרא ַּפְרעֹה ִּכֽי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהּק

א ִׁשַּלח ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר : ִלּבֹו הּוא ַוֲֽעָבָדֽיו ַוֶּֽיֱֽחזַק ֵלב ַּפְרעֹה ְו
ה   :יְהָֹוה ְּביַד מֶֹׁשֽ

ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכֽי ֲאנִי ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו 
תַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּֽבֹוְלמַ  ֹֽ ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאזְנֵי ִבנְ ּוֶבן ִּבנְ ֵאת ֲאֶׁשר : ַען ִׁשִתי א

תַֹתי ֲאֶׁשר ַשְמִּתי ָבם ִוֽיַדְעֶּתם ִּכֽי ֲאנִי יְהָֹוֽה ֹֽ ַוּיָבֹא : ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַריִם ְוֶאת א
ֵהי ָהִֽעְבִרים ַעד ָמַתי מֶֹׁשה ְוַאֲֽהרֹן  ֶאל ַּפְרעֹה  ַוּיֹֽאְמר ה ָאַמר יְהָֹוה ֱא ֹֽ ּו ֵאָליו ּכ

ְוָהיָה ִּכֽי יְִׁשָאְֽל ִבנְ ָמָחר ֵלאמר ַמה : ֵמַאנְָּת ֵלָֽענֹת ִמָּפנָי ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַֽעְבֻדֽנִי
ַויְִהי ִּכֽי : יםּזֹאת ְוָאַֽמְרָּת ֵאָליו ְּבחזֶק יָד ֽהֹוִציָאנּו יְהָֹוה ִמִּמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדֽ

ִהְקָׁשה ַפְרעֹה  ְלַׁשְּלֵח נּו  ַוַּיֲֽהרֹג יְהָֹוה ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמְּבכֹר ָאָדם 
ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאנִי זֵֹבַח ַלֽיהָֹוה ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהּזְָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבנַי 

יְָדָכה ּוְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעינֶי ִּכי ְּבחזֶק יָד ֽהֹוִציָאנּו יְהָֹוה ְוָהיָה ְלאֹות ַעל : ֶאְפֶּדֽה
יִם   :ִמִּמְצָרֽ

ִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב  א נָָחם ֱא ֽ ַויְִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה  ֶאת ָהָעם  ְו
ִהים ֶּפן יִּנֵָחם ָהָעם ִּבְראָֹתם ִמְלָחמָ  יְָמההּוא ִּכי ָאַמר ֱא ַוּיֵַּסב : ה ְוָׁשבּו ִמְצָרֽ

ִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר יַם סּוף ַוֲֽחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ֱא
יִם ַוּיִַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל : ִמְצָרֽ

ַוּיֹאֶמר : ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲֽעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמּזֶה ִאְּתֶכֽםֵלאמֹר ָּפקֹד יְִפקד אֱ 
יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב זאת זִָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִשים ְּבָאזְנֵי יְהֹוֻׁשַע ִּכֽי ָמחה ֶאְמֶחה 

: הָֹוה נִִּסֽיַוּיִֶבן מֶֹׁשה ִמזְֵּבַח ַוּיְִקָרא ְׁשמֹו יְ : ֶאת זֵֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמֽיִם
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ר ֹֽ   :ַוּיֹאֶמר ִּכי יָד ַעל ֵּכס יָּה ִמְלָחָמה ַלֽיהָֹוה ַּבֲֽעָמֵלק ִמּדֹר ּד
ִהים ְלמֶֹׁשה  ַוּיְִׁשַמע יְִתרֹו כֵֹהן ִמְדיָן חֵֹתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשה ֱא

יִם ַוּיִַּקח יְִתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה  :ּֽוְליְִׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכֽי הֹוִציא יְהָֹוה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצָרֽ
ְוֵאת ְׁשנֵי ָבנֶיָה ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶֽאָחד ֵּגְֽרׁשֹם : ֶאת ִצּפָֹרה ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחֽיהָ 

  : ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהיִיִתי ְּבֶאֶרץ נְָכִרָּיֽה
ם ַהּזֶה ָּבאּו ִמְדַּבר ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ַּבּיֹו

ַוּיְִסעּו ֵמְֽרִפיִדים ַוּיָבֹאּו ִמְדַּבר ִסינַי ַוַּֽיֲֽחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַֽחן ָׁשם יְִׂשָרֵאל נֶגֶד : ִסיָנֽי
ִהים ַוּיְִקָרא ֵאָליו יְהָֹוה ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכה תֹאַמר : ָהָהֽר ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱֽא

ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִשיִתי ְלִמְצָריִם ָוֶֽאָׂשא : ֵּגיד ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽלְלֵבית ַיֲֽעקֹב ְותַ 
ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי : ֶאְתֶכם ַעל ַּכנְֵפי נְָׁשִרים ָוָֽאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלֽי

ְוַאֶּתם : י ָּכל ָהָאֶֽרץּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהיִיֶתם ִלי ְסגָֻּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי לִ 
ֲהנִים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבנֵי  ֹֽ ִּתְֽהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכ

ַוּיָבא מֶֹׁשה ַוּיְִקָרא ְלזְִקנֵי ָהָעם ַוּיֶָׂשם ִלְפנֵיֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה : יְִׂשָרֵאֽל
ַּיֲֽענּו ָכל ָהָעם יְַחָּדו ַוּיאְמרּו ּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָֹוה ַנֲֽעֶשה וַ : ֲאֶׁשר ִצָּוהּו יְהָֹוֽה

ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ִהּנֵה ָאֽנִֹכי ָּבא : ַוּיֶָׁשב מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל יְהָֹוֽה
 ַיֲֽאִמינּו ְלעֹוָלם ַוּיֵַּגד ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָֽענָן ַּבֲֽעבּור יְִׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוגַם ּבְ 

ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵל ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם : מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל יְהָֹוֽה
ָתֽם ְוָהיּו נְכֹנִים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי יֵֵרד : ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמ

ְמרּו : ינֵי ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָנֽייְהָֹוה ְלעֵ  ְוִהגְַּבְלָּת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשֽ
ֽא ִתַּגע ּבֹו יָד ִּכֽי : ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּונְגַע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֹגֵַע ָּבָהר מֹות יּוָמֽת
א יְִחיֶה ֹ ַהּיֵֹבל ֵהָּמה  ָסקֹול יִָּסֵקל ֽאֹו יָרה יִּיֶָרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש  ִּבְמׁש

ָתֽם: ַיֲֽעלּו ָבָהֽר : ַוּיֵֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַויְַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוֽיְַכְּבסּו ִׂשְמ
ַויְִהי ַבּיֹום : ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו נְכֹנִים ִלְׁשלֶׁשת יִָמים ַאֽל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשֽה

 ֹ ת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחזָק ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהית ַהּב ֹ ֶקר ַויְִהי ק
ִהים : ְמאֹד ַוֶּיֱֽחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּֽמֲֽחֶנֽה ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱֽא
ִמְּפנֵי ֲאֶׁשר יַָרד ָעָליו ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ֻּכּלֹו : ִמן ַהַּֽמֲֽחנֶה ַוִּיְֽתיְַּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהֽר

ד ֹֽ ַוֽיְִהי קֹול ַהּׁשָֹפר : יְהָֹוה ָּבֵאׁש ַוּיַַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱֽחַרד ָּכל ָהָהר ְמא
ִהים ַיֲֽענֶּנּו ְבֽקֹול ַוּיֵֶרד יְהָֹוה ַעל ַהר ִסינַי : הֹוֵל ְוָחזֵק ְמאֹד מֶֹׁשה יְַדֵּבר ְוָהֱֽא

ַוּיאֶמר יְהָֹוה : ָהר ַוּיְִקָרא יְהָֹוה ְלמֶֹׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוּיַַעל מֶֹׁשֽהֶאל ראׁש הָ 
ב ְוגַם : ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ֶּפן ֶיֶֽהְרסּו ֶאל יְהָֹוה ִלְראֹות ְונַָפל ִמֶּמּנּו ָרֽ

 ֽ ֲהנִים ַהּנִָּגִׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבֶהם יְהָֹו ֹֽ ַוּיאֶמר מֶֹׁשה ֶאל : הַהּכ
ת ֶאל ַהר ִסינָי ִּכֽי ַאָּתה ַהֵֽעדָתה ָּבנּו ֵלאמֹר ַהגְֵּבל ֶאת  ֽא יּוַכל ָהָעם ַלֲֽע יְהָֹוה 

ֲהנִים : ָהָהר ְוִקַּדְׁשּֽתֹו ֹֽ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו יְהָֹוה ֶל ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרן ִעָּמ ְוַהּכ
 ֽ ת ֶאל יְהָֹוה ֶּפן יְִפָרץ ָּבֽםְוָהָעם ַאל ֶיֶֽהְרסּו ַל ַוּיֵֶרד מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַוּיֹאֶמר : ֲע

ר: ֲאֵלֶהֽם ֹֽ ִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמ ֶהי : ַויְַדֵּבר ֱא ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא
ִהים אֲ : ֲאֶׁשר ֽהֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדֽים ֵחִרים ַעל א ִיְֽהיֶה ְל ֱא
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א ַתֲֽעֶשה ְל ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּונָה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ַוֲֽאֶׁשר ָּבָאֶרץ : ָּפָנֽי
א ָתָֽעְבֵדם ִּכי ָאֽנִֹכי : ִמָּתַחת ַוֲֽאֶׁשר ַּבַּמיִם ִמַּתַחת ָלָאֶֽרץ ֽא ִתְׁשַּתֲֽחֶוה ָלֶהם ְו
ֶהי ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד ֲעֹון  ָאבֹת ַעל ָּבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים יְהָֹוה ֱא

נְָאֽי ֹֽ ְמֵרי ִמְצֹוָתֽי: ְלש ֹֽ ֲהַבי ּוְלׁש ֹֽ א ִתָׂשא ֶאת ֵׁשם יְהָֹוה : ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲֽאָלִפים ְלא
ְוא א יְנֶַּקה יְהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר יִָׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשֽ ֶהי ַלָּׁשְוא ִּכי  ם זָכֹור ֶאת יֹו: ֱא

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת : ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲֽעבֹד ְוָעִשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתֽ: ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדֽׁשֹו
א ַתֲֽעֶשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבנְ ּוִבֶּת ַעְבְּד ַוֲֽאָמְֽת  ֶהי  ַלֽיהָֹוה ֱא

י ֶׁשת יִָמים ָעָשה יְהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת  ִּכי: ּוְבֶהְמֶּת ְוֵגְֽר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרֽ ֵׁשֽ
ָהָאֶרץ ֶאת  ַהּיָם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוּיָנַח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר יְהָֹוה ֶאת 

 ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ ְלַמַען ַיֲֽאִרכּון יֶָמי ַעל: יֹום ַהַּׁשָּבת ַוֽיְַקְּדֵׁשֽהּו
ֽ ֶהי נֵֹתן ָל א ַתֲֽענֶה : ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא א ִתגְנֹב  א ִתנְָאף  א ִתְרַצח 

ֶקר ֲע ֵעד ָׁשֽ ֽא ַתְחמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדֹו ַוֲֽאָמתֹו : ְבֵרֽ א ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶע 
ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוָכל ָהָעם רֹאִ : ְוׁשֹורֹו ַוֲֽחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעֽ ים ֶאת ַהּקֹו

ק ֹֽ ַוּיֹֽאְמרּו ֶאל : ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוּיְַרא ָהָעם ַוּיָנֻעּו ַוַּיַֽעְמדּו ֵמָֽרח
ִהים ֶּפן נָֽמּות ַוּיֹאֶמר : מֶֹׁשה ַּדֶּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְונְִׁשָמָעה ְוַאל יְַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא

ִהים ּוַבֲֽעבּור מֶֹׁשה ֶאל  ָהָעם  ַאל ִּתיָראּו  ִּכי ְלַבֲֽעבּור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱֽא
ַוַּיֲֽעמֹד ָהָעם ֵמָֽרחֹק ּומֶֹׁשה נִַּגׁש ֶאל : ִּתְהיֶה יְִרָאתֹו ַעל ְּפנֵיֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱֽחָטֽאּו

ִהֽים ֹ : ָהֲֽעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱֽא ה תֹאַמר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּכ
ֵהי ֶכֶסף : ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמיִם ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכֽם א ַתֲֽעשּון ִאִּתי ֱא

א ַתֲֽעשּו ָלֶכֽם ֵהי זָָהב  ֶתי : ֵוֽא ֹֽ ִמזְַּבח ֲאָדָמה  ַּתֲֽעֶׂשה ִּלי ְוָזַֽבְחָּת ָעָליו ֶאת ע
 ֹֽ אנְ ְוֶאת ְּבָקֶר ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאזְִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ְוֶאת ְׁשָלֶמי ֶאת צ

ֽא ִתְבנֶה ֶאְתֶהן ָּגזִית ִּכי ַחְרְּב : ֵאֶלי ּוֵבַֽרְכִּתֽי ְוִאם ִמזְַּבח ֲאָבנִים ַּתֲֽעֶׂשה ִּלי 
ת ַעל ִמזְ : ֵהנְַפָּת ָעֶליָה ַוְּֽתַחֲֽלֶלֽהָ  א ַתֲֽעֶלה ְבַמֲֽע ֽא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְֽת ְו ְּבִחי ֲאֶׁשר 

  :ָעָלֽיו
ִּכי ִתְקנֶה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשנִים ַיֲֽעבֹד : ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִשים ִלְפנֵיֶהֽם

ִאם ְּבגַּפֹו יָבֹא ְּבגַּפֹו יֵֵצא ִאם ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא : ּוַבְּׁשִבִעת יֵֵצא ַלָֽחְפִׁשי ִחָּנֽם
 ֽ ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל יְהָֹוה ַאָּתה ְוַאֲֽהרֹן נָָדב ַוֲֽאִביהּוא : ְצָאה ִאְׁשּתֹו ִעּֽמֹוְוָי

ק ֹֽ ְונִַּגׁש מֶֹׁשה ְלַבּדֹו ֶאל יְהָֹוה ְוֵהם : ְוִׁשְבִעים ִמּזְִקנֵי יְִׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ֵמָרח
א ַיֲֽעלּו ִעּֽמֹו ּיָבא מֶֹׁשה ַויְַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יְהָֹוה וַ : א יִָּגׁשּו ְוָהָע ם 

ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ַוּיַַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ה ֶֹֽ ֵּבַח ַּתַחת ַוּיְִכּתב מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יְהָֹוה ַוּיְַׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ַוּיִֶבן ִמזְ : יְהָֹוה ַנֲֽעש

ַוּיְִׁשַלח ֶאֽת ַנֲֽעֵרי ְּבנֵי : ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשנֵים ָעָשר ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאֽל
ים ת ַוּֽיִזְְּבחּו זְָבִחים ְׁשָלִמים ַלֽיהָֹוה ָּפִרֽ ֹ ַוּיִַּקח מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם : יְִׂשָרֵאל ַוַּֽיֲֽעלּו ע

ַוּיִַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוּיְִקָרא ְּבָאזְנֵי : ַוֲֽחִצי ַהָּדם זַָרק ַעל ַהִּמזְֵּבֽחַ  ַוּיֶָׂשם ָּבַֽאָּגנֹת
ַוּיִַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַוּיִזְרֹק : ָהָעם ַוּיאְמרּו ּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָֹוה ַנֲֽעֶשה ְונְִׁשָמֽע

ה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ַדֽם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת יְהֹוָ 
ַוּיְִראּו ֵאת : ַוּיַַעל מֶֹׁשה ְוַאֲֽהרֹן נָָדב ַוֲֽאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמּזְִקנֵי יְִׂשָרֵאֽל: ָהֵאֶּֽלה
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ַהר ֹֽ ֵהי יְִׂשָרֵאל ְוַתַחת ַרגְָליו ְּכַמֲֽעֵׂשה ִלְבנַת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמיִם ָלט : ֱא
ִהים ַוּיֹֽאְכלּו ַוּיְִׁשּֽתּוְוֶאל ֲאִציֵלי  א ָׁשַלח יָדֹו ַוֶּֽיֱֽחזּו ֶאת  ָהֱא : ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 

ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְֽהיֵה ָׁשם ְוֶאְּתנָה ְל ֶאת ֻלחת ָהֶאֶבן 
ֹ : ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלֽהֹורָֹתֽם ֲרתֹו ַוּיַַעל ַוּיָָקם מ ֶׁשה ִוֽיהֹוֻׁשַע ְמָׁשֽ

ִהֽים ְוֶאל ַהּזְֵקנִים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבזֶה ַעד ֲאֶׁשר נָׁשּוב : מֶֹׁשה ֶאל ַהר ָהֱֽא
ַוּיַַעל מֶֹׁשה ֶאל : ֲאֵליֶכם ְוִהּנֵה ַאֲֽהרן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים יִַּגׁש ֲאֵלֶהֽם

ַוּיְִׁשּכן ְּכבֹוד יְהָֹוה ַעל ַהר ִסינַי ַויְַכֵּסהּו ֶהָֽענָן ֵׁשֶׁשת : ת ָהָהֽרָהָהר ַויְַכס ֶהָֽענָן אֶ 
ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד יְהָֹוה ְּכֵאׁש : יִָמים ַוּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹו ֶהָֽעָנֽן

תֹו ֶהָֽענָן ַוּיַַעל ֶאל ָהָהר ַוּיָבֹא מֶֹׁשה ּבְ : אֶֹכֶלת ְּבראׁש ָהָהר ְלֵעינֵי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
  :ַויְִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלֽיְָלה

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְויְִקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִֽאָּתם : ָמִתֽיִאיׁש ֲאֶׁשר יְִּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתֽרּו

ֶׁשת ֹֽ ָּכל ַעּמּוֵדי ֶהָֽחֵצר ָסִביב ְמֻחָּׁשִקים ֶּכֶסף ָוֵֽויֶהם ָּכֶסף : זָָהב ָוֶכֶסף ּונְח
ֶׁשת ֹֽ אֶר ֶהָֽחֵצר ֵמָאה ָבַֽאָּמה ְורַחב ֲחִמִּׁשים ַּבֲֽחִמִּׁשים ְוקָֹמה : ְוַאְדנֵיֶהם נְח

ֶׁשתָחֵמׁש ַאּמֹו ֹֽ ָדתֹו ְוָכל : ת ֵׁשׁש ָמְׁשזָר ְוַאְדנֵיֶהם נְח ֹֽ ְלכֹל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְּבכֹל ֲעב
ֶׁשת ֹֽ   :יְֵתֽדָתיו ְוָכל יְִתדֹת ֶהָֽחֵצר נְח

ת  ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְויְִקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן זַיִת זָ ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲֽע
ֹ אֹתֹו ַאֲֽהרֹן ּוָבנָיו  :נֵר ָּתִמֽיד ְּבאֶהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפרֶכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵֽעֻדת ַיֲֽער

ְוַאָּתה : ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפנֵי יְהָֹוה ֻחַּקת עֹוָלם ְלדרָֹתם ֵמֵאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ָרֵאל ְלַכֲֽהנֹו ִלי ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת ַאֲֽהרן ָאִחי ְוֶאת ָּבנָיו ִאּתֹו ִמּתֹו ְּבנֵי יִׂשְ 

ן ֹֽ ת ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּנֵרת ֵּבין : ַאֲֽהרֹן נָָדב ַוֲֽאִביהּוא ֶאְלָעזָר ְוִאֽיָתָמר ְּבנֵי ַאֲֽהר ּוְבַהֲֽע
ֵתיֶכֽם ֹֽ א ַתֲֽעלּו ָעָליו ְקטֶֹרת : ָהַֽעְרַּביִם יְַקִטיֶרּנָה ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפנֵי יְהָֹוה ְלדֹר

א ִתְּסכּו ָעָלֽיוזָָרה ְועָֹלה ּוִמנְחָ  ְוִכֶּפר ַאֲֽהרֹן ַעל ַקְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשנָה : ה ְונֵ ֶס 
ָדִׁשים הּוא  ֶדׁש ָקֽ ֹֽ ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשנָה יְַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵתיֶכם ק

  :ַלֽיהָֹוֽה
ר ֹֽ ֵדיֶהם  ִּכי ִתָׂשא ֶאת רֹאׁש : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל  ִלְפֻקֽ

א ִיְֽהיֶה ָבֶהם נֶגֶף ִּבְפקֹד אָֹתֽם זֶה : ְונְָתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר נְַפׁשֹו ַלֽיהָֹוה ִּבְפקד אָֹתם ְו
יְִּתנּו ָּכל ָהֽעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲֽחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל 

: ַויְַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוּיִֵּתן ַעל ָּפנָיו ַמְסֶוֽה: ֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלֽיהָֹוֽהַמֲֽחִצית הַ 
ּוְבבֹא מֶֹׁשה ִלְפנֵי יְהָֹוה ְלַדֵּבר ִאּתֹו יִָסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו ְויָָצא ְוִדֶּבר ֶאל 

ָרֵאל ֶאת ְּפנֵי מֶֹׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפנֵי ְוָראּו ְבֵנֽי יִׂשְ : ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר יְֻצֶּוֽה
  :מֶֹׁשה ְוֵהִׁשיב מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפנָיו ַעד ּבֹאֹו ְלַדֵּבר ִאּֽתֹו

ַוּיְַקֵהל מֶֹׁשה ֶאֽת ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶׁשת יִָמים ֵּתָֽעֶשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי יְִהיֶה ָלֶכם ׁשֵ : יְהָֹוה ַלֲֽעשֹת אָֹתֽם

ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמֽת ֶֹ ֽא ְתַבֲֽערּו ֵאׁש ְּבכֹל : קֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלֽיהָֹוה ָּכל ָהֽעֹש
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ֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבֽת ֹֽ ַאְרָּגָמן ּוָמַס ַׁשַער ֶהָֽחֵצר ַמֲֽעֵשה רֵֹקם ְּתֵכֶלת וְ : ֽמְׁשב
ְותֹוַלַעת ָׁשנִי ְוֵׁשׁש ָמְׁשזָר ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה אֶֹר ְוקֹוָמה ְברַֹחב ָחֵמׁש ַאּמֹות 

ְוַעֻּמֵֽדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדנֵיֶהם ַאְרָּבָעה נְחֶׁשת ָוֵֽויֶהם ֶּכֶסף : ְלֻעַּמת ַקְלֵעי ֶהָֽחֵצֽר
ֵקיֶהם ָּכֶֽסף אֵׁשיֶהם ַוֲֽחֻׁשֽ ְ : ְוִצּפּוי ָרֽ ֶׁשתֽו ֹֽ   :ָכל ַהיְֵתדֹת ַלִּמְׁשָּכן ְוֶלָֽחֵצר ָסִביב נְח

ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵֽעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְֽלִוּיִם ְּביַד 
ֵאת ָּכל ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה יְהּוָדה ָעָשה : ִאֽיָתָמר ֶּבֽן ַאֲֽהרֹן ַהּכֵֹהֽן

ְוִאּתֹו ָאֳֽהִליָאב ֶּבן ֲאִחֽיָסָמ ְלַמֵּטה ָדן ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב : ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשֽה
ַויְַכס ֶהָֽענָן ֶאת אֶהל מֹוֵעד : ְורֵֹקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשנִי ּוַבֵּׁשֽׁש

ֽא יָכל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶהל מֹוֵעד ִּכֽי ָׁשַכן : ןּוְכבֹוד יְהָֹוה ָמֵלא ֶאת  ַהִּמְׁשָּכֽ  ְו
ּוְבֵהָֽעלֹות ֶהָֽענָן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן יְִסעּו : ָעָליו ֶהָֽענָן ּוְכבֹוד יְהָֹוה ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכֽן

א יְִסעּו ַעד יֹום הֵ : ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבכֹל ַמְסֵעיֶהֽם א ֵיָֽעֶלה ֶהָֽענָן ְו ֽתֹוְוִאם  ִּכי : ָעֽ
ָ (ֲענַן  יְהָֹוה ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהיֶה ַליְָלה ּבֹו ְלֵעינֵי ָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ) ֻען
  )הי אדינ: (ַמְסֵעיֶהֽם) ֻּבלָ (ְּבָכל 

ר ֹֽ ֵאל ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשרָ : ַוּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמ
ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכֽי יְַקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלֽיהָֹוה ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן 

ִאם עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן  ַהָּבָקר זָָכר ָּתִמים יְַקִריֶבּנּו : ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבנְֶכֽם
אֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר יִָּׁשַבע ָעָליו  : ִלְפנֵי יְהָֹוֽה ֶאל ֶּפַתח אֶהל מֹוֵעד יְַקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו

ַלֶּׁשֶקר ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲֽחִמִֽׁשָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲֽאֶׁשר הּוא לֹו יְִּתנֶּנּו ְּביֹום 
ְוֶאת ֲאָׁשמֹו יִָביא ַלֽיהָֹוה ַאיִל ָּתִמים ִמן ַהּצאן ְּבֶעְרְּכ ְלָאָׁשם ֶאל : ַאְׁשָמֽתֹו

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי יְהָֹוה ְונְִסַלח לֹו ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשֽר ַיֲֽעֶשה : ַהּכֵֹהֽן
  :ְלַאְׁשָמה ָבּֽה

ר ֹֽ ַצו ֶאֽת ַאֲֽהרֹן ְוֶאת ָּבנָיו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהֽעָֹלה : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
זְֵּבַח ָּכל ַהַּליְָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהִּמזְֵּבַח ּתּוַקד ִהוא ָהֽעָֹלה ַעל ֽמֹוְקָדה ַעל ַהּמִ 

ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְֽכנְֵסי ַבד יְִלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר : ּֽבֹו
ר ָעָשה ַּבּיֹום ַּכֲֽאׁשֶ : ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֽעָֹלה ַעל  ַהִּמזְֵּבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמזְֵּבֽחַ 

ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְֽׁשבּו יֹוָמם ָוַליְָלה : ַהּזֶה ִצָּוה יְהָֹוה ַלֲֽעשֹת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכֽם
א ָתמּותּו ִּכי ֵכן ֻצֵּוֽיִתי ַוּיַַעׂש : ִׁשְבַעת יִָמים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת יְהָֹוה ְו

  :ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ְּביַד מֶֹׁשֽהַאֲֽהרֹן ּוָבנָיו ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ַוּיאֶמר ֶאֽל : ַוֽיְִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמינִי ָקָרא מֶֹׁשה ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ּוְלזְִקנֵי יְִׂשָרֵאֽל

: ַאֲֽהרֹן ַקח ְל ֵעגֶל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאיִל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפנֵי יְהָֹוֽה
יְִׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ְקחּו ְׂשִעיר ִעּזִים ְלַחָּטאת ְוֵעגֶל ָוֶכֶבׂש ְּבֵנֽי ָׁשנָה ְוֶאל ְּבנֵי 

ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ַהַּמֲֽעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְהיֹת ָלֶכם : ְּתִמיִמם ְלעָֹלֽה
ִהים ִוְֽהיִיֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאֽנִי ה ְוָהעֹוף ְוכֹל נֶֶפׁש זאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהמָ : ֵלֽא

ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין : ַהַֽחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַּבָּמיִם ּוְלָכל נֶֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶֽרץ
א ֵתָֽאֵכֽל   :ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַֽחּיָה ַהֶּֽנֱֽאֶכֶלת ּוֵבין ַהַֽחּיָה ֲאֶׁשר 
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ר ֹֽ ר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמר ִאָּׁשה ִּכי ַתזְִריַע ַּדּבֵ : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמינִי יִּמֹול : ְוָיְֽלָדה זָָכר ְוָטְֽמָאה ִׁשְבַעת יִָמים ִּכיֵמי נִַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמֽא

ִלי עֹור ְוִאם ֵּתָֽרֶאה עֹוד ַּבֶּבגֶד ֽאֹו ַבְּׁשִתי ֽאֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ּכְ : ְּבַשר ָעְרָלֽתֹו
ְוַהֶּבגֶד ֽאֹו ַהְּׁשִתי ֽאֹו ָהֵעֶרב ֽאֹו : ּפַֹרַחת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנֽגַע

זֹאת ּתֹוַרת ֶנֽגַע : ָכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר ֵמֶהם ַהּנָגַע ְוֻכַּבס ֵׁשנִית ְוָטֵהֽר
ִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָּכל ְּכִלי עֹור ְלַטֲֽהרֹו ָצַרַעת ֶּבגֶד ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפׁשְ 

  :אֹו ְלַטְּמֽאֹו
ר ֹֽ זאת ִּתְֽהיֶה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳֽהָרתֹו ְוהּוָבא : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ְוִהּנֵה נְִרָּפא ֶנֽגַע ַהָּצַרַעת ְויָָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן : ֶאל ַהּכֵֹהֽן
א יָֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם ְּבַטְּמָאם : ִמן ַהָּצֽרּועַ  ְוִהּזְַרֶּתם ֶאת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם ְו

זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָב ַוֲֽאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת זֶַרע : ֶאת ִמְׁשָּכנִי ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכֽם
ְוַהָּדָוה ְּבנִָּדָתּה ְוַהּזָב ֶאת זֹובֹו ַלּזָָכר ְוַלּנְֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר יְִׁשַּכב : ְלָטְמָאה ָבּֽה
  :ִעם ְטֵמָאֽה

: ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַאֲֽחֵרי מֹות ְׁשנֵי ְּבנֵי ַאֲֽהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵנֽי יְהָֹוה ַוּיָֻמֽתּו
ל ַאֲֽהרן ָאִחי ְוַאל יָבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר אֶ 

א יָמּות ִּכי ֶּבָֽענָן ֵאָֽרֶאה ַעל  ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפנֵי ַהַּכּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָֽארֹן ְו
ֶרת ֹֽ ֽ : ְּבזאת יָבֹא ַאֲֽהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאיִל ְלעָֹלֽה: ַהַּכּפ א ְו

ִּכי : ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּֽמֲֽאֶכם אָֹתּה ַּכֲֽאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפנֵיֶכֽם
: ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶשה ִמּכֹל ַהּֽתֹוֵעבת ָהֵאֶּלה ְונְִכְרתּו ַהּנְָפׁשֹות ָהֽעֹשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמֽם

ֻחּקֹות ַהּֽתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲֽעשּו ִלְפנֵיֶכם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעשֹות ֵמֽ 
ֵהיֶכֽם ֽ א ִתַּֽטְּמאּו ָּבֶהם ֲאנִי יְהָֹוה ֱא   :ְו

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
 ֽ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת : ֵהיֶכֽםְקדִׁשים ִּתְֽהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי יְהָֹוה ֱא

ֵהיֶכֽם ֽ ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין  ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַלְּטֵמָאה : ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
ֵתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּוָבעֹוף ּוְבכֹל  ֹֽ ֽא ְתַׁשְּקצּו ֶאת נְַפׁש ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר ְו

ִוְהיִיֶתם ִלי ְקדִׁשים ִּכי : ֶׁשר ִּתְרמׂש ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמֽאאֲ 
ְוִאיׁש ֽאֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְֽהיֶה : ָקדֹוׁש ֲאנִי יְהָֹוה ָוַֽאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַֽעִּמים ִלְהיֹות ִלֽי

  :מּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם ָּבֽםָבֶהם אֹוב אֹו יְִּדעֹנִי מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן יְִרּגְ 
ֽא  ֲהנִים ְּבנֵי ַאֲֽהרֹן ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלנֶֶפׁש  ֹֽ ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכ

ִּכי ִאם ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו : יִַּטָּמא ְּבַעָּמֽיו
א ָהֽיְָתה ְלִאיׁש ָלּה יִַּטָּמֽאְוַלֲֽאחֹתֹו הַ : ּוְלָאִחֽיו : ְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר 

ִמְׁשַּפט ֶאָחד יְִהיֶה ָלֶכם ַּכֵּגר ָּכֶֽאזְָרח : ּוַמֵּכה ְבֵהָמה יְַׁשְּלֶמּנָה ּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמֽת
ֵהיֶכֽם ֽ ָרֵאל ַוּיֹוִציאּו ֶאת ַהְֽמַקֵּלל ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי יִׂשְ : ִיְֽהיֶה ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ֱא

ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ַוּיְִרְּגמּו אֹתֹו ָאֶבן ּוְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ָעשּו ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת 
  :מֶֹׁשֽה
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ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסינַי ֵלאמ
ְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלֽיהָֹוֽהּכִ  ֵׁשׁש : י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשֽ

ִּכי ִלי ְבֵנֽי : ָׁשנִים ִּתזְַרע ָׂשֶד ְוֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְמר ַּכְרֶמ ְוָאַֽסְפָּת ֶאת ְּתֽבּוָאָתּֽה
ָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ֲאנִי יְהָֹוה יְִׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר  הֹוֵצאִתי אֹו

ֵהיֶכֽם ֽ ֽא ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית : ֱא א ַתֲֽעשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה 
ֵהיֶכֽם ֽ ֶאת ַׁשְּבתַֹתי : א ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְֽׁשַּתֲֽחֹות ָעֶליָה ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ֱא

  :ִׁשי ִּתיָראּו ֲאנִי יְהָֹוֽהִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקּדָ 
ְוָנַֽתִּתי גְִׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם : ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתֽם

ְוִהִ◌ִׂשיג ָלֶכם ַּדיִׁש ֶאת ָּבִציר : ְוָנְֽתנָה ָהָאֶרץ יְבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה יִֵּתן ִּפְריֹֽו
ְוָכל : ג ֶאת זַָרע ַוֲֽאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלשַֹבע ִוֽיַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכֽםּוָבִציר יִַׂשי

: ַמְעַשר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשֽר ַיֲֽעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲֽעִׂשיִרי ִיְֽהיֶה ּקֶֹדׁש ַלֽיהָֹוֽה
א יְִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר יְִמירֶ  ּנּו ְוָהֽיָה הּוא ּוְתֽמּוָרתֹו א יְַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְו

א יִָּגֵאֽל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי ) ֻהתָ (ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות : ִיְֽהיֶה ּקֶֹדׁש 
  )ויו אנדי: (ִסיָנֽי) ֻּברָ (יְִׂשָרֵאל ְּבַהר 

חֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי ַּבָּׁשנָה ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסינַי ְּבאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד לַ 
ר ֹֽ ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל : ַהֵּׁשנִית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ֵלאמ

ָתֽם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשנָה : ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל זָָכר ְלגְֻלְּג
ןָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּביִ  ֹֽ ַויְַדֵּבר : ְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה ְוַאֲֽהר

ר ֹֽ ַאל ַּתְכִריתּו ֶאת ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפחת ַהְּקָהִתי : יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאֽל ַאֲֽהרֹן ֵלאמ
א יָֻמתּו ְּבגְִׁשָּתם ֶאת קֶדׁש ַהֳּקדָ : ִמּתֹו ַהְֽלִוִּיֽם ִׁשים ְוזאת ֲעשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְו

ָדתֹו ְוֶאל ַמָּׂשֽאֹו ֹֽ ֽא יָבֹאּו : ַאֲֽהרן ּוָבנָיו יָבֹאּו ְוָׂשמּו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעב ְו
  :ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמֽתּו

ר ֹֽ נָשֹא ֶאת ראׁש ְּבנֵי ֵגְֽרׁשֹון ַּגם ֵהם ְלֵבית ֲאבָֹתם : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשנָה ָוַמְעָלה ַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשנָה ִּתְפקד אֹוָתם ָּכל : חָֹתֽםְלִמְׁשּפְ 

ָּכל ַהָּבָקר ָלֽעָֹלה ְׁשנֵים ָעָשר : ַהָּבא ִלְצבא ָצָבא ַלֲֽעבֹד ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעֽד
ָחָתם ּוְׂשִעיֵרי ִעּזִים ָּפִרים ֵאיִלם ְׁשנֵים ָעָׂשר ְּכָבִשים ְּבֵנֽי ָׁשנָה ְׁשנֵים ָעָשר ּוִמנְ 

ְוכֹל ְּבַקר זֶַבֽח ַהְּׁשָלִמים ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָּפִרים ֵאיִלם : ְׁשנֵים ָעָשר ְלַחָּטֽאת
ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּכָבִשים ְּבֵנֽי ָׁשנָה ִׁשִּׁשים זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח ַאֲֽחֵרי 

ה ֶאל אֶהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוּיְִׁשַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ּוְבבֹא מֹׁשֶ : ִהָּמַׁשח אֹֽתֹו
  : ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ֲארן ָהֵֽעֻדת ִמֵּבין ְׁשנֵי ַהְּכֻרִבים ַויְַדֵּבר ֵאָלֽיו

ר ֹֽ ְת ֶאת ַּדֵּבר ֶאֽל ַאֲֽהרֹן ְוָאַֽמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֽעֲ : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ ֽ
ַוּיַַעׂש ֵּכן ַאֲֽהרֹן ֶאל מּול ְּפנֵי : ַהּנֵרֹת ֶאל מּול ְּפנֵי ַהְּמנֹוָרה יִָאירּו ִׁשְבַעת ַהּנֵֽרֹות

ְוזֶה ַמֲֽעֵשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁשה : ַהְּמנֹוָרה ֶהֱֽעָלה ֵנֽרֶֹתיָה ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשֽה
ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן  זָָהב ַעד יְֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה

ה א ִתָּכֵלם : ָעָשה ֶאת ַהְּמנָֹרֽ ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוָאִביָה יָרק יַָרק ְּבָפנֶיָה ֲה
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גֵר ִמְריָם ַוִּתּסָ : ִׁשְבַעת יִָמים ִּתָּסגֵר ִׁשְבַעת יִָמים ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוַאַחר ֵּתָֽאֵסֽף
א נַָסע ַעד ֵהָֽאֵסף ִמְרָיֽם ְוַאַחר ָנְֽסעּו ָהָעם : ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ִׁשְבַעת יִָמים ְוָהָעם 

ן   :ֵמֲֽחֵצרֹות ַוַּֽיֲֽחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרֽ
ר ֹֽ  ְׁשַלח ְל ֲאנִָׁשים ְויָֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַַען ֲאֶׁשר: ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל נִָשיא 
ַוּיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי יְהָֹוה ֻּכָּלם ֲאנִָׁשים ָראֵׁשי ְבֵנֽי : ָבֶהֽם

ֹֽ : יְִׂשָרֵאל ֵהָּֽמה ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת : רַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף  ֹֽ ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצות יְהָֹוה : ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת
א ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם  ְו

ֵהיֶכֽם: ַאֲֽחֵריֶהֽם ֽ : ְלַמַען ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִׁשים ֵלא
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְהיֹות ֽ ִהים  ֲאנִי יְהָֹוה ֱא ָלֶכם ֵלֽא

ֵהיֶכֽם ֽ   :ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
ַוּיִַּקח קַֹרח ֶּבן יְִצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲֽאִביָרם ְּבנֵי ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת 

יֵאי ַוּיָֻקמּו ִלְפנֵי מֶֹׁשה ַוֲֽאנִָׁשים ִמְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתיִם נְׂשִ : ְּבנֵי ְראּוֵבֽן
ַוִּיָּֽקֲֽהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעֽל ַאֲֽהרֹן ַוּיֹֽאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב : ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאנְֵׁשי ֵׁשֽם

ָלֶכם  ִּכי ָכל ָהֵֽעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם יְהָֹוה ּוַמּדּוַע ִּתְֽתנְַּׂשאּו ַעל ְקַהל 
יְמֶכם : יְהָֹוֽה ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְונְֶחַׁשב ַלְֽלִוּיִם ִּכְתבּוַאת ּגֶֹרן ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּבֲֽהִרֽ

ַוֲֽאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבָכל ָמקֹום ַאֶּתם ּוֵבֽיְתֶכם ִּכֽי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם : ְוִכְתבּוַאת ָיֶֽקב
ַדְתֶכם ְּבאֶֹהל מֹוֵעֽד ֹֽ יְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו: ֵחֶלף ֲעב ֽא ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ַּבֲֽהִרֽ ִמֶּמּנּו  ְו

א ָתֽמּותּו א ְתַחְּללּו ְו   :ְוֶאת ָקְדֵׁשי ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל 
ר ֹֽ זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאֽל ַאֲֽהרֹן ֵלאמ

ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְויְִקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה 
ֹֽל ֽא ָעָלה ָעֶליָה ע ּונְַתֶּתם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעזָר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל : מּום ֲאֶׁשר 

ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַאל ִּתיָרא אֹתֹו ִּכי : ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָנֽיו
ֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעִשיָת ּלֹו ַּכֲֽאֶׁשר ָעִשיָת ְלִסיחֹן ְבָיְֽד נַָתִּתי אֹתֹו ְוֶאת ָּכל  ַעּמ

ַוּיַּכּו אֹתֹו ְוֶאת ָּבנָיו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי : ֶמֶל ָהֱֽאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּֽבֹון
ֽ : ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד ַוִּיֽיְרׁשּו ֶאת ַאְרֽצֹו ֲחנּו ְּבַעְֽרבֹות מֹוָאב ַוּיְִסעּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוַּֽי

  :ֵמֵעֶבר ְליְַרֵּדן יְֵרֽחֹו
י ַוּיָגָר מֹוָאב ִמְּפנֵי : ַוּיְַרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשה יְִׂשָרֵאל ָלֱֽאמִֹרֽ

 ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל זְִקנֵי: ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא ַוּיָָקץ מֹוָאב ִמְּפנֵי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ִמְדיָן ַעָּתה יְַלֲֽחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ְסִביבֵֹתינּו ִּכְלח ַהּׁשֹור ֵאת יֶֶרק ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק 

ַוּיְַרא ִּפֽינְָחס ֶּבן ֶאְלָעזָר ֶּבֽן ַאֲֽהרן ַהּכֵֹהן : ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶל ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהֽוא
ַוּיָבֹא ַאַחר ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוּיְִדקֹר : ֽדֹוַוּיָָקם ִמּתֹו ָהֵֽעָדה ַוּיִַּקח רַֹמח ְּביָ 

ֶאת ְׁשנֵיֶהם ֵאת ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ְוֶאת ָהִֽאָּׁשה ֶאל ֳקָבָתּה ַוֵּתָֽעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבנֵי 
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  :ַוִּיְֽהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶֽלף: יְִׂשָרֵאֽל
רַויְַדֵּבר יְ  ֹֽ ִּפֽינְָחס ֶּבן ֶאְלָעזָר ֶּבן ַאֲֽהרן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת : הָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ֽא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל  ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ְּבַקנְאֹו ֶאת ִקנְָאִתי ְּבתֹוָכם ְו
ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים : ֽלֹוםָלֵכן ֱאמֹר ִהנְנִי נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ׁשָ : ְּבִקנְָאִתֽי

ֻבעֵֹתיֶכם ִמְֽקָרא קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ָּכל  ְּבַהְקִריְבֶכם ִמנְָחה ֲחָדָׁשה ַלֽיהָֹוה ְּבָׁשֽ
ּו ֹֽ א ַתֲֽעש ְוִהְקַרְבֶּתם עֹוָלה ְלֵריַח נִיחַֹח ַלֽיהָֹוה ָּפִרים ְּבֵנֽי ָבָקר : ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה 

ּוִמנְָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָׁשה : ָעה ְכָבִשים ְּבנֵי ָׁשָנֽהְׁשנַיִם ַאיִל ֶאָחד ִׁשבְ 
ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶֽאָחד : ֶעְׂשרֹנִים ַלָּפר ָהֶֽאָחד ְׁשנֵי ֶעְׂשרֹנִים ָלַאיִל ָהֶֽאָחֽד

ים ִֹֽ ַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ִמּלְ : ְׂשִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכֽם: ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבש
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד עַֹלת : ּוִמנְָחתֹו ַּתֲֽעשּו ְּתִמיִמם ִיְֽהיּו ָלֶכם ְונְִסֵּכיֶהֽם

ֵאֶּלה ַּתֲֽעשּו ַלֽיהָֹוה ְּבֽמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמּנְִדֵריֶכם : ַהָּתִמיד ּוִמנְָחָתּה ְונְִסָּכּֽה
ֵתיֶכם ּולְ  ֽ ֹ ֵתיֶכם ְלע ֹֽ ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל : ִמנְחֵתיֶכם ּוְלנְִסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכֽםְונְִדב

  :ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּככל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשֽה
ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר זֶה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה 

א ִאיׁש ִּכֽי יִּדֹר נֶֶדר : יְהָֹוֽה ַלֽיהָֹוה ֽאֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסר ִאָּסר ַעל נְַפׁשֹו 
ה ֶֹֽ ְוִאָּׁש ה ִּכֽי ִתּדֹר נֶֶדר ַלֽיהָֹוה ְוָאְֽסָרה ִאָּסר : יֵַחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲֽעש

יהָ  : ה ַוּיֵֶׁשב ָּבּֽהַוּיִֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ַהּגְִלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמנַּׁשֶ : ְּבֵבית ָאִביָה ִּבנְֻעֶרֽ
ֵתיֶהם ַוּיְִקָרא ֶאְתֶהן ַחּוֹת יִָאֽיר ְונַבח ָהַל : ְויִָאיר ֶּבן ְמנֶַּׁשה ָהַל ַוּיְִלּכֹד ֶאת ַחּוֹֽ

  :ַוּיְִלּכֹד ֶאת ְקנָת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ַוּיְִקָרא ָלה נַֹבח ִּבְׁשֽמֹו
ֶרץ ִמְצַריִם ְלִצְבאָֹתם ְּביַד  מֶֹׁשה ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְֽצאּו ֵמאֶ 

ן ֹֽ ַוּיְִכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵֽאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי יְהָֹוה ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם : ְוַאֲֽהר
ַוּיְִסעּו ֵמַֽרְעְמֵסס ַּבחֶדׁש ָהִֽראׁשֹון ַּבֲֽחִמָּׁשה ָעָשר יֹום ַלחֶדׁש : ְלמֹוָצֵֽאיֶהֽם

יִםָהִֽראׁשֹון ִמָּמֽחֳ  : ַרת ַהֶּפַסח ָיְֽצאּו ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ְּביָד ָרָמה ְלֵעינֵי ָּכל ִמְצָרֽ
ים ֵדיֶהן ְלנִָׁשֽ ֹֽ : ַוִּתְֽהיֶינָה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחגְָלה ּוִמְלָּכה ְונָֹעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבנֵי ד

ַנֲֽחָלָתן ַעל ַמֵּטה ִמְׁשַּפַחת ִמִּֽמְׁשְּפחת ְּבֵנֽי ְמנֶַּׁשה ֶבן יֹוֵסף ָהיּו ְלנִָׁשים ַוְּתִהי 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ְּביַד מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי ) ֻהתָ (ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות : ֲאִביֶהֽן

ָ (יְִׂשָרֵאל ְּבַעְֽרבת מֹוָאב ַעל יְַרֵּדן    )הי אניד: (יְֵרֽחֹו) יֻן
ְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲֽעָרָבה ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל יִ 

ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֽחֵֹרב : מֹול סּוף ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ּתֶפל ְוָלָבן ַוֲֽחֵצרֹת ְוִדי זָָהֽב
ַוֽיְִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּבַעְׁשֵּתֽי ָעָשר חֶֹדׁש : ֶּדֶר ַהר ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנֽעַ 

ַעד : ָחד ַלחֶֹדׁש ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה אֹתֹו ֲאֵלֶהֽםְּבאֶ 
ֲאֶׁשר יָנִיַחֽ יְהָֹוה ַלֲֽאֵחיֶכם  ָּכֶכם  ְוָיְֽרׁשּו גַם ֵהם ֶאת ָהָא ֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה 

ֵהיֶכם נֵֹתן ָלֶהם ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש  ֽ ְוֶאת : ִלֽיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר נַָתִּתי ָלֶכֽםֱא
יְהֹוׁשּוַע ִצֵּויִתי ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ֵעינֶי ָהֽרֹאֹת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשה יְהָֹוה 
ֵהיֶכם ִלְׁשנֵי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֵּכן ַיֲֽעֶשה יְהָֹוה ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה  ֽ ֱא
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ֵהיֶכם הּוא ַהּנְִלָחם ָלֶכֽםא ִּתֽ: עֵֹבר ָׁשָּֽמה ֽ   :יָראּום ִּכי יְהָֹוה ֱא
ר ֹֽ ֲאדֹנָי יֱהִֹוה ַאָּתה ַהִֽחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאֽת : ָוֶֽאְתַחּנַן ֶאל יְהָֹוה ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמ

ֶשה ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל ְוֶאת ָיְֽד ַהֲֽחזָָקה ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֽעֲ 
ֶאְעְּבָרה ּנָא ְוֶאְרֶאה ֶאת  ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר : ְכַמֲֽעֶשי ְוִכגְֽבּורֶֹתֽ

ַוּיְִקָרא מֶֹׁשה ֶאל ָּכל יְִׂשָרֵאל ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם : ַהּיְַרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶה ְוַהְּלָבנֹֽן
ים ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאזְנֵיֶכם ַהּיֹום ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהֻֽחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפטִ 

ב: ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲֽעׂשָֹתֽם ֵהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרֽ א : יְהָֹוה ֱא
ּו ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת יְהָֹוה ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאנְַחנּו ֵאֶּלה ּפה ַהּיֹום ֻּכָּלנ

ָאֽנִֹכי עֵֹמד ֵּבין יְהָֹוה : ָּפנִים ְּבָפנִים ִּדֶּבר יְהָֹוה ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאֽׁש: ַחִּיֽים
ֽא  ּוֵבֽינֵיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר יְהָֹוה ִּכי יְֵראֶתם ִמְּפנֵי ָהֵאׁש ְו

הֶ : ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר י ֲאֶׁשר ֽהֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָנֽי: ֲעָבִדֽים א ַתֲֽעֶשה ְל ֶפֶסל ָּכל ְּתמּונָה : א ִיְֽהיֶה ְל ֱא

א : ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ַוֲֽאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲֽאֶׁשר ַּבַּמיִם ִמַּתַחת ָלָאֶֽרץ ֽ
ֶהי ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ִתְׁשַּתֽ  א ָתָֽעְבֵדם ִּכי ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא ֲחֶוה ָלֶהם ְו

נְָאֽי ֹֽ ְמֵרי : ָּבנִים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלש ֹֽ ֲהַבי ּוְלׁש ֹֽ ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲֽאָלִפים ְלא
ֶהי : ִמְצֹוָתֽי א יְנֶַּקה יְהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר א ִתָׂשא ֶאת ֵׁשם יְהָֹוה ֱא ַלָּׁשְוא ִּכי 

ְוא ֶהֽי: יִָׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשֽ : ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲֽאֶׁשר ִצְּו יְהָֹוה ֱא
ֶהי: ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲֽעבֹד ְוָעִשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתֽ  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלֽיהָֹוה ֱא

ְר ְוָכל  ֹֽ ֽ ַוֲֽאָמֶת ְוֽׁשֹוְר ַוֲֽחמ ֽ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד א ַתֲֽעֶשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבנְ
ְוָזַֽכְרָּת ִּכי ֶעֶבד : ְּבֶהְמֶּת ְוֵגְֽר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען יָנּוַח ַעְבְּד ַוֲֽאָמְֽת ָּכֽמֹו

ֶהי ִמָּׁשם ְּביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרַע נְטּויָה ַעל ֵּכן  ָהיִיָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ַוּיִֹצֲא יְהָֹוה ֱא
ֶהי ַלֲֽעשֹֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבֽת ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ ַּכֲֽאֶׁשר : ִצְּו יְהָֹוה ֱא

ֶהי ְלַמַען ַיֲֽאִריֻכן יֶָמי ּוְלַמַען יִיַטב ָל ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר יְהָֹוה  ִצְּו יְהָֹוה ֱא
ֽ ֶהי נֵֹתן ָל ְוא: ֱא ֲע ֵעד ָׁשֽ א ַתֲֽענֶה ְבֵרֽ א ִתגְנֹב ְו א ִתנְָאף ְו : א ִתְרַצח ְו

א ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶע ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו ַוֲֽאָמתֹו ׁשֹורֹו  א ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְו ְו
ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר יְהָֹוה ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר : ר ְלֵרֶעַֽוֲֽחמֹרֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ 

א יָָסף ַוּֽיְִכְּתֵבם ַעל ְׁשנֵי ֻלחת ֲאָבנִים  ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהָֽענָן ְוָהֲֽעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְו
ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ַוִּתְקְרבּון  ַויְִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹו ַהחֶֹׁש: ַוּֽיְִּתנֵם ֵאָלֽי

ֵהינּו ֶאת ְּכבֹדֹו : ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוזְִקנֵיֶכֽם אְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו יְהָֹוה ֱא ֹֽ ַוּת
ִהים ֶאת  ְוֶאת ָּגְדלֹו ְוֶאת קֹלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹו ָהֵאׁש ַהּיֹום ַהּזֶה ָרִאינּו ִּכֽי יְַדֵּבר ֱא

אְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ִאם יְֹֽסִפים : ם ָוָחֽיָהָֽאדָ  ֹֽ ְוַעָּתה ָלָּמה נָמּות ִּכי ת
ֵהינּו עֹוד ָוָמְֽתנּו ִּכי ִמי ָכל ָּבָשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע : ֲאנְַחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול יְהָֹוה ֱא

ִהים ַחּיִים ְמַדֵּבר ִמּתֹו ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִֽחי ְקַרב ַאָּתה ּֽוֲׁשָמע ֵאת ָּכל : קֹול ֱא
ֵהינּו  ֵהינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יְַדֵּבר יְהָֹוה ֱא ֲאֶׁשר יֹאַמר יְהָֹוה ֱא

ינּו ִֹֽ ַוּיְִׁשַמע יְהָֹוה ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ַוּיֹאֶמר : ֵאֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעש
ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהּזֶה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶלי ֵהיִטיבּו ָּכל יְהָֹוה ֵאַלי 
ִמֽי יִֵּתן ְוָהיָה ְלָבָבם זֶה ָלֶהם ְליְִרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי : ֲאֶׁשר ִּדֵּבֽרּו
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ֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ֵל ֱאמר לָ : ָּכל ַהּיִָמים ְלַמַען יִיַטב ָלֶהם ְוִלְבנֵיֶהם ְלעָֹלֽם
ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמד ִעָּמִדי  ַוֲֽאַדְּבָרה ֵאֶלי ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻֽחִּקים : ְלָאֳֽהֵליֶכֽם

: ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ְּתַלְּמֵדם ְוָעשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּֽה
אל ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲֽעשֹות ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה ֹֽ א ָתֻסרּו יִָמין ּוְׂשמ ֵהיֶכם ֶאְתֶכם  ֽ : יְהָֹוה ֱא

ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ֵּתֵלכּו ְלַמַען ִּתְֽחיּון ְוטֹוב ָלֶכם  ֽ ְּבָכל ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֱא
ים ְוזאת ַהִּמְצָוה ַהֻֽחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפטִ : ְוַהֲֽאַרְכֶּתם יִָמים ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֽיָרֽׁשּון

ְבִרים  ֹֽ ֵהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲֽעשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ע ֽ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֱא
ֶהי ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ֻחּקָֹתיו ּוִמְצֹוָתיו : ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה ְלַמַען ִּתיָרא ֶאת יְהָֹוה ֱא

: ּכֹל יְֵמי ַחּיֶי ּוְלַמַען ַיֲֽאִרֻכן יֶָמֽיֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּו ַאָּתה ּוִבנְ ּוֶבן ִּבנְ 
ַמְרָּת ַלֲֽעשֹות ֲאֶׁשר יִיַטב ְל ַוֲֽאֶׁשר ִּתְרּבּון ְמאֹד ַּכֲֽאֶׁשר  ַמְעָּת יְִׂשָרֵאל ְוָׁשֽ ְוָׁשֽ

ֵהי ֲאבֶֹתי ָל ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב ּוְדָבֽׁש   :ִּדֶּבר יְהָֹוה ֱא
הֵ  ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב : ינּו יְהָֹוה ֶאָחֽדְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה ֱא ְוָאַהְבָּת ֵאת יְהָֹוה ֱא
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל : ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדֽ

ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת : ְלָבֶבֽ
ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי: ּוְבקּוֶמֽ ֹֽ ּוְכַתְבָּתם ַעל : ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו ְלט

י ִהים ָהֵאל ַהֶּֽנֱֽאָמן : ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ ֶהי הּוא ָהֱֽא ְויַָדְעָּת ִּכֽי יְהָֹוה ֱא
ְמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף ּֽדֹורׁשֵֹמר ַהּבְ  ֹֽ ֲהָביו ּוְלׁש ֹֽ נְָאיו : ִרית ְוַהֶחֶסד ְלא ֹֽ ּוְמַׁשֵּלם ְלש

א יְַאֵחר ְלשנְאֹו ֶאל ָּפנָיו יְַׁשֶּלם ֽלֹו ַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה : ֶאל ָּפנָיו ְלַהֲֽאִבידֹו  ְוָׁשֽ
  :ְּו ַהּיֹום ַלֲֽעׂשָתֽםְוֶאת ַהֻֽחִּקים ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמצַ 

ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם ְוָׁשַמר |  ְוָהיָה
ֶהי ְל ֶאֽת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲֽאבֶֹתֽי ַוֲֽאֵהְב ּוֵבַֽרְכ : יְהָֹוה ֱא

י ַאְדָמֶת ְּדָגנְ ְוִתֽירְׁש ְויְִצָהֶר ְׁשגַר ֲאָלֶפי  ְוִהְרֶּב ּוֵבַר י ִבְטנְ ּוְפִרֽ ְּפִרֽ
ֽ ָּברּו ִּתְֽהיֶה : ְוַעְׁשְּתרת צֹאנֶ ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  נְִׁשַּבע ַלֲֽאבֶֹתי ָלֶתת ָל

א ִיְֽהיֶה ְב ָעָקר ַוֲֽעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת : ִמָּכל ָהַֽעִּמים 
ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲֽעׂשָתּה ְלַאֲֽהָבה ֶאת יְהָֹוה 

ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּֽוְלָדְבָקה ֽבֹו ֽ ְוהֹוִריׁש יְהָֹוה ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ָהֵאֶּלה : ֱא
ֹ ַּכֽף : ֶּתם ּגֹויִם ְּגדִֹלים ַוֲֽעֻצִמים ִמֶּכֽםִמִּלְפנֵיֶכם ִוֽיִרׁשְ  ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדר

ַרגְְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְֽהיֶה ִמן ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהּנָָהר נְַהר ְּפָרת ְוַעד ַהּיָם 
ֲאֶכם יִֵּתן יְהָֹוה ֽא יְִתיֵַּצב ִאיׁש ִּבְפנֵיֶכם ַּפְחּדְ : ָהַאֲֽחרֹון ִיְֽהיֶה ְּגֻבְֽלֶכֽם ֶכם ּומֹוַרֽ

ֵהיֶכם ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכֽם ֽ   :ֱא
ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל : ְרֵאה ָאֽנִֹכי נֵֹתן ִלְפנֵיֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלֽה

ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֽ  ֽ א ִתְׁשְמעּו : נִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹֽוםִמְצֹות יְהָֹוה ֱא ְוַהְּקָלָלה ִאם 
ֵהיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ֽ ֶאל ִמְצֹות יְהָֹוה ֱא

ֽא יְַדְעֶּתֽם ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר  ֻבעֹת ִּתְסָּפר ָל: ָלֶלֶכת ַאֲֽחֵרי ֱא  ִׁשְבָעה ָׁשֽ
ֻבֽעֹות ֻבעֹות ַלֽיהָֹוה : ֵמָֽהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֽ ְוָעִשיָת ַחג ָׁשֽ

ֶהֽי ֶהי ִמַּסת נְִדַבת ָיְֽד ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲֽאֶׁשר יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ֱא ַמְחָּת ִלְפנֵי : ֱא ָֹֽ ְוש
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ֶהי ַאָּתה ּוִבנְ ּוִבּת   ְוַעְבְּד ַוֲֽאָמֶת  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוַהֵּגר יְהָֹוה ֱא
ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו  ְוַהּיָתֹום ְוָהַֽאְלָמנָה ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהָֹוה ֱא

ם ַמְרָּת ְוָעִשיָת ֶאת: ָׁשֽ ַחג : ַהֻֽחִּקים ָהֵאֶּֽלה ְוזַָכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהיִיָת ְּבִמְצָריִם ְוָׁשֽ
ַמְחָּת ְּבַחֶּג ַאָּתה : ַהֻּסּכת ַּתֲֽעֶשה ְל ִׁשְבַעת יִָמים ְּבָאְסְּפ ִמָּֽגְרנְ ּוִמּיְִקֶבֽ ָֹֽ ְוש

י : ּוִבנְ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד ַוֲֽאָמֶת ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהּיָתֹום ְוָהַֽאְלָמנָה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרֽ
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהָֹוה ִּכי יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ׁשִ  ְבַעת יִָמים ָּתחֹג ַלֽיהָֹוה ֱא

ֶהי ְּבָכל  ְּתבּוָאְֽת ּוְבכֹל ַמֲֽעֵשה יֶָדי ְוָהיִיָת ַא ָׂשֵמֽחַ  ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים : ֱא
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ַּבָּׁשנָה ֵיָֽרֶאה ָכל זְֽכּוְר ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה אֱ 

ם א ֵיָֽרֶאה ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֵריָקֽ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְו ִאיׁש ְּכַמְּתנַת יָדֹו : ּוְבַחג ַהָּׁשֽ
ֽ ֶהי ֲאֶׁשר ָנַֽתן ָל   :ְּכִבְרַּכת יְהָֹוה ֱא

ְטִרים ִּתֶּֽתן ְל ְּבָכל ֹֽ ְפִטים ְוׁש ֹֽ ֶהי נֵֹתן ְל ִלְׁשָבֶטי  ׁש ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא
ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶֽדק ֽא ִתַּקח : ְוָׁשֽ א ַתִּכיר ָּפנִים ְו ֽא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט 

ם ֹ : ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשַֹחד יְַעֵּור ֵעינֵי ֲחָכִמים ִוֽיַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקֽ ף ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּד
ֽ ֶהי נֵֹתן ָל ְוָענּו ְוָאְֽמרּו יֵָדינּו : ְלַמַען ִּתְֽחיֶה ְוָיַֽרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא

א ָרֽאּו ְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהּזֶה ְוֵעינֵינּו  ַּכֵּפר ְלַעְּמ יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת : א ָׁשֽ
ְוַאָּתה ְּתַבֵער : ְּמ יְִׂשָרֵאל ְונִַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדֽםיְהָֹוה ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם נִָקי ְּבֶקֶרב עַ 

  :ַהָּדם ַהּנִָקי ִמִּקְרֶּב ִּכי ַתֲֽעֶשה ַהּיָָׁשר ְּבֵעינֵי יְהָֹוֽה
ֶהי ְּביֶָד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹֽו יְֶבי ּונְָתנֹו יְהָֹוה ֱא ֹֽ ְוָרִאיָת : ִּכֽי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל א

ַוֲֽהֵבאָתּה ֶאל ּתֹו : ה ֵאֶׁשת יְַפת ּתַֹאר ְוָחַֽׁשְקָּת ָבּה ְוָלַֽקְחָּת ְל ְלִאָּׁשֽהַּבִּׁשְביָ 
זָכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ְל ֲעָמֵלק : ֵּביֶת ְוגְִּלָחה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְֽׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶנֽיהָ 

יִם ְר ַּבּדֶ : ַּבֶּדֶר ְּבֵצֽאְתֶכם ִמִּמְצָרֽ ֶר ַויְזַּנֵב ְּב ָּכל ַהֶּנֱֽחָׁשִלים ַאֲֽחֶרי ֲאֶׁשר ָקֽ
ִהֽים א יֵָרא ֱא ֶהי ְל ִמָּכל אֹיְֶבי : ְוַאָּתה ָעיֵף ְויָגֵַע ְו ְוָהיָה ּֽבְָהנִיַחֽ יְהָֹוה ֱא

ֶהי נֵֹתן ְל ַנֲֽחָלה ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת זֵכֶ  ר ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא
א ִּתְׁשָּכֽח   :ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם 

ֶהי נֵֹתן ְל ַנֲֽחָלה ִוֽיִרְׁשָּתּה ְויַָׁשְבָּת  ְוָהיָה ִּכֽי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא
ְוָלַֽקְחָּת ֵמֵֽראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַֽאְרְצ ֲאֶׁשר יְהָֹוה : ָּבּֽה
ֶהי ֱא ֶהי נֵֹתן ָל ְוַׂשְמָּת ַבֶּטנֶא ְוָהַֽלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהָֹוה ֱא

ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ַּבּיִָמים ָהֵהם ְוָאַֽמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי : ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשֽם
ֶהי ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָא ֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָֹוה ַלֲֽאבֵֹתינּו ָלֶתת ַהּיֹום ַלֽיהָֹוה ֱא

ַוָּתבֹאּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהּזֶה ַוּיֵֵצא ִסיחן ֶמֶֽל ֶחְׁשּבֹון ְועֹוג ֶמֶֽל ַהָּבָׁשן : ָלֽנּו
ַוּנִַּקח ֶאת ַאְרָצם ַוּנְִּתנָּה ְלַנֲֽחָלה ָלֽראּוֵבנִי ְוַלָּגִדי : ִלְקָראֵתנּו ַלִּמְלָחָמה ַוּנֵַּכֽם

י ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם ְלַמַען : ְוַלֲֽחִצי ֵׁשֶבט ַהְֽמנִַּׁשֽ
ּון ֹֽ   :ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲֽעש

אֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם זְִקנֵיֶכם  ֵהיֶכם ָרֽ ֽ ַאֶּתם נִָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱא
ַטְּפֶכם נְֵׁשיֶכם ְוגְֵר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲֽחנֶי ֵמֽחֵֹטב : ֶכם ּכֹל ִאיׁש יְִׂשָרֵאֽלְוׁשְטֵרי
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ֶהי ּוְבָאָֽלתֹו ֲאֶׁשר יְהָֹוה : ֵעֶצי ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמֽי ְלָעְבְר ִּבְבִרית יְהָֹוה ֱא
ֶהי ּכֵֹרת ִעְּמ ַהּיֹֽום א ַתֲֽאִריֻכן יִָמים ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָא: ֱא אֵבדּון  ֹֽ בֹד ּת

ַהִֽעדִֹתי ָבֶכם : ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ָלבֹוא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה
ַהּיֹום  ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַֽחּיִים ְוַהָּמֶות נַָתִּתי ְלָפנֶי ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה 

ֶהי ִלְׁשמַֹע : ַחּיִים ְלַמַען ִּתְֽחיֶה ַאָּתה ְוזְַרֶעּֽוָבַֽחְרָּת ַּבֽ  ְלַאֲֽהָבה ֶאת יְהָֹוה ֱא
ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחּיֶי ְואֶר יֶָמי ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע 

  :ֶהֽםיְהָֹוה ַלֲֽאבֶֹתי ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּֽוְלַיֲֽעקב ָלֵתת לָ 
ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה : ַוּיֵֶל מֶֹׁשה ַויְַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל יְִׂשָרֵאֽל

א  ֽא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוֽיהָֹוה ָאַמר ֵאַלי  ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה ָאֽנִֹכי ַהּיֹום 
ֶהי : ַתֲֽעבֹר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ַהֶּזֽה הּוא עֵֹבר ְלָפנֶי ֽהּוא יְַׁשִמיד ֶאת ַהּגֹויִם יְהָֹוה ֱא

ַהְקִהילּו : ָהֵאֶּלה ִמְּלָפנֶי ִוֽיִרְׁשָּתם יְהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפנֶי ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָֹוֽה
ְטֵריֶכם ַוֲֽאַדְּבָרה ְבָאזְנֵיֶהם ֵאת ַהְּדָבִרים ָהאֵ  ֹֽ ֶּלה ֵאַלי ֶאת ָּכל זְִקנֵי ִׁשְבֵטיֶכם ְוׁש

ִּכי יַָדְעִּתי ַאֲֽחֵרי מֹוִתי ִּכֽי ַהְׁשֵחת : ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶֽרץ
ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָֽרָעה ְּבַאֲֽחִרית 

ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה : ַהְכִעיסֹו ְּבַמֲֽעֵשה יְֵדיֶכֽםַהּיִָמים ִּכי ַתֲֽעשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעינֵי יְהָֹוה לְ 
  :ְּבָאזְנֵי ָּכל ְקַהל יְִׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַעד ֻּתָּמֽם

ַיֲֽערף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתּזַל : ַהֲֽאזִינּו ַהָּׁשַמיִם ַוֲֽאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפֽי
ִּכי ֵׁשם יְהָֹוה ֶאְקָרא : ְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶֽׂשבַּכַּטל ִאְמָרִתי ּכִ 

ֵהֽינּו ר: ָהבּו גֶֹדל ֵלֽא ֹֽ ֲעֵלה ֶאל : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה ֵלאמ
חֹו ּוְרֵאה ֶאת ַהר ָהֲֽעָבִרים ַהּזֶה ַהר נְבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי יְרֵ 

ּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה : ֶאֶרץ ְּכנַַען ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַלֲֽאֻחָּזֽה
: ָׁשָּמה ְוֵהָֽאֵסף ֶאל ַעֶּמי ַּכֲֽאֶׁשר ֵמת ַאֲֽהרן ָאִחי ְּבהר ָהָהר ַוּיֵָאֶסף ֶאל ַעָּמֽיו

נֵי יְִׂשָרֵאל ְּבֵמֽי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן ַעל ֲאֶׁשר ַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹו ּבְ 
א : ֽא ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי ְּבתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ִּכי ִמּנֶגֶד ִּתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשָּמה 

  : ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ִהים ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִלְפנֵי מֹוֽתֹו ְוזאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַר : מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱֽא

ֲבבת  ַוּיֹאַמר יְהָֹוה ִמִּסינַי ָּבא ְוזַָרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרֽ
ְלַרגְֶל  ַאף חֵֹבב ַעִּמים ָּכל ְקדָׁשיו ְּביֶָד ְוֵהם ֻּתּכּו: קֶֹדׁש ִמֽיִמינֹו ֵאְׁש ָּדת ָלֽמֹו

ֽא ָקם נִָביא עֹוד ְּביְִׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר יְָדעֹו יְהָֹוה ָּפנִים : יִָׂשא ִמַּדְּברֶֹתֽי ְו
ְלָכל ָהֽאֹתֹת ְוַהּֽמֹוְפִתים ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יְהָֹוה ַלֲֽעשֹֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם : ֶאל ָּפִנֽים

ַהֲֽחזָָקה ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא ) ֻהדָ (ּוְלכֹל ַהּיָד : ֹוְלַפְרעֹה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֽ 
  )יוד אידנ: (יְִׂשָרֵאֽל) ֻּכלָ (נֵי ָּכל ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָשה מֶֹׁשה ְלֵעי
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ַויְִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד יְהָֹוה ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה 
ר ֹֽ ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעבר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ַהּזֶה ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ַהּזֶה מֶֹׁשה : ֵלאמ

ֹ ַּכֽף : ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדר
ָרֵאל ֶאת יְהָֹוה ּכֹל ַוּיֲַעבד יִׂשְ : ַרגְְלֶכם ּבֹו ָלֶכם נְַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל מֶֹׁשֽה

יְֵמי יְהֹוֻׁשַע ְוכל יְֵמי ַהּזְֵקנִים ֲאֶׁשר ֶהֱאִריכּו יִָמים ַאֲחֵרי יְהֹוֻׁשַע ַוֲאֶׁשר יְָדעּו 
ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו ְבנֵי : ֵאת ָּכל ַמֲעֵשה יְהָֹוה ֲאֶׁשר ָעָשה ְליְִׂשָרֵאֽל

ְׁשֶכם  ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקנָה יֲַעקב ֵמֵאת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצַריִם  ָקְברּו בִ 
ָ (ְוֶאְלָעזָר ֶּבֽן : ֲחמֹור ֲאִבֽי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה ַוִּיְֽהיּו ִלְבֵנֽי יֹוֵסף ְלנֲַחָלֽה ) ֻּבן

יִם) ֻּברָ (ַאֲהרֹן ֵמת ַוּיְִקְּברּו אֹתֹו ְּבגְִבַעת ִּפֽינְָחס ְּבנֹו ֲאֶׁשר נִַּתן לֹו ְּבַהר  : ֶאְפָרֽ
  )הי אינד(

ַויְִהי ַאֲחֵרי מֹות יְהֹוֻׁשַע ַוּֽיְִׁשֲאלּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּביהָֹוה ֵלאמֹר ִמי יֲַעֶלה ָּלנּו ֶאל 
ַוּיאֶמר יְהָֹוה יְהּוָדה יֲַעֶלה ִהּנֵה נַָתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ : ַהְּֽכנֲַענִי ַּבְּתִחָּלה ְלִהָּלֶחם ּֽבֹו

אֶמר יְהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּֽלֲחָמה ַּבְּֽכנֲַענִי ַוּי: ְּביָֽדֹו
ַוַּיֲֽעׂשּו ֵכן ְּבנֵי ִבנְיִָמן ַוּיְִׂשאּו : ְוָהַלְכִּתי גַם ֲאנִי ִאְּת ְּבגֹוָרֶל ַוּיֵֶל ִאּתֹו ִׁשְמֽעֹון

לּו ַוּיְֵלכּו ַוּיָׁשּובּו ֶאל נֲַחָלָתם ַוּיְִבנּו ֶאת נִָׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן ַהְּמחְֹללֹות ֲאֶׁשר ָּגזָ 
ַוּיְִתַהְּלכּו ִמָּׁשם ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא ִאיׁש ְלִׁשְבטֹו : ֶהָעִרים ַוּיְֵׁשבּו ָּבֶהֽם

ְּביְִׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶל ) ֻהםָ (ַּבּיִָמים ָהֵהם : ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַוּיְֵצאּו ִמָּׁשם ִאיׁש ְלנֲַחָלֽתֹו
ה) ֻּבוָ (ִאיׁש ַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו  ֶֹֽ   )ויו דאני: ( יֲַעש

ַויְִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתיִם צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָריִם ּוְׁשמֹו ֶאְלָקנָה ֶּבן יְרָֹחם ֶּבן 
ם ַהֵּׁשנִית ְולֹו ְׁשֵּתי נִָׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחּנָה ְוׁשֵ : ֱאִליהּוא ֶּבן ּתֹחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתֽי

ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִֽעירֹו ִמּיִָמים : ְּפנִּנָה ַויְִהי ִלְפנִּנָה יְָלִדים ּוְלַחּנָה ֵאין יְָלִדֽים
ה ְוָׁשם ְׁשנֵי ְבֵנֽי ֵעִלי ָחְפנִי  יִָמיָמה ְלִהְֽׁשַּתֲחֹות ְוִלזְּבַח ַליהָֹוה ְצָבאֹות ְּבִׁש

ֹ : ּוִפנְָחס ּכֲֹהנִים ַליהָֹוֽה ל נַָתן ֲאַרְונָה ַהֶּמֶל ַלֶּמֶל ַוּיאֶמר ֲאַרְונָה ֶאל ַהֶּמֶל ַהּכ
ֶהי יְִרֶצֽ א ִּכֽי ָקנֹו ֶאְקנֶה ֵמֽאֹוְת : יְהָֹוה ֱא ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל ֲאַרְונָה 

ַהי עֹלֹות ִחּנָם ַוּיִֶקן ָּדִוד ֶאת ַהּגֶרן וְ  א ַאֲעֶלה ַליהָֹוה ֱא ֶאת ַהָּבָקר ִּבְמִחיר ְו
ים ָּדִוד ִמזְֵּבַח ַלֽיהָֹוה ַוּיַַעל עֹלֹות ) ֻׁשםָ (ַוּיִֶבן ָׁשם : ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשֽ

  )הי אידנ: ( יְִׂשָרֵאֽל) ֻמלָ (ּוְׁשָלִמים ַוּיֵָעֵתר יְהָֹוה ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל 
א יִַחם ֽלֹוְוַהֶּמֶל ָּדִוד זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים ַויְכַ  ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו : ֻּסהּו ַּבְּבגִָדים ְו

יְַבְקׁשּו ַלאדֹנִי ַהֶּמֶל נֲַעָרה ְבתּוָלה ְוָעְֽמָדה ִלְפנֵי ַהֶּמֶל ּוְתִהי לֹו סֶֹכנֶת ְוָׁשְכָבה 
ֵאל ַוּֽיְִמְצאּו ֶאת ַויְַבְקׁשּו נֲַעָרה יָָפה ְּבכֹל ְּגבּול יְִׂשרָ : ְבֵחיֶק ְוַחם ַלאדֹנִי ַהֶּמֶֽל

ַויְַדֵּבר ִאּתֹו טֹבֹות ַוּיִֵּתן ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל : ֲאִביַׁשג ַהּׁשּונִַּמית ַוּיִָבאּו אָֹתּה ַלֶּמֶֽל
ְוִׁשּנָא ֵאת ִּבגְֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ָּתִמיד : ִּכֵּסא ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְּבָבֶבֽל

ָּתִמיד נְִּתנָה ּלֹו ֵמֵאת ַהֶּמֶל ְּדַבר ) ֻאתָ (ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת : וְלָפנָיו ָּכל יְֵמי ַחָּיֽי
  )יוד דנאי: ( ַחָּיֽיו) יֻיָ (יֹום ְּביֹומֹו ּכֹל יְֵמי 
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ְעיָהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחזָה ַעל יְהּוָדה ִוירּוָׁשָליִם ִּביֵמי ֻעּזִּיָהּו יֹוָתם ָאָחז  ֲחזֹון יְַׁשֽ
ִׁשְמעּו ָׁשַמיִם ְוַהֲאזִינִי ֶאֶרץ ִּכי יְהָֹוה ִּדֵּבר ָּבנִים ִּגַּדְלִּתי : י יְהּוָדֽהיְִחזְִקּיָהּו ַמְלכֵ 

א יַָדע : ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבֽי יַָדע ׁשֹור קֹנֵהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו יְִׂשָרֵאל 
א ִהְתּבֹוָנֽן ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאנִי עֶֹשה ִּכי ַכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמיִם ַהֳחָדׁשִ : ַעִּמי 

ְוָהיָה ִמֵּֽדי חֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו : עְֹמִדים ְלָפנַי נְֻאם יְהָֹוה ֵּכן יֲַעמֹד זְַרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכֽם
ְויְָצאּו ְוָראּו : ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו יָבֹוא ָכל ָּבָשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפנַי ָאַמר יְהָֹוֽה

א ִתְכֶּבה ) ֻווָ ( א ָתמּות ְוִאָּׁשם  ְּבִפגְֵרי ָהֲאנִָׁשים ַהּפְׁשִעים ִּבי ִּכי תֹוַלְעָּתם 
ר) ֻללָ (ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל  ָֹֽ ְוָהיָה ִמֵּֽדי חֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו : ָּבש

  )יכוין הי דניא(: יָבֹוא ָכל ָּבָשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפנַי ָאַמר יְהָֹוֽה
ֲהנִים ֲאֶׁשר ַּבֲענָתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבנְיִָמֽן ֹֽ ֲאֶׁשר ָהיָה : ִּדְבֵרי יְִרְמיָהּו ֶּבן ִחְלִקּיָהּו ִמן ַהּכ

ְדַבר יְהָֹוה ֵאָליו ִּביֵמי יֹאִׁשּיָהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶל יְהּוָדה ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה 
ִקים ֶּבן יֹאִׁשּיָהּו ֶמֶל יְהּוָדה ַעד ּתֹם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ַויְִהי ִּביֵמי יְהֹויָ : ְלָמְלֽכֹו

י : ָׁשנָה ְלִצְדִקּיָהּו ֶבן יֹאִׁשּיָהּו ֶמֶל יְהּוָדה ַעד ְּגלֹות יְרּוָׁשַליִם ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשֽ
: ִאּתֹו ְּבָבֶבֽלַויְַדֵּבר ִאּתֹו טֹבֹות ַוּיִֵּתן ֶאת ִּכְסאֹו ִמַמַעל ְלִכֵּסא ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר 

ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת : ְוִׁשּנָה ֵאת ִּבגְֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ְלָפנָיו ָּתִמיד ָּכל יְֵמי ַחָּיֽיו
ָּתִמיד נְִּתנָה ּלֹו ֵמֵאת ֶמֶֽל ָּבֶבל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַעד יֹום מֹותֹו ּכֹל יְֵמי ) ֻאתָ (
  )ויו דיאנ: (ַחָּיֽיו) יֻיָ (

ִּבְׁשלִׁשים ָׁשנָה ָּבְֽרִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש ַוֲאנִי ְבֽתֹו ַהּגֹוָלה ַעל נְַהר ְּכָבר ַויְִהי 
ִהֽים ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש ִהיא ַהָּׁשנָה : נְִפְּתחּו ַהָּׁשַמיִם ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱא

ה ֶאל יְֶחזְֵקאל ֶּבן ּבּוזִי ָהיה ָהיָה ְדַבר יְהֹוָ : ַהֲחִמיִׁשית ְלגָלּות ַהֶּמֶל יֹויִָכֽין
ָוֵאֶרא ְוִהּנֵה רּוַח : ַהּכֵֹהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל נְַהר ְּכָבר ַוְּתִהי ָעָליו ָׁשם יַד יְהָֹוֽה

ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון ָענָן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְונַגּֽה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין 
ּוִמּתֹוָכּה ְּדמּות ַאְרַּבע ַחּיֹות ְוזֶה ַמְרֵאֽיֶהן ְּדמּות ָאָדם :  ָהֵאֽׁשַהַחְׁשַמל ִמּתֹו

ְוַרגְֵליֶהם ֶרגֶל יְָׁשָרה : ְוַאְרָּבָעה ָפנִים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכנַָפיִם ְלַאַחת ָלֶהֽם: ָלֵהּֽנָה
ִויֵדי ָאָדם ִמַּתַחת  :ְוַכף ַרגְֵליֶהם ְּכַכף ֶרֶגל ֵעגֶל ְונְצִצים ְּכֵעין נְחֶׁשת ָקָלֽל

ְברת ִאָּׁשה ֶאל : ַּכנְֵפיֶהם ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהם ּוְפנֵיֶהם ְוַכנְֵפיֶהם ְלַאְרַּבְעָּתֽם ֹֽ ח
א יִַּסּבּו ְבֶלְכָּתן ִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָּפנָיו יֵֵלֽכּו ּוְדמּות ְּפנֵיֶהם  ְּפנֵי : ֲאחֹוָתּה ַּכנְֵפיֶהם 

ל ַהּיִָמין ְלַאְרַּבְעָּתם ּוְפנֵי ׁשֹור ֵמַֽהְּׂשמֹאול ְלַאְרַּבְעָּתן ּוְפנֵי ָאָדם  ּוְפנֵי ַאְריֵה אֶ 
ּוְפנֵיֶהם ְוַכנְֵפיֶהם ְּפֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ְלִאיׁש ְׁשַּתיִם חְֹברֹות : נֶֶׁשר ְלַאְרַּבְעָּתֽן

יֵֵלכּו ֶאל ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ְוִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָּפנָיו : ִאיׁש ּוְׁשַּתיִם ְמַכּסֹות ֵאת ְּגִוּיֵֹתיֶהֽנָה
א יִַּסּבּו ְּבֶלְכָּתֽן ּוְדמּות ַהַחּיֹות ַמְרֵאיֶהם ְּכגֲַחֵלי ֵאׁש : ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו 

ֲערֹות ְּכַמְרֵאה ַהַּלִּפִדים ִהיא ִמְתַהֶּלֶכת ֵּבין ַהַחּיֹות ְונגַּה ָלֵאׁש ּוִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא  ֹֽ ּב
ק ָוֵאֶרא ַהַחּיֹות ְוִהּנֵה אֹוַפן ֶאָחד : ת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזֽקְוַהַחּיֹו: ָבָרֽ

ַמְרֵאה ָהאֹוַפּנִים ּוַמֲעֵׂשיֶהם ְּכֵעין ַּתְרִׁשיׁש : ָּבָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחּיֹות ְלַאְרַּבַעת ָּפָנֽיו
ה ָהאֹוַפן ְּבתֹו ּוְדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתן ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַּכֲאֶׁשר יְִהיֶ 

א יִַּסּבּו ְּבֶלְכָּתֽן: ָהאֹוָפֽן ְוגֵַּביֶהן ְוגַֹבּה : ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהן ְּבֶלְכָּתם יֵֵלכּו 
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ּוְבֶלֶכת ַהַֽחּיֹות יְֵלכּו : ָלֶהם ְויְִרָאה ָלֶהם ְוגַּבָֹתם ְמֵלאֹת ֵעינַיִם ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתֽן
ַעל ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה : ּנֵָשא ַהַֽחּיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ יִּנְָׂשאּו ָהאֹוַפִּנֽיםָהאֹוַפּנִים ֶאְצָלם ּוְבהִ 

ָּׁשם ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ְוָהאֹוַפּנִים יִּנְָׂשאּו ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח 
ִהּנְָׂשָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ יִּנְָׂשאּו ְּבֶלְכָּתם יֵֵלכּו ּוְבָעְמָדם ַיֲֽעמֹדּו ּֽובְ : ַהַחּיָה ָּבאֹוַפִּנֽים

ּוְדמּות ַעל ָראֵׁשי ַהַחּיָה ָרִקיַע ְּכֵעין : ָהֽאֹוַפּנִים ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחּיָה ָּבאֹוַפִּנֽים
ְוַתַחת ָהָרִקיַע ַּכנְֵפיֶהם יְָׁשרֹות : ַהֶּקַרח ַהּנֹוָרא נָטּוי ַעל ָראֵׁשיֶהם ִמְלָמְֽעָלה

ָתּה ְלִאיׁש ְׁשַּתיִם ְמַכּסֹות ָלֵהּנָה ּוְלִאיׁש ְׁשַּתיִם ְמַכּסֹות ָלֵהּנָה ֵאת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹו
ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַּכנְֵפיֶהם ְּכקֹול ַמיִם ַרִּבים ְּכקֹול ַׁשַּדי ְּבֶלְכָּתם קֹול : ְּגִוּיֵֹתיֶהֽם

ִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל ַויְ : ֲהֻמָּלה ְּכקֹול ַמֲחנֶה ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפינָה ַכנְֵפיֶהֽן
ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשם ְּכַמְרֵאה : רֹאָׁשם ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפינָה ַכנְֵפיֶהֽן

: ֶאֶֽבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְֽעָלה
ל ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ֵּבֽית ָלּה ָסִביב ִמַּמְרֵאה ָמְתנָיו ּוְלָמְעָלה ָוֵאֶרא ְּכֵעין ַחְׁשמַ 

ְּכַמְרֵאה ַהֶּקֶׁשת : ּוִמַּמְרֵאה ָמְתנָיו ּוְלַמָּטה ָרִאיִתי ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְונַֹגּֽה לֹו ָסִבֽיב
מּות ְּכבֹוד ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ֶבָענָן ְּביֹום ַהֶּגֶׁשם ֵּכן ַמְרֵאה ַהּנגַּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ 

ַוִּתָּׂשֵאנִי רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי : יְהָֹוה ָוֶֽאְרֶאה ָוֶאּפל ַעל ָּפנַי ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבֽר
ּוְפַאת  נֶגְָּבה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת : קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּו ְּכבֹוד יְהָֹוה ִמְּמקֹוֽמֹו

ָׁשה ַׁשַער ִׁשְמעֹון ֶאָחד ַׁשַער יִָּׂשׁשָכר ֶאָחד ַׁשַער ֲאָלִפים ִמָּדה ּוְׁשָעִרים ְׁשל
ֲעֵריֶהם ְׁשלָׁשה ַׁשַער : זְבּוֻלן ֶאָחֽד ְּפַאת יָָּמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַׁשֽ

ָעָשר ָאֶלף ) ֻׁשהָ (ָסִביב ְׁשמֹנָה : ָּגד ֶאָחד ַׁשַער ָאֵׁשר ֶאָחד ַׁשַער נְַפָּתִלי ֶאָחֽד
ָּמה) יֻהָ (ָהִעיר ִמּיֹום יְהָֹוה ְוֵׁשם    )יכוין הי דינא: (ָׁשֽ

ְּדַבר יְהָֹוה ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ִּביֵמי ֻעּזִּיָה יֹוָתם ָאָחז יְִחזְִקּיָה ַמְלֵכי 
ֵׁשַע ַוּיֹאֶמר ְּתִחַּלת ִּדֶּבר יְהָֹוה ְּבהֹו: יְהּוָדה ּוִביֵמי יָָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶל יְִׂשָרֵאֽל

יְהָֹוה ֶאל הֹוֵׁשַע ֵל ַקח ְל ֵאֶׁשת זְנּונִים ְויְַלֵדי זְנּונִים ִּכֽי זָנה ִתזְנֶה ָהָאֶרץ 
  :ַוּיֵֶל ַוּיִַּקח ֶאת ּגֶֹמר ַּבת ִּדְבָליִם ַוַּתַהר ַוֵּתֶֽלד לֹו ֵּבֽן: ֵמַֽאֲחֵרי יְהָֹוֽה

: ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהּנִָביא ַעל ִׁשגְיֹנֹֽות: ָּכל ָהָאֶֽרץַוֽיהָֹוה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָּפנָיו 
יְהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲע יֵָראִתי יְהָֹוה ָּפָֽעְל ְּבֶקֶרב ָׁשנִים ַחּיֵיהּו ְּבֶקֶרב ָׁשנִים 

ֶסָלה ִּכָּסה ֱאלֹוַּה ִמֵּתיָמן יָבֹוא ְוָקדֹוׁש ֵמַֽהר ָּפאָרן : ּתֹוִדיַע ְּברֹגֶז ַרֵחם ִּתזְּֽכֹור
ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְֽהיֶה ַקְרנַיִם ִמּיָדֹו לֹו ְוָׁשם : ָׁשַמיִם הֹודֹו ּוְתִהָּלתֹו ָמְלָאה ָהָאֶֽרץ

ָעַמד ַויְמֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיֵַּתר : ְלָפנָיו יֵֶל ָּדֶבר ְויֵֵצא ֶרֶׁשף ְלַרגְָלֽיו: ֶחְביֹון ֻעּזֹֽה
ְצצּו ַהְרֵרי ֹֽ ַּתַחת ָאֶון : ַעד ַׁשחּו ִּגְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם ֽלֹו ּגֹויִם ַוּיְִתּפ

ֲהִבנְָהִרים ָחָרה יְהָֹוה ִאם : ָרִאיִתי ָאֳהֵלי כּוָׁשן יְִרְּגזּון יְִריעֹות ֶאֶרץ ִמְדָיֽן
ֶעְריָה  :ַּבּנְָהִרים ַאֶּפ ִאם ַּבּיָם ֶעְבָרֶת ִּכי ִתְרַּכב ַעל סּוֶסי ַמְרְּכבֶֹתי יְׁשּוָעֽה

ָראּו יִָחילּו : ֵתעֹור ַקְׁשֶּת ְׁשֻבעֹות ַמּטֹות אֶמר ֶסָלה נְָהרֹות ְּתַבַּקע ָאֶֽרץ
א ָֹֽ ֶׁשֶמׁש יֵָרַח ָעַמד זְֻבָלה : ָהִרים זֶֶרם ַמיִם ָעָבר נַָתן ְּתהֹום קֹולֹו רֹום יֵָדיהּו נָש

: זַַעם ִּתְצַעד ָאֶרץ ְּבַאף ָּתדּוׁש ּגֹוִיֽםּבְ : ְלאֹור ִחֶּצי יְַהֵּלכּו ְלנֹגַּה ְּבַרק ֲחנִיֶתֽ
אׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָערֹות יְסֹוד ַעד  ִֹ יָָצאָת ְליֵַׁשע ַעֶּמ ְליֵַׁשע ֶאת ְמִׁשיֶח ָמַחְצָּת ר
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נַָקְבָּת ְבַמָּטיו ראׁש ְּפָרזָיו יְִסֲערּו ַלֲהִפיֵצנִי ֲעִליֻצָתם ְּכמֹו ֶלֱאכל : ַצָּואר ֶסָֽלה
ָׁשַמְעִּתי ַוִּתְרַּגז ִּבְטנִי ְלקֹול : ָּדַרְכָּת ַבּיָם סּוֶסי חֶֹמר ַמיִם ַרִּבֽים: ְסָּתֽרָענִי ַּבּמִ 

ָצֲללּו ְׂשָפַתי יָבֹוא ָרָקב ַּבֲעָצַמי ְוַתְחַּתי ֶאְרָּגז ֲאֶׁשר ָאנּוַח ְליֹום ָצָרה ַלֲעלֹות 
ֽא ִתְפָרח ְוֵאין יְבּו: ְלַעם יְגּוֶדּֽנּו ל ַּבְּגָפנִים ִּכֵחׁש ַמֲעֵׂשה זַיִת ִּכֽי ְתֵאנָה 

א ָעָׂשה אֶֹכל ָּגזַר ִמִּמְכָלה צֹאן ְוֵאין ָּבָקר ָּבְרָפִתֽים ַוֲאנִי ַּביהָֹוה : ּוְׁשֵדמֹות 
ֵהי יְִׁשִעֽי ִהים: קרי(יֱהִֹוה : ֶאְעלֹוזָה ָאגִיָלה ֵּבא ֲאדֹנָי ֵחיִלי ַוּיֶָׂשם ַרגְַלי ) ֱא

זְִכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר : מֹוַתי יְַדִרֵכנִי ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹוָתֽיָּכַֽאּיָלֹות ְוַעל ּבָ 
ִהּנֵה ָאֽנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת : ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטֽים

אֵאִלּיָה ַהּנִָביא ִלְפנֵי ּבֹוא יֹום יְהָֹוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹו ָאבֹות ַעל ) ֻלבָ (ְוֵהִׁשיב ֵלב : ָרֽ
ִהּנֵה : ֵחֶֽרם) ֻהץָ (ָּבנִים ְוֵלב ָּבנִים ַעל ֲאבֹוָתם ֶּפן ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ 

א א : (ָאֽנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָה ַהּנִָביא ִלְפנֵי ּבֹוא יֹום יְהָֹוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרֽ
  )נאדי
  כתובים            

  

ְפִטים ַויְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוּיֵֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם יְהּוָדה ָלגּור ַויְהִ  ֹֽ י ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁש
ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶל ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳֽעִמי : ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשנֵי ָבָנֽיו
ים ִמֵּבית ֶלֶחם יְהּוָדה ַוּיָבאּו ְׂשֵדֽי מֹוָאב ְוֵׁשם ְׁשֵנֽי ָבנָיו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרתִ 

ַוּיְִׂשאּו ָלֶהם : ַוּיָָמת ֱאִליֶמֶל ִאיׁש ָנֳֽעִמי ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא ּוְׁשנֵי ָבֶנֽיהָ : ַוִּיְֽהיּו ָׁשֽם
ֲאִבּיֹות ֵׁשם ָהַֽאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהֵּׁשנִית רּות ַוּיְֵׁשבּו ָׁשם ְּכֶעֶׂשר ׁשָ  ֹֽ : ִנֽיםנִָׁשים מ

ַוָּתָקם : ַוּיָֻמתּו גַם ְׁשנֵיֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ַוִּתָּׁשֵאר ָהִֽאָּׁשה ִמְּׁשנֵי יְָלֶדיָה ּוֵמִֽאיָׁשּֽה
ְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכֽי ָפַקד יְהָֹוה ֶאת  ֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב ִּכי ָׁשֽ ִהיא ְוַכ

ֶתיָה ִעָּמּה ַוּתֵ : ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶֽחם ֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהֽיְָתה ָּׁשָּמה ּוְׁשֵּתי ַכ
ֶתיָה ֵלְכנָה : ַוֵּתַלְכנָה ַבֶּדֶר ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ יְהּוָדֽה ַוּתאֶמר ָנֳֽעִמי ִלְׁשֵּתי ַכ

ם ַהֵּמִתים ּׁשְבנָה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה יַַעׂש יְהָֹוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַּכֲֽאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם עִ 
ָ ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה ַוִּתַּׁשק ָלֶהן ַוִּתֶשאנָה : ְוִעָּמִדֽי יִֵּתן יְהָֹוה ָלֶכם ּוְמֶצאן

ַוּתאֶמר ָנֳֽעִמי ׁשְבנָה : ַוּתֹאַמְרנָה ָּלּה ִּכֽי ִאָּת נָׁשּוב ְלַעֵּמֽ: קֹוָלן ַוִּתְבֶּכֽינָה
יםְבנַֹתי ָלָּמה ֵתַלְכנָה ִעִּמי ַהֽ  ׁשְבנָה ְבנַֹתי : עֹוד ִלי ָבנִים ְּבֵֽמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲֽאנִָׁשֽ

ֵלְכןָ ִּכי זַָקנְִּתי ִמְֽהיֹות ְלִאיׁש ִּכי ָאַמְרִּתי יֶׁש ִלי ִתְקָוה ַּגם ָהיִיִתי ַהַּליְָלה ְלִאיׁש 
ֵּתָֽעגֵנָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות  ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרנָה ַעד ֲאֶׁשר יִגְָּדלּו ֲהָלֵהן: ְוגַם יַָלְדִּתי ָבִנֽים

ַוִּתֶשאנָה קֹוָלן : ְלִאיׁש ַאל ְּבנַֹתי ִּכֽי ַמר ִלי ְמאֹד ִמֶּכם ִּכי ָיְֽצָאה ִבי יַד יְהָֹוֽה
ַוּתֹאֶמר ִהּנֵה ָׁשָבה : ַוִּתְבֶּכינָה עֹוד ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲֽחמֹוָתּה ְורּות ָּדְבָקה ָּבּֽה

ֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲֽחֵרי יְִבְמֵּתֽיְִבְמֵּת ֶאל ַעָּמּה וְ  ַוּתאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי : ֶאל ֱא
ְלָעזְֵב ָלׁשּוב ֵמַֽאֲֽחָריִ ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְֽלִכי ֵאֵל ּוַבֲֽאֶׁשר ָּתִלינִי ָאִלין ַעֵּמ ַעִּמי 

ָהֽי ַהיִ ֱא ר ּכֹה ַיֲֽעֶשה יְהָֹוה ִלי ְוכה ַּבֲֽאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקבֵ : ֵוֽא
ֽ ַוֵּתֶרא ִּכֽי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה : יֹוִסיף ִּכי ַהָּמֶות יְַפִריד ֵּבינִי ּוֵביֵנ

ַוֵּתַלְכנָה ְׁשֵּתיֶהם ַעד ּבֹוָאנָה ֵּבית ָלֶחם ַויְִהי ְּכבֹוָאנָה ֵּבית : ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶלֽיהָ 



 
 

130 

ַוּתאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל : ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרנָה ֲהזאת ָנֳֽעִמֽיֶלֶחם ַוֵּתהם ּכָ 
ד ֹֽ ָ ִּלי ָמָרא ִּכֽי ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמא ֲאנִי ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי : ִּתְקֶראנָה ִּלי ָנֳֽעִמי ְקֶראן

: ַׁשַּדי ֵהַֽרע ִלֽיְוֵריָקם ֱהִׁשיַבנִי יְהָֹוה ָלָּמה ִתְקֶראנָה ִּלי ָנֳֽעִמי ַוֽיהָֹוה ָענָה ִבי וְ 
ַוָּתָׁשב ָנֳֽעִמי ְורּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ַכָּלָתּה ִעָּמּה ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מֹוָאב ְוֵהָּמה ָּבאּו ֵּבית 

ים ּֽוְלנֳָעִמי מֹוַדע ְלִאיָׁשּה ִאיׁש ִּגּבֹור ַחיִל ִמִּמְׁשַּפַחת : ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת ְקִציר ְׂשעִֹרֽ
ַעזֱאִליֶמֶל ּוְׁשמֹו  ֹֽ ַוּתאֶמר רּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ֶאֽל ָנֳֽעִמי ֵאְֽלָכה ּנָא ַהָּׂשֶדה : ּב

ַוֵּתֶל : ַוֲֽאַלֳּקָטה ַבִּׁשֳּבִלים ַאַחר ֲאֶׁשר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעינָיו ַוּתאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתֽי
ְצִרים ַוּיִֶקר ִמְקֶרָה ֶחלְ  ֹֽ ַקת ַהָּׂשֶדה ְלבַֹעז ֲאֶׁשר ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲֽחֵרי ַהּק

ְוִהּנֵה בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוּיאֶמר ַלּֽקֹוְצִרים יְהָֹוה ִעָּמֶכם : ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶֽל
ַוּיאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲֽערֹו ַהּנִָּצב ַעל ַהּֽקֹוְצִרים ְלִמי ַהַּנֲֽעָרה : ַוּיאְמרּו לֹו יְָבֶֽרְכ יְהָֹוֽה

ַען ַהּנַַער ַהּנִָּצב ַעל ַהּֽקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר ַנֲֽעָרה ֽמֹוֲאִבּיָה ִהיא ַהָּׁשָבה ִעֽם ַוּיַ : ַהּזֹֽאת
ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳּקָטה ּנָא ְוָאַֽסְפִּתי ָבֳֽעָמִרים ַאֲֽחֵרי ַהּֽקֹוְצִרים : ָנֳֽעִמי ִמְּׂשֵדי מֹוָאֽב

ַוּיאֶמר ּבַֹעז ֶאל : ְבָּתּה ַהַּביִת ְמָעֽטַוָּתבֹוא ַוַּֽתֲֽעמֹוד ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעָּתה זֶה ׁשִ 
א ַתֲֽעבּוִרי ִמּזֶה ְוכה  א ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל ֵּתְֽלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ְוגַם  רּות ֲה

ִ ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר יְִקצֹרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲֽחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי: ִתְדָּבִקין ִעם ַנֲֽערָֹתֽי  ֵעינַי
ֶאת ַהּנְָעִרים ְלִבְלִּתי נָגְֵע ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲֽאֶׁשר יְִׁשֲאבּון 

ים ַוִּתּפֹל ַעל ָּפנֶיָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ַוּתאֶמר ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן : ַהּנְָעִרֽ
ַען ּבַֹעז ַוּיאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ּכל ֲאֶׁשר ַוּיַ : ְּבֵעינֶי ְלַהִּכיֵרנִי ְוָאֽנִֹכי נְָכִרָּיֽה

ָעִׂשית ֶאת ֲחמֹוֵת ַאֲֽחֵרי מֹות ִאיֵׁש ַוַּתַֽעזְִבי ָאִבי ְוִאֵּמ ְוֶאֶרץ ֽמֹוַלְדֵּת 
ֽא יַָדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלֽׁשֹום יְַׁשֵּלם יְהָֹוה ָּפֳֽעֵל ּוְתִהי : ַוֵּתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר 

ֵהי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבאת ַלֲֽחסֹות ַּתַֽחת ְּכנָָפֽיוַמׂשְ  : ֻּכְרֵּת ְׁשֵלָמה ֵמִעם יְהָֹוה ֱא
ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעינֶי ֲאדֹנִי ִּכי ִנַֽחְמָּתנִי ְוִכי ִדַּבְרָּת ַעל ֵלב ִׁשְפָחֶת ְוָאֽנִֹכי 

ם ְוָאַכְלְּת ִמן ַוּיאֶמר ָלה ב: א ֶאְֽהיֶה ְּכַאַחת ִׁשְפחֶֹתֽ י ֲה ַעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגִׁשֽ
ְצִרים ַוּיְִצָּבט ָלּה ָקִלי ַוּתאַכל  ֹֽ ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּת ַּבחֶֹמץ ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּק

ַוָּתָקם ְלַלֵּקט ַויְַצו ּבַֹעז ֶאת נְָעָריו ֵלאמֹר ַּגם ֵּבין ָהֳֽעָמִרים : ַוִּתְׂשַּבע ַוּתַֹתֽר
א ַתְכִליֽמּוהָ ְּתַלּקֵ  א : ט ְו ל ָּתׁשּלּו ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים ַוֲֽעזְַבֶּתם ְוִלְּקָטה ְו ֹֽ ְוגַם ׁש

ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַעד ָהָעֶרב ַוַּתְחּבֹט ֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה ַויְִהי ְּכֵאיָפה : ִתגְֲערּו ָבּֽה
ים ּה ֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה ַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן ָלּה ַוִּתָּׂשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר ַוֵּתֶרא ֲחמֹותָ : ְׂשעִֹרֽ

ַוּתאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלַּקְטְּת ַהּיֹום ְוָאנָה ָעִשית : ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִתָרה ִמָּׂשְבָעּֽה
יְִהי ַמִּכיֵר ָּברּו ַוַּתֵּגד ַלֲֽחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר ָעְֽׂשָתה ִעּמֹו ַוּתֹאֶמר ֵׁשם ָהִאיׁש 

ַעזֲאֶׁשר עָ  ֹֽ ַוּתֹאֶמר ָנֳֽעִמי ְלַכָּלָתּה ָּברּו הּוא ַלֽיהָֹוה ֲאֶׁשר : ִשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּב
ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳֽעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש , ֽא ָעזַב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַֽחּיִים ְוֶאת ַהֵּמִתים

ֲֹֽאֵלנּו ֽהּוא ַמר ֵאַלי ִעם ַהּנְָעִרים ֲאֶׁשר ִלי ַוּתֹאֶמר רּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ַּגם ִּכֽי ָא: ִמּֽג
ַוּתאֶמר ָנֳֽעִמי ֶאל רּות ַּכָּלָתּה : ִּתְדָּבִקין ַעד ִאם ִּכּלּו ֵאת ָּכל ַהָּקִציר ֲאֶׁשר ִלֽי

א יְִפְּגעּו ָב ְּבָׂשֶדה ַאֵחֽר ַוִּתְדַּבק ְּבַנֲֽערֹות : טֹוב ִּבִּתי ִּכי ֵתְֽצִאי ִעם נֲַערֹוָתיו ְו
: ֵּקט ַעד ְּכלֹות ְקִצֽיר ַהְּׂשעִֹרים ּוְקִציר ַהִֽחִּטים ַוֵּתֶׁשב ֶאת ֲחמֹוָתּֽהּבַֹעז ְללַ 

ֽ א ֲאַבֶּקׁש ָל ָמנֹוַח ֲאֶׁשר ִיֽיַטב ָל ְוַעָּתה : ַוּתאֶמר ָלּה ָנֳֽעִמי ֲחמֹוָתּה ִּבִּתי ֲה
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 ֹ ַדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהיִית ֶאת  ַנֲֽערֹוָתיו ִהּנֵה הּוא ז ֹֽ א בַֹעז מ ֶרה ֶאת ּגֶרן ַהְּׂשעִֹרים ֲה
ַתיִ ָעַליִ ְויַָרְדְּת ַהּגֶֹרן ַאל ִּתָּוְֽדִעי ָלִאיׁש : ַהָּלֽיְָלה ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַשְמְּת ִׂשְמ

תֹו ֶלֱֽאכל ְוִלְׁשּֽתֹות ִויִהי ְבָׁשְכבֹו ְויַָדַעְּת ֶאת ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִׁשַּכב ָׁשם : ַעד ַּכ
ָתיו ְוָׁשָכְבּתְ ּוָבאת ְוגִ ין, ִּלית ַמְרְּג ִֹֽ ַוּתֹאֶמר : ְוהּוא יִַּגיד ָל ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲֽעש

אְמִרי ֵאַלי  ֹֽ ה) קרי ולא כתיב(ֵאֶליָה ּכל ֲאֶׁשר ּת ֶֹֽ ַוֵּתֶרד ַהּגֶֹרן ַוַּתַעׂש ְּככל : ֶאֱֽעש
ֹו ַוּיָבֹא ִלְׁשַּכב ִּבְקֵצה ָהֲֽעֵרָמה ַוּיֹאַכל ּבַעז ַוּיְֵׁשְּת ַוּיִיַטב ִלּב: ֲאֶׁשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּֽה

ָתיו ַוִּתְׁשָּכֽב ַוֽיְִהי ַּבֲֽחִצי ַהַּליְָלה ַוֶּיֱֽחַרד ָהִאיׁש ַוּיִָּלֵפת : ַוָּתבא ַבָּלט ַוְּתגַל ַמְרְּג
ָתֽיו ַרְׂשָּת ַוּיֹאֶמר ִמי ָאְּת ַוּתֹאֶמר ָאֽנִֹכי רּות ֲאָמֶת ּוָפֽ : ְוִהּנֵה ִאָּׁשה ׁשֶֹכֶבת ַמְרְּג

ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַלֽיהָֹוה ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּד : ְכנֶָפ ַעל ֲאָמְת ִּכי גֵֹאל ָאָּֽתה
יר ְוַעָּתה : ָהַאֲֽחרֹון ִמן ָהִֽראׁשֹון ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲֽחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשֽ

 ֹֽ אְמִרי ֶאֱֽעֶׂשה ָּל ִּכי יֹוֵדַע ָּכל ַׁשַער ַעִּמי ִּכי ֵאֶׁשת ִּבִּתי ַאל ִּתיְרִאי ּכל ֲאֶׁשר ּת
ִלינִי ַהַּליְָלה : ְוַעָּתה ִּכי ָאְמנָם ִּכי גֵֹאל ָאנִֹכי ְוגַם יֵׁש ּגֵֹאל ָקרֹוב ִמֶּמּֽנִי: ַחיִל ָאּֽתְ 

א יְַחּפֹץ ְלָגֳֽאֵל ּוגְ ַאְלִּתי ָאנִכי ַחי ְוָהיָה ַבּבֶקר ִאם יִגְָאֵל טֹוב יִגְָאל ְוִאם 
ֶקר ֹֽ ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּגלֹוָתו ַעד ַהּבֶֹקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרום יִַּכיר ִאיׁש : יְהָֹוה ִׁשְכִבי ַעד ַהּב

ֶֹֽרן ַוּיֹאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר : ֶאת ֵרֵעהּו ַוּיֹאֶמר ַאל יִָּוַדע ִּכֽי ָבָאה ָהִֽאָּׁשה ַהּג
ַוָּתבֹוא : ַוּתאֶחז ָּבּה ַוּיָָמד ֵׁשֽׁש ְׂשעִֹרים ַוּיֶָׁשת ָעֶליָה ַוּיָבֹא ָהִעֽיר ָעַליִ ְוֶאֳֽחזִי ָבּה

: ֶאל ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאְּת ִּבִּתי ַוַּתֶּגד ָלּה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָֽׂשה ָלּה ָהִאֽיׁש
ַאל ) ולא כתיבקרי (ַוּתֹאֶמר ֵׁשֽׁש ַהְּׂשעִֹרים ָהֵאֶּלה נַָתן ִלי ִּכי ָאַמר ֵאַלי 

ַוּתֹאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְֽדִעין ֵאי יִּפל ָּדָבר ִּכי : ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתֽ
ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער  ַוּיֵֶׁשב ָׁשם  : א יְִׁשקֹט ָהִאיׁש ִּכי ִאם ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹֽום

 ֹ נִי ַאְלמֹנִי ַוּיַָסר ְוִהּנֵה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ּב ַעז ַוּיאֶמר סּוָרה ְׁשָבה ּפֹה ְּפ
ַוּיֹאֶמר ַלּגֵֹאל : ַוּיִַּקח ֲעָׂשָרה ֲאנִָׁשים ִמּזְִקנֵי ָהִעיר ַוּיאֶמר ְׁשבּו פֹה ַוּיֵֵׁשֽבּו: ַוּיֵֵׁשֽב

ַוֲֽאנִי : ֵדה מֹוָאֽבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו ֶלֱֽאִליֶמֶל ָמְֽכָרה ָנֳֽעִמי ַהָּׁשָבה ִמּׂשְ 
ָאַמְרִּתי ֶאגְֶלה ָאזְנְ ֵלאמֹר ְקנֵה נֶגֶד ַהּֽיְֹׁשִבים ְונֶגֶד זְִקנֵי ַעִּמי ִאם ִּתגְַאל ְּגָאל 

א יִגְַאל ַהִּגיָדה ִּלי ְוֵאְֽדָעה ִּכי ֵאין זּוָלְֽת ִלגְאֹול ְוָאֽנִֹכי ַאֲֽחֶרי ַוּיֹאֶמר , ְוִאם 
ּיאֶמר ּבַֹעז ְּביֹֽום ְקנֹֽוְת ַהָּׂשֶדה ִמּיַד ָנֳֽעִמי ּוֵמֵאת רּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה וַ : ָאֽנִֹכי ֶאגְָאֽל

א אּוַכל ִלגְָאל : ֵאֶֽׁשת ַהֵּמת ָקנִיָת ְלָהִקים ֵׁשֽם ַהֵּמת ַעל ַנֲֽחָלֽתֹו ַוּיאֶמר ַהּגֵֹאל 
ל ִלי ֶּפן ַאְׁשִחית ֶאת ַנֲֽחָלִתי ְּגַאל ְל ַאָּתה ֶאת ְּגֻאָּלִתי ֹֽ ֽא אּוַכל ִלגְא ְוזֹאת : ִּכי 

ְלָפנִים ְּביְִׂשָרֵאל ַעל ַהְּגאּוָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקּיֵם ָּכל ָּדָבר ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲֽעלֹו 
ף : ְונַָתן ְלֵרֵעהּו ְוזאת ַהְּתעּוָדה ְּביְִׂשָרֵאֽל ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ְלבַֹעז ְקנֵה ָל ַוּיְִׁש

ר ּבַֹעז ַלּזְֵקנִים ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום ִּכי ָקנִיִתי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַוּיאמֶ : ַנֲֽעֽלֹו
ֲאִבּיָה : ֶלֱֽאִליֶמֶל ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמּיַד ָנֳֽעִמֽי ֹֽ ְוגַם ֶאת רּות ַהּמ

ֽא יִָּכֵרת ֵׁשֽם ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקנִיִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקים ֵׁשֽם ַהֵּמת ַעל נַחֲ  ָלתֹו ְו
ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר : ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹֽום

ַּבַּׁשַער ְוַהּזְֵקנִים ֵעִדים יִֵּתן יְהָֹוה ֶאת ָהִֽאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶת ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה 
ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַוֲֽעֵׂשה ַחיִל ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת 

ִויִהי ֵבֽיְת ְּכֵבית ֶּפֶרץ ֲאֶׁשר ָיְֽלָדה ָתָמר ִלֽיהּוָדה ִמן ַהּזֶַרע ֲאֶׁשר יִֵּתן : ָלֶֽחם
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ּיָבֹא ֵאֶליָה ַוּיִַּקח ּבַעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה וַ : יְהָֹוה ְל ִמן ַהַּֽנֲֽעָרה ַהּזֹֽאת
ַוּתֹאַמְרנָה ַהּנִָׁשים ֶאֽל ָנֳֽעִמי ָּברּו יְהָֹוה ֲאֶׁשר : ַוּיִֵּתן יְהָֹוה ָלּה ֵהָֽריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבֽן

ְוָהיָה ָל ְלֵמִׁשיב נֶֶפׁש : א ִהְׁשִּבית ָל ּגֵֹאל ַהּיֹום ְויִָּקֵרא ְׁשמֹו ְּביְִׂשָרֵאֽל
יָבֵת ֵֹֽ ִּכי ַכָּלֵת ֲאֶׁשר ֲאֵהָבֶת יְָלַדּתּו ֲאֶׁשר ִהיא טֹוָבה ָל , ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ש

: ַוִּתַּקח ָנֳֽעִמי ֶאת ַהּיֶֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי לֹו ְלאֶֹמֽנֶת: ִמִּׁשְבָעה ָּבִנֽים
עֹוֵבד הּוא  ַוִּתְקֶראנָה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר יַֻּלד ֵּבן ְלָנֳֽעִמי ַוִּתְקֶראנָה ְׁשמֹו

ְוֶחְצרֹון הֹוִליד : ְוֵאֶּלה ּֽתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצֽרֹון: ֲאִבֽי יִַׁשי ֲאִבי ָדִוֽד
ְוַעִּמֽינָָדב הֹוִליד ֶאת נְַחׁשֹון ְונְַחׁשֹון הֹוִליד : ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמֽינָָדֽב

) ֻהדָ (ְועֵֹבד הֹוִליד : ּבַֹעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבֽדְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת : ֶאת ַׂשְלָמֽה
  )ה נאיד: (ָּדִוֽד) ֻאתָ (ֶאת יִָׁשי ְויִַׁשי הֹוִליד ֶאת 

א ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב  א ָהַל  ַּבֲֽעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶר ַחָּטִאֽים  ֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ַאְׁשֽ
ב א יָָׁשֽ ְוָֽהיָה : יְהָֹוה ֶחְפצֹו ּֽוְבתֹוָרתֹו יְֶהֶּגה יֹוָמם ָוָלֽיְָלהִּכי ִאם ְּבתֹוַרת : ֵלִצים 

ֽא יִּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר  ְּכֵעץ  ָׁשתּול ַעֽל ַּפְלגֵי ָמיִם ֲאֶׁשר ִּפְריֹו יִֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו 
ֽא יָֻקמּו : א ֵכן ָהְֽרָׁשִעים ִּכי ִאם ַּכּמֹץ ַאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו ֽרּוחַ : ַיֲֽעֶשה יְַצִלֽיחַ  ַעל ֵּכן 

ים ִּכֽי יֹוֵדַע יְהָֹוֽה ֶּדֶר ַצִּדיִקים ְוֶדֶר : ְרָׁשִעֽים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים ַּבֲֽעַדת ַצִּדיִקֽ
ַהְֽללּוהּו : ַהְללּויָּה ַהְֽללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְֽללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹֽו: ְרָׁשִעים ּתֹאֵבֽד
: ַהְֽללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְֽללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹֽור: לּוהּו ְּכרב ֻּגְדֽלֹוִבגְֽבּורָֹתיו ַהֽלְ 

ַהְֽללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְֽללּוהּו : ַהְֽללּוהּו ְּבתף ּוָמחֹול ַהְֽללּוהּו ְּבִמּנִים ְוֻעָגֽב
  )י נדאי: ( ַהְֽללּוָיּֽה) הֻ יָ (ְּתַהֵּלל יָּה ) ֻההָ (ּכל ַהּנְָׁשָמה : ְּבִֽצְלְצֵלי ְתרּוָעֽה

ִהים  ִאיׁש ָהיָה ְבֶאֶֽרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ְוָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם ְויָָׁשר ִויֵרא ֱא
ע ְבַעת ַאְלֵפי : ַוּיִָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבנִים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹֽות: ְוָסר ֵמָרֽ ַויְִהי ִמְקנֵהּו ִׁשֽ

ים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶצֶֽמד ָּבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות צאן ּוְׁשלֶׁשת ַאְלֵפי גְַמּלִ 
ֶדם א נְִמָצא נִָׁשים : ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ְמאֹד ַויְִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל ְּבנֵי ֶקֽ ְו

ִחי ַויְ : יָפֹות ִּכְבנֹות ִאּיֹוב ְּבָכל ָהָאֶרץ ַוּיִֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם נֲַחָלה ְּבתֹו ֲאֵחיֶהֽם
ִאּיֹוב ַאֲֽחֵרי זאת ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשנָה ַוּיְִרֶאה ֶאת ָּבנָיו ְוֶאת ְּבנֵי ָבנָיו ַאְרָּבָעה 

  )ה נדיא: (יִָמֽים) ֻועָ (זֵָקן ּוְׂשַבע ) ֻאבָ (ַוּיָָמת ִאּיֹוב : ּדֹֽרֹות
מה ֶבן ָּדִוד ֶמֶל יְִׂשָרֵאֽל : ָהִבין ִאְמֵרי ִביָנֽהָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר לְ : ִמְׁשֵלי ְׁש

ים ֵאֶֽׁשת ַחיִל ִמי יְִמָצא ְוָרחֹק : ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמיָׁשִרֽ
ּה א יְֶחָסֽר: ִמְּפנִינִים ִמְכָרֽ א ָרע : ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל  ְּגָמַלְתהּו טֹוב ְו

ָהיְָתה ָּכֳאנִּיֹות סֹוֵחר : ּוִפְׁשִּתים ַוַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפֽיהָ ָּדְרָׁשה ֶצֶמר : ּכֹל יְֵמי ַחֶּיֽיהָ 
: ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַליְָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלנֲַערֶֹתֽיהָ : ִמֶּמְרָחק ָּתִביא ַלְחָמּֽה

ְתנֶיָה ַוְּתַאֵּמץ ָחֽגְָרה ְבעֹוז מָ : זְָמָמה ָׂשֶדה ַוִּתָּקֵחהּו ִמְּפִרי ַכֶּפיָה נְָטָעה ָּכֶֽרם
ּה: זְרֹעֹוֶתֽיהָ  ֽא יְִכֶּבה ַבַּליְָלה נֵָרֽ יֶָדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁשֹור : ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה 

א ִתיָרא ְלֵביָתּה : ַּכָּפּה ָּפְרָשה ֶלָענִי ְויֶָדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶֽאְביֹֽון: ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶֽל
: ַמְרַבִּדים ָעְֽׂשָתה ָּלּה ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשּֽה: ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽיםִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל 

ָסִדין ָעְׂשָתה ַוִּתְמּכֹר ַוֲחגֹור : נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה ְּבִׁשְבּתֹו ִעם זְִקנֵי ָאֶֽרץ
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ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה : ֽרֹוןעֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאחֲ : נְָתנָה ַלְּֽכנֲַעִנֽי
א תֹאֵכֽל: ְוֽתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּֽה ָקמּו : צֹוִפּיָה ֲהִליכֹות ֵּביָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות 

: ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחיִל ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלֽנָה: ָבנֶיָה ַוֽיְַאְּׁשרּוָה ַּבְעָלּה ַוֽיְַהְֽלָלּֽה
ִמְּפִרי ) ֻלהָ (ְּתנּו ָלּה : ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאָּׁשה יְִרַאת יְהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלֽל ֶׁשֶקר ַהֵחן

יהָ ) ֻּבםָ (יֶָדיָה ִוֽיַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים  ֶֹֽ   )א ניאד: ( ַמֲעש
ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים : ִּדְבֵרי קֶֹהֶלת ֶּבן ָּדִוד ֶמֶל ִּבירּוָׁשָלֽיִם

ּיֲַעמל ַּתַחת ַהָּׁשֶֽמׁש: ל ָהֶֽבלַהּכ ְויֵֹתר ֵמֵהָּמה : ַמה ּיְִתרֹון ָלָֽאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשֽ
ר ָֹֽ סֹוף ָּדָבר : ְּבנִי ִהּזֵָהר ֲעשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרֵּבה יְגִַעת ָּבש

ִהים יְָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ּכִ  ִּכי ֶאת : י זֶה ָּכל ָהָאָדֽםַהּכל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא
ִהים יִָבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל נְֶעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ) ֻאתָ ( ע) ֻוםָ (ָּכל ַמֲֽעֶשה ָהֱא : ָרֽ

ִהים יְָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדֽם : סֹוף ָּדָבר ַהּכל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא
  )ה נידא(

הִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאׁשֶ  ֹֽ מ : יִָּׁשֵקנִי ִמּנְִׁשיקֹות ִּפיהּו ִּכֽי טֹוִבים ּדֶֹדי ִמָּיֽיִן: ר ִלְׁש
ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי : ְלֵריַח ְׁשָמנֶי טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהֽבּו

מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹֽטִרים ֶאת ִּפְריֹֽו ֶבת ַּבַּגּנִים ֲחֵבִרים ַהּיֹוׁשֶ : ָהֶאֶלף ְל ְׁש
ּֽוְדֵמֽה ְל ִלְצִבי אֹו ְלעֶפר ) ֻדיָ (ְּבַרח ּדֹוִדי : ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעֽנִי

  )י יאדנ: ( ְבָׂשִמֽים) ֻהיָ (ָהַֽאּיִָלים ַעל ָהֵרי 
ָׂשָרִתי  ֵאיָכה ָיְֽׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהֽיְָתה ְּכַאְלָמנָה ַרָּבִתי ַבּגֹויִם

ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּליְָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱֽחיָּה ֵאֽין ָלּה ְמנֵַחם : ַּבְּמִדינֹות ָהֽיְָתה ָלַמֽס
יְִבֽים ֹֽ ֲהֶביָה ָּכל ֵרֶעיָה ָּבגְדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלא ֹֽ ָּגְֽלָתה יְהּוָדה ֵמעֹנִי ּוֵמרב : ִמָּכל א

א  יםֲעבָֹדה ִהיא ָיְֽׁשָבה ַבּגֹויִם  ְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרֽ ֹֽ : ָמְֽצָאה ָמנֹוַח ָּכל ר
ֲהִׁשיֵבנּו יְהָֹוה ֵאֶלי ְוֽנָׁשּוָבה ַחֵּדׁש : ָלָּמה ָלנֶַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַֽעזְֵבנּו ְלאֶר יִָמֽים

ֶדם ד) דָ עֻ (ָמאס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד ) ֻאםָ (ִּכי ִאם : יֵָמינּו ְּכֶקֽ ֹֽ : ְמא
ֶדם   )ה יאנד: (ֲהִׁשיֵבנּו יְהָֹוה ֵאֶלי ְוֽנָׁשּוָבה ַחֵּדׁש יֵָמינּו ְּכֶקֽ

ִּבְׁשנַת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות יְהֹויִָקים ֶמֶֽל יְהּוָדה ָּבא נְבּוַכְדנֶאַּצר ֶמֶֽל ָּבֶבל 
ִקים ֶמֶֽל יְהּוָדה ּוִמְקָצת ְּכֵלי ַוּיִֵּתן ֲאדֹנָי ְּביָדֹו ֶאת יְהֹויָ : יְרּוָׁשַליִם ַוּיַָצר ָעֶלֽיהָ 

ָהיו ְוֶאת  ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית אֹוַצר  ִהים ַויְִביֵאם ֶאֶֽרץ ִׁשנְָער ֵּבית ֱא ֵבית ָהֱֽא
ָהֽיו ַוּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלַאְׁשְּפנַז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוִמּזֶַרע : ֱא

ּוֵמֵעת הּוַסר ַהָּתִמיד ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ ׁשֵֹמם יִָמים ֶאֶלף : ְרְּתִמֽיםַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהּֽפַ 
ַאְׁשֵרי ַהְֽמַחֶּכה ְויִַּגיַע ְליִָמים ֶאֶלף ְׁשלׁש ֵמאֹות ְׁשלִׁשים : ָמאַתיִם ְוִתְׁשִעֽים

א : (ּיִָמֽיןהַ ) ֻלץָ (ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמד ְלגָֹרְל ְלֵקץ ) ֻל(ְוַאָּתה ֵל : ַוֲחִמָּׁשֽה
  )ידאנ

ַויְִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹל ֵמהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים 
ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר | ַּבּיִָמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת : ּוֵמָאה ְמִדיָנֽה
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ה | ת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲֽעָבָדיו ֵחיל ִּבְׁשנַ : ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרֽ
ַוּיֶָׂשם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַמס ַעל : ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּֽפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפָנֽיו

ַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ְוָכל ַמֲֽעֵשה ָתְקּפֹו ּוגְבּוָרתֹו ּוָפָֽרַׁשת ְּגדֻ : ָהָאֶרץ ְוִאּיֵי ַהָּיֽם
ס ִּכי : ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהּיִָמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרֽ

ַהּיְהּוִדי ִמְׁשנֶה ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוגָדֹול ַלּיְהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹב ) ֻמיָ (ָמְרֳּדַכי 
  )ה ידנא: (זְַרֽעֹו) ֻללָ (ְודֵֹבר ָׁשלֹום ְלָכל ֶאָחיו ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו 

ּוִבְׁשנַת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר יְהָֹוה ִמִּפי יְִרְמיָה ֵהִעיר יְהָֹוה ֶאת 
ר ֹֽ ּכה ָאַמר : רּוַח ּכֶרׁש ֶמֶֽל ָּפַרס ַוַּיֲֽעֶבר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְוגַם  ְּבִמְכָּתב ֵלאמ

ֵהי ַהָּׁשָמיִם ְוֽהּוא ָפַקד  ּכֶֹרׁש ֶמֶל ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ נַָתן ִלי יְהָֹוה ֱא
ָהיו : ָעַלי ִלְבנֹֽות לֹו ַביִת ִּבירּוָׁשַליִם ֲאֶׁשר ִּבֽיהּוָדֽה ִמֽי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו יְִהי ֱא

ֵהי יְִׂשָרֵאל הּוא ִעּמֹו ְויַַעל ִלירּוָׁשַליִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְויִֶבן ֶאת ּבֵ  ית יְהָֹוה ֱא
ִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלֽיִם ָהי ַעל ָּגֳאֵלי ַהְּכֻהּנָה ּוְבִרית ַהְּכֻהּנָה : ָהֱא זְָכָרה ָלֶהם ֱא

ְוִטַֽהְרִּתים ִמָּכל נֵָכר ָוַאֲעִמיָדה ִמְׁשָמרֹות ַלּכֲֹהנִים ְוַלְלִוּיִם ִאיׁש : ְוַהְלִוִּיֽם
ַהי ) ֻהםָ (ּוְלֻקְרַּבן ָהֵעִצים  :ִּבְמַלאְכּֽתֹו ְּבִעִּתים ְמזָֻּמנֹות ְוַלִּבּכּוִרים זְָכָרה ִּלי ֱא

  )י ינאד: (ְלטֹוָבֽה) ֻאיָ (
אות ְּדַבר : ֲחנֹו ְמתּוֶׁשַלח ָלֶֽמ: ֵקינָן ַמֲהַלְלֵאל ָיֶֽרד: ָאָדם ֵׁשת ֱאנֹֽוׁש ְלַמ

ץ ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה ָּכל יְֵמי ָהַּׁשָּמה ָׁשָבָתה יְהָֹוה ְּבִפי יְִרְמיָהּו ַעד ָרְצָתה ָהָארֶ 
אות ִׁשְבִעים ָׁשָנֽה ּוִבְׁשנַת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר יְהָֹוה ְּבִפי : ְלַמ

 יְִרְמיָהּו ֵהִעיר יְהָֹוה ֶאת רּוַח ּכֹוֶרׁש ֶמֶֽל ָּפַרס ַוַּיֲֽעֶבר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְוגַם
ר ֹֽ ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ נַָתן ִלי ) ֻארָ (ּכֹה ָאַמר : ְּבִמְכָּתב ֵלאמ

ֵהי ַהָּׁשַמיִם ְוֽהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹֽות לֹו ַביִת ִּבירּוָׁשַליִם ֲאֶׁשר ִּבֽיהּוָדה  יְהָֹוה ֱא
ָהיו ִעּמֹו    )הי ינדא: (ְוָיַֽעל) ֻעיָ (ִמֽי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו יְהָֹוה ֱא

  

  ַאַחד ָעָׂשר ְּפָעִמים  "ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּֽה"ָּפסּוק את הַאַחר ָּכ יֹאַמר
  :ִּבנְֻקּדֹוָתיו ּוְטָעָמיו

  

ל א    נָא    ָלּֽה׃  ֵא֕   ָנ֛א   ְרָפ֥
  

  ׁש ְּפָעִמים םַהָּבִאיים ְּפסּוקִ את היֹאַמר   :ָׁש
  

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו , ר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֹבֵ 
ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל , יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא

ֵמי ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמי, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: ַחּטֹאָתם
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  :ֶקֶדם
  

  

  

 ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר:  
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְוִלּמּוִדי ֲאֶׁשר ָלַמְדִּתי , ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי

ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ִלי ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְלָפנֶי , ְּקדֹוָׁשהְּבתֹוָרְת הַ 
ּוִבְפָרט ַּבֲעֹון ַהְקָרָבה ְוִהזְַּדְּקקּות ְלֵׁשִדים ְוֶסָר ֲעבֹוָדה , ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

. ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְׁשֶמ ּוְתָקְרֵבנִי ְלתֹוָרְת ְויְִרָאְת ְותֹוִׁשיֵענִי ְלַמַען, זָָרה
  .יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי , ויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו  ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי
יְִתעֹוֵרר , ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ִרּבּוַע ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ּדְ . ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' סֹוד ב
ִהים ְּדֵהִהי ִׁשים אֹוִתּיֹות , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ֶּדֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש

ִהים ְּבִמּלּויָם   .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא
  

 א יֹוִציֵאם ְּבִפיו ֶאָּלא יְַהְרֵהר ְּבִלּבֹו   ! דִּבְלבַ  ֵׁשמֹות ֵאּלּו 

  

  ף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מםאל
  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם

  אלף למד הה יוד מם       אלף למד הה יוד מם 
  

ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , הְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָ 
ְּדבֹוֵרר אֶֹכל , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
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, ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ְוזִָריק ְּפסֶֹלת
, ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ֵרגָהַמְדֵרגָה ַאַחר ַמדְ 

ְוָלֵתת , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי
יצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִ 

ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע , ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
נְַדֵּבר , ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר  ,ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
ֶּבן ְּכִסיל , אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו )יאהדונהי(ה ָאּנָא יְהֹוָ 

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ּתּוגַת ִאּמֹו
עֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ּתְ , ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי

ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים 
, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל

א ְלאֶֹר ַאּפְ  א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ,  ִּתָּקֵחנּוְו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל , ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר  ִּדְמיֹונֹו, ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו
יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי 

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא , ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו  ַלֲעֹונֵינּו

ֵּכן , ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ּוְפָׁשֵעינּו
י ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלּבִ . יְִהי ָרצֹון

  :ְוגֲֹאִלי
  

 ח עבור נזקקים "ניתן לתרום לגמ( יתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים יְִרֵאי ָׁשַמיִם
  . )0527661162: בטלפון
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  ֲעבֹוָדה זָָרהִּתּקּון ְלִמי ֶׁשּנְִכַׁשל ּבַ 
  

  

א יֹוְדִעים רֹוַע ַמֲעֵׂשיֶהם ֲאֶׁשר ֵהִּמרּו ֵחְטא ֲעבֹוָדה זָָרה ַרִּבים נְִכָׁשִלים ּב ֹו ִמְּבִלי ַדַעת ְו
. ֶאת ֵאל ֶעְליֹון ְלַהֲחִליפֹו ְּבבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ְסרּוִחים ּוְמאּוִסים ֲאֶׁשר ֵאל נֵָכר ׁשֹוֵרץ ָּבֶהם

. ה ְּכנְַצרּות ֶוֱאִליֵלי ַהִּמזְָרחִמי ֶׁשּנְִכנָס ִלְכנִֵסּיֹות ֶׁשל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה זָרָ : ּוִמְּכָלל ֵחְטא זֶה
א ִּתְׁשלֹוט ּבֹו ַעיִן ָהַרע' אֹו ִמי ֶׁשַּמֶּכה ְּבֶאְצָּבעֹו ג ז ֶׁשל "ּוְמקֹורֹו מע. ְּפָעִמים ַעל ֵעץ ֶׁש

ֹוִרים ְוק. ַהּנְַצרּות ֶׁשעֹוִׂשים ָּכ ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ָהֵעץ ֶׁשָעָליו ָּתלּו ְליִַמח ְׁשמֹו ְוזְִכרֹו
ּוְכמֹו . ְוֵכן ִמי ֶׁשַּמְפִריׁש ִמִּפּתֹו אֹו ִמַּמֲאָכלֹו ַלָּׂשָטן". ָהֵעץ הַקֵדׁש"ְּדַהיְנּו . לֹו הֹוִלי וּוד

. ַלְּקִליָּפה" ַהּמֹוִציא"ֶׁשָּפַרץ ַהִּמנְָהג ֵּבין ּבּוִרים ְוַעֵּמי ֲאָרצֹות ְלַהְפִריׁש ֵמֲחִתיַכת 
ְוגִֵהינֹם ָּכֵלה ְוהּוא ֵאינֹו ָּכֵלה ֶאָּלא ִאם ֵּכן . ב ָקְרָּבן ַלֲעבֹוָדה זָָרהֶּׁשָהעֹוֶׂשה ֵכן הּוא ַמְקִרי
, "ָצָמה"ְואֹוָתם ְּגָבִרים ַהְמגְַּדִלים ְׂשַער ָראֵׁשיֶהם ֵמָאחֹור ְּכֵעין . יָׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה

י ֲעבֹוָדה זָָרה ַהּנֹוְתנִים ּכַֹח ַלְּקִליָּפה ֶׁשֵאינָם ְמִבינִים ֶּׁשֵהם עֹוְבדֵ ". קּוקּו"ּוָמה ֶׁשּנְִקָרא 
ז ֶׁשל ֱאדֹום ְמגְַּדִלים "ְוָלֵכן ּכֹוָמֵרי ע. ִלינֹוק ִמָּמקֹום ָּגבֹוַה ְוהּוא ֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשָעַבד ֵעָׂשו

ֹוָתם ַמִּגיֵדי ְוגַם ִמי ֶׁשָהַל ְלא). ְוַעּיֵן ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּכָּונַת ַהָּׂשק ְוָהֵבן. (אֹותֹו
ַּכְּמבָֹאר . ֶׁשּזֹו ֲעבֹוָדה זָָרה ְּגמּוָרה, ֲעִתידֹות ַהַּמְדִליִקים נֵרֹות אֹו ְמַקְּטִרים ְקטֹוֶרת ְלֵׁשד

. ּוִמי ֶׁשּנָָטה ַאֲחֵרי ִסְפֵריֶהם ֶׁשל ַהּנְַצרּות אֹו תֹורֹות ַהִּמזְָרח אֹו ַּתְרּבּות יָָון. ַּבּפֹוְסִקים
ְוֶאל , ֶׁשּיְַרֲחֵמהּו' ַעל ָּכל ַאַחת ֵמֵאֶּלה יֵׁש ָלָאָדם ָלׁשּוב ְּבָכל ִלּבֹו ֶאל ה. ןַרֲחָמנָא ִליְצלָ 

ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ    .ֱא
ִלְפרֹוץ ֶאת ַמְחסֹום ַהּגּוף ְוִלְראֹות ְוַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים , ַדע ֶׁשּיֵׁש ּכַֹח ַלּנֶֶפׁש ַעל יְֵדי ִרּכּוז

ְוִלְצּפֹות ְּבכֹחֹות רּוֲחנִּיים ַהַּמִּקיִפים אֹוָתנּו . ְלַרֵּפא ַעל יְֵדי ַמַּגע יָד, ְּכגֹון. עֶׁשֵמֵעֶבר ַלְּטבַ 
ִלְראֹות ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש , ְוִלְׂשחֹות ָּבֲאִויר ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים ָּבעֹוָלם ַהזֶה ְלִהָּמֵצא ָׁשם

ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהּנֶֶפׁש , ר זֶה ְּכֶׁשְלַעְצמֹו ְמֻסָּכן הּואָּדבָ . ַעָּתה אֹו ֶאת ֲאֶׁשר ִהְתַרֵחׁש ְויְִתַרֵחׁש
ֶׁשֵהם ַּכּתֹות " עֹוַלם ַהְּתמּורֹות"ּפֹוֶרֶצת ֶאת ַמְחסֹום ַהּגּוף נְִתְקֶלת ִהיא ְּבכֹחֹות ֶׁשל 

ְמיֹונֹות ַׁשְוא ּוַמְתִעים אֹוָתה ְּבדִ , ַהְקִליּפֹות ֶׁשִּמְתַדִּמים ְּבֵעינֶיָה ְּכרּוֲחנִּיִים ּוְקדֹוִׁשים
ְלַהִּדיָחּה ֵמֶאֶרץ ַ◌חּיִים ְוָצִרי ְקֻדָּׁשה ַרָּבה , ּוַמּדֹוִחים ֶׁשל עֹוָלמֹות ּוְסֵפירֹות נֲַעלֹות

א ִלּפֹול ְּבִרְׁשָּתם   .ּוזְִהירּות ְּגדֹוָלה ְוַכָּונֹות קֶֹדׁש ֲעצּומֹות ֶׁש

י ָהֱאִליִלים ֶׁשל ַהִּמזְַרח ִאְּמצּו ִׁשטֹות ֵאֶּלה ֶׁשָּכל עֹוְבדֵ , ֲאָבל ַהָּדָבר ֶהָחמּור ִמָּכל הּוא
. 'ּגּוֵריי וכדו, ְוָלֵכן ַהֵּמִדיָטְציֹות ְלִמינֵיֶהם ְוֵרייִקי. ְוֵעְרבּו ָּבֵהם ֶאת ֲעבֹוָדת ֱאִליֵליֶהם
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ב "כֹחֹות ֶׁשל עְוַדע ֶׁשְּבֵרייִקי יֵׁש ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּבְ . (כּוָּלם ֲאסּוִרים ְּבִאּסּור ֲעבֹוָדה זָָרה
ָצִרי  ּוִמי ֶׁשנְִכַׁשל ְּבַאַחת ִמָּכל ֵאֶּלה.) יְִׁשְמֵרנּו' ה, ֵׁשמֹות ֶׁשַבקֹוֶדׁש ֶׁשּלא ִּבְקֻדָּׁשה

  .ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה
י ה ָּצרִ זָרָ ה ֲעבֹודָ ן ָעֹון ֶׁשְּלִתּקּו, "םֲחִסיִדית ִמְׁשנַ "ר ַּבֵּספֶ י קִ ָהֱאל ַהְּמֻקּבָ ב ָהרַ ב ָּכתַ 

ׁש ֵמאֹות ְוֶאָחד יִָמים ְּכִמנְיָן  ל "יוסף חיים זצ' ג ר"ומדברי הרה, "ֵאׁש"ְלִהְתַעּנֹות ְׁש
לגבי תקונים של עוונות אחרים להתענות לפחות יום אחד " לשון חכמים"בספרו 

, ה"ל' סי' חלק ג" רב פעלים"ת "ומדבריו בשו, לילה ויום ולפדות את שאר הימים
ראה . (מתבאר שגם לזה יש פדיון" מנחת יהודה"ומדברי ה ,א"וכן מדברי החיד
יְִתַעּנֶה ְלָפחֹות , ולכן אפשר שגם בעוון זה מי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר) 'בהקדמה לחלק ב

ׁש ֵמאֹות ְוֶאָחד יִָמים ֹ י ּוְבַוַּדא. יֹום ֶאָחד ַּתֲענִית ֶׁשל ַליְָלה ְויֹום ְויִֶּתן ִּפְדיֹון ֶׁשל ְׁש ל ֶׁשּכ
  .תְּבִמָּדה ְמֻסּיֶמֶ ת ְלָפחֹון ּוְמַתּקֵ ם ַּבָּׁשַמיִ ם רֹוׁשֵ ה עֹוׂשֶ ן ּוִּתּק

  

 ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר , יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות
נְִׁשָמתֹו ִמָּכל ּכֹוחֹות רּוחֹו וְ , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

. ל"ל צ"ם צ"אֹוִתּיֹות צל 7ְטִבילֹות ְּכנֶגֶד  7ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹל עֹוד . ַהִחיצֹונִים
ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹל . ִויַכֵּון ְּבָכל ְטִביָלה ְּבאֹות ַאַחת ִמִּׁשְבַעת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ַהֵּסֶדר

ֹ ָעָליו  7עֹוד   21ֶׁשּנְִסַּתֵּלק ֵמָעָליו ּוְבַס ַהּכֹל יְִהיּו " ֱאלֹוּהַ "ֵׁשם ְטִבילֹות ִלְמׁש
  .ה"ְטִבילֹות ְּכִמנְיַן ֵׁשם אהי

  
 יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית יֹאַמר ִוידּוי זֶה:  

  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו )יאהדונהי(ָאּנָא יְהָֹוה  ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּוִּתְתַעָּלם 

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא ֲאָבל . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ינּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביתֵ . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָּכַעְסנּו ְּבחֹול . ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו

. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו .ּוְבַׁשָּבת ּוָטְרָפה נְַפֵׁשנּו ְּבַאֵּפנּו
ִצַעְרנּו . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲעַבְדִּתי ֲעבֹוָדה זָָרה ְונְָכִרּיָה. ָסַרְרנּו

ְוַסְרנּו . ּוָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענ. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ָאב ָוֵאם
א ָׁשָוה ָלנּו . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ    :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ֲה. ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום

. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
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ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן
ֹ : ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְה ֵהינּו ֵוא , וה יאהדונהי ֱא

ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 
  .ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  

 ׁשֹוֵמַע " ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת, יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה

  

 א ִקֵּבל ַּתֲענִית ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ִמנְָחה ָחַׁשב , ִאם 
ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת  .ֹותֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנ, ְלִהְתַעּנֹות
 :ַהַּתֲענִית

  

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ִמְׁשִקיַעת 
ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ַּבֲעוֹון ֲעבֹוָדה זָָרה . ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש . ן ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבי ְוִאם 
א ׁשּום ִאּסּור  ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ֵהי ֲאבֹוֵתינ, ְּכָלל ֵהינּו ֵוא ּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי

  

  ְָפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר  .תֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיִגְמֹר ֲאִכיל
יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , נִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹדְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתעֲ . (ְויֹאְכֶלּנָה

  .רֹאׁש חֶֹדׁש אֹוב טֹום ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת יֹו) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה
  

 ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש  ,יְִלַמד ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ְּבֵליל ַהַּתֲענִית
ְּבַכָּונָה ְּגדֹוָלה ּוִבְפָרט ִּבְמִסיַרת ַעְצמֹו  ִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהיֹאַמר קְ וְ . ַהִּמִּלים

  . ֶׁשּיְַכֵּון ָּבֶהם ֵהיֵטב, ַעל ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין
  

 ַהַּכריַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע וְ , ְּבֵליל ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו ,
  .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו

  
 ַלֲחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה , ִאם יָכֹול, טֹוב ְוָרצּוי ְמאֹד

, 0527661162ניתן להשיג בטלפון (. ִמְׂשַער ִעּזִים ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
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0524701719(  
  

  טֹוב ְוָרצּוי ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות ְּבַכָּונָה
ר יָצָ ר ֲאׁשֶ  ּוֵבֵרו יָָדיל ֶׁשּנָטַ ר ְלַאחַ ז ָא, ןִליׁשֹו ְלַהְמִׁשיה רֹוצֶ א הּום אִ . גְדֹוָלה

ר ַהַּמֲעִביד ְועַ ה ִּבינָ י ַלֶּׂשְכוִ ן ֵמַהּנֹותֵ ר ַהַּׁשחַ ת ִּבְרכֹו תאֶ ר יֹאמַ , וִלנְָקָביה נְִפנָ ם אִ 
ת אֶ ב ׁשּור יֹאמַ א ר ַּבּבֹקֶ ר ּוְכֶׁשּיְִתעֹורֵ . תֲחצֹון ִּתּקּות אֶ ן ִמּכֵ ר ּוְלַאחַ ה ֵׁשינָ י ֶחְבלֵ 

. רְּכבָ ן אֹותָ ר ְוָאמַ ן יוָ ּכֵ ה ֵׁשינָ י ֶחְבלֵ ר ַהַּמֲעִביד ְועַ ה ִּבינָ י ַלֶּׂשְכוִ ן ֵמַהּנֹותֵ ת ַהְּבָרכֹו
ֹ ר עֵ ת ִלְהיֹוה רֹוצֶ א הּום אִ ~  ת ִּבְרכֹול ּכָ ת אֶ ר יֹאמַ ה ּתֹורָ ד ּוְלִלּמּוה ַהַּליְלָ ל ּכ

  .תֲחצֹון ִּתּקּון ִמּכֵ ר ּוְלַאחַ ר ַהַּׁשחַ 

  

 ַמר ִּתּקּון ֲחצֹותִאָּׁשה ְּפטּוָרה ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות וִמלֹו.  

  

  

  לימוד בליל התענית
  

   ַׁשָּבת ַמֶּסֶכת
  ִראׁשֹון ֶּפֶרק

  

  א
  

. ֵּכיַצד. ּוְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ, ְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ִּבְפנִים יְִציאֹות ַהַּׁשָּבת
ָּפַׁשט ֶהָענִי ֶאת יָדֹו ִלְפנִים ְונַָתן ְלתֹו , ֶהָענִי עֹוֵמד ַּבחּוץ ּוַבַעל ַהַּביִת ִּבְפנִים

. ֶהָענִי ַחּיָב ּוַבַעל ַהַּביִת ָּפטּור, אֹו ֶׁשּנַָטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ַּבַעל ַהַּביִת יָדֹו ֶׁשל
אֹו ֶׁשּנַָטל ִמּתֹוָכּה , ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּביִת ֶאת יָדֹו ַלחּוץ ְונַָתן ְלתֹו יָדֹו ֶׁשל ָענִי

ֶהָענִי ֶאת יָדֹו ִלְפנִים ְונַָטל ַּבַעל  ָּפַׁשט. ַּבַעל ַהַּביִת ַחּיָב ְוֶהָענִי ָּפטּור, ְוִהְכנִיס
ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּביִת . ְׁשנֵיֶהם ְּפטּוִרין, אֹו ֶׁשּנַָתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ַהַּביִת ִמּתֹוָכּה

    : ְׁשנֵיֶהם ְּפטּוִרין, אֹו ֶׁשּנַָתן ְלתֹוָכּה ְוִהְכנִיס, ֶאת יָדֹו ַלחּוץ ְונַָטל ֶהָענִי ִמּתֹוָכּה

  ב
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א יִָּכנֵס ָאָדם . ַעד ֶׁשּיְִתַּפֵּלל, א יֵֵׁשב ָאָדם ִלְפנֵי ַהַּסָּפר ָסמּו ַלִּמנְָחה
א לָ  א ֶלֱאכֹל ְו א ַלֻּבְרְסִקי ְו . ֵאין ַמְפִסיִקין, ְוִאם ִהְתִחילּו. ִדיןַלֶּמְרָחץ ְו

  : ְוֵאין ַמְפִסיִקים ַלְּתִפָּלה, ַמְפִסיִקים ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע

  ג
  

א ַהַּלְבָלר . ֶׁשָּמא יְִׁשַּכח ְויֵֵצא, ָסמּו ַלֲחֵׁשָכה א יֵֵצא ַהַחּיָט ְּבַמְחטֹו ְו
א יְַפֶּלה ֶאת ֵּכָליו. ְּבֻקְלמֹוסֹו א יְִקָרא ְלאֹור ַהּנֵר, ְו ַהַחּזָן , ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו. ְו

א יְִקָרא, רֹוֶאה ֵהיָכן ִּתינֹוקֹות קֹוְרִאים ב א יֹאַכל ַהּזָ , ַּכּיֹוֵצא בֹו. ֲאָבל הּוא 
  : ִמְּפנֵי ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה, ִעם ַהּזָָבה

  ד
  

. ְלַבְּקרֹו ְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ֶׁשָאְמרּו ַבֲעִלּיַת ֲחנַנְיָה ֶבן ִחזְִקּיָה ֶבן ֻּגְריֹון ְּכֶׁשָעלּו
  : ּוְׁשמֹנָה ָעָׂשר ְּדָבִרים ָּגזְרּו בֹו ַבּיֹום, נְִמנּו ְוַרּבּו ֵּבית ַׁשַּמאי ַעל ֵּבית ִהֵּלל

  ה
  

ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּיִּׁשֹורּו , ֵאין ׁשֹוִרין ְּדיֹו ְוַסְמָמנִים ְוַכְרִׁשינִים, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
  : ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. ִמְּבעֹוד יֹום

  ו 
  

ֶאָּלא ְּכֵדי , ֵאין נֹוְתנִין אּונִין ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ְלתֹו ַהַּתּנּור, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
א ֶאת ַהֶּצֶמר ַלּיֹוָרה ,ֶׁשּיְַהִּבילּו ִמְּבעֹוד יֹום ט ָהַעיִן, ְו ּוֵבית . ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיְִק

, ֵאין ּפֹוְרִׂשין ְמצּודֹות ַחּיָה ְועֹופֹות ְוָדגִים, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ִהֵּלל ַמִּתיִרין
  : ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיִּצֹודּו ִמְּבעֹוד יֹום

  ז
  

, ֵאין מֹוְכִרין ַלּנְָכִרי ְוֵאין טֹוֲענִין ִעּמֹו ְוֵאין ַמגְִּביִהין ָעָליו, אי אֹוְמִריםֵּבית ַׁשּמַ 
  : ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּיִַּגיַע ְלָמקֹום ָקרֹוב
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  ח
  

א ֵכִלים ְלכֹוֵבס נְָכרִ , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ֶאָּלא , יֵאין נֹוְתנִין עֹורֹות ְלַעְּבָדן ְו
  : ּוְבֻכָּלן ֵּבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין ִעם ַהָּׁשֶמׁש. ְּכֵדי ֶׁשּיֵָעׂשּו ִמְּבעֹוד יֹום

  ט
  

נֹוֲהגִין ָהיּו ֵּבית ַאָּבא ֶׁשָהיּו נֹוְתנִין ְּכֵלי ָלָבן , ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל
ֶׁשּטֹוֲענִין קֹורֹות , ָׁשִוין ֵאּלּו ָוֵאּלּווְ . ְלכֹוֵבס נְָכִרי ְׁשלָׁשה יִָמים קֶֹדם ַלַּׁשָּבת

  : ֵּבית ַהַּבד ְוִעּגּוֵלי ַהָּגת

  י
  

ֵאין נֹוְתנִין ַּפת . ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּיִּצֹולּו ִמְּבעֹוד יֹום, ּוֵביָצה, ָּבָצל, ֵאין צֹוִלין ָּבָׂשר
א ֲחָרָרה ַעל ַּגֵּבי גֶָחִלים, ַלַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה ְּכֵדי ֶׁשּיְִקְרמּו ָפנֶיָה ֶאָּלא , ְו

  : ְּכֵדי ֶׁשּיְִקרֹם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלּה, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ִמְּבעֹוד יֹום

  יא
  

ּוַמֲאִחיזִין ֶאת ָהאּור ִּבְמדּוַרת ֵּבית . ְמַׁשְלְׁשִלין ֶאת ַהֶּפַסח ַּבַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה
ָּכל , ְּבֶפָחִמין, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. חֹז ָהאּור ְּבֻרָּבןְּכֵדי ֶׁשּיֶאֱ , ּוַבְּגבּוִלין. ַהּמֹוֵקד
  : ֶׁשהּוא

  

  יְׁשנֵ  ֶּפֶרק

  א
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א ְבֶלֶכׁש. ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ּוַבָּמה ֵאין ַמְדִליִקין א ְבחֶֹסן, ֵאין ַמְדִליִקין  א , ְו ְו
א ִבְפִתיַלת ָהִאיָדן, ְבָכָל א ִבְפִתיַלת ַהִּמְדּבָ , ְו א ִבירֹוָקה ֶׁשַעל ְּפנֵי , רְו ְו

א ְבזֶֶפת. ַהָּמיִם א ְבַׁשֲעָוה, ְו א ְבֶׁשֶמן ִקיק, ְו א ְבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה, ְו א , ְו ְו
א ְבֵחֶלב, ְבַאְליָה ַוֲחָכִמים . ַמְדִליִקין ְּבֵחֶלב ְמֻבָּׁשל, נַחּום ַהָּמִדי אֹוֵמר. ְו

  : ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו, ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָּׁשלֶאָחד ְמֻבָּׁשל ְוֶאָחד , אֹוְמִרים

  ב
ֵאין ַמְדִליִקין , ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל אֹוֵמר. ֵאין ַמְדִליִקין ְּבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ְּביֹום טֹוב

, ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמְׁשִמין, ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין ְּבָכל ַהְּׁשָמנִים. ִמְּפנֵי ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת, ְּבִעְטָרן
. ְּבִעְטָרן ּוְבנְֵפט, ְּבֶׁשֶמן ַּפּקּועֹות, ְּבֶׁשֶמן ָּדגִים, ְּבֶׁשֶמן ְצנֹונֹות, ן ֱאגֹוזִיםְּבֶׁשמֶ 

  : ֵאין ַמְדִליִקין ֶאָּלא ְבֶׁשֶמן זַיִת ִּבְלָבד, ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר

  ג
  

ִמן ָהֵעץ ֵאינֹו ְוָכל ַהּיֹוֵצא . ָּכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו ֶאָּלא ִפְׁשָּתן
א ִהְבֲהָבּה. ִמַּטֵּמא ֻטְמַאת אָֹהִלים ֶאָּלא ִפְׁשָּתן ַרִּבי , ְּפִתיַלת ַהֶּבגֶד ֶׁשִּקְּפָלּה ְו

, ְטהֹוָרה, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ְוֵאין ַמְדִליִקין ָּבּה, ְטֵמָאה, ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר
  : ּוַמְדִליִקין ָּבּה

  ד
  

ֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ִויַמְלֶאּנָה ֶׁשֶמן ְויְִּתנֶּנָה ַעל ִּפי ַהּנֵר ִּבְׁשִביל א יִּקֹב ָאָדם ְׁשפֹו
ֲאָבל ִאם ִחְּבָרּה . ְוַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר. ֶׁשל ֶחֶרס ֲאִפּלּו ִהיא, ֶׁשְּתֵהא ְמנֶַּטֶפת
ֶאת ַהְּקָעָרה א יְַמֵּלא ָאָדם . ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְכִלי ֶאָחד, ֻמָּתר, ַהּיֹוֵצר ִמְּתִחָּלה

. ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוֶאֶבת, ֶׁשֶמן ְויְִּתנֶּנָה ְבַצד ַהּנֵר ְויִֵּתן רֹאׁש ַהְּפִתיָלה ְבתֹוָכּה
  : ְוַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר

  ה
  

ִמְּפנֵי רּוַח , ִמְּפנֵי ִלְסִטים, ַהְמַכֶּבה ֶאת ַהּנֵר ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ִמְתיֵָרא ִמְּפנֵי גֹויִם
ְּכָחס , ְּכָחס ַעל ַהֶּׁשֶמן, ְּכָחס ַעל ַהּנֵר. ָּפטּור, ְוִאם ִּבְׁשִביל ַהחֹוֶלה ֶׁשּיִיַׁשן ,ָרָעה
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ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא , ְוַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר ְּבֻכָּלן חּוץ ִמן ַהְּפִתיָלה. ַחּיָב, ַעל ַהְּפִתיָלה
  : עֹוָׂשּה ֶּפָחם

  ו
  

ַעל ֶׁשֵאינָן זְִהירֹות ַּבּנִָּדה ּוַבַחָּלה , ַעת ֵלָדָתןַעל ָׁשלׁש ֲעֵברֹות נִָׁשים ֵמתֹות ִּבׁשְ 
  : ּוְבַהְדָלַקת ַהּנֵר

  ז
  

. ִעַּׂשְרֶּתם. ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָצִרי ָאָדם לֹוַמר ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה
ין ְמַעְּׂשִרין ֶאת אֵ , ָסֵפק ֲחֵׁשָכה ָסֵפק ֵאין ֲחֵׁשָכה. ַהְדִליקּו ֶאת ַהּנֵר. ֵעַרְבֶּתם
ֲאָבל ְמַעְּׂשִרין , ְוֵאין ַמְדִליִקין ֶאת ַהּנֵרֹות, ְוֵאין ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים, ַהַּוַּדאי

  : ְוטֹוְמנִין ֶאת ַהַחִּמין, ּוְמָעְרִבין, ֶאת ַהְּדַמאי

  

  יְּׁשִליׁשִ  ֶּפֶרק

  א
  

א , ְּבגֶֶפת ּוְבֵעִצים. ֶליָה ַּתְבִׁשילנֹוְתנִים עָ , ִּכיָרה ֶׁשִהִּסיקּוָה ְבַקׁש ּוִבגְָבָבא
א , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. אֹו ַעד ֶׁשּיִֵּתן ֶאת ָהֵאֶפר, יִֵּתן ַעד ֶׁשּיִגְרֹף ַחִּמין ֲאָבל 

נֹוְטִלין , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. ַחִּמין ְוַתְבִׁשיל, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ַתְבִׁשיל
א ַמֲחזִיִרי   : ַאף ַמֲחזִיִרין, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ןֲאָבל 

  ב
  

ֻּכָּפח . א יִֵּתן ֵּבין ִמּתֹוכֹו ֵּבין ֵמַעל ַּגָּביו, ַּתּנּור ֶׁשִהִּסיקּוהּו ְבַקׁש ּוַבְּגָבָבא
  : ֲהֵרי הּוא ְכַתּנּור, ְּבגֶֶפת ּוְבֵעִצים, ֲהֵרי זֶה ְכִכיַריִם, ֶׁשִהִּסיקּוהּו ְבַקׁש ּוִבגְָבָבא

  ג
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א יְַפִקיֶעּנָה ְבסּוָדִרין. ֵאין נֹוְתנִין ֵּביָצה ְבַצד ַהֵּמַחם ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְתַּגְלֵּגל . ְו
א יְַטִמינֶּנָה ְבחֹל ּוַבֲאַבק ְּדָרִכים ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתָּצֶלה. ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר   : ְו

  ד
  

. ן ֶׁשל צֹונֵן ְלתֹו ַאָּמה ֶׁשל ַחִּמיןַמֲעֶׂשה ֶׁשָעׂשּו ַאנְֵׁשי ְטֶבְריָא ְוֵהִביאּו ִסּלֹו
ֲאסּוִרין ִּבְרִחיָצה , ְּכַחִּמין ֶׁשהּוַחּמּו ְבַׁשָּבת, ִאם ְּבַׁשָּבת, ָאְמרּו ָלֶהן ֲחָכִמים

ֲאסּוִרין ִּבְרִחיָצה ּוֻמָּתִרין , ְּכַחִּמין ֶׁשהּוַחּמּו ְביֹום טֹוב, ּוִבְׁשִתּיָה ְּביֹום טֹוב
, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּגרּוָפה, ַאנְִטיִכי. ׁשֹוִתין ֵהיֶמּנּו ְבַׁשָּבת, ְליָאר ַהָּגרּוףמּו. ִּבְׁשִתּיָה

  : ֵאין ׁשֹוִתין ִמֶּמּנָה

  ה
  

ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוכֹו אֹו , א יִֵּתן ְלתֹוכֹו צֹונֵן ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֵַחּמּו, ַהֵּמַחם ֶׁשִּפּנָהּו
א יִֵּתן , ָהִאְלָּפס ְוַהְּקֵדָרה ֶׁשֶהֱעִביָרן ְמֻרָּתִחין. ָרןְלתֹו ַהּכֹוס ְּכֵדי ְלַהְפִׁשי

ַרִּבי יְהּוָדה . ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹו ַהְּקָעָרה אֹו ְלתֹו ַהַּתְמחּוי, ְלתֹוָכן ְּתָבִלין
  : חּוץ ִמָּדָבר ֶׁשּיֶׁש ּבֹו חֶֹמץ ְוִציר, ַלּכֹל הּוא נֹוֵתן, אֹוֵמר

  ו
  

. ֻמָּתר, ְוִאם נֹוְתנֹו ִמְּבעֹוד יֹום. ִלי ַּתַחת ַהּנֵר ְלַקֵּבל ּבֹו ֶאת ַהֶּׁשֶמןֵאין נֹוְתנִין ּכְ 
א יָָׁשן, ְמַטְלְטִלין נֵר ָחָדׁש. ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהּמּוָכן, ְוֵאין נֵאֹוִתין ִמֶּמּנּו . ֲאָבל 
נֹוְתנִין . ר ַהּדֹוֵלק ְּבַׁשָּבתחּוץ ִמן ַהּנֵ , ָּכל ַהּנֵרֹות ְמַטְלְטִלין, ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

א יִֵּתן ְלתֹוכֹו ַמיִם. ְּכִלי ַתַחת ַהּנֵר ְלַקֵּבל נִיצֹוצֹות   : ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְמַכֶּבה, ְו

  
  יְרִביעִ  ֶּפֶרק

  
  א
  

א ְבזֶֶבל. ַּבֶּמה טֹוְמנִין ּוַבָּמה ֵאין טֹוְמנִין א ְבגֶֶפת ְו א ְבֶמַלח , ֵאין טֹוְמנִין 



 
 

146 

א א ְבחֹל ְו א . ֵּבין ַלִחים ֵּבין יְֵבִׁשים, ְבִסיד ְו א ְבזָגִים ְו א ְבֶתֶבן ְו
א ַבֲעָׂשִבים ִּבזְַמן ֶׁשֵהן ַלִחים . ֲאָבל טֹוְמנִין ָּבֶהן ְּכֶׁשֵהן יְֵבִׁשין, ְבמֹוִכים ְו

ּוִבנְעֶֹרת ֶׁשל ִּפְׁשָּתן  ְּבַכנְֵפי יֹונָה ּוִבנְסֶֹרת ֶׁשל ָחָרִׁשים, טֹוְמנִין ִּבְכסּות ּוְבֵפרֹות
  : ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵסר ְּבַדָּקה ּוַמִּתיר ְּבגַָּסה. ַּדָּקה

  ב
  

ֵּכיַצד . ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן, ְּבגִּזֵי ֶצֶמר, ּוְמַטְלְטִלין אֹוָתן, טֹוְמנִין ִּבְׁשָלִחין
, ֻקָּפה, ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה אֹוֵמרַרִּבי . נֹוֵטל ֶאת ַהִּכּסּוי ְוֵהן נֹוְפלֹות, הּוא עֹוֶׂשה

נֹוֵטל , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֶׁשָּמא יִּטֹל ְוֵאינֹו יָכֹל ְלַהֲחזִיר, ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְונֹוֵטל
ֻמָּתר , ִּכָּסהּו ְונְִתַּגָּלה. א יְַכֶּסּנּו ִמֶּׁשֶּתְחָׁש, א ִכָּסהּו ִמְּבעֹוד יֹום. ּוַמֲחזִיר

  : אֹו ַתַחת ַהָּכֶסת, ְמַמֵּלא ֶאת ַהִּקיתֹון ְונֹוֵתן ְלַתַחת ַהַּכר. תֹוְלַכּסֹו

  
  יֲחִמיׁשִ  ֶּפֶרק

  
  א
  

, ְונָאָקה ַבֲחָטם, יֹוֵצא ַהָּגָמל ְּבַאְפָסר. ַּבֶּמה ְּבֵהָמה יֹוְצָאה ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָאה
ֵלי ַהֵּׁשיר יֹוְצִאים ַּבֵּׁשיר ְונְִמָׁשִכים ְוָכל ַּבעֲ , ְוסּוס ְּבֵׁשיר, ְוֻלְבְּדִקיס ִּבְפֻרְמְּביָא

  : ּוַמּזִין ֲעֵליֶהן ְוטֹוְבִלין ִּבְמקֹוָמן, ַּבֵּׁשיר

  ב
  

ְרֵחלֹות . זְָכִרים יֹוְצִאין ְלבּוִבין. ִּבזְַמן ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה לֹו, ֲחמֹור יֹוֵצא ְבַמְרַּדַעת
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר . ים יֹוְצאֹות ְצרּורֹותָהִעּזִ . ְּכבּולֹות ּוְכבּונֹות, יֹוְצאֹות ְׁשחּוזֹות

ִעּזִים יֹוְצאֹות ְצרּורֹות , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. חּוץ ִמן ָהְרֵחִלין ַהְּכבּונֹות, ְּבֻכָּלן
א ְלָחָלב, ְליֵַּבׁש   : ֲאָבל 

  ג
  



 
 

147 

א ָרג, א יֵֵצא גָָמל ִּבְמטּוֶטֶלת. ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָאה ְוֵכן ְׁשָאר , ּולא ָעקּוד ְו
ֹ. ָּכל ַהְּבֵהמֹות ֲאָבל ַמְכנִיס ֲחָבִלים ְלתֹו יָדֹו . א יְִקׁשֹר ְּגַמִּלים זֶה ָבזֶה ְויְִמׁש

ֹ ֹ, ְויְִמׁש א יְִכר   : ּוִבְלַבד ֶׁש

  ה
  

א ְבזֹוג, ֵאין ֲחמֹור יֹוֵצא ְבַמְרַּדַעת ִּבזְַמן ֶׁשֵאינָּה ְקׁשּוָרה לֹו י ַאף ַעל ּפִ , ְו
א ְבֻסָּלם ֶׁשְּבַצָּוארֹו, ֶׁשהּוא ָפקּוק א ִבְרצּוָעה ֶׁשְּבַרגְלֹו, ְו ְוֵאין ַהַּתְרנְגֹוִלין . ְו

א ִבְרצּועֹות ֶׁשְּבַרגְֵליֶהם, יֹוְצִאין ְּבחּוִטין ְוֵאין ַהּזְָכִרים יֹוְצִאין ַּבֲעגָָלה . ְו
ְוֵאין ָהֵעגֶל יֹוֵצא . ֹוְצאֹות ֲחנּונֹותְוֵאין ָהְרֵחִלים י. ֶׁשַּתַחת ָהַאְליָה ֶׁשָּלֶהן

א ָפָרה ְּבעֹור ַהֻּקָּפר. ְבגִימֹון א ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרנֶיהָ , ְו ָּפָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי . ְו
א ִבְרצֹון ֲחָכִמים, ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה ָהיְָתה יֹוְצָאה ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרנֶיהָ    : ֶׁש

  
  יִׁשיׁשִ  ֶּפֶרק

  
  א
  

א . ַּבֶּמה ִאָּׁשה יֹוְצָאה ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָאה א ְבחּוֵטי ֶצֶמר ְו א ֵתֵצא ִאָּׁשה 
א ִבְרצּועֹות ֶׁשְּברֹאָׁשּה א ִתְטּבֹל ָּבֶהן ַעד ֶׁשְּתַרֵּפם. ְבחּוֵטי ִפְׁשָּתן ְו א . ְו ְו

א ְבַסנְּבּוִטין ִּבזְַמן ֶׁשֵאינָן ְּתפ א ְבָכבּול ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ּוִריןְבטֶֹטֶפת ְו . ְו
א ְבִעיר ֶׁשל זָָהב א ְבַקְטָלא, ְו א ִבנְזִָמים, ְו א ְבַטַּבַעת ֶׁשֵאין ָעֶליָה , ְו ְו

א ְבַמַחט ֶׁשֵאינָּה נְקּוָבה, חֹוָתם   : ֵאינָּה ַחּיֶֶבת ַחָּטאת, ְוִאם יָָצאת. ְו

  ב
  

א ְביִָחיד ִּבזְַמן ֶׁשֵאין ְּבַרגְלֹו ַמָּכה, ְמֻסָּמרא יֵֵצא ָהִאיׁש ְּבַסנְָּדל הַ  א , ְו ְו
א ְבָקֵמַע ִּבזְַמן ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהֻּמְמֶחה, ִבְתִפִּלין א ְבִׁשְריֹון, ְו א ְבַקְסָּדא, ְו , ְו

א ְבַמָּגָפיִם   : ֵאינֹו ַחּיָב ַחָּטאת, ְוִאם יָָצא. ְו
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  ג
  

א ְבַטַּבַעת ֶׁשּיֵׁש ָעֶליָה חֹוָתם, ּנְקּוָבהא ֵתֵצא ִאָּׁשה ְבַמַחט הַ  א , ְו ְו
א ְבכֹוֶבֶלת, ְבכֹוְליָאר א ִבְצלֹוִחית ֶׁשל ַּפְליָטֹון, ְו ַחּיֶֶבת , ְוִאם יְָצָתה. ְו

  : ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין ְּבכֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ֶׁשל ַּפְליָטֹון. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ַחָּטאת

  ד
  

א ְבַסיִף א א ְבֶקֶׁשת, יֵֵצא ָהִאיׁש  א ִבְתִריס, ְו א ְבַאָּלה, ְו א ְברַֹמח, ְו . ְו
ַוֲחָכִמים . ַּתְכִׁשיִטין ֵהן לֹו, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ַחּיָב ַחָּטאת, ְוִאם יָָצא

ם ְלִאִּתים ְוִכְּתתּו ַחְרבֹותָ ) ישעיה ב(ֶׁשּנֱֶאַמר , ֵאינָן ֶאָּלא ִלגְנַאי, אֹוְמִרים
א יְִלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה, ַוֲחנִיתֹוֵתיֶהם ְלַמזְֵמרֹות . א יִָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְו

ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהם , ְטֵמִאין, ְּכָבִלים. ְויֹוְצִאין ָּבּה ְּבַׁשָּבת, ְטהֹוָרה, ִּביִרית
  : ְּבַׁשָּבת

  ה
  

, ין ִמֶּׁשָּלּה ֵּבין ִמֶּׁשל ֲחֶבְרָּתּה ֵּבין ִמֶּׁשל ְּבֵהָמהּבֵ , יֹוְצָאה ִאָּׁשה ְבחּוֵטי ֵׂשָער
ְּבמֹו . ְּבָכבּול ּוְבֵפָאה נְָכִרית ֶלָחֵצר. ּוְבטֶֹטֶפת ּוְבַסנְּבּוִטין ִּבזְַמן ֶׁשֵהן ְּתפּוִרין

ְלֵּפל ּוְבגְַרִּגיר ֶמַלח ְּבפִ . ֶׁשְּבָאזְנָּה ּוְבמֹו ֶׁשְּבַסנְָּדָלּה ּוְבמֹו ֶׁשִהְתִקינָה ְלנִָּדָתּה
א ִתֵּתן ְלַכְּתִחָּלה ְבַׁשָּבת, ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשִּתֵּתן ְלתֹו ִּפיהָ  , ְוִאם נַָפל. ּוִבְלַבד ֶׁש

  : ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים, ַרִּבי ַמִּתיר, ֵׁשן ּתֹוֶתֶבת ְוֵׁשן ֶׁשל זָָהב. א ַתֲחזִיר

  ו
  

ַהָּבנֹות ְקַטּנֹות יֹוְצאֹות ְּבחּוִטין ַוֲאִפּלּו ְבִקְסִמין . יֹוְצָאה ְבֶסַלע ֶׁשַעל ַהִּצינִית
ֶאָּלא , ְוָכל ָאָדם, ּוָמִדּיֹות ְּפרּופֹות, ַעְרִבּיֹות יֹוְצאֹות ְרעּולֹות. ֶׁשְּבָאזְנֵיֶהם

  : ֶׁשִּדְּברּו ֲחָכִמים ַּבהֶֹוה
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  ז
  

א ִתְפרֹף ְלַכְּתִחָּלה ּו, ַעל ָהֶאֶבן ְוַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ַהַּמְטֵּבעַ  תּפֹוֶרפֶ  ִבְלַבד ֶׁש
  : ְבַׁשָּבת

  ח
  

ְוִאם יֶׁש לֹו ֵבית . ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ַהִּקֵּטַע יֹוֵצא ְבַקב ֶׁשּלֹו
, ְויֹוְצִאין ָּבֶהן ְּבַׁשָּבת, ְטֵמִאין ִמְדָרס, ָסמֹוכֹות ֶׁשּלֹו. ָטֵמא, ִקּבּול ְּכתּוִתים

ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן , ְטֵמִאין ִמְדָרס, ִּכֵּסא ְוָסמֹוכֹות ֶׁשּלֹו. ִסין ָּבֶהן ָּבֲעזָָרהְונְִכנָ 
  : ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן, ַאנְַקְטִמין ְטהֹוִרין. ְוֵאין נְִכנִָסין ָּבֶהן ָּבֲעזָָרה, ְּבַׁשָּבת

  ט
  

ֶאָּלא ֶׁשִּדְּברּו ֲחָכִמים , ְוָכל ָאָדם. יןּוְבנֵי ְמָלִכים ְּבזֹוגִ, ַהָּבנִים יֹוְצִאין ִּבְקָׁשִרים
  : ַּבהֶֹוה

  י
  

, ִמּׁשּום ְרפּוָאה, ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהָּצלּוב, ּוְבֵׁשן ׁשּוָעל, יֹוְצִאין ְּבֵביַצת ַהַחְרּגֹול
  : ִמּׁשּום ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, ַאף ְּבחֹל ָאסּור, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר

  

  יְּׁשִביעִ  ֶרקּפֶ 
  
  א
  

ָּכל ַהּׁשֹוֵכַח ִעַּקר ַׁשָּבת ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה . ְּכָלל ָּגדֹול ָאְמרּו ַבַּׁשָּבת
ַהּיֹוֵדַע ִעַּקר ַׁשָּבת ְוָעָׂשה . ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא ַחָּטאת ֶאָחת, ְבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה

ַהּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא . ב ַעל ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבתַחּיָ , ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה
ַחּיָב ַעל ָּכל ַאב ְמָלאָכה , ַׁשָּבת ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה

ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא ַחָּטאת , ָהעֹוֶׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת. ּוְמָלאָכה
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  : ֶאָחת

  ב
  

. ְוַהְמַעֵּמר. ְוַהּקֹוֵצר. ְוַהחֹוֵרׁש. ַהּזֹוֵרעַ . כֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחתֲאבֹות ְמָלא
. ַהּגֹוזֵז ֶאת ַהֶּצֶמר. ְוָהאֹוֶפה. ְוַהָּלׁש. ְוַהְמַרֵּקד. ַהּטֹוֵחן. ַהּבֹוֵרר. ְוַהּזֹוֶרה. ַהָּדׁש

. ְוָהעֹוֶׂשה ְׁשנֵי ָבֵּתי נִיִרין. ְוַהֵּמֵס. ְוַהּטֹוֶוה. ְוַהּצֹוְבעֹו. ְוַהְמנְַּפצֹו. ַהְמַלְּבנֹו
ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי . ְוַהַּמִּתיר. ַהּקֹוֵׁשר. ְוַהּפֹוֵצַע ְׁשנֵי חּוִטין. ְוָהאֹוֵרג ְׁשנֵי חּוִטין

. ַהּׁשֹוֲחטֹו. ַהָּצד ְצִבי. ַהּקֹוֵרַע ַעל ְמנָת ִלְתּפֹר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות. ְתִפירֹות
ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי . ְוַהְמַחְּתכֹו. ְוַהּמֹוֲחקֹו. ְוַהְמַעֵּבד ֶאת עֹורֹו, ַהּמֹוְלחֹו. ְוַהַּמְפִׁשיטֹו

. ַהְמַכֶּבה. ְוַהּסֹוֵתר. ַהּבֹונֶה. ְוַהּמֹוֵחק ַעל ְמנָת ִלְכּתֹב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. אֹוִתּיֹות
ֲאבֹות ְמָלאכֹות  ֲהֵרי ֵאּלּו. ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות. ַהַּמֶּכה ַבַּפִּטיׁש. ְוַהַּמְבִעיר

  : ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחת

  ג
  

, ָּכל ַהָּכֵׁשר ְלַהְצנִיַע ּוַמְצנִיִעין ָּכמֹוהּו ְוהֹוִציאֹו ְבַׁשָּבת. ְועֹוד ְּכָלל ַאֵחר ָאְמרּו
ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ָכֵׁשר ְלַהְצנִיַע ְוֵאין ַמְצנִיִעין ָּכמֹוהּו ְוהֹוִציאֹו , ַחּיָב ָעָליו ַחָּטאת

  : ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא ַהַּמְצנִיעֹו, תְבַׁשּבָ 

  ד
  

א ִפי ָפָרה, ַהּמֹוִציא ֶתֶבן א ִפי גָָמל, ָעָצה. ִּכְמ א ִפי ָטֶלה, ָעִמיר. ִּכְמ . ִּכְמ
א ִפי גְִדי, ֲעָׂשִבים , יְֵבִׁשים, ִּכגְרֹוגֶֶרת, ַלִחים, ֲעֵלי ׁשּום ַוֲעֵלי ְבָצִלים. ִּכְמ

א ִפי גְִדי א ָׁשוּו ְבִׁשעּוֵריֶהן, ין ִמְצָטְרִפין זֶה ִעם זֶהְואֵ . ִּכְמ ַהּמֹוִציא . ִמְּפנֵי ֶׁש
חּוץ , ִמְּפנֵי ֶׁשָּׁשוּו ְבִׁשעּוֵריֶהן, ּוִמְצָטְרִפין זֶה ִעם זֶה, ַחּיָב, ֳאָכִלים ִּכְגרֹוגֶֶרת

חּוץ ִמְּקִלֵּפי , הּוָדה אֹוֵמרַרִּבי יְ . ִמְּקִלֵּפיֶהן ְוגְַרִעינֵיֶהן ְוֻעְקֵציֶהן ְוֻסָּבן ּוֻמְרָסנָן
  : ֲעָדִׁשים ֶׁשִּמְתַּבְּׁשלֹות ִעָּמֶהן
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  יְּׁשִמינִ  ֶּפֶרק
  

  א
  

. ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ַהָּכִתית, ְּדַבׁש. ְּכֵדי גְִמיָעה, בָחלָ . ְּכֵדי ְמזִיגַת ַהּכֹוס, ַהּמֹוִציא יַיִן
ּוְׁשָאר ָּכל . ְּכֵדי ָלׁשּוף ָּבֶהם ֶאת ַהִּקילֹור, ַמיִם. ְּכֵדי ָלסּו ֵאֶבר ָקָטן, ֶׁשֶמן

ֻּכָּלן , ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ִּבְרִביִעית, ְוָכל ַהּׁשֹוָפִכין. ִּבְרִביִעית, ַהַּמְׁשִקין
א ָאְמרּו ָכל ַהִּׁשעּוִרין ַהָּללּו ֶאָּלא ְלַמְצנִיֵעיֶהן, יִעיתִּבְרבִ    : ְו

  ב
  

ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְּתַלאי ְלנָָפה , ֶּגִמי. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות אֹזֶן ְלֻקָּפה, ַהּמֹוִציא ֶחֶבל
ְּכֵדי , יָרנְ . ְּכֵדי ִלּטֹל ִמֶּמּנּו ִמַּדת ִמנְָעל ְלָקָטן, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוִלְכָבָרה

ְּכֵדי , נְיָר ָמחּוק. ַחּיָב, ְוַהּמֹוִציא ֶקֶׁשר מֹוְכִסין. ִלְכּתֹב ָעָליו ֶקֶׁשר מֹוְכִסין
ֹ ַעל ִּפי ְצלֹוִחית ְקַטּנָה ֶׁשל ַּפְליָטֹון   : ִלְכר

  ג
  

, ִּליןְּכֵדי ִלְכּתֹב ָעָליו ָּפָרָׁשה ְקַטּנָה ֶׁשַּבְּתפִ , ְקָלף. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ָקֵמעַ , עֹור
ְּכֵדי ִלְכחֹל ַעיִן , ְּכחֹל. ְּכֵדי ִלְכּתֹב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות, ְּדיֹו. ֶׁשִהיא ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל

  : ֶאָחת

  ד
  

ְּכֵדי , ַׁשֲעָוה. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות נֶֶקב, זֶֶפת ְוגְָפִרית. ְּכֵדי ִלֵּתן ְּברֹאׁש ַהַּׁשְבֶׁשֶבת, ֶּדֶבק
ַרִּבי . ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּפי כּור ֶׁשל צֹוְרֵפי זָָהב, ִסיתַחרְ . ִלֵּתן ַעל ִּפי נֶֶקב ָקָטן

ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ִּפי כּור ֶׁשל צֹוְרֵפי , ֻסִּבין. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּפְטּפּוט, יְהּוָדה אֹוֵמר
. ּכּולְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּכלְ , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְּכֵדי ָלסּוד ְקַטּנָה ֶׁשַּבָּבנֹות, ִסיד. זָָהב

  : ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַאנְִּדיֵפי, ַרִּבי נְֶחְמיָה אֹוֵמר
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  ה
  

ְּכחֹוַתם , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכחֹוַתם ַהַּמְרצּוִפים, ֲאָדָמה
. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכֵדי ְלזֵַּבל ֶקַלח ֶׁשל ְּכרּוב, זֶֶבל ְוחֹל ַהַּדק. ָהִאְּגרֹות

א ַכף ִסיד, חֹל ַהַּגס. ְּכֵדי ְלזֵַּבל ְּכֵרָׁשא, ֲחָכִמים אֹוְמִריםוַ  . ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ְמ
ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל בֹו ֵביָצה ַקָּלה , ְוִאם ָהיָה ָעב אֹו ְמֻרָּסס. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֻקְלמֹוס, ָקנֶה

  : ְטרּוָפה ּונְתּונָה ָבִאְלָּפס, ֶׁשַּבֵּביִצים

  ו
  

, זְכּוִכית. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ָחף, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. י ַלֲעׂשֹות ַּתְרָודְּכדֵ , ֶעֶצם
ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ַּבר . ְּכֵדי ִלזְרֹק ְּבעֹוף, ְצרֹור אֹו ֶאֶבן. ְּכֵדי ִלגְרֹר ּבֹו רֹאׁש ַהַּכְרָּכר

  : ְּכֵדי ִלזְרֹק ִּבְבֵהָמה, יֲַעקֹב אֹוֵמר

  ז
  

ְּכֵדי , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. ִּדְבֵרי ַרִּבי יְהּוָדה, ֵּתן ֵּבין ַּפִּצים ַלֲחֵברֹוְּכֵדי לִ , ֶחֶרס
ָאַמר ַרִּבי . ְּכֵדי ְלַקֵּבל ּבֹו ְרִביִעית, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ַלְחּתֹות ּבֹו ֶאת ָהאּור

א יִָּמֵצא ְו, )ישעיה ל(זֵֶכר ַלָּדָבר , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְרָאיָה ַלָּדָבר, ֵמִאיר
ְוַלְחׂשֹף , ִמָּׁשם ְרָאיָה, ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי. ִבְמִכָּתתֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמּיָקּוד

  ): שם(ַמיִם ִמֶּגֶבא 

  

  יְּתִׁשיעִ  ֶּפֶרק
  

  א
  

ֶׁשּנֱֶאַמר , ִמּנַיִן ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶׁשְּמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא ַּכּנִָּדה, ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא
ַאף , ַמה ּנִָּדה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא, ֵצא ּתֹאַמר לֹו, ִּתזְֵרם ְּכמֹו ָדָוה) ישעיה ל(

  : ֲעבֹוָדה זָָרה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא
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  ב
  

ִמּנַיִן . ֶּדֶר ֳאנִּיָה ְבֶלב יָם) משלי ל(ֶׁשּנֱֶאַמר , ִפינָה ֶׁשִהיא ְטהֹוָרהִמּנַיִן ִלסְ 
, ַלֲערּוגָה ֶׁשִהיא ִׁשָּׁשה ַעל ִׁשָּׁשה ְטָפִחים ֶׁשּזֹוְרִעין ְּבתֹוָכּה ֲחִמָּׁשה זְֵרעֹונִין

ִּכי ) ישעיה סא(ֶׁשּנֱֶאַמר , ַאְרָּבָעה ְבַאְרַּבע רּוחֹות ָהֲערּוגָה ְוֶאָחד ָּבֶאְמַצע
א נֱֶאַמר, ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכגַּנָה זֵרּוֶעיָה ַתְצִמיחַ    : ֶאָּלא זֵרּוֶעיהָ , זְַרָעּה 

  ג
  

) שמות יט(ֶׁשּנֱֶאַמר , ִמּנַיִן ְלפֹוֶלֶטת ִׁשְכַבת זֶַרע ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשִהיא ְטֵמָאה
יִן ֶׁשַּמְרִחיִצין ֶאת ַהִּמיָלה ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָחל ִמּנַ . ֱהיּו נְכֹונִים ִלְׁשלֶׁשת יִָמים

. ַויְִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים) בראשית לד(ֶׁשּנֱֶאַמר , ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת
ישעיה (ֶׁשּנֱֶאַמר , ִמּנַיִן ֶׁשּקֹוְׁשִרין ָלׁשֹון ֶׁשל זְהֹוִרית ְּברֹאׁש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלחַ 

  : ִאם יְִהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו) א

  ד
  

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְרָאיָה ַלָּדָבר, ִמּנַיִן ְלִסיָכה ֶׁשִהיא ַכְּׁשִתּיָה ְביֹום ַהִּכּפּוִרים
  : ַעְצמֹוָתיוַוָּתבֹא ַכַּמיִם ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ּבְ ) תהלים קט(ֶׁשּנֱֶאַמר , זֵֶכר ַלָּדָבר

  ה
  

, ְּכֵדי ְלַתֵּבל ֵּביָצה ַקָּלה, ְּתָבִלין. ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ֵּביָצה ַקָּלה, ַהּמֹוִציא ֵעִצים
ְּכֵדי , ִאְסִטיס ּופּוָאה, ְקִלֵּפי ִרּמֹונִים, ְקִלֵּפי ֱאגֹוזִים. ּוִמְצָטְרִפין זֶה ִעם זֶה

ְּכֵדי , ִקּמֹונְיָא ְוַאְׁשָלג, נֶֶתר ּובִֹרית, גְַליִםֵמי רַ . ִלְצּבַֹע ָּבֶהן ֶּבגֶד ָקָטן ַּבְּסָבָכה
  : ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ַעל ַהָּכֶתם, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְלַכֵּבס ָּבֶהן ֶּבגֶד ָקָטן ַּבְּסָבָכה

  ו
  

. ןָּכל ֶׁשהֵ , ִמינֵי ְבָׂשִמים ּוִמינֵי ַמָּתכֹות. ָּכל ֶׁשהּוא, ְוִעְטָרן. ָּכל ֶׁשהּוא, ִּפְלֶּפֶלת
, ָּכל ֶׁשהּוא, ֶמֶקק ְסָפִרים ּוֶמֶקק ִמְטְּפחֹוֵתיֶהם, ֵמַאְבנֵי ַהִּמזְֵּבַח ּוֵמֲעַפר ַהִּמזְֵּבחַ 
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ַאף ַהּמֹוִציא ִמְּמַׁשְּמֵׁשי ֲעבֹוַדת , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֶׁשַּמְצנִיִעין אֹוָתן ְלגָנְזָן
  : א יְִדַּבק ְּביְָד ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרםְו) דברים יג(ֶׁשּנֱֶאַמר , ָּכל ֶׁשהּוא, ּכֹוָכִבים

  ז
  

ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֶׁש ָּבּה ִמינִין ַהְרֵּבה, ַהּמֹוִציא ֻקַּפת ָהרֹוְכִלין
, ַרִּבי יְהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר. ָּפחֹות ִמַּכְּגרֹוגֶֶרת, זְֵרעֹונֵי גִּנָה. ַחָּטאת ֶאָחת

. ְׁשנַיִם, זֶַרע ּפֹול ַהִּמְצִרי. ְׁשנַיִם, זֶַרע ְּדלּוִעין. ְׁשנַיִם, זֶַרע ִקּׁשּוִאין. ֲחִמָּׁשה
, ֵּבין ַחּיָה ֵּבין ֵמָתה, ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים. ַּכְּגרֹוגֶֶרת, ֵמת. ָּכל ֶׁשהּוא, ָחגָב ַחי ָטהֹור

ַאף ַהּמֹוִציא ָחגָב ַחי , אֹוֵמרַרִּבי יְהּוָדה . ֶׁשַּמְצנִיִעין אֹוָתּה ִלְרפּוָאה, ָּכל ֶׁשהּוא
  : ֶׁשַּמְצנִיִעין אֹותֹו ְלָקָטן ִלְׂשחֹק ּבֹו, ָּכל ֶׁשהּוא, ָטֵמא

  

  יֲעִׂשירִ  ֶּפֶרק
  

  א
  

ְוָכל . ַחּיָב ְּבָכל ֶׁשהּוא, ְּבַׁשָּבתְוהֹוִציאֹו , ָמא ְוִלְרפּוָאהּוְלֻדגְַהַּמְצנִיַע ְלזֶַרע 
ֵאינֹו ַחּיָב ָעָליו ֶאָּלא , ָחזַר ְוִהְכנִיסֹו. ָאָדם ֵאין ַחּיָב ָעָליו ֶאָּלא ְכִׁשעּורֹו

  : ְכִׁשעּורֹו

  ב
  

, ִציָאן ֵּבין ֶׁשהֹוִציָאן ַאֵחרֵּבין ֶׁשָחזַר ְוהֹו, ַהּמֹוִציא ֳאָכִלין ּונְָתנָן ַעל ָהַאְסֻקָּפה
א ָעָׂשה ְמַלאְכּתֹו ְּבַבת ֶאָחת, ָּפטּור ֻקָּפה ֶׁשִהיא ְמֵלָאה ֵפרֹות ּונְָתנָּה . ִמְּפנֵי ֶׁש

ַעד ֶׁשּיֹוִציא , ָּפטּור, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשרֹב ַהֵּפרֹות ִמַּבחּוץ, ַעל ָהַאְסֻקָּפה ַהִחיצֹונָה
  : ֶאת ָּכל ַהֻּקָּפה

  ג
  
ֶׁשֵּכן ַמָּׂשא , ַחּיָב, ְּבתֹו ֵחיקֹו אֹו ַעל ְּכֵתפֹו, ּמֹוִציא ֵּבין ִּביִמינֹו ֵּבין ִּבְׂשמֹאלֹוהַ 
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ּוְבֻפנְָּדתֹו , ְּבָאזְנֹו ּוִבְׂשָערֹו, ְּבִפיו ּוְבַמְרְּפקֹו, ְּבַרגְלֹו, ִּכְלַאַחר יָדֹו. ְבנֵי ְקָהת
, ָּפטּור, ְּבַסנְָּדלֹו, ְּבִמנְָעלֹו, ּוִבְׂשַפת ֲחלּוקֹו, ֵּבין ֻּפנְָּדתֹו ַלֲחלּוקֹו, ּוִפיָה ְלַמָּטה

א הֹוִציא ְּכֶדֶר ַהּמֹוִציִאין   : ֶׁש

  ד
  

. ַחּיָב, ְלַאֲחָריו ּוָבא לֹו ְלָפנָיו, ָּפטּור, ַהִּמְתַּכֵּון ְלהֹוִציא ְלָפנָיו ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו
ֶׁשֵּכן , נָר ֵּבין ִמְּלָפנֶיָה ּוֵבין ִמְּלַאֲחֶריָה ַחּיֶֶבתָהִאָּׁשה ַהחֹוגֶֶרת ְּבִסי, ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו

  : ַאף ְמַקְּבֵלי ִפְתִקין, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ָראּוי ִלְהיֹות חֹוזֵר

  ה
  

א יָכֹל ֶאָחד . ְּפטּוִרין, הֹוִציאּוהּו ְׁשנַיִם. ַחּיָב, ַהּמֹוִציא ִכָּכר ִלְרׁשּות ָהַרִּבים
ַהּמֹוִציא ֳאָכִלין ָּפחֹות . ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ַחּיִָבים, יאּוהּו ְׁשנַיִםְלהֹוִציאֹו ְוהֹוצִ 
ָּפטּור , ֶאת ַהַחי ַּבִּמָּטה. ֶׁשַהְּכִלי ְטֵפָלה לֹו, ָּפטּור ַאף ַעל ַהְּכִלי, ִמַּכִּׁשעּור ִּבְכִלי
ְוֵכן ַּכּזַיִת ִמן ַהֵּמת . ַחּיָב, הֶאת ַהֵּמת ַּבִּמּטָ . ֶׁשַהִּמָּטה ְטֵפָלה לֹו, ַאף ַעל ַהִּמָּטה

  : ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ַחּיָב, ְוַכּזַיִת ִמן ַהּנְֵבָלה ְוָכֲעָדָׁשה ִמן ַהֶּׁשֶרץ

  ו
  

ְוֵכן , ְוֵכן זְָקנֹו, ְוֵכן ְׂשָפמֹו, ְוֵכן ְׂשָערֹו, אֹו ְבִׁשּנָיו, ַהּנֹוֵטל ִצָּפְרנָיו זֹו ָבזֹו
ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין , ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַחּיֵב, ְוֵכן ַהּפֹוֶקֶסת, ֹוֶחֶלתְוֵכן ַהּכ, ַהּגֹוֶדֶלת

ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון . ָּפטּור, ְוֶׁשֵאינֹו נָקּוב, ַחּיָב, ַהּתֹוֵלׁש ֵמָעִציץ נָקּוב. ִמּׁשּום ְׁשבּות
  : ּפֹוֵטר ָּבזֶה ּוָבזֶה

  

  הֶעְׂשרֵ ת ַאחַ  ֶּפֶרק
  

  א
  

. ַחּיָב, ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהּיִָחיד, ק ֵמְרׁשּות ַהּיִָחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּביםַהּזֹורֵ 
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, ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַחּיֵב, ַצעֵמְרׁשּות ַהּיִָחיד ִלְרׁשּות ַהּיִָחיד ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ָּבֶאמְ 
  : ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין

  ב
  

, ַהּמֹוִׁשיט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו, ְׁשֵּתי גְזֻזְְטָראֹות זֹו ְכנֶגֶד זֹו ִבְרׁשּות ָהַרִּבים. ֵּכיַצד
 ָהיְָתה ֶׁשּכָ , ְוַהּזֹוֵרק ָּפטּור, ַהּמֹוִׁשיט ַחּיָב, ָהיּו ְׁשֵּתיֶהן ִּבְדיֹוָטא ַאַחת. ָּפטּור

מֹוִׁשיִטין ַהְּקָרִׁשים , ְׁשֵּתי ֲעגָלֹות זֹו ַאַחר זֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֲעבֹוַדת ַהְלִוּיִם
א זֹוְרִקין, ִמּזֹו ָלזֹו ֻחְליַת ַהּבֹור ְוַהֶּסַלע ֶׁשֵהן ְּגבֹוִהין ֲעָׂשָרה ְוָרְחָּבן . ֲאָבל 
  : ָּפטּור, ָּפחֹות ִמֵּכן, ַחּיָב, ָּבןַהּנֹוֵטל ֵמֶהן ְוַהּנֹוֵתן ַעל ּגַ , ַאְרָּבָעה

  ג
  

ְלַמָּטה , ְּכזֹוֵרק ָּבֲאִויר, ְלַמְעָלה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַהּזֹוֵרק ַאְרַּבע ַאּמֹות ַּבּכֶֹתל
זַָרק ְלתֹו . ַחּיָב, ַהּזֹוֵרק ָּבָאֶרץ ַאְרַּבע ַאּמֹות. ְּכזֹוֵרק ָּבָאֶרץ, ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים

, חּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹות. ָּפטּור, ֹות ְונְִתַּגְלֵּגל חּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹותַאְרַּבע ַאּמ
  : ַחּיָב, ְונְִתַּגְלֵּגל ְלתֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות

  ד
  

ִאם ָהיָה ְרָקק ַמיִם ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ְמַהֶּלֶכת . ָּפטּור, ַהּזֹוֵרק ַּבּיָם ַאְרַּבע ַאּמֹות
ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה , ְוַכָּמה הּוא ְרָקק ַמיִם. ַחּיָב, ַאְרַּבע ַאּמֹות ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו, ּבֹו

, ַהּזֹוֵרק ְּבתֹוכֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְרָקק ַמיִם ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ְמַהֶּלֶכת ּבֹו. ְטָפִחים
  : ַחּיָב

  ה
  

, ַלְּסִפינָה ּוִמן ַהְּסִפינָה ַלּיָםּוִמן ַהּיָם , ַהּזֹוֵרק ִמן ַהּיָם ַלּיַָּבָׁשה ּוִמן ַהּיַָּבָׁשה ַלּיָם
. ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו, ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות זֹו ָבזֹו. ָּפטּור, ּוִמן ַהְּסִפינָה ַלֲחֶבְרָּתּה

  : ֵאין ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּמָּקפֹות, ִאם ֵאינָן ְקׁשּורֹות
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  ו
  

, אֹו ֶׁשּנְִׂשְרָפה, ְקָלָטּה ֶּכֶלב, ְקָלָטּה ַאֵחר, ּיְָצָתה ִמּיָדֹוַהּזֹוֵרק ְונִזְַּכר ְלַאַחר ׁשֶ 
א נֲַעָׂשה , ֵּבין ְּבָאָדם ֵּבין ִּבְבֵהָמה, זַָרק ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה. ָּפטּור ְונִזְַּכר ַעד ֶׁש

ְּתֵהא ְתִחָּלָתן ָּכל ַחּיֵָבי ַחָּטאֹות ֵאינָן ַחּיִָבין ַעד ׁשֶ , זֶה ַהְּכָלל. ָּפטּור, ַחּבּוָרה
, ְּפטּוִרין, ְּתִחָּלָתן זָדֹון ְוסֹוָפן ְׁשגָגָה, ְּתִחָּלָתן ְׁשגָגָה ְוסֹוָפן זָדֹון. ְוסֹוָפן ְׁשגָגָה

  : ַעד ֶׁשְּתֵהא ְתִחָּלָתן ְוסֹוָפן ְׁשגָגָה

  

  הֶעְׂשרֵ ם ְׁשֵּתי ֶּפֶרק

  
  א
  

ְוַהַּמֶּכה ַבַּפִּטיׁש , ְוַהְמַסֵּתת, ל ֶׁשהּואַהּבֹונֶה ּכָ , ַּכָּמה יְִבנֶה ִויֵהא ַחּיָב, ַהּבֹונֶה
ָּכל ָהעֹוֶׂשה ְמָלאָכה ּוְמַלאְכּתֹו , זֶה ַהְּכָלל. ַחּיָב, ַהּקֹוֵדַח ָּכל ֶׁשהּוא, ּוְבַמֲעָצד

ַאף ַהַּמֶּכה ְבֻקְרנָס ַעל , ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ַחּיָב, ִמְתַקּיֶֶמת ְּבַׁשָּבת
  : ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ִכְמַתֵּקן ְמָלאָכה, ַחּיָב, ן ִּבְׁשַעת ְמָלאָכהַהַּסּדָ 

  ב
  

ַהְמַלֵּקט . ַחּיָב, ַהְמנֵַּכׁש ְוַהְמַקְרֵסם ְוַהְמזֵָרד ָּכל ֶׁשהּוא, ַהחֹוֵרׁש ָּכל ֶׁשהּוא
ֵּקט ַהְמלַ . ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ֵּביָצה ַקָּלה, ִאם ְלֶהֵּסק, ָּכל ֶׁשֵהן, ִאם ְלַתֵּקן, ֵעִצים

א ִפי ַהְּגִדי, ִאם ִלְבֵהָמה, ָּכל ֶׁשהּוא, ִאם ְלַתֵּקן, ֲעָׂשִבים   : ִּכְמ

  ג
  

ֵּבין ִמֵּׁשם ֶאָחד ֵּבין ִמְּׁשנֵי , ֵּבין ִּביִמינֹו ֵּבין ִּבְׂשמֹאלֹו, ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות
א ִחּיְבּו ְׁשֵּתי , ַמר ַרִּבי יֹוֵסיָא. ַחּיָב, ְּבָכל ָלׁשֹון, ֵּבין ִמְּׁשנֵי ַסְמָמנִּיֹות, ֵׁשמֹות

ֵליַדע ֵאיזֹו ֶבן , ֶׁשָּכ ָהיּו כֹוְתִבין ַעל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן, אֹוִתּיֹות ֶאָּלא ִמּׁשּום רֶֹׁשם
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נַֹח , ֵׁשם ִמִּׁשְמעֹון ּוְׁשמּוֵאל, ָמִצינּו ֵׁשם ָקָטן ִמֵּׁשם ּגָדֹול, ָאַמר ַרִּבי. זּוגֹו
  : ָּגד ִמַּגִּדיֵאל, ִמָּדנִּיֵאלָּדן , ִמּנָחֹור

  ד
  

ְּבקֹומֹוס , ְּבִסְקָרא, ְּבַסם, ָּכַתב ִּבְדיֹו. ַחּיָב, ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד
ַעל ְׁשנֵי ָכְתֵלי זִָוּיֹות ְוַעל ְׁשנֵי לּוֵחי , ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ּוְבַקנְַקנְּתֹום

, ַהְמָסֵרט ַעל ְּבָׂשרֹו. ַחּיָב, ַהּכֹוֵתב ַעל ְּבָׂשרֹו. ַחּיָב, ְהִּגין זֶה ִעם זֶהְוֵהן נֶ , ִפנְָקס
  : ְוַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַחּיֵב ַחָּטאת

  ה
  

ינֹו ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשאֵ , ַּבֲאַבק ַהּסֹוְפִרים, ַּבֲאַבק ְּדָרִכים, ְּבֵמי ֵפרֹות, ָּכַתב ְּבַמְׁשִקין
ָּכַתב אֹות ַאַחת ָסמּו , ְּבִפיו ּוְבַמְרְּפקֹו, ְּבַרגְלֹו, ְלַאַחר יָדֹו. ָּפטּור, ִמְתַקּיֵם
ֶאָחד ָּבָאֶרץ , נִין"ת ְוָכַתב ְׁשנֵי זַיְ "נְִתַּכֵּון ִלְכּתֹב ֵחי, ּוְכָתב ַעל ַּגֵּבי ְכָתב, ִלְכָתב

ַעל ְׁשנֵי ַדֵּפי ִפנְָקס ְוֵאין נְֶהִּגין זֶה , יִתָּכַתב ַעל ְׁשנֵי ָכְתֵלי ַהּבַ , ְוֶאָחד ַּבּקֹוָרה
, ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּבֵתיָרא ְמַחּיֵב, ָּכַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון. ָּפטּור, ִעם זֶה

  : ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין

  ו
  

ַרָּבן , ַעְרַּביִםַאַחת ַׁשֲחִרית ְוַאַחת ֵּבין הָ , ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ִּבְׁשנֵי ֶהְעֵלמֹות
  : ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין, ַּגְמִליֵאל ְמַחּיֵב

  

  הֶעְׂשרֵ  ְׁשלֹוׁש ֶּפֶרק

  
  א
  

. ַחּיָב, ָהאֹוֵרג ְׁשלָׁשה חּוִטין ַּבְּתִחָּלה ְוַאַחת ַעל ָהָאִריג, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר
  : ְׁשנֵי חּוִטין ִׁשעּורֹו, ֵּבין ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ַּבּסֹוף, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
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  ב
  

ְוַהּתֹוֵפר . ַחּיָב, ַּבְּכָבָרה ּוַבַּסל, ַּבּנָָפה, ַּבֵּקרֹוס, ָהעֹוֶׂשה ְׁשנֵי ָבֵּתי נִיִרין ַּבּנִיִרין
  : ְוַהּקֹוֵרַע ַעל ְמנָת ִלְתּפֹר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות, ְׁשֵּתי ְתִפירֹות

  ג
  

, ְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמנָת ְלַתֵּקן. ְּפטּוִרין, ְקִליןְוָכל ַהְמַקלְ , ַהּקֹוֵרַע ַּבֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתֹו
  : ִׁשעּורֹו ַכְמַתֵּקן

  ד
  

א רַֹחב ַהִּסיט ָּכפּול, ִׁשעּור ַהְמַלֵּבן ְוַהְמנֵַּפץ ְוַהּצֹוֵבַע ְוַהּטֹוֶוה ְוָהאֹוֵרג . ִּכְמ
א ַהִּסיט, ְׁשנֵי חּוִטין   : ִׁשעּורֹו ִּכְמ

  ה
  

, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַחּיָב, ִצּפֹור ַלִּמְגָּדל ּוְצִבי ַלַּביִת דַהּצָ , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר
, ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר. ּוְצִבי ַלַּביִת ְוֶלָחֵצר ְוַלֵּביָבִרין, ִצּפֹור ַלִּמגְָּדל

, נֹו ְמֻחַּסר ִציָדהְוֶׁשֵאי, ָּפטּור, ְמֻחַּסר ִציָדה, זֶה ַהְּכָלל. א ָכל ַהֵּביָבִרין ָׁשִוין
  : ַחּיָב

  ו
  

א יָכֹל ֶאָחד . ְּפטּוִרין, נֲָעלּו ְׁשנַיִם. ַחּיָב, ְצִבי ֶׁשּנְִכנַס ַלַּביִת ְונַָעל ֶאָחד ְּבָפנָיו
  : ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ַחּיִָבין, ִלנְעֹל ְונֲָעלּו ְׁשנַיִם

  ז
  

א ִמְּלָאהּו יַָׁשב . ַהֵּׁשנִי ַחּיָב, יַָׁשב ַהֵּׁשנִי ּוִמְּלָאהּו, יַָׁשב ָהֶאָחד ַעל ַהֶּפַתח ְו
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַמד , ּוָבא ַהֵּׁשנִי ְויַָׁשב ְּבִצּדֹו, ָהִראׁשֹון ַעל ַהֶּפַתח ּוִמְּלָאהּו
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ְלנֹוֵעל ֶאת , ָהא ְלַמה ּזֶה דֹוֶמה. ָהִראׁשֹון ַחּיָב ְוַהֵּׁשנִי ָּפטּור, ָהִראׁשֹון ְוָהַל לֹו
  : תֹו ְלָׁשְמרֹו ְונְִמָצא ְצִבי ָׁשמּור ְּבתֹוכֹוֵּבי

  

  הֶעְׂשרֵ ע ַאְרּבַ  ֶּפֶרק

  
  א
  

ּוְׁשָאר ְׁשָקִצים . ַחּיָב, ַהָּצָדן ְוַהחֹוֵבל ָּבֶהן, ְׁשמֹנָה ְׁשָרִצים ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה
ֹ , ַחּיָב, ַהָּצָדן ְלצֶֹר, ַהחֹוֵבל ָּבֶהן ָּפטּור, ּוְרָמִׂשים א ְלצ ַחּיָה . ָּפטּור, ֶרֶׁש

  : ְוַהחֹוֵבל ָּבֶהן ַחּיָב, ַהָּצָדן ָּפטּור, ְועֹוף ֶׁשִּבְרׁשּותֹו

  ב
  

ֲאָבל עֹוֶׂשה הּוא ֶאת ֵמי ַהֶּמַלח ְוטֹוֵבל ָּבֶהן ִּפּתֹו , ֵאין עֹוִׂשין ִהיְלִמי ְבַׁשָּבת
א הּוא ִהי, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי. ְונֹוֵתן ְלתֹו ַהַּתְבִׁשיל ֵּבין ְמֻרֶּבה ּוֵבין , ְלִמיַוֲה

נֹוֵתן ֶׁשֶמן ַּבְּתִחָּלה ְלתֹו ַהַּמיִם אֹו ְלתֹו , ְוֵאלּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהֻּמָּתִרין. ֻמָעט
  : ַהֶּמַלח

  ג
  

ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ֶאת , ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאַכל ְּבִריִאים, ֵאין אֹוְכִלין ֵאזֹוב יֹון ְּבַׁשָּבת
ְוָכל ַהַּמְׁשִקין , ָּכל ָהֳאָכִלין אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה. ה ַאּבּוב רֹוֶעהיֹוֶעזֶר ְוׁשֹותֶ 

ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא . ִמְּפנֵי ֶׁשֵהן ַליְרֹוָקה, חּוץ ִמֵּמי ְדָקִלים ְוכֹוס ִעָּקִרים, ׁשֹוֶתה
א ִלְרפּוָאה, ֵמי ְדָקִלים ִלְצָמאֹו   : ְוָס ֶׁשֶמן ִעָּקִרין ֶׁש

  ד
  

ְוִאם , ֲאָבל ְמַטֵּבל הּוא ְכַדְרּכֹו, א יִגְַמע ָּבֶהן ֶאת ַהחֶֹמץ, ְּבִׁשּנָיוַהחֹוֵׁשׁש 
ֲאָבל ָס הּוא ֶאת , א יָסּו יַיִן ְוחֶֹמץ, ַהחֹוֵׁשׁש ְּבָמְתנָיו. נְִתַרֵּפא נְִתַרֵּפא
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א ֶׁשֶמן ֶוֶרד, ַהֶּׁשֶמן ֶׁשֵּכן ַּדְרָּכם , יֶהןְּבנֵי ְמָלִכים ָסִכין ֶׁשֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכֹותֵ . ְו
  : ָּכל יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ְמָלִכים ֵהם, ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ָלסּו ַּבחֹל

  

  הֶעְׂשרֵ  ֲחֵמׁש ֶּפֶרק

  
  א
  

ּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא ַחּיָב . ֶקֶׁשר ַהַּגָּמִלין ְוֶקֶׁשר ַהַּסָּפנִין, ֵאּלּו ְקָׁשִרים ֶׁשַחּיִָבין ֲעֵליֶהן
ָּכל ֶקֶׁשר ֶׁשהּוא יָכֹול , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר.  הּוא ַחּיָב ַעל ֶהֵּתָרןַעל ִקּׁשּוָרן ּכָ 

  : ֵאין ַחּיִָבין ָעָליו, ְלַהִּתירֹו ְבַאַחת ִמּיָָדיו

  ב
  

קֹוֶׁשֶרת . יֵׁש ְל ְקָׁשִרים ֶׁשֵאין ַחּיִָבין ֲעֵליֶהן ְּכֶקֶׁשר ַהַּגָּמִלין ּוְכֶקֶׁשר ַהַּסָּפנִין
, ּוְרצּועֹות ִמנְָעל ְוַסנְָּדל, ְוחּוֵטי ְסָבָכה ְוֶׁשל ְּפִסיְקיָא, ח ֲחלּוָקּהִאָּׁשה ִמְפּתַ 

קֹוְׁשִרין , ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יֲַעקֹב אֹוֵמר. ּוְקֵדָרה ֶׁשל ָּבָׂשר, ְונֹודֹות יַיִן ָוֶׁשֶמן
א ֵתֵצא א ְבֶחֶבל, אקֹוְׁשִרין ְּדִלי ִּבְפִסיְקיָ . ִלְפנֵי ַהְּבֵהָמה ִּבְׁשִביל ֶׁש . ֲאָבל 

ֵאין , ָּכל ֶקֶׁשר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל ְקיָָמא, ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. ַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר
  : ַחּיִָבין ָעָליו

  ג
  

ּוַמִּציִעין ֶאת ַהִּמּטֹות , ְמַקְּפִלין ֶאת ַהֵּכִלים ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְפָעִמים
א ִמַּׁשָּבת ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ַׁשָּבתִמֵּליֵלי ַׁשָּבת לְ  , ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל אֹוֵמר. ֲאָבל 

ְוֶחְלֵבי ַׁשָּבת , ְמַקְּפִלין ֶאת ַהֵּכִלים ּוַמִּציִעין ֶאת ַהִּמּטֹות ִמּיֹום ַהִּכּפּוִרים ְלַׁשָּבת
א ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבׁשַ . (ְקֵרִבין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַרִּבי ֲעִקיָבא ). ָּבתֲאָבל 

א ֶׁשל ַׁשָּבת ְקֵרִבין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים א ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ְקֵרִבין , אֹוֵמר  ְו
  : ְּבַׁשָּבת
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  הֶעְׂשרֵ  ֵׁשׁש ֶּפֶרק

  
  א
  

ֵאין ֵּבין ֶׁשּקֹוִרין ָּבֶהן ּוֵבין ׁשֶ , ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ַמִּציִלין אֹוָתן ִמְּפנֵי ַהְּדֵלָקה
ּוִמְּפנֵי ָמה ֵאין . ְטעּונִים ְּגנִיזָה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכתּוִבים ְּבָכל ָלׁשֹון. קֹוִרין ָּבֶהן
ְוִתיק , ַמִּציִלין ִּתיק ַהֵּסֶפר ִעם ַהֵּסֶפר. ִמְּפנֵי ִבּטּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, קֹוִרין ָּבֶהן

, ּוְלֵהיָכן ַמִּציִלין אֹוָתן. ׁש ְּבתֹוָכן ָמעֹותְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵ , ַהְּתִפִּלין ִעם ַהְּתִפִּלין
  : ַאף ִלְמֻפָּלׁש, ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר. ְלָמבֹוי ֶׁשֵאינֹו ְמֻפָּלׁש

  ב
  

. ָהָראּוי ִלְבֵהָמה ִלְבֵהָמה, ָהָראּוי ְלָאָדם ְלָאָדם, ַמִּציִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות
, ְּבַׁשֲחִרית, ַמִּציִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ָּבתנְָפָלה ְדֵלָקה ְבֵליֵלי ׁשַ . ֵּכיַצד

ְלעֹוָלם , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ְמזֹון ְסֻעָּדה ֶאָחת, ְּבִמנְָחה, ַמִּציִלין ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות
  : ַמִּציִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות

  ג
  

, ְוִעּגּול ֶׁשל ְּדֵבָלה, ֹו ֵמָאה ְסֻעּדֹותְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֶׁש ּב, ַמִּציִלין ַסל ָמֵלא ִכָּכרֹות
עֹוִׂשין , ְוִאם ָהיּו ִפְקִחין. ּבֹאּו ְוַהִּצילּו ָלֶכם, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים. ְוָחִבית ֶׁשל יַיִן

ֶּבן ְּבֵתיָרא . ְלָחֵצר ַהְמעֶֹרֶבת, ְלֵהיָכן ַמִּציִלין אֹוָתן. ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ַאַחר ַהַּׁשָּבת
  : ְלֶׁשֵאינָּה ְמעָֹרֶבת ַאף, אֹוֵמר

  ד
  

ְועֹוֵטף ָּכל ַמה , ְולֹוֵבׁש ָּכל ַמה ֶּׁשּיָכֹול ִלְלּבׁש, ּוְלָׁשם מֹוִציא ָכל ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁשֹו
, ְוחֹוזֵר ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא. ְׁשמֹנָה ָעָׂשר ֵּכִלים, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ֶּׁשּיָכֹול ַלֲעטֹף

  : ְוַהִּצילּו ִעִּמיּבֹאּו , ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים
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  ה
  

ּפֹוְרִסין עֹור ֶׁשל ְּגִדי ַעל ַּגֵּבי ִׁשָּדה ֵּתָבה ּוִמְגָּדל , ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן נַּנָס אֹוֵמר
ֵּבין , ְועֹוִׂשין ְמִחָּצה ְּבָכל ַהֵּכִלים. ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְמָחֵר, ֶׁשָאַחז ָּבֶהן ֶאת ָהאּור

א ַתֲעבֹר ַהְּדֵלָקהּבִ , ְמֵלִאים ֵּבין ֵריָקנִים ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר ִּבְכֵלי ֶחֶרס . ְׁשִביל ֶׁש
ְלִפי ֶׁשֵאין יְכֹוִלין ְלַקֵּבל ֶאת ָהאּור ְוֵהן ִמְתַּבְּקִעין ּוְמַכִּבין , ֲחָדִׁשים ְמֵלִאין ַמיִם

  : ֶאת ַהְּדֵלָקה

  ו
  

ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין ְׁשִביָתתֹו , ַכֶּבהֵאין אֹוְמִרים לֹו ַּכֵּבה ְוַאל ּתְ , נְָכִרי ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות
  : ִמְּפנֵי ֶׁשְּׁשִביָתתֹו ֲעֵליֶהן, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ֲאָבל ָקָטן ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות, ֲעֵליֶהן

  ז
  

א ֶתֱאחֹז ַּבּקֹוָרה , ְוַעל צֹוָאה ֶׁשל ָקָטן, ּכֹוִפין ְקָעָרה ַעל ַּגֵּבי ַהּנֵר ִּבְׁשִביל ֶׁש
ְֹוַעל ַעְקָרב ׁשֶ  ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפנֵי ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי , ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. א ִתּׁש

  : חֹוְׁשָׁשנִי לֹו ֵמַחָּטאת, ְוָאַמר, ַּבֲעָרב

  ח
  

, ְוִאם ִּבְׁשִביל יְִׂשָרֵאל, ִמְׁשַּתֵּמׁש ְלאֹורֹו יְִׂשָרֵאל, נְָכִרי ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהּנֵר
ְוִאם ִּבְׁשִביל , ַמְׁשֶקה ַאֲחָריו יְִׂשָרֵאל, ְלַהְׁשקֹות ְּבֶהְמּתֹו ִמֵּלא ַמיִם. ָאסּור

ְוִאם ִּבְׁשִביל , יֹוֵרד ַאֲחָריו יְִׂשָרֵאל, ָעָׂשה גֹוי ֶּכֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו. ָאסּור, יְִׂשָרֵאל
ְוָעָׂשה גֹוי , נָהַמֲעֶׂשה ְבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוזְֵקנִים ֶׁשָהיּו ָבִאין ִּבְסִפי. ָאסּור, יְִׂשָרֵאל

  : ְויְָרדּו בֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוזְֵקנִים, ֶּכֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו

  

  

  



 
 

164 

  הֶעְׂשרֵ ע ֶׁשבַ  ֶּפֶרק

  
  א

  
. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנְִתָּפְרקּו ְבַׁשָּבת, ָּכל ַהֵּכִלים נִָּטִלין ְּבַׁשָּבת ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעָּמֶהן

  : ְלִפי ֶׁשֵאינָן ִמן ַהּמּוָכן, תֶׁשֵאינָן ּדֹוִמין ְלַדְלתֹות ַהַּביִ 

  ב
  

ֹ ֶאת ַהְּדֵבָלה, נֹוֵטל ָאָדם ֻקְרנָס ְלַפֵּצַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוזִים , ְמגֵָרה. ְוֻקְרּדֹם ַלְחּת
ֶאת ָהַרַחת ְוֶאת . ִלגְרֹף ָּבּה ֶאת ַהְּגרֹוגָרֹות, ַמגְֵרָפה. ִלגְרֹר ָּבּה ֶאת ַהְּגִבינָה

, ַמַחט ֶׁשל יָד. ִלְתחֹב ּבֹו, ֶאת ַהּכּוׁש ְוֶאת ַהַּכְרָּכר. ְלָקָטןָלֵתת ָעָליו , ַהַּמזְֵלג
  : ִלְפּתַֹח ּבֹו ֶאת ַהָּדֶלת, ְוֶׁשל ַסָּקִאים, ִלּטֹל ּבֹו ֶאת ַהּקֹוץ

  ג
  

ֵאין ְמַקֵּבל , ְוִאם ָלאו, ְמַקֵּבל ֻטְמָאה, ִאם יֵׁש ֶקֶׁשר ְּברֹאׁשֹו, ָקנֶה ֶׁשל זֵיִתים
  : נִָּטל ְּבַׁשָּבת,  ּוֵבין ָּכֵּבין ּכָ . ֻטְמָאה

  ד
  

. חּוץ ִמן ַהַּמָּסר ַהָּגדֹול ְויֵָתד ֶׁשל ַמֲחֵרָׁשה, ָּכל ַהֵּכִלים נִָּטִלין, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר
א ְלצֶֹר ֵאין נִָּטִלין ֶאָּלא , ַרִּבי נְֶחְמיָה אֹוֵמר. ָּכל ַהֵּכִלים נִָּטִלין ְלצֶֹר ְוֶׁש

  : ְלצֶֹר

  ה
  

ּוִבְלַבד ֶׁשּיְִהיּו עֹוִׂשין ֵמֵעין , ִׁשְבֵריֶהן נִָּטִלין ִעָּמֶהן, ָּכל ַהֵּכִלים ַהּנִָּטִלין ְּבַׁשָּבת
ְלַכּסֹות , ִׁשְבֵרי זְכּוִכית. ְלַכּסֹות ָּבֶהן ֶאת ִּפי ֶהָחִבית, ִׁשְבֵרי ֲעֵרָבה. ְמָלאָכה

. ִבְלַבד ֶׁשּיְִהיּו עֹוִׂשין ֵמֵעין ְמַלאְכָּתןּו, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ָּבֶהן ֶאת ִּפי ַהָּפ
  : ְוֶׁשל זְכּוִכית ִלּצֹוק ְלתֹוָכן ָׁשֶמן. ִלּצֹוק ְלתֹוָכן ִמְקָּפה, ִׁשְבֵרי ֲעֵרָבה
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  ו
  

ֵאין , ְוִאם ָלאו. ְמַמְּלִאין ָּבּה, ִאם ְמַמְּלִאין ָּבּה ְוֵאינָּה נֹוֶפֶלת, ָהֶאֶבן ֶׁשְּבֵקרּויָה
  : ְמַמְּלִאין ָּבּה ְּבַׁשָּבת, זְמֹוָרה ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה ְבָטִפיחַ . ּהְמַמְּלִאין ּבָ 

  ז
  

ְוִאם , ּפֹוְקִקין ּבֹו, ִּבזְַמן ֶׁשהּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר, ְּפַקק ַהַחּלֹון
  : ֹוְקִקין ּבֹוֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ּפ, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו, ָלאו

  ח
  

ַּבֶּמה , ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי. ָּכל ִּכּסּויֵי ַהֵּכִלים ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם ֵּבית ֲאִחיזָה נִָּטִלים ְּבַׁשָּבת
ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ נִָּטִלים , ֲאָבל ְּבִכּסּוי ַהֵּכִלים, ְּבִכּסּוי ַקְרַקע. ְדָבִרים ֲאמּוִרים

  : ְּבַׁשָּבת

  

  הֶעְׂשרֵ ה נֶ ְׁשמֹו ֶּפֶרק

  
  א
  

ְמַפּנִין ֲאִפּלּו ַאְרַּבע ְוָחֵמׁש ֻקּפֹות ֶׁשל ֶּתֶבן ְוֶׁשל ְּתבּוָאה ִמְּפנֵי ָהאֹוְרִחים ּוִמְּפנֵי 
א ֶאת ָהאֹוָצר, ִבּטּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש , ּוְדַמאי, ְמַפּנִין ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה. ֲאָבל 

ְוַהֻּתְרמֹוס , ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשּנְִפּדּו, ֹוּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשּנְִּטָלה ְתרּוָמת
א ֶאת ַהֶּטֶבל. ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ַמֲאָכל ַלֲענִּיִים, ַהּיֵָבׁש א ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון , ֲאָבל  ְו

א נְִּטָלה ְתרּוָמתֹו א נְִפּדּו, ֶׁש א ֶאת ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁש א ֶאת הַ , ְו , ּלּוףְו
א ַהַחְרָּדל ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ַמֲאַכל , ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַמִּתיר ְּבלּוף. ְו

  :עֹוְרִבין
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  ב
  

, ִאם ִהְתִקינָן ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה, ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי זְָרִדים
ּכֹוִפין ֶאת ַהַּסל ִלְפנֵי . אֹוָתןֵאין ְמַטְלְטִלין , ְוִאם ָלאו. ְמַטְלְטִלין אֹוָתן

. ּדֹוִחין אֹוָתּה ַעד ֶׁשִּתָּכנֵס, ַּתְרנְגֶֹלת ֶׁשָּבְרָחה. ְּכֵדי ֶׁשּיֲַעלּו ְויְֵרדּו, ָהֶאְפרֹוִחים
, ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. ִאָּׁשה ְמַדָּדה ֶאת ְּבנָּה. ְמַדִּדין ֲעגִָלין ּוְסיִָחין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים

  : ָאסּור, ֲאָבל ִאם ָהיָה גֹוֵרר, ִּבזְַמן ֶׁשהּוא נֹוֵטל ַאַחת ּוֵמנִיַח ַאַחת ,ֵאיָמַתי

  ג
  

, ּוְמיְַּלִדין ֶאת ָהִאָּׁשה ְּבַׁשָּבת. ֲאָבל ְמַסֲעִדין, ֵאין ְמיְַּלִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה ְביֹום טֹוב
ְוקֹוְׁשִרין ֶאת , ַהַּׁשָּבתּוְמַחְּלִלין ָעֶליָה ֶאת , ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום

  : ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹוִׂשין ְּבַׁשָּבת. ַאף חֹוְתִכין, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ַהַּטּבּור

  
  הֶעְׂשרֵ ע ְּתׁשַ  ֶּפֶרק

  
  א
  

א ֵהִביא ְכִלי ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר . ְמִביאֹו ְבַׁשָּבת ְמגֶֻּלה, ִאם 
ּכֹוְרִתין ֵעִצים ַלֲעׂשֹות , ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר. ְמַכֵּסהּו ַעל ִּפי ֵעִדים, ּוַבַּסָּכנָה

ָּכל ְמָלאָכה ֶׁשֶאְפָׁשר , ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֶּפָחִמין ְוַלֲעׂשֹות ְּכִלי ַבְרזֶל
ְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ְוֶׁשִאי אֶ , ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ֵאינָּה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת

  : ַׁשָּבת ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת

  ב
  

ְונֹוְתנִין ָעֶליָה , ּומֹוְצִצין, ּופֹוְרִעין, מֹוֲהִלין, עֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ִמיָלה ְבַׁשָּבת
א ָׁשַחק ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת. ִאְסְּפָלנִית ְוַכּמֹון א טָ . לֹוֵעס ְּבִׁשּנָיו ְונֹוֵתן, ִאם  ַרף ִאם 

ְוֵאין עֹוִׂשין ָלּה ָחלּוק . יִּנֵָתן זֶה ְבַעְצמֹו ְוזֶה ְבַעְצמֹו, יַיִן ְוֶׁשֶמן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת
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א ִהְתִקין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת. ֲאָבל ּכֹוֵר ָעֶליָה ְסַמְרטּוט, ְלַכְּתִחָּלה ּכֹוֵר ַעל , ִאם 
  : ַוֲאִפּלּו ֵמָחֵצר ַאֶחֶרת, ֶאְצָּבעֹו ּוֵמִביא

  ג
  
, ּוְמזְַּלִפין ָעָליו ַּבּיָד, ֵּבין ִלְפנֵי ַהִּמיָלה ּוֵבין ְלַאַחר ַהִּמיָלה, ְרִחיִצין ֶאת ַהָּקָטןמַ 

א ִבְכִלי ַמְרִחיִצין ֶאת ַהָּקָטן ַּבּיֹום , ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה אֹוֵמר. ֲאָבל 
ַויְִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ) שית לדברא(ֶׁשּנֱֶאַמר , ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת

ְוַרִּבי , ָסֵפק ְוַאנְְּדרֹוגִינֹוס ֵאין ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת. ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים
  : יְהּוָדה ַמִּתיר ְּבַאנְְּדרֹוגִינֹוס

  ד
  

, מּול ְּבַׁשָּבתֶאָחד ָלמּול ַאַחר ַהַּׁשָּבת ְוֶאָחד לָ , ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ְׁשֵּתי ִתינֹוקֹות
ֶאָחד ָלמּול ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֶאָחד . ַחּיָב, ְוָׁשַכח ּוָמל ֶאת ֶׁשל ַאַחר ַהַּׁשָּבת ְּבַׁשָּבת

ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַחּיֵב , ְוָׁשַכח ּוָמל ֶאת ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבת, ָלמּול ְּבַׁשָּבת
  : ְוַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר, ַחָּטאת

  ה
  
א , ְוִלְׁשנֵים ָעָׂשר, ּוְלַאַחד ָעָׂשר, ְוַלֲעָׂשָרה, ְלִתְׁשָעה, ָטן נִּמֹול ִלְׁשמֹנָהקָ 

א יֹוֵתר נִּמֹול , נֹוַלד ְלֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות. ִלְׁשמֹנָה, ְּכַדְרּכֹו. ָהא ֵּכיַצד. ָפחֹות ְו
יֹום טֹוב ְלַאַחר . הנִּמֹול ַלֲעָׂשרָ , ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת. ְלִתְׁשָעה
נִּמֹול ִלְׁשנֵים , ְׁשנֵי יִָמים טֹוִבים ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשנָה. נִּמֹול ְלַאַחד ָעָׂשר, ַהַּׁשָּבת

  : ֵאין מֹוֲהִלין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיְַבִריא, ָקָטן ַהחֹוֶלה. ָעָׂשר

  ו
  

ְוֵאינֹו . רֹב ָהֲעָטָרה ָּבָׂשר ַהחֹוֶפה ֶאת, ֵאּלּו ֵהן ִציִצין ַהְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּמיָלה
א . ְמַתְּקנֹו ִמְּפנֵי ַמְרִאית ָהָעיִן, ְוִאם ָהיָה ַבַעל ָּבָׂשר. אֹוֵכל ַּבְּתרּוָמה ָמל ְו

א ָמל, ָפַרע ֶאת ַהִּמיָלה   : ְּכִאּלּו 
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  םֶעְׂשִרי ֶּפֶרק

  
  א
  

. ְתנִין ַלְּתלּויָה ְבַׁשָּבתְונֹו, ּתֹוִלין ֶאת ַהְמַׁשֶּמֶרת ְּביֹום טֹוב, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר
ְוֵאין נֹוְתנִין ַלְּתלּויָה , ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהְמַׁשֶּמֶרת ְּביֹום טֹוב, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

  : ֲאָבל נֹוְתנִין ַלְּתלּויָה ְביֹום טֹוב, ְבַׁשָּבת

  ב
  

ּנְנִין ֶאת ַהּיַיִן ְּבסּוָדִרין ּוְמסַ , נֹוְתנִין ַמיִם ַעל ַּגֵּבי ַהְּׁשָמִרים ִּבְׁשִביל ֶׁשּיִַּצּלּו
. ְועֹוִׂשין ֵאנּוְמִלין ְּבַׁשָּבת, ְונֹוְתנִין ֵּביָצה ִבְמַסּנֶנֶת ֶׁשל ַחְרָּדל, ּוִבְכִפיָפה ִמְצִרית

ַרִּבי . ְּבָחִבית, ּוַבּמֹוֵעד, ְּבָלגִין, ְּביֹום טֹוב, ְּבכֹוס, ְּבַׁשָּבת, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר
  : ַהּכֹל ְלִפי ָהאֹוְרִחין, ָצדֹוק אֹוֵמר

  ג
  

ְוֵאין ׁשֹוִרין ֶאת . ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹו ַהחֶֹמץ, ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלִּתית ְּבפֹוְׁשִרין
א ָׁשִפין אֹוָתן ֵאין . ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹו ַהְּכָבָרה אֹו ְלתֹו ַהַּכְלַּכָּלה, ַהַּכְרִׁשינִין ְו

א יְִּתנֶּנּו ַעל ַּגֵּבי ָמקֹום ָּגבֹוַּה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֵֵרד , ָבָרהּכֹוְבִרין ֶאת ַהֶּתֶבן ִּבכְ  ְו
  : ֲאָבל נֹוֵטל הּוא ִבְכָבָרה ְונֹוֵתן ְלתֹו ָהֵאבּוס, ַהּמֹץ

  ד
  

. ִּדְבֵרי ַרִּבי דֹוָסא, ּוְמַסְּלִקין ִלְצָדִדין ִמְּפנֵי ָהְרִעי, ּגֹוְרִפין ִמִּלְפנֵי ַהְּפָטם
  : נֹוְטִלין ִמִּלְפנֵי ְבֵהָמה זֹו ְונֹוְתנִין ִלְפנֵי ְבֵהָמה זֹו ְּבַׁשָּבת. ְסִריןַוֲחָכִמים אֹו
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  ה
  

ְוִאם ָהיָה ַמֲאַכל . ֶאָּלא ְמנְַענְעֹו ְבגּופֹו, א יְנְַענְעֹו ְביָדֹו, ַהַּקׁש ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהִּמָּטה
, ַמְכֵּבׁש ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָבִּתים. ְביָדֹו ְמנְַענְעֹו, אֹו ֶׁשָהיָה ָעָליו ַּכר אֹו ָסִדין, ְּבֵהָמה

א כֹוְבִׁשין, ַמִּתיִרין ִאם , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. א יִַּגע ּבֹו, ְוֶׁשל ּכֹוְבִסין. ֲאָבל 
  : ַמִּתיר ֶאת ֻּכּלֹו ְוׁשֹוְמטֹו, ָהיָה ֻמָּתר ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת

  

  תְוַאחַ ם ֶעְׂשִרי ֶּפֶרק

  

  א
  

ּוְמַטְלְטִלין ְּתרּוָמה . ְוַכְלַּכָּלה ְוָהֶאֶבן ְּבתֹוָכּה, נֹו ְוָהֶאֶבן ְּביָדֹונֹוֵטל ָאָדם ֶאת ּבְ 
ַאף ַמֲעִלין ֶאת ַהְמֻדָּמע , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְטֵמָאה ִעם ַהְּטהֹוָרה ְוִעם ַהֻחִּלין

  : ְּבֶאָחד ּוֵמָאה

  ב
  

, ָהיְָתה ֵבין ֶהָחִבּיֹות. נֹוֶפֶלת ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא, ָהֶאֶבן ֶׁשַעל ִּפי ֶהָחִבית
נֹוֵער ֶאת ַהַּכר ְוֵהן , ָמעֹות ֶׁשַעל ַהַּכר. ַמגְִּביַּה ּוַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת

נֹוְתנִין , ָהיְָתה ֶׁשל עֹור. ְמַקּנְָחּה ִּבְסַמְרטּוט, ָהיְָתה ָעָליו ַלְׁשֶלֶׁשת. נֹוְפלֹות
  : הָעֶליָה ַמיִם ַעד ֶׁשִּתְכלֶ 

  ג
  

ּוֵבית ִהֵּלל . ַמְגִּביִהין ִמן ַהֻּׁשְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִלִּפין, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
ַמֲעִביִרין ִמִּלְפנֵי ַהֻּׁשְלָחן ֵּפרּוִרין . נֹוֵטל ֶאת ַהַּטְבָלה ֻכָּלּה ּוְמנֲַעָרּה, אֹוְמִרים

ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ַמֲאַכל , ל ֲעָדִׁשיםָּפחֹות ִמַּכּזַיִת ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲאפּונִין ְוֵׂשָער ׁשֶ 
ֵאין ְמַקּנְִחין , ְוִאם ָלאו, ְמַקּנְִחין ּבֹו, ִאם יֶׁש לֹו עֹור ֵּבית ֲאִחיזָה, ְספֹוג. ְּבֵהָמה

  : ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאה, נִָּטל ְּבַׁשָּבת, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ. ּבֹו
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  םְׁשַּתיִ ּום ֶעְׂשִרי ֶּפֶרק

  
  א
  

ׁש ְסֻעּדֹות, ָחִבית ֶׁשּנְִׁשְּבָרה ּבֹאּו , ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ַמִּציִלין ֵהיֶמּנָה ְמזֹון ָׁש
א יְִסּפֹג, ְוַהִּצילּו ָלֶכם ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהֵּפרֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן . ּוִבְלַבד ֶׁש

ַהּיֹוֵצא , ִאם ְלֳאָכִלין, י יְהּוָדה אֹוֵמרַרּבִ . ֲאסּוִרין, ְוִאם יְָצאּו ֵמַעְצָמן, ַמְׁשִקין
ַחּלֹות ְּדַבׁש ֶׁשִרְּסָקן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת . ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור, ְוִאם ְלַמְׁשִקין, ֵמֶהן ֻמָּתר

  : ְוַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ַמִּתיר. ֲאסּוִרין, ְויְָצאּו ֵמַעְצָמן

  ב
  

א ָבא , ִרין אֹותֹו ְבַחִּמין ְּבַׁשָּבתׁשֹו, ּכֹל ֶׁשָּבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוכֹל ֶׁש
, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהּיָָׁשן, ְמִדיִחין אֹותֹו ְבַחִּמין ְּבַׁשָּבת, ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת

  : ֶׁשֲהָדָחָתן זֹו ִהיא גְַמר ְמַלאְכָּתן, ְוָדגִים ְמלּוִחים ְקַטּנִים ְוקּוְליָס ָהִאְסָּפנִין

  ג
  

א יְִתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות , ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמּנָה גְרֹוָגרֹות ׁשֹוֵבר ּוִבְלַבד ֶׁש
א . ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ִּדְבֵרי ַרִּבי יְהּוָדה, ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל ָחִבית. ְּכִלי ְו

. ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְמָמֵרחַ , יָה ַׁשֲעָוהא יִֵּתן ָעלֶ , ְוִאם ָהיְָתה נְקּוָבה. יְִּקֶבּנָה ִמִּצָּדּה
חֹוְׁשָׁשנִי , ְוָאַמר, ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפנֵי ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ַּבֲעָרב, ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה

  : לֹו ֵמַחָּטאת

  ד
  

ָּבָרִעים  ְוֶאת ַהַּמיִם ַהּיִָפים, נֹוְתנִין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשּיְֵהא ָׁשמּור
ִמי ֶׁשּנְָׁשרּו ֵכָליו ַּבֶּדֶר . ְוֶאת ַהּצֹונֵן ַּבַחָּמה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֵַחּמּו, ִּבְׁשִביל ֶׁשּיִַּצּנּו

ֲאָבל , ׁשֹוְטָחן ַּבַחָּמה, ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹונָה. ְמַהֵּל ָּבֶהן ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש, ְּבַמיִם
  : א ְכנֶגֶד ָהָעם
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  ה
  

א , ֲאִפּלּו ְבֶעֶׂשר ֲאלּונְִטיאֹות, ץ ְּבֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְריָא ְונְִסַּתֵּפגָהרֹוחֵ 
ֲאָבל ֲעָׂשָרה ְבנֵי ָאָדם ִמְסַּתְּפגִין ַּבֲאלּונְִטית ַאַחת ְּפנֵיֶהם יְֵדיֶהם . יְִביֵאם ְּביָדֹו

  : ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּביָָדן, ְוַרגְֵליֶהם

  ו
  

א ִמְתָּגְרִדין, ין ִּבְבנֵי ֵמַעיִםָסִכין ּוְמַמְׁשְמׁשִ  א ִמְתַעְּמִלין ְו ֵאין יֹוְרִדין . ֲאָבל 
ְוֵאין ַמֲחזִיִרין ֶאת , ְוֵאין ְמַעְּצִבין ֶאת ַהָּקָטן, ְוֵאין עֹוִׂשין ַאִּפְקְטִוזִין, ְלקֹוְרִּדיָמה

, ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכֹו, ןא יְִטְרֵפם ְּבצֹונֵ , ִמי ֶׁשּנְִפְרָקה יָדֹו ְוַרגְלֹו. ַהֶּׁשֶבר
  : ְוִאם נְִתַרָּפא נְִתַרָּפא

  

ׁשם ֶעְׂשִרי ֶּפֶרק   ְוָׁש

  
  א
  

א יֹאַמר לֹו ַהְלֵונִי, ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ַּכֵּדי יַיִן ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן ְוֵכן , ּוִבְלַבד ֶׁש
ַמּנִיַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו  ,ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו. ָהִאָּׁשה ֵמֲחֶבְרָּתּה ִּכָּכרֹות

ַמּנִיַח , ְוֵכן ֶעֶרב ֶּפַסח ִּבירּוָׁשַליִם ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת. ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר ַׁשָּבת
  : ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר יֹום טֹוב, ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו ְונֹוֵטל ֶאת ִּפְסחֹו

  ב
  

א ִמן ַהְּכָתב, ְרָחיו ְוֶאת ַּפְרְּפרֹוָתיו ִמִּפיומֹונֶה ָאָדם ֶאת אֹו ּוֵמִפיס ִעם . ֲאָבל 
א יְִתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ָמנָה גְדֹוָלה ְּכנֶגֶד , ָּבנָיו ְוִעם ְּבנֵי ֵביתֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ּוִבְלַבד ֶׁש

א ַעל , יֹום טֹובּוַמִּטיִלין ֲחָלִׁשים ַעל ַהָּקָדִׁשים ּבְ . ִמּׁשּום ֻקְביָא, ְקַטּנָה ֲאָבל 
  : ַהָּמנֹות
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  ג
  

א יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִלְׂשּכֹר לֹו פֹוֲעִלים, א יְִׂשּכֹר ָאָדם ּפֹוֲעִלים ְּבַׁשָּבת . ְו
ֲאָבל ַמְחִׁשי הּוא , ֵאין ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום ִלְׂשּכֹר ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ֵפרֹות

, ּכֹל ֶׁשֲאנִי זַַּכאי ַּבֲאִמיָרתֹו, ְּכָלל ָאַמר ַאָּבא ָׁשאּול. ְּביָדֹו ּוֵמִביא ֵפרֹות, ִלְׁשמֹר
  : ַרַּׁשאי ֲאנִי ְלַהְחִׁשי ָעָליו

  ד
  

ְוַעל ִעְסֵקי ַהֵּמת ְלָהִביא לֹו ָארֹון , ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום ְלַפֵּקַח ַעל ִעְסֵקי ַכָּלה
ֶאָּלא ִאם ֵּכן , א יְִסּפֹד ָּבֶהן יְִׂשָרֵאל, ְּבַׁשָּבתּגֹוי ֶׁשֵהִביא ֲחִליִלין . ְוַתְכִריִכין

ְוִאם , יִָּקֵבר ּבֹו יְִׂשָרֵאל, ָעׂשּו לֹו ָארֹון ְוָחְפרּו לֹו ֶקֶבר. ָּבאּו ִמָּמקֹום ָקרֹוב
  : א יִָּקֵבר ּבֹו עֹוָלִמית, ִּבְׁשִביל יְִׂשָרֵאל

  ה
  

א יָזִיזּו בֹו ֵאֶבר, ִחין אֹותֹוָסִכין ּוְמִדי, עֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ַהֵּמת . ּוִבְלַבד ֶׁש
קֹוְׁשִרים . ׁשֹוְמִטין ֶאת ַהַּכר ִמַּתְחָּתיו ּוַמִּטיִלין אֹותֹו ַעל ַהחֹל ִּבְׁשִביל ֶׁשּיְַמִּתין

א יֹוִסיף, א ֶׁשּיֲַעֶלה, ֶאת ַהֶּלִחי סֹוְמִכין אֹוָתּה , ְוֵכן קֹוָרה ֶׁשּנְִׁשְּבָרה. ֶאָּלא ֶׁש
א תֹוִסיף, א ֶׁשַּתֲעֶלה, ְּבַסְפָסל אֹו ַּבֲאֻרּכֹות ַהִּמָּטה ֵאין ְמַעְּמִצין ֶאת . ֶאָּלא ֶׁש

א ְבחֹל ִעם יְִציַאת נֶֶפׁש, ַהֵּמת ְּבַׁשָּבת ֲהֵרי זֶה , ְוַהְמַעֵּמץ ִעם יְִציַאת נֶֶפׁש. ְו
  : ׁשֹוֵפ ָּדִמים

  

  עְוַאְרּבַ ם ֶעְׂשִרי ֶּפֶרק

  
  א
  

ְמנִיחֹו ַעל , ְוִאם ֵאין ִעּמֹו נְָכִרי, נֹוֵתן ִּכיסֹו ְלנְָכִרי, ֶהְחִׁשי ַּבֶּדֶרִמי ׁשֶ 
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ְוֶׁשֵאינָן , נֹוֵטל ֶאת ַהֵּכִלים ַהּנִָּטִלין ְּבַׁשָּבת, ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹונָה. ַהֲחמֹור
  : ֵמֲאֵליֶהם ְוַהַּׂשִּקין נֹוְפִלין, ַמִּתיר ֶאת ַהֲחָבִלים, נִָּטִלין ְּבַׁשָּבת

  ב
  

א ֶאת ַהּזִֵרין, ּוְמַפְסְּפִסים ֶאת ַהֵּכִפין, ַמִּתיִרין ְּפִקיֵעי ָעִמיר ִלְפנֵי ְבֵהָמה . ֲאָבל 
א ֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפנֵי ְבֵהָמה א ֶאת ַהַּׁשַחת ְו . ֵּבין ַּדָּקה ֵּבין ַּגָּסה, ֵאין ְמַרְּסִקין 

  : ן ַלַּדָּקהַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר ֶּבָחרּוִבי

  ג
  

א דֹוְרִסין, ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל ְוֵאין ַמְמִרים ֶאת . ֲאָבל ַמְלִעיִטין, ְו
ֲאָבל , ְונֹוְתנִין ַמיִם ַלֻּמְרָסן. ּוְמַהְלְקִטין ַלַּתְרנְגֹוִלין. ֲאָבל ַמְלִעיִטין, ָהֲעגִָלים

ֲאָבל נֹוְתנִין , ם ְוִלְפנֵי יֹונִים ֶׁשַּבּׁשָֹבְוֵאין נֹוְתנִין ַמיִם ִלְפנֵי ְדבֹוִרי. א גֹוְבִלים
  : ִלְפנֵי ֲאָוזִים ְוַתְרנְגֹוִלים ְוִלְפנֵי יֹונֵי ָהְרְּדִסּיֹות

  ד
  

ַרִּבי יְהּוָדה . ְוֶאת ַהּנְֵבָלה ִלְפנֵי ַהְּכָלִבים, ְמַחְּתִכין ֶאת ַהְּדלּוִעין ִלְפנֵי ַהְּבֵהָמה
א ָהיְָתה נְֵבָלה, אֹוֵמר   : ְלִפי ֶׁשֵאינָּה ִמן ַהּמּוָכן, ֲאסּוָרה, ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ִאם 

  ה
  

ּפֹוְקִקין ֶאת . ְונְִׁשָאִלין ִלְדָבִרים ֶׁשֵהן ְלצֶֹר ַהַּׁשָּבת, ְמִפיִרין נְָדִרים ְּבַׁשָּבת
 ּוַמֲעֶׂשה ִביֵמי ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי. ּומֹוְדִדין ֶאת ַהַּמְטִלית ְוֶאת ַהִּמְקֶוה, ַהָּמאֹור

ְוָקְׁשרּו ֶאת , ֶׁשָּפְקקּו ֶאת ַהָּמאֹור ְּבָטִפיחַ , ָצדֹוק ּוִביֵמי ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטנִית
, ּוִמִּדְבֵריֶהן ָלַמְדנּו. ֵליַדע ִאם יֵׁש ַּבִּגיגִית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו, ַהְּמֵקָדה ְבגִֶמי

  : ֶׁשּפֹוְקִקין ּומֹוְדִדין ְוקֹוְׁשִרין ְּבַׁשָּבת
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  תַהַּתֲענִים ְּביֹוד ְוִלּמּוי ִוּדּוה ְּתׁשּובָ 
  

  :יֹאַמרת ַהַּתֲענִים ְּביֹו
  

, ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעּתָ : ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי . ְבקֹלֹו ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ֲחָרָטה גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה, ֲאֵחִרים ְוַהֵּׁשם . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

ָאֵמן ֵּכן יְִהי , זְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםיְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַעַ 
  .ָרצֹון

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי  ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי, ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא ֲאָבל . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ן ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹו. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָּכַעְסנּו ְּבחֹול . ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו

. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ּוְבַׁשָּבת ּוָטְרָפה נְַפֵׁשנּו ְּבַאֵּפנּו
ִצַעְרנּו . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲעַבְדִּתי ֲעבֹוָדה זָָרה ְונְָכִרּיָה. נּוָסַררְ 

ְוַסְרנּו . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ָאב ָוֵאם
א ׁשָ  . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָוה ָלנּוִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ    :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

. עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי. ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן

  :ִמּנֶגֶד ֵעינֶי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוּכָ 
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל , ינּויָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֹתֵ : ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
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ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי , ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: ַחּטֹאָתם
  :ֶקֶדם

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל ֶאת "
  ":ִרְׁשָּתּהָהָאֶרץ ַהּזֹאת לְ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא זְָכֵרנּו ְּבזְִכרֹון טֹוב ִמְּלָפנֶי ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת יְׁשּוָעה , ֱא
ֵהינּו ַאֲהַבת , ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם ּוזְָכר ָלנּו יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת , ֶדיַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ֲעבָ , ַהַּקְדמֹונִים
ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת , ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשּנְִׁשַּבְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרּיָה

  :יְִצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת
ִהים  נִָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויְִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱא

ַוּיֹאֶמר ַקח נָא ֶאת ִּבנְ ֶאת יְִחֽיְד ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת יְִצָחק ְוֶל : ַוּיֹאֶמר ִהֵּנֽנִי
ִרּיָה ְוַהֲֽעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָֽהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶלֽי ֹֽ : ְל ֶאל ֶאֶרץ ַהּמ

ם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוּֽיֲַחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו ַוּיִַּקח ֶאת ְׁשנֵי נְָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת יְִצָחק ַוּיְַׁשּכֵ 
ִהֽים ַּבּיֹום : ְּבנֹו ַויְַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה ַוּיָָקם ַוּיֵֶל ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַֽמר לֹו ָהֱֽא

קַהְּׁשִליִׁשי ַוּיִָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו ַוּיַ  ֹֽ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם : ְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָֽרח
ֶאל נְָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעֽם ַהֲֽחמֹור ַוֲֽאנִי ְוַהּנַַער ֵנְֽלָכה ַעד ּכֹה ְונְִׁשַּתֲֽחֶוה 

דֹו ַוּיִַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֽעָֹלה ַוּיֶָׂשם ַעל יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיִַּקח ְּביָ : ְונָׁשּוָבה ֲאֵליֶכֽם
ַוּיֹאֶמר יְִצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו : ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּֽמֲאֶכֶלת ַוֵּיְֽלכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחָּדֽו

: ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהּנִֶּנֽי ְבנִי ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאּיֵה ַהֶּׂשה ְלעָֹלֽה
ִהים יְִרֶאה ּלֹו הַ  ַוּיָבֹאּו : ֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבנִי ַוֵּיְֽלכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחָּדֽוַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱא

ֹ ֶאת  ִהים ַוּיִֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִּמזְֵּבַח ַוַּיֲֽער ֶאֽל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַֽמר לֹו ָהֱֽא
ַוּיְִׁשַלח : ִצֽיםָהֵֽעִצים ַוַּיֲֽעקֹד ֶאת יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיֶָׂשם אֹתֹו ַעל ַהִּמזְֵּבַח ִמַּמַעל ָלֽעֵ 

ַוּיְִקָרא ֵאָליו ַמְלַא יְהָֹוה : ַאְבָרָהם ֶאת יָדֹו ַוּיִַּקח ֶאת ַהַּמֲֽאֶכֶלת ִלְׁשחֹט ֶאת ְּבנֹֽו
ַוּיֹאֶמר ַאל : ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנֽנִי| יאהדונהי ִמן ַהָּׁשַמיִם ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם 

ִהים ִּתְׁשַלח ָיְֽד ֶאל ַהּנַַער ְוַאל ּתַ  ַעׂש לֹו ְמאּוָמה ִּכי ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכֽי יְֵרא ֱא
א ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבנְ ֶאת יְִחֽיְד ִמֶּמּֽנִי ַוּיִָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו ַוּיְַרא : ַאָּתה ְו

ַאיִל ַוַּיֲֽעֵלהּו ְוִהּנֵה ַאיִל ַאַחר ֶנֱֽאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרנָיו ַוּיֵֶל ַאְבָרָהם ַוּיִַּקח ֶאת הָ 
ַוּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשֽם ַהָּמקֹום ַההּוא יְהָֹוֽה יאהדונהי יְִרֶאה : ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹֽו

ַוּיְִקָרא ַמְלַא יְהָֹוה יאהדונהי : ֲאֶׁשר ֵיָֽאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר יְהָֹוה יאהדונהי ֵיָֽרֶאֽה
ֶמר ִּבי נְִׁשַּבְעִּתי נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ַוּיֹא: ֶאל ַאְבָרָהם ֵׁשנִית ִמן ַהָּׁשָמֽיִם

א ָחַׁשְכָּת ֶאת ִּבנְ ֶאת יְִחיֶדֽ ִּכֽי ָבֵר : יַַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶה ְו
 ֲאָבֶֽרְכ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאֽת זְַרֲע ְּכֽכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהּיָם

יְָבֽיו ֹֽ ְוִהְתָּבֲֽרכּו ְבזְַרֲע ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר : ְויִַרׁש זְַרֲע ֵאת ַׁשַער א
ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב : ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלֽי

ַבע   :ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשֽ
ִהים ְליְִׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּליְָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲֽעקֹב ַוּיֹאֶמר  : ַיֲֽעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנֽנִי| ֱא
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ֵהי ָאִבי ַאל ִּתיָרא ֵמְֽרָדה ִמְצַריְָמה ִּכֽי ְלגֹוי ָּגדֹול  ַוּיֹאֶמר ָאֽנִֹכי ָהֵאל ֱא
ם יְמ ָׁשֽ ה ְויֹוֵסף יִָׁשית יָדֹו ָאֽנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַריְָמה ְוָאֽנִֹכי ַאֽ : ֲאִׂשֽ ַעְל גַם ָע

  .ַעל ֵעיֶנֽי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי, ְוִתְמחֹל ִלי ַעל ָּכל ַחּטֹאַתי, ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ּוְתַרֵחם ָעַלי
ּוִבזְכּות ַאְבָרָהם . אִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהֶׁשָחטָ 
, ֶׁשִהִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָאִבינּו

ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש  ִראׁשֹונָה' ַּתִּציֵלנִי ִמְּׂשֵרָפה ֶׁשִהיא ְּכנֶגֶד אֹות ה
ֶׁשּנֱֶעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח ַלֲעׂשֹות , ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ּוִבזְכּות יְִצָחק ָאִבינּו. ה"ַהַויָ 

. ה"ֶׁשְּבֵׁשם ָקְדְׁש ַהַויָ ' ַּתִּציֵלנִי ֵמֶהֶרג ֶׁשהּוא ְּכנֶגֶד אֹות ו, ְרצֹונְ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
ַּתִּציֵלנִי ֵמֶחנֶק ַהּדֹוֶמה , ֶׁשּגָָלה ְּבגָלּות, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, יֲַעקֹב ָאִבינּו ּוִבזְכּות
ּוִבזְכּות . ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ָקְדְׁש ַהַויָ ' ֶׁשֶחנֶק הּוא ְּכנֶגֶד אֹות ה, ְלגָלּות

ל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ׁשֶ ' ְׁשָלְׁשָּתם ְּביַַחד ַּתִּציֵלנִי ִמְּסִקיָלה ֶׁשִהיא ְּכנֶגֶד אֹות י
ַוֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ). יהוה(ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם "ְויְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַהַהַויָ , ה"ַהַויָ 

ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ְוָׁשב ֵאֶלי ְּבָכל ֵלב ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה גְמּוָרה 
. ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה, ָחָטאִתיּוְׁשֵלָמה ַעל ּכֹל ֲאֶׁשר 

ְואֹוֵמר ְּבַאֲהָבה , ַוֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי עֹל ַמְלכּוְת ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה
ֵהינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד"ְׁשֵלָמה  ָכן ּומּו, "ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ִּתְתָּבַר ָלנֶַצח צּוֵרנּו ַמְלֵּכנּו ְוגֲֹאֵלנּו . ֲאנִי ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ
יְִׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש . ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים
, ְסִקיָלה, זֶה ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדיןּוְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ּבָ . ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ

ַוֲאנְַחנּו ְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים . ְלַמַען ִׁשְמ ְּבַאֲהָבה, ָוֶחנֶק, ֶהֶרג, ְׂשֵרָפה
ּוְמָפֲאִרים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל 

  . ָקדֹוׁש ָאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדי, ּנֹוָראַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוהַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל , ְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָד, ֱא

ְויֵַדע ָּכל . ְרָצְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעּזָ ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַא, ָהָאֶרץ ִּביָקָר
) יצירה(ְויִָבין ָּכל יְצּור ִּכי ַאָּתה יְַצְרּתֹו , )עשיה(ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו 

ֵהי יְִׂשָרֵאל ָמָל) בריאה(ְויֹאַמר ּכֹל ֲאֶׁשר נְָׁשָמה ְּבַאּפֹו  , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
בקליפות ' אפי(ָׁשָלה מָ ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ן"ב' גי(ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל 

) מתפארת(ֵּתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרָת , ְּבִמְצֹוֶתי) מכתר(ַקְּדֵׁשנּו ) להכניעם
, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת, ַׂשֵּמַח נְַפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעָת) מיסוד(ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָב 

ְויֵַחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה , ְּבִמְצֹוֶתי ְוָהֵאר ֵעינֵינּו ְּבתֹוָרֶת ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו
  .ֶאת ְׁשֶמ

ַוּיְִמ : ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפנֵי ְמָל ֶמֶל ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ְמ ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן ַוּיָָמת ָּבַלע ַוּיִ : ֶּבֱֽאדֹום ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדנְָהָֽבה

ה ַוּיָָמת ֻחָׁשם : ַוּיָָמת יֹוָבב ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתֽיָמִנֽי: זֶַרח ִמָּבְצָרֽ
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: ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת ִמְדיָן ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוֽית
הַוּיָָמת ֲהָדד ַוּיִ  ַוּיָָמת ַׂשְמָלה ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ָׁשאּול : ְמ ַּתְחָּתיו ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקֽ

ַוּיָָמת ַּבַעל : ַוּיָָמת ָׁשאּול ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחנָן ֶּבן ַעְכּֽבֹור: ֵמְֽרחֹבֹות ַהּנָָהֽר
ם ִעירֹו ָּפעּו ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהֽיַטְבֵאל ַּבת ָחנָן ֶּבן ַעְכּבֹור ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוׁשֵ 

  :ַמְטֵרד ַּבת ֵמי זָָהֽב
ִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם ְוֵאת ָהָאֶֽרץ ְוָהָאֶרץ ָהֽיְָתה תֹהּו ָובֹהּו : ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמֽיִם ִהים יְִהי  ַוּיֹאֶמר: ְוחֶׁש ַעל ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא ֱא
ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין : אֹור ַוֽיְִהי ֽאֹור ִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוּיְַבֵּדל ֱא ַוּיְַרא ֱא

ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש ָקָרא ָליְָלה ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום : ַהֽחֶׁש ַוּיְִקָרא ֱא
  :ֶאָחֽד

ִהים יְִהי ָרקִ  ַוּיַַעׂש : יַע ְּבתֹו ַהָּמיִם ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמיִם ָלָמֽיִםַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ָהָֽרִקיַע ַוּיְַבֵּדל ֵּבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָֽרִקיַע ּוֵבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר  ֱא

ִהים ָלָֽרִקיַע ָׁשָמיִם ַוֽיְִהי עֶ : ֵמַעל ָלָֽרִקיַע ַוֽיְִהי ֵכֽן ֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ַוּיְִקָרא ֱא
  :ֵׁשִנֽי

ִהים יִָּקוּו ַהַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָֽרֶאה ַהּיַָּבָׁשה  ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים : ַוֽיְִהי ֵכֽן ִהים ַלּיַָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים ַוּיְַרא ֱא ַוּיְִקָרא ֱא
ֹ : ִּכי ֽטֹוב ִהים ַּתְֽדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ַוּי אֶמר ֱא

ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע : ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן
ֶׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ְלִמינֵהּו וַ  ֹֽ ִהים ִּכי ֽטֹובזֶַרע ְלִמינֵהּו ְוֵעץ ע ַוֽיְִהי : ּיְַרא ֱא

י   :ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשֽ
ִהים יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּליְָלה ְוָהיּו  ַוּיֹאֶמר ֱא

יַע ַהָּׁשַמיִם ְלָהִאיר ַעל ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרקִ : ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים ְוָׁשִנֽים
ִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל : ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיַַעׂש ֱא

ַוּיִֵּתן : ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת ַהּֽכֹוָכִבֽים
ִהים ִּבְרִקיַע  ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה : ַהָּׁשָמיִם ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶֽרץאָֹתם ֱא

ִהים ִּכי ֽטֹוב ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר : ּֽוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש ַוּיְַרא ֱא
  : יֹום ְרִביִעֽי

ִהים יְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְועֹוף  יְעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפנֵי ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ַהַּתּנִינִם ַהְּגדִֹלים ְוֵאת ָּכל נֶֶפׁש ַהַֽחּיָה : ְרִקיַע ַהָּׁשָמֽיִם ַוּיְִבָרא ֱא

ִהים  ְרצּו ַהַּמיִם ְלִמֽינֵֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכנָף ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ָהֽרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשֽ
ִהים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמיִם ַּבּיִַּמים ְוָהעֹוף ַויְָבֶר : ִּכי ֽטֹוב אָֹתם ֱא

  : ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשֽי: יִֶרב ָּבָאֶֽרץ
ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְלִמינָּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחֽיְתֹו ֶאֶרץ ְלִמינָּה  ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ֶאת ַחּיַת ָהָאֶרץ ְלִמינָּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה ְוֵאת ָּכל : י ֵכֽןַוֽיְהִ  ַוּיַַעׂש ֱא
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ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים ַנֲֽעֶׂשה ָאָדם : ֶרֶמׂש ָהֲֽאָדָמה ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא
ַמיִם ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו ִבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהּׁשָ 

ִהים ֶאת ָהָֽאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם : ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֽרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶֽרץ ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ָּבָרא אֹתֹו זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אָֹתֽם ִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם : ֱא ַויְָבֶר אָֹתם ֱא

ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלא ּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ֱא
ִהים ִהּנֵה נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב : ּוְבָכל ַחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶֽרץ ַוּיֹאֶמר ֱא

ַע זַָרע זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֹרֵ 
ּֽוְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל : ָלֶכם ִיְֽהיֶה ְלָאְכָלֽה

ִהים ֶאת : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה ֶאת ָּכל יֶֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְַרא ֱא
יָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד ַוֽיְִהי    : ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ

ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר : ַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאֽם ַויְַכל ֱא
ִהים ֶאת יֹום : ָעָׂשה ַוּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה ַויְָבֶר ֱא

ִהים ַלֲֽעֽׂשֹותהַ    :ְּׁשִביִעי ַויְַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
ֶהי ֲאֶׁשר ֽהֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדֽים א ִיְֽהיֶה ְל : ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא

ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָנֽי ל ָּכל ְּתמּונָה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל א ַתֲֽעֶׂשה ְל ֶפסֶ : ֱא
א : ַוֲֽאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲֽאֶׁשר ַּבַּמיִם ִמַּתַחת ָלָאֶֽרץ ֽא ִתְׁשַּתֲֽחֶוה ָלֶהם ְו

ֶהי ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבנִים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים  ָתָֽעְבֵדם ִּכי ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא
ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְל ְׁשֵנֽי ֻלחֹת ֲאָבנִים : ֵּבִעים ְלֽׂשנְָאֽיְוַעל רִ 

אׁשֹנִים  אׁשֹנִים ְוָכַֽתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִרֽ ָּכִרֽ
ינַי ְונִַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל ֶוְהיֵה נָכֹון ַלּבֶֹקר ְוָעִליָת ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר סִ : ֲאֶׁשר ִׁשַּבְֽרּתָ 

א ַיֲֽעֶלה ִעָּמ ְוגַם ִאיׁש ַאל יֵָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצאן : רֹאׁש ָהָהֽר ְוִאיׁש 
אׁשֹנִים : ְוַהָּבָקר ַאל יְִרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַהֽהּוא ַוּיְִפסֹל ְׁשֵנֽי ֻלחֹת ֲאָבנִים ָּכִרֽ

ֶאל ַהר ִסינַי ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה אֹתֹו ַוּיִַּקח ְּביָדֹו ְׁשנֵי ַוּיְַׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר ַוּיַַעל 
ַוַּיֲֽעבֹר : ַוּיֵֶרד יְהָֹוה ֶּבָֽענָן ַוּיְִתיֵַּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוּיְִקָרא ְבֵׁשם יְהָֹוֽה: ֻלחֹת ֲאָבִנֽים

ֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד יְהָֹוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון אֶ ! יְהָֹוה , יְהָֹוה ַעל ָּפנָיו ַוּיְִקָרא 
א יְנֶַּקה ּפֵֹקד ֲעֹון , נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲֽאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה : ֶוֱֽאֶמֽת ְונֵַּקה 

ַויְַמֵהר מֶֹׁשה ַוּיִּקֹד : ָאבֹות ַעל ָּבנִים ְוַעל ְּבנֵי ָבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעֽים
ַוּיֹאֶמר ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ֲאדֹנָי ֵיֶֽל נָא ֲאדֹנָי ְּבִקְרֵּבנּו  :ַאְרָצה ַוּיְִׁשָּתֽחּו

ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָאנִֹכי : ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַֽלְחָּת ַלֲֽעֹונֵנּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּונְַחְלָּתֽנּו
ֽא נְִבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל נֶגֶד ָּכֽל ַעְּמ ֶאֱֽעֶׂשה נְִפָלאֹת ֲאׁשֶ , ּכֵֹרת ְּבִרית ר 

ַהּגֹויִם ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲֽעֵׂשה יְהָֹוה ִּכֽי נֹוָרא הּוא ֲאֶׁשר 
ְׁשָמר ְל ֵאת ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ִהנְנִי גֵֹרׁש ִמָּפנֶי ֶאת : ֲאנִי עֶֹׂשה ִעָּמֽ

ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ִּתְכרת ְּבִרית : ַהְּֽכַנֲֽענִי ְוַהִֽחִּתי ְוַהְּפִרּזִי ְוַהִֽחִּוי ְוַהיְבּוִסֽיָהֱֽאמִֹרי וְ 
ִּכי ֶאת ִמזְְּבחָֹתם : ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ָעֶליָה ֶּפן ִיְֽהיֶה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבֽ

א ִתְֽׁשַּתֲֽחֶוה ְלֵאל : ֶאת ֲאֵׁשָריו ִּתְכרֹֽתּוןִּתּתֹצּון ְוֶאת ַמֵּצֽבָֹתם ְּתַׁשֵּברּון וְ  ִּכי 
ֶּפן ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ְוזָנּו : ַאֵחר ִּכי יְהָֹוה ַקּנָא ְׁשמֹו ֵאל ַקּנָא ֽהּוא
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ֵהיֶהם ְוָקָרא ְל ְוָאַֽכְלָּת ִמּזְִבֽחֹו ֵהיֶהם ְוזְָבחּו ֵלא ֽ נָֹתיו ְוָלַֽקְחָּת ִמּבְ : ַאֲֽחֵרי ֱא
ֵהיֶהֽן, ְלָבנֶי ֽ ֵהיֶהן ְוִהזְנּו ֶאת ָּבנֶי ַאֲֽחֵרי ֱא ֵהי ַמֵּסָכה : ְוזָנּו ְבנָֹתיו ַאֲֽחֵרי ֱא ֱא

ֽ ִּכֽי תֹוִליד ָּבנִים ּוְבנֵי ָבנִים ְונֹֽוַׁשנְֶּתם ָּבָאֶרץ ְוִהְׁשַחֶּתם ַוֲֽעִׂשיֶתם : א ַתֲֽעֶׂשה ָּל
 ֽ ֶהי ְלַהְכִעיֽסֹוֶּפֶסל ְּתמּונַת ּכֹל ַו ַהִֽעידִֹתי ָבֶכם : ֲעִׂשיֶתם ָהַרע ְּבֵעיֵנֽי יְהָֹוה ֱא

אֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם  ֹֽ ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכֽי ָאבֹד ּת
א ַתֲֽאִריֻכן יִָמים ָעֶליָה ִּכי ְבִרים ֶאת ַהּיְַרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה  ֹֽ ֵמֽדּון ע : ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֽ

ְוֵהִפיץ יְהָֹוה ֶאְתֶכם ָּבַֽעִּמים ְונְִׁשַאְרֶּתם ְמֵתי ִמְסָּפר ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר יְנֵַהג יְהָֹוה 
ָּמה ֽא יְִראּון : ֶאְתֶכם ָׁשֽ ִהים ַמֲֽעֵׂשה יְֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר  ַוֲֽעַבְדֶּתם ָׁשם ֱא

 ֹֽ א י א יְִׁשְמעּון ְו א יְִריֻחֽןְו ֶהי : אְכלּון ְו ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת יְהָֹוה ֱא
ַּבַּצר ְל ּוְמָצאּו ּכל ַהְּדָבִרים : ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְֽב ּוְבָכל נְַפֶׁשֽ

ַמְעּתָ  ֶהי ְוָׁשֽ ִּכי ֵאל ַרחּום : ְּבקֹֽלֹו ָהֵאֶּלה ְּבַאֲֽחִרית ַהּיִָמים ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא
א יְִׁשַּכח ֶאת ְּבִרית ֲאבֶֹתי ֲאֶׁשר  א יְַׁשִחיֶת ְו א יְַרְּפ ְו ֶהי  יְהָֹוה ֱא

אׁשֹנִים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפנֶי ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר : נְִׁשַּבע ָלֶהֽם ִּכי ְׁשַאל נָא ְליִָמים ִרֽ
ִהים ָאָדם ַעל ָהָארֶ  ץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמיִם ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמיִם ֲהִנְֽהיָה ָּבָרא ֱא

הּו ֹֽ ִהים ְמַדֵּבר ִמּתֹו : ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהּזֶה אֹו ֲהנְִׁשַמע ָּכמ ֲהָׁשַמֽע ָעם קֹול ֱא
ִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ : ָהֵאׁש ַּכֲֽאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ַאָּתה ַוֶּיִֽחי ֶרב אֹו ֲהנִָּסה ֱא

ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבֽמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ּוְבֽמֹוָרִאים 
ֵהיֶכם ְּבִמְצַריִם ְלֵעיֶנֽי ֽ ַאָּתה ָהְרֵאָת : ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם יְהָֹוה ֱא

ִהים ֵאין עֹו ִמן ַהָּׁשַמיִם ִהְׁשִמֽיֲע ֶאת קֹלֹו : ד ִמְּלַבּֽדֹוָלַדַעת ִּכי יְהָֹוה הּוא ָהֱֽא
: ְליְַּסֶרָּך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲא ֶאת ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת ִמּתֹו ָהֵאֽׁש

ָּגדֹל ְוַתַחת ִּכי ָאַהב ֶאת ֲאבֶֹתי ַוּיְִבַחר ְּבזְַרעֹו ַאֲֽחָריו ַוּיֹוִצֲֽא ְּבָפנָיו ְּבכֹחֹו הַ 
יִם ְלהֹוִריׁש ּגֹויִם ְּגדִֹלים ַוֲֽעֻצִמים ִמְּמ ִמָּפנֶי ַלֲֽהִבֽיֲא ָלֶֽתת ְל ֶאת : ִמִּמְצָרֽ

בָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי יְהָֹוה הּוא : ַאְרָצם ַנֲֽחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזֽה ְוָיַֽדְעָּת ַהּיֹום ַוֲֽהֵׁשֽ
ִהים ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ְוַעל הָ  ַמְרָּת ֶאת ֻחָּקיו ְוֶאת : ָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין ֽעֹודָהֱֽא ְוָׁשֽ

ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ֲאֶׁשר יִיַטב ְל ּוְלָבנֶי ַאֲֽחֶרי ּוְלַמַען ַּתֲֽאִרי 
ֶהי נֵֹתן ְל ָּכל ַהּיִָמֽים   :יִָמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא

אֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם זְִקנֵיֶכם ַאֶּתם נִָּצבִ  ֵהיֶכם ָרֽ ֽ ים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱא
ַטְּפֶכם נְֵׁשיֶכם ְוגְֵר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲֽחנֶי ֵמֽחֵֹטב : ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש יְִׂשָרֵאֽל

ֶהי ּו: ֵעֶצי ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמֽי ְבָאָֽלתֹו ֲאֶׁשר יְהָֹוה ְלָעְבְר ִּבְבִרית יְהָֹוה ֱא
ֶהי ּכֵֹרת ִעְּמ ַהּיֹֽום ְת ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְֽהיֶה ְּל : ֱא ֹֽ ים א ְלַמַען ָהִקֽ

ב ֹֽ ִהים ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר ָל ְוַכֲֽאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲֽאבֶֹתי ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּֽוְלַיֲֽעק : ֵלֽא
א ִאְּתֶכם ְלַבּדְ  ִּכי ֶאת : ֶכם ָאֽנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָֽאָלה ַהּזֹֽאתְו

ֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאינֶּנּו ּפֹה ִעָּמנּו  ֲאֶׁשר יְֶׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱא
ם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ִּכֽי ַאֶּתם יְַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר יַָׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִ : ַהּיֹֽום

ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵֽליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן : ְּבֶקֶרב ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתֽם
ֶּפן יֵׁש ָּבֶכם ִאיׁש ֽאֹו ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר : ֶּכֶסף ְוזָָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהֽם

ֵהי ַהּגֹויִם ָהֵהם ֶּפן יֵׁש  ְלָבבֹו פֹנֶה ַהּיֹום ֵמִעם ֵהינּו ָלֶלֶכת ַלֲֽעבד ֶאת ֱא יְהָֹוה ֱא
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ְוָהיָה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָֽאָלה ַהּזֹאת ְוִהְתָּבֵר : ָּבֶכם ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה ראׁש ְוַלֲֽעָנֽה
ן ְספֹות ָהָֽרָוה ֶאת ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְֽהיֶה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵל ְלַמעַ 

ַח לֹו ִּכי ָאז יְֶעַׁשן ַאף יְהָֹוה ְוִקנְָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא : ַהְּצֵמָאֽה ֽא יֹאֶבה יְהָֹוה ְס
ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהּזֶה ּוָמָחה יְהָֹוה ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת 

ָעה ִמּכֹל ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל ְּככֹל ָאלֹות ַהְּבִרית ְוִהְבִּדילֹו יְהָֹוה ְלרָ : ַהָּׁשָמֽיִם
ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲֽחרֹון ְּבנֵיֶכם ֲאֶׁשר יָקּומּו : ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזֽה

ֵמַאֲחֵריֶכם ְוַהּנְָכִרי ֲאֶׁשר יָבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת ַמּכֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא ְוֶאת 
א : יָה ֲאֶׁשר ִחָּלה יְהָֹוה ָּבּֽהַּתֲחֻלאֶ  א ִתּזַָרע ְו ָּגְפִרית ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה 

א ַיֲֽעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב ּֽכְַמְהֵּפַכת ְסדם ַוֲֽעמָֹרה ַאְדָמה ּוְצבִֹוים ֲאֶׁשר  ַתְצִמַח ְו
ַעל ֶמה ָעָׂשה יְהָֹוה ָּכָכה ָלָאֶרץ  ְוָאְֽמרּו ָּכל ַהּגֹויִם: ָהַפ יְהָֹוה ְּבַאּפֹו ּוַבֲֽחָמֽתֹו

ֵהי : ַהּזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזֽה ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעֽזְבּו ֶאת ְּבִרית יְהָֹוה ֱא
יִם ִהים : ֲאבָֹתם ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם ְּבֽהֹוִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרֽ ַוֵּיְֽלכּו ַוַּיַֽעְבדּו ֱא

 ֽ א ָחַלק ָלֶהֽםֲאֵחִרים ַוִּי ֽא יְָדעּום ְו ִהים ֲאֶׁשר  ַוִּיַֽחר ַאף : ְׁשַּתֲֽחוּו ָלֶהם ֱא
ַוּיְִּתֵׁשם : יְהָֹוה ָּבָאֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָּכל ַהְּקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזֽה

ִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַּכּיֹום יְהָֹוה ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוּיַׁשְ 
נֵיֹנֹּו ַעד עֹוָלם ַלֲֽעׂשֹות ֶאת ָּכל : ַהֶּזֽה ָֹ ב ְ ֹ ּוֹ ת ָלנֹּו ֵהינּו ְוַהּנִגְ ַהּנְִסָּתרֹת ַלֽיהָֹוה ֱא

  :ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹֽאת
ֲאֶׁשר נַָתִּתי ְלָפנֶי  ְוָהיָה ִכֽי יָבֹאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה

ָּמה ֶהי ָׁשֽ בָֹת ֶאל ְלָבֶב ְּבָכל ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ִהִּֽדֽיֲח יְהָֹוה ֱא ְוַׁשְבָּת ַעד : ַוֲֽהֵׁשֽ
ַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבנֶי ְּבָכל  ֶהי ְוָׁשֽ יְהָֹוה ֱא

ֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל : נְַפֶׁשֽ ְלָבְֽב ּוְבָכל ֶהי ֶאת ְׁשֽבּוְת ְוִרֽ ְוָׁשב יְהָֹוה ֱא
ָּמה ֶהי ָׁשֽ ִאם ִיְֽהיֶה ִנַּֽדֲֽח ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמיִם ִמָּׁשם : ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפֽיְצ יְהָֹוה ֱא

ֶהי ּוִמָּׁשם יִָּקֶחֽ ֽ : יְַקֶּבְצ יְהָֹוה ֱא ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֶו ֱהִבֽיֲא יְהָֹוה ֱא
ֶהי ֶאת : ְוֵהיִטְֽב ְוִהְרְּב ֵמֲֽאבֶֹתֽי, ָיְֽרׁשּו ֲאבֶֹתי ִוֽיִרְׁשָּתּה ּוָמל יְהָֹוה ֱא

ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ּוְבָכל נְַפְׁש  ְלָבְֽב ְוֶאת ְלַבב זְַרֶע ְלַאֲֽהָבה ֶאת יְהָֹוה ֱא
יְֶבי ְוַעל ֽׂשנְֶאי : ַען ַחֶּיֽיְלמַ  ֹֽ ֶהי ֵאת ָּכל ָהָֽאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל א ְונַָתן יְהָֹוה ֱא

ַמְעָּת ְּבקֹול יְהָֹוה ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר : ֲאֶׁשר ְרָדֽפּו ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשֽ
ֶהי ְּבכֹל ַמֲֽעֵׂשה יֶָד ִּבְפִרי ִבְטנְ ּוִבְפִרי ְוהֹוִתֽיְר יְהָֹוה : ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹֽום ֱא

ְבֶהְמְּת ּוִבְפִרי ַאְדָמְֽת ְלטָֹבה ִּכי יָׁשּוב יְהָֹוה ָלׂשּוׂש ָעֶלי ְלטֹוב ַּכֲֽאֶׁשר ָׂשׂש 
ֶהי ִלְׁשמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ַהּכְ : ַעל ֲאבֶֹתֽי תּוָבה ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול יְהָֹוה ֱא

ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ּוְבָכל נְַפֶׁשֽ   :ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶה ִּכי ָתׁשּוב ֶאל יְהָֹוה ֱא
ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּֽתֹוֲעַבת יְהָֹוה ַמֲֽעֵׂשה יְֵדי ָחָרׁש ְוָׂשם 

ַעד ָמַתי , ַּגׁש ֵאִֽלּיָהּו ֶאל ָּכל ָהָעם ַוּיֹאֶמרַוּיִ : ַּבָּסֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְֽמרּו ָאֵמֽן
ִהים ְלכּו ַאֲֽחָריו ְסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים ִאם יְהָֹוה ָהֱֽא ֹֽ ְוִאם ַהַּבַעל , ַאֶּתם ּפ

ֽא ָענּו ָהָעם אֹתֹו ָּדָבֽר ַוּיאֶמר ֵאִֽלּיָהּו ֶאל ָהָעם ֲאנִי נֹוַתְרִּתי : ְלכּו ַאֲֽחָריו ְו
ְויְִּתנּו ָלנּו ְׁשנַיִם : יא ַלֽיהָֹוה ְלַבִּדי ּונְִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲֽחִמִּׁשים ִאֽיׁשנָבִ 
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א יִָׂשימּו  ָּפִרים ְויְִבֲֽחרּו ָלֶהם ַהָּפר ָהֶֽאָחד ִוֽינְַּתֻחהּו ְויִָׂשימּו ַעל ָהֵעִצים ְוֵאׁש 
יםַוֲֽאנִי ֶאֱֽעֶׂשה ֶאת ַהָּפר ָהֶֽאָחד ְוָנֽתַ  א ָאִׂשֽ ּוְקָראֶתם : ִּתי ַעל ָהֵעִצים ְוֵאׁש 

ִהים ֲאֶׁשר ַיֲֽענֶה ָבֵאׁש הּוא  ֵהיֶכם ַוֲֽאנִי ֶאְקָרא ְבֵׁשם יְהָֹוה ְוָהיָה ָהֱֽא ֽ ְּבֵׁשם ֱא
ִהים ַוּיַַען ָּכל ָהָעם ַוּיֹֽאְמרּו טֹוב ַהָּדָבֽר ַוּיֹאֶמר ֵאִֽלּיָהּו ִלנְִביֵאי ַהַּבַעל : ָהֱֽא

ֵהיֶכם ַּבֽ  ֽ אׁשֹנָה ִּכי ַאֶּתם ָהַֽרִּבים ְוִקְראּו ְּבֵׁשם ֱא ֲחרּו ָלֶכם ַהָּפר ָהֶֽאָחד ַוֲֽעׂשּו ִרֽ
ימּו א ָתִׂשֽ ַוּיְִקחּו ֶאת ַהָּפר ֲאֶׁשר נַָתן ָלֶהם ַוַּיֲֽעׂשּו ַוּיְִקְראּו ְבֵׁשֽם ַהַּבַעל : ְוֵאׁש 

ל ֲענֵנּו ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹנֶה ַויְַפְּסחּו ַעל ֵמַֽהּבֶקר ְוַעד ַהָּצֳֽהַריִם ֵלאמֹר ַהַּבעַ 
ַויְִהי ַבָּצֳֽהַריִם ַויְַהֵּתל ָּבֶהם ֵאִֽלּיָהּו ַוּיֹאֶמר ִקְראּו ְבֽקֹול : ַהִּמזְֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה

ִהים הּוא  ץִּכֽי ִׂשיַח ְוִכי ִׂשיג לֹו ְוִכֽי ֶדֶר לֹו אּוַלי יֵָׁשן הּוא וְ , ָּגדֹול ִּכֽי ֱא : יִָקֽ
ַוּיְִקְראּו ְּבקֹול ָּגדֹול ַוִּיְֽתּגְֹדדּו ְּכִמְׁשָּפָטם ַּבֲֽחָרבֹות ּוָבְֽרָמִחים ַעד ְׁשָפ ָּדם 

ַוֽיְִהי ַּכֲֽעבֹר ַהָּצֳֽהַריִם ַוִּיְֽתנְַּבאּו ַעד ַלֲֽעלֹות ַהִּמנְָחה ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹנֶה : ֲעֵליֶהֽם
ֶׁשב ַוּיְִּגׁשּו ָכל ָהָעם ֵאָליו ַויְַרֵּפא , ּיָהּו ְלָכל ָהָעם ְּגׁשּו ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ֵאֽלִ : ְוֵאין ָקֽ

ַוּיִַּקח ֵאִֽלּיָהּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבנִים ְּכִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵנֽי : ֶאת ִמזְַּבח יְהָֹוה ֶהָֽהֽרּוס
ַוּיְִבנֶה ֶאת : ְׁשֶמַֽיֲֽעקֹב ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר יְהָֹוה ֵאָליו ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ִיְֽהיֶה 

: ָהֲֽאָבנִים ִמזְֵּבַח ְּבֵׁשם יְהָֹוה ַוּיַַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתיִם זֶַרע ָסִביב ַלִּמזְֵּבֽחַ 
ֹ ֶאת ָהֵֽעִצים ַויְנַַּתח ֶאת ַהָּפר ַוּיֶָׂשם ַעל ָהֵֽעִצֽים ַוּיֹאֶמר ִמְלאּו ַאְרָּבָעה : ַוַּיֲֽער

ַעל ָהֽעָֹלה ְוַעל ָהֵֽעִצים ַוּיאֶמר ְׁשנּו ַוּיְִׁשנּו ַוּיֹאֶמר ַׁשֵּלׁשּו ַכִּדים ַמיִם ְוִיְֽצקּו 
ַויְִהי ַּבֲֽעלֹות : ַוֵּיְֽלכּו ַהַּמיִם ָסִביב ַלִּמזְֵּבַח ְוגַם ֶאת ַהְּתָעָלה ִמֵּלא ָמֽיִם: ַויְַׁשֵּלֽׁשּו

ֵהי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהִּמנְָחה ַוּיִַּגׁש ֵאִֽלּיָהּו ַהּנִָביא ַוּיֹאַמר יְהָֹוה ֱא
ִהים ְּביְִׂשָרֵאל ַוֲֽאנִי ַעְבֶּד ּוִבְדָבְר ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים  יִָּוַדע ִּכֽי ַאָּתה ֱא

ִהים, ֲענֵנִי יְהָֹוה ֲענֵנִי: ָהֵאֶּֽלה ְוַאָּתה , ְוֵיְֽדעּו ָהָעם ַהּזֶה ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה ָהֱֽא
ַרִּנֽיתהֲ  ֹֽ ַוִּתּפֹל ֵאׁש יְהָֹוה ַוּתאַכל ֶאת ָהֽעָֹלה ְוֶאת ָהֵֽעִצים ְוֶאת : ִסּבָת ֶאת ִלָּבם ֲאח

ַוּיְַרא ָּכל ָהָעם ַוּיְִּפלּו ַעל : ָהֲֽאָבנִים ְוֶאת ֶהָֽעָפר ְוֶאת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ַּבְּתָעָלה ִלֵחָֽכה
ִהים יְ  ִהֽיםְּפנֵיֶהם ַוּיֹאְמרּו יְהָֹוה הּוא ָהֱֽא   :הָֹוה הּוא ָהֱֽא

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות : יְהָֹוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱא
: ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה: ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון יְִהיּו : ֱא
  .צּוִרי ְוגֹוֲאִלייְהָֹוה יאהדונהי . ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
  

ׁש ֵמאֹות ְוֶאָחד ַּתֲענִּיֹות ַויֲַעמֹוד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמעֲ    :ָרב ְויֹאַמריִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִּפְדיֹון ְׁש
  

ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה
ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ת ְׁשָטָפְתנִיְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹולֶ 
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ַהי ָּפנַי . ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ְל יְהָֹוה . יִםִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשמָ . ֵאֶלי

ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה . יאהדונהי ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִים
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות. ֶאְצַטָּדק . ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו

א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי א ַתֲעֶׂשהְוָעַבְרּתִ . ִלְדָבֶרי  . י ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין

ְלַהִּפיל ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי . ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות . נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

. ֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורנְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה הָ 
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֶחְרַּפת ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי . ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי. נְעּוַרי ַהי ֵוא א , ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ִּכי 

א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה , ְו
ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר , ָׂשר ָוָדםִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמּבָ , ָׂשָטן ִהְצִליחַ 

ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש . ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ְלֵאל נֵָכר, ַעל ִמְצֹוֶתי
ָחָטאִתי ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ , ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי

ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת . ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב : ִּדְכִתיב, ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים

חַ ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר . ֱא
ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ 

ה ְלַקֵּבל ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוטָ , ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
  . ָׁשִבים

  
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט , ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
א יְִצַּדק ְלפָ  ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב . נֶי ָּכל ָחיֶאת ַעְבֶּד ִּכי 

ִּבְרַּכי , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי. ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי
נֶי ִמעּוט ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלפָ . ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן

ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו . ַהָּקדֹוׁש

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי . ת ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהםְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹו
ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב

ִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה לְ , ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו . ֵאּלּו

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , ִהְתַעּנֵיִתי
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יּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון יִהְ , ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר . ַהַּתֲענִּיֹות

ַּבְּקִלּפֹות ַעל  ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו. רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי , יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם , ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
יִל 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ַהָּקדֹוׁש ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ 

ְצפּונְ ְּתַמֵּלא 'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'ּבָ 
ַקֵּבץ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ִבְטנָם

) א"ארארית(ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'טְ 
. ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ 

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ַע ְּתִפָּלהָּברּו ׁשֹומֵ , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה
  .ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  

  

  :ויאמר, ָרגִילכּוְלַהְמִׁשיך , ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו
  

, ְקֻדָּׁשָתּהּוַמה ִהיא . ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, ֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹות ֵהן
ַמה ֶּׁשֵאין ְמִביִאין ֵּכן ִמָּכל , ֶׁשְּמִביִאים ִמֶּמּנָה ָהעֶֹמר ְוַהִּבּכּוִרים ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם

ֶׁשְּמַׁשְּלִחין ִמּתֹוָכן ֶאת , ֲעיָרֹות ַהֻּמָּקפֹות חֹוָמה ְמֻקָּדׁשֹות ִמֶּמּנָה: ָהֲאָרצֹות
ִלְפנִים : ֵאין ַמֲחזִיִרין אֹותֹו, יָָצא. ַעד ֶׁשּיְִרצּוּוְמַסְּבִבין ְלתֹוָכן ֵמת , ַהְּמצֹוָרִעים

ַהר ַהַּביִת . ֶׁשאֹוְכִלים ָׁשם ָקָדִׁשים ַקִּלים ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי, ִמן ַהחֹוָמה ְמֻקָּדׁש ֵמֶהם
 ַהֵחיל ְמֻקָּדׁש. ֶׁשֵאין זִָבים ְוזָבֹות נִּדֹות ְויֹוְלדֹות נְִכנִָסים ְלָׁשם, ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו

ֶׁשֵאין , ֲעזַָרת נִָׁשים ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמּנּו. ֶׁשֵאין ּגֹויִם ּוְטֵמא ֵמת נְִכנִָסים ְלָׁשם, ִמֶּמּנּו
ֲעזַָרת יְִׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת . ְוֵאין ַחּיִָבים ָעֶליָה ַחָּטאת, ְטבּול יֹום נְִכנָס ְלָׁשם

ֲעזַָרת ַהּכֲֹהנִים . ַחּיִָבין ָעֶליָה ַחָּטאתוְ , ֶׁשֵאין ְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים נְִכנָס ְלָׁשם, ִמֶּמּנָה
ִלְסִמיָכה , ֶׁשֵאין יְִׂשָרֵאל נְִכנִָסים ְלָׁשם ֶאָּלא ִבְׁשַעת ָצְרֵכיֶהם, ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמּנָה

ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי מּוִמין , ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנָה: ִלְׁשִחיָטה ְוִלְתנּוָפה
א , ַהֵהיָכל ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו. ֵעי רֹאׁש נְִכנִָסים ְלָׁשםּוְפרּו ֶׁשֵאין נְִכנָס ְלָׁשם ֶׁש

ֶׁשֵאין נְִכנָס ְלָׁשם ֶאָּלא כֵֹהן , קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְמֻקָּדׁש ֵמֶהם. ְרחּוץ יַָדיִם ְוַרגְָליִם
ַּבֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ֵּבין , יֹוֵסיָאַמר ַרִּבי . ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה

, ּוְׁשתּויֵי יַיִן, ּוְפרּוֵעי רֹאׁש, ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי מּוִמין, ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח ָׁשֶוה ַלֵהיָכל
א ְרחּוץ יַָדיִם ְוַרגְַליִם נְִכנִָסין ְלָׁשם ּופֹוְרִׁשין ִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח , ְוֶׁש

  :ָרהִּבְׁשַעת ַהְקטָ 
  

, ְּגבּוָרה, ֶחֶסד, ִּבינָה, ָחְכָמה, ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶּכֶתרל יְַדִליק ֶעֶׂשר נֵרֹות בהתאם
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  . יְסֹוד ּוַמְלכּות, הֹוד, נֶַצח, ִּתְפֶאֶרת
 )32 עמוד(ְוַאְּדָרא זּוָטא  )109 עמוד(ַהָּׁשבּועֹות   ֶׁשל ָחג"ַאָחר ָּכ יְִלַמד ְּפסּוֵקי ַהְּתנַ 

  .ִלְלמֹוד ַהְּתִהִּלים ּכּוּלֹו לְויְִׁשַּתּדֵ  ,םַּבֵּׁשִדי ַעְצמֹוא ֶׁשִּטּמֵ י ְלמִ ן ְּבִתּקּום ַהּמֹוִפיִעי
  :ַאָחר ָּכ יֹאַמר

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְלָפנֶי 
יְִתעֹוֵרר , ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ּדְ . ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' סֹוד ב
ִהים ְּדֵהִהי ִׁשים אֹוִתּיֹות , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ֶּדֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש

ִהים ְּבִמּלּויָם   .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא
  

א יֹוִציֵאם ְּבִפיו ֶאָּלא יְַהְרֵהר ְּבִלּבֹו   דְלבַ ּבִ  ֵׁשמֹות ֵאּלּו 

  

  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם

  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם

  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם

  אלף למד הה יוד מם      אלף למד הה יוד מם

  אלף למד הה יוד מם       אלף למד הה יוד מם

  

ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , ִמַּמְדֵרָגהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה 
ְּדבֹוֵרר אֶֹכל , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות

, ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ְוזִָריק ְּפסֶֹלת
, ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַאַחר ַמְדֵרגָהַמְדֵרגָה 

ְוָלֵתת , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי
ת ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹו

ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע , ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
נְַדֵּבר , ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , ִּתְׁשַמעְוַאָּתה 
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
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  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  
ֶּבן ְּכִסיל , ּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּואָ 

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ּתּוגַת ִאּמֹו
ָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ּוְבטּוְב הַ , ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי

ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים 
, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל

 ֹ א ְלא א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות , ֶר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּוְו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל , ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר ּדִ , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו
יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי 

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא , ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ַלעֲ 

ֵּכן , ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ּוְפָׁשֵעינּו
ֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ִפי ְוֶהגְי-יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. יְִהי ָרצֹון

  :ְוגֲֹאִלי
  

  .יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבָרצֹון' יְַפִריׁש ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים יְִרֵאי ָׁשַמיִם וה
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