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לעורר אודות אמירת תיקון, שגם אלו שלא הקפידו 
דוקא...1  בעיון  תורה  ללמוד  שרצו  מחמת  בעבר  בזה 
ההכנה  [כי,  סופו  ועד  מתחילתו  התיקון  כל  את  יאמרו 
ליל  ”תיקון  ע״י   – היא  התורה  לקבלת  האמיתית 

שבועות״2]3.

מדעתם  ע' 409: "ולהוציא  התוועדויות  תשמ"ח  במדבר  ש"פ  ראה   (1
הרי,  ה"תיקון",  אמירת  בשביל  הזמן"  "לבזבז  מה  לשם  הטוענים  אלו  של 
בפנימיות  כיו"ב  ענין  ע"ב... או  בעיון המשך  הזמן ללמוד  יכולים לנצל את 

התורה, במקום "לומר" תיקון, עד למנין המצוות,
- מנין דייקא, שכן, בדרך כלל, כשמגיעים למנין המצוות (בסוף הלילה, 
כשחושבים כבר אודות הליכה למקוה, והכנה לתפילה, עד לשמיעת עשרת 
הדברות) – כבר עייפים, ובמילא, לא יכולים להתבונן בתוכנם של המצוות 
לעשות  צריך  יהודי  שכל  ורבו –  פרו  מצות  כמו:  הרוחני,  תוכנם  [ועאכו"כ 
"משפיע",  בבחינת  שהוא  יהודי  לעשות  כלומר,  ונקבה,  זכר  נוסף,  יהודי 

ולעשות יהודי שהוא בבחינת "מקבל"], כי אם למנותם בלבד".
מודגשת  מעלתו  ע' 409: "אשר  התוועדויות  תשמ"ח  במדבר  ש"פ   (2
ליל  "תיקון   – היא)  (תורה  ישראל  מנהג  ע"פ  לו  יקראו  אשר  בשמו 

שבועות"!" 
ראה ראשי דברים מהתוועדות יום ב' דחג השבועות תנש"א: "שמזה 
הענינים  כל  את  לתקן  הוא  שענינו  מובן,  "תיקון"  בשם  בפוסקים  שנקרא 

הצריכים תיקון כו'".
תנש"א:  סיון  י"ב  נשא,  ש"פ  (ב')  מהתוועדות  דברים  ראשי  וראה 
"עד לחג השבועות שבו אומרים "תיקון ליל שבועות", שכולל גם התיקון 
ושלימות דכל הענינים ובאופן דנצחיות. [וענין זה נזכר בספר יצירה ונאמר 
מתוך  הענינים  כל  ושלימות  לתיקון  גם  שרומז  שבועות"  ליל  ב"תיקון  גם 

תענוג]".
הן  "[שכולל  תנש"א:  סיון  ה'  במדבר  ש"פ  משיחת  דברים  ראשי   (3
תובעים  לא   . . וכו']  המצות  במנין  לסיומו  ועד   . . תושבע"פ  והן  תושב"כ 
מכל א' שיאמר תיקון פעמיים, גם בליל ב' . . הנהגה זו מצינו אצל ר' הלל 
גם  תיקון  אמר  כו'  במצוות  גדול  ודייקן  גדול  מהדר  שלהיותו  פאריטשער, 
בליל ב' דחג השבועות, ובודאי מצא ענין בזה. אף אל פי שלא מצינו הנהגה 
שכשנסע  נ"ע,  אדמו"ר  אצל  אחת  מפעם  חוץ  נשיאינו,  רבותינו  אצל  זו 
גם  התעסק  ולכן  יותר,  נעלים  ענינים  בנסיעתו  אצלו  חסרו  לנאות-דשא, 
בליל ב' בענין נעלה זה דאמירת תיקון. אבל בנוגע לאמירת תיקון בליל א' 
דחג השבועות – בעיני ראיתי, וכמו כן ראו אחרים, איך שנשיא דורנו אמר 

ליל  תיקון  לאמירת  עד  שנותרו  השעות  את  לנצל 4 
שבועות – לעורר ולפעול על כל אחד ואחד (שיכולים 
כאילו  הראוי,  באופן  תהי׳  תיקון  שאמירת  אליו)  להגיע 
כו׳  וביראה  באימה  להלן  ”מה  סיני,  מהר  עתה  מקבלה 

אף כאן כו׳״766. 

[הנ״ל הוא] על ידי זה שמסבירים לו (בסגנון המובן 
נעשים  לא  כו׳״  ויראה  שהרי, ”אימה  הדבר –  טעם  לו) 
ואנה  אנה  עצמו  את  לנענע  חיצוניות,  תנועות  ידי  על 
בשכל –  מההבנה  כתוצאה  הלב,  רגש  ע״י  אם  כי  כו׳, 

שברגע זה ממש הקב"ה קורא ושונה כנגדו5!

להזדרז  יש  הזולת  על  פעולה  אודות  מדובר  כאשר 
אם  יודע  מי  מיד,  עליו  לפעול  יזדרז  לא  שאם  ביותר, 
אם  ואפילו  התיקון,  אמירת  לפני  הפעם  עוד  יפגשהו 

יפגשהו אולי לא יהי׳ לו פנאי לשמוע את דבריו6.

את כל התיקון. לא בדקו באם אמר כל תיבה ותיבה כו' אבל כפי הנראה, 
הוא אמר את כל התיקון מתחילתו ועד סופו".

 :404 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  סיון  ה'  במדבר,  ש"פ  משיחת   (4
"ובנוגע לפועל: בעמדנו שעות ספורות לפני "זמן מתן תורתנו", יש לעורר 
"מה  כדבעי,  התורה  לימוד  ע"י  ראש –  לכל  למ"ת,  ההכנה  אודות  עוה"פ 
להלן כו', אף כאן כו'", כאילו קבלה היום מהר סיני, החל מאמירת "תיקון 

ליל שבועות" באופן האמור.
ובהדגשה – לא רק בנוגע לעצמו, אלא גם בנוגע לפעולה על הזולת, 
ושתי'  אכילה  החג,  צרכי  כל  לו  שיהיו  להשתדל  שצריכים  כשם  כלומר, 
לכם",  נמי  דבעינן  בעצרת  מודים  ש"הכל  ובפרט  הרחבה,  של  באופן  כו', 
צרכי  לו  שיהיו  להשתדל  צריכים  כן  כמו  ובמשתה",  במאכל  בו  "שישמח 
ולכן,  התורה.  לקבלת  המתאימה  ההכנה   – לראש  ולכל  הרוחניים,  החג 

יש לנצל את וכו'".
5)  שם ע' 405.

6) שם ע' 405: "כי בנוגע לעצמו יש לו עדיין פנאי לפעול ענין זה מכיון 
שנשארו כמה שעות עד לאמירת התיקון, אבל בנוגע להזולת וכו'". 

הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד תיקון ליל שבועות

היום יום: ו' סיון
חומש: נשא, רביעי עם פירוש רש"י. שיעורים: 

תהלים: לה-לח.
תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם ... ואחדותו ית'

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

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



ד

תפלה לאמרה קודם הלימוד

ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ָאַהְבָּת אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו ְוִהְבַּדְלָּתנּו ִמן ַהֻּטְמָאה ֻטְמַאת 
ִמְצַרִים ֵמֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ְוִהְכַנְסָּתנּו ַלֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ְקֻדָּׁשה ַּבּיֹום ַהֶּזה ַוִּתֶּתן 
ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוֻחֶּקיָך ַהְיָׁשִרים ְּבַהר ִסיַני ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ַוְּתַצֵּונּו 
ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַלֲהגֹות ְּבִאְמֵרי תֹוָרְתְָך יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ְלַחֵּבר ָהֵרִעים 
ְוַהּדֹוִדים ְלַיֵחד ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ֶׁשל ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּתֹוָרֵתנּו. 
ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּיֵהא ִלּמּוֵדנּו ַמה ֶּׁשִּנְלַמד ַּבַּלְיָלה 
ַהֶּזה ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך ֶׁשְּיֵהא ָּבנּו ִסּפּוק ְוכַֹח ְלַהְמִׁשיְך ֶּכֶתר ְלֵריָׁשא ִדְזֵעיר ְוַלֲעׂשֹות 
ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ִקּׁשּוִטין ַלְּׁשִכיָנה ַעל ְיֵדי ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְסָפֶריָך ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ֶעְׂשִרים 
ְוַאְרַּבע ֵצרּוֵפי ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ּוִבְזכּות ַהֵּתבֹות ּוִבְזכּות ָהאֹוִתּיֹות ּוִבְזכּות ֵׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים 
ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ְוִחּלּוֵפי ֵתבֹות ְוֶאְמָצֵעי ֵתבֹות ּוִבְכָלָלן ּוִבְפָרָטן ֶׁשִּתֵּתן ָּבנּו 
ְּבַאֲהָבה  ֵמָהעֹוְבִדים  ְוִנְהֶיה  תֹוָרְתָך  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ּוְנַקֵּים  ֶׁשִּנְׁשמֹור  ְּכֵדי  ָקְדְׁשָך  רּוַח 
ִּבְׁשִכיָנְתָך  ֶׁשַּתְׁשִּפיַע  ּוִמֶּׁשַפע  ְדַמְטרֹוִניָתא  ִמּׁשּוְׁשִביֵני  ִלְהיֹות  ְוִנְזֶּכה  ַהַחִּיים  ְּבֶאֶרץ 
ָמָחר ִמָּׁשם ַּתְׁשִּפיַע ָלנּו ְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹוֵנינּו ּוְלִהָּכֵנס ְּבֵהיָכָלא ְדַמְלָּכא 
ֵליעֹול ְוָלא ִליּפֹוק ִויֻקַּים ָּבנּו ַמה ֶּׁשָּכתּוב ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל 

ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם ָאֵמן:
ּוְרִחימּו  ּוִבְדִחילּו  ּוְדִחילּו  ִּבְרִחימּו  ּוְׁשִכיְנֵּתיּה  הּוא  ְּבִריְך  ְּדקּוְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְלַיֲחָדא 
ַאְנִּפין  ִלְזֵעיר  ֶּכֶתר  ְלַתֵּקן  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְׁשִלים  ְּבִיחּוָדא  ְּבו״ה  י״ה  ְלַחְּבָרא 

ּוְלנּוְקֵביּה ְּבִלּמּוד ַהֶּזה׃



ה

תיקון ליל שבועות
תורה

פרשת בראשית

ֶׁשְך  ה ֨תֹהּ֙ו ָו֔בֹהּו ְוחֹ֖ ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ׃ ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ א א ְּבֵראִׁש֖
 ְיִהי־ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ ִים׃ ג ַוּ֥יֹאֶמר ֱאֹלִה֖ ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔
א  ֶׁשְך׃ ה ַוִּיְקָר֨ ין ַהחֹֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאֹלִה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ֽאֹור׃ ד ַוַּי֧ ְרא ֱאֹלִה֛
ו ַוּ֣יֹאֶמר  ד׃ פ  ֶאָחֽ ֥יֹום   ְיִהי־֖בֶֹקר  ַוֽ ֶרב   ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ֶׁשְך  ְוַלחֹ֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ים |  ֱאֹלִה֤
יַע֒  ָרִק֒ ִים׃ ז ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהים֘ ֶאת־ָהֽ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָר ִק֖ ים ְיִה֥ ֱאֹלִה֔
א  ן׃ ח ַוִּיְקָר֧  ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ָר ִק֑ ל ָלֽ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ָרִק֔ ַחת ָלֽ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֨ ל ֵּב֤ ַוַּיְבֵּד֗
ִים  ַהַּמ֜ ִיָּק֨וּו  ים  ֱאֹלִה֗ ט ַוּ֣יֹאֶמר  י׃ פ  ֵׁשִנֽ ֥יֹום   ְיִהי־֖בֶֹקר  ַוֽ ֶרב   ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ִים  ָׁשָמ֑ יַע  ָר ִק֖ ָלֽ ים  ֱאֹלִה֛
ים | ַלַּיָּבָׁש֙ה  א ֱאֹלִה֤ ן׃ י ַוִּיְקָר֨  ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ָרֶא֖ ד ְוֵתֽ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַחת ַהָּׁשַמ֨ ִמַּת֤
ֶר֙ץ  א ָהָא֨ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ יא ַוּ֣יֹאֶמר ֱאֹלִה֗ ים ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ א ַיִּמ֑ ִים ָקָר֣ ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהַּמ֖ ֶא֔
ן׃   ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ י ֤עֶֹׂשה ְּפִרי֙ ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶּד֗
ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑הּו  י ֲאֶׁש֥ ץ ֽעֶֹׂשה־ְּפִר֛ הּו ְוֵע֧ ַר֙ע ְלִמיֵנ֔ יַע ֶז֨ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ יב ַוּתֹוֵצ֨

י  ְיִה֤ ים  ֱאֹלִה֗ יד ַוּ֣יֹאֶמר  י׃ פ  ְׁשִליִׁשֽ ֥יֹום   ְיִהי־֖בֶֹקר  ַוֽ ֶרב   ְיִהי־ֶע֥ יג ַוֽ ִּכי־ֽטֹוב׃  ים  ֱאֹלִה֖ ַוַּי֥ ְרא 
ים  ים ּוְלָיִמ֖ ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ ְמֹארֹ֙ת ִּבְר ִק֣
ים  ן׃ טז ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִה֔  ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשַמ֔ ים׃ טו ְוָה֤יּו ִלְמאֹורֹ֙ת ִּבְר ִק֣ ְוָׁשִנֽ
ַהָּקטֹן֙  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגדֹ֙ל  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגדִֹל֑ ַהְּמֹא֖רֹת  ֶאת־ְׁשֵנ֥י 
ַעל־ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַהָּׁשָמ֑ יַע  ִּבְר ִק֣ ים  ֱאֹלִה֖ ם  ֹאָת֛ ן  יז ַוִּיֵּת֥ ים׃  ַהּֽכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣
ים ִּכי־ֽטֹוב׃  ֶׁשְך ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ין ַהחֹ֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ׃ יח ְוִלְמׁשֹ֙ל ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ָהָאֽ
ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאֹלִה֔ כ ַוּ֣יֹאֶמר  י׃ פ  ְרִביִעֽ ֥יֹום   ְיִהי־֖בֶֹקר  ַוֽ ֶרב   ְיִהי־ֶע֥ יט ַוֽ

ים  ם ַהְּגדִֹל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ א ֱאֹלִה֔ ִים׃ כא ַוִּיְבָר֣ יַע ַהָּׁשָמֽ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖י ְר ִק֥ ף ַעל־ָהָא֔ ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣
הּו  ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֨ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ְר֨צּו ַהַּמ֜ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשֽ רֶֹמ֡ ַחָּי֣ה | ָהֽ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ְוֵא֣
ִי֙ם  ֶאת־ַהַּמ֨ ּוִמְל֤אּו  ּוְר֗בּו  ְּפ֣רּו  ֵלא֑מֹר  ים  ֱאֹלִה֖ ם  ֹאָת֛ ֶרְך  כב ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב׃  ים  ֱאֹלִה֖ ַוַּי֥ ְרא 
ים  ֱאֹלִה֗ כד ַוּ֣יֹאֶמר  י׃ פ  ֲחִמיִׁשֽ ֥יֹום   ְיִהי־֖בֶֹקר  ַוֽ ֶרב   ְיִהי־ֶע֥ כג ַוֽ ֶרץ׃  ָּבָאֽ  ֶרב  ִי֥ ְוָה֖עֹוף  ים  ַּבַּיִּמ֔
כה ַוַּיַ֣עׂש  ן׃   ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ְלִמיָנּ֑ה  ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶנֶ֤פׁש  ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֨
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ה ְלִמיֵנ֑הּו  ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ֱאֹלִהי֩ם ֶאת־ַחַּי֨
ת  נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֨ ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ַנֽ ים  כו ַוּ֣יֹאֶמר ֱאֹלִה֔ ִּכי־ֽטֹוב׃  ים  ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖
א  ֶרץ׃ כז ַוִּיְבָר֨ ׂש ַעל־ָהָאֽ רֵֹמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ַהָּי֜
ֶרְך  ם׃ כח ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאֹלִה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים | ֶאת־ָהֽ ֱאֹלִה֤
ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ת  ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאֹלִה֗ ֹאָתם֘ ֱאֹלִהי֒ם ַוּ֨יֹאֶמר ָלֶה֜
ם  ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֨ ֶרץ׃ כט ַוּ֣יֹאֶמר ֱאֹלִה֗ ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ רֶֹמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֽ ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔
ַע  ץ זֵֹר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב | זֵֹר֣ ֶאת־ָּכל־ֵע֣
ַעל־ ׂש  רֹוֵמ֣ ּוְל֣כֹל |  ִים  ַהָּׁשַמ֜ ּוְלָכל־֨עֹוף  ֶרץ  ָא֠ ָה֠ ל ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת  ה׃  ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ה  ִיֽ ם  ָלֶכ֥ ָז֑ ַרע 
ן׃ לא ַוַּי֤ ְרא ֱאֹלִהי֙ם ֶאת־  ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ ה ֶאת־ָּכל־ֶי֥ ֶרק ֵע֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ָהָא֗
ִים  י׃ פ ב א ַוְיֻכּ֛לּו ַהָּׁשַמ֥  ְיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמ֑אֹד ַוֽ ר ָעָׂש֔ ָּכל־ֲאֶׁש֣
ה ַוִּיְׁשּבֹ֙ת ַּבּ֣יֹום  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ל ֱאֹלִהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ם׃ ב ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ְוָהָא֖
י  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ֶרְך ֱאֹלִהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ה׃ ג ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ַהְּׁשִביִע֔

ֲעֽׂשֹות׃ פ  ים ַלֽ א ֱאֹלִה֖ ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥
ָּכל־ַהּֽיֹום׃ ע  ַר֖ ק  ַר֥ ִלּ֔בֹו  ַמְחְׁש֣בֹת  ֶצ֙ר  ְוָכל־ֵי֨ ֶרץ  ָּבָא֑ ם  ָאָד֖ ָהֽ ת  ָרַע֥ ה  ַרָּב֛ י  ִּכ֥ ְיָי֔   ו ה ַוַּי֣ ְרא 
ם ָאָד֤ ה ֶאת־ָהֽ ב ֶאל־ִלּֽבֹו׃ ז ַוּ֣יֹאֶמר ְיָי֗ ֶאְמֶח֨ ֶרץ ַוִּיְתַעֵּצ֖ ם ָּבָא֑ ָאָד֖ ה ֶאת־ָהֽ י־ָעָׂש֥  ו ַוִּיָּנֶ֣חם ְיָי֔ ִּכֽ
י ִּכ֥ ִים  ַהָּׁשָמ֑ ְוַעד־֣עֹוף  ֶמׂש  ַעד־ֶר֖ ה  ַעד־ְּבֵהָמ֔ ָאָד֙ם  ֵמֽ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְּפֵנ֣י  ֵמַע֙ל  אִתי֙   ֲאֶׁשר־ָּבָר֨

׃ פ פ פ ן ְּבֵעיֵנ֥י ְיָיֽ ָצא ֵח֖ ם׃ ח ְו֕נַֹח ָמ֥ י ֲעִׂשיִתֽ ְמִּתי ִּכ֥ ִנַח֖

פרשת נח

ְתַהֶּלְך־ֽנַֹח׃  ִהֽ ים  ֱאֹלִה֖ ֶאת־ָהֽ יו  ְּבֽדֹרָֹת֑ ָהָי֖ה  ים  ָּתִמ֥ יק  ַצִּד֛ יׁש  ִא֥ ֗נַֹח  ֔נַֹח  ּֽתֹוְל֣דֹת  ֶּלה  ו ט ֵא֚

ים  ֱאֹלִה֑ ֶרץ ִלְפֵנ֣י ָהֽ ת ָהָא֖ ם ְוֶאת־ָיֶֽפת׃ יא ַוִּתָּׁשֵח֥ ם ֶאת־ָח֥ ה ָבִנ֑ים ֶאת־ֵׁש֖ י ַוּ֥יֹוֶלד ֖נַֹח ְׁשֹלָׁש֣

ר  ית ָּכל־ָּבָׂש֛ י־ִהְׁשִח֧ ָתה ִּכֽ ֶרץ ְוִהֵּנ֣ה ִנְׁשָח֑ ים ֶאת־ָהָא֖ ס׃ יב ַוַּי֧ ְרא ֱאֹלִה֛ ֶרץ ָחָמֽ א ָהָא֖ ַוִּתָּמֵל֥
ֶרץ׃ ס ֶאת־ַּדְרּ֖כֹו ַעל־ָהָאֽ

ה  ֶׁשת־ָנחֹו֙ר ִמְלָּכ֔ ם ֵאֽ י ְוֵׁש֤ ֶׁשת־ַאְבָר֙ם ָׂשָר֔ ם ֵאֽ ים ֵׁש֤ ם ָנִׁש֑ ם ְוָנ֛חֹור ָלֶה֖ ח ַאְבָר֧ י‡ כט ַוִּיַּק֨

ַרח ֶאת־ ח ֶּת֜ ד׃ לא ַוִּיַּק֨ ּה ָוָלֽ ין ָל֖ ה ֵא֥ י ֲעָקָר֑ י ָׂשַר֖ ה׃ ל ַוְּתִה֥ י ִיְסָּכֽ ֲאִב֥ ה ַוֽ י־ִמְלָּכ֖ ן ֲאִבֽ ַּבת־ָהָר֥
ם  ִאָּת֜ ַוֵּיְֽצ֨אּו  ְּב֑נֹו  ם  ַאְבָר֣ ֶׁשת  ֵא֖ ַּכָּל֔תֹו  י  ָׂשַר֣ ְוֵא֙ת  ֶּבן־ְּב֔נֹו  ֶּבן־ָהָרן֙  ְוֶאת־֤לֹוט  ְּב֗נֹו  ם  ַאְבָר֣
ׁש  ַרח ָחֵמ֥ ְה֣יּו ְיֵמי־ֶת֔ ם׃ לב ַוִּיֽ ן ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁשֽ ַען ַוָּי֥בֹאּו ַעד־ָחָר֖ ְרָצה ְּכַנ֔ ֶכ֙ת ַא֣ ים ָלֶל֨ ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֗

ן׃ פ פ פ  ַרח ְּבָחָרֽ ִים ָׁשָנ֑ה ַוָּיָ֥מת ֶּת֖ ָׁשִנ֖ים ּוָמאַת֣
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פרשת לך לך

ר ֶרץ ֲאֶׁש֥ יָך ֶאל־ָהָא֖ ית ָאִב֑ ַאְרְצָ֥ך ּוִמּֽמֹוַלְדְּתָ֖ך ּוִמֵּב֣ ם ֶלְך־ְלָ֛ך ֵמֽ  יב א ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ַאְבָר֔
יָך ֲרֶכ֔ ְרָכ֙ה ְמָב֣ ֲאָבֽ ה׃ ג ַוֽ ְהֵי֖ה ְּבָרָכֽ ָך ֶוֽ ה ְׁשֶמ֑ ֲאַגְּדָל֖ ֶרְכָ֔ך ַוֽ ֲאָב֣ ֶעְׂשָ֙ך ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול ַוֽ ָּך׃ ב ְוֶאֽ  ַאְרֶאֽ

ה׃ ֲאָדָמֽ  ּוְמַקֶּלְלָ֖ך ָא֑אֹר ְוִנְבְר֣כּו ְבָ֔ך ּ֖כֹל ִמְׁשְּפ֥חֹת ָהֽ
ֶּבן־ ְּב֔נֹו  אל  כה ְוִיְׁשָמֵע֣ ָעְרָלֽתֹו׃  ר  ְּבַׂש֥ ְּבִהֹּמ֖לֹו  ָׁשָנ֑ה  ַׁשע  ָוֵת֖ ים  ֶּבן־ִּתְׁשִע֥ ם  ְבָרָה֔ יז כד ְוַא֨
ם ַאְבָרָה֑ ִנּ֖מֹול  ה  ַהֶּז֔ ַהּ֣יֹום  ֶצ֙ם  כו ְּבֶע֨ ָעְרָלֽתֹו׃  ר  ְּבַׂש֥ ת  ֵא֖ ֹּמ֔לֹו  ְּבִה֨ ָׁשָנ֑ה  ה  ֶעְׂשֵר֖  ְׁשֹ֥לׁש 
ר ִנּ֖מֹלּו ִאּֽתֹו׃ פ פ פ ת ֶּבן־ֵנָכ֑ ֶסף ֵמֵא֣ ִית ּוִמְקַנת־ֶּכ֖ יד ָּב֔ י ֵביתֹ֙ו ְיִל֣ אל ְּבֽנֹו׃ כז ְוָכל־ַאְנֵׁש֤ ְוִיְׁשָמֵע֖

פרשת וירא

ֵעיָני֙ו א  ב ַוִּיָּׂש֤ ַהּֽיֹום׃  ְּכ֥חֹם  ַתח־ָה֖אֶֹהל  ֶּפֽ ב  יֵֹׁש֥ ְו֛הּוא  א  ַמְמֵר֑ ֹלֵנ֖י  ְּבֵאֽ ְיָי֔  ֵאָלי֙ו  א   יח א ַוֵּיָר֤
חּו ַתח ָה֔אֶֹהל ַוִּיְׁשַּת֖ ְרא ַוָּי֤ ָרץ ִלְקָראָת֙ם ִמֶּפ֣ יו ַוַּי֗ ים ָעָל֑ ים ִנָּצִב֖ ה ֲאָנִׁש֔ ְרא ְוִהֵּנ֙ה ְׁשֹלָׁש֣  ַוַּי֔
ח־ ָך׃ ד ֻיַּקֽ ל ַעְבֶּדֽ ֲע֖בֹר ֵמַע֥ יָך ַאל־ָנ֥א ַתֽ אִתי ֵחן֙ ְּבֵעיֶנ֔ א ָמָצ֤ י ִאם־ָנ֨ ר ֲאדָֹנ֗ ְרָצה׃ ג ַוּיֹאַמ֑ ָאֽ
ֲע֤דּו ִלְּבֶכ֙ם ֶחם ְוַסֽ ה ַפת־ֶל֜ ץ׃ ה ְוֶאְקָח֨ ַחת ָהֵעֽ ֲע֖נּו ַּת֥ ָּׁשֽ ֲח֖צּו ַרְגֵליֶכ֑ם ְוִהֽ ִים ְוַרֽ  ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔

ְרָּת׃ ר ִּדַּבֽ ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ ֲעֶׂש֖ ן ַּתֽ ל־ַעְבְּדֶכ֑ם ַוּ֣יֹאְמ֔רּו ֵּכ֥ ם ַעֽ ן ֲעַבְרֶּת֖ י־ַעל־ֵּכ֥ ֲע֔בֹרּו ִּכֽ ר ַּתֽ  ַאַח֣
וא ָּבִנ֖ים ה ַגם־ִה֛ ה ִמְלָּכ֥ ְלָד֨ ֵּנ֠ה ָיֽ ם ֵלא֑מֹר ִה֠ ֶּלה ַוֻּיַּג֥ד ְלַאְבָרָה֖ ים ָהֵא֔ ֲחֵרי֙ ַהְּדָבִר֣ י ַאֽ  כב כ ַוְיִה֗
ֶׂשד ם׃ כב ְוֶאת־ֶּכ֣ י ֲאָרֽ ל ֲאִב֥ יו ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ יָך׃ כא ֶאת־֥עּוץ ְּבכֹ֖רֹו ְוֶאת־ּ֣בּוז ָאִח֑  ְלָנ֥חֹור ָאִחֽ
ֶּל֙ה ה ְׁשֹמָנ֥ה ֵא֨ ד ֶאת־ִרְב ָק֑ ל ָיַל֣ ל׃ כג ּוְבתּוֵא֖ ת ְּבתּוֵאֽ ף ְוֵא֖ ׁש ְוֶאת־ִיְדָל֑  ְוֶאת־ֲח֔זֹו ְוֶאת־ִּפְלָּד֖
ַבח ֶלד ַּגם־ִהו֙א ֶאת־ֶט֣ ה ַוֵּת֤ ּה ְראּוָמ֑ יַלְגׁ֖שֹו ּוְׁשָמ֣ ם׃ כד ּוִפֽ י ַאְבָרָהֽ ה ְלָנ֖חֹור ֲאִח֥ ה ִמְלָּכ֔ ְלָד֣  ָיֽ

ה׃ פ פ פ ֲעָכֽ ת־ַמֽ ַחׁש ְוֶאֽ ַחם ְוֶאת־ַּת֖ ְוֶאת־ַּג֔

פרשת חיי שרה

ָמת ב ַוָּת֣ ה׃  ָׂשָרֽ ַחֵּי֥י  ְׁשֵנ֖י  ָׁשִנ֑ים  ַבע  ְוֶׁש֣ ָׁשָנ֖ה  ים  ְוֶעְׂשִר֥ ָׁשָנ֛ה  ה  ֵמָא֥ ה  ָׂשָר֔ ַחֵּי֣י  ְהיּ֙ו   כ‚ א ַוִּיֽ
ּה׃ ה ְוִלְבּכָֹתֽ ם ִלְסּ֥פֹד ְלָׂשָר֖ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוָּיבֹ֙א ַאְבָרָה֔ וא ֶחְב֖רֹון ְּבֶא֣ ע ִה֥ ה ְּבִקְרַי֥ת ַאְרַּב֛  ָׂשָר֗

ת ֵלאֽמֹר׃ ר ֶאל־ְּבֵני־ֵח֖ ל ְּפֵנ֣י ֵמ֑תֹו ַוְיַדֵּב֥ ם ֵמַע֖ ָק֙ם ַאְבָרָה֔  ג ַוָּי֨
ם ר ְנִׂשיִא֖ ם ְׁשֵנֽים־ָעָׂש֥ ירָֹת֑ ם ּוְבִטֽ ם ְּבַחְצֵריֶה֖ ֶּלה ְׁשֹמָת֔ ם ְּבֵנ֤י ִיְׁשָמֵעא֙ל ְוֵא֣ ֶּלה ֵה֞  כ‰ טז ֵא֣
ַוִּיְגַו֣ע ָׁשִנ֑ים  ַבע  ְוֶׁש֣ ָׁשָנ֖ה  ים  ּוְׁשֹלִׁש֥ ָׁשָנ֛ה  ת  ְמַא֥ אל  ִיְׁשָמֵע֔ ַחֵּי֣י  ְׁשֵני֙  ֶּלה  יז ְוֵא֗ ם׃   ְלֻאֹּמָתֽ
ה ּֽבֲֹאָכ֖ ִים  ִמְצַר֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ֲאֶׁש֙ר  ַעד־ׁ֗שּור  ה  ֲחִויָל֜ ֵמֽ יח ַוִּיְׁשְּכ֨נּו  יו׃  ֶאל־ַעָּמֽ ֶסף  ַוֵּיָא֖ ָמת   ַוָּי֔

ל׃ פ פ פ יו ָנָפֽ ַאּׁ֑שּוָרה ַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖
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פרשת תולדות

ֶּבן־ ִיְצָח֙ק  י  כ ַוְיִה֤ ק׃  ֶאת־ִיְצָחֽ יד  הֹוִל֥ ם  ַאְבָרָה֖ ם  ֶּבן־ַאְבָרָה֑ ק  ִיְצָח֖ ּֽתֹוְל֥דֹת  ֶּלה  כ‰ יט ְוֵא֛

י ֲאַרִּמ֖ ן ָהֽ ם ֲא֛חֹות ָלָב֥ ן ֲאָר֑ י ִמַּפַּד֖ ֲאַרִּמ֔ ה ַּבת־ְּבתּוֵא֙ל ָהֽ ה ְּבַקְחּ֣תֹו ֶאת־ִרְבָק֗ ים ָׁשָנ֔  ַאְרָּבִע֣
ה ַהר ִרְב ָק֥ ֶתר לֹ֙ו ְיָי֔ ַוַּת֖ וא ַוֵּיָע֤ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ יָי֙ ְל֣נַֹכח ִאְׁשּ֔תֹו ִּכ֥ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ה׃ כא ַוֶּיְעַּת֨  ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ

 ִאְׁשּֽתֹו׃
י ָר֖עֹות ְּב֣נֹות ו ִּכ֥ ם׃ ח ַוַּי֣ ְרא ֵעָׂש֔ ה ֲאָרֽ ָנֽ יו ְוֶאל־ִאּ֑מֹו ַוֵּיֶ֖לְך ַּפֶּד֥ ֲע֔קֹב ֶאל־ָאִב֖ ע ַיֽ  כח ז ַוִּיְׁשַמ֣
אל ֲחַל֣ת | ַּבת־ִיְׁשָמֵע֨ ת־ָמֽ ח ֶאֽ אל ַוִּיַּק֡ ו ֶאל־ִיְׁשָמֵע֑ יו׃ ט ַוֵּיֶ֥לְך ֵעָׂש֖ ק ָאִבֽ  ְּכָנַ֑ען ְּבֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥

ה׃ ס ס ס יו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ ם ֲא֧חֹות ְנָב֛יֹות ַעל־ָנָׁש֖ ֶּבן־ַאְבָרָה֜

פרשת ויצא

ֶמׁש א ַהֶּׁש֔ ע ַּבָּמ֜קֹום ַוָּיֶ֤לן ָׁש֙ם ִּכי־ָב֣ ָנה׃ יא ַוִּיְפַּג֨ ַבע ַוֵּיֶ֖לְך ָחָרֽ ר ָׁש֑ ֲע֖קֹב ִמְּבֵא֣ א ַיֽ  כח י ַוֵּיֵצ֥
ֻסָּל֙ם ְוִהֵּנ֤ה  ֲחֹ֗לם   ַּיֽ יב ַוֽ ַהֽהּוא׃  ַּבָּמ֥קֹום  ב  ַוִּיְׁשַּכ֖ יו  ֲאׁשָֹת֑ ְמַרֽ ַוָּיֶׂ֖שם  ַהָּמ֔קֹום  ַאְבֵנ֣י  ֵמֽ  ַוִּיַּק֙ח 

ים ּֽבֹו׃ ים ְוֽיְֹרִד֖ ים עִֹל֥ י ֱאֹלִה֔ ְיָמה ְוִהֵּנ֙ה ַמְלֲאֵכ֣ יַע ַהָּׁשָמ֑ ְרָצה ְורֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣ ב ַא֔ ֻמָּצ֣
ן ִלְמקֹֽמֹו׃ ם ַוֵּיֶ֛לְך ַוָּיָׁ֥שב ָלָב֖ ֶרְך ֶאְתֶה֑ יו ַוְיָב֣ ק ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנֹוָת֖ ן ַּבּ֗בֶֹקר ַוְיַנֵּׁש֧ ם ָלָב֜  úב א ַוַּיְׁשֵּכ֨
ֲחֵנ֥ה ם ַמֽ ָרָא֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַּכֽ ֲעקֹ֙ב  ַיֽ ג ַוּ֤יֹאֶמר  ים׃  י ֱאֹלִהֽ ְך ְלַדְרּ֑כֹו ַוִּיְפְּגעּו־֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥ ָהַל֣ ֲע֖קֹב   ב ְוַיֽ

 ִים׃ פ פ פ ֲחָנֽ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ א ֵׁשֽ ים ֶז֑ה ַוִּיְקָר֛ ֱאֹלִה֖

פרשת וישלח

ו ה ַוְיַצ֤ ֱאֽדֹום׃  ה  ְׂשֵד֥ יר  ֵׂשִע֖ ְרָצה  ַא֥ יו  ָאִח֑ ו  ֶאל־ֵעָׂש֖ יו  ְלָפָנ֔ ַמְלָאִכי֙ם  ֲע֤קֹב  ַיֽ ח   úב ד ַוִּיְׁשַל֨
ר ֵאַח֖ ְרִּתי ָוֽ ן ַּג֔ ֲע֔קֹב ִעם־ָלָב֣ ו ּ֤כֹה ָאַמ֙ר ַעְבְּדָ֣ך ַיֽ י ְלֵעָׂש֑ אדִֹנ֖  ֹאָת֙ם ֵלא֔מֹר ּ֣כֹה ֽתֹאְמ֔רּון ַלֽ
ן י ִלְמצֹא־ֵח֖ אדִֹנ֔ ֶאְׁשְלָח֙ה ְלַהִּג֣יד ַלֽ ה ָוֽ ֶבד ְוִׁשְפָח֑ ֲח֔מֹור ֖צֹאן ְוֶע֣  ְיִהי־ִלי֙ ׁ֣שֹור ַוֽ ָּתה׃ ו ַוֽ  ַעד־ָעֽ

 ְּבֵעיֶנֽיָך׃
ַאּ֥לּוף ִּתְמָנ֛ע  ַאּ֥לּוף  ם  ִּבְׁשֹמָת֑ ם  ִלְמֽקֹֹמָת֖ ם  ְלִמְׁשְּפחָֹת֔ ֵעָׂש֙ו  י  ַאּלּוֵפ֤ ְׁש֞מֹות  ֶּלה  ֵא֠  úו מ ְו֠
ן ה ַאּ֥לּוף ִּפיֽנֹן׃ מב ַאּ֥לּוף ְקַנ֛ז ַאּ֥לּוף ֵּתיָמ֖ ה ַאּ֥לּוף ֵאָל֖ יָבָמ֛ ֳהִלֽ ת׃ מא ַאּ֧לּוף ָאֽ ְלָו֖ה ַאּ֥לּוף ְיֵתֽ  ַעֽ
ֶרץ ְּבֶא֣ ְלֽמְֹׁשבָֹת֙ם  ֱא֗דֹום  י  ַאּלּוֵפ֣ ֶּלה |  ֵא֣ ם  ִעיָר֑ ַאּ֣לּוף  ל  ַמְגִּדיֵא֖ מג ַאּ֥לּוף  ר׃  ִמְבָצֽ  ַאּ֥לּוף 

י ֱאֽדֹום׃ פ פ פ ו ֲאִב֥ ם ֥הּוא ֵעָׂש֖ ֲאֻחָּזָת֔
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פרשת וישב

ֶּבן־ ף  יֹוֵס֞ ֲע֗קֹב  ַיֽ ּֽתְֹל֣דֹות  ֶּלה |  ב ֵא֣ ַען׃  ְּכָנֽ ֶרץ  ְּבֶא֖ יו  ָאִב֑ י  ְמגּוֵר֣ ֶרץ  ְּבֶא֖ ֲע֔קֹב  ַיֽ úז א ַוֵּיֶׁ֣שב 

ְוֶאת־ְּבֵנ֥י ה  ִבְלָה֛ ֶאת־ְּבֵנ֥י  ַער  ַנ֗ ְו֣הּוא  ַּבּ֔צֹאן  ֶאת־ֶאָחי֙ו  ה  רֶֹע֤ ה  ָהָי֨ ָׁשָנ֙ה  ה  ע־ֶעְׂשֵר֤  ְׁשַבֽ
ֶאת־יֹוֵס֙ף ב  ָאַה֤ ל  ג ְוִיְׂשָרֵא֗ ם׃  ֶאל־ֲאִביֶהֽ ה  ָרָע֖ ם  ֶאת־ִּדָּבָת֥ ף  יֹוֵס֛ א  ַוָּיֵב֥ יו  ָאִב֑ י  ְנֵׁש֣ ה   ִזְלָּפ֖

ים׃ ָׂשה ֖לֹו ְּכ֥תֶֹנת ַּפִּסֽ ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָע֥ י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ יו ִּכֽ ִמָּכל־ָּבָנ֔
א ַוִּיָּׂש֞ יו  ְלָכל־ֲעָבָד֑ ה  ִמְׁשֶּת֖ ַוַּיַ֥עׂש  ֶאת־ַּפְר֔עֹה  ֻהֶּלֶ֣דת  יֹ֚ום  י  ַהְּׁשִליִׁש֗ ַּבּ֣יֹום  י |   מ כ ַוְיִה֣
ר ֶאת־ַׂש֥ כא ַוָּיֶׁ֛שב  יו׃  ֲעָבָדֽ ְּב֥תֹוְך  ים  ֹאִפ֖ ָהֽ ר  ַׂש֥ ְוֶאת־֛רֹאׁש  ים  ַהַּמְׁשִק֗ ר  ַׂש֣  ֶאת־֣רֹאׁש | 
ר ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ה  ָּתָל֑ ים  ֹאִפ֖ ָהֽ ר  ַׂש֥ ת  כב ְוֵא֛ ַּפְרֽעֹה׃  ף  ַעל־ַּכ֥ ַהּ֖כֹוס  ן  ַוִּיֵּת֥ הּו  ַעל־ַמְׁש ֵק֑ ים   ַהַּמְׁש ִק֖

הּו׃ פ פ פ ף ַוִּיְׁשָּכֵחֽ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ר־ַהַּמְׁש ִק֛ ר ַׂשֽ א־ָזַכ֧ ֹֽ ף׃ כג ְול ם יֹוֵסֽ ר ָלֶה֖ ָּפַת֛

פרשת מקץ

ִמן־ַהְי֗אֹר ב ְוִהֵּנ֣ה  ַעל־ַהְיֽאֹר׃  ד  עֵֹמ֥ ְוִהֵּנ֖ה  ם  חֵֹל֔ ּוַפְר֣עֹה  ים  ָיִמ֑ ִים  ְׁשָנַת֣ ץ  ִמֵּק֖ י   מ‡ א ַוְיִה֕
ָּפ֣רֹות ַבע  ֶׁש֧ ה  ג ְוִהֵּנ֞ חּו׃  ָּבָאֽ יָנה  ַוִּתְרֶע֖ ר  ָּבָׂש֑ ּוְבִרי֣אֹת  ה  ַמְרֶא֖ ְי֥פֹות  ָּפ֔רֹות  ַבע  ֶׁש֣  עֹֹל֙ת 
ֶצל ַהָּפ֖רֹות ֲע֛מְֹדָנה ֵא֥ ַּתֽ ר ַוֽ ה ְוַדּ֣קֹות ָּבָׂש֑ ֲחֵריֶהן֙ ִמן־ַהְי֔אֹר ָר֥עֹות ַמְרֶא֖  ֲאֵח֗רֹות עֹ֤לֹות ַאֽ
ַבע ַהָּפ֔רֹות ת ֶׁש֣ ר ֵא֚ ְלָנה ַהָּפ֗רֹות ָר֤עֹות ַהַּמְרֶא֙ה ְוַדּ֣קֹת ַהָּבָׂש֔ ת ַהְיֽאֹר׃ ד ַוּתֹאַכ֣  ַעל־ְׂשַפ֥

ץ ַּפְרֽעֹה׃ ה ְוַהְּבִרי֑אֹת ַוִּיי ַק֖  ְי֥פֹת ַהַּמְרֶא֖
טו ַוּ֤יֹאֶמר ְרָצה׃  ָאֽ ְלָפָנ֖יו  ַוִּיְּפ֥לּו  ם  ָׁש֑ ּנּו  עֹוֶד֣ ְו֖הּוא  ף  יֹוֵס֔ יָתה  ֵּב֣ ְוֶאָחי֙ו  ה  ְיהּוָד֤  מ„ יד ַוָּי֨בֹא 
ר יׁש ֲאֶׁש֥ ׁש ִא֖ ׁש ְיַנֵח֛ י־ַנֵח֧ ם ִּכֽ ם ֲה֣לֹוא ְיַדְעֶּת֔ ר ֲעִׂשיֶת֑ ה ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ ֲעֶׂש֥ ה־ַהַּמֽ ף ָמֽ  ָלֶה֙ם יֹוֵס֔
ים ָמָצ֙א ֶאת־ ֱאֹלִה֗ ק ָהֽ ר ּוַמה־ִּנְצַטָּד֑ י ַמה־ְּנַדֵּב֖ אדִֹנ֔ ה ַמה־ּנֹאַמ֙ר ַלֽ ָּכֽמִֹני׃ טז ַוּ֣יֹאֶמר ְיהּוָד֗
יז ַוּ֕יֹאֶמר ְּבָיֽדֹו׃  יַע  ַהָּגִב֖ א  ֲאֶׁשר־ִנְמָצ֥ ַּג֛ם  ְחנּו  ַּגם־ֲאַנ֕ י  אדִֹנ֔ ַלֽ ֲעָבִדי֙ם  ִהֶּנּ֤נּו  יָך  ֲעָבֶד֔ ן   ֲע֣וֹ
ם ְוַאֶּת֕ ֶבד  ָע֔ י  ְהֶיה־ִּל֣ ִיֽ ֚הּוא  ְּבָי֗דֹו  יַע  ַהָּגִב֜ א  ִנְמָצ֨ ֲאֶׁש֩ר  יׁש  ָהִא֡ ֑זֹאת  ֲעׂ֖שֹות  ֵמֽ י  ִּל֔ יָלה   ָחִל֣

ם׃ ס ס ס ֲע֥לּו ְלָׁש֖לֹום ֶאל־ֲאִביֶכֽ

פרשת ויגש

ַחר ְוַאל־ִי֥ י  ֲאדִֹנ֔ ְּבָאְזֵנ֣י  ָדָב֙ר  ַעְבְּדָ֤ך  א  ְיַדֶּבר־ָנ֨ ֲאדִֹני֒  י  ִּב֣ ַוּ֘יֹאֶמ֘ר  ה  ְיהּוָד֗ יו  ֵאָל֜ ׁש   מ„ יח ַוִּיַּג֨
ב אֹו־ ם ָא֖ יו ֵלא֑מֹר ֲהֵיֽׁש־ָלֶכ֥ ל ֶאת־ֲעָבָד֖ י ָכ֖מֹוָך ְּכַפְרֽעֹה׃ יט ֲאדִֹנ֣י ָׁשַא֔ ָך ִּכ֥ ַאְּפָ֖ך ְּבַעְבֶּד֑
ר ֧הּוא ְלַבּ֛דֹו ת ַוִּיָּוֵת֨ יו ֵמ֔ ן ְוָאִח֣ ן ְוֶיֶ֥לד ְזֻקִנ֖ים ָקָט֑ ב ָזֵק֔ נּ֙ו ָא֣ י ֶיׁש־ָל֨ ח׃ כ ַוּ֨נֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲאדִֹנ֔  ָאֽ

יו ֲאֵהֽבֹו׃  ְלִאּ֖מֹו ְוָאִב֥
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ּה ֹאָת֣ כו ַוָּיֶׂ֣שם  ְלַפְרֽעֹה׃  ים  ֲעָבִד֖ ינּו  ְוָהִי֥ י  ֲאדִֹנ֔ ְּבֵעיֵנ֣י  ִנְמָצא־ֵחן֙  נּו  ֱחִיָת֑ ֶהֽ  מז כה ַוּֽיֹאְמ֖רּו 
ַהּֽכֲֹהִני֙ם ת  ַאְדַמ֤ ק  ַר֞ ַל֑חֶֹמׁש  ְלַפְר֖עֹה  ִים  ִמְצַר֛ ת  ַעל־ַאְדַמ֥ ה  ַהֶּז֜ ַעד־ַהּ֨יֹום  ְלחֹ֩ק  ף   יֹוֵס֡
ּה ַוִּיְפ֥רּו ֲח֣זּו ָב֔ ֶׁשן ַוֵּיָאֽ ֶרץ ֹּג֑ ִים ְּבֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֖ ל ְּבֶא֥ ה ְלַפְרֽעֹה׃ כז ַוֵּיֶׁ֧שב ִיְׂשָרֵא֛ ְיָת֖ א ָהֽ ֹ֥ ם ל  ְלַבָּד֔

ַוִּיְרּ֖בּו ְמֽאֹד׃

פרשת ויחי

ים ַבע ָׁשִנ֔ יו ֶׁש֣ ֲעקֹ֙ב ְׁשֵנ֣י ַחָּי֔ י ְיֵמי־ַיֽ ה ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֤ ע ֶעְׂשֵר֖ ִים ְׁשַב֥ ֶרץ ִמְצַר֔ ֲעקֹ֙ב ְּבֶא֣ י ַיֽ  מז כח ַוְיִח֤
ף ַוּ֤יֹאֶמר לֹ֙ו א | ִלְב֣נֹו ְליֹוֵס֗ ה׃ כט ַוִּיְקְר֣בּו ְיֵמי־ִיְׂשָרֵא֘ל ָלמּו֒ת ַוִּיְקָר֣ ת ָׁשָנֽ ים ּוְמַא֖  ְוַאְרָּבִע֥
ת ַאל־ ֱאֶמ֔ ֶסד ֶוֽ יָת ִעָּמִדי֙ ֶח֣ י ְוָעִׂש֤ ַחת ְיֵרִכ֑  ְדָ֖ך ַּת֣ ים־ָנ֥א ָיֽ יָך ִׂשֽ אִתי ֵחן֙ ְּבֵעיֶנ֔ א ָמָצ֤ ִאם־ָנ֨
ם ָרָת֑ ִּבְקֻבֽ ִני  ּוְקַבְרַּת֖ ִים  ִמִּמְצַר֔ ִני֙  ּוְנָׂשאַת֨ י  ִעם־ֲאבַֹת֔ ַכְבִּתי֙  ל ְוָׁשֽ ִים׃  ְּבִמְצָרֽ ִני  ִתְקְּבֵר֖  ָנ֥א 
ל ַעל־ חּו ִיְׂשָרֵא֖ ע ֑לֹו ַוִּיְׁשַּת֥ י ַוִּיָּׁשַב֖ ְבָע֙ה ִל֔ ָך׃ לא ַוּ֗יֹאֶמר ִהָּׁשֽ ה ִכְדָבֶרֽ י ֶאְעֶׂש֥ ֹנִכ֖ ר ָאֽ ַוּיֹאַמ֕

ה׃ פ ֥רֹאׁש ַהִּמָּטֽ
ף׃ יֹוֵסֽ י  ַעל־ִּבְרֵּכ֥ ֻיְּל֖דּו  ה  ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔ ָמִכי֙ר  ְּבֵנ֤י  ם  ַּג֗ ים  ִׁשֵּלִׁש֑ ְּבֵנ֖י  ִים  ְלֶאְפַר֔ יֹוֵס֙ף   נ כג ַוַּי֤ ְרא 
ִמן־ ֶאְתֶכ֙ם  ה  ֱעָל֤ ְוֶהֽ ם  ֶאְתֶכ֗ ִיְפ֣קֹד  ָּפ֧קֹד  ים  אֹלִה֞ ֵוֽ ת  ֵמ֑ י  ֹנִכ֖ ָאֽ יו  ֶאל־ֶאָח֔ יֹוֵס֙ף  כד ַוּ֤יֹאֶמר 

ף יֹוֵס֔ ע  כה ַוַּיְׁשַּב֣ ֲעֽקֹב׃  ּֽוְלַיֽ ק  ְלִיְצָח֖ ם  ְלַאְבָרָה֥ ע  ִנְׁשַּב֛ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֕ ַהּ֔זֹאת  ֶרץ   ָהָא֣
ה׃ כו ַוָּיָ֣מת י ִמֶּזֽ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֖ ֲעִלֶת֥ ם ְוַהֽ ל ֵלא֑מֹר ָּפ֨קֹד ִיְפ֤קֹד ֱאֹלִהי֙ם ֶאְתֶכ֔  ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖

ִים׃ חזק אדני ָא֖רֹון (ֻּבןָ ) ְּבִמְצָרֽ יֶׂשם ָּבֽ ַחְנ֣טּו ֹא֔תֹו ַוִּי֥ ֶׂשר ָׁשִנ֑ים ַוַּיֽ ה ָוֶע֖ ף (ֻיָף) ֶּבן־ֵמָא֥ יֹוֵס֔

פרשת שמות

ן ב ְראּוֵב֣ אּו׃  ָּבֽ ּוֵבי֖תֹו  יׁש  ִא֥ ֲע֔קֹב  ַיֽ ת  ֵא֣ ְיָמה  ִמְצָר֑ ים  ַהָּבִא֖ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י  ְׁשמֹו֙ת  ֶּלה   ‡ א ְוֵא֗
ָּכל־ֶנֶ֛פׁש י  ה ַוְיִה֗ ר׃  ְוָאֵׁשֽ ָּג֥ד  י  ְוַנְפָּתִל֖ ן  ד ָּד֥ ן׃  ּוִבְנָיִמֽ ן  ְזבּוֻל֖ ר  ג ִיָּׂששָכ֥ ה׃  יהּוָדֽ ִוֽ י  ֵלִו֖  ִׁשְמ֔עֹון 
יו ְו֖כֹל ַהּ֥דֹור ִים׃ ו ַוָּיָ֤מת יֹוֵס֙ף ְוָכל־ֶאָח֔ ף ָהָי֥ה ְבִמְצָרֽ ים ָנֶ֑פׁש ְויֹוֵס֖ ֲע֖קֹב ִׁשְבִע֣  ֶרְך־ַיֽ י ֶיֽ  ֽיְֹצֵא֥
ם׃ פ ֶרץ ֹאָתֽ א ָהָא֖ ַעְצ֖מּו ִּבְמ֣אֹד ְמ֑אֹד ַוִּתָּמֵל֥  ִּיְׁשְר֛צּו ַוִּיְרּ֥בּו ַוַּיֽ ל ָּפ֧רּו ַוֽ   ַהֽהּוא׃ ז ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗
ז ִני׃ כג ּוֵמָא֞ ָּמה ֶּז֖ה ְׁשַלְחָּתֽ ה ָל֥ ם ַהֶּז֔ ה ֲהֵר֨עָֹת֙ה ָלָע֣ י ָלָמ֤ ר ֲאדָֹנ֗ ה ֶאל־ְיָי֖ ַוּיֹאַמ֑  ‰ כב ַוָּיָׁ֧שב ֹמֶׁש֛
ָך׃ ו א ַוּ֤יֹאֶמר ְלָּת ֶאת־ַעֶּמֽ א־ִהַּצ֖ ֹֽ ל ל ם ַהֶּז֑ה ְוַהֵּצ֥ ע ָלָע֣ ָך ֵהַר֖ ר ִּבְׁשֶמ֔ אִתי ֶאל־ַּפְרעֹ֙ה ְלַדֵּב֣  ָּב֤
ה ֲחָזָק֔ ּוְבָי֣ד  ם  ְיַׁשְּלֵח֔ ֲחָזָק֙ה  ְבָי֤ד  י  ִּכ֣ ְלַפְר֑עֹה  ה  ֱעֶׂש֖ ֶאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ִתְרֶא֔ ה  ַעָּת֣ ה  ֶאל־ֹמֶׁש֔  ְיָי֙ 

ַאְרֽצֹו׃ ס ס ס ם ֵמֽ  ְרֵׁש֖ ְיָגֽ
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פרשת וארא

ל־ ק ְוֶאֽ ם ֶאל־ִיְצָח֥ א ֶאל־ַאְבָרָה֛ ֵאָר֗ ׃ ג ָוֽ י ְיָיֽ יו ֲאִנ֥ ה ַוּ֥יֹאֶמר ֵאָל֖ ים ֶאל־ֹמֶׁש֑ ר ֱאֹלִה֖ ו ב ַוְיַדֵּב֥
ם ת ָלֶה֖ ם ָלֵת֥ ם ֲהִק֤מִֹתי ֶאת־ְּבִריִתי֙ ִאָּת֔ ם׃ ד ְוַג֨ ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד֖ ֹ֥ י ְיָי֔ ל י ּוְׁשִמ֣ ל ַׁשָּד֑ ֲע֖קֹב ְּבֵא֣  ַיֽ
ֲאַק֙ת ְּבֵנ֣י ת־ַנֽ ְעִּתי ֶאֽ ּה׃ ה ְוַג֣ם | ֲאִנ֣י ָׁשַמ֗ רּו ָבֽ ם ֲאֶׁשר־ָּג֥  ֵריֶה֖ ֶרץ ְמֻגֽ ת ֶא֥ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ֵא֛  ֶאת־ֶא֣

י׃ ֶאְזּ֖כֹר ֶאת־ְּבִריִתֽ ם ָוֽ ים ֹאָת֑ ֲעִבִד֣ ִים ַמֽ ר ִמְצַר֖ ל ֲאֶׁש֥  ִיְׂשָרֵא֔
ד ְוַהָּבָר֔ ַהּקֹלֹו֙ת   ַּיְחְּד֤לּו  ַוֽ ֶאל־ְיָי֑  יו  ַּכָּפ֖ ַוִּיְפ֥רֹׂש  יר  ֶאת־ָהִע֔ ַּפְרעֹ֙ה  ם  ֵמִע֤ ה  ֹמֶׁש֜ א   ט לג ַוֵּיֵצ֨
ֲח֑טֹא ַלֽ ַוּ֣יֶֹסף  ְוַהּקֹֹ֖לת  ד  ְוַהָּבָר֛ ר  ַהָּמָט֧ ל  י־ָחַד֨ ִּכֽ ַּפְר֗עֹה  לד ַוַּי֣ ְרא  ְרָצה׃  ָאֽ ְך  א־ִנַּת֥ ֹֽ ל ר   ּוָמָט֖
ר ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֛ ל ַּכֽ ח ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ א ִׁשַּל֖ ֹ֥  ֶּיֱֽחַז֙ק ֵל֣ב ַּפְר֔עֹה ְול יו׃ לה ַוֽ ֲעָבָדֽ ד ִלּ֖בֹו ֥הּוא ַוֽ  ַוַּיְכֵּב֥

ה׃ פ פ פ ְיָי֖ ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ

פרשת בא

ַען יו ְלַמ֗ ְדִּתי ֶאת־ִלּבֹ֙ו ְוֶאת־ֵל֣ב ֲעָבָד֔ י ִהְכַּב֤ י־ֲאִנ֞ ה ּ֖בֹא ֶאל־ַּפְר֑עֹה ִּכֽ  י א ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ְלִּתי֙ ִהְתַעַּל֨ ר  ֲאֶׁש֤ ת  ֵא֣ ּוֶבן־ִּבְנָ֗ך  ִבְנָ֜ך  י  ְּבָאְזֵנ֨ ְּתַסֵּפ֩ר  ַען  ב ּוְלַמ֡ ְּבִקְרּֽבֹו׃  ֶּלה  ֵא֖ י  ֽאֹֹתַת֥ י   ִׁשִת֛
ֶאל־ ֲהרֹ֘ן  ְוַאֽ ה  ֹמֶׁש֣ ג ַוָּי֨בֹא  ׃  ְיָיֽ י  י־ֲאִנ֥ ִּכֽ ם  יַדְעֶּת֖ ִוֽ ם  ָב֑ ְמִּתי  ֲאֶׁשר־ַׂש֣ י  ְוֶאת־ֽאֹֹתַת֖ ִים  ְּבִמְצַר֔
ח ַׁשַּל֥ ִמָּפָנ֑י  ָע֖נֹת  ֵלֽ ְנָּת  ֵמַא֔ י  ַעד־ָמַת֣ ים  ִעְבִר֔ ָהֽ י  ֱאֹלֵה֣ ְיָי֙  ר  ּֽכֹה־ָאַמ֤ יו  ֵאָל֗ ַוּֽיֹאְמ֣רּו   ַּפְרעֹ֒ה 

ִני׃ ַעְבֻדֽ י ְוַיֽ  ַעִּמ֖
ְך׃ ָלֽ ּוְנָתָנּ֖ה  יָך  ֲאבֶֹת֑ ְוַלֽ ְלָ֖ך  ע  ִנְׁשַּב֥ ר  ֲאֶׁש֛ ַּכֽ י  ֲעִנ֔ ְּכַנֽ ַהֽ ֶרץ  ֶאל־ֶא֣ ְיָי֙  ֲאָ֤ך  י־ְיִבֽ ִּכֽ ה   י‚ יא ְוָהָי֞
׃ יָיֽ ַלֽ ים  ַהְּזָכִר֖ ְלָ֛ך  ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ְּבֵהָמ֗ ֶגר  ֶׁש֣ ֶטר |  ְוָכל־ֶּפ֣ יָי֑  ַלֽ ֶחם  ֶטר־ֶר֖ ָכל־ֶּפֽ ֲעַבְרָּת֥   יב ְוַהֽ
ה׃ ם ְּבָבֶנ֖יָך ִּתְפֶּדֽ ֲעַרְפּ֑תֹו ְו֨כֹל ְּב֥כֹור ָאָד֛ ה ַוֽ א ִתְפֶּד֖ ֹ֥ ה ְוִאם־ל ה ְבֶׂש֔ ֶטר ֲחֹמ֙ר ִּתְפֶּד֣     יג ְוָכל־ֶּפ֤
ְיָי֧ נּו  ֽהֹוִציָא֧ ד  ָי֗ ְּב֣חֶֹזק  יו  ֵאָל֔ ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ַמה־ּ֑זֹאת  ֵלא֣מֹר  ר  ָמָח֖ ִבְנָ֛ך  ְלָ֥ך  י־ִיְׁשָאֽ ִּכֽ ה   יד ְוָהָי֞
ֶרץ ֲה֨רֹג ְיָי֤ ָּכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ נּ֒ו ַוַּיֽ ה ַפְרעֹ֘ה ְלַׁשְּלֵח֒ י־ִהְקָׁש֣ י ִּכֽ ים׃ טו ַוְיִה֗ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥  ִמִּמְצַר֖
ים ְוָכל־ ֶח֙ם ַהְּזָכִר֔ ֶטר ֶר֨ יָי֗ ָּכל־ֶּפ֤ ַח ַלֽ י זֵֹב֜ ה ַעל־ֵּכ֩ן ֲאִנ֨ ם ְוַעד־ְּב֣כֹור ְּבֵהָמ֑ ִים ִמְּב֥כֹר ָאָד֖ ִמְצַר֔
נּו ד ֽהֹוִציָא֥ י ְּב֣חֶֹזק ָי֔ ין ֵעיֶנ֑יָך ִּכ֚ ה ּוְלֽטֹוָט֖פֹת ֵּב֣ ה׃ טז ְוָהָי֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָי֣ ְדָכ֔  ְּב֥כֹור ָּבַנ֖י ֶאְפֶּדֽ

ִים׃ ס ס ס ְיָי֖ ִמִּמְצָרֽ

פרשת בשלח

י ָק֖רֹוב ֑הּוא  ים ִּכ֥ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֔ ֶרְך ֶא֣ ים ֶּד֚ ם ֱאֹלִה֗ א־ָנָח֣ ֹֽ י ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרעֹ֘ה ֶאת־ָהָע֒ם ְול י‚ יז ַוְיִה֗

ים |  ב ֱאֹלִה֧ ְיָמה׃ יח ַוַּיֵּס֨ בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש֥ ם ִמְלָחָמ֖ ם ִּבְרֹאָת֥ ם ָהָע֛ ן־ִיָּנֵח֥ ים ֶּפֽ ר ֱאֹלִה֗ י | ָאַמ֣ ִּכ֣
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ח  יט ַוִּיַּק֥ ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ָע֥לּו  ים  ֲחֻמִׁש֛ ַוֽ ַים־֑סּוף  ר  ַהִּמְדָּב֖ ֶרְך  ֶּד֥ ם  ֶאת־ָהָע֛
ִיְפ֤קֹד  ָּפ֨קֹד  ֵלא֔מֹר  ִיְׂשָרֵא֙ל  ֶאת־ְּבֵנ֤י  יַע  ִהְׁשִּב֜ ַע  ַהְׁשֵּב֨ ִּכ֩י  ִעּ֑מֹו  ף  יֹוֵס֖ ֶאת־ַעְצ֥מֹות  ה  ֹמֶׁש֛
ם  ְבֵאָת֔ ֲח֣נּו  ַוַּיֽ ִמֻּסּ֑כֹת  כ ַוִּיְס֖עּו  ם׃  ִאְּתֶכֽ ִמֶּז֖ה  י  ֶאת־ַעְצֹמַת֛ ם  ֲעִליֶת֧ ְוַהֽ ם  ֶאְתֶכ֔ ֱאֹלִהי֙ם 
ְּבַעּ֥מּוד  ְיָלה  ֶרְך ְוַל֛ ַהֶּד֔ ם  ַלְנחָֹת֣ ָעָנן֙  ם ְּבַעּ֤מּוד  ם יֹוָמ֜ ִלְפֵניֶה֨ הֵֹלְ֩ך  יָי֡  כא ַוֽ ר׃  ַהִּמְדָּבֽ ה  ִּבְקֵצ֖
ְיָלה  ׁש ָל֑ ם ְוַעּ֥מּוד ָהֵא֖ ָעָנן֙ יֹוָמ֔ יׁש ַעּ֤מּוד ֶהֽ א־ָיִמ֞ ֹֽ ְיָלה׃ כב ל ם ָוָלֽ ֶכת יֹוָמ֥ ם ָלֶל֖ יר ָלֶה֑ ׁש ְלָהִא֣ ֵא֖

ם׃ פ   ִלְפֵנ֖י ָהָעֽ
ִחי֔רֹת  י ַהֽ ֲחנּ֙ו ִלְפֵני֙ ִּפ֣ בּו ְוַיֽ ְוָיֻׁש֗ ה ֵּלאֽמֹר׃ ב ַּדֵּב֘ר ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒  ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥ י„ א ַוְיַדֵּב֥

ל  ר ַּפְרעֹ֙ה ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֲח֖נּו ַעל־ַהָּיֽם׃ ג ְוָאַמ֤ ַעל ְצ֔פֹן ִנְכ֥חֹו ַתֽ ין ַהָּי֑ם ִלְפֵני֙ ַּב֣ ין ִמְגּ֖דֹל ּוֵב֣ ֵּב֥
ֲחֵריֶה֒ם  ַאֽ ף  ְוָרַד֣ ב־ַּפְרעֹ֘ה  ֶאת־ֵלֽ י  ד ְוִחַּזְקִּת֣ ר׃  ַהִּמְדָּבֽ ם  ֲעֵליֶה֖ ר  ָסַג֥ ֶרץ  ָּבָא֑ ם  ֵה֖ ים  ְנֻבִכ֥
ִים  ֶלְך ִמְצַר֔ ן׃ ה ַוֻּיַּג֙ד ְלֶמ֣ ֲעׂשּו־ֵכֽ י־ֲאִנ֣י ְיָי֑ ַוַּיֽ ִים ִּכֽ  ְד֥עּו ִמְצַר֖ ה ְּבַפְרעֹ֙ה ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ְוָיֽ ְבָד֤ ְוִאָּכֽ
ְחנּו  י־ִׁשַּל֥ ינּו ִּכֽ ם ַוּֽיֹאְמרּ֙ו ַמה־ּ֣זֹאת ָעִׂש֔ ֲעָבָדי֙ו ֶאל־ָהָע֔ ב ַּפְר֤עֹה ַוֽ ְך ְלַב֨ ֵּיָֽהֵפ֠ ם ַו֠ ח ָהָע֑ י ָבַר֖ ִּכ֥
ֶכ֙ב  ׁש־ֵמ֥אֹות ֶר֨ ח ֵׁשֽ ח ִעּֽמֹו׃ ז ַוִּיַּק֗ נּו׃ ו ַוֶּיְא֖סֹר ֶאת־ִרְכּ֑בֹו ְוֶאת־ַעּ֖מֹו ָל ַק֥ ָעְבֵדֽ ל ֵמֽ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖
ִים ַוִּיְרּ֕דֹף  ֶלְך ִמְצַר֔ ם ַעל־ֻּכּֽלֹו׃ ח ַוְיַחֵּז֣ק ְיָי֗ ֶאת־ֵל֤ב ַּפְרעֹ֙ה ֶמ֣ ִלִׁש֖ ִים ְוָׁשֽ ֶכב ִמְצָר֑ ָּב֔חּור ְו֖כֹל ֶר֣
יגּו  ם ַוַּיִּׂש֤ ֲחֵריֶה֗ ִים ַאֽ ה׃ ט ַוִּיְרְּד֨פּו ִמְצַר֜ ים ְּבָי֥ד ָרָמֽ ל ֽיְֹצִא֖ ל ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲחֵר֖ ַאֽ
ַעל  ַּב֥ ִלְפֵנ֖י  ִחי֔רֹת  ַהֽ ַעל־ִּפי֙  ְוֵחי֑לֹו  יו  ָרָׁש֖ ּוָפֽ ַּפְר֔עֹה  ֶכב  ֶר֣ ָּכל־סּו֙ס  ם  ַעל־ַהָּי֔ חִֹנ֣ים  אֹוָת֙ם 
ם  ֲחֵריֶה֗ ַע ַאֽ ִים | ֹנֵס֣ ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַר֣ יֵניֶה֜ ל ֶאת־ֵעֽ יב ַוִּיְׂשאּ֩ו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֨ ְצֽפֹן׃ י ּוַפְר֖עֹה ִהְקִר֑
ין־ְקָבִרי֙ם  ֵאֽ י  ִמְּבִל֤ ֲהֽ ֶאל־ֹמֶׁש֒ה  יא ַוּֽיֹאְמרּ֘ו  ׃  ֶאל־ְיָיֽ ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ַוִּיְצֲע֥קּו  ְמ֔אֹד  יְראּ֙ו  ַוִּיֽ
ִים׃ יב ֲהלֹא־ֶז֣ה  נּו ִמִּמְצָרֽ נּו ְלֽהֹוִציָא֖ יָת ָּל֔ ר ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ נּו ָל֣מּות ַּבִּמְדָּב֑ ִים ְלַקְחָּת֖ ְּבִמְצַר֔
נּ֙ו  י ֥טֹוב ָל֨ ִים ִּכ֣ ה ֶאת־ִמְצָר֑ ַעְבָד֣ ּנּו ְוַנֽ ל ִמֶּמ֖ ִי֙ם ֵלא֔מֹר ֲחַד֥ יָך ְבִמְצַר֨ ְרנּו ֵאֶל֤ ר ֲאֶׁש֩ר ִּדַּב֨ ַהָּדָב֗
ְתַיְּצ֗בּו ּוְראּ֙ו  אּ֒ו ִהֽ ה ֶאל־ָהָעם֘ ַאל־ִּתיָר֒ ר׃ יג ַוּ֨יֹאֶמר ֹמֶׁש֣ נּו ַּבִּמְדָּבֽ ִים ִמֻּמֵת֖ ֲע֣בֹד ֶאת־ִמְצַר֔
פּו  א ֹתִס֛ ֹ֥ ִי֙ם ַהּ֔יֹום ל ם ֶאת־ִמְצַר֨ ר ְרִאיֶת֤ י ֲאֶׁש֨ ם ַהּ֑יֹום ִּכ֗ ה ָלֶכ֖ ֲעֶׂש֥ ת ְיָי֔ ֲאֶׁשר־ַיֽ ֶאת־ְיׁשּוַע֣
ה ַמה־ ֲחִרֽׁשּון׃ פ טו ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ ם ַּתֽ ם ָלֶכ֑ם ְוַאֶּת֖ ם׃ יד ְיָי֖ ִיָּלֵח֣ ם ֖עֹוד ַעד־עֹוָלֽ ִלְרֹאָת֥
 ְדָ֛ך ַעל־ ה ֶאת־ָיֽ ת־ַמְּטָ֗ך ּוְנֵט֧ ם ֶאֽ ה ָהֵר֣ עּו׃ טז ְוַאָּת֞ ל ְוִיָּסֽ ר ֶאל־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ י ַּדֵּב֥ ק ֵאָל֑ ִּתְצַע֖
ִים  י ִהְנִנ֤י ְמַחֵּז֙ק ֶאת־ֵל֣ב ִמְצַר֔ ֲאִנ֗ ה׃ יז ַוֽ ל ְּב֥תֹוְך ַהָּי֖ם ַּבַּיָּבָׁשֽ הּו ְוָי֧בֹאּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ַהָּי֖ם ּוְבָקֵע֑
י־ ִים ִּכֽ  ְד֥עּו ִמְצַר֖ יו׃ יח ְוָיֽ ָרָׁשֽ ה ְּבַפְרעֹ֙ה ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ְּבִרְכּ֖בֹו ּוְבָפֽ ְבָד֤ ם ְוִאָּכֽ ֲחֵריֶה֑ ְוָי֖בֹאּו ַאֽ
ֲחֵנ֣ה  הֵֹלְ֙ך ִלְפֵני֙ ַמֽ ים ַהֽ ֱאֹלִה֗ ְך ָהֽ ע ַמְלַא֣ יו׃ יט ַוִּיַּס֞ ָרָׁשֽ י ְּבַפְר֔עֹה ְּבִרְכּ֖בֹו ּוְבָפֽ ְבִד֣ ֲאִנ֣י ְיָי֑ ְּבִהָּכֽ
ין |  ם׃ כ ַוָּי֞בֹא ֵּב֣ ֲחֵריֶהֽ ֲע֖מֹד ֵמַאֽ  ַּיֽ ם ַוֽ ָעָנן֙ ִמְּפֵניֶה֔ ע ַעּ֤מּוד ֶהֽ ם ַוִּיַּס֞ ֲחֵריֶה֑ ל ַוֵּיֶ֖לְך ֵמַאֽ ִיְׂשָרֵא֔
ב ֶז֛ה  א־ָקַר֥ ֹֽ ְיָלה ְול ֶׁשְך ַוָּיֶ֖אר ֶאת־ַהָּל֑ ָעָנן֙ ְוַהחֹ֔ י ֶהֽ ל ַוְיִה֤ ֲחֵנ֣ה ִיְׂשָרֵא֔ ִים ּוֵבין֙ ַמֽ ֲחֵנ֣ה ִמְצַר֗ ַמֽ
ים ַעָּז֙ה  ָּי֠ם ְּב֨רּוַח ָקִד֤ ה ֶאת־ָידֹ֘ו ַעל־ַהָּי֒ם ַוּ֣יֹוֶלְך ְיָי֣ | ֶאת־ַה֠ ט ֹמֶׁש֣ ְיָלה׃ כא ַוֵּי֨ ֶאל־ֶז֖ה ָּכל־ַהָּלֽ
ַהָּי֖ם  ְּב֥תֹוְך  ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ כב ַוָּי֧בֹאּו  ִים׃  ַהָּמֽ ְק֖עּו  ַוִּיָּבֽ ה  ָרָב֑ ֶלָחֽ ֶאת־ַהָּי֖ם  ַוָּיֶׂ֥שם  ְיָלה  ָּכל־ַהַּל֔
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ם  ֲחֵריֶה֔ ַאֽ ַוָּי֣בֹאּו  ִי֙ם  ִמְצַר֨ כג ַוִּיְרְּד֤פּו  ם׃  ּוִמְּׂשמֹאָלֽ יִמיָנ֖ם  ִמֽ ה  חֹוָמ֔ ָלֶה֙ם  ִים  ְוַהַּמ֤ ה  ַּבַּיָּבָׁש֑
ף ְיָי֙ ֶאל־  ְיִהי֙ ְּבַאְׁש֣מֶֹרת ַהּ֔בֶֹקר ַוַּיְׁש ֵק֤ יו ֶאל־ּ֖תֹוְך ַהָּיֽם׃ כד ַוֽ ָרָׁש֑ ל ֣סּוס ַּפְר֔עֹה ִרְכּ֖בֹו ּוָפֽ ּכֹ֚
יו  ן ַמְרְּכבָֹת֔ ת ֹאַפ֣ ַסר ֵא֚ ִים׃ כה ַוָּי֗ ֲחֵנ֥ה ִמְצָרֽ ת ַמֽ ָהם ֵא֖  ן ַוָּי֕ ׁש ְוָעָנ֑ ִים ְּבַעּ֥מּוד ֵא֖ ֲחֵנ֣ה ִמְצַר֔ ַמֽ
ִים׃ פ  ְּבִמְצָרֽ ם  ָלֶה֖ ם  ִנְלָח֥ ְיָי֔  י  ִּכ֣ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ִמְּפֵנ֣י  ָא֨נּוָס֙ה  ִים  ִמְצַר֗ ַוּ֣יֹאֶמר  ת  ִּבְכֵבֻד֑ ֲהֵג֖הּו   ְיַנֽ ַוֽ
ִים ַעל־ִרְכּ֖בֹו ְוַעל־ ִי֙ם ַעל־ִמְצַר֔ בּו ַהַּמ֨  ְדָ֖ך ַעל־ַהָּי֑ם ְוָיֻׁש֤ ה ֶאת־ָיֽ ה ְנֵט֥ כו ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ים  ִים ָנִס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ם ִלְפ֥נֹות ּ֨בֶֹק֙ר ְלֵא֣ ָׁשב ַהָּי֜ ם ַוָּי֨ ה ֶאת־ָי֜דֹו ַעל־ַהָּי֗ יו׃ כז ַוֵּי֩ט ֹמֶׁש֨ ָרָׁשֽ ָּפֽ
ְוֶאת־ ֶכ֙ב  ֶאת־ָהֶר֨ ַוְיַכּ֤סּו  ִים  ַהַּמ֗ בּו  כח ַוָּיֻׁש֣ ַהָּיֽם׃  ְּב֥תֹוְך  ִים  ֶאת־ִמְצַר֖ ְיָי֧  ר  ַוְיַנֵע֧ ִלְקָרא֑תֹו 
כט ּוְבֵנ֧י  ד׃  ַעד־ֶאָחֽ ם  ָּבֶה֖ ר  א־ִנְׁשַא֥ ֹֽ ל ַּבָּי֑ם  ם  ֲחֵריֶה֖ ַאֽ ים  ַהָּבִא֥ ַּפְר֔עֹה  יל  ֵח֣ ְלכֹ֙ל  ים  ָרִׁש֔ ַהָּפ֣
ם׃ ל ַוּ֨יֹוַׁשע ְיָי֜  יִמיָנ֖ם ּוִמְּׂשמֹאָלֽ ה ִמֽ ִים ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ה ְּב֣תֹוְך ַהָּי֑ם ְוַהַּמ֤ ְל֥כּו ַבַּיָּבָׁש֖ ל ָהֽ ִיְׂשָרֵא֛
ת ַהָּיֽם׃  ת ַעל־ְׂשַפ֥ ִים ֵמ֖ ִים ַוַּי֤ ְרא ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ִמְצַר֔ ל ִמַּי֣ד ִמְצָר֑ ַּבּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖
ינּ֙ו  ֲאִמ֨  ַּיֽ ם ֶאת־ְיָי֑ ַוֽ יְר֥אּו ָהָע֖ ִים ַוִּיֽ ה ְיָי֙ ְּבִמְצַר֔ ר ָעָׂש֤ ה ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ַהָּי֣ד ַהְּגדָֹל֗ ְרא ִיְׂשָרֵא֜ לא ַוַּי֨

ה ַעְבּֽדֹו׃ פ   יָי֔ ּוְבֹמֶׁש֖ ַּבֽ
יָי֙  ַלֽ יָרה  ָאִׁש֤ ֵלא֑מֹר  ַוּֽיֹאְמ֖רּו  יָי֔  ַלֽ ַהּזֹא֙ת  ה  ֶאת־ַהִּׁשיָר֤ ל  ִיְׂשָרֵא֜ י  ּוְבֵנ֨ יר־ֹמֶׁש֩ה  ָיִׁשֽ ז  טו א ָא֣

הּו  ה ֶז֤ה ֵאִלי֙ ְוַאְנֵו֔ יׁשּוָע֑ י ִלֽ  ְיִהי־ִל֖ ּה ַוֽ י ְוִזְמָר֙ת ָי֔ ה ַבָּיֽם׃ ב ָעִּז֤ ה ֥סּוס ְוֽרְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ י־ָג֣אֹה ָּגָא֔ ִּכֽ
ַבָּי֑ם  ה  ָיָר֣ ְוֵחי֖לֹו  ַּפְר֛עֹה  ד ַמְרְּכ֥בֹת  ְׁשֽמֹו׃  ְיָי֖  ה  ִמְלָחָמ֑ יׁש  ִא֣ ג ְיָי֖  ְנהּו׃  ֲאֽרְֹמֶמֽ ַוֽ י  ָאִב֖ י  ֱאֹלֵה֥
יְנָ֣ך ְיָי֔  ֶבן׃ ו ְיִמֽ  ְר֥דּו ִבְמצֹוֹ֖לת ְּכמֹו־ָאֽ יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף׃ ה ְּתהֹ֖מֹת ְיַכְסֻי֑מּו ָיֽ ִלָׁש֖ ר ָׁשֽ ּוִמְבַח֥
יָך ְּתַׁשַּל֙ח ֲח֣רְֹנָ֔ך ֽיֹאְכֵל֖מֹו  ֲה֣רֹס ָקֶמ֑ ץ אֹוֵיֽב׃ ז ּוְב֥רֹב ְּגֽאֹוְנָ֖ך ַּתֽ יְנָ֥ך ְיָי֖ ִּתְרַע֥ י ַּבּ֑כַֹח ְיִמֽ ֶנְאָּדִר֖
ר  ְפ֥אּו ְתהֹ֖מֹת ְּבֶלב־ָיֽם׃ ט ָאַמ֥ ים ָקֽ ִים ִנְּצ֥בּו ְכמֹו־ֵנ֖ד ֽנְֹזִל֑ יָ֙ך ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔ ׁש׃ ח ּוְב֤רּוַח ַאֶּפ֨ ַּכַּקֽ
ְפָּת  י׃ י ָנַׁש֥ מֹו ָיִדֽ י ּֽתֹוִריֵׁש֖ יק ַחְרִּב֔ י ָאִר֣ מֹו ַנְפִׁש֔ ל ִּתְמָלֵא֣ יג ֲאַחֵּל֣ק ָׁשָל֑ אֹוֵי֛ב ֶאְרּ֥דֹף ַאִּׂש֖
ָּכ֖מָֹכה  י  ִמ֥ ְיָי֔  ֵאִל֙ם  ָּבֽ י־ָכ֤מָֹכה  יא ִמֽ ים׃  ַאִּדיִרֽ ִים  ְּבַמ֖ ֶרת  עֹוֶפ֔ ַּכֽ ֲללּ֙ו  ָצֽ ָי֑ם  מֹו  ִּכָּס֣ ְבֽרּוֲחָ֖ך 
יָת ְבַחְסְּדָ֖ך  ֶרץ׃ יג ָנִח֥ מֹו ָאֽ יְנָ֔ך ִּתְבָלֵע֖ יָת֙ ְיִמ֣ ֶלא׃ יב ָנִט֨ א ְתִהֹּ֖לת ֥עֵֹׂשה ֶפֽ ר ַּבּ֑קֶֹדׁש נֹוָר֥ ֶנְאָּד֣
י  ֽיְֹׁשֵב֖ ז  ָאַח֔ יל  ִח֣ ִיְרָּג֑זּון  ים  ַעִּמ֖ ְמ֥עּו  יד ָׁשֽ ָך׃  ָקְדֶׁשֽ ֶאל־ְנֵו֥ה  ְבָעְּזָ֖ך  ְלָּת  ֵנַה֥ ְלָּת  ָּגָא֑ ַעם־֣זּו 
ַען׃  ְכָנֽ י  ֽיְֹׁשֵב֥ ּ֖כֹל  ָנ֕מֹגּו  ַעד  ָר֑ ֽיֹאֲחֵז֖מֹו  ב  מֹוָא֔ י  ֵאיֵל֣ ֱא֔דֹום  י  ַאּלּוֵפ֣ ִנְבֲהלּ֙ו  ז  טו ָא֤ ֶׁשת׃  ְּפָלֽ
ֲע֖בֹר  ד־ַיֽ ַעֽ ְיָי֔  ַעְּמָ֙ך  ֲע֤בֹר  ַעד־ַיֽ ֶבן  ָּכָא֑ ִיְּד֣מּו  ְזֽרֹוֲעָ֖ך  ִּבְג֥דֹל  ַחד  ָוַפ֔ ָת֙ה  ֵאיָמ֨ ם  ֲעֵליֶה֤ טז ִּתּ֨פֹל 

ֲאדָֹנ֖י  ׁש  ִמְּקָד֕ ְיָי֑  ְלָּת  ָּפַע֖ ְלִׁשְבְּתָ֛ך  ָמ֧כֹון  ְתָ֔ך  ֲחָלֽ ַנֽ ר  ְּבַה֣ מֹ֙ו  ְוִתָּטֵע֨ מֹו  יז ְּתִבֵא֗ יָת׃  ָקִנֽ ַעם־֥זּו 
ם  ַּבָּי֔ ָרָׁשי֙ו  ּוְבָפֽ ְּבִרְכּ֤בֹו  ַּפְר֜עֹה  ֨סּוס  ָב֩א  י  יט ִּכ֣ ד׃  ָוֶעֽ ם  ְלעָֹל֥ ִיְמֹ֖לְך  יח ְיָי֥ |  יָך׃  ָיֶדֽ ּֽכֹוְנ֥נּו 
ם  ה ְּב֥תֹוְך ַהָּיֽם׃ פ  כ ַוִּתַּק֩ח ִמְרָי֨ ְל֥כּו ַבַּיָּבָׁש֖ ל ָהֽ י ַהָּי֑ם ּוְבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ ם ֶאת־ֵמ֣ ַוָּיֶׁ֧שב ְיָי֧ ֲעֵלֶה֖
ים ּוִבְמחֹֹֽלת׃  יָה ְּבֻתִּפ֖ ֲחֶר֔ ל־ַהָּנִׁשי֙ם ַאֽ ָכֽ אןָ  ּה ַוֵּתֶצ֤ ֲה֛רֹן ֶאת־ַהּ֖תֹף ְּבָיָד֑ ה ֲא֧חֹות ַאֽ ַהְּנִביָא֜
ה  ע ֹמֶׁש֤ ה ַבָּיֽם׃ ס  כב ַוַּיַּס֨ ה ֥סּוס ְוֽרְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ י־ָג֣אֹה ָּגָא֔ יָי֙ ִּכֽ ירּו ַלֽ ם ִמְרָי֑ם ִׁש֤ ַען ָלֶה֖ כא ַוַּת֥

ְצאּו  ר ְולֹא־ָמ֥ ים ַּבִּמְדָּב֖ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֙ל ִמַּים־֔סּוף ַוֵּיְֽצ֖אּו ֶאל־ִמְדַּבר־ׁ֑שּור ַוֵּיְֽל֧כּו ְׁשֽלֶֹׁשת־ָיִמ֛
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ּה  א־ְׁשָמ֖ ן ָקָרֽ ם ַעל־ֵּכ֥ ים ֵה֑ י ָמִר֖ ה ִּכ֥ ִי֙ם ִמָּמָר֔ ְכ֗לּו ִלְׁשּ֥תֹת ַמ֨ א ָיֽ ֹ֣ ָתה ְול ִים׃ כג ַוָּי֣בֹאּו ָמָר֔ ָמֽ
ץ ַוַּיְׁשֵלְ֙ך  הּו ְיָי֙ ֵע֔ ק ֶאל־ְיָי֗ ַוּיֹוֵר֤ ה׃ כה ַוִּיְצַע֣ ה ֵּלא֖מֹר ַמה־ִּנְׁשֶּתֽ ם ַעל־ֹמֶׁש֥ ה׃ כד ַוִּיֹּ֧לנּו ָהָע֛ ָמָרֽ
ִאם־ָׁש֨מֹוַע  כו ַוּ֩יֹאֶמ֩ר  הּו׃  ִנָּסֽ ם  ְוָׁש֥ ט  ּוִמְׁשָּפ֖ ֥חֹק  ֛לֹו  ם  ָׂש֥ ם  ָׁש֣ ִים  ַהָּמ֑  ִּיְמְּת֖קּו  ַוֽ ִים  ֶאל־ַהַּמ֔
יו  ַמְרָּת֖ ָּכל־ֻחָּק֑ יו ְוָׁשֽ ֲאַזְנָּת֙ ְלִמְצֹוָת֔ ה ְוַהֽ ֲעֶׂש֔ ר ְּבֵעיָני֙ו ַּתֽ יָך ְוַהָּיָׁש֤ ֱאֹלֶה֗ ע ְל֣קֹול | ְיָי֣  ִּתְׁשַמ֜

ָך׃ ס   י ְיָי֖ ֽרְֹפֶאֽ י ֲאִנ֥ יָך ִּכ֛ ים ָעֶל֔ א־ָאִׂש֣ ֹֽ ִי֙ם ל ְמִּתי ְבִמְצַר֨ ה ֲאֶׁשר־ַׂש֤ ֲחָל֞ ל־ַהַּמֽ ָּכֽ
י־ָמ֤חֹה ֶאְמֶח֙ה ַע ִּכֽ ים ְּבָאְזֵנ֣י ְיהֹוֻׁש֑ ֶפר ְוִׂש֖ ה ְּכ֨תֹב ֤זֹאת ִזָּכרֹון֙ ַּבֵּס֔  יז יד ַוּ֨יֹאֶמר ְיָי֜ ֶאל־ֹמֶׁש֗
י׃ טז ַוּ֗יֹאֶמר א ְׁש֖מֹו ְיָי֥ | ִנִּסֽ ַח ַוִּיְקָר֥ ה ִמְזֵּב֑ ֶבן ֹמֶׁש֖ ִים׃ טו ַוִּי֥ ַחת ַהָּׁשָמֽ ק ִמַּת֖  ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔

ֲעָמֵל֑ק ִמּ֖דֹר ּֽדֹר׃ פ פ פ יָי֖ ַּבֽ ה ַלֽ ּה ִמְלָחָמ֥ ִּכי־ָי֙ד ַעל־ֵּכ֣ס ָי֔

פרשת יתרו

ל ה ּוְלִיְׂשָרֵא֖ ה ֱאֹלִהי֙ם ְלֹמֶׁש֔ ר ָעָׂש֤ ה ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ן ֹמֶׁש֔ ן ִמְדָין֙ חֵֹת֣ ע ִיְת֨רֹו כֵֹה֤  יח א ַוִּיְׁשַמ֞
ֶׁשת ֵא֣ ה  ֶאת־ִצֹּפָר֖ ה  ֹמֶׁש֔ ן  חֵֹת֣ ִיְתרֹ֙ו  ח  ב ַוִּיַּק֗ ִים׃  ִמִּמְצָרֽ ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ְיָי֧  יא  י־הֹוִצ֧ ִּכֽ  ַעּ֑מֹו 
יִתי ָהִי֔ ֵּג֣ר  ר  ָאַמ֔ י  ִּכ֣  ְרׁ֔שֹם  ֵּגֽ ֶאָח֙ד  ָהֽ ם  ֵׁש֤ ר  ֲאֶׁש֨ ָבֶנ֑יָה  ְׁשֵנ֣י  ת  ג ְוֵא֖ יָה׃  ִׁשּלּוֶחֽ ר  ַאַח֖ ה   ֹמֶׁש֑

ֶרץ ָנְכִרָּיֽה׃  ְּבֶא֖
י׃ ר ִסיָנֽ אּו ִמְדַּב֥ ה ָּב֖ ִים ַּבּ֣יֹום ַהֶּז֔ ֶרץ ִמְצָר֑ ל ֵמֶא֣ את ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ י ְלֵצ֥  יט א ַּב֨חֶֹדׁ֙ש ַהְּׁשִליִׁש֔
ר׃ ָהָהֽ  ֶגד  ֶנ֥ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ם  ַחן־ָׁש֥ ַוִּיֽ ר  ַּבִּמְדָּב֑ ֲח֖נּו   ַּיֽ ַוֽ י  ִסיַנ֔ ר  ִמְדַּב֣ ַוָּי֨בֹאּ֙ו  ים  ְרִפיִד֗ ֵמֽ  ב ַוִּיְס֣עּו 
ֲע֔קֹב ַיֽ ית  ְלֵב֣ תֹאַמ֙ר  ּ֤כֹה  ֵלא֔מֹר  ר  ִמן־ָהָה֣ ְיָי֙  יו  ֵאָל֤ א  ַוִּיְקָר֨ ים  ֱאֹלִה֑ ֶאל־ָהֽ ה  ָעָל֖ ה   ג ּוֹמֶׁש֥
י ַעל־ַּכְנֵפ֣ ֶאְתֶכ֙ם  א  ֶאָּׂש֤ ָוֽ ִים  ְלִמְצָר֑ יִתי  ָעִׂש֖ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ְרִאיֶת֔ ם  ד ַאֶּת֣ ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ ִלְבֵנ֥י   ְוַתֵּג֖יד 
י ֶאת־ְּבִריִת֑ ם  ּוְׁשַמְרֶּת֖ י  ְּבקִֹל֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ִאם־ָׁש֤מֹוַע  ה  ה ְוַעָּת֗ י׃  ֵאָלֽ ם  ֶאְתֶכ֖ א  ָאִב֥ ָוֽ ים   ְנָׁשִר֔
ֶכת ּֽכֲֹהִנ֖ים ְו֣גֹוי י ַמְמֶל֥ ְהיּו־ִל֛ ם ִּתֽ ֶרץ׃ ו ְוַאֶּת֧ י ָּכל־ָהָאֽ ים ִּכי־ִל֖ ַעִּמ֔ י ְסֻגָּל֙ה ִמָּכל־ָה֣ יֶתם ִל֤ ְהִי֨  ִוֽ
ם א ְלִזְקֵנ֣י ָהָע֑ ה ַוִּיְקָר֖ ל׃ ז ַוָּי֣בֹא ֹמֶׁש֔ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ר ְּתַדֵּב֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶּלה ַהְּדָבִר֔  ָק֑דֹוׁש ֵא֚
ם ַיְחָּד֙ו ַוּ֣יֹאְמ֔רּו ֲע֨נּו ָכל־ָהָע֤ ׃ ח ַוַּיֽ הּו ְיָיֽ ר ִצָּו֖ ֶּלה ֲאֶׁש֥ ים ָהֵא֔ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֣ ם ֵא֚  ַוָּיֶׂ֣שם ִלְפֵניֶה֗
ה ה ִהֵּנ֨ ׃ ט ַוּ֨יֹאֶמר ְיָי֜ ֶאל־ֹמֶׁש֗ ם ֶאל־ְיָיֽ י ָהָע֖ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ה ַוָּיֶׁ֧שב ֹמֶׁש֛ ֲעֶׂש֑ ר ְיָי֖ ַנֽ  ּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥
ינּו ְלעֹוָל֑ם ֲאִמ֣ ְך ְוַגם־ְּבָ֖ך ַיֽ י ִעָּמ֔ ע ָהָע֙ם ְּבַדְּבִר֣ ֲע֞בּור ִיְׁשַמ֤ ָעָנן֒ ַּבֽ ב ֶהֽ יָ֘ך ְּבַע֣ א ֵאֶל֘ י ָּב֣ ֹנִכ֜  ָאֽ
ם ַהּ֖יֹום ם ְוִקַּדְׁשָּת֥ ׃ י ַוּ֨יֹאֶמר ְיָי֤ ֶאל־ֹמֶׁש֙ה ֵלְ֣ך ֶאל־ָהָע֔ ם ֶאל־ְיָיֽ י ָהָע֖ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥  ַוַּיֵּג֥ד ֹמֶׁש֛
ד ְיָי֧ ְלֵעיֵנ֥י י ֵיֵר֧ י | ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִלִׁש֗ י ִּכ֣ ם׃ יא ְוָה֥יּו ְנכִֹנ֖ים ַלּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑ ר ְוִכְּב֖סּו ִׂשְמֹלָתֽ  ּוָמָח֑
ר ָּבָה֖ ֲע֥לֹות  ָלֶכ֛ם  ְמ֥רּו  ִהָּׁשֽ ֵלא֔מֹר  יב  ָסִב֣ ֶאת־ָהָע֙ם  יב ְוִהְגַּבְלָּת֤  י׃  ִסיָנֽ ר  ַעל־ַה֥ ם   ָכל־ָהָע֖
ה י־ָס֤קֹול ִיָּסֵק֙ל ֽאֹו־ָי֣רֹה ִיָּיֶר֔ ד ִּכֽ ע ּ֜בֹו ָי֗ א־ִתַּג֨ ֹֽ ת׃ יג ל ר ֥מֹות יּוָמֽ ַע ָּבָה֖ הּו ָּכל־ַהֹּנֵג֥ ַע ְּבָקֵצ֑  ּוְנ֣גֹ
ר ה ִמן־ָהָה֖ ר׃ יד ַוֵּי֧ ֶרד ֹמֶׁש֛ ֲע֥לּו ָבָהֽ ָּמה ַיֽ ל ֵה֖ ְחֶי֑ה ִּבְמׁשְֹ֙ך ַהּיֵֹב֔ א ִיֽ ֹ֣ יׁש ל ה ִאם־ִא֖  ִאם־ְּבֵהָמ֥
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ם ֱה֥יּו ְנכִֹנ֖ים ִלְׁש֣לֶֹׁשת ם׃ טו ַוּ֨יֹאֶמ֙ר ֶאל־ָהָע֔  ְיַכְּב֖סּו ִׂשְמֹלָתֽ ם ַוֽ ם ַוְיַקֵּדׁ֙ש ֶאת־ָהָע֔  ֶאל־ָהָע֑
 ן ים ְוָעָנ֤ ְה֣יֹת ַהּ֗בֶֹקר ַוְיִה֩י קֹֹ֨לת ּוְבָרִק֜ י ִּבֽ ה׃ טז ַוְיִה֩י ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש֜ ל־ִּתְּגׁ֖שּו ֶאל־ִאָּׁשֽ ים ַאֽ  ָיִמ֑
ה ֹמֶׁש֧ א  יז ַוּיֹוֵצ֨ ה׃  ֲחֶנֽ ַּמֽ ַּבֽ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ָּכל־ָהָע֖ ד  ַוֶּיֱֽחַר֥ ְמ֑אֹד  ָחָז֣ק  ר  ׁשָֹפ֖ ְו֥קֹל  ר  ַעל־ָהָה֔  ָּכֵב֙ד 
ן ָעַׁש֣ ִסיַני֙  ר  יח ְוַה֤ ר׃  ָהָהֽ ית  ְּבַתְחִּת֥ ְתַיְּצ֖בּו  ַוִּיֽ ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ִמן־ַהֽ ים  ֱאֹלִה֖ ָהֽ את  ִלְקַר֥ ם   ֶאת־ָהָע֛
ר ְמֽאֹד׃ ד ָּכל־ָהָה֖ ן ַוֶּיֱֽחַר֥ ֶׁשן ַהִּכְבָׁש֔ ׁש ַוַּיַ֤על ֲעָׁשנֹ֙ו ְּכֶע֣ יו ְיָי֖ ָּבֵא֑ ד ָעָל֛ ר ָיַר֥ ְּפֵנ֠י ֲאֶׁש֨  ֻּכּ֔לֹו ִמ֠
ְיָי֧ כ ַוֵּי֧ ֶרד  ְבֽקֹול׃  ּנּו  ֲעֶנ֥ ַיֽ ים  ֱאֹלִה֖ ְוָהֽ ר  ְיַדֵּב֔ ה  ֹמֶׁש֣ ְמ֑אֹד  ְוָחֵז֣ק  ְך  הֹוֵל֖ ר  ַהּׁשָֹפ֔ ֣קֹול   ְיִהי֙   יט ַוֽ
כא ַוּ֤יֹאֶמר ה׃  ֹמֶׁשֽ ַוַּיַ֥על  ר  ָהָה֖ ֶאל־֥רֹאׁש  ה  ְלֹמֶׁש֛ ְיָי֧  א  ַוִּיְקָר֨ ר  ָהָה֑ ֶאל־֣רֹאׁש  ִסיַנ֖י  ר   ַעל־ַה֥
ב׃ כב ְוַג֧ם ַהּֽכֲֹהִנ֛ים ּנּו ָרֽ ל ִמֶּמ֖ ם ֶּפן־ֶיֶֽהְר֤סּו ֶאל־ְיָי֙ ִלְר֔אֹות ְוָנַפ֥ ד ָּבָע֑ ד ָהֵע֣ ה ֵר֖  ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ֲעֹ֖לת ם ַלֽ ל ָהָע֔ א־יּוַכ֣ ֹֽ ׃ כג ַוּ֤יֹאֶמר ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ְיָי֔ ל ם ְיָיֽ ׁשּו ֶּפן־ִיְפ֥רֹץ ָּבֶה֖ ים ֶאל־ְיָי֖ ִיְתַקָּד֑  ַהִּנָּגִׁש֥
יו ְיָי֙ ר ְוִקַּדְׁשּֽתֹו׃ כד ַוּ֨יֹאֶמר ֵאָל֤ ל ֶאת־ָהָה֖ נּ֙ו ֵלא֔מֹר ַהְגֵּב֥ ֵע֤דָֹתה ָּב֨ ה ַהֽ י־ַאָּת֞ ר ִסיָנ֑י ִּכֽ  ֶאל־ַה֣
ֲעֹ֥לת ֶאל־ְיָי֖ ֶּפן־ִיְפָרץ־ ם ַאל־ֶיֶֽהְר֛סּו ַלֽ ְך ְוַהּֽכֲֹהִנ֣ים ְוָהָע֗ ֲה֣רֹן ִעָּמ֑ ה ְוַאֽ יָת ַאָּת֖ ד ְוָעִל֥ ֶלְך־ֵר֔
ים ָּכל־ַהְּדָבִר֥ ת  ֵא֛ ים  ֱאֹלִה֔ ר  כ א ַוְיַדֵּב֣ ם׃ ס   ֲאֵלֶהֽ ַוּ֖יֹאֶמר  ם  ֶאל־ָהָע֑ ה  ֹמֶׁש֖ כה ַוֵּי֥ ֶרד  ם׃   ָּבֽ
א ֹ֣ ים ל ית ֲעָבִד֗ ִים ִמֵּב֣ ֶרץ ִמְצַר֜ יָ֩ך ֵמֶא֨ ר ֽהֹוֵצאִת֩ יָך ֲאֶׁש֣ ֹנִכי֙ ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ֶּלה ֵלאֽמֹר׃ ס  ב־ה ָאֽ  ָהֵא֖
ִים | ר ַּבָּׁשַמ֣ ה ֲאֶׁש֣ ֶסל | ְוָכל־ְּתמּוָנ֡ ֲעֶׂשה־ְּלָ֣ך ֶפ֣ א ַתֽ ֹ֣ י ל ים ַעל־ָּפַנ֗ ים ֲאֵחִר֜ ְהֶי֣ה ְלָ֩ך ֱאֹלִה֨  ִיֽ
א ֹ֣ ְול ָלֶהם֘  ֲחֶו֣ה  א־ִתְׁשַּתֽ ֹֽ ל ֶרץ  ָלָא֗ ַחת  ִמַּת֣ ִים |  ַּבַּמ֣ ר  ֲאֶׁש֥ ַוֽ ַחת  ִמַּת֜ ֶרץ  ָּבָא֨ ֲאֶׁש֩ר  ַוֽ ַעל   ִמַּמ֡
ים ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ן ָא֧בֹת ַעל־ָּבִנ֛ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ד ֲע֨וֹ ֵק֠ א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ יָ֙ך ֵא֣ י ְיָי֤ ֱאֹלֶה֨ ֹנִכ֞ י ָאֽ ָעְבֵד֒ם ִּכ֣  ָתֽ
ם־ְיָי֥ ֶאת־ֵׁשֽ א  ִתָּׂש֛ א  ֹ֥ ז ל י׃ ס   ִמְצֹוָתֽ י  ּוְלֽׁשְֹמֵר֥ י  ְלֽאֲֹהַב֖ ים  ֲאָלִפ֔ ַלֽ ֶס֙ד  ֶח֨ ְו֤עֶֹׂשה  י   ְלֽׂשְֹנָא֑
ֶאת־֨יֹום ח־יא ָזכֹו֩ר  ְוא׃ פ   ַלָּׁשֽ ֶאת־ְׁש֖מֹו  א  ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ת  ֵא֛ ְיָי֔  ְיַנֶּק֙ה  א  ֹ֤ ל י  ִּכ֣ ְוא  ַלָּׁש֑ יָך   ֱאֹלֶה֖
יָי֣ ַלֽ ת |  ַׁשָּב֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ְו֨יֹום  ָך֒  ָכל־ְמַלאְכֶּת֒ יָת  ְוָעִׂש֣ ֲעבֹ֘ד  ַּתֽ ים  ָיִמ֣ ֶׁשת  ֵׁש֣ ְלַקְּדׁ֗שֹו  ת   ַהַּׁשָּב֜
 ְרָ֙ך ְוֵגֽ ָך  ּוְבֶהְמֶּת֗ ְתָ֜ך  ֲאָמֽ ַוֽ ַעְבְּדָ֨ך  ָך  ּ֠וִבֶּת֠ ּוִבְנָ֣ך  ה  ַאָּת֣ ה  ָכל־ְמָלאָכ֡ ה  ֲעֶׂש֣ ַתֽ א  ֹ֣ ל יָך   ֱאֹלֶה֗
ְוֶאת־ָּכל־ ֶאת־ַהָּי֙ם  ֶרץ  ְוֶאת־ָהָא֗ ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ְיָי֜  ה  ָעָׂש֨ ֶׁשת־ָיִמי֩ם  ֵׁשֽ י  ִּכ֣ יָך  ִּבְׁשָעֶר֔ ר  ֲאֶׁש֣
ד יב ַּכֵּב֥ הּו׃ ס    ְיַקְּדֵׁשֽ ַוֽ ת  ַהַּׁשָּב֖ ֶאת־֥יֹום  ְיָי֧  ְך  ֵּבַר֧ ן  ַעל־ֵּכ֗ י  ַהְּׁשִביִע֑ ַּבּ֣יֹום  ַוָּיַ֖נח  ם   ֲאֶׁשר־ָּב֔
א ֹ֖ ְך׃ ס  יג ל ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁשר־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ יָך ַע֚ ֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ ַען֙ ַיֽ ָך ְלַמ֨ יָך ְוֶאת־ִאֶּמ֑  ֶאת־ָאִב֖
א ַתְח֖מֹד ֹ֥ ֶקר׃ ס  יד ל ד ָׁשֽ ֲעָ֖ך ֵע֥ ֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ב׃ ס  לֹא־ַתֽ א ִּתְגֹנֽ ֹ֖ ף׃ ס  ל א ִּתְנָאֽ ֹ֖ ח׃ ס  ל  ִּתְרָצֽ
ָך׃ פ ר ְלֵרֶעֽ ֲחֹמ֔רֹו ְו֖כֹל ֲאֶׁש֥ ֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו ַוֽ ָך ְוַעְבּ֤דֹו ַוֽ ֶׁשת ֵרֶע֗ א־ַתְח֞מֹד ֵא֣ ֹֽ ָך ס  ל ית ֵרֶע֑   ֵּב֣
ן ַוַּי֤ ְרא ר ָעֵׁש֑ ר ְוֶאת־ָהָה֖ ם ְוֵא֙ת ֣קֹול ַהּׁשָֹפ֔ ים ֶאת־ַהּקֹוֹ֜לת ְוֶאת־ַהַּלִּפיִד֗  טו ְוָכל־ָהָע֩ם רִֹא֨
ר ָעה ְוַאל־ְיַדֵּב֥ נּו ְוִנְׁשָמ֑ ה ִעָּמ֖ ה ַּדֶּבר־ַאָּת֥ ָרֽחֹק׃ טז ַוּֽיֹאְמרּ֙ו ֶאל־ֹמֶׁש֔ ַעְמ֖דּו ֵמֽ עּו ַוַּיֽ  ָהָע֙ם ַוָּיֻנ֔
ם ֲעבּו֙ר ַנּ֣סֹות ֶאְתֶכ֔ י ְלַבֽ אּ֒ו ִּכ֗ ה ֶאל־ָהָעם֘ ַאל־ִּתיָר֒ ים ֶּפן־ָנֽמּות׃ יז ַוּ֨יֹאֶמר ֹמֶׁש֣ נּו ֱאֹלִה֖  ִעָּמ֛
ָר֑חֹק ם ֵמֽ ֲע֥מֹד ָהָע֖ אּו׃ יח ַוַּיֽ ֱחָטֽ י ֶתֽ ם ְלִבְלִּת֥ ְהֶי֧ה ִיְרָא֛תֹו ַעל־ְּפֵניֶכ֖ ֲע֗בּור ִּתֽ ים ּוַבֽ ֱאֹלִה֑ א ָהֽ  ָּב֖
ר תֹאַמ֖ ּ֥כֹה  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֔ ְיָי֙  יט ַוּ֤יֹאֶמר  ים׃ ס   ֱאֹלִהֽ ָהֽ ם  ֲאֶׁשר־ָׁש֖ ל  ֲעָרֶפ֔ ֶאל־ָהֽ ִנַּגׁ֣ש   ּוֹמֶׁש֙ה 
י ֱאֹ֤לֵהי ֲעׂ֖שּון ִאִּת֑ א ַתֽ ֹ֥ ם׃ כ ל ְרִּתי ִעָּמֶכֽ ִים ִּדַּב֖ י ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ם ִּכ֚ ם ְרִאיֶת֔ ל ַאֶּת֣  ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑
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יָ֙ך יו ֶאת־ֽעֹֹלֶת֨ ַבְחָּת֣ ָעָל֗ ֲעֶׂשה־ִּלי֒ ְוָזֽ ח ֲאָדָמ֘ה ַּתֽ ם׃ כא ִמְזַּב֣ ֲעׂ֖שּו ָלֶכֽ א ַתֽ ֹ֥ ב ל י ָזָה֔ אֹלֵה֣ ֶס֙ף ֵוֽ  ֶכ֨
יָך י ָא֥בֹוא ֵאֶל֖ יר ֶאת־ְׁשִמ֔ ר ַאְזִּכ֣ ָך ְּבָכל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ יָך ֶאת־ֽצֹאְנָ֖ך ְוֶאת־ְּבָקֶר֑  ְוֶאת־ְׁשָלֶמ֔
ְפָּת ֵהַנ֥ ַחְרְּבָ֛ך  י  ִּכ֧ ָּגִז֑ית  ן  ֶאְתֶה֖ א־ִתְבֶנ֥ה  ֹֽ ל י  ֲעֶׂשה־ִּל֔ ַּתֽ ֲאָבִני֙ם  ח  כב ְוִאם־ִמְזַּב֤ יָך׃  ַרְכִּתֽ  ּוֵבֽ
יו׃ פ פ פ ְתָ֖ך ָעָלֽ ה ֶעְרָוֽ א־ִתָּגֶל֥ ֹֽ ר ל י ֲאֶׁש֛ ֲעֹ֖לת ַעל־ִמְזְּבִח֑ ה ְבַמֽ ֲעֶל֥ ָה׃ כג ְולֹא־ַתֽ ֲלֶלֽ יָה ַוְּתַחֽ ָעֶל֖

פרשת משפטים

ֲע֑בֹד ׁש ָׁשִנ֖ים ַיֽ י ֵׁש֥ ֶבד ִעְבִר֔ י ִתְקֶנ֙ה ֶע֣ ם׃ ב ִּכ֤ ים ִלְפֵניֶהֽ ר ָּתִׂש֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶּל֙ה ַהִּמְׁשָּפִט֔  כ‡ א ְוֵא֨
ה ְצָא֥ ַעל ִאָּׁש֙ה ֔הּוא ְוָיֽ א ִאם־ַּב֤ ם׃ ג ִאם־ְּבַגּ֥פֹו ָי֖בֹא ְּבַגּ֣פֹו ֵיֵצ֑ י ִחָּנֽ ָחְפִׁש֖ א ַלֽ ת ֵיֵצ֥ ְּׁשִבִע֔  ּוַב֨
ְהֶי֙ה יָה ִּתֽ יָלֶד֗ ה ִוֽ ִאָּׁש֣ ְלָדה־ּ֥לֹו ָבִנ֖ים ֣אֹו ָב֑נֹות ָהֽ ה ְוָיֽ  ִאְׁשּ֖תֹו ִעּֽמֹו׃ ד ִאם־ֲאדָֹני֙ו ִיֶּתן־֣לֹו ִאָּׁש֔
י ְוֶאת־ י ֶאת־ִאְׁשִּת֖ ְבִּתי֙ ֶאת־ֲאדִֹנ֔ ֶבד ָאַה֨ א ְבַגּֽפֹו׃ ה ְוִאם־ָא֤מֹר יֹאַמ֙ר ָהֶע֔ יָה ְו֖הּוא ֵיֵצ֥ אדֶֹנ֔ ַלֽ
ֶלת ֖אֹו ֶאל־ַהְּמזּוָז֑ה ים ְוִהִּגיׁשֹ֙ו ֶאל־ַהֶּד֔ ֱאֹלִה֔ י׃ ו ְוִהִּגיׁ֤שֹו ֲאדָֹני֙ו ֶאל־ָה֣ א ָחְפִׁשֽ א ֵאֵצ֖ ֹ֥  ָּבָנ֑י ל

ם׃ ס ֲעָב֖דֹו ְלעָֹלֽ ַע ַוֽ ע ֲאדָֹנ֤יו ֶאת־ָאְזנֹ֙ו ַּבַּמְרֵצ֔  ְוָרַצ֨
ל ים ִמִּזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲאִבי֔הּוא ְוִׁשְבִע֖ ב ַוֽ ֲהרֹן֙ ָנָד֣ ר ֲעֵל֣ה ֶאל־ְיָי֗ ַאָּת֙ה ְוַאֽ ה ָאַמ֜  כ„ א ְוֶאל־ֹמֶׁש֨
ִעּֽמֹו׃ ֲע֖לּו  ַיֽ א  ֹ֥ ל ם  ְוָהָע֕ ִיָּגׁ֑שּו  א  ֹ֣ ל ם  ְוֵה֖ ֶאל־ְיָי֔  ְלַבּדֹ֙ו  ה  ֹמֶׁש֤ ׁש  ב ְוִנַּג֨ ֵמָרֽחֹק׃  ם  ֲחִויֶת֖  ְוִהְׁשַּתֽ
ם ֤קֹול ֶאָח֙ד ַען ָּכל־ָהָע֜ ים ַוַּי֨ ת ָּכל־ַהִּמְׁשָּפִט֑ י ְיָי֔ ְוֵא֖ ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ר ָלָע֙ם ֵא֚ ה ַוְיַסֵּפ֤  ג ַוָּי֣בֹא ֹמֶׁש֗
ַוַּיְׁשֵּכ֣ם ְיָי֔  י  ָּכל־ִּדְבֵר֣ ת  ֵא֚ ה  ֹמֶׁש֗ ד ַוִּיְכּ֣תֹב  ה׃  ֲעֶׂשֽ ַנֽ ְיָי֖  ר  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ים  ָּכל־ַהְּדָבִר֛  ַוּ֣יֹאְמ֔רּו 
ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י  ִׁשְבֵט֥ ר  ָעָׂש֖ ִלְׁשֵנ֥ים  ה  ַמֵּצָב֔ ֶעְׂשֵר֙ה  ים  ּוְׁשֵּת֤ ר  ָהָה֑ ַחת  ַּת֣ ַח  ִמְזֵּב֖ ֶבן  ַוִּי֥  ַּבּ֔בֶֹקר 
ח ים׃ ו ַוִּיַּק֤ יָי֖ ָּפִרֽ ים ַלֽ ים ְׁשָלִמ֛  ִּיְזְּב֞חּו ְזָבִח֧ ֲע֖לּו עֹֹ֑לת ַוֽ  ַּיֽ ל ַוֽ ֲעֵרי֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ת־ַנֽ ח ֶאֽ  ה ַוִּיְׁשַל֗
א ית ַוִּיְקָר֖ ֶפר ַהְּבִר֔ ַח׃ ז ַוִּיַּק֙ח ֵס֣ ק ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ם ָזַר֖ י ַהָּד֔ ֲחִצ֣ ַאָּג֑נֹת ַוֽ ם ַוָּיֶׂ֖שם ָּבֽ י ַהָּד֔  מֶׁש֙ה ֲחִצ֣
ַוִּיְז֖רֹק ם  ֶאת־ַהָּד֔ ֹמֶׁש֙ה  ח  ח ַוִּיַּק֤ ע׃  ְוִנְׁשָמֽ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ְיָי֖  ר  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ּ֛כֹל  ַוּ֣יֹאְמ֔רּו  ם  ָהָע֑  ְּבָאְזֵנ֣י 
ֶּלה׃ ט ַוַּיַ֥על ים ָהֵאֽ ל ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ם ַע֥ ת ְיָי֙ ִעָּמֶכ֔ ר ָּכַר֤ ם־ַהְּבִרי֙ת ֲאֶׁש֨ ם ַוּ֗יֹאֶמר ִהֵּנ֤ה ַדֽ  ַעל־ָהָע֑
ַחת ל ְוַת֣ י ִיְׂשָרֵא֑ ת ֱאֹלֵה֣ ל׃ י ַוִּיְר֕אּו ֵא֖ ים ִמִּזְקֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ֲאִבי֔הּוא ְוִׁשְבִע֖ ֲה֑רֹן ָנָד֙ב ַוֽ ה ְוַאֽ  ֹמֶׁש֖
א ֹ֥ ל ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י  יא ְוֶאל־ֲאִציֵלי֙  ָלֽטַֹהר׃  ִים  ַהָּׁשַמ֖ ֶצם  ּוְכֶע֥ יר  ַהַּסִּפ֔ ִלְבַנ֣ת  ֲעֵׂש֙ה  ְּכַמֽ יו   ַרְגָל֗
ָרה י ָהָה֖ ה ֵאַל֛ ה ֲעֵל֥ ים ַוּֽיֹאְכ֖לּו ַוִּיְׁשּֽתּו׃ ס יב ַוּ֨יֹאֶמר ְיָי֜ ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֱאֹלִה֔  ֶּיֱֽחזּ֙ו ֶאת־ָה֣ ח ָי֑דֹו ַוֽ  ָׁשַל֖
ם׃ ְלֽהֹורָֹתֽ ְבִּתי  ָּכַת֖ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ְוַהִּמְצָו֔ ְוַהּתֹוָר֙ה  ֶבן  ָהֶא֗ ֶאת־ֻל֣חֹת  ְלָ֜ך  ה  ְוֶאְּתָנ֨ ם  ְהֵיה־ָׁש֑  ֶוֽ
ָאַמ֙ר יד ְוֶאל־ַהְּזֵקִנ֤ים  ים׃  ֱאֹלִהֽ ָהֽ ר  ֶאל־ַה֥ ה  ֹמֶׁש֖ ַוַּיַ֥על  ְר֑תֹו  ְמָׁשֽ ַע  יהֹוֻׁש֖ ִוֽ ה  ֹמֶׁש֔  יג ַוָּי֣ ָקם 
ים ִיַּגׁ֥ש ַעל ְּדָבִר֖ ם ִמי־ַב֥ ֲה֤רֹן ְוחּו֙ר ִעָּמֶכ֔ ה ַאֽ ד ֲאֶׁשר־ָנׁ֖שּוב ֲאֵליֶכ֑ם ְוִהֵּנ֨ ה ַע֥ נּו ָבֶז֔  ְׁשבּו־ָל֣
י ר ִסיַנ֔ ר׃ טז ַוִּיְׁשּ֤כֹן ְּכֽבֹוד־ְיָי֙ ַעל־ַה֣  ן ֶאת־ָהָהֽ ָעָנ֖ ס ֶהֽ ר ַוְיַכ֥ ה ֶאל־ָהָה֑ ם׃ טו ַוַּיַ֥על ֹמֶׁש֖  ֲאֵלֶהֽ
יז ּוַמְרֵא֙ה  ן׃  ָעָנֽ ֶהֽ ִמּ֥תֹוְך  י  ַהְּׁשִביִע֖ ַּבּ֥יֹום  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֛ א  ַוִּיְקָר֧ ים  ָיִמ֑ ֶׁשת  ֵׁש֣  ן  ָעָנ֖ ֶהֽ הּו   ַוְיַכֵּס֥
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 ן ַוַּיַ֣על ָעָנ֖ ה ְּב֥תֹוְך ֶהֽ ל׃ יח ַוָּי֥בֹא ֹמֶׁש֛ ר ְלֵעיֵנ֖י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ֶלת ְּב֣רֹאׁש ָהָה֑ ׁש ֹאֶכ֖  ְּכ֣בֹוד ְיָי֔ ְּכֵא֥
ְיָלה׃ פ פ פ ים ָלֽ ים ֔יֹום ְוַאְרָּבִע֖ ר ַאְרָּבִע֣ י ֹמֶׁש֙ה ָּבָה֔ ר ַוְיִה֤ ֶאל־ָהָה֑

פרשת תרומה

ָּכל־ ת  ֵמֵא֤ ה  ְּתרּוָמ֑ י  ְוִיְקחּו־ִל֖ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ב ַּדֵּב֙ר  ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  ר  כ‰ א ַוְיַדֵּב֥

ב ם ָזָה֥ ִאָּת֑ ר ִּתְק֖חּו ֵמֽ ה ֲאֶׁש֥ י׃ ג ְוזֹא֙ת ַהְּתרּוָמ֔ ּנּו ִלּ֔בֹו ִּתְק֖חּו ֶאת־ְּתֽרּוָמִתֽ ר ִיְּדֶב֣  ִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֣
ֶׁשת׃ ֶסף ּוְנחֹֽ  ָוֶכ֖

יח ֣אֶֹרְך ֶׁשת׃  ְנחֹֽ ם  ְוַאְדֵניֶה֖ ֶסף  ָּכ֑ ם   ֵויֶה֖ ָוֽ ֶסף  ֶּכ֔ ים  ְמֻחָּׁש ִק֣ ָסִבי֙ב  ר  ָחֵצ֤ ֶהֽ י   כז יז ָּכל־ַעּמּוֵד֨
ָמְׁשָז֑ר ׁש  ֵׁש֣ ַאּ֖מֹות  ׁש  ָחֵמ֥ ה  ְוקָֹמ֛ ים  ֲחִמִּׁש֗ ַּבֽ ים  ֲחִמִּׁש֣ ְו֣רַֹחב |  ה  ַאָּמ֜ ָבֽ ה  ֵמָא֨ ָחֵצ֩ר   ֶהֽ
ר ָחֵצ֖ ֶהֽ ְוָכל־ִיְת֥דֹת  יו  דָֹת֛ ְוָכל־ְיֵתֽ ֲעֽבָֹד֑תֹו  ְּב֖כֹל  ן  ַהִּמְׁשָּכ֔ י  ְּכֵל֣ יט ְלכֹ֙ל  ֶׁשת׃  ְנחֹֽ ם   ְוַאְדֵניֶה֖

ֶׁשת׃ ס ס ס ְנחֹֽ

פרשת תצוה

ֲעֹ֥לת ֵנ֖ר ית ַלָּמ֑אֹור ְלַהֽ  ִית ָז֛ ְך ָּכִת֖ ֶמן ַז֥ יָך ֶׁש֣ ל ְוִיְק֨חּו ֵאֶל֜ ה ְּתַצֶּו֣ה | ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗  כז כ ְוַאָּת֞
ֶרב ֲה֧רֹן ּוָבָנ֛יו ֵמֶע֥ ֲערְֹ֩ך ֹא֨תֹו ַאֽ ת ַיֽ ֵעֻד֗ ר ַעל־ָהֽ יד׃ כא ְּב֣אֶֹהל מֹוֵע֩ד ִמ֨חּוץ ַלָּפ֜רֶֹכת ֲאֶׁש֣  ָּתִמֽ
יָ֩ך ב ֵאֶל֩ ה ַהְקֵר֣ ל׃ ס  כח א ְוַאָּת֡ ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם ֵמֵא֖ ת עֹוָל֙ם ְל֣דֹרָֹת֔  ַעד־ּ֖בֶֹקר ִלְפֵנ֣י ְיָי֑ ֻחַּק֤
ֲאִבי֛הּוא ַוֽ ב  ָנָד֧ ֲה֕רֹן  ַאֽ י  ֲהנֹו־ִל֑ ְלַכֽ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ְּבֵנ֥י  ִמּ֛תֹוְך  ִאּ֗תֹו  ְוֶאת־ָּבָנ֣יו  יָך  ָאִח֜ ֲה֨רֹן   ֶאת־ַאֽ

ֲהֽרֹן׃ ר ְּבֵנ֥י ַאֽ יָתָמ֖  ֶאְלָעָז֥ר ְוִאֽ
ם׃ יד ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ְלדֹֽרֵֹתיֶכֽ ָּנה ְק֧טֶֹרת ָּתִמ֛ ִים ַיְקִטיֶר֑ ַעְרַּב֖ ין ָהֽ ֲה֧רֹן ֶאת־ַהֵּנ֛רֹת ֵּב֥ ֲעֹ֨לת ַאֽ  ú ח ּוְבַהֽ
ֲהרֹן֙ ַעל־ ר ַאֽ יו׃ י ְוִכֶּפ֤ א ִתְּס֖כּו ָעָלֽ ֹ֥ ֶסְך ל ה ְוֵנ֕ ה ְועָֹל֣ה ּוִמְנָח֑ יו ְק֥טֶֹרת ָזָר֖ ֲע֥לּו ָעָל֛ ט לֹא־ַתֽ
ם ֽקֶֹדׁש־ ר ָעָלי֙ו ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ת ַּבָּׁשָנ֙ה ְיַכֵּפ֤ ים ַאַח֤ את ַהִּכֻּפִר֗ ם ַחַּט֣ ת ַּבָּׁשָנ֑ה ִמַּד֞ יו ַאַח֖ ַקְרֹנָת֔

׃ פ פ פ יָיֽ ים ֖הּוא ַלֽ ָדִׁש֥   ָקֽ

פרשת כי תשא

ְת֜נּו ְוָנ֨ ֵדיֶה֒ם  ִלְפ ֻקֽ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֘ל  ֶאת־֥רֹאׁש  א  ִתָּׂש֞ י  יב ִּכ֣ ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  ר   ú יא ַוְיַדֵּב֥
ִיְּת֗נּו יג ֶז֣ה |  ם׃  ֹאָתֽ ִּבְפ֥קֹד   ֶגף  ֶנ֖ ם  ָבֶה֛ ְהֶי֥ה  ְולֹא־ִיֽ ם  ֹאָת֑ ִּבְפ֣קֹד  יָי֖  ַלֽ ַנְפׁ֛שֹו  ּ֧כֶֹפר  יׁש   ִא֣
ית ֲחִצ֣ ַמֽ ֶקל  ַהֶּׁש֔ ֵּגָר֙ה  ים  ֶעְׂשִר֤ ַהּ֑קֶֹדׁש  ֶקל  ְּבֶׁש֣ ֶקל  ַהֶּׁש֖ ית  ֲחִצ֥ ַמֽ ים  ַעל־ַהְּפֻקִד֔ עֵֹב֙ר   ָּכל־ָהֽ
ת ן ְּתרּוַמ֥ ְעָלה ִיֵּת֖ ים ָׁשָנ֖ה ָוָמ֑ ן ֶעְׂשִר֥ ים ִמֶּב֛ עֵֹב֙ר ַעל־ַהְּפֻקִד֔ ׃ יד ּ֗כֹל ָהֽ יָיֽ ה ַלֽ ֶקל ְּתרּוָמ֖  ַהֶּׁש֔
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ר ת ְיָי֔ ְלַכֵּפ֖ ֶקל ָלֵת֙ת ֶאת־ְּתרּוַמ֣ ית ַהָּׁש֑ ֲחִצ֖ ַּמֽ יט ִמֽ א ַיְמִע֔ ֹ֣ ה ְוַהַּד֙ל ל א־ַיְרֶּב֗ ֹֽ יר ל ָעִׁש֣ ׃ טו ֶהֽ  ְיָיֽ
ת ַתָּת֣ ֹא֔תֹו ַעל־ֲעבַֹד֖ ל ְוָנֽ ים ֵמֵא֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַקְחָּת֞ ֶאת־ֶּכֶ֣סף ַהִּכֻּפִר֗ ם׃ טז ְוָלֽ  ַעל־ַנְפֽׁשֵֹתיֶכֽ

ם׃ ר ַעל־ַנְפֽׁשֵֹתיֶכֽ ל ְלִזָּכרֹון֙ ִלְפֵנ֣י ְיָי֔ ְלַכֵּפ֖ י ִיְׂשָרֵא֤ ד ְוָהָי֩ה ִלְבֵנ֨  ֣אֶֹהל מֹוֵע֑
ֶּלה ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ י |  ַעל־ִּפ֣ י  ִּכ֞ ֶּלה  ָהֵא֑ ים  ֶאת־ַהְּדָבִר֣ ְּכָתב־ְלָ֖ך  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֔ ְיָי֙   ú„ כז ַוּ֤יֹאֶמר 
ֶחם ְיָלה ֶל֚ ים ַל֔ ים יֹו֙ם ְוַאְרָּבִע֣ ם ִעם־ְיָי֗ ַאְרָּבִע֥  ְיִהי־ָׁש֣ ל׃ כח ַוֽ ית ְוֶאת־ִיְׂשָרֵאֽ ִּתי ִאְּתָ֛ך ְּבִר֖  ָּכַר֧
י ים׃ כט ַוְיִה֗ ֶרת ַהְּדָבִרֽ ית ֲעֶׂש֖ י ַהְּבִר֔ ת ִּדְבֵר֣ ה ַוִּיְכּ֣תֹב ַעל־ַהֻּל֗חֹת ֵא֚ א ָׁשָת֑ ֹ֣ ִים ל ל ּוַמ֖ א ָאַכ֔ ֹ֣  ל
ע א־ָיַד֗ ֹֽ ה ל ר ּוֹמֶׁש֣ ה ְּבִרְדּ֖תֹו ִמן־ָהָה֑ ֵעֻד֙ת ְּבַיד־ֹמֶׁש֔ י ֻל֤חֹת ָהֽ י ּוְׁשֵנ֨ ר ִסיַנ֔ ֶדת ֹמֶׁש֙ה ֵמַה֣  ְּבֶר֤
ן ָקַר֖ ְוִהֵּנ֥ה  ה  ֶאת־ֹמֶׁש֔ ִיְׂשָרֵא֙ל  ְוָכל־ְּבֵנ֤י  ֲה֜רֹן  ַאֽ ְרא  ל ַוַּי֨ ִאּֽתֹו׃  ְּבַדְּב֥רֹו  ָּפָנ֖יו  ֥עֹור  ן  ָקַר֛ י   ִּכ֥
ים ֲה֥רֹן ְוָכל־ַהְּנִׂשִא֖ יו ַאֽ בּו ֵאָל֛ ה ַוָּיֻׁש֧ א ֲאֵלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ יו׃ לא ַוִּיְקָר֤ יְר֖אּו ִמֶּגֶׁ֥שת ֵאָלֽ  ֣עֹור ָּפָנ֑יו ַוִּיֽ
ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת  ם  ַוְיַצֵּו֕ ל  ִיְׂשָרֵא֑ ָּכל־ְּבֵנ֣י  ִנְּגׁ֖שּו  ן  ֲחֵרי־ֵכ֥ לב ְוַאֽ ם׃  ֲאֵלֶהֽ ה  ֹמֶׁש֖ ר  ַוְיַדֵּב֥ ה  ֵעָד֑  ָּבֽ
ה ה׃ לד ּוְב֨בֹא ֹמֶׁש֜ ן ַעל־ָּפָנ֖יו ַמְסֶוֽ ם ַוִּיֵּת֥ ר ִאָּת֑ ה ִמַּדֵּב֖ ל ֹמֶׁש֔ י׃ לג ַוְיַכ֣ ר ִסיָנֽ ר ְיָי֧ ִאּ֖תֹו ְּבַה֥  ִּדֶּב֧
ר ת ֲאֶׁש֥ ל ֵא֖ א ְוִדֶּב֙ר ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ יר ֶאת־ַהַּמְסֶו֖ה ַעד־ֵצא֑תֹו ְוָיָצ֗ ר ִאּ֔תֹו ָיִס֥  ִלְפֵנ֤י ְיָי֙ ְלַדֵּב֣
ֶאת־ ה  ֹמֶׁש֤ יב  ְוֵהִׁש֨ ה  ֹמֶׁש֑ ְּפֵנ֣י  ֖עֹור  ן  ָקַר֔ י  ִּכ֣ ה  ֹמֶׁש֔ ֶאת־ְּפֵנ֣י  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל  לה ְוָר֤אּו  ה׃  ְיֻצֶּוֽ

ר ִאּֽתֹו׃ ס ס ס יו ַעד־ּבֹ֖אֹו ְלַדֵּב֥ ַהַּמְסֶו֙ה ַעל־ָּפָנ֔

פרשת ויקהל

ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ ים  ַהְּדָבִר֔ ֶּלה  ֵא֚ ם  ֲאֵלֶה֑ ַוּ֣יֹאֶמר  ל  ִיְׂשָרֵא֖ ְּבֵנ֥י  ת  ת־ָּכל־ֲעַד֛ ֶאֽ ה  ֹמֶׁש֗ ל   ú‰ א ַוַּיְקֵה֣
ת ם ֛קֶֹדׁש ַׁשַּב֥ ה ָלֶכ֥ ְהֶי֨ י ִיֽ ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ָעֶׂש֣ ֶׁשת ָיִמים֘ ֵּתֽ ם׃ ב ֵׁש֣ ֲעׂ֥שֹת ֹאָתֽ  ְיָי֖ ַלֽ
ְּב֖יֹום ֽמְֹׁשֽבֵֹתיֶכ֑ם  ְּב֖כֹל  ׁש  ֵא֔ ֲע֣רּו  א־ְתַבֽ ֹֽ ג ל ת׃  יּוָמֽ ה  ְמָלאָכ֖ ֛בֹו  ה  עֶֹׂש֥ ָּכל־ָהֽ יָי֑  ַלֽ  ַׁשָּב֖תֹון 

ת׃ פ ַהַּׁשָּבֽ
ָמְׁשָז֑ר ׁש  ְוֵׁש֣ י  ָׁשִנ֖ ַעת  ְותֹוַל֥ ן  ְוַאְרָּגָמ֛ ֶלת  ְּתֵכ֧ ם  רֵֹק֔ ה  ֲעֵׂש֣ ַמֽ ָחֵצ֙ר  ֶהֽ ַער  ַׁש֤ ְך   úח יח ּוָמַס֞
ֵדיֶה֙ם יט ְוַעֻּמֽ ר׃  ָחֵצֽ ֶהֽ י  ַקְלֵע֥ ת  ְלֻעַּמ֖ ַאּ֔מֹות  ׁש  ָחֵמ֣ ְב֨רַֹח֙ב  ה  ְוקֹוָמ֤ ֔אֶֹרְך  ַאָּמ֙ה  ים   ְוֶעְׂשִר֤
ָכל־ ֶסף׃ כ ְוֽ ם ָּכֽ ֵקיֶה֖ ֲחֻׁשֽ ם ַוֽ אֵׁשיֶה֛ ֶסף ְוִצּ֧פּוי ָרֽ ם ֶּכ֔  ֵויֶה֣ ֶׁשת ָוֽ ה ְנחֹ֑ ם ַאְרָּבָע֖ ה ְוַאְדֵניֶה֥ ַאְרָּבָע֔

ֶׁשת׃ ס ס ס יב ְנחֹֽ ר ָסִב֖ ָחֵצ֛ ן ְוֶלֽ ַהְיֵת֞דֹת ַלִּמְׁשָּכ֧

פרשת פקודי

ְּבַי֙ד ם  ַהְלִוִּי֔ ֲעבַֹד֙ת  ה  ֹמֶׁש֑ י  ַעל־ִּפ֣ ד  ֻּפַּק֖ ר  ֲאֶׁש֥ ת  ֵעֻד֔ ָהֽ ן  ִמְׁשַּכ֣ ַהִּמְׁשָּכן֙  י  ְפקּוֵד֤ ֶּלה   úח כא ֵא֣
ָּכל־ ת  ֵא֛ ה  ָעָׂש֕ ה  ְיהּוָד֑ ה  ְלַמֵּט֣ ֶבן־֖חּור  י  ֶּבן־אּוִר֥ ל  כב ּוְבַצְלֵא֛ ן׃  ַהּכֵֹהֽ ֲה֖רֹן  ן־ַאֽ ֶּבֽ ר  יָתָמ֔ ִאֽ
ם ב ְורֵֹק֗ ׁש ְוחֵֹׁש֑ ן ָחָר֣ ְך ְלַמֵּטה־ָד֖ יָסָמ֛ ב ֶּבן־ֲאִחֽ ֳהִליָא֞ ה׃ כג ְוִאּ֗תֹו ָאֽ ה ְיָי֖ ֶאת־ֹמֶׁשֽ  ֲאֶׁשר־ִצָּו֥
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ׁש׃ ס י ּוַבֵּׁשֽ ַעת ַהָּׁשִנ֖ ן ּוְבתֹוַל֥ ַאְרָּגָמ֔ ֶל֙ת ּוָב֣   ַּבְּתֵכ֨
ה ָלבֹו֙א א־ָי֣כֹל ֹמֶׁש֗ ֹֽ ן׃ לה ְול א ֶאת־ַהִּמְׁשָּכֽ ד ּוְכ֣בֹוד ְיָי֔ ָמֵל֖  ן ֶאת־֣אֶֹהל מֹוֵע֑ ָעָנ֖ ס ֶהֽ  מ לד ַוְיַכ֥
ָעָנן֙ ֶהֽ ָע֤לֹות  לו ּוְבֵהֽ ן׃  ֶאת־ַהִּמְׁשָּכֽ א  ָמֵל֖ ְיָי֔  ּוְכ֣בֹוד   ן  ָעָנ֑ ֶהֽ יו  ָעָל֖ ן  י־ָׁשַכ֥ ִּכֽ ד  מֹוֵע֔  ֶאל־֣אֶֹהל 
ִיְס֔עּו א  ֹ֣ ְול  ן  ָעָנ֑ ֶהֽ ֵיָֽעֶל֖ה  א  ֹ֥ לז ְוִאם־ל ם׃  ַמְסֵעיֶהֽ ְּב֖כֹל  ל  ִיְׂשָרֵא֑ ְּבֵנ֣י  ִיְס֖עּו  ן  ַהִּמְׁשָּכ֔ ל   ֵמַע֣
ְיָלה ּ֑בֹו ְלֵעיֵנ֥י ָכל־ ְהֶי֥ה ַל֖ ׁש ִּתֽ ם ְוֵא֕ (ֻעןָ ) ְיָי֤ ַעל־ַהִּמְׁשָּכן֙ יֹוָמ֔ ן  ֹלֽתֹו׃ לח ִּכ֩י ֲעַנ֨ ַעד־֖יֹום ֵהָעֽ

ם׃ חזק אדינ ל ְּבָכל־(ֻּבָל) ַמְסֵעיֶהֽ ית־ִיְׂשָרֵא֖ ֵּבֽ

פרשת ויקרא

ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאל־ְּבֵנ֤י  ר  ב ַּדֵּב֞ ֵלאֽמֹר׃  ד  מֹוֵע֖ ֵמ֥אֶֹהל  יו  ֵאָל֔ ְיָי֙  ר  ַוְיַדֵּב֤ ה  ֶאל־ֹמֶׁש֑ א   ‡ א ַוִּיְקָר֖
ּוִמן־ַהּ֔צֹאן ִמן־ַהָּבָק֙ר  ה  ִמן־ַהְּבֵהָמ֗ יָי֑  ַלֽ ן  ָקְרָּב֖ ִמֶּכ֛ם  יב  י־ַיְקִר֥ ִּכֽ ם  ָאָד֗ ם  ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣   ְוָאֽ
ַתח ֶאל־ֶּפ֜ ּנּו  ַיְקִריֶב֑ ים  ָּתִמ֖ ר  ָזָכ֥ ר  ִמן־ַהָּבָק֔ ָקְרָּבנֹ֙ו  ה  ג ִאם־עָֹל֤ ם׃  ֶאת־ָקְרַּבְנֶכֽ יבּו   ַּתְקִר֖

׃ יב ֹא֔תֹו ִלְרצֹ֖נֹו ִלְפֵנ֥י ְיָיֽ  ֤אֶֹהל מֹוֵע֙ד ַיְקִר֣
ר ֲאֶׁש֨ יו ַלֽ ף ָעָל֑ יו יֵֹס֣ ִׁשָת֖ ֲחִמֽ ֶקר֒ ְוִׁשַּל֤ם ֹאתֹ֙ו ְּברֹאׁ֔שֹו ַוֽ ע ָעָלי֘ו ַלֶּׁש֒  ‰ כד ֠אֹו ִמּ֞כֹל ֲאֶׁשר־ִיָּׁשַב֣
ְּבֶעְרְּכָ֥ך ִמן־ַהּ֛צֹאן  ים  ָּתִמ֧ ִיל  ַא֣ יָי֑  ַלֽ יא  ָיִב֖ כה ְוֶאת־ֲאָׁש֥מֹו  ַאְׁשָמֽתֹו׃  ְּב֥יֹום  ִיְּתֶנּ֖נּו  ֛לֹו   ֥הּוא 
ה ֲעֶׂש֖ ר־ַיֽ ת ִמּ֥כֹל ֲאֶׁשֽ ן ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ְוִנְסַל֣ח ֑לֹו ַעל־ַאַח֛ יו ַהּכֵֹה֛ ר ָעָל֧ ן׃ כו ְוִכֶּפ֨ ם ֶאל־ַהּכֵֹהֽ  ְלָאָׁש֖

ּה׃ פ פ פ ה ָבֽ ְלַאְׁשָמ֥

פרשת צו

וא ה ִה֣ עָֹל֑ ת ָהֽ ֲהרֹן֙ ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ֵלא֔מֹר ֥זֹאת ּתֹוַר֖ ת־ַאֽ ו ֶאֽ ה ֵּלאֽמֹר׃ ב ַצ֤ ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥  ו א ַוְיַדֵּב֥
ׁש ַח ּ֥תּוַקד ּֽבֹו׃ ג ְוָלַב֨ ׁש ַהִּמְזֵּב֖ ְיָל֙ה ַעד־ַהּ֔בֶֹקר ְוֵא֥ ַח ָּכל־ַהַּל֨ ה ַעל־ַהִּמְזֵּב֤ ה ַע֩ל ֽמֹוְקָד֨ עָֹל֡  ָהֽ
ׁש ָהֵא֛ ל  ּתֹאַכ֥ ר  ֲאֶׁש֨ ֶׁשן  ֶאת־ַהֶּד֗ ים  ְוֵהִר֣ ַעל־ְּבָׂשרֹו֒  ׁש  ִיְלַּב֣ ְכְנֵסי־ַב֘ד  ּוִמֽ ד  ַב֗ ִמּ֣דֹו  ן   ַהּכֵֹה֜
ים ים ֲאֵחִר֑ ׁש ְּבָגִד֣ יו ְוָלַב֖ ַח׃ ד ּוָפַׁש֙ט ֶאת־ְּבָגָד֔ ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ַח ְוָׂש֕מֹו ֵא֖ ה ַעל־ַהִּמְזֵּב֑ עָֹל֖  ֶאת־ָהֽ
ַח ּֽתּוַקד־ּבֹ֙ו ׁש ַעל־ַהִּמְזֵּב֤ ה ֶאל־ָמ֖קֹום ָטֽהֹור׃ ה ְוָהֵא֨ ֲחֶנ֔ ַּמֽ ֶׁשן֙ ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלֽ יא ֶאת־ַהֶּד֨  ְוהֹוִצ֤
יָה יר ָעֶל֖ ה ְוִהְקִט֥ עָֹל֔ יָה֙ ָהֽ ְך ָעֶל֨ ים ַּבּ֣בֶֹקר ַּבּ֑בֶֹקר ְוָעַר֤ ן ֵעִצ֖ יָה ַהּכֵֹה֛ ר ָעֶל֧ ה ּוִבֵע֨ א ִתְכֶּב֔ ֹ֣  ל

ה׃ ס א ִתְכֶּבֽ ֹ֥ ַח ל ד ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ יד ּתּו ַק֥ ׁש ָּתִמ֛ ים׃ ו ֵא֗ י ַהְּׁשָלִמֽ   ֶחְלֵב֥
ְׁש֨בּו ד ֵּתֽ ַת֩ח ֨אֶֹהל מֹוֵע֜ ם׃ לה ּוֶפ֩ ר ֲעֵליֶכֽ ת ְלַכֵּפ֥ ֲעׂשֹ֖ ה ַּבּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִצָּו֧ה ְיָי֧ ַלֽ ר ָעָׂש֖ ֲאֶׁש֥  ח לד ַּכֽ
יִתי׃ לו ַוַּיַ֥עׂש ן ֻצֵּוֽ א ָת֑מּותּו ִּכי־ֵכ֖ ֹ֣ ֶרת ְיָי֖ ְול ם ֶאת־ִמְׁשֶמ֥ ים ּוְׁשַמְרֶּת֛ ת ָיִמ֔ ְיָל֙ה ִׁשְבַע֣ ם ָוַל֨  יֹוָמ֤

ה׃ ס ס ס ה ְיָי֖ ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ים ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֔ ֲה֖רֹן ּוָבָנ֑יו ֵא֚ ַאֽ
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פרשת שמיני

ֲה֗רֹן ל־ַאֽ ל׃ ב ַוּ֣יֹאֶמר ֶאֽ ֲה֖רֹן ּוְלָבָנ֑יו ּוְלִזְקֵנ֖י ִיְׂשָרֵאֽ ה ְלַאֽ א ֹמֶׁש֔ י ָקָר֣  ְיִהי֙ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֔  ט א ַוֽ
ל ׃ ג ְוֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ב ִלְפֵנ֥י ְיָיֽ ם ְוַהְקֵר֖ ה ְּתִמיִמ֑ ִיל ְלעָֹל֖ את ְוַא֥ ר ְלַחָּט֛ ֶגל ֶּבן־ָּב ָק֧ ָ֠ך ֵע֣  ַקח־ְל֠

ה׃ ם ְלעָֹלֽ ֶבׂש ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ְּתִמיִמ֖ ֶגל ָוֶכ֧ את ְוֵע֨ יר־ִעִּזי֙ם ְלַחָּט֔ ר ֵלא֑מֹר ְק֤חּו ְׂשִעֽ  ְּתַדֵּב֣
ים ם ְקדִֹׁש֔ ְהִייֶת֣ ים ִוֽ אֹלִה֑ ם ֵלֽ ְה֥יֹת ָלֶכ֖ ִים ִלֽ ֶרץ ִמְצַר֔ ֲעֶל֤ה ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ַּמֽ י | ֲאִנ֣י ְיָי֗ ַהֽ  י‡ מה ִּכ֣
ִים ּוְלָכל־ ֶׂשת ַּבָּמ֑ רֶֹמ֖ ה ָהֽ ַחָּי֔ ת ַהְּבֵהָמ֙ה ְוָה֔עֹוף ְוכֹ֙ל ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ִני׃ מו ֣זֹאת ּתֹוַר֤ י ָק֖דֹוׁש ָאֽ ִּכ֥
ֶלת ּוֵבין֙ ֱאֶכ֔ ֶּנֽ ַחָּי֙ה ַהֽ ין ַהֽ ין ַהָּט֑הֹר ּוֵב֤ א ּוֵב֣ ין ַהָּטֵמ֖ יל ֵּב֥ ֶרץ׃ מז ְלַהְבִּד֕ ֶצת ַעל־ָהָאֽ  ֶנֶ֖פׁש ַהּׁשֶֹר֥

ל׃ פ פ פ ָאֵכֽ א ֵתֽ ֹ֥ ר ל ה ֲאֶׁש֖ ַחָּי֔ ַהֽ

פרשת תזריע

ה ְלָד֖ יַע ְוָיֽ י ַתְזִר֔ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלא֔מֹר ִאָּׁש֙ה ִּכ֣ ה ֵּלאֽמֹר׃ ב ַּדֵּב֞ ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥  יב א ַוְיַדֵּב֥
ר ְּבַׂש֥ ִיּ֖מֹול  ַהְּׁשִמיִנ֑י  ג ּוַבּ֖יֹום  א׃  ִּתְטָמֽ ּה  ְּדֹוָת֖ ת  ִנַּד֥ י  ִּכיֵמ֛ ים  ָיִמ֔ ת  ִׁשְבַע֣ ְמָא֙ה  ְוָטֽ ר   ָזָכ֑

 ָעְרָלֽתֹו׃
ׁש וא ָּבֵא֣ ַחת ִה֑ ֶר֙ב ֣אֹו ְבָכל־ְּכִלי־֔עֹור ֹּפַר֖ י ֽאֹו־ָבֵע֨ ֶגד ֽאֹו־ַבְּׁשִת֤ ֶּב֠ ה ֜עֹוד ַּב֠ ָרֶא֨  י‚ נז ְוִאם־ֵּתֽ
ר י ָהעֹו֙ר ֲאֶׁש֣ ֶרב ֽאֹו־ָכל־ְּכִל֤ י ֽאֹו־ָהֵע֜ ֶגד ֽאֹו־ַהְּׁשִת֨  ַגע׃ נח ְוַהֶּב֡ ת ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ַהָּנֽ ּנּו ֵא֥  ִּתְׂשְרֶפ֔
ֶמר | ֣אֹו ֶגד ַהֶּצ֣ ַעת ֶּב֥  ַגע־ָצַר֜ ת ֶנֽ את ּתֹוַר֨ ֹ֠ ר׃ נט ז ס ֵׁשִנ֖ית ְוָטֵהֽ  ַגע ְוֻכַּב֥ ם ַהָּנ֑ ר ֵמֶה֖ ס ְוָס֥  ְּתַכֵּב֔

ֲה֖רֹו ֥אֹו ְלַטְּמֽאֹו׃ פ פ פ ֶרב ֖אֹו ָּכל־ְּכִלי־֑עֹור ְלַטֽ ים ֤אֹו ַהְּׁשִתי֙ ֣אֹו ָהֵע֔ ַהִּפְׁשִּת֗

פרשת מצורע

א ְוהּוָב֖ ֳהָר֑תֹו  ָטֽ ְּב֖יֹום  ע  ַהְּמצָֹר֔ ת  ּתֹוַר֣ ְהֶי֙ה  ִּתֽ ב ֤זֹאת  ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  ר   י„ א ַוְיַדֵּב֥
ַעת  ַגע־ַהָּצַר֖ ֶנֽ א  ִנְרָּפ֥ ְוִהֵּנ֛ה  ן  ַהּכֵֹה֔ ְוָרָא֙ה  ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ַלֽ ֶאל־ִמ֖חּוץ  ן  ַהּכֵֹה֔ ג ְוָיָצ֙א  ן׃   ֶאל־ַהּכֵֹהֽ

 ִמן־ַהָּצֽרּוַע׃
י ם ֶאת־ִמְׁשָּכִנ֖ ם ְּבַטְּמָא֥ תּ֙ו ְּבֻטְמָאָת֔ א ָיֻמ֨ ֹ֤ ם ְול ל ִמֻּטְמָאָת֑ ם ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖  טו לא ְוִהַּזְרֶּת֥
ּה׃ ְלָטְמָאה־ָבֽ ִׁשְכַבת־ֶז֖ ַרע  ּנּו  ִמֶּמ֛ א  ֵּתֵצ֥ ר  ֲאֶׁש֨ ַוֽ ַהָּז֑ב  ת  ּתֹוַר֖ לב ֥זֹאת  ם׃  ְּבתֹוָכֽ ר   ֲאֶׁש֥
ה׃ פ פ פ ב ִעם־ְטֵמָאֽ ר ִיְׁשַּכ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ּוְלִא֕ ר ְוַלְּנֵקָב֑ ּה ְוַהָּז֙ב ֶאת־זֹו֔בֹו ַלָּזָכ֖ לג ְוַהָּדָו֙ה ְּבִנָּדָת֔

פרשת אחרי מות

תּו׃ ב ַוּ֨יֹאֶמר ם ִלְפֵנֽי־ְיָי֖ ַוָּיֻמֽ ֲה֑רֹן ְּבָקְרָבָת֥ י ֔מֹות ְׁשֵנ֖י ְּבֵנ֣י ַאֽ ֲחֵר֣ ה ַאֽ ר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔  טז א ַוְיַדֵּב֤
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ית ַלָּפ֑רֶֹכת ֶאל־ יָך֒ ְוַאל־ָי֤בֹא ְבָכל־ֵע֙ת ֶאל־ַהּ֔קֶֹדׁש ִמֵּב֖ ֲה֣רֹן ָאִח֒ ה ַּדֵּב֘ר ֶאל־ַאֽ ְיָי֜ ֶאל־ֹמֶׁש֗
ָי֥בֹא ג ְּב֛זֹאת  ַעל־ַהַּכּֽפֶֹרת׃  ה  ָרֶא֖ ֵאֽ ן  ָעָנ֔ ֶּבֽ י  ִּכ֚ ָי֔מּות  א  ֹ֣ ְול ָארֹן֙  ַעל־ָהֽ ר  ֲאֶׁש֤ ַהַּכּ֜פֶֹרת  י   ְּפֵנ֨

ה׃ ִיל ְלעָֹלֽ את ְוַא֥ ר ְלַחָּט֖ ר ֶּבן־ָּב ָק֛ ֲה֖רֹן ֶאל־ַהּ֑קֶֹדׁש ְּבַפ֧  ַאֽ
ם׃ ר ִלְפֵניֶכֽ ה ֶאת־ַהּ֖גֹוי ֲאֶׁש֥ ר ָקָא֛ ֲאֶׁש֥ ּה ַּכֽ ם ֹאָת֑ ֲאֶכ֖ ַּמֽ ם ְּבַטֽ ֶר֙ץ ֶאְתֶכ֔ יא ָהָא֨ א־ָת ִק֤ ֹֽ  יח כח ְול
ם׃ ֶרב ַעָּמֽ עֹׂ֖שֹת ִמֶּק֥ ֶּלה ְוִנְכְר֛תּו ַהְּנָפׁ֥שֹות ָהֽ ה ִמּ֥כֹל ַהּֽתֹוֵע֖בֹת ָהֵא֑ ֲעֶׂש֔ ר ַיֽ י ָּכל־ֲאֶׁש֣  כט ִּכ֚
א ֹ֥ ם ְול ֲעׂ֣שּו ִלְפֵניֶכ֔ ר ַנֽ ֻחּ֤קֹות ַהּֽתֹוֵעבֹ֙ת ֲאֶׁש֣ י ֲעׂ֜שֹות ֵמֽ י ְלִבְלִּת֨ ם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת֗  ל ּוְׁשַמְרֶּת֣

ם׃ פ פ פ י ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ם ֲאִנ֖ ַּטְּמ֖אּו ָּבֶה֑ ִתֽ

פרשת קדושים

ם ֲאֵלֶה֖ ַמְרָּת֥  ְוָאֽ ל  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ת  ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ר  ב ַּדֵּב֞ ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  ר   יט א ַוְיַדֵּב֥
י ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת֖ אּו  ִּתיָר֔ ְוָאִבי֙ו  ִאּ֤מֹו  יׁש  ג ִא֣ ם׃  ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ְיָי֥  י  ֲאִנ֖ ָק֔דֹוׁש  י  ִּכ֣ ְה֑יּו  ִּתֽ ים   ְקדִֹׁש֣

ם׃ י ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכֽ  ִּתְׁש֑מֹרּו ֲאִנ֖
א־ְתַׁשְּק֨צּו ֹֽ א ַלָּט֑הֹר ְול ין־ָה֥עֹוף ַהָּטֵמ֖ ה ּוֵבֽ ה ַהְּטהָֹר֙ה ַלְּטֵמָא֔ ין־ַהְּבֵהָמ֤ ם ֵּבֽ  כ כה ְוִהְבַּדְלֶּת֞
ם ָלֶכ֖ ְלִּתי  ֲאֶׁשר־ִהְבַּד֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ִּתְר֣מֹׂש  ר  ֲאֶׁש֣ ּוְבכֹ֙ל  ּוָב֗עֹוף  ה  ַּבְּבֵהָמ֣ ם   ֶאת־ַנְפֽׁשֵֹתיֶכ֜
י׃ ְה֥יֹות ִלֽ ים ִלֽ ַעִּמ֖ ל ֶאְתֶכ֛ם ִמן־ָהֽ ַאְבִּד֥ י ָק֖דֹוׁש ֲאִנ֣י ְיָי֑ ָוֽ ים ִּכ֥ ְהִי֤יֶתם ִלי֙ ְקדִֹׁש֔ א׃ כו ִוֽ  ְלַטֵּמֽ
ם ם ְּדֵמיֶה֥ ֶבן ִיְרְּג֥מּו ֹאָת֖ תּו ָּבֶא֛ י ֣מֹות יּוָמ֑ ם ֛אֹוב ֥אֹו ִיְּדעִֹנ֖ ה ָבֶה֥ ְהֶי֨ ה ִּכי־ִיֽ יׁש ֽאֹו־ִאָּׁש֗  כז ְוִא֣

ם׃ פ פ פ ָּבֽ

פרשת אמור

א א־ִיַּטָּמ֖ ֹֽ ם ְלֶנֶ֥פׁש ל ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ֲה֑רֹן ְוָאֽ ה ֱא֥מֹר ֶאל־ַהּֽכֲֹהִנ֖ים ְּבֵנ֣י ַאֽ  כ‡ א ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ֲאחֹ֤תֹו יו׃ ג ְוַלֽ יו ְוִלְב֥נֹו ּוְלִבּ֖תֹו ּוְלָאִחֽ יו ְלִאּ֣מֹו ּוְלָאִב֔ י ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹו ַהָּק֖רֹב ֵאָל֑ יו׃ ב ִּכ֚  ְּבַעָּמֽ

א׃ ּה ִיַּטָּמֽ יׁש ָל֖ ה ְלִא֑ ְיָת֖ ר לֹא־ָהֽ יו ֲאֶׁש֥ ה ֵאָל֔  ַהְּבתּוָל֙ה ַהְּקרֹוָב֣
ַבע ַׁשָּב֖תֹות ה ֶׁש֥ ם ֶאת־֖עֶֹמר ַהְּתנּוָפ֑ יֲאֶכ֔ ת ִמּיֹו֙ם ֲהִב֣ ת ַהַּׁשָּב֔ ֳחַר֣ ם ָלֶכ֙ם ִמָּמֽ  כ‚ טו ּוְסַפְרֶּת֤
ם ְוִהְקַרְבֶּת֛ ֑יֹום  ים  ֲחִמִּׁש֣ ִּתְסְּפ֖רּו  ת  ַהְּׁשִביִע֔ ַהַּׁשָּב֙ת  ת  ֳחַר֤ ָּמֽ ִמֽ ד  טז ַע֣ ְהֶיֽיָנה׃  ִּתֽ  ְּתִמי֥מֹת 
֣סֶֹלת ים  ֶעְׂשרִֹנ֔ ְׁשֵנ֣י  ִי֙ם  ְׁשַּת֨ ה  ְּתנּוָפ֗ ֶלֶ֣חם  יּאּו |  ָּתִב֣ ם  יז ִמּֽמֹוְׁש֨בֵֹתיֶכ֜ ׃  יָיֽ ַלֽ ה  ֲחָדָׁש֖ ה   ִמְנָח֥
ים ְּתִמיִמ֙ם ת ְּכָבִׂש֤ ֶחם ִׁשְבַע֨ ם ַעל־ַהֶּל֗ ׃ יח ְוִהְקַרְבֶּת֣ יָיֽ ים ַלֽ יָנה ִּבּכּוִר֖ ָאֶפ֑ ץ ֵּתֽ יָנה ָחֵמ֖ ְהֶי֔  ִּתֽ
ה ִאֵּׁש֥ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֔ ּוִמְנָחָת֙ם  יָי֔  ַלֽ עָֹל֙ה  ְה֤יּו  ִיֽ  ִים  ְׁשָנ֑ ם  ְוֵאיִל֣ ד  ֶאָח֖ ר  ֶּבן־ָּב ָק֛ ר  ּוַפ֧ ה  ָׁשָנ֔  ְּבֵנ֣י 
ים ְּבֵנ֥י ָׁשָנ֖ה ְלֶזַ֥בח את ּוְׁשֵנ֧י ְכָבִׂש֛ ד ְלַחָּט֑ ים ֶאָח֖ יר־ִעִּז֥ ם ְׂשִעֽ ֲעִׂשיֶת֛ ׃ יט ַוֽ יָיֽ יַח־ִני֖חַֹח ַלֽ  ֵרֽ
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ים ֛קֶֹדׁש ים ְּתנּוָפ֙ה ִלְפֵנ֣י ְיָי֔ ַעל־ְׁשֵנ֖י ְּכָבִׂש֑ ֶחם ַהִּבֻּכִר֤ ם ַע֩ל ֶל֨ ן | ֹאָת֡ ים׃ כ ְוֵהִנ֣יף ַהּכֵֹה֣  ְׁשָלִמֽ
אֶכת ם ָּכל־ְמֶל֥ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־֨קֶֹדׁ֙ש ִיֽ ה ִמֽ ֶצם | ַהּ֣יֹום ַהֶּז֗ ם ְּבֶע֣ ן׃ כא ּוְקָראֶת֞ יָי֖ ַלּכֵֹהֽ ְה֥יּו ַלֽ  ִיֽ
יר ֶאת־ְקִצ֣ ם  כב ּֽוְבֻקְצְרֶכ֞ ם׃  ְלדֹֽרֵֹתיֶכֽ ם  ְּבָכל־ֽמֹוְׁש֥בֵֹתיֶכ֖ עֹוָל֛ם  ת  ֻחַּק֥ ֲעׂ֑שּו  ַתֽ א  ֹ֣ ל ה   ֲעבָֹד֖
ֲע֣זֹב ַּתֽ ְוַלֵּג֙ר  ָעִנ֤י  ֶלֽ ט  ְתַלֵּק֑ א  ֹ֣ ל יְרָ֖ך  ְקִצֽ ֶקט  ְוֶל֥ ָך  ְּבֻקְצֶר֔ ְדָ֙ך  ָׂשֽ ת  ְּפַא֤ ה  א־ְתַכֶּל֞ ֹֽ ל ם   ַאְרְצֶכ֗

ם׃ פ י ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ם ֲאִנ֖   ֹאָת֔
ח ֶאְזָר֖ ר ָּכֽ ם ַּכֵּג֥ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ט ֶאָח֙ד ִיֽ ת׃ כב ִמְׁשַּפ֤ ם יּוָמֽ ה ָאָד֖ ָּנה ּוַמֵּכ֥ ה ְיַׁשְּלֶמ֑ ה ְבֵהָמ֖  כ„ כא ּוַמֵּכ֥
ֶאל־ ל  ְמַקֵּל֗ ֶאת־ַהֽ יאּו  ַוּיֹוִצ֣ ִיְׂשָרֵאל֒  ֶאל־ְּבֵנ֣י  מֶׁש֘ה  ר  כג ַוְיַדֵּב֣ ם׃  ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ְיָי֖  י  ֲאִנ֥ י  ִּכ֛ ְהֶי֑ה  ִיֽ

ה׃ פ פ פ ה ְיָי֖ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛ ל ָעׂ֔שּו ַּכֽ ֶבן ּוְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֣ ה ַוִּיְרְּג֥מּו ֹא֖תֹו ָא֑ ֲחֶנ֔ ַּמֽ ִמחּו֙ץ ַלֽ

פרשת בהר

י ם ִּכ֤ ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָאֽ ר ִסיַנ֖י ֵלאֽמֹר׃ ב ַּדֵּב֞ ה ְּבַה֥ ר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔  כ‰ א ַוְיַדֵּב֤
ע ִּתְזַר֣ ָׁשִני֙ם  ׁש  ג ֵׁש֤ ׃  יָיֽ ַלֽ ת  ַׁשָּב֖ ֶרץ  ָהָא֔ ה  ְבָת֣ ְוָׁשֽ ָלֶכ֑ם  ן  ֹנֵת֣ י  ֲאִנ֖ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔  ָת֨בֹאּ֙ו 

ּה׃ ַסְפָּת֖ ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ ָך ְוָאֽ ׁש ָׁשִנ֖ים ִּתְז֣מֹר ַּכְרֶמ֑ ָך ְוֵׁש֥  ָׂשֶד֔
ְיָי֥ י  ֲאִנ֖ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣ ם  אֹוָת֖ אִתי  ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ ם  ֵה֔ י  ֲעָבַד֣ ים  ֲעָבִד֔ ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל  י   נה ִּכי־ִל֤
א ֹ֤ ית ל ֶבן ַמְׂשִּכ֗ ם ְוֶא֣ ימּו ָלֶכ֔ א־ָת ִק֣ ֹֽ ֶסל ּוַמֵּצָב֙ה ל ם ּוֶפ֤ ם ֱאִליִל֗ ֲעׂ֨שּו ָלֶכ֜ ם׃ כו א לֹא־ַתֽ  ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
י י ִּתְׁש֔מֹרּו ּוִמְקָּדִׁש֖ ם׃ ב ֶאת־ַׁשְּבֹתַת֣ י ְיָי֖ ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ֲאִנ֥ יָה ִּכ֛ ֲח֖וֹת ָעֶל֑ ְׁשַּתֽ ם ְלִהֽ  ִתְּתנּ֙ו ְּבַאְרְצֶכ֔

׃ פ פ פ י ְיָיֽ אּו ֲאִנ֖ ִּתיָר֑

פרשת בחקותי

ם ם ְּבִעָּת֑ י ִגְׁשֵמיֶכ֖ ַתִּת֥ ם׃ ד ְוָנֽ ם ֹאָתֽ ֲעִׂשיֶת֖ י ִּתְׁשְמ֔רּו ַוֽ י ֵּתֵל֑כּו ְוֶאת־ִמְצֹוַת֣  כו ג ִאם־ְּבֻחּקַֹת֖
יג יר ַיִּׂש֣ יר ּוָבִצ֖ ִיׁ֙ש ֶאת־ָּבִצ֔ ם ַּד֨ יג ָלֶכ֥ ן ִּפְרֽיֹו׃ ה ְוִהִּׂש֨ ה ִיֵּת֥ ץ ַהָּׂשֶד֖ ּה ְוֵע֥ ֶר֙ץ ְיבּוָל֔ ְתָנ֤ה ָהָא֨  ְוָנֽ

ם׃ ַטח ְּבַאְרְצֶכֽ ם ָלֶב֖ יַׁשְבֶּת֥ ם ַלְחְמֶכ֙ם ָלׂ֔שַֹבע ִוֽ ֲאַכְלֶּת֤ ֶאת־ָז֑ ַרע ַוֽ
׃ יָיֽ ַלֽ ְהֶיה־ּ֖קֶֹדׁש  ִיֽ י  ֲעִׂשיִר֕ ָהֽ ֶבט  ַהָּׁש֑ ַחת  ַּת֣ ֲע֖בֹר  ר־ַיֽ ֲאֶׁשֽ ּ֥כֹל  ָו֔צֹאן  ָּבָק֙ר  ר   כז לב ְוָכל־ַמְעַׂש֤
ְהֶיה־ ּוְתֽמּוָר֛תֹו ִיֽ ָיה־֧הּוא  ּנּו ְוָהֽ ר ְיִמיֶר֔ ּנּו ְוִאם־ָהֵמ֣ א ְיִמיֶר֑ ֹ֣ ע ְול ין־֥טֹוב ָלַר֖ ר ֵּבֽ א ְיַבֵּק֛ ֹ֧ לג ל

ר ְּבַה֖ ל  ִיְׂשָרֵא֑ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ה  ֶאת־ֹמֶׁש֖ ְיָי֧  ִצָּו֧ה  ר  ֲאֶׁש֨ (ֻהָת)  ַהִּמְצ֗וֹת  ֶּלה  לד ֵא֣ ל׃  ִיָּגֵאֽ א  ֹ֥ ל  ּ֖קֶֹדׁש 
י׃ חזק אנדי (ֻּבָר) ִסיָנֽ



כגתיקון ליל שבועות – תורה

פרשת במדבר

ית י ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשִנ֗ ד ְּבֶאָח֩ד ַל֨חֶֹדׁש ַהֵּׁשִנ֜ ר ִסיַנ֖י ְּב֣אֶֹהל מֹוֵע֑ ה ְּבִמְדַּב֥ ר ְיָי֧ ֶאל־ֹמֶׁש֛  ‡ א ַוְיַדֵּב֨
ם ְלִמְׁשְּפחָֹת֖ ל  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔ ת  ָּכל־ֲעַד֣ ֶאת־רֹאׁ֙ש  ב ְׂש֗אּו  ֵלאֽמֹר׃  ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥ ם   ְלֵצאָת֛
א ְעָלה ָּכל־יֵֹצ֥ ים ָׁשָנ֙ה ָוַמ֔ ן ֶעְׂשִר֤ ם׃ ג ִמֶּב֨ ר ְלֻגְלְּגֹלָתֽ ר ֵׁש֔מֹות ָּכל־ָזָכ֖ ם ְּבִמְסַּפ֣ ית ֲאבָֹת֑  ְלֵב֣

ֲהֽרֹן׃ ה ְוַאֽ ם ַאָּת֥ ם ְלִצְבֹאָת֖ ל ִּתְפְק֥דּו ֹאָת֛ א ְּבִיְׂשָרֵא֑  ָצָב֖
י ֶבט ִמְׁשְּפ֣חֹת ַהְּקָהִת֑ יתּו ֶאת־ֵׁש֖ ן ֵלאֽמֹר׃ יח ַאל־ַּתְכִר֕ ֲהרֹ֖ ל־ַאֽ ה ְוֶאֽ ר ְיָי֔ ֶאל־ֹמֶׁש֥  „ יז ַוְיַדֵּב֣
ן ֲהרֹ֤ ים ַאֽ ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש֑ ם ֶאת־קֹ֣ תּו ְּבִגְׁשָּת֖ א ָיֻמ֔ ֹ֣ ם ְוָחיּ֙ו ְול את | ֲעׂ֣שּו ָלֶה֗ ֹ֣ ם׃ יט ְוז  ִמּ֖תֹוְך ַהְלִוִּיֽ
ע אּו ִלְר֛אֹות ְּכַבַּל֥ א־ָיבֹ֧ ֹֽ יׁש ַעל־ֲעֽבָֹד֖תֹו ְוֶאל־ַמָּׂשֽאֹו׃ כ ְול יׁש ִא֛ ם ִא֥ אּו ְוָׂש֣מּו אֹוָת֗  ּוָבָני֙ו ָיבֹ֔

תּו׃ פ פ פ ֶאת־ַהּ֖קֶֹדׁש ָוֵמֽ

פרשת נשא

ם ֲאבָֹת֖ ית  ְלֵב֥ ם  ַּגם־ֵה֑  ְרׁ֖שֹון  ֵגֽ ְּבֵנ֥י  ֶאת־֛רֹאׁש  כב ָנׂ֗שֹא  ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  ר   „ כא ַוְיַדֵּב֥
ָּכל־ ם  אֹוָת֑ ִּתְפ֣קֹד  ָׁשָנ֖ה  ים  ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥ ד  ַע֛ ְעָלה  ָוַמ֗ ה  ָׁשָנ֜ ים  ְׁשֹלִׁש֨ כג ִמֶּב֩ן  ם׃  ְלִמְׁשְּפחָֹתֽ
ֲע֖בֹד  ְרֻׁשִּנ֑י ַלֽ ת ִמְׁשְּפ֖חֹת ַהֵּגֽ את ֲעבַֹד֔ ֹ֣ ד׃ כד ז ה ְּב֥אֶֹהל מֹוֵעֽ ֲע֥בֹד ֲעבָֹד֖ א ַלֽ  ַהָּב֙א ִלְצ֣בֹא ָצָב֔

א׃  ּוְלַמָּׂשֽ
ֲר֖כּו ֶאת־ְּבֵנ֣י ֲהרֹן֙ ְוֶאל־ָּבָנ֣יו ֵלא֔מֹר ּ֥כֹה ְתָבֽ ל־ַאֽ ר ֶאֽ ה ֵּלאֽמֹר׃ כג ַּדֵּב֤ ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥  ו כב ַוְיַדֵּב֥
א  ָּך׃ ס  כו ִיָּׂש֨ יֻחֶּנֽ יָך ִוֽ ר ְיָי֧ | ָּפָנ֛יו ֵאֶל֖ ָך׃ ס  כה ָיֵא֨ ֶרְכָ֥ך ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ם׃ ס  כד ְיָבֽ ל ָא֖מֹור ָלֶהֽ  ִיְׂשָרֵא֑
ם׃ ֲרֵכֽ י ֲאָבֽ ֲאִנ֖ ל ַוֽ י ַעל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ם ְלָ֖ך ָׁשֽלֹום׃ ס  כז ְוָׂש֥מּו ֶאת־ְׁשִמ֖ יָך ְוָיֵׂש֥  ְיָי֤ | ָּפָני֙ו ֵאֶל֔
ים ֶסף ְׁשֵּת֣ ת ֶּכ֜ ֲערֹ֨ ל ַקֽ י ִיְׂשָרֵא֑ ת ְנִׂשיֵא֣ ח ֹא֔תֹו ֵמֵא֖ ַח ְּביֹו֙ם ִהָּמַׁש֣ ת ַהִּמְזֵּב֗  ז פד ֣זֹאת | ֲחֻנַּכ֣
ה ה ַהְּקָעָר֤ ים ּוֵמָא֗ ה׃ פה ְׁשֹלִׁש֣ ים ֶעְׂשֵרֽ ב ְׁשֵּת֥ ר ַּכּ֥פֹות ָזָה֖ ֶס֙ף ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֔ ְזְרֵקי־ֶכ֨ ה ִמֽ  ֶעְׂשֵר֗
ֶקל ִים ְוַאְרַּבע־ֵמ֖אֹות ְּבֶׁש֥ ים ַאְלַּפ֥ ל ֶּכֶ֣סף ַהֵּכִל֔ ד ּכֹ֚ ֶאָח֑ ק ָהֽ ים ַהִּמְזָר֣ ֶסף ְוִׁשְבִע֖ ַאַח֙ת ֶּכ֔  ָהֽ
ֶדׁש ֶקל ַהּקֹ֑ ף ְּבֶׁש֣ ה ַהַּכ֖ ה ֲעָׂשָר֛ ֶרת ֲעָׂשָר֧ ת ְקטֹ֔ ים־ֶעְׂשֵר֙ה ְמֵלֹא֣ ב ְׁשֵּתֽ  ַהּֽקֶֹדׁש׃ פו ַּכּ֨פֹות ָזָה֤
ם ְׁשֵנֽים־ ים ֵאיִל֤ ר ָּפִר֗ ה ְׁשֵנ֧ים ָעָׂש֣ עָֹל֜ ר ָלֽ ה׃ פז ָּכל־ַהָּבָק֨ ים ּוֵמָאֽ ב ַהַּכּ֖פֹות ֶעְׂשִר֥ ָּכל־ְזַה֥
את׃ ְלַחָּטֽ ר  ָעָׂש֖ ְׁשֵנ֥ים  ים  ִעִּז֛ י  ּוְׂשִעיֵר֥ ם  ּוִמְנָחָת֑ ר  ָעָׂש֖ ְׁשֵנ֥ים  ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה  ים  ְּכָבִׂש֧  ָעָׂש֙ר 
ים ִׁשִּׁש֔ ים  ַעֻּתִד֣ ִׁשִּׁשי֙ם  ם  ֵאיִל֤ ָּפִרי֒ם  ְוַאְרָּבָע֘ה  ים  ֶעְׂשִר֣ ים  ַהְּׁשָלִמ֗ ֶזַ֣בח  ר |  ְּב ַק֣  פח ְו֞כֹל 
ה ֶאל־ א ֹמֶׁש֜ ֹ֨ ח ֹאֽתֹו׃ פט ּוְבב י ִהָּמַׁש֥ ֲחֵר֖ ַח ַאֽ ת ַהִּמְזֵּב֔ ים זֹ֚את ֲחֻנַּכ֣ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ִׁשִּׁש֑ ְּכָבִׂש֥
ַעל־ֲא֣רֹן ֲאֶׁש֙ר  ֶר֙ת  ַהַּכּ֨פֹ ל  ֵמַע֤ יו  ֵאָל֗ ר  ִמַּדֵּב֣ ֶאת־ַהּ֜קֹול  ע  ַוִּיְׁשַמ֨ ִאּתֹו֒  ר  ְלַדֵּב֣ מֹוֵע֘ד   ֣אֶֹהל 

יו׃ פ פ פ ר ֵאָלֽ ים ַוְיַדֵּב֖ ין ְׁשֵנ֣י ַהְּכֻרִב֑ ת ִמֵּב֖ ֵעֻד֔ ָהֽ
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פרשת בהעלתך

ת ֶאת־ַהֵּנרֹ֔ ֲעֹֽלְתָ֙ך  ְּבַהֽ יו  ֵאָל֑ ַמְרָּת֖  ְוָאֽ ן  ֲהרֹ֔ ל־ַאֽ ֶאֽ ב ַּדֵּב֙ר  ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  ר   ח א ַוְיַדֵּב֥
ה ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י  ֶאל־מּו֙ל  ן  ֲהרֹ֔ ַאֽ ֵּכן֙  ג ַוַּיַ֤עׂש  ַהֵּנֽרֹות׃  ת  ִׁשְבַע֥ ירּו  ָיִא֖ ה  ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י   ֶאל־מּו֙ל 
ּה ב ַעד־ְיֵרָכ֥ ה ָזָה֔ ה ַהְּמֹנָר֙ה ִמְקָׁש֣ ֲעֵׂש֤ ה ַמֽ ה׃ ד ְוֶז֨ ה ְיָי֖ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛ יָה ַּכֽ רֶֹת֑ ה ֵנֽ ֱעָל֖  ֶהֽ

ה׃ פ ה ֶאת־ַהְּמֹנָרֽ ן ָעָׂש֖ ה ֵּכ֥ ה ְיָי֙ ֶאת־ֹמֶׁש֔ ר ֶהְרָא֤ ה ֲאֶׁש֨ וא ַּכַּמְרֶא֗ ה ִה֑ ּה ִמְקָׁש֣   ַעד־ִּפְרָח֖
ר ִּתָּסֵג֞ ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ִתָּכֵל֖ם  א  ֹ֥ ֲהל יָה  ְּבָפֶנ֔ ָיַר֙ק  ק  ָירֹ֤ יָה֙  ְוָאִב֨ ה  ֶאל־ֹמֶׁש֗ ְיָי֜   יב יד ַוּ֨יֹאֶמר 
ת ִׁשְבַע֣ ֲחֶנ֖ה  ַּמֽ ַלֽ ִמ֥חּוץ  ִמְרָי֛ם  ר  טו ַוִּתָּסֵג֥ ף׃  ָאֵסֽ ֵּתֽ ר  ְוַאַח֖ ה  ֲחֶנ֔ ַּמֽ ַלֽ ִמ֣חּוץ  ָיִמי֙ם  ת   ִׁשְבַע֤
ר ֲח֖נּו ְּבִמְדַּב֥  ַּיֽ ֲחֵצ֑רֹות ַוֽ ם ֵמֽ ְס֥עּו ָהָע֖ ר ָנֽ ף ִמְרָיֽם׃ טז ְוַאַח֛ ָאֵס֖ ע ַעד־ֵהֽ א ָנַס֔ ֹ֣ ים ְוָהָע֙ם ל  ָיִמ֑

ן׃ פ פ פ ָּפאָרֽ

פרשת שלח

ן י ֹנֵת֖ ַען ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ֶרץ ְּכַנ֔ רּ֙ו ֶאת־ֶא֣ ים ְוָיֻת֨ ה ֵּלאֽמֹר׃ ב ְׁשַלח־ְלָ֣ך ֲאָנִׁש֗ ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥  י‚ א ַוְיַדֵּב֥
ח ם׃ ג ַוִּיְׁשַל֨ יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש֥ חּו ּכֹ֖ ה ֲאבָֹתי֙ו ִּתְׁשָל֔ ד ְלַמֵּט֤ יׁש ֶאָח֜ יׁש ֶאָח֩ד ִא֨ ל ִא֣  ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑

ָּמה׃ ל ֵהֽ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ים ָראֵׁש֥ י ְיָי֑ ֻּכָּל֣ם ֲאָנִׁש֔ ן ַעל־ִּפ֣ ר ָּפאָר֖ ה ִמִּמְדַּב֥ ם ֹמֶׁש֛  ֹאָת֥
ם ָלֶה֥ ְוָעׂ֨שּו  ם  ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ִיְׂשָרֵא֙ל  ֶאל־ְּבֵנ֤י  ר  לח ַּדֵּב֞ ֵּלאֽמֹר׃  ה  ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖  אֶמר  ֹ֥  טו לז ַוּי
ָלֶכם֘ לט ְוָהָי֣ה  ֶלת׃  ְּתֵכֽ יל  ְּפִת֥  ף  ַהָּכָנ֖ ת  ַעל־ִציִצ֥ ְת֛נּו  ְוָנֽ ם  ְלֽדֹרָֹת֑ ם  ִבְגֵדיֶה֖ י  ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת   ִציִצ֛
י ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו  ֹֽ ְול ם  ֹאָת֑ ם  ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ְיָי֔  ֶאת־ָּכל־ִמְצ֣וֹת  ּוְזַכְרֶּת֙ם  ֹא֗תֹו  ם  ּוְרִאיֶת֣  ְלִציִצ֒ת 
ם ֶאת־ָּכל־ ֲעִׂשיֶת֖ ַען ִּתְזְּכ֔רּו ַוֽ ם׃ מ ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ְלַבְבֶכ֙ם ְוַאֽ
ֶרץ ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  אִתי  הֹוֵצ֤ ר  ֲאֶׁש֨ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ְיָי֣  י  מא ֲאִנ֞ ם׃  ֵלאֹֽלֵהיֶכֽ ים  ְקדִֹׁש֖ ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ י   ִמְצֹוָת֑

ם׃ פ פ פ י ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ים ֲאִנ֖ אֹלִה֑ ם ֵלֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ ִים ִלֽ ִמְצַר֔

פרשת קרח

ֶלת ֶּבן־ֶּפ֖ ְו֥אֹון  ב  ֱאִליָא֛ ְּבֵנ֧י  ם  ֲאִביָר֜ ַוֽ ן  ְוָדָת֨ י  ֶּבן־ֵלִו֑ ת  ֶּבן־ְקָה֖ ר  ֶּבן־ִיְצָה֥ ֔קַֹרח  ח   טז א ַוִּיַּק֣
ה י ֵעָד֛ ִים ְנִׂשיֵא֥ ים ּוָמאָת֑ ל ֲחִמִּׁש֣ ים ִמְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ֲאָנִׁש֥ ה ַוֽ מּ֙ו ִלְפֵנ֣י ֹמֶׁש֔ ן׃ ב ַוָּיֻק֨  ְּבֵנ֥י ְראּוֵבֽ
י ִּכ֤ ַרב־ָלֶכ֒ם  ֲאֵלֶהם֘  ַוּֽיֹאְמ֣רּו  ן  ֲהרֹ֗ ל־ַאֽ ְוַעֽ ה  ַעל־ֹמֶׁש֣ ֲה֞לּו   ָּקֽ ג ַוִּיֽ ם׃  ַאְנֵׁשי־ֵׁשֽ ד  מֹוֵע֖ י   ְקִרֵא֥

׃ ל ְיָיֽ ְתַנְּׂש֖אּו ַעל־ְקַה֥ ם ְיָי֑ ּוַמּ֥דּוַע ִּתֽ ים ּוְבתֹוָכ֖ ֵעָד֙ה ֻּכָּל֣ם ְקדִֹׁש֔  ָכל־ָהֽ
ת ֶרן ְוִכְתבּוַא֥ ת ּ֖גֹ ם ִּכְתבּוַא֥ ּנּו ְוֶנְחַׁש֙ב ַלְלִוִּי֔ יְמֶכ֤ם ֶאת־ֶחְלּבֹ֙ו ִמֶּמ֔ ֲהִרֽ ם ַּבֽ ַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑  יח ל ְוָאֽ
ם ֶלף ֲעֽבַֹדְתֶכ֖ ם ֵח֥ ר הּו֙א ָלֶכ֔ י־ָׂשָכ֥ יְתֶכ֑ם ִּכֽ ם ּוֵבֽ ם ֹאתֹ֙ו ְּבָכל־ָמ֔קֹום ַאֶּת֖ ֲאַכְלֶּת֤  ֶקב׃ לא ַוֽ  ָיֽ



כהתיקון ליל שבועות – תורה

י ְבֵנֽי־ ּנּו ְוֶאת־ָקְדֵׁש֧ ם ֶאת־ֶחְלּ֖בֹו ִמֶּמ֑ יְמֶכ֥ ֲהִרֽ ְטא ַּבֽ א־ִתְׂש֤אּו ָעָלי֙ו ֵח֔ ֹֽ ד׃ לב ְול ְּב֥אֶֹהל מֹוֵעֽ
א ָתֽמּותּו׃ פ פ פ ֹ֥ א ְתַחְּל֖לּו ְול ֹ֥ ל ל ִיְׂשָרֵא֛

פרשת חקת

ר ה ְיָי֖ ֵלאֹמ֑ ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ ת ַהּתֹוָר֔ ן ֵלאֽמֹר׃ ב זֹ֚את ֻחַּק֣ ֲהרֹ֖ ל־ַאֽ ה ְוֶאֽ ר ְיָי֔ ֶאל־ֹמֶׁש֥  יט א ַוְיַדֵּב֣
ר ֲאֶׁש֛ ֔מּום  ין־ָּבּ֙ה  ֵאֽ ר  ֲאֶׁש֤ ה  ְּתִמיָמ֗ ה  ֲאֻדָּמ֜ ה  ָפָר֨ יָ֩ך  ֵאֶל֩ ְוִיְק֣חּו  ל  ִיְׂשָרֵא֗ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ר |   ַּדֵּב֣
ה ֲחֶנ֔ ַּמֽ יא ֹאָתּ֙ה ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלֽ ן ְוהֹוִצ֤ ּה ֶאל־ֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑ ם ֹאָת֔ יָה ֽעֹל׃ ג ּוְנַתֶּת֣ ה ָעֶל֖ א־ָעָל֥ ֹֽ  ל

יו׃ ּה ְלָפָנֽ ט ֹאָת֖  ְוָׁשַח֥
ְוֶאת־ ְוֶאת־ָּכל־ַעּ֖מֹו  ֹא֛תֹו  ִּתי  ָנַת֧  ְדָ֞ך  ְבָיֽ י  ִּכ֣ ֹא֔תֹו  א  ַאל־ִּתיָר֣ ֶאל־ֹמֶׁש֙ה  ְיָי֤  כ‡ לד ַוּ֨יֹאֶמר 

ב ְּבֶחְׁשּֽבֹון׃ לה ַוַּיּ֨כּו ֹא֤תֹו ר יֹוֵׁש֖ י ֲאֶׁש֥ ֱאֹמִר֔ ֶלְך ָהֽ יָת ְלִסיחֹן֙ ֶמ֣ ר ָעִׂש֗ ֲאֶׁש֣ יָת ּ֔לֹו ַּכֽ  ַאְר֑צֹו ְוָעִׂש֣
יְרׁ֖שּו ֶאת־ַאְרֽצֹו׃ כב א ַוִּיְס֖עּו ְּבֵנ֣י יד ַוִּיֽ יר־֖לֹו ָׂשִר֑ י ִהְׁשִאֽ  ְוֶאת־ָּבָני֙ו ְוֶאת־ָּכל־ַעּ֔מֹו ַעד־ִּבְלִּת֥

ן ְיֵרֽחֹו׃ ס ס ס ֶבר ְלַיְרֵּד֥ ב ֵמֵע֖ ְר֣בֹות מֹוָא֔ ֲחנּ֙ו ְּבַעֽ  ַּיֽ ל ַוֽ ִיְׂשָרֵא֑

פרשת בלק

ם ב ִמְּפֵנ֥י ָהָע֛ ָגר מֹוָא֜ י׃ ג ַוָּי֨ ֱאֹמִרֽ ל ָלֽ ה ִיְׂשָרֵא֖ ת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ק ֶּבן־ִצּ֑פֹור ֵא֛  כב ב ַוַּי֥ ְרא ָּבָל֖
ה ן ַעָּת֞ ב ֶאל־ִזְקֵנ֣י ִמְדָי֗ ל׃ ד ַוּ֨יֹאֶמר מֹוָא֜ ב ִמְּפֵנ֖י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ י ַרב־֑הּוא ַוָּי֣ ָקץ מֹוָא֔ ד ִּכ֣  ְמֹא֖
ֶלְך ק ֶּבן־ִצּ֛פֹור ֶמ֥ ה ּוָבָל֧ ת ֶי֣ ֶרק ַהָּׂשֶד֑ ינּו ִּכְל֣חְֹך ַהּׁ֔שֹור ֵא֖ יבֵֹת֔ ֲח֤כּו ַהָּקָה֙ל ֶאת־ָּכל־ְסִב֣  ְיַלֽ

וא׃ ת ַהִהֽ ב ָּבֵע֥  ְלמֹוָא֖
ְּבָיֽדֹו׃ ַמח  רֹ֖ ח  ַוִּיַּק֥ ה  ֵעָד֔ ָהֽ ִמּ֣תֹוְך  ָק֙ם  ַוָּי֨ ן  ַהּכֵֹה֑ ֲה֖רֹן  ן־ַאֽ ֶּבֽ ר  ֶּבן־ֶאְלָעָז֔ יְנָח֙ס  ִּפֽ ְרא   כ‰ ז ַוַּי֗
ְוֶאת־ ל  ִיְׂשָרֵא֔ יׁש  ִא֣ ת  ֵא֚ ם  ֶאת־ְׁשֵניֶה֔ ַוִּיְדקֹ֙ר  ה  ֶאל־ַהֻּקָּב֗ ל  יׁש־ִיְׂשָרֵא֜ ִאֽ ר  ַאַח֨ ָּי֠בֹא  ח ַו֠
ה ה ַאְרָּבָע֥ ים ַּבַּמֵּגָפ֑ ְה֕יּו ַהֵּמִת֖ ל׃ ט ַוִּיֽ ל ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ה ֵמַע֖ ָעַצ֙ר ַהַּמֵּגָפ֔ ּה ַוֵּתֽ ה ֶאל־ֳקָבָת֑ ִאָּׁש֖  ָהֽ

ֶלף׃ פ פ פ ים ָאֽ ְוֶעְׂשִר֖

פרשת פינחס

יב ֶאת־ֲחָמִתי֙ ן ֵהִׁש֤ ן ַהּכֵֹה֗ ֲהרֹ֣ ר ֶּבן־ַאֽ ס ֶּבן־ֶאְלָעָז֜ יְנָח֨ ה ֵּלאֽמֹר׃ יא ִּפֽ ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥  כ‰ י ַוְיַדֵּב֥
י׃ ְּבִקְנָאִתֽ ל  ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ יִתי  א־ִכִּל֥ ֹֽ ְול ם  ְּבתֹוָכ֑ י  ֶאת־ִקְנָאִת֖ ְּבַקְנ֥אֹו  ל  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔ ל   ֵמַע֣

י ָׁשֽלֹום׃ ן ֛לֹו ֶאת־ְּבִריִת֖ י ֹנֵת֥ ן ֱא֑מֹר ִהְנִנ֨  יב ָלֵכ֖
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ְהֶי֣ה ֶדׁ֙ש ִיֽ ְקָרא־קֹ֨ ֻב֖עֵֹתיֶכ֑ם ִמֽ יָי֔ ְּבָׁשֽ ה ֲחָדָׁש֙ה ַלֽ ם ִמְנָח֤ יְבֶכ֜ ים ְּבַהְקִר֨  כח כו ּוְב֣יֹום ַהִּבּכּוִר֗
ְּבֵנֽי־ ים  ָּפִר֧ יָי֔  ַלֽ ַח֙  ִניחֹ֨ יַח  ְלֵר֤ ה  עֹוָל֜ ם  כז ְוִהְקַרְבֶּת֨ ֲעֽׂשּו׃  ַתֽ א  ֹ֥ ל ה  ֲעבָֹד֖ אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ם  ָלֶכ֔
ֶמן ַבָּׁש֑ ְּבלּוָל֣ה  ֶלת  סֹ֖ ם  ְנָחָת֔ כח ּוִמ֨ ה׃  ָׁשָנֽ ְּבֵנ֥י  ים  ְכָבִׂש֖ ה  ִׁשְבָע֥ ד  ֶאָח֑ ִיל  ַא֣  ִים  ְׁשַנ֖ ר   ָב ָק֛
ֶבׂש ַלֶּכ֖ ִעָּׂש֔רֹון  כט ִעָּׂשרֹון֙  ד׃  ֶאָחֽ ָהֽ ִיל  ָלַא֖ ים  ֶעְׂשרִֹנ֔ ְׁשֵני֙  ד  ֶאָח֔ ָהֽ ר  ַלָּפ֣ ֶעְׂשרִֹני֙ם  ה   ְׁשֹלָׁש֤
יד ת ַהָּתִמ֛ ד עַֹל֧ ם׃ לא ִמְּלַב֞ ר ֲעֵליֶכֽ ד ְלַכֵּפ֖ ים ֶאָח֑ יר ִעִּז֖ ים׃ ל ְׂשִע֥ ת ַהְּכָבִׂשֽ ד ְלִׁשְבַע֖ ֶאָח֑  ָהֽ

ם׃ פ ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ ְהֽיּו־ָלֶכ֖ ם ִיֽ ֲעׂ֑שּו ְּתִמיִמ֥ ּוִמְנָח֖תֹו ַּתֽ
ם לו ְוִהְקַרְבֶּת֨ ֲעֽׂשּו׃  ַתֽ א  ֹ֥ ל ה  ֲעבָֹד֖ אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ִּתֽ ֶרת  ֲעֶצ֖ י  ַהְּׁשִמיִנ֔  כט לה ַּבּיֹו֙ם 
ם׃ ְּתִמיִמֽ ה  ִׁשְבָע֖ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה  ים  ְּכָבִׂש֧ ד  ֶאָח֑ ִיל  ַא֣ ד  ֶאָח֖ ר  ַּפ֥ יָי֔  ַלֽ ַח֙  ִניחֹ֨ יַח  ֵר֤ ה  ִאֵּׁש֨ ה   עָֹל֜
ד את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ ט׃ לח ּוְׂשִע֥ ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר֖ ִיל ְוַלְּכָבִׂש֛ ר ָלַא֧ ם ַלָּפ֨ ם ְוִנְסֵּכיֶה֗  לז ִמְנָחָת֣
ם ד ִמִּנְדֵריֶכ֜ יָי֖ ְּבֽמֹוֲעֵדיֶכ֑ם ְלַב֨ ֲעׂ֥שּו ַלֽ ֶּלה ַּתֽ ּה׃ לט ֵא֛ ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת֖  ִמְּלַב֙ד עַֹל֣ת ַהָּתִמ֔
ֶאל־ְּבֵנ֣י ה  ֹמֶׁש֖ ú א ַוּ֥יֹאֶמר  ם׃  ּוְלַׁשְלֵמיֶכֽ ם  ּוְלִנְסֵּכיֶכ֖ ם  ּוְלִמְנ֣חֵֹתיֶכ֔ ְלעֹֹֽלֵתיֶכ֙ם  ם   ְוִנְדֽבֵֹתיֶכ֗

ה׃ פ פ פ ה ְיָי֖ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ל ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ ל ְּככֹ֛ ִיְׂשָרֵא֑

פרשת מטות

׃ ג ִאיׁ֩ש ה ְיָיֽ ר ִצָּו֥ ר ֲאֶׁש֖ ל ֵלא֑מֹר ֶז֣ה ַהָּדָב֔ י ַהַּמּ֔טֹות ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ר ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ָראֵׁש֣  ú ב ַוְיַדֵּב֤
א ל ְּדָב֑רֹו ְּכָכל־ַהּיֵֹצ֥ א ַיֵח֖ ֹ֥ ַבע ְׁשֻבָע֙ה ֶלְא֤סֹר ִאָּס֙ר ַעל־ַנְפׁ֔שֹו ל יָי֗ ֽאֹו־ִהָּׁש֤ ֶדר ַלֽ ר ֶנ֜ י־ִיּדֹ֨  ִּכֽ

יָה׃ יָה ִּבְנֻעֶרֽ ית ָאִב֖ ר ְּבֵב֥ ה ִאָּס֛ ְסָר֥ יָי֑ ְוָאֽ  ֶדר ַלֽ ר ֶנ֖ י־ִתּדֹ֥ ה ִּכֽ ה׃ ד ְוִאָּׁש֕ ֲעֶׂשֽ יו ַיֽ  ִמִּפ֖
ְך ָהַל֔ ֶּבן־ְמַנֶּׁש֙ה  יר  מא ְוָיִא֤ ּה׃  ָּבֽ ַוֵּיֶׁ֖שב  ה  ֶּבן־ְמַנֶּׁש֑ יר  ְלָמִכ֖ ד  ֶאת־ַהִּגְלָע֔ ֹמֶׁש֙ה  ן   úב מ ַוִּיֵּת֤
ְוֶאת־ ֶאת־ְקָנ֖ת  ַוִּיְלּ֥כֹד  ְך  ָהַל֔ מב ְו֣נַֹבח  יר׃  ָיִאֽ ַחּ֥וֹת  ן  ֶאְתֶה֖ א  ַוִּיְקָר֥ ם  ֵתיֶה֑ ֶאת־ַחּֽוֹ ד  ַוִּיְלּכֹ֖

א ָל֦ה ֖נַֹבח ִּבְׁשֽמֹו׃ פ פ פ יָה ַוִּיְקָר֧ ְּבֹנֶת֑

פרשת מסעי

ן׃ ֲהרֹֽ ה ְוַאֽ ם ְּבַיד־ֹמֶׁש֖ ִים ְלִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ְצ֛אּו ֵמֶא֥ ר ָיֽ ל ֲאֶׁש֥ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ֶּלה ַמְסֵע֣  ú‚ א ֵא֜
ם׃ ג ַוִּיְס֤עּו ֵאיֶהֽ ם ְלמֹוָצֽ ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖ י ְיָי֑ ְוֵא֥ ם ַעל־ִּפ֣ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ֵאיֶה֛ ה ֶאת־מֹוָצֽ  ב ַוִּיְכּ֨תֹב ֹמֶׁש֜
ְצ֤אּו ַסח ָיֽ ת ַהֶּפ֗ ֳחַר֣ ָּמֽ ִראׁ֑שֹון ִמֽ ר ֖יֹום ַל֣חֶֹדׁש ָהֽ ה ָעָׂש֛ ֲחִמָּׁש֥ ִראׁ֔שֹון ַּבֽ ֶדׁש ָהֽ ַרְעְמֵס֙ס ַּבחֹ֣  ֵמֽ

ִים׃ ה ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ִמְצָרֽ  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ְּבָי֣ד ָרָמ֔
ים׃ ן ְלָנִׁשֽ ד ִלְבֵנ֥י ֽדֵֹדיֶה֖ ה ְּב֣נֹות ְצָלְפָח֑ ה ְוֹנָע֖ ה ּוִמְלָּכ֛ ה ְוָחְגָל֧ יָנה ַמְחָל֣ה ִתְרָצ֗ ְהֶי֜  úו יא ַוִּתֽ
ן׃ ַחת ֲאִביֶהֽ ה ִמְׁשַּפ֥ ן ַעל־ַמֵּט֖ ֲחָלָת֔ ים ַוְּתִהי֙ ַנֽ ף ָה֣יּו ְלָנִׁש֑ ה ֶבן־יֹוֵס֖ ת ְּבֵנֽי־ְמַנֶּׁש֥ ִּמְׁשְּפחֹ֛  יב ִמֽ
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ת ְרבֹ֣ ְּבַעֽ ל  ִיְׂשָרֵא֑ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ה  ְּבַיד־ֹמֶׁש֖ ְיָי֧  ִצָּו֧ה  ר  ֲאֶׁש֨ ים  ְוַהִּמְׁשָּפִט֗ (ֻהָת)  ַהִּמְצ֞וֹת  ֶּלה   יג ֵא֣
ן (ֻיןָ ) ְיֵרֽחֹו׃ חזק אניד ל ַיְרֵּד֥ ב ַע֖ מֹוָא֔

פרשת דברים

ֲעָרָב֩ה ָּבֽ ר  ַּבִּמְדָּב֡ ן  ַהַּיְרֵּד֑ ֶבר  ְּבֵע֖ ל  ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔ ֹמֶׁש֙ה  ר  ִּדֶּב֤ ר  ֲאֶׁש֨ ים  ַהְּדָבִר֗ ֶּלה   ‡ א ֵא֣
ֶרְך ֶּד֖ ב  חֵֹר֔ ֵמֽ יֹו֙ם  ר  ָעָׂש֥ ד  ב ַאַח֨ ב׃  ָזָהֽ י  ְוִד֥ ֲחֵצ֖רֹת  ַוֽ ן  ְוָלָב֥ ין־ּ֛תֶֹפל  ּוֵבֽ ן  ין־ָּפאָר֧ ֵּבֽ ֜סּוף   ֨מֹול 
ד ַל֑חֶֹדׁש ר ֖חֶֹדׁש ְּבֶאָח֣ י־ָעָׂש֥ ה ְּבַעְׁשֵּתֽ ים ָׁשָנ֔  ְיִהי֙ ְּבַאְרָּבִע֣ ַע׃ ג ַוֽ ׁש ַּבְרֵנֽ ד ָקֵד֥ יר ַע֖  ַהר־ֵׂשִע֑

ם׃ ר ִצָּו֧ה ְיָי֧ ֹא֖תֹו ֲאֵלֶהֽ ֠כֹל ֲאֶׁש֨ ל ְּכ֠ ר ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔  ִּדֶּב֤
ן ר ְיָי֧ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם ֹנֵת֥ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ם ֶאת־ָהָא֕  ְרׁ֣שּו ַגם־ֵה֔ ֲאֵחיֶכם֘ ָּכֶכ֒ם ְוָיֽ יַח ְיָי֥ | ַלֽ ד ֲאֶׁשר־ָיִנ֨  ‚ כ ַע֠
יִתי ִצֵּו֔ כא ְוֶאת־ְיהֹוׁ֣שּוַע  ם׃  ָלֶכֽ ִּתי  ָנַת֖ ר  ֲאֶׁש֥ יֻרָּׁש֔תֹו  ִלֽ יׁש  ִא֚ ם  ְוַׁשְבֶּת֗ ן  ַהַּיְרֵּד֑ ֶבר  ְּבֵע֣ ם   ָלֶה֖
ֶּלה ים ָהֵא֔ ה ְיָי֤ ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ִלְׁשֵני֙ ַהְּמָלִכ֣ ר ָעָׂש֜ רֹ֗אֹת ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ וא ֵלא֑מֹר ֵעיֶנ֣יָך ָהֽ ת ַהִה֖  ָּבֵע֥
ם ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ְיָי֣  י  ִּכ֚ יָר֑אּום  ִּתֽ א  ֹ֖ כב ל ָּמה׃  ָׁשֽ ר  עֵֹב֥ ה  ַאָּת֖ ר  ֲאֶׁש֥ ְלָכל־ַהַּמְמָל֔כֹות  ְיָי֙  ה  ֲעֶׂש֤ ן־ַיֽ  ֵּכֽ

ם׃ ס ס ס ם ָלֶכֽ ֖הּוא ַהִּנְלָח֥

פרשת ואתחנן

ִחּ֨לֹוָת֙ ְלַהְר֣אֹות ה ַהֽ ים} ַאָּת֤ וא ֵלאֽמֹר׃ כד ֲאדָֹנ֣י ֱיִי֗ {הקריאה׃ ֱאֹלִה֗ ת ַהִה֖  ן ֶאל־ְיָי֑ ָּבֵע֥ ֶאְתַחַּנ֖  ‚ כג ָוֽ
ה ֲעֶׂש֥ ֲאֶׁשר־ַיֽ ֶרץ  ּוָבָא֔ ִים  ַּבָּׁשַמ֣ ִמי־ֵא֙ל  ר  ֲאֶׁש֤ ה  ֲחָז ָק֑ ַהֽ  ְדָ֖ך  ְוֶאת־ָיֽ ת־ָּגְדְלָ֔ך  ֶא֨ ת־ַעְבְּדָ֔ך   ֶאֽ
ן ֶבר ַהַּיְרֵּד֑ ר ְּבֵע֣ ה ֲאֶׁש֖ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת־ָהָא֣ ָך׃ כה ֶאְעְּבָרה־ָּנ֗ יָך ְוִכְגֽבּורֶֹתֽ ֲעֶׂש֖  ְכַמֽ

ר ַהּ֛טֹוב ַהֶּז֖ה ְוַהְּלָבֽנֹן׃  ָהָה֥
ְוֶאת־ ים  ֻחִּק֣ ֶאת־ַהֽ ִיְׂשָרֵא֙ל  ע  ְׁשַמ֤ ם  ֲאֵלֶה֗ ַוּ֣יֹאֶמר  ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל֒  ֹמֶׁש֘ה  א  ‰ א ַוִּיְקָר֣

ם׃ ב ְיָי֣ ֲעׂשָֹתֽ ם ַלֽ ם ּוְׁשַמְרֶּת֖ ם ֹאָת֔ ם ַהּ֑יֹום ּוְלַמְדֶּת֣ ר ְּבָאְזֵניֶכ֖ י ּדֵֹב֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ים ֲאֶׁש֧  ַהִּמְׁשָּפִט֔
י ִּכ֣ ַהּ֑זֹאת  ית  ֶאת־ַהְּבִר֣ ְיָי֖  ת  ָּכַר֥ ינּו  ֶאת־ֲאבֵֹת֔ א  ֹ֣ ג ל ב׃  ְּבחֵֹרֽ ית  ְּבִר֖ נּו  ִעָּמ֛ ת  ָּכַר֥ ינּו   ֱאֹלֵה֗
ר ִמּ֥תֹוְך ר ְיָי֧ ִעָּמֶכ֛ם ָּבָה֖ ים ִּדֶּב֨ ים׃ ד ָּפִנ֣ים | ְּבָפִנ֗ נּו ַחִּיֽ ֶּלה ֛פֹה ַהּ֖יֹום ֻּכָּל֥ ְחנּו ֵא֥ נּו ֲאַנ֨  ִאָּת֔
ְיֵראֶת֙ם י  ִּכ֤ ְיָי֑  ר  ֶאת־ְּדַב֣ ם  ָלֶכ֖ יד  ְלַהִּג֥ וא  ַהִה֔ ת  ָּבֵע֣ יֵניֶכ֙ם  ּוֵבֽ ין־ְיָי֤  ֵּבֽ ד  עֵֹמ֨ י  ֹנִכ֠ ֽ ה ָא֠ ׁש׃   ָהֵאֽ
ֶרץ ֵמֶא֥ יָך  ֽהֹוֵצאִת֛ ר  ֲאֶׁש֧ יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיָי֣  י  ֹנִכ֖ ו ָאֽ ר׃ ס   ֵלאֹמֽ ר  ָּבָה֖ ם  א־ֲעִליֶת֥ ֹֽ ְול ׁש  ָהֵא֔  ִמְּפֵנ֣י 
ֶס֙ל ה ְלָ֥ך ֶפ֨ ֲעֶׂש֨ י׃ ח לֹא־ַתֽ ים ַעל־ָּפָנֽ ים ֲאֵחִר֖ ְהֶי֥ה ְלָ֛ך ֱאֹלִה֥ ים׃ ז לֹא־ִיֽ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥  ִמְצַר֖
ֶרץ׃ ָלָאֽ ַחת  ִמַּת֥ ִים  ַּבַּמ֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַוֽ ַחת  ִמָּת֑ ֶרץ  ָּבָא֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַוֽ ַעל  ִמַּמ֔ ִי֙ם  ַּבָּׁשַמ֨ ר  ֲאֶׁש֤ ה   ָּכל־ְּתמּוָנ֔
ָא֧בֹות ן  ֲע֨וֹ ד  ֵק֠ ֹּפ֠ א  ַקָּנ֔ ל  ֵא֣ יָ֙ך  ֱאֹלֶה֨ ְיָי֤  י  ֹנִכ֞ ָאֽ י  ִּכ֣ ם  ָעְבֵד֑ ָתֽ א  ֹ֣ ְול ם  ָלֶה֖ ֲחֶו֥ה  א־ִתְׁשַּתֽ ֹֽ  ט ל
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י ּוְלֽׁשְֹמֵר֥ י  ְלֽאֲֹהַב֖ ים  ֲאָלִפ֑ ַלֽ ֶסד  ֶח֖ י ְו֥עֶֹׂשה  י׃  ְלֽׂשְֹנָאֽ ים  ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ים  ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥  ַעל־ָּבִנ֛ים 
ת ֲאֶׁשר־ א ְיַנֶּק֙ה ְיָי֔ ֵא֛ ֹ֤ י ל ְוא ִּכ֣ יָך ַלָּׁש֑ ם־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ א ֶאת־ֵׁשֽ א ִתָּׂש֛ ֹ֥ י}׃ ס  יא ל מצותו {ִמְצֹוָתֽ
יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ְיָי֥  ִצְּוָ֖ך  ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ְלַקְּדׁ֑שֹו  ת  ַהַּׁשָּב֖ ֶאת־֥יֹום  יב ָׁש֛מֹור  ְוא׃ ס   ַלָּׁשֽ ֶאת־ְׁש֖מֹו  א   ִיָּׂש֥
לֹא־ יָך  ֱאֹלֶה֑ יָי֣  ַלֽ ת  ַׁשָּב֖ י  ַהְּׁשִביִע֔ יד ְויֹו֙ם  ָך׃  ָּכל־ְמַלאְכֶּתֽ יָת  ְוָעִׂש֖ ד  ֲעבֹ֔ ַּתֽ ָיִמי֙ם  ֶׁשת  יג ֵׁש֤

ָך ֲחֽמְֹרָ֙ך ְוָכל־ְּבֶהְמֶּת֔ ָך ְוֽׁשֹוְרָ֤ך ַוֽ ֲאָמֶת֗ ָך ְוַעְבְּדָֽך־ַוֽ ה | ּוִבְנָֽך־ּוִבֶּת֣ ה ַאָּת֣ ה ָכל־ְמָלאָכ֜ ֲעֶׂש֨  ַתֽ
ֶרץ יָת֙ ְּבֶא֣ ֶבד ָהִי֨ י ֶע֤ ַכְרָּת֗ ִּכ֣ ְתָ֖ך ָּכֽמֹוָך׃ טו ְוָזֽ ֲאָמֽ ַען ָי֛נּוַח ַעְבְּדָ֥ך ַוֽ יָך ְלַמ֗ ר ִּבְׁשָעֶר֔  ְרָ֙ך ֲאֶׁש֣  ְוֵגֽ
ֲעׂ֖שֹות יָך ַלֽ ן ִצְּוָ֙ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ה ּוִבְז֣רַֹע ְנטּוָי֑ה ַעל־ֵּכ֗ ם ְּבָי֥ד ֲחָז ָק֖ יָ֙ך ִמָּׁש֔ ֲאָ֜ך ְיָי֤ ֱאֹלֶה֨ ִים ַוּיִֹצ֨  ִמְצַר֔
ן ֲאִריֻכ֣ ַען | ַיֽ יָך ְלַמ֣ ר ִצְּוָ֖ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֑ ֲאֶׁש֥ ָך ַּכֽ יָ֙ך ְוֶאת־ִאֶּמ֔ ד ֶאת־ָאִב֨ ת׃ ס  טז ַּכֵּב֤  ֶאת־֥יֹום ַהַּׁשָּבֽ
א ֹ֣ ח ס  ְול ִתְרַצ֖ א  ֹ֥ יז ל ְך׃ ס   ָלֽ ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיָי֥  ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל  ַע֚ ְך  ָל֔ ִי֣יַטב  ַען֙  ּוְלַמ֨ יָך   ָיֶמ֗
א ֹ֨ ָך ס  ְול ֶׁשת ֵרֶע֑ א ַתְח֖מֹד ֵא֣ ֹ֥ ְוא׃ ס יח ְול ד ָׁשֽ ֲעָ֖ך ֵע֥ ֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ב ס  ְולֹא־ַתֽ א ִתְגנֹ֔ ֹ֣ ף ס  ְול  ִתְנָא֑
ת־ יט ֶאֽ ָך׃ ס   ְלֵרֶעֽ ר  ֲאֶׁש֥ ְו֖כֹל  ֲחֹמ֔רֹו  ַוֽ ׁשֹו֣רֹו  ֲאָמתֹ֙ו  ַוֽ ְוַעְבּ֤דֹו  הּו  ָׂשֵד֜ ָך  ֵרֶע֗ ית  ֵּב֣ ה  ִתְתַאֶּו֜
ל ֥קֹול ָּג֖דֹול ֲעָרֶפ֔ ָעָנ֣ ן ְוָהֽ ר ִמּ֤תֹוְך ָהֵאׁ֙ש ֶהֽ ם ָּבָה֗ ֶּלה ִּדֶּב֩ר ְיָי֨ ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכ֜ ים ָהֵא֡  ַהְּדָבִר֣
י ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ם ֶאת־ַהּקֹו֙ל ִמּ֣תֹוְך י׃ כ ַוְיִה֗  ִּיְּתֵנ֖ם ֵאָלֽ ים ַוֽ ם ַעל־ְׁשֵני֙ ֻל֣חֹת ֲאָבִנ֔  ִּיְכְּתֵב֗ ף ַוֽ א ָיָס֑ ֹ֣  ְול
כא ַוּֽתֹאְמ֗רּו ם׃  ְוִזְקֵניֶכֽ ם  ִׁשְבֵטיֶכ֖ י  ָּכל־ָראֵׁש֥ י  ֵאַל֔ ַוִּתְקְר֣בּון  ׁש  ָּבֵא֑ ר  ּבֵֹע֣ ר  ְוָהָה֖  ַה֔חֶֹׁשְך 
ַהֶּז֙ה ַהּ֤יֹום  ׁש  ָהֵא֑ ִמּ֣תֹוְך  ְענּו  ָׁשַמ֖ ְוֶאת־קֹ֥לֹו  ְוֶאת־ָּגְד֔לֹו  ֶאת־ְּכבֹ֣דֹו  ינּ֙ו  ֱאֹלֵה֨ ְיָי֤  נּו  ֶהְרָא֜ ן   ֵה֣
ה ׁש ַהְּגדָֹל֖ נּו ָהֵא֥ י ֽתֹאְכֵל֔ י׃ כב ְוַעָּת֙ה ָלָּ֣מה ָנ֔מּות ִּכ֣ ם ָוָחֽ ָאָד֖ ים ֶאת־ָהֽ ר ֱאֹלִה֛ י־ְיַדֵּב֧ ינּו ִּכֽ  ָרִא֔
ר י ָכל־ָּבָׂש֡ י ִמ֣ ְתנּו׃ כג ִּכ֣ ינּו ֖עֹוד ָוָמֽ ְׁש֠מַֹע ֶאת־֨קֹול ְיָי֧ ֱאֹלֵה֛ ְחנּו ִל֠ ים | ֲאַנ֗  ַהּ֑זֹאת ִאם־ֽיְֹסִפ֣
ע ּֽוֲׁשָמ֔ ַאָּת֙ה  ב  כד ְקַר֤ ַוֶּיִֽחי׃  ָּכ֖מֹנּו  ׁש  ִמּֽתֹוְך־ָהֵא֛ ר  ְמַדֵּב֧ ים  ַחִּי֜ ים  ֱאֹלִה֨ קֹו֩ל  ע  ָׁשַמ֣ ר   ֲאֶׁש֣
ינּו ֱאֹלֵה֛ ְיָי֧  ר  ְיַדֵּב֜ ר  ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת  ינּו  ֵאֵל֗ ר  ְּתַדֵּב֣ ְּת |  ְוַא֣ ינּו  ֱאֹלֵה֑ ְיָי֣  ר  יֹאַמ֖ ר  ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת   ֵא֛
י ֵאַל֗ ְיָי֜  ַוּ֨יֹאֶמר  י  ֵאָל֑ ם  ְּבַדֶּבְרֶכ֖ ם  ִּדְבֵריֶכ֔ ֶאת־֣קֹול  ְיָי֙  ע  כה ַוִּיְׁשַמ֤ ינּו׃  ְוָעִׂשֽ ְענּו  ְוָׁשַמ֥ יָך   ֵאֶל֖
ן י־ִיֵּת֡ רּו׃ כו ִמֽ ר ִּדֵּבֽ יבּו ָּכל־ֲאֶׁש֥ יָך ֵהיִט֖ ר ִּדְּב֣רּו ֵאֶל֔ ם ַהֶּז֙ה ֲאֶׁש֣ י ָהָע֤ ְעִּתי ֶאת־֨קֹול ִּדְבֵר֜ ַמ֠  ָׁש֠
ם ב ָלֶה֛ ַען ִייַט֥ ים ְלַמ֨ י ָּכל־ַהָּיִמ֑ י ְוִלְׁש֥מֹר ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוַת֖ ה ֹאִת֛ ם ְלִיְרָא֥ ה ָלֶה֗ ם ֶז֜  ְוָהָי֩ה ְלָבָב֨
ִעָּמִדי֒ ֲע֣מֹד  ֹּפ֘ה  ה  כח ְוַאָּת֗ ם׃  ֳהֵליֶכֽ ְלָאֽ ם  ָלֶכ֖ ׁ֥שּובּו  ם  ָלֶה֑ ֱא֣מֹר  ְך  כז ֵל֖ ם׃  ְלעָֹלֽ ם   ְוִלְבֵניֶה֖
ֶרץ ָבָא֔ ְוָעׂ֣שּו  ם  ְּתַלְּמֵד֑ ר  ֲאֶׁש֣ ים  ְוַהִּמְׁשָּפִט֖ ים  ֻחִּק֥ ְוַהֽ ָּכל־ַהִּמְצָו֛ה  ת  ֵא֧ יָך  ֵאֶל֗ ה  ֲאַדְּבָר֣  ַוֽ
ם ֶאְתֶכ֑ם ר ִצָּו֛ה ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכ֖ ֲאֶׁש֥ ֲעׂ֔שֹות ַּכֽ ם ַלֽ ּה׃ כט ּוְׁשַמְרֶּת֣ ם ְלִרְׁשָּתֽ ן ָלֶה֖ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ  ֲאֶׁש֧
ַען ְלַמ֤ ֵּתֵל֑כּו  ם  ֶאְתֶכ֖ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם  ְיָי֧  ה  ִצָּו֜ ר  ֲאֶׁש֨ ֶרְך  ל ְּבָכל־ַהֶּד֗ ּוְׂשֽמֹאל׃  ין  ָיִמ֥ רּו  ָתֻס֖ א  ֹ֥  ל
ֻחִּקי֙ם ַהֽ ה  ַהִּמְצָו֗ ו א ְו֣זֹאת  יָרֽׁשּון׃  ִּתֽ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ָּבָא֖ ים  ָיִמ֔ ם  ֲאַרְכֶּת֣ ְוַהֽ ם  ָלֶכ֔ ְו֣טֹוב  ְחיּון֙   ִּתֽ
ים ם ֽעְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֲעׂ֣שֹות ָּבָא֔ ד ֶאְתֶכ֑ם ַלֽ ם ְלַלֵּמ֣ ר ִצָּו֛ה ְיָי֥ ֱאֹֽלֵהיֶכ֖ ים ֲאֶׁש֥  ְוַהִּמְׁשָּפִט֔
ר ֲאֶׁש֣ ּוִמְצֹוָתי֘ו  יו  ֶאת־ָּכל־ֻחּקָֹת֣ ְׁש֠מֹר  ִל֠ יָך  ֱאֹלֶה֗ ֶאת־ְיָי֣  א  ִּתיָר֜ ַען  ב ְלַמ֨ ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה   ָׁש֖
ַמְעָּת֤ ִיְׂשָרֵא֙ל יָך׃ ג ְוָׁשֽ ן ָיֶמֽ ֲאִרֻכ֥ ַען ַיֽ י ַחֶּי֑יָך ּוְלַמ֖ ָך֒ ַאָּת֙ה ּוִבְנָ֣ך ּוֶבן־ִּבְנָ֔ך ּ֖כֹל ְיֵמ֣ י ְמַצֶּו֒ ֹנִכ֣  ָאֽ
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ְך יָ֙ך ָל֔ י ֲאבֶֹת֨ ר ְיָי֜ ֱאֹלֵה֤ ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ר ִּתְרּ֖בּון ְמ֑אֹד ַּכֽ ֲאֶׁש֥ ב ְלָ֔ך ַוֽ ֲעׂ֔שֹות ֲאֶׁש֙ר ִייַט֣ ַמְרָּת֣ ַלֽ  ְוָׁשֽ
יָך ת ְיָי֣ ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ד׃ ה ְוָא֣ ינּו ְיָי֥ | ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאֹלֵה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ׁש׃ פ  ד ְׁשַמ֖ ת ָחָל֖ב ּוְדָבֽ ֶרץ ָזַב֥  ֶא֛
י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום ֹנִכ֧ ר ָאֽ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗ ָך׃ ו ְוָה֞יּו ַהְּדָבִר֣ ְבָ֥ך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך ּוְבָכל־ְמאֶֹדֽ  ְּבָכל־ְלָבֽ
ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ֶרְך  ַבֶּד֔ ּוְבֶלְכְּתָ֣ך  ָ֙ך  ְּבֵביֶת֨ ְּבִׁשְבְּתָ֤ך  ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖  יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ז ְוִׁשַּנְנָּת֣ ָך׃   ַעל־ְלָבֶבֽ
ַעל־ְמֻז֥זֹות ם  ט ּוְכַתְבָּת֛ ֵעיֶנֽיָך׃  ין  ֵּב֥ ְלֽטָֹט֖פֹת  ְוָה֥יּו  ָך  ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות  ם  ח ּוְקַׁשְרָּת֥ ָך׃   ּוְבקּוֶמֽ

יָך׃ ס ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ  ֵּביֶת֖
יו ְלֽאֲֹהָב֛ ֶסד  ְוַהֶח֗ ית  ַהְּבִר֣ ר  ׁשֵֹמ֧ ן  ֱאָמ֔ ֶּנֽ ַהֽ ָהֵא֙ל  ים  ֱאֹלִה֑ ָהֽ ֣הּוא  יָך  ֱאֹלֶה֖ י־ְיָי֥  ִּכֽ  ז ט ְוָי֣ ַדְעָּת֔ 
א ְיַאֵח֙ר ֹ֤ ֲאִבי֑דֹו ל יו ֶאל־ָּפָנ֖יו ְלַהֽ ֶלף ּֽדֹור׃ י ּוְמַׁשֵּל֧ם ְלֽׂשְֹנָא֛ יו} ְלֶא֥ י מצותו {ִמְצֹוָת֖  ּוְלֽׁשְֹמֵר֥
ים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֗ ים  ֻחִּק֣ ְוֶאת־ַהֽ ה  ֶאת־ַהִּמְצָו֜ ַמְרָּת֨  יא ְוָׁשֽ ְיַׁשֶּלם־ֽלֹו׃  ֶאל־ָּפָנ֖יו  ְנ֔אֹו   ְלׂשֹ֣

ם׃ פ פ פ ֲעׂשֹוָתֽ י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום ַלֽ ֹנִכ֧ ר ָאֽ ֲאֶׁש֨

פרשת עקב

ם ְוָׁשַמ֩ר ְיָי֨ ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ם ַוֽ ֶּלה ּוְׁשַמְרֶּת֥ ת ַהִּמְׁשָּפִטי֙ם ָהֵא֔ ֶקב ִּתְׁשְמ֗עּון ֵא֤  ז יב ְוָהָי֣ה | ֵע֣
ָך ַרְכָ֖ך ְוִהְרֶּב֑ ְבָ֔ך ּוֵבֽ ֲאֵה֣ יָך׃ יג ַוֽ ֲאבֶֹתֽ ע ַלֽ ר ִנְׁשַּב֖ ֶסד ֲאֶׁש֥ ת־ַהְּבִרי֙ת ְוֶאת־ַהֶח֔ יָך ְלָ֗ך ֶאֽ  ֱאֹלֶה֜
ָך יָ֙ך ְוַעְׁשְּת֣רֹת צֹאֶנ֔ ָך ְׁשַגר־ֲאָלֶפ֨ ְנָ֜ך ְוִתיֽרְֹׁשָ֣ך ְוִיְצָהֶר֗ ָך ְּדָג֨ ְדָמֶת֠ י־ַא֠ י־ִבְטְנָ֣ך ּוְפִרֽ ְך ְּפִרֽ  ּוֵבַר֣
ְהֶי֥ה לֹא־ִיֽ ים  ַעִּמ֑ ִמָּכל־ָהֽ ְהֶי֖ה  ִּתֽ יד ָּב֥רּוְך  ְך׃  ָלֽ ֶתת  ָל֥ יָך  ֲאבֶֹת֖ ַלֽ ע  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל   ַע֚
ר ים ֲאֶׁש֣ ָרִע֜ ִים ָהֽ יר ְיָי֧ ִמְּמָ֖ך ָּכל־֑חִֹלי ְוָכל־ַמְדֵו֩י ִמְצַר֨ ָך׃ טו ְוֵהִס֧ ה ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ֲעָקָר֖ ר ַוֽ  ְבָ֛ך ָע ָק֥
יָ֙ך ר ְיָי֤ ֱאֹלֶה֨ ים ֲאֶׁש֨ ַעִּמ֗ ַכְלָּת֣ ֶאת־ָּכל־ָהֽ יָך׃ טז ְוָאֽ ְך ּוְנָתָנ֖ם ְּבָכל־ֽׂשְֹנֶאֽ א ְיִׂשיָמ֙ם ָּב֔ ֹ֤ ְעָּת ל  ָיַד֗

ְך׃ ס ׁש ֖הּוא ָלֽ י־מֹו ֵק֥ ם ִּכֽ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ֱאֹ֣לֵהיֶה֔ א ַתֽ ֹ֤ ם ְול יְנָ֖ך ֲעֵליֶה֑ א־ָת֥חֹוס ֵעֽ ֹֽ ְך ל ן ָל֔   ֹנֵת֣
ָלֶלֶ֤כת יָך  ֱאֹלֶה֜ ֶאת־ְיָי֨  ה  ִיְרָא֠ ִאם־ְל֠ י  ִּכ֣ ְך  ִעָּמ֑ ֵמֽ ל  ׁשֵֹא֖ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ה  ָמ֚ ל  ִיְׂשָרֵא֔  י יב ְוַעָּת֙ה 
יג ִלְׁש֞מֹר ָך׃  ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ְבָ֖ך  ְּבָכל־ְלָבֽ יָך  ֱאֹלֶה֔ ֶאת־ְיָי֣  ֲעבֹ֙ד  ְוַלֽ ֹא֔תֹו  ה  ֲהָב֣ ּוְלַאֽ  ְּבָכל־ְּדָרָכי֙ו 
ִים יָך ַהָּׁשַמ֖ יָי֣ ֱאֹלֶה֔ ן ַלֽ ְך׃ יד ֵה֚ י ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום ְל֖טֹוב ָלֽ ֹנִכ֥ ר ָאֽ יו ֲאֶׁש֛  ֶאת־ִמְצ֤וֹת ְיָי֙ ְוֶאת־ֻחּקָֹת֔
ר ם ַוִּיְבַח֞ ה אֹוָת֑ ֲהָב֣ ק ְיָי֖ ְלַאֽ יָך ָחַׁש֥ ֲאבֶֹת֛ ק ַּבֽ ּה׃ טו ַר֧ ֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָּבֽ ִים ָהָא֖ י ַהָּׁשָמ֑  ּוְׁשֵמ֣
ְלַבְבֶכ֑ם ָעְרַל֣ת  ת  ֵא֖ ם  טז ּוַמְלֶּת֕ ה׃  ַהֶּזֽ ַּכּ֥יֹום  ים  ַעִּמ֖ ִמָּכל־ָהֽ ָּבֶכ֛ם  ם  ֲחֵריֶה֗ ַאֽ ם   ְּבַזְרָע֣
ל ֲאדִֹנ֑ים ָהֵא֨ ֲאדֵֹנ֖י ָהֽ ים ַוֽ ֱאֹלִה֔ י ָהֽ ם ֚הּוא ֱאֹלֵה֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ י ְיָי֣  א ַתְקׁ֖שּו ֽעֹוד׃ יז ִּכ֚ ֹ֥ ם ל ְרְּפֶכ֔  ְוָע֨
ָי֖תֹום ט  ִמְׁשַּפ֥ ה  יח עֶֹׂש֛ ֽׁשַֹחד׃  ח  ִיַּק֖ א  ֹ֥ ְול ים  ָפִנ֔ א  א־ִיָּׂש֣ ֹֽ ל ֲאֶׁש֙ר  א  ְוַהּנֹוָר֔ ַהִּגּבֹ֙ר   ַהָּג֤דֹל 
ֶרץ ם ְּבֶא֥ ים ֱהִייֶת֖ י־ֵגִר֥ ם ֶאת־ַהֵּג֑ר ִּכֽ ֲאַהְבֶּת֖ ה׃ יט ַוֽ ֶחם ְוִׂשְמָלֽ ֶתת ֖לֹו ֶל֥ ר ָל֥ ב ֵּג֔  ְוַאְלָמָנ֑ה ְוֹאֵה֣
ְתָ֖ך ַע׃ כא ֥הּוא ְתִהָּלֽ ק ּוִבְׁש֖מֹו ִּתָּׁשֵבֽ ֲע֑בֹד ּו֣בֹו ִתְדָּב֔ א ֹא֣תֹו ַתֽ יָך ִּתיָר֖ ִים׃ כ ֶאת־ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛  ִמְצָרֽ
ֵעיֶנֽיָך׃ ָר֖אּו  ר  ֲאֶׁש֥ ֶּלה  ָהֵא֔ ְוֶאת־ַהּֽנֹוָרֹא֙ת  ֶאת־ַהְּגדֹֹ֤לת  ִאְּתָ֗ך  ה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֣ יָך  ֱאֹלֶה֑  ְו֣הּוא 
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ִים ָלֽרֹב׃ י ַהָּׁשַמ֖ יָך ְּכֽכֹוְכֵב֥ ְמָ֙ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ה ָׂשֽ ְיָמה ְוַעָּת֗ יָך ִמְצָר֑  ְר֥דּו ֲאבֶֹת֖ ֶפׁש ָיֽ ים ֶנ֔  כב ְּבִׁשְבִע֣
ים׃ יו ָּכל־ַהָּיִמֽ יו ּוִמְצֹוָת֖ יו ּוִמְׁשָּפָט֛ ַמְרָּת֣ ִמְׁשַמְרּ֗תֹו ְוֻחּקָֹת֧ יָך ְוָׁשֽ ת ְיָי֣ ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖  יא א ְוָא֣
ְיָי֣ ר  ֶאת־מּוַס֖ א־ָר֔אּו  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֣ ַוֽ  ְדעּ֙ו  לֹא־ָיֽ ר  ֲאֶׁש֤ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֗ א  ֹ֣ ל י |  ִּכ֣ ַהּיֹו֒ם  יַדְעֶּתם֘   ב ִוֽ
ר יו ֲאֶׁש֥ ֲעָׂש֔ ת־ַמֽ ה ּוְזרֹ֖עֹו ַהְּנטּוָיֽה׃ ג ְוֶאת־ֽאֹֹתָתי֙ו ְוֶאֽ ֲחָזָק֔  ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם ֶאת־ָּגְד֕לֹו ֶאת־ָידֹ֙ו ַהֽ
ִים ִמְצַר֜ יל  ְלֵח֨ ָעָׂש֩ה  ר  ֲאֶׁש֣ ד ַוֽ ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃  ִים  ֶלְך־ִמְצַר֖ ֶמֽ ְלַפְר֥עֹה  ִים  ִמְצָר֑ ְּב֣תֹוְך  ה   ָעָׂש֖
ם ַוְיַאְּבֵד֣ ֲחֵריֶכ֑ם  ַאֽ ם  ְּבָרְדָפ֖ ם  ַעל־ְּפֵניֶה֔ ַים־סּו֙ף  י  ֶאת־ֵמ֤ יף  ֵהִצ֜ ר  ֲאֶׁש֨ ּוְלִרְכּ֗בֹו  יו   ְלסּוָס֣
ר ֲאֶׁש֨ ו ַוֽ ה׃  ַהֶּזֽ ַעד־ַהָּמ֥קֹום  ם  ַעד־ּֽבֲֹאֶכ֖ ר  ַּבִּמְדָּב֑ ם  ָלֶכ֖ ה  ָעָׂש֛ ר  ֲאֶׁש֥ ה ַוֽ ה׃  ַהֶּזֽ ַהּ֥יֹום  ד  ַע֖  ְיָי֔ 
ם ַוִּתְבָלֵע֥ יָה  ֶאת־ִּפ֔ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ה  ְצָת֤ ָּפֽ ר  ֲאֶׁש֨ ֶּבן־ְראּוֵבן֒  ֱאִליָא֘ב  ְּבֵנ֣י  ם  ֲאִביָר֗ ְוַלֽ ן  ְלָדָת֣ ה   ָעָׂש֜
י ל׃ ז ִּכ֤ ֶרב ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ם ְּב ֶק֖ ר ְּבַרְגֵליֶה֔ ת ָּכל־ַהְיקּו֙ם ֲאֶׁש֣ ם ְוֵא֤ ֳהֵליֶה֑ ם ְוֶאת־ָאֽ ֵּתיֶה֖  ְוֶאת־ָּבֽ
ר ה ֲאֶׁש֛ ה׃ ח ּוְׁשַמְרֶּת֙ם ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֔ ר ָעָׂשֽ ה ְיָי֖ ַהָּג֑דֹל ֲאֶׁש֖ ֲעֵׂש֥ ת ָּכל־ַמֽ רֹ֔אֹת ֵא֛ יֵניֶכ֙ם ָהֽ  ֵעֽ
ָּמה ים ָׁש֖ ם ֽעְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם ֶאת־ָהָא֔ יִרְׁשֶּת֣ ֶחְז֗קּו ּוָבאֶת֙ם ִוֽ ַען ֶּתֽ י ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום ְלַמ֣ ֹנִכ֥  ָאֽ
ם ָלֶה֖ ת  ָלֵת֥ ֲאֽבֵֹתיֶכ֛ם  ַלֽ ְיָי֧  ע  ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֩ר  ה  ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣ ָיִמי֙ם  יכּו  ֲאִר֤ ַּתֽ ַען  ט ּוְלַמ֨ ּה׃   ְלִרְׁשָּתֽ

ׁש׃ ס ת ָחָל֖ב ּוְדָבֽ ֶרץ ָזַב֥ ם ֶא֛ ּוְלַזְרָע֑
ה ֲהָב֞ ְלַאֽ ַהּ֑יֹום  ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ י  ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ִאם־ָׁש֤מַֹע  ה   יג ְוָהָי֗
ְּבִעּ֖תֹו ר־ַאְרְצֶכ֛ם  ְמַטֽ י  ַתִּת֧ יד ְוָנֽ ם׃  ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ם  ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ּוְלָעְב֔דֹו  ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם   ֶאת־ְיָי֤ 
ָך ִלְבֶהְמֶּת֑ ְדָ֖ך  ְּבָׂשֽ ֶׂשב  ֵע֥ י  ַתִּת֛ טו ְוָנֽ ָך׃  ְוִיְצָהֶרֽ ְׁשָ֖ך  ְוִתירֹֽ ָך  ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣  ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש  ה   יֹוֶר֣
ים ֱאֹלִה֣ ֲעַבְדֶּת֙ם  ַוֽ ם  ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם  ה  ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  טז ִהָּׁשֽ ְעָּת׃  ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖   ְוָאֽ
ר ָמָט֔ ְהֶי֣ה  ְולֹא־ִיֽ ִי֙ם  ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ר  ְוָעַצ֤ ם  ָּבֶכ֗ ַאף־ְיָי֜  ה  יז ְוָחָר֨ ם׃  ָלֶהֽ ם  ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים   ֲאֵחִר֔
ם׃ ן ָלֶכֽ ר ְיָי֖ ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ה ֵמַע֙ל ָהָא֣ ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ן ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה ַוֽ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ה ל ֲאָדָמ֔  ְוָה֣
ם ם ְלאֹו֙ת ַעל־ֶיְדֶכ֔ ם ֹאָת֤ ל־ַנְפְׁשֶכ֑ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם ְוַעֽ ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔  יח ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־ְּדָבַר֣
ָ֙ך ְּבֵביֶת֨ ְּבִׁשְבְּתָ֤ך  ם  ָּב֑ ר  ְלַדֵּב֣ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ ם  ֹאָת֛ ם  יט ְוִלַּמְדֶּת֥ ם׃  יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֵּב֥ ְלֽטֹוָט֖פֹת   ְוָה֥יּו 
ַען כא ְלַמ֨ יָך׃  ּוִבְׁשָעֶרֽ ָך  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות  ם  כ ּוְכַתְבָּת֛ ָך׃  ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך  ֶרְך  ַבֶּד֔  ּוְבֶלְכְּתָ֣ך 
י ִּכיֵמ֥ ם  ָלֶה֑ ת  ָלֵת֣ ם  ֲאֽבֵֹתיֶכ֖ ַלֽ ְיָי֧  ע  ִנְׁשַּב֧ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל  ַע֚ ם  ְבֵניֶכ֔ י  ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם   ִיְרּ֤בּו 

ֶרץ׃ ס ִים ַעל־ָהָאֽ   ַהָּׁשַמ֖
ּה ֲעׂשָֹת֑ ַלֽ ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ַהּ֗זֹאת  ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֣ה  ִּתְׁשְמ֜רּון  ִאם־ָׁש֨מֹר   כב ִּכ֩י 
יׁש ְיָי֧ ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִי֥ם יו ּוְלָדְבָקה־ֽבֹו׃ כג ְוהֹוִר֧ ֶכת ְּבָכל־ְּדָרָכ֖ ה ֶאת־ְיָי֧ ֱאֹֽלֵהיֶכ֛ם ָלֶל֥ ֲהָב֞  ְלַאֽ
ִּתְד֧רְֹך ר  ֲאֶׁש֨ כד ָּכל־ַהָּמ֗קֹום  ם׃  ִמֶּכֽ ים  ֲעֻצִמ֖ ַוֽ ים  ְּגדִֹל֥ ם  ּגֹוִי֔ ם  יִרְׁשֶּת֣ ִוֽ ִמִּלְפֵניֶכ֑ם  ֶּלה   ָהֵא֖
ֲח֔רֹון ת ְוַע֙ד ַהָּי֣ם ָהַאֽ ר ְנַהר־ְּפָר֗ ר ְוַהְּלָב֜נֹון ִמן־ַהָּנָה֣ ְהֶי֑ה ִמן־ַהִּמְדָּב֨ ף־ַרְגְלֶכ֛ם ּ֖בֹו ָלֶכ֣ם ִיֽ  ַּכֽ
ם ַעל־ְּפֵנ֤י ן | ְיָי֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ם ִיֵּת֣ ֲאֶכ֜ ם ּומֹוַרֽ יׁש ִּבְפֵניֶכ֑ם ַּפְחְּדֶכ֨ ב ִא֖ א־ִיְתַיֵּצ֥ ֹֽ ם׃ כה ל ְלֶכֽ ְהֶי֖ה ְּגֻבֽ  ִיֽ

ם׃ ס ס ס ר ָלֶכֽ ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ ּה ַּכֽ ר ִּתְדְרכּו־ָב֔ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ ָכל־ָהָא֨
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פרשת ראה

ִּתְׁשְמ֗עּו ר  ֲאֶׁש֣ ה  ת־ַהְּבָרָכ֑ כז ֶאֽ ה׃  ּוְקָלָלֽ ה  ְּבָרָכ֖ ַהּ֑יֹום  ם  ִלְפֵניֶכ֖ ן  ֹנֵת֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ה   י‡ כו ְרֵא֗
ִתְׁשְמעּ֙ו א  ֹ֤ ִאם־ל ה  כח ְוַהְּקָלָל֗ ַהּֽיֹום׃  ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ְיָי֣   ֶאל־ִמְצֹו֙ת 
י ֲחֵר֛ ֶכת ַאֽ ם ַהּ֑יֹום ָלֶל֗ ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֶרְך ֲאֶׁש֧ ם ִמן־ַהֶּד֔ ם ְוַסְרֶּת֣  ֶאל־ִמְצֹו֙ת ְיָי֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֔

ם׃ ס א־ְיַדְעֶּתֽ ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ ֱאֹלִה֥
ֻבֽעֹות׃ ָׁשֽ ה  ִׁשְבָע֖ ִלְסּ֔פֹר  ל  ָּתֵח֣ ה  ַּבָּקָמ֔ ֶחְרֵמׁ֙ש  ל  ָהֵח֤ ֵמֽ ְך  ִּתְסָּפר־ָל֑ ֻב֖עֹת  ָׁשֽ ה   טז ט ִׁשְבָע֥
יָך׃ ֶרְכָ֖ך ְיָי֥ ֱאֹלֶהֽ ר ְיָבֽ ֲאֶׁש֥ ן ַּכֽ ר ִּתֵּת֑  ְדָ֖ך ֲאֶׁש֣ ת ָיֽ ת ִנְדַב֥ יָך ִמַּס֛ יָי֣ ֱאֹלֶה֔ ֻבעֹו֙ת ַלֽ ג ָׁשֽ יָת ַח֤  י ְוָעִׂש֜
יָך ר ִּבְׁשָעֶר֔ ָך֒ ְוַהֵּלִוי֙ ֲאֶׁש֣ ֲאָמֶת֒ ָ֘ך ְוַעְבְּדָ֣ך ַוֽ ה ּוִבְנָ֣ך ּוִבֶּת֘ יָך ַאָּת֨ ֱאֹלֶה֗ ַמְחָּת֞ ִלְפֵנ֣י | ְיָי֣   יא ְוָׂשֽ
ם׃ ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽ יָך ְלַׁשֵּכ֥ ר ִיְבַח֙ר ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ ָך ַּבָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤ ר ְּבִקְרֶּב֑ ַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֣  ְוַהֵּג֛ר ְוַהָּי֥תֹום ְוָהֽ

ֶּלה׃ פ ים ָהֵאֽ ֻחִּק֖ יָת ֶאת־ַהֽ ַמְרָּת֣ ְוָעִׂש֔ ִים ְוָׁשֽ יָת ְּבִמְצָר֑ ֶבד ָהִי֖ יב ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי־ֶע֥

ה ַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑ ָך ַאָּת֨ ָך׃ יד ְוָׂשֽ ָּגְרְנָ֖ך ּוִמִּיְקֶבֽ ְסְּפָ֔ך ִמֽ ים ְּבָא֨ ת ָיִמ֑ ה ְלָ֖ך ִׁשְבַע֣ ֲעֶׂש֥ ג ַהֻּסּ֛כֹת ַּתֽ  יג ַח֧
ת יָך׃ טו ִׁשְבַע֣ ר ִּבְׁשָעֶרֽ ַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֥ י ְוַהֵּג֛ר ְוַהָּי֥תֹום ְוָהֽ ָך ְוַהֵּלִו֗ ֲאָמֶת֔ ָ֙ך ְוַעְבְּדָ֣ך ַוֽ  ּוִבְנָ֤ך ּוִבֶּת֨
ְתָ֙ך ּוְבכֹ֙ל ל ְּתבּוָאֽ יָך ְּבכֹ֤ ֶרְכָ֞ך ְיָי֣ ֱאֹלֶה֗ י ְיָבֽ ר ְיָי֑ ִּכ֣ יָך ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ יָי֣ ֱאֹלֶה֔ ים ָּתחֹ֙ג ַלֽ  ָיִמ֗
 ָרֶא֩ה ָכל־ְז֨כּוְרָ֜ך ֶאת־ְּפֵנ֣י | ה ֵיֽ ים | ַּבָּׁשָנ֡ ַח׃ טז ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעִמ֣ ְך ָׂשֵמֽ יָת ַא֥ יָך ְוָהִי֖ ה ָיֶד֔ ֲעֵׂש֣  ַמֽ
ה  ָרֶא֛ א ֵיֽ ֹ֧ ג ַהֻּסּ֑כֹות ְול ֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ג ַהָּׁשֽ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַח֥ ר ְּבַח֧ ר ִיְבָח֔ יָך ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣  ְיָי֣ ֱאֹלֶה֗

ְך׃ ס ס ס ַתן־ָלֽ ר ָנֽ יָך ֲאֶׁש֥ ת ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ יׁש ְּכַמְּתַנ֣ת ָי֑דֹו ְּכִבְרַּכ֛ ם׃ יז ִא֖ ֶאת־ְּפֵנ֥י ְיָי֖ ֵרי ָקֽ

פרשת שופטים

ְפ֥טּו יָך ְוָׁשֽ ן ְלָ֖ך ִלְׁשָבֶט֑ יָך ֹנֵת֥ ר ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛ יָך ֲאֶׁש֨ ֶּתן־ְלָ֙ך ְּבָכל־ְׁשָעֶר֔ ים ִּתֽ ים ְוֽׁשְֹטִר֗  טז יח ֽׁשְֹפִט֣
י ִּכ֣ ׁ֔שַֹחד  ח  א־ִתַּק֣ ֹֽ ְול ָּפִנ֑ים  יר  ַתִּכ֖ א  ֹ֥ ל ט  ִמְׁשָּפ֔ ה  א־ַתֶּט֣ ֹֽ יט ל ֶדק׃  ִמְׁשַּפט־ֶצֽ ם   ֶאת־ָהָע֖
 ַרְׁשָּת֣ ְחֶי֙ה ְוָיֽ ַען ִּתֽ ֶדק ִּתְרּ֑דֹף ְלַמ֤ ֶדק ֶצ֖ ם׃ כ ֶצ֥ י ַצִּדי ִקֽ ף ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ ים ִוֽ  ַהּׁ֗שַֹחד ְיַעֵּו֙ר ֵעיֵנ֣י ֲחָכִמ֔

ְך׃ ס ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖   ֶאת־ָהָא֔
ח ַּכֵּפ֩ר ָרֽאּו׃  א  ֹ֥ ל ְוֵעיֵנ֖ינּו  ה  ַהֶּז֔ ם  ֶאת־ַהָּד֣ ְפכּו}  שפכה {ָׁשֽ א  ֹ֤ ל ינּו  ָיֵד֗ ְמ֑רּו  ְוָאֽ  כ‡ ז ְוָע֖נּו 
ם׃ ם ַהָּדֽ ר ָלֶה֖ ל ְוִנַּכֵּפ֥ ֶרב ַעְּמָ֣ך ִיְׂשָרֵא֑ י ְּב ֶק֖ ם ָנִק֔ יָת֙ ְיָי֔ ְוַאל־ִּתֵּתן֙ ָּד֣ ל ֲאֶׁשר־ָּפִד֨  ְלַעְּמָ֨ך ִיְׂשָרֵא֤

׃ ס ס ס ר ְּבֵעיֵנ֥י ְיָיֽ ה ַהָּיָׁש֖ ֲעֶׂש֥ ָך ִּכי־ַתֽ י ִמִּקְרֶּב֑ ם ַהָּנ ִק֖ ר ַהָּד֥ ה ְּתַבֵע֛ ט ְוַאָּת֗

פרשת כי תצא

יָת֙ יא ְוָרִא֨ ִׁשְבֽיֹו׃  יָת  ְוָׁשִב֥ ָך  ְּבָיֶד֖ יָך  ֱאֹלֶה֛ ְיָי֧  ּוְנָת֞נֹו  יָך  ַעל־ֽאְֹיֶב֑ ה  ַלִּמְלָחָמ֖ א  י־ֵתֵצ֥  כ‡ י ִּכֽ
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ֶאל־ּ֣תֹוְך ּה  ֲהֵבאָת֖ יב ַוֽ ה׃  ְלִאָּׁשֽ ְלָ֖ך  ַקְחָּת֥  ְוָלֽ ּה  ָב֔ ַׁשְקָּת֣  ְוָחֽ ְיַפת־ּ֑תַֹאר  ֶׁשת  ֵא֖ ה   ַּבִּׁשְבָי֔
יָה ָעֶל֗ ּה ֵמֽ ת ִׁשְבָי֜ יָר֩ה ֶאת־ִׂשְמַל֨ ה ֶאת־ִצָּפְרֶנֽיָה׃ יג ְוֵהִס֩ ְׂשָת֖ ּה ְוָעֽ ָך ְוִגְּלָח֙ה ֶאת־רֹאָׁש֔  ֵּביֶת֑
יָה֙ ֵאֶל֨ ָּת֤בֹוא  ן  ֵּכ֜ ַחר  ְוַא֨ ים  ָיִמ֑ ֶי֣ ַרח  ּה  ְוֶאת־ִאָּמ֖ יָה  ֶאת־ָאִב֥ ה  ְכָת֛ ּוָבֽ ָך  ְּבֵביֶת֔ ְׁשָב֙ה   ְוָיֽ
א־ ֹֽ ּה ּוָמ֥כֹר ל ּה ְוִׁשַּלְחָּתּ֙ה ְלַנְפָׁש֔ ְצָּת ָּב֗ א ָחַפ֣ ֹ֧ ה ִאם־ל ה׃ יד ְוָהָי֞ ה ְלָ֖ך ְלִאָּׁשֽ ְיָת֥ ּה ְוָהֽ ּוְבַעְלָּת֔

ּה׃ ס ר ִעִּניָתֽ ַחת ֲאֶׁש֥ ּה ַּת֖ ר ָּב֔ א־ִתְתַעֵּמ֣ ֹֽ ֶסף ל ָּנה ַּבָּכ֑ ִתְמְּכֶר֖
ֶרְך ְרָ֜ך ַּבֶּד֗ ר ָקֽ ִים׃ יח ֲאֶׁש֨ ם ִמִּמְצָרֽ אְתֶכ֥ ֶרְך ְּבֵצֽ ה ְלָ֖ך ֲעָמֵל֑ק ַּבֶּד֖ ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥  כ‰ יז ָז֕כֹור ֵא֛
ְּבָהִנ֣יַח ה  יט ְוָהָי֡ ים׃  ֱאֹלִהֽ א  ָיֵר֖ א  ֹ֥ ְול ַע  ְוָיֵג֑ ָעֵי֣ ף  ה  ְוַאָּת֖ יָך  ֲחֶר֔ ַאֽ ים  ֱחָׁשִל֣ ָּכל־ַהֶּנֽ ְּבָ֙ך   ַוְיַזֵּנ֤ב 
ּה ְלִרְׁשָּת֔ ֲחָל֙ה  ַנֽ ְלָ֤ך  ן  ֹנֵת֨ יָך  ֹלֶה֠ ־ֱא֠ ְיָיֽ ר  ֲאֶׁש֣ ֶר֙ץ  ָּבָא֨ יב  ִמָּסִב֗ יָך  ִמָּכל־֨אְֹיֶב֜ ָ֠ך  ְל֠ יָך |  ֱאֹלֶה֣  ְיָי֣ 

ח׃ פ פ פ א ִּתְׁשָּכֽ ֹ֖ ִים ל ַחת ַהָּׁשָמ֑ ק ִמַּת֖ ִּתְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔

פרשת כי תבוא

ּה׃ ְבָּת ָּבֽ ּה ְוָיַׁש֥ יִרְׁשָּת֖ ה ִוֽ ֲחָל֑ ן ְלָ֖ך ַנֽ יָך ֹנֵת֥ ֱאֹלֶה֔ ֶרץ ֲאֶׁש֙ר ְיָי֣  י־ָת֣בֹוא ֶאל־ָהָא֔  כו א ְוָהָי֙ה ִּכֽ
ְך ן ָל֖ יָך ֹנֵת֥ ר ְיָי֧ ֱאֹלֶה֛ ַאְרְצָ֛ך ֲאֶׁש֨ יא ֵמֽ ר ָּתִב֧ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֗ י ָהֽ ית | ָּכל־ְּפִר֣ ֵראִׁש֣ ַקְחָּת֞ ֵמֽ  ב ְוָלֽ
ג ּוָבאָת֙ ם׃  ָׁשֽ ְׁש֖מֹו  ן  ְלַׁשֵּכ֥ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיָי֣  ִיְבַח֙ר  ר  ֲאֶׁש֤ ֶאל־ַהָּמ֔קֹום  ַלְכָּת֙  ְוָהֽ ֶנא  ַבֶּט֑  ְוַׂשְמָּת֣ 
אִתי֙ ִּכי־ָב֨ יָך  ֱאֹלֶה֔ יָי֣  ַלֽ ַהּיֹו֙ם   ְדִּתי  ִהַּג֤ יו  ֵאָל֗ ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ם  ָהֵה֑ ים  ַּבָּיִמ֣ ְהֶי֖ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֥ ן   ֶאל־ַהּכֵֹה֔

נּו׃ ֶתת ָלֽ ינּו ָל֥ ֲאבֵֹת֖ ע ְיָי֧ ַלֽ ר ִנְׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨  ֶאל־ָהָא֔
נּו ִלְקָראֵת֛ ן  ֶלְך־ַהָּבָׁש֧ ֶמֽ ְו֨עֹוג  ְׁשּ֠בֹון  ֶלְך־ֶח֠ ֶמֽ ִסי֣חֹן  ַוֵּיֵצ֣א  ַהֶּז֑ה  ֶאל־ַהָּמ֣קֹום   כט ו ַוָּת֖בֹאּו 
ֶבט ֵׁש֥ י  ֲחִצ֖ ְוַלֽ י  ְוַלָּגִד֑ י  ָלֽראּוֵבִנ֖ ה  ֲחָל֔ ְלַנֽ ַוִּנְּתָנּ֣ה  ם  ֶאת־ַאְרָצ֔ ז ַוִּנַּק֙ח  ם׃  ַוַּנֵּכֽ ה   ַלִּמְלָחָמ֖
ת ָּכל־ ילּו ֵא֖ ַען ַּתְׂשִּכ֔ ם ְלַמ֣ ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ית ַהּ֔זֹאת ַוֽ ם ֶאת־ִּדְבֵרי֙ ַהְּבִר֣ י׃ ח ּוְׁשַמְרֶּת֗ ְמַנִּׁשֽ ַהֽ

ֲעֽׂשּון׃ פ פ פ ר ַּתֽ ֲאֶׁש֥

פרשת נצבים

ם ם ִזְקֵניֶכ֙ם ְוׁ֣שְֹטֵריֶכ֔ אֵׁשיֶכ֣ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ ם ִלְפֵנ֖י ְיָי֣ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם ָרֽ ים ַהּיֹו֙ם ֻּכְּלֶכ֔ ם ִנָּצִב֤  כט ט ַאֶּת֨
ב ד ׁשֵֹא֥ יָך ַע֖ ב ֵעֶצ֔ חֵֹט֣ ֲחֶנ֑יָך ֵמֽ ֶרב ַמֽ ר ְּב ֶק֣  ְרָ֔ך ֲאֶׁש֖ ם ְוֵג֣ ל׃ י ַטְּפֶכ֣ם ְנֵׁשיֶכ֔ יׁש ִיְׂשָרֵאֽ  ּ֖כֹל ִא֥

ת ִעְּמָ֖ך ַהּֽיֹום׃ יָך ּכֵֹר֥ ָל֑תֹו ֲאֶׁש֙ר ְיָי֣ ֱאֹלֶה֔ יָך ּוְבָאֽ ית ְיָי֥ ֱאֹלֶה֖ יָך׃ יא ְלָעְבְרָ֗ך ִּבְבִר֛   ֵמיֶמֽ
ה ַאָּת֤ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣ ָיִמי֙ם  ן  ֲאִריֻכ֤ לֹא־ַתֽ ּֽתֹאֵב֑דּון  ָא֖בֹד  י  ִּכ֥ ַהּ֔יֹום  ָלֶכ֙ם   ְדִּתי   ú יח ִהַּג֤
ֶרץ֒ ִים ְוֶאת־ָהָא֒ ִע֨דִֹתי ָבֶכ֣ם ַהּיֹום֘ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ּה׃ יט ַהֽ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ן ָל֥בֹוא ָׁש֖  עֵֹב֙ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔
ָך׃ ה ְוַזְרֶעֽ ְחֶי֖ה ַאָּת֥ ַען ִּתֽ ים ְלַמ֥ ַחִּי֔ ַחְרָּת֙ ַּבֽ ה ּוָבֽ ה ְוַהְּקָלָל֑ יָך ַהְּבָרָכ֖ ִּתי ְלָפֶנ֔ ֶו֙ת ָנַת֣ ַחִּי֤ים ְוַהָּמ֨  ַהֽ
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ֶבת יָך ָלֶׁש֣ יָ֙ך ְו֣אֶֹרְך ָיֶמ֔ י ֤הּוא ַחֶּי֨ יָך ִלְׁש֥מַֹע ְּבקֹ֖לֹו ּוְלָדְבָקה־֑בֹו ִּכ֣ ֱאֹלֶה֔ ֲהָב֙ה ֶאת־ְיָי֣   כ ְלַאֽ
ם׃ פ פ פ ת ָלֶהֽ ֲע֖קֹב ָלֵת֥ ק ּֽוְלַיֽ ם ְלִיְצָח֥ יָך ְלַאְבָרָה֛ ֲאבֶֹת֛ ע ְיָי֧ ַלֽ ה ֲאֶׁש֩ר ִנְׁשַּב֨ ֲאָדָמ֗ ַעל־ָהֽ

פרשת וילך

ם ֶּבן־ֵמָא֩ה ל׃ ב ַוּ֣יֹאֶמר ֲאֵלֶה֗ ֶּלה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ים ָהֵא֖ ר ֶאת־ַהְּדָבִר֥ ה ַוְיַדֵּב֛  ú‡ א ַוֵּיֶ֖לְך ֹמֶׁש֑
ֲע֖בֹר ֶאת־ א ַתֽ ֹ֥ י ל ר ֵאַל֔ יָי֙ ָאַמ֣ ל ֖עֹוד ָלֵצ֣את ְוָל֑בֹוא ַוֽ א־אּוַכ֥ ֹֽ ֹנִכי֙ ַהּ֔יֹום ל ים ָׁשָנ֤ה ָאֽ ְוֶעְׂשִר֨
ִמְּלָפֶנ֖יָך ֶּלה  ָהֵא֛ ֶאת־ַהּגֹוִי֥ם  יד  ֽהּוא־ַיְׁשִמ֞ יָך  ְלָפֶנ֗ ר  עֵֹב֣ ֣הּוא |  יָך  ֱאֹלֶה֜ ג ְיָי֨  ה׃  ַהֶּזֽ ן   ַהַּיְרֵּד֥
ה ְלִסי֥חֹון ר ָעָׂש֗ ֲאֶׁש֣ ם ַּכֽ ה ְיָי֙ ָלֶה֔ ׃ ד ְוָעָׂש֤ ר ְיָיֽ ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ יָך ַּכֽ ר ְלָפֶנ֔ ַע ֚הּוא עֵֹב֣ ם ְיהֹוֻׁש֗ יִרְׁשָּת֑  ִוֽ
ם ם ָלֶה֔ ֲעִׂשיֶת֣ ם׃ ה ּוְנָתָנ֥ם ְיָי֖ ִלְפֵניֶכ֑ם ַוֽ יד ֹאָתֽ ר ִהְׁשִמ֖ ם ֲאֶׁש֥ י ּוְלַאְרָצ֑ ֱאֹמִר֖ י ָהֽ  ּוְל֛עֹוג ַמְלֵכ֥
י | ם ִּכ֣ ַעְר֖צּו ִמְּפֵניֶה֑ יְר֥אּו ְוַאל־ַּתֽ ם׃ ו ִחְז֣קּו ְוִאְמ֔צּו ַאל־ִּתֽ יִתי ֶאְתֶכֽ ר ִצִּו֖ ה ֲאֶׁש֥ ל־ַהִּמְצָו֔  ְּכָכ֨

ָּך׃ ס ַעְזֶבֽ א ַיֽ ֹ֥ א ַיְרְּפָ֖ך ְול ֹ֥ ְך ל הֵֹלְ֣ך ִעָּמ֔ יָך ֚הּוא ַהֽ ְיָי֣ ֱאֹלֶה֗
ים ַהְּדָבִר֣ ת  ֵא֚ ם  ְבָאְזֵניֶה֗ ה  ֲאַדְּבָר֣ ַוֽ ְוֽׁשְֹטֵריֶכ֑ם  ם  ִׁשְבֵטיֶכ֖ ֶאת־ָּכל־ִזְקֵנ֥י  י  ֵאַל֛ ילּו   כח ַהְקִה֧
ת י־ַהְׁשֵח֣ ִּכֽ מֹוִתי֙  י  ֲחֵר֤ ַאֽ ְעִּתי  ָיַד֗ י  כט ִּכ֣ ֶרץ׃  ְוֶאת־ָהָאֽ ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֖ ם  ָּב֔ יָדה  ְוָאִע֣ ֶּלה   ָהֵא֔
ית ֲחִר֣ ְּבַאֽ ָרָע֙ה  ָהֽ ֶאְתֶכ֤ם  את  ְוָקָר֨ ֶאְתֶכ֑ם  יִתי  ִצִּו֖ ר  ֲאֶׁש֥ ֶרְך  ִמן־ַהֶּד֔ ם  ְוַסְרֶּת֣  ַּתְׁשִח֔תּון 
ה ְּבָאְזֵני֙ ר ֹמֶׁש֗ ם׃ ל ַוְיַדֵּב֣ ה ְיֵדיֶכֽ ֲעֵׂש֥ ֲעׂ֤שּו ֶאת־ָהַר֙ע ְּבֵעיֵנ֣י ְיָי֔ ְלַהְכִעי֖סֹו ְּבַמֽ ים ִּכי־ַתֽ  ַהָּיִמ֔

ם׃ פ פ פ ד ֻּתָּמֽ ה ַהּ֑זֹאת ַע֖ י ַהִּׁשיָר֖ ל ֶאת־ִּדְבֵר֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ָּכל־ְקַה֣

פרשת האזינו

ל ִּתַּז֥ י  ִלְקִח֔ ַּכָּמָט֙ר  ֲע֤רֹף  ב ַיֽ י׃  ִאְמֵרי־ִפֽ ֶרץ  ָהָא֖ ע  ְוִתְׁשַמ֥ ָרה  ֲאַדֵּב֑ ַוֽ ִים  ַהָּׁשַמ֖ ינּו  ֲאִז֥  úב א ַהֽ
א ָה֥בּו ֖גֶֹדל ם ְיָי֖ ֶאְקָר֑ י ֵׁש֥ ֶׂשב׃ ג ִּכ֛ ים ֲעֵלי־ֵעֽ ֶׁשא ְוִכְרִביִב֖ ם ֲעֵלי־ֶד֔ י ִּכְׂשִעיִר֣ ל ִאְמָרִת֑  ַּכַּט֖

ינּו׃ אֹלֵהֽ  ֵלֽ
ה ַהר־ ים ַהֶּז֜ ֲעָבִר֨ ה ֶאל־ַה֩ר ָהֽ ֶצם ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ֵלאֽמֹר׃ מט ֲעֵל֡ ה ְּבֶע֛ ר ְיָי֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ מח ַוְיַדֵּב֤

ן ִלְבֵנ֥י י ֹנֵת֛ ר ֲאִנ֥ ַען ֲאֶׁש֨ ֶרץ ְּכַנ֔ ר ַעל־ְּפֵנ֣י ְיֵר֑חֹו ּוְרֵא֙ה ֶאת־ֶא֣ ב ֲאֶׁש֖ ֶרץ מֹוָא֔  ְנ֗בֹו ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣
ת ֲאֶׁשר־ֵמ֞ ַּכֽ יָך  ֶאל־ַעֶּמ֑ ף  ָאֵס֖ ְוֵהֽ ָּמה  ָׁש֔ עֶֹל֣ה  ַאָּת֙ה  ר  ֲאֶׁש֤ ָּבָה֙ר  ת  נ ּוֻמ֗ ה׃  ֲאֻחָּזֽ ַלֽ ל   ִיְׂשָרֵא֖
ל י ְּבתֹוְ֙ך ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜ יו׃ נא ַע֩ל ֲאֶׁש֨ ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ר ַוֵּיָא֖ יָ֙ך ְּב֣הֹר ָהָה֔ ֲה֤רֹן ָאִח֨  ַאֽ
י נב ִּכ֥ ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י  ְּב֖תֹוְך  י  אֹוִת֔ א־ִקַּדְׁשֶּת֙ם  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֤ ל  ַע֣ ן  ִמְדַּבר־ִצ֑ ׁש  ָקֵד֖ ת  י־ְמִריַב֥  ְּבֵמֽ
ל׃ פ פ פ ן ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ י ֹנֵת֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ א ָת֔בֹוא ֶאל־ָהָא֕ ֹ֣ ָּמ֙ה ל ֶרץ ְוָׁש֨ ה ֶאת־ָהָא֑  ֶגד ִּתְרֶא֣ ִמֶּנ֖
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פרשת וזאת הברכה

מֹוֽתֹו׃ ִלְפֵנ֖י  ל  ִיְׂשָרֵא֑ ֶאת־ְּבֵנ֣י  ים  ֱאֹלִה֖ ָהֽ יׁש  ִא֥ ה  ֹמֶׁש֛ ְך  ֵּבַר֥ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ַהְּבָרָכ֗  ú‚ א ְו֣זֹאת 
֑קֶֹדׁש ִרְב֣בֹת  ֵמֽ ה  ְוָאָת֖ ן  ָּפאָר֔ ר  ֵמַה֣ יַע֙  הֹוִפ֨ מֹו  ָל֔ ִמֵּׂשִעי֙ר  ח  ְוָזַר֤ ָּב֙א  ִמִּסיַנ֥י  ְיָי֞  ר   ב ַוּיֹאַמ֗
ָך ְלַרְגֶל֔ ֻּתּ֣כּו  ְוֵה֙ם  ָך  ְּבָיֶד֑ יו  ָּכל־ְקדָֹׁש֖ ים  ַעִּמ֔ ב  חֵֹב֣ ף  ג ַא֚ מֹו׃  ָלֽ ת}  ׁש ָּד֖ אשדת {ֵא֥ יִמי֕נֹו   ִמֽ
ֶלְך ֶמ֑ יֻׁש֖רּון  ִבֽ י  ה ַוְיִה֥ ֲעֽקֹב׃  ַיֽ ת  ְקִהַּל֥ ה  ֽמֹוָרָׁש֖ ה  ֹמֶׁש֑ נּו  ִצָּוה־ָל֖ ה  ד ּתֹוָר֥ יָך׃  ִמַּדְּברֶֹתֽ א   ִיָּׂש֖
ר׃ ס יו ִמְסָּפֽ י ְמָת֖ ן ְוַאל־ָי֑מֹת ִויִה֥ י ְראּוֵב֖ ל׃ ו ְיִח֥ י ִיְׂשָרֵאֽ ם ַיַ֖חד ִׁשְבֵט֥ אֵׁשי ָע֔  ְּבִהְתַאֵּס֙ף ָר֣
ֹא֜תֹת ים׃ יא ְלָכל־ָה֨ ה ֲאֶׁש֙ר ְיָד֣עֹו ְיָי֔ ָּפִנ֖ים ֶאל־ָּפִנֽ ל ְּכֹמֶׁש֑ יא ֛עֹוד ְּבִיְׂשָרֵא֖ ם ָנִב֥ א־ָק֨ ֹֽ  ú„ י ְול
ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃ יו  ּוְלָכל־ֲעָבָד֖ ְלַפְר֥עֹה  ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ְּבֶא֣ ֲעׂ֖שֹות  ַלֽ ְיָי֔  ְׁשָלחֹ֙ו  ר  ֲאֶׁש֤ ים   ְוַהּֽמֹוְפִת֗
ָּכל־(ֻּכָל) ְלֵעיֵנ֖י  ה  ֹמֶׁש֔ ה  ָעָׂש֣ ֲאֶׁש֙ר  ַהָּג֑דֹול  א  ַהּמֹוָר֣ ּוְל֖כֹל  ה  ֲחָזָק֔ ַהֽ (ֻהָד)  ַהָּי֣ד   יב ּוְלכֹ֙ל 

ל׃ חזק אידנ ִיְׂשָרֵאֽ
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נביאים
יהושע 

ה ֵלאֽמֹר׃  ת ֹמֶׁש֖ ַע ִּבן־֔נּון ְמָׁשֵר֥ ֶבד ְיָי֑ ַוּ֤יֹאֶמר ְיָי֙ ֶאל־ְיהֹוֻׁש֣ ֶע֣ ה  י ֥מֹות ֹמֶׁש֖ ֲחֵר֛ י ַאֽ ‡ א ַוְיִה֗

ֶרץ  ה ֶאל־ָהָא֕ ם ַהֶּז֔ ה ַאָּת֙ה ְוָכל־ָהָע֣ ן ַהֶּז֗ ת ְוַעָּת֩ה ֨קּום ֲע֜בֹר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֣ י ֵמ֑ ה ַעְבִּד֖ ב ֹמֶׁש֥

יו  ף־ַרְגְלֶכ֛ם ּ֖בֹו ָלֶכ֣ם ְנַתִּת֑ ר ִּתְד֧רְֹך ַּכֽ ל׃ ג ָּכל־ָמ֗קֹום ֲאֶׁש֨ ם ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ן ָלֶה֖ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֲאֶׁש֧
ה׃ ְרִּתי ֶאל־ֹמֶׁשֽ ר ִּדַּב֖ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ

י  ֲחֵר֣ יכּו ָיִמי֙ם ַאֽ ֱאִר֤ ר ֶהֽ ים ֲאֶׁש֨ י ַהְּזֵקִנ֗ ל | ְיֵמ֣ ַע ְוכֹ֣ י ְיהֹוֻׁש֑ ל ְיֵמ֣ ד ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ְיָי֔ ּכֹ֖ ֲעבֹ֤ כ„ לא ַוַּיֽ

ף  ֠יֹוֵס֠ לב ְוֶאת־ַעְצ֣מֹות  ל׃  ְלִיְׂשָרֵאֽ ה  ָעָׂש֖ ר  ֲאֶׁש֥ ְיָי֔  ה  ֲעֵׂש֣ ָּכל־ַמֽ ת  ֵא֚  ְד֗עּו  ָיֽ ר  ֲאֶׁש֣ ַוֽ ַע  ְיהֹוֻׁש֔
ב  ֲעקֹ֛ ַיֽ ָקָנ֧ה  ר  ֲאֶׁש֨ ה  ַהָּׂשֶד֗ ת  ְּבֶחְל ַק֣ ִבְׁשֶכ֒ם  ְב֣רּו  ָקֽ ִים֘  ִמִּמְצַר֘ ל |  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֥ ֱע֨לּו  ֲאֶׁשר־ֶהֽ
ן־ ה׃ לג ְוֶאְלָעָז֥ר ֶּבֽ ֲחָלֽ ף ְלַנֽ ְה֥יּו ִלְבֵנֽי־יֹוֵס֖ ה ַוִּיֽ ה ְקִׂשיָט֑ ם ְּבֵמָא֣ י־ְׁשֶכ֖ ת ְּבֵנֽי־ֲח֥מֹור ֲאִבֽ ֵמֵא֛
ִים׃ אינד ר (ֻּבָר) ֶאְפָרֽ ר ִנַּתן־֖לֹו ְּבַה֥ ס ְּב֔נֹו ֲאֶׁש֥ יְנָח֣ ת ַוִּיְקְּב֣רּו ֹא֗תֹו ְּבִגְבַע֙ת ִּפֽ ן ֵמ֑ ֲהרֹ֖ (ֻּבןָ ) ַאֽ

שופטים

ֲעִנ֛י  ְּכַנֽ נּו ֶאל־ַהֽ ֲעֶלה־ָּל֧ י ַיֽ ר ִמ֣ יָי֖ ֵלאֹמ֑ ל ַּבֽ  ִּיְׁשֲאלּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַע ַוֽ ֲחֵרי֙ ֣מֹות ְיהֹוֻׁש֔ י ַאֽ  ְיִה֗ ‡ א ַוֽ

אֶמר  ֹ֣ ֶרץ ְּבָיֽדֹו׃ ג ַוּי ִּתי ֶאת־ָהָא֖ ֲעֶל֑ה ִהֵּנ֛ה ָנַת֥ ה ַיֽ אֶמר ְיָי֖ ְיהּוָד֣ ֹ֥ ֶחם ּֽבֹו׃ ב ַוּי ה ְלִהָּל֥ ַּבְּתִחָּל֖
ָך  י ַגם־ֲאִנ֛י ִאְּתָ֖ך ְּבֽגֹוָרֶל֑ ַלְכִּת֧ י ְוָהֽ ֲעִנ֔ ְּכַנֽ ֲחָמ֙ה ַּבֽ ָּלֽ י ְוִנֽ ָרִל֗ י ְבֹגֽ יו ֲעֵל֧ה ִאִּת֣ ְיהּוָד֩ה ְלִׁשְמ֨עֹון ָאִח֜

ַוֵּיֶ֥לְך ִאּ֖תֹו ִׁשְמֽעֹון׃
ַוֵּיְֽל֗כּו  ָּגָז֑לּו  ר  ֲאֶׁש֣ ְל֖לֹות  ִמן־ַהְּמחֹֽ ם  ְלִמְסָּפָר֔ ָנִׁשי֙ם  ַוִּיְׂש֤אּו  ן  ִבְנָיִמ֔ ְּבֵנ֣י  ֲעׂשּו־ֵכן֙  כ‡ כג ַוַּיֽ

ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל  ם  ִמָּׁש֤ כד ַוִּיְתַהְּל֨כּו  ם׃  ָּבֶהֽ ַוֵּיְֽׁש֖בּו  ים  ָעִר֔ ֶאת־ֶה֣ ַוִּיְבנּ֙ו  ם  ֶאל־ַנֲ֣חָלָת֔ ַוָּיׁ֨שּובּ֙ו 
ם (ֻהָם)  ים ָהֵה֔ ֲחָלֽתֹו׃ כה ַּבָּיִמ֣ יׁש ְלַנֽ ם ִא֖ יׁש ְלִׁשְב֖טֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּ֑תֹו ַוֵּיְֽצ֣אּו ִמָּׁש֔ יא ִא֥ ת ַהִה֔ ָּבֵע֣

ה׃ דאני ֲעֶׂשֽ ר ְּבֵעיָנ֖יו (ֻּבָו) ַיֽ יׁש ַהָּיָׁש֥ ל ִא֛ ֶלְך ְּבִיְׂשָרֵא֑ ין ֶמ֖ ֵא֥

שמואל

ֶּבן־ ם  ֶּבן־ְירָֹח֧ ְלָקָנ֠ה  ֶא֠ ּוְׁש֡מֹו  ִים  ֶאְפָר֑ ר  ֵמַה֣ ים  צֹוִפ֖ ִים  ָמַת֛ ִמן־ָהָרֽ ד  ֶאָח֜ יׁש  ִא֨ ‡Œ‡ א ַוְיִה֩י 

ם ַהֵּׁשִנ֖ית ְּפִנָּנ֑ה  ה ְוֵׁש֥ ם ַאַח֙ת ַחָּנ֔ ים ֵׁש֤ י ָנִׁש֔ י׃ ב ְולֹ֙ו ְׁשֵּת֣ חּו ֶבן־֖צּוף ֶאְפָרִתֽ ֱאִלי֛הּוא ֶּבן־ֹּת֥
יָמה  ָיִמ֔ ים |  ִמָּיִמ֣ ִעירֹ֙ו  ֵמֽ ַה֤הּוא  יׁש  ָהִא֨ ג ְוָעָל֩ה  ים׃  ְיָלִדֽ ין  ֵא֥ ּוְלַחָּנ֖ה  ים  ְיָלִד֔ ִלְפִנָּנ֙ה  י  ַוְיִה֤
׃ יָיֽ ֲהִנ֖ים ַלֽ ס ּכֹֽ ְנָח֔ י ָחְפִני֙ ּוִפ֣ ם ְׁשֵנ֣י ְבֵנֽי־ֵעִל֗ יָי֥ ְצָב֖אֹות ְּבִׁשֹ֑לה ְוָׁש֞ ַח ַלֽ ת ְוִלְזּבֹ֛ ֲחוֺ֧ ְלִהְׁשַּתֽ
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ָך׃  ִיְרֶצֽ יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיָי֥  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ְוָנ֙ה  ֲאַר֨ אֶמר  ֹ֤ ַוּי ֶלְך  ַלֶּמ֑ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ְוָנה  ֲאַר֥ ן  ָנַת֛ ל  בŒכ„ כג ַהּכֹ֗

י  יָי֥ ֱאֹלַה֖ ֲעֶל֛ה ַלֽ א ַאֽ ֹ֧ יר ְול י־ָק֨נֹו ֶאְקֶנ֤ה ֵמֽאֹוְתָ֙ך ִּבְמִח֔ א ִּכֽ ֹ֚ ְוָנה ל ֶלְך ֶאל־ֲאַר֗ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ כד ַוּי

ם (ֻׁשָם)  ֶב֩ן ָׁש֨ ים׃ כה ַוִּי֩ ים ֲחִמִּׁשֽ ֶסף ְׁשָקִל֥ ר ְּבֶכ֖ ֶרן֙ ְוֶאת־ַהָּבָק֔ ד ֶאת־ַהּגֹ֨ ֶקן ָּדִו֤ עֹ֣לֹות ִחָּנ֑ם ַוִּי֨
ל׃  ל (ֻמָל) ִיְׂשָרֵאֽ ה ֵמַע֥ ר ַהַּמֵּגָפ֖ ָעַצ֥ ֶרץ ַוֵּתֽ ר ְיָי֙ ָלָא֔ ים ַוֵּיָֽעֵת֤ יָי֔ ַוַּיַ֥על עֹ֖לֹות ּוְׁשָלִמ֑ ַח֙ ַלֽ ד ִמְזֵּב֨ ָּדִו֤

דאינ

מלכים 

יו  ֲעָבָד֗ ֣לֹו  ב ַוּ֧יֹאְמרּו  ֽלֹו׃  ם  ִיַח֖ א  ֹ֥ ְול ים  ַּבְּבָגִד֔ הּ֙ו  ַוְיַכֻּס֨ ים  ַּבָּיִמ֑ א  ָּב֖ ן  ָזֵק֔ ָּדִו֙ד  ֶלְך  א־א א ְוַהֶּמ֤

ה  ְכָב֣ ְוָׁשֽ ֶנת  סֶֹכ֑ ּוְתִהי־֖לֹו  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ִלְפֵנ֣י  ְמָד֙ה  ְוָעֽ ה  ְבתּוָל֔ ה  ֲעָר֣ ַנֽ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֨ אדִֹנ֤י  ַלֽ ְיַבְקׁ֞שּו 
ֶאת־  ִּיְמְצ֗אּו  ַוֽ ל  ִיְׂשָרֵא֑ ְּג֣בּול  ְּב֖כֹל  ה  ָיָפ֔ ה  ֲעָר֣ ַנֽ ג ַוְיַבְקׁשּ֙ו  ֶלְך׃  ַהֶּמֽ י  אדִֹנ֥ ַלֽ ם  ְוַח֖ ָך  ְבֵחיֶק֔

ֶלְך׃ ּה ַלֶּמֽ אּו ֹאָת֖ ית ַוָּיִב֥ ֲאִביַׁש֙ג ַהּׁ֣שּוַנִּמ֔
ל׃  ְּבָבֶבֽ ִאּ֖תֹו  ר  ֲאֶׁש֥ ים  ַהְּמָלִכ֛ א  ִּכֵּס֧ ל  ֵמַע֗ ֶאת־ִּכְס֔אֹו  ַוִּיֵּתן֙  טֹ֑בֹות  ִאּ֖תֹו  ר  ב־כה כח ַוְיַדֵּב֥

ת (ֻאָת)  ָח֗תֹו ֲאֻרַח֨ ֲאֻרֽ יו׃ ל ַוֽ י ַחָּיֽ יד ְלָפָנ֖יו ָּכל־ְיֵמ֥ ֶחם ָּתִמ֛ ל ֶל֧ י ִכְל֑אֹו ְוָאַכ֨ ת ִּבְגֵד֣ א ֵא֖ כט ְוִׁשָּנ֕

יו}׃ דנאי י (ֻיָי) חיו {ַחָּיֽ ל ְיֵמ֥ ֶלְך ְּדַבר־֣יֹום ְּביֹו֑מֹו ּכֹ֖ ת ַהֶּמ֖ יד ִנְּתָנה־ּ֛לֹו ֵמֵא֥ ָּתִמ֧

ישעיהו 

ז  ָאָח֥ ם  יֹוָת֛ ֻעִּזָּי֧הּו  י  ִּביֵמ֨ ִויֽרּוָׁשָל֑םִ  ה  ַעל־ְיהּוָד֖ ה  ָחָז֔ ר  ֲאֶׁש֣ ֶבן־ָא֔מֹוץ  ְיַׁשְעָי֣הּו  ‡ א ֲחזֹון֙ 

ְמִּתי  ְלִּתי ְורֹוַמ֔ ר ָּבִני֙ם ִּגַּד֣ י ְיָי֖ ִּדֵּב֑ ֶרץ ִּכ֥ יִני ֶא֔ ֲאִז֣ ִי֙ם ְוַהֽ ה׃ ב ִׁשְמ֤עּו ָׁשַמ֨ י ְיהּוָדֽ ְיִחְזִקָּי֖הּו ַמְלֵכ֥
 ן׃ א ִהְתּבֹוָנֽ ֹ֥ י ל ע ַעִּמ֖ א ָיַד֔ ֹ֣ יו ִיְׂשָרֵא֙ל ל ֲח֖מֹור ֵא֣בּוס ְּבָעָל֑ הּו ַוֽ ע ׁשֹו֙ר קֵֹנ֔ י׃ ג ָיַד֥ ְׁשעּו ִבֽ ם ָּפ֥ ְוֵה֖
ְלָפַנ֖י  ים  ֽעְֹמִד֥ ה  עֶֹׂש֛ י  ֲאִנ֥ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ֲחָדָׁש֜ ַהֽ ֶרץ  ְוָהָא֨ ים  ֲחָדִׁש֠ ַהֽ֠ ִים  ַהָּׁשַמ֣ ר  ֲאֶׁש֣ ַכֽ י  סו כב ִּכ֣
ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ָי֧בֹוא  י ַׁשָּב֖ ֵּדי־֨חֶֹדׁ֙ש ְּבָחְדׁ֔שֹו ּוִמֵּד֥ ה ִמֽ ם׃ כג ְוָהָי֗ ם ְוִׁשְמֶכֽ ֲע֥מֹד ַזְרֲעֶכ֖ ן ַיֽ ם־ְיָי֑ ֵּכ֛ ְנֻאֽ
י  י ִּכ֣ ים ִּב֑ ים ַהּֽפְֹׁשִע֖ ֲאָנִׁש֔ ְצ֣אּו ְוָר֔אּו (ֻוָו) ְּבִפְגֵרי֙ ָהֽ ׃ כד ְוָיֽ ר ְיָיֽ ֲחֹ֥ות ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ר ְלִהְׁשַּתֽ ָכל־ָּבָׂש֛
ֵּדי־֨חֶֹדׁ֙ש  ִמֽ ה  ְוָהָי֗ ר׃  ָּבָׂשֽ ְלָכל־(ֻלָל)  ָר֖אֹון  ֵדֽ ְוָה֥יּו  ה  ִתְכֶּב֔ א  ֹ֣ ל ְוִאָּׁש֙ם  ָת֗מּות  א  ֹ֣ ל ם  ֽתֹוַלְעָּת֞

׃ דניא ר ְיָיֽ ֲחֹ֥ות ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ר ְלִהְׁשַּתֽ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ָי֧בֹוא ָכל־ָּבָׂש֛ י ַׁשָּב֖ ְּבָחְדׁ֔שֹו ּוִמֵּד֥

ירמיהו 

ָהָי֤ה  ר  ב ֲאֶׁש֨ ן׃  ִּבְנָיִמֽ ֶרץ  ְּבֶא֖ ֲעָנ֔תֹות  ַּבֽ ר  ֲאֶׁש֣ ִמן־ַהּֽכֲֹהִני֙ם  ֶּבן־ִחְלִקָּי֑הּו  ִיְרְמָי֖הּו  י  ‡ א ִּדְבֵר֥

י  ה ָׁשָנ֖ה ְלָמְלֽכֹו׃ ג ַוְיִה֗ ה ִּבְׁשֹֽלׁש־ֶעְׂשֵר֥ ֶלְך ְיהּוָד֑ י ֽיֹאִׁשָּי֥הּו ֶבן־ָא֖מֹון ֶמ֣ יו ִּביֵמ֛ ְדַבר־ְיָי֙ ֵאָל֔
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ֶבן־ ְלִצְדִקָּי֥הּו  ה  ָׁשָנ֔ ה  י־ֶעְׂשֵר֣ ַעְׁשֵּתֽ ַעד־ֹּת֙ם  ה  ְיהּוָד֔ ֶלְך  ֶמ֣ הּ֙ו  ֶּבן־ֽיֹאִׁשָּי֨ ים  ְיֽהֹוָי ִק֤ י  ִּביֵמ֨
י׃ ֲחִמיִׁשֽ םִ ַּב֥חֶֹדׁש ַהֽ ה ַעד־ְּג֥לֹות ְיֽרּוָׁשַל֖ ֶלְך ְיהּוָד֑ ֽיֹאִׁשָּי֖הּו ֶמ֣

ר  ֲאֶׁש֥ ים}  {ַהְּמָלִכ֛ מלכים  א  ְלִכֵּס֧ ַעל  ִמַּמ֗ ֶאת־ִּכְס֔אֹו  ַוִּיֵּתן֙  טֹ֑בֹות  ִאּ֖תֹו  ר  נב לב ַוְיַדֵּב֥

יו}׃  {ַחָּיֽ חיו  י  ָּכל־ְיֵמ֥ יד  ָּתִמ֖ ְלָפָנ֛יו  ֶחם  ֶל֧ ל  ְוָאַכ֨ ִכְל֑אֹו  י  ִּבְגֵד֣ ת  ֵא֖ ה  לג ְוִׁשָּנ֕ ל׃  ְּבָבֶבֽ ִאּ֖תֹו 
ל ְּדַבר־֥יֹום ְּביֹו֖מֹו ַעד־֣יֹום מֹו֑תֹו  ֶלְך־ָּבֶב֛ ת ֶמֽ יד ִנְּתָנה־ּ֜לֹו ֵמֵא֧ ָח֗תֹו ֲאֻרַח֩ת (ֻאָת) ָּתִמ֨ ֲאֻרֽ לד ַוֽ

יו׃ דיאנ י (ֻיָי) ַחָּיֽ ל ְיֵמ֥ ּכֹ֖

יחזקאל

ר  ַעל־ְנַהר־ְּכָב֑ ה  ְבֽתֹוְך־ַהּגֹוָל֖ י  ֲאִנ֥ ַוֽ ֶדׁש  ַלחֹ֔ ה  ֲחִמָּׁש֣ ַּבֽ ְרִביִע֨י  ָּבֽ ה  ָׁשָנ֗ ים  ִּבְׁשֹלִׁש֣ י |  ‡ א ַוְיִה֣

ית  ֲחִמיִׁש֔ ַהֽ ַהָּׁשָנ֣ה  יא  ִה֚ ַל֑חֶֹדׁש  ה  ֲחִמָּׁש֖ ב ַּבֽ ים׃  ֱאֹלִהֽ ַמְר֥אֹות  ה  ֶאְרֶא֖ ָוֽ ִים  ַהָּׁשַמ֔ ִנְפְּתחּ֨ו 
ים  ַּכְׂשִּד֖ ֶרץ  ְּבֶא֥ ן  ַהּכֵֹה֛ י  ֶּבן־ּבּוִז֧ אל  ֶאל־ְיֶחְזֵק֨ ָי֠  ְדַבר־ְי֠ ָהָי֣ה  ג ָה֣יֹה  ין׃  ֽיֹוָיִכֽ ֶלְך  ַהֶּמ֥ ְלָג֖לּות 
 ן  ָעָנ֤ ִמן־ַהָּצ֗פֹון  ה  ָּבָא֣ ה  ְסָעָר֜ ֨רּוַח  ְוִהֵּנ֩ה  ֶרא  ד ָוֵא֡ ׃  ַיד־ְיָיֽ ם  ָׁש֖ יו  ָעָל֛ י  ַוְּתִה֥ ר  ַעל־ְנַהר־ְּכָב֑
ּה  ּתֹוָכ֔ ׁש׃ ה ּוִמ֨ ל ִמּ֥תֹוְך ָהֵאֽ ַחְׁשַמ֖ ין ַהֽ ּה ְּכֵע֥ ּתֹוָכ֔ יב ּוִמ֨ ּה ֖לֹו ָסִב֑ ַחת ְו֥נַֹגֽ ׁש ִמְתַלַּק֔ ָּגדֹו֙ל ְוֵא֣
ע  ת ְוַאְרַּב֥ ה ָפִנ֖ים ְלֶאָח֑ ָּנה׃ ו ְוַאְרָּבָע֥ ם ָלֵהֽ ן ְּד֥מּות ָאָד֖ ע ַחּ֑יֹות ְוֶז֙ה ַמְרֵאיֶה֔ ְּד֖מּות ַאְרַּב֣
ין  ים ְּכֵע֖ ֶגל ְו֣נְֹצִצ֔ ֶגל ֵע֔ ם ְּכַכ֙ף ֶר֣ ף ַרְגֵליֶה֗ ה ְוַכ֣ ֶגל ְיָׁשָר֑ ם ֶר֣ ם׃ ז ְוַרְגֵליֶה֖ ת ָלֶהֽ ִים ְלַאַח֥ ְּכָנַפ֖
ם  ּוְפֵניֶה֥ ם  ִרְבֵעיֶה֑ ַעת  ַאְרַּב֣ ל  ַע֖ ם  ַּכְנֵפיֶה֔ ַח֙ת  ִמַּת֨ ם  ָאָד֗ י}  {ִויֵד֣ ח וידו  ל׃  ָקָלֽ ְנ֥חֶֹׁשת 
יׁש ֶאל־ ן ִא֛ ּבּו ְבֶלְכָּת֔ א־ִיַּס֣ ֹֽ ם ל ּה ַּכְנֵפיֶה֑ ה ֶאל־ֲאחֹוָת֖ ם׃ ט ֽחְֹב֛רֹת ִאָּׁש֥ ם ְלַאְרַּבְעָּתֽ ְוַכְנֵפיֶה֖
ם ּוְפֵני־ׁ֥שֹור  י ַאְרֵי֤ה ֶאל־ַהָּיִמי֨ן ְלַאְרַּבְעָּת֔ כּו׃ י ּוְד֣מּות ְּפֵניֶהם֘ ְּפֵנ֣י ָאָד֒ם ּוְפֵנ֨ ֶבר ָּפָנ֖יו ֵיֵלֽ ֵע֥
ְעָלה  ִמְלָמ֑ ְּפֻר֖דֹות  ם  ְוַכְנֵפיֶה֥ ם  יא ּוְפֵניֶה֕ ן׃  ְלַאְרַּבְעָּתֽ ּוְפֵני־ֶנֶׁ֖שר  ן  ְלַאְרַּבְעָּת֑ ַהְּׂש֖מֹאול  ֵמֽ
ֶבר ָּפָנ֖יו ֵיֵל֑כּו  יׁש ֶאל־ֵע֥ ָנה׃ יב ְוִא֛ ת ְּגִוּֽיֵֹתיֶהֽ ִים ְמַכּ֔סֹות ֵא֖ יׁש ּוְׁשַּת֣ ִי֙ם ֽחְֹב֣רֹות ִא֔ יׁש ְׁשַּת֨ ְלִא֗
ם  ַחּ֜יֹות ַמְרֵאיֶה֣ ן׃ יג ּוְד֨מּות ַהֽ ּבּו ְּבֶלְכָּתֽ א ִיַּס֖ ֹ֥ כּו ל ֶכ֙ת ֵיֵל֔ ָּמה ָה֤רּוַח ָלֶל֨ ְהֶיה־ָּׁש֨ ל ֲאֶׁש֩ר ִיֽ ֶא֣
ׁש  ׁש ּוִמן־ָהֵא֖ ַחּ֑יֹות ְו֣נַֹגּה ָלֵא֔ ין ַהֽ ֶכת ֵּב֣ יא ִמְתַהֶּל֖ ים ִה֕ ה ַהַּלִּפִד֔ ׁש ּֽבֲֹערֹו֙ת ְּכַמְרֵא֣ ֲחֵלי־ֵא֗ ְּכַגֽ
ד  ן ֶאָח֥ ַחּ֑יֹות ְוִהֵּנ֩ה אֹוַפ֨ ֶרא ַהֽ ק׃ טו ָוֵא֖ ה ַהָּבָזֽ ַחּ֖יֹות ָר֣צֹוא ָוׁ֑שֹוב ְּכַמְרֵא֖ ק׃ יד ְוַהֽ א ָבָרֽ יֹוֵצ֥
יׁש  ַּתְרִׁש֔ ין  ְּכֵע֣ ֲעֵׂשיֶה֙ם  ּוַמֽ ָהֽאֹוַפִּנ֤ים  ה  טז ַמְרֵא֨ יו׃  ָּפָנֽ ַעת  ְלַאְרַּב֥ ַחּ֖יֹות  ַהֽ ֶצל  ֵא֥ ֶרץ  ָּבָא֛
ן׃  אֹוָפֽ ָהֽ ְּב֥תֹוְך  ן  אֹוַפ֖ ָהֽ ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֛ ַּכֽ ם  ֲעֵׂשיֶה֔ ּוַמ֣ ּוַמְרֵאיֶה֙ם  ן  ְלַאְרַּבְעָּת֑ ד  ֶאָח֖ ּוְד֥מּות 
ה  ְוִיְרָא֣ ם  ָלֶה֖ ְו֥גַֹבּה  ן  ֵּביֶה֔ יח ְוַג֨ ן׃  ְּבֶלְכָּתֽ ּבּו  ִיַּס֖ א  ֹ֥ ל ֵיֵל֑כּו  ם  ְּבֶלְכָּת֣ ן  ִרְבֵעיֶה֖ ַעת  יז ַעל־ַאְרַּב֥

ְל֥כּו ָהֽאֹוַפִּנ֖ים ֶאְצָל֑ם  ַחּ֔יֹות ֵיֽ ֶכ֙ת ַהֽ ן׃ יט ּוְבֶל֨ יב ְלַאְרַּבְעָּתֽ  ִים ָסִב֖ ם ְמֵל֥אֹת ֵעיַנ֛ ם ְוַגּבָֹת֗ ָלֶה֑
ֶכ֙ת  ָלֶל֨ ָה֤רּוַח  ם  ְהֶיה־ָּׁש֨ ִיֽ ֲאֶׁש֩ר  ל  כ ַע֣ ים׃  ָהֽאֹוַפִּנֽ ְׂש֖אּו  ִיָּנֽ ֶרץ  ָהָא֔ ל  ֵמַע֣ ַחּיֹו֙ת  ַהֽ א  ּוְבִהָּנֵׂש֤
ם  ים׃ כא ְּבֶלְכָּת֣ ַחָּי֖ה ָּבֽאֹוַפִּנֽ י ֥רּוַח ַהֽ ם ִּכ֛ ְׂשאּ֨ו ְלֻעָּמָת֔ ים ִיָּנֽ ָּמה ָה֖רּוַח ָלֶלֶ֑כת ְוָהֽאֹוַפִּנ֗ כּו ָׁש֥ ֵיֵל֔
ַחָּי֖ה  י ֥רּוַח ַהֽ ם ִּכ֛ ְׂש֤אּו ָהֽאֹוַפִּני֙ם ְלֻעָּמָת֔ ֶרץ ִיָּנֽ ל ָהָא֗ ם ֵמַע֣ ְׂשָא֞ ֲע֑מֹדּו ּֽוְבִהָּנֽ ם ַיֽ כּו ּוְבָעְמָד֖ ֵיֵל֔
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ם  אֵׁשיֶה֖ ַעל־ָרֽ ָנ֥טּוי  א  ַהּנֹוָר֑ ַרח  ַהֶּק֣ ין  ְּכֵע֖ יַע  ָרִק֔ ַחָּי֙ה  ַהֽ י  ַעל־ָראֵׁש֤ כב ּוְד֞מּות  ים׃  ָּבֽאֹוַפִּנֽ
ִים ְמַכּסֹו֙ת  יׁש ְׁשַּת֤ ּה ְלִא֗ ה ֶאל־ֲאחֹוָת֑ ם ְיָׁש֔רֹות ִאָּׁש֖ יַע ַּכְנֵפיֶה֣ ָרִק֔ ַח֙ת ָהֽ ְעָלה׃ כג ְוַת֨ ִמְלָמֽ
ם ְּכקֹו֩ל  ע ֶאת־֣קֹול ַּכְנֵפיֶה֡ ֶאְׁשַמ֣ ם׃ כד ָוֽ ת ְּגִוּֽיֵֹתיֶהֽ ָּנה ֵא֖ ִים ְמַכּסֹו֙ת ָלֵה֔ יׁש ְׁשַּת֤ ָּנה ּוְלִא֗ ָלֵה֔
ן׃  ַכְנֵפיֶהֽ יָנה  ְּתַרֶּפ֥ ם  ְּבָעְמָד֖ ֲחֶנ֑ה  ַמֽ ְּכ֣קֹול  ה  ֲהֻמָּל֖ ֥קֹול  ם  ְּבֶלְכָּת֔ ְּכֽקֹול־ַׁשַּד֨י  ים  ַרִּב֤ ִים  ַמ֨
ַעל  כו ּוִמַּמ֗ ן׃  ַכְנֵפיֶהֽ יָנה  ְּתַרֶּפ֥ ם  ְּבָעְמָד֖ ם  ַעל־רֹאָׁש֑ ר  ֲאֶׁש֣ יַע  ָר ִק֖ ָלֽ ל  ֵמַע֕  ְיִהי־֕קֹול  כה ַוֽ

ְּד֞מּות  א  ַהִּכֵּס֔ ְּד֣מּות  ְוַע֙ל  א  ִּכֵּס֑ ְּד֣מּות  יר  ֶבן־ַסִּפ֖ ֶאֽ ה  ְּכַמְרֵא֥ ם  ַעל־רֹאָׁש֔ ר  ֲאֶׁש֣ יַע֙  ָרִק֨ ָלֽ
יב  ָסִב֔ ית־ָלּ֙ה  ֵּבֽ ׁש  ְּכַמְרֵאה־ֵא֤ ל  ַחְׁשַמ֗ ין  ְּכֵע֣ ֶרא |  כז ָוֵא֣ ְעָלה׃  ִמְלָמֽ יו  ָעָל֖ ם  ָאָד֛ ה  ְּכַמְרֵא֥
יב׃  ּה ֖לֹו ָסִבֽ ׁש ְו֥נַֹגֽ יִת֨י ְּכַמְרֵאה־ֵא֔ ָּטה ָרִא֨ ה ָמְתָני֨ו ּוְלַמ֔ ְעָלה ּוִמַּמְרֵא֤ ה ָמְתָנ֖יו ּוְלָמ֑ ִמַּמְרֵא֥
ה  יב ֕הּוא ַמְרֵא֖ ַגּ֙ה ָסִב֔ ה ַהּנֹ֨ ן ַמְרֵא֤ ֶׁשם ֵּכ֣ ן ְּב֣יֹום ַהֶּג֗ ָעָנ֜ ה ֶבֽ ְהֶי֨ ֶׁשת ֲאֶׁש֩ר ִיֽ ה ַהֶּק֡ כח ְּכַמְרֵא֣

ע  ֶאְׁשַמ֣ ִני ֔רּוַח ָוֽ ר׃ ג יב ַוִּתָּׂשֵא֣ ע ֥קֹול ְמַדֵּבֽ ֶאְׁשַמ֖ י ָוֽ ֶאּ֣פֹל ַעל־ָּפַנ֔ ֶאְרֶא֙ה ָוֽ ְּד֣מּות ְּכֽבֹוד־ְיָי֑ ָוֽ
ַעׁש ָּג֑דֹול ָּב֥רּוְך ְּכֽבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו׃ י ֖קֹול ַר֣ ֲחַר֔ ַאֽ

ַער ִׁשְמ֞עֹון  ה ַׁש֣ ים ְׁשֹלָׁש֑ ה ּוְׁשָעִר֖ ַעת ֲאָלִפי֙ם ִמָּד֔ ׁש ֵמ֜אֹות ְוַאְרַּב֤ ְגָּבה ֲחֵמ֨ מח לג ּוְפַאת־ֶנ֗

ַעת  ְוַאְרַּב֣ ֵמאֹו֙ת  ׁש  ֲחֵמ֤ ָּמה  לד ְּפַאת־ָי֗ ד׃  ֶאָחֽ ן  ְזבּוֻל֖ ַער  ַׁש֥ ד  ֶאָח֔ ִיָּׂששָכ֙ר  ַער  ַׁש֤ ד  ֶאָח֗
יב  ד׃ לה ָסִב֕ י ֶאָחֽ ַער ַנְפָּתִל֖ ד ַׁש֥ ַער ָאֵׁש֙ר ֶאָח֔ ד ַׁש֤ ד ֶאָח֗ ַער ָּג֞ ה ַׁש֣ ם ְׁשֹלָׁש֑ ֲעֵריֶה֖ ים ַׁשֽ ֲאָלִפ֔

ָּמה׃ דינא יר ִמּ֖יֹום ְיָי֥ | (ֻיָה) ָׁשֽ ם־ָהִע֥ ֶלף ְוֵׁשֽ ר ָא֑ ְׁשֹמָנ֥ה (ֻׁשָה) ָעָׂש֖

תרי עשר

י  ז ְיִחְזִקָּי֖ה ַמְלֵכ֣ ם ָאָח֥ י ֻעִּזָּי֥ה יֹוָת֛ י ִּביֵמ֨ ַע֙ ֶּבן־ְּבֵאִר֔ ה ֶאל־הֹוֵׁש֨ ר ָהָי֗ ‰ו˘ע ‡ א ְּדַבר־ְיָי֣ | ֲאֶׁש֣

אֶמר ְיָי֜ ֶאל־ ֹ֨ ַע ַוּי ת ִּדֶּבר־ְיָי֖ ְּבהֹוֵׁש֑ ל׃ ב ְּתִחַּל֥ ֶלְך ִיְׂשָרֵאֽ ׁש ֶמ֥ ם ֶּבן־יֹוָא֖  ָרְבָע֥ י ָיֽ ה ּוִביֵמ֛ ְיהּוָד֑
ֶלְ֙ך  ג ַוֵּי֨ ׃  ְיָיֽ י  ֲחֵר֖ ֵמַאֽ ֶרץ  ָהָא֔ ִתְזֶנ֙ה  ה  י־ָזֹנ֤ ִּכֽ ים  ְזנּוִנ֔ י  ְוַיְלֵד֣ ְזנּוִני֙ם  ֶׁשת  ֵא֤ ַקח־ְלָ֞ך  ֵלְ֣ך  ַע  הֹוֵׁש֗

ן׃ ֶלד־֖לֹו ֵּבֽ ַהר ַוֵּתֽ ִים ַוַּת֥ ֶמר ַּבת־ִּדְבָל֑ ח ֶאת־ֹּג֖ ַוִּיַּק֔
ל  ַע֖ יא  ַהָּנִב֑ ֲחַבּ֣קּוק  ַלֽ ה  ‚ א ְּתִפָּל֖ ֶרץ׃  ָּכל־ָהָאֽ ִמָּפָנ֖יו  ס  ַה֥ ָקְדׁ֑שֹו  ל  ְּבֵהיַכ֣ יָי֖  ב כ ַוֽ חב˜ו˜ 

יַע  ֶרב ָׁשִנ֖ים ּתֹוִד֑ יהּו ְּב ֶק֥ ֶרב ָׁשִני֙ם ַחֵּי֔ ָעְלָ֙ך ְּב ֶק֤ אִתי֒ ְיָי֗ ָּפֽ ְעִּתי ִׁשְמֲעָ֘ך ָיֵר֒ ִׁשְגיֹֽנֹות׃ ב ְיָי֗ ָׁשַמ֣
הֹו֔דֹו  ִי֙ם  ָׁשַמ֨ ה  ִּכָּס֤ ָלה  ֶס֑ ן  ַהר־ָּפאָר֖ ֵמֽ ְוָק֥דֹוׁש  ָי֔בֹוא  ן  ִמֵּתיָמ֣ ג ֱא֨לֹוַּה֙  ִּתְזּֽכֹור׃  ם  ַרֵח֥ ְּב֖רֶֹגז 
ם ֶחְב֥יֹון עזה {ֻעּֽזֹו}׃   ִים ִמָּי֖דֹו ֑לֹו ְוָׁש֖ ה ַקְרַנ֥ ְהֶי֔ ַגּ֙ה ָּכ֣אֹור ִּתֽ ֶרץ׃ ד ְונֹ֨ ה ָהָאֽ ְלָא֥ ּוְתִהָּל֖תֹו ָמֽ
ם ַוִּיְתּֽפְֹצצּ֨ו  ר ּגֹוִי֔ ֶרץ ָרָא֙ה ַוַּיֵּת֣ ד | ַוְי֣מֶֹדד ֶא֗ יו׃ ו ָעַמ֣ ֶׁשף ְלַרְגָלֽ א ֶר֖ ֶבר ְוֵיֵצ֥ ה ְלָפָנ֖יו ֵיֶ֣לְך ָּד֑

ן ִיְרְּג֕זּון  י כּוָׁש֑ ֳהֵל֣ יִתי ָאֽ ֶון ָרִא֖ ַחת ָא֔ ם ֽלֹו׃ ז ַּת֣ ד ַׁש֖חּו ִּגְב֣עֹות עֹוָל֑ם ֲהִלי֥כֹות עֹוָל֖ ַהְרֵרי־ַע֔
י ִתְרַּכ֙ב  ָך ִּכ֤ ָך ִאם־ַּבָּי֖ם ֶעְבָרֶת֑ ם ַּבְּנָהִרי֙ם ַאֶּפ֔ ה ְיָי֔ ִא֤  ן׃ ח ֲהִבְנָהִרי֙ם ָחָר֣ ֶרץ ִמְדָיֽ ְיִרי֖עֹות ֶא֥
ָלה ְנָה֖רֹות  ָך ְׁשֻב֥עֹות ַמּ֖טֹות ֣אֶֹמר ֶס֑ ה׃ ט ֶעְרָי֤ה ֵתעֹו֙ר ַקְׁשֶּת֔ יָך ְיׁשּוָעֽ יָך ַמְרְּכבֶֹת֖ ַעל־סּוֶס֔
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א׃  ָנָׂשֽ יהּו  ָיֵד֥ ֖רֹום  קֹו֔לֹו  ְּתהֹו֙ם  ן  ָנַת֤ ר  ָעָב֑ ִים  ַמ֖  ֶרם  ֶז֥ ים  ָהִר֔ ילּ֨ו  ָיִח֨ י ָר֤אּוָך  ֶרץ׃  ְּתַבַּקע־ָאֽ
ֶרץ  ָך׃ יב ְּבַזַ֖עם ִּתְצַעד־ָא֑ ק ֲחִניֶתֽ כּו ְל֖נַֹגּה ְּבַר֥ יָ֙ך ְיַהֵּל֔ ָלה ְל֤אֹור ִחֶּצ֨ ַמד ְזֻב֑ ַח ָע֣ ֶמׁש ָיֵר֖ יא ֶׁש֥

ע  ית ָרָׁש֔ ְצָּת ּרֹאׁ֙ש ִמֵּב֣ ָך ָמַח֤ ָך ְלֵיַׁ֖שע ֶאת־ְמִׁשיֶח֑ אָת֙ ְלֵיַׁ֣שע ַעֶּמ֔ ם׃ יג ָיָצ֨ ף ָּת֥דּוׁש ּגֹוִיֽ ְּבַא֖
ִני  ֲהִפיֵצ֑ ַלֽ ִיְסֲע֖רּו  יו}  {ְּפָרָז֔ פרזו  ֣רֹאׁש  ְבַמָּטי֨ו  ְבָּת  יד ָנ ַק֤ ָלה׃  ֶסֽ ַעד־ַצָּו֖אר  ְי֥סֹוד  ָע֛רֹות 
ְעִּתי |  ים׃ טז ָׁשַמ֣ ִים ַרִּבֽ יָך ֖חֶֹמר ַמ֥ ְכָּת ַבָּי֖ם סּוֶס֑ ר׃ טו ָּדַר֥ י ַּבִּמְסָּתֽ ֱא֥כֹל ָעִנ֖ ם ְּכמֹו־ֶלֽ יֻצָת֔ ֲעִל֣
ְל֣יֹום  ָא֨נּוַח֙  ר  ֲאֶׁש֤ ֶאְרָּג֑ז  י  ְוַתְחַּת֣ י  ֲעָצַמ֖ ַּבֽ ב  ָר ָק֛ ָי֥בֹוא  י  ְׂשָפַת֔ ְל֣לּו  ָצֽ ְלקֹו֙ל  י  ִּבְטִנ֗ ַוִּתְרַּג֣ז 
ִית  ֲעֵׂשה־ַז֔ ים ִּכֵחׁ֙ש ַמֽ ין ְיבּו֙ל ַּבְּגָפִנ֔ ח ְוֵא֤ א־ִתְפָר֗ ֹֽ י־ְתֵאָנ֣ה ל ּנּו׃ יז ִּכֽ ם ְיגּוֶדֽ ֲע֖לֹות ְלַע֥ ה ַלֽ ָצָר֔
ֱע֑לֹוָזה  ֶאֽ יָי֣  ַּבֽ י  ֲאִנ֖ יח ַוֽ ים׃  ְרָפִתֽ ָּבֽ ר  ָּב ָק֖ ין  ְוֵא֥ אן  ֹ֔ צ ִמִּמְכָל֙ה  ָּגַז֤ר  ֑אֶֹכל  ָׂשה  א־ָע֣ ֹֽ ל ּוְׁשֵד֖מֹות 
י  מֹוַת֖ ְוַעל־ָּבֽ ַאָּי֔לֹות  ָּכֽ ַרְגַל֨י  ַוָּיֶׂ֤שם  י  ֵחיִל֔ ֲאדָֹנ֨י  ים}  ֱאֹלִה֤ {הקריאה׃  יט ֱיִי֤  י׃  ִיְׁשִעֽ י  אֹלֵה֥ ֵּבֽ יָלה  ָאִג֖

י׃ ינֹוָתֽ ַח ִּבְנִגֽ ִני ַלְמַנֵּצ֖ ַיְדִרֵכ֑
ים  ֻחִּק֖ ל  ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔ ְבחֵֹר֙ב  אֹו֤תֹו  יִתי  ִצִּו֨ ֲאֶׁש֩ר  י  ַעְבִּד֑ ה  ֹמֶׁש֣ ת  ּתֹוַר֖ ‚ כב ִזְכ֕רּו  מú‡כי 

א׃  י ּ֚בֹוא ֣יֹום ְיָי֔ ַהָּג֖דֹול ְוַהּנֹוָרֽ יא ִלְפֵנ֗ ִלָּי֣ה ַהָּנִב֑ ת ֵאֽ ם ֵא֖ ַח ָלֶכ֔ ֹנִכי֙ ׁשֵֹל֣ ים׃ כג ִהֵּנ֤ה ָאֽ ּוִמְׁשָּפִטֽ
ֶרץ  י ֶאת־ָהָא֖ ם ֶּפן־ָא֕בֹוא ְוִהֵּכיִת֥ ב ָּבִנ֖ים ַעל־ֲאבֹוָת֑ ים ְוֵל֥ ב־(ֻלָב) ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבִנ֔ יב ֵלֽ כד ְוֵהִׁש֤

א׃  י ּ֚בֹוא ֣יֹום ְיָי֔ ַהָּג֖דֹול ְוַהּנֹוָרֽ יא ִלְפֵנ֗ ִלָּי֣ה ַהָּנִב֑ ת ֵאֽ ם ֵא֖ ַח ָלֶכ֔ ֹנִכי֙ ׁשֵֹל֣ ֶרם׃ ִהֵּנ֤ה ָאֽ (ֻהָץ) ֵחֽ

נאדי

כתובים
רות

ָלגּו֙ר  ה  ְיהּוָד֗ ֶלֶ֣חם  ית  ִמֵּב֧ יׁש  ִא֜ ֶלְך  ַוֵּי֨ ֶרץ  ָּבָא֑ ב  ָרָע֖ י  ַוְיִה֥ ים  ְפִט֔ ַהּׁשֹֽ ט  ְׁשֹפ֣ ִּביֵמי֙  י  ‡ א ַוְיִה֗

ם  י ְוֵׁש֥ ֳעִמ֜ ֶלְך ְוֵׁש֩ם ִאְׁשּ֨תֹו ָנֽ ִליֶמ֡ יׁש ֱאֽ ם ָהִא֣ יו׃ ב ְוֵׁש֣ ב ֥הּוא ְוִאְׁשּ֖תֹו ּוְׁשֵנ֥י ָבָנֽ י מֹוָא֔ ִּבְׂשֵד֣
ם׃  ְהיּו־ָׁשֽ ַוִּיֽ ב  י־מֹוָא֖ ְׂשֵדֽ אּו  ַוָּיבֹ֥ ה  ְיהּוָד֑ ֶחם  ֶל֖ ית  ִמֵּב֥ ים  ֶאְפָרִת֔ ְוִכְליֹון֙  ַמְח֤לֹון  ְׁשֵנֽי־ָבָנ֣יו | 
ֲאִבּ֔יֹות  ֹמֽ ָנִׁשי֙ם  ם  ָלֶה֗ ד ַוִּיְׂש֣אּו  ָבֶנֽיָה׃  ּוְׁשֵנ֥י  יא  ִה֖ ר  ַוִּתָּׁשֵא֥ י  ֳעִמ֑ ָנֽ יׁש  ִא֣ ֶלְך  ֱאִליֶמ֖ ג ַוָּיָ֥מת 

ם  ַגם־ְׁשֵניֶה֖ תּו  ה ַוָּיֻמ֥ ים׃  ָׁשִנֽ ֶׂשר  ְּכֶע֥ ם  ָׁש֖ ַוֵּיְׁ֥שבּו  ֑רּות  ַהֵּׁשִנ֖ית  ם  ְוֵׁש֥ ה  ָעְרָּפ֔ ַאַח֙ת  ָהֽ ם  ֵׁש֤
ָׁשב  ַוָּת֖ יָה  ְוַכֹּלֶת֔ ִהי֙א  ָקם  ו ַוָּת֤ ּה׃  ִאיָׁשֽ ּוֵמֽ יָה  ְיָלֶד֖ ִמְּׁשֵנ֥י  ה  ִאָּׁש֔ ָהֽ ַוִּתָּׁשֵא֙ר  ְוִכְל֑יֹון  ַמְח֣לֹון 
א  ֶחם׃ ז ַוֵּתֵצ֗ ם ָלֽ ת ָלֶה֖ ד ְיָי֙ ֶאת־ַעּ֔מֹו ָלֵת֥ י־ָפ ַק֤ ב ִּכֽ ה מֹוָא֔ ְמָע֙ה ִּבְׂשֵד֣ י ָׁשֽ ב ִּכ֤ י מֹוָא֑ ִמְּׂשֵד֣
ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ָלׁ֖שּוב  ֶרְך  ַבֶּד֔ ְכָנה  ַוֵּתַל֣ ּה  ִעָּמ֑ יָה  ַכּלֹוֶת֖ י  ּוְׁשֵּת֥ ָּמה  ְיָתה־ָּׁש֔ ָהֽ ר  ֲאֶׁש֣ ִמן־ַהָּמקֹו֙ם 
ּה יעשה {ַיַ֣עׂש}  ית ִאָּמ֑ ה ְלֵב֣ ְבָנה ִאָּׁש֖ יָה ֵלְ֣כָנה ּׁשֹ֔ י ַכֹּלֶת֔ ֳעִמי֙ ִלְׁשֵּת֣ אֶמר ָנֽ ֹ֤ ה׃ ח ַוּת ְיהּוָדֽ
ה  ְמנּוָח֔ אןָ  ּוְמֶצ֣ ם  ָלֶכ֔ ְיָי֙  ן  ט ִיֵּת֤ י׃  ְוִעָּמִדֽ ים  ִעם־ַהֵּמִת֖ ם  ֲעִׂשיֶת֛ ר  ֲאֶׁש֧ ַּכֽ ֶסד  ֶח֔ ִעָּמֶכ֙ם  ְיָי֤ 
ְך  י־ִאָּת֥ ִּכֽ ְרָנה־ָּלּ֑ה  י ַוּתֹאַמ֖ יָנה׃  ַוִּתְבֶּכֽ ן  קֹוָל֖ אָנה  ַוִּתֶּׂש֥ ן  ָלֶה֔ ק  ַוִּתַּׁש֣ ּה  ִאיָׁש֑ ית  ֵּב֣ ה  ִאָּׁש֖
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י  ֵמַע֔ ְּבֽ ָבִני֙ם  י  ַהֽעֹוד־ִל֤ י  ִעִּמ֑ ְכָנה  ֵתַל֖ ָּמה  ָל֥ י  ְבֹנַת֔ ְבָנה  ׁשֹ֣ ֳעִמי֙  ָנֽ אֶמר  ֹ֤ יא ַוּת ְך׃  ְלַעֵּמֽ ָנׁ֖שּוב 
י  ֶיׁש־ִל֣ ְרִּתי֙  ָאַמ֨ י  ִּכ֤ יׁש  ְלִא֑ ְה֣יֹות  ִמֽ ְנִּתי  ָז ַק֖ י  ִּכ֥ ְכןָ  ֵל֔ ְבֹנַתי֙  ְבָנה  יב ׁשֹ֤ ים׃  ֲאָנִׁשֽ ַלֽ ם  ָלֶכ֖ ְוָה֥יּו 
לּו  ר ִיְגָּד֔ ד ֲאֶׁש֣ ְרָנה ַע֚ ן | ְּתַׂשֵּב֗ ים׃ יג ֲהָלֵה֣ ְדִּתי ָבִנֽ יׁש ְוַג֖ם ָיַל֥ ְיָל֙ה ְלִא֔ ה ַּג֣ם ָהִי֤יִתי ַהַּל֨ ִתְקָו֔
׃  י ַיד־ְיָיֽ ה ִב֖ ְצָא֥ ם ִּכי־ָיֽ י ְמאֹ֙ד ִמֶּכ֔ י־ַמר־ִל֤ י ִּכֽ ל ְּבֹנַת֗ יׁש ַא֣ י ֱה֣יֹות ְלִא֑ ָנה ְלִבְלִּת֖ ָעֵג֔ ֲהָלֵהן֙ ֵּתֽ
אֶמר  ֹ֗ טו ַוּת ּה׃  ָּבֽ ְבָקה  ָּד֥ ְו֖רּות  ּה  ֲחמֹוָת֔ ַלֽ ָעְרָּפ֙ה  ק  ַוִּתַּׁש֤ ֑עֹוד  יָנה  ַוִּתְבֶּכ֖ ן  קֹוָל֔ ָנה  יד ַוִּתֶּׂש֣

ַאל־ רּו֙ת  אֶמר  ֹ֤ טז ַוּת ְך׃  ְיִבְמֵּתֽ י  ֲחֵר֥ ַאֽ ׁ֖שּוִבי  יָה  ְוֶאל־ֱאֹלֶה֑ ּה  ֶאל־ַעָּמ֖ ְך  ְיִבְמֵּת֔ ָבה  ָׁש֣ ִהֵּנ֙ה 
ְך  ין ַעֵּמ֣ יִני֙ ָאִל֔ ר ָּתִל֨ ֲאֶׁש֤ ְך ּוַבֽ י ֵאֵל֗ ְלִכ֜ ר ֵּתֽ י ֶאל־ֲאֶׁש֨ ִיְך ִּכ֠ ֲחָר֑ ְך ָלׁ֣שּוב ֵמַאֽ י ְלָעְזֵב֖ ִּתְפְּגִעי־ִב֔
יף  ה יֹוִס֔ ה ְיָי֥ ִלי֙ ְוכֹ֣ ֲעֶׂש֨ ר ּכֹ֩ה ַיֽ ם ֶאָּקֵב֑ ר ָּת֨מּוִתי֙ ָא֔מּות ְוָׁש֖ ֲאֶׁש֤ י׃ יז ַּבֽ ִיְך ֱאֹלָהֽ אֹלַה֖ י ֵוֽ ַעִּמ֔
ר  ל ְלַדֵּב֥ ּה ַוֶּתְחַּד֖ יא ָלֶלֶ֣כת ִאָּת֑ ֶצת ִה֖ י־ִמְתַאֶּמ֥ ֶרא ִּכֽ  ְך׃ יח ַוֵּת֕ י ּוֵביֵנֽ יד ֵּביִנ֥ ֶות ַיְפִר֖ י ַהָּמ֔ ִּכ֣
ם ָּכל־ ֶחם ַוֵּתהֹ֤ ית ֶל֔ ָנ֙ה ֵּב֣ י ְּכבֹוָא֨ ֶחם ַוְיִה֗ ית ָל֑ ָנה ֵּב֣ ם ַעד־ּבֹוָא֖ ְכָנה ְׁשֵּתיֶה֔ יָה׃ יט ַוֵּתַל֣ ֵאֶלֽ
אןָ ִלי֙  י ְקֶר֤ ֳעִמ֑ י ָנֽ אָנה ִל֖ ן ַאל־ִּתְקֶר֥ אֶמר ֲאֵליֶה֔ ֹ֣ י׃ כ ַוּת ֳעִמֽ את ָנֽ ֹ֥ ְרָנה ֲהז ן ַוּתֹאַמ֖ ָהִעי֙ר ֲעֵליֶה֔
אָנה  ִני ְיָי֑ ָלָּ֣מה ִתְקֶר֤ ם ֱהִׁשיַב֣ ְכִּתי ְוֵרי ָק֖ ה ָהַל֔ ד׃ כא ֲאִני֙ ְמֵלָא֣ י ְמֹאֽ י ִל֖ ר ַׁשַּד֛ י־ֵהַמ֥ א ִּכֽ ָמָר֔
ָבה  ּה ַהָּׁש֖ י ְו֨רּות ַהּֽמֹוֲאִבָּי֤ה ַכָּלָתּ֙ה ִעָּמ֔ ֳעִמ֗ ָׁשב ָנֽ י׃ כב ַוָּת֣ ע ִלֽ ַרֽ י ֵה֥ י ְוַׁשַּד֖ ָנה ִב֔ יָי֙ ָע֣ י ַוֽ ֳעִמ֔ ִלי֙ ָנֽ

ים׃  יר ְׂשעִֹרֽ ת ְקִצ֥ ֶחם ִּבְתִחַּל֖ ית ֶל֔ אּו ֵּב֣ ָּמה ָּב֚ ב ְוֵה֗ י מֹוָא֑ ִמְּׂשֵד֣
ַעז׃  ּבֹֽ ּוְׁש֖מֹו  ֶלְך  ֱאִליֶמ֑ ַחת  ִמִּמְׁשַּפ֖ ִיל  ַח֔ ִּגּ֣בֹור  יׁש  ִא֚ ּה  ְלִאיָׁש֗ ע}  {מֹוַד֣ מידע  י  ֳעִמ֞ ב א ּֽוְלָנֽ

ר  ר ֲאֶׁש֥ ים ַאַח֕ ִּׁשֳּבִל֔ ה ַבֽ ֲאַלֳּקָט֣ ְלָכה־ָּנ֤א ַהָּׂשֶד֙ה ַוֽ י ֵאֽ ֳעִמ֗ ל־ָנֽ ה ֶאֽ אֶמ֩ר ֨רּות ַהּֽמֹוֲאִבָּי֜ ֹ֩ ב ַוּת

ים  ְצִר֑ י ַהּקֹֽ ֲחֵר֖ ה ַאֽ ט ַּבָּׂשֶד֔ ֶלְך ַוָּתבֹו֙א ַוְּתַלֵּק֣ י׃ ג ַוֵּת֤ י ִבִּתֽ ּה ְלִכ֥ אֶמר ָל֖ ֹ֥ ן ְּבֵעיָנ֑יו ַוּת ֶאְמָצא־ֵח֖
ית  א ִמֵּב֣ ַעז ָּב֚ ֶלְך׃ ד ְוִהֵּנה־בֹ֗ ַחת ֱאִליֶמֽ ר ִמִּמְׁשַּפ֥ ַעז ֲאֶׁש֖ ת ַהָּׂשֶד֙ה ְלבֹ֔ ָה ֶחְל ַק֤ ַוִּי֣ ֶקר ִמְקֶר֔
ב ַעל־ ֲע֔רֹו ַהִּנָּצ֖ ַע֙ז ְלַנֽ אֶמר ּבֹ֨ ֹ֤ ׃ ה ַוּי ֶרְכָ֥ך ְיָיֽ אְמרּו ֖לֹו ְיָבֽ ֹ֥ ים ְיָי֣ ִעָּמֶכ֑ם ַוּי אֶמר ַלּֽקֹוְצִר֖ ֹ֥ ֶחם ַוּי ֶל֔
ה ֽמֹוֲאִבָּי֙ה  ֲעָר֤ ר ַנֽ ים ַוּיֹאַמ֑ ב ַעל־ַהּֽקֹוְצִר֖ ַען ַהַּנַ֛ער ַהִּנָּצ֥ את׃ ו ַוַּי֗ ֹֽ ה ַהּז ֲעָר֥ י ַהַּנֽ ים ְלִמ֖ ַהּֽקֹוְצִר֑
י  ֲחֵר֖ ים ַאֽ ֳעָמִר֔ י ָבֽ ַסְפִּת֣ אֶמר ֲאַלֳּקָטה־ָּנ֙א ְוָאֽ ֹ֗ ב׃ ז ַוּת י מֹוָאֽ י ִמְּׂשֵד֥ ֳעִמ֖ ם־ָנֽ ָבה ִעֽ יא ַהָּׁש֥ ִה֔
אֶמ֩ר  ֹ֩ ח ַוּי ט׃  ְמָעֽ ִית  ַהַּב֖ ּה  ִׁשְבָּת֥ ֶז֛ה  ָּתה  ְוַעד־ַע֔ ֶק֙ר  ַהּבֹ֨ ז  ֵמָא֤ ַּתֲע֗מֹוד  ַוֽ ַוָּת֣בֹוא  ים  ַהּֽקֹוְצִר֑
י ִמֶּז֑ה  ֲעבּוִר֖ א ַתֽ ֹ֥ ר ְוַג֛ם ל ה ַאֵח֔ ְלִכי֙ ִלְלקֹ֙ט ְּבָׂשֶד֣ י ַאל־ֵּתֽ ַעְּת ִּבִּת֗ ַעז ֶאל־֜רּות ֲה֧לֹוא ָׁשַמ֣ ּבֹ֨
יִתי  ן ֲה֥לֹוא ִצִּו֛ ֲחֵריֶה֔ ְכְּת ַאֽ ה ֲאֶׁשר־ִיְקצֹרּון֙ ְוָהַל֣ ִיְך ַּבָּׂשֶד֤ י׃ ט ֵעיַנ֜ ֲערָֹתֽ ין ִעם־ַנֽ ה ִתְדָּב ִק֖ ְוכֹ֥
ים׃  ר ִיְׁשֲא֖בּון ַהְּנָעִרֽ ֲאֶׁש֥ ית ֵמֽ ים ְוָׁשִת֕ ְכְּת֙ ֶאל־ַהֵּכִל֔ ת ְוָהַל֨ ְך ְוָצִמ֗ י ָנְגֵע֑ ים ְלִבְלִּת֣ ֶאת־ַהְּנָעִר֖
ִני  ְלַהִּכיֵר֔ יָ֙ך  ְּבֵעיֶנ֨ ן  ֵח֤ אִתי  ָמָצ֨ ַמּ֩דּוַע֩  יו  ֵאָל֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּת ְרָצה  ָא֑ חּו  ַוִּתְׁשַּת֖ יָה  ַעל־ָּפֶנ֔ י ַוִּתֹּפ֙ל 

י  ֲחֵר֖ ְך ַאֽ ל ֲאֶׁשר־ָעִׂשי֙ת ֶאת־ֲחמֹוֵת֔ י ּכֹ֤ ד ִל֗ ד ֻהַּג֜ ּה ֻהֵּג֨ אֶמר ָל֔ ֹ֣ ַע֙ז ַוּי י ָנְכִרָּיֽה׃ יא ַוַּיַ֤ען ּבֹ֨ ֹנִכ֖ ְוָאֽ
ַעְּת ְּת֥מֹול  א־ָיַד֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ י ֶאל־ַע֕ ְלִכ֔ ְך ַוֵּת֣ ֶר֙ץ ֽמֹוַלְדֵּת֔ ְך ְוֶא֨ יְך ְוִאֵּמ֗ י ָאִב֣ ַעְזִב֞ ְך ַוַּתֽ ֣מֹות ִאיֵׁש֑
את  ל ֲאֶׁשר־ָּב֖ י ִיְׂשָרֵא֔ ם ְיָי֙ ֱאֹלֵה֣ ה ֵמִע֤ ְך ְׁשֵלָמ֗ י ַמְׂשֻּכְרֵּת֜ ְך ּוְתִה֨ ֳעֵל֑ ם ְיָי֖ ָּפֽ ִׁשְלֽׁשֹום׃ יב ְיַׁשֵּל֥
ְרָּת ַעל־ֵל֣ב  י ִדַּב֖ ִני ְוִכ֥ ַחְמָּת֔ י ִנֽ ן ְּבֵעיֶנ֤יָך ֲאדִֹני֙ ִּכ֣ אֶמר ֶאְמָצא־ֵח֨ ֹ֠ ּת יו׃ יג ַו֠ ַחת־ְּכָנָפֽ ֲח֥סֹות ַּתֽ ַלֽ
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י ֲהֹל֙ם  ִׁשֽ ֶכל ֹּג֤ ת ָהֹא֗ ַעז ְלֵע֣ ה בֹ֜ אֶמ֩ר ָל֨ ֹ֩ יָך׃ יד ַוּי ת ִׁשְפחֶֹתֽ ה ְּכַאַח֖ ְהֶי֔ א ֶאֽ ֹ֣ ֹנִכי֙ ל ָך ְוָאֽ ִׁשְפָחֶת֑
אַכל  ֹ֥ י ַוּת ים ַוִּיְצָּבט־ָלּ֣ה ָקִל֔ ְצִר֔ ד ַהּקֹֽ ֶׁש֙ב ִמַּצ֣ ֶמץ ַוֵּת֨ ְך ַּבחֹ֑ ְלְּת ִּפֵּת֖ ֶחם ְוָטַב֥ ְלְּת ִמן־ַהֶּל֔ ְוָאַכ֣
ט  ְּתַלֵּק֖ ים  ֳעָמִר֛ ָהֽ ין  ֵּב֧ ַּג֣ם  ר  ֵלאֹמ֗ יו  ֶאת־ְנָעָר֜ ַעז  ּבֹ֨ ַוְיַצ֩ו  ט  ְלַלֵּק֑ ָקם  טו ַוָּת֖ ר׃  ַוֹּתַתֽ ע  ַוִּתְׂשַּב֖
ּה׃  א ִתְגֲערּו־ָבֽ ֹ֥ ה ְול ם ְוִלְּקָט֖ ֲעַזְבֶּת֥ ים ַוֽ ּה ִמן־ַהְּצָבִת֑ ּלּו ָל֖ ל־ָּתׁשֹ֥ א ַתְכִליֽמּוָה׃ טז ְוַג֛ם ׁשֹֽ ֹ֥ ְול
ים׃ יח ַוִּתָּׂש֙א  ה ְׂשעִֹרֽ י ְּכֵאיָפ֥ ָטה ַוְיִה֖ ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק֔ ֶרב ַוַּתְחּבֹ֙ט ֵא֣ ה ַעד־ָהָע֑ ט ַּבָּׂשֶד֖ יז ַוְּתַלֵּק֥

ָרה  ֲאֶׁשר־הֹוִת֖ ת  ֵא֥ ּה  ַוִּתֶּתן־ָל֔ ַוּתֹוֵצ֙א  ָטה  ֲאֶׁשר־ִלֵּק֑ ת  ֵא֣ ּה  ֲחמֹוָת֖ ֶרא  ַוֵּת֥ יר  ָהִע֔ ַוָּת֣בֹוא 
ָּב֑רּוְך  ְך  ַמִּכיֵר֖ י  ְיִה֥ ית  ָעִׂש֔ ָנה  ְוָא֣ ַהּיֹו֙ם  ְטְּת  ִלַּק֤ ה  ֵאיֹפ֨ ּה  ֲחמֹוָת֜ ּה  ָל֨ אֶמ֩ר  ֹ֩ יט ַוּת ּה׃  ִמָּׂשְבָעֽ
ַהּ֖יֹום  ִעּ֛מֹו  יִתי  ָעִׂש֧ ר  ֲאֶׁש֨ ָהִאיׁ֙ש  ם  ֵׁש֤ אֶמר  ֹ֗ ַוּת ִעּ֔מֹו  ְׂשָת֙ה  ֲאֶׁשר־ָעֽ ת  ֵא֤ ּה  ֲחמֹוָת֗ ַלֽ ַוַּתֵּג֣ד 
ְוֶאת־ ים  ַחִּי֖ ֶאת־ַהֽ ַחְסּ֔דֹו  א־ָעַז֣ב  ֹֽ ל ֲאֶׁש֙ר  יָי֔  ַלֽ הּו֙א  ָּב֥רּוְך  ּה  ְלַכָּלָת֗ י  ֳעִמ֜ ָנֽ אֶמר  ֹ֨ כ ַוּת ַעז׃  ּבֹֽ
אֶמר ֣רּות ַהּֽמֹוֲאִבָּי֑ה  ֹ֖ נּו ֽהּוא׃ כא ַוּת ֲאֵל֖ ֹּגֽ יׁש ִמֽ נּ֙ו ָהִא֔ י ָק֥רֹוב ָל֨ ֳעִמ֗ אֶמר ָלּ֣ה ָנֽ ֹ֧ ים ַוּת ַהֵּמִת֑
יר ֲאֶׁשר־ ת ָּכל־ַהָּקִצ֖ ד ִאם־ִּכּ֔לּו ֵא֥ ין ַע֣ ים ֲאֶׁשר־ִלי֙ ִּתְדָּבִק֔ י ִעם־ַהְּנָעִר֤ ר ֵאַל֗ י־ָאַמ֣ ַּג֣ם | ִּכֽ
ְך  ִיְפְּגעּו־ָב֖ א  ֹ֥ ְול יו  ִעם־ַנֲ֣ערֹוָת֔ ְצִאי֙  ֵתֽ י  ִּכ֤ י  ִּבִּת֗ ֣טֹוב  ּה  ַּכָּלָת֑ ֶאל־֣רּות  י  ֳעִמ֖ ָנֽ אֶמר  ֹ֥ כב ַוּת י׃  ִלֽ
ים  ִחִּט֑ יר ַהֽ ים ּוְקִצ֣ יר־ַהְּׂשעִֹר֖ ט ַעד־ְּכ֥לֹות ְקִצֽ ַע֙ז ְלַלֵּק֔ ֲע֥רֹות ּבֹ֨ ק ְּבַנֽ ר׃ כג ַוִּתְדַּב֞ ה ַאֵחֽ ְּבָׂשֶד֥

ּה׃  ֶׁשב ֶאת־ֲחמֹוָתֽ ַוֵּת֖
ה  ב ְוַעָּת֗ ְך׃  יַטב־ָלֽ ִיֽ ר  ֲאֶׁש֥ ָמ֖נֹוַח  ְך  ֲאַבֶּקׁש־ָל֛ א  ֹ֧ ֲהל י  ִּבִּת֕ ּה  ֲחמֹוָת֑ י  ֳעִמ֣ ָנֽ ּה  ָל֖ אֶמר  ֹ֥ ‚ א ַוּת

ְיָלה׃  ים ַהָּלֽ ֶרן ַהְּׂשעִֹר֖ ה ֶאת־ֹּג֥ יו ִהֵּנה־֗הּוא זֶֹר֛ ֲערֹוָת֑ ר ָהִי֖ית ֶאת־ַנֽ נּו ֲאֶׁש֥ ַדְעָּת֔ ַע֙ז ֹמֽ א בֹ֨ ֹ֥ ֲהל
י   ְדִע֣ ֶרן ַאל־ִּתָּוֽ ְדְּת} ַהֹּג֑ ִיְך וירדתי {ְוָיַר֣ ִיְך} ָעַל֖ ְמְּת שמלתך {ִׂשְמֹלַת֛ ְכְּת ְוַׂש֧ ְצְּת | ָוַס֗ ג ְוָרַח֣

ם  ר ִיְׁשַּכב־ָׁש֔ ַעְּת֙ ֶאת־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ י ְבָׁשְכ֗בֹו ְוָיַד֨ ל ְוִלְׁשּֽתֹות׃ ד ִויִה֣ ֱאכֹ֥ ד ַּכֹּל֖תֹו ֶלֽ יׁש ַע֥ ָלִא֔
אֶמר  ֹ֖ ין׃ ה ַוּת ֲעִׂשֽ ר ַּתֽ ת ֲאֶׁש֥ ְך ֵא֖ ְבְּת} ְוהּו֙א ַיִּג֣יד ָל֔ יו ושכבתי {ְוָׁשָכ֑ ית ַמְרְּגֹלָת֖ את ְוִגִּל֥ ּוָב֛
ל  ְּככֹ֥ ַעׂש  ַוַּת֕ ֶרן  ַהֹּג֑ ֶרד  ו ַוֵּת֖ ה׃  ֱעֶׂשֽ ֶאֽ כתיב}  ולא  קרי  י  {ֵאַל֖ י  אְמִר֥ ֹֽ ֲאֶׁשר־ּת ל  ּכֹ֛ יָה  ֵאֶל֑
ה  ֲעֵרָמ֑ ָהֽ ִּבְקֵצ֣ה  ב  ִלְׁשַּכ֖ א  ֹ֕ ַוָּיב ִלּ֔בֹו  ב  ַוִּייַט֣ ְׁשְּת֙  ַוֵּי֨ ַעז  ּבֹ֤ אַכל  ֹ֨ ז ַוּי ּה׃  ֲחמֹוָתֽ ָּתה  ֲאֶׁשר־ִצַּו֖
ת ְוִהֵּנ֣ה  יׁש ַוִּיָּלֵפ֑ ד ָהִא֖ ְיָלה ַוֶּיֱֽחַר֥ י ַהַּל֔ ֲחִצ֣  ְיִהי֙ ַּבֽ ב׃ ח ַוֽ יו ַוִּתְׁשָּכֽ ט ַוְּתַג֥ל ַמְרְּגֹלָת֖ א ַבָּל֔ ֹ֣ ַוָּתב
ָ֙ך  ְכָנֶפ֨ ַרְׂשָּת֤  ּוָפֽ ָך  ֲאָמֶת֔ ֣רּות  ֹנִכי֙  ָאֽ אֶמר  ֹ֗ ַוּת ְּת  ִמי־ָא֑ אֶמר  ֹ֖ ט ַוּי יו׃  ַמְרְּגֹלָתֽ ֶבת  ׁשֶֹכ֖ ה  ִאָּׁש֔
ֲח֖רֹון ִמן־ ְך ָהַאֽ ְבְּת ַחְסֵּד֥ י ֵהיַט֛ יָי֙ ִּבִּת֔ ְּת ַלֽ ה ַא֤ אֶמר ְּברּוָכ֨ ֹ֗ ָּתה׃ י ַוּי ל ָאֽ י ֹגֵא֖ ְתָ֔ך ִּכ֥ ַעל־ֲאָמ֣
י  יְרִא֔ ה ִּבִּתי֙ ַאל־ִּת֣ יר׃ יא ְוַעָּת֗ ל ְוִאם־ָעִׁשֽ ים ִאם־ַּד֖ חּוִר֔ ֲחֵרי֙ ַהַּב֣ ֶכת ַאֽ ִראׁ֑שֹון ְלִבְלִּתי־ֶל֗ ָהֽ
י  ְּת׃ יב ְוַעָּת֙ה ִּכ֣ ִיל ָאֽ ֶׁשת ַח֖ י ֵא֥ י ִּכ֛ ַער ַעִּמ֔ ַע֙ ָּכל־ַׁש֣ י יֹוֵד֨ ְך ִּכ֤ ֱעֶׂשה־ָּל֑ י ֶאֽ אְמִר֖ ֹֽ ל ֲאֶׁשר־ּת ּכֹ֥
ְיָלה  יִני | ַהַּל֗ ִּני׃ יג ִל֣ ל ָק֥רֹוב ִמֶּמֽ ִכי ְוַג֛ם ֵיׁ֥ש ֹּגֵא֖ ל ָאֹנ֑ י אם {כתיב ולא קרי} ֹגֵא֖ ם ִּכ֥ ָאְמָנ֔
י  ִכי ַחי־ְיָי֑ ִׁשְכִב֖ יְך ָאֹנ֖ ְך ּוְגַאְלִּת֥ ֳאֵל֛ ץ ְלָגֽ א ַיְחֹּפ֧ ֹ֨ ל ְוִאם־ל ְך טֹו֙ב ִיְגָא֔ ֶק֙ר ִאם־ִיְגָאֵל֥ ְוָהָי֤ה ַבּבֹ֨
יר  ֶרם} ַיִּכ֥ ָקם בטרום {ְּבֶט֛ ֶקר ַוָּת֕ ב מרגלותו {ַמְרְּגלֹוָתי֙ו} ַעד־ַהּבֹ֔ ֶקר׃ יד ַוִּתְׁשַּכ֤ ַעד־ַהּבֹֽ
ַחת  ַהִּמְטַּפ֧ י  ִב֠ ָה֠ אֶמר  ֹ֗ טו ַוּי ֶרן׃  ַהֹּגֽ ה  ִאָּׁש֖ ָהֽ ָאה  ִּכי־ָב֥ ע  ַאל־ִיָּוַד֔ אֶמ֙ר  ֹ֨ ַוּי הּו  ֶאת־ֵרֵע֑ יׁש  ִא֖
יר׃  ָהִעֽ א  ֹ֖ ַוָּיב יָה  ָעֶל֔ ַוָּיֶׁ֣שת  ׁש־ְׂשעִֹרי֙ם  ֵׁשֽ ַוָּיָ֤מד  ּה  ָּב֑ אֶחז  ֹ֣ ַוּת ּה  ֳחִזי־ָב֖ ְוֶאֽ ִיְך  ֲאֶׁשר־ָעַל֛
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יׁש׃  ּה ָהִאֽ ָׂשה־ָל֖ ר ָעֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ּה ֵא֛ ֶּגד־ָל֔ י ַוַּת֨ ְּת ִּבִּת֑ אֶמר ִמי־ַא֣ ֹ֖ ּה ַוּת טז ַוָּתבֹו֙א ֶאל־ֲחמֹוָת֔

ַאל־ָּת֥בֹוִאי  כתיב}  ולא  קרי  י  {ֵאַל֔ ר  ָאַמ֣ י  ִּכ֚ י  ִל֑ ָנַ֣תן  ֶּלה  ָהֵא֖ ים  ׁש־ַהְּׂשעִֹר֥ ֵׁשֽ אֶמר  ֹ֕ יז ַוּת

א ִיְׁשקֹ֙ט  ֹ֤ י ל ר ִּכ֣ ל ָּדָב֑ יְך ִיֹּפ֣ ין ֵא֖ ְדִע֔ ר ֵּתֽ ד ֲאֶׁש֣ י ַע֚ י ִבִּת֔ אֶמ֙ר ְׁשִב֣ ֹ֨ ְך׃ יח ַוּת ם ֶאל־ֲחמֹוֵתֽ ֵרי ָק֖
ר ַהּֽיֹום׃  ה ַהָּדָב֖ י־ִאם־ִּכָּל֥ יׁש ִּכֽ ָהִא֔

אֶמר ֥סּוָרה ְׁשָבה־ ֹ֛ ַעז ַוּי ר ִּדֶּבר־ּבֹ֔ ל עֵֹב֙ר ֲאֶׁש֣ ה ַהֹּגֵא֤ ַע֘ר ַוֵּיֶׁ֣שב ָׁש֒ם ְוִהֵּנ֨ ַעז ָעָל֣ה ַהַּׁש֘ ד א ּובֹ֨

ה  ְׁשבּו־ֹפ֑ אֶמר  ֹ֣ ַוּי יר  ָהִע֖ ִמִּזְקֵנ֥י  ים  ֲאָנִׁש֛ ה  ֲעָׂשָר֧ ח  ב ַוִּיַּק֞ ב׃  ַוֵּיֵׁשֽ ַוָּיַ֖סר  ַאְלֹמִנ֑י  ְּפֹלִנ֣י  ה  ֹּפ֖
ָבה  ַהָּׁש֖ י  ֳעִמ֔ ָנֽ ה  ְכָר֣ ָמֽ ֶלְך  ֱאִליֶמ֑ ֶלֽ ינּו  ְלָאִח֖ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ַהָּׂשֶד֔ ֶחְלַק֙ת  ל  ַלֹּגֵא֔ אֶמ֙ר  ֹ֨ ג ַוּי בּו׃  ַוֵּיֵׁשֽ
ְׁשִבים֘ ְוֶנ֣ ֶגד ִזְקֵנ֣י ַעִּמי֒   ֶגד ַהּיֹֽ ֶנ֥ ֵנה  ר ְק֠ ְרִּתי ֶאְגֶל֧ה ָאְזְנָ֣ך ֵלאֹמ֗ י ָאַמ֜ ֲאִנ֨ ב׃ ד ַוֽ ה מֹוָאֽ ִמְּׂשֵד֥
י  ֹנִכ֖ ְתָ֙ך ִלְג֔אֹול ְוָאֽ ין זּוָלֽ י ֵא֤ ְדָע֙ה} ִּכ֣ י ואדע {ְוֵאֽ ל ַהִּג֣יָדה ִּל֗ א ִיְגַא֜ ֹ֨ ל ְוִאם־ל ִאם־ִּתְגַא֙ל ְּגָא֔
ת ֣רּות  י ּ֠וֵמֵא֠ ֳעִמ֑ ה ִמַּי֣ד ָנֽ ַעז ְּבֽיֹום־ְקֽנֹוְתָ֥ך ַהָּׂשֶד֖ אֶמר ּבֹ֔ ֹ֣ ל׃ ה ַוּי י ֶאְגָאֽ ֹנִכ֥ אֶמר ָאֽ ֹ֖ יָך ַוּי ֲחֶר֑ ַאֽ
ל  ַהֹּגֵא֗ אֶמר  ֹ֣ ו ַוּי ֲחָלֽתֹו׃  ַעל־ַנֽ ת  ם־ַהֵּמ֖ ֵׁשֽ ים  ְלָה ִק֥ יָת}  {ָקִנ֔ קניתי  ֶׁשת־ַהֵּמ֙ת  ֵאֽ ַהּֽמֹוֲאִבָּי֤ה 
י  י ִּכ֥ י ְּגַאל־ְלָ֤ך ַאָּת֙ה ֶאת־ְּגֻאָּלִת֔ ֲחָלִת֑ ית ֶאת־ַנֽ י ֶּפן־ַאְׁשִח֖ א אּוַכ֙ל לגאול־ {ִלְגָאל־} ִל֔ ֹ֤ ל
ר  ָּכל־ָּדָב֔ ְלַקֵּי֣ם  ְוַעל־ַהְּתמּוָר֙ה  ה  ַעל־ַהְּגֻאָּל֤ ל  ְּבִיְׂשָרֵא֜ ים  ְלָפִנ֨ ז ְוזֹא֩ת  ל׃  ִלְגֹאֽ ל  א־אּוַכ֖ ֹֽ ל
ְך  ַעז ְקֵנה־ָל֑ ל ְלבֹ֖ אֶמר ַהֹּגֵא֛ ֹ֧ ל׃ ח ַוּי ה ְּבִיְׂשָרֵאֽ את ַהְּתעּוָד֖ ֹ֥ הּו ְוז ן ְלֵרֵע֑ ֲע֖לֹו ְוָנַת֣ יׁש ַנֽ ף ִא֛ ָׁשַל֥
ר  יִתי֙ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ י ָקִנ֨ ים ַאֶּת֙ם ַהּ֔יֹום ִּכ֤ ם ֵעִד֤ ים ְוָכל־ָהָע֗ ַעז ַלְּזֵקִנ֜ אֶמ֩ר ּבֹ֨ ֹ֩ ֲעֽלֹו׃ ט ַוּי ַוִּיְׁשֹ֖לף ַנֽ
ֶׁשת  ֵא֨ ֲאִבָּי֩ה  ַהֹּמֽ ֶאת־֣רּות  י ְוַג֣ם  י׃  ֳעִמֽ ָנֽ ִמַּי֖ד  ּוַמְח֑לֹון  ְלִכְל֖יֹון  ר  ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת  ְוֵא֛ ֶלְך  ֱאִליֶמ֔ ֶלֽ
ם  ֵמִע֥ ת  ם־ַהֵּמ֛ ֵׁשֽ ת  א־ִיָּכֵר֧ ֹֽ ְול ַעל־ַנֲ֣חָל֔תֹו  ם־ַהֵּמ֙ת  ֵׁשֽ ים  ְלָה ִק֤ ה  ְלִאָּׁש֗ י  ִל֣ יִתי  ָקִנ֧ ַמְח֜לֹון 
ְוַהְּזֵקִנ֖ים  ַער  ֲאֶׁשר־ַּבַּׁש֛ ם  ָּכל־ָהָע֧ אְמ֜רּו  ֹ֨ יא ַוּי ַהּֽיֹום׃  ם  ַאֶּת֖ ים  ֵעִד֥ ְמקֹו֑מֹו  ַער  ּוִמַּׁש֣ יו  ֶאָח֖
ֶאת־ ְׁשֵּתיֶה֙ם  ָּב֤נּו  ר  ֲאֶׁש֨ ּוְכֵלָא֙ה  ל |  ְּכָרֵח֤ ָך  ֶאל־ֵּביֶת֗ ה  ַהָּבָא֣ ה  ִאָּׁש֜ ת־ָהֽ ֶאֽ ְיָי֨  ִיֵּת֩ן  ים  ֵעִד֑
ֶרץ  ֶּפ֔ ית  ְּכֵב֣ יְתָ֙ך  ֵבֽ י  יב ִויִה֤ ֶחם׃  ָלֽ ית  ְּבֵב֥ ם  ּוְקָרא־ֵׁש֖ ָתה  ְּבֶאְפָר֔ ִיל  ֲעֵׂשה־ַח֣ ַוֽ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ית  ֵּב֣
ַעז  ח ּבֹ֤ את׃ יג ַוִּיַּק֨ ֹֽ ה ַהּז ֲעָר֖ ַּנֽ ן ְיָי֙ ְלָ֔ך ִמן־ַהֽ ר ִיֵּת֤ ַרע ֲאֶׁש֨ ה ִמן־ַהֶּז֗ יהּוָד֑ ר ִלֽ ה ָתָמ֖ ְלָד֥ ֲאֶׁשר־ָיֽ
ְרָנה ַהָּנִׁשי֙ם  ן׃ יד ַוּתֹאַמ֤ ֶלד ֵּבֽ ָר֖יֹון ַוֵּת֥ ן ְיָי֥ ָלּ֛ה ֵהֽ יָה ַוִּיֵּת֨ א ֵאֶל֑ ֹ֖ ה ַוָּיב ֶאת־רּו֙ת ַוְּתִהי־֣לֹו ְלִאָּׁש֔
ָיה ָלְ֙ך  ל׃ טו ְוָה֤ א ְׁש֖מֹו ְּבִיְׂשָרֵאֽ ל ַהּ֑יֹום ְוִיָּקֵר֥ ְך ֹּגֵא֖ ית ָל֛ א ִהְׁשִּב֥ ֹ֣ ר ל ֶׁש֠ י ָּב֣רּוְך ְיָי֔ ֲא֠ ֳעִמ֔ ל־ָנֽ ֶאֽ
֣טֹוָבה  ֲאֶׁשר־ִהי֙א  ּתּו  ְיָלַד֔ ֶתְ֙ך  ֶׁשר־ֲאֵהָב֨ ֲאֽ ְך  ַכָּלֵת֤ י  ִּכ֣ ְך  יָבֵת֑ ֶאת־ֵׂשֽ ל  ּוְלַכְלֵּכ֖ ֶפׁש  ֶנ֔ יב  ְלֵמִׁש֣
ֶנת׃  ְלֹאֶמֽ ַוְּתִהי־֖לֹו  ּה  ְבֵחיָק֔ הּו  ַוְּתִׁשֵת֣ ֶל֙ד  ֶאת־ַהֶּי֨ י  ֳעִמ֤ ָנֽ ח  טז ַוִּתַּק֨ ים׃  ָּבִנֽ ה  ִמִּׁשְבָע֖ ְך  ָל֔
י־ ד ֥הּוא ֲאִבֽ אָנה ְׁשמֹ֙ו עֹוֵב֔ י ַוִּתְקֶר֤ ֳעִמ֑ ן ְלָנֽ ר ֻיַּלד־ֵּב֖ אָנ֩ה ֨לֹו ַהְּׁשֵכ֥נֹות ֵׁש֙ם ֵלאֹמ֔ יז ַוִּתְקֶר֩

ם  יד ֶאת־ָר֔ יד ֶאת־ֶחְצֽרֹון׃ יט ְוֶחְצרֹון֙ הֹוִל֣ ֶרץ הֹוִל֥ ֶרץ ֶּפ֖ ֶּל֙ה ּֽתֹוְל֣דֹות ָּפ֔ ד׃ יח ְוֵא֨ י ָדִוֽ י ֲאִב֥ ִיַׁש֖
ה׃  ֶאת־ַׂשְלָמֽ יד  הֹוִל֥ ְוַנְחׁ֖שֹון  ֶאת־ַנְחׁ֔שֹון  יד  הֹוִל֣ יָנָד֙ב  כ ְוַעִּמֽ ב׃  יָנָדֽ ֶאת־ַעִּמֽ יד  הֹוִל֥ ם  ְוָר֖
י  י ְוִיַׁש֖ יד (ֻהָד) ֶאת־ִיָׁש֔ ד׃ כב ְועֵֹב֙ד הֹוִל֣ יד ֶאת־עֹוֵבֽ ַעז הֹוִל֥ ַעז ּובֹ֖ יד ֶאת־ּבֹ֔ כא ְוַׂשְלמֹון֙ הֹוִל֣

ד׃ נאיד יד ֶאת־(ֻאָת) ָּדִוֽ הֹוִל֥
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תהלים

ב  ד ּוְבמֹוַׁש֥ א ָעָמ֑ ֹ֥ ָּטִאים ל ֶרְך ַח֭ ים ּוְבֶד֣ ִע֥ ת ְרָׁש֫ ֲעַצ֪ א ָהַלְ֘ך ַּבֽ ֹ֥ ר | ל יׁש ֲאֶׁש֤ ֵרי ָהִא֗ ְׁשֽ ‡ א ַא֥

ה ְּכֵע֘ץ  ָהָי֗ ְיָלה׃  ג ְוֽ ם ָוָלֽ ה יֹוָמ֥ ּֽוְבֽתֹוָר֥תֹו ֶיְהֶּג֗ ְפ֥צֹו  ת ְיָי֗ ֶח֫ ם ְּבתֹוַר֥ י ִא֥ ב׃  ב ִּכ֤ א ָיָׁשֽ ֹ֣ ים ל ִצ֗ ֵל֝
יַח׃  ה ַיְצִלֽ ֲעֶׂש֣ ל ֲאֶׁשר־ַיֽ א־ִיּ֑בֹול ְוכֹ֖ ֹֽ הּו ל ן ְּבִעּ֗תֹו ְוָעֵל֥ ר ִּפְר֨יֹו | ִיֵּת֬ ִים ֲאֶׁש֤ י ָמ֥ ל־ַּפְלֵג֫ ָׁש֪תּול ַעֽ
ָׁשִעים  ְר֭ מּו  א־ָי ֻק֣ ֹֽ ל ן |  ֽרּוַח׃  ה ַעל־ֵּכ֤ ּנּו  ֶׁשר־ִּתְּדֶפ֥ ֲאֽ ץ  ֹּמ֗ ִאם־ַּכ֝ י  ִּכ֥ ים  ְרָׁשִע֑ ָהֽ ן   ד לֹא־ֵכ֥
ד׃ ים ּתֹאֵבֽ ֶרְך ְרָׁשִע֣ ים ְוֶד֖ ֶרְך ַצִּדי ִק֑ ָי ֶּד֣ ַע ְי֭ י־יֹוֵד֣ ים׃  ו ִּכֽ ת ַצִּדי ִקֽ ֲעַד֥ ים ַּבֽ ַחָּטִא֗ ט ְו֝ ַּבִּמְׁשָּפ֑

יַע׃  ָר ִקֽ יד ָהֽ יו ַמִּג֥ ָד֗ ה ָי֝ ל ּֽוַמֲעֵׂש֥ ים ְּכֽבֹוד־ֵא֑ ַסְּפִר֥ ִים ְמֽ ד׃ ב ַהָּׁשַמ֗ ַח ִמְז֥מֹור ְלָדִוֽ יט א ַלְמַנֵּצ֗

ע  י ִנְׁשָמ֥ ִל֗ ים ְּב֝ ין ְּדָבִר֑ ֶמר ְוֵא֣ ין־ֹא֭ ַעת׃ ד ֵאֽ ְיָלה ְיַחֶּוה־ָּדֽ ַל֗ ְיָלה ְּל֝ ֶמר ְוַל֥ יַעֽ ֹא֑ יֹום ַיִּב֣ ג ֣יֹום ְל֭

ם׃ ו ְו֗הּוא  ֶהל ָּבֶהֽ ם־ֹא֥ ֶמׁש ָׂשֽ ֶּׁש֗ ם ַל֝ ֵבל ִמֵּליֶה֑ ם ּוִבְקֵצ֣ה ֵת֭ א ַקָּו֗ ָצ֤ ֶרץ | ָי֘ ם׃ ה ְּבָכל־ָהָא֨ קֹוָלֽ
ּוְתֽקּוָפ֥תֹו  ֽמֹוָצ֗אֹו  ִים |  ַהָּׁשַמ֨ ה  ז ִמְקֵצ֤ ַרח׃  ֹאֽ ָל֥רּוץ  ִגּ֗בֹור  ְּכ֝ יׂש  ָיִׂש֥ ֻחָּפ֑תֹו  ֵמֽ יֵֹצ֣א  ָחָתן  ְּכ֭
ה  ֱאָמָנ֗ ֶנֽ֝ ְיָי֥  ֵע֥דּות  ָנֶ֑פׁש  יַבת  ְמִׁש֣ ִמיָמה  ְּת֭ ְיָי֣  ת  ח ּ֘תֹוַר֤ ַחָּמֽתֹו׃  ֵמֽ ר  ְסָּת֗ ִנ֝ ין  ְוֵא֥ ם  ַעל־ְקצֹוָת֑
ת   ִים׃ י ִיְרַא֤ ת ֵעיָנֽ ה ְמִאיַר֥ ָר֗ י ְיָי֣ ְיָׁ֭שִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ב ִמְצַו֥ת ְיָי֥ ָּב֝ ִתי׃ ט ִּפּ֘קּוֵד֤ יַמת ֶּפֽ ַמְחִּכ֥
ב  ז ָר֑ ָּזָהב ּוִמַּפ֣ ים ִמ֭ ֱחָמִד֗ ֶּנֽ ו׃ יא ַהֽ ְד֥קּו ַיְחָּדֽ ת ָצֽ ְׁשְּפֵטי־ְיָי֥ ֱאֶמ֑ ד ִמֽ ַע֥ ֶדת ָל֫ ְיָי֨ | ְטהֹוָר֘ה עֹוֶמ֪
ב׃ יג ְׁשִגי֥אֹות  ֶקב ָרֽ ם ֵע֣ ָׁשְמָר֗ ם ְּב֝ ר ָּבֶה֑ ְבְּדָך ִנְזָה֣ ם־ַע֭ ים׃ יב ַּגֽ ֶפת צּוִפֽ ׁש ְוֹנ֣ ְּדַב֗ ים ִמ֝ ּוְמתּו ִק֥
יִתי  ִנֵּק֗ ם ְו֝ ז ֵאיָת֑ י ָא֣ ל־ִיְמְׁשלּו־ִב֣ ָך ַאֽ ְך ַעְבֶּד֗ ים | ֲחׂשֹ֬ ִני׃ יד ַּג֤ם ִמֵּזִד֨ ִּנְסָּת֥רֹות ַנֵּקֽ ין ִמֽ י־ָיִב֑ ִמֽ

י׃ ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון | ִאְמֵרי־ִפ֡ ב׃ טו ִי֥ ע ָרֽ ַׁשֽ ִמֶּפ֥
יו׃  ִמָּפָנֽ יו  ַׂשְנָא֗ ְמ֝ ְוָי֥נּוסּו  יו  ֽאֹוְיָב֑ ָי֣פּוצּו  ֹלִהים  ֱא֭ ב ָי֣קּום  יר׃  ִׁשֽ ִמְז֥מֹור  ד  ְלָדִו֗ ַח  סח א ַלְמַנֵּצ֥

ים  ַצִּדיִק֗ ים׃ ד ְוֽ ים ִמְּפֵנ֥י ֱאֹלִהֽ ָׁשִע֗ אְב֥דּו ְר֝ ֹֽ ׁש י ס ּ֭דֹוַנג ִמְּפֵני־ֵא֑ ף ְּכִהֵּמ֣ ְנּדֹ֥ ן ִּת֫ ף ָעָׁש֗ ג ְּכִהְנּדֹ֥

ּלּו  סֹ֡ ֥מֹו  ְׁש֫ ַזְּמ֪רּו  אֹלִהים֘  ֵלֽ ירּו |  ה ִׁש֤ ה׃  ְבִׂשְמָחֽ יׂשּו  ְוָיִׂש֥ ים  ֱאֹלִה֗ ִלְפֵנ֥י  ַעְלצּו  ַיֽ֭ ִיְׂשְמ֣חּו 
ִּבְמ֥עֹון  ים  ֹלִה֗ ֱא֝ ַאְלָמ֑נֹות  ְוַדַּי֣ ן  ְי֭תֹוִמים  י  ו ֲאִב֣ יו׃  ְלָפָנֽ ְוִעְל֥זּו  ְׁש֗מֹו  ְּבָיּ֥ה  ֲעָרבֹות  ָּבֽ֭ רֵֹכ֣ב  ָלֽ
ים  ֹוְרִר֗ ֽס֝ ְך  ַא֥ ַּבּֽכֹוָׁש֑רֹות  ִסיִרים  ֲא֭ יא  מֹוִצ֣ ְיָתה  ַּב֗ ים |  ְיִחיִד֨ יב  ֘מֹוִׁש֤ ים |  ז ֱאֹלִה֤ ָקְדֽׁשֹו׃ 
ָׁשה |  ֶרץ ָרָע֨ ָלה׃ ט ֶא֤ יִׁשי֣מֹון ֶסֽ ָך ְּבַצְעְּדָ֖ך ִבֽ אְתָך ִלְפֵנ֣י ַעֶּמ֑ ֵצֽ ים ְּב֭ ֹלִה֗ ה׃ ח ֱאֽ ְכ֥נּו ְצִחיָחֽ ָׁשֽ
ְנָ֭דבֹות  י ֶּגֶׁ֣שם  ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ י  ֱאֹלֵה֥ ים  ֹלִה֗ ֱא֝ ִמְּפֵנ֥י  ִסיַנ֑י  ֶז֥ה  ים  ֱאֹ֫לִה֥ ִמְּפֵנ֪י  ְטפּ֘ו  ָנֽ ִים  ַאף־ָׁשַמ֣
ָעִנ֣י  ֶלֽ ְתָ֖ך  ְּבטֹוָבֽ ין  ִכֽ ָּת֤ ּה  ְׁשבּו־ָב֑ ָיֽ ְתָ֥ך  יא ַחָּיֽ ּה׃  ֽכֹוַנְנָּתֽ ה  ַאָּת֥ ה  ִנְלָא֗ ְו֝ ְתָ֥ך  ֲחָלֽ ַנֽ ים  ֱאֹלִה֑ ָּתִנ֣יף 
ִית  ָבאֹות ִיּדֹ֣דּון ִיּדֹ֑דּון ּוְנַות־ַּב֝֗ י ְצ֭ ב׃ יג ַמְלֵכ֣ א ָרֽ ְמַבְּׂש֗רֹות ָצָב֥ ֶמר ַהֽ֝ ים׃ יב ֲאדָֹנ֥י ִיֶּתן־ֹא֑ ֱאֹלִהֽ
ק  יַרְקַר֥ יָה ִּבֽ ֶאְברֹוֶת֗ ֶסף ְו֝ ה ַבֶּכ֑ י יֹ֭וָנה ֶנְחָּפ֣ ִים ַּכְנֵפ֣ ָּת֥ ין ְׁשַפ֫ ם־ִּתְׁשְּכבּו֘ן ֵּב֤ ל׃ יד ִאֽ ק ָׁשָלֽ ְּתַחֵּל֥
ים  ְבֻנִּנ֗ ר ַּג֝ ן ַה֥ ֹלִהים ַהר־ָּבָׁש֑ ג ְּבַצְלֽמֹון׃ טז ַהר־ֱא֭ ּה ַּתְׁשֵל֥ ים ָּב֗ ִכ֤ י ְמָל֘ ׂש ַׁשַּד֓ ֵר֤ ָחֽרּוץ׃ טו ְּבָפ֘
ן  ִיְׁשּכֹ֥ ָי֗  ַאף־ְי֝ ְלִׁשְבּ֑תֹו  ים  ֱאֹלִה֣ ד  ָחַמ֣ ר  ָהָה֗ ים  ִּנ֥ ַּגְבֻנ֫ ים  ָהִר֪ ַרְּצדּו֘ן  ְּתֽ ָּמה |  יז ָל֤ ן׃  ַהר־ָּבָׁשֽ
יָת ַלָּמ֨רֹום |  ִל֤ ֶדׁש׃ יט עָ֘ ם ִסיַנ֥י ַּבּקֹֽ ן ֲאדָֹנ֥י ָב֝֗ י ִׁשְנָא֑ ִים ַאְלֵפ֣ ים ִרּבַֹת֣ ֶכב ֱאֹלִה֗ ַצח׃ יח ֶר֤ ָלֶנֽ
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ֲאדָֹנ֘י  ֣רּוְך  כ ָּב֤ ים׃  ֱאֹלִהֽ ּה  ָי֬ ן |  ִלְׁשּכֹ֤ ים  ֹוְרִר֗ ֽס֝ ף  ְוַא֥ ם  ָאָד֑ ָּבֽ ָּתנֹות  ַמ֭ ְחָּת  ָל ַק֣ ִבי  ֶּׁש֗ יָת  ִב֤ ָׁש֘
{הקריאה׃  יִֹי֥  ְוֵלֽ ֥עֹות  מֹוָׁש֫ ְלֽ ל  ֵא֤ ָלנּ֘ו  ל |  ֵא֣ כא ָה֤ ָלה׃  ֶסֽ נּו  ׁשּוָעֵת֬ ְיֽ ל  ֵא֤ ָה֘ נּו  ֲעָמס־ָל֗ ַיֽ ֹום  ֫י֥ ֤יֹום | 
ְך  ְתַהֵּל֗ ִמ֝ ר  ֵׂשָע֑ ד  ָקְדקֹ֥ יו  ְיָב֥ ֹאֽ֫ אׁש  ֹ֤ ר ִיְמַח֘ץ  ים  כב ַאְך־ֱאֹלִה֗ ּֽתֹוָצֽאֹות׃  ֶות  ָּמ֗ ַל֝ ֲאדָֹנ֑י  ים}  אֹלִה֥ ְוֵלֽ

ם  ָד֥ ץ ַרְגְלָ֗ך ְּב֫ ְמַח֥ ַען | ִּת֥ ְּמֻצ֥לֹות ָיֽם׃ כד ְלַמ֤ יב ִמֽ ִׁש֗ יב ָא֝ ן ָאִׁש֑ דָֹני ִמָּבָׁש֣ ר ֲא֭ יו׃ כג ָאַמ֣ ֲאָׁשָמֽ ַּבֽ
ֶדׁש׃  ַבּקֹֽ י  ַמְלִּכ֣ י  ֵאִל֖ י֤כֹות  ֲהִל֘ ים  ֱאֹלִה֑ יָך  יכֹוֶת֣ ֲהִלֽ כה ָר֣אּו  הּו׃  ִמֵּנֽ ים  ֵמֽאֹוְיִב֥ יָך  ְּכָלֶב֑ ְלׁ֥שֹון 
י  דָֹנ֗ ים ֲא֝ ְר֣כּו ֱאֹלִה֑ ַמְקֵהלֹות ָּבֽ ָל֗מֹות ּֽתֹוֵפֽפֹות׃ כז ְּבֽ֭ ְגִנ֑ים ְּב֥תֹוְך ֲע֝ ר ֹנֽ ִרים ַאַח֣ כו ִקְּד֣מּו ָׁש֭

י  ָׂשֵר֥ ֻב֗לּון  ְז֝ י  ָׂשֵר֥ ם  ִרְגָמָת֑ ְי֭הּוָדה  י  ָׂשֵר֣ ם  רֵֹד֗ יר  ָצִע֡ ן |  ִּבְנָיִמ֨ ם  כח ָׁש֤ ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ ִמְּמ֥קֹור 
יָכֶלָך ַעל־ְיֽרּוָׁשָל֑םִ ְלָ֤ך  ֵהֽ נּו׃ ל ֵמ֭ ְלָּת ָּלֽ ּו ָּפַע֥ ים ֝ז֗ ה ֱאֹלִה֑  ָך עּוָּז֥ ֶּז֥ יָך ֻע֫ ה ֱאֹלֶה֗ י׃ כט ִצָּו֥ ַנְפָּתִלֽ
ֶסף  ס ְּבַרֵּצי־ָכ֑ ים ִמְתַרֵּפ֥ י ַעִּמ֗ ים | ְּבֶעְגֵל֬ ת ַאִּביִר֨ ה ֲעַד֤ ר ַחַּי֪ת ָקֶנ֡ י׃ לא ְּגַע֨ ים ָׁשֽ ילּו ְמָלִכ֣ יֹוִב֖
ים׃  אֹלִהֽ יו ֵלֽ ָד֗ יץ ָי֝ ִים ּ֥כּוׁש ָּתִר֥ ְׁשַמִּנים ִמִּנ֣י ִמְצָר֑ יּו ַח֭ צּו׃ לב ֶיֱֽאָת֣ ים ְקָר֥בֹות ֶיְחָּפֽ ִּמ֗ ר ַע֝ ִּבַּז֥
ן  ן ִיֵּת֥ ֶדם ֵה֥ י ְׁשֵמי־ֶק֑ רֵֹכב ִּבְׁשֵמ֣ ָלה׃ לד ָלֽ֭ ים ַזְּמ֖רּו ֲאדָֹנ֣י ֶסֽ אֹלִה֑ ירּו ֵלֽ ָאֶרץ ִׁש֣ לג ַמְמְל֣כֹות ָה֭

ים  א ֱאֹלִה֗ ים׃ לו ֤נֹוָר֥ ֻעּ֗זֹו ַּבְּׁשָח ִקֽ ֲאָו֑תֹו ְו֝ ל ַּגֽ ל־ִיְׂשָרֵא֥ ים ַעֽ אֹ֫לִה֥ ז ֵלֽ ז׃ לה ְּת֥נּו עֹ֗ קֹו֗לֹו ֣קֹול עֹֽ ְּב֝
ים׃ ם ָּב֥רּוְך ֱאֹלִהֽ ֲעֻצ֥מֹות ָלָע֗ ז ְוַתֽ ן | עֹ֖ ל ֤הּוא ֹנֵת֨ ל ִיְׂשָרֵא֗ יָך ֵא֤ ֶׁש֥ ִּמְקָּד֫ ִמֽ

ב ִיְדְרֽׁשּוהּו׃  יו ְּבָכל־ֵל֥ דָֹת֗ י ֵעֽ ְצֵר֥ ְׁשֵרי ֹנֽ ׃ ב ַא֭ ת ְיָיֽ ים ְּבתֹוַר֥ ְלִכ֗ הֹֽ ֶרְך ַה֝ יֵמי־ָד֑ י ְתִמֽ Îיט א ַאְׁשֵר֥

נּו  ֲחַלי ִיּכֹ֥ ד׃ ה ַאֽ֭ ר ְמֹאֽ יָך ִלְׁשֹמ֥ יָתה ִפֻּקֶד֗ ָּתה ִצִּו֥ כּו׃ ד ַא֭ יו ָהָלֽ ה ִּבְדָרָכ֥ ֲע֣לּו ַעְוָל֑ ף לֹא־ָפֽ ג ַא֭

ב  ֵלָב֑ ֶׁשר  ְּביֹ֣ ֹוְדָך  ז ֽא֭ יָך׃  ֶאל־ָּכל־ִמְצו ֶֹתֽ י  ַהִּביִט֗ ְּב֝ א־ֵא֑בֹוׁש  ֹֽ ל ז  ו ָא֥ יָך׃  ֻחֶּקֽ ר  ִלְׁשֹמ֥ י  ְדָרָכ֗
ד׃ ִני ַעד־ְמֹאֽ ַעְזֵב֥ ל־ַּתֽ ר ַאֽ יָך ֶאְׁשֹמ֑ ָך׃ ח ֶאת־ֻחֶּק֥ י ִצְד ֶקֽ י ִמְׁשְּפֵט֥ ָלְמִד֗ ְּב֝

ִני  ְׁשֵּג֗ ַאל־ַּת֝ יָך  ְדַרְׁשִּת֑ י  י ְּבָכל־ִלִּב֥ ָך׃  ִּכְדָבֶרֽ ר  ְׁשֹמ֗ ִל֝ ֶאת־ָאְר֑חֹו  ַער  ְיַזֶּכה־ַּנ֭ ה  ט ַּבֶּמ֣

ִני  ַלְּמֵד֥ ְיָי֗  ה  ַאָּת֥ יב ָּב֖רּוְך  ְך׃  ֱחָטא־ָלֽ ֶאֽ א  ֹ֣ ל ַען  ַמ֗ ְל֝ ָך  ִאְמָרֶת֑ ְנִּתי  ָצַפ֣ ִלִּבי  יא ְּב֭ יָך׃  ִמִּמְצו ֶֹתֽ
ָּכל־ֽהֹון׃  ל  ְּכַע֣ ְׂשִּתי  ָׂש֗ יָך  ְדו ֶֹת֥ ֵעֽ ֶרְך  יד ְּבֶד֖ יָך׃  ִמְׁשְּפֵטי־ִפֽ ל  ּכֹ֝֗ ְרִּתי  ִסַּפ֑ י  יג ִּבְׂשָפַת֥ יָך׃  ֻחֶּקֽ
ָך׃ ח ְּדָבֶרֽ א ֶאְׁשַּכ֣ ֹ֖ ע ל ֲעָׁש֑ ְׁשַּתֽ יָך ֶאֽ יָך׃ טז ְּבֻחּקֶֹת֥ ְרחֶֹתֽ יָטה ֹאֽ ַאִּב֗ יָחה ְו֝ יָך ָאִׂש֑ טו ְּבִפּקּוֶד֥

ָך׃ יט ֵּג֣ר  ְפָל֗אֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽ יָטה ִנ֝ ָך׃ יח ַּגל־ֵעיַנ֥י ְוַאִּב֑ ה ְדָבֶרֽ ה ְוֶאְׁשְמָר֥ ְחֶי֗ ל ַעל־ַעְבְּדָ֥ך ֶאֽ יז ְּגֹמ֖

ְבָכל־ יָך  ל־ִמְׁשָּפֶט֥ ֶאֽ ה  ֲאָב֑ ְלַתֽ י  ַנְפִׁש֣ ה   ְרָס֣ כ ָּגֽ יָך׃  ִמְצו ֶֹתֽ ִּני  ֶּמ֗ ִמ֝ ר  ַאל־ַּתְסֵּת֥ ֶרץ  ָבָא֑ י  ֹנִכ֣ ָאֽ
יָך  דֶֹת֣ ֵעֽ י  ִּכ֖ ָו֑בּוז  ה  ֶחְרָּפ֣ ָעַלי  ֵמֽ֭ כב ַּג֣ל  יָך׃  ִמִּמְצו ֶֹתֽ ים  ּׁשִֹג֗ ַה֝ ים  ֲארּוִר֑ ים  ֵזִד֣ ַעְרָּת  כא ָּג֭ ת׃  ֵעֽ
י  ֲעֻׁשַע֗ ַׁשֽ דֶֹתיָך  ם־ֵעֽ֭ כד ַּגֽ יָך׃  ְּבֻחֶּקֽ יַח  ָיִׂש֥ ְבְּדָ֗ך  ַע֝ רּו  ִנְדָּב֑ י  ִּב֣ ִרים  ָׂש֭ ְׁש֣בּו  ָיֽ כג ַּג֤ם  ְרִּתי׃  ָנָצֽ

י׃ י ֲעָצִתֽ ַאְנֵׁש֥
ֶרְך־ כז ֶּדֽ יָך׃  ֻחֶּקֽ ִני  ַלְּמֵד֥ ִני  ֲעֵנ֗ ַּתֽ ַוֽ ַּפְרִּתי  ִס֭ י  כו ְּדָרַכ֣ ָך׃  ִּכְדָבֶרֽ ִני  ֵּי֗ ַח֝ י  ַנְפִׁש֑ ר  ָעָפ֣ ֶלֽ ה  ְב ָק֣ כה ָּדֽ

ֶרְך־ ָך׃ כט ֶּדֽ ִני ִּכְדָבֶרֽ ְּיֵמ֗ ְפִׁשי ִמּתּוָג֑ה ַק֝ ה ַנ֭ ְלָפ֣ יָך׃ כח ָּדֽ יָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתֽ ָאִׂש֗ יָך ֲהִביֵנִ֑ני ְו֝ ִּפּקּוֶד֥
ְקִּתי  לא ָּדַב֥ יִתי׃  ִׁשִּוֽ יָך  ִמְׁשָּפֶט֥ ְרִּתי  ָבָח֑ ֶרְך־ֱאמּוָנ֥ה  ל ֶּדֽ ִני׃  ָחֵּנֽ ְתָ֥ך  תֹוָרֽ ְוֽ ִּני  ִמֶּמ֑ ר  ָהֵס֣ ֶקר  ֶׁש֭

י׃ יב ִלִּבֽ י ַתְרִח֣ יָך ָא֑רּוץ ִּכ֖ ֶרְך־ִמְצו ֶֹת֥ ִני׃ לב ֶּדֽ ָי֗ ַאל־ְּתִביֵׁשֽ יָך ְי֝ ְדו ֶֹת֑ ְבֵעֽ
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ב׃  ָּנה ְבָכל־ֵלֽ ָך ְוֶאְׁשְמֶר֥ ה ֽתֹוָרֶת֗ ִביֵנִני ְוֶאְּצָר֥ ֶקב׃ לד ֲה֭ ָּנה ֵעֽ יָך ְוֶאֳּצֶר֥ ֶרְך ֻחֶּק֗ ָי ֶּד֥ ִני ְי֭ לג הֹוֵר֣

ַצע׃  ֶאל־ָּבֽ ל  ְוַא֣ יָך  ְדו ֶֹת֗ ֶאל־ֵעֽ ִּבי  לו ַהט־ִל֭ ְצִּתי׃  ָחָפֽ ִּכי־֥בֹו  יָך  ִמְצו ֶֹת֑ יב  ִּבְנִת֣ ְדִריֵכִני  לה ַה֭

ָך׃  ְלִיְרָאֶתֽ ר  ֶׁש֗ ֲא֝ ָך  ִאְמָרֶת֑ ַעְבְּדָך  ְל֭ ם  לח ָה ֵק֣ ִני׃  ַחֵּיֽ ָך  ִּבְדָרֶכ֥ ְוא  ָׁש֑ ְר֣אֹות  ֵמֽ יַני  ֵע֭ ר  ֲעֵב֣ לז ַהֽ

ְתָ֥ך  יָך ְּבִצְד ָקֽ ְבִּתי ְלִפֻּקֶד֑ ֵּנה ָּתַא֣ ים׃ מ ִה֭ יָך טֹוִבֽ י ִמְׁשָּפֶט֣ ְרִּתי ִּכ֖ ר ָיֹג֑ ְרָּפִתי ֲאֶׁש֣ ר ֶח֭ ֲעֵב֣ לט ַהֽ

ִני׃ ַחֵּיֽ
ָך׃  ִּבְדָבֶרֽ ְחִּתי  ַט֗ י־ָב֝ ִּכֽ ר  ָדָב֑ י  ְרִפ֣ חֹֽ ֱעֶנ֣ה  מב ְוֶאֽ ָך׃  ְּכִאְמָרֶתֽ ְתָ֗ך  ׁשּוָעֽ ְּת֝ ְיָי֑  ָך  ֲחָסֶד֣ ִני  יבֹֻא֣ מא ִוֽ

ְתָ֥ך  תֹוָרֽ ה  מד ְוֶאְׁשְמָר֖ ְלִּתי׃  ִיָחֽ ָך  ְלִמְׁשָּפֶט֣ י  ִּכ֖ ד  ַעד־ְמֹא֑ ת  ְדַבר־ֱאֶמ֣ י  ִמִּפ֣ ל  ַאל־ַּתֵּצ֬ מג ְוֽ

דֶֹתיָך  ֵעֽ ְב֭ ה  ֲאַדְּבָר֣ מו ַוֽ ְׁשִּתי׃  ָדָרֽ יָך  ִפֻּקֶד֣ י  ִּכ֖ ה  ְרָחָב֑ ָבֽ ה  מה ְוֶאְתַהְּלָכ֥ ד׃  ָוֶעֽ ם  ְלעֹוָל֥ יד  ָתִמ֗
ל־ י ֶאֽ א־ַכַּפ֗ ְבִּתי׃ מח ְוֶאָּׂשֽ ר ָאָהֽ יָך ֲאֶׁש֣ ע ְּבִמְצו ֶֹת֗ ֲעַׁש֥ א ֵאֽבֹוׁש׃ מז ְוֶאְׁשַּתֽ ֹ֣ ים ְול  ֶגד ְמָלִכ֗ ֶנ֥

יָך׃ יָחה ְבֻחֶּקֽ ְבִּתי ְוָאִׂש֥ ר ָאַה֗ ְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁש֥ ִמ֭
ְתִני׃  ִחָּיֽ ְתָ֣ך  ִאְמָרֽ י  ִּכ֖ ְבָעְנִי֑י  י  ָמִת֣ ֶנָחֽ את  ֹ֣ נ ז ִני׃  ַחְלָּתֽ ִיֽ ר  ֲאֶׁש֣ ל  ַע֝֗ ָך  ְלַעְבֶּד֑ ר  מט ְזָכר־ָּדָב֥

ְיָי֗  ם |  עֹוָל֥ ֵמֽ יָך  ִמְׁשָּפֶט֖ ְרִּתי  ַכ֤ נב ָז֘ יִתי׃  ָנִטֽ א  ֹ֣ ל ְתָ֗ך  ּתֹוָרֽ ִמ֝ ד  ַעד־ְמֹא֑ ִני  ֱהִליֻצ֣ ִדים  נא ֵז֭

ית  ְּבֵב֣ יָך  ֻחֶּק֗ י  יּו־ִל֥ ָהֽ ִמרֹות  נד ְז֭ ָך׃  ּֽתֹוָרֶתֽ י  ְזֵב֗ עֹֽ֝ ים  ְרָׁשִע֑ ֵמֽ ָחַזְתִני  ֲא֭ ה  נג ַזְלָעָפ֣ ם׃  ֶאְתֶנָחֽ ָוֽ
ְרִּתי׃ יָך ָנָצֽ י ִפֻּקֶד֣ י ִּכ֖ ְיָתה־ִּל֑ את ָהֽ ֹ֥ ָך׃ נו ז ה ּֽתֹוָרֶתֽ ֶאְׁשְמָר֗ ֝ ְיָלה ִׁשְמָ֣ך ְיָי֑ ָוֽ ְרִּתי ַבַּל֣ ַכ֤ י׃ נה ָז֘ ְמגּוָרֽ
ְבִּתי  ָך׃ נט ִחַּׁש֥ ִני ְּכִאְמָרֶתֽ ֵּנ֗ יִתי ָפֶנ֣יָך ְבָכל־ֵל֑ב ָח֝ יָך׃ נח ִחִּל֣ ר ְּדָבֶרֽ ְרִּתי ִלְׁשֹמ֥ י ְיָי֥ ָאַמ֗ נז ֶחְל ִק֖

י  יָך׃ סא ֶחְבֵל֣ ר ִמְצו ֶֹתֽ ְׁשֹמ֗ ְהִּתי ִל֝ א ִהְתַמְהָמ֑ ֹ֣ ְׁשִּתי ְול יָך׃ ס ַח֭ דֶֹתֽ י ֶאל־ֵעֽ ְגַל֗ יָבה ַר֝ ָאִׁש֥ י ָוֽ ְדָרָכ֑
י  ִמְׁשְּפֵט֥ ל  ַע֝֗ ְך  ָל֑ ְלהֹו֣דֹות  קּום  ָא֭ ְיָלה  סב ֲחֽצֹות־ַל֗ ְחִּתי׃  ָׁשָכֽ א  ֹ֣ ל ְתָ֗ך  ּ֝תֹוָרֽ ִני  ִעְּוֻד֑ ים  ְרָׁשִע֣
ֶרץ  ָהָא֗ ה  ְלָא֥ ָמֽ ָי  ְי֭ סד ַחְסְּדָ֣ך  יָך׃  ִּפּקּוֶדֽ י  ְמֵר֗ ּ֝וְלׁשֹֽ ְיֵר֑אּוָך  ר  ְלָכל־ֲאֶׁש֣ ִני  ָא֭ ר  סג ָחֵב֣ ָך׃  ִצְד ֶקֽ

ִני׃ יָך ַלְּמֵדֽ ֻחֶּק֥
ְנִּתי׃  ֱאָמֽ יָך ֶהֽ י ְבִמְצו ֶֹת֣ ִני ִּכ֖ ַעת ַלְּמֵד֑ ַעם ָוַד֣ ָך׃ סו ֤טּוב ַט֣ ָי֗ ִּכְדָבֶרֽ ם־ַעְבְּדָ֑ך ְי֝ יָת ִעֽ סה ֭טֹוב ָעִׂש֣

יָך׃  ִני ֻחֶּקֽ יב ַלְּמֵד֥ ה ּוֵמִט֗ ְרִּתי׃ סח ֽטֹוב־ַאָּת֥ ְתָ֥ך ָׁשָמֽ ה ִאְמָרֽ ַעָּת֗ ֱעֶנה ֲאִנ֣י ׁשֵֹג֑ג ְו֝ ֶרם ֶאֽ֭ סז ֶט֣

ְתָ֥ך  י ּתֹוָרֽ ִנ֗ ם ֲא֝ ֶלב ִלָּב֑ יָך׃ ע ָטַפׁ֣ש ַּכֵח֣ ר ִּפּקּוֶדֽ י ְּבָכל־ֵל֤ב | ֶאּצֹ֬ ִנ֗ ים ֲא֝ ֶקר ֵזִד֑ י ֶׁש֣ ְפ֬לּו ָעַל֣ סט ָטֽ

ב  י ָזָה֥ ַאְלֵפ֗ יָך ֵמֽ֝ י ֽתֹוַרת־ִּפ֑ יָך׃ עב ֽטֹוב־ִל֥ ד ֻחֶּקֽ ַען ֶאְלַמ֥ ַמ֗ י־ֻעֵּנ֑יִתי ְל֝ י ִכֽ ְעִּתי׃ עא ֽטֹוב־ִל֥ ֲעָׁשֽ ִׁשֽ
ֶסף׃ ָוָכֽ

ְרָ֣ך  י ִלְדָבֽ חּו ִּכ֖ יָך׃  עד ְיֵ֭רֶאיָך ִיְר֣אּוִני ְוִיְׂשָמ֑ ה ִמְצו ֶֹתֽ ִני ְוֶאְלְמָד֥ ִביֵנ֗  ְיֽכֹוְנ֑נּוִני ֲה֝ ֽׂשּוִני ַוֽ יָך ָע֭  עג ָיֶד֣

ִני  ֲחֵמ֑ ְלַנֽ ַחְסְּדָ֣ך  ִני׃  עו ְיִהי־ָנ֣א  ִעִּניָתֽ ה  ֱאמּוָנ֗ ֝ ֶוֽ יָך  ִמְׁשָּפֶט֑ ֶדק  ִּכי־ֶצ֣ ָי  ְי֭ ְעִּתי  ְלִּתי׃  עה ָיַד֣ ִיָחֽ
ִּכי־ ִדים  ֵז֭ ׁשּו  י׃  עח ֵיבֹ֣ ֲעֻׁשָעֽ ַׁשֽ ְתָ֗ך  י־֝תֹוָרֽ ִּכֽ ְחֶי֑ה  ְוֶאֽ יָך  ֲחֶמ֣ ַרֽ ָך׃  עז ְיבֹ֣אּוִני  ְלַעְבֶּדֽ ְתָ֥ך  ְּכִאְמָרֽ
י־ יָך׃  פ ְיִהֽ דֶֹתֽ י} ֵעֽ ְדֵע֗ יֹֽ יָך וידעו {ְו֝ י ְיֵרֶא֑ יָך׃  עט ָיׁ֣שּובּו ִל֣ יַח ְּבִפּקּוֶדֽ י ָאִׂש֥ ִנ֗ ֶקר ִעְּו֑תּוִני ֲא֝ ֶׁש֣

א ֵאֽבֹוׁש׃ ֹ֣ ַען ל ַמ֗ יָך ְל֝ ים ְּבֻחֶּק֑ י ָתִמ֣ ִלִּב֣
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ִני׃  ֲחֵמֽ ַנֽ י ְּתֽ ר ָמַת֥ אֹמ֗ ָך ֵל֝ יַני ְלִאְמָרֶת֑ ְלִּתי׃  פב ָּכ֣לּו ֵע֭ ְרָ֥ך ִיָחֽ י ִלְדָבֽ ְתָ֣ך ַנְפִׁש֑ ה ִלְתׁשּוָעֽ ְלָת֣  פא ָּכֽ

ה  ֲעֶׂש֖ ַּתֽ י  ָמַת֬ ָך  י־ַעְבֶּד֑ ְיֵמֽ ה  ְחִּתי׃  פד ַּכָּמ֥ ָׁשָכֽ א  ֹ֣ ל יָך  ֶּק֗ ֻח֝ ְּבִקי֑טֹור  אד  ֹ֣ ְּכנ ִייִתי  י־ָה֭  פג ִּכֽ
ֱאמּוָנ֑ה  יָך  ָך׃  פו ָּכל־ִמְצו ֶֹת֥ ְכֽתֹוָרֶתֽ א  ֹ֣ ל ר  ֶׁש֗ ֲא֝ ִׁשי֑חֹות  ים  ֵזִד֣ י  רּו־ִל֣ ט׃  פה ָּכֽ ִמְׁשָּפֽ י  ְדַפ֣ ְברֹֽ
יָך׃  פח ְּכַחְסְּדָ֥ך ַחֵּיִ֑ני  ְבִּתי ִפֻּקֶדֽ א־ָעַז֥ ֹֽ י ל ֲאִנ֗ ֝ ֶרץ ַוֽ ְמַעט ִּכּ֣לּוִני ָבָא֑ ִני׃  פז ִּכ֭ ֶקר ְרָד֣פּוִני ָעְזֵרֽ ֶׁש֖

יָך׃ ה ֵע֥דּות ִּפֽ ֶאְׁשְמָר֗ ְו֝
ד׃  ֲעֹמֽ ַּתֽ ַוֽ ֶרץ  ֶא֝֗ ְנָּת  ּכֹוַנ֥ ָך  ֱאֽמּוָנֶת֑ דֹר  ָו֭ ר  ִים׃  צ ְלדֹ֣ ַּבָּׁשָמֽ ב  ִנָּצ֥ ְרָ֗ך  ָבֽ ְּד֝ ְיָי֑  ם   פט ְלעֹוָל֥

י׃  ְדִּתי ְבָעְנִיֽ ז ָאַב֥ י ָא֝֗ ֲעֻׁשָע֑ ְתָך ַׁשֽ י ֭תֹוָרֽ יָך׃  צב לּוֵל֣ ל ֲעָבֶדֽ י ַהּכֹ֣ ְמ֣דּו ַהּ֑יֹום ִּכ֖ ִמְׁשָּפֶטיָך ָעֽ  צא ְלֽ֭
ְׁשִּתי׃  יָך ָדָרֽ י ִפּקּוֶד֣ ִני ִּכ֖ ִני ֽהֹוִׁשיֵע֑ ָך־ֲא֭ ִני׃  צד ְלֽ ם ִחִּייָתֽ י ָב֝֗ יָך ִּכ֥ ח ִּפּקּוֶד֑ א־ֶאְׁשַּכ֣ ֹֽ עֹוָלם ל  צג ְל֭
ְתָ֣ך  ה ִמְצָוֽ ץ ְרָחָב֖ יִתי ֵק֑ ְכָלה ָרִא֣ ָכל־ִּת֭  ן׃  צו ְלֽ יָך ֶאְתּבֹוָנֽ דֶֹת֗ ִני ֵעֽ֝ ים ְלַאְּבֵד֑ י ִקּ֣וּו ְרָׁשִע֣  צה ִל֤

ד׃ ְמֹאֽ
ְלעֹוָל֣ם  י  ִּכ֖ ָך  ִמְצו ֶֹת֑ ִני  ְּתַחְּכֵמ֣ ְיַבי  ֹאֽ י׃  צח ֵמ֭ יָחִתֽ ִׂשֽ יא  ִה֣ ּ֗יֹום  ָּכל־ַה֝ ָך  ֽתֹוָרֶת֑ ְבִּתי  ה־ָאַה֥  צז ָמֽ

י  ִּכ֖  ן  ֶאְתּבֹוָנ֑ ים  י׃  ק ִמְּזֵקִנ֥ ִלֽ יָחה  ִׂש֣ יָך  ְדו ֶֹת֗ ֵעֽ֝ י  ִּכ֥ ְלִּתי  ִהְׂשַּכ֑ י  י׃  צט ִמָּכל־ְמַלְּמַד֥ ִהיא־ִלֽ
יָך  ָך׃  קב ִמִּמְׁשָּפֶט֥ ְּדָבֶרֽ ר  ֶאְׁשֹמ֥ ַען  ַמ֗ ְל֝ י  ַרְגָל֑ אִתי  ָּכִל֣ ע  ָר֭ ַרח  ְרִּתי׃  קא ִמָּכל־ֹא֣ ָנָצֽ יָך  ִפּקּוֶד֣
יָך  י׃  קד ִמִּפּקּוֶד֥ ְלִפֽ ׁש  ִמְּדַב֥ ָך  ִאְמָרֶת֗ ִחִּכי  ְל֭ ִני׃  קג ַמה־ִּנְמְל֣צּו  ֽהֹוֵרָתֽ ה  ָּת֗ י־ַא֝ ִּכֽ ְרִּתי  לֹא־ָס֑

ֶקר׃ ַרח ָׁשֽ ן ָׂשֵנ֤אִתי | ָּכל־ֹא֬  ן ַעל־ֵּכ֝֗ ֶאְתּבֹוָנ֑
ָך׃  ִצְד ֶקֽ י  ִמְׁשְּפֵט֥ ר  ְׁשֹמ֗ ִל֝ ֲאַקֵּיָ֑מה  ָוֽ ְעִּתי  י׃  קו ִנְׁשַּב֥ יָבִתֽ ִלְנִתֽ ֗אֹור  ְו֝ ָך  ְדָבֶר֑ י  ר־ְלַרְגִל֥  קה ֵנֽ

ִני׃  ַלְּמֵדֽ יָך  ּֽוִמְׁשָּפֶט֥ ְיָי֑  ְרֵצה־ָנ֣א  י  ִּפ֭ ָך׃  קח ִנְד֣בֹות  ִכְדָבֶרֽ ַחֵּיִ֥ני  ָי֗  ְי֝ ד  ַעד־ְמֹא֑ ֲעֵנ֥יִתי   קז ַנֽ
א  ֹ֣ ל יָך  ּ֝וִמִּפּקּוֶד֗ י  ִל֑ ח  ַּפ֣ ים  ְרָׁשִע֣ ְת֬נּו  ְחִּתי׃  קי ָנֽ ָׁשָכֽ א  ֹ֣ ל ְתָ֗ך  ְו֝תֹוָרֽ יד  ָתִמ֑ י  ְבַכִּפ֣ י   קט ַנְפִׁש֣
יָך  ֲעׂ֥שֹות ֻחֶּק֗ ִּבי ַלֽ יִתי ִל֭ ָּמה׃  קיב ָנִט֣ י ֵהֽ י־ְׂשׂ֖שֹון ִלִּב֣ יָך ְלעֹוָל֑ם ִּכֽ ְדו ֶֹת֣ ְלִּתי ֵעֽ יִתי׃  קיא ָנַח֣ ָתִעֽ

ֶקב׃ ם ֵעֽ ְלעֹוָל֥
ְלִּתי׃  קטו ֽסּורּו־ ְרָ֥ך ִיָחֽ ָּתה ִלְדָבֽ ִגִּנ֣י ָא֑ י ּוָמֽ ְבִּתי׃  קיד ִסְתִר֣ ְתָ֥ך ָאָהֽ תֹוָרֽ ים ָׂשֵנ֑אִתי ְוֽ ֲעִפ֥  קיג ֵסֽ

י׃  ִני ִמִּׂשְבִרֽ ִביֵׁש֗ ְחֶי֑ה ְוַאל־ְּת֝ ְתָ֣ך ְוֶאֽ ִני ְכִאְמָרֽ י׃  קטז ָסְמֵכ֣ ה ִמְצו֥ ֹת ֱאֹלָהֽ ֶאְּצָר֗ ים ְו֝ ִּני ְמֵרִע֑ ִמֶּמ֥
ֶקר  ֗ ִּכי־ֶׁש֝ יָך  ֻחֶּק֑ ֵמֽ ָּכל־ׁשֹוִג֣ים  ִליָת  יד׃  קיח ָס֭ ָתִמֽ יָך  ְבֻחֶּק֣ ה  ְוֶאְׁשָע֖ ָעה  ְוִאָּוֵׁש֑ ִני   קיז ְסָעֵד֥
ִמַּפְחְּדָ֣ך  ר  יָך׃  קכ ָסַמ֣ דֶֹתֽ ֵעֽ ְבִּתי  ָאַה֥ ן  ֵכ֗ ָל֝ ֶרץ  ָכל־ִרְׁשֵעי־ָא֑ ָּת  ִהְׁשַּב֥ ים  ם׃  קיט ִסִג֗ ַּתְרִמיָתֽ

אִתי׃ יָך ָיֵרֽ י ּֽוִמִּמְׁשָּפֶט֥ ְבָׂשִר֑
ים׃  ִני ֵזִדֽ ל־ַיַעְׁש ֻק֥ ב ַעְבְּדָ֣ך ְל֑טֹוב ַאֽ י׃  קכב ֲערֹ֣ ְׁש ָקֽ ִני ְלעֹֽ ִּניֵח֗ ֶדק ַּבל־ַּת֝ ט ָוֶצ֑ ִׂשיִתי ִמְׁשָּפ֣  קכא ָע֭

ִני׃  יָך ַלְּמֵדֽ ָך ְוֻחֶּק֥ ה ִעם־ַעְבְּדָ֥ך ְכַחְסֶּד֗ ָך׃  קכד ֲעֵׂש֖ ת ִצְד ֶקֽ ָך ּוְלִאְמַר֥ יַני ָּכ֣לּו ִליֽׁשּוָעֶת֑  קכג ֵע֭
ן  ָך׃  קכז ַעל־ֵּכ֭ ּֽתֹוָרֶתֽ רּו  ֵפ֗ ֵה֝ יָי֑  ַלֽ ֲעׂ֣שֹות  ַלֽ ת  יָך׃  קכו ֵע֭ דֶֹתֽ ֵעֽ ה  ְדָע֗ ֵאֽ ְו֝ ֲהִביֵנִ֑ני  ִני   קכה ַעְבְּדָך־ָא֥
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ֶקר  ֶׁש֣ ַרח  ָּכל־ֹא֖ ְרִּתי  ִיָּׁש֑ ל  כֹ֣ ָּכל־ִּפּ֣קּוֵדי  ן |  ז׃  קכח ַעל־ֵּכ֤ ּוִמָּפֽ ב  ִמָּזָה֥ יָך  ִמְצו ֶֹת֑ ְבִּתי  ָאַה֣
ָׂשֵנֽאִתי׃

י־ ים׃  קלא ִּפֽ ין ְּפָתִיֽ יר ֵמִב֥ יָך ָיִא֗ ַתח ְּדָבֶר֥ י׃  קל ֵּפ֖ ַתם ַנְפִׁשֽ ן ְנָצָר֥ יָך ַעל־ֵּכ֝֗ ְדו ֶֹת֑  קכט ְּפָל֥אֹות ֵעֽ

ָך׃  ְׁשֶמֽ י  ֲהֵב֥ ְלֹאֽ ט  ִמְׁשָּפ֗ ְּכ֝ ְוָחֵּנִ֑ני  י  ה־ֵאַל֥ ְבִּתי׃  קלב ְּפֵנֽ ָיָאֽ יָך  ְלִמְצו ֶֹת֣ י  ִּכ֖ ָפה  ֶאְׁשָא֑ ָוֽ ַעְרִּתי  ָפ֭
ה  ֶאְׁשְמָר֗ ְו֝ ם  ָאָד֑ ֶׁשק  ֵמעֹ֣ ֵדִני  ֶון׃  קלד ְּפ֭ ָכל־ָאֽ י  ַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּב֥ ְוֽ ָך  ְּבִאְמָרֶת֑ ן  ָהֵכ֣ ָעַמי   קלג ְּפ֭
ל לֹא־  ְר֣דּו ֵעיָנ֑י ַע֝֗ ִים ָיֽ יָך׃  קלו ַּפְלֵגי־ַמ֭ ִני ֶאת־ֻחֶּקֽ ַלְּמֵד֗ ָך ְו֝ ר ְּבַעְבֶּד֑ ֶניָך ָהֵא֣ יָך׃  קלה ָּפ֭ ִּפּקּוֶדֽ

ָך׃ ְמ֥רּו ֽתֹוָרֶתֽ ָׁשֽ
ְתִני  ד׃  קלט ִצְּמַת֥ ֱאמּוָנ֥ה ְמֹאֽ יָך ֶוֽ דֶֹת֑ ֶדק ֵעֽ ִּויָת ֶצ֣ יָך׃  קלח ִצ֭ ר ִמְׁשָּפֶטֽ ָיָׁש֗ ה ְיָי֑ ְו֝ יק ַאָּת֣  קלז ַצִּד֣

יר  ּה׃  קמא ָצִע֣ ֲאֵהָבֽ ַעְבְּדָ֥ך  ְוֽ ד  ְמֹא֗ ְתָ֥ך  ִאְמָרֽ ה  י׃  קמ ְצרּוָפ֖ ָצָרֽ יָך  ְדָבֶר֣ ְכ֖חּו  ִּכי־ָׁשֽ י  ִקְנָאִת֑
ת׃  קמג ַצר־ ֱאֶמֽ ְתָ֥ך  תֹוָרֽ ְוֽ ְלעֹוָל֑ם  ֶדק  ֶצ֣ ְתָ֣ך  ְחִּתי׃  קמב ִצְד ָקֽ ָׁשָכֽ א  ֹ֣ ל יָך  ֻּקֶד֗ ִּפ֝ ְוִנְבֶז֑ה  י  ֹנִכ֣ ָאֽ

ְחֶיֽה׃ ִני ְוֶאֽ ם ֲהִביֵנ֥ יָך ְלעֹוָל֗ ְדו ֶֹת֥ ֶדק ֵעֽ י׃  קמד ֶצ֖ ֲעֻׁשָעֽ יָך ַׁשֽ ְצו ֶֹת֗ ּוָמ֥צֹוק ְמָצ֑אּוִני ִמ֝
יָך׃  דֶֹתֽ ֵעֽ ה  ֶאְׁשְמָר֗ ְו֝ ִני  ֽהֹוִׁשיֵע֑ יָך  ָרה׃  קמו ְקָראִת֥ ֶאּצֹֽ יָך  ֻחֶּק֥ ְיָי֗  ִני  ֲעֵנ֥ ב  ְבָכל־ֵל֭ אִתי   קמה ָקָר֣

יַח  ִׂש֗ יַני ַאְׁשֻמ֑רֹות ָל֝ ְלִּתי׃  קמח ִקְּד֣מּו ֵע֭ ְרָ֥ך} ִיָחֽ ֲאַׁשֵּוָ֑עה לדבריך {ִלְדָבֽ ֶּנֶׁשף ָוֽ ְמִּתי ַב֭  קמז ִקַּד֣
ְתָ֥ך  ה ִמּתֹוָרֽ י ִזָּמ֑ ְדֵפ֣ ְרבּו רֹֽ ִני׃  קנ ָקֽ֭ ָך ַחֵּיֽ ִמְׁשָּפֶט֥ ָי֗ ְּכֽ ָך ְי֝ ה ְכַחְסֶּד֑ ָך׃  קמט ֭קֹוִלי ִׁשְמָע֣ ְּבִאְמָרֶתֽ
ְלעֹוָל֣ם  י  ִּכ֖ יָך  דֶֹת֑ ֵמֵעֽ ַדְעִּתי  ָי֭ ֶדם  ת׃  קנב ֶק֣ ֱאֶמֽ יָך  ָכל־ִמְצו ֶֹת֥ ְוֽ ְיָי֑  ה  ַאָּת֣ קּו׃  קנא ָק֣רֹוב  ָרָחֽ

ם׃ ְיַסְדָּתֽ
ִני׃  ְתָ֥ך ַחֵּיֽ ִני ְלִאְמָרֽ יִבי ּוְגָאֵל֑ ה ִר֭ ְחִּתי׃  קנד ִריָב֣ א ָׁשָכֽ ֹ֣ ְתָ֗ך ל י־֝תֹוָרֽ ִני ִּכֽ י ְוַחְּלֵצ֑ ה־ָעְנִי֥  קנג ְרֵאֽ

יָך  ִמְׁשָּפֶט֥ ְּכֽ ְיָי֑  ים |  ַרִּב֥ יָך  ֲחֶמ֖ ׁשּו׃  קנו ַרֽ ָדָרֽ א  ֹ֣ ל יָך  ֶּק֗ י־ֻח֝ ִּכֽ ה  ְיׁשּוָע֑ ים  ְרָׁשִע֣ ֵמֽ  קנה ָר֣חֹוק 
ר  ָטה ֲאֶׁש֥ ֶאְתקֹוָט֑ ְגִדים ָוֽ ֭ יִתי בֹֽ יִתי׃  קנח ָרִא֣ א ָנִטֽ ֹ֣ יָך ל ְדו ֶֹת֗ ֵעֽ י ֵמ֝ י ְוָצָר֑ ְדַפ֣ ִּבים רֹֽ ִני׃  קנז ַר֭ ַחֵּיֽ
ְרָ֥ך  אׁש־ְּדָבֽ ֹֽ ִני׃  קס ר ַחֵּיֽ ַחְסְּדָ֥ך  ְּכֽ ָי֗  ְי֝ ְבִּתי  ָאָה֑ יָך  י־ִפּקּוֶד֣ ִּכֽ ֵאה  רּו׃  קנט ְר֭ ָׁשָמֽ א  ֹ֣ ל ְתָ֗ך  ְמָרֽ ִא֝

ָך׃ ט ִצְד ֶקֽ ם ָּכל־ִמְׁשַּפ֥ ת ּ֝וְלעֹוָל֗ ֱאֶמ֑
ָך  ַעל־ִאְמָרֶת֑ ֹנִכי  ָאֽ֭ ׂש  י׃  קסב ָׂש֣ ִלִּבֽ ד  ָּפַח֥ ְרָ֗ך}  {ּ֝וִמְּדָבֽ ומדבריך  ִחָּנ֑ם  ְרָד֣פּוִני  ִרים   קסא ָׂש֭

יָך  ּיֹום ִהַּלְלִּת֑ ַבע ַּב֭ ְבִּתי׃  קסד ֶׁש֣ ְתָ֥ך ָאָהֽ ָבה ּתֹוָרֽ ֲאַתֵע֑ ֵנאִתי ָוֽ ֶקר ָׂש֭ ב׃  קסג ֶׁש֣ ל ָרֽ א ָׁשָל֥ מֹוֵצ֗ ְּכ֝
ְרִּתי  ִמְכֽׁשֹול׃  קסו ִׂשַּב֣ מֹו  ין־ָל֥ ְוֵאֽ ָך  ֽתֹוָרֶת֑ י  ֲהֵב֣ ְלֹאֽ ב  ָר֭ ָך׃  קסה ָׁש֣לֹום  ִצְד ֶקֽ י  ִמְׁשְּפֵט֥ ל  ַע֝֗
ְרִּתי  ד׃  קסח ָׁשַמ֣ ְמֹאֽ ם  ֲהֵב֥ ָוֹאֽ יָך  דֶֹת֑ ֵעֽ ְפִׁשי  ַנ֭ ה  ְמָר֣ יִתי׃  קסז ָׁשֽ ָעִׂשֽ יָך  ּֽוִמְצו ֶֹת֥ ְיָי֑  ְתָ֣ך  יׁשּוָעֽ ִלֽ

ָך׃ י ֶנְגֶּדֽ י ָכל־ְּדָרַכ֣ יָך ִּכ֖ דֶֹת֑ ּקּוֶדיָך ְוֵעֽ ִפ֭
ִני׃  ְתָ֗ך ַהִּציֵלֽ ִאְמָרֽ י ְלָפֶנ֑יָך ְּכ֝ ִני׃  קע ָּת֣בֹוא ְתִחָּנִת֣ ְרָ֥ך ֲהִביֵנֽ י ְלָפֶנ֣יָך ְיָי֑ ִּכְדָבֽ ב ִרָּנִת֣  קסט ִּתְקַר֤

יָך  י ָכל־ִמְצו ֶֹת֣ ָך ִּכ֖ ׁשֹוִני ִאְמָרֶת֑ ַען ְל֭ יָך׃  קעב ַּת֣ ִני ֻחֶּקֽ י ְתַלְּמֵד֣ ה ִּכ֖ י ְּתִהָּל֑ ְעָנה ְׂשָפַת֣  קעא ַּתַּב֣
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ְתָ֗ך  ְו֝תֹוָרֽ ְיָי֑  ְתָ֣ך  יׁשּוָעֽ ִלֽ ְבִּתי  ְרִּתי׃  קעד ָּתַא֣ ָבָחֽ יָך  ִפּקּוֶד֣ י  ִּכ֖ ִני  ְלָעְזֵר֑  ְדָ֥ך  ֶדק׃  קעג ְּתִהי־ָיֽ ֶּצֽ
ָך  ׁש ַעְבֶּד֑ ֵבד ַּבֵּק֣ ה ֹא֭ יִתי ְּכֶׂש֣ ִני׃  קעו ָּתִע֗ ָך ַיְעְזֻרֽ ָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט֥ ְפִׁשי ּֽוְתַהְלֶל֑ ִחי־ַנ֭ י׃  קעה ְּתֽ ֲעֻׁשָעֽ ַׁשֽ

ְחִּתי׃ א ָׁשָכֽ ֹ֣ יָך ל ְצו ֶֹת֗ י ִמ֝ ִּכ֥
ְל֗לּוהּו  ַהֽ֝ יו  ִּבְגֽבּורָֹת֑ ְללּוהּו  ב ַהֽ֭ ֻעּֽזֹו׃  יַע  ִּבְר ִק֥ ְל֗לּוהּו  ַהֽ֝ ְּבָקְדׁ֑שֹו  ל  ְללּו־ֵא֥ ַהֽ ּה |  ְללּוָי֨ Îנ א ַה֥

ּוָמ֑חֹול  ף  ְּבֹת֣ ְללּוהּו  ד ַהֽ֭ ְוִכּֽנֹור׃  ְּבֵנֶ֣בל  ְל֗לּוהּו  ַהֽ֝ ר  ׁשֹוָפ֑ ַקע  ְּבֵת֣ ְללּוהּו  ג ַהֽ֭ ֻּגְדֽלֹו׃  ב  ְּכרֹ֣
ל  ו ּכֹ֣ ה׃  ְתרּוָעֽ י  ִצְלְצֵל֥ ְּבֽ ְל֗לּוהּו  ַהֽ֝ ַמע  ְּבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ְללּוהּו  ה ַהֽ֭ ב׃  ְוֻעָגֽ ים  ְּבִמִּנ֥ ְל֗לּוהּו  ַהֽ֝

ְללּוָיּֽה׃ נדאי ּה (ֻיָה) ַהֽ ל ָי֗ ְּנָׁשָמה (ֻהָה) ְּתַהֵּל֥ ַה֭

איוב

ים  ֱאֹלִה֖ א  ִויֵר֥ ר  ְוָיָׁש֛ ם  ָּת֧ ַה֗הּוא  יׁש  ָהִא֣ ְוָהָי֣ה |  ְׁש֑מֹו  ִאּ֣יֹוב  ֶרץ־֖עּוץ  ְבֶאֽ ָהָי֥ה  יׁש  ‡ א ִא֛

אן  ֹ֜ ַאְלֵפי־צ ת  ְבַע֨ ִׁשֽ ְקֵנ֠הּו  ִמ֠ י  ג ַוְיִה֣ ָּבֽנֹות׃  ְוָׁש֥לֹוׁש  ָבִנ֖ים  ה  ִׁשְבָע֥ ֛לֹו  ְלדּו  ב ַוִּיָּו֥ ע׃  ֵמָרֽ ר  ְוָס֥
ה  ַרָּב֣ ה  ֲעֻבָּד֖ ַוֽ ֲאתֹו֔נֹות  ֵמ֣אֹות  ׁש  ֲחֵמ֣ ַוֽ ֶמד־ָּבָק֙ר  ֶצֽ ֵמ֤אֹות  ׁש  ֲחֵמ֨ ַוֽ ים  ְגַמִּל֗ י  ַאְלֵפ֣ ּוְׁשֹ֧לֶׁשת 

ֶדם׃ יׁש ַה֔הּוא ָּג֖דֹול ִמָּכל־ְּבֵני־ֶקֽ  ְיִהי֙ ָהִא֣ ד ַוֽ ְמֹא֑
ה ְּב֥תֹוְך  ֲחָל֖ ם ַנֽ ם ֲאִביֶה֛ ן ָלֶה֧ ֶרץ ַוִּיֵּת֨ ים ָי֛פֹות ִּכְב֥נֹות ִאּ֖יֹוב ְּבָכל־ָהָא֑ א ָנִׁש֥ א ִנְמָצ֜ ֹ֨ מב טו ְול

ה} ֶאת־ָּבָני֙ו ְוֶאת־ ים ָׁשָנ֑ה וירא {ַוִּיְרֶא֗ ה ְוַאְרָּבִע֖ את ֵמָא֥ ֹ֔ ֲחֵרי־ז י ִאּיֹו֙ב ַאֽ ם׃ טז ַוְיִח֤ ֲאֵחיֶהֽ
ים׃ נדיא ע (ֻוָע) ָיִמֽ ן ּוְׂשַב֥ ה ּדֹֽרֹות׃ יז ַוָּיָ֣מת ִאּ֔יֹוב (ֻאָב) ָז ֵק֖ יו ַאְרָּבָע֖ ְּבֵנ֣י ָבָנ֔

משלי

ה׃  ִביָנֽ י  ִאְמֵר֥ ין  ָהִב֗ ְל֝ ר  ּומּוָס֑ ה  ָחְכָמ֣ ַעת  ב ָלַד֣ ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ ֶלְך  ֶמ֝֗ ד  ֶבן־ָּדִו֑ ה  ְׁשֹלֹמ֣ ְׁשֵלי  ‡ א ִמ֭

ים׃ ָׁשִרֽ ט ּוֵמֽ ֶדק ּ֝וִמְׁשָּפ֗ ל ֶצ֥ ר ַהְׂשֵּכ֑ ַקַחת מּוַס֣ ג ָל֭

א  ֹ֣ ל ל  ָׁשָל֗ ְו֝ ַּבְעָלּ֑ה  ֵל֣ב  ּה  ָּב֭ ַטח  יא ָּב֣ ּה׃  ִמְכָרֽ ִמְּפִניִנ֣ים  ק  ְוָרחֹ֖ א  ִיְמָצ֑ י  ִמ֣ ִיל  ֶׁשת־ַח֭ ú‡ י ֵאֽ

ֶפץ  ַעׂש ְּבֵח֣ ַּת֗ ים ַו֝ ֶמר ּוִפְׁשִּת֑ ְרָׁשה ֶצ֣ י ַחֶּיֽיָה׃ יג ָּדֽ֭ ל ְיֵמ֣ ע ּכֹ֝֗ ְתהּו ֣טֹוב ְולֹא־ָר֑ ר׃ יב ְּגָמַל֣ ֶיְחָסֽ
ן  ַוִּתֵּת֣ ְיָלה  ַל֗ ְּב֬עֹוד  ָקם |  טו ַוָּת֤ ּה׃  ַלְחָמֽ יא  ָּתִב֥ ק  ֶּמְרָח֗ ִמ֝ ר  סֹוֵח֑ ֳאִנּ֣יֹות  ָּכֽ ְיָתה  יד ָהֽ֭ יָה׃  ַּכֶּפֽ
ֶרם׃  יָה נטע {ָנְ֣טָעה} ָּכֽ ֶּפ֗ י ַכ֝ הּו ִמְּפִר֥ ֶדה ַוִּתָּקֵח֑ ה ָׂש֭ ְמָמ֣ יָה׃ טז ָזֽ ֲערֶֹתֽ ק ְלַנֽ חֹ֗ ּה ְו֝ ֶרף ְלֵביָת֑ ֶט֣
בליל  ה  א־ִיְכֶּב֖ ֹֽ ל ּה  ַסְחָר֑ ִּכי־֣טֹוב  ֲעָמה  יח ָטֽ֭ יָה׃  ְזֽרֹועֶֹתֽ ץ  ְּתַאֵּמ֗ ַו֝ ָמְתֶנ֑יָה  ְב֣עֹוז  ה  ְגָר֣ יז ָחֽ

יָה  ָיֶד֗ ָעִנ֑י ְו֝ ה ֶלֽ ְרָׂש֣ ָּפּה ָּפֽ ֶלְך׃ כ ַּכ֭ ְמכּו ָפֽ יָה ָּת֣ ַכֶּפ֗ ה ַבִּכיׁ֑שֹור ְו֝ ֶדיָה ִׁשְּלָח֣ ּה׃ יט ָי֭ ְיָלה} ֵנָרֽ {ַבַּל֣
ים  כב ַמְרַבִּד֥ ים׃  ָׁשִנֽ ׁש  ָלֻב֥ ּה  יָת֗ ָכל־ֵּב֝ י  ִּכ֥ ֶלג  ִמָּׁש֑ ּה  ְלֵביָת֣ א  א־ִתיָר֣ ֹֽ כא ל ֶאְבֽיֹון׃  ָלֽ ה  ִׁשְּלָח֥
ֶרץ׃  ִעם־ִזְקֵני־ָאֽ ִׁשְבּ֗תֹו  ְּב֝ ַּבְעָלּ֑ה  ים  ַּבְּׁשָעִר֣ ע  כג נֹוָד֣ ּה׃  ְלבּוָׁשֽ ן  ְוַאְרָּגָמ֣ ׁש  ֵׁש֖ ְׂשָתה־ָּלּ֑ה  ָעֽ
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ְל֣יֹום  ק  ִּתְׂשַח֗ ַו֝ ּה  ְלבּוָׁש֑ ר  ז־ְוָהָד֥ כה עֹֽ י׃  ֲעִנֽ ְּכַנֽ ַלֽ ְתָנ֥ה  ָנֽ ֲח֗גֹור  ֝ ַוֽ ר  ַוִּתְמּכֹ֑ ְׂשָתה  ָעֽ֭ ין  כד ָסִד֣

ֹוִפָּיה הילכות {ֲהִלי֣כֹות}  ּה׃ כז ֽצ֭ ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנֽ ה ְו֥תֹוַרת ֶח֝֗ ה ְבָחְכָמ֑ ְתָח֣ יָה ָּפֽ ֲחֽרֹון׃ כו ִּפ֭ ַאֽ
כט ַרּ֣בֹות  ּה׃   ְיַהְלָלֽ ַוֽ ּה  ְעָל֗ ַּב֝  ְיַאְּׁש֑רּוָה  ַוֽ ֶניָה  ָב֭ מּו  כח ָק֣ ל׃  תֹאֵכֽ א  ֹ֣ ל ְצ֗לּות  ַע֝ ֶחם  ְוֶל֥ ּה  ֵּביָת֑
יא  ִה֣ ָי֗  ִיְרַאת־ְי֝ ה  ִאָּׁש֥ ִפי  ַהּיֹ֑ ֶבל  ְוֶה֣ ֵחן  ַה֭ ֶקר  ל ֶׁש֣ ָנה׃  ַעל־ֻּכָּלֽ ית  ָעִל֥ ְּת  ַא֗ ְו֝ ִיל  ָח֑ ׂשּו  ָע֣ נֹות  ָּב֭

יָה׃ ניאד ֲעֶׂשֽ ים (ֻבָם) ַמֽ ְל֖לּוָה ַבְּׁשָעִר֣ יָה ִויַהֽ י ָיֶד֑ ּה (ֻלָה) ִמְּפִר֣ ל׃ לא ְּתנּו־ָל֭ ִתְתַהָּלֽ

קהלת

ל  ים ַהּכֹ֥ ל ֲהָבִל֖ ֶלת ֲהֵב֥ ר קֶֹה֔ ל ֲהָבִלי֙ם ָאַמ֣ םִ׃ ב ֲהֵב֤ ֶלְך ִּביֽרּוָׁשָלֽ ד ֶמ֖ ֶלת ֶּבן־ָּדִו֔ ‡ א ִּדְבֵרי֙ קֶֹה֣

ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ל ַּת֥ ֲעֹמ֖ ַּיֽ ל־ֲעָמ֔לֹו ֶׁשֽ ם ְּבָכ֨ ָאָד֑ ֶבל׃ ג ַמה־ִּיְת֖רֹון ָלֽ ָהֽ
ר׃  ָּבָׂשֽ ת  ְיִגַע֥ ה  ַהְרֵּב֖ ַהג  ְוַל֥ ץ  ֵק֔ ין  ֵא֣ ַהְרֵּב֙ה  ים  ְסָפִר֤ ֲעׂ֨שֹות  ר  ִהָּזֵה֑ ְּבִנ֣י  ָּמה  ֵמֵה֖ ר  יב יב ְויֵֹת֥

י  ם׃ יד ִּכ֚ ָאָדֽ יו ְׁש֔מֹור ִּכי־ֶז֖ה ָּכל־ָהֽ ים ְיָר֙א ְוֶאת־ִמְצו ָֹת֣ ֱאֹלִה֤ ע ֶאת־ָהֽ ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣ יג ֥סֹוף ָּדָב֖

ע׃ ֥סֹוף  ל ָּכל־ֶנְעָל֑ם ִאם־֖טֹוב ְוִאם־(ֻוָם) ָרֽ ט ַע֣ א ְבִמְׁשָּפ֖ ים ָיִב֥ ֱאֹלִה֛ ה ָהֽ ֲעֶׂש֔ ֶאת־(ֻאָת) ָּכל־ַמֽ
ם׃ נידא ָאָדֽ יו ְׁש֔מֹור ִּכי־ֶז֖ה ָּכל־ָהֽ ים ְיָר֙א ְוֶאת־ִמְצו ָֹת֣ ֱאֹלִה֤ ע ֶאת־ָהֽ ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣ ָּדָב֖

שיר השירים

 ִין׃  ִמָּיֽ יָך  ּדֶֹד֖ ים  י־טֹוִב֥ ִּכֽ יהּו  ִּפ֔ ִמְּנִׁשי֣קֹות  ִני֙  ב ִיָּׁשֵק֨ ה׃  ִלְׁשֹלֹמֽ ר  ֲאֶׁש֥ ים  ַהִּׁשיִר֖ יר  ‡ א ִׁש֥

ן ֲעָל֥מֹות ֲאֵהֽבּוָך׃ ָך ַעל־ֵּכ֖ ק ְׁשֶמ֑ ֶמן ּתּוַר֣ ים ֶׁש֖ יַח֙ ְׁשָמֶנ֣יָך טֹוִב֔ ג ְלֵר֨

ים  ֶבת ַּבַּגִּנ֗ ים ֶאת־ִּפְרֽיֹו׃ יג ַהּיֹוֶׁש֣ ְטִר֥ ִים ְלֹנֽ ה ּוָמאַת֖ ֶלף ְלָ֙ך ְׁשֹלֹמ֔ י ְלָפָנ֑י ָהֶא֤ י ֶׁשִּל֖ ח יב ַּכְרִמ֥

ֶפר  ְלעֹ֣ ֚אֹו  ִלְצִבי֙  ה־ְלָ֤ך  ּֽוְדֵמֽ (ֻדָי)  י  ּדֹוִד֗ ח |  יד ְּבַר֣ ִני׃  ַהְׁשִמיִעֽ ְך  ְלקֹוֵל֖ ים  ַמְקִׁשיִב֥ ים  ֲחֵבִר֛
ים׃ יאדנ י (ֻהָי) ְבָׂשִמֽ ל ָהֵר֥ ים ַע֖ ַאָּיִל֔ ָהֽ

איכה

זה קוראים בלחש

ִתי֙ ַּבְּמִדי֔נֹות  ם ָׂשָר֨ ִתי ַבּגֹוִי֗ ה ְּכַאְלָמָנ֑ה ַרָּב֣ ְיָת֖ ם ָהֽ ִתי ָע֔ ד ָהִעי֙ר ַרָּב֣ ה ָבָד֗ ְׁשָב֣ ה | ָיֽ ‡ א ֵאיָכ֣

יָה  ֲהֶב֑ ִמָּכל־ֹאֽ ם  ְמַנֵח֖ ּה  ין־ָל֥ ֵאֽ ּה  ֱחָי֔ ֶלֽ ל  ַע֣ ְוִדְמָעָתּ֙ה  ְיָלה  ַּבַּל֗ ה  ִתְבֶּכ֜ ב ָּב֨כֹו  ס׃  ָלַמֽ ה  ְיָת֖ ָהֽ
ה  ְׁשָב֣ ָיֽ יא  ִה֚ ה  ֲעבָֹד֔ ב  ּוֵמרֹ֣ ִני֙  ֵמעֹ֨ ה  ְיהּוָד֤ ה  ְלָת֨ ג ָּגֽ ים׃  ְיִבֽ ְלֹאֽ ּה  ָל֖ יּו  ָה֥ ּה  ָב֔ ְגדּו  ָּב֣ יָה֙  ָּכל־ֵרֶע֨

ים׃ ין ַהְּמָצִרֽ יָה ִהִּׂשי֖גּוָה ֵּב֥ ְדֶפ֥ ה ָמ֑נֹוַח ָּכל־רֹֽ ְצָא֖ א ָמֽ ֹ֥ ם ל ַבּגֹוִי֔
ָנׁ֔שּוָבה}  יָ֙ך ונשוב {ְוֽ נּו ְיָי֤ | ֵאֶל֨ ים׃ כא ֲהִׁשיֵב֨ ֶרְך ָיִמֽ נּו ְלֹא֥ ַעְזֵב֖ נּו ַּתֽ ַצ֙ח ִּתְׁשָּכֵח֔ ָּמה ָלֶנ֨ ‰ כ ָל֤
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נּו  ד׃ ֲהִׁשיֵב֨ ינּו ַעד־(ֻעָד) ְמֹאֽ ְפָּת ָעֵל֖ נּו ָקַצ֥ ס ְמַאְסָּת֔ י ִאם־(ֻאָם) ָמֹא֣ ֶדם׃ כב ִּכ֚ ינּו ְּכ ֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ַחֵּד֥
ֶדם׃ יאנד ינּו ְּכ ֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ יָ֙ך ְוֽ ְיָי֤ | ֵאֶל֨

דניאל

םִ  ל ְיֽרּוָׁשַל֖ ֶלְך־ָּבֶב֛ ר ֶמֽ א ְנֽבּוַכְדֶנאַּצ֧ ה ָּב֣ ֶלְך־ְיהּוָד֑ ים ֶמֽ ‡ א ִּבְׁשַנ֣ת ָׁש֔לֹוׁש ְלַמְל֖כּות ְיֽהֹוָי ִק֣

ים  ֱאֹלִה֔ ית־ָהֽ ֵבֽ י  ְּכֵל֣ ּוִמְקָצ֙ת  ה  ֶלְך־ְיהּוָד֗ ֶמֽ ים  ֶאת־ְיֽהֹוָי ִק֣ ְּבָי֜דֹו  י  ֲאדָֹנ֨ ב ַוִּיֵּת֩ן  יָה׃  ָעֶלֽ ַוָּיַ֥צר 
ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣ יו׃ ג ַוּי ר ֱאֹלָהֽ ית אֹוַצ֥ יא ֵּב֖ ים ֵהִב֔ יו ְוֶאת־ַהֵּכִל֣ ית ֱאֹלָה֑ ר ֵּב֣ ֶרץ־ִׁשְנָע֖ ם ֶאֽ ַוְיִביֵא֥

ים׃ ַּפְרְּתִמֽ ה ּוִמן־ַהֽ  ַרע ַהְּמלּוָכ֖ ל ּוִמֶּז֥ יא ִמְּבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ יו ְלָהִב֞ ִריָס֑ ב ָסֽ ְלַאְׁשְּפַנ֖ז ַר֣
י  יב ַאְׁשֵר֥ ים׃  ְוִתְׁשִעֽ ִים  ָמאַת֥ ֶלף  ֶא֖ ים  ָיִמ֕ ם  ׁשֵֹמ֑ ִׁשּ֣קּוץ  ת  ְוָלֵת֖ יד  ַהָּתִמ֔ ר  הּוַס֣ יב יא ּוֵמֵע֙ת 

ץ ְוָת֛נּוַח  ה ֵלְ֣ך (ֻלָך) ַלֵּק֑ ה׃ יג ְוַאָּת֖ ֲחִמָּׁשֽ ים ַוֽ ֶלף ְׁשֹ֥לׁש ֵמ֖אֹות ְׁשֹלִׁש֥ ים ֶא֕ יַע ְלָיִמ֕ ה ְוַיִּג֑ ְמַחֶּכ֖ ַהֽ
ין׃ ידאנ ץ (ֻלָץ) ַהָּיִמֽ ְלָ֖ך ְל ֵק֥ ד ְלֹגָרֽ ֲעֹמ֥ ְוַתֽ

אסתר

ה  ים ּוֵמָא֖ ַבע ְוֶעְׂשִר֥ י ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ֣הּוא ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש ַהֹּמֵלְ֙ך ֵמ֣הֹּדּו ְוַעד־ּ֔כּוׁש ֶׁש֛ י ִּביֵמ֣ ‡ א ַוְיִה֖

ן  ְּבׁשּוַׁש֥ ר  ֲאֶׁש֖ ַמְלכּו֔תֹו  א  ִּכֵּס֣ ל  ֚עַ ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ֶבת |  ְּכֶׁש֣ ם  ָהֵה֑ ים  ב ַּבָּיִמ֖ ה׃  ְמִדיָנֽ
י  ּוָמַד֗ ס  ָּפַר֣ יל |  ֵח֣ יו  ֲעָבָד֑ ַוֽ יו  ְלָכל־ָׂשָר֖ ה  ִמְׁשֶּת֔ ה  ָעָׂש֣ ְלָמְל֔כֹו  ָׁשלֹוׁ֙ש  ג ִּבְׁשַנ֤ת  ה׃  ַהִּביָרֽ

יו׃ י ַהְּמִדי֖נֹות ְלָפָנֽ ים ְוָׂשֵר֥ ַּפְרְּתִמ֛ ַהֽ
ה  ֲעֵׂש֤ ב ְוָכל־ַמֽ ַהָּיֽם׃  ְוִאֵּי֥י  ֶרץ  ַעל־ָהָא֖ ס  ַמ֛ {ֲאַחְׁשֵו֧רֹוׁש} |  אחשרש  ֶלְך  ַהֶּמ֨ ֶׂש֩ם  י א ַוָּי֩

ֶפ֙ר  ים ַעל־ֵס֨ ם ְּכתּוִב֗ ֶלְך ֲהלֹוא־ֵה֣ ר ִּגְּד֖לֹו ַהֶּמ֑ י ֲאֶׁש֥ ָרַׁש֙ת ְּגֻדַּל֣ת ָמְרְּדַכ֔ ָתְקּפֹ֙ו ּוְג֣בּוָר֔תֹו ּוָפֽ
ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  י ִמְׁשֶנ֙ה ַלֶּמ֣ (ֻמָי) ַהְּיהּוִד֗ י  י | ָמְרְּדַכ֣ ס׃ ג ִּכ֣ י ּוָפָרֽ י ָמַד֥ ים ְלַמְלֵכ֖ י ַהָּיִמ֔ ִּדְבֵר֣

ר ָׁש֖לֹום ְלָכל־(ֻלָל) ַזְרֽעֹו׃ ידנא ׁש טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ְודֵֹב֥ יו ּדֵֹר֥ ים ְוָר֖צּוי ְל֣רֹב ֶאָח֑ ְוָגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔

דברי הימים

ֶמְך׃ ַלח ָלֽ  ֶרד׃ ג ֲח֥נֹוְך ְמתּוֶׁש֖ ל ָיֽ ֲהַלְלֵא֖  ן ַמֽ ת ֱאֽנֹוׁש׃ ב ֵקיָנ֥ ם ֵׁש֖ ‡Œ‡ א ָאָד֥

י ָהַּׁשָּמ֙ה  יָה ָּכל־ְיֵמ֤ ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבתֹוֶת֑ ה ָהָא֖ ְצָת֥ הּו ַעד־ָרֽ י ִיְרְמָי֔ אות ְּדַבר־ְיָי֙ ְּבִפ֣ ֹ֤ בúŒו כא ְלַמּל

ְּדַבר־ְיָי֖  ִלְכ֥לֹות  ס  ָּפַר֔ ֶלְך  ֶמ֣ ְל֨כֹוֶרׁ֙ש  ת  ַאַח֗ כב ּוִבְׁשַנ֣ת  ה׃  ָׁשָנֽ ים  ִׁשְבִע֥ אות  ֹ֖ ְלַמּל ָתה  ָׁשָב֔
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ב  ֲעֶבר־קֹו֙ל ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ְוַגם־ְּבִמְכָּת֖ ס ַוַּיֽ ֶלְך־ָּפַר֔ יר ְיָי֗ ֶאת־֨רּוַח֙ ּ֣כֹוֶרׁש ֶמֽ י ִיְרְמָי֑הּו ֵהִע֣ ְּבִפ֣
י  ֱאֹלֵה֣ ְיָי֙  י  ִל֗ ָנַ֣תן  ֶר֙ץ  ָהָא֨ ָּכל־ַמְמְל֤כֹות  ס  ָּפַר֗ ֶלְך  ֶמ֣ ּ֣כֹוֶרׁש |  (ֻאָר)  ר  ה־ָאַמ֞ כג ּכֹֽ ר׃  ֵלאֹמֽ
ִמָּכל־ַעּ֗מֹו  י־ָבֶכ֣ם  ִמֽ ה  יהּוָד֑ ִּבֽ ר  ֲאֶׁש֣ םִ  ִּביֽרּוָׁשַל֖ ִית  ַב֔ ִלְבֽנֹות־֣לֹו  ָעַלי֙  ד  ְוֽהּוא־ָפ ַק֤ ִים  ַהָּׁשַמ֔

ַעל׃ ינאד יו ִעּ֖מֹו (ֻעָו) ְוָיֽ ְיָי֧ ֱאֹלָה֛

עזרא

ֶרׁש  יר ְיָי֗ ֶאת־֨רּוַח֙ ּכֹ֣ י ִיְרְמָי֑ה ֵהִע֣ ס ִלְכ֥לֹות ְּדַבר־ְיָי֖ ִמִּפ֣ ֶלְך ָּפַר֔ ת ְל֨כֹוֶרׁ֙ש ֶמ֣ ‡ א ּוִבְׁשַנ֣ת ַאַח֗

ס  ֶלְך ָּפַר֔ ֶרׁש ֶמ֣ ר ּכֹ֚ ה ָאַמ֗ ר׃ ב ּכֹ֣ ב ֵלאֹמֽ ֲעֶבר־קֹו֙ל ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ְוַגם־ְּבִמְכָּת֖ ס ַוַּיֽ ֶלְך־ָּפַר֔ ֶמֽ
םִ  ִית ִּביֽרּוָׁשַל֖ ד ָעַלי֙ ִלְבֽנֹות־֣לֹו ַב֔ ִים ְוֽהּוא־ָפ ַק֤ י ַהָּׁשָמ֑ י ְיָי֖ ֱאֹלֵה֣ ֶרץ ָנַ֣תן ִל֔ ל ַמְמְל֣כֹות ָהָא֔ ּכֹ֚
ֶבן  ה ְוִי֗ יהּוָד֑ ר ִּבֽ םִ ֲאֶׁש֣ ַעל ִליֽרּוָׁשַל֖ י ֱאֹלָהי֙ו ִעּ֔מֹו ְוַי֕ י־ָבֶכ֣ם ִמָּכל־ַעּ֗מֹו ְיִה֤ ה׃ ג ִמֽ יהּוָדֽ ר ִּבֽ ֲאֶׁש֥

םִ׃ ר ִּביֽרּוָׁשָלֽ ים ֲאֶׁש֥ ֱאֹלִה֖ ל ֥הּוא ָהֽ י ִיְׂשָרֵא֔ ית ְיָי֙ ֱאֹלֵה֣ ֶאת־ֵּב֤
ים ִמָּכל־ ַהְרִּת֖ ם׃ ל ְוִטֽ ית ַהְּכֻהָּנ֖ה ְוַהְלִוִּיֽ ה ּוְבִר֥ י ַהְּכֻהָּנ֔ ֳאֵל֣ ל ָּגֽ י ַע֚ ם ֱאֹלָה֑ ה ָלֶה֖ נחמיה יג כט ָזְכָר֥

(ֻהָם)  ים  ֵעִצ֛ ָהֽ ן  לא ּוְלֻקְרַּב֧ ִּבְמַלאְכּֽתֹו׃  יׁש  ִא֥ ְוַלְלִוִּי֖ם  ים  ֲהִנ֥ ַלּכֹֽ ִמְׁשָמ֛רֹות  יָדה  ֲעִמ֧ ָוַאֽ ר  ֵנָכ֑
ה׃ חזק ינדא י (ֻאָי) ְלטֹוָבֽ י ֱאֹלַה֖ ים ָזְכָרה־ִּל֥ ים ְמֻזָּמ֖נֹות ְוַלִּבּכּוִר֑ ְּבִעִּת֥
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משניות 

סדר זרעים
מסכת ברכות

ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית, ִמָּׁשָעה ֶׁשַהּכֲֹהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ִּבְתרּוָמָתן, ַעד 
ַרָּבן  ֲחצֹות.  ַעד  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהַאְׁשמּוָרה  סֹוף 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר. ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבאּו ָבָניו ִמֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה, ָאְמרּו 
לֹו, לֹא ָקִרינּו ֶאת ְׁשַמע. ָאַמר ָלֶהם, ִאם לֹא ָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ַחָּיִבין ַאֶּתם ִלְקרֹות. 
ַעּמּוד  ֶׁשַּיֲעֶלה  ַעד  ִמְצָוָתן  ֲחצֹות,  ַעד  ֲחָכִמים  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ָּכל  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  זֹו  ְולֹא 
ַהָּׁשַחר. ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר. ְוָכל ַהֶּנֱאָכִלין ְליֹום 
ֶאָחד, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ְּכֵדי 

ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה: 
ֵאת  ְוָאַהְבָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַהּטֹוָבה,  ַעל  ְמָבֵרְך  ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ָהָרָעה  ַעל  ְלָבֵרְך  ָאָדם  ַחָּיב 
ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך. ְּבָכל ְלָבְבָך, ִּבְׁשֵני ְיָצֶריָך, ְּבֵיֶצר טֹוב 
ּוְבֵיֶצר ָרע. ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפֶׁשָך. ּוְבָכל ְמאֶֹדָך, ְּבָכל ָממֹוֶנָך. ָּדָבר 
ַאֵחר ְּבָכל ְמאֶֹדָך, ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשהּוא מֹוֵדד ָלְך ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד. לֹא 
ַהֳּקָדִׁשים.  ָקְדֵׁשי  ֵּבית  ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ֶׁשהּוא  ַהִּמְזָרח,  ַׁשַער  ְּכֶנֶגד  רֹאׁשֹו  ֶאת  ָאָדם  ָיֵקל 
ַיֲעֶׂשּנּו  ְולֹא  ַרְגָליו,  ֶׁשַעל  ּוְבָאָבק  ּוְבֻפְנָּדתֹו,  ּוְבִמְנָעלֹו,  ְּבַמְקלֹו,  ַהַּבִית  ְלַהר  ִיָּכֵנס  לֹא 
ִמן  אֹוְמִרים  ָהיּו  ַבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהיּו  ְבָרכֹות  חֹוְתֵמי  ָּכל  ָוחֶֹמר.  ִמַּקל  ּוְרִקיָקה  ַקַּפְנַּדְרָיא, 
ָהעֹוָלם. ִמֶּׁשִּקְלְקלּו ַהִּמיִנין, ְוָאְמרּו, ֵאין עֹוָלם ֶאָּלא ֶאָחד, ִהְתִקינּו ֶׁשְּיהּו אֹוְמִרים ִמן 
ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַּבֵּׁשם,  ֲחֵברֹו  ְׁשלֹום  ֶאת  ׁשֹוֵאל  ָאָדם  ֶׁשְּיֵהא  ְוִהְתִקינּו  ָהעֹוָלם.  ְוַעד  ָהעֹוָלם 
ְוִהֵּנה בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ְיָי ִעָּמֶכם, ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ְיָי. ְואֹוֵמר, 
ְיָי ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל. ְואֹוֵמר, ַאל ָּתבּוז ִּכי ָזְקָנה ִאֶּמָך. ְואֹוֵמר, ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליָי ֵהֵפרּו 

ּתֹוָרֶתָך. ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר, ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ִמּׁשּום ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליָי:

מסכת פאה

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור, ַהֵּפָאה, ְוַהִּבּכּוִרים, ְוָהְרָאיֹון, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַתְלמּוד 
ּתֹוָרה. ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, 
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ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד 
ֻּכָּלם:

ִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים זּוז ְוהּוא נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ָּבֶהם, ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיּטֹול. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך 
ִלּטֹול ְונֹוֵטל, ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִּזְקָנה ַעד ֶׁשִּיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות. ְוָכל ִמי ֶׁשָּצִריְך ִלּטֹול ְוֵאינֹו 
ָּברּוְך  אֹוֵמר,  ַהָּכתּוב  ְוָעָליו  ִמֶּׁשּלֹו,  ֲאֵחִרים  ֶׁשְּיַפְרֵנס  ַעד  ַהִּזְקָנה  ִמן  ֵמת  ֵאינֹו  נֹוֵטל, 
ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ְוֵכן ַּדָּין ֶׁשָּדן ִּדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו 
ַעד  ַהִּזְקָנה  ִמן  ֵמת  ֵאינֹו  ֵמֶהם,  ְּכַאַחד  ַעְצמֹו  ְועֹוֶׂשה  ִפֵּסַח  ְולֹא  סּוָמא  ְולֹא  ִחֵּגר  לֹא 
ְוָכל  ִּתְרּדֹף.  ֶצֶדק  ֶצֶדק  ְוֶנֱאַמר,  ְתבֹוֶאּנּו,  ָרָעה  ְודֹוֵרׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֵמֶהם,  ְּכַאַחד  ֶׁשִּיְהֶיה 
ַּדָּין ֶׁשּלֹוֵקַח ׁשַֹחד ּוַמֶּטה ֶאת ַהִּדין, ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִּזְקָנה ַעד ֶׁשֵעיָניו ֵּכהֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר, 

ְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים:

מסכת דמאי

ְונֹוְבלֹות  ִׁשְקָמה,  ּוְבנֹות  ׁשּוַח,  ּוְבנֹות  ְוָהֻעְזָרִדין,  ְוָהִריִמין,  ַהִּׁשיִתין,  ֶׁשַּבְּדַמאי,  ַהַּקִּלין 
ַהְּתָמָרה, ְוַהֻּגְפִנין, ְוַהִּנְצָּפה. ּוִביהּוָדה, ָהאֹוג, ְוַהחֶֹמץ, ְוַהֻּכְסָּבר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכל 
ָּכל  ִׁשְקמֹוָנה.  ֵמִריֵמי  חּוץ  ְּפטּוִרין,  ָהִריִמין  ָּכל  ּדּוְפָרה.  ִמֶּׁשל  חּוץ  ְּפטּוִרין,  ַהִּׁשיִתין 

ְּבנֹות ִׁשְקָמה ְּפטּורֹות, חּוץ ִמן ַהֻּמְסָטפֹות:
ַאַחת  ַהִחיצֹוָנה  ׁשּוָרה  ְוָאַמר,  ַיִין,  ַּכֵּדי  ֶעֶׂשר  ֶעֶׂשר  ֶׁשל  ׁשּורֹות  ֶעֶׂשר  לֹו  ֶׁשָהיּו  ִמי 
ַאַחת  ַהִחיצֹוָנה  ׁשּוָרה  ֲחִצי  לֹוְכָסן.  ָחִבּיֹות  ְׁשֵּתי  נֹוֵטל  ִהיא,  ֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ַמֲעֵׂשר, 
ַמֲעֵׂשר, ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל ַאְרַּבע ָחִבּיֹות ֵמַאְרַּבע ָזִוּיֹות. ׁשּוָרה ַאַחת ַמֲעֵׂשר, 
ָידּוַע  ְוֵאין  ַמֲעֵׂשר,  ַאַחת  ׁשּוָרה  ֲחִצי  לֹוְכָסן.  ַאַחת  ׁשּוָרה  נֹוֵטל  ִהיא,  ֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין 
ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל ְׁשֵּתי ׁשּורֹות לֹוְכָסן. ָחִבית ַאַחת ַמֲעֵׂשר, ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל 

ִמָּכל ָחִבית ְוָחִבית: 

מסכת כלאים

ְוַהִּׁשיפֹון,  ַהֻּכְּסִמין  ׁשּוָעל,  ְוִׁשּבֶֹלת  ַהְּׂשעֹוִרים  ָבֶזה.  ֶזה  ִּכְלַאִים  ֵאיָנם  ְוַהּזּוִנין  ַהִחִּטים 
ַהּפֹול ְוַהַּסִּפיר, ַהֻּפְרְקָדן ְוַהּטַֹפח, ּופֹול ַהָּלָבן ְוַהְּׁשעּוִעית, ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָבֶזה: 

ַאַחת,  ְּתִכיָפה  ַהּתֹוֵכף  ִּכְלָאִים.  ִמּׁשּום  ֲאסּורֹות  ַהּכֹוְבִסים,  ְואֹותֹות  ַהַּגְרִּדין  אֹותֹות 
ֵאיָנּה ִחּבּור, ְוֵאין ָּבּה ִמּׁשּום ִּכְלַאִים, ְוַהּׁשֹוְמָטּה ְּבַׁשָּבת ָּפטּור. ָעָׂשה ְׁשֵני ָראֶׁשיָה ְלַצד 
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ֶאָחד, ִחּבּור, ְוֶיׁש ָּבּה ִמּׁשּום ִּכְלַאִים, ְוַהּׁשֹוְמָטּה ְּבַׁשָּבת ַחָּיב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד 
ֶׁשְּיַׁשֵּלׁש. ַהַּשק ְוַהֻּקָּפה ִמְצָטְרִפין ְלִכְלָאִים: 

מסכת שביעית

ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְׂשֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב ְׁשִביִעית, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא 
ָיֶפה ַלֶּפִרי. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַעד ָהֲעֶצֶרת. ּוְקרֹוִבין ִּדְבֵרי ֵאּלּו ִלְהיֹות ְּכִדְבֵרי ֵאּלּו: 
ָבָניו  ֶׁשִּנְתַּגְּירּו  ַהֵּגר  ִמן  ַהֹּלֶוה  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ֲחָכִמים  רּוַח  ַּבְּׁשִביִעית,  חֹוב  ַהַּמֲחִזיר 
ִנְקִנין  ַהִּמַּטְלְטִלין  ָּכל  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ֲחָכִמים  רּוַח  ֶהֱחִזיר,  ְוִאם  ְלָבָניו,  ַיֲחִזיר  לֹא  ִעּמֹו, 

ִּבְמִׁשיָכה, ְוָכל ַהְמַקֵּים ֶאת ְּדָברֹו, רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו: 

מסכת תרומות

ְוַהָּקָטן,  ְוַהּׁשֹוֶטה,  ַהֵחֵרׁש,  ְּתרּוָמה.  ְּתרּוָמָתן  ֵאין  ָּתְרמּו  ְוִאם  ִיְתרֹומּו,  לֹא  ֲחִמָּׁשה 
ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ָנְכִרי ֶׁשָּתַרם ֶאת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו ִּבְרׁשּות, ֵאין ְּתרּוָמתֹו 

ְּתרּוָמה: 
ַמְדִליִקין ֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ְּבָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות, ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ּוִבְמבֹואֹות ָהֲאֵפִלין, ְוַעל ַּגֵּבי 
ָאִביָה  ָאִביָה,  ֵאֶצל  ְלמּוָדה  ְוִהיא  ַלּכֵֹהן  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ּכֵֹהן.  ִּבְרׁשּות  ַהחֹוִלין 
ַמְדִליק ִּבְרׁשּוָתּה. ַמְדִליִקין ְּבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה ֲאָבל לֹא ְּבֵבית ָהֵאֶבל, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. 
ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְּבֵבית ָהֵאֶבל ֲאָבל לֹא ְּבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר ָּכאן ְוָכאן. 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ָּכאן ְוָכאן: 

מסכת מעשרות

ְּכָלל ָאְמרּו ְּבַמַעְׂשרֹות, ּכֹל ֶׁשהּוא ֹאֶכל, ְוִנְׁשָמר, ְוִגּדּוָליו ִמן ָהָאֶרץ, ַחָּיב ְּבַמַעְׂשרֹות. 
ׁשֹוְמרֹו  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֹאֶכל,  ְוסֹופֹו  ֹאֶכל  ֶׁשְּתִחָּלתֹו  ּכֹל  ָאְמרּו,  ַאֵחר  ְּכָלל  ְועֹוד 
ְלהֹוִסיף ֹאֶכל, ַחָּיב ָקָטן ְוָגדֹול. ְוכֹל ֶׁשֵאין ְּתִחָּלתֹו ֹאֶכל ֲאָבל סֹופֹו ֹאֶכל, ֵאינֹו ַחָּיב ַעד 

ֶׁשֵּיָעֶׂשה ֹאֶכל: 
ׁשּום ַּבַעל ֶּבִכי, ּוָבָצל ֶׁשל ִרְכָּפא, ּוְגִריִסין ַהִּקיְלִקין, ְוָהֲעָדִׁשים ַהִּמְצִרּיֹות, ַרִּבי ֵמִאיר 
ְוִנְלָקִחין  ַהַּמַעְׂשרֹות,  ִמן  ְּפטּוִרים  ַהּקּוְטִנים,  ַאף  אֹוֵמר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַהַּקְרָקס,  ַאף  אֹוֵמר 
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ִמָּכל ָאָדם ַּבְּׁשִביִעית. ֶזַרע לּוף ָהֶעְליֹון, ֶזַרע ְּכֵרִׁשים, ֶזַרע ְּבָצִלים, ֶזַרע ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות, 
ָאָדם  ִמָּכל  ְוִנְלָקִחין  ַהַּמַעְׂשרֹות,  ִמן  ְּפטּוִרים  ֶנֱאָכִלים,  ֶׁשֵאיָנן  ִגָּנה  ֵזְרעֹוֵני  ּוְׁשָאר 

ַּבְּׁשִביִעית, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִביֶהן ְּתרּוָמה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֵיָאֵכלּו: 

מסכת מעשר שני

ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֵאין מֹוְכִרין אֹותֹו, ְוֵאין ְמַמְׁשְּכִנין אֹותֹו, ְוֵאין ַמֲחִליִפין אֹותֹו, ְולֹא ׁשֹוְקִלין 
ְּכֶנְגּדֹו, ְולֹא יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִּבירּוָׁשַלִים, ֵהיָלְך ַיִין ְוֶתן ִלי ֶׁשֶמן, ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַהֵּפרֹות. 

ֲאָבל נֹוְתנין ֶזה ָלֶזה ַמְּתַנת ִחָּנם: 
יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶהֱעִביר הֹוָדיֹות ַהַּמֲעֵׂשר. ַאף הּוא ִּבֵּטל ֶאת ַהְמעֹוְרִרים ְוֶאת ַהּנֹוְקִפים. 

ְוַעד ָיָמיו ָהָיה ַּפִּטיׁש ַמֶּכה ִּבירּוָׁשַלִים. ּוְבָיָמיו ֵאין ָאָדם ָצִריְך ִלְׁשאֹול ַעל ַהְּדַמאי: 

מסכת חלה

ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ַחָּיִבין ַּבַחָּלה, ַהִחִּטים ְוַהְּׂשעֹוִרים ְוַהֻּכְּסִמין ְוִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל ְוִׁשיפֹון, ֲהֵרי 
ּוִמִּלְקצֹור  ַהֶּפַסח,  ִמִּלְפֵני  ֶּבָחָדׁש  ַוֲאסּוִרין  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ּוִמְצָטְרִפין  ַּבַחָּלה,  ַחָּיִבין  ֵאּלּו 
ִמִּלְפֵני ָהעֶֹמר. ְוִאם ִהְׁשִריׁשּו קֶֹדם ָלעֶֹמר, ָהעֶֹמר ַמִּתיָרן. ְוִאם ָלאו, ֲאסּוִרין ַעד ֶׁשָּיבֹוא 

ָהעֶֹמר ַהָּבא: 
ַיִין  ִּבּכּוֵרי  ֵהִביא  ַהּכֵֹהן  יֹוֵסף  ִמֶּמּנּו.  ִקְּבלּו  ְולֹא  ִמָּבֶבל,  ְּבכֹורֹות  ֶהֱעָלה  ַאְנִטינֹוס  ֶּבן 
ְוֶׁשֶמן, ְולֹא ִקְּבלּו ִמֶּמּנּו. ַאף הּוא ֶהֱעָלה ָּבָניו ּוְבֵני ֵביתֹו ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ָקָטן ִּבירּוָׁשַלִים, 
ְוֶהֱחִזירּוהּו, ֶׁשּלֹא ִיָּקַבע ַהָּדָבר חֹוָבה. ֲאִריְסטֹון ֵהִביא ִּבּכּוָריו ֵמַאַּפְמָיא ְוִקְּבלּו ִמֶּמּנּו, 

ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו, ַהּקֹוֶנה ְּבסּוְרָיא, ְּכקֹוֶנה ַּבַּפְרָור ֶׁשִּבירּוָׁשָלִים: 

מסכת ערלה

ַהּנֹוֵטַע ִלְסָיג ּוְלקֹורֹות, ָּפטּור ִמן ָהָעְרָלה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָאַמר ַהְּפִניִמי ְלַמֲאָכל 
ְוַהִחיצֹון ִלְסָיג, ַהְּפִניִמי ַחָּיב ְוַהִחיצֹון ָּפטּור: 

ְסֵפק ָעְרָלה, ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָאסּור ּוְבסּוְרָיא ֻמָּתר. ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ יֹוֵרד ְולֹוֵקַח, ּוִבְלַבד 
ָאסּור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  לֹו,  חּוָצה  ִנְמָּכר  ְוָיָרק  ָיָרק  ָנטּוַע  ֶּכֶרם  לֹוֵקט.  ִיְרֶאּנּו  ֶׁשּלֹא 
ּוְבסּוְרָיא ֻמָּתר, ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ יֹוֵרד ְולֹוֵקט, ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ִיְלקֹוט ַּבָּיד. ֶהָחָדׁש ָאסּור 

ִמן ַהּתֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום. ְוָהָעְרָלה ֲהָלָכה. ְוַהִּכְלַאִים ִמְּדְבֵרי סֹוְפִרים: 
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מסכת ביכורים

ֶׁשֵאיָנן  ֵאּלּו  ְמִביִאין.  ֶׁשֵאיָנן  ְוֵיׁש  קֹוִרין,  ְולֹא  ְמִביִאין  ְוקֹוִרין,  ִּבּכּוִרים  ְמִביִאין  ֵיׁש 
ְמִביִאין, ַהּנֹוֵטַע ְלתֹוְך ֶׁשלֹו ְוִהְבִריְך ְלתֹוְך ֶׁשל ָיִחיד אֹו ֶׁשל ַרִּבים, ְוֵכן ַהַּמְבִריְך ִמּתֹוְך 
ֶׁשל ָיִחיד אֹו ִמּתֹוְך ֶׁשל ַרִּבים ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו. ַהּנֹוֵטַע ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו ְוִהְבִריְך ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו ְוֶדֶרְך 

ַהָּיִחיד ְוֶדֶרְך ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ֵמִביא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵמִביא: 
ּוְבֵהָמה  ְוַקְרָקעֹות  ֲעָבִדים  ֵמֶהם  קֹוֶנה  ֶׁשהּוא  כֵֹהן,  ְּכִנְכֵסי  ַהִּבּכּוִרים  ָאְמרּו  ְלָמה 
ְטֵמָאה, ּוַבַעל חֹוב נֹוְטָלן ְּבחֹובֹו, ְוָהִאָּׁשה ִּבְכֻתָּבָתּה, ְּכֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֵאין נֹוְתִנין אֹוָתם ֶאָּלא ְלָחֵבר ְּבטֹוָבה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, נֹוְתִנין אֹוָתם ְלַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר, 

ְוֵהם ְמַחְּלִקין ֵּביֵניֶהם ְּכָקְדֵׁשי ַהִּמְקָּדׁש: 

סדר מועד
מסכת שבת

ֶהָעִני  ֵּכיַצד.  ַּבחּוץ.  ַאְרַּבע  ֶׁשֵהן  ּוְׁשַּתִים  ִּבְפִנים,  ַאְרַּבע  ֶׁשֵהן  ְׁשַּתִים  ַהַּׁשָּבת,  ְיִציאֹות 
עֹוֵמד ַּבחּוץ ּוַבַעל ַהַּבִית ִּבְפִנים. ָּפַׁשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ַהַּבִית, אֹו ֶׁשָּנַטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ֶהָעִני ַחָּיב ּוַבַעל ַהַּבִית ָּפטּור. ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת 
ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ֶׁשל ָעִני, אֹו ֶׁשָּנַטל ִמּתֹוָכּה ְוִהְכִניס, ַּבַעל ַהַּבִית ַחָּיב ְוֶהָעִני 
ָּפטּור. ָּפַׁשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַטל ַּבַעל ַהַּבִית ִמּתֹוָכּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, 
ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרים. ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמּתֹוָכּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה 

ְוִהְכִניס, ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרים: 
ַהָּמאֹור,  ֶאת  ּפֹוְקִקין  ַהַּׁשָּבת.  ְלצֶֹרְך  ֶׁשֵהן  ִלְדָבִרים  ְוִנְׁשָאִלין  ְּבַׁשָּבת,  ְנָדִרים  ְמִפיִרין 
ּומֹוְדִדין ֶאת ַהַּמְטִלית ְוֶאת ַהִּמְקֶוה. ּוַמֲעֶׂשה ִּביֵמי ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ָצדֹוק ּוִביֵמי ַאָּבא 
ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית, ֶׁשָּפְקקּו ֶאת ַהָּמאֹור ְּבָטִפיַח, ְוָקְׁשרּו ֶאת ַהְּמֵקָדה ְּבֶגִמי ֵליַדע ִאם 
ְוקֹוְׁשִרין  ּומֹוְדִדין  ֶׁשּפֹוְקִקין  ָלַמְדנּו,  ּוִמִּדְבֵריֶהם  ָלאו.  ִאם  ֶטַפח  ּפֹוֵתַח  ַּבִּגיִגית  ֵיׁש 

ְּבַׁשָּבת: 

מסכת עירובין

ָצִריְך.  ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְיַמֵעט.  ַאָּמה,  ֵמֶעְׂשִרים  ְלַמְעָלה  ָגבֹוַּה  ֶׁשהּוא  ָמבֹוי 
ְוָהָרָחב ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות, ְיַמֵעט. ְוִאם ֶיׁש לֹו צּוַרת ַהֶּפַתח, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָרָחב ֵמֶעֶׂשר 
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ַאּמֹות, ֵאין ָצִריְך ְלַמֵעט: 
ֶׁשֶרץ ֶׁשִּנְמָצא ַּבִּמְקָדׁש, ּכֵֹהן מֹוִציאֹו ְּבֶהְמָינֹו, ֶׁשּלֹא ְלַׁשהֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה, ִּדְבֵרי ַרִּבי 
יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּבְצַבת ֶׁשל ֵעץ, ֶׁשּלֹא ְלַרּבֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה. ֵמֵהיָכן 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְוַלִּמְזֵבַח,  ָהאּוָלם  ּוִמֵּבין  ָהאּוָלם  ּוִמן  ַהֵהיָכל  ִמן  אֹותֹו,  מֹוִציִאין 
ִמָּׁשם  ַחָּטאת,  ִׁשְגָגתֹו  ְוַעל  ָּכֵרת  ְזדֹונֹו  ַעל  ֶׁשַחָּיִבין  ָמקֹום  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַנָּנס. 
ָמקֹום  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּפַסְכָּתר.  ָעָליו  ּכֹוִפין  ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ּוְׁשָאר  אֹותֹו,  מֹוִציִאין 

ֶׁשִהִּתירּו ְלָך ֲחָכִמים, ִמֶּׁשְּלָך ָנְתנּו ָלְך, ֶׁשּלֹא ִהִּתירּו ְלָך ֶאָּלא ִמּׁשּום ְׁשבּות: 

מסכת פסחים

אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵּנר. ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ 
ֵאין ָצִריְך ְּבִדיָקה. ְוָלָּמה ָאְמרּו ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַּבַּמְרֵּתף, ָמקֹום ֶׁשַּמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ. ֵּבית 
ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַעל ְּפֵני ָכל ַהַּמְרֵּתף. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְׁשֵּתי ׁשּורֹות 

ַהִחיצֹונֹות ֶׁשֵהן ָהֶעְליֹונֹות: 
ֵּבַרְך  ַהָּיָדִים.  ֶאת  ְמַטְּמִאין  ְוַהּנֹוָתר,  ַהִּפּגּול  ַהָּיָדִים.  ֶאת  ְמַטֵּמא  ֲחצֹות,  ַאַחר  ַהֶּפַסח 
ִּבְרַּכת ַהֶּפַסח, ָּפַטר ֶאת ֶׁשל ֶזַבח. ֵּבַרְך ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, לֹא ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ִּדְבֵרי 

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, לֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זֹו, ְולֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זֹו: 

מסכת חגיגה

ַהּכֹל ַחָּיִבין ָּבְרִאָּיה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ְוֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס, ְוָנִׁשים, ַוֲעָבִדים 
ֶׁשֵאיָנם ְמֻׁשְחָרִרים, ַהִחֵּגר, ְוַהּסּוָמא, ְוַהחֹוֶלה, ְוַהָּזֵקן, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ְּבַרְגָליו. 
ְלַהר  ִמירּוָׁשַלִים  ְוַלֲעלֹות  ָאִביו  ֶׁשל  ְּכֵתָפיו  ַעל  ִלְרּכֹוב  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ּכֹל  ָקָטן,  ֵאיֶזהּו 
ַהַּבִית, ִּדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ּכֹל ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאחֹוז ְּבָידֹו ֶׁשל ָאִביו 

ְוַלֲעלֹות ִמירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּבִית, ֶׁשֶּנֱאַמר, ָׁשֹלׁש ְרָגִלים: 
ֵּכיַצד ַמֲעִביִרים ַעל ָטֳהַרת ֲעָזָרה, ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, ְואֹוְמִרין ָלֶהם, 
ֵיׁש  ַּבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהיּו  ַהֵּכִלים  ָּכל  ּוְתַטְּמאּוהּו.  (ּוַבְּמנֹוָרה)  ַּבֻּׁשְלָחן  ִתְּגעּו  ֶׁשּלֹא  ִהָּזֲהרּו 
ָלֶהם ְׁשִנִּיים ּוְׁשִליִׁשים, ֶׁשִאם ִנְטְמאּו ָהִראׁשֹוִנים, ָיִביאּו ְׁשִנִּיים ַּתְחֵּתיֶהן. ָּכל ַהֵּכִלים 
ֶׁשֵהן  ִמְּפֵני  ַהְּנחֶֹׁשת,  ּוִמְזַּבח  ַהָּזָהב  ִמִּמְזַּבח  חּוץ  ְטִביָלה,  ְטעּוִנין  ַּבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהיּו 

ַּכַּקְרַקע, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְמֻצִּפין: 
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מסכת ביצה

ֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ְּביֹום טֹוב, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵּתָאֵכל. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, לֹא ֵתָאֵכל. 
ָוֶזה  ֶזה  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ְּבַכּכֹוֶתֶבת.  ְוָחֵמץ  ְּבַכַּזִית  ְׂשאֹור  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית 

ְּבַכַּזִית: 
ָמנֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ִזָּכה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָמנֹות,  ְּבָיָדם  יֹוִליכּו  לֹא  אֹוְרִחים,  ֶאְצלֹו  ֶׁשִּזֵּמן  ִמי 
ֶאת  ְוׁשֹוֲחִטין  ַמְׁשִקין  ֲאָבל  ַהִּמְדָּבִרּיֹות,  ֶאת  ְוׁשֹוֲחִטין  ַמְׁשִקין  ֵאין  טֹוב.  יֹום  ֵמֶעֶרב 

ַהַּבְיִתּיֹות. ֵאּלּו ֵהן ַּבְיִתּיֹות, ַהָּלנֹות ָּבִעיר. ִמְדָּבִרּיֹות, ַהָּלנֹות ָּבֲאָפר: 

מסכת מועד קטן

ַמְׁשִקין ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ַּבּמֹוֵעד ּוַבְּׁשִביִעית, ֵּבין ִמַּמְעָין ֶׁשָּיָצא ַּבְּתִחָּלה, ֵּבין ִמַּמְעָין ֶׁשּלֹא 
ָיָצא ַּבְּתִחָּלה. ֲאָבל ֵאין ַמְׁשִקין לֹא ִמֵּמי ַהְּגָׁשִמים ְולֹא ִמֵּמי ַהִּקילֹון. ְוֵאין עֹוִׂשין עּוִגּיֹות 

ַלְּגָפִנים: 
ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ַּבֲחֻנָּכה ּוַבּפּוִרים, ְמַעּנֹות ּוְמַטְּפחֹות, ָּבֶזה ּוָבֶזה, ֲאָבל לֹא ְמקֹוְננֹות. 
ִקיָנה,  ְּכֶאָחת.  עֹונֹות  ֶׁשֻּכָּלן  ִעּנּוי,  ֵאיֶזהּו  ְמַטְּפחֹות.  ְולֹא  ְמַעּנֹות  לֹא  ַהֵּמת,  ִנְקַּבר 
ְרעּוָתּה  ְוִאָּׁשה  ֶנִהי  ְבֹנֵתיֶכם  ְוַלֵּמְדָנה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַאֲחֶריָה,  עֹונֹות  ְוֻכָּלן  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשַאַחת 
ֱאֹלִהים)  (הקריאה׃  ֱיִי  ֲאדָֹני  ּוָמָחה  ָלֶנַצח  ַהָּמֶות  ִּבַּלע  אֹוֵמר,  הּוא  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ִקיָנה. 

ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים (ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי ִּדֵּבר): 

מסכת ראש השנה

ְּבֶאָחד  ְוִלְרָגִלים.  ִלְמָלִכים  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִניָסן,  ְּבֶאָחד  ֵהם.  ָׁשִנים  ָראֵׁשי  ַאְרָּבָעה 
ְּבֶאָחד  אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְּבֵהָמה.  ְלַמְעַׂשר  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶּבֱאלּול, 
ְּבִתְׁשֵרי. ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים, ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְּנִטיָעה ְוַלְיָרקֹות. 
ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמָּׁשה 

ָעָׂשר ּבֹו: 
ֵסֶדר ְּתִקיעֹות, ָׁשֹלׁש ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשֹלׁש. ִׁשעּור ְּתִקיָעה ְּכָׁשֹלׁש ְּתרּועֹות. ִׁשעּור ְּתרּוָעה 
ִמי  ֶאָחת.  ֶאָּלא  ְּבָידֹו  ֵאין  ִּכְׁשַּתִים,  ַּבְּׁשִנָּיה  ּוָמַׁשְך  ָּבִראׁשֹוָנה  ָּתַקע  ְיָבבֹות.  ְּכָׁשֹלׁש 
ֶׁשֵּבַרְך ְוַאַחר ָּכְך ִנְתַמָּנה לֹו ׁשֹוָפר, ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים. ְּכֵׁשם ֶׁשְּׁשִליַח 
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ֶאת  מֹוִציא  ִצּבּור  ְׁשִליַח  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַחָּיב.  ְוָיִחיד  ָיִחיד  ָּכל  ָּכְך  ַחָּיב,  ִצּבּור 
ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן: 

מסכת יומא

ַּפְלֶהְדִרין,  ְלִלְׁשַּכת  ִמֵּביתֹו  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ַמְפִריִׁשין  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  קֶֹדם  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ִאָּׁשה  ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּפסּול.  ּבֹו  ֶיֱאַרע  ֶׁשָּמא  ַּתְחָּתיו,  ַאֵחר  ּכֵֹהן  לֹו  ּוַמְתִקיִנין 
זֹו  ֵּביתֹו  ֵּביתֹו,  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ִאְׁשּתֹו,  ָּתמּות  ֶׁשָּמא  לֹו,  ַמְתִקיִנין  ַאֶחֶרת 

ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ִאם ֵּכן, ֵאין ַלָּדָבר סֹוף: 
ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. ֶאֱחָטא 
יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום 
ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת 
ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו ָּדַרׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ִּתְטָהרּו, ֲעֵברֹות 
ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים 
ַאֶּתם  ִמי  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל,  ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר, 
ִמַּטֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ַהְּטֵמִאים,  ֶאת  ְמַטֵהר  ִּמְקֶוה  ַמה  ְיָי,  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵוה  ְואֹוֵמר,  ּוְטַהְרֶּתם. 

ָּברּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל: 

מסכת סוכה

ְוֶׁשֵאיָנּה  ַמְכִׁשיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּפסּוָלה.  ַאָּמה,  ֵמֶעְׂשִרים  ְלַמְעָלה  ְגבֹוָהה  ֶׁשִהיא  ֻסָּכה 
ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוֶׁשֵאין ָלּה ָׁשֹלׁש ְּדָפנֹות, ְוֶׁשַחָּמָתּה ְמֻרָּבה ִמִּצָּלָתּה, ְּפסּוָלה. 
ּכֹל  ְיָׁשָנה,  ֻסָּכה  ִהיא  ְוֵאיזֹו  ַמְכִׁשיִרין.  ִהֵּלל  ּוֵבית  ּפֹוְסִלין,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְיָׁשָנה,  ֻסָּכה 
ֶׁשֲעָׂשָאּה קֶֹדם ֶלָחג ְׁשֹלִׁשים יֹום. ֲאָבל ִאם ֲעָׂשָאּה ְלֵׁשם ַחג, ֲאִפּלּו ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה, 

ְּכֵׁשָרה: 
ָחל ִלְהיֹות יֹום ֶאָחד ְלַהְפִסיק ֵּביְנַתִים, ִמְׁשָמר ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע ָהָיה נֹוֵטל ֶעֶׂשר ַחּלֹות, 
ְוַהִּמְתַעֵּכב נֹוֵטל ְׁשַּתִים. ּוִבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה, ַהִּנְכָנס נֹוֵטל ֵׁשׁש, ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ֵׁשׁש. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהִּנְכָנס נֹוֵטל ֶׁשַבע, ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ָחֵמׁש. ַהִּנְכָנִסין חֹוְלִקין ַּבָּצפֹון, 

ְוַהּיֹוְצִאין ַּבָּדרֹום. ִּבְלָּגה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ַּבָּדרֹום, ְוַטַּבְעָּתּה ְקבּוָעה, ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה:
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מסכת תענית

ָחג.  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  טֹוב  ִמּיֹום  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְּגָׁשִמים.  ְּגבּורֹות  ַמְזִּכיִרין  ֵמֵאיָמַתי 
ְוֵאין  הֹוִאיל  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָחג.  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  טֹוב  ִמּיֹום  אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
לֹא  ֲאִני  ַאף  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַמְזִּכיר.  הּוא  ָלָמה  ֶּבָחג,  ְּבָרָכה  ִסיַמן  ַהְּגָׁשִמים 
ָאַמְרִּתי ִלְׁשאֹול, ֶאָּלא ְלַהְזִּכיר, ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם ְּבעֹוָנתֹו. ָאַמר לֹו, ִאם ֵּכן, 

ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזִּכיר: 
ְּבָאב  ָעָׂשר  ַּכֲחִמָּׁשה  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים  ָיִמים  ָהיּו  לֹא  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר 
ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ִּבְכֵלי ָלָבן ְׁשאּוִלין, ֶׁשּלֹא ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי 
ֶׁשֵאין לֹו. ָּכל ַהֵּכִלים ְטעּוִנין ְטִביָלה. ּוְבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ּוֶמה 
ָהיּו אֹוְמרֹות, ָּבחּור ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָמה ַאָּתה ּבֹוֵרר ָלְך. ַאל ִּתֵּתן ֵעיֶניָך ַּבּנֹוי, ֵּתן 
ְּתנּו  ְואֹוֵמר,  ִתְתַהָּלל.  ִהיא  ְיָי  ִיְרַאת  ִאָּׁשה  ַהּיִֹפי,  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶׁשֶקר  ַּבִּמְׁשָּפָחה.  ֵעיֶניָך 
ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַּבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון 
ַּבֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו. ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו 
זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה, ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: 

מסכת שקלים

ֶאת  קֹוִרין  ּבֹו  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ַהִּכְלַאִים.  ְוַעל  ַהְּׁשָקִלים  ַעל  ַמְׁשִמיִעין  ַּבֲאָדר  ְּבֶאָחד 
ַהְּמִגָּלה ַּבְּכַרִּכין, ּוְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות ְוֶאת ִמְקְואֹות ַהַּמִים, ְועֹוִׂשין 

ָּכל ָצְרֵכי ָהַרִּבים, ּוְמַצְּיִנין ֶאת ַהְּקָברֹות, ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהִּכְלָאִים: 
ֵאָבֵרי ַהָּתִמיד ִנָּתִנין ֵמֲחִצי ֶכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבִּמְזָרח (נ״א במערב), ְוֶׁשל מּוָסִפין ִנָּתִנין 
ֵמֲחִצי ֶכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבַּמֲעָרב (נ״א במזרח), ְוֶׁשל ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ִנָּתִנין ִמַּתַחת ַּכְרּכֹב 
ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַמָּטה. ַהְּׁשָקִלים ְוַהִּבּכּוִרים ֵאין נֹוֲהִגין ֶאָּלא ִּבְפֵני ַהַּבִית, ֲאָבל ַמְעַׂשר ָּדָגן 
ַהַּמְקִּדיׁש  ַהַּבִית.  ִּבְפֵני  ֶׁשּלֹא  ֵּבין  ַהַּבִית  ִּבְפֵני  ֵּבין  נֹוֲהִגין  ְוַהְּבכֹורֹות  ְּבֵהָמה  ּוַמְעַׂשר 
ְׁשָקִלים ּוִבּכּוִרים, ֲהֵרי ֶזה קֶֹדׁש. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָהאֹוֵמר ִּבּכּוִרים קֶֹדׁש, ֵאיָנן קֶֹדׁש: 

מסכת מגילה

ְמִגָּלה ִנְקֵראת ְּבַאַחד ָעָׂשר, ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר, ִּבְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר, ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ַּבֲחִמָּׁשה 
ָעָׂשר, לֹא ָפחֹות ְולֹא יֹוֵתר. ְּכַרִּכין ַהֻּמָּקִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון קֹוִרין ַּבֲחִמָּׁשה 
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ָעָׂשר. ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות קֹוִרין ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ֶאָּלא ֶׁשַהְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום 
ַהְּכִניָסה: 

ַמֲעֵׂשה ְראּוֵבן ִנְקָרא ְולֹא ִמַּתְרֵּגם. ַמֲעֵׂשה ָתָמר ִנְקָרא ּוִמַּתְרֵּגם. ַמֲעֵׂשה ֵעֶגל ָהִראׁשֹון 
לֹא  ְוַאְמנֹון,  ָּדִוד  ַמֲעֵׂשה  ּכֲֹהִנים,  ִּבְרַּכת  ִמַּתְרֵּגם.  ְולֹא  ִנְקָרא  ְוַהֵּׁשִני  ּוִמַּתְרֵּגם,  ִנְקָרא 
ִנְקָרִאין ְולֹא ִמַּתְרְּגִמין. ֵאין ַמְפִטיִרין ַּבֶּמְרָּכָבה, ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 

ֵאין ַמְפִטיִרין ְּבהֹוַדע ֶאת ְירּוָׁשַלִים:

סדר נשים
מסכת יבמות

ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום ַעד סֹוף 
ָהעֹוָלם. ְוֵאּלּו ֵהן, ִּבּתֹו, ּוַבת ִּבּתֹו, ּוַבת ְּבנֹו, ַּבת ִאְׁשּתֹו, ּוַבת ְּבָנּה, ּוַבת ִּבָּתה, ֲחמֹותֹו, 
ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת  ִאְׁשּתֹו,  ַוֲאחֹות  ִאּמֹו,  ַוֲאחֹות  ֵמִאּמֹו,  ֲאחֹותֹו  ָחִמיו,  ְוֵאם  ֲחמֹותֹו,  ְוֵאם 
ְוָצרֹות  ָצרֹוֵתיֶהן  ּפֹוְטרֹות  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְוַכָּלתֹו,  ְּבעֹוָלמֹו,  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת  ֵמִאּמֹו, 
ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ְוֻכָּלן ִאם ֵמתּו אֹו ֵמֲאנּו אֹו ִנְתָּגְרׁשּו 
אֹו ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִנּיֹות, ָצרֹוֵתיֶהן ֻמָּתרֹות. ְוִאי ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר ַּבֲחמֹותֹו ּוְבֵאם ֲחמֹותֹו 

ּוְבֵאם ָחִמיו ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִנּיֹות אֹו ֶׁשֵּמֲאנּו: 
ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי ִלְנַהְרְּדָעא ְלַעֵּבר ַהָּׁשָנה, ְמָצַאִני ְנֶחְמָיה ִאיׁש ֵּבית ְּדִלי 
ֶאָּלא  ֶאָחד,  ֵעד  ִּפי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַמִּׂשיִאין  ֶׁשֵאין  ָׁשַמְעִּתי  ִלי,  ְוָאַמר 
ַאֶּתם  ִמְּׁשִמי,  ָלֶהם  ֱאמֹור  ִלי,  ָאַמר  ַהְּדָבִרים.  ֵּכן  לֹו,  ְונּוֵמיִתי  ָּבָבא.  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
יֹוְדִעים ֶׁשַהְּמִדיָנה ַהּזֹאת ְמֻׁשֶּבֶׁשת ְּבַגָּיסֹות, ְמֻקְּבַלִני ֵמַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן, ֶׁשַּמִּׂשיִאין 
ֶאת ָהִאָּׁשה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד. ּוְכֶׁשָּבאִתי ְוִהְרֵציִתי ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ָׂשַמח 
ִלְדָבַרי ְוָאַמר, ָמָצאנּו ָחֵבר ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא. ִמּתֹוְך ַהְּדָבִרים ִנְזַּכר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 
ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֲהרּוִגים ְּבֵתל ַאְרָזא, ְוִהִּׂשיא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן ְנׁשֹוֵתיֶהם ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד. 
ִמִּפי  ֵעד,  ִמִּפי  ֵעד  ַמִּׂשיִאין  ִלְהיֹות  ְוֻהְחְזקּו  ֶאָחד,  ֵעד  ִּפי  ַעל  ַמִּׂשיִאין  ִלְהיֹות  ְוֻהְחְזקּו 
ֶאת  ַמִּׂשיִאין  ֵאין  אֹוְמִרים,  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִׁשְפָחה.  ִמִּפי  ִאָּׁשה,  ִמִּפי  ֶעֶבד, 
ָהִאָּׁשה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, לֹא ַעל ִּפי ִאָּׁשה ְולֹא ַעל ִּפי ֶעֶבד ְולֹא 
ִעיר  ְלצַֹער  ֶׁשָהְלכּו  ֵלִוי  ִּבְבֵני  ַמֲעֶׂשה  לֹו,  ָאְמרּו  ְקרֹוִבים.  ִּפי  ַעל  ְולֹא  ִׁשְפָחה  ִּפי  ַעל 
ַהְּתָמִרים ְוָחָלה ֶאָחד ֵמֶהם ַּבֶּדֶרְך ֶוֱהִביאּוהּו ְּבֻפְנָּדק, ּוַבֲחָזָרָתם ָאְמרּו ַלֻּפְנָּדִקית ַאֵּיה 
ֲחֵבֵרנּו, ָאְמָרה ָלֶהם ֵמת ּוְקַבְרִּתיו, ְוִהִּׂשיאּו ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ְולֹא ְתֵהא כֶֹהֶנת 
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ַמְקלֹו  ָלֶהם  הֹוִציָאה  ַהֻּפְנָּדִקית  ֶנֱאֶמֶנת,  ֻפְנָּדִקית  ִלְכֶׁשְּתֵהא  ָלֶהם,  ָאַמר  ַּכֻּפְנָּדִקית. 
ְוַתְרִמילֹו ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָהָיה ְבָידֹו: 

מסכת כתובות

ִדיִנין  ָּבֵּתי  ַּבַּׁשָּבת  ֶׁשַּפֲעַמִים  ַהֲחִמיִׁשי.  ְליֹום  ְוַאְלָמָנה  ָהְרִביִעי,  ְליֹום  ִנֵּׂשאת  ְּבתּוָלה 
ָהָיה  ְּבתּוִלים  ַטֲעַנת  לֹו  ָהָיה  ֶׁשִאם  ַהֲחִמיִׁשי,  ּוַבּיֹום  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ָּבֲעָירֹות,  יֹוְׁשִבין 

ַמְׁשִּכים ְלֵבית ִּדין: 
ַהּכֹל  ְוֵאין  ִלירּוָׁשַלִים,  ַמֲעִלין  ַהּכֹל  מֹוִציִאין.  ַהּכֹל  ְוֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ַמֲעִלין  ַהּכֹל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִאָּׁשה  ָנָׂשא  ֲעָבִדים).  (ְוֶאָחד  ָנִׁשים  ְוֶאָחד  ֲאָנִׁשים  ֶאָחד  מֹוִציִאין. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִאָּׁשה  ָנָׂשא  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ִמְּמעֹות  ָלּה  נֹוֵתן  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ְוֵגְרָׁשּה 
ְוֵגְרָׁשּה ְּבַקּפֹוְטְקָיא, נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָנָׂשא ִאָּׁשה ְּבַקּפֹוְטְקָיא ְוֵגְרָׁשּה 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, נֹוֵתן 
ָלּה ִמְּמעֹות ַקּפֹוְטְקָיא. ָנָׂשא ִאָּׁשה ְּבַקּפֹוְטְקָיא ְוֵגְרָׁשּה ְּבַקּפֹוְטְקָיא, נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות 

ַקּפֹוְטְקָיא: 

מסכת קידושין

ָהִאָּׁשה ִנְקֵנית ְּבָׁשֹלׁש ְּדָרִכים, ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ִּבְׁשֵּתי ְדָרִכים. ִנְקֵנית ְּבֶכֶסף, ִּבְׁשָטר, 
אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ִדיָנר.  ּוְבָׁשֶוה  ְּבִדיָנר  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְּבֶכֶסף,  ּוְבִביָאה. 
ִּבְפרּוָטה ּוְבָׁשֶוה ְפרּוָטה. ְוַכָּמה ִהיא ְפרּוָטה, ֶאָחד ִמְּׁשמֹוָנה ְּבִאָּסר ָהִאיַטְלִקי. ְוקֹוָנה 
ֶאת ַעְצָמּה ְּבֵגט ּוְבִמיַתת ַהָּבַעל. ַהְיָבָמה ִנְקֵנית ְּבִביָאה, ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ַּבֲחִליָצה 

ּוְבִמיַתת ַהָּיָבם: 
ֶאָחת.  ְּבַטִּלית  ַרָּוִקים  ְׁשֵני  ִייְׁשנּו  ְולֹא  ְּבֵהָמה,  ַרָּוק  ִיְרֶעה  לֹא  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ּכֹל ֶׁשֲעָסָקיו ִעם ַהָּנִׁשים, לֹא ִיְתַיֵחד ִעם ַהָּנִׁשים. ְולֹא ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת 
ְּבנֹו ֻאָּמנּות ֵּבין ַהָּנִׁשים. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ְלעֹוָלם ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ֻאָּמנּות ְנִקָּיה 
ְוַקָּלה, ְוִיְתַּפֵּלל ְלִמי ֶׁשָהעֶֹׁשר ְוַהְּנָכִסים ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵאין ֻאָּמנּות ֶׁשֵאין ָּבּה ֲעִנּיּות ַוֲעִׁשירּות, 
ַרִּבי  ְזכּותֹו.  ְלִפי  ַהּכֹל  ֶאָּלא  ָהֻאָּמנּות,  ִמן  ֲעִׁשירּות  ְולֹא  ָהֻאָּמנּות  ִמן  ֲעִנּיּות  ֶׁשּלֹא 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ָרִאיָת ִמָּיֶמיָך ַחָּיה ָועֹוף ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֻאָּמנּות, ְוֵהן ִמְתַּפְרְנִסין 
ֶׁשּלֹא ְבַצַער, ַוֲהלֹא לֹא ִנְבְראּו ֶאָּלא ְלַׁשְּמֵׁשִני, ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹוִני. ּוָמה 



סגתיקון ליל שבועות – משניות

ֵאּלּו ֶׁשִּנְבְראּו ְלַׁשְּמֵׁשִני ֵהם ִמְתַּפְרְנִסין ֶׁשּלֹא ְבַצַער, ֲאִני ֶׁשִּנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹוִני 
ֵאינֹו ִדין ֶׁשֶאְתַּפְרֵנס ֶׁשּלֹא ְבַצַער, ֶאָּלא ֶׁשֲהֵרעֹוִתי ַמֲעַׂשי ְוִקַּפְחִּתי ֶאת ַּפְרָנָסִתי. ַאָּבא 
גּוְרָין ִאׁש ַצְדָין אֹוֵמר ִמּׁשּום ַאָּבא גּוְרָיא, לֹא ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ַחָּמר, ַּגָּמל, ַסָּפר, 
ַהַחָּמִרים  ִמְּׁשמֹו,  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִלְסִטים.  ֻאָּמנּות  ֶׁשֻאָּמנּוָתן  ְוֶחְנָוִני,  רֹוֶעה,  ַסָּפן, 
ְלֵגיִהֹּנם,  ֶׁשָּברֹוְפִאים  טֹוב  ֲחִסיִדים.  ֻרָּבן  ַהַּסָּפִנין  ְּכֵׁשִרים,  ֻרָּבן  ַהַּגָּמִלים  ְרָׁשִעים,  ֻרָּבן 
ֻאָּמִנּיֹות  ָּכל  ֲאִני  ַמִּניַח  אֹוֵמר,  ְנהֹוַראי  ַרִּבי  ֲעָמֵלק.  ֶׁשל  ֻׁשָּתפֹו  ֶׁשַּבַּטָּבִחים  ְוַהָּכֵׁשר 
ֶׁשָּבעֹוָלם ְוֵאיִני ְמַלֵּמד ֶאת ְּבִני ֶאָּלא ּתֹוָרה, ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ִמְּׂשָכָרּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן 
ַקֶּיֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא. ּוְׁשָאר ָּכל ֻאָּמִנּיֹות ֵאיָנן ֵּכן, ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ִליֵדי חִֹלי אֹו ִליֵדי ִזְקָנה 
ַהּתֹוָרה  ֲאָבל  ְּבָרָעב.  ֵמת  הּוא  ֲהֵרי  ִּבְמַלאְכּתֹו,  ַלֲעסֹוק  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ִיּסּוִרין  ִליֵדי  אֹו 
ְּבִזְקנּותֹו.  ְוִתְקָוה  ַאֲחִרית  לֹו  ְונֹוֶתֶנת  ְּבַנֲערּותֹו  ַרע  ִמָּכל  ְמַׁשַּמְרּתֹו  ֶאָּלא  ֵּכן,  ֵאיָנּה 
ְּבַנֲערּותֹו ַמהּו אֹוֵמר, ְוקֵֹוי ְיָי ַיֲחִליפּו כַֹח. ְּבִזְקנּותֹו ַמהּו אֹוֵמר, עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה. 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְּבַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַויָי ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל. 
ֵעֶקב  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ִנָּתָנה,  ֶׁשּלֹא  ַעד  ֻכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּקֵּים  ָמִצינּו 

ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי: 

מסכת גיטין

ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶנְחַּתם.  ּוְבָפַני  ִנְכַּתב  ְּבָפַני  ֶׁשּיֹאַמר  ָצִריְך  ַהָּים,  ִמְּמִדיַנת  ֵגט  ַהֵּמִביא 
אֹוֵמר, ַאף ַהֵּמִביא ִמן ָהֶרֶקם ּוִמן ַהֶחֶגר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ִמְּכַפר לּוִדים ְללּוד. 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָצִריְך ֶׁשּיֹאַמר ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחַּתם ֶאָּלא ַהֵּמִביא ִמְּמִדיַנת 
ִנְכַּתב  ְּבָפַני  ֶׁשּיֹאַמר  ָצִריְך  ַהָּים,  ִּבְמִדיַנת  ִלְמִדיָנה  ִמְּמִדיָנה  ְוַהֵּמִביא  ְוַהּמֹוִליְך.  ַהָּים 

ּוְבָפַני ֶנְחַּתם. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֵמֶהְגמֹוְנָיא ְלֶהְגמֹוְנָיא: 
ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, לֹא ְיָגֵרׁש ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶאּלא ִאם ֵּכן ָמָצא ָבּה ְּדַבר ֶעְרָוה, 
ַּתְבִׁשילֹו,  ִהְקִּדיָחה  ֲאִפּלּו  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ָּדָבר.  ֶעְרַות  ָבּה  ָמָצא  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר, 
ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמָּנה, 

ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו:

מסכת סוטה

ַהְמַקֵּנא ְלִאְׁשּתֹו, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַקֵּנא ָלּה ַעל ִּפי ְׁשַנִים ּוַמְׁשָקּה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד 
אֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְמַקֵּנא ָלּה ַעל ִּפי ְׁשַנִים ּוַמְׁשָקּה ַעל ִּפי ְׁשַנִים: 



תיקון ליל שבועות – משניות סד

ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֵמִאיר, ָּבְטלּו מֹוְׁשֵלי ְמָׁשִלים. ִמֶּׁשֵּמת ֶּבן ַעַּזאי, ָּבְטלּו ַהַּׁשְקָּדִנים. ִמֶּׁשֵּמת 
ֶּבן זֹוָמא, ָּבְטלּו ַהַּדְרָׁשִנים. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָּפְסָקה טֹוָבה ִמן ָהעֹוָלם. ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ָּבא גֹוַבאי ְוַרּבּו ָצרֹות. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ָּפַסק ָהעֶֹׁשר 
ִמן ַהֲחָכִמים. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲעִקיָבא, ָּבֵטל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא, 
ְׁשמֹו  ִנְקָרא  ְוָלָּמה  ֲחִסיִדים.  ָּפְסקּו  ַקְטנּוָתא,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִמֶּׁשֵּמת  ַמֲעֶׂשה.  ַאְנֵׁשי  ָּבְטלּו 
ַקְטנּוָתא, ֶׁשָהָיה ַקְטנּוָתן ֶׁשל ֲחִסיִדים. ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ָּבֵטל ִזיו ַהָחְכָמה. 
ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן, ָּבֵטל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ּוֵמָתה ָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי 
ַרִּבי  ֵחְטא.  ְוִיְרַאת  ֲעָנָוה  ָּבְטָלה  ַרִּבי,  ִמֶּׁשֵּמת  ַהְּכֻהָּנה.  ִזיו  ָּבֵטל  ָּפאִבי,  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל 
ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר אֹוֵמר, ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּבֹוׁשּו ֲחֵבִרים ּוְבֵני חֹוִרין ְוָחפּו רֹאָׁשם, 
ְוִנַּדְלְּדלּו ַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְוָגְברּו ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש ְוֵאין 
ִמּיֹום  אֹוֵמר,  ַהָּגדֹול  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶׁשַּבָּׁשָמִים.  ָאִבינּו  ַעל  ְלִהָּׁשֵען,  ָלנּו  ִמי  ַעל  ׁשֹוֵאל, 
ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְׁשרֹו ַחִּכיַמָּיא ְלֶמֱהֵוי ְּכָסְפַרָּיא, ְוָסְפַרָּיא ַּכֲחָזָנא, ַוֲחָזָנא ְּכַעָּמא 
ְדַאְרָעא, ְוַעָּמא ְדַאְרָעא ָאְזָלא ְוִדְלְּדָלה, ְוֵאין ׁשֹוֵאל ְוֵאין ְמַבֵּקׁש. ַעל ִמי ֵיׁש ְלִהָּׁשֵען, 
ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים. ְּבִעְּקבֹות ְמִׁשיָחא ֻחְצָּפא ִיְסֵּגא, ְויֶֹקר ַיֲאִמיר, ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיּה 
ְוַהָּגִליל  ִלְזנּות,  ִיְהֶיה  ַוַעד  ֵּבית  ּתֹוֵכָחה,  ְוֵאין  ְלִמינּות,  ֵּתָהֵפְך  ְוַהַּמְלכּות  ְּביֶֹקר,  ְוַהַּיִין 
ֶיֱחַרב, ְוַהַּגְבָלן ִיּׁשֹום, ְוַאְנֵׁשי ַהְּגבּול ְיסֹוְבבּו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו, ְוָחְכַמת סֹוְפִרים 
ְזֵקִנים  ַיְלִּבינּו,  ְזֵקִנים  ְּפֵני  ְנָעִרים  ֶנְעֶּדֶרת,  ְּתֵהא  ְוָהֱאֶמת  ִיָּמֵאסּו,  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ִּתְסַרח, 
ִאיׁש  אֹוְיֵבי  ַּבֲחמֹוָתּה,  ַּכָּלה  ְבִאָּמּה,  ָקָמה  ַּבת  ָאב,  ְמַנֵּבל  ֵּבן  ְקַטִּנים,  ִמְּפֵני  ַיַעְמדּו 
ַאְנֵׁשי ֵביתֹו, ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב, ַהֵּבן ֵאינֹו ִמְתַּבֵּיׁש ֵמָאִביו, ְוַעל ִמי ֶיׁש ָלנּו ְלִהָּׁשֵען, 
ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים. ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר אֹוֵמר, ְזִריזּות ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות, ּוְנִקּיּות 
ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה, ְוָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְפִריׁשּות, ּוְפִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדָּׁשה, 
ְמִביָאה  ֵחְטא  ְוִיְרַאת  ֵחְטא,  ִיְרַאת  ִליֵדי  ְמִביָאה  ַוֲעָנָוה  ֲעָנָוה,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ּוְקֻדָּׁשה 
ִליֵדי ֲחִסידּות, ַוֲחִסידּות ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ְּתִחַּית 

ַהֵּמִתים, ּוְתִחַּית ַהֵּמִתים ָּבָאה ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב, ָאֵמן: 

מסכת נדרים

ָּכל ִּכּנּוֵיי ְנָדִרים ִּכְנָדִרים, ַוֲחָרִמים ַּכֲחָרִמים, ּוְׁשבּועֹות ִּכְׁשבּועֹות, ּוְנִזירֹות ִּכְנִזירֹות. 
ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו, ֻמָּדַרִני ִמָּמְך, ֻמְפָרַׁשִני ִמָּמְך, ְמֻרָחַקִני ִמָּמְך, ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל ָלְך, ֶׁשֵאיִני 
טֹוֵעם ָלְך, ָאסּור. ְמֻנֶּדה ֲאִני ָלְך, ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה חֹוֵכְך ָּבֶזה ְלַהֲחִמיר. ְּכִנְדֵרי ְרָׁשִעים, 
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ָנַדר ְּבָנִזיר ּוְבָקְרָּבן ּוִבְׁשבּוָעה. ְּכִנְדֵרי ְכֵׁשִרים, לֹא ָאַמר ְּכלּום. ְּכִנְדבֹוָתם, ָנַדר ְּבָנִזיר 
ּוְבָקְרָּבן: 

ָנִׁשים יֹוְצאֹות ְונֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה, ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ֲאִני  ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, ָׁשֹלׁש 
ָלְך, ָׁשַמִים ֵּביִני ְלֵביָנְך, ְנטּוָלה ֲאִני ִמן ַהְּיהּוִדים. ָחְזרּו לֹוַמר ֶׁשּלֹא ְתֵהא ִאָּׁשה נֹוֶתֶנת 
ְרָאָיה  ָּתִביא  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָהאֹוֶמֶרת  ֶאָּלא  ַּבְעָלּה,  ַעל  ּוְמַקְלֶקֶלת  ְּבַאֵחר  ֵעיֶניָה 
ִלְדָבֶריָה. ָׁשַמִים ֵּביִני ְלֵביָנְך, ַיֲעׂשּו ֶּדֶרְך ַּבָּקָׁשה. ְנטּוָלה ֲאִני ִמן ַהְּיהּוִדים, ָיֵפר ֶחְלקֹו, 

ּוְתֵהא ְמַׁשַּמְׁשּתֹו, ּוְתֵהא ְנטּוָלה ִמן ַהְּיהּוִדים: 

מסכת נזיר

ָּכל ִּכּנּוֵיי ְנִזירֹות ִּכְנִזירֹות. ָהאֹוֵמר ֱאֵהא, ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר. אֹו ֱאֵהא ָנֶוה, ָנִזיר. ָנִזיק, ָנִזיַח, 
ָּפִזיַח, ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר. ֲהֵריִני ָּכֶזה, ֲהֵריִני ְמַסְלֵסל, ֲהֵריִני ְמַכְלֵּכל, ֲהֵרי ָעַלי ְלַׁשֵּלַח ֶּפַרע, 

ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר. ֲהֵרי ָעַלי ִצֳּפִרים, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָנִזיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָנִזיר: 
ָנִזיר ָהָיה ְׁשמּוֵאל, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְנהֹוַראי, ֶׁשֶּנֱאַמר, ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו. ֶנֱאַמר 
ְּבִׁשְמׁשֹון מֹוָרה ְוֶנֱאַמר ִּבְׁשמּוֵאל מֹוָרה, ַמה ּמֹוָרה ָהֲאמּוָרה ְּבִׁשְמׁשֹון ָנִזיר, ַאף מֹוָרה 
ָהֲאמּוָרה ִּבְׁשמּוֵאל ָנִזיר. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַוֲהלֹא ֵאין מֹוָרה ֶאָּלא ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם. ָאַמר 
ַוֲהָרָגִני,  ָׁשאּול  ְוָׁשַמע  ֵאֵלְך  ֵאיְך  ְׁשמּוֵאל  ַוּיֹאֶמר  ֶנֱאַמר,  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ְנהֹוַראי,  ַרִּבי  לֹו 

ֶׁשְּכָבר ָהָיה ָעָליו מֹוָרה ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם: 

סדר נזיקין
מסכת בבא קמא

ַאְרָּבָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין, ַהּׁשֹור ְוַהּבֹור ְוַהַּמְבֶעה ְוַהֶהְבֵער. לֹא ֲהֵרי ַהּׁשֹור ַּכֲהֵרי ַהַּמְבֶעה, 
ְולֹא ֲהֵרי ַהַּמְבֶעה ַּכֲהֵרי ַהּׁשֹור. ְולֹא ֶזה ָוֶזה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן רּוַח ַחִּיים, ַּכֲהֵרי ָהֵאׁש ֶׁשֵאין ּבֹו 
רּוַח ַחִּיים. ְולֹא ֶזה ָוֶזה ֶׁשַּדְרָּכן ֵליֵלְך ּוְלַהִּזיק, ַּכֲהֵרי ַהּבֹור ֶׁשֵאין ַּדְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהִּזיק. 
ְלַׁשֵּלם  ַהַּמִּזיק  ָחב  ּוְכֶׁשִהִּזיק  ָעֶליָך,  ּוְׁשִמיָרָתן  ְלַהִּזיק  ֶׁשַּדְרָּכן  ֶׁשָּבֶהן,  ַהָּׁשֶוה  ַהַּצד 

ַּתְׁשלּוֵמי ֶנֶזק ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ: 
מֹוִכין ֶׁשַהּכֹוֵבס מֹוִציא, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו. ְוֶׁשַהּסֹוֵרק מֹוִציא, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. 
ַהּכֹוֵבס נֹוֵטל ְׁשֹלָׁשה חּוִטין ְוֵהן ֶׁשּלֹו. ֶיֶתר ִמֵּכן, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ִאם ָהָיה 
ַהָּׁשחֹור ַעל ַּגֵּבי ַהָּלָבן, נֹוֵטל ֶאת ַהּכֹל ְוֵהן ֶׁשּלֹו. ַהַחָּיט ֶׁשִּׁשֵּיר ִמן ַהחּוט ְּכֵדי ִלְתּפֹור 
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ּבֹו, ּוַמְטִלית ֶׁשִהיא ָׁשֹלׁש ַעל ָׁשֹלׁש, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ַמה ֶּׁשֶהָחָרׁש מֹוִציא 
ַּבַּמֲעָצד, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, ּוַבַּכִּׁשיל, ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ְוִאם ָהָיה עֹוֶׂשה ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית, 

ַאף ַהְּנסֶֹרת ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית: 

מסכת בבא מציעא

ְׁשַנִים אֹוֲחִזין ְּבַטִּלית, ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה, ֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה 
ֶׁשִּלי ְוֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָּבּה ָּפחֹות ֵמֶחְצָיּה, ְוֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו 
ָּבּה ָּפחֹות ֵמֶחְצָיּה, ְוַיֲחֹלקּו. ֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי ְוֶזה אֹוֵמר ֶחְצָיּה ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֻּכָּלּה 
ֶׁשִּלי ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָּבּה ָּפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה ֲחָלִקים, ְוָהאֹוֵמר ֶחְצָיּה ֶׁשִּלי ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו 

ָּבּה ָּפחֹות ֵמְרִביַע, ֶזה נֹוֵטל ְׁשֹלָׁשה ֲחָלִקים ְוֶזה נֹוֵטל ְרִביַע: 
ְׁשֵּתי ַגּנֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו ְוַהָּיָרק ֵּביְנַתִים, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶׁשל ֶעְליֹון. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֶׁשל ַּתְחּתֹון. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ִאם ִיְרֶצה ָהֶעְליֹון ִלַּקח ֶאת ֲעָפרֹו, ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר 
ַרִּבי  ָאַמר  ָיָרק.  ָּכאן  ֵאין  ָעָפר,  ִּגָּנתֹו  ֶאת  ְלַמּלֹאת  ַהַּתְחּתֹון  ִיְרֶצה  ִאם  ְיהּוָדה,  ַרִּבי 
ֵמִאיר, ֵמַאַחר ֶׁשְּׁשֵניֶהן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות ֶזה ַעל ֶזה, רֹוִאין ֵמֵהיָכן ָיָרק ֶזה ָחי. ָאַמר ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון, ּכֹל ֶׁשָהֶעְליֹון ָיכֹול ִלְפׁשֹוט ֶאת ָידֹו ְוִלּטֹול ֲהֵרי הּוא ֶׁשּלֹו, ְוַהְּׁשָאר ֶׁשל ַּתְחּתֹון: 

מסכת בבא בתרא

ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ָּבֶאְמַצע.  ַהּכֶֹתל  ֶאת  ּבֹוִנין  ֶּבָחֵצר,  ְמִחיָצה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָרצּו  ַהֻּׁשָּתִפין 
נֹוֵתן  ֶזה  ְּבָגִויל,  ַהְּמִדיָנה.  ְּכִמְנַהג  ַהּכֹל  ּבֹוִנים.  ְלֵבִנים,  ְּכִפיִסין,  ָּגִזית,  ָּגִויל,  ִלְבנֹות 
ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים ְוֶזה נֹוֵתן ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים. ְּבָגִזית, ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים ּוֶמֱחָצה ְוֶזה נֹוֵתן 
ִטְפַחִים ּוֶמֱחָצה. ִּבְכִפיִסין, ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים ְוֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים. ִּבְלֵבִנים, ֶזה נֹוֵתן ֶטַפח 
ּוֶמֱחָצה ְוֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהּכֶֹתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל ְׁשֵניֶהם: 
ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ִּבְׁשָטר, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים. ַעל ְיֵדי ֵעִדים, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני 
חֹוִרין. הֹוִציא ָעָליו ְּכַתב ָידֹו ֶׁשהּוא ַחָּיב לֹו, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. ָעֵרב ַהּיֹוֵצא 
ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִלְפֵני  ָּבא  ַמֲעֶׂשה  חֹוִרין.  ְּבֵני  ִמְּנָכִסים  ּגֹוֶבה  ְׁשָטרֹות,  ִחּתּום  ְלַאַחר 
ְוָאַמר, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. ָאַמר לֹו ֶּבן ַנָּנס, ֵאינֹו גֹוֶבה לֹא ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים 
ְולֹא ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. ָאַמר לֹו, ָלָּמה. ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ַהחֹוֵנק ֶאת ֶאָחד ַּבּׁשּוק ּוְמָצאֹו 
ֲחֵברֹו ְוָאַמר לֹו ַהַּנח לֹו ַוֲאִני נֹוֵתן ָלְך, ָּפטּור, ֶׁשּלֹא ַעל ֱאמּוָנתֹו ִהְלָוהּו. ְוֵאיֶזהּו ָעֵרב 
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ֶׁשהּוא ַחָּיב, ַהְלֵוהּו ַוֲאִני נֹוֵתן ָלְך, ַחָּיב, ֶׁשֵּכן ַעל ֱאמּוָנתֹו ִהְלָוהּו. ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, 
ֶׁשֵהן  ֵמֶהן,  ָּגדֹול  ַּבּתֹוָרה  ִמְקצֹוַע  ְלָך  ֶׁשֵאין  ָממֹונֹות,  ְּבִדיֵני  ַיֲעסֹוק  ֶׁשַּיְחִּכים,  ָהרֹוֶצה 

ְּכַמְעָין ַהּנֹוֵבַע. ְוָהרֹוֶצה ֶׁשַּיֲעסֹוק ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ְיַׁשֵּמׁש ֶאת ִׁשְמעֹון ֶּבן ַנָּנס: 

מסכת סנהדרין

ֶכֶפל  ַּתְׁשלּוֵמי  ֶנֶזק,  ַוֲחִצי  ֶנֶזק  ִּבְׁשֹלָׁשה.  ַוֲחָבלֹות  ְּגֵזלֹות  ִּבְׁשֹלָׁשה.  ָממֹונֹות  ִּדיֵני 
ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה, ִּבְׁשֹלָׁשה. ָהאֹוֵנס ְוַהְמַפֶּתה ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע, ִּבְׁשֹלָׁשה, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, מֹוִציא ֵׁשם ַרע ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש ּבֹו 

ִדיֵני ְנָפׁשֹות: 
ַהִּמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְואֹוֵמר ָּכְך ָאְמָרה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאִפּלּו ִּכֵּון ֶאת ַהֲהָלָכה 
ְלַטֵּמא ֶאת ַהָּטֵמא ּוְלַטֵהר ֶאת ַהָּטהֹור. ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנָסה ִלְרׁשּות 
ַהַּבַעל ַלִּנּׂשּוִאין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנְבֲעָלה, ַהָּבא ָעֶליָה ֲהֵרי ֶזה ְּבֶחֶנק. ְוזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן 

ּובֹוֲעָלּה, ֶׁשָּכל ַהּזֹוְמִמין ַמְקִּדיִמין ְלאֹוָתּה ִמיָתה, חּוץ ִמּזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן ּובֹוֲעָלּה: 

מסכת מכות

ֶּבן  אֹו  ְּגרּוָׁשה  ֶּבן  ֶׁשהּוא  ְּפלֹוִני  ְּבִאיׁש  ָאנּו  ְמִעיִדין  זֹוְמִמין,  ַנֲעִׂשים  ָהֵעִדים  ֵּכיַצד 
ֲחלּוָצה, ֵאין אֹוְמִרים ֵיָעֶׂשה ֶזה ֶּבן ְּגרּוָׁשה אֹו ֶּבן ֲחלּוָצה ַּתְחָּתיו, ֶאָּלא לֹוֶקה ַאְרָּבִעים. 
ְמִעיִדין ָאנּו ְּבִאיׁש ְּפלֹוִני ֶׁשהּוא ַחָּיב ִלְגלֹות, ֵאין אֹוְמִרים ִיְגֶלה ֶזה ַּתְחָּתיו, ֶאָּלא לֹוֶקה 
ְּכֻתָּבָתּה, ַוֲהלֹא  ָנַתן ָלּה  ֶׁשֵּגַרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְולֹא  ְּפלֹוִני  ַאְרָּבִעים. ְמִעיִדין ָאנּו ְּבִאיׁש 
ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר סֹופֹו ִלֶּתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה, אֹוְמִדין ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ִּבְכֻתָּבָתּה 
ֶׁשל זֹו, ֶׁשִאם ִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה, ְוִאם ֵמָתה ִייָרֶׁשָּנה ַּבְעָלּה. ְמִעיִדין ָאנּו ְּבִאיׁש 
ְוהּוא  יֹום,  ְׁשֹלִׁשים  ְוַעד  ִמָּכאן  לֹו  ִלְּתָנן  ְמָנת  ַעל  זּוז  ֶאֶלף  ַלֲחֵברֹו  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ְּפלֹוִני 
אֹוֵמר ִמָּכאן ְוַעד ֶעֶׂשר ָׁשִנים, אֹוְמִדין ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ְוִיְהיּו ְבָידֹו ֶאֶלף זּוז, ֵּבין 

נֹוְתָנן ִמָּכאן ְוַעד ְׁשֹלִׁשים יֹום ֵּבין נֹוְתָנן ִמָּכאן ְוַעד ֶעֶׂשר ָׁשִנים: 
ְלִפיָכְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  אֹוֵמר,  ֲעַקְׁשָיא  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ַרִּבי 

ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: 
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מסכת שבועות

ַהַּׁשָּבת  ְיִציאֹות  ַאְרַּבע.  ֶׁשֵהן  ְׁשַּתִים  ַהֻּטְמָאה  ְיִדיעֹות  ַאְרַּבע.  ֶׁשֵהן  ְׁשַּתִים  ְׁשבּועֹות 
ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע. ַמְראֹות ְנָגִעים ְׁשַנִים ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה:

ֵהיָכן ׁשֹוִרי, ָאַמר לֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַאָּתה ָסח, ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה אֹו ִנְגַנב 
אֹו ָאַבד, ַמְׁשִּביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאֵמן, ַחָּיב. ָאַמר ְלנֹוֵׂשא ָׂשָכר ְוַהּׂשֹוֵכר ֵהיָכן ׁשֹוִרי, ָאַמר 
לֹו ֵמת, ְוהּוא ֶׁשִּנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה, ִנְׁשַּבר, ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו ִנְׁשָּבה, ִנְׁשָּבה, ְוהּוא ֶׁשֵּמת 
אֹו ִנְׁשַּבר, ִנְגַנב, ְוהּוא ֶׁשָאַבד, ָאַבד, ְוהּוא ֶׁשִּנְגַנב, ַמְׁשִּביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאֵמן, ָּפטּור. 
ֵמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה, ְוהּוא ֶׁשִּנְגַנב אֹו ָאַבד, ַמְׁשִּביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאֵמן, ַחָּיב. ָאַבד 
אֹו ִנְגַנב, ְוהּוא ֶׁשֵּמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה, ַמְׁשִּביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאֵמן, ָּפטּור. ֶזה ַהְּכָלל, 
ָּכל ַהְמַׁשֶּנה ֵמחֹוָבה ְלחֹוָבה ּוִמְּפטּור ִלְפטּור ּוִמְּפטּור ְלחֹוָבה, ָּפטּור. ֵמחֹוָבה ִלְפטּור, 

ַחָּיב. (ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ַהִּנְׁשָּבע ְלָהֵקל ַעל ַעְצמֹו, ַחָּיב. ְלַהֲחִמיר ַעל ַעְצמֹו, ָּפטּור):

מסכת עדיות

ְלָיִמים  ֲאִפּלּו  ִלְפִקיָדה,  ִמְּפִקיָדה  אֹוֵמר,  ְוִהֵּלל  ַׁשְעָּתן.  ַּדָּין  ַהָּנִׁשים  ָּכל  אֹוֵמר,  ַׁשַּמאי 
ַהְרֵּבה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, לֹא ְּכִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ְּכִדְבֵרי ֶזה, ֶאָּלא ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֶעֶטת 
ַעל ַיד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה, ּוִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת. ָּכל ִאָּׁשה 
ַיד  ַעל  ּוְמַמֶעֶטת  ִּכְפִקיָדה,  זֹו  ֲהֵרי  ְּבִעִּדים,  ַהְמַׁשֶּמֶׁשת  ַׁשְעָּתּה.  ַּדָּיּה  ֶוֶסת,  ָלּה  ֶׁשֶּיׁש 

ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל ַיד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה:
ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ְוַרּבֹו ֵמַרּבֹו ֲהָלָכה 
ְלמֶׁשה ִמִּסיַני, ֶׁשֵאין ֵאִלָּיהּו ָּבא ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר ְלַרֵחק ּוְלָקֵרב, ֶאָּלא ְלַרֵחק ַהְמקֹוָרִבין 
ַהַּיְרֵּדן ְוִרֲחָקּה  ָהְיָתה ְּבֵעֶבר  ְצִריָפה  ַהְמֻרָחִקין ִּבְזרֹוַע. ִמְׁשַּפַחת ֵּבית  ּוְלָקֵרב  ִּבְזרֹוַע 
ֶּבן ִצּיֹון ִּבְזרֹוַע, ְועֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה ָׁשם ְוֵקְרָבּה ֶּבן ִצּיֹון ִּבְזרֹוַע, ְּכגֹון ֵאּלּו ֵאִלָּיהּו ָּבא 
ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר ְלַרֵחק ּוְלָקֵרב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְלָקֵרב ֲאָבל לֹא ְלַרֵחק. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַלֲעׂשֹות  ֶאָּלא  ְלָקֵרב  ְולֹא  ְלַרֵחק  לֹא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ַהַּמֲחֹלֶקת.  ְלַהְׁשוֹות  אֹוֵמר, 
ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר, ִהֵּנה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ְוגֹו׳ ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות 

ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם:
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מסכת עבודה זרה

ְוִלְׁשאֹול  ְלַהְׁשִאיָלן  ִעָּמֶהן,  ְוָלֵתת  ָלֵׂשאת  ָאסּור  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ּגֹוִים  ֶׁשל  ֵאיֵדיֶהן  ִלְפֵני 
ֵמֶהן, ְלַהְלוֹוָתן ְוִלְלוֹות ֵמֶהן, ְלָפְרָען ְוִלָּפַרע ֵמֶהן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִנְפָרִעין ֵמֶהן ִמְּפֵני 

ֶׁשהּוא ֵמֵצר לֹו. ָאְמרּו לֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּמֵצר הּוא ַעְכָׁשו, ָׂשֵמַח הּוא ְלַאַחר ְזָמן:
ְלַלֵּבן  ַיְגִעיל.  ְלַהְגִעיל,  ַיְטִּביל.  ְלַהְטִּביל,  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֶאת  ַהּגֹוי,  ִמן  ַתְׁשִמיׁש  ְּכֵלי  ַהּלֹוֵקַח 

ָּבאּור, ְיַלֵּבן ָּבאּור. ַהְּׁשפּוד ְוָהַאְסְּכָלה, ְמַלְּבָנן ָּבאּור. ְוַהַּסִּכין, ָׁשָפּה ְוִהיא ְטהֹוָרה:

מסכת אבות

ֹמֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע, ִויהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים 
ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרּו ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים, ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין, ְוַהֲעִמידּו 

ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה:
ֶּבן ֵהא ֵהא אֹוֵמר, ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא: ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלמֹו, לֹא 
ְבָראֹו ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר, ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו. 
ְואֹוֵמר, ְיָי ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד: ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, 

ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: 

מסכת הוריות

ְוָעָׂשה  ַהָּיִחיד  ְוָהַלְך  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּורֹות  ִמְצֹות  ִמָּכל  ַאַחת  ַעל  ַלֲעבֹור  ִּדין  ֵבית  הֹורּו 
ׁשֹוֵגג ַעל ִּפיֶהם, ֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה ִעָּמֶהן, ֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה ַאֲחֵריֶהן, ֵּבין ֶׁשּלֹא ָעׂשּו 
ְוָעָׂשה, ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשָּתָלה ְּבֵבית ִּדין. הֹורּו ֵבית ִּדין ְוָיַדע ֶאָחד ֵמֶהן ֶׁשָּטעּו אֹו ַּתְלִמיד 
ְוהּוא ָראּוי ְלהֹוָרָאה ְוָהַלְך ְוָעָׂשה ַעל ִּפיֶהן, ֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה ִעָּמֶהן, ֵּבין ֶׁשָעׂשּו ְוָעָׂשה 
ַאֲחֵריֶהן, ֵּבין ֶׁשּלֹא ָעׂשּו ְוָעָׂשה, ֲהֵרי ֶזה ַחָּיב, ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָתָלה ְּבֵבית ִּדין. ֶזה ַהְּכָלל, 

ַהּתֹוֶלה ְבַעְצמֹו, ַחָּיב. ְוַהּתֹוֶלה ְּבֵבית ִּדין, ָּפטּור:
ּכֵֹהן קֹוֵדם ְלֵלִוי, ֵלִוי ְלִיְׂשָרֵאל, ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר, ּוַמְמֵזר ְלָנִתין, ְוָנִתין ְלֵגר, ְוֵגר ְלֶעֶבד 
ְמֻׁשְחָרר. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשֻּכָּלן ָׁשִוין. ֲאָבל ִאם ָהָיה ַמְמֵזר ַּתְלִמיד ָחָכם ְוכֵֹהן ָּגדֹול ַעם 

ָהָאֶרץ, ַמְמֵזר ַּתְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם ְלכֵֹהן ָּגדֹול ַעם ָהָאֶרץ:
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סדר קדשים
מסכת זבחים

ָּכל ַהְּזָבִחים ֶׁשִּנְזְּבחּו ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן, ְּכֵׁשִרים, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ָעלּו ַלְּבָעִלים ְלֵׁשם חֹוָבה, חּוץ 
ִמן ַהֶּפַסח ּוִמן ַהַחָּטאת, ַהֶּפַסח ִּבְזַמּנֹו, ְוַהַחָּטאת ְּבָכל ְזָמן. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף 
ָהָאָׁשם, ַהֶּפַסח ִּבְזַמּנֹו, ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ְּבָכל ְזָמן. ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַהַחָּטאת ָּבָאה 
ַעל ֵחְטא ְוָהָאָׁשם ָּבא ַעל ֵחְטא, ַמה ַחָּטאת ְּפסּוָלה ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה, ַאף ָהָאָׁשם ָּפסּול 

ֶׁשּלֹא ִלְׁשמֹו:
ְקֵרִבין  ַהִּצּבּור  ָקְרְּבנֹות  ַלִּמְׁשָּכן.  ֶׁשֻהְקְּדׁשּו  ָקָדִׁשים  ַּבִּמְׁשָּכן,  ְקֵרִבין  ָקָדִׁשים  ֵאּלּו 
ַּבִּמְׁשָּכן, ְוָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד ַּבָּבָמּה. ָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד ֶׁשֻהְקְּדׁשּו ַלִּמְׁשָּכן, ִיְקְרבּו ַּבִּמְׁשָּכן. 
ְוִאם ִהְקִריָבן ַּבָּבָמה, ָּפטּור. ַמה ֵּבין ָּבַמת ָיִחיד ְלָבַמת ִצּבּור, ְסִמיָכה, ּוְׁשִחיַטת ָצפֹון, 
ּוִבְגֵדי  ְוִכהּון,  ַּבָּבָמה.  ִמְנָחה  ֵאין  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְוַהָּגָׁשה.  ּוְתנּוָפה,  ָסִביב,  ּוַמַּתן 
ַהְּזַמן  ֲאָבל  ְוַרְגָלִים.  ָיַדִים  ְוִרחּוץ  ַּבָּדִמים,  ּוְמִחיָצה  ִניחֹוַח,  ְוֵריַח  ָׁשֵרת,  ּוְכֵלי  ָׁשֵרת, 

ְוַהּנֹוָתר ְוַהָּטֵמא, ָׁשִוין ָּבֶזה ּוָבֶזה:

מסכת מנחות

ָּכל ַהְּמָנחֹות ֶׁשִּנְקְמצּו ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן, ְּכֵׁשרֹות, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ָעלּו ַלְּבָעִלים ְלֵׁשם חֹוָבה, חּוץ 
ִלְׁשָמן,  ֶׁשּלֹא  ֶׁשְּקָמָצן  ְקָנאֹות  ּוִמְנַחת  חֹוֵטא  ִמְנַחת  ְקָנאֹות.  ּוִמְנַחת  חֹוֵטא  ִמִּמְנַחת 
ָנַתן ַּבְּכִלי ְוִהֵּלְך ְוִהְקִטיר ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן, אֹו ִלְׁשָמן ְוֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן, אֹו ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן ְוִלְׁשָמן, 
ְּפסּולֹות. ֵּכיַצד ִלְׁשָמן ְוֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן, ְלֵׁשם ִמְנַחת חֹוֵטא ּוְלֵׁשם ִמְנַחת ְנָדָבה, אֹו ֶׁשּלֹא 

ִלְׁשָמן ְוִלְׁשָמן, ְלֵׁשם ִמְנַחת ְנָדָבה ּוְלֵׁשם ִמְנַחת חֹוֵטא:
ֶנֱאַמר ְּבעֹוַלת ַהְּבֵהָמה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח, ּוְבעֹוַלת ָהעֹוף ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח, ּוַבִּמְנָחה 
ֶאת  ָאָדם  ֶׁשְּיַכֵּון  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט  ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ֶׁשֶאָחד  ְלַלֵּמד  ִניחֹוַח,  ֵריַח  ִאֵּׁשה 

ַּדְעּתֹו ַלָּׁשָמִים:

מסכת חולין

ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוְׁשִחיָטָתן ְּכֵׁשָרה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ֶׁשָּמא ְיַקְלְקלּו ִּבְׁשִחיָטָתן. 
ְוֻכָּלן ֶׁשָּׁשֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן, ְׁשִחיָטָתן ְּכֵׁשָרה. ְׁשִחיַטת ָנְכִרי ְנֵבָלה ּוְמַטְּמָאה 
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ְּבַמָּשא. ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּלְיָלה, ְוֵכן ַהּסּוָמא ֶׁשָּׁשַחט, ְׁשִחיָטתֹו ְּכֵׁשָרה. ַהּׁשֹוֵחט ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום 
ַהִּכּפּוִרים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ְׁשִחיָטתֹו ְּכֵׁשָרה:

לֹא ִיּטֹול ָאָדם ֵאם ַעל ָּבִנים, ֲאִפּלּו ְלַטֵהר ֶאת ַהְּמצֹוָרע. ּוָמה ִאם ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשִהיא 
ֲחמּורֹות  ִמְצֹות  ַעל  ָוחֶֹמר  ַקל  ָיִמים,  ְוַהֲאַרְכָּת  ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  תֹוָרה,  ָאְמָרה  ְּכִאָּסר, 

ֶׁשַּבּתֹוָרה:

מסכת בכורות

ַהּלֹוֵקַח ֻעַּבר ֲחמֹורֹו ֶׁשל ָנְכִרי, ְוַהּמֹוֵכר לֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי, ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף לֹו, 
ְוַהְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ְוַהּנֹוֵתן לֹו ְּבַקָּבָלה, ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל לֹא 
ַּבֲאֵחִרים. ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים ְּפטּוִרין ִמַּקל ָוחֶֹמר, ִאם ָּפְטרּו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ִּדין הּוא 

ֶׁשִּיְפְטרּו ֶׁשל ַעְצָמן:
ְמֻקְלָקִלין.  ַוֲעִׂשיִרי  ְּתִׁשיִעי  ֶאָחד,  ְמָנָאן  ְׁשָנִים.  ְׁשַנִים  אֹוָתן  מֹוֶנה  ְּכֶאָחד,  ְׁשַנִים  ָיְצאּו 
ֲעִׂשיִרי  ַלְּתִׁשיִעי  ָקָרא  ְמֻקְלָקִלין.  ַוֲעִׂשיִרי  ְּתִׁשיִעי  ְּכַאַחת,  ַוֲעִׂשיִרי  ְּתִׁשיִעי  ָיְצאּו 
ְּבמּומֹו,  ֶנֱאָכל  ַהְּתִׁשיִעי  ְמֻקָּדִׁשין.  ְׁשָלְׁשָּתן  ֲעִׂשיִרי,  ָעָׂשר  ּוְלַאַחד  ְּתִׁשיִעי  ְוָלֲעִׂשיִרי 
ְוָהֲעִׂשיִרי ַמֲעֵׂשר, ְוַאַחד ָעָׂשר ָקֵרב ְׁשָלִמים ְועֹוֶׂשה ְּתמּוָרה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ָאַמר 
ַרִּבי ְיהּוָדה, ְוִכי ֵיׁש ְּתמּוָרה עֹוָׂשה ְּתמּוָרה. ָאְמרּו ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר, ִאּלּו ָהָיה ְּתמּוָרה, 
לֹא ָהָיה ָקֵרב. ָקָרא ַלְּתִׁשיִעי ֲעִׂשיִרי ְוָלֲעִׂשיִרי ֲעִׂשיִרי ּוְלַאַחד ָעָׂשר ֲעִׂשיִרי, ֵאין ַאַחד 

ָעָׂשר ְמֻקָּדׁש. ֶזה ַהְּכָלל, ּכֹל ֶׁשּלֹא ֶנֱעַקר ֵׁשם ֲעִׂשיִרי ִמֶּמּנּו, ֵאין ַאַחד ָעָׂשר ְמֻקָּדׁש:

מסכת ערכין

ַוֲעָבִדים.  ָנִׁשים  ְוִיְׂשְרֵאִלים,  ּוְלִוִּים  ּכֲֹהִנים  ְוִנָּדִרים,  נֹוְדִרים  ְוֶנֱעָרִכין,  ַמֲעִריִכין  ַהּכֹל 
ֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס נֹוְדִרים ְוִנָּדִרים ּוַמֲעִריִכין, ֲאָבל לֹא ֶנֱעָרִכין, ֶׁשֵאינֹו ֶנֱעָרְך ֶאָּלא 
ְולֹא  נֹוְדִרין  לֹא  ֲאָבל  ְוֶנֱעָרִכין,  ִנָּדִרין  ְוָקָטן  ׁשֹוֶטה  ֵחֵרׁש  ַוָּדִאית.  וְנֵקָבה  ַוַּדאי  ָזָכר 

ַמֲעִריִכין, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּדַעת. ָּפחֹות ִמֶּבן חֶֹדׁש ִנָּדר, ֲאָבל לֹא ֶנֱעָרְך:
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיַרׁש ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו ֵלִוי, ֵאינֹו גֹוֵאל ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה. ְוֵכן ֵלִוי ֶׁשָּיַרׁש ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו 
ּוְבָעֵרי  ֵלִוי  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ַהְלִוִּים,  ָעֵרי  ָבֵּתי  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַהֶּזה,  ַּכֵּסֶדר  גֹוֵאל  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל, 
ֵאין  ַהְלִוִּים.  ְּבָעֵרי  ֶאָּלא  ֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ֵאין  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ַרִּבי.  ִּדְבֵרי  ַהְלִוִּים, 
ַרִּבי  ָאַמר  ִמְגָרׁש.  ִעיר  ְולֹא  ִעיר  ִמְגָרׁש  ְולֹא  ָׂשֶדה,  ִמְגָרׁש  ְולֹא  ִמְגָרׁש  ָׂשֶדה  עֹוִׂשים 
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ֱאִליֶעֶזר, ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבָעֵרי ַהְלִוִּים. ֲאָבל ְּבָעֵרי ִיְׂשָרֵאל, עֹוִׂשין ָׂשֶדה ִמְגָרׁש 
ִיְׂשָרֵאל.  ָעֵרי  ַיֲחִריבּו ֶאת  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ִעיר ִמְגָרׁש,  ִעיר ְולֹא  ָׂשֶדה, ִמְגָרׁש  ְולֹא ִמְגָרׁש 
ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים מֹוְכִרים ְלעֹוָלם ְוגֹוֲאִלים ְלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים:

מסכת תמורה

ַהּכֹל ְמִמיִרים, ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ָנִׁשים. לֹא ֶׁשָאָדם ַרַּׁשאי ְלָהִמיר, ֶאָּלא ֶׁשִאם ֵהִמיר 
ֶאת  ְמִמיִרים  ְוִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּלֶהם,  ֶאת  ְמִמיִרים  ַהּכֲֹהִנים  ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת  ְוסֹוֵפג  מּוָמר 
ֶׁשָּלֶהם. ֵאין ַהּכֲֹהִנים ְמִמיִרים לֹא ְבַחָּטאת ְולֹא ְבָאָׁשם ְולֹא ַבְּבכֹור. ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן 
ֶּבן נּוִרי, ְוִכי ִמְּפֵני ָמה ֵאין ְמִמיִרים ַּבְּבכֹור. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַחָּטאת ְוָאָׁשם ַמָּתָנה 
ַלּכֵֹהן, ְוַהְּבכֹור ַמָּתָנה ַלּכֵֹהן, ַמה ַחָּטאת ְוָאָׁשם ֵאין ְמִמיִרים ּבֹו, ַאף ַהְּבכֹור לֹא ְיִמיֶרּנּו 
ּבֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ַמה ִּלי ֵאינֹו ֵמִמיר ְּבַחָּטאת ְוָאָׁשם ֶׁשֵאין ָזִכים ָּבֶהם 
ֶנֱאַמר,  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְּבַחָּייו.  ּבֹו  ֶׁשָּזִכים  ַּבְּבכֹור  ּתֹאַמר  ְּבַחֵּייֶהם, 
ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש, ֵהיָכן ְקֻדָּׁשה ָחָלה ָעָליו, ְּבֵבית ַהְּבָעִלים, ַאף ְּתמּוָרה 

ְּבֵבית ַהְּבָעִלים:
ָּכל ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשִּנְׁשֲחטּו חּוץ ִלְזַמָּנן ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיָּׂשֵרפּו. ָאָׁשם ָּתלּוי ִיָּׂשֵרף. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִיָּקֵבר. ַחַּטאת ָהעֹוף ַהָּבָאה ַעל ָסֵפק, ִּתָּׂשֵרף. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ַיִּטיֶלָּנה ָלַאָּמה. ָּכל ַהִּנְׂשָרִפין לֹא ִיָּקֵברּו, ְוָכל ַהִּנְקָּבִרים לֹא ִיָּׂשֵרפּו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֻמָּתר  ֵאינֹו  לֹו,  ָאְמרּו  ַרַּׁשאי.  ַהִּנְקָּבִרים,  ֶאת  ִלְׂשרֹוף  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהֲחִמיר  ָרָצה  ִאם 

ְלַׁשּנֹות:

מסכת כריתות

ְׁשלִׁשים ָוֵׁשׁש ְּכֵרתֹות ַּבּתֹוָרה, ַהָּבא ַעל ָהֵאם, ְוַעל ֵאֶׁשת ָהָאב, ְוַעל ַהַּכָּלה, ַהָּבא ַעל 
ַהְּזכּור, ְוַעל ַהְּבֵהָמה, ְוִאָּׁשה ַהְּמִביָאה ֶאת ַהְּבֵהָמה ָעֶליָה, ַהָּבא ַעל ִאָּׁשה ּוִבָּתּה, ְוַעל 
ֵאֶׁשת ִאיׁש, ַהָּבא ַעל ֲאחֹותֹו, ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו, ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו, ְוַעל ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו, 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְוָהעֹוֵבד  ַהְמַגֵּדף,  ַהִּנָּדה,  ְוַעל  ָאִביו,  ֲאִחי  ֵאֶׁשת  ְוַעל  ָאִחיו,  ֵאֶׁשת  ְוַעל 
ַהּקֶֹדׁש,  ֶאת  ֶׁשָאַכל  ְוָטֵמא  ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ַהְמַחֵּלל  אֹוב,  ּוַבַעל  ַלֹּמֶלְך,  ִמַּזְרעֹו  ְוַהּנֹוֵתן 
ַּבחּוץ,  ְוַהַּמֲעֶלה  ַהּׁשֹוֵחט  ּוִפּגול,  ְונֹוָתר,  ְוָדם,  ֵחֶלב,  ָהאֹוֵכל  ָטֵמא,  ַלִּמְקָּדׁש  ְוַהָּבא 
ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ַּבֶּפַסח, ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוֶׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַהְמַפֵּטם ֶאת ַהֶּׁשֶמן, 

ְוַהְמַפֵּטם ֶאת ַהְּקטֶֹרת, ְוַהָּסְך ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה. ַהֶּפַסח ְוַהִּמיָלה ְּבִמְצֹות ֲעֵׂשה:
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ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְּכָבִׂשים קֹוְדִמין ָלִעִּזים ְּבָכל ָמקֹום, ָיכֹול ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ֻמְבָחִרין ֵמֶהן, 
ּתֹוִרים  ְׁשקּוִלין.  ֶׁשְּׁשֵניֶהן  ְמַלֵּמד  ְלַחָּטאת,  ָקְרָּבנֹו  ָיִביא  ֶּכֶבׂש  ְוִאם  לֹוַמר,  ַּתְלמּוד 
קֹוְדִמין ִלְבֵני יֹוָנה ְּבָכל ָמקֹום, ָיכֹול ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ֻמְבָחִרין ֵמֶהן, ַּתְלמּוד לֹוַמר, ּוֶבן יֹוָנה 
אֹו ֹתר ְלַחָּטאת, ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשֵניֶהן ְׁשקּוִלין. ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְּבָכל ָמקֹום. ָיכֹול ֶׁשְּכבֹוד 
ֶׁשְּׁשֵניֶהן  ְמַלֵּמד  ִּתיָראּו,  ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  לֹוַמר,  ַּתְלמּוד  ָהֵאם,  ְּכבֹוד  ַעל  עֹוֵדף  ָהָאב 
ְׁשקּוִלין. ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְּבָכל ָמקֹום, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְוִאּמֹו ַחָּיִבין 
ִּבְכבֹוד ָאִביו. ְוֵכן ְּבַתְלמּוד תֹוָרה, ִאם ָזָכה ַהֵּבן ִלְפֵני ָהַרב, ָהַרב קֹוֵדם ֶאת ָהָאב ְּבָכל 

ָמקֹום, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְוָאִביו ַחָּיִבין ִּבְכבֹוד ַרּבֹו:

מסכת מעילה

ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשְּׁשָחָטן ַּבָּדרֹום, מֹוֲעִלין ָּבֶהן. ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון, ַּבָּצפֹון 
חּוץ  ֶׁשְּׁשָחָטן  אֹו  ַּבּיֹום,  ְוָזַרק  ַּבַּלְיָלה  ַּבַּלְיָלה,  ְוָזַרק  ַּבּיֹום  ְׁשָחָטן  ַּבָּדרֹום,  ָּדָמן  ְוִקֵּבל 
ִלְזַמָּנן ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן, מֹוֲעִלין ָּבֶהן. ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ּכֹל ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר 
ַלּכֲֹהִנים, ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה. ְוֶׁשּלֹא ָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, מֹוֲעִלין ָּבּה. ֵאיזֹו ִהיא 
ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, ֶׁשָּלָנה, ְוֶׁשִּנְטְמָאה, ְוֶׁשָּיְצָאה. ֵאיזֹו ִהיא ֶׁשּלֹא ָהָיה ָלּה 
ְוָזְרקּו  ְפסּוִלין  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹוָמּה,  חּוץ  ִלְזַמָּנּה,  חּוץ  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר  ְׁשַעת 

ֶאת ָּדָמּה:
ֵּכיָון  ֶהְקֵּדׁש,  ֶזה  ְּבִכיס  ְּפרּוָטה  ֶׁשָאַמר  אֹו  ַהִּכיס,  ְלתֹוְך  ֶׁשָּנְפָלה  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשל  ְּפרּוָטה 
ֶׁשהֹוִציא ֶאת ָהִראׁשֹוָנה, ָמַעל, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַעד ֶׁשּיֹוִציא ֶאת 
מֹוִציא  ֶׁשהּוא  ֶהְקֵּדׁש,  ֶזה  ַהִּכיס  ִמן  ְּפרּוָטה  ְּבאֹוֵמר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  מֹוֶדה  ַהִּכיס.  ָּכל 

ְוהֹוֵלְך ַעד ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָּכל ַהִּכיס:

מסכת תמיד

ִּבְׁשֹלָׁשה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבֵבית ַאְבִטיָנס, ּוְבֵבית ַהִּניצֹוץ, 
ֵּבית  ָׁשם.  ׁשֹוְמִרים  ְוָהרֹוִבים  ֲעִלּיֹות,  ָהיּו  ַהִּניצֹוץ  ּוֵבית  ַאְבִטיָנס  ֵּבית  ַהּמֹוֵקד.  ּוְבֵבית 
ָׁשם,  ְיֵׁשִנים  ָאב  ֵבית  ְוִזְקֵני  ֶאֶבן,  ֶׁשל  רֹוְבִדים  ֻמָּקף  ָהָיה,  ָּגדֹול  ּוַבִית  ִּכָּפה,  ַהּמֹוֵקד 
ְּבִבְגֵדי  ְיֵׁשִנים  ָהיּו  לֹא  ָבָאֶרץ.  ִּכְסּתֹו  ִאיׁש  ְכֻהָּנה  ּוִפְרֵחי  ְּבָיָדם,  ָהֲעָזָרה  ּוַמְפְּתחֹות 
קֶֹדׁש, ֶאָּלא ּפֹוְׁשִטין ּוְמַקְּפִלין ּוַמִּניִחים אֹוָתן ַּתַחת ָראֵׁשיֶהם, ּוִמְתַּכִּסין ִּבְכסּות ַעְצָמן. 
ֵאַרע ֶקִרי ְלֶאָחד ֵמֶהן, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו ִּבְמִסָּבה ַההֹוֶלֶכת ַּתַחת ַהִּביָרה, ְוַהֵּנרֹות ּדֹוְלִקין 
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ֶׁשל  ִּכֵּסא  ּוֵבית  ָׁשם,  ָהְיָתה  ּוְמדּוָרה  ַהְּטִביָלה.  ְלֵבית  ַמִּגיַע  ֶׁשהּוא  ַעד  ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן 
ָּכבֹוד. ְוֶזה ָהָיה ְּכבֹודֹו, ְמָצאֹו ָנעּול, ָידּוַע ֶׁשֶּיׁש ָׁשם ָאָדם, ָּפתּוַח, ָידּוַע ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם. 
ָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסַּתָּפג, ְוִנְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד ַהְּמדּוָרה, ָּבא ְוָיַׁשב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים 

ַעד ֶׁשַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים ְויֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו:
ַהִּׁשיר ֶׁשָהיּו ַהְלִוִּים אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים, ַליָי ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה 
ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה. ַּבֵּׁשִני ָהיּו אֹוְמִרים, ָּגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו. 
ָהיּו  ָּבְרִביִעי  ִיְׁשֹּפט.  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת  ִנָּצב  ֱאֹלִהים  אֹוְמִרים,  ָהיּו  ַּבְּׁשִליִׁשי 
ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  אֹוְמִרים,  ָהיּו  ַּבֲחִמיִׁשי  הֹוִפיַע.  ְנָקמֹות  ֵאל  ְיָי  ְנָקמֹות  ֵאל  אֹוְמִרים, 
עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעקֹב. ַּבִּׁשִּׁשי ָהיּו אֹוְמִרים, ְיָי ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיָי עֹז ִהְתַאָּזר 
ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט. ַּבַּׁשָּבת ָהיּו אֹוְמִרים, ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת, ִמְזמֹור ִׁשיר 

ֶלָעִתיד ָלבֹא ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

מסכת מדות

ַהִּניצֹוץ  ּוְבֵבית  ַאְבִטיָנס  ְּבֵבית  ַהִּמְקָדׁש,  ְּבֵבית  ׁשֹוְמִרים  ַהּכֲֹהִנים  ְמקֹומֹות  ִּבְׁשֹלָׁשה 
ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד. ְוַהְלִוִּים ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ָמקֹום, ֲחִמָּׁשה ַעל ֲחִמָּׁשה ַׁשֲעֵרי ַהר ַהַּבִית, 
ַעל  ַאְרָּבָעה  ָהֲעָזָרה,  ַׁשֲעֵרי  ֲחִמָּׁשה  ַעל  ֲחִמָּׁשה  ִמּתֹוכֹו,  ִּפּנֹוָתיו  ַאְרַּבע  ַעל  ַאְרָּבָעה 
ְוֶאָחד  ַהָּפרֶֹכת,  ְּבִלְׁשַּכת  ְוֶאָחד  ַהָּקְרָּבן,  ְּבִלְׁשַּכת  ְוֶאָחד  ִמַּבחּוץ,  ִּפּנֹוֶתיָה  ַאְרַּבע 

ַלֲאחֹוֵרי ֵבית ַהַּכֹּפֶרת:
ָהֵעץ,  ִלְׁשַּכת  ַהָּגִזית.  ִלְׁשַּכת  ַהּגֹוָלה,  ִלְׁשַּכת  ָהֵעץ,  ִלְׁשַּכת  שבצפון),  ֶׁשַּבָּדרֹום (נ״א 
ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב, ָׁשַכְחִּתי ֶמה ָהְיָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ִלְׁשַּכת 
ּכֵֹהן ָּגדֹול ָהְיָתה, ְוִהיא ָהְיָתה ֲאחֹוֵרי ְׁשֵּתיֶהן, ְוַגג ְׁשָלְׁשָּתן ָׁשֶוה. ִלְׁשַּכת ַהּגֹוָלה, ָׁשם 
ָהָיה ּבֹור ָקבּוַע ְוַהַּגְלַּגל ָנתּון ָעָליו, ּוִמָּׁשם ַמְסִּפיִקים ַמִים ְלָכל ָהֲעָזָרה. ִלְׁשַּכת ַהָּגִזית, 
ָׁשם ָהְיָתה ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל יֹוֶׁשֶבת ְוָדָנה ֶאת ַהְּכֻהָּנה. ְוכֵֹהן ֶׁשִּנְמָצא בֹו 
ְּפסּול,  בֹו  ִנְמָצא  ְוֶׁשּלֹא  לֹו.  ְוהֹוֵלְך  ְויֹוֵצא  ְׁשחֹוִרים  ּוִמְתַעֵּטף  ְׁשחֹוִרים  לֹוֵבׁש  ְּפסּול, 
לֹוֵבׁש ְלָבִנים ּוִמְתַעֵּטף ְלָבִנים, ִנְכָנס ּוְמַׁשֵּמׁש ִעם ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים. ְויֹום טֹוב ָהיּו עֹוִׂשים, 
ֶׁשּלֹא ִנְמָצא ְּפסּול ְּבַזְרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ְוָכְך ָהיּו אֹוְמִרים, ָּברוְך ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא, 
ֶׁשּלֹא ִנְמָצא ְּפסּול ְּבַזְרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן, ּוָברּוְך הּוא ֶׁשָּבַחר ְּבַאֲהרֹן ּוְבָבָניו ַלֲעמֹוד ְלָׁשֵרת 

ִלְפֵני ְיָי ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים:
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מסכת קנים

ַחַּטאת ָהעֹוף ַנֲעֵׂשית ְלַמָּטה, ְוַחַּטאת ְּבֵהָמה ְלַמְעָלה. עֹוַלת ָהעֹוף ַנֲעֵׂשית ְלַמְעָלה, 
ְועֹוַלת ַהְּבֵהָמה ְלַמָּטה. ִאם ִׁשָּנה ָּבֶזה ּוָבֶזה, ָּפסּול. ֵסֶדר ִקִּנים ָּכְך הּוא, ַהחֹוָבה ֶאָחד 
ַחָּטאת ְוֶאָחד עֹוָלה. ִּבְנָדִרים ּוְנָדבֹות, ֻּכָּלן עֹולֹות. ֵאיֶזהּו ֶנֶדר, ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה. 
ְוֵאיֶזהּו ְנָדָבה, ָהאֹוֵמר ֲהֵרי זֹו עֹוָלה. ַמה ֵּבין ְנָדִרים ִלְנָדבֹות, ֶאָּלא ֶׁשַהְּנָדִרים, ֵמתּו אֹו 

ִנְגְנבּו, ַחָּיִבים ְּבַאֲחָריּוָתם. ּוְנָדבֹות, ֵמתּו אֹו ִנְגְנבּו, ֵאין ַחָּיִבים ְּבַאֲחָריּוָתם:
ַאַחת  ִקִּנים,  ְׁשֵּתי  ְמִביָאה  ָזָכר,  ָיְלָדה  ָזָכר,  ְּכֶׁשֵאֵלד  ֵקן  ָעַלי  ֲהֵרי  ֶׁשָאְמָרה,  ָהִאָּׁשה 
ִמְלַמְעָלן  ְּפִריִדין  ָׁשֹלׁש  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ְוַהּכֵֹהן  ַלּכֵֹהן,  ְנָתָנַתן  ְלחֹוָבָתּה.  ְוַאַחת  ְלִנְדָרּה 
ִנְמַלְך,  ְולֹא  ְלַמָּטן  ּוְׁשַּתִים  ְלַמְעָלן  ְׁשַּתִים  ָעָׂשה  ֶאָּלא  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  ִמְּלַמָּטן.  ְוַאַחת 
ָּתִביא  ִמיִנין,  ִמְּׁשֵני  ֶאָחד.  ִמִּמין  ְלַמְעָלן,  ְוַיְקִריֶבָּנה  ַאַחת  ְּפִריָדה  עֹוד  ְלָהִביא  ְצִריָכה 
ִמיִנין,  ִמְּׁשֵני  ֶאָחד.  ִמִּמין  ְּפִריִדין,  ָׁשֹלׁש  עֹוד  ְלָהִביא  ְצִריָכה  ִנְדָרּה,  ֵּפְרָׁשה  ְׁשַּתִים. 
ִמְּׁשֵני  ֶאָחד.  ִמִּמין  ְּפִריִדין,  ָחֵמׁש  עֹוד  ְלָהִביא  ְצִריָכה  ִנְדָרּה,  ָקְבָעה  ַאְרַּבע.  ָּתִביא 
ִמיִנין, ָּתִביא ֵׁשׁש. ְנָתָנַתן ַלּכֵֹהן ְוֵאין ָידּוַע ַמה ָּנְתָנה, ָהַלְך ַהּכֵֹהן ְוָעָׂשה ְוֵאין ָידּוַע ֶמה 
ֶאָחת.  ְוַחָּטאת  ְלחֹוָבָתּה,  ּוְׁשַּתִים  ְלִנְדָרּה  ְּפִריִדין  ַאְרַּבע  עֹוד  ְלָהִביא  ְצִריָכה  ָעָׂשה, 
ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר, ְׁשֵּתי ַחָּטאֹות. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶזה הּוא ֶׁשָאְמרּו, ְּכֶׁשהּוא ַחי קֹולֹו 
ֶאָחד, ּוְכֶׁשהּוא ֵמת קֹולֹו ִׁשְבָעה. ֵּכיַצד קֹולֹו ִׁשְבָעה, ְׁשֵּתי ַקְרָניו ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות, ְׁשֵּתי 
ׁשֹוָקיו ְׁשֵני ֲחִליִלין, עֹורֹו ְלתֹוף, ֵמָעיו ִלְנָבִלים, ְּבֵני ֵמָעיו ְלִכּנֹורֹות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף 
ִצְמרֹו ִלְתֵכֶלת. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ִזְקֵני ַעם ָהָאֶרץ ָּכל ְזַמן ֶׁשַּמְזִקיִנין ַּדְעָּתן 
ִמָּטֶרֶפת ֲעֵליֶהן, ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵמִסיר ָׂשָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיָּקח. ֲאָבל ִזְקֵני תֹוָרה 
ָחְכָמה  ִּביִׁשיִׁשים  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֲעֵליֶהן,  ִמְתַיֶּׁשֶבת  ַּדְעָּתן  ֶׁשַּמְזִקיִנין  ְזַמן  ָּכל  ֶאָּלא  ֵּכן,  ֵאיָנן 

ְוֹאֶרְך ָיִמים ְּתבּוָנה:

סדר טהרות
מסכת מקואות

ָטֵמא  ָׁשָתה  ְגָבִאים,  ֵמי  ִמּזֹו.  ְלַמְעָלה  ְוזֹו  ִמּזֹו  ְלַמְעָלה  זֹו  ְּבִמְקָואֹות,  ַמֲעלֹות  ֵׁשׁש 
ְוָׁשָתה ָטהֹור, ָטֵמא. ָׁשָתה ָטֵמא ּוִמֵּלא ִּבְכִלי ָטהֹור, ָטֵמא. ָׁשָתה ָטֵמא ְוָנַפל ִּכָּכר ֶׁשל 

ְּתרּוָמה, ִאם ֵהִדיַח, ָטֵמא, ְוִאם לֹא ֵהִדיַח, ָטהֹור:
ֶׁשֵאיָנן  ִמְּפֵני  ְטֵמִאים,  ֶוֱהִקיָאן,  ָטַבל  ְטֵמִאים,  ַמְׁשִקים  ְוָׁשָתה  ְטֵמִאים,  ֳאָכִלים  ָאַכל 
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ְטהֹוִרים ַּבּגּוף. ָׁשָתה ַמִים ְטֵמִאים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאם, ְטהֹוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְטהֹוִרים ַּבּגּוף. 
ָּבַלע ַטַּבַעת ְטהֹוָרה, ִנְכַנס ְלֹאֶהל ַהֵּמת, ִהָּזה ְוָׁשָנה ְוָטַבל ֶוֱהִקיָאּה, ֲהֵרי ִהיא ְּכמֹות 
ְוִטְּמַאּתּו.  ְטֵמָאה  ֱהִקיָאּה,  ַּבְּתרּוָמה.  ְואֹוֵכל  טֹוֵבל  ְטֵמָאה,  ַטַּבַעת  ָּבַלע  ֶׁשָהְיָתה. 
ְואֹוֵכל  טֹוֵבל  ִנְרֶאה,  ֵאינֹו  ְוִאם  חֹוֵצץ.  ִנְרֶאה,  ֶׁשהּוא  ִּבְזַמן  ָּבָאָדם,  ָּתחּוב  ֶׁשהּוא  ֵחץ 

ִּבְתרּוָמתֹו:

מסכת פרה

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶעְגָלה ַּבת ְׁשָנָתּה, ּוָפָרה ַּבת ְׁשַּתִים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶעְגָלה ַּבת 
ְׁשַּתִים, ּוָפָרה ַּבת ָׁשֹלׁש אֹו ַּבת ַאְרַּבע. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַאף ַּבת ָחֵמׁש ְּכֵׁשָרה ַהְּזֵקָנה, 
ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְמִּתיִנין ָלּה, ֶׁשָּמא ַתְׁשִחיר, ֶׁשּלֹא ִתָּפֵסל. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, לֹא ָׁשַמְעִּתי 
ָאַמר  ְסָתם.  ָׁשַמְעִּתי  ָּכְך  ָלֶהם,  ָאַמר  ְׁשָלִׁשית.  ַהָּלׁשֹון  ָמה  לֹו,  ָאְמרּו  ְׁשָלִׁשית.  ֶאָּלא 
אֹוֵמר  ּוְכֶׁשַאָּתה  ְּבִמְנָין.  ַלֲאֵחרֹות  ְׁשִליִׁשית,  ַאָּתה  אֹוֵמר  ִאם  ֲאָפֵרׁש.  ֲאִני  ַעַּזאי,  ֶּבן 
ְׁשָלִׁשית, ַּבת ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ַּכּיֹוֵצא בֹו ָאְמרּו, ֶּכֶרם ְרָבִעי. ָאְמרּו לֹו, ָמה ַהָּלׁשֹון ְרָבִעי. 
ְרִביִעי,  ַאָּתה  אֹוֵמר  ִאם  ֲאָפֵרׁש.  ֲאִני  ַעַּזאי,  ֶּבן  ָאַמר  ְסָתם.  ָׁשַמְעִּתי  ָּכְך  ָלֶהם,  ָאַמר 
ָהאֹוֵכל  ָאְמרּו,  בֹו  ַּכּיֹוֵצא  ָׁשִנים.  ַאְרַּבע  ֶּבן  ְרָבִעי,  אֹוֵמר  ּוְכֶׁשַאָּתה  ְּבִמְנָין.  ַלֲאֵחִרים 
ַּבַּבִית ַהְמֻנָּגע ְּפַרס ִמָּׁשֹלׁש ַלַּקב. ָאְמרּו לֹו, ֱאמֹור ִמְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלְּסָאה. ָאַמר ָלֶהם, 
ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ְסָתם. ָאַמר ֶּבן ַעַּזאי, ֲאִני ֲאָפֵרׁש. ִאם אֹוֵמר ַאָּתה ִמָּׁשֹלׁש ַלַּקב, ֵאין ּבֹו 

ַחָּלה. ּוְכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ִמְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלְּסָאה, ִמֲעַטּתּו ַחָּלתֹו:
ָטַבל ֶאת ָהֵאזֹוב ַּבּיֹום ְוִהָּזה ַּבּיֹום, ָּכֵׁשר. ַּבּיֹום ְוִהָּזה ַּבַּלְיָלה, ַּבַּלְיָלה ְוִהָּזה ַּבּיֹום, (ַּבּיֹום 
ְוִהָּזה ַּבּיֹום ֶׁשְּלַאֲחָריו,) ָּפסּול. ֲאָבל הּוא ַעְצמֹו טֹוֵבל ַּבַּלְיָלה ּוַמֶּזה ַּבּיֹום, ֶׁשֵאין ַמִּזין 

ַעד ֶׁשָּתֵנץ ַהַחָּמה. ְוֻכָּלן ֶׁשָעׂשּו ִמֶּׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ָּכֵׁשר:

מסכת ידים

ֵמי ְרִביִעית נֹוְתִנין ַלָּיַדִים, ְלֶאָחד ַאף ִלְׁשַנִים. ַמֲחִצית ֹלג, ִלְׁשֹלָׁשה אֹו ְלַאְרָּבָעה. ִמֹּלג, 
ֶׁשָּבֶהם  ָלַאֲחרֹון  ִיְפחֹות  ֶׁשּלֹא  ּוִבְלַבד  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ּוְלֵמָאה.  ְוַלֲעָׂשָרה  ַלֲחִמָּׁשה 

ֵמְרִביִעית. מֹוִסיִפין ַעל ַהְּׁשִנִּיים, ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִראׁשֹוִנים:
ָאַמר ְצדֹוִקי ְגִליִלי, קֹוֵבל ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּפרּוִׁשים, ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּמֹוֵׁשל ִעם מֶׁשה 
ַּבֵּגט. ָאְמרּו ְּפרּוִׁשים, קֹוְבִלין ָאנּו ָעֶליָך ְצדֹוִקי ְגִליִלי, ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶאת ַהּמֹוֵׁשל ִעם 
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ַהֵּׁשם ַּבַּדף, ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּמֹוֵׁשל ִמְלַמְעָלן ְוֶאת ַהֵּׁשם ִמְּלַמָּטן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ִמי ְיָי ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ּוְכֶׁשָּלָקה ַמהּו 

אֹוֵמר, ְיָי ַהַּצִּדיק:

מסכת אהלות

ְׁשֹלָׁשה  ָעֶרב.  ֻטְמַאת  ָטֵמא  ְוֶאָחד  ִׁשְבָעה  ֻטְמַאת  ָטֵמא  ֶאָחד  ַּבֵּמת,  ְטֵמִאים  ְׁשַנִים 
ַאְרָּבָעה  ָעֶרב.  ֻטְמַאת  ָטֵמא  ְוֶאָחד  ִׁשְבָעה  ֻטְמַאת  ְטֵמִאים  ְׁשַנִים  ַּבֵּמת,  ְטֵמִאים 
ְטֵמִאים ַּבֵּמת, ְׁשֹלָׁשה ְטֵמִאים ֻטְמַאת ִׁשְבָעה ְוֶאָחד ָטֵמא ֻטְמַאת ָעֶרב. ֵּכיַצד ְׁשַנִים, 

ָאָדם ַהנֹוֵגַע ַּבֵּמת ָטֵמא ֻטְמַאת ִׁשְבָעה, ְוָאָדם ַהּנֹוֵגע ּבֹו ָטֵמא ֻטְמַאת ָעֶרב:
ְוַהְּצִריִפין,  ְוַהֻּסּכֹות,  ָהַעְרִבִּיים,  ָאֳהֵלי  ּגֹוִים,  ְמדֹור  ִמּׁשּום  ָּבֶהן  ֵאין  ְמקֹומֹות  ֲעָׂשָרה 
ַהִחִּצים,  ּוְמקֹום  ְוַהֶּמְרָחץ,  ָחֵצר,  ֶׁשל  ַוֲאִויָרּה  ַׁשַער,  ּוֵבית  ְוָהַאְלְקִטּיֹות,  ְוַהֻּבְרָּגִנין, 

ּוְמקֹום ַהִּלְגיֹונֹות:

מסכת נגעים

ַהֵהיָכל,  ְּכִסיד  ָלּה  ְׁשִנָּיה  ַּכֶּׁשֶלג,  ַעָּזה  ַּבֶהֶרת  ַאְרָּבָעה.  ֶׁשֵהן  ְׁשַנִים  ְנָגִעים  ַמְראֹות 
אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָלָבן,  ְּכֶצֶמר  ָלּה  ְׁשִנָּיה  ֵּביָצה,  ִּכְקרּום  ְוַהְּׂשֵאת 

ַהְּׂשֵאת ְּכֶצֶמר ָלָבן, ְׁשִנָּיה ָלּה ִּכְקרּום ֵּביָצה:
ְׁשֵני ְמצֹוָרִעים ֶׁשִּנְתָעְרבּו ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם, ָקַרב ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם, ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם, 
זֹו ֶׁשָּׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ָאַמר ָלֶהם, ִיְכּתֹוב ְנָכָסיו ְלַאֵחר ְוָיִביא 

ָקְרַּבן ָעִני: 

מסכת זבים

ָהרֹוֶאה ְרִאָּיה ַאַחת ֶׁשל זֹוב, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְּכׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכֶנֶגד יֹום. ּוֵבית ִהֵּלל 
ַאַחת  אֹו  ְׁשַּתִים  ָרָאה  ּוַבְּׁשִליִׁשי  ִהְפִסיק,  ּוַבֵּׁשִני  ַאַחת,  ָרָאה  ֶקִרי.  ְּכַבַעל  אֹוְמִרים, 
ִמְׁשָּכב  ְמַטֵּמא  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ָּגמּור.  ָזב  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ִּכְׁשַּתִים,  ְמֻרָּבה 
ְיהּוָדה,  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּקְרָּבן.  ִמן  ּוָפטּור  ַחִּיים,  ַמִים  ִּביַאת  ְוָצִריְך  ּומֹוָׁשב, 
מֹוִדים ֵּבית ַׁשַּמאי ָּבֶזה ֶׁשֵאינֹו ָזב ָּגמּור. ְוַעל ֶמה ֶנְחְלקּו, ַעל ָהרֹוֶאה ְׁשַּתִים אֹו ַאַחת 
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ְמֻרָּבה ִּכְׁשַּתִים, ּוַבֵּׁשִני ִהְפִסיק, ּוַבְּׁשִליִׁשי ָרָאה ַאַחת, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָזב ָּגמּור. 
ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְמַטֵּמא ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב, ְוָצִריְך ִּביַאת ַמִים ַחִּיים, ּוָפטּור ִמן ַהָּקְרָּבן:
ֵאּלּו ּפֹוְסִלים ֶאת ַהְּתרּוָמה, ָהאֹוֵכל ֹאֶכל ִראׁשֹון, ְוָהאֹוֵכל ֹאֶכל ֵׁשִני, ְוַהּׁשֹוֶתה ַמְׁשִקין 
ְטֵמִאין, ְוַהָּבא רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ְּבַמִים ְׁשאּוִבין, ְוָטהֹור ֶׁשָּנְפלּו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ֻרּבֹו ְׁשֹלָׁשה 
ֻלִּגין ַמִים ְׁשאּוִבין, ְוַהֵּסֶפר, ְוַהָּיַדִים, ּוְטבּול יֹום, ְוָהֳאָכִלים ְוַהֵּכִלים ֶׁשִּנְטְמאּו ְּבַמְׁשִקים:

מסכת נדה

ְלָיִמים  ֲאִפּלּו  ִלְפִקיָדה,  ִמְּפִקיָדה  אֹוֵמר,  ְוִהֵּלל  ַׁשְעָּתן.  ַּדָּין  ַהָּנִׁשים  ָּכל  אֹוֵמר,  ַׁשַּמאי 
ַהְרֵּבה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, לֹא ְּכִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ְּכִדְבֵרי ֶזה, ֶאָּלא ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֶעֶטת 
ַעל ַיד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה, ּוִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת. ָּכל ִאָּׁשה 
ַיד  ַעל  ּוְמַמֶעֶטת  ִּכְפִקיָדה,  זֹו  ֲהֵרי  ְּבִעִּדים,  ַהְמַׁשֶּמֶׁשת  ַׁשְעָּתּה.  ַּדָּיּה  ֶוֶסת,  ָלּה  ֶׁשֶּיׁש 

ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל ַיד ִמְּפִקיָדה ִלְפִקיָדה:
ָהרֹוָאה יֹום ַאַחד ָעָׂשר ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ְוִׁשְּמָׁשה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמַטְּמִאין ִמְׁשָּכב 
ּומֹוָׁשב, ְוַחָּיִבין ְּבָקְרָּבן. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְּפטּוִרין ִמן ַהָּקְרָּבן. ָטְבָלה ְּביֹום ֶׁשְּלַאֲחָריו 
ְוִׁשְּמָׁשה ֶאת ֵּביָתּה ְוַאַחר ָּכְך ָרֲאָתה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמַטְּמִאין ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב 
ּוְפטּוִרים ִמן ַהָּקְרָּבן. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֲהֵרי ֶזה ַּגְרְּגָרן. ּומֹוִדים ָּברֹוָאה ְּבתֹוְך ַאַחד 
ָטְבָלה  ַּבָּקְרָּבן.  ְוַחָּיִבין  ּומֹוָׁשב  ִמְׁשָּכב  ֶׁשְּמַטְּמִאין  ְוִׁשְּמָׁשה,  ָלֶעֶרב  ְוָטְבָלה  יֹום  ָעָׂשר 

ְּביֹום ֶׁשְּלַאֲחָריו ְוִׁשְּמָׁשה, ֲהֵרי זֹו ַּתְרּבּות ָרָעה, ּוַמָּגָען ּוְבִעיָלָתן ְּתלּוִיים:

מסכת טהרות

ֶהְכֵׁשר,  ְצִריָכה  ְוֵאיָנּה  ַמֲחָׁשָבה,  ְצִריָכה  ַהָּטהֹור,  ָהעֹוף  ְּבִנְבַלת  ָּדָבר  ָעָׂשר  ְׁשֹלָׁשה 
ַהֲעֵרב  ָטעּון  ְוָהאֹוְכָלּה  ַהְּבִליָעה,  ְּבֵבית  ְוַכַּזִית  ְּבַכֵּביָצה,  ֳאָכִלין  ֻטְמַאת  ּוְמַטְּמָאה 
ֶׁשֶמׁש, ְוַחָּיִבים ָעֶליָה ַעל ִּביַאת ַהִּמְקָּדׁש, ְוׂשֹוְרִפין ָעֶליָה ֶאת ַהְּתרּוָמה, ְוָהאֹוֵכל ֵאֶבר 
ְטֵרָפָתּה,  ֶאת  ְמַטֲהרֹות  ּוְמִליָקָתּה  ְׁשִחיָטָתּה  ָהַאְרָּבִעים,  ֶאת  סֹוֵפג  ִמֶּמָּנה  ַהַחי  ִמן 
ְׁשִחיָטָתּה  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְמַטֲהרֹות.  ֵאיָנן  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ְמַטֶהֶרת, ֲאָבל לֹא ְמִליָקָתּה:
ְוֶׁשְּלַאַחר  ַהָּיִחיד,  ְרׁשּות  ַהּבֹוְצִרים,  ֶׁשִּלְפֵני  ֶּכֶרם  ָהַרִּבים.  ְרׁשּות  ַלָּזִגין,  ָהִעּגּוִלים  ֵּבין 
ַהּבֹוְצִרים, ְרׁשּות ָהַרִּבים. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשָהַרִּבים ִנְכָנִסים ְּבזֹו ְויֹוְצִאים ְּבזֹו. ְּכִלי ֶׁשל 
ֵּבית ַהַּבד, ְוֶׁשל ַּגת, ְוָהֵעֶקל, ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ֶׁשל ֵעץ, ְמַנְּגָבן ְוֵהן ְטהֹוִרין. ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ֶׁשל 
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ֶּגִמי, ְמַיְּׁשָנן ָּכל ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש, אֹו חֹוְלָטן ְּבַחִּמין. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ְנָתָנן ְּבִׁשּבֶֹלת 
ַהָּנָהר, ַּדּיֹו:

מסכת כלים

ֲאבֹות ַהֻּטְמאֹות, ַהֶּׁשֶרץ, ְוִׁשְכַבת ֶזַרע, ּוְטֵמא ֵמת, ְוַהְּמצֹוָרע ִּביֵמי ָסְפרֹו, ּוֵמי ַחָּטאת 
ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְּכֵדי ַהָּזָיה, ֲהֵרי ֵאּלּו ְמַטְּמִאין ָאָדם ְוֵכִלים ְּבַמָּגע, ּוְכֵלי ֶחֶרׂש ָּבֲאִויר, ְוֵאיָנם 

ְמַטְּמִאין ְּבַמָּׂשא:
ְצלֹוִחית ְקַטָּנה ֶׁשִּנַּטל ִּפיָה, ְטֵמָאה. ּוְגדֹוָלה ֶׁשִּנַּטל ִּפיָה, ְטהֹוָרה. ֶׁשל ַּפְלָיטֹון ֶׁשִּנַּטל 
ִּפיָה, ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא סֹוַרַחת ֶאת ַהָּיד. ְלִגיִנין ְּגדֹוִלים ֶׁשִּנַּטל ִּפיֶהן, ְטֵמִאין, ִמְּפֵני 
ֶׁשהּוא ְמַתְּקָנן ִלְכָבִׁשין. ְוָהֲאַפְרֵּכס ֶׁשל ְזכּוִכית, ְטהֹוָרה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַאְׁשֶריָך ֵּכִלים, 

ֶׁשִּנְכַנְסָּת ְּבֻטְמָאה ְוָיָצאָת ְּבָטֳהָרה:

מסכת טבול יום

יֹום.  ִּבְטבּול  ִחּבּור  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְוָנְׁשכּו,  ְלַהְפִריׁש,  ְמָנת  ַעל  ַחּלֹות  ַהְמַכֵּנס 
ְּבזֹו,  זֹו  נֹוְׁשכֹות  ְוִכָּכרֹות  ְּבזֹו,  זֹו  נֹוְׁשכֹות  ִמְקָרצֹות  ִחּבּור.  ֵאינֹו  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית 
ָהאֹוֶפה ֲחִמיָטה ַעל ַּגֵּבי ֲחִמיָטה ַעד ֶׁשּלֹא ָקְרמּו ַּבַּתּנּור, ְוקֹוִלית ֶׁשל ַמִים ַהְמֻחְלֶחֶלת, 
ּוְרִתיַחת ְּגִריִסין ֶׁשל ּפֹול ִראׁשֹוָנה, ּוְרִתיַחת ַיִין ָחָדׁש, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֶׁשל ֹאֶרז, 
ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ִחּבּור ִּבְטבּול יֹום. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֵאינֹו ִחּבּור. ּומֹוִדים ִּבְׁשָאר 

ָּכל ַהֻּטְמאֹות, ֵּבין ַקּלֹות ֵּבין ֲחמּורֹות:
ַהּתֹוֵרם ֶאת ַהּבֹור ְוָאַמר, ֲהֵרי זֹו ְּתרּוָמה ַעל ְמָנת ֶׁשַּתֲעֶלה ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ִמן ַהֶּׁשֶבר 
ִנְׁשְּבָרה,  ַהֻּטְמָאה.  ִמן  ַאף  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהֻּטְמָאה.  ִמן  לֹא  ֲאָבל  ַהְּׁשִפיָכה,  ּוִמן 
יֹוֵסי  ַרִּבי  ַלּבֹור.  ְוַתִּגיַע  ֶׁשִּתְתַּגְלֵּגל  ְּכֵדי  ְתַדֵּמַע,  ְולֹא  ִּתָּׁשֵבר  ֵהיָכן  ַעד  ְמַדַּמַעת.  ֵאיָנּה 
ִמְּפֵני  ְמַדַּמַעת,  ֵאיָנּה  ִנְׁשְּבָרה  ִהְתָנה,  ְולֹא  ְלַהְתנֹות  ַּדַעת  בֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי  ַאף  אֹוֵמר, 

ֶׁשהּוא ְּתַנאי ֵּבית ִּדין: 

מסכת מכשירין

ָּכל ַמְׁשֶקה ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְלָרצֹון ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין סֹופֹו ְלָרצֹון, אֹו ֶׁשּסֹופֹו ְלָרצֹון ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֵאין ְּתִחָּלתֹו ְלָרצֹון, ֲהֵרי ֶזה ְּבִכי ֻיַּתן. ַמְׁשִקין ְטֵמִאים ְמַטְּמִאין ְלָרצֹון ְוֶׁשּלֹא ְלָרצֹון:
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ְלָרצֹון.  ֶאָּלא  ְמַטֵּמא  ֵאינֹו  ַהְּבֵהָמה  ַוֲחֵלב  ְלָרצֹון,  ְוֶׁשּלֹא  ְלָרצֹון  ְמַטֵּמא  ָהִאָּׁשה  ֲחֵלב 
ֶאָּלא  ְמֻיָחד  ֶׁשֵאינֹו  ָהִאָּׁשה  ֲחֵלב  ִאם  ָמה  ַהְּדָבִרים,  ָוחֶֹמר  ַקל  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ִלְקַטִּנים, ְמַטֵּמא ְלָרצֹון ְוֶׁשּלֹא ְלָרצֹון, ֲחֵלב ַהְּבֵהָמה ֶׁשהּוא ְמֻיָחד ִלְקַטִּנים ְוִלְגדֹוִלים, 
ֶׁשּלֹא  ָהִאָּׁשה  ֲחֵלב  ִטֵּמא  ִאם  לֹא,  לֹו,  ָאְמרּו  ְלָרצֹון.  ְוֶׁשּלֹא  ְלָרצֹון  ֶׁשְּיַטֵּמא  ִדין  ֵאינֹו 
ְלָרצֹון, ֶׁשַּדם ַמֵּגָפָתּה ָטֵמא, ְיַטֵּמא ֲחֵלב ַהְּבֵהָמה ֶׁשּלֹא ְלָרצֹון, ֶׁשַּדם ַמֵּגָפָתּה ָטהֹור. 
ִלְרפּוָאה  ְוַהַּמִּקיז  ָטֵמא,  ִלְרפּוָאה  ֶׁשַהחֹוֵלב  ִמַּבָּדם,  ֶּבָחָלב  ֲאִני  ַמְחִמיר  ָלֶהם,  ָאַמר 
ָטהֹור. ָאְמרּו לֹו, ַסֵּלי ֵזיִתים ַוֲעָנִבים יֹוִכיחּו, ֶׁשַהַּמְׁשִקים ַהּיֹוְצִאין ֵמֶהן ְלָרצֹון ְטֵמִאים. 
ֶׁשְּתִחָּלָתן  ַוֲעָנִבים,  ֵזיִתים  ְּבַסֵּלי  ֲאַמְרֶּתם  ִאם  לֹא,  ָלֶהן,  ָאַמר  ְטהֹוִרים.  ְלָרצֹון  ְוֶׁשּלֹא 
ֹאֶכל ְוסֹוָפן ַמְׁשֶקה, ּתֹאְמרּו ֶּבָחָלב ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְוסֹופֹו ַמְׁשֶקה. ַעד ָּכאן ָהְיָתה ְּתׁשּוָבה. 
ֶׁשְּתִחָּלָתן  יֹוִכיחּו,  ְגָׁשִמים  ֵמי  ְלָפָניו,  ְמִׁשיִבין  ָהִיינּו  ְוֵאיַלְך  ִמָּכאן  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר 
ְוסֹוָפן ַמְׁשֶקה ְוֵאיָנן ְמַטְּמִאין ֶאָּלא ְלָרצֹון. ָאַמר ָלנּו, לֹא, ִאם ֲאַמְרֶּתם ְּבֵמי ְגָׁשִמים, 

ֶׁשֵאין ֻרָּבן ָלָאָדם, ֶאָּלא ָלֲאָרצֹות ְוָלִאיָלנֹות, ְורֹב ֶהָחָלב ָלָאָדם:

מסכת עוקצין

ּכֹל ֶׁשהּוא ָיד ְולֹא ׁשֹוֵמר, ִמַּטֵּמא ּוְמַטֵּמא ְולֹא ִמְצָטֵרף. ׁשֹוֵמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָיד, 
ִמַּטֵּמא ּוְמַטֵּמא ּוִמְצָטֵרף. לֹא ׁשֹוֵמר ְולֹא ָיד, לֹא ִמַּטֵּמא ְולֹא ְמַטֵּמא:

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְׁשֹלׁש 
ַרִּבי  ָאַמר  ֲאַמֵּלא.  ְוֹאְצרֵֹתיֶהם  ֵיׁש  ֹאֲהַבי  ְלַהְנִחיל  ֶׁשֶּנֱאַמר,  עֹוָלמֹות,  ַוֲעָׂשָרה  ֵמאֹות 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲחַלְפָּתא, לֹא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִלי ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא 

ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:
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קבלה
ספר יצירה

ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ְיָי  ָי״ּה  ָי״ּה  ָחַקק  ָחְכָמה  ְּפִליאֹות  ְנִתיבֹות  ּוְׁשַּתִים  ִּבְׁשֹלִׁשים 
ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם ֵאל (ַׁשַּדי) ַרחּום ְוַחּנּון ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש (ְׁשמֹו) ָּבָרא 

ֶאת עֹוָלמֹו ִּבְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ְּבֵסֶפר ְוסֹוֵפר ְוִסּפּור:
ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר, ִמְקָצת ֵאּלּו ִמְצָטְרִפים ִעם ֵאּלּו ּוִמְקָצת ֵאּלּו ִמְצָטְרִפים ִעם ֵאּלּו, ֵאּלּו 
ִעם ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִעם ֵאּלּו, ֵאּלּו ְּתמּוַרת ֵאּלּו ְוֵאּלּו ְּתמּוַרת ֵאּלּו, ֵאּלּו ְּכֶנֶגד ֵאּלּו ְוֵאּלּו ְּכֶנֶגד 

ֵאּלּו, ְוִאם ֵאין ֵאּלּו ֵאין ֵאּלּו, ְוֻכָּלם ֲאדּוִקים ִּבְתִלי ְוַגְלַּגל ָוֵלב׃
ַּגם ֶאת ָּכל ֵחֶפץ, ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים, טֹוב ְלֻעַּמת ָרע ְוָרע ְלֻעַּמת טֹוב, טֹוב 
ִמּטֹוב ְוָרע ֵמָרע, טֹוב ַמְבִחין ָרע ְוָרע ַמְבִחין טֹוב, טֹוב ָּגנּוז ַלּטֹוִבים ְוָרע ָּגנּוז ָלָרִעים.

ְוִחֵּׁשב  ְוֵצֵרף  ְוָיַצר  ְוָחַצב  ְוָחַקק  ְוֵהִבין  ְוָחַקר  ְוָרָאה  ְוִהִּביט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּוְכֶׁשָּבא 
ַבֶּבֶטן  ֶאָּצְרַך  ְּבֶטֶרם  ַהֶּזה  ַהִּמְקָרא  ָעָליו  ְוָקָרא  ַהּכֹל  ֲאדֹון  ָעָליו  ְוִנְגָלה  ְּבָידֹו,  ְוָעְלָתה 
ַּביָי  ְוֶהֱאִמין  ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוָלם,  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְּבִרית  לֹו  ְוָכַרת  אֹוֲהבֹו  ּוְקָראֹו  ְיַדְעִּתיָך, 
ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה, ָּכַרת לֹו ְּבִרית ֵּבין ֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹות ַרְגָליו ְוִהיא ַהִּמיָלה, ּוֵבין ֶעֶׂשר 
לֹו  ְוִגָּלה  ִּבְלׁשֹונֹו  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ָקַׁשר  ַהָּלׁשֹון,  ְוהּוא  ָיָדיו  ֶאְצְּבעֹות 
ֶאת סֹוָדן, ְמָׁשָכן ַּבַּמִים, ְּדָלָקן ָּבֵאׁש, ְרָעָׁשן ָּברּוַח, ֵּבֲעָרן ְּבִׁשְבָעה ּכֹוָכִבים, ְנָהָגן ִּבְׁשֵנים 

ָעָׂשר ַמָּזלֹות.
ֲאִויר ְרָוָיה ְּגִוָּיה, ֶאֶרץ קֹר ּוֶבֶטן, ָׁשַמִים חֹם ָורֹאׁש, ֶזהּו אמ״ש. ַׁשְּבַתאי ַׁשָּבת ּוֶפה, 
ֶצֶדק ֶאָחד ַּבַּׁשָּבת ְוֵעין ָיִמין, ַמְאִּדים ֵׁשִני ַּבַּׁשָּבת ְוֵעין ְׂשמֹאל, ַחָּמה ְׁשִליִׁשי ַּבַּׁשָּבת 
ְוַאף ָיִמין, ֹנַגּה ְרִביִעי ַּבַּׁשָּבת ְוַאף ְׂשמֹאל, ּכֹוָכב ֲחִמיִׁשי ַּבַּׁשָּבת ְוֹאֶזן ָיִמין, ְלָבָנה ִׁשִּׁשי 
ַּבַּׁשָּבת ְוֹאֶזן ְׂשמֹאל, ֶזהּו בג״ד כפר״ת. ְוֵאּלּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמָּזלֹות, ָטֶלה ִניָסן ָּכֵבד, ׁשֹור 
ְּבתּוָלה  ָיִמין,  ּכּוְלָיא  ָאב  ַאְרֵיה  ַהֵּמֶסס,  ַּתּמּוז  ַסְרָטן  ְטחֹול,  ִסיָון  ְּתאֹוִמים  ָמָרה,  ִאָּיר 
ַיד  ִּכְסֵלו  ֶקֶׁשת  ֵקָבה,  ַמְרֶחְׁשָון  ַעְקָרב  ֻקְרְקָבן,  ִּתְׁשֵרי  מֹאְזַנִים  ְׂשמֹאל,  ּכּוְלָיא  ֱאלּול 
ָיִמין, ְּגִדי ֵטֵבת ַיד ְׂשמֹאל, ְּדִלי ְׁשָבט ֶרֶגל ָיִמין, ָּדִגים ֲאָדר ֶרֶגל ְׂשמֹאל, ֶזהּו ה״ו ז״ח 
ט״י ל״ן ס״ע צ״ק. ְׁשֹלָׁשה אֹוְיִבים ֵהם, ָלׁשֹון ָּכֵבד ָמָרה. ְׁשֹלָׁשה אֹוֲהִבים ֵהם, ֵעיַנִים 
ָאְזַנִים ֵלב. ְׁשֹלָׁשה ְמַחִּיים ֵהם, ִׁשַּנִים חֶֹטם ְטחֹול. ְׁשֹלָׁשה ְמִמיִתים ֵהם, ְׁשֵני ְנָקִבים 
טֹובֹות  ְׁשמּועֹות  ָׁשֹלׁש  ָחְטמֹו.  ָאְזָניו  ֵעיָניו  ִּבְרׁשּותֹו,  ֵאיָנם  ְׁשֹלָׁשה  ּוֶפה.  ַּתְחּתֹוִנים 
ַעִין  ָרָעה  ַעִין  נֹוֶאֶפת  ַעִין  ָרעֹות,  ְרִאּיֹות  ָׁשֹלׁש  ְוִקּלּוס.  טֹוָבה  ְׁשמּוָעה  ְּבָרָכה  ְלֹאֶזן, 
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ְמַנֵּדת. ָׁשֹלׁש ְרִאּיֹות טֹובֹות ָלֵעיַנִים, ּבֶֹׁשת ַעִין טֹוָבה ְוַעִין ֶנֱאֶמֶנת. ָׁשֹלׁש ָרעֹות ְלָלׁשֹון, 
ְׁשִתיָקה  ְלָלׁשֹון,  טֹובֹות  ָׁשֹלׁש  ַּבֵּלב.  ְוֶאָחד  ְּבֶפה  ֶאָחד  ְוַהְמַדֵּבר  ְוַהַּמְלִׁשין  ָרע  ִּדּבּור 

ּוְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון ְוִדּבּור ֱאֶמת.

זהר פרשת אמור דף צז

ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם  ְּכִתיב,  ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר  ְּבאֹוְרָחא,  ָאְזֵלי  ֲהוֹו  ִחָּייא  ְוַרִּבי  ַאָּבא  ַרִּבי 
ָהא  ֵליּה,  ָאַמר  ַמְיֵרי.  ָקא  ַמאי  ַהְּתנּוָפה.  עֶֹמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת 
אֹוְקמּוָה ַחְבַרָּיא. ֲאָבל ָּתא ֲחִזי, ִיְׂשָרֵאל ַּכד ֲהוֹו ְּבִמְצַרִים, ֲהוֹו ִּבְרׁשּוָתא ָאֳחָרא, ַוֲהוֹו 
ֲאִחיָדן ִּבְמַסֲאבּוָתא, ְּכִאְּתָתא ָדא ַּכד ִהיא ָיְתָבא ְּביֹוֵמי ִדְמַסֲאבּוָתא. ָּבַתר ְּדִאְתְּגָזרּו, 
ָעאלּו ְּבחּוָלָקא ַקִּדיָׁשא ְּדִאְּקֵרי ְּבִרית. ֵּכיָון ְּדִאְתֲאָחדּו ֵּביּה, ְּפַסק ְמַסֲאבּוָתא ִמַּנְיהּו, 
ְּכִתיב,  ַמה  ִמָּנּה,  ְּדִאְתְּפָסקּו  ָּבַתר  ְמַסֲאבּוָתא.  ְּדֵמי  ִמָּנּה  ָּפְסקּו  ַּכד  ִאְּתָתא  ְּכָדא 
ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים. אּוף ָהָכא, ֵּכיָון ְּדָעאלּו ְּבחּוָלָקא ַקִּדיָׁשא, ָּפְסָקא ְמַסֲאבּו 
ִמַּנְיהּו, ְוָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה חּוְׁשָּבָנא ְלַדְכיּוָתא. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם, 
ָלֶכם ַּדְיָקא, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים, ָלּה ְלַעְצָמּה, אּוף ָהָכא ָלֶכם 
ְלִאְתַחָּבָרא  ְלֵמיֵתי  ּוְלָבַתר  ַקִּדיִׁשין,  ִעָּלִאין  ְּבַמִּיין  ְלִאְתַּדָּכָאה  ְּבִגין  ְוָלָּמה,  ְלַעְצְמֶכם. 
ֶׁשַבע  ָהָכא  אּוף  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  ָּלּה  ְוָסְפָרה  ְּכִתיב  אֹוַרְיֵתיּה.  ּוְלַקָּבָלא  ְּבַמְלָּכא  ֵּביּה 
ַׁשָּבתֹות, ֲאַמאי ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות, ְּבִגין ְלִמְזֵּכי ְלִאְתַדָּכָאה ְּבַמִּיין ְּדַההּוא ָנָהר ְּדָנִגיד ְוָנִפיק 
ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ָּדא  ְוַעל  ִמֵּניּה.  ָנְפקּו  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ָנָהר  ְוַההּוא  ַחִּיים.  ַמִים  ְוִאְּקֵרי 
ַוַּדאי, ְּבִגין ְלִמְזֵּכי ֵּביּה, ְּכָמה ְדִאְּתָתא ַּדְכיּו ִדיָלּה ְּבֵליְלָיא ְלִאְׁשַּתָּמָׁשא ְּבַבְעָלּה. ַּכְך 
ַהַּטל  ּוְבֶרֶדת  ְּכִתיב  ְוָלא  ְּכִתיב,  ַהַּמֲחֶנה  ַעל  ָלְיָלה.  ַהַּמֲחֶנה  ַעל  ַהַּטל  ּוְבֶרֶדת  ְּכִתיב 
ְּדִאְתְקִריאּו  יֹוִמין  ִאּנּון  ַעל  ְנקּוָדה  ֵמַההּוא  ְּדיֹוֵרד  ְּבִגין  ַהַּמֲחֶנה,  ַעל  (ֶאָּלא  ָלְיָלה 
ַמֲחֶנה). ְוֵאיָמַתי ָנַחת ַהאי ַטָּלא, ַּכד ְקִריבּו ִיְׂשָרֵאל ְלטּוָרא ְדִסיַני, ְּכֵדין ָנַחת ַההּוא 
ְוַקִּבילּו  ְּבַמְלָּכא  ֵּביּה  ְוִאְתַחָּברּו  ִמַּנְיהּו,  זּוֲהָמָתן  ְוִאְתַּפְסַקת  ְוִאַּדּכּו,  ִּבְׁשִלימּו,  ַטָּלא 
הֹוְלִכים  ַהְּנָחִלים  ָּכל  ַוַּדאי  ִזְמָנא,  ּוְבַההּוא  אֹוִקיְמָנא.  ָהא  ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶנֶסת  אֹוַרְייָתא, 
ֶאל ַהָּים, ְלִאְתַּדָּכָאה ּוְלִאְסַּתָחָאה, ְוכָֹּלא ִאְתַקָּׁשרּו (ס״א אתקדשו) ְוִאְתַחָּברּו ֵּביּה 
ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ִאּנּון  ָּדא,  חּוְׁשָּבָנא  ָמֵני  ְּדָלא  ַנׁש  ַּבר  ָּכל  ֲחִזי,  ָּתא  ַקִּדיָׁשא.  ְּבַמְלָּכא 
ְּתִמימֹות, ְלִמְזֵּכי ְלַדְכיּוָתא ָדא, ָלא ִאְּקֵרי ָטהֹור, ְוָלאו ִּבְכָלָלא ְדָטהֹור הּוא, ְוָלאו הּוא 
ָלא  ְוחּוְׁשָּבָנא  יֹוָמא,  ְלַהאי  ָטהֹור  ְּדָמֵטי  ּוַמאן  ְּבאֹוַרְיָתא,  חּוָלָקא  ֵליּה  ְלֶמֱהֵוי  ְּכַדאי 
ִאְתֲאִביד ִמֵּניּה, ַּכד ָמֵטי ְלַהאי ֵליְלָיא, ִלָּבֵעי ֵליּה ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַרְיָתא ּוְלִאְתַחָּבָרא ָּבּה, 
ּוְלַנָּטָרא ַּדְכיּו ִעָּלָאה ְּדָמֵטי ֲעֵליּה ְּבַההּוא ֵליְלָיא, ְוִאְתַּדֵּכי. ְואֹוִליְפָנא ְּדאֹוַרְיָתא ְּדָבֵעי 
ֵליּה ְלִמְלֵעי ְּבַהאי ֵליְלָיא אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶּפה, ְּבִגין ְּדִיְתַּדּכּון ַּכֲחָדא ִמַּמּבּוָעא ְּדַנֲחָלא 
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ַּכֲחָדא  ְוִיְׁשַּתְכחּון  ְּבהּו,  ְוִיְתַחֵּבר  ֶׁשִּבְכָתב,  ּתֹוָרה  ֵליֵתי  יֹוָמא  ְּבַהאי  ְלָבַתר  ֲעִמיָקא. 
ְּבִזּוּוָגא ַחד ְלֵעָּלא. ְּכֵדין ַמְכִריֵזי ֲעֵליּה ְוָאְמֵרי, ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי רּוִחי 
ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ְוגֹו׳. ְוַעל ָּדא ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְיֵמי ְּבַהאי 
ִּבְתֵרין  ְוִלְבָנן  ָלן  ַקִּדיָׁשא  ְיֻרָּתא  ְלַאֲחָסָנא  ֵניֵתי  ְוָאְמֵרי,  ְּבאֹוַרְיָתא,  ָלָעאן  ַוֲהוֹו  ֵליְלָיא 
ָעְלִמין. ְוַההּוא ֵליְלָיא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִאְתַעְטַרת ֲעַלְיהּו ְוַאְתָיא ְלִאְזַּדָּוָגא ֵּביּה ְּבַמְלָּכא, 
ְוַתְרַוְיהּו ִמְתַעְּטֵרי ַעל ֵריַׁשְיהּו ְּדִאּנּון ְּדַזָּכִאין ְלָהִכי. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָהִכי ָאַמר, ְּבַׁשְעָּתא 
ְּדִמְתַּכְנֵׁשי ַחְבַרָּיא ְּבַהאי ֵליְלָיא ְלַגֵּביּה, ֵניֵתי ְלַתָּקָנא ַּתְכִׁשיֵטי ַכָּלה, ְּבִגין ְּדִתְׁשְּתַכח 
ְלָמָחר ְּבַתְכִׁשיָטָהא ְוִתּקּוָנָהא ְלַגֵּבי ַמְלָּכא ִּכְדָקא ָיאּות. ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדַחְבַרָּיא, 
ַּכד ִיְתַּבע ַמְלָּכא ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאן ַּתִּקין ַּתְכִׁשיָטָהא ְוַאְנִהיר ִעְטָרָהא ְוַׁשִּוי ִּתּקּוָנָהא. 
חּוָלֵקיהֹון  ַזָּכָאה  ַחְבַרָּיא,  ֶאָּלא  ַכָּלה  ַּתְכִׁשיֵטי  ְלַתָּקָנא  ְּדָיַדע  ַמאן  ְּבָעְלָמא  ָלְך  ְוֵלית 
ַּתְכִׁשיָטָהא  ֵליְלָיא  ְּבַהאי  ְמַתְּקֵני  ַחְבַרָּיא  ֲחִזי,  ָּתא  ְדָאֵתי.  ּוְבָעְלָמא  ֵדין  ְּבָעְלָמא 
ְלַכָּלה, ּוְמַעְּטֵרי ָלּה ְּבִעְטָרָהא ְלַגֵּבי ַמְלָּכא. ּוַמאן ַמְתִקין ֵליּה ְלַמְלָּכא ְּבַהאי ֵליְלָיא, 
ְדָכל  ֲעִמיָקא  ַקִּדיָׁשא  ַנֲהָרא  ְּבַמְטרֹוִניָתא.  ָּבּה  ְלִאְזַּדָּוָגא  ְּבַכָּלה,  ָּבּה  ְלִאְׁשַּתָּכָחא 
ְׁשֹלֹמה  ַּבֶּמֶלְך  ִצּיֹון  ְּבנֹות  ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה  ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  ִעָּלָאה.  ִאָּמא  ַנֲהִרין, 
ְוגֹו׳. ְלָבַתר ְּדַאְתִקיַנת ֵליּה ְלַמְלָּכא, ְוִאְתַעְּטַרת ֵליּה, ַאְתַית ְלַדָּכָאה ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא, 
ּוְלִאּנּון ְּדִמְׁשַּתְּכֵחי ַגָּבּה. ְלַמְלָּכא ַּדֲהָוה ֵליּה ַּבר ְיִחיָדאי, ָאָתא ְלַזָּוָגא ֵליּה ְּבַמְטרֹוִניָתא 
ִעָּלָאה, ַמאי ַעְבַדת ִאֵּמיּה ָּכל ַההּוא ֵליְלָיא, ָעאַלת ְלֵבי ְגִניָזָהא, ַאִּפיַקת ֲעָטָרה ִעָּלָאה 
ְוַאְלִּביַׁשת  ְּדַמְלכּו  ְלבּוִׁשין  ַאִּפיַקת  ֵליּה.  ְוִאְתַעְּטָרא  ַסֲחָרָנָהא,  ְיָקר  ַאְבֵני  ְּבִׁשְבִעים 
עּוֵליְמָתָהא  ָחַמאת  ַכָּלה,  ְלֵבי  ָעאַלת  ְלָבַתר  ְדַמְלִכין.  ְּבִתּקּוֵני  ֵליּה  ְוַאְתְקַנת  ֵליּה, 
ַאְתְקֵנית  ָהא  לֹון,  ָאְמָרה  ָלּה.  ְלַתָּקָנא  ַּתְכִׁשיָטָהא  ְלבּוָׁשָהא  ִעְטָרָהא  ְמַתְּקֵני  ְּדָקא 
ֵּבי ְטִביָלה, ֲאַתר ְּדַמִּיין ָנְבִעין, ְוָכל ֵריִחין ּובּוְסִמין ָסֳחָרֵני ִאּנּון ַמִּיין, ְלַדָּכָאה ְלַכָּלִתי, 
ֵליֵתי ַּכָּלִתי ַמְטרֹוִניָתא ִדְבִרי ְועּוֵליְמָתָהא, ְוִיְתַּדּכּון ְּבַההּוא ֲאַתר ְּדַאְתְקֵנית ְּבַההּוא 
ֵּבי ְטִביָלה ְּדַמִּיין ָנְבִעין ְּדִעִּמי. ְלָבַתר ַּתִּקינּו ָלּה ְּבַתְכִׁשיָטָהא, ַאְלִּביׁשּו ָלּה ְלבּוָׁשָהא, 
ֵהיָכָלא  ְוַתִּקין  ְּבַמְטרֹוִניָתא,  ְלִאְזַּדָּוָגא  ְּבִרי  ֵייֵתי  ַּכד  ְלָמָחר  ְּבִעְטָרָהא.  ָלּה  ַאֲעָטרּו 
ְלֻכְּלהּו, ְוִיְׁשְּתַכח ְמדֹוֵריּה ְּבכּו ַּכֲחָדא. ַּכְך ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ּוַמְטרֹוִניָתא ְוַחְבַרָּיא ְּכַהאי 
ְוַחְבַרָּיא  ּוַמְטרֹוִניָתא  ִעָּלָאה  ְּדַמְלָּכא  ִאְׁשְּתַכח  ּכָֹּלא.  ִּדְמַתְּקַנת  ִעָּלָאה  ְוִאָּמא  ַּגְווָנא. 
ְמדֹוֵריהֹון ַּכֲחָדא ְוָלא ִמְתָּפְרִׁשין ְלָעְלִמין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְיָי ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶלָך ְוגֹו׳ 
הֹוֵלְך ָּתִמים ּופֹוֵעל ֶצֶדק. ַמאן הּוא, ֶאָּלא ִאֵּלין ִאּנּון ִּדְמַתְּקֵני ְלַמְטרֹוִניָתא ְּבַתְכִׁשיָטָהא 
ִּבְלבּוָׁשָהא ְּבִעְטָרָהא, ְוָכל ַחד ּפֹוֵעל ֶצֶדק ִאְּקֵרי. ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, ִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא 
חּוָלֵקיהֹון ְּדִאּנּון ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְיָתא,  ַזָּכָאה  ְּבָעְלָמא ֶאָּלא ְלִמְׁשַמע ִמִּלין ִאֵּלין ַּדי. 
ְוָיְדִעין אֹוְרחֹוי ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ִּדְרעּוָתא ִּדְלהֹון ְּבאֹוַרְיָתא, ֲעַלְייהּו ְּכִתיב ִּכי ִבי ָחַׁשק 

ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ּוְכִתיב ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו.



תיקון ליל שבועות – קבלה פד

זהר פרשת בראשית דף ח

ְּדָתִניָנן  ְּבַבֲעָלּה.  ִאְתַחְּבַרת  ְּדַכָּלה  ְּבֵליְלָיא  ְּבאֹוַרְיָתא  ְוָלֵעי  ָיִתיב  ֲהָוה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ִאְזַּדְמַנת  ְדַכָּלה  ֵליְלָיא  ְּבַהִהיא  ִאְצְטִריכּו  ְדַכָּלה  ֵהיָכָלא  ִּדְבֵני  ַחְבַרָּיא  ִאּנּון  ָּכל 
ְלֶמֱהֵוי ְליֹוָמא ָאֳחָרא ּגֹו חּוָּפה ְּבַבֲעָלּה ְלֶמֱהֵוי ִעָּמּה ָּכל ַההּוא ֵליְלָיא, ּוְלֶמֱחֵדי ִעָּמּה 
ְּבִתּקּוָנָהא ְּדִאיִהי ִאְתַּתָּקַנת ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַרְיָתא ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאים ּוִמְּנִביִאים ִלְכתּוִבים 
ְוַתְכִׁשיָטָהא.  ִּדיָלּה  ִּתּקּוִנין  ִאּנּון  ְּדִאֵּלין  ְּבִגין  ְּדָחְכְמָתא.  ּוְבָרִזין  ִּדְקָרֵאי  ּוִבְדָרׁשֹות 
ְוִאיִהי ְועּוֵלְמָתָהא ָעאַלת ְוָקְיַמת ַעל ֵריֵׁשיהֹון ְוִאְתַּתָּקַנת ְּבהּו ְוָחְדָאה ְּבהּו ָּכל ַההּוא 
ֵליְלָיא. ּוְליֹוָמא ָאֳחָרא ָלא ָעאָלה ְלחּוָּפה ֶאָּלא ַּבֲהַדְיהּו. ְוִאֵּלין ִאְּקרּון ְּבֵני חּוָּפָתא. 
לֹון  ּוְמַעֵּטר  לֹון  ּוְמָבֵרְך  ֲעַלְיהּו  ָׁשִאיל  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ְלחּוָּפָתא  ְּדָעאַלת  ְוֵכיָון 
ְּבִרָּנה  ְמַרְּנִנין  ַחְבַרָּיא  ְוֻכְּלהּו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַוֲהָוה  חּוַלְקהֹון.  ַזָּכָאה  ְדַכָּלה.  ְּבִעְטָרָהא 
ְדאֹוַרְיָתא ּוְמַחְּדִׁשין ִמִּלין ְּדאֹוַרְיָתא ָּכל ַחד ְוַחד ִמַּנְיהּו. ַוֲהָוה ָחֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָכל 
ְׁשָאר ַחְבַרָּיא. ָאַמר לֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּבַני ַזָּכָאה חּוַלְקכֹון ְּבִגין ִּדְלָמָחר ָלא ֵתיעּול ַּכָּלה 
ְלחּוָּפה ֶאָּלא ַּבֲהַדְיכּו. ְּבִגין ְּדֻכְּלהּו ִּדְמַתְּקִנין ִּתּקּוָנָהא ְּבַהאי ֵליְלָיא ְוָחְדָאן ָּבּה ֻּכְּלהֹון 
ְּבִׁשְבִעין  לֹון  ְמָבֵרְך  הּוא  ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא  ְדדּוְכָרַנָּיא  ְּבִסְפָרא  ּוְכִתיִבין  ְרִׁשיִמין  ְיהֹון 

ִּבְרָכָאן ְוִעְטִרין ְּדָעְלָמא ִעָּלָאה׃
אֹוִקיְמָנא  ָהא  ָדא  ְקָרא  ְוגֹו׳.  ֵאל  ְּכבֹוד  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּפַתח 
ִאְתַּתָּקַנת  ְדָמָחר  ְּביֹוָמא  ְלחּוָּפה  ְלֵמיַעל  ִאְּתָעַרת  ְּדַכָּלה  ָדא  ְּבִזְמָנא  ֲאָבל  ֵליּה. 
ָחְדַאת  ְוִאיִהי  ֵליְלָיא  ַהִהיא  ָּכל  ִעָּמּה  ְּדָחְדָאן  ַחְבַרָּיא  ַּבֲהֵדי  ְּבִקיׁשּוָטָהא  ְוִאְתְנִהיַרת 
ִעְּמהֹון. ּוְביֹוָמא ְדָמָחר ַּכָּמה אּוְכלּוִסין ּוַמִּׁשְרָין ִמְתַּכְנִׁשין ַּבֲהָדּה. ְוִאיִהי ְוֻכְּלהּו ְמַחָּכאן 
ְלָכל ַחד ְוַחד ְּדַתִּקינּו ָלּה ְּבַהאי ֵליְלָיא. ֵּכיָון ְּדִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא ְוִאיִהי ָחַמאת ְלַבְעָלּה 
ְמַסְּפִרים  ְלחּוָּפה.  ְּדָעאל  ָחָתן  ָּדא  ַהָּׁשַמִים  ֵאל.  ְּכבֹוד  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  ְּכִתיב,  ַמה 
ּוְמַנֲהִרין ְּכזֹוֲהָרא ְדַסִּפיר, ְּדָנִהיר ְוָזִהיר ִמְּסָיֵפי ָעְלָמא ְוַעד ְסָיֵפי ָעְלָמא. ְּכבֹוד ֵאל, ָּדא 
ְּכבֹוד ַּכָּלה ְּדִאְּקֵרי ֵאל, ִּדְכִתיב, ֵאל זֹוֵעם ְּבָכל יֹום. ְּבָכל יֹוֵמי ַׁשָּתא ִאְּקֵרי ֵאל, ְוַהְׁשָּתא 
ְּדָעאַלת ְלחּוָּפה ִאְּקֵרי ָּכבֹוד ְוִאְּקֵרי ֵאל. ְיָקר ַעל ְיָקר, ְנִהירּו ַעל ְנִהירּו, ְוָׁשְלָטָנא ַעל 
ָׁשְלָטָנא. ְּכֵדין ְּבַהִהיא ַׁשְעָּתא ְּדָׁשַמִים ָעאל ְלחּוָּפה ְוָאֵתי ְוָנִהיר ָלּה, ָּכל ִאּנּון ַחְבַרָּיא 
ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  ַּתָּמן,  ִּבְׁשָמָהן  ִאְתְּפָרׁשּו  ֻּכְּלהּו  ָלּה  ְּדַאְתִקינּו 
ָהָרִקיַע. ַמֲעֵׂשה ָיָדיו, ִאֵּלין ִאּנּון ָמאֵרי ְקָיָמא ּוְבִרית ִאְּקרּון ַמֲעֵׂשה ָיָדיו, ְּכָמא ְדַאְּת 

ָאֵמר ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ָּדא ְּבִרית ַקָּיָמא ַּדֲחִתים ְּבִבְׂשָרא ְּדַבר ַנׁש.



פהתיקון ליל שבועות – סדר תרי״ג מצוות

סדר תרי״ג מצוות
וצריך לומר התרי"ג מצוות בכוונה לשמור ולעשות ולקיים ואז הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה

א) ִמְצַות ִּפְרָיה ְוִרְבָיה.

ב) ִמְצַות ִמיָלה.

ג) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ִּגיד ַהָּנֶׁשה.

ד) ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש.

ה) ִמְצַות ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן.

ו) ִמְצַות ֲאִכיַלת ְּבַׂשר ַהֶּפַסח ְּבֵליל ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ּבֹו.
ז) ִמְצַות ַהְׁשָּבַתת ָחֵמץ.

ח) ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ט) ִמְצַות ִקּדּוׁש ְּבכֹורֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

י) ִמְצַות ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.

יא) ִמְצַות ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור.

יב) ִמְצַות ֲעִריַפת ֶּפֶטר ֲחמֹור.

יג) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ַהֶּפַסח ָנא ּוְמֻבָּׁשל.

יד) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִתיר ְּבַׂשר ַהֶּפַסח ַעד ּבֶֹקר.

טו) ֶׁשּלֹא ִיָּמֵצא ָחֵמץ ִּבְרׁשּוֵתנּו ַּבֶּפַסח.

טז) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָחֵמץ.

יז) ֶׁשּלֹא ְלַהֲאִכיל ִמן ַהֶּפַסח ְלִיְׂשָרֵאל מּוָמר.

יח) ֶׁשּלֹא ְלַהֲאִכיל ִמן ַהֶּפַסח ְלֵגר ּתֹוָׁשב.

יט) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִציא ִמְּבַׂשר ַהֶּפַסח חּוָצה.

כ) ֶׁשּלֹא ִלְׁשּבֹור ֶעֶצם ִמן ַהֶּפַסח.

כא) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ָעֵרל ִמן ַהֶּפַסח.

כב) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַּבֶּפַסח.

כג) ֶׁשּלֹא ֵיָרֶאה ָלנּו ָחֵמץ ַּבֶּפַסח.

כד) ֶׁשּלֹא ָלֵצאת ְּבַׁשָּבת חּוץ ַלְּתחּום.

כה) ִמְצַות ַהֲאָמָנה ִּבְמִציאּות ַהֵּׁשם.

כו) ִמְצַות ִקּדּוׁש ַׁשָּבת ִּבְדָבִרים.

כז) ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם.

כח) ֶׁשּלֹא ַנֲאִמין ֶּבֱאלֹוַּה ִּבְלִּתי ַהֵּׁשם ְלַבּדֹו.

כט) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל.

ל) ֶׁשּלֹא ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.

ֶּׁשַּדְרָּכּה  ְּבַמה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעבֹוד  ֶׁשּלֹא  לא) 

ְלֵהָעֵבד.
לב) ֶׁשּלֹא ִלָּׁשַבע ַלָּׁשְוא.

לג) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת.

לד) ֶׁשּלֹא ַלֲהרֹוג ָנִקי.

לה) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֵאֶׁשת ִאיׁש.

לו) ֶׁשּלֹא ִלְגנֹוב ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל.

לז) ֶׁשּלֹא ְלָהִעיד ֶׁשֶקר.

לח) ֶׁשּלֹא ַלֲחמֹוד.

לט) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות צּוַרת ָאָדם ֲאִפּלּו ְלנֹוי.

מ) ֶׁשּלֹא ִלְבנֹות ַאְבֵני ָגִזית ַּבִּמְזֵּבַח.

מא) ֶׁשּלֹא ִלְפסֹוַע ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

מב) ִמְצַות ִּדין ֶעֶבד ִעְבִרי.

מג) ִמְצַות ִיעּוד ֶׁשל ָאָמה ָהִעְבִרָּיה.

ַמד) ִמְצַות ִּפְדיֹון ָאָמה ִעְבִרָּיה.

ָמה) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ַלֲהרֹוג ְּבֶחֶנק ַהְמֻחָּיב.

מו) ִמְצַות ִּדיֵני ְקָנסֹות.

מז) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ַלֲהרֹוג ְּבַסִיף ַהְמֻחָּיב.

מח) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ִּדין ְּבֵהָמה ֶׁשִהִּזיָקה ֶׁשּלֹא 

ְכַדְרָּכּה.
מט) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִנְזֵקי ַהּבֹור.

נ) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ַּגָּנב ְּבַתְׁשלּוִמים אֹו ְּבִמיָתה.

נא) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִנְזֵקי ַמְבֶעה.

נב) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִנְזֵקי ָהֵאׁש.

נג) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין ׁשֹוֵמר ִחָּנם.
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נד) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין טֹוֵען ְוִנְטָען.

נה) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין נֹוֵׂשא ָׂשָכר ְוׂשֹוֵכר.

נו) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין ַהּׁשֹוֵאל.

נז) ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין ַהְמֻפָּתה.

נח) ֶׁשּלֹא ִלְמּכֹור ָאָמה ָהִעְבִרָּיה ַהּקֹוֶנה אֹוָתּה ִמַּיד 

ָהָאב.
נט) ֶׁשּלֹא ִלְגרֹוַע ְׁשֵאר ְּכסּות ְועֹוָנה.

ס) ֶׁשּלֹא ְלַהּכֹות ָאב ָוֵאם.

סא) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ׁשֹור ַהִּנְסָקל.

סב) ֶׁשּלֹא ְלַחּיֹות ְמַכֵּׁשף.

סג) ֶׁשּלֹא ְלהֹונֹות ַהֵּגר ִּבְדָבִרים.

סד) ֶׁשּלֹא ְלהֹונֹות ַהֵּגר ְּבָממֹון.

סה) ֶׁשּלֹא ְלַעּנֹות ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות.

סו) ִמְצַות ַהְלָוָאה ֶלָעִני.

סז) ִמְצַות ַהָּטָיה ַאֲחֵרי ַרִּבים.

סח) ִמְצַות ֵּפרּוק ַמָּׂשא.

סט) ִמְצַות ְׁשִמַּטת ַקְרָקעֹות.

ע) ִמְצַות ְׁשִביָתה ְּבַׁשָּבת.

עא) ִמְצַות ֲחִגיָגה ָּבְרָגִלים.

עב) ִמְצַות ֲהָבַאת ִּבּכּוִרים.

עג) ֶׁשּלֹא ִיְתַּבע חֹוב ֵמָעִני ֶׁשֵאין לֹו ַמה ִּלְפרֹוַע.

ה ַלַּמְלֶוה ְּבִרִּבית. עד) ֶׁשּלֹא ָיִׁשית ָיד ֵּבין ֹלֶוָ

עה) ֶׁשּלֹא ְלַקֵּלל ַהַּדָּין.

עו) ָלאו ְּדִבְרַּכת ַהֵּׁשם.

עז) ֶׁשּלֹא ְלַקֵּלל ַהָּנִׂשיא.

עח) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִּדים ֻחֵּקי ַהְּתבּואֹות.

עט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְטֵרָפה.

פ) ֶׁשּלֹא ִלְׁשמֹוַע ַטֲעַנת ַּבַעל ִּדין ֶׁשּלֹא ִּבְפֵני ַּבַעל 

ִּדינֹו.
פא) ֶׁשּלֹא ָיִעיד ַּבַעל ֲעֵבָרה.

פב) ֶׁשּלֹא ִלְנטֹות ַאֲחֵרי ַרִּבים ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות ִּבְׁשִביל 

ֶאָחד.
פג) ֶׁשּלֹא ְיַלֵּמד חֹוָבה ִמי ֶׁשִּלֵּמד ְזכּות ְּתִחָּלה ְּבִדיֵני 

ְנָפׁשֹות.
פד) ֶׁשּלֹא ְלַרֵחם ַעל ָעִני ַּבִּדין.

פה) ֶׁשּלֹא ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט חֹוֵטא ִמְּפֵני ִרְׁשעֹו.

פו) ֶׁשּלֹא ַלְחּתֹוְך ַהִּדין ְּבֹאֶמד ַהַּדַעת.

פז) ֶׁשּלֹא ִלַּקח ׁשַֹחד.

פח) ֶׁשּלֹא ִלָּׁשַבע ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה.

פט) ֶׁשּלֹא ְלַהִּדיַח ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה.

צ) ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵחט ֶׂשה ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן 

ְּבעֹוד ֶׁשֶהָחֵמץ ִּבְרׁשּוֵתנּו.
צא) ֶׁשּלֹא ַיִּניַח ֵאימּוֵרי ַהֶּפַסח ִלָּפֵסל ְּבִליָנה.

צב) ֶׁשּלֹא ְלַבֵּׁשל ָּבָׂשר ֶּבָחָלב.

ֶׁשּלֹא ִלְכרֹות ְּבִרית ְלִׁשְבַעת ֲעָמִמים ְוֵכן ְלָכל  צג) 

עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.
צד) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִׁשיב עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבַאְרֵצנּו.

צה) ִמְצַות ִּבְנַין ֵּבית ַהְּבִחיָרה.

צו) ִמְצַות ִסּדּור ֶלֶחם ַהָּפִנים ּוְלבֹוָנה ַזָּכה ִלְפֵני ְיָי 

ְּבָכל ַׁשָּבת.
צז) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִציא ַּבֵּדי ָהָארֹון ִמֶּמּנּו.

צח) ִמְצַות ֲעִריַכת ֵנרֹות ַּבִּמְקָּדׁש.

צט) ִמְצַות ְלִביַׁשת ִּבְגֵדי כֲֹהִנים.

ק) ִמְצַות ֲאִכיַלת ְּבַׂשר ַחָּטאת ְוָאָׁשם.

קא) ִמְצַות ַהְקָטַרת ְקטֶֹרת.

קב) ֶׁשּלֹא ִיַּזח ַהחֶֹׁשן ֵמַעל ָהֵאפֹוד.

קג) ֶׁשּלֹא ִלְקרֹוַע ַהְּמִעיל ֶׁשל ּכֲֹהִנים.

קד) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ָזר ְּבַׂשר ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים.

קה) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִטיר ּוְלַהְקִריב ַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב (חּוץ 

ִמן ַהְּקטֶֹרת).
קו) ִמְצַות ְנִתיַנת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַּבָּׁשָנה.
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קז) ִמְצַות ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִלְפֵני ֲעבֹוָדה.

קח) ִמְצַות ְמִׁשיַחת ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים ּוְמָלִכים ְּבֶׁשֶמן 

ַהִּמְׁשָחה.
קט) ִמְצַות ְׁשִביַתת ָהָאֶרץ ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה.

קי) ֶׁשּלֹא ָיסּוְך ָזר ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה.

קיא) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְּבַמְתּכֶֹנת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה.

קיב) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְּבַמְתּכֶֹנת ַהְּקטֶֹרת.

קיג) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ִּתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה ָזָרה.

קיד) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ֶּבָחָלב.

קטו) ֶׁשּלֹא ַיֲעׂשּו ֵּבית ִּדין ִמְׁשַּפט ָמֶות ְּבַׁשָּבת.

קטז) ִמְצַות ַמֲעֵׂשה ָהעֹוָלה.

קיז) ִמְצַות ָקְרַּבן ִמְנָחה.

קיח) ִמְצַות ְמִליַחת ַהָּקְרָּבן.

קיט) ִמְצַות ָקְרַּבן ֵּבית ִּדין ֶׁשָּטעּו ְּבהֹוָרָאה.

קכ) ִמְצַות ָקְרַּבן ַחָּטאת ְלָיִחיד ֶׁשָּׁשַגג ְּבִמְצַות לֹא 

ַתֲעֶׂשה ֶׁשַחָּיִבין ָעֶליָה ָּכֵרת.
קכא) ִמְצַות ֵעדּות.

קכב) ִמְצַות ָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד.

אֹו  ַהְּתרּוָמה  ִמן  ְלאֹוֵכל  חֶֹמׁש  ּתֹוֶסֶפת  ִמְצַות  קכג) 

מֹוֵעל ָּבּה.
קכד) ִמְצַות ָקְרַּבן ָאָׁשם ָּתלּוי.

קכה) ִמְצַות ָקְרַּבן ָאָׁשם ַוַּדאי.

קכו) ִמְצַות ֲהָׁשַבת ַהָּגֵזל.

קכז) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְׂשאֹור אֹו ְּדַבׁש.

קכח) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְּבלֹא ֶמַלח.

קכט) ֶׁשּלֹא ְלַהְבִּדיל ְּבַחַּטאת ָהעֹוף.

קל) ֶׁשּלֹא ִלֵּתן ֶׁשֶמן ַזִית ְּבִמְנַחת חֹוֵטא.

קלא) ֶׁשּלֹא ִלֵּתן ְלבֹוָנה ְּבִמְנַחת חֹוֵטא.

קלב) ִמְצַות ֲהָרַמת ַהֶּדֶׁשן.

קלג) ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבָכל יֹום.

קלד) ִמְצַות ֲאִכיַלת ְׁשָיֵרי ְמָנחֹות.

קלה) ִמְצַות ָקְרַּבן ִמְנָחה ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבָכל יֹום.

קלו) ִמְצַות ַמֲעֵׂשה ַהַחָּטאת.

קלז) ִמְצַות ַמֲעֵׂשה ָהָאָׁשם.

ָקַלח) ִמְצַות ַמֲעֵׂשה ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים.

קלט) ִמְצַות ְׂשֵרַפת נֹוַתר ַהֳּקָדִׁשים.

קמ) ִמְצַות ְׂשֵרַפת ְּבַׂשר קֶֹדׁש ֶׁשִּנְטָמא.

קמא) ֶׁשּלֹא ְלַכּבֹות ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח.

קמב) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְׁשָיֵרי ְמָנחֹות ָחֵמץ.

קמג) ֶׁשּלֹא ֵתָאֵכל ִמְנַחת ּכֵֹהן.

קמד) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ִמְּבַׂשר ַחָּטאת ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְפִנים.

(ְוהּוא  ַהּתֹוָדה  ָקְרַּבן  ִמְּבַׂשר  ְלהֹוִתיר  ֶׁשּלֹא  קמה) 

ַהִּדין ִלְׁשָאר ָקָדִׁשים).
קמו) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ִּפּגּול.

קמז) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְּבַׂשר ָקָדִׁשים ֶׁשִּנְטָמא.

קמח) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ֵחֶלב.

קמט) ֶׁשּלֹא נֹאַכל ַּדם ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף.

קנ) ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ְּבֵהָמה ְוַחָּיה.

קנא) ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ָדִגים.

קנב) ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ֲחָגִבים.

קנג) ִמְצַות ֻטְמַאת ְׁשמֹוָנה ְׁשָרִצים.

קנד) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ֳאָכִלים.

קנה) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ְנֵבָלה.

קנו) ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ַהּכֲֹהִנים ַלִּמְקָּדׁש ְמֻגְּדֵלי ֵׂשָער.

קנז) ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ַהּכֲֹהִנים ַלִּמְקָּדׁש ְקרּוֵעי ְבָגִדים.

ִּבְׁשַעת  ַהִּמְקָּדׁש  ִמן  ַהּכֲֹהִנים  ֵיְצאּו  ֶׁשּלֹא  קנח) 

ֲעבֹוָדה.
ֶׁשּלֹא  ְוֵכן  ַּבִּמְקָּדׁש  ַיִין  ְׁשתּוֵיי  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשּלֹא  קנט) 

יֹוֶרה ָׁשתּוי.
קס) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ְטֵמָאה.

קסא) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ָּדג ָטֵמא.

קסב) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול עֹוף ָטֵמא.
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קסג) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ֶׁשֶרץ ָהָאֶרץ.

ַהּנֹוָלִדים  ַּדִּקים  ְׁשָרִצים  ִמיֵני  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  קסד) 

ַּבְּזָרִעים ּוַבֵּפרֹות.
קסה) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ִמֶּׁשֶרץ ַהַּמִים.

ִמן  ַהִּמְתַהִּוים  ַהְּׁשָרִצים  ִמן  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  קסו) 

ָהִעּפּוׁש.
קסז) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת יֹוֶלֶדת.

קסח) ִמְצַות ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת.

קסט) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ְמצָֹרע.

ְוָכל  ּוְפִריָמה  ִּבְקִריָעה  ְמצָֹרע  ַהְנָהַגת  ִמְצַות  קע) 

ְמַטְּמֵאי ָאָדם ְצִריִכין ְלהֹוִדיַע ֶׁשֵהן ְטֵמִאין.
קעא) ִמְצַות ִעְנַין ִנְגֵעי ְבָגִדים.

קעב) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ָטֵמא ִמן ַהֳּקָדִׁשים.

קעג) ֶׁשּלֹא ְלַגֵּלַח ְׂשַער ַהֶּנֶתק.

ְּבִמיִנים  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהָּצַרַעת  ִמן  ַהָּטֳהָרה  ִמְצַות  קעד) 

ְידּוִעים.
קעה) ִמְצַות ִּתְגַלַחת ְמצָֹרע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי.

קעו) ִמְצַות ְטִביָלה ַלְּטֵמִאים.

קעז) ִמְצַות ָקְרַּבן ְמצָֹרע ְּכֶׁשִּיְתַרֵּפא ִמָּצַרְעּתֹו.

קעח) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ַּבִית ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ֶנַגע.

קעט) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ָזב ִלְהיֹות ָטֵמא ּוְמַטֵּמא.

קפ) ִמְצַות ָקְרַּבן ָזב ְּכֶׁשִּיְטַהר ִמּזֹובֹו.

ָטֵמא  ֶׁשהּוא  ֶזַרע  ִׁשְכַבת  ֻטְמַאת  ִעְנַין  ִמְצַות  קפא) 

ּוְמַטֵּמא.
קפב) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ִנָּדה ֶׁשְּטֵמָאה ּוְמַטְּמָאה.

קפג) ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ָזָבה ֶׁשְּטֵמָאה ּוְמַטְּמָאה.

קפד) ִמְצַות ָקְרַּבן ָזָבה ְּכֶׁשִּתְטַהר מזוָבּה.

קפה) ִמְצַות ֲעבֹוַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים.

קפו) ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם.

ְוָכל  ַּבִּמְקָּדׁש  ֵעת  ְּבָכל  ַהּכֲֹהִנים  ִיָּכְנסּו  ֶׁשּלֹא  קפז) 

ֶׁשֵּכן ָזִרים.

קפח) ֶׁשּלֹא ִלְׁשחֹוט ָקָדִׁשים חּוץ ָלֲעָזָרה.

ָהֲעָריֹות (ֲאִפּלּו  ִמָּכל  ְלַאַחת  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשּלֹא  קפט) 

ְּבלֹא ִביָאה).
קצ) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ָאב.

קצא) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֵאם.

ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָאב  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ְלַגּלֹות  ֶׁשּלֹא  קצב) 

ֶׁשֵאיָנּה ִאּמֹו.
ֶׁשִהיא  ַצד  ְּבָכל  ֲאחֹותֹו  ֶעְרַות  ְלַגּלֹות  ֶׁשּלֹא  קצג) 

ֲאחֹותֹו.
קצד) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ַּבת ַהֵּבן.

קצה) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ַּבת ַהַּבת.

קצו) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ַהַּבת.

קצז) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ִמן ָהָאב ְוִהיא ַּבת 

ֵאֶׁשת ָאִביו.
קצח) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹות ָאב.

קצט) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹות ֵאם.

ר) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ֶעְרַות ֲאִחי ָהָאב.

רא) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ֵאֶׁשת ֲאִחי ָהָאב.

רב) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ֵאֶׁשת ַהֵּבן.

רג) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ֵאֶׁשת ָאח.

רד) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ִאָּׁשה ּוִבָּתּה.

רה) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוַבת ְּבָנּה.

רו) ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוַבת ִּבָּתּה.

רז) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ֵמַחִּיים.

רח) ֶׁשּלֹא ָלבֹוא ַעל ִאָּׁשה ִנָּדה.

רט) ֶׁשּלֹא ִלֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלֹּמֶלְך.

רי) ֶׁשּלֹא ִלְׁשַּכב ִעם ַהְּזָכִרים.

ריא) ֶׁשּלֹא ִלְׁשַּכב ִעם ְּבֵהָמה.

ריב) ֶׁשּלֹא ִתְׁשַּכְבָנה ַהָּנִׁשים ִעם ַהְּבֵהמֹות.

ריג) ִמְצַות ִיְרַאת ָאב ָוֵאם.

ריד) ִמְצַות ֵּפָאה.
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רטו) ִמְצַות ֶלֶקט.

רטז) ִמְצַות ַהָּנַחת עֹוְללֹות ַהֶּכֶרם.

ריז) ִמְצַות ַהָּנַחת ֶּפֶרט ַהֶּכֶרם.

ריח) ִמְצַות ׁשֹוֵפט ֶׁשִּיְׁשּפֹוט ְּבֶצֶדק.

ריט) ִמְצַות ּתֹוֵכָחה ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג ַּכּׁשּוָרה.

רכ) ִמְצַות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל.

רכא) ִמְצַות ֶנַטע ְרָבִעי.

רכב) ִמְצַות ְלִיְרָאה ִמן ַהִּמְקָּדׁש.

רכג) ִמְצַות ְּכבֹוד ֲחָכִמים.

רכד) ִמְצַות ִצּדּוק ַהּמֹאְזַנִים ְוַהִּמְׁשָקִלים ְוַהִּמּדֹות.

רכה) ִמְצַות ֶׁשִּיְׂשְרפּו ִמי ֶׁשִּיְתַחֵּיב ְׂשֵרָפה.

רכו) ֶׁשּלֹא ִלְפנֹות ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבַמֲחָׁשָבה ְולֹא 

ְבִּדּבּור ְולֹא ֲאִפּלּו ְּבַהָּבָטה.
ְולֹא  ְלַעְצמֹו  לֹא  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  רכז) 

ְלזּוָלתֹו.
רכח) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול נֹוָתר.

רכט) ֶׁשּלֹא ְלַכּלֹות ַהֵּפָאה ַּבָּׂשֶדה.

רל) ֶׁשּלֹא ָלַקַחת ִׁשֳּבִלים ַהּנֹוְפִלים ִּבְׁשַעת ַהָּקִציר.

רלא) ֶׁשּלֹא ְלַכּלֹות עֹוְללֹות ַהֶּכֶרם.

רלב) ֶׁשּלֹא ִלְלקֹוט ֶּפֶרט ַהֶּכֶרם.

רלג) ֶׁשּלֹא ִלְגנֹוב ׁשּום ֵחֶפץ אֹו ָממֹון.

רלד) ֶׁשּלֹא ְיַכֵחׁש ַעל ָממֹון ֶׁשֵּיׁש ֵמַאֵחר ְּבָידֹו.

רלה) ֶׁשּלֹא ִלָּׁשַבע ַעל ְּכִפיַרת ָממֹון.

רלו) ֶׁשּלֹא ִלָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר.

רלז) ֶׁשּלֹא ַלֲעׁשֹוק.

רלח) ֶׁשּלֹא ִלְגזֹול.

רלט) ֶׁשּלֹא ְלַאֵחר ְׂשַכר ָׂשִכיר.

רמ) ֶׁשּלֹא ְלַקֵּלל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵּבין ִאיׁש ֵּבין ִאָּׁשה.

רמא) ֶׁשּלֹא ְלַהְכִׁשיל ָּתם ַּבֶּדֶרְך.

רמב) ֶׁשּלֹא ְלַעֵּות ַהִּמְׁשָּפט.

רמג) ֶׁשּלֹא ְלַכֵּבד ָּגדֹול ַּבִּדין.

רמד) ֶׁשּלֹא ְלַרֵּגל.

רמה) ֶׁשּלֹא ַלֲעמֹוד ַעל ַּדם ֵרִעים.

רמו) ֶׁשּלֹא ִלְׂשנֹוא ָאח.

רמז) ֶׁשּלֹא ְלַהְלִּבין ְּפֵני ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל.

רמח) ֶׁשּלֹא ִלְנקֹום.

רמט) ֶׁשּלֹא ִלְנטֹור.

רנ) ֶׁשּלֹא ְלַהְרִּביַע ְּבֵהָמה ִמין ִעם ֶׁשֵאינֹו ִמינֹו.

רנא) ֶׁשּלֹא ִלְזרֹוַע ִּכְלֵאי ְזָרִעים ְולֹא ְלַהְרִּכיב ִאיָלן 

ְּבׁשּום ָמקֹום.
רנב) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ָעְרָלה.

רנג) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְּכֶדֶרְך זֹוֵלל ְוסֹוֵבא.

רנד) ֶׁשּלֹא ְלַנֵחׁש.

רנה) ֶׁשּלֹא ְלעֹוֵנן.

רנו) ֶׁשּלֹא ְלַהִּקיף ְּפַאת ָהרֹאׁש.

רנז) ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִחית ְּפַאת ָזָקן.

רנח) ֶׁשּלֹא ִלְכּתֹוב ִּבְבָׂשרֹו ְּכֹתֶבת ַקֲעַקע.

רנט) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשה אֹוב.

רס) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשה ִיְּדעֹוִני.

רסא) ֶׁשּלֹא ְלהֹונֹות ַּבִּמּדֹות ְוָכל ַהִּמּדֹות ִּבְכָלל.

רסב) ֶׁשּלֹא ְלַקֵּלל ָאב ָוֵאם.

רסג) ֶׁשּלֹא ָלֶלֶכת ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים.

ִלְקרֹוֵביֶהם  ַהּכֲֹהִנים  ֻטְמַאת  ִעְנַין  ִמְצַות  רסד) 

ַעל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּיְתַאְּבלּו  ּוִבְכָלָלּה 
ִׁשָּׁשה ִמְּקרֹוֵביֶהם ַהְידּוִעים.

רסה) ִמְצַות ִקּדּוׁש ֶזַרע ַאֲהרֹן.

רסו) ִמְצַות ּכֵֹהן ָּגדֹול ִלָּׂשא ַנֲעָרה ְבתּוָלה.

רסז) ִמְצַות ַהָּקְרָּבן ִלְהיֹות ָּתִמים.

רסח) ִמְצַות ַהָּקְרָּבן ֶׁשִּיְהֶיה ִמְּׁשמֹוָנה ָיִמים ּוְלַמְעָלה.

רסט) ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם.

רע) ִמְצַות ְׁשִביָתה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח.

רעא) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֶּפַסח.
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רעב) ִמְצַות ְׁשִביָתה ַּבְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח.

רעג) ִמְצַות ָקְרַּבן ָהעֶֹמר ֶׁשל ְׂשעֹוִרים ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשל 

ֶּפַסח.
רעד) ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.

ְּביֹום  ַהִחִּטים  ִמן  ֲחָדָׁשה  ִמְנָחה  ָקְרַּבן  ִמְצַות  רעה) 

ֲעֶצֶרת.
רעו) ִמְצַות ְׁשִביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ֲעֶצֶרת.

רעז) ִמְצַות ְׁשִביָתה ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה.

רעח) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה.

יֹום  הּוא  ְּבִתְׁשֵרי  ֲעִׂשיִרי  ְּביֹום  ַּתֲעִנית  ִמְצַות  רעט) 

ַהִּכּפּוִרים.
רפ) ִמְצַות ְׁשִביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.

רפא) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.

רפב) ִמְצַות ְׁשִביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג 

ַהֻּסּכֹות.
רפג) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּבָכל יֹום ִמִּׁשְבַעת ְיֵמי ַחג 

ַהֻּסּכֹות.
ֶׁשל  ְׁשִמיִני  ְּביֹום  ִמְּמָלאָכה  ְׁשִביָתה  ִמְצַות  ד)  ַרּפָ

ֻסּכֹות ֶׁשהּוא ִנְקָרא ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת.
ָרֶפה) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת.

רפו) ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב.

רפז) ִמְצַות ְיִׁשיַבת ֻסָּכה.

רפח) ֶׁשּלֹא ִיַּטָּמא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ְּבֵמת זּוָלִתי ַּבְּקרֹוִבים 

ַהְּמבָֹאִרים ַּבָּכתּוב.
ֶׁשַּיֲעִריב  ַעד  יֹום  ְטבּול  ּכֵֹהן  ְיַׁשֵּמׁש  ֶׁשּלֹא  רפט) 

ִׁשְמׁשֹו.
רצ) ֶׁשּלֹא ִיָּׂשא ּכֵֹהן ִאָּׁשה זֹוָנה.

רצא) ֶׁשּלֹא ִיָּׂשא ּכֵֹהן ִאָּׁשה ֲחָלָלה.

רצב) ֶׁשּלֹא ִיָּׂשא ּכֵֹהן ְּגרּוָׁשה.

ֲאִפּלּו  ַהֵּמת  ְּבֹאֶהל  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ִיָּכֵנס  ֶׁשּלֹא  רצג) 

ִלְקרֹוָביו.
רצד) ֶׁשּלֹא ִיַּטָּמא ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבׁשּום ֻטְמָאה ַּבֵּמת.

רצה) ֶׁשּלֹא ִיָּׂשא ּכֵֹהן ָּגדֹול ַאְלָמָנה.

ְּבלֹא  ַוֲאִפּלּו  ַאְלָמָנה  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ִיְבעֹול  ֶׁשּלֹא  רצו) 

ִקּדּוִׁשין.
ַּבֲעבֹוַדת  ָקבּוַע  מּום  ַּבַעל  ּכֵֹהן  ַיֲעבֹוד  ֶׁשּלֹא  רצז) 

ַהִּמְקָּדׁש.
רצח) ֶׁשּלֹא ַיֲעבֹוד ּכֵֹהן ַּבַעל מּום עֹוֵבר.

רצט) ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ַּבַעל מּום ַּבֵהיָכל ֻּכּלֹו.

ש) ֶׁשּלֹא ַיֲעבֹוד ּכֵֹהן ָטֵמא.

שא) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ּכֵֹהן ָטֵמא ְּתרּוָמה.

שב) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ׁשּום ָזר ְּתרּוָמה.

שג) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ּתֹוַׁשב ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר ְּתרּוָמה.

שד) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ָעֵרל ְּתרּוָמה.

שה) ֶׁשּלֹא תֹאַכל ֲחָלָלה ִמן ַהּקֶֹדׁש.

שו) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ֶטֶבל ֲאִפּלּו ּכֵֹהן.

שז) ֶׁשּלֹא ַנְקִּדיׁש ַּבֲעֵלי מּוִמין ְלַהְקִריָבן ַלִּמְזֵּבַח.

שח) ֶׁשּלֹא ִיֵּתן מּום ַּבֳּקָדִׁשים.

שט) ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֲחטּו ַּבֲעֵלי מּוִמין ְלֵׁשם ָקְרָּבן.

שי) ֶׁשּלֹא ַיְקִטיר ֵאימּוֵרי ַּבֲעֵלי מּוִמין.

שיא) ֶׁשּלֹא ִיְזרֹוק ַּדם ַּבַעל מּום ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

שיב) ֶׁשּלֹא ְלָסֵרס ָזָכר ֶאָחד ִמָּכל ַהִּמיִנים.

שיג) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַּבַעל מּום ִמַּיד ַהָּנְכִרי.

שיד) ֶׁשּלֹא ִנְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ּוְבָנּה ְּביֹום ֶאָחד.

ָׁשַמִים  ֵׁשם  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַחֵּלל  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  שטו) 

ֵּבין ְּבֵני ָאָדם.
שטז) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח.

שיז) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח.

ְּכלֹות  קֶֹדם  ֲחָדָׁשה  ִמְּתבּוָאה  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  שיח) 

ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן.
שיט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ָקִלי ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה ַעד ַהּיֹום 

ַההּוא.
שכ) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ַּכְרֶמל ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה ַעד ַהּיֹום 
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ַההּוא.
שכא) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ַחג ָׁשבּועֹות.

ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  שכב) 

ִּתְׁשֵרי.
שכג) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַּבֲעָׂשָרה ְּבִתְׁשֵרי.

שכד) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.

ַחג  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  שכה) 

ַהֻּסּכֹות.
שכו) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת.

שכז) ִמְצַות ְסִפיַרת ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹות ָׁשִנים.

שכח) ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ַּבּיֹוֵבל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.

שכט) ִמְצַות ִקּדּוׁש ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל.

ַּית ִּדין לֹוֵקַח ּומֹוֵכר. של) ִמְצַות ֲעשִֹ

שלא) ִמְצַות ֲהָׁשַבת ַקְרַקע ְלַבֲעֵליֶהן ַּבּיֹוֵבל.

שלב) ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהְּנָחלֹות ֶׁשֵהן ּתֹוְך ִעיר חֹוָמה ַעד 

ַהְׁשָלַמת ָׁשָנה.
שלג) ִמְצַות ֲעבֹוָדה ְּבֶעֶבד ְּכַנֲעִני ְלעֹוָלם.

שלד) ֶׁשּלֹא ַנֲעבֹוד ָהֲאָדָמה ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית.

שלה) ֶׁשּלֹא ַנֲעֶׂשה ֲעבֹוָדה ַּגם ְּבִאיָלנֹות.

שלו) ֶׁשּלֹא ִנְקצֹור ְסִפיִחים ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית.

ְּכֶדֶרְך  ַּבְּׁשִביִעית  ָהִאיָלן  ֵּפרֹות  ֶנֱאסֹוף  ֶׁשּלֹא  שלז) 

ֶׁשאֹוְסִפין אֹוָתן ְּבָכל ָׁשָנה.
שלח) ֶׁשּלֹא ַנֲעבֹוד ָּבָאֶרץ ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל.

ְׁשַנת  ֶׁשל  ְתבּואֹות  ְסִפיֵחי  ִלְקצֹור  ֶׁשּלֹא  שלט) 

ַהּיֹוֵבל.
ְּכֶדֶרְך  ַּבּיֹוֵבל  ָהִאיָלנֹות  ֵּפרֹות  ֶלֱאסֹוף  ֶׁשּלֹא  שמ) 

ֶׁשאֹוְסִפין אֹוָתן ִּבְׁשָאר ָׁשִנים.
שמא) ֶׁשּלֹא ְלהֹונֹות ְּבִמָּקח ּוִמְמָּכר.

שמב) ֶׁשּלֹא ְלהֹונֹות ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ִּבְדָבִרים.

שמג) ֶׁשּלֹא ִתָּמֵכר ָׂשֶדה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְצִמיתּות.

שמד) ֶׁשּלֹא ְלַׁשּנֹות ִמְגְרֵׁשי ָעֵרי ַהְלִוִּים ּוְׂשדֹוֵתיֶהן.

שמה) ֶׁשּלֹא ְלַהְלוֹות ְּבִרִּבית ְלִיְׂשָרֵאל.

שמו) ֶׁשּלֹא ַנֲעבֹוד ְּבֶעֶבד ִעְבִרי ֲעבֹוָדה ְּבזּוָיה ְּכמֹו 

ֲעבֹוַדת ְּכַנֲעִני.
שמז) ֶׁשּלֹא ִיָּמֵכר ֶעֶבד ִעְבִרי ַעל ֶאֶבן ַהִּמָּקח.

שמח) ֶׁשּלֹא ַנֲעבֹוד ְּבֶעֶבד ִעְבִרי ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך.

ִעְבִרי  ְּבֶעֶבד  ַלֲעבֹוד  ְלגֹוי  ְלַהִּניַח  ֶׁשּלֹא  שמט) 

ַהִּנְמָּכר לֹו ְּבֶפֶרְך.
שנ) ֶׁשּלֹא ִיְׁשַּתֲחֶוה ַעל ֶאֶבן ַמְׂשִּכית ֲאִפּלּו ַלֵּׁשם.

ַהְּקצּוִבים  ָּדָמיו  ֶׁשִּיֵּתן  ָאָדם  ַמֲעִריְך  ִמְצַות  שנא) 

ַּבּתֹוָרה.
ַאֶחֶרת  ִּבְבֵהָמה  ָקְרָּבן  ֶּבֱהַמת  ַהֵּמִמיר  ִמְצַות  שנב) 

ֶׁשִּתְהֶייָנה ְׁשֵּתיֶהן קֶֹדׁש.
ֶׁשַּיֲעִריֶכָּנה  ְּכִפי  ֶׁשִּיֵּתן  ְּבֵהָמה  ַמֲעִריְך  ִמְצַות  שנג) 

ַהּכֵֹהן.
שנד) ִמְצַות ַמֲעִריְך ָּבִּתים ֶׁשִּיֵּתן ָהֵעֶרְך ֶׁשַּיֲעִריֶכָּנה 

ַהּכֵֹהן ְותֹוֶסֶפת חֶֹמׁש.
ַהָּקצּוב  ְּכֵעֶרְך  ֶׁשִּיֵּתן  ָׂשֶדה  ַמֲעִריְך  ִמְצַות  שנה) 

ַּבָּפָרָׁשה.
שנו) ִמְצַות ִּדין ַמֲחִרים ִמְּנָכָסיו ֶׁשהּוא ַלּכֲֹהִנים.

שנז) ִמְצַות ַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ְּבָכל ָׁשָנה.

שנח) ֶׁשּלֹא ָנִמיר ַהֳּקָדִׁשים.

שנט) ֶׁשּלֹא ְלַׁשּנֹות ַהֳּקָדִׁשים ִמָּקְרָּבן ַלָּקְרָּבן.

שס) ֶׁשּלֹא ִתָּמֵכר ַקְרַקע ֶׁשֶהֱחִרימּו אֹוָתּה ְּבָעֶליָה 

ֶאָּלא ִּתָּנֵתן ַלּכֲֹהִנים.
שסא) ֶׁשּלֹא ִתָּגֵאל ְׂשֵדה ַהֵחֶרם.

ֵיָאֵכל  ֶאָּלא  ְּבֵהָמה  ַמֲעַׂשר  ִלְגאֹול  ֶׁשּלֹא  שסב) 

ִּבירּוָׁשַלִים.
שסג) ִמְצַות ִׁשּלּוַח ְטֵמִאים חּוץ ְלַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה.

שסד) ִמְצַות ִוּדּוי ַעל ַהֵחְטא.

ַהּכֵֹהן  ֶאל  ַהַּבַעל  ֶׁשְּיִביֶאָה  סֹוָטה  ִמְצַות  שסה) 

ְוַיֲעֶׂשה ָלּה ַּכִּמְׁשָּפט ַהָּכתּוב.
שסו) ִמְצַות ִּגּדּול ְׂשַער ָנִזיר.

שסז) ִמְצַות ִּגּלּוַח ַהָּנִזיר ַוֲהָבַאת ָקְרְּבנֹוָתיו.
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שסח) ִמְצַות ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ְּבָכל יֹום.

שסט) ִמְצַות ַמָּׂשא ָהָארֹון ַּבָּכֵתף.

שע) ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ָטֵמא ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

שעא) ֶׁשּלֹא ִלֵּתן ֶׁשֶמן ְּבָקְרַּבן סֹוָטה.

שעב) ֶׁשּלֹא ְלָהִׂשים ְלבֹוָנה ְּבָקְרַּבן סֹוָטה.

שעג) ֶׁשּלֹא ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ַיִין אֹו ָּכל ִמיִני ֵׁשָכר.

שעד) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ַהָּנִזיר ֲעָנִבים ַלִחים.

שעה) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ַהָּנִזיר ִצּמּוִקים.

שעו) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ַהָּנִזיר ֶזַרע ָהֲעָנִבים.

שעז) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ַהָּנִזיר ְקִלַּפת ָהֲעָנִבים.

שעח) ֶׁשּלֹא ְיַגֵּלַח ַהָּנִזיר ְׁשָערֹו ָּכל ְיֵמי ִנְזרֹו.

שעט) ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ַהָּנִזיר ְלֹאֶהל ַהֵּמת.

שפ) ֶׁשּלֹא ִיַּטָּמא ַהָּנִזיר ַּבֵּמת.

ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ֵׁשִני  ֶּפַסח  ְׁשִחיַטת  ִמְצַות  שפא) 

ְּבִאָּיר ְלִמי ֶׁשָהָיה ָטֵמא אֹו ְּבֶדֶרְך ְרחֹוָקה.
שפב) ִמְצַות ֶּפַסח ֵׁשִני ֶׁשֵּיָאֵכל ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים 

ְּבֵליל ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִאָּיר.
שפג) ִמְצַות ְּתִקיַעת ֲחצֹוְצרֹות ַּבִּמְקָּדׁש ּוַבִּמְלָחָמה.

שפד) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִתיר ִמְּבַׂשר ָּפַסח ֵׁשִני ְלָמֳחָרתֹו.

שפה) ֶׁשּלֹא ִלְׁשּבֹור ֶעֶצם ֵמַעְצמֹות ֶּפַסח ֵׁשִני.

שפו) ִמְצַות ַחָּלה.

שפז) ִמְצַות ִציִצית.

ּוְרִאַּית  ַהֵּלב  ַמֲחֶׁשֶבת  ַאַחר  ָלתֹור  ֶׁשּלֹא  שפח) 

ָהֵעיַנִים.
שפט) ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש.

שצ) ִמְצַות ִּפְדיֹון ְּבכֹור ָאָדם.

שצא) ִמְצַות ֲעבֹוַדת ַהְלִוִּים ַּבִּמְקָּדׁש.

שצב) ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון.

שצג) ִמְצַות ַהְלִוִּים ָלֵתת ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר.

שצד) ֶׁשּלֹא ְלַבֵּטל ְׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש.

שצה) ֶׁשּלֹא ִיְתַעְּסקּו ַהּכֲֹהִנים ַּבֲעבֹוַדת ְלִוִּים ּוְלִוִּים 

ַּבֲעבֹוַדת ּכֲֹהִנים.
שצו) ֶׁשּלֹא ַלֲעבֹוד ָזר ַּבִּמְקָּדׁש.

שצז) ֶׁשּלֹא ִלְפּדֹות ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה.

שצח) ִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה.

שצט) ִמְצַות ֻטְמָאה ֶׁשל ֵמת.

ת) ִמְצַות ִמי ִנָּדה ֶׁשְּמַטְּמִאין ָאָדם ָטהֹור ּוְמַטֲהִרין 

ָאָדם ָטֵמא ִמֻּטְמַאת ֵמת ִּבְלַבד.
תא) ִמְצַות ִּדיֵני ְנָחלֹות.

תב) ִמְצַות ַהְקָרַבת ְּתִמיִדין ְּבָכל יֹום.

תג) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוַסף ַׁשָּבת.

תד) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּבָכל רֹאׁש חֶֹדׁש.

תה) ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות.

תו) ִמְצַות ִלְׁשֹמַע קֹול ׁשֹוָפר ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה.

תז) ִמְצַות ֲהָפַרת ְנָדִרים.

תח) ֶׁשּלֹא ַיֵחל ְּדָבָריו ַּבְּנָדִרים.

ְוֵהן  ָּבֶהן  ָלֶׁשֶבת  ַלְלִוִּים  ָעִרים  ָלֵתת  ִמְצַות  תט) 

קֹוְלטֹות.
ִּבְׁשָגָגה  ֶנֶפׁש  ַמֵּכה  ְלַהְגלֹות  ִּדין  ֵּבית  ִמְצַות  תי) 

ְּבַעְצמֹו  ָהרֹוֵצַח  ְוַעל  ִמְקָלט  ְלָעֵרי  ֵמִעירֹו 
ָלֶלֶכת ָׁשם.

תיא) ֶׁשּלֹא ַלֲהרֹוג ָהרֹוֵצַח קֶֹדם ֶׁשַּיֲעֹמד ַּבִּדין.

תיב) ֶׁשּלֹא יֹוֶרה ָהֵעד ַּבִּדין ֶׁשֵהִעיד ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות.

תיג) ֶׁשּלֹא ִלַּקח ּכֶֹפר ְלַהִּציל ִמָּמֶות ָהרֹוֵצַח.

ִמן  ְלָפְטרֹו  ָּגלּות  ִמְּמֻחָּיב  ּכֶֹפר  ִלַּקח  ֶׁשּלֹא  תיד) 

ַהָּגלּות.
תטו) ֶׁשּלֹא ְלַמּנֹות ְּבַדָּיִנין ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָחָכם ְּבִדיֵני 

ְּבָחְכמֹות  ָחָכם  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  תֹוָרה 
ֲאֵחרֹות.

תטז) ֶׁשּלֹא ִייָרא ַהַּדָּין ַּבִּדין ֵמָאָדם ָרע.

תיז) ִמְצַות ַאְחּדּות ַהֵּׁשם.

תיח) ִמְצַות ַאֲהַבת ַהֵּׁשם.

תיט) ִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה.
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תכ) ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית.

תכא) ִמְצַות ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד.

תכב) ִמְצַות ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש.

תכג) ִמְצַות ְמזּוָזה.

תכד) ִמְצַות ֲהִריַגת ִׁשְבָעה ֲעָמִמים.

תכה) ֶׁשּלֹא ְלִהְתַאּוֹות ַמה ֶּׁשְּבַיד ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

תכו) ֶׁשּלֹא ְלַנּסֹות ְנִביא ֱאֶמת יֹוֵתר ִמַּדאי.

תכז) ֶׁשּלֹא ָלחּוס ַעל עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.

תכח) ֶׁשּלֹא ְלִהְתַחֵּתן ְּבעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.

תכט) ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

תל) ִמְצַות ַאֲהַבת ַהָּגִרים.

תלא) ִמְצַות ִיְרַאת ַהֵּׁשם.

תלב) ִמְצַות ְּתִפָּלה.

תלג) ִמְצַות ַהֶחְבָרה ְוַהְדָּבָקה ִעם ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה.

ֶּבֱאֶמת  ֶׁשִּיָּׁשַבע  ִלָּׁשַבע  ַהָּצִריְך  ַעל  ִמְצַות  תלד) 

ְּבֵׁשם ְיָי.
תלה) ֶׁשּלֹא ֵלָהנֹות ִמִּצּפּוי ֲעבֹוָדה ָזָרה.

ָזָרה  ֵמֲעבֹוָדה  ָּדָבר  ׁשּום  ְלַהְדִּביק  ֶׁשּלֹא  תלו) 

ּוְמַׁשְּמֶׁשיָה ְּבָממֹוֵננּו ּוִבְרׁשּוֵתנּו ֵלָהנֹות ָּבּה.
תלז) ִמְצָוה ְלַאֵּבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַׁשְּמֶׁשיָה.

תלח) ִמְצָוה ְלַהְקִריב ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֵּיׁש ַעל ָהָאָדם 

ֶׁשּפֹוֵגַע  ָהִראׁשֹון  ָּבֶרֶגל  ִּבְנָדָבה  אֹו  ְּבחֹוָבה 
ּבֹו.

תלט) ִמְצָוה ְלַהְקִריב ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהְּבִחיָרה 

ְולֹא ַּבחּוץ.
תמ) ִמְצַות ְּפִדַּית ָקָדִׁשים ֶׁשָּנַפל ָּבֶהם מּום ְוַאַחר 

ָּכְך ֻמָּתִרין ַּבֲאִכיָלה.
תמא) ִמְצַות ְׁשִחיָטה.

תמב) ִמְצָוה ְלִהָּטֵפל ַּבֲהָבַאת ַהָּקְרָּבן ִמחּוץ ָלָאֶרץ 

ְלֵבית ַהְּבִחיָרה.
תמג) ִמְצַות ֲחִקיַרת ֵעִדים ֵהיֵטב.

תמד) ִמְצַות ְׂשֵרַפת ִעיר ַהִּנַּדַחת ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה.

תמה) ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ָהעֹוף.

תמו) ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני.

ַּבָּׁשָנה  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ַּתַחת  ָעִני  ַמֲעַׂשר  ִמְצַות  תמז) 

ַהְּׁשִליִׁשית ְוִׁשִּׁשית.
תמח) ִמְצָוה ִלְנּגֹוׂש ֶאת ַהָּנְכִרי.

תמט) ִמְצַות ַהְׁשָמַטת ְּכָסִפים ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית.

תנ) ִמְצַות ְצָדָקה.

תנא) ִמְצַות ַהֲעָנַקת ֶעֶבד ִעְבִרי.

תנב) ִמְצָוה ְלֵהָראֹות ָּבְרָגִלים ַּבִּמְקָּדׁש.

תנג) ִמְצָוה ִלְׂשמֹוַח ָּבְרָגִלים.

ֶׁשל  ְוֵׁשמֹות  ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי  ִלְמחֹוק  ֶׁשּלֹא  תנד) 

ָּבֵּתי  ְוֵכן  ָׁשם  ַהְּכתּוִבים  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש.

תנה) ֶׁשּלֹא ְלַהֲעלֹות ָקָדִׁשים ַּבחּוץ.

חּוץ  ָּדָגן  ֶׁשל  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  תנו) 

ִלירּוָׁשַלִים.
חּוץ  ִּתירֹוׁש  ֶׁשל  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  תנז) 

ִלירּוָׁשַלִים.
חּוץ  ִיְצָהר  ֶׁשל  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  תנח) 

ִלירּוָׁשַלִים.
תנט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְּבכֹור ָּתִמים חּוץ ִלירּוָׁשַלִים.

תס) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְּבַׂשר ַחָּטאת ְוָאָׁשם חּוץ ַלְּקָלִעים 

ַוֲאִפּלּו ַהּכֲֹהִנים.
תסא) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְּבַׂשר ָהעֹוָלה.

קֶֹדם  ַקִּלים  ָקָדִׁשים  ְּבַׂשר  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  תסב) 

ְזִריַקת ָּדִמים.
ַהָּנָחָתם  קֶֹדם  ִּבּכּוִרים  ּכֲֹהִנים  יֹאְכלּו  ֶׁשּלֹא  תסג) 

ָּבֲעָזָרה.
תסד) ֶׁשּלֹא ַלֲעזֹוב ַהְלִוִּים ִמָּלֵתת ָלֶהם ַמְּתנֹוֵתיֶהם 

ּוִמְּלַׂשְּמָחם ָּבְרָגִלים.
תסה) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ֵאֶבר ִמן ַהַחי.

תסו) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִסיף ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.
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תסז) ֶׁשּלֹא ִלְגרֹוַע ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

תסח) ֶׁשּלֹא ִלְׁשמֹוַע ֵמַהִּמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה.

תסט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאהֹוב ֶאת ַהֵּמִסית.

תע) ֶׁשּלֹא ַלֲעזֹוב ַהִּׂשְנָאה ִמן ַהֵּמִסית.

תעא) ֶׁשּלֹא ְלַהִּציל ֶאת ַהֵּמִסית.

תעב) ֶׁשּלֹא ְיַלֵּמד ַהִּנָּסת ְזכֹות ַעל ַהֵּמִסית.

ַעל  חֹוָבה  ִמְּלַלֵּמד  ַהִּנָּסת  ִיְׁשּתֹוק  ֶׁשּלֹא  תעג) 

ַהֵּמִסית.
ֲעבֹוָדה  ַאַחר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ְלָהִסית  ֶׁשּלֹא  תעד) 

ָזָרה.
תעה) ֶׁשּלֹא ִלְבנֹות ִעיר ַהִּנַּדַחת ִלְכמֹות ֶׁשָהְיָתה.

תעו) ֶׁשּלֹא ֵלָהנֹות ְּבָממֹון ִעיר ַהִּנַּדַחת.

תעז) ֶׁשּלֹא ְלִהְתּגֹוֵדד ְּכמֹו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.

תעח) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ָקְרָחה ַעל ֵמת.

תעט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְּפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשין.

תפ) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול (ָחָגב ָטֵמא ְוָכל ֶׁשֵּכן) ֶׁשֶרץ ָהעֹוף.

תפא) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ִמְּבַׂשר ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף ֶׁשֵּמתּו 

ֵמֲאֵליֶהן.
ְזַמן  ָעֶליָה  ֶׁשָעַבר  ַהַהְלָוָאה  ִלְתּבֹוַע  ֶׁשּלֹא  תפב) 

ְׁשִביִעית.
ַמה  לֹו  ִמִּלֵּתן  ֶהָעִני  ִמְּלַהֲחיֹות  ִלְמנֹוַע  ֶׁשּלֹא  תפג) 

ֶּׁשהּוא ָצִריְך.
תפד) ֶׁשּלֹא ִיָּמַנע ִמְּלַהְלוֹות ֶלָעִני ִמְּפֵני ַהְּׁשִמָּטה.

ְּכֶׁשֵּיֵצא  ֵריָקם  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִלְׁשלֹוַח  ֶׁשּלֹא  תפה) 

ָחְפִׁשי.
תפו) ֶׁשּלֹא ַלֲעבֹוד ַּבֳּקָדִׁשים.

תפז) ֶׁשּלֹא ִלְגזֹז ֶאת ַהֳּקָדִׁשים.

ְּבִניָסן  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ָחֵמץ  ֶלֱאכֹול  ֶׁשּלֹא  תפח) 

ַאַחר ֲחצֹות.
תפט) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִתיר ִמְּבַׂשר ָקְרַּבן ַהֲחִגיָגה ֶׁשִּנְקַרב 

ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן ַעד יֹום ַהְּׁשִליִׁשי.
(ֶׁשּלֹא ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבָבַמת ָיִחיד.)  

ִעָּמנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָקְרָּבן  ְּבלֹא  ְלֶרֶגל  ַלֲעלֹות  ֶׁשּלֹא  תצ) 

ְּכֶׁשַּנְקִריב ָׁשם.
ָקָהל  ְּבָכל  ְוׁשֹוְטִרים  ׁשֹוְפִטים  ִמּנּוי  ִמְצַות  תצא) 

ִמִּיְׂשָרֵאל.
תצב) ִמְצַות ִלְׁשמֹוַע ִמָּכל ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשַּיַעְמדּו 

ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְזַמן.
תצג) ִמְצַות ִמּנּוי ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָעֵלינּו.

תצד) ִמְצַות ִלְכּתֹוב ַהֶּמֶלְך ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאַחת ְיֵתָרה 

ַעל ְׁשָאר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
תצה) ִמְצַות ַמְּתנֹות ְזרֹוַע ְלָחַיִים ְוַהֵּקָבה ַלּכֵֹהן.

תצו) ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ְּתרּוָמה ְגדֹוָלה ְוִלַּתן ַלּכֵֹהן.

תצז) ִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז ֶׁשִּיֵּתן ַלּכֵֹהן.

ַּבִּמְקָּדׁש  עֹוְבִדים  ַהּכֲֹהִנים  ִלְהיֹות  ִמְצַות  תצח) 

עֹוִלים  ּוְבמֹוֲעִדים  ִמְׁשָמרֹות  ִמְׁשָמרֹות 
ְּכֶאָחד.

ּדֹור  ְּבָכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ָנִביא  ִמָּכל  ִלְׁשמֹוַע  ִמְצַות  תצט) 

ְּבִמְצוֹות  ִיְגַרע  ְולֹא  יֹוִסיף  לֹא  ִאם  ְודֹור 
ַהּתֹוָרה.

תק) ִמְצָוה ְלָהִכין ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט.

ֶׁשִּדּמּו  ְּכמֹו  זֿוְמִמין  ְלֵעִדים  ַלֲעׂשֹות  ִמְצָוה  תקא) 

ַלֲעׂשֹות.
תקב) ִמְצַות ִלְמׁשֹוַח ּכֵֹהן ַלִּמְלָחָמה.

ַּכִּמְׁשָּפט  ָהְרׁשּות  ְּבִמְלֶחֶמת  ַלֲעׂשֹות  ִמְצַות  תקג) 

ַהָּכתּוב ַּבּתֹוָרה.
תקד) ִמְצַות ֲעִריַפת ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל.

תקה) ֶׁשּלֹא ָלַטַעת ִאיָלן ַּבִּמְקָּדׁש.

תקו) ֶׁשּלֹא ְלָהִקים ַמֵּצָבה.

תקז) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַּבַעל מּום עֹוֵבר.

ַהָּגדֹול  ִּדין  ֵּבית  ִּפי  ֶאת  ְלַהְמרֹות  ֶׁשּלֹא  תקח) 

ֶׁשַּיַעְמדּו ְלִיְׂשָרֵאל.
ִמְּבֵני  ִאם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֶמֶלְך  ְלַמּנֹות  ֶׁשּלֹא  תקט) 

ִיְׂשָרֵאל.
תקי) ֶׁשּלֹא ַיְרֶּבה לֹו ַהֶּמֶלְך סּוִסים.
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תקיא) ֶׁשּלֹא ִלְׁשּכֹון ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלעֹוָלם.

תקיב) ֶׁשּלֹא ַיְרֶּבה לֹו ַהֶּמֶלְך ָנִׁשים.

תקיג) ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ְלֵׁשֶבט ֵלִוי ַנֲחָלה ָּבָאֶרץ.

ִּבְׁשַעת  ַּבִּבָּזה  ֵחֶלק  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  ִיּטֹול  ֶׁשּלֹא  תקיד) 

ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ.
ַמה  ְלַבד  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַהֶּמֶלְך  ַיְרֶּבה  ֶׁשּלֹא  תקטו) 

ֶּׁשָּצִריְך לֹו.
תקטז) ֶׁשּלֹא ִלְקסֹום.

תקיז) ֶׁשּלֹא ְלַכֵּׁשף.

תקיח) ֶׁשּלֹא ַלֲחבֹר ָחֶבר.

תקיט) ֶׁשּלֹא ִלְׁשאֹול ְּבאֹוב.

תקכ) ֶׁשּלֹא ִלְׁשאֹול ְּבִיְּדעֹוִני.

תקכא) ֶׁשּלֹא ִלְדרֹוׁש ֶאל ַהֵּמִתים.

תקכב) ֶׁשּלֹא ְלִהְתַנְּבאֹות ֶׁשֶקר ְּבֵׁשם ְיָי.

תקכג) ֶׁשּלֹא ְלִהְתַנְּבאֹות ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה.

תקכד) ֶׁשּלֹא ִיָּמַנע ֵמֲהִריַגת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר ְולֹא ָיגּור 

ִמֶּמּנּו.
תקכה) ֶׁשּלֹא ְלַהִּסיג ְּגבּול.

תקכו) ֶׁשּלֹא ַלְחּתֹוְך ַהִּדין ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד.

תקכז) ֶׁשּלֹא ְלַרֵחם ַעל ַהַּמִּזיק ְּבִדיֵני ְקָנסֹות.

תקכח) ֶׁשּלֹא ַלֲערֹוץ ִמְּפֵני ָהאֹוֵיב ַּבִּמְלָחָמה.

תקכט) ֶׁשּלֹא ְלַהֲחיֹות ָּכל ְנָׁשָמה ִמִּׁשְבָעה ֲעָמִמים.

תקל) ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִחית ִאיָלֵני ַמֲאָכל ַּבָּמצֹור ְוֵכן ָּכל 

ַהְׁשָחָתה ִּבְכַלל ַהָּלאו.
תקלא) ֶׁשּלֹא ַלֲעבֹוד ְוִלְזרֹוַע ְּבַנַחל ֵאיָתן.

תקלב) ִמְצַות ִּדין ְיַפת ֹּתַאר.

תקלג) ִמְצַות ִּדין ְּתִלָּיה ְלִמי ֶׁשִּיְתַחֵּיב ִלָּתלֹות.

ְוֵכן  ִּדין  ֵּבית  ִּפי  ַעל  ַלֶּנֱהָרג  ְקבּוָרה  ִמְצַות  תקלד) 

ְלָכל ֵמת.
תקלה) ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה.

תקלו) ִמְצַות ֲהָקַמת ַמָּׂשא ְלִיְׂשָרֵאל.

תקלז) ִמְצַות ִׁשּלּוַח ַהֵּקן.

תקלח) ִמְצַות ַמֲעֶקה.

תקלט) ִמְצַות ִקּדּוִׁשין ָּבִאָּׁשה.

תקמ) ִמְצַות ֶׁשֵּתֵׁשב ֵאֶׁשת ַהּמֹוִציא ֵׁשם ָרע ַּתְחָּתיו 

ְלעֹוָלם.
ִמי  ָּבֲאָבִנים  ִלְסקֹול  ִּדין  ֵּבית  ַעל  ִמְצָוה  תקמא) 

ֶׁשִּנְתַחֵּיב ְסִקיָלה.
תקמב) ִמְצָוה ַעל ַהְמַאֵּנס ֶׁשִּיָּׂשא ֲאנּוָסתֹו ְלִאָּׁשה.

תקמג) ִמְצָוה ְלַהְתִקין ָיד ַּבַּמֲחֶנה.

תקמד) ִמְצָוה ְלַהְתִקין ָיֵתד ַּבַּמֲחֶנה.

ִמְצָטֵרְך  ִאם  ְּבִרִּבית  ַלָּנְכִרי  ַהְלָוָאה  ִמְצַות  תקמה) 

ִלְלוֹות ַמה ֶּׁשֵאינֹו ֵּכן ְּבִיְׂשָרֵאל.
תקמו) ִמְצַות ִקּיּום מֹוָצא ְׂשָפַתִים.

תקמז) ִמְצָוה ַלֲעזֹוב ַהָּׂשִכיר ֶלֱאכֹול ִּבְזַמן ְׂשִכירּותֹו 

ִמְּדָבִרים ְידּוִעים.
ֶׁשְּיָגְרֶׁשָּנה  ִאְׁשּתֹו  ְלָגֵרׁש  ָהרֹוֶצה  ִמְצַות  תקמח) 

ִּבְׁשָטר.
ְּבָׁשָנה  ִאְׁשּתֹו  ִעם  ָחָתן  ֶׁשִּיְׂשַמח  ִמְצָוה  תקמט) 

ִראׁשֹוָנה.
ֶׁשהּוא  ְּבֵעת  ִלְבָעָליו  ַהַּמְׁשּכֹון  ֲהָׁשַבת  ִמְצַות  תקנ) 

ָצִריְך לֹו.
תקנא) ִמְצַות ְנִתיַנת ְׂשַכר ָׂשִכיר ְּביֹומֹו.

תקנב) ִמְצַות ַהָּנַחת עֶֹמר ַהִּׁשְכָחה.

תקנג) ִמְצַות ַמְלקּות ָלְרָׁשִעים.

תקנד) ִמְצַות ִיּבּום.

תקנה) ִמְצַות ֲחִליָצה.

תקנו) ִמְצָוה ְלַהִּציל ַהִּנְרָּדף.

ְלִיְׂשָרֵאל  ֲעָמֵלק  ֶּׁשָעָׂשה  ַמה  ִלְזּכֹור  ִמְצָוה  תקנז) 

ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים.
תקנח) ִמְצָוה ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק.

תקנט) ֶׁשּלֹא ִלְמּכֹור ֵאֶׁשת ְיַפת ֹּתַאר.

תקס) ֶׁשּלֹא ְלִהְתַעֵּמר ְּבֵאֶׁשת ְיַפת ֹּתַאר ַאַחר ֶׁשָּבא 
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ָעֶליָה.
תקסא) ֶׁשּלֹא ָיִלין ַהָּצלּוב ַעל ָהֵעץ ְוֵכן ַהֵּמת ְּבֵביתֹו 

ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו.
תקסב) ֶׁשּלֹא ְלִהְתַעֵּלם ִמן ָהֲאֵבָדה.

ַּתַחת  רֹוֶבֶצת  ֲחֵברֹו  ֶּבֱהַמת  ְלַהִּניַח  ֶׁשּלֹא  תקסג) 

ַמָּׂשָאּה.
תקסד) ֶׁשּלֹא ַתֲעֶדה ִאָּׁשה ֲעִדי ִאיׁש.

תקסד) ֶׁשּלֹא ַיֲעֶדה ָהִאיׁש ֲעִדי ִאָּׁשה.

תקסו) ֶׁשּלֹא ִלַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים.

תקסז) ֶׁשּלֹא ְלַהִּניַח ַהִּמְכׁשֹול.

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְּבֶכֶרם  ִּכְלַאִים  ִלְזרֹוַע  ֶׁשּלֹא  תקסח) 

ְּדאֹוַרְיָתא.
תקסט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ְוֵלָהנֹות ִמִּכְלִאי ַהֶּכֶרם.

תקע) ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ִּבְׁשֵני ִמיֵני ְבֵהָמה.

תקעא) ֶׁשּלֹא ִלְלּבֹוׁש ַׁשַעְטֵנז.

תקעב) ֶׁשּלֹא ְיָגֵרׁש מֹוִציא ֵׁשם ָרע ֶאת ִאְׁשּתֹו.

תקעג) ֶׁשּלֹא ַלֲענֹוׁש ָהֲאנּוָסה.

תקעד) ֶׁשּלֹא ְיָגֵרׁש ָהאֹוֵנס ֶאת ֲאנּוָסתֹו.

תקעה) ֶׁשּלֹא ִיַּקח ַמְמֵזר ַּבת ִיְׂשָרֵאל.

תקעו) ֶׁשּלֹא ִיַּקח ָסִריס ַּבת ִיְׂשָרֵאל.

תקעז) ֶׁשּלֹא ִיָּׂשא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ַּבת ִיְׂשָרֵאל.

תקעח) ֶׁשּלֹא ִלְדרֹוׁש ָׁשלֹום ְלַעּמֹון ּומֹוָאב.

ִעם  ֵמִהְתַחֵּתן  ֱאדֹום  ֶזַרע  ְלַהְרִחיק  ֶׁשּלֹא  תקעט) 

ַעד  ֶאָּלא  ֶׁשִּנְתַּגְּירּו  ַאַחר  ִיְׂשָרֵאל  ְקַהל 
ְׁשֹלָׁשה דֹורֹות.

ּדֹור  ַעד  ֶאָּלא  ֵכן  ְּכמֹו  ִמְצִרי  ְלַהְרִחיק  ֶׁשּלֹא  תקפ) 

ְׁשִליִׁשי ְולֹא ְׁשִליִׁשי ִּבְכָלל.
תקפא) ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ָטֵמא ְלַמֲחֵנה ְלִוִּים.

ֵמֲאדֹוָניו  ֶׁשָּבַרח  ֶעֶבד  ְלַהֲחִזיר  ֶׁשּלֹא  תקפב)

ֶׁשְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ֵמֲאדֹוָניו  ֶׁשָּבַרח  ֶזה  ֶעֶבד  ְלהֹונֹות  ֶׁשּלֹא  תקפג)

ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

תקפד) ֶׁשּלֹא ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל.

תקפה) ֶׁשּלֹא ְלַהְקִריב ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב.

תקפו) ֶׁשּלֹא ִלְלוֹות ְּבִרִּבית ִמִּיְׂשָרֵאל.

תקפז) ֶׁשּלֹא ְלַאֵחר ַהְּנָדִרים ְוַהְּנָדבֹות.

תקפח) ֶׁשּלֹא ִיַּקח ַהָּׂשִכיר יֹוֵתר ַעל ֲאִכיָלתֹו.

תקפט) ֶׁשּלֹא יֹאַכל ַהָּׂשִכיר ִּבְׁשַעת ְמָלאָכה.

תקצ) ֶׁשּלֹא ַיֲחִזיר ַהְמָגֵרׁש ְּגרּוָׁשתֹו ַאַחר ֶׁשִּנֵּׂשאת.

תקצא) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִציא ָחָתן ִמֵּביתֹו ָּכל ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה 

ַלָּצָבא ְולֹא ְלׁשּום ָּדָבר ִמָּצְרֵכי ִצּבּור.
תקצב) ֶׁשּלֹא ַלֲחבֹול ֵּכִלים ֶׁשעֹוִׂשין ָּבֶהן ֹאֶכל ֶנֶפׁש.

תקצג) ֶׁשּלֹא ִלְתלֹוׁש ִסיָמִני ָצַרַעת.

תקצד) ֶׁשּלֹא ְלַמְׁשֵּכן ַּבַעל חֹוב ִּבְזרֹוַע.

תקצה) ֶׁשּלֹא ִלְמנֹוַע ֲעבֹוט ִמְּבָעָליו ְּבֵעת ֶׁשָּצִריְך לֹו.

תקצו) ֶׁשּלֹא ָיִעיד ָקרֹוב.

תקצז) ֶׁשּלֹא ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט ֵּגר אֹו ָיתֹום.

תקצח) ֶׁשּלֹא ְלַמְׁשֵּכן ַאְלָמָנה.

אֹו  ִמְּתבּוָאה  ַהִּׁשְכָחה  עֶֹמר  ִלַּקח  ֶׁשּלֹא  תקצט)

ֵמִאיָלנֹות.
ַמְלקּות  ַהְּמֻחָּיב  ְּבַמְלקּות  ְלהֹוִסיף  ֶׁשּלֹא  תר)

ּוִבְכָלָלּה ֶׁשּלֹא ַנֶּכה ִיְׂשָרֵאל.
תרא) ֶׁשּלֹא ַלֲחסֹום ְּבֵהָמה ִּבְׁשַעת ְמָלאָכה.

תרב) ֶׁשּלֹא ִתָּנֵׂשא ַהְיָבָמה ְלַאֵחר חּוץ ִמן ַהָּיָבם.

תרג) ֶׁשּלֹא ָלחּוס ַעל ָהרֹוֵדף.

ִעָּמנּו  ֲחֵסִרים  ּוִמְׁשָקִלים  ִמּדֹות  ַנְׁשֶהה  ֶׁשּלֹא  תרד) 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנָּׂשא ְוִנֵּתן ָּבֶהם.
ִעם  ֶׁשָעָׂשה  ֲעָמֵלק  ַמֲעֵׂשה  ִנְׁשַּכח  ֶׁשּלֹא  תרה) 

ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים.
תרו) ִמְצַות ְקִריָאה ַעל ַהִּבּכּוִרים.

תרז) ִמְצַות ִוּדּוי ַמֲעֵׂשר.

ַהּטֹוִבים  ַהֵּׁשם  ְּבַדְרֵכי  ְלִהַּדּמֹות  ִמְצַות  תרח) 

ַמֲעֵׂשינּו  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּנְצַטִּוינּו  ְוַהְיָׁשִרים 
ְּבֶדֶרְך ַהּיֶֹׁשר ְוַהּטֹוב.
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תרט) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַּבֲאִנינּות.

תרי) ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּבֻטְמָאה.

תריא) ֶׁשּלֹא ְלהֹוִציא ְּדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִּבְׁשָאר ְּדָבִרים 

ֶׁשֵאיָנן ֵמֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה.

תריב) ִמְצַות ַהְקֵהל ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית.

תריג) ִמְצָוה ִלְכּתֹוב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ֶאת  ָלֶכם  ִּכְתבּו  ְוַעָּתה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַעְצמֹו, 
ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ואלו שבע מצוות דרבנן׃

מברכת  (חוץ  שנהנה  מה  כל  על  לברך  א) 

הידים.  את  ליטול  ב)  דאורייתא).  שהיא  המזון 
ג) להדליק נר בשבת. ד) לעשות עירוב. ה) לקרוא 

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

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

ְלִפיָכְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  אֹוֵמר,  ֲעַקְׁשָיא  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ַרִּבי 
ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: 
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ַּתְנָיא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַחְבַרָּיא, ַעד ֵאיַמת ֵניִתיב ְּבַקְּיָמא ְּדַחד ַסְמָכא. ְּכִתיב ֵעת 
ַלֲעׂשֹות ַליָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך. יֹוִמין ְזִעיִרין ּוָמאֵרי ְדחֹוָבא ָּדִחיק. ָּכרֹוָזא ָקֵרי ָּכל יֹוָמא, 
ּוְמַחְצֵּדי ַחְקָלא ְזִעיִרין ִאּנּון. ְוִאיְנהּו ְּבׁשּוֵלי ַכְרָמא ָלא ַאְׁשְּגָחן ְוָלא ָיְדִעין ְלָאן ֲאָתר 
ְורּוְמֵחי  ַסְיֵפי  ִׁשְרָין  ְמלּוָּבִׁשין  ִאְּדָרא,  ְלֵבי  ַחְבַרָּיא  ִאְתַּכָּנׁשּו  ְדָיאּות.  ְּכָמה  ָאְזִלין 
ְּבָיַדִין  ְּבֵחיזּו  ְּבַדְעָּתא  ְּבסּוְכְלָתנּו  ְּבָחְכְמָתא  ְּבֵעיָטא  ְּבִתּקּוֵניכֹון,  ִאְזַּדְרזּו  ִּביֵדיכֹון, 
ִמִּלין  ִּדְקׁשֹוט,  ִמִּלין  ְלִמְגַזר  ּומֹוָתא  ַחֵּיי  ְּדִבְרׁשּוֵתיּה  ְלַמאן  ֲעֵליכֹון  ַאְמִליכּו  ְּבַרְגִלין, 

ְּדַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ַצְיֵתי ְלהּו, ְוָחְדָאן ְלִמְׁשַמע ְלהּו ּוְלִמְנַּדע ְלהּו. 
ַּתָּמן  ַּדֲהוּו  ַחְבַרָּיא  ָגֵליָנא.  ָלא  ִאי  ַוי  ָגֵליָנא  ִאי  ַוי  ְוָאַמר,  ּוָבָכה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָיִתיב 
סֹוד  ְּכִתיב  ָהא  ְלַגָּלָאה,  ְּדַמר  ַקֵּמיּה  ִניָחא  ִאי  ֵליּה,  ְוָאַמר  ַאָּבא  ַרִּבי  ָקם  ִאְׁשִּתיקּו. 
ְיָי ִליֵרָאיו, ְוָהא ַחְבַרָּיא ִאֵּלין ָּדֲחִלין ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִאּנּון, ּוְכָבר ָעאלּו ְּבִאְּדָרא 
ְדֵבי ַמְׁשְּכָנא, ִמְּנהֹון ָעאלּו ּוִמְּנהֹון ְנָפקּו. ָּתאָנא, ִאְתָמנּו ַחְבַרָּיא ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ְוַרִּבי  ַיֲעקֹב  ַּבר  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ַאָּבא  ְוַרִּבי  ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְוִאְׁשְּתָכחּו 
ִיְצָחק ְוַרִּבי ִחְזִקָּיה ַּבר ַרב ְוַרִּבי ִחָּייא ְוַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ֵייָסא. ָיִדין ָיֲהבּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון 



תיקון ליל שבועות – אדרא רבא לשבועות צח

ְוֶאְצְּבָען ְזָקפּו ְלֵעָּלא, ְוָעאלּו ְּבַחְקָלא ֵּביֵני ִאיָלֵני ְוָיְתבּו. ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַצִּלי ְצלֹוֵתיּה, 
ְוָאַמר,  ָּפַתח  לֹון,  ְוָנִסיב  ְיַדְיהּו  ַׁשּוּו  ְּבתּוְקפֹוי.  ְידֹוי  ְיַׁשִּוי  ַחד  ָּכל  ְוָאַמר,  ְּבַגַּוְיהּו  ָיִתיב 
ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם 
ְוָאְמרּו ָאֵמן. ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר, ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליָי, ַאַּמאי ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליָי, ִמּׁשּום 
ְּדֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך. ַמאי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך, ּתֹוָרה ִדְלֵעָּלא, ְּדִאיִהי ִמְתַּבְּטָלא ִאי ָלא ִיְתֲעִביד 
ּוְכִתיב  ָכמֹוָך,  ִמי  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֶריְך  ְּכִתיב  ִאְּתַמר.  יֹוִמין  ּוְלַעִּתיק  ָדא.  ְׁשָמא  ְּבִתּקּונֹוי 
ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלים ְיָי. ְקָרא ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, אֹוְתֵביּה ַקֵּמיּה, ּוְלַרִּבי ַאָּבא ִמִּסְטָרא 
ָאֳחָרא, ְוָאַמר, ֲאַנן ְּכָלָלא ְּדכָֹּלא. ַעד ַהְׁשָּתא ִאְתַּתְּקנּו ַקְיִמין. ִאְׁשִּתיקּו, ְׁשָמעּו ָקָלא, 
ַרִּבי  ָחֵדי  ְּדִמְתַּכְּנֵפי.  ִעָּלָאה  ִּדְכנּוְפָיא  ָקָלא  ָקָלא,  ַמאי  ָנְקָׁשן.  ְלָדא  ָּדא  ְוַאְרּכּוָבָתן 
ֲאַנן  ָדִחיל,  ְלֶמֱהֵוי  ֲהָוה  ָיאּות  ָהָתם  ָאַמר,  ָיֵראִתי.  ִׁשְמֲעָך  ָׁשַמְעִּתי  ְיָי  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון 
ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָתא, ִּדְכִתיב ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך, ּוְכִתיב ֵמַאֲהַבת ְיָי ֶאְתֶכם, 

ּוְכִתיב ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי׃ (רבי חנניא וכו׳)

תפלה לליל שבועות וליל הושענא רבא

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ִנְתַחַּיְבִּתי ְלָפֶניָך ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדיְנָך ַהֶּצֶדק 
ַעל ֲחָטַאי ַוֲעֹוַני ּוְפָׁשַעי ַהְמֻרִּבים, ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשְּיֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשִּנְצַטַעְרִּתי 
ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוָנַדְדִּתי ֵׁשָנה ֵמֵעיַני ֶׁשַּתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבֵעין ֶחְמָלְתָך ַהִהיא ֵעיָנא ְפִקיָחא ְּדָלא 
ִּדיִני  ְּגַזר  ְוִתְקַרע  ִיְׂשָרֵאל,  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּתִדיר  ְוִתיר  ָנִאים 
ָהָרע ֵמָעַלי ּוְתָחֵּנִני ּוְתָבְרֵכִני ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ַקל ְלהֹוִציא 
יֹוָמם  ְּבתֹוָרְתָך  ַלֲעסֹוק  ֲאֻרִּכים  ַחִּיים  (פלונית)  ֲאָמְתָך  ֶּבן  (פלוני)  ְלַעְבְּדָך  ְוִתֵּתן  ִמָּׁשם, 
ָוַלְיָלה, ְוִיְהֶיה ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבֵעיַני ִּתּקּון ִלְפַגם ָהְראֹות ֶׁשָּפַגְמִּתי ְּבַעְיִנין ִעָּלִאין ַוֲאֶׁשר 
ָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי. ִויֻתַּקן ַהְּפַגם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּפַגְמִּתי ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות 
ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה. ְוַתִּציֵלִני ֵמעֶֹנׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָאְך ַהְמַׁשֵּבר ֶאת 
ְוַתְׁשִּפיַע  ַצַער.  ֵמאֹותֹו  ֶאָּפֵטר  ֶזה  ַצַער  ְיֵדי  ְוַעל  ַּבֶּקֶבר  ְּפִטיָרתֹו  ַאַחר  ָהָאָדם  ֵעיֵני 
ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּטֹוב ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציֵלִני ִמָּכֵרת ֲאֶׁשר ִנְתַחַּיְבִּתי, ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול 
ְוַהּנֹוָרא (אלד כשהוא ב מקורו אאהלידה) ֶׁשְּתַבֵּטל ֵמָעַלי ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ְוִיְהֶיה ִלּמּוד 
ָּתִמיד  ְוִלְלמֹוד  ַהִּמְׁשָמר  ַעל  ַלֲעמֹוד  ּכַֹח  ָּבנּו  ְוִתֵּתן  ְּכבֹוֶדָך  ִּכֵּסא  ִלְפֵני  רּוַח  ַנַחת  ֶזה 
ְלָפֶניָך ְוַלֲהגֹות ְּבִאְמֵרי תֹוָרֶתָך ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוְבִדים ְלָפֶניָך ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה 
לֹוְמִדים ּתֹוָרְתָך ִלְׁשָמּה ְוִלְברֹור ָּכל ִניצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְתַּפְּזרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ַעל ָיֵדינּו 
ּוְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ְלַיֲחָדא ְׁשִכיְנָּתא ְּבַבֲעָלּה ְלאֹוָקָמא ָיַתּה ֵמַעְפָרא ְוָלֵתת ַנַחת 
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רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵּבק ַנְפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו׃ ָּברּוְך ְיָי 

ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן׃

בקדרותא דצפרא מעט קודם שיעלה עמוד השחר בעת שמשחיר פני רקיע סוד אילת השחר אז 
יטבול כדי לקבל תוספת הקדושה מכתר. ומשם האר״י ז״ל כתבו שיש לטבול ד׳ פעמים ולכוין בכל 

פעם באות אחת משם הוי״ה בניקוד קמץ שהוא הארת הכתר ויאמר פסוק׃

ֲאַטֵהר  ִּגּלּוֵליֶכם  ּוִמָּכל  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי 
ֶאְתֶכם׃ כי שורש המחילה תלוי בדיקנא בסוד י״ג מכילין דרחמי׃

ֶׁשֵהם  ֵאּלּו  ְוַהּנֹוָרִאים  ְוַהְּטהֹוִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְׁשמֹוֶתיָך  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
יֹוְצִאים ִמן ִמּדֹוֶתיָך ֶׁשֵהם ְיָי ְיָי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֹנֵצר ֶחֶסד 
ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעו ֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה (מצפ״ץ מצפ״ץ ת״ך גספ״י פסטפ״ט תג״ל תומ״י פג״ש סח״ק 
פתי״א טה״ג סח״ק כתכומ״י טב״ת זפ״ט פוב״ז פסנת״ץ פטד״ץ), ֶׁשְּתַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו 

ַוֲעֹונֹוֵתינּו ַוֲאַטֵהר ְלָפֶניָך ּגּוִפי ִּבְטִביָלה ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִּדינּור ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְּדִמֵּניּה ָנְפִקין 
ְוֶאָּכֵנס  ִּתְהֶייָנה  ֶׁשְּתִמימֹות  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהי  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ַׁשָּבתֹות.  ֶׁשַבע 
ְלָפֶניָך ִּבְכַלל ׁשּוְׁשִביֵני ְדַמְטרֹוִניָתא ִּדְמַקְּשִטין ָיַתּה ְּבַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרים ִקּׁשּוִטין. ֶהֶרב 
ַּכְּבֵסנּו ֵמֲעו ֵֹנינּו ּוֵמַחּטֹאֵתינּו ַטֲהֵרנּו ותכוין כי מהארת הי״ג תיקוני דיקנא ימשך לכתר נוקבא דז״א 
וממנו תקבל הארה גם אתה ותאמר ְלַיֲחָדא ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבל ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ֵמָעְלָמא 

ִדְדכּוָרא ִמִּסְטָרא ַדֲאִצילּות׃



ק

בחדש   השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר בחודש השלישי 
סתם  נאמר  הנה  סיני.  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת 
ביום הזה ולא פירש באיזה יום, רק חז״ל דרשו שהוא בראש חודש, כתיב הכא ביום הזה 
וכתיב התם החדש הזה לכם. ולהבין למה נקרא ראש חודש בכתוב בלשון ביום הזה, יובן 
בהקדים ענין מעלת קבלת התורה, והלא קודם מתן תורה היו כמה צדיקים, והאבות הן 

הן המרכבה גם כן קודם שנתנה התורה. 

הולך  שהי׳  פירוש,  הנגבה,  ונסוע  הולך  שהי׳  הוא  אברהם  מעלת  הנה  כי  אך  הענין, 
וכל  העליונה.  אהבה  ומדת  בחינת  הוא  הנגבה,  שבא  עד  למדרגה  ממדרגה  ונסוע 
עד  העליונה,  זו  לאהבה  ממש  מרכבה  בבחינת  שהי׳  עד  לעלייה  מעלייה  הולך  היה  כך 
שהיתה בבחינת גילוי בנפשו ממש. והליכה זו היא ממטה למעלה מבחינת מצרים, כמ״ש 
המגבילים  הבהמית,  ונפש  הגוף  שמצד  וגבול  מצר  בחינת  דהיינו  ממצרים,  אברם  ויעל 
ומלבישים את נפש האלקית שבאדם, עד, שאע״פ שנפשו האלקית היא משכלת ומתבוננת 
בגדולת אין סוף ב״ה והתפשטותיו על הנבראים, שהוא חיי החיים ואתה מחי׳ את כלם, את 
השמים ואת הארץ אני מלא, ומלא כל הארץ כבודו, אעפ״כ אינו בכח נפשו לצאת מנרתקה, 
הוא מאסר הגוף, להיות בבחינת אתכפייא ואתהפכא כו׳, רק הגוף עומד על עמדו בתקפו 
ובגבורתו כתולדתו, וכמאמר רז״ל גנבא אפום מחתרתא כו׳. ומעלת אברהם היתה שעלה 
מבחינת מצר זה, לדבקה נפשו באהבה עליונה, עד שתחפוץ להתפשט מלבושי׳ שבנוגה 

שמצד הגוף, להיות בבחינת בטול אליו ית׳ לבדו בבחינת כלות הנפש ממש.

ב

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

החיצוני והארה בעלמא, שאינו נוגע לעצמות ומהות הנפש כלל.

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א (ר"ח סיון, וליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח) להתכונן למתן תורה על ידי לימוד הדרוש בחודש השלישי בתורה אור (ריש פרשת 
יתרו), הוראה ששייכת לאנשים נשים וטף, כל אחד ואחת מישראל, כל חד לפום שיעורא דילי', ובאופן דמוסיף והולך בימים שלאחרי זה. 

הננו להדפיס בזה המאמר (נדפס ברשות הוצאת הספרים קה"ת, ובתוספות פיסוק פתיחת ר"ת, וחלוקה לקטעים שנערכה על ידי היכל מנחם בארא-פארק, ותודתנו נתונה להם).
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בחינת  הם  ונשמות,  מלאכים  שהם  שהקדושים,  כו׳,  לעד  שמך  ישתבח  ובורא  קדושים 
ידיך  מעשה  בבחינת  שאינם  אלא  כו׳.  והארה  זיו  אלא  אינו  ג״כ  שהוא  בלבד,  שם 
מעשה  דבר  שאר  או  כלי  באיזה  המלובש  המעשה  כח  הנה  כי  העולמות,  חיצוניות  כמו 
ידי אדם על דרך משל, הנה הכח ההוא אין לו שייכות כלל עם עצמות ומהות הנפש, כי 
עצמות  נמשך  אין  בו  המלובש  הכח  עם  הכלי  אחיזת  ידי  ועל  ממנו,  מובדל  נפרד  נעשה 
האדם אחריו. משא״כ בקראו שמו נמשך ג״כ עצמות האדם, שהשם הוא זיו והארה הנוגע 

לעצמות הנפש ועודנו קשור ומיוחד עמה.

והוא  כו׳,  ונשא  רם  ובעצמו  בכבודו  ית׳  הוא  אבל  זיו.  בחינת  אלא  זה  אין  זה  כל  אך  עם 
שניתי.  לא  ה׳  אני  וכמ״ש  כו׳,  לפניו  שוים  ומטה  ומעלה  עלמין,  כל  הסובב  הוא 
ואי לזאת תשפך הנפש אל חיק אבי׳ ממש, להיות נכספה וגם כלתה נפשי׳ להיות בבחינת 
בטול ממש אליו ית׳ לבדו, וכמ״ש מי לי בשמים. וזהו שכתוב אני ה׳ לא שניתי ואתם בני 
יעקב לא כליתם, פירוש, שהנביא מתמה על ישראל, הרי אני ה׳ לא שניתי ומפני מה לא 

כליתם שאין לכם כלות הנפש.

אך  דבר הגורם להיות מונע ומעכב את הנפש מבחינת בטול זה, כמו שהעיד הכתוב ואתם 
בני יעקב לא כליתם, הגם שיתבונן בגדולת אין סוף ב״ה כי אני ה׳ לא שניתי, ולא כל 
האדם זוכה למעלת ומדרגת אברהם שנעשה מרכבה בבחינת בטול ממש באהבה עליונה 
מנרתקה  לצאת  בכחה  שאין  הנפש,  כח  חלישת  היא  הסיבה  הנה  זו,  התבוננות  מחמת 
ומאסרה. והוא מ״ש כשל בעוני כחי, שע״י העונות נכשל ונתחלש כח הנפש, וכמ״ש כי 
הגוף  גשמיות  אלא  ממש,  עונות  ולא  אלהיכם.  לבין  ביניכם  מבדילים  היו  עונותיכם  אם 
וחומריותו הוא שנעשה מסך מבדיל, שהוא הוא המצר וגבול שמגביל ומלביש את הנפש, 
עד שמורידה לימשך אחרי׳ ואינה יכולה לעלות ולצאת ממנה. ועל זה נאמר ותרא את עני 

אבותינו, היינו מדות אהבה ויראה כו', אברהם מדת האהבה כו'.

ג

האלקית  לנפש  ועוז  כח  הנותנת  שהיא  עוז,  נק,  שהתורה  לישראל,  התורה  ולזה  נתנה 
ה׳  וזהו  אסיר.  ממסגר  לצאת  וגסותן,  הבהמית  ונפש  הגוף  חומריות  על  להתגבר 
פירוש,  בשלום,  נעשה  עוז,  שנק,  התורה  ע״י  כי  בשלום,  עמו  את  יברך  ה׳  יתן  לעמו  עוז 
היינו  שלום,  מטה.  של  ובפמליא  מעלה  של  בפמליא  שלום  עושה  כמארז״ל  שלום,  ב, 
התקשרות. בפמליא של מעלה, היינו בחינת גילוי אור אין סוף ב״ה ממש בנפש האלקית, 
להיות קשורה ומיוחדת בבחינת בטול ממש. ובפמליא של מטה, היינו הארת כחות נפש 
האלקית המלובשת בגוף ונפש הבהמית, שלא יהי׳ מונע ומעכב מצד הגוף ונפשו הבהמית, 
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רק שיהיו כולם מסכימים ומתרצים ליחוד זה, כד אתכפייא ואתהפכא חשוכא לנהורא. כי 
התורה שנק, עוז נק, ג״כ תושי', שמתשת כח הסטרא אחרא שמצד הגוף, כי לאום מלאום 

יאמץ וכשזה קם זה נופל.

גשמיות  כח  ולהתיש  האלקית  לנפש  כח  ליתן  התורה  של  העוז  הוא  כיצד  אך  להבין 
כו׳.  ומעשרות  תרומות  גשמיים  בענינים  נתלבשה  התורה  גם  הלא  וחומריותו,  הגוף 
אמנם, הנה נודע כי מקור התורה ויסודה בהררי קדש עליון, מאור אין סוף ב״ה בעצמו 

ובכבודו הסובב כל עלמין, אני ה׳ לא שניתי, אורייתא וקוב״ה כולא חד.

והנה  עיקר קבלת התורה הוא מ״ש בעשרת הדברות וידבר אלקים את כל הדברים האלה 
שבמקרא  לאמר  כל  כמו  ואינה  הבנה,  לה  אין  לאמר  מלת  דלכאורה  אנכי,  לאמר 
שפירושו לאמר לזולתו, משא״כ בעשרת הדברות אי אפשר לפרש כך, שהרי כל ישראל 
שמעו, ופנים בפנים דבר ה׳, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה כו׳. אך פירושו הוא, 
ומשנה  מקרא  כל  כי  מסיני,  למשה  נאמר  שכבר  מה  התורה  דברי  כל  את  ולדבר  לאמר 
הלכות ואגדות כולם נאמרו למשה בסיני. הגם שבגמרא הוזכרו שמות תנאים ואמוראים 
למשה  שנאמרה  הלכה  זו  ה׳  דבר  היינו  כו׳,  כך  אומר  שמאי  בית  כמו  זו,  הלכה  שאמרו 

מסיני שיצא מפי אותו תנא ואמורא, וכענין דברי אשר שמתי בפיך.

למשה  שנאמרה  ממש  ה׳  דבר  מפיהם  היוצאת  הלכה  להיות  לישראל  ניתן  וכח  זה 
דהיינו  נאמרה,  שכבר  מה  לאמר  הדברות,  בעשרת  התורה  קבלת  בזמן  ניתן  מסיני, 
בחינת ביטול אליו ית׳, שאין הדבור נעשה נפרד אצל האדם להיות יוצא מפי עצמו כאלו 
הוא שלו, רק כמ״ש תען לשוני אמרתך, שהתורה היא אמרתך, אלא שלשוני תען כעונה 
עשרת  שבקבלתן  התורה,  כל  כללות  הן  הדברות  ויו״ד  אומר.  שהוא  מה  האומר  אחר 
המדבר  ה׳  לדבר  אצלם  ביטול  בחינת  להיות  התורה,  כל  קבלו  הגבורה  מפי  הדברות 
בפיהם, ולהיות רק כעונה אחר האומר, שהוא ענין גילוי אור אין סוף למטה כמו למעלה, 

בבחינת בטול ממש. 

ומזה  יתבונן המשכיל ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה, בשומו ללבו כי דבר ה׳ הוא 
ממש שנאמרו למשה מסיני. וזה שאמרו רז״ל על פסוק והודעתם לבניך ולבני בניך 
וסמיך לי׳ יום אשר עמדת כו׳, מה להלן באימה ויראה כו׳ אף כאן כו׳, שלכאורה אינו מובן 
דמיון זה מה להלן אף כאן כו׳, שהרי במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות ופנים 
בפנים דבר ה׳, משא״כ בעסק התורה של כל אדם כשלומד בפני עצמו. אלא הענין הוא, 
כמ״ש לעיל, כי גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן הוא דבר ה׳ ממש שנאמר למשה 

מסיני. ועל ידי זה תפול עליו אימה ויראה כאלו קבלה היום מהר סיני.
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ד

ותושי׳  האלקית  לנפש  ותעצומות  עוז  הנותן  הוא  זה  בטול  בבחינת  התורה  והנה  עסק 
בקבלת  כי  מצרים,  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה׳  אנכי  וזהו  אחרא.  לסטרא 
התורה נמשך בחינת אנכי, דהיינו אנכי ממש, עצמותו ומהותו יתברך הסובב כל עלמין 
כו׳, וכמ״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום כו׳, ובחינת אנכי זה נמשך לישראל 
ממש.  אלקיך  בבחינת  שנעשה  עד  כנ״ל,  והתפשטות  צמצום  ע״י  דהיינו  הוי״ה,  בבחינת 
ואזי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבחינת מצרים וגבולים שמצד הגוף ונפש הבהמית 
המגבילים ומלבישים את נפש האלקית ומעכבים לצאת מנרתקה, וכמ״ש ואעלה אתכם 
מעני מצרים אל ארץ טובה ורחבה. כי ע״י קבלת אנכי, דהיינו בחינת סובב כל עלמין ואני 
ותושי׳  האלקית,  לנפש  כח  הנותן  הוא  כו׳,  בטול  בבחינת  התורה  בעסק  שניתי,  לא  ה׳ 

לתאוות הגוף כו׳.

וזהו  ענין אנשי יריחו היו כורכין את שמע ולא היו מפסיקין בין אחד ואהבת, כי ע״י קבלת 
בחינת אחד, דהיינו בחינת יחודא עלאה, שהוא בחינת בטול ממש לאור אין סוף ברוך 
הוא הסובב כל עלמין כנ״ל, תגדל האהבה ביתר שאת עד שתהי׳ בכל לבבך בשני יצריך, 
דאתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא, שמבחינת ביטול זה נמשך עוז ותושי׳ 
כנ״ל. משא״כ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הרי כתיב מלך אלהים על גוים, כי שם 
זה הוא חיות העולמות ואפילו עכו״ם בכלל, וכענין שאמרו רז״ל לא כאברהם שיצא ממנו 
ישמעאל כו׳. אלא שאנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי, כי ועד הוא 

גם כן אחד, אלא שהוא בחילופי דאתוון כמ״ש בזוהר.

ה

שמקבלת  רק  כלום,  מגרמה  לה  לית  הלבנה  כי  ללבנה.  מונין  שישראל  מה  ובזה  יובן 
האור שלה מאור השמש להאיר על הארץ, ולכן בכל חודש וחודש מתמעטת קודם 
חידושה, עד שנעשית בבחינת נקודה, מפני שבאה תחת אור השמש ממש לקבל ממנה, 
ממש,  השמש  מאור  והכל  הלבנה,  מילוי  עד  ואור  והולכת  הארץ,  על  מאירה  אינה  ולכן 
בבחינת  להיות  ומתמעטת  חוזרת  הלבנה  מילוי  ואחר  כלום,  מגרמה  לה  לית  שהלבנה 
הוא  כך  הזה  וכמשל  האלה  הדברים  וככל  ומתחדשת.  שחוזרת  עד  החדש,  בסוף  נקודה 
ותורתם  עלמין,  כל  הסובב  הוא  ברוך  סוף  אין  לאור  בטול  בחינת  שהם  ישראל,  ענין 
מי  יש  שלומד,  מי  יש  בבחינת  שאינו  כלום,  מגרמיהון  להון  דלית  בבחינת  הם  ועבודתם 
ממש  ב״ה  סוף  אין  ואור  ממש,  ב״ה  סוף  אין  לאור  בטול  בבחינת  הכל  אלא  כו׳,  שאוהב 
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הוא השוכן בתוך תורתם ועבודתם, ודבר ה׳ זו הלכה היא המדברת בפיהם. וזו היא בחינת 
שמש, כמ״ש כי שמש ומגן הוי״ה אלקים, שבחינת הוי״ה נק, שמש, ובחינת אלהים נק, מגן 

כו׳ כמ״ש במ״א, והתורה נמשך משם הוי״ה.

וזהו  ענין תורה ועבודה וגמילות חסדים, שצריך להיות שלשתן דוקא. כי גמ״ח היינו צדקה, 
וצדקה היא כללות כל התורה שנק, בשם צדקה, ובפרטות מעשה הצדקה ממש, שהצדקה 
היא להחיות רוח שפלים, היא בחינת שמש, כמ״ש וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה, כי 
שאין  חשך  במקום  להאיר  הוא  השמש  אור  וכן  שפלים,  רוח  להחיות  היא  שהצדקה  כמו 
בו אור, שהיא בחינת השפעה מלמעלה למטה. והשפעה זו היא ע״י בחינת עבודה, שהוא 
בחינת בטול ממטה למעלה, אור אין סוף ב״ה הסובב כל עלמין, להיות השפעת אור אין סוף 
ב״ה ממש שורה ומתגלה למטה כמו למעלה, דהיינו כמו בטול הלבנה לאור השמש ממש.

ו

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

ג], לכן האהבה היא בבחינת בטול), כי ואהבת ב' פעמים אור.

ואזי  באו למדבר סיני, שירדה שנאה כו׳, דהיינו ענין תושי׳ שמתשת כח הסטרא אחרא כו׳. 
ומדבר מלשון דבור, כמו ומדברך נאוה, ונקרא מדבר בתוספת מ׳, כי המ׳, הוא מאותיות 
האמנתי״ו שהן להקטין הענין, כלומר שאין בזו בחינת דבור בפני עצמו, רק בחינה שכבר 
ויסעו  ואזי  הנ"ל).  בד"ה  מ"ש  (ועיין  בו  המדבר  ה׳  בדבר  בטול  בחינת  הוא  שהדבור  דהיינו  נדבר, 
מרפידים, בחינת רפיון ידים, כמארז״ל למה נק, שמה רפידים כו׳, דהיינו בחינת חלישת 

כח הנשמה, רק שניתנה להם עוז ותעצומות לנשמה ותושי׳ לסטרא אחרא כו׳.



קה

הכנה לחג השבועות1
חודש  מברכים  משבת  החל  תורה  למתן  ההכנה  א. 
כמובן,  התורה,  ללימוד  בנוגע   – לראש  לכל  סיון, 
לימוד  ידי  על  היא  התורה  לקבלת  העיקרית  שההכנה 

התורה2.

פנימיות  [ובפרט3]  והן  דתורה,  נגלה  הן  ללמוד  ב. 
ד״גדול  ובאופן  באיכות,  והן  בכמות  הן  הוספה  התורה, 
המצוות,  בקיום  הוספה  מעשה״,  לידי  שמביא  תלמוד 

ובכל עניני טוב וקדושה4.

ובמיוחד  כולל  החג,  בהלכות  בפרט  יהי׳  הלימוד  ג. 
הענין  והפלאת  גודל  המבארים  התורה  חלקי  לימוד   –
דמתן תורה, שעל ידי זה ניתוסף בהתשוקה והגעגועים 

לקבלת התורה 5.

הסוגייא  לדוגמא:  דתורה,  בנגלה  הן  הוא]  [הנ״ל  ד. 
דמתן תורה במסכת שבת, והן דרושי מתן תורה בתורת 

החסידות.

לחג  העיקריות  ההכנות  אודות  לפרסם  יש  ה. 
לפני  אפילו  מקומות,  בריבוי  שנתבארו  כפי  השבועות, 
שלומדים הענינים שנתבארו בתורת החסידות, (כי אם), 

בספרי מוסר כו׳, עד ל״קיצור שולחן ערוך״6.

1) ראה מאמר אנכי ה' אלקיך, תשמ"ט – התוועדויות ע' 253: "שבכל 
הראשונה,  בפעם  שהיו  כמו  הענינים  אותם  ונמשכים  חוזרים  ושנה  שנה 
ויתירה מזו, שבכל שנה הם בדרגא נעלית יותר, דמעלין בקודש. וכיון שכל 
הענינים תלויים במעשינו ועבודתינו, לכן, בכל שנה צריך להוסיף ולהעלות 

בקודש גם בההכנות למתן תורה וכו'".
על  "נוסף   :352 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  בהר-בחוקותי  ש"פ   (2

ההכנה במשך כל ימי הספירה".
3) ראה משיחת ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' 252-3: "והדגשה 
מיוחדת בנוגע להוספה בפנימיות התורה – כמרומז גם בהמנהג דאכילת 
מאכלי חלב בחג השבועות, שרומז על . . פנימיות התורה . . ההכנה למתן 
תורה ע"י ההוספה בלימוד התורה צריכה להיות גם (ואדרבה – בעיקר) ע"י 
הערה  תשמ"ט  במדבר  ש"פ  משיחות  וראה  וכו'".  התורה  פנימיות  לימוד 
15 – התוועדויות ע' 215: "ובפרט שבמ"ת היו הענינים דפנימיות התורה 

(מעשה מרכבה כו') בגילוי".
4) שם ע' 215: "החלטות טובות (ולהתחיל לקיימן בפועל ביום השבת) 

להוסיף וכו'".
5) ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע' 352. 

6) ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח – התוועדויות ע' 355: "הן כפשוטו, והן 
בתוכנו – בלשון עם ועם . . וכאמור, ענינים אלו נתפרשו ונתבארו בריבוי 
מקומות בתורה, אלא, שמצד חושך הגלות, יש צורך להדגיש שענינים אלו 

לא ישארו "בתורה", אלא יומשכו גם בעולם וכו'".

להביא את כל ילדי ישראל לבית הכנסת
בשנים  אודותם  שדובר  בהענינים  גם  לעסוק  יש  ו. 
כל  על  בהוספה  וכיו״ב]  הצדקה7,  [נתינת  האחרונות 

האמור לעיל8.

מקום  בכל  ולזרז  [לעורר   – לפועל  בנוגע  כולל  ז. 
או  [ילד  ישראל  ילדי  כל  להביא  להשתדל  ומקום9] 
ילדה10, גם הקטנים ביותר, ועד לתינוקות שבעריסה11] 
לבית-הכנסת (לכל הפחות) לשמיעת עשרת הדיברות12. 

התורה,  דקבלת  הענין  גודל  לילדים  להסביר  ח. 
המתאים 13,  באופן  התורה  לקבלת  להתכונן  והצורך 

"...שענין   :241 ע'  התוועדויות   – תשמ"ט  סיון  ר"ח  משיחת  ראה   (7
הצדקה קשור גם עם מ"ת – כפי שמבאר רבינו הזקן בתו"א ד"ה "בחודש 
בשם  שנק'  התורה  כל  כללות  היא  ש"צדקה  סיני"  מדבר  באו   . . השלישי 
צדקה, ובפרטות מעשה הצדקה ממש", שמזה מובן, שע"י ההוספה בצדקה 
לקבלת  בהכנה  יותר  עוד  ניתוסף  שלישית,  ופעם  הפעם,  ועוד  הפעם  עוד 

התורה בשלימות נעלית יותר. 
...קבלת החלטה תקיפה להוסיף בצדקה". ובשיחת ליל ד' סיון שם ע' 

249: "וענין נוסף בנוגע למעשה בפועל – ההוספה בצדקה וכו'". 
ע'  שם  וראה   .353 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  בהר-בחוקותי  ש"פ   (8
355: "ובזה יש להעיר אודות ענין הדורש תיקון: כשמדברים אודות הענין 
וכיו"ב,  מסוים  טוב  ליום  להכנה  ובשייכות  בקשר  לבו"  אל  יתן  ד"והחי 
ומעוררים שיש להשתדל בענין פרטי – מובן וגם פשוט שענין פרטי זה בא 
כהוספה על כל הענינים הידועים לפני זה, אשר, מרוב הפשיטות שבדבר 

אין צורך להזכירם.
שבא  הענין  בפירסום  כו'  התלהבות  שמרוב  קורה  לפעמים  אמנם, 
ע"ד  כשמפרסמים  ובמילא,  העיקריים,  הענינים  אודות  שוכחים  כהוספה, 
להביא  ההשתדלות  ע"ד  ההצעה  רק  מפרסמים  השבועות,  לחג  ההכנות 
בצדקה  להוסיף  הדיברות,  עשרת  לשמיעת  לבית-הכנסת  ישראל  ילדי  כל 
וכיו"ב, ותו לא מידי. ולכן, יש צורך להדגיש שענינים הנ"ל באים כהוספה 

על העיקר, ופשיטא, שיש לפרסם וכו'".
9) משיחות ש"פ בהר-בחוקותי תנש"א – התוועדויות ע' 241. 

10) ש"פ בהו"ב תש"נ – התוועדויות ע' 216. 
11) ש"פ בהר-בחוקותי תנש"א שם: "שהם ה"ערבים" לקבלת התורה, 
התוועדויות  תש"נ –  במדבר  ש"פ  משיחות  וראה  אותנו"".  עורבים  "בנינו 
ש"מזלייהו  כיון  קטנים –  לקטני  ועד  הקטנים,  הילדים  גם  "כולל   :252 ע' 
בנוגע  שמצינו  כפי  למביאיהם",  שכר  ד"ליתן  הענין  ישנו  לזה,  ונוסף  חזי", 

ל"הקהל" (ועד"ז בעלי' לרגל בכל יו"ט).
בבת  המשפחה  בני  כל  לבית-הכנסת  להביא  הטירחא  על  להקל  וכדי 
אחת, ובפרט כשיש צורך שמישהו מבני המשפחה ישאר בבית – יכולים 
בתי- בשני  שונים,  בזמנים  עשה"ד  לשמוע  לבית-הכנסת  ההליכה  לחלק 
כנהוג  בית-כנסת,  באותו  מנינים  בשני  או  שונים,  בזמנים  שקורין  כנסיות 

בכמה בתי כנסיות".
מאמר  ראה   .353 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  בהר-בחוקותי  ש"פ   (12
אנכי ה' אלקיך, תשמ"ט – התוועדויות ע' 254: "דזה שבכל שנה בחה"ש 
בעיקר  מתגלה  הראשונה  בפעם  שהי'  כמו  ע"ד  מחדש  התורה  ניתנה 
בהקריאה דעשרת הדיברות . . שלכן צריך לשמוע פרשה זו באימה וביראה 

וכו' כאילו עומדים לפני הר סיני". ועוד.
וג"ז  "ועוד   :252 ע'  התוועדויות   – תש"נ  במדבר  ש"פ  משיחות   (13
עיקר – להסביר . . אע"פ שנתינת התורה היא ע"י הקב"ה, ו"כל הנותן בעין 

לקט מהוראות הרבי - המעשה הוא העיקר



הוראות הרבי – לקט מהוראות הרבי - המעשה הוא העיקר קו

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

בשלימות738.

ברכת ”קה"ת בשמחה ובפנימיות״ 
ט. לעורר שיהודים יברכו איש את רעהו [ואשה את 
רעותה, וכן הטף14] בלשון הרב, כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא 
דורנו [וכהוראתו15], לשונו בדיוק (לא יותר, ועאכו״כ לא 

פחות) – ”קבלת התורה בשמחה ובפנימיות״16.

שלפני  בימים  ובהפנימיות  בהשמחה  להוסיף  יש  י. 
מתן תורה, כדי שתהי׳ קבלת התורה בשמחה אמיתית 
אחד  כל  אצל  ”טבע״  שנעשה  עד  אמיתית,  ובפנימיות 

ואחת מישראל17.

להקהיל קהילות
לפני  קודש  השבת  יום  את  שינצלו  ונכון  כדאי  יא. 
קהילות  להקהיל  כדי  תורה  מתן  מתברך18]  [שממנו 
בכל  שאם  תורה,  ללמוד  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי 
אחת  על  מתן-תורה  לפני  קהילות,  להקהיל  צריך  שבת 

כמה וכמה19.

יב. מה טוב [שהנ״ל יהי׳] באופן ד״עשרה (ה״עשירי 
יהי׳ קודש״) שיושבים ועוסקין בתורה (”עוסקין״ דייקא) 

שכינה שרוי׳ ביניהם״, ”ברוב עם הדרת מלך״20.

יפה הוא נותן" שכן, רצונו וכו'". 
 :229 ע'  התוועדויות   – תש"נ  חב"ד  לנשי   – אייר  כ"ד  משיחת   (14
"יברכו איש את רעהו ואשה את רעותה, וכן הטף, בברכת "קבלת התורה 

בשמחה ובפנימיות"".
15) שם: "לפני הסיום – יש לברך את כל המתכנסות בברכת "קבלת 
התורה בשמחה ובפנימיות", כלשון הברכה דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 

וכהוראתו וכו'". 
 :410 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  סיון  ה'  במדבר,  ש"פ  משיחות   (16
"אשר, עי"ז שמברך את רעהו ניתוסף גם אצלו, כהבטחת הקב"ה "ואברכה 
וכו'".  הרב  בלשון  ישראל  בני  כל  את  לברך   – המתחיל  ואני   . . מברכיך" 
וראה גם משיחות ש"פ במדבר – תשמ"ט – התוועדויות ע' 227: "ונסיים 
בנוסח המקובל מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – "קבלת התורה בשמחה 

ובפנימיות"". ועוד.
 :229 ע'  התוועדויות   – תש"נ  חב"ד  לנשי   – אייר  כ"ד  משיחת    (17
""טבע" אצל כל אחד ואחת מישראל, ובפרט נשי ישראל, שכל אורח חייו 
את  ולקבל  להתכונן  יותר  נקל  ובמילא,  פנימי,  ובאופן  שמחה  מתוך  הוא 
התורה בשמחה ובפנימיות, אשר, עם היותה "ארוכה מארץ מדה גו'", ועד 
למעלה מכל מדידה והגבלה, בכוחו של כל אחד ואחת מישראל לקבל כל 

התורה כולה, ויתירה מזה, לקבל התורה כולה בשמחה ובפנימיות".
18) ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון תנש"א – התוועדויות ע' 241. 

19) משיחות ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' 253: "כדרשת חז"ל 
על הפסוק "ויקהל משה", "אמר הקב"ה (למשה) עשה לך קהילות גדולות 
. . כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת". שם 
ע' 254: "ויה"ר שמההליכה להקהיל קהילות בבתי-כנסיות ובתי-מדרשות 

באופן ד"הוי רץ למצוה" – נלך ונרוץ לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד".
20) משיחות ש"פ במדבר תש"נ – התוועדויות ע' 253. 

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

שקורין במנחה21.

ללמוד המאמר בחודש השלישי
יד. ככל שמוסיפים להתבונן בתוכן ומעלת ר״ח סיון 
למ״ת22,  ההכנה  עיקר  התחילה   סיון  חודש  שבראש   –
שנה  בכל  סיון  בר״ח  ונעשים״  נזכרים  האלה  ו״הימים 
ושנה23  – ניתוסף יותר בכל עניני העבודה דהכנה למתן 

תורה 24.

טו. [ע״פ הנ״ל סי״ד] כדאי ונכון שילמדו גם הדרוש 
יתרו),  פרשת  (ריש  אור  בתורה  השלישי  בחודש 
ולהתחיל בזריזות – בראש חודש עצמו, ובאופן דמוסיף 

והולך בימים שלאחרי זה.

בכל  כן  שיעשו  מנת  על  זאת  יפרסמו  בודאי  טז. 
מקום ומקום, ולהדגיש שענין זה שייך לכל אחד ואחת 
ללמדו  שיכולים  והטף,  והנשים  האנשים  מישראל, 
לפום  חד  כל  מישראל,   ואחת  אחד  לכל  כו׳  ולהסבירו 

שיעורא דילי׳25.

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

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  והוראת  "כפתגם   :254 ע'  שם   (21
שפגישה של שני יהודים צריכה להביא תועלת ליהודי שלישי". 

ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  סיון  ג'  ומוצאי  ליל  סיון,  ר"ח  שיחות   (22
379: "ר"ח סיון כמפורש בקרא: "בחודש השלישי גו' ביום הזה (ר"ח) באו 
למ"ת,  ההכנה  עיקר  התחילה  שאז  גו'",  ישראל  שם  ויחן  גו'  סיני  מדבר 
ל"ויהי  עד  כו',  ההגבלה  ימי  גם  כולל  הפרשה,  בהמשך  בפרטיות  כמסופר 

ביום השלישי גו'" שבו נתנה התורה.
יחיד,  לשון  "ויחן"  בתיבת  הדיוק  בתושבע"פ –  המבואר  ע"פ  ובפרט 
"כאיש אחד בלב אחד", שאז "אמר הקב"ה . . הרי השעה שאתן להם את 

תורתי".
ובתוספת ביאור בפנימיות התורה – כמבואר בתורה אור ד"ה בחודש 
העומר,  דספירת  העבודה  ע"י  היא  למ"ת  שההכנה  שמכיון  גו',  השלישי 
הוא  סיון)  (ר"ח  בו  ג'  ביום  הז'  "בשבוע  הרי,  לך",  תספר  שבועות  "שבעה 
לקבל  ועומדים  מוכנים  ישראל  אז  ונעשו  השבוע,  כל  נכנסה  כבר  כאילו 

כו'"". 
23) שם: "בשבוע הז' ביום הג' לספה"ע, בסמיכות לגמר וסיום העבודה 
בכל  רב  שפע  ד"יושפע  הפעולה  גם  כולל  פרטי',  (בכל  העומר  דספירת 
וקדוש  טהור  מוכן,  כלי  כבר  נעשו  ישראל  של  מצדם  הרי   – העולמות") 
ומתגלית  שנמשכת  כפי  הקב"ה,  של  ורצונו  חכמתו  התורה,  לקבלת  וכו', 

בכל הפרטים ופרטי פרטים עד לדיו על הקלף וכו'". 
24) שם ע' 380. 

וגם  ישראל,  לכל  שייך  דמ"ת  הענין  שכללות  "כשם   :380 ע'  שם   (25
ישראל  בני  לכל  התורה  נתינת   – ואדרבה  חינוך,  מצד  עכ"פ   – לקטנים 
היתה ע"י ה"ערבות" של הקטנים שלא נתחייבו עדיין בתורה ומצוות "בנינו 

עורבים אותנו" . . ומזה מובן גם בנוגע ללימוד הדרוש הנ"ל וכו'". 
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ד״ויחן״  מהענין  החל  התורה,   לקבלת  דהכנה  העבודות 
לשון יחיד, ”כאיש אחד בלב אחד״ (בראש חודש סיון), 

על ידי ההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל26.

בהדגשה  הוא  הזקוקים,  לכל  החג  צרכי  נתינת  יח. 
בעצרת  מודים  ”הכל   – השבועות  לחג  בנוגע  יתירה 

דבעינן לכם״, ”שישמח בו במאכל ובמשתה״27.

כינוס נשים
בהכנות  הנשים  פעולת  אודות  גם  לעורר  יש  יט. 
יתאספו  הנשים  שגם  ונכון  כדאי  ולכן,  תורה,  למתן 
להתכונן  תורתנו״29)  מתן  ”זמן  כניסת  (לפני  יחדיו28 

למתן תורה30.

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

”עד מתי״...31.

חג השבועות
א. צריך להיות בערב חג השבועות, הוספה מיוחדת 
תהי׳  זה  ביום  הצדקה  שנתינת  ועד  הצדקה32,  בנתינת 
נעשה  זו  פתיחה  ידי  דעל  חדשה,  פתיחה  של  באופן 

"בעמדנו   :226 ע'  התוועדויות   – תשמ"ט  במדבר  ש"פ  משיחות   (26
בשבת שלפני עצרת, ערב ר"ח סיון, שממנו נכנסים תיכף לר"ח סיון וכו'". 

ראה גם מאמר אנכי ה' אלקיך, תשמ"ט – התוועדויות ע' 253.
ע'  התוועדויות  תשמ"ח –  סיון  ג'  ומוצאי  ליל   , סיון  ר"ח  שיחות   (27

.390-1
 :410 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  סיון  ה'  במדבר,  ש"פ  משיחות   (28

"נוסף להתאספותן עתה בעזרת-נשים". 
"זמן  כניסת  לפני  השבת,  במשך  זאת  שיעשו   – טוב  "ומה  שם:   (29

מתן תורתנו"". 
תורה,  למתן  בהכנות  הנשים  פעולת  אודות  גם  לעורר  "יש  שם:   (30
"כה  כמ"ש   – תורה  למתן  ההכנה  יותר  מודגשת  לנשים  בנוגע  ואדרבה, 
תאמר לבית יעקב". "אלו הנשים", ואח"כ "ותגיד לבני ישראל", האנשים". 
ושם ע' 411: "[לאחרי תפלת מנחה הכריזו אודות כינוס של הנשים במשך 
ומופלגה,  רבה  בהצלחה  שיהי'  יה"ר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ואמר  השבת 

וכאמור, שיפעל גם על האנשים]".
 :229 ע'  התוועדויות   – תש"נ  חב"ד  לנשי   – אייר  כ"ד  משיחת   (31
"ומבקשים מהקב"ה שתיכף ומיד יוציא את כל בני ישראל, כל אחד ואחת 
מישראל, כל משפחה ומשפחה, וכלל ישראל, מהגלות אל הגאולה . . ויש 
הגאולה  בעניני  התורה  בלימוד  ההוספה  ע"י  גם  נעשה  זה  שענין  להוסיף 
וביהמ"ק, אשר, הלימוד בענינים אלו ממהר ומזרז עוד יותר קיומן בפועל 

ממש וכו'".
32) מאמר ד"ה אנכי ה' אלקיך, תשמ"ט – התוועדויות ע' 255: "דזה 
גם  בזה  נכלל  התורה,  וקבלת  למ"ת  בההכנות  להוסיף  צריך  שנה  שבכל 
ובפרט  וגמ"ח.  עבודה  תורה  עומד,  העולם  שעליהם  העמודים  בג'  הוספה 

בצדקה וכו'".

לכל  בנוגע  הפתוחה33  מידו  בההשפעה  הוספה  גם 
הענינים34.

דהקדמת  בהענין  יתבוננו  סיון  דה׳  היום  במשך  ב. 
לידי  שמביאה  המתאימה  התבוננות  לנשמע,  נעשה 
לקיימו  לראש  לכל  צריך  ה׳,  דעבודת  ענין  שבכל  פועל, 
בפועל (נעשה), ולאחרי זה להבין את הענין בחב״ד שלו 

(נשמע)35.

תיקון ליל שבועות
שלא  אלו  שגם  תיקון,  אמירת  אודות  לעורר  יש  ג. 
בעיון  תורה  ללמוד  שרצו  מחמת  בעבר  בזה  הקפידו 
דוקא...36 יאמרו את כל התיקון מתחילתו ועד סופו [כי, 
ההכנה האמיתית לקבלת התורה היא – ע״י ”תיקון ליל 

שבועות״37]38.

33) שם: "המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה".
34) שם.

..."  :254 ע'  התוועדויות   – תשמ"ט  אלקיך  ה'  אנכי  ד"ה  מאמר   (35
דהקדמת  זו  שהכנה  מזה  גם  כמובן  תורה  למתן  העיקרית  ההכנה  שהיא 
נעשה לנשמע היא בחמישי בסיון שהוא הערב של ששי בסיון שבו נתנה 
כמה  בו  שישנם  יו"ט  ערב  הוא  בסיון)  (חמישי  זה  שיום  ואף   . . התורה 
טרדות דהכנות צרכי החג, הרי . . אין שליטה (כ"כ) להצד שכנגד, ולכן הוא 

זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה כו'".
36) ראה ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' 409: "ולהוציא מדעתם 
הרי,  ה"תיקון",  אמירת  בשביל  הזמן"  "לבזבז  מה  לשם  הטוענים  אלו  של 
בפנימיות  ענין כיו"ב  או  ע"ב...  המשך  בעיון  הזמן ללמוד  את  יכולים לנצל 

התורה, במקום "לומר" תיקון, עד למנין המצוות,
- מנין דייקא, שכן, בדרך כלל, כשמגיעים למנין המצוות (בסוף הלילה, 
כשחושבים כבר אודות הליכה למקוה, והכנה לתפילה, עד לשמיעת עשרת 
הדברות) – כבר עייפים, ובמילא, לא יכולים להתבונן בתוכנם של המצוות 
לעשות  צריך  יהודי  שכל  ורבו –  פרו  מצות  כמו:  הרוחני,  תוכנם  [ועאכו"כ 
"משפיע",  בבחינת  שהוא  יהודי  לעשות  כלומר,  ונקבה,  זכר  נוסף,  יהודי 

ולעשות יהודי שהוא בבחינת "מקבל"], כי אם למנותם בלבד".
37) ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' 409: "אשר מעלתו מודגשת 
ליל  "תיקון   – היא)  (תורה  ישראל  מנהג  ע"פ  לו  יקראו  אשר  בשמו 

שבועות"!" 
ראה ראשי דברים מהתוועדות יום ב' דחג השבועות תנש"א: "שמזה 
הענינים  כל  את  לתקן  הוא  שענינו  מובן,  "תיקון"  בשם  בפוסקים  שנקרא 

הצריכים תיקון כו'".
תנש"א:  סיון  י"ב  נשא,  ש"פ  (ב')  מהתוועדות  דברים  ראשי  וראה 
"עד לחג השבועות שבו אומרים "תיקון ליל שבועות", שכולל גם התיקון 
ושלימות דכל הענינים ובאופן דנצחיות. [וענין זה נזכר בספר יצירה ונאמר 
מתוך  הענינים  כל  ושלימות  לתיקון  גם  שרומז  שבועות"  ליל  ב"תיקון  גם 

תענוג]".
הן  "[שכולל  תנש"א:  סיון  ה'  במדבר  ש"פ  משיחת  דברים  ראשי   (38
תובעים  לא   . . וכו']  המצות  במנין  לסיומו  ועד   . . תושבע"פ  והן  תושב"כ 
מכל א' שיאמר תיקון פעמיים, גם בליל ב' . . הנהגה זו מצינו אצל ר' הלל 
גם  תיקון  אמר  כו'  במצוות  גדול  ודייקן  גדול  מהדר  שלהיותו  פאריטשער, 
בליל ב' דחג השבועות, ובודאי מצא ענין בזה. אף אל פי שלא מצינו הנהגה 
שכשנסע  נ"ע,  אדמו"ר  אצל  אחת  מפעם  חוץ  נשיאינו,  רבותינו  אצל  זו 
גם  התעסק  ולכן  יותר,  נעלים  ענינים  בנסיעתו  אצלו  חסרו  לנאות-דשא, 
בליל ב' בענין נעלה זה דאמירת תיקון. אבל בנוגע לאמירת תיקון בליל א' 
דחג השבועות – בעיני ראיתי, וכמו כן ראו אחרים, איך שנשיא דורנו אמר 
את כל התיקון. לא בדקו באם אמר כל תיבה ותיבה כו' אבל כפי הנראה, 
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התיקון-טעות  והדפסת  פירסום  על  ”יישר-כח  ד. 
שבועות״39,  ליל  ב״תיקון  שאומרים  יצירה  ספר  בסיום 
ליל  ”תיקון  ולהביא  לטלטל  יוכלו  שבועות  בליל  אשר, 
הנ״ל)  התיקון-טעות  עם  (ביחד  המודפס  שבועות״ 

לבית-הכנסת״40.

ה. לנצל 41 את השעות שנותרו עד לאמירת תיקון ליל 
שבועות – לעורר ולפעול על כל אחד ואחד (שיכולים 
כאילו  הראוי,  באופן  תהי׳  תיקון  שאמירת  אליו)  להגיע 
כו׳  וביראה  באימה  להלן  ”מה  סיני,  מהר  עתה  מקבלה 

אף כאן כו׳״766. 

(בסגנון  לו  שמסבירים  זה  ידי  על  הוא]  [הנ״ל  ו. 
לא  כו׳״  ויראה  ”אימה  שהרי,  הדבר –  טעם  לו)  המובן 
אנה  עצמו  את  לנענע  חיצוניות,  תנועות  ידי  על  נעשים 
ואנה כו׳, כי אם ע״י רגש הלב, כתוצאה מההבנה בשכל 

– שברגע זה ממש הקב"ה קורא ושונה כנגדו42!

ז. כאשר מדובר אודות פעולה על הזולת יש להזדרז 
אם  יודע  מי  מיד,  עליו  לפעול  יזדרז  לא  שאם  ביותר, 
אם  ואפילו  התיקון,  אמירת  לפני  הפעם  עוד  יפגשהו 

יפגשהו אולי לא יהי׳ לו פנאי לשמוע את דבריו43.

תהלוכה
הולכים  טוב  שביום  שנים  וכמה  מכמה  כנהוג  א. 
לבקר בני ישראל שבבתי-כנסיות ובתי מדרשות בכמה 
ידי  (על  החג  בשמחת  להוסיף  כדי  שכונות44,  וכמה 

הוא אמר את כל התיקון מתחילתו ועד סופו".
39) ש"פ במדבר תשמ"ח התוועדויות ע' 409: "וכאן המקום לתת ישר-
כח על . . ביחד עם פירסום ההוראות ע"ד נתינת צרכי החג, והבאת הילדים 

לבית-הכנסת וכו'". 
וראה ר"ד שם: "(וכאן המקום לעורר אודות התיקון בתיקונים לסיים 
בג' דברים טובים, וכמו"כ להוסיף את שלשת האהבות בסיום הזהר המובא 
הנ"ל  דפוס  לטעות  התיקון  שלפנ"ז)".  בהתוועדות  בזה  כמדובר  בתיקון, 

נדפס בסוף הקונטרס.
40) שם: "ובפרט שזהו"ע ד"אוכל נפש", מאכל רוחני לנפש".

 :404 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  סיון  ה'  במדבר,  ש"פ  משיחת   (41
"ובנוגע לפועל: בעמדנו שעות ספורות לפני "זמן מתן תורתנו", יש לעורר 
"מה  כדבעי,  התורה  לימוד  ע"י  ראש –  לכל  למ"ת,  ההכנה  אודות  עוה"פ 
להלן כו', אף כאן כו'", כאילו קבלה היום מהר סיני, החל מאמירת "תיקון 

ליל שבועות" באופן האמור.
ובהדגשה – לא רק בנוגע לעצמו, אלא גם בנוגע לפעולה על הזולת, 
ושתי'  אכילה  החג,  צרכי  כל  לו  שיהיו  להשתדל  שצריכים  כשם  כלומר, 
לכם",  נמי  דבעינן  בעצרת  מודים  ש"הכל  ובפרט  הרחבה,  של  באופן  כו', 
צרכי  לו  שיהיו  להשתדל  צריכים  כן  כמו  ובמשתה",  במאכל  בו  "שישמח 
ולכן,  התורה.  לקבלת  המתאימה  ההכנה   – לראש  ולכל  הרוחניים,  החג 

יש לנצל את וכו'".
42)  שם ע' 405.

זה  ענין  לפעול  פנאי  עדיין  לו  יש  לעצמו  בנוגע  "כי   :405 ע'  שם   (43
מכיון שנשארו כמה שעות עד לאמירת התיקון, אבל בנוגע להזולת וכו'". 

44) יום שמחת תורה תשנ"ב – שיחות קודש ע' 210: "וכמדובר לעיל 

שכונות),  שבשאר  ישראל  מבני  רבים  עם  ההתאחדות 
ובפרט על ידי אמירת [וחלוקת45] דברי תורה (”פיקודי 
ה׳ ישרים משמחי לב״), נגלה דתורה ופנימיות התורה46.

וכן  ביתו,  בני  עם  לשמוח  צריך  טוב  שביום  אף  ב. 
עם האורחים שמזמין לביתו, שאינו יכול להניחם ולילך 
ההליכה  לסדר  שיכולים  בודאי  הרי  אחר47,  למקום 
טוב  יום  משמחת  יגרע  שלא  באופן  לבתי-כנסיות 

והכנסת אורחים, כפשוט48.

כשערב שבועות חל בשבת
כקביעות  בשבת,  שחל  שבועות  לערב  בקשר  [ח. 
סיפור  דורנו  נשיא  אדמו״ר  כ״ק  סיפר   – זו  שנה 

שנתפרסם ונדפס ב״היום יום״ (ב׳ סיון) וז״ל49:

קודם  בסיון.  ה׳  במדבר  ש״פ  חל  תקפ״ט  ”בשנת 
הדלקת נרות של שבת אמר הצ״צ מאמר שאו את ראש 
את  תשא  כי  מענין  הראב״ע  כפי׳  שאו  פי׳  אבותם,  גו׳ 
ראש. וביאור הענין שע״י עבודת הארת הנשמה שבגוף, 
למעלה  שהיא  כמו  הנשמה  ועצם  בראש  עלי׳  נעשה 
בשבת  ומדרש.  זוהר  ומאמרי  פסוקים  כמה  והסביר 
בצהרים אמר רבינו הדרוש וארשתיך לי לעולם וביאורו 
הדרוש  רבינו  אמר  דחה״ש  א׳  ביום  בלקו״ת.  שנדפסו 
השני  ביום  בלקו״ת,  שנדפסו  וביאורו  לכם  וספרתם 
והחכמה  הדרוש  את  רבינו  אמר  יו״ט  בסעודת  דחה״ש 
חמישים  תספרו  בענין  השני  ביאור  והוא  תמצא,  מאין 

יום הנדפס בלקו״ת״.

– שבדור האחרון במיוחד, פעלו וחידשו ("האט מען אויפגעטאן") שכבר 
בשמיני עצרת נמצאים בשמחה גדולה ביותר. 

הליכה  מלשון  גם  לתהלוכות,  היציאה  עם  זאת  שמקשרים  ובפרט 
מקומות,  וכמה  לכמה  זו  בשנה  גם  שהלכו  וכפי  חיל".  אל  "מחיל  והוספה 
הזקן  אדמו"ר  וכמ"ש  מישראל.  רבים  שימחו  ושם  מקומות,  לג'  עכ"פ 
לבהכנ"ס  הולך  אם  שלו  בבהכ"נ  כן  עשה  כי  "וגם  הקפות  קודם  בסידורו 

אחר שלא גמרו ירנן וישמח ג"כ עמהם"".
45) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 288: "ויש להוסיף, 
שהעבודה עם הרגל ישנה גם בחג השבועות עצמו – ולדוגמא: הריקוד עם 
הרגל מצד שמחת יו"ט, וכן ההליכה ברגל לבתי-כנסיות כדי לשמח יהודים 
דיומא,  מענינא  תורה  דברי  (וחלוקת)  אמירת  ע"י  גם  כולל  יו"ט,  בשמחת 

התעוררות ע"ד לימוד התורה, חינוך ע"פ התורה, וכיו"ב".
ידי  על  מיתוסף  "ובזה  תנש"א:  פסח,  של  אחרון  דברים  ראשי  וראה 
זה – שמבלי הבט על הענין ד'עונג יו"ט' היו כמה וכמה שכתתו את רגליהם 
כנסיות  לבתי  ודוקא  ישראל,  בני  את  פסח  של  אחרון  בליל  לשמח  ללכת 
גם  פעלו  אנשים,  בעזרת  האנשים  את  ששימחו  ידי  ועל  מדרשות.  ובתי 
בנשים שבעזרת נשים, כולל גם הטף שביניהם. ובמיוחד שקישרו זאת עם 

דברי תורה [בכתב או בעל פה] שעליהם נאמר "משמחי לב".
46) אחרון של פסח תנש"א הערה הראשונה – התוועדויות ע' 79.

47) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 288: "שהרי זה היפך 
הענין דהכנסת אורחים שגדולה מהקבלת פני השכינה".

48) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 288.
49) שיחת ר"ח סיון, ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' 387.



קטהוראות הרבי – לקט מהוראות הרבי - המעשה הוא העיקר

ט. בבוא קביעות כזו, ששבת פ׳ במדבר חל בה׳ סיון 
לחזור  ונכון  כדאי  ונעשים״ –  נזכרים  האלה  – ”הימים 
שאו  מהמאמר  החל  בזמניהם,  אלו50  דרושים  וללמוד 
הדלקת  הי׳ ”קודם  אמירתו  שזמן  אבותם,  גו׳  ראש  את 

נרות של שבת״51. 

ונקודת  ”תוכן  אחדות,  שורות  עכ״פ  [”ללמוד  י. 
הענין״ וכו׳52], ובודאי ילמדו גם הדרושים בלקו״ת בלשון 
שהלימוד  והעיקר,  מחכימות53.  דאותיות  ובאופן  הרב, 
לידי  המביא  לימוד  ופשיטא,  דנפשי׳״,  ”אדעתא  יהי׳ 

מעשה54].

להתחזק בשיעורי תורה55
יא. ב״האי יומא״ [=בחג השבועות] (ולאחרי דהימים 
שלפני זה) מקבל כל אחד ואחד כוחות חדשים להוסיף, 
ויתירה מזו – להתחיל פתיחה חדשה שהזמן הבא, וכל 
יותר  נעלה  נעלה,  באופן   – תורה״  ”שנת  תהי׳  השנה 

מכפי שהי׳ עד עתה56.

יב. אף על פי שישנם כבר קביעות עתים לתורה – 
דזמן  חדש  יומא״  ”האי  ניתוסף  שנה  שבכל  מכיון  הרי 
מתן תורתנו (נוסף על זה שבכל יום יהיו בעיניך חדשים) 
– צריך להעריך עצמו מחדש לפי מעמדו ומצבו עכשיו, 
לפי המצב החדש – להוסיף בכל שיעורי התורה, יותר 

מכפי רגילותו עד עתה57.

 :396 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח  סיון  ה'  במדבר,  ש"פ  משיחת   (50
בני  לכל  כו'  והארה  התעוררות  מהוה  הדור,  נשיא  של  והוראה  "סיפור 
שבעמדנו "בשבת  המתחיל –  ואני   . . כזו  קביעות  שבבוא  ובנדו"ד,  הדור, 
מאמר  אמר  (וכ"ק  לעולם"  לי  וארשתיך  "הדרוש  על  לחזור  יש  בצהרים", 

ד"ה וארשתיך לי לעולם")".
ע'  התוועדויות  תשמ"ח –  סיון  ג'  ומוצאי  ליל   , סיון  ר"ח  שיחות   (51
388: "כדאי ונכון לחזור וללמוד מאמרים אלו בזמניהם, החל מהמאמר שאו 

. . ובמילא, בזמן זה נעשה הענין ד"נזכרים ונעשים"".
52) ראה שיחת יום ב' דחג השבועות תשמ"ח – התוועדויות ע' 426: 
משיחת  וראה  הענין".  ונקודת  תוכן  עכ"פ  הנ"ל,  דרושים  על  לחזור  "יש 
ש"פ במדבר, ה' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' 388: "ויה"ר . . לקיים את 
בזמניהם".  חלקם)  (עכ"פ  הנ"ל  דרושים  ללימוד  בנוגע  ונעשים"  ה"נזכרים 
כל  שכוללת  ונקודה  לתוכן  עד  אחדות,  שורות  "עכ"פ   :396 ע'  שם  וראה 

הדרוש". 
53) יום ב' דחג השבועות תשמ"ח – התוועדויות ע' 426. 

54) שיחת ר"ח סיון, ליל ומוצאי ג' סיון תשמ"ח – התוועדויות ע' 388. 
 – תשמ"ט  א')  (התוועדות  השבועות  דחג  ב'  יום  שיחת  ראה   (55
כשמקבלים  מיוחד  ותוקף  מיוחדת  "...ונתינת-כח   :270 ע'  התוועדויות 
החלטות טובות בזה ב"זמן מתן תורתנו" . . כידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו ש"חה"ש הוא עת רצון מלמעלה . . זמן המוכשר לעשות הכל 
ש"השי"ת  כיון  כו',  המקטרג  משטן  מפריע  באין   . . התורה  לימוד  לטובת 

מטריד את המקטרג כו'"". 
56) יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' 280.

חדשים,  ושנים  ימים  לו  הוסיף  שהקב"ה  ""ובפרט   :281 ע'  שם   (57
מתוך בריאות הנכונה, ומסיר ממנו כל הבלבולים שיכולים להפריע למנוחת 
הנפש ומנוחת הגוף להתמסר ולהצליח כדבעי בלימוד התורה וקיום המצות 

יג. בפשטות: כל אחד ואחד יתבונן מחדש בשיעורים 
שלו בלימוד התורה – ולקבל על עצמו החלטות חדשות 
להוסיף בלימוד התורה, ובפרט – לימוד התורה בהבנה 

והשגה (שזהו עיקר בלימוד תורה שבעל פה)58.

(בנוגע  נשים  והן  אנשים,  הן  נכלל]  [בהנ״ל  יד. 
הזמן  שאין  עשה  מצות  כל  כו׳:  להן  הצריכות  להלכות 
גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל דברי סופרים 
וכו׳), והן טף – היות שלכל אחד ואחת נתן הקב״ה שכל 
והשגה  הבנה  אצלו  שייך  ונבון״],  חכם  ל״עם  [ובפרט 

בתורה – כל אחד לפי שכלו והשגתו59.

טו. [בהנ״ל] פרטיות [יותר] הוספה בכמות ובאיכות 
בכל שיעורי תורה – הן שיעורים הקבועים, ועוד ועיקר 
– להוסיף שיעורים חדשים בתורה [שבזה יש להאדם 

יותר תענוג וחיות, יותר מב״דיוטגמא ישנה״]60.

השיעורים  בשמירת  להתחזק   – לראש  לכל  טז. 
בחומש  השיעורים  כמו:  נפש,  לכל  השוים  הכלליים 
תהלים ותניא (ראה להלן אות כ׳ ואילך), וכן השיעורים 
ג׳  ללמוד  שנתפשט  כהמנהג  להרמב״ם  תורה  במשנה 

פרקים בכל יום, וכיוצא בזה61.

יז. אף על פי שבהלימוד דג׳ פרקים ליום אי אפשר 
פנים  כל  על  ילמדו  המתאים,  בעיון  השיעור  כל  ללמוד 
הלימוד  גם  כולל  והעמקה,  בעיון  (וכיו״ב)  אחת  הלכה 

וההוראה ב״לתקן הדעות״, כמדובר כמה פעמים62. 

לפום  וחד  חד  דכל  הפרטיים  השיעורים  והן  יח. 
בהלכות  ואחד  אחד  לכל  הניתנה  ”כדת  דילי׳,  שיעורא 
בלימוד  ולהוסיף  להתחזק   – ובמיוחד  תורה״,  תלמוד 

שיעורי תורה ברבים ובציבור63.

יותר  לתורה  עתים  בקביעות  להוסיף  ועיקר  יט. 

– מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה – במילא צריך לנצל את הזמן 
להוסיף בלימוד התורה.

יותר  עוד  הקב"ה  מוסיף  ללבב –  יראה  שה'  גופא –  ההחלטות  וע"י 
בברכותיו בבני חיי ומזוני רויחי, בבריאות הגוף ובבריאות הנשמה [ויוצאים 
י"ח כל הענינים ד"ורפא ירפא" וכיו"ב ע"י לימוד ענינים אלו בתורה, ע"ד – 
הלכות דיעות להרמב"ם, ובפרט בהענינים הקשורים עם הדברים הצריכים 

תיקון אצלו]".
58) יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' 281. 

59) שם ע' 281: "היות שלכאו"א נתן הקב"ה שכל [ובפרט ל"עם חכם 
ונבון"]". 

60) שם.
61) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 274.

 – תשמ"ט  ב'  התוועדות   – השבועות  דחג  ב'  יום  משיחת   (62
התוועדויות ע' 296. 

63) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 274-5: "כידוע גודל 
העילוי ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה" ת"ת דרבים".
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מ״שיעורא דילי׳״ (לפנים משורת הדין) היינו, נוסף לכך 
שמנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה, ”לוקח״ גם מהזמן 
ללימוד  ומקדישו  התורה  ע״פ  הרשות  בעניני  שעוסק 

התורה64. 

שעוסק  מהזמן  גם  ש״לוקח״  מזה,  ויתירה  כ. 
ויכולה  עובר  זמנה  שאין  (במצוה  ומצוה  קדושה  בעניני 
שהוא  התורה  ללימוד  ומקדישו  אחרים)  ע״י  להעשות 

למעלה מכל המצוות65.

ההוספה  מעשה –  לידי  שמביא  גדול  ותלמוד  כא. 
המצוות  בקיום  גם  מוסיפה  התורה  בלימוד  החדשה 
בהידור, וגם – בהעבודה דבכל דרכיך דעהו וכל מעשיך 
בנתינת  הוספה   – ובמיוחד  כולל  שמים,  לשם  יהיו 

הצדקה66.

שיעורי חת״ת
בכללות  חידוש  שנעשה  תורתנו״  מתן  ”בזמן  כב. 
להחלטה  המתאים  הזמן  זה  הרי  תורה,  דמתן  הענין 
הלימוד  ולחדש  לחזק  עוז  ויתר  שאת  ביתר  תקיפה 

דשיעורי  חת״ת [השייכים במיוחד לחג השבועות67]68.

64) שם ע' 274-5. וראה יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדות 
ההוספה  אודות  לעיל  להמדובר  "בהמשך   :295-6 ע'  התוועדויות   – ב' 
כפי  רק  מתנהג  זה  שבענין  ולטעון  לבוא  יכול   – לתורה  עתים  בקביעות 
כיון  חסידות,  מדת  הדין,  משורת  לפנים  ולא  ערוך,  שולחן  ע"פ  המתחייב 
שרוצה להוסיף יותר בעניני המסחר, באמרו, שכשירויח יותר יוכל להוסיף 

בנתינת הצדקה.
היא  הצדקה  בנתינת  ההוספה  בשביל  כוונתו  אם  לידע  אבן-הבוחן 
אופן  כשרואים   – היא  שלו,  להעשירות  היא  שכוונתו  או  בטהרתה, 
"וברכך  הציווי  מצד  עליו  המוטל  רק  שעושה  המסחר,  בעניני  התעסקותו 
על  וסומך  הקב"ה,  של  לברכתו  כלי  לעשות  תעשה",  אשר  בכל  אלקיך  ה' 
ולא  כו',  התורה  ללימוד  הפנוי  זמנו  מקדיש  ובמילא,  הקב"ה,  של  ברכתו 
מתנהג  לעצמו  ובנוגע  וכיו"ב,  המסחר  דעניני  בתחבולות  שמונח  להיפוך, 
רק ע"פ החיוב השו"ע, כולל גם שמוצא היתר ע"פ שו"ע להסיר את זקנו, 
בה בשעה ששערות הזקן הם כנגד י"ג תיקוני דיקנא שעל ידם נמשכים י"ג 
דרכים וצינורות לברכתו של הקב"ה לעשירות בגשמיות!" ושם יום ב' דחג 
הנפש  בחשבון  בעניננו:  ע' 283: "ועד"ז  התוועדויות  תשמ"ט –  השבועות 
בנוגע למצבו בקביעות עתים לתורה – צריך להתחשב ב"הרוצה להחמיר 
הענינים  בכל  הקב"ה  בברכת  יתוסף  ועי"ז  משובח",  זה  הרי   – עצמו  על 

שלו".
65) יום ב' דחג השבועות תש"נ שם ע' 275.

ע' 282: "…בנתינת  התוועדויות  תשמ"ט –  השבועות  דחג  ב'  יום   (66
הצדקה, הקשורה עם תורה במיוחד . . כמדובר ערב חג השבועות, כהכנה 

לזמן מתן תורתנו". 
67) ראה יום ב' דחג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' 281: "שיעורי 
חת"ת [חומש תהילים תניא (ע"פ תקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר)] – השייכים 
משה  ישראל:  רועי  שלושת  עם  במיוחד  הקשור  השבועות  לחג  במיוחד 
רבינו – זמן מתן תורתנו, דוד המלך והבעש"ט שיום ההילולא שלהם הוא 
 – תהלים  מסיני;  תורה  שקבל  רבינו,  משה  עם  קשור   – חומש  בעצרת: 
ספר דוד נעים זמירות ישראל; תניא – תושב"כ דחסידות, המבאר בחב"ד 

שבשכל תורת החסידות של הבעש"ט". 
68) משיחת יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 292.

(נוסף  תהי׳  חת״ת  שיעורי  בלימוד  ההוספה  כג. 
אלה,  שיעורים  לימוד  שמירת  בדיוק  ההוספה  על 
והשגה,  הבנה  בתוספת  גם)   – וחיות  ובהתלהבות 
להלימוד  מיוחדת)  (בשימת-לב  התמסרות  ביתר 
בהעיון  והולך  [ומוסיף  שבשכל  בחב״ד  הלימוד,  והבנת 
בפה,  האמירה  מעשה  רק  לא   – ופשיטא  והעמקה69, 

”עקימת שפתיו הוי מעשה״70]71.

כב. גם אלה שלא (מדייקים, או לא) שומרים שיעורי 
חת״ת מאיזה סיבה שתהי׳, ואפילו אלה שעד עתה לא 
ידעו אודות שיעורי חת״ת (או גודל החשיבות דשיעורי 
חת״ת) – יתחילו לשמור שיעורי חת״ת מחג השבועות 

זה72.

כג. יש לזרז ולעורר אודות לימוד שיעורי חת״ת ע״י 
לחומש,  בנוגע  הן   – האפשרי73  מקום  בכל  הפירסום 
לתהלים  בנוגע  הן  פשוטו״,  מידי  יוצא  מקרא  ”אין 
[אפילו שמצד טרדתו אינו אומרם מתוך עיון ולימוד74] 

והן בנוגע לתניא75.

דרישת השעה – שיעור תורה
כד. על של פועל באתי – להציע הצעה שהזמן גרמא, 
צו ודרישת השעה (בהדגשה יתירה כשנמצאים בסוף 
צדקנו76)  משיח  לביאת  ממש  ובסמיכות  הגלות  זמן 

ע'  התוועדויות  תשמ"ט –  א')  (התוועדות  השבועות  דחג  ב'  יום   (69
ויום,  יום  בכל  אלו  שיעורים  בלימוד  והדיוק  ההשתדלות  על  "נוסף   :270
צריך להיות השתדלות מיוחדת להוסיף בהבנה והשגה שבלימוד שיעורים 
שעסוק  מפני  או  המשיג,  קוצר  שמצד  להיות  יכול  לפעמים  אשר,  אלו, 
בענין שהזמן גרמא, ובכללות, בעשיית דירה לו ית' בתחתונים, חסר בהבנה 
והשגה שבלימוד שיעורים אלו, וסומכים על הלימוד בהבנה והשגה בשאר 
בהבנה  עצמם  אלו  דשיעורים  הלימוד  על  שסומכים  (או  תורה  שיעורי 
והשגה – בשאר ימים), ולכן, יש לעורר במיוחד אודות שימת-לב מיוחדת 
על ההבנה וההשגה גם בלימוד שיעורים אלו, ובאופן דמוסיף והולך בהעיון 
והעמקה כו'". וראה גם יום ב' דחג השבועות – התוועדות ב' תשמ"ט – 

התוועדויות ע' 296.
70) יום ב' דחג השבועות (התוועדות א') תשמ"ט שם הערה 55.

71) משיחות חג השבועות תשמ"ט – התוועדויות ע' 281-2.
72) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 291: "ויש להוסיף 
בהדגשת החשיבות דלימוד שיעורי חת"ת – שבזמנינו זה מוכרח הדבר גם 

מצד מצב העולם ומצב בנ"י וכו'". 
73) שם  ע' 291.

הוי  שפתיו  עקימת  בפה,  אמירה  תהלים,  "(אמירת   :292 ע'  שם   (74
מעשה [בהערה 83: אפילו בימים שמצד גודל טרדתו ("אנוס" ע"פ שו"ע) 

אינו יכול לאמרם מתוך עיון ולימוד, כי אם באופן של אמירה בחפזון])". 
היות  עם  אשר,  זה,  שבועות  מחג  החל  "כאמור,   :292 ע'  שם   (75
החודש  באמצע  חומש),  (בשיעורי  השבוע  באמצע  ענין,  באמצע  שאוחזין 
(בשיעורי תהלים), ובאמצע השנה (בשיעורי תניא שמתחילים מי"ט כסלו), 
תורה,  דמתן  הענין  בכללות  חידוש  נעשה  תורתנו"  מתן  שב"זמן  כיון  מ"מ 
הרי זה הזמן המתאים להחלטה תקיפה ביתר שאת וביתר עוז לחזק ולחדש 

הלימוד דשיעורי חת"ת".
לכך  "...נוסף  ע' 276:  התוועדויות  תש"נ –  השבועות  דחג  ב'  יום   (76
שישנם רבים מישראל, אנשים נשים וטף, שמעמדם ומצבם בלימוד התורה 
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ובודאי יפרסמו הדברים בכל מקום ומקום 77:

או״א  כל  שלומד  בתורה  השיעורים  על  נוסף  כה. 
בעצמו – יקיים כאו״א ההוראה דדבר משנה ”והעמידו 
ללמד  בתורה  שיעור  שייסד  עי״ז  הרבה״,  תלמידים 
ועד  מישראל,  לעשרה  ללמד   – טוב  ומה  לאחרים, 

לתלמידים הרבה״798. 

ואחת  אחד  לכל  שייך  זה  שענין  ולהדגיש  כו. 
התורה  דלימוד  שהחיוב  והנשים,  האנשים  מישראל, 
שייך גם לנשים78, ולכן צריכה כל אחת ואחת להשתדל 
לייסד שיעור בתורה ללמד לנשים אחרות79, ומה טוב 

– לעשר נשים80.

ילד  שכל802   – לטף  בנוגע  [הנ״ל]  זה  דרך  על  כז. 
אחרים  לילדים  ללמד  שיעור  לייסד  ישתדל  וילדה 
הקטנים  שמטבע  ובפרט  בעצמו,  שלמד  התורה  עניני 
שאוהבים וחפצים להשפיע על ילדים אחרים, וצריכים 

לנצל טבע זה ללימוד התורה 81.

הנ״ל –  הצעה  בקיום  וזירוז  עידוד  להוסיף  כדי  כח. 
ומורה  רב  שלו,  לרב  יודיע  ואחת  אחד  שכל  ונכון  כדאי 
שיעורי  ביסוד  פעולותיו  על  וכיו״ב  מורה-צדק,  הוראה, 

תורה לרבים82.

כט. אלה הרוצים – ישלחו הדו״ח ע״ג פתקא לכאן, 
לד׳ אמותיו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, על מנת 
וישאירום  שלו  הציון  על  הפתקאות  ולהניח  להביא 
נחת-רוח  יגרמו  שעי״ז  השמימה  בלהב  שיעלו  עד  שם, 

למעמד  להביאם  קדוש  חוב  ישנו  ולכן  ר"ל,  "אחר"  בבחי'  הוא  לעת-עתה 
ומצב של "בן" (בגלוי) ע"י לימוד תורתו של הקב"ה, ניתוסף הדגשה יתירה 
ממש  ובסמיכות  הגלות  זמן  בסוף  כשנמצאים   – השעה  ודרישת  צו   –

לביאת משיח צדקנו וכו'". 
77) יום ב' דחג השבועות תש"נ – התוועדויות ע' 275. 

78) תש"נ שם: "בהלכות הצריכות להן (שבזה נכלל גם החיוב דלימוד 
פנימיות התורה בעניני אמונת ה', אהבתו ויראתו כו', "ששה מצוות שחיובן 

תמידי")". 
79) שם: "וכבר נהגו נשי ישראל בדורות שלפנינו (וביתר שאת בדורנו 
זה) להתאסף וללמוד תורה ברבים (ורואים במוחש גודל ההצלחה דשיעורי 
בכל  לפעולתן  בנוגע  והן  עצמן,  להנשים  בנוגע  הן  לנשים,  ברבים  תורה 
ואחת  אחת  דכל  בהשתתפות  וההוספה  החיזוק  על  נוסף  ולכן,  הבית),  בני 

בשיעורים אלה, צריכה כל אחת ואחת וכו'".
80) שם. ובהערה 97: "ואף שהעילוי דעשרה מישראל בנוגע לאמירת 
בנשים  שגם  לומר  יש   – בר-מצוה  לאחרי  באנשים  הוא  שבקדושה  דבר 
עשר, "העשירי  שבמספר  המעלה  מצד  בעשרה,  מיוחד  עילוי  יש  וקטנים 

יהי' קודש", הקשור עם עשר ספירות וכו'. ועצ"ע". 
81) תש"נ שם ע' 276: "שנוסף על לימודיהם בחדרים ובישיבות קטנות 

ישתדל כל ילד וילדה וכו'".
82) תש"נ שם ע' 277. 

למעלה83.

מורי צדק (חג המצות84)
ל. דבר נכון ביותר, שהרבנים ”מורי צדק״ שנמצאים 
יחד  ויתדברו  אסיפה  יעשו  השבועות85,  חג  לרגל  כאן 
הפרק86,  על  העומדות  והענינים  השאלות  אודות 
שההתדברות פנים אל פנים יש לזה תוקף רב יותר מעל 

ידי מכתבים87.

ודורות  זה  בדורנו  במיוחד  נוגעת  זו  התדברות  לא. 
וספיקות  שאלות  ניתוספו  כאשר  בכלל,  האחרונים 
חדשות לאור ההתפתחויות והחידושים שנעשו בעולם 
בזמן  במציאות  היו  שלא  ישראל,  דבני  ומצב  ובמקום 

כיון  בכתב,  באישור  צורך  שאין  כמ"פ  "[וכמדובר  שם:  תש"נ   (83
ש"חזקה" על בית הדואר שמביא המכתבים לתעודתם, ו"חזקה" יותר מג' 
וישאירום  הק'],  הציון  על  אותם  ומניחים  מביאים  שלאח"ז  בעבר  פעמים 
שם, ברשותו של בעל הציון, ועד שיעלו בלהב השמימה, שעי"ז יגרמו נחת-
יעורר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הציון,  שבעל  ובודאי  למעלה,  רוח 

רחמים שיתוסף עוד יותר בברכותיו של הקב"ה".
84) תש"נ שם ע' 278: "חג השבועות נקרא בליובאוויטש (ע"ד הצחות) 
בשם "חג המצות", כיון שאז היו באים הרבנים – המורי צדק (ר"ת מ"צ) – 
לחגוג את החג אצל הרבי [כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, ואח"כ אצל כ"ק 
מו"ח אדמו"ר, ומסתמא כן היתה ההנהגה עוד קודם – אצל כ"ק אדמו"ר 
את  לעזוב  יכולים  הרבנים  היו  לא  הפסח  לחג  צדק].  הצמח  ואצל  מהר"ש 
קהילתם, משום שאז צריכים להיות על אתר בכדי לענות על ריבוי השאלות 

הקשורות לפסח . . עד"ז בחג הסוכות – ישנה ריבוי דינים וכו'". 
85) תש"נ שם ע' 280: "עפ"ז מובנת השייכות ד"חג המצות" – הרבנים 
"מורי צדק" – עם "זמן מתן תורתנו", כשבנ"י קבלו את התורה מחדש . . 
("מצו"ת"),  צדק"  "מורי  להיות  כח  מקבלים  בפרט  רבנים  ו)  בכלל  ו(בנ"י 
להורות ולתת הוראות ודיני צדק דתורה, צדק עם כל הפירושים הנ"ל: (צדק 
ו)יושר, צדקה, וחסד – לפנים משורת הדין. ובזה מקבלים הרבנים תוספת 
ל"ליובאוויטש"  המצו"ת",  "חג  תורתנו",  מתן  ל"זמן  באים  שהם  עי"ז  כח 
מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת  (בית  בהמקום   – ובנדו"ד  לרבם, 
טובים) דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שבו עבד עבודתו הק' במשך עשר 
שנים האחרונות שלו בחיים חיותו בעלמא דין, וקדושה לא זזה ממקומה, 
ואדרבה – מוסיף והולך ואור, בהעבודה דפעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

דורנו, ע"י תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו':
דמקום  אמות  בהד'  ב"ליובאוויטש",  תורתנו"  מתן  "זמן  חגיגת  ע"י 
התורה  את  וחוזרים  לומדים  שבו  חוצה,  המעיינות  והפצת  התורה  הפצת 
מיוחד  כח  מוסיף  זה  הרי  החסידות –  בתורת  ובמיוחד  נשיאינו,  דרבותינו 
באופן  צדק  עד  צדק",  ד"מורי  בהענין  ובמיוחד –  כולל  התורה,  עניני  בכל 
התורה  עם  וחדור  מיוסד  בהיותו  הדין),  משורת  (לפנים  חסידות  דמדת 

וההדרכה דרבותינו נשיאנו בתורת החסידות, מאור שבתורה".
לשמם  הראויים  צדק"  "מורי  להיות   – "ובכללות   :281 ע'  שם   (86
צדק"  להיות "מורה  יהודי  בכל  שיפעלו  עד  הצדק  דרך  את  לבנ"י  ולהורות 
מצד  מיוחדת  נתינת-כח  ישנה  ולכך  הפרטית;  ובהנהגתו  הפרטיים  בחייו 
שהזמן גרמא – "זמן מתן תורתנו", והמקום גרמא – הד' אמות דכ"ק מו"ח 

אדמו"ר נשיא דורנו". 
87) תש"נ שם: "בין המעלות בפועל שישנן בכך שרבנים "מורי צדק" 
פנים  להתדבר  אפשרות  נותן  שזה  הוא –  אחד,  במקום  ביחד  מתאספים 
אל פנים ולברר שאלות וספיקות שונות העומדות על הפרק, בכדי שיוכלו 
אל  פנים  שההתדברות  צדק",  "מורי  בתור  תפקידם  את  טוב  יותר  למלא 
פנים יש לה תוקף רב יותר ויש בזה יותר הצלחה מבשעה שמתדברים ע"י 
מכתבים ושלוחים וכיו"ב (כשכל רב נמצא במקומו – בשאר ימות השנה), 

וכפי שרואים בפועל". 



הוראות הרבי – לקט מהוראות הרבי - המעשה הוא העיקר קיב

חיבור השולחן ערוך88.

 – הגלות  וחושך  הדורות  ירידת  בגלל  וכן  לב. 
הנפש  רפואת  בעניני  חדשות  שאלות  גם  ניתוספו 
צריכים  שעליהם  הקיץ89],  לימי  שמתקרבים  [במיוחד 
על  בזה  הוראות  ולהורות  צדק״,  ”מורה  להיות  הרבנים 

פי דיני התורה90.

מוצאי החג ואיסרו
זו  להתוועדות  בהמשך  אמר:]  [בתש״נ  לג. 
שיערכו  ונכון  כדאי  תורתנו״ –  מתן  ב״זמן  שמתקיימת 
גם  משתתפים  ריבוי  בעלת  נוספת  חסידית  התוועדות 
השמחה  גודל  בהדגשת  להוסיף  כדי  טוב,  יום  במוצאי 

ד״האי יומא דקא גרים״91.

לד. ב״יום טבוח״, ”שבו ביום היו מקריבין עולות ראי׳ 
צריך  מממונו92,  עצמו״  ביו״ט  להקריב  יכולין  היו  שלא 
בזמן  מממונו,  הצדקה  בנתינת  פנים  כל  על  להוסיף 

הזה, שלא יכולים להקריב הקרבנות בפועל93.

ימי התשלומין
א. כל ימי התשלומין94 (עד י״ב סיון95) – מסוגל[ים] 
ביותר לקבל החלטות טובות ולקיימן בפועל בכל הקשור 
ללימוד התורה, שכן, בידעו שזה עתה נתחדש817 הענין 
ד״מתן תורה״, בודאי יוסיף יגיעה יותר בלימוד התורה 96.

88) תש"נ שם: "שאלות אשר לא היו במציאות בזמן חיבור השולחן-
לדוגמא,  כמו   – השאלות  את  לברר  כדי  מיוחד  עיון  דורש  ובמילא  ערוך, 
שאלות בנוגע למלאכות שבת להשתמש במכשירים שנתחדשו לאחרונה; 
הרפואה  לשיטת  בנוגע   – [כולל  חדשים  רפואה  לטיפולי  בנוגע  שאלות 
"לא  שמלכתחילה  לכך  (לדאוג  ("פרעווענטיוו")  מונעת"  "רפואה  שנק' 
אלו  בדרכים  עצמו  המנהיג  ש"כל  הרמב"ם,  מ"ש  ע"ד  עליך"),  אשים 

שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו"]". 
שאז  הקיץ –  ימי  תחילת  זה,  בזמן  נוגע במיוחד  שם: "וזה  תש"נ   (89
מתעסקים יותר בעניני בריאות הגוף, ויש צורך לוודא שלא יבואו מזה לידי 

"וישמן ישורון ויבעט"". 
90) תש"נ שם.

91) תש"נ שם ע' 293. 
התוועדויות   – תשמ"ט  ב'  התוועדות   – השבועות  דחג  ב'  יום   (92
ולא  חולין,  (ומממון  דוקא  מממונו  להביא  צריך  ראי'  עולות  "כי,   :286 ע' 

ממעות מעשר שני, וכיו"ב)".
93) תשמ"ט שם.

 :273-4 ע'  התוועדויות   – תש"נ  נשא  וש"פ  דחה"ש  ב'  משיחת   (94
""זמן מתן תורתנו", יום השבת שלאחריו (גמר ושלימות – "ויכולו" – דכל 

ימי השבוע), וכל ימי התשלומין וכו'". 
ולהעיר,   – בסידורו.  הזקן  רבינו  "כפס"ד   :74 הערה   274 ע'  שם   (95
בשע"ת  (הובא  דיומא  ספיקא  משום  בכלל  סיון  י"ג  שגם  אומרים  שיש 
 – תשמ"ט  סיון  י"ב  מוצאי  שיחת  בארוכה  ראה  סקי"ט)".  סקל"א  או"ח 

התוועדויות ע' 329.
96) שם ע' 274: "נתחדש הענין ד"משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו'" 
את  הקב"ה  ש"הניח  כשמתבונן  ובפרט  זה,  שבדורנו  מישראל  לכאו"א  עד 

ב. להשלים, גם מלשון שלימות97, כל עניני העבודה 
ד״זמן מתן תורתנו״, ולכל ראש – בנוגע ללימוד התורה, 
הן בנוגע להבנה והשגה בתורה, והן בנוגע להדגשת ענין 
לנשמע),  נעשה  דהקדמת  באופן   – (ואדרבה  המעשה 

לימוד המביא לידי מעשה, בחיי היום-יום98.

חידוש99]  של  באופן  [עד  ולהוסיף  להתחזק  ג. 
בלימוד התורה, החל משיעורי חת״ת, שיעורי הרמב״ם, 
וכן בכל שאר שיעורים וקביעות עתים לתורה, הן בנגלה 
והשגה  הבנה  של  [באופן  התורה  בפנימיות  והן  דתורה 

בחב״ד100]101.

ד. כולל ובמיוחד – להוסיף בהפצת התורה ובהפצת 
סיון  ט״ו  לפני  ימים  בג׳  [במיוחד  חוצה  המעיינות 
סיון102]103.  טו  לקמן  ראה  אחת,  למציאות  שנחשבים 
ואחדות  ישראל  דאהבת  הענין  בכללות  להוסיף  וכן 

ישראל104. 

העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו . . לקרבם 
אליו בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש בבחי' נשיקין פה לפה 
לדבר דבר ה' זו הלכה ואתדבקות רוחא ברוחא היא השגת התורה וידיעת 
בודאי  התניא)  בספר  הזקן  רבינו  (כמ"ש  ממש"  חד  דכולא  וחכמתו  רצונו 

יוסיף וכו'".
"ובזה   :313 ע'  התוועדויות  תשמ"ט –  סיון  י"ב  ליל  שיחת  וראה   (97
גופא – לא רק "תשלומין" כפשוטו, שאם הי' איזה חסרון בעניני העבודה 
גם  אלא  החסרון,  את  להשלים  וצריכים  יכולים  תורתנו"  מתן  ד"זמן 
תורתנו"  מתן  "זמן  עניני  בכל  להוסיף  היינו,  שלימות.  מלשון  "תשלומין" 

באופן של שלימות". 
98) משיחת ש"פ נשא תשמ"ח – התוועדויות ע' 469. 

99) ט' סיון – בעת ה"יחידות" תנש"א – התוועדויות ע' 303: "בבואנו 
וניתנים  דמ"ת,  הענין  בכללות  חידוש  נעשה  שבו  תורתנו"  מתן  מ"זמן 
צריך   – התורה  לקבלת  הקשור  בכל  מחודשים  כוחות  מישראל  לכאו"א 
כאו"א מישראל להוסיף עוד יותר בלימוד התורה, הן נגלה דתורה והן נסתר 
דתורה (כשם שבמ"ת הי' הגילוי דמעשה מרכבה), עד להוספה באופן של 

חידוש, ועד לחידוש ממש וכו'". 
דתורה  בנסתר  להוספה  בנוגע  מיוחדת  "והדגשה   :304 ע'  שם   (100
אולפנא  של  באופן  (א)  להיות  שצריך  במ"ת) –  שנתגלה  מרכבה  (מעשה 
ד"כפליים  ובאופן  והשגה,  בהבנה  ולימוד  ד"אנכי")  באל"ף  (כמודגש 
ובינה  דחכמה  (החיבור  גם  כולל  בינה",  אאלפך  חכמה  "אאלפך  לתושי'". 
שנתגלתה  חב"ד  חסידות  בתורת  כמודגש  חב"ד,  המוחין  ג'  ה)דעת  ע"י 
ההילולא  שיום  הבעש"ט,  של  האמיתי  המקבל  הזקן,  רבינו  ע"י  ונתבארה 

שלו בחג השבועות וכו'".
101) שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' 323: "יש לנצל את 
יום האחרון מימי התשלומין ד"זמן מתן תורתנו" (כולל גם ההכנה לחמשה 
לקבל  באשלמותא)  תליתאי  דירחא  סיהרא  קיימא  שבו  בחודש  עשר 

החלטות טובות ולקיימם תיכף בפועל ממש – להתחזק ולהוסיף וכו'".
102) ראה שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' 313: "לאחרי 
ג' ימים שנחשבים למציאות אחת – באים לחמשה עשר בסיון . . ולכן, הרי 
ל"זמן  הקשור  בכל  והשלימות  ההשלמה  אודות  לעורר  המתאים  הזמן  זה 
מישראל,  כאו"א  ע"י  לתורה  עתים  בקביעות  מהוספה  החל  תורתנו",  מתן 

כולל גם בנוגע לפנימיות התורה, נשמתא דאורייתא". 
ע' 304: "(ב)  התוועדויות  תנש"א –  ה"יחידות"  בעת  סיון –  ט'   (103
באופן ד"יפוצו מעיינותיך חוצה", שעי"ז אתי מר דא מלכא משיחא, דוד – 

שיום ההילולא שלו בחג השבועות וכו'".
104) שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט – התוועדויות ע' 323. 
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הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א:

להשתדל להביא כל ילדי ישראל, ילד או ילדה גם הקטנים ביותר, 
ועד לתינוקות שבעריסה לבית-הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות


