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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
   "ַּתנַד ִלּמּור ֵסדֶ                      

  תָׁשבּועֹול ֵליל ׁשֶ                      
  

                               ~  
  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     

  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

, 0527661162 :תל אביב 0544868812, 0526062609 :אשדוד
 כפר שלם, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073
 דיזינגוף 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662
, 0504119180 :בני ברק 0523235040: רמת גן 0548451505
 0527130050 0527609576, 025383598 :ירושלים 0527698522

 :נתניה 0533104927, 0533147431 ,0527119090 :חולון
, 0526501123 :חדרה 0526736537 0538267213, 0508510663
 :םיגבעתי 0525969526, 0548598852, 0586007019
 0526764048 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125

 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון 0524594899 :ערד
 0543454026 :קריית שלום 0548432037 :ראשון לציון 0525933847

: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 0504124998: קרית אתא
בית , בקעת הירדן, 0583274164, 0583229308: בת ים 0528624262
 0583245227: רכסים 0509036663, 0533343548: שאן והסביבה

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
  0524027676: תל מונד 0548463014

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in:  
Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, +19174458900, 
+19179351230 Spanish: 00-972-523145665 

  
  0523145665שאלות בנוגע לענייני התיקונים ניתן לפנות אל 
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 ת בכף בוהודים רבים לתקן ולהנצל משנים רים מתקנים ומזכים ירב
היו שותפים בתרומה !! אל תפספסו. ויסורים קשים גלגולים, הקלע

בזיכוי הרבים הנרחב והעצום בארץ ובעולם ' ברית עולם'לארגון 
החל מתיקוני הברית השייכים , גברים ונשיםשל ספרי תיקונים ל

אי , גילוח בתער, קעקוע, גויה, לההפ, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
, י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים

 10תרמתם ! זכרו . ועודרבינו יוסף חיים , יהודה פתיה‘ ר, ש“הרש
רפואה , ניתן להקדיש להצלחה!  ויותר יהודים 3הצלתם בלבד ושח 
 0524701719,  0527661162 :הפקדה\תרומה במזומן. נ“ולע

 לספרי התיקונים במייל:britolam100@gmail.com,  
 בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

ברית 'נקיה חובקת עולם קבוצת וואטסאפ י הצטרפות ל“או ע\ו
   0508743073: שלחו הודעה' עולם

לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת  קו טלפון יחודי ועולמי  •
 שיעורי הרב יוסף שני, אמונה, הלכות, צניעות, עינים, ברית קודש

, תקשורהאיסור ב( יהדות או מיסטיקה, מוסר, תורת הסוד, א"שליט
. 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד, רייקי, קטורת בכור, שדים

המספר לכמה שיותר  את העבירמצוה גדולה לזכות יהודים ול
  . ּות לעינייני תקשורתאם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשר. אנשים

נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון  •
באזור  לקיום תיקון, ךבאזור מפיצה \ להיות מפיץ, בהצלחה
קריאת כוונות , תיקוני עוונות בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

  0527661162: ועוד תקשור ,סיאנסים ,איסור כישופים, שמע
 • For correction's guidance in English call 00-972-

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
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 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. חרילצורך מס לא
 .להעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה לזיכוי הרבים מותר, בו
 

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 וקשתהקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המב. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

 ורוסית אנגליתניתן להאזין גם ב. מתעדכנת תדיר
(Available also in English and Russian)  

  ברךשער דרך ההתבטלות להשם ית :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  

  
  

                                                           'ולםברית ע'ארגון י "ענערך           
  של רבינו יוסף חיים ועוד' לשון חכמים'לוקט בעיקר מהספר         
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  םִענְיָנִין ּתֹוכֵ 
  
  

      6                                     ֶׁשל ֵליל ָׁשבּועֹות "ֵסֶדר ִלּמּוד ַּתנַ 
  40                                          הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
42                                         הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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   ְלֵליל ָׁשבּועֹות"ָּתנָ                                    
  

  
  

ִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם ְוֵאת ָהָאֶֽרץ ָהֽיְָתה תֹהּו ָובֹהּו  ְוָהָאֶרץ: ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא
ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְוחֶׁש ַעל ִהים : ְּפנֵי ַהָּמֽיִם ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ֶאת: ֽאֹור אֹור ַוֽיְִהי יְִהי ִהים ֵּבין  ָהאֹור ִּכי ַוּיְַרא ֱא טֹוב ַוּיְַבֵּדל ֱא
ִהים: ָהאֹור ּוֵבין ַהֽחֶׁש ֶעֶרב  ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש ָקָרא ָליְָלה ַוֽיְִהי ַוּיְִקָרא ֱא

  :בֶֹקר יֹום ֶאָחֽד ַוֽיְִהי
  

ִהים יְִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהָּמיִם ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמיִם ָלָמֽיִם ַוּיַַעׂש : ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת יַע ּוֵבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָהָֽרִקיַע ַוּיְַבֵּדל ֵּבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָֽרקִ  ֱא

ִהים ָלָֽרִקיַע ָׁשָמיִם ַוֽיְִהי: ֵכֽן ֵמַעל ָלָֽרִקיַע ַוֽיְִהי בֶֹקר  ֶעֶרב ַוֽיְִהי ַוּיְִקָרא ֱא
  :יֹום ֵׁשִנֽי

  
ִהים יִָּקוּו ַהַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָֽרֶאה ַהּיַָּבָׁשה  ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים: ֵכֽן ַוֽיְִהי ַלּיַָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים ַוּיְַרא  ַוּיְִקָרא ֱא
ִהים ִּכי ִהים ַּתְֽדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ֵעץ : ֽטֹוב ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא

ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ וַ : ֵכֽן ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי בֹו ַעל ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר זְַרעֹו
ֶֹֽׂשה בֹו ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא  ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ְלִמינֵהּו ְוֵעץ ע

ִהים ִּכי י ֶעֶרב ַוֽיְִהי ַוֽיְִהי: ֽטֹוב ֱא   :בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשֽ
  

ִהים יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּליְָלה  ַוּיֹאֶמר ֱא
ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם : ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים ְוָׁשִנֽים

ִהים ֶאת: ֵכֽן ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ְלָהִאיר ַעל  ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ֶאת ַוּיַַעׂש ֱא
ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת  ֹום ְוֶאתַהָּמאֹור ַהּגָדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּי

ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמיִם ְלָהִאיר ַעל: ַהּֽכֹוָכִבֽים ְוִלְמׁשֹל : ָהָאֶֽרץ ַוּיִֵּתן אָֹתם ֱא
ִהים ִּכי ֽ : ֽטֹוב ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה ּֽוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש ַוּיְַרא ֱא  יְִהיַו

  : בֶֹקר יֹום ְרִביִעֽי ֶעֶרב ַוֽיְִהי
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ִהים יְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְועֹוף יְעֹוֵפף ַעל  ָהָאֶרץ ַעל ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת: ְּפנֵי ְרִקיַע ַהָּׁשָמֽיִם נֶֶפׁש  ַהַּתּנִינִם ַהְּגדִֹלים ְוֵאת ָּכל ַוּיְִבָרא ֱא

ְרצּו ַהַּמיִם ְלִמֽינֵֶהם ְוֵאת ָּכלָהֽרֶֹמֶׂשת  ַהַֽחּיָה עֹוף ָּכנָף ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא  ֲאֶׁשר ָׁשֽ
ִהים ִּכי ִהים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת: ֽטֹוב ֱא ַהַּמיִם  ַויְָבֶר אָֹתם ֱא

י ֶעֶרב ַוֽיְִהי ַוֽיְִהי: ַּבּיִַּמים ְוָהעֹוף יִֶרב ָּבָאֶֽרץ   : בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשֽ
  

ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְלִמינָּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחֽיְתֹו ֶאֶרץ  ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת: ֵכֽן ְלִמינָּה ַוֽיְִהי ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה  ַחּיַת ָהָאֶרץ ְלִמינָּה ְוֶאת ַוּיַַעׂש ֱא

ִהים  ְוֵאת ָּכל ִהים ַנֲֽעֶׂשה : ֽטֹוב ִּכיֶרֶמׂש ָהֲֽאָדָמה ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא
ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו ִבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל 

ִהים: ָהָאֶֽרץ ָהֶרֶמׂש ָהֽרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ְּבַצְלמֹו  ָהָֽאָדם ֶאת ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ּבָ  ִהים : ָרא אֹתֹו זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אָֹתֽםְּבֶצֶלם ֱא ַויְָבֶר אָֹתם ֱא

ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדגַת ַהּיָם  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא
ִהים ִהּנֵה נָתַ : ָהָאֶֽרץ ַחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַעל ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְבָכל ִּתי ַוּיֹאֶמר ֱא

 ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָּכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ְּפנֵי ָכל זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶׁשר ַעל ֵעֶׂשב ָּכל ָלֶכם ֶאת
עֹוף  ַחּיַת ָהָאֶרץ ּוְלָכל ּֽוְלָכל: ֵעץ זֵֹרַע זַָרע ָלֶכם ִיְֽהיֶה ְלָאְכָלֽה ּבֹו ְפִרי

יֶֶרק ֵעֶׂשב  ָּכל ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה ֶאת רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל
ִהים ֶאת: ֵכֽן ְלָאְכָלה ַוֽיְִהי  טֹוב ְמאֹד ַוֽיְִהי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה ָּכל ַוּיְַרא ֱא

י ֶעֶרב ַוֽיְִהי   : בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ
  

ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו : ְצָבָאֽם ַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ַויְַכל ֱא
ַויְָבֶר : ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל

ִהים ֶאת  יֹום ַהְּׁשִביִעי ַויְַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֱא
ִהים ַלֲֽעֽׂשֹות   :ָּבָרא ֱא

  
ָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל יֵֶצר ַמְחְׁשבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַוּיְַרא יְהָֹוה ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָֽא

ַוּיאֶמר : ַוּיִּנֶָחם יְהָֹוה ִּכֽי ָעָשה ֶאת ָהָֽאָדם ָּבָאֶרץ ַוּיְִתַעֵּצב ֶאל ִלּֽבֹו: ַהּיֹֽום
יְהָֹוה ֶאְמֶחה ֶאת ָהָֽאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲֽאָדָמה ֵמָֽאָדם ַעד ְּבֵהָמה 

ְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי : ְוַעד עֹוף ַהָּׁשָמיִם ִּכי נִַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתֽם ַעד ֶרֶמׂש
  :יְהָֹוֽה
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ִהים ִהְֽתַהֶּל  רָֹתיו ֶאת ָהֱֽא ֹֽ ֵאֶּלה ּֽתֹוְלדת נַח נַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהיָה ְּבד
ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ : תַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָׁשה ָבנִים ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֽפֶ : נֹֽחַ 

ִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמֽס ִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵה נְִׁשָחָתה : ִלְפנֵי ָהֱֽא ַוּיְַרא ֱא
: ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלֽד: ִּכֽי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶֽרץ

ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַוּיִַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו 
ַאְבָרם ְּבנֹו ַוּיְֵצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכנַַען ַוּיָבֹאּו ַעד ָחָרן 

ןַוִּיְֽהיּו יְֵמי ֶתַרח ָחֵמׁש ָׁשנִים ּוָמאַתיִם ָׁשנָה ַוּיָָמת ֶּתַרח ּבְ : ַוּיְֵׁשבּו ָׁשֽם   :ָחָרֽ
  

ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל ַאְבָרם ֶל ְל ֵמַֽאְרְצ ּוִמּֽמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי ֶאל 
ְוֶאֶֽעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲֽאָבֶרְכ ַוֲֽאגְַּדָלה ְׁשֶמ ֶוְֽהיֵה : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּֽךָ 

ֹ : ְּבָרָכֽה : ר ְונְִבְרכּו ְב ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲֽאָדָמֽהַוֲֽאָבְֽרָכה ְמָבֲרֶכי ּוְמַקֶּלְל ָאא
ְּבֶעֶצם : ְויְִׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶּבן ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ְּבִהּמֹלֹו ֵאת ְּבַשר ָעְרָלֽתֹו

ְוָכל ַאנְֵׁשי ֵביתֹו יְִליד ָּביִת ּוִמְקנַת : ַהּיֹום ַהּזֶה נִּמֹול ַאְבָרָהם ְויְִׁשָמֵעאל ְּבנֹֽו
  :ת ֶּבן נֵָכר נִּמֹלּו ִאּֽתֹוֶּכֶסף ֵמאֵ 

  
נֵי ַמְמֵרא ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַֽתֽח ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיֹֽום ַוּיִָׂשא : ַוּיֵָרא ֵאָליו יְהָֹוה ְּבֵאֽ

ֵעינָיו ַוּיְַרא ְוִהּנֵה ְׁשלָׁשה ֲאנִָׁשים נִָּצִבים ָעָליו ַוּיְַרא ַוּיָָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתֽח 
ַוּיֹאַמר ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ַאל נָא : ָאְֽרָצה ָהאֶֹהל ַוּיְִׁשַּתחּו

ַויְִהי ַאֲֽחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיַֻּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהּנֵה : ַתֲֽעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּדֽ
ִחיו ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו ְוֶאת ּבּוז ָא: ָיְֽלָדה ִמְלָּכה גַם ִהוא ָּבנִים ְלנָחֹור ָאִחֽי

ם ְוֶאת ֶּכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת יְִדָלף ְוֵאת : ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרֽ
ּוְבתּוֵאל יַָלד ֶאת  ִרְבָקה ְׁשמֹנָה ֵאֶּלה ָיְֽלָדה ִמְלָּכה ְלנָחֹור ֲאִחי : ְּבתּוֵאֽל
ת ֶטַבח ְוֶאת ּגַַחם ְוֶאת ּוִפֽיַלגְׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ּגַם ִהוא אֶ : ַאְבָרָהֽם

  :ַּתַחׁש ְוֶאֽת ַמֲֽעָכֽה
  

ה : ַוִּיְֽהיּו ַחּיֵי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשנָה ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה ְוֶׁשַבע ָׁשנִים ְׁשנֵי ַחּיֵי ָׂשָרֽ
ַוָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְריַת ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען ַוּיָבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד 

ר: ְוִלְבּכָֹתּֽה ְלָׂשָרה ֹֽ : ַוּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו ַויְַדֵּבר ֶאל ְּבנֵי  ֵחת ֵלאמ
ֵאֶּלה ֵהם ְּבנֵי יְִׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטֽירָֹתם ְׁשנֵים ָעָשר 

לִׁשים ָׁשנָה ְוֶׁשַבע ְוֵאֶּלה ְׁשנֵי ַחּיֵי יְִׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשנָה ּוׁשְ : נְִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתֽם
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ַוּיְִׁשְּכנּו ֵמֲֽחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי : ָׁשנִים ַוּיִגְַוע ַוּיָָמת ַוּיֵָאֶסף ֶאל ַעָּמֽיו
ֲאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפנֵי ָכל ֶאָחיו נָָפֽל ֹֽ   :ִמְצַריִם ּב

  
ַויְִהי יְִצָחק ֶּבן : ת יְִצָחֽקְוֵאֶּלה ּֽתֹוְלדֹת יְִצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶ 

ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲֽאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות 
ַוּיְֶעַּתר יְִצָחק ַלֽיהָֹוה ְלנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא : ָלָבן ָהֲֽאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשֽה

ַוּיְִׁשַמע ַיֲֽעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוּיֵֶל : ר ִרְבָקה ִאְׁשּֽתֹוַוּיֵָעֶתר לֹו יְהָֹוה ַוַּתהַ 
ם ַוּיֵֶל ֵעָשו : ַוּיְַרא ֵעָשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכנַָען ְּבֵעינֵי יְִצָחק ָאִבֽיו: ַּפֶּדָנֽה ֲאָרֽ

חֹות נְָביֹות ַעל ֶאל יְִׁשָמֵעאל ַוּיִַּקח ֶאת ַמֲֽחַלת ַּבת  יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם אֲ 
  :נָָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשֽה

  
נָה ַוּיְִפּגַע ַּבָּמקֹום ַוּיֶָלן ָׁשם ִּכי ָבא : ַוּיֵֵצא ַיֲֽעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶל ָחָרֽ

ֲאׁשָֹתיו ַוּיְִׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַהֽהּוא : ַהֶּׁשֶמׁש ַוּיִַּקח ֵמַֽאְבנֵי ַהָּמקֹום ַוּיֶָׂשם ְמַרֽ
ם ִהים  ַוַּֽיֲֽח ְוִהּנֵה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמיְָמה ְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי ֱא

ַוּיְַׁשֵּכם ָלָבן ַּבּבֶֹקר ַויְנֵַּׁשק ְלָבנָיו ְוִלְבנֹוָתיו ַויְָבֶר ֶאְתֶהם : עִֹלים ְויְֹֽרִדים ּֽבֹו
ִהֽים ְוַיֲֽעקֹב ָהַל: ַוּיֵֶל ַוּיָָׁשב ָלָבן ִלְמקֹֽמֹו : ְלַדְרּכֹו ַוּֽיְִפּגְעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא

ִהים זֶה ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא  ַוּיאֶמר ַיֲֽעקֹב ַּכֲֽאֶׁשר ָרָאם ַמֲֽחנֵה ֱא
  :ַמֲֽחָנֽיִם

  
: ַוּיְִׁשַלח ַיֲֽעקב ַמְלָאִכים ְלָפנָיו ֶאל ֵעָשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאֽדֹום

 ֹ אְמרּון ַלֽאדֹנִי ְלֵעָשו ּכה ָאַמר ַעְבְּד ַיֲֽעקֹב ִעם ָלָבן ַויְַצו א ֹֽ ָתם ֵלאמֹר ּכה ת
ַוֽיְִהי ִלי ׁשֹור ַוֲֽחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה ָוֶֽאְׁשְלָחה : ַּגְרִּתי ָוֵֽאַחר ַעד ָעָּֽתה

: ף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפינֹֽןַאּלּוף ָאֳֽהִלֽיָבָמה ַאּלּו: ְלַהִּגיד ַלֽאדֹנִי ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶנֽי
ַאּלּוף ַמגְִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה : ַאּלּוף ְקנַז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצֽר

  :ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלֽמְׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחּזָָתם הּוא ֵעָשו ֲאִבי ֱאֽדֹום
  

ְלדֹות ַיֲֽעקֹב יֹוֵסף ֶּבן : ַוּיֵֶׁשב ַיֲֽעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַֽען ֹֽ ֵאֶּלה ּת
ְׁשַבֽע ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ָהיָה רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא נַַער ֶאת ְּבנֵי ִבְלָהה ְוֶאת 

ְויְִׂשָרֵאל ָאַהב : ְּבנֵי זְִלָּפה נְֵׁשי ָאִביו ַוּיֵָבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהֽם
ַוּיֶָׁשב ֶאת : נָיו ִּכֽי ֶבן זְֻקנִים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֹנֶת ַּפִּסֽיםֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ּבָ 
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ֹֽה ְוֵאת ַשר ָהֽאִֹפים ָּתָלה : ַשר ַהַּמְׁשִקים ַעל ַמְׁשֵקהּו ַוּיִֵּתן ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרע
ֽא זַָכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוּיִ : ַּכֲֽאֶׁשר ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסֽף   :ְׁשָּכֵחֽהּוְו

  
ר ֹֽ ְוִהּנֵה ִמן ַהיְאֹר : ַויְִהי ִמֵּקץ ְׁשנַָתיִם יִָמים ּוַפְרעה חֵֹלם ְוִהּנֵה עֵֹמד ַעל ַהיְא

ת ֶׁשַבע ָּפרֹות יְפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריאת ָּבָשר ַוִּתְרֶעינָה ָּבָאֽחּו ֹ ְוִהּנֵה ֶׁשַבע : ע
ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָשר ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲֽחֵריֶהן ִמן ַהיְאֹר 

ר ֹֽ ַוּיאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמֽה ַהַּמֲֽעֶשה : ַוַּֽתֲֽעמְדנָה ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהיְא
נִי ֹֽ ַוּיאֶמר : ַהּזֶה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא יְַדְעֶּתם ִּכֽי נֵַחׁש יְנֵַחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמ

ִהים ָמָצא ֶאת ֲעון יְהּוָדה ַמה ּנֹאַמר ַלֽאדֹנִי ַמה  ּנְַדֵּבר ּוַמה  ּנְִצַטָּדק ָהֱֽא
ַוּיֹאֶמר : ֲעָבֶדי ִהּנֶּנּו ֲעָבִדים ַלֽאדֹנִי ּגַם ֲאנְַחנּו ַּגם ֲאֶׁשר נְִמָצא ַהָּגִביַע ְּביָֽדֹו

ֶבד נְִמָצא ַהָּגִביַע ְּביָדֹו הּוא ִיְֽהיֶה ִּלי עָ  ָחִליָלה ִּלי ֵמֲֽעשֹֹות זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר
  :ם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכֽם ְוַאּתֶ 

  
יְַדֶּבר נָא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאזְנֵי ֲאדֹנִי ְוַאל  ִּבי ֲאדֹנִי ַוּיִּגַׁש ֵאָליו יְהּוָדה ַוּיֹאֶמר

ֹֽה ֲאדֹנִי ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר ֲהיֵׁש : יִַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרע
ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאדֹנִי יֶׁש ָלנּו ָאב זֵָקן ְויֶֶלד זְֻקנִים ָקָטן ְוָאִחיו : ֹו ָאֽחָלֶכם ָאב א

ַוּיֹֽאְמרּו ֶהֱֽחיִָתנּו נְִמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי : ֵמת ַוּיִָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהֽבֹו
ה ֹֽ חֹק ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ַעל ַוּיֶָׂשם אָֹתּה יֹוֵסף לְ : ֲאדֹנִי ְוָהיִינּו ֲעָבִדים ְלַפְרע

א ָהֽיְָתה  ֲהנִים ְלַבָּדם  ֹֽ ַאְדַמת ִמְצַריִם ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמׁש ַרק ַאְדַמת ַהּכ
ֹֽה ַוּיֵֶׁשב יְִׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ַוּיֵָאֲֽחזּו ָבּה ַוּיְִפרּו ַוּיְִרּבּו : ְלַפְרע

ד ֹֽ   :ְמא
  

ִמְצַריִם ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ַויְִהי יְֵמי ַיֲֽעקֹב ְׁשנֵי ַחּיָיו ֶׁשַבע ַויְִחי ַיֲֽעקֹב ְּבֶאֶרץ 
ַוּיְִקָרא ִלְבנֹו   ָלמּות  ַוּיְִקְרבּו יְֵמי יְִׂשָרֵאל: ָׁשנִים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנֽה

ֵרִכי ְליֹוֵסף ַוּיאֶמר לֹו ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ִׂשים נָא ָיְֽד ַּתַחת יְ 
יִם ַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי : ְוָעִשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱֽאֶמת ַאל נָא ִתְקְּבֵרנִי ְּבִמְצָרֽ ְוָׁשֽ

: ר ָאֽנִֹכי ֶאְעֶשה ִכְדָבֶרֽ ּונְָׂשאַתנִי ִמִּמְצַריִם ּוְקַבְרַּתנִי ִּבְקֻבָֽרָתם ַוּיֹאמַ 
ְבָעה ִלי ַוּיִָּׁשַבע לֹו ַוּיְִׁשּתַ  ַוּיאֶמר : חּו יְִׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטֽהַוּיֹאֶמר ִהָּׁשֽ

ִהים ָּפקֹד יְִפקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱֽעָלה ֶאְתֶכם ִמן  יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאֽנִֹכי ֵמת ֵוֽא
ב ֹֽ ַוּיְַׁשַּבע : ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּֽוְלַיֲֽעק
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ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲֽעִלֶתם ֶאת יֹוֵסף ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָראֵ  ל ֵלאמֹר ָּפקד יְִפקד ֱא
ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשנִים ַוַּיַֽחנְטּו אֹתֹו ַוּיִיֶׂשם ) יֻףָ(ַוּיָָמת יֹוֵסף : ַעְצמַֹתי ִמֶּזֽה

ָ (ָּבָֽארֹון  יִם) ֻּבן   )יוד אדני: (ְּבִמְצָרֽ
  

: ָמה ֵאת ַיֲֽעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבֽאּוְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָריְ 
ַוּיָָׁשב מֶֹׁשה ֶאל יְהָֹוה : יִָּׂששָכר זְבּוֻלן ּוִבנְיִָמֽן: ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִוֽיהּוָדֽה

ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל : ַוּיֹאַמר ֲאדֹנָי ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהּזֶה ָלָּמה ּזֶה ְׁשַלְחָּתֽנִי
ֽא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמַּֽפְרעֹה ְלַדֵּבר ּבִ  ַוּיאֶמר : ְׁשֶמ ֵהַרע ָלָעם ַהּזֶה ְוַהֵּצל 

יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱֽעֶשה ְלַפְרעֹה ִּכי ְביָד ֲחזָָקה יְַׁשְּלֵחם 
  :ּוְביָד ֲחזָָקה יְָגֲֽרֵׁשם ֵמַֽאְרֽצֹו

  
ִהים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ָוֵֽאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל : ו ֲאנִי יְהָֹוֽהַויְַדֵּבר ֱא

א נֹוַדְעִּתי ָלֶהֽם ְוגַם ֲהִקמִתי ֶאת : יְִצָחק ְוֶאֽל ַיֲֽעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי יְהָֹוה 
: ְּבִריִתי ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַָען ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵֽריֶהם ֲאֶׁשר ּגָרּו ָבּֽה

ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוּיְִפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל יְהָֹוה ַוּיְַחְּדלּו ַהּקֹלֹות  ַוּיֵֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם
ֽא נִַּת ָאְֽרָצה ת : ְוַהָּבָרד ּוָמָטר  ֹ ַוּיְַרא ַּפְרעֹה ִּכֽי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהּק

א ִׁשַּלח ֶאת ְּבנֵי ַוֶּֽיֱֽחזַק ֵלב ּפַ : ַוּיֶסף ַלֲֽחטֹא ַוּיְַכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲֽעָבָדֽיו ְרעֹה ְו
  :יְִׂשָרֵאל ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָֹוה ְּביַד מֶֹׁשֽה

  
ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכֽי ֲאנִי ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב 

תַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו ֹֽ ָאזְנֵי ִבנְ ּוֶבן ִּבנְ ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ּבְ : ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי א
תַֹתי ֲאֶׁשר ַשְמִּתי ָבם ִוֽיַדְעֶּתם ִּכֽי ֲאנִי  ֹֽ ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַריִם ְוֶאת א

ֵהי   ֶאל ַּפְרעֹה  ַוּיָבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲֽהרֹן: יְהָֹוֽה ֹֽה ָאַמר יְהָֹוה ֱא ַוּיֹֽאְמרּו ֵאָליו ּכ
ְוָהיָה ִּכֽי יְִׁשָאְֽל : ָּת ֵלָֽענֹת ִמָּפנָי ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַֽעְבֻדֽנִיָהִֽעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמַאנְ 

ִבנְ ָמָחר ֵלאמר ַמה ּזֹאת ְוָאַֽמְרָּת ֵאָליו ְּבחזֶק יָד ֽהֹוִציָאנּו יְהָֹוה ִמִּמְצַריִם 
יְהָֹוה ָּכל ְּבכֹור ַוַּיֲֽהרֹג   נּו ְלַׁשְּלחֵ   ַויְִהי ִּכֽי ִהְקָׁשה ַפְרעֹה: ִמֵּבית ֲעָבִדֽים

ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאנִי זֵֹבַח ַלֽיהָֹוה ָּכל 
ְוָהיָה ְלאֹות ַעל יְָדָכה ּוְלֽטֹוָטפֹת : ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהּזְָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבנַי ֶאְפֶּדֽה

יִם ֵּבין ֵעינֶי ִּכי ְּבחזֶק יָד ֽהֹוִציָאנּו   :יְהָֹוה ִמִּמְצָרֽ
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ִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי   ֶאת ָהָעם  ַויְִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֽא נָָחם ֱא ְו
ִהים ֶּפן יִּנֵָחם ָהָעם ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו  ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱא

יְָמה ִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶר הַ : ִמְצָרֽ ִּמְדָּבר יַם סּוף ַוֲֽחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵנֽי ַוּיֵַּסב ֱא
יִם ַוּיִַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ִּכי ַהְׁשֵּבַע : יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרֽ

ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲֽעִליֶתם ֶאת  ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד יְִפקד ֱא
ּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב זאת זִָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִשים וַ : ַעְצמַֹתי ִמּזֶה ִאְּתֶכֽם

ַוּיִֶבן מֶֹׁשה : ְּבָאזְנֵי יְהֹוֻׁשַע ִּכֽי ָמחה ֶאְמֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמֽיִם
ֹ : ִמזְֵּבַח ַוּיְִקָרא ְׁשמֹו יְהָֹוה נִִּסֽי ָוה ַוּיֹאֶמר ִּכי יָד ַעל ֵּכס יָּה ִמְלָחָמה ַלֽיה

ר ֹֽ   :ַּבֲֽעָמֵלק ִמּדֹר ּד
  

ִהים ְלמֶֹׁשה  ַוּיְִׁשַמע יְִתרֹו כֵֹהן ִמְדיָן חֵֹתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשה ֱא
יִם ַוּיִַּקח יְִתרֹו חֵֹתן : ּֽוְליְִׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכֽי הֹוִציא יְהָֹוה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצָרֽ

ְוֵאת ְׁשנֵי ָבנֶיָה ֲאֶׁשר ֵׁשם : ר ִׁשּלּוֶחֽיהָ מֶֹׁשה ֶאת ִצּפָֹרה ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאחַ 
  : ָהֶֽאָחד ֵּגְֽרׁשֹם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהיִיִתי ְּבֶאֶרץ נְָכִרָּיֽה

  
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ַּבּיֹום ַהּזֶה ָּבאּו ִמְדַּבר 

בֹאּו ִמְדַּבר ִסינַי ַוַּֽיֲֽחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַֽחן ָׁשם יְִׂשָרֵאל ַוּיְִסעּו ֵמְֽרִפיִדים ַוּיָ : ִסיָנֽי
ִהים ַוּיְִקָרא ֵאָליו יְהָֹוה ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכה : נֶגֶד ָהָהֽר ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱֽא

ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִשיִתי : תֹאַמר ְלֵבית ַיֲֽעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ְוַעָּתה ִאם : ְצָריִם ָוֶֽאָׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכנְֵפי נְָׁשִרים ָוָֽאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלֽיְלמִ 

ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהיִיֶתם ִלי ְסגָֻּלה ִמָּכל ָהַעִּמים 
ֲהנִים וְ : ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶֽרץ ֹֽ גֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְוַאֶּתם ִּתְֽהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכ

ַוּיָבא מֶֹׁשה ַוּיְִקָרא ְלזְִקנֵי ָהָעם ַוּיֶָׂשם : ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ַוַּיֲֽענּו ָכל ָהָעם יְַחָּדו : ִלְפנֵיֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו יְהָֹוֽה

: הָֹוה ַנֲֽעֶשה ַוּיֶָׁשב מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל יְהָֹוֽהַוּיאְמרּו ּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ 
ַּבֲֽעבּור יְִׁשַמע ָהָעם  ְּבַעב ֶהָֽענָן ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ִהּנֵה ָאֽנִֹכי ָּבא ֵאֶלי

: ל יְהָֹוֽהְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוגַם ְּב ַיֲֽאִמינּו ְלעֹוָלם ַוּיֵַּגד מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם אֶ 
ָתֽם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵל ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמ

ְוָהיּו נְכֹנִים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי יֵֵרד יְהָֹוה ְלֵעינֵי ָכל ָהָעם ַעל 
ְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּונְגַע ְוִהגְַּבְלָּת ֶאת ָהָעם ָסבִ : ַהר ִסיָנֽי יב ֵלאמֹר ִהָּׁשֽ
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ֽא ִתַּגע ּבֹו יָד ִּכֽי ָסקֹול יִָּסֵקל ֽאֹו יָרה : ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֹגֵַע ָּבָהר מֹות יּוָמֽת
ֹ ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲֽעלּו ָבָהֽר א יְִחיֶה ִּבְמׁש ַוּיֵֶרד : יִּיֶָרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש 

ָתֽםמֶֹׁשה מִ  ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם : ן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַויְַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוֽיְַכְּבסּו ִׂשְמ
ה ַויְִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהית : ֱהיּו נְכֹנִים ִלְׁשלֶׁשת יִָמים ַאֽל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשֽ

 ֹ ת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁש ֹ ָפר ָחזָק ְמאֹד ַוֶּיֱֽחַרד ַהּבֶֹקר ַויְִהי ק
ִהים ִמן ַהַּֽמֲֽחנֶה : ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּֽמֲֽחֶנֽה ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱֽא

ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפנֵי ֲאֶׁשר יַָרד ָעָליו יְהָֹוה : ַוִּיְֽתיְַּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהֽר
ד ָּבֵאׁש ַוּיַַעל ֲעָׁשנֹו ֹֽ ַוֽיְִהי קֹול ַהּׁשָֹפר : ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱֽחַרד ָּכל ָהָהר ְמא

ִהים ַיֲֽענֶּנּו ְבֽקֹול ַוּיֵֶרד יְהָֹוה ַעל ַהר : הֹוֵל ְוָחזֵק ְמאֹד מֶֹׁשה יְַדֵּבר ְוָהֱֽא
ַוּיאֶמר : הִסינַי ֶאל ראׁש ָהָהר ַוּיְִקָרא יְהָֹוה ְלמֶֹׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוּיַַעל מֶֹׁשֽ 

ב : יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ֶּפן ֶיֶֽהְרסּו ֶאל יְהָֹוה ִלְראֹות ְונַָפל ִמֶּמּנּו ָרֽ
ֲהנִים ַהּנִָּגִׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבֶהם יְהָֹוֽה ֹֽ ַוּיאֶמר מֶֹׁשה : ְוגַם ַהּכ

ת אֶ  ֽא יּוַכל ָהָעם ַלֲֽע ל ַהר ִסינָי ִּכֽי ַאָּתה ַהֵֽעדָתה ָּבנּו ֵלאמֹר ֶאל יְהָֹוה 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו יְהָֹוה ֶל ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרן : ַהגְֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּֽתֹו

ת ֶאל יְהָֹוה ֶּפן יְִפָרץ ָּבֽם ֲהנִים ְוָהָעם ַאל ֶיֶֽהְרסּו ַלֲֽע ֹֽ ַוּיֵֶרד מֶֹׁשה : ִעָּמ ְוַהּכ
ר: ם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהֽםֶאל ָהעָ  ֹֽ ִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמ : ַויְַדֵּבר ֱא

ֶהי ֲאֶׁשר ֽהֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדֽים א ִיְֽהיֶה : ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָנֽי ֶׁשר ַּבָּׁשַמיִם א ַתֲֽעֶשה ְל ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּונָה אֲ : ְל ֱא

ֽא ִתְׁשַּתֲֽחֶוה ָלֶהם : ִמַּמַעל ַוֲֽאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲֽאֶׁשר ַּבַּמיִם ִמַּתַחת ָלָאֶֽרץ
ֶהי ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבנִים ַעל  א ָתָֽעְבֵדם ִּכי ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא ְו

נְָאֽי ֹֽ ְמֵרי  :ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלש ֹֽ ֲהַבי ּוְלׁש ֹֽ ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲֽאָלִפים ְלא
א יְנֶַּקה יְהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר : ִמְצֹוָתֽי ֶהי ַלָּׁשְוא ִּכי  א ִתָׂשא ֶאת ֵׁשם יְהָֹוה ֱא

ְוא ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲֽעבֹד : זָכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדֽׁשֹו: יִָׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשֽ
א ַתֲֽעֶשה ָכל : ָּכל ְמַלאְכֶּתְֽוָעִשיָת  ֶהי  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלֽיהָֹוה ֱא

י ִּכי : ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבנְ ּוִבֶּת ַעְבְּד ַוֲֽאָמְֽת ּוְבֶהְמֶּת ְוֵגְֽר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרֽ
ֶׁשת יִָמים ָעָשה יְהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ אֶ  ת  ַהּיָם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵׁשֽ

ַּכֵּבד : ָּבם ַוּיָנַח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר יְהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוֽיְַקְּדֵׁשֽהּו
ֶהי  ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ ְלַמַען ַיֲֽאִרכּון יֶָמי ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא

ֽ ֲע ֵעד ָׁשֶֽקרא ִתְרַצח : נֵֹתן ָל א ַתֲֽענֶה ְבֵרֽ א ִתגְנֹב  א : א ִתנְָאף 
ֽא ַתְחמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדֹו ַוֲֽאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲֽחמֹרֹו ְוכֹל  ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶע 
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ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר : ֲאֶׁשר ְלֵרֶעֽ ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹו
ק ְוֶאת ֹֽ ַוּיֹֽאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַּדֶּבר : ָהָהר ָעֵׁשן ַוּיְַרא ָהָעם ַוּיָנֻעּו ַוַּיַֽעְמדּו ֵמָֽרח

ִהים ֶּפן נָֽמּות ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל : ַאָּתה ִעָּמנּו ְונְִׁשָמָעה ְוַאל יְַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא
ִהים ּוַבֲֽעבּור ִּתְהיֶה ִּכי ְלַבֲֽעבּור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֽ   ַאל ִּתיָראּו  ָהָעם ֱא

ַוַּיֲֽעמֹד ָהָעם ֵמָֽרחֹק ּומֶֹׁשה נִּגַׁש ֶאל : יְִרָאתֹו ַעל ְּפנֵיֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱֽחָטֽאּו
ִהֽים ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבנֵי : ָהֲֽעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱֽא

ֵהי : ַמיִם ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכֽםיְִׂשָרֵאל ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהּׁשָ  א ַתֲֽעשּון ִאִּתי ֱא
א ַתֲֽעשּו ָלֶכֽם ֵהי זָָהב  ְוָזַֽבְחָּת ָעָליו ֶאת  ַּתֲֽעֶׂשה ִּלי  ִמזְַּבח ֲאָדָמה: ֶכֶסף ֵוֽא

אנְ ְוֶאת ְּבָקֶר ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאזְִּכיר ֶאת  ֹֽ ֶתי ְוֶאת ְׁשָלֶמי ֶאת צ ֹֽ ע
ֽא ִתְבנֶה ֶאְתֶהן : ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי ּוֵבַֽרְכִּתֽי ְוִאם ִמזְַּבח ֲאָבנִים ַּתֲֽעֶׂשה ִּלי 

ת ַעל ִמזְְּבִחי ֲאֶׁשר : ָּגזִית ִּכי ַחְרְּב ֵהנְַפָּת ָעֶליָה ַוְּֽתַחֲֽלֶלֽהָ  א ַתֲֽעֶלה ְבַמֲֽע ְו
  :ֽא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְֽת ָעָלֽיו

  
ִּכי ִתְקנֶה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשנִים : ְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִשים ִלְפנֵיֶהֽםְוֵאֶּלה ַהּמִ 

ִאם ְּבגַּפֹו יָבֹא ְּבגַּפֹו יֵֵצא ִאם ַּבַעל ִאָּׁשה : ַיֲֽעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת יֵֵצא ַלָֽחְפִׁשי ִחָּנֽם
ה ַאָּתה ְוַאֲֽהרֹן נָָדב ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל יְהֹוָ : הּוא ְוָיְֽצָאה ִאְׁשּתֹו ִעּֽמֹו

ק ֹֽ ְונִּגַׁש מֶֹׁשה ְלַבּדֹו : ַוֲֽאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמּזְִקנֵי יְִׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ֵמָרח
א יִָּגׁשּו ְוָהעָ  א ַיֲֽעלּו ִעּֽמֹו ֶאל יְהָֹוה ְוֵהם  ַוּיָבא מֶֹׁשה ַויְַסֵּפר ָלָעם ֵאת : ם 

ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ַוּיַַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיאְמרּו ָּכל  ָּכל ִּדְבֵרי יְהָֹוה ְוֵאת
ה ֶֹֽ ַוּיְִכּתב מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יְהָֹוה ַוּיְַׁשֵּכם : ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָֹוה ַנֲֽעש

ָשר ִׁשְבֵטי ַּבּבֶֹקר ַוּיִֶבן ִמזְֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשנֵים עָ 
ת ַוּֽיִזְְּבחּו זְָבִחים ְׁשָלִמים : יְִׂשָרֵאֽל ֹ ַוּיְִׁשַלח ֶאֽת ַנֲֽעֵרי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוַּֽיֲֽעלּו ע

ים ַוּיִַּקח מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוּיֶָׂשם ָּבַֽאּגָנֹת ַוֲֽחִצי ַהָּדם זַָרק ַעל : ַלֽיהָֹוה ָּפִרֽ
ִרית ַוּיְִקָרא ְּבָאזְנֵי ָהָעם ַוּיאְמרּו ּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַוּיִַּקח ֵסֶפר ַהּבְ : ַהִּמזְֵּבֽחַ 

ַוּיִַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַוּיִזְרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ַדֽם : יְהָֹוה ַנֲֽעֶשה ְונְִׁשָמֽע
ַאֲֽהרֹן ַוּיַַעל מֶֹׁשה וְ : ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת יְהָֹוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּֽלה

ֵהי יְִׂשָרֵאל ְוַתַחת : נָָדב ַוֲֽאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמּזְִקנֵי יְִׂשָרֵאֽל ַוּיְִראּו ֵאת ֱא
ַהר ֹֽ ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבנֵי : ַרגְָליו ְּכַמֲֽעֵׂשה ִלְבנַת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמיִם ָלט

הִ  א ָׁשַלח יָדֹו ַוֶּֽיֱֽחזּו ֶאת  ָהֱא ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל : ים ַוּיֹֽאְכלּו ַוּיְִׁשּֽתּויְִׂשָרֵאל 
מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְֽהיֵה ָׁשם ְוֶאְּתנָה ְל ֶאת ֻלחת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה 
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ֲרתֹו ַוּיַַעל מֶֹׁשה : ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלֽהֹורָֹתֽם ַוּיָָקם מֶֹׁשה ִוֽיהֹוֻׁשַע ְמָׁשֽ
ְוֶאל ַהּזְֵקנִים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבזֶה ַעד ֲאֶׁשר נָׁשּוב ֲאֵליֶכם : ִהֽיםֶאל ַהר ָהֱֽא

ַוּיַַעל מֶֹׁשה ֶאל ָהָהר : ְוִהּנֵה ַאֲֽהרן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים יִַּגׁש ֲאֵלֶהֽם
הּו ֶהָֽענָן ֵׁשֶׁשת ַוּיְִׁשּכן ְּכבֹוד יְהָֹוה ַעל ַהר ִסינַי ַויְַכּסֵ : ַויְַכס ֶהָֽענָן ֶאת ָהָהֽר

ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד יְהָֹוה : יִָמים ַוּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹו ֶהָֽעָנֽן
ַוּיָבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹו ֶהָֽענָן ַוּיַַעל : ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּבראׁש ָהָהר ְלֵעינֵי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל

  :ָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלֽיְָלהֶאל ָהָהר ַויְִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַארְ 
  

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְויְִקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו : ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר יְִּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתֽרּוָמִתֽי

ֶׁשתֵמִֽאָּתם זָָהב וָ  ֹֽ ָּכל ַעּמּוֵדי ֶהָֽחֵצר ָסִביב ְמֻחָּׁשִקים ֶּכֶסף ָוֵֽויֶהם : ֶכֶסף ּונְח
ֶׁשת ֹֽ אֶר ֶהָֽחֵצר ֵמָאה ָבַֽאָּמה ְורַחב ֲחִמִּׁשים ַּבֲֽחִמִּׁשים : ָּכֶסף ְוַאְדנֵיֶהם נְח

ֶׁשת ֹֽ ְׁשָּכן ְּבכֹל ְלכֹל ְּכֵלי ַהּמִ : ְוקָֹמה ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵׁשׁש ָמְׁשזָר ְוַאְדנֵיֶהם נְח
ֶׁשת ֹֽ ָדתֹו ְוָכל יְֵתֽדָתיו ְוָכל יְִתדֹת ֶהָֽחֵצר נְח ֹֽ   :ֲעב

  
ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְויְִקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן זַיִת זָ ָּכִתית ַלָּמאֹור 

ת נֵר ָּתִמֽיד ֹ : ְלַהֲֽע  אֹתֹו ְּבאֶהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפרֶכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵֽעֻדת ַיֲֽער
ַאֲֽהרֹן ּוָבנָיו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפנֵי יְהָֹוה ֻחַּקת עֹוָלם ְלדרָֹתם ֵמֵאת ְּבנֵי 

ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת ַאֲֽהרן ָאִחי ְוֶאת ָּבנָיו ִאּתֹו ִמּתֹו ְּבנֵי : יְִׂשָרֵאֽל
ןיְִׂשָרֵאל ְלַכֲֽהנֹו ִלי ַאֲֽהרֹן נָָדב ַוֲֽאִביהּוא ֶאְלָעזָ  ֹֽ : ר ְוִאֽיָתָמר ְּבנֵי ַאֲֽהר

ת ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּנֵרת ֵּבין ָהַֽעְרַּביִם יְַקִטיֶרּנָה ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפנֵי יְהָֹוה  ּוְבַהֲֽע
ֵתיֶכֽם ֹֽ א ִתְּסכּו  א ַתֲֽעלּו ָעָליו ְקטֶֹרת זָָרה ְועָֹלה ּוִמנְָחה ְונֵ : ְלדֹר ֶס 

ְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשנָה ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ְוִכֶּפר ַאֲֽהרֹן ַעל קַ : ָעָלֽיו
ָדִׁשים הּוא ַלֽיהָֹוֽה ֶדׁש ָקֽ ֹֽ   :ַּבָּׁשנָה יְַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵתיֶכם ק

  
ר ֹֽ ֵדיֶהם  ִּכי ִתָׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל: ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ   ִלְפֻקֽ

א ִיְֽהיֶה ָבֶהם נֶגֶף ִּבְפקֹד ְונְָתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר  נְַפׁשֹו ַלֽיהָֹוה ִּבְפקד אָֹתם ְו
זֶה יְִּתנּו ָּכל ָהֽעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲֽחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש : אָֹתֽם

ַויְַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר : ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲֽחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלֽיהָֹוֽה
ּוְבבֹא מֶֹׁשה ִלְפנֵי יְהָֹוה ְלַדֵּבר ִאּתֹו יִָסיר ֶאת : ָּתם ַוּיִֵּתן ַעל ָּפנָיו ַמְסֶוֽהאִ 
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ְוָראּו ְבֵנֽי : ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו ְויָָצא ְוִדֶּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר יְֻצֶּוֽה
ִׁשיב מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל יְִׂשָרֵאל ֶאת ְּפנֵי מֶֹׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפנֵי מֶֹׁשה ְוהֵ 

  :ָּפנָיו ַעד ּבֹאֹו ְלַדֵּבר ִאּֽתֹו
  

ַוּיְַקֵהל מֶֹׁשה ֶאֽת ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ְהיֶה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי יִ  ֵּתָֽעֶשה ְמָלאָכה ֵׁשֶׁשת יִָמים: ִצָּוה יְהָֹוה ַלֲֽעשֹת אָֹתֽם

ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמֽת ֶֹ ֽא ְתַבֲֽערּו : ָלֶכם קֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלֽיהָֹוה ָּכל ָהֽעֹש
ֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבֽת ֹֽ ּוָמַס ַׁשַער ֶהָֽחֵצר ַמֲֽעֵשה רֵֹקם ְּתֵכֶלת : ֵאׁש ְּבכֹל ֽמְׁשב

ַאָּמה אֶֹר ְוקֹוָמה ְברַֹחב ָחֵמׁש  ְוַאְרּגָָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִי ְוֵׁשׁש ָמְׁשזָר ְוֶעְׂשִרים
ְוַעֻּמֵֽדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדנֵיֶהם ַאְרָּבָעה נְחֶׁשת : ַאּמֹות ְלֻעַּמת ַקְלֵעי ֶהָֽחֵצֽר

ֵקיֶהם ָּכֶֽסף אֵׁשיֶהם ַוֲֽחֻׁשֽ ֽוְָכל ַהיְֵתדֹת ַלִּמְׁשָּכן ְוֶלָֽחֵצר : ָוֵֽויֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי ָרֽ
ֶׁשת ֹֽ   :ָסִביב נְח

  
ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵֽעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְֽלִוּיִם 

ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה יְהּוָדה ָעָשה : ְּביַד ִאֽיָתָמר ֶּבֽן ַאֲֽהרֹן ַהּכֵֹהֽן
ֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחֽיָסָמ ְלַמֵּטה ָדן ְוִאּתֹו ָאֽ : ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשֽה

ַויְַכס ֶהָֽענָן : ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב ְורֵֹקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרּגָָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשנִי ּוַבֵּׁשֽׁש
ֽא יָכל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל : ֶאת אֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד יְהָֹוה ָמֵלא ֶאת  ַהִּמְׁשָּכֽן ְו

ּוְבֵהָֽעלֹות : ן ָעָליו ֶהָֽענָן ּוְכבֹוד יְהָֹוה ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכֽןאֶהל מֹוֵעד ִּכֽי ָׁשכַ 
א ֵיָֽעֶלה ֶהָֽענָן : ֶהָֽענָן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן יְִסעּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבכֹל ַמְסֵעיֶהֽם ְוִאם 

ֽתֹו א יְִסעּו ַעד יֹום ֵהָעֽ ָ (ִּכי ֲענַן : ְו ֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהיֶה יְהָֹוה ַעל ַהִּמְׁשָּכן י) ֻען
  )הי אדינ: (ַמְסֵעיֶהֽם) ֻּבלָ (ַליְָלה ּבֹו ְלֵעינֵי ָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְּבָכל 

  
ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי : ַוּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמ

ְרָּבן ַלֽיהָֹוה ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכֽי יְַקִריב ִמֶּכם קָ 
ִאם עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן  ַהָּבָקר זָָכר : ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבנְֶכֽם

אֹו : ָּתִמים יְַקִריֶבּנּו ֶאל ֶּפַתח אֶהל מֹוֵעד יְַקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפנֵי יְהָֹוֽה
ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲֽחִמִֽׁשָתיו יֵֹסף ָעָליו  ַלֶּׁשֶקר  ִמּכֹל ֲאֶׁשר יִָּׁשַבע ָעָליו

ְוֶאת ֲאָׁשמֹו יִָביא ַלֽיהָֹוה ַאיִל ָּתִמים : ַלֲֽאֶׁשר הּוא לֹו יְִּתנֶּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמֽתֹו
ְסַלח לֹו ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי יְהָֹוה ְונִ : ִמן ַהּצאן ְּבֶעְרְּכ ְלָאָׁשם ֶאל ַהּכֵֹהֽן
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ר ַיֲֽעֶשה ְלַאְׁשָמה ָבּֽה   :ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשֽ
  

ר ֹֽ ַצו ֶאֽת ַאֲֽהרֹן ְוֶאת ָּבנָיו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ֹוְקָדה ַעל ַהִּמזְֵּבַח ָּכל ַהַּליְָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש מֽ ָהֽעָֹלה ִהוא ָהֽעָֹלה ַעל 

ְוֵהִרים  יְִלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְֽכנְֵסי ַבד: ַח ּתּוַקד ּֽבֹוַהִּמזְּבֵ 
: ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֽעָֹלה ַעל  ַהִּמזְֵּבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמזְֵּבֽחַ 

ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד : ר ֲעֵליֶכֽםַּכֲֽאֶׁשר ָעָשה ַּבּיֹום ַהּזֶה ִצָּוה יְהָֹוה ַלֲֽעשֹת ְלַכּפֵ 
א ָתמּותּו  ֵּתְֽׁשבּו יֹוָמם ָוַליְָלה ִׁשְבַעת יִָמים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת יְהָֹוה ְו

ַוּיַַעׂש ַאֲֽהרֹן ּוָבנָיו ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ְּביַד : ִּכי ֵכן ֻצֵּוֽיִתי
ה   :מֶֹׁשֽ

  
ַוּיאֶמר ֶאֽל : ם ַהְּׁשִמינִי ָקָרא מֶֹׁשה ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ּוְלזְִקנֵי יְִׂשָרֵאֽלַוֽיְִהי ַּבּיֹו

ַאֲֽהרֹן ַקח ְל ֵעגֶל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאיִל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפנֵי 
ָּטאת ְוֵעגֶל ָוֶכֶבׂש ְוֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ְקחּו ְׂשִעיר ִעּזִים ְלחַ : יְהָֹוֽה

ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ַהַּמֲֽעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְהיֹת : ְּבֵנֽי ָׁשנָה ְּתִמיִמם ְלעָֹלֽה
ִהים ִוְֽהיִיֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאֽנִי זאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף : ָלֶכם ֵלֽא

ְלַהְבִּדיל : יִם ּוְלָכל נֶֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶֽרץְוכֹל נֶֶפׁש ַהַֽחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַּבּמָ 
א ֵתָֽאֵכֽל   :ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַֽחּיָה ַהֶּֽנֱֽאֶכֶלת ּוֵבין ַהַֽחּיָה ֲאֶׁשר 

  
ר ֹֽ ַע ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמר ִאָּׁשה ִּכי ַתזְִרי: ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמינִי : ְוָיְֽלָדה זָָכר ְוָטְֽמָאה ִׁשְבַעת יִָמים ִּכיֵמי נִַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמֽא
ְוִאם ֵּתָֽרֶאה עֹוד ַּבֶּבגֶד ֽאֹו ַבְּׁשִתי ֽאֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל : יִּמֹול ְּבַשר ָעְרָלֽתֹו

ְוַהֶּבגֶד ֽאֹו ַהְּׁשִתי : ֶׁשר ּבֹו ַהָּנֽגַעְּכִלי עֹור ּפַֹרַחת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ֵאת אֲ 
ֽאֹו ָהֵעֶרב ֽאֹו ָכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר ֵמֶהם ַהּנָגַע ְוֻכַּבס ֵׁשנִית 

זֹאת ּתֹוַרת ֶנֽגַע ָצַרַעת ֶּבגֶד ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפְׁשִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב : ְוָטֵהֽר
  :ר ְלַטֲֽהרֹו אֹו ְלַטְּמֽאֹואֹו ָּכל ְּכִלי עֹו

  
ר ֹֽ זאת ִּתְֽהיֶה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳֽהָרתֹו : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ְויָָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵה נְִרָּפא : ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהֽן
א יָֻמתּו : ֶנֽגַע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצֽרּועַ  ְוִהּזְַרֶּתם ֶאת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם ְו
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זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָב ַוֲֽאֶׁשר ֵּתֵצא : ְּבֻטְמָאָתם ְּבַטְּמָאם ֶאת ִמְׁשָּכנִי ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכֽם
ר ְוַהָּדָוה ְּבנִָּדָתּה ְוַהּזָב ֶאת זֹובֹו ַלּזָכָ : ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת זֶַרע ְלָטְמָאה ָבּֽה

  :ְוַלּנְֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר יְִׁשַּכב ִעם ְטֵמָאֽה
  

ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַאֲֽחֵרי מֹות ְׁשנֵי ְּבנֵי ַאֲֽהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵנֽי יְהָֹוה 
ְוַאל יָבא ְבָכל ֵעת ֶאל  ֶאל ַאֲֽהרן ָאִחי ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר: ַוּיָֻמֽתּו
א יָמּות ִּכי ֶּבָֽענָן ַהּקֹדֶ  ׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפנֵי ַהַּכּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָֽארֹן ְו

ֶרת ֹֽ ְּבזאת יָבֹא ַאֲֽהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת : ֵאָֽרֶאה ַעל ַהַּכּפ
ֽא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּֽמֲֽאֶכם אָֹתּה ַּכֽ : ְוַאיִל ְלעָֹלֽה ֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ְו

ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶשה ִמּכֹל ַהּֽתֹוֵעבת ָהֵאֶּלה ְונְִכְרתּו : ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפנֵיֶכֽם
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעשֹות : ַהּנְָפׁשֹות ָהֽעֹשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמֽם

א ִתַּֽטְּמאּו ָּבֶהם ֲאנִי יְהָֹוה ֵמֻֽחּקֹות ַהּֽתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲֽעשּו ִלְפנֵיֶכם וְ 
ֵהיֶכֽם ֽ   :ֱא

  
ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ֵהיֶכֽם ֽ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת : ְקדִׁשים ִּתְֽהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
ֵהיֶכֽםׁשַ  ֽ ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין  ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה : ְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאנִי יְהָֹוה ֱא

ֵתיֶכם ַּבְּבֵהָמה  ֹֽ ֽא ְתַׁשְּקצּו ֶאת נְַפׁש ַלְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר ְו
ִוְהיִיֶתם ִלי : ֶכם ְלַטֵּמֽאּוָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמׂש ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי לָ 

ְוִאיׁש ֽאֹו : ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי יְהָֹוה ָוַֽאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַֽעִּמים ִלְהיֹות ִלֽי
ִאָּׁשה ִּכי ִיְֽהיֶה ָבֶהם אֹוב אֹו יְִּדעֹנִי מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן יְִרְּגמּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם 

  :ָּבֽם
  

ֲהנִים ְּבנֵי ַאֲֽהרֹן ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלנֶֶפׁש ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל  ֹֽ מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכ
ִּכי ִאם ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו : ֽא יִַּטָּמא ְּבַעָּמֽיו

א ָהֽיְתָ : ּוְלָאִחֽיו ה ְלִאיׁש ָלּה ְוַלֲֽאחֹתֹו ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר 
ִמְׁשַּפט ֶאָחד יְִהיֶה ָלֶכם : ּוַמֵּכה ְבֵהָמה יְַׁשְּלֶמּנָה ּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמֽת: יִַּטָּמֽא

ֵהיֶכֽם ֽ  ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה: ַּכֵּגר ָּכֶֽאזְָרח ִיְֽהיֶה ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
 ֽ ַּמֲֽחנֶה ַוּיְִרְּגמּו אֹתֹו ָאֶבן ּוְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ָעשּו ַוּיֹוִציאּו ֶאת ַהְֽמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַל

  :ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשֽה
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ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסינַי ֵלאמ
ְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת  ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשֽ

ֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְַרע ָׂשֶד ְוֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְמר ַּכְרֶמ ְוָאַֽסְפָּת ֶאת : ַלֽיהָֹוֽה
ִּכי ִלי ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר  הֹוֵצאִתי אֹוָתם : ְּתֽבּוָאָתּֽה

ֵהיֶכֽם ֽ א ַתֲֽעשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה : ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
א ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְֽׁשַּתֲֽחֹות ָעֶליָה ִּכי ֲאנִי  ֽא ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית 

ֵהיֶכֽם ֽ   :ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאנִי יְהָֹוֽה: יְהָֹוה ֱא
  

ְוָנַֽתִּתי גְִׁשֵמיֶכם : י ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתֽםִאם ְּבֻחּקֹתַ 
ִׂשיג ָלֶכם ַּדיִׁש ֶאת ְוהִ : ֶדה יִֵּתן ִּפְריֹֽוְּבִעָּתם ְוָנְֽתנָה ָהָאֶרץ יְבּוָלּה ְוֵעץ ַהּׂשָ 

ַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָּבִציר ּוָבִציר יִַׂשיג ֶאת זַָרע ַוֲֽאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלשַֹבע ִוֽי
ר ַיֲֽעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲֽעִׂשיִרי : ְּבַאְרְצֶכֽם ְוָכל ַמְעַשר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשֽ

א יְִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר יְִמיֶרּנּו : ִיְֽהיֶה ּקֶֹדׁש ַלֽיהָֹוֽה א יְַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְו
א יִָּגֵאֽלְוָהֽיָה הּוא ּוְתֽמּוָרתֹו ִיְֽהיֶה ּקֹדֶ  ֲאֶׁשר ִצָּוה ) ֻהתָ (ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות : ׁש 

  )ויו אנדי: (ִסיָנֽי) ֻּברָ (יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבַהר 
  

ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסינַי ְּבאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי 
ר ַּבָּׁשנָה ַהֵּׁשנִית ְלֵצאָתם ֹֽ ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵנֽי : ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ֵלאמ

ָתֽם ִמֶּבן : יְִׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל זָָכר ְלגְֻלְּג
ֶעְׂשִרים ָׁשנָה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּביְִׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה 

ןוְ  ֹֽ ר: ַאֲֽהר ֹֽ ַאל ַּתְכִריתּו ֶאת ֵׁשֶבט : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאֽל ַאֲֽהרֹן ֵלאמ
א יָֻמתּו ְּבגְִׁשָּתם : ִמְׁשְּפחת ַהְּקָהִתי ִמּתֹו ַהְֽלִוִּיֽם ְוזאת ֲעשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְו

ָדתֹו ֶאת קֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַאֲֽהרן ּוָבנָיו יָבֹאּו ְוָׂשמּו אֹוָתם  ֹֽ ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעב
ֽא יָבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמֽתּו: ְוֶאל ַמָּׂשֽאֹו   :ְו

  
ר ֹֽ נָשֹא ֶאת ראׁש ְּבנֵי ֵגְֽרׁשֹון ַּגם ֵהם ְלֵבית : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשנָה ִּתְפקד  ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשנָה ָוַמְעָלה ַעד: ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתֽם
ָּכל ַהָּבָקר ָלֽעָֹלה : אֹוָתם ָּכל ַהָּבא ִלְצבא ָצָבא ַלֲֽעבֹד ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעֽד

ְׁשנֵים ָעָשר ָּפִרים ֵאיִלם ְׁשנֵים ָעָׂשר ְּכָבִשים ְּבֵנֽי ָׁשנָה ְׁשנֵים ָעָשר 
ְוכֹל ְּבַקר זֶַבֽח ַהְּׁשָלִמים : אתּוִמנְָחָתם ּוְׂשִעיֵרי ִעּזִים ְׁשנֵים ָעָשר ְלַחָּטֽ
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ֵאיִלם ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּכָבִשים ְּבֵנֽי ָׁשנָה  ָּפִרים ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה
 ּוְבבֹא מֶֹׁשה ֶאל אֶהל מֹוֵעד: ִׁשִּׁשים זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח ַאֲֽחֵרי ִהָּמַׁשח אֹֽתֹו

ֶאת ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ֲארן ַוּיְִׁשַמע  ְלַדֵּבר ִאּתֹו
  : ָהֵֽעֻדת ִמֵּבין ְׁשנֵי ַהְּכֻרִבים ַויְַדֵּבר ֵאָלֽיו

  
ר ֹֽ ְֽת ֶאת : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ ַּדֵּבר ֶאֽל ַאֲֽהרֹן ְוָאַֽמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲֽע

ַוּיַַעׂש ֵּכן ַאֲֽהרֹן ֶאל מּול : ָרה יִָאירּו ִׁשְבַעת ַהּנֵֽרֹותַהּנֵרֹת ֶאל מּול ְּפנֵי ַהְּמנֹו
ה ְוזֶה ַמֲֽעֵשה ַהְּמנָֹרה : ְּפנֵי ַהְּמנֹוָרה ֶהֱֽעָלה ֵנֽרֶֹתיָה ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶֹׁשֽ

הָֹוה ִמְקָׁשה זָָהב ַעד יְֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה יְ 
ה ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוָאִביָה יָרק יַָרק : ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעָשה ֶאת ַהְּמנָֹרֽ

א ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת יִָמים ִּתָּסגֵר ִׁשְבַעת יִָמים ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוַאַחר  ְּבָפנֶיָה ֲה
א נַָסע ַעד ֵהָֽאֵסף ַוִּתָּסגֵר ִמְריָם ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ִׁשְבַעת יָמִ : ֵּתָֽאֵסֽף ים ְוָהָעם 
ן: ִמְרָיֽם   :ְוַאַחר ָנְֽסעּו ָהָעם ֵמֲֽחֵצרֹות ַוַּֽיֲֽחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרֽ

  
ר ֹֽ ְׁשַלח ְל ֲאנִָׁשים ְויָֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַַען ֲאֶׁשר : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד 
ַוּיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי יְהָֹוה ֻּכָּלם ֲאנִָׁשים : נִָשיא ָבֶהֽם

ר: ָראֵׁשי ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֵהָּֽמה ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי : ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו  יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרּתָ  ֹֽ ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד

ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם  ְלִציִצת ְוָהיָה ָלֶכם: ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת
א ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי  ֶאת ָּכל ִמְצות יְהָֹוה ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם ְו

ְלַמַען ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי : ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם
ֵהיֶכֽם ֽ ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם : ִוְֽהיִיֶתם ְקדִׁשים ֵלא ֽ ֲאנִי יְהָֹוה ֱא

ֵהיֶכֽם ֽ ִהים ֲאנִי יְהָֹוה ֱא   :ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלֽא
  

ַוּיִַּקח קַֹרח ֶּבן יְִצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲֽאִביָרם ְּבנֵי ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן 
ַוּיָֻקמּו ִלְפנֵי מֶֹׁשה ַוֲֽאנִָׁשים ִמְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים : ֶּפֶלת ְּבנֵי ְראּוֵבֽן

ַוִּיָּֽקֲֽהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעֽל ַאֲֽהרֹן : ּוָמאָתיִם נְִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאנְֵׁשי ֵׁשֽם
ִּכי ָכל ָהֵֽעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם יְהָֹוה ּוַמּדּוַע   ַרב ָלֶכם ַוּיֹֽאְמרּו ֲאֵלֶהם

יְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְונְֶחַׁשב : ִּתְֽתנְַּׂשאּו ַעל ְקַהל יְהָֹוֽה ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּבֲֽהִרֽ
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ַוֲֽאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבָכל ָמקֹום ַאֶּתם : ם ִּכְתבּוַאת ּגֶֹרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶֽקבַלְֽלִוּיִ 
ַדְתֶכם ְּבאֶֹהל מֹוֵעֽד ֹֽ ֽא ִתְׂשאּו ָעָליו : ּוֵבֽיְתֶכם ִּכֽי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעב ְו
יְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶאת ָקְדֵׁשי ְבֵנֽי יְִׂשָראֵ  א ֵחְטא ַּבֲֽהִרֽ א ְתַחְּללּו ְו ל 

  :ָתֽמּותּו
  

ר ֹֽ זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאֽל ַאֲֽהרֹן ֵלאמ
יְהָֹוה ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְויְִקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר 

ֽא ָעָלה עָ  לֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר  ֹֽ ּונְַתֶּתם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעזָר ַהּכֵֹהן : ֶליָה ע
ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה : ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָנֽיו

ַאל ִּתיָרא אֹתֹו ִּכי ְבָיְֽד נַָתִּתי אֹתֹו ְוֶאת ָּכל  ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעִשיָת ּלֹו 
ַוּיַּכּו אֹתֹו ְוֶאת : ר ָעִשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶל ָהֱֽאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּֽבֹוןַּכֲֽאׁשֶ 

ַוּיְִסעּו : ָּבנָיו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד ַוִּיֽיְרׁשּו ֶאת ַאְרֽצֹו
  :ֵּדן יְֵרֽחֹוְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוַּֽיֲֽחנּו ְּבַעְֽרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְליַרְ 

  
י ַוּיָגָר מֹוָאב ִמְּפנֵי : ַוּיְַרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשה יְִׂשָרֵאל ָלֱֽאמִֹרֽ

ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל : הּוא ַוּיָָקץ מֹוָאב ִמְּפנֵי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב
ל ְסִביבֵֹתינּו ִּכְלח ַהּׁשֹור ֵאת יֶֶרק זְִקנֵי ִמְדיָן ַעָּתה יְַלֲֽחכּו ַהָּקָהל ֶאת ּכָ 

ַוּיְַרא ִּפֽינְָחס ֶּבן ֶאְלָעזָר : ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶל ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהֽוא
ַוּיָבֹא ַאַחר ִאיׁש : ֶּבֽן ַאֲֽהרן ַהּכֵֹהן ַוּיָָקם ִמּתֹו ָהֵֽעָדה ַוּיִַּקח רַֹמח ְּביָֽדֹו

ַהֻּקָּבה ַוּיְִדקֹר ֶאת ְׁשנֵיֶהם ֵאת ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ְוֶאת ָהִֽאָּׁשה ֶאל  יְִׂשָרֵאל ֶאל
ַוִּיְֽהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה : ֳקָבָתּה ַוֵּתָֽעַצר ַהַּמּגֵָפה ֵמַעל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל

  :ְוֶעְׂשִרים ָאֶֽלף
  

ר ֹֽ ן ֶאְלָעזָר ֶּבן ַאֲֽהרן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ִּפֽינְָחס ּבֶ : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
ֽא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵנֽי  ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ְּבַקנְאֹו ֶאת ִקנְָאִתי ְּבתֹוָכם ְו

  : ָלֵכן ֱאמֹר ִהנְנִי נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשֽלֹום: יְִׂשָרֵאל ְּבִקנְָאִתֽי
  

ֻבעֵֹתיֶכם ִמְֽקָרא ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהקְ  ִריְבֶכם ִמנְָחה ֲחָדָׁשה ַלֽיהָֹוה ְּבָׁשֽ
ּו ֹֽ א ַתֲֽעש ְוִהְקַרְבֶּתם עֹוָלה ְלֵריַח : קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה 

: נִיחַֹח ַלֽיהָֹוה ָּפִרים ְּבֵנֽי ָבָקר ְׁשנַיִם ַאיִל ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִשים ְּבנֵי ָׁשָנֽה
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ָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרֹנִים ַלָּפר ָהֶֽאָחד ְׁשנֵי ֶעְׂשרֹנִים ּוִמנְחָ 
ים: ָלַאיִל ָהֶֽאָחֽד ִֹֽ ְׂשִעיר ִעּזִים : ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶֽאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבש

שּו ְּתִמיִמם ִיְֽהיּו ָלֶכם ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמנְָחתֹו ַּתֽעֲ : ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכֽם
ֵאֶּלה : ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמנְָחָתּה ְונְִסָּכּֽה: ְונְִסֵּכיֶהֽם

ֵתיֶכם ּוְלִמנְחֵתיֶכם  ֽ ֹ ֵתיֶכם ְלע ֹֽ ַּתֲֽעשּו ַלֽיהָֹוה ְּבֽמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמּנְִדֵריֶכם ְונְִדב
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּככל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה : ֵמיֶכֽםּוְלנְִסֵּכיֶכם ּוְלַׁשלְ 

ה   :ֶאת מֶֹׁשֽ
  

ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר זֶה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה 
א ִאיׁש ִּכֽי יִּדֹר נֶֶדר ַלֽיהָֹוה ֽאֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלאְ : יְהָֹוֽה סר ִאָּסר ַעל נְַפׁשֹו 

ה ֶֹֽ ה ִּכֽי ִתּדֹר נֶֶדר ַלֽיהָֹוה ְוָאְֽסָרה  ְוִאּׁשָ : יֵַחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲֽעש
יהָ  ַוּיִֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמנֶַּׁשה ַוּיֵֶׁשב : ִאָּסר ְּבֵבית ָאִביָה ִּבנְֻעֶרֽ

: ְמנֶַּׁשה ָהַל ַוּיְִלּכֹד ֶאת ַחּוֵֹֽתיֶהם ַוּיְִקָרא ֶאְתֶהן ַחּוֹת יִָאֽירְויִָאיר ֶּבן : ָּבּֽה
  :ְונַבח ָהַל ַוּיְִלּכֹד ֶאת ְקנָת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ַוּיְִקָרא ָלה נַֹבח ִּבְׁשֽמֹו

  
 ֹ ֶׁשה ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְֽצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלִצְבאָֹתם ְּביַד  מ

ן ֹֽ ַוּיְִכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵֽאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי יְהָֹוה ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם : ְוַאֲֽהר
ֵסס ַּבחֶדׁש ָהִֽראׁשֹון ַּבֲֽחִמָּׁשה ָעָשר יֹום ַלחֶדׁש ַוּיְִסעּו ֵמַֽרְעמְ : ְלמֹוָצֵֽאיֶהֽם

יִם : ָהִֽראׁשֹון ִמָּמֳֽחַרת ַהֶּפַסח ָיְֽצאּו ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ְּביָד ָרָמה ְלֵעינֵי ָּכל ִמְצָרֽ
ֵדיֶהן  ֹֽ ַוִּתְֽהיֶינָה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחגְָלה ּוִמְלָּכה ְונָֹעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבנֵי ד

יםְלנָ  ִמִּֽמְׁשְּפחת ְּבֵנֽי ְמנֶַּׁשה ֶבן יֹוֵסף ָהיּו ְלנִָׁשים ַוְּתִהי ַנֲֽחָלָתן ַעל ַמֵּטה : ִׁשֽ
ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ְּביַד ) ֻהתָ (ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות : ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהֽן

ָ (מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבַעְֽרבת מֹוָאב ַעל יְַרֵּדן    )הי אניד: (יְֵרֽחֹו) יֻן
  

ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל יְִׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ַּבִּמְדָּבר 
ַאַחד ָעָשר : ָּבֲֽעָרָבה מֹול סּוף ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ּתֶפל ְוָלָבן ַוֲֽחֵצרֹת ְוִדי זָָהֽב

ַוֽיְִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּבַעְׁשֵּתֽי : ֵדׁש ַּבְרֵנֽעַ יֹום ֵמֽחֵֹרב ֶּדֶר ַהר ֵׂשִעיר ַעד קָ 
ָעָשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה 

 ְוָיְֽרׁשּו גַם ֵהם ֶאת ָהאָ   ָּכֶכם  ַעד ֲאֶׁשר יָנִיַחֽ יְהָֹוה ַלֲֽאֵחיֶכם: אֹתֹו ֲאֵלֶהֽם
ֵהיֶכם נֵֹתן ָלֶהם ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִלֽיֻרָּׁשתֹו  ֶרץ ֽ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא
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ְוֶאת יְהֹוׁשּוַע ִצֵּויִתי ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ֵעינֶי ָהֽרֹאֹת ֵאת : ֲאֶׁשר נַָתִּתי ָלֶכֽם
ֵהיֶכם ִלְׁשנֵי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה  ֽ ֵּכן ַיֲֽעֶשה יְהָֹוה ְלָכל ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשה יְהָֹוה ֱא

ָּמה ֵהיֶכם הּוא : ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ָׁשֽ ֽ א ִּתֽיָראּום ִּכי יְהָֹוה ֱא
  :ַהּנְִלָחם ָלֶכֽם

  
ר ֹֽ ֲאדֹנָי יֱהִֹוה ַאָּתה ַהִֽחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאֽת : ָוֶֽאְתַחּנַן ֶאל יְהָֹוה ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמ

ְל ְוֶאת ָיְֽד ַהֲֽחזָָקה ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַעְבְּד ֶאת ָּגדְ 
ֶאְעְּבָרה ּנָא ְוֶאְרֶאה ֶאת  ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר : ַיֲֽעֶשה ְכַמֲֽעֶשי ְוִכגְֽבּורֶֹתֽ

  :ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶה ְוַהְּלָבנֹֽן
  

ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהֻֽחִּקים ְוֶאת  ל יְִׂשָרֵאלֶאל ּכָ  ַוּיְִקָרא מֶֹׁשה
ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאזְנֵיֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם 

ב: ַלֲֽעׂשָֹתֽם ֵהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרֽ  א ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת: יְהָֹוה ֱא
ָּפנִים : יְהָֹוה ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאנְַחנּו ֵאֶּלה ּפה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיֽים

ָאֽנִֹכי עֵֹמד ֵּבין יְהָֹוה ּוֵבֽינֵיֶכם : ְּבָפנִים ִּדֶּבר יְהָֹוה ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאֽׁש
ֽא ֲעִליֶתם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר יְהָֹוה ּכִ  י יְֵראֶתם ִמְּפנֵי ָהֵאׁש ְו

ֶהי ֲאֶׁשר ֽהֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית : ָּבָהר ֵלאמֹר ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָנֽי: ֲעָבִדֽים א ַתֲֽעֶשה ְל ֶפֶסל ָּכל : א ִיְֽהיֶה ְל ֱא

ל ַוֲֽאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲֽאֶׁשר ַּבַּמיִם ִמַּתַחת ְּתמּונָה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמעַ 
ֶהי ֵאל ַקּנָא : ָלָאֶֽרץ א ָתָֽעְבֵדם ִּכי ָאֽנִֹכי יְהָֹוה ֱא ֽא ִתְׁשַּתֲֽחֶוה ָלֶהם ְו

נְָאֽי ֹֽ ְועֶֹׂשה ֶחֶסד : ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבנִים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלש
ְמֵרי ִמְצֹוָתֽיַלֲֽאלָ  ֹֽ ֲהַבי ּוְלׁש ֹֽ ֶהי ַלָּׁשְוא : ִפים ְלא א ִתָׂשא ֶאת ֵׁשם יְהָֹוה ֱא

ְוא א יְנֶַּקה יְהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר יִָׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשֽ ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת : ִּכי 
ֶהֽי : ֲעבֹד ְוָעִשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתֵֽׁשֶׁשת יִָמים ַּתֽ: ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲֽאֶׁשר ִצְּו יְהָֹוה ֱא

 ֽ א ַתֲֽעֶשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבנְ ֶהי  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלֽיהָֹוה ֱא
ְר ְוָכל ְּבֶהְמֶּת ְוֵגְֽר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי  ֹֽ ֽ ַוֲֽאָמֶת ְוֽׁשֹוְר ַוֲֽחמ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד

ְוָזַֽכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהיִיָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם : ְּד ַוֲֽאָמְֽת ָּכֽמֹוְלַמַען יָנּוַח ַעבְ 
ֶהי ִמָּׁשם ְּביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרַע נְטּויָה ַעל ֵּכן ִצְּו יְהָֹוה  ַוּיִֹצֲא יְהָֹוה ֱא

ֶהי ַלֲֽעשֹֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבֽת ַּכֲֽאֶׁשר ִצְּו ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ : ֱא
ֶהי ְלַמַען ַיֲֽאִריֻכן יֶָמי ּוְלַמַען יִיַטב ָל ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר יְהָֹוה  יְהָֹוה ֱא
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ֽ ֶהי נֵֹתן ָל ֲע ֵעד : ֱא א ַתֲֽענֶה ְבֵרֽ א ִתגְנֹב ְו א ִתנְָאף ְו א ִתְרַצח ְו
ְוא א ִתתְ : ָׁשֽ א ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְו ַאֶּוה ֵּבית ֵרֶע ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו ַוֲֽאָמתֹו ְו

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר יְהָֹוה ֶאל ָּכל : ׁשֹורֹו ַוֲֽחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעֽ
א יָָסף ַוּֽיְִכְּתֵבם ַעל  ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהָֽענָן ְוָהֲֽעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְו

ַויְִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹו ַהחֶֹׁש : ָבנִים ַוּֽיְִּתנֵם ֵאָלֽיְׁשנֵי ֻלחת אֲ 
אְמרּו ֵהן : ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוזְִקנֵיֶכֽם ֹֽ ַוּת

ֵהינּו ֶאת ְּכבֹדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו ְוֶאת קֹלֹו ָׁשמַ  ְענּו ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהְרָאנּו יְהָֹוה ֱא
ִהים ֶאת ָהָֽאָדם ָוָחֽי ְוַעָּתה ָלָּמה נָמּות ִּכי : ַהּיֹום ַהּזֶה ָרִאינּו ִּכֽי יְַדֵּבר ֱא

אְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהּגְדָֹלה ַהּזֹאת ִאם יְֹֽסִפים ֲאנְַחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול יְהָֹוה  ֹֽ ת
ֵהינּו עֹוד ָוָמְֽתנּו ִהים ַחּיִים ְמַדֵּבר ִּכי ִמי ָכל ָּבָשר : ֱא ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱא

ֵהינּו : ִמּתֹו ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִֽחי ְקַרב ַאָּתה ּֽוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יֹאַמר יְהָֹוה ֱא
ינּו ִֹֽ ֵהינּו ֵאֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעש : ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יְַדֵּבר יְהָֹוה ֱא

ְׁשַמע יְהָֹוה ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַוּיִ 
ִמֽי יִֵּתן : קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהּזֶה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶלי ֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבֽרּו

ִמְצֹוַתי ָּכל ַהּיִָמים ְלַמַען  ְוָהיָה ְלָבָבם זֶה ָלֶהם ְליְִרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל
ְוַאָּתה : ֵל ֱאמר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳֽהֵליֶכֽם: יִיַטב ָלֶהם ְוִלְבנֵיֶהם ְלעָֹלֽם

ַוֲֽאַדְּבָרה ֵאֶלי ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻֽחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר   ֲעמד ִעָּמִדי ּפֹה
ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲֽעשֹות : ר ָאֽנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּֽהְּתַלְּמֵדם ְוָעשּו ָבָאֶרץ ֲאׁשֶ 

אל ֹֽ א ָתֻסרּו יִָמין ּוְׂשמ ֵהיֶכם ֶאְתֶכם  ֽ ְּבָכל ַהֶּדֶר : ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֱא
ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ֵּתֵלכּו ְלַמַען ִּתְֽחיּון ְוטֹוב ָלֶכם ְוַהֲֽאַרְכֶּתם ֽ  ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֱא

ְוזאת ַהִּמְצָוה ַהֻֽחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה : יִָמים ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֽיָרֽׁשּון
ְבִרים ָׁשָּמה  ֹֽ ֵהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲֽעשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ע ֽ יְהָֹוה ֱא

ֶהי ִלְׁשמֹר ֶאת ּכָ : ְלִרְׁשָּתּֽה  ל ֻחּקָֹתיו ּוִמְצֹוָתיוְלַמַען ִּתיָרא ֶאת יְהָֹוה ֱא
: ַאָּתה ּוִבנְ ּוֶבן ִּבנְ ּכֹל יְֵמי ַחּיֶי ּוְלַמַען ַיֲֽאִרֻכן יֶָמֽי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּו

ַמְרָּת ַלֲֽעשֹות ֲאֶׁשר יִיַטב ְל ַוֲֽאֶׁשר ִּתְרּבּון ְמאֹד ַּכֲֽאֶׁשר  ַמְעָּת יְִׂשָרֵאל ְוָׁשֽ ְוָׁשֽ
  :ֵהי ֲאבֶֹתי ָל ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב ּוְדָבֽׁשִּדֶּבר יְהָֹוה אֱ 

  
ֵהינּו יְהָֹוה ֶאָחֽד ֶהי ְּבָכל : ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה ֱא ְוָאַהְבָּת ֵאת יְהָֹוה ֱא

ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו : ְלָבְֽב ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדֽ
ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת : ל ְלָבֶבַֽהּיֹום עַ 
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ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי: ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ ֹֽ : ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו ְלט
י ִהים : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ ֶהי הּוא ָהֱֽא ְויַָדְעָּת ִּכֽי יְהָֹוה ֱא

ְמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף ּֽדֹור ֹֽ ֲהָביו ּוְלׁש ֹֽ : ָהֵאל ַהֶּֽנֱֽאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלא
א יְַאֵחר ְלשנְאֹו ֶאל ָּפנָיו יְַׁשֶּלם ֽלֹו נְָאיו ֶאל ָּפנָיו ְלַהֲֽאִבידֹו  ֹֽ : ּוְמַׁשֵּלם ְלש

ַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת ַהֻֽחִּקים ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְוָׁשֽ 
  :ַלֲֽעׂשָתֽם

  
ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם |  ְוָהיָה

ֶהי ְל ֶאֽת ַהְּבִרית ְוֶאת הַ  : ֶחֶסד ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲֽאבֶֹתֽיְוָׁשַמר יְהָֹוה ֱא
י ַאְדָמֶת ְּדגָנְ ְוִתֽירְׁש  י ִבְטנְ ּוְפִרֽ ַוֲֽאֵהְב ּוֵבַֽרְכ ְוִהְרֶּב ּוֵבַר ְּפִרֽ
ְויְִצָהֶר ְׁשגַר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתרת צֹאנֶ ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  נְִׁשַּבע ַלֲֽאבֶֹתי 

ֽ א ִיְֽהיֶה ְב ָעָקר ַוֲֽעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּתּֽבָ : ָלֶתת ָל : רּו ִּתְֽהיֶה ִמָּכל ָהַֽעִּמים 
ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 

ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּֽוְלדָ  ֽ : ְבָקה ֽבֹוַלֲֽעׂשָתּה ְלַאֲֽהָבה ֶאת יְהָֹוה ֱא
ְוהֹוִריׁש יְהָֹוה ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ָהֵאֶּלה ִמִּלְפנֵיֶכם ִוֽיִרְׁשֶּתם ּגֹויִם ְּגדִֹלים 

ֹ ַּכֽף ַרגְְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְֽהיֶה ִמן : ַוֲֽעֻצִמים ִמֶּכֽם ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדר
ֽא : ַהּיָם ָהַאֲֽחרֹון ִיְֽהיֶה ּגְֻבְֽלֶכֽם ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהּנָָהר נְַהר ְּפָרת ְוַעד

ֵהיֶכם ַעל ְּפנֵי ָכל  ֽ ֲאֶכם יִֵּתן יְהָֹוה ֱא יְִתיֵַּצב ִאיׁש ִּבְפנֵיֶכם ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֽ
  :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכֽם

  
ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל : ָלָלֽהְרֵאה ָאֽנִֹכי נֵֹתן ִלְפנֵיֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוקְ 

ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹֽום ֽ א : ִמְצֹות יְהָֹוה ֱא ְוַהְּקָלָלה ִאם 
ֵהיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה  ֽ ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות יְהָֹוה ֱא

ֽא יְַדְעֶּתֽםֶאְתֶכם ַהּיֹום ָלֶלֶכת  ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר    : ַאֲֽחֵרי ֱא
  

ֻבֽעֹות ֻבעֹת ִּתְסָּפר ָל ֵמָֽהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֽ : ִׁשְבָעה ָׁשֽ
ֶהי ִמַּסת נְִדַבת ָיְֽד ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲֽאֶׁשר  ֻבעֹות ַלֽיהָֹוה ֱא ְוָעִשיָת ַחג ָׁשֽ

ֶהֽייְָבֶֽרכְ  ֶהי ַאָּתה ּוִבנְ ּוִבּת:  יְהָֹוה ֱא ַמְחָּת ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱא ָֹֽ ְוַעְבְּד   ְוש
ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוַהּגֵר ְוַהּיָתֹום ְוָהַֽאְלָמנָה ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב   ַוֲֽאָמֶת

ֶהי ְלַׁשֵּכן ְוזַָכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהיִיָת : ְׁשמֹו ָׁשֽם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהָֹוה ֱא
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ַמְרָּת ְוָעִשיָת ֶאת ַהֻֽחִּקים ָהֵאֶּֽלה ַחג ַהֻּסּכת ַּתֲֽעֶשה ְל ִׁשְבַעת : ְּבִמְצָריִם ְוָׁשֽ
ַמְחָּת ְּבַחֶּג ַאָּתה ּוִבנְ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד: יִָמים ְּבָאְסְּפ ִמּֽגְָרנְ ּוִמּיְִקֶבֽ ָֹֽ  ְוש

י ִׁשְבַעת יִָמים ָּתחֹג : ַוֲֽאָמֶת ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהּיָתֹום ְוָהַֽאְלָמנָה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרֽ
ֶהי ְּבָכל   ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהָֹוה ִּכי יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ֱא ַלֽיהָֹוה ֱא

ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָה ֵיָֽרֶאה : ָׂשֵמֽחַ  ְּתבּוָאְֽת ּוְבכֹל ַמֲֽעֵשה יֶָדי ְוָהיִיָת ַא
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג  ָכל זְֽכּוְר ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֱא

ם א ֵיָֽרֶאה ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֵריָקֽ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְו ִאיׁש ְּכַמְּתנַת יָדֹו : ַהָּׁשֽ
ְּֽכִבְרּכַ  ֶהי ֲאֶׁשר ָנַֽתן ָל   :ת יְהָֹוה ֱא

  
ֶהי נֵֹתן ְל  ְטִרים ִּתֶּֽתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא ֹֽ ְפִטים ְוׁש ֹֽ ׁש

ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶֽדק א ַתִּכיר ָּפנִים : ִלְׁשָבֶטי ְוָׁשֽ ֽא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט 
ֽא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי  םְו ֶצֶדק : ַהּׁשַֹחד יְַעֵּור ֵעינֵי ֲחָכִמים ִוֽיַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקֽ

ֽ ֶהי נֵֹתן ָל : ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְֽחיֶה ְוָיַֽרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא
א ָרֽאּו ְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהּזֶה ְוֵעינֵינּו  א ָׁשֽ ֵּפר ְלַעְּמ ּכַ : ְוָענּו ְוָאְֽמרּו יֵָדינּו 

יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת יְהָֹוה ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם נִָקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ יְִׂשָרֵאל ְונִַּכֵּפר 
  :ְוַאָּתה ְּתַבֵער ַהָּדם ַהּנִָקי ִמִּקְרֶּב ִּכי ַתֲֽעֶשה ַהּיָָׁשר ְּבֵעינֵי יְהָֹוֽה: ָלֶהם ַהָּדֽם

יְ  ֹֽ ֶהי ְּביֶָד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹֽוִּכֽי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל א : ֶבי ּונְָתנֹו יְהָֹוה ֱא
ַוֲֽהֵבאָתּה : ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְביָה ֵאֶׁשת יְַפת ּתַֹאר ְוָחַֽׁשְקָּת ָבּה ְוָלַֽקְחָּת ְל ְלִאָּׁשֽה

ת ֲאֶׁשר זָכֹור אֵ : ֶאל ּתֹו ֵּביֶת ְוגְִּלָחה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְֽׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶנֽיהָ 
יִם ְר ַּבֶּדֶר ַויְזַּנֵב ְּב ָּכל : ָעָשה ְל ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶר ְּבֵצֽאְתֶכם ִמִּמְצָרֽ ֲאֶׁשר ָקֽ

ִהֽים א יֵָרא ֱא ְוָהיָה ּֽבְָהנִיַחֽ יְהָֹוה : ַהֶּנֱֽחָׁשִלים ַאֲֽחֶרי ְוַאָּתה ָעיֵף ְויָגֵַע ְו
ֶהי ְל ִמָּכל אֹיְֶבי ִמָּסבִ  ֶהי נֵֹתן ְלֱא ַנֲֽחָלה  יב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא

א ִּתְׁשָּכֽח   :ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם 
  

ֶהי נֵֹתן ְל ַנֲֽחָלה ִוֽיִרְׁשָּתּה  ְוָהיָה ִּכֽי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְהָֹוה ֱא
ֽ : ְויַָׁשְבָּת ָּבּֽה ַקְחָּת ֵמֵֽראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַֽאְרְצ ֲאֶׁשר ְוָל

ֶהי נֵֹתן ָל ְוַׂשְמָּת ַבֶּטנֶא ְוָהַֽלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְהָֹוה  יְהָֹוה ֱא
ם ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשֽ ם ָהֵהם ְוָאַֽמְרָּת ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ַּבּיִָמי: ֱא

ֶהי ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָֹוה  ֵאָליו ִהּגְַדִּתי ַהּיֹום ַלֽיהָֹוה ֱא
ַוָּתבֹאּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהּזֶה ַוּיֵֵצא ִסיחן ֶמֶֽל ֶחְׁשּבֹון ְועֹוג : ַלֲֽאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלֽנּו
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ַוּנִַּקח ֶאת ַאְרָצם ַוּנְִּתנָּה ְלַנֲֽחָלה : ָחָמה ַוּנֵַּכֽםֶמֶֽל ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו ַלִּמלְ 
י ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת : ָלֽראּוֵבנִי ְוַלָּגִדי ְוַלֲֽחִצי ֵׁשֶבט ַהְֽמנִַּׁשֽ

ּון ֹֽ   :ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם ְלַמַען ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲֽעש
  

אֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם זְִקנֵיֶכם ַאֶּתם נִָּצִבים הַ  ֵהיֶכם ָרֽ ֽ ּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱא
ַטְּפֶכם נְֵׁשיֶכם ְוגְֵר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲֽחנֶי : ְוׁשְטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש יְִׂשָרֵאֽל
ֶהי ּוְבָאֽ : ֵמֽחֵֹטב ֵעֶצי ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמֽי ָלתֹו ֲאֶׁשר ְלָעְבְר ִּבְבִרית יְהָֹוה ֱא

ֶהי ּכֵֹרת ִעְּמ ַהּיֹֽום א : יְהָֹוה ֱא אֵבדּון  ֹֽ ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאבֹד ּת
ַתֲֽאִריֻכן יִָמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ָלבֹוא ָׁשָּמה 

ַהַֽחּיִים ְוַהָּמֶות נַָתִּתי  ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת  ַהִֽעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום: ְלִרְׁשָּתּֽה
ְלַאֲֽהָבה : ְלָפנֶי ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַֽחְרָּת ַּבַֽחּיִים ְלַמַען ִּתְֽחיֶה ַאָּתה ְוזְַרֶעֽ

ֶהי ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחּיֶי ְואֶר יֶָמי  ֶאת יְהָֹוה ֱא
ֲאָדָמה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָֹוה ַלֲֽאבֶֹתי ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּֽוְלַיֲֽעקב ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֽ 

  :ָלֵתת ָלֶהֽם
  

ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן : ַוּיֵֶל מֶֹׁשה ַויְַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל יְִׂשָרֵאֽל
ֽא אּוַכל עֹוד ָלצֵ  את ְוָלבֹוא ַוֽיהָֹוה ָאַמר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה ָאֽנִֹכי ַהּיֹום 

א ַתֲֽעבֹר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ַהֶּזֽה ֶהי הּוא עֵֹבר ְלָפנֶי ֽהּוא יְַׁשִמיד : ֵאַלי  יְהָֹוה ֱא
ֶאת ַהּגֹויִם ָהֵאֶּלה ִמְּלָפנֶי ִוֽיִרְׁשָּתם יְהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפנֶי ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר 

ְטֵריֶכם ַוֲֽאַדְּבָרה ְבָאזְנֵיֶהם ַהְקִהילּו ֵאַלי אֶ : יְהָֹוֽה ֹֽ ת ָּכל זְִקנֵי ִׁשְבֵטיֶכם ְוׁש
ִּכי יַָדְעִּתי ַאֲֽחֵרי : ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶֽרץ

ָראת מֹוִתי ִּכֽי ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוקָ 
ֶאְתֶכם ָהָֽרָעה ְּבַאֲֽחִרית ַהּיִָמים ִּכי ַתֲֽעשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעינֵי יְהָֹוה ְלַהְכִעיסֹו 

ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה ְּבָאזְנֵי ָּכל ְקַהל יְִׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה : ְּבַמֲֽעֵשה יְֵדיֶכֽם
  :ַהּזֹאת ַעד ֻּתָּמֽם

  
ַיֲֽערף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתּזַל : ָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפֽיַהֲֽאזִינּו ַהָּׁשַמיִם ַוֲֽאַדּבֵ 

ִּכי ֵׁשם יְהָֹוה : ַּכַּטל ִאְמָרִתי ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶֽׂשב
ֵהֽינּו ֹֽ : ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלֽא : רַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה ֵלאמ

ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲֽעָבִרים ַהּזֶה ַהר נְבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי יְֵרחֹו 
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ּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר : ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַַען ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַלֲֽאֻחָּזֽה
ֲהרן ָאִחי ְּבהר ָהָהר ַאָּתה עֶֹלה ָׁשָּמה ְוֵהָֽאֵסף ֶאל ַעֶּמי ַּכֲֽאֶׁשר ֵמת ַאֽ 

ַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבֵמֽי ְמִריַבת : ַוּיֵָאֶסף ֶאל ַעָּמֽיו
ֽא ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי ְּבתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ִּכי ִמּנֶגֶד : ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן ַעל ֲאֶׁשר 

א   : ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ִּתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשָּמה 
ִהים ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִלְפנֵי מֹוֽתֹו : ְוזאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַר מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱֽא

ַוּיֹאַמר יְהָֹוה ִמִּסינַי ָּבא ְוזַָרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה 
ֲבבת  ַאף חֵֹבב ַעִּמים ָּכל ְקדָׁשיו ְּביֶָד ְוֵהם : קֶֹדׁש ִמֽיִמינֹו ֵאְׁש ָּדת ָלֽמֹוֵמִרֽ

ֽא ָקם נִָביא עֹוד ְּביְִׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר : ֻּתּכּו ְלַרגְֶל יִָׂשא ִמַּדְּברֶֹתֽי ְו
ר ְׁשָלחֹו יְהָֹוה ְלָכל ָהֽאֹתֹת ְוַהּֽמֹוְפִתים ֲאׁשֶ : יְָדעֹו יְהָֹוה ָּפנִים ֶאל ָּפִנֽים

) ֻהדָ (ּוְלכֹל ַהּיָד : ַלֲֽעשֹֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם ְלַפְרעֹה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרֽצֹו
: ( יְִׂשָרֵאֽל) ֻּכלָ (ַהֲֽחזָָקה ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָשה מֶֹׁשה ְלֵעינֵי ָּכל 

  )יוד אידנ
  

  נביאים
  

ה ֶעֶבד יְהָֹוה ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת ַויְִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ 
ר ֹֽ מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעבר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ַהּזֶה ַאָּתה ְוָכל : מֶֹׁשה ֵלאמ

ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר : ָהָעם ַהּזֶה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽל
ֹ ַּכֽף ַרגְְלֶכם ּבֹו ָלֶכם נְַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל מֶֹׁשֽהִּתדְ  ַוּיֲַעבד יְִׂשָרֵאל : ר

ֶאת יְהָֹוה ּכֹל יְֵמי יְהֹוֻׁשַע ְוכל יְֵמי ַהּזְֵקנִים ֲאֶׁשר ֶהֱאִריכּו יִָמים ַאֲחֵרי 
ְוֶאת : ְליְִׂשָרֵאֽליְהֹוֻׁשַע ַוֲאֶׁשר יְָדעּו ֵאת ָּכל ַמֲעֵשה יְהָֹוה ֲאֶׁשר ָעָשה 

ְּבֶחְלַקת   ָקְברּו ִבְׁשֶכם  ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצַריִם
ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקנָה יֲַעקב ֵמֵאת ְּבֵנֽי ֲחמֹור ֲאִבֽי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה ַוִּיְֽהיּו 

ָ ּבֻ (ְוֶאְלָעזָר ֶּבֽן : ִלְבֵנֽי יֹוֵסף ְלנֲַחָלֽה ַאֲהרֹן ֵמת ַוּיְִקְּברּו אֹתֹו ְּבגְִבַעת ) ן
יִם) ֻּברָ (ִּפֽינְָחס ְּבנֹו ֲאֶׁשר נִַּתן לֹו ְּבַהר    )הי אינד: (ֶאְפָרֽ

  
ַויְִהי ַאֲחֵרי מֹות יְהֹוֻׁשַע ַוּֽיְִׁשֲאלּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּביהָֹוה ֵלאמֹר ִמי יֲַעֶלה ָּלנּו 

ַוּיאֶמר יְהָֹוה יְהּוָדה יֲַעֶלה ִהּנֵה נַָתִּתי ֶאת : ִהָּלֶחם ּֽבֹוֶאל ַהְּֽכנֲַענִי ַּבְּתִחָּלה לְ 
ַוּיאֶמר יְהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּֽלֲחָמה : ָהָאֶרץ ְּביָֽדֹו
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ֽ : ַּבְּֽכנֲַענִי ְוָהַלְכִּתי גַם ֲאנִי ִאְּת ְּבגֹוָרֶל ַוּיֵֶל ִאּתֹו ִׁשְמֽעֹון ֲעׂשּו ֵכן ְּבנֵי ַוַּי
ִבנְיִָמן ַוּיְִׂשאּו נִָׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן ַהְּמחְֹללֹות ֲאֶׁשר ּגָזָלּו ַוּיְֵלכּו ַוּיָׁשּובּו ֶאל 

ַוּיְִתַהְּלכּו ִמָּׁשם ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ָּבֵעת : נֲַחָלָתם ַוּיְִבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוּיְֵׁשבּו ָּבֶהֽם
ַּבּיִָמים ָהֵהם : ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַוּיְֵצאּו ִמָּׁשם ִאיׁש ְלנֲַחָלֽתֹוַהִהיא ִאיׁש ְלִׁשְבטֹו ּו

ה) ֻּבוָ (ֵאין ֶמֶל ְּביְִׂשָרֵאל ִאיׁש ַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ) ֻהםָ ( ֶֹֽ   )ויו דאני (: יֲַעש
  

ם ַויְִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתיִם צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָריִם ּוְׁשמֹו ֶאְלָקנָה ֶּבן יְרֹחָ 
ְולֹו ְׁשֵּתי נִָׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחּנָה ְוֵׁשם : ֶּבן ֱאִליהּוא ֶּבן ּתֹחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתֽי

ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא : ַהֵּׁשנִית ְּפנִּנָה ַויְִהי ִלְפנִּנָה יְָלִדים ּוְלַחּנָה ֵאין יְָלִדֽים
ה ְוָׁשם ְׁשנֵי ֵמִֽעירֹו ִמּיִָמים יִָמיָמה ְלִהְֽׁשַּתֲחֹות ְוִלזְּבַח ַלי הָֹוה ְצָבאֹות ְּבִׁש

ַהּכֹל נַָתן ֲאַרְונָה ַהֶּמֶל ַלֶּמֶל ַוּיאֶמר : ְבֵנֽי ֵעִלי ָחְפנִי ּוִפנְָחס ּכֲֹהנִים ַליהָֹוֽה
ֶהי יְִרֶצֽ א ִּכֽי ָקנֹו : ֲאַרְונָה ֶאל ַהֶּמֶל יְהָֹוה ֱא ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל ֲאַרְונָה 

ַהי עֹלֹות ִחּנָם ַוּיִֶקן ָּדִוד ֶאת ֶאְקנֶה מֵ  א ַאֲעֶלה ַליהָֹוה ֱא ֽאֹוְת ִּבְמִחיר ְו
ים ָּדִוד ִמזְֵּבַח ) ֻׁשםָ (ַוּיִֶבן ָׁשם : ַהּגֶרן ְוֶאת ַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשֽ

) ֻמלָ (ַּמֵּגָפה ֵמַעל ַלֽיהָֹוה ַוּיַַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים ַוּיֵָעֵתר יְהָֹוה ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר הַ 
  )הי אידנ (: יְִׂשָרֵאֽל

  
א יִַחם ֽלֹו ַוּיֹאְמרּו לֹו : ְוַהֶּמֶל ָּדִוד זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים ַויְַכֻּסהּו ַּבְּבגִָדים ְו

ֲעָבָדיו יְַבְקׁשּו ַלאדֹנִי ַהֶּמֶל נֲַעָרה ְבתּוָלה ְוָעְֽמָדה ִלְפנֵי ַהֶּמֶל ּוְתִהי לֹו 
ַויְַבְקׁשּו נֲַעָרה יָָפה ְּבכֹל ְּגבּול : ָׁשְכָבה ְבֵחיֶק ְוַחם ַלאדֹנִי ַהֶּמֶֽלסֶֹכנֶת וְ 

ַויְַדֵּבר ִאּתֹו : יְִׂשָרֵאל ַוּֽיְִמְצאּו ֶאת ֲאִביַׁשג ַהּׁשּונִַּמית ַוּיִָבאּו אָֹתּה ַלֶּמֶֽל
ְוִׁשּנָא ֵאת : ֹו ְּבָבֶבֽלטֹבֹות ַוּיִֵּתן ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ִּכֵּסא ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּת

) ֻאתָ (ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת : ִּבגְֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ָּתִמיד ְלָפנָיו ָּכל יְֵמי ַחָּיֽיו
  )יוד דנאי (: ַחָּיֽיו) יֻיָ (ָּתִמיד נְִּתנָה ּלֹו ֵמֵאת ַהֶּמֶל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ּכֹל יְֵמי 

ְעיָהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחזָה ַעל יְהּוָדה ִוירּוָׁשָליִם ִּביֵמי ֻעּזִּיָהּו יֹוָתם  ֲחזֹון יְַׁשֽ
ִׁשְמעּו ָׁשַמיִם ְוַהֲאזִינִי ֶאֶרץ ִּכי יְהָֹוה ִּדֵּבר ָּבנִים : ָאָחז יְִחזְִקּיָהּו ַמְלֵכי יְהּוָדֽה

ּוס ְּבָעָליו יַָדע ׁשֹור קֹנֵהּו ַוֲחמֹור ֵאב: ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבֽי
א ִהְתּבֹוָנֽן א יַָדע ַעִּמי  ִּכי ַכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמיִם ַהֳחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ : יְִׂשָרֵאל 

: ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאנִי עֶֹשה עְֹמִדים ְלָפנַי נְֻאם יְהָֹוה ֵּכן יֲַעמֹד זְַרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכֽם
ְּבַׁשַּבּתֹו יָבֹוא ָכל ָּבָשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוָהיָה ִמֵּֽדי חֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת 
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ְּבִפגְֵרי ָהֲאנִָׁשים ַהּפְׁשִעים ִּבי ִּכי ) ֻווָ (ְויְָצאּו ְוָראּו : ְלָפנַי ָאַמר יְהָֹוֽה
א ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל  א ָתמּות ְוִאָּׁשם  ר) ֻללָ (תֹוַלְעָּתם  ָֹֽ ְוָהיָה : ָּבש

ׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו יָבֹוא ָכל ָּבָשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפנַי ִמֵּֽדי חֶדׁש ְּבָחדְ 
  )יכוין הי דניא: (ָאַמר יְהָֹוֽה

  
ֲהנִים ֲאֶׁשר ַּבֲענָתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבנְיִָמֽן ֹֽ ֲאֶׁשר : ִּדְבֵרי יְִרְמיָהּו ֶּבן ִחְלִקּיָהּו ִמן ַהּכ

ּיָהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶל יְהּוָדה ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָהיָה ְדַבר יְהָֹוה ֵאָליו ִּביֵמי יֹאׁשִ 
ַויְִהי ִּביֵמי יְהֹויִָקים ֶּבן יֹאִׁשּיָהּו ֶמֶל יְהּוָדה ַעד ּתֹם ַעְׁשֵּתי : ָׁשנָה ְלָמְלֽכֹו

ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה ְלִצְדִקּיָהּו ֶבן יֹאִׁשּיָהּו ֶמֶל יְהּוָדה ַעד ְּגלֹות יְרּוָׁשַליִם ַּבחֶֹדׁש 
יהַ  ַויְַדֵּבר ִאּתֹו טֹבֹות ַוּיִֵּתן ֶאת ִּכְסאֹו ִמַמַעל ְלִכֵּסא ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר : ֲחִמיִׁשֽ

: ְוִׁשּנָה ֵאת ִּבגְֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ְלָפנָיו ָּתִמיד ָּכל יְֵמי ַחָּיֽיו: ִאּתֹו ְּבָבֶבֽל
 ָּבֶבל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַעד ָּתִמיד נְִּתנָה ּלֹו ֵמֵאת ֶמֽלֶ ) ֻאתָ (ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת 

  )ויו דיאנ: (ַחָּיֽיו) יֻיָ (יֹום מֹותֹו ּכֹל יְֵמי 
  

ִּבְׁשלִׁשים ָׁשנָה ָּבְֽרִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש ַוֲאנִי ְבֽתֹו ַהּגֹוָלה ַעל נְַהר  ַויְִהי
ִהֽים ָּׁשה ַלחֶֹדׁש ִהיא ַהָּׁשנָה ַּבֲחמִ : ְּכָבר נְִפְּתחּו ַהָּׁשַמיִם ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱא

ָהיה ָהיָה ְדַבר יְהָֹוה ֶאל יְֶחזְֵקאל ֶּבן ּבּוזִי : ַהֲחִמיִׁשית ְלגָלּות ַהֶּמֶל יֹויִָכֽין
ָוֵאֶרא ְוִהּנֵה : ַהּכֵֹהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל נְַהר ְּכָבר ַוְּתִהי ָעָליו ָׁשם יַד יְהָֹוֽה

פֹון ָענָן ּגָדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְונַגּֽה לֹו ָסִביב רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהּצָ 
ּוִמּתֹוָכּה ְּדמּות ַאְרַּבע ַחּיֹות ְוזֶה : ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל ִמּתֹו ָהֵאֽׁש

ְוַאְרָּבָעה ָפנִים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכנַָפיִם ְלַאַחת : ַמְרֵאֽיֶהן ְּדמּות ָאָדם ָלֵהּֽנָה
ְוַרגְֵליֶהם ֶרגֶל יְָׁשָרה ְוַכף ַרגְֵליֶהם ְּכַכף ֶרגֶל ֵעגֶל ְונְצִצים ְּכֵעין : ָלֶהֽם

ִויֵדי ָאָדם ִמַּתַחת ַּכנְֵפיֶהם ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהם ּוְפנֵיֶהם : נְחֶׁשת ָקָלֽל
א יִַּסּבּו : ְוַכנְֵפיֶהם ְלַאְרַּבְעָּתֽם ְברת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה ַּכנְֵפיֶהם  ֹֽ ְבֶלְכָּתן ח

ּוְפנֵי ַאְריֵה ֶאל ַהּיִָמין   ְּפנֵי ָאָדם  ּוְדמּות ְּפנֵיֶהם: ִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָּפנָיו יֵֵלֽכּו
ּוְפנֵיֶהם : ְלַאְרַּבְעָּתם ּוְפנֵי ׁשֹור ֵמַֽהְּׂשמֹאול ְלַאְרַּבְעָּתן ּוְפנֵי נֶֶׁשר ְלַאְרַּבְעָּתֽן

ְׁשַּתיִם חְֹברֹות ִאיׁש ּוְׁשַּתיִם ְמַכּסֹות ֵאת  ְוַכנְֵפיֶהם ְּפֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ְלִאיׁש
ְוִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָּפנָיו יֵֵלכּו ֶאל ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת : ְּגִוּיֵֹתיֶהֽנָה

א יִַּסּבּו ְּבֶלְכָּתֽן ֲֹֽערֹות ְּכַמְרֵאה : יֵֵלכּו  ּוְדמּות ַהַחּיֹות ַמְרֵאיֶהם ְּכגֲַחֵלי ֵאׁש ּב
קַהּלַ  : ִּפִדים ִהיא ִמְתַהֶּלֶכת ֵּבין ַהַחּיֹות ְונגַּה ָלֵאׁש ּוִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרֽ
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ָוֵאֶרא ַהַחּיֹות ְוִהּנֵה אֹוַפן ֶאָחד ָּבָאֶרץ : ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזֽק
ם ְּכֵעין ַּתְרִׁשיׁש ַמְרֵאה ָהאֹוַפּנִים ּוַמֲעֵׂשיהֶ : ֵאֶצל ַהַחּיֹות ְלַאְרַּבַעת ָּפָנֽיו

ּוְדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתן ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַּכֲאֶׁשר יְִהיֶה ָהאֹוַפן ְּבתֹו 
א יִַּסּבּו ְּבֶלְכָּתֽן: ָהאֹוָפֽן ְוגֵַּביֶהן ְוגַֹבּה : ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהן ְּבֶלְכָּתם יֵֵלכּו 

ּוְבֶלֶכת ַהַֽחּיֹות : ְמֵלאֹת ֵעינַיִם ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתֽןָלֶהם ְויְִרָאה ָלֶהם ְוגַּבָֹתם 
ַעל : יְֵלכּו ָהאֹוַפּנִים ֶאְצָלם ּוְבִהּנֵָשא ַהַֽחּיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ יִּנְָׂשאּו ָהאֹוַפִּנֽים

 ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ָּׁשם ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ְוָהאֹוַפּנִים יִּנְָׂשאּו
ְּבֶלְכָּתם יֵֵלכּו ּוְבָעְמָדם ַיֲֽעמֹדּו ּֽוְבִהּנְָׂשָאם : ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחּיָה ָּבאֹוַפִּנֽים

ּוְדמּות ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ יִּנְָׂשאּו ָהֽאֹוַפּנִים ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחּיָה ָּבאֹוַפִּנֽים
ְוַתַחת : ָרא נָטּוי ַעל ָראֵׁשיֶהם ִמְלָמְֽעָלהָראֵׁשי ַהַחּיָה ָרִקיַע ְּכֵעין ַהֶּקַרח ַהּנֹו

ָהָרִקיַע ַּכנְֵפיֶהם יְָׁשרֹות ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה ְלִאיׁש ְׁשַּתיִם ְמַכּסֹות ָלֵהּנָה 
ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַּכנְֵפיֶהם ְּכקֹול : ּוְלִאיׁש ְׁשַּתיִם ְמַכּסֹות ָלֵהּנָה ֵאת ּגְִוּיֵֹתיֶהֽם

קֹול ַׁשַּדי ְּבֶלְכָּתם קֹול ֲהֻמָּלה ְּכקֹול ַמֲחנֶה ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפינָה ַמיִם ַרִּבים ּכְ 
: ַויְִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשם ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפינָה ַכנְֵפיֶהֽן: ַכנְֵפיֶהֽן

א ְוַעל ְּדמּות ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשם ְּכַמְרֵאה ֶאֶֽבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכּסֵ 
ָוֵאֶרא ְּכֵעין ַחְׁשַמל ְּכַמְרֵאה ֵאׁש : ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְֽעָלה

ֵּבֽית ָלּה ָסִביב ִמַּמְרֵאה ָמְתנָיו ּוְלָמְעָלה ּוִמַּמְרֵאה ָמְתנָיו ּוְלַמָּטה ָרִאיִתי 
ה ַהֶּקֶׁשת ֲאֶׁשר ִיְֽהיֶה ֶבָענָן ְּביֹום ַהּגֶֶׁשם ְּכַמְראֵ : ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְונַֹגּֽה לֹו ָסִבֽיב

ֵּכן ַמְרֵאה ַהּנגַּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ְּדמּות ְּכבֹוד יְהָֹוה ָוֶֽאְרֶאה ָוֶאּפל ַעל ָּפנַי 
ַוִּתָּׂשֵאנִי רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּו : ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבֽר

ּוְפַאת  נֶגְָּבה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִמָּדה : הָֹוה ִמְּמקֹוֽמֹוְּכבֹוד יְ 
: ּוְׁשָעִרים ְׁשלָׁשה ַׁשַער ִׁשְמעֹון ֶאָחד ַׁשַער יִָּׂשׁשָכר ֶאָחד ַׁשַער זְבּוֻלן ֶאָחֽד

ֲעֵריֶהם ְׁשלָׁשה ַׁשַער ּגָ  ד ֶאָחד ְּפַאת יָָּמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַׁשֽ
ָעָשר ָאֶלף ְוֵׁשם ) ֻׁשהָ (ָסִביב ְׁשמֹנָה : ַׁשַער ָאֵׁשר ֶאָחד ַׁשַער נְַפָּתִלי ֶאָחֽד

ָּמה) יֻהָ (ָהִעיר ִמּיֹום יְהָֹוה    )יכוין הי דינא: (ָׁשֽ
  

ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ִּביֵמי ֻעּזִּיָה יֹוָתם ָאָחז יְִחזְִקּיָה  ְּדַבר יְהָֹוה
ְּתִחַּלת ִּדֶּבר יְהָֹוה : ֵכי יְהּוָדה ּוִביֵמי יָָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶל יְִׂשָרֵאֽלַמלְ 

ְּבהֹוֵׁשַע ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל הֹוֵׁשַע ֵל ַקח ְל ֵאֶׁשת זְנּונִים ְויְַלֵדי זְנּונִים ִּכֽי 
ת ּגֶֹמר ַּבת ִּדְבָליִם ַוַּתַהר ַוּיֵֶל ַוּיִַּקח אֶ : זָנה ִתזְנֶה ָהָאֶרץ ֵמַֽאֲחֵרי יְהָֹוֽה
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  :ַוֵּתֶֽלד לֹו ֵּבֽן
  

ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהּנִָביא ַעל : ַוֽיהָֹוה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָּפנָיו ָּכל ָהָאֶֽרץ
יְהָֹוה ָּפָֽעְל ְּבֶקֶרב ָׁשנִים ַחּיֵיהּו  יֵָראִתי יְהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲע: ִׁשגְיֹנֹֽות

ֱאלֹוַּה ִמֵּתיָמן יָבֹוא ְוָקדֹוׁש ֵמַֽהר : ב ָׁשנִים ּתֹוִדיַע ְּברֹגֶז ַרֵחם ִּתזְּֽכֹורְּבֶקרֶ 
ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְֽהיֶה : ָּפאָרן ֶסָלה ִּכָּסה ָׁשַמיִם הֹודֹו ּוְתִהָּלתֹו ָמְלָאה ָהָאֶֽרץ

: ר ְויֵֵצא ֶרֶׁשף ְלַרגְָלֽיוְלָפנָיו יֵֶל ָּדבֶ : ַקְרנַיִם ִמּיָדֹו לֹו ְוָׁשם ֶחְביֹון ֻעּזֹֽה
ְצצּו ַהְרֵרי ַעד ַׁשחּו ִּגְבעֹות עֹוָלם  ֹֽ ָעַמד ַויְמֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיֵַּתר ּגֹויִם ַוּיְִתּפ

: ַּתַחת ָאֶון ָרִאיִתי ָאֳהֵלי כּוָׁשן יְִרּגְזּון יְִריעֹות ֶאֶרץ ִמְדָיֽן: ֲהִליכֹות עֹוָלם ֽלֹו
ם ַּבּנְָהִרים ַאֶּפ ִאם ַּבּיָם ֶעְבָרֶת ִּכי ִתְרַּכב ַעל ֲהִבנְָהִרים ָחָרה יְהָֹוה אִ 

ֶעְריָה ֵתעֹור ַקְׁשֶּת ְׁשֻבעֹות ַמּטֹות אֶמר ֶסָלה : סּוֶסי ַמְרְּכבֶֹתי יְׁשּוָעֽה
ָראּו יִָחילּו ָהִרים זֶֶרם ַמיִם ָעָבר נַָתן ְּתהֹום קֹולֹו : נְָהרֹות ְּתַבַּקע ָאֶֽרץ

ארֹום יֵָדיה ָֹֽ ֶׁשֶמׁש יֵָרַח ָעַמד זְֻבָלה ְלאֹור ִחֶּצי יְַהֵּלכּו ְלנֹגַּה ְּבַרק : ּו נָש
יָָצאָת ְליֵַׁשע ַעֶּמ ְליֵַׁשע ֶאת : ְּבזַַעם ִּתְצַעד ָאֶרץ ְּבַאף ָּתדּוׁש ּגֹוִיֽם: ֲחנִיֶתֽ

אׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָערֹות יְסֹוד ַעד ַצָּואר ֶסֽ ִֹ נַָקְבָּת ְבַמָּטיו : ָלהְמִׁשיֶח ָמַחְצָּת ר
ָּדַרְכָּת ַבּיָם : ראׁש ְּפָרזָיו יְִסֲערּו ַלֲהִפיֵצנִי ֲעִליֻצָתם ְּכמֹו ֶלֱאכל ָענִי ַּבִּמְסָּתֽר

ָׁשַמְעִּתי ַוִּתְרַּגז ִּבְטנִי ְלקֹול ָצֲללּו ְׂשָפַתי יָבֹוא : סּוֶסי חֶֹמר ַמיִם ַרִּבֽים
ִּכֽי : ז ֲאֶׁשר ָאנּוַח ְליֹום ָצָרה ַלֲעלֹות ְלַעם יְגּוֶדּֽנּוָרָקב ַּבֲעָצַמי ְוַתְחַּתי ֶאְרּגָ 

א ָעָׂשה  ֽא ִתְפָרח ְוֵאין יְבּול ַּבְּגָפנִים ִּכֵחׁש ַמֲעֵׂשה זַיִת ּוְׁשֵדמֹות  ְתֵאנָה 
ַוֲאנִי ַּביהָֹוה ֶאְעלֹוזָה ָאגִיָלה : אֶֹכל ָּגזַר ִמִּמְכָלה צֹאן ְוֵאין ָּבָקר ָּבְרָפִתֽים

ֵהי יְִׁשִעֽיּבֵ  ִהים: קרי(יֱהִֹוה : א ֲאדֹנָי ֵחיִלי ַוּיֶָׂשם ַרגְַלי ָּכַֽאּיָלֹות ְוַעל ) ֱא
זְִכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי : ָּבמֹוַתי יְַדִרֵכנִי ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹוָתֽי

ִהּנֵה ָאֽנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת  :אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטֽים
א ָאבֹות ) ֻלבָ (ְוֵהִׁשיב ֵלב : ֵאִלּיָה ַהּנִָביא ִלְפנֵי ּבֹוא יֹום יְהָֹוה ַהּגָדֹול ְוַהּנֹוָרֽ

: ֵחֶֽרם) ֻהץָ (ַעל ָּבנִים ְוֵלב ָּבנִים ַעל ֲאבֹוָתם ֶּפן ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ 
ֵאִלּיָה ַהּנִָביא ִלְפנֵי ּבֹוא יֹום יְהָֹוה ַהָּגדֹול  ִהּנֵה ָאֽנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת

א   )א נאדי: (ְוַהּנֹוָרֽ
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  כתובים
  

ְפִטים ַויְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוּיֵֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם יְהּוָדה  ֹֽ ַויְִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁש
ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶל ְוֵׁשם ְוֵׁשם : ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשנֵי ָבָנֽיו

ָבנָיו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵּבית ֶלֶחם יְהּוָדה  ִאְׁשּתֹו ָנֳֽעִמי ְוֵׁשם ְׁשֵנֽי
ם ַוּיָָמת ֱאִליֶמֶל ִאיׁש ָנֳֽעִמי ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא ּוְׁשנֵי : ַוּיָבאּו ְׂשֵדֽי מֹוָאב ַוִּיְֽהיּו ָׁשֽ

ֲאִבּיֹות ֵׁשם ָהַֽאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהֵּׁשנִית רּות  ַוּיְִׂשאּו ָלֶהם: ָבֶנֽיהָ  ֹֽ נִָׁשים מ
ַוּיָֻמתּו גַם ְׁשנֵיֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ַוִּתָּׁשֵאר ָהִֽאָּׁשה : ַוּיְֵׁשבּו ָׁשם ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנֽים

ּה ֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי: ִמְּׁשנֵי יְָלֶדיָה ּוֵמִֽאיָׁשֽ ְמָעה  ַוָּתָקם ִהיא ְוַכ מֹוָאב ִּכי ָׁשֽ
ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום : ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכֽי ָפַקד יְהָֹוה ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶֽחם

ֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכנָה ַבֶּדֶר ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ  ֲאֶׁשר ָהֽיְָתה ָּׁשָּמה ּוְׁשֵּתי ַכ
ֶתי: יְהּוָדֽה ָה ֵלְכנָה ּׁשְבנָה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה יַַעׂש ַוּתאֶמר ָנֳֽעִמי ִלְׁשֵּתי ַכ

יִֵּתן יְהָֹוה ָלֶכם : יְהָֹוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַּכֲֽאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדֽי
ָ ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה ַוִּתַּׁשק ָלֶהן ַוּתִ  : אנָה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכֽינָהשֶ ּוְמֶצאן

ַוּתאֶמר ָנֳֽעִמי ׁשְבנָה ְבנַֹתי ָלָּמה : ִּכֽי ִאָּת נָׁשּוב ְלַעֵּמֽ ַוּתֹאַמְרנָה ָּלּה
ׁשְבנָה ְבנַֹתי ֵלְכןָ ִּכי : ֵתַלְכנָה ִעִּמי ַהֽעֹוד ִלי ָבנִים ְּבֵֽמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲֽאנִָׁשֽים

ַּליְָלה ְלִאיׁש ְוגַם זַָקנְִּתי ִמְֽהיֹות ְלִאיׁש ִּכי ָאַמְרִּתי יֶׁש ִלי ִתְקָוה ַּגם ָהיִיִתי הַ 
ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרנָה ַעד ֲאֶׁשר יִגְָּדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָֽעגֵנָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות : יַָלְדִּתי ָבִנֽים

נָה קֹוָלן אשֶ ַוּתִ  :ְלִאיׁש ַאל ְּבנַֹתי ִּכֽי ַמר ִלי ְמאֹד ִמֶּכם ִּכי ָיְֽצָאה ִבי יַד יְהָֹוֽה
ַוּתֹאֶמר ִהּנֵה ָׁשָבה : ָעְרָּפה ַלֲֽחמֹוָתּה ְורּות ָּדְבָקה ָּבּֽה ַוִּתְבֶּכינָה עֹוד ַוִּתַּׁשק

ֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲֽחֵרי יְִבְמֵּתֽ ַוּתאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי : יְִבְמֵּת ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱא
ִלינִי ָאִלין ִבי ְלָעזְֵב ָלׁשּוב ֵמַֽאֲֽחָריִ ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְֽלִכי ֵאֵל ּוַבֲֽאֶׁשר ּתָ 

ָהֽי ַהיִ ֱא ַּבֲֽאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ּכֹה ַיֲֽעֶשה : ַעֵּמ ַעִּמי ֵוֽא
ֽ ַוֵּתֶרא ִּכֽי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא : יְהָֹוה ִלי ְוכה יֹוִסיף ִּכי ַהָּמֶות יְַפִריד ֵּבינִי ּוֵביֵנ

ַוֵּתַלְכנָה ְׁשֵּתיֶהם ַעד ּבֹוָאנָה ֵּבית ָלֶחם : הָ ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶלֽי
: ַויְִהי ְּכבֹוָאנָה ֵּבית ֶלֶחם ַוֵּתהם ָּכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרנָה ֲהזאת ָנֳֽעִמֽי
ד ֹֽ : ַוּתאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל ִּתְקֶראנָה ִּלי ָנֳֽעִמי ְקֶראןָ ִּלי ָמָרא ִּכֽי ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמא

ה ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבנִי יְהָֹוה ָלָּמה ִתְקֶראנָה ִּלי ָנֳֽעִמי ַוֽיהָֹוה ֲאנִי ְמֵלָא
ַוָּתָׁשב ָנֳֽעִמי ְורּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ַכָּלָתּה ִעָּמּה ַהָּׁשָבה : ָענָה ִבי ְוַׁשַּדי ֵהַֽרע ִלֽי

 ֹ יםִמְּׂשֵדי מֹוָאב ְוֵהָּמה ָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת ְקִציר ְׂשע ּֽוְלנֳָעִמי מֹוַדע : ִרֽ
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ַעז ֹֽ ַוּתאֶמר רּות : ְלִאיָׁשּה ִאיׁש ִּגּבֹור ַחיִל ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶל ּוְׁשמֹו ּב
ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ֶאֽל ָנֳֽעִמי ֵאְֽלָכה ּנָא ַהָּׂשֶדה ַוֲֽאַלֳּקָטה ַבִּׁשֳּבִלים ַאַחר ֲאֶׁשר ֶאְמָצא 

ַוֵּתֶל ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲֽחֵרי : ִבִּתֽי ֵחן ְּבֵעינָיו ַוּתאֶמר ָלּה ְלִכי
ְצִרים ַוּיִֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְלבַֹעז ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶֽל ֹֽ ְוִהּנֵה : ַהּק

בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוּיאֶמר ַלּֽקֹוְצִרים יְהָֹוה ִעָּמֶכם ַוּיאְמרּו לֹו יְָבֶֽרְכ 
ַוּיַַען : ַוּיאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲֽערֹו ַהּנִָּצב ַעל ַהּֽקֹוְצִרים ְלִמי ַהַּנֲֽעָרה ַהּזֹֽאת: יְהָֹוֽה

ַהּנַַער ַהּנִָּצב ַעל ַהּֽקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר ַנֲֽעָרה ֽמֹוֲאִבּיָה ִהיא ַהָּׁשָבה ִעֽם ָנֳֽעִמי 
י ָבֳֽעָמִרים ַאֲֽחֵרי ַהּֽקֹוְצִרים ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳּקָטה ּנָא ְוָאַֽסְפּתִ : ִמְּׂשֵדי מֹוָאֽב

ַוּיאֶמר ּבַֹעז : ַוָּתבֹוא ַוַּֽתֲֽעמֹוד ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעָּתה זֶה ִׁשְבָּתּה ַהַּביִת ְמָעֽט
א ַתֲֽעבּוִרי  א ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל ֵּתְֽלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ְוגַם  ֶאל רּות ֲה

ֵעינַיִ ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר יְִקצֹרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲֽחֵריֶהן : ִעם ַנֲֽערָֹתֽיִמּזֶה ְוכה ִתְדָּבִקין 
ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהּנְָעִרים ְלִבְלִּתי נָגְֵע ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית 

ים ה ַוּתאֶמר ֵאָליו ַוִּתּפֹל ַעל ָּפנֶיָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרצָ : ֵמֲֽאֶׁשר יְִׁשֲאבּון ַהּנְָעִרֽ
ַוּיַַען ּבַֹעז ַוּיאֶמר ָלּה ֻהֵּגד : ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ְלַהִּכיֵרנִי ְוָאֽנִֹכי נְָכִרָּיֽה

ֻהַּגד ִלי ּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ֶאת ֲחמֹוֵת ַאֲֽחֵרי מֹות ִאיֵׁש ַוַּתַֽעזְִבי ָאִבי ְוִאֵּמ 
ֽא יַָדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלֽׁשֹוםְוֶאֶרץ ֽמֹוַלְדֵּת ַוֵּתלְ  יְַׁשֵּלם יְהָֹוה : ִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר 

ֵהי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבאת ַלֲֽחסֹות  ָּפֳֽעֵל ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּת ְׁשֵלָמה ֵמִעם יְהָֹוה ֱא
ִכי ִדַּבְרָּת ַעל ֵלב ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעינֶי ֲאדֹנִי ִּכי ִנַֽחְמָּתנִי וְ : ַּתַֽחת ְּכנָָפֽיו

א ֶאְֽהיֶה ְּכַאַחת ִׁשְפחֶֹתֽ ַוּיאֶמר ָלה בַעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגִׁשֽי : ִׁשְפָחֶת ְוָאֽנִֹכי 
ְצִרים ַוּיְִצָּבט  ֹֽ ם ְוָאַכְלְּת ִמן ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּת ַּבחֶֹמץ ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּק ֲה

ַוָּתָקם ְלַלֵּקט ַויְַצו ּבַֹעז ֶאת נְָעָריו ֵלאמֹר : ע ַוּתַֹתֽרָלּה ָקִלי ַוּתאַכל ַוִּתְׂשּבַ 
א ַתְכִליֽמּוהָ  ל ָּתׁשּלּו ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים : ַּגם ֵּבין ָהֳֽעָמִרים ְּתַלֵּקט ְו ֹֽ ְוגַם ׁש

א ִתגְֲערּו ָבּֽה ֹ : ַוֲֽעזְַבֶּתם ְוִלְּקָטה ְו ט ֵאת ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַעד ָהָעֶרב ַוַּתְחּב
ים ַוִּתָּׂשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת : ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה ַויְִהי ְּכֵאיָפה ְׂשעִֹרֽ

ַוּתאֶמר ָלּה : ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה ַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן ָלּה ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִתָרה ִמָּׂשְבָעּֽה
ֵר ָּברּו ַוַּתֵּגד ַלֲֽחמֹוָתּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלַּקְטְּת ַהּיֹום ְוָאנָה ָעִשית יְִהי ַמִּכי

ַעז ֹֽ : ֵאת ֲאֶׁשר ָעְֽׂשָתה ִעּמֹו ַוּתֹאֶמר ֵׁשם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּב
ֽא ָעזַב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַֽחּיִים  ַוּתֹאֶמר ָנֳֽעִמי ְלַכָּלָתּה ָּברּו הּוא ַלֽיהָֹוה ֲאֶׁשר 

ֲֹֽאֵלנּו ֽהּוא ַוּתֹאֶמר ָלּה ,ְוֶאת ַהֵּמִתים ַוּתֹאֶמר : ָנֳֽעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש ִמּֽג
רּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ַּגם ִּכֽי ָאַמר ֵאַלי ִעם ַהּנְָעִרים ֲאֶׁשר ִלי ִּתְדָּבִקין ַעד ִאם ִּכּלּו 
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ִאי ַוּתאֶמר ָנֳֽעִמי ֶאל רּות ַּכָּלָתּה טֹוב ִּבִּתי ִּכי ֵתֽצְ : ֵאת ָּכל ַהָּקִציר ֲאֶׁשר ִלֽי
א יְִפְּגעּו ָב ְּבָׂשֶדה ַאֵחֽר ַוִּתְדַּבק ְּבַנֲֽערֹות ּבַֹעז ְלַלֵּקט ַעד : ִעם נֲַערֹוָתיו ְו

ַוּתאֶמר ָלּה ָנֳֽעִמי : ְּכלֹות ְקִצֽיר ַהְּׂשעִֹרים ּוְקִציר ַהִֽחִּטים ַוֵּתֶׁשב ֶאת ֲחמֹוָתּֽה
א ֲאַבֶּקׁש ָל ָמנֹוַח ֲאֶׁשר ֽ ֲחמֹוָתּה ִּבִּתי ֲה א בַֹעז : ִיֽיַטב ָל ְוַעָּתה ֲה

ַדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהיִית ֶאת  ַנֲֽערֹוָתיו ִהּנֵה הּוא זֶֹרה ֶאת ּגֶרן ַהְּׂשעִֹרים  ֹֽ מ
ַתיִ ָעַליִ ְויַָרְדְּת ַהּגֶֹרן ַאל ִּתָּוְֽדִעי : ַהָּלֽיְָלה ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַשְמְּת ִׂשְמ

תֹו ֶלֽאֱ  ִויִהי ְבָׁשְכבֹו ְויַָדַעְּת ֶאת ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר : כל ְוִלְׁשּֽתֹותָלִאיׁש ַעד ַּכ
ָתיו ְוָׁשָכְבּתְ  ְוהּוא יִַּגיד ָל ֵאת ֲאֶׁשר  ,יְִׁשַּכב ָׁשם ּוָבאת ְוגִִּלית ַמְרְּג

ין ִֹֽ אְמִרי ֵאַלי : ַּתֲֽעש ֹֽ ה) קרי ולא כתיב(ַוּתֹאֶמר ֵאֶליָה ּכל ֲאֶׁשר ּת ֶֹֽ : ֶאֱֽעש
ַוּיֹאַכל ּבַעז ַוּיְֵׁשְּת ַוּיִיַטב ִלּבֹו : ַהּגֶֹרן ַוַּתַעׂש ְּככל ֲאֶׁשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּֽה ַוֵּתֶרד

ָתיו ַוִּתְׁשָּכֽב ַוֽיְִהי : ַוּיָבֹא ִלְׁשַּכב ִּבְקֵצה ָהֲֽעֵרָמה ַוָּתבא ַבָּלט ַוְּתגַל ַמְרְּג
ָתֽיוַּבֲֽחִצי ַהַּליְָלה ַוֶּיֱֽחַרד ָהִאיׁש ַוּיִָּלֵפת וְ  ַוּיֹאֶמר ִמי : ִהּנֵה ִאָּׁשה ׁשֶֹכֶבת ַמְרְּג

: ָאְּת ַוּתֹאֶמר ָאֽנִֹכי רּות ֲאָמֶת ּוָפַֽרְׂשָּת ְכנֶָפ ַעל ֲאָמְת ִּכי גֵֹאל ָאָּֽתה
ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַלֽיהָֹוה ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּד ָהַאֲֽחרֹון ִמן ָהִֽראׁשֹון ְלִבְלִּתי 

ירֶלכֶ  ְוַעָּתה ִּבִּתי ַאל ִּתיְרִאי ּכל ֲאֶׁשר : ת ַאֲֽחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשֽ
אְמִרי ֶאֱֽעֶׂשה ָּל ִּכי יֹוֵדַע ָּכל ַׁשַער ַעִּמי ִּכי ֵאֶׁשת ַחיִל ָאּֽתְ  ֹֽ ְוַעָּתה ִּכי : ּת

ינִי ַהַּליְָלה ְוָהיָה ַבּבֶקר ִאם לִ : ָאְמנָם ִּכי גֵֹאל ָאנִֹכי ְוגַם יֵׁש ּגֵֹאל ָקרֹוב ִמֶּמּֽנִי
א יְַחּפֹץ ְלָגֳֽאֵל ּוגְַאְלִּתי ָאנִכי ַחי יְהָֹוה ִׁשְכִבי ַעד  יִגְָאֵל טֹוב יִגְָאל ְוִאם 

ֶקר ֹֽ ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּגלֹוָתו ַעד ַהּבֶֹקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרום יִַּכיר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו : ַהּב
ַוּיֹאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר ָעַליִ : ע ִּכֽי ָבָאה ָהִֽאָּׁשה ַהּגֶֹֽרןַוּיֹאֶמר ַאל יִָּודַ 

ַוָּתבֹוא : ְוֶאֳֽחזִי ָבּה ַוּתאֶחז ָּבּה ַוּיָָמד ֵׁשֽׁש ְׂשעִֹרים ַוּיֶָׁשת ָעֶליָה ַוּיָבֹא ָהִעֽיר
: ר ָעָֽׂשה ָלּה ָהִאֽיׁשֶאל ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאְּת ִּבִּתי ַוַּתּגֶד ָלּה ֵאת ָּכל ֲאׁשֶ 

ַאל ) קרי ולא כתיב(ַוּתֹאֶמר ֵׁשֽׁש ַהְּׂשעִֹרים ָהֵאֶּלה נַָתן ִלי ִּכי ָאַמר ֵאַלי 
ַוּתֹאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְֽדִעין ֵאי יִּפל ָּדָבר : ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתֽ

א יְִׁשקֹט ָהִאיׁש ִּכי ִאם ִּכָּלה ַהּדָ  ַוּיֵֶׁשב   ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער: ָבר ַהּיֹֽוםִּכי 
נִי ַאְלמֹנִי   ָׁשם ְוִהּנֵה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ּבַֹעז ַוּיאֶמר סּוָרה ְׁשָבה ּפֹה ְּפ

ב : ַוּיִַּקח ֲעָׂשָרה ֲאנִָׁשים ִמּזְִקנֵי ָהִעיר ַוּיאֶמר ְׁשבּו פֹה ַוּיֵֵׁשֽבּו: ַוּיַָסר ַוּיֵֵׁשֽ
ֶמר ַלּגֵֹאל ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו ֶלֱֽאִליֶמֶל ָמְֽכָרה ָנֳֽעִמי ַהָּׁשָבה ַוּיֹא

ְונֶגֶד זְִקנֵי  ַוֲֽאנִי ָאַמְרִּתי ֶאגְֶלה ָאזְנְ ֵלאמֹר ְקנֵה נֶגֶד ַהּֽיְֹׁשִבים: ִמְּׂשֵדה מֹוָאֽב
א יִגְַאל ַהּגִיָדה ִּלי ַעִּמי ִּכי ֵאין זּוָלְֽת ִלגְאֹול  הְוֵאְֽדעָ  ִאם ִּתגְַאל ְּגָאל ְוִאם 
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ַוּיאֶמר ּבַֹעז ְּביֹֽום ְקנֹֽוְת ַהָּׂשֶדה ִמּיַד : ַוּיֹאֶמר ָאֽנִֹכי ֶאגְָאֽל ,ְוָאֽנִֹכי ַאֲֽחֶרי
: ָנֳֽעִמי ּוֵמֵאת רּות ַהּֽמֹוֲאִבּיָה ֵאֶֽׁשת ַהֵּמת ָקנִיָת ְלָהִקים ֵׁשֽם ַהֵּמת ַעל ַנֲֽחָלֽתֹו

א אּוַכל ִלגְָאל ִלי ֶּפן ַאְׁשִחית ֶאת ַנֲֽחָלִתי ְּגַאל ְל ַאָּתה ֶאת ַוּיאֶמר  ַהּגֵֹאל 
ל ֹֽ ֽא אּוַכל ִלגְא ְוזֹאת ְלָפנִים ְּביְִׂשָרֵאל ַעל ַהְּגאּוָּלה ְוַעל : ְּגֻאָּלִתי ִּכי 

ַהְּתעּוָדה ַהְּתמּוָרה ְלַקּיֵם ָּכל ָּדָבר ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲֽעלֹו ְונַָתן ְלֵרֵעהּו ְוזאת 
ף ַנֲֽעֽלֹו: ְּביְִׂשָרֵאֽל ַוּיאֶמר ּבַֹעז ַלּזְֵקנִים : ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ְלבַֹעז ְקנֵה ָל ַוּיְִׁש

ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום ִּכי ָקנִיִתי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֶלֱֽאִליֶמֶל ְוֵאת ָּכל 
ֲאִבּיָה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון וְ : ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמּיַד ָנֳֽעִמֽי ֹֽ גַם ֶאת רּות ַהּמ

ֽא יִָּכֵרת ֵׁשֽם ַהֵּמת ֵמִעם  ָקנִיִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקים ֵׁשֽם ַהֵּמת ַעל נֲַחָלתֹו ְו
ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער : ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹֽום

ן יְהָֹוה ֶאת ָהִֽאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶת ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ְוַהּזְֵקנִים ֵעִדים יִּתֵ 
: ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַוֲֽעֵׂשה ַחיִל ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶֽחם

ֵּתן יְהָֹוה ִויִהי ֵבֽיְת ְּכֵבית ֶּפֶרץ ֲאֶׁשר ָיְֽלָדה ָתָמר ִלֽיהּוָדה ִמן ַהּזֶַרע ֲאֶׁשר יִ 
ַוּיִַּקח ּבַעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוּיָבֹא ֵאֶליָה ַוּיִֵּתן : ְל ִמן ַהַּֽנֲֽעָרה ַהּזֹֽאת

ַוּתֹאַמְרנָה ַהּנִָׁשים ֶאֽל ָנֳֽעִמי ָּברּו יְהָֹוה ֲאֶׁשר : יְהָֹוה ָלּה ֵהָֽריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבֽן
ְוָהיָה ָל ְלֵמִׁשיב נֶֶפׁש : ם ְויִָּקֵרא ְׁשמֹו ְּביְִׂשָרֵאֽלא ִהְׁשִּבית ָל ּגֵֹאל ַהּיֹו

יָבֵת ֵֹֽ ִּכי ַכָּלֵת ֲאֶׁשר ֲאֵהָבֶת יְָלַדּתּו ֲאֶׁשר ִהיא טֹוָבה ָל  ,ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ש
: אֶֹמֽנֶתַוִּתַּקח ָנֳֽעִמי ֶאת ַהּיֶֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי לֹו לְ : ִמִּׁשְבָעה ָּבִנֽים

ַוִּתְקֶראנָה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר יַֻּלד ֵּבן ְלָנֳֽעִמי ַוִּתְקֶראנָה ְׁשמֹו עֹוֵבד 
: ְוֵאֶּלה ּֽתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצֽרֹון: הּוא ֲאִבֽי יִַׁשי ֲאִבי ָדִוֽד

ְוַעִּמֽינָָדב הֹוִליד ֶאת : ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמֽינָָדֽב
ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ּבַֹעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת : נְַחׁשֹון ְונְַחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמֽה

  )ה נאיד: (ָּדִוֽד) ֻאתָ (ֶאת יִָׁשי ְויִַׁשי הֹוִליד ֶאת ) ֻהדָ (ְועֵֹבד הֹוִליד : עֹוֵבֽד
  

א ָהַל ֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  א ָעָמד ַּבֽעֲ   ַאְׁשֽ ַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶר ַחָּטִאֽים 
א יָָׁשֽב ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת יְהָֹוה ֶחְפצֹו ּֽוְבתֹוָרתֹו יְֶהֶּגה יֹוָמם : ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים 

ֽא   ְוָֽהיָה ְּכֵעץ: ָוָלֽיְָלה ָׁשתּול ַעֽל ַּפְלגֵי ָמיִם ֲאֶׁשר ִּפְריֹו יִֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו 
א ֵכן ָהְֽרָׁשִעים ִּכי ִאם ַּכּמֹץ ַאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו : ְוכֹל ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶשה יְַצִלֽיחַ יִּבֹול 

ים: ֽרּוחַ  ֽא יָֻקמּו ְרָׁשִעֽים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים ַּבֲֽעַדת ַצִּדיִקֽ ִּכֽי יֹוֵדַע : ַעל ֵּכן 
לּויָּה ַהְֽללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהלְ : יְהָֹוֽה ֶּדֶר ַצִּדיִקים ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ּתֹאֵבֽד



 
37 

 

ַהְֽללּוהּו : ַהְֽללּוהּו ִבגְֽבּורָֹתיו ַהְֽללּוהּו ְּכרב ֻּגְדֽלֹו: ַהְֽללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹֽו
ַהְֽללּוהּו ְּבתף ּוָמחֹול ַהְֽללּוהּו ְּבִמּנִים : ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְֽללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹֽור

) ֻההָ (ּכל ַהּנְָׁשָמה : ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְֽללּוהּו ְּבִֽצְלְצֵלי ְתרּוָעֽהַהְֽללּוהּו : ְוֻעָגֽב
  )י נדאי (: ַהְֽללּוָיּֽה) יָהֻ (ְּתַהֵּלל יָּה 

  
ִהים  ִאיׁש ָהיָה ְבֶאֶֽרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ְוָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם ְויָָׁשר ִויֵרא ֱא

ע ְבַעת ַאְלֵפי : ְבָעה ָבנִים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹֽותַוּיִָּוְלדּו לֹו ׁשִ : ְוָסר ֵמָרֽ ַויְִהי ִמְקנֵהּו ִׁשֽ
צאן ּוְׁשלֶׁשת ַאְלֵפי גְַמִּלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶצֶֽמד ָּבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות 

ֶדם א נְִמָצא נִָׁשי: ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ְמאֹד ַויְִהי ָהִאיׁש ַההּוא ּגָדֹול ִמָּכל ְּבנֵי ֶקֽ ם ְו
: יָפֹות ִּכְבנֹות ִאּיֹוב ְּבָכל ָהָאֶרץ ַוּיִֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם נֲַחָלה ְּבתֹו ֲאֵחיֶהֽם

ַויְִחי ִאּיֹוב ַאֲֽחֵרי זאת ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשנָה ַוּיְִרֶאה ֶאת ָּבנָיו ְוֶאת ְּבנֵי ָבנָיו 
  )ה נדיא: (יִָמֽים) עָ וֻ (זֵָקן ּוְׂשַבע ) ֻאבָ (ַוּיָָמת ִאּיֹוב : ַאְרָּבָעה ּדֹֽרֹות

  
מה ֶבן ָּדִוד ֶמֶל יְִׂשָרֵאֽל ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי : ִמְׁשֵלי ְׁש

ים: ִביָנֽה ֵאֶֽׁשת ַחיִל ִמי יְִמָצא : ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמיָׁשִרֽ
ּה א יְֶחָסֽרָּבַטח ָּבּה ֵלב : ְוָרחֹק ִמְּפנִינִים ִמְכָרֽ ּגְָמַלְתהּו טֹוב : ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל 
א ָרע ּכֹל יְֵמי ַחֶּיֽיהָ  ָהיְָתה : ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַוַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפֽיהָ : ְו

ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַליְָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה : ָּכֳאנִּיֹות סֹוֵחר ִמֶּמְרָחק ָּתִביא ַלְחָמּֽה
 ֹ ָחֽגְָרה ְבעֹוז : זְָמָמה ָׂשֶדה ַוִּתָּקֵחהּו ִמְּפִרי ַכֶּפיָה נְָטָעה ָּכֶֽרם: ק ְלנֲַערֶֹתֽיהָ ְוח

ּה: ָמְתנֶיָה ַוְּתַאֵּמץ זְרֹעֹוֶתֽיהָ  ֽא יְִכֶּבה ַבַּליְָלה נֵָרֽ : ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה 
ָּפּה ָּפְרָשה ֶלָענִי ְויֶָדיָה ִׁשְּלָחה ּכַ : יֶָדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁשֹור ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶֽל

ַמְרַבִּדים : א ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים: ָלֶֽאְביֹֽון
נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה ְּבִׁשְבּתֹו ִעם זְִקנֵי : ָעְֽׂשָתה ָּלּה ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשּֽה

עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה ַוִּתְׂשַחק : ָעְׂשָתה ַוִּתְמּכֹר ַוֲחגֹור נְָתנָה ַלְּֽכנֲַעִנֽיָסִדין : ָאֶֽרץ
צֹוִפּיָה ֲהִליכֹות : ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה ְוֽתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּֽה: ְליֹום ַאֲחֽרֹון

א תֹאֵכֽל ַרּבֹות : ַּבְעָלּה ַוֽיְַהְֽלָלּֽהָקמּו ָבנֶיָה ַוֽיְַאְּׁשרּוָה : ֵּביָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות 
ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאָּׁשה יְִרַאת : ָּבנֹות ָעׂשּו ָחיִל ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלֽנָה

) ֻּבםָ (ִמְּפִרי יֶָדיָה ִוֽיַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ) ֻלהָ (ְּתנּו ָלּה : יְהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלֽל
יהָ  ֶֹֽ   )א ניאד (: ַמֲעש
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ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל : ְבֵרי קֶֹהֶלת ֶּבן ָּדִוד ֶמֶל ִּבירּוָׁשָלֽיִםּדִ 
ּיֲַעמל ַּתַחת ַהָּׁשֶֽמׁש: ֲהָבִלים ַהּכל ָהֶֽבל : ַמה ּיְִתרֹון ָלָֽאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשֽ

ְרֵּבה יְגִַעת ְויֵֹתר ֵמֵהָּמה ְּבנִי ִהּזֵָהר ֲעשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג הַ 
ר ָֹֽ ִהים יְָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי זֶה : ָּבש סֹוף ָּדָבר ַהּכל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא

ִהים יִָבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל נְֶעָלם ) ֻאתָ (ִּכי ֶאת : ָּכל ָהָאָדֽם ָּכל ַמֲֽעֶשה ָהֱא
ע) ֻוםָ (ִאם טֹוב ְוִאם  ִהים יְָרא ְוֶאת סֹוף ָּדָבר ַהּכל נְִׁשָמע אֶ : ָרֽ ת ָהֱא

  )ה נידא(: ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדֽם
  

ה ֹֽ מ : יִָּׁשֵקנִי ִמּנְִׁשיקֹות ִּפיהּו ִּכֽי טֹוִבים ּדֶֹדי ִמָּיֽיִן: ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש
ַּכְרִמי ֶׁשִּלי : ֽבּוְלֵריַח ְׁשָמנֶי טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאהֵ 

מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹֽטִרים ֶאת ִּפְריֹֽו ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגּנִים : ְלָפנָי ָהֶאֶלף ְל ְׁש
ּֽוְדֵמֽה ְל ִלְצִבי אֹו ) ֻדיָ (ְּבַרח ּדֹוִדי : ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעֽנִי

  )י יאדנ (: ִמֽיםְבׂשָ ) ֻהיָ (ְלעֶפר ָהַֽאּיִָלים ַעל ָהֵרי 
  

ֵאיָכה ָיְֽׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהֽיְָתה ְּכַאְלָמנָה ַרָּבִתי ַבּגֹויִם ָׂשָרִתי 
ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּליְָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱֽחיָּה ֵאֽין ָלּה ְמנֵַחם : ַּבְּמִדינֹות ָהֽיְָתה ָלַמֽס

ֲהֶביָה ָּכל ֵרֶעיָה ָּבגְדּו ֹֽ יְִבֽים ִמָּכל א ֹֽ ָּגְֽלָתה יְהּוָדה ֵמעֹנִי ּוֵמרב : ָבּה ָהיּו ָלּה ְלא
ְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין  ֹֽ א ָמְֽצָאה ָמנֹוַח ָּכל ר ֲעבָֹדה ִהיא ָיְֽׁשָבה ַבּגֹויִם 

ים  ֲהִׁשיֵבנּו יְהָֹוה ֵאֶלי: ָלָּמה ָלנֶַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַֽעזְֵבנּו ְלאֶר יִָמֽים: ַהְּמָצִרֽ
ֶדם ָמאס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד ) ֻאםָ (ִּכי ִאם : ְוֽנָׁשּוָבה ַחֵּדׁש יֵָמינּו ְּכֶקֽ

ד) ֻעדָ ( ֹֽ ֶדם: ְמא   )ה יאנד: (ֲהִׁשיֵבנּו יְהָֹוה ֵאֶלי ְוֽנָׁשּוָבה ַחֵּדׁש יֵָמינּו ְּכֶקֽ
  

נְבּוַכְדנֶאַּצר ֶמֶֽל ָּבֶבל  ִּבְׁשנַת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות יְהֹויִָקים ֶמֶֽל יְהּוָדה ָּבא
ַוּיִֵּתן ֲאדֹנָי ְּביָדֹו ֶאת יְהֹויִָקים ֶמֶֽל יְהּוָדה ּוִמְקָצת : יְרּוָׁשַליִם ַוּיַָצר ָעֶלֽיהָ 

ָהיו ְוֶאת  ַהֵּכִלים ֵהִביא  ִהים ַויְִביֵאם ֶאֶֽרץ ִׁשנְָער ֵּבית ֱא ְּכֵלי ֵבית ָהֱֽא
ָהֽיו ר ַהֶּמֶל ְלַאְׁשְּפנַז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבנֵי ַוּיאמֶ : ֵּבית אֹוַצר ֱא

ּוֵמֵעת הּוַסר ַהָּתִמיד ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ : יְִׂשָרֵאל ּוִמּזֶַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּֽפְרְּתִמֽים
ַאְׁשֵרי ַהְֽמַחֶּכה ְויִַּגיַע ְליִָמים ֶאֶלף ְׁשלׁש : ׁשֵֹמם יִָמים ֶאֶלף ָמאַתיִם ְוִתְׁשִעֽים

ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמד ְלגָֹרְל ְלֵקץ ) ֻל(ְוַאָּתה ֵל : ֵמאֹות ְׁשלִׁשים ַוֲחִמָּׁשֽה
  )א ידאנ: (ַהּיִָמֽין) ֻלץָ (
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ַויְִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹל ֵמהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע 

ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא | ֵהם ְּכֶׁשֶבת ַּבּיִָמים הָ : ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנֽה
ה ִּבְׁשנַת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל : ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרֽ

ַוּיֶָׂשם : ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּֽפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפָנֽיו| ָׂשָריו ַוֲֽעָבָדיו ֵחיל 
ְוָכל ַמֲֽעֵשה ָתְקּפֹו ּוגְבּוָרתֹו :  ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאּיֵי ַהָּיֽםַהֶּמלֶ 

ּוָפָֽרַׁשת ּגְֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי 
ס ִדי ִמְׁשנֶה ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּיְהּו) ֻמיָ (ִּכי ָמְרֳּדַכי : ַהּיִָמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרֽ

) ֻללָ (ְוגָדֹול ַלּיְהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְודֵֹבר ָׁשלֹום ְלָכל 
  )ה ידנא: (זְַרֽעֹו

  
ּוִבְׁשנַת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר יְהָֹוה ִמִּפי יְִרְמיָה ֵהִעיר יְהָֹוה 

רֶאת רּו ֹֽ : ַח ּכֶרׁש ֶמֶֽל ָּפַרס ַוַּיֲֽעֶבר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְוגַם  ְּבִמְכָּתב ֵלאמ
ֵהי ַהָּׁשָמיִם  ּכה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶל ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ נַָתן ִלי יְהָֹוה ֱא

ִמֽי ָבֶכם ִמָּכל : הְוֽהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹֽות לֹו ַביִת ִּבירּוָׁשַליִם ֲאֶׁשר ִּבֽיהּוָדֽ
ָהיו ִעּמֹו ְויַַעל ִלירּוָׁשַליִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְויִֶבן ֶאת ֵּבית יְהָֹוה  ַעּמֹו יְִהי ֱא

ִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלֽיִם ֵהי יְִׂשָרֵאל הּוא ָהֱא ָהי ַעל ָּגֳאֵלי : ֱא זְָכָרה ָלֶהם ֱא
 ֽ ְוִטַֽהְרִּתים ִמָּכל נֵָכר ָוַאֲעִמיָדה ִמְׁשָמרֹות : םַהְּכֻהּנָה ּוְבִרית ַהְּכֻהּנָה ְוַהְלִוִּי

ְּבִעִּתים ְמזָֻּמנֹות ) ֻהםָ (ּוְלֻקְרַּבן ָהֵעִצים : ַלּכֲֹהנִים ְוַלְלִוּיִם ִאיׁש ִּבְמַלאְכּֽתֹו
ַהי    )י ינאד( :ְלטֹוָבֽה) ֻאיָ (ְוַלִּבּכּוִרים זְָכָרה ִּלי ֱא

  
אות ְּדַבר : ֲחנֹו ְמתּוֶׁשַלח ָלֶֽמ: ְלֵאל ָיֶֽרדֵקינָן ַמֲהלַ : ָאָדם ֵׁשת ֱאנֹֽוׁש ְלַמ

יְהָֹוה ְּבִפי יְִרְמיָהּו ַעד ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה ָּכל יְֵמי ָהַּׁשָּמה ָׁשָבָתה 
אות ִׁשְבִעים ָׁשָנֽה ּוִבְׁשנַת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר יְהָֹוה : ְלַמ

ִפי יְִרְמיָהּו ֵהִעיר יְהָֹוה ֶאת רּוַח ּכֹוֶרׁש ֶמֶֽל ָּפַרס ַוַּיֲֽעֶבר קֹול ְּבָכל ּבְ 
ר ֹֽ ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ָּכל ַמְמְלכֹות ) ֻארָ (ּכֹה ָאַמר : ַמְלכּותֹו ְוגַם ְּבִמְכָּתב ֵלאמ

ֵהי ַהָּׁשַמיִם ְוֽהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֽ  ֹות לֹו ַביִת ָהָאֶרץ נַָתן ִלי יְהָֹוה ֱא
ָהיו ִעּמֹו  : ְוָיַֽעל) ֻעיָ (ִּבירּוָׁשַליִם ֲאֶׁשר ִּבֽיהּוָדה ִמֽי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו יְהָֹוה ֱא

  )הי ינדא(
  



 
40 

 

  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

". ְוַדם ֲחָלִלים יְִׁשֶּתה, א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף) "במדבר כג(, ָּכתּובָאַמר הַ 
ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל , א יְִׁשַּכב ַּבַּליְָלה ַעל ִמָּטתֹו", ל"י ְּבֵׁשם ֲחזַ "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ 

". ד רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹוםקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקי? ֵּכיַצד. ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
ִּכי ִבְקִריַאת ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש . ְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתַקן ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ִמַּמה ֶּׁשָחָטא. ַלֲאדֹונֶיהָ 

ִהּנֵה , ַּכְמבָֹאר ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵ  , ס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּוַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות 
ֶׁשִּמי  ,ְוַדע. ְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה

ֻּטְמָאה ֶׁשּיְִתָעְרבּו ּבַ , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

ּוְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות . ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע
ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים

ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות , ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה
יֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעלְ , ָהֵהם

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ת ְלגְַמֵריָּכל ַהִּטּפֹו

, ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְראּויִם ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשהִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹו , ִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
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א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"

ְוָצִרי , ין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהַמּזִיקִ 
ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹון זֶה

ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה  ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכֹחַ . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין
א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש

ְויֵׁש . ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה, ְּביֹומֹו
י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים

א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו . ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ִקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִריּוִמי יּוַכל לֹוַמר נָ , ָהֲעלּוָבה

נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל ַעל ְמכֹונֹו ַעל , ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ְּבִרּיֹוָתיו
א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו. יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה

 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו
ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 

א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשיםְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבדִ  ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 

שער רוח (ב ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכלֶ :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 
א ְקִריַאת ְׁשַמע, )הקודש תיקון כ ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם , ֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל

ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין
, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ָתם ּגּוִפיםְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹו, ַאָּתה

ַוֲאִפּלּו ִמי , יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה
א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה נָה זֹו יְִלַמד ַּכּוָ , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' ֶׁש

ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל . ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה
ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ַהּטֹוב ' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות  ְוהּוא ַרחּום. ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים
" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
  .                        ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, )ט"בי(
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ָּטה                                       ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהּמִ             
  
  
  

ֲהֵרינִי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִיט אֹוִתי אֹו ֶׁשָחָטא , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵּבין  ֵּבין ְּבאֹונֶס. ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי. ְּכנֶגְִּדי

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו
ֵהי ַהי ֵוא א ֶאֱחָטא עֹוד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . ֲאבֹוַתי ֶׁש

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 
  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, םִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ  ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו

ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב, ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֱא

ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָרַׁשת ְׁשַמעְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ּפָ 
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר

דֹוׁשֹות ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהּקְ , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם
ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי
ְוַאל יְַעֵּכב , ְרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלהְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליִ 

ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה , ְלָפנֶי ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּכֹונְנֵהּו
  

א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבדּכָ    ל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 
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ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 

ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ֲחָדא ֵׁשם יְליַ ) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ) יהוה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ִׂשּיָהעֲ 

ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי , ְוַוּיֹאֶמר, ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע
ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו . נָהיְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל ַהִּמָּטה קֶֹדם ַהּׁשֵ 

ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו, ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמעֲ . ַאְׁשְּכנַזִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּו ֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו
  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם(ָּברּו  י ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַ  )ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ַהי ֵוא ְוֵתן , ֱא

ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת
א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו

נִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוַאל יְַבִהילּו. ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. יֵֶצר ָהָרע
ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות

  :ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו
  

  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 
  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 

  
 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי

 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , ה יאהדונהי ֱא
" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
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ְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּו, ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי
ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה

ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים
י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ּוַע  ּבֶ ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּב"ַהַויָ 

ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 
ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ָׁשבָ ְּבַמחֲ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ֶּׁשּנְִמצָ 

 ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 
, הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(

ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ הַ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ִרּבּוַע ַהַויָ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון ו"ָריֵמהָ 
): ְויְַמִׁשי( )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ּבֶ 

 בַהֶּכלֶ ת ַלֲהרֹג ֶאת ְקִלּפַ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי ַּכָּונָתִ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ּגִימֶ ם ּוְסכּומָ 
י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפיר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש

 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ  ןְמַכּוֵ 
, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 

ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"וי

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ן ְמַכּוֵ 
, ֹוַמְמנּוֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְור, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ְוַהַּמְׁשִחיִתים

ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל ְוָהֵׂשג, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָהיּו ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ  ,ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּדֹוֶחה
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 

ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש
ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ִכינָ ַהּׁשְ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו
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, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו

  
ַאנְִּפין ח ֵאְבֵרי זְֵעיר "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה לָ ַהִּמיל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  יְִהיּו. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו
  

  :ָּכ יְַכְּונּום ינָׁשִ 
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ס ְוָׁשלֹוםחַ ץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ֹ ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהר

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ּו ַאְרָצהְּבַהְׁשִחית זְַרֵענ ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
ְוַאל , ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּוְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ּתִ , יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 

ם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ׁשָ 
ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

ִויֻתְּקנּו , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא
ל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדכָ "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 

ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ֵהינּו ָעלֵ . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
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  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא

  )ההיה הוה ויהי, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד

מיתות  4לקבל על עצמו  - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט –ד 
  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין

  
   :ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו : ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש

  
ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, םְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ּבָ : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
  

ר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְׁש ְויְִצָהֶרֽ ֹֽ ָנַֽתִּתי וְ : ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר
ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ָלֶהֽם ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא
א ִיֽהְ  א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו יֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ּבֵ 

ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 
י: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ֶׁשר ַעל ָהֲֽאָדָמה אֲ  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב
  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ

  
ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ



 
47 

 

רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלתְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם לְ  ֹֽ : ד
ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 

ֽא ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם ְלַמַען  :אָֹתם ְו
ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא

ִהים ֲאנִי יְהָֹוה  ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא ֽ ֱא
ֵהיֶכֽם ֽ ֽהֵ : יאהדונהי ֱא   .יֶכֽם ֱאֶמתיְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  
יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו

  :ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם
ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר )ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש

ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל
  :ַּבֵּלילֹות

  
: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 
  :א יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםיִּׂשָ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ּו, יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא

גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא
א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות, ַענְפֹוִהי

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ְּתקּוָמהִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד 
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם ְויַּנִחּום . ְו

  .ָרע ְמנֻּקֹות ִמָּכל, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה
  

ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא
יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ְּבֶאְבָרתֹו : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו

ֵחָרה ֲאִמּתֽ  ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֹוֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

ֹ : ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה   .ָוה יאהדונהי ַמְחִסיִּכֽי ַאָּתה יְה
  

  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

. ְוָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי . ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. נּוָצַררְ . ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו ַוֲאנְַחנּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  :ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. יֹוֵׁשב ָמרֹום ֲה

, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. ָליֹות ָוֵלברֹוֶאה ּכְ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוְוִתְמחֹול ְוִתְסלַ , ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ "ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ּהְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ּבָ 

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ּכְ , יאהדונהי ֱא

ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א
ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, ה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹוֵרר"ֶׁשל ַהַויָ 

ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ֶאל אֹוִתּיֹות ייֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין 
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ַהְּקדֹוִׁשים 
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה
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ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה .ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי  )יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה(ַהְקדֹוִׁשים  יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי ואו הי

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ִויִהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' נְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות , ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא י ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְּתִ , יאהדונהי ֱא

, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ
ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , ה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא

, ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' ב ְלִהְתַחֵּבר ִעם הה יָׁשּו"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף
ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ִפין ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאלְ ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה" ַהָּגדֹול ַהַויָ ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשמְ ' ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , אהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י

ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות , ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה
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ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ֶׁשהּוא ַאָּבא, ה"ְּדַהַויָ ' י
ָׁשה ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, דֹוִׁשיםְׁשמֹוֶתי ַהּקְ 
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה

ִהי יְ . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , ֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםנֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגד

, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
, ַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתייְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונִתְ 

  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
  

ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש
  .ים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלהְּפָעמִ 

  
 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו '

 .ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב
  

  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ִמינְֶּגֻדַּלת יְ . ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. םָּבְרֵכם ַטֲהרֵ   ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .               זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק.       (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ֵּבלַׁשְוָעֵתנּו קַ   ֵליל ז

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּגָד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
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א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: דְּגדּוד ּגָ  : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 
יְהָֹוה : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי

ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : ָעְתיְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּו: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי
ּתֹוִדיֵענִי : ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה

  : אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח
  

ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ם ִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרחֵ 
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"בא

  .ָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביְִׂשָרֵאל
  

ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם  ,יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה

ָׁשה ֵׁשמֹות אֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש
ָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ְויֵ 

, ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי
ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , נֻּקֹות ִמָּכל ַרעְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון מְ 

ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 
  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת

  
  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"יְַכֵּון ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהי  :ְו

  
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריקדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , זֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשָטן ֶׁש

ְ : ְוָׁשלֹום  ְקְרְע ְׂשְטן
  ְָויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ  יְַכֵּון ַאַחר ּכ:  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא רּוִחי , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ִליָמם ִמן ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהעֲ , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, ְונְִׁשָמִתי
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ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו 
ֶאל יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ּוִמְסָּפָריו

ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִריןַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקבִ 
  .נֹוְבִעים

  
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 

  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 
  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .נִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבםְוגַם ַהּכֹהֲ 
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

  
יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש ֶאל ַהיְסֹוד (

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹבּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו : יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה 
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