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שמות 
יׂשׁשוא ּלה אא ּבני מצ מֹות  ה ּבאים מהרי ראל ְ�ְֵֶ�ְֵ�ְִָ	ֵַָ�ְִִ�ְָָ

ּבאּו: ּוביתֹו איׁש יעקב  י ׂשראל.את  ּבני  ׁשמהת ואּלין. ֵ�ֲַ	ִֹ�ֵ�ְְְִִֵֵֵָָָָ

יעקב  עם למצרים. עלּו:.ּדעל ּו ּביתי ּה ואנ ׁש ׁשמ בּגבר עֹוןרא ּובן  ְְִָָ�ֲִִַֹ	ְְֱֵֵֵֶַָָ�ְִ	
ויה ּודה : ׁשמעֹון לוי ויה ּודה :.ראּובן  בּולןזי ּׂששכרגלוי  ֵ�ְִִִֵָ	ִִִֵָָָ�ְ�ֻ

ּובנימין :ימן:ּובנ זבּולּון  ונפ די ּׂששכר ואׁשר :ּדן  ּגד ּתלי ְְִִִִִָָָָָ�ְְַָ�ִָ�ְֵָ
ואׁשר : ּגד ונפּתלי יר ־ יעקב וי הּדן  יצאי  ּכל ־ נפׁש הי ְְְִֵַַָָָָ�ִֶָ�ְֵֶֹ�ֲֶֶַ�ֹ

במצ ׁשב  היה  וי ֹוסף  נפׁש נפ ׁשתא.רים :עים ּכל  והואה. ְִִ��ְֶָ�ֵָָ�ְְֲִִַַַָָָָָ

נפׁשן  ׁשבעין  ּדיעקב  ירּכא ּבמצרים :.נפקי  ּדהוה יֹוסףוויֹוסף  וּימת  ְְֲִִִֵַַָָָֹ	ְְֲִֵַָָ�ִַָ�ֵָ�
ההּוא : ה ּדֹור וכל  אחֹוהי וכל ־ אחיו וכל יֹוסף וכל .ּומית ְֶָ	ְָ�ַֹ�ְֲִִֵַָ	ְֹ

ההּוא: יׂשּוב זּדרא וּיׁשראל ני  וּירּפרּו ּבּורצ ּו ְֵַָָ�ְִָ�ֵָ�ְְִַ�ְִַ�
ּבמ ו ּיעצ  אתם:מ אד מ ּו הארץ וּתּמלא אד ְַַַ�ְִ�ְֹ�ִֵַָֹ�ָ�ֶָָֹ

ה ג ד
וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
vnhrmn ohtcv ktrah hbc ,una vktu
huk iugna icutr utc u,hcu aht cegh ,t
sd hk,pbu is inhbcu ikucz rfaah vsuvhu
ohgca cegh lrh htmh apb kf hvhu ratu
uhjt kfu ;xuh ,nhu ohrmnc vhv ;xuhu apb
umrahu urp ktrah hbcu tuvv rusv kfu
.rtv tkn,u stn stnc unmghu ucrhu

o,t

N רש"יN
י ׂשראל.(א)א  ּבני ׁשמֹות ְְְְִֵֵֵֶָוא ּלה 

ּבחּייהן  ׁשּמנאן ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָאף
ּבמיתתן  ּומנאן חזר ְְְִִַָָָָָָּבׁשמֹותן,
חּבתן  להֹודיע מיתתן], ְִִִַַַָָָָ[אחר
ׁשּמֹוציאן  לּכֹוכבים, ְְִִִֶֶַָָׁשּנמׁשלּו
ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ְְְְִִִַָָָּומכניסן
צבאם  במסּפר הּמֹוציא ְְְֱִִֶֶַָָָָׁשּנאמר

יקרא: ּבׁשם ויֹוסף (ה)לכּלם ְְְְִֵֵָָֻ
במצרים. ּובניו היה הּוא והלא ְְֲִִַָָָָָֹ

להֹודיע אלא ּבמצרים, היה ׁשהּוא יֹודעים היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ׁשבעים, ּבכלל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹהיּו
ועֹומד  מל ונעׂשה ּבמצרים ׁשהיה יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא ׁשּל־יֹוסף, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹצדקתֹו

קטּנים:]ּפר ּו.[(ז)ּבצדקֹו: ּכׁשהם מתּו ולא נׁשֹותיהם הּפילּו ׁשּׁשה וּיׁשרצּוׁשּלא יֹולדֹות ׁשהיּו . ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
אחד: ְֵֶָָּבכרס
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לחּדא  לחּדא ּותקיפּו ּוסגיאּו ואתיּלדּו. נפיׁשּו י ׂשראל. ואתמליאת .ּובני  ְְִִִִִֵֵַַַַָָָ	ְְִִַ

מּנהֹון : על־מצ חפ ארעא מל־חד ׁש א ׁשרוּיקם  רים ְִַַָָ�ֶֶָָ�ְִַָ�ֲִֶָ�
את ־יֹוסף : מצרים לא ־ידע על חד ּתא מלּכא מקּיים .וקם ּדלא ָֹ�ְֲִֵֶַַַַָָָָ�ִ	ְְֵַָ

י ֹוסף: יׂשטּגזירת ּבני עם ה ּנה  אל־עּמֹו ראל וּיאמר  ְֵֵַַ�ֶֶַֹ�ִ�ֵ�ְֵַ�ְִָ	ֵ
מּמּנּו: ועצּום י ׂשראל רב  בני  עּמא  הא. לעּמי ּה. סגן .ואמר ַ�ְָ�ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ	ַָ

מּננא: נתיותקפין  ּפן־ירּכחהבה  ל ֹו ּכי ־מה  והיה  ּבה  ְְִִַָ�ָָ�ְְִַָ�ָ�ְִֶ�ְֶָ�ִָ
מל תק  על־ׂשנאינּוראנה ּגם ־ הּוא  ונ ֹוסף  חמה  ְִֶ�ְִָָָ�ְַ�ַ�ַ�ְֹ	ֵ
מן־ הארץ :ונל  ועלה  ּדלמא חם־ּבנ ּו להֹון . נתחּכם הב ּו ְְִַ�ְָָָ�ְִִִֶַַַָָָ

סנאנא  על אּנּון  אף ויּתֹוספּון  קרב יערעּננא  ארי ויהי . ּבנא .יסּגֹון . ויגיחּון  ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ָ	ִִַָ

ארעא: מן  ויּסק ּון  מּסים יאקרב  ׂשרי  עליו  ו ּיׂשימ ּו ְְְִִִַַָָָ�ָָ�ֵָ�ִ	ִ
ּבסב ל  ע ּנת ֹו מסמען  ערי וּיבן  נֹותּכלתם ְַ�ַַֹ�ְְִֹ�ַָ�ִֵֶָ�ְְִ�

N קוראים Nתיקון
gsh tk rat ohrmn kg asj lkn oehu
ktrah hbc og vbv ung kt rnthu ;xuh ,t
vcrh ip uk vnfj,b vcv ubnn oumgu cr
kg tuv od ;xubu vnjkn vbtre, hf vhvu
unhahu .rtv in vkgu ubc ojkbu ubhtba
ichu o,kcxc u,bg ignk ohxn hra uhkg
xxngr ,tu o,p ,t vgrpk ,ubfxn hrg

N רש"יN
חד ׁש.(ח)  מל רב וּיקם ֶֶַָָָָָ

מּמׁש. חדׁש אמר חד ְֲֵַַַָָָּוׁשמּואל
ּגזרֹותיו: ׁשּנתחּדׁשּו אמר, ְְְְֲִֵֶַַַָוחד

ידע. לא ּכאּלּוא ׁשר  עצמֹו עׂשה ְְֲִֶַַָָָֹ
ידע: ל ֹו.(י)לא נתחּכמה  הבה ְְִַַָָָָֹ

לּדבר  והזמנה הכנה לׁשֹון הבה ְְְֲַַָָָָָָָָָּכל
הזמינּו ּכלֹומר לּכ:הּוא, עצמכם ְְְְְִֶַַַָ

ל ֹו. מה נתחּכמה נתחּכמה לעם. ְְְְִִַַַָָָָ
יביא  ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים, נדּונם ׁשּל־יׂשראל, למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו ורּבֹותינּו לֹו. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

אחת): אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינּו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם לעֹולם ועלה מּבּול ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
הארץ  הּוא מן והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על . ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יירׁשּוה: והם הארץ מן ועלינּו ּכתב העם:עליו.(יא)ּכאּלּו ׁשּגֹובין מּסים.על ׂשרים מס, לׁשֹון ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
לפרעה: מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס, ּומהּו הּמס. ּבסבלתם.מהם עּנתֹו ערי ׁשּל־ּמצרים:למען ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

הדקדוק: הוא.י)(חלק גם ונוסף ונוסף מפזר יש קמץ וחד המטה. נחלת על בנו ונלחם וסי' פתח, ב'

:(מהרי"ב)עוד
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ואת ־רעמ פרל  את ־ּפתם ׁשלטֹונין סס :עה  עליהֹון  ּומּניאּו ְְַ	ִֶֹ�ְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

לפרעה  א ֹוצרי ּבית  קרוי  ּובנ ֹו. ּבפ ּולחנהֹון . לעּנֹואיהֹון ּבדיל ית .מבאׁשין. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹ	ָ

רעמסס:ּפיתֹום  ירי וכא ׁשריבוית ּכן אתֹו וכןעּנּו ּבה  ְְֲִֵֶַַַָ�ְַ�ֹ	ֵ�ְִ�ְֵֶ�
מ יפ  וּיקצּו יׂשּפרץ  ּבני  סגן ראל:ני  ּכן להֹון . ּדמעּנן ּוכמא ְִ�ַָֹ�ְִֻ�ְֵֵ�ְְִִֵֵַַַָָָ

למצראי  ועקת ּתקפין . יׂשראל:.וכן ּבני  קדם מצ יגמן רים וּיעבדּו ְְְְִִֵֵַַָָ	ְֲֳִִִֵֵַַָָ�ְִַ�ִ
יׂש ּבפר:את־ ּבני  מצראי ראל י ׂשראל .ואפלחּו ּבני  ית ְֵֶ�ְִָ�ְְִֵֵֶַַָָ	ְִֵֵָָ

את ־ח ּיי וי ידּבקׁשיּו: ּבחמרמררּו קׁשה  ּבעבדה הם ְְְַַָ�ֵֶַ�ֲֶַָֹ�ָ�ְָ�ֶֹ�
ּוב ּובל  ּכל ־ עבדתם בנים  את  ּבּׂשדה כל־עבדה ְִֵ	ְֲִָֹ�ַָָ�ֶ�ֲֵָ�ָֹ	ָ

:ּבפר בהם  קׁשיא.א ׁשר־ עבדּו ּבפּולחנא חּייהֹון  ית ואּמרּו ְֲֶָ�ָ�ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפּולחנהֹון  ּכל  ית ּבחקלא . ּפּולחנא ּובכל ּובלבני . ּבהֹון .ּבטינא ּדאפלח ּו ְְְִִֵַָָָָָָָָ	ְְַַ

מצ טוּבק ׁשיּו:  מל למי וּיאמר  העב ּלרים רּיתדת ְַַ�ֶֹ�ֶ�ְִֶ	ְְִַַַ�ְִִָֹ�ֹ
ׁשפ  האחת  ׁשם ה ּׁשניתאׁשר  וׁשם ּפּועה :רה  ֲ�ֵֶ�ַַָ�ְִ	ְֵָ�ֵַ�ִָ

N קוראים Nתיקון
umehu .rph ifu vcrh if u,t ubgh ratfu
hbc ,t ohrmn uscghu ktrah hbc hbpn
vscgc ovhhj ,t urrnhu lrpc ktrah
vsac vscg kfcu ohbckcu rnjc vae
lrpc ovc uscg rat o,scg kf ,t

k ohrmn lkn rnthu,hrcgv ,skhn
vgup ,hbav oau vrpa ,jtv oa rat

N רש"יN
ּבא מסּכנֹות  ל וכן ּכתרּגּומֹו. . ְְְְְִֵֶַֹ

על  הּממּנה ּגזּבר הּזה, הּסכן ְְִֵֶֶֶַַַַָֹֻאל
ואת האֹוצרֹות: ּפתם את ְִֶֶָָֹ
ראּויֹות רעמסס. היּו ׁשּלא ְְֵֶַַָֹ

חזקֹות  ועׂשאּום לּכ ְְֲֲִִַָָָָמּתחּלה
לאֹוצר: וכא ׁשר (יב)ּובצּורֹות ְְְֲֶַָ

אתֹו. נֹותנין יעּנּו ׁשהם מה ּבכל ְְְְִֶַַָֹ
ּברּו הּקדֹוׁש לב ּכן לעּנֹות, ְֵֵֵַַָָלב

ּולהפריץ: להרּבֹות יר ּבה.הּוא אֹומרים ּכן אּתם ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו ּפרץ. וכן רבה ּכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ירּבה: ּכן אֹומר ואני ירּבה, ּבעיניהם:וּיקצ ּו.ּפן היּו ּכּקֹוצים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּבחּייהם. קצּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּומׁשּברּתּו:ּבפר .(יג) הּגּוף את הּמפרכת קׁשה אלא למיּלדת.(טו)ּבעבֹודה מֹולידֹות, לׁשֹון הּוא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּומיּלד: מֹוליד ּכ ּומדּבר, ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש קל לׁשֹון זֹוׁשפרה.ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּולד: את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על הּנׁשים ּפּועה.יֹוכבד ּכדר לּולד והֹוגה ּומדּברת ׁשּפֹועה מרים זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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ׁשפרה  חדא ּדׁשֹום יהּודיתא. לחיתא ּדמצרים . מלּכא ו ׁשֹום .ואמר ְֲִַַַַָ�ְְְֲִִַָָָָָָָ	ְ

ּפּועה: ּבי ּלד טזּתנייתא את ־העב וּיאמר  ר ּיֹותכן ִֵַָָ�ְְֶֶֶַֹ�ֶָ�ְִִ	
על־האב ּור את ֹואיתן והמּתן ה ּוא  אם ־ ּבן  נים ְִ�ְֶַָָ�ִִֵָ��ֲִֶַ�ֹ	

וחיה : הוא ותחזין ואם־ּבת יהּודיתא. ית מי ּלדן  ּתהוין  ּכד ואמר. ְִַ��ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָָ

ותקטל  הּוא ּברא אם מתּברא. יתיּהעל ּתקּימ ּוּנּה:.ן  היא ּברּתא ואם ְְְְִִֵַַָָָָ	ְְְְִִַַַָ

המי יז עׂשּוּלוּתיראן ולא  את ־האלהים דת  ִֶַ�ְְַַָֹ�ֶָ�ֱֹ	ְִ�ָֹ	
מצ  מל אליהן ּדּבר  וּכא ׁשר את ־ּתרים ח ּיין ֲֶַ�ִֶ�ֲֵ�ֶֶ�ְִֶ�ְִַַָ�ֶֶָ

עּמהֹון לדים:הי  ּדמּליל  ּכמא  עבדא. ולא יי . קדם  מן  חיתא ּודחילא  ְְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

ּדמצרים  ּבנּיא:.מלּכא ית מל־מצ וּיק יח(שני)וקּימא  רים רא  ְִַָָ�ִ	ְְְִִַַַָָָָ�ְִֶֶ�ִַ�
הּזהּללמי  ה ּדבר ע ׂשיתן מ ּדּוע  להן וּיאמר  דת  ְְַַ	ַֹ�ֶָֹ	ֶַ�ֲִַ�ֶַָָ�ַ�ֶ

את ־הי ּתו מלּכלדים:ח ּיין לה ֹון .ּוקרא ואמר לחיתא. ּדמצרים א ְַַ�ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדין  ּפתגמא  עבדּתין דין  ּבנ ּיא:.מא ית ןוּתאמריטוקּיימּתין  ֲִִֵֵַָָָָ	ְְִֵַַַַָָֹ�ְָ

á

N קוראים Nתיקון
kg i,htru ,uhrcgv ,t ifskhc rnthu
tuv ,c otu u,t i,nvu tuv ic ot ohbctv
tku ohvktv ,t ,skhnv itrh,u vhju
ihhj,u ohrmn lkn ivhkt rcs ratf uag
,skhnk ohrmn lkn trehu ohskhv ,t
ihhj,u vzv rcsv i,hag gusn ivk rnthu
hf vgrp kt ,skhnv irnt,u ohskhv ,t

N רש"יN
ּפּועה  הּבֹוכה. ּתינֹוק ְְִֶַַַָהּמפּיסֹות
אפעה: ּכּיֹולדה ּכמֹו צעקה, ְְְְֵֶֶַָָָלׁשֹון

ּבהֹולידכן:ּביּלדכן.(טז) על ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַ
הּיֹולדת,האבנים. האּׁשה מֹוׁשב ְִִֶֶַַָָָָָ

מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ְְְֵֵַַָּובמקֹום
האבנים, על מלאכה עׂשה ְְְִֶַָָָָָָֹוכמֹוהּו

חרס: יֹוצר אּמנּות ּכלי אם מֹוׁשב ְִֵֵֶֶַָֻ
ה ּוא  אלא ּבן מקפיד היה לא וגו'. ְִֵֵַָָָֹ

אֹות  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו ׁשאמרּו הּזכרים, וּתחּיין (יז)ותחיה:וחיה.ם:על ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הילדים. עבר את ׁשּלׁשֹון לפי וקּיימּתין, והּׁשני וקּיימא הראׁשֹון ּתרּגּום ּומזֹון. מים להם מסּפקֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

איׁש וּתאמרנה ּכג ֹון ּפעלּתן, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלנקבֹות
וכן  לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם וּתדּברנה לזכרים, וּיאמרּו ּכמֹו עבר, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמצרי,

לזכרים: וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר, לׁשֹון עּמי, אל אתי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹוּתחּללנה
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אל־ּפרּלהמי  ה ּמצ דת  כ ּנׁשים לא ּכי רּיתעה ְְַַֹ�ְֶַ	ִֹ��ִַָֹ�ְִִַ�ֹ
אלהןהעב  ּתבֹוא  ּבטרם ה ּנה ּכי ־ חיֹות  רּית  ְִִָ�ִָֹ�	ְֵָ�ֶֶָ�ֲֵֶ�
וילדּו:המ  מצריתא י ּלדת  כנ ׁשּיא. לא ארי לפרעה . חיתא  ואמרא  ְַַ�ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לותהֹון  עלת לא עד אּנין. חּכימן  ארי  ילדן:.יהּודיתא . וּייטב כחיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ	ְְֵַָָָָ�ֶ
למי  ו ּיעצ ּלאלהים העם וּירב ואֹוטיב אד:מ מּודת  ֱֹ�ְְִַַ�ִַֹ�ֶָָ�ְַַַ�ְְֵֹ

עּמא  ּוסגי לחיתא. לחּדא:.יי  המי וי כאּותקיפּו ּכי ־ ירא ּו דתּלהי ְְִַָָָָָ	ְִַַָ�ְִִָ�ְְַַ�ֹ
ּבּתים: להם  וּיעׂש חיתא את ־האלהים ּדחילא ּכד  והוה. ֱֶָֹ�ִַַ�ַָ�ְֲִִֶַַָָָָָָ

יי  קדם ּבּתין:.מן  להֹון  ּפרי וכבועבד לכל־צו  לאמרעה  עּמֹו ְֳִָָ	ְְֲִַַַַָ�ְַ	ְַָֹ�ֵ�ֹ

N קוראים Nתיקון
vbv ,uhj hf ,hrcgv ,hrmnv ohabf tk
cyhhu uskhu ,skhnv ivkt tuc, oryc
stn unmghu ogv crhu ,skhnk ohvkt
aghu ohvktv ,t ,skhnv utrh hf hvhu
rntk ung kfk vgrp umhu oh,c ovk

N רש"יN
ה ּנה.(יט) חיֹות  ּבקיאֹות ּכי ִִֵָָָ

חיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ְְְְְַַַַָָָּכּמיּלדֹות.
מׁשּולֹות  הן הרי ּדרׁשּו ְְְֲִֵֵֶָורּבֹותינּו
צריכֹות  ׁשאינן הּׂשדה ְְְִֵֶַַָָלחּיֹות
לחּיֹות, מׁשּולֹות והיכן ְְְְְֵַַָמיּלדֹות.

אריה ט),ּגּור מט זאב (בראשית ְְֵֵַ
כז)יטרף ׁשֹורֹו(שם ּבכֹור יז), לג ׁשלּוחה(דברים אּילה כא), מט הרי (בראשית ּבֹו נכּתב ׁשּלא ּומי , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

ּכללן  כח)הּכתּוב מט ּכתיב (בראשית ועֹוד אֹותם, ב)ויבר יט לבּיא :(יחזקאל אּמ וּייטב .(כ)מה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לדּבר  ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יֹו"ּד וי"ו לּה ונּתן אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהטיב
ּבבת  וּירב למיּלדת, אלהים וּייטב ּכגֹון קטן, קמ"ץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיֹו"ּד נקּוד הּוא וּיפעיל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּבלׁשֹון

ה)יה ּודה ב ה ּׁשארית(איכה וּיגל וכן ּתאנּיה, הרּבה כ), לו ב' הימים את (דברי הגלה ּדנבּוזראדן , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
זנב אל זנב וּיפן ד)הּׁשארית, טו אחרים.(שופטים את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכגֹון ּבחיר"ק, הּיֹו"ּד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר כ)וכׁשהּוא י הּוטב,(ויקרא לׁשֹון ּבעיניו, וּייטב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
העם וּירב כ)וכן יהּודה(פסוק וּיגל העם, נתרּבה כא), כה ב' וכה(מלכים ּכה וּיפן יהּודה, יב)ּגלה ,(ב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּיֹו"ּד ׁשהרי ׁשּל־אּלּו, מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני ואל ּולכאן. לכאן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּפנה
ּבֹו:י  ׁשליׁשית אֹות הּיֹו"ּד ,יל יׁשב, יצא, ירד, ּבהן, למיּלדת.סֹוד אלהים  הּטֹובה,וּייטב מהּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבּתים.(כא) להם הּמלוּיעׂש ּבית ואת ה' ּבית את וּיבן ּבּתים. ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּבּתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
א) ט א' סֹוטה(מלכים ּבמּסכת ּכדאיּתא מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, ּולוּיה ּכהּנה ב). יא :(סוטה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ע ּמֹו.(כב) אנּולכל  ואין מֹוׁשיען, נּוּלד הּיֹום אצטגניניו לֹו אמרּו מׁשה ׁשּנּלד יֹום ּגזר. עליהם אף ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הדקדוק: וילדו.(יט)חלק מאריך:המילדת אין כי נח השוא
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הי  הּיּלֹוד ּתׁשּכל־ה ּבן  וכל־ה ּבתארה  ליכה ּו ֵַָ�ִַ�ְַ�ָֹ�ְִַ	ְַָֻ�ַ
ליהּודאי .ח ּיּון :ּת ּדיתיליד  ּברא  ּכל  למימר. עּמיּה לכל ּפרעה. ּופּקיד ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּתרמֹוניּה ּתקּימּון :.ּבנהרא ּברּתא בספרי שני Pפ וכל 
Pתימן  ְִֵַָ	ְְְְַַָָ

את ־ּבת ־לוי אב ו ּיּקח  לוי  מּבית  אי ׁש ואזל :ו ּיל ֵַ�ֶ�ִִֵ�ֵ�ִִַ�ֲִֵֶַַַַ

לוי  מּדבית לוי:.ּגּוברא ּבת ית וּתלד בּונסיב הא ּׁשה וּתהר  ְִִֵֵָ	ִֵֵַַַָ�ִַָ�ֵַָ�ֶ
וּתצ  ה ּוא  ּכי־טֹוב את ֹו וּתרא  לׁשהׁשנה ּוּפּבן  �ֵֵַ�ֶֹ�ִ�	ְְִַ�ְֵָֹ�

ה ּוא רחים :י  טב ארי יתיּה וחזת  ּבר. וילדת אּתתא  .ועּדיאת ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ	

ירחין: ּתלתא הגואטמר ּתיּה עֹוד  ו ּתּקח ־ּצולא ־יכלה  פינֹו ְְְְִֵַַַָָָָֹ��ְִַ�ִַַ

á²

N קוראים Nתיקון
kfu uvfhka, vrthv sukhv icv kf

iuhj, ,cv
huk ,c ,t jehu huk ,hcn aht lkhu
tuv cuy hf u,t tr,u ic sk,u vatv rv,u
sug vkfh tku ohjrh vaka uvbpm,u
rnjc vrnj,u tnd ,c, uk je,u ubhpmv

N רש"יN
מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְִִִִִִִִֵָיֹודעין
ּבּמים, ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ְְִִִֶַַָורֹואין
על  אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר ְִַַַַָָלפיּכ
הּיּלֹוד, הּבן ּכל ׁשּנאמר ְֱִִִֵֶֶַַַָָהּמצרים,
והם  לעברים, הּיּלֹוד נאמר ְְְֱִִִֶֶַָָֹולא
על  ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו ְְִִֶַָֹלא

מריבה: ּבת (א)ב מי את ויּקח  ְִִֵֶַַַָ
ּגזרת לוי. מּפני מּמּנה היה ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

אם  מּׁשּל־פרעה, קׁשה ּגזרת לֹו ׁשאמרה ּבּתֹו ּבעצת ׁשהל ,וּיל וזהּו ּולקחּה. (וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרעה
היא  ואף ׁשנּיים. לּקּוחין בּה ועׂשה והחזירּה הּנקבֹות). על ּכן גם ואּתה  הּזכרים, על ּגזר ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹּפרעה
החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנּלדה היתה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּובת נערה. להיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻנהּפכה
היתה  מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה ּכן אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו ׁשם, נׁשּתהּו ועׂשר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּומאתים

לוי: ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ה ּוא.(ב)ּבת טֹוב אֹורה:ּכי ּכּלֹו הּבית נתמּלא ּכׁשנּלד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
ה ּצפינֹו.(ג) עֹוד  יכלה  ויֹום ולא  חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה, מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּתׁשעה: לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למקּטעין, יֹולדת לׁשבעה ׁשהּיֹולדת ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאחד,

הדקדוק: הצפינו.(ג)חלק עוד יכלה י"יולא מקדש כדגש לתפארת דגש ועיין (מהרי"ב)הצד"י .

מורה  שהדגש נ"ל כתב חן לוית ובעל רפה. שהצד"י דס"ל ראב"ע דברי שדוחה א"ת

הצפינו  עוד יכלה לא ועתה מסתרים במצפוני אותו שהצפינה הפעולה חוזק על

ע"ב: י"ז דף קדושתו. הפלגות על מורה י"י, מקדש ודגש כבתחלה.
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ו ּתח ּגמא  ּתבת  ּבּהל ֹו וּתׂשם ּוב ּזפת  בחמר  מרה �ֵ�ַ	ְְֶַַָֹ�ֵַ�ַָ�ֶַָָ�ֶָ�
הי  על־ׂשפת  ּבּסּוף ו ּתׂשם  יכלת אר :את ־ הּילד ולא  ֶַ	ֶֶַָ�ֶַ�ְַַ�ְְְֵַַָֹ

ּובזפ ּתא. ּבחמרא וחפתּה ּדגֹומא. ּתיבתא לי ּה ּונסיבת לאטמרּותיּה. ְֲִֵֶַַָָָָ�ְְְֵֵֵֵַַָָעֹוד 

רביא  ית ּבּה נהרא:.ו ׁשּויאת ּכיף  על  ּביערא  וּתת ּצב דו ׁשּויתּה ְִַַַָָָ	ְְִֵֵַַַַַַַַָָ�
מרחק  מהל אחת ֹו לֹו:דעה  אחתיּה־ּיע ׂשה  ואתעּתדת ֲֹ�ֵָ�ְֵֹ�ֵַָָ�ְֲִֵֶַַַָ

למּדע  לי ּה:.מרחיק. יתעביד ּבת ־ּפרהמא לרוּתרד  חץעה  ְִִֵַַ	ֲִֵֵֵַָ�ְֶַַֹ�ְִ�ֹ
הי על־הי  על־יד הלכת  ונערתיה  וּתראאר  אר  ְַַ	ְֲֶַֹֹ�ְָֹ�ַַֹ�ְַ�ֵַֹ�ֶ

ו ּתׁש ה ּסּוף  ּבת ֹו את ־אמת ּהאת־ ה ּתבה  לח  ֵֶַָ�ְ�ַ	ְִַַ�ֲֶָ�ָ
מהּלכן וּתּקחה : וע ּולימתהא נהרא. על  למסחי  ּפרעה ּבת ּונחתת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

יערא  ּבג ֹו ּתיבתא ית וחזת נהרא. ּכיף ּונסיב ּתּה:.על  אּמתּה ית ואֹוׁשיטת ְְֲֵֵַַַַָָָָָ	ְְֵֵַַַַָ

N קוראים Nתיקון
kg ;uxc oa,u skhv ,t vc oa,u ,pzcu
vgsk ejrn u,jt cm,,u rthv ,pa
kg .jrk vgrp ,c sr,u uk vagh vn
tr,u rthv sh kg ,fkv vh,rgbu rthv
v,nt ,t jka,u ;uxv lu,c vc,v ,t
vbvu skhv ,t uvtr,u j,p,u vje,u

N רש"יN
מׁשנהּגמא. ּבלׁשֹון ובלעז ּגמי ְְֳִִִֶָֹ
הּוא,יונ"ק  ר ודבר ְֶַָָ[ּגֹומא].

קׁשה: ּובפני ר ּבפני ְְְִִֵֵֵֶַָועֹומד
ּוב ּזפת. וטיט ּבחמר  מּבחּוץ זפת ְִִֵֶֶֶַַַָָ

אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי ְְִִִִֵֶַָֹמּבפנים,
ׁשּל־ּזפת: רע ריח וּתׂשם צּדיק ִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אגםּבּסּוף. לׁשֹון רושי"ל הּוא ְֲַַ
לֹובלעז  ודֹומה ו), יט קמלּו:(ישעיה וסּוף היאר.(ה)קנה על וּתרד סרס לרחץ  ּופרׁשהּו הּמקרא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבֹו: לרחץ היאֹור על ּפרעה היאר ּבת יד  ּכמֹועל  היאֹור, אצל ל). יד ב יֹואב (שמואל חלקת ראּו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹ
ּכמֹו מיתה, לׁשֹון הֹולכֹות ּדרׁשּו ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש, יד לׁשֹון והּוא ידי, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאל

לב) כה לּמה (בראשית ּכי מסּייען, והּכתּוב ּבּה. ׁשּמהּו לפי למּות הֹולכֹות למּות, הֹול אנכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּנה
הֹולכֹות: ונערתיה לכּתֹוב אמת ּה.לנּו ּדקּדּוק את לפי אבל יד. לׁשֹון ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. את ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשּנׁשּתרּבבה  ידּה, את אמתּה את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה. מי"ם אּמתּה להּנקד לֹו היה הּקֹודׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלׁשֹון
הרּבה: אּמֹות ְֵַַַָָאּמתּה

הדקדוק: במפיקותחמרה.חלק ראויה והיתה נחה הכינוי :(מהרי"ב)בה"א
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וּתרוּתפ ו ּבכהּתח  וה ּנה־ נער  את ־ הּילד  אהּו ְִַַ�ְִֵַ�ֶַ	ְִֵֶֶ�ַַֹ�ֶ
מ ּיל ו ּתח ו ּתאמר  עליו  העב מל זה:די ּופתחת רים  ְַַ�ָֹ	ַָ�ְִֵֶַֹ�ְִָ�ִֶַַ

ואמרת  עלֹוהי . וחסת ּבכי . עּולימא והא רביא. ית יהּודאי .וחזת מּבני ְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָ	ְְִֵֵָ

דין : אל־ּבת ־ּפרזהּוא  אחת ֹו האלוּתאמר עה ֵַ�ֲֶֹֹ�ְֶַַֹ�ֵַ�ֵ
העב  מן  מינקת  א ּׁשה  ל ותינק וקראתי ר ּית  ְָָ�ִָ�ִָ�ֵ	ֶֶ�ְִִִָ�ְִֵֹ�

את ־ה ּילד:  ליךל ואקרי האיזיל. ּפרעה. לבת  אחתי ּה ואמרת �ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

יה ּודיתא  מן מינקּתא. רביא:.א ּתתא ית ליך  וּתאמר־חותֹוניק ְְִִִֵַָָָָ	ְִִֶַָָָֹ
ּבת ־ּפר העל לּה וּתל לכי  ו ּתק עה  את ־מה  רא  ָ�ְַַ�ֹ�ִֵַ�ֵֶ�ְַָ	ְִַָ�ֶָ
ה ּילד: ע ּולימתא אם ואזלת איזילי . ּפרעה ּבת לּה ּוקרת .ואמרת ֵ�ְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹ	ָ

ּדרביא: אּמי ּה ּבת ־ּפרטית לּה היליכי וּתאמר עה ְִֵַָָָ�ֶָֹ�ְַַ�ֵֹ�ִִ
את ־ א ּתן  ואני  לי  והינקה ּו הּזה  ְֵ�ֶֶַ�ֶֶַאת ־ה ּילדִִ�	ֲִַ�ִֵֶ�ֶ

ו הּילד  הא ּׁשה  וּתּקח  לּהניקה ּו:ּתׂשכר ואמרת ְָ�ִֵַַ�ִָָ�ַ�ְֲִֵֶֶַַַַַ

אגריך. ית אּתין ואנא  לי. ואֹוניקיהּו הדין רביא ית הליכי . ּפרעה. ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבת

אּתתא  ואֹוניקּתי ּה:.ּונסיבת וו ּיגירביא הּילד באה ּוּתּדל  ְִֵַָ	ְְִִֵַַָָ�ַ�ְִֶֶַ�ֵ�
N קוראים Nתיקון

hskhn rnt,u uhkg knj,u vfc rgb
vgrp ,c kt u,jt rnt,u vz ohrcgv
,hrcgv in ,ebhn vat lk h,treu lktv
vgrp ,c vk rnt,u skhv ,t lk ebh,u
skhv ot ,t tre,u vnkgv lk,u hfk
skhv ,t hfhkhv vgrp ,c vk rnt,u
je,u lrfa ,t i,t hbtu hk uvebhvu vzv

sdhu uvehb,u skhv vatvuvtc,u skhv k

N רש"יN
וּתראהּו.(ו) מי וּתפ ּתח את ְְִִִֵֶַַַ

ּפּׁשּוטֹו. זהּו הּילד, את ֲִֶֶֶֶַָָראתה,
ׁשכינה: עּמֹו ׁשּראתה ְְֲִִִֶָָָָּומדרׁשֹו

ּבכה. נער  ּכּנער:והּנה  קֹולֹו ְִֵֶַַַַַֹ
העבר ּית.(ז) מלּמד מן ְְִִִֵַָֹ

הרּבה  מצרּיֹות על ְְְִִִִֵֶַַַׁשהחזירּתּו
עתיד  ׁשהיה לפי ינק, ולא ְְֲִִִֶַַָָָֹלינק

הּׁשכינה:ל  עם וּתל (ח)דּבר ְְִִֵֶֶַַַָ
ועלמּות העלמה. ּבזריזּות הלכה ְְְְְִִַַָָָָ

ׁשּליכי:היליכי.(ט)ּכעלם: הי נתנּבאה מה ידעה ולא נתנּבאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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וי לבת ־ּפר ו ּתק ל הי־לּהעה  מׁשהׁשראבן  מֹו ְְַַ	ְִַֹ�ְָ�ְִֵַָ�ְ�ֹ	ֶ
מן־ הּמים  ּכי  ואיתיתיּהׁשיתה ּו:מ וּתאמר רביא. ּורבא ַ�ִֶֹ�ִַ�ְְִִִִֵֵַָָָ

ואמרת  מׁשה. ׁשמיּה ּוקרת לבר . לּה והוה  ּפרעה. מּיא .לבת  מן ארי  ְְְֲֲֵֶַַַַַַַַָָֹֹ	ֲִֵַָ

ו ּיגוי יא(שלישי)ׁשחל ּתיּה: ההם ּבּימים | מׁשההי  ּדל  ְְִֵַַ�ִַָ�ָ�ְִֵַַ�ֶֹ�
וּיר אל־אחיו ּבסב ו ּיצא  וּירא  מצ לתם  אי ׁש רי א  ֵֵַ�ֶֶ	ַָ�ְְְִַֹ�ְַַָ�ִ�ְִִ	

איׁש־עב  מאחיו :מּכה  מׁשה רי ּורבא האּנּון . ּביֹומּיא והוה  ֶַ�ְִִ�ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מצרי  ּגבר וחזא ּבפ ּולחנהֹון . וחזא אחֹוהי . לות יהּודאי .ּונפק  לגבר מחי ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָ	ְִֵַַָ

וּיריבמאחֹוהי: וכה  ּכה  וּיו ּיפן אי ׁש אין ּכי א  ֲִִֵַ�ֶֹ�ָ	ַֹ�ְִַ�ֵ��ִַַ�
וּיט את ־ה ּמצ  ּבחֹול:רי  ארי מנה ּו וחזא  ּולכא . לכא ואתּפני  ְִִֶַ	ְְִַ�ְְְֲֲִִֵֵַַָָָ

â

N קוראים Nתיקון
van una tre,u ick vk hvhu vgrp ,ck
ohnhc hvhu uv,han ohnv in hf rnt,u
trhu uhjt kt tmhu van ksdhu ovv
hrcg aht vfn hrmn aht trhu o,kcxc
,t lhu aht iht hf trhu vfu vf iphu uhjtn
hbav ouhc tmhu kujc uvbnyhu hrmnv

N רש"יN
והּוא מׁשיתהּו.(י) ׁשחלּתיּה. ְְְְִִֵַ

ארמי, ּבלׁשֹון הֹוצאה ְְֲִָָָָלׁשֹון
ּובלׁשֹון  מחלבא. ּביניתא ְְְִִִֵַָָָָָּכמׁשחל
הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו ְְְֲִִִִִִעברי

ח)ּכמֹו א לא (יהושע ימּוׁש, לא ְָֹֹ
מד)מׁשּו יד חּברֹו(במדבר ּכ , ְִָָ

ׁשאינּו אֹומר ואני ְְֲִֵֵֵַַמנחם.
וכן הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אלא וימּוׁש, מׁש, יז)מּמחּברת כב ב מּמים (שמואל ימׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

קם  מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אלא מׁשיתהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹרּבים,
ּכמֹו מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, ּבא ּומן הׁשיבֹותי, ׁשב ּומן ט)הקימֹותי, ג הארץ,(זכריה עון את ּומׁשּתי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹ

עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון הּתבה. ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אלא אינּו מׁשיתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻאבל
עׂש ּכמֹו ה"א, ּבמקֹום הּיֹו"ּד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּויתי:צּוה, ּפניתי, ּבניתי, יתי, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מ ׁשה.(יא) הּילדוּיגּדל וּיגּדל ּכתיב ּכבר י),והלא הראׁשֹון (פסוק אלעאי ּברּבי יהּודה רּבי אמר ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבית ֹו: על ּפרעה ׁשּמּנהּו לּגד ּלה, והּׁשני ּבסבלתם.לּקֹומה עליהם:וּירא מצר להיֹות  ולּבֹו עיניו נתן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מצרי. למלאכּתם:איׁש הּגבר מּקרֹות מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על ממּנה היה, מּכה נֹוגׂש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

עברי. העמידֹואיׁש ּובּלילה עיניו, ּבּה ונתן היה, ּדברי ּבת ׁשּל־ׁשלֹומית ּובעלּה ורֹודהּו. מלקהּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה אׁשּתֹו, על ּובא לּבית ונכנס חזר והּוא מּביתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָוהֹוציאֹו

הּיֹום: ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ׁשהרגיׁש מצרי אֹותֹו ּוכׁשּראה ּבּדבר, וכה.(יב)והרגיׁש ּכה  וּיפן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמׁשמעֹו: פּׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית לֹו עׂשה מה איׁש.ראה אין ּכי עתיד ו ּירא  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
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מצראה  ית ּומחא אנ ׁש. ּבחלא :.לית ּבּיֹום יגוטמרי ּה ו ּיצא  ֱִֵָָָָָ	ְְֵֵֵַַָָ�ַ�
וה ּנה  עב ׁשה ּׁשני  ו ּיאמרני־אנׁשים  נ ּצים רים ֵַ	ְִִֵ�ְֲִֵָ�ְִ�ִִ�ִַ�ֶֹ�

: רע ת ּכה  לּמה  ּתרין לרׁשע והא. ּתנינא. ּביֹומא ּונפק ָָ	ָָ�ַָ�ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

לחּיבא  ואמר נצן. יהּודאין  לחברך :.ּגּוברין  מחי  אּת ו ּיאמרידלמא  ְְֲִִַַַַָָָָ	ְְֵַַָָָ�ֶַֹ
ׂשמ הל ל מי עלינּו וׁשפט ׂשר  גני הראי ׁש ִ�ְָ�ְ�ִַ�ְֵֹ�ָ	ְְֵַָ�ִֵ�

הרג ּכא ׁשר  אמר  את ־ה ּמצ א ּתה וּייראּת רי ַָ�ֹ	ֲֵֶַ�ָ�ְְִֶַַָ�ִִַָ�
ה ּדבר : נֹודע אכן  וּיאמר  לגבר מׁשה  ׁשויך. מן  ואמר . ֶֹ�ַֹ	ַָ�ֵַ�ֲִַַַַַַָָָ

ּודחיל  מצראה . ית ּדקטלּתא ּכמא אמר . אּת הלמקטלי עלנא . ודּיין ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ�ְֲַַַָרב

ואמר  ּפתגמא:.מׁשה אתידע ּפרוּיׁשטוּבקּוׁשטא את ־מע עה ֲֶַַֹ	ְְְִִִַַַָָָ�ְַֹ�ֶ
וי  ה ּזה  וּיב ה ּדבר את־ מׁשה  להרג  מׁשהבּקׁש רח  ַָָ�ַ	ְֶַַ�ֲֵַ�ֶֹֹ�ְִֶַַ�ֶֹ�

פרּפמ  ּבארץ ־מד ני  ו ּיׁשב על־ה ּבעה וּיׁשב  אר :ין  ְִֵ�ְַ	ֵַֹ�ְְִֶֶֶ�ֵַָ�ְֵֶַַ

N קוראים Nתיקון
rnthu ohmb ohrcg ohabt hba vbvu
lna hn rnthu lgr vf, vnk gark
v,t hbdrvkv ubhkg ypau ra ahtk
van trhhu hrmnv ,t ,drv ratf rnt
vgrp gnahu rcsv gsub ift rnthu
van ,t drvk aechu vzv rcsv ,t
.rtc cahu vgrp hbpn van jrchu
gca ihsn ivfku rtcv kg cahu ihsn

N רש"יN
ׁשּית ּגּייר:ל  מּמּנּו ׁשני (יג)צאת ְְִִֵֵֵֶֶַָ

עברים. הם אנׁשים ואבירם ּדתן ְֲֲִִִִֶַָָָָ
הּמן: מן מריבים:נּצים.ׁשהֹותירּו ְִִִִִִֶַָ

תּכה. ׁשּלא ל ּמה ּפי על אף ִֶֶַַַָָֹ
יד: ּבהרמת רׁשע נקרא ְֲִִַַָָָָָָהּכהּו,

. רע:ּכמֹות ׂשמ(יד)רׁשע מי ְְִֵֶָָָָ
נער:לאיׁש. עֹוד הלהרגני והרי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

אמר. למדים אּתה אנּו מּכאן ְִִֵֵַָָָֹ
הּמפֹורׁש: ּבׁשם וּיירא ׁשהרגֹו ְְֲִֵֶַַָָָ

אינם מ ׁשה. ׁשּמא מעּתה אמר ּדלטֹורין, רׁשעים ּביׂשראל ׁשּראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו ּכפּׁשּוטֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
להּגאל: הּדבר.ראּויין נֹודע חטאּואכן מה עליו, ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

:לּכ ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר ּבעבֹודת נרּדים להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
ּפרעה.(טו) עליו:וּיׁשמע  הלׁשינּו מ ׁשה.הם את להרג ולא ויבּקׁש להרגֹו, לקּוסטינר מסרֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

מׁשה ׁשאמר הּוא החרב, ּבֹו ד)ׁשלטה ּפרעה:(יח מחרב מדין.וּיּצילני ּבארץ  ׁשם,וּיׁשב נתעּכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
א)ּכמֹו לז יעקב:(בראשית ה ּבאר.וּיׁשב על  על וּיׁשב זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד יׁשיבה, לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
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מן  מׁשה וערק  מׁשה. ית  למקטל ּובעא הדין . ּפתגמא ית ּפרעה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשמע 

ּפרעה  ּבירא:.קדם על ויתיב  ּדמדין  ּבארעא מד ּול טזויתיב יןכהן ֳַָֹ	ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹ�ְִ�ָ
וּתד  וּתבאנה  ּבנ ֹות  וׁשבע  את ־ּתלנה  מּלאנה  ֶ�ַָ�ַָ�ְִַָֹ�ְֶַַָ�ֶָ�ֶ

אביהן :ה ׁשל הרהטים  צאן  ּבנן .קֹות ׁשבע  ּדמדין ּולרּבא ָ�ְָ	ְְִַ��ְְְֲִִֶַַָָָֹ

רטּיא  ית ּומלאה ּודלאה. ּדאבּוהֹון:.ואתאה  ענא וּיבא ּויזלאׁשקאה  ֲַַַַַָָָָָָ	ְֲַַַָָָָָ�ֹ
וי  וּיׁשהרעים וּיֹוׁשען מׁשה  וּיקם  את ־ק גר ׁשּום ָֹ�ְְִַָ�ַָ�ֶָֹ�ַ�ִ	ַָ�ְְֶַ

ּופרקּנין צאנם: מׁשה וקם ּוטרדּונין. רעּיא ענהֹון :.ואת ֹו ית ואׁשקי  ְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹ	ְְִַָָ

מּדּוע יח וּיאמר  אביהן אל־רעּואל ַ�ֶַֹ�ֶַ�ֲִֵ�ְֶָֹ�ַָוּתבאנה 
ה ּיֹום :מהר ּבא מדין ּתן ואמר . אבּוהֹון. רעּואל לות .ואתאה. ְִֶַ��ְְֲֲֲֵֵַַַַַָָָֹ	

דין: יֹומא למיתי  מצ ראמ ו ּתיטאֹוחיתין  אי ׁש ה ּצילנּון רי  ְִִֵֵֵַָֹ�ְִַָ�ְִִ	ִִ�ָ
הרעים  וּיׁשומּיד  לנּו דלה :אןאת ־ה ּצק גם־ּדלה ִַ�ָֹ�ְִַָ�ָָֹ�	ַָ�ְְֶַַֹ

לנא  ּדלא מדלא ואף ּדרע ּיא. מ ּידא  ׁשיזבנא מצראה. ּגּוברא .ואמרא. ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ�ָ	

ענא: ית אל־אמ וּיכואׁשקי  ּזהונתיוּבר  לּמה  א ּיֹו ְִַַָָָ�ְֶֶֹֹ�ְַָ�ָ�ֶָ�
קרעזב  את ־האי ׁש לֹוּתן לחם:אי ואן כל ְֲֶַ�ֶָ	ְִִֶ��ְ�ֶַָֹ

N קוראים Nתיקון
,t vbtkn,u vbks,u vbtc,u ,ubc
ohgrv utchu ivhct itm ,ueavk ohyvrv
,t eahu igauhu van oehu ouardhu
rnthu ivhct ktugr kt vbtc,u obtm
hrmn aht irnt,u ouhv tc i,rvn gusn
ubk vks vks odu ohgrv shn ubkhmv
uhtu uh,bc kt rnthu itmv ,t eahu
uk itre ahtv ,t i,czg vz vnk
ahtv ,t ,cak van ktuhu ojk kfthu

N רש"יN
מדין.(טז)הּבאר: רב ּולכהן ְְְִֵֵַָָֹ

זרה  מעבֹודה לֹו ּופירׁש ֲֵֵֶֶַָָָָׁשּבהן
מאצלם: הרהטים.וניּדּוהּו את  ְְְִִֵֶֶָָָ

הּמים  מרּוצת ּברכֹות ְְִֵֶַַַאת
ּבארץ: ויגר ׁשּום.(יז)העׂשּויֹות ְְֲֶַָָָָ

הּנּדּוי: עזבּתן.(כ)מּפני ּזה  לּמה ְְֲִִֵֶֶַַָָ
ׁשּל־יעקב, מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו ְְְֲִִִֶַַֹהּכיר

לקראתֹו: עֹולים ויאכל ׁשהּמים ְְִִִֶַַַָֹ
מּכם,לחם. אחת יּׂשא ׁשּמא ִִֶֶֶֶַַָָ

ּדאתאמר ו)ּכמה לט ּכי (בראשית ְְְֲִִַַ
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ּגּוברא ואמר ית ׁשבקּתין  ּדנן  למא  הּוא. ואן וייכ ֹול .לבנתי ּה לי ּה קרן ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ	ְְֵֵַ

את ־כאלחמא: ו ּיּתן את ־האי ׁש ל ׁשבת  מׁשה  וּיֹואל ַַָ�ֶֹ�ֶֶָ�ֶֶָ�ִִֵַ�ֶ
למׁשה: ב ּתֹו ויהב צּפרה  ּגּוברא. עם למּתב  מׁשה  ית .ּוצבי  ִָֹ�ִ�ְְִִִִֶֶַַָֹֹ	ָ

למׁשה: ּברּתי ּה וּיק כבצּפֹורה  ּבן  את ־ׁשמֹוו ּתלד רא  ְְִֵֵֶַַָֹ�ֶ	ְִֵַָ�ְֶ�
הייתי  ּגר  אמר ּכי  נכ ּבּגרׁשם וילידת רּיה :ארץ  ְֵ�ִֹ�ָ	ֵַ�ָ	ְִִ�ְִִֵֶֶַָָ

הויתי  ּדּייר  אמר . ארי  ּגר ׁשֹום. ׁשמיּה ית ּוקרא נ ּוכראה .ּבר. פ :ּבארע ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָ	ֲַַָָ

P בספרי שלישי
וּימתוי כגPתימן  ההם הר ּבים בּימים הי ְִַ�ַָ�ִַָ�ִָ�ֵַ�ָָ�
מצ  ו ּיאנח ּומל מן ־העבדהבני־יׂשרים ראל ֶ�ְִֶ	ְִֵַַָ�ְְִֵֵָ�ֲִָֹ�ָ

ׁשוו ּיז וּתעל  מן־העבדה :עקּו אל־האלהים עתם  ְִַ�ַַָ�ְַַָָ�ֱֶָֹ�ֲִִָָֹ
י ׂשראל. בני ואתאנחּו ּדמצרים. מל ּכא ּומית האּנּון. סּגיאּיא ּביֹומּיא ְְִִִֵֵַָָ�ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָוהוה

קבילתהֹון  ּוסליקת ּוזעיקּו. עליהֹון קׁשי  ּדהוה ּפּולחנא מן .מן יי  לקדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ	ְִִָָ

ו ּיזוּיׁשכדּפּולחנא : את־ נאקתם  אלהים ּכרמע ְִַַָָ�ֱֹ�ֲִֶַָ�ְִַָ�ֹ

â²

N קוראים Nתיקון
trehu ic sk,u vank u,c vrpm ,t i,hu
.rtc h,hhv rd rnt hf oard una ,t

vhrfb
ohrmn lkn ,nhu ovv ohcrv ohnhc hvhu
uegzhu vscgv in ktrah hbc ujbthu
vscgv in ohvktv kt o,gua kg,u
ohvkt rfzhu o,etb ,t ohvkt gnahu

N רש"יN
אֹוכל: הּוא אׁשר הּלחם ֲִֵֶֶֶַאם

לֹווּיֹואל.(כא) ודֹומה ּכתרּגּומֹו. ְְְֶֶַַ
ו) יט ולין,(שופטים נא (יהושע הֹואל ְִֶָ

ז) הֹואלנּו,ז כז)ולּו יח (בראשית ְְַ
לׁשֹון  ּומדרׁשֹו לדּבר, ְְְְִִֵַַָהֹואלּתי
מּמדין  יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע ְְִִִֶָָָָָֹאלה,

ּברׁשּותֹו: אם ב ּימים (כג)ּכי ויהי ְְִִִִִַַָ
ההם. ּגר הרּבים מׁשה ׁשהיה ִֵֶֶַָָָָָֹ

וגו' רעה היה ּומׁשה לתׁשּועה. יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת א)ּבמדין, על (ג ּתׁשּועה ּובאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּללּו: פרׁשּיֹות נסמכּו ּולּכ מצרים.ידֹו,  מל ורֹוחץ וּימת  יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט והיה נצטרע, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

וכןנאקתם.(כד)ּבדמם: יב)צעקתם, כד ינאקּו:(איוב מתים מעיר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָ

הדקדוק: יעקב.(כד)חלק ואת יצחק את אברהם את וכו' אלהים יצחק וישמע בתיבת הטפחא

אליו: הפחד סוד יצחק לחבר המדוקדקות, התיגאן בכל
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את ־ את ־אב ּבאלהים  את ־יצ ריתֹו את ־וחק רהם ֱִֹ�ְִֶ	ְֶַָָ�ְִֶ�ְֶָ
קימיּהיעקב: ית יי  ּודכיר  קבילתהֹון . ית יי  קדם ּדעם .ּוׁשמיע ְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָָָֹ	ְִ

יעקב : ּודעם יצחק ּדעם את ־וּירכהאברהם  אלהים א  ְֲִִִַַַַָָָֹ�ְֱֹ�ִֶ
יׂשּב אלהים:ני  ו ּידע ּדבני ראל  ׁשעּבּודא יי קדם ּוגלי  ְֵ�ְִָ�ֵַ�ְֱֳִִִֵֵֵַָָָֹ

למפרקהֹון .י ׂשראל  ּבמימריּה בספרי רביעי Pסיי :ואמר 
(רביעי)Pתימן  ִֵָ	ְְְֲִֵֵַַַ�ְָ

את־ צ אג רעה  היה ּכהןיתאןּומׁשה  חתנ ֹו רֹו ֹ�ֶָָ�ֶֹ�ֶ�ְִֹ�ְֹ�ֵֹ�
ו ּינמד  את ־ה ּצין ה ּמד אןהג  אל־אחר  וּיבא ּבר  ְִ�ְִַַָ�ֶַֹ�ַַ�ְִַ	ַָָ�ֶֹ

חרבה : האלהים ּדיתרֹוהר ענא. ית רעי. הוה ּומׁשה. ַ�ֱָֹ�ְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ואתא  למדּברא . רעיא ׁשפר  לאתר ענא ית ודּבר ּדמדין . רּבא  .חמּוהי  ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ	

לח ֹורב : ּדיי  יקרא עלֹוהי ּדאתּגלי מל בלטּורא יהוהוּירא   א ְְְְְֲִִִֵַָָָָ�ְֵַַָ�ְַָֹ�
הּבאליו מּתֹו ו ּיראּסלּבת ־א ׁש הונה  נהּסהּנה  ֵָ�ְַַ�ִֵ�ְַ�ֶַ�ְְִֵַ�ְֶַ�

ּבא ׁש א ּכל:נּסהוּבער  אינּנּו ּדיי ה  מלאכא ואת ּגלי . ֵֹ�ָ	ְְֵַ�ֵֶֶ�ְְֲִִַַָָָֻ

ּבאיׁשתא  ּבער  אס ּנא והא וחזא. אסּנא. מּגֹו אי ׁשתא ּבׁשלהֹובית .לי ּה. ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ	

ã²
ã

N קוראים Nתיקון
,tu ejmh ,t ovrct ,t u,hrc ,t
gshu ktrah hbc ,t ohvkt trhu cegh

ohvktvanu
dvbhu ihsn ivf ub,j ur,h itm ,t vgr vhv
ohvktv rv kt tchu rcsnv rjt itmv ,t
lu,n at ,ckc uhkt vuvh ltkn trhu vcrj
ubbht vbxvu atc rgc vbxv vbvu trhu vbxv
vtrnv ,t vtrtu tb vrxt van rnthu kft

N רש"יN
אברהם. את  ּבריתֹו עם את ְְִִֶֶַָָ

אלהים.(כה)אברהם: נתן וּידע ְֱִֵַַַַָָָֹ
עיניו: העלים ולא לב ְְֲִִֵֵֵֶָֹעליהם

ה ּמד ּבר.(א)ג  מן אחר  להתרחק ְְְִִִֵַַַַָ
אחרים: ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַָֹהּגזל

האלהים. הר  ׁשם אל על ֱִֵֶַַָֹ
אׁש.(ב)העתיד: ּבל ּבת ְֲִֵַַָ

ּכמֹו ׁשּל־אׁש, לּבֹו אׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַָּבׁשלהבת
יא) ד הּׁשמים,(דברים ב לב (שמואל ִֵַַָ

יד) ּבֹויח ּכיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, על ּתתמּה ואל האלה, ל)ּבלב טז לּבת:(יחזקאל אמלה מה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
הּסנה. בצרהמּתֹו אנכי עּמֹו מּׁשֹום אחר, אילן טו)ולא צא ּכמֹואּכל.:(תהלים (דברים נאכל, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

ג) מּׁשםכא לּקח אׁשר ּבּה, עּבד כג)לא ג :(בראשית ֲִֶַַָָֹֻֻ
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מתאכיל: ליתֹוהי אסרה ־ּנאאמ וּיגואסּנא מׁשה ר  ְֲֲִִִַַַָָ�ֶֹֹ	ֶָָָֻ�
את ־ה ּמרארו לא ־יב אה  מ ּדּוע ה ּזה ה ּגדל עראה  ְְֶ	ְֶֶֶַַ�ַָ�ַֹ�ֶַ�ְִַַֹ�
הדין נה:ּסה רּבא חזונא ית ואחזי . כען  אתּפני  מׁשה. דין .ואמר  מא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ	ֵָ

אסּנא: מּתֹוקד  לרוּירדלא סר  ּכי יהוה וּיק א  ראא ֹות ֲִַַַַָָ�ְְֹ�ִָ�ָ�ְִ�ְִַָ�
ה מּתֹו אלהים  וּיּסאליו מׁשהאמ נה  מ ׁשה  ר  ֵ�ֱָֹ�ִִ�ְַ�ֶַ�ֶֶֹֹ�ֹ�ֶ

הּנני:אמ וּי אסּנא.ר  מּגֹו יי  לי ּה ּוקרא  למחזי. אתּפני ארי יי  וחזא ַ�ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

האנא:.ואמר  ואמר מׁשה אל־ּתק אמ וּיהמׁשה הלם ר רב ֲַַ	ֲֲֶֶַַַָָֹֹ�ְִֶַַֹ�ֲ�ֹ
רג מעל א ּתהׁשל־ נעלי א ׁשר הּמקֹום  ּכי  לי ְַָ�ֶ�ֵַ�ְַ	ִֶ�ַָ�ֲֶ�ַָ�

אד  עליו  הּוא :עֹומד הלכא.מת־ קד ׁש תקרב לא ואמר  ֵ�ָ	ְַַָ�ֲִֶַַַָָָֹ

עלֹוהי  קאים ּדאּת אתרא. ארי  רגלך . מעל  סינך  הּוא:.ׁשרי ק ּדי ׁש אתר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ	ֲִַַ

אב אמ וּיו אלהי   אבי אלהי אנכי  אלהי ר רהם ַ�ִֶָֹֹ�ֱֵֹ�ָ	ֱִֵֹ�ְַָָ�ֱֵֹ�
ויצ  וּיסאל חק יעקב יראהי  ּכי ּפניו  מׁשה  ּתר  ְִ�ֵֵָֹ�ֲַ�ְֵַַֹ�ֶֹ�ָ	ִָ�ָ	ֵ

אל־ האלהים: אלהיּהמהּביט ּדאב ּוך. אלהא אנא ואמר. ֵַ�ֱֱֱֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ארי  לאּפֹוהי . מׁשה ּוכבׁשּנּון  ּדיעקב . ואלהי ּה ּדיצחק אלהי ּה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּדאברהם.

ּדיי:.ּדחיל  יקרא ּבצית ראהאמ וּיזמּלאסּתּכלא  יהוה  ר  ְֵ	ְְְִִֵַַַָָָָָ�ְֶֹֹ	ָָ�ֹ
N קוראים Nתיקון

hf vuvh trhu vbxv rgch tk gusn vzv ksdv
vbxv lu,n ohvkt uhkt trehu ,utrk rx
kt rnthu hbbv rnthu van van rnthu
ouenv hf lhkdr kgn lhkgb ka okv cre,
rnthu tuv ase ,nst uhkg snug v,t rat
ejmh hvkt ovrct hvkt lhct hvkt hfbt
yhcvn trh hf uhbp van r,xhu cegh hvktu
h,htr vtr vuvh rnthu ohvktv kt

N רש"יN
ּנא.(ג) מּכאן אסרה  אסּורה ִָָָָָָֻ

ׁשם: ׁשלֹוף ׁשל.(ה)להתקרב ְְְִֵַָָ
ּכמֹו ה)והֹוצא, יט ונׁשל (דברים ְְְֵַָ

מ)הּברזל, כח יּׁשל (דברים ּכי ְִִֶַַַ
:ה ּוא.זית קד ׁש אדמת ְֵֶֶַַֹ

ַָהּמקֹום:



שמות ג שמות  טו 15

א ׁשר עּמי את ־עני את ־ורים מצ ּבראיתי  ִָ�ֳִִֶ�ַ�ֲִֶ�ְְִ�ְִֶָ
ׁשמע  מ צעקתם ידע ּפּתי  ּכי  נגׂשיו את ־ני ּתי ֲַָָ�ָ�ְִַ�ְִֵ�ְֹ	ִָ�ָ�ְִֶַ

וית אביו:מכ  ּדבמצרים. עּמי  ׁשעּבּוד קדמי . ּגלי  מגלא יי . ואמר ְְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ�ְִָ

מפלחיהֹון  קדם מן קדמי  ׁשמיע ּכיביהֹון :.קבילתהֹון קדמי  ּגלי  ארי  ְְְֳֳִִִֵַַַַָָ	ְֲֳֵֵֵֵַָ

מצ |ה ּצילֹול וארד ח ּול רמּיד מן־ים העלת ֹו ֵָ�ְִֵַ�ִַ�ְִ�ְֲִַַֹ�ִ
ּור טֹובה  אל־ארץ  ההוא  אל־ארץהארץ  חבה  ָָ�ִֶַ�ֶֶ�ֶָ�ְָ	ֶֶָ�ֶ

ּוד  חלב הזבת  אל ־ מקֹום  הח ּתי ונעני ּכב ׁש ַָ�ָ�ְָ�ְֶָ�ְֲִַַ�ְַ�ִ	ִ
לׁשיזבּותהֹון ב ּוסי :הי והח ּוי ור ּזיּפהוהאמרי ו ואתּגליתי . ְֱִָֹ�ְְִַ	ְִִַ�ְְְְְְִִִִִֵַָ

לארע. ּופתיא. טבא לארע ההיא. ארעא מן  ּולאּסקּותהֹון ּדמצראי. ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָמּידא

ּופרּזאי  ואמֹוראי  וחּתאי . ּכנענאי לאתר  ּודב ׁש. חלב וחּואי .עבדא  ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ	ְִֵָ

צעקת וטויבּוסאי : ה ּנה  אלי ני־יׂשּבעּתה  ּבאה  ראל ְִֵַָ�ִֵָ�ֲַַ�ְְִֵָ�ֵָ�ֵָ�ָ
מצ ו א ׁשר את ־ הּלחץ  לחצים גם־ראיתי  רים ְַָ�ִִ�ֶַ	ֲֶַַ�ְִ�ֲִִַֹ�

קדמי אתם : ּגלי  ואף לקדמי . עלת י ׂשראל ּבני  קבילת הא. ּוכען . ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

להֹון:.דּוחקא  ּדחקין אל־א ׁשוכהל עּתהויּדמצראי   לח ָ	ְְְֲִִֵַָָָ�ְ	ְְֲֶָָ�ֶ
N קוראים Nתיקון

o,egm ,tu ohrmnc rat hng hbg ,t
uhctfn ,t h,gsh hf uhadb hbpn h,gna
in u,kgvku ohrmn shn ukhmvk srtu
kt vcjru vcuy .rt kt tuvv .rtv
hbgbfv ouen kt acsu ckj ,cz .rt
hxuchvu hujvu hzrpvu hrntvu h,jvu
hkt vtc ktrah hbc ,egm vbv v,gu
ohmjk ohrmn rat .jkv ,t h,htr odu
vgrp kt ljkatu vfk v,gu o,t

N רש"יN
מכאביו.(ז) את ידעּתי  ּכמֹוּכי ְְְִִֶַַָָֹ

כה) ב ּכלֹומר (לעיל אלהים, ְֱִֵַַַֹוּידע
את  ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ְְְְִִִֵֵֶַַַָּכי
ולא  עיני העלמּתי ולא ְְְְְִִֵַַַָֹֹמכאֹוביו
מּצעקתם: אזני את ְֱֲִִֶֶַָָָאאטֹום

אל (י) ואׁשלח לכה ְְְְֲֶֶַָָָועּתה
ּתֹועיל,ּפרעה. מה ּתאמר ואם ְְִִַַַֹֹ

ּדברי יֹועילּו עּמי, את ְְִִֵֶֶַָוהֹוצא
מּׁשם: ְִִֵָותֹוציאם



שמות ג שמות  16טז 

את ־עּמי ועה ּפר מּמצ בני־יׂשה ֹוצא  רים:ראל ְַ�ְֵֹ�ִֶַ�ְְִֵָ�ְִִִֵָ
ואּפיק  ּפרעה. לות ואׁשלחּנך  איתא. מ ּמצרים:.ּוכען י ׂשראל ּבני  עּמי  ית  ְְְְִֵֵַַַַַָָֹ	ְִִִִֵֵַָָָ�ִ

אלאמ וּייא ּכי  אנכי  מי אל־האלהים  מׁשה ר  ַ�ֶֶֹֹ�ֶָ�ֱֹ	ִִ�ָ	ִִֹ�ֵ�ֵ
את ־ועהאל־ּפר א ֹוציא יׂשּבכי  מּמצ רני  רים:אל ְֶַ�ְִֹ�ִ�ְֵֶ�ְִָ�ְִִִֵָ

אּפיק  וארי  ּפרעה . לות איזיל  ארי  אנא. מן  יי . קדם מׁשה  ּבני .ואמר  ית ְְֲֲֲֲֳֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ	ְֵָ

מּמצרים : ּכי־אהאמ וּייבי ׂשראל  עּמר ּלזה ־ויה  ִִִֵָָ�ִַ�ֶֹ�ְִֶֶ�ִ	ְְֶָ�
אנכי  ּכי את ־העם ּבּתי לחׁשהא ֹות   ה ֹוציא ָ	ִ�ָֹ�ְְִַ�ְֲִִ�ֶָָ�

ּתעב מּמצ  ה ּזה :רים ההר  על את ־האלהים  דּון  ְִִ	ְִַַַ�ֶָ�ֱֹ	ִ�ַָָ�ֶַ
ּבאּפקּותך ׁשלחּתך. אנא ארי  אתא. לך  ודין ּבסעדך . מימרי יהי ארי ְְְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואמר

יי  קדם ּתפלחּון  מ ּמצרים. עּמא הדין :.ית טּורא ראמ וּייגעל ִִַַָָ�ְְֳִִָָ	ֵַַָָ�ֶֹ
אל־ בא  אנכי  ה ּנה  אל־האלהים  ני ּבמׁשה  ֹ�ֱֶֶָֹ�ִִ�ִֵָֹ�ָ�ְֵֶ�

N קוראים Nתיקון
ohrmnn ktrah hbc hng ,t tmuvu
lkt hf hfbt hn ohvktv kt van rnthu
ktrah hbc ,t thmut hfu vgrp kt
lk vzu lng vhvt hf rnthu ohrmnn
,t lthmuvc lh,jka hfbt hf ,utv

hvktv ,t iuscg, ohrmnn ogvkg o
vbv ohvktv kt van rnthu vzv rvv
ovk h,rntu ktrah hbc kt tc hfbt

N רש"יN
אנכי.(יא) חׁשּוב מי אני מה ֲִִִַָָֹ

הּמלכים: עם אֹוציא לדּבר וכי ְְְִִִִֶַַָ
יׂשראל . ּבני חׁשּוב את  אם ואף ְְְִִֵֵֶַָָ

ׁשּתעׂשה  יׂשראל זכּו מה ְֲֲִִֵֶֶַַָָאני,
מּמצרים: ואֹוציאם נס ְְִִִִֵֵֶַָלהם

עּמ.(יב) אהיה ּכי ְִִֶֶֶַָֹוּיאמר
ועל  ראׁשֹון ראׁשֹון על ְֱִִִַַהׁשיבֹו
אנכי  מי ׁשאמרּת אחרֹון, ְֲֲִִֶַַַָָָֹאחרֹון
היא, ׁשּל לא ּפרעה, אל אל ְִִֵֵֶֶַָֹֹּכי
ּוכדאי  ,ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ּבּסנה ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי, אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכי
נּזֹוק. ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאני
עתידים  ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על לי יׁש ּגדֹול ּדבר מּמצרים, ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש זכּות מה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוׁשּׁשאלּת
וזה  עּמ אהיה ּכי אחר דבר מּמצרים. ׁשּיצאּו חדׁשים ׁשלֹוׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלקּבל
ּתעבדּון  מּמצרים ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות ל ּבׁשליחּות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּתצליח
מצינּו זה לׁשֹון וּדּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאֹותי
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אב ֹותיכם אמרוראל יׂש אלהי להם לחני ׁשּתי  ְִֵָ�ְְִַָ�ָ	ֱֵֶֹ�ֲֵ�ְֶַָ�ִ
מה ־ואליכם אלהם:ּׁשאמרּו־לי  אמר מה  מֹו ֲֵ�ְְִֶָ�ְַ	ָ�ֹ�ֲֵֶַ

אלהא  להֹון . ואימר  י ׂשראל . ּבני  לות אתי  אנא  הא יי . קדם מׁשה  ְְְְְֱֲֲֳִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹואמר

ׁשמיּה מן לי  ויימר ּון  לותכֹון. ׁשלחני להֹון :.ּדאבהתכֹון אימר מא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ	ְֵַָ

אהאמ וּייד אל־מׁשה  אלהים  אהר  א ׁשר  יהיה ַ�ֱִֶֹֹ�ֶֹ	ְֶֶ�ֲֶֶ�ְֶ�ֶ
תאמ וּי ּכה לב אמ ר יׂשר  אהני לחני ׁשיה ראל ַ�ֶֹ�ַֹֹ�ְִֵ�ְִָ	ְֵֶ�ְֶַָ�ִ

לבנ אליכם : ּתימר ּכדנן ואמר. אהיה. אׁשר אהיה  למׁשה. יי י ואמר ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לותכ ֹון :.י ׂשראל  ׁשלחני אל־אמ וּיטואהיה  אלהים עֹוד ר  ִֵָ	ְְִֶֶֶַַַָֹ��ֱֹ�ִֶ
ת ּכה  אל־אמ מׁשה יׂשּבר  אלהי ני יהוה ראל  ֹ�ֶ�ַֹֹ�ְֵֶ�ְִֵָ�ְֹ�ֱֵָֹ�

אב  אלהי  יצ אבתיכם אלהי ורהם הי אל חק ֲֵֹ�ֱֶֹ�ְֵַָ�ֱֵָֹ�ְִָ�ֵֵֹ�
זה ־ׁשיעקב אליכם  זכ ועלם ל מי ּׁשלחני  רי זה  ֲַ�ְַָֹ�ֲִֵ�ְִֶֶ�ְֹ	ְֶָ�ְִ�ִ

ּדר: אלהא לדר  יי  יׂשראל. לבני  ּתימר ּכדנן למׁשה. יי עֹוד ואמר ְ�ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלחני  ּדיעקב  ואלהי ּה ּדיצחק. אלהיּה ּדאברהם. אלהיּה ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּדאבהתכֹון.

N קוראים Nתיקון
hk urntu ofhkt hbjka ofh,uct hvkt
ohvkt rnthu ovkt rnt vn una vn
vf rnthu vhvt rat vhvt van kt
ofhkt hbjka vhvt ktrah hbck rnt,
kt rnt, vf van kt ohvkt sug rnthu
hvkt ofh,ct hvkt vuvh ktrah hbc
hbjka cegh hvktu ejmh hvkt ovrct
rs rsk hrfz vzu okgk hna vz ofhkt

N רש"יN
ל) לז אכֹול (ישעיה האֹות ּל ְְֶָָוזה

סנחריב  מּפלת וגו', ספיח ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשנה
אחרת  הבטחה על אֹות ל ְְְִֶֶֶַַַָָּתהיה
ואני  מּפירֹות חרבה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָׁשארצכם

הּספיחים: א ׁשר (יד)אבר אהיה ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ
אׁשר אהיה. זֹו ּבצרה עּמם אהיה ְְְֲִֶֶֶֶֶָָָ

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם ְְְְִִֶֶָָאהיה
ׁשּל־  רּבֹונֹו לפניו אמר ְְִִֶַַָָָָמלכּיֹות.
צרה  להם מזּכיר אני מה ְֲִִֶַַָָָָעֹולם,

זֹו. ּבצרה ּדּים וגו':אחרת תאמר ּכה אמרּת, יפה לֹו לעלם.(טו)אמר ּׁשמי לֹומר זה  וי"ו, חסר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּככתבֹו: יּקרא ׁשּלא זכרי.העלימהּו, אֹומרוזה הּוא ּדוד וכן נקרא, היא יג)לּמדֹו קלה (תהלים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ודר: לדר זכר ה' לעֹולם ׁשמ ְְְְְִִָָֹֹה'



שמות ג שמות  18יח 

לעלם  ׁשמי ּדין ודר :.לותכ ֹון . ּדר לכל ּדּוכרני  בספרי חמישי Pודין 
Pתימן  ְְְְִֵַָָ	ְְְִֵָָָָ

את ־זק אספ ולטז(חמישי) יׂשּת ּתאמרוראל ני  ֵ�ְְַָ�ְִֵֶָ�ְִָ�ְְֵַָָ�
נר אבתיכם  אלהי  יהוה  אלהי אלהם אלי אה  ֲֵֶ�ְֹ�ֱֵָֹ�ֲֵֶֹ�ְִָ�ֵ	ֱֵַֹ�

יצ אב  ל וחק רהם  ּפקד אמ יעקב ּפקד  ּתי ר  ְַָָ�ְִָ�ְֲַ�ֵֹ�ָֹ�ָֹ�ְִַ�
לכםוכם את ית רים:מצ ּבאת ־העׂשּוי ותכנ ֹוׁש איזיל ְֶ	ְֶֶֶָ�ָ�ְְְִִִִֵֶָָ

אלהיּה לי . אתּגלי  ּדאבהתכ ֹון  אלהא יי. לה ֹון  ותימר י ׂשראל. ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָסבי 

יתכֹון  ּדכירנא מדכר למימר . ויעקב יצחק לכֹון .ּדאברהם. ּדאתעביד וית ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ	ְְְֲִֵָ

אתיזּבמצרים: אעלה  מצ ואמר  מעני  אל־כם רים ְִָ�ִָֹ�ֲֶַַ�ְֶֶ�ֳִֵ�ְִִַ�ֶ
ה הח ּוי ור ּזי ּפהוהאמרי והח ּתיונעני ּכארץ  ֶ�ְֲִֶַַ�ְַ�ִ	ְֱִִָֹ�ְְִַ	ְִִַ�ִ

ּוד הי ו חלב  זבת  אל־ארץ א ּסיק בׁש:בּוסי  ואמרית. ְְַ�ִֶֶ�ֶַָ�ָ�ְֲִֵַַַָָ

וחּואי  ּופרּזאי . ואמֹוראי  וחּתאי . ּכנענאי  לארע  מצראי . מּׁשעּבּוד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיתכ ֹון 

לארע  ּודבׁש:.ויב ּוסאי. חלב  ּוב ל ׁשמעּוויחעבדא  אתקל ֲִֵַַָ	ְְְֲָָָָָ�ְֹ�ֶָ ָ
יׂשזק והא ּת מצ ני אל־מל ואמרראל ּתם רים ַָ�ְְִ�ְִֵָ�ֵֶֶ�ְִֶ�ְֲִֶַַַ�

ä²
ä

N קוראים Nתיקון
ovkt ,rntu ktrah hbez ,t ,pxtu lk
hvkt hkt vtrb ofh,ct hvkt vuvh
h,sep sep rntk ceghu ejmh ovrct
rntu ohrmnc ofk huagv ,tu of,t
hbgbfv .rt kt ohrmn hbgn of,t vkgt
hxuchvu hujvu hzrpvu hrntvu h,jvu
lkek ugnau acsu ckj ,cz .rt kt
ohrmn lkn kt ktrah hbezu v,t ,tcu
vreb ohhrcgv hvkt vuvh uhkt o,rntu

N רש"יN
י ׂשראל.(טז) זקני מיחדים את  ְְְִִִֵֵֶָָֻ

סתם, זקנים ּתאמר ואם ְְְְִִִֵַַָָֹלּיׁשיבה.
זקנים  לאסֹוף לֹו אפׁשר ְְֱִִֵֵֶָָהיא

רּבֹוא: ו ׁשמעּו(יח)ׁשּל־ׁשּׁשים ְְְִִִֶָ
. ׁשּתאמר לקל מּכיון מאליהם, ְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

,לקֹול יׁשמעּו זה לׁשֹון ְְְִֶֶֶָָלהם
ּבידם  מסּור זה סימן ְְִֶֶָָָָָׁשּכבר
הם  זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף ְֲִִֵֶֶֶַָֹמּיעקב

אמר יעקב כב)נגאלים. נ (בראשית ְֲִִַַָָֹ
יֹוסף  אתכם, יפקד ּפקד ְְִִֵֵֶֶָֹֹֹואלהים

להם כה)אמר נ אתכם:(בראשית אלהים יפקד ּפקד ְְֱִִֶֶֶַָָָֹֹֹ



שמות ג שמות  יט 19

העב  אלהי  יהוה  נק אליו עלינּורּיים עּתהורה ֵָ�ְֹ�ֱֵָֹ�ְִִִָ�ְִָ�ָ	ְֵַ�ָ
 ּדר ּבּמד ׁשנלכה ־ּנא  ימים  חהּבנזוּברלׁשת  ְֵָ�ֶָ�ְֶ�ִֶָֹ�ְִַ	ְְְִָ�ָ
אלהינ ּו: מלּכא ליהוה  לות י ׂשראל וסבי  אּת ותיתי. מּנך. ויקּבל ּון  ַָֹ�ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

ּכען . ניזיל ּוכען. עלנא. אתקרי  ּדיהּודאי  אלהא יי. ליּה ותימרּון  ְֵֵַַָ�ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַָָָָ�ְִַּדמצרים.

ּבמד ּברא  יֹומין ּתלתא אלהנא:.מהלך  יי  קדם ואני יטּונדּבח ְְְִַַַָָָ	ְֱֳַַַָָָ�ֲִַָ�
אתידע  לא ־י ּתן  ּכי מצ ּתי  מל להלכם רים  ָ	ְִַ�ִִֵֹ�ְֶֶ�ֶ�ְִֶ�ֲִַַ�ֹ

חזקה :ּבלא ו מלּכא יד יתכ ֹון . יׁשּבֹוק לא ארי . ּגלי. ּוקדמי  ְ�ְָֹ�ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָ

למיזל  ּתּקיף :.ּדמצרים ּדחיליּה קדם מן  את ־ידי ׁשלחוכולא ּתי  ְְִִֵַַ	ְְְְֳִִִֵֵַַָָָ�ִֶָ�
את ־מצ ו נפ ּבריםהּכיתי אעׂשהכל א ׁשר  לאתי  ְִִֵ�ְִֶ	ְִַֹ�ְְִֹ	ֲֶַ�ֱֶ�ֶ
אתי אחרי ־כןוּבֹוקרּב מחת כם :ׁשּלח ית ואׁשלח ְְִ�ְֲֵַ�ְֵַַ�ְְֶֶֶַַַָ

ּביניהֹון  ּדאעביד ּפרי ׁשתי. ּבכל מצראי . ית ואמחי  י ׁשּלח .ּגבּורתי  ּכן ּובתר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ	ְֵַַַָ

העם־ה ּזהוכאיתכ ֹון : את ־ חן  מצ ּבנת ּתי רים עיני ְְִַָָ�ֵֶ�ַָָ�ְֵֵֶ�ְִ�ִָ
ריקם :ו תלכּו לא  תלכּון ּכי  הדין היה  עּמא ית ואּתין . ְָָ�ִ�ֵֵ	�ְֵֹ�ְֵֵֵֶַָָָָ

N קוראים Nתיקון
ohnh ,aka lrs tb vfkb v,gu ubhkg
h,gsh hbtu ubhvkt vuvhk vjczbu rcsnc
tku lkvk ohrmn lkn of,t i,h tk hf
,t h,hfvu hsh ,t h,jkau vezj shc
ucrec vagt rat h,tkpb kfc ohrmn
ogv ij ,t h,,bu of,t jkah if hrjtu
ufk, tk iufk, hf vhvu ohrmn hbhgc vzv
v,hc ,rdnu v,bfan vat vktau oehr

N רש"יN
העברּיים.[ יתירה אלהי יֹו"ּד ְְֱִִִֵֵָָֹ

מּכֹות:] לעׂשר עלינּו.רמז נקרה  ְְְִֵֶֶַָָָ
וכן מקרה, ד)לׁשֹון כג וּיּקר (במדבר ְְְִִֵֶַָ

טו)אלהים, ּכה,(שם אּקרה ואנכי ְֱִִִֶָָֹֹֹ
הלֹום: מאּתֹו נקרה לא (יט)אהא ְֱֲִִֵֶָֹ

. להל מצרים מל אתכם  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַֹיּתן
החזקה, ידי לֹו מראה אני אין ְֲֲִִִֵֶַַָָָאם
מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ּכל ְְֲִִֵַָּכלֹומר
:להל אתכם יּתן לא החזקה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹידי

יּתן. ּכמֹולא יׁשּבֹוק, ו)לא כ וכּלן (בראשית עּמדי, להרע אלהים נתנֹו ולא ,נתּתי לא ּכן על ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

הדקדוק: הזה.(כא)חלק העם חן את מלעיל:ונתתי העם תיבת כי מהרי"ב כתב
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תהכּון  ארי  ויהי מצראי . ּבעיני  ריקנין :.לרחמין  תהכ ּון  ׁשאלהוכבלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָ	ְְֲִֵָָָָ�ָ
מ  ּבית ּהּתּהכנּׁשא ּׁשה  ּוכ ּכּומּגרת  לי לי־כסף ִָ�ְְִֶָ�ִַָ�ֵ	ְֵֶָ�ְֵֶ�
ּוׂש על־ׂשמ ומלת זהב  נתיכם ּבעל־וניכם ּבּתם ָ�ְָָ�ְְַֹ�ְֵֶֶַ�ְְַ�ֵֹ	ֶ

את ־מצ נּצל ו ּומּקריבת רים:ּתם מּׁשיבבתּה אּתתא ותׁשאל ְְִַ�ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבנתכֹון  ועל ּבניכֹון  על ּותׁשּוֹון. ּולבּוׁשין . ּדדהב  ּומנין ּדכסף. מנין  .ּביתּה. ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ	

מצרים: ית  וּיאדּותרֹוקנ ּון  מ ׁשה  לא ־וראמ ו ּיען הן ְִָָ�ִַַ�ֶַֹ�ַ	ְֵֶֹ�ֹ
לי  יׁשויאמינ ּו י ּבמעּולא  ּכי  לא ־אמ קלי רּו ֲִַ�	ְִ�ְְִֹ�ְֹ�ִִ�ְֹ	ֹ

יהוה :נר אלי לי .אה יהימנּון  לא והא ואמר. מׁשה ואתיב  ְִָ�ֵ�ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

יימרּון  ארי  מּני. יק ּבלּון יי:.ולא לך  את ּגלי  אליואמ וּיבלא  ר ְְְְֲִִֵֵַָ	ְְִִַָָָ�ֵֶָֹ�

N קוראים Nתיקון
kg o,nau ,knau cvz hkfu ;xf hkf
ohrmn ,t o,kmbu ofh,bc kgu ofhbc
tku hk ubhnth tk ivu rnthu van ighu
lhkt vtrb tk urnth hf hkec ugnah
rnthu lshc vzn vuvh uhkt rnthu vuvh

N רש"יN
מפרׁשים  ויׁש הם. נתינה ְְְְְִִֵֶָָלׁשֹון
ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה ּביד ְְְְֲִִֶָָָָֹֹולא
ידי  את אׁשלח מאז ּכי ְֲִִֵֶֶַָָָָחזקה,
וגו', מצרים את ְְִִִִֵֶַוהּכיתי
קדם  מן ולא אֹותֹו ְְְְֳִִַָָּומּתרּגמין
ׁשּל־רּבי  מּׁשמֹו ּתּקיף, ְְְִִִִֵֵֶַּדחיליּה

לי: נאמר מנחם ּברּבי ּבית ּה.(כב)יעקב ּבּבית:ּומּגרת אּתּה ּגרה ׁשהיא ונּצלּתם.מאֹותּה ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
וכן ּותרֹוקנּון. לו)ּכתרּגּומֹו יב מצרים,(שמות את ו)וינּצלּו לג עדים,(שמות את יׂשראל בני וּיתנּצלּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

עם צּד"י ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו ט)והּנּו"ן לא אביכם,(בראשית מקנה את אלהים וּיּצל ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
טז) מאב (שם אלהים הּציל נקּודה אׁשר והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא ינּו. ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ּכמֹו ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אלא ּופעלּתם ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא סג)ּבחיר"ק, כח ונּסחּתם (דברים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
האדמה, כה)מן כו אֹויב,(ויקרא ּביד יז)ונּתּתם אֹויביכם,(שם לפני כא)ונּגפּתם כב ונּתכּתם (יחזקאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

י)ּבתֹוכּה, ז ונֹופלת (ירמיה לפרקים ּבּתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל נפעלנּו. לׁשֹון נּצלנּו, ואמרּתם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבחטף, ּבשו"א ּתּנקד ּופעלּתם לׁשֹון מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, ׁשּל־נֹוגף, ּכנּו"ן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמּנה,

יט)ּכגֹון מה אביכם,(בראשית את כט)ּונׂשאתם לב הּגלעד,(במדבר ארץ את להם (בראשית ּונתּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יא) ויסֹוד י"ז היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם. ּבׂשר את ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּונמלּתם

ּופעלּתם  ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא נּצּול, ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשם
ּכמֹו ּבחיר"ק, ח)יּנקד כ הּסלע,(במדבר אל כ)ודּברּתם מה הּבית,(יחזקאל את (דברים וכּפרּתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

יט) ּבניכם:יא את אתם ְְְִֵֶֶֶַָֹולּמדּתם
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מזה)יהוה  מּטה :אמ וּיבידמה ־ּזה(כ' לי ּה.ר  ואמר ְֹ�ֶַָ�ְָ�ֶַ�ֲֵֶֶַַַֹ

ּבידך דין מא חּוטרא :.יי  ה ׁשאמ וּיגואמר  ארר  צהליכהּו ְִֵָָָ	ֲַַַָ�ֶֹ�ְִֵַ�	ְַָ
ארוּיׁש וי לכה ּו מּפניו:ל הי צה  מׁשה וּינס  נח ׁש ְִֵַַ��ְְִַַָ�ְָ�ַָָ�ָֹ�ִֶָָ

לחויא  והוה לארעא ּורמהי לארעא. רמֹוהי מן .ואמר מׁשה וערק ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָ	ֲִֶַַֹ

אל־מׁשהאמ וּידקדמֹוהי: יהוה  ואחזׁשר   יד לח ֳִַָ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ְֶַ�ְָ	ֱֶ�ֹ
וּיׁשּבז וי נב ֹו ו ּיחזק־ ּבֹו ידֹו כּפֹו:ּבמּטהל הי לח  ְִָ�ְִַַ�ָ�ֲֶַַ	ְִַ�ְַ�ְֶַ

ּביּה ואתקיף  ידי ּה ואֹוׁשיט ּבדנּביּה. ואֹוחיד  ידך. א ֹוׁשיט למׁשה. יי  .ואמר ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ	

ּבידיּה: לחּוטרא ּכי ־נרהוהוה יאמינ ּו אלילמען אה ְְֲִֵַַָָ�ֲַַ	ְִִִָ�ֵֶ�
אב  אלהי  אבתם אלהי  יצ יהוה  אלהי חק רהם  ְֹ�ֱֵָֹ�ֲֹ�ֱֵָֹ�ְַָָ�ֱֵֹ�ְִ�ָ

יעקב :אל ו אלהא הי  יי  לך . אתּגלי  ארי ּדיהימנ ּון . ּבדיל  ֵֵֹ�ְְְְֱֲֲִִִִֵֵַָָָָֹ

ּדאברהם  אלהי ּה ּדיעקב :.ּדאבהתהֹון. ואלהי ּה ּדיצחק ראמ וּיואלהיּה ְְֱֲֵַַָָָָָ	ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹ�
יד הבא ־נא  עֹוד ל ֹו ידֹוּביהוה ו ּיבא   חיק ְֹ�ָ��ֵָָ�ְָ�ְֵ	ֵֶַָ�ָ�

ו ּיֹוצא ּהּב ידֹווחיקֹו ּכּׁשלג:מ ה ּנה יי צרעת  ואמר ְֵ�ַ�ִ	ְִֵָ�ָ�ְַֹ�ְֲֶַַַַָָ

N קוראים Nתיקון
uvfkahu vmrt uvfhkav rnthu vyn
rnthu uhbpn van xbhu ajbk hvhu vmrt
ucbzc zjtu lsh jka van kt vuvh
ignk upfc vynk hvhu uc ezjhu ush jkahu
o,ct hvkt vuvh lhkt vtrb hf ubhnth
cegh hvktu ejmh hvkt ovrct hvkt
lehjc lsh tb tcv sug uk vuvh rnthu
,grmn ush vbvu vtmuhu uehjc ush tchu

N רש"יN
ּביד .(ב)ד  נכּתב מ ּזה לּכ ְְְִֶֶַָָָ

ׁשּביד מּזה לדרֹוׁש אחת, ְְְִִֵֶֶַַָָּתיבה
ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב ְְִֶַַַָָָָאּתה
ׁשאֹומר  ּכאדם ּופּׁשּוטֹו ְְִִֵֵֶַָָּבּכׁשרים.
ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה ְֲֵֶֶֶֶַַָָלחברֹו
לֹו אמר הין. לֹו אֹומר היא. ִִֵֶֶַָאבן

עץ: אֹותּה עֹוׂשה ויהי (ג)הריני ְֲִִֵֵֶַָ
הרע לנחׁש. לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו רמז ְְִֶֶַַָָָָ

ׁשּל־  אּמנּותֹו ותפׂש יׂשראל ְְִֵֶַַַָָָֻעל
ּבֹו.(ד)ּנחׁש: ּבּמקרא וּיחזק יׁש והרּבה הּוא, אחיזה טז)לׁשֹון יט האנׁשים (בראשית וּיחזיקּו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
יא)ּבידֹו, כה ּבמבׁשיו,(דברים לה)והחזיקה יז א הּדבּוק (שמואל חּזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו. והחזקּתי ְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

הּוא: אחיזה לׁשֹון ּכּׁשלג.(ו)לּבי"ת, לבנהמצרעת להיֹות צרעת ד)ּדר יג ּבהרת (ויקרא ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
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ואּפקּה ּבעטפיּה. ידי ּה ואעיל  ּבעטפך . ידך  ּכען אעיל עֹוד . והא .לי ּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ	ְָ

ּכתלּגא: חורא  וּיׁשב אמ וּיזידי ּה אל־חיק יד ה ׁשב ר  ְְְֵַַָָָ�ֵֶָֹ�ְָ�ֵֶ	ֶַָ�ֶ
מחיקֹו וּיֹוצא ּה אל־חיקֹו ה ּנה ־ׁשבהוידֹו ָ�ֵֶ�ִַָ�ֵֵ	ְִֵ�ָָ

ואּפקּהׂשר ֹו:ּכב  לעטפיּה. ידי ּה ואתיב  לעטפך . ידך אתיב ואמר. ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּכבׂשרי ּה:.מעטפיּה הות ּתבת יאמינּווחוהא אם־לא  היה ִֵֵ	ְְְֲִֵַַָָָָ�ִ�ֲִַֹ�
יׁשול הרל מעּולא  האת  האמינּווֹוןא ׁשקל 	ְָ�ְְִֹ	ְ�ָֹ�ִָֹ�ְֱֶ	ִ
האחרֹון:ל  האת יקּבל ּון .קל  ולא לך. יהימנ ּון  לא אם ויהי ְ�ָֹ�ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

ויהימנּון  קדמאה. אתא ּבתראה:.לקל אתא אם־לאוטלקל  היה  ְְִֵַָָָָָ	ְְְָָָָָָָ ִָ�ֹ
לׁש ּגם  הא ּלה יאמינּו האתֹות  יׁשוני מעּוןלא  ֲַ ִַ�ְִ�ֵָֹ�ָ�ְֵֶ�ְְִֹ�

הי לקחוקלל  מּמימי  ה ּיּבׁשהׁשפכ וארּת ּת ְֹ	ְְֶַָָ�ִֵֵ�ְַ	ְְַָֹ�ַַָָ�ָ
מן־הי ו ּתּקח  א ׁשר  הּמים  לדם וארהי ּו הי ּו ְָ�ַ�ִַ�ֲֶ�ִַ�ְִַ	ְָֹ�ְ�ָ

יק ּבלּון ׁשת :ּבּיּב ולא האּלין . אתּיא לתרין  אף יהימנּון. לא אם ויהי. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

N קוראים Nתיקון
ush cahu lehj kt lsh cav rnthu dkaf
uracf vca vbvu uehjn vtmuhu uehj kt
kek ugnah tku lk ubhnth tk ot vhvu
iurjtv ,tv kek ubhntvu iuatrv ,tv
vktv ,u,tv hbak od ubhnth tk ot vhvu
rthv hnhnn ,jeku lkek iugnah tku
in je, rat ohnv uhvu vachv ,fMau
van rnthu ,achc osk uhvu rthv

N רש"יN
לֹו רמז זה ּבאֹות אף היא. ְְִֶַַָָָלבנה
ּבאמרֹו סּפר הרע ְְְִֶֶַָָׁשּלׁשֹון

א) לפיּכ(פסוק לי, יאמינּו ְֲִִִַָֹלא
ׁשּלקתה הלקהּו ּכמֹו ּבּצרעת, ְְְִֶַַַָָָָ

הרע: לׁשֹון על וּיֹוצאּה(ז)מרים ְְִִַַַָָָ
ּכב ׂשר ֹו. ׁשבה והּנה  ְְִִֵֵֵָָָמחיקֹו
לבא  ממהרת טֹובה ׁשּמּדה ְִִֶֶֶַָָָָֹמּכאן
ּבראׁשֹונה  ׁשהרי ּפרענּות, ְֲִִִֵֶַָָָֻמּמּדת

מחיקֹו: נאמר והאמינּו(ח)לא ְֱֱִֵֵֶֶָֹ
האחר ֹון. האת  יאמינּולקל הרע לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם מּׁשּתאמר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ׂשרה: ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון ּבּנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ּבּכ למדּו ׁשּכבר ,ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹל
היאֹור .(ט) מּמימי מאלהּותם:ולקחּת נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם ה ּמים רמז והיּו.וגו'והיּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשֹומע  ּבּיּבׁשת, לדם היאֹור מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר אּלּו ּבעיני, נראה פעמים. ׁשּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוהיּו
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נהרא  מן ּדת ּסב מ ּיא ויהֹון  לי ּבׁשּתא . ותׁשּפֹוך  ּדבנהרא. מּמּיא ותּסב  .מּנך . ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ	

ּבי ּבׁשּתא: לדמא אדני אמ וּייויה ֹון  ּבי  אל־יהוה מׁשה  ר  ְִִֶַַָָ�ֶֶֹֹ�ְֶָֹ�ִ�ֲָֹ�
איׁש מ ּדלא ּגם אנכי מּׁשל ּתברים ּגם ׁשם מֹול ֹ��ְִָ�ִָ�ִַֹ�ְִ�ַ�ְִִ	ֹ

ּדּבר מאז  אל־עב ּגם  ּכי ּוכ ּד בד כבד־ּפה  ַ�ֵָ�ְֶַ�ְֶַ�ִֶ�ְֶַ�ְַ�
אנכי: אנא.לׁשֹון ּדמ ּלּול ּגבר לא יי. ּבבעּו יי  קדם מׁשה ואמר  ָ�ְְְְְֲֲֳִִֶַַַָָָָָָָֹֹ

יּקיר  ארי  עבּדך . עם  ּדמּלילּתא  מעּדן  אף. מּדקּמֹוהי. אף מאתמלי ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאף

אנא:.ממלל  ליׁשן  ׂשם אמ וּייאוע ּמיק מי  אליו יהוה  ר  ַַ	ְֲִִַַָָ�ְֶֹֹ�ֵָ�ִָ�ָ�
פּקח א ֹו חר ׁש א ֹו אּלם מי ־יׂשּום א ֹו לאדם  ָ�ֶּפה ָָ��ִָ�ִ	ֵ�ֵ	ֵ�ִ�ֵַ

יהוה: אנכי  הלא  עּור  פ ּוּמא א ֹו ׁשּוי  מן לי ּה. יי ואמר  �ִ�ֲֵ�ָֹֹ�ְְֲִִֵַַַַָָָֹ

N קוראים Nתיקון
od hfbt ohrcs aht tk hbst hc vuvh kt
kt lrcs ztn od oakan od kun,n
rnthu hfbt iuak scfu vp scf hf lscg
ouah hn ut ostk vp oa hn uhkt vuvh

kv rug ut jep ut arj ut okthfbt t
lh,hruvu lhp og vhvt hfbtu lk v,gu vuvh

N רש"יN
ואף  לדם נהּפכים הם ׁשּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָאני
אבל  ּבהוּיתן, יהיּו לארץ ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָּכׁשּירדּו
עד  ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו ְְְְִֵֶַַַָָֹעכׁשיו

ּבּיּבׁשת: מּתמ ֹול (י)ׁשּיהיּו ּגם ְְִִֶֶַַַָ
היה .וגו' ימים ׁשבעה ׁשּכל ְְִִֶַָָָָָָלמדנּו

את  מפּתה הּוא ּברּו ְֶֶַַָָהּקדֹוׁש
ּבׁשליחּותֹו ליל ּבּסנה ְְִִֵֶֶַַֹמׁשה

עֹומד  היה והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי ,ּדּבר מאז ׁשלׁשֹום, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמּתמֹול,
עֹוד זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי יג)ּבּיֹום פסוק עליו.(להלן וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח, ּביד נא ׁשלח ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר היה, ונביא הּמּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו אהרן על ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, (שמואל וכל ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
כז) ב ּביחזקאלא וכן אהרן. הּוא ּבמצרים, ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי ה)הנגלה להם (כ ואּודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

וגו', מצרים ז)ּבארץ נאמרה:(שם לאהרן נבּואה ואֹותּה הׁשליכּו, עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּפה. מדּבר.כבד  אני בלב"א ּבכבדּות לעז ּפה (יא):ּובלׁשֹון ׂשם ּכׁשהיית מי לדּבר לּמד מי וגו'. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּמצרי: על פרעה לפני אּלם.נּדֹון יׂשּום  מי ּבמצות א ֹו נתאּמץ ׁשּלא אּלם פרעה עׂשה מי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
עׂשאם הרי  מי ההֹורגים ּולאסּפקלטֹורין ,עלי ּבצּוֹותֹו ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,גת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ונמלטּת: הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא אנכי.עורים, זאת:הלא ּכל עׂשיתי ה' ׁשּׁשמי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

הדקדוק: פה.(יא)חלק שם להחליפו מי שלא הקמץ, להרחיב בשי"ן השופר להטעים הקורא צריך

במקף:



שמות ד שמות  24כד 

עוירא  אֹו פתיחא אֹו חרׁשא. אֹו אּלמא. ׁשּוי מן  א ֹו אנא .לאנ ׁשא. הלא ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ	ֲֲָָ

לויביי: אהועּתה  עם ־ ּפיאנכי  ה ֹוריתיויה  ְְַָ�ָ�ְִֵָֹ�ְֶֶ�ִ	ְִֵ�ִ
ּפּוּמךדּבר :ּתא ׁשר  עם יהא ּומימרי  איזיל. ּדתמּליל:.ּוכען  ואּלפ ּנך ֲֶ�ְְְִִִֵֵֵֵַַָ	ְְִִֵַַָ

אדני אמ וּייג ּבי ּבבעּולח :יד ־ ּתׁשּבלח־ נא ׁשר  ואמר  ַ�ִֶֹ�ֲֹ�ְַָ�ְְְֲִַַַָָָ

למׁשלח:.יי  ּדכׁשר מן  ּביד ּכען  יהוה ידׁשלח מׁשהּבוּיחר ־אף  ְָ	ְְְְְִִַַַַַַַַָ�ְַֹ�ְָֹ�ֶ
הלא אמ וּי ידע ר  הּלוי  אחי ּכי ־דּבראהרן ּתי  ַ�ֶֹ�ֲ�ֲַֹ�ָֹ�ִ�ֵַ	ִָ�ְִִֵַַ�
הּואי  לק וד ּבר  יצא  ה ּנה ־ה ּוא רא ואתרגם  ְַ�ֵ�ְַ�ִֵ�ֵֹ�ְִָ	ְֲֶָ�
אח ּוךל ּבֹו:ּבׂשמח ו אהרן הלא ואמר  ּבמׁשה. ּדיי רּוגזא ּותקיף ְַָ�ְְֲֲֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

לקּדמּותך נפיק הּוא הא ואף הּוא. ימּליל  מּללא ארי  קדמי. ּגלי  .ליואה. ְְְְֲֳֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ	

ּבל ּבי ּה: ויחּדי  אליודּברוטוויחזינך את ־ׂשמ וּת ּת ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ�ֵ	ְְַָָ�ֶ
אהופיוּבבריםּדה עם ־ ּפיאנכי  עם־ּפיה ּוויה  ְַָ�ְִ�ְִָֹ�ְִֶֶ�ִ�ִ�ְִ	ִ
אתו ּתעׂשּון:ה ֹוריתי  א ׁשר את עּמי ּה.כם ּותמּליל  ְִֵ�ְֶ	ֶ�ֲֵֶ�ֲִֵֵַַ

N קוראים Nתיקון
shc tb jka hbst hc rnthu rcs, rat
tkv rnthu vanc vuvh ;t rjhu jka,
tuv rcsh rcs hf h,gsh hukv lhjt irvt
jnau ltru l,trek tmh tuv vbv odu
ohrcsv ,t ,nau uhkt ,rcsu uckc
uvhp ogu lhp og vhvt hfbtu uhpc
rcsu iuag, rat ,t of,t h,hruvu

N רש"יN
ּתׁשלח.(יג) ׁשאּתה ּביד  מי ּביד ְְְִִֶַַַָָ

ּדבר  אהרן. והּוא לׁשלֹוח, ְְֲִִַַָָָֹרגיל
לׁשלֹוח, ׁשּתרצה אחר ּביד ְְְִִֵֵֶֶַַַַאחר
לארץ  להכניסם סֹופי ְְְִִֵֶַָָָׁשאין
ל יׁש לעתיד, ּגֹואלם ְְֲֲִִֵָָָולהיֹות

הרּבה: אף.(יד)ׁשלּוחים וּיחר  ְְִִֵַַַַ
ּכל  אֹומר קרחה ּבן יהֹוׁשע ְְִִֵֶַָָָֻרּבי
ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה אף ֱֲֶֶַַָָחרֹון
אף  יֹוסי רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על עֹונׁש ׁשּבא מצינּו ולא רֹוׁשם, ּבֹו נאמר לא וזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹרֹוׁשם,
אֹומר  הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי, אחי אהרן הלא רֹוׁשם, ּבֹו נאמר ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּבזֹו

ׁשּנאמר הּלוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ כד)לצאת כג א' הימים (דברי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּלוי: ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים איׁש לקראת .ּומׁשה יצא ה ּוא למצרים:הּנה  ּכׁשּתל ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּבלּבֹו. וׂשמח זכה ורא ּומּׁשם לּגדּלה. עֹולה ׁשאּתה עלי מקפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּלב: על הּנתּון החׁשן לעדי ֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹאהרן
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ואּליף  ּפּוּמי ּה. ועם  ּפּוּמך  עם יהי  ּומימרי . ּבפ ּוּמי ּה. ּפתגמ ּיא ית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּותׁשּוי 

ּדתע ּבדּון:.יתכֹון  אל־העם ל דּבר־ הּואוטזית  היהו ְָ	ְְְִֶַָ�ְ�ֶָ�ְָָ�ָ
יה ּתהופה ל ּליה ־הּוא  ל א ּתה הים:אל יה ־ּלֹו �ְְִֶ�ְ	ְֶַ�ְִֶָ�ִֵֹ

למתּורּגמן  לך  יהי הּוא ויהי עּמא. עם לך  הּוא ליּה.וימּליל ּתהי  וא ּת ְְִִִִֵֵֵַַָָָָ	ְְֵֵַ

ּתּקח ויזלרב : ה ּזה  ּתע ׂשה ־ּבאת ־ה ּמּטה א ׁשר יד ְְֶֶַַָ�ַ�ִֶַ�ְָ�ֲֶֶ�ֲֶַ
את ־האתת: ּבידךּבֹו ּתּסב  הדין  חּוטרא ית .וית ּביּה ּדתעביד �ְִִֵֶַָָָָָֹֹ	ְֲֵֵַָ

בספרי ששי Pפ אתּיא:
וּיׁשב יח(שישי)Pתימן  מׁשה  ו ּיל| ַַָָ�ֵֶֹ�ֶַָ�ָ
וּי חתנֹו אלכה ־ּנאאמ אל ־ יתר  לֹו א ׁשּובהור ֶֶ�ְֶֹ�ַ�ֶֹ�ְֵָ�ְָָ�ָ�

א ׁשר־ ח ּיים ארורים מצ ּבאל־אחי  העֹודם אה  ֶַַ�ְְֲִֶ	ְְִֶַ�ֶַָ�ַ�ִ
יתאמ וּי לר למׁשה לות ׁשלֹום:ל ר ֹו ותב מ ׁשה. ואזל ַ�ְִֶֹ�ְֹ�ֵֶ�ְְְֲֶַַָָָֹ

העד  ואחזי  ּדבמצרים. אחי  לות ואתּוב  ּכען. איזיל ליּה ואמר חמּוהי . ְִֵֶַַ�ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיתר 

יתרֹו ואמר קּימין . לׁשלם:.ּכען  איזיל יהוהאמ וּייטלמׁשה ר  ְֲִִַַַַָ	ְִִֵֶַָֹ�ְֶָֹֹ�
מצ מד ּבאל־מׁשה  ׁשב   ל ּכל־ין  ּכי־מת ּו רים ֶֶֹ�ְְִ	ָ�ֵֻ�ְִ�ִִָ�ֵ�ָ

å²
å

N קוראים Nתיקון
vpk lk vhvh tuv vhvu ogv kt lk tuv
vynv ,tu ohvktk uk vhv, v,tu
,t uc vag, rat lshc je, vzv

,,tv
uk rnthu ub,j r,h kt cahu van lkhu
ohrmnc rat hjt kt vcuatu tb vfkt
vank ur,h rnthu ohhj osugv vtrtu
lk ihsnc van kt vuvh rnthu oukak lk
ohaecnv ohabtv kf u,n hf ohrmn ca

N רש"יN
ל .(טז) הּוא  ּבׁשבילודּבר  ְְְִִִֶָ

ּכל  על יֹוכיח וזה העם אל ְְִֵֶֶַַַָָָידּבר
הּסמּוכים  ולהם ולכם ולֹו ולי ְְְְְְִִֶֶַָָל

הם: על לׁשֹון ׁשּכּלם יהיה לּדּבּור, ְְִִֵֶֶַַָֻ
לפה. ׁשאּתה ּל לפי למליץ, ְְְְִִֵֶֶַָ
ּפה: ּולׂשר:לאלהים.ּכבד לרב ְְְִֵֶַָָֹ

חתנֹו.(יח) יתר  אל לּטֹול וּיׁשב ְִֶֶֶַָָֹ
וׁשבעה  לֹו. נׁשּבע ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶָָרׁשּות,
יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו היּו ְְִֵֵֶֶָׁשמֹות

ּפּוטיאל: חבר, חֹובב, ּכי (יט)קיני, ִִִֵֵֶֶָ
האנׁשים. ּכל ּכּמת:מתּו חׁשּוב והעני מּנכסיהם, ׁשּירדּו אלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם, מי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
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המבק  את ־נפ האנׁשים  ּבמדין .ׁש:ׁשים  למׁשה יי  ואמר ָ�ֲָ	ְְִַַ�ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

ּגּובר ּיא  כל מיתּו ארי  למצרים. ּתּוב למקטלך :.איזיל וּיּקחכּדבע ֹו ְִִֵָ�ֲִִֵַָָ	ְְִִִַָ�ַ
את־ א ׁש וּירוּתֹומ ׁשה  על־החמראת ־ּבניו ּכבם ֹ�ְִֶֶ�ְֶָ�ְִֵַַָ�ֲַַ	ֹ

אר מצ וּיׁשב  את ־מּטהרים צה מׁשה  וּיּקח ַ�ַָָ�ְְִָ�ִִַַָ�ֶֹ�ֵֶַ�
על ידֹו:ּבהאלהים וארּכיבּנּון  ּבנ ֹוהי . וית  אּתתי ּה ית מׁשה ּודבר  ֱָֹ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

מׁשה  ּונסיב ּדמצרים. לארעא ותב  ביּה.חמרא. ּדאתעבידּו חּוטרא ית ְְְֲִַָָָָָ�ִֵֶֹ	ְֲִִֵָָ

ּבידי ּה: יי קדם מן  אל־מׁשה אמ וּיכאנ ּסין  יהוה  ּתלכ ּבר ְֳִִִִֵַָָ�ְֶָֹֹ�ֶֶֹ�ְְְֶ�
מצ  א ׁשר־ ׂשמ רמה רי ל ׁשּוב  ּכל־ה ּמפתים  ּתי אה  ָ�ְִ	ְְַָ�ְִֵַָֹ�ֲֶַ�ְִ

לפ  ועׂשיתם  פרביד את־ ל ּבֹוני אח ּזק ואני  עה  ְָ	ֲִֶַ�ְִֵָ�ְַ�ֲִַֹ�ֲֵַ�ִֶ	
את־ העם:י לאו למּתב ׁשּלח  ּבמהכך  למׁשה. יי  ואמר ְ�ְַֹ�ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ואנא  ּפרעה. קדם ותעבדּנּון  ּבידך . ּדׁשּויתי מֹופתּיא ּכל חזי . ְְְֲֲֲֳִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ�ְִַלמצרים.

N קוראים Nתיקון
uhbc ,tu u,at ,t van jehu lapb ,t
jehu ohrmn vmrt cahu rnjv kg ocfrhu
vuvh rnthu ushc ohvktv vyn ,t van
kf vtr vnhrmn cuak l,fkc van kt
hbpk o,hagu lshc h,na rat oh,pnv
,t jkah tku uck ,t ezjt hbtu vgrp
hbc vuvh rnt vf vgrp kt ,rntu ogv

N רש"יN
החמר.(כ) הּמיּוחד,על חמֹור ְֲֲַַַָֹ

אברהם  ׁשחבׁש החמֹור ְֲֶַַַָָָהּוא
מל ׁשעתיד והּוא יצחק ְְֲֲִִִֶֶֶַַָלעקידת
ׁשּנאמר  עליו, להּגלֹות ְֱִִֶֶַַָָָָָהּמׁשיח

ט) ט חמֹור:(זכריה על ורֹוכב ְֲִֵַָעני
מׁשה  וּיּקח מצרים ארצה  ְְִִִֶַַַַָָָָֹוּיׁשב 

וגו'.את מקּדם מּטה  אין ְֵֵֶַָֻ
ּבּמקרא: מּדּוקּדקים ְְְְִִַָָָּומאֹוחר

מצרימה (כא) ל ׁשּוב ּכל .וגו'ּבלכּת לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן מנת ׁשעל ּדע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּמּנּו: תירא ולא פרעה לפני ביד .מֹופתי ׂשמ ּתי האמּורים אׁשר  האֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ׁשעׂשאם  מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אלא לעׂשֹותם צּוה פרעה לפני לא ׁשהרי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹלמעלה,
ּכמֹו ּבמצרים, ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אלא ט)לפניו, ז ּפרעה (שמות אליכם ידּבר ּכי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

:ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו ׁשּכן ׂשמּתי, אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוגו'.

הדקדוק: נפשך.(יט)חלק את נעהמבקשים המ"ם שתחת ארצה.(כ):(מהרי"ב)השוא וישב
מלעיל המלה כי נוספה :(שם)הה"א
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לּביּה ית עּמא:.אתּקיף  ית י ׁשּלח אל־ּפראמרוכבולא עהּת ֲִֵֵַָ	ְְְְַַַַָָָָ�ְֶַָ�ֹ
יהוה אמר  יׂשני ּבּכה ּכדנן ראל:בכרי  לפרעה. ותימר �ַָֹ�ְֹ	ְִָ�ְֹ�ְְְִִִֵֵַַָָֹ

יי  י ׂשראל:.אמר  ּבּוכרי את ־כגּברי  ׁשּלח  אלי ני ּבואמר ְֲַָ	ְִִִֵַָָֹ�ֵ�ֶַַ�ְִֶ�
ויעב ו את ־ּבנּלׁשל מאןּתדני הרג  אנכי  ה ּנה חֹו ְַ�ְַ	ְִֵַָ�ְְֵַ�ִֵ�ִָֹ�ֵֹ	ְִֶ�
אּתכר :ּב ּומסריב  קדמי . ויפלח ּברי ית ׁשּלח לך . ואמרית ְְְֲֳִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

קטיל  אנא  הא ּבּוכרך :.לׁשּלחּותי ּה. ּברך בּדר וי כדית הי  ְֲֵֵַָָָָ	ְְִַָָָ�ַ�ֶֶ
וּיפ  וי ּגּבּמלֹון יהוה  המית ֹו:ׁשה ּו ּבאֹורחא בּקׁש והוה ַָ�ְְִֵַ�ְֹ	ְַַָ�ְֲֲִֵַָָ

ּדיי  מלאכא ּביּה וערע מבתא. למקטליּה:.ּבבית וּתּקחכהּובעא ְְְֲֵֵַַַָָָָָ	ְְִִֵַָ�ַ
וּתכ  צר  את ־ערצּפרה וּתּגע ּבלת רת  ליורגל נ ּה ִֹ�ָ�ְִַֹֹ�ְֶַָ�ְ	ַַָ�ְְַַ�ָ

לי:אמ ו ּת א ּתה חתן ־ּדמים ּכי  טּנרא.ר  צ ּפֹורה ּונסיבת ַ�ִֶֹ�ֲִַָ�ַ�ִִִֵַָָָָ

N קוראים Nתיקון
hbc ,t jka lhkt rntu ktrah hrfc
,t drv hfbt vbv ujkak itn,u hbscghu
vuvh uvadphu iuknc lrsc hvhu lrfc lbc
,t ,rf,u rm vrpm je,u u,hnv aechu
ohns i,j hf rnt,u uhkdrk gd,u vbc ,krg
ohns i,j vrnt zt ubnn ;rhu hk v,t

,kunk

N רש"יN
ּפרעה.(כב) אל ְְְֶַַָָֹואמר ּת

וימאן  חזק ׁשּלּבֹו ְְִִִֵֶֶַָָָּכׁשּתׁשמע
ּכן: לֹו אמֹור בכרי.לׁשלֹוח ּבני ְְְֱִִִֵַֹ

ּכמֹו ּגדּלה, כח)לׁשֹון פט (תהלים ְְְָֻ
פּׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו, ּבכֹור אני ְְִִֵֶֶַָאף

ּברּוּומד  הּקדֹוׁש חתם ּכאן רׁשֹו ְִַַָָָָָ
ׁשּלקח  הּבכֹורה מכירת על ְְִֶַַַַָָהּוא

מעׂשו: אלי .(כג)יעקב ואמר ֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ׁשּל־ּמקֹום: ּבני ּבׁשליחּותֹו את הרגוגו'ׁשּלח  אנכי הּתרהּו.וגו'הּנה  ּובּה אחרֹונה מּכה היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה, ׁשהיא מּפני כב)ּתחּלה לו מֹורה (איוב כמהּו מי לפיּכ ּבכחֹו, יׂשּגיב אל הן ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
כב) לו הּקדֹוׁש(איוב אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר .ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּומּתרה  מֹורהּו הּוא לפיּכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי מּידֹו, להּמלט יכֹולת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּברּו
לׁשּוב: המיתֹו.מׁשהויהי.(כד)ּבֹו ויבּקׁש ּבּמל ֹון  את בּדר מל ׁשּלא לפי למׁשה, הּמלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

אמר  אלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום חס יֹוסי רּבי אמר ּתניא מיתה. נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאליעזר
ּברּו הּקדֹוׁש ימים , ׁשלׁשה ואׁשהה אּמֹול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק היא סּכנה ,לּדר ואצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹול

צּוני י"ט)הּוא מצ (פסוק ׁשּוב נדרים ל ּבמּסכת ּתחּלה. ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי נענׁש, מה ּומּפני רים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ב) לא ועד (דף מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה .ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּוא: הּמילה ׁשּבׁשביל צּפֹורה הבינה מקֹום, לרגליו.(כה)אֹותֹו ׁשּל־ וּתּגע רגליו לפני הׁשליכּתּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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ואמרת  לקדמֹוהי . וקריבת ּבר ּה. ערלת ית הדין .ּוגזרת ּדמה ּול ּתא ּבדמא ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָ	ִִֵָָָ

לנא: חתנא ּדמים כואתיהיב חתן  אמרה אז מּמּנּו וּירף  ְִֵַַָ�ַָ�ִִֶ�ֶ�ְָָ	ֲַָ�ָ�ִ
אמרת לּמּולת : ּבכן  מּני ּה. אתחּייב .ונח הדין ּדמהּולּתא  ּדמא אּלּולי ְְֲִֵֵַַַָֹ	ְִִִֵֵַַָָָ

קטֹול: בספרי שביעי Pפ חתנא 
אל־אמ וּיכזPתימן  יהוה  ר  ְַַָ�ְֶָֹֹ�ֶ

לק  ל ה ּמד אתראהרן ו ּילמׁשה  ּברה  ֲַ	ֵֹ�ְִַ�ֹ�ְִֶַ�ַָָ�ֵֶ
וּיּׁשק־לֹו:ּבׁשה ּוּגוּיפ  האלהים לאהרן .הר  יי  ואמר  ְְִֵַ�ְַ�ֱָֹ�ְְֲֲִִַַַַַָֹ

וערעיּה ואזל. למדּברא. מׁשה לקּדמ ּות עלֹוהי .איזיל. ּדאת ּגלי  ּבטּורא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ	ְְְֲִִִָ

לי ּה: ונּׁשיק ּדיי  מׁשהכחיקרא ּכל־ּדב ל וּיּגד את  רי אהרן ְְֵֵֵַַַַָָָ�ֶֹ�ְַ�ֲ	ֵֹ�ְִֵָ�
א ׁשר צ ּוה ּו:ולח ֹוׁשיהוה אׁשר  ּכל ־ האתת  את  ְֹ�ֲֶָ�ְָ�ְֵ�ָָֹ�ֲֶֹ�ִָ

ּדׁשלחיּה ּדיי ּפתגמ ּיא ּכל ית לאהרן. מׁשה ּדפ ּקדי ּה:.וחּוי אתּיא ּכל וית ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ	ְְְֵַַָָָָ

מׁשה כט  וּיאסווּיל את ־ ּכל־זק אהרן ני ּבניפּו ֵַ�ֶֹ�ְֲֶַ�ַַֹ�ְַ	ְִֶָ�ְֵֵ�
ּוכנ ׁשּוראל :יׂש ואהרן . מׁשה יׂשראל:.ואזל  ּבני סבי  ּכל ית ְְֲֲִֵֶַַַַָֹֹ	ְִֵֵֵָָָָ

ּכל ־ הוי ל את  אהרן  יהוהּדדּבר אׁשר ־ּדּבר ברים ְֵַַ�ֲַ	ֹ�ְִֵַָָ	ֲִֶֶ�ְֹ�ָ
האתת וּיעׂש העם :ל אל ־ מׁשה  ית עיני  אהרן. ּומּליל ֶֹ�ֶַַ�ַָֹ�ְֵֵֹ�ֲֵַַָָָֹ

æ²

N קוראים Nתיקון
van ,trek lk irvt kt vuvh rnthu
eahu ohvktv rvc uvadphu lkhu vrcsnv
rat vuvh hrcs kf ,t irvtk van sdhu uk
van lkhu uvum rat ,,tv kf ,tu ujka
ktrah hbc hbez kf ,t upxthu irvtu
vuvh rcs rat ohrcsv kf ,t irvt rcshu
ogv inthu ogv hbhgk ,,tv aghu van kt

N רש"יN
ּבנּה:ו ּתאמר.מׁשה: חתן על ּכי ְֲִֶֶַַַָֹֹ

לי. אּתה ּגֹורם ּדמים  היית אּתה ִִִֵַַָָָָָ
,עלי נרצח ׁשּלי החתן ְְִִִֶֶֶָָָָלהיֹות

לי: אּתה איׁשי  וּירף.(כו)הֹורג ִִִִֵֶַַָ
אז הּמלא ׁשעל מּמּנּו. הבינה ְִִֵֶֶַַַָָָ

להרגֹו: ּבא חתן הּמילה אמרה  ְְְֲִַַָָָָָ
ל ּמּולת. נרצח ּדמים  היה חתני ְְִִִַַָָָָֹ

הּמילה: ּדבר על ל ּמּולת.על ְִַַַַַָֹ
ּכמֹו על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלמ"ּד הּוא, ּדבר ׁשם הּמּולֹות. ג)ּדבר יד לבני (שמות ּפרעה ואמר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הּמילה: ּדם על ּדמים, ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻיׂשראל.
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מׁשה  עם  יי  ּדמּליל ּפתגמּיא. עּמא:.ּכל לעיני אתּיא וּיאמןלאועבד ְְִִֵֶַַָָָָֹ	ְֲֲֵֵַַַַַַָָָ�ֵ
וּיׁש את ־העם  יהוה  ּכי־פקד  יׂשּבמעּו כי וראל ני ָ�ְְִַָ ִָ�ְַֹ�ְֵֶָ�ְִָ�ְִֵ�

את ־ענ וּיראה  וּיׁשּקים  ּוׁשמעּו.ּתחוּו:דּו עּמא . והימין  ָָ�ְֶָ	ְִַָ�ְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשעּבּודהֹון  קדמֹוהי ּגלי  וארי י ׂשראל . ּבני  ית יי ּדכיר  ּוסגידּו:.ארי  ּוכרעּו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ	ִַ

מׁשה ואה(שביעי) ּבא ּו וּיואחר  אל־אמ אהרן ר ּו ְַ�ַ�ֶָֹ�ְֲַ	ְַֹֹ�ֶ
ּכה ־אמרּפר יׂשעה אלהי  את ־יהוה  ׁשּלח ראל ְַ�ַָֹֹ�ְָֹ�ֱֵֹ�ְִָ	ֵַַ�ֶ

ּבּמד ועּמי  לי  ואמרּוּבר :יח ּגּו ואהרן. מׁשה עלּו ּכן . ּובתר ַ	ְִָ�ֹ�ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

עּמי  ית ׁשּלח ּדיׂשראל. אלהא יי אמר ּכדנן  קדמי .לפרעה. וייחג ּון  ְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ	ְֲֳֵַָ

ּפראמ וּיבּבמד ּברא: א ׁשר  א ׁשר  יהוה  מי  מע עה  ְְַַָ�ְֶַֹ	ִֹ�ְָֹ�ֲֶ�ְֶַ�
את ־יׂשל קלֹוּב ידע ׁשּלח  לא את ־יהוהראל ּתי  ְֹ	ְַ�ְִֶַָ�ֵ�ָֹ�ְִַ�ְֶֹ	ָ
את ־יׂשו א ׁשּלח :גם לא  לא ראל ּדיי  ׁשמא ּפרעה. ואמר  ְַ�ְִֶָ�ֵ�ְֲֲֵַַַַַַָָָֹֹ

ׁשמא  לי  אתּגלי  לא  יׂשראל. ית ל ׁשּלחא למימריּה. ּדאק ּביל  לי  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָאתּגלי

אׁשּלח:.ּדיי  לא י ׂשראל  ית העב אמ וּיגואף  אלהי רים רּו ַָ	ְֲִֵַַַַָָָ�ְֹ	ֱֵֹ�ְִָ�ִ
ּדר נק  נלכה ־ּנא עלינ ּו ימים ׁשרא  לׁשת  ְִָ�ָ�ְֵֵָ ֶֶָ�ְ�ֶָֹ�ִ

æ

N קוראים Nתיקון
vtr hfu ktrah hbc ,t vuvh sep hf ugnahu
van utc rjtu uuj,ahu usehu ohbg ,t
hvkt vuvh rnt vf vgrp kt urnthu irvtu
rnthu rcsnc hk udjhu hng ,t jka ktrah
,t jkak ukec gnat rat vuvh hn vgrp

ktrah ,t odu vuvh ,t h,gsh tk ktrahtk
ubhkg treb ohrcgv hvkt urnthu jkat
vjczbu rcsnc ohnh ,aka lrs tb vfkb

N רש"יN
ואהרן (א)ה  מ ׁשה ּבא ּו ְְֲֶַַַָֹֹואחר
אחד .וגו' נ ׁשמטּו הּזקנים ְְְֲִִֵֶַָָאבל

עד  ואהרן, מׁשה מאחרי ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹֹאחד
ׁשהּגיעּו קֹודם ּכּלם ְְִִִֵֶֶָֻׁשּנׁשמטּו
ּובסיני  ללכת, ׁשּיראּו לפי ְְְְִִִֶֶֶַַַָָלּפלטין,

להם ב)נפרע מׁשה (כד ונּגׁש ְְִִֶֶַָָֹ
החזירם  יּגׁשּו, לא והם ְְְִִִֵַָָֹלבּדֹו

ֲֵֶַלאחֹוריהם:
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ּפן ־י ּבנזוּברּבּמד  אלהינ ּו ליהוה ּבּדברפ חה  ּגענּו ְִַ�ְְְִָָ�ַָֹ�ֱֹ	ְִֵֶָ	ֵַ�ֶֶ
בחרב: מהלךא ֹו ּכען. ניזיל עלנא. אתקרי  ּדיהּודאי  אלהא ואמרּו. �ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�ְֵֵַַַָ

יערעּננא  ּדלמא אלהנא. יי קדם  ּונדּבח  ּבמדּברא. י ֹומין  אֹו.ּתלתא ּבמֹות ְְְְֱֳִַַַַָָָָָָ�ְְִִַָָָ�ָ	ְ

מצ אמ וּידבקט ֹול : מל אלהם מׁשהר  לּמה  רים ִַ�ֲֵֶֶֹ�ֶ�ְִֶ	ִַ�ֶָָֹ�
ּתפ ו מּמעׂשיואהרן את ־העם כּול ריעּו ְֲַ	ְִַֹ�ֶָ�ֲִַָ�ְָ�
ואהרן .לתיכם:סב ל  מ ׁשה למא ּדמצרים. מלּכא לה ֹון  ואמר ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ�ְְֲִֶַָֹֹ

מעבידתהֹון  עּמא ית לפּולחנכ ֹון :.ּתב ּטלּון ּפראמ וּיהאיזיל ּו עהר  ְְֲִֵַַַָָ	ְְִִַָ�ְֶַֹ	ֹ
עם־ הארץ עּתה אתם ה ׁשוהן ־ר ּבים ּבּתם ִֵַ�ַ�ַָָ�ְְִֶֶַָ�ֹ�ָ

ּדארעא לתם:מּסב  עּמא ּכען  מ ּדסּגיאין הא פרעה. ּותבּטלּון .ואמר ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹֹ	ְַ

מ ּפּולחנה ֹון : ּפרוי ויתהֹון את ־צו הה ּוא  ּבּיֹום  עה  ְְְִַַָָ�ְַ�ַֹ�ַ�ֶ
ּבעם ה ּנג ׂש ל וים  ּבי ֹומא ר :אמ את ־ ׁשטריו  ּפרעה ּופ ּקיד  ְִַֹ�ָ	ְְֶָֹ�ְֵֵַַָָֹֹ

עּמא  ׁשלטֹוני ית למימר:.ההּוא. סרכֹוהי  תזוית פּוןאסלא  ִֵַַָָ	ְְְִֵַָָ�ִֹֹ�
N קוראים Nתיקון

rnthu crjc ut rcsc ubgdph ip ubhvkt vuvhk
ughrp, irvtu van vnk ohrmn lkn ovkt
rnthu ofh,kcxk ufk uhagnn ogv ,t
o,t o,cavu .rtv og v,g ohcr iv vgrp
ohadbv ,t tuvv ouhc vgrp umhu o,kcxn
ic, ,,k iupxt, tk rntk uhrya ,tu ogc

N רש"יN
יפ ּגענּו.(ג) היּוּפן  יפּגע ּפן ְְֲִִֵֶֶָָָ

ּכבֹוד  ׁשחלקּו אלא לֹומר, ְְִִֵֶַָָָצריכים
מקרה  לׁשֹון זֹו ּפגיעה ְְְְִִֵַַָלּמלכּות.

הּוא: העם (ד)מות את  ּתפריעּו ְִֶֶַָָָ
ותרחיקּומּמע ׂשיו. ּתבּדילּו ְְְֲִִִַַַָ

לכם  ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, ְְְִִֶֶַָָָאֹותם
וכן  הּמלאכה. מן לנּוח ְְְִִֵַַָָָּוסבּורים

טו) ד וכן(משלי רחקהּו. ּבֹו, ּתעבר אל כה)ּפרעהּו א עצתי,(שם כל כה)וּתפרעּו לב פרּוע (שמות ּכי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ונתעב: נרחק לסבלתיכם.הּוא, מלאכת לכ ּו אבל ּבבּתיכם. לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם לכּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ל ותדע ׁשּל־לוי, ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹׁשעּבּוד
הארץ.(ה)ּברׁשּות: עם עּתה  רּבים  אֹותם הן  מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

זה: הּוא ּגדֹול הפסד ממּנה ה ּנגׂשים.(ו)מּסבלֹותם, הּנֹוגׂש יׂשראלים, היּו והּׁשֹוטרים היּו, מצרּיים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הדקדוק: עתה.(ה)חלק רבים ועיקר:הן כען. מדסגיאין הא אונקלוס תרגום
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לל  לעם ּתבן  הלתת  ּכתּלּבן  ׁשל בנים ׁשם מֹול ָ�ֵֶ�ֶָָ�ְִ�ְֵַֹ�ְִִ�ְִ�ֹ
ילכּו ּתבן :והם להם ּתבנא קׁשׁשּו למּתן  תיספּון . לא �ְֵֵ	ְְֹ�ָ�ְְִִֵֶֶֶַָָ

ייזלּון  אּנּון ּומּדק ּמֹוהי. ּכמאתמלי  לבנין למרמי להֹון .לעּמא. ויגבבּון  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָ	ְְִָ

האת־ מתוחּתבנא: ע ׂשים ּלּכנת  הם  א ׁשר  בנים  ְְִֶַָ�ְֵֶַֹ�ֲִֶ�ֵ�ֹ�ִ
ׁשל ּת תגמֹול לא עליהם ּתׂשימ ּו מּמּנּוׁשם רעּו ְ�ְִֹ�ִָ�ֲֵ	ֶ�ְְִֹ�ִ�ֶ

ל ּכי ־נר צעקים הם על־ּכן הם  נלכהאמ ּפים  ר ְִִִ�	ֵַ�ֵֵ�ֲִֹ�ֵ	ְֵֹ�ָ
ל ּבנז ּדא הינּו:אל חה  לבנ ּיא. סכֹום מאתמלי וית עבדין ּנּון  ְְִָ�ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּכן . על א ּנּון. ּבטלנין  ארי  מּני ּה. תמנעּון  לא עליהֹון. ּתמּנֹון ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּדקּמֹוהי

למימר  מצוחין אלהנא:.אּנּון קדם נדּבח העבדהּתכ טניזיל ּבד ְְִִֵַַ	ְֱֳֵֵַַַָָ�ְִַָ�ֲָָֹ�
רי ־ ׁשקר :דב ּבעּואל־יׁשויע ׂשּו־בּהועל־האנׁשים  ֲַָָ�ְֲִַ�ְְִַָ�ְְִֵֶָ

N קוראים Nתיקון
ufkh ov oaka kun,f ohbckv ickk ogk
rat ohbckv ,bf,n ,tu ic, ovk uaaeu
tk ovhkg unha, oaka kun, ohag ov
ohegm ov if kg ov ohprb hf ubnn ugrd,
vscgv scf, ubhvktk vjczb vfkb rntk
rea hrcsc ugah ktu vc uaghu ohabtv kg

N רש"יN
ממּנה  והּׁשֹוטר ׁשֹוטרים, ּכּמה ְְְִֵֶַַַָֻעל

הּמלאכה: ּבעֹוׂשי ּתבן.(ז)לרּדֹות ְְְִֵֶֶַָָ
אֹותֹואשטובל"א  ּגֹובלין היּו ְִַָ[קׁש]
הּטיט: בלעז לבנים.עם טיולי"ש ְִִִֵַ

אֹותן  ּומיּבׁשין מּטיט ְְִִִִֶַָׁשעֹוׂשים
אֹותן  ׁשּׂשֹורפין ויׁש ְְִֵֶַַָָּבחּמה,

ׁשל ׂשם.ּבּכבׁשן: ּכאׁשר ּכתמֹול  ְְְֲִִִֶַַָ
הּנה: עד עֹוׂשים הּלבנים.(ח)ולּקטּו:וקׁשׁשּו.הייתם מתּכנת ׁשהיה ואת  הּלבנים חׁשּבֹון סכֹום ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּתכּבד  למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו סכֹום אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה לּיֹום עֹוׂשה אחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
עליהם: נר ּפים.העבֹודה נלכה ּכי לאמר וצֹועקים הּבטלה אל ּפֹונה לּבם לּכ הם, העבֹודה מן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

לבניםמתּכנת.וגו': יט)ותֹוכן עלילֹות(פסוק נתּכנּו ולֹו ג), ב א' המתּכן(שמואל הּכסף את (מלכים , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
יב) יב הם:ב' חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלם מּמּנה,נר ּפים., נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה הּמלאכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

בלע"ז  ׁשקר.(ט):רטריי"ש ּבדברי יׁשעּו נלכה ואל לאמר רּוח ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לֹו ודֹומה קיז)נזּבחה. קיט תמיד,(תהלים בחּקי לז)ואׁשעה כח מּתרּגמיּנן (דברים ולׁשנינה, למׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

סו)ּולׁשֹועי, כד לׁשֹון(בראשית יׁשעּו לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ד)ויסּפר ד אל (בראשית ה' וּיׁשע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
וגו', ה)הבל לכּתֹוב (שם לֹו היה ּכן ׁשאם יפנּו, אל יׁשעּו אל ּולפרׁש ׁשעה, לא מנחתֹו ואל קין ואל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הדקדוק: נעוקששו.(ז)חלק שבשי"ן :(מהרי"ב)השוא
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ּביּה ויתעּסקּון  ּגּוברּיא על  ּפּולחנא. ּבטלין :.יתקף ּבפתגמין יתעּסקּון ולא ְְִִֵַַַַָָָ	ְְְְִִִִֵַָָ

העם י נגׂשי  וּיווּיצא ּו אל־העם אמ ׁשטריו רּו ַ�ְֵ�ְֵֹ�ָָ�ְ�ְֹ	ְַָֹ�ֶָ�ָ
ּפראמ ל  אמר  ּכה ּתבן:ר  לכם נתן אינ ּני עה  ֵ�ֹ�ַָֹ�ְַ	ֵֶֹ�ִֵֹ�ָ�ֶֶֶ

ּפרעה. אמר ּכדנן למימר. לעּמא ואמרּו וסרכֹוהי . עּמא ׁשלטֹוני ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹּונפקּו.

אנא  ּתבנא:.לית לכֹון  ּתבןק כּול א ּתם יאיהיב לכם ח ּו ֲֵָ	ְִֵַָָ�ְֶ�ְ�ֶָ�	ֶֶ
ּתמ  נמאׁשר  אין ּכי  מעבדתגצא ּו ּדבר :רע כם  ֲֵ�ְִֶ�ִָ�ֵ�ְִָ�ְֲֵַֹ�ֶָָ

יתמנע  לא ארי  ּדתׁשּכחּון . מאתר ּתבנא. לכ ֹון  סב ּו איזילּו .אּתּון. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָ	

מּדעם : העםיבמּפּולחנכֹון  מצ ּבוּיפץ רים כל ־ ארץ  ְִִַַָָָ�ֶָ�ְֶָָ�ְִֶ�ִָ
לּתבן :ל  קׁש ּדמצרים ק ׁשׁש ארעא ּבכל עּמא לגבבא .ואתּבּדר  ְֵֹ��ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ�ִ	ְָָָ

לתבנא: ל ויגּגּלי אצים מעׂשיכם אמ ה ּנגׂשים ּכּלּו ר ְְְִִֵַָֹ�ִִָ�ֵ�ַֹ�ֲֵֶַ�
ּבהּבבר ־י ֹום ּד ּכאׁשר  ה ּתבן:י ֹומ ֹו ּדחקין י ֹות  ו ׁשלטֹונ ּיא ְַ�ְ	ֲַ�ְִֶ�ְֲִִֶֶַַָָ

N קוראים Nתיקון
ogv kt urnthu uhryau ogv hadb utmhu

rntkic, ofk i,b hbbht vgrp rnt vf
iht hf utmn, ratn ic, ofk uje ufk o,t
.rt kfc ogv .phu rcs of,scgn grdb
rntk ohmt ohadbvu ic,k ae aaek ohrmn
,uhvc ratf unuhc ouh rcs ofhagn ukf
ovkg una rat ktrah hbc hrya ufhu ic,v

N רש"יN
אֹו ׁשקר ּדברי אל יׁשעּו ְְְִִֵֶֶַָואל
ּכּלם  ּגזרת כן ּכי ׁשקר, ְְְִִִֵֵֶַָָֻלדברי

ז) יז על (ישעי' האדם ְִֶַָָָיׁשעה
א)עׂשהּו, לא על (שם ׁשעּו ולא ְֵַָֹֹ

יׂשראל, ח)קדֹוׁש יז ולא (שם ְְְִֵָֹ
מצאתי  ולא הּמזּבחֹות, אל ְְְְִִִֶֶַָָֹיׁשעה
סמּוכה  ׁשּל־ּבי"ּת ְִֵֶַָׁשּמּוׁש
ּדּבּור, לׁשֹון אחר אבל ְְֲֲִֵֶַַַָלאחריהם,

ּכגֹון ּבי"ּת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר לדּבר ל)(יחזקא ּכמתעּסק לג ּב,ל א)הּנדּברים יב (במדבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבמׁשה, ואהרן מרים א)וּתדּבר ד ּבי,(זכריה הּדבר יט)הּמלא יא ּבם,(דברים מו)לדּבר קיט (תהלים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

והבאי: ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר ּבדברי יׁשעּו אל ּכאן אף ,בעדתי א ּתם (יא)ואדּברה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתבן. לכם קחּו ּבזריזּות:לכ ּו ליל אּתם ּדבר.ּוצריכים מעבדתכם נגרע אין סכֹום ּכי מּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

:הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות לּיֹום עֹוׂשים ׁשהייתם לּתבן.(יב)לבנים ק ׁש לק ׁשׁש ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
הּוא  הּמתּפּזר ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט. לׁשֹון קׁש הּטיט. ּתבן לצֹורך לקט ללקֹוט אסיפה, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלאסֹוף

מקֹומֹות: ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, ּבי ֹומֹו.ּדֹוחקים:אצים.(יג)וצרי יֹום ׁשּל־כל ּדבר  חׁשּבֹון ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
מּוכן: הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָיֹום
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ּבי ֹומיּה יֹום ּפתגם עבידתכֹון א ׁשלימּו ּכד .למימר. עבדין  ּדהויתֹון ּכמא ְְֲִִִֵֵַַַָ	ְְֲִֵַַָָ

ּתבנא: לכ ֹון  ׁשטרי ידמתיהיב יׂשּבוּיּכּו א ׁשר־ני ראל  ְְִִֵַָֻ�ְֵֹ�ְֵ�ְִָ	ֲֵֶ
פר נג ׂשי  עלהם ל ׂשמּו לאאמ עה  מּדּוע ר  ָ�ֲֵ	ְֵֶֹ�ְַ�ֵֹ�ַֹ ַֹ�

חק  לל כּליתם  ּכתכם  ׁשל ּבן ּגם־מֹול  מ ֹול ּתׁשם  ִִ�ְֶֶָ�ְִֹ�ְִ�ְִ	ְַֹ�
פרעה ּגם־ה ּיֹום: ׁשלטֹוני עליה ֹון . ּדמּניאּו י ׂשראל . בני  סרכי  ּולקֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּכמאתמלי  לבנין  למרמי  ּגזירתכֹון אׁשלימּתּון  לא מדין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָלמימר.

דין :.ּומּדקּמֹוהי  יֹומא אף ּתמלי  ׁשטרי טואף ני ּבוּיבא ּו ְִִַ	ְִֵַַַָָָ�ְֵֹֹ�ְֵ�
וּיצ יׂש אל־ּפרראל ל עקּו תעׂשהאמ עה  לּמה ר  ְִָ	ְֲִֵַ�ְֶַ�ֵֹ�ָֹ�ֲֶַָ!

: לעבדי למימר כה  ּפרעה קדם ּוצוחּו יׂשראל. בני  סרכי .ואתֹו. �ְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ	

לעב ּדך : ּכדין  מתעביד לעבדיטזלמא נּתן אין  ּתבן  ְְְֲִֵֵַָָ�ֵֶֶ�ִָ�ֲַָ	ֶ
עׂשּוּול  לנ ּו אמרים מּכים ובנים  עבדי הּנה  ְִֵ�ְִֹ��ֲָ�ְִֵ�ֲֶָ�ֻ�ִ

N קוראים Nתיקון
ofej o,hkf tk gusn rntk vgrp hadb
utchu ouhv od kun, od oaka kun,f ickk
rntk vgrp kt uegmhu ktrah hbc hrya
lhscgk i,b iht ic, lhscgk vf vag, vnk
ohfn lhscg vbvu uag ubk ohrnt ohbcku

N רש"יN
י ׂשראל.(יד) ּבני ׁשטרי ְְְִֵֵֵַָֹֻוּיּכּו

וחסים  היּו יׂשראלים ְְְְִִִִֵַָָהּׁשֹוטרים
ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָעל
ׁשהם  לּנֹוגׂשים הּלבנים ְְְְִִִִֵֶַַַמׁשלימים
הּסכֹום, מן חסר והיה ְְְִִִִֵַָָָמצרּיים,
ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין ְֲִֶַַָָָֹהיּו

מׁשה, על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהּדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותם זכּו לפיּכ הּמלאכה, עֹוׂשי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
ׁשּנאמר עליהם , טז)והּוׂשם יא מאֹותן (במדבר ידעּת, אׁשר יׂשראל מּזקני איׁש ׁשבעים ּלי אספה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וׁשֹוטריו: העם זקני הם ּכי ּבמצרים, ׁשעׂשּו הּטֹובה י ׂשראל.ׁשּידעּת ּבני ׁשטרי ׂשמּווּיּכּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לא  מּדּוע להם אֹומרים ׁשהיּו וּיּכּו, לּמה וגו'. מּדּוע לאמר עליהם לׁשֹוטרים אֹותם פרעה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻנֹוגׂשי
אתמֹול, ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי ּכתמֹול ללּבֹון עליכם הּקצּוב חק הּיֹום ּגם ּתמֹול ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹכּליתם

להם: נּתן הּתבן ּבהיֹות היה הּכּום:וּיּכּו.והּוא הּנֹוגׂשים אחרים, מּיד הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻ
עׂשּו.(טז) לנּו אמרים הראׁשֹון:ּולבנים  ּכּמנין ְְְֲִִִִֵַָָָֹ

הדקדוק: עלהם.(יד)חלק שמו מלעיל:אשר והיא בשי"ן הטעם
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לנא עּמ:אתחט ו אמרין ולבנ ּיא. לעבּדך. מתיהיב לא ּתבנא. ְָָ�ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

עבּדך והא עּמך :.עביד ּו. עליהֹון  וחטן  נראמ וּייזלקן ּפים ר  ְֲִַָָ	ְֲֵַַַַָָָ�ְִִֶֹ�
נר נזאּתם נלכה  אמרים  א ּתם  על ־ ּכן  חהּבּפים  ַ�ְִֶ�ִֵַ�ֶַ�ְִֹ	ְֵ�ְְִָָ�
אמרין ליהוה : אּתּון ּכן  על ּבטלנין . אּתּון ּבטלנין נדּבח .ואמר. ניזיל ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ	ְֵֵַַ

יי : עב ל עּתהויחקדם לכם ודּוכּו לא ־יּנתן תבן ְְֳַָָָ�ְ�ְִ	ְ�ִֵֶֶָֹ�ָ�ֶ
ּתּתנ ּו:ל תכןו לכֹון בנים  יתיהיב לא ותבנא פלחּו. איזיל ּו .ּוכען ְ�ְֵֶֹ�ְְְְִִִִִִֵֵַַָָ	

ּתּתנ ּון : לבנּיא ׁשטרי וּיריטּוסכֹום אתם בני־יׂשא ּו ראל ְְִִִַַָ�ְֵֹ�ְְִֵֵָ�ֹ�ָ
ל ּב לא ־תגאמ רע מּלב ר  בר ־י ֹום ּדניכםרעּו ְָ�ֵ�ְְִֹֹ�ְִִֵ�ְֶַ�
למימר יֹומֹו:ּב ּבבי ׁש יתהֹון  י ׂשראל . ּבני סרכי  תמנעּון .וחזֹו. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ	ְִָ

ּבי ֹומיּה: י ֹום ּפתגם את ־מׁשה ּגוּיפ כמּלבניכֹון  את ־אהרןועּו ְְְִִִִֵֵַָ�ֶֶֹ�ְֲֶַ	ֹ
לק  ּפראתצ ּבםאתרנּצבים מאת  ית עה :ם וערעּו ִָ�ְִִָ�ְֵָ�ֵֵָ�ְְַַָָֹ

N קוראים Nתיקון
if kg ohprb o,t ohprb rnthu lng ,tyju
ufk v,gu vuvhk vjczb vfkb ohrnt o,t
ub,, ohbck if,u ofk i,bh tk ic,u uscg
rntk grc o,t ktrah hbc hrya utrhu
ugdphu unuhc ouh rcs ofhbckn ugrd, tk
o,tmc o,trek ohcmb irvt ,tu van ,t
ofhkg vuvh trh ovkt urnthu vgrp ,tn

N רש"יN
.עּמ נקּוד וחטאת היה אּלּו ְִֶַָָָָָ

ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ְִִֵַַָָפּת"ח
עכׁשיו  הּוא, עּמ חּטאת זה ְְֶֶַַַַָָָודבר

ּדבר ׁשם קמ"ץ, וּכׁשהּוא הּוא. ְְֵֵָָָָ
על  חּטאת מביא זה ודבר ְִֵֵֶַַָָָּפרּוׁשֹו
,לעּמ וחּטאת ּכתּוב ּכאּלּו ,ְְְִֶֶַַַָָעּמ

יט)ּכמֹו א לחם,(רות ּבית ּכבאנה ְְֵֶֶָָֹ
הרּבה: וכן לחם לבית ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַשהּוא

לבנים.(יח) וכןותכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון יב ב ּבענין (מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן, הּכסף את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יא) הּכסף:(שם את וּימנּו י ׂשראל.(יט)וּיצרּו ּבני ׁשטרי  ידם:ו ּירא ּו על הּנרּדים חבריהם את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
וגו':ּברע. תגרעּו לא לאמר עליהם העבֹודה ּבהכּבידם אֹותם הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּדתן וּיפ ּגעּו.(כ) ונּצבים נּצים ּכל ּדרׁשּו ורּבֹותינּו וגו'. אהרן ואת מׁשה את מּיׂשראל אנׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים: יצאּו ּבהם ׁשּנאמר היּו, ְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָואבירם

הדקדוק: עמך.(טז)חלק והרפות וחטאת בתי"ו הנקבה ה"א בחלוף וחטאה כמו הוא כי נאמר

מוסר דרך לפרעה כינוי והוא התבואה, את ועשת במשקל ובא :(מהרי"ב)האל"ף
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לקּדמּותהֹון  קימין  אהרן. וית ּפרעה:.מׁשה  מ ּלות  ּבמּפקה ֹון  ְְְְֲִֶַַָָָֹֹ	ְְִִַַָֹ

עליכם אמ וּיכא יהוה  ירא  אלהם ּפט יׁשור ּו ְַֹ�ֲֵ	ֶ�ְֵֶָֹ�ֲֵ�ְְִֶ�ֹ
הב  את ־א ׁשא ׁשר  פרּבריחנ ּוּתם ּוב עיני עיני עה  ֲֶ�ְְִֶַ�ֵֶ�ְֵֵֵ�ְַֹ�ְֵֵ�

לתת ־חרב  יתּגלי גנּו:הרל ידם ּבעבדיו להֹון. ואמר ּו ֲָ	ֶֶָָ�ְֶָ�ְְְְֲִֵֵַַָָ

עב ּדֹוהי  ּובעיני  פרעה  ּבעיני ריחנא. ית  ּדאבאי ׁשּתּון ויתּפרע. עליכ ֹון  .יי. ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ�ְִֵֵֵֵַַָֹ	

למקטלנא: ּבידהֹון חרּבא אל־כבמפטירלמּתן  מׁשה  וּיׁשב ְְְְִִַַַַָ�ַָָ�ֶָֹ�ֶ
וּי הּזהאמ יהוה  לעם הרעתה  למה  אדני ר  ְֹ�ַָֹ�ֲַֹ�ָָָ�ֲֵ�ָֹ�ָָ�ַ	ֶ
ּזה  למא ּתני:לחׁשלּמה  יי . ואמר. יי לקדם מׁשה. ותב ָ�ָ�ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ

הדין  לעּמא ׁשלחּתני :.אבאי ׁשּתא דנן ּבכגלמא אל־אתּומאז  י ְֵֵַַָָָ	ְְְַָָָ�ִֵ�ָָ�ִֶ
ּבׁשל עהּפר ה ּזהד ּבר  לעם  הרע לא ־ומ ה ּצל ְַֹ�ְֵַ�ְִ	ֵֶ�ַָָ�ַ�ְֵֶַ�ֹ

את ־עּמ:ה ּצל  ּבׁשמך.ּת למּללא ּפרעה לות ּדעלית ּומעּדן. ִ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הדין  לעּמא  עּמך :.אבאי ׁש ית ׁשיזיבּתא לא ראמ וּיאוו ׁשיזבא ְֵֵַַָָ	ְֵֵֵַַָָָָָָ�ֶֹ
תר עּתה  אל ־ מ ׁשה  אעׂשהיהוה אׁשר  אה ְָֹ�ֶֹ	ֶַָ�ְִ	ֲֶֶ�ֱֶ�ֶ
N קוראים Nתיקון

vgrp hbhgc ubjhr ,t o,atcv rat ypahu
cahu ubdrvk oshc crj ,,k uhscg hbhgcu
v,grv vnk hbst rnthu vuvh kt van
kt h,tc ztnu hb,jka vz vnk vzv ogk
kmvu vzv ogk grv lnac rcsk vgrp
van kt vuvh rnthu lng ,t ,kmv tk
hf vgrpk vagt rat vtr, v,g

N רש"יN
ה ּזה.(כב) לעם הרעתה ֲֵֶַָָָָָֹלמה

קֹובל  ,ל אּכפת מה ּתאמר ְְִִֵַַַָֹואם
ׁשּׁשלחּתני: על הרע.(כג)אני  ְְֲִִֵֶַַַַ

רעה  הרּבה הּוא, הפעיל ְְְִִִָָָלׁשֹון
אבאׁש: ותרּגּומֹו ְְְֲֵֵֶַַעליהם.

תראה (א)ו  הרהרּת.וגו'ע ּתה  ְְְִִֶַַָָ
ּכאברהם  לא מּדֹותי, ְְִַַַָָֹעל

לֹו יב)ׁשאמרּתי כא ּכי (בראשית ְִִֶַָ
לֹו אמרּתי ּכ ואחר זרע, ל יּקרא ב)ביצחק כב לפיּכ(שם אחרי, הרהר ולא לעֹולה, העלהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לארץ: ּכׁשאביאם אּמֹות, ׁשבע למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, לפרעה העׂשּוי תראה. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעּתה

הדקדוק: מלרע:ירא.(כא)חלק וחד מלעיל ד'
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ּכי פרל  יׁשבידעה  ּוב ּלחזקה  חזקהחם  יד ְְַ�ִֹ�ְָ�ֲָָ�ְְַ	ְֵָ�ֲָ	ָ
מארי  ּדאעביד צֹו:גר ׁשם ּתחזי. ּכען למ ׁשה. יי ואמר ְְָ�ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּתּקיפא  ּוביד  יׁשּלחּנּון . ּתּקיפא ביד ארי  יתריכ ּנּון .לפרעה. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ	ְִֵָ

סססמארעי ּה: ֵֵַ

R מעדי סימן ּפיּסּוקים Rקכד  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

oardh vezj shcu ojkah vezj shc
umrtn

N רש"יN
יׁשּלחם. חזקה ביד  ידי ּכי מּפני ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

יׁשּלחם: עליו ׁשּתחזק ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָהחזקה
מארצ ֹו. יגר ׁשם חזקה  על ּוביד ְְְְֲֵֵַַָָָָ

א ֹומר הּוא וכן צידה. להם לעׂשֹות יסּפיקּו ולא יגרׁשם, ׁשּל־יׂשראל לג)ּכרחם יב וּתחזק (שמות ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגו': לׁשּלחם למהר העם על שמות מצרים פרשת חסלת ְְְְִִֵַַַַָָָ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

שמות  הפטרת
ט"ז  סימן ביחזקאל

לאמר:היוי א אלי מן דבר־יהוה נבּואה פתגם והוה  ְִַ�ְְַֹ�ֵַָ�ְֲִִֵַָָָֹ

יי  למימר:קדם  את־ בע ּמי הֹודע ּבן־אדם ְֳָ�ְִִֵֶַָָ�ַָ�ֶ
את־ּתֹועבתיה:ירּוׁשל  אדם ם וחּוי .ּבר ירׁשלם  יתבי ית אֹוכח ְָ�ֲִֶֶַַָָָֹ	ְְֵַַָָֻ�ְִַ

ּתֹועיבתהֹון:להֹון  יהוה ואמר גית אדני ּכה־אמר ּת ְ�ְְְֵַָָָ�ָָֹ�ֲַָֹ�ֱִֹ�
הּכנעני  מארץ ּומלדתי מכרתי ִַָ�ִלירּוׁשלם 	ְֹֹ�ִַ��ְֹֹ	ִֵַ�ְֲֶֶַַ�ִ
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חּתית: ואּמ האמרי אלהים אבי יי אמר ּכדנן  ותימר. ִָ�ֱָֹ�ְִִֵ�ְְֱֲִִִִֵַַָָֹ�

ּתֹותבּותכֹון  ירׁשלם. מארע ליתבי  על וי ּלד ּותכ ֹון . אתּגליתי  ּתּמן ּכנענאי . ְְְְֵַָָֻ�ְְֲֵַַָ�ְְֲִִִֵַַַָָ

והֹודע ּתיּה ּבתרּיא ּבין אבּוכֹון ּובדרע אברהם למצרים. נחתין  ּדאּתּון  ֲִֵַַָָָ�ְֵַ�ְְֲִִַַָ�ִִָ

יתכֹון מרמם  ּפריק ית .אנא קדמיכ ֹון  מן מתריך  אנא אבהתכֹון ּובזכּות ְַָ�ְֲֵָָָ	ְֲִָָ�ְֲֳִֵֵָָָָ

חּתאי:אמֹוראי  ית אתדּומׁשיצי  הּוּלדת ּביֹום ּומֹולדֹותי ֱֵָ�ְִֵֵֵָָ�ְִַ�ֶ�ֶָֹ�
ּוב  ׁשּר לא־רחצ לא־כּרת והמ למׁשּתמים לח עי ַָֹ�ָ	ְֵַ�ִֹֻ�ְְְְִַ�ְְִֵַָ�

המ  והח לא חּתל לחת לא אבהתכֹון :ּתּתל נחתּו ּכד ואף �ְֹֻ	ְְַַָ�ֵ�ְְְְְֲַַַָָָֹֻ

ּדילהֹון  לא ּבארע ּתֹותבין  ּכנׁשּתא למצרים  הות ּומעּנן . מׁשעּבדין  ְִַ�ִ�ְֲִִַַָָ�ְְְֲִִַָָֻֻ

ברא  אּפי על ּדרטי ׁש לולּדא ּדמיא ּובמּיא ּדי ׂשראל  ׁשּורי ּה. אתּפסיק ּדלא ְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�ְְִִֵַָָ

אׁשּתטיף  ּובמלח לא אתמלח לאתנ ּקדה. אתאסר:ּובאסרין .לא  לא ְִֵָ�ְִִַַָָ�ְִַָ	ֲִַָ�ֲִַָ

מאּלה ה אחת ל לעׂשֹות עין עלי ִַַ�ִַ�ָָָ�ֹלא־חסהֲ�ָ�ַַ�ֵ�ֵֶ
וּתׁשלחמ  עלי ּבגעל לה הּׂשדה אל־ּפני לכי ְְָֻ�ָ�ְְִַָֻ�ְִֵֶ�ֶַָ�ְ�ַֹ

את:נפ  הּלדת ּביֹום עליכֹון ׁש חסת ּדפרעה.לא  עינא ְַ	ְֵ�ֶֻ�ֲֵֶַַָָֹ�ְֵַָֹ

ל  מ ּׁשעּבּודכֹון למעבד לכֹון לאנחא חדא טבא ּוגזר כֹון עליכֹון . לרחמא ְְֱֲֶַָָָ�ְְְִִָָָ�ְֲֵַַָָ

ּבנהרא  ּדכּוריכֹון  למרמי  ּגמירא ּגזירת  יתכֹון עליכֹון  ּבע ּדן .לא ּבדא ְְֲֵֵֵַָ�ְְְִֵֵַָ�ְְַָָָ	ְִָ�
ּבמצרים: ואר וּדהויתֹון  עלי מת ואעבר ּבֹוססת א ְֲִֵַָ�ֱִֶָ�ָֹ�ִַ�ְֶָ	ְִֵ�ֶֶ

ּבדמי ל ואמר חיי ּבדמי ל ואמר ְָּבדמי�ִָָ�ַָֹ�ְַָ�ֲִ	ִָ�ַֹ�ְַָָ�ִ
קדמי חיי: אבהתכֹון קים ּדכרן  ּגלי ועל ארי  למפרקכ ֹון . ואתּגליתי ְְְֲֲֳִַַָָָָָֻ�ְְְְֲִִִִֵֵַ

ּדמהלּתא קדמי  ּבדמא  לכ ֹון  ואמרית ּבׁשעּבּודכ ֹון . מע ּנן  אּתּון  אחּוס ארי ֳַָ�ְְְְֲֲִִֵַַַַֻ�ִִָָֻ�ֲ

ּפסחּיא .עליכֹון  ּבדם לכֹון יתכ ֹון :ואמרית ּכצמח זאפר ֹוק  רבבה ֲֵ	ְֲִַַ�ְַַַָ�ְְֶָָ�ְֶָ�ַ
הדקדוק: ומלרע:והמלח.(ד)חלק אחת תימן:)המלחת.(בפשטא בספרי רפה התי"ו ְְְֵַַַָֻ
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וּתר  נתּתי וּתג הּׂשדה עדיים ּדל ּבי ּבעדי וּתבאי י ֶַָ�ְַ	ְִִִַ�ְְִַ	ִַָ�ֲִִַֹ�ֲָ�ִ
ּוׂש נכנּו ואּתׁשדים צּמח וער ער רּבות.יה:ערם ַָ�ִָֹ ��ְֵָ�ִ	ְֵַ�ְֵַ�ְְְִֶָָֹ

חקלא  ּוסגיתֹון ּכצמחי והויתֹון יהב ּתכֹון. ּולׁשבטין .ּותקיפּתּון . לזרעין  ְִֵַָ�ְְֵַ�ֲֵֵַ�ְֲִִַָ

ּתקנ ּיא  אבהתכֹון  מטא ּובעּובדי  ּכני ׁשתכֹון  ּפרקן אּתּון .עּדן  ארי  ְְֲֵַָָָָָ�ְְְִֵַָָָֻ	ֲֵַ�

ּומעּנן : ואר חמׁשעּבדין  עלי עת ואעבר עּת והּנה א ְְֱִֶַָֻֻ�ָֹ�ְִֶַָ�ְִֵֵ�ִֵ�ֵ�
ואפ  ער ּדדים ואכּסה עלי ּכנפי ואּׁשבע רׂש ות ֹ	ְִֶָ�ְִָֹ�ָ	ֲִַַָ�ְֶֶָ�ֵֶָָ�ַ

בב  ואבֹוא וּתה ל יהוה אדני נאם את יי־ רית �ָָָ�ְִ�ִֹ�ְָֻ�ֲָֹ�ֱֹ�ְִִִַ
מׁשה לי: על קדמי ואתּגליתי  ּגלי  ארי ּפרקנכ ֹון .ּבאסּנא. זמן  מטא ארי ְְִִִִֶַֹ�ְֲֲֳֵֵַַַָָ�ְְְֲֵָָָֻ

ּבמימרי  ואעּדיתי ואּגינית למפרק עליכֹון . ּבמימרי  וקּיימית חֹוביכֹון . ְְְִִֵֵַ�ְֲִִֵַ�ְְְְִִִֵֵֵַַ

ּדק יתכֹון  אמר ּכמא לאבהתכֹון . אלהים ּיימית עם .יי  מׁשּמי ׁשלמהויכ ֹון  ְָ�ְְְֲֲִֵַַַָָָ�ְֱִָֹ	ְִֵַ�ְֵַ

ואׁשואר טקדמי: ּבּמים חצמעלי ּדמי טף ְֳֵֶָָָָ�ַ	ְִֶַָ�ָֹ�ִֵַָ�ִָ
ּבּׁשמן: יתכֹון ואסכ ּתק ֹוף ּופרקית ואעּדיתי  מצראי . מּׁשע ּבּוד ֲָֻ�ְִֵֶַַָָ�ְְִִִִִֵַָ

יתכֹון .מּנכֹון מרותא  רק ואל יּבחירּותא:ודּברית מה ּבׁש ְַָ�ְִ	ְְִַַָ�ְְִֵֵַָָ�ְִ	ָ
ואח ואנ  ּתחׁש מׁשי:על ואכּס ּבּׁשׁש ּבׁש ְֲֶָ�ֵ�ְְֵֶַָָ�ַ	ֲֵַַ�ִֵֶ

צ ּיּורין  לבּוׁשי יתכֹון  ּדיקר ואל ּבי ׁשית מסן  ויהבית סנאיכ ֹון . מחמ ּדת ְְְִִִֵֵַָ�ְְִִִֵֵֶַַָָָ�

קדמי  מׁשּמׁשין  למהוי  ּכהנ ּיא מּנכ ֹון  וקּדי ׁשית ּדב ּוץ ּברגליכֹון . .ּבמצנפן  ְְְֲִִֵֵַַַָָ�ְְְֳִִֵַַָ�ְְְַָ	
הדקדוק: לי.(ח)חלק בשוא וּתהיי אם כי ינועו לא אחה"ע אותיות כי געיא, שיש אף נח השוא ְִִַ

ההמון: בפי נפל וטעות בפירוש, יהודה בשורש וכ"כ ווי"ן ואכּס.(י)פתח, כולהו ֲֵַַ
בכ"ד  גם פתח, לית עליה ומסיר ובירושלמיים, המדוקדקות בתיגאן בפתח זה וי"ו זולתי קמץ שבענין

לית מבחוץ עליה ומסיר בפתח, לבדו (פתח)גדול וזה בקמץ, עבר בלשון מדבר הענין שכל ור"ל בענין,

פסוק  א' ב' בשמואל הרד"ק וכ"כ בפירוש, כן שכתב למודים לשון בעל להרב כן מצאתי ושוב בפתח.

הכהן (י') ה' קדוש אהרון על וקאי רבא כהנא וית תרגם שיונתן והוא טעם, לתת ונ"ל עליו. ואעמוד

וכו' אהרון מת שם פסוק על כארז"ל בעוה"ב אף משמושו תמיד פסק לא שאהרון ולפי (דבריםהגדול,

ו') שאין י', דבר הוא כי  בפתח הוי"ו  נכון על יבא א"כ ומשמש, עומד כאן  אף ומשמש עומד להלן מה ,

ואברכהּו בפסוק ז"ל שפירשו מה וע"ד תמיד, והווה הפסק ב')לו נ "א , שהקב"ה (ישעיה  בפתח הוי"ו שבא ְֲֵַָ
ע"ה: אבינו לאברהם תמיד מברכו
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רּבא  ּכהנא צבענין:וית ואּתנה ואע יאּבלבּוׁשי עדי ּד ְֲַָָָָ�ְִִִֵֶָָ�ֵ�ְִֶֶָָ�
:על־ּגרֹונ ורביד על־ידי ּבתּקּון צמידים יתכ ֹון  ותּקינית ְִִ�ַָ	ְִַָ�ְְְְִִִֵֵַַָ

ּכתיבין  אֹוריתא ויהיבין ּפתגמי אבנ ּיא. לּוחי  ּתרין מׁשה על ידי .על ִֵָָָ�ְִִ�ְִִִֵֵַַַָ�ְֵֶַֹ	
רּבא  ׁשמי  יתכֹון:ּובקדּׁשת על־אּפיבקּדיׁשית נזם ואּתן ְִִַַָֻ�ְִֵֵֶַָָ��ֶֶ�ַַ	ֵ

על־אז  ּתפ ועגילים ועטרת ני:ּבראׁש ויהבית ארת ֲִַ�ְִַָ�ֲִֶַָ�ְִֶ�ְִִֵֶֶַֹ

קימי  יקרי אר ֹון  וענן  עּלויכֹון ּביניכֹון . ׁש.מּטל קדמי ּומלאך  מן מדּבר ליח ְֲִָ�ְֲִֵֵַַָ�ִֵַַָ	ְֳִִַַַָָ�ְַַ

ּומל וּתע יגּבריׁשכ ֹון : וכסף זהב ששי )ּבּוׁשּדי ׁשׁש(כ ' ְְְֵַַ�ִָָ�ָ�ְֵֶֶַ�ֵ�
ורק  ּוד ומׁשי סלת וׁשמןמה אכלתי )בׁש ּתאכל (כ' ָ�ִֶ�ְְִ	ָ�ְֶַֹ�ָ�ֶֶָ�ְְָ
ּבמ  וּתצ וּתיפי מאד למ אד מׁשּכני לּוכה:לחי ויהבית ַ�ִִ�ְִ�ְֹ	ְְִַֹ�ְְִִִִִַַָ

ּבּוץ ּביניכֹון  ויריעת ּובכסף . ּבדהב ּכסלת מתּקן  ּדטב ּומּנא  וצּיּורין . וצבענין ֵֵ�ְִִִִַַַָֻ�ְְְְִִִִֶַָָָֹ

וכמׁשח  ּותקיפּתּון וכדב ׁש ועתרּתּון  יתכ ֹון . לחּדא א ֹוכילית .לח ּדא ְְִִַַ�ְֲִֵֵַַָ�ַַָָ	
ּוׁשליטּתּון  מלכותא :ואצלח ּתּון  ּבּגֹוים ידּבכל ׁשם ל וּיצא ְֵַַ�ְְַַָָָ�ֵֵָ�ֵ�ַ�ִ

אׁשר־ׂשמ ּביפ  ּבהדרי הּוא ּכליל | ּכי יעלי ּתי ְְָ�ִֵ�ִָ��ֲִַָ�ֲֶַ�ְִָ	ִַ
יהוה: אדני ׁשֹום נאם ליך  עממּיא ּונפק ּביני  ּדי ׂשראל . ּכנׁשּתא ְ�ֲָֹֻ�ֱִִַֹ�ְְְִִֵֵֵַַָָָ�

ארי  יקרי ּבׁשפריך . הּוא . עלךּגמיר אלהים:אמר .ּדׁשּויתי יי  ְֲִֵֻ�ְְִִָ�ְֲִִַַ	ֲַ�ְֱִָֹ
יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ

צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ
ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�

לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
הדקדוק: מּמ.תביר:הנני.(יא)חלק לית:והכרתי עלה ומסיר תימן, ספרי בכל בסגול המי"ם ְִִִֶ
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וארא 
וּיוי ב אל־מׁשה אלהים אני אמ דּבר  אליו  ר  ְֵַַ�ֱֹ�ִֶֹ�ֶַ�ֵֶֹ�ֲִָ�

מׁשה יהוה : עם יי יי :.ּומּליל אנא לי ּה אל־גואמר  וארא  ְְִֵֶַָָֹֹ	ְֲֲֵֵַַָָָ�ֶָ
אל־יצ אב  ּוׁשּבאל ־ יעקב וחק רהם  ׁשּדי  מי אל ְַָָ�ְִֶָ�ְֲֶַ�ְֵֹ�ַ�ְִָ�

נ ֹודע  לא  להם :יהוה  ּוליעקב ּתי ליצחק לאברהם. ואתּגליתי. ְֹ	ָ�ֹ�ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ

יי  ּוׁשמי  ׁשּדי . להֹון :.ּבאל  הֹודעית את ־ודלא הקמתי  גם ְְִֵַָָ	ְְִַָ�ֲִַ�ִֶֹ
את ־ארץּב להם לתת  א ּתם  ארץּכריתי את  נען ְִִ�ִ	ֵָָ�ָ�ֶֶֶ�ְֶ�ֵַָ�ֶ�ֶ
בּה:מ  א ׁשר ־ּגרּו עּמה ֹון .גריהם קימי  ית אקימית ואף ְֵֻ�ֲֶֶָ�ְְְֲִִִֵַָָָ

ית  ּדכנען . ארעא ית להֹון  ב ּה:.למ ּתן ּדאּתֹותבּו ּתֹותבּותהֹון ארע ְְִִַַָָָ�ַָ	ְְֲִַַַָ

ד ד ד
וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
rcshu
vuvh hbt uhkt rnthu van kt ohvkt
cegh ktu ejmh kt ovrct kt trtu
ovk h,gsub tk vuvh hnau hsa ktc
ovk ,,k o,t h,hrc ,t h,nev odu
rat ovhrdn .rt ,t igbf .rt ,t
hbc ,etb ,t h,gna hbt odu vc urd

N רש"יN
מ ׁשה.(ב) אל אלהים ְֱִֵֶֶַַֹֹויד ּבר 

ׁשהקׁשה  על מׁשּפט אּתֹו ְְִִִִֶֶַָָּדּבר
ולֹומר כב)לדּבר ה למה (לעיל ְְֶַַָָ

הּזה: לעם אליו הרעֹותה וּיאמר ֲֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה '. טֹוב אני ׂשכר לׁשּלם נאמן ְֱֲִֶֶַָָָ

לחּנם  ולא לפני. ְְְְְִִִַַַָָֹלּמתהּלכים
ּדברי ׁשלחּת לקּים אם ּכי י ְְְְִִִֶַַַָ

הראׁשֹונים. לאבֹות ְִִִִֶַָָָׁשּדּברּתי
עֹונׁש, אצל אמּור ּכׁשהּוא לּפרע, נאמן ה' אני מקֹומֹות ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובּלׁשֹון

יב)ּכגֹון יט ּכגֹון(ויקרא מצות, קּיּום אצל אמּור וכׁשהּוא ה', אני אלהי ׁשם את (ויקרא וחּללּת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
לא) ׂשכר:כב לּתן נאמן ה', אני אֹותם ועׂשיתם מצותי האבֹות:וארא.(ג)ּוׁשמרּתם ּבאל אל ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּדי:ׁשּדי. אל אני להם אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות להם.הבטחּתים נֹודע ּתי לא  ה ' לא ּוׁשמי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשמי  נקרא ׁשעליה ׁשּלי אמּתּות ּבמּדת להם נּכרּתי לא נֹודעּתי לא אלא ּכאן ּכתיב אין ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהֹודעּתי
קּימּתי: ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן ּבריתי (ד)ה' את הקמתי וגם .וגו'וגם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּוביניהם: ּביני ּבריתי והעמד ּתי הּצבּתי ׁשּדי, ּבאל להם ּכנען.ּכׁשּנראיתי ארץ  את  להם לתת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
נאמר מילה ּבפרׁשת א)לאברהם יז וגו',(בראשית ׁשּדי אל ח)אני יז ּולזרע(בראשית ל ונתּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ליצחק ,מגּורי ארץ את ג)אחרי כו והקימֹותי (בראשית האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל ּכי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אמרּתי  ׁשּדי, ּבאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם, נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאת
יב)ליעקב יא. לה להם (בראשית ׁשּנדרּתי הרי וגו', אׁשר הארץ ואת וגו' ּורבה ּפרה ׁשּדי אל אני ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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ׁשמע |גם וה את־ נאקת אני  יׂשּבּתי  ראל ני  ְַ�ֲִ�ָ�ְֲִֶַַַ�ְֵ�ְִָ	ֵ
מצ  ואזאׁשר  אתם מעבדים את ־רים ריתי :ּבּכר  ֲֶ�ְִ�ֲִִִַַ�ֹ�ְֶָָ�ְִִֶֹ

ּבהֹון  מפלחין ּדמצראי  י ׂשראל . ּבני  קבילת ית ׁשמיע. קדמי ּודכירנא .ואף ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ	ִָ

קימי : לב וית אמר  יהוהני־יׂשלכן אני ראל ְִָָָ�ֱֵ�ְְִִֵֵָֹ�ֲִ�ְָֹ�
אתאתהֹוצ ו סב י מּתחת  מצ כם ּתי ה ּצל ורים לת  ְִֵ�ְֶ�ִֶ�ַַ�ְִ�ְִֹ	ְְִִִַַ�

מעבדתם את אתגאל וכם ּבזּתי טּויהנרֹוע כם ְֶ�ֲֵֶָֹ�ְְִַָָ�ְֶֶ�ְִ�ְַ	ָ
ואּפיק דלים:ּגפטיםּובׁש יי. אנא  יׂשראל לבני אימר ּבכן. ְִָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

יתכֹון  ואפר ֹוק  מּפּולחנהֹון. יתכֹון  ואׁשיזיב מצראי . ּפּולחן  ּדח ֹוק מּגֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיתכ ֹון .

מרמם  רברבין :.ּבדרע אתלקחוזּובדינין  לי ּתי עם ל כם  ְִַָָ	ְְְִִִַַָ�ְִֶֶ�ִ�ְ	ָ
ל ו לכם וידע אל הייתי  ּכי הים יהוהּתם  אני  ְִָ�ִָ�ֵֶֹ�ְִִַ�ִֶ�ֲִ�ְָֹ�

את ה ּמֹוציא  סב אלהיכם מּתחת ל ֹותכם ֱ�ֵֹ	ִֶַ�ְֶ	ִֶ�ְִַַ�
ותּדע ּון .רים:מצ  לאלּה. לכֹון ואהוי לעם. קדמי יתכֹון  ואקריב  ְְְְְְְֱֱֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָ

יתכֹון  ּדאּפיק אלהכֹון. יי אנא מצראי :.ארי ּפּולחן  ּדחֹוק  מּגֹו ְְְֱֲֲֲֵֵַָָָָ	ְִִֵַָ

N קוראים Nתיקון
o,t ohscgn ohrmn rat ktrah
ktrah hbck rnt ifk h,hrc ,t rfztu
,kcx ,j,n of,t h,tmuvu vuvh hbt
h,ktdu o,scgn of,t h,kmvu ohrmn
ohksd ohypacu vhuyb gurzc of,t
ofk h,hhvu ogk hk of,t h,jeku
ofhvkt vuvh hbt hf o,gshu ohvktk
ohrmn ,ukcx ,j,n of,t thmunv

N רש"יN
קּימּתי: אני.(ה)ולא ּכמֹווגם ְְְְֲִִִַַֹ

יׁש הּברית והעמדּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַַׁשהּצבּתי
את  ׁשמעּתי לפיּכ לקּים, ְְְִִֶֶַַַָָָעלי
הּנֹואקים: יׂשראל ּבני ְְֲֲִִֵֵַַַָנאקת
אתם  מעבדים  מצרים ְֲֲִִִִֶַַָֹא ׁשר

ּבברית ואזּכר. ּכי הּברית. אֹותֹו ְְְִִִִֶַָֹ
לֹו אמרּתי הּבתרים (בראשית ּבין ְְִִֵַַָָ

יד) ּדן טו יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְֲֲֶֶַַַָֹוגם
אֹותּהלכן.(ו)אנכי: ּפי על ִִֵַָָָֹ

יׂשראל ה ּׁשבּועה: לבני אמר  ְְְֱִִֵֵַָָֹ
ה '. ּבהבטחתי:אני אתכם.הּנאמן הבטחּתיווה ֹוצאתי כן שם)ּכי ּברכּוׁש(שם יצאּו כן ואחרי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מצ ּגדֹול: מצרים:רים.סבלת מּׂשא טֹורח ְְְִִִִִַַַַָָֹ
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אתאתהב וח נ ׂשי  א ׁשר  אל־הארץ  את ־אתכם י ְִֵֵ�ְֶֶ�ֶָ	ֲֶֶָ�ָ�ִָ�ֶ
לאב  אתּה לתת  ּול יצ ל רהם ידי  נת ּתי ויעקב חק  ָ	ִֵָ�ֹ	ְְַָָָ�ְְִ�ְֲַָ�ְַָֹ�ִ

יהוה : אני מֹור ׁשה  לכם לארעא.את ּה יתכ ֹון  ואעיל  ָֹ�ֶָ�ָ�ֲִָ�ְְְְֵַַָָָֹ

לכֹון  יתּה וא ּתין  ּוליעקב . ליצחק לאברהם יתּה. למ ּתן ּבמימרי . .ּדקּיימית  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ	

יי : אנא אל־וי טירּוּתא ּכן מׁשה  יׂשּבד ּבר  ראל ני ְְְֲֵַַָָָ�ֶֹ��ְֵֵֶ�ְִָ�ֵ
ּומעבדהו רּוח מ ּקצר  אל־מׁשה  ׁשמעּו לא ְ�ְָֹ�ֶֹ	ִֶ�ֶֹ	ֲֵַֹ�ָ

מעיק קׁשה: מׁשה. מן  ק ּבילּו ולא יׂשראל. ּבני עם ּכן  מׁשה . ּומּליל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

עליהֹון :.ר ּוח  קׁשי ּדהוה  אל־וי יפ ּומּפּולחנא יהוה  דּבר �ַ	ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָ�ְֹ�ֶָ
N קוראים Nתיקון

h,tab rat .rtv kt of,t h,tcvu
ejmhk ovrctk v,t ,,k hsh ,t
hbt varun ofk v,t h,,bu ceghku
ktrah hbc kt if van rcshu vuvh
vscgnu jur rmen van kt ugna tku

vae
rcs tc rntk van kt vuvh rcshu

N רש"יN
ידי.(ח) את הרימֹותיה נׂשאתי ֲִִִִֶָָָָ

ּבכסאי: ׁשמעּו(ט)להּׁשבע ולא ְְְְְִִִַָָֹ
מׁשה . ּתנחּומין:אל  קּבלּו לא ְְִִֶֶַֹֹ

ר ּוח. מצר,מּקצר  ׁשהּוא מי ּכל ְִִֵֶֶַָֹ
יכֹול  ואינּו קצרה ּונׁשימתֹו ְְְִֵָָָָרּוחֹו
זה  לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְֲִִִִֶַָָָלהארי
ּברּו מרּבי זֹו ּפרׁשה ְִִִֵַָָָָָׁשמעּתי
ראיה  לי והביא אליעזר, ְְֱִִִִִֵֵֶֶָָּברּבי

זה כא)מּמקרא טז למדנּו(ישעיה ה', ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת ּבּפעם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לטֹובה. האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות אפּלּו ּדבריו את מאמן  הּוא ּברּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּכׁשהּקדֹוׁש

מׁשה ׁשאמר ׁשּלמעלה, לענין ּדרׁשּוהּו כב)ורּבֹותינּו ה ּברּו(לעיל הּקדֹוׁש לֹו אמר הרעתה, למה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
נגליתי  ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתכחין. ולא ּדאבדין על חבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּוא

אמרּת ואּתה ,ּׁשמ מה לי אמרּו ולא ׁשּדי ּבאל יג)אליהם ג אליהם:(לעיל אֹומר מה ּׁשמֹו מה ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הקמתי  מרּבים,.וגו'וגם ּבדמים ׁשּקנה עד קבר מצא לא ׂשרה את לקּבֹור אברהם ּוכׁשּבּקׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ּביעקב וכן חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו ּביצחק יט)וכן לג הּׂשדה (בראשית חלקת את וּיקן ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אמרּת ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, כב)לנטֹות מתיּׁשב (ה הּמדר ׁש ואין הרעתה. למה ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לא  ּתאמר ואם לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר, ׁשּלא אחת, ּדברים. ּכּמה מּפני הּמקרא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאחר
נאמר הּבתרים ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה  ּתחּלה הרי ׁשמֹו, ׁשּכ ז)הֹודיעם  טו אׁשר (בראשית ה' אני ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

לּכאן סֹומ ׁשהּוא ּבדברים נמׁשכת הּסמיכה היא ועֹוד, ּכׂשּדים. מאּור ה)הֹוצאתיּך וגם (פסוק ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וגו' ׁשמעּתי ו)אני ּדבר (פסוק ּפּׁשּוטֹו על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר אני לּכ יׂשראל. לבני אמר לכן ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר ּתּדרׁש, והּדרׁשה אפניו, על כט)ּדבּור כג ה'(ירמיה נאם ּכאׁש דברי כה ּוכפּטיׁשהלֹוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
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ּל למימר :ר :אמ מׁשה  מׁשה עם  יי  אל־יאּומּליל  ד ּבר  ּבא ֶֹ�ְְִֵֵֵֶַַָֹֹ�ַֹ	ֵֶ
מצ ּפר מל את ־עה  ויׁשּלח  ראל ני־יׂשּברים  ְַ�ֶֹ�ְִֶ�ִִַַָ�ְְִֵֶָ�ֵ

ּדמצרים צ ֹו:מאר מלּכא  ּפרעה  עם מּליל. י ׂשראל .עֹול  ּבני  ית וי ׁשּלח ְְִִֵֵַַַַָָֹ�ִ	ְִִֵֵַַָָ

לפ וי יבמארעי ּה: מׁשה  ל דּבר  יהוה הןאמ ני ני ־ּבר  ְֵֵֵַַַ�ֹ	ְִֵֶ�ְֹ�ֵָ�ֵֹ�ְֵ
אלי יׂש לא ־ׁשמעּו יׁשוראל   פראי עהמעני  ְִֵָ�ְָֹ�ֵ	ְֵַ�ְִֵָ�ְִַ	ֹ

ׂשפתים: ערל ּבני ואני  הא  למימר. יי קדם מ ׁשה . ּומּליל ֲַ�ֲִַ�ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

פרעה  מּני  יקּביל ואיכדין  מּני . קּבילּו לא ממלל:.י ׂשראל יּקיר  פ ואנא ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ	ֲִַַַַָ

אל־מׁשהוי יג יהוה  וי וד ּבר  אל־אל־אהרן  צ ּום ְֵַַ�ְָֹ�ֶֶֹ�ְֲֶַֹ�ְֵַַ�ֶ
יׂשּב מצ אל־ּפרוראל ני   מל ה ֹוציאל רים עה  ְֵ�ְִָ	ְְֵֶַ�ֶֹ�ְִֶ�ְִִָ�

מצ ני־יׂשּבאת ־ מארץ מׁשה רים :ראל עם יי ּומּליל ְְִֵֶָ�ֵֵֶ�ְְִִִֵֶֶַָָֹ

N קוראים Nתיקון
hbc ,t jkahu ohrmn lkn vgrp kt
hbpk van rcshu umrtn ktrah
ugna tk ktrah hbc iv rntk vuvh
krg hbtu vgrp hbgnah lhtu hkt

oh,pa
hbc kt oumhu irvt ktu van kt vuvh rcshu
,t thmuvk ohrmn lkn vgrp ktu ktrah

hrmn .rtn ktrah hbcovkt

N רש"יN
לכּמה  מתחּלק סלע, ְְְִֵֵַַַָָיפֹוצץ

י ׁשמעני (יב)ניצֹוצֹות: ואי ְְִִִֵֵָ
קל פרעה. מעׂשרה אחד זה ְֲֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּבּתֹורה: ׂשפתים.וחמר ערל  ְְֲִֶֶַַָָָֹ
לׁשֹון  ּכל וכן ׂשפתים. ְְְֲִֵַָָאטּום
אטּום  ׁשהּוא אֹומר אני ְְֲִֵָָָערלה

י) ו אטּומה (ירמיה אזנם, ְֲֲֵָָָָערלה
כה)מּׁשמֹוע, ט לב,(ירמיה ערלי ְְִֵֵַַ

מהבין, טז)אטּומים ב (חבקוק ֲִִֵָ
ּבּה. ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד ּבׂשר, ערלת הּקללה. ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם והערל, אּתה גם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשתה

כג) יט אכילתֹו,(ויקרא ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור ּוכסּוי, אטם לֹו עׂשּו ערלתֹו, ׁשנים (שם)וערלּתם ׁשלׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּלאכלֹו: ּומבּדל ּומכּסה אטּום ערלים, לכם אהרן.(יג)יהיה  ואל  מׁשה אל  ה' ׁשאמר ויד ּבר  לפי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

יב)מׁשה ּולמליץ:(פסוק לפה לֹו להיֹות אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צירף ׂשפתים, ערל ואני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
י ׂשראל. ּבני אל אֹותם:ויצ ּום ולסּבֹול ּבנחת להנהיגם עליהם מצרים.צּום  מל ּפרעה ואל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אל  ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ּופּׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצּום
מׁשה  ׁשהזּכיר מּתֹו אלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה ּבפרׁשה מפֹורׁש מהּו, הּצּוּוי ּודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּפרעה.

אבֹותם בית ראׁשי ּבאּלה הענין הפסיק יד)ואהרן ּובמי (פסוק ואהרן מׁשה נּלדּו היא ללּמדנּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
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ּדמצרים  מלּכא  ּפרעה  ּולות  יׂשראל. ּבני  לות ּופּקידּנּון  לאּפקא .ּולאהרן. ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�ִ	ְַָָ

ּדמצרים: מארעא י ׂשראל  ּבני ריד(שני)סית בית ־א ׁשא ּלה  י  ְְִִֵֵֵַָָָָ�ִ�ֵֵֶָ�ֵ
יׂשּבא ּובןרני ּבאבתם ּופּלּואכר  חנֹו ראל ֲֹ�ְָ�ְֵ�ְֵ�ְִָֹ�ֲֵ�ַ�

מׁשכרורןחצ  א ּלה  ּבית א ּובן:רחתּפמי  ריׁשי  אּלין  ְֶ�ְְַֹ	ִ�ְְִֵֶ�ְִֵֵֵֵֵֹ

חצר ֹון  ּופ ּלּוא  חנֹוך  ּדי ׂשראל. ּבּוכרי ּה ראּובן ּבני  אּלין .וכרמי אבהתהֹון. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ	ִֵ

ראּובן: ׁשמ ּוב טוזרעית ימּואל ני  אהד וימיןועֹון ְְֲֵֵַָ�ְִ�ְ�ְִֵָ�ְ�ַֹ�
ּבן־ הוצחרויכיןו מׁשּכׁשא ּול א ּלה  חתּפנענית  ְִָ�ְ	ְַָֹ�ְֲֶַַ�ִ�ְְִֵֶ�ֹ

ּבר ע ֹון:ׁשמ  ו ׁשאּול  וצחר. ויכין ואהד וימין  ימ ּואל  ׁשמע ֹון . ּובני  ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹ�ְַַָֹ

ׁשמעֹון:.ּכנעניתא  זרעית ני־לוי ּבמ ֹות ׁשא ּלה וטזאּלין  ְֲֵַָ	ְֲִִֵַָ�ְֵֶ�ְִֵֵ�
ּוק  ּגר ׁשֹון  ּומ לתלדתם  ּוׁשהת  לוי ררי ח ּיי ני ְ�ְֹֹ	ְֵָ�ְ�ְָָ�ְִֵ�ֵַ�ֵ	ִ

ּוׁש ּומ ׁשבע ׁשנה:לׁשים לוי את  ּבני ׁשמהת  ואּלין  ֶ�ְִַֹ�ְ�ְְְִִֵֵֵַָָָָ

לוי  חּיי  ּוׁשני  ּומררי . ּוקהת ּגרׁשֹון. ׁשנין :.לתֹולדתהֹון . ּוׁשבע ּותלתין  מאה ְְְְִִֵֵֵֵַָָָ	ְְִִַָָ

לב ּביז גר ׁשֹון  למׁשׁשמ וני ני  גרׁשֹון חתם:ּפעי .ּבני ְֵ�ְֵ�ְִִ�ְְִ�ְְְְְִִֵֵָֹ	

á

N קוראים Nתיקון
ktrah rfc icutr hbc o,ct ,hc hatr
,jpan vkt hnrfu irmj tukpu lubj
ihfhu svtu ihnhu ktunh iugna hbcu icutr
,jpan vkt ,hbgbfv ic kutau rjmu
iuard o,sk,k huk hbc ,una vktu iugna
,tnu ohakau gca huk hhj hbau hrrnu ,veu
hbcu o,jpank hgnau hbck iuard hbc vba

N רש"יN
בית (יד)נתיחסּו: ראׁשי אּלה ְֲִֵֵֵֶַָ
ליחס אבתם. ׁשהזקק מּתֹו ְְֲִֵֶַָָֹֻ

ואהרן, מׁשה עד ׁשּל־לוי ְְְֲִִֵֶֶַַֹֹׁשבטֹו
התחיל  ואהרן מׁשה ְְְֲִִִִֶַֹֹּבׁשביל
מראּובן. ּתֹולדֹותם ּדר ְְְֲֵֵֶֶַָָליחסם
לפי  ראיתי רּבתי ְְְִִִִִִַָָָ[ּובפסיקתא
לׁשלׁשה  אביהם יעקב ְְְֲֲִִִֶֶַָָֹֹׁשּקנטרם
חזר  מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְִַַַַָָָׁשבטים

הם]: ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם ּכאן ויחסם לוי (טז)הּכתּוב חּיי ׁשנֹותיו .וגו'ּוׁשני נמנּו לּמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשעּבּוד, היה לא קּים הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּל־לוי,

ו)ׁשּנאמר א ּכ(שמות ואחר אחיו, וכל יֹוסף ח)וּימת חדׁש,(שם מל האריוּיקם ולוי  ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּכּלם:עלימים ִַָָֻ
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לזרעיתהֹון: וׁשמעי  עמ ק ני ּוב יחלבני  הריצ ורם הת  ְְְְֲִִִִֵַָ�ְ	ְַָָ�ְְִ	ָ
ּוׁשורֹוןחב ו ח ּיי ע ּזיאל ּוׁשק ני ׁשלׁש ל ׁשים הת  ְְֶ�ְִֻ�ְֵֵ�ֵַ�ְ	ָָ�ְִֹֹ�

ׁשנה:ּומ  חּיי את  ּוׁשני ועּזיאל. וחברֹון  ויצהר. עמרם  קהת. ּובני  ְ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשנין :.קהת  ּותלת ּותלתין  מחמ ני ּוב יטמאה ּומּוׁשי ררי  לי ְָ	ְְְִִֵָָָ�ְָ�ְִִַ��ִ
מׁש לתלדתם:ּפא ּלה ה ּלוי ּומ ּוׁשי .חת  מחלי  מררי  ּובני ֵ�ְְִֶ�ֵַֹ�ְְְִִִִֵַָָֹֹ

לתֹולדתהֹון :.אּלין  לוי  עמ כזרעית את ־ י ֹוכבד ו ּיּקח  רם ִֵ	ְְְֲִִֵַַָָ�ְַַ�ֶֶָ�ֶ
לֹו את ־אהרןל ּדדתֹו לֹו ו ּתלד את ־מׁשהוא ּׁשה  ָֹ��ְִ	ֵַָ�ֶ	ֲֶַ�ְֶֹֹ�ֶ

עמ ּוׁש ח ּיי  ּוׁשני ׁשבע  ּומ רם ׁשנה :ל ׁשים  את  ְֵ�ֵַ�ְַ	ֶָ�ְִַֹ�ְ�ַָָ
אהרן  ית לי ּה. וילידת לאּתּו. ליּה אבּוהי אחת י ֹוכבד ית עמרם . ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּונסיב

עמרם  חּיי  ּוׁשני  מׁשה. ׁשנין :.וית ּוׁשבע ּותלתין  יצ ּוב כאמאה הרני ְֵֵֶַַָָֹ	ְְְִִַָָ�ְִֵ�ָ
ונפג יצהר רי:זכ וקרח  וזכרי :.ּובני  ונפג  ני ּוב כבקרח �ַָֹ�ְְִִִֵֶֶָ	ְְִִֶֶַָֹ�ֵ

מי ׁשאל  עּזיאל רי :סתוצפןאל ועּזיאל  מי ׁשאל .ּובני  ִֻ�ִֵֵָ�ְְֶָ�ְְִִִֵֵָֻ	ִֵָ

וסתרי: ּבת ־כגואלצפן  את ־אליׁשבע  אהרן  ו ּיּקח  ְְִִִֶַָָ�ֲַַ�ֱִֶֶֹ�ַַ

N קוראים Nתיקון
hhj hbau kthzgu iurcju rvmhu orng ,ve
hrrn hbcu vba ,tnu ohakau aka ,ve
o,sk,k hukv ,jpan vkt haunu hkjn
sk,u vatk uk u,ss scfuh ,t orng jehu
gca orng hhj hbau van ,tu irvt ,t uk
dpbu jre rvmh hbcu vba ,tnu ohakau
hr,xu ipmktu ktahn kthzg hbcu hrfzu
,ujt csbhng ,c gcahkt ,t irvt jehu

N רש"יN
חּיי (יח) ּוׁשני קהת  חּיי  ְְְֵֵֵֵַַָּוׁשני

אנּו.וגו'עמרם  זה מחׁשּבֹון ְְֵֶֶַָָ
יׂשראל  ּבני מֹוׁשב על ְְְִִֵֵֵַַָלמדים
הּכתּוב, ׁשאמר ׁשנה מאֹות ְֵֶַַַַָָָָארּבע
היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ְְְִִֶֶֶַַָָֹׁשּלא
ׁשהרי  יצחק, ׁשנּלד מּיֹום ְֲִִֵֵֶֶָָָֻאלא
חׁשֹוב  היה, מצרים מּיֹורדי ְְְֲִִִֵַָָָקהת
ּוׁשמֹונים  עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ְְְְִַָָָּכל
ארּבע  תמצאם לא ְְְִֵֶֶַַָֹֹׁשּל־מׁשה

האבֹות: ּבׁשני לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה, ּדדתֹו.(כ)מאֹות לוי יֹוכבד  ּבת אבּוהי אחת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
קהת: ְֲָאחֹות
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נח אח ֹות  לֹועּמינדב את ־ל ׁשֹון לֹו ו ּתלד א ּׁשה  ִַָָ�ֲ�ְַ��ְִ�ֵַָ�ֶ�ֶ
את ־אל ונדב  ּונסיב את ־איתמר :ועזראת ־אביה ּוא  ָָ�ְֲִֶ	ְֶֶָ�ְִֵֶָָָ

לי ּה. וילידת לאּתּו. ליּה ּדנחׁשֹון  אחתיּה עּמינדב . ּבת אליׁשבע  ית ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאהרן .

אביה ּוא  וית  נדב איתמר:.ית וית אלעזר א ּסירּוב כדית  קרח  ני  ְֲִָָָָ	ְְִֵֶָָָָָָ�	ִַַֹ�
מׁשאל ו א ּלה  ואביאסף ה ּקרּפקנה  ּובני חי :חת  ְְֶָ�ֲִַָָ�ָ�ְְִֵֶ�ְִֵַָֹ

ואביאסף  ואלקנה אּסיר  קרח:.קרח. זרעית ּבן־אל וכהא ּלין עזר  �ְֲִִֶַַַָָָָֹ	ֲִֵַָ�ְְֶַָֹ�ֶָ
מ  לקח ־לֹו לֹוּבאהרן ּפּוטיאל וּתלד ל נ ֹות  א ּׁשה  ֲַ�ַָֹ�ְִ�ִֵ��ְִ	ֵַָ�ֶ

ר א ּלה  את־ ּפינחס  הל א ׁשלֹו אבֹות  וּים י �ְִֶ�ָ�ֵֵֶָ�ֲ�ְִַ�ִ
ליּהחתם:ּפמׁשל  ּפּוטיאל מּבנת ליּה נסיב אהרן . ּבר ואלעזר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

רי ׁשי  אּלין. ּפינחס. ית ליּה וילידת לזרעיתהֹון :.לאּתּו. ליואי אבהת ְְִִִִֵֵֵֵֵַָָ	ְְֲֲֵֵַָָָָ

אמרכו אׁשר  ּומׁשה  אהרן להם י הּוא  הוה  �ֲַ�ֹֹ�ֲֶ�ֶַָ�ְָֹ�ָ	ֶ
את ־ יׂשּבהֹוציא ּו מצ ראני מארץ על־ל רים �ְִֵֶ�ְִֵָ�ֵֶ�ְִֶ�ִַַ

י ׂשראל אתם:צב  ּבני  ית אּפיקּו. להֹון . יי  ּדאמר ּומׁשה. אהרן .הּוא  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ	

N קוראים Nתיקון
,tu csb ,t uk sk,u vatk uk iuajb
jre hbcu rn,ht ,tu rzgkt ,t tuvhct
,jpan vkt ;xthctu vbektu rhxt
,ubcn uk jek irvt ic rzgktu hjrev
vkt xjbhp ,t uk sk,u vatk uk kthyup
irvt tuv o,jpank ohukv ,uct hatr
,t uthmuv ovk vuvh rnt rat vanu
o,tcm kg ohrmn .rtn ktrah hbc

N רש"יN
נח ׁשֹון.(כג) למדנּואח ֹות מּכאן ְְֲִַַָָ

לבדֹוק  צרי אּׁשה ְִִִֵַָָהּנֹוׂשא
ּפּוטיאל.(כה)ּבאחיה: מ ּבנֹות  ְְִִֵֶַָ

עגלים  ׁשּפּטם יתרֹו ְֲִִִִֶֶֶַָמּזרע
יֹוסף  ּומּזרע זרה. ֲִֵֶַַָָָלעבֹודה

ּביצרֹו: אהרן (כו)ׁשּפטּפט הּוא  ְְְֲִִֶֶַֹ
למעלה,ּומ ׁשה. ׁשהזּכרּו אּלּו ְְְֵֶֶַָָֹֻ

אהרן  הּוא לעמרם, יֹוכבד ְְְֲֶֶֶַַָָָֹׁשּילדה
ׁשּמקּדים  מקֹומֹות יׁש ְְִֵֶֶַֹּומׁשה.

ּכאחד: ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה צבאתם.אהרן על ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹ
אחת אֹות ּבמקֹום אלא ׁשאינּו על יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל מ)ּבצבאֹותם, כז חרּב(בראשית ועל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

,ּבחרּב ּכמֹו כו)תחיה, לג ּבחרּבכם:(יחזקאל ּכמֹו חרּבכם, על עמדּתם ְְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַ
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חיליהֹון : על ּדמצרים המ כזמארעא אל־ּפרּבד הם  עהרים ְִִֵֵֵַַַָ�ְְִֵַַ�ְֶַ�ֹ
את ־ל רים מל־מצ  מּמצ ני־יׂשּבהֹוציא  רים ראל  ְִֶֶ	ְִִַ�ְְִֵֶָ�ְִִֵ�ִָ

מׁשה  ּדמצרים.אהרן:והּוא  מל ּכא ּפרעה עם  ּדממ ּללין אּנּון. �ֹ�ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ�ִ

מּמצרים  י ׂשראל ּבני ית  ואהרן:.לאּפקא מׁשה י ֹום ּבהיוי כחהּוא ְְִִִֵֵַָָָָָ�ִ	ְְֲֶַַֹֹ�ְִ�
אל־מׁשה  יהוה  מצ ּבּדּבר  ּבי ֹומא רים :ארץ והוה. ִֶ�ְָֹ�ֶֹ�ְֶֶ�ְְֲִִֶַָָָ

יי  ּדמצרים:.ּדמּליל ּבארעא מׁשה  יהוהוי כט(שלישי)סעם ד ּבר  ְְֵַָ	ְְִִֶַָָֹ�ְִֵַַ�ְָֹ�
ּל אל־ּפראמ אל־מׁשה  ּדּבר  יהוה  אני מלר  עה  ֶֶֹ�ֵ�ֲִֹ�ְֹ�ַָ�ְֵֶַֹ�ֶ�ֶ

אלי :מצ  ּדבר  אני  ּכל ־ אׁשר  את עם רים  יי. ּומּליל ְִ	ִֵַ�ֲֶָ�ֲ�ִֵֹ�ְִֵֵֶַָ

ּדמצרים  מל ּכא ּפרעה עם מּליל. יי. אנא  למימר ּדאנא .מ ׁשה ּכל  ית ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�ִ	ֲַָָָ

עּמך: לפ אמ וּילממּליל מׁשה  אני ר  הן יהוה  ני ְִֵַַָ�ֶֹֹ�ְִֵֶ�ְֹ�ֵָ�ֲִ�
יׁשופתים ׂשערל  ּפראי אלי  מׁשה עה :מע ואמר ֲַ�ְָ	ְִַ�ְִֵַ�ֵ�ְֲֶַַַַֹֹ

ואיכדין  ממלל . י ּקיר  אנא הא יי . פרעה:.קדם  מּני  פ יקּביל  ְְְֲֳִֵֵַַַָָָָ	ְִִֵַַֹ

â

N קוראים Nתיקון
ohrmn lkn vgrp kt ohrcsnv ov
van tuv ohrmnn ktrah hbc ,t thmuvk
.rtc van kt vuvh rcs ouhc hvhu irvtu

ohrmnvuvh rcshu
lkn vgrp kt rcs vuvh hbt rntk van kt
rnthu lhkt rcs hbt rat kf ,t ohrmn
lhtu oh,pa krg hbt iv vuvh hbpk van

vgrp hkt gnah

N רש"יN
המד ּברים (כז) הם .וגו'הם ְְִֵֶַַ

ׁשּקּימּו: הם מׁשה ׁשּנצטּוּו הּוא  ְְִִֶֶֶֶַֹ
ּובצדקתם ואהרן. ּבׁשליחּותם הם ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

סֹוף: ועד ויהי (כח)מּתחּלה ְְְִִִַַָ
ּדּבר  למקרא .וגו'ּביֹום מחּבר ְְְְִִֶָָֻ
ה '.(כט)ׁשּל־אחריו: הּוא וידּבר  ְְֲֵֶַַַָ

למעלה  האמּור עצמֹו ְְְִַַַָָָהּדּבּור
יא) מל(פסוק ּפרעה אל דּבר ְֵֶֶֶַַֹֹּבא

ׁשהפסיק  מּתֹו אלא ְְִִִִִֵֶָָמצרים,
ּבֹו: להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי ה '.הענין ׁשליחּותי:אני  ּדברי ּולקּים לׁשלח אני ּכדאי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ה '.(ל) לפני מׁשה  למעלהוּיאמר  ׁשאמר האמירה יב)היא אלי,(פסוק ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

הדקדוק: המדברים.(כז)חלק ועל הם נח. המ"ם שתחת שוא המדברים, ז"ל אשר בן במחברת

נד המקרא ובשאר סומכים. אנו מהרי"ב)דקדוקו ואהרן.:(לשון משה בקצת הוא

בטפחא: הוא תיבת תיגאן
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אל ־ מ ׁשה אמ וּיאז יהוה אלהים נאה רר   ת ּתי ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ְֵֶ�ְִַ�ֱֹ�ִ
יהועה פרל  אחי למׁשה.ביא:ניה אהרן  יי  ואמר ְְַ�ְֲַֹ�ָֹ�ְִִֶ�ְְְֲִֶֶַַָֹ

לפרעה  רב ּדמּניתך מּתּורּגמנך :.חזי . יהי אחּוך  א ּתהבואהרן  ְְֲִִַַָָֹ	ְְְְֲֲֵַַָָָֹ�
אצ ּוּך ּכל־א ׁשר  את  אחיותדּבר דּברי אהרן  ְַ	ֵ�ֲֵֶָ�ֲַ�ְֲֶַָ�ָֹ�ִ�ְֵַ�

את ־ועהאל־ּפר מארני־יׂשּבׁשּלח אּתצֹו:ראל ְֶַ	ְִַֹ�ְְִֵֶָ�ְֵֵַַ

ּפרעה  עם  ימּליל אחּוך  ואהרן  ּדאפ ּקדּנך . ּכל  ית ּבני .ּתמּליל . ית וי ׁשּלח ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹ	ְִֵַַָ

מארעי ּה: אק גיׂשראל ּפרואני  את ־לב  עהׁשה  ֲִִֵֵֵַַָ�ְַ�ֵֶֶ�ְַ�ֹ
את ־ אתתי הרו מצ ּבאת ־מֹופתי וּביתי  רים:ארץ  ְְִִֵ�ֶַֹֹ�ְְֶ�ְֶַ�ְִִֶָ

אתותי  ית ואס ּגי  ּדפרעה. לּבא ית אקׁשי ּבארעא .ואנא מֹופתי  וית ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ	ְְְַַָָ

ּפרלא ־יׁשודּדמצרים : אלכם  את ־ידי ועה מע נת ּתי  ְִָ�ְְִִַֹ�ֲֵֶ�ְַ	ְִַָֹ�ֶָ�ִ

N קוראים Nתיקון
ohvkt lh,,b vtr van kt vuvh rnthu
v,t lthcb vhvh lhjt irvtu vgrpk
rcsh lhjt irvtu lumt rat kf ,t rcs,
hbtu umrtn ktrah hbc ,t jkau vgrp kt
,tu h,,t ,t h,hcrvu vgrp ck ,t vaet
vgrp ofkt gnah tku ohrmn .rtc h,pun
h,tcm ,t h,tmuvu ohrmnc hsh ,t h,,bu

N רש"יN
ׁשהפסיק  ּכיון ּכאן הּכתּוב ְְִִֵֶַָָָָָוׁשנה

ּכאדם ה  הּׁשּטה היא וּכ ענין, ְְְִִִַָָָָָָ
הראׁשֹונֹות: על נחזֹור ְִֵַַָָהאֹומר

לפרעה.(א)ז  אלהים ְְְֱִִַַֹֹנתּתי
ּבמּכֹות  לרּדֹותֹו ורֹודה ְְְֵֶַַׁשֹופט

נביא .ויּסּורין: ּכתרּגּומֹויהיה ְְְְְִִִִֶֶַ
נבּואה  לׁשֹון ּכל וכן ,ְְְְְְֵָָָָמּתּורּגמנ
ּדברי  לעם ּומׁשמיע הּמכריז ְְְִִִֵַַַַָָָָאדם

מּגזרת והּוא (ישעיה ּתֹוכחֹות, ְְִִַָ
יט) ׂשפתים,נז לא)ניב  י ּדׁשמּואל(משלי מהתנּבֹות  ויכל חכמה, יג)ינּוב י לֹו.(א' קֹוראין ּובלעז ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

תד ּבר.(ב):פרידיו"ר  אחיאּתה  ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל אחת ּפעם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פרעה: ּבאזני ויטעימּנּו אק ׁשה.(ג)ימליצּנּו לפני ואני וּגלּוי ּכנגּדי, והּתריס ׁשהרׁשיע מאחר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

למען  לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת זרה עבֹודה עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשאין
על  פּורענּות מביא הּוא ּברּו ׁשּל־הּקדֹוׁש מּדתֹו וכן ּגבּורֹותי. את אּתם ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהרּבֹות

ׁשּנאמר וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי זרה עבֹודה עֹובדי ו)האּמֹות ג נׁשּמּו(צפניה גֹוים הכרּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
וגו', ז)ּפּנֹותם הראׁשֹונֹות (שם מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר, ּתקחי אֹותי ּתיראי א אמרּתי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּפרעה: לב וּיחזק אלא ּפרעה, לב את ה' ויחּזק נאמר ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא



וארא ז שמות  מט 49

את ־צב אתהֹוצ ורים מצ ּב את ־עּמי י  בני ־אתי  ְְִ�ְִֵָ�ְִִֶֹ�ִֶַַ�ְֵ
מצ יׂש מארץ ּבׁשראל יקּביל דלים :ּגפטיםרים  ולא ְִֵָ�ֵֶ�ְִֶ	ְִִַָ�ְְְִִֵַָֹ

עּמי  ית חילי . ית ואּפיק ּבמצרים. ּגבּורתי  מחת ית ואּתין  ּפרעה. ְִִֵֵַַַָָ�ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹמּנכ ֹון 

ּדמצרים  מארעא י ׂשראל  רברבין:.ּבני  מצ והּבדינין רים ידעּו ְְִִֵֵֵַַָָ�ִ	ְְְְִִִַָ�ְִ�ִַ�
ּבנ יהוה  על־מצ ּכי ־אני  את ־ידי רים טתי ֲִִ�ְֹ	ְִִָֹ�ֶָ�ְִִַ�ִָ

את ־אתהֹוצ ו מ ּתֹוכם:ני־יׂשּבי ארי ראל מצראי ויּדעּון  ְִֵ�ְְִֵֶָ�ְְֲִִִֵֵֵָָ

מצרים  על ּגבּורתי  מחת ית ארים ּכד יי. י ׂשראל .אנא ּבני ית וא ּפיק  ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָ�ִ	ְְִֵֵֵַָָ

מׁשה ומּביניה ֹון : יהוהווּיעׂש צ ּוה ּכא ׁשר  אהרן ִֵֵַַ�ַֹ�ְֲֶַ�ֲַֹ�ִֶָ�ְָֹ�
ע ׂשּו: ּכן יי אתם ּדפּקיד  ּכמא ואהרן. מׁשה ּכן .ועבד יתה ֹון  ֹ�ֵָ�ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹ	ְֵָ

ׁשנה זעבדּו: ּבן ־ׁשמנים ּבן ־ׁשלׁשוּומׁשה  אהרן  ֲֶַֹ�ְִֶֹ�ָ	ְַָ�ֲ	ֶָֹ�ֹ
ׁשנה ּוׁש אל־ּפרּבד ּבמנים  ׁשנין .עה :רם ּתמנן  ּבר  ּומׁשה ְֹ�ִָ�ְְַָ�ְְְִֶֶַַַָָֹֹ

ׁשנין  ּותלת ּתמנן  ּבר ּפרעה:.ואהרן . עם פ ּבמּללּותהֹון ְְְֲִַַַָָֹ	ְְִַַָֹ

P בספרי שני
אל־מׁשהאמ וּיח(רביעי)Pתימן  יהוה  אל־ור  ַ�ְֶֹֹ	ֶֶָֹ�ְֶ
ל  יי ר :אמ אהרן  למימר:.ואמר ּולאהרן  דּברי ּכי טלמׁשה ֲַ�ְֲֵַַָֹֹ	ְְֲִֵֶַַֹֹ�ְַ�ֵ

á²
ã

N קוראים Nתיקון
ohypac ohrmn .rtn ktrah hbc hng ,t
,t h,ybc vuvh hbt hf ohrmn ugshu ohksd
ktrah hbc ,t h,tmuvu ohrmn kg hsh
vum ratf irvtu van aghu ofu,n
vba ohbna ic vanu uag if o,t vuvh
kt orcsc vba ohbnau aka ic irvtu

vgrp
hf rntk irvt ktu van kt vuvh rnthu
,pun ofk ub, rntk vgrp ofkt rcsh

N רש"יN
ידי.(ה) להּכֹות את מּמׁש יד ְִֶַַָָָ

ֶָּבהם:



וארא ז שמות  50נ 

ּפר ל אלכם מֹופתּתראמ עה לכם  ּתאמרונּו ֲֵֶ�ְַֹ�ֵ	ְֹ�ָ�ֶ�ְְֵַָָ�
את ־ מ  קח לפ ה ׁשוּטאל־אהרן  הי י עהני־פרל ֲֶַ�ַֹ�ְֶַ�ְְֵַ�ְְִֵַ�ְִֹ�

ותימר ת ּנין :ל  אתא . לכ ֹון  הבּו למימר. ּפרעה עּמכ ֹון  ימּליל  ארי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

חּוטרך ית סב לתּנינא:.לאהרן . יהי  ּפרעה  קדם מׁשהיּורמי וּיבא  ְֲַַָָֹ	ְְֳִִֵַַַָָָֹ�ֶֹֹ�
אל־ּפרו יהוהאהרן  צ ּוה  ּכא ׁשר ו ּיעׂשּו־ כן  עה  ְֲַֹ�ְֶַ	ֲַַֹ	ֲֵַ�ִֶָ�ְֹ�ָ

לפ וּיׁש את ־ מ ּטה ּו אהרן  פרל ני לפ ועה ני  ְַַ�ֲֵַ�ֶַֹ�ְִֵֵ�ְַ�ְְִֵֹ�
וי  כן .ת ּנין:ל הי עבדיו  ועבדּו ּפרעה. לות ואהרן מׁשה ועל ֲָ�ְִַָ�ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ּפרעה  קדם חּוטרי ּה. ית אהרן ּורמא  יי. ּדפּקיד והוה .ּכמא עב ּדֹוהי ּוקדם  ְְְֲֳֵֵַַַָָָָָֹֹ	ֲִַַָָ

ּגם־ּפרוּיק יאלתּנינא: לחכמים רא  פים ּׁשלמכ ועה  ְְִִַַָָ�ְַַ	ֲַָֹ�ְְְִַַ�ִ
חר גם ־ הם מצ ו ּיעׂשּו ּכן:ּבריםטּמי  להטיהם ֲַַ�ַ�ְֵֵַֻ�ְִַ�ְֲִֵַ�ֵֶ

מצרים  חר ׁשי אּנּון . אף ועבדּו ּולחרׁשּיא . לחּכימּיא ּפרעה. אף .ּוקרא ְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�ִ	

ּכן : וּיהוּיׁשיבּבלחׁשיהֹון  מּטהּו איׁש תּנינם ל י ּוליכּו ְְֲֵֵַַַ�ִ�ִ�ַ	ְִֵַ�ְִַ�ִ
את־ מּטתם:וּיב  מּטה ־אהרן  והו ֹולע חּוטרי ּה. ּגבר ּורמֹו ְִַַ�ֲֵַַ�ְֲֵֶַַַָֹֹ

חּוטריהֹון:.לת ּנינין  ית ּדאהרן חּוטרא ּפריגּובלע לב עהוּיחזק ְִִַ	ְֱֲֵֶַַַַָָֹ�ֵ�ְַ	ֹ

N קוראים Nתיקון
hbpk lkavu lyn ,t je irvt kt ,rntu
vgrp kt irvtu van tchu ihb,k hvh vgrp
,t irvt lkahu vuvh vum ratf if uaghu
ihb,k hvhu uhscg hbpku vgrp hbpk uvyn
uaghu ohpafnku ohnfjk vgrp od trehu
ufhkahu if ovhyvkc ohrmn hnyrj ov od
irvt vyn gkchu obhb,k uhvhu uvyn aht
ovkt gna tku vgrp ck ezjhu o,yn ,t

N רש"יN
ׁשּיׁשמֹופת.(ט) להֹודיע אֹות, ְִֵֵֶַ

אתכם: ׁשּׁשֹולח ּבמי לתּנין.צֹור ְְְִִֵֶֶֶֶַַ
ּבלחׁשיהֹון ּבלהטיהם.(יא)נחׁש: ְְֲֲֵֵֶַַָָ

ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ְְְְִִֵֵַָואין
לֹו כב)לדּמֹות ג להט (בראשית ְַַַ

ׁשהיא  ּדֹומה הּמתהּפכת, ְְִִֶֶֶֶַַַָהחרב
לחׁש: ידי על ְְִֵֶֶַַַַמתהּפכת

אהרן.(יב) מּטה מאחר ו ּיבלע ְֲִֵֵַַַַַַֹ
ּכּלן: את ּבלע מּטה ונעׂשה ְֲֶֶֶַַַַָָָָֻׁשחזר
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יהוה :ו ּדּבר  ּכא ׁשר  אלהם  ׁשמע לּבא לא  ואּתּקף  ְ�ָֹ�ֲֵַ�ֲֶַ�ִֶֶ�ְְִִַַָָֹ

מּנהֹון  קּביל ולא  יי :.ּדפרעה . ּדמּליל  בספרי שלישי Pסּכמא
Pתימן  ְְְִֵַַָֹ	ְְְֵַָָ

ּפראמ וּייד לב ּכבד אל־מׁשה יהוה  מאןר  עה  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶָ�ֵֵ�ְַ�ֵֹ�ֵ
העם:ל  ּדפרעה ׁשּלח  לּבא אתי ּקר  למׁשה . יי  לׁשּלחא .ואמר  סריב  ְַַ�ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹ	ְֵַָָָ

ה ּמי אל־ּפרלטועּמא: יצא ה ּנה  ּבּבקר  מהעה  ֵַָ�ְֶַ�ַֹ�ִֵֶֹ�ֵֹ�ַ	ְַָ
לק נּצב ו הי אתרּת על ־ ׂשפת  א ׁשר־וארֹו ה ּמּטה  ְְִַָ�ְִָ�ְַַ�ְַ�ְֶַַֹ�ֲֶ

ּתּקח ל ּפנה הא יד:ּבנח ׁש ּבצפרא. ּפרעה לות איזיל ְֶַ�ְָ�ִַָ�ְְְִֵֶַַָָָָֹ

וחּוטרא  נהרא . ּכיף על  לקּדמּותי ּה ותתעּתד למּיא. ּדאתהפיך.נפיק  ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ	ְֲִִ

ּבידך : ּתּסב אלהי אמרוטזלחויא יהוה  אליו  ּת ְְְִִִַַָָָָ�ֵ�ְָֹ�ֱֵָֹ�
ל ׁשרים העב  אלי את ־עּמי אמ לחני  ׁשּלח  ר  ְִִָ�ְַָ�ִֵ�ֶ�ֵ	ַַֹ�ֶַ	ִ

ּבּמד יעב ו לא ־ׁשמע וּברדני  עד ־ ּכה :ה ּנה  ותימר ּת ְְַַ�ְִִַֻ�ְִֵָ�ָֹ�ְְֵַַַָֹ

â²

N קוראים Nתיקון
vuvh rcs ratfvuvh rnthu

ogv jkak itn vgrp ck scf van kt
,cmbu vnhnv tmh vbv recc vgrp kt lk
lpvb rat vynvu rthv ,pa kg u,trek

ajbkhvkt vuvh uhkt ,rntu lshc je,
hng ,t jka rntk lhkt hbjka ohrcgv
vf vf sg ,gna tk vbvu rcsnc hbscghu

N רש"יN
ולא ּכבד.(יד) יּקיר, ּתרּגּומֹו ְְִֵַַָֹ

ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְִִֵֵַַָָאתיּקר,
יח)ּכמֹו יח מּמ(שמות כבד ּכי ְְִִֵָ

ה ּמימה.(טו)הּדבר: יצא  ה ּנה  ְִֵֵַַַָָָֹ
אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה ְְֱִֶֶַַָָָָלנקביו,
לנקביו  צרי ׁשאינּו ְְְִִֵֵָָָואֹומר
ׁשם  ועֹוׂשה לּנילֹוס ויֹוצא ְְְִִֵֶַַָּומׁשּכים

ּכה.(טז)צרכיו: הּנה עד  עד ְֵַַָָָֹ
ּבכה, ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות, מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ד)ּומדרׁשֹו הּלילה:(יא ּכחצֹות ה' אמר ּכה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

הדקדוק: פרעה.(יד)חלק לב אתיקר כבד גורסין יש ובדפוסים אתיקר, ישנות בנוסחאות התרגום

אונקלוס  תרגום אל רש"י כוונת אין ובאמת רש"י, ע"פ כן שהגיהו ובודאי יקיר. וי"ג

ברא"ם  ויעויין אונקלוס. תרגום על לחלוק כיון נמי הכי ואין כן. שפירושו ר"ל רק

עבדינן  ועכ"ז שם שהוא זקן כמו עבר פועל מניה עבדינן מ"מ שם, הוא שכבד ֵֵדאע"פ
ע"ש: יצחק זקן כי ויהי  כמו פעולה, מניה
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קדמי  ויפלחּון עּמי. ית ׁשּלח למימר. לותך ׁשלחני  ּדיה ּודאי אלהא יי . ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָלי ּה.

ּכען :.ּבמד ּברא  עד קּבילּתא  לא  אמריזוהא אתזּבהוה י ּכה  ְְַָ	ְְֵַַַָָָ�ַָֹ�ְֹ	ְָ�ֹ
מּכה אנכי  ה ּנה  יהוה אני  ּכי ּבּמּטה|ּתדע ֵ	ַ�ֲִִ�ְֹ�ִָ�ֵָֹ�ִֶַ�ֶַַ�

ּבי ּבא ׁשר־ א ׁשר על־ה ּמים לדם:נהפ וארידי  כ ּו ְֲֶָ�ִַַַ�ֲִֶ�ְַ�ְְֶֶֹ�ְָ
ּדבידי . ּבחּוטרא מחי  אנא. הא יי. אנא ארי  תּדע. ּבדא יי. אמר ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכדנן

מּיא  לדמא:.על  ויתהפכּון אׁשר ־ּבי ויחּדבנהרא ארהּדגה ַַָ	ְְִִִַַַָָָָ�ְֲֶַ�ֹ
הי  ּובא ׁש מצ נל וארּתמּות  לׁשאּו מים רים ּתֹות ָ�ַָ�ְַ�ְְִֹ�ְִ	ְִִַ��ִַ

מצראי אר:מן־הי  וילאֹון  נהרא. ויסרי  ימּותּון ּדבנהרא . .ונ ּוני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ	

נהרא: מן  מּיא  אל־מׁשהאמ וּייטסלמׁשּתי  יהוה  ר  ְִִֵַַַָָ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֶ
מ  קח  אל ־ אהרן ּונּטאמר   על־מימי טה ־יד ֱ�ֲֶַֹ ַֹ�ְַ�ְְֵָ�ֵַ�ֵ

על־נהרתם מצ  מיהם על־אגועל ־ יאריהם |רים ְִ�ֲִַַַָֹ�ְֵֶַֹ�ְְֵַַ�ֶ
ּכל־מק ו מימיהם על  דם וי ּו־דם יהווה  היה ְַ�ְִֵָ�ֵֵ�ְְִֶ�ְָָ�ָָ�

N קוראים Nתיקון
hfbt vbv vuvh hbt hf gs, ,tzc vuvh rnt
rat ohnv kg hshc rat vync vfn
,un, rthc rat vdsvu osk ufpvbu rthc
in ohn ,u,ak ohrmn utkbu rthv atcu

rthvvan kt vuvh rnthu
hnhn kg lsh vybu lyn je irvt kt rnt
ovhndt kgu ovhrth kg o,rvb kg ohrmn
os vhvu os uhvhu ovhnhn vuen kf kgu

N רש"יN
לדם.(יז) ׁשאין ונהפכּו לפי ְְְְְִֵֶֶָ

ונילֹוס  ּבמצרים, יֹורדים ְְְְְִִִִִַָּגׁשמים
ּומצרים  הארץ, את ּומׁשקה ְְִִֶֶֶֶַַָָעֹולה
את  הלקה לפיּכ לּנילֹוס, ְְְִִִִֶַָָעֹובדים
אֹותם: הלקה ּכ ואחר ְְְִִַַָָָָָיראתם

מצרים.(יח) לבּקש ונלא ּו ְְְְִִִֶַַ
ראּוין  ׁשּיהיּו היאֹור למי ְְְְְִִֵֶַָרפּואה

אהרן.(יט)לׁשּתֹות: אל  אמר  ְֱֲִֶַֹֹ
מׁשה  על היאֹור ׁשהּגין ְְִִִֶֶַַֹלפי

אהרן: ידי על ולקה ּבּצפרּדעים, ולא ּבּדם  לא ידֹו על לקה לא לפיּכ לתֹוכֹו, נהרתם.ּכׁשּנׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלנּו: נהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות מּׂשפת יאריהם.הם אדם ּבידי העׂשּויֹות נּגרים ּברכֹות, הם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ונ  לּׂשד ֹות, ה ּׂשדֹות:הּנהר ּומׁשקה היאֹורים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו קבּוצת אגמיהם.ילֹוס ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אחד, ּבמקֹום עֹומדין אלא מֹוׁשכין, ואינן נ ֹובעין ׁשאינן אישטנ"ק מים לֹו :וקֹורין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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מצ ּב ּובאבנים :כל־ארץ ּובעצים למׁשה.רים יי ואמר ְֶָ�ְִֶ	ִֵַָ�ְְֲֲִִֶַַָָָֹ

על  נהריהֹון  על ּדמצראי . מּיא על  ידך וארים ח ּוטרך  סב לאהרן . ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹאימר

ויהי  ּדמא . ויה ֹון  מימיה ֹון  ּכני ׁשת ּבית ּכל ועל. אגמיהֹון . ועל  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָארּתיהֹון

ּדמצרים  ארעא ּבכל אבנא:.ּדמא ּובמני  אעא וּיעׂשּו־כןכּובמני ְְְִַַָָָ�ִ	ֲֵֵֵַַַָָָָָ�
ּכא ׁשרומׁשה  ּבּמּטה|אהרן  ו ּירם יהוה  צ ּוה ֹ�ְֲֶַ�ֲֶַֹ�ִָ�ְֹ�ַָָ�ֶֶַַ�

ּבי  א ׁשר  את ־ הּמים  פרל ארו ּי ּול עיני  עיני עה  ַ�ֶַַ�ִַ�ֲֶ�ְַ	ְֵֵֹ�ְַ	ְֵֹ�ֵ
אׁשר ־ּבי  ּכל ־ ה ּמים וּיהפכּו ועבדּודם:ל ארעבדיו  ֲָ�ְֵַָָ�ַַָ�ְֲִֶַ�ְֲַַָֹ

ּדבנהרא. מּיא ית  ּומחא  ּבחּוטרא וארים יי. ּדפּקיד ּכמא ואהרן. מׁשה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹכן 

ואתהפיכּו עבּדֹוהי . ּולעיני  פרעה. לדמא:.לעיני  ּדבנהרא מּיא ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵַַֹ	ִִַַָָָָ

אׁשר ־ּבי וכא וּיב ה ּדגה  מתה  הי אר  לא ־ואראׁש ְַָ�ְֲֶַָ�ֹ�ֵָ�ְִַַ�ְַ	ְֹֹ
מצ  לׁשיכלּו מן־הי רים  מים  וי ּתֹות  ה ּדם אר הי  ְָ�ְִ	ְִִַ��ְִִַַ�ְִַֹ�ַ�ָ

מצ ּב יכילּורים:כל־ארץ  ולא נהרא. ּוסרי  מית ּו ּדבנהרא ונ ּוני ְֶָ�ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

נהרא  מן מּיא למ ׁשּתי ּדמצרים:.מצראי . ארעא ּבכל ּדמא והוה ְִִִֵֵַַָָָ	ְְְֲִַַָָָָָ�ִ

חרכב מצ וּיעׂשּו־כן לב־ּברים טּמי וּיחזק לטיהם ֲֵַַ�ְֵַֻ�ְִ�ְִֵַָ�ֱֶֶַַ�ֵ
N קוראים Nתיקון

if uaghu ohbctcu ohmgcu ohrmn .rt kfc
vync orhu vuvh vum ratf irvtu van
hbhgku vgrp hbhgk rthc rat ohnv ,t lhu
osk rthc rat ohnv kf ufpvhu uhscg
tku rthv atchu v,n rthc rat vdsvu
osv hvhu rthv in ohn ,u,ak ohrmn ukfh
ohrmn hnyrj if uaghu ohrmn .rt kfc
ovkt gna tku vgrp ck ezjhu ovhykc

N רש"יN
מצרים. ארץ  אף ּבכל  ְְִִֶֶַַָ

ּובאמּבטאֹות  ְְְְְֲֶַָָּבמרחצאֹות
ּובאבנים.ׁשּבּבּתים: ּובעצים  ֲִִִֵֶַָָָָ

אבן: ּובכלי עץ ׁשּבכלי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַמים
ׁשאֹומרין ּבלטיהם.(כב) לחׁש ְְִֵֶֶַַָ

ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבלט ְְְִִֵַָאֹותֹו
ׁשדים, מעׂשה ּבלטיהם ְְֲִֵֵֵֶַָָאמרּו

ּכׁשפים: מעׂשה וּיחזק ּבלהטיהם ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָ
ּפרעה. ידי לב על לֹומר ְְֵֵַַַֹ

מביאין  אּתם אף ּתבן, ׁשּכּלּה עיר לעפריים, מכניסין אּתם ּתבן ּכן, עֹוׂשים אּתם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמכׁשפּות
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יהוה :ועהּפר ּדּבר ּכאׁשר  אלהם ועבדּולא־ ׁשמע  ְַֹ�ְַָֹ�ֲֵ	ֲֶַ�ִֶֶ�ְֲַַָֹ

מּנהֹון  קּביל ולא ּדפרעה  לּבא ואּתּקף  ּבלחׁשיהֹון. מצרים חרׁשי  ּכמא .כן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ	ְָ

יי: ּפרכגּדמּליל אל־ּבית ֹווּיפן  ו ּיבא  לא־ ׁשתועה  ְְִֵַַָ�ְֶַ	ַָֹ�ֵֶֹ�ְָֹ�
ּגם־לז לביתיּה:אתל ּבֹו ועל פרעה . אף .ואתּפני  לּבי ּה ׁשּוי  ולא ִ�ְְְְִִֵֵַַָָֹֹ	ְִִֵַַָ

כל־מצ ּפוּיחכדלדא: הי סרים רּו מים ביבת  אר  ְְְַַָ�ְִַָ�ְִִ�ְַֹ�ַֹ�ִ
לׁשלׁש יכלּו לא  ּכי  הי ּתֹות מּמימי ּווחפר אר:ּתת  ְִ�ִ��ְָֹ�ְִ	ִֵֹ�ְֲֵַַַֹ

למׁשּתי  יכילּו לא ארי למׁשּתי . מּיא  נהרא סחרנ ּות מצראי . מ ּמּיא .כל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ	ִַָ

ׁשב כהּדבנהרא: ה ּכֹות ־יהוהו ּיּמלא  אחרי ימים עת  ִִַַָָ�ְִֵַ�ָ�ֲִֵַ�ְַֹ�ָ
יֹומין אר :את ־הי  ׁשבעא  נהרא:.ּוׁשלימּו ית  יי  ּדמחא פ ּבתר ְִִִֶַָֹ	ְִַַָָָָָ

P בספרי רביעי
אל־אמ וּיכוPתימן  ּבא  אל ־ מׁשה יהוה  ר  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶ�ֶֹ

את ־אמרועה ּפר ׁשּלח  יהוה  אמר  ּכה אליו  ּת ְַ�ְְַָָֹ�ֵ�ָ�ַָֹ�ְֹ	ַַָ�ֶ
ּכדנן דני :יעב ועּמי  לי ּה. ותימר ּפרעה. לות עֹול למׁשה . יי  ואמר  ַ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֻ

יי  קדמי :.אמר ויפלח ּון  עּמי  ית א ּתהוכזׁשּלח אם־מאן ְֲַָ	ְְְֳִִִֵַַַָָָָ�ַ�ָ

ã²

N קוראים Nתיקון
u,hc kt tchu vgrp iphu vuvh rcs ratf
ohrmn kf urpjhu ,tzk od uck ,a tku
,,ak ukfh tk hf ,u,ak ohn rthv ,chcx
,ufv hrjt ohnh ,gca tknhu rthv hnhnn

rthv ,t vuvh
kt vuvh rnthu,rntu vgrp kt tc van

otu hbscghu hng ,t jka vuvh rnt vf uhkt
lkucd kf ,t ;db hfbt vbv jkak v,t itn

N רש"יN
ׁשּכּלּה למצרים ְְְְִִֶַַָֻמכׁשפּות

לזאת.(כג)ּכׁשפים: למֹופת ּגם ְְִֵַָָֹ
לזה  ולא לתּנין ׁשּנהּפ ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹהּמּטה,

ׁשבעת וּיּמלא.(כה)ׁשּל־ּדם: מנין ְְִִִֵֶַַַַָָ
לקדמּותֹו, היאֹור ׁשב ׁשּלא ְְְִֶַַָָֹימים,
רביע  מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשהיתה
מעיד  היה חלקים ּוׁשלׁשה ְֲִִֵֶָָָָֹֹחדׁש

ּבהם: מאן (כז)ּומּתרה ואם  ְְִֵֶֶַָָ
ּכמֹואּתה. מאן אּתה. סרּבן ואם ְְְִֵַַַָָָָ

ּכמֹו הּמפעל, ׁשם על האדם ּכּנה אלא מסרב, יב)ממאן, טז יא)ׁשלו,(איוב מח (מלכים ט,וׁשק (ירמיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ
מג) כ וזעף:א' ְֵָָסר
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אתל  נגף  אנכי ה ּנה  בּולּג־ ּכל־ׁשּלח  ְַ�ִֵֵַ�ָֹ�ִֹ�ְְֵֶָ�
מחי עים:ּדּבצפר אנא. הא לׁשּלחא . אּת מסריב ּכל .ואם ית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ	ָָ

ּבעּורּדענּיא: הי וכחּתחּומך  צפרׁשרץ עלּוועים ּדאר  ְְְְַַָָָָ�ְַֹ�ְְְִַ�ְָ�
מׁשּבּובא ּו ּובחדר  ביתוּכב על־מּטת ָ�ְֵ	ֲֶַַ�ְְִָ�ְִַָ�ֶ

ּוב ּוב  עבדי ּוב בית  ּוב עּמ מׁשת ּנּורי: אר ֹותי ְֵ�ֲָ�ֶ�ְַ	ְֶַ�ְְֲִֶֶ
ו  וי ּסקּון ע ּור ּדענ ּיא. נהרא ועל וירּבי מׁשּכבך  ּבית ּובאּדר ֹון  ּבביתך. ייעלּון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּובעּמך עב ּדך  ּובבית  ּובאצותך :.ערסתך . כהּוב כטּובתּנּורך  ֵַַַָָָָ	ְְַָָָָָ�
ּוב ּמע ּוב  הצפר יעל ּו ּובעּמךעים:ּדכל־עבדי ּובך ְְַ�ְֲָָ�ֲֶַ�ְְְִַַַָָ

עבּדך עּור ּדענ ּיא:.ּובכל אל־מׁשהאמ וּיאח י ּסקּון  יהוה  ר ַָָ	ְְִַַָָ�ְֶָֹֹ�ֶֶֹ�
אל־אהרן את ־יד נאמר על ־ הּבטה הרתּנמּט ֱ�ֲֶַֹ�ְֵֹ�ְֶָ�ְַ	ֶַ�ְַָ	ֹ

את ־ועל־האגּמים וארים על־הי  העל  ְַַֹ�ְֲִַַָ�ְִַ�ֶַ
מצ ּדהצפר על־ארץ  אימר רים:עים למׁשה . יי  ואמר  ְְְַַ�ִֶַ�ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

אגמּיא  ועל אר ּתּיא  על נהרּיא. על ּבחּוטרך. ידך ית ארים  .לאהרן . ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ	

ּדמצרים: ארעא על ע ּור ּדענ ּיא ית את ־בואּסיק אהרן וּיט ְְְִֵַַַַָָָָָ�ִֵַ�ֲַֹ�ֶ
N קוראים Nתיקון

utcu ukgu ohgsrpm rthv .rau ohgsrpmc
,hccu l,yn kgu lcfan rsjcu l,hcc
vfcu lh,urtancu lhrub,cu lngcu lhscg
rnthu ohgsrpmv ukgh lhscg kfcu lngcu
lsh ,t vyb irvt kt rnt van kt vuvh
kgvu ohndtv kgu ohrthv kg ,rvbv kg lync
,t irvt yhu ohrmn .rt kg ohgsrpmv ,t

N רש"יN
. ּגבּול ּכל את ּכל נגף  וכן מּכה, ְְְֵֵֶֶַָָֹ

אלא  מיתה לׁשֹון אינּו מּגפה ְְִֵֵֵַָָָלׁשֹון
וכן מּכה, כב)לׁשֹון כא ונגפּו(שמות ְְְְֵַָָ

וכן  מיתה. לׁשֹון אינּו הרה, ְְִִֵֵָָָָאּׁשה
טז) יג יתנּגפּו(ירמיה ְְְִֶֶַּובטרם

יב)רגליכם, צא ּתּגֹוף (תהלים ּפן ְִֵֶֶַ
,רגל יד)ּבאבן ח ּולאבן (ישעיה ְְֶֶֶֶֶַָ

היאֹור:ועל ּו.(כח)נגף: מן ְְִֶֶַָ
. ּתחּלהּבבית ּבעצה התחיל הּוא .עבדי ּבבּתי ּכ ט)ואחר א ּומּמּנּו(שמות עּמֹו, אל וּיאמר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות: ּובעּמ.(כט)התחילה מעיה ּובכה ּומקרקרין:ּבתֹו נכנסין ם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
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מצ  מימי על הידֹו וּתעל ופרּצרים כסּתּדע ָ	�ֵֵַ�ְִ�ִַָ�ַַ�ְְַַ	ְֵַַ�ַ
מצ  ּדמצראי .רים:את ־ארץ  מּיא על  ידיּה. ית אהרן וארים ֶֶ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

עּור ּדענ ּיא  ּדמצרים:.ּוסליקּו ארעא ית וּיעׂשּו־כןגוחפֹו ְִַָָ	ְֲִַַָָָ�ֲִֵַַ�
את ־ הצפרּבטּמיםחרה וּיעל ּו על־ּדלטיהם עים ְַַֻ�ְִֵָ�ֲֶַַ�ְְְֶַַ�ִַ

מצ  ּבלחׁשיהֹון רים :ארץ חרׁשּיא כן עּור ּדענ ּיא .ועבדּו ית ואּסיקּו ֶ�ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ	ְְִַַָָָ

ּדמצרים: ארעא פרוּיק דעל  ּול ל עה רא  אהרןמׁשה  ְִַַָָ�ְִִַ�ְַָ�ְֶֹֹ�ְֲַ�ֹ
הע אמ וּי אל־יהוה ר  הצפרוּתירּו עים ּדיסר ַ�ֶֹ�ְִַ�ְֶֹ	ְֵָָ�ְְְַַ	ִ

וא ׁש ּומעּמי את ־העם ּלמּמּני  ליהוה :ּביזוחה ח ּו ִ�ִֵֶַ�ְֲִַַָ�ֶָ	ְְְִָ�ַָֹ
מּני  ע ּורּדענּיא. ויעּדי  יי . קדם צּלֹו ואמר  ּולאהרן . למׁשה פרעה ְְְְֲֲֳִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּוקרא

עּמא  ית ואׁשּלח יי:.ּומע ּמי. קדם מׁשהאמ וּיהוידּבחּון  ר  ֲִֵַַַַַָָ	ְְֳִַַָָ�ֶֶֹֹ�
התפרל  עלי עה  ל ּתיראע |מתי ל ּפאר ְְַֹ�ְִֵָ�ַָ�ְַָ�ְִַ�ְ�

N קוראים Nתיקון
,t xf,u gsrpmv kg,u ohrmn hnhn kg ush
ovhykc ohnyrjv if uaghu ohrmn .rt
trehu ohrmn .rt kg ohgsrpmv ,t ukghu
vuvh kt urh,gv rnthu irvtku vank vgrp
,t vjkatu hngnu hbnn ohgsrpmv rxhu
vgrpk van rnthu vuvhk ujczhu ogv
lngku lhscgku lk rh,gt h,nk hkg rtp,v

N רש"יN
הּצפר ּדע .(ב)ח  צפרּדע וּתעל ְְְְֵֵַַַַַַַַ

והיא  אֹותּה מּכין והיּו היתה ְְְִִַַַָָָָאחת
זהּו נחילים נחילים ְְִִִִֶֶֶַמּתזת
ׁשרּוץ  לֹומר יׁש ּופּׁשּוטֹו ְִִֵֵַָמדרׁשֹו.
יחידּות. לׁשֹון קֹורא ְְְְְִִֶַַהּצפרּדעים

יד)וכן הרחיׁשה (להלן הּכּנם, וּתהי ְְְִִִֵַַָָָ
בלעז  ואף פדולייר"א ,ְַ

הּצפרּדע גרינוילייר"א וּתעל ְְֵַַַַַַ
צפרּדעים]:בלעז עלי.(ה)[רחיׁשת טו)ּכמֹוהתּפאר  י ּבֹו,(ישעיה החצב על הּגרזן היתּפאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מּמ ּגדֹול אני לֹומר בלעז מׁשּתּבח להתחּכם ונט"ר הׁשּתּבח עלי, התּפאר וכן [להתּפאר]. ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹותֹו: אּוכל ׁשּלא ולֹומר ּגדֹול ּדבר ל .ולׁשאֹול אעּתיר הּיֹום למתי ל אעּתיר אׁשר את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אּלּו לי. ׁשּתקּבע למֹועד ּדברי אׁשלים אם ותראה ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
אתּפּלל  היֹום אני מׁשמע למתי ׁשּנאמר עכׁשיו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָנאמר
העּתירּו, אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמֹור לי, ׁשּתקּבע לזמן הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעלי
וכאׁשר  הּוא, ּפלל הרּבֹות עתר לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר נאמר ולא ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהעּתרּתי,
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ּול ו להכ ּמע לעבדי הצפר מ ּדרית  ּמעים ְֲַָ�ֶ�ְְַ	ְְִַ�ְְְַַ	ְִִ�
ּבי  רק   ּתּׁשארּומ ּבּתי לפרעה נה :אר מׁשה ואמר ִָ�ֶַ�ְַ�ְְֲִֶַַַַָָֹֹֹ

ועל  עבּדך ועל עלך. אצּלי לא ּמּתי זמן . לך  הב ּגב ּורא לך  ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָׁשאל

ּומּבּתך מּנך עּור ּדענ ּיא . לׁשיצאה ּדבנהרא.עּמך. יׁשּתאר ּון :לחֹוד ְְִִֵַַָָָָָָָָ	ְְִִַַָ

וּיל ראמ וּיו ּכד אמ מחר ּכי ־ל בר ר  ּתדע מען ַ�ְֶָֹ�ַָ�ֶֹ�ְִָ�ְ	ְַ�ֵַ	ִַ
אלהינ ּו: ּכיהוה  ּבדיל אין ּכפתגמך . ואמר  למחר . ואמר  ֵ�ַֹ�ְְֱֲֲִִִֵַַַַַָָָֹ

אלהנא:.ּדתּדע  ּכיי לית הצפרוז(חמישי)ארי  עים ּדסרּו ְִַ	ֱֲֵֵַַָָ�ְָָ�ְְְַַ�ִ
ּבי ּממ  רק ּומעּמ  ּומעבדי ּומּבּתי אר ְִ�ִָ	ֲֵֶָ�ֵֶַ�ֶַ�ְַ�ֹ

ּומעּמךנה :ּתּׁשאר ּומעבּדך ּומּבּתך . מּנך  ע ּור ּדענ ּיא. לח ֹוד .ויע ּדֹון ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ	ְ

יׁשּתארּון : מׁשה חּדבנהרא ּפרווּיצא  מעם עהאהרן  ְִִֵֵַַַָ�ֶֹ�ְֲַ�ִֵֹ�ְַ�ֹ
על־וּיצ  אל ־ יהוה  מ ׁשה  הצפרּדעק עים ּדבר  ְִַַ�ֶֹ�ְֶֹ	ְַַָ�ְְְַַ�ִ

מ ׁשעה :פרל א ׁשר־ ׂשם  וצּלי  ּפרעה. מ ּלות ואהרן  מׁשה. ה ּונפק ֲֶָ�ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹ

יי  לפרעה:.קדם  ּדׁשּוי ע ּורּדענּיא עיסק ּכד י וּיעׂשטעל ברהוה  ְֳָָ	ְְְִֵַַַַַַַָָֹ�ְַֹ�ְִַָ�
הצפר ו ּימת ּו מן־ החצרתּדמׁשה  מן־ה ּבּתים עים ֹ�ֶַָ�ֻ�ְְְַַ	ִִִַָ�ֲִֵַ�ֹ

ä

N קוראים Nתיקון
rthc er lh,cnu lnn ohgsrpmv ,hrfvk
ignk lrcsf rnthu rjnk rnthu vbrta,
ohgsrpmv urxu ubhvkt vuvhf iht hf gs,
rthc er lngnu lhscgnu lh,cnu lnn
vgrp ogn irvtu van tmhu vbrta,
ohgsrpmv rcs kg vuvh kt van egmhu
van rcsf vuvh aghu vgrpk oa rat
,rmjv in oh,cv in ohgsrpmv u,nhu

N רש"יN
לׁשֹון  והרּביתי ארּבה, הרּבּו, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָיאמר
אעּתיר, יאמר, ּכ ְְִִֵֵַַָָמפעיל,
ואב  ּדברים, והעּתרּתי ְְְְְְִִִֶַַָָהעּתירּו,
ּדבריכם  עלי והעּתרּתם ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻלכּלם

יג) לה הרּביתם:(יחזקאל ,ְִִֶ
ל (ו) הּיֹום מחר.וּיאמר התּפּלל ְְִֵֶַַַָָֹ

למחר: וּיצעק.(ח)ׁשּיּכרתּו וּיצא ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
למחר: ׁשּיּכרתּו ְְִִֶָָָָמּיד

הדקדוק: אלהינו.(ו)חלק כי"י אין מהרי"בכי וכ"כ כי"י, בתיבת הטפחא שלו:בתיגאן בתאג
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עּור ּדענ ּיא ּומן ־ה ּׂשדת : ּומיתּו ּדמׁשה. ּכפתגמא יי  ּבּתּיא .ועבד מן  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ	ִַָָ

חקלתא: ּומן  ּדרתא חמרם ּבוּיצ ימן  חמרם  אתם  רּו ְְִִִַַָָָָָ�ֹ�ֳִָָ�ֳָ�ִ
הארץ :וּתב  ּדגֹורין אׁש ּדגֹורין יתה ֹון  ארעא:.ּוכנ ׁשּו על ּוסריאּו ְִַ�ְְְִִֶַַָָָ	ִַַָ

ּפרוּיריא הרוחה א  היתה  ּכי את־ ל ּבֹוהכ ועה  ּבד ַַ�ְְַ�ִֹ�ְָָ�ְָָ	ְְֵַָ�ִֶ	
יהוה:ו ּדּבר ּכא ׁשר  אלהם ׁשמע פרעה.לא  וחזא ְ�ָֹ�ֲֵַ�ֲֶַ�ִֶֶ�ְֲַַָָֹֹ

מּנהֹון  קּביל ולא לּבי ּה. ית  וי ּקר  רוח ּתא. הות יי :.ארי  ּדמּליל סּכמא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ	ְְְֵַָָ

אל־אהרןי ראמ וּייב אמר אל ־ מ ׁשה  טהנהוה  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֶֹ�ֱֹ�ֲֶַ	ְֵֹ�
הארץוּטאת ־ מ  את ־עפר  לכ ּנם וה כל־ּבהיה  ְֶַ	ְ�ֲֶַַ�ָ�ְֶָָָ�ְִ�ְִָ

מצ  חּוטרך.רים:ארץ ית ארים לאהרן . אימר  למׁשה. יי ואמר  ֶ�ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדארעא  עפרא ית ּדמצרים:.ּומחי  ארעא ּבכל  לקלמתא ויהי  ְִַַָָָ	ְְְְִִֵַַָָָָ�ִ

את ־ידֹויג אהרן  ו ּיט את ־ו ּיעׂשּו־ כן  וּי במ ּטה ּו ֲַַ�ֵֵַ�ֲַ�ֶָֹ�ְַ�ֵ�ַַ�ֶ
ו הארץ  ּוב ּתעפר  ּבאדם ה ּכּנם ּכל־ּבהי  המה  ֲַ�ָ	ְִֶַָ�ִַ	ָָָ�ְֵַָ�ָָ

כּנים היה הארץ  מצ ּבעפר  רים:כל־ארץ  ֲַ�ָָ�ֶָָ�ִ�ְִֶָ�ְִִֶָ
N קוראים Nתיקון

ornj ornj o,t urcmhu ,sav inu
vjurv v,hv hf vgrp trhu .rtv atc,u

fvurcs ratf ovkt gna tku uck ,t sc
vuvhrnthu

lyn ,t vyb irvt kt rnt van kt vuvh
.rt kfc obfk vhvu .rtv rpg ,t lvu
lhu uvync ush ,t irvt yhu if uaghu ohrmn
vnvccu ostc obfv hv,u .rtv rpg ,t
ohrmn .rt kfc ohbf vhv .rtv rpg kf

N רש"יN
חמרם.(י) צּבּורים חמרם צּבּורים  ֳֳִִִִִִָָ

ּגּלים: - ּדגֹורין ְְְִִַַּכתרּגּומֹו
לּבֹו.(יא) את  ּפעֹול והכּבד  לׁשֹון ְְְִֵֶַָ

ּכמֹו ט)הּוא, יב הלֹו(בראשית ְָ
וכן כד)ונסֹוע, ג ב' והּכֹות (מלכים ְְְֵַַָ
מֹואב, יג)את כב לֹו(שמו"א וׁשאֹול ְֶָָ
לז)ּבאלהים, כ א' הּכה (מלכים ִֵֵַֹ
ה '.ּופצע: ּדּבר ּדּבר ּכאׁשר והיכן ְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ד) ז אליכם (שמות יׁשמע ְְֲִֵֶַֹולא
אהרן.(יב)ּפרעה: אל  לא אמר  ְֱֲֶַַֹֹֹֹ

ולקה  ּבח ֹול וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהּגין לפי מׁשה ידי על ללקֹות ּכדאי העפר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהיה
אהרן: ידי הּכּנם.(יג)על בלעז הרחיׁשהוּתהי ּכּנים]:פדוליר"א [רחיׁשת ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹ
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והות  ּדארעא. עפרא ית ּומחא  ּבח ּוטריּה ידי ּה ית אהרן וארים כן . ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹועבדּו

ּדארעא  עפרא  ּכל ּובבעירא. ּבאנׁשא  ּבכל .קלמתא. קלמתא הות ְְֲִִַַַַָָָָָָָ	ְְֲַָָָ

ּדמצרים: החרידארעא לטיהם ּבטּמיםוּיעׂשּו־כן ְִַָָ�ֲִַַ�ְִֵַַֻ�ְֵֶָ�
את ־ה ּכּנים ל  ווה ֹוציא  יכל ּו ה ּכּנם ּתלא הי ְִ�ִֶַ�ְִ�ָֹ�ְִַֹ�ִַ	ָ

ּוב  ית המה :ּבּבאדם  לאּפקא ּבלחׁשיהֹון . חרׁשּיא כן  ועבדּו ָָ�ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

קלמתא  והות יכילּו. ולא ּובבעירא:.קלמתא ר ּואמ וּיטוּבאנ ׁשא ְְְְֲִַַַָָָָ	ְֲִִַַָָָֹ�
אל־ּפרהחר אצ ט ּמם וּיחזק עה  הוא אלהים ּבע  ְִַַֻ�ְֶַ	ְֶַֹ�ֱֹ�ִ�ֱִֶַַ�

יהוועהלב־ּפר ּדּבר  ּכאׁשר  אלהם ה :לא ־ׁשמע ְֵַֹ�ְַָֹ�ֲֵ	ֲֶַ�ִֶֶ�ְָֹ
ולא  ּדפרעה לּבא ואּתּקף  היא . יי  קדם מן  מחא לפרעה. חרׁשּיא ְְְְְֲֳִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹואמרּו

מּנהֹון  יי :.קּביל  ּדמּליל בספרי חמישי Pסּכמא
ראמ וּיטזPתימן  ְִֵַ	ְְְֵַַָָ�ֶֹ

ה ׁש אל־מׁשה  ּבּבקריהוה  לפ התוּכם ני י ּצב ְֹ�ֶָֹ�ְֵֶַ�ַ�ֶֹ�ְְִֵַ�ְִֵ�
ה ּמי פר י ֹוצא ה ּנה  ּכהאמרומהעה  אליו ּת ְַ	ִֹ�ֵֵ�ַ�ְְְַָָָָ�ֵ�ָ�ֹ

עּמי י אמר ׁשּלח  אקּדים דני:יעב והוה  למׁשה. יי  ואמר ַָ�ְֹ	ַַָ�ַ�ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֻ

יי  אמר ּכדנן  לי ּה. ותימר למּיא . נפיק  הא ּפרעה. קדם ואתעּתד .ּבצפרא ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ	

ä²

N קוראים Nתיקון
ohbfv ,t thmuvk ovhykc ohnyrjv if uaghu
urnthu vnvccu ostc obfv hv,u ukfh tku
tuv ohvkt gcmt vgrp kt onyrjv
rcs ratf ovkt gna tku vgrp ck ezjhu

vuvhrnthu
cmh,vu recc ofav van kt vuvh
,rntu vnhnv tmuh vbv vgrp hbpk
hbscghu hng jka vuvh rnt vf uhkt

N רש"יN
ה ּכּנים.(יד) את ְִִִֶַלהֹוציא

מּמקֹום  [ּולהֹוציאם] ְְִִִָָָֹלבראתם
יכל ּו.אחר: הּׁשד ולא  ׁשאין ְְֵֵֵַַָֹֹ

ּפחּותה  ּבריה על ְְִֵַָָׁשֹולט
אלהים (טו)מּכּׂשעֹורה: אצּבע ְְֱִִֶַַָֹ

ידי הוא. על אינּה זֹו מּכה ְִֵֵַַָָ
היא: הּמקֹום מאת ְִִֵֵַָָּכׁשפים,

ה '. ּדּבר  ד)ּכא ׁשר יׁשמע (ז ולא ְְֲִִֶֶַַֹ
ּפרעה: ְֲֵֶַֹאליכם
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קדמי : ויפלחּון עּמי  את ־יזׁשּלח מ ׁשּלח  אם ־ אינ ּכי  ְְֳִִִַַַָָ�ְִֵ�ְֵַ�ֶַ
הנ מׁשעּמי ּוב ּבליח ני   ּובעבדי  ּוב ּמע בּתי ִַ�ְִִ�ְַ�ְִַ�ֲֶַָ�ְְַ�ְָ�ֶ

מצ  ּבּתי ּומלא ּו את ־הערב את ־הערב גם ורים ֶֶָ�ֹ�ְָ�ֵָ�ְִ�ִַ�ֶֶ�ָ	ְַֹ�
עליה: אׁשר ־הם עּמי .האדמה  ית  מׁשּלח  ליתך אם ארי ֲָָ�ֲֵֶָ�ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּבּתי  ויתמלֹון . ער ֹובא . ית ּובבּתך ּובעּמך . ּובעב ּדך  ּבך . מׁשּלח  ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָהאנא

ערֹובא  ית על ּה:.מצראי  ּדאּנּון  ארעא בּיֹום הפ ויחואף  ליתי  ִֵָָָָ	ְְְְֲִִִֵַַַָ�ַ�
עליה עמד עּמי אׁשר  ּגׁשן  את ־ארץ  ֶָ	ָ�ֵֹ�ִַ�ֲֶֶֹ�ֶ�ֶֶ�ַהה ּוא 

ערבבל ל  היֹות ־ׁשם אני ל ּתי ּכי  ּתדע הוהי מען ְְִִ�ֱ�ָָ�ְַֹ�ֵַ	ִַ�ֲִ�ְֹ�ָ
הארץ :ּב ּדעּמי קרב ּדג ׁשן. ארעא ית ההּוא ּביֹומא ואפרי ׁש ְֶ�ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ארי  ּדתּדע. ּבדיל ערֹובא. ּתּמן למהוי  ּדלא ּבדיל  על ּה. יי .ׁשרי  אנא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ	ְֲָָ

ארעא : ּבג ֹו ּוביןפ ּתי ׂשמ ויט(שישי)ׁשּליט עּמי  ּבין דת ְְְִִַַַָ�ְ	ֵֻ�ַ�ִֵ� å

N קוראים Nתיקון
hbbv hng ,t jkan lbht ot hf
,t lh,ccu lngcu lhscgcu lc jhkan
odu crgv ,t ohrmn h,c utknu crgv
ouhc h,hkpvu vhkg ov rat vnstv
vhkg sng hng rat iad .rt ,t tuvv
vuvh hbt hf gs, ignk crg oa ,uhv h,kck
ihcu hng ihc ,sp h,nau .rtv crec

N רש"יN
ּב.(יז) וכן מׁשליח ,ּב מגרה ְְְְְִֵֶַַָ

כד) לב אׁשּלח (דברים ּבהמֹות ְְֲֵֶַַוׁשן
ׁשּסּוי לׁשֹון אינציטי"ר ּבם, ְִָ

הערב .:בלעז  חּיֹות את מיני ּכל ִֵֶֶַָָֹ
ועקרּבים  ּונחׁשים ְְְִִַַָָרעֹות
ּבהם. מׁשחיתים והיּו ְְְְְִִֶַַָָָּבערּבּוביא
ּבכל  ּבאּגדה ּבּדבר טעם ְְֵַַַַָָָָָָויׁש
זֹו. ולּמה זֹו לּמה ּומּכה ְַַָָָָָָמּכה
מקלקל  ּבּתח ּלה עיר, על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבטכסיסי
הּצפרּדעים  וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמעינֹותיה,

ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ּכדאיּתא וכו'. והֹומים וכןוהפליתי.(יח)מקרקרים (שמות והפרׁשּתי, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָ
ד) וכןט ה', יא)והפלה ל מּמ:(דברים היא ּומפרׁשת מבּדלת לא .מּמ היא נפלאת לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֻֻ

אני  ּכי ּתדע  הארץ.למען ּבקרב  מתקּימת ה ' ּגזרתי ּבּׁשמים ׁשּׁשכינתי ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
פדת.(יט)ּבּתחּתֹונים: עּמ:וׂשמּתי ּובין עּמי ּבין ׁשּיבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻ

הדקדוק: מצרים.(יז)חלק בתי מצרים:ומלאו כ"י תרגום
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יהל עּמ הּזה :מחר  האת  ועל יה לעּמי. פ ּורקן וא ׁשּוי  ַ�ְֶָָ�ְִ�ֶָ�ְְֲִֵֶַַַַַָֹ

מחא  איתי הדין:.עּמך  אתא יהי  ו ּיבאכלמחר  ּכן יהוה  וּיעׂש ִַַַָָ	ְִֵֵַַַָָָ�ְַָֹ�	ֵַָֹ�
ּכב  פרערב  ּביתה ּוב ד עבדיו  ּובית  כל־ארץעה  ָ�ָֹ	ֵֵ�ְַָ�ֵֹ�ֲָ�ְֶָָ�ֶ

מ מצ  הארץ  ּתּׁשחת  הערב:ּפרים ואתא ני ּכן . יי  ועבד ְִַ�ִִֵָ�ָ�ְִֵֶָ�ְֲֲֵֶַַַָָָֹ

ּדמצרים  ארעא ּובכל עבדֹוהי. ּולבית  ּפרעה לבית ּתּקיף. .ערֹובא ְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ�ִ	

ערֹובא: קדם מן  ארעא פרוּיק כאאתחּבלת אל־מׁשהרא  עה  ְֳִִִַַַַַָָָָָ�ְַ	ֶֹֹ�ֶ
וּיּול  זב ל ראמ אהרן ל כּו ּבארץ :אל ח ּו ּוקרא היכם ְֲַ�ַֹ�ְֶֹ�ְִ�ֵֵֹ�ֶֶָָָ

איזילּו ואמר. ּולאהרן . למׁשה ּבארעא:ּדּב.פרעה . אלהכ ֹון  קדם חּו ְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ	ְֱֲֳַַַָָָ

ּתֹועבתאמ וּיכב ּכי  ּכן לע ׂשֹות נכ ֹון לא  מׁשה  ר  ַ�ֶֹֹ�ֶ�ָֹ�ֲַ�	ֵ�ֲִַ�
נזמצ  נזרים הן  אלהינ ּו ליהוה  את ־ּבח  ּבח  ְִ	ְִִַ�ַַָֹ�ֱֹ�ֵֵ�ְִ�ֶַ

מצ  יסועיניהםל רים ּתֹועבת מׁשה.קלנּו:לא  ואמר ֲַ�ְִַ�ְִֵֵ�ְֶ�ְְֲִֶַַֹֹֻ

ליּה ּדחלין ּדמצראי  ּבעירא ארי ּכן. למעבד תקין  נסבין .לא אנחנא מּני ּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ�ְֲִִֵַָָ

ליּה ּדחלין ּדמצראי  ּבעירא ית נדּבח . הא אלהנא. יי קדם ואּנּון .לדּבחא ְְֱֳַַָָָָָ�ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ	ְִ

N קוראים Nתיקון
if vuvh aghu vzv ,tv vhvh rjnk lng
uhscg ,hcu vgrp v,hc scf crg tchu
hbpn .rtv ,ja, ohrmn .rt kfcu
irvtku van kt vgrp trehu crgv
rnthu .rtc ofhvktk ujcz ufk rnthu
ohrmn ,cgu, hf if ,uagk iufb tk van
,cgu, ,t jczb iv ubhvkt vuvhk jczb
,aka lrs ubkexh tku ovhbhgk ohrmn

N רש"יN
הארץ.(כ) נׁשחתה ּתּׁשחת  ְֲִִֵֶָָָָ

ארעא: אתחּבלת ְְִֶַַַַָָָהארץ.
ּבארץ.(כא) לאלהיכם ְִֵֵֶֶָָֹזבח ּו

ּבּמדּבר: תלכּו ולא ְְְְְִִֵֶַָֹּבמקֹומכם,
מצרים.(כב) יראת ּתֹועבת ְְֲִִִַַַ

ּכמֹו יג)מצרים, כג ב' (מלכים ְְִִַ
ואצל  עּמֹון, ּבני ּתֹועבת ְְְְֲִֵֵֶַַֹּולמלּכם
ּתֹועבה. אֹותּה קֹורא ְִֵֵֶָָָיׂשראל
אחר, ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ְְֵֵַַָועֹוד

זֹובחים: אנו יראתם ׁשהרי זֹובחים, ׁשאנּו זביחה למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים, ולא ּתֹועבת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבתמיהה:יסקלנּו. ְְְִִִָֻ
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למר ּגמנא: יימר ּון  הלא חזן נלׁשּדרכגיהֹון ימים ל ׁשת  ְְְְֲִֵַַָָ�ָ�ְֶֶ�ֶָֹ	ִֵ�ֵ
י זבחוּבר ּבּמד  ּכא ׁשר  אלהינ ּו ליהוה ראמ נּו ְִַ�ְָָ�ְַ�ַָֹ�ֱֹ	ֲֵַ�ֶַֹ�

ניז אלינ ּו: י ֹומין . ּתלתא אלהנא מהלך  יי  קדם ּונדּבח  ּבמדּברא. .יל ְְְְֱֳִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ�ָ	

לנא: ּדיימר ּפראמ וּיכדּכמא אתר  א ׁשּלח  אנכי  כם עה ְְֵַַָ�ַָ�ְֶַֹ�ָֹֹ�ֲִַַ�ְֶֶ�
ּבּמד בחּוז אלהיכם ליהוה  הרּתם רק לא ־ּבר  חק ְְַ�ֶַָֹ�ֱֵֶֹ�ְִַ	ַָ�ְֵַ�ֹ

הע תר ללכת  ּבעדי :חיקּו אנא.ּתיר ּו ּפרעה. ואמר ְַ�ִָ�ְֶֶַ�ֲֲֲִִַַַַָֹ

לא  ארחקא לחֹוד. ּבמד ּברא. אלהכֹון יי קדם ּותדּבחּון . יתכֹון ְְְְְְֱֲֲֳַַַַַָָָָָָָָאׁשּלח

למיזל  עלי :.ּתרחקּון אנכי אמ וּיכהצ ּלֹו ה ּנה  מׁשה  ר  ְְֲֵַַ	ֲַַָ�ֶֹֹ�ִֶ�ֵָֹ�ִ
מע ּמ אל ־ יהוה ּתרהע וי ֹוצא  הערב וּתי  סר  ֵ�ִֵָ�ְְְִַַ�ְֶֹ	ְָָ�ֶָ�ֹ

אל ־ יסףמּפר רק מחר  ּומע ּמֹו מעבדיו  עה  ְִַ�ֲֵָָֹ�ֵַ�ָ�ָ�ֵַַֹ�
התל ּפר לזבל ל עה  את ־ העם ׁשּלח  ּבחּתי  ְַֹ�ָ	ְְִִֵ�ַַ�ֶָ	ְִָ�ַֹ

ויע ּדי ה :ליהו יי. קדם  ואצ ּלי  מעּמך  נפיק אנא . הא מׁשה. ואמר ְְֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

לׁשּקרא. ּפרעה יֹוסיף לא לחֹוד . מחר. ּומעּמי ּה מעבּדֹוהי  מּפרעה. ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹערֹובא.

N קוראים Nתיקון
ubhvkt vuvhk ubjczu rcsnc lkb ohnh
hfbt vgrp rnthu ubhkt rnth ratf
ofhvkt vuvhk o,jczu of,t jkat
,fkk uehjr, tk ejrv er rcsnc
tmuh hfbt vbv van rnthu hsgc urh,gv
vgrpn crgv rxu vuvh kt h,r,gvu lngn
vgrp ;xh kt er rjn ungnu uhscgn
vuvhk jczk ogv ,t jka h,kck k,v

N רש"יN
להתל:התל.(כה) ּכמֹו ְְֵֵָָ

הדקדוק: התל.(כה)חלק פרעה יסף הנח אל ובא מהדגוש, מקור הוא כי להדגש התי"ו עיקר

שקר ענין :(מהרי"ב)תמורתו
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עּמא  ית לׁשּלחא ּדלא יי :.ּבדיל קדם מׁשהכולדּבחא וּיצא  ְְְִַַַָָָָ	ְְֳֵֵַַָָָָ�ֹ�ֶ
ּפר וּיע מעם  אל־יהוה :עה  ּפרעה ּתר מּלות מׁשה .ּונפק ִֵ�ְַ�ְֶַֹ�ְְִֶֶַַַָָֹֹֹ	

יי : קדם ּכד כזוצּלי יהוה  הערב ו ּיעׂש ו ּיסר  מ ׁשה  בר  ְְֳִַַַָָ�ְַָֹ�ְִַ�ֹ	ֶַ�ַָ�ֶָ	ֹ
נ ׁשמּפר לא  ּומע ּמֹו מעבדיו  אחד:עה  יי אר  ועבד  ְִַ�ֲֵָָֹ�ֵַ��ְִֹ�ְֲֶַַַָָ

ּומע ּמיּה מעב ּדֹוהי מּפרעה  ער ֹובא . ואעּדי  ּדמׁשה. אׁשּתאר .ּכפתגמא לא  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ	ְִַָ

ּפרוּיכ כחחד : ה ּזּבד ּבּפעם ּגם את ־לּבֹו אתעה  ְֵַַַ�ְַֹ�ִֶ	�ַַַ�ַַ�ֹ
את ־העם:ו ׁשּלח  הדא לא  ּבזמנא אף לּביּה. ית ּפרעה .וי ּקר ְ�ִֹ�ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ	

עּמא:ולא ית בספרי ששי Pפ ׁשּלח
יהוהאמ וּיאטPתימן  ר ְַַַַָָָ�ְֶָֹֹ�

אל־ּפר ּבא ּכה ־אמרדּברועה אל־מׁשה  אליו ּת ֶֹ	ֶ�ְֶַֹ�ְְִַָֹ�ֵ�ַָָֹ�
העב  אלהי את ־עּמי יהוה ׁשּלח  דני :יעב ורים ְָֹ�ֱֵֹ�ְִִָ	ַַ�ֶַ�ְְִִַַֻ

אלהא  יי אמר ּכדנן ע ּמיּה. ּותמּליל ּפרעה . לות עֹול למׁשה . יי  ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר

קדמי :.ּדיהּודאי  ויפלח ּון  ע ּמי ית א ּתהבׁשּלח אם־ מאן  ּכי  ִֵָ	ְְִִִַַַָָָָ�ִֵָ�ַ�ָ
מחזיקוׁשּלח ל   לׁשּלחא ארי .ּבם:עֹוד אּת מסריב .אם ְַ�ְְֵַ�ֲִַ�ְְֲִֵֵַַָָָָ	

å²

N קוראים Nתיקון
vuvh kt r,ghu vgrp ogn van tmhu
vgrpn crgv rxhu van rcsf vuvh aghu
scfhu sjt rtab tk ungnu uhscgn
jka tku ,tzv ogpc od uck ,t vgrp

ogv ,t
vgrp kt tc van kt vuvh rnthu
ohrcgv hvkt vuvh rnt vf uhkt ,rcsu
v,t itn ot hf hbscghu hng ,t jka
vuvh sh vbv oc ehzjn lsugu jkak

N רש"יN
ה '.(כו) אל  נתאּמץ וּיעּתר  ְְִֶֶַַַַ

וּיעּתיר  לֹומר, ּבא אם וכן ְְְִִִֵַַַַָָּבּתפּלה,
וּירּבה  ּומׁשמע לֹומר יכֹול ְְֶַַַַַָָָהיה
ּבלׁשֹון  אֹומר וכׁשהּוא ְְְְִִִֵַָּבּתפּלה,
להתּפּלל: וּירּבה מׁשמע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַוּיפעל

הערב(כז) ּכמֹווּיסר  מתּו ולא . ְְֵֶַַָָֹֹ
מתּו ׁשאם הּצפרּדעים, ְְְְִִֵֵֶַַׁשּמתּו

ּבעֹורֹות: הנאה להם ּגם (כח)היה ֲֶַָָָָָָ
הּזאת. ׁשאמר ּבּפעם  ּפי על אף ִֶַַַַַַַָֹ

כד) לא (פסוק אתכם, אׁשּלח ְֲִֶֶַַָֹֹאנכי
הבטחתֹו: ּבם.(ב)ט קּים ּכמֹומחזיק ּבם, יא)(ד אֹוחז כה ּבמבׁשיו:ברים והחזיקה ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
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ּבהֹון: מתקיף אּת ּכען  הֹויה גועד יד ־ יהוה  נ מק ּבה ּנה  ְְְִֵַַַַ�ְֵַֹ�ָ�ְְְִָ�
ּב ּבחמרים  ּבּסּוסים ּבּׂשדה  ּבּבקרּגא ׁשר מּלים ֲֶ�ַָ	ִֶַ�ֲִַֹ�ְַַ	ִַָ�ָ

ּכבדאןּובּצ ּבבעירךאד :מ ּדבר הויא. יי קדם מן  מחא הא  ַ�ֹ�ֵֶֶָ�ְְֳִִִַָָָָָָָֹ

ּובענא  ּבתֹורי  ּבגמלי. ּבחמרי  ּבס ּוסותא לח ּדא:.ּדבחקלא . סּגי מֹותא ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָ	ִַַָָ

מק הפ וד ּבין  יהוה יׂשלה  מק נה  ּובין  נהראל ְְִָ�ְֹ	ָ�ְִֵֵ�ְִָ	ֵ�ְִֵֵ�
מ ּכל־לב ורים מצ  ימ ּות  יׂשלא  ּדבר :ני  ויפרי ׁשראל ְִ�ְִָ�ָֹ�ְִִֵָ�ְִָ�ְֵֵַָָ

ימּות  ולא ּדמצראי . ּבעירא ּובין  ּדי ׂשראל . ּבעירא ּבין לבני .יי . מּכלא  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ	ִִֵָֹ

מּדעם: ל היׂשראל מֹועד יהוה  מחראמ ו ּיׂשם ר  ִִֵַַָָָ�ְֶֹ�ֵָ�ֵ�ָֹ�ָ
ּבארץ : הּזה ה ּדבר  יהוה  למימר.יעׂשה  זמנא יי ו ׁשּוי  ֲֶַ�ְָֹ�ַָָ�ַ�ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

יי  יעביד  ּבארעא:.מחר. הדין  את־ הּדברוּפתגמא יהוה  וּיע ׂש ְְֲֵַַָ	ְִֵַַָָָָ�ְַַֹ�ֶַָָָ�
מק  ּכל וּימת מּמחרת  מצ ה ּזה  ּומּמק נה  נהרים ֶַ�ֳִָ	ַָ�ָָ�ְִֵֹ�ְִ�ְִִִֵָ�

אחד:בני־יׂש לא ־ מת  מּיֹומא ראל הדין ּפתגמא ית יי. ועבד  ְְִֵָ�ֵֵֹ�ְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

ּדמצראי  ּבעירא ּכל ּומית. מית.ּדבתרֹוהי. לא י ׂשראל  ּדבני חד:ּומּבעירא ְְְְִִִִֵָָָָ	ְִִִִִֵֵַָָָ

N קוראים Nתיקון
ohrnjc ohxuxc vsac rat lbenc vhuv
stn scf rcs itmcu recc ohkndc
vben ihcu ktrah vben ihc vuvh vkpvu
ktrah hbck kfn ,unh tku ohrmn
vagh rjn rntk sgun vuvh oahu rcs
,t vuvh aghu .rtc vzv rcsv vuvh
ohrmn vben kf ,nhu ,rjnn vzv rcsv
jkahu sjt ,n tk ktrah hbc vbennu

N רש"יN
הֹויה.(ג) ה ' יד הוה,הּנה  לׁשֹון ִֵֶַָָֹ

על  נקבה ּבלׁשֹון יאמר כן ְְִִֵֵֵֵַָָּכי
ּתהיה, העתיד ועל היתה, ְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשעבר
עֹוׂשה, ּכמֹו הֹויה, העֹומד ְְֵַָָָועל

רֹועה: והבּדיל:והפלה.(ד)רֹוצה, ְְְְִִִָָָ

הדקדוק: מאד.(ג)חלק כבד במארכה:דבר ובקצתם כבד בתיבת הטפחא תיגאן במקצת כ"ה
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ּפרוּיׁשז מּמק ועה לח  לא ־מת  יׂשה ּנה  ראל נה  ְִַַ�ְַ	ְִֹ�ֵֵֹ�ְִִֵ�ְִָ�ֵ
וּיכ  ּפרעד־אחד  לב  את־ העם:ועה ּבד  ׁשּלח  לא  ֶַ�ְִַַָ�ֵ�ְַ	ְֹ�ִֹ�ֶַָָ

ּדי ׂשראל  מּבעירא מית. לא והא. ּפרעה . לּבא ּוׁשלח ואתי ּקר חד . עד  ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

עּמא:.ּדפרעה  ית ׁשּלח אל־מׁשהאמ וּיחפ ולא יהוה  ר  ְַֹ	ְַַַַָָָ�ְֶָֹֹ�ֶֶֹ�
לכם ק אל־אהרןו חפ מ ח ּו ּכב לא  ּפיח  ׁשןניכם ְֲֶַֹ�ְ�ֶָ�ְ�ְֵָֹ	ֶ�ְִִַ�ָ
הּׁשמי ּוז מׁשה  פרל מה רקֹו יי עה :עיני  ואמר ְָ�ֶֹ�ַָ�ְְֵֵַָ�ְְֲַַַָֹ

מׁשה  ויזרקּניּה ּדאּתּונא. ּפיח חּופניכֹון . מלי לכֹון סבּו ּולאהרן. .למׁשה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ	

פרעה : לעיני  ׁשמּיא ּכל־ארץל היה וטלצית על  אבק  ְְְְֵֵֵַַָָָֹ�ְָ	ָ�ֶַָ�ֶ
על־ האדם ורים מצ  לׁשּבעל ־ הוהיה חיןהמה  ְִ�ְִָָ�ַָָָ�ְְֵַַָ�ְִִָ�

אבע  מצ ּבּבעת ּפרח  על רים :כל־ארץ לאבקא. ויהי  ֵֹ�ְֲַַֻ�ְֶָֹ�ְְִִִֵֶַַָָ

סגי  לׁשחין  ּבעירא. ועל אנׁשא  על ויהי ּדמצרים. ארעא אבעּבֹועין .ּכל ְִַָָָ�ְְֱִִִִִֵֵַַָָָָ	ֲֲַָ

ּדמצרים : ארעא ה ּכב וּיק יּבכל את ־ּפיח  וּיעמ ח ּו דּוׁשן  ְְִַָָָ�ְִִַ�ִֶ�ְִַַ�ְַַַָ�
N קוראים Nתיקון

sg ktrah vbenn ,n tk vbvu vgrp
,t jka tku vgrp ck scfhu sjt

ogv
ofk uje irvt ktu van kt vuvh rnthu
van uerzu iacf jhp ofhbpj tkn
kg ectk vhvu vgrp hbhgk vnhnav
kgu ostv kg vhvu ohrmn .rt kf
.rt kfc ,gcgct jrp ihjak vnvcv

t ujehu ohrmnusnghu iacfv jhp ,

N רש"יN
חפניכם.(ח) ילויני"ש מלא ְְֵֶָֹ

ּכבׁשן.:בלעז  מן ּפיח הּנּפח ּדבר ְִִִִַַָָָָ
הּנׂשרפים  עמּומים ְֲִִִִֶַַָָהּגחלים

אולבי"ש ּבּכבׁשן, ּפיח ובלעז . ְִִַַָ
מפיחן  ׁשהרּוח הפחה, ְְֲִֶַָָָָלׁשֹון

מ ׁשה.ּומפריחן: ּדבר ּוזרק ֹו ּכל ְְִֶַָָָָָֹ
ּביד  אלא נזרק אינּו ּבכח ְְְְִִֵֵַַָָָָֹהּנזרק
אחד  הרּבה, נּסים הרי ְֲִִֵֵֶַַַָאחת.
מלא  ׁשּל־מׁשה קמצֹו ְְְְִִֶֶֶֹֹֻׁשהחזיק
ואחד  וׁשּל־אהרן. ׁשּלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹחפנים
מצרים: ארץ ּכל על האבק אבע ּבעת.(ט)ׁשהל ּפרח  אבעּבֹועין,ל ׁשחין סגי לׁשחין ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבהן צֹומחין ידֹו מׁשנהׁשחין.ּבּועֹות:ׁשעל ּבלׁשֹון יׁש והרּבה חמימּות. ב)לׁשֹון נג ׁשנה (יומא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הדקדוק: פרעה.(ח)חלק לעיני המקרא:השמימה כלשון לעיני, התרגום
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פרלפ  ו ּיזני הּׁשמי עה  מ ׁשה  את ֹו וי רק הי מה ְִֵ�ְַ	ְִַֹ�ֹֹ�ֹ�ֶַָ�ְְַָָ�ִ
ּוב אבע חין ׁש ּבאדם ּפרח  ּונסיבּוהמה :ּבּבעת  ְִ�ְֲַֻ	ֵֹֹ�ַָָ�ְִֵַָָ

ׁשמּיא. לצית מׁשה יתי ּה. ּוזרק  ּפרעה. קדם  וקמּו ּדא ּתּונא. ּפיח ְְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹית

סגי  אבעּבֹועין . ׁשחין  ּובבעירא:.והוה. לא ־יכלּוויאּבאנ ׁשא ְֲֲֲִֵַַָָָ	ְְֲִִַָָָָֹ�
לפ החר לעמד מ ט ּמים מׁשה הּפני חיןּׁשני  ְַַֻ�ֲִַ�ְִֵֹ�ֹ�ְִֵֶ�ְַ�ִ

ה ּבחרּׁשּכי ־ היה  ּוב חין ולא רים:כל־מצ טּמם  ִָָ�ְַ	ְִַַֻ�ְְְִִִָָָ

הוה  ארי  ׁשחנא. קדם מן  מ ׁשה קדם למקם. חרׁשּיא. ְֲֲֳֳִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיכילּו

מצרים :.ׁשחנא  ּובכל  את ־לב וי יבּבחרׁשּיא יהוה  ח ּזק ִָ	ְִַָָָָָ�ְִֵַַ�ְָֹ�ֵֶ�
יהוהועהּפר ּדּבר  ּכא ׁשר  אלהם  ׁשמע לא ְַ	ְֹ�ָֹ�ֲֵַ�ֲֶֶַ�ִֶ�ְֹ�ָ

מּנהֹון אל־ מ ׁשה : קּביל ולא  ּדפרעה . ל ּבא ית יי .ותּקיף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ	

מׁשה: עם יי  ּדמּליל בספרי שביעי Pסּכמא
ראמ וּייגPתימן  ְְְִֵֶַַָָֹ�ֶֹ

ה ׁש אל־מׁשה  ּבּבקריהוה  לפ התוּכם ני י ּצב ְָֹ�ֶֹ	ְֵֶַ�ַ	ְְִֶַֹ�ְִֵֵ�
אלהי אמרועהפר יהוה  ּכה ־אמר אליו ּת ְַ�ְְַָָֹ�ֵ�ַָָֹ�ְָֹ�ֱֵֹ�

æ²

N קוראים Nתיקון
vnhnav van u,t erzhu vgrp hbpk
vnvccu ostc jrp ,gcgct ihja hvhu
hbpn van hbpk sngk ohnyrjv ukfh tku
ohrmn kfcu onyrjc ihjav vhv hf ihjav
ratf ovkt gna tku vgrp ck ,t vuvh ezjhu

van kt vuvh rcsrnthu
hbpk cmh,vu recc ofav van kt vuvh
hvkt vuvh rnt vf uhkt ,rntu vgrp

N רש"יN
ּוב ּבהמה.(י)ׁשחּונה: ּבאדם ְְֵַָָָָָ

להם  היּו מאין ּתאמר ְִִֵֶַַָָֹואם
נאמר  ּכבר והלא ְְֱֲֵֶַַָָֹהּבהמֹות

ו) מצרים,(פסוק מקנה ּכל ְְִִִֵַָָָֹוּימת
על  אלא ּגזרה נגזרה לא ְְְִֵֵֵַָָָָֹאלא
ׁשּנאמר  ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות ְֱִֶֶֶַָָָָאֹותן

ג) ּבּׂשדה (פסוק אׁשר ְְְֲִֶֶַָּבמקנ
את  הניס ה' ּדבר את ְְִֵֵֶֶַַָוהּירא
ׁשנּויה  וכן הּבּתים. אל ְְְִִֵֵֶַָָמקנהּו

אצל ז)ּבּמכילתא ּבחּור:(יד רכב מאֹות ׁשׁש וּיּקח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הדקדוק: מצרים.(יא)חלק ובכל מצרים:בחרטמם שלנו, תרגום
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את ־עּמי העב  ׁשּלח  למׁשה.דני:יעב ורים יי  ואמר ְִִָ	ַַ�ֶַ�ְְְְֲִִֶַַַַָֹֻ

אלהא  יי  אמר ּכדנן  לי ּה. ותימר ּפרעה. קדם ואתעּתד ּבצפרא. ְְְְֱֲֳִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאקּדים

קדמי :.ּדיהּודאי  ויפלחּון  ע ּמי ית ה ּז|ּכי ידׁשּלח אתּבּפעם ִֵָ	ְְֳִִִַַַָָָ�ַַ�ַַ�ֹ
אל ־ ל  את ־ּכל ־ מּגפתי  ׁשלח  ּובעבדיּבאני  ֲ�ִֹ�ֵֵֶַַַָֹ�ְִֶ	ֲַָ�ֶ

ּכמני ּוב  אין ּכי ּתדע ּבעב ּור כל־הארץ :ּבעּמ ְַ�ֲֶַ�ֵ	ִַ�ֵ�ָ�ְִֶָָָֹ
ּבדיל  ּובעּמך. ּובעבּדך ּבלּבך. מחתי  ּכל ית ׁשלח. אנא הדא. ּבזמנא ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָארי 

ארעא:.ּדתּדע  ּבכל ּדכותי לית ׁשלחטוארי  עּתה  את ־ּכי  ּתי  ְִַ	ְֲִִִֵֵַָָָ�ַָ�ַָ�ְִֶ
 א ֹות  וא מן־ּמאת־ ע וידי ו ּתּכחד ּבּדבר  ָ	ִַָ�ְ�ְְֶַ�ַ�ִֶַָָ�ִֵ

ּומחית הארץ : ּגבּורתי . מחת ית ּפֹון  ּדׁשלחית קדמי  קריב כען  ארי ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבמ ֹותא  ע ּמך  וית ארעא:ו .יתך . מן  ּבעב ּורוטזאׁשּתיציתא א ּולם  ְְַָָָָָ	ְְִִִֵַָָ�ֲַָ�
הרהעמד אתז ּבעבּור  ּול ּתי את ־ּכחי  מעןאת ֹ�ְֱֶַ	ֲִַ�ְְַֹ�ֶֹ�ְִַ�ַ

ּבדיל כל ־ הארץ :ּבמי ׁשס ּפר קּיימּתך. ּדא ּבדיל ּוברם. ֵַ�ְ�ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּובדיל  חילי . ית ארעא:.לאחזי ּותך  ּבכל ׁשמי ּגבּורת מׁשּתען  ּדיהֹון  ְִִֵַָָָ	ְְְִִִַַַָָָ

מסיז(שביעי) ׁשבל ל עּמי ּבּתֹולל עֹוד חם:ּלּתי  ְ�ְִֵ�ְַ�ְְִִ�ְִַָæ

N קוראים Nתיקון
ogpc hf hbscghu hng ,t jka ohrcgv
lck kt h,pdn kf ,t jka hbt ,tzv
hbnf iht hf gs, rucgc lngcu lhscgcu
ltu hsh ,t h,jka v,g hf .rtv kfc
.rtv in sjf,u rcsc lng ,tu l,ut
rucgc lh,sngv ,tz rucgc okutu
.rtv kfc hna rpx ignku hjf ,t l,trv
ojka h,kck hngc kku,xn lsug

N רש"יN
מּגפתי.(יד) ּכל  מּכאן את למדנּו ְִֵֶַַַָָָֹ

) ּבכֹורֹות וי"ג:ּבּכּורֹות.י"ג:ׁשּמּכת ְֶַַַ
הּמּכֹות: ּכל ּכנגד ׁשקּולה ְְֶֶֶַַַָָּבּצֹורת)

ידי (טו) את ׁשלחּתי  עּתה  .וגו'ּכי ְִִִֶַַָָָ
ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ְְְְְִִִִִִֶָָָָּכי
והּכיתי  ׁשלחּתיה ּבּדבר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשהּכיתים
הּבהמֹות  עם עּמ ואת ְְְְִֵֶַַאֹות
ּבעבּור  אבל הארץ, מן ֲֲִִֵֶַַָָָָוּתּכחד

וגו': העמדּתי עֹוד (יז)זאת ְְֱִֶַֹ

הדקדוק: בעמי.(יז)חלק מסתולל בלמ"ד:עודך ליה, כבישת שלנו, תרגום 
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לעּמי  לי ּה ּכבי ׁשּת ּכען לׁשּלח ּותה ֹון :.עד ּדלא  ממ הניחּבדיל  טירני  ְְְִֵֵַַַ	ְְְְְִִִַָָ�ְִַ�
ּכבד ּברד מחר לא ־ היהמ ּכעת  אׁשר  אד ֵָ�ָ	ָָ�ֵָָ�ְ�ֲֹ�ֶָָֹ�

ה ּוסדה ל רים מצ ּבכמהּו עד ־ ע ּתה :ומן ־ה ּיֹום  ָ�ֹ�ְְִ	ְִִַַ�ְִָ�ְַָָָ
ּדכותיּה הוה ּדלא לחּדא . ּתּקיף ּברּדא מחר. הדין ּכעּדנא מחית ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָהאנא

ּכען:.ּבמצרים  ועד ּדאׁשּתכללת יֹומא לחׁשעּתה ויטלמן  ְִַ�ִ	ְְְְְִִַַַַַַָ�ְַָ�
את ־מק  ּכל־א ׁשרונ העז  ּכל־ל את  ּבּׂשדה  ֵָ�ְְִֶ	ְֵ�ֲֶָ�ְ�ַָ�ֶָ

בּׂשדהּבהוהאדם  אׁשר ־יּמצא  יאסףוהמה לא  ָָ�ְְֵַָ�ֲִֵֶָָ�ַָ�ְֶ�ֵֵָֹ�
ומתּו:ותההּבי  ה ּברד  עלהם ׁשלח ירד ּוכען . ַ	ְְַַָָ�ֲֵֶ�ַָ�ְֵַַָָ

ּדי ׁשּתכח  ּובעירא אנׁשא ּכל ּבחקלא. ּדלך  ּכל וית ּבעירך . ית ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָָּכנֹוׁש

עליהֹון  וייחֹות לביתא. יתּכניׁש ולא וימּותּון:.ּבחקלא. ה ּיראכּבר ּדא ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ	ִֵַַָָ�
מעב ּדאת ־ יהוה ּפרבר את ־ עבדיודי  הניס  עה ְֶַ�ְֹ	ְֵַָ�ְֵַ�ִֵֹ�ֲֶָָ�

N קוראים Nתיקון
stn scf src rjn ,gf rhynn hbbv
ouhv ink ohrmnc uvnf vhv tk rat
,t zgv jka v,gu v,g sgu vsxuv
ostv kf vsac lk rat kf ,tu lben
;xth tku vsac tmnh rat vnvcvu
,t trhv u,nu srcv ovkg srhu v,hcv
uhscg ,t xhbv vgrp hscgn vuvh rcs

N רש"יN
ּבע ּמי. ּכביׁשּתמסּתֹולל  ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְִִֵֵַַ

מּגזרת והּוא לעּמי, (ישעיה ליּה ְְְִִִֵַַ
טז) אֹורח יא ּדמּתרּגמיּנן ְְְְִִִַַַָמסּלה,

קלקיי"ר ּכביׁשא, ּוכבר ובלעז . ְְִָָ
ּתבה  ּכל מּקץ ויהי ּבסֹוף ְְְִִִֵֵֵַַָָּפרׁשּתי
ּבאה  והיא "סמ יסֹודּה ְְְְִִֶַָָָָׁשּתחּלת
הּתי"ו  נֹותן מתּפעל, ּבלשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָלדּבר
ׁשּל־  אֹותּיֹות ּבאמצע ְְִִֶֶֶַַָׁשּל־ׁשּמּוׁש

ּוכגֹון זֹו ּכגֹון ה)עיקר, יב סּבל,(קהלת מּגזרת החגב, יג)ויסּתּבל טז עלינּו,(במדבר תׂשּתרר ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ונגיד, ׂשר ח)מּגזרת ז הוית:(דניאל מחר.(יח)מׂשּתּכל ׂשריטה ּכעת  לֹו ׂשרט למחר, הּזאת ּכעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּברד: ירד לּכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר יֹו"ּדה ּוסדה ּבּכֹותל יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה וכל ׁשּנתיּסדה . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הּוסדה ּכמֹו הּיֹו"ּד, ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא מתּפעלת ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ה)ּכגֹון ב (הושע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

כה)ה ּולדּה ב כ)וּיּודע(אסתר מו עבד(בראשית יּוסר לא ּבדברים ליֹוסף, יט)וּיּולד כט :(משלי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
העז.(יט) וכןׁשלח  ּכנֹוׁש. ׁשלח לא)ּכתרּגּומֹו י העיזּו,(ישעיה הּגבים א)יׁשבי ו ּבני (ירמיה העזּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ה ּביתה.בנימן: יאסף  הּוא:ולא הכנסה לׁשֹוןהניס.(כ)לׁשֹון ג)הבריח ד מׁשה:(שמות וּינס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
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אל־ה ּבּתים:את ־מק ו מעבדי נה ּו ּדיי . מּפתגמא ּדדחיל  ְְִֶ�ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכנ ׁש לבּתּיא:.פרעה. ּבעירי ּה וית עב ּדֹוהי לא ־כאית וא ׁשר ְַַֹ	ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ֹ
אל־ לּבֹו את ־ עבדיוּדׂשם ו ּיעזב יהוה  את ־ובר ָ�ִ�ְֶַ�ְֹ�ֲַַָ�ֲֶָָֹ�ְֶ

ּבּׂשדה :מק  ׁשבק נה ּו ּדיי . לפתגמא לּביּה ׁשּוי . ית .ּודלא  ְִ�ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ	ָ

ּבחקלא: ּבעירי ּה וית אל־אמ וּיכבפ עבּדֹוהי  יהוה  ר ְְְִִֵַַַָָ�ְֶֹֹ�ֶָ
ברדנמׁשה  ויהי על־ה ּׁשמים את ־יד כל־ּבטה  ֹ�ְֵֶ�ְֶָ�ַַָ	ִִִַ�ָ�ְָָ

מצ  ּכל־והמה ּבעל ־ הועל ־ האדםריםארץ  על ֶ�ְִֶ�ִַָָָָ�ְְֵַַ�ְַָ�ָ
ה ּׂשדה  מצ ּבעׂשב  ית רים :ארץ ארים למׁשה. יי ואמר ֵ�ֶַָ�ְֶֶ�ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ועל  אנׁשא על  ּדמצרים. ארעא ּבכל ברּדא  ויהי  ׁשמּיא. צית על ְֱִַַָָ�ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָידך 

ועל  ּדמצרים:.ּבעירא . ּבארעא ּדחקלא עסּבא מׁשהכגּכל וּיט ְְִַָ	ְְְִִַַָָָָָ�ִַ�ֵֶֹ�
ּוברד  קלת  נתן  ויהוה  על־ה ּׁשמים �ִַַַָ�ֵֶַאת ־מּטה ּוַֹ�ַָָ�ֹֹ�ָ	ָ

אר וּימ ו ּתהל־א ׁש על־ארץצה ּברד יהוה  טר  ֲִַַ�ֵ�ְְֵַַָָ�ְָֹ�ָ�ֶַָ�ֶ
קלין רים:מצ  יהב ויי . ׁשמּיא. צית  על חּוטריה ית מׁשה וארים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

יי  ואמטר ארעא. על אי ׁשתא ּומהּלכא ּדמצרים:.ּוברד . ארעא על ּברּדא  ְְְִַַַַַַָָָָָ	ְִַַַָָָ�ִ

N קוראים Nתיקון
uck oa tk ratu oh,cv kt uvben ,tu
uvben ,tu uhscg ,t czghu vuvh rcs kt

vsac
kg lsh ,t vyb van kt vuvh rnthu
kg ohrmn .rt kfc src hvhu ohnav
vsav cag kf kgu vnvcv kgu ostv
kg uvyn ,t van yhu ohrmn .rtc
at lkv,u srcu ,ke i,b vuvhu ohnav
ohrmn .rt kg src vuvh rynhu vmrt

N רש"יN
הּׁשמים.(כב) הּׁשמים,על לצד ְִִַַַַַַָָ

הּקדֹוׁש הגּביהֹו אּגדה ְְִִִַַַָָָּומדרׁש
מן  למעלה למׁשה הּוא ְְְִֶַָָֹּברּו

ִַַָהּׁשמים:
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ברדוי כד מתוהי  ּכבד ּבל ּקחת א ׁש ה ּברד תֹו ְִַ�ָ	ְָ�ְִֵַ�ְַַ�ַָ�ֵָָ�
כמהּומ  לא־ היה  א ׁשר מצ ּבאד  רים כל־ארץ ְ	ֹ�ֲֶָָֹ�ָ�ֹ�ְֶָ�ְִֶ	ִַ

היתה  ברּדא.ג ֹוי:ל מאז ּבג ֹו מׁשּתלהבא ואי ׁשתא. ברּדא. והוה ֵ�ְָָָ�ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָ

ּדמצרים  ארעא ּבכל ּדכותיּה הוה ּדלא לחּדא. לעם:.ּתּקיף ּדהות מעּדן ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�ִ	ְֲִֵַַָָ

ה ּברדכה מצ ּבוּי ּכל־א ׁשרכל־ארץ  את  רים ַ�ַַָ�ְֶָָ�ְִֶ�ִַ�ֲֵֶָ�
מאדם  ה ּׂשדהוהמהּבעד־וּבּׂשדה ּכל־עׂשב  את  ַָ	ֵֶָ�ְְֵַָ�ְָ�ֵֵָ�ֶֶַָ�

הּברד  ׁשּבר :והּכה  הּׂשדה  ּכל־עץ  ברּדא את  ּומחא  ִָ�ַָ	ְֵָ�ֵָ�ַָ�ִֵֶַָָ

ּכל  וית ּבעירא. ועד מאנ ׁשא ּדבחקלא . ּכל ית ּדמצרים. ארעא ְְְֱִִִֵַַָָָָָָָָ�ְְִַַָָּבכל

ברּדא  מחא ּדחקלא  ּתּבר:.עסּבא חקלא אילני ּכל ארץּברקכווית ְְִַַָָָָ	ְִֵַַַָָָָ�ְֶַ�ֶ
אׁשר ־ׁשם יׂשּבּגׁשן ּברד:ני היה  לא  לח ֹוד ראל 	ֲֶֶֹ�ְֵָ�ְִָ�ֵ�ָֹ�ְָָָ

י ׂשראל  ּבני  ּדתּמן  ּדגׁשן . ברּדא :.ּבארעא הוה ּפרוּיׁשכזלא עהלח  ְְַָ�ְְִֵֵֶַָָֹ	ְֲִַַַָָָ�ְַ�ֹ
ּול ל ראוּיק  וּימ ׁשה  חט אמ אהרן אלהם י אתר ְִַָ�ְֶֹ�ְֲַ	ַֹ�ֲֵֶֹ�ֶָָ�ִ

ואני  ה ּצּדיק יהוה  הר ׁשעים:וה ּפעם עּמי  ַ�ְַָָֹ�ַַ	ֲִִַ�ְַ�ְִִָָ
N קוראים Nתיקון

scf srcv lu,c ,jek,n atu src hvhu
ohrmn .rt kfc uvnf vhv tk rat stn
ohrmn .rt kfc srcv lhu hudk v,hv ztn
,tu vnvc sgu ostn vsac rat kf ,t
.g kf ,tu srcv vfv vsav cag kf
hbc oa rat iad .rtc er rca vsav
trehu vgrp jkahu src vhv tk ktrah
ogpv h,tyj ovkt rnthu irvtku vank
kt urh,gv ohgarv hngu hbtu ehsmv vuvh

N רש"יN
הּברד.(כד) ּבת ֹו נס מתלּקחת ְְִֵַַַַָָ

מעֹורבין, והּברד האׁש נס, ְְְִֵֵַָָָָּבתֹו
רצֹון  ולעׂשֹות הּוא, מים ְְְֲִַַַָָוהּברד
ּביניהם: ׁשלֹום עׂשּו ֵֵֶָָָקֹונם

הדקדוק: כמהו.(כד)חלק היה לא א"ת:אשר וכ"כ תימן ספרי בכל ימין בתלשא אשר תיבת

שבר.(כה) השדה עץ כל תימן:ואת ספרי בכל ובצירי בתביר ואת תיבת
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ז ּכאה  יי  הדא. זמנא חבית להֹון  ואמר  ּולאהרן. למׁשה ּוקרא ּפרעה . .ּוׁשלח ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ	

חּיבין: ועּמי  אל־יהוה הע כחואנא  מהוּתיר ּו יתרב ְְֲִִַַַַָָ�ִ�ְֶֹ	ְָ�ְִַ�ֹ
וא ׁש ּוברד אלהים  אתּלקלת  תספּוןוכם חה  לא  ֹ�ֱֹֹ�ִָ�ְֲַַָָ�ְֶ	ְֶ�ִֹֹ�

קלין לעמד: עלנא. יהֹון ּדלא רוח. קדמֹוהי וסּגי  יי. קדם צּלֹו ְְְְְֲֲֳֳִִַַַַַָָָָֹ�ִָָ

יתכֹון  ואׁשּלח  ּוברד. יי  קדם מן  ּכאּלין לאתעּכבא:.ּדלוט  תיספ ּון  ולא ְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָ	ְְְִֵַָָָ

מׁשה אמ וּיכט אליו  אפ אתצ ּכר  את־ העיר ר ׂשי  ַ�ֵֶָֹ�ֹ	ְִֵֶ�ֶָ	ְִֶ�ֹ
יח ה ּקלֹות  אל־יהוה  לאוּדלּוןאת ־ּכּפי ה ּברד ֶַ�ְֶַֹ�ַָֹ�ְֶָ�ְַָָ��ֹ

הארץ :ל יה ־עֹוד יה ליהוה  ּכי  ּתדע ואמר מען  ְִֶ	ְַ�ֵַ	ִַ�ַֹ�ֲֶַַָָָ

קל ּיא  יי. קדם ּבצלֹו ידי  ית אפרֹוס קר ּתא. ית ּכמּפקי  מׁשה. ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלי ּה

ּדתּדע  ּבדיל עֹוד . יהי לא ּוברּדא  ארעא :.יתמנעּון . ּדיי א ּתהולארי  ְְְִִִֵַַַָָ	ְֲֵַַַָָ�ָ
ידע  מ ועבדי ּתיראּון טרם ּכי יהוהּפּתי  ני ֲַָ�ֶָ�ְִַ�ִֶ�ְִֶ	ְִ�ְֵָֹ�

אתּכנעּתּון אלהים : לא ּכען  עד ארי  ידענא. ועבּדך. .ואּת ְְְְֱֲִִֵַַַַַַָָָָֹ	

אלהים: יי  קדם נּכתהּׂשהוּתה ה ּפׁשולאמן ערה ְְְֱֳִִִַָָָֹ�ְְַֹ�ָֻ�ָָ
N קוראים Nתיקון

vjkatu srcu ohvkt ,ke ,hvn cru vuvh
van uhkt rnthu sngk iupx, tku of,t
vuvh kt hpf ,t arpt rhgv ,t h,tmf
gs, ignk sug vhvh tk srcvu iuksjh ,ukev
ory hf h,gsh lhscgu v,tu .rtv vuvhk hf
vrgavu v,apvu ohvkt vuvh hbpn iutrh,
kgcd v,apvu chct vrgav hf v,fb

N רש"יN
ׁשהֹוריד ורב .(כח) ּבמה לֹו ּדי ְְִֶַַַ
העיר.(כט)ּכבר: את מן ּכצאתי ְְִִִֵֶָָ

לא  העיר ּבתֹו אבל ְֲִִָָָֹהעיר,
מלאה  ׁשהיתה לפי ְְְְִִֵֶֶַָָָהתּפּלל,

ּתירא ּון.(ל)ּגּלּולים: עדין טרם  ְֲִִִִֶֶַ
טרם  ּכל וכן ּתיראּון. ְְִֵֶֶָֹלא
ואינּו הּוא, לא עדין ְְֲִִֵֶַַָֹׁשּבּמקרא

ּכמֹו קֹודם, ד)לׁשֹון יט (בראשית ְְֵ
ׁשכיבּו לא עד יׁשּכבּו, ה)טרם ב עדין (שם ּכי ידעּתי הּוא ּכן זה אף צמח, לא עד יצמח, טרם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבקלקּולכם: ּתעמדּו הרוחה ּומׁשּתהיה יראים נּכתה.(לא)אינכם והּׂשערה  נׁשּברה והּפׁשּתה  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
כט)לׁשֹון כג ב נכה,(מלכים ז)ּפרעה טז וכן(ישעיה לב)נכאים, לפרׁשֹו(פסוק יּתכן ולא נּכּו. לא ְְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ

ׁשרׁש הּנּו"ן אלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻלׁשֹון
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ה אביב ּׂשּכי ּגב ה ּפׁשוערה  לקֹו.על:ּתה  ּוסערי וכּתנא ִ�ְַָֹ�ָ	ְְִִַ�ְְְִִֵָָָָֹ

אביב  סער ּיא ּגבעּוּלין:.ארי לאוהח ּטהולבוכ ּתנא ה ּכּסמת  ְֲֲִֵַָָ	ְְִִִַַָָָ�ְַֻ�ֶֶ�ֹ
ה ּנה : אפילת  ּכי לקאה נ ּכּו לא וכ ּונתּיא  אפלתא .וחּטיא ארי  ֻ�ִ�ֲִ�ְְְִֵַַַָָָָָָֹ	ֲֵַָָ

ּפרלגמפטיראּנין : מעם  מׁשה את ־העירוּיצא  עה  ִִֵַ�ֵֹ�ִֵֶ�ְַֹ�ֶָ	ִ
וּיחוּיפ  אל־יהוה ּכּפיו  ה ּקל ֹותּדר ׂש הּברד ולּו ְִַ�ַֹ�ְֶָֹ�ְְַַָ�ַֹ�ְַָ	ָ

אר לא ־נ ּת קר ּתא.צה :ּומטר ית ּפרעה  מּלות מׁשה. ּונפק ָ�ִַָֹ�ְְִֶַַַָָָָָֹֹ

ּוברּדא  קל ּיא ואתמנעּו יי . קדם ּבצלֹו יד ֹוהי  נחית .ּופרס ּדהוה  ּומטרא ְְְְֳִִִַַַַָָָָָ	ֲִֵַָָָ

ארעא: מטא ּפרוּירלדלא  ה ּמטרא  ּכי־חדל  הּברד ועה  ְַַַָָָ�ְְַ�ִָֹ�ַַָָ�ְַָָ�
וּיכ ו לחטא  ו ּיסף  ועבדיו:ה ּקלת  הּוא  ל ּבֹו ּבד ְַֹ�ַֹ�ֲֶַֹ�ְֵַַֹ�ִ��ֲַָָ

למחטי  ואֹוסיף וקלּיא  ּובר ּדא. מטרא אתמנע ארי  ּפרעה. ויּקריּה.וחזא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ	ְְֵַ

ועבּדֹוהי : ה ּוא ּפרלהללּבי ּה לב  ׁשּלחועה וּיחזק  לא ְְֱִִֵֶַַַ�ֵ�ְַ	ְֹ�ִֹ�ַ

N קוראים Nתיקון
vbv ,khpt hf ufb tk ,nxfvu vyjvu
arphu rhgv ,t vgrp ogn van tmhu
tk rynu srcvu ,ukev uksjhu vuvh kt uhpf
srcvu rynv ksj hf vgrp trhu vmrt l,b
uhscgu tuv uck scfhu tyjk ;xhu ,kevu

grp ck ezjhuhbc ,t jka tku v

N רש"יN
מּגזרת  הּוא והרי (איוב ּבּתבה ְֲִִֵֵַַַָ

כא) עצמֹותיו:לג ּכי וׁשּפּו ְְִַָֻ
אביב . ּבּכרה הּׂשערה  ּכבר ְְְִִַָָָָֹ

ונפלּו. ונׁשּתּברּו ּבקּׁשיה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָועֹומדת
והּקׁשה  ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה ְְְְְִֵַָָָָָָֻוכן

ּבּגבעּליה: אביב .לעמֹוד הּׂשערה  ְְְֲִֶַַַָָָֹֻ
לׁשֹון ּבאּביה, השירים עמדה (שיר ְְְִֶָָָ

יא) הּנחל:ו ה ּנה.(לב)ּבאּבי אפילת קׁשה.ּכי ּבפני לעמֹוד ויכּולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר ּפי על כה)ואף ׁשּל־ּמקרא (פסוק ּפּׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד הּכה הּׂשדה עׂשב ּכל ואת ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא רּבי ּובמדרׁש ּבּברד. ללקֹות הראּויים ּבקלחם העֹומדים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעׂשבים
ּכי ודרׁשּו זאת לקּו:על ׁשּלא להם, נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי נּת.(לג)אפילֹות ואף לא הּגיע, לא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ

לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאּויר ׁשהיּו יא)אֹותן ט ּדעזרא,(דניאל והּׁשבּועה, האלה עלינּו וּתּת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. כב)וּתּגיע כב ורֹואה (יחזקאל מּתכת, יציקת לׁשֹון ּכסף, ּכהּתּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

וּיצק ּכתרּגּומֹו ּדבריו, את ה)אני לח כז)ואּתי,(שמות לארץ (שם נּת לא זה אף לאּתכא, לצקת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לארץ: הּוצק וארא לא פרשת חסלת ֶַָָֹ
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יׂשּבאת ־ יהוה ני ּדּבר  ּכא ׁשר יד־מׁשה :ּבראל ְֵֶ�ְִָ�ֲֵֶַ�ִֶ�ְֹ�ְֶַָֹ
י ׂשראל  ּבני  ית  ׁשּלח ולא ּדפרעה. ל ּבא ּבידא .ואּתּקף יי  ּדמּליל  ּכמא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ	ְְְִֵַָָָ

פ פ פ ּדמׁשה: ְֶֹ

R יעיאל סימן ּפיּסּוקים Rקכא  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

shc vuvh rcs ratf ktrah
van

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וארא  הפטרת
כ"ח  סימן ביחזקאל

יׂשיהולא־יה א לבית ממ עֹוד סּלֹון איר ראל ְְִֹ�ֶ�ְֵ�ְִָ�ִֵ�ְִַ�
מכ  סביבתם וקֹוץ מּכל אב ְ�ְַ	ִִֹ�ְִ�ֹ	ָ

יהוה: אדני אני ּכי וידעּו אֹותם יהי הּׁשאטים ולא ַָ�ִ�ְָָ�ְ	ִ�ֲ�ֲִָֹ�ְְֱִֵָֹ

מבאי ׁשע ֹוד  מלך  י ׂשראל . מּכל לבית מעיק. ּדבזזין וׁשלט ֹון  סחרניה ֹון . �ְִֵֵֶָ�ֵֶַ�ְִִִָֹ�ְְִֵַָָ�

וי ּדעּון  אנא .יתהֹון . אלהים:ארי  יהוה ביי  אדני ּכה־אמר ְְְִָ	ֲֲֵָ�ְֱִַָָֹֹ�ֲָֹ�ֱִֹ�
יׂש את־ּבית | נפצּוּבקּבצי אׁשר מן־העּמים ראל ְְִַ�ֵֶ�ְִָ�ִִֵַָ�ֲֶ�ָ�ֹ

ונק  על־אד ּדׁשבם ויׁשבּו הּגֹוים לעיני בם מתם ּתי 	ְְִַָ�ְִ�ְֵֵָ�ַ�ְְִָ�ְַַָ	ָ
לעב  נתּתי ליעקב:אׁשר  אמר ּדי אכּני ׁשּכדנן  ּכד אלהים . יי  ֲֶ�ָ�ְְִִַַ�ְֲֲִַַָֹ�ְֱֲִֵַַָֹ�
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עממּיא  מּביני יׂשראל. ּבית ּבהֹון ית ואתקּדׁש ּבהֹון . לעיני ּדאתּבּדרּו ְִִֵֵֵֵַַָָָ�ְְְְִֶַַַַ�ְֵֵ

וי ּתבּון  ארעהֹון עממּיא. ליעקב:ּדיהבית .על עליה גלעב ּדי ויׁשבּו ְְְִַַָ�ֲַַ	ִִַ�ְְְְֲִַַָֹ�ֶָ�ָ
לבטח  ויׁשבּו כרמים ונטעּו בּתים ּובנּו �ֶַָלבטחָ�ִָ�ְְָ�ְָ	ְְִָ�ָ�ֶַ
מּסביבֹותם  אתם הּׁשאטים ּבכל ׁשפטים ַּבעׂשֹותיֲִ�ְָ�ְִ�ִַָֹ�ָֹ�ְִִ�	ָ

אלהיהם: יהוה אני ּכי עלּהוידעּו ויבנֹון וי ּתבּון לרחצן. ְָ�ְ	ִ�ֲִ�ְֹ�ְְֱֲִֵֶַָֹ�ְְִָֻ

וי ּתבּון ּבּתין  ּכרמין . אעביד ויּצב ּון  ּכד ּדינ לרחצן . ּדבזזין ּפרענּות מּכל  ין. ִָ�ְְְְִִִַ�ְֱֵֶַָֻ�ְְִִִִָָָֻ

וי ּדעּון יתהֹון  אנא .מּסחרניהֹון . אלההֹון :ארי העׂשרית דיי ּבּׁשנה ְָ�ְְִִֵַָ	ֲֲֵָ�ְֱֲַָָָָ�ֲִִָ	
ּבׁש אלי ּבעׂשרי דבר־יהוה היה לחדׁש עׂשר נים ֲִָ�ְִִֵ�ָ�ַָ�ֶָָֹ�ְְַֹ�ֵַָ�

עסר ּבׁשּתא לאמר: ּבתרי ּבעסיראה. פתגם .לירחא עסיריתא. הוה ְֵַָֹ�ֲֲֲִִִֵֵַַָָָ�ְַָ	ֲִָָ
יי  קדם מן למימר:נבּואה על־ העּמי ּפני ׂשים ּבן־אדם ְְֳִָָ�ְִִֵֶַָָ�ִָ�ָ	ֶַ

מצ ּפר  מל ועל־מצ עה עליו והּנבא רים רים ְַ�ֶֹ�ְִֶ�ְִִֵָָ�ָ	ְְִַָ�ִַ
ּפרעה ּכּלּה: על  נבּואה. קּביל אדם. ואתנ ּבי ּבר ּדמצרים. מל ּכא ְֵַַַַָָָָֹֻ�ְִַָָ�ְִִִַ

מצראי .עלֹוהי  ואמר וּכּלה ֹון :ועל אדני ּדּבר | ּכה־אמר ּת ֲִ	ְִֵַָ�ְַֻ�ְְֵַָ�ַָָֹ�ֲָֹ�
הנ  ּפר יהוה עלי מל־מצ ני הּתּנים עה רים ֱֹ�ְִִִ�ָ�ֶ�ְַ�ְִֶֶֹ	ִִַַַ�

יארי  לי אמר אׁשר יאריו ּבתֹו הרבץ ָ	ַָהּגדֹולֹ�ְֵ�ְֹ�ֲֶָ�ַָ�ִ�ְֹ�ִ
עׂשיתני: אמר ואני ּכדנן ותימר. ׁשלח אתנ ּבי  האנא אלהים. יי  ֲִַ�ְֲֲִִִִִִֵַַַָ�ְֱֲִַָָָָֹ

עלך רּבא רגזי לתּנינא ּדמי ּדאּת ּדמצרים. מלּכא ּבג ֹוּפרעה  ּדׁשרי  ֲִָֻ�ְִַַַָֹ�ְְִִֵַַַָָָ�ְְֵָ

ּדאמר  מלכ ּותא .נהרותא. ּכבׁשית:ּדילי  חחיים)ונתּתיזואנא (כ' ְֲַַַָָ	ִִַָ�ְֲִֵַַַָָ�
והד ּבל חחים  ּבקׂשּבק חיי דגת־יארי קׂשתיּתי ִַ�ְִָ	ְְְִִֶַ�ְְַֹ�ְְְֶַֹ�ֶ

יארי ּכל־ּדגת ואת יארי מּתֹו ְַוהעליתיֲִ�ִ�ִ�ְֶֹ	ְֵ�ְַָ�ְֹ	ֶ
ּתד ּבקׂש ׁשירין ּבק:קׂשתי ׁשלטֹוני וא ּתין  ואקּטיל ּבליסתך. ְְְַֹ�ְְִִֵֵֶֶָ�ְֲִִֵֵַַָָ
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ואבּטל ּנךּתקפך ּגּברך . וית עם ּתקפךמּמלכּותך . ׁשלטֹוני ּגּברך.ּכל עם  ָֻ�ְֲִִִַַָָָ�ְִַָָ�ִֵָָֻ	ִִָָ�

הּמד טׁשּונ חיתקטלּון: ּכל־ּדג ּתי ואת אֹות ת ּברה ְְִִַַ�ְִַ�ְָָ�ְֵ�ְַָ�
ולא  תאסף לא ּתּפֹול הּׂשדה על־ּפני ְֶֹיארי	ְֵַ�ֶַָ�ִ	�ֵָֹ�ְֵ�ֹ

ּול  הארץ לחּית נתּתיתּקבץ הּׁשמים עֹוף ִָ�ְֵַַ�ָָ�ְֶ�ַָ�ְִִַַ�
יתךלה:לאכ  למדּברא. אּפי וארטׁשּנך על  ּתקפך. ׁשלטֹוני  ּכל וית ְְְְְְִַַָָָָָָ�ְִֵֵַַָָָֻ

תתּכני ׁשברא  לא נבילתך . ארעא ּתתרמי  לחּית תתקבר. ּולע ֹופא .ולא ָָ�ְְְְִִִֵֵָָ�ְְְִַַַַָָ	ָ

לאׁשּתיצאה:ּדׁשמּיא  מצ טמסר ּתך  ּכל־יׁשבי ּכי וידעּו רים ִַָ�ְְְְִֵַָָָָ�ְֵָֹ�ְִ	ִַ�ִ
מׁש הי ֹותם יען יהוה יׂשאני לבית קנה ראל:ענת ֲִ�ְֹ�ַָ�ֱַָ�ְִֶ�ֶָ�ְֵֶ�ְִֵָ

ארי וי ּדעּון  מצרים. יתבי  ּדהו ֹוּכל  חלף יי . רעיעא .אנא קניא לבית סמך  ְְִ�ְִֵַָָ�ֲִֵ�ְֲֲֲַָָָ	ְְִַָָָ�ְֵ

ּבּבתפ יי ׂשראל: בכפך )ׂשם ּובקע בּכף (כ' ּתּתרֹוץ ְְִֵָָ�ְָ�ַַ�ֵ	ְַָָ�
ּוב  ּכל־ּכתף והעמד להם ּתּׁשבר עלי ּתהּׁשענם ָ�ֶָָ�ְֲִֵָָ�ָ�ֶ�ִָ	ְְֲֵַַָ�

ּכל־מת  ּתּקיף נים:להם מלך ּביד  ּבך  וייבד ּבאתּכּני ּותה ֹון  ּתתמסר. ָ�ְְְִִֶַָָָָָ�ְֶַ�ִֶַ�ְְִֵַַ�

עלך ּובאסּתמכ ּותה ֹון  רחצנהֹון. להֹון .ּתּתבר ּבית תהי  סמכן :ולא לבית ְְְֲִֵָָָֻ�ְִַ	ְְְֵָ�ְֵָֻ

הנ יא יהוה אדני אמר ּכה חרב לכן עלי מביא ני ָ�ֵ�ַָֹ�ֲָֹ�ֱֹ	ְִִִ�ִֵ�ָ�ִַ�ֶָ
מּמוהכ  ּוב רּתי אמר המה:אדם ּכדנן  אלהים.ּבכין. יי ְְִִַ�ִ�ֶָָ�ְְֲִֵֵַָָ�ְֱִָֹ

עלך מיתי ּבחרּבא האנא מּניך.ּדקטלין  ּובעירא:ואׁשיצי אנׁשא ֲֲֵֵַָָ�ְְְִַָָ	ֲִִֵֵַ�ֲִָָָ

ארץ־מצ יב לׁשוהיתה וחר רים ּכי־ ממה וידעּו ּבה ְְָָ�ְִֶֶ�ִַ�ְִָָ�ְְָ	ְְָָ�ִ
עׂשיתי: ואני לי יאר אמר יען יהוה ּותהי אני ֲִ�ְֹ�ַָ�ַַָ�ְ�ֹ�ֲִִַ�ִִֵָ

ּדמצרים  וי ּדעּון ארעא וחרּבה. ּדאמר לאׁשּתממ ּו חלף יי . אנא ּדילי .ארי  ְִַַָ�ִ�ְְְְְִִָָָ�ְֲֲֲֲֵַַָָָ	ִִ
ּכבׁשית:מלכ ּותא  הנ יגואנא ואל־יארילכן אלי ני ַָ�ֲֵֵַַָָ�ְִִ�ֵ�ְְֶֶֹ�ֶ

מצ  את־ארץ לחר ונתּתי ׁשממה רים חרב בֹות ְַָ�ִֶֶ�ְִֶ�ְְִַָ��ְֶָֹ	ָ
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ּכּוׁש:מּמג  ועד־ּגבּול סונה עלךּדל רגזי  ׁשלח האנא ּבכין . ְִִ�ְֵֹ�ְְֵַ�ְֲֲִֵַָָָָֻ�

ואּתין  מלכּותך . צדּוועל לחֹורב ּדמצרים. ארעא מּמג ּדל .וא ׁשּתממּוית ְְֵֶַַָ�ְִַַָָ�ְִֶָ�ְְִָ	ִִֹ
ּכּוׁש:סונה  ּתחּום ורגל ידועד  אדם רגל תעבר־ּבּה לא  ְֵֵ�ְְַ�ֲַָָֹ�ֶ�ֶָ	ְֶָ�ֶ

אר  תׁשב ולא תעבר־ּבּה לא ׁשנה:ּבהמה לא ּבעים ְֵ�ָ�ֲַָֹ�ְָ�ֵֹ�ְִֵַָ�ָָָ

ּבּה ּבעירא תע ּבר ּורגל אנ ׁשא. ּבּהרגל תע ּבר תתי ּתב .לא  אר ּבעין ולא ִַַ�ְְֲִַַָָָ�ִַַָ	ְִַַָ�ְִַ

מצ טוׁשנין : את־ארץ |ונתּתי ּבתֹו ׁשממה רים ְְִִַָ�ֶֶֶ�ְִ�ְִַָ�ְָ�
מחרבֹות  ערים ּבתֹו ועריה נׁשּמֹות ָ�ִָ�ְ�ֶָ�ְָ�ְַ�ֲָארצֹותֳָ�

אר ּתה  ׁשממה את־מצ יין והפצתי ׁשנה רים ּבעים ְִֶ�ְָָ	ְַָָ�ִָ�ֲִִַָֹ�ְִֶ�ִַ�
ּבארצֹות: וזריתים א ּבּגֹוים ית ּדמצרים ואּתין  לצדּו.רעא ַ	ְִִֵ�ְְֲִִֵֶַַָָָָ�ִ�ְָ

חר ּבן ּבג ֹו ּדהואה קרוין  ּבגֹו וקרוהא צדין. אר ּבעין מדינן  לצדּו. ׁשנין .יהוין  ְ�ְְִִַָָָ�ָ�ְֲִִַַָָָ�ְְְִִַָָ�ְִ

מצראי  ית עממּיא ואגלי אמר טזּבמדינתא:ואבּדר ּנּון .לביני ּכה ּכי ְִֵֵַָָ�ְְֵֵַַָ	ְֲִַַ�ִִִָָ��ָֹ�ַ
אר  מּקץ יהוה את־מצ אדני אקּבץ ׁשנה רים ּבעים ֲָֹ�ֱֹ�ִִ�ְִֵַָ�ָָ�ֲֵַ�ְִֶ	ִַ

ׁשּמה: אׁשר־נפצּו אמר מן־העּמים ּכדנן אלהים.ארי . יי  ִַָ�ֲִֶָ�ֲֲִֵַָָָֹ�ְֱִָֹ

ׁשנין  אר ּבעין מצראי מּסֹוף. ית עממּיא .אכּני ׁש לתּמן :מּביני  ּדאתּבּדרּו ְְִִִַ�ֲִֵֵַָָ	ְִֵֵַַָ�ְְִַַַָ

מצ וׁשב יז את־ׁשבּות ארץ ּתי אתם והׁשבתי רים ְְִַ�ְֶ�ְִ	ֲִִִַַֹ�ָֹ�ֶ�ֶ
ממ ּפת  ׁשם והיּו מכּורתם על־ארץ לכה רֹוס ְַ	ַ�ְֶֶָ�ְָָ��ְַָָָ�

יתהֹון ואתיב ׁשפלה: ואתיב מצראי. ּגלות ארע ית על ּפתרֹוס. לארע ְֲֵַָָ�ְְֲִֵֵַָָָָָ�ֲֲַַַַַ�

ּתּמן .ּתֹותבּותהֹון  חּלׁשא:ויהֹון ּתה מן־הּממ יחמלכּו יה לכֹות ְָ	ִַָ�ְִַַַַָָָ�ְִֶ�
ולא־תת  והמ ׁשפלה על־הּגֹוים עֹוד ּתים עט נּׂשא ְָ	ְְִֵַָֹ��ַַ�ְִ�ְְִַ	ִ

ּבּגֹוים:לבל  רדֹות מלכותא ּתי תתררב מן  ולא חּלׁשא. ּתהי ְְִ�ְִ�ְִִַַָָ�ְְִֵַַָָָָ

ואזער ּנּון ע ֹוד  עממּיא. ּדלא.על  ּבעממּיא:יפלחּון ּבדיל �ְְִַַַַַָ	ְְְִִָ�ְְַַָ
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יה יט יׂשולא לבית למב יה־עֹוד מז ראל ּכיר טח ְ�ְִֶֹ�ְ�ְִֵֵָ�ְְִָ�ְִַ�
ּבפ  יהוה:נֹותםעון אדני אני ּכי וידעּו אחריהם ָ	ְִֹ�ֲֵַָ�ְֶָ�ְ	ִ�ֲ�ֲִָֹ�ֱִֹ

עליהֹון  לאתרחצא י ׂשראל לבית ע ֹוד יה ֹון  ח ֹובין .ולא לאדכרא ְְְְְֲִִֵֵֵָָָָ�ְִַָָ

וי ּדעּון ּבאתּפניּותהֹון  אנא .ּבתריהֹון . אלהים:ארי  הי וי כיי  ְְְִָ�ְְְִֵָ	ֲֲֵָ�ְְֱִַָֹ�ִ
היה ּבעׂש לחדׁש ּבאחד ּבראׁשֹון ׁשנה וׁשבע רים ְְִֶ�ָ�ֶַ�ָ	ִָָ�ְֶָ�ַ�ֶָָֹ�

לאמר: אלי ּוׁשבע דבר־יהוה ּבעסרין ּבקדמאה והוה . ׁשנין . ְְַֹ�ֵַָ�ְֲִֵֶַַָֹ�ְְִַָָ�

לירחא  יי .ּבחד קדם מן נב ּואה  פתגם למימר:הוה  ּבן־אדם כאע ּמי ְְַַָ	ְְֲֳִִָָָָ�ְִִֵֶַָָ�ָ
עבדה נבּוכד  את־חילֹו העביד מל־ּבבל ראּצר ְְֶַַ�ֶֶ�ֱֶֶָ�ִֵֶ�ֲָֹ�

מק  ּכל־ראׁש אל־צר מרּוטה גדלה וכל־ּכתף רח ְָֹ�ֶ	ָֹ�ְֹֻ	ְָָָ�ְֵ�ָ
ּול  לֹו לא־היה אׁשר־ וׂשכר על־העבדה מּצר חילֹו �ְָָֹ�ָָ�ְֵ�ִ	ֲַָֹֹ�ֲֶָ

עליה: ית עבד אפלח ּדבבל. מלּכא נבּוכדראּצר  אדם. ּבר ַָ�ְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

רב  ּפלחן  רי ׁשמ ׁשריתיּה. סער ּכל צֹור. ּכתף על  וכל  אתמריט.נתר. ְֵַַַָֻ�ְֵַַָ�ְְְַַָ�ְִֵ

ּולמׁשריתיּה לי ּה הוה לא  ּפלחנא .מּצֹור ואגר. על ּה:על לכן כבּדאפלח ְֲֲֵֵַַַָָָ�ִ	ַָָָֻ�ְֲַַַָ�ֵ
הנ  יהוה אדני אמר לנ ּכה נתן מל־ בּוכד ני ראּצר �ַָֹ�ֲָֹ�ֱֹ	ְִִִ�ֵֹ�ְְִֶַַ�ֶֶ

מצ  את־ארץ ׁשללּהּבבל וׁשלל  המנּה ונׂשא רים ָ�ֶֶֶ�ְִֶ�ְִָָ�ֲָֹ�ְַָָ�ְָָ�
לחילֹו: ׂשכר והיתה ּבּזּה אמר ּובזז ּכדנן אלהים.ּבכין. יי  ַָ�ִ	ְְָָָ�ָ�ְְֲִֵֵַָָ�ְֱִָֹ

ּדבבל  מל ּכא לנב ּוכדראּצר יהיב . וי ׁשּבי האנא  ּדמצרים. ארעא ית ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ�ְִַַָָ�ְִִֵ

עדאּה ויעּדי ּבּזּהאתרגֹוׁשתּה. אגר .וי ּבֹוז ּפעּלתֹוכגלמׁשריתיּה:ּותהי ְְֲִִֵַַָָ�ְִִַ	ֲֵַ�ְְְֵַָָֻ�
מצ  את־ארץ לֹו נתּתי ּבּה אׁשר אׁשר־עבד רים ֲֶָ�ַ	ַָָ�ִ�ֶֶ�ְִֶ�ֲִֶָ�

יהוה: אדני נאם לי ליּהאגריּהעׂשּו יהבית ּבּה. ּדאפלח ָ�	ְִ�ֲָֹֻ�ֱִֵַֹ�ְְִֵַַַַ�

קדמי  ּדחבּו ּדמצרים . ארעא מּנהֹון ית אלהים:אמר .לאתּפרעא יי ְִַָָָ�ְֳִַָָ�ְְְִִָָ	ֲַ�ְֱִָֹ
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אצ כד ההּוא יׂשּבּיֹום לבית קרן ּול מיח ראל ַ�ַ�ְִַ�ַ�ֶֶ�ְֵ�ְִָ	ְֵ�
ּפת  יהוה:אּתן ּכי־אני וידעּו ּבתֹוכם ּבע ּדנא חֹון־ּפה ֵֶ�ְִ�ְֶ�ְְָָ�ֲִִ�ְְִָָָֹ

ּפרקן  אקים ּבנבּואה ההּוא . ּפּמא מפּתח א ּתין  ולך . יׂשראל. לבית ֲִַָֻ�ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ�

יי :וי ּדעּון .ּביניהֹון  אנא ארי  ֵֵ	ְְִ�ְֲֲֵָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
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אל־ּפראמ וּיאי ּבא  אל־מׁשה  יהוה  ּכי ־ר  עה  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶ�ְֶַֹ�ִֹ
הכ  את־ ל ּבֹוּבד אני  עבדיווּתי מעןל את ־לב ֲ�ְִִַ�ְִִֶ�ְֵֶ�ֲָ	ְָ�ַַ

אּלה  אתתי ע ֹול ּבֹו:קרּבׁשתי  למׁשה. יי  ואמר ִִ�ַֹֹ��ְְְְֲִֵֶֶַַָֹ

ּבדיל. ּדעבּדֹוהי . לּבא וית לּביּה ית י ּקרית אנא. ארי  ּפרעה. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלות

ּביניהֹון :.ל ׁשּואה  אּלין  בנאזּבס ּפר ּתמען ּול באתי ני  ְַָָ	ְִֵֵֵַָ ְֵַַַ�ְְָ�ְִֵ�
התּובן־ּבנ אׁשר  את   את ־ורים מצ ּבּתיעּלל ְִֶ�ֵ�ֲֶ�ְִַ�ְִַ�ְְִ	ְִֶַ
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וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
hbt hf vgrp kt tc van kt vuvh rnthu
h,a ignk uhscg ck ,tu uck ,t h,scfv
lbc hbztc rpx, ignku ucrec vkt h,,t
,tu ohrmnc h,kkg,v rat ,t lbc icu

N רש"יN
ּבא (א)י  מׁשה  אל  ה ' ֶֶֶַֹֹֹוּיאמר 

ּפרעה. ּבֹו:אל  ׁשתי.והּתרה ְְְִִֵֶַַֹ
אני: ׁשאׁשית ּולמען (ב)ׂשימי, ְֲִִִִֶַַָ

לּדֹורֹות:ּתסּפר. להֹודיע ּבּתֹורה ְְִֵַַַַָ
ּכמֹוהתע ּלל ּתי. (במדבר ׂשחקּתי, ְְְְִִִִַַַ

כט) ּבי,כב התעּללּת ו)ּכי ו א' לׁשֹון (שמואל ואינּו ּבמצרים. האמּור ּבהם, התעֹולל ּכאׁשר הלֹוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו עֹוללּתי, לכּתֹוב לֹו היה ּכן ׁשאם ּומעללים, כב)ּפֹועל א לי,(איכה עֹוללּת ּכאׁשר למֹו ועֹולל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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א ׁשר־ ׂשמ  וידע אתתי בם יהוה :ּתי ּכי־אני ּתם ֹֹ�ֲֶַַ�ְִ�ְִַָ�ֲִִֶ�ְָֹ
וית  ּבמצרים . ּדעבדית נּסין ית ּברך. ּובר  ּברך קדם ּדתׁשּתעי ְִָ�ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַַָָָָּובדיל .

ּבהֹון  ּדׁשּויתי  יי :.אתותי אנא ארי מ ׁשה גות ּדעּון אהרןווּיבא  ְְְִִַַָָ	ְְְֲֲִֵַָָָ�ֶֹֹ�ְֲַֹ�
וּיאל־ּפר אלהי אמ עה  יהוה  ּכה־ אמר  אליו ר ּו ְֶַֹ�ְַֹ�ֵ�ַָָֹ�ְָֹ�ֱֵֹ�
מאנהעב  עד־מתי  עּמי רים ׁשּלח  מּפני  לענת  ּת ְִִָ	ַַָ�ֵ	ְֵַָָ�ִָֹ�ַַָ�ַ�ִ

יי דני:יעב ו אמר  ּכדנן  לי ּה. ואמר ּו ּפרעה. לות ואהרן מׁשה ועל ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

קדמי  מן לאת ּכנעא אּת. מסריב אּמּתי  עד ּדיהּודאי . עּמי .אלהא ׁשּלח  ְְְֱֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ	ִַַַ

קדמי: אּתה דויפלחּון  אם־מאן את ־עּמי ל ּכי ׁשּלח  ְְֳִִָָ�ִֵָ�ַ�ְֵַָ�ֶַַ�ִ
ארהנ מחר  מביא  ּבגני  אּתבל :ּבה מסריב  אם  ארי . ְִ�ִִֵ�ָָ�ְַ�ְְֲִִֵֵֶֶַָֻ

מחר  מיתי האנא עּמי. ית ּבתחּומך :.לׁשּלחא  את ־והּגֹובא כּסה  ְְֲִֵֵַַַָָָָָ	ְִִָָָ�ֶ
הארץ  לרועין  י ּוכל את ־ הארץלא  |אכל ואת  ֵ�ָ	ְֶָ�ֹ�ְִַ�ֶָֹ�ְֶַָָ�
ה ה ּנׁשּפאת ־ יתר  מן־ הּברד לטה  לכם אכל וארת ֶֶ�ְֵֶַ�ְִֶַָ�ֶֶָ�ִַָ	ְַָָ�

מן ־ה ּׂשדה: לכם ה ּצמח  עין את ־ּכל ־ העץ  ית ויחפי ֶָָ	ֵֵַֹ�ַָ�ְִִֵֵֶֶַָָ

ׁשיזבתא. ׁשאר  ית וייכֹול ארעא. ית למחזי י ּכֹול ולא ּדארעא. ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָׁשמׁשא

N קוראים Nתיקון
vuvh hbt hf o,gshu oc h,na rat h,,t
uhkt urnthu vgrp kt irvtu van tchu
,btn h,n sg ohrcgv hvkt vuvh rnt vf
itn ot hf hbscghu hng jka hbpn ,bgk
vcrt rjn thcn hbbv hng ,t jkak v,t
,trk kfuh tku .rtv ihg ,t vxfu lkcdc
,rtabv vykpv r,h ,t kftu .rtv ,t
ofk jnmv .gv kf ,t kftu srcv in ofk
h,cu lhscg kf h,cu lh,c utknu vsav in

N רש"יN
יב) לי:(שם עֹולל לענת.(ג)אׁשר ֲִֵֶַָֹ

מּגזרת  והּוא לאתּכנעא, ְְְְְְְִִִַַָָּכתרּגּומֹו
וׁשפל  עני להיֹות מאנּת ְְְִִִֵַָָָָָעני,

הארץ.(ה)מּפני: עין את את ִֵֶֶֶַָָָ
הארץ: יּוכל מראה וגו'.ולא  ְְֵֶַַָָֹ

ולׁשֹון  הארץ, את ְְִֶֶֶָָָָהרֹואהלראֹות
ּדּבר: ְִֶָָקצרה
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אילנא  ּכל  ית וייכֹול ּבר ּדא. מן  לכֹון חקלא:.ּדא ׁשּתארת מן  לכֹון ּדאצמח ְְְְִִִֵַַַָָָָָ	ְְִַַַָ

כל־מצ ו ּוב ּתי  כל־עבדי ּוב ּתי בּתי רים ּומלא ּו ְָ�ָ�ֵֶָ�ֲֶָָ�ֵָ�ְִִַָ�
מּיֹום   אבתי ואבֹות  אבתי לא־ רא ּו ַ�ֶ�ֲֹ�ֶָֹ�ֲא ׁשר ֲ�ֲֹ	ִֶ�
ו ּיצא ו ּיפן ה ּזה  ה ּיֹום עד על־האדמה  ֵ�ֵֶַ�ִֶַ�ַ�ַַ�ָ	ֲָ�ַָ�ֱָהיֹותם

ּפר ּדלא עה :מעם מצראי . כל  ּובּתי  עבּדך כל ּובּתי  ּבּתך . ויתמל ֹון  ִֵ�ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

הדין  י ֹומא עד ארעא. על מהויה ֹון  מּיֹום. אבהתך . ואבהת אבהתך  .חז ֹו ֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ	

ּפרעה: מ ּלות  ּונפק עב אמ וּיזואתּפני פרר ּו אליודי  עה ְְְְִִִַַַָֹֹ�ְַ�ְֵַ�ֵֹ�ָ
יה לנּועד־מתי  זה  את ־ל יה  ׁשּלח  מֹוקׁש ַַָ�ְִ�ֶֶ��ָ�ְ	ֵַַ�ֶ

ּתדע עב י והאנׁשים הטרם אלהיהם  את־ יהוה  ד ּו ָ�ֲָ	ְְִַַ�ְֶָֹ�ֱֵֹ�ֲֶֶ�ֵֶ	ַ
מצ  אבדה דין רים:ּכי  יהי א ּמּתי עד ליה. פרעה  עבדי ואמר ּו ִ�ְָ�ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

לא  ּכען  העד אלההֹון . יי  קדם ויפלחּון  ּגּוברּיא. ית ׁשּלח לתקלא . ְְְְְֱֲֳִַַַַַַַַָָָָָָָָלנא 

מצרים:.ידעּתא  אבדת את ־מׁשה חארי  את ־אהרןוו ּיּוׁשב ְַָ	ֲֲִֵַַָ�ִַ�ֶֶַֹ�ְֲֶַֹ�
וּיאל־ּפר אלהם אמ עה עב ל ר את ־יהוהכ ּו ד ּו ְֶַ	ַֹ�ֲֵֶֹ	ְֶ�ְִ�ְֶָֹ�

ההלכים: ומי מי אהרן אלהיכם וית מׁשה ית ואּתתב . ֱֵֹ�ִֶ�ָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹֹ

אלהכֹון  יי קדם פלחּו איזילּו להֹון. ואמר  ּפרעה. אזלין :.לות ּומן  מן  ְְְְֱֲֲֳִִַַַַָָָָֹ	ְִַַָ

N קוראים Nתיקון
,uctu lh,ct utr tk rat ohrmn kf
vzv ouhv sg vnstv kg o,uhv ouhn lh,ct
vgrp hscg urnthu vgrp ogn tmhu iphu
,t jka aeunk ubk vz vhvh h,n sg uhkt
oryv ovhvkt vuvh ,t uscghu ohabtv
van ,t cauhu ohrmn vsct hf gs,
ufk ovkt rnthu vgrp kt irvt ,tu
ohfkvv hnu hn ofhvkt vuvh ,t uscg

N רש"יN
ּתדע.(ז) ידעּתהטרם  לא העֹוד ְֲֲֵֶֶַַָָֹ

מצרים: אבדה וּיּוׁשב .(ח)ּכי ְְִִִַַָָָ
ׁשּׁשלחּו ׁשליח ידי על ְְִֵֶַַָָָהּוׁשבּו
ּפרעה: אל והׁשיבּום ְֲֲִֵֶֶַַַֹאחריהם
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ּבנאמ וּיט מ ׁשה  ּובזר נלערינּו בנינּוּבקנינ ּו ַ�ֶֹֹ	ְִֵֶָ�ְִֵ�ֵֵ�ְֵָ�ֵ
ּובב אנצ ּבנ ֹותנ ּוּובב  חג ־יהוהנ ּו ּכי  נל קרנ ּו ְִ�ְֵֵֹ�ְִָ�ֵ�ֵ	ִֵ�ְַֹ�ָ
ּבעננא לנ ּו: ּובבנתנא. ּבבננא ניזיל. ּובסבנא ּבעּולימנא מׁשה. ואמר  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ�ְַָָָ

ניזיל  לנא:.ּובתֹורנא  יי  קדם חּגא אלהם אמ וּייארי כןי ר הי  ֵֵַָ	ְֲֳֵַַָָָ�ַָ�ֲֵֶֹ�ְֶ�ִֵ�
ּכא ׁשר י  עּמכם  אתהוה כם ּפאת ־ ט וכם אׁשּלח  ְָֹ�ִָ	ֲֶֶַ�ֲַַ�ְֶ�ְְֶֶַ�ֶ
נגדר רעה  ּכי  ּדיי ניכם:ּפא ּו מימרא כען יהי לה ֹון . ואמר ְ�ִ�ָ�ֶָ�ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

חז ֹו טפלכֹון . וית  יתכֹון א ׁשּלח ּכד  סבירין .ּבסע ּדכֹון. ּדא ּתּון  ּביׁשא ארי ְְְְְֲַַַַַַָָ	ְְֲִִִֵַָ

לאסּתחרא: אּפיכֹון קביל לית כןיאלמעבד כ ּו־נאל לא  ְְְֲֳִֵֵֵַַַָָ�ֹ�ְֵָ�
N קוראים Nתיקון

ubhbcc lkb ubhbezcu ubhrgbc van rnthu
vuvh dj hf lkb ubreccu ubbtmc ub,ubccu
ratf ofng vuvh if hvh ovkt rnthu ubk
sdb vgr hf utr ofpy ,tu of,t jkat
vuvh ,t uscgu ohrcdv tb ufk if tk ofhbp

N רש"יN
ואת (י) אתכם אׁשּלח ְְֲֲֶֶֶֶַַַּכא ׁשר

את ט ּפכם. ּגם אׁשּלח ּכי אף ְֲִֶֶַַַַַ
אמרּתם: ּכאׁשר הּבקר ואת ְְֲֲֶֶֶַַַַָָֹהּצאן
ּפניכם. נגד  רעה ּכי ְְִֵֶֶֶָָראּו
ׁשמעּתי  אּגדה ּומדרׁש ְְְְִִַַַַָָָּכתרּגּומֹו.
אמר  רעה. ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְֵֶֶַָָָָָּכֹוכב

ּדם  סימן והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי ּבאצטגנינּות אני רֹואה  ּפרעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלהם
ּבתּפּלתֹו מׁשה אמר להרגם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל ּוכׁשחטאּו יב)והריגה לב (שמות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

מ  יאמרּו מּיד לּמה ּפניכם, נגד רעה ּכי ראּו להם ׁשאמר היא זֹו הֹוציאם, ּברעה לאמר צרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
יד) ׁשּנאמר(שם וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה, לדם הּדם את והפ הרעה על ה' (יהושע וּיּנחם ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ט) ּבּמדּבר:ה עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם אֹומרים ׁשהיּו מעליכם מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּיֹום
כן.(יא) ה':לא  את ועבדּו הּגברים נא לכּו אלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הדקדוק: פניכם.(י)חלק נגד רעה כי למעבד ראו סבירין דאתון בישא ארי בתרגום, שלנו בנוסח

קבי  למימר לית ליה דהוה לן דקיימא משום לית, מלת הוסיף לאסתחרא. אפיכון ל

ומסולקת  מרוחקת תהיה אך אליהם תקרב לא דהרעה שמעינן פניכם, נגד דקאמר והשתא פניכם. אל

ניבא. מה ידע ולא וניבא וכו' מצרים חרפת את גלותי היום הש"י שאמר היה וכן רע, בהם יגע ולא מנגד

כלפי  נקט וכבוד נקייה לשון המתרגם, נמי אי הפכו. מורה לשונו ודקדוק אחד דבר מורה לשונו פשט כי

פי' אפיכון קביל דלית סבורים אתם כלומר למעלה נמשכת וכו' קביל לית דתיבת י"ל ועוד ישראל.

מפרש  קביל לית דהאיי י"ל ועוד פניכם. אל הרעה תוסב אלא כן לא פניכם, אל הרעה תוסב שלא

כי  למצרים לחזור פניהם עוד יסבו שלא הוא לעשות סבורים שהם הרעה כי ואמר לו, שקדם לדיבור

סיבוב: לשון ארץ, [אל] סחרו מלשון לאסתחרא אפיכון  קביל לית וזהו עוד. לשוב ושלא לברוח כוונתם
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א ּתם עב וברים ּגה את ּה ּכי  את־ יהוה  דּו ְִַָ�ְְִ�ְֶֹ	ִָ�ֹ�ֶַָ�
וי בק מ  מאתׁשים אתם פרּפגרׁש כן .עה :ני  לא ְְַ�ְִַָ�ֶֹ	ֵָ�ְֵֵ�ְֵַָֹ

יתהֹון  ותריך  ּבען . אּתּון יתּה ארי יי. קדם  ּופלחּו ּגּוברּיא כען מן .איזילּו ְְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ	ִ

ּפרעה: אל־מׁשה אמ וּייב(שני)סקדם יהוה  טהנר  ֳַַָֹ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ְֶ�ֵ
מצ  על־ארץ  ּבאריד על־ארץוּבה רים יעל ְָ�ֶַ�ְִֶ�ִַ�ְַָ	ְֶ�ֶַַַ�ֶ

ּכל־א ׁשראי ורים מצ  את  הארץ  את ־ּכל־עׂשב  כל ְִ�ְִַָֹ�ֵֶָ�ֶָ	ֵֶָ�ֲֶָ�
הּברד :ה ׁש ּדמצרים איר  ארעא על ידך. ארים למׁשה . יי  ואמר  ְִ�ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ית  ּדארעא. עסּבא ּכל ית וייכֹול ּדמצרים. ארעא על  ויּסק  ּגֹובא. .וייתי  ְְְִִֵֵַַַָָָ�ְְִִֵַָָָָָ	

ּברּדא: ּדאׁשאר  על־ארץיגּכל את ־מּטה ּו מׁשה  וּיט  ְַַַַָָ�ֵֶֹ�ֵֶַ�ֶַ�ֶ
ּכל־ה ּיֹום מצ  ּבארץ  ר ּוח ־ קדים נהג  ויהוה  רים ְִִַ�ַֹ�ִַָ�ִַָ�ָ	ֶַָָ�

היהכל ־ הּלי וההּוא ה ּבקר נ ׂשאולה  הּקדים רּוח ַ�ְַָ�ְַָָ�ֶָֹ	ְָ�ַ�ַָ	ִָ�ָ
ּדּבר ּבה :את ־האר ויי . ּדמצרים. ארעא  על חּוטריּה ית מׁשה וארים ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ִַַַָ

קּדּומא  ורּוח הוה . צפרא ליליא . וכל ההּוא י ֹומא ּכל ּבארעא. קּדּומא  .רּוח ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָ	

ּגֹובא : ית הארידנטל  מצ וּיעל ּכל־ארץ על רים ּבה ְַַַָָ�ְַַָ�ֶ�ֶַָ�ְִֶ	ִַ

á

N קוראים Nתיקון
hbp ,tn o,t ardhu ohaecn o,t v,t hf

vgrprnthu
ohrmn .rt kg lsh vyb van kt vuvh
,t kfthu ohrmn .rt kg kghu vcrtc
srcv rhtav rat kf ,t .rtv cag kf
vuvhu ohrmn .rt kg uvyn ,t van yhu
kfu tuvv ouhv kf .rtc ohse jur dvb
,t tab ohsev juru vhv recv vkhkv
ohrmn .rt kf kg vcrtv kghu vcrtv

N רש"יN
מבק ׁשים. א ּתם את ּה ּכי ּכי ְְִִִֶַַָֹ

הּנה עד ּבּקׁשּתם (שמות אֹותּה ְִֵֶַַָָ
ח) ּדרה ואין לאלהינּו, ְְְִֵֵֵֶֶָֹנזּבחה

לזּבֹוח: אתם.הּטף זה ויגר ׁש הרי ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
הּמגרׁש: מי פרׁש ולא קצר ְְִֵֵֵַַָָָֹלׁשֹון

מּכת ּבאר ּבה.(יב) ּבׁשביל ְְִִֶַַַָ
ה ּקדים.ו (יג)הארּבה: רּוח רּוח  ְְִֶַַַַָָ

לפי  הארּבה, את נׂשא ְְְִִִֶֶַָָָָמזרחית
ּבדרֹומית  ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ְְְְִִִִֶֶֶַָׁשּבא
ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו היתה, ְְְְִֶַָָָָמערבית
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מצ ּגכל ּבו ּינח ּכבד בּול לא ־מ רים לפניו אד ַ�ְַָ�ְֹ�ְִ�ִֵָָ�ְ	ֹ�ְָָֹ
אר כן ּכמה ּוהיה  יהוּבה  לא ּוסליק יה ־ּכן:אחריו �ֵָָ�ְֶַ�ָ	ְֲַֹ�ָ�ְִֵֵֶֹ

לחּדא. ּתּקיף מצרים. ּתחּום  ּבכל  ּוׁשרא. ּדמצרים. ארעא  ּכל על ִִַַָ�ְְִִָָָ�ְִַַַָָָּגֹובא.

ּדכותיּה ּגֹובא כן  הוה לא כן :.קדמֹוהי . יהי  לא כסוי טוּובתר ֹוהי  ֲֳִִֵֵָָָָָ	ְְְִֵֵַָָ�ַ
ו ּתח ּכל־הארץ וּיאת ־עין  הארץ  את ־אׁש כל  ֵֶ�ֶָָָ�ְֶַַ�ֶָָ�ַ�ֶַֹ

הארץ ּכל־וּכל־עׂשב ה ֹותירּפאת  א ׁשר  העץ רי  ֵָ�ֶָ�ְֵֶָ�ְִָ�ָ	ֲֵֶ��ִ
ּוב וה ּברד ּבעץ  ּכל־ירק ה ּׂשדהלא ־נ ֹותר  עׂשב ַָ�ְָֹ�ַָ�ֵֶֶָ�ְֵ�ֶַָ�ֶ

מצ ּב וחׁשֹוכת רים:כל־ארץ  ארעא ּדכל ׁשמׁשא עין  ית וחפא. ְֶָ�ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּברּדא. ּדאׁשאר אילנא . ּפירי  ּכל וית  ּדארעא. עסּבא ּכל  ית ואכל  ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָארעא.

ּבאילנא  ירֹוק ּכל אׁשּתאר  ּדמצרים:.ולא  ארעא ּבכל ּדחקלא ּובעסּבא ְְְִִַָָָָָ	ְְְִִַַָָָָָ�ִ

ּפרוי טז לק מהר  ּול ל ראעה  וּימׁשה  ראמ אהרן ְֵַַ�ְַ	ְִֹ�ְֶֹֹ�ְֲַ�ַֹ�ֶֹ
אלהיכם אתחט  ליהוה  למקרי לכם :וי  פרעה. ואֹוחי ָָ�ִַָֹ�ֱֵֹ�ְְְִִֵֶֶַָֹ

חבית  ואמר. ּולאהרן . ּולכֹון:.למ ׁשה אלהכֹון יי ׂשאויזקדם  עּתה  ְֲֲִֶַַַַֹֹ	ְְֱֲֳַָָָ�ָָ�

N קוראים Nתיקון
tk uhbpk stn scf ohrmn kucd kfc jbhu
if vhvh tk uhrjtu uvnf vcrt if vhv
kfthu .rtv laj,u .rtv kf ihg ,t xfhu
rat .gv hrp kf ,tu .rtv cag kf ,t
cagcu .gc erh kf r,ub tku srcv rh,uv
vgrp rvnhu ohrmn .rt kfc vsav
vuvhk h,tyj rnthu irvtku vank trek
ogpv lt h,tyj tb ta v,gu ofku ofhvkt

N רש"יN
אחר: לא (יד)ּבמקֹום ואחריו ְְֲֵַַָָֹ

ּכן. יֹואל,יהיה  ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָ
ב)ׁשּנאמר ב נהיה (יואל לא ּכמֹוהּו ְֱִֶֶָָָֹ

ּכבד  ׁשהיה למדנּו העֹולם, ְִֵֶַָָָָָָמן
היה  ׁשּל־יֹואל אֹותֹו ּכי ְְִִֵֶֶֶָָֹמׁשּל־מׁשה
יחד  ׁשהיּו הרּבה, מינין ידי ְְִִֵֵֶַַַַָעל
ׁשּל־  אבל ּגזם, חסיל ילק ְְֲִֶֶֶֶַָָָָארּבה
אחד, ׁשּל־מין אלא היה לא ְִֵֶֶֶָָָָֹֹמׁשה
יהיה: ולא היה לא ְְְִֶָָָֹֹוכמֹוהּו

ירק.(טו) ירֹוקּכל  בלעז עלה :וירדור"א ֶֶֶָָָ

הדקדוק: חטאתי.(יז)חלק נא מלרעשא חטאתי :(מהרי"ב)תיבת
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ח ּט ה ּפעם אתנא א אלהי הע וי  ליהוה כם ּתיר ּו ָ�ִַָ�ַ�ַ	ְְַַַ�ִַָֹ�ֱֵֹ�ֶ
ה ּזה :ו את־ הּמות  רק מעלי לחֹובי יסר  ּכען ׁשב ֹוק ּוכען . ְֵָ�ֵָ	ַ�ֶַַָ�ְְְִֶֶַַַ

מּני  ויעּדי  אלהכ ֹון . יי קדם וצּלֹו הדא. זמנא  הדין :.ּברם מֹותא ית לחֹוד ְְְְֱֲֳִִִֵַַַָָָָָָ	ְֵָָָ

ּפריח מעם וּיע ו ּיצא אל ־ יהוה :עה  מּלות ּתר  ּונפק ֵַ�ִֵֵ�ְַ�ְֶַֹ�ְְִֶַַָָֹ

יי :.ּפרעה  קדם חזק יטוצּלי  רּוח־ ים יהוה  אד מ ו ּיהפ ַֹ	ְְֲֳִַַַָָ�ְָֹֹ�ַָ�ָָ�ְ	ֹ
את ־האר וּיתוּיּׂשא לאּבה  ּסּוף  י ּמה  קעה ּו ִַָ�ֶָ�ְַ	ְִֶַָ�ֵָ�ָ��ֹ

ארנ ׁש אחדאר  מצ ּגכלּבּבה ר ּוח רים:ב ּול  יי והפך  ְִַ�ְֶַ�ֶ	ְָ�ְֹ�ְְֲִִַַַָָ

אׁשּתאר  לא ּדסּוף . לי ּמא ּורמהי  ּגֹובא. ית ּונטל  לחּדא. ּתּקיף ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָמערבא

חד  מצרים :.ּגֹובא  ּתחּום  ּפרוי כּבכל את־ לב  יהוה  עהחּזק ַָ	ְְִָֹ�ְִֵַַ�ְֹ�ֵֶָ�ְַ�ֹ
את ־ו ׁשּלח  יׂשּבלא  יתראל:ני יי  ּדפרעה ותּקיף .ל ּבא ְ�ִֹ�ְֵֶַ�ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ	

יׂשראל: ּבני  ית ׁשּלח בספרי שני Pפ ולא
יהוהאמ וּיכאPתימן  ר  ְְִֵֵַַַָָָ�ְֶֹֹ�ָ

על־נאל־מׁשה  ח ׁש ויהי  על־ה ּׁשמים יד טה ֶֹ�ְֵֶ�ְָ�ַַָ	ִִַ�ִ�ֶַֹ
מצ  ח ׁש:ורים ארץ  על ימׁש ידך  ארים למׁשה. יי  ואמר  ֶ�ְִֶ�ְִָָ�ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹֹ

á²

N קוראים Nתיקון
er hkgn rxhu ofhvkt vuvhk urh,gvu
r,ghu vgrp ogn tmhu vzv ,unv ,t
stn ezj oh jur vuvh lMvhu vuvh kt
;ux vnh uvge,hu vcrtv ,t tahu
ohrmn kucd kfc sjt vcrt rtab tk
hbc ,t jka tku vgrp ck ,t vuvh ezjhu

ktrah
ohnav kg lsh vyb van kt vuvh rnthu
van yhu laj anhu ohrmn .rt kg laj hvhu

N רש"יN
ים.(יט) מערבי:ר ּוח  יּמה רּוח ְִַַַָָָָ
היה ּסּוף. סּוף ׁשּים אני ֲִֵֶַָָאֹומר

רּוח  ּכל ּכנגד ּבּמערב ְְְִֶֶַַַָָָמקצתֹו
ׁשּל־ארץ  ּבמזרח וגם ְְְְְִִֶֶֶַָּדרֹומית
ּתקעֹו ים רּוח לפיּכ ְְְִִֵַָָָָיׂשראל,
וכן  ּכנגּדֹו. ּסּוף ּביּמה ְְְְְֵֶֶַָָָלארּבה
ּפֹונה  ׁשהּוא ּתחּומין לענין ְְְְִִִֶַָמצינּו

ׁשּנאמר מזרח, לא)לצד כג (שמות ְְֱִֶֶַָָ
ּפלׁשּתים, ים ועד סּוף ְְְִִִַַָמּים
ּפלׁשּתים  ׁשּים לּמערב, ְְְְִִִִֶַַָָָמּמזרח

ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר היה, ה)ּבּמערב ב ּכרתים:(צפניה ּגֹוי הּים חבל אחד.יֹוׁשבי ארּבה  נׁשאר לא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
מהם: ׁשּמלחּו הּמלּוחים חׁש.(כא)אף וחׁשוימ ׁש ׁשּל־ּלילה, מחׁשּכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ



בא י שמות  פה 85

ּדמצרים  ארעא  על  חׁשֹוכא ויהי  ׁשמּיא . ליליא:.צית  קבל  ּדיעּדי  ּבתר  ְְֲִִֵֵַַַָָָָ�ִ	ְְִֵֵַַָָ

וי כב על ־ הּׁשמים  את ־יד ֹו מׁשה  ח ׁש־וּיט הי ֵַ�ֶֹ�ֶָ�ַַָ�ְִִַָ�ֶֹ
מצ כל ־ אּבאפלה  ימים:ׁשרים רץ  מׁשה.לׁשת  וארים ֲֵָ�ְֶָ�ְִֶ�ְִַ�ֲִֵֶֶַָֹֹ

קבל  ח ׁשֹוך והוה ׁשמּיא. צית על  ידי ּה ּתלתא .ית ּדמצרים ארעא ּבכל ְְְֲֲֵֵַַַַָָָ	ְְְִִַַָָָָ

את ־אחיו כגיֹומין: אי ׁש איׁשולא ־רא ּו לא ־קמּו ִָֹ�ִ�ֶָ�ְִָֹ�ִ�
ּול ׁשּתיומּתח ימים יׂשּבכל־לׁשת  היהני  ראל ְִַ�ְָ�ֶָֹ�ְְִֵָ�ְִֵָ�ָ�ָ
אנ ׁשמֹוׁשבתם:ּבא ֹור  קמ ּו. ולא אחּוהי . ית ּגבר חזֹו לא �ְְְְֲֲִַָָָָָֹ�ֱָ

י ׂשראל  ּבני ּולכל י ֹומין . ּתלתא ּבמֹותבניהֹון :.מּתחֹותֹוהי  נהֹורא הוה ְְְִִִִֵֵָָָָ	ְְְֲֵָָָ

פרוּיק כד(שלישי) וּירא  אל ־ מׁשה כּול ראמ עה  ְִַ�ְַָ�ֶֹֹ�ֶַ�ֶֹ�ְ�â
N קוראים Nתיקון

kfc vkpt laj hvhu ohnav kg ush ,t
aht utr tk ohnh ,aka ohrmn .rt
,aka uh,j,n aht une tku uhjt ,t
o,caunc rut vhv ktrah hbc kfku ohnh
,t uscg ufk rnthu van kt vgrp trehu

N רש"יN
עֹוד: ויחׁשי יאמיׁש ְְְֲִִֶַַַַָׁשּל־ּלילה

ּתיבֹות מׁש.וי  לנּו יׁש ויאמׁש, ּכמֹו ְְְֲֵֵֵֵַָָ
ׁשאין  לפי אל"ף חסרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַהרּבה
אין  ּכ ּכל נּכרת האל"ף ֲִֵֶֶֶַַָָָָהברת
ּכגֹון  חסרֹונּה, על מקפיד ְְְִֶַַַָָהּכתּוב

כ) יג ּכמֹו(ישע' ערבי, ׁשם יהל ְְֲִֵַָָֹולא
וכן אהלֹו. יּטה לא יאהל, מ)לא כב ב לׁשֹון (שמואל ּתרּגם ואּונקלֹוס וּתאּזרני. ּכמֹו חיל, וּתּזרני ְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

ּכמֹו כב)הסרה, יג אין (שמות אבל הּיֹום. לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש לא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
לׁשֹון  ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש .חׁש ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי ׁשּל־וימׁש, הּוי"ו על מיּׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדבר

כט) כח מּמׁש:(דברים ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים, ח ׁש(כב)ממּׁשׁש ויהי ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ימים וכו'אפלה  ועֹוד .וגו'ׁשלׁשת  ימים. ׁשלׁשת אֹותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא ׁשּל־אֹופל, חׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

ח  אחרים ימים ועֹומד ׁשלׁשת לעמֹוד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו. איׁש קמּו ׁשּלא זה, על מכּפל ׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
רֹוצים  היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ,חׁש עליהם הביא ולּמה ליׁשב. יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹאין
ּכמֹונּו. לֹוקין הן אף ויאמרּו ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצאת,
ּכלּום  ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועֹוד

הּוא: ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו ימים.אמר ׁשּל־ימיםׁשלׁשת  בלעז ׁשּלּוׁש טירציינ"א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מקֹום ּבכל ימים ׁשבעת ׁשּל־ימים:שטיינ"א וכן ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הדקדוק: השמים.(כב)חלק על ידו את משה ספרי ויט בכל במארכה לא בתביר משה תיבת

תימן:
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צ עב  רק את ־ יהוה  ּוב אנדּו ּגם־קרכם י ּצג  כם ְִ�ְֶֹ	ַָ�ְֶֹ�ְְַ�ֶֻ�ַָ
עּמכם:ּפט   יל פלחּוכם  איזיל ּו ואמר למׁשה. פרעה  ּוקרא ְַ�ֵֵֶ�ְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשבּוקּו ותֹוריכֹון ענכ ֹון  לח ֹוד . יי . עּמכ ֹון :.קדם ייזיל  טפלכֹון אף  ְְְְְֳֵָָָ	ְְִֵֵַַ

ּתּתןאמ וּיכה ּגם־א ּתה  מ ׁשה  בחים זידנּוּבר ַ�ֶֹֹ	ֶַַָ�ִֵ�ְָ�ְִֵָ�
אלהינ ּו:ועלתו ליהוה אּת.עׂשינ ּו אף מׁשה. ואמר ְֹ�ְָֹ�ִַָֹ�ֱֲֵֶַַַַֹֹ

ועלון  קּודׁשין  נכסת ּבידנא  אלהנא:.ּתּתין  יי קדם גם־וכוונעביד ֲִִִִֵַַַָָָ	ְְֱֲֳֵַַָָָ�ְַָ
ּפרמק  ת ּׁשאר  לא  ע ּמנ ּו יל מּמּנּוננּו ּכי סה  ְִ�ֵֵֵ�ִ�ָ�ִֵָֹ�ְַ	ָ�ִִֶ�

ואנח אלהינּו את ־יהוה  לעבד  לא ־ נדע נּקח  נ ּו ִ	ֲַַ�ְֶָֹֹ�ֱֹ�ֲֵַַ�ְֵֹ�ַ
ׁשּמה: עד ־ ּבאנ ּו את ־יהוה ייזיל מה־ ּנעבד  ּבעירנא ואף ֲַַֹ�ְֶֹ	ַָֹ�ְְִֵֵֵַַָָָ

יי  קדם  למפלח נסבין . אנחנא מּניּה ארי מּדעם. מּניּה נ ׁשאר לא ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ�ִַעּמנא.

יי  קדם נפלח מא ידעין. אנחנא לית ואנחנא לתּמן :.אלהנא. מיתנא עד ֱַָ�ְְֲֲֳִִֵַַַַָָָָָָָ	ְֵַַַָָ

ּפרוי כז את ־לב  יהוה אבה ועה ח ּזק חם:ּלׁשל לא  ְֵַַ�ְֹ�ֵֶָ�ְַ�ְֹ�ָֹ�ְְַָָ
ּדפרעה  לּבא  ית יי  ל ׁשּלחּותהֹון:.ותּקיף אבא ר ־לֹואמ וּיכחולא ְְְִֵַַָָָֹ	ְְְֲֶַַָָָֹ�

ה ּׁשמרפר מעלי   ל ּפני ל עה ראֹות  אל־ּתסף   ְַ�ֵֹ�ֵָ�ִָָ�ְֶ�ַ�ֶֹ�ְ�ָ	ַ

N קוראים Nתיקון
recu ofbtm er vuvhlkh ofpy od dmh of

ubshc i,, v,t od van rnthu ofng
odu ubhvkt vuvhk ubhagu ,kgu ohjcz
ubnn hf vxrp rta, tk ubng lkh ubben
gsb tk ubjbtu ubhvkt vuvh ,t scgk jeb
ezjhu vna ubtc sg vuvh ,t scgb vn
ojkak vct tku vgrp ck ,t vuvh
kt lk rnav hkgn lk vgrp uk rnthu
,un, hbM l,tr ouhc hf hbp ,utr ;x,

N רש"יN
ּבמקֹומֹו:יּצג.(כד) מּצג יהא ְְִֶָָֻֻ
ּתּתן.(כה) אּתה  ּדּיּגם לא ִֵַַַָָֹ

ּגם  אלא עּמנּו, יל ְִִֵֵֵֵֶַָָׁשּמקננּו
ּתּתן: ּפרסת ּפרסה.(כו)מּׁשּל ְְִִֵֶַַַָָ

בלעז רגל מה :פלנט"א נדע לא  ֵֶֶַַֹ
ׁשּמא ּנעבד. העבֹודה ּתכּבד ּכּמה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיׁש מּמה יֹותר מּמּנּו ְִִִֵֵֶֶַַיׁשאל
ְֵָּבידינּו:
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ּתמּות :רי ֹום ּבּכי פני  מעּלוי .את איזיל  ּפרעה לי ּה ואמר  �ְִ�ְְֹ�ָ�ֲִִֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבי ֹומא  ארי . א ּפי. למחזי  תֹוסיף לא לך . ּתמּות:.אס ּתמר אּפי  ּדתחזי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ	ְְִֵַַ

ּדּבראמ וּיכט ּכן  מׁשה  עֹודר לא־ אסף  א ֹותרּת ַ�ֶֹֹ�ֵֶ�ִ�ְִַָֹֹ��ְ�
:מּלילּתא ּפני יאּות מׁשה אּפך :.ואמר למחזי עֹוד א ֹוסיף פ לא ֲֵֶֶַַַָָָֹ	ְִֵֵַָָ

אחד אמ וּיאיא נגע עֹוד אל־מׁשה יהוה  ר  ַ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֶ�ֶ�ֶַָ�
על־ּפר אחרי ־כןעל־מצ ועהאביא  ׁשּלחי רים ִָ�ְַַֹ�ְְִַ	ֲִֵַַ�ְֵַַ�

מּזה את ּגר ׁשּלׁשּככם ּכלה  אתי חֹו כם גר ׁש ְֶ�ִֶ�ְֶ�ְַ	ָ�ֵָָ�ְֵָ�ְֶ�ֶ
מצראי .מּזה : ועל ּפרעה על  איתי  חד  מכ ּתׁש ע ֹוד  למׁשה. יי  ואמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

ּתרכא  ּגמירא. ּכׁשּלחּותיּה. מּכא. יתכֹון  יׁשּלח ּכן . יתכֹון .ּבתר יתריך ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ	ְְֵָָ

העם אזּבּדּבר ־נא במּכא: איׁשיׁשוני מאת|אלּו ִֶַָ�ְְֵָָ�ָ�ְְֲִָ�ִ�ֵֵ�
רעּות ּהורעה ּו מאת ּוכ ּכאּׁשה  זהב:ל לי ־כסף  י  ֵ�ְִֵָ�ֵֵ�ְ	ְֵָ�ְֵֶֶ�ָָ

חברּתּה מן  ואּתתא חבריּה. מן  ּגבר ויׁשאלּון. עּמא. קדם ּכען מנין .מּליל  ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַַַַָָָ	ִָ

ּדדהב: ּומנין  העםגּדכסף את ־חן יהוה  עיני ּבוּיּתן ִִִִֵַַַָ�ְָֹ�ֵֶ�ָ�ְֵֵָ�
ּגם מצ  ּגד ֹול |רים מׁשה  ארץּבאד מ האי ׁש ְִ�ִַָ�ִָ�ֹ�ֶָ�ְֹ�ְֶ�ֶ

N קוראים Nתיקון
,utr sug ;xt tk ,rcs if van rnthu

lhbp
kg thct sjt gdb sug van kt vuvh rnthu
vzn of,t jkah if hrjt ohrmn kgu vgrp
tb rcs vzn of,t ardh ard vkf ujkaf
vatu uvgr ,tn aht uktahu ogv hbztc
,t vuvh i,hu cvz hkfu ;xf hkf v,ugr ,tn
kusd van ahtv od ohrmn hbhgc ogv ij
hbhgcu vgrp hscg hbhgc ohrmn .rtc stn

N רש"יN
ּדּבר ּת.(כט) ּובזמּנֹוּכן ּדּברּת יפה ְְְִִִֵֶַַַָָָ

עֹוד  אֹוסיף ׁשּלא אמת ְֱִִֶֶַָֹּדּברּת,
:ּפני ּגמירא,ּכלה.(א)יא ראֹות ְְֵֶָָָָ

יׁשּלח: ּכּלכם ּכליל, ְְִֶַַָָָֻ(ּכלה)
נא.(ב) לׁשֹון ּדּבר  אלא נא אין ְֵֵֶַָָָ

על  הזהירם מּמ ּבבּקׁשה ְְִִֵַַַַָָָָָּבּקׁשה,
צּדיק  אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ִֶַַָֹֹּכ

יג)אברהם טו ועבדּום (בראשית ְֲַַָָָ
ּבהם, קּים אֹותם יד)ועּנּו (שם ְִִֶַָָ

לא  ּגדֹול ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְֲִֵֵֵַָֹואחרי



בא יא שמות  88פח 

עב ּברים מצ  ּוב די־פרעיני העם:עה  יי .עיני  ויהב ְִ	ְִֵֵַ�ְְֵַַ�ְֵֵֹ�ְִַָָָ

ּבארעא  לחּדא רב מׁשה. ּגּוברא אף מצראי . ּבעיני לרחמין עּמא  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹית

עּמא:.ּדמצרים  ּובעיני פרעה עבדי  בספרי שלישי Pסּבעיני 
Pימן ת  ְִַ�ִ	ְֵֵֵֵֵַַַָֹ

ּכחצתאמ וּיד(רביעי) יהוה  אמר ּכה  מׁשה  ר ַ�ֶֹֹ	ֶ�ַָֹ�ְֹ�ֲַָ�ֹ
יֹוצא הּלי  אני  מצ ּבלה ּכדנן רים:ת ֹו מ ׁשה. ואמר ַ	ְֲִַָ��ְֵ�ְֲִִִֶַַָָֹ

ליליא  ּכפלג ּות יי. מצרים:.אמר ּבג ֹו מתּגלי  ּכל־האנא ּומת  ְְֲֵַַָָ	ְְֲִִֵָָ�ִֵ�ָ
מצ ּבכ ֹורּב מ ארץ  ּפרּברים על־כֹור  ה ּיׁשב עה  ְ�ְֶ�ְִִֶַ�ְִ�ְַֹ�ֵַֹ�ַ

עד ּכס ה ּׁשפ ּבאֹו הרחים כֹור  אחר  א ׁשר  חה  ְִ	�ְַ�ְִַ	ֲָ�ֶַַ�ֵָ�ִָ
מּבּוכרא המה :ּבכ ֹורּבכל ו ּדמצרים. ּבארעא ּבּוכרא ּכל וימּות ְ�ְֹ�ְְְִִֵַַָָָָ�ִִָ

ּדבּבתר  ּדאמּתא. ּבּוכרא עד מלכ ּותיּה. ּכּורסי על למּתב ּדעתיד ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּדפרעה

ּדבעירא:.רחיא  ּבּוכרא גדלה צ היתה וווכל כל־ּבעקה  ִָ	ְְְִִָָָָֹ�ְָָ�ְֹ�ְָָ
מצ  נהארץ  לא ּכמהּו א ׁשר כמה ּוויתה רים ֶ�ְִֶ�ֲִֶָ�ָ�ֹ��ְִֹ	ְָָָ�ֹ

â²
ã

N קוראים Nתיקון
ogvrnt vf van rnthu

ohrmn lu,c tmuh hbt vkhkv ,mjf vuvh
vgrp rufcn ohrmn .rtc rufc kf ,nu
rjt rat vjpav rufc sg utxf kg cahv
vksd vegm v,hvu vnvc rufc kfu ohjrv
uvnfu v,hvb tk uvnf rat ohrmn .rt kfc

N רש"יN
ּבהם: ּכה (ד)קּים מ ׁשה וּיאמר ִֶֶֶַַָֹֹֹ
ה '. פרעה אמר  לפני ּבעמדֹו ְְְְִֵַַָָֹ

ׁשהרי  זֹו נבּואה לֹו ְְְֲֵֶֶָָנאמרה
ראֹות  הֹוסיף לא מּלפניו ְְִִִֶָָָָֹמּׁשּיצא

הּלילה.ּפניו: ּכהחלק ּכחצת ְְֲֵֵַַַָָָָֹ
ּכמֹו ּכחצֹות, א'הּלילה, (מלכים ְְֲַַַָ

כה) ג)ּכעלֹות,יט קכד (תהלים ֲַ
ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשּל־חצי. ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ליּׁשבֹו פּׁשּוטֹו זהּו ּבנּו, אּפם ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבחרֹות

הּלילה ּבחצי כט)ּכמֹו יב אֹו(שמות לפניו אֹו לֹו סמּו ּדמׁשמע ּכחצֹות, מׁשה ׁשאמר ואמרּו, ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּפר  אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא הּוא:לאחריו, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ּבכֹור (ה)עה , עד ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

כט)הּׁשבי. יב ּפרענּות (שמות והביאה עלּבֹונם ּתבעה יראתם יאמרּו, ׁשּלא ּכדי הּׁשבּויים, לקּו לּמה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
מצרים: ה ּׁשפחה.על ּבכֹור  עד  ּפרעה מּבכֹור מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָֹֹ

ּבצרתם: ּוׂשמחים ּבהם מׁשעּבדים היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות, ּבני לקּו ולּמה ּבּכלל. היּו וכל הּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבהמה. מאלהיה:ּבכ ֹור נפרע האּמה, מן נפרע הּוא ּברּו ּוכׁשהּקדֹוׁש לּה, עֹובדין ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻ
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תסף : לא לא  ּדכותּה ּדמצרים. ארעא  ּבכל ר ּבתא צוחּתא  ּותהי . �ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹ�ִִַָָ

תֹוסיף:.הות  לא יׂשּב|כל ּול זודכותּה יחרץ ־ני  לא ראל ֲָ	ְְִֵַָָ�ְֵֹ�ְִָ�ֵ�ֱֶַֹ
ּתדעּוןל המה ּבעד־ומאיׁשל ׁשנֹול ּכלב  מען  �ֶֶ�ְֹ	ְֵ�ְְִֵַ�ְָ�ַַ�ְֵ	

יפ  מצ א ׁשר  ּבין יהוה  יׂשלה  ּובין ּולכל ראל :רים ֲֶ�ְֶַ�ְֹ	ֵָ�ְִ�ִֵַ�ְִֵָֹ

ּבדיל  ּבעירא. ועד  למאנ ׁשא למּבח. ּבליׁשני ּה ּכלּבא  ינזיק לא יׂשראל. ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבני 

יי  ּדיפרי ׁש י ׂשראל :.ּדתּדע ּון . ּובין  מצראי כל־עבדיוחּבין  ירדּו ְְְְִֵַָ	ְְִִֵֵֵֵָָָ�ֲֶָָ�
אלי  ל ה ׁשוא ּלה  א ּתהאמ ּתחוּו־ לי צא  כל־ור  �ֵֵֶ�ְְֲִִַַ�ֵ�ֵֹ�ַָ�ְָ

א ׁשר־ מעם־ולירגּבהעם ו ּיצא  אצא  אחרי ־ כן  ָָ�ְְֲֶַ	ְֲֵֶַ�ֵֵ�ֵֵֵַ�ִֵ
ּבחרי ־ אף :ּפר למימר.עה  מּני ויבעֹון לותי אּלין  עבּדך  ּכל וייחתּון ְַ�ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

א ּפֹוק  ּכן ּובתר  ּדעּמך. עּמא וכל אּת ּבתק ֹוף .ּפֹוק ּפרעה מּלות ּונפק ְְִֵֶַַַָָָָ	ְִִַַָֹ

לא ־יׁשאמ וּיטסרגז : אל־מׁשה  יהוה אליכם ר  מע ְַַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ְִֶַֹ�ֲֵ�ֶ
מ ֹופתירמעןל עה ּפר רים:מצ ארץ ּבב ֹות  ְַ�ְַֹ�ְַ�ְ�ְֶַ�ְִִֶָ

N קוראים Nתיקון
ubak ckf .rjh tk ktrah hbc kfku ;x, tk
vuvh vkph rat iugs, ignk vnvc sgu ahtnk
vkt lhscg kf usrhu ktrah ihcu ohrmn ihc
rat ogv kfu v,t tm rntk hk uuj,avu hkt
vgrp ogn tmhu tmt if hrjtu lhkdrc

;t hrjcrnthu
ignk vgrp ofhkt gnah tk van kt vuvh
uag irvtu vanu ohrmn .rtc h,pun ,ucr

N רש"יN
ל ׁשנֹו.(ז) ּכלב יחרץ  אֹומר לא ְֱֵֶֶֶַֹֹ

יׁשּנן, לא ׁשּנּון, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְֲִִֵַֹאני
כא)וכן י לבני (יהושע חרץ לא ְְִֵֵַָֹ

ׁשּנן, לא לׁשנֹו, את לאיׁש ְְְִִִֵֶַָֹֹיׂשראל
כד) ה ּתׁשּתּנן,(שמו"ב ּתחרץ ְֱִֵֶַָָאז
טו) מא ׁשנּון,(ישעיה חרּוץ ְַָָלמֹורג

ה) כא אדם (משלי חרּוץ, ְְַָָָמחׁשבֹות
וׁשנּון, ד)חריף י חרּוצים (משלי ויד ְְִִַָָָ

סֹוחרים  חריפים, ֲֲִִִִַָּתעׁשיר,
יפלה.ׁשנּונים: עבדי .(ח)יבּדיל:א ׁשר כל  ּפרעה וירדּו ירד ּבּסֹוף ׁשהרי לּמלכּות ּכבֹוד חלק ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּלילה אליו לא)ּבעצמֹו יב א (שמות ולא עּמי מּתֹו ּצאּו קּומּו וירדּתוּיאמר מּתחּלה מׁשה לֹו מר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
לי: והׁשּתחוית ּברגלי .אלי והּלּוכ:א ׁשר עצת אחר אצא.ההֹולכים כן העם ואחרי ּכל עם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

:ּפרעה.מארצ מעם  מּלפניו:וּיצא יצא ּדבריו אף.ּכׁשּגמר לֹוּבחרי ׁשאמר כח)על י (שמות ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּפני: ראֹות ּתֹוסף מֹופתי.(ט)אל רבֹות ּוקריעת למען ּבכֹורֹות מּכת ׁשלֹוׁשה, רבֹות ׁשנים, מֹופתי ְְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָ
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ּבדיל  ּפרעה. מּנכֹון יק ּביל  לא למׁשה . יי  ּבארעא .ואמר  מֹופתי  לאסּגאה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ	ְְְַַַָָָ

את ־ּכל־ה ּמפתים וּומ ׁשה יּדמצרים: עׂשּו אהרן  ְִָ�ִֶֹ�ְֲַ�ָֹ�ְִֶַָֹ�
לפ  פרהא ּלה  וי ני  ּפרעה  את־ לב  יהוה  עהחּזק ָ�ְִֵֵֶ�ְַ�ְֵַַֹ�ְָֹ�ֵֶ�ְַ	ֹ

את ־ו מארני־יׂשּבלא ־ׁשּלח  ואהרן .צֹו:ראל  ּומׁשה ְִַֹ�ְְִֵֶָ�ְְֲֵֵֶַַֹֹ

ּדפרעה  ל ּבא ית יי  ותּקיף ּפרעה. קדם האּלין מֹופתּיא ּכל ית .עבד ּו. ְְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֹ	

מארעי ּה: י ׂשראל  ּבני ית ׁשּלח בספרי רביעי Pסולא 
Pתימן  ְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אל־מׁשה אמ וּיאיב יהוה  ארץּבאל־אהרןור ַ�ְֶָֹֹ�ֶֶֹ�ְֲֶַ	ְֶֹ�ֶ
ל מצ  ּולאהרן ר :אמ רים למׁשה יי  ּדמצרים .ואמר ּבארעא ְִ�ְְֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹ	ְְִִַַָ

רבלמימר: לכם  ה ּזה  רא ׁשהחד ׁש ֹוןא ׁשחד ׁשים  ְֵַַ�ֶֶַֹ�ָ�ֶ�ֳָֹ�ִִ�
לכם  הּׁשנה :חד ל ה ּוא  ירחּיא.ׁשי  רי ׁש לכ ֹון  הדין. ירחא �ָ	ְְֶָ�ְֵֵֵַַַַָָָָָ

ã²

N קוראים Nתיקון
ezjhu vgrp hbpk vktv oh,pnv kf ,t
ktrah hbc ,t jka tku vgrp ck ,t vuvh

umrtnvan kt vuvh rnthu
vzv asjv rntk ohrmn .rtc irvt ktu
hasjk ofk tuv iuatr ohasj atr ofk
rntk ktrah ,sg kf kt urcs vbav

N רש"יN
מצרים: את ּולנער סּוף ְְִִֶֶַַַים

עׂשּו(י) ואהרן ּכבר .וגו'ּומׁשה ְְֲֶַָָֹֹ
ולא  הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ְְְִַַָָָֹֹּכתב
ּבׁשביל  אלא ּכאן ְְִִֵָָָָׁשנאּה
ׁשּל־אחריה: לפרׁשה ְְְְֲֶֶַָָָָָָלסמכּה

ואל (א)יב  מׁשה  אל ה' ְֶֶֶֶַֹֹו ּיאמר 
עׂשה אהרן. ׁשאהרן ּבׁשביל ְֲֲִִֶַַָָֹֹ

ּבּדּבּור: מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים ּבארץ וטרח ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹומר מצרים. ּתלמֹוד ,הּכר ּבתֹו אלא אינּו אֹו ,לּכר כט)חּוץ ט וגו',(לעיל העיר את ּכצאתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבתֹו עּמֹו נדּבר לא מה ּומּפני ׁשּכן, כל לא חמּור ּדּבּור ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּומה
ּגּלּולים: מלאה ׁשהיתה לפי ,ה ּזה.(ב)הּכר ּכׁשהּירח החד ׁש לֹו ואמר ּבחּדּוׁשּה לבנה הראהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יהיה  זה לֹו, אמר ניסן חדׁש על פּׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ראׁש ל יהיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמתחּדׁש
ׁשליׁשי: סיון ׁשני, קרּוי אייר ׁשּיהא החדׁשים, מנין לסדר מֹולד ה ּזה.ראׁש על מׁשה נתקּׁשה ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

לֹו ואמר ּברקיע, הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה לקּדׁש, ראּויה ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהּלבנה
ׁשּנאמר ּבּיֹום, אלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה כח)ּכזה ו ּביֹום (שמ' ויהי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ה', לח)ּדּבר ז צּוֹותֹו,(ויק' כג)ּביֹום טו לׁשקיעת (במדבר סמּו אלא והלאה, ה' צּוה אׁשר הּיֹום מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
חׁשכה: עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהחּמה
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לכֹון  ה ּוא ׁשּתא:.קדמאי יׂשּבּדגלירחי אל־ּכל ־ עדת  ראל רּו ְַַ	ְְֵַַַָ�ֲֶַָ�ְִֵָ�
ה ּזה אמ ל  לחדׁש ּבעׂשר  ׂשהיק ור איׁש להם ח ּו ֵ	ֶָֹ�ַֹ�ֶַֹ�ְְִֶ�ָ�ִֶ�ֶ�
לּבית :ל  ׂשה  ּדי ׂשראל בית ־ אבת  ּכנ ׁשּתא ּכל  עם מּלילּו. ְֵָ�ֶֹ�ְְִִִִִֵַַָָָָ

ּגבר  להֹון . ויּסב ּון  הדין. לירחא ּבעׂשרא אּמרא .למימר. אּבא לבית אּמר  ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָ	ְְִִֵַַָָ

מהאם־ימ ודלביתא : הּבית  מּׂשהעט לקחוי ֹות ְְְִִֵַָ�ִַַ�ְִ�ִֶ�ְַָ�
ּוׁש אל־ּבית ֹוה ּוא  ה ּקרב  איׁשנסתמכ ּבכנ ֹו פ ׁשת  �ְֵ�ַָ�ֵֶֹ�ְְִַ�ְָ�ֹ�ִ

אכ ל  על־ה ּׂשה :פי ּתכּסּו מּלאתמנאה ל ֹו ּביתא זעיר  ואם ְִ�ְָ	ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לפֹום  ּגבר נפׁשתא. ּבמנין לביתי ּה ּדקריב ו ׁשיבביּה. הּוא. וי ּסב אּמרא. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעל

אּמרא:.מיכליּה על  ּבן־ׁשנההּתתמנ ֹון  זכר  תמים ׂשה ְֵֵ	ְְִִֶַָ�ִָ�ָָ�ֶָ�ָ
מן־ היה לכם ּומן־העּזים ּכיה  ּתּקח ּו:בׂשים ְִֶ�ָ�ְִִֶַָ�ִִָ�ִִָ

N קוראים Nתיקון
,hck va aht ovk ujehu vzv asjk ragc
van ,uhvn ,hcv ygnh otu ,hck va ,ct
,xfnc u,hc kt crev ubfau tuv jeku
vav kg uxf, ukft hpk aht ,apb
ohacfv in ofk vhvh vba ic rfz ohn, va
sg ,rnank ofk vhvu uje, ohzgv inu

N רש"יN
עדת.(ג) ּכל אל  אהרן ּדּברּו וכי ְְֲֲִֶַַַָֹ

והל  נאמרמדּבר, ּכבר (שמות א ְְֱֲֵֶַַָָֹ
ב) חֹולקין ז אלא תדּבר, ְְִֵֵַַָָאּתה

לזה  זה ואֹומרים לזה זה ְְְְִֶֶֶֶָּכבֹוד
ׁשניהם, מּבין יֹוצא והּדּבּור ְְְִִִֵֵֵֵֶַַלּמדני,

מדּברים: ׁשניהם ּכל ּכאּלּו אל  ְְְְִִֵֶֶַָ
יׂשראל  לחד ׁש.וגו'עדת  ּבע ׂשר ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ

לחדׁש: ּבעׂשֹור ׁשּיּקחּוהּו חדׁש ּבראׁש הּיֹום פסח ה ּזה.ּדּברּו ולא ּבעׂשֹור, מּקחֹו מצרים ּפסח ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
אבת.ּדֹורֹות: לבית  לֹומר ׂשה  ּתלמֹוד לכּלן, אחד ׂשה יכֹול מרּבין ׁשהיּו הרי אחת, למׁשּפחה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

לּבית : מ ּׂשה.(ד)ׂשה מהיֹות הּבית ימעט יכּולין ואם  ׁשאין אחד מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נֹותר, לידי ויבא ּוׁשכנֹולאכלֹו ה ּוא ללּמד ולקח מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד פּׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגו' ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הּמּנּו ידיהם ולמׁשֹו להתמעט יכּולין עליו ׁשּנמנּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאחר
מּׁשּנׁשחט: ולא ּבחּיים, ּבהיֹותֹו קּים הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ידיהם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלמׁשֹו

וכןּבמכסת. כג)חׁשּבֹון, כז הערּכ:(ויקרא אכל ֹו.מכסת וזקן לפי לחֹולה ּפרט לאכילה הראּוי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכּזית : לאכֹול יכּולין מּום :ּתמים.(ה)ּתתמנֹון :ּתכּסּו.ׁשאינן ׁשנה.ּבלא ּבן ּבן קרּוי ׁשנתֹו ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

זֹו: ּבׁשנה ׁשּנּלד ּכלֹומר העּזים.ׁשנה, ּומן הּכבׂשים ׂשה,מן קרּויה עז ׁשאף מּזה אֹו מּזה אֹו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

הדקדוק: ושכנו.(ד)חלק הוא מלרע:ולקח ולקח תיבת
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לכֹון  יהי  ׁשּתיּה ּבר ּדכר  ׁשלים. ּתּסב ּון :.אּמר  עּזּיא ּבני ּומן  אּמרּיא מן  ְְְְִִֵֵַַַַ	ְְְִִִִִֵַַָָ

למׁשוו לכם  ארהיה עד  י ֹום מרת  עׂשר ּבעה  ְָָ�ֶָ�ְְִ	ֶֶַ�ְַָָ�ָָ��
ה ּזה  ּכל ולחדׁש אתֹו עדת ־יׂשק ׁשחטּו ראל הל ַ�ֶַֹ�ְֲֶָ�ֹ��ְַֹ�ְֲִַָ�ֵ

הער לירחא ּבים:ּבין יֹומא עסרא. אר ּבעת עד למּטרא. לכֹון ויהי  ֵ�ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָ

ּכל  יתי ּה. וי ּכסּון ׁשמׁשּיא:.הדין . ּבין  ּדי ׂשראל ּכנׁשּתא  לקח ּווזקהלא ְְִֵֵָָֹ	ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�
הומן־ה ּדם  על־ׁשּתי  ק ֹוףעל־ה ּמׁשוז ּוזתּמנתנ ּו ִַ	ְְָָ�ְֵַ�ְַ�ְְַַַֹ�

א ׁשר ־י  ה ּבּתים ּבהם:אעל את ֹו ּדמא.כלּו מן  ויּסבּון �ַַָ�	ְֲִֶֹ�ֹ�ְְְִִֶָָ

N קוראים Nתיקון
kf u,t uyjau vzv asjk ouh rag vgcrt
osv in ujeku ohcrgv ihc ktrah ,sg kve
kg ;ueanv kgu ,zuznv h,a kg ub,bu
,t ukftu ovc u,t ukfth rat oh,cv

N רש"יN
ד)ׁשּנאמר יד עּזים:(דברים וׂשה ְֱִִֵֶֶָ

למׁשמרת.(ו) לכם  זהּווהיה  ְְְִֶֶֶֶָָָ
מּמּום  ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, ְִִִֶָלׁשֹון
ּומּפני  ׁשחיטה, קדם ימים ְְְִִִֵֵַָָָָֹארּבעה
לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים ְְְִִִִִַָָמה

אֹומר הּוא הרי אֹומר, חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות, ּבפסח כן צּוה ׁשּלא מה ימים (יחז'ארּבעה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ח) את טז ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים, עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואעבֹור

ׁשּנאמר ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם להתעּסק מצוֹות ּבידם היּו ולא ז)ּבניו ונתן (שם ועריה, ערֹום ואּת ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁש הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה, ודם ּפסח ּדם מצוֹות ׁשּתי ו)ּנאמרלהם ּבדמי,(שם מתּבֹוססת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ואֹומר ּדמים, יא)ּבׁשני ט ּולפי (זכריה ּבֹו, מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּברית ּבדם אּת ּגם . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
להם אמר זרה ּבעבֹודה ׁשטּופים כא)ׁשהיּו זרה (פסוק מעבֹודה ידיכם מׁשכּו לכם, ּוקחּו מׁשכּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ׁשּל־מצוה: צאן לכם אתֹוּוקחּו ׁשּל־אדם .וגו'ו ׁשחטּו ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן אלא ׁשֹוחטין, ּכּלן וכי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹֻ
י ׂשראל.ּכמֹותֹו: עדת ּכּתֹות קהל  ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו, מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

העזרה ּדלתֹות ננעלּו ראׁשֹונה ּכת נכנסה זֹו, אחר ּבפסחיםוכּו'זֹו ּכדאיּתא א), סד ּבין :(דף ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּולשֹון הער ּבים. לערֹוב. מבֹואֹו לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבתחּלת  הּיֹום עריבת הּלילה, לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן  ּבעיני נראה הערּבים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָּבין
ערב צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ד)ׁשבע ו נׁשף (ירמיה לׁשֹון ערב הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּכמֹו ,יא)וחׁש כד ׂשמחה:(ישעיה ּכל הּדם.(ז)ערבה מן ּתלמֹוד ולקח ּו ּבּיד, יכֹול הּדם. קּבלת זֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
כב)לֹומר ּבּסף:(פסוק מּכאן:הּמז ּוזת.אׁשר ואחת לּפתח מּכאן אחת הּזקּופֹות ה ּמׁשקֹוף.הם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָֹ

אֹותֹו ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון בלעז הּוא ּכמֹולינט"ר חבטה, ׁשקיפה, (ויקרא ּולׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לו) ּדׁשקיף,כו טרפא נּדף, עלה כה)קֹול כא מׁשקֹופי:(שמות יאכלּוחּבּורה, אׁשר  הּבּתים  על  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהם. ּבתֹוכֹו:אתֹו ּדרין ׁשאין הּבקר, ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ּבּתּיא  על ׁשקפא . ועל  סּפּיא ּתרין  על  ּבהֹון :.ויּתנּון. יתי ּה ּדייכל ּון  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ	ְְְֵֵָ

ּבּלי וח את־ הּבׂשר  הּזה אכל ּו ּומּצֹותצ לה  לי ־ אׁש ְְָ�ֶַָ�ַַָ�ְַָ�ְִֵֶ�ַ	
י  נ ּור כלה ּו:אעל־מררים  טוי  הדין. ּבליליא ּבסרא ית ויכל ּון  ְַֹ�ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻ

ייכלּוּני ּה:.ּופּטיר  מררין  ּובׁשל אאל ־ ּתטעל נא  מּמּנּו כלּו ִַ	ְְְִֵֵַַָֹ�ִ�ֶ�	ֵָָ�
רמ  אם־צלי ־ אׁש ּכי  ּבּמים  על־א ׁשב ּׁשל רעיוּכֹו ְֻ�ַָ�ִִָ�ְִִ	ֵֹ�ְַָ�ָ
מב ּוּׁשל ּבֹו:על־קרו ּבּׁשלא ּכד לא ואף  חי . ּכד מּני ּה תיכלּון לא  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

נ ּור  טוי  אלהין ּגּוי ּה:.ּבמּיא. ועל ּכרעֹוהי  על לא ־ת ֹותיר ּווירי ׁשי ּה ְְֱֵֵַָָ	ְְְִִֵֵֵַַַָֹ�
עד־ּבקר ּבא ׁשומּמּנּו עד־ּבקר  מ ּמּנּו ה ּנתר  ִ�ֶַ�ְֶַָֹֹ�ִֶ�ַ�ֵֶָֹ�

מּניּהרפּו:ּתׂש ּודיׁשּתאר צפרא. עד מּניּה תׁשאר ּון  צפרא .ולא עד  ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ	ַַָ

ּתיקד ּון : ּתויאּבנּורא מתאככה את ֹו חגרים כלּו ניכם ְְְֵָָָ�ְֹ�ֹ�ְֵֶָ�ֲִֻ	
N קוראים Nתיקון

kg ,umnu at hkm vzv vkhkc racv
kacu tb ubnn ukft, kt uvkfth ohrrn
uhgrf kg uatr at hkm ot hf ohnc kacn
r,bvu rec sg ubnn urh,u, tku ucre kgu

pra, atc rec sg ubnnu,t ukft, vffu u
ofkenu ofhkdrc ofhkgb ohrdj ofhb,n

N רש"יN
ה ּבׂשר.(ח) ּגידים את  ולא ְִִֶַָָֹ

מררים.ועצמֹות: עׂשב על  ּכל ְֲִֵֶַַָָֹ
לאכֹול  וצּום מרֹור. נקרא ְְֱִִֶַָָָמר
חּייהם  את לוימררּו זכר ְְִֵֵֶֶֶַַָָמרֹור

יד) א ּתאכלּו(ט):(שמות ְַֹאל 
נא. צרּכֹומּמּנּו ּכל צלּוי ׁשאינּו ְְִֵֶָָָָ

ערבי: ּבלׁשֹון נא ּובׁשל קֹוראֹו ְְֲִֵָָָָ
ּבא מבּׁשל. זה ּתאכלּו:ּכל אל מּכל ּבּמים.זהרת מבּׁשל  ּובׁשל לֹומר ּתלמֹוד מׁשקין, לׁשאר מנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
אׁש.מקֹום: צלי אם ּתאכלּוּכי אל תעׂשה לא עליו הֹוסיף וּכאן עׂשה ּבמצות עליו ּגזר למעלה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אׁש: צלי אם ּכי ּכרעיו.מּמּנּו על ּובני ראׁשֹו קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ּכאחד ּכּלֹו צֹולהּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻ
ּכלׁשֹון קרּבֹו ועל ּכרעיו על ּולשֹון הדחתן. אחר לתֹוכֹו נֹותן כו)מעיו ו ּכמֹו(שמות צבאֹותם, על ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

מׁשלם: ּבׂשרֹו ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה אף ׁשהן, ּכמֹות ּבקר.(י)ּבצבאֹותם, עד  מּמּנּו מה וה ּנתר  ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּובא  החּמה, הנץ מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר לּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר עד לֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּתלמֹוד
ׁשאינּו לּמד אחר מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּתעמֹוד  ׁשני ּבקר עד ראׁשֹון, ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו וּכ מּמחרת. אלא טֹוב ּביֹום ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנׂשרף

חגרים.(יא)ותׂשרפּנּו: לּדר:מתניכם  מזּמנים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻֻ

הדקדוק: מלעילוככה.(יא)חלק ותניינא מלרע וקדמא נעור. יהיה :(מהרי"ב)תרין.
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ּומּקל רגּבנעליכם ואכל יד ּבכםליכם  ּתם כם ֲֵֶַ�ְְֵַ	ְֶֶַ�ְְֶֶ�ְֲֶֶַַ�
ליהוה :ּבאת ֹו ה ּוא  ּפסח  יתי ּה.ח ּפז ֹון  ּתיכלּון ּוכדין  ֹ�ְִָ	ֶ�ַ�ְֵֵֵַָָֹ

יתיּה ותיכל ּון  ּבידכ ֹון . וחּוטריכֹון ּברגליכֹון. מסניכ ֹון  אסירין. יהֹון  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָחרציכֹון 

יי :.ּבבהילּו קדם  הּוא רים בארץ ־מצ ּתי עברויבּפסחא ִִ	ְְְֳִִַָָָָ�ְְִִֶֶַ�
הּזהּבּלי  כל־ולה  מצ ּבכֹור ּבה ּכיתי  ים רארץ  ַַ�ְֶַָ�ְִִֵ�ְָ�ְֶ�ְִֶ	ִַ

ּוב ּבעד־ומאדם מצ המה  אעׂשהכל ־ אלהי  רים ֵָ�ְְֵַָ�ְֱֵָָֹ�ְִַ�ֱִֶֶ�
יהוה :ׁש אני הדין .פטים ּבליליא ּדמצרים  ּבארעא ואתּגלי  ְָ�ֲִִ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

טעות  ּובכל  ּבעירא. ועד מאנ ׁשא ּדמצרים. ּבארעא ּבּוכרא ּכל ְְֱֲִִֵַָָָָָָ�ְְְִֶַַָָָואקטֹול 

יי:.מצראי  אנא ּדינין לכם ויגאעביד ה ּדם על ל היה  את  ִֵָ	ְְֲֲִִֵַָָָָ�ַ�ָָ�ְֶ�ַֹ�
ׁשם  א ּתם אׁשר  את ־ה ּדם וה ּבּתים ראיתי ִַָ�ֲֶ�ֶַ�	ְָָ�ִִ�ֶַ	ָ

N קוראים Nתיקון
vuvhk tuv jxp iuzMjc u,t o,kftu ofshc
h,hfvu vzv vkhkc ohrmn .rtc h,rcgu
vnvc sgu ostn ohrmn .rtc rufc kf
vuvh hbt ohypa vagt ohrmn hvkt kfcu
o,t rat oh,cv kg ,tk ofk osv vhvu
vhvh tku ofkg h,jxpu osv ,t h,htru oa

N רש"יN
ּומהירּות,ּבחּפזֹון. ּבהלה לׁשֹון ְְְִִֶָָָ

כו)ּכמֹו כג א' דוד (שמואל ויהי ְְִִַָ
ללכת, טו)נחּפז ז ב' אׁשר (מלכים ְֲֶֶֶֶָָ

ּבחפזם: ארם ה ּוא הׁשליכּו ּפסח ְְְֲִִֶַָָָ
ׁשם לה '. על ּפסח קרּוי הּקרּבן ְֵֶַַַַָָָ

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש והּפסיחה ְְִִֶַַַָָָהּדּלּוג
מּבין  יׂשראל ּבּתי מדּלג היה ְְִִֵֵֵֵַָָָָהּוא
ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּתי

וגם ּפסח ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר ּפסיעה:פשק"א ּדבר לׁשֹון [ּפסח] ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לֹוקין:ועבר ּתי.(יב) ּכּלן אחד ּוברגע אחת ּובהעּברה למקֹום, מּמקֹום העֹובר ּבכֹור ּכמל ּכל  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

מצרים. אחרים,ּבארץ  ׁשּבמקֹומֹות  מצרים ּבכֹורי אף ּומנין ּבמצרים, והם אחרים ּבכֹורֹות אף ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
לֹומר י)ּתלמֹוד קלו ּבבכֹוריהם:(תהלים מצרים ּבהמה.למּכה ועד  ּבעברה,מאדם  ׁשהתחיל מי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּפרענּות: מתחלת מצרים.מּמּנּו אלהי ונּתכת ּובכל נּמסת וׁשּל־מּתכת נרקבת, ׁשּל־עץ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ה '.לארץ: אני ׁשפטים  ׁשליח:אע ׂשה ידי על ולא ּבעצמי לאת.(יג)אני לכם  הּדם והיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

מּבפנים: אלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן לאֹות לאחרים ולא לאֹות הּדם.לכם את הּכל וראיתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבמצוֹותי  עסּוקים ׁשאּתם לראֹות עיני את אני נֹותן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר אלא לפניו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּגלּוי

עליכם: אני ֲֲִֵֵֶַּופֹוסח
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עלכם ּופסח נגףלא ־יהוּתי  בכם חיתמׁשל יה  ְַָ�ֲִֵ�ְְִֶֹ�ֶֶָ��ֶֶ�ְְַ	ִ
מצ ּבה ּכתי ּב ּבּתּיא רים:ארץ על לאת. לכ ֹון  דמא ויהי  ְַֹ�ְִֶ�ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מ ֹותא  בכֹון  יהי  ולא עליכֹון. ואחּוס ּדמא . ית ואחזי  ּתּמן . ְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּדאּתּון

ּדמצרים:.לחּבלא  ּבארעא לכם וידּבמקטלי ה ּזה  הּיֹום היה ְַָָ	ְְְְִִִַָָ�ְִָָ�ַ�ֶַ�ֶָ�
ח ּקתוזּכר ֹוןל  לדרתיכם ליהוה  חג  את ֹו ח ּגתם ְִָ	ְֶַֹ�ֹ�ַ�ַֹ�ְָֹ�ֵֹ	ֶַֻ�

יתיּהחּגה ּו:ּתםע ֹול  ותיחגּון  לדּוכרנא. לכֹון הדין יֹומא ויהי �ְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָֻ

לדריכֹון  יי . קדם  ּתיחגּוּני ּה:.חּגא עלם ימים ׁשב טוקים עת  ְְֳֵַָָָָ	ְְֲִֵֵַַָָ�ִָ�
ּת הראכ מּצֹות ּבּיֹום  א ּתׁשא ׁשל ּו ּבית ּוֹון  ַ�ֹ	ֵ�ַַ�ִָ	ְִַ�

N קוראים Nתיקון
ohrmn .rtc h,fvc ,hjank ;db ofc
dj u,t o,dju iurfzk ofk vzv ouhv vhvu
,gca uvdj, okug ,ej ofh,rsk vuvhk
u,hca, iuatrv ouhc lt ukft, ,umn ohnh

N רש"יN
לֹוּופסח ּתי. וד ֹומה וחמלּתי, ְְְְִִֶַַָָ

ה) לא ואני (ישעיה והמליט. ְְֲִִִַַָֹּפסח
ּדּלּוג  לׁשֹון ּפסיחה ּכל ְְִִֵָָאֹומר
היה  מדּלג ּופסחּתי ְְְִִֵַַָָָָּוקפיצה.
ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָמּבּתי

וכן זה, ּבתֹו זה כא)ׁשרּוים יח א' הֹולכים (מלכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים, ׁשּתי על ּפסחים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וכן ה)ּכּקֹופצים, לא הּמּומתים:(ישעיה מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט, נגף.ּפסח בכם  יהיה  ולא  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

יהיה  ולא לֹומר ּתלמֹוד יּמלט, יכֹול ׁשּל־יׂשראל, ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי ּבּמצרּיים, הּוא הוה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
ּבמצ  הוה אבל נגף, ילקה בכם אני ׁשֹומע ׁשּל־מצרי, ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם, רי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

נגף: בכם יהיה ולא לֹומר ּתלמֹוד אתֹו.לּדֹורֹות:לזּכרֹון.(יד)ּכמֹותֹו, לזּכרֹון וחּגתם ל ׁשהּוא יֹום ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
לֹומר ּתלמֹוד הּזּכרֹון, יֹום זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו. ג)אּתה יג הּזה (שמות הּיֹום את זכֹור ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

לֹומר ּתלמֹוד יצאּו, יֹום ואיזה ׁשּל־זּכרֹון. יֹום הּוא הּיציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם, ג)אׁשר לג (במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
עׂשר  חמּׁשה ליל ׁשהרי טֹוב, ׁשּל־יֹום הּוא ּבניסן עׂשר חמּׁשה יֹום אֹומר הוי יצאּו, הּפסח ְְְֱֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּמחרת

יצאּו: ולּבקר הּפסח את חּקת לדרתיכם.אכלּו לֹומר ּתלמֹוד ׁשנים, ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ
ּתחּגהּו: ימים.(טו)עֹולם ּתאכל ּו.ׁשּל־ימים:שטיינ"א ׁשבעת מּצֹות ימים  אחר ׁשבעת ּובמקֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

אֹומר ח)הּוא טז לאכֹול (דברים חֹובה ׁשאינּו ׁשּל־ּפסח ׁשביעי על לּמד מּצֹות, ּתאכל ימים ׁשׁשת ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁש ּובלבד ּבּתֹורה,מּצה, מּדה זֹו ימים. ׁשׁשת לֹומר ּתלמֹוד רׁשּות ׁשּׁשה אף מנין חמץ. יאכל ּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּכלל  על ללּמד אלא יצא, ּבלבד עצמֹו על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ּבּכלל ׁשהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדבר
לֹומר ּתלמֹוד רׁשּות, הראׁשֹון לילה אף יכֹול רׁשּות, ׁשּׁשה אף רׁשּות ׁשביעי מה יצא, (להלן ּכּלֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָֻ

יח) חֹובה:פסוק קבעֹו הּכתּוב מּצֹות, ּתאכלּו ּׂשאר.ּבערב ּתׁשּביתּו הראׁשֹון  ּבּיֹום   מערב א ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּכמֹו ראׁשֹון, קרּוי מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה, לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, ז)יֹום טו (איוב ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֻ
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ּכי ּׂש מּבּתיכם חמץ|אר  רתהנכ וּכל־אכל  ְ�ִֵָֹ�ִֶ�ֵָֹ�ָ�ְְְִֵ�ָ
מּיׂש ההוא  הרה ּנפ ׁש מ ּיֹום עד־י ֹום א ׁשראל  ן ֶַ�ִֶַ�ְִִָ	ִֵ�ִָ�ַֹ�

ּתבּטלּון בעי :ּׁשה קדמאה. ּבי ֹומא ּברם ּתיכל ּון . ּפּטירא י ֹומין ׁשבעא ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

מּיׂשראל  הה ּוא אנׁשא  וי ׁשּתיצי. חמיע. ּדייכ ֹול  ּכל ארי  מּבּתיכֹון . .חמירא ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָ	

ׁשביעאה: י ֹומא  עד קדמאה  הרטזמּיֹומא  רא ־מק ֹוןא ׁשּוב ּיֹום ְִִַַַָָָָָָ�ִָ�ְִָ
ה ּובּיֹום מק ּׁשקדׁש יהביעי  לכם רא ־קדׁש יה  	ֶַֹ�ְִַ	ְִִָ�ְִֶֶֹ�ָ�ֶ

יאכל אּכל־מל  א ׁשר  א בהם  לא ־יעׂשה  כה  ְָָָ�ֵֶָֹ�ָ	ֶ�ֲֶַ�ֵֵָ�
הּוא לכם:ל לכל־נפ ׁש יעׂשה קדמאה בּדֹו ּוביֹומא ְָ	ֶֶ�ְַ�ֵֶָ�ֶַָָָָ

לא  עבידא ּכל  לכֹון. יהי  קּדיׁש מערע ׁשביעאה. ּובי ֹומא קּדיׁש. ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָמערע

נפ ׁש לכל ּדמתאכיל מא ּברם ּבהֹון. לכ ֹון :.יתעביד  יתעביד בלח ֹוד ֹוהי  הּוא ְְְְְֲֲִִִֵַַָָ	ְֲִִִֵ

ּכימרּוׁשיז את ־ה ּמּצֹות  הּזהּבּתם הּיֹום עצם ְְֶַ�ֶַַ��ְִ�ֶֶ�ַ�ַ	ֶ

N קוראים Nתיקון
v,rfbu .nj kft kf hf ofh,cn rta
sg iatrv ouhn ktrahn tuvv apbv
ase tren iuatrv ouhcu hgcav ouh
kf ofk vhvh ase tren hghcav ouhcu
kfk kfth rat lt ovc vagh tk vftkn
,t o,rnau ofk vagh usck tuv apb
,t h,tmuv vzv ouhv omgc hf ,umnv

N רש"יN
אדם  הלפני ּתּולד, אדם ְֲֲִִִֵֵָָָָָהראיׁשֹון
ׁשּל־  ראׁשֹון אלא אינּו אֹו ְִֵֵֶַַָָֻנּלדּת,

לֹומר ּתלמֹוד (שמות ּׁשבעה, ְְִִַָ
כה) לא לד חמץ, על תׁשחט ְִֵַַָֹֹלא

קּים: חמץ ועדין הּפסח ְֲִִֵֶַַַַַַָָתׁשחט
ההוא. ּבנפׁשּההּנפ ׁש ּכׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַָ

לאנּוס: ּפרט מּיׂשראל.ּובדעּתּה, ְְְְְִִֵַָָָָ
ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָׁשֹומע

אחר ּבמקֹום לֹומר ּתלמֹוד אחר, לעם ג)לּה כב רׁשּותי:(ויקרא ׁשהּוא מקֹום ּבכל מּלפני, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
קד ׁש.מק (טז) ּוכסּות:רא ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר, ׁשם בהם.מקרא יעׂשה  לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

אחרים: ידי על לב ּדֹו.אפּלּו טֹוב:הּוא  יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו ולא לכל הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לכם:נפ ׁש. לֹומר ּתלמֹוד  לנכרים, אף יכֹול לּבהמה ה ּמּצֹות.(יז)אפּלּו את יבאּוּוׁשמר ּתם  ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

אלא  הּמּצֹות את קֹורא ּתהי אל אֹומר יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטֹוׁש ּתפח, אמרּו מּכאן חּמּוץ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלידי
ליד ּבאה אם אלא הּמצוה את מחמיצין אין ּכ הּמּצה את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצוֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאת

מּיד: אֹותּה ה ּזה.עׂשה ה ּיֹום את מּמלאכה:ּוׁשמרּתם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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את ־צב אתהֹוצ  מצ י מארץ רים א ֹותיכם ֵ�ְִִֵֶ�ֵֶֶ�ְִֶ�ִָ
עֹולם:מרּוׁש ח ּקת  לדרתיכם  ה ּזה  את ־ הּיֹום ּתם ְְַ�ֶֶַ�ֶַ�ְֵֹֹ�ֶַֻ�ָ

מארעא  חיליכֹון ית אּפיקית הדין. י ֹומא ּבכרן  ארי. ּפּטירא. ית ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָותּטר ּון 

הדין  י ֹומא ית ותּטר ּון . עלם:.ּדמצרים. קים ןא ׁשּבריחלדריכֹון  ְִָ�ְְִִֵָָָ	ְְִֵַָָָָ ֹ
ּתארּב ּבערב לחדׁש יֹום עׂשר מּצתאּבעה כלּו ְְַָָ�ָ�ָ�ַ�ֶֹ�ָ	ְֶֶֹ�ַ�ֹ

האחד י ֹום  ּבערב :עׂשועד לחדׁש ּבניסן .רים  �ַ�ֶָָ�ְְִֶ�ַ�ְִֶֶָָָֹ

חד  י ֹומא עד . ּפּטירא. ּתיכלּון  ּברמׁשא. לירחא י ֹומא  עסרא ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָּבארּבעת

ברמׁשא:.ועסרין  ימים ׁשב יטלירחא  י ּמצאׂשעת  לא  אר  ְִֶ	ְְְִַַַָָ�ָ	ְִ�ֹ�ִָֹ�ֵ
ּכי ּב מח|ב ּתיכם הּנפׁשנכ ומצתּכל־אכל  רתה  ְֵָ�ִֶ�ֵָֹ�ְַ�ְְְִֶֶ�ֶַָ�ֶ

יׂש מעדת ּוב ההוא  ּבּגר  הארץ:אזראל ׁשבעא רח  ִַ�ֲֵַ�ְִָ	ֵַ�ְְֵֶַ�ִֶָָָ

ויׁשּתיצי . מחמעא. ּדייכ ֹול  כל ארי ּבבּתיכֹון. יׁשּתכח לא חמירא. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָיֹומין.

N קוראים Nתיקון
,t o,rnau ohrmn .rtn ofh,utcm
iatrc okug ,ej ofh,rsk vzv ouhv
ukft, crgc asjk ouh rag vgcrtc
crgc asjk ohragu sjtv ouh sg ,mn
kf hf ofh,cc tmnh tk rta ohnh ,gca
,sgn tuvv apbv v,rfbu ,mnjn kft
,mnjn kf .rtv jrztcu rdc ktrah

N רש"יN
עֹולם. ח ּקת ׁשּלא לדרתיכם לפי ְְִֵֶֶַָֹֹֹֻ

על  עֹולם וחּקת ּדֹורֹות ְֱֶַַָָֻנאמר
לּכ החגיגה, על אלא ְְֲִֵַַַָָָָָהּמלאכה
ּתאמר  ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו ְֶַַָָָֹֹחזר

טז)אזהרת לא (לעיל מלאכה ּכל ְְַַָָָָֹ
אלא  נאמרה, לּדֹורֹות לא ְְֵֵֶֶַָָָֹיעׂשה,

הּדֹור: האחד (יח)לאֹותֹו י ֹום עד  ְֶַַָָ
ּכבר ועׂשרים. והלא נאמר, לּמה ְְְֱֲִֶֶַָָָָֹ

טו)נאמר ימים,(לעיל ועׂשרים ׁשבעת האחד יֹום עד לֹומר ּתלמֹוד מנין, לילֹות ימים, ׁשּנאמר לפי ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבבּתיכם.(יט)וגו': יּמצא לֹומרלא ּתלמֹוד לּגבּולין, ז)מנין יג לֹומר (להלן ּתלמֹוד מה .ּגבל ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ולא  יׂשראל אצל ׁשהּוא ׁשּל־ּנכרי חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ּברׁשּות ּבית מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבבּתיכם,
אחריּות: עליו מחמצת.קּבל אכל  ּכל החמץ,ּכי על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור, על ּכרת לענֹוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ואם  עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינּו ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשּראּוי חמץ ּתאמר ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹאלא
חמץ  עליו, ענׁש אחרים מחּמץ ׁשהּוא ׂשאֹור אֹומר הייתי החמץ, על ענׁש ולא הּׂשאֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹענׁש

ׁשניהם: נאמרּו לּכ עליו, יענׁש לא אחרים מחּמץ הארץ.ׁשאינּו ּובאזרח נעׂשה ּבּגר ׁשהּנס לפי ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הּגרים: את לרּבֹות הצר ְְְְִִֵֵֶַַָָֻליׂשראל,
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ּדי ׂשראל  מ ּכנׁשּתא הה ּוא ּדארעא:.אנ ׁשא ּובי ּציב ּיא  ּכל־כּבג ּיֹורּיא ְְֱִִִֵַָָָָ	ְְִִַַַַָָָָ
תמח לא  ּתּבכלּואמצת  מֹוׁשבתיכם כלּואכל ְַ�ֶֶ�ֹֹ�ְֵֹ�ְ�ֵֹ	ְֶֹ�
מֹותבניכֹון ֹות :מּצ ּבכל תיכלּון . לא  מחמעא ּפּטירא:.ּכל פ ּתיכלּון ְְְְֵֵַַָָָָָ	ְִֵַָ

P בספרי חמישי
מׁשהוּיק כא(חמישי)Pתימן  ני כל־זק ל רא ְִַָ�ֶֹ�ְְִֵָ�

וּייׂש ּוק אמ ראל מׁשכּו אלהם  צ ר לכם אןח ּו ְִָ�ֵַ�ֲֵֶֹ�ְִֶ�ְ�ֶָ��ֹ
הּפסח :וחתיכם ּפמׁשל  סבי ׁשחטּו לכל  מׁשה . ּוקרא  ְְְִֵֹ�ְֲֶַ�ְֵֶַַָָָָֹ

ענא  ּבני  מן  לכֹון וסבּו אתנגידּו. לה ֹון . ואמר וכּוסּו.י ׂשראל  לזרעיתכֹון  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ	ְְְֲַָ

ּוט קחּול כבפסחא: אזֹוב  אגּדת  ּבּדם בל ּתם ּתם  ְְִַָ�ֲֶַֻ�ֵ�ְְֶַ�ַָ�
אל־ה ּמׁשה ּגע וא ׁשר ־ּבּסף  אל־ׁשּתי וק ֹוףּתם ֲֶַַ�ְְִֶַ�ְֶַַ�ְְֵֶ�

ּבּסףּמה אׁשר  מן ־ה ּדם תצא ּווזּוזת  לא א ּתם ְַ	ִַֹ�ֲֶָ�ַ�ְַָ�ֶ�ְֵֹ�

ä²
ä

N קוראים Nתיקון
ukft, ofh,caun kfc ukft, tk

,umn
van trehuovkt rnthu ktrah hbez kfk

uyjau ofh,jpank itm ofk ujeu ufan
osc o,kcyu cuzt ,sdt o,jeku jxpv
h,a ktu ;ueanv kt o,gdvu ;xc rat
utm, tk o,tu ;xc rat osv in ,zuznv

N רש"יN
תאכל ּו.(כ) לא אזהרה מחמצת ְְֵֶֶַַָָֹֹ

ׂשאֹור: אכילת מחמצת.על ּכל  ְְֲִֶֶַַַָ
ּתערבּתֹו: את ּבכל להביא ְְְְִֶַָֹֻ

מּצֹות. ּתאכלּו זה מ ֹוׁשבתיכם  ְְֵֶֶַֹֹ
לאכל  ראּויה ׁשּתהא ללּמד ְְְֵֵֶֶֶַָָָּבא
למעׂשר  ּפרט מֹוׁשבֹותיכם, ְְְְֲֵֵֶַָָּבכל

ּתֹודה: וחּלֹות מי מׁשכּו.(כא)ׁשני ְְִִִֵַָ
מּׁשּלֹו: ימׁשֹו צאן לֹו ּוקחּו.ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֹ

הּׁשּוק: מן יּקח לֹו ׁשאין אבֹות:למ ׁשּפחתיכם.מי לבית ּגבעּלין:אזֹוב .(כב)ׂשה לֹו ׁשּיׁש ירק מין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
אזֹוב . אגּדה:אגּדת קרּויין קלחין ּבּסף.ׁשלׁשה ּכמֹואׁשר  יד)ּבּכלי, יב ב' ּכסף:(מלכים מן סּפֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבּסף. א ׁשר  עֹוד הּדם נאמר לּכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה תאמר ׁשּלא ּוׁשנאֹו, חזר לּמה ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
טבילה: הּגעה ּכל על ּבּסף, אׁשר הּדם מן ּונתינה נתינה ּכל וׁשּתהא ּבּסף, תצאּואׁשר לא ואּתם  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

רׁשּות .וגו' ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינּו לחּבל לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמּגיד
ׁשּנאמר הּוא, כ)לּמחּבלים קד יער:(תהלים חיתֹו ּכל תרמֹוׂש ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָ

הדקדוק: הפסח.(כא)חלק רק ושחטו שמרו, כמו חירק השי"ן תחת להיות ראוי היה כי בפתח ִבא
קל"ו: דף צחות ספר משפטן. כן כי אחריו הבא הגרון אות בעבור נרחב
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עד־ּבקר : מּפתח־ ּבית ֹו איז ֹובא.אי ׁש אסרת ותּסבּון  ִ�ִֵֶַ�ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּדבמנא. ּדמא  מן סּפּיא. ולתרין  לׁשקפא  ותּדֹון  ּדבמנא. ּבדמא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָותטּבלּון

תּפקּון  לא צפרא :.ואּתּון . עד ּביתי ּה מּתרע יהוהוכגאנ ׁש עבר  ְְִַָ	ְְֱִֵֵַַַַָָָ�ְָֹ�
את ־מצ לנ על־ה ּמׁשורים ּגף  את ־ה ּדם  ק ֹוףראה ְִ�ְִִֶַֹ�ְָָ�ֶַָ�ְַַַ	
הׁשעל ו ּופסחּמּתי על־ה ּפתחי זּוזת  לאוהוה  ְ�ְֵַ�ְַ�ַָֹ�ְָֹ�ַַ	ְֶַ�ֹ

ה ּמׁש לני ּתן  אל־ ּבּתיכם לבא  יי ּגף :חית  ויתּגלי  ִֵ�ְַַ	ִָ�ֵֶָֹ�ְְְְִִֵֶָֹ

וייחּוס  סּפּיא. ּתרין ועל ׁשקפא. על  ּדמא ית ויחזי מצראי . ית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָלממחי 

מחּבלא  יׁשּבֹוק ולא ּתרעא. על לממחי :.יי  לבּתיכֹון  למיעל  ְְְְִַַַָָָָ	ְְְִֵֵֵַָ

ה ּזה מרּוׁשכד את ־ה ּדבר  ּול ל ּתם   עד־חק־ ל בני ְְַ�ֶֶַָָ�ַ�ְְֶָ�ְָ�ֶַ
הדין עֹולם: ּפתגמא ית עלמא:.ותּטרּון עד ולבנך  לך  לקים  ְְִִֵָָָָָ	ְְִִַָָָָָ

יהוהוכה י ּתן  א ׁשר  אל ־ הארץ  ּכי ־ תבא ּו היה  ְָ�ִָָ�ֶָֹ�ֲֶָ�ִֵֶ�ְָֹ�
ּוׁש ּדּבר ּכא ׁשר  ה ּזמרלכם את ־העבדה  :אתּתם  ָ�ֲֶֶַ�ִ�ְְֵֶַ�ֲֶָֹ�ַָֹ

ּדמּליל  ּכמא לכֹון  יי. ּדי ּתין לארעא . תיעלּון  ארי ּפּולחנא .ויהי  ית ותּטרּון ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ	ְְִָָָ

ּכי־י וכוהדין : אליכםאמ היה  העבדהּברּו מה  ניכם ְֵָָ�ְִָֹ�ֲֵ�ְֵֶ�ֶָ�ֲָָֹ�
N קוראים Nתיקון

;dbk vuvh rcgu rec sg u,hc j,pn aht
kgu ;ueanv kg osv ,t vtru ohrmn ,t
i,h tku j,pv kg vuvh jxpu ,zuznv h,a
,t o,rnau ;dbk ofh,c kt tck ,hjanv
vhvu okug sg lhbcku lk ejk vzv rcsv
ratf ofk vuvh i,h rat .rtv kt utc, hf
hf vhvu ,tzv vscgv ,t o,rnau rcs
ofk ,tzv vscgv vn ofhbc ofhkt urnth

N רש"יN
ודּלג:.ּופסח (כג) לֹומר ויׁש וחמל, ְְְִֵֶַַַָָ

ה ּמׁשחית. י ּתן לֹוולא יּתן ולא ְְְִִִֵֵַַֹֹ
ּכמֹו לבא, ז)יכלת לא (בראשית ְְֶָֹֹ

עּמדי: להרע אלהים נתנֹו ְְְֱִִִַָָָֹֹולא
הארץ.(כה) אל  תבאּו ּכי ְִֶֶָָָָָֹוהיה

ּבביאתם  זֹו מצוה הּכתּוב ְְִִַָָָָָָּתלה
אלא  ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹלארץ,
הּׁשנית  ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ְִֵֶֶֶַַַָָָָּבפסח

הּדּבּור: ּפי ּדּבר.ועל והיכן ּכא ׁשר ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

הדקדוק: הזאת.(כה)חלק העבדה את תימן:ושמרתם ספרי בכל העבודה בתיבת הטפחא
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מא לכם:אתה ּז ּבניכ ֹון . לכֹון יימר ּון  ארי לכ ֹון :.ויהי . הדין פּולחנא ַ�ְְְֲִֵֵֵֵֶָָֹ	ְֵָָָ

ּפסחואמרכז א ׁשר ליהוה  ה ּוא זבח ־ּפסח  ּתם ְֲַַ ֶֶַ�ֶַ�ַֹ�ֲֶָ��ַָ
את ־מצ נגּבריםמצ ּבראלבני־יׂשעל ־ ּבּתי  רים ּפֹו ֵַָ�ְְִֵֵָ�ְְִ	ְְִַָ�ְִֶ�ִַ

וּיׁשו העם וּיּקד  ה ּציל  ותימר ּון .ּתחוּו:את ־ ּבּתינ ּו ְֵֶָ�ִ�ִִַ�ָֹ�ְְְֲִֵַַָ

מחא  ּכד ּבמצרים. י ׂשראל  בני ּבּתי  על ּדחס. יי. קדם הּוא  חיס ְִַָ�ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּדיבח

וי  מצראי ׁשיזיב ית ּבּתנא  ּוסגיד ּו:.ת עּמא  וּיעׂשּוכחּוכרע וּילכּו ְִֵֵֵַָָָָָ	ְִֵַַַָ�ֲַַ�
יׂשּב את ־ מ ׁשה ני יהוה צ ּוה  ּכא ׁשר אהרןוראל ְֵ�ְִָ�ֲֵַ�ִֶָ�ְָֹ�ֶֶֹ�ְֲַ�ֹ

ע ׂשּו: יי ּכן ּדפּקיד ּכמא י ׂשראל. ּבני  ועבדּו ואהרן .ואזלּו מׁשה ית ֵ�ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָ	ְֲֶַָֹֹ

עבדּו: הּלי |הי וי כט(שישי)סּכן ויהוהּבחצי  לה ְֲִֵַַ�ֲִַ�ַ�ְַַָָֹ�
כל־ מצ ּבכ ֹור ּבהּכה  מ ארץ  ּפרּברים עהכר ִָ�ְָ�ְֶ�ְִִֶַ�ְִ�ְַֹֹ�

על־ּכס עד ה ּיׁשב הּבאֹו א ׁשרּׁשכֹור  ביתּבבי ֵַֹ�ְִַ	�ְַ�ְַ	ֲִ�ְֵֶ�

å

N קוראים Nתיקון
kg jxp rat vuvhk tuv jxp jcz o,rntu
,tu ohrmn ,t updbc ohrmnc ktrah hbc h,c
hbc uaghu ufkhu uuj,ahu ogv sehu khmv ubh,c
irvtu van ,t vuvh vum ratf ktrah

uag ifhvhu
.rtc rufc kf vfv vuvhu vkhkv hmjc
sg utxf kg cahv vgrp rfcn ohrmn
rufc kfu rucv ,hcc rat hcav rufc

N רש"יN
ח)ּדּבר, ו אתכם (שמות והבאתי ְְִִֵֵֵֶֶ

הארץ העם.(כז)וגו':אל וּיּקד  ִֶֶַָָָָֹ
הארץ  ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת ְְִֶַַַַָָָֻעל
להם: ׁשּיהיּו הּבנים ְְִִֶֶַַָָּובׂשֹורת

י ׂשראל.(כח) ּבני וּיע ׂשּו ְְְֲִֵֵֵַַַָוּילכ ּו
מ  והלא עׂשּו, ּכבר חדׁשוכי ראׁש ְְֲִֵֶַָָֹֹֹ

ׁשּקּבלּו מּכיון אלא להם, ְֱִִֵֵֶֶֶָָָָנאמר
עׂשּו: ּכאּלּו עליהם מעלה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָעליהם,

וּיעׂשּו. מנה וּילכּו ההליכה אף ְֲֲִֵַַַַַָָָ
לעׂשּיה: וׂשכר להליכה ׂשכר לּתן ואהרן.הּכתּוב, מ ׁשה את ה ' צּוה ׁשּל־ ּכאׁשר  ׁשבחן להּגיד ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

עׂשּו: ּכן ואהרן מׁשה אף עׂשּו, ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה מצות מּכל ּדבר הּפילּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹיׂשראל,
ּופלֹוני:וה '.(כט) ּפלֹוני ּכמֹו הּוא ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהוּי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה' ׁשּנאמר מקֹום הּכה ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבכ ֹור. ּבמצרים:כל  והּוא אחרת ׁשּל־אּמה ּפרעה.אף מן מ ּבכר  ונׁשּתּיר היה ּבכֹור ּפרעה אף ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
אֹומר הּוא ועליו טז)הּבכֹורֹות, ט סּוף:(שמות ּבים ּכחי, את הראֹות הּׁשבי.ּבעבּור ּבכֹור  עד  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

הּׁשפחה  ּובכֹור הּפרענּות, הביאה יראתנּו יאמרּו ׁשּלא ועֹוד, ׁשּל־יׂשראל. לאידם ׂשמחין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשהיּו
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ויי המה :ּבכ ֹורּבכל וה ּבֹור ליליא. ּבפלגּות והוה ַ�ְ�ְֹ�ְְֲֵֵַַַָָָָ

למּתב  ּדעתיד  ּדפרעה מּבּוכרא ּדמצרים. ּבארעא ּבּוכרא  ּכל ְְֲִִִִַַַָֹ�ְְְִַַַָָָקטל

אסירי  ּדב ּבית ּדׁשביא. ּבּוכרא עד  מלכּותיּה. ּכּורסי ּבּוכרא .על וכל ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ	ְָֹ

ּפרלּדבעירא : לי וּיקם הּואעה כל־ עבדיוולה ִִַָ�ְַָָ�ֹ�ְַָ�ְֲָָָ�
וכל־מצ ו גדלהצ הי ּתרים ּכי ־מצ ּבעקה רים ְְִָ	ְִִַַ�ְָָ�ְֹ�ְְִָ�ִִָ

מת : אין־ ׁשם אׁשר  ּבית  ּבליליא.אין  ּפרעה וקם ֵ�	ֲִֶַ�ֵ�ְְֵֵַָָָֹ

ארי  ּבמצרים. ר ּבתא צוחּתא והות. מצראי. וכל עבּדֹוהי  וכל ֲִֵ�ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָהּוא 

תּמן  ּביתא מיתא:.לית ּביּה הוה מׁשהל ראוּיק לאּדלא  ֵֵַָָ	ְְֲִִֵַָָָָ�ְֹ�ֶ
לי ּול  וּיאהרן קּומּואמ לה  עּמי ּצר מּתֹו אּו ְֲַ�ֹ�ְַַָ�ֶֹ��ְ�ִ�ַ	ִ

ּגם־ יׂשּבּגם־א ּתם ּול ני עב ראל את ־יהוהכ ּו דּו ַַ�ְֵֶַ�ְִָ�ְֵ�ְִ�ְֶֹ�ָ
עּמי .כם:דּברּכ מּגֹו פּוקּו קּומּו ואמר ּבליליא. ּולאהרן למׁשה ּוקרא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ואיזילּו י ׂשראל. ּבני  אף  אּתּון אמרין :.אף ּדהויתֹון ּכמא יי  קדם  ּפלחּו ְְִִִֵֵַַַָ	ְְְְֲֳִֵַַָָָָ

N קוראים Nתיקון
kfu uhscg kfu tuv vkhk vgrM oehu vnvc
,hc iht hf ohrmnc vksd vegm hv,u ohrmn
irvtku vank trehu ,n oa iht rat
od o,t od hng lu,n utm unue rnthu vkhk
od ofrcsf vuvh ,t uscg ufku ktrah hbc

N רש"יN
החׁשּוב  מן מנה ׁשהרי היה, ְֲִֵֶֶַָָָָָָּבּכלל
ּובכֹור  הּפחּות, עד ְְֶַַָָֻׁשּבכּלן
הּׁשבי: מּבכֹור חׁשּוב ְְְִִִַַָָהּׁשפחה

ּפרעה.(ל) .לילה מּמּטתֹו:וּיקם  ְְִִַַַָָָָֹ
ׁשעֹות  ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר ְְְְִֶֶַָָָֹֹולא

ּכה ּוא.ּבּיֹום: ואחר ּתחּלה ְְִַַַָָ
ּומעמידן: עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד מת.עבדיו, ׁשם אין א ׁשר ּבית אין ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור ׁשם כח)יׁש פט ּבכֹור (תהלים אני אף ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מז  מצרּיֹות אחר ּדבר ּבכֹורֹות אּתנהּו. להם והיּו ּפנּויים, מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהן ּתחת ּנֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לאביו: ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה הם ּפעמים ּולאהרן (לא)הרּבה, למׁשה וּיקרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשרּוי:לילה. אהרן היכן  ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה אּתם.מּגיד ּגם  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

י ׂשראל.הּגברים: ּבני ּכד ּברכם.הּטף:ּגם  ה ' את עבד ּו ּכמֹוּולכּו ולא ׁשאמרּתם, ּכמֹו הּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּבטל אני, ב)ׁשאמרּתי ה ּבטל(שמות אׁשּלח, ח)לא י ּבטל(שם ההֹולכים, ומי כד)מי רק (שם ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

יּצג:ּובקרכםצאנכם ְְְֶֶַָֹֻ



בא יב שמות  102קב 

ּגם־אנּגם ־ צ לב ּדּברק כם קרּבכם  ּכאׁשר  ּתם ח ּו ְַֹ�ְְֶֶַַ�ְ�ֲֶַ�ְִַ�ֶ
ּוברכ  ּגם ־ אתי:ולכ ּו ּכמא ּתם ּדבּור ּו. ּתֹוריכֹון אף ענכ ֹון  אף  ָ�ְֵֵַ�ְְְִֵֶַַַָָֹ

ואיזילּו עלי:.ּדמּלילּתּון אף מצ לגוצּלֹו על־העם וּתחזק רים  ְְִִֵַ	ְֱֲֶַַַַָ�ְִ�ִַ�ַָ	ָ
מתים:ּלׁשל מהרל  ּכּלנ ּו אמרּו ּכי  מן ־הארץ  חם  ְַ�ְְֵַָ�ִָ�ִֶָ�ְָ�ָֻ�ִֵ

ארעא  מן  לׁשּלח ּותה ֹון  לא ֹוחאה עּמא. על מצראי אמרּו.ּותקיפּו ארי ְְְִִִֵַַַַָָָָָָ	ֲֲֵַ

מיתין : את ־לדּכּוּלנא העם יחּבוּיּׂשא  טרם מץצקֹו ְִִַַָָָ�ָָ�ְֵֶ�ֶ�ְֶֶ�ָ
על־ׁשכ ׂשמ ּבררת צ ארתם מׁש ע ּמא.מם:לתם  ּונטל ְֲִָֹ�ְֻ�ְְִֹֹ�ְִַַַָָָ

אצותהֹון  מֹותר חמע . לא עד ליׁשה ֹון  ּכתפיהֹון :.ית  על ּבלב ּוׁשיהֹון צריר ְְְֲֵַַַָָָָ	ְִִֵֵַַ

ּכד ני־יׂשּוב לה עׂשּו וּיׁשראל מׁשה  אלּובר  ְְִֵֵָ�ָ�ְִַ�ֹ�ְֲִֶַ�
ּוכ ּכרים מּמצ  ּוׂשלי־כסף זהב י ׂשראל מלת :לי  ּובני  ְִִ	ְִֵֶַ�ְֵֶ�ָ�ְִֵֵָָָֹ

ּדכסף  מנין מּמצרים . ּוׁשאילּו ּדמׁשה . ּכפתגמא ּדדהב .עבד ּו ּומנין ְְֲִִִִֶַַָָֹ�ִִִַָ	ִִַָ

העםלוּולבּוׁשין : את ־חן  נתן מצ ּבויהוה  רים עיני ִַֹ�ָָ�ֵֶַ�ָָ�ְֵֵ�ְִ�ִַ
N קוראים Nתיקון

ufku o,rcs ratf uje ofrec od ofbtm
ogv kg ohrmn ezj,u h,t od o,frcu
ubkf urnt hf .rtv in ojkak rvnk
.njh ory uemc ,t ogv tahu oh,n
hbcu onfa kg o,knac ,rrm o,rtan
ohrmnn uktahu van rcsf uag ktrah
,t i,b vuvhu ,knau cvz hkfu ;xf hkf
,t ukmbhu ouktahu ohrmn hbhgc ogv ij

ohrmn

N רש"יN
ּבקרכם (לב) ּגם צאנכם  ְְְֶֶַַַֹּגם
ּגם קחּו. ּדּברּתם, ּכאׁשר ּומהּו ְְֲִֶֶַַַַ

ועֹולֹות  זבחים ּבידנּו ּתּתן ְְְִִֵֵַָָָאּתה
כה) י אתי.:(שמות ּגם ְִֵֶַַֹּוברכ ּתם

ׁשאני  אמּות, ׁשּלא עלי ְְֲִִֶֶַַָָֹהתּפּללּו
מתים.(לג)ּבכֹור: לא ּכּלנּו אמרּו ְְִֵָָֹֻ

אמר  ׁשהרי הּוא, מׁשה ְֲִֵֵֶֶַַָֹּכגזרת
ה) יא וּכאן (לעיל ּבכֹור, ּכל ְְֵָָּומת

אֹו חמּׁשה מתים הּפׁשּוטים ְֲִִִֵַַָאף
אחד: ּבבית טרם (לד)עׂשרה ְֲִֶֶֶַָָָ

חּמּוץ:יחמץ. ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא ּומרֹור:מׁשארתם.הּמצרּיים מּצה ׁשכמם.ׁשירי אף על  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּמצוה: את היּו מחּבבים עּמהם הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות ּפי מ ׁשה.(לה)על להם ּכדבר  ׁשאמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ב)ּבמצרים יא מא (לעיל איׁש רעהּו:ויׁשאלּו ּומן ּוׂשמלת .ת הּכסף מן להם חׁשּובֹות היּו הן אף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חׁשּוב: ּבּפסּוק והּמאֹוחר ְְַַַָָָָָהּזהב,
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וי וּיׁש את ־מצ ּצנאלּום  לרחמין .רים:לּו עּמא ית יהב ויי . ְִַַ�ְְַַ�ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

ואׁשאילּונּון  מצראי  מצרים:.ּבעיני  ית בספרי ששי Pפ ורֹוקינּו
Pתימן  ְְִִֵֵֵַָ	ְִִָָ�ִ

מרע בני־יׂשעּווּיסלז ס ּכתה ראל ׁשׁש־ּכמסס  ְִַ�ְְִֵֵָ�ְְֵַ�ֵֻ�ְֵָֹ
רג אלף  המא ֹות  מּטף:ל ברים ּגלי  ּונטלּובד ֵ�ֶ�ְִֶַ�ְַָ�ְִַ�ִַָ

ּגּוברא  אלפין  מאה  ּכׁשית לסּכֹות. מרעמסס י ׂשראל. רגלאה .ּבני  ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ	ִָָ

מּטפלא: א ּתם ולחּבר עלה  רב אןצ וגם־ערב ְִֵַַָָ�ֶ�ַָָ�ִ�ְָ�ֹ
מק  ּכבדּובקר  סליקּואד :מ נה  סּגיאין נ ּוכראין  ואף ָ	ְִָ�ֵֶָ�ְְְִִִִַַָֹ

ותֹורי  וענא לחּדא :.ע ּמהֹון . סּגי  את ־ הּבצק אפ וּילטּבעירא ּו ְְְִֵָָ	ְִִַַַָָֹ�ֶַָ�ֵ
מּמצ  ה ֹוציא ּו לאא ׁשר ּכי  מּצֹות  עגת רים ֲ�ִֶ�ְִִַ�ִֻ�ַֹ�ִ��ֹ
מּמצ  ּכי ־גר ׁשּו להתורים חמץ  יכלּו מּהמהלא  ָ�ְִֵֹ�ְִִ�ְִַ�ְָֹ�ְְְִַ	ֵַ

להם:ו לא־ עׂשּו ּדאּפיקּוגם־צדה לי ׁשא. ית ואפֹו ְֵַ�ָָֹ�ְֲִֵֶַַָָָ

ולא  מּמצרים . אּתרכּו ארי  חמע. לא ארי  ּפּטירן ּגריצן ְִָ�ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ִִַמּמצרים.

לאתעּכבא  לה ֹון :.יכילּו עבדּו לא זודין ני ּבּומֹוׁשבמואף  ְְִִַָָ	ְְְֲִַַַָָ�ְֵ�

å²

N קוראים Nתיקון
aaf v,fx xxngrn ktrah hbc ugxhu
crg odu ;yn sck ohrcdv hkdr ;kt ,utn
stn scf vben recu itmu o,t vkg cr
,dg ohrmnn uthmuv rat emcv ,t upthu
ukfh tku ohrmnn uard hf .nj tk hf ,umn
hbc caunu ovk uag tk vsm odu vnvn,vk

N רש"יN
היּווּיׁשאל ּום.(לו) ׁשּלא מה אף ְִֶַַַַָֹ

להם. נֹותנים היּו מהם ְֲִִֵֶֶָָׁשֹואלים
:ול ׁשנים טֹול אחד, אֹומר ְְִֵֵֶַַָָאּתה

מרעמסס (לז)ורֹוקינּו:וינּצל ּו. ְְְְְִֵֵַַַ
היּוס ּכתה. מיל ועׂשרים מאה ְְִִֵֶָָָֹֻ

ׁשּנאמר  ׁשעה, לפי ׁשם ְֱִֶֶָָָָָּובאּו
ד) יט על (שמות אתכם ְֶֶֶַָָואּׂשא
נׁשרים: ומעלה:הּגברים.ּכנפי ׁשנה עׂשרים רב .(לח)מּבן ׁשּל־ּגרים:ערב אּמֹות ּתערֹובֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מּצֹות.(לט) ׁשּלעגת מּצה:חררה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק להם.־מּצה, ע ׂשּו לא  צדה  לּדר.וגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּוא  והלכּו, האמינּו אלא צדה, ּבלא לּמדּבר נצא היא אמרּו ׁשּלא ׁשּל־יׂשראל, ׁשבחן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמּגיד

ּבּקּבלה ב)ׁשּמפֹורׁש ב ּבארץ (ירמיה  ּבּמדּבר אחרי לכּתך ּכלּולתי אהבת נעּורי חסד ל זכרּתי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אחריו מפֹורׁש ׂשכר ּומה זרּועה, ג)לא וגו':(שם לה' יׂשראל קדׁש ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
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יׁשבּויׂש א ׁשר ׁשנהׁשרים מצ ּבראל ל ׁשים  ְִָ	ֲֵֶ�ְָ�ְְִ�ְִִָֹ�ָ	ָ
ׁשנה :ארו מא ֹות ּבמצרים ּבע  ּדיתיבּו י ׂשראל. ּבני  .ּומֹותב ְְַַ�ֵ�ְְִִִִֵֵַָָָָ�ִ	

ׁשנין : ּותלתין  מאה מּקץוי מאארּבע ל ׁשים ׁשהי  ְְְִִַַַָָ�ִִֵ�ְִֹ�
וי ארוׁשנה ׁשנה  מא ֹות ה ּיֹום ּבהי ּבע  עצם ָ	ְְַַָ�ֵ�ָ�ְַָ�ְִ�ֶֶ�ַ�

ּכל־צב  יצא ּו מצ הּזה מארץ  יהוה רים:אֹות  ַ	ְֶָ�ְִָ�ְֹ�ֵֶָ�ְִִֶָ
הדין . יֹומא ּבכרן  והוה. ׁשנין . ּותלתין מאה ארּבע מּסֹוף ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָוהוה.

ּדמצרים:.נפקּו מארעא ּדיי  חילּיא ׁשּמרים מבּכל ליל ְַ	ְִֵֵַַַָָָָָ�ִֵ�ִִֻ�
N קוראים Nתיקון

vba ohaka ohrmnc ucah rat ktrah
vba ohaka .en hvhu vba ,utn gcrtu
utmh vzv ouhv omgc hvhu vba ,utn gcrtu
ohrna khk ohrmn .rtn vuvh ,utcm kf

N רש"יN
ּבמצרים.(מ) יׁשבּו אחר א ׁשר ְְְֲִִֶַַַָ

ּגרים  ׁשּיׁשבּו הּיׁשיבֹות ְְְִִֵֶַָָׁשאר
להם: לא ׁשנה ּבארץ ׁשל ׁשים ְְִֶֶֶָָָֹֹ

ׁשנה. מאֹות  הּכל וארּבע ּבין ְְֵֵַַַָָֹ
היּו עכׁשיו עד יצחק ְְִִֶַַָָָָֻמּׁשנּלד

נתקּים לאברהם זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות יג)ארּבע  טו ּוׁשלׁשים (בראשית ,זרע יהיה גר ּכי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר אפׁשר ואי יצחק. ׁשנּלד עד הּבתרים ּבין ּגזרת מּׁשּנגזרה היּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשנה
ּוׁשמֹונים  ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשֹוב צא היה יעקב עם הּבאים מן קהת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהרי
למצרים, ירד  ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל ,ּכ ּכל תמצאם לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּל־מׁשה,
עמרם, ּבׁשנֹות נבלעים ׁשּל־מׁשה מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנ ֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהרּבה
הּיׁשיבֹות  ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ארּבע תמצא ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻהרי

ׁשּנאמר ּבחברֹון, אפּלּו ּגרּות, כז)נקראּו לה ואֹומר(בראשית ויצחק, אברהם ׁשם ּגר (שמות אׁשר ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ד) לֹוו מּׁשהיה זרע יהיה גר ּכי לֹומר צרי אּתה לפיּכ בּה, ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

מאתים  יציאתן עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשנּלד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻזרע.
:הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ׁשנה (מא)ועׂשר ׁשל ׁשים  מּקץ  וגו'ויהי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ה ּזה. ה ּיֹום  ּבעצם  עׂשר ויהי ּבחמּׁשה עין, ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
עׂשר  ּובחמּׁשה יצחק, נּלד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם  אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻּבניסן

ּגז  נגזרה הּבתרים:ּבניסן ּבין ׁשּמרים.(מב)רת לקּים ליל לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּקּב"ה ׁשהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
מצרים:מארץלהֹוציאםהבטחתֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הדקדוק: לי"י.(מב)חלק הוא שמרים לילי ליל במשנה, חז"ל לשון נקט פשוטו לפי לילי. התרגום

כי  גליות של שני י"ט ליל בזה לנו דרמז לומר ואפשר תי"ט. עיין פסחים. לילי שבת

לנסים, הוא מעותד  כי מצרים נס בו נעשה לבד לא זו לילה כי רמז וא"נ המועדים. התחלת הוא זה

זהו  מצרים יציאת לה שנייה לילה. עליהם ויחלק דכתיב אברהם בימי היה זה וכו' שמורים ליל כדרז"ל
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ליהוה  מצ ל ה ּוא מארץ ה ּוא ־ה ֹוציאם רים �ַֹ	ְִָ�ֵֶָ�ְִֶ�ִָ
לכל־הּלי  ׁשּמרים ליהוה  ה ּזה  יׂשּבלה  ראל ני  ַַ�ְֶַָ�ַֹ	ִִָֻ�ְְֵָ�ְִָ�ֵ

ה ּוא דרתם :ל  ּדמצרים. מארעא לאּפקּותה ֹון  יי . קדם הּוא נטיר  לילי  ְְְְְְֳִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ�ִ

נטיר  יי. קדם הדין  לדריהֹון :.ליליא יׂשראל ּבני  ראמ וּימגפ לכל  ְְֳִֵֵָָָָ	ְְְִֵֵֵַָָָ�ֶֹ
אל־מׁשה זויהוה  ּכל־ּבן־אתאהרן ה ּפסח  חּקת  ְָֹ�ֶֶֹ�ְֲַ	ֹ�ַֹֻ�ַ�ֶַָָ

לא ־י  ּבֹו:אנכר ּפסחא כל ּגזירת ּדא ואהרן . למׁשה יי  .ואמר ֵ�ָֹ�ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹֹ	

ּביּה: ייכֹול לא ּדי ׁשּתּמד י ׂשראל ּבר  איׁשומדּכל  כל ־ עבד ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ֶ�ִ
ּומל מק  י נת ־ּכסף אז  את ֹו ּבאּתה  עבד ֹו:כל וכל  ְִַ�ְֶַָָ�ֹ	�ָ�ְֶֶַָֹ

יתיּה ותגזר ּכס ּפא. זבין ּבי ּה:.ּגבר  ייכ ֹול  ׂשכירוּתֹוׁשבמהּבכין ְְְִִֵַַַָָ	ְֵֵֵָ�ְָ�ִ
ּבֹו:אלא ־י  ּביּה:כל ייכ ֹול  לא  ואגירא  אחד ּבמוּתֹותבא  בית  ֹ�ְֲִֵֵַַַָָָָֹ�ִֶָ�

N קוראים Nתיקון
tuv ohrmn .rtn othmuvk vuvhk tuv
ktrah hbc kfk ohrna vuvhk vzv vkhkv

o,rsk
jxpv ,ej ,tz irvtu van kt vuvh rnthu
,ben aht scg kfu uc kfth tk rfb ic kf
tk rhfau cau, uc kfth zt u,t v,knu ;xf
,hcv in thmu, tk kfth sjt ,hcc uc kfth

N רש"יN
ה ּלילה לה '.ה ּוא הּוא הּזה  ְֶַַַַָ

ּבּלילה  לאברהם ׁשאמר ְְְְֶַַַַַַָָָָָהּלילה
:ּבני את ּגֹואל אני ׁשּמרים הּזה ֲִִִֵֶֶֶַָֻ

לדרתם. יׂשראל  ּבני  ְְְְִֵֵָָָֹֹלכל
ּכענין  הּמּזיקין, מן ּובא ְְְִִִִַַַָָֻמׁשּמר

כג)ׁשּנאמר  יּתן (פסוק ולא ְֱִֵֶֶָֹ
וגו': ח ּקת (מג)הּמׁשחית זאת ְִַַַֹֻ

ּבניסן ה ּפסח. עׂשר ּבארּבעה ְְְִַַַָָָָָָ
זֹו: ּפרׁשה להם נכר.נאמרה ּבן יׂשראל ּכל  ואחד נכרי ואחד ׁשּבׁשמים. לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמׁשמע: ּבֹו.(מד)מׁשּמד יאכל  אז את ֹו מּלאכֹול ּומלּתה מעּכבּתּו עבדיו ׁשּמילת מּגיד רּבֹו, ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
מ  מעּכבּתּו עבדיו מילת אין אֹומר אלעזר רּבי יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּכן ּבּפסח, אם ּבּפסח, ּלאכֹול ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

העבד: ּבֹו, יאכל אז לֹומר ּתלמֹוד ּתֹוׁשב:ּתֹוׁשב .(מה)מה ּגר ּתלמֹוד וׂשכיר.זה ּומה הּנכרי. זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ונאמר הם, ערלים והלא מח)לֹומר, וגבעֹוני (פסוק מהּול ערבי ּכגֹון אלא ּבֹו, יאכל לא ערל וכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשכיר: אֹו ּתֹוׁשב והּוא יאכל.(מו)מהּול אחד  ׁשּתי ּבבית עליו  הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא  אחת, ּבחב ּורה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הדקדוק: זהו חלק ה' מלאך ויצא ההוא בלילה ויהי חזקיה בימי שלישית מצרים. מארץ להוציאם

לסוף  לדורותם בנ"י לכל שמורים זהו ג"כ לבוא לעתיד רביעית לה'. הזה הלילה הוא

דורותם:
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ח ּוצה מן־ הּבׂשר  מן ־ה ּבית  לא ־ת ֹוציא  ֵיאכלָ	ִֵֹ�ִַַ�ִִַָ�ָ�ָ
ת ׁשו לא  מן ר ּו־בֹו:ּבעצם תּפקּון  לא  יתאכיל. חדא ּבחבּורא ְ�ֶֶ�ְְְֲֲֲִִִִַַָָָֹ

לברא  ּבׂשרא  מן  ּבי ּה:.ּביתא . תתּבר ּון  לא ּכל־עדתמזוגרמא  ְִִֵָָָָ	ְְֲִֵַַָָָ�
את ֹו:יׂש יעׂשּו יתי ּה:ראל יעּבדּון  ּדי ׂשראל ּכנ ׁשּתא ּכל ְִָ�ֲֵַ�ְְְִִֵֵַָָָָֹ

אומח ּגרּתכי ־ יגּור  פ ו ה ּמֹול עׂשה  ליהוה  סח ְִָ�ְִ��ְֵָ�ֶַָ�ַָֹ�ִ�
כל ־ זכר יק ול ֹו לע ׂשת ֹואז רחאזּכהיהורב �ָָ�ְָָ�ְִַ�ֲַֹ	ְָ�ְְֶַָ�

לא ־י והארץ  ּבֹו:אכל ־ ערל ּגי ֹורא.כל  עּמכֹון  יתּגּייר  וארי  ָ�ְֶָָָ�ֵֹ�ְֲִִִֵַַַַָֹ

ויהי  למע ּבדי ּה. יקרב ּובכן ּדכּורא. ּכל  ליּה מגזר  יי . קדם ּפסחא  ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָויעביד

ארעא  ּביּה:.ּכיּציבי ייכֹול לא ערלא יהמטוכל  אחת  יהּתֹורה  ְִֵַַָ	ְֵֵַָָָָ�ַ	ְִַ�ֶ
הּגרורחלאז לי ּציב ּיא תֹוככם:ּבל ּגר  ּתהי  חדא. .אֹוריתא ְֶָ�ְַָ�ֵַָ�ְְְְֲִֵֶַַָָָָ	

ּביניכֹון : ּדיתּגּיירּון ּכל־נּולגּיֹורּיא יׂשּבו ּיעׂשּו ּכא ׁשרני  ראל ְְֲִִֵֵַַַַָ�ְֵָ�ְִָ�ֲֵַ�ֶ

N קוראים Nתיקון
,sg kf uc urca, tk omgu vmuj racv in
jxp vagu rd l,t rudh hfu u,t uagh ktrah
vhvu u,agk creh ztu rfz kf uk kunv vuvhk
,jt vru, uc kfth tk krg kfu .rtv jrztf
hbc kf uaghu offu,c rdv rdku jrztk vhvh
irvt ,tu van ,t vuvh vum ratf ktrah

N רש"יN
אֹומר  אּתה ויחּלקּוהּו. ְֲִֵַַָחבּורֹות
ּבבית  אלא אינּו אֹו אחת, ְֲִֵֵַַַַָָּבחבּורה
ׁשאם  ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, ְְְְִֶֶַַָָאחד
וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו ְְְְְִִִֵֶָָָהתחילּו
ּתלמֹוד  לּבית, יּכנסּו ׁשּלא ְְְִִִִֶַַָָֹּגׁשמים

ז)לֹומר אׁשר (פסוק  הּבּתים על ֲִֶַַַָ
ׁשהאֹוכל  מּכאן ּבהם, אֹותֹו ְִֵֶֶָָָֹיאכלּו

מקֹומֹות: ּבׁשני הּבית.אֹוכל מן ת ֹוציא  החבּורה:לא  בֹו.מן תׁשּבר ּו לא לאכילה,ועצם  הראּוי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשבירת  מּׁשֹום ּבֹו אין ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם, ׁשבירת מּׁשֹום ּבֹו יׁש ּבׂשר ּכּזית עליו ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכגֹון

אתֹו.(מז)עצם: יעׂשּו יׂשראל עדת מצריםּכל  ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר, ג)לּמה (פסוק ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדֹורֹו ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ׁשּנמנּו אבֹות, לבית יׂשראל ׂשה עדת ּכל לֹומר ּתלמֹוד ּכן, ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו: פסח.(מח)יעׂשּו ּכאזרח וע ׂשה והיה לֹומר ּתלמֹוד מּיד, פסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
עׂשר: ּבארּבעה ּגר אף עׂשר ּבארּבעה אזרח מה  ּבֹו.הארץ, יאכל לא ערל את וכל להביא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבֹו יאכל לא נכר מּבן נלמד ואינּו לערלּות מׁשּמד ׁשאינּו מילה מחמת אחיו מג)ׁשּמתּו :(פסוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
אחת (מט) ׁשּבּתֹורה:.וגו'ּתֹורה  מצות לׁשאר אף לאזרח ּגר להׁשוֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
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את ־מׁשה  יהוה  עׂשּו:וצּוה  ּכן ועבדּואת ־אהרן ִָ�ְָֹ�ֶֶֹ�ְֲֶַ�ֵֹ�ֲַַָ

יי  ּדפ ּקיד  ּכמא י ׂשראל . ּבני  עבדּו:.כל  ּכן  אהרן  וית מ ׁשה  סית ְְְְִֵֵֵַָָָָ	ְֲֲֵֶַַָָֹֹ

את ־ּבהי וי נא יהוה הֹוציא  הּזה  ה ּיֹום  ני ּבעצם ְַ�ְִ�ֶֶַ�ַ�ֶ�ְִֹ�ְֵֶָ�
מצ יׂש מארץ  על־צב ראל  י ֹומא אתם:רים  ּבכרן  והוה. ְִֵָ�ֵֶ�ְִֶ�ְֲִִִַַַַָָָֹ

י ׂשראל  ּבני  ית יי . אּפיק חיליהֹון :.הדין. על  ּדמצרים פ מארעא ְְִֵֵֵֵַָָָָ	ְִִֵֵֵַַַָ

P בספרי שביעי
אל־מׁשהוי איג(שביעי)Pתימן  יהוה  ד ּבר  ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ�

למימר:ר :אמ ּל מׁשה עם יי כל־בּומּליל ֹורכ ּבקּדׁש־ לי ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�ְִָ�
ּבב  ּכל ־ רחם יׂשּפטר  ּוב ני  ּבאדם לי ּבראל המה  ֶ�ֶָ�ֶֶ�ְִֵ�ְִָ	ֵָָ�ְֵַָ�ָ�ִ

ּבאנׁשא ה ּוא : י ׂשראל. ּבבני  ולּדא  ּכל  ּפתח ּבּוכרא. ּכל קדמי אקּדי ׁש ֱֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

הּוא:.ּובבעירא  את ־אמ וּיגּדילי  זכֹור  אל ־ העם מׁשה ר  ִִָ	ִִַ�ֶֹֹ�ֶֶָ�ָָ�ֶ
א ׁשר הּזה מּמצ אתצ י הּיֹום עבדים ם  מּבית  רים ַ�ֶַ�ֲ�ְֶֶָ�ְִִ�ִַ�ִֵ�ֲָ	ִ

אתּבּכי  יהוה ה ֹוציא יד מּזה חזק יאכל וכם  לא �ְִ�ֶֹ	ִָ�ְָֹ�ְֶ�ִֶ�ְֶ�ֵָֹ�ֵ
ּדנפקּתּון חמץ : הדין  יֹומא ית  ּדכירין . הו ֹו לעּמא. מׁשה ואמר ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

מּכא  יתכ ֹון  יי . אּפיק יד. ּבתקֹוף ארי  עבּדּותא. מ ּבית  .מּמצרים  ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ	

æ²
æ

N קוראים Nתיקון
uag ifhvhu

,t vuvh thmuv vzv ouhv omgc
kg ohrmn .rtn ktrah hbc

o,tcm
rufc kf hk ase rntk van kt vuvh rcshu

hk vnvccu ostc ktrah hbcc ojr kf ryptuv
rat vzv ouhv ,t rufz ogv kt van rnthu
sh ezjc hf ohscg ,hcn ohrmnn o,tmh
.nj kfth tku vzn of,t vuvh thmuv

N רש"יN
רחם.(ב)יג  ּכל  את ּפטר  ׁשּפתח ֶֶֶֶֶֶַָָ

ּכמֹו ּתחּלה, יד)הרחם יז  (משלי ְְִֶֶָָ
וכן  מדֹון, ראׁשית מים ְִִֵֵֵַָּפֹוטר

ח) כב בׂשפה,(תהלים ְְִַָָיפטירּו
ׂשפתים: ה ּוא.יפּתחּו לעצמי לי ְְְְְִִִִַַָ

ּבכֹורי  ׁשהּכיתי ידי על ְְְִִִִֵֵֵֶַקניתים
ה ּזה.(ג)מצרים: הּיֹום  את זכ ֹור ְִִֶֶַַַָ

מצרים  יציאת ׁשּמזּכירין ְְְִִִִִִֶַַַַלּמד
יֹום: ְָּבכל
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חמיע: יתאכיל יצאיםדולא א ּתם חדׁשּבה ּיֹום ְֲֲִִִַַָ�ֶַ�ְֹ�ְִ�ֶֹ
נפקין האביב : אּתּון דין  ּדאביבא:.י ֹומא כי ־והּבירחא היה ְִִֵַָָָָ	ְְֲִַַָָָָ�ִ

ה אל ־ ארץ  יהוה   האמרי והח ּתי ונעני ּכיביא ְֲִ�ְֹ ֶֶָ�ֶ�ְְֲִִַַַ�ְֱִָֹ�ִ
נ ׁשהי והח ּוי ו א ׁשר לב ּוסי לתת   לאבתי ּבע ְִִַ�ְְַ�ֲִ�ְִֶַ�ֲַֹ�ֶ�ָ�ֶ	ָ

ּוד  חלב זבת  ה ּזעבד ובׁשארץ  את ־העבדה  אתּת ֶ�ֶַָ�ָ�ְָ�ְְַָָָ�ֲֶָָֹ�ַ�ֹ
ה ּזה: ואמֹוראי ּבחדׁש וח ּתאי  ּכנענאי . לארע יי. יעל ּנך ארי ויהי  ַ�ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּודבׁש. חלב  עבדא ארע. לך . למ ּתן לאבהתך  ּדקּיים  ויבּוסאי . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָוחּואי 

הדין :.ותפלח  ּבירחא הדא ּפּולחנא ּתׁשב וית ימים כל אעת  ְִַ	ְְִֵַַָָָָָָָ�ָ�ִַֹ�
ה ּובּיֹום ליהוה :ּׁשמ ּצת  חג  ּתיכ ֹול ביעי  י ֹומין  ׁשבעא ַ�ַֹ�ְִַ	ִ�ִִֵַַָָֹ

ׁשביעאה  ּוביֹומא יי:.ּפּטירא. קדם אתזחּגא יאכל מּצֹות  ְִִַָָָָ	ְֳַַָָָ�ֵָ	ֵ�ֵ
N קוראים Nתיקון

hf vhvu chctv asjc ohtmh o,t ouhv
hrntvu h,jvu hbgbfv .rt kt vuvh lthch
,,k lh,ctk gcab rat hxuchvu hujvu
vscgv ,t ,scgu acsu ckj ,cz .rt lk
,mn kft, ohnh ,gca vzv asjc ,tzv
,t kfth ,umn vuvhk dj hghcav ouhcu

N רש"יN
האביב .(ד) היּוּבחדׁש לא וכי ְְִִֶָָָֹֹ

אמר  ּכ אלא חדׁש, ּבאיזה ְְִֵֵֶֶַָָָֹיֹודעין
ׁשהֹוציא  ׁשּגמלכם חסד ראּו ְְְִֶֶֶֶֶֶַָלהם,
לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש ְְְֵֵֶֶֶָָֹאתכם
ּגׁשמים. ולא צּנה ולא חּמה ְְְִִַָָָֹֹֹלא

אֹומר הּוא ז)וכן סח מֹוציא (תהלים ְִֵֵ
ׁשהּוא  חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות, ְֲִִֶַָֹאסירים

לצאת: הּכנעני (ה)ּכׁשר ארץ  ׁשבעה .וגו'אל ּכל עממין, חמּׁשה אלא מנה ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
אלא  ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחֹות ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבּמׁשמע, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻגֹוים

לאבתיּכנעני: אֹומר.וגו'נׁשּבע  הּוא יח)ּבאברהם טו אברם (בראשית את ה' ּכרת ההּוא ּבּיֹום ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
אֹומר הּוא ּוביצחק ג)וגו', כו אֹומר (שם הּוא ּוביעקב וגו', הּזאת ּבארץ יג)ּגּור כח הארץ (שם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

וגו': עליה ׁשֹוכב אּתה ּודב ׁש.אׁשר חלב ּומן זבת  הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים מן זב החלב ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הּזאת.הּתאנים: העבדה למעלהאת נאמר ּכבר והלא כה)ׁשּל־ּפסח. אל (יב תבאּו ּכי והיה ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

נאמר  ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה, חזר ולּמה וגו', כו)הארץ והיה (שם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מן  עצמֹו את ׁשהֹוציא מדּבר הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם, הּזאת העבֹודה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכי

וּכאן  ח)הּכלל, אּתה (פסוק לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינּו ּבבן ,לבנ והּגדּת ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּלב: את הּמֹושכין אּגדה ְְְִִֵֵֶַַַָָּבדברי
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הּימיםׁשב  חמץל לא ־יראה ועת  לא ־יראהו ְִַ�ַָ�ְִֵָֹ�ְֶ�ָ�ְֵֵֶָֹ�
ולא בל:ּגכל־ּבאר ׂשל  י ֹומין . ׁשבעא ית יתאכיל . ּפּטירא  ְ�ְ�ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֻ

לך י ּתחזי ולא  חמיע. לך ּתחּומך :.י ּתחזי ּבכל  ּתהּגד וחחמיר ְֲִִִֵֵַַַָָָ	ְְְְֲִִַָָָ�
ל בנל  הה ּוא  ּבּיֹום   יהוהאמ עׂשה זה  ּבעבּור  ר  ְְִ	ַ�ַ�ֵ�ֲַֹ��ֶָָ�ְָֹ�
מּמצ אתצ ּבלי ּבדיל רים :י  למימר . ההּוא ּבי ֹומא לברך . ּותחּוי 	ְִֵ�ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

לי  יי  עבד מּמצרים:.ּדא. על ־ ידל ל היהוטּבמּפקי א ֹות  ְֲִַָָ	ְְִִִִָ�ְִָָ�ְ�ְ�ְַָ�
עיניּול  ּבין ּתהל ז ּכרֹון ּתֹורתמען הוהי יה  ְִָ�ֵ�ֵ	ְֶ�ְִֶַַ�ַ�ְֹ�ָ
ּכי ּב מּמצ ּבפי יהוה   ה ֹוצא חזקה  ויהי רים:יד  ְ�ִ�ְִָ�ֲָ	ֲִָ�ְֹ�ְִִִִֵָָ

ארי  ּבּפּוּמך. ּדיי אֹוריתא ּדתהי. ּבדיל . עינך . ּבין  ּולדכרן ידך . על לאת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻלך 

ּתּקיפא  מּמצרים:.ּביד יי  ה ּזׁשמרויאּפקך את ־ הח ּקה  אתּת ְִַַָ	ְְִִַָָָ�ְְִַָָ�ֶַָֻ�ַ�ֹ
ימימה :ל  מּימים  ּבזמניּהמֹועדּה הדין קימא ית .ותּטר. ְֲ�ִָָ�ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ	

לזמן : אל־ארץויאפ מּזמן יהוה   ּכי־יבא היה  ְְִִָָָ�ְֲִִָ�ְָֹ�ֶֶ�ֶ

N קוראים Nתיקון
tku .nj lk vtrh tku ohnhv ,gca
lbck ,sdvu lkcd kfc rta lk vtrh
hk vuvh vag vz rucgc rntk tuvv ouhc
lsh kg ,utk lk vhvu ohrmnn h,tmc
vuvh ,ru, vhv, ignk lhbhg ihc iurfzku
ohrmnn vuvh ltmuv vezj shc hf lhpc
ohnhn vsgunk ,tzv vejv ,t ,rnau

vnhnh
ratf hbgbfv .rt kt vuvh ltch hf vhvu

N רש"יN
זה.(ח) ׁשאקּים ּבעב ּור  ּבעבּור ֲֲֲֵֶֶַַַ

ּומרֹור  מּצה ּפסח ּכגֹון ְְִֶַַָָָֹמצותיו,
לי.הּללּו: ה' ּתׁשּובה ע ׂשה רמז ְִַַַָָָָ

ולא  לי ה' עׂשה לֹומר, רׁשע ְְִֵַָָָָֹלבן
היית  לא ׁשם היית ׁשאּלּו ,ְִִִָָָָָָֹל

לּגאל: לא ֹות.(ט)ּכדאי ל והיה  ְְְְִֵַָָָ
לאֹות: ל ּתהיה מצרים ְְְְְִִִִֶַַיציאת
. עיני ּבין  ּולזּכרֹון  יד ְְִֵֵֶַָָעל
ותקׁשרם  הּללּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָׁשּתכּתֹוב

ּובּזרֹוע: יד .ּבראׁש יד על ְְַַַָָָֹ
ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה לפיּכ טז)ׂשמאל, ּכ(פסוק ׁשהיא יד ּבּה, ימימה.(י)הה:לדרֹוׁש מּימים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָָָָָָָָֹ

לׁשנה: יבא .(יא)מּׁשנה ּכי הּנּלדים והיה  ּבכֹורֹות קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֻ
לארץ  לּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר זֹו, ּביאה מפרׁש ׁשּקדׁשּו והאֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר,
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נ ׁשּכה ּכא ׁשר  ּונול ּבע נעני  תנ ּהלאבתי ְֲַַ	ֲִֶַ�ְִַ�ְ�ְֲַֹ�ְֶָ�ָ
:ולאבהתךל לך  ּדקּיים ּכמא ּכנענאי . לארע יי יעל ּנך  ארי  .ויהי . ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ	

לך : ליהוה העברויבוי ּתנ ּה כל־ּפטר־ רחם כל־וּת ְְְְֲִַַַָָ�ֶֶָ�ֶֶַֹ�ְָָ
יהּבׁשגר |ּפטר א ׁשר  הל יה המה  כרים ּז ֶ�ֶֶ�ְֵֶ�ֲָ�ְִֶֶ�ְ�ְַָ�ִ

ּבעירא.ליהוה : ולד ּפתח וכל  יי . קדם ולּדא ּפתח ּכל ותעּבר ְְְְְֳִַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לך יי :.ּדיהֹון  קדם ּתקּדי ׁש ּתפ ויגּדכרין חמר  ּדהכל־ּפטר  ִָ	ְְֳִִֵֶַָָָ�ֲֶֹ�ְִֶ�
תפ ובׂשה  וערפ אם ־ לא אדם ּבכלוּתֹוּדה כֹור  ְ	ְִֶ�ְִֹ�ְֲֶַַ�ְ�ְֹ�ָָ�

ּתפ ּב  לא ּדה :בני ואם  ּבאּמרא . ּתפרּוק ּדחמרא ּבּוכרא וכל ְָ�ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ

ּדאנׁשא  ּבּוכרא וכל  ותקפיּה. ּתפרּוק:.תפרּוק היהוידמפטירּבבנך ְְֱִִֵֶָָָָ	ְִִָָ�ָ
N קוראים Nתיקון

kf ,rcgvu lk vb,bu lh,ctku lk gcab
rat vnvc rda ryp kfu vuvhk ojr ryp
vsp, rnj ryp kfu vuvhk ohrfzv lk vhvh
ost rufc kfu u,prgu vsp, tk otu vac
rjn lbc lktah hf vhvu vsp, lhbcc

N רש"יN
ׁשם: ל .ּותקּימּוהּו והיכן נׁשּבע  ְְְְְִֵַַָָ

,ל ח)נׁשּבע ו והבאתי (שמות ְְִִֵֵַָ
נׂשאתי  אׁשר הארץ אל ְֲִֶֶֶֶֶָָָָאתכם

ּבעיניל .ּונתנּהוגו': ּתהא ְְְֵֶֶָָָ
ואל  ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ְְְִַַָָָּכאּלּו
אבֹות: ּכירּׁשת ּבעיני ְְִִֵֶַָֻּתהי

אֹומרוהעבר ּת.(יב) הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אלא והעברּת ח)אין  כז נחלתֹו(במדבר את והעברּתם ְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבהמה.לבּתֹו: ּבבכֹורה ׁשגר  קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשגר, קרּוי  נפל ׁשאינּו ואף אחריו. הּבא את יג)לפטֹור ז ּבא (דברים לא זה  אבל .אלפי ׁשגר ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּמׁשמע  טמאה ּבהמה ּבכֹור אף ּתאמר ואם רחם. ּפטר ּכל ּכתב ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאלא

אחר ּבמקֹום ּופרׁש יט)ּבא טו ּובצאנ.(דברים ּפטר לׁשֹוּבבקר כל והעברּת לפרׁש יׁש אחר ן ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מדּבר: הּכתּוב אדם ּבבכֹור חמר.(יג)רחם, הּכתּוב ּפטר  ּוגזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ל ׁשאין מּמצרים, ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשּנמׁשלּו לפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
ׁשּל־מצרים: ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל בׂשה.אחד נֹותן ּתפ ּדה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכהן: ּביד חּלין והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן והֹורגֹו.וערפ ּתֹו.ׂשה מאחֹוריו ּבּקּופיץ עֹורפֹו ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
ממֹונֹו: יפסיד לפיּכ ׁשּל־ּכהן, ממֹונֹו הפסיד ּתפּדה.הּוא ּבבני אדם ּבכ ֹור סלעים וכל חמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הדקדוק: לי"י.(יב)חלק רחם פטר כל ספרי והעברת בכל בתביר לא במארכה והעברת תיבת

ז"ל: א"ת וכ"כ רפויה דכל וכ"ף תפדה.(יג)תימן, כלהו בבניך וכן תפרוק התרגום

פרוק: בצדקה וחטאך בדניאל והעד בשורק.
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בנּכי־יׁש ל אל מחר  מה ־ּזאמ ור  ּתאמראת  ְְִִָ�ְִ�ָ�ֵָ�ַֹ�ְְַָָֹ�
מּמצ ּבאליו יהוה  הֹוציאנּו יד  מּביתחזק רים ֵ	ְָ�ֶֹ�ִָָ�ְָֹ�ְִִ�ִִֵַ�

ותימר עבדים: דא. מא למימר  מחר ּברך . י ׁשאלּנך  ארי ויהי . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

יי  אּפקנא  יד. ּבתקֹוף עבּדּותא:.ליּה. מּבית ּכי ־וי טומּמצרים הי ְְִֵַַַָָ	ְִִִִֵַַַָ�ִִ
פרהק  לׁשׁשה  ּכל־ּלעה יהוה וּיהרג כ ֹורּבחנ ּו ְִָ�ְַֹ�ְְֵַ�ֲַַ�ְָֹֹ�ְָ�
מצ ּב מ ארץ  אדם ּברים המהּבכֹור ּבעד־וכר ְֶ�ְִֶ	ְִִַ�ָֹ�ְְַָ�ְֵ�ָ

ה רחם ּכל־ּפטר ליהוה  זבח  אני  כרים ּזעל־ּכן ֵַ�ֲ�ִֹ�ֵַַֹ�ֶָָ�ֶ�ֶֶ�ְִַָ	
אפ ּבכל־ו ּבני  לׁשּלחּותנא.ּדה :כֹור  פרעה אקׁשי  ּכד  והוה. ְְָ�ָ�ְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹ�ָ

ּבּוכרא  ועד  ּדאנׁשא  מּבּוכרא ּדמצרים. ּבארעא ּבּוכרא ּכל יי ְֱִִֶַָָָָ�ְְְִַַַָָָָּוקטל

ּדכר ּיא ּדבעיר  ולד  ּפתח ּכל יי . קדם ּדבח  אנא ּכן  על ּבּוכרא .א. וכל  ְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָ	ְָָ

אפרּוק : ּול וטזּדבני  על ־ ידכה  לא ֹות  טֹוטפתהיה  ְִֶַָָ�ְ�ַָ�ְ	ְָָ�ֹ
N קוראים Nתיקון

ubthmuvsh ezjc uhkt,rntu,tzvnrntkvuvh
vgrM vaev hf hvhu ohscg ,hcn ohrmnn
ohrmn .rtc rufc kf vuvh drvhu ubjkak
jcz hbt if kg vnvc rufc sgu ost rfcn
hbc rufc kfu ohrfzv ojr ryp kf vuvhk
,pyuyku vfsh kg ,utk vhvu vspt

N רש"יN
אחר: ּבמקֹום קצּוב ּכי (יד)ּפדיֹונֹו ְְִִֵַָָ

מחר.  ּבנ  מחר י ׁשאל יׁש ְְְִִֵָָָָָ
ׁשהּוא  מחר ויׁש עכׁשיו, ְְְְֵַָָָׁשהּוא

ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, (יהושע לאחר ְְְְֶַַָ
כד) לבנינּו,כב ּבניכם יאמרּו ְְְֵֵֶָָָֹמחר

ראּובן: ּובני גד ּזאת.ּדבני זה מה ְְְִֵֵֵֶַָֹ
להעמיק  יֹודע ׁשאינּו טּפׁש ְְְִִִֵֵֵַַּתינֹוק

אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת, מה וׁשֹואל וסֹותם כ)ׁשאלתֹו ו והחּקים (דברים העדֹות מה ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֻ
יֹודע  ּוׁשאינּו רׁשע, ּבנים, ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי וגו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמׁשּפטים

חכמה: ּדר והּׁשֹואל סתּומה ּדר והּׁשֹואל ארּבעה ּולטֹוטפת.(טז)לׁשאל ׁשהם ׁשם ועל ּתפּלין, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתּפי טט טטפת, קרּויין ב)ּבּתים כא (יחזקאל ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹ

ּדרֹום, אל ו)והּטף ב ּכמֹו(מיכה ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו, ט)אל פסוק אֹותם (לעיל ׁשהרֹואה ּולזּכרֹון, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכֹור העינים ּבין בא קׁשּורים פרשת חסלת ְְִִִִֵֵֵֵַַַָ

הדקדוק: בכור.(טו)חלק כל י"י כלויהרג ותיבת ה' תיבת בין פסיק כאן כי אין תימן, ספרי בכל

לה: שקדמה מפיק שהיא היו"ד מפני הוא הכ"ף שנדגש ומה במהופך. אם
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ּכי   עיני מּמצ ּבּבין יהוה  הֹוציאנּו יד  רים:חזק ֵ�ֵ�ֶ�ְִ�ֶֹ	ִָָ�ְֹ�ְִִִָָ
יד  ּבתק ֹוף  ארי  עינך . ּבין  ולתּפּלין ידך. על לאת יי .ויהי אּפקנא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ	ְְַַָָ

סססמ ּמצרים: ִִָ�ִ

R יהללאל סימן ּפיּסּוקים Rקו  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

vuvh ubthmuv sh ezjc hf lhbhg ihc
ohrmnn

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בא  הפטרת
י"ט  סימן בישעיה

זה: פסוק בתוספת ההפטרה לפתוח נוהגים קהילות מקצת

ממּׁש עם צבאֹות ליהוה יּובל־ׁשי ההיא �ֵָּבעתַ�ִַ�ַַָֹ�ְָ��ְַָֻ�
קו־קו  | ּגֹוי והלאה מן־הּוא נֹורא ּומעם �ַָ�ְָָ�ָ�ִָ��ֵַָ	ּומֹורט

ׁשם־ ּומ  אל־מקֹום ארצֹו נהרים ּבזאּו אׁשר בּוסה ְ�ֲָ�ְֶָ�ְִָ�ְַ	ְֶ�ֵ
הר־צּיֹון: צבאֹות ּבתקרבּתא יהוה ייתיני ּה ההיא לקדם ּבעּדנא ְָֹ�ְָ�ְִִִַַָָ�ְִֵֵַָֻ�ִָ

אניסא  לעּמא  צבאֹות. עּמא יי  ּולות עּמא ּובזיזא. ּולהלאה. מּבכין  ּדי ּתּקף  ְְְֲִַָָָָ�ְִַָָָָ�ְְִִֵַַַַָָ

עממּיא אניסא  ּדבז ּו לאתרא ּובזיזא. צבאֹות .ארעיּה. ּדיי  ׁשמא ּדאתקרי  ֲִָ�ְְִַַַָָָ�ְֵַַָ	ְְְְִִַָָָ�

ּדצּיֹון :ּדׁשכינתיּה ּבטּורא ְִִֵ�ְְִָ
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ּובא מצ מּׂשאא קל על־עב רכב יהוה הּנה רים ַ�ְִָ�ִִָ�ְֵֹ�ָֹ�ֵַָ�ַ�ָ�
מצ מצ  אלילי ונעּו ּול רים מּפניו בב רים ְִ	ְִַָ�ֱִֵ�ְִ�ִַ�ִָ	ְַָ�

ּבקר מצ  יּמס ּדלוט ּבֹו:רים ּכס הא מּטל מצראי . ית לאׁשקאה ְִ�ִִַַ�ְְִִַַָָ�ְִֵַָָָָָ

יקריּה בענן  מתּגלי  מצראי יי . טעות ויּתברן. מצראי. מן  מן לאתּפרעא ְְְֲִֵֵַַָָ�ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ�ִ

ּדמצראי .קדמֹוהי  במעיהֹון:ול ּבא מצ סכ וסכ ביתמסי רים ּתי ֳִָ	ְְִִֵָָ�ְְְְִִִִֵֵַ�ְִ�ִַ�
ונל ּבמצ  עיר רים ּברעהּו ואיׁש איׁש־ּבאחיו חמּו ְְִ	ְְֲִִַ�ִ�ְָ�ְִִ�ְֵ�ִֵ�

ממ  ּבממ ּבעיר מצראי לכה:לכה קרב ואגרי  ויגיחּון ּבמצראי . ְ	ְִַָ�ְְֲִֵֵַַָָָָָ�ְְִִִֵָָ

ּבאחּוהי  בקרי ּגבר  קרי ּבחבריּה. רּוח־ גּבמלכּו:מלכּו.ּוגבר  ונבקה ְֲִַַ�ְְִֵֵֵַַ	ַ�ְְְַָָ�ַ
ּבקר מצ  אל־האלילי רים ודרׁשּו אבּלע ועצתֹו ם ּבֹו ְִ�ִַ�ְְִ	ֲַָ�ֲַ�ְְֵַָ�ֱִִֶָ�

ואל־הּיּדענים: ואל־האבֹות ר ּוחא ואל־האּטים ותתמסי  ְֶָ�ִ	ְִֶָֹ�ְְְְִִִֵֶַָֹ

וחּכימיהֹון ּדמצראי  טעון ּבמעיהֹון. מן ויתּבעּון חרׁשין אסלעים. ּומן .ּומן ְִֵָ�ְִִֵֵַ�ְְֲֲִִֵַָָ�ִִָָ	ִ
זכ ּור ּו:ּבּדין  את־מצ וסּכר דּומן  קׁשה ּתי אדנים ּביד רים ִִ�ְְְִִִַ�ְִֶ	ְִַ�ֲִַֹ�ָ�ֶ

ימ  עז צבאֹות:ּומל יהוה האדֹון נאם ׁשל־ּבם ֶ�ֶַ�ְִָ	ְָֻ�ָָ�ְָֹ�ְָ
ּביד ואמסר  מצראי. ּתּקיף ית ּומלך  קׁשי . ּבהֹון רּבֹון  רּבֹון .י ׁשל ֹוט  אמר ְֶַ�ְִֵַָָ�ְִֵֶ�ִֶַ�ְִ	ֲִַ
צבאֹות:עלמא  ויבׁש:היי  יחרב ונהר מהּים ונּׁשתּו־מים ְָָ�ְְְְִָָ�ִֵַַ�ְָָ�ֱֶַָ�ְֵָ

מּיא  וייבׁש:ונהרהֹון .מ ּיּמא ויצּדֹון  נהרֹות והאז ויחרּוב ניחּו ְִַָ�ִַָ	ְְַ�ְְְִִִֶֶַ�ְָ	
קמלּו: וסּוף קנה מצֹור יארי וחרבּו ויצּדֹון ּדללּו ְָ�ְְָ�ְֵֹ�ָ�ֶָ�ָ�ְִֵָ

ויחרבּון  ייבׁשּון  עּמיקּיא נהרותא. וג ֹומא .נהריהֹון יּסקּון :קני לא  ְְְְִִַָָ�ִֵַַַָ	ְְֵ�ֶ�ְִָ

ע ז על־יאֹור מז ערֹות וכל יאֹור יבׁשל־ּפי יאֹור רע ָ�ְַ�ִַ�ְ�ְֹ�ְִַ�ְ	ִַ�
ואינּנּו: ּדנהרא נּדף רּבי ּה וכל ייב ׁש ּככיפיּה. מזרע ויהי ּבית ִ�ְְִֵֵֶַַַָֻ�ְְִֵֵֵֹ�ִֵַ

הדקדוק: בתביר:ונלחמו.(ב)חלק לא תימן קמלּו.(ו)במארכה ספרי בכל רפי הלמ"ד ֵָ
והירושלמיים:
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יחר ּוב .נהרהֹון  יצּמח:ייבׁש ּכל־ חולא ואבלּו הּדּיגים ואנּו ְַ	ִִַ�ְְְַַָָ�ַַָ	ְִָ�ְ	ָ
בי מׁש מכ ליכי ּופרׂשי חּכה על־ּפני־מים אֹור מרת ְִֵַ�ְַ�ַ�ְֵָֹ�ְִ�ְֵֶַֹ�ִַ
ּבנהרא ויצּדֹון ללּו:אמ  רמן  ּדהוֹו ּכל ויתאּבלּון . נ ּונ ּיא . חּכתא.צּידי  ְְִָֻ�ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ�ְַָ

מצדן  מּיא .ּופרסי אּפי  פׁשטיצ ּדֹון:על עבדי ּתים ּובׁשּו ְְֵַָָ	ֵַַַָ�ִ�ְֵֹֹ�ְִ�ִ
חֹורי: וארגים כ ּתנא ׂשריקֹות ּפלחי ּומחן .ּדסרקין וי ּבה ּתּון . ְִ�ְְֹ�ְְִִִֵַָָָָ�ְְִָ	ַָ

ׂשכר ימצדן:מּניּה ּכל־עׂשי מדּכאים ׁשתתיה והיּו ִֵ�ְְַָָ�ָֹ�ְֶָָֻ�ִָ�ֵֹ�ֶֶ
מהא מי־נפׁש:אג  ׁשתי  ּבית אתר  עבדין .ּכביׁשין ויה ֹון  ּדהו ֹו אתר ְֲִֵֵֵֶַַַָָ�ָ�ְִִ	ְֲֲִַַָ

מּיא  וכנׁשין לנפׁשי ּה:סכרא צען יאּגבר  ׂשרי א־אולים ִָ�ְְִַָָ�ְְֱִִֵַַַ�ָ�ֵ	ַֹ
פר חכ  יעצי נב מי עצה אל־ עה ּתאמרּו אי ערה ְֵַ�ֲֵֹ�ְַ	ֵֹ�ְִָָ�ָ�ְֵֹ�ֶ
ּבן־מל ּפר  אני ּבן־חכמים א ּטפׁשּוכי־קדם:עה ּברם ְַ	ֲִֶָֹ�ֲ�ְְְִִֵֶֶֶַַַ�

ח ּכימּיא  טאניס. מילךרברבי  לפרעה. א ּדמלכּוהי  ּתימרּון יכדין ּדטעּו. ְִֵֵַַַַָ�ְְִֵַַַֹ�ְְֵֵָ�ְֵ

ואּת.לפרעה  אנחנא חּכימין ּדמּלקדמין:ּבני  מלכין  אּים יבּבר ְַֹ	ְֲִִֵַַָ�ְַ�ְְִִִַַַַָ�
יהוה  מה־ּיעץ וידעּו ל נא ויּגידּו חכמי �ְָֹ�ַַָ	ְ�ְֵָ�ָ��ְִֶַ	ֲָ�ֵאפֹוא

על־מצ  אּנּון רים:צבאֹות ּכען אן ויחּוֹון מא ח ּכימך . וי ּדעּון. לך . ְָ�ְִִִַָָ�ְִִַַַָ�ְְִָָ

צבאֹות .מלך מצרים :יי  ׂשרי יגעל  נּׁשאּו צען ׂשרי נֹואלּו ְַ	ְְָָ�ִַָ�ֲִ�ָ�ֵ	ְִַֹ�ָ�ֵ
הת  את־מצ נף ׁשבטיה:עּו ּפּנת רברבי א ּטפׁשּורים �ְִֹ�ְִֶ�ִִַַ�ְְִֶַָָ�ְֵַ

טעֹו מ ּפיס טאניס. מצראי .אנ ׁש ית פל ּכהא:אטעיאּו יהוה ידרּבני ְֵַ�ֱֵַָ	ִִֵַָָ�ִֵַַָ�ְָָֹ�
ּבקר  עו מס רּוח והת ּבּה את־מצ עים ּבכל־ עּו רים ַָ�ְְִ�ָ�ְִַ�ְְִִ�ְִֶ�ִַ�ְָ

ּבקיאֹו: ׁשּכֹור ּכהּתעֹות ביניהֹון מעׂשהּו רמא ר ּוח יי. ֲַ	ְִֵָ�ִ�ְְְִֵֵָָ��ַ

מצראי  ית ואטעיאּו עֹובדיהֹון ּדטעּו. רויא .ּבכל  ּדטעי  ּומּדׁשּדׁשּכמא ְְִִֵַָָָ�ְֵָָ	ְְֵָָָָ�ִַַ

למצ ולא־יה טוּבתֹובי ּה: יעׂשה יה אׁשר מעׂשה רים ְְְִֵֶֹ�ְְִ�ֲִַַ�ֲֶֶ�ֲֶַ�
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ואג  ּכּפה וזנב למצראי מֹון:ראׁש יהי  ּדימל ֹוךולא  מלּכא. �ְָֹ�ִָָ�ְְְְְִֵֵַָָ�ְִַָ

והגמֹון .עליהֹון  ואּטרֹון:ריׁש יה טזׁשלטֹון ההּוא יה ּבּיֹום ֲֵ	ְֵַ�ְְִִַ�ַ	ְִֶ�
יד־ מצ  ּתנּופת מּפני ּופחד | וחרד ּכּנׁשים רים ְִ�ִַַָ�ְִַָ�ָ�ְִֵַ�ְַ�ַ

עליו: מניף אׁשר־הּוא צבאֹות יה יהוה ההּוא. ֹון ּבע ּדנא  ְָֹ�ְָ	ֲֶ�ִֵ�ְְִַָָָָ

ויזּועּון מצראי  ּכנ ׁשּיא. קדם חּלׁשין  מן  ּדיי וי ּתבר ּון . ּגבּורתא  ארמ ּות ִֵָ�ִִִַַָָ�ְֳִִַָ�ְְֲַָָָ

עליהֹון:ּדה ּוא .צבאֹות  אד יזמרים יהּודה והיתה מת ְָ	ְ�ְֲִֵ�ְְְַָָ�ְַָ�
יז למצ  אׁשר ּכל לחּגא יפ רים אליו אתּה חד ּכיר ְְִ�ִַ�ְָ	ָֹ�ֲ�ְִֶַ�ָֹ�ֵ�ְִָ�ָ

עליו: יֹועץ אׁשר־הּוא צבאֹות יהוה עצת ָָ�ֵ�ֲֶ	ְָ�ְָֹ�ֲֵַ�ְִמּפני
למצרים  יהּודה ּדבית ארעא ליּהּותהי . יתּה. ּדידכר ּכל יזּוע.לדחלא . ְְְִֵֵַַָָ�ִ�ְְֵַַַַָָָ�ְַ

מלכא  קדם. צבאֹות מן  עליהֹון :ּדה ּוא .ּדיי  ההּוא יחמליך  ּבּיֹום ֳִִָָ�ְַָָ	ְ�ְֲִֵַ�ַ 
מצ יה  ּבארץ ערים חמׁש ׂשפת יּו מדּברֹות רים ְִ�ָ�ֵָ�ְִֶ�ְִֶ�ְְִַַ�ְַ�

ונׁש יאמר ּכנען ההרס עיר צבאֹות ליהוה ּבעֹות ְ	ְְִַַָ�ַָֹ�ְָ�ִ�ַ	ֵֶֶָ�ֵ
קרוין לאחת: חמי ׁש יהוין הה ּוא. ממּללן ּבעּדנא ּדמצרים. ּבארעא ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�ְְִַַָ�ְְִַָ�

ּומקּימן  ּכנענאי. ׁשמ ׁשממלל  בית קר ּתא צבאֹות. ּדיי  ּדעתידא ּבׁשמא ְְֲֵַַַַָָ�ְִֵֶַַָָָָ�ֶ�ֲִַָ

מ ּנהֹון :יתאמר .למחרב  חדא יה יטהיא ההּוא מז ּבּיֹום ּבח יה ְִַ	ֲִַ�ְֲִִַָ�ַ�ְִֶ�ְִֵַ�
מצ  ארץ ּבתֹו אצל־ּגבּולּהליהוה ּומּצבה רים ַֹ	ְָ�ֶ�ְִֶ�ִֵַָָ�ְֵֶ�ָ

מדּבחא ליהוה: יהי ההּוא. ּבג ֹוּבעּדנא יי. קדם ארעא מתּקן ְְְִֵַַַָָָָֹ�ְְְֳַָָֻ�ַָ

ּתח ּומּה.ּדמצרים  ּבסטר יי :וקמתא ּול כקדם לאֹות עד והיה ְִָ�ִ	ְְְִַַָָ�ְְֳָָָ�ְָ�ְֵ�
מצ  ּבארץ צבאֹות ּכי־יצ ליהוה אל־יהוה רים עקּו ַָֹ�ְָ�ְֶ�ְִֶ�ְֲִִִָ�ְֶָֹ�

ויׁש לחצים והּצילם:מּפני ורב מֹוׁשיע להם לח ְִֵ�ֲֹ	ְְִִַ�ֶָ�ִ�ַָ�ְִִָָ
הדקדוק: מלרע:מזּבח.(יט)חלק והיא אחת בפשטא ְִֵַ
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צבאֹות  יי  קדם ּולסהיד . לאת יי ויהי קדם יצּלֹון  ארי ּדמצרים. ּבארעא ְְְֳִִֵָָָָָ�ְְִַָָ�ְְֲֳִֵַָ�ָ

להֹו וי ׁשלח  ּדחקיהֹון. קדם ודּין .ן מן ונֹודע כאויׁשיזיבּנּון:ּפריק  ְְֲֳִִֵַָָ	ְִַָָ�ְִִֵֵַ�
למצ  מצ יהוה וידעּו ההּוא רים ּבּיֹום את־יהוה רים ְָֹ�ְְִ	ְְִַָ�ְִַ�ְִֶֹ�ַָ�ַ�

ּומנ  זבח וׁשּלמּו:ועבדּו ליהוה ונדרּו־נדר חה ְְָ�ֶ�ְִַ	ְְֵָָ�ֶַֹ�ְִֵָ
ּדיי  ּגב ּורתא קדם ותתּגלי  מן  למדחל מצראי . וי ּדעּון  למצראי . לאיטבא ְְְְִֵַָ�ְְְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָ

קדׁשין יי  ּבנכסת ויפלחּון  ההּוא. יי .ּובקרּבנין ּבעּדנא קדם נדרין  וינ ּדרּון  ְ�ְְְְִִִִַַָָָֻ�ִָֻ	ְְֳִִִַָ�ָ

את־מצ כבוי ׁשּלמּון : יהוה וׁשבּוונגף ורפֹוא נגף רים ְְִַָ�ְַָֹ�ְִֶ�ִַָ�ְָֹ�ְ�ָ�
ונע  ּור עד־יהוה להם מצראי פאם:ּתר ית  יי . מחא וימחי  ְַֹ	ְְֶַָ�ָ�ְְְִִֵֵֶָָָָָ�ַָ

ויתּובּון  ּדיי ויּסינ ּון . צלֹותהֹון .לפלחנא  יתהֹון :ויקּביל ּבּיֹום כגויּסי  ְִֵַ�ְַָָָֻ	ְְִֵַ�ְְֵַַָ�
ּתה  מּמצ ההּוא מסּלה ּובא־אּׁשּור יה אּׁשּורה רים ַ�ְִ�ְִֶָ�ְִִ�ִַ�ַ	ַָָ�

ּומצ ּבמצ  מצ רים ועבדּו ּבאּׁשּור את־ רים רים ְְִ�ְִִַַ�ְִַ�ְְָ�ְִ�ִֶַ
מּמצרים אּׁשּור: ּכביׁשא אֹורח  ּתהי  ההּוא. ויגיחּון ּבעּדנא לא ּתּור . ְְְִִִִֵַַַַָָָ�ִ�ְִִַ

ּבאּתּוראי ּבמצראי אּתּוראי  מצראי .ּומצראי  אּתּוראי :ויפלחּון ית ְִֵֵַָָ�ְִֵֵַָָ	ְְִִֵָ�ֵַָָ

יה כד ההּוא יׂשּבּיֹום למצ יה ׁשליׁשּיה רים ראל ַ�ַ�ְִֶ�ְִֵָ�ְִ�ִ	ְְִָ�ִַ
הארץ:ּול  ּבקרב ּברכה י ׂשראל אּׁשּור יהי  ההּוא . ּבעּדנא ְַ�ְָ�ְֶָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�

למצראי  ּדארעא:ּברכא .ּולאּתּוראי ּתליתאי . ּברכֹוכהּבג ּוּה אׁשר ְְִִֵַָ�ֵַָ	ִָ�ְְֲֶַַַָ�ְֵ�
מצ  עּמי ּברּו לאמר צבאֹות ּומעׂשה יהוה רים ְָֹ�ְָ�ֵ�ָֹ�ַ�ְִִ�ֲִֵַַ�

יׂש ונחלתי אּׁשּור צבאֹות ראל:ידי יי  ּבריךּדברכי ּה. למימר . ַָ�ַ	ְֲַָ�ְְְְְִִֵֵָָָָ�ְְִֵַ

קדמי עּמי  ּדחב ּו ּדעל מּמצרים . לאּתּור ּדאּפיקית יתהֹון  וכ ּדּו.אגליתי  ִַ�ְִִִֵַַ�ְְֳִַַָָ�ְְִִַַָ	ְַ
ואחסנתי  עּמי  מתקרן יׂשראל:ּדתבּו ְָ�ְְְִִִַַַָ�ִֵָ

הדקדוק: בתביר:נדר.(כא)חלק לא אּׁשּור.(כג)במארכה במארכה:ובא ֵֶַ
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יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
בשלח 

ּפרּבהיוי יז את ־העם ׁשּלח  אלהים ועה לא ־נחם ְַ�ְִַַ�ְַֹ�ֶָָ�ְָָֹ�ֱֹ�ִ
ארץ  ּכי לׁשּפּדר ה ּוא קרֹוב  ּכי אמר|ּתים �ֶֶֶ�ְְִֶ	ִִ�ָ��ִ�ַָ�

ּבר העם ּפן־יּנחם מל אתאלהים ׁשבּווחמה ם  ֱֹ�ִִֵֶָ�ָָ�ְִָֹ�ְִָ�ְָָ�
אֹורח מה :רי מצ  יי . ּדּברנ ּון  ולא  עּמא. ית ּפרעה  ׁשּלח ּכד  והוה. ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עּמא  יז ּוע ּון  ּדלמא יי . אמר ארי היא. קריבא ארי ּפלׁשּתאי. .ארע  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ	

למצרים : ויתּובּון קרבא אלהים יחּבמחזיהֹון את ־|וּיּסב ְְְִִִֵָָָ�ִַַ�ֱִֵֹ�ֶ
ה ּמד   ּדר עלּוהעם  וחמׁשים ים־ סּוף  בני ־ּבר  ָָ�ֶ�ְִֶַ�ַָ�ֲִַֻ�ָ�ְֵ

ד ג ג
וחמישי למנחת ושני שבת
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hvhu
lrs ohvkt ojb tku ogv ,t vgrp jkac
ip ohvkt rnt hf tuv cure hf oh,akp .rt
vnhrmn ucau vnjkn o,trc ogv ojbh
;ux oh rcsnv lrs ogv ,t ohvkt cxhu
jehu ohrmn .rtn ktrah hbc ukg ohanju

N רש"יN
ּפרעה (יז) ּבׁשּלח  ולא וגו'ויהי ְְְְִַַַַֹֹ

ּכמֹונחם. נהגם, לד)ולא לב (שמות ְְֲִָָָֹ
העם, את נחה כב)ל ו (משלי ְֵֵֶָָ

:אֹות ּתנחה קר ֹובּבהתהּלכ ּכי ְְְְִִֶֶַַָָ
הּדרה ּוא. ּבאֹותֹו לׁשּוב ְְֶֶַַָונֹוח

יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְִִִֵֵַַָָלמצרים.
מלחמה.הרּבה: ּכגֹון ּבראתם ְְְְִִֵַָָָֹ

מה)מלחמת יד והּכנ (במדבר העמלקי אם וּירד ּומה חֹוזרים, היּו יׁשר ּדר הלכּו אם וגו'. עני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמרּו מעּקם ּדר ד)ּכׁשהּקיפם יד על (במדבר ּבּפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה, ונׁשּובה ראׁש נּתנה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

וכּמה: ּכּמה יּנחם.אחת לׁשּוב:ּפן לב ויּתנּו ׁשּיצאּו על מחׁשבה מן וּיּסב .(יח)יחׁשבּו הסּבם ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העקּומה: לּדר הּפׁשּוטה סּוף.הּדר קנים,ים ּבֹו ׁשּגדלים אגם לׁשֹון הּוא וסּוף סּוף. לים ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ג)ּכמֹו ב ּבּסּוף,(שמות ו)וּתׂשם יט קמלּו:(ישעיה וסּוף מזּינים.וחמ ׁשים.קנה אלא חמּוׁשים אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ



בשלח יג שמות  118קיח 

מצ יׂש מארץ  מד ּברא רים:ראל אֹורח עּמא. ית  יי ואסחר  ְִָ�ֵֵֶ�ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ

ּומזרזין  ּדסּוף. ּד.לי ּמא מארעא י ׂשראל בני  וּיּקחיטמצרים:סליקּו ְְְִַָָ	ְְְִִִֵֵֵַָָָ�ִִַַ�
את ־עצ  ה ׁשמׁשה  ּכי  עּמֹו יֹוסף  ה ׁשמֹות  ּביע ּבע  ֶֹ�ְֶַ��ִֵ�ִ�ְַ�ְִֵַ�ִַ

יׂשּבאת ־ ל ני  יפ אמ ראל ּפקד  אלהים ר קד ְֵֶ�ְִֵָ�ֵ	ָֹ�ְִֹ�ֱִֹֹ�
את ־עצ וכםאת אהעליתם  מּזה  וא ּסיק כם :ּתמתי  ְֶ	ְֲִֶֶַ�ְֶַַֹ�ִ�ְְִֵֶֶַ

למימר. יׂשראל ּבני  ית אֹומי. א ֹומאה ארי עּמי ּה. י ֹוסף ּגרמי ית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמׁשה.

ּגרמי  ית ותּסקּון יתכֹון . יי  ּדכיר עּמכֹון :.מדכר עּווּיסכמּכא ְְְְְִִַַַָָָָ	ְְִִִַָ�
וּיחנּו ּבק מּסּכת  ה ּמד באתם מּסּוּכֹות.ּבר :צה  ּונטלּו ִֻ�ֲַַֹ�ְֵ	ְִָ�ְִִֵַַָ

באתם  מדּברא:.ּוׁשרֹו לפ כאּדבסטר הל י ֹומם ויהוה ניהם  ְֵָ	ְְִַַַָֹ ֵָֹ�ְִֵ�ֶ�ָ
לנּב ענן ה ּדר עּמּוד א ׁשּבלה לי וחתם עּמּוד  ְַ�ָָ�ְַָֹ�ַ	ְֶֶַ�ְְַָ��ֵ

N קוראים Nתיקון
ghcav gcav hf ung ;xuh ,unmg ,t van
ohvkt seph sep rntk ktrah hbc ,t
ugxhu of,t vzn h,nmg ,t o,hkgvu of,t
lkv vuvhu rcsnv vmec o,tc ubjhu ,fxn
vkhku lrsv o,jbk ibg sungc onuh ovhbpk
vkhku onuh ,fkk ovk rhtvk at sungc

N רש"יN
להם  ּגרם ּבּמדּבר ׁשהסּבן ְְֱִִִֶֶַַָָָָלפי
ּדר הסּבן ׁשאּלּו חמּוׁשים, ְֱֲִִִֶֶֶָָׁשעלּו
ּכל  להם מחּמׁשים היּו לא ְְִֶָָָָֹֻיׁשּוב
ׁשעֹובר  ּכאדם אלא ׁשּצריכין, ְְִִֵֵֶֶַָָָמה
לקנֹות  ּובדעּתֹו למקֹום ְְְְִִַָָמּמקֹום
ּכׁשהּוא  אבל ,ׁשּיצטר מה ְְֲִִֵֶַָָָׁשם
ּכל  לֹו לזּמן צרי לּמדּבר ְְִִֵֶַַָָָּפֹורׁש

ּבמלח  ּתתמּה ׁשּלא האזן, את לׂשּבר אם ּכי נכּתב לא זה ּומקרא ,ּובמלחמֹות הּצר עמלק מת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן ּבחרב. יׂשראל ׁשהּכּום זין ּכלי להם היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג יד)סיחֹון א ואּתם (יהושע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

חניכיו את וּירק ּכמֹו מזרזין, אנקלֹוס ּתרּגם וכן חמׁשים. יד)ּתעברּו יד אחר (בראשית ּדבר וזריז. ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
אפלה: ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו, מחמּׁשה אחד הׁשּביע.(יט)חמ ּוׁשים ה ׁשּבע ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשהׁשּביעֹו ּכמֹו מּיד, ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו ּבניו את הׁשּביע לא ולּמה לבניהם. ׁשּיׁשּביעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהׁשּביעם
מצרים  יּניחּום לא ּבני אבל לעׂשֹות, ּבידי ספק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף אמר ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיעקב,

ׁשּיּׂשאּוהּו: מּׁשם ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לּכ א ּתכם.לעׂשֹות, מּזה  עצמתי את והעליתם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אּתכם: ׁשּנאמר עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ּכן, הׁשּביע וּיסעּו(כ)לאחיו ְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לסּכֹות:מּסּכת. מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, הּדר .(כא)ּבּיֹום פּת"ח לנחתם ,נקּוד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

הדקדוק: להנחותםלנחתם.(כא)חלק כמו שהוא פתח :(מהרי"ב)נקוד
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ולי  י ֹומם ללכת  להם מדּבר לה :להאיר  ויי . ְִָ�ָ�ֶָ�ֶֶָ�ְְַַַָָָָ

ּבעּמּודא  ּובליליא. ּבאֹורחא . לדּבר ּותה ֹון  ּדעננא  ּבעּמּודא ּביממא . ְְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָָָָָָקדמיהֹון

להֹון  לאנהרא ּובליליא:.ּדאי ׁשתא ּביממא לא ־ימיׁשכבלמיזל  ְְְִַָָָָ	ְִֵֵַָָָָֹ�ִ
י ֹומם  הענן לי ועּמּוד האׁש לפ עּמּוד ני לה  ַ�ֶָָ�	ְַָ�ָ�ֵ�ְְִָָ�ֵ

ּדאיׁשתא העם: עּמּודא לא  ואף ּביממא. ּדעננא עּמּודא  עדי. לא ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָ

עּמא:.ּבליליא  קדם בספרי שני Pפ מן 
יהוהוי אידPתימן  ד ּבר  ְֵָ	ְֳִֵַַַָָ�ְֹ�ָ

ּל למימר:ר :אמ אל־מׁשה  מׁשה עם יי  אל־בּומּליל  ּדּבר  ֶֶֹ�ְְִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ�ֶ
יׂשּב לפ וי ׁשבּווראל ני  ּביןיחנ ּו החירת  ּפי ני ְֵ�ְִֵָ�ְָ�ְֲַֻ�ְִֵ�ִ�ִַ	ֵֹ�

לפ מג הּים ּובין ּבעל ּדל נכ צ ני תחנּופן  ח ֹו ְִ�ֵֹ�ַ�ְִֵָ�ַ�ְַ	ְִֹ�ֲַ�
חירתא.על־ה ּים : ּפֹום קדם וי ׁשרֹון ויתּובּון. יׂשראל. ּבני עם מּליל ְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

צפֹון  ּבעיל  קדם יּמא. ּובין  מגּדֹול י ּמא:.ּבין על ּתׁשרֹון לקבליּה ְְֳִֵֵֵַָָ	ְִִֵַַָ

á²

N קוראים Nתיקון
vkhk atv sungu onuh ibgv sung ahnh tk

ogv hbpk
hbc kt rcs rntk van kt vuvh rcshu
ihc ,rhjv hp hbpk ubjhu ucahu ktrah
kg ubj, ujfb ipm kgc hbpk ohv ihcu ksdn

rntu ohvov ohfcb ktrah hbck vgrp

N רש"יN
ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו (דברים ׁשהּוא ְְְְְַָ

לג) ּתלכּוא אׁשר ּבּדר ְְְֲֵֶֶֶֶַַלראֹותכם
אף  להראֹותכם, ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְֶַַָבּה,
ּומי  ׁשליח. ידי על להנחֹותם ְְְִִֵַַַָָָּכאן
והּקדֹוׁש הענן, עּמּוד הּׁשליח, ְִֶַַַַָָָָהּוא
לפניהם. מֹוליכֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְִִִֵֶָּברּו
הכין  הענן עּמּוד את מקֹום ִִֵֶֶַָָָָּומּכל

להֹורֹותם  אלא לאֹורה אינּו הענן ועּמּוד הֹולכים, הם הענן עּמּוד ידי על ׁשהרי ידֹו, על ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהנחֹותם
:ימיׁש.(כב)הּדר ׁשעּמּוד לא מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זה: עֹולה זה יׁשקע ׁשּלא ׁשעד הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד מׁשלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהענן
ּפרעה ויׁשבּו.(ב)יד  את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ּכמֹו ,ּבּדר הם ּתֹועים ג)ׁשּיאמר וגו':(פסוק יׂשראל לבני ּפרעה ּפי ואמר לפני ויחנּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּגבֹוהים החירת. סלעים ׁשני והם חֹורין, ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירֹות ּפי נקרא ועכׁשיו ּפיתֹום, הוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

והּגיא הּסלעים:ּוזקּופים, ּפי קרּוי צפן.ׁשּביניהם ּבעל ּכדי לפני מצרים, אלהי מּכל נׁשאר הּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
אּיֹוב ּפרׁש ועליו יראתן. קׁשה ׁשּיאמרּו כג)להטעֹותן, יב ויאּבדם:(איוב לּגֹוים מׂשּגיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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ּפרוג לב אמר  יׂשעה  ּבארץנראל ני  הם  בכים ְַָ�ְַֹ�ְִֵ�ְִָ	ְִֵֻ��ֵָ�ֶָ
ה ּמד  עליהם י ׂשראל.ּבר :סגר  ּבני  על ּפרעה ויימר ַָ�ֲֵ�ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּבארעא  אּנּון מדּברא:.מעּורּבלין עליהֹון את ־ח ּזק ודאחד  ּתי ְְְִִַָ	ְְְֲֲִִֵַַַָ�ֶ
אחריהםועהלב־ּפר עהפרּבא ּכבדה ורדף ְֵַֹ�ְַָ�ֲֵֶַ�ְְִָָ�ְְַֹ�

מצ וכל־חילֹוּוב  ו ּיעׂשּו־ידעּו יהוה  ּכי־אני רים ְֵָ	ְְָ�ְִ�ֲִִִַ�ְֹ�ֲַַָ
ּבפרעה כן : ואתי ּקר ּבתריהֹון . וירּדֹוף ּדפרעה לּבא ית ואת ּקיף  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

יי  אנא ארי מצראי  וי ּדע ּון  מׁשרּיתיּה. כן:.ּובכל ו ּיּגד הועבדּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָ	ֲֵַַַַֻ�
מצ ל   הע מל ברח  ּכי  וּיהפרים ּפרל ם עהבב  ְֶ�ְִֶ	ִִַ�ָ�ַָ�ָ�ְֵֵַָ�ְַַ�ֹ

וּי אל ־ העם מה ־ּזאמ ועבדיו עׂשינּואתר ּו ֲַָָ�ֶָ	ְַָֹ�ַ�ָֹ	ִ

N קוראים Nתיקון
ck ,t h,ezju rcsnv ovhkg rdx .rtc
vgrpc vscftu ovhrjt ;sru vgrp
if uaghu vuvh hbt hf ohrmn ugshu ukhj kfcu
cck lpvhu ogv jrc hf ohrmn lknk sdhu
ubhag ,tz vn urnthu ogv kt uhscgu vgrp

N רש"יN
ּפרעה.(ג) ׁשהם ואמר  ּכׁשּיׁשמע ְְְְְִֶֶַַַָֹ

לאחֹוריהם: י ׂשראל.ׁשבים לבני ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
וכן יׂשראל. ּבני יד)על ה'(פסוק ְְְִֵֵֵַָ
עליכם, לכם. יג)יּלחם כ (בראשית ֲִֵֵֶֶָָ

עלי: אמרי הּוא. אחי לי ְְִִִִִִַָָאמרי
הם. ּומשּקעים נבכים ּכלּואים ְְְִִִֵָֻֻ

שירי"ץ  ּכמֹוובלעז ז), פד הּבכא,(תהלים יא)ּבעמק כח נהרֹות,(איוב טז)מּבכי לח ים.(שם נבכי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ילכּו: ּולהיכן מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר, הם ּכלּואים הם ּבפרעה.(ד)נבכים ואּכבדה  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּומתכּבד. מתגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים מתנּקם הּוא ּברּו כב)ּכׁשהּקדֹוׁש לח (יחזקאל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכ ואחר וגו', אּתֹו כג)ונׁשּפטּתי ו (שם ואֹומרוהתּגּדלּתי וגו', ונֹודעּתי ד)התקּדׁשּתי עו (תהלים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָ

ּכ ואחר קׁשת, רׁשפי ׁשּבר ב)ׁשּמה פסוק ואֹומר(שם אלהים, ּביהּודה יז)נֹודע ט ה'(שם נֹודע ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
עׂשה: חיל ֹו.מׁשּפט ּובכל הּפרענּות:ּבפרעה  התחילה ּומּמּנּו ּבעברה התחיל כן.הּוא וּיע ׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

אלא  לברֹוח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל נתקרב היא אמרּו ולא מׁשה, לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלהּגיד
עמרם: ּבן ּדברי אלא לנּו אין מצרים.(ה)אמרּו למל ׁשהּגיעּווּיּגד וכיון עּמהם, ׁשלח איקטּורין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן וראּו ולׁשּוב ליל ׁשּקבעּו ימים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלׁשלׁשת
ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּבּׁשחרית לּים, ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבחמיׁשי

הּׁשביעי: ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכן להםוּיהפ .ׁשּל־ּפסח, אמר ׁשהרי ׁשהיה, מּמה שמות נהּפ) ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לא) לֹויב אֹומרים היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהּפ עּמי, מּתֹו ּצאּו ז)קּומּו י מתי (שם עד ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהׁשאילּום: ממֹונם ּבׁשביל אחריהם לרּדֹוף נהּפכּו ועכׁשיו למֹוקׁש, לנּו זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיהיה
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את ־יׂשּכי־ׁשּלח למלּכא דנּו:מעב ראל נ ּו ואתחּוא ִִַ�ְְִֶָ�ְְְִֵֵֵַַַָָ

ואמרּו ּבעּמא. ועבּדֹוהי  ּדפרעה ל ּבא ואתהפיך. עּמא. אזל  ארי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ�ְִַּדמצרים.

עבדנא  דא  מ ּפלחננא:.מא  יׂשראל ית ׁשּלחנא את ־וּיאוארי  סר ֲַָָָ	ֲִִֵֵַַַָָָָֻ�ְֶַָ�ֶֹ
ע ּמֹו:וּבֹורכ  לקח  רתּכיּהאת ־עּמֹו ית ע ּמיּה.וט ּקיס  וית  ְִ�ְֶַ�ַָ�ְְִִֵֵַָ	ְֵַָ

ע ּמיּה: ּבחּורזּדבר רכב ׁשׁש־מא ֹות  רכב ווּיּקח כל ְִִֵַַ�ֵֵַ��ֶֶ�ָ	ְ�ֶֹ�ֶ
על־ּכּלֹו:ורים מצ  ּבחירן .ׁשלׁשם רתּכין מאה ׁשית ּודבר. ְִ�ְִִָָ�ְְְִִִִֵַַָָֻ

מצראי  רת ּכי ּכּוּלהֹון:.וכל  על ממּנן את ־וי חוגּברין יהוה  ח ּזק  ְְִִֵֵָֹ	ְְְְִִֵַַַַָֻ�ְֹ�ֶָ
ּפר מצ לב  מל וּירעה אחרירים  ני ּבּדף ֵ�ְַֹ�ֶ�ְִֶ	ְִִַַ�ֲַֹ�ְֵֵ�

ּוב יׂש יׂשראל יצאיםני  רמה:ּבראל יי .יד  ותּקיף  ְִָ�ְֵֵ�ְִָ	ְֵֹ�ְִָ�ְְֵַָָָ

י ׂשראל  ּובני יׂשראל. ּבני  ּבתר ּורדף . ּדמצרים. מלּכא ּדפרעה ל ּבא .ית ְְִִַַַָָָֹ�ְִִִֵֵֵֵַַָָָ	

ּגלי: ּבריׁש מצ ּדוּירט(שני)נפקין  אחריהם פ ּו רים ְְְְְִִֵֵַָ�ְִ�ֲִֵַַ�ֶá

N קוראים Nתיקון
,t rxthu ubscgn ktrah ,t ubjka hf
,utn aa jehu ung jek ung ,tu ucfr
ukf kg oakau ohrmn cfr kfu rujc cfr
;srhu ohrmn lkn vgrp ck ,t vuvh ezjhu
shc ohtmh ktrah hbcu ktrah hbc hrjt
o,ut udhahu ovhrjt ohrmn upsrhu vnr

N רש"יN
אֹותנּו:מעבדנּו. מעבֹוד ְֲֵֵֵָָ

רכ ּבֹו.(ו) את הּוא ו ּיאסר  ְְִֶֶַֹ
ע ּמֹו.ּבעצמֹו: לקח ע ּמֹו ואת ְְְִֶַַַָ

ונטלּו לקינּו ּבדברים ְְְְִִִָָָָָמׁשכם
ואני  עּמי ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְֲִִִִֵַַָממֹוננּו
מלכים, ּכׁשאר עּמכם אתנהג ְְְִִִֵֶֶַָָָֹלא
קֹודמין  עבדיו מלכים ׁשאר ְְְֲִִֶֶָָָָּדר

ׁשּנאמר לפניכם, אקּדים ואני ּבּמלחמה, י)לֹו לפני (פסוק ּומהר עצמֹו הקריב הקריב, ּופרעה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר ּבחלק, עּמכם אׁשוה ואני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטֹול מלכים ׁשאר ּדר (שמות חילֹותיו. ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ט) ׁשלל:טו ּבחּור:ּבחּור.(ז)אחּלק היה זה, ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד לׁשֹון ּבחּור וכל נבחרים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ
מצרים. הרי רכב  מׁשּל־מצרים, ּתאמר אם הּללּו, הּבהמֹות היּו ּומהיכן הרכב ׁשאר ּכל ועּמהם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ו)נאמר ט נאמר (שמות והלא מׁשּל־יׂשראל, ּתאמר ואם מצרים, מקנה ּכל כו)וּימת י וגם (שם ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ה' ּדבר את הּירא מן היּו, מׁשּל־מי עּמנּו. יל כ)מקננּו ט ּכׁשר (שם אֹומר ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן . ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מֹוחֹו: את רּצץ ׁשּבּנחׁשים טֹוב הרֹוג, ּכּלֹו.ׁשּבּמצרים על  ּכתרּגּומֹו:ו ׁשלׁשם  צבאֹות ׂשרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּפרעה.(ח) לב  את ה' לרּדֹוף:ויחּזק  לּבֹו את וחּזק לאו. אם לרּדֹוף אם ּתֹולה רמה.ׁשהיה ּביד  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּומפרסמת: ּגבֹוהה ְְְְֶֶָָֻּגבּורה
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ּפר רכב ּכל ־ סּוס  על ־ הּים חנים א ֹותם עהוּיּׂשיג ּו ִַַ�ָ�ִֹ�ַַ	ָָ�ֶ�ְֶַ	ֹ
לפ וּופר ׁשיו החירת  על ־ ּפי ּבעל חיל ֹו פן:צ ני  ָָ�ְֵָ�ִַ�ִַ	ְִֹ�ֵַ�ְַֹ

רת ּכי  סּוסות ּכל י ּמא. על ׁשרן ּכד  יתהֹון ואד ּביקּו ּבתריהֹון. מצראי  ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּורדפּו

חירתא  ּפֹום על ּומׁשריתיּה. ּופר ׁשֹוהי  צפֹון :.פרעה . ּבעיל ּדקדם ְִִֵַַַָָָָָֹ	ְְִֵָ

הק ּופרי וּיׂשעה בני־יׂשריב את ־עיניהם א ּו ראל  ְַ�ְִֹ�ְִִַ�ְְִֵָ�ֵֵֵֶ�ֶ
מצ ו ו ּיירא ּו|רים ה ּנה  אחריהם ד אמ נסע ְִֵ�ְִַ�ִֵֹ�ֲֵַַ�ְִֶַ�ְ	ֹ

אל־יהוה :בני־יׂשעקּווּיצ  בני ראל ּוזקפּו קריב. ּופרעה ְֲִַ�ְְִֵָ�ְְְֵֵֵֶַַָֹֹ

לחּדא  ּודחילּו ּבתריהֹון . נטלין מצראי והא עיניהֹון . ית ּוזעיקּו.י ׂשראל  ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ	ִ

יי: קדם יׂשראל המ אמ וּייאּבני  אל־מׁשה  אין־ּבר ּו לי  ְְְֳִֵֵַָָָֹ�ֶֶֹ�ְִִַ�ֵ
ּבּמד קחל רים מצ ּבקברים למּות  מה ־ּתנ ּו ּבר ְִָ�ְְִ	ְְִַַ�ָָ�ְִַ�ַָ

ּלנּואתּז מּמצ ל עׂשית למׁשה.רים:הֹוציאנּו ואמר ּו ֹ�ִָ�ָ	ְִָ�ְְֲִִִֶַַָָֹ

לנא  עבד ּת דא מא ּבמד ּברא. לממת ּדברּתנא ּבמצרים. קברין .המּדלית ְְֲִִִֵַַ�ְְְֲִִַַַַַָָָָָ�ָ	

N קוראים Nתיקון
ukhju uharpu vgrp cfr xux kf ohv kg ohbj
chrev vgrMu ipm kgc hbpk ,rhjv hp kg
ohrmn vbvu ovhbhg ,t ktrah hbc utahu
ktrah hbc uegmhu stn utrhhu ovhrjt gxb
ohrce iht hkcnv van kt urnthu vuvh kt
,hag ,tz vn rcsnc ,unk ub,jek ohrmnc
rat rcsv vz tkv ohrmnn ubthmuvk ubk

N רש"יN
הקריב .(י) לכּתֹוב ּופרעה  לֹו היה ְְְִִִַָָֹ

הקריב  הקריב, מהּו קרב, ְְְִִִִַַַָֹּופרעה
לפניהם, לקּדם ונתאּמץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַעצמֹו

עּמהם: ׁשהתנה נסע ּכמֹו ְְִִֵֶֶַָָֹ
אחד.אחריהם. ּכאיׁש אחד ּבלב ְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

נֹוסע  מצרים והּנה אחר ְְִִִֵֵֵַַַָָּדבר
ׁשּל־מצרים  ׂשר ראּו ְְֲִִֵֶֶַַָָאחריהם,
למצרים. לעזֹור הּׁשמים מן ְְְִִִִֵַַַַַָנֹוסע

אֹומרו ּיצעקּו.ּתנחּומא: הּוא ּבאברהם אבֹותם. אּמנּות כז)ּתפׂשּו יט אׁשר (בראשית הּמקֹום אל ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּביצחק ׁשם, סג)עמד כד ּביעקב(שם ּבּׂשדה, יא)לׂשּוח כח ּבּמקֹום:(שם אין (יא)וּיפּגע המּבלי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מּׁשם.קברים. לקחּתנּו ׁשם לּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים חסרֹון מחמת פו"ר וכי ש"י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הדקדוק: ממצרים.(יא)חלק בנו להוציאנו אנו כמו והוא להוציאנו ראוי והיה בקמץ. האל"ף

:(מהרי"ב)
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מּמצרי  ּדּבריבם:לאּפקּותנא א ׁשר  ה ּדבר  נּוהלא ־זה  ְִִַַָָָ�ֲִֶֹ�ַָ�ֲֶָ�ִ�ְַ
במצ  ל אלי מּמּנּואמ רים חדל את ־נעב ור  דה  ֵֶ�ְְִ�ִַ�ֵ	ֲַֹ�ִ�ְְֶַַָ�ֶ

את ־מצ מצ  עבד לנ ּו טֹוב ּכי מּמתנּורים רים ְִ�ִִָ���ָ�ֲ�ְִֶֹ	ִִַֻ�ֵ
למימר.ּבר :ּבּמד  ּבמצרים עּמך  ּדמּלילנא ּפתגמא . דין  הלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

מצראי  ית ּדנפלח לנא  טב ארי מצראי . ית ונפלח מ ּננא .ׁשבֹוק ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ	

ּבמד ּברא: אל־אמ וּייגמּדנמּות אל ־ העם מׁשה ר  ְְִִַַָ�ֶֶֹֹ�ֶָָ�ַ
הת ּורּצי ּתירא ּו א ׁשר־בּו יהוה את ־יׁשּועת  א ּו ִָ�ְְִַ�ְ�ְֶַ�ְֹ	ֲֶָ

לכם א ׁשריעׂשה ּכי  את ־רהּיֹום איתם ֲֶַ�ָ�ֶַ��ֲִ�ְִֶֶ�ֶ
לרמצ  תספּו לא  ה ּיֹום עד־רים עֹוד אתם ְִ�ִַ�ַ	�ִֹֹ�ְִָֹ��ַ

ּפּורקנא עֹולם: ית וחזֹו אתע ּתדּו. תדחלּון . לא לעּמא  מׁשה ואמר ְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

לא  דין . י ֹומא מצראי  ית ּדחזיתֹון  ארי . דין . י ֹומא לכ ֹון  ּדיעביד  ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּדיי.

עלמא:.תיספּון  עד עֹוד לכם ידלמחזיה ֹון  י ּלחם יהוה  ְֵ	ְְְִֵַָָֹ�ִֵָָ�ָ�ֶ
ּתחרׁשּון:ו קרב א ּתם לכֹון יגיח ּתׁשּתקּון :.יי פ ואּתּון ְַ�ְְְְֲִִֶַַָָ	ְְִַ

N קוראים Nתיקון
vscgbu ubnn ksj rntk ohrmnc lhkt ubrcs
ub,nn ohrmn ,t scg ubk cuy hf ohrmn ,t
utrh, kt ogv kt van rnthu rcsnc
vagh rat vuvh ,guah ,t utru ucmh,v
tk ouhv ohrmn ,t o,htr rat hf ouhv ofk
ofk ojkh vuvh okug sg sug o,trk upx,

iuarj, o,tu

N רש"יN
בלעז  פושי"ש נו"ן ד"י :פיילנצ"א

במצרים.(יב) אלי ּדּברנּו ְְְֲִִִֵֶֶַַאׁשר 
ּדּברּו, כא)והיכן ה ה'(שמות ירא ְְִֵֵֶָ

ויׁשּפֹוט: מאׁשר מּמתנּו.עליכם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֻ
מלאפֹו"ם  נקּוד היה ואם ְְִָָָָֹנמּות,
עכׁשיו  מּמיתתנּו, נבאר ְְִִִֵַָָָָָהיה
מאׁשר  נבאר ּבׁשּור"ק ְְֲִֵֶֶַָָׁשּנקּוד

וכן ג)נמּות, טז יּתן (להלן מי ְִִֵֵָ
וכן ׁשּנמּות, א)מּותנּו. יט ב' ּכמֹו(שמואל ׁשאמּות, ּדאבׁשלֹום. מּותי, יּתן ח)מי ג קּומי (צפניה ליֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

כו)לעד, יח ב' הימים ׁשאׁשּוב:(דברי ׁשאקּום בׁשלֹום, ׁשּובי מצרים (יג)עד את  ראיתם אׁשר  ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עֹוד:.וגו' תֹוסיפּו ולא אֹותם ׁשּראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אלא אינּו אֹותם ׁשּראיתם יּלחם (יד)מה ה' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וכןלכם. כה)ּבׁשבילכם. נלח (פסוק ה' וכןּכי להם, ח)ם יג וכן(איוב ּתריבּון, לאל ז)אם כד (בראשית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
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P בספרי שלישי
אל־מׁשהאמ וּיטו(שלישי)Pתימן  יהוה  ר  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶ

אל־מה ־ּתצ  ּדּבר אלי  י ּסעּו:וראלני־יׂשּבעק ְִַ�ֵַ�ֵַָ�ְְִֵֶָ�ְִֵָ
צלֹותך קּבילית למ ׁשה. יי ויּטל ּון :.ואמר י ׂשראל ּבני עם מליל ְְְֲִֵֶַַַָָֹ	ְְְִִִֵֵֵַָ

את ־ מ וטז הרם ּונּטא ּתה   על ־ הּים את ־יד טה  ְַ�ֵָָ�ְֶַ�ְֵ�ְֶָ�ַַ�ָ
בני־יׂשוקעה ּוּוב  ּבּיּבׁשה :ּבראליבאּו ה ּים ת ֹו ְָ�ְֵָ�ְְִֵֵָֹ�ְ�ַ�ַַָָָ

י ׂשראל  ּבני וייעלּון ּוב ּזעהי . י ּמא על ידך . ית וארים חּוטרך . ית טֹול  .ואּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ	

ּביּבׁשּתא: י ּמא הניזּבגֹו מצ מ ני ואני  את ־לב רים ח ּזק ְְֲֶַַַָָ�ְִִִ�ְֵַ�ֵֶ�ְִ	ִַ
אחריהם ו ּוב פרּבאּכבדה ויבא ּו כל־חילֹועה  ְָ�ֲֵַֹ�ְְִֶָָ�ְְַֹ�ְֵָ	
ּוב רכ ּב וייעלּון פר ׁשיו :ּבֹו ּדמצראי . ל ּבא ית מתּקיף האנא ואנא. ְְִ�ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָָ

מׁשריתיּה ּובכל ּבפרעה ואתי ּקר ּובפר ׁשֹוהי :.ּבתריה ֹון . ּברתּכֹוהי  ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹ	ִִִִָָ

מצ ויח יהוה ידעּו ּכי־אני  עהפרּבהּכבדיּברים ְְָ�ְִ�ֲִִִַ�ְֹ�ְְִִָָ�ְְַ	ֹ
ּוב רכ ּב ּבאתי ּקרּותי פר ׁשיו :ּבֹו יי . אנא  ארי  מצראי  ויּדעּון ְְִ�ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּובפר ׁשֹוהי :.ּבפרעה  מל יטּברת ּכֹוהי האלהים ו ּיּסע  א ְַֹ	ִִִִִַָָ�ְַַַ�ֱָֹ�ִ

â²
â

N קוראים Nתיקון
rcs hkt egm, vn van kt vuvh rnthu
lyn ,t orv v,tu ugxhu ktrah hbc kt
ktrah hbc utchu uvgecu ohv kg lsh ,t vybu
ck ,t ezjn hbbv hbtu vachc ohv lu,c
kfcu vgrpc vscftu ovhrjt utchu ohrmn

mn ugshu uharpcu ucfrc ukhjhbt hf ohr
gxhu uharpcu ucfrc vgrpc hscfvc vuvh
ktrah vbjn hbpk lkvv ohvktv ltkn

N רש"יN
וכן לי, ּדּבר לא)ואׁשר ו (שופטים ְֲִִֵֶֶַ

לּבעל: ּתריבּון מה (טו)האּתם ְִֶַַַַַַ
אלי. מׁשה ּתצעק  ׁשהיה למדנּו ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל, ְִֵֵַַַָָעֹומד
להארי עּתה עת לא הּוא ְֲִֵַַָָֹּברּו
ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֶַָָָָּבּתפּלה
עלי  אלי ּתצעק מה אחר ְִֵֵַַַַָָָָּדבר
ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי ְְֶַָָָָֹהּדבר

להלן יא)ׁשּנאמר מה על (ישעיה ְֱֶֶַַַָ
ּתצּוני: ידי ּפעל ועל ויּסעּו.ּבני י ׂשראל ּבני אל  עֹומד ּדּבר הּים ׁשאין לּסע אלא להם אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּים: להם לקרֹוע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפניהם,
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לפ   יׂשההל מחנה  מאחריהם ני  ו ּיל ראל ֵַֹ�ְִֵ�ֲֵַ�ְִָ	ֵַ�ֲֵֵֵֶַ�ֶ
מ  הענן עּמּוד  מאחריהם:ּפוּיּסע  ו ּיעמד ניהם ִַ�ַַ�ֶָָ�ְִֵ	ֲֶַַ�ֲֵֵֶַֹ

מּבתריה ֹון . ואתא  ּדי ׂשראל . מׁשריתא קדם ּדמדּבר ּדיי . מלאכא  ְְֲֲֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָּונטל

קדמיהֹון  מן ּדעננא עּמּודא מּבתריהֹון :.ּונטל . ּביןכּוׁשרא |וּיבא ֲֳִֵַַַָָָָ	ְִֵַָָָ�ֵֹ�
מצ  יׂשמחנה מחנה ּובין  וי רים  הענןראל הי  ֲֵַ�ְִ�ִֵַ�ֲֵַ�ְִָ	ְִֵַ�ֶָָ�

את ־ הּלי ו וּיאר  אל־זהולה החׁש זה  לא־ קרב ְַ	ֶַֹ�ֶֶַָ�ְְַָָָֹ�ֶ�ֶ�ֶ
ּדי ׂשראל.לה :ּכל ־ הּלי  מׁשריתא ּובין  ּדמצראי . מׁשריתא  ּבין ועל. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ

דין  אתקרבּו ולא  ליליא . ּכל נהר ּולי ׂשראל  למצראי. וקבלא עננא .והוה  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ	

ליליא: ּכל ּדין וּיֹולכאלות על־ה ּים את ־יד ֹו מׁשה ו ּיט ְֵֵַָָָ�ֵֶֹ�ֶָ�ַַָ�ַ�ֶ
ּכל ־ הּלי ּבאת ־ה ּים |יהוה עּזה  קדים להרּוח  ְָֹ�ֶ�ְַָ�ִַָ�ַָ�ַָ	ְַָ

N קוראים Nתיקון
ovhbMn ibgv sung gxhu ovhrjtn lkhu
ihcu ohrmn vbjn ihc tchu ovhrjtn snghu
,t rthu lajvu ibgv hvhu ktrah vbjn
van yhu vkhkv kf vz kt vz cre tku vkhkv
ohse jurc ohv ,t vuvh lkuhu ohv kg ush ,t
ugechu vcrjk ohv ,t oahu vkhkv kf vzg

N רש"יN
מאחריהם.(יט) ּבין ו ּיל להבּדיל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַ

יׂשראל, מחנה ּובין מצרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָמחנה
ׁשּל־  ּובליסטראֹות חּצים ְְְְְִִִֶֶַָּולקּבל
אֹומר  הּוא מקֹום ּבכל ְְִִֵַָָמצרים.

וּכאן ה', האלהים,מלא מלא ְְְֱִַַַַָָֹ
ּדין, אלא מקֹום ּבכל אלהים ְֱִִֵֵָָָֹאין
ּבּדין  נתּונין יׂשראל ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶַַָָמלּמד

מצרים: עם להאבד אם להּנצל אם ׁשעה הענן.ּבאֹותּה עּמּוד  עּמּוד ו ּיּסע והׁשלים ּכׁשחׁשכה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אלא  לגמרי, ערּבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהענן

למצרים: להחׁשי מאחריהם לֹו והל מצרים.(כ)נסע מחנה ּבין ּבּדרוּיבא למהּל מׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו, ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָּובנֹו

ּכ ּבהם, ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ג)לפניו, יא ואנכי (הושע ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ
זרֹועֹותיו: על קחם לאפרים והחׁש.ּתרּגלּתי הענן  הּלילה וּיאר.למצרים:ויהי את האׁש עּמּוד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מצרים: לצד ׁשּל־ערפל והחׁש הּלילה, ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם והֹול זה ליׂשראל, קרב ולא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זה. מחנה:אל  אל ע ּזה.(כא)מחנה קדים הרּוח ּברּוח ּבר ּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר הרׁשעים, מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו יז)ׁשהּקדֹוׁש יח אפיצם,(ירמיה קדים טו)ּברּוח יג (הושע ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ה', רּוח קדים כו)יבא כז יּמים,(יחזקאל ּבלב ׁשבר הּקדים ח)רּוח כז הּקׁשה (ישעיה ּברּוחֹו הגה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ
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ה ּמים: ו ּיּבקע ּו לחרבה  את ־ הּים  מׁשה וּיׂשם  וארים ַָ�ֶֶַ�ֶָָָ�ְִַָָ�ֲִֵֶַַָֹ

ליליא. ּכל ּתּקיף קּדּומא ּבר ּוח  י ּמא. ית יי ודּבר  י ּמא. על  ידיּה ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָית

לי ּבׁשּתא  י ּמא ית מ ּיא:.וׁשּוי ראל בני־יׂשוּיבא ּוכבואתּבזעּו ְְִֶַַַָָָ	ְְִַַַָָ�ְְִֵֵָֹ�
ּבּיּבׁשה ּב ה ּים מימינם ות ֹו חֹומה להם ה ּמים ְ�ַ�ַַָָ�ְַַָ�ִֶָ�	ִִָ�ָ

ׁשּורין ם:אל מ ּׂשּומ  להֹון  ּומּיא ּבי ּבׁשּתא. י ּמא ּבג ֹו י ׂשראל. בני  .ועלּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ	

ּומּׂשמאלהֹון : מצ ּדוּירכגמּיּמינהֹון אחריהם פ ּו ו ּיבא ּו רים  ְְְְְִִִִַַָ�ְִ�ִַ�ַָ�ֲֵַֹ	ֶ
ּפר ס ּוס רכ ּכל ה ּים:עה אל־ּתֹו ּופר ׁשיו  ּבֹו �ֹ�ְַ	ְִֹ�ָָ�ֶָ�ַָ

ּופרׁשֹוהי  רת ּכֹוהי ּפרעה. סּוסות  ּכל ּבתריהֹון . ועל ּו מצראי  .ּורדפּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ	

יּמא: וּיׁשא ׁשּבהי וי כדלגֹו ה ּבקר  יהוהמרת  קף  ְְִַַָ�ְְַ�ֶַֹ	ְֵֶַַֹ�ְָֹ�
מצ  א ׁשּבריםאל ־ מחנה  אתועּמּוד  ו ּיהם ענן ֲֵֶַ�ְִ	ְִַַ��ְֵָ�ַָ�ָָ�ֵ

מצ  למׁשריתא רים:מחנה  יי ואס ּתכי  צפרא . ּבמּטרת והוה ֲֵַ�ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָ

וׁשּגי ׁש ועננא. ּדאי ׁשתא ּבעּמּודא ּדמצראי :.ּדמצראי . מׁשריתא ית ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ	ְִִֵַָָָ

N קוראים Nתיקון
vachc ohv lu,c ktrah hbc utchu ohnv
uMsrhu oktnanu obhnhn vnuj ovk ohnvu
ucfr vgrp xux kf ovhrjt utchu ohrmn
recv ,rnatc hvhu ohv lu, kt uharpu
at sungc ohrmn vbjn kt vuvh ;eahu
ipt ,t rxhu ohrmn vbjn ,t ovhu ibgu

N רש"יN
קדים: הּמים.ּביֹום ּכל וּיּבקע ּו ְְִִִַַָָָָ

ׁשּבעֹולם: סּוס (כג)מים ּכל ִֶַָָֹ
אלא ּפרעה. היה, אחד סּוס וכי ְְִֵֶַָָָָֹ

לפני  חׁשּובין ּכּלם ׁשאין ְְֲִִִֵֵַָֻמּגיד
אחד: ּכסּוס אלא ְֵֶַָָָהּמקֹום

ה ּבקר.(כד) ׁשלׁשת ּבאׁשמרת  ְְְֶֶֶַַֹֹֹ
אׁשמּורֹות, קרּויין הּלילה ְְְֲִֵַַַַָחלקי
ׁשּל־  ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני ואֹומר הּבקר. אׁשמֹורת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואֹותּה
ּבמּטרת: אנקלֹוס ׁשּתרּגם וזהּו אׁשמֹורת, קרּוי לּכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת אחר ּכת הּׁשרת, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻמלאכי

ּכמֹווּיׁשקף. הּבטה, לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו להׁשחיתם, אליהם ּפנה ּכלֹומר (במדבר ו ּיּבט, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ
יד) סכּותא:כג חקל צֹופים. וענן.ׂשדה אׁש ועּמּוד ּבע ּמּוד  ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מׁשּתּמטֹות: סּוסיהם ּוטלּפי מרּתיחֹו, מהּומה,וּיהם.אׁש בלעז לׁשֹון נטל אישטורדישו"ן ערּבבם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
מהּומה, ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגלילי יֹוסי ׁשּל־רּבי ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָסגניֹות

לכּלן אב וזה הּוא, קֹול י)הרעמת ז א' ויהּמם:(שמואל ּפלׁשּתים על וגו' ּגדֹול ּבקֹול ה' וּירעם ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻ
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מרכה אפן  את  וי ּכוּיסר  ּבכ בתיו  בדתנהגה ּו ַ�ַָ�ֵַֹ�ְְַֹ	ְֲַַָ�ְִֵֵ�ֻ
מצ אמ וּי מ ר  אנּוסה יׂשּפרים יהוהראלני ּכי ַ�ְִֶֹ�ִַָ�ָ�ְִֵ�ְִָ	ִֵ�ְֹ	ָ
להםנל  ּומד ּברין רים:מצ ּבחם רתּכיהֹון. ּגלּגלי ית ואעּדי. ְִָ�ָ�ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

היא  דא ארי י ׂשראל. קדם  מן נערֹוק  מצראי. ואמרּו ּבתקֹוף . ְֲֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָָלהֹון

ּדיי  ּבמצרים:.ּגב ּורתא קרבין  לה ֹון  בספרי רביעי Pפ ּדעבד
(רביעי)Pתימן  ְְַָָ	ְְְֲִִַַָָ�ִ

אל ־ מ ׁשה אמ וּיכו יהוה על ־ הּים נר  את־ יד טה ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ְֵֶ�ְֶָ�ַַ�ָ
על־מצ ו הּמים  על־רכ יׁשב ּו על־ּפרׁשיו:וּבֹורים ְָֻ�ַ�ִַ�ְִַ	ְִִַַ�ְַָָָ

מצראי  על מּיא ויתּובּון י ּמא. על  ידך  ית ארים  למׁשה. יי על .ואמר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ	ַ

ּפר ׁשיה ֹון : ועל על ־ הּים כזרת ּכיה ֹון  את ־יד ֹו מ ׁשה  וּיט  ְְִֵֵֵַַָָ�ֹ�ֶֶָ�ַַ�ָ
לפ  ה ּים ּבקרוּיׁשב  ּומצ ל נֹות נסים איתנֹו רים ַ�ַָָ�ְִָ��ֶֹ�ְֵ�ָ	ְִ�ִִַָ�

וי אתרלק  את ־מצ ֹו יהוה  ה ּים:ּבריםנער  ת ֹו ְִָ�ְֵַַ�ְָֹ�ְִֶ�ְִַ�ַָ

ã²
ã

N קוראים Nתיקון
ohrmn rnthu ,scfc uvdvbhu uh,cfrn
ovk ojkb vuvh hf ktrah hbpn vxubt

ohrmnc
ohv kg lsh ,t vyb van kt vuvh rnthu
uharp kgu ucfr kg ohrmn kg ohnv ucahu
,ubMk ohv cahu ohv kg ush ,t van yhu
rgbhu u,trek ohxb ohrmnu ub,htk rec
uxfhu ohnv ucahu ohv lu,c ohrmn ,t vuvh

N רש"יN
מרּכבתיו.(כה) אפן את ְְֵַַַַָָֹֹוּיסר 

הּגלּגּלים  נׂשרפּו האׁש ְְְִִִֵַַַַָֹמּכח
והּיֹוׁשבים  נגררֹות, ְְְְְִִֶַַָָוהּמרּכבֹות
מתּפרקין: ואיבריהן נעים ְְְִִִֵֵֶֶָָָָּבהם

ּבכבדת. ׁשהיא וינהגה ּו ּבהנהגה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻ
ׁשּמדדּו ּבמּדה להם, וקׁשה ְְְְִֵֶֶָָָָָָּכבדה

לד) ט הּוא (שמות לּבֹו ְִֵַַוּיכּבד
ּבכבדּות: וינהגהּו ּכאן אף ְְֲֲִֵֵַַַַָָָועבדיו,

ּבמצרים. להם ּבּמצרים.נלחם  ְְְְִִִִִֶַָָָ
ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ּבארץ ּבמצרים, אחר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר

הּמים.(כו)ּבמצרים: ּכחֹומה ויׁשבּו ועֹומדים מצרים:ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם יׁשּובּו , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
ּבקר.(כז) לבא:לפנֹות ּפֹונה ׁשה ּבקר הראׁשֹון:לאיתנֹו.לעת לקראתֹו.לתקפֹו ׁשהיּונסים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

הּמים: לקראת ורצין ּומטרפים ה '.מהֹוממים העליֹון וינער  והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
חיּות  ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, והּתחּתֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלמּטה

הּיּסּורין: אּגדה:וינער.לקּבל ּבמדרׁשי יׁש והרּבה ארמי ּבלׁשֹון טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ



בשלח יד שמות  128קכח 

ּומצראי  לת ּוקפיּה. צפרא לע ּדן י ּמא. ותב  יּמא. על ידיּה ית מׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוארים 

יי  ו ׁשּניק לקּדמּותי ּה. י ּמא:.ערקין  ּבג ֹו מצראי הּמים כחית וּיׁשב ּו ְְְְִֵֵַַָָָ	ְִֵַַָָָָֻ�ַ�ִַ
את־ הרכב וי  ּפרוכּסּו חיל  לכל עהאת ־ה ּפר ׁשים ְַַ�ֶָ�ֶֶ�ְֶַָ�ָ	ְִֹ�ֵ�ְַ	ֹ

לא ־נ ׁש ּבּים אחריהם עד ־ אחד:ה ּבאים  ּבהם אר ִַָ�ֲֵַ�ֶַ�ְִַָֹ�ָ�ֶֶַָ
ּדעלּו ּפרעה . מׁשרית לכל ּפרׁשּיא. וית רת ּכּיא ית וחפֹו מּיא. ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹותב ּו

ּביּמא  חד:.ּבתריהֹון עד  ּבהֹון  אׁשּתאר יׂשּוב כטלא  ראל ני  ְְֵַָָ	ְְְִֵַַַָ�ְִֵָ�
ב ּיּבׁשה  הּים ּבהלכּו חמהות ֹו להם הּמים  ְָ�ַַָ�ְָ�ַ�ְַַָ�ִֶָ�ֹ	ָ

ּומ  י ּמא.ם:אל מ ּׂשמימינם  ּבגֹו ביּבׁשּתא  הּליכ ּו י ׂשראל . ּובני ִִ�ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ׁשּורין  להֹון ּומּׂשמאלהֹון :.ּומּיא  ּבּיֹום למּיּמינהֹון יהוה  וּיֹוׁשע ְִַָ	ְְְִִִַַָ�ְַֹ�ַָ�
את ־יׂש מצ ההּוא  מּיד  וּירראל יׂשרים  ראל א  ַ�ְִֶָ�ִֵַ�ְִ�ִַַָ�ְְִֵָ�

הּים :את ־מצ  על־ ׂשפת  מת  ההּוא.רים ּביֹומא יי . ּופרק ְִֶ	ִַ�ְֵַַ�ְְַַַָָָ

י ׂשראל  י ׂשראל ית וחזא ּדמצראי. מצראי מּידא ּכיף מיתין .ית על ִֵָָ�ְְֲִִִֵֵַָָָָ�ִֵָָ	ְִָ�ֵַ

יׂשוּירלאי ּמא: הא  את ־ הּיד  עׂשהּגראל א ׁשר  דלה  ַַָ�ְְִַָ�ֵֶַָ�ְַֹ�ֲָ�ֶָָ�
N קוראים Nתיקון

vgrp khj kfk oharpv ,tu cfrv ,t
ufkv ktrah hbcu sjt sg ovc rtab tk ohc ovhrjt ohtcv
gauhu oktnanu obhnhn vnj ovk ohnvu ohv lu,c vachc
ohrmn ,t ktrah trhu ohrmn shn ktrah ,t tuvv ouhc vuvh
vag rat vksdv shv ,t ktrah trhu ohv ,pa kg ,n

N רש"יN
הרכב(כח) את ּפרעה.וגו'ויכ ּסּו חיל לכל ְְְֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּכמֹו יתרה, למ"ּד לכּתֹוב הּמקראֹות ּדר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּכ
כג) וכן(להלן נחׁשת, ּתעׂשה ּכליו יט)לכל (שם ְְְֲֵֵֶֶַָָֹ

עבֹודתֹו, ּבכל הּמׁשּכן ּכלי לב)לכל ד (במדבר ְְְְֲִֵַָָֹֹ
אלא  ואינּה ּכליהם, לכל ּומיתריהם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָויתדֹותם

לׁשֹון: מצרים (ל)ּתּקּון את יׂשראל וּירא ְְְִִִִֵֶַַַָָ
יאמרּומת. ׁשּלא ּכדי ׂשפתֹו, על הּים ׁשּפלטן ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

הם  ּכ זה  מּצד עֹולים  ׁשאנּו ּכׁשם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל
אחרינּו: וירּדפּו מּמּנּו רחֹוק אחר מּצד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָעֹולין

ה ּגדלה.(לא) ה ּיד  הּגדֹולה את הּגבּורה את ְְְֶֶַַַַָָָָֹ
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וּיאמינּומצ ּביהוה  את ־יהוה העם וּייראּו רים ְָֹ�ְְִ	ְִִַַ�ָ�ְֶָֹ�ֲַַָ�ִ�
ּוב  עב ּביהוה  י ׂשראל ּדֹו:מׁשה  ידא וחזא ּגבּורת ית ַֹ	ְָֹ�ְֲִֵֶַַָָ�ְְַָָ

יי  ּדעבד עּמא רּבתא. ּודחילּו והימינ ּוּבמצראי . יי . קדם מן ְְֲַַַָָ�ְִִֵַָָ�ְְֳִִֵָָ�

ּדיי  מׁשה .ּבמימרא  י ׁשיר־אטופ עבּדי ּה:ּובנביאּות אז  ְְֵַָָ	ִִֶֹ�ֵַָ�ִָ
ּוב  יׂשמׁשה  ה ּזני את ־ה ּׁשירה  ליהוהאתראל ֶֹ�ְ�ְִֵָ�ִֵֶַָ�ַֹ�ַֹ	ָ

ל אמ וּי ּגאהאמ ר ּו ּכי ־ גאה  ליהוה  א ׁשירה  ר  ְַֹ�ֵ�ִָֹ�ַָָֹ�ִָ�ָֹ	ָ

N קוראים Nתיקון
uscg vancu vuvhc ubhnthu vuvh ,t ogv utrhhu ohrmnc vuvh

urnthu vuvhk ,tzv vrhav ,t ktrah hbcu van rhah zt
rntkvtd vtd hf vuvhk vrhatxux

N רש"יN
והרּבה  הּוא. ּברּו ׁשּל־הּקדֹוׁש ידֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשעׂשתה
מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, לׁשֹון על נֹופלין ְְְְְִַַָָָָֻלׁשֹונֹות
הּדּבּור: ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהן,

מ ׁשה.(א)טו  יׁשיר  עלה אז הּנס ּכׁשּראה אז ְִֵֶֶַָָָָָָָֹ
וכן ׁשירה, ׁשּיׁשיר יב)ּבלּבֹו י ידּבר (יהושע אז ְְְִִִֵֵֶַָָָ

וכן ח)יהֹוׁשע, ז א' לבת (מלכים יעׂשה ּובית ְְְֲִֵֶַַַַֻ
יׁשיר, ּכאן אף לּה, ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּפרעה,
לאמר  וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר, לּבֹו לֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאמר
לֹו אמר הּנס ּכׁשּראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאׁשירה

עׂשה, וכן ׁשּידּבר, יב)לּבֹו י לעיני (יהושע וּיאמר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבּה ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן (במדבר יׂשראל, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

יז) באר כא עלי אחריו ּפרׁש יׂשראל, יׁשיר ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָאז
לּה. ז)ענּו יא ּבמה,(מלכים ׁשלמה יבנה אז ְְֱִֶָָָָֹֹ

י  חכמי ּבֹו ּבנה.ּפרׁשּו ולא לבנֹות ׁשּבּקׁש ׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיֹו"ּד ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו
רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו אבל ּפּׁשּוטֹו. ְְְֲִִִֵֶַָָָליּׁשב
מן  הּמתים לתחית רמז מּכאן לברכה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָזכרֹונם
ׁשּפרׁשּוהּו, מּׁשּל־ׁשלמה, חּוץ ּבכּלן וכן ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻהּתֹורה,

הּלׁשֹון  ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה. ולא לבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבּקׁש
והן  עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָהּזה

ּכגֹון ה)מּיד, א אּיֹוב,(איוב יעׂשה (במדבר ּככה ְֲִִֶַָָָ
כג) יחנּו,ט ה' ּפי כ)על יהיה (שם אׁשר ויׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַ

ּבין  ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשהן לפי ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענן,
היה  ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּבין עתיד ְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹלׁשֹון

הּזה: ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינּו לׁשעה ּכי אלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּגאה. ּכתרּגּומֹו.גאה ּגאה, ּכל על ׁשּנתּגאה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשאי  ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר, ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
נלחם  ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם לבׂשר ְְְְֲִִִַָָָָָָאפׁשר
וּכאן  הּסּוס מן מּפילֹו עליו ּומתּגּבר ְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבחבירֹו
לעׂשֹות  אפׁשר ׁשאי וכל בּים, רמה ורֹוכבֹו ְְְְְֲִֵַַָָָָָסּוס

ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו נֹופל זּולתֹו ידי (ישעיה על ְְְֵֵֵַָ
ה) ּתמצא יב הּׁשירה ּכל וכן עׂשה, גאּות ְְִִִֵֵַָָָָָּכי

ב)ּכפּולה ליׁשּועה (פסוק לי ויהי יּה וזמרת עּזי ְְְְִִִִִַָָָָָ
ג) ּכּלם.(פסוק וכן ׁשמֹו, ה' מלחמה איׁש ְְְִִֵָָָֻה'

וכל  הּׁשירֹות, ּכל על ּגאה גאה ּכי אחר ְִִֵַַַָָָָָָָֹּדבר
ּכמּדת  ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד ּבֹו ׁשאקּלס ְְֲִֵֵֶֶֶַַַֹמה
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בּים:וס ּוס רמה  ית רכב ֹו יׂשראל. ּובני מׁשה ׁשּבח  ּבכן  �ְְֹ�ָָ�ְִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הדא  ואמרּוּתּוׁשּבחּתא יי . ונ ֹודי קדם נׁשּבח אתּגאי למימר. ארי  יי. קדם ַָָָ�ְֲֳַַָָ�ְְְֵֵַַַ�ְְֲֳִִֵָָ

ּגיותנ ּיא  היא על  ּדילי ּה ורכביּה.וגיאּותא ביּמא:סּוסיא  עּזי ברמא ְֵַַָָ�ְִִֵֵָ	ְְֵָָ�ְְִַָָָ�
וי זמ ו יּה אלי רת  זה לי ׁשּועה  וה ּואנוהי ־ לי ְְִָ�	ְִַָ�ִִ�ֶָ�ִֵ�ְְַ	ֵ

N קוראים Nתיקון
ohc vnr ucfruhk hvhu vh ,rnzu hzg

vguahkuvubtu hkt vzhvkt
N רש"יN

ּבֹו: ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר סּוס מל ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
מעלין ורכבֹו. והּמים ּבזה זה קׁשּורין  ׁשניהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹ

ואינן  לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום ְִִֵֶָָָָָֹאֹותם
וכן רמה.נפרדין : ,ו)הׁשלי ג יתרמא (דניאל ְְְְְִִִִִֵֵָָָ

אחד  ּכתּוב אּגדה ּומדרׁש נּורא. אּתּון ְְִֶַַַָָָָָלגֹוא
אֹומר אחד וכתּוב רמה, ד)אֹומר ירה,(פסוק ְֵֵֶָָָָָָ

ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶַַָָמלּמד
ו) לח למּטה:(איוב מּלמעלה ּפּנתּה, אבן ירה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָמי

יּה.(ב) וזמרת  ּתּוקפי עּזי ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְְְְִִִִֶָָָ
ּכמֹו וזמרת ּבׁשּור"ק, עּזי ּכמֹו עּזי ְְְְְְְְִִִַַָָֻותּוׁשּבחּתי.
ל ׁשאין הּמקרא לׁשֹון על ּתמּה ואני ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָוזמרתי.
מקֹומֹות  ּבׁשלׁשה אלא ּבּמקרא ּבנקּדתֹו ְְְְִִִֵַָָָָָֹֻּכמֹוהּו

אצ  סמּו מקֹומֹות ׁשהּוא ׁשאר וכל וזמרת, ל ְְְְְְִֵֶָָָָ
ׁשּור"ק, יט)נקּוד טז ּומעּזי,(ירמיה עּזי (תהלים ה' ִִַָָֻֻ

י) ׁשּתי נט ּבת ּתבה ּכל וכן אׁשמרה. אלי ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻעּזֹו
מארכת  ּכׁשהיא מלאפֹו"ם הּנקּודה ְְְֳִִִֶֶַָָֹאֹותּיֹות
ּבחטף, ּבׁשו"א הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבאֹות
רּקי, רק עּזי, עז ּכגֹון ּבׁשּור"ק נקּודה ְְְִִִַָָָֹֹֻֻהראׁשֹונה

עּלֹו יסּור עּלֹו, על חּקי, כז)חק י ּכל (ישעיה , ִָֹֹֹֻֻֻ
ּכּלֹו על וׁשליׁשים ז)ּכּלֹו יד ׁשלֹוׁשה (לעיל ואּלּו . ְְְִִֵַָָֻֻ

וׁשּל־יׁשעיה ׁשּל־ּכאן, וזמרת ב)עּזי יב (ישעיה ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
יד)וׁשּל־תהּלים קיח ּבחטף (תהלים נקּודים ְְְֲִִִִֶַַ

וזמרתי  ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָקמ"ץ,
ליׁשּועה, לי ויהי להם סמּו וכּלם וזמרת, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻאלא
עּזי  ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָלּכ

ׁשם  עּזי אלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי, ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֻּכמֹו
ּכמֹו הּוא, א)ּדבר קכג ּבּׁשמים,(שם הּיֹוׁשבי ְְִִַַָָָָ

ג) א סלע,(עובדיה בחגוי טז)ׁשֹוכני לג (דברים ְְְִֵֶַַ
היה  הּוא יּה וזמרת עּזי הּׁשבח וזהּו סנה. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׁשֹוכני
ּכמֹו ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה, ְְְְִִִֵַָָָלי

כג) ה ה',(שופטים יח)לעזרת ט ּבעברת (ישעיה ְְְְֶֶַַ
יח)ה', ג ּולׁשֹון (קהלת האדם. ּבני ּדברת ְְְִֵַַָָָעל

לׁשֹון ד)וזמרת כה תזמר,(ויקרא (ישעיה לא ְְְְִִָֹֹ
ה) עּזֹוכה ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון עריצים, זמיר ְְְִִִִִָָֹֻ

ואל  ליׁשּועה. לנּו היה ׁשּל־אלהינּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹונקמתֹו
ׁשּיׁש היה, נאמר ׁשּלא ויהי לׁשֹון על ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתתמּה
וזה  זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות ּכּמה ְְְְְִִֶֶַַָָָָלנּו

ה)ּדגמתֹו ו א סביב (מלכים הּבית קירֹות את ְִִִֶַַָָֻ
לֹו היה סביב, צלעֹות וּיעׂש ולּדביר ְְְִִֵַַַַַָָָָָלהיכל
הּימים  ּבדברי וכן סביב, צלעֹות עׂשה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָלֹומר

יז) י ב' הימים ּבערי (דברי הּיֹוׁשבים יׂשראל ְְְְִִֵֵֵַָָּובני
לֹומר  לֹו היה רחבעם, עליהם וּימל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹיהּודה

רחבעם, עליהם טז)מל יד יכֹולת (במד' מּבלּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשחטם, לֹומר לֹו היה וּיׁשחטם, וגו' (שם ה' ְְִֵַַָָָָָ

לז) וגו'לו. מׁשה ׁשלח אׁשר וּימתּו,והאנׁשים ְֲֲִֶֶַַָָָָֹֻ
לֹומר, לֹו היה כא)מתּו ט ׂשם (שמות לא ואׁשר ֲֵֶַַָָָֹ

עזב: לֹומר לֹו היה וּיעזב, ה' ּדבר אל זה לּבֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָֹ
אֹותֹואלי. מראין והיּו עליהם נגלה ּבכבֹודֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

ראּו ׁשּלא מה הּים על ׁשפחה ראתה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּבאצּבע,
נוה,ואנוהּו.נביאים: לׁשֹון ּתרּגם אנקלֹוס ְְְְְְְִִִֵֶֶַָֻ
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וארממנ אבי  ּדחילא ה ּו:אלהי ותּוׁשּבחּתי  יי .ּתּוקפי  ֱֵֹ�ָ�ְְְְֲִִִִֶַַָֹ�ְָ

לי  והוה ּבמימרי ּה אלהי אמר ּדין  מקּדׁשלפריק. ליּה .ואבני  ְְֲֲִֵֵַַָ�ְֱִִֵָָ�ְֵֵֶַַ	

ּדאבהתי  קדמ ֹוהי :אלהא מל גואפלח איׁש חמהיהוה  ֱֲִַָָָָ�ְְֳִֶַָֹ�ִָ�ְִָ�ָ
קרב ּיא יי מֹו:ׁשיהוה  נצחן  בתּכמרדׁשמי ּה:יי .מארי ְֹ�ְְָָ�ְִֵַָָָָ	ְָ�ְְְֵַ�ֹ
ּומב ועהּפר ב ּים ירה  ט חיל ֹו ׁשלׁשיו  עּוּבחר  ְַ�ְֵֹ�ָָ�ַ�ְִַָ�ִָ�ְָֻ�

ּומׁשריתיּהבים־ס ּוף: פרעה. ביּמא רתּכי  ּגּברֹוהי .ׁשדי  ּומבחר  ְְְִֵֵַַַָֹ�ְְִַָ	ִִִַָ�

ּדסּוף : בי ּמא במ כסי המתּתהאּטבע ּו ירד ּו צֹולתימּו ְִַ�ְְְַָֹ�ְְַֹ�ְָֻ�ְִ�ֹ
N קוראים Nתיקון

uvbnnrtu hctvuvh vnjkn aht vuvh
unaohc vrh ukhju vgrM ,cfrnrjcnu

;ux ohc ugcy uhakaunf ,kumnc usrh unhxfh ,nv,
N רש"יN

כ) לג ׁשאנן,(ישעיה י)נוה סה צאן.(שם לנוה ְֲִֵֶַָָֹ
ּוׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו אחר ְְְְֲֵֵֵַַַָָָּדבר

ּכגֹון עֹולם, י)לבאי ט. ה השירים ּדֹוד(שיר מה ְְֵֵַָָ
הענין: וכל ואדֹום, צח ּדֹודי אבי.מּדֹוד, אלהי ְְְֱִִִִֵַָָָָָֹ

זה ּתחּלת ואר ֹוממנהּו.הּוא אני לא אבי, אלהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּקדּׁשה  לי ועֹומדת מחזקת אלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻֻֻהּקדּׁשה,

אבֹותי: מימי עלי איׁש(ג)ואלהּותֹו ה ' ֱֲִִֵֶַַָָ
ּכמֹומלחמה. מלחמֹות, ג)ּבעל א איׁש(רות ְְְִִִַַָָָ

וכן  ּבעל, מּתרּגמין ואיׁש איׁש וכל ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָֻנעמי,
ב) ב א' לגּבֹור:(מלכים לאיׁש. והיית ה'וחזקּת ְְְְְִִִַָָָָ

הּוא ׁשמֹו. ּבׁשמֹו אלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ
ּדוד ׁשאמר ּכמֹו מה)נלחם, יז א' ואנכי (שמואל ְְְִִִֶַָָָָֹ

ׁשמֹו ה' אחר ּדבר צבאֹות. ה' ּבׁשם אלי ְְְֵֵֵֶַָָָָּבא
אֹוחז  מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְִֵֵֵַָָָָאף
ּבאי  ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָהּוא
עֹוסק  ּכׁשהּוא אדמה מלכי ּכמּדת ולא ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹעֹולם,
ּכח  ּבֹו ואין עסקיו, מּכל עצמֹו ּפֹונה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבּמלחמה

וזֹו: זֹו בּים.(ד)לעׂשֹות ׁשדי ירה ּביּמא. ׁשדי ְְְְֲִִַַַָָָָ
אֹומר  הּוא וכן ירּיה, יג)לׁשֹון יט אֹו(שמות ְְְִֵֵָ

והּתי"ו  יׁשּתדי, אׁשּתדאה אֹו יּירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹירה
יתּפעל: ּבמקֹום ּבאּלּו ׁשם ּומבחר.מׁשּמׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

ּכמֹו ט)ּדבר, טו ד)מרּכב,(ויקרא מׁשּכב,(שם ְְְִֶָָָָ
טז) יב קדׁש:(שמות טביעה טּבעּו.מקרא אין ְְְִִֵֶָָֹֻ

ּכמֹו טיט, ּבמקֹום ג)אלא סט טבעּתי (תהלים ְְְִִִֵַָָ
מצּולה, ו)ּביון לח ּבּטיט,(ירמיה ירמיהּו וּיטּבע ְְְְִִִִֵַַַָָ

ּכמּדתם, להם לגמֹול טיט הּים ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמלּמד
ּובלבנים: ּבחֹומר יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָׁשּׁשעּבדּו

האמצעית יכסימּו.(ה) והּיֹו"ּד יכּסּום, ּכמֹו ְְְְְְִֶַַַָָֻ
ּכמֹו ,ּבּכ הּמקראֹות ודר ּבֹו, (דברים יתרה ְְְְְִֵֶֶַָָָ

יג) ירּבין,ּובק ח וצאנ ט)ר לו ירוין (תהלים ְְְְְְְְִִָֹֻֻ
לׁשֹון  ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיֹו"ּד ,ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמּדׁשן
ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף ּבים טּבעּו ּפרׁשהּו, ּכ ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻעתיד
ּבּמקרא  לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻהּמים
יכסימֹו נקּוד להיֹות ודרּכֹו ְְְְְְִִַַָָֻֻּבנקּדתֹו,

הדקדוק: פרעה.(ד)חלק סוסיםמרכבת ד' מרכבה וסתם בפת"ח :(מהרי"ב)המ"ם
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עליהֹון ּתהֹומּיא מֹו־אבן:ּכ לעּומקּיא .חפֹו ּכאבנא:נחתּו ְְֶַָָ�ֲֲֵ	ְְַַָ�ְַָ

נאו יהוה   ּבּכחימינ ּתרי ּדרי  יהוה  עץמינ ְְִ�ְֹ	ְֶָָ�ִַ�ְְִַֹ�ְֹ�ְִַָ�
אּדירא א ֹויב: יי. יי .ּבחילא יּמינך סנאה:יּמינך  רב ּוב זּתברת ְִִֵַַָָָ�ְֵָ	ְִַָָ�ְְְַַָָ�ֹ

קמיא ֹונ ּג י ּתּתהרס חרנ כלמֹואׁשּלח  ְְ�ֲַ�ָֹ�ְֶַַ�ֲ�ְֹ	ְֹ�ֵ
תּוקפךּכּקׁש: רּוגזךּובס ּגי  ׁשּלח ּת ע ּמך . על לדקמ ּו .ּתּברּתנ ּון ִֵַַָ�ִַַַַַַָָָָ	

N קוראים Nתיקון
ictjfc hrstb vuvh lbhnhlbhnh

chut .gr, vuvhxrv, lbutd crcu
lhneaef unkfth lbrj jka,jurcu

N רש"יN
אבן.ּבמלאפֹו"ם: אחרּכמֹו י)ּובמקֹום (פסוק ְְְִֵֶַָָֹ

אחר ּובמקֹום ּכעֹופרת, ז)צללּו יאכלמֹו(פסוק ְְְֵֵֶֶַַָָֹ
עֹולין  ּומּטרפין הֹולכים ּכּקׁש הרׁשעים ְְְִִִִִַַַַָָָּכּקׁש,
ּכעֹופרת, והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַויֹורדין,

מּיד: ימינ .(ו)ׁשּנחּו פעמים,ימינ ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶָָָ
הּׂשמאל  ׁשּל־ּמקֹום רצֹונֹו את עֹוׂשין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכׁשּיׂשראל

ימין: ּבּכח.נעׂשית נאּדרי ה' להּציל ימינ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ולי  אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָאת
ׁשאי  מה אֹויב, ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָנראה
אחת. ּביד מלאכֹות ׁשּתי לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִֵַַַַָָָָָאפׁשר
מה  ּבּכח הּנאּדרת ימינ ׁשּלּמקרא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹּופּׁשּוטֹו
וכּמה  אֹויב, ּתרעץ  היא ימינ ְְְְְְִִִֵַַַָָּמלאכּתּה,

ּדגמתֹו י)מקראֹות צב ה'(תהלים אֹויבי הּנה ּכי ְְְִִִֵֶָָֻ
אֹויבי הּנה ג)יאבדּו,ּכי צד מתי (תהלים עד ְִִֵֵֶַַָֹ

יעלזּו, רׁשעים מתי עד ה' (תהלים רׁשעים ְְֲִִַַַָָָֹ
ג) קֹולם,צג נהרֹות נׂשאּו ה' נהרֹות ְְְְָָָָָנׂשאּו

א) קטו לנּו,(תהלים לא ה' לנּו כג)לא ב (הושע ָָֹֹ
הּׁשמים, את אענה ה' נאם ג)אענה ה (שופטים ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָֻ

אׁשירה, אנכי לה' ב)אנכי א. קכד לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם, עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וכו' ְֵֵֶָָָָָָה'
יב) ה ּדּברי (שופטים עּורי עּורי ּדבֹורה עּורי ְְִִִִִַָעּורי

ו)ׁשיר, כו עני,(ישעי' רגלי רגל (תהלים ּתרמסּנה ְְְִִִֵֶֶַָָָ
כב) כא, נחלה קלו וכו' לנחלה ארצם ְְְֲֲַַַַָָָָונתן

ּכמֹונא ּדרי.ליׂשראל: יתרה, א)הּיֹו"ּד א (איכה ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּבּמדינֹות, ׂשרתי עם לט)רּבתי לא (בראשית ְִִִַַָָָָ

יֹום: אֹויב .ּגנבתי רֹועצת ּתרעץ  היא ּתמיד  ְְְִִִִֵֶֶַָֻ
לֹו ודֹומה האֹויב, ח)ּומׁשּברת י וּירעצּו(שופטים ְְְֲִֵֶֶֶַַָ

ּבׁשֹופ  יׂשראל, ּבני את אחר וירֹוצצּו ּדבר טים. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומלקה  מׁשּברת היא ּבּכח הּנאּדרת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹימינ

ּגאֹונ .(ז)אֹויב: רֹועצת ּוברב  ּבלבד הּיד אם ְְְְִִֵֶֶַָָֹ
יהרס  אז ּגאֹונֹו, ּברֹוב מרֹומם ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵַָָָֹהאֹויב,
קל  נהרסים, אֹויביו לבד ּגאֹונֹו ּברֹוב ואם ְְְְְְִִֶַַָָָָקמיו,

יאכלמֹו: אף חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח ּתהרס.וחֹומר ְְְֲֲִֵֶֶַַַָֹֹ
הם  ּומי ,נגּד הּקמים קמי הֹורס אּתה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתמיד
הּוא  וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּקמים

ג)אֹומר פג ּומה (תהל' יהמיּון, אֹויבי הּנה ּכי ְֱִִֵֵֶֶַָ
ההמּיה, ב)היא ועל (שם סֹוד, יערימּו עּמ על ְְֲֲִִִַַַַַָ

ׁשּל־ּמקֹום: אֹויביו אֹותם קֹורא ְֶֶֶַָָָזה

הדקדוק: גאונך.(ז)חלק נעוברב הנו"ן שתחת :(שם)השוא
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לקּׁשא:ׁשיצינּון  נערּוב חּכנּורא  א ּפי נר ּוח  מים בּוּצמּו ֵֵ�ְְְַָָ�ַַ�ֶ�ֶ�ְֶ	ְִִַ�
נ קפא ּוזכמֹו־נד  ּפּוּמךלב־ים :ּבהמת תלים ּובמימר  ְ�ְֵֹ�ְִָ�ְֹ�ְֵֶַָָֹ�

כ ׁשּור  קמּו מּיא. תהֹומי .אזל ּיא חכימּו ּדי ּמא:קפֹו אמרטּבלּבא ְֲִַָָ�ְַָָ	ְְֵ�ְְִַַָָָ�
אר ּתמ א ֹויב  ׁשלל אחּלק א ּׂשיג  נפ ּדף ׁשי לאמֹו ֵ�ְֶ�ַֹ�ֲִֵַ�ָ�ְִֵָָ�ְַ	ִ

N קוראים Nתיקון
ohn unrgb lhptsb unf ucmb

ohkzboh ckc ,nv, utMernt
dhat ;srt chutuntkn, kka ekjt

N רש"יN
א ּפי .(ח) ׁשּל־אף.ּובר ּוח נחירים מּׁשני הּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבׂשר  מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול הּכתּוב ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּדּבר
ההוה  ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹודם,
רּוח  יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר. להבין ְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּוכלּו

וכן ט)מּנחיריו, יח וכן (תהלים ּבאּפֹו, עׁשן עלה ְְְְִִֵֵַָָָָָ
ט) ד ׁשאמרּומרּו(איוב וזהּו יכלּו, אּפֹו (ישעיה ח ְְִֵֶֶַַַָ

ט) נח מח ּכׁשּזעּפֹו אּפי, אארי ׁשמי ְְְְֲִִִֶַַַַַָלמען
קצרה, נׁשמתֹו ּכֹועס, וכׁשהּוא ארּוכה, ְְְְְֲִִִֵָָָָָנׁשמתֹו

אׂשים (שם) ּתהּלתי ּולמען ,ל אחטם ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָּותהּלתי
והרּוח  האף ּבפני נחירי לסּתֹום ּבאּפי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָחטם
נאקה  ּכמֹו אחטם .ּבׁשביל ל יצאּו, ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשּבת ּבמּסכת ב)ּבחטם נא ּבעיני.(דף נראה  ּכ ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכן, אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף (דברים וכל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ד) ּכמֹוז אף, ל)חרה ל מּני (איוב חרה ועצמי ְְְִִִַַָָָָ
ׁשהּנחירים  ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָֹחרב,
מּגזרת  וחרֹון הּקצף, ּבעת ונחרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתחּממים
לׁשֹון  חמה וכן רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְִִֵֵַָָָָָָחרה,

אֹומר הּוא ּכן על יב)חמימּות, א וחמתֹו(אסתר ֲֲִֵֵַַָ
ּדעּתֹו: נתקררה אֹומר החמה ּובנֹוח בֹו, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָּבערה

מים. ערמימּות,נערמּו לׁשֹון ּתרּגם אנקלֹוס ְְְְְְִִִֶֶֶַַֻ
ּכמֹו הּמקרא, צחּות ג)ּולׁשֹון ז השירים (שיר ְְְִַַָ

מים. נערמּו יֹוכיח. נד כמֹו ונּצבּו חּטים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַערמת
והם  הּמים יבׁשּו מאּפי ׁשּיצא רּוח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמֹוקד
ׁשהם  ׁשּל־ערמה ּוּכרּיֹות ּגּלים ּכמין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָנעׂשּו

נד.ּגבֹוהים: ּכחֹומה:ּכת כמ ֹו ּכׁשּור, נד.רּגּומֹו ְְְְְִֵֵַַָ
ּכמֹו וּכנּוס, צבּור יא)לׁשֹון יז קציר (ישעיה נד ְְְִֵָָָ

נחלה, ז)ּביֹום לג ּכתיב (תהלים לא ּכּנד, ּכֹונס ְֲִֵֵַַַָָ
ּכּנאד. ּכמֹו ּכּנד היה ואּלּו ּכּנד, אלא ְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹּכּנאד
מכּנס  לכּתֹוב לֹו היה הכנסה, לׁשֹון ְְְְְִֵֵַַָָָָוכֹונס
וצֹובר  אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אלא הּים, מי ְְְֵֵֵֵֵַַָָֹּכבּנאד

וכן טז)הּוא, ג אחד,(יהושע נד יג)קמּו (שם ְֵֵֶָָ
ועמידה  קימה לׁשֹון ואין אחד, נד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוּיעמדּו
נאד  מצינּו ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אלא ְְְִִִֵַָָֹֹֹּבּנאדֹות

ּכמֹו ּבמלאפֹו"ם, אלא ט)נקּוד נו ׂשימה (תהלים ְְִִֵָָָֹ
,ּבנאד יט)דמעתי ד החלב:(שופטים נאד את ְְִִֶֶֶָָָֹֹ

י)ּכמֹוקפאּו. י ׁשהקׁשּו(איוב ּתקּפיאני, וכּגבּנה ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
על  הּמצרים את זֹורקים וה ּמים ּכאבנים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָונעׂשּו

קֹוׁשי: מיני ּבכל ּבם ונלחמים ּבכח, ּבלבהאבן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
הּים ים. ּכן ּבחזק לדּבר הּמקראֹות ודר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יא) ד הּׁשמים,(דברים לב יד)עד יח ב' (שמואל ִֵַַַָ
ׁשּל־ּדבר: ותקפֹו עיקרֹו לׁשֹון האלה, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָּבלב

אֹויב .(ט) ּבדברים,אמר  ּכׁשּפּתם לעּמֹו, ְְְִִִֵֶַַָָָ
ועבדי: ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָארּדֹוף

מהם:ּתמלאמֹו. ּורצֹוני.נפ ׁשי.ּתתמּלא רּוחי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבׁשּתים. הּמדּברת ּתבה על ּתתמּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואל
הּזה  ּכּלׁשֹון הרּבה יׁש מהם, ּתּמלא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתמלאמֹו

טו) א נתּת(שופטים ּכמֹו נתּתני, הּנגב ארץ ְְִִֶֶֶֶַַַָָָּכי
ד)לי. לז ּכמֹו(בראשית לׁשלֹום, ּדּברֹו יכלּו ולא ְְְְְִַָָֹ
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חר ידי:אריק ּתֹוריׁשמֹו ארּדֹוף ּבי  סנאה . אמר ּדהוה ִָ�ְַ	ִִ�ְֲִֵֶַַָָָָָ

חר ּבי אדּביק  אׁשלֹוף נפׁשי . מּנהֹון  ּתסּבע ּבּזתא. ידי :ּתׁשיצינּון .אפ ּליג  ֵֶ�ְְֲִִִִִֵֶַַַַָ	ְֵֵ�ְִ

ּכעֹופרת ברּתנ ׁשפ י צלל ּו ים ּכּסמֹו מים ּבּוח ַָ�ְְֲָ�ִָ��ְָָ�ַ	ְֶֶ�ִַ
ּבמימרךא ּדירים: אׁשּתקעּואמרּת י ּמא. עליה ֹון  .ּכאברא חפא ְְֲִִֵַַָ�ְֲֲִֵַַָָ�ֲַָָ	

ּכמכהיאּתּקיפין :ּבמיין  מי יהוה  ּבאלם  מי ־ כמכה  ְַ�ִ�ִִִַָ�ִֵָָֹ�ְֹ	ִָ�ָ�ָֹ
נ ֹוראנא ּבּקדׁש פלא :תּדר  עׂשה מ ּנךה ּלת  ּבר  לית ְֶָ�ַ�ֶָֹ�ְִ�ֹ�ִֵֵֶֶָָֹ

אלהא  הּוא  אּתאּת אלא אלּה לית  ּבקּודׁשא יי . ּתּוׁשּבחן .א ּדיר ּדחיל  ֱַָָ�ְֱֵֵַָָָ�ְִַָ	ְְִָ�

ּפרי ׁשן : ּתב יבעביד  ימינ ארץ :נטית  ארימּתלעמֹו ְִֵָָָ�ִָ�ְִ�ְ	ְִָ�ֲֵֵֶָ

N קוראים Nתיקון
hapbhsh unahru, hcrj ehrt,Mab

oh unxf ljurcohnc ,rpugf ukkm
ohrhstvuvh oktc vfnf hnhn

asec rstb vfnfvag ,kv, trub
tkp.rt ungkc, lbhnh ,hyb,hjb

N רש"יN
עּמֹו. כ)ּדּבר י יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני, ּבני ְְְִִֵַַָָָ

לז)מּמּני. לא ּכמֹו(איוב אּגידּנּו, צעדי מסּפר ְְְִִִִֶֶַַַָ
מהם: נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו. ּכאן אף לֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאּגיד

חרּבי. מריק אריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלֹוף, ְְְְִִִֵֵֶַַָ
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל ריק ונ ׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער ְְְְִִִֵֵֶַַַָָאת

ּכמֹו לה)הרקה, מב ׂשּקיהם,(בראשית מריקים ְְֲִִֵֶַָָ
יב) מח לׁשֹון (ירמיה אין ּתאמר ואם יריקּו. ְְְִִֵֵַָָֹוכליו

ועל  הּתיק על אלא הּיֹוצא, על נֹופל ְִֵֵֵֵַַַַַָריקּות
על  לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׂשק

הּיי  ועל חרּבי,החרב אריק ּולפרׁש ולדחֹוק ן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
יד)ּכלׁשֹון יד חניכיו.(בראשית את וּירק ְֲִִֶֶַָָ

על  אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי, ְְְִִֵֶַַַַַָָָאזּדּיין
ג)הּיֹוצא א השירים ּתּורק,(שיר (ירמיה ׁשמן ֵֶֶַַ
יא) הּכלי מח הּורק לא ּכלי, אל מּכלי הּורק ְְְִִִִֶֶַַַֹֹולא

אל  מּכלי הּיין הּורק לא אלא ּכאן ּכתיב ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹאין

וכן הּיין. על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו (יחזקאל ּכלי, ְִִִֵֶַַַַָָָ
ז) ּדחירם:כח ,חכמת יפי על חרבֹותם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָוהריקּו

ּכמֹוּתֹוריׁשמֹו. ודּלּות, ריׁשּות א'לׁשֹון (שמואל ְְְִֵֵַ
ז) ּומעׁשיר:ב הפחה,נׁשפ ּת.(י)מֹוריׁש לׁשֹון ְְֲֲִִַַָָָָ
כד)וכן מ ּבהם:(ישעיה נׁשף ׁשקעּו,צלל ּו.וגם ְְְְֵֶַַָָָָ

לׁשֹון  ג)עמקּו, סט ּכע ֹופרת.מצּולה:(תהלים ְְְֶֶַָָ
בלעז אבר ּכמֹוּבאלם.(יא):פלו"ם ּבחזקים, ְֲֲִִֵַָָָ

יג) יז לקח,(יחזקאל הארץ אילי (תהלים ואת ְֵֵֶֶָָָָ
כ) חּוׁשה:כב לעזרתי תהּלת.אילּותי נֹורא  ְְְֱִִִֶָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותיו מּלהּגיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָָיראּוי
ב) סה ּתהּלה:(שם דמּיה (יב)ל. ימינ נטית ְְְְִִִִָָָָֻ

ּכלים  הרׁשעים ידֹו נֹוטה הּוא ּברּו ְְִִֶֶַָָָָָָּכׁשהּקדֹוׁש
ונֹופלים  ּבידֹו נתּון ׁשהּכל לפי ְְְְְְִִִֶַָָֹונֹופלים,

אֹומר הּוא וכן ג)ּבהּטיתּה, לא יּטה (ישעיה וה' ְְֵֵֶַַַָָָ
זכֹוכית  לכלי מׁשל עזר. ונפל עֹוזר וכׁשל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻידֹו
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ּגאל ּדבחסנחיתיגארעא :ּבלעתנּון .י ּמינך עם־זּו ּת ִַָ	ְַַ�ִַָָ�ְְְַָ�ַ�ָ�ְָָ
קד ּזבע ּתנהל  אל־נוה  :ּבטבותךׁש דנן ּדּברהי  לע ּמא ֵַ�ְְְָָ�ְֵֶ�ְְִֶַַָָָָ�ְְַָָ

ּבתּוקפך.ּדפרקּתא  ּדקּודׁשך :ּדּברהי  ע ּמים ידלדירא ׁשמעּו ִַָ	ְִַַָ�ְְְֵָָָ�ַ�ִ
יׁשבייר אחז  חיל עממּיא ל ׁשת :ּפּגזּון וזעּו.ׁשמעּו ְִָ�ִ�ָ	ְַֹ�ְְְֵֶַַַָָ�ְָ

אחדתנּון  יתבין .ּדחלא נב טוּבפל ׁשת:לדהוֹו א ּלּופי אז הלּו ֲַַַָ	ְְֲִַָ�ִָ�ֶָ�ְֲִ�ֵַ�
י  מֹואב אילי  י ׁשבי אחאדֹום ּכל נמגּו רעד  זמֹו ֱ	ֵֵ�	ֲָֹ�ֵ�ַָָ�ֹ�ְֵֹֹ�

אתּבהילּוכנען: אחד ּנּון ּבכן מֹואב. ּתּקיפי אדֹום. רתיתא.רברבי  ְְְִִֵַָ�ְֱֲִִֵֵַַַָ�ְֵָ

יתבין .אּתברּו ּדהו ֹו אימתהטזּבכנען:ּכל עליהם ּתּפל ְִַ	ְֲִַָָ�ִָ�ִַ�ֲֵֶֹ�ֵ�ָָ�
ּבג י זדל ופחד ע ּדרֹוע עד־יעבר  ּכאבן  ּממּו ָ	ְִַַ�ְֲֹ�ְִ�ָ�ֲֶַַָ�ְַֹ�

N קוראים Nתיקון
,ktd uz og lsxjcvub kt lzgc ,kvb

laseiuzdrh ohng ugnakhj
,akp hcah zjthMukt ukvcb zt

ousthtsgr unzjth ctun hkudnb
igbf hcah kfv,nht ovhkg kM,

sjMuictf unsh lgurz ksdcsg
N רש"יN

נֹופלין  והן מעט ידֹו מּטה אדם, ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּנתּונים
ארץ.ׁשּתּברין:ּומ  ׁשּזכּוּתבלעמ ֹו מּכאן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ׁשאמרּו ּבׂשכר כז)לקבּורה ט הּצּדיק:(לעיל ה' ְְְִִִֶַַַָָ
לׁשֹון נהל ּת.(יג) ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, לׁשֹון ְְְְְְְְִֵֵֶַַָ

לׁשֹון  אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, ְְְְִֵֵֶַַַָָֹנֹוׂשא
ּפל ׁשת.מתרּגזין:יר ּגזּון.(יד)העברית: יׁשבי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ

הּקץ  את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּפני
הּימים ּבדברי ּכמפֹורׁש ּבחזקה, (דברי ויצאּו ְְְְְְְִִִֵַָָָָָ

כא) ז א' ּגת:הימים אנׁשי אּלּופי (טו)והרגּום ְֲֵֵַַַַָ

מֹואב . אילי לירא אד ֹום להם היה לא והלא ֱֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
מּפני  אלא הֹולכים, עליהם לא ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָֹּכלּום,
ּכבֹודם  על ּומצטערים מתאֹוננים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָאנינּות

ּכמֹונמגּו.ׁשּל־יׂשראל: יא)(תהלי נמּסּו, סה ם ְְְִֵֶַָָָֹ
ּבאים  הם עלינ ּו אמרּו, ּתמגגּנה . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹּברביבים

ארצנּו: את ולירׁש עליהם (טז)לכּלֹותינּו ּתּפל  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹ
הרחֹוקים:אימתה . הּקרֹובים,ופחד.על על ְְִִֵַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר י)ּכענין ב אׁשר (יהושע את ׁשמענּו ּכי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
וגו': יעבר.הֹוביׁש עד יעבר  ּכתרּגּומֹו:עד  ְְֲֲִַַַַַֹֹ

הדקדוק: בעזך.(יג)חלק נהלת וכו' בחסדך פירוש נחית כי בשתיהן דברתי מתרגמינן ונהלת נחית

לשתיהן: אימתה.(טז)אחד עליהם הפחד תפל כי המקרא כלשון תפול תרגומו
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קנית :י  עם־ז ּו עד־יעבר  אימתא הוה  עליהֹון  ּתּפֹול ְֹ	ֲַַָ�ַֹ�ְֲִִֵֵָָָ�

תּוקפך ּבסּגי  יי ודחלתא. עּמך ּדיעּבר  עד ּכאבנא. ארנ ֹונא.יׁשּתק ּון  ית ְְִֵַָָ�ְְְְִִַַַַָָָ�ַָָ

ּדיעּבר  ּדפרקּתא .עד  דנן  יר ּדנא:עּמא ת ּטעמֹוובאמֹוּתיזית ְִַַ	ְִַַָָָ�ְְִַָָ�ְִֵָ�ֵ�
מכֹוןּב נחלת ּפעל ּתׁשב ל הר  מ יהוה  דׁשּקּת ְַ�ְֲַָ	ָ�ְְְִ�ָ�ְְַָֹ�ְִָ�ָ

:ידי ּכֹוננ ּו ותׁשרינּון אדני  אתר ּתעיל ּנּון. ּדאחסנתך . ּבטּורא ֲֹ�ְָ�ְִֵֵֶַַָ�ְְְֲַַָָָ

אתקינּתא  ׁשכינתך . מקּדׁשא לבית ידך :יי .יי . |יהוהיחאתקנהי  ְְְִֵֵַָָ�ְְַָָ	ְָ�ְַָ�ְְִָָֹ�
ועד:ימ  לעלם עלמּיא :יי ל ּולעלמי  לעלמא ּכי יטמלכּותי ּה ְִ�ְָֹֹ�ְֶָָ�ְְְְִֵֵַַָָָָָ�

ּפר ס ּוס  ּוב רכ ּבעה בא וּיׁשב ּבֹו ּבּים פר ׁשיו  ָ��ְַ�ְְִֹ�ְָָָ�ַ	ַָָ�ֶ

N קוראים Nתיקון
vuvh lng rcghuz og rcgh sg

,hbel,kjb rvc ungy,u untc,iufn
vuvh ,kgp l,cakubbuf hbst asen

lhshsgu okgk lknh vuvhhf
ohc uharpcu ucfrc vgrp xux tcovkg vuvh cahu

N רש"יN
הּקנּוי קנית. ּכחפץ אּמֹות, מּׁשאר חּבבּת ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

האדם: על ׁשחּביב יקרים, ּתבאמֹו.(יז)ּבדמים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
נאמר  לא לּכ לארץ, יּכנס ׁשּלא מׁשה ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹנתנּבא

ל ׁשב ּת.ּתביאנּו: מכּון מכֹון ׁשּל־מּטה מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻ
ּפעלּת: אׁשר ׁשּל־מעלה ּכּסא מּקד ׁש.ּכנגד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּׁשם  מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּטעם
חּביב  ה'. ידי ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָׁשּלאחריו,

ׁשהעֹול  הּמקּדׁש אחת,ּבית ּביד נברא ם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

יג)ׁשּנאמר מח ּומקּדׁש(ישע' ארץ, יסדה ידי אף ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָ
ּבזמן  ידים, ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשּתי
ׁשּכל  לבא לעתיד ועד, לעלם ימל ְְֲִִֶֶֶָָָָָֹֹֹׁשה'

ׁשּלֹו: ועד.(יח)הּמלּוכה עֹולמית לעלם  לׁשֹון ְְְִֶֶַָָָָֹ
אבל  ּפתּוחה, היא לפיּכ יסֹוד ּבֹו והּוי"ו ְְְְֲִִַָָָָהּוא,

כג) כט ּבֹו(ירמיה ׁשהּוי"ו ועד, הּיֹודע ְִֵֵֶַַַָָָֹואנכי
היא: קמּוצה ּפרעה.(יט)ׁשּמּוׁש, סּוס בא ּכי ְְִִִַָָֹ

ּבא: ֲֶַָּכאׁשר

הדקדוק: בתיבת חלק שאפילו ותדע בקשה. דרך ואינו שראו האותות מכח עליהם נפל מעצמו

הוא: בקשה לשון דלאו האות לך וזה אחדינון, תרגם רעד כאבן.יאחזמו ידמו
כי  להכרה הפעל בפ"א שהוא הדגש כי המלה והקלו בקמץ ידמו ראוי והיה הכפולים. מן דמ"ם שרשו

כמנהג המלה והקלו המבין על סמכו ולכן נפעל, לשון :(שם)הוא
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ּוב  ה ּים  את ־מי  עלהם יׂשיהוה  הלכּוני  ראל ְָֹ�ֲֵ�ֵֶֶ�ַ�ְֵָ�ְִֵָ�ְָ�
ה ּים :ּבבּיּבׁשה  ּברתּכֹוהי ת ֹו ּפרעה. סּוסות עלּו ארי ַַָ�ְָ�ֲִִִֵַַָָָָֹ

עליהֹון ּובפרׁשֹוהי  יי. ואתיב י ׂשראל ּבי ּמא. ּובני יּמא. מי  ה ּליכּו.ית ִָָ�ְְֲֲֵֵַַָָ�ִֵֵֵַָָָ	ִַ

י ּמא:בי ּבׁשּתא  מרכפ ּבגֹו אח ֹותּנהים וּתּקח  ביאה ְֶַָ�ְִַַַָ�ְִ�ְִַָ�ֲָ�
את ־ה ּתף  וּתצ ּבאהרן  אחריהאןידּה כל־ה ּנׁשים  ֲַ�ֶַֹ�ְָֹ�ֵֶַָ�ִַָָָ�ֲַ	ֶָ

ּובמ ּב ית חלת :ת ּפים ּדאהרן. אחתי ּה נביאתא . מרים ּונסיבת ְֻ�ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ּבתרהא  נׁשּיא כל ּונפקא ּבידּה. ּובחנגין :.ּתּוּפא  וּתעןכאּבתּוּפין  ְְִַַַַָָָָָ�ָ	ְִִִַַ�ַ
מר ס ּוסלהם  ּגאה  ּכי ־גאה ליהוה ׁשירּו ים ָ�ְִֶ�ִָ�ַָֹ�ִָ�ָֹ	ָ�

ב ּים:ו רמה  יי רכבֹו קדם ואֹודֹו ׁשּבחּו מרים. להֹון ארי ּומעניא ְְֹ�ָָ�ְְְֳִַַַַָָָָָ�ֲֵ

היא  ּדילי ּה וגיאּותא  ּגיותנ ּיא על בי ּמא:.אתּגאי  רמא ורכביּה ססּוסיא  ְְְִִִִֵֵֵַַָָָ	ְְְְֵַָָָָ

את ־יׂשכב מׁשה  אל־וּיּסע וּיצא ּו מּים־ס ּוף ראל ַַ�ֶַֹ�ְִֵֶָ�ִַ	ְֵַ�ֶ
וּילכּומד  ּבּמד ׁשּבר ־ׁשּור לא ־וּברלׁשת ־ימים ְִַ�ְֵַ�ְִֶָֹ�ְִַ�ְָֹ

N קוראים Nתיקון
ohv hn ,tohv lu,c vachc ufkv ktrah hbcu

ohabv kf itm,u vshc ;,v ,t irvt ,ujt vthcbv ohrn je,u
vtd vtd hf vuvhk urha ohrn ovk ig,u ,kjncu ohp,c vhrjt

ohc vnr ucfru xux;ux ohn ktrah ,t van gxhu
ohn utmn tku rcsnc ohnh ,aka ufkhu rua rcsn kt utmhu

N רש"יN
ה ּנביאה.(כ) מרים נתנּבאה וּתּקח היכן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

מׁשה, ׁשנּלד קֹודם אהרן, אחֹות ְְֲֲֵֶֶֶַָָָֹֹֻּכׁשהיתה
ּכדאיּתא  וכו', ּבן ׁשּתלד אּמי עתידה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאמרה

א)ּבסֹוטה  יג לפי (דף אהרן אחֹות אחר, ּדבר . ְְֲֲִֵַַָָָֹ
על  נקראת ּכׁשּנצטרעה, עליה נפׁשֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמסר

הּתף.ׁשמֹו: זמר:את ׁשּל־מיני ּבתּפים ּכלי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַֹֻ
ׁשּבּדֹור ּובמחלת. צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ְְְִִֶַַָָָֹֹֻ

והֹוציאּו נּסים להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ְִִִֶֶֶַָָָׁשהּקדֹוׁש
מּמצרים: מרים.(כא)ּתּפים להם  מׁשה וּתען ְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻ

עֹונין  והם אֹומר הּוא לאנׁשים, ׁשירה ְֲִִִֵֶַַָָָאמר
לּנׁשים: ׁשירה אמרה ּומרים ו ּיּסע (כב)אחריו, ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ

מצרּיים מ ׁשה. ׁשעּטרּו ּכרחם, ּבעל הּסיען ְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹ
וכ  זהב ּבתכׁשיטי טֹובֹות,סּוסיהם ואבנים סף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל ְְְְְִִֵַָָָָָָָוהיּו
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מים: למד ּברא מצא ּו ּונפקּו ּדסּוף . מּיּמא י ׂשראל  ית מׁשה ואּטיל ָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

יֹומין  ּתלתא ואזלּו מ ּיא:.ּדחגרא. א ׁשּכחּו ולא וּיבא ּוכגּבמדּברא ְְֲִַַַָָָ	ְְְַַַַַָָָָ�ֹ
לׁשומרתה יכל ּו מרים לא ּכי מּמרה  מים  ּתת  ָ	ְָָ�ְָֹ�ְִ�ֹ�ִַ�ִָ	ִָ�ָ�ִ

מרה : קרא ־ ׁשמ ּה על ־ ּכן  יכילּו.הם  ולא  למרה. ואתֹו �ֵֵַ�ְָָ�ְְְֲִַָָָָָָ

אּנּון  מרירין  ארי מּמרה. מּיא מרה:.למׁשּתי  ׁשמּה קרא ּכן  על ְֲִִִִִֵֵַָָָָ	ְְֵַַָָָ

ּלכד על ־ מׁשה העם  מה ־ּנׁשאמ ו ּיּלנּו ּתה :ר  ִַ�ָָֹ�ֶַֹ�ֵ�ְִֶַֹ
עּמא  נ ׁשּתי :.ואתרעמּו מא למימר  מׁשה אל־יהוהוּיצ כהעל עק  ְִַַָָ	ְְִִֵֵֶַַַַָֹ�ְֶֹ�ָ

וּיׁש עץ יהוה  וּימ ל וּיֹורהּו קּוּתאל ־ הּמים  ֵַ�ְָֹ�	ְֵֵַַ�ֶַ	ְְִִַַ�
ּומׁש חק לֹו ׂשם ׁשם נּסה ּו:וּפט ה ּמים ׁשם  ַ�ִָָ�ָ���ְִֹ�ְָָ�ִָ

N קוראים Nתיקון
tre if kg ov ohrn hf vrnn ohn ,,ak ukfh tku v,rn utchu
kt egmhu v,ab vn rntk van kg ogv ubkhu vrn vna
uk oa oa ohnv ue,nhu ohnv kt lkahu .g vuvh uvruhu vuvh
vuvh kuek gna, guna ot rnthu uvxb oau ypanu ej

N רש"יN
ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים השירים ּבּזת (שיר ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ

יא) הּכסף,א נקּדֹות עם ּל נעׂשה זהב ְֲִֵֶֶַַָָָָֻּתֹורי
ּכרחם: ּבעל להּסיען הצר וּיבאּו(כג)לפיּכ ְְְְְִִַַַָָָָָָֹֻ

ּבמקֹום מרתה. ּתבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו ְְְְִֵֵָָָָָָ
ה"א  ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, ְְְִִִִֵֶַַָָָלמ"ּד
ּכׁשהיא  ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
הּלמ"ּד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א, ְְְִִִֵֶֶֶַַַנדּבקת
ה"א  ּכל וכן לתי"ו, ׁשּל־ּׁשרׁש הה"א ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּתהפך
ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתבה, ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהיא

ד)ּכמֹו כז לי,(ישעיה אין יב)חמה א (אסתר ְִֵֵָ
נהּפכת  ׁשּל־ּׁשרׁש ה"א הרי בֹו, ּבערה ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוחמתֹו
וכן  הּנֹוספת, הּוי"ו אל ׁשּנסמכת מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלתי"ו,

מד) כה ואמה,(ויקרא ג)עבד ל הּנה (בראשית ְִֵֶֶָָ

בלהה, ז)אמתי ב חּיה,(שם כ)לנפׁש לג (איוב ְְֲִִֶֶַָָָ
לחם, חּיתֹו ה)וזהמּתּו ד הרמה,(שופטים ּבין ְֲִֵֶַַָָָָָ

יז) ז א' הרמתה:(שמואל וּיּלנּו.(כד)ּותׁשּובתֹו ְִַָָָָָֹ
הּוא  נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא נפעל ְְְְְְִִֵַַָָלׁשֹון
הּדּבּור  להסב ּתלּנה לׁשֹון ּדר ּכן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻואתרעמּו.
לֹונן, אמר, ולא מתרֹועם, מתלֹונן האדם ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאל

שי"י רֹועם, דיקומפליינש"ט הּלֹועז יאמר ,וכן ְֵֵֵַַֹ
ּבאמרֹו אליו הּדּבּור [עצמֹו]:שי"י מּוסב ְְְִֵַַָָָ

ל ֹו.(כה) ׂשם  מקצת ׁשם  להם נתן ּבמרה ְְִֶַַָָָָָָ
ּופרה  ׁשּבת ּבהם, ׁשּיתעּסקּו ׁשּל־ּתֹורה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפרׁשּיֹות

ודינין: נּסהּו.אדּמה קׁשי ו ׁשם וראה לעם, ְְְְֲִִִִָָָָָָָֻ
ּבּקׁש יפה, ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹערּפן
אלא  לׁשּתֹות, מים לנּו ׁשּיהיה  רחמים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעלינּו
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ליּה ּגזר ּתּמן מּיא. ּובסימ ּו למּיא. ּורמא אעא. יי  וא ּלפי ּה יי. קדם קים .וצ ּלי  ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ	ְָ

נ ּסייּה: ותּמן  ּתׁשאמ וּיכוודין  אם־ׁשמֹוע לק ֹול ר  |מע  ְְְִֵֶַַַָֹ�ִָ�ְִַ�ְַ�
אלהי ּתע ׂשה ּבה ּיׁשר ויהוה  ּתהאזנועיניו ְָֹ�ֱֹ�ְֶַָָ�ְֵָ�ֲַ	ְְֲֶַַָ�

א ׁשר־ׁשמרוותיולמצ  ּכל ־ ה ּמחלה  ּכל־ח ּקיו  ּת ְְִֹ	ְְַָָ�ָָֻ�ֲַַָָ�ֲֶָ
במצ ׂשמ  יהוהּתי  אני  ּכי   עלי לא ־א ׂשים רים ַ�ְְְִִ�ִַ�ִָֹ�ָ	ִֶ�ֲִ�ְֹ�ָ

: קדמֹוהי רפא ּודכ ׁשר אלהך . ּדיי  למימרא תקּביל. ק ּבלא אם ואמר ְְְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבמצרים  ּדׁשּויתי מרעין. ּכל קימֹוהי . ּכל ותּטר לפּקֹוד ֹוהי . ּותצית ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָּתעביד.

ארי  עלך . אׁשּוינּון אסך :.לא  יי  בספרי חמישי Pסאנא 
(חמישי)Pתימן  ֲֲֲֵֵַָָ	ְֲָָָָ

אילמה כז עׂשׁשׁשם ווּיבא ּו מים ּתים  עינת  רה ַָ�ֵֹ	ְִָ�ְֵָ�ְֵֶ�ֵ�ֹ�ִַ
על־ה ּמים:ּתעים ׁשב ו וּיחנ ּו־ׁשם לאילים.מרים  ואתֹו ְְִִ�ְָ�ֲִַַ�ְֲִִֵַַַָָ

ּדקלין  וׁשבעין  ּדמיין מּבּועין עסר. ּתרי  מּיא:.ותּמן . על  תּמן  ּוׁשר ֹו ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָ	ַַַָָ

ּכל־עדת וּיסאטז ו ּיבא ּו מאילם ראל ני־יׂשּבעּו ְִַ�ֵֵ	ִַָ�ֲַָֹ�ְְִֵֵָ�

ä²
ä

N קוראים Nתיקון
kf ,rnau uh,umnk ,bztvu vag, uhbhgc rahvu lhvkt
hbt hf lhkg ohat tk ohrmnc h,na rat vkjnv kf uhej

ltpr vuvhvnkht utchu
ohnv kg oa ubjhu ohrn, ohgcau ohn ,bhg vrag oh,a oau
ihc rat ihx rcsn kt ktrah hbc ,sg kf utchu okhtn ugxhu
ohrmn .rtn o,tmk hbav asjk ouh rag vanjc hbhx ihcu okht

N רש"יN
ּתׁשמע.(כו)נתלֹוננּו: ׁשמ ֹוע קּבלה אם זֹו ְְְִִִַַַָָָ

עליהם: עׂשּיה:ּתע ׂשה.ׁשּיקּבלּו והאזנּת.היא ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבהם: לּדקּדק אזנים ח ּקיו.ּתּטה ּדברים ּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

ויצר  טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אלא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאינן
לּמה  ּבאּלּו, אּסּור מה עליהם מקנטר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָהרע
ּופרה  חזיר ואכילת ּכלאים לביׁשת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָנאסרּו,

בהם: וכּיֹוצא עלי .אדּמה א ׂשים ואם לא  ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֻ
רֹופא,א  ה' אני ּכי הּוׂשמה, ּכלא היא הרי ׂשים ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ

רֹופא ה' אני ּכי פּׁשּוט ֹו ּולפי מדרׁשֹו. ְְְֲִִִִִֶֶָזהּו
ּכרֹופא  מהם, ּתּנצל למען ּומצות ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומלּמד
יביא ּפן זה ּדבר ּתאכל אל לאדם האֹומר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזה

אֹומר הּוא וכן זה, חֹולי ח)לידי ג רפאּות (משלי ְְִִִֵֵֵֶ



בשלח טז שמות  140קמ 

סיני אל־מד  ּובין ּבין ־אילם א ׁשר  ּבר ־סין ְִֶַ	ֲִֶ�ֵֵ�ִֵ�ִ�ָ
ה ּׁשני  לחד ׁש י ֹום עׂשר מארץאתצ ל ּבחמּׁשה ם ֲִַ�ָָָ��ַ�ֵֶַֹ	ְִֵ�ֵֶָ�ֶ

למד ּברא רים:מצ  יׂשראל ּדבני  ּכנ ׁשּתא ּכל  ואתֹו. מאלים. ּונטלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּתנינא  לירחא י ֹומא עסרא  ּבחמיׁשּת סיני . ּובין אילם ּדבין  .ּדסין . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ	

ּדמצרים: מארעא וילינו)בלמ ּפקהֹון ני ־ּבּכל ־ עדת וּיּלֹונּו(כ' ְְִִֵַַָָ�ִִַ�ֲַָ�ְֵ
על ־ מ ׁשה יׂש ּבּמד וראל  ּכל ּבר :על־אהרן  ואתרעמּו. ְִֵָ�ֶַֹ�ְֲַַ�ְְֲִִַָָָֹ

י ׂשראל  ּדבני ּבמד ּברא:.ּכנ ׁשּתא אהרן ועל מׁשה ר ּואמ וּיגעל ְִִִֵֵָָ	ְְְְֲֶַַַַַָֹֹֹ�
יׂשּבאלהם מ ּותנּוני  מי־י ּתן  ביד־יהוהראל ֲֵ�ְֵֶ�ְִָ�ִִֵ�ֵֵ�ְְַָֹ�

מצ ּב ה ּבׂשר ׁשב ּבריםארץ על ־ סיר  לנּואכ ּבּתנ ּו ְֶ�ְִֶ	ְְִִַ�ֵ�ִַ�ַָ	ְְֵָָ�
ּכי ־ הֹוצ  ל ׂשבע אל־ה ּמד אתלחם אתנ ּו הּזהם ּבר  �ֶֶָ�ִֵֶַֹ�ֹ�ָ�ְִֶַָ�ַ	ֶ

ּברעב:ל  ה ּזה  את ־ּכל־ה ּקהל ּבני המית  להֹון ואמרּו ְִָ�ֶַָָָ�ַ�ְְֲֵֶַַָָָ

ּדּודי  על יתבין  הוינא ּכד ּדמצרים. ּבארעא יי קדם  ּדמיתנא לוי  ְֲִִֵֵַַָָ�ְְְְְֳִִֵֵֵַַָָָָָיׂשראל.

למד ּברא  יתנא אּפיקּתּון  ארי וסבעין. לחמא  אכלין  הוינא ּכד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָבׂשרא.

לקּטלא  ּבכפנא:.הדין . הדין קהלא ּכל יהוהאמ וּידסית ר  ְֵַָָָ	ְְֵַַָָָָָָ�ְֶָֹֹ�
N קוראים Nתיקון

kgu van kg ktrah hbc ,sg kf ubhkhu
i,h hn ktrah hbc ovkt urnthu rcsnc irvt
rhx kg ub,cac ohrmn .rtc vuvh shc ub,un
ub,t o,tmuv hf gcak ojk ubkftc racv
vzv kvev kf ,t ,hnvk vzv rcsnv kt

cgrcvan kt vuvh rnthu

N רש"יN
:לׁשּר עׂשרה (כז)ּתהי ׁשּתים  ְְְְִֵֵֶֶָ
מים. עׂשר עינת ׁשנים ּכנגד ְְִֵֵֶֶַָָֹ

להם: נזּדּמנּו וׁשבעים ׁשבטים ְְְְְִִִִֶַָָ
זקנים:ּתמרים. ׁשבעים ּכנגד ְְְְִִִִֵֶֶָ
י ֹום.(א)טז  ע ׂשר  ֲִַָָָּבחמּׁשה 

לפי  זֹו, ׁשּל־חנּיה הּיֹום ְְֲִִִֶַַַָָנתּפרׁש
ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ְֲִֶֶַַָָָָׁשּבֹו

] הּבצק מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו לּמן, והצרכּו סעֹודֹות,נ"א:מּמצרים ואחת ׁשּׁשים הּמּצה] מּׁשירי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיּתא היה, ּבּׁשּבת ראׁשֹון ויֹום ּבאיר עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם ב)וירד פז :(דף ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּלחם:וּיּלֹונּו.(ב) ׁשּכלה מ ּותנּו.(ג)לפי יּתן ּכמֹומי  אלא מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינּו ׁשּנמּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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הנ ממ אל ־ מׁשה  מן־ ה ּׁשמים ני לחם לכם טיר  ֶֹ	ְִֶ�ְִִַ�ֶָ��ִֶֶַָ�ִָ
העם ו אנ ּסּנּול יֹומֹוּבבר־ י ֹום ּדלקטּוויצא  מען ְָ�ָָָ�ְְָ�ְַ�ְ	ְַ�ֲֶַַ�

 אם־לא :ּבהיל לכ ֹון .תֹורתי מחית האנא למׁשה. יי ואמר ֲֵֵ�ְָ�ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּדאנ ּסינּון  ּבדיל  ּביֹומי ּה. י ֹום ּפתגם וילקטּון  עּמא וי ּפקּון ׁשמּיא. מן  .לחמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ	

לא: אם ּבאֹוריתי ה ּׁשּׁשי וההיהכ ּון  ּבּיֹום הכינּווהיה  ְְְִִַָָָָָ�ַ�ִַ	ְִֵ�ִ
אׁשר ־יביא ּו מׁשואת  אׁשר ־יל היה על קטּונה ֵ�ֲֶָ�ְִָָ�ְִ	ֶַ�ְְֲִֶ�

חד יֹום:|י ֹום  על ויהי ּדייתֹון . ית ויתּקנּון ׁשתיתאה. ּבי ֹומא ויהי  �ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

י ֹום :.ּתרין  י ֹום ּדילקטּון  מׁשהאמ וּיועל אל־ור  אהרן ְֵ	ְְִַַ�ֶֶֹֹ�ְֲַ	ֶֹ
יׂשּבּכל־ וידע ני  ערב  ה ֹוציאראל יהוה ּכי  ּתם ְָ�ְִֵָ�ֵ�ְִֶֶַ�ִֶ�ְָֹ�ִ�
מצ את מארץ  י ׂשראל.רים:כם ּבני לכל  ואהרן . מׁשה ואמר  ְֶ�ֵֶֶ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ות  יי ּברמׁשא. ארי  ּדמצרים:.ּדעּון. מארעא יתכ ֹון  ּובקרזאּפיק ְְְְֲִֵַָָ	ְְִֵֵַַָָָ�ִ�ֶֹ
N קוראים Nתיקון

ogv tmhu ohnav in ojk ofk rhynn hbbv
h,ru,c lkhv ubxbt ignk unuhc ouh rcs uyeku
uthch rat ,t ubhfvu haav ouhc vhvu tk ot
rnthu ouh ouh uyekh rat kg vban vhvu
o,gshu crg ktrah hbc kf kt irvtu van
recu ohrmn .rtn of,t thmuv vuvh hf

N רש"יN
לעׂשֹות  ׁשּובנּו, חנֹותנּו, ֲֲֲֵֵֵַעׂשֹותנּו,
למּות  אנחנּו, לחנֹות ְְֲֲֲַַַָאנחנּו,
ּכמֹו ּדמיתנא, לוי ותרּגּומֹו ְְְְְְְֲֵֵַַָאנחנּו.

ב) יד הלואי (במדבר מתנּו, ְְִַַלּו
מתים: ּבי ֹומֹו.(ד)והיינּו יֹום ּדבר ְְְִִֵַָ

ּביֹומֹו, ילקטּו יֹום אכילת ְְְֲִִֶַצֹור
מחר: לצֹור הּיֹום ילקטּו ְְְְִֶַָָֹולא

ּבתֹורתי.  היל אנּסנּו ּבּׁשּבת למען יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא ּבֹו, הּתלּויֹות מצות יׁשמרּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
מ ׁשנה.(ה)ללקֹוט: ולּמחרת:והיה ימֹות מ ׁשנה.לּיֹום ׁשּל־ׁשאר יֹום יֹום ללקֹוט רגילים ׁשהיּו על ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה, והיה יביאּו אׁשר אני ואֹומר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשבּוע.
וזהּו יֹום, יֹום כב)וימּדּו פסוק וזהּו(להלן מׁשנה. לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה, לחם לקטּו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

כט) פסוק ּברכה(להלן לכם נֹותן יֹומים, לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן [ׁשפע]פוישו"ן על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
יֹומים: ללחם ּפעמים העמר למּלאת לערב:ערב .(ו)ּבּבית אתכם ּכמֹו הֹוציא ה' ּכי וידע ּתם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מצרים. ה'מארץ  אלא הּמֹוציאים אנחנּו לא ּכי ּתדעּו אֹותנּו, הֹוצאתם ּכי לנּו ׁשאמרּתם לפי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׂשליו: את לכם ׁשּיגיז אתכם, ּוראיתם.(ז)הֹוציא ׁשּנאמרּובקר  הּכבֹוד על י)לא פסוק (להלן ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
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את ־ּור יהוה ּכאיתם את ־ׁשמ ּבבֹוד ל ּנתיכם ּתעֹו ְִֶ�ְֶ�ְֹ	ְְָָ�ְֵֶֹֻ�ֶ
ּכי נחועל־יהוה  מה  תלונו)נ ּו עלינ ּו:תּלינּו(כ' ְַֹ�ְַָ�ְ	ִָ�ַ�ִֵָ

יי . על ּתּורעמתכ ֹון  קדמֹוהי ּבדׁשמיען  ּדיי . יקרא ית ותחזֹון ְְְְְֲֳִִִִַַַָָָָָָָָָּובצפרא.

מא  עלנא:.ונחנא מתרעמּתּון  מׁשה אמ וּיחארי תתּבר ְַָָ	ֲֲֲִִֵַָ�ַָ�ֶֹֹ�ְֵֶ�
לאכל  ּבׂשר  ּבערב לכם ּבּבקרויהוה  לחם ְָֹ�ָ�ֶָ�ֶֶָָ�ֱֶ�ְֶֹ�ֶַ�ֶֹ�

ּבׁשלׂש את ־ּבע יהוה  א ׁשר ־א ּתם ּתמע לּנתיכם ְִ	ְִַֹ�ְַָֹֹ�ְֶֻ�ֵֹ	ֲֶֶֶַ�
עליו לא־ עלינּונחומ ּלינם מה  ּכי תנּו לּנתיכם ִַ�ִָ�ְַָ�ְ	ֵָָֹ�ְֵֹֻ�ִֶ�

ולחמא על־ יהוה : למיכל. ּבסרא ּברמׁשא לכֹון  יי  ּבדיּתן  מׁשה. ואמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

עלֹוהי . מתרעמין  ּדאּתּון  ּתּורעמתכ ֹון . יי  קדם ּבדׁשמיען למסּבע. ְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִַַַָָָָָָּבצפרא

N קוראים Nתיקון
ofh,bk, ,t ugnac vuvh sucf ,t o,htru
rnthu ubhkg ubuk, hf vn ubjbu vuvh kg
ojku kftk rac crgc ofk vuvh ,,c van
rat ofh,bk, ,t vuvh gnac gcak recc
ofh,bk, ubhkg tk vn ubjbu uhkg obhkn o,t
kf kt rnt irvt kt van rnthu vuvh kg hf

N רש"יN
נאמר, ּבענן, נראה ה' ּכבֹוד ְְְֱִִֵֶֶָָָָוהּנה
וידעּתם  ערב להם אמר ּכ ְִֵֶֶֶֶַַָָָָאלא
ּתאותכם  לּתן ּבידֹו הּיכֹולת ְְְֲִִֶֶֶַַַָּכי
מאירֹות  ּבפנים לא א יּתן, ְְִִִֵַָָָֹּובׂשר
ּכהֹוגן  ׁשּלא ּכי לכם, ְִִֶֶֶֶַָָֹיּתנּנה
מלאה, ּומּכרס אֹותֹו ְְְִֵֵֶַָָׁשאלּתם
,לצֹור ׁשּׁשאלּתם ְְְְֶֶֶֶֶַַוהּלחם
וטל  להכינֹו ׁשהּות ׁשּיׁש ּבּבקר, חּבה ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבירידתֹו

ּבקפסא: ּכמּנח מּלמּטה וטל ה '.מּלמעלה על ּתל ּנתיכם  ה':את על אׁשר מה.ּכמֹו מה ונחנּו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ
חׁשּובין: עלינּו.אנחנּו ת ּלינּו וערב ּכי ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הייתי  רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש זקּוק אני ּכרחי ועל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָרב,
ּבל  ּכמֹומפרׁשֹו ּתפעלּו, ג)ׁשֹון יז ונקרא (שמות יֹו"ּד ּבֹו ואין ּדגּוׁש היה אם אֹו מׁשה, על העם וּילן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּבּמרּגלים ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשיו ּתתלֹוננּו, לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי (במדבר ּתּלֹונּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לו) העדה:יד ּכל את עליו לאכל.(ח)וּיּלינּו אֹוכלין ּבׂשר  ׁשאין ארץ ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשּבע, ולא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

אפׁשר  ׁשאי ּכהֹוגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב, ּובׂשר ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשּבע. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר
אפׁשר  ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהֹוגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹלֹו

ּכהֹוגן: ׁשּלא טרח, ּבׁשעת להם נתן לפיּכ ּבׂשר, ּבלא עליו.להם מ ּלינם  אּתם את אׁשר  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
מתלֹוננים: אתכם הּׁשֹומעים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָהאחרים

הדקדוק: עלינו.(ז)חלק תלינו לינהכי ענין ובין בינו להפריש הנח, תמורת בדגש :(שם)הלמ"ד
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מא  ּדיי:.ונחנא  מימרא על אלהין ּתּורעמתכֹון  עלנא ראמ וּיטלא ְַָָ	ְְֱֲֲֵֵַַַַָָָָָָ�ֶֹ
אל־ּכל־עדת  אמר  אל ־ אהרן יׂשּבמׁשה ראל ני ֶֹ�ֲֶַ	ֱֹ�ֲֶַָֹ�ְֵ�ְִָ	ֵ

לפ קר את בּו ׁשמע ּכי  יהוה ואמר לּנתיכם:ּתני  ְִ�ְִֵ�ְֹ�ִָ�ָ	ַ�ְֲֵֵֶַַֹֻ

יי  קדם  קר ּוב ּו י ׂשראל . ּדבני  ּכנ ׁשּתא לכל אימר. לאהרן. ארי .מׁשה ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ	ֲֵ

ּתּורעמתכֹון : קדמ ֹוהי  אל ־ ּכל־ּכהי וי יׁשמיען  אהרן דּבר ְְְֲֳִִַָָָ�ְִֵַ�ֲַֹ�ֶָ
וּיפ ני־יׂשּבעדת אל־ה ּמד ראל ב ֹוד ּכה ּנהוּברנ ּו ֲַ�ְְִֵָ	ְִֵַ�ְִֶַ�ְִֵָ�ְ�

נר ּבענן :יהוה  ּדבני אה  ּכנׁשּתא ּכל עם אהרן מּליל  ּכד והוה. ְֹ	ְִָ�ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

יק  והא למדּברא. ואת ּפניאּו ּדיי י ׂשראל. ּבעננא:.רא פ אתּגלי  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ	ְֲִִַָָ

P בספרי ששי
אל־מׁשהוי יא(שישי)Pתימן  יהוה  ד ּבר  ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ�

למימר:ר :אמ ּל מׁשה עם  יי  את ־ׁשמע יבּומ ּליל לּוּנתּתּתי  ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ�ְְִֶַֹ�
יׂשּב ל ני  אלהם ּדּבר  העראמ ראל ּבין ּבים ר  ְֵ�ְִֵָ�ַ�ֲֵֵ�ֵֶ�ֵֹ�ְַָ�ִַ�
ּתׂשאּת ּובּבקר בׂשר  וידע ּבכלּו ּכי עּו־ לחם ּתם ְֹ�ָ	ַָ�ְְִֶֹ�ְִֶַָ�ִֶ�

אלהיכם: יהוה  י ׂשראל.אני  ּבני ּתּורעמת ית קדמי . ׁשמיע ֲִ�ְֹ�ְְֱֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

å²
å

N קוראים Nתיקון
,t gna hf vuvh hbpk ucre ktrah hbc ,sg
hbc ,sg kf kt irvt rcsf hvhu ofh,bk,
vuvh sucf vbvu rcsnv kt ubphu ktrah

ibgc vtrb
,t h,gna rntk van kt vuvh rcshu
ihc rntk ovkt rcs ktrah hbc ,buk,
ojk ugca, reccu rac ukft, ohcrgv
kg,u crgc hvhu ofhvkt vuvh hbt hf o,gshu

N רש"יN
ירד:קרבּו.(ט) ׁשהענן למקֹום ְְִִֶֶַָָָ

הדקדוק: תלונת.(יב)חלק את תכונות שמעתי משקל על תלונות ראוי היה כי הנח תמורת הדגש

:(שם)תשובות
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לחמא. ּתסּבעּון  ּובצפרא ּבסרא. ּתיכלּון ׁשמׁשּיא ּבין  למימר. עּמה ֹון  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָמּליל

ארי  אלהכֹון:.ותּדעּון . יי וּתעלוי יגאנא בערב  לוּׂשההי ְְֲִֵ	ְְֱֲֲִַָָָ�ָ	ֶֶַַ�ְַַ	ָ
ׁשכ ּתו היתה  ּוב ּבקר  את ־ה ּמחנה  ה ּטל כס  בת  ְַ�ֲֶַַַ�ֶַ�ְֶָָֹ�ְִַ�ַ	ַ

לּמחנה : מׁשריתא.סביב ית  וחפת ׂשליו. ּוסליקת ּברמׁשא. והוה ָ�ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

טּלא  נחתת  הות למׁשריתא :.ּובצפרא. סחֹור  וּתעל ידסחֹור ֲֲַַַָָָָ	ְְְִַַָ�ַַ
הּטלׁשכ  על־ובת  ה ּמד ּפה ּנה  ּדק ני ּפסחסמ ּבר ְִַ�ַ�ְִָ�ְֵֵַ�ְִַָ�ַ�ְְֻ	ָ

ּכ על ־ הארץ :ּכּדק  אּפי פר על והא. טּלא . נחתת ּוסליקת ַ�ְַ�ְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

מקּלף  ּדעּדק ארעא:.מדּברא על  ּכגלידא  ּדגיר  א ּווּירטוּדעּדק ְְַַַַָֻ	ְְִִִִַַַַַָָ�
וּיבני־יׂש ּכי אמ ראל  ה ּוא  מן  אל ־ אחיו אי ׁש רּו ְְִֵָ�ֵַ�ְֹ�ִ�ִֶָ�ָ�	ִ�

N קוראים Nתיקון
,cfa v,hv reccu vbjnv ,t xf,u ukav
vbvu kyv ,cfa kg,u vbjnk chcx kyv

kgkg rpff es xpxjn es rcsnv hbp
kt aht urnthu ktrah hbc utrhu .rtv
rnthu tuv vn ugsh tk hf tuv in uhjt

N רש"יN
מאד:הּׂשלו.(יג) וׁשמן עֹוף מין ְְְִֵַָָֹ

הּטל. ׁשכבת ׁשֹוכב היתה הּטל ְְִֵַַַַָָָ
אֹומ  הּוא אחר ּובמקֹום הּמן ר על ְֵֵַַַָָ

ט) יא וגו'(במדבר הּטל ְֶֶַַּוברדת
יֹורד  והּמן הארץ על יֹורד ְֵֵֶַַַָָָָהּטל
והרי  עליו טל ויֹורד וחֹוזר ְְֲֵֵֵַָָָָָעליו,

ּבקפסא: ּכמּנח ה ּטל (יד)הּוא ׁשכבת  לקראת .וגו'וּתעל  הּמן ׁשעל הּטל עֹולה זֹורחת ּכׁשהחּמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּפיה  את ותסּתֹום טל, ׁשּל־ביצה ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה, לקראת עֹולה טל ּכדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהחּמה,
וכעלֹות  ּבאּויר, הארץ מן עֹולה ׁשהּטל ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּבאּויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָותּניחּה

וגו': הּמדּבר ּפני על והּנה וראּו הּמן נתּגּלה הּטל ּדק:ּדק.ׁשכבת ואין מחס ּפס.ּדבר מגּלה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ּכׁשּנתּגּלה  מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ּודלּוסקמא חפיסא לׁשֹון מחסּפס לפרׁש ויׁש ּבּמקרא. לֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּדֹומה
מקּלף, ּתרּגם ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻמּׁשכבת

לז)לׁשֹון ל הּלבן:(בראשית בלע"ז ּכפֹור,ּכּכפר.מחׂשֹוף ּכגיר,ייליד"ה ט)ּדעּדק כז ּכאבני (ישעיה ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָֹ
הּדם ּכּסּוי ּגּבי ּכדאמריּנן ׁשחֹור, צבע מין והּוא ב)גיר, פח ּכגלידא (חולין  ּכגיר ּדעּדק .והּזרני הּגיר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

ּומחּבר  קלּוׁש ׁשטּוח ּכּכפֹור, ּדק ּפרּוׁש וכן הארץ. על ּכּקרח מגלד וׁשֹוכב ּכגיר היה ּדק ארעא, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻעל
ּדק בלעז ּכּגליד. הּוא טינבי"ש ּתֹוספת אנקלֹוס, ׁשּתרּגם ּוכגיר מּלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה , ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּבּפסּוק: ּתבה לֹו ואין העברית, לׁשֹון ה ּוא.(טו)על ּכמֹומן הּוא, מזֹון ה)הכנת א וימן (דניאל ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
:הּמל ה ּוא.להם מה ידע ּו לא ּבׁשמֹו:ּכי ׁשּיקראּוהּו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

הדקדוק: ככפר.(יד)חלק בכ"ף:דק לא בדל"ת דגיר, דעדק התרגום
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וּי מה ־ה ּוא  ידעּו הּואאמ לא  אלהם מׁשה ר  �ְָֹ�ַ�ַ�ֶֶֹֹ�ֲֵ	ֶ�
לכם  יהוה  נתן  אׁשר  בנ לה:אכ ל ה ּלחם י ׂשראל.וחזֹו י  ַ	ֲֶֶ�ֶַָ�ְָֹ�ָ�ְְְֲִֵֵֶַָָָ

לה ֹון . מׁשה ואמר הּוא. מה ידעין לא ארי  הּוא. מּנא לאחּוהי  ּגבר ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואמרּו.

יי  ּדיהב לחמא. למיכל :.הּוא צ ּוהטזלכֹון א ׁשר  ה ּדבר  זה  ְִַַָָ	ְְֵֶַ�ַָָ�ֲֶ�ִָ�
לק  איׁשיהוה  מּמּנּו אכ ל טּו עמרפי  לֹו ְֹ	ְִָ�ִ	ֶ�ְִִ�ְָ��ֶֹ

מסל ּגל  נפ ּגלת  לא ׁשרּפר  איׁש אהלֹוּבׁשתיכם ְַֻ�ְִֶַֹ�ְַ�ֵֹ	ִֶ�ֲֶַ�ְֳָ�
מיכלי ּה.ּתּקח ּו: לפֹום ּגבר  מּניּה. לקּוטּו יי . ּדפּקיד ּפתגמא ּדין  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

נפׁשתכֹון  מנין  לג ּולּגּולּתא . ּתּסבּון :.עּומרא לדבמ ׁשּכני ּה ו ּיעׂשּו־יזּגבר ְְִַַָָָ	ְְְְֲִִֵַַַַ
יׂשּבכן וּיל ני ה ּמרראל ועבדּועיט:ה ּממ וּבהקטּו �ְֵֵ�ְִָ�ְְִֵַ	ְַַ�ְְֲִֶַַַַ

ּולקטּו י ׂשראל . ּבני  ּודאזער :.כן בעמריחּדאסּגי לאוו ּימּדּו ְִֵֵֵַָ	ְִַַַַָ�ָֹ	ְֶֹ�ֹ
ה ּמרהע  החה ּממ וּבה ּדיף  לא  איׁשעיט סיר  ְִֶ�ְַַ	ְְֶַַ�ִ�ְֶֹ�ִִ�
לק פי־אכ ל  לא טּו:לֹו ּודאזער  ּדאס ּגי . אֹותר  ולא ּבעּומרא. וכל ּו ְְִָ�ְְְְִַַַַָָָָָָ

לקטּו:.חסר  מיכלי ּה לפ ֹום איׁשאמ וּייטּגבר  אלהם מׁשה ר ֲַ	ְְְְֵֵַַַ�ֶֹֹ�ֲֵֶ�ֶ�ִ
עד־ּבקר : מ ּמּנּו אנ ׁשאל־יֹותר  להֹון . מׁשה י ׁשאר .ואמר  לא ֵַ�ִ�ְֱֲֶֶֶַַַָֹֹ	ַַָ

N קוראים Nתיקון
ofk vuvh i,b rat ojkv tuv ovkt van
ubnn uyek vuvh vum rat rcsv vz vkftk
ofh,apb rpxn ,kdkdk rng ukft hMk aht
ktrah hbc if uaghu uje, ukvtc ratk aht
tku rngc usnhu yhgnnvu vcrnv uyekhu
aht rhxjv tk yhgnnvu vcrnv ;hsgv
kt aht ovkt van rnthu uyek ukft hMk
van kt ugna tku rec sg ubnn r,uh

N רש"יN
מּדה:עמר.(טז) מסּפר ׁשם ְִִֵֶַָֹ

ׁשּיׁשנפ ׁשתיכם. נפׁשֹות מנין ּכפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
לכל  עמר ּתקחּו ּבאהלֹו ְְְְֳִִֶָָֹלאיׁש

וה ּממעיט.(יז)ּגלּגלת: הּמר ּבה ְְְְִֶֶַַַַֹֻ
ׁשּלקטּו ויׁש הרּבה ׁשּלקטּו ְְְְֵֵֵֶֶַָָיׁש
ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְֵֶַָָָמעט
ׁשּלקטּו, מה איׁש איׁש ְִִֶֶַָָּבעֹומר,
לא  ללקֹוט ׁשהּמרּבה ְְְִֶֶַַָֹּומצאּו
אׁשר  לּגלּגלת עמר על ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֻהעּדיף

והּממ  ּבֹו:ּבאהלֹו, ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו לּגלּגלת, מעֹומר חסר מצא לא ללקֹוט עיט  ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
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צפרא : עד ו ּיֹותר ּווכמּניּה אל־מׁשה  לא ־ ׁשמעּו ְְִֵַַָָֹ�ֶֹ�ֶַ�ִ
וּיב  ּתֹולעים ו ּירם עד־ּבקר  מּמּנּו א ׁשאנׁשים ֲִָ�ִ�ֶ�ַ	ֶַָֹ�ָֻ�ְִִַ�ַ

מׁשה :וּיק  עלהם ּגּוברין צף  ואׁשארּו מׁשה. מן קּביל ּו ולא ְִַ�ֲֵֹ�ְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ּוסרי  רחׁשא ּורחׁש צפרא. עד מׁשה:.מּניּה עליהֹון קטּווּיל כאּורגז  ִִִֵַַַָָ	ְְֲִֵֶַַֹ�
אי ׁש ּבּבקר ּבּבקר אכ ּכאת ֹו ה ּׁשמׁשולֹופי  חם ֹ�ַ�ֶַֹ	ֶֹ�ְִִ�ְָ�ְַ�ַ�ֶֶ

מיכליּהנמס :ו ּכפֹום ּגבר ּבצפר . ּבצפר יתי ּה ּדמׁשּתאר .ּולקט ּו ּומא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ	ְְִַָ

ּפׁשר : ׁשמׁשא עלֹוהי חמא ּכד חקלא  א ּפי על ּבּיֹום |הי וי כבמּניּה ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ�ַ�
מׁש לחם לקטּו לאחד ׁשנהה ּׁשּׁשי  העמר ני  ִַ�ְִָ��ֶֶ�ְִ	ְֵֶ�ָ�ֶֶָֹ�ָ

וּיּגידּו העדה ּכל־נׂשיאי  ּבי ֹומא מׁשה :ל ו ּיבאּו והוה  ַָ�ֹ�ְִֵָ�ֵָ	ַַָ�ְְֲִֶַָָֹ

רברבי  ּכל ואתֹו לחד. עּומרין ּתרין ּתרין. חד על לחמא לקט ּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָׁשתיתאה.

למ ׁשה:.ּכנׁשּתא  ּדּבראמ וּיכגוחּויאּו א ׁשר הּוא  אלהם  ר  ְִָ	ְְִֶַַֹ�ֲֵֶֹ�ֶ�ֲֶ�ִֶ�
N קוראים Nתיקון

ohgku, orhu rec sg ubnn ohabt ur,uhu
recc u,t uyekhu van ovkg ;mehu atchu
hvhu xnbu anav oju ukft hMf aht recc
rngv hba vban ojk uyek haav ouhc
vank ushdhu vsgv hthab kf utchu sjtk
iu,ca vuvh rcs rat tuv ovkt rnthu

N רש"יN
אנׁשים.(כ) ואבירם:וּיֹותר ּו ּדתן ֲֲִִִַַָָָָ

ּתֹולעים. רּמה:ו ּירם  לׁשֹון ְִִַָָָֻ
הפּו,ויבאׁש. מקרא זה הרי ְְֲִִֵֶַַָָ

התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ְְְְִִִִִֶַַָׁשּתחּלה
ׁשּנאמר כד)ּכענין ולא (פסוק ְְְֱִֶֶַָֹ

וכן  ּבֹו, היתה לא ורּמה ְְְְִִִֵָָָֹהבאיׁש
הּמתליעים: ּכל וחם (כא)ּדר ְְִִֶֶַַַָ

ונמס  העֹולם ה ּׁשמׁש ואּמֹות ּוצבאים, אּילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ונעׂשה נּמֹוח ּבּׂשדה הּנׁשאר . ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
לׁשֹון  ּפׁשר, ׁשּל־נמס ותרּגּומֹו ׁשּל־יׂשראל. ׁשבחן מה ויֹודעין מן, טעם ּבהם וטֹועמין מהם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָצדין

ּומפׁשיר מתחּמם הּׁשמׁש ידי על ּבסנהּדריןדישטיפרי"ר ּפּוׁשרין, ארּבע [סז]וּדגמתֹו ּבסֹוף ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מ ׁשנה.(כב)מיתֹות: לחם  העמר לקטּו ׁשני ּכפלים, מצאּו ּבאהליהם לקיטתם את ּכׁשּמדדּו ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

וטעמֹו: ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּנה. מׁשנה לחם אּגדה ּומדרׁש למ ׁשה.לאחד. וּיּגידּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנצטּוה  ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ׁשעדין ללמֹוד יׁש ּומּכאן מּימים, הּיֹום מה ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשאלּוהּו

להם ה)לֹומר להם(פסוק אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגו', והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיום כג)והיה הּוא (פסוק ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
לֹו ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה', ּדּבר כח)אׁשר מאנּתם,(פסוק אנה עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּכלל: מן הֹוציאֹו ְְִִַָֹולא



בשלח טז שמות  קמז 147

א ׁשר־י  את  מחר ליהוה  ׁשּבת ־ קדׁש ׁשּבת ֹון ַ�ַָָ	ְֹהוה ַ�ֶַֹֹ�ָָ�ֵָ�ֲֶ
אפּואפ ּת א ׁשר־וּו ּבּׁשלּוּׁשב ּתאת ּכל־ולּו את  ֹ�ֵ�ְֵ�ְְֲֶַ�ַ	ְֵֵ�ָ

למׁש לכם  הּניח ּו עד־ה ּבקר:העדף  ואמר מרת  ָ�ֹ	ִֵַ�ֶָ�ְְִ�ֲֶֶֶַַַַֹ

ּדאּתּון  ית מחר. יי  קדם קּודׁשא. ׁשּבתא ׁשּבא יי . ּדמ ּליל  הּוא ְְְְְְֳֵַַַַַָָָָָָָָלהֹון.

מֹותרא. ּכל וית ּבּׁשילּו. לב ּׁשלא עתידין  ּדאּתּון  וית  איפֹו. למיפא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָעתידין 

לכֹון  צפרא:.אצנעּו עד עד ־ הּבקרכדלמּטרא את ֹו וּיּניח ּו ְַַ	ְְִַַַַַָָ�ֹ�ַַ	ֶֹ
מׁש צ ּוה הב וה ּכא ׁשר לא־ היתהואיׁשלא  ר ּמה  ֲַ�ִֶָ�ֹ�ְֶ�ְִֹ	ְִִ�ָָֹ�ְָ

סרי ּבֹו: ולא  מׁשה. ּדפּקיד ּכמא צפרא. עד  יתיּה לא .ואצנעּו ורחׁשא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹ	ְִָָ

ּבי ּה: אכ אמ וּיכההות מׁשה  ּכי־ׁשּבתר  ה ּיֹום  להּו ֲֵַָ�ֶֶֹֹ�ְִֻ�ַ	ִַָ�
תמ  לא  הּיֹום ליהוה  ּבּׂשדה :ה ּיֹום  מׁשה צאהּו ואמר ַ�ַֹ�ַָ��ְִָֹ�ֲֶֶַַַָֹֻ

דין  י ֹומא יי . קדם דין  י ֹומא ׁשּבתא ארי  דין. יֹומא תׁשּכחּוּניּה.אכל ּוהי לא ְְֲֳִִֵֵֵֵַָָָָָָ	ְֵַָ

ּתל כוּבחקלא: ימים הׁשׁשת  ּובּיֹום ביעי ּׁשקטה ּו ְֵַָ�ֶָ�ְְִִ�ַֻ�ְִִַ�
N קוראים Nתיקון

upt upt, rat ,t rjn vuvhk ase ,ca
ujhbv ;sgv kf ,tu ukac ukac, rat ,tu
sg u,t ujhbhu recv sg ,rnank ofk
vnru ahtcv tku van vum ratf recv
hf ouhv uvkft van rnthu uc v,hv tk
vsac uvtmn, tk ouhv vuvhk ouhv ,ca
tk ,ca hghcav ouhcu uvyek, ohnh ,aa

N רש"יN
אפ ּו.(כג) ּתאפּו א ׁשר מה את ֲֵֵֶַֹ

אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ֱֱִֶֶֶַַַׁשאּתם
ּומה  ימים, לׁשני הּכל ְִִֵַַַָֹהּיֹום,
מּמּנּו לבּׁשל צריכים ְְִִִֶֶֶֶַַׁשאּתם
אפּיה  לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ְְֲִִַַַַָּבּמים,
ּבּׁשּול  ּולשֹון ּבּלחם, ְִֵֶֶַנֹופל

לגניזה:למׁשמרת.ּבּתבׁשיל: ְְְְִִִִֶֶַַָ
ה ּיֹום (כה) אכלהּו מׁשה  ְִֶֶַַֹֹֻו ּיאמר 

הּיֹום. ׁשּבת  להם ּכי  אמר לאו, אם נצא אם לׁשאֹול ּבאּו וללקֹוט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותם  ראה הּיֹום. ׁשּבת להם אמר לצאת, מהּו ּוׁשאלּוהּו לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאת

ּתלמ  מה תמצאהּו. לא הּיֹום להם אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא הּיֹום,ּדֹואגים לֹומר ֹוד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתמצאהּו: מחר אבל תמצאהּו לא ׁשּבת.(כו)הּיֹום ה ּׁשביעי ּבֹו,ּוב ּיֹום  יהיה לא הּמן הּוא, ׁשּבת ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ

הדקדוק: אפו.(כג)חלק תאפו בציר"יאשר והאל"ף צווי :(מהרי"ב)לשון
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יה לא  ׁשביעאה יה־ ּבֹו:ׁשּבת ּובי ֹומא ּתלקטּוּני ּה. יֹומין .ׁשּתא ַ�ָ�ְְְִִִִִֵֶָָָָֹ	

ביּה: יהי לא הוי כזׁשּבתא  ּבּיֹום מן ־העם ּׁשהי  יצאּו ביעי ְְְִֵֵַַָָ�ַ�ְִַ	ְִָ�ִָ�ָ
מצא ּו:וקט לל  עּמא לא  מן  נפקּו ׁשביעאה. ּבי ֹומא והוה ְִ�ְֹ�ְְְֲִִַַַָָָָָָָֹ

אׁשּכחּו:.למלקט  עד־אמ וּיכחסולא אל־מׁשה  יהוה  ר ְִַ	ְַַַָ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֶַ
מאנ לׁשאנה מצ ּתם למׁשה.ת ֹורתי :וותי מר  יי  ואמר �ָָ�ְֵַ	ְִֶ�ְִֹֹ�ְְְֲֶַַַָָֹֹ

מסרבין  אּתּון אּמּתי  וא ֹוריתי :.עד ּפּקֹודי  ּכי־יהוהכטלמּטר רא ּו ְְִִִַַַָ	ְְְִִַַָָָ�ְִָֹ�
ּבּיֹום  לכם נתן  הּוא  על־ּכן ה ּׁשּבת  לכם �ַַָ�ֶָ�ַָנתןַ�ֵ�ֵֹ�ֶָ�ַ�

י ֹומים  לחם ּתח|בּוׁשה ּׁשּׁשי  אל ־ יצאאי ׁש ּתיו ִַ�ִֶ�ֶ�ְִָ�ִ�ְַ�ֵַָ�ֵ
מ  הּמאיׁש ּבּיֹום ׁשּבתא.ביעי :ּׁשקמֹו לכֹון יהב  יי ארי חז ֹו. ִ�ְִֹ�ַ�ְְְְְֲֲִִֵַַַָָ

אנ ׁש ּתיבּו י ֹומין . ּתרין לחים  ׁשתיתאה ּביֹומא לכ ֹון . יהיב ה ּוא ּכן . ְְְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָָָעל

אנ ׁש י ּפֹוק  לא ׁשביעאה:.ּתחֹותֹוהי. ּבי ֹומא ת ּוּבוּיׁשלמאתרי ּה ְֱִִָָ	ְְְְִִֵֵַַָָָ�
ה ּבּיֹום  ּביֹומאבעי:ּׁשהעם עּמא ׁשביעאה:ּוׁשבתּו ָ�ַָ�ְְְִִִַַַָָָָ

N קוראים Nתיקון
yekk ogv in utmh hghcav ouhc hvhu uc vhvh

utmn tkukt vuvh rnthu
h,ru,u h,umn rnak o,btn vbt sg van
i,b tuv if kg ,cav ofk i,b vuvh hf utr
uh,j, aht uca ohnuh ojk haav ouhc ofk
u,cahu hghcav ouhc unenn aht tmh kt
,t ktrah ,hc utrehu hgcav ouhc ogv

N רש"יN
יֹום  לרּבֹות אלא הּכתּוב ּבא ְְֵַַָָָֹולא

טֹובים: וימים עד (כח)הּכּפּורים ְִִִִַַָ
מאנּתם. הּוא,אנה הדיֹוט מׁשל ְְִֵֶַָָָָ

ידי  על ּכרּבא, לקי הוצא ְְְְֵֵֵַַַַַָָּבהּדי
הּכׁשרין: מתּגּנין ְְְִִִִֵַַָָהרׁשעים

ּבכבֹודֹוראּו.(כט) ה' ּכי ּבעיניכם ְְְִִֵֵֶ
ׁשהרי  הּׁשּבת, על אתכם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָמזהיר
לתת  ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה ְֲֵֵֶֶַַָָָָנס

יֹומים: לחם ּתח ּתיו.לכם איׁש לּתחּום:ׁשב ּו חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע חכמים סמכּו אל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּמקמֹו. איׁש מּדברי יצא אלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפֹורׁש, ולא ׁשּבת, ׁשּל־תחּום אּמה אלּפים אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

הדקדוק: וכו'.(ל)חלק העם ונחו,וישבתו תרגם ולא כן תרגם עמא. ושבתו כת"י בתרגום הגירסא

יצדך  לא רב ובערב כאז"ל רב ערב אלא אינו שבמקרא העם כל כי ידוע כי להיות

נפשיית  למנוחה ית' הנחילו לא כי לארץ יהיה שבתון שנת וכענין ממלאכה בטלה לשון רק מנוחה לשון
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בית ־יׂשוּיק לא מןרא ּו את ־ׁשמֹו זרע ּכהּוא וראל  ְְִַ�ְִֵֵָ�ְֶ��ְָ�ְֶ�ַ
לבן ּבד ּכמֹוטע וּגד ית בׁש:צּפיחת  יׂשראל. בית ּוקרֹו ַ�ָ	ְְַָ�ְִִַ�ְִִֵֵָָָ

חיור  ּגּדא זרע ּכבר והּוא. מּנא . ּבדבׁש:.ׁשמי ּה ּכאסקריטון וטעמי ּה ְְְְִִֵַַַָָָ	ְְְִִִֵַָָָ

צ ּוה אמ וּילב א ׁשר  הּדבר זה  מׁשה  מלאר יהוה  ַ�ֶֹֹ�ֶֶ�ַָָ�ֲֶ�ִָ�ְֹ	ְָ�ֹ
מּמּנּו א ּויר|מעןל דרתיכם ל מרתמׁשל העמר  ָ�ֶֹ�ִ	ְְִֶ�ְֵֶֶֹֹ�ְֶַ�ְִַ�

האכל  א ׁשר אתאת־ הּלחם ּבּמד ּתי ּברכם ֶַ�ֲֶֶ�ֱֶֶַ�ְְִֶֶ�ְִַ	ָ
אתּב מצ ה ֹוציאי מארץ  ּדין רים:כם מׁשה. ואמר ְִִ�ְֶ�ֵֶֶ�ְֲִִֵֶֶַַָֹ

ית  ּדיחזֹון  ּבדיל  לדריכֹון. למּטרא מּניּה. עּומרא מלי יי . ּדפּקיד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּפתגמא 

N קוראים Nתיקון
,jhpmf ungyu ick sd grzf tuvu in una
vuvh vum rat rcsv vz van rnthu acsc
ignk ofh,rsk ,rnank ubnn rngv tkn
rcsnc of,t h,kftv rat ojkv ,t utrh
van rnthu ohrmn .rtn of,t hthmuvc

N רש"יN
על  ׁשּל־ּמקרא ועיקרֹו ְְְִִִֶַַָָסֹופרים,

נאמר: הּמן וה ּוא (לא)לֹוקטי ְְֱֵֶַָָ
לבן. ּגד ׁשּׁשמֹוּכזרע עׂשב ְְֵֶֶֶַַָָ

ׁשּלֹואליינדר"א  וזרע ְְֶֶַַ[ּכּוסּבר]
לבן, היה והּמן לבן, ואינּו ְְֵַָָָָָָָָעגּול
לענין  אלא ּגד לזרע נמׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָואינּו
לבן: והּוא היה, ּגד ּכזרע ּבלׁשֹון ּכצ ּפיחת.העּגּול אסקריטון לֹו וקֹורין ּבדבׁש, אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּל־אנקלֹוס: ּתרּגּום והּוא ירמיהּולדרתיכם.לגניזה:למׁשמרת.(לב)מׁשנה ּכׁשהיה ירמיהּו ּבימי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

מהיכן  ּבּתֹורה, ונעסֹוק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים והם ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם אין לּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמֹוכיחם,
להם ואמר הּמן צנצנת להם הֹוציא לא)נתּפרנס, ב לא (ירמיה ׁשמעּו ה', ּדבר ראּו אּתם הּדֹור ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ליראיו: מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה  אבֹותיכם, נתּפרנסּו ּבזה ראּו, אלא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנאמר

הדקדוק: פרק חלק הקדוש רבינו פרקי בפירוש ע"ה קדמונינו לראשנים ומצאתי ישראל. לעמו רק

פיה  אד חול למנוחת מבאינה שבת מנוחת אן ואעלם ערבי, בלשון וז"ל השלשה

אלמדרכין ענד אלא אלדה דאלך עצם יצהר ולא וברכה ודע לקולהם קדושה [תרגום,

אלא תענוג אותו גודל יתגלה ולא  וברכה . קדושה  בה שיש משום  חול ממנוחת נבדלת שבת שמנוחת 

כאמרם] המשכילים שכתבנו אצל למה מכון עכ"ל שמיך. אוהבי ישראל כל בם וינוחו

שבת  מתרגם המקראות דכל נשיבנו רב, הערב על מיירי דלא החולק יחלוק ואם ודוק.

אלהיך  לה' שבת השם שם לו סמוך כי להקפיד אין שם הכי ואפילו המקרא כלשון

אם  כי ונח תרגום אין כי מבואר הנה ונח שבת תרגם וינפש שבת ובפסוק לה'. שבת

בספר  ועיין ובתרגום. בלה"ק שוה שבת תיבת שיהיה איך שבמקרא. וינפש תיבת על

ודוק: שכתבנו מה לכל יספיק ודבריו בראשית פרשת עקידה
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ּבמד ּברא  יתכֹון  ּדאֹוכילית ּדמצרים:.לחמא. מארעא יתכֹון ּבאּפקּותי ְְְְִֵַַָָָ	ְְְִִֵַַָָָָ�ִ

צנאמ וּילג קח  אל־אהרן  מׁשה אחתר תן־וצנת  ַ�ֶֹֹ�ֲֶֶַ�ֹ�ְִֶַ�ֶַ	ְֶַ
מןמ ׁשּמה  לפ ולא־ העמר  את ֹו יהוהה ּנח  ני ָ�ְָָֹ�ֶֹ�ְַַָ�ֹ�ְִֵ�ְֹ	ָ

חדא.דרתיכם:ל מרתמׁשל  צלֹוחית סב לאהרן . מׁשה ואמר  ְְִ�ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

יי  קדם יתיּה ואצנע מ ּנא. עּומרא מלי  ּתּמן  לדריכ ֹון :.והב למּטרא ְְְְֳֵֵַַַַַָָָָָָ	ְְְֵַָָ

אהרןלד ו ּיּניחה ּו אל ־ מׁשה יהוה  צּוה  ַּכאׁשר ֲֶ�ִָ�ְֹ�ֶָֹ�ִֵֶַַ�ֲַ�ֹ
העדתלפ  ואצנעיּהמרת:מׁשל ני למׁשה. יי  ּדפּקיד ּכמא  ְִֵ�ֵָ�ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

למּטרא:.אהרן  סהדּותא יׂשּוב להקדם את ־ני אכלּו ראל ֲַֹ	ְְְֲֳֵַָָָָ�ְִָ�ְֵָ�ֶ
אר נ ֹוׁשבתה ּמן  אל ־ ארץ  עד־ּבאם ׁשנה  ּבעים ַָ�ְִַָ�ָ	ַָֹ�ֶֶָ�ֶ�ֶָ

ארץ אל־קצה  עד ־ ּבאם אכל ּו ּובני נען:ּכאת ־ה ּמן ֶַָ�ְָ	ַֹ�ְֶָ�ֵֶ�ְֵֶַָ

מּנא  ית יתיבּתא. לארע ּדעל ּו עד ׁשנין . ארּבעין  מּנא ית אכלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָיׂשראל.

N קוראים Nתיקון
tkn vna i,u ,jt ,bmbm je irvt kt
,rnank vuvh hbpk u,t jbvu in rngv
uvjhbhu van kt vuvh vum ratf ofh,rsk
ktrah hbcu ,rnank ,sgv hbpk irvt
kt otc sg vba ohgcrt inv ,t ukft
kt otc sg ukft inv ,t ,caub .rt
vphtv ,hrag rngvu igbf .rt vme

tuv

N רש"יN
ׁשּל־חרס,צנצנת.(לג) צלֹוחית ְְְִִֶֶֶֶֶ

ה '.ּכתרּגּומֹו: לפני אתֹו והּנח  ְְְְִֵַַַֹ
זה  מקרא נאמר ולא הארֹון, ְְְֱִִֵֶֶָָָָֹלפני
אלא  מֹועד, אהל ׁשּנבנה ְִֵֵֶֶַָָֹעד
הּמן: ּבפרׁשת ּכאן ְְִֶַַָָָָָׁשּנכּתב

ׁשנה .(לה) חסר ארּבעים  והלא ְֲִֵַַָָָָֹ
עׂשר  ּבחמּׁשה ׁשהרי יֹום, ְֲֲִִֵֶַָָָֹׁשלׁשים
ּתחּלה, הּמן להם ירד ְֲִֶַַַָָָָָּבאיר
ּפסק, ּבניסן עׂשר ְֲִִַַָָָָָּובחמּׁשה

יב)ׁשּנאמר ה טעמּו(יהושע מּמצרים יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אלא מּמחרת, הּמן וּיׁשּבת ְְְֱֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מן: טעם נֹוׁשבת.ּבהם ארץ וטֹובה,אל מיּׁשבת הּירּדן ׁשּבעבר ׁשאֹותּה הּירּדן את ׁשעברּו לאחר ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

כה)ׁשּנאמר ג נֹוׁשבת (דברים ׁשּל ותרּגּום הּירּדן, ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ּנא אעּברה ְְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיּׁשבת: לֹומר רצה ּכנען.יתבּתא, ארץ קצה והּוא אל הּירּדן, את ׁשעברּו קֹודם הּגבּול, ּבתחּלת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּפסק  ּבאּדר ּבׁשבעה מׁשה ּכׁשּמת מֹואב ּבערבֹות אלא זה, את זה מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹערבֹות
ׁשּנאמר  ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו מּלירד, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּמן
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ּדאתֹו עד ּדכנען :.אכלּו. ארעא עׂשריתולולסיפי העמר ֲֲַַַ	ִִֵַָָָ�ְַָ�ֲִִֶֹ�
הּוא: הּוא:.ועּומרא האיפה  סאין  ּבתלת עׁשרא  מן  פ חד ֵָ�ְָָ	ְִִִֶַָָ

P בספרי שביעי
ּכל־עדת וּיסאיז(שביעי)Pתימן  ני ־ּבע ּו �ְֲִַָ�ְֵַ

מּמד יׂש יהוהסמ ל ּבר ־סיןראל על ־ ּפי עיהם  ְִֵָ�ְִִִַ�ְְֵַ�ִֶַ�ְֹ�ָ
ּבר לׁשופידים וּיחנ ּו מים העם:אין ּכל ּתת  ּונטלּו. ֲַַ�ְִִ	ְִֵ��ְִִַ�ַָָָֹ

ּוׁשרֹו ּדיי . מימרא על למּטלניהֹון ּדסין. מּמדּברא יׂשראל ּדבני  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכנׁשּתא

ע ּמא:.ּברפידים  למׁשּתי מּיא עם־מׁשהבולית העם  ו ּירב ִִִ	ְְִֵֵַַַָָָ�ֶָָ�ִֹ	ֶ
מים ּתר ּואמ וּי וּינ ׁשונּו־ לנ ּו מׁשהאמ ּתה  להם ר  ַ�ְֹ	ְָ��ְְִִַ�ֶַ�ֶֶָֹ�ֹ	ֶ

מה ־ּתמה ־ ע ּמדי  את ־יהוה :ּתריב ּון עּמא נּסּון ּונצא ְִַ�ִָ	ְִַַ�ְֶַָָָֹ

אּתּון  נצן מא מׁשה. להֹון ואמר  ונׁשּתי . מ ּיא לנא הבּו ואמר ּו. מׁשה. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעם

יי:.עּמי  קדם אּתּון  מנּסן  ל ּמים וּיצ גמא העם ׁשם מא ִִ	ְְְֳִַַַַָָָ�ָָ�ָָ�ַ	ִַ
וּי על־מׁשה העם העליתנּואמ ו ּילן ּזה  לּמה ר  ַָ�ֶָ�ַָֹ�ֶַ�ֶָֹ�ֶָ�ֱִֶָ�

אתי מּמצ  להמית  ני את ־מק ואת ־ּבני ורים ְִִ	ְִִַָ�ִֹ�ְֶַָ�ְְִֶ�ַ
למא ּבּצמא: ואמר . מׁשה. על עּמא ואתרעם למּיא. עּמא  תּמן  ּוצהי ְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

æ²
æ

N קוראים Nתיקון
ihx rcsnn ktrah hbc ,sg kf ugxhu
ihtu ohshprc ubjhu vuvh hp kg ovhgxnk
van og ogv crhu ogv ,,ak ohn
ovk rnthu v,abu ohn ubk ub, urnthu
vuvh ,t iuxb, vn hsng iuchr, vn van
van kg ogv ikhu ohnk ogv oa tnmhu
,hnvk ohrmnn ub,hkgv vz vnk rnthu

n egmhu tnmc hben ,tu hbc ,tu h,tva

N רש"יN
יא) ה הארץ (יהושע מעבּור ְֲֵֶַָָֹוּיאכלּו

הּפסח: עׂשרית (לו)מּמחרת ֲֳִִִֶַַַָ
סאין,האיפה. ׁשלׁש האיפה ְִֵֵָָָָָֹ

ארּבעה  והּקב קּבין, ׁשּׁשה ְְְְִִַַַַָָָָָוהּסאה
נמצא, ּביצים. ׁשׁש והּלֹוג ְְִִִֵֵַָלֹוגין,
וׁשלׁש ארּבעים האיפה ְְֲִִִֵַָָָָֹעׂשירית
ׁשעּור  והּוא ּביצה וחמׁש ְְִֵֵֵֶָֹּביצים

ולּמנחֹות: מה (ב)יז לחּלה ְְַַַַָָ
מים ּתנ ּסּון. לתת היּוכל לֹומר ְֲִֵַַַַָ

צּיה: ְִֶֶָּבארץ
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יתי  לק ּטלא מּמצרים . אּסיקּתנא ּבצהּותא:.דנן ּבעירי וית  ּבני וית ְִִֵַַַָָ�ְִִַָָָ	ְְְְְִַַָָָָ

ל וּיצ ד אל ־ יהוה  מׁשה  לעם אמ עק אעׂשה מה ר  ְִַַ�ֶֹ�ְֶָֹ�ֵ	ָֹ�ֱֶ�ֶָָ�
ּוס מעט עֹוד למימר.ני :קל ה ּזה  יי  קדם  מׁשה וצּלי  ַ�ֶ�ְ�ְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹֻ

הדין  לעּמא אעביד ורגמּוני :.מא  ּפֹון  זעיר יהוהאמ וּיהעֹוד  ר  ְֲֵֵַַָָָ	ְְִֵַַ�ְֶֹֹ�ָ
לפ  עבר  העם אל־מׁשה  אוני מּזק ּתקח   ני ֶֹ�ֲֶֹ�ְִֵ�ָ	ְַָ�ְִ�ְִִֵ�

ּומ יׂש את ־הי ּטראל ּבֹו ה ּכית  א ׁשר קח אר  ְִָ�ְֵַ�ֲ�ִִֶ�ָ�ְֶַ	ַֹ�
עּמךּת:הלכ וידּב ּודבר ע ּמא. קדם עבר למׁשה. יי  ואמר ְְָ�ְְְְֲֲֳִֶַַַַַָָָָָָָֹ

נהרא  ית  בי ּה ּדמחיתא וחּוטרך . י ׂשראל . ותיזיל:.מ ּסבי  ּבידך  סב ְִִִֵֵֵֵַָָָָָָ	ְִֵֵַָ

עמד הנו ּׁשם ל ני  ה ּכיתוחרב ּבעל ־ הּצּור|פני ְִִ�ֵֹ�ְָ�ֶָ�ַַ�ְֵֹ�ְִִ�ָ
מים ובּצּור מּמּנּו וּיעׂשויצא ּו העם ׁשתה  ַ�ְְָ�ִֶ��ְִַָָ�ָ�ַַָ�ַ

מׁשה זק ל ּכן  יׂשעיני  קדמךל:ראני  קאים האנא  ֵ�ֹ	ְֵֶ�ְִֵֵ�ְֲֳִֵֵָָָָָָ

ע ּמא. וי ׁשּתי מ ּיא מּני ּה. וי ּפקּון ּבטּנרא . ותמחי ּבח ֹורב. טּנרא על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתּמן

מׁשה  ּכן  י ׂשראל :.ועבד  סבי  ה ּמק ֹום וּיק זלעיני ׁשם  רא  ֲֵֶַַֹ	ְְִִֵֵֵֵַָָָ�ֵ�ַָ	
N קוראים Nתיקון

sug vzv ogk vagt vn rntk vuvh kt
rcg van kt vuvh rnthu hbkexu ygn
lynu ktrah hbezn l,t jeu ogv hbpk
,fkvu lshc je rthv ,t uc ,hfv rat
,hfvu crjc rumv kg oa lhbpk sng hbbv
if aghu ogv v,au ohn ubnn utmhu rumc
ouenv oa trehu ktrah hbez hbhgk van

N רש"יN
מעט.(ד) עֹוד עֹוד אמּתין אם ְְִִַַ

ּוסקלני: לפני (ה)מעט עבר  ְְְֲִִֵַָֹֻ
לּמה העם. ,יסקלּו אם ּוראה ְְְִִֵָָָָ

ּבני: על לעז א ּתהֹוצאת וקח ְְִֵַַַַַָָ
י ׂשראל. ׁשּיראּומּזקני  לעדּות ְְְְִִִִֵֵֵֶָ

הּצּור, מן יֹוצאים הּמים יד ְְִִִֶַַַַָׁשעל
מימי  ׁשם היּו מעינֹות יאמרּו ְְְִֵַָָָֹֹולא

את קדם: ּבֹו הּכית אׁשר  ּומ ּט ְֲִִֶֶֶֶַָ
ׁשאינּוהיאר. הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אלא היאֹור, את ּבֹו הּכית אׁשר לֹומר ּתלמֹוד מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּכית  אׁשר נאמר לכן הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה לקה ּבֹו לּפרענּות, אלא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמּוכן
מּוכן: הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו היאר, את בּצּור.(ו)ּבֹו אלא והּכית נאמר לא הּצּור על ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

מּפניו: נבקע והּצּור סנּפריּנּון ּוׁשמֹו חזק ּדבר ׁשּל־מין היה ׁשהּמּטה מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָבּצּור,
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ּומ  על ־ ריב מ ּסה  יׂשּב|ריבה  נּסתם וראל ני על  ַ�ְִָ�ִַָ�ְֵ�ְִָ�ְֵ�ַַָֹ�
ל  יהוהאמ את ־יהוה  הי ׁש אם־אין:קרּבר  ּבנ ּו ְֶָֹ�ֵ	ֲֵֹ�ְָֹ�ְְִ�ִִֵָ

ּדנ ּסיאּו ועל י ׂשראל. ּבני ּדנצֹו על ּומצּותא. נ ּסיתא ּדאתרא. ׁשמי ּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּוקרא

ּדיי  ׁשכינתא האית למימר . יי לא:.קדם אם  ו ּיבאחפ ּביננא ְְְְֳִִֵַַַָָָָ	ִֵַַָָָ�ֹ
עם־יׂש ו ּיּלחם  ּברעמלק  עמלק פידם:ראל  .ואתא ֲָ�ִֵַָ�ְִִֶָ�ְֲֲִִִֵֵַָָ	

ּברפידים: י ׂשראל  עם קרבא אל־ראמ וּיטואגיח מׁשה  ְֲִִִִִִֵַַַָָָ�ֶֶֹֹ�ֶ
אנׁשיםּביה ֹוׁשע ּבעמלק וחר ־לנּו ה ּלחם  צא  ְַֻ�ְַָ�ֲָ	ְִ�ִֵֵָ�ֲַָ�ֵ

על־ר נּצב  אנכי  ּומּטההּגב א ׁשמחר  עה  ָ�ִָָֹ�ִָ�ַ�ְִַֹ	ֵַָ�
אגיח ידי :ּבהאלהים ּופֹוק ּגּוברין . לנא ּבחר ליה ֹוׁשע מׁשה ואמר ֱָֹ�ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹֻ

N קוראים Nתיקון
o,xb kgu ktrah hbc chr kg vchrnu vxn
ot ubcrec vuvh ahv rntk vuvh ,t

iht
oshprc ktrah og ojkhu ekng tchu
tmu ohabt ubk rjc gauvh kt van rnthu
vgcdv atr kg cmb hfbt rjn ekngc ojkv
ratf gauvh aghu hshc ohvktv vynu

N רש"יN
עמלק (ח) ּפרׁשה .וגו'וּיבא סמ ֲֵַַָָָָָָֹ

אני  ּתמיד לֹומר זה, למקרא ְְֲִִִֶַָָזֹו
ּומזּמן  ואּתם ּביניכם צרּכיכם, לכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

ז)אֹומרים ּבקרּבנּו(פסוק ה' היׁש ְְְֲִִֵֵ
ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם אין, ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאם
ותדעּון  אלי צֹועקים ואּתם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַאתכם
ׁשהרּכיב  לאדם מׁשל אני. ְְֲִִִֵֶָָָָָהיכן
היה  ,לּדר ויצא ּכתפֹו על ְְְֵֶֶַַָָָָּבנֹו

ׁשליׁשית, וכן ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה חפץ טֹול אּבא ואֹומר, חפץ רֹואה הּבן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאֹותֹו
הׁשליכֹו אני, היכן יֹודע אינ אביו לֹו אמר אּבא. את ראית הּבן, אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּפגעּו

ּונׁשכֹו: הּכלב ּובא לנּו.(ט)מעליו חּביב ּבחר  ּתלמיד ּכבֹוד יהי אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ול לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מנין , ,רּב ּכמֹורא חבר ּוכבֹוד ּכׁשּל יא)עלי יב אדני (במדבר ּבי מׁשה אל אהרן וּיאמר ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּנאמר  מנין, ׁשמים ּכמֹורא רּב ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה מאחיו ּגדֹול אהרן ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹוהלא
כח) יא ּבהּקדֹוׁש(שם מרדּו ּכאּלּו ,ּב הּמֹורדים ּכּליה, הם חּייבין העֹולם, מן ּכּלם ּכלאם, מׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹאדני
הּוא: ה ּלחם.ּברּו ּבֹו:וצא והּלחם הענן מן נּצב:מחר.צא אנכי הּמלחמה לנּוּבח ּבעת ר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

לבּטל אנׁשים. ׁשּיֹודעין אנׁשים לנּו ּבחר אחר ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
היּו: מכּׁשפין עמלק ׁשּבני לפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכׁשפים

הדקדוק: יהושע.(ט)חלק אל משה התיגאן ויאמר בכל מלרע והיא אחת בפשטא יהושע תיבת

ז"ל: רמ"ל שיטת והיא והירושלמיים
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רמתא  רי ׁש על קאים אנא מחר . ּבעמלק. ּדאתעבידּו.קרבא וחּוטרא ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָ	ְְֲִִָ

ּבידי: יי  קדם מן  נ ּסין אמר־יביּה ּכא ׁשר יה ֹוׁשע וּיע ׂש ְֳִִִִִֵַַָָ�ְַ�ֲֶַַֻ�ַָ
מׁשה  אהרןל לֹו ּומׁשה ּבעמלק חּורוהּלחם �ֹ	ְִֶָ�ֲֵַָ�ֵֶֹ�ֲַ�ְֹ	

ר מׁשה.עה :הּגב א ׁשעל ּו ליּה ּדאמר  ּכמא יהֹוׁשע . ועבד ָ��ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

וח ּור  אהרן  ּומׁשה  ּבעמלק. קרבא רמתא:.לאגחא לריׁש סליק ּו ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ	ְְְִֵָָ

ידֹוויא מ ׁשה  ירים ּכא ׁשר  יׂשוהיה  ראל גבר  ְָ�ֲַָ�ִֶָ�ֶֹ�ָ�ְַָ�ְִָ�ֵ
ידֹוו יניח  עמלק:וכאׁשר  מרים גבר  ּכד  והוי . ְֲֶַ�ִָ�ַָ�ְַָ�ְֲִֵֵַָָָ

מנח  וכד  י ׂשראל . ּדבית מתּגּברין  יד ֹוהי  ּדבית .מ ׁשה. מתּגּברין  ידֹוהי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ	ְְְִִִֵַ

מׁשה יבעמלק : וּיק ּכוידי  וּיׂשימּובדים  ח ּו־ אבן  ֲִֵֵָ�ֶֹ�ְֵ	ְִִֶַ�ִֶַָ�
עליה תח וּיׁשב ּתמכּוואהרןוּתיו בידיוחּור ְַ�ֵַָ�ֶָ�ְֲֶַָ�ְֹ�ְָ�ְָ�ָ

וי  אחד ּומּזה  אחד  עד־מּזה אמ ּונה  ידיו הי ִֶ�ֶָ�ִֶ�ֶ	ְִַָ�ָָ�ֱ�ַָ

N קוראים Nתיקון
irvt vanu ekngc ojkvk van uk rnt
ohrh ratf vhvu vgcdv atr ukg ruju
rcdu ush jhbh ratfu ktrah rcdu ush van
unhahu ict ujehu ohscf van hshu ekng
uhshc ufn, ruju irvtu vhkg cahu uh,j,
sg vbunt uhsh hvhu sjt vznu sjt vzn

N רש"יN
וחּור.(י) אהרן מּכאן ּומ ׁשה ְֲִֶַָֹֹ

לעבֹור  ׁשלׁשה ׁשּצריכים ְְְֲִִִֶַַַָֹלּתענית
היּו ׁשּבתענית הּתבה, ְְְִִֵֵֶַַָָלפני

היה חּור.ׁשרּוים: ׁשּל־מרים ּבנּה ְְְְִִֶָָָָ
ּבעלּה: ירים (יא)וכלב ּכאׁשר  ְְֲִֵֶַַָָָ
יד ֹו. ׁשּל־מׁשה מ ׁשה ידיו וכי ְְִֶֶֶָָָֹֹ

וכו' הּמלחמה היּו ְְִַָָָנֹוצחֹות
הּׁשנה ּבראׁש א)ּכדאיּתא :(כט ְְִִַַָָֹ

ּכבדים.(יב) מׁשה  ידיו:וידי נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבּמצוה ׁשּנתעּצל אהרן וּיקחּו.ּבׁשביל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
תח ּתיו.וחּור: וּיׂשימּו אהיה אבן אני אף ּבצער, ׁשרּויין יׂשראל אמר, וכסת. ּכר על לֹו יׁשב ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבצער: אמּונה.עּמהם ידיו ּונכֹונה:ויה ויהי נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה ידיו מׁשה י ְְְְְְֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ה ּׁשמׁש. ּבא נֹוצחים,עד הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאצטרּוגליה הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּׁשעֹות: את וערּבב חּמה מׁשה להם ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹוהעמיד
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הּׁשמׁש: ויתיב ּבא  ּתחֹות ֹוהי  וׁשּויאּו אבנא. ּונסיבּו יקרא. מׁשה וידי  �ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ידֹוהי  והואה חד. ּומּכא חד מּכא ּבידֹוהי . סעידין וחּור ואהרן  ּפריסן .עלּה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַָָָֹ	ְִָ

ׁשמׁשא : ּדעל עד  את ־עמלק י ו ּיחלׁשיגּבצלֹו ה ֹוׁשע ְֲִִַַַָָ�ְֹֻ�ֲֵֶַָ�
יהֹוׁשע פי ־ חרב:ל את ־עּמֹוו וית .ותּבר  עמלק ית ְֶַ�ְְְִֶַַָֻ�ַ	ְֲֵָָָ

ּדחרב: לפתגם אל־מׁשהאמ וּיידמפטירפ ע ּמיּה יהוה  ר  ְְִֵֶַַָָ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֶ
זּכ ּבּספראתתב  ּכי ־אזּבׂשיםוז ּכר ֹון יהֹוׁשע  ני ְ�ֹ�ִָֹ�ַ	ְֵֶ�ְְִֵָ�ְ�ִַֻ

אמ  ה ּׁשמים:מחה  מּתחת  עמלק את ־זכר  חה  ָ�ְֶֶֹ�ֵֶ�ֲֶָ	ִֵ�ִַַַָָ
ממחא  ארי  יהֹוׁשע. קדם ו ׁשו ּבספרא. ּדּוכרנא ּדא ּכתֹוב למׁשה. יי ְְְְְְֲֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻואמר

ּדעמלק  ּדּוכרניּה ית ׁשמּיא:.אמחי  מזטומ ּתחֹות מׁשה  ּבחוּיבן  ֲֵֵֵַַָָָ	ְְִִַַָ�ֶֹ�ְִֶ�ֵַ
יהוהׁשראוּיק  מדּבחא נּסי :|מֹו מׁשה  עלֹוהי .ּובנא  ּופלח ְִַָ�ְ�ְָֹ�ְִִֶַָָֹ	ֲִַ

נ ּסין: ליּה ּדעבד יי  יּהאמ וּיטזקדם על־ּכס ּכי־יד  ר  ְֲֳִִֵַַַָָ�ִֶָֹ�ֵַ�	ָ
N קוראים Nתיקון

,tu ekng ,t gauvh akjhu anav tc
crj hpk ung

iurfz ,tz c,f van kt vuvh rnthu
vjnt vjn hf gauvh hbztc ohau rpxc
van ichu ohnav ,j,n ekng rfz ,t
sh hf rnthu hxb vuvh una trehu jczn
rsn ekngc vuvhk vnjkn vh xf kg

rs

N רש"יN
יה ֹוׁשע.(יג) ראׁשי וּיחל ׁש חת ְֲֵַַַַָָֹֻ

חּלׁשים  אלא הׁשאיר ולא ְְִִִִֵַָָָֹּגּבֹוריו
אנּו מּכאן ּכּלם, הרגם ולא ְֲִֶֶָָָָָָֹֻׁשּבהם
ׁשּל־  הּדּבּור ּפי על ׁשעׂשה ְִִִֵֶֶַַַָָלמדין

ז ּכר ֹון.(יד)ּׁשכינה: זאת  ּכתב  ְְִִָָֹֹ
ליׂשראל  להזּדּוג עמלק ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשּבא

האּמֹות: לכל ּבאזני קדם וׂשים ְְְְִֵֵָָָֹֻ
יׂשראל יה ֹוׁשע. את הּמכניס ְְְִִֵֶַַַָֻ

לׁשּלם  יׂשראל את ׁשּיצּוה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָלארץ,
לארץ: יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את אמחה.לֹו מחה אני ּכי לּכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

למח ֹותֹו: אני חפץ ּכי ּכן, ׁשמֹו.(טו)מזהיר נּסי.ׁשּל־ּמזּבח:וּיקרא  עׂשה ה' ה ּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשעׂשה  הּנס את זֹוכר ׁשּל־ּמזּבח ׁשמֹו הּמזּכיר אלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא ּגדֹול, נס ּכאן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלנּו

ׁשּלנּו: נס הּוא ה' יּה.מׁשה:וּיאמר.(טז)הּמקֹום, ּכס  על  יד  הּוא ּכי ּברּו ׁשּל־הּקדֹוׁש ידֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ואף  ּכּסא, נאמר ולא ּכס, ּומהּו עֹולמית, ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו לּׁשבע ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהּורמה
ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע לחציֹו, נחלק ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשם
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ּדר :מל  מּדר  ּבעמלק  ליהוה ּבׁשבּועה חמה ואמר . ְִָָ�ַֹ�ֲַָָ�ִֵ�ֲִַַָֹֹ

ּדי ּתגח  ּדעתיד  יקרא . ּכּורסי על ּדׁשכינתיּה ּדחילא קדם מן ּדא  ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאמירא

עמלק  ּבדבית יי קדם עלמא:.קרבא  מ ּדרי  פ פ פ לׁשיצי ּותהֹון  ְְֲֳִֵֵָָָָָ	ְְְִֵֵָָָָ

Rסנאה סימן ּפיּסּוקים Rקיו  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N רש"יN

הּׁשם  יהיה ׁשמֹו ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּל־עמלק
ׁשּנאמר  ׁשלם, והּכּסא ז)ׁשלם ט (תהלים ְֱִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב  עמלק זהּו לנצח, חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָהאֹויב
יא)ּבֹו א ּנצח,(עמוס ׁשמרה שם)ועברתֹו (תהלים ְְְֶֶַָָָ

אֹומר  מהּו הּמה, זכרם אבד נתׁשּת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָוערים
ח)אחריו ט הּׁשם (תהלים הרי יׁשב, לעֹולם וה' ְֲֲֵֵֵֵַַַָָ
שם)ׁשלם, הרי (תהלים ּכסאֹו, לּמׁשּפט ּכֹונן ְְֲִִֵֵֵַָָ

ׁשלם: בשלח ּכסאֹו פרשת חסלת ְִֵָ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בשלח  הפטרת
ד' סימן בשופטים

מל־ּכנען נע וּיכ א  יבין את ההּוא ּבּיֹום אלהים ְַַַ�ֱִֹ�ַ�ַ	�ִֵָ�ְֶֶ�ַָ
יׂשלפ  ּבני יי ראל:ני ית ותּבר ההּוא. יבין ּביֹומא ְִ�ְֵֵ�ְְְִֵַַָ�ְַָָָ�ִָ

ּדכנען  י ׂשראל:קדם .מל ּכא ּבני־יׂשבּבני  יד ראל וּתל ִַָָ�ַ	ֳָ�ְִֵֵַָ�ֵֶַ�ְְִֵֵָ�
הכ  אׁשר עד מל־ּכנען יבין על וקׁשה ריתּוהלֹו ָ�ְָ	ָ�ִַָ�ְֶֶ�ַָ�ֲֶַ�ְִִ	

מל־ּכנען: יבין י ׂשראל את ּבני  יד על ואזלת . ותקפא. אזלא �ִֵָ�ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָ�ְְְַָָָָ�

ּדׁשיציאּו עד ּדכנען . מל ּכא ּדכנען:ית .יבין  מלּכא וּתׁשר גיבין ִִַָָָ�ְִֵַַ	ָ�ִִַָָָ�ַַָ�ַ
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לאמר: ההּוא ּבּיֹום ּבן־אבינעם ּוברק ֵ�ַ�ַַֹ�ֲִֶָ�ָָ	ְּדבֹורהֹ
ּוברק  ּדבֹורה. אבינ ֹועם ו ׁשּבחת הה ּוא .ּבר  רע ּבפ דלמימר :ּבעּדנא ְְַַַָָָ�ֲִַ�ַ	ְִַָָ�ְְִֵַ�ַֹ

ּביׂש ּבהת ּפרעֹות יהוה:ראל ּברכּו עם מרדּונּדב ּכד ְָ�ְְִָ	ְְִֵַ�ֵ�ְָָ�ְְַַָֹ

עממּיא  עליהֹון אתֹו ּבאֹוריתא  יׂשראל ּתבּוּבית וכד מּקרויהֹון. ּוטרד ּונ ּון  ְִֵֵָָָ�ְֲֲֵַַָ�ְִִֵַַָ

אּנּון  אתּגּבר ּו אֹוריתא ּתריכּונּון למעבד  ּדבביהֹון . ּבעלי ּתחּום על  מעל ְֱֶַָָ�ִִַַ�ְֲִֵֵַַָָ�ְֵַ

נּסא  ועל  ּומׁשריתיּה סיסרא ּתבר  ּפרענּות על ּבכין  ּדיׂשראל. ְִַָ�ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻארעא

ּברי ׁשּדאתעבידּופרקנא  ּכני ׁשתא ּבב ּתי למּתב  חּכימּיא ּדתבּו ליׂשראל. ָָֻ�ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

עּמא  ית ּולאּלפא אֹוריתא ּגלי  ואֹודֹו.ּפתגמי  ּבריכ ּו יי :ּבכין קדם ְֵ�ַַָָָָ�ִֵָָָ	ְְִֵָ�ְֳָָ

אנכי ׁשמ ה ליהוה אנכי רזנים האזינּו מלכים  עּו ְִ�ְָ	ֲִַ�ְִֹ�ִָֹ�ִַָֹ�ִָֹ�
יׂש אלהי ליהוה אזּמר מלכּיא.ראל:אׁשירה ׁשמעּו ָ	ֲִַָ�ֵַֹ�ֱֵָֹ�ְְִֵַַַָָ

יי אּציתּו קדם  ּבנבּואה ּדבֹורה אמרא מֹודיא ׁשלטֹונּיא. מׁשּבחא. אנא ִַ�ְְִִַָָָָָ�ְֳָ�ְְֲַָָָָ�

יי .ּומברכא  ּדי ׂשראל :קדם מּׂשעיר ואלהא ּבצאת יהוה  ְָָ	ְֳָ�ְְֱִֵָָָָֹ�ְְֵָ�ִִֵ�
נטפּוּבצע  ּגם־ׁשמים רעׁשה ארץ אדֹום מּׂשדה ּד ְְְַ�ְִֵ�ֱ	ֶ�ֶָ	ַָָָ�ִַָ�ָ

מים: נטפּו עברין ּגם־עבים ּכד  לי ׂשראל להֹון  ּדיהב ּת אֹוריתך  ַָ�ִָ�ְְְִִִֵַָָָָ�ְִַָ

אּנּון עלּה מתּגּברין  לּה ּתיבין וכד עממּיא . ּבהֹון  ּדבביה ֹון .ׁשלטין ּבעלי  על ֲַ�ְְְְְִִַַַַָָָ�ְִִִַ�ְֲֵֵַַָ

יקרך ּבהֹופעּות מּׂשעיר למּתנ ּה אתּגלי ּותך ּבי ֹום אדֹום.יי. ּתחּומי על  ְְְְְִִִִֵַָָָ�ְְָָָ�ְֱֵַ

ׁשמּיא  אף זעת. עננ ּיא .מכּוארעא מטרא:אף נזלּוזנגד ּו הרים ְַַַַַָָ�ַ	ֲֲַָָ�ְִִַָָ�ְָ�
יׂש אלהי יהוה מּפני סיני זה יהוה  ראל:מּפני ְִֵ�ְֹ�ֶָ�ִ	ְִַ�ְֵֹ�ֱֵָֹ�ְִֵָ

זעּו סיני טּורּיא ּדין יי . קדם ּתנניּהמן  סליק ּדאּתּונא.אתרגיף . ּכתננא  ַָָ�ְֳִִֵַָָ�ְְְִֵֵֵַ�ְְְַַָָ

קדם  עלֹוהי מן  ּדיׂשראל:יי .ּדאתּגלי  ׁשמ חאלהא ּבן־ ּבימי ּגר ֳִָ�ְְֲִִִ	ְ�ְֱִִֵָָָָ�ְֵַַ�ֶ
ילכּו נתיבֹות והלכי ארחֹות חדלּו יעל ּבימי ֵָ	ָ�ִֵ�ֲָענתְ�ֳָ�ְְֵֹ�ְִ	ְֵ�
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עקל  ענת קּלֹות:ארחֹות ּבר ׁשמּגר ּבי ֹומי  חב ּו יעל.ּכד ּבי ֹומי ֳָ�ְְֲֲֵַַַַַַָָ�ְֵֵָ

מה ּלכין ּפסקּו ודהוֹו אֹורחן . אזלין .ּבׁשביל ּיא עדי למהוי  ּבאֹורחן ּתבּו ְַ�ְְְֲִֵַַָָ�ִִַָ	ְְִִֵָָ�ְָ

ּביׂשטמגּנבן : פרזֹון ׁשּקמ חדלּו עד חדּלּו ּתי ראל ְְְַָָ�ְָ�ְְִָ�ֵָ�ֵַ�ַ�ְִַ�
ׁשּקמ  ּביׂשּדבֹורה אם ּדהואה חרּובא ראל:ּתי פצחּיא. קרוי  ְ	ַַָ�ְִ�ְְֲִֵֵָָ�ֲִֵַַַַָָ

ּדי ׂשרא יתבן  צּדיאה ּבארעא אנא ל. ּדאׁשּתלחית עד ּדיריה ֹון . ואּטלטל ּו ְָָ�ְְִִֵַַָָָ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָ�

לאתנ ּבאה .ּדבֹורה  יׂשראל:אׁשּתלחית בית אלהים יב יּבג ֹו חר ְָ	ְְִִִַַָָ�ְְִִֵֵַָ�ֱִֹ�
ורמח  אם־יראה מגן ׁשערים לחם אז ִֵֵ�ִָ�ְָ�ֶָָ�ִ	ֲָחדׁשיםֶָ�ָ	ַֹ

ּביׂשּבאר  אלף למפלח ראל:ּבעים יׂשראל בית אתרעיאּו ּכד ְְִַָ��ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אתעבידא  ּדמּקריב חדּתן  אתֹולטעותא אבהתהֹון. בהֹון  אתעּסקּו ּדלא  ְֲָָָ�ְֲֲִִִִַָָָ�ְְְֲֲִַַָָָ

עממּיא  לאֹוריתא עליהֹון  ּדתבּו וכּדּו מּקרויהֹון. לה ֹון .ּוטרדּונ ּון  יכילּו לא ְֲֵַַָ�ְְְִִֵַַָָָ�ְְִָ

סנאה  עליהֹון  אתא אלפין ּדכד  ּבארּבעין  ורמחין . ּתריסין אחדי  ועּמיּה ְְֲֲֵַָָָ�ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֻ�

מׁשרין  קרבא .רי ׁשי  לאגחא יכילּו לחֹוקקי יאּבי ׂשראל:לא לּבי  ְֵֵַָ	ְְְִָָָָָָ�ְִִִֵָ�ְְֵ�
הּמת יׂש יהוה:ראל ּברכּו ּבעם ּדבֹורה נּדבים אמרה ְִָ	ְְִֵַַ�ִָ�ְָָ�ְְְָָָָֹ

לׁשּבחא  ׁשליחא אנא ההיא בנבּואה עקתא הות ּדכד י ׂשראל. לא לספרי  ִָ�ְְֲִַָָָָ�ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ�ָ

ּברי ׁש ּכני ׁשתא ּבבּתי  ּדיתבין להֹון יאי וכ ּדּו ּבאֹוריתא. מּלמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָפסקּו

עּמא  ית ּומּלפין  אֹוריתא ּגלי ּומֹודן .ּפתגמי  יי:ּומברכין רכבי יבקדם ְֵ�ְִַַָָ�ִֵָָָ	ְִַָ�ְְֳֵָָֹ�
על־ּדר והלכי על־מּדין יׁשבי צחרֹות �ְֹ�ֲֹאתנֹותְֵֹ�ִִַ�ְְֵֹ�ַ�ֶֶ

אתנן ׂשיחּו: על רכיבין עסקיהֹון  מב ּטלין צּיּורין .ּדהו ֹו ּבמיני  ּדחׁשיקן ְְֲִִִֵַַ�ְֲִִַַָ�ְֲִִִִֵַָ

ּומתּבחרין ּומה ּלכין  ּדיׂשראל. ארעא ּתחּום ּדינא ּבכל  על יהֹון .למּתב  ְִַ�ְְְִִִֵַַָָָ�ְִִַַָ	ְ

הדקדוק: געי:הּמתנּדבים.(יא)חלק צחרֹות.(יב)המי"ם  אתנֹות אתנן רכבי על התרגום ְְְֲִִַַֹֹ
כסף:ּדחׁשיקן, מחושקים על ּומתּבחרין.מגזרת והוא בישנות, הגרסא היא כן ְְֲִִִַַָ

וכו' אחד לו בורר וזה אחד לו בורר זה ז"ל אמרם ע"א)דרך כ"ג דף ופשוט:(סנהדרין ,
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ּגבּורן  על ּומׁשּתען  ּבא ֹורחתהֹון להֹון :אזלין  מּקֹול יגּדאתעבידא ְְְִָָ�ְִַַָָ�ְְֲִִִָ�
מׁש ּבין צד מחצצים יתּנּו ׁשם יהוה אּבים קֹות ְְַ�ִ�ְֵַַ	ִָ�ְַ�ְִ�ְֹ	ָ

ּפר צד  ּביׂשקת עם־ זֹונֹו לּׁשערים ירדּו אז ראל ְִ�ְִֹ�ְְִָ�ֵָ�ְָ�ְַָ�ִַ
להֹון יהוה: אנסין ּדהו ֹו מתֹובת מאתר ּבית ּדבידהֹון. מא ונסבין ְְְֲֲִֵַַָָֹ�ְְְִִֵַַָָ

ּגּבין מֹוכסין  על לסטין . יֹודֹון ּומכ ֹונת ּתּמן  ּדמּיא. ׁשקיא זכותא ּבית על  ְִ�ִִִַַֻ�ְִֵַַָָָ�ְַָָָ

פצחּיא  קרוי  ּדיּתיב זכותיּה על ּדי ׂשראל ּדיי . מּכרכי .ּבארעא נחתּו ּבכין ְֵַַָָָ�ְִֵֵַַַָ�ְְִֵַָָ	ְְִֵֵַַ

פצחּיא  ּבקרוי  למּתב ּדיי :ּתקפא ּדבֹורה ידעּמי ּה עּורי עּורי ָֻ�ְְִִֵַַַָ�ִֵַַָ�ִ�ְ	ָ
ׁשב  ּוׁשבה ּברק קּום ּדּברי־ׁשיר עּורי יעּורי �ִ�ְִִַ�ִ�ָָ�ֲֵ�ְְֶ�

ׁשּבחי ּבן־אבינעם: ואֹודא ׁשּבחי  ׁשּבחי ּתׁשּבחא.ּדבֹורה. מּלילי  ְְֲִִִֶַַַֹ�ְְְִַַָ�ְִִַָֻ

ּברק  ׁשביך.קּום  אבינ ֹועם:ּוׁשבי ׂשריד טוּבר ירד אז ָָ	ִֵָ�ֲִַ�ַ�ְַָ�ִָ	
ּבּגּבֹורים: ירד־לי יהוה עם חד לאּדירים נחית ּבכין  ְִַ�ִ�ְָֹ�ְַָ�ְְִִִֵֵַַ�

ותּבר  ּדי ׁשראל . מּגבּורא מּמׁשריתא לא  הא עממּיא. ּגּברי  הות ּתקֹוף ְְְִִֵַַַָָָ�ְְְִִֵַַָָָָָ�ֲָ

יי  אלהין  ע ּמיּה.ּדא. קדם  סנאיהֹון:ּתּבר ּגּברי  מּני טזּתקֹוף ְֱֵָָָ	ֳֵַַַָ�ְְִִִֵֵָָ�
ׁשר אפ  בנ רים אחרי ּבעמלק ּבעממ ׁשם יימין ְֶ�ְִַָָ�ֲַָ	ֲֵֶַ�ְִָ�ֲִַָ�ֶ

מׁשכים  ּומּזבּולן מחקקים ירדּו מכיר ִָ�ָ�ִִמּניְ�ְ�ְֹ	ִ�ְִ	ְֹֻ�ִ
ספר: אגיח ּבׁשבט קדמּותא  נ ּון  ּבר  יהֹוׁשע  קם  אפרים. מּדבית ְֵ�ְִֵֵֶֶַֹ�ְִָֻ�ַַַָ�ֲִַ

קּטיל קרבא  ּבנימין מּדבית ׁשאּול מלּכא קם  ּבתר ֹוהי עמלק . ּבדבית ְָָ�ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ�ֵַ

עמלק  ּדבית נחתּוית מכיר. מ ּדבית עממּיא. ּבׁשאר  קרבא ואגיח ְֲֵֵָָ�ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ�

זבּולּון  ּומּׁשבט ּבקרבא. ּדספר:ּכתבין .מרּׁשמין וׂשרי יזּבקלמֹוס  ְְִִִֵָָֻ�ְֶ	ְִָ�ְְְַַָָֻ�
ּבעמק  ּברק ּכן ויּׂששכר עם־ּדברה ֵֶ�ָָ	ָ�ֵ�ְִָָ	ְִָֹ�ְִָָּביּׂששכר

הדקדוק: נע:מחצצים.(יג)חלק שבצד"י והשוא געי עּורי.(יד)החי"ת עּורי וכו' עּורי עּורי ְְִִִִִַ
מלעיל והאחרונים מלרע הראשונים  :(רד"ק)שניים
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ּברג  ּבפ ׁשּלח חק ליו ּגדלים ראּובן קי־לב:לּגֹות ַֻ�ְְַ�ְִַָ�ְ	ְֵֹ�ְִִֵֵ
י ּׂששכר  ּדי ּׂששכר ורברבי  ׁשבטא ּוׁשאר ּדבֹורה. למּלי  מׁשּתמעין  ְְִֵַָָ�ְְְִִִִִֵַָָָָָ�

לתּמן  ּדצריך  אתר לכל  מיׁשרא  ּבקרוי מׁשּתלחין ּברק. קדם  �ְְֲִִַַָָ�ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָמ ׁשּמׁשין 

ראּובן  ּבזרעית לּבא:סּגיאין .ּבתׁשלחתיּה. יׁשב יחנכלי  ּתלּמה ְְְְֲֵֵַָָֻ	ִִַ�ִִֵָָ�ָָ�ְַָ
הּמׁש לׁשּבין לפ ּפתים עדרים ׁשרקֹות לּגֹות מע �ְְִֵַ	ְִִַ�ְִַֹ�ֲָ�ְִִַ�

חק ראּובן תבּתּון רי־לב:ּגדֹולים קרבא.למא מּמׁשרית ְ	ְֵ�ְְִִֵֵַָ�ְְִַָָָ

ּבׂשֹורא  למׁשמע  ּתח ּומּיא ּבין  אמרין למּתב  אּתּון  לברק ּדא . מן ּדא ְְְְִִֵַַַָָ�ְְִִַָָָָָ�

אמרין  א ּתּון  לסיסרא אנחנא. היא ּדילך  אידא למּדע אנחנא . ּדילך  ְְְֲִִִַַָָָָ�ְֲִִִֵַַַָָ

בקרבא  נצחא למעבד מׁשריתא לכֹון  ּכׁשר הּכדין  עּמּה. ּדבית למהוי  ְִִַָָָָָ�ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָ�ְֵ

ידעּתּון  הלא ּגלין .ראּובן . ל ּבא:ּדקדמֹוהי  עד ּגל יטמחׁשבת ְְֲֵַָ	ִִַָָ�ְְִִַָָ�ָ
הּיר  אׁשר ּבעבר אנּיֹות יגּור לּמה ודן ׁשכן ּדן ְֵ�ְֵֶַַ�ָ	ְֵ�ָָ�ָָ�ֳִ�ָ�ֵ

מפ  ועל  יּמים לחֹוף יׁשיׁשב ּגלעד.ּכֹון :רציו ּדבית ַָ�ְ�ַ	ְִַ�ְִָ�ְְִִֵָָ

ּדיר ּדנא  עברּוּבעברא ּגזּו ּדן . ּודבית נכסיהֹון ׁשרֹו. ׁשּויאּו יר ּדנא . ית ְְְִַָָ�ְֲֵַַָ�ְִִֵַַָָ�

יממּיא  ספר על אׁשר. ּדבית ּתבּו.ׁשרֹוּבספינ ּיא. ּדפּגרּו עממּיא קרוי ְְְִִֵֵַַַַַָָָ�ְ	ְְִֵַַַַָ�ָ
ּבהֹון :ּבננּון  נפ כויתיב ּו חרף עם למּות זבלּון ׁשֹו ְָ�ְְִִֻ�ַ�ֵֵ�ְַ�ָ�
ׂשדה:ונפ  מרֹומי על עממּיא ּתלי לקביל זבּולּון . ּדבית ְְַָ�ִ�ְֵַ�ְְְֳֵֵֶַַָָָ

לקטלא  נפׁשה ֹון  מסרּו נפּתלי ּדגּדיפ ּו ּודבית יתבי יׁשּבחּונּונּון .אּנּון  ּכל ְִַ�ְְְַַַָ�ִִֵַָ	ְְַ�ְֵָָ

נל כאארעא: מלכים נל ּבאּו אז מל חמּו כי חמּו ַָָ�ְִָ�ְִ	ָָ�ְֲִ�ְֵַ�
ּבתע  לקחּו:כנען לא ּכסף ּבצע מגּדֹו על־מי נ ְ	ְְַַַ�ֵַַ�ְִ�ֶ�ַ�ֶֶ�ָָֹ

הדקדוק: לב.(יז)חלק ז"ל:חקקי רש"י וכ"כ נח, והשוא רפויות הה"א הּמׁשּפתים.(יח)הקופי"ן ְְְִִִֵַַ
נח,ּבתענ.(כא)בגעיא: והוא והירושלמיים תימן ספרי בכל פשוט בשוא העי"ן ְְַַ

בפתח: והנו"ן
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מלכ ּיא  אגיחּואתֹו ּבכין  קרבא. ׁשרן אגיח ּו הו ֹו ּבתענך  כנען. מלכי  ֲַַָ�ְְֲֲִִֵָָ�ְֵַַ�ְֲַַַַָ�

מג ּדֹו מי  על ּדכסף .ּומטן  קּבילּו:ממֹון נל כבלא חמּומן־ׁשמים ְִֵַַָ	ִַָ�ִִַָָ�ְִִַ�ָ
נל  מּמסּלֹותם עם־סיסרא:הּכֹוכבים ׁשמּיא חמּו מן ִַָ�ְִִ	ְֲִָ�ְְִִִַָָ�

ּכֹוכב ּיא  ּדנפקין מאתר קרבא. עּמה ֹון  ּדבריהֹון אּתגח אּתגח .מּכבׁשי  ּתּמן  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�ִִִֵֵ	ִַַָָ
סיסרא:קרבא  קדּומים כגעם  נחל ּגרפם קיׁשֹון נחל ְָָ�ְִִַָ�ִַ�ְָ	ַָ�ְַ�ִ

ּתד  קיׁשֹון נפ נחל עז:רכי ּדקיׁשֹון ׁשי נחלא נחלא ּתּברּנּון . ַ�ִַ�ְְִִ�ְַ�ְִִַָֹ�ִַַַָ

מּלקדמין  ליׂשראל ּוגב ּורן נ ּסין בי ּה קיׁשֹון ּדאתעבידּו נחלא ּתּמן .הּוא ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָ�ִַָ	ַָ
נפׁשי  ּבתקֹוף:ּדֹוׁשיׁשת ּגּבריהֹון  עּקבי־סּוס כדקטילי הלמּו אז ִֵַַ�ְִִִֵֵָָ�ְָ�ְִֵ�

אּביריו: ּדהר ֹות אׁשּתּלפא מּדהרֹות ס ּוסותהֹון ּבכין .טפרי ֲִַ�ֲַ�ְִִֵַַַָָ�ְֵָָֻ	
מפּניך ּדהוה ּגּברֹוהי:ּפּנּוכא רתּכי אמר כהקדם מרֹוז  אֹורּו ְֲִֵַַָָ�ְֳִִִֵָָ�ֵ�ַָ�

לעז מל  לא־באּו ּכי יׁשביה ארֹור  ארּו יהוה רת א ְַַ�ְֹ	ָ�ָֹ�ְֹ�ִֶָ�ֹ�ָ�ְְֶַ�
לעז  ּבּגּבֹורים:יהוה יהוה אמר רת מר ֹוז . ּדיי .לּוטּו נבּיא ְֹ	ְְֶַָ�ְֹ�ֲִִֵַַָ�ְִַָָ

ותּברּו אתֹול ּוטּו לא ארי  יתבהא. ּדיי ית עּמי ּה ע ּמיּה.לסעּודן  לסעּודן  ְַַ�ְַָָ�ֲֲֵָָ�ִֵַַַָ	ִֵַַ

קרבא  אגיח ּכד  אׁשת כוּבגּברּיא:ּדיי  יעל מּנׁשים ּתבר ַ�ְֲִַַָָָ�ְְִַַָָֹ�ִָ	ִָ�ֵ�ֵֶ
:ּתבר ּבאהל מּנׁשים הּקיני נ ׁשּיא ּתת ּברךחבר מּברכת ֶ�ֵֶַ�ִִִָ�ָ�ְִֶַָָֹֹ�ְִִַַָ

אּתת  יעל. ׁשלמאה טבתא. מדרׁשין .חבר  ּבב ּתי ּדמׁשּמׁשן  מּנׁשּיא ּכחדא ִֵַָָָָ�ֶ�ְֶָָָ	ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ�

אּדירים כזּתתּברך : ּבספל נתנה חלב ׁשאל מים ִַַָ�ִָ�ַָָ�ָ�ְֵָָ�ִֶַ�ִ
חמ הק  יתּהאה:ריבה ׁשאיל למּדע מּיא יתיּה. אׁשקיאת חלבא ְִִ�ְֵֶַַַָָָָ�ְִִֵַַַָָָָ�

עלֹוהי  רעי ֹונֹוהי  אית לקדמֹוהי .אם קריבת ּגּברּיא ּדגבנין :ּבפיילי  ׁשמן ֲִִִִַ	ִִֵֵַָָ�ִִֵַָָ�ְְִַֻ

הדקדוק: ּגרפם.(כג)חלק קישון דקישוןנחל נחלא הנגרים ּתּברּנּון התרגום המים דרך פירוש , ְִַַָָ
עמהם, הנשטף כל ומשברים משתברים הם בסלעים ויורדין שוטפין כשהן במורד

דפסחים דפ"ב ההיא לפרש יש ע"א)ומזה מ "ב בהרי"ף (דף ע"א רל"ט בדף ר"ן עיין הגרופים, במים ולא

דגש:עּקבי.(כד)ז"ל: הקו"ף ְִֵ
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ּתׁשכח לּיתד להל לח ידּה וימינּה עמלים נה מּות ָָ�ֵַָ�ְִ	ְִִַָ�ְְַָ�ֲֵ�ִ
וחלפה  ּומחצה ראׁשֹו מחקה סיסרא ְָוהלמהְָ�ְִָ�ֲָָ�ֹ	ֲָָ�ְְָ�ָ

לארזפּתא ידּהרּקתֹו: ויּמינ ּה אֹוׁשיטת. רּׁשיעין לסּכתא למתּבר ְַַָ�ְְְְִִֵַַַַַָָ�ְִִִַַ

לסיסרא  מחתי ּה רי ׁשיּהואנֹוסין. מֹוחיּה.ּתברת ּבצדעי ּה:ּפעת אע ּברת ְְְְִִֵָָָ�ְֵֵַַ	ֵַַ�ְִֵַַַ

רג כט  רג ּבין ּבין ׁשכב נפל ּכרע ּכרע ליה ליה ֵ�ְַ	ֶַָָ�ָ�ַָ�ֵָ�ְַ�ֶָ�ַָ�
ׁשדּוד: נפל ׁשם ּכרע ּבאׁשר רגלהא.נפל ּבין ָ	ֲֶַָ�ָ	ַ�ַָָ�ֵַַָ�ָ

נפל  רגלהא ּכרע ּבין  ּדכרע ׁשכיב . ּבאתר נפל . נפל .ּכרע  ּתּמן ְְַַ�ְֵֵַַ�ָ�ְְֲִַַַַַ	ְַַָ

נׁשלסיסרא :ּבזיזא  החּלֹון אם ּבעד וּתיּבב קפה ְִָ�ְְִַָ�ַַ�ְְִָ�ְֵַַ�ֵ�
האׁש ּבעד רכ סיסרא ּבׁשׁש מּדּוע לבֹוא נב ּבֹו ְִ�ְַָ�ְֶָ�ַָ�ֵַֹ�ְִ�ָ	

מר  ּפעמי אחרּו חרּכא ּכבֹותיו:מּדּוע אסּתכיאת מן ַ�ֱֶַ	ֲַ�ְְֲִֵַַָָ�ִִַַ

ּדסיסרא  אּמי ּה רתּכֹוהי ּומדיקא. אֹוחרא מדין  אמרא  אעיתא . מּביני  ְְִִִֵָָ�ְֲִֵֵָָָָָ�ְִִֵַָָ

אתעּכבּוּדברי  מדין לי .רהטּיא למיתי . מיתן  נצחנין :ּדהו ֹו אּגרת ִִ�ְִֵֵֵַַָ�ַַָָ	ֲִֵַַ�ְִִִָָ

ּתׁשיב חכ לא אף־היא ּתענּנה ׂשרֹותיה מֹות ְַ�ָ�ֲֶַָ�ֶַָ�ִִָ�
לּה: ּפרסּתויתהא אמריה ּכחכמתּהחּכימת  היא אף ל ּה. .ענין  ֲָ�ְְִִֶַַָָָָָ�ָ�ְְִַַַָָָ	

לּה:מתיבא  ימ לבלמימר רחם הלא ׁשלל יחּלקּו צאּו ְִָ�ְֲֵַַ�ְְִֹ�ְְַ�ָ�ַָ�ַ
לסיסרא  צבעים ׁשלל ּגבר לראׁש ַרחמתיםֲָ�ִַ�ְ�ֹ	ְֶֶַ�ְִָ�ְִ�ְ	ָ

רק  צבעים רק ׁשלל צבע לצּוארי מה מתים ְַ�ְָ�ְִִ�ֶָ�ְִַָ�ְְִֵַַ�
מּדמׁשּכחין ׁשלל: ּוביתיּההלא ּגבר יהבין ּבּזתא. חד מפ ּלגין  לכל ְְֲִִַָָָ�ְְְְֲִִִֵֵַַָָ�ְַָ

סּגי  ּבּזא צבענין וחד. צּיּורי ּבּזת סיסרא. צוריּהקדם  ע ּתיר ּיא .על  נכסי  ְִִַַָ�ְֳִִִִִֵַָָָ�ֵַַ	ִִֵַַָ
חמּודא  ּדבז ּו:ּומני ּגּברֹוהי  כל־אֹויבילגקדם יאבדּו ּכן ֲֵָָ�ְֳִִַָָ�ְֵֹ�ְָ�ֶ�

הדקדוק: וחלפה.(כח)חלק בישנותּומחצה בערוך:ּפעת,התרגום גריס וכן ְְֲַַָָָָ
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ּכצאת ואהביו קט וּתׁשתֹובר ּבג הּׁשמׁשיהוה ְֹ	ְָ�ֲֹ	ְֵָ�ַ�ְִֶֶָֻ�ְִַ�ֹ
אר  ׁשנה:הארץ עּמךּבעים סנאי  ּכל ייבדּון  ּכין  יי .ּכסיסרא. ָ�ְִֶַָָ�ְְְְִֵֵֵַָָָָָָ�ְָ

אר ּבעין  מאה ּתלת חד  על  יקריּה ּבזיהֹור לאזהרא עתידין  יהֹון  ְְְִַַַָָ�ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָורחמֹוהי.

ּבגב ּורתיּהּותלתא  ׁשמׁשא ּדי ׂשראל .ּכמּפק ארעא ׁשנין :ּוׁשדֹוכת ארּבעין  ָָ�ְְִִִֵַָ	ְִֵַַָָ�ְְִִַ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
יתרו 

יתוּיׁשאיח מד מע כהן  אתרֹו מׁשה  חתן ין  ְִַ�ְִַ�ֵֹ�ְִָ�ֵֹ�ֹ	ֵֶ�
אלהים  ע ׂשה  ּול ל ּכל־א ׁשר  עּמֹויׂשמׁשה ראל  ֲָ�ֶָָ�ֱִֹ�ְֹ	ְְִֶָ�ֵַ�
את ־יׂש יהוה מּמצ ּכי־ה ֹוציא  יתרֹורים:ראל  ּוׁשמע. ִִ�ְָֹ�ְִֶָ�ְִִִִֵַָ
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N קוראים Nתיקון
f ur,h gnahukf ,t van i,j ihsn iv

ung ktrahku vank ohvkt vag rat
jehu ohrmnn ktrah ,t vuvh thmuv hf

N רש"יN
יתר ֹו.(א)יח  מה וּיׁשמע ְְִִַַַ

ים  קריעת ּובא, ׁשמע ְְִַַַָָָׁשמּועה
עמלק: ּומלחמת יתר ֹו.סּוף ְְֲִִֵֶֶָ

רעּואל, לֹו, נקראּו ׁשמֹות ְְְְִִֵֵָׁשבעה
א  ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, ּפּוטיאל. קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, ּבּתֹורהיתר, כא)חת פסוק (להלן ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

את  ׁשחּבב חֹובב ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות וקּים לכׁשּנתּגּיר יתרֹו תחזה. ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹואּתה
ׁשּנאמר יתרֹו, הּוא וחֹובב יא)הּתֹורה. ד אביו (שופטים רעּואל אֹומרים ויׁש מׁשה. חֹותן חֹובב מּבני ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

אֹומר הּוא ּומה היה, יח)ׁשּל־יתרֹו ב לאבי (שמות קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן, רעּואל אל וּתבאנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבספרי: אּבא. מ ׁשה.אביהן היה חתן ּולׁשעבר הּמל חֹותן אני ּבמׁשה, מתכּבד יתרֹו היה ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה יח)מׁשה ד חֹותנֹו:(שמות יתר אל ּולי ׂשראל.וּיׁשב ׁשקּול למׁשה  ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
יׂשראל: ּכל ּכנגד ע ׂשה.מׁשה אׁשר  ּכל  ּובעמלק:את ּובּבאר הּמן ּבירידת ה'להם הֹוציא ּכי  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּכּלם:.וגו' על ּגדֹולה ְַָָֻזֹו
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ארי  עּמיּה. ּוליׂשראל למ ׁשה. יי  ּדעבד ּכל ית ּדמׁשה . חמּוהי  ּדמדין  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹרּבא

יי  מּמצרים:.א ּפיק  יׂשראל יתבית מׁשהו ּיּקח  חתן ר ֹו ְֵַָ	ִִִֵָָָ�ִִַ�ְִַ�ֵֹ�ֹ	ֶ
ׁשּלּוחיה: אחר  מׁשה  א ׁשת  יתרֹואת ־צּפרה ּודבר. ִֶֹ�ֵָ�ֶֹ�ֶַ�ִִֶַַָ

מׁשה  אּתת צ ּפרה ית  ּדמׁשה. ּדׁשּלחּה:.חמ ּוהי  ני ׁשאתוגּבתר ְֲִִִֶֶַָָֹֹֹ	ְְְַַַָ�ְֵֵ�
הייתי  ּגר  אמר  ּכי  ּגר ׁשם  האחד ׁשם א ׁשר  ָ�ֵֶ�ֲֶָ�ָבניה ֶָ�ְֵ	ִֹ�ָ	ֵַ�ָ	ִִ

נכ ּב ּדּייר ר ּיה :ארץ  אמר. ארי ּגרׁשֹום. חד ּדׁשֹום ּבנהא. ּתרין  וית ְ�ְְְְִֵֶֶַָָָ�ְְֲֲֵֵַַַָָ

נּוכראה:.הויתי  ּכי ־ אלהי ודּבארע אליעזר האחד ׁשם ֲִֵ	ְֲֵַַָָ�ֶָ�ֱִָ�ֱִֵֶֶֹ�
ּפרעזּבאבי  מחרב וּיּצלני אליעזר.עה :רי  חד ו ׁשֹום  ִָ�ְְִֶ	ִַַ�ִֵֵֶ�ְְֱִֶֶֶַַֹ

ּבסעדי  הוה ּדאּבא אלהיּה ּדפרעה:.ארי  מחר ּבא ו ּיבאהוׁשיזבני  ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָ	ְְְִֵֵַַַַָָֹ�ֹ
ּובניוית מׁשה  חתן  אל־א ׁשור ֹו אל־מׁשה  ּתֹו ְִ�ֵֹ�ֶֹ�ָָ�ְְִ�ֶֹ�ֶֶ

האלהים:ה ּמד  הר  ׁשם חנה  א ׁשר ־ה ּוא ואתא.ּבר �ְִַ	ֲֶָ�ֶֹ��ַָ�ֱֲִַָָֹ

ּדה ּוא  למד ּברא. מׁשה. לות  ואּתתי ּה ּובנ ֹוהי ּדמׁשה. חמּוהי  ׁשרי .יתרֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹ	ֵָ

N קוראים Nתיקון
rjt van ,at vrpm ,t van i,j ur,h
sjtv oa rat vhbc hba ,tu vhjuka
oau vhrfb .rtc h,hhv rd rnt hf oard
hbkmhu hrzgc hct hvkt hf rzghkt sjtv
uhbcu van i,j ur,h tchu vgrp crjn
vbj tuv rat rcsnv kt van kt u,atu
lb,j hbt van kt rnthu ohvktv rv oa

N רש"יN
ׁשּלּוחיה.(ב) לֹואחר  ּכׁשאמר ְִֶֶַַַָָ

ּבמדין הּוא ּברּו (שמות הּקדֹוׁש ְְִַָָָ
יט) מצרים,ד ׁשּוב כ)ל ויּקח (שם ְִִִֵַַָ

וגו' ּבניו ואת אׁשּתֹו את ְְִֶֶֶָָֹמׁשה
לקראתֹו, אהרן כז)ויצא (שם ְְֲִַָָָֹ

לֹו אמר האלהים. ּבהר ְְְֱִִֵַַַָָֹוּיפּגׁשהּו
היא  זֹו לֹו אמר הּללּו. הם ִִֶַַַָמי
ּבני. ואּלּו ּבמדין ׁשּנׂשאתי ְְְְִִִִֵֶַָָָָאׁשּתי
ּבא  ואּתה מצטערים אנּו הראׁשֹונים על לֹו אמר למצרים. לֹו אמר מֹוליכן. אּתה והיכן לֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר

לּה: והלכה ּבניה ׁשני נטלה ,אבי ּבית אל לכי לּה אמר עליהם. ּפרעה.(ד)להֹוסיף מחרב וּיּצלני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּל־ׁשיׁש: ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי  ּדבר על ואבירם ּדתן ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּכׁשּגּלּו

ה ּמד ּבר.(ה) יֹוׁשב אל ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר ׁשּל־יתרֹו ּבׁשבחֹו אלא היּו, ׁשּבּמדּבר יֹודעין אנּו אף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּתֹורה: ּדברי לׁשמֹוע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו ׁשּל־עֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכבֹודֹו
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ּדיי : יקרא עלֹוהי ּדאתּגלי לטּורא אל־מׁשהאמ וּיות ּמן ר  ְְְְֲִִִַַַָָָָָ�ֶֹ�ֶֹ	ֶ
חתנ יתאני אלי ּבא  ּוׁשּתא ׁשורֹו  ני ֲִ�ְֶֹ�ְִ�ָ�ֵ�ְֶ�ְְִ	ְֵ�

עּמּה: לותך.בניה אתי  יתרֹו חמּוך  אנא. למׁשה. ואמר ָ�ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

עּמּה:.ואּתתך ּבנהא  לק זּותרין  מׁשה  חתנֹואתרו ּיצא  ְְִָ	ְִֵֵַַַָ�ֵֹ�ְִֶַ�ְֹ�
וּיׁשוּיׁש וּיּׁשק ־ לֹו איׁש־לרעה ּוּתח ּו ׁשל ֹום ל אל ּו ְִַ�ַ�ִַַ	ְֲִַ�ְִֵ�ְֵָ�

האהלה : ונ ּׁשיק וּיבא ּו ּוסגיד  חמּוהי . לקּדמּות מׁשה  ּונפק ַָ�ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

לׁשלם  לחברי ּה ּגבר ּוׁשאיל ּו למׁשּכנא:.ליּה. ס ּפרוי חועלּו ְְִִֵֵַַָ	ְְְְֵַַַָָ�
יהוה עׂשה  ּכל־ אׁשר  את לחתנֹו עהפרל מׁשה  ֶֹ�ְ�ְֹ	ֵ�ֲָ�ֶָָ�ְָֹ�ְְַ�ֹ

יׂשמצ ּול  א ֹודת  על  ּכל ־ הרים  את  לאהּתראל  ְְִ	ִַ�ַ�ְִָֹ�ֵֵ�ְַָָָ�
יהוה :מ א ׁשר וּיּצלם  ּבּדר מׁשה צאתם ואׁשּתעי  ֲֶ�ְָָ�ַַ	ִֶֶַַ�ְְִִֵֶַָֹֹ

ית  י ׂשראל. עיסק על  ּולמצראי. לפרעה  יי ּדעבד  ּכל ית ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹלחמּוהי .

ּבאֹורחא  ּדאׁשּכחתנּון עקתא יי :.ּכל  ר ֹויתּדוּיחטוׁשיזיבּנּון ְְְַַַָָָָ	ְְִִֵֵַָ�ְְִַ	
N קוראים Nתיקון

tmhu vng vhbc hbau l,atu lhkt tc ur,h
uktahu uk eahu uj,ahu ub,j ,trek van
rpxhu vkvtv utchu oukak uvgrk aht
vgrpk vuvh vag rat kf ,t ub,jk van
vtk,v kf ,t ktrah ,sut kg ohrmnku
ur,h sjhu vuvh okmhu lrsc o,tmn rat

N רש"יN
מ ׁשה.(ו) אל ידי וּיאמר על ְֵֶֶֶַַֹֹ

יתרֹוׁשליח: חתנ אם .וגו'אני ְְֲִִִִֶַָֹ
ּבגין  צא ּבגיני יֹוצא אּתה ְְִִִֵֵֵַָאין
ּבגין  יֹוצא אּתה אין ואם ,ְְְְִִִֵֵַָאׁשּת

ׁשני  ּבגין צא ּבניה:אׁשּת ְְְְִִֵֵֶָָ
מ ׁשה.(ז) נתכּבד וּיצא ּגדֹול ּכבֹוד ְִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּיצא  ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה ְְִֵֶָָָָָָיתרֹו
יצא: ולא יֹוצאין אּלּו את ׁשּראה הּוא ּומי ואביהּוא, נדב אהרן יצא ל ֹו.מׁשה וּיּׁשק איני וּיׁשּתח ּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר מׁשה, זה איׁש, הּקרּוי מי לרעהּו, איׁש אֹומר ּכׁשהּוא למי, הׁשּתחוה מי ג)יֹודע יב (במדבר ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מׁשה: לחתנֹו.(ח)והאיׁש מׁשה  לּתֹורה:ויסּפר  לקרבֹו לּבֹו את הּתלאה.למׁשֹו ּכל  ׁשעל את  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

וׁשּל־עמלק: מּמּנּוהּתלאה.הּים הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ׁשּל־ּתבה, הּיסֹוד מן אל"ף למ"ּד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתנּואה: ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, וכן יתר ֹו.(ט)לפרקים, ּומדרׁשֹווּיחּד פּׁשּוטֹו. זהּו יתרֹו, וּיׂשמח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הדקדוק: יתרו.ט)(חלק גרונית ויחד שהחי"ת ומפני ישמעאל וישב ממשקל הוא כי ר"י כתב

הדקדוק בחלק עיין ושואית. דגושה הדל"ת כי והראיה :(מהרי"ב)נפתחה.
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אׁשר ־עׂשה  ּכל־ה ּטֹובה  א ׁשריׂשל הוה י על ראל  �ַַָ	ֲֶָָָ�ְֹ�ְְִָָ�ֲֵֶ�
מצ  מ ּיד  יי רים:ה ּצילֹו ּדעבד טבתא. ּכל  על יתרֹו. וחּדי  ִִ�ִַ�ְְְֲִִִִַַַַָָָָָ

ּדמצראי:.לי ׂשראל  מּידא יתאמ וּייּדׁשיזיבּנּון  ּברּור  רֹו ְִֵָ	ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ�ְִ�ָ�
את ה ּציל אׁשר  מצ יהוה מּיד ּומ ּיד כם רים ְֹ	ֲָ�ִִֶ�ְֶֶ�ִַ�ְִ�ִִַַ�

יד־מצ ּפר מּתחת  את ־העם  הּציל  א ׁשר  רים:עה  ְַ�ֲֶֹ�ִִ�ֶָ	ִָ�ְִִַַַָ
ּדפרעה. ּומ ּידא ּדמצראי  מּידא יתכֹון. ּדׁשיזיב יי . ּבריך יתרֹו. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹואמר

עּמא  ית מצראי :.ּדׁשיזיב מרות  ידע יאמּתח ֹות ּכי ־עּתה  ּתי  ְֵֵַָָ	ְִִֵַַַָָ�ָ	ְִִַ
זדּו א ׁשר ב ּדבר ּכי מּכל־האלהים יהוה  ִָָָ�ְֹ�ָגדֹולֱֹ�ִִ�ַָ	ֲֶָ�ָ�

ּבפתגמא עליהם : ארי  מ ּני ּה. ּבר אלּה ולית יי  רב ארי  ידענא . .ּכען  ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ	

ּדנ ּנּון : ּביּה יׂשראל ית למּדן  מצראי יתיבּדחּׁשיב ּו חו ּיּקח  תןר ֹו ְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ְִַ�ֵֹ�
ּוז עלה  ל מׁשה  אהרןאל בחים ו ּיבא  |כל והים  ֶֹ�ָֹ�ְָ�ִֵֹ�ִַָ�ֲַֹ�ְֹ�ֹ
N קוראים Nתיקון

ktrahk vuvh vag rat vcuyv kf kg
lurc ur,h rnthu ohrmn shn ukhmv rat
shnu ohrmn shn of,t khmv rat vuvh
ohrmn sh ,j,n ogv ,t khmv rat vgrp
ohvktv kfn vuvh kusd hf h,gsh v,g
i,j ur,h jehu ovhkg usz rat rcsc hf
kfu irvt tchu ohvktk ohjczu vkg van

N רש"יN
מצר  חּדּודין, חּדּודין ּבׂשרֹו ְֲִִִִֵַַָָנעׂשה

הי  מצרים, אּבּוד ּדאמרי על נּו ְְְְִִִֵַַַַ
לא  ּדרי עסרא עד ּגּיֹורא ְִִֵֵַַַָָָָאיּנׁשי,

ּבאּפיּה: ארמאה ּכל תבזי על ְְְִֵֵַַַָָָ
והּבאר הּטֹובה . הּמן טֹובת ְְֵַַַַָָ

הּצילֹו אׁשר ּכּלן ועל ְְֲִִֶַַָָֻוהּתֹורה.
היה  לא עכׁשיו עד מצרים, ְְִִִַַַָָָָֹמּיד
מּמצרים, לברֹוח יכֹול ְְִִִִֶֶַַָעבד

רּבֹוא: ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, הארץ מצרים.(י)ׁשהיתה מּיד  אתכם ה ּציל קׁשה:אׁשר  אּמה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ּפרעה . קׁשה:ּומּיד  מצרים.מל יד  מכּבידים מּתחת ׁשהיּו הּיד ּומרּות רּדּוי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

העבֹודה: היא ידע ּתי.(יא)עליהם, ּבּיֹותר:ע ּתה  ועכׁשיו לׁשעבר הייתי האלהים.מּכל מּכירֹו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עבדּה: ׁשּלא זרה עבֹודה הּניח ׁשּלא ׁשּבעֹולם, זרה עבֹודה ּבכל מּכיר ׁשהיה בּדבר מלּמד ּכי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

עליהם. זד ּו ּבּמים:א ׁשר נאבדּו והם לאּבדם ּדּמּו ּבּמים זד ּו.ּכתרּגּומֹו, הרׁשיעּו.אׁשר  אׁשר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לׁשֹון ּדרׁשּוהּו כט)ורּבֹותינּו כה נתּבּׁשלּו:(בראשית ּבּה ׁשּבּׁשלּו, ּבקדרה נזיד, יעקב עלה.(יב)וּיזד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּכליל: עֹולה ׁשהיא אהרן ׁשלמים :ּוזבחים.ּכמׁשמעּה הּוא .וגו'וּיבא  והלא ,הל היכן ּומׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
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יׂשזק  לפ ני מׁשה  עם־חתן לאכל ־ לחם ני ראל  ְִֵ�ְִָ�ֱֵֶֶָ�ִֵֶֹ�ֹ�ְִֵֶ�
יי .האלהים: קדם קּודׁשין  ונכסת עלון  ּדמׁשה. חמּוהי  יתר ֹו וקריב. ְְְְֱֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

לחמא  למיכל יׂשראל. סבי  וכל אהרן . קדם .ואתא ּדמׁשה חמ ּוהי  עם  ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ	ְֲֳִִֶָֹ

בספרי שני Pיי:
מׁשהוי יג(שני)Pתימן  וּיׁשב מ ּמחרת  הי ְְִַָ�ֳִָ	ֵַָ�ֶֹ�ֶ

מן־לׁש על־מׁשה העם וּיעמד את ־העם  ּפט ְִ�ֶָֹ�ֲַַָ�ָָֹ�ַֹ	ִֶ
עד־הערב : ית ה ּבקר  למּדן  מׁשה ויתיב  ּדבתרֹוהי. ּבי ֹומא והוה  ַ�ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּדמׁשה  ע ּלו ֹוהי  עּמא  וקם רמׁשא:.עּמא. עד  צפרא חתןוּירידמן  א  ְְִִֶַַָָָָֹ	ְִַַַַַָָ�ֵֹ�
וּי לעם עׂשה  ּכל־א ׁשר־ הּוא  את מה ־אמ מׁשה  ר  ֹ	ֵֶ�ֲֶָ�ֹ�ֶָ�ַָ�ֶָֹ

á²
á

N קוראים Nתיקון
hbpk van i,j og ojk kftk ktrah hbez
ypak van cahu ,rjnn hvhu ohvktv
recv in van kg ogv snghu ogv ,t
tuv rat kf ,t van i,j trhu crgv sg
v,t rat vzv rcsv vn rnthu ogk vag

N רש"יN
ּכל  את לֹו וּגרם לקראתֹו ְְִֶֶַָָָָָׁשּיצא
עֹומד  ׁשהיה אלא ֵֵֶַָָָָהּכבֹוד,

לפניהם:ּומׁש האלהים.ּמׁש לפני ְְְֱִִִֵֵֵֶַָֹ
מּסעֹודה  ׁשהּנהנה ְְִִִֶַָָָמּכאן
ּבּה מסּבין חכמים ְְֲִִִֵֶַָָֻׁשּתלמידי
הּׁשכינה: מּזיו נהנה ְְְִִִִִַָָּכאּלּו

מּמחרת.(יג) מן ויהי רדּתֹו למחרת מּמחרת, ּומהּו ּבספרי, ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי ְְְְְֳֳֳִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
אפׁשר  אי ּתֹורה מּתן קֹודם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אלא לֹומר אפׁשר אי ּכרח ועל ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָההר.

טז)לֹומר לׁשּפֹוט (פסוק מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגו', חּקי את והֹודעּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את וׁשּבר ירד ּבתּמּוז עׂשר ּבׁשבעה ׁשהרי העם, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאת
ׁשנה  עד מּמחרת ויהי נאמר ׁשּלא ּכּסדר, ּכתּובה זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשמֹונים
ׁשנּיה, ׁשנה עד אלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּכאן  נאמר כז)ׁשהרי מׁשה(פסוק לֹו ׁשאמר הּדגלים ּבמּסע ּומצינּו חתנֹו את מׁשה (במדבר ויׁשּלח ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
כט) וגו',י הּמקֹום אל אנחנּו לא)נֹוסעים ּתֹורה,(שם מּתן קדם זֹו ואם אֹותנּו, ּתעזֹוב נא אל ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

היה, ׁשּל־יתרֹו ּובנֹו חֹובב, אלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר ואם ׁשחזר, מצינּו היכן והל ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמּׁשּׁשּלחֹו
ּכתיב ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב יא)הּוא ד מׁשה:(שופטים חֹותן חֹובב מׁשה מּבני וּיעמד וגו'וּיׁשב ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

והֹוכיחֹוהעם. ׁשּל־יׂשראל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכּמל יֹוׁשב ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר ,ּכ יד)על נּצבים:(פסוק וכּלם לב ּד יֹוׁשב אּתה הערב .מּדּוע עד  הּבקר  אפׁשר מן  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

עֹוסק  ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אלא ּכן, ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלֹומר
ּבֹו ׁשּנאמר ּבראׁשית, ּבמעׂשה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּוּתף נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל (בראשית ּבּתֹורה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדקדוק: ממחרת.(יג)חלק בסמיכותויהי שלא ובתי"ו בקמץ :(שם)בא
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א ּתה מּדּוע לעם  עׂשה  א ּתה א ׁשר  הּזה  �ַַָ�ַָ	ָ�ֶֹ�ֶַָ�ֲ�ֶַ�ַָָה ּדבר 
עד־ובּדל י ֹוׁשב  מן־ּבקר עלי נּצב כל־העם ֵ�ְַ	ְֶָָָ�ִָ�ָ�ִֶ�ֶַֹ
מא ערב : ואמר . לע ּמא. עביד ּדהּוא ּכל  ית ּדמׁשה. חמּוהי וחזא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמא  וכל ּבלח ֹודך. יתיב  א ּת מדין . לעּמא. עביד ּדא ּת הדין  .פתגמא ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ	

רמׁשא: עד צפרא מן עּלוך  מׁשהאמ וּיטוקימין  חתנֹול ר  ְִִִַַַַָָָָָ�ֶֹֹ�ְְֶֹ�
לד  העם אלי אלהים:ּכי ־יבא לחמּוהי .ר ׁש מׁשה ואמר ִָ�ֵַֹ�ָ�ְִָ�ֱֲֲִִֶַַַֹֹֹ

לותי  אתן  יי :.ארי קדם מן א ּולפן למתּבע להם ּכי ־יהטזעּמא יה  ְֲִֵַָָ	ְְְֳִִִִַַָָָָ�ֶֶָ�
אלי  ּבא  רעה ּוׁשפט וּדבר ּובין אי ׁש ּבין ּתי  ָָ�ָ�ֵ	ְַָ�ְַ	ִֵ��ִֵ�ֵ�ֵ

האלהים ה ֹודע ו את ־ חּקי הוי את־ ּתֹורתיו:וּתי  ּכד  ְְִַ�ֵֶֻ�ֱָֹ�ְִֵֶַָָֹ

להֹון  ּומהֹודענא  חברי ּה. ּובין  ּגּוברא ּבין  ודאיננא. לותי. אתן  ּדינא .להֹון  ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ	

אֹוריתי ּה: וית ּדיי  קימּיא אליואמ וּייזית מׁשה  חתן ר  ְְֵַַַָָָָָָָ�ֵֶֹֹ�ֹ�ֵֶ�ָ
ע ׂשה : אּתה  א ׁשר  הּדבר ּדמׁשה לא ־טֹוב חמּוהי  ואמר. ֹ�ַָ	ֲֶָ�ַ�ְֲֲִֶֶַַָֹֹ

ּפתגמא  תקין  לא עביד:.ליּה. ּגיחּדאּת ּתּבל ם־א ּתהנבל ִֵֵָָָָ	ְֵַָָ�ִֹ	ַַֹ�ָ

N קוראים Nתיקון
ogv kfu lsck cauh v,t gusn ogk vag
van rnthu crg sg rec in lhkg cmb
hf ohvkt arsk ogv hkt tch hf ub,jk
aht ihc h,ypau hkt tc rcs ovk vhvh

ktv hej ,t h,gsuvu uvgr ihcu,tu ohv
cuy tk uhkt van i,j rnthu uh,ru,
v,t od kc, kcb vag v,t rat rcsv

N רש"יN
ה) אחד:א יֹום בקר ויהי ערב ְְִִֶֶֶֶַַָֹויהי
יבא.(טו) לׁשֹון ּכי ּבא, ּכי ּכמֹו ְִִָָָֹ
אלהים.הוה: ּכתרּגּומֹולדר ׁש ְְְֱִִֶַֹֹֹ

ּתלמּוד  לׁשאֹול אלפן, ְְְְְִִַַָֻלמתּבע
הּגבּורה: להם (טז)מּפי יהיה ּכי ְְִִִִֶֶַָָ

ּבא. ּבא ּדבר  ּדבר לֹו ׁשּיהיה מי ְִִֶֶָָָָָָ
מ ׁשה.(יז)אלי: חתן ּדרוּיאמר ֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

ׁשּל־  חֹותנֹו הּכתּוב קֹוראֹו ְְֶַַָָּכבֹוד
:ּתּבל.(יח)ּמל ּכמיׁשהנבל  לׁשֹון ּולׁשֹונֹו בלעז ּכתרּגּומֹו. ּכמֹופליישטרי"ר יג). ח והעלה (ירמיה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹ
ד)נבל, לד ונלאה:(ישעיה ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא וגו', מּגפן עלה ּכנבֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

אּתה. זקנים:ּגם וׁשבעים וחּור אהרן לרּבֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
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מ  ּכי ־ כבד עּמ א ׁשר ה ּזה  הּדברּמּגם־העם   ַָָ�ַ�ֲֶֶ�ִ�ִֵָָ�ְִ�ַָ	ָ
ע ׂשה ּו עּמא ב ּד:ל לא־ ת ּוכל  אף א ּת. אף  תלאי . מלאה ַֹ�ֲ�ְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּפתגמא  מּנך י ּקיר  ארי  ּדעּמך . ּבלחֹודך :.הדין  למע ּבדי ּה תּכֹול לא ְֲִִִִֵֵַָָָָָ	ְְִִִֵָָ

עּמּבמעׁשע ּתה יט אלהים ויהי איעצ קלי ַ�ְַָ�ְִֹ�ִָ�ְ	ִִ�ֱֹ�ִִ�ָ
האלהים  מּול לעם א ּתה א ּתהאתהב והיה  ֱֵ�ַָ�ָ�ָ�ֱָֹ	ְִֵֵָ�ַָ�

אל־האלהים :ּדאת־ ה ויהי ברים אמלכּנך . מּני  קּביל ּכען . ְֶַָ�ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

מיתי  ּותהי  יי . קדם מן  אּולפן ּתבע לעּמא . אּת הוי  ּבסעדך . ּדיי  ְְְְֱֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָמימרא

יי :.אּת לקדם ּפתגמּיא אתהרהזוכית את ־הח ּקים ּתה הם  ַ	ְְְְִִִַַָָָָָָ�ְֶ	ֶֶַֻ�ִ
בּהה ֹודע ואת ־ה ּתֹורתו ילכּו  את ־ה ּדר להם  ּת ְֶַ�ְְַָֹ�ָ�ֶֶַ�ֶֶ�ֵ�ְ	ָ
יע ׂשּון:ו א ׁשר  וית את־ הּמעׂשה  קימּיא ית יתהֹון. ותזהר ְֲֶַַ�ֲֶֶ�ְְְְֲַַַַָָָָָ

ּבּה ּדיהכּון אֹורחא ית להֹון. ּותהֹודע ּדיעּבד ּון :.אֹוריתא. עּובדא  וית ְִַַָָָָָָ	ְְְַָָָ

אנוכא מּכל־העם תחזה ירא ּתה  אי ׁשי ־חיל  ְַָ�ֱֶֶ�ִָ�ְֵַָָ�ְִִֵַ�
אנ בצ אלהים  ׂשנאי  אמת  עלהם ׂשמ וע ׁשי  ּת ֱִֹ�ְֵַ�ֱ�ֶ�ְֵֹ�ְְַַָָ�ֲֵ�ֶ

N קוראים Nתיקון
rcsv lnn scf hf lng rat vzv ogv od
hkec gna v,g lsck uvag kfu, tk
ogk v,t vhv lng ohvkt hvhu lmght
kt ohrcsv ,t v,t ,tcvu ohvktv kun
,tu ohejv ,t ov,t v,rvzvu ohvktv
vc ufkh lrsv ,t ovk ,gsuvu ,ru,v
vzj, v,tu iuagh rat vagnv ,tu
habt ohvkt htrh khj habt ogv kfn
ohpkt hra ovkg ,nau gmc htba ,nt

N רש"יN
.מּמ כבד יֹותר ּכי רב ּכבדֹו ְְִִֵֵָָָ

:אלהים (יט)מּכח ויהי  איעצ ְֱֲִִִִִָֹֹ
.עּמהּמל צא לֹו אמר ּבעצה, ְִִֵֵֵַָָָָ

מ ּול ּבּגבּורה: לעם  אּתה היה ְֱֵַַָָָָ
ּבינֹותם האלהים. ּומליץ ׁשליח ֱִִִֵֵַָָָֹ

מאּתֹו: מׁשּפטים וׁשֹואל ְְִִִֵֵַָָלּמקֹום,
ה ּדברים. ריבֹותם:את ּדברי ְְִִִֵֶַָָ

תחזה.(כא) הּקדׁשוא ּתה  ּברּוח ְְֱֶֶֶַַַָֹ
:חיל.ׁשעלי עׁשירים,אנׁשי ְֲִִִֵֶֶַַָ

ּולהּכיר  להחניף צריכין ְְְְְִִִִֵַַׁשאין
אמת.ּפנים: ּדבריהם אנׁשי יהיּו כן ידי ׁשעל  ּדבריהם, על לסמֹו ּכדאי ׁשהם הבטחה, ּבעלי אּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

בצע.נׁשמעין: מּניּהׂשנאי ממֹונא ּדמּפקין ּדּינא ּכל ּדאמריּנן ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
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חמ ּׁשים  ׂשרי מא ֹות  ׂשרי  אלפים ׂשרי וׂשרי ֵָ�ֲִָ�ֵָ�ֵ	ֵָ�ֲִ�ְִֵָ�
ּגּוברין עׂשרת : ּדיי . ּדחלּיא ּדחילא ּגּוברין  עּמא . מּכל ּתחזי  ואּת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

מאותא  רּבני  אלפי  רּבני  עליהֹון . ּותמּני  ממֹון . לקּבלא ּדסנן רּבני .ּדק ׁשֹוט ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ	ֵַָ

עׂשֹוריתא: ורּבני  את־ העםוכבחמׁשין  כל־עתּבׁשפטּו ְְְֲִֵַַָָָָ�ֶָָ�ְֵָ�
אליו יביאּו ה ּגדל ּכל־ה ּדבר כל ־ הּדברוהיה  ְָ�ַָָָָ�ַָֹ�ִָ�ֵ	ְֶַָָָ�

יׁש מעלי וטּו־הם ּפה ּקטן א ּת:והקל  נ ׂשאּו ַָ�ְְִֹ�ְֵֵָ�ֵָ	ְְֶָ�ִָ
ּפתּגם  וכל לותך . ייתֹון רב ּפתגם  ּכל ויהי . ע ּדן. ּבכל  עּמא ית ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָוידינּון 

מ ּנך וייקל ּון  אּנּון . ידינּון עּמך :.זעיר  את־ הּדברכגויסֹוברּון אם  ְְְְִִִֵֵָ	ְִִִָ�ֶַָָ�
ּתע ׂשה  אלהים ּוצ וה ּזה  עמדיכל ו ּכל־וּת גם  ֶַ�ֲַ	ְְִֶ�ֱֹ	ְְִָָ�ֲָ�ְַֹ�ָ

יבא על־מקמֹו ה ּזה  ּפתגמא בׁשל ֹום:העם  ית אם ָָ�ַ	ְֶַֹ�ָ�ְִִָָָָֹ

הדין  עּמא ּכל ואף  למקם. ותּכֹול יי . ויפּקד ּנך  ּתעביד. אתריּה.הדין  על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ	ֵַַ

ּבׁשלם: מׁשה וּיׁשכד(שלישי)יהך  וּיעׂשל מע חתנֹו קֹול  ְְִִַַָָ�ֹ�ְֶ�ְֹ�ַ�ַַ
אמ  א ׁשר ועבד ר:ּכל חמּוהי . למימר מׁשה ּדאמר:.וקּביל ּכל �ֲֶֹ�ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹ	ֲַַֹ

â

N קוראים Nתיקון
,rag hrau ohanj hra ,utn hra
rcsv kf vhvu ,g kfc ogv ,t uypau
uypah iyev rcsv kfu lhkt uthch ksdv
rcsv ,t ot l,t utabu lhkgn kevu ov
odu sng ,kfhu ohvkt lumu vag, vzv
gnahu oukac tch unen kg vzv ogv kf
rnt rat kf aghu ub,j kuek van

N רש"יN
הּוא: ּדּינא לאו ׂשרי ּבדינא ְִֵַָָָָָ

ׂשרים אלפים. מאֹות ׁשׁש היּו הם ֲִִֵֵֶָָָ
אלף: מאֹות מא ֹות.ׂשלׁשׁש רי  ְֵֵֵֵֶֶָ
הי ּו: אלפים  חמ ּׁשים.ׁשׁשת ׂשרי ֲֲִִִֵֵֶָָָ
אלף: עׂשר עׂשרת.ׁשנים וׂשרי ְְֲֵֵֶֶָָָָֹ

אלף: וידּונּון,וׁשפטּו.(כב)ׁשּׁשים ְְִִִֶֶָ
צּוּוי: מעלי .לׁשֹון ּדבר והקל  ְְִֵֵֶָָָָ

ּכמֹו והקל, .מעלי להקל ְְְֵֵֵֶֶָָָזה
יא) ח לּבֹו,(שמות את כד)והכּבד ג ב הוה:(מלכים לׁשֹון מ ֹואב, את ויכלּת(כג)והּכֹות אלהים  וצּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לעמֹוד:עמד. תּוכל לא יד על יעּכב ואם עמֹוד, ּתּוכל ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה הּמל ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ה ּזה. העם ּכל עּמ:וגם עּתה הּנלוים זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב אהרן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
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אנוּיב כה מ ׁשה  מ ּכל־יׂשחר ו ּיּתןׁשי ־ חיל  ראל  ְִַ�ֶַֹ�ְֵַ�ִַ�ְִִָָ	ִֵֵַ�
ר מא ֹותא ׁשאתם ׂשרי אלפים ׂשרי  על־העם  ים  ָֹ�ָ�ִַָ�ֵָָ�ֲִָ�ֵָ�ֵ	

חמ ּׁשים  עׂשרת :וׂשרי ּדחילא ׂשרי ּגּוברין מׁשה ּובחר ֵָ�ֲִ�ְִֵָ�ְֲִֵֶַָָֹֹ

מאותא  רּבני  אלפי  ר ּבני  עּמא. על ריׁשין יתהֹון. ּומּני  י ׂשראל . רּבני .מּכל ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ	ֵַָ

עׂשֹוריתא: ורּבני את ־העם וכוחמׁשין כל־עתּבׁשפטּו ְְְֲִֵַַָָָָ�ֶָ�ְָָ�ֵ
ה ּקׁשה אל־מׁשה י את ־ הּדבר כל ־ הּדברוביאּון ֶַָָ�ֶַָ�ְִ�ֶֹ	ְֶַָָָ�

יׁש הם:ה ּקטן קׁשי ּפּוט ּו ּפתגם ית עּדן . ּבכל  ע ּמא ית  ודינין  ַָ�ְִֹ�ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

מׁשה  לות א ּנּון:.מיתן  ּדינין  זעיר  ּפתגם מׁשהוי כזוכל ׁשּלח ְֵֶַָֹ	ְְְְִִִֵַַַָָָ�ֹ�ֶ
אל־אר ל ֹו  וּיל חמּוהי ֹו:צ את ־חתנֹו ית מׁשה .ו ׁשּלח ְֶֹ�ֵַ�ֶ�ְְֲִֶֶַַַָֹ	

לארעי ּה: ליּה בספרי שלישי Pפ ואזל 
ּבחדׁשאיט(רביעי)Pתימן  ְֲֵֵַַַַ�ֶֹ�

מצ ני־יׂשּבאתצ ל לי ׁשי ּׁשה מארץ  רים ראל ְִַ	ְִֵ�ְְִֵָ�ֵֵֶ�ְִֶ�ִָ
מד  ּבא ּו ה ּזה סיני:ּבּיֹום ּבני ּבר למּפק ּתליתאה. ּבירחא ַ�ַ	ֶ�ְִַָ�ְְְְִִִֵַַָָָָ

â²
ã

N קוראים Nתיקון
i,hu ktrah kfn khj habt van rjchu
hra ohpkt hra ogv kg ohatr o,t
,t uypau ,rag hrau ohanj hra ,utn
iuthch vaev rcsv ,t ,g kfc ogv
uyupah iyev rcsv kfu van kt
kt uk lkhu ub,j ,t van jkahu ov

umrt
.rtn ktrah hbc ,tmk hahkav asjc
ugxhu hbhx rcsn utc vzv ouhc ohrmn

N רש"יN
ע וׁשפטּו.(כו) ית ּמא:ודינין ְְְְִַָָָָ

הם.מיתן:יביא ּון. ּכמֹוי ׁשּפּוט ּו ְְְִִֵֵַ
וכן ח)יׁשּפֹוטּו ב תעבּורי,(רות לא ְְֲִִֵַֹ

ּדינין  ותרּגּומֹו תעברי, לא ְְְְֲִִַַָֹֹּכמֹו
לׁשֹון  הם העליֹונים מקראֹות ְְְִִִֶֶָָאּנּון.
ייתֹון, וידּונּון, מּתרּגמין לּכ ְְְִִִִֵַָצּוּוי,
לׁשֹון  הּללּו ּומקראֹות ְְְִִַַָידינּון,

ארצ ֹו.(כז)עׂשּיה: אל ל ֹו וּיל ְֲִֵֶֶַַָ
מׁשּפחּתֹו: ּבני ּבּיֹום (א)יט לּגּיר ְְְְִֵֶַַַ

צריה ּזה. היה לא חדׁש. ּבראׁש ְִֶֶַָָָֹֹֹ

הדקדוק: הם.(כו)חלק ישפוטו הקטן הדבר וכ"כ וכל התיגאן בכל הוא וכן מלרע. ישפוטו תיבת

עצה  עוצו וכן מזה. תעבורי לא וכמוה בטי"ת. שהטפחא מהרי"ב וכ"כ ז"ל. רמ"ל

עכ"ל: הדקדוק בחלק עיין ודברו. עוצו ותופר,
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הדין  ּבי ֹומא  ּדמצרים. מארעא ּדסיני :.יׂשראל למד ּברא עּווּיסבאתֹו ְִִֵֵַָָָ�ְִֵָָ	ְְְְֲִִַַָָ�
מד  ו ּיבא ּו ּבּמד מרפידים  וּיחנ ּו סיני  ו ּיחן־ּבר  ּבר ְִֵ�ִַָ�ֹ�ְִַ�ִ	ֲַַַ�ְִַ�ִַַָ

יׂש ההר :ׁשם נגד למד ּברא ראל ואתֹו מרפידים. ּונטלּו ָ�ְִָ�ֵֶ�ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּבמד ּברא  ּוׁשרֹו טּורא:.ּדסיני . לקביל יׂשראל תּמן  ּומׁשהגּוׁשרא ְְְִַַָ	ֳִֵֵֶַָָָָָֹ�
וּיק  אל־האלהים מן־ההרעלה  יהוה  אליו רא  ָ�ֱֶָָֹ�ְִִַ�ֵָָ�ְָֹ�ִָָ�

תאמ ל  ּכה יעקב ל ראמ ר  לב ובית ני ת ּגיד ֵ	ֹ�ַֹֹ�ְֵ�ֲַ	ְַֹ�ְִֵֵ�
למימר.ראל :יׂש טּורא מן  יי  ליּה ּוקרא יי . לקדם  סליק ּומׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

יעקב  לבית ּתימר י ׂשראל :.ּכדנן  לבני  ראיתם דּותח ּוי  א ּתם ְֲִֵֵַַָֹ	ִִֵֵֵֶַַָ�ְִ	ֶ
עׂשיתי  אתמצ ל א ׁשר  וא ּׂשא על־ּכנרים פי כם ֲֶ�ָ�ְְִִִ�ִֶָָָ�ְֶֶ�ְֵַַ�
N קוראים Nתיקון

ijhu rcsnc ubjhu hbhx rcsn utchu ohshprn
ohvktv kt vkg vanu rvv sdb ktrah oa
rnt, vf rntk rvv in vuvh uhkt trehu
o,htr o,t ktrah hbck shd,u cegh ,hck
hpbf kg of,t tatu ohrmnk h,hag rat

N רש"יN
מהּו ההּוא, ּבּיֹום אלא ְִֵַַַָלכּתֹוב
ּתֹורה  ּדברי ׁשּיהיּו הּזה, ְְִִֵֶֶַַָּבּיֹום
נּתנּו: הּיֹום ּכאּלּו עלי ְְֲִִִֶַָָחדׁשים

מרפידים.(ב) הצרוּיסעּו לּמה ְְְִִִֵַָָָֻ
והלא  נסעּו, מהיכן ּולפרׁש ְְְֲֵֵֶַַָָָֹלחזֹור
חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ְְִִִִֶַָָָּכבר
למדּבר  ּביאתן מה סיני, למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אלא נסעּו, ׁשּמּׁשם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּידּוע

א  ּבתׁשּובה, ּבתׁשּובה:סיני מרפידים נסיעתן יׂשראל.ף ׁשם  אבל וּיחן  אחד, ּבלב אחד ּכאיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּובמחלֹוקת: ּבתרעֹומת החנּיֹות ּכל ההר.ׁשאר ּפנים נגד נגד, מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל למזרחֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

עלה.(ג)לּמזרח: ׁשּנאמרּומׁשה  היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו וכל הּׁשני. ד)ּבּיֹום לד וּיׁשּכם (שמות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
בּבקר: תאמר.מׁשה הּזה:ּכה  וכּסדר הּזה יעקב .ּבּלׁשֹון ּבלׁשֹון לבית להן ּתאמר הּנׁשים, אּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

י ׂשראל.רּכה: לבני ּכגיּדין:ותּגיד  הּקׁשין ּדברים לּזכרים. ּפרׁש וּדקּדּוקין א ּתם (ד)ענׁשין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אלא ראיתם. עליכם, מעיד אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

נפרעּתי  ולא לכם, ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאּתם
ידכם: על אלא אתכם.מהם ּבכל ואּׂשא  מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו יֹום זה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואּׂשא, ּתרּגם ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת לּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגֹוׁשן, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻארץ
ּכמ  יתכֹון, למעלה:ונּטלית ּכבֹוד ּדר הּדבר את ּתּקן אתכם, ואּסיע נׁשרים.ֹו ּכנפי ּכנׁשר על  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּנֹוׂשא

הדקדוק: ישראל.(ג)חלק לבני וביו"דותגיד :(מהרי"ב)בצירי
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את ואבא  אלי :נׁשרים למצראי .כם ּדעבדית חזיתֹון. אּתּון ְִָ	ִָָ�ְֶ�ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

נ ׁשרין  ּגדּפי  על ּכד יתכ ֹון  לפּולחני:.ונּטילית יתכ ֹון  עּתהוהוקריבית ְְִִִִֵֵַַַָ	ְְְְִִֵַָָָ�ָ
ּתׁש ּוׁשּבמעּואם ־ ׁשמ ֹוע את ־מרקלי  ריתי ּבּתם  ִָ�ְְִַ�ְֹ	ְְִַ�ְִֶֶ�ִ

לי וה ּכל־הארץ :סייתם ּכי־לי  מּכל־ העּמים גּלה  ְִ�ִִֶ�ְָֻ�ִָָ�ַ	ִִ�ִֶָָָ
חּביבין  קדמי ּותהֹון קימי . ית ותּטרּון  למימרי . תקּבלּון ק ּבלא אם ְְְְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָָָּוכען.

עממּיא  ארעא:.מּכל  כל ּדילי  ּתהווארי  ממ א ּתם  לכתי ּו־לי  ְִַַָָ	ְֲִִֵֶַַָָ�ְִִ�ְֶַ�ֶ
הוּכהנים  א ּלה קדֹוׁש אׁשר ּדגֹוי  דּברּתברים ֲֹ�ְִ�ָ��ְִֵֶַָ	ֲֶ�ְַ�ֵ

יׂשּבאל־ קּדי ׁש.ראל:ני ועם ּכהנין מלכין  קדמי . ּתהֹון ואּתּון ְֵֶ�ְְְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָ

ּפתגמּיא  י ׂשראל :.אּלין ּבני  עם בספרי רביעי Pּדתמּליל
(חמישי)Pתימן  ִִֵַָָ	ְִִִֵֵֵַָ

וּיק ז מׁשה לזק ו ּיבא  לפ רא  ו ּיׂשם העם ניהם ני  ַָ�ֹֹ	ְִֶַ�ְְִֵָ�ָ�ַָָ�ְִֵֶ�ֶ
ּכל ־ ה יהוה :ּדאת צ ּוה ּו אׁשר  הא ּלה  ברים  �ְִֵַָָ�ָ	ֲֵֶֶ�ִ�ְָָֹ

ã²
ä

N קוראים Nתיקון
guna ot v,gu hkt of,t tctu ohrab
o,hhvu h,hrc ,t o,rnau hkec ugna,
o,tu .rtv kf hk hf ohngv kfn vkdx hk
vkt ause hudu ohbvf ,fknn hk uhv,
tchu ktrah hbc kt rcs, rat ohrcsv
kf ,t ovhbpk oahu ogv hbezk trehu van
ogv kf ubghu vuvh uvum rat vktv ohrcsv

N רש"יN
אבל  ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ֲֵֵֵֶֶַַַַָאחר
מן  אלא מתירא אינּו הּזה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּנׁשר
לפי  חץ, ּבֹו יזרֹוק ׁשּמא ְְִִֵֶֶָָָהאדם,
ּגּביו, על ּפֹורח אחר עֹוף ְֵֵֵַַַַָׁשאין
מּוטב  אֹומר ּכנפיו, על נֹותנן ְְְֵַָָָָָלּכ
אני  אף ּבבני. ולא ּבי, החץ ְְֲִִִֵֵַַַָָֹיּכנס

כן, יט)עׂשיתי יד וּיּסע (שמות ִִִֵַַָ
וגו' האלהים כ)מלא וּיבא (שם ְֱִַַַָָֹֹ

מקּבלם: והענן ּבליסטראֹות ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגו', מצרים מחנה אתכם ּבין ואבא  ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קׁשֹות:ועּתה.(ה)ּכתרּגּומֹו:אלי. התחלֹות ׁשּכל ,ואּל מּכאן לכם יערב עליכם ּתקּבלּו עּתה אם ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבריתי. את  הּתֹורה :ּוׁשמרּתם ׁשמירת על עּמכם ּכמֹוסגּלה.ׁשאכרֹות חּביב , ח)אֹוצר ב (קהלת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מּׁשאר ּו סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם. ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים יקר ּכלי מלכים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻסגּלת
חּבתכם  ׁשּתהא עֹוד לי יׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻאּמֹות,

הארץ.נּכרת: ּכל  לי לכלּום:ּכי  ּולפני ּבעיני ּכהנים.(ו)והם ממלכת לי ּתהיּו ׂשרים וא ּתם ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדאתאמר יח)ּכמה ח ב' היּו:(שמואל ּכהנים דוד ה ּדברים.ּובני יֹותר:אּלה  ולא ּפחּות לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
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האּלין  ּפתגמּיא ּכל ית קדמיהֹון . וסּדר  ע ּמא. לסבי  ּוקרא  מׁשה. .ואתא ְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ	

יי : יחחּדפּקדיּה כל ־ העם וּיוּיענּו א ׁשר־אמ ּדו ּכל  ר ּו ְְְֲֵַַַָ�ָָָ�ְַָ�ַ�ְֹ	�ֲֶֹ
את ־ּדב  מׁשה ו ּיׁשב נעׂשה  יהוה  העם ּדּבר  רי  ִֶ�ְֹ�ֲַָ�ֶַָ�ֶֶֹ�ְִֵֶ�ָ�ָ

נעביד.אל־יהוה : יי  ּדמ ּליל ּכל. ואמר ּו. ּכחּדא עּמא כל ואתיבּו ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מׁשה  יי:.ואתיב  לקדם  עּמא ּפתגמי  אל־אמ וּיטית יהוה  ר  ֲֵֶַֹ	ְִִֵַַָָָָָ�ְֶֹֹ�ֶָ
 אלי ּבא  אנכי  ה ּנה  ּבעב ּורּבמׁשה  הענן  עב ֹ�ִֶ�ֵָֹ�ִָ�ֵֶ�ְַ�ֶָָ�ֲַ�

העם יׁש עּמּבד ּבמע יאמינּוּבגם־ורי  עֹולם ל ְִַ�ָָ�ְְִַ�ִ	ְְַָ�ֲִַ�ְ�ָ
את ־ּדב  מׁשה אל ־ יהוה :וּיּגד העם למׁשה.רי יי ואמר ֵַַ�ֶֹ�ְִֵֶ�ָ�ְְְֲֶֶַַָָָֹֹ

ואף  עּמך . ּבמּללּותי עּמא ּדי ׁשמע ּבדיל . ּדעננא. ּבעיבא לך  מתּגלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָהאנא.

מׁשה ּבך  וחּוי  לעלם. יי :.יהימנ ּון  לקדם עּמא ּפתגמי  ית ְְְְִֵֶַַָָֹ	ְִִֵַָָָָָ

P בספרי חמישי
אל־אמ וּייPתימן  ל אל־מׁשה  יהוה  ר ַ�ְֶָֹֹ�ֶֶֹ�ֵ�ֶ ä²

N קוראים Nתיקון
vagb vuvh rcs rat kf urnthu usjh
rnthu vuvh kt ogv hrcs ,t van cahu
ibgv cgc lhkt tc hfbt vbv van kt vuvh
lc odu lng hrcsc ogv gnah rucgc
ogv hrcs ,t van sdhu okugk ubhnth
ogv kt lk van kt vuvh rnthu vuvh kt

N רש"יN
העם (ח) ּדברי  את מׁשה  ְִֵֶֶֶַָָָֹוּיׁשב
יֹום .וגו' ׁשהּוא הּמחרת, ְְֳַָָּביֹום

וכי  עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשליׁשי,
ּבא  אלא להׁשיב, מׁשה היה ְִִֵֶָָָָָָֹצרי
מּמׁשה  ארץ ּדר ללּמד ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹהּכתּוב
מי  ויֹודע הֹואיל אמר, ְִִֵֶַַָֹׁשּלא
להׁשיב: צרי איני ְְִִִִֵֶַָָָׁשּׁשלחני,

הענן.(ט) ערפל:ּבעב וזהּו הענן ּב.ּבמעבה אחרי:וגם הּבאים ּבּנביאים מ ׁשה.ּגם ּביֹום וּיּגד  ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לחדׁש: רביעי ׁשהּוא העם הּמחרת ּדברי ׁשּרצֹונם .וגו'את מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מלּכנּו:לׁשמֹו את לראֹות רצֹוננּו ,הּמל מּפי לׁשֹומע הּׁשליח מּפי הּׁשֹומע דֹומה אינּו ,מּמ ע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
מ ׁשה.(י) אל  ה ' העם:וּיאמר אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, אם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

הדקדוק: הענן.ויאמר(ט)חלק בעב אליך בא אנכי הנה משה אל כי י"י ל', דף פ"ק בקדושין

פסוקי לתלתא קרא להאיי ליה פסקי במערבא אמר אדא בר אחא רב :(מהרי"ב)אתא
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ּומחרקּדׁשוהעם הּיֹום ׂשמ ּבכ וּתם לתם:ס ּו ָ	ְְִַָ�ַָ�ָ�ְְִָ�ְִָֹ
ּומחר  דין  יֹומא ּותזמינּנּון עּמא. לות איזיל  למׁשה  יי ויחּורּון .ואמר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ	ְִַ

הנהי ּוויאלב ּוׁשיהֹון: ל ּיֹום ּכי ּׁשכנים ּבּיֹום |לי ׁשי  ְְֵָ�ְֹ�ִַ�ְִַ�ִִ�ַ�
ירדּׁשה סיני :ל הוה י ל ׁשי על ־ הר  כל־העם עיני ְִַ�ִֵֵ�ְָֹ�ְֵֵ�ָָ�ַַָ�ִָ

יי  מתּגלי  ּתליתאה . ּביֹומא ארי  ּתליתאה. ליֹומא זמינין  כל .ויה ֹון  לעיני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ	ְֵֵָ

ּדסיני : טּורא על ל ּבל הגויבעּמא סביב את־ העם ראמ ּת ְְְְִִַַַָָָָ�ֶָָ�ִָ�ֵ	ֹ
ּונ ּבהר עלֹות  לכם  ּכל־ה ּנגע ּבגע הּׁשמר ּו קצה ּו ְִָ�ֶָ�ֲ�ָ�ְָ�ְַָֹ�ֵֵַָֹ�ַ

יּומת : מֹות למימר.ּבהר סח ֹור  סחֹור  עּמא ית  ּותּתחים ָ�ָ�ְְְֵֵַַַָָָ

ּבסֹופיּה ּולמקרב ּבטּורא מּלמּסק לכֹון. ּבטּורא .אסּתמרּו ּדיקרב  ּכל  ְְְְְִִִִֵַַַָ	ְְִַָָ

יתקטיל : י ּסקל יגאתקטלא  ּכי־סק ֹול יד  ּבֹו לא־ ת ּגע ְְִִִִָָֹ�ַ��ִָָ�ִֵָ�
אם־ י ּירה  יחּבא ֹו־ירה לא  אם־ איׁש יההמה  ָ�ִָֹ	ְִֵֶָ�ִ�ִ�ְִֹ�ֶ

N קוראים Nתיקון
uhvu o,kna uxcfu rjnu ouhv o,aseu
srh hakav ouhc hf hahkav ouhk ohbfb
,t ,kcdvu hbhx rv kg ogv kf hbhgk vuvh
rvc ,ukg ofk urnav rntk chcx ogv
gd, tk ,nuh ,un rvc gdbv kf uvmec gdbu

vnvc ot vrhh vrh ut kexh kuex hf sh ucot
rvc ukgh vnv kchv lanc vhjh tk aht

N רש"יN
עצמם וק ּדׁשּתם. ׁשּיכינּו וזּמנּתם, ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּומחר: נכנים.(יא)הּיֹום והיּו ְְִַָָָֹ
מאּׁשה: הּׁשליׁשי.מבּדלים ל ּיֹום ְְִִִִֵַַָָֻ

ּובחמיׁשי  ּבחדׁש. ׁשּׁשה ְֲִִִֶַַָֹׁשהּוא
ההר  ּתחת הּמזּבח את מׁשה ְִֵֶֶַַַַָָָָֹּבנה
הענין  ּכל מּצבה, עׂשרה ְְְִֵֵֵֶַָָָָּוׁשּתים
הּמׁשּפטים, ואּלה ּבפרׁשת ְְְִִֵֶַַָָָָָהאמּור

ד) כד ּומאחר (שמות מקּדם ְְְֵָָֹֻואין
העם.ּבּתֹורה: כל  ּכּלם:לעיני ׁשּנתרּפאּו סֹומא, ּבהם היה ׁשּלא להם והגּבל ּת.(יב)מלּמד קבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

והלאה: הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן, מּכאן לאמר.ּתחּומין מעלֹות הּׁשמרּו להם, אֹומר הּגבּול ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
:ּכ על ּתזהירם ואּתה ּבקצהּו.והלאה, ּבקצהּו:ּונגע  יּירה.(יג)אפּלּו ׁשהם ירה לּנסקלין מּכאן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

קֹומֹות: ׁשּתי ּגבֹוּה ׁשהיה הּסקילה, מּבית  למּטה ּכמֹויּירה.נדחין לארץ, למּטה שמות יׁשל) ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
ד) בּים:טו ַָָָירה

הדקדוק: ומחר.(י)חלק היום תיגאן וקדשתם ובקצת היום, בתיבת הטפחא תיגאן בקצת

שופר: היום ותיבת וקדשתם בתיבת הטפחא מדוקדקים
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בהר :ּבמ  יעל ּו ה ּמה  ה ּיבל ארי ׁש יד . ּביּה תקרב לא ְִֹ�ַֹ	ֵ�ֲֵַָ�ֲִֵֵַַָָָ

יתקּים. לא אנׁשא אם  ּבעירא  אם י ׁשּתדי . אׁשּתדאה אֹו יתרגים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָאתרגמא

ׁשֹופרא  ּבט ּורא :.ּבמיגד למּסק מּורׁשן  בספרי ששי Pאּנּון 
ו ּירד ידPתימן  ְֵַָָ	ְְִִַַַָ�ֵֶ

וי  אל־העם מן־ההר את ־העם מׁשה  קּדׁש ֶֹ�ִָ�ֶָָ�ְֵַַָ�ֶָ	ָ
ׂשמ ּבכ וי  ית לתם :ס ּו וזמין ע ּמא. לות ט ּורא מן  מׁשה. ּונחת ְְַַ�ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

לב ּוׁשיהֹון:.עּמא  הי ּואמ וּיטווח ּור ּו אל־העם כנים נר  ַָ	ְְֵַַַ�ֶֹ�ֶָ	ֱָ�ְֹ�ִ
אל ־ ּתלׁש ימים  אל־א ּׁשה :ּגלׁשת  הו ֹוׁשּו לעּמא. ואמר ְִ�ֶָֹ�ְִִַ�ְֲֲִֶַַַָָ

יֹומין  לתלתא א ּתתא:.זמינין  לצד תקרבּון  בּיֹום וי טזלא  הי  ְִִִִָָ	ְְְְִִִַַָָ�ַ�
ּבהּׁשה וי לי ׁשי  ה ּבקר  ּוב ית קלת  ענןורקים הי ְִַ�ְִִ�ַֹ�ְִֶַֹ�ֹ�ְָֹ�ְִָ�ָ

על־ההר חזק וּכבד ׁשפר  ּכל־מ קל  ו ּיחרד  אד ֵָ�ַָ	ְָ�ֹֹ�ָָָ�ְ�ֱֶַַֹ�ָ
ּבּמחנה : א ׁשר  והו ֹוהעם צפרא. ּבמהוי ּתליתאה ּביֹומא והוה ָ�ֲֶָ�ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

å²

N קוראים Nתיקון
t asehu ogv kt rvv in van srhuogv ,

ohbfb uhv ogv kt rnthu o,kna uxcfhu
ouhc hvhu vat kt uad, kt ohnh ,akak
ibgu ohercu ,ke hvhu recv ,hvc hahkav
srjhu stn ezj rpa keu rvv kg scf
ogv ,t van tmuhu vbjnc rat ogv kf

N רש"יN
ה ּיבל. הּיֹובל ּבמׁש ּכׁשּימׁשֹו ְְְִִֵֵֶַַֹֹ

ׁשכינה  סּלּוק סימן הּוא ארֹו ְִִִָָָקֹול
ׁשּנסּתּלק  וכיון הּקֹול, ְְְְִֵֶַַַַַָָוהפסקת

לעלֹות: רּׁשאין הּוא ה ּיבל.הם ֲִֵֶַַַָֹ
ּבערּביא  ׁשּכן ׁשּל־איל, ְְְְִֵֶֶַַָָׁשֹופר
ׁשּל־  וׁשֹופר יּובלא, לדכרא ְְְְְִִֶָָָקֹורין

היה: ׁשּל־יצחק ההר (יד)אילֹו מן ְְִִֵֶָָָָָ
העם. העם:אל אל ההר מן אלא לעסקיו ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא ל ׁשלׁשת (טו)מלּמד נכנים הי ּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּולדברי ימים. יֹוסי, רּבי ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי יֹום הּוא ימים, ׁשלׁשה לסֹוף ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכמֹו ימים, לׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש ּבׁשּׁשה יא)האֹומר (פסוק ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ

הּׁשליׁשי: א ּׁשה.לּיֹום אל ּתּגׁשּו לּיֹום אל  טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיה ּו ּכדי הּללּו ימים ׁשלׁשת ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשאם ּתֹורה לקּבל טהֹורֹות ותהיינה האּׁשה הּׁשליׁשי ּתפלֹוט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשת ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מסריח  הּזרע ּכבר ימים ׁשלֹוׁשה מּׁשּׁשהתה אבל ותּטּמא, ותחזֹור טבילתּה לאחר זרע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשכבת
הּפֹולטת: את מּלטּמא וטהֹור להזריע ראּוי ה ּבקר.(טז)ואינּו מה ּבהית ידם על ׁשהקּדים מלּמד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּביחזקאל מצינּו וכן לּתלמיד, ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר כב)ׁשאין ג (יחזקאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
וגו', הּבקעה אל צא כג)קּום עֹומד:(שם ה' ּכבֹוד ׁשם והּנה הּבקעה אל ואצא ואקּום ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ



יתרו יט שמות  קעז 177

לחּדא  ּתּקיף ׁשֹופרא וקל טּורא. על ּתּקיף ועננא ּוברקין . ּכל .קלין  וזע ְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָָ	ְָָ

ּדבמׁשריתא : לק יזעּמא את ־העם מ ׁשה  אתרו ּיֹוצא  ִִַַַָָ�ֵֶֹ�ֶָָ�ְִַ�
וּית מן ־ה ּמחנה  ההר :תחּבבּוּצי האלהים ּתית  ֱָֹ�ֲִִַַ�ְְִֶַַ�ְְִַ�ָָ

מׁשריתא  מן  ּדיי מימרא לקּדמ ּות עּמא. ית מׁשה ואתעּתדּו.ואּפיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ	ְִַַ

טּורא: מ ויחּבׁשּפֹולי ּכּלֹו עׁשן  סיני  ירד ּפהר  א ׁשר ני  ְְִֵַָ�ִַ�ַָ�ֻ	�ְֲִֵ�ֶַָ�
ּב יהוה  עׁשנֹועליו  וּיעל ה ּכב ּכא ׁש ׁשןעׁשן ָָ�ְֹ�ָָ�ֵַַ�ֲַָ�ְֶ�ְִֶַ	ָ
ּכל־ההר קדם.אד:מ ו ּיחרד  מן ּכּוּלי ּה. ּתנן  ּדסיני  וטּורא  ֱֶַַ�ָָ�ְְְֳִִֵַַָָָָֹ

ּדאּתּונא  ּכתננא ּתנניּה ּוסליק ּבאיׁשתא . יי  עלֹוהי . טּורא .ּדאתּגלי  ּכל וזע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ	ְָָָ

הֹול וי יטלחּדא: ה ּׁשפר  ק ֹול מׁשהוהי  מאד חזק ְִַַָ��ַֹ	ָ�ְֵֵָ�ְ�ֶֹֹ�
N קוראים Nתיקון

,h,j,c ucmh,hu vbjnv in ohvktv ,trek
uhkg srh rat hbpn ukf iag hbhx rvu rvv
srjhu iacfv iagf ubag kghu atc vuvh
ezju lkuv rpav kue hvhu stn rvv kf
kuec ubbgh ohvktvu rcsh van stn

N רש"יN
האלהים.(יז) מּגיד לקראת ְֱִִִַַָֹ

ּכחתן  לקראתם, יצאה ְְְְִִֶַָָָָָָָׁשהּׁשכינה
ׁשּנאמר  וזהּו ּכּלה, לקראת ְְֱִֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצא

ב) לג  ולא (דברים  ּבא, מּסיני ְִִַָֹה'
ּבא: לסיני ההר.נאמר ּבתח ּתית ְְְֱִִֶַַָָָָ

ּומדרׁשֹו ההר. ּברגלי פּׁשּוטֹו ְְְְִִִֵַָָָלפי
ּכּגיּגית: עליהם ונכפה מּמקֹומֹו ההר ּכּלֹו.(יח)ׁשּנתלׁש נקּוד ע ׁשן ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּליּה, ּתנן ּתרּגּומּו לּכ ׁשמע, ׁשמר, אמר, ּכמֹו ּפעל, לׁשֹון אלא פּת"ח, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשי"ן
ּדבר: ׁשם ׁשהם מּפני קמ"ץ נקּודים ׁשּבּמקרא עׁשן ולא הּכבׁשן.וכל זה ּככבׁשן יכֹול ׁשּל־סיד, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לֹומר ּתלמֹוד יא)יֹותר, ד את (דברים לׂשּבר ּכבׁשן, לֹומר ּתלמֹוד ּומה הּׁשמים. לב עד ּבאׁש ּבער ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
בֹו ּכיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמֹוע, יכּולה ׁשהיא מה י)האזן, יא יׁשאג,(הושע ּכאריה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לבריֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אלא ּבארי, ּכח נתן מי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹוכי
בֹו וכּיֹוצא לׁשמֹוע. ׁשּיכּולה מה האזן את לׂשּבר ב)ּכדי מג מי (יחזקאל וכי רּבים, מים ּכקֹול וקֹולֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

האזן: את לׂשּבר ּכדי לבריֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, אלא לּמים, קֹול הֹול (יט)נתן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מאד. וחזק וחזק הֹול ּכאן אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט, מנהג ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשמֹוע: ׁשּיכּולין מה אזניהם לׂשּבר מּתחּלה ,ּכ ולּמה יד ּבר.מאד. מדּבר מ ׁשה מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
אלאּומׁשמיע  הּגבּורה מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל ב)הּדּברֹות כ ל,(שמות יהיה ולא אנכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ונׁשמע: מגּביר קֹולֹו להיֹות ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹוהּקדֹוׁש

הדקדוק: כלו.(יח)חלק פתחעשן וחציו קמץ חציו כי עבר פועל :(מהרי"ב)כולו,
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יענ ּנּוודּברי  אזיל בקֹול:האלהים ׁשֹופרא. קל והוה ְַ	ְֱֵָֹ�ֲִֶַ�ְֲֵַָָָָָ

ממּליל  מׁשה  לחּדא. ּבקל:.ותקיף לי ּה מתעני יי קדם ּומן  ְְֵֵֶַַָָֹ	ְְֲֳִִֵֵָָָ

P בספרי שביעי
אל־כ(שישי)Pתימן  סיני על־הר  יהוה ֶַ�ִ�ַַ�ְֵֶָֹ�ַוּירד

וּיק א ׁשר יהוה ההר אל־רל רא  ההרא ׁשמׁשה �ָֹ�ְִַָ�ְָָֹ�ְֶֹ�ֶ�ָֹ�ָ
מׁש יי ה :וּיעל  ּוקרא טּורא. לרי ׁש ּדסיני  טּורא על יי . ואת ּגלי  ַַ�ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

מׁשה:.למׁשה  ּוסליק טּורא אל־מׁשהאמ וּיכאלרי ׁש יהוה ר  ְֶֹ	ְֵֵֶַָֹ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶ
ּפן־ יהר ּבעם העד לררד  אל־יהוה  נפל וא ֹותס ּו �ֵֵָ�ָ�ְֶֶֶָ�ְֶָֹ�ְִ	ְַָ�

רב: קדם מּמּנּו יפּגר ּון  ּדלמא ּבעּמא . אסהיד חֹות  למׁשה. יי ואמר ִ�ְְְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

למחזי  סּגי:.יי  מּנהֹון אל־וכבויּפֹול הּנּגׁשים הּכהנים גם ְְִֵָ	ְְְִִִַַ�ֲִַֹ�ִִַָ�ֶ
ית ּפן־יפ יהוה  יהוה :קּדׁשּו ּבהם ּכהנ ּיא.רץ  ואף ְֹ�ְִַָ�ְִֶָ�ָֹ�ְְֲֶַַָָָֹ

יתקּדׁשּון  יי קדם לׁשּמׁשא יי:.ּדקריבין  ּבהֹון יקטֹול ראמ וּיכגּדלמא ְְְְֳִִִַַָָָָָ	ְְִִַָָ�ֶֹ
אל־הר לעלת  העם לא ־י ּוכל  אל־יהוה  ַָ	ָ�ַָֹ	ְֶֹ�ֶֹמׁשה ֲ�ֶַֹ�

æ²
å

N קוראים Nתיקון
trehu rvv atr kt hbhx rv kg vuvh srhu
rnthu van kghu rvv atr kt vank vuvh
vuvh kt uxrvh ip ogc sgv sr van kt vuvh
kt ohadbv ohbvfv odu cr ubnn kpbu ,utrk
van rnthu vuvh ovc .rph ip uase,h vuvh
hf hbhx rv kt ,kgk ogv kfuh tk vuvh kt

N רש"יN
בקֹול. ּדבר יענּנּו על יענּנּו ְְֲֲֶֶַַַַ

ּכמֹו כד)הּקֹול, יח א' אׁשר (מלכים ְֲֶַ
האׁש ּדבר על באׁש, ְֲֵֵֶַַַָָיענה

הר (כ)להֹורידֹו: על  ה ' וּירד  ְִֵֶַַַ
מּמׁש,סיני. עליו ירד יכֹול ִַַַָָָָָ

לֹומר יט)ּתלמֹוד כ מן (שמות ּכי ְִִִַ
מלּמד  עּמכם. ּדּברּתי ְְִִִִֵֶַַַַָָהּׁשמים
הּכבֹוד  ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר, ּגּבי על והּציען והּתחּתֹונים העלי ֹונים ׁשמים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהרּכין

ּבעם.(כא)עליהם: ּבהר:העד  לעלֹות ׁשּלא ּבהם יהרסּוהּתרה את .וגו'ּפן  יהרסּו ׁשּלא ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ההר: לצד ויקרבּו לראֹות ה' אל ׁשּתאותם ידי על רב .מּצבם מּמּנּו מהם ונפל  ׁשּיּפֹול מה ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

רב: לפני חׁשּוב יחידי הּוא מּמּצב יהרסּו.ואפּלּו הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
הּמּצב: את הֹורסים הּכהנים.(כב)אנׁשים ּבהם:וגם  ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות ה '.אף אל ה ּנּגׁשים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

לעלֹות: חׁשיבּותם על יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, על יתקּדׁשּו.להקריב להתיּצב מזּמנים יהיּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ
יפרץ.עמדם: ּפרצה:ּפן  ּבהם ויעׂשה ּבהם יהרֹוג ּפרצה, העם.(כג)לׁשֹון יּוכל צרילא  איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
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ל  ּבנּו העדתה  ּכי־א ּתה הגאמ סיני את ־ר ּבל ִ�ִַָ�ֵַָ�ָֹ�ָ�ֵ	ְֵַֹ�ֶ
לטּורא ּתֹו:קּדׁשוההר למּסק  ע ּמא. י ּכֹול לא יי. קדם  מׁשה  ואמר ָ�ְְְְְֲֳִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

למימר  ּבנא אסהידּת אּת. ארי וקּדיׁשהי :.ּדסיני . ט ּורא  ית  ּתחים ְְֲִֵֵֵַַַַָָ	ְִֵֵַַָָ

ל־ רדאמ וּיכד יהוה  אליו  אּתה ור  אהרןועלית  ַ�ֵֶָֹ�ְָֹ�ֶ	ְִֵָ�ַָ�ְֲַָ�ֹ
אל ־ יהרוהּכהניםועּמ אל־יהוההעם לעלת ס ּו ִ�ְֲִַָֹ�ְָ�ְֶֶַָ�ֲַ�ְֶֹֹ�ָ
עּמך.רץ־ ּבם:ּפן־יפ  ואהרן  אּת ות ּסק חֹות. איזיל  יי  לי ּה ואמר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יפּגרּון  לא ועּמא. ּבהֹון:.וכהנּיא יקטֹול  ּדלמא יי  לקדם  ו ּירד כהלמ ּסק ְְְְֲַַַָָָָ	ְְְִִִִֵַַָָָ�ֶ
וּי אל־ העם אלהם:אמ מׁשה  עּמא ר לות מׁשה  .ּונחת  ֹ�ֶֶָ�ַָ�ְֲֵֶֶֶַַָָֹֹ	

להֹון : ּכל ־ הוי אכסואמר את  אלהים ברים ּדדּבר ְְֲֵַַַַ�ֱֹ	ִֵ�ְִַָָ�
ל  ית ר:אמ הא ּלה  יי. למימר:.ּומּליל האּלין  ּפתגמּיא סּכל ָ�ְֵֵֵֶַָָֹ	ְִִֵֵַַָָָָ

N קוראים Nתיקון
u,aseu rvv ,t kcdv rntk ubc v,sgv v,t
irvtu v,t ,hkgu sr lk vuvh uhkt rnthu
kt ,kgk uxrvh kt ogvu ohbvfvu lng
rnthu ogv kt van srhu oc .rph ip vuvh

ovktkf ,t ohvkt rcshu
rntk vktv ohrcsvhfbt

N רש"יN
מּתרין  ׁשהרי ּבהם ְְֲִִֵֶֶָָֻלהעיד
ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ְְְִִֶֶַָֹועֹומדין
להם  ׁשאין לעלֹות יּוכלּו ְְְֲֵֶַָֹולא

רד.(כד)רׁשּות:  ּבהם ל והעד ְְֵֵֶֶָָ
קדם  האדם את ׁשּמזרזין ְְִִֵֵֶֶָָָָֹׁשנית,
אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין ְְְְֲִִֶַָמעׂשה,

מעׂשה: א ּתה ּבׁשעת ועלית ְְֲִֶַַַָָָָ
והּכהנים. ע ּמ אּתה ואהרן מעּתה, אמֹור אּתה. ועלית לֹומר ּתלמֹוד ,עּמ הם אף יכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  ואהרן  מאהרן , י ֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והם לעצמֹו מחּצה ואהרן לעצמ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמחּצה
מּצ את יהרסּו אל עיקר ּכל והעם הּכהנים, ה':מן אל לעלֹות ּבם.בם יפרץ  ּפי ּפן על אף ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

סמּוכה  ּכׁשהיא מלאפֹו"ם ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ּכ מּגזרתֹו, זז אינּו קמ"ץ חטף נקּוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻׁשהּוא
קמ"ץ: לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה אליהם.(כה)ּבמּקף זֹו:וּיאמר  אלהים.(א)כ הּתראה וידּבר  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אינּו לאו  ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין. אלא אלהים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹאין
לּפרע: ּדּיין אלהים, וידּבר לֹומר ּתלמֹוד ּכן, הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ּפרענּות, עליהם ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻמקּבל

האּלה. הּדברים  ּכל  מה את אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּופרׁש ׁשחזר ,ל יהיה ולא אנכי עֹוד לֹומר ּתלמֹוד מה ּכן אם ּכן. לֹומר לאדם אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאי

עצמֹו: ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל לאו:לאמר.על לאו ועל הין הין על עֹונין ׁשהיּו מלּמד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
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הֹוצ ב א ׁשר אלהי יהוה  מארץאתאנכי   י ָֹ�ְִָֹ�ֱֹ�ֲֶֶ�ִֵ�ֵֶ�ֶ
עבדים:מצ  מּבית  ּדאּפיקּתךאנא רים אלהך . מארעא .יי  ְִ�ִִֵַ�ֲֲִָָ�ְְֱֵַָָָָ	ֵַָ

עב ּדּותא:ּדמצרים  יהגמּבית אחרים ל יה לא  אלהים  ְִַ�ִ�ִֵַָ�ְִֶֹ�ְ�ֱֹ�ֲִֵ�ִ
תע ׂשה ־ לא  פסל ל על־ּפני  ו א ׁשרּתכל־| מּונה  ַָ�ַ�ֲַֹ�ְֶ�ֶ�ְְֶָ ֲֶָ�

וא ׁשר מּתחת  ּבארץ  וא ׁשר מּמעל ַַַ ִִ�ַַָּבּׁשמיםֲֶ�ָ�ִֶָ�ֲֶַַַ�
לא־ ת ׁש|ּבּמים  לארץ להם מּתחת  לאוּתחוה  ַַ�ִִַ�ַָ�ְֲִֶֶַָֹ�ֶָ�ְ�ֹ
ּפקד תעב  קּנא  אל  אלהי יהוה  אנכי  ּכי  דם ְֵָָ�ִ�ָֹ�ְִָֹ�ֱֹ�ֶ�ֵ�ַ	ָ�ֵֹ

N קוראים Nתיקון
ohrmn .rtn lh,tmuv rat lhvkt vuvh
kg ohrjt ohvkt lk vhvh tk ohscg ,hcn
rat vbun, kfu kxp lk vag, tk hbp
ratu ,j,n .rtc ratu kgnn ohnac
tku ovk vuj,a, tk .rtk ,j,n ohnc

f oscg,iug sep tbe kt lhvkt vuvh hfbt h

N רש"יN
מארץ (ב)  ה ֹוצאתי ֲִֵֵֶֶֶאׁשר 

ההֹוצאה מצרים. היא ּכדאי ְְִִִַַַָָ
אחר  ּדבר לי. מׁשעּבדים ְְְִִִֵֶַָָָֻׁשּתהיּו
מלחמה, ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ְְְְִִִִֶַָָָָלפי
רחמים, מלא ּכזקן ּכאן ְְְֲִִֵֵַָָָָונגלה

י)ׁשּנאמר כד את (שמות וּיראּו ְֱִֵֶֶַָ
רגליו  ותחת יׂשראל ְְְֱִֵֵַַַָָֹאלהי

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר, לבנת הֹואיל (שם)ּכמעׂשה מּׁשּנגאלּו, הּׁשמים, ּוכעצם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ועל  מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא אנכי הן, רׁשּויֹות ׁשּתי ּתאמרּו אל ּבמראֹות מׁשּתּנה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹואני

ׁשּנאמר, הרּבה, קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר ּדבר טו)הּים. פסוק קֹולֹות (להלן הּקֹולֹות, את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לׁשֹון  אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּויֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבאין

ׁשאמר וזהּו העגל, ּבמעׂשה סניגּוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון לּתן ,אלהי יא)יחיד, לב (שמות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לבּדי: לי אלא אחרים, אלהים לכם יהיה לא צּוית, להם לא ,ּבעּמ אּפ יחרה ה' מּבית למה ְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

עבדים עבדים. ׁשהיּו עבדים, מּבית אלא אֹומר אינּו אֹו לֹו. עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לֹומר ּתלמֹוד ח)לעבדים, ז מּיד(דברים עבדים מּבית מעּתה וּיפּד אמֹור מצרים, מל ּפרעה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

לעבדים: עבדים ולא היּו, לּמל ל.(ג)עבדים יהיה ׁשּנאמרלא  לפי נאמר, ד)לּמה (פסוק ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
יהיה  לא  לֹומר ּתלמֹוד יקּים, ׁשּלא מנין ּכבר העׂשּוי יעׂשה, ׁשּלא אלא לי אין ,ל תעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹלא

:אחרים .ל לפרׁשאלהים יּתכן ולא עליהם, אלהים עׂשאּום אחרים אלא אלה ֹות ׁשאינן ְְְְֱֱֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹֹ
אחרים, אלהים אחר ּדבר אצלֹו. אלהֹות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים ְְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹאלהים
מּכירֹו ׁשאינּו אחר הּוא ּכאּלּו ודֹומה אֹותם, עֹונין  ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהם

ּפני.מעֹולם: הּדֹור:על  אֹותֹו אלא זרה עבֹודה על נצטּוּו לא ּתאמר ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנפסל:ּפסל.(ד) ׁשם ּתמּונה.על ּבּׁשמים:וכל אׁשר ּדבר ּכל ק ּנא.(ה)ּתמּונת מקּנא אל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

קּנא לׁשֹון ּכל זרה, עבֹודה עוֹון על למחֹול מּדתֹו על עֹובר ואינּו בלעז לּפרע ,אינפרינמינ"ט ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
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על ־ ׁשּלׁשים  על ־ ּבנים אבת  על־ר ּבעים ועון  ֲ�ָֹ�ִַָֹ�ִִֵַ�ְִֵַ�ִ
לאלפים וׂשנאיל  חסד ּול ל עׂשה  רי ׁשמ אהבי ְְֹ�ְָ�ֶֹ�ֶֶ�ֲַָ	ְֲִֹ�ְְֵַֹ�

אחרן ותי:מצ  אלּה לך יהוי  צילם לא לך  תעביד לא מּני . וכל ּבר  ְֱֳִִֵָָָָָָֹ�ֲִִֵֵַַָָָ�ְָ

מּלעילא  ּדבׁשמּיא ודבמּיא ּדמּו. מּלרע. לא ודבארעא לארעא. מ ּלרע ְְְִִֵַָָ�ְְְִִִַַַָָ�ְְִַַָָ

להֹון  אלהךתסּגֹוד יי  אנא. ארי  תפלחּנין. חֹובי ולא מסער. ק ּנא. אל ְִ�ְְְֱֲֲִִִֵָָָָָ�ֵֵַַַָ

רביעי  ּדר ועל ּתליתי ּדר על מרדין . ּבנין על  מׁשלמין אבהן  ּכד לסנאי . ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ�ְְְִַַָָ

למחטי  טיבּוּבנּיא ועביד אבהתהֹון. דרין ּבתר ּולנטרי לרחמי .לאלפי  ְְִֵַָ�ְְֲֵֵַָָָָ�ְִֵַָ	ְֲַָ�ְֵָ

לּׁשוזספּקֹודי :  אלהי את ־ׁשם־יהוה  ת ּׂשא  אלא ִָ�ִָֹ�ְֵֶָֹ�ֱֹ�ֶַ�ְָ
לא את ־ׁשמֹוי ּכי  א ׁשר־ י ּׂשא  את יהוה נ ּקה ִ��ְֶַֹ�ְֹ	ֵָ�ֲִֶָ�ְֶ�

אלהךא :לּׁשו ּדיי  ּבׁשמא תימי . יז ּכי לא לא ארי  ית למּגנא. .יי. ְֱִֵֵַַָָָָָָ�ְְֲֵֵַַָָָ�ְָָ	

ב ׁשמיּה ה ּׁשּבתחפ לׁשקרא:ּדיימי את ־יֹום זכֹור  ְִֵֵֵ�ְִָָ�ֶ�ַַ�ָ
N קוראים Nתיקון

ohgcr kgu ohaka kg ohbc kg ,ct
hrnaku hcvtk ohpktk sxj vagu htbak

h,umnoa ,t ta, tk
rat ,t vuvh vebh tk hf tuak lhvkt vuvh

tuak una ,t tah
scg, ohnh ,aa uasek ,cav ouh ,t rufz

N רש"יN
לּפרע: לב ל ׂשנאי.נֹותן ְְִֵֵַָָֹ

מעׂשה  ּכׁשאֹוחזין ְְְֲֲִֵֶַַּכתרּגּומֹו,
ּבידיהם: ועׂשה (ו)אבֹותיהם ְֲִֵֵֶֶֶֹ

עֹוׂשה,חסד. ׁשאדם חסד נֹוצר ֵֶֶֶֶֶֶָָ
ּדֹור, לאלּפים עד ׂשכר ְְְִֶַַַַָָלׁשּלם
על  יתרה טֹובה מּדה ְְִִֵֵַָָָנמצאת
חמׁש על אחת ּפרענּות ְֲִֵַַַַָֻמּדת

לאלּפים: וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו ּדתימר ל ּׁשוא.(ז)מאֹות, ּכמא ּכתרּגּומֹו) ׁשקר לׁשֹון (ה ּׁשני ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
א) כט ׁשּל־זהב.(שבועות ׁשהּוא ׁשּל־אבן עּמּוד על הּידּוע, את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא, ׁשבּועת זהּו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאי

אבן: אבן ועל עץ ׁשּל־עץ על ּולהבל, לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו) מּגן, לׁשֹון זכ ֹור.(ח)(הראׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
וכן נאמרּו. אחד ּבדּבּור וׁשמֹור יד)זכֹור לא יּומת,(שמות מֹות ט)מחלליה כח ּוביֹום (במדבר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

וכן כבׂשים, ׁשני יא)הּׁשּבת כב ׁשעטנז,(דברים תלּבׁש יב)לא וכן(שם ,ּל ּתעׂשה (ויקרא ּגדילים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
טז) אחי,יח אׁשת ה)ערות כה יבא (דברים ׁשּנאמריבמּה הּוא יב)עליה, סב ּדּבר (תהלים אחת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו הּוא, ּפעֹול לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי. זּו ׁשּתים יג)אלהים כב וׁשתֹו,(ישעיה טז)אכֹול ג ב (שמואל ְְְְְֱִִִַָָָָָָֹ

הדקדוק: חטאלשוא.(ז)חלק כאל"ף והונחה הפועל, למ"ד ה"א תמורת :(מהרי"ב)האל"ף
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ּתעבד ּדלק  ימים ׁשׁשת  כל־מל וׁשֹו ּתכ אעׂשית  ְְַ�ֵ�ִֶָ�ֲַֹ�ְִָ�ְְֶַָָ�
הו ׁשּבתּׁשי ֹום תעׂשה|ביעי  לא  אלהי ליהוה  ְ�ְִַ�ִַָ�ַָֹ�ֱֹ�ֶ�ֲֶַֹ�

ּובנאכל־מל  אּתה  עב כה  ־ּובּתּד ואמת  ְָָ ַָָ�ְִ��ְְִֶַ�ְֲַָ�
ּבׁשוּתהמ ּוב  א ׁשר  ׁשׁשת ־ימים גר ּכי  ערי ְְֶ�ְְֵֶ�ֲֶ�ְִָ	ִֶ�ִֵֶָ�

את־ ה ּׁשמים  יהוה  את ־ הּים ועׂשה את ־ הארץ  ָ�ְָֹ�ֶַַָָ�ְִֶָ�ֶֶַָָ�
הו ּבּיֹום ו ּינח  על־ּכןּׁשאת ־ ּכל־א ׁשר ־ּבם ביעי  ְֲֶֶָ	ַָ�ַַָ�ְִַ�ִַ�ֵ

וי  ה ּׁשּבת  את ־ י ֹום יהוה ית ׁשהּו:ּדק ּבר ּדכיר הוי ֵַ�ְָֹ�ֶ�ַַ�ְְְֱִִֵַַָָ

ּדׁשּבתא  ּתפלח י ֹומא י ֹומין  ׁשּתא עבידת לקּדׁשּותי ּה. ּכל וי ֹומא ותעביד ך. ְְַָָ�ְִִִֵַַָָ�ְְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּבתא  ּוברּתך.ׁשביעאה. ּוברך  אּת עבידא. ּכל תעביד  לא אלהך. יי  קדם ְְִַָָָ�ְֱֲֲֳִֵַַַָָָָָָָָָ

ואמּתך וג ּיֹורךעבּדך  יי ּובעירך . עבד  י ֹומין ׁשּתא ארי  ׁשמּיא ּדבקרוך . ית ְַַָָ�ְִִָָ�ְֲֲִִִִֵַָָָ�ְַָָ

יּמא  ית ארעא . ונח וית ּדבהֹון . ּכל ּבריךוית  ּכן. על  ׁשביעאה. ּבי ֹומא ְַַָָָָ�ְְִָָָ�ְְִֵֵַָָָָ

ּדׁשּבתא .יי  יֹומא את ־אבייבסוקּדׁשי ּה:ית את ־וּכּבד ְָ	ְְַָָָ�ְְֵֵַַ�ֶָ�ְִֶ

N קוראים Nתיקון
vuvhk ,ca hghcav ouhu l,ftkn kf ,hagu
l,cu lbcu v,t vftkn kf vag, tk lhvkt
lhrgac rat lrdu l,nvcu l,ntu lscg
,tu ohnav ,t vuvh vag ohnh ,aa hf
ouhc jbhu oc rat kf ,tu ohv ,t .rtv
,cav ouh ,t vuvh lrc if kg hghcav

uvasehu,tu lhct ,t scf

N רש"יN
לב  ּתנּו ּפתרֹונֹו וכן ּובכה, ְְְִֵֵָָֹהלֹו
הּׁשּבת, יֹום את ּתמיד ְִִֶַַָָלזּכֹור
ּתהא  יפה חפץ ל נזּדּמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשאם

לּׁשּבת: כל (ט)מזמינֹו ועׂשית  ְְִִַַַָָָָ
.יהא מלאכ ּת ׁשּבת, ּכׁשּתבא ְְְְֶֶֶַַָָֹ

עׂשּויה, מלאכּת ּכאּלּו ְְְְְֲִֵֶַָּבעיני
מלאכה: אחר ּתהרהר ְְְֵֶַַַָָֹׁשּלא

ּוב ּת.(י) ּובנ אּלּואּתה ְִִֵֶַָ
ּגדֹולים  להזהיר אלא ּבא לא אלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת ּגדֹולים, אלא אינּו אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻקטּנים.

ׁשּׁשנינּו וזֹו הּקטּנים, ׁשביתת א)על קכא ׁשּׁשביתתֹו(שבת מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין לכּבֹות ׁשּבא קטן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
:ה ּׁשביעי.(יא)עלי ּבּיֹום ּבעצ וּינח הכּתיב לאדם,ּכביכֹול וחמר קל הּמּנּו ללּמד מנּוחה מֹו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבּׁשּבת: נח ׁשּיהא ּוביגיעה, ּבעמל ויקּדׁשהּו.ׁשּמלאכּתֹו , לחם ּבר ּבּׁשּׁשי לכפלֹו ּבּמן ּברכֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבֹו: יֹורד היה ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו ְְְִִֵֶֶַָָָֹמׁשנה,
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א ׁשר־ל א ּמ האדמה  על  ימי יארכּון  מען ִ�ְֶ�ַַ�ֲִַ�ָ	ֶ�ֲַָָ	ֲֶָ
: ל נתן  אלהי אב ּוךיהוה  ית ּבדיל יּקר א ּמך . ּדיירכּון וית ְָֹ�ֱֹ�ֵֶֹ�ֲַַָָ�ְְִִָָ�ְְֵ

ארעא  על  אלהך.יֹומך . לך :ּדיי ּתריגסיהיב לא :צחלא  ַַָָ	ֱַָָָ�ֵָָ�ְִָָֹ�

נפׁש: ּתנסּתקטּול ּתגסּתגּוף:לא אף:לא  נב:לא  ְִַ�ְִָָֹ�ְ�ְִֹֹ
ׁשקר :סּתגנּוב:לא  עד  ברע תסהיד לא ־תענה  לא ָ�ֲִֶַֹ�ְֲֵ�ֵ�ֵֶַָָ

ּדׁשקרא:ּבחברך רעתחלא ידססהד ּותא  ּבית  סמד ְַָ�ְֲִָָָ�ְַֹ�ֵֹ�ֵ�ֶ
רעלא ־תח א ׁשת  ואמת ֹועב ומד ׁשֹור ֹווּדֹו ְַֹ�ֵֹ�ֵֶ�ְְֶַ�ֲַָ�ְ�
א ׁשרווחמר ֹו תחמיד רע :ל כל  לא לא חברך . ּבית ֲַֹ	ְ�ֲֶֹ�ְֵֵֶַָ�ֵַָָ

ואמ ּתיּהתחמיד  ועבּדי ּה חברך . ּוחמריּהאּתת פ ּדלחברך :וכל .ותֹורי ּה ֵַ�ְְִֵֵַַַַָ�ְֵֵָ	ְֹ�ִַָ

את ־ה ּקֹולתוטו(שביעי) ראים את ־וכל־העם ְָָָ�ֹ�ִֶַ�ְֶֹæ

N קוראים Nתיקון
rat vnstv kg lhnh iufrth ignk lnt

lk i,b lhvkt vuvhtk
jmr,tk

tk ;tb,
tk cbd,

rea sg lgrc vbg,tk
lgr ,hc snj,tk

urnju uruau u,ntu uscgu lgr ,at 0nj,
lgrk rat kfu

,tu oshpkv ,tu ,kuev ,t ohtr ogv kfu

N רש"יN
ימי .(יב) יאריכּון אם למען ְֲִִֶַַַָ

יקצרּון, לאו ואם יאריכּון, ְְְְֲִִִֵַַָּתכּבד
הם  נּוטריקּון ּתֹורה ְְִִֵֶֶָׁשּדברי
ּומּכלל  לאו הין מּכלל ְְְִִִִִַַָָנדרׁשין

הין: ּתנאף.(יג)לאו אין לא  ְִִֵָָֹ
ׁשּנאמר  איׁש, ּבאׁשת אלא ְֱִֵֵֵֶֶֶָָניאּוף

י) כ הּנֹואף (ויקרא יּומת ֵַַמֹות
ואֹומר לב)והּנֹואפת, טז (יחזקאל ְְֵֶַָ

איׁשּה ּתחת הּמנאפת ְִִֶֶַַַָָָָהאּׁשה
זרים: את ּתגנב .ּתּקח ּבגֹונב לא ְְִִִֵֶַָֹֹ

ּתגנבּו לא מדּבר. הּכתּוב ְְְִֵַַָָֹֹנפׁשֹות
יא) יט הּלמד (ויקרא ּדבר אמרּת, נפׁשֹות, ּבגֹונב ולהלן ממֹון, ּבגֹונב זה אלא אינּו א ֹו ממֹון. ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבגֹונב

ּתגנֹוב  לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּייבין ּבדבר מדּבר ּתנאף, לא ּתרצח, לא מה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמענינֹו,
ּדין: ּבית  מיתת עליו ׁשחּיב ראים.(טו)ּדבר העם סֹומא.וכל אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לֹומר ּתלמֹוד אּלם, ּבהם היה ׁשּלא ח)ּומנין יט ּבהם (שמות היה ׁשּלא ּומנין העם. כל וּיענּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לֹומר ּתלמֹוד ז)חרׁש, כד ונׁשמע:(שמות ה ּקֹול ֹות.נעׂשה את ׁשאי ראים הּנׁשמע, את רֹואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אחר: ּבמקֹום לראֹות ה ּקֹולת.אפׁשר פ"ט)את בחדש הּגבּורה:(מכילתא מּפי הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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ה ּׁשפרוה ּלּפידם  קֹול וּירואת  עׁשן אאת ־ההר ִַַ�ְִֵ��ַֹ	ְֶָָ�ָָ�ֵַַ�ְ
וּיעמ  וּינעּו מרחק:העם וית דּו קלּיא ית חזן עּמא וכל ָָ�ַָ	ְַַַֻ�ְְֵַַַָָָָָָָָֹ

וזעּו עּמא וחזא ּדתנן . טּורא וית ׁשֹופרא. קל וית מרחיק:.ּבע ֹור ּיא. וקמ ּו ְְְְֲַַַַָָָָָָָָָָָָ	ְִֵַָ

עּמאמ וּיטז ּדּבר־ אּתה  אל־מׁשה  מעהנ ׁשונּור ּו ְַֹ�ֶֹ	ֵֶַַָ�ִ�ְְִָ�ָָ
ּפן ־נמ ּות :ו אלהים  עּמנּו מּליל אל־יד ּבר  למׁשה. ואמרּו ְְֵַַ�ִָ�ֱֹ�ְֲִֵֶֶַַַָֹ

עּמנא  יתמּלל  ולא  ּונקּביל. עּמנא נמּות:.אּת ּדלמא יי קדם מן  ְִִִֵַַַַַַָָ�ָ	ְְֳִִָָָ

ּכי אמ וּייז אל־ּתירא ּו אל ־ העם מׁשה  בעב ּורל ר  ַ�ֶֶֹֹ�ֶָָ�ִַָ��ְֲִַ�
את ּתהנ ּסֹות  ּובעבּור  האלהים  ּבא ירכם את ֹויה  ַ�ְֶ	ֶ�ֱָָֹ�ֲִַ�ְִֶ�ְִָ�

תחטא ּו:בל ל ניכם ּפעל־ לא ּתי  לע ּמא מׁשה ואמר  ְֵַ�ְְִִֶ�ְֱֲֶֶַַַָָָֹ

ּדתהי  ּובדיל. ּדיי . יקרא  לכ ֹון  אתּגלי יתכֹון. לנּסאה  ּבדיל  ארי . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָתדחלּון .

תחּובּון:.ּדחלתיּה ּדלא  ּבדיל אּפיכֹון מרחק יחעל העם וּיעמד ְֵַ	ְְְֲִֵַַַַָ�ָֹ�ֵָָ�ֹ
האלהים: א ׁשר ־ׁשם אל־הערפל נּגׁש ֶָ�ִַ�ֶֹּומׁשהֲָ	ֲֶֶ�ֱִָָֹ

N קוראים Nתיקון
ugbhu ogv trhu iag rvv ,tu rpav kue
v,t rcs van kt urnthu ejrn usnghu
,unb ip ohvkt ubng rcsh ktu vgnabu ubng
rucgck hf utrh, kt ogv kt van rnthu
vhv, rucgcu ohvktv tc of,t ,uxb
ogv snghu utyj, h,kck ofhbp kg u,trh
oa rat kprgv kt adb vanu ejrn

ohvktvrnthu

N רש"יN
זיע:(שם)וּינעּו. אלא נֹוע אין ְֵֵַַָָָֻ

מרחק. נרּתעין וּיעמדּו היּו ְְִִֵַַַָָָֹ
מיל  עׂשר ׁשנים ְֲִֵֵֶַָָלאחֹוריהם
הּׁשרת  ּומלאכי מחניהם ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָּכאֹור
להחזירם, אֹותן ּומסּיעין ְְְְִִִַַָָָּבאין

יג)ׁשּנאמר סח מלכי (תהלים ְֱֵֶֶַָ
יּדדּון: יּדדּון לבעבּור (יז)צבאֹות ְְֲִִַָֹֹ

אתכם. אתכם נּסֹות לגּדל ְְְֶֶֶֶֶַַ
ּבאּמֹות  ׁשם לכם ׁשּיצא ֵֵֵֶֶָָָָֻּבעֹולם

עליכם: נגלה ּבכבֹודֹו ּכמֹונּסֹות.ׁשהּוא ּוגדּלה, הרמה י)לׁשֹון סב נּסי (ישעיה ארים נס, הרימּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
כב) מט הּגבעה(ישעיה על וכּנס יז), ל, זקּוף:(ישעיה ׁשהּוא יראתֹו., ּתהיה ידי ּובעבּור  על ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מּפניו: ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו הערפל.(יח)ׁשּראיתם אל  לפנים נּגׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

הדקדוק: אתכם.(יז)חלק נסהנסות ושרשו הדגוש פעל מבנין הערפל.יח)(:(מהרי"ב)מקור אל
הלמ"ד תדגש ובכינוי ובקבוץ העבה. החשך והוא :(שם)בסגול,
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אמּטתא  לצד קריב ּומׁשה  מרחיק. עּמא ּדיי :.וקם יקרא סּדתּמן ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ	ְְַַָָָָ

תאמ וּייט ּכה  אל־מׁשה  יהוה אל־אמ ר ני ּבר  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶ�ֹֹ�ְֵֶַ�
א ּתם יׂש ּדּבררראל מן־ה ּׁשמים ּכי  ּתי איתם ְִָ�ֵֶַ�ְִ	ֶ�ִִַָ	ִִַ�ְִַ

ארי וא עּמכם : חזיתֹון . אּתּון י ׂשראל. לבני  ּתימר ּכדנן למׁשה. יי  מר  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשמּיא  עּמכ ֹון :.מן כסףכמּלילית אלהי אּתי תע ׂשּון לא  ְִַָ	ְִִֵַ�ֲַֹ�ִ�ֱִ�ֵֹ�ֶֶ�
לכם :אל ו תע ׂשּו לא זהב  ּדחלן הי קדמי . תע ּבדּון לא ֵֵֹ�ָ	ָ�ֲַֹ�ְֳֶַַַָָָָ

ּדדהב  ודחלן  לכֹון:.ּדכסף תעּבד ּון  אדמהמזכאמפטירלא ּבח  ְִִַַַָ	ְְְִַַָ�ֲָָ�
את ־עלתיזבחוּתע ׂשה ־ּלי  עליו  את ־ׁשלמיוּת ֲִֶַ�ְְַָָ�ָ�ֶָֹֹ�ֶ�ְְֶָ	ֶ

N קוראים Nתיקון
ktrah hbc kt rnt, vf van kt vuvh
ofng h,rcs ohnav in hf o,htr o,t

t iuag, tktk cvz hvktu ;xf hvkt h,
,jczu hk vag, vnst jczn ofk uag,
,tu lbtm ,t lhnka ,tu lh,kg ,t uhkg

N רש"יN
ענן  חׁש מחיּצֹות, ְִִֶָָָֹֹמּׁשלׁש

ׁשּנאמר יא)וערפל ד וההר (דברים ְֱֲֶֶֶַָָָָ
חׁש הּׁשמים לב עד ּבאׁש ִֵֵֵֶַַַָָֹּבֹוער
הענן, עב הּוא ערפל וערפל, ֲֲֶֶֶַַָָָָָָענן

לֹו ט)ׁשּנאמר יט אנכי (שמות הּנה ֱִִֵֶֶָָֹ
הענן : ּבעב אלי ּכה (יט)ּבא ְֵֶֶַָָָֹ

הּזה:תאמר. ראיתם.ּבּלׁשֹון מׂשיחין א ּתם  ׁשאחרים למה רֹואה ׁשאדם  מה ּבין הפרׁש יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מּלהאמין: חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין ׁשאחרים ׁשּמה  ּדּבר ּתי.לֹו, הּׁשמים מן וכתּוב ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני, הר על ה' וּירד אֹומר לו)אחד ד הּׁשמים (דברים מן ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּבּׁשמים ּכבֹודֹו הּגדֹולה, אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו את ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהׁשמיע

אֹומר הּוא וכן ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי ׁשמים הרּכין אחר, ּדבר הארץ. י)על יח (תהלים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
וּירד: ׁשמים א ּתי.(כ)וּיט תע ׂשּון ּבּמרֹום:לא  לפני הּמׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות תעׂשּון לא ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

כסף. הּכרּובים,אלהי על להזהיר ׁשאם ּבא ׁשּל־כסף, יהיּו ׁשּלא אּתי, לעמֹוד עֹוׂשה ׁשאּתה ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכאלהֹות: לפני הן הרי ׁשּל־כסף לעׂשֹותם זהב .ׁשּניתם על ואלהי יֹוסיף ׁשּלא להזהיר ּבא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

זהב: ּכאלהי לפני הן הרי ארּבעה, עׂשית ׁשאם לכם.ׁשנים, תעׂשּו הריני לא  תאמר לא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
לא  נאמר לּכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעֹוׂשה

לכם: אדמה.(כא)תעׂשּו ּכפים.מז ּבח  ּגּבי על אֹו עּמּודים ּגּבי על יבנּנּו ׁשּלא ּבאדמה, מחּבר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
חנּיתן: ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר ּלי.ּדבר ׁשּתהא ּתעׂשה  ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לׁשמי: עׂשּייתֹו עליו.ּתחּלת ּכמֹווזבח ּת כ)אצלֹו, ב אלא (במדבר אינּו אֹו מנּׁשה. מּטה ועליו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לֹומר ּתלמֹוד מּמׁש, כז)עליו יב ּבראׁש(דברים ׁשחיטה ואין ,אלהי ה' מזּבח על והּדם הּבׂשר ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמי .הּמזּבח: ואת  עלתי לאת את  ּפרּוׁש ,ּבקר ואת צאנ את .ּומּבקר מּצאנ אׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
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אזּבקרּבאת ־ואנאת־ צ  א ׁשר  ּכירכל־ה ּמקֹום ְֶֹ�ְְֶָ�ְֶַָָ�ֲֶ�ְִַ�
ּוברכ   אלי אב ֹוא אדמּתא ּתי :את ־ׁשמי מד ּבח ְֶ	ִָ�ֵ�ְֲִֵֶַַַַָ

מן  קּודׁשך . נכסת וית עלותך ית עלֹוהי . ּדבח ּותהי קדמי. ְֲֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּתעביד

ׁשכינתי  ּדאׁשרי אתר  ּבכל ּתֹורך. ּומן  ּברכתי .ענך אׁשלח לתּמן  ְְְְֲִִִֵַַָָָָ	ְְִִֶַַָ

ואברכּנך: לא ־אם־מזוכבלך  ּתעׂשה ־ּלי  אבנים ּבח  ְְְֲִִִַַָָָ�ֲִָ�ֲֶַ	ִֹ
אתתב  חרנה ּכי ּגזית  הנפ ּבהן עליה ּת ְִֶ�ְֶ�ֶָ�ִִ�ְְַ�ֵַ�ְָָ�ֶָ

ּפסילן .חללה :ּתו יתה ֹון  תבני  לא קדמי . ּתעביד  אבנין מדּבח ואם ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

חרּבך תרים ותחל ּנּה:.ּדלמא במעלתלא ־תע וכגעל ּה לה  ְִִַָָ	ְְֲֲֲִֶַַַַֹ�ְֲַ�ֹ
N קוראים Nתיקון

hna ,t rhfzt rat ouenv kfc lrec
ohbct jczn otu lh,frcu lhkt tuct
lcrj hf ,hzd iv,t vbc, tk hk vag,
,kgnc vkg, tku vkkj,u vhkg ,pbv

N רש"יN
:ׁשלמי ואת ּבכל עֹולתי ְְְֶֶֶָָֹ

ׁשמי. את אזּכיר  אׁשר  ְְֲִִֶֶַַָה ּמקֹום
ׁשם  להזּכיר רׁשּות ל אּתן ְְְֲִֵֵֶֶַָאׁשר
אלי אבא ׁשם ׁשּלי, ְִֵֶֶַָָָֹֹהּמפרׁש
עלי ׁשכינתי אׁשרה ,ְְְִִִֵֶֶַַָָּוברכּתי
וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אלא הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא למד אּתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּכאן
העם: את לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹבית

אבנים.(כב) מז ּבח  ואם ואם מּׁשלׁשה. חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר יׁשמעאל רּבי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אבנים  מזּבח לי ּתעׂשה ּכאׁשר ּכאׁשר, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ּלי, ּתעׂשה אבנים ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמזּבח

ׁשּנאמר אבנים, מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית אתהן תבנה ו)לא כז ׁשלמֹות (דברים אבנים ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
וכן כד)ּתבנה, כב ׁשּנאמר(שמות הּוא, חֹובה ּתלוה, ּכסף ח)אם טו ּתעביטּנּו.(דברים והעבט ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

וכן ּכאׁשר ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה יד)ואף ב העמר,(ויקרא מנחת זֹו ּבּכּורים מנחת ּתקריב ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ו  חֹובה, מׁשּמׁשים:ׁשהיא הם ּכאׁשר ּובלׁשֹון וּדאין, אלא ּתלּוין, הּללּו אם אין ּכרח ּגזית.על ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבברזל: ּומסּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה עליה.לׁשֹון הנפּת חר ּב ּפן,ּכי ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ּכי הרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עליה: חרּב ּתניף ּפן ּדילמא, חּללּת,וּתחללה .ׁשהּוא ּברזל עליה הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּיּונף  ּבּדין, זה אין ׁשּל־אדם, ימיו לקּצר נברא והּברזל ׁשּל־אדם, ימיו להארי נברא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשהּמזּבח
לא  לפיּכ ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מטיל ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּמקּצר
ולא  ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה וחמר קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיבא
איׁש ּבין ׁשלֹום הּמטיל ּברזל, עליהם תניף לא ּתֹורה אמרה ׁשלֹום ׁשּמטילֹות ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמדּברֹות
פרענּות: ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלאׁשּתֹו,

במעל ֹות.(כג) תעלה מעלֹות ולא  מעלֹות תעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
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ערעל־מז לא ־ת ּגלה  א ׁשר  עליו:ּבחי  תּסק ות ולא ְְִַ�ֲִֶ�ִֶָֹ�ְְֶָ�ְִַָָָ

מדּבחי  על  על ֹוהי :.ּבדרּגין  עריתך תתּגּלי  פ פ פ ּדלא  ְְִִַַַ	ְְֲִִֵַַָָ

R אליאל סימן ּפיּסּוקים Rעב  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

l,urg vkd, tk rat hjczn kg
uhkg

N רש"יN
בלעז  ְֵַ[מדרגֹות]אישיקלונ"ש

ּומׁשּוּפע: יהא חלק א ׁשר אלא ְְֲֵֶֶָָָָ
. ערות ת ּגלה  ידי לא ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַָָֹ

ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינּו ּפי על ואף ,ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה (שמות הּמעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מב) ואּתה כח הּוא, ערוה לּגּלּוי קרֹוב הּפסיעֹות הרחבת מקֹום מּכל בד, מכנסי להם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָועׂשה

על  להקפיד ּדעת ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה וחֹומר קל ּדברים והרי ּבזיֹון. מנהג ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוהג
ּבדמּות  ׁשהּוא חבר ּבזיֹון, מנהג ּבהם תנהג לא ,צֹור ּבהם ויׁש הֹואיל ּתֹורה אמרה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבזיֹונן

וכּמה: ּכּמה אחת על ּבזיֹונֹו, על ּומקפיד ,יתרו יֹוצר פרשת חסלת ְְְְִִַַַַַַַָָָ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

יתרו  הפטרת
ו' סימן בישעיה

ואר נת־מֹותּבׁשא  עּזּיהּו את־אדני הּמל אה ְִַ�ֶַ�ִֶֻ	ְֶֶָָ�ֲֶָֹ�
וׁשּוליו  ונּׂשא רם על־ּכּסא ָ�ְָ�ְִ�ֵָ�ִַ�ֵֹיׁשב

את־ההיכל: ּבּהמלאים ּדאתנּגע אמר ּבׁשּתא עּזּיה. מלּכא ְִֵ�ְְִֵֶַַַַַָָ�ֲִַַָָֻ

חזיתי  ּומנּטל נבּיא . רם  ּכרסי  על  ׁשרי  ּדיי. יקרא  מר ֹומא ית ּומּזי ֹו.ּבׁשמי  ְֲִִֵָ�ְֵֵַַַָָָָָָֻֻ�ְִֵָ	ִִ
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היכלא:יקריּה ׁשׁשבאתמלי  לֹו מּמעל עמדים ׂשרפים ְֵָ�ְְְִִֵָָ�ְִִֹ�ִ�ַַ�	ֵ�
ּבׁש לאחד ּכנפים ׁשׁש פניו ּכנפים יכּסה | ּתים ְַָ�ִֵ�ְָ�ְִֶַ�ְִַָ�ְִֶַ�ָ�ָ

רג ּובׁש יכּסה ּובׁשּתים יעֹופף:ליו קּדיׁשין ּתים ׁשּמׁשין  ְִַ�ְִֶַ�ְַ�ְִַָ�ְִִִִֵַַָ

גּפין ּבר ּומא  ׁשּתא ג ּפין . ׁשּתא אּפֹוהי קדמֹוהי. מכ ּסי ּבתרין  ּדילא לחד. ְָ�ֳִִִִִַַָָָ�ְְִִֵֵַַַ�ִָ

ּובתרין  ּגויתיּהחזי. מּתחזי .מכּסי  מׁשּמי ׁש:ּדילא זה גּובתרין  וקרא ִֵֵָ�ְִֵֵַָ	ִִֵַָ�ְְִֵֵַָ�ֶָ�
צבאֹות  יהוה קדֹוׁש קדֹוׁש | קדֹוׁש ואמר �ְָ�ְָֹ�ָ�ָ�ַָ	ְָ�ֶֶאל־זה

ּכבֹודֹו: כל־הארץ מּדין מלא ּדין  ּבׁשמי ּומקּבלין  קּדיׁש ואמרין. ְ�ָָֹ�ְְִִֵֵֶַָ�ְְִִִֵַָ

ארעא מר ֹומא  על  קּדי ׁש ׁשכינתי ּה. ּבעלם ּבית קּדיׁש ּגב ּורתיּה. עֹובד  ְָ�ְְִִֵֵַַַָ�ְְְִֵַַָָ

צבאֹות עלמּיא  ארעא .יי כל אּמֹות דיקריּה:זיו מליא וּינעּו ְַָָ�ְְָָ	ַַָָָ�ְִֵַָָ�ֻ�ַ�
עׁשן: יּמלא והּבית הּקֹורא מּקֹול אּלות וזעּוהּסּפים ִַ	ִִ�ַ�ְֵַ�ִִֵַָ�ְָָָ�ְִָ

מּקל  היכלא. מקּדׁשא .מּלּולא סּפי  אמּטתא:ּובית ואמר האתמלי  ְִִֵֵָָ�ִָ	ְֵַָ�ְְֲִִִָָֹ�ַ
כי־נד  אנכי אֹוי־ לי טמא ־ׂשפתים איׁש ּכי מיתי ִ�ְִִ�ִִֵ�ִ�ְְֵָ�ִַ�ָ	ִֹ

את־הּמלּוב  ּכי יׁשב אנכי ׂשפתים עם־טמא תֹו ְ�ְֵַ�ְָ	ִַָֹ�ִֹ�ֵ�ִֶֶַ�ֶ
עיני: ראּו צבאֹות ּגבר ואמרית יהוה ארי חבית. ארי  לי וי  ְָֹ�ְָ�ָ�ֲִֵַַָ�ְֲֲִִֵֵַַָ

לאֹוכחא  ּבחֹובין חּיב ּדמגעל עּמא ּובגֹו יקר אנא . ית ארי . יתיב. אנא ְַָָָ�ְֲִִַַָָָ�ְֲֲֵֵָָָָ�

עלמּיא  מלך צבאֹות .ׁשכינת עיני:יי אחד וחזאה אלי וּיעף ְִֶַ�ְֶַָָ	ְְָָ�ֲֵַַָָָ�ֵָ�ֶַָ�
ּוב  רצ מן־ה ּׂשרפים ּבמל ידֹו מעל ּפה לקח קחים ְִַָ	ְִָ�ְִ�ְָ�ְֶַ	ִַָ�ֵַַ�

חד ּבח:הּמז  לותי . ּובפ ּמיּהואׁשּתוי  ׁשּמׁשּיא. מן מן  ּדקּביל ממלל. ְְְְִִִֵֵַַַָ�ִֵַַָָֻ�ְֵַַַ�ִ

יקרא  ּכרסי  על  ּדׁשכינתי ּה מר ֹומא קדם מדּבחא:עיל .ּבׁשמי  וּיּגע זמן  ְְֳִִֵֵַָָָֻ�ְִֵָ	ֵ�ְִַַַַָ�
עונ וסר על־ ׂשפתי זה נגע הּנה וּיאמר ֶ	ֲֹ�ְֶָ�ְֶַָ��ַָ�ִֵֶֹ�ִַ	ַעל־ּפי

הדקדוק: המלך.(ה)חלק את בירושלמיים:ּכי גם ברביע כי פתח ּבמלקחים.(ו)תיבת הקו"ף ְְִִֶַַ
תימן: ספרי בכל
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ּתכּפר: נבּואתי וחּטאת פתגמי  ׁשּויתי הא ואמר. ּבפּמי . וסּדר ְְַָ�ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָֻֻ�

חֹובך ויע ּדֹון  את־קֹול ואׁשחיתכּפר ּון :ּוחטאך.ּבפּמך . מע ְְִָָֻ	ָָ�ְְִֶַָ�ֶַ�
אׁש את־מי אמר הנ אדני ואמר יל־לנּו ּומי ני לח ֲָֹ�ֹ	ִֵֶ�ְֶ�ִַ�ֵֶ�ָָֹ�ְִִַ�

ּדיי ׁשלחני: מימרא  קל  ית לאתנ ּבאה ּוׁשמעית. אׁשלח מן ית ּדאמר. ְְִִֵֵַַָָָָ�ְְִֶַַַַָָָָָ�

לאּלפא  ייזיל יתי :ואמרית .ּומן  ׁשלח לטהאנא וּיאמר ְֵֵַַָָ	ֲִַַ�ְֲִַַָָָ�ֵֶֹ�
ׁשמ ואמר  הּזה לעם ּור ּת ואל־ּתבינּו ׁשמֹוע אּועּו ְְַָ�ָָָ�ַ�ְִֶ�ַָ�ְַָ	ְִ�

ואל־ּתדעּו: ותימר ראֹו איזיל  ּדׁשמעין ואמר. הדין . לעּמא ָ�ְְֲִֵֵֵַַַַָ�ְְְִֵַָָָ

מס ּתּכלין מׁשמע  מחזא .ולא ידעין :וחזן לב־העם הׁשיולא מן ִָ�ְְִִַָ	ְִַָָ�ְְְִֵַָָ�ֵָָ�
ואז  הכ הּזה ּפן־יר ניו הׁשע ועיניו בעיניו ּבד אה ַ	ְְֶָָ�ְַ�ְֵֵָ�ָ�ְִֶַ�ְֵֶ�ָ

יׁשאז ּוב  ּול ניו לֹו:מע ורפא וׁשב יבין טּפי ׁשבבֹו ְְָָ�ְִ�ְָָ�ִָ�ָ�ְָָ�ֵַָ�

י ּקר  ואדנֹוהי  הדין. ּדע ּמא ּבעיניהֹון לּביּה יחז ֹון  ּדלמא טמטים . ועינֹוהי  ְְִִֵֵַַַָָֻ�ְְִִִֵֵֵֵַָ�

יס ּתּכלּון  ּובלּבהֹון יׁשמע ּון . להֹון:ויתּובּון .ּובאדניהֹון  ואמר יאוי ׁשּתביק ְְְִִִֵַֻ	ִ�ְְְִֵָֹ�ַ
ערים  אם־ׁשאּו אׁשר עד וּיאמר אדני �ֲֶ�ֶַֹ ַָ�ֲַֹ�ַָעד־מתיִָ�ָ�ִ
ּתּׁשאה  והאדמה אדם מאין ּובּתים יֹוׁשב ְָָ	ָ�ֵֵ�ִֵָ��ֵֵמאיןֲָ�ִֶָָ�

א ּמּתי ׁשממה: עד קרו ּיא ואמרית. ּדיצּדין  עד  ואמר. יתיב.יי . מּבלי  ְֲִִִַַַַָָ�ְְֲִִַַַַַָָָ�ְִִִָ

אנׁשא ּוב ּתּיא  ותצּדי:וארעא .מּבלי  את־ יב ּתחר ּוב  יהוה ורחק ַָָ�ְֲִִָָ	ְַָ�ְְִִִֵַ�ְֹ�ֶָ
הארץ: ּבקרב העזּובה ורּבה יי האדם ּבני וירחיק ית ָָ�ְַָָ�ֲָ�ְֶָ�ְִֵֶֶַָָ�ְֵָָ

צדי ּותא .אנׁשא  ּדארעא:ותסּגי עׂשירּיה יגּבגּוּה ּבּה ועֹוד ֲָָ	ְִֵַָ�ְְְַַַָ�ָ�ֲִ�ִ	ָ
ּבׁשּלכת  אׁשר וכאּלֹון ּכאלה לבער והיתה ְָָָ�ְוׁשבהְָ�ְָ�ֵֵָָ�ְַָ�ֲֶ�ְַ�ֶֶ�

מּצב  קדׁש זרע ּבם ּבּהּתּה:מּצבת מן וי ׁשּתארּון חד ֶַ�ֶ	ֶָ�ַ�ְְְִֶַַַַָֹ�ִַ

הדקדוק: ׁשמֹוע.(ט)חלק מלרע:שמעו והיא אחת בפשטא ַָ
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ויתּובּון  ּכבטמא עסרא. לצרבא. ּדמן ויהֹון  טרפיהֹון  ּדבמּתר ּוכבּלּוטא . ִַָ�ְְִָָָָֻ�ִִֵַַַַָָ

רּטיבין  אּנּון  ּכען  ועד ּדי ׂשראל לי ּבי ׁשין  ּגלותא  ּכן  זרעא. מּנהֹון  לקּימא ְִִַ�ְְִִִַַַ�ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ�

לארעהֹון  ויתּובּון ּדקדׁשא .יתּכנ ׁשּון  זרעא ּכי־ילד ידנצבתהֹון :ארי  ֲִִַַַ	ְֲֵַָָֻ�ְִִֶָ�ֶ
הּמׂש וּתהי נּתן־לנּו ּבן על־ׁשכ יּלד־לנּו מֹורה ַֻ�ָ�ִֵַ	ְִַָ�ְִַ�ְִַָ�

ׂשר־ וּיק  אבי־עד  ּגּבֹור אל יֹועץ ּפלא ׁשמֹו רא ְִַ�ְָ��ֵֶֶ�ֵ�ִ	ֲִ�ַַ
נב ּיא ׁשלֹום: רבי אמר ארי  ּדוד . ּבר לבית לנא. לנא.אתיליד אתיהיב ְֲִַָָ�ְֲִֵֵֵָָ�ְִִַ�ַָ�ְִִַ�ָ

עלֹוהי  אֹוריתא  עיצה וקּביל  מפליא קדם מן ׁשמי ּה. ואתקרי  למּטרּה. ְֲִֵַָָ�ְְְְְֳִִִִִֵֵַַָָ

ּגּברא  עלמּיא אלהא עלנא .קּים יסּגי  ּדׁשלמא ּבי ֹומ ֹוהי :מ ׁשיחא ֱִָָָָ�ְַַָָָ	ְִָ�ֲִִֵַָָ�ָ�ְִ

לםרבה)טו ּול הּמׂשּבה למר (כ ' על־ רה אין־קץ ׁשלֹום ְְַ�ְִֵַ�ְָָ�ֵ�ֵַ
ועל־ממ  דוד ּול לכ ּכּסא אתּה להכין סעדּהּתֹו ִֵ�ִָ�ְְְַַַ	ְִָ�ָֹ�ְֲַ	ָ

ּובצ ּבמׁש קנ ּפט ועד־עֹולם מעּתה יהוה דקה את ְְִ�ְִָָ�ֵַָָ�ְַ	ְִַָ�ְָֹ�
ּתעׂשה־ּזאת: ׁשלמא צבאֹות ּולנטרי אֹוריתא לעבדי  רב ּו סּגי  ְָ�ְְְֲִֵֶַַָָָֹ�ְְֵָָָ�

דוד  ּכרסי על  סֹוף. יתּהלית לאתקנא מלכ ּותי ּה. ּבדינא ועל  ּולמבנ ּה. ִֵֵַָֻ�ְְֵַַַַָָָ�ְִִַָ�

מּכען  עלמא ּובזכּותא. צבאֹות .ועד ּדיי  ּדא:ּבמימרא ּתתעביד ְִַָָ�ְְַָָ	ְְְֵַָָָ�ֲִֵָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
הדקדוק: געי:ּולסעדּה.(טו)חלק הוי"ו ְֲַָ
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משפטים 
ה ּמׁשואכא לפ א ּלה  ּתׂשים א ׁשר ניהם:ּפטים ְ�ֵֶ�ְִַָ	ֲִֶ�ָ�ְִִֵֶ

ּדינ ּיא  קדמיה ֹון :וא ּלין ּדתס ּדר תק ב. עב ּכי  עבד רי נה  ְִִֵַָ	ְֳִֵַַָ�ְִֶ�ֶ�ְִִֶ	
ּוב  יעבד  ׁשנים לחפ ּׁשׁשׁש יצא  ׁשי בעת  ֵ�ָ�ֲִַ�ֹ�ְִַ	ִֵֵ�ְַָ�ִ

ּוב ׁשביעיתא חּנם: יפלח. ׁשנין ׁשית יׂשראל. בר עבּדא תזּבן .ארי ְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ	

מּגן : חֹורין לבר יצאגי ּפֹוק ּבג ּפֹו יבא אם־ּבגּפֹו ְְִִִַַַָ�ָ�ְַֹ�ֵ�ֵ

ה ג ג
וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
hf ovhbpk oha, rat ohypanv vktu
,gcacu scgh ohba aa hrcg scg vbe,
ot tmh updc tch updc ot obj hapjk tmh

N רש"יN
הּמׁשּפטים.(א)כא  ּכל ואּלה ְְִִֵֶַָָ

את  ּפסל אּלה ׁשּנאמר ֱֵֶֶֶֶַָָָמקֹום
על  מֹוסיף ואּלה ְִִִֵֶַָהראׁשֹונים,
מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִַַָָהראׁשֹונים,

אצ  סנהּדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, לפרׁשת ּדּינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו ל אף ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּמזּבח]: [ס"א: לפניהם.הּמקּדׁש ּתׂשים תעלה אׁשר  לא למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבפיהם  סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים ׁשלׁש אֹו ׁשּתים וההלכה הּפרק להם אׁשנה לֹומר ּדעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
לפניהם, ּתׂשים אׁשר נאמר לּכ ּופירּוׁשֹו, הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכמׁשנתּה,

האדם: לפני לאכֹול ּומּוכן הערּו ׁשהם לפניהם.ּכׁשלחן אחד ּבדין ידעּת ואפיּלּו ּגֹוים, לפני ולא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
מחּלל  ּגֹוים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאּות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדנין

ׁשּנאמר להחׁשיבּה, זרה עבֹודה ׁשם ּומיּקר הּׁשם לא)את לב ואֹויבינּו(דברים צּורם כצּורנּו לא ּכי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יראתם: לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים ּכׁשאֹויבינּו עברי.(ב)ּפלילים, עבד  תקנה ׁשהּוא ּכי עבד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

ׁשנים  ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו מּיׂשראל, ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד ׁשּל־עברי, עבּדֹו אלא אינּו אֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעברי,
מקּים אני ּומה מו)יעבד, כה יצא (ויקרא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל הּגֹוי, מן ּבלקּוח אתם, והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
לֹומר ּתלמֹוד יב)ּבׁשׁש, טו ּבאחי:(דברים אלא אמרּתי לא העברי, אחי ל יּמכר תקנה.ּכי ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּדין ּבית ב)מּיד כב אינּו(שמות אֹו ּבגנבתֹו. ונמּכר לֹו אין אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש, יצא לא ּדין ּבית מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר לט)אלא כה (ויקרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

תקנה, ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכי
ּדין: ּבבית יבא.(ג)לחרּות:לחפ ׁשי.ּבנמּכר ּבגּפֹו אם אם ּכתרּגּומֹו אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבגדֹו: ּבכנף לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי, ׁשהּוא, ּכמֹות אלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו ּולשֹון ּבגּפֹוּבלחֹודֹוהי. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

הדקדוק: שני לחפשי.(ב)חלק בין נפקותא ויש חורין. לבר תרגם ואונקלוס לחירות, רש"י פירש

אונקלוס  ולתרגום אחרת. גניבה על שנית פעם נמכר אינו רש"י דלדעת הפירושים.

החיים: עץ עיין חורין. לבר לימכר שנית פעם יוצא לומר חורין לבר וזהו שנית פעם חנם.נמכר
ריקם כתיבת נוספת והמ"ם חנן בגפו.(ג):(רד"ק)שרשו בלשון אם וכנהו בדגש שבגוף הנח נבלע

בגופו כמו :(מהרי"ב)זכר
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א ׁש ויצאה  ה ּוא  א ּׁשה  עּמֹו:אם־ּבעל  אם ּתֹו ִַ�ִַָ�	ְְָָ�ְִ�ִִ

ה ּוא  אּתתא ּבעיל  אם י ּפֹוק. ּבלחֹודֹוהי ייע ֹול  אּתתיּה.ּבלחֹודֹוהי ות ּפֹוק  ְְִִִִִִִֵֵָ	ְְִִֵ

א ֹואם ־ אדניודע ּמיּה: בנים וילדה ־לֹו א ּׁשה יּתן־לֹו ֲִִֵָֹ�ִֶ�ִ	ְְָָָ�ָ�ִ�
ּתה וילדיה  הא ּׁשה יצאבנֹות  והּוא  לאדניה  יה ָ�ִָָ�ִָ�ְִֶֶָ�ַֹ	ְֶָ�ֵֵ�

אּתתא בגּפֹו: בנן. אֹו ּבנין לי ּה ּותליד אּתתא . לי ּה י ּתין  רּבֹוני ּה אם  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָ

לרּבֹונּה ּתהי  ּבלחֹודֹוהי:.ּובנהא. י ּפֹוק יאמרוהוהּוא  אם ־ אמר  ַ�ְְִֵַָ	ְְִִִִָ�ַֹֹ�
אהב  את־ א ׁשהעבד את־ אדני  לאּתי  ואת־ ּבני  ּתי ָ	ֶֶָ�ְִַ�ֲֶֹ	ְִִֶ�ְִֶָ�ָ�ֹ

חפ  אּתתי ׁשי:אצא  ית ר ּבֹוני . ית רחימנא עבּדא. יימר מימר ואם ֵ�ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ּבני  חֹורין :.וית ּבר  אּפֹוק אל־האלהים וולא אדניו ה ּגי ׁשֹו ְְַָ	ְִִִֶַָ�ֲָֹ�ֶָ�ֱֹ	ִ
אל ־ ה א ֹו אל־ה ּדלת  אדניוּמוהּגי ׁשֹו ורצע זּוזה  ְִִ�ֶַ	ֶֶ�ְֶַ�ְָָ�ֲַָֹ�

N קוראים Nתיקון
ot ung u,at vtmhu tuv vat kgc
,ubc ut ohbc uk vskhu vat uk i,h uhbst
tmh tuvu vhbstk vhv, vhskhu vatv
hbst ,t h,cvt scgv rnth rnt otu updc
uahdvu hapj tmt tk hbc ,tu h,at ,t
kt ut ,ksv kt uahdvu ohvktv kt uhbst
uscgu gmrnc ubzt ,t uhbst gmru vzuznv

N רש"יN
נׂשּוי יצא. היה לא ׁשאם מּגיד ְִִֵֵַָָָֹ

לֹומּתחּלה, מֹוסר רּבֹו אין ְִִִֵֵָ
מּמּנה  להֹוליד ּכנענית ְְְֲִִִִֶַָָׁשפחה

ה ּוא.עבדים: א ּׁשה ּבעל  אם ֲִִִַַָָ
ע ּמֹו.יׂשראלית: א ׁשּתֹו ויצאה ְְְְְִִִִֵָָ

אלא  ׁשּתצא, הכניסּה מי ְְִִִִֵֵֵֶָָוכי
עברי  עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב, ְִִִֶֶֶֶַַַָמּגיד
ּובניו: אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות ְְִִַָָָחּיב

א ּׁשה.(ד) לֹו יּתן  אדניו מּמּנה אם  להֹוליד ּכנענית ׁשפחה לֹו למסֹור רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מדּבר  אינּו הא לאדֹוניה, ּתהיה וילדיה האּׁשה לֹומר ּתלמֹוד ּביׂשראלית, אלא אינּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעבדים.
סימנין  הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה ׁשהרי ּבכנענית, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאלא

ׁשּנאמר יב)יֹוצאה, טו ּבׁשׁש:(דברים יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד, העברּיה, אֹו העברי אחי ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
א ׁשּתי.(ה) האלהים.(ו)הּׁשפחה:את  לֹו:אל  ׁשּמכרּוהּו ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין, לבית ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ה ּמזּוזה. אל  א ֹו ה ּדלת לֹומראל  ּתלמֹוד עליה, לרצֹוע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא (דברים יכֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יז) הּקיׁשטו הּמזּוזה, אל אֹו לֹומר ּתלמֹוד מה הא ּבּמזּוזה, ולא ּבּדלת ּובּדלת, באזנֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹונתּתה

מעֹומד: ּדלת אף מעֹומד מזּוזה מה לּמזּוזה, ּבּמרצע.ּדלת אזנֹו את אדניו הימנית.ורצע  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
אזנֹו, את אדניו ורצע ּכאן נאמר ׁשוה, לגזרה אזן אזן לֹומר ּתלמֹוד ׁשּל־ּׂשמאל, אלא אינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹאֹו
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ּבּמראת ־אז ועבדֹונֹו לקדם עלם:ל צע רּבֹוני ּה ויקרבּני ּה ְֶָ�ְַַ	ֲֵַַָ�ְְִִִִֵֵָָָֹ

אּודניּה ית רּבֹוניּה וירצע מזּוזתא . ּדלות  אֹו ּדּׁשא. לות ויקרבּני ּה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּדּינּיא.

לעלם:.ּבמרצעא  ּפלח עבד  לי ּה איׁשכי־ימ וזסויהי ּכר  ְְַָ	ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�ִֹ�
תצא ל את ־ ּבּתֹו לא  העבדים :ּכאמה וארי צאת ִֶ�ְָ�ָ�ֵֹ�ְֵֵ�ֲֲִֵַָָ

לאמהּו ּבר ּתי ּה ית ּגבר. עב ּדּיא :.יזּבין  ּכמּפקנּות תּפֹוק אם־חלא ְְְְֵֵַַַַָ	ְְִִַַַָָָ
א ׁשר ־ אדניה  ּבעיני  לא)רעה  עדּהי לֹו(כ' ָ�ְֵֵָ�ֲֶֹ�ֲֶָ�ְָ�ָ
N קוראים Nתיקון

okgk,t aht rfnh hfu
vgr ot ohscgv ,tmf tm, tk vntk u,c
ogk vspvu vsgh tk rat vhbst hbhgc

N רש"יN
ּבּמצֹורע יד)ונאמר יד ּתנּו(ויקרא ְְְֱֶַָָ

להלן  מה הימנית, הּמּטהר ְְִִֵֶַַַַַַָֹאזן
ּומה  הימנית. ּכאן אף ְְִִַַַַָָָהימנית,
ׁשאר  מּכל להרצע אזן ְְִֵֶַָָָָָֹראה

זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן אמר ׁשּבּגּוף , ע"ב)אברים כב לא (קידושין סיני הר על ׁשּׁשמעה זאת אזן  ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
סיני הר על ׁשּׁשמעה אזן עצמֹו, מֹוכר ואם ּתרצע. וגנב, והל נה)ּתגנֹוב, כה בני (ויקרא לי ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

חמר, ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע. לעצמֹו, אדֹון  וקנה והל עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹיׂשראל
עדים  ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אמר ׁשּבּבית, ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת נׁשּתּנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמה

י  בני לי ּכי ואמרּתי הּמזּוזֹות ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי עבדי ּבמצרים עבדים, ׂשראל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבפניהם: ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא לעלם.הם הּיֹובל.ועבדֹו עד ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לֹומר ּתלמֹוד ּכמׁשמעֹו, לעֹולם אלא אינּו י)אֹו כה מּגיד (ויקרא ּתׁשּובּו, מׁשּפחּתֹו אל ואיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  הּיֹובל עד עֹובדֹו אלא ׁשנה, חמּׁשים ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשחמּׁשים

מפלג: ּבין לאמה.(ז)סמּו ּבּתֹו את איׁש ימּכר הביאה וכי אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם מכּורה ּומה וחמר, קל אמרּת יא)סימנים. ויצאה (פסוק ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּתּמכר: ׁשּלא ּדין אינּו מכּורה ׁשאינּה נערּות, לסימני אֹותן ּדֹורׁשים ׁשאנּו ּכסף, אין לא חּנם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
העבדים. ּכצאת  ועין,תצא ּבׁשן תצא לא זֹו אבל ועין, ּבׁשן ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ּכיציאת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

לּה ונֹותן לחירּותּה קדם הּקֹודם וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל, עד אֹו ׁשׁש עֹובדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאלא
לֹומר  ּתלמֹוד ּובּיֹובל, ּבׁשׁש העבדים ּכצאת  תצא לא אלא אינּו אֹו ׁשּנּה, ּדמי אֹו עינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּדמי

יב) טו מה (דברים יציאֹותיו לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה. אֹו העברי אחי ל יּמכר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי
לא  העבדים, ּכצאת תצא לא ּומהּו ּובּיֹובל, ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף ּובּיֹובל, ּבׁשׁש יֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹעברי
העברי  לֹומר ּתלמֹוד אברים, ּבראׁשי יֹוצא העברי יכֹול ּכנענים. ּכעבדים אברים ּבראׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָתצא
יֹוצא  אינּו הּוא אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה, ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָאֹו

אברים: אדניה.(ח)ּבראׁשי ּבעיני רעה לכנסּה:אם ּבעיניו חן נׂשאה יעד ּה.ׁשּלא לֹו אׁשר  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּכתּוב  ל רמז ּכאן קּדּוׁשיה. ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהיה

אחרים: קּדּוׁשין צריכה ׁשאינּה ל ורמז ּבּיע ּוד, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשּמצוה
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נכ ל ּדּהוהפ  לא ־ימ עם ּבבגמכ ל ׁשל רי דֹו־ ב ּה:ר ּה ְְֶ�ְַָ�ְִָ�ְִֹ�ְְָֹ�ְְִָָ
אחרן  לגבר ויפרקּנּה. ליּה ּדיקּימּה ר ּבֹונּה. ּבעיני ּביׁשת . ליּה.אם לית ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ	ֵֵ

ּבּה: ּבמׁשלטיּה לז ּבֹונּה ייעדּנה אם־לב וטרׁשּו ּפט מׁשּכנֹו ְְְְְְִִִֵַַַ�ִָ�ְְִֶַָ�
יע ׂשה ־ּלּה: יקּיימּנּהה ּבנ ֹות  לברי ּה י ׂשראל .ואם  ּבנת  ּכהל ּכת ַָ�ְְְֲִִִֵֶַַַָ	ְְִִֵָָָ

לּה: י ּקח ־לֹוייעביד ס ּות ּהּכארּהׁשאם־ אחרת  ֲִֵַַַ�ִֶֶַ�ְֵָ�ְָ�
יגו לא  זּיּונּהרע :ענת ּה לי ּה. י ּסב אּוחרנתא וענתּה.אם  ּכס ּותּה ְָֹ�ָ�ְְִִִִֵַַָָָֹ	ְְְַַָ

ימנע: לּהויאלא יעׂשה  לא  יצאהואם ־ ׁשל ׁש־ אּלה  ְִַָ�ְִָ	ֵֶ�ֲַֹ�ֶ�ְְָָָ�
N קוראים Nתיקון

ubck otu vc usdcc vrfnk kanh tk hrfb
yManf vbsghh,rjt ot vk vagh ,ubcv

grdh tk v,bgu v,uxf vrta uk jeh
iht obj vtmhu vk vagh tk vkt aka otu

N רש"יN
להּפדֹות והפּדּה. מקֹום לּה יּתן ְְְִִֵֶָָָָ

מסּיע  הּוא ׁשאף ְְֵֵֶַַָולצאת,
ׁשּנֹותן  מקֹום הּוא ּומה ְְִֵֶַָָּבפדיֹונּה,
ּכמסּפר  מּפדיֹונּה ׁשּמגרע ְְְְִִִֵֶַָָָלּה,

ּכאּלּוהּׁשנים  אצלֹו, ׁשעׂשתה ְְְִִֶֶַָָָ
היית  יֹודע לֹו אֹומרים ׁשנים ׁשּתי אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ּכיצד, אצלֹו. ׂשכּורה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיא
אצל ועׂשתה הּמנה, ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית נמצא ׁשׁש, לסֹוף לצאת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָׁשעתידה

:מאצל ותצא ה ּמנה ׁשליׁשּיֹות ׁשּתי טֹול הּמנה, ׁשליׁשית הרי ׁשנים, לא ׁשּתי נכרי לעם  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
למכר ּה. האב:ימׁשל  ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי בּה.אינּו לבּגד ּבבגדֹו ּבא אם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

לזה: ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן ייעּוד, מצות ּבּה לקּים ׁשּלא לבנֹו(ט)ּבּה, ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לקּדׁשּהייעד ּנה. צרי ואינּו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד, האדֹון. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

:ּבדמי אבי ׁשּקּבל ּבכסף לי מיּועדת אּת הרי לּה אֹומר אלא אחרים. ּכמ ׁשּפט קּדּוׁשין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ועֹונה:הּבנֹות. ּכסּות ל ֹו.(י)ׁשאר, י ּקח אחרת יגרע.עליה:אם  לא וענתּה ּכס ּותּה ׁשאר ּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכבר: לֹו ׁשּיעד האמה ׁשלׁש(יא)ּתׁשמיׁש:ענת ּה.ּכמׁשמעֹו:ּכסּות ּה.מזֹונֹות:ׁשאר ּה.מן ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ל ּה. יעׂשה לא  אֹואּלה לֹו, ייעדּנה הּׁשלׁש, הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה מּׁשלׁש אחת אם ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹלבנֹו,
ח ּנם.עצמּה: ללּמדויצאה הּיציאה, היא ּומה לעבדים, ׁשּרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכבר  סימנין, קֹודם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ואם סימנין. ׁשּתביא עד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין ְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתצא
ׁשּנאמר ׁשּתצא, יב)למדנּו טו ּכאן (דברים האמּור ּומהּו ׁשנים, ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו העברי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבבגרּות, אלא ׁשּתצא אֹומר אינּו אֹו ּבהן, ּתצא ׁשנים לׁשׁש סימנים קדמּו ׁשאם חּנם, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָויצאה
חּנם  ויצאה אֹומר הייתי ׁשניהם נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף אין לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּתלמֹוד

הדקדוק: נכרי.(ח)חלק בסמוךלעם שהוא :(שם)פתח
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ּכסף : אין  לּהח ּנם יעביד  לא אּלין . ּתלת ּדלא .ואם  מּגן ותּפֹוק ִ�ֵָ�ְְֲִִֵֵֶַַָָָ	ְְִַָָ

י ּומת:יבסכסף: מֹות  ומת  איׁש לאנ ׁשמּכה  .ּדימחי  ְֵַַ�ִ�ָ�ֵ�ְֱִֵֶָָ	

יתקטיל: אתקטלא והאלהים יגויקטלּניּה צדה לא  ואׁשר  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָ��ָֹ	ְֱָָֹ�ִ
ו ׂשמ ל א ּנה  ׁשּמה :יד ֹו ינ ּוס  א ׁשר  מקֹום ל ּתי ִָ�ְָ�ְְִַ�ְ�ָ	ֲֶ�ָ�ָָ

N קוראים Nתיקון
;xf,nuh ,un ,nu aht vfn

lk h,nau ushk vbt ohvktvu vsm tk ratu
vna xubh rat ouenhfu

N רש"יN
ׁשניהם, נאמרּו לּכ ּבגרּות, ְְְְְֵֶֶַָזֹו

לּת הּדין ׁשּלא לבעל ּפה ּפתחֹון ן ְְִִִֶֶֶַַַֹ
ומת.(יב)לחלֹוק: איׁש מּכה ְִֵֵַַָ

ּבפרׁשת  נאמרּו ּכתּובים ְְְְִֶַַָָָּכּמה
אפרׁש: ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ׁשּבידי ּומה ומת.רֹוצחין, איׁש ׁשּנאמר מ ּכה  לפי נאמר, לּמה ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

יז) כד ּתלמֹוד (ויקרא מיתה, ּבלא ּבהּכאה אני ׁשֹומע יּומת, מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹואיׁש
נאמר  ולא איׁש, מּכה נאמר ואם ׁשּל־מיתה. ּבהּכאה אלא חּיב אינּו ומת, איׁש מּכה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלֹומר
ּתלמֹוד  מנין, הּקטן ואת האּׁשה את הּכה איׁש, ׁשּיּכה עד חּיב אינּו אֹומר הייתי יּכה, ּכי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָואיׁש
אני, ׁשֹומע איׁש, מּכה נאמר אּלּו ועֹוד אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם, נפׁש ּכל יּכה ּכי ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר
יּכה  ּכי ועֹוד, ׁשהּכה. קטן ולא יּכה, ּכי ואיׁש לֹומר ּתלמֹוד חּיב, יהא והרג ׁשהּכה קטן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאפּלּו
קּימא  ּבן ׁשּיּכה עד חּיב אינּו איׁש, מּכה לֹומר ּתלמֹוד ּבּמׁשמע, נפלים אפּלּו אדם, נפׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכל

איׁש: להיֹות צדה.(יג)הראּוי לא  נתּכּון:ואׁשר ולא לֹו ארב הּוא צדה.לא וכן ארב, לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
יא)אֹומר כד א ציד (שמואל הּצד לׁשֹון צדה לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה, נפׁשי את צֹודה ואּתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לג) כז ּבֹו(בראשית ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר וׁשם ׁשּלּה, ּבּפֹועל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ,ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומנחם  ליּה. כמן ּודלא ּכתרּגּומֹו ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד. ׁשּלֹו ּפֹועל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופֹועל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָצדּיה
נחּברּנּו ׁשּל־צד, מּמחלקֹות ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. מֹודה אני ואין ציד, צד ּבחלק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּברֹו

יב)ּבחלק  סו ּתּנׂשאּו,(ישעיה צד כ)על כ א' אֹורה,(שמואל כה)צּדה ז עּלאה (דניאל לצד ּומּלין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו, להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצֹוא צּדד לא צדה לא א ׁשר ּכאן אף ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹימּלל.

הּוא: אֹורב לׁשֹון ּדבר ליד ֹו.סֹוף אּנה לׁשֹוןוהאלהים לידֹו, י)זּמן צא אלי(תהלים תאּנה לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
כא)רעה, יב און,(משלי ּכל לּצּדיק יאּנה ז)לא ה ב' לי (מלכים למצא מזּדּמן לי, הּוא מתאּנה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ל עּלה: אּנה  ּדודיד ֹו.והאלהים ׁשאמר הּוא מּלפניו, זאת ּתצא יג)ולּמה כד א' ּכאׁשר (שמואל ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּקדֹוׁש מׁשל ׁשהיא הּתֹורה, היא הּקדמֹוני ּומׁשל רׁשע, יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹיאמר
לידֹו. אּנה והאלהים רׁשע, יצא מרׁשעים ּתֹורה אמרה והיכן ׁשּלעֹולם. קדמֹונֹו ׁשהּוא הּוא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּברּו
ּבּדבר  עדים היּו ולא מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, בני ּבׁשני מדּבר, הּכתּוב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּמה
ּבמזיד  ׁשהרג זה אחד, לפנּדק מזמנן הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה, לא וזה נהרג לא זה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּיעידּו,
ועדים  והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג זה על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻיֹוׁשב
נהרג: ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות, אֹותֹו ּומחּייבים עליו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעידים

מקֹום .  ל לוּיה:וׂשמּתי מחנה זה קֹולטֹו, מקֹום ואיזה ׁשּמה, ׁשּינּוס ּבּמדּבר, אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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אתר  לך  ואׁשּוי  לידי ּה. אתמסר יי  קדם ּומן  לי ּה. כמן ּדיער ֹוק .ּודלא ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָ	ְִ

על־רעה ּווידסלתּמן : איׁש בערהרל כי ־ יזד  מהג ֹו ְְִִַָָ�ִ�ֵַ�ְְֵָ�ְְָ�ָ
מז למּות :מעם ּתּקח ּנּו חבריּהּבחי  על  ּגבר. יר ׁשע וארי ִֵ�ְְִ	ִִָ�ְֲֵֵֶַַַַַַָ

מדּבחי  מן  ּבנכילּו. למקטל:.למקטלי ּה ּומּכהטוסּתד ּברּניּה ְְְִִִִִֵַ	ְְִִִֵֵַַ�
י ּומת: מֹות וא ּמֹו לאבּוהי אביו  אתקטלא .ּודימחי  ּולאּמי ּה ִָ�ְִ��ֲִִֵַָ	ְִִֵָָ

ּומ וטזסיתקטיל: אי ׁש ונמ גנב מֹותכרֹו בידֹו צא  ְְִִֹ�ִֵ�ְָ�ְְִָ�ְָ��
ויזּבנּניּהיּומת : יׂשראל מּבני נפׁשא אתקטלא .ּודיגנֹוב ּבידי ּה ויׁשּתכח ְְִִִִִֵֵֵַַָָָ	ְְְִִִֵַָָ

י ּומת :ּומ יזסיתקטיל: מֹות וא ּמֹו אביו קּלל ְְִִֵַ�ִָ�ְִ��ָ
N קוראים Nתיקון

hjczn ogn vnrgc udrvk uvgr kg aht szh
,unk ubje,untu uhct vfnu

,nuh ,unurfnu aht cbdu
,nuh ,un ushc tmnbukkenu
,nuh ,un untu uhcthfu

N רש"יN
יזיד.(יד) לפי וכי נאמר, לּמה ְְֱִִִֶָָָָ

אני  ׁשֹומע וגו' איׁש מּכה ֱֲִִֵֵֶֶַַָׁשּנאמר
ּוׁשליח  ׁשהמית והרֹופא ּגֹוי, ְְִִִֵֵֶַַָאפּלּו
ּבמלקּות  ׁשהמית ּדין ְְִִֵֵֶַּבית
ּבנֹו, את הּמּכה והאב ְְְִֶֶַַַָָָארּבעים,
ּתלמידֹו, את הרֹודה ְְִֶֶַָָָוהרב

ּגֹוי: על ולא רעהּו על ׁשֹוגג, ולא יזיד וכי לֹומר ּתלמֹוד בערמה.והּׁשֹוגג, ׁשליח להרגֹו ולא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹ
מערימין: אין מזידין ׁשהם ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו את והרֹודה והרֹופא ּדין מעם ּבית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

למּות:מזּבחי. ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבֹוד ורֹוצה ּכהן היה וא ּמֹו.(טו)אם אביו ׁשּלמדנּוּומּכה לפי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבמיתה, ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על לֹומר הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֻעל

חּבּורה: ּבּה ׁשּיׁש ּבהּכאה אלא חּיב וא ּמֹו.ואינּו זה:אביו אֹו זה יּומת.אֹו ּבחנק:מֹות  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּומכר ֹו.(טז) איׁש ׁשּנאמרוגנב לפי נאמר, ז)לּמה כד מאחיו,(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא ּכי ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

וגֹונב  לֹומר ּתלמֹוד מנין, ׁשּגנבּו אנּדרּוּגינֹוס אֹו טּומטֹום אֹו אּׁשה נפׁש, ׁשּגנב איׁש אלא לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין
ּתלמֹוד אי  מנין, אּׁשה ּגֹונב איׁש, ּגֹונב אלא לי אין איׁש, וגֹונב ּכאן ׁשּנאמר ּולפי ּומכרֹו. ׁש ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה:(שם)לֹומר ּגּלה זה ׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לּכ נפׁש, ביד ֹו.ּגֹונב עדים ונמצא  ׁשּראּוהו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מכירה: קדם ּכבר בידֹו ונמצא ּומכרֹו יּומת.ׁשּגנבֹו ּבּתֹורה מֹות  האמּורה מיתה ּכל ּבחנק, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

ונראה  ואּמֹו, אביו למקּלל ואּמֹו אביו מּכה ּבין איׁש, וגֹונב וכתב הענין והפסיק היא. חנק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָסתם
מּקׁשּנן: לא סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשּנן סבר ּדמר ּפלּוּגתא, הינּו אביו (יז)לי ּומקּלל  ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אֹומרוא ּמֹו. ׁשהּוא לפי נאמר, ט)לּמה כ אלא (ויקרא לי אין אביו, את יקּלל אׁשר איׁש איׁש ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
סתם, ואּמֹו אביו ּומקּלל לֹומר ּתלמֹוד מנין, אביה את ׁשּקּללה אּׁשה אביו, את ׁשּקּלל ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאיׁש

הּקטן: את להֹוציא יקּלל, אׁשר איׁש נאמר לּמה ּכן אם אּׁשה. ּובין איׁש יּומת.ּבין מֹות ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
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אבּוהי  יתקטיל:.ודילּוט אתקטלא כי־יריבןויחסואּמי ּה ְֲִִ	ְְְְְִִִִִִֵָָֻ�
באגואנׁשים א ֹו ּבאבן את ־רעהּו רףהּכה ־אי ׁש ֲָ	ְִִִָ�ֵֶ	ְֵ�ֶֶ�ְְֶ�ֹ

ימּות  ית ּכב :מׁשל נפל וולא  ּגבר  וימחי  ּגּוברין . ינצֹון  וארי  ְ�ָֹ�ְַָ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּבכּורמיזא  אֹו ּבאבנא לבּוטלן :.חבריּה. וי ּפֹול  ימ ּות אם־יק ּום יטולא ְְֵֵַַָָ	ְְְְִִָָָ�
על ־ מׁשוהת ּבח ּוץ  רק ענה ּל ה ּמּכה ונּקה  ּתֹו ְְִֵַ�ַ�ְְִַַ�ְִָ�ַַ�ֶַ�
ור ּפאׁשב  י ּתן  על רּפא :י ּתֹו ּבברא . ויהּליך יק ּום. אם ְִ�ִ�ְֵַ�ְְְִִֵֵַַַָָֹ

ּבּוטלניּה לחֹוד מחיא. זכא ויהי  י ׁשּלים:.ּבריי ּה אסיא ואגר סי ּתין ְִֵֵֵָָָָָָ	ְֲִֵֵַַַַָ

את ־עב וכ(שני) איׁש את ־ אמת ֹוכי ־יּכה א ֹו ּדֹו ְִֶַ��ְִֶַ��ֲֶָ�á
N קוראים Nתיקון

ut ictc uvgr ,t aht vfvu ohabt ichrh
oueh ot cfank kpbu ,unh tku ;rdtc
er vfnv vebu u,bgan kg .ujc lkv,vu

tprh tpru i,h u,cahfu
u,nt ,t ut uscg ,t aht vfh

N רש"יN
ּדמיו  ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱִֵֶֶָָָָָָּבסקילה,
לכּלם  אב ּובנין ּבסקילה, ְְְִִֵַָָָֻּבֹו,

כז) כ אֹותם (ויקרא ירּגמּו ְְִֶֶָָּבאבן
ואּמֹו אביו ּובמקּלל ּבם, ְְְִִִֵֵֶַָָּדמיהם

ט)נאמר  כ ּבֹו:(ויקרא ּדמיו ֱֶָָָ
אנׁשים.(יח) יריבן לּמה וכי ְְֲִִִָָָֻ

ׁשּנאמר לפי כד)נאמר, לא (פסוק ורּפּוי ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אלא למדנּו לא עין, ּתחת עין ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
זֹו: ּפרׁשה נאמרה לּכ למׁשּכב .למדנּו, ׁשּמבּטלֹוונפל  לחֹולי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מׁשענּתֹו.(יט)מּמלאכּתֹו: וכחֹו:על ּבריֹו ה ּמּכה.על זה ונּקה  ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ּכׁשּקם  מׁשמעֹו וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו, ׁשחֹובׁשים ּכאן לּמד אלא הרג, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמּכה: נּקה לא זה יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, נּקה אז מׁשענּתֹו על והֹול ׁשבּתֹו.זה רק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכאּלּו החֹולי מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם החֹולי, מחמת מלאכּתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּבּטּול

נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינּו החֹולי לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר לֹוהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
שּנאמר ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו כד)מחמת רגל:(פסוק ּתחת רגל יד ּתחת ירּפא.יד ור ּפא  ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הרֹופא: ׂשכר יׁשּלם אמתֹו.(כ)ּכתרּגּומֹו, את א ֹו עבּדֹו את איׁש יּכה  ּכנעני וכי ּבעבד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עֹולמית, לֹו קנּוי כסּפֹו מה הּוא, כסּפֹו ּכי לֹומר ּתלמֹוד ּבעברי, אלא אינּו אֹו מדּבר. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּכתּוב

ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד יב)אף והֹוציאֹו(פסוק הּכתּוב ּבא אלא ומת, איׁש מּכה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפטּור: לעת מעת וׁשהה ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות הּכלל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹמן

הדקדוק: יתן.(יט)חלק שבתו וכן רק במארכה ובקצתן רק בתיבת בתביר תיגאן בקצת הוא כן

בדפוסים: ירפא.הוא לרפאת ורפא רצה שאם רז"ל למדו ומזה לשלישי. יוצא

שומע  אין וכו':עצמו לו ין
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ּומ  י ּנקם:ּבּׁשבט נקם ידֹו ּתחת  ית ת  ּגבר ימחי  וארי  ַ	ֵֶ�ֵַ�ַָ�ָ�ְֲִִֵֵֵַַָָֹ

ידיּה ּתח ֹות וימּות ּבׁשּולטן . אמּתי ּה ית אֹו י ּתדן :.עב ּדיּה. אּתדנא ְְְִֵֵֵַַָָ	ְְִִָָָ

ּכי כא י ּקם לא  יעמד י ֹומים א ֹו אם־יֹום  ִ�ַא���ֲִַַ�ֹ�ֹֻ	ִַ�
הּוא :כס י ּתדן ּפֹו לא יתק ּיים. י ֹומין  ּתרין אֹו י ֹומא . אם ארי .ּברם ְַ�ְְְִִִִֵַַַָָָ	ֲֵ

הּוא: אנׁשים וכבסכסּפי ּה הרהוכי ־ י ּנצ ּו א ּׁשה  נגפּו ְִִֵַָ�ֲָ�ְִ�ְָ�ִָ�ָָ�
יהי ויצא ּו ולא  יענ ׁשלדיה ענֹוׁש אס ֹון יה  ְְָ�ְָ	ְֶָ�ְִֹ�ֶָ�ָ�ֵָ�ֵ

ּבפ  ונתן  הא ּׁשה ּבעל עליו י ׁשית ללים:ּכא ׁשר  ֲַ�ִֶָ�ָָ�ַ�ִַָ	ְָָ�ְִִִַ
מֹותא. יהי  ולא ולּדהא. וי ּפקּון  מעּדיא א ּתתא וימח ֹון . ּגּוברין . ינצ ֹון  ְְֵָָָ�ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָוארי

ּדאּתתא  ּבעלּה עלֹוהי  ּדיׁשּוי ּכמא יתּגבי . ּדּינּיא:.אתּגבאה מּמימר וי ּתין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ	ְִִֵֵַַַָָ

N קוראים Nתיקון
lt oebh oeb ush ,j, ,nu ycac
upxf hf oeh tk sngh ohnuh ut ouh ot

tuvhfu
vhskh utmhu vrv vat uMdbu ohabt umbh
,hah ratf abgh aubg iuxt vhvh tku
iuxt otu ohkkpc i,bu vatv kgc uhkg

N רש"יN
להמית ּבּׁשבט. ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַָ

אלא  אינּו אֹו מדּבר. ְֵֵֵַַָָהּכתּוב
ּתלמֹוד  להמית, ּכדי ּבֹו אין ְְְִִִֵֵַָאפּלּו

ּביׂשראל יז)לֹומר לה ואם (במדבר ְְְִִֵַָ
הּכהּו, ּבּה ימּות אׁשר יד ְֲִֶֶֶָָָָּבאבן
מה  וחמר, קל ּדברים ְְֲִֶַַַָֹֹוהלא
אלא  עליו, חּיב אין חמּור ְִֵֵֵַָָָָָָיׂשראל
לא  הּקל עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ׁשהּוא אבר ועל להמית, ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאם

ׁשּכן: יּנקם.כל אֹומרנקם  הּוא וכן סייף, כה)מיתת כו ּברית:(ויקרא נקם נֹוקמת א (כא)חרב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יּקם. לא  יעמד יֹומים א ֹו יֹום  אלא אם  ׁשּכן, כל לא יֹומים על פטּור, הּוא אחד יֹום על אם ֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

לעת: מעת זה ואיזה, ּכיֹומים, ׁשהּוא ה ּוא.יֹום כסּפֹו ּכי יּקם  על לא אף ׁשהּכהּו, אחר הא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֻ
חּיב: ׁשּמת, קדם לעת מעת ׁשּׁשהה אנׁשים.(כב)ּפי יּנצ ּו את וכי להּכֹות ונתּכּון זה, עם זה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

האּׁשה: את והּכה ּכמֹוונגפ ּו.חברֹו והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אלא נגיפה יב)אין צא ּפן (תהלים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
,רגל ּבאבן טז)ּתּגֹוף יג רגליכם,(ירמיה יתנּגפּו יד)ּובטרם ח נגף:(ישעיה יהיה ּולאבן ולא  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

יענׁש.ּבאּׁשה:אסֹון. לּמכר ענֹוׁש ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הריֹונּה: ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות יענׁש.ּבּׁשּוק ּכמֹוענֹוׁש מּמּנּו, ממֹון י יגּבּו כב וענׁשּוט)(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

כסף: מאה עליו אֹותֹו יׁשית על .וגו'ּכאׁשר  עֹונׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ּכׁשּיתּבעּנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
:ולדֹות:ונתן.ּכ ּדמי הּדּינים:ּבפללים.הּמּכה ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ



משפטים כא שמות  קצט 199

יהוכג נפׁש:אם־ אס ֹון ּתחת  נפׁש ונתּתה  ואם יה ְִָ�ְִ�ְֶַָָ��ֶֶַ�ְִֶַָ

יהי  נפׁשא:.מֹותא חלף נפׁשא ׁשןכדותּתין  עין  ּתחת  עין  ְֵָ	ְֲִֵַַָָָ�ִַַ�ַ	ִַ�ֵ
רגל:ּתחת ּתחת  רגל יד ּתחת  יד חלף ׁשן  עינא ַ�ַ�ֵ�ַָ�ַ	ָ�ֶֶַ�ֲֵֶַָָָ

ידא  חלף ידא  ׁשּנא. חלף ׁשּנא רגלא:.עינא. חלף  וּיהּככהרגלא ְְֲֲִִֵָָָָָָָ	ְֲִִִָָָָ�
ּתחתּכּתחת  ח ּבּורה ּפצע ּתחת  ּפצע ו ּיה  ַ�ְִַ	ָ�ֶַַ�ַ�ַַָ�ָ�ַַ

מׁשקֹופי חּבּורה : ּפדעא. חלף  ּפדעא ּכואה. חלף חלף .ּכואה ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָ	ֲָ

עב וכוסמׁשק ֹופי : את־ עין אי ׁש א ֹו־ את ־כי ־ י ּכה ּדֹו ְִִַַ�ֶ�ִֵֶ�ְַ�ֶ
לחפ  וׁשחת ּה אמת ֹו עינ ֹו:ּלׁשי ׁשי עין  ּתחת  ח ּנּו ֵ�ֲָ�ְֲִ�ְִַָָ�ְְַ�ֶַ�ֵַ

N קוראים Nתיקון
ia ihg ,j, ihg apb ,j, apb v,,bu vhvh
vhuf kdr ,j, kdr sh ,j, sh ia ,j,
,j, vrucj gmp ,j, gmp vhuf ,j,

vrucjhfu
u,nt ihg ,t ut uscg ihg ,t aht vfh
ubhg ,j, ubjkah hapjk v,jau

N רש"יN
יהיה.(כג) אסֹון ּבאּׁשה:ואם ְְִִִֶָָָ

נפׁש. ּתחת  נפ ׁש רּבֹותינּוונת ּתה ְִֵֶֶֶַַַָָָ
נפׁש אֹומרים יׁש ּבּדבר. ְְִִֵֶֶַָָחֹולקין
אבל  ממֹון, אֹומרים ויׁש ְְֲִֵַָָָמּמׁש,
להרג  ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש ְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹלא
מּמיתה  ּפטּור זה את והרג זה ְִִֶֶֶֶַָָָאת
ׁשהיה  ּכמֹו ּדמיו, ליֹורׁשיו ְְְְֵֶַָָָָָּומׁשּלם

ּבּׁשּוק: עין.(כד)נמּכר ּתחת  לּמכר עין ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו, ּדמי לֹו נֹותן חברֹו עין סּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר נטילת ולא ּכּלם, וכן א)ּבּׁשּוק, פד קמא :(בבא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּכו ּיה.(כה) ּתחת  ּבׁשאין ּכוּיה  ועכׁשיו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחבלה ּדּבר עכׁשיו ועד אׁש, מכות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
רֹוצה  ּבזה ּכי ֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרנֹו, על ּבׁשפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אלא ּדמים, ּפחת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבּה

:ּכ מצטער להיֹות ּבׂשרֹו,ּפצע.לּטל את ׁשּפצע ּדם, הּמֹוציאה מּכה בלעז היא הּכל נברדור"א , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
וצער. ּובׁשת ורּפּוי ׁשבת נֹותן למׁשּכב נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים ּפחת ּבֹו יׁש אם ׁשהּוא מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפי
ּפי  על ׁשאף נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּייב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ּובהחֹובל הּוא, יתר זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּומקרא
מה  בכל לחתכּה עליו יׁש ידֹו וקנה הֹואיל לֹומר הּצער מן אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנֹותן
וצערֹו: ּבברזל חתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינּו ּבסם, לחתכּה לֹו יׁש אֹומרים אלא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּירצה,

חּבּורהחּבּורה. ּולׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאּדים אלא יֹוצא, ואינּו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה [טי"א]היא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכמֹובלעז  כג)[ּכתם], יג חבטה(ירמיה לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו בלעז ונמר ,בטדור"א ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

קדים ּוׁשדּופת ו)וכן מא הּמׁשקֹוף(בראשית על וכן ּברּוח, חבּוטֹות קּדּום, כג)ׁשקיפן יב על (לעיל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ
עליו: נֹוקׁש ׁשהּדלת עב ּדֹו.(כו)ׁשם עין א את ׁשאמרנּוּכנעני, ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינּו עברי בל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

העבדים ּכצאת תצא לא ז)אצל עינֹו.:(פסוק אצּבעֹות ּתחת  אברים, ראׁשי וארּבעה ּבעׂשרים וכן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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ויחּבל ּנּה ּדאמ ּתיּה עינא ית אֹו ּדעב ּדי ּה. עינא ית ּגבר . ימחי לבר .וארי  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ	ְַ

עיני ּה: חלף יפטרּני ּה עב וכזחֹורין אמת ֹואם־ׁשן  א ֹו־ׁשן ּדֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵָ�ְַ�ֵ�ֲָ�
לחפ  ׁשּנֹו:ּלׁשי ׁשי י ּפיל  ּתחת  ּדעב ּדי ּה.ח ּנּו ׁשּנא ואם ַ�ְִִַָ�ְְַ�ֶַ�ְְִִִֵַַָ

יּפיל  ּדאמּתי ּה ׁשּנא ׁשּני ּה:.אֹו חלף יפטרּניּה חֹורין פ לבר ְִִֵַַָ	ְְֲִִִִֵֵַָ

P בספרי שני
את ־וכחPתימן  אֹו את ־ איׁש ׁשֹור  כי־יּגח  ְִִ�ַ�ִֶ��ֶ

את ־ יאכל ולא  הּׁשֹור יּסקל סקֹול ומת ֵֹ�ְ�ֵַ�ִָ�ֵָ�ָָ�ִא ּׁשה ֵָ�ֶ
נקי : ה ּׁשֹור ּובעל  ית ּבׂשרֹו אֹו ּגּוברא. ית ּתֹור י ּגח וארי  ְָ	ַ�ַַ�ֲִִֵַַָָָָ

ּבסריּה ית יתאכיל ולא ּתֹורא. יתרגים אתרגמא וימּות. ּומריּה.א ּתתא ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָ	ֵָ

זכא: יהי  מ וכטּדת ֹורא  ה ּוא  נ ּגח  ׁשֹור  ׁשל ּתאם ׁשם מל  ְְְֵָָָ ִ�ַ�ָ�ְִ�ְִֹ�ֹ
ּבב  יׁשוה ּועד ולא  א ֹועליו איׁש והמית  מרּנּו ְַ�ְִָָ�ְ�ְְִֹ	ְִֵֶ��ִ�

á²

N קוראים Nתיקון
hapjk khph u,nt ia ut uscg ia otu

uba ,j, ubjkah
kuex ,nu vat ,t ut aht ,t rua 0dh hfu
ruav kgcu urac ,t kfth tku ruav kexh

tu hebsguvu oaka kn,n tuv jdb rua o
vat ut aht ,hnvu ubrnah tku uhkgcc

N רש"יN
אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, ְְְְִִִֵַַַַַָָָהּידים
ּגיד  ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש ְְְְִִֶַַָֹוהחֹוטם,
ועין, ׁשן נאמר ולּמה ְְֱִֵֶַַָָָָָהאּמה.
ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ְְֱֱִִֵֶֶַָָֹׁשאם
עּמֹו ׁשּנברא עין מה אֹומר ְִִִִִֵֶַַָָהייתי
לא  ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל ְֲִִֵֵֶַַָָֹאף
ולא  ׁשן נאמר ואם עּמֹו, ְְְֱִִִֵֶָָֹנברא

עין: נאמר לּכ חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי עין, ׁשֹור.(כח)נאמר יּגח וכי ְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואחד ׁשֹור ּבהוה:אחד הּכתּוב ׁשּדּבר אלא ועֹוף, וחּיה ּבהמה ּבׂשר ֹו.ּכל את יאכל  ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מה  אלא ּבאכילה, אסּורה ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור, יּסקל סקֹול ׁשּנאמר ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּמׁשמע
ּבהנאה  ּבאכילה. אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו, את יאכל ולא לֹומר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּתלמֹוד

לֹומר: ּתלמֹוד נקי מנין, הּׁשֹור מּנכסי ּובעל  נקי ּפלֹוני יצא לחברֹו האֹומר ּכאדם לֹו. ואין ו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ
יּומת, ּבעליו וגם ּבּמּועד ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו ּופּׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ׁשּל־כלּום, הנאה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבהם

נקי: הּׁשֹור ּובעל ּבּתם לֹומר ׁשל ׁשם.(כט)הצר נגיחֹות:מ ּתמל  ׁשלׁש ּבבעליו.הרי והּועד  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכמֹו ּבעדים, הּתראה ג)לׁשֹון מג האיׁש:(בראשית ּבנּו העיד איׁשהעד ׁשּנאמר .וגו'והמית לפי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּתלמֹוד  מנין, ּבעיטה רביצה, ּדחיפה, ּבנׁשיכה, המיתֹו ּבנגיחה, ׁשהמיתֹו אלא לי אין יּגח, ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוכי
מקֹום]: [מּכל והמית ְִִֵַָָלֹומר
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יּומת : וגם־ּבעליו יּסקל הּׁשֹור נ ּגח א ּׁשה ּתֹור ואם. ִ�ַָ�ִָ	ְְֵַָ�ְִַָָָ

אֹו ּגבר ויקטֹול נטריּה. ולא ּבמרי ּה ואּתסהד ּומּדקּמֹוהי . מאתמלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּוא 

יתרגים  ּתֹורא יתקטיל:.אּתא. מרי ּה י ּוׁשתאם לואף ־ּכפר ְִִֵָָ	ְְִִִֵַָ�ֶַֹ�
ּפד  ונתן  נפ עליו עליו:ּכׁשֹוין א ׁשר־ י ּוׁשת כל ָ�ְַָָ�ְִ�ְַֹ	ְ�ֲֶֹ�ַָָ

נפ ׁשיּה ּפּורקן  ויּתין  עלֹוהי. יׁשּוֹון ממֹון  עלֹוהי :.אם ּדי ׁשּוֹון  א ֹו־לאּככל ְְֲִִִֵֵַַַָ	ְֲִִַֹ

ּכּמׁש יּגח  א ֹו־בת י ּגח ּלֹו:בן  יעׂשה  ה ּזה  אֹוּפט ֵ�ִ�ַָ�ִ�ְִַָָ�ַ�ֵֶָ�ֶ
י ּגח  י ׂשראל לבת אֹו ּתֹורא י ּגח י ׂשראל לי ּה:.לבר יתעביד הדין ּכדינא ְְִִִִֵֵַַַָָָָ	ְֲִִֵֵֵָָ

|לב ּכסף אמה א ֹו ה ּׁשֹור  י ּגח ל ׁשים ׁשאם ־ עבד ִֶ�ִֶַ�ַ��ָ�ֶָ�ְִֶֹ�
לאדניוׁש יּתן י ּסקל :וקלים י ּגח ה ּׁשֹור לעבּדא. אם ְָ�ִִֵ�ַֹ	ְַָ�ְִִִֵַַָָ

לרּבֹוניּה יּתין  סלעין . ּתלתין  ּכסּפא לאמּתא . אֹו ותֹורא .ּתֹורא ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ	ְָ

ּכי ־יכ כי ־יפ ולגסיתרגים: אֹו ּבֹור אי ׁש איׁשּתח  רה  ְְְִִִֵ�ַ�ִ��ְִִֶ�ִ�
N קוראים Nתיקון

uhkg ,auh rpf ot ,nuh uhkgc odu kexh ruav
ic ut uhkg ,auh rat kff uapb ihsp i,bujdh
scg ot uk vagh vzv ypanf jdh ,c utjdh

uhbstk i,h ohkea ohaka ;xf vnt ut ruav
kexh ruavuaht j,ph hfu

vna kpbu ubxfh tku rc aht vrfh hf ut ruc

N רש"יN
יּומת. ּבעליו ׁשמים.וגם  ּבידי ְְִִֵַַָָָָ

לֹומר  ּתלמֹוד אדם, ּבידי ְִִֵַָָָיכֹול
כא) לה הּמּכה (במדבר יּומת ֶַַַמֹות

אּתה  רציחתֹו על הּוא, ְִֵַַַָָרֹוצח
על  הֹורגֹו אּתה ואי ְְְֵַַָהֹורגֹו,

ׁשֹורֹו: ּכפר (ל)רציחת אם ְִִֶַֹ
עליו. ּתלּוי,יּוׁשת אינּו זה "אם" ִֵֶַָָָ

ּכמ ֹו הּוא כד)והרי כב ׁשּיׁשית (לקמן מׁשּפטֹו, זה אׁשר לׁשֹון ּתלוה, ּכסף ּדין אם ּבית עליו ּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
נפ ׁשֹו.ּכֹופר: ּפדיֹון  מּזיק:ונתן ּדמי אֹומר עקיבא רּבי יׁשמעאל, רּבי ּדברי נּזק, אֹו(לא)ּדמי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

יּגח. קטן:בן  ׁשהּוא בת.ּבן אינּוא ֹו יכֹול אּׁשה, אֹו איׁש והמית ׁשּנאמר לפי קטּנה. ׁשהיא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכּגדֹולים: הּקטּנים על לחּייב וגו', יּגח בן אֹו לֹומר ּתלמֹוד הּגדֹולים, על אלא אם (לב)חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

אמה. אֹו יּתן.ּכנענּיים:עבד, ׁשקלים זּוז,ׁשל ׁשים אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין הּוא, הּכתּוב ּגזרת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּיׁשר  לּמׁשקל אּונקיא חצי ׁשהם זהּובים ארּבעה מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר. אלא ׁשוה ׁשאינּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבין

ּבֹור.(לג)ׁשּל־קלּוני"א: איׁש יפ ּתח וגּלהּו:וכי מכּסה יכרה.ׁשהיה ּכי אם אֹו נאמר, לּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
כל לא הּכרּיה על חּיב, הּפתיחה חּיב:על ׁשהּוא ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אלא ׁשּכן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
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ולא חמ ֹור :י ּבר  א ֹו ּׁשֹור  ונפל ־ ׁשּמה וארי כּסּנּו �ְֹ�ְַֹ�ְֶַָָ�ָ��ֲֲֵַ

יכּסיניּה ולא ּגּוב  ּגבר. יכרי  ארי  אֹו. ּגּוב . ּגבר ּתֹורא .יפּתח ּתּמן  וי ּפֹול  ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָ	ְִַָָ

חמרא: ה ּבֹורלדאֹו לב י ּבעל י ׁשיב ּכסף  עליוׁשּלם  ֲַָָ�ַַ�ְַ	ֵ�ִֶֶָ�ְִָ�ָ
יה למרֹוהי יה־ ּלֹו:וה ּמת  יתיב ּכסּפא יׁשּלים. ּדג ּוּבא .מרי ּה ְַ�ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ	

ּדילי ּה: יהי  את ־ׁשֹורולהסּומיתא ׁשֹור ־אי ׁש כי ־ י ּגף ְְִִִִֵֵָ�ִֹ�ֶ�
את ־ וחצּו החי  את ־ה ּׁשֹור  ּומכר ּו ומת  ֶ�ְָ�ַַ�ֶַ�ְָ�ֵ�ֵָ�ֵרעה ּו

N קוראים Nתיקון
chah ;xf okah rucv kgc runj ut rua

uk vhvh ,nvu uhkgckhfu
,t urfnu ,nu uvgr rua ,t aht rua ;dh
iumjh ,nv ,t odu upxf ,t umju hjv ruav

N רש"יN
יכּסּנּו. ּכּסהּו,ולא  אם הא ְְִִֶַַָֹ

הרּבים  ּברׁשּות ּובחֹופר ְְִִֵַָָּפטּור,
הּכתּוב: חמֹור.ּדּבר אֹו ׁשֹור ֲִֶַָ

וחּיה, ּבהמה לכל הּדין ְְְִֵַַָָָהּוא
וחמֹור, ׁשֹור ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֶֶֶַָָָׁשּבכל

וחמֹור ׁשֹור ינּוח למען  ׁשּנאמר מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין יב)אנּו כג להלן (שמות מה ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבהמּת וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכּׁשֹור. וחּיה ּבהמה יג)ּכל ה ּבהמה (דברים ּכל ּכאן, אף ְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכלים: ולא חמֹור אדם, ולא ׁשֹור אלא וחמֹור, ׁשֹור נאמר ולא ּכּׁשֹור, ה ּבֹור.(לד)וחּיה ּבעל ְְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבעליו  הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין ּפי על אף הּתקלה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבעל

ּבנזקיו: עליו לבעליו.להתחּיב יׁשיב  סּבין:ּכסף ואפּלּו כסף, ׁשוה לרּבֹות יהיה יׁשיב, והּמת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
נזקֹו:ּלֹו. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים ונֹוטלּה הּנבלה את ׁשמין וכי (לה)לּנּזק, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשאין י ּגף. הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבּגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחֹוף, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

מּכה : לׁשֹון  אלא איׁש.נגיפה ׁשּל־אי ׁש:ׁשֹור  ה ּׁשֹור ׁשֹור את  מדּבר,.וגו'ּומכר ּו הּכתּוב ּבׁשוים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט,ׁשֹור ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשוה

נזק  חצי מפסיד אחד ּכל נמצא הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי זה ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּכׁשּנֹוטל
ּדין  ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם למדנּו הּמיתה, ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהּזיקה
אמר  חּיים, ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ּפחּות לא נזק חצי לׁשּלם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹהּתם
לּמכר  ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה, מׂשּתּכר ׁשּמּזיק ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם. את וחצּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב
אֹו נ ׂשּכר. ה ּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב, ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלנכרים
ּדמי  מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפעמים
ּבׁשוין. אלא הּכתּוב ּדּבר לא ּכרח על מּמּועד, חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשֹור
ׁשמין  נזקֹו חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹולּמד

הדקדוק: שור.(לג)חלק שמה מלעיל:ונפל ונפל כספו.(לה)תיבת את הדפוס וחצו בתרגום

שלנו  קדמונים ובספרים לחצאין. החלוקה על הכוונה בחירק היו"ד כספיה, ית ִויפלגון
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יחצ ּון:ּכס את ־ה ּמת  וגם ּתֹורא ּפֹו ית ּדגבר . ּתֹור  י ּגֹוף וארי ְַ	ְַ�ֶַ�ֱֲִִֵֵֶַַָָ

ּכסּפיּה ית ויפּלג ּון  חיא  ּתֹורא ית ויז ּבנ ּון . וימּות. ּדמי .ּדחברי ּה ית ואף ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ	ְְֵַָ

יפּלג ּון : מ לומיתא ה ּוא  נ ּגח  ׁשֹור  ּכי  נ ֹודע מ ֹול ּתאֹו ְְִַָ��ַ�ִ�ַָ��ְִ�
יׁשוׁשםׁשל  ׁשּלם לא ּבעליו ׁשֹורי מר ּנּו ׁשּלם ְִ	ְֹ�ְְִֹ�ְֶָ�ַָ�ְֵֵַ��

ה ּׁשֹור  יהוּתחת  נ ּגח יה ־ּלֹו:ה ּמת ּתֹור ארי . אתידע. אֹו ַ�ַַ	ְַ�ְְֲִִֵֵֶַַָ

ּומּדקּמֹוהי  מאתמלי חלף הּוא ּתֹורא יׁשּלים ׁשּלמא מריּה. נטריּה ולא . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּדילי ּה:.ּתֹורא  יהי יגלזסּומיתא א ֹו־ ׂשהּכי ׁשֹור נב־איׁש ָ	ְִִִֵֵָ�ְִִֹ��	ֶ
א ֹוּוט  בקרמ בחֹו חמּׁשה  ּתחתי כר ֹו ׁשּלם ְָ��ְָ�ֲִָ�ָ�ְֵַָ�ַ�ַ

ה ּׂשה :ארוה ּׁשֹור  ּתחת  אֹוּבע ־ צאן  ּתֹור  ּגבר  יגנֹוב ארי  ַ	ְְַַ�ַֹ�ְֲִֵֶַַַ

N קוראים Nתיקון
tku oaka kun,n tuv jdb rua hf gsub ut
ruav ,j, rua okah oka uhkgc ubrnah

uk vhvh ,nvucbdh hf
rec vanj urfn ut ujcyu va ut rua aht
ot vav ,j, itm gcrtu ruav ,j, okah

N רש"יN
ּדמיו  ׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, את ְֲִֵֶֶַַָָָלֹו
הּפחת  חצי נֹוטל הּמיתה, ְְֲִִִִֵַַָָּבׁשביל
ּבּלׁשֹון  הּכתּוב אמר ולּמה ,ְְֵַַַָָָָָוהֹול
ללּמד  חציֹו, יׁשּלם אמר ולא ְְְְֵֶֶֶַַַַָֹהּזה
מּגּופֹו, אלא מׁשּלם הּתם ְְִֵֵֵַַָָׁשאין
נֹוטל  הּנּזק אין ּומת, נגח ְִִֵֵֵַַָָואם

חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאלא
העלּיה: מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אלא נֹוטל אינּו זּוז, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמאֹות

נֹודע.(לו) ׁשלׁשאֹו הרי ׁשלׁשֹום, ּומּתמֹול הּיֹום, הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אלא ּתם, היה לא אֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹור.נגיחֹות: י ׁשּלם  ׁשלם:ׁשּלם  ּלֹו.נזק יהיה  ׁשּיׁשּתּלם והּמת עד הּמּזיק יׁשלים ועליו לּנּזק, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

נזקֹו: ּכל בקר (לז)נּזק ׁשּל־ּברּיֹות,.וגו'חמּׁשה  ּכבֹודן על הּמקֹום חס זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּג ּבֹו נתּבּזה ולא ּברגליו ׁשהֹול על ׁשֹור ׁשּנׂשאֹו ׂשה חמּׁשה, מׁשּלם ּכתפֹו, על לנׂשאֹו ּנב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּל־ּמלאכה, ּכחּה ּגדֹול ּכּמה ּוראה ּבא מאיר רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ארּבעה מׁשּלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכתפֹו,
ארּבעה: מּמלאכּתֹו ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה חמּׁשה, מׁשּלם מּמלאכּתֹו ׁשּבּטלֹו ּתחת ׁשֹור ה ּׁשֹור , ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּבלבד:ה ּׂשה. וׂשה ּבׁשֹור אלא נֹוהגת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין לֹומר, הּכתּוב ׁשנאן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הדקדוק: לנו חלק ורמז רבים. חלקים אלא החצאין שני לבד לא הכוונה בכולהו, ויפלגון בפתח ִַהפ"א
לבד  ולא כן גם בשוה שעלה מה חולקים הם הנבלה דמי אח"כ נתייקרה שאם הדין

טוב: לקח ועיין חולקים. שנתייקרה מה גם אלא לבד הנבלה דמי איש.(לז)שחולקים יגנב נשאר כי

עמוהחו  שנשתתף המאריך מפני המקף עם :(מהרי"ב)לם
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ּתֹורא  חלף י ׁשּלים תֹורין. חמׁשא יזּבנ ּני ּה. אֹו וי ּכסּניּה ענא .אּמר . וארּבע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ	ְַַָָ

א ּמרא: וה ּכהאם־ּבּמחאכבחלף  ה ּגּנב יּמצא  ּתרת  ְְֲִִֶַַָָ�ִֵֶָ�ַַ�ְָָֻ�
ּדמים: לֹו אין ויתמחי ומת  ּגּנבא יׁשּתכח ּבמחּתר ּתא. אם  ָ�ֵֵ��ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ּדם:.וימּות  ליּה ּדמים בלית עליו ה ּׁשמׁש אם־זרחה ִ	ְִֵֵַָָ�ֶַ�ֶָ�ִָָ�
ׁשּלם  ונמ י לֹו לֹו אם־ אין ּבגׁשּלם אם נבת ֹו:ּכר  �ֵַ�ְַ	ִֵֵ�	ְְִ�ְִִֵַָ

ליּה לית אם י ׁשּלים. ׁשּלמא ליּה. ּדמא עלֹוהי נפלת ּדסהדּיא. .עינא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ	

ּבגנּובּתי ּה: ת ּמצאגויז ּדּבן  האם ־ הּמצא  נבהּגבידֹו ְִִִִֵֵַַָ�ִָ�ְֵָ�ְֵַ�ָ
ח ּיים  עד־ׂשה  עד־חמֹור אם ׁשּלם:י נים ׁשמ ּׁשֹור ִ�ֲַ�ַ�ֶַ�ְִ�ְִִֵַַ

חיין  אּנּון א ּמר עד חמר. עד מּתֹור ּגנּובּתא. ּבידי ּה תׁשּתכח  .אׁשּתכחא ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָ	

N קוראים Nתיקון
ohns uk iht ,nu vfvu cbdv tmnh ,r,jnc
okah oka uk ohns uhkg anav vjrz ot
tmn, tmnv ot u,cbdc rfnbu uk iht ot
ohhj va sg runj sg ruan vcbdv ushc

okah ohbahf

N רש"יN
ּבּמח ּתרת.(א)כב  ּכׁשהיה אם ְְִֶֶֶַַָָ

הּבית: את ּדמים.חֹותר לֹו אין ִִֵֵֶַַָ
ּכמת  הּוא הרי רציחה, זֹו ְְֲִֵֵֵָאין
אם  ּתֹורה לּמדּת ּכאן ְִִִֵַָָָָמעיקרֹו.
וזה  להרגֹו, הׁשּכם ,להרג ְְְְְְֵֶַָָָָּבא
הּוא, יֹודע ׁשהרי ּבא ְְֲֵֵֶַָָָלהרג
ורֹואה  עצמֹו מעמיד אדם ְְְְִֵֶַַָָׁשאין
יהרגּנּו: ּכנגּדֹו הּממֹון ּבעל יעמֹוד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על לפיּכ וׁשֹותק, ּבפניו ממֹונֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּנֹוטלין

עליו.(ב) הּׁשמׁש זרחה  ׁשלֹום אם לֹו ׁשּיׁש הּדבר ל ּברּור אם מׁשל, ּכמין אלא זה אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
ּבעל  יעמֹוד אפּלּו להרֹוג, ּבא ׁשאינּו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעּמ
על  ּבא ואינּו הּבן, על האב ׁשּרחמי ּבּידּוע הּבן, ממֹון לגנֹוב החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּממֹון

נפׁשֹות : ל ֹו.עסקי הּבית :ּדמים ּבעל יהרגהּו אם היא, ּורציחה חׁשּוב הּוא יׁשּלם.ּכחי ׁשּלם  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ
לקח  עלֹוהי, נפלת ּדסהדּיא עינא אם ׁשּתרּגם ואּונקלֹוס מיתה. חּיב ואינּו ׁשּגנב, ממֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּגּנב
נגּדֹו, הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשּטה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹלֹו
הּזה  הּגּנב אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּתרּו

הּממֹון: ּבעל את יהרֹוג ולא נפׁשֹות, עסקי על ביד ֹו.(ג)ּבא תּמצא  ה ּמצא  ּברׁשּותֹו,אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
מכר: ולא טבח חמֹור.ׁשּלא עד  חּיים מ ּׁשֹור  רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ּכפל ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ח)ּבין אבדה (פסוק ּכל על ׂשלמה על ׂשה על ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לרעהּו: ׁשנים יׁשּלם יׁשּלם .וגו' ׁשנים א ח ּיים מתים, לֹו יׁשּלם חּיים:ולא ּדמי אֹו ח ּיים לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָֹ
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י ׁשּלים: ּתרין חד יב ד(שלישי)סעל  א ֹו־ּכי ׂשדה  ער ־אי ׁש ְְִֵֵַַַ�ְִֶַ�ֶָ�
את ־וכרם  ּבׂשעירהּבׁשּלח  מיטב ּובער  אחר  דה  	ְִֶֶַ�ְִֶ	ִֹ�ְִֵֵ�ַ�ֵֵַ�

ּכר ּומיטב כרם.ׁשּלם:י מֹוׂשדה ּו אֹו חקל ּגבר י ֹוכיל  ארי  ֵָ�ֵַ�ְַ�ְְְֲֲֵֵֵַַַַ

חקליּה ׁשפר אחרן. ּבחקל  ויכֹול ּבעירי ּה. ית ּכרמיּה.ויׁשּלח ּוׁשפר ְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַַָָָ	ֵַַ

קצים הסי ׁשּלים: ּומצאה אׁש נאכל וּכי ־ תצא  ְִֵֵַ�ֵ�ְֵָָ�ִֹ�ְֱֶַ�
ׁשּלם  ה ּׂשדה  א ֹו הּקמה  א ֹו ה ּמב י ּגדי ׁש ערׁשּלם ָ	ִ�ַָ�ָ�ַָ�ֵֶַ�ְַ	ְֵַַ�ִ

קמא ערה :ּבאת־ ה אֹו ּגדי ׁשין . ויכֹול ּכּוּבין  וי ׁשּכח נּור. יּתּפק  ארי  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

יׁשּלים  ׁשּלמא חקל . ּדליקתא:.א ֹו ית בספרי שלישי Pסּדאדליק
Pתימן  ְֲֵַַַָָ	ְְְֵֵַָָ

לׁשו א ֹו־כלים ּכסף  אל־רעה ּו איׁש מרּכי־י ּתן  ִִֵ��ִֵֶ�ֵֶ�ִֵֶ�ְִ	ֹ
הּגּנבו אם־ י ּמצא האי ׁש מּבית  נים:ׁשׁשּלם י ג ּנב ְֻ�ִֵַ�ָ�ִִִֵָ�ַַ�ְֵַָ�ְִָ

ּגּוברא  מּבית ויתּגנב ּון  למּטר. מנין  אֹו ּכסף לחברי ּה. ּגבר יּתין  אם .ארי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ	ִ

â

â²

N קוראים Nתיקון
vrhgc ,t jkau orf ut vsa aht rgch
unrf cyhnu uvsa cyhn rjt vsac rgcu

okahahsd kftbu ohme vtmnu at tm, hfut
,t rgcnv okah oka vsav ut vnev

vrgcvkt aht i,h hf
ahtv ,hcn cbdu rnak ohkf ut ;xf uvgr
tmnh tk ot ohba okah cbdv tmnh ot

N רש"יN
יבער.(ד) ּבעירה ּכי ּובער.את ְְִִִֵֶֶַֹ

ּכמֹו ּבהמה, לׁשֹון (במדבר ּכּלם ְְְֵָָֻ
ד) ּובעירנּו:כ יבער.אנחנּו ּכי  ְְְֲִִֵֶַַ

ׁשּל־  וכרם ּבׂשדה ּבהמֹותיו ְְֲִֶֶֶֶַַָָיֹולי
מּׁשּתי  ּבאחת אתֹו ויּזיק ְְְֲִִֵֵַַַֹחברֹו,
אֹו ּבעירה, ּבׁשּלּוח אֹו ְְִִֵֶֹאּלה
ׁשּלּוח  רּבֹותינּו ּופירׁשּו ְִִֵֵֵַּבּבעּור.
ּובער  רגל, ּכף מדר נזקי ְְִִִֵֵֶֶַַהּוא

ּומבערת: האֹוכלת הּׁשן נזקי אחר.הּוא אחר:ּבׂשדה ׁשּל־איׁש יׁשּלם.ּבׂשדה ׂשדה ּו מיטב  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו מּמיטב לֹו יׁשּלם נזקֹו, ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשמין

ּבעּדית: להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן ּכי (ה)סלע ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אׁש. מעצמּה:תצא קֹוצים.אפּלּו בלעז ּומצאה ּגדיׁש.:קרדונ"ש ּבּקֹוצים ונאכל  ׁשּליחכה ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לּקרקע: הּמחּברת לּקמה אֹו לּגדיׁש ׁשהּגיעה הּׂשדה.עד לניר אֹו וצרי נירֹו את ׁשּליחכה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשנּיה: ּפעם הּמבעיר.אֹותּה יׁשּלם מעצמּהׁשּלם  יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק ּפי על אף ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ותּזיק: תצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, קֹוצים ידי וגּנב(ו)על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
האיׁש. ּדבריו:מ ּבית  ה ּגּנב .לפי י ּמצא  לּבעלים:אם ׁשנים הּגּנב יׁשּלם  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
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ּתרין : חד על  י ׁשּלים  ּגּנבא  ה ּגּנזי ׁשּתכח  יּמצא  ב אם־לא ְְְִִֵֵַַַַַָָ�ִֵָֹ�ַַ	ָ
ידֹונק ו ׁשלח  אם־לא אל ־ האלהים ּבעל־ה ּבית  רב  ְְִַ�ַַַ�ֱִֶַָֹ�ִִ�ַָֹ�ָ�

רעה ּו:אל ּבמ  ּדביתא כת  מרי ּה ויתקרב ּגּנבא. י ׁשּתכח  לא  אם ְִֶ�ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אֹוׁשיט  לא אם ּדּינּיא. חבריּה:.לקדם לי ּה ּדמסר  ּבמא על־חידי ּה ִִֵַַָָָָ	ְְִֵֵֵַַַָ
על־ּדּכל־ על־ׂשה  על־ חמֹור על ־ ׁשֹור  בר ־ּפׁשע ְַָ ֶַַ ַ�ֲַ�ֶַ
י ׂשל  א ׁשר  על־ּכל ־ אבדה  עד אמ מה  זה ּכי ־ ה ּוא  ר  ְַ�ֲֵַָָ�ֲֶָ�ַֹ�ִ�	ֶ�ַ

יבא  ירּדהאלהים  א ׁשר  אלהים בר־ ׁשניהם ׁשיען  ֱָֹ	ִָ�ְְֵַֹ�ֲֶֶ�ְִַֻ�ֱֹ	ִ
חמר.רעה ּו:ל נים ׁשׁשּלם י  על ּתֹור. על ּדחֹוב . ּפתגם ּכל על  ְֵַ�ְ�ְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ּדּיינ ּיא. לקדם דין. הּוא ארי  ּדיימר אבידתא. ּכל על ּכסּו על אּמר  ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

ּדּיינ ּיא  ּדיח ּייבּון ּתרויהֹון . ּדין ּתרין.ייע ֹול  חד על  סלחברי ּה:י ׁשּלים ְִִֵֵַַַַָָ	ְְְֵֵֵַַַַ

N קוראים Nתיקון
tk ot ohvktv kt ,hcv kgc crebu cbdv
gaM rcs kf kg uvgr ,ftknc ush jka
kf kg vnka kg va kg runj kg rua kg
tch ohvktv sg vz tuv hf rnth rat vsct
ohba okah ohvkt igharh rat ovhba rcs

uvgrkkt aht i,h hf

N רש"יN
ה ּגּנב .(ז) יּמצא  לא ּובא אם ִִֵַַָָָֹ

הּבית: ּבעל ׁשהּוא הּזה ְִֵֶַַַַַַהּׁשֹומר
זה ונקרב . עם לדּון הּדּינין אל ְְִִִֶֶַַַָָ

ּבׁשּלֹו: ידֹו ׁשלח ׁשּלא לֹו ְְִֶֶַַָָָֹולּׁשבע
ּפׁשע.(ח) ּדבר  ּכל  ׁשּיּמצא על  ְִֵֶֶַַַָָ

עדים  ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ְְִִִֵֵֶַָָׁשקרן
וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ְְְְְִַַָׁשהּוא

העדים: ּפי על לרעה ּו.אלהים ׁשנים  הּמּנּו,י ׁשּלם  נגנב לֹומר ּבּפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב, לּמד ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָונמצא

האל  אל הּבית ּבעל ונקרב לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו היא.ׁשּכ ׁשבּועה זֹו קריבה הים, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכפל, יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אלא אינּו אֹו לׁשבּועה, אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּתה

יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד, ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו. ׁשהּוא עדים ּבאּו י)אם ׁשבּועת (פסוק ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשבּועה: ּכאן אף ׁשבּועה להלן מה ידֹו, ׁשלח לא אם ׁשניהם ּבין ּתהיה ּכי ה' יאמר  אׁשר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

זה. הּדּינין ה ּוא עד .אצל הּוא הרי עליו ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר פּׁשּוטֹו לפי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ואם  ׁשנים, יׁשּלם זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדים, את ויחקרּו ׁשניהם ּדבר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיבא
ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים, את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָירׁשיעּו
אני  וּכ ּכ לֹומר ּבמקצת הֹודה ּכן אם אלא ׁשבּועה אֹותֹו מחּייבין ׁשאין ללּמד זה, הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכי
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א ֹו־ ׂשהט א ֹו־ ׁשֹור  חמֹור אל־רעה ּו אי ׁש ֶ��ֲֵ�ִֵֶ��ִִֵּכי ־יּתן�
לׁשּבכל־ו אֹו־נ ׁשהמה  ּומת  אֹו־נ ׁשמר  איןּבר  ּבה  ְְֵָ�ְִָ�ֵֹ�ְִַ�ְִ�ֵָ�

ּבעירא ראה : וכל אּמר . אֹו תֹור א ֹו חמר  לחבריּה. ּגבר י ּתין ארי  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּומית  ּדחזי:.למּטר . לית א ׁשּתבי  אֹו אּתבר יהוהיאֹו ׁשבעת  ְִִַ	ְְְְִִִֵֵַַָֻ�ְֹ�ָ
ּביןּתה ּבמ ׁשיה  ידֹו ׁשלח  אם־לא  כתאל ניהם ְִֶ�ֵ�ְֵ	ִֶ�ַָֹ�ָ�ְִֶ�ֶ

ּבין ׁשּלם :י לאועליוּבלקח ורעה ּו ּתהי  ּדיי . מֹומתא ֵ�ְֵַָ�ְָ�ְָ�ְְֵֵֵַַָָָֹ

חבריּה לי ּה ּדמסר  ּבמא ידי ּה א ֹוׁשיט. לא אם מריּה.ּתרויהֹון. ויקּביל  ְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ	ִֵֵַָ

יׁשּלים : ולא מֹומתא מעּמֹוויאמּני ּה י ּגנב ׁשּלם י אם ־ ּגנב  ְְְִִֵֵַָָָָ�ִָֹ�ִֵֵ�ְַ�ֵ
מע ּמיּהעליו :לב  יתּגניב את ּגנבא למרֹוהי :.ואם אם־יביׁשּלים ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָ	ְְִִֵַָ

י ּטרף הי טרף  עד לאּטבאהּו ׁשּלם:י רפה  ָ�ִָֹ�ְִֵֵ��ְֵֵַ�ָ�ְֵַֹ

N קוראים Nתיקון
rnak vnvc kfu va ut rua ut runj uvgr
vuvh ,gca vtr iht vcab ut rcab ut ,nu
,ftknc ush jka tk ot ovhba ihc vhv,
cbdh cbd otu okah tku uhkgc jeku uvgr
uvtch ;ryh ;ry ot uhkgck okah ungn

okah tk vpryv sg

N רש"יN
מּמּני: נגנב והּמֹותר ,ל ְְִִִֶַַָָָָחּיב

רעהּו(ט) אל איׁש יּתן ִִִֵֵֵֶּכי
ׁשֹור. א ֹו ראׁשֹונה חמֹור  ּפרׁשה ֲִָָָָ

ּפטר  לפיּכ חּנם, ּבׁשֹומר ְְְְִִֵֶַָָָָנאמרה
ׁשּנאמר  ּכמֹו הּגנבה, את ְְֱֵֶֶֶַָָּבֹו

ו) אם (פסוק האיׁש, מּבית ְִִִֵַָֻוגּנב
הּבית  ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְִִִֵַַַַַַַָָֹלא

ּפטּור  אינּו לפיּכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשּפֹוטר למדּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָלׁשבּועה,
ׁשּכתּוב ּכמֹו נגנבה, יא)אם מעצמֹו,(פסוק מת ּכגֹון האֹונס, על אבל יׁשּלם, מעּמֹו יּגנב ּגנב אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבּדבר: ׁשּיעיד רֹואה ואין לסטים, ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר ּתהיה.(י)אֹו ה' ׁשבּועת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואחר  יד, ּבּה ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיּׁשבע

ּבאנסים: חּיב נאנסה, ּבעליו .ּכ יׁשּלם.הּׁשבּועה:ולקח ּכלּום:ולא הּׁשֹומר אם (יב)לֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יּטרף. רעה:טרף  חּיה ידי עד.על ּופטּור:יבאהּו ּבאֹונס, ׁשּנטרפה עדים לא יביא ה ּטרפה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאינּויׁשּלם. טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש הּטרפה, אלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינּו ְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
אי  ונחׁש ודב ארי זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה וׁשּועל חתּול טרפת לחׁשמׁשּלם. ּומי מׁשּלם. נּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

וׁשביה  ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין מיתה מה נׁשּבה, אֹו נׁשּבר אֹו ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדּון
להּציל: יכֹול ְְִֵַָׁשאין
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סהדין  ייתי יּתבר א ּתברא י ׁשּלים:.אם לא אל כי־יׁשויגפ ּדתביר ְְֲִִִִֵַַָָָ	ְְְִִִִֵַַָ�
רעה ּו מעם א ֹו־ מת נ ׁשואי ׁש אין־ּבּבר  עליו ִ�ִֵ�ֵ�ְְִֵַ��ְֵָָ�ֵ

י ׁשּלם : ׁשּלם אֹועּמֹו וי ּתבר  חברי ּה מן ּגבר. יׁשאל וארי  ִ�ֵַ�ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ

יׁשּלים:.ימּות  ׁשּלמא עּמיּה לית  לאּבאם־ידמרי ּה עּמֹו עליו ְ	ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ�ִ��ֹ
ּבׂשי  ּבא  הּוא  אם־ׂשכיר  ע ּמיּהכר ֹו:ׁשּלם  מרי ּה אם ְַ�ִִֵָ�	�ְִִִֵֵָָָ

ה ּוא  אגירא אם  י ׁשּלים. בספרי רביעי Pסּבאגרי ּה:על.לא 
Pתימן  ְֲִִֵַָָ	ְֵַָ

אי ׁשוטו לא־ ארׂשה ּבכי ־ יפּתה א ׁשר ׁשכב ות ּולה ְְִֶַ��ְִָ�ֲֶ�ֹֹ�ְַָָָ�
ימ  מהר  ּלֹועּמּה ּגבר.א ּׁשה :ל הר ּנה  יׁשּדיל וארי ִ�ָָ�ְִֶָֹ�ָ�ְְְֲִֵֵַַַָ

קּיימא  ע ּמּה. וי ׁשּכֹוב מארסא  ּדלא לאּתּו:.ּבתּולתא. ליּה יקּיימּנּה ְְְְְְִִַַָָָָָָ	ְְְִִֵַַ

אביהי אם־מאןטז יׁשל מאן  ּכסף  ל ֹו קל ת ּתּה ִֵָ�ְֵָ�ָ�ְִִָָ��ֶ�ְִֶ	ֹ
הּכ לי ּה.ת ּולת :ּבמהר  למּתנ ּה אבּוהא יצּבי . לא  מצּבא אם ְ�ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

ã²

N קוראים Nתיקון
uhkgc ,n ut rcabu uvgr ogn aht ktah hfu
okah tk ung uhkgc ot okah oka ung iht

urfac tc tuv rhfa othfu
vart tk rat vku,c aht v,ph
vatk uk vbrvnh rvn vng cfau
keah ;xf uk v,,k vhct itnh itn ot

,ku,cv rvnfvpafn

N רש"יN
יׁשאל.(יג) על וכי ללּמד ּבא ְְְְִִַַַָָ

ּבאּונסין: ׁשחּיב ּבעליו הּׁשֹואל ְְִֵֶַַָָָָ
ע ּמֹו. ׁשּלׁשֹור אין ּבעליו אם ְִִֵֶַָָ

ּבמלאכּתֹו: הּׁשֹואל עם ְְִִֵֵַַאינּו
ע ּמֹו.(יד) ּבעליו ׁשהּוא אם ּבין ְְִִֵָָ

ׁשהּוא  ּבין מלאכה, ְְְֵָָָּבאֹותּה
עּמֹו היה אחרת, ְִִֶֶַָָָָּבמלאכה
להיֹות  צרי אינּו ׁשאלה, ְְְִִֵַָָָָּבׁשעת

ּומיתה: ׁשבירה ּבׁשעת ה ּוא.עּמֹו ׂשכיר  ׂשכּור,אם אלא ׁשא ּול אינּו הּׁשֹור ּבׂשכר ֹו.אם ּבא  ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ
לֹו ואין נׁשּתּמׁש, ׂשכר ֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹליד
לפיּכ ׂשכר, ּכׁשֹומר אֹו חּנם ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה פירׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ׁשֹואל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻמׁשּפט
אֹומר  יֹוחנן רּבי חּנם. ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם, ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנחלקּו

ׂשכר: יפּתה.(טו)ּכׁשֹומר ׁשּדּול וכי יׁשּדל. וארי ּתרּגּומּו וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
עברי: ּבלׁשֹון ּכפּתּוי ארמי ימהר ּנה.ּבלׁשֹון ׁשּכֹותב מהר  לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט מהר לּה יפסֹוק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ויּׂשאּנה: ּכתּבה הּבתּול ֹות.(טז)לּה הּבתּולה ּכמהר את הּתֹופס אצל ּכסף חמּׁשים קצּוב ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר ּבאֹונס עּמּה כט)וׁשֹוכב כב ּכסף:(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ונתן ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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יתק ּול  ּבתּולתא:.ּכסּפא לאיזסּכמּוהרי  מכ ּׁשפה  ִַָ	ְְְֵֵַָָ�ָ�ֹ
תחי:ח ּיה :ת לא עם־יחחר ׁשא  מֹותּבּכל־ׁשכב  המה  ְֵֵֶַַָָָָָֹ�ְִֵ�ָ�

יתקטיל:יּומת : אתקטלא ּבעירא עם ּדיׁשּכֹוב זבחיטסּכל ְְְְִִִִִִֵָָָָָֹ�ַ
ּבל  יחרם ליהוה לאלהים לטעות בּדֹו:ל ּתי ּדידּבח ֱָֹ�ֳִָ�ְִִָ�ַֹ�ְְֲִַַַָָָ

יתקטיל  ּבלחֹודֹוהי :.עממ ּיא ּדיי ל ׁשמא לא ־ת ֹונהוכאלהין  גר  ְְִִַַָ	ְֱִִִֵֵַָָָ�ֹ�ֶ
תל ו הייתםלא  ּכי ־גרים מצ ּבחצּנּו רים:ארץ  ְ�ְִָֹ�ִִֵֶ�ֱִ�ְֶֶ�ְִִֶָ

תעיקּון  ולא תֹונֹון  לא ּדמצרים:.ּולגּיֹורא ּבארעא הויתֹון  ּדּיירין  ארי ְִִָָָָ	ְְֲֲִִֵֵַַָָָ�ִ

N קוראים Nתיקון
,un vnvc og cfa kf vhj, tk

,nuhjcz
tk rdu usck vuvhk h,kc orjh ohvktk
.rtc o,hhv ohrd hf ubmjk, tku vbu,
vbg ot iubg, tk ou,hu vbnkt kf ohrmn

N רש"יN
תח ּיה.(יז) לא אלא מכּׁשפה ְְֵֵֶַַָָֹ

זכרים  ואחד ּדין, ּבבית ְְְִִֵֶַָָּתּומת
הּכתּוב  ׁשּדּבר אלא נקבֹות, ְְִֵֵֶֶֶַָָָואחד
מצּויֹות  ׁשהּנׁשים ְִֶֶַַָֹּבהוה,

עם (יח)מכּׁשפֹות: ׁשֹוכב ּכל ְְִֵַָ
יּומת. מֹות  ּבסקילה,ּבהמה ְְִֵֵָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב ּכּנרּבעת, טז)ר ֹובע כ ּבם:(ויקרא היה לאלהים .(יט)ּדמיהם א ּלּו זרה. לעבֹודה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשיו אחרים, ולכּתב לפרׁש צרי היה לאלהים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹנקּוד

ּברא  הּמׁשּמׁשֹות ּובי"ּת למ"ּד צריׁשּכל לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם הּתבה ׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ואם  לאיזה, לפרׁש צרי לרגלים למלכים, וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָלפרׁש
ּכׁשהיא  אבל קדׁש, אפּלּו מׁשמע, אלהים ּכל לאלהים וכן ּבּמׁשמע, מלכים ּכל מפרׁש, ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹאינּו
וכן  מדּבר, עיר ּובאיזה מדּבר ּבאיזֹו ,מל ּבאיזה נֹודע לעיר לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו פּתח, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנקּודה

בֹו ּכיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותן ח)לאלהים, פו באלהים,(תהלים ּכמֹו אין ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
פּתח: לּנקד הצר פירׁש ׁשּלא מיתה יחרם.לפי ּבֹו נאמר ּכבר והלא יחרם, נאמר ולּמה יּומת. ְְְְֱֱֲֳֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחר, ה)ּבמקֹום יז ׁשּלא (דברים לפי אלא וגו', ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא האיׁש את והֹוצאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
זֹובח  ּכאן ל ּופירׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל תאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹפירׁש
הּמקטיר  מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה זביחה מה ,ל לֹומר יחרם, ְְְְֱֲֲֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלאלהים
לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין זרה, עבֹודה לכל עליהם וחּיבים ּבפנים עבֹודת ׁשהן והּמׁשּתחוה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהּמנּס
והּמנּׁשק, והּמגפף והּמרּבץ הּמכּבד ּכגֹון עבֹודֹות, ׁשאר אבל ,ּבּכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָּבּכ

ּבאזהרה: אלא ּבמיתה, תֹונה.(כ)אינּו לא ּדברים,וגר בלעז אֹונאת [לקנטר],קונטרליי"ר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
כו)ּכמֹו מט ּבׂשרם:(ישעיה את מֹוני את תלחצ ּנּו.והאכלּתי ממֹון:ולא גרים ּבגזלת ּכי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אל הייתם. ׁשּב מּום ּבאת, מּגרים אּתה אף ל ולֹומר להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אם ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לגּור  אחרת מּמדינה ּבא אלא מדינה, ּבאֹותּה נּלד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּתאמר
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לאומנה ּכל־אל כא לא עּנּון:תית ֹום  וייתם ארמלא ּכל ְַָָָ�ְָ��ְְְִַַַָָָֹ

יצ תאם־עּנהכבתעּנֹון : אם־צעק  ּכי  את ֹו עק עּנה  ְִֵַַ�ְַ�ֶֹ�ִ�ִָ�ְִַֹ�
א ׁש ׁשמע  צעקת ֹו:אלי  ארי מע יתיּה. תעּני  עּנאה  אם ֵ	ַָ�ְֶַֹ�ְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ

קדמי  יקּבל  מקּבל  קבילתי ּה:.אם אקּביל אּפי וכגקּבלה חרה ֳִִִַַָָ	ְְְֲִֵֵַַָָָָ�ַ	ִ
אתוהרג והי ּוּתי  ּבחרב אל נכם  מנֹותׁשיכם  ְְִַָ�ְֶ�ֶֶ�ְֶָָ�ְֵֶ�ְַָ	

יתמים:ּוב  ויהוין ניכם ּבחר ּבא. יתכֹון ואקטֹול  רּוגזי. ויתקף ְֵ�ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

ארמלן  יתמין :.נׁשיכֹון  ּתל כדפ ּובניכֹון  | את ־אם־ּכסף וה ְְֵַָ	ִִֵֶַ�ְֶֶַ�ֶ
לא ־תה ע ּמ את ־העני  ּלֹועּמי לא ־ּכיה  נ ׁשה ַ�ִִֶֶָ�ִ	ְִֶָֹ��ְֹ�ֶֹ

:נ ׁש עליו ּדעּמך.תׂשימּון לעניא ּבעּמי . תֹוזיף ּכסּפא אם ְִ�ָ�ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

N קוראים Nתיקון
gna hkt egmh egm ot hf u,t vbg,
h,drvu hpt vrju u,egm gnat
ofhbcu ,ubnkt ofhab uhvu crjc of,t

ohn,h
tk lng hbgv ,t hng ,t vuk, ;xf ot
kcj ot lab uhkg iunha, tk vabf uk vhv,

N רש"יN
לא (כא)ׁשם: וית ֹום אלמנה  ּכל ְְַָָָָָֹ

אדם,תע ּנּון. לכל הּדין הּוא ְְִַַָָָ
לפי  ּבהווה, הּכתּוב ׁשּדּבר ְִִֵֶֶֶַַָָֹאלא
מצּוי  ודבר ּכח ּתׁשּוׁשי ְְְֵֶַָָָֹׁשהם

תעּנה (כב)לעּנֹותם: עּנה  אם ְְִֵֶַַַָ
ּגּזם אתֹו. קצר, מקרא זה הרי ְֲִִֵֵֶַָָֹ

ּכמֹו ענׁשֹו, פירׁש (בראשית ולא ְְְֵֶֹֻ
טו) קי ד הרג ּכל ּכלֹומר לכן ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו, תעּנה עּנה אם ּכאן אף ענׁשֹו, פירׁש ולא ּגּזם ן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ

וגו': אלי יצעק צעק אם ּכי לּמה, ,ׁשּל את לּטֹול אלמנֹות.(כג)סֹופ נׁשיכם מּמׁשמע והיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחרת, קללה זֹו הרי אלא יתֹומים, ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם, והרגּתי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
אסּורֹות  ותהיינה  ּבעליהן למיתת  עדים יהיּו ׁשּלא חיּות, ּכאלמנּות צרּורֹות הּנׁשים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיּו
אם  יֹודעים ׁשאין לפי אביהם לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלהּנׂשא,

נׁשּבּו: אם ע ּמי.(כד)מתּו את ּתלוה ּכסף  ׁשּבּתֹורה אם ואם אם ּכל אֹומר יׁשמעאל רּבי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מהן: אחד וזה מּׁשלׁשה חּוץ ע ּמי.רׁשּות, ענּיי את קדם. עני ועׁשיר, עני קדם. עּמי וגֹוי, עּמי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ולא  ּתלוהּו, עּמי את ּתלוה, ּכסף אם מׁשמעֹו, וזה קֹודמין. עיר ענּיי אחרת, עיר וענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעיר
ּבֹו תנהג ׁשּלא העני, את אחר ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני ּולאיזה העני, את מעּמי, ּולאיזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלגֹוי,

עּמי: ׁשהּוא ּבהלואה, ּבזיֹון עּמ.מנהג העני העני:את אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל לא הוי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכנׁשה. ּלֹו ּכאּלּותהיה  עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע  אּתה אם ּבחזקה, תתּבעּנּו לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

תכלימהּו: לא ּכלֹומר הלויתֹו, לא ּכאּלּו אלא ׁשּנֹוׁשנׁש.הלויתֹו, נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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ּכר ׁשיא  לי ּה תהי חיבּוליא :.לא עלֹוהי תׁשּוֹון אם־חבל כהלא ְְֵֵָָָ	ְֲִִִַָָָ�ֹ
ׂשל ּתח ה ּׁשמׁשּבל  עד־ּבא  רע לֹו:ּתמת  ׁשיב ּנּו ְַ�ְַַֹ�ֵ�ֶַ�ַֹ�ְִֶֶֶ�

ּדחברך ּכסּותא  תּסב  מׁשּכֹונא ליּה:.אם  ּתתיבּני ּה ׁשמׁשא מיעל ּכי כועד ְְִִִַַָָָ	ִִִִֵֵֵַַָָ�
ׂשמ ל כס ּותההוא  הוא  ּבּמהבּדּה לער ֹו לת ֹו ִ�ְֹ�ְַ	ִָ�ְִָ�ְֹ�ֶַ�
ּכי ־יצ יׁש והיה  ו ׁשמע ּכב אלי  אני :עק ּכי־ח ּנּון ּתי ְִ	ְָָָ�ְִִַ�ֵ	ְְַַָ�ִִַ�ִָ

ארי  ויהי  י ׁשּכּוב. ּבמא למׁשּכיּה. ּתּותּביּה היא ּבלחֹודּה. כסּותי ּה היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָארי 

קדמי  אנא:.יקּבל חּננא ארי  קבילתי ּה בספרי חמישי Pסואק ּביל 
Pתימן  ֳִַַָ	ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָ

לאכז(רביעי) בע תאלהים ונ ׂשיא  לאּמקּלל  ֱֹ�ִ�ְַֹ�ְִֵָ�ְְַ��ֹ
תקיל תאר : לא  תל ּוט:.ּדּינא לא ּבעּמך  מלאת כחורּבא  ִַַָָָָֹ	ְְְְְֵַַָָָָ�
ל ודמ  ּתּתן־תאע  ּבני ּבכ ֹור ודמעךלי:אחר  ּבּכּורך  ְְֲִ��ְַֹ�ְֵ�ָ�ְִִִִֶֶָָ

ä²
ã

N קוראים Nתיקון
a kcj,ubcha, anav tc sg lgr ,nk

urgk u,kna tuv vsck v,uxf tuv hf uk
iubj hf h,gnau hkt egmh hf vhvu cfah vnc

hbtohvkt
l,tkn rt, tk lngc thabu kke, tk
vag, if hk i,, lhbc rufc rjt, tk lgnsu

N רש"יN
ואינּו ּברגלֹו קטּנה ְְְְֵַַַָָחּבּורה
מבצּבץ  הּוא ּופתאֹום ְְְְִִֵַַמרגיׁש,
אינּו רּבית, ּכ קדקדֹו, עד ְְִִֵֵַַָָָונֹופח
ׁשהרּבית  עד נּכר ואינּו ְְִִִִֵֶַַָָמרגיׁש
הרּבה: ממֹון ּומחּסרּתּו ְְְֵַַַָָעֹולה

ּתחּבל.(כה) חבל  לׁשֹון אם ּכל ְְִַָָֹֹ
ּבׁשעת  מׁשּכֹון אינּו ְְְִֵַַָָחבלה

ּבחבלה, ל ּכפל ּתחּבֹול [חבל ּפֹורע . ואינּו הּזמן ּכׁשמּגיע הּלוה, את ׁשּממׁשּכנין אלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהלואה,
אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי לי, חּיב אּתה ּכּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים, ּכּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעד

אף ,ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון דין ונֹותנת והׁשב:]ואמׁש טֹול והׁשב טֹול אּתה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ל ֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא ּתחזֹור עד  הּׁשמׁש ּוכבֹוא הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

ּבּלילה: לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב יֹום ּובכסּות ׁשּל־מחר, ּבקר ׁשּיבא עד ּכי (כו)ותּטלּנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
כסּות ּה. טלית:הוא חלּוק:ׂשמלתֹו.זֹו יׁשּכב .זה הּמּצע:ּבּמה את לא (כז)לרּבֹות אלהים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּדּין:תקּלל. לקללת ואזהרה הּׁשם, לברכת אזהרה זֹו עלימלאת .(כח)הרי המּטלת חֹובה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבּכּורים: והם להתּבּׁשל, ּתבּואת ּדמע:ודמע .ּכׁשּתתמּלא  לׁשֹון מהּו יֹודע ואיני הּתרּומה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

תאחר. הפ לא  סדר תׁשּנה יקּדים לא ׁשּלא הּמאחר, את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר רׁשתן, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
לּתרּומה: ּומעׂשר לּבּכּורים לי.ּתרּומה ּתּתן ּבני הּכהן.ּבכֹור מן סלעים ּבחמׁש לפּדֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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תאחר  קדמי:.לא ּתפריׁש ּדבנך  ׁשר ל ּכן ־ּתעׂשהכטּבּוכרא ְַַָ	ֲֳִֵֵֶַַָָָָ�ְְֹ�
ׁשב ל  יהצאנ ימים ּבּיֹום עת  עם־א ּמֹו יה  ְֹ�ְִֶַ�ִָ�ְִֶ�ִִ	ַ�
ּתּׁשה יהי נֹו־לי :ּתמיני יֹומין ׁשבעה לענך. לתֹורך ּתעביד ּכן ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ

א ּמיּה קדמי:.עם  ּתפרׁשּני ּה ּתמינאה  ׁשי־קדׁשאנולּביֹומא ִִֵ	ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָ�ֶֹ
ּבּׂשדה ּתה ּוב ׂשר  לי ל ּכלב ט י ּון  תאכלּו לא  רפה  ְִ��ִָ�ֶַָָ�ְֵָ��ֹֹ	ֵַ�ֶֶ
את ֹו:ּתׁש חיוא לכּון  מן  ּתליׁש ּובׂשר קדמי. ּתהֹון ק ּדי ׁשין  ואנׁשין ְִַ�ְְֱֳִִִִִֵֶַַָָָָֹ

תיכלּון  לא יתי ּה:.חיא  ּתרמֹון ת ּׂשאאכגסלכלּבא לא  ְֵַָָ	ְִֵַָָ�ִֹ�ָ

N קוראים Nתיקון
ouhc unt og vhvh ohnh ,gca lbtmk lrak
racu hk iuhv, ase habtu hk ub,, hbhnav
iufka, ckfk ukft, tk vpry vsac

u,ttua gna ta, tk

N רש"יN
ּבמקֹום  עליו צּוה ּכבר ְְֲִַָָָָָֹוהלא
לֹו לסמֹו ּכדי אלא ְְִֵֵֵַָאחר,

ל ׁשֹור .(כט) ּתעׂשה  מה ּכן ְְֲֵֶַַ
יֹום  ׁשלׁשים לאחר אדם ְְְִַַָָֹּבכֹור

ׁשּנאמר טז)ּפֹודהּו יח (במדבר ֱֵֶֶָ
נֹותנֹו ּכ ואחר יֹום ׁשלׁשים ּבֹו מּטּפל [ּגּסה] ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה, חדׁש מּבן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּופדּויו

א ּמֹו.לּכהן: עם  יהיה ימים לא ׁשבעת הקרבתֹו, את למהר ּבא ׁשאם לּכהן, אזהרה זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן: מחּסר ׁשהּוא לפי ׁשמֹונה, קדם לי.ימהר ּתּתנֹו ה ּׁשמיני לבֹוּבּיֹום  חֹובה יהא יכֹול ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

להלן ונאמר ׁשמיני, ּכאן נאמר כז)ּבּיֹום, כב ׁשמיני (ויקרא מה ירצה, והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וכן  ולהלן, מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן האמּור ׁשמיני אף ולהלן, מּׁשמיני להכׁשיר להלן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָהאמּור

לי: לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני ּובּיֹום לי.(ל)מׁשמעֹו ּתהיּון קד ׁש קדֹוׁשים ואנׁשי אּתם אם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּלי: אינכם לאו ואם ׁשּלי, אּתם הרי ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי טרפה.ּופרּוׁשים ּבּׂשדה ּובׂשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

וכן  לּטרף, ּבהמֹות ׁשּדר מקֹום ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אלא ּכן, ּבּבית כז)אף כב ּכי (דברים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן מצאּה, יא)בּׂשדה כג אלא (שם יֹום, מּקרה הּדין הּוא לילה, מּקרה טהֹור יהיה לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ידי  על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּדּבר
ּבחּייה: ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה חּיה מן ארי, אֹו זאב אתֹו.טריפת ּתׁשלכ ּון  אף לּכלב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבּנבלה לֹומר ּתלמֹוד ּכמׁשמעֹו, ּכלב אלא אינּו אֹו ּכּכלב, כא)הּגֹוי יד לנכרי,(דב' מכר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשאין  הּכתּוב לּמד לּכלב, לֹומר ּתלמֹוד מה ּכן אם הנאֹות. ּבכל ׁשּמּתרת לּטרפה וחמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻקל
ׁשּנאמר ּבריה, ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו ז)הּקדֹוׁש יא יחרץ (שמות לא יׂשראל ּבני ּולכל ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו: לֹו ּתנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונֹו, ׁשוא.(א)כג ּכלב ׁשמע תּׂשא ּכתרּגּומֹולא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

עד  ּדין ּבעל ּדברי יׁשמע ׁשּלא ולּדּין, הרע, לׁשֹון למקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבעל חברֹו:ּדיןׁשּיבא ֲִֵֶַַָֹ
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ׁשו להׁשמע עם ־ רׁשע  יד אל ־ ּתׁשת  עד א  ית  ֵ�ַ�ְַָָ�ְֶָ�ִָ	ְִָ�ֵֹ�
חּייבא חמס: עם ידך תׁשּוי לא ּדׁשקר. ׁשימע  תקּביל למהוי .לא  ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ	ְִֵ

ׁשּקר: סהיד אחרי־ר ּבים לא ־תהבלי ּה ולא ־ל יה רעת  ְִִֵֶַָָֹ�ֲֵַַ�ְִָ�ְֹֹ
לנ על־רב ר ּבים תענה  אחרי  תהי ה ּטת :ל טת לא  ֲֶַ�ִַ�ְִ�ֲֵַֹ�ַ�ְְִֵַָֹ

ּדינא  על ּדבעינך מא מּלאּלפא תתמנע ולא לאבא ׁשא. סּגיאי ּבתר .ּבתר  ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ	ַָ

ּדינא: ׁשלים תהוגסּגיאי לא  ּבריבֹו:דל מסּכנא ּדר .ועל  ְִִֵֵַָָ�ָ�ְֶֹ�ְְִִֵַַָ	

N קוראים Nתיקון
tk xnj sg ,hvk gar og lsh ,a, kt
cr kg vbg, tku ,grk ohcr hrjt vhv,
rsv, tk ksu ,yvk ohcr hrjt ,ybk

uchrchf

N רש"יN
ּתׁשת  ר ׁשע.אל  עם   הּטֹוען יד ְִֵֶַַָָָָ

ׁשקר, ּתביעת חברֹו ְֲִֵֶֶֶַאת
חמס: עד לֹו להיֹות ְְִִִֵֶָָָׁשהבטיחהּו

רּבים (ב) אחרי תהיה  ְֲִִֵֶַַֹלא
מדרׁשי לרעת. זה  ּבמקרא יׁש ְְְְְִִֵֵֶָָֹ

לחֹובה  מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב הּמקרא לׁשֹון אין אבל יׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻחכמי
על  יֹותר ּבּמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם להּטֹות, רּבים אחרי ּדרׁשּו הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבהכרעת
ולא  ּדרׁשּו הּמקרא ואמצע מדּבר, הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני לחֹובה ּפיהם על הּדין הּטה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּמזּכין,
מן  נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיּכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקין ׁשאין רב, על רב, על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻתענה
הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו ּדברי לפי ּדעּתם. את ׁשיאמרּו ּתחּלה, ׁשֹואלין ׁשּבהן לקטּנים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּצד,
ולא  הּמזּכין על הּמחּיבין ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּייב לרעֹות רּבים אחרי תהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשה  ּולפי מּדבריו, לנטֹות הרב על ויׁשתענה להּטת רּבים אחרי ּכן. ּבֹו ּדרׁשּו יֹו"ּד חסר ּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּכין, מן יֹותר ּבּמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי, אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָרּבים
מּכאן  לטֹובה, עּמהם היה אבל אני ׁשֹומע לרעֹות רּבים אחרי תהיה לא ׁשּנאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומּמׁשמע
תתמנע  לא ּתרּגם ואּונקלֹוס לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות ּדיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאמרּו
ריב  על תענה לא נדרׁש, הּוא ּכ הּתרּגּום, לפי העברי, ולׁשֹון ּדינא, על  ּדבעינ מה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמּלאּלפא
אלא  הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות תענה לא לּמׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹלנטת,

ּפתרֹונֹו: ּכ ּכפּׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן רּבים הוי אחרי תהיה לא ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
אחריהם:לרעת. נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל תאמר לא מׁשּפט, מּטין רׁשעים ראית ולא אם ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

לנטת  רב  על  ּדבר .וגו'תענה  הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט אֹותֹו על הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמֹור אלא מאמּתֹו הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים אֹותן אחרי ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנֹוטה

הרּבים: ּבצּואר ּתלּוי יהא תה ּדר.(ג)וקּלר ּדל לא ולֹומר ּבּדין לזּכֹותֹו כבֹוד לֹו תחלֹוק לא ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

הדקדוק: לרעת.(ב)חלק רבים אחרי תהיה ובקצתן לא בתביר, תהיה תיבת תיגאן בקצת כ"ה

במקף: אחרי ותיבת במארכה
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ּבדיני ּה: תרחם תפ דסלא איב ּכי  ׁשֹור  חמר ֹוּגע  א ֹו  ְְִִֵֵַָ�ְִ�ַ�ְִֹ��ֲֹ�
ה ׁשב לֹו:ּתּתעה  חמריּהׁשיב ּנּו אֹו ּדסנאך . ּתֹורא  תערע. ארי  ֹ�ֵֶָ�ְִ�ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָ

לי ּה:.ּדטעי  ּתתיב ּני ּה ׂשנא ּכי־תרהסאתבא חמֹור אה ְֵָ	ְִִִִֵֵָָָָ�ֲֶ�ֲַֹ�
וחדל  מּׂשאֹו ּתחת  ּתעזב רבץ  עזב ל ֹו מעזב  ּת ֵֹ�ַ�ַַָ	ְְַָ�ֲֵָ�ֹ�ָ�ֲַֹ�ֹ

ותתמנע עּמֹו: טּועני ּה. ּתחֹות  רביע ּדסנאך . חמרא  תחזי  ארי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

ליּה עּמי ּה:.מּלמׁשקל ּותפריק על ֹוהי  ּדבלּבך מא ּתׁשּבֹוק סמׁשּבק  ְִִֵַ	ֲִִִִִִֵֵָָָָ

P בספרי ששי
מׁשו(חמישי)Pתימן  ת ּטה  אב לא  ינ ּפט �ֶַֹ�ְִַ�ְְֶֹ�

תצלי ּבריבֹו: ּבדיני ּה:.לא מסּכינך  ּתרזּדין  חק מּדבר ־ׁשקר ְִֵַָ	ְְִִִִֵֵַָ�ְִֶֶ�ָ
לא ־אצ  ּכי  אל־ּתהרג  וצ ּדיק  רׁשע:ּדיק ונקי  ְִָ�ְִַ�ֲַַ	ִֹ�ְַֹ�ִָָ

å²
ä

N קוראים Nתיקון
ubcha, cav vg, urnj ut lcht rua gdp,

ukltba runj vtr, hf
czg, czg uk czgn ,ksju utan ,j, .cr

ungvy, tk
hebu ejr, rea rcsn uchrc lbhct yMan
sjau gar ehsmt tk hf drv, kt ehsmu

N רש"יN
ואכּבדּנּו: אזּכּנּו ּכי (ה)הּוא, ְֲֲִֶֶַַַ

 ׂשנא חמֹור  ּכי .וגו'תראה  הרי ְֲֲֲִִֵֶַֹ
ׁשהּוא  ּדלמא, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵַָמׁשּמׁש
ּכי, ׁשּל־ׁשּמּוׁשי לׁשֹונֹות ְְְִִֵֵֶַַמארּבע
חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו, ְְְֲִִֶֶֶֹוכה

מּׂשאֹו: ּתחת וחדלּתרֹובץ ְְֵַַַַָָָ
ל ֹו. ּתעזבּבתמיהה:מעזב  עזב ְֲֲִִֵַָָֹֹֹ

וכןע ּמֹו. עזרה, לׁשֹון זֹו לו)עזיבה לב וכן(דברים ועזּוב, ח)עצּור ג עד (נחמיה ם ירּוׁשל ו ּיעזבּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבֹו ּכיֹוצא החֹומה. חֹוזק את ּולסּיע לעזֹור עפר מּלאּוה  יז)החֹומה, ז ּבלבב(דברים תאמר ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם. תירא לא ּבתמיהה, ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגו', מּמּני האּלה הּגֹוים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹרּבים
לפי  ואינּו זקן ּכיצד, הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חדל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרּבֹותינּו

יׂשראל  ּומּׂשאּוי נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת, וחדלּת:ּכבֹודֹו, ע ּמֹו., ּתעזב הּמּׂשא.עזב  לפרק ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מּמּנּו: מּׂשאּוי מּלּטֹול ליּה, טֹובה:אבינ .(ו)מּלמׁשקל לכל ותאב מדּולּדל ׁשהּוא אֹובה, לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּתהרג.(ז) אל  וצ ּדיק זכּות,ונקי עליו ללּמד לי יׁש אחד ואמר חּיב ּדין מּבית ליֹוצא מנין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבבית  נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינּו ּפי על אף וזה ּתהרג, אל ונקי לֹומר ּתלמֹוד אֹותֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹׁשּמחזירין
ואמר  זּכאי ּדין מּבית ליֹוצא ּומנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום מּכל ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּדין,
אל  וצ ּדיק לֹומר ּתלמֹוד לחּיבֹו, ּדין לבית אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה, עליו ללּמד לי יׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחד

ּדין: ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ר ׁשע.ּתהרֹוג, אצּדיק לא אני ּכי  ּכי להחזירֹו, עלי אין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבּה: ׁשּנתחּייב ּבמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי, מּיד יצא אם ּבדיני, אצּדיקּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
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תקט ּול  לא ּדינא מן ּדכי  ודנפק ודז ּכי  רחיק . הוי ּדׁשקרא .מּפתגמא ְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָ	

חּייבא: אז ּכי  לא  ה ּׁשחד וחארי  ּכי  תּקח  לא ׁשחד ְֲֲֵֵַַָָָ�ַֹ�ִֹ�ִָ�ַ�ַֹ�
ּפק י  ּדב עּור  ויס ּלף  צּדיקים:חים לא רי  וׁשּוחּדא ְֵַ�ְִ	ִִַ�ְִֵֵ�ְִִַָָ

חּכימין  עיני מעּור ׁשּוחּדא ארי ּתריצין .תקּביל . ּפתגמין  :ּומקלקיל ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָ	ְִִִִֵַָ

תל וט לא וא ּתם גר את ־נפׁשדע י חץ  ּתם ְ�ֵ�ְִֹ�ְַָ�ְְֶֶַ�ֶֶ�ֶ
מצ  ּבארץ  הייתם  ּכי ־ גרים ּולג ּיֹורא רים:ה ּגר  ַ	ִִֵֵ�ֱִ�ְֶֶ�ְִִִֶָָ

ּדג ּיֹורא  נפׁשא ית ידעּתּון ואּתּון. תעיק ּון . הויתֹון .לא ּדּיירין  ארי  ְְְִִַַַַָָָָ	ֲֲִֵֵַָ

ּדמצרים: ּתזויּבארעא ׁשנים  את ־ארׁשׁש צרע ְְִַָָ�ְִֵ�ָ�ְִִַ�ְֶַ�ֶ
את ־ואספ  ארעךבּואת ּה:ּתּת ית ּתזרע ׁשנין  .ו ׁשית  ְְַָ�ְְְִִֵֶַַָָָָָ	

עללּתּה: ית ּתׁשּׁשהויא ותכנֹוׁש ּונביעת  ּתּהטׁשמטּנה  ְְְֲִִַַַָ�ְְִִֶ�ְְַָ�ָ
אב  ע ּמואכלּו ה ּׂשדהיתויני  ח ּית  ּתאכל רם  ְְָ�ְֵֶֹ�ַ	ְְִֶ�ָֹ�ַַַ�ַָ�ֶ

N קוראים Nתיקון
hrcs ;kxhu ohjep rugh sjav hf je, tk
apb ,t o,gsh o,tu .jk, tk rdu ohehsm
ohba aau ohrmn .rtc o,hhv ohrd hf rdv
v,tuc, ,t ,pxtu lmrt ,t grz,
hbhct ukftu v,aybu vbyna, ,ghcavu
vag, if vsav ,hj kft, or,hu lng

N רש"יN
תּקח.(ח) לא אפּלּוו ׁשחד  ְִִַַָֹֹ

ּכדי  ׁשּכן וכל אמת, ְְְֱִֵֵֶֶָלׁשּפֹוט
להּטֹות  ּכדי ׁשהרי הּדין, ְְְֲִֵֵֶַַַלהּטֹות

ל  ּכבר נאמר הּדין לא את עיל ְְֱִֵֶֶַָָֹ
מׁשּפט: ּפקחים.תּטה יעּור  ְְְִִִֵֶַַָ

ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְִֵַַַָָָֹאפּלּו
עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ְִֵֶַָָָסֹוף

עיניו: מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו, ּומקלקל:ויסּלף.ויׁשּתּכח צ ּדיקים.ּכתרּגּומֹו ּדברים ּדברי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
יׁשרים: ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו, וכן אמת, מׁשּפטי תלחץ.(ט)הּמצּדקים, לא ּבהרּבה וגר  ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

רע: ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה ה ּגר.מקֹומֹות נפׁש ּכׁשּלֹוחצים את לֹו קׁשה ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּתבּואת ּה.(י)אֹותֹו: את  ּכמֹוואספּת לּבית, הכנסה ב)לׁשֹון כב ּבית:(דברים ּתֹו אל ואספּתֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מעבֹודה ּונטׁשּתּה.מעבֹודה:ּתׁשמט ּנה.(יא) ּתׁשמטּנה אחר ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּומּלקׁשקׁש: מּלזּבל ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ּכגֹון הּׂשדה.ּגמּורה, ח ּית ּתאכל להּקיׁשויתרם  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

מ  חּיה, למאכל אביֹון מעׂשר,מאכל ּבלא א ֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה ה ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

הדקדוק: פקחים.(ח)חלק הקו"ףיעור :(שם)בקלות
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ותרטׁשּנּה.זית :ל מכרל ּכן ־ּתעׂשה ּתׁשמט ּנּה ּוׁשביעיתא  ֲֵֶַ�ְְְַ�ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

ּברא  חּית ּתיכ ֹול  ּוׁשארהֹון . עּמך. מסּכיני  לכרמך.וייכלּון  ּתעביד ּכן  ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָ	ְֲֵֵַַָ

ּובּיֹום יבלזיתך :  מעׂשי ּתעׂשה  ימים  ׁשׁשת  ְֵֵָ�ִֶָ�ֲֶַ�ֲַ	ֶַ�
ּתׁשּׁשה וחמר ביעי   ׁשֹור ינ ּוח  למען ּבת  ְִַ�ְִִ�ְַֹ�ַָ�ְַ�ֲַֹ	ֶ

והּגר:  ּבן־אמת ּובי ֹומא וי ּנפ ׁש עּובדך. ּתעביד י ֹומין  ׁשּתא  ְִֵָ�ְֲֶָ�ְֲִִֵֵַַָָָָ

ּוחמרך ּתֹורך  ּדינּוח. ּבדיל ּתנ ּוח. וגּיֹורא:.ׁשביעאה אמּתך ּבר  וי ׁשקֹוט  ְְְִִִַַָָָָָ	ְְִִַַָָ

א ׁשר ־אמרּוב יג ּתּׁשמר ּוכל אליכם ׁשם וּתי  ְ�ֲֶַָֹ�ְֲִֵ�ִֶָ�ְֵ�ֵ
תז לא  אחרים על־ּפי :אלהים  יּׁשמע  לא ּכיר ּו ֱִֹ�ֲִֵ��ְַֹ	ִ�ִָֹ�ִַַ

תדכרּון  לא עממּיא טעות וׁשֹום ּתס ּתמרּון. לכֹון  ּדאמרית לא .ּובכל . ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֹ	ָ

ּפּוּמכֹון: על ּבּׁשנה :ידי ׁשּתמע לי ּתחג רגלים ׁשל ׁש ְְִַַָ�ְָֹ	ִָ�ֹ�ִַָָ

N קוראים Nתיקון
lhagn vag, ohnh ,aa l,hzk lnrfk
lrua jubh ignk ,ca, hghcav ouhcu
rat kfcu rdvu l,nt ic apbhu lrnju
ohrjt ohvkt oau urna, ofhkt h,rnt
ohkdr aka lhM kg gnah tk urhfz, tk
,gca rna, ,umnv dj ,t vbac hk dj,

N רש"יN
מעׂשר  אין אמרּו ְֲִֵֵַָָמּכאן

לכרמ .ּבּׁשביעית: ּתעׂשה ּכן ְְְְֲִִֵֶַַַ
הּלבן, ּבׂשדה הּמקרא ְְְִִִֵַַַָָָּותחּלת
ּתזרע  הּמּנּו למעלה ׁשאמר ְְְְִִֶֶַַַָָּכמֹו

:ארצ הּׁשביעי (יב)את ּוב ּיֹום ְְִִֶֶַַַ
לא ּתׁשּבת. הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ְְִִִַַַָָֹֹ

מּמקֹומּה, ּבראׁשית ׁשּבת ְְִִֵֵֵַָָָּתעקר
ּבראׁשית: ׁשּבת ּבּה תנהג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל תאמר ׁשֹור ׁשּלא ינּוח  למען ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

. יחּבׁשּנּווחמר אלא אינּו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא להּתיר ניח, לֹו ּתן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
צער: אלא ניח זה אין אמרּת, הּבית, ּבתֹו. אמת מדּבר:ּבן הּכתּוב הערל ּגר וה ּגר.ּבעבד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתּׁשמר ּו.(יג)ּתֹוׁשב: אליכם  אמרּתי א ׁשר ׁשּכל ּובכל ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לאו: ּבמקֹום היא אזהרה  ׁשּבּתֹורה עבֹודה תז ּכיר ּו.לא ׁשמירה ּבצד לי ׁשמֹור לֹו יאמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אליכם  אמרּתי אׁשר ּובכל אחר ּדבר פלֹונית. זרה עבֹודה ּביֹום עּמי ּתעמֹוד אֹו ּפלֹונית ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹזרה
ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד זרה עבֹודה ׁשּׁשקּולה ללּמד תזּכירּו, לא אחרים אלהים וׁשם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּתּׁשמרּו

ּכּלן: את ּכׁשֹומר ּבּה יּׁשמע.והּנזהר הּגֹוי:לא ּפי .מן נכרי על עם ׁשּתפּות תעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ
:יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת ׁשּלֹו זרה ּבעבֹודה ל וכן רגלים .(יד)ויּׁשבע ּפעמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

כח) כב רגלים:(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ְִִִִִֶַָָֹּכי
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זמנין  ּבׁשּתא:.ּתלת קדמי  ּתׁשטוּתיחג ּון  הּמּצֹות  מראת ־ חג  ְִִָ	ְֲֳֵֶַַַָָ�ַַ�ְִֹ�
ּתׁשב  ימים צּוית אכ עת  ּכא ׁשר מּצֹות  ל  ְִַ�ִָ�ֹ�ַַ�ֲֶַ�ִִ�ִ
יצ ל  ּכי־בֹו האביב  חדׁש רים מּמצ אתמֹועד ְֵ��ֶָָֹ	ִִ�ָָ�ְִִָ�ִָ
ריקם:ו פני יֹומין לא ־יראּו ׁשבעא תּטר. ּדפּטירּיא חּגא  ית ְֵָֹ�ָ�ְִִִִֵַַַַַָָָָָ

נפקּתא  ביּה ארי  ּדאביבא. ירחא לזמן  ּדפּקידּתך. ּכמא ּפּטירא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָּתיכ ֹול 

ריקנין :.מּמצרים  קדמי  י ּתחז ֹון  ּבּכּורי וטזולא ה ּקציר חג ִִָ�ִ	ְְֳִִֵַַַָָָ�ִַָ�ִֵ�
ּתז א ׁשר  ּבּׂשדהמעׂשי האסףורע  אתצ ּבחג ֲַ	ֲֶֶ�ְִ�ַַָ�ְֶַ�ִָָ�ְֵ�

מן־ הּׂשדה :ּפאסּבה ּׁשנה  את ־מעׂשי  ּדחצדא וחּגא ַָ	ְְְָָ�ֲֶַ�ְִִֶֶַַָָָָ

ּדׁשּתא  ּבמּפקּה ּדכנׁשא וחּגא  ּבחקלא. ּדתזרע  ע ּובדך . ּבמכנׁשך.ּבּכּורי  ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ	ְְִָ

חקלא: מן עּובדך ּכל־ּפׁשלׁשיזית יראה ּבּׁשנה עמים ִַָָָָָ�ְָֹ�ִַָ�ֵֶָָ�ָ
אל־ז  האדןּפכּור יּתחזֹון יהוה :|ני ּבׁשּתא . זמנין ּתלת ְ�ְ	ְֶ�ֵָָ�ְְְִִִַַָָָֹֹ

ּדכּורך יי :.ּכל  עלמא ר ּבֹון  ּדם־לא ־תזיחקדם על־חמץ  ּבח  ְָָ	ְְְֳִִַָָָָֹ�ַָ�ֵַ
N קוראים Nתיקון

sgunk l,hum ratf ,umn kft, ohnh
utrh tku ohrmnn ,tmh uc hf chctv asj
rat lhagn hrufc rhmev dju oehr hbp
vbav ,tmc ;xtv dju vsac grz,
ohngp aka vsav in lhagn ,t lpxtc
vuvh istv hbp kt lrufz kf vtrh vbac
ckj ihkh tku hjcz os .nj kg jcz, tk

N רש"יN
האביב .(טו) ׁשהּתבּואה חד ׁש ְִֶֶַָָָֹ

אחר  לׁשֹון ּבאּביה. ּבֹו ְְִִֵֵֶַַָָמתמּלאת
וראׁשֹון  ּבכֹור אב, לׁשֹון ְְְִִָָאביב,

ּפרֹות: פני לבּׁשל יראּו ולא  ְְֵֵֶַַָָֹ
ּפני ריקם. לראֹות ּכׁשּתבאּו ְְִֵֶַָָָֹ

עֹולֹות: לי הביאּו ְִִִָָָּברגלים,
ה ּקציר.(טז) חג וחג הּוא ְִַַַָ

מעׂשי .ׁשבּועֹות: ׁשהּוא ּבּכּורי ְֲִֵֶַָ
ּבּכּורים  ּולהביא לּמנחֹות החדׁש מּתירין היּו ּבעצרת הּבאים הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָזמן

ׁשּנאמר כו)לּמקּדׁש, כח וגו':(במדבר הּבּכּורים האסיף.ּוביֹום הּסּכֹות:וחג חג ּבאסּפהּוא ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
מ  הּבית עׂשי.את אל אֹותּה אֹוספים ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּגׁשמים: ּפעמים (יז)מּפני יסּתרסּו.וגו'ׁשל ׁש ׁשּלא לֹומר הצר ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין לפי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מּמקֹומן: זכּור .רגלים ׁשּב:ּכל  חמץ (יח)הּזכרים על  תזּבח  את .וגו'לא תׁשחט לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

החמץ: ׁשּתבער עד ּבניסן  עׂשר ּבארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּפסח 
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עד־ּבקר:וחיזב  חלב ־ ח ּגי  על לא ־ילין תּכֹוס לא  ְִ�ְִִָֹ�ֵֶַ�ִִֶַַָֹ

מּמדּבחא  ּבר יבית ּון  ולא ּפסחי. ּדם  עד .חמיע  חּגא  נכסת ּתר ּבי  ְְְֲִִִִִַַַָָָ	ִֵַַַַָ

אד א ׁשריטצפרא : ּבּכּורי ּביתית  ּתביא   מת ֵַָ�ִִֵ�ְַָ�ְ	ָ�ִ�ֵ
לא ־תבּׁשל אלהי א ּמֹו:ּגיהוה  ּבחלב רי ׁש.די  ְָֹ�ֱֹ�ְֵֶַֹ�ְ�ֲִֵַ�ִֵ

אלהך ּדיי מקּדׁשא לבית ּתיתי . ארעך . ּבׂשר .ּבּכּורי  תיכל ּון  לא ְְֱִֵֵֵַַַַָָָָָ	ְְֵַָ

בספרי שביעי Pפ ּבחלב:
ׁשלחכ(שישי)Pתימן  אנכי  ה ּנה  ֲִַַ�ֵָֹ�ִֵֹ�ַ

לׁשל א מל   מרפני ּבּדר אל־ו  להביא ְַָ�ְָ	ְְִֶָ�ַ�ְֲִֶַָ�ֲ	ֶ
הכנתי : א ׁשר  למּטרךה ּמק ֹום קדמך . מלאכא ׁשלח אנא . הא  ַָ�ֲֶ�ְְֲֲֲֳִִִַַָָָָָָָֹ

ּולאעלּותך ּדאתקינית:.ּבאֹורחא. מ ּפניוכאלאתרא ה ּׁשמר ְַָָָ	ְְִִֵַַָָ�ִֶָָ�

æ²
å

N קוראים Nתיקון
thc, l,nst hrufc ,hatr rec sg hdj
ckjc hsd kac, tk lhvkt vuvh ,hc

unt
lrsc lrnak lhbpk ltkn jka hfbt vbv
uhbMn rnav h,bfv rat ouenv kt lthcvku

N רש"יN
חּגי  חלב ילין חּוץ .וגו'ולא ְִִֵֶַָֹ

ּבקר.לּמזּבח: על עד  אף יכֹול ְִֵֶַַַַַָֹ
ּתלמֹוד  ּבּלינה, יּפסל ְֲִִִֵַַַָָָָהּמערכה

ב)לֹומר ו על (ויקרא מֹוקדה על ְַַַָ
הּלילה: ּכל ילין.הּמזּבח ולא  ְְְִִֵַַַַָָָֹ

הּׁשחר  ּבעּמּוד אלא לינה ְִֵֵַַַַָָאין
לּמזּבח: הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ּבקר, עד ּבּכּורי (יט)ׁשּנאמר רא ׁשית ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

. נכנס אדמת אדם ּכיצד, .אדמת ּבּכּורי ּכאן אף נאמר לּכ ּבּבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
מּׁשבעת  אלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה. לסימן ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה וראה ׂשדהּו, ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלתֹו

ּבּמקרא האמּורין ח)הּמינין ח וגו':(דברים ּוׂשעֹורה חּטה ּגדי.ארץ תבּׁשל  וכבׂשלא עגל אף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב  ּבּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ׁשאּתה מּמה ,ר ולד לׁשֹון אלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכלל

ּכגֹון עּזים, אחריו לפרׁש והּוצר יז)ּגדי, לח עּזים,(בראשית ּגדי אׁשּלח כ)אנכי שם את (שם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
העּזים, ט)ּגדי כז וכבׂש(שם עגל אף סתם, ּגדי ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ללּמד עּזים, ּגדיי ׁשני ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ואחד  הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּמׁשמע.
ּבּׁשּול: מלא .(כ)לאּסּור ׁשלח אנכי אֹומרת ה ּנה ּוׁשכינה לחטֹוא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו ּכאן ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ג)להם לג ּבקרּב:(שמות אעלה לא הכנתי.ּכי פּׁשּוטֹו.א ׁשר זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
וזה  ּכנגּדֹו, נּכר מקֹומי ּכבר הכינֹותי, אׁשר הּמקֹום אל ׁשאֹומרים,ּומדרׁשֹו הּמקראֹות מן אחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּל־מּטה: הּמקּדׁש ּבית ּכנגד  מכּון ׁשּל־מעלה ה ּמקּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבית

הדקדוק: בדרך.(כ)חלק נח:לשמרך שברי"ש והשו"א חטף והקמץ מאריך במ"ם אין התיגאן בכל
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יּׂשאּבמעּוׁש לא  ּכי  ּבֹו אל־ ּתּמר  עכם פׁשל קלֹו ְַ�ְֹ�ֵַַ��ִ��ִָֹ�ְְֲִ	ֶ
לא ּבֹו:קרּבמי ׁשּכי  למימרי ּה וקּביל קדמֹוהי. מן  אסּתמר ִ�ְ�ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָ

לחֹוביכֹון  יׁשּבֹוק לא ארי  לקבלי ּה. מימריּה:.תסריב ּבׁשמי  ּכי כבארי ְְְֲִִֵֵֵֵָָ	ְֲִִִֵֵֵ�
ּתׁש א ׁשרוקלֹוּבמעאם־ׁשמֹוע ּכל  עׂשית  ִָ�ְִַַ�ְֹ	ְָ�ִָ�ֲֶֹ�

את ־איביאיב ואדּבר את ־צררי:צרוּתי  ארי ּתי  ֲַ�ְְִֵַָ�ֶ�ְֹ	ְְֶַ�ְֲִֵֶֶֹ

סנאך ית ואסני  ּדאמ ּליל. ּכל  ותעביד. למימרי ּה. תקּביל קּבלא .אם ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ	

לך : לדמעיקין  מל כגואעיק ּכי־יל והביא  לפני אכי  ְֲִִִִִֵֵַָ�ְִַָ�ְֶָ�ֱֲִֶ�
הח ּוי ּכהור ּזי ּפהוהח ּתי ואל־האמרי  נעני  ֱִֶָֹ�ְַ�ִ	ְְִִִַ�ְְֲַַ	ִִַ�ִ

לות ּתיו:חד הכ ובּוסי הי ו ויעיל ּנך. קדמך . מלאכי יהך ארי  ְְַ�ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ויבּוסאי  ח ּואי  ּוכנענאי . ּופרּזאי וחּתאי . לא ־כדואׁשיצינּון :.אמֹוראי  ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ	ֲֵֵַֹ
ל ת ׁש תעב והיהםאל ּתחוה  תעׂשהודם לא לא ְֲִֶַ�ֵֵֶֹ�ְ�ְָָֹ	ְֵ�ֲַֹ�ֶ

הרס ּכ ּכי ׁשּברּתׁשּבר והרסם ּתמעׂשיהם ְֲֵַ�ִֶ�ֵָ�ְָ�ְ	ְֵֵַ�ְַ�ֵ
תעביד מּצבתיהם : ולא תפלחּנין . ולא  לטעותה ֹון  תסּגֹוד לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

N קוראים Nתיקון
ofgapk tah tk hf uc rn, kt ukec gnau
ukec gna, guna ot hf ucrec hna hf
lhcht ,t h,chtu rcst rat kf ,hagu
lthcvu lhbpk hftkn lkh hf lhrrm ,t h,rmu
hxuchvu hujv hbgbfvu hzrpvu h,jvu hrntv kt
oscg, tku ovhvktk vuj,a, tk uh,sjfvu
rcau oxrv, xrv hf ovhagnf vag, tku
ofhvkt vuvh ,t o,scgu ovh,cmn rca,

N רש"יN
ּבֹו.(כא) ּתּמר  המראה,אל לׁשֹון ְְֵַַַָָ
יח)ּכמֹו א את (יהושע ימרה אׁשר ְְֲֶֶֶַ
:לפ ׁשעכם.ּפי יּׂשא  לא ּכי ְְֲִִִִֶָֹ

הּכת  מן ׁשהּוא ,ּבּכ מלּמד ְְְִֵַַָָֻאינּו
ׁשליח  ׁשהּוא ועֹוד חֹוטאין, ְְְְִִֵַָָׁשאינן

ׁשליחּותֹו: אלא עֹוׂשה ּכי ואינּו ְְִִֵֵֶָ
ּבקר ּבֹו. לראׁשׁשמי מחּבר ְְְְְִִָֹֻ

ׁשמי  ּכי מּפניו הּׁשמר ְְִִִִִֶַָָָָהּמקרא,
זה  אמרּו ורּבֹותינּו ּבֹו, ְְְִֵֶָָֻמׁשּתף

ׁשּדי: ּבּגימטריא מטטרו"ן רּבֹו. ּכׁשם ׁשּׁשמֹו ואעיק:וצר ּתי.(כב)מטטרו"ן הרס (כד)ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
אלהֹות:ּתהרסם. להם:מּצבֹותיהם.לאֹותם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם אבנים ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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תפּגר ּנּון  פּגרא ארי  קמתהֹון :.ּכע ּובדיה ֹון . ּתתּבר  ּתם ועבד כהותּברא ְְְֲִֵֵַַָָָ	ְְְְֲַַַַַָָָָ�ֶ
את ־לח  ּובר אלהיכם יהוה את ־מימיומאת  �ְֵָֹ�ֱֵֹ	ֵֶַ�ְְֶַ�ְֵֶ�ֶ

מּקר מחלה  ויברךּב:והסרתי אלהכ ֹון . יי  קדם ותפלחּון . ֲִִַֹ�ֲַ�ְְְְֱֲֳִִִִֵֶָָָָָ

מׁשּתיך וית מיכלך מּבינך :.ית ּבי ׁשין  מרעין  לאכו(שביעי)סואעּדי  ְְְִֵָָָָ	ְִִִִֵֵֶַָ�ֹ
ועקרה מ ה י תה את ־מסארּבׁשּכלה  צימי ּפר  ְִֶ�ְֵַָ�ֲַָ�ְְַָ�ְִֶֶַ�ָ�ֶ

ּבארעךאמּלא: ועקרא ּתכלא תהי. אׁשלים:.לא י ֹומך מנין  ית ְְְְֲֵֵַַַָָָָָ	ִֵַַָָ

א ׁשּלחכז את ־ ּכל־העם ופניל את ־אימתי  ה ּמתי ִֵֶָ�ֲַַ�ְָ	ְִֶַֹ�ֶָָ	ָ
ּבהם ּתבא  אליוא ׁשר  את־ ּכל־ איבי נת ּתי  ֲֶ�ָ�ָֹ�ְִֶַָ�ְֶֶָֹ�ֵ�ֶ

אתי ערף : ּדאּת עּמא. ּכל ית ואׁשּגי ׁש קדמך. אׁשּלח אימתי  ית ְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדבבך ּבעלי  ּכל  ית ואמסר  קרב. ּבהֹון  קדל:.לאגחא מחזרי  קדמך  ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ	ְְֳֵַָָָ

æ

N קוראים Nתיקון
vkjn h,rxvu lhnhn ,tu lnjk ,t lrcu

lcrentk
lhnh rpxn ,t lmrtc vregu vkfan vhv,
,t h,nvu lhbpk jkat h,nht ,t tknt
lhcht kf ,t h,,bu ovc tc, rat ogv kf
lhbpk vgrmv ,t h,jkau ;rg lhkt

N רש"יN
מׁשּכלה.(כו) תהיה אם לא ְְִִֵֶַָֹ

רצֹוני: מּפלת מׁשּכלה.ּתעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַָ
ּבניה, את קֹוברת אֹו ְִֶֶֶֶָָָנפלים

מׁשּכלה: ּכמֹווהּמתי.(כז)קרּויה ְְְְִֵַַָָֹ
וכן  ואׁשּגׁש. ותרּגּומֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַָוהממּתי,
ּבכפל  ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ְֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
ּכׁשּתהפֹו האחרֹונה, ְְֲֶַַָָָהאֹות
ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את  ּומּדגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדּבר

מּגזרת והּמֹותי, כח)ּכגֹון כח עגלתֹו,(ישעיה ּגלּגל כ)והמם ב מּגזרת(קהלת טז)וסּבֹותי, ז (שמו"א ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אל, ּבית ו)וסבב קטז מּגזרת(תהלים ו)ּדּלֹותי, יט וחרבּו,(ישעיה טז)ּדללּו מט ּכּפים (שם על ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מּגזרת ,טו)חּקֹותי ה לב,(שופטים ג)חקקי יב מּגזרת(שמו"א רּצֹותי, מי יט)את כ רּצץ (איוב ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַ

ׁשּלּה ה"א אין היה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, והּמֹותי והּמּתרּגם ּדּלים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעזב
ּכגֹון והמּתי, אלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מּדגׁשת, ׁשּלֹו מי"ם ולא טו)ּבפּת"ח, יד והמּתה (במד' ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ׁשאין  לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן, ׁשּתי ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מ ּדגׁשת, והּתי"ו הּזה, העם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאת
מּדגׁשת, הּת"ו  ונתּתי, וכן  עׂשיתי, חטאתי, אמר ּתי, ּכמֹו מׁשּמׁשת, והאחרת ּת"ו, ּבלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמיתה

ׁשה  לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ּכמֹוׁשהיא לּיסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן, ׁשלׁש צרי יב)יה י ּביֹום (יהושע ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ה', יג)ּתת ג לׁשּמּוׁש:(קהלת והּׁשליׁשית היא, אלהים לערף.מּתת ויהפכּו מּפני ׁשּינּוסּו ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
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את ־ה ּצרׁשלחוכח את ־הח ּוי ופניל עה ּתי גר ׁשה ְְִַָ�ְִֶַ�ְָָ�ְְֵֶ�ִִֶַָ�
מ ונעני ּכאת־ ה ערעיתא פני:ּלאת ־הח ּתי  ית וא ׁשלח ְֲִֶַַ�ְִֶַ�ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּכנענא  ית חּואי ית ּותתריך . קדמך:.י קדמך . מן חּתאי  לאכטוית ְֲֳִֵֵֵַָָָָָָָ	ְֳִִֵָָָָ�ֹ
 מּפני ּפן ־ּתהּבאגר ׁשּנּו אחת  הארץׁשנה יה  ְֲֶָ�ִָ�ְֶָָ�ֶ�ְִֶֶָ�ָ�ֶָ�

ה ּׂשדה :וממה ׁש ח ּית  עלי מן ר ּבה אתריכּנּון . לא ְָ	ְַָָ�ָ�ֶַַ�ֲִִֵֶַָָָ

צדיא  ארעא תהי  ּדלמא חדא. ּבׁשּתא ּברא:.קדמך חּית  עלך  ותסּגי ְְֲֳִֵַַָָָָָָָָ	ְֲִֵַַָָָ

ּתפ מ מעט ל א ׁשר  עד  מּפני אגרׁשּנּו רהעט ְַ�ְַ�ְֲָ�ִֶָ�ֶ�ֲֶַ�ְִ	ֶ
את ־הארץ :נחל ו ּדתסּגי ּת עד קדמך. מן אתריכּנּון  זעיר. .זעיר ְְַָ�ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ	

ארעא: ית  את ־ולאותחסין מּים־ סּוףּגׁשּתי   עד־ים ובל ְְִֵַַַָָ�ְְֶֻ�ִַ�ְַָ�
ּומּמד לׁשּפ ּכי ּתים  עד ־ הּנהר כם יד ּבא ּתן|ּבר  ְְִ	ְִִִ�ַַָָ�ִָ�ֵֶ�ְְֶ�ֶ

ה י ׁשבי  מּפני:גר ׁשוארץאת  ּתחּומך.ּתמ ֹו ית וא ׁשּוי  �ְֵֵֹ�ָ	ְְֵֶַָ�ְֲִֵֶַַָָָָ

ּבידכ ֹון . אמסר ארי  ּפרת. עד ּומּמדּברא ּדפל ׁשּתאי . י ּמא ועד  ּדסּוף  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמּיּמא

N קוראים Nתיקון
h,jv ,tu hbgbfv ,t hujv ,t vardu
,jt vbac lhbpn ubardt tk lhbpkn
,hj lhkg vcru vnna .rtv vhv, ip
rat sg lhbpn ubardt ygn ygn vsav
ohn lkcd ,t h,au .rtv ,t ,kjbu vrp,
rvbv sg rcsnnu oh,akp oh sgu ;ux
un,ardu .rtv hcah ,t ofshc i,t hf
ovhvktku ovk ,rf, tk lhbpn

N רש"יN
ׁשרץ הּצרעה.(כח)ערּפם: מין ְְִִֶֶַָָָ

אֹותם  מּכה והיתה ְְַָָָָָהעֹוף,
והם  ארס ּבהם ּומטילה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָּבעיניהם
את  עברה לא והּצרעה ְְְִִֵֶַָָָֹמתים,
ארץ  הם והּכנעני והחּתי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּירּדן,
ׁשבע  מּכל לפיּכ ועֹוג, ְְִִִֶַָָסיחֹון
אּלּו. אלא ּכאן מנה לא ֵֵָָָָֹֻאּמֹות
מעבר  ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַוחּוי
רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְִֵֵַַָָָָהּירּדן

סֹוטה א)ּבמּסכת לו מרה:(סוטה ּבהם וזרקה עמדה הּירּדן ׂשפת ריקנית ׁשממה.(כט)על ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
אֹותּה: למּלאת ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, עלי .מּבני עלי:ור ּבה  ותרּבה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּתפרה.(ל) א ׁשר ּורבּו:עד  ּפרּו ּכמֹו ּפרי, לׁשֹון והּת"ו וׁשּתי.(לא)ּתרּבה, הׁשתה, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
לׁשּמּוׁש: והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני ה ּנהר.מּדגׁשת ּפרת:עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּותגרׁשם:וגרׁשּתמֹו. ְְְְֵֵַָָ
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ארעא  יתבי קדמך:.ית  מן  להם לא ־תכ לבּותתריכ ּנּון  רת  ְֵַָָָ	ְֳִִִֵָָָֹ�ֶָֹ�
להֹון רית :ּבהיהםאל ל ו תגזר  קים:.לא לאלגּולטעותהֹון  ְֵֵֹ�ְְִִֶַָ	ְְֲָָָ�ֹ

תעבד ארּביׁשבּו ּכי  לי   את ּפן ־יחטיאּו  צ ְֵ�ְְְַ	ֲִֶַ�ְֹ��ִִ�ֲַֹ�
ּכי ־יה למֹוק ׁש:ל יה את ־אלהיהם .ּבארעך י ּתבּון לא ֱֶ�ֵֹ	ְִִֶֶ�ְ�ְְְִֵַָָ

טעותהֹון  ית תפלח  ארי  קדמי. יתך  יחּייבּון  לך.ּדלמא  יהֹון  ארי  ְְְֲֲֳִִֵַַָָָָָָָָ	ְֲֵָ

אל־יהוהואכדפ לתקלא: עלה  אמר אל־מׁשה  ְְֶַָֹ�ֶָ�ֲֵַ�ְֶֹ�ָ
ואביהּואוא ּתה נדב מּזק ׁשב ואהרן ני עים ַָ�ְֲַֹ�ָָ�ֲִַ	ְְִ�ְִִִֵ�
מרחק:ה ׁשוראליׂש יי .ּתחויתם לקדם סק  אמר  ּולמׁשה  ְִָ�ְְֲִִֵַ�ְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ

י ׂשראל  מּסבי  ו ׁשבעין  ואביה ּוא . נדב  ואהרן מרחיק:.אּת ותסּגדּון ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ	ְְִִֵַ

מׁשה וב אל־יהוה ל נ ּגׁש יּגׁשּווב ּדֹו לא הם ְִ�ֶַֹ�ְַ�ְֶֹ	ְָ�ֵ�ִֹ�ָ
ע ּמֹו:ו יעלּו לא ואּנּון העם יי . לקדם ּבלחֹודֹוהי  מׁשה ויתקרב ְָ�ָ�ֲַֹ�ְְְִִִִִִֶַָָָֹ

ועּמא  יתקרבּון. עּמיּה:.לא י ּסקּון  וי גלא מׁשה ס ּפרוּיבא ְְִַָָָ	ְִִֵַָָ�ֹֹ�ְֵֶַַ�

N קוראים Nתיקון
l,t uthyjh ip lmrtc ucah tk ,hrc
lk vhvh hf ovhvkt ,t scg, hf hk

aeunk
irvtu v,t vuvh kt vkg rnt van ktu
o,huj,avu ktrah hbezn ohgcau tuvhctu csb
uadh tk ovu vuvh kt usck van adbu ejrn
ogk rpxhu van tchu ung ukgh tk ogvu

N רש"יN
ל (לג) יהיה ּכי תעבד , ְְֲִִִֶַֹּכי

מׁשּמׁשין למקׁש. ּכי אּלּו הרי ְְְֲִִֵֵֵַֹ
ּבכּמה  וכן אׁשר, ְְְֲִֵֶַָּבמקֹום
ׁשהּוא  אי, לׁשֹון וזהּו ְְְְִֶמקֹומֹות,
ׁשהּכי  לׁשֹונֹות מארּבע ְְִֵֶֶַַַָאחד
ּבהרּבה  מצינּו וגם ְְְְִֵֵַַַָמׁשּמׁש.
ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אם ְְְִִֵַמקֹומֹות

ּכמֹו יד)אׁשר, ב ואם (ויקרא ְְֲִֶ
חֹובה: ׁשהיא ּבּכּורים, מנחת עלה.(א)כד ּתקריב אמר  מ ׁשה קדם ואל  נאמרה זֹו ּפרׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עלה: לֹו נאמר ּבסיון ּובארּבעה הּדּברֹות, לב ּדֹו.(ב)עׂשרת מ ׁשה הערפל:ונּגׁש וּיבא (ג)אל ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לעם. ויסּפר ּבּיֹום:מ ׁשה ּבֹו ְֵֶַַַָָֹ

הדקדוק: ואהרן.(א)חלק במהופך:אתה לא התיגאן בכל בפשטא אתה תיבת
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ּכל־ּדב  את  יהוה לעם  ּכל־ה ּמׁשורי ּפטים את  ָָ��ְִֵֵָ�ְֹ	ְָ�ְִֵַָָ�ִ
וּי אחד קֹול ּכל ־ העם ּכל ־ האמ וּיען ברים ּדרּו ַ�ַַָָ�ָ�ֶָ�ַ�ְֹ	ְִַָָ�

נעׂשה : יהוה  ית אׁשר ־ּדּבר לעּמא  ואׁשּתעי  מׁשה. ואתא ֲִֶֶ�ְֹ�ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל  ואמרּו. חד קלא עּמא. ּכל ואתיב  ּדינ ּיא . ּכל  וית ּדיי . ּפתגמּיא  ְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכל

נעביד :.ּפתגמּיא  יי ּכל־ּדב וּיכ דּדמּליל  את  מׁשה רי ּתב ִַָָ	ְְְֲִֵֵַַַָ�ֹֹ�ֶ�ְִֵֵָ�
וּיׁש מזיהוה וּיבן  ּבּבקר ההרּכם ּתחת  ּבח  ְֹ	ְֵַַָ�ַ	ִֶַֹ�ְִֶ�ֵַַ�ַָ�ָ

עׂשּתי ּוׁש לׁשם  מּצבה ׁשב רה  עׂשר טי נים ְֵ�ְֵֶ�ֵַ	ְִֵָ�ָ�ְִֵָ�
ּובנא ראל :יׂש ּבצפרא. ואקּדים ּדיי. ּפתגמּיא  ּכל  ית מׁשה. ּוכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

קמא  עׂשרי ותרּתא  טּורא. ּבׁשּפֹולי  ׁשבטּיא .מדּבחא עׂשר  לתרי ְְְִֵֵֶַַַָָָָ	ֲִִֵַַָ

את ־נערי וּיׁשהּדי ׂשראל: יׂשּבלח  וּיעלּוני ראל ְְִִֵַָ�ֲֵֶַַ�ְֵ�ְִָ	ֲֵַַ�
ו ּיז ּפרים:זח ּוּבעלת  ליהוה  ׁשלמים ּוׁשלח.בחים ֹ�ְְִַֹ�ְִָ�ְִָ�ַֹ�ִַָָ

קּודׁשין  נכסת ונ ּכיסּו. עלון . ואּסיק ּו י ׂשראל. ּבני  ּבכֹורי ּתֹורין :.ית יי  קדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ	ְֳִָָ

ה ּדם ו וחצי  ּבאּגנת  ו ּיׂשם ה ּדם חצי  מׁשה  ֶָָ�ַָ	ַ�ֲִ�ֶֹ�ִַַוּיּקח ַָ�ֲִַֹ�ַ	ָ
N קוראים Nתיקון

ighu ohypanv kf ,tu vuvh hrcs kf ,t
rat ohrcsv kf urnthu sjt kue ogv kf
hrcs kf ,t van c,fhu vagb vuvh rcs
rvv ,j, jczn ichu recc ofahu vuvh
hyca rag ohbak vcmn vrag oh,au
ukghu ktrah hbc hrgb ,t jkahu ktrah
ohrp vuvhk ohnka ohjcz ujczhu ,kg
osv hmju ,bdtc oahu osv hmj van jehu

N רש"יN
ה '. ּדברי  ּכל  ּפריׁשה את  מצות ְְְִִִֵֵַָָ

הּמׁשּפטים.והגּבלה: ּכל ואת ְְְְִִֵַַָָָָ
נח. ּבני ׁשּנצטּוּו מצות ְְְִִֵֶֶַַַֹֹׁשבע
ּופרה  ואם אב וכּבּוד ְְִֵַָָָָָוׁשּבת
ּבמרה: להם ׁשּנּתנּו ודינין ְְְֲִִִֶֶָָָָֻאדּמה

מ ׁשה.(ד) ועד וּיכּתב מּבראׁשית ְְְִִִֵֶַַֹֹ
ׁשּנצטּוּו מצות וכתב ּתֹורה, ְְְִִֶַַַַָָֹמּתן

ּבּבקר.ה:ּבמר  ּבחמּׁשה וּיׁשּכם  ְְֲִֵֶַַַַָָָֹ
נערי.(ה)ּבסיון: הּבכֹורֹות:את ְְֲִֵֶַַָ

ה ּדם.(ו) חצי מׁשה  וחלקֹו:ויּקח  ּבא מלא חלקֹו, ּדם ּבא ּגנֹות.מי לחצי אחד אּגנֹות, ׁשני ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הדקדוק: באגנת.(ו)חלק במאריך:וישם הבי"ת
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על־ה ּמז ּבמזרקּיא.ּבח :זרק  וׁשּוי  ּדמא. ּפלג ּות  מׁשה ּונסיב  ָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ּדמא  מדּבחא:.ּופלגּות על ספ זזרק הו ּיּקח  וּיק ּבר רארית  ְַָ	ְְִַַַַַָ�ֵ�ְִֶַ	ְִַ�ָ
וּיאזּב העם נעׂשהאמ ני  יהוה  א ׁשר ־ּדּבר  ּכל  ר ּו ְְֵָ�ָ�ַָ�ְֹ	�ֲִֶֶֹ�ְֹ�ֲֶַָ�
ּכל מע :נ ׁשו ואמרּו. ע ּמא. קדם ּוקרא ּדקימא. ספרא ּדמּליל .ּונסיב  ְְֲֳִִִֵַַַָָָָָָָֹ	ְֵַ

ּונק ּביל : נעביד ו ּיזחיי  את ־ה ּדם מ ׁשה  על־ו ּיּקח  רק ְֲִֵֵַַַַָ�ֶֹ�ֶַ	ְִַָ�ַֹ
וּי דם ־ האמ העם ה ּנה יהוהּבר  ּכרת  א ׁשר  רית  ָ�ַָ�ִֵֶֹ�ְִַַ�ֲ�ֶַָ�ְָֹ�

ּכל ־ ה על  הא ּלה:ּדעּמכם  ּדמא.ברים ית מׁשה ּונסיב  ִָ	ֶַ�ְַָָ�ְִֵֵֶֶָָָֹ

עּמכֹון  יי ּדגזר קימא ּדם הא ואמר. עּמא. על  לכּפרא מדּבחא על .ּוזרק  ְְְְְֲִִַַַַַַַַַַָָָָָָָָ	

האּלין: ּפתגמּיא ּכל  מׁשה טעל  נדב ווּיעל  אהרן  ִִֵַַַַָָָָ�ַֹ�ְֲֶַ�ָָֹ�
מּזק ׁשב וואביהּוא יׂשעים ואהרן .ראל:ני מׁשה ּוסליק  ֲִַ	ְְִ�ְִִִֵ�ְְֲִֵֵֶַָֹֹ

ואביה ּוא  י ׂשראל :.נדב מּסבי  אלהי וּיריוׁשבעין את א ּו ֲִַָָ	ְְִִִִִֵֵַָָ��ֱֵֵֹ�
רגוראל יׂש לב ּכליותחת  ה ּסּפירמעׂשה  נת  ְִָ�ְֵַ�ְַַ�ְֲֵַָ�ְִַ�ַַ	ִ

N קוראים Nתיקון
trehu ,hrcv rpx jehu jcznv kg erz
vuvh rcs rat kf urnthu ogv hbztc
erzhu osv ,t van jehu gnabu vagb
,rf rat ,hrcv os vbv rnthu ogv kg
kghu vktv ohrcsv kf kg ofng vuvh
hbezn ohgcau tuvhctu csb irvtu van
uhkdr ,j,u ktrah hvkt ,t utrhu ktrah
rvyk ohnav omgfu rhpxv ,bck vagnf

N רש"יN
ׁשלמים  ּדם לחצי ואחד ְְֲִִֶַַָָָעֹולה,
ּומּכאן  העם. על אֹותם ְִַַָָָָלהּזֹות
אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו ְְְֲִִֵֵֶָלמדּו
והרצאת  ּוטבילה ּבמילה ְְְְְִִִַַַָָָלּברית
טבילה: ּבלא הּזאה ׁשאין ְְְִִֵַָָָָֹּדמים,

הּברית.(ז) ועד ספר  מּבראׁשית  ְְְִִִֵֵֶַַ
ׁשּנצטּוּו ּומצות ּתֹורה ְְִִֶַַַָֹמּתן

הּזאה,וּיזרק.(ח)ּבמרה: ענין ְְְִִַַַָָָָֹ
מדּבחא  על ּוזרק ְְְְְַַַַָותרּגּומֹו

עּמא: על י ׂשראל.(י)לכּפרא אלהי את ׁשּלא וּיראּו אלא מיתה, ונתחּייבּו והציצּו נסּתּכלּו ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּמׁשּכן, חנ ּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת לערּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻרצה

עד א)ולּזקנים יא הּמחנה,(במדבר ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם וּתבער וגו' ּכמתאֹוננים העם ויהי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשּבּמחנה: ה ּסּפיר.ּבקצינים לבנת צרתן ּכמע ׂשה לזּכֹור הּׁשעּבּוד ּבׁשעת לפניו היתה היא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
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לטהר :ּוכ  ה ּׁשמים ּותחֹות עצם ּדיׂשראל. אלהא יקר  ית וחזֹו. ְֶ�ֶַָ�ְְֱֲִִֵַַַָָָָָָֹ

טבא  אבן  ּכעֹובד יקריּה. לברירּו:.ּכּורסי  ׁשמּיא  אל־ויאּוכמחזי  ְְֵֵֶֶָָָָ	ְְְִִֵֶַָָ
יׂשּבאצילי את ־ני  ו ּיחזּו יד ֹו ׁשלח לא  ראל ֲִֵ�ְֵ�ְִָ	ֵ�ָֹ�ַָ�ֱֶַ�ֶ

וּי וּיׁשאהאלהים הוה ּתּו:כל ּו לא י ׂשראל. ּבני  ּולרברבי  ָ�ֱֹ	ְִַֹ�ְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ּדיי  יקרא  ית וחזֹו אכלין .נזקא. ּכאּלּו ּדאתקּבל ּו ּבקּורּבניה ֹון  חדן והו ֹו ְֲִַַָָָָָ	ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

י אמ וּייבסוׁשתן : אלי ר עלה  אל־מׁשה  הוה  ְַַָ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֲֵֶ�ֵַ�
וה האבןל נהּתאויה־ ׁשם ההרה את ־לחת   ָ�ְֵֶָָ�ְְֶָ�ְָ�ֶֻ�ָֹ�ֶֶ

ּכתב ה ּמצ וה ּתֹורהו א ׁשר  יי ה ֹורתם :ל ּתי וה ואמר ְַָ�ְְִַ	ֲֶָ�ָ�ְְְֲִַַַָָֹ

ואֹוריתא  אבנא. לּוחי  ית לך וא ּתין  תּמן . והוי  לטּורא  לקדמי. סק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלמׁשה.

לאּלֹופיהֹון :.ותפקידּתא  ויהֹוׁשע יגּדכתבית מׁשה  וּיקם ְֵַָ	ְִִֵַַַָ�ָֹ	ִֶ�ַֻ
N קוראים Nתיקון

,t uzjhu ush jka tk ktrah hbc hkhmt ktu
u,ahu ukfthu ohvktvrnthu

oa vhvu vrvv hkt vkg van kt vuvh
vumnvu vru,vu ictv ,jk ,t lk vb,tu
gauvhu van oehu o,ruvk h,c,f rat

N רש"יN
מׁשעּבדים  ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶָָָֻׁשּל־יׂשראל,

לבנים: ה ּׁשמים ּבמעׂשה ּוכעצם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
וחדוה לטהר. אֹור היה מּׁשּנגאלּו ְְְֲִִֶֶַָָָָֹ
לׁשֹון ּוכעצם.לפניו: ּכתרּגּומֹו, ְְְְְֶֶַָָ
ּברּור לטהר.מראה: לׁשֹון ְְֶַַָָֹ
אצילי.(יא)וצלּול: נדב ואל הם ְְֲִֵֶֶָָָ

והּזקנים: יד ֹו.ואביהּוא ׁשלח יד:לא ּבהם להׁשּתּלח ראּוים ׁשהיּו האלהים.מּכלל את  וּיחזּו ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהיּו

ּכמֹו ּגדֹולים , לׁשֹון ט)אצילי מא קראתי,(ישעיה כה)ּומאציליה יא הרּוח,(במדבר מן וּיאצל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ח) מא אּצילה:(יחזקאל אּמֹות מ ׁשה.(יב)ׁשׁש אל ה ' ּתֹורה:וּיאמר  מּתן אלי לאחר עלה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

ׁשם. והיה יֹום:ההרה  לה ֹורתם.ארּבעים ּכתבּתי אׁשר  והּמצוה והּתֹורה האבן לחת  את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
סעּד ורּבנּו הן, הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּבאזהרֹות ּכל פירׁש יה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבֹו: הּתלּויֹות מצות ודּבּור ּדּבּור לכל מׁשרתֹו.(יג)ׁשּיּסד ויהֹוׁשע  מׁשה  מה וּיקם  ידעּתי לא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני, ואֹומר ּכאן. ׁשּל־יהֹוׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻטיּבֹו
ׁשם  נטה ויהֹוׁשע האלהים, הר אל לבּדֹו מׁשה וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשאינּו

מׁשה ּכׁשּירד מצינּו, ׁשּכן יֹום, ארּבעים ּכל ׁשם ונתעּכב יז)אהלֹו לב את (לקמן יהֹוׁשע וּיׁשמע ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

הדקדוק: שם.(יב)חלק הדקדוקוהיה בחלק עיין וסגול. בשוא הה"א :(מהרי"ב)להרד"ק
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האלהים:מ  אל־הר מ ׁשה  וּיעל  מׁשה.ׁשרתֹו וקם ְְָ�ַַ�ַֹ�ֶֶַ�ְֱִֶָָֹֹ

מׁשּומׁשניּה ּדיי :.ויהֹוׁשע יקרא עלֹוהי  ּדאתּגלי  לט ּורא  מׁשה ּוסליק  ְִֵַָֻ	ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

אמרּזאל ־ הויד א ׁשר־ׁשקנים עד בזה  בּו־ לנ ּו ְְִֵֶַ�ַָ�ְָ�ָ	ֶַ�ֲֶ
אליכ  אהרןום נׁשּוב מי ־בעל והּנה  עּמכם  ח ּור  ָ�ֲֵ�ְִֶ�ֲֵַ�ְֹ�ִָ	ִֶַ�ַ

אלהם:ּד י ּגׁש ּדנת ּוב ברים  עד הכא. לנא א ֹוריכּו אמר  ּולסב ּיא ְָ�ִִַ�ֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

עּמכֹון  וחּור אהרן והא לקדמיהֹון :.לותכ ֹון . יתקרב  ּדינא לי ּה ּדאית  מן ְְְְְֲִַָָֹ	ְִִִִֵֵַַָָָ

וי טו אל־ ההר  מׁשה  את ־ההר :וּיעל הענן  כס  ַַ�ַֹ�ֶֶָ�ְַַָ�ֶָ�ֶָָָ
לטּורא  מׁשה טּורא:.ּוסליק  ית עננא בֹוד־ּכּכןוּיׁשטזמפטירוחפא ְֵֶָֹ	ְֲֲִַַָָָָָ�ְֹ

וי  סיני  על ־ הר  ימים יהוה  ׁשׁשת  הענן  כ ּסה ּו ְָֹ�ַַ�ִ	ְֵַַַ�ֶָ�ֵָ�ֶָ�ִ
הוּיק  ּבּיֹום  אל־מׁשה  הענן:ּׁשרא  מ ּתֹו ביעי  ְִַָ�ֶֶֹ�ַ�ְִַ�ִִ�ֶָָ

למׁשה  ּוקרא יֹומין. ׁשּתא עננא וחפהי  ּדסיני . טּורא  על  ּדיי יקרא .ּוׁשרא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ	

N קוראים Nתיקון
ktu ohvktv rv kt van kghu u,ran
cuab rat sg vzc ubk uca rnt ohbezv
kgc hn ofng ruju irvt vbvu ofhkt
rvv kt van kghu ovkt adh ohrcs
rv kg vuvh sucf ifahu rvv ,t ibgv xfhu
van kt trehu ohnh ,aa ibgv uvxfhu hbhx
sucf vtrnu ibgv lu,n hghcav ouhc

N רש"יN
ׁשּלא  למדנּו ּברעה, העם ְְֵֶַָָָֹֹקֹול

עּמהם: יהֹוׁשע ואל (יד)היה ְְִֶֶַָָָֻ
אמר. מן הּזקנים  ּבצאתֹו ְְִִֵֵַַָ

בזה.הּמחנה: לנּו והתעּכבּוׁשבּו ְְְְֲִֶֶַַַָָ
ּבּמחנה  העם ׁשאר עם ְֲִֶַַָָָָּכאן
איׁש לכל לׁשּפֹוט נכֹונים ְְְְִִִִָלהיֹות

היה,חּור.ריבֹו: ׁשּל־מרים ּבנּה ְְְִִֶָָָָ
וּיּקח  ׁשּנאמר יפּנה, ּבן ּכלב ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֻואביו

חּור את לֹו וּתלד אפרת את כלב יט)לֹו ב א' הימים ּבסֹוטה (דברי ּכדאיּתא מרים, זֹו אפרת . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ב) ּדברים.:(יא בעל  ּדין:מי לֹו ׁשּיׁש הענן.(טז)מי מהם ויכ ּסהּו יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה: מּתן יֹום עצרת עד חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו הענן.אֹומרים וּיקרא להר:ויכּסהּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה ּׁשביעי. ּבּיֹום מ ׁשה ׁשחלק אל  אלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל ּומׁשה הּדּברֹות, עׂשרת לֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

והם  הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ׁשּׁשה למׁשה הענן ויכּסהּו אֹומרים ויׁש למׁשה, ּכבֹוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
טעּון  ׁשכינה למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות, לקּבל מׁשה ׁשעלה יֹום ארּבעים ּבתחּלת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהיּו

ימים: ׁשּׁשה ְִִִָָָּפריׁשה
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עננא: מּגֹו ׁשביעאה יהוה ּכאה ּומריזּביֹומא א ׁשּכבֹוד ְְְֲִִֵַָָָָָ�ְ�ְֹ	ְֵָ�
יׂשּבעיני ל ההרא ׁשרּבאכלת  וחיז ּוראל:ני ֹ�ְֶֶ�ָֹ�ְֵָ�ְֵֵ�ְְִֵֵָ

טּורא  ּברי ׁש אכלא  ּכאיׁשא ּדיי. י ׂשראל :.יקרא  ּבני ו ּיבאיחלעיני ְְְְִֵַָָָָָָָ	ְְִֵֵֵֵַָָ�ֹ
וי ּבמׁשה  אל ־ ההר  וּיעל הענן מׁשהת ֹו הי  ֶֹ�ְ�ֶָ�ַַָ�ֶַָ�ְִַָ�ֶֹ�

אר י ֹום ּבהר  לי ארוּבעים מׁשה.לה :ּבעים  ועל ָ	ְִַָָ�	ְְַָ�ְְִֶָָָֹ

יממין  ארּבעין  ּבטּורא. מׁשה והוה לטּורא. ּוסליק עננא .ּבג ֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ	

לילון : פ פ פ וארּבעין  ְְִֵַָָ

R עזיאל סימן ּפיּסּוקים Rקיח   ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

hbc hbhgk rvv atrc ,kft atf vuvh
kt kghu ibgv lu,c van tchu ktrah
ohgcrtu ouh ohgcrt rvc van hvhu rvv

vkhk

N רש"יN
הענן.(יח) ּכמין ּבתֹו זה ענן ְְִֶֶָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ועׂשה הּוא, ְַָָָָָָעׁשן
] ׁשביל למׁשה חּפה]נ"א:הּוא ְִֶָָֹֻ
ְּבתֹוכֹו:

משפטים  פרשת חסלת

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

משפטים  הפטרת
ל"ד  סימן בירמיה

אל־יר הּדברא אחרי אׁשר־היה יהוה מאת מיהּו ַָָ�ֲֶָָ�ְְִֶ�ֵֵָ�ְֹ�ֲַָ ֵ
צד  הּמל א ּכרת ּברית ת־ּכל־העם קּיהּו ְֹ�ַ�ְִִֶֶ�ְָ�ִֶָָָ�



משפטים  הפטרת 228רכח 

ּבירּוׁשל  לק אׁשר ּדרֹור:ם להם ּדהוה רא נבּואה. ּפתגם ֲֶ�ִָ	ְִִַ�ָֹ�ְְֲִֶַָָָ

ירמיה  צדק ּיה עם מלּכא ּדגזר  ּבתר. יי . קדם עּמא מן ּכל עם קים. ְִִָ�ְֳִִִִַַַָָָָָ�ְִַָָָ�

להֹון .ּדבירׁשלם  את־עב בחירּו:למקרי איׁש ּדֹולׁשּלח ְִַֻ	ְְִֵ�ֵ�ְִַַ�ְֶַ�
את־ׁשפ  העב ואיׁש והעב חתֹו חפ רי ׁשים רּיה ְִ�ְִֶָ�ְִִָ�ְְִִָ�ְָָ�ִ

איׁש:לבל  אחיהּו ּביהּודי עבד־ּבם ית ּתי ּגבר  לׁשּלחא. ְְִִ�ֲָָ�ִִ�ָ�ְְִִַַָָָ

אמּתי ּה. ית  ּוגבר  י ׂשראל עבּדיּה. ּובת יׂשראל ּדלא ּבר  ּבדיל  חֹורין . ּבני  ִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ְְְִִֵָ

ּבאחּוהי .ּבהֹון יפלחּון  כל־הּׂשרים וּיׁשגיהּודאה :ּגבר מעּו ְִ�ְ	ְֲִַַ�ְְְִַָָ�ִַָָ�
את־עב  איׁש לׁשּלח בּברית אׁשר ־ּבאּו ּדֹווכל־העם ְָָ�ֲֶָָ�ְִַ��ְִַַ�ְֶַ�

את־ׁשפ  חפ ואיׁש לבל חתֹו עֹוד ׁשים עבד־ּבם ּתי ְִ�ְִֶָ�ְָ	ְְִִִ�ֲָ�ָ�
וי וּיׁש עּמא ׁשּלחּו:מעּו וכל  רברבּיא כל  ּבקימא.ּוׁשמעּו ּדעלּו ְְִַ�ְְְֵַַַַַַָָָָ�ְִָָָ

אמ ּתיּה ית ּוגבר  עב ּדיּה. ית  ּגבר יפלחּון ל ׁשּלחא. ּדלא ּבדיל חֹורין . ּבני  ְְֵֵַַַַַָָָָ�ְְְְִִִֵָ

את־ דוׁשּלח ּו:וק ּבילּו.ע ֹוד ּבהֹון  וּיׁשיבּו אחרי־כן ו ּיׁשּובּו ְ�	ְִַ�ְַַַָ��ֲֵַ	ֵַָ�ִֶ
חפ  ׁשּלחּו אׁשר ואת־הּׁשפחֹות (כ 'ׁשים העבדים ֲִָָ�ְְֶַָ	ֲֶ�ְִ�ְָ�ִ

ולׁשּבׁשּום וּיכ ויכבישום) ּכן .ותבּופחֹות:לעבדים ּבתר ְְִַ�ֲַָ�ְְְִִָָ�ֵַָ

עבּדּיא  ית ּדפטרּוואתיבּו. אמהתא . חֹורין וית עבּדין ל ּוכבׁשּונּון .ּבני ֲִַַַָָ�ְִַַָָָ�ְִֵ	ַ�ְִַ

אל־יר וי הּולאמהן : דבר־יהוה יהוה הי מאת מיהּו ְִַַָ�ְְַָֹ�ְְִֶ	ֵֵָ�ְֹ�ָ
יי לאמר: קדם מן  נבּואה פתגם ירמיה והוה  יי .עם קדם למימר:מן  ְְֲֳִִֵַָָָָֹ�ְִִָָ	ְֳִָ�ְֵַָ

יׂשו אלהי יהוה ברית ּכה־אמר ּכרּתי אנכי ראל ַָֹ�ְֹ�ֱֵָֹ�ְִָ�ֵָֹ�ִַָ�ְִִ�
מצ  מארץ אֹותם הֹוצאי ּביֹום רים את־אבֹותיכם ֲֶ�ֵ	ְֶ�ִִ�ָ�ֵֶ�ְִֶ	ִַ

לאמר: עבדים יי מּבית אמר אנא.ּכדנן  ּדיׂשראל. אלהא ִֵ�ֲָ�ְֲִִֵַָֹ�ְֱֲִֵָָָָָ

קים  יתהֹון ּגזרית ּדאּפיקית ּבי ֹומא אבהתכֹון . ּדמצרים עם .מארעא ְְִַָ�ְְְְֲִִֵַָָָָ�ְִֵַַָ�ִ	
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עבּדּותא  איׁשזלמימר :מּבית ּתׁשּלחּו ׁשנים ׁשבע מּקץ ִֵַָ�ְִֵֵַ�ֶ�ַָ ְְִַ ִ�
העב  ׁשׁשאת־אחיו ועבד ל יּמכר אׁשר רי ֶָ�ְִִָ�ֲִֶ�ִֵָ�ְ�ְֲַָ�ֵ�
וׁשּלח  חפ ׁשנים ולא־ׁשמעּוּתֹו מעּמ ׁשי ָ	ְְִִַ�ְָ�ִִֵ�ְְָָֹ�

את־אז  הּטּו ולא אלי ׁשנין .נם:אבֹותיכם ׁשבע מּסֹוף ֲֵֶ�ֵ	ְַ�ִֹ�ְְְִִֶַָָ

י ׂשראל  ּבר  אחּוהי  ית ּגבר ויפלח ּנךּתׁשּלחּון . לך. ׁשנין .ּדיזּדּבן ׁשית ְְְֲִִֵַַַָָ�ְְְִִִַַָָ�ְִֵ

חֹורין  ּבר  אבהתכֹון ותפטרּניּה קּבילּו ולא ארּכינ ּו.למימרי מע ּמך . ולא ְְִִִֵַ�ְְֲִִֵַָָָָ�ְְִֵ	ְִַָ�

אדנהֹון: את־הּיׁשר חית וּתעׂשּו הּיֹום אּתם וּתׁשבּו ְַָָֻ�ַֻ�ֶַ�ֲַַ�ֶַָָ�
לק  וּתכ ּבעיני לרעהּו איׁש דרֹור ברית רא רתּו ְֵ	ְִַ�ְֹ�ִ�ְֵ�ְְִֵַ�ְִ�

אׁשר־נק  ּבּבית עליו:לפני ׁשמי אּתּון רא י ֹומא ותבּתּון  ְָ	ַַ�ְֲִִֶַָ�ְ�ְִַַָָ�ָ

ועבדּתּון  חירּודין . למקרי  קדמי. ּדכ ׁשר קים ית ּוגזרּתּון לחבריּה. ּגבר ֲֵַַ�ְְֳִֵֵַַָָָ�ְְְֵַַַָ�

ּבביתא  ׁשמי .קדמי . את־ טעלֹוהי:ּדאתקרי וּתחּללּו וּתׁשבּו ְֳֵַָָ	ְְְִִִ�ֲִַָ�ֻ�ְְַַ�ֶ
את־עב  איׁש וּתׁשבּו את־ׁשפ ׁשמי ואיׁש חתֹוּדֹו ְ	ִַָ�ִִ�ְֶַ�ְִ�ְִֶָ	

חפ אׁשר־ׁשּלח  לנפ ּתם וּתכ ׁשים אתם ׁשם ּבׁשּו ְֲִֶֶַ�ְָ�ְְִַ�ְְִַָ�ֹ	ָ
ולׁשלה  לעבדים לכם ית ותבּתּון פחֹות:יֹות ואחילּתּון  ְִ�ָ	ֲֶַָ�ְְְִִַָ�ְֵַָ

עבּדיּה ית ּגבר ואתיבּתּון . חֹורין ׁשמי . ּבני ּדפטרּתּון  אמּתי ּה. ית ּוגבר ְְֲִֵֵַַַָ�ְִִֵֵַַַָ�

לכֹון  למהוי  יתהֹון . ּוכב ׁשּתּון  ּכה־ יּולאמהן :לעבּדין .לנפׁשה ֹון . לכן ְְְְְִֵַַָ	ְִַ�ֵַָָ�ֹ
לא־ׁשמע  אּתם יהוה לק אמר אלי דרֹור ּתם רא ַָ�ְָֹ�ֶַ�ְְֶַֹ�ֵ	ְִַ�ְֹ	

הנ  לרעהּו ואיׁש לאחיו ּדרֹור איׁש לכם קרא ני ִ�ְָ�ְִִ�ְֵ�ְִִֵ�ֵֹ�ָ�ְֶ�
ונתּתי  ואל־הרעב אל־הּדבר אל־החרב ְֶֶָ�ֶֶַ�ֶֶ�ֶַָ�ְְֹֻנאם־יהוהָ	ְִַָָ�

לזועה)כםאת  ממ לזעוה (כ ' הארץ:לכל לכֹות ְֶֶ�ְֲַ	ְָ�ְְַֹ�ֶָָ
הדקדוק: בירושלמיים:ּתׁשּלחּו.(ז)חלק גם געי התי"ו ְְַ
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אּתּון ּבכין  יי. אמר לאחּוהי ּכדנן  ּגבר  חירּו. למקרי למימרי. ק ּבילּתּון לא  ְֵ�ְֲִַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָ�

חירּו לכ ֹון  מכלי האנא לחבריּה. חרּבא ּוגבר מן  יי . ּומן אמר מֹותא מן  ְְֲֵֵֵַַַָָ�ְֲִַַָָ�ִִָ

יתכֹון  ואּתין ארעא:לכל .לזיע ּכפנא. את־ יאמלכות  ונתּתי ְְֵֶַָָ�ִָ	ְֹ�ְְִַַַָָָ�ֶ
את־  לא־הקימּו אׁשר את־ּברתי העברים ָהאנׁשיםֲָ�ְִִָֹ�ְִֶ	ֲִֶ�ֵֹ�ִ�ֶ

ּכרתּוּדב  אׁשר העגל לפני ּכרתּו אׁשר הּברית רי ְִֵ�ְִַ	ֲֶ�ְָ�ְָ�ָָ�ֵֶ�ֲֶ�ְָ�
וּיעב לׁש ּבתריו:נים ּבין ּדעברּורּו ּגברּיא . ית על וא ּתין  ְִ	ְִַַַַ�ֵ�ְְֲֵֶַַַָָָָֻ�ַ

קּיימּו ּדלא ּדגזרּוקימי. קימא. ּפתגמי  עגלא ית לתרין קדמי . .ּדפסקּו ְְִִַָָ�ְִִֵַָָָָ�ֳִָָָ�ִִֵַ	
ּפלג ֹוהי:ועברּו ירּוׁשל יב ּבין  וׂשרי יהּודה ם ׂשרי ֲַַ�ִֵַָ�ְֵ�ְֵָָ�ְָ�ִַ

ּבין  העברים הארץ עם וכל והּכהנים ַָהּסרסיםִִ�ְַ�ֲֹ	ְִ�ַֹ�ָ�ֶָָ�ְִֹ	�ֵ
העגל:ּבת  יהּודה רי רברב ּיא רברבי  יר ׁשלם. וכל ורברבי  וכהנ ּיא. ְִֵ�ְְֵֵֶַָָ�ְְְְֵַַַַָֻ�ְְֲַָָֹ�

ּדעברּו ּדארעא. עגלא:ּבין .עּמא  ּביד יגּפלגי אֹותם  ונתּתי ְֲַַַַָָ	ֵ�ְִִֵַַָָ�ָ�ְַ�
ּוב  מבק איביהם נפ יד נב ׁשי והיתה לתם ׁשם ְֵֹ	ְֶ�ְְֵַַ�ְַ�ְְָָָ�ְִָָ�

ּול  הּׁשמים לעֹוף הארץ:למאכל יתהֹון בהמת ואמסר ְֲַ	ְָ�ַָ�ְֱִֶַַ�ְְֶֶַָָָ�

ּוביד  ּדבביה ֹון . ּבעלי  נבילתהֹון ּביד ּותהי  למקטלהֹון . מ ׁשּגרא ּדבען ְְֲֵֵַַַָ�ְְְִִֵַַַָ�ְְָֻ

ּדׁשמּיא .למיכל  ּדארעא :לעֹופא מל־ ואת־צד ידולבעירא קּיהּו ְֵַ	ְִַָָ�ְְְְִִִִֶַָָ�ֶֶָ
ּוב  איביהם ּביד אּתן ואת־ׂשריו מבק יהּודה ׁשי יד ְ�ְֶָָ�ֵֶָ�ְַ�ְֵֹ	ְֶ�ְְֵַַ�

ּוב נפ  מעליכם:ׁשם העלים ּבבל מל חיל וית יד ְַ�ְָ�ַ�ֵֶ�ֶָ	ֶָֹ�ְֲִֵֵֶָ

יהּודה  ּדבית ׁשבטא מלך  אמסר צדקּיה רברבנֹוהי . דבביה ֹון .וית  ּבעלי  ּביד ִִֶָ�ְְִֵֶָָ�ְְִֶַַָָ�ְְֲֵֵַַָ

מׁשרית ּוביד  ּוביד. למקטלהֹון. ּדבבל ּדבען  מּנכ ֹון :ּדאסּתּלקא .מלּכא ַ�ְְְִַַַַָָ�ְֶַָָ	ְִַַָ�ְִ
אל־העיר הנ טו והׁשבתים נאם־יהוה מצּוה ני ְִ�ְִַ�ְְֶֹֻ�ֲַָ�ִֹ�ִִֶָ�

ונל  ּול הּזאת עליה ּוׂשחמּו ואת־ כד ּוה באׁש רפה ַֹ�ְְֲִ�ָ	ְֶָָ�ְָָֻ�ָָ�ְֵֶ
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יׁשב: מאין ׁשממה אּתן  יהּודה מפּקיד ערי אמר האנא  ֵָ�ְָ�ֵֶ�ְָ�ֵֵָ�ְֲֵֵַָָֹ�ֲַ

הדא  קרּתא על  ואתיב ּנּון. ויכּבׁשּנּהיי . עלּה. קרבא ּבנ ּורא.ויגיחּון  וי ֹוקדּנּה ְֲִֵַַַָָָָ�ְְְֲִִִַַָָֻ�ְְְַָֻ

יהּודה  ּדבית קרוּיא לצדּו.וית יתיב:אּתין  אׁשר־ טזמּבלי הּדבר ְְְִֵַָָָ	ְֵֶָ�ְִִִַָָָ�ֲֶ
אל־יר  ּבן־ היה יהֹויקים ּבימי יהוה מאת מיהּו ָָ�ְְִֶ�ֵֵָ�ְֹ�ִָ�ְִֵָ�ֶ

לאמר: יהּודה מל ירמיה יאׁשּיהּו עם ּדהוה  נבּואה. ּפתגם ִָֹ�ֶ�ְֶ�ְְֲִִִֵַָָָָָֹ�

ּבי ֹומי  יי . קדם יאׁשּיה מן ּבר יהּודה .יהֹויקים ּדבית ׁשבטא למימר:מלך  ְְֳִֵָָ�ְִִַָָֹ	ֶ�ְְִֵֶָָ�ְֵַ

ודּבר יז הרכבים אל־ּבית והבאֹותם הלֹו אֹותם ּת ָ�ֵֶ�ִֵָָ�ְְִַָ�	ֲִַָָ�
והׁש הּלׁשכֹות אל־אחת יהוה יין:ּבית אֹותם קית ֵ�ְֹ	ֶַָ�ְַַָ�ְְִִָ��ִָָ

ותעיל ּנּון איזיל  ע ּמהֹון. ּותמּליל רכב . בית  ּבני  ּדיי .לות מקּדׁשא לבית ִֵ�ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ�ְְֵַַָָ

לׁשּכתא לחדא  יתהֹון .מן  את־יאזנ יחחמרא:ות ׁשקי יה ואּקח ֲַָ�ִִָָ	ְְֵַָ�ֶַָָ�ְֲֶַַַָ�
ּבן־חבּצנ בן־יר  ואת־ּכל־ּבניו מיהּו ואת־אחיו יה ְְִֶ�ָ�ְֲִֶַ	ְֶֶָ�ְֶָָָ�ָ

הרכבים: ּכל־ּבית ירמיה ואת בר יאזניה ית ּבר ּודברית . ְ�ֵֵָ�ְֲִִִֵַַַַָָָָָ�ַ

אחֹוהי  וית ּבנ ֹוהי חב ּצניה. ּכל רכב:וית .וית בית  ּבני  ואבא יטּכל  ְֲֲִִַָָ�ְְִָָ	ְָ�ְִֵֵֵָָָָ�
אל־לׁש יהוה ּבית ּבן־יג אתם חנן ּבני יהּוּדל ּכת ָֹ�ֵ�ְֹ	ְִֶָ�ְֵַ�ָ�ְְִֶַָ�ָ

לׁש אׁשר־אצל האלהים אׁשר איׁש הּׂשרים ּכת ִ�ֱָֹ�ֲִֶ�ֵֶ�ְִַ�ִַָ	ֲֶ�
ללׁש הּסף:מּמעל ׁשמר בן־ׁשּלם מעׂשיהּו ּכת ִ�ְְִַַַ�ֲֵַָ�ֶַ�ֵֹֻ�ַַ

יתהֹון  יג ואעילית ּבר חנן  ּבני. לל ׁשּכת. ּדיי . מקּדׁשא נב ּיא ּדליה לבית ְְִֵַָ�ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ�ְִָ

ּדבסטר  ללׁשּכת ּדיי. ּדמעל. רברב ּיא . ׁשּלּום .ל ׁשּכת בר מעׂשיה ְִַַָ�ְְְִִֵַַַַַָ	ֲֵַַַָ�

לפ כאּמרּכלא: ּגבעים ואּתן בית־הרכבים ּבני | ני ְֶַַָָ�ְִֵֵ�ְֵ�ֵֵָָ�ְִִִ�
ׁשתּו־יין: אליהם ואמר וכסֹות יין ויהבית.מלאים ְִֵ��ְִַֹ�ַָֹ�ֲֵ�ְִִִֶַָ

חמרא קדם  מלן ּכּלידין. רכב. ּבית להֹון .וכסין ּבני  חמרא:ואמרית ׁשתֹו ֳָ�ְְִִֵֵֵַַַָָ�ְִָ	ְֲִַַ�ְַָ



משפטים  הפטרת 232רלב 

נׁשכא לא אבינּווּיאמרּו ּבן־רכב יֹונדב ּכי ּתה־ּיין ְַֹ��ְִֶֹ�ִִָ�ָ�ֵֶָ�ָָ�ִ
תׁש לא לאמר עלינּו ּוב צּוה אּתם עד־ ּתּו־יין ניכם ִָ�ָ�ֵ�ֵ	ֹ�ְִַֹ�ִֶַ�ְֵ�ֶַ

רכב ואמרּועֹולם: ּבר יֹונדב ארי  חמרא. נ ׁשּתי  ּפּקיד לא אב ּונא. ֲַַָ�ֲִֵֵֵַַָָָָָ�ֲֵַָ

חמרא למ עלנא  תׁשּתֹון לא ּובניכֹון .ימר. עלמא:אּתּון ּובית כבעד ֲַ�ָ�ְִֵַַָָ	ֵַ�ְַַָָ�ִ
לא־תז לא־תב  וזרע ולא נּו לא־תּטעּו וכרם רעּו ְִֹ�ְֶ�ְִַֹ�ָ�ְֶ�ִֶֹ	ְָ�ֹ

למען יה  ּכל־ימיכם ּתׁשבּו ּבאהלים ּכי לכם יה ְִ�ֶָ�ֶ�ֳִִָָ�ְֵ�ְֵָ	ְֶ�ַַ
אּתם ּתח  אׁשר האדמה על־ּפני רּבים ימים יּו ְִ�ִָ�ִַ�ְֵַ�ֲָָ	ֲֶָ�ַ�ֶ

ׁשם: תזרעּון ּגרים לא וזרעא תבנֹון. לא תּצב ּון .ּוביתא לא וכרמא ִָ�ְְִִֵַָָָָָ�ְְִַָָ

יהי  ּתּתבּון ולא ּבמׁשּכנין  ארי . יֹומין לכֹון. ּדתתקּימּון. ּבדיל י ֹומיכ ֹון . ּכל  ְְֵָ�ְְְְֲִִֵַ�ְְְִִִֵַָ

ארעא סּגיאין  אּפי  ּתּמן:ּדאּתּון .על ּבקֹול וּנׁשכגּדירין מע ִִַ�ֵַַַָ	ְַ�ְְִִַַָָ�ְַ�
לבל  צּונּו אׁשר לכל אבינּו ּבן־רכב ּתי יהֹונדב ְָָ�ֵֶָ�ָ	ְִ�ֲֶֹ�ִ�ְְִִָ�

אנח  ּכל־ימינּו ּוב ׁשתֹות־יין ּבנינּו נׁשינּו נתינּו:נּו ְ�ִַ�ָָ	ֲֵַ�ְָ	ֵָ�ְֵֵֹ
רכב  ּבר יהֹונדב  למימר לכל וקּבילנא . ּדלא אבּונא. ּבדיל  ּדפּקדנא. ְְְֵֵֵַַַָָָָ�ְֲָֹ�ְְַַ�ְְִָָ

חמרא  נ ׁשנא למׁשּתי אנחנא י ֹומנא. ּתי בל ּול כדּובנתנא :ּבננא .ּכל ְִֵַָ�ַָ�ְֲַַָָ�ָ	ְַ�ָ�ַָ�ְְִִָ�
לׁשב  ּבּתים יה ּבנֹות לא וזרע וׂשדה וכרם יה־ ּתנּו ְ�ָ�ְְִִ�ְֵֶ�ְֶֶָ�ָ�ֶַ�ְִֶֹ

ּבּתין ּלנּו: למבני ּדלא וחקלין ּובדיל. וכרמין  יהי וזרעא .למּתבנא. לא  ְְִִִֵָָָ�ְְִַ�ְְִִַַָ	ְַָ�ְֵָ
וּנׁשכהלנא: ּבאהלים אׁשר־ וּנׁשב ּככל וּנעׂש מע ַ�ַָ�ֳֵֶָָ�ְִִַַ�ַ	ְַַ�ֲֶֹ

אבינּו: יֹונדב ועבדנא ויתיבנא צּונּו וק ּבילנא ּככל .ּבמׁשּכנין . ִ�ָָָ�ִִֵָָ�ְְְֲִֵַַַַָָ	ְֹ
אבּונא:ּדפּקדנא  נבּוכד וי כויֹונדב ּבעלֹות מל־ הי ראּצר ְְַַ�ָ�ְֲַָָָ�ֲִַ�ְְֶַַ�ֶֶ

ירּוׁשל  ונבֹוא ּבאּו וּנאמר אל־הארץ מּפני ּבבל ם ֶָ�ֶֶָָ�ַ�ֶֹ�ְָֹ�ְָ	ְִִֵַ�

הדקדוק: במוסרה:וזרע.(כד)חלק מוכח והכי בשוא, לא בקמץ הוי"ו ֶַָ
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הּכׂש ּבירּוׁשל חיל וּנׁשב ארם חיל ּומּפני ם:ּדים ֵ�ְַַ	ְִִ�ֵֵ�ֲ�ַָ�ִִֵֶָָ
ּדבבל  מלּכא  נבּוכדרּצר ּבמּסק איתֹווהוה. ואמרנא . ארעא. וניע ֹול על ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ�ֲֵַַַַָָ�ְֵ

קדם  מן קדם לירׁשלם. ּומן ּכס ּדאי . ארם מ ׁשרית  ויתיבנא .מׁשרית ֳִִַָֻ�ְֳִֵַַָָָ�ְֲַָָ	ִֵָ�
אל־יר וי כזּביר ׁשלם: ּדבר־יהוה לאמר:הי והוה מיהּו ְִִַַֻ�ְְַֹ	ְְִֶָ�ֲֵַָָֹ

נבּואה  יי פתגם קדם  ירמיה .מן יהוה כחלמימר:עם ּכה־אמר ְִָָ�ְֳִָָ	ְִִָ�ְֵַָֹ�ְַָֹ�
יׂש אלהי ואמר צבאֹות הל ל ראל איׁשּת ְָ�ֱֵֹ�ְִָ	ֵָ�ְְַָָֹ�ְִ�

ּול  ירּוׁשל יהּודה תק יׁשבי הלֹוא מּוסר ם חּו ְ	ְְָֹ�ְֵָ�ֲִָ�ְִ�ָ�
נאם־יהוה:לׁש אל־ּדברי צבאֹות מע יי אמר . אלהא ּכדנן ְִ�ְֶַָֹ�ְְְְֲִַַָָָָֹֻ�ֱָָ

ותימר  איזיל ּוליתבי ּדי ׂשראל. יה ּודה. תק ּבלּון לאנׁש הלא יר ׁשלם. ְְִִֵֵֵַָ�ְְֱֵֶָָָ�ְְְֲַַָֻ

לפתגמי .אלפן  יי :לקּבלא  את־ּדב כטאמר  רי הּוקם ָֻ	ְְִַַָָָ�ְֲַָ ְִֵֶַ�
לבל  את־ּבניו אׁשר־צּוה ּבן־רכב ּתי יהֹונדב ְָָ�ֶ�ֲִֵֶָ�ֶָָ�ְְִִָ�

ׁשמעּו ּכי הּזה עד־הּיֹום ׁשתּו ולא ָ�ִֶ	ַ�ַַ�ָֹ�ְִַ�ְׁשתֹות־ייןְ	
מצ  ּדּבר את ואנכי אביהם הׁשות אליכם ם ּכּתי �ְִֵַ�ֲִ�ְֶ�ָֹ�ִִַ�ְֲִֵֶ�ְֵַ�

ׁשמע  ולא אלי:ודּבר ּבר ּתם יהֹונדב ּפתגמי  אתקּימּו. ְַ	ְֵ�ְְַֹ�ְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבנ ֹוהי  ית ּדפּקיד ׁשתיאּורכב. ולא חמרא. למׁשּתי ּדלא עד ּבדיל  ְְִֵֵַָָ�ְְְְְִִִֵַָָָ�ַ

ית  קּביל ּו. ארי הדין. עּמכֹון י ֹומא מּלילית ואנא. ּדאבּוה ֹון . ּתפקידּתא ֲִֵֵַָָָ�ְֲֲִִֵֵַַַַָָ�

ּוממּליל  קּבילּתּון .מק ּדים אליכם ואׁשללמימרי:ולא לח ֵֵַַ	ְֵַָ�ְְְִֵֶַָ�ֲֵֶ�
הׁש | הּנביאים לאמר את־ּכל־עבדי | וׁשלח ּכם ֲֶַָָ�ְִִַ�ְֵַ�ְָ�ֵַֹ ֹ

מּדר  איׁש מעל ׁשבּו־נא והיטיבּו הרעה ליכם ּכֹו ֻ ִָ�ְִַ�ָָ�ְִֵָ�ְֵַַ�ֶ
לעב  אחרים אלהים אחרי ּוׁשואל־ּתלכּו בּודם ְַ�ְֵ�ֲַ�ֱִֵֹ�ֲִֵ�ְְָ	ְָ�

ולא  ולאבתיכם לכם אׁשר־נתּתי ְֶַ�ִָ�ֲֶַָָ	ֲָ�ֶָאל־האדמהֲֵֹ�ְֶ�ֹ
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את־  ולאאז הּטיתם אלי:ׁשמע נכם ּוׁשלחית ּתם ִִֶ�ְְֶָ	ְֶ�ְְַֹ�ִֵֶַָ

נבּיּיא  עבּדי  ּכל ית ּגבר לותכֹון כען. ּתּובּו למימר. ּומׁשלח  מקּדים ְְְִַַַָָָָ�ְְְֵֵַַַַַַ

ּבׁשּתא  עממּיא מא ֹורחיּה טעות ּבתר תהכּון. ולא עּובדיכ ֹון . ואתקינּו ִֵֵָ�ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָ�

ותיבּו לכֹון למפלחהֹון. ּדיהבית ארעא. אר ּכינּתּון על ולא ולאבהתכ ֹון . ְְִִַ�ְִִַַַָ�ְְְֲֵַַָָָ�

אדנכֹון  קּבילּתּון .ית יהֹונדב לאלמימרי:ולא ּבני הקימ ּו ּכי ְָֻ	ְֵַָ�ְְִִֵ�ֵ�ְִֵ�ְָָ�
את־מצ  הּזה ּבן־רכב והעם צּום אׁשר אביהם ות ֵֶ	ְִֶַָ�ֲִ�ֲֶֶ�ִ�ְָָָ�ַ	ֶ
אלי: ׁשמעּו ּבני לא אקימּו. ּתפקידּתא ארי  ית רכב. ּבר יהֹונדב �ְָֹ�ְֲֲִֵֵֵָ�ְֵֵַַָָָָָ

הדין ּדאבּוהֹון  וע ּמא ק ּבילּו.ּדפּקיד ּנּון. ּכה־ לבלמימרי:לא  לכן ֲַ�ְְִֵֵַַָָ	ִַָ�ְְִֵ�ֵָֹ
יׂש אלהי צבאֹות אלהי יהוה הנ אמר ני ראל ָ�ְַֹ�ֱֵָֹ�ְָ�ֱֵֹ�ְִָ	ְִִֵ�
ירּוׁשל  ּכל־יֹוׁשבי ואל אל־יהּודה ּכל־ מביא את ם ִֵ�ְֶ�ְֶָ�ְֵָ�ְ�ָ	ִַ�ֵָ

ּדּבר  אׁשר ּדּבר הרעה יען עליהם אליהם ּתי ּתי ָ�ָ	ֲֶָ�ִ�ְֲִֵַ�ֶַ�ִַַ�ְֲִֵֶ�
ואק  ׁשמעּו ענּו:ולא ולא להם יי .רא אמר  ּכדנן ּבכין. ְ�ָֹ	ְֵֶָָ�ָ�ְֶ�ְְֲִֵַָָָֹ

צבאֹות  מיתי אלהי האנא ּדיׂשראל. יתבי אלהא ּכל ועל יהּודה . אנ ׁש על  ְֱֵָָ�ְֱֲִֵֵֵָָָָָ�ְְְֱֵַַָָָָ�

ּדגזרית  ּבׁשּתא. ּכל ית ּכל יר ׁשלם. ית לותהֹון ּדׁשלחית חלף עליהֹון. ְִִִַַָָָֻ�ְְֲֲִִֵַָָָָ

נבּיּיא  ק ּבילּועבּדי להֹון .ולא ּתבּו:ואתנ ּביאּו בית ּול לגולא ְִַַַָ�ְִַָ	ְְִִַ�ְְָָ�ֵ
יר  אמר צבאֹות הרכבים יהוה ּכה־אמר מיהּו ֵָָ�ִַָ�ְְִ�ָָֹ�ְַָֹ�ְָ�

יׂש ׁשמע אלהי אׁשר יען על־מצ ראל ות ּתם ֱֵֹ�ְִָ	ֵ�ֲֶַַ�ְְַ	ְִֶַ�ַ
וּתׁש אביכם את־ּכל־מצ יהֹונדב וּתעׂשּומרּו ותיו ְָָ�ֲִ�ְְִֶַ�ְִֶָֹ	ֲַַָ�

את  אׁשר־צּוה רכב כם:ּככל בית אמר.ולבני  ּכדנן  ירמיה. אמר  ְ�ֲִֶֹ�ְְִֵֵֵֶֶָָ�ְֲֲִִַַָָ

צבאֹות  לתפקידת יי  ּדקּביל ּתּון . חלף  ּדיׂשראל. אב ּוכ ֹון .אלהא יהֹונדב ְְָָ�ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָָָ�ְֲָָ

ועבדּתּון ּונטרּתּון  ּפּקֹוד ֹוהי. ּכל יתכ ֹון :ּככל .ית ּכה לדּדפּקיד לכן ַ�ֲִִַַָָ	ְֹ�ְְֵַָָ�ֵ�ֹ
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יׂש אלהי צבאֹות יהוה איׁשאמר לא־יּכרת ראל ַָ�ְָֹ�ְָ�ֱֵֹ�ְִָ�ִֵָֹ�ֵ�ִ
ּכל־הּימים: לפני עמד ּבן־רכב אמר.ליֹונדב ּכדנן ּבכין . ְָָ�ֵֶָ�ֵֹ�ְָ�ְֲִִֵַַַָָָ

צבאֹות  רכב יי  ּבר ליֹונדב ּגבר. יפסּוק  לא ּדי ׂשראל . מׁשּמי ׁש.אלהא ְְָָ�ְְְֱִִֵֵַַָָָָָָָ	ְֵַ
יֹומּיא:קדמי  ּכל ֳַָ�ַָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ
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תרומה 

ּלוי אכה אל ־ מ ׁשה  יהוה  עם ר:אמ דּבר יי  ּומּליל  ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ�ְִֵֵַָֹ

למימר: אל־במ ׁשה  יׂשּבּדּבר  ח ּו־לי יק וראל ני  ְֵֵֶַַֹ�ְֵֶ�ְִָ	ְְִֵ�ִ
י ּת א ׁשר  ּכל ־ איׁש מאת  ּתק ּדר ּומה  לּבֹו ח ּוב ּנּו ְ�ֵֵָ�ִָ�ֲֶ�ְִֶ�ִ	ְִ�

אפרׁשּותא.ר ּומתי :ּתאת ־ קדמי  ויפרׁשּון  י ׂשראל . ּבני  עם מּליל  ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ז ד ה
וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
hbc kt rcs rntk van kt vuvh rcshu
rat aht kf ,tn vnur, hk ujehu ktrah
vnur,v ,tzu h,nur, ,t uje, uck ubcsh

N רש"יN
ּתרּומה.(ב)כה  לי לי ויקח ּו ְְְִִִָ

יפריׁשּוּתרּומה.לׁשמי: הפרׁשה, ְְְְִִִַַָָָ
נדבה: מּממֹונם לּבֹו.לי יּדבּנו ְְְִִִִֶָָָ

טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא נדבה, ְְְְָָָלׁשֹון
בלעז) ּתר ּומת :(פרישנ"ט את אחת י.ּתקחּו ּכאן, אמּורֹות ּתרּומֹות ׁשלׁש רּבֹותינּו, אמרּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

פקּודי ּבאּלה ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע כז)ּתרּומת כו. לח ,(שמות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
הּמׁשּכן  ּתרּומת ואחת צּבּור, קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ּתרּומת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֻֻואחת
אֹו הּמׁשּכן למלאכת הצרכּו ּכּלם ּבענין האמּורים ּדברים עׂשר ׁשלׁשה ואחד. אחד ּכל ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻנדבת

ּבהם: ּכׁשּתּדקּדק ּכהּנה, ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֻלבגדי
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לּביּה ּדיתרעי  ּגבר  ּכל אפר ׁשּותי :.מן  ית רּומהּתהאתזוגּתּסב ּון  ְְְִִִֵֵַָ	ְְִִַָָֹ�ְַ	ָ
ּתק א ׁש ּונר  וכסף  זהב  מא ּתם  ודא חׁשת :ח ּו ֲֶ�ְִ�ִֵ�ָָָ�ָ�ְְֶֶֶָֹ

מּנהֹון  ּדתּסבּון ּונחׁשא:.אפרׁשּותא. וכסּפא כלתּותדּדהּבא ְְְִִַָָ	ְְֵַַָָָָ�ֶ
ׁשני וּגמן ארו ואר ּגונא עּזים:וׁשׁשות ֹולעת  .ותכלא ְְַָָ�ְַ�ַָ�ְִֵ�ְְְְִִַַָָָ	

ּומעזי: ּובּוץ זהֹורי  אילם והּוצבע  ערתוא ּדמיםמ ערת  ְְִֵַַֹ�ִֵֹ�ְִָָ�ְֹ�ֹ
ׁשּטים:ּת ועצי  מסּוּמקי ח ׁשים  ּדדכרי  ססגֹונא .ּומׁשּכי ּומׁשּכי  ְָ�ֲִֵַ�ְְְִִִֵֵֵַ	ְֵַָָ

ׁשּטין : לּמארוואעי ה ּמׁשּבׁשמן לׁשמן  חהׂשמים ְִִֵָ�ֶֶַָ�ְִָֹ�ְֶ�ְִֶַ	ָ
הּסּמי לק ו למׁשח ם:טרת  ּבּוסמּיא לאנהר ּותא . מׁשחא ְְִ�ְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ּבּוסמּיא:.רב ּותא  מּלאים אב וני־ׁשהם אב זולקטרת ני  ְָ	ְְִֵֶַַָֹ�ְְַַֹ�ִֵֻ�ִ
N קוראים Nתיקון

,kf,u ,ajbu ;xfu cvz o,tn uje, rat
okht ,rgu ohzgu aau hba ,gku,u indrtu
rtnk ina ohya hmgu ohaj, ,rgu ohnstn
hbct ohnxv ,ryeku vjanv inak ohnac
hk uagu iajku sptk ohtkn hbctu ova

N רש"יN
ּונחׁשת (ג) וכסף  ּכּלם .וגו'זהב ְֶֶֶָָָָֹֻ

מה  איׁש איׁש ּבנדבה, ְִִִַָָָּבאּו
ׁשּבא  הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ְִִֶֶֶֶַָָׁשּנדבֹו
אחד, לכל הּׁשקל מחצית ְֲִֶֶֶֶַַַָָֹּבּׁשוה,
הּמׁשּכן, מלאכת ּבכל מצינּו ְְְְִִֶֶַָָָֹולא
ׁשּנאמר  יֹותר, ּכסף ׁשם ְֱֵֶֶֶֶֶָָָֻׁשהצר

כז) כו, לח ּבנדבה (שמות ׁשם הּבא הּכסף ּוׁשאר וגו', לּגלּגלת ּבקע וגו' העדה ּפקּודי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוכסף
ׁשרת: לכלי ירֹוק:ּותכלת.(ד)עׂשאּוהּו וצבעֹו חלזֹון, ּבדם צבּוע צבּוע וארּגמן.צמר צמר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ארּגמן: ׁשּׁשמֹו צבע ּפׁשּתן:וׁשׁש.מּמין ּומעזי,ועּזים.הּוא אנקלֹוס ּתרּגם לּכ ׁשּל־עּזים, נֹוצה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
עּזּיא: ׁשּל־עּזים ׁשּתרּגּום עצמם, עּזים ולא העּזים, מן אדֹום מא ּדמים.(ה)הּבא היּו צבּועֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

עּבּודן: מּתרּגם ּתח ׁשים.לאחר לּכ לּה, היּו ּגונים והרּבה לׁשעה אלא היתה ולא חּיה, מין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּלֹו: ּבגונין ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ׁשּטים.ססגֹונא, ּתנחּומא,ועצי רּבי פירׁש ּבּמדּבר, להם היּו מאין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

למצרים  ארזים והביא ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹיעקב
מּמצרים: ּכׁשּיצאּו עּמהם, לּטלם לבניו וצּוה ל ּמאֹור.(ו)ּונטעם, להעלֹות ׁשמן ז זית ׁשמן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד: ה ּמׁשחה.נר ל ׁשמן לֹוּבׂשמים  והצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן הּמׁשּכן ּכלי למׁשֹוח ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
תּׂשא ּבכי ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו כה)ּבׂשמים כג. ל ה ּסּמים.:(שמות ערב ולקטרת ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּתצּוה, ּבואּתה ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו ח)ובקר, ז. ל עׁשן:ּולׁש(שמות ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת ֹון ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשהם.(ז) ּתצּוהאבני ּבואּתה האמּור האפֹוד לצֹור ׁשם הצרכּו יב)ׁשּתים כח מ ּלאים.:(שמות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אבני  קרּויים הּגּמא, למּלאת ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻעל
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אׁשלמ ּותא לח ׁשן:ולאפד ואבני בּורלא . ּבאיפֹודא .אבני לׁשּקעא ֵָ�ְְֵֵֶַַַַָָָֹֹ	ְְֵַָָָ

מק וחּובחּוׁשנא: לי ויעּבדּון ת ֹוכם:ּבּתי ׁשכנוּדׁשעׂשּו ְָָ��ְִִ�ְְַָָ�ְְְִַָ

מקּדׁש ּביניהֹון :.קדמי  ׁשכינתי  אני ּכטואׁשרי א ׁשר  כל ֳַַַָ	ְְְְִִֵֵֵֶ�ֲֶֹ�ֲִ�
ּתב מר את   א ֹות ה ּמׁשאה  ּתב וּכןנית  ניתאת  ְֶַ�ְ	�ְִֵַ�ְִַ	ְָ�ְִֵַ�

ּתע ׂשּו:וּכל־ּכליו מׁשּכנא.כן  ּדמּות ית יתך . מחזי  ּדאנא ּככל. ֵָ�ְָ�ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹ

מנ ֹוהי  ּכל ּדמּות ּתעּבד ּון :.וית  עצי ע ויסוכן  ארֹון ׂשּו ְְִָָָ	ְְְֵַָ�ֲ�ֲֵ�
אר וחצי א ּמתים רחוּכֹוׁשּטים וחצי ּבֹוא ּמה  ִ�ִַָ�ִַָ�ְִֵָ�ְַָ�ָ�ִֵ�ְָ	

קמת ֹו:ו וחצי  אּמין א ּמה  ּתרּתין ׁשּטין . ּדאעי  ארֹונא ויעּבדּון ְַָ�ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

פּותייּה ּופלגא ואּמתא אּורּכיּה. רּומי ּה:.ּופלגא ּופלגא ואּמתא ְְֵֵַַַָָָ	ְְֵַַָָ

ּומח ּוץ ויא מּבית  טה ֹור  זהב את ֹו צּפּנּוּתצּפית  ְִִָ�ֹ�ָָ�ָ	ִַ�ִִ�ְַ�ֶ

N קוראים Nתיקון
hbt rat kff ofu,c h,bfau asenvtrn

uhkf kf ,hbc, ,tu ifanv ,hbc, ,t l,ut
uag, ifuhmg iurt uagu

ucjr hmju vntu ufrt hmju oh,nt ohya
ruvy cvz u,t ,hpmu u,ne hmju vntu
cvz rz uhkg ,hagu ubpm, .ujnu ,hcn

N רש"יN
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום ְִִַָָֻמּלאים,

ולחׁשן.מׁשּבצת: אבני לאפ ֹוד ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
הּמּלאים  ואבני לאפֹוד, ְְִִֵֵַַַַָֹֻהּׁשהם
מפֹורׁשים  ואפֹוד וחׁשן ְְְִֵֶֶַָֹֹלחׁשן,
ּתכׁשיט: מיני והם ּתצּוה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָּבואּתה

מקּדׁש.(ח) לי ועׂשּוועׂשּו ְְְִִָָָ
קדּׁשה: ּבית ּככל (ט)לׁשמי ְְְִִֵָֹֻ

. אֹות מראה  אני  הּמּנּואׁשר  ׁשּלמעלה למקרא מחּבר הּזה הּמקרא הּמׁשּכן. ּתבנית את ּכאן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
:אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי ּתעׂשּו.ועׂשּו אחד וכן יאבד אם הּכלים לּדֹורֹות, מן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
וכן  לכּתֹוב לֹו היה לא הּמּנּו, למעלה מחּבר הּמקרא היה לא ואם אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכתבנית

וכליו: מֹועד  אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו, ּכן אלא אר ֹון.(י)ּתעׂשּו, ארֹונֹות ועׂשּו ּכמין ְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ארּגז ּכמין עׂשּוים רגלים, ּבלא בלעז ׁשעֹוׂשים אישקרי"ן ׁשּוליו:ׁשּקֹורין על יֹוׁשב מּבית (יא), ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּתצּפּנּו. ּכתלים ּומחּוץ  וארּבעה ׁשּל־עץ, ואחד ׁשּל־זהב ׁשנים ּבצלאל, עׂשה ארֹונֹות ׁשלׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וחּפה  ׁשּל־עץ, ּבתֹו וׁשּל־זהב ׁשּל־זהב ּבתֹו ׁשּל־עץ נתן מּלמעלה, ּופתּוחים אחד לכל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוׁשּולים

ּומחּוץ: מּבית מצּפה נמצא ּבזהב, העליֹונה ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻׂשפת ֹו
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סביב:ו זהב זר  עליו מּגיו עׂשית  ּדכי. ּדהב  יתיּה ותחפי ְִָ�ָָָ�ֵ�ָ�ְְְִִִֵֵֵַָָָָ

עלֹוהי  ותעביד ּתחפיני ּה. סח ֹור:.ּומּברא סחֹור  ּדדהב ּתיצק ויבזיר ְֲֲִִִֵֵֵַַָ	ְְְִִַַָ�ְָ
אר ט ּלֹו זהב ּבּבע  ארועת  על ּבע נת ּתה  �ְַַ�ְַ�ָֹ	ְָָ�ַ	ָ�ְַַַ�

ּוׁש על־צל ּפעמתיו  טּבעת  ּוׁשּתי האחת  ּתי ע ֹו ֲַֹ�ְֵָ�ַָ�ְַַֹ�ֶָ	ְֵָ�
על־צל  ה ּׁשנית:טּבעת  ּדדהב.עֹו עזקן  ארּבע  לי ּה. ותּתיך  ַָ	ְַַֹ�ְִִִֵֵֵַַַַַָ

עזקן ותּת ותר ּתין חד. סטרי ּה על  עזקן . ותרּתין זויתיּה. ארּבע על .ין . ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ	

ּתנינא: סטרי ּה ׁשּטים ויגעל עצי בּדי  צּפיתוע ׂשית  ְִִִֵַָָָ�ַָ�ֲֵֵ�ִ�ְִִִָ�
זהב: ׁשּטין אתם ּדאעי  אריחי  ּדה ּבא:.ותעביד יתהֹון ותחפי  ֹ�ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָ	ְְִֵַָָ

צל אתהב ויד על ּבּטּבעת  הארןאת ־ה ּבּדים עת  ְֵֵָ�ִֶַַ�ַַָ	ֹ�ְַַ�ָָֹ�ֹ
ּבהם:אתלׂש על את ־הארן  ּבעזקתא . אריח ּיא ית ותעיל ֵָ�ֶָָ�ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ארֹונא  ּבה ֹון :.סטרי ארֹונא ית יהּבט ּבטולמּטל  הארן י ּועת  ֲִֵָ	ְְְְֲִַַָָֹ�ָָ	ְִֹ�

N קוראים Nתיקון
kg v,,bu cvz ,gcy gcrt uk ,emhu chcx
,jtv ugkm kg ,gcy h,au uh,ngp gcrt
hsc ,hagu ,hbav ugkm kg ,gcy h,au
,t ,tcvu cvz o,t ,hpmu ohya hmg
,tak irtv ,gkm kg ,gcyc ohscv
tk ohscv uhvh irtv ,gcyc ovc irtv ,t

N רש"יN
זהב . לֹוזר  מּקיף ּכתר ּכמין ְִִֵֶֶַָָ

ׁשעׂשה  מּׂשפתֹו, למעלה ְְְִִֶַָָָָָסביב
הּפנימי  מן ּגבֹוּה החיצֹון ְִִִִַַַָָָהארֹון
הּכּפֹורת  עֹובי למּול ׁשעלה ְִֶֶַַַָָעד
מׁשהּו, הּמּנּו ְְְִֶַַָּולמעלה
עֹובי  על ׁשֹוכב ְִֵֶֶַַַּוכׁשהּכּפֹורת
מּכל  למעלה הּזר עֹולה ְְִִֵֶַַַָָָֹהּכתלים,

ּתֹורה: לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפֹורת ּכתרּגּומֹו:ויצקּת.(יב)עֹובי הּתכה, ּפעמתיו.לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לרחּבֹוּכת  מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונֹות היּו לּכּפרת סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתיּה. רּגּומֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים הּבּדים, ּבין מפסיק ׁשּל־ארֹון וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּל־ארֹון,
ׁשּתי  ּבפרק ּבמנחֹות מפֹורׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון, את הּנֹוׂשאים אדם, ּבני ׁשני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיּו

ב)הּלחם האחת.(צח צלעֹו על ט ּבע ֹות הּמקרא,ּוׁשּתי ׁשּבתחּלת טּבעֹות הארּבע הן הן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוׁשּתים  ּכן, ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות, ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּופירׁש

האחת: צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מֹוטֹות:ּבּדי.(יג)צּדֹו:צלעֹו.מן ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
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מּמּנּו: יסר ּו לא  אריחּיא ה ּבּדים  יהֹון  אר ֹונא. לא .ּבעזקת ַַ�ִ�ָֹ�ְְֲֲִִִֶַָָָֻ	ָ

מ ּני ּה: א ּתןוטזיעּדֹון  אׁשר  העדת  את  אל־הארן  נת ּת ְִִֵַָ�ֶָָָ�ֹ�ֵֵָ	ֲֶֻ�ֶ�ֵ
:סהד ּותא אלי ית ּבארֹונא. לך :.ותּתין ע ׂשיתויז(שני)ּדאּתין  ְֲֲִֵֵֶַָָָָ	ְְִֵֶָָ�ָ

אר וחצי  א ּמתים טה ֹור  זהב  א ּמהוּכּהכ ּפרת ַ�ֶָָֹ�ָ�ַַָ�ִָ�ִֵ�ְָ	ְַָָ�
רח ּופלגא ּבּה:וחצי  אּמין  ּתר ּתין ּדכי . ּדדהב ּכפּורּתא ותעביד  ָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

פּותיּה:.אּורּכּה ּופלגא זהב ּכניםׁשע ׂשיתויחואּמתא רבים ַ	ְְְִַַַָָָ�ְַָ�ְִֻ�ִָ�ָ
מ מק  אתם ּתע ׂשה  ה ּכּפרת :ק ני ּׁשׁשה  צֹות  ְִָ�ֲֶַ�ֹ	ְִָ�ְֵ�ֶַַֹ

יתהֹון  ּתעביד נגיד ּדדהב. ּכרּובין ּתרין ּכפּור ּתא:.ותעביד. סטרי מּתרין  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ	ְִִֵֵָָ

ּוכ ּכוע ׂשה יט מּזה  מּקצה  אחד  ר ּוב־אחד ר ּוב �ְֲֵַ�ֶָ�ִָָ�ִ	ְֶֶָ�
את־ ה ּתעׂשּו מן־ הּכּפרת  מּזה  על־ּכמּקצה רבים ִָ�ִָ�ִֶַַ�ֲֶַֹ�ְֶַֻ�ִַ

á

N קוראים Nתיקון
rat ,sgv ,t irtv kt ,,bu ubnn urxh
oh,nt ruvy cvz ,rMf ,hagu lhkt i,t
ohba ,hagu vcjr hmju vntu vfrt hmju
,ume hban o,t vag, vaen cvz ohcrf
vzn vmen sjt curf vagu ,rpfv
uag, ,rpfv in vzn vmen sjt curfu
ohcrfv uhvu uh,ume hba kg ohcrfv ,t

N רש"יN
מ ּמּנּו.(טו) יסר ּו לעֹולם:לא  ְִֶָָֹֻ
הארן.(טז) אל ּכמֹוונתּת ְְֶַָָָָֹ

ׁשהיא הּתהעד ּות.ּבארֹון: ֹורה ְִֵַָָָָ
ׁשּצּויתי  ּוביניכם, ּביני ְִִִִֵֵֵֵֶֶלעדּות
ּבּה: הּכתּובֹות מצות ְְְִֶֶַָֹאתכם

הארֹון כּפרת.(יז) על ּכסּוי ְֶַַָָֹ
ּומּניחֹו מּלמעלה ּפתּוח ְְִִֶַַַָָָָׁשהיה

ּדף: ּכמין וחצי עליו אּמתים ְִִִֵַַַָָָָ
על אר ּכּה. ואף ארּבעּתם, הּכתלים עֹובי על ּומּנחת ׁשּל־ארֹון, ּכרחּבֹו ורחּבּה ׁשּל־ארֹון, ּכארּכֹו ְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

טפח: עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּתינֹוק ּכרבים.(יח)ּפי ּפרצּוף ּדמּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
אתם.להם: ּתע ׂשה עׂשּיתם מקׁשה לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני תעׂשם ׁשּלא ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

צֹורפים, שולדי"ץ,ּכמעׂשה הּכּפרת ׁשּקֹורין עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אלא [מלחמים] ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
קצֹותיו: ּבבליטת הּכרּובים וצּייר למעלה ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּובּקרנס ּבּפּטיׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻוהּכה

בלעז מק ׁשה. ּכמֹובטידי"ץ ּבהּכאה]. ו)[עׂשּוי ה נקׁשן:(דניאל לדא ה ּכּפֹורת.ּדא ראׁשי קצ ֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָ
מּקצה.(יט)הּכּפרת: אחד ּכרּוב לּכועׂשה  וקצה, קצה לכל ּכרּובים ׁשנים תאמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מּזה: מּקצה אחד  ּכרּוב לפרׁש הּכּפרת.הצר פרּוׁשֹומן זהּו הּכרּובים. את ּתעׂשּו עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
תעׂש ׁשּלא אֹותם, ּתע ׂשה לּכּפרת:ׁשּל־מקׁשה ּותחּברם עצמם ּבפני ם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ



תרומה כה שמות  240רמ 

חד צֹותיו:ק ׁשני  ּוכרּובא מ ּכא. מּסטרא חד ּכרּובא ועביד . ְֵ�ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּכפּורּתא  מן מּכא. סטר ֹוהי :.מּסטרא ּתרין על ּכר ּוב ּיא ית  ּתע ּבדּון ִִִִָָָָ	ְְְִִֵַַַָָ

הוכ כנפים ּכהי ּו ּפר ׂשי  סככים מע ל רבים לה  ְָ�ְִַֻ�ְֹ�ְֵָ�ְִַ�ְְִַָֹ�
ּופ כנּב על־ה ּכּפרת  אל־אחיופיהם איׁש ניהם ְְֵֶַ�ַַַ	ְֵֶֹ�ִֶ�ֶָ�ִ

יה הּפי ּואל ־ הּכּפרת  פריסין רבים:ּכני ּכר ּוב ּיא ויהֹון ֶַַ	ְִֶֹ�ְֵ�ְְְִִִִַַָֻ

חד. לקביל חד ואּפיהֹון  ּכפּורּתא . על  ּבגד ּפיהֹון  מט ּלן  לעילא. ְְְְֳֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָּגדּפיהֹון 

ּכפּורּתא  ּכרּובּיא:.לקביל  אּפי על־נתוכאיהֹון  את ־ה ּכּפרת  ּת ֳֵָָָ	ְְְֵַַַָָָ�ֶַַ�ֶַֹ
מל  את ־העדתמע הארן ּתּתן  ואל־הארן לה ָָ�ְִֹ�ְְֶָָָ�ָ	ִֵֹ�ֶָ�ֵ	ֻ

:אלי א ּתן מּלעילא.א ׁשר  אר ֹונא על  ּכפּורּתא. ית ותּתין ֲֶ�ֶ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

סהד ּותא  ית ּתּתין  לך:.ּובארֹונא. ׁשם ל ּתי נ ֹועד וכבּדאּתין   ֲֲִֵַָָָָ	ְְְִֵֶַָ�ְ�ָ�
אודּבר מּביןּתּתי הּכּפרת  מעל הׁש רבים ּכני ְְִַ�ְִִ�ֵַ�ַַ�ִֵֶֹ�ְֵ�ְַֻ	ִ

N קוראים Nתיקון
kg ovhpbfc ohffx vkgnk ohpbf harp
,rpfv kt uhjt kt aht ovhbpu ,rpfv
irtv kg ,rpfv ,t ,,bu ohcrfv hbp uhvh
rat ,sgv ,t i,, irtv ktu vkgnkn
l,t h,rcsu oa lk h,sgubu lhkt i,t
kg rat ohcrfv hba ihcn ,rpfv kgn

N רש"יN
כנפים.(כ) תעׂשה ּפר ׂשי ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַָֹֹ

ּפרּוׂשים  אלא ׁשֹוכבים, ְְְִִֵֵֶַָּכנפיהם
ראׁשיהם, אצל למעלה ְְְִֵֵֶֶַָָּוגבֹוהים
ּבין  ּבחלל טפחים עׂשרה ְְֲֲִֵֶֶַָָָָׁשּיהא
ּבסּכה  ּכדאיּתא לּכּפרת, ְְְִִִֶַַַַַָָֹֻהּכנפים

ב) ה ּתּתן (כא):(דף הארן ְִֵֶָָֹואל
העד ּות. לּמה את  ידעּתי לא ְִֵֶַָָָָֹ

נאמר ּכבר ׁשהרי טז)נכּפל, ׁשּבעֹודֹו(פסוק ללּמד, ׁשּבא לֹומר ויׁש העדּות. את הארֹון אל ונתּת ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מצינּו וכן עליו. הּכּפרת את יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדּות ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹארֹון

נאמר הּמׁשּכן את כ)ּכׁשהקים מ הּכּפֹורת (שמות את וּיּתן ּכ ואחר הארֹון, אל העדּות את וּיּתן ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מלמעלה: הארֹון לּמֹועד ונ ֹועד ּתי.(כב)על אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ּכׁשאקּבע ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

:אלי לדּבר ׁשם ה ּכּפֹורת.ודּבר ׁשאבא מעל  א ּת אֹומרּתי  הּוא אחר א)ּובמקֹום א (ויקרא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מכחיׁשים  כתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת, מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר, מֹועד מאהל אליו ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹוידּבר

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה, את פט)זה ז וּיׁשמע (במדבר מֹועד אהל אל מׁשה ּובבא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
קֹול  הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן נכנס היה מׁשה וגו', הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת

מֹועד: ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹורד
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 א ֹות אצּוה  ּכל־ אׁשר  את  העדת  על־אר ֹון ָ�ֲֶַ�ֲא ׁשר ֵ�ֵֻ�ֲֶָ�ֲֶַ�ְ�
יׂש מעּלוי ראל:אל ־ ּבני  עּמך  ואמּליל ּתּמן . לך  מימרי  ואזמין ְֵֶ�ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּדאפּקיד  ּכל ית ּדסהד ּותא. אר ֹונא ּדעל ּכרּובּיא. ּתרין  מּבין  .ּכפּורּתא . ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ	

יׂשראל: ּבני לות בספרי שני Pפ יתך 
ׁשל וכגPתימן  חןע ׂשית  ְְְִִֵֵָָָָָ�ְָֻ�ָ

אר א ּמתים  ׁשּטים רחעצי  וא ּמה וא ּמהּכֹו ּבֹו ֲֵ�ִ�ִַַָ�ְִָ�ְַָ�ְָ	ְַָ�
קמת ֹו: אּורּכיּהוחצי אּמין  ּתרּתין ׁשּטין . ּדאעי ּפתּורא ותעביד ָ�ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

פּותייּה ר ּומי ּה:.ואּמתא ּופלגא זהב וכדואּמתא את ֹו צ ּפית  ְְֵַָ	ְְְִִֵַַָָָ�ֹ�ָָ�
סביב: זהב זר ּלֹו ועׂשית  ּדכי .טה ֹור ּדהב יתי ּה ותחפי  ָ�ְִָ�ָ�ֵ�ָ�ְְְִִֵֵֵַָָָ

ליּה סחֹור:.ותעביד  סחֹור ּדדהב מסוכהזיר  ּלֹו ּגרתעׂשית ְֲֵֵַ	ְְְִִַָ�ִָ�ְִ�ֶֶ
למס זר־ זהב ועׂשית  סביב סביב:ּגרטפח  ּתֹו �ַָֹ�ְִִָ�ֵָָָ�ְְְִַ�ִָ

ּדדהב  זיר ותעביד סחֹור. סחֹור ּפּוׁשּכא רּומיּה ּגדנפא. לי ּה .ותעביד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ	

סחֹור: סחֹור ארוכולגדנפיּה ּלֹו זהב עׂשית  טּבעת  ּבע ְְְְִִֵָָ�ָ	ְַ�ְַַ�ָֹ�ָ

á²

N קוראים Nתיקון
kt l,ut vumt rat kf ,t ,sgv iurt

ktrah hbc
ufrt oh,nt ohya hmg ijka ,hagu
u,t ,hpmu u,ne hmju vntu ucjr vntu
uk ,hagu chcx cvz rz uk ,hagu ruvy cvz
u,rdxnk cvz rz ,hagu chcx jpy ,rdxn
,t ,,bu cvz ,gcy gcrt uk ,hagu chcx

N רש"יN
אל   אֹות אצ ּוה  אׁשר  ּכל  ְְֲֲֵֶֶֶַָואת

י ׂשראל. יתרה ּבני זֹו וי"ו הרי ְְְֲִֵֵֵֵָָָ
ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ְְְְִֵֵַַָָָּוטפלה,
אדּבר  אׁשר ואת ּתּפתר ְְֲֲִֵֵֵֶַָֹוכה
אצּוה  אׁשר ּכל את ׁשם, ְֲֲִֵֶֶַָָעּמ
הּוא: יׂשראל ּבני אל ְְְִֵֵֶָאֹות

עֹובי קמתֹו.(כג) עם רגליו ּגֹובּה ְִִַַָָֹ
זהב .(כד)הּׁשלחן: סימן זר  ְִֵַָָָָֻ

מלכים: ׁשלחן ׁשאֹומרים ּכמֹו ּוגדּלה, עֹוׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, מסּגרת.(כה)לכתר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה למעלה אֹומרים, יׁש ּבּדבר יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכתרּגּומֹו
רּוחֹות  ּבארּבע לרגל מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים, ויׁש ׂשרים, ׁשלחן  ׁשּבׂשפת ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלבזּבזין

מסּגרת: אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן ודף למסּגר ּתֹו.הּׁשלחן, זהב  זר האמּור ועׂשית זר הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ
היתה: הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל ּופירׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה,
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ארו על  את ־ה ּטּבעת  א ׁשרנת ּת ה ּפאת ּבע  ְַָָ�ֶַַָ	ֹ�ְַַַ�ֵַ	ֲֹ�ֶ
רגארל  ית ליו:ּבע  ותּתין  ּדדהב. עזקן  ארּבע  לי ּה. ותעביד ְְַַ�ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

זויתא  ארּבע  על  רגל ֹוהי :.עזקתא. ה ּמסכזּדלארּבע  ּגרתלעּמת  ִַַַָָָָָ	ְִִַַַַֻ�ְִַ	ֶֶ
הּטּבעתּתה את ־ל יין  לׂשאת לב ּדים בּתים ְִ�ֶַַָָ�ְִָֹ�ְַ	ִָ�ֵֶ

לאריחּיא ן :חה ּׁשל  לאתרא עזקתא. יהוין ּגדנפא. למּטל .לקביל ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ	ְִַ

ּפת ּורא : ׁשּטים וכחית עצי  את ־ה ּבּדים עׂשית  ְִָָָָ�ִֶַַָ�ֲֵ�ִ	ִ
את ־ה ּׁשל  ונּׂשא ־בם זהב אתם ותעביד חן :וצ ּפית ְִִָ�ֹ�ָָ�ְִָָ�ְְֲֵֶַַָָֻ

ּדהּבא  יתהֹון  ותחפי ׁשּטין . ּדאעי  אריח ּיא ּבהֹון .ית נטלין  ויהֹון  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ	ְְִִָ

ּפתּורא: ּוק ּקעׂשית וכטית וכּפתיו ׂשֹותיוערתיו ְָָָָ�ְִָָֹ�ְַָֹ�ְָָ�
N קוראים Nתיקון

uhkdr gcrtk rat ,tpv gcrt kg ,gcyv
ohsck oh,ck ,gcyv ihhv, ,rdxnv ,ngk
ohscv ,t ,hagu ijkav ,t ,tak
,t oc tabu cvz o,t ,hpmu ohya hmg
uh,uaeu uh,pfu uh,rge ,hagu ijkav

N רש"יN
ּתהיין (כז) ה ּמסּגרת ְְְִִֶֶֶַַָֻלע ּמת

ּכנגד הּטּבע ֹות. ּתקּועֹות ּברגלים ְְְִֶֶַַַַָָ
הּמסּגרת: לבּדים.ראׁשי לבּתים  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּבּתים  יהיּו הּטּבעֹות ְִִַַָָָאֹותן
הּבּדים: ּבהן לב ּתים.להכניס ְְְִִִֶַַַָָ

ּבּתים: ּכתרּגּומֹולבּדים.לצֹור ְְְְִִֶַַָ
לאריחּיא: בם.(כח)אתרא הּׁשלחן:ונּׂשא את בם נּׂשא יהיה נפעל, ועׂשית (כט)לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
וכּפתיו. ּתבה ּקערתיו ּכמין עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס זה קערֹותיו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּולּכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה, מּׁשּתי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּפרּוצה
לרחּבֹו ארּכֹו ונֹותן ּומ ּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולּכאן לּכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, לחם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּוי
ּבׁשּל־ּברזל  ּברזל, ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד זקּופים וכתליו ְְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻׁשּל־ּׁשלחן,
הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבּׁשּבת למחר עד ּבׁשּל־זהב נֹותנֹו הּתּנּור מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּוא

קערה: קרּוי הּדפּוס לבֹונה וכּפתיו.ואֹותֹו קמצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה, ּבהם ׁשּנֹותנים ּבזּכין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר הּמערכֹות, ׁשּתי על ז)ׁשּנֹותנין כד זּכה:(ויקרא לבֹונה הּמערכת על ּוקׂשֹותיו.ונתּת ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר ׁשּל־זהב עׂשה ּדגמתן לארּכן הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהן
הרּוח  ׁשּתּכנס ּכדי ללחם לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל

קסו"ה: קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו, ולא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹּביניהם

הדקדוק: קערתיו.(כט)חלק כסף ועשית קערת כמו בפתח דינה כי כמשפט שלא הקו"ף בשוא

סירותיו  כמו מלרע והיא בגעיא רד"ק)והעי"ן בשם  :(מהרי"ב
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ּתעׂשהּומ  טה ֹור  זהב  ּבהן י ּס אׁשר  נּקּיתיו ְִַֹ	ֲֶָ�ֻ�ַָ�ֵָָ�ָ�ֲֶַ�
ּבהֹון אתם : ּדיתנּסך ּומכילתי ּה. וקסותיּה ּובז ּכֹוהי. מגּסֹוהי  .ותעביד  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ	

יתהֹון : ּתעביד ּדכי  על־ה ּׁשל ולּדדהב  ּפנים נת ּת לחם חן  ְְְֲִֵֵַַַָָָ�ְַַָֻ�ֶ�ֶָ�ִ
ּתמיד:ל  ּפתּורא פני  על אּפיא.ותּתין ּתדירא:לחים פ קדמי ְַָ�ְִִֵַָָָ	ְְֳִֵַַַָָָ

P בספרי שלישי
טהֹורולאשלישיPתימן  זהב מנרת  עׂשית  ְִָ�ְַָֹ�ָָ�ָ�

המק  ּתע ׂשה  ּגביעיהורכּהי נ ֹורהּמׁשה  קנ ּה ְִ�ֵֶָָ�ְַָ�ְֵָ�ְָ	ְִֶָ�ָ
â²
â

N קוראים Nתיקון
vag, ruvy cvz ivc lxh rat uh,hebnu
hbpk ohbp ojk ijkav kg ,,bu o,t

shn,
vag, vaen ruvy cvz ,rbn ,hagu
vhr,pf vhghcd vbeu vfrh vrubnv

N רש"יN
הן ּומנּקּיתיו. ּומכילתיּה, ּתרּגּומּו ְְְִִֵֶַַָָֹ

עֹומדין  זהב יתדֹות ּכמין ְְְִִִִִָָָסניפים,
מן  למעלה עד ּוגבֹוהים ְְְִִֶַַָָָּבארץ
מערכת  ּגֹובּה ּכנגד הרּבה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻהּׁשלחן
ּפּצּול  ׁשּׁשה ּומפּצלים ים הּלחם, ְִִִִֶֶַָָֻ

הּקנים  וראׁשי מּזה, למעלה ְְְִִֵֶֶַַָָָזה
על  העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על סמּוכין ללחם לחם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבין

ּכמֹו סֹובלֹותיו, מכילתיּה, ּולשֹון ויּׁשברּו יא)הּתחּתֹונים ו מנּקּיֹות (ירמיה לׁשֹון אבל הכיל, נלאיתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּמקׁשין  סניפין, אּלּו קׂשֹותיו אֹומרים יׂשראל מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאיני
אבל  יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ׁשּמנּקין הּקנים אּלּו ּומנּקּיֹותיו יּׁשבר, ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו

סניפין: הן מנּקּיֹות האֹומר ּכדברי ׁשֹונה היה ּומכילתיּה ׁשּתרּגם ּבהן.אּונקלֹוס יּס אׁשר א ׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
אחר  ּבמקֹום וכן ּוכסּוי, סּכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,יּס אׁשר אֹומר הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻיכּסה

אֹומר ז)הּוא ד הם:(במדבר ּוכסּוי סּכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה .הּנס קׂשֹות לחם (ל)ואת ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הּכהנים:ּפנים. אל ּבאמֹור מפֹורׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ה ּמנֹורה.(לא) ּתעׂשה  איברים,מקׁשה  איברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חליֹות, יע ׂשּנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּצֹורפין, ּכדר ידּביקם ּכ בלעז,ואחר שולדי"ר ּומּקיׁשׁשּקֹורין אחת, מחתיּכה ּבאה ּכּלּה אלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
:ואּל אּל הּקנים ּומפריד האּמנּות ּבכלי וחֹות המׁשכה מק ׁשה.ּבּקרנס לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

קרנס, מּכת מקׁשה ּולׁשֹון הּקרנס, ּבהּקׁשת ּולּכאן לּכאן העׁשת מן האיברים את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻׁשּממׁשי
בלעז  ּכמֹובטידי"ץ ּבהּכאה] ו)[עׂשּוי ה נקׁשן:(דניאל לדא ה ּמנֹורה.ּדא לפי ּתעׂשה  מאליה, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

נעׂשית  והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשהיה
ּתעׂשה: נכּתב לא לּכ רגלים ירכּה.מאליה, וׁשלׁש ּתבה, ּכמין העׂשּוי ׁשּל־מּטה הרגל הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּולמּטה: הּמּנה מעלה,וקנּה.יֹוצאין ּכלּפי זקּוף הּיר ּבאמצע העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
האמ  נר הּפתילה:ועליו ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ּבז ּכמין עׂשּוי ּכֹוסֹות ּגביעיה.צעי ּכמין  הן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

הדקדוק: תעשה.(לא)חלק יו"ד מקשה מלא מתקרי תיעשה יו"ד, חסר תעשה וז"ל, הרמזים בספר

בכתיבה לא בקריאה מלא שהוא מדבריו נראה :(שם)ע"כ.
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ּופ ּכפ  יהּתריה  מּמּנה  ּדדהב יּו:רחיה  מנרתא  ותעביד  ְֶַֹ�ְָָ�ִֶֶָ�ְְְְֲִִֵַַָָָ

ּכּליד  ּוקנ ּה. ׁשּדּה מנרתא ּתתעביד  נגיד. ו ׁשֹוׁשּנהא .הא ּדכי . חּזּורהא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ�ָ	ְַַַַָָ

יה ֹון : מּצּדיהולבמּנּה יצאים קנים |ׁשׁשּׁשה  ל ׁשה  ְְִִַָ�ָ	ְִֹ�ִִִ�ְֶָָֹ�
ּוׁשמ ני ק  האחד מּצּדּה נרהמ ני ק לׁשהנרה  ְֵ�ְֹ�ִִָָ�ֶָ	ְָָֹ�ְֵ�ְֹ	ָ

ה ּׁשני : מנרתא.מּצּדּה קני ּתלתא מּסטרהא . נפקין קנין. וׁשּתא ִִ�ְְְִִִִִִֵַַָָָ�ְְְְֵָָָָָ

מנרתא  קני ּותלתא חד. ּתנינא:.מּסטר ּה ׁשלׁשהלגמּסטרּה ְְְִִֵַַָָָָ	ְִִִַָָָֹ�
ּכפ  האחד ּבּקנה  מׁשּקדים ופרחגבעים ּתר  �ְְִִָֻ�ִֶַָ�ֶָָ�ְַ�ֶַָֹ�

ּכפ ּוׁש האחד ּבּקנה  מׁשּקדים  גבעים ּתרלׁשה  ְָֹ�ְִ�ְִִָֻ�ֶַָ�ֶָ�ְַָ�ֹ
ּכן מן־ הל ופרח  ה ּיצאים הּקנים נרה :ּמׁשׁשת  ָ�ַָ�ְֵֵ�ֶַָ	ְִַֹ�ְִִַָֹ

כּלידין . ּותלתא וׁשֹוׁשן. חּזּור חד ּבקניא מצירין . כּלידין . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָּתלתא

קנין  לׁשּתא ּכן וׁשֹוׁשן. ח ּזּור חד ּבקניא מנרתא:.מצירין. מן ּדנפקין ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ	ְְְְִִָָָ

N קוראים Nתיקון
vhsmn ohtmh ohbe vaau uhvh vbnn vhjrpu
vakau sjtv vsmn vrbn hbe vaka
ohgcd vaka hbav vsmn vrbn hbe
vakau jrpu r,pf sjtv vbec ohsean
jrpu r,pf sjtv vbec ohsean ohgcd
vrbnv in ohtmhv ohbev ,aak if

N רש"יN
ארּוכים  מּזכֹוכית ְֲִִִִֶׁשעֹוׂשין

מדרינ"ש ּוקצרים, להם וקֹורין ְְִִֶָָ
עׂשּויין בלעז  ואּלּו ְְֲִִִֵ[ּגביעים],

קנה  מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין ְְְִִִִֶָָָָמּזהב
הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכמנין ְְְִֶֶֶַַָָָָָוקנה

לנֹוי: אלא ּבּה היּו ּכפ ּתריה.ולא ְְְֵֶַָָָָֹֹ
סביב, עגּולין ּתּפּוחים ְֲִִִִַָּכמין

הּׂשרים ׁשּלפני למנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי, הּקנה סביבֹות פומיל"ש ּבֹולטין להם וקֹורין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבין בלעז  חלק וכּמה מּמּנה, ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה, ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ[ּכפּתֹורים],

לכפּתֹור: ּפרחים:ּופרחיה.ּכפּתֹור ּכמין ּבּה עׂשּויין יהיּו.צּיּורין מּתֹומ ּמּנה יֹוצא מקׁשה הּכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וידּביקם: לבּדם  יעׂשם ולא העׁשת, מּצּדיה.(לב)חתּכת נמׁשכים יצאים  ּבאלכסּון, ּולּכאן לּכאן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

למעלה  זה האמצעי קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, קנה ׁשהּוא ׁשּל־ּמנֹורה, ּגבהּה ּכנגד עד ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָועֹולין
ה  קצר וׁשּל־מעלה ,ארֹו הּתחּתֹון ׁשוה מּזה, ראׁשיהן ּגֹובּה ׁשהיה לפי הּמּנּו, קצר והעליֹון ּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּקנים: ׁשׁשת יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי ׁשּל־ּקנה ּכתרּגּומֹו,מ ׁשּקדים.(לג)לּגבהֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
וזהב כסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו ניילי"ר מצּוּירים גבעים.:ׁשּקֹורין קנה ּוׁשל ׁשה מּכל ּבֹולטין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ופרח .וקנה: וקנה:ּכפ ּתר  קנה לכל היה ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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ארּמּוב לד גבעים נרה  ּכפ מ ּבעה  ּתריהׁשּקדים ְַֹ�ְַָָָ�ְִ�ְִ�ָֻ	ְִַֹ�ֶָ
מצירין רחיה:ּופ  כ ּלידין. אר ּבעה וׁשֹוׁשּנהא:.ּובמנרתא חּזּורהא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ	ְַַַַָ�ָ

וכפ כפ ולה מּמּנה ה ּקנים ׁשני ּתחת ּתחתּתר  ּתר  ְְַ ַַֹ�ְ�ֵַָ�ִִ�ְְֶַָֹ�ַ�ַ
מּמּנה ׁש הּקנים ה ּקנים כפ וני  ּתחת ־ׁשני ּתר  ְֵ�ִַָ�ִ	ְְֶַָ�ְֵַַֹ�ַָ�ִ

מן־ הל מּמּנה ה ּיצאים הּקנים וחּזּור.נרה :ּמׁשׁשת ִ�ְֶָ�ֵֶ�ַָ	ְִַֹ�ְְִִַַָֹ

ּתרין  ּתחֹות  וחּזּור . ּדמּנּה. קנין  ּתרין  ּתחֹות וחּזּור  ּדמ ּנּה. קנין  ּתרין  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַּתחֹות

N קוראים Nתיקון
vhr,pf ohsean ohgcd vgcrt vrbncu
vbnn ohbev hba ,j, r,pfu vhjrpu
,j, r,pfu vbnn ohbev hba ,j, r,pfu
ohtmhv ohbev ,aak vbnn ohbev hba
uhvh vbnn o,beu ovhr,pf vrbnv in

N רש"יN
גבעים.(לד) אר ּבעה ְְְִִַַָָָֹּוב ּמנרה 

ארּבעה  היּו ׁשּל־ּמנֹורה ְְְֶַַָָָָָּבּגּופּה
מן  למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ְְִִִֵֶַָָָגביעים
מן  למעלה והּׁשלׁשה ְְְְִִַַַָָָֹהּקנים,
מּצּדיה: הּיֹוצאים הּקנים ְְִִִִִֶַַַָָיציאת

ּופרחיה. ּכפּתריה זה מׁשּקדים ְְְִֶֶֶַָָָָֹֻ
מׁשּקדים  אֹו מׁשּקדים ּגביעים אם ידּוע ׁשאין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻאחד

ּופרחיה: הּקנים.(לה)ּכפּתֹוריה ׁשני ּתחת מּׁשני וכפ ּתר  נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמׁשּכן ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ .ואּל אּל י)צּדיה טפחים,ּגב (פרק עׂשר ׁשמֹונה ׁשּל־ּמנֹורה הּה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ,ּבּיר האמּור הּפרח הּוא טפחים, ׁשלׁשה והּפרח ד)הרגלים ח עד (במדבר ירכּה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּוׁשני  ּכפּתֹורים, מ ּׁשני ופרח וכפּתֹור גביעים, מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, וטפחים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּפרחּה,
ׁשני  ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו ּופרחיה, ּכפּתֹוריה מׁשּקדים ׁשּנאמר עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּפרחים
וכפּתֹור  ׁשּנאמר מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הּׁשלׁשה מן לבד ּפרחים ּוׁשני ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכפּתֹורים
נמׁשכים  ,ואּל אּל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק, וטפחים וגו' הּקנים, ׁשני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּתחת
וטפחיים  מּמנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק, וטפחים ׁשּל־ּמנֹורה, ּגבהּה ּכנגד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועֹולים
וטפחיים  ׁשּל־ּמנֹורה ּגבהה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחלק
עׂשרים  גביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור גביעים ׁשלׁשה ׁשּבהם טפחים, ׁשלׁשה ׁשם נׁשּתּיירּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחלק,
הרי  ׁשּל־ּמנֹורה, ּבּגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ׁשלׁשה קנים, לׁשּׁשה עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּוׁשנים,
ׁשהּקנים  ׁשּל־ּמנֹורה, ּבּגּופּה ּוׁשלׁשה הּקנים, ּבׁשׁשת ׁשּׁשה ּכפּתֹורים עׂשר ואחד ּוׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעׂשרים
האחד  ׁשנים, ּכפּתֹורים ּומיעּוט ּכפּתֹוריה, מׁשּקדים ׁשּנאמר ּבּמנֹורה, עֹוד ּוׁשנים מהם, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻיֹוצאים
היּו ּפרחים ותׁשעה ה ּגביעים, ׁשלׁשת עם העליֹונים טפחים ּבׁשלׁשה והאחד ,הּיר אצל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלמּטה

ׁשּנאמר הּקנים, לׁשׁשת ׁשּׁשה לג)לּה, לּמנֹורה,(פסוק ּוׁשלׁשה ופרח, ּכפּתֹור האחד ּבּקנה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבהעלֹות ּבפרׁשת האמּור ואחד ׁשנים, ּפרחים ּומיעּוט ּופרחיה, ּכפּתֹוריה מׁשּקדים ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשּנאמר

ד) ח ּכמנינם (במדבר ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתּדקּדק ואם ּפרחּה. עד ירכּה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָעד
ּבמקֹומֹו: איׁש ְִִִאיׁש
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קנין  ל ׁשּתא ּדמּנּה. מנרתא:.קנין מן  ּתריהם ּכפ לוּדנפקין ְְְְִִִִַָ	ְְְְְִִֵֶַָָָֹ�
יהּוק  מּמּנה מק נתם  ּכּלּה אחתי ּו ׁשה  ְֹ�ִֶָ�ְִָ�ָֻ�ְִָ�ַ�ַ

טה ֹור : ּכּוּלּהזהב יהֹון . מּנּה ּוקניהֹון חדא .ח ּזּוריהֹון נגידא ָָ�ְִֵֵַַַָ	ְֲִָָ

ּדכי : ׁשב ולזּדדהב את ־נרתיה  והעלהעׂשית  עה  ְְִִֵַָ�ֵֶָֹ�ְִֶָ�ְֱֶָָ�
ּפניה : על ־ עבר  והאיר  ית את ־נרתיה  ותעביד ֵֶ�ֹ	ְֵֶָ�ִֵַ�ְֲֵֶֶַָָָ

ּבֹוצינהא  ית ותדליק  ׁשבעה. אּפהא:.ּבֹוצינהא לקביל  מנהרין  ויה ֹון  ְִִִֵַַַָָָ�ָ	ְֲֳִִֵַַָָ�ָ

ּומחּומל לח טהֹור :קחיה  זהב  וציבתהא ּתתיה  ְֶַָ�ְַָֹ�ֶָָָ�ְְֵַָָ

ּדכי : ּדדהב את ּהלטּומחּתיתהא יעׂשה טה ֹור  זהב  ּכּכר  ְְִִֵַַַָָָ�ָָ�ָ�ֲֶַ�ֹ�ָ
הא ּלה : ּכל־ה ּכלים  יעביד את  ּדכיא ּדדהּבא ּכּכרא. ֵ�ֵַָ�ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הא ּלין :.יתּה מנּיא ּכל ּבתב ּורמית ועׂשה ניתם אה  ַָ	ְִֵַָָָָָ�ֲֵַ�ְֵ�ְִַ	ָ
N קוראים Nתיקון

,t ,hagu ruvy cvz ,jt vaen vkf
kg rhtvu vh,rb ,t vkgvu vgca vh,rb

u vhbp rcgruvy cvz vh,,jnu vhjekn
ohkfv kf ,t v,t vagh ruvy cvz rff
v,t rat o,hbc,c vagu vtru vktv

N רש"יN
נרתיה.(לז) ּבזּכין את ּכמין ְִִִֵֶֶָָֹ

הּׁשמן  ּבתֹוכם ְְִֶֶֶַָׁשּנֹותנין
עבוהּפתילֹות: על  ר והאיר  ְְְִִֵֵֶַַ

הּנרֹות ּפניה. ׁשׁשת עׂשה ֲֵֵֵֶֶַָָ
הּיֹוצאים  הּקנים, ְְִִֵֶַַָָׁשּבראׁשי
האמצעי, ּכלּפי מסּבים ְְְִִִִֵֶֶַָָָֻמּצּדיה,
האמצעי, הּקנה ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה, עבר אל מאירים ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכדי

הּמנֹורה: ּגּוף הּׁשמן ּומלקחיה.(לח)ׁשהּוא  מּתֹו הּפתילה ּבהם לּקח העׂשּויין הּצבתים הם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּתרּגם  וצבתהא מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָליּׁשבן

צבת, לׁשֹון בלעז אנקלֹוס, את ּומח ּתתיה.:טינליי"א ּבהן ׁשחֹותה קטּנים, ּבזּכין ּכמין הם ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
וכבּו, הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות, מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהאפר

מחּתה בלעז ּולשֹון ּכמֹופוישידויר"א יד)[יעה], ל מּיקּוד:(ישעיה אׁש זהב(לט)לחּתֹות ּכּכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשים טהֹור. ׁשּלחֹול והּכּכר יֹותר, ולא פחּות לא ּכּכר, אלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ
למׁשקל מנה  ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, עׂשרים מאה ּכפּול, היה וׁשּלּקדׁש , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

זהּובים: ארּבעה והּסלע סלעים וחמּׁשה עׂשרים זהּובים, מאה והם וע ׂשה.(מ)קלּוני"א ּוראה  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהראה  עד הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד ,אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ּבהר ּכאן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹראה

ׁשּל־אׁש: מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶַָָָלֹו
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מר ּבהר :אׁשר ־א ּתה  ּבדמּותהֹון אה  ועביד . ּדאּת.וחזי ֲֶַָ�ְָ�ְֲִִֵֶַַָָ	ְַ

בספרי רביעי Pסּבטּורא:מ ּתחזי 
ּכןאת ־ה ּמׁשואכוPתימן  ְְְִִֵֶַַָָ�

עׂשר מׁשי ּתעׂשה ׁשׁש ּותריעת  ּגמןארוכלת זר  ֲַ�ֶֶ�ְִֶ�ֵֹ�ְָ�ְֵָ�ְְֶַָָ�
ׁשני אתם:ּכותלעת  ּתעׂשה  ח ׁשב מעׂשה  רבים  ְַֹ�ַָ	ְִִֻ�ֲֵַ�ֹ�ֲֵֶַ�ָֹ

זהֹורי . ּוצבע וארּגונא ותכלא ׁשזיר. ּדב ּוץ  יריען. עׂשר ּתעביד  מׁשּכנא ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָוית

ּכרּובין  יתה ֹון :.צ ּורת  ּתעביד  א ּוּמן  הי בעֹובד |  ריעהאר ְִַ	ְֲֵַָָָ�ְִֶַָֹ�
ועׂשׁשהאחת ּבא ּמה מנה  ארורים ּבע רחב ַָ�ְֶַֹ�ְְִֶ�ַָ	ְָ�ַֹ�ְַַ�

הי  לכל־ּבא ּמה  אחת  מּדה האחת  ריעה ַָ	ְִַָ�ֶָָ�ִָָ�ַ�ְַָ
ארּבע ריעת :הי  ּופּותיא א ּמין . ותמני עׂשרין  חדא. ּדיריעתא אּורּכא ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

חדא  ּדיריעתא יריעתא:.אּמין. לכל חדא חמׁשגמׁשחתא ֲֲִִִַָָ	ְְֲֲֲִִֵָָָָָ�
ּתההי  וחמׁשייןריעת  אל ־ אחת ּה א ּׁשה  חברת  ְִַ�ְִֹ�ֶ�ְָֹ	ִֹ�ֲֶָֹ�ְֵָָ�

ã²

N קוראים Nתיקון
rvc vtrnifanv ,tu

,kf,u rzan aa ,ghrh rag vag,
caj vagn ohcrf hba ,gk,u indrtu
vbna ,jtv vghrhv lrt o,t vag,
vghrhv vntc gcrt cjru vntc ohragu
,ghrhv anj ,ghrhv kfk ,jt vsn ,jtv
,ghrh anju v,jt kt vat ,rcj ihhv,

N רש"יN
מראה. אּתה ּכתרּגּומֹואׁשר  ְְְֲֶֶַַָָ

היה  אּלּו ּבטּורא, מּתחזי ְְְְִִֵַַָָָּדאּת
ּפתרֹונֹו היה ּבפּת"ח, מראה ְְְִֶַַַָָָנקּוד
עכׁשו  לאחרים, מראה ְְֲִֵֶַַַַָָאּתה
ּדאּת ּפתרֹונֹו קמ"ץ, חטף ְְְֲִֵֶַָָָׁשּנקּוד
.ל מראים ׁשאחרים ְְֲִִִֵֵֶַַָמּתחזי,
עׂשה  ּבין מפריד ְִִֵֶַַָָ(ׁשהּנּקּוד

הּמׁשּכן (א)כו לנעׂשה): ואת  ְְְֲִֶַַָָ
יריעת. ע ׂשר  מאחֹוריהן ּתעׂשה ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים מחּוץ  ולמחּצֹות לּגג לֹו להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשני.לכּסֹותן: ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר  וחּוט ׁשׁש חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשזּורין  ּכׁשהן מינין, ארּבעה הרי ׁשּׁשה ּכפּול וחּוט חּוט וכל ׁשּל־צמר, ּוׁשלׁשה ׁשּל־פׁשּתים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד

ל  ּכפלים וארּבע עׂשרים ח ׁשב .חּוט:יחד, מע ׂשה ּבאריגתן,ּכרבים  ּבהם מצּוּירין היּו ּכרּובים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
אחד  ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה אלא מחט, מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹולא

ׁשּל־מׁשי, חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּוכמֹו זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי פיישי"ש מּכאן, בלעז :ׁשּקֹורין ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
חברת.(ג) לבד:ּתהיין וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט אחֹותּה.ּתֹופרן אל  ּדראּׁשה  ּכ ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
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אל־אחת ּה:י  א ּׁשה  חברת יהוין ריעת  יריען . חמי ׁש ְִֹ�ְֹ	ִֹ�ְְֲֲִִֵֶָָָָֹ

מלפפן  יריען  וחמי ׁש חדא. עם  חדא חדא:.מלפפן . עם חדא ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָ	ֲֲִָָ

ללאתוד על ּתעׂשית ריעההי פתׂשכלת  ְָ�ְִָֻ�ְֹ�ֵֶַ�ְַ�ְִַָ�
ּבׂש ּתעׂשה  וכן ּבחברת  מּקצה פתהאחת  ֶָ	ִָָ�ַָֹ�ְֵֶָ�ֲֶַ�ְִַ�

ּבּמחהי  ה ּקיצֹונה ה ּׁשנית :ריעה ענּוּבין ּברת  ותעביד ְִַ	ִַָ�	ְַַָ�ְֲֲִִֵֵֶֶַַ

ּתעביד  וכן  לֹופי . ּבית מּסטרא  חדא. ּדיריעתא ספּתא על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדתכלא.

ּבסטרא  ּדיריעתא. ּתנינא:.ּבספּתא לֹופי  ללאתהּבית חמּׁשים  ְְֲִִִִָָָ	ֲִִִֵֵָָ�ָֻ�ֹ
ּבי  ּתעׂשהּתעׂשה  ללאת וחמּׁשים האחת  ריעה  ֲֶַ�ְִַָ�ֶָָ�ֲִִַ�ָֻ�ֲֶַֹ�

הי ּבק  ּבּמחצה  א ׁשר מק ריעה הּׁשנית  ּבילתּברת  ְִֵ�ְִַ	ֲָ�ְֶֶַַ�ֵֶַ�ְִִַֹ�
N קוראים Nתיקון

,tkk ,hagu v,jt kt vat ,rcj
vmen ,jtv vghrhv ,pa kg ,kf,
vbumhev vghrhv ,pac vag, ifu ,rcjc
vag, ,tkk ohanj ,hbav ,rcjnc
vmec vag, ,tkk ohanju ,jtv vghrhc
,khcen ,hbav ,rcjnc rat vghrhv

N רש"יN
לׁשֹון  ׁשהּוא ּבדבר לדּבר ְְְְְִֶַַָָָהּמקרא
זכר  לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר ְְְְֵָָָָָנקבה.

אחיו, אל איׁש ּכמֹואֹומר ְִִֵֶָ
ּבּכרּובים כ)ׁשּנאמר כה (שמות ְֱִֶֶַָ

אחיו: אל איׁש ְִִֵֶֶָּופניהם
בלעז ללאת.(ד) לצול"ש ְֹֻ

אנקלֹוס  ּתרּגם וכן ְְְְְִִֵֶֻ[ׂשרֹוכים]
עניבה: לׁשֹון ּבחברת.ענּוּבין, היריעֹות מּקצה  חמׁשת קבּוצת החּבּור, ׁשּבסֹוף יריעה ּבאֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

חֹוברת: ה ּׁשנית.קרּויה ּבּמחּברת הּקיצֹונה  היריעה ּבׂשפת ּתע ׂשה ׁשהיא וכן יריעה ּבאֹותּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
החֹוברת: לסֹוף ּכלֹומר קצה, לׁשֹון אחֹות ּה.(ה)קיצֹונה, אל  א ּׁשה ה ּללאת ׁשמֹור מק ּבילת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ּוכמּדתן מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת ּבמּדה הּלּולאֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשּתעׂשה
וזהּו ׁשּל־זֹו. לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו ׁשּל־יריעה הּלּולאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכׁשּתפרֹוׂש
ארּבע, ורחּבן ּוׁשמֹונה עׂשרים ארּכן היריעֹות קביל. ׁשּל־נגד, ּתרּגּומּו זֹו. ּכנגד זֹו מקּבילֹות ְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
ׁשלׁשים  ארּכֹו והּמׁשּכן הּׁשנית. החֹוברת וכן עׂשרים, רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּוכׁשחּבר

תימנה נגּבה לפאת קרׁש עׂשרים ׁשּנאמר לּמערב, הּמזרח יח),מן קרׁש(פסוק וכל לּצפֹון, וכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רֹוחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּמה

כג)ׁשּנאמר כב. ּובמקֹומם (כו עׂשר. הרי למקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגו', יּמה הּמׁשּכן ּולירּכתי ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הדקדוק: תכלת.(ד)חלק ללאת התיגאן ועשית בכל וכ"ה לו שקדם הגעיא מפני נע שבלמ"ד השוא

נוספת: והאל"ף לול ושרשו הדפוסים וברוב
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אל־אחת ּה: אּׁשה  ּתעביד הּללאת  ענּוּבין. חמׁשין ַֻ�ָ	ִֹ�ֲֲֲִִֵֶַַָָֹ

ּדבית  ּדיריעתא. ּבסטרא ּתעביד ענ ּוּבין . וחמׁשין  חדא. ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּביריעתא

ענ ּוּבּיא  מכונן ּתנינא . חדא:.לֹופי  לקביל  ע ׂשיתווחדא ְֲִֵַַָָָָ	ְֲֲֳֵָָָָ�ִָ
קר וח ּברחמּׁשים זהב את ־הי סי  א ּׁשהּת ריעת  ֲִ�ְִֵַ�ָ�ְְִַָ�ְִֶַָ�ִָֹ�

ּב ה ּמׁשּקאל־אחת ּה והיה  אחד:רסים ּכן ֲֶָֹ�ְַָ	ְִָָ�ְִַ�ֶָָ
עם  חדא יריעתא. ית ּותלפיף  ּדדהב. ּפּורפין חמ ׁשין  ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָותעביד .

ּבפ ּורפּיא  חד:.חדא מׁשּכנא ריעתי ע ׂשיתוזפ ויהי  ְֲַָָ	ְְִֵַַָָ�ִָ�ְִ�ֹ
על־ה ּמׁשל עּזים  עׁשאהל ריעתי רה ּתי ־ עׂשּכן  ִ	ְִ�ְִֶַַֹ�ְְֵֵֶַָ�ְִ�ֹ

אתם : מ ׁשּכנא ּתעׂשה על לפרסא ּדמעזי . יריען  חדא .ותעביד  ֲֶַ�ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ	ֲַ

יתהֹון: ּתעביד  יריען  הי חעׂשרי  |  האחתאר ריעה ְְֲִֵֵֶַָָ�ְִֶַָֹ�ַָ�ַ

N קוראים Nתיקון
ohanj ,hagu v,jt kt vat ,tkkv
kt vat ,ghrhv ,t ,rcju cvz hxre
,hagu sjt ifanv vhvu ohxrec v,jt
vrag h,ag ifanv kg kvtk ohzg ,ghrh
,jtv vghrhv lrt o,t vag, ,ghrh

N רש"יN
נֹותן  הּללּו. לּמקראֹות ְְֲִֵֵַַַָָאפרׁשם

ארּכן  ׁשּל־ּמׁשּכן,היריעֹות לרחּבֹו ְְְְְִִֶַַָָָָ
חלל  לּגג אמצעּיֹות אּמֹות ְְֲִֶֶֶַַַָעׂשר
ואּמה  מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, ְְְִִַַַַָָָָרֹוחב
הּקרׁשים  ראׁשי לעֹובי ְְִִִֵַָָָמּכאן
עׂשרה  ׁשׁש נׁשּתּירּו אּמה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשעבין

אּמֹות  ׁשּתי נמצאּו עׂשר, ׁשּגבהן הּקרׁשים  קֹומת מכּסֹות לּדרֹום ּוׁשמֹונה לּצפֹון ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאּמה,
לחֹוברת, אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים ׁשּל־ּיריעֹות רחּבן מגּלֹות. ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות
לכּסֹות  ואּמה ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עֹובי ּכנגד ואּמה לארּכֹו הּמׁשּכן חלל לּגג מהן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשלׁשים
ותלּוי  ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, ארּבעה אלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעֹובי
ּוׁשּתי  ׁשּבּמערב הּקרׁשים אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ׁשמֹונה נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבּווין
ׁשּבת  ּבמּסכת אבל מּדֹות. ותׁשע ּדארּבעים ּבבּרייּתא מצאתי זֹו מגּלֹות. ה ּתחּתֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻאּמֹות

ב) והּכתּוב (צח הּמׁשּכן, אחֹורי ּתלּויֹות אּמֹות ותׁשע הּמזרח, עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאין
מׁשּוכה  ּפרֹוכת נמצאת הּזאת, הּבּרייּתא ּכדברי ואם הּקרסים, ּתחת הּפרֹוכת את ונתּת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמסּייענּו

אּמה: ולּמערב הּקרסים זהב .(ו)מן בלעז קרסי  ּבלּולאֹות פירמייל"ץ אחד ראׁשן ּומכניסין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבהן: ּומחּברן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבלּולאֹות אחד וראׁשן זֹו עּזים.(ז)ׁשּבחֹוברת ׁשּל־ יריע ֹות מּנֹוצה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הּמׁשּכן.עּזים: על הּתחּתֹונֹות:לאהל  היריעֹות על אֹותן לפרֹוׂש ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
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ארׁש ורחב  ּבא ּמה הי ּבע לׁשים ריעהּבא ּמה  ְִֹ�ַָ	ְָ�ַֹ�ְַַ�ַָ	ְִַָ�ָ
אחת מּדה עׂשעׁשל האחת  ריעת :י רה ּתי  ֶָ�ִָָ�ַ	ְְֵַַ�ְֶ�ְִֵֹ

ּדיריעתא  אּמין. ארּבע ּופּותיא אּמין . ּתלתין חדא . ּדיריעתא ְֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָָאּור ּכא

חדא  מׁשחתא יריען:.חדא . ע ׂשרי את ־חמׁשח ּברוטלחדא ּת ֲֲֲִָָָ	ְְְֲִִֵֶַַַָ�ֲֵֶָ�
הי ל ריעתהי  ואת ־ׁשׁש ּתכפל ובד ל ריעתבד  ְִַֹ�ְ	ְֵֶָ�ְִַ�ְֹ�ְְַָָָ�

אל ־ מ ּולאת ־הי  ה ּׁשּׁשית  האהל:ּפריעה  ּותלפיף.ני  ְִֶַָ�ִַ	ִֶ�ְֵ�ֵֶָָֹ

יריעתא  ית  ותעיף  לחֹוד. יריען  ׁשית וית לחֹוד. יריען  חמיׁש ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָית

מׁשּכנא:.ׁשתיתיתא  אּפי  ללאתוילקביל  חמּׁשים ע ׂשית  ְִֵָ	ְְֳֵֵַַָָָ�ֲִִִָ�ָֻ�ֹ
הי ׂשעל  ּבחברתפת  ה ּקיצנה  האחת ריעה  ַ�ְַ�ְִַָ�ֶָ	ִַָֹ�ַָֹ�ֶָ

על  ללאת  הי ׂשוחמּׁשים החברתפת  ריעה  ֲִִַ�ָֻ�ֹ�ְַַ�ְִַ	ַָֹ�ֶֶ
חדא.הּׁשנית : ּדיריעתא ספּתא על ענ ּוּבין . חמׁשין ותעביד ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדיריעתא  ספּתא  על ענּוּבין. וחמׁשין  לֹופי. ּבית לֹופי .ּבסטרא ּדבית ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ	ְֵֵ

קרויאּתנינא : חמּׁשיםנסי עׂשית הבאתוח ׁשת ְִִָָָ�ְֵַָ�ְ�ֲִֶֹ�ְִֵֵָ�
N קוראים Nתיקון

vghrhv vntc gcrt cjru vntc ohaka
,ghrh vag h,agk ,jt vsn ,jtv
aa ,tu sck ,ghrhv anj ,t ,rcju
,haav vghrhv ,t ,kpfu sck ,ghrhv
,tkk ohanj ,hagu kvtv hbp kun kt
,rcjc vbmhev ,jtv vghrhv ,pa kg
,rcjv vghrhv ,pa kg ,tkk ohanju
,tcvu ohanj ,ajb hxre ,hagu ,hbav

N רש"יN
ּבאּמה.(ח) ׁשּכׁשּנֹותן ׁשל ׁשים ְְִֵֶֶַָָֹ

ׁשּנתן  ּכמֹו הּמׁשּכן, לרֹוחב ְְְְִֶַַַָָָָארּכן
אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, ְְִִֵֶָאת
מּכאן  ואּמה מּכאן אּמה ְְִִַַָָָָעֹודפֹות
אּמֹות, מהּׁשּתי אחת ְְֵֵַַַַַלכּסֹות
הּקרׁשים, מן מגּלֹות ְְְֲִִִֶַָֻׁשּנׁשארּו
ׁשּל־ּקרׁש, הּתחּתֹונה ְְֶֶֶַַַַָָָוהאּמה
היא  אֹותֹו מכּסה היריעה ְְְִִֵַַָָׁשאין
האדן, ּבנקב הּתחּובה ְְֶֶֶֶַַָָָָהאּמה

אּמה: ּגבהן ה ּׁשּׁשית.(ט)ׁשהאדנים היריעה  את מן וכפלּת יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו העֹודפת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
האהל.הּתחּתֹונֹות: ּפני  מּול  הּפתח,אל ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על וכפּול ּתלּוי היה רחּבּה חצי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבצ  הּמכּסה צנּועה לכּלה ּפניה:ּדֹומה על עיף ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻ
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וח ּברּקאת־ ה ּבּללאת את ־האהלרסים היהוּת ְִֶַָ�ַֻ�ָ	ְְִַָֹ�ֶָ�ְֶָָֹ�
ּבענ ּוּבּיא אחד: ּפּורפּיא  ית ותעיל חמׁשין . ּדנחׁש ּפּורפין  .ותעביד. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ	

חד: ויהי  מ ׁשּכנא  ית  ּביריעתויבּותלפיף העדף  סרח  ְְִֵֵַַָָָ�ֶַ�ָֹ	ִִֵ�ֹ
הי  חצי  ּתסהאהל העדפת אחרי ריעה על  רח  ָ�ֲִֶֹ�ְִַָ�ָֹ	ְִֶֶ�ַ�ֲֵַֹ�

ּדיתרא.ּכן:ה ּמׁש יריעתא ּפלגּות מׁשּכנא. ּביריעת ּדי ּתיר. וסרחא ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָ

מׁשּכנא:.ּתסרח  אחֹורי  מּזהויגעל והאּמה  מּזה  הא ּמה ִַ	ְְֲֵַַַָָ�ִָ�ְֶַָָ�ִֶ�
ּבאר יהי ּבעדף  האהל על ־ צ ּדי ריעת סרּוח יה ָֹ	ְֵ�ְִֶֹ�ָֹ�ְִֶֹ�ֶָ�ִֵַַ�

ּומּזה ה ּמׁש מּזה  מּכא כ ּסת ֹו:ל ּכן  וא ּמתא מּכא. ואּמתא ְִַָ�ִֶ�ִ�ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

מ ׁשּכנא  סטרי על  סריח. יהי  מ ׁשּכנא. יריעת ּבאֹורך  ּומּכא .ּבדיּתיר. מ ּכא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ	ִִָָ

מכ וידלכ ּסיּותי ּה: אילם עׂשית  ערת  לאהל סה  ְְִֵַָָ�ְִֶָ�ָ	ֶֹֹ�ֵֹ�ִ
N קוראים Nתיקון

kvtv ,t ,rcju ,tkkc ohxrev ,t
hmj kvtv ,ghrhc ;sgv jrxu sjt vhvu
ifanv hrjt kg jrx, ,psgv vghrhv
lrtc ;sgc vzn vntvu vzn vntvu
ifanv hsm kg jurx vhvh kvtv ,ghrh
kvtk vxfn ,hagu u,xfk vznu vzn
ohaj, ,rg vxfnu ohnstn okht ,rg

vkgnkn

N רש"יN
ּביריעת (יב) העדף  ְִִֵֶַָֹֹוסרח 

הּמׁשּכן.האהל . יריעֹות על ְְִִֶַַָָֹ
ׁשּל־  העליֹונֹות הן האהל ְְְִֵֶֶֶָָֹיריעֹות
ׁשּכתּוב  ּכמֹו אהל, ׁשּקרּויים ְְִִִֶֶֶָֹעּזים

ז)ּבהן הּמׁשּכן,(פסוק על לאהל ְְִֶֶַַָָֹ
אלא  אינּו ּבהן האמּור אהל ְֵֵֶֶָָָָָֹוכל
ּומסּככֹות  ׁשּמאהילֹות ּגג, ְְְֲִֶַַָלׁשֹון
עֹודפֹות  היּו והן הּתחּתֹונֹות, ְְְֶַַַָעל
היריעה  חצי הּתחּתֹונֹות ְְֲִִַַַַָעל

ׁשּתי  נׁשארּו האהל, ּפני מּול אל נכּפל היה הּיתרה, עׂשרה אחת ׁשּל־יריעה ׁשהחצי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלּמערב,
הּתחּתֹונֹות: רֹוחב על עֹודף חציּה רֹוחב הּמׁשּכן.אּמֹות אחרי על  אּמֹות ּתסרח  ׁשּתי לכּסֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָֹ

ּבּקרׁשים: מגּלֹות הּמׁשּכן.ׁשהיּו וצפֹון אחרי ּפניו, ׁשהם ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ולּׂשמאל: לּימין צדדין קרּויין מ ּזה.(יג)ודרֹום והאּמה מ ּזה ולּדרֹום:והאּמה ּבעדף לּצפֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

האהל. יריעת  אּמֹות:ּבאר ׁשּתי הּמׁשּכן יריעֹות אֹור על עֹודפֹות על ׁשהן סר ּוח יהיה  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
הּמׁשּכן. חס צ ּדי  אדם ׁשּיהא ארץ ּדר ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפירׁשּתי ּכמֹו ולּדרֹום, לּצפֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּיפה: לאהל.(יד)על ׁשּל־עֹורֹות מכסה אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים ׁשּל־יריעֹות ּגג לאֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אלא  מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה מּמּנּו למעלה ועֹוד מאּדמים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאילם
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ּומכ מ  ערת אּדמים מל ּתסה  לה :מע ח ׁשים  ְָָ�ְִִֵ�ֹ�ְָֹ�ְְִִָָ
וחּופאה  מסּוּמקי. ּדכרי  ּדמׁשּכי  למׁשּכנא. חּופאה ּדמ ׁשּכי .ותעביד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָ	ְֵַ

מּלעילא: את־ הוטו(רביעי)פ ססג ֹונא רׁשים ּקעׂשית  ְְְִִֵָָָָ�ְֶַָָ�ִ
עמדים:לּמׁש ׁשּטים עצי  ּדּפּיא ּכן ית ותעביד ְִַ�ֲֵָ�ִ�ְְֲִִֵַַַָָֹ

קימין:.למ ׁשּכנא  ׁשּטין  ה ּקר ׁשטזּדאעי   אר א ּמֹות  עׂשר  ְְַָ	ְְִִִֵֶָָ�ֶַ��ֶַֹ�ֶָ
האחד: ה ּקר ׁש רחב הא ּמה  וחצי ַ�ְַָוא ּמה ֲִ�ַָ	ָ�ֶַַֹ�ֶֶָָ

אּמתא  ּופלגּות ואּמתא ּדד ּפא. א ּור ּכא אּמין ּדדּפא .עׂשר פּותיא ְְְְֲִַַַַַַָָָָ	ְַָָ

האחדיזחד: ל ּקר ׁש יד ֹות  ׁשּלבתמ ׁשּתי  ְֵַ�ָ�ַ�ֶֶ�ֶָ	ְָ�ָֻ	ֹ

ã

N קוראים Nתיקון
ohya hmg ifank oharev ,t ,hagu
vntu arev lrt ,unt rag ohsng
,ush h,a sjtv arev cjr vntv hmju
v,jt kt vat ,ckan sjtv arek

N רש"יN
ורחּבן  ׁשלׁשים ארּכן הּגג, ְְְְִֶַָָָָָֹאת
נחמיה, רּבי ּדברי אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶָעׂשר,
אחד  מכסה יהּודה רּבי ְְְְִִִִֵֶֶָָּולדברי
אילים  ׁשּל־עֹורֹות חציֹו ְְִֵֶֶָָהיה,
ׁשּל־עֹורֹות  וחציֹו ְְְְִֶֶָָמאּדמים,

ה ּקר ׁשים.(טו)ּתחׁשים: את  ּדבר ועׂשית  ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים, ועׂשית לֹומר לֹו היה ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ
ארזים  ונטע הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב .לּכ ּומיחדין העֹומדין מאֹותן הּקרׁשים, ּומהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻודבר,
הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, אמר מּמצרים, ּכׁשּיצאּו עּמהם להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמצרים,

ּב מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו ׁשּטים, מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אתכם לצּוֹות הּוא הּוא ּברּו ידכם. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבידם  מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזֹורזים מּטע טס ׁשּלֹו, ּבפּיּוט הּבבלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיּסד

לכן: ע ֹומדים.מּקֹודם ׁשּטים  בלעז,עצי למעלה אישטנטיבי"ש זקּוף הּקרׁשים אֹור ׁשּיהא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכתלים  לּגֹובּה הּקרׁשים רֹוחב להיֹות ׁשֹוכבים ּבקרׁשים הּכתלים תעׂשה ולא הּמׁשּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּבקירֹות

קרׁש: על הּקר ׁש.(טז)קרׁש אר א ּמֹות אּמֹות:ע ׂשר  עׂשר ׁשּל־ּמׁשּכן ׁשּגבהֹו וא ּמה למדנּו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
רחב . האּמה הּמזרח וחצי מן ּובּדרֹום ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים ׁשּל־ּמׁשּכן ארּכֹו למדנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אּמה: ׁשלׁשים האחד.(יז)לּמערב, ל ּקר ׁש יד ֹות  ּבאמצעֹוׁשּתי מּלמּטה, הּקרׁש את חֹורץ היה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רֹוחב  חצי והחריץ הּידֹות, הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע מּכאן רחּבֹו רביע מּניח אּמה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבּגֹובּה
ויֹוׁשבים  אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות ואֹותן ּבאמצע, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּקרׁש
צּדיהן, מּׁשלׁשת חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסים הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרצּופים
ריוח  נמצא כן לא ׁשאם האדן, ראׁש ּכל את הּקרׁש ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעֹובי החריץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹרֹוחב

ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעֹובי לקרׁש קרׁש כד)ּבין תאמים (לקמן והיּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
זה: אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרֹוץ ּכמין מ ׁשּלבת.מּלמּטה, עׂשּויֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
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ּתע ׂשה  ּכן אל ־ אחת ּה קרל א ּׁשה ׁשי כל ִ�ֲֶָֹ�ֵָ�ֲַ	ְֶ�ְֵַֹ�
ּתעביד ּכן:ה ּמׁש ּכן חד. לקביל חד  מׁשּוּלבין . חד. לדּפא צירין . .ּתרין ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ	

מׁשּכנא: ּדּפי את־ הויחלכל לּמׁשּקעׂשית  ּכןר ׁשים  ְְְִֵַַָָֹ�ְֶַָָ�ְִִַ�ָ
לפ עׂש קרׁש נגרים  תימנה:את  ּדּפּיא ּבה ית  ותעביד ְִֶ�	ְִֶֶ�ֶַ�ְְֲֵֵַַַָָָָָ

ּדּפין  עׂשרין  ּדרֹומא:.למׁשּכנא. עיבר אד ארויטלר ּוח ני ־ּבעים ְְִִֶַַָ	ְְְִֵַַַָָָ�ְֵַ
עׂש ּתחת  ּתע ׂשה  אדנים כסף  ׁשני  ה ּקרׁש רים 	ֲֶֶַ�ֶ�ְִֶַַ�ַ�ְֶָ�ֲֵָ�ִ

לׁש האחד ּוׁשי ּתי ּתחת ־ הּקר ׁש אדנים דתיו ני  ֶַַַ�ֶֶָָ�ְִֵ�ְֹ	ְֵָ�ֲִָ�
לׁש האחד סמכין דתיו:י ּתי ּתחת ־ה ּקר ׁש וארּבעין  ֶַַַ�ֶֶָ�ְִֵָ�ְְְְִִַָָֹ

לתרין  חד ּדּפא  ּתחֹות סמכין . ּתרין  ּדּפין . עׂשרין  ּתחֹות ּתעביד. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּדכסף .

סמכין  ּותרין צירֹוהי :.צירֹוהי . לתרין חד ּדּפא צלע ּול כּתחֹות ְִִִֵָ	ְְִִִֵֶַַָ�ַ
לפ ה ּמׁש ה ּׁשנית  עׂשּכן  צפ ֹון קר ׁש:את  רים ְִַָ�ֵַ�ְִִַ�ָ�ְֶ�ִֶָ

צּפּונא  לרּוח ּתנינא  מׁשּכנא. ּדּפין :.ולסטר ּבעים ארוכאעׂשרין ְְְִִִַַַָָָָ	ְְִִִֶַַָ�
ּכסףאד  האחד ׁשניהם  ה ּקר ׁש ּתחת  אדנים ני  ְֵַ�ֶ�ְֵֶָ�ֲָ�ִ�ֶַַַ�ֶֶָ	ָ

N קוראים Nתיקון
,t ,hagu ifanv hare kfk vag, if
,tpk are ohrag ifank oharev
vag, ;xf hbst ohgcrtu vbnh, vcdb
arev ,j, ohbst hba arev ohrag ,j,
arev ,j, ohbst hbau uh,sh h,ak sjtv
,hbav ifanv gkmku uh,sh h,ak sjtv
ovhbst ohgcrtu are ohrag iupm ,tpk
hbau sjtv arev ,j, ohbst hba ;xf
ifanv h,frhku sjtv arev ,j, ohbst

N רש"יN
מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ְְִִָָֻֻׁשליבֹות
ּבתֹו לּכנס ראׁשיהם ְְִִֵֵֶָָֻּומׁשּפין
הּנכנסת  ּכׁשליבה האדן, ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָחלל

הּסּלם: עּמּודי אל ּבנקב אּׁשה  ְִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּיהיּואחת ּה. זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְֲִֶֶֶָָֹֻ

ּכדי  זֹו, ּכמּדת זֹו ׁשוים, ְְִִִֵֵֶַָֹחריציהם
מׁשּוכה  זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ְְְִֵֶָָֹׁשּלא
חּוץ  לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים ְְְְִַַָָלצד
אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש ְְִֶֶַַָּבעֹובי
לפי  צירין, ׁשּל־ידֹות ְְְְִִִֶַָותרּגּום

הּמפּתן: ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי תימנה.(יח)ׁשּדֹומֹות נגּבה לׁשֹון לפאת זֹו ּפאה אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּדרֹומא: עבר לרּוח ּכתרּגּומֹו ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אלא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקצֹוע,
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האחד:ּוׁש הּקר ׁש ּתחת אדנים סמכיהֹון ני וארּבעין ְֵ�ֲָ	ִ�ֶַַַ�ְְְִֵֶֶַָָָ

סמכין  ּותרין  חד. ּדּפא ּתחֹות סמכין. ּתרין  חד:.ּדכסף. ּדּפא  ּתחֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָ	ְַַָ

ה ּמׁשּכירּול כב ׁשּׁשה תי  ּתעׂשה  י ּמה  ר ׁשים:ק ּכן  ְְְֵַ�ְִַ�ָ�ֲַָָ�ִֶָ�ְִָ
מערבא  מׁשּכנא ּדּפין:.ולסיפי  ׁשּתא רׁשים ק ני ּוׁשכגּתעביד ְְְִֵַַָָָ	ְֲִִֵֵַַָ�ְִָ�

למ  ה ּמׁשקצ ּתעׂשה  ּבּירעת  ּדּפין כתים:ּכן ּותרין  ֲַ	ְְִֶֻ�ְִַֹ�ְִִֵַַַָָָ

מ ׁשּכנא  לזוית מ יהוכדּבס ֹופה ֹון :.ּתעביד. תאמם מּטהּלי ּו ְְֲֵַַָָָ	ְְְְִ�ֲִֹ�ְִַָ�
יהויח האחתּדו  אל ־ הּטּבעת  על־רא ׁשֹו תּמים י ּו ְְַ�ְִָ�ִַ�ַֹ	ֶַַ�ֶַַָ�ָ

יה לׁשּכן  לׁשיה  ה ּמק ניהם יהני  יּו:צעת  �ְִֵֶ�ְִֵ	ְִֵֶ�ְִַֹ�ְִֹ
N קוראים Nתיקון

ohare hbau ohare vaa vag, vnh
oh,frhc ifanv ,gmenk vag,
ohn, uhvh usjhu vynkn ont, uhvhu
vhvh if ,jtv ,gcyv kt uatr kg
vbna uhvu uhvh ,gmenv hbak ovhbak

N רש"יN
סֹוף,ּוליר ּכתי.(כב) לׁשֹון ְְְְֵַ

ׁשהּפתח  ּולפי ולסיפי, ְְְְְִִֵֶֶַַַָּכתרּגּומֹו
ּפנים, הּמזרח קרּוי ְְִִִַַָָָָּבּמזרח,
סֹוף, וזהּו אחֹורים, ְְְֲִֶַַַָוהּמערב

הראׁש: הּוא ּתעׂשה ׁשהּפנים ֲִֶֶַַָָֹ
קר ׁשים. אּמֹות ׁשּׁשה ּתׁשע הרי ְֲִִֵֵַַָָ

למקצעת.(כג)רֹוחב: ּתע ׂשה קר ׁשים למערבית ּוׁשני ואחד מערבית צפֹונית למקצֹוע אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
אלא  הּמׁשּכן, ּבחלל אינן הּׁשנים ׁשאּלּו אלא הן, אחד ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדרֹומית,
מּזה  והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, רחּבֹו להׁשלים ּבחלל נראֹות מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָחצי
ׁשוה: מּבחּוץ הּמקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, הּצפֹון הּמׁשּכן, קרׁשי עֹובי אּמת ּכנגד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבאֹות

האדנים ויהיּו.(כד) ׁשני ׂשפת עֹובי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּפרׁשּתי זהּו מּזֹו. זֹו להרחיקם יז)ּביניהם ׁשּיהא (לעיל מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש ליד חּוץ לצּדיו ּבֹולט הּקרׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָרֹוחב
ׁשּל־צד  חריץ ּכנגד ּבעביֹו לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה. זה ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתֹואמים

ּביניהם: האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני תּמים.קרׁש יהיּו ּתֹואמים:ויח ּדו  ּכמֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ראׁשֹו. האחת.ׁשּל־ּקרׁש:על  הּטּבעת  ׁשני אל  ּברחּבֹו למעלה חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשאצלֹו. לּקרׁש מתאים נמצא אחת, ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עֹובי ּכדי צּדיו ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָחריצין
טּבעת  היתה ׁשּבּמקצֹוע ובּקרׁש מטּולטלֹות. אם הן קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאבל
ׁשני  נמצאּו לתֹוכֹו, נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי הּקרׁש ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבעֹובי

מחּברים: ל ׁשניהם.הּכתלים יהיה ולּקרׁשּכן צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים לׁשני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
הּמקצֹועֹו לׁשני וכן ת:הּמערבי ְְְְִִִֵֵַַַָ
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ּכן ויהֹון  חדא. לעזקתא רי ׁשיה ֹון . על מכונין  יהֹון וכחּדא . מּלרע . מכונין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לתרויהֹון  יהֹון:.יהי זויין רׁשים ק מנה ׁשהי ּווכהלתרּתין  ְְֵֵַ	ְְְֵַָָָ�ְָֹ�ְָ	ִ
אדנים ואד  עׂשר  ׁשּׁשה  ּכסף  אדנים ׁשניהם ני ְְֵֶַ�	ִֶֶָ�ָ�ֲָָ�ְִֵ�ֲָ�ִ

ּוׁש האחד ה ּקרׁש ה ּקר ׁשּתחת  ּתחת  אדנים ני �ֶַַַ�ֶֶָ	ְֵָ�ֲָ	ִ�ֶַַַ�ֶ
סמכין .האחד: עׂשר ׁשּתת ּדכסף . וסמכיהֹון  ּדּפין. ּתמניא ויהֹון  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

סמכין  ּותרין  חד . ּדּפא ּתחֹות סמכין . חד:.ּתרין ּדּפא  ּתחֹות ְְְְִִֵֵַַָָָ	ְַַָ

חמּׁשהוכו ׁשּטים עצי  בריחם ׁשי קרל ע ׂשית  ְִָ�ְִָ�ֲִֵ�ִ�ֲִִ�ְְֵַָ�
N קוראים Nתיקון

ohbst rag vaa ;xf ovhbstu ohare
ohbst hbau sjtv arev ,j, ohbst hba
hmg ojhrc ,hagu sjtv arev ,j,
sjtv ifanv gkm harek vanj ohya

N רש"יN
קר ׁשים.(כה) ׁשמנה הם והיּו ְְְִֶָָָֹ

למעלה כג)האמּורים כב. (פסוקים ְְֲִַָָ
ׁשּׁשה ּוׁשני ּתעׂשה קרׁשים ְְֲִִֵֶַָָ

למקצעֹות, ּתעׂשה ְְְֲִִֶַָֻקרׁשים
ּבסדר  קרׁשים ׁשמנה ְְְְְִִֵֶָָֹנמצאּו

הּמׁשּכן ּבמלאכת הּקרׁשים סדר מעׂשה ּבמׁשנת ׁשנּויה ּכ א)מערבי. את (פרק עֹוׂשה היה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מ ּכאן, ּורביע מּכאן רביע מּלמּטה הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאדנים
ׁשליבֹות  ׁשּתי ּכמין חוקין. ׁשני ּכמין ׁשהּגרסא נראה ולי חּמּוקין. ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועׂשה
הּסּלם, עּמּוד ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה, האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמּובּדלֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻֻסּלם

ׁשּנאמר  אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות מׁשּלבֹות, לׁשֹון יט)והּוא ׁשני (פסוק ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
טּבעת  לתֹו ונֹותן מּכאן ואצּבע מּכאן אצּבע מּלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים, ּוׁשני ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאדנים

ׁשּנאמר מּזה, זה נפרדים יהיּו ׁשּלא ּכדי ׁשּל־זהב כד)אחת וגו'.(פסוק מּלמּטה ת ֹואמים והיּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמקראֹות: ּבסדר למעלה הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא עברין ּבריחם.(כו)ּכ ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אישבר"ש  הּמׁשּכן.:ובלעז צלע  לקרׁשי  העליֹון חמ ּׁשה ׁשהּבריח אלא הן, ׁשלׁשה חמּׁשה אּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
נכנס  זה הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל חצי עד מבריח זה חתּכֹות , מּׁשּתי עׂשּוי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹוהּתחּתֹון
ותחּתֹון  ׁשעליֹון נמצא לזה, זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָּבּטּבעת
ׁשּנאמר  קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשנים

כח) להן (פסוק היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים הּקצה, אל הּקצה מן מבריח וגו' הּתיכֹון ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָוהּבריח
ׁשּל־ּגֹובּה אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן להּכנס ּבּקרׁשים ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻטּבעֹות
חלק  וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ּולמעלה העליֹונה הּטּבעת מן אחד חלק ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּקרׁש,

הּטּב ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לטּבעת, טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אֹור רביע זֹוהּוא מכּונֹות עֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ
ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעביין נקּובין הּקרׁשים אלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכנגד
והּתחּתֹונים  העליֹונים הּבריחים הּקרׁשים. ּבתֹו ׁשּנאמר וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּנקבים
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חמׁשא האחד:ּכןצלע־ה ּמׁש ׁשּטין. ּדאעי  עברי לד ּפי .ותעביד ְִֶַַ�ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ	ְֵַ

חד: מׁשּכנא בריחם כזסטר צלע־קרל וחמּׁשה  ׁשי  ְְֲִַַַַָָ�ְִ	ְְִֵַ�ֶַ
לקרה ּמׁש בריחם וחמּׁשה  ה ּׁשנית צלע ּכן ׁשי ְִַ�ֵַָ�ֲִִַָ�ְִ�ְְִֵַ�ֶ�ַ
ל ּירה ּמׁש יּמה:ּכן מ ׁשּכנא כתים סטר  לד ּפי  עברין . וחמׁשא ְִַ	ְַַָָ�ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

מ ׁשּכנא  סטר לדּפי  עברין  וחמ ׁשא מערבא:.ּתנינא. לסֹופהֹון  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָ	ְְְַָ

ּבוכח הּתיכן  הה ּבריח  מב ּקת ֹו מן־ר ׁשים רח  ְְִַ�ִַַ�ְֹ�ְַָ�ְִַ�ִִַ
אל־ה ּקצה: מעּבר ה ּקצה  דּפּיא. ּבג ֹו מציעאה סיפי .ועברא מן  ַָ�ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָ	ְִֵָ

ואת ־ּתר ׁשיםּקאת־ הוכטלסיפי: זהב צּפה  ְְִֵֶַָָ�ְִֶַ�ָ�ְֶָ
וצּפית לּבריחם ּבּתים זהב ּתע ׂשה  ְַטּבעתיהם ֵֶֹ�ֲֶַ�ָ	ָָ�ְִִַ�ְִִִָ�

זהב: ּתעביד את־ ה ּבריחם עזקתהֹון  וית ּדה ּבא. ּתחפי  דּפּיא וית ְִֶַ�ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

לעבר ּיא  אתרא דה ּבא:.ּדהּבא. עברּיא ית את ־לותחפי והקמת  ְְַַַָָָָ	ְְֲִֵֵַַַָָָָֹ�ֶָ
N קוראים Nתיקון

,hbav ifanv gkm harek ojhrc vanju
ifanv gkm harek ojhrc vanju
oharev lu,c ifh,v jhrcvu vnh oh,frhk
oharev ,tu vmev kt vmev in jrcn
cvz vag, ovh,gcy ,tu cvz vpm,

t ,hpmu ojhrck oh,ccvz ojhrcv ,
,htrv rat uypanf ifanv ,t ,nevu

N רש"יN
אחד  ּכל אֹור וׁשּבּדרֹום ְֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּצפֹון
ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, עׂשרה ְְְֲִֵֵֶַַָָחמׁש
אל  הּקצה מן וזהּו אּמה, ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשלׁשים
הּמערב, ועד הּמזרח מן ְְְִִֶַַַַַָָָהּקצה,
אֹור ׁשּבּמערב ּבריחים ְְֲִִִֶֶַַַָָוחמּׁשה
אּמֹות  ׁשׁש והּתחּתֹונים ְְְִִֵֶַַַָהעליֹונים
ּכנגד  עׂשרה ׁשּתים ארּכֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָוהּתיכֹון
היא  ּכ קרׁשים, ׁשמֹונה ְְִִַָָָרֹוחב

הּמׁשּכן ּבמלאכת א)מפרׁשת ל ּבריחם.(כט):(פרק ּבּתים ּבּתים יהיּו ּבהן , ׁשּתע ׂשה הּטּבעֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּבריחים: ּבהן זהב .להכניס ה ּבריחם את  ׁשאין וצּפית הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

קנה  סדקי ׁשני ּכמין ׁשּל־זהב ּפיפיֹות ׁשני ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אלא צּפּוי, ׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם
לּכאן  הּטּבעת מן הּקרׁש רֹוחב את ממּלא ארּכן ּולּכאן, לּכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָחלּול,
הּבריחים  נמצאּו הּׁשני, לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת ּומּמּנּו לתֹוכֹו נכנס והּבריח לּכאן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָּומּמּנה
והּפיפיֹות  והּטּבעֹות ּבֹולטֹות היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבּקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻמצּפין

מּבפנים: חלק הּכתל ּכל אלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו הּמׁשּכן.(ל)לא את לאחר והקמת  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
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הרמׁשּכּכןה ּמׁש א ׁשר  ּבהר :ּפטֹו ית אית  ּותקים ְִַ�ְָ�ְִָ	ֲֶ�ְָ�ִֵָָָָ

ּכהלּכתיּה ּבטּורא:.מׁשּכנא. בספרי חמישי Pסּדאּתחזיתא
Pתימן  ְְְִֵַָ	ְְִִַָָ

פרכתולא(חמישי) וארּתע ׂשית  ת ֹולעתוּגמןכלת  ְִָ�ָָ�ְֵֶֹ�ְְֶַָָ�ְַ�ַ
מׁש ו ׁשׁש את ּהׁשני  יעׂשה  ח ׁשב מעׂשה זר  ָ�ְִֵ�ְָ�ֲֵַָ�ֵֹ�ֲֶַ�ֹ�ָ

ׁשזיר.רבים:ּכ ּובּוץ זהֹורי  ּוצבע ואר ּגונא. ּדתכלא ּפר ּוכ ּתא. ותעביד  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

אּוּמן  ּכרּובין:.עֹובד צּורת יתּה על־ולביעביד את ּה נת ּתה  ָָ	ְְֲִֵַַַַָָָ�ֹ�ַָ
עּמּוד אר זהב ּבעה  וויהם זהב  מצּפים ׁשּטים י  ְַָָ�ֵַ�ִ	ְִִֻ�ָ	ֵָָ�ֶָ�ָ

אד על־אר ׁשּטין .ני־כסף :ּבעה  ע ּמּודי ארּבעה על  יתּה. ותּתין  ְַַָ�ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדהּבא  וויהֹון ּדהּבא. ּדכסף :.מחּוּפן  סמכין ארּבעה נת ּתהולגעל  ְֵַַַָָָ	ְְְִִַַַַָָָָ�
ה ּתחת  מּביתּקאת ־ה ּפרכת  ׁשּמה והבאת  רסים ֶֶַָֹ�ַ�ְִַַָ�ְֵֵָ��ָָ�ִֵ�

ä²
ä

N קוראים Nתיקון
rvc,frp ,hagu

rzan aau hba ,gku,u indrtu ,kf,
v,,bu ohcrf v,t vagh caj vagn
cvz ohpmn ohya hsung vgcrt kg v,t
v,,bu ;xf hbst vgcrt kg cvz ovhuu
vna ,tcvu ohxrev ,j, ,frpv ,t
vkhscvu ,usgv iurt ,t ,frpk ,hcn

N רש"יN
הקימהּו: ּבהר.ׁשּיּגמר הראית ְֲִִֵֵֵֶָָָָָ

ללּמד עתיד ׁשאני לכן, ְְְֲֲִִֵֵֶַָֹקדם
הקמתֹו: סדר ְְֲֵֶַָָָּולהראֹות

הּוא,ּפרכת.(לא) מחּצה לׁשֹון ְְִֶָָֹ
ּדבר  ּפרּגֹוד, חכמים ְְֲִִַָָָּובלׁשֹון
העם: ּובין הּמל ּבין ְִֵֵֶֶַַַָָהּמבּדיל

ואר ּגמן. היה ּתכלת  ּומין מין ּכל ְְְִִֵֶַָָָָָ
ׁשּׁשה  וחּוט חּוט ּבכל ְְִָָָּכפּול,

ח ׁשב .חּוטין: עבריה מעׂשה  ׁשּמּׁשני והּצּיּורין קירֹות, ׁשּל־ׁשני אריגה היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לזה: זה ּדֹומין ּבּה:ּכר ּובים.אינן יעׂשה ׁשּל־בריֹות ׁשּטים.אר ּבעה (לב)צּיּורין ּתקּועים ע ּמּודי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאׁש ּכלּונס עליהן להֹוׁשיב למעלה עקּומים ּבהן קבּועין ואּונקליֹות אדנים ארּבעה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹו
אּמֹות  עׂשר ארּכה והּפרכת עׂשּוים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקליֹות ּבּה, ּכרּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהּפרֹוכת
ׁשּיהא  ׁשּל־ּמׁשּכן, ּבׁשליׁש ּפרּוׂשה ׁשּל־ּקרׁשים, ּכּגבהן אּמֹות עׂשר ורחּבּה ׁשּל־ּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלרחּבֹו
על  עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא אּמה, עׂשרים ולחּוץ והּמּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמּנה
ׁשּל־יריעֹות  חֹוברֹות ׁשּתי את הּמחּברים הּקרסים, ּתחת הּפרכת את ונתּת ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעׂשר,
ּכלתה  לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, עׂשרים החֹוברת ורֹוחב ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן,
לכּסֹות  לאחֹוריו ּתלּוי והּמֹותר ׁשּל־ּמׁשּכן, ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנּיה והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבׁשני
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והב  העד ּות אר ֹון  את  ה ּפרכתל ּפרכת ּדילה  ַָ	ֶֹ�ֲֵ�ֵָ�ְְִִָ�ַָ�ֶֹ�
הּקדׁשים: קדׁש ּובין ה ּקד ׁש ּבין ית לכם  ותּתין ָ	ֵֶ�ַ	ֶֹ�ֵ�ְֳִִֵֶַָָֹ

ארֹונא  ית  לפר ּוכ ּתא. מּגיו  לתּמן  ותעיל ּפּורפּיא. ּתחֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָּפרּוכּתא

קּודׁשא  ּבין  לכֹון. ּפרּוכּתא ותפריׁש קּודׁשּיא:.ּדסהד ּותא . קדׁש ּובין ְְְֲֵֵַָָָָָ	ֵֶַָֹ

ּבקדׁשולד העדת  אר ֹון על את ־ה ּכּפרת  נת ּת ְַָָ�ֶַַ	ֶֹ�ֲַ�ֵָ�ְֻ�ֶֹ
ּדסהד ּותא הּקדׁשים: ארֹונא על ּכפּורּתא. ית ּבקד ׁש.ותּתין ְְֲֲֳִִֵַַָָָָָָָ	ְֶֹ

את ־ה ּׁשל ׂשמ ולהקּודׁשּיא : ואת ־ּת לּפרכת  מח ּוץ  חן  ְְַַָָ�ְֶַָֻ�ִ�ַָ	ְֶֶֹ
ה ּׁשל ּמה נכח  ה ּמׁשנרה צלע על ּתימנהחן  ּכן ְַָֹ��ְַַֹֻ	ַָ�ֶ�ְִַַ�ֵָ�ָָ

צפֹון:וה ּׁשל  על־צלע  ּתּתן  מּברא חן ּפתּורא ית ּותׁשּוי  ְ�ְַֻ	ִָ�ֵֶַ�ִֵַַַָָָָָ

ּופתּורא  ּדרֹומא. מׁשּכנא סטר על  ּפתּורא. לקביל מנרתא וית .לפר ּוכ ּתא. ְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָָָָָָ	

צּפּונא : סטר על מס ולוּתּתין  האהל ל עׂשית  פתח ְְִִִֵַַָָ�ָָָ�ְֶ�ַָ	ֶֹ
מׁשארוכלת ּת ו ׁשׁש ׁשני ות ֹולעת  זרּגמן ְֵ�ְְֶַָָ�ְַ�ַָ�ְִֵ�ְָ�ָ

N קוראים Nתיקון
ohasev ase ihcu asev ihc ofk ,frpv
asec ,sgv iurt kg ,rpfv ,t ,,bu
,frpk .ujn ijkav ,t ,nau ohasev
ifanv gkm kg ijkav jfb vrbnv ,tu
,hagu iupm gkm kg i,, ijkavu vbnh,
,gku,u indrtu ,kf, kvtv j,pk lxn
,hagu oer vagn rzan aau hba

N רש"יN
הּקרׁשים: את (לה)את ו ׂשמּת ְְְִֶֶַַָָ

מן ה ּׁשלחן. מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְִַַָָָָֻֻ
אּמֹות  ׁשּתי הּצפֹוני ְְִֵַַַָֹהּכתל
מׁשּוכה  ּבּדרֹום ּומנֹורה ְְְֶַָָָָָומחצה.
אּמֹות  ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל ְְִִֵַַַָֹמן
ּכנגד  נתּון הּזהב ּומזּבח ְְְִֶֶֶַַָָָָָומחצה.
מׁשּו לּמנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין ְְֵֵֶַַָָָֻאּויר
וכּלם  הּמזרח, ּכלּפי ְְְְִִֵַַָָָֻקמעא
הּמזּבח  אּמה, עׂשרים לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אֹור ּכיצד, ולפנים. הּמׁשּכן חצי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹנתּונים

אּמֹות: עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה מס .(לו)והּׁשלחן ׁשהּוא וע ׂשית וילֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּכמֹו הּפתח, ּכנגד י)מס א מגן:(איוב לׁשֹון בעדֹו, ׂשכּת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

הדקדוק: הפרכת.(לג)חלק כמשפטוהבדילה שלא מלרע והבדילה :(מהרי"ב)תיבת
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רקם : וארּגונא.מעׂשה  ּתכלא מׁשּכנא. לתרע ּפרסא ותעביד ֲַ�ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ׁשזיר  ּובּוץ זהֹורי  צּייר :.ּוצבע חמּׁשהולזע ֹובד   לּמס עׂשית  ְְִִַ	ְִַָָָ�ַָָ�ֲִָָ�
זהב  וויהם זהב אתם וצּפית  ׁשּטים ָָ	ָ�ָֹ�ְִִִָ	ִ�ֵַעּמּודיֵ�ֶָ�ָ

חמּׁשויצק  להם אד ּת לפרסא.חׁשת :נני ה  ותעביד ְְַָָ�ָ	ֲִֶ�ְֵַָ�ְְֲִֵֶַָָֹ

ותּתיך ּדהּבא. וויה ֹון  ּדהּבא . יתהֹון ותחּפי  ׁשּטין . עּמּודי  ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחמׁשא

ּדנחׁשא:.להֹון  סמכין  בספרי ששי Pסחמׁשא
(שישי)Pתימן  ְ	ְִִַָָָָ

את ־ה ּמזואכז חמׁשעׂשית  ׁשּטים  עצי  ּבח  ְִָ�ְִֶַָ�ֲֵֵַ�ִ�ִֵָ�
יה רב ּוע רחב  אּמֹות  וחמׁש  אר יהאּמֹות ַ��ְֵֶָֹ�ַ��ַָֹ�ְִֶַ�

קמתֹו:ה ּמז א ּמֹות  וׁשלׁש ּדאעי ּבח  מד ּבחא ית ותעביד ְִַ	ְֵַָ�ַֹ�ְְְֲֵֵַַָָָָֹ

מדּבחא  יהי  מר ּוּבע ּפּותיא. אּמין  וחמי ׁש אּורּכא  אּמין  חמיׁש .ׁשּטין. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָ	

רּומיּה: אּמין קרובּותלת ארע ׂשית  על ּפּנתיונתיו  ּבע  ְִִֵַָָ�ְַָֹ�ָ�ְַַַ�ִֹ	ָ
ּתה קרמּמּנּו את ֹויין וצּפית  ותעביד חׁשת :ננתיו ִ�ְִֶֶ�ְַָֹ�ְִִָָ�ֹ�ְְֲֵֶַֹ

קרנ ֹוהי  יהוין  מּני ּה זויתי ּה. אר ּבע על נחׁשא:.קרנ ֹוהי. יתי ּה ותחפי  ְִִִִֵֵַַַַַָָָ	ְְִֵֵָָָ

å²
å

N קוראים Nתיקון
o,t ,hpmu ohya hsung vanj lxnk
hbst vanj ovk ,emhu cvz ovhuu cvz

,ajbjcznv ,t ,hagu
cjr ,unt anju lrt ,unt anj ohya hmg
,hagu u,ne ,unt akau jcznv vhvh gucr
uh,bre ihhv, ubnn uh,bp gcrt kg uh,bre
uhghu ubask uh,rhx ,hagu ,ajb u,t ,hpmu

N רש"יN
רקם. עׂשּויֹות מעׂשה הּצּורֹות ֲֲֵֵַַֹ

ׁשּל־  ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ְְְֲִֵֶַַַּבֹו
זה: ׁשּל־עבר ּפרצּוף ּכ זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָעבר

ׁשם רקם. ולא האּמן, ׁשם ְֵֵֵָָֹֹֻ
צּיר. עֹובד ותרּגּומֹו ְְַַָָָָֻהאּמנּות,
הּפרֹוכת, ּכמּדת הּמס ְִִֶַַַַָָָמּדת
אּמֹות: עׂשר על אּמֹות ֶֶֶֶַַַעׂשר

הּמזּבח (א)כז  את  וגו'וע ׂשית ְְִִֵֶַַָ
א ּמֹות  ונאמר קֹומתֹו.וׁשל ׁש רבּוע, ּכאן נאמר אֹומר יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

מ  אני ּומה ּכארּכֹו. ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו להלן מה רבּוע, קּים ּבּפנימי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּולמעלה: סֹובב מּׂשפת קֹומתֹו, אּמֹות קרנתיו.(ב)ושלׁש ּתהיין לבּדם מּמּנּו יעׂשם ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבֹו: נח ׁשת.ויחּברם אֹות ֹו ׁשּנאמרוצּפית מצח, עּזּות על ד)לכּפר מח נחּוׁשה:(ישעיה ּומצח ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ּסירתיווג ּומזּׁשד ל עׂשית  ויעיו  רקתיונֹו ְִָ�ִָָֹ�ְְַ	ְָָ�ְְִֹ	ָ
ּומחּומז ּתעׂשה לגתיו  לכל־ּכליו ח ׁשת :נּתתיו  ְְִֹ�ְַָֹ�ְֵָָ�ֲֶַָ�ְֶֹ

וצּנֹורי  ּומזרקֹוהי. ּומגרֹופיתי ּה קטמי ּה. למסּפי  ּפסכ ּתירותי ּה תיּהותעביד  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

נחׁשא:.ּומחּתיתיּה ּתעביד מנֹוהי  מכ ודלכל ּלֹו ּברעׂשית  ְֵַָ	ְְְֲִִֵַָָָָָ�ָ�ְִ	ָ
ר ׁשת ארנמע ׂשה  על־הרׁשת  ועׂשית  ּבע ח ׁשת  ֲַ�ֵֶ�ְֶ�ְִֶָֹ�ַָָ�ְֶֶַַ�

ארנטּבעת על סרדא.צֹותיו:ק ּבע ח ׁשת  לי ּה ותעביד ְַ�ְֹ	ֶֹ�ְַַַ�ְְְֲֵֵַָָָ

ּדנחׁשא  עזקן  ארּבע מצדתא. על  ותעביד ּדנחׁשא. מצדתא על .עֹובד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ	ַ

סטר ֹוהי: ּכרוהאר ּבעה ּתחת  את ּה ה ּמזנת ּתה  ּבחּכב  ְְִִַַָָָ�ֹ�ַָ�ְַַ�ְִַֹ�ֵַ
N קוראים Nתיקון

kf kfk uh,,jnu uh,dkznu uh,erznuvag, uh
,ajb ,ar vagn rcfn uk ,hagu ,ajb
kg ,ajb ,gcy gcrt ,arv kg ,hagu
cfrf ,j, v,t v,,bu uh,ume gcrt
jcznv hmj sg ,arv v,hvu vynkn jcznv

N רש"יN
יּורֹות:ּסירתיו (ג) ּכמין לד ּׁשנֹו.. ְְְִִַָֹ

והּוא  לתֹוכם, ּדׁשנֹו ְְְְִִָָלהסיר
קטמיּה, למסּפי אנקלֹוס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֻׁשּתרּגם
יׁש ּכי לתֹוכם, הּדׁשן ְְִִֵֶֶַָלסּפֹות
אחת  מּלה עברית ּבלׁשֹון ְְִִִִַַָָמּלֹות
ּבנין  לׁשּמׁש ּבּפתרֹון ְְְְִִִֶֶֶַַַָמתחּלפת

ּכמֹו י)ּוסתירה, פ ׁשרׁשיה,(תהלים ג)וּתׁשרׁש ה וחּלּופֹו(איוב מׁשריׁש. יב)אויל לא ּובכל (שם ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ
וכמֹוהּו ּתׁשרׁש. ו)ּתבּואתי יז וחּלּופֹו(ישע' ּפרּיה, לג)ּבסעפיה י מפּׁשח (שם ּפארה, מסעף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו יז)סעיפיה, נ וכמֹוהּו(ירמיה עצמיו, ׁשּבר עּצמֹו, האחרֹון יג)וזה כא א וּיסקלהּו(מלכים ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
וחּלּופֹו י)באבנים, סב וכן(ישע' אבניה, הסירּו מאבן, ב)סּקלּו ה אף (שם ויסּקלהּו, ויעּזקהּו . ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדׁשנֹו להסיר לדּׁשנֹו אישצינדרי"ר ּכאן  הּדׁשן,ויעיו.:ּובלעז ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יד, ּבית ולֹו ּדק ׁשּל־מּתכת קדרה ּכסּוי ּכמין וידי"ל והן ּדם ּומזרקתיו.:ּובלעז ּבהם לקּבל ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

על ּומזלגתיו.הּזבחים: ּבהן ּומהּפ ּבֹו ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אנקליֹות ּכמין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׂשרפתן ממהר ׁשּיהא הּמערכה קרוצינ"ש ּגחלי צּנֹורּיֹות:ּובלעז חכמים ּובלׁשֹון [אנקֹולים] ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

לקטרת,ּומחּתתיו. הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטֹול להם יׁש קּבּול ּבית ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכמֹו מחּתֹות , קרּויים חתּיתן ׁשם יד)ועל ל אׁש(ישעיה ׁשאיבת  לׁשֹון מּיקּוד, אׁש לחּתת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

וכן כז)מּמקֹומּה, ו ּבחיקֹו:(משלי אׁש איׁש ּכליו.היחּתה ּכליו:לכל  ּכל לׁשֹון מכּבר.(ד)ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
קריבל"א ּכברה, ּומקרא ּכמי ׁשּקֹורין רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ן ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

רׁשת: מעׂשה נחׁשת מכּבר ּלֹו ועׂשית ּפתרֹונֹו וכה מסֹורס ה ּמזּבח.(ה)זה ּכל ּכר ּכב  סֹובב, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשֹוחטין  ּבהּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכֹוב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף א)ּדבר כה ּגלמי (חולין הן אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּולין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל עץ, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכלי
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ה ּמזּלמ  חצי  עד הר ׁשת  והיתה ותּתין ּבח :מּטה  ְִ�ְְָָָָ�ָ	ֶֶ�ֲִַ�ְְִִֵֵַַ

מצדתא  ּותהי  מּלרע. ּדמד ּבחא סֹוביבא ּתחֹות. ּפלג ּות .יתּה. עד  ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ	ַַ

ל ּמזוומדּבחא: בּדים ׁשּטים ע ׂשית  עצי ּבּדי  ּבח  ְְִַָָ�ִַָ�ְִַ	ֵַַ�ֲֵֵ�ִ�ִ
נח ׁשת : אתם ּדאעי וצּפית  אריחי  למדּבחא . אריחּיא ותעביד ְִִָ�ֹ�ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

י .ׁשּטין  נחׁשא:ותחפי  ּבּטּבעתוזתה ֹון  את ־ּבּדיו ה ּובא  ִִ	ְְְְִֵָָָָ�ֶַ�ַַָָ�ֹ
צל  על־ׁשּתי  ה ּבּדים  ה ּמזוהי ּו ּבׂשעת  אתּבח  ְָ�ַַ�ְִֵַ�ְַ�ְִַֹ�ְִֵֵַ�

ּתרין אתֹו: על אריחּיא. ויהֹון  ּבעזקתא. אריחֹוהי  ית .ויעיל  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ	

N קוראים Nתיקון
,hpmu ohya hmg hsc jcznk ohsc ,hagu
uhvu ,gcyc uhsc ,t tcuvu ,ajb o,t
u,t ,tac jcznv ,gkm h,a kg ohscv

N רש"יN
עׂשה  לּמזּבח אף העץ, ְְְִֵֵֵַַַַַָָָוספסּלי
אּמה  רחּבֹו והיה סביבֹו ְְְִִַָָָָָחריץ
ׁשׁש לסֹוף והּוא לנֹוי ְְְְְֵָּבדפנֹו
האֹומר  ּכדברי ׁשּל־ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶַָָאּמֹות

אבל  ּולמעלה. סֹובב מּׂשפת קֹומתֹו, אּמֹות וׁשלׁש מקּים אני מה הא ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹּגבהֹו
ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו, לפנים ראׁשֹו על אלא הּנחׁשת למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹסֹובב

ב)ּבזבחים ּוׁשּתי (סב הּכהנים, רגלי ׁשּל־הּלּו אּמה מהן ולפנים לקרן קרן ּבין ּכרּכֹוב, איזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשהּכרּכֹוב  למדנּו מּלמּטה, הּמזּבח ּכרּכֹוב ּתחת  והּכתיב ׁשם וּדקּדקנּו ּכרּכֹוב. קרּויים הּלּלּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָאּמֹות
יׂשּתרגּו. ּדלא לּכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, ּתרי הּמּתרץ וּתירץ ּתחּתיו. הּמכּבר ּולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבדפנֹו
ׁשהּמכּבר  נמצא הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה לנֹוי ׁשּבּדֹופן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָזה
ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים. לּדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו לחצי סימן היה והּוא אּמה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָרחב
ׁשּלא  ּפי על אף ּבֹו עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו. הּסקרא חּוט חגֹורת עֹולמים ּבית למזּבח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו

ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין כ)ּפרׁשּו כ ּלי(לעיל ּתעׂשה אדמה כב)מזּבח כ תעלה (לעיל ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו חלק ּכבׁש אלא ׁשּלֹו ּבּכבׁש מעלֹות לי תעׂשה לא ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹבמעלֹות,
והּכבׁש חנּיתן. ּבמקֹום אדמה חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה ּומזּבח ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּמכילתא.
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח ּבדרֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהיה

האֹומ  ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות עׂשר האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, אּמֹות החצר ׁשלׁש ּככתבן ּדברים ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשהיה  וזה מּדֹות, מ"ט ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, עׂשר אלא הּכבׁש אֹור היה לא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקֹומתֹו

זבחים  ּבמּסכת החּוט, מלא הּמזּבח מן ב)מבּדל הּמקרא:(סב מן ּבארּבע ּבּטּבעת.(ז)למדּוה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
לּמכּבר: ׁשּנעׂשּו ְֲִֶַַַָָטּבעֹות

הדקדוק: אתו.ז)(חלק האחרים בשאת משקל על משפטו כי האל"ף קריאת על להקל בשוא בא

גשת משקל על שאת הפ"א. :(מהרי"ב)חסרי
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יתי ּה: ּבמּטל מדּבחא את ֹוחסטרי  ּתעׂשה לחת  נבּוב  ְְְִִֵֵַַָָ�ֻ�ֲֶַֹ�ֹ�
הר יעׂשּו:ּכא ׁשר  ּכן ּבהר   את ּתעביד אה  לּוחין חליל  ֲַ�ְֶֶָ�ְֹ�ָ�ֵָ�ֲֲֲִִֵַַ

יתך ּדאחזי ּכמא יעּבד ּון :.יתיּה. ּכן  בספרי שביעי Pסּבטּורא
Pתימן  ְְִֵַָָָָ	ְְֵַָ

ה ּמׁשוט(שביעי) חצר את  לפ עׂשית  נגב־ּכן את  ְָ�ִָ�ֲֵַ�ְִַ�ְִַָ�ֶֶ
מׁש ׁשׁש לחצר קלעים בא ּמהּתימנה  מאה  זר  �ְֵָָָ�ִֶָ�ֵֵ�ְָ�ֵָָ�ַָָ�

לּפא  האחת :אר עיבר ה  לר ּוח מׁשּכנא. ּדרת ית ותעביד . 	ֵֶַֹ�ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אּורּכא  אּמין  מאה  ׁשזיר . ּדבּוץ לדרתא סרדי  חדא:.ּדרֹומא. לר ּוחא ְְְְְְִִֵַָָָָָָָ	ְֲָָ

עׂשוי ואד ע ּמדיו  עׂשרים ווי נרים ניהם חׁשת  ְַָֻ�ְִֶ	ְְֵֶַ�ְֶ�ְִ�ֵֶָֹ�
ּכסף : וח ׁשקיהם וסמכיהֹון העּמדים עׂשרין . ועּמּודֹוהי  ִַָֻ�ֲֵַֻ�ְְְִִֵֶֶֶַָָ

עּמּוד ּיא  ווי  ּדנחׁשא. ּכסף :.עׂשרין  לפ ויאוכּבּוׁשיהֹון צפֹוןכן את  ִִֵֶַַָָָָ	ְְְִֵַ�ְִֵַ�ָ�

æ²
æ

N קוראים Nתיקון
l,t vtrv ratf u,t vag, ,jk cucb

uagh if rvcrmj ,t ,hagu
aa rmjk ohgke vbnh, cdb ,tpk ifanv
uhsngu ,jtv vtpk lrt vntc vtn rzan
ohsngv huu ,ajb ohrag ovhbstu ohrag
ohgke lrtc iupm ,tpk ifu ;xf ovheaju

N רש"יN
לחת.(ח) חליל נב ּוב  ּכתרּגּומֹו ְְְֲִַֹֻ

מּכל  ׁשּטים עצי לּוחֹות ֲִִִִֵָלּוחין.
ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל ְְְְֲֶֶַַָָָֹֻצד
חמׁש עביֹו ׁשּיהא אחד ְְֵֵֶֶֶָָָעץ
ּכמין  אּמֹות חמׁש על ְִֵַַַָאּמֹות

ּכמין קלעים.(ט)סדן: עׂשּויין ְְְֲִִִָָ
נקבים, נקבים ספינה ְְְְִִִֵַָָָקלעי
ׁשהן  לפי סרדא הּמּתּורּגם ׁשּל־ּמכּבר ּכתרּגּומֹו סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמעׂשה

ּכּכברה: האחת.מנּקבין ּפאה:ל ּפאה קרּוי הרּוח עׂשרים.(י)ּכל ּבין ועּמדיו אּמֹות  חמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
לעּמּוד : ּתקּועים ואדניהם.עּמּוד והעּמּודים הארץ על יֹוׁשבים האדנים נחׁשת, ׁשּל־עּמּודים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

קּונּדֹוסין ּכמין עֹוׂשה היה בלעז,לתֹוכן. פל"ש ׁשלׁשה,ׁשּקֹורין ורחּבן טפחים ׁשּׁשה ארּכן ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָֹ
ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביבֹו הּקלע ׂשפת וּכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹוטּבעת
וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ּבאּונקליֹות טּבעּתֹו ּדר הּקּונּדס ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹותֹולה

ּדלתֹות להּציב ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע בלעז,אחד גונזי"ש ּתלּוי ׁשּקֹורין הּקלע ורחב ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החצר: מחיּצֹות קֹומת והיא הע ּמּודים.מּלמּטה, האּונקליֹות:ווי  היּווח ׁשקיהם.הם מּקפין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

יֹודע  א ּבאמצעם. אם ּבראׁשם, אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע ואיני סביב. ּכסף ּבחּוטי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהעּמּודים
ּבּגבעה ּבפילגׁש מצינּו ׁשּכן חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק יז)אני יט חבּוׁשים,(שופטים חמֹורים צמד ועּמֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
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 אר מאה  קלעים  רים עׂשעּמדווּבאר ָ	ְֶָֹ�ִֵ�ָ�ְֶַָֹֻ�ְִֶ�
עׂשואד  העּמדים ניהם ווי  נח ׁשת  רים  ְְֵֶַ�ְִֶ�ְ	ֵֶָֹ�ִַָֻ�

ּכסף: אּורּכא.וח ׁשקיהם  מאה  סרדי ּבאּורּכא . צּפּונא לר ּוח וכן ֲֵַֻ�ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ

עּמּוד ּיא  ווי  ּדנחׁשא. עׂשרין וסמכיהֹון עׂשרין . וכ ּבּוׁשיהֹון .ועּמּודֹוהי  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ	ְִֵ

לפ ויבּכסף: החצר חמ ּׁשים ק את ־ים רחב לעים ְְַ�ֵֶַָֹ�ְִַ	ְָָ�ֲִִִ�
ע ׂשרה  ע ּמדיהם עׂשרה:אד וא ּמה  ּופּותיא ניהם  ַ�ֵֶַָֻ�ֲָ	ְְֵַָ�ֲֶָָָ

עׂשרא  עּמּודיהֹון  אּמין. חמ ׁשין  סרדי מערבא. לר ּוח  וסמכיהֹון .ּדדרתא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ	ְְֵָ

לפ ויגעׂשרא: החצר קד רחב מזאת רחהמה  ְֶָ�ֶַָֹ�ְִֵַ�ֵ�ְְִָ�ָָ
א ּמה: לר ּוח חמּׁשים  ּדדרתא. מדנחא .ּופּותיא קּדּומא ֲִִ�ְְְַַָָָָ	ְִַָָ

א ּמין : עׂשידחמׁשין אּמה וחמׁש ל ּכתףק רה  לעים ֲִִַַַ�ְֵֵֶ�ַָ�ְָ�ִַָ�ֵ
ואד ׁשעּמדיהם  ע ׂשרי ל ׁשה :ׁשניהם לׁשה  וחמׁש ֵֶַֻ�ְֹ	ְְֵַָ�ְֲֵֵֶֶַָֹ

ּתלתא  עּמּודיהֹון לעברא. סרדי ּתלתא:.אּמין . וסמכיה ֹון  ְְְִִֵֵַַָָָָ	ְְְֵָָָ

N קוראים Nתיקון
ohrag ovhbstu ohrag usngu lrt vtn
cjru ;xf ovheaju ohsngv huu ,ajb
ovhsng vnt ohanj ohgke oh ,tpk rmjv
vnse ,tpk rmjv cjru vrag ovhbstu vrag
ohgke vnt vrag anju vnt ohanj vjrzn
vaka ovhbstu vaka ovhsng ;,fk

N רש"יN
חׁשּוקים: לפאת (יג)ּתרּגּומּו ְְֲִִַַ

מזרחה. קרּוי קדמה  הּמזרח ּפני ְְְְִִֵֵַָָָָָ
לׁשֹון  אחֹור ּפנים. לׁשֹון ְְִֶֶָָקדם,
קרּוי  הּמזרח לפיּכ ְְֲִִִַַָָָאחֹורים,

ּומער  ּפנים, ׁשהּוא קרּוי קדם ב ְְִֶֶַָָָ
אנקלֹוס  ּדתרּגם ּכמֹו ְְְְְִֶָֻאחֹור,

כד) יא יּמא (דברים האחרֹון ֲַַַָָָהּים
אּמה.מערבאה: הּפתח,חמּׁשים ׁשּׁשם לפי ּבּקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמּׁשים אֹותן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

הּפתח  חלל רחב נׁשאר הּׁשנית, לּכתף וכן מּכאן, הּפתח לכתף קלעים אּמה עׂשרה חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאלא
ׁשּנאמר וזהּו אּמה עׂשרים טז)ּבינּתים למס(פסוק וילֹון א ּמה, עׂשרים מס החצר ּולׁשער ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּפתח: ּכרחב אר אּמה עׂשרים הּפתח ׁשל ׁשה.(יד)ּכנגד עּמּוד ע ּמדיהם  ּבין אּמֹות חמׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻ
מן  ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ּדרֹומית ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלעּמּוד,
וכן  אּמֹות, חמׁש לּׁשליׁשי הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות חמׁש ׁשּבּמזרח ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׁשלׁשה
לּמערב: עׂשרה ּכנגד לּמזרח עּמּודים עׂשרה הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלּכתף
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עׂשוטו חמׁש ה ּׁשנית  עּמדיהם ק רה לּכתף  לעים ְֵַָ�ֵַ	ֲִֵ�ְֶ�ְֵָ�ִֵֶַֻ�
ע ׂשרי לׁשה :ׁשניהם אד ול ׁשה ׁש חמׁש ּתנינא. ּולעברא ְֹ	ְְֵַָ�ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ

ּתלתא  עּמּודיהֹון  ּתלתא:.סרדין. החצרּול טזוסמכיה ֹון  ׁשער ְְִֵַָָָ	ְְְְֵָָָ�ֶַַָ�ֵ
עׂש | א ּמהמס וארּתרים ות ֹולעתכלת ּגמן ָָ�ְִֶ�ַ�ְָ�ְְֵֶַָ�ְַָ�ַ

מׁש ו ׁשׁש ארׁשני ע ּמדיהם רקם  מעׂשה  הּבע זר ִָ�ְֵ�ְָ�ֲֵַָ�ֹ�ֵֵֶַֻ�ְַָ	ָ
ארואד  ּדתכלא ּבעה :ניהם אּמין . ע ׂשרין ּפרסא ּדרתא. ולתרע ְְֵַ�ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ארּבעה  עּמּודיהֹון  צּייר . עֹובד  ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי. ּוצבע וסמכיהֹון .ואר ּגונא. ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ	ְְֵָ

סביב יזמפטירארּבעה: החצר  ח ּׁשקים מ ּכל־עּמּודי ְַַָָ�ֵֵֶָ�ִָ�ְִָֻ�
ואד  ּכסף וויהם ּדרתא ח ׁשת :נניהם ּכסף  עּמּודי  ּכל 	ֵֶֶָ�ֶ�ְְֵֶַָ�ְְֵֶֶַָָָֹ

ּכסף  וויהֹון  ּכסף. מכ ּוּבׁשין  סח ֹור  ּדנחׁשא:.סחֹור  אר יחוסמכיהֹון ְְְְְְִֵַַָ	ְְִֵָָָ�ֶֹ
בא ּמה מאה  ּבחמ ּׁשים והחצר  חמּׁשים | רחב ֵֶָ�ֵ�ַָָ�ְָ�ֲִִַֹ�ֲִַ�ִ

N קוראים Nתיקון
ovhsng ohgke vrag anj ,hbav ;,fku
lxn rmjv rgaku vaka ovhbstu vaka
aau hba ,gku,u indrtu ,kf, vnt ohrag
ovhbstu vgcrt ovhsng oer vagn rzan
oheajn chcx rmjv hsung kf vgcrt
rmjv lrt ,ajb ovhbstu ;xf ovhuu ;xf
anj vneu ohanjc ohanj cjru vntc vtn

N רש"יN
סביב(יז) החצר  עּמּודי .וגו'ּכל  ִֵֵֶַָָָ

וחׁשּוקים  ווין ּפרׁש ׁשּלא ְֲִִִֵֶַַָֹלפי
ולּדרֹום, לּצפֹון אלא נחׁשת ְְְְֵֵֶַַַָָָֹואדני
נאמר  לא ולּמערב לּמזרח ְְְֱֲִֶַַַָָָָֹאבל
לּכ נחׁשת, ואדני וחׁשּוקים ְְְְֲִִֵֶַַָָֹווין

ּכאן: ולּמד החצר.(יח)ּבא  אר ְִֵֶֶַָָָֹ
הּמזרח  ׁשּמן והּדרֹום ְְִִֶַַַָָָהּצפֹון

ּבאּמה: מאה ורחבלּמערב ְְֵַַַַָָָָֹ
ּבחמ ּׁשים. ׁשלׁשים חמּׁשים  ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על חמּׁשים מרּבעת היתה ׁשּבּמזרח חצר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּכּלֹו נמצא החצר, ׁשּל־אֹור החיצֹונים חמּׁשים ּבׂשפת ּפתחֹו מזרח העמיד עׂשר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻורחּבֹו
הּקלעים  ּבין לאחֹוריו רוח אּמה עׂשרים נמצאּו ׁשלׁשים לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנימּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבחמּׁשים
נמצאּו החצר, רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורֹוחב הּמׁשּכן, ׁשּל־אחֹורי לּיריעֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׁשּבּמערב
וחמּׁשים  לּמערב, וכן הּמׁשּכן, ליריעֹות החצר קלעי מן ולּדרֹום לּצפֹון רוח אּמה עׂשרים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹו

לפניו: חצר חמּׁשים ְֲִִֵַָָָעל
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מׁש ׁשׁש א ּמֹות  חמׁש ואד וקמה  ח ׁשת :נניהם זר  ְָֹ�ֵָ�ַ�ֵ�ְָ�ְְֵַָ�ְֶֶֹ
אּמין  חמׁש ורּומא. ּבחמׁשין . חמׁשין ּופּותיא  אּמין. מאה ּדדרתא  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָאּור ּכא

ׁשזיר  ּדנחׁשא:.ּדב ּוץ  ה ּמׁשּכלכליטוסמכיה ֹון  כל ּבּכן לי  ְְִ	ְְְִֵָָָֹ�ְֵ�ְִַ	ְָ�ֹ
נח ׁשת :כל־יתוכל־יתדתיוועבדת ֹו החצר  דת  ֲָֹ�ְְֵָ�ְְִָָֹ�ֶָֹ�ְֵֶֹ

סּכֹוהי  וכל ּפלחניה. ּבכל מׁשּכנא. מני  ּדרתא .לכל סּכי וכל  ְְְְִִֵֵַָָָָֹֹֻ	ְְִֵָָָ

סססּדנחׁשא: ִָָ

R סלו סימן ּפי ּסּוקים  Rצו  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

hkf kfk ,ajb ovhbstu rzan aa ,unt
,s,h kfu uh,s,h kfu u,scg kfc ifanv

,ajb rmjv

N רש"יN
אּמֹות. חמׁש ּגֹובּהוקמה ְֵַַָָֹ

רֹוחב  והּוא החצר, ְְִֵֶַָמחּצֹות
נח ׁשת.הּקלעים: ואדניהם  ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ּתאמר  ׁשּלא ,הּמס אדני ְְִֵֶַַַָָָֹֹלהביא
לעּמּו אלא נחׁשת אדני נאמרּו נראה לא ּכ היּו. אחר ׁשּל־מין הּמס אדני אבל הּקלעים, די ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּוׁשנאן: חזר ׁשּלּכ הּמׁשּכן.(יט)ּבעיני, ּכלי מּקבֹות לכל  ּכגֹון ּולה ֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ועּמּודים: יתדֹות החצר,יתד ֹות.לתקֹוע ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת נגרי ּכמין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אם  יֹודע, ואיני מגּביהּתן. הרּוח ּתהא ׁשּלא ּכדי ּבׁשּפֹוליהן, סביב סביב ּבמיתרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹקׁשּורים
אני  ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ׁשּלא היריעֹות, ׁשּפֹולי מכּביד וכבדן ּותלּויין קׁשּורין אֹו ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּתחּובין

מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לּכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח כ)ׁשּׁשמן לג (ישעיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לנצח: יתדֹותיו יּסע  ּבל יצען ּבל תרומה אהל פרשת חסלת ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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תרומה  הפטרת
ה' סימן א' במלכים

חכ ויהוהא לׁשנתן וי מה ּדּבר־לֹו ּכאׁשר הי למה ַֹ�ַָָ�ְָָ�ְִֹ	ֲַֹ�ִֶֶ�ְִַ�
וּיכ  ׁשלמה ּובין חירם ּבין רתּוׁשלם ָ�ֵֹ�ִָ�ֵ�ְֹ	ְְִַֹ�

ׁשניהם: חכמתא ברית יהב ּדמּליל ויי. ּכמא  והוה ל ׁשלמה. לי ּה. ְ�ְְְִֵֶַַָָָ�ְְִֵַָֹֹ�ֲֵַָ

חירם  ּבין  ׁשלמה ׁשלמא. קים .ּובין  הּמלב ּתרויהֹון :ּוגזר ּו וּיעל ְִֵָָָ�ְֵֹֹ	ְַָ�ֵַַ�ֶַַַ�ֶ
מּכל־יׂש מס וי ׁשלמה אלף ראל ׁשלׁשים הּמס הי ְֹ�ֹ�ְִִַָָ�ְִֵַ�ַ	ְִַֹ��ֶֶ

מּסין איׁש: מּסקי  ׁשלמה. מלּכא מּסין ּומּני מּסקי  והו ֹו יׂשראל. .מ ּכל ְְִִִִֵַַַָֹֹ�ְֲִִִִֵֵַַָָ	
אלפין  אלפים וּיׁשגּגברא:ּתלתין  עׂשרת לבנֹונה לחם ְִִַָ�ְִֵַָָֻ�ְָ�ֲָ�ֲִֶֶָ�

יה  חדׁש חליפֹות חדׁשים ּבחדׁש ׁשנים בּלבנֹון יּו ַֹ �ֶ�ֲִ	�ְִֶֹ�ְַָ	ְַ�ֳִָ�ִ
על־הּמס: ואדנירם אלפין ּבביתֹו עסרא ללבנן . וׁשּלחּנּון  ְֵ�ֲִַֹ�ְְְִִִַַַַַַָָָ

ירחא ּבירחא  ירחין מׁשּתּנן . ּתרין  ּבלבנן . ּבביתיּההון  ואדנירם .ּגבר ְַָ�ִַַַָ�ְְִִֵַַָָ�ְְֵֵַ	ֲִַָֹ�
מּסין : מּסקי  על  לׁשוי דממּנא ׁשב הי נׂשא למה אלף עים ְְְִִִֵֶַַַֻ�ְִֹ�ְִִֹ��ֵֶֶֹ�

ּוׁש ּבהר:סּבל חצב אלף אלפין מנים ׁשבעין  לׁשלמה. והוה ַ�ְִָֹ��ֵֶֶֹ�ֲִִִִַַָָָֹֹ�

ּבכתּפא  אלפין .ּדנטלין  ּבטּורא:ּותמנן  מּׂשרי הּדפסלין  לבד ְְְִַָָ	ִַַָ�ְְְִָָ�ְִַָ�ֵ
לׁש ׁשלׁשת הּנּצבים על־הּמלאכה אׁשר למה ִִַָ�ְִֹֹ�ֲֶ�ְַַָ	ְָ�ֶֹ
ּוׁש העׂשים אלפים ּבעם הרדים מאֹות לׁש ֲָ�ְִ�ֵֹ�ִָֹ�ָ	ָָֹ�ִ

אסטרטיג ּיא ּבּמלאכה: מרּבני ּדלׁשלמה.ּבר . עבידתא על ּדממ ּנן  ְִֵֵֵַַַַָָָָָ�ְְֲִִִַַָֹֹֻ

אלפין  ּבעּמא ּתלתא ּדמפלחין  מאה. צו וי וּבעבידתא:ּדעבדין .ּותלת ְִַָָ�ְְְְִַַָָָ	ְְִָ�ְְֲִַַַָ�
ליּסד  יקרֹות אבנים ּגדלֹות אבנים וּיּסעּו ַהּמל ִֶֶַַ�ֲָ�ְִֹ�ֲִָ�ְָ�ְֵַ�
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אב  גזית:הּבית טבן ני אבנין רברבן. אבנין  ועקר ּו מלּכא . .ּופ ּקיד  ַ�ְִֵַָ�ְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ	
ביתא  ּפסילן:לׁשכללא ּובני וּיפ זאבנין ׁשלמה ּבני סלּו ְֵַָָָ�ְְְִִִַַָ�ֵֹ�ְֹ�ֵֹֹ�

והּגב  לב חירֹום והאבנים העצים וּיכינּו נֹות לים ִ�ְְִַ�ִִַָ�ִֵָ�ְֲָָ�ְִִ�
חיר ֹום הּבית: וארּדיכלי  ׁשלמה . ארּדיכלי ואתקינ ּוּופסלּו. .וארּגֹובל ּיא. ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֹֹ�ְְְִַַַָ	

ואבנ ּיא  ביתא:אעּיא בׁשוי חלמבני  ואר הי ׁשנה ּבע מֹונים ְַַַָָָ�ְְִִֵֵַָ�ְִִ�ָָ�ְְַַ�
ּבני־יׂש לצאת ׁשנה מארץ־מצ מאֹות רים ראל ֵ�ָ ְֵָ�ְְִֵֵָ�ְִִֵֶֶַ�

הּׁשני  החדׁש הּוא זו ּבחדׁש הרביעית ָָ�ַָּבּׁשנהְִ�ְִ�ֶֹ�ִ�ַ�ֵֶַֹ	ִ
על־יׂשלמ  ׁשלמה ליהוה:ל הּבית וּיבן והוה ראל ְִ�ְֹֹ�ְִַָֹ�ִֵַ�ֶַ�ֲִַַַָָֹ

ּבׁשּתא  ּדמצרים מארעא י ׂשראל  ּבני  למּפק ׁשנין . ּותמנן מאה ְִַָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבארּבע

ה ּוא רביעיתא  נ ּצנ ּיא . זיו  ׁשלמה ּבירח לממלך ּתנינא. י ׂשראל ירחא .על  ְִֵָ�ְִִֶַַָָ�ְְִִַַָָָֹֹ�ִֵַָ	
ביתא  יי :ּובנא ׁשלמה טקדם הּמל ּבנה אׁשר והּבית ֵָָ�ְְֳַָָ�ֲִַ�ֶָ�ֶַָ�ְֶֹֹ�

אר  ׁשּׁשים־אּמה ועׂשליהוה רח ּכֹו ּוׁשרים לׁשים ּבֹו ַֹ	ִִַָָ�ְָ�ְְִֶ�ְָ�ְִֹ�
קֹומתֹו: ׁשלמה אּמה  מלּכא ּדבנא. אּמין ּוביתא . ׁשּתין  יי . קדם ַ�ְִֵַָָָָָֹֹ�ְֳִִִַָָ

ּפתיּהארּכיּה אּמין .ועסרין  על־ּפני ירּומיּה:ּותלתין והאּולם ֵֻ�ְִֵֶֻ	ִִַָ�ְֵָ�ְֵַָ�
עׂש הּבית אר היכל אּמה רחב רים על־ּפני ּכֹו ֵַ�ַ	ְִִֶַ�ַָ�ְָ	ְַ�ֵ�ַֹ

רח  ּבאּמה עׂשר הּבית:הּבית על־ּפני על ּבֹו ואּולּמא. ַ�ִֶָ�ֶַָָ�ְָ�ְֵַ�ְִַַַָָ

אּמין אּפי  עסרין  ּדביתא. על היכלא עסר אּפי ארּכי ּה. ּדביתא. ּפתיא ֵַ�ְְִִֵֵֶַָָ�ֵֵַַֻ�ְֲֵַָָֻ

ביתא:ּפתיּה.אּמין  אּפי  ׁשקפים יאעל חּלֹוני לּבית וּיעׂש ִַ	ֵֻ�ֵֵַַַַָ�ַַ	ִֵַָ�ְֻ�ִ
מּלגיו אטמים: ּפתיחן ּכּוין  לביתא. וחפין ועבד מּלברא. ּוסתימן  ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ�ְְִִָָָָָ�

אבהת .ּכלֹונסא  ארז ּיא :ּבית ׁשרית הּבית יבריׁשי  על־קיר וּיבן ְְָ	ֲֵָָ�ִֵֵֶַַַָָָ�ַ�ִַַ�ִ
הדקדוק: הּבית.(ו)חלק כוותיה:ד'ליסד פסוק וסוף אתנח וכל געי:וּיפסלּו.(ז)קמץ, הוי"ו ְְִִַַָ

ׁשקפים.(יא) בתיגאן:חלוני שקופים בתיבת הטפחא ְִֻ
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יצוע) להיכל יציע (כ ' סביב הּבית את־קירֹות סביב ָ�ִַ�ָ	ִִֶ�ַ�ִַ�ָ	ִֵַ�ָ
סביב: צלעֹות ו ּיעׂש זיזא ולּדביר ביתא ּכתלי  על ּובנא ְְַ�ִַַ�ְַָ�ִִֵֵַָָָָֻ�

ביתא  ּכתלי ית אּקיף סח ֹור . להיכלא סחֹור סחֹור. ּכּפֹורי סחֹור  .ּולבית  ְְֵֵֵַָָֻ�ְְְְֵָ�ֵֵַ	
מחּצּיא  סחֹור :ועבד היצוע)יגסחֹור ּתנה הּתח הּיציע (כ' ְֲִַַַָ�ְְַָ�ְִַַַֹ�ָ

רח  ּבאּמה רח חמׁש ּבאּמה ׁשׁש והּתיכנה ּבּהּבּה ֵָ�ַָָ�ְָ�ְִַָָֹ�ֵ�ַָָ�ְָ	ָ
רח  ּבאּמה ׁשבע מג והּׁשליׁשית ּכי נתן ּבּה רעֹות ְ�ְִַ	ִֶ�ַַָ�ְָָ�ָ ְִִָ�ָ�ַ

לבל  חּוצה סביב הּבית:לּבית ּבקירֹות אחז ּתי ַַ�ִִָ�	ְְִִָ�ֲ�ְִֹ�ִַָ
ארעיתא  ּומציעיתא מחּצתא ּפתי ּה. אּמין  ּפתי ּה.חמי ׁש אּמין ׁשית ְְִַָָָ�ֲִִֵֵַַָֻ�ִֵַַֻ

אּמין  ׁשבע לגיו ּותליתיתא. סח ֹור  סח ֹור  לביתא עבד נפקתא  ארי . ּפתי ּה. ְִִֵַַָ�ְְְְְֲֲֵֵַַָָָָָֻ�

ׁשריתא  ריׁשי  למהוי  מחּצּיא. מן  זיז ּיא ּולברא על  ׁשריתא .ניחן  יהוין  ולא ְְִִִֵֵֵַָָָָָָ�ְִַַָָָ	ְְִָָָָָ�
ּבכ  ביתא:מעּברן מּסע ידתלי  אבן־ׁשלמה ּבהּבנתֹו והּבית ְְְֵֵַַָָֻ�ִַ�ְִָ�ֹ	ְֵֶֶָ�ַ�ָ

והּגר נב  ּומּקבֹות בר נה ּכל־ּכלי לא־נׁשזן מע זל ְִ�ַָָ�ְְֶַַ�ְִָ�ְַ	ְִֶַֹ�
ּבהּבנתֹו: מטּקס ּוביתא ּבּבית ׁשלמן  אבנין  אתּבני .ּבאתּבניּותי ּה. ַ�ְִִֵַָָֹ�ְְְִִֵַַַָָֻ�ְִִ

וחֹולילין  ּדברזל וארזֹובין מן ּבביתא .ּכל אׁשּתמע ּבאתּבניּותי ּה:לא ְְִִֵַ�ְֶַָָ	ְְִֵַָָ�ְְִֵָ

הי טו הּבית אל־ּכתף הּתיכנה  הּצלע מנית ּפתח �ֵֶַַָ�ִַ�ֹ	ֶֶָ�ֶַ�ְִַַָ�ִ
אל־ ּוב  ּומן־הּתיכנה על ־הּתיכנה יעלּו לּוּלים ְ�ֲִַ�ִַַ�ֹ	ִִַָֹ�ֶָ

ּביתא הּׁשלׁשים: לעיבר ּפתיח ארעיתא. ּדמח ּצתא מּיּמינא.ּתרעא. ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ִִַָ

ארעיתא  מן  סלקין וּיבן טזמציעיתא :ּבאֹורח .לעּליתא ּובמסּבתא. ְְִִִִַָָָָ�ְִִָ	ְַ�ְִִֵַָ�ֶ
וי  וּיס את־הּבית ּוׂשכּלהּו ּגבים את־הּבית דרת ּפן ֶַ�ְִַַַ�ְִֵַ�ֶַֹ�ִַ�ֵ	ְִֵ�ֹ

ּביתא ּבארזים: ית ּביתא ּובנא ית וטּליל  ועילא .ּבהנ ּתּכין וׁשכללי ּה. ֲִֵָָָָָ�ְְְֵֵֵַַָָ�ְִַֻ	ְֵָ
הדקדוק: נבנה.(יד)חלק מּסע ׁשלמה בכל אבן בטפחא מסע ותיבת במארכה שלמה תיבת ְֵַָָ

תימן:ּובלּוּלים.(טו)התיגאן: ספרי בכל דגש הלמ"ד ְִ
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ּדמרי ׁש ּדרכּפת סדרא ארזּיא:מּנהֹון את־יזאעי היצוע)וּיבן (כ' ְִ�ְְִִִַָָ�ִֵַַַָָ�ֶֶ
וּיא הּיציע  קֹומתֹו אּמֹות חמׁש חז על־ּכל־הּבית ַָ�ִַ�ַַָ	ִֵַָ�ַ�ָ�ְֶַ�ֹ

ארזים: ּבעצי ּתיקא את־הּבית ית חמי ׁשּובנא ּביתא. ּכל על  ֶַ�ֲִֵַַ�ְֲִָָָָָ�ֲֵֵַָָ

ּביתא .רּומיּהאּמין  ית ארזּיא:וטּליל ּדבר־יהוה וי יחּבאעי  הי ִַ�ֵ	ְֵֵַָָ�ְְִֵַַַָָ�ְְַֹ	ָ
לאמר: נבּואה אל־ׁשלמה פתגם יי והוה  קדם  ׁשלמה .מן עם ְֶֹ�ְֲִֵַָָָֹֹ�ְֳִָָ	ְִֹֹ�

אם־ּתליטלמימר: בנה אׁשר־אּתה הּזה הּבית ְֵַַ�ִַַ�ֲֶֶַָ�ֹ�ִֵֵֶ�
ואת־מׁש וׁשמר ּבחּקתי ּתעׂשה את־ּכל־ ּפטי ּת ְַֹֻ�ְְִֶַָ�ֲַ	ְְֶַָָ�ֶָ

אׁשר מצ  א ּת את־ּדברי והקמתי ּבהם ללכת ותי ְִֹ�ֶַָ�ֶָ�ֲִִֶַֹ�ְִֶָ�ִ	ֲֶָ�
אבי:ּדּבר  אל־ּדוד הדין ּתי ּבקימי ּביתא ּתהך  אם ּבני . ּדאּת ִ�ְִִֶַָ�ִֵֵָָָ�ְְִִֵַַָָָ�

ּפּקֹודי  ּכל  ית ותּטר  ּתעביד. ּדיני ּפתגמי וית  ית ואקים ּבהֹון. למהך  ְְֲִִִֵַַַַָָָ�ְֲִִִֵַָָָ�

אב ּוך:ּדמ ּלילית .עּמך ּדוד יׂשוׁשכנ כעם ּבני ּבתֹו ראל ּתי ִָ	ְִֵַ�ְֲִִָָ�ְַ	ְִ�ְֵ�ְִָ�ֵ
יׂש את־עּמי אעזב ּבג ֹוראל:ולא ׁשכינתי . ּבני ואׁשרי  ְ�ֱֶֹ�ִֶַֹ�ְְְְְִִִֵֵַָ�ְֵ

ארחיק .י ׂשראל  יׂשראל:ולא  עּמי ית ִֵָ	ְֲֵַָ�ִִֵַָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
הדקדוק: התיגאן:וּיאחז.(יז)חלק בכל אל"ף מפיק לא ֶַֹ
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תצוה 
יׂשּבאת ־|צ ּוהּתא ּתה וכ אלייק וראל ני  ח ּו ְַ�ְֶַָ�ְֵֶ�ְִָ�ְְִֵ�ֵ�ֶ

לּמאֹור ּכתית  ז זית ּתמיד:ל ׁשמן  נר  העלת  ֶ�ֶַ�ִ�ָָ�ִַָ�ְֲַ�ֹ�ִֵָ
ּכתיׁשא  ּדכיא. זיתא  מׁשח לך . ויּסב ּון  י ׂשראל . ּבני ית ּתפּקיד ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָואּת.

ּתדירא:.לאנהרא  ּבֹוצינּיא מחּוץּבכאלאדלקא מֹועד אהל ְַָָ	ְְְִִַַָָָָ�ֵֶֹ�ִ�
ּובניו אהרן אתֹו יער על ־ העדת  א ׁשר  ַָ�ֲֶֶֹ�ַָלּפרכת ֵ�ֲַֹֻ�ֹ�ֲַ�ָָֹ�

לפ  עד־ּבקר  לדרתם מערב עֹולם  ח ּקת  יהוה ני ֵֶ�ֶַ�ְִֵֶֹ�ְֹ�ַָֻ�ָ�ְ�ֹֹ	ָ
יׂשּבמאת  ּדעל ראל :ני  לפרּוכּתא מּברא זמנא ּבמׁשּכן  ֵ�ְֵֵ�ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

עלם  קים  יי . קדם צפרא עד מרמׁשא ּובנ ֹוהי. אהרן  יתיּה יסּדר  ְְֲֲֳִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹסהדּותא.

יׂשראל:.לדריהֹון  ּבני  הק ואכחסמן אליא ּתה  רב ְֵָ	ְְִִֵֵַָ ְֵַָ�ֵֶ�

ג ד ז
וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
vum, v,tu

kt ujehu ktrah hbc ,t,h,f lz ,hz ina lh
.ujn sgun kvtc shn, rb ,kgvk rutnk
uhbcu irvt u,t lrgh ,sgv kg rat ,frpk
o,rsk okug ,ej vuvh hbpk rec sg crgn

ktrah hbc ,tnv,tu
u,t uhbc ,tu lhjt irvt ,t lhkt crev

N רש"יN
ז .(כ) ּתצּוה , ּבלי ואּתה  ְְְִֶַַָָ

ּבמנחֹות  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ְְְִִִֶָָָׁשמרים,
א) וכו':(פו הּזית ּבראׁש ְְְְִַַַֹמגרּגרֹו
ּכֹותׁשּכתית. היה הּזיתים ִִֵֵַָָָ

ּבריחים, טֹוחנן ואינּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָּבּמכּתׁשת,
ו  ׁשמרים, ּבֹו יהּו ׁשּלא אחר ּכדי ְְְְִֵֶַַָֹ

מכניסן  ראׁשֹונה טּפה ְְִִִִַָָָׁשהֹוציא
הּׁשני  והּׁשמן וטֹוחנן, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָלריחים

לּמנחֹות: ּכתית ולא לּמאֹור, ּכתית ׁשּנאמר לּמנחֹות, וכׁשר לּמנֹורה ּתמיד.ּפסּול נר  להעל ֹות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מאליה: עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ׁשאּתה ּתמיד.מדליק ּכמֹו ּתמיד, קרּוי ולילה לילה ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ו)אֹומר כח נאמר(במדבר חבּתין ּבמנחת וכן ליֹום. מּיֹום אלא ואינּה ּתמיד, יג)עֹולת ו (ויקרא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מּׁשּבת  הּפנים ּבלחם האמּור ּתמיד אבל ּבערב. ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אלא ואינּה ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּתמיד,

הּוא: ּבקר.(כא)לׁשּבת עד חכמים מערב וׁשערּו ּבקר, מערבעד ּדֹולקת ׁשּתהא מּדתּה לּה ּתן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכלּום: ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן הארּוכין, טבּת ללילי לֹוג וא ּתה (א)כח חצי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ

. אלי הּמׁשּכן:הקרב  מלאכת ׁשּתגמר לאחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הדקדוק: זך.(כ)חלק זית :(מהרי"ב)בקמץשמן
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אחי מּתֹוואת ־ אהרן א ּתֹו ני ּבאת ־ּבניו  ֲֶַ�ָֹ�ְִֶָָ�ִ�ִ�ְֵ�
אל ל ראל יׂש ואביה ּוא  נדב אהרן עזרכהנֹו־לי  ְִָ�ְֲֵַ�ֲִַ�ָָֹ�ֲִַ�ְֶָָ�
אהרן:ּבאיתמר ו אח ּוךני  אהרן  ית לותך  קריב וא ּת. ְִָ�ְֵָ�ְְֲֲֲֵַַַָָָָֹֹ

נדב  אהרן. קדמי. ל ׁשּמׁשא יׂשראל ּבני מּגֹו. עּמי ּה. ּבנ ֹוהי  ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹוית

אהרן :.ואביה ּוא  ּבני  ואיתמר בגובאלעזר די־קדׁשעׂשית  ֲִַ	ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ�ְִֵָ�ֶֹ
אחיל  ּול ל אהרן לבּוׁשי ארת :תפ כב ֹוד ותעביד ְֲַ�ָֹ�ְִָ�ְְְְֲִֵֵֶַָ

אח ּוך לאהרן ּולתּוׁשּבחא:.קּודׁשא אל־ּתא ּתה וגליקר דּבר  ְֲֲַָֹ	ְְִַָָ�ְֵַָ�ֶ
מּלּכל־חכ  א ׁשר  חכ אתמי ־לב ר ּוח  עׂשּוומה יו  ְֵַָ	ֲֵֶ�ִֵ�ִ�ְַָ�ְָָ�
אהרןאת ־ּבג ּתמּליל כהנֹו־לי :ל ׁשֹוּדק ל די  ואּת. ְִֵֶ�ֲַ�ְְַֹ�ְְְֲִֵַַַ

ית  ויע ּבדּון. חכמה. רּוח עּמהֹון ּדאׁשלימית לּבא. חּכימי  ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָעם

אהרן  קדמי:.לבּוׁשי לׁשּמׁשא הודלקּדׁשּותי ּה גדים ּבא ּלה  ְֲֵַֹ	ְְְֳֵַַָָָָָ�ְֵֶַָ�ִ
ח ׁשן יעׂשּו ּומ וא ׁשר ּוכ אפ ֹוד תנתעיל ֲֶ�ֲַ��ְֵֶֹ�ְ	ְִ�ֶֹ

N קוראים Nתיקון
csb irvt hk ubvfk ktrah hbc lu,n
irvt hbc rn,htu rzgkt tuvhctu
sucfk lhjt irvtk ase hsdc ,hagu
ck hnfj kf kt rcs, v,tu ,rtp,ku
hsdc ,t uagu vnfj jur uh,tkn rat
ohsdcv vktu hk ubvfk uasek irvt
,b,fu khgnu suptu iaj uagh rat

N רש"יN
לי.(ג) לכהנֹו לקּדׁשֹולקּדׁשֹו ְְְְְֲִַַַ

הּבגדים  ידי על ּבכהּנה ְְְְְִִִֵַַַָָֻלהכניסֹו
כה  ׁשרּות ׁשּיהא ּכהּנה ּולשֹון לי, ן ְְְִֵֵֶֶָֹֻ

בלעז הּוא, :שוריינטריא"ה

הּלב:חׁשן.(ד) ּכנגד ּתכׁשיט ְְִֵֶֶֶַַֹ
מצאתי ואפֹוד. ולא ׁשמעּתי לא ְְְִִֵַָָָֹֹ

ולּבי  ּתבניתֹו, ּפרּוׁש ְְְִִִֵַַַַָּבּבּרייּתא
לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְִֵָאֹומר

סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרֹוחב רחּבֹו בלעז מאחֹוריו, פורציינ "ט ּכׁשוכבֹות ׁשּקֹורין הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר מּלמּטה, מעׂשהּו ּכ הּסּוסים, יד)על ו ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו ּבד, אפֹוד חגּור ודוד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נאמר ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אלא ּבֹו ׁשאין לֹומר אפׁשר ואי היא. ז)חגֹורה ח עליו (ויקרא וּיּתן ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
למדנּו אפֹודא, ּבהמין אנקלֹוס ותרּגם האפֹוד, ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגֹור ּכ ואחר האפֹוד, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻאת
הּכתפֹות  ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור, הּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהחׁשב

נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא כז)ׁשּבֹו לבד,(פסוק ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, כתפֹות ׁשּתי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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מצ ּתׁש בגונטאב ונפתּבץ  אהרןל די־קדׁשעׂשּו ְַ�ְִֵֶ�ְְֶַ�ְֵָ�ְִֵ�ְֲֶַֹ�ֹ
ּול   חּוׁשנא כהנ ֹו־ לי:ל בניואחי ּדיעּבדּון. לבּוׁשּיא וא ּלין  ִָ�ְָ�ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

קּוד ׁשא. לבּוׁשי ויעּבדּון  והמינין . מצנפן  מרּמצן  וכ ּתּונין ּומעילא. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָואיפֹודא

אח ּוך קדמי :.לאהרן  לׁשּמׁשא  יק והולבנֹוהי  את ־ה ּזהב הם חּו ְֲֲַֹ	ְְְֳִִֵַָָָָ�ְִ�ֶַָ	ָ
ה ּׁשני וּגמןאת ־הארוכלתּתאת־ הו את ־ּתֹולעת  ְְֶַ�ְְֵֶֶַָָ�ְֶַָ�ַַָ�ִ
אר ּגונא את ־ה ּׁשׁש:ו וית ּתכלא וית ּדה ּבא. ית  י ּסבּון וית .ואּנּון ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ	ְָ

ּבּוצא: וית זהֹורי זהבוופ צבע את ־ האפד כלתּתעׂשּו ְְְְִַָָָ�ֵֶָ�ֹ�ְָָ�ֵֶ
N קוראים Nתיקון

ase hsdc uagu ybctu ,pbmn .ca,
ovu hk ubvfk uhbcku lhjt irvtk
,tu ,kf,v ,tu cvzv ,t ujeh
,tu hbav ,gku, ,tu indrtv

aav
indrtu ,kf, cvz sptv ,t uagu

N רש"יN
ׁשם  והחׁשב לבד, ׁשם ְְְְֵֵֵֵֶַַַוהּכתפֹות
ׁשם  ׁשעל אֹומר אני לּכ ְְְֲִֵֵַַָלבד.
על  אפֹוד, קרּוי ׁשּלמּטה ְֵֵֶַַַָָָהּסינר
ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְֵֶַׁשם

ז)ׁשּנאמר ח ּבֹו,(ויקרא לֹו ויאּפֹוד ְֱֶֶֶַָ
ׁשּלמעלה  החגֹור הּוא ְְְֲֵֶֶַַַָוהחׁשב
ועֹוד  ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות ְְְְִֵֶַהּמּנּו,

יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי יד)אֹומר ו ב' ּבד,(שמואל אפֹוד חגּור ודוד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
אבׁשלֹום  אחֹות ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, מעילים, כן ּכמֹו ותרּגם ּדבּוץ. יח)ּכרּדֹוט יג ב (שמואל ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

מעילים: הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשנה כן אלא ּומעיל.ּכי הּכּתנת, וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
עליֹון: חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו סמּו והּמׁשּבצֹות ּתׁשּבץ.ׁשהּכּתֹונת לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּנאמר  ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעּות  למֹוׁשב זהב ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהן
האפֹוד יא)ּבאבני זהב,(פסוק מׁשּבצֹות קשטונ"ש מסּבֹות אֹותֹו קֹוראין ּכמין מצנפת.:ובלעז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּכֹובע בלעז ּכּפת קויפ"א להםׁשּקֹורין קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי כח), ּומּתרּגמּנן (לט מגּבעֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבסדר נט.ואבקֹובעּיא: ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ז)לביׁשתן ח וּיּתן (ויקרא הּמעיל, את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט, אֹותֹו וּיחּגֹור הּכּתנת, את עליו וּיּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

האפֹוד: את קד ׁש.עליו אֹותם:ּבגדי יעׂשּו לׁשמי הּמקּדׁשת יקחּו.(ה)מּתרּומה אֹותם והם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
את  מהן לעׂשֹות הּתכלת ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו לב ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָחכמי

האפֹוד .(ו)הּבגדים: את  הּמקראֹות,וע ׂשּו סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
למען  ׁשהּוא, ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לּכ ּבצרּופן, הּקֹורא ויׁשּגה ּפרקים, ּפרקים פרּוׁשן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרי
רֹוכבֹות  ׁשּל־נׁשים סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָירּוץ
ויֹותר  ׁשּל־אדם ּגּבֹו רֹוחב ּכמּדת רחּבֹו מאציליו, למּטה לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו אֹותֹו וחֹוגר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסּוסים,
ּכדי  ּולּכאן לּכאן ּומארי אֹורג, מעׂשה רחּבֹו ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּומּגיע
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ׁשני ארו ּתֹולעת  מׁשוּגמן חׁשב:ׁשׁש מע ׂשה  זר ְְַָ�ַָ�ִַָ�ְֵ�ְָ�ֲֵַָ�ֵֹ
זהֹורי  צבע וארּגונא. ּתכלא ּדהּבא. איפ ֹודא. ית עֹובד .ויעּבד ּון  ׁשזיר ּוב ּוץ  ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָ	ְִָ

יהׁשּתי זאּוּמן : חברת  אל ־ ׁשני כתפת  יה ־ּלֹו ְֵָ�ְֵ�ְֹֹ�ְִֶֹ�ְֵֶ�

N קוראים Nתיקון
h,a caj vagn rzan aau hba ,gku,
uh,ume hba kt uk vhvh ,rcj ,p,f

N רש"יN
והּכתפֹות  ּבֹו, ולחּגֹור ְְְְְִֵַַַלהּקיף
לּימין  אחד ּבחׁשב ְִֵֶֶַַָָָֻמחּברֹות
מּזֹו זֹו מרֹוחקֹות לּׂשמאל, ְְְִֶַָָֹואחד

על  לֹו עֹומדֹות ּוכׁשּזֹוקפן ׁשּל־ּסינר, רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעּור
צּוארֹו אצל לזקפן ׁשעּור ּכדי ארּוכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני
ּכתף  על אחת ּבהם, קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמּכאן
הּזהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, לפני ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ּׂשמאל, ּכתף על ואחת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹימין
ּוׁשני  לּׂשמאל, ואחת לּימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּתחּובֹות
הּׂשמאלית  הּׁשרׁשרת ראׁשי ׁשני וכן לּימין, ּבּמׁשּבצֹות ּתקּועין [הימנית] הּׁשרׁשרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָראׁשי

ל  על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ּתלּוי החֹוׁשן נמצא ׂשמאל, ׁשּבכתף ּבּמׁשּבצֹות ועֹוד ּתקּועין מּלפניו. ּבֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מּלמּטה  האפֹוד כתפֹות ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּתי
זה  על זה ׁשֹוכבים האפֹוד טּבעֹות מּול אל החׁשן טּבעֹות ּבחׁשב, הּמחּבר הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻּבראׁשֹו
האפֹוד  לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומרכסן

וחֹוזר: הֹול ונבּדל, נד יהא מׁשזר.ולא וׁשׁש ׁשני  ּתֹולעת ואר ּגמן ּתכלת  מינים זהב חמׁשת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקין טסין ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּללּו
ׁשּל־  חּוטין ׁשּׁשה עם ׁשּל־זהב וחּוט ׁשּל־תכלת, חּוטים ׁשּׁשה עם ׁשּל־זהב חּוט אֹותן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָוטֹווין
אחד  ּכל עם ׁשּל־זהב וחּוט ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש, וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָארּגמן,
ּבמּסכת  מפֹורׁש וכן ּוׁשמֹונה. עׂשרים ּכפּול חּוטן נמצא ּכאחד, ּכּלם את ׁשֹוזר ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻואחד,

א)יֹומא הּזה(עב הּמקרא מן ולמד ג), לט לעׂשֹות (שמות ּפתילים וקּצץ הּזהב ּפחי את וירּקעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מין  ּכל עם ׁשזּור ׁשּל־זהב ׁשחּוט למדנּו וגו', הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב, ּפתילי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאת

ח ׁשב .ּומין: ּפרׁשּתימע ׂשה א)ּכבר כו ׁשני (שמות צּורֹות ׁשאין קירֹות ׁשּתי אריגת ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹ
לזֹו: זֹו ּדֹומֹות כתפ ֹות (ז)עבריה ּוצמּודה .וגו'ׁשּתי החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּתי  ּכמין חתּכֹות ׁשּתי ּבחׁשב. מחּברֹות היּו ׁשּל־ּכהן ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻלֹו
ּכנגד  לפניו ׁשּנקּפלֹות עד כתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת רחבֹות, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָרצּועֹות
ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לט ּבעֹות חּבּורן ידי ועל ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהחזה,
אחת: ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות הּׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבענין,

קצֹותיו. ׁשני ּכנגד אל  עד וּגבהֹו ׁשּל־ּכהן, ּגּבֹו ּכנגד אלא רחּבֹו היה ׁשּלא ׁשּל־ אפֹוד, רחּבֹו אל ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
בלע האּצילים קודי"ש ׁשּנאמרז ׁשּקֹורין יח)[מרּפקים] מד חֹוגרין (יחזקאל אין ּבּיזע, יחּגרּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אּציליהם: ּכנגד אלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא זיעה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמקֹום
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ליּהח ּבר :וצֹותיוק  יהֹון  מלפפן . ּכתפין סטרֹוהי .ּתרין ּתרין על ְ�ְְְְְִִֵֵָָָָֻ	ְִִֵַ

עליווחויתלפף: א ׁשר  אפּדת ֹו מע ׂשה ּוּכח ׁשב  ְְִֵַָ�ֲֶָֻ�ֲֶ�ָ	ְֲַָ�ֵ
יה זהב מ ּמּנּו ׁשני וּגמןארוכלתּתיה ת ֹולעת  ִֶ�ְִ�ֶָ�ְֵָ�ְְֶַָָ�ְַ�ַָ�ִ

מׁשו יהי .זר :ׁשׁש מּני ּה ּכעֹובדֹוהי  ּדעלֹוהי . ּתּקּוני ּה והמין  ְֵ�ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

ואר ּגונא  ּתכלא ׁשזיר :.ּדה ּבא. ּוב ּוץ  זהֹורי את ־לקחוטּוצבע  ּת ְְַַַָָָָ	ְְְִִַָ�ְַ	ֶָ
אב  ּופּתחׁשּתי עליהם ני־ׁשהם  ני ּבמֹות ׁשּת ְ�ְֵֵַ�ְִַַָֹ�ֲֵ	ְֶ�ְֵ�

עליהֹון ראל:יׂש ותגלֹוף ב ּורלא. אבני ּתר ּתין  ית ׁשמהת .ות ּסב. ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ	ְָָ

י ׂשראל : מ ׁשיּבני  האחתּׁשּׁשה  האבן על מתם ְִִֵֵָָ�ְִֹ	ָ�ֶַָ�ֶֶָ�ָ
ה ּׁשניתו על ־ האבן ה ּנֹותרים הּׁשּׁשה  את־ ׁשמֹות  ְְֶ�ִַָ�ִַָ�ֶַָ�ֵֶַ�ִ
ׁשּתא ת ֹולדתם:ּכ ׁשמהת. וית חדא. אבנא על מּׁשמהתהֹון . ׁשּתא ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָָֹ

ּכתֹולדתהֹון :.ּדאׁשּתארּו ּתנייתא אבנא אבןיאעל חר ׁש מע ׂשה  ְְִַ	ְְְֲִֵֵַַַָָָ�ַָ�ֶֶ�
N קוראים Nתיקון

uvagnf uhkg rat u,spt caju rcju
,gku,u indrtu ,kf, cvz vhvh ubnn
hbct h,a ,t ,jeku rzan aau hba
ktrah hbc ,una ovhkg ,j,pu ova
,tu ,jtv ictv kg o,nan vaa
,hbav ictv kg ohr,ubv vaav ,una
o,j hju,p ict arj vagn o,sku,f

N רש"יN
ׁשּתי וח ּבר. אֹותן עם האפֹוד ְְִֵֵָָָֻ

אֹותם  יחּבר האפֹוד, ְְִֵֵַָָכתפֹות
יארגם  ולא ּבחׁשב, למּטה ְְְְֵֵֶַַַַַַָֹּבמחט
ואחר  לבּדם אֹורגם אלא ְְְִֵַַַָָָעּמֹו,

מחּברם: אפּדתֹו.(ח)ּכ וח ׁשב  ְְְֲֵֶַָָָֻ
מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ְְְֲַַַָוחגֹור

ּומקּׁשטֹו: לּכהן א ׁשר ּומתּקנֹו ְְְְֲֵֶַַַֹ
הּסינר,עליו. ּבׂשפת למעלה ְְְִֵַַַָָָָ

החגֹורה: החׁשב ּכמע ׂשהּו.היא אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר ּכאריגת ְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מינין: ּומחמׁשת חֹוׁשב יהיה.מעׂשה ויחּברּנּו:מּמּנּו לבד יארגּנּו ולא ארּוג, יהיה עּמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּגד ּכתֹולדתם.(י) הּׁשנּיה ועל האחת, על נפּתלי, ּדן יהּודה לוי ׁשמעֹון ראּובן ׁשּנּלדּו, ּכסדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
אֹותּיֹות  וחמׁש עׂשרים ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּבנימין יֹוסף זבּולן יּׂשׂשכר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאׁשר

ואחת: אחת אבן.(יא)ּבכל חר ׁש לתבה מעׂשה  הּוא ּדבּוק  זה חרׁש ׁשּל־אבנים. אּמן  מעׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הדקדוק: חרש.(יא)חלק הרי"ש מעשה ולולי הדגושים מן פתוחה הרי"ש ובסמוך תאר חרש תיבת

הדגושים כל כמשפט בסמיכות תנועתו תשתנה לא לכן דגוש, :(מהרי"ב)היה
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חתם על־ׁשמתּתּפּתּוחי האבנים את ־ׁשּתי פּתח  ִֵ�ֹ�ְַַָ�ְֵֶ�ֲָָ	ְִַ�ֹ
יׂשּב מׁשני מס ּבת  אתם:ּבראל  ּתע ׂשה  זהב  צֹות  ְֵ�ְִָ�ֵַֻ�ְְִֹ�ָ�ֲֶַָ�ָֹ

ּתרּתין  ית ּתגלֹוף ּדעזקא. ּכגלף מפרׁש ּכתב  טבא. אבן  אּוּמן  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹובד

מ ׁשּקען  י ׂשראל. ּבני  ׁשמהת על יתהֹון :.אבנ ּיא. ּתעביד ּבדהב  מרּמצן ְְְְִֵֵַַַַָָָָָ	ְְְֲִֵַַַָָ

ּכתׂשמ ויב על  האבנים  את־ ׁשּתי  האפד ּת פת  ְְַ�ְֵֶָ�ֲָָ�ִ�ְִַ�ֵָֹ	ֹ
לב אב  זּכרן יׂשני את ־וראל ני  אהרן נׂשא  ְֵַ�ִָ�ְִֵֹ�ְִָ�ְֵָָ�ֲַ�ֶֹ

לפ  על־ׁשּתי ׁשמ ֹותם  יהוה  לזּכרן:ני כתפיו ְ�ְִֵָ�ְָֹ�ְֵַ�ְֵ�ְִָָֹ
לבני  ּדּוכרנא אבני  איפֹודא . ּכתפי  על אבנ ּיא. ּתרּתין  ית ִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּותׁשּוי 

ׁשמהת  ית אהרן  ויּטֹול  יי י ׂשראל. קדם ּכתפֹוהי .הֹון . ּתרין על ְְְְֲֳִִֵַָָָָָָֹ	ְִִֵַ

בספרי שני Pסלדּוכרנא:
מׁשויג(שני)Pתימן  צתּבעׂשית  ְְִָָָ�ְְִָ�ֹ

ּדדהב :זהב: מרּמצן ׁשרּוׁשידותעביד  זהב ּתי ׁשרת  ְְְְֲִֵֵַַַָָָ�ְְַֹ�ָָ�
á²
á

N קוראים Nתיקון
hbc ,na kg ohbctv h,a ,t j,p,
o,t vag, cvz ,umcan ,cxn ktrah

g ohbctv h,a ,t ,nausptv ,p,f k
irvt tabu ktrah hbck irfz hbct
uhp,f h,a kg vuvh hbpk o,una ,t

irfzk,hagu
cvz ,rara h,au cvz ,mcan

N רש"יN
נקּוד  הּוא ּולפיּכ ְְֲִֶַָָָׁשּלאחריו,

וכן ּבסֹופֹו, יג)פּתח מד (ישעיה ְְֵַַ
ׁשּל־  חרׁש קו, נטה עצים ְִֵֶַָָָָָָחרׁש

וכן יב)עצים. מד חרׁש(ישעיה ְִֵֵַָ
ּדבּוקים  אּלה ּכל מעצד, ְְֲִֵֶֶַַָָּברזל

חתם.ּופתּוחים: ּכתרּגּומֹוּפּתּוחי ְְְִִֵַָֹ
ּדעזקא, ּכגלף מפרׁש ְְְְְִִַָָָָּכתב
ּכמֹו ּבתֹוכן, האֹותּיֹות ְְֲִָָחרּוצֹות

ּומפרׁש: נּכר ּכתב אּגרֹות, לחּתֹום ׁשהם טּבעֹות חֹותמי ׁשמ ֹות.ׁשחֹורצין ּבׁשמֹות:על  ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מ ׁשּבצ ֹות. ּגּוּמא מס ּבת  ּכמין ּבּזהב האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה זהב, ּבמׁשּבצֹות האבנים מּוּקפֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

הּמׁשּבצֹות  ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצת, ּומׁשּקעּה האבן, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלמּדת
האפֹוד: ויזּכֹור לז ּכר ֹון.(יב)ּבכתפֹות לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מ ׁשּבצ ֹות.(יג)צדקתם: ו וע ׂשית ׁשּתים, מׁשּבצֹות אלא מעּוט זֹו ּבפרׁשה עּתה ל פירׁש לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ
ּפרּוׁשן: ל ּגֹומר החֹוׁשן ּוּבפרׁשת צרּכן, זהב .(יד)מקצת ׁשלׁשלאֹות:ׁשר ׁשרת  ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הדקדוק: כתפת.ע (יב)חלק דלקמן:ל כולהו וכן התיגאן בכל רפה הפ"א
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מג עבתטה ֹור  מע ׂשה  אתם ּתעׂשה נת ּתהוּבלת  ָ	ְִָ�ֲֶַֹ�ֹ�ֲֵַָ�ֲ�ְַָָֹ�
על־ה ּמׁשאת ־ׁשר העבתת  ּתּכין צת :ּבׁשרת  ותרּתין  ְְֶַ�ֲָֹֹ�ְְְִִִֵַַַֹֹ

ותּתין  ּגדילּו. עֹובד יתהֹון ּתעביד מתחמן . ּדכי . ּתּכּיא .ּדדהב ית ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ	ִַָָ

מרּמצתא: על מׁשוטוסּגדילתא ח ׁשן ּפט ע ׂשית  ְְְְִַַָָָָָ�ִָ�ְִֶָֹ�
ח ׁשב אפ ּכמעׂשה זהבמע ׂשה  ּתעׂשּנּו כלתּתד ֲֵַ�ֹ	ְֲֵֵַ�ֵ�ֲַֹ�ֶ�ְָָ�ֵֶ

ׁשני וּגמןארו מׁשות ֹולעת  את ֹו:ׁשׁש ּתע ׂשה  זר  ְְַָ�ְַָ�ִַָ�ְֵ�ְָ�ֲֶַָ�ֹ
ּדהּבא. ּתעּבד ּני ּה. איפֹודא ּכעֹובד אּוּמן . ע ֹובד ּדינא חׁשן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹותעביד .

זהֹורי  ּוצבע ואר ּגונא. יתיּה:.ּתכלא ּתעביד  ׁשזיר רב ּוע טזּובּוץ ְְְִַַַָָָ	ְֲִֵֵַָָ�ַ
אריה זרת  ּכפּול רחוּכֹויה  עיף ּבֹו:זרת  יהי .מר ּוּבע ְִ�ֶָ�ֶ�ְֶָ�ְֶ�ְְְִֵֶַָ	

N קוראים Nתיקון
,cg vagn o,t vag, ,kcdn ruvy
kg ,,cgv ,rara ,t v,,bu

,mcanv,hagu
spt vagnf caj vagn ypan iaj
hba ,gku,u indrtu ,kf, cvz ubag,
kupf vhvh gucr u,t vag, rzan aau
,tkn uc ,tknu ucjr ,rzu ufrt ,rz

N רש"יN
החׁשן מגּבלֹות. ּגבּול לסֹוף ְְְִֶַָֹ

אֹותם: עבֹות.ּתעׂשה מע ׂשה ֲֲֲֵֶַַָ
ולא  חּוטין, קליעת ְְֲִִֵַַֹמעׂשה
ּכאֹותן  ּוכפלים נקבים ְְְֲִִֵַָָָמעׂשה
ּכאֹותן  אלא לּבֹורֹות, ְִֵֶַָָׁשעֹוׂשין

לערּדסקאֹות, ׁשּקֹורין ׁשעֹוׂשין ְְִִֶֶַַָָ
בלעז  ְֵ[ּכלי אינצינשייר"ש

ׁשרׁשרת.קטֹורת]: את ונת ּתה ְְְְֶֶַַָָֹ
עׂשּיתן  צּואת מקֹום הּוא זה ולא הּללּו. הּמׁשּבצֹות על עבֹות מעׂשה העׂשּויֹות ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּל־עבֹותֹות
ּכאן  האמּור ונתּתה ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ּתעׂשה ואין קביעתן, צּואת ולא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּל־ּׁשרׁשרֹות,
ולא  קביעתן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוה חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אלא צּוּוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹלׁשֹון
זאת  ל וכתב האפֹוד, עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צֹור מקצת להֹודיע אלא ּכאן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹנכּתב
על  ּתּתנם החׁשן, על מגּבלֹות ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻלֹומר

הּללּו: מׁשּפט.(טו)הּמׁשּבצֹות ׁשּמברר ח ׁשן מׁשּפט, אחר ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אמת, והבטחתֹו בלעז ּדבריו טענֹות דיריישנימינ"ט ּדברי לׁשֹונֹות ׁשלׁש מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט . ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

וזה  ממֹון, עֹונׁש אם מּכֹות, עֹונׁש אם מיתה, עֹונׁש אם הּדין, ועֹונׁש הּדין, ּוגמר ּדינים, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבעלי
ּדבריו: ּומברר ׁשּמפרׁש ּדברים, ּברּור לׁשֹון אפֹוד.מׁשּמׁש ּומחמׁשת ּכמעׂשה  חֹוׁשב מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

רחּבֹו.(טז)מינין: וזרת אר ּכֹו ׁשּנאמרזרת לּבֹו, ּכנגד לפניו לֹו ּומּוּטל ל)ּכפּול על (פסוק והיּו ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד, ּבכתפֹות ּתלּוי אהרן, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹלב
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פּותייּה: וזרּתא אּורּכי ּה מּלאתאתּומּליזזרּתא בֹו ְִֵֵֵַַָָָ��ִֻ�ַ
אר ּפט אבן אדם  טּור  אבן ט ּורים דהּבעה  	ְֶֶַָ�ִָ��ֶָ��ְִֶָֹ�

האחד: ה ּטּור  אבנא.ּוברקת  אׁשלמּות ּבי ּה ותׁשלים  ָ	ֶֶַ�ְֵֵֶַַַָָָָ

ּוברקן  ירקן  סמקן  קדמאה. סדרא טבא. ּדאבן סדרין  .ארּבעה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָ	

חד: ס ּפירויחסדרא נפ הּׁשני  יהלם:והּטּור ְִַַָ�ֵַ�ִ�ֶַֹ�ְֳִָֹ
ּתנינא  וסבהלֹום:.וסדרא ׁשבזיז הויטאזמרּגדין לי ׁשי ּׁשה ּטּור  ְִִָָָ	ְְְֲִִֵַַַַ�ְִַ�ִ

ּתליתאה למה:אחובֹוׁשלׁשם  ועין .וסדרא טרקיא קנ ּכירי  ֶ�ְֶ�ְְְְִִַָָָָָ	ְְִֵֵַַָ

ּתרוכעגלא: הרביעי י ׁשפהוׁשהם וׁשיׁשה ּטּור  ְִַָ�ְִָ	ְִִַ�ְ�ְְַָֹ�ֵ
יהמ  זהב ּכר ּום מּלּואתם :ּבי ּוׁשּבצים רביעאה. וסדרא  ְִָֻ�ָָ�ְִ�ְְְְִִִָָָָֹ

ּבדהב  מרּמצן ּופנּתירי . ּובּורלא ּבאׁשלמ ּותהֹון :.י ּמא האבנים וכאיהֹון ְְִִֵַַַַָָָ	ְְְַָ�ְֲִָָ
על ־ ׁשמתּתה עׂשׁשראל ני־יׂשּביין  על־ּתים רה  ְִ�ְֶַָ�ְְִֵֵָֹ�ְֵ�ְֶ�ֵַ

ּתה על־ׁשמֹו איׁש ח ֹותם ּפּתּוחי ייןׁשמתם ְֹ�ִֵָ�ָ�ִ�ְַ	ְִ�ֶָ
N קוראים Nתיקון

vsyp ost ruy ict ohruy vgcrt ict
rhpx lpb hbav ruyvu sjtv ruyv ,ercu
vnkjtu uca oak hahkav ruyvu okvhu
vpahu ovau ahar, hghcrv ruyvu
ohbctvu o,tuknc uhvh cvz ohmcan
vrag oh,a ktrah hbc ,na kg ihhv,
ihhv, una kg aht o,uj hju,p o,na kg

N רש"יN
ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי ְְְְֶֶַַָָֹוהחׁשן
ּבענין: ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו ְְְְִֶַָָָָוטּבעֹות,

בֹו.(יז) ׁשם ּומ ּלאת על ִֵֵַָ
ּגּמֹות  ממּלאֹות ְְֲִֶַָָֻׁשהאבנים
קֹורא  להן, הּמתּקנֹות ְְְִֶֶַַָָֻהּמׁשּבצֹות
מּלאים: ּבלׁשֹון ְִִִָֻאֹותן

זהב .(כ) הּטּורים מׁשּבצים יהיּו ְְִִִַָָָֻ
זהב  מׁשּבצֹות מּקפים ְְְִִִָָָָֹֻּבמּלּואתם,

ּבמ  לׁשֹון זהּו האבן, ּבעֹובי ׁשּיתמּלא ׁשיעּור יהיה ּבעֹומק ׁשּל־אבנים עביין מּלּוי ּכׁשיעּור ּלּואתם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
יֹותר: ולא פחּות לא הּמׁשּבצֹות ׁשמֹו.(כא)עֹומק על  האבנים,איׁש סדר ּתֹולדֹותם ּכסדר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּכּלם: וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, ְְְְְִִִֵֵֶָָֻאֹודם

הדקדוק: התיגאן:ויהלם.(יח)חלק בכל חטף בקמץ וישפה.(כ)הה"א ושהם הפ"א תרשיש

קבלו  ושכך נע והשוא רחב הקמץ כי רד"ק וכתב שארא. וכולהו התיגאן בכל רפה
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ׁשבט :לׁש עׂשר ּתרּתא ני יׂשראל. ּבני  ׁשמהת על יהוין . ואבנ ּיא. ְִֵ�ָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

יהוין  ׁשמיּה. על ּגבר ּדעזקא ּכגלף מפרׁש ּכתב ׁשמהתהֹון. על .עׂשרי  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ	

ׁשבטין : עׂשר ּגב וכבלתרי  ׁשרׁשת  על ־ החׁשן  לתעׂשית  ְֲִִִִֵַָ�ַַָ�ְֶַֹ�ְַֹ�ֻ
טה ֹור : זהב עבת  מ מעׂשה  ּתּכין  חּוׁשנא . על תחמן ותעביד ֲֵַ�ֲ�ָֹ�ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

ּגדילּו ּדכי :.עֹובד על ־ הח ׁשןוכגּדדהב ּתי ׁשעׂשית ְִָ	ְְִֵַָ�ִָ�ַַ	ְֶֹ�ֵ
זהב ּבט  על ־ ׁשני ועֹות  ה ּטּבע ֹות  את ־ׁשּתי  נת ּת ְַ�ָ�ְַָָ�ְֵֶָ�ַַָ	ְַ�ֵ
הח ׁשן:ק  ית צֹות  ותּתין . ּדדהב. עזקן  ּתרּתין  חּוׁשנא. על ותעביד  ְ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

עזקתא  ח ּוׁשנא:.ּתרּתין סטרי ּתרין  את ־ׁשּתי וכדעל נת ּתה ִֵַָָ	ְְִֵֵַַָָ�ְֵֶָ�
N קוראים Nתיקון

,ara iajv kg ,hagu yca rag hbak
kg ,hagu ruvy cvz ,cg vagn ,kcd
h,a ,t ,,bu cvz ,ugcy h,a iajv
v,,bu iajv ,ume hba kg ,ugcyv
,gcyv h,a kg cvzv ,,cg h,a ,t

N רש"יN
החׁשן.(כב) החׁשן,על ּבׁשביל ְִִֶֶַַַֹֹ

ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, ְְְְְַָָָלקבעם
ּבענין: למּטה ׁשר ׁשת.ׁשּמפֹורׁש ְְְְִֶַַָָָָֹ

הּמאחיזין  אילן ׁשרׁשי ְְֲִִִֵַַָָלׁשֹון
ּבארץ, ּולהּתקע להאחז ְְִִֵֵֶַָָָָָָלאילן
לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו ְֲִִִֵֶַַַֹאף

למעלה האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה יד)ׁשּבהם הּמׁשּבצֹות.(פסוק ּבענין ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבׁשלׁשֹום, מי"ם ּכמֹו יתרה, ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואף
מׁשנה: ּבלׁשֹון ּכשלׁשלת עברית, ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומי"ם

למעלהּגבלת  האמּור מגּבלֹות הּוא יד). וכל (פסוק החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות, ׁשּתתקעם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
קצה, לׁשֹון בלעז)ּגבּול עבֹות :(אשומיי"ל קליעה:מע ׂשה מעׂשה החׁשן.(כג). לצֹורעל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשחֹוזר  הּוא מה ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו. לקבעם ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהחֹוׁשן,
ועׂשית  הּמקרא ּבתחּלת לכּתֹוב לֹו היה ּבֹו, נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות, ׁשּתי את ונתּת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹואֹומר

ּכן: לפּתֹור אּתה צרי ּבּׁשרׁשרֹות ואף זהב, טּבעֹות ׁשּתי החׁשן קצֹות קצ ֹות על ׁשני על ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
האפֹוד:החׁשן. ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה ּזהב .(כד) עבתת ׁשּתי את  למעלהונת ּתה  הּכתּובֹות ּגבלּות ׁשרׁשרֹות הן כב)הן ולא (פסוק ְְְְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הן  ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשיו ּבחׁשן, קּבּוען מקֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹפירׁש

הדקדוק: ישפה חלק תיבת לאות לך והיה מלך. ן' הר"י וכ"כ הדקדוק חלק בספרו ע"ש קריאתה

באתנח, שבאה כאן כן ולא זקף. בטעם היא כי ביו"ד שופר שבא כ"ח, שביחזקאל

שוה: קריאתן כי גבלת.(כב)ולעולם הגעיא שרשת מפני נע שברי"ש השוא

התיגאן:שבׂשי"ן בכל וכ"ה
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אל ־ קצ ֹות הּטּבעת על־ׁשּתי  ה ּזהב �ְֶֹ�ֵַַָ�ְַָ	ַָֹ�ֲֹעבתת 
עזקתא הח ׁשן: ּתרּתין על ּדדהב. ּגדילן ּתרּתין  ית ּבסטרי .ותּתין. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ	ְִֵ

ּתּתןׁשצ ֹותק ּתי ׁשאתוכהחּוׁשנא : העבתת  ּתי  ְָ�ְֵֵ�ְ�ְֵ�ֲָֹ	ִֹ�ֵ
ה ּמׁש על־ּכתוצ ֹותּבעל־ׁשּתי  האפד נת ּתה פ ֹות  ְֵַ�ְְִַ�ְַָָ�ְִַ�ֵָ�ֹ
ּפניו: על אל ־ מּול ּתּתין  סטרֹוהי . ּתרין ּדעל  ּגדילן  ּתרּתין וית ֶ�ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ותּתין  מרּמצתא. אּפֹוהי :.ּתר ּתין  לקביל איפ ֹודא  ּכתפי  ע ׂשיתוכועל ְְְִֵֵַַָָ	ְֳִִֵֵֵַַָָָ�ִָ
ט ׁש זהב ּבּתי על ־ ׁשני ׂשמ ועֹות אתם צ ֹותק ּת ְֵ�ְַ�ָ	ְְַָָ�ֹ	ְַָ�ְֵ�

ּבי  האפד אל־ עבר  א ׁשר על ־ ׂשפת ֹו תה :הח ׁשן ַ�ֶֹ�ְַָ�ֲֶ�ֵֶ�ֵֶָ�ְָָֹ
N קוראים Nתיקון

h,a ,ume h,a ,tu iajv ,ume kt
v,,bu ,umcanv h,a kg i,, ,,cgv
h,a ,hagu uhbp kun kt sptv ,up,f kg
,ume hba kg o,t ,nau cvz ,ugcy
v,hc sptv rcg kt rat u,pa kg iajv

N רש"יN
אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי ְֲִֵֵֶֶַָָָהראׁשֹונֹות,

הכּפלּו: לא ואת (כה)פקּודי ְְְֵֵָֹֻ
קצ ֹות. העבֹותֹות ׁשּתי ׁשּל־ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶָ

אחת: ׁשּל־כל ראׁשיהם ְְֵֵֶֶַַָָׁשני
הּמׁשּבצ ֹות. ׁשּתי  על  הן ּתּתן ְְְִִֵֵֶַַ

למעלהה  הּכתּובֹות יד)ן (פסוק ְְְֶַַָ
ׁשּיתקע  מפרׁש עכׁשיו מקֹומן, ואת צרּכן את פירׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבין

] ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי הּצּואר,ס"א ּבהן אצל ולּׂשמאל לּימין החׁשן ּבראׁשי] ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשרׁשרֹות  ראׁשי ׁשני ּבׁשּל־ּׂשמאל וכן ׁשּל־ּימין, ּבמׁשּבצֹות ּתֹוקע הימנית הּׁשרׁשרת ראׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשני

האפֹוד.הּמׁשּבצֹות:ונתּתה.הּׂשמאלית: ּכתפ ֹות ּכתפֹות על  נמצאּו ּבזֹו, ואחת ּבזֹו אחת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ
הֹולכת  הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי, הּוא ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהאפֹוד
לתחּתיתֹו, טּבעֹות ׁשּתי עֹוד הצר לּכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּובאה

:והֹול ׁשּמפרׁש ּפניו.ּכמֹו מּול ׁשּכלּפי אל  הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא ׁשּל־אפֹוד, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עבר  אֹותֹו ּכי ׁשּל־אפֹוד, ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמעיל,

ּפנים: קרּוי אינּו נראה החׁשן.(כו)ׁשאינּו קצֹות  ׁשני הּתחּתֹונֹות על  ּפאֹותיו ׁשּתי הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ולּׂשמאל: ּביתה.לּימין האפד  עבר  אל אׁשר  ׂשפתֹו האחד על  סימנין, ׁשני ל הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשהרי  האפֹוד, ּכנגד אינּו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ׁשּל־תחּתיתֹו קצוֹות ּבׁשני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּתנם
החׁשן  ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו, על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹסמּו
האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו ּביתה, ׁשּנאמר ּפנים ׁשּכלּפי ּבעבר אלא החּוץ, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכלּפי
ּומּכאן  מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל הּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשחׁשב

החׁשן, קצֹות ּכנגד ׁשֹוכביןעד עליו:ּוקצֹותיו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
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על  חּוׁשנא . סטרי ּתרין על  יתהֹון . ּותׁשּוי  ּדדהב. עזקן ּתר ּתין  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָותעביד .

לגיו:.ספ ּתיּה ּדאיפֹודא ט ׁשע ׂשיתוכזּדלעברא עֹותּבּתי ִֵ	ְְְִִִֵָָָָ�ְֵָ�ְַ�
כתוזהב  על־ׁשּתי  אתם  האפ ֹוד נת ּתה פֹות ָָ�ְַָָ�ֹ ְֵַָ�ְִ�ֵָ�
ּפניוּלמ  מּמּול מחל מּטה  מּמעל ּברעּמת  ּתֹו ְִ�ַָ�ִ�ָ	ְָֻ�ְְַַַ�ִ�ַַ
האפֹוד :ל  יתה ֹון .ח ׁשב  ותּתין ּדדהב. עזקן ּתרּתין על ותעביד ְ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

מעּלוי  לֹופי . ּבית לקביל א ּפֹוהי. מּלקביל מּלרע איפ ֹודא  ּכתפי .ּתרין  ְְֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָ	

איפֹודא: מּטּכירוכחלהמין את ־הח ׁשן אל־ּבס ּו עתו  ְְְְִִֵַָ�ֶ�ְִֶַַֹֹ�ֶָ
ּבפ ּבט  האפֹוד להּתתילעת  על־ח ׁשב כלת  יֹות  ְַ�ֵָֹ�ְִִ�ְ	ְִֵֶ�ֵַ�ֶ

האפֹוד:והאפ ֹוד  מעל  החׁשן  ית לא ־יּזח  ויחדּון ֵָ�ְִַֹ�ַ	ֵֶֹ�ְֲֵַַָָ

המין  על למהוי ּדתכילתא. ּבחּוטא איפ ֹודא  לעזקת מעזקתיּה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָחּוׁשנא.

חּוׁשנא  יתּפרק ולא איפֹודא:.איפֹודא. אהרןוכטמעּלוי  נׂשא  ְִֵַָָָָ	ְִֵֵֵָָָָ��ֲַֹ
N קוראים Nתיקון

kg o,t v,,bu cvz ,ugcy h,a ,hagu
uhbp kunn vynkn suptv ,up,f h,a
uxfrhu suptv cajk kgnn u,rcjn ,ngk
suptv ,gcy kt u,gcyn iajv ,t
suptv caj kg ,uhvk ,kf, kh,pc
,t irvt tabu suptv kgn iajv jzh tku

N רש"יN
האפ ֹוד (כז) כתפֹות ׁשּתי  ְְִֵֵַָעל 

נתּונֹות מלמּטה. ׁשהּמׁשּבצֹות ְְְְִִֶַַָ
העליֹונים  האפֹוד כתפֹות ְְְִִֵֵֶָָָּבראׁשי
ּגרֹונֹו, ּכנגד ּכתפיו על ְְְִֵֶֶַַָָהּבאים
לפניו, ויֹורדֹות ְְְְְִָָָונקּפלֹות
הּׁשני, ּבראׁשן לּתן צּוה ְְִִִֵֶַַַָָָֹוהּטּבעֹות
והּוא  לאפֹוד, מחּבר ְְְֵָָֻׁשהּוא
ׁשהּמחּברת  מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו, לעּמת ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר

וא  החגֹורה, האפֹוד,לעּמת לחׁשב מּמעל ׁשּנאמר הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבּגֹובּה מעט נתּונים ּלּו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ
ּפתילין  ּבאֹותן ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהן
ונמצא  ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החֹוׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולּׂשמאל, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּימין

יפה: הּמעיל על ּפניו.מיּׁשב החיצֹון:מּמּול וכןויר ּכסּו.(כח)ּבעבר חּבּור, כא)לׁשֹון לא (תהלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש, ד)מרכסי מ לזה (ישעיה זה הּסמּוכים הרים לבקעה, והרכסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ועמּוקה, זקּופה הּגיא סמיכתן ׁשּמּתֹו גדֹול, ּבקֹוׁשי אלא ׁשּביניהם לּגיא לירד אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשאי
:ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת האפֹוד .יהיּו חׁשב על  חׁשב להיֹות  אל ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

י ּזח.האפֹוד: לּברט:ולא ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
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ה ּמׁשּבראלני־יׂשּבאת ־ׁשמֹות  על ־ ל ּבֹוח ׁשן ּפט ְֶ�ְְִֵָ�ְֵ�ְִֶַָֹ�ִַ�
אל־ה ּקדׁשּב לפ ל בא ֹו ּתמיד :ני־יהוז ּכרן  ויּטֹול ה  ְֹ�ֶַ�ְִֶָֹ�ְְִֵֹֹ�ְִִָָ

לקּודׁשא  ּבמיעלי ּה ל ּבי ּה על ּדינא. ּבחׁשן  יׂשראל. ּבני  ׁשמהת  ית .אהר ֹון . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ	

ּתדירא: יי  קדם ה ּמׁשוללדּוכרנא אל־ח ׁשן  את ־נתּת ּפט ְְְְֳִַָָָָָָ�ֶָ�ְִֶַֹ�ֶָ
אהרן ואת ־ה ּתּמים והא ּורים  על־לב  בא ֹוּבהיּו ִָ�ְֶַֻ	ְִָ�ֵַ�ֲַ	ְֹֹ�

יהוה לפ  את־ מׁשוני  אהרן ראל ני־יׂשּבּפטנׂשא  ְִֵ�ְֹ�ְָָָ��ְֲִֶַֹ�ְְִֵֵַָ�
לפ  ּתמיד:על־לּבֹו יהוה  אּור ּיא ני  ית ּדינא. ּבחׁשן  ותּתין  ִַ�ְִֵ�ְֹ�ְְִִִֵֶַָָָָָֹ

ית  אהרן . וי ּטֹול  יי. לקדם ּבמיעלי ּה ּדאהרן. לּבא על ויהֹון  ּתּוּמּיא. ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹוית

לּביּה על  יׂשראל ּבני ּתדירא:.ּדין  יי בספרי שלישי Pסקדם
Pתימן  ְִִִֵֵֵַָ	ְְֳִָָָ

האפֹודולא(שלישי) את ־ מעיל  כלת :ּתלילּכעׂשית  ְִָ�ְִֶָ�ֵָ�ְִ�ְֵֶ
ּתכלא:.ותעביד  ּגמיר איפ ֹודא  מעיל פי־רולבית ֹוא ׁשהיה ְֲֵַ	ְְְִִֵַָָָָָ�ִֹ�

â²
â

N קוראים Nתיקון
anv iajc ktrah hbc ,unauck kg yp

shn, vuvh hbpk irfzk asev kt utcc
,tu ohrutv ,t ypanv iaj kt ,,bu
vuvh hbpk utcc irvt ck kg uhvu ohn,v
uck kg ktrah hbc ypan ,t irvt tabu

shn, vuvh hbpk,hagu
uatr hp vhvu ,kf, khkf suptv khgn ,t

N רש"יN
וא (ל) הא ּורים הּתּמים.את ת  ְִִֶֶַָֻ

ׁשהיה  הּמפֹורׁש, ׁשם ּכתב ְְֵֶַָָָָהּוא
ׁשעל  החׁשן, ּכפלי ּבתֹו ְְְִֵֶֶַַֹנֹותנֹו
את  ּומתּמם ּדבריו מאיר הּוא ְְִֵֵֶַָָָידֹו
החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש ְְְִִֵֶַָָָָָֹּדבריו.
להיֹות  ּגדֹול לכהן אפׁשר ְְְְִִֵֵָָֹׁשאי
הּׁשם  אֹותֹו אבל ּבגדים, ְְֲִֵַָָָֻמחּסר
אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה ְְֵַָָֹלא
ׁשּנאמר  מׁשּפט, קרּוי הּוא ְְֱִֶֶַָָָָהּכתב

כא) כז האּורים:(במדבר ּבמׁשּפט לֹו י ׂשראל.וׁשאל ּבני מׁשּפט ונֹוכחים את נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל

הּמׁשּפט: סליחת ׁשם על מׁשּפט האפֹוד.(לא)נקרא מעיל לחגֹורה:את עליו נתּון ׁשהאפֹוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּתכלת. ּבֹו:ּכליל מעֹורב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ראׁשֹו.(לב)ּכּלֹו פי ׁשּבּגבהֹווהיה הּמעיל ּפי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּצּואר: ּבית ּפתיחת ְִֵַַַָהּוא 
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יהּב ׂשפה ארגל יהתֹוכ ֹו מעׂשה  סביב פיו  ְ�ָ ְִֶָ�ְ�ִָ�ֲִֵַ�ֵֹ�
תחּכ יהפי יּקרע:רא  לא  ּכפיל יה ־ ּלֹו פּוּמי ּה ויהי ְִ�ְַָ�ְִֶ��ְִִִֵֵֵַָֹ

ׁשרין  ּכפ ֹום מחי . עֹובד סחֹור סחֹור לפּוּמיּה מּקף  יהי ּתּורא . .לג ּוי ּה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָ	

ית ּבזע : ּדלא לי ּה ר ּמני ולגיהי  על־ׁשּוליו  כלתּתעׂשית  ְְְְִִֵֵַָָ�ַָ�ִֵָֹ�ְֵ�ֶ
ּופעמני וּגמןארו סביב על־ׁשּוליו ׁשני  תֹולעת  ְְַָָ�ְַ�ַָ	ִַ�ָָ�ֲִֵַֹ�

סביב :ּבזהב ואר ּגונא ת ֹוכם ּתכלא ר ּמֹוני ׁשּפֹולֹוהי. על  ותעביד ָָ�ְ�ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּדדהב  וז ּגין סחֹור. סחֹור  ׁשּפֹולֹוהי  על זהֹורי . סחֹור:.ּוצבע סחֹור  ּביניהֹון  ְְְְִִִִִַַַַ	ְְֵֵ

זהב לד זהב וּפעמן  ּפעמן על־ור ּמֹון  ר ּמֹון  ֲַ�ָָֹ�ְִ	ֲַ�ָֹ�ְִָ�ַ
ה סביב :ּמׁשּולי  ז ּגאעיל  ורּמֹונא. ּדדהּבא ּדדהּבא ז ּגא ֵ�ְַ�ְְְִִִַַַַָָָָָָ

סחֹור:.ורּמֹונא  סחֹור מעילא ׁשּפֹולי על־אהרןולהעל  היה  ְִָ	ְְְְִִֵַָָָ�ֲַַ�ֹ
קֹולֹונ ׁשולׁשרת לפ ּבמע אל־ה ּקדׁש ני בא ֹו ְָ�ְְִֵַ��ְֹ�ֶַ�ְִֵֶֹ�

ּוב  ימּות:וֹואתצ יהוה  ל ׁשּמׁשא.לא  אהרן על  ויהי  ְָֹ�ְֵ�ְ�ְֲִֵַַַָָָֹֹ

N קוראים Nתיקון
hpf drt vagn chcx uhpk vhvh vpa ufu,c
uhkua kg ,hagu greh tk uk vhvh trj,
uhkua kg hba ,gku,u indrtu ,kf, hbnr
cvz ingp chcx ofu,c cvz hbngpu chcx
khgnv hkua kg iunru cvz ingp iunru
ukue gnabu ,rak irvt kg vhvu chcx
tku u,tmcu vuvh hbpk asev kt utcc

,unhruvy cvz .hm ,hagu

N רש"יN
לגּויּה,ּבתֹוכֹו. ּכפיל ּכתרּגּומֹו ְְְְְִֵַַ

לׂשפה  לֹו להיֹות לתֹוכֹו ְְְִָָָּכפּול
ולא  אֹורג מעׂשה והיה ְְְֲִֵֵַָָָֹּכפילתֹו,

תחרא.ּבמחט: למדנּוּכפי ְְְְִַַַַָָ
ׁשּלה  ּכפּול ׁשהּׁשריֹונים ּפיהם ם ְִִִֶֶֶֶַָָ

יּקרע.לתֹוכן: ׁשּלא לא ּכדי ְְִֵֵֶַָָֹֹ
ׁשּזה  ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְְְִֵֶֶַַָָיּקרע,
וכן  ׁשּבּתֹורה, לאוין ְְִִִֵֶַַָָמּמנין

כח) וכן (פסוק החׁשן, יּזח ְְִֵֶַַֹֹולא
טו) כה הארֹון:(שמות ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו. יסּורּו ּכמין ר ּמֹוני.(לג)לא היּו וחלּולים עגּולים ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתרנגֹולת: ּכביצת העׂשּויים זהב .רּמֹונים ׁשּבתֹוכם:ּופעמֹוני ענּבלין עם סביב .זּגין ּבתֹוכם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הּמעיל: ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ור ּמֹון (לד)ּביניהם זהב  ּפעמ ֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ור ּמֹון. זהב ימ ּות.(לה)אצלֹו:ּפעמֹון יתחּיב ולא לא לֹו יהיּו אם הן, ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
יּכ אם הא ׁשמים:מיתה, ּבידי מיתה ח ּיב הּללּו הּבגדים מן אחד מחּסר נס ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
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יי  לקדם  לקּודׁשא. ּבמיעלי ּה קלי ּה. ימּות:.וי ׁשּתמע ולא סּובמּפקי ּה ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ	ְְְִֵָ

P בספרי רביעי
ּופּתחולוPתימן  טה ֹור  זהב  ּציץ ּתע ׂשית  ְִָ�ָ�ִָָ�ָ�ְִַָ�

ליהוה: קדׁש חתם ּפּתּוחי ּדדהב עליו ציצא ותעביד ָָ�ִֵ�ֹ	ָ�ְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

מפר ׁש ּכתב  עלֹוהי ותגלֹוף ליי :.ּדכי . על־ׂשמ ולזקד ׁש את ֹו ּת ְְְְֲִִֵַָָ	ְְֶַַָָֹ�ֹ�ַ
על־ה ּמצ וכלתּתתילּפ אל־מּולהיה  ני ־ּפנפת  ְִ�ְ	ְֵֶָ�ְִַַָ�ֶֶָ�ְֵ

יהה ּמצ  על יה :נפת  ויהי  ּדתכילתא. חּוטא  על יתיּה ּות ׁשּוי  ְִַ�ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יהי :.מצנפּתא  מצנפּתא א ּפי אהרןולחלקביל  על־מצח היה  ַַָ	ְְֳֵֵֵַַַָָָָ�ֵַ�ֲַַֹ�
יק ו א ׁשר  ה ּקד ׁשים  את ־ עון אהרן  ּדי ׁשּונ ׂשא  ְָ�ֲַָ�ֲֶֹ�ֳַָֹ�ֲִֶ�ְַ�ִ�
יׂשּב לכל ־ מ ני  קד ּתראל על־וׁשיהם נת היה  ְֵ�ְִָ	ְְֵַָ�ְֵָֹ�ְֶָָ�ַ

ã²

N קוראים Nתיקון
,nau vuvhk ase o,j hju,p uhkg ,j,pu
kt ,pbmnv kg vhvu ,kf, kh,p kg u,t
irvt jmn kg vhvu vhvh ,pbmnv hbp kun
uahseh rat ohasev iug ,t irvt tabu
kg vhvu ovhase ,b,n kfk ktrah hbc

N רש"יN
היה,ציץ.(לו) ׁשּל־זהב טס ּכמין ְְִִֶַָָָָ

על  מּקיף אצּבעֹות, ׁשּתי ְְִֵֶַַַָרֹוחב
לאֹוזן: מאֹוזן על (לז)הּמצח ְֵֵֶֶַַַ

ּתכלת. הּוא ּפתיל  אחר ּובמקֹום ְְְִֵֵֶַָ
לא)אֹומר לט עליו (שמות וּיּתנּו ְִֵַָָ

ּכאן  ּכתיב ועֹוד ּתכלת, ְְְִִֵֶַָּפתיל
אֹומר הּוא ּולמּטה הּמצנפת, על לח)והיה ׁשנינּו(פסוק קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן, מצח על והיה ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

א) יט למעלה (זבחים ׁשהּמצנפת למדנּו ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׂשערֹו
היּו והּפתילים מּלמּטה, והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה לּכנס עמּוקה ואינּה הראׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבּגֹובּה
מּלמעלה, ּפתיל הּללּו, מקֹומֹות ּבׁשלֹוׁשה ׁשּׁשה ּובאמצעיתֹו ראׁשים ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּנקבים
ונמצאּו ׁשלׁשּתן, העֹורף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ראׁשי  עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו ּופתילי הּטס אֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבין
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי ונמצא מּלמעלה, הראׁש רֹוחב ּפני על הֹול ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשנים,
והּפתיל  הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת, על והיה אֹומר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּוא

ונתקּי מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינּו מחזיקֹו הּציץ,האמצעי על ּפתיל הּמקראֹות ּכל מּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
מלמעלה: הּמצנפת על והּפתיל הּפתיל, על אהרן.(לח)וציץ על ונׂשא  ואף סליחה, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הּקדׁשים: מן העון מסּלק נמצא ׁשּל־עון, הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו, זז אינּו כן את ּפי ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ה ּקד ׁשים. ׁשּׁשנינּועון ּכמֹו ּבטּומאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על א)לרּצֹות טז זה (פסחים אי ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נאמר ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא, הּוא ז)עון יט נאמר (ויקרא הרי נֹותר, עון ואם ירצה, לא ְְֱֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ
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ּתמידמצ  לפ ל ח ֹו להם יהוה :רצֹון על ני ויהי ְִ�ָ	ְִָ�ָ�ְִֵֶ�ְִֵַָֹ

קּודׁשּיא. עוית ית אהרן  ויּטֹול ּדאהרן. עינֹוהי  י ׂשראל.ּבית ּבני ּדיקּדׁשּון  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ

ּתדירא  עינֹוהי  ּבית על ויהי  קּוד ׁשיה ֹון . מ ּתנת להֹון .לכל לרעוא ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ	ְְֲַָ

יי: הׁשּבצ ולטקדם ׁשׁשּכּת מצ ותנת  נפתעׂשית  ְְְֳִַָָָ�ְַ�ֶֹ	ְֵָ�ְִִֶָ�ֶ
רקם :אב וׁשׁש מעׂשה ּתעׂשה ּכּתּונא נט  ּותר ּמיץ  �ְְֵֵַ�ֲַ�ֲֵֶַ�ִֵֵַָֹ

ּדבּוצא  מצנפּתא ותעביד  צּייר:.ּדבּוצא. עֹובד ּתעביד ני לב ומוהמין ְְְֲֵַַַָָָ	ְְְֲִִֵֵַַָָָ�
כ ּתנת ּתע ׂשה  אב ואהרן להם  נטים ע ׂשית  ֲַֹ�ֲֶַ�ֳֻ	ְִָֹ�ָָ�ְֵֶַ�ִ

להם ּומג ּתעׂשה  ּול ל ּבעֹות ולבני ארת :תפ כבֹוד ְִָ�ֲֶַ�ָ	ְֶָ�ְְְִִֵֶָ

להֹון  ּתעביד וקֹובעין  המינין . להֹון ותעביד ּכּתּונין . ּתעביד .אהרן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹ	

ּולתּוׁשּבחא: אחיּבׁשהל ומאליקר את־ אהרן אתם ּת ְְְְִִַָָָ�ָֹ�ֲֶַ�ָֹ	ִ
ּומׁשחו אּתֹו ּומּלאת־ ּבניו  אתם את ־ ידם אתּת ְֶָ�ִָ�ְַָ�ָֹ�ִֵָָ�ֶָָ�

N קוראים Nתיקון
,mcau vuvh hbpk ovk iumrk shn, ujmn
vag, ybctu aa ,pbmn ,hagu aa ,b,fv
,hagu ,b,f vag, irvt hbcku oer vagn
sucfk ovk vag, ,ugcdnu ohybct ovk

,ackvu ,rtp,kulhjt irvt ,t o,t
osh ,t ,tknu o,t ,janu u,t uhbc ,tu

N רש"יN
יח) ז לֹומר (ויקרא ואין יחׁשב, ְֵֵֵַָֹלא

ׁשהקריב  הּכהן עון על ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹׁשּיכּפר
נאמר, הּקדׁשים עון ׁשהרי ֱֲֲֳִֵֵֶֶַָָָֹטמא,
אינּו הא הּמקריבים, עון ְְֲִִֵַַַֹֹולא
הּקרּבן: להכׁשיר אלא ְְְְִֵֶַַַָָָמרּצה

ּתמיד. מצח ֹו על אי והיה ְְִִֵַָָָ
מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר ְְְִִֶֶַַָאפׁשר
מצחֹו, על אינּו אפּלּו להם, לרּצֹות ּתמיד אלא העבֹודה, ּבׁשעת אלא עליו אינּו ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּתמיד,

האֹומר ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול כהן היה ב)ׁשּלא ז מצ (יומא על מכּפר עֹודהּו חֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּמׁשּמׁש מלּמד ּתמיד, מצחֹו על נדרׁש מרּצה, אינּו לאו ואם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומרּצה,

מּמּנּו: ּדעּתֹו יּסיח ׁשּל־ׁשׁש:וׁשּבצ ּת.(לט)ׁשּלא וכּלּה מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותּה עׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
כ ּתנת.(מ) ּתעׂשה  אהרן היא ולבני ּומגּבעת ואבנט, ּכּתנת, יֹותר. ולא הּללּו ּבגדים ארּבעה ְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֻֻ

ּבּפרׁשה למּטה הּכתּובים ּומכנסים מב)מצנפת, אהרן.(מא):(פסוק את אתם אֹותם והלּבׁשּת ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּכתּובים  ּומכנסים, וציץ ואבנט מצנפת ּתׁשּבץ, ּוכתֹונת ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהאמּורים

ּבכּלם: א ּתֹו.למּטה ּבניו ּבהם:ואת הּכתּובים אֹותם.אֹותם ּבניו ּומׁשח ּת ואת אהרן את ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
הּמׁשחה: ידם.ּבׁשמן את מחזק ּומ ּלאת  להיֹות לּדבר נכנס ּכׁשהּוא ,חּנּו לׁשֹון ידים מּלּוי ּכל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
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אתם קּדׁשו אחּוך.כהנּו־לי :וּת אהרן  ית יתהֹון ותל ּבי ׁש ְְִַָ�ֹ�ְְְֲֲֲִִֵַַָָָֹ

קּורּבנהֹון  ית ּותקריב יתהֹון . ּותרּבי עּמי ּה. ּבנֹוהי  יתהֹון .וית ּותקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵַָָָָָ	ְֵַָ

קדמי : מכ מבויׁשּמׁשּון  להם כ ּסֹותל נסי־בד ועׂשה  ְֲֳִֵַַָָ�ֶָ�ְְִֵ	ְַָ�
ערּב מּמתׂשר  יהונים וה  להֹון י ּו:עד־ירכים ועביד ְַ�ְֶ�ְִַָָ�ְְִֵַ�ְְֲִִֵַַ

עריא  ּבׂשר לכּסאה ּדבּוץ. יהֹון:.מכנסין  ירכן ועד הי ּוומגמחרצין ְְְְִִֶַַָָָ	ְְְִִֵַַָָ�
א ֹו|באם ּבעל־ּבניוועל־אהרן מֹועד אל־אהל ֲַַ�ְַָֹ�ְָָֹ�ֶ�ֶֹ�ֵ�

אל־ה ּמזבג ׁש ּבּקדׁשל ּבחּתם  א ּולא ־יׂשוׁשרת  ְְִָ�ְִֵֶַַ�ְֵָ�ַ	ְְִֶֹֹ�
ּול  ל ֹו עֹולם ח ּקת  ומת ּו אחריו:זרעון ויהֹון עֹו ָ�ָֹ�ֵַֻ�ָ��ְְַ�ֲִַָ

למדּבחא  ּבמקרבה ֹון  אֹו זמנא. למׁשּכן  ּבמיעלהֹון ּבנ ֹוהי. ועל אהרן  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֹעל

עלם  קים ימּותּון . ולא  חֹובא יקּבל ּון  ולא ּבקּודׁשא. ליּה.לׁשּמׁשא ְְְְְְְְַַַָָָָָָָָ	ֵ

ּבתר ֹוהי : בספרי חמישי Pסולבנֹוהי 
זהואכט(רביעי)Pתימן  ְְְִִִָ�ֶ

אתם  לק ּדׁש להם ּתעׂשה  א ׁשר לי ל ה ּדבר  כהן ַָ�ֲָ�ֲֶֶַ�ֶָ�ְֵַ�ֹ�ְֵַָ��ִ
ä²
ã

N קוראים Nתיקון
hxbfn ovk vagu hk ubvfu o,t ,aseu
ohfrh sgu ohb,nn vurg rac ,uxfk sc
kvt kt otcc uhbc kgu irvt kg uhvu uhvh
asec ,rak jcznv kt o,adc ut sgun
ugrzku uk okug ,ej u,nu iug utah tku

uhrjtvzu
hk ivfk o,t asek ovk vag, rat rcsv

N רש"יN
מּלּוי, הּוא והלאה יֹום מאֹותֹו ְִֵָָָּבֹו
על  אדם ּכׁשּממּנין לעז ְְְִִֶַַַַָָּובלׁשֹון

נ  ּדבר, ּבידֹוּפקידת הׁשּליט ֹותן ְְִִֵַַַָָָ
ׁשּל־עֹור יד גנ"ט ּבית ׁשּקֹורין ְִֵֶֶָ

הּוא בלעז  ידֹו ועל ְְַָָָ[ּכפפה],
לאֹותֹו (וקֹורין ּבּדבר, ְְְִִַַָָמחזיקֹו

בלעז)מסירה ריוישטי"ר ְִָ
ידים: מּלּוי והּוא [להסמי]ְְְִִִַַָ

להם.(מב) ּולבניו:ועׂשה  בד.לאהרן לכהן מכנסי וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
אהרן.(מג)הדיֹוט : על  ל ֹו:והיּו הראּויין אהרן על האּלה הּבגדים ּבניו.ּכל האמּורים ועל  ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מֹועד.ּבהם: אהל אל  לּמׁשּכן:ּבבאם  וכן ּבגדים ומתּו.להיכל, מחּסר ׁשהּמׁשּמׁש למדּת, הא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ל ֹו.ּבמיתה: ע ֹולם  ּבֹוחּקת  לעּכב ולּדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם, חּקת ׁשּנאמר מקֹום :ּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

הדקדוק: המזבח.(מג)חלק אל בגשתם וכ"כ או מלרע. והיא בחי"ת אחת בפשטא המזבח תיבת

לך: לך בפרשת ע"ש ספרד בספרי שכ"ה תורה אור
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ּבן־ּבקרל  אחד ּפר  ׁשניםוקח מימם:ּתאילם  �ְַַ�ֶָ�ֶָָ�ְִֵ�ְ�ְִִִַ
סב. קדמי . ל ׁשּמׁשא יתהֹון לקּדׁשא להֹון . ּדתעביד ּפתגמא. ְְְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָָָָָודין 

ּתֹורי  ּבר חד  ׁשלמין:.ּתֹור  ּתרין  מּצֹותובודכרין לחם ֵַַ	ְְְִִִֵֶַ�ֶַ�
מּצת ו ּורּבח ּלת  ּבּׁשמן מּצֹותלּולת  קיקי  ְַ�ַֹֹ�ְ�ַֹ	ְִֵֶֶ�ַ�
אתם:מ  ּתעׂשה  ח ּטים  סלת ּבּׁשמן ׁשחים ְִֻ�ַ�ֶָ�ִֶֹ�ֲִֶַ�ָֹ

ּדמׁשיחין  ּפּטירין  ואס ּפֹוגין ּבמׁשח. ּדפילן  ּפּטירן  ּוגריצן  ּפּטיר. ְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּולחים 

יתהֹון :.ּבמׁשח  ּתעביד ּדחּטין על־וגסלת א ֹותם נת ּת ִַ	ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ�ָ�ַ
אחד  ּבּסל רב הק וסל אתם אתואת ־ה ּפרוּת ַ�ֶ	ְְְִַָָ�ֹ�ַָ�ְָ�ֶַ	ְָ�ֵ

האילם:ׁש יתהֹון ני  ּותקריב חד. סּלא  על  יתהֹון ותּתין  ְֵ�ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּתֹורא  וית ּדכרין :.ּבסּלא. ּתרין את ־ואת ־ אהרןודוית ְְַָָָ	ְְְֲִִֵֶַָ�ְֶֹ
ּתק  מֹועדּבניו אהל אל־ּפתח  ּתרחצ וריב ָָ�ְִַ	ֶ�ֶַ�ֶֹ�ְְֵַָָ�

ּבּמים: זמנא אתם מׁשּכן  לתרע ּתקריב. ּבנ ֹוהי  וית אהרן .וית  ֹ�ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ	

ּבמּיא: יתהֹון  את־ הלקחוהותסחי  ּתּבׁשהל וגדים ּבּת ְְְְְֵַַַָָָָ�ְֶַָ�ְְְִִַָ�
N קוראים Nתיקון

onhn, ohba okhtu rec ic sjt rp jek
heheru inac ,kukc ,mn ,kju ,umn ojku
vag, ohyj ,kx inac ohjan ,umn
o,t ,crevu sjt kx kg o,ut ,,bu o,t
irvt ,tu okhtv hba ,tu rpv ,tu kxc
,mjru sgun kvt j,p kt chre, uhbc ,tu
,ackvu ohsdcv ,t ,jeku ohnc o,t

N רש"יN
ּוׁשּתי לקח.(א)כט  קח, ּכמֹו ְְְֵַַ

ואחת  ׁשּל־קיחה, אחת הן, ְְְִִֶֶַַַַָּגזרֹות
אחד: ּפתרֹון ולהן ְְְִִִֶֶֶָָָׁשּל־לקיחה,

אחד. מעׂשה ּפר  על לכּפר ְֲֵֶֶַַַַָ
ּפר: ׁשהּוא ולחם (ב)העגל ְְֵֶֶֶָָ

ּורקיקי  מּצת וח ּלת  ְְִֵַַַֹֹמ ּצֹות 
מינין מּצֹות. ׁשלׁשה אּלּו הרי ְֲִִֵֵַָֹ

לחם  ּורקיקים. וחּלֹות ְְְִִֶֶַָרבּוכה,
ּבענין למּטה הּקרּויה היא כג)מּצֹות, ּכנגד (פסוק ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן, לחם חּלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

חּלֹות: עׂשר עׂשר ּבאים הּמינין וכל והרקיקין, ּבּׁשמן.החּלֹות ּבהן ּבלּולת יֹוצק קמח ּכׁשהן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּובֹוללן: ּבּׁשמן.ׁשמן ׁשּלנּו:מׁשחים ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"י ּכמין מֹוׁשחן אפּייתן אחר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

אתם.וה (ג) הקמתֹו:קרבּת ּביֹום הּמׁשּכן חצר הּגּוף:ורחצ ּת.(ד)אל ּכל טבילת זֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
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את ־ה ּכּתנת האפדמ אתואת־ אהרן את ־ועיל  ֲֶַֹ�ֶַֻ	ְֵֶֹ�ְִ�ֵָ	ְֶֹ
לֹואפד ואת ־ הח ׁשןוהאפד  האפד:ּבּת ח ׁשב ֵָ�ְֶַֹ�ְְֶַָָֹ�	ְ�ֵֵֶָֹ

וית  איפ ֹודא. מעיל וית ּכּתּונא. ית  אהרן  ית ותל ּביׁש לב ּוׁשּיא. ית ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹותּסב

ליּה ותתקין חּוׁשנא. וית איפֹודא:.איפֹודא ּתׂשמ ווּבהמין  ְְֵֵֵַָָָ	ְְְִֵַַָָ�
על־רה ּמצ  על־וֹוא ׁשנפת  ה ּקדׁש את ־נזר נת ּת ְִַ�ֶֶַֹ�ְַָָ�ֵֶ�ֶַ�ֶַֹ
ותּתין נפת :ה ּמצ  רי ׁשיּה. על מצנפּתא ּדקּודׁשא .ּותׁשּוי  ּכלילא  ית ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ	ְְִָָָ

מצנפּתא: ה ּמׁשלקחוזעל  את ־ׁשמן ּתיצק וחה ּת ְְַַַַָָָ�ֶֶ�ְִֶַ	ְְַָָ�ָ
ּומׁשחא ׁשעל־ר את ֹו:ֹו ּותריק ּת ּדרבּותא. מׁשחא ית ותּסב ַֹ�ְַָ�ְִִִִַָָָָֹ

רי ׁשיּה יתי ּה:.על ּתק וחּותר ּבי  ּתם ּבׁשהל וריבאת ־ּבניו ֵֵַ	ְֵֵֶַָָ�ְַָ�ְְְִִַ�ָ
ּתקריב ּכּתנת : ּבנֹוהי  ּכּתּונין :.וית אתם חגרוטותל ּבי ׁשּנּון ּת ְְְֳִֵָָֹֻ	ְְְִִִֵַַָָ�ֹ�ָ

ּובניואב  אהרן מגחבׁשונט להם  היתהוּבעתּת ְַ�ֲֵַ�ָֹ�ְְַָָָ�ֶָ�ְִָ	ְְָָֹ�
ּומּלל ה ּנה ּכלהם עֹולם יד־ויד־אהרןאתח ּקת  ֶָ�ְֻ�ְַָֻ��ִֵָָ�ֲַַ�ְַֹ
ּותהי ּבניו: קֹובעין . להֹון  ותתקין ּובנֹוהי . אהרן המינין יתה ֹון  ּותזריז ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

N קוראים Nתיקון
sptv khgn ,tu ,b,fv ,t irvt ,t
cajc uk ,sptu iajv ,tu sptv ,tu
,t ,,bu uatr kg ,pbmnv ,nau sptv
ina ,t ,jeku ,pbmnv kg asev rzb
u,t ,janu uatr kg ,emhu vjanv
,rdju ,b,f o,ackvu chre, uhbc ,tu
,gcdn ovk ,acju uhbcu irvt ybct o,t
sh ,tknu okug ,ejk vbvf ovk v,hvu
kvt hbpk rpv ,t ,crevu uhbc shu irvt

N רש"יN
החגֹורה ואפד ּת.(ה) ותּקן קּׁשט ְְְֲֵֵַַַַָָָ

סביבֹותיו: נזר (ו)והּסינר ְְִֵֵֶַָָ
הּציץ:הּקד ׁש. הּמצנפת.זה על  ְִִֶֶֶַַַַָֹ

למעלה ׁשּפרׁשּתי (שמות ּכמֹו ְְְְִֵֶַַָ
לז) האמצעי כח הּפתיל ידי ְְְִִֵֶַַָָעל

הּקׁשּורין  ׁשּבראׁשֹו ּפתילין ְְְְִִִֵֶַֹּוׁשני
הּוא  העֹורף, מאחֹורי ְְֲֵֵֶָָָׁשלׁשּתן
ּכֹובע: ּכמין הּמצנפת על ְְְִִֶֶַַָנֹותנֹו

א ֹותֹו.(ז) זֹוּומׁשח ּת מׁשיחה אף ְְִַַָָָ
על  ׁשמן נֹותן יונית, ּכ"י ְְִִִֵֶֶַָּכמין

ּבאצּבעֹו: ּומחּברן עיניו ריסי ּובין להם.(ט)ראׁשֹו ידי והיתה עֹולם:מּלּוי לכהּנת זה ּומּלאת.ם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
האּלה: הּדברים ידי ּבניו.על ויד  אהרן  הּכהּוּנה:יד  ּופקּדת ּבמּלּוי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
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עלם  לקים  ּכהּוּנתא ּדבנ ֹוהי :.להֹון. וקּורּבנא ּדאהרן ק ּורּבנא ּותקריב ְְְִַָָָ	ְְֲִִֵַָָָָָֹ

את ־ה ּפרב הק וי לפ ּת מֹועדר אהל סמוני ְְְִַָ�ֶַ	ְִָ�ֵ�ֶֹ�ְֵָ�ַ
על־ר את ־ידיהם ּובניו ית ה ּפר:א ׁשאהרן ּותקריב  ֲַ�ָָֹ�ְֵֶ�ֶַ�ֵַָָָֹ

ּובנ ֹוהי  אהרן  ויסמֹוך  זמנא. מׁשּכן  לקדם ּתֹורא:.ּתֹורא. ריׁש על ידיהֹון  ית  ְֲִִִִַַַָָָֹ	ְֵֵַָָ

לפ ׁשחט ויא את ־ה ּפר  אהל ּת ּפתח יהוה  ני ְְַָָ�ֶַ�ְִֵָ�ְֹ�ָ�ֶַ�ֶֹ
יי מֹועד: קדם ּתֹורא ית זמנא :.ותּכֹוס מׁשּכן  ּתלקחויבּבתרע ְְֳִֵָָָָ	ְְִִַַַַָָָ�

ה ּפר על־קרומּדם ה ּמזנת ּתה ּבעאצ ּבּבח נת  ִַ�ַ	ְַָָָ�ְַַ�ְִַֹ�ְְֵֶַָ�ֶ
ּתׁשו ה ּמזאת ־ּכל־ה ּדם אל־יס ֹוד מּדמא ּבח:ּפ ותּסב ְֶַָָ�ְִ	ְֶֹ�ְְְִִִֵַַַָ

ּתׁשּפֹוך ּדמא ּכל וית ּבאצּבעך. מדּבחא קרנת על  ותּתין. .ּדתֹורא. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ	

ּדמדּבחא: המכּסהלקחויגליסֹודא  את־ ּכל־החלב  ּת ְְְְִַַָָָ�ֵֶֶַָָ�ְֶַַ�
על־ה ּכבדואת ־ הּקרב  ּתי ׁשאתואת ־ה ּיתרת  ֶֶֶַ�ְֶַֹ�ֶֶ�ַַָ	ְֵֵ�ְֵ�

עליהןוליתּכה א ׁשר  ּתטרהק ואת ־החלב ְַָ	ְֶַֹ�ֲֵֶֶ�ֲֵ�ְְְִֶַ�ָ
ּכבּדא.ּבחה :ה ּמז ּדעל חצרא וית ּגּוא. ית ּדחפי  ּתרּבא ּכל  ית ותּסב. ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

N קוראים Nתיקון
atr kg ovhsh ,t uhbcu irvt lnxu sgun
kvt j,p vuvh hbpk rpv ,t ,yjau rpv
,bre kg v,,bu rpv osn ,jeku sgun

sv kf ,tu lgcmtc jcznvkt lpa, o
vxfnv ckjv kf ,t ,jeku jcznv suxh
h,a ,tu scfv kg ,r,hv ,tu crev ,t
,ryevu ivhkg rat ckjv ,tu ,hkfv
,tu urg ,tu rpv rac ,tu vjcznv

N רש"יN
מֹועד.(יא) אהל ּבחצר ּפתח  ֲֵֶֶַַַֹ

הּפתח: ׁשּלפני על (יב)הּמׁשּכן ְְִִֵֶֶַַַַָ
מּמׁש:קרנֹות. ּבּקרנֹות למעלה ְְְְַַַַָָָ

הּדם. ּכל  הּדם:ואת אל ׁשירי ְְֵֶֶַַַָָָ
הּמז ּבח . ּבית יסֹוד  ּבליטת ּכמין ְְְְִִִֵֵַַַ

לאחר  סביב סביב לֹו עׂשּוי ְִִִַַָָָקּבּול
הארץ: מן אּמה ִֶֶַָָָָָׁשעלה

ה ּקרב .(יג) את המכ ּסה ְֵֶֶֶֶֶַַַַהחלב
הּכרס ׁשעל הּקרֹום ׁשּקֹורין הּוא ְִֵֶֶַַַָ

ה ּיתרת.:טייל"א  ּדכב ואת  טרפׁשא איבדי"ש ּדאהּוא הּכבד.[סרעפת]:ׁשּקֹורין מן על אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הדקדוק: הכבד.(יג)חלק על היתרת התיגאן:ואת בכל ומקף בסגול ואת תיבת
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ּדעליהֹון  ּתר ּבא וית ּכֹולין . ּתרּתין  למד ּבחא:.וית את ־וידותּסיק ְְֲֵֵַַַָָָָ	ְְְְֵֶַַָ
ה ּפר ּב ּתׂשת ־ּפראואת ־ ער ֹווׂשר ּבא ׁשׁשֹו רף ְַ�ַָ�ְֶֹ�ְְִֶ	ְִ�ָֹ	ֵ

ח ּט ל ּמחנה  וית ה ּוא :אתמח ּוץ  ּתֹורא ּבׂשר וית ִ�ֲַַ�ֶַ�ְְְַָָָָ

למׁשריתא  מּברא ּבנ ּורא . ּתֹוקיד אּוכליּה. וית הּוא:.מׁשּכי ּה ח ּטאתא ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ	ַָָ

ּתּקחוטו האחד ּובניוואת ־האיל אהרן סמכּו ְֶַָ�ִֶָ�ִָ�ְָ�ְָ�ֲַ�ָָֹ�
על־ר ּתּסב.האיל:א ׁשאת ־ידיהם חד  ּדכרא וית ְֵֶ�ֶַ�ְִִִַַָָָָֹ

ּובנ ֹוהי  אהרן  ּדכרא:.ויסמכּון . רי ׁש על ידיהֹון  ּתׁשחט וטזית  ְְֲִִַֹ	ְְְִֵֵַַָָָ�ָ
את ־ ּדמֹולקחואת־ האיל  על־ה ּמזזרק וּת ּבחּת ֶָ�ְְִַָָָ�ֶָ	ְְַָָ�ְִַַ�ֵַ

ּדמיּהסביב: ית  ותּסב ּדכרא . ית סח ֹור .ותּכֹוס מדּבחא  על  ותזר ֹוק  ְְְִִִִֵַָָָָ	ְְְִַַָ

לנּתאת ־האילויזסח ֹור: קררחצ ויותחנּתח  ּבֹוּת ְְ�ֶָ	ְִַַ�ְִֵַָ�ְְַָָָ�ְִ�

N קוראים Nתיקון
,tyj vbjnk .ujn atc ;ra, uarp
irvt ufnxu je, sjtv khtv ,tu tuv
,t ,yjau khtv atr kg ovhsh ,t uhbcu
jcznv kg ,erzu uns ,t ,jeku khtv
ucre ,mjru uhj,bk j,b, khtv ,tu chcx

N רש"יN
עּמּה: יּטֹול ּתׂשרף (יד)הּכבד ְִִִֵַָָֹ

חיצֹונה ּבאׁש. חּטאת מצינּו לא ִִֵַָָָָֹ
זֹו: אלא וזרקּת.(טז)נׂשרפת ְְְִֵֶֶַָָָ

ּכנגד  וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ְְְְִִִֵֵֶֶַָּבכלי,
ּולּכאן, לּכאן ׁשּיראה ּכדי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָהּקרן
ּבאצּבע  מּתנה טעּון קרּבן ְְְֵֶַָָָָָָָואין

הּמזּבח  מחצי ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאלא
וזֹורק: ּבארץ עֹומד אלא ּבּכבׁש עֹולה ואינּו קדׁשיםסביב .ּולמּטה, ּבׁשחיטת מפֹורׁש זבחים ּכ) ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ב) ׁשּכנגּדּהנב ּבקרן והאחת זֹו, זוית ּבקרן האחת ארּבע, ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי אלא סביב ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאין
סביב, רּוחֹות ּבארּבע נּתן הּדם נמצא ,ואּל אּל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבאלכסּון,

סביב: קרּוי ְִָָָלּכ

הדקדוק: וכו'.(טו)חלק אהרן וסמכו וכו' האיל חסר ואת שלנו בספרים זה שבפסוק אהרן תיבת

לפי  אבל מלא. למה ראיתיו לא זה וטעם מלא, לחוד הדפוס במסורת אבל וי"ו.

שיהא  דין אינו למה, וי"ו. חסר אהרן כל אהרן שם בחסרון טעם מצאתי שלנו הספרים

לכתבם  אין ולפיכך זו היא בעיני נשגבה ופליאה ע"כ. מלא אהרן ושל חסר משה של

רוח עלינו שיערה עד חסר אם כי התורות :(מהרי"ב)בספרי
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על ־ נתחיוורעיוּוכ  ּדכרא.ֹו:א ׁשעל־רונת ּת וית ְָ	ְַָָָ�ְַָ�ְְִַָָָֹ

ּוכרעֹוהי  ּגּוי ּה ּותחּליל  לאברֹוהי. ריׁשי ּה:.ּתפליג ועל  אבר ֹוהי  על ותּתין ְְִִֵֵֵֶַַַָ	ְְִִֵֵֵֶַַ

ה ּמזטרהק ויח את ־ּכל ־ האיל  הּואּת עלה ּבחה  ְְְִַָ�ֶָָ�ִַ�ְִַ	ֵָָֹ��
ה ּוא : ליהוה  א ּׁשה  ניח ֹוח ריח ּכל ליהוה  ית ותּסיק ַֹ�ֵָ�ִַ	ִֶַ�ַֹ�ְֵַָָָ

ּברעוא  לאתקּבלא יי . קדם הּוא עלתא למדּבחא . קדם .ּדכרא קּורּבנא ְְְְְֲֲֳִִַַַָָָָָָָָָ	ֳָָָ

הּוא: ה ּׁשני לקחויט(חמישי)יי האיל  את  סמוּת ְְָָ�ְַ	ָ�ֵַָ�ִֵַ�ְִָ�ַ
על־ר את ־ידיהם  ּובניו  ית האיל :א ׁשאהרן  ותּסב. ֲַ�ָָֹ�ְֵֶ�ֶַ�ְִִַָָָֹ

ּובנ ֹוהי  אהרן  ויסמֹוך  ּתנינא. ּדכרא:.ּדכרא רי ׁש על ידיהֹון ית ְֲִִִִַָָָֹ	ְִֵֵַָָ

את־ האיל ׁשחט וכ מּדמֹולקחוּת על־וּת נת ּתה ְְַָָ�ֶָ�ְְִַַָָ�ִָ�ְַָ ַָ
אהרןּת אזן הי ּתעל־ונ ּו ּבניו אזן  מניתנּו ְ��ֲֶַֹ�ְְַֹ��ֶָָֹ�ְַָ	ִ
הי ו ידם רגומנית על־ּבהן הי על־ּבהן מניתלם ְַ�ֶָָֹ�ְַָ	ְִַ�ְֶַֹ�ְַָָ�ִ
על־ה ּמזזרק ו את ־ה ּדם סביב:ּת ּדכרא.ּבח ית ותּכֹוס ְְַָָ�ֶַָ�ְִַַ�ְִִִֵַָָָ

ּדבנ ֹוהי  א ּודנא רּום  ועל  ּדאהרן. אּודנא ר ּום על  ותּתין . מּדמי ּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹותּסב 

ית  ותזר ֹוק ּדי ּמינא. רגלהֹון אליֹון  ועל ּדי ּמינא. ידהֹון אליֹון  ועל ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָּדי ּמינא.

ä

N קוראים Nתיקון
,ryevu uatr kgu uhj,b kg ,,bu uhgrfu
jhr vuvhk tuv vkg vjcznv khtv kf ,t
khtv ,t ,jeku tuv vuvhk vat jujhb
atr kg ovhsh ,t uhbcu irvt lnxu hbav
unsn ,jeku khtv ,t ,yjau khtv
uhbc izt lub, kgu irvt izt lub, kg v,,bu
okdr ivc kgu ,hbnhv osh ivc kgu ,hbnhv
chcx jcznv kg osv ,t ,erzu ,hbnhv

N רש"יN
נתחיו.(יז) מּוסף על  נתחיו, עם ְְִַָָָָָ

הּנתחים: ׁשאר ריח (יח)על ְְִֵַַַָָ
ׁשאמרּתי ניח ֹוח. לפני, רּוח נחת ְְִִֶַַַַַַָָ

רצֹוני: אׁש,אּׁשה .ונעׂשה לׁשֹון ְְְֲִִֵֶַָ
ׁשעל  איברים הקטרת ְְִִֵֶַַַָָוהיא

הּסחֹוס ּתנּו.(כ)האׁש: הּוא ְְֵַָ
האזן ׁשּבתֹו ׁשּקֹורין האמצעי ְְִִֶֶֶֶָָָֹ

ידם.:טנדרו"ם  הּגּדל,ּבהן ֶַָָָֹֻ
האמצעי: ְִֵֶֶַָָּובּפרק
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סחֹור:.ּדמא  סחֹור מדּבחא א ׁשרלקחוכאעל  מן ־ה ּדם ּת ְָ	ְְְְְַַַָָ�ִַָ�ֲֶָ�
ה ּמׁשעל־ה ּמז ּומּׁשמן על־אהרןוחהּבח ה ּזית  ְִֵַַ�ִֶַ�ְִֶַָ�ְִֵָ�ֲַַֹ�

א ּתֹועל־ּבגועל ־ ּבניו וגדיוּבעל־ו בניו  קדׁשודי  ְְַָ	ְַָָָ�ְְִֵַ�ָ�ִָ�ְַָ�
ּוב  ּובגה ּוא  ּובניו  א ּתֹו:גדיו בניו  ּדמא די  מן  ותּסב . �ְָ	ָָָ�ְִֵ�ָ�ְְִִִַָָ

ועל  לבּוׁשֹוהי. ועל אהרן על  ותּדי  ּדרבּותא. ּומּמׁשחא מדּבחא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֹּדעל

ּובנ ֹוהי  ּולבּוׁשֹוהי. הּוא  ויתקּדׁש עּמי ּה. בנֹוהי  לב ּוׁשי  ועל ּולבּוׁשי .ּבנ ֹוהי. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַ	ֵ

ע ּמיּה: החלבלקחוכבבנֹוהי  מן־האיל יההאל וּת ְְְִִֵַָָ�ִ�ִַַָ�ְְֵֶַָ�ָ
את־ ה ּקרב|את ־ החלב ו יתרתוהמכ ּסה  את  ְֵֶַ�ְֶֶַַ�ֶַ�ְֶֶ�ֵֶֹ�ֶ

ׁשאתוה ּכבד ה| א ׁשראוליתּכּתי  ת ־החלב  ֵַָ�ְֵ�ְֵ�ְַָ�ְֶַֹ�ֵֶ�ֲֶ�
ה ּוא :ועליהן מּלאים איל ּכי הּימין ׁשֹוק את  ֲֵ	ְֶ�ֵ�ַָ�ִִ�ֵ�ִֻ�ִ

חצר  וית ּגּוא. ית ּדחפי  ּתר ּבא וית ואליתא. ּתר ּבא ּדכרא. מן ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָותּסב 

ארי  ּדיּמינא. ׁשקא וית ּדעליהֹון. ּתרּבא וית ּכֹולין. ּתר ּתין  וית .ּכבּדא ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ	

N קוראים Nתיקון
inanu jcznv kg rat osv in ,jeku
uhbc kgu uhsdc kgu irvt kg ,hzvu vjanv
uhbcu uhsdcu tuv aseu u,t uhbc hsdc kgu
vhktvu ckjv khtv in ,jeku u,t uhbc hsdcu
scfv ,r,h ,tu crev ,t vxfnv ckjv ,tu
,tu ivhkg rat ckjv ,tu ,hkfv h,a ,tu
ojk rffu tuv ohtkn kht hf ihnhv eua

N רש"יN
אֹוהחלב .(כב) הּדּקים חלב זה ִֵֵֶֶֶַַַ

הּכליֹות והאליה.הּקיבה: מן ְְְִֵַַַָָָָ
ּבוּיקרא  ׁשּמפֹורׁש ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָּולמּטה,

ט) העצה ׁש(ג לעּמת ּנאמר ְֱֶֶֶֶַָָֻ
יֹועצֹות, ׁשהּכליֹות מקֹום ְְְֲִֶֶַָָיסירּנה,
אליה, נאמר לא הּפר ְְֱֵֵֶַַָָָֹּובאמּורי
ּבכבׂש אלא קריבה אליה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
אין  ועז ׁשֹור אבל ואיל, ְְְְֲִִֵֵַָָוכבׂשה

אליה: הּימין.טעּונים ׁשֹוק  ּבלבד:ואת זֹו אלא האמּורים עם הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
ה ּוא. מ ּלאים איל ׁשלמים,ּכי ׁשהּמלּואים הּכתּוב מּגיד ּבּכל. ׁשּמׁשלם ׁשלמּות לׁשֹון ׁשלמים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

לעֹובד  לֹו להיֹות החזה מצריכֹו אני לּכ ולּבעלים, העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח ׁשלֹום ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמׂשימים
ּכמפֹורׁש ּבעלים, ׁשהם ּובניו אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהעבֹודה

הדקדוק: הוא.(כא)חלק לרע:וקדש וקדש תיבת
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הּוא : ק ּור ּבנּיא אחת וכגּדכר לחם לחם וכּכר ח ּלת  ְְִַַָָ�ַ�ֶֶַ�ְַַ�ֶַ�ֶ
אחת א ׁשרוׁשמן הּמּצֹות  מּסל אחד  רקיק ֶ�ֶַ�ְִַָ�ֶ�ִַָ�ַַ	ֲ�ֶ

יהוה :לפ  חדא ני מׁשח . ּדלחים ּוגריצתא  חדא. ּדלחים  ּופּתא ְִֵ�ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹ

ּדפ ּטיר ּיא  מּסּלא חד. יי:.ואסּפֹוג על ׂשמ וכדּדקדם ה ּכל ּת ְְִִֶַַַַָָ	ְְְִַָָָ�ַ	ֹ�ַ
אהרן בניווּכּפי  ּכּפי אתםהנפ ועל נ ּופהּתּת ֵַ�ֲַ	ְֹ�ֵַַ�ָ�ְְֵַָָ�ָֹ�ְ�ָ

יהוה:לפ  אהרן ני ידי  על כֹולא. ּותרים ּות ׁשּוי  בנֹוהי . ידי  ועל . ְִֵ�ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

יי :.יתהֹון  קדם מּידם לקחוכהארמא אתם ּתטרהק וּת ְָ	ְְְֲֳַָָָָָָ�ָֹ�ִָ	ְְְִַָָ�
על־העלה ה ּמז לפ ל ּבחה  ניחֹוח  יהוהריח ני ְִַ�ֵַָָֹ�ְֵָ�ִַַ�ְִֵ�ְֹ	ָ

ליהוה: הּוא  על א ּׁשה  למדּבחא  ותּסיק מּידהֹון. יתהֹון ותּסב  ִֶ��ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ

יי  קדם ּברעוא לאתק ּבלא יי :.עלתא. קדם ה ּוא ּתלקחוכוקּורּבנא ְְְֲֲֳִַַָָָָָָָ	ְְְֳַָָָָָָ�

N קוראים Nתיקון
kxn sjt eheru ,jt ina ojk ,kju ,jt
hpf kg kfv ,nau vuvh hbpk rat ,umnv

pf kgu irvthbpk vpub, o,t ,pbvu uhbc h
vjcznv ,ryevu oshn o,t ,jeku vuvh
vat vuvh hbpk jujhb jhrk vkgv kg
khtn vzjv ,t ,jeku vuvhk tuv

N רש"יN
לחם .(כג)ּבענין: מן וכּכר  ְְִִִֶֶַָָ

ׁשמן.החּלֹות: לחם מּמין וח ּלת ְִִֶֶֶֶַַַַ
הרקיקין,ורקיק.הרבּוכה: מן ְְְִִִִָָָָ

ּומין. מין ׁשּבכל מעׂשרה ְֲִִֵֶֶָָָָאחד
עם  הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ְְִִֶֶַַָָֹולא
ּבלבד, זֹו אלא נקטרת ְְִִֵֶֶֶַָָזבח
נזיר  ואיל ּתֹודה לחמי ְְְִֵֵֶַַָָׁשּתרּומת

ּבלבד: חזה אלא למנה למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים ּכּפי (כד)נת ּונה על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
יד והנפ ּת.וגו'אהרן  ּתחת ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד, הא והּכהן. הּבעלים ּבּתנּופה, עסּוקים ׁשניהם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכהן: ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, ׁשארּבע ּתנּופה.הּבעלים למי ּומביא מֹולי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
וארץ  ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד מעלה ּתרּומה רעֹות. רּוחֹות מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָרּוחֹות

רעים: טללים ּומעּכבת העֹולה.(כה)ׁשּלֹו, עֹולה:על ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ניח ֹוח.על לריח ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
רצֹונֹו: ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח נּתן:א ּׁשה.לנחת ׁשּל־ּמקֹום:לה '.לאׁש לׁשמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הדקדוק: שמן.(כג)חלק לחם והירושלמיים:וחלת תימן ספרי בכל בגעיא לריח (כה)הוי"ו
והירושלמיים ניחוח. ספרד ספרי שיטת וזוהי מלרע והיא אחת בפשט ניחוח תיבת

וליתא: פשטי בתרי תיגאן ובקצת ז"ל. תורה אור והרב
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א ׁשר ה ּמּלאים מאיל ּתהנפ ואהרןל את ־ החזה ֶֶָ�ֵֵֶ�ִִַֻ�ֲֶ�ְֲַ	ְְֵַָֹ�
לפ ּתאת ֹו יהוה נּופה  ותּסב מנה :ל ל היה וני  ֹ�ְ�ְִֵָ�ְֹ�ְָָָ�ְ�ְְִַָָ

יי  קדם  ארמא יתי ּה. ּותרים ּדלאהרן . ק ּור ּבנּיא מּדכר  חדיא. ויהי .ית ְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ	ִֵ

לחלק: אתקּדׁשוכזלך  ה|ּת אתונ ּופה ּתחזה  ְְִַָָֻ�ֵָ�ֲֵ�ְַ�ְֵָ�
ה מאיל ּתׁשֹוק הּורם  וא ׁשר הּונף  א ׁשר רּומה �ְַ	ֲֶָ��ֲֶַַ��ֵֵָ�

מא ׁשר ּומא ׁשרל ה ּמּלאים ּותקּדי ׁש.בניו:ל אהרן ִַֻ	ֲִֵֶ�ְֲַ�ֲֵֶֹ�ְֵַָָ

מ ּדכר  ּודאּתפרׁש. ּדאּתרם  ּדאפרׁשּותא. ׁשקא וית ּדארמּותא. חדיא ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָית

ּומּדלּבנֹוהי :.קּורּבנ ּיא  ּול ל היהוכחמּדלאהרן  בניואהרן ַָָ	ְְֲִִִִִַָָֹ�ְֲַ�ְָֹ�ָ
מאת ל  יׂשּבחק־ ע ֹולם ּכי ני  רּומהתראל  ְָ�ֵֵָ�ְֵ�ְִָ	ִֵ�ְ�ָ

ּות יהה ּוא  מאתרּומה  מ ּזב ני־יׂשּביה  חי ראל  �ְ�ְִָ�ֵֵֶ�ְְִֵֵָ�ְִִֵ�
ליהוה :ּתמיהםׁשל  לקים רּומתם  ולבנ ֹוהי לאהרן ויהי  ְֵַ	ְֶָ�ְְֲִִִִֵַַָָָֹֹ

ואפרׁשּותא. הּוא . אפרׁשּותא ארי יׂשראל. ּבני  מן ּבני עלם. מן  יהי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ק ּודׁשיהֹון  מּנכסת יי :.י ׂשראל  קדם ה ּקדׁשּובגכטאפרׁשּותהֹון די  ִִִֵֵַָ	ְְְֳִֵַָָָ�ַ�ֶֹ�

N קוראים Nתיקון
vpub, u,t ,pbvu irvtk rat ohtknv
vzj ,t ,aseu vbnk lk vhvu vuvh hbpk
;buv rat vnur,v eua ,tu vpub,v
irvtk ratn ohtknv khtn oruv ratu
ejk uhbcku irvtk vhvu uhbck ratnu
tuv vnur, hf ktrah hbc ,tn okug
hjczn ktrah hbc ,tn vhvh vnur,u
asev hsdcu vuvhk o,nur, ovhnka

N רש"יN
ה ּתנּופה (כז) חזה  את ְְְֲִֵֵַַָָוקּדׁשּת

ה ּתר ּומה  ׁשֹוק קּדׁשם .וגו'ואת ְְְֵֵַַָ
ּתרּומתם  נֹוהגת להיֹות ְְִֶֶַָָלּדֹורֹות,
ׁשּל־ׁשלמים, וׁשֹוק ּכחזה ְְֲִִֶֶַָָָָָָוהנפתם
והיה  אלא להקטרה, לא ְְְֲֵַָָָָָָֹאבל

לאכֹול: ּולבניו ּתנּופה.לאהרן ְְְֱֲֶַָָָֹ
והֹובאה, הֹולכה וינטילי"ר לׁשֹון ְְָָָָ

מעלה ה ּורם.:בלעז  לׁשֹון ְֲֶַָ
מאת (כח)ּומֹוריד: עֹולם לחק ְִֵֵָָ

י ׂשראל. לּכהן:ּבני יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ה ּוא ׁשהּׁשלמים תר ּומה החזה ּכי . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּזה: ֶַָוׁשֹוק
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יהל א ׁשר אחריול י ּואהרן בהם מׁשל בניו חה ֲֶ�ְֲַ	ְִֹ�ְָ�ֲַָ�ְְָָָ�ָ	ֶ
את ־ידם:ּול  לבנ ֹוהי מּלא ־בם  יהֹון  ּדלאהרן. קּוד ׁשא ּולבּוׁשי  ְֵַ�ְֲִִִֵֶַָָָָֹ

ּבהֹון  לרּבאה  קּור ּבנה ֹון :.ּבתרֹוהי . ית בהֹון  ימים ׁשב לּולקרבא עת ְְְִַָָָ	ְְְִַָָָָָ�ָ�ִ
ּתחיל  הּכהן אל־אהל ּבׁשם יבא  אׁשר  מּבניו  ּתיו ְִָָ�ֵַֹ�ְַ�ִָָ�ֲֶָ�ָ�ֶֹ�ֶֹ

ּבּקד ׁש:ל מֹועד ּתחֹותֹוהי ׁשרת  ּכהנא. יל ּבׁשּנּון  י ֹומין . ׁשבעא �ְֵֵָ�ְְֲִִִִִֶַָָָֹ

ּדייע ֹול  ּבקּודׁשא:.מּבנֹוהי . לׁשּמׁשא זמנא איל ולאלמׁשּכן  את  ְְִִֵ	ְְְְִֵַַַָָָָ�ֵ�
ּובּׁשל  ּתּקח  את ־ה ּמּלאים קדׁש:ּבׂשרֹוּבּת מקם ִַֻ�ִִ�ְִַָָ�ְֶָ�ְָ�ָֹֹ

ּתּסב  קּורּבנ ּיא  ּדכר  קּדי ׁש:.וית. ּבאתר ּבׂשרי ּה ית אכל ולבּותבּׁשיל ְְִַַַָָָ	ְֲִִֵֵַַַַָָ�ַ
את ־ ּובניו האיל ּבאהרן  א ׁשרוׂשר  את־ ה ּלחם ֲַ�ָָֹ�ְֶַ�ָ	ְִֶַַ�ֲֶֶֶ�

מֹועד : אהל ּפתח  ּדכרא.ּבּסל  ּבׂשר ית ּובנ ֹוהי אהרן וייכֹול ַ�ָ�ֶַ�ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

N קוראים Nתיקון
vjank uhrjt uhbck uhvh irvtk rat
ohnh ,gca osh ,t oc tknku ovc
kt tch rat uhbcn uh,j, ivfv oackh
ohtknv kht ,tu asec ,rak sgun kvt
ase oenc urac ,t ,kacu je,
ojkv ,tu khtv rac ,t uhbcu irvt kftu
o,t ukftu sgun kvt j,p kxc rat

N רש"יN
אחריו.(כט) ׁשּבא לבניו  למי ְְֲִֶַָָָָ

אחריו: למׁשחה.ּבגדּלה ְְְֲִַָָָָֻ
מׁשיחה  ׁשּיׁש ּבהם, ְְְִִֵֵֶֶַָָלהתגּדל

ּכמֹו ׂשררה, לׁשֹון (במדבר ׁשהיא ְְְְִָָ
ח) למׁשחה,יח נתּתים תהלים ל) ְְְְִַָָ

טו) במׁשיחי:קה ּתּגעּו ְְִִִַָאל
ידם. את בם ידי ּולמּלא על ְְֵֵֶַַָָָ

ּבכהּנה  מתלּבׁש הּוא ְְְִִִֵַַָָֻהּבגדים
ימים.(ל)ּגדֹולה: ה ּכהן.רצּופין:ׁשבעת ּגדֹולה,יל ּבׁשם  לכהּנה ּתחּתיו מּבניו יקּום אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּגדֹול: ּכהן להיֹות מֹועד.ּכׁשּימּנּוהּו אהל  אל יבא ולפנים אׁשר  לפני לּכנס הּמּוכן ּכהן אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ה  ּבֹו:ּביֹום אלא ּכׁשרה הּכּפּורים  יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ּכהן וזהּו מּבניו.ּכּפּורים, ּתח ּתיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּתחּתיו: ּגדֹול ּכהן ימּנּוהּו מקֹומֹו, את ממּלא ּבן ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם ּתח ּתיו מלּמד ה ּכהן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
לפניו:מּבניו. נמׁש ּתביר נּגּון לפיּכ מּמׁש, עֹובד ּפֹועל לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ּכל ראיה מּכאן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָֹ

קד ֹוש.(לא) היּו:ּבמקֹום  קדׁשים קדׁשי הּללּו ׁשהּׁשלמים מֹועד, אהל אהל (לב)ּבחצר ּפתח  ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכן:מֹועד. קרּוי החצר ּכל ֵֵֵֶָָָ

הדקדוק: הכהן.(ל)חלק תחת ילבשם גדול קמץ ובא ילבׁשם, והראוי העבר כינוי דרך על מחובר ֵבא
קטן :(מהרי"ב)קמץ
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ּדבסּלא  לחמא זמנא:.וית מ ׁשּכן אתם ולגּבתרע אכל ּו ְִַַָָָ	ְְִִַַַָָ�ָֹ�
ּבהם  ּכּפר אתם ל א ׁשר  לקּדׁש את ־ידם  מּלא  ֲֶ�ַֻ�ָ	ְֵֶַ�ֶָ�ְֵַָ�ֹ�ָ

לא ־י ו הם:אזר ּכי ־קדׁש ּדאתּכּפר כל  יתהֹון וייכלּון ְָ�ֹֹ�ִַ�ְְְְִֵֵֶַַָֹ

יתהֹון  לקּדׁשא  ק ּור ּבנה ֹון  ית לקרבא ארי .ּבהֹון. ייכ ֹול  לא וחילֹוני  ְְְְְַָָָָָָָָ	ְֲִֵֵַָ

אּנּון : מ ולדקּודׁשא ּומן־ּבאם־יּותר  ה ּמּלאים ׂשר ְִִִָָ�ְִֵַ�ִִַֻ�ִ
עד ־ הּבקר לאׂשרפ והּלחם ּבא ׁש את ־ה ּנֹותר ּת ַ�ֶֶַַ�ְְֶַָָֹ�ֶַָ�ָ	ֵ�ֹ

ה ּוא : ּכי־קדׁש ּומן יאכל  קּורּבנּיא. מּבׂשר  י ׁשּתאר . ואם ֵָ�ִֵ�ְְְִִִִֶַַַָָֹ

ּבנּורא  ּדאׁשּתאר ית ותֹוקיד צפרא. עד ארי .לחמא יתאכיל לא  ְְְְִֵַַַַָָָָ	ֲֲִִֵָ

הּוא: ּול ולהק ּוד ׁשא לאהרן  ּככה עׂשית כל ּכבניו  ְָָ�ְֲִַָ�ְָָֹ�	ְָָ�ֹ
ׁשב  אתכה  ימים א ׁשר ־צּויתי ידם:ּתעת  מּלא  ֲִֶ�ִִֹ�ְִַָָ�ָ�ְִֵַ�ָָ

יתך ּדפּקידית ּככל  ּכדין. ולבנֹוהי  לאהרן  ּתקריב .ותעביד. יֹומין ׁשבעא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹ	ְִִֵָָ

ח ּטלוק ּורּבנה ֹון : על־ הּכּפרים אתּופר ל ּיֹום ּתע ׂשה  ְָ�ַַ�ֲֶַָ�ַ�ִִַַֻ	

N קוראים Nתיקון
o,t asek osh ,t tknk ovc rpf rat
racn r,uh otu ov ase hf kfth tk rzu
,t ,prau recv sg ojkv inu ohtknv
,hagu tuv ase hf kfth tk atc r,ubv
vf,t h,hum rat kff vff uhbcku irvtk
vag, ,tyj rpu osh tkn, ohnh ,gca
uhkg lrpfc jcznv kg ,tyju ohrpfv kg ouhk

N רש"יN
אתם.(לג) ּובניו,ואכל ּו אהרן ְְֲַָָָָֹֹ

ּבעליהם: ׁשהם ּכּפר לפי א ׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַָֻ
ותיעּוב:ּבהם. זרּות למ ּלא ּכל ְְֵֵֶַָָָ

ידם. הּללּו:את  ולחם ּבאיל ְְִֶֶֶַַַָָ
אתם. הּמּלאים לק ּדׁש ידי ׁשעל ְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו ְְְְְְִִֵֶַַַַהּללּו
הם.לּכהּנה: קדׁש קדׁשי ּכי ְְִֵֵֶַָָֹֻ

אזהרה  למדנּו ּומּכאן ְְֳִִַַָָָָָקדׁשים,
הם: ּדקדׁש מּׁשֹום לּדבר טעם הּמקרא ׁשּנתן קדׁשים, קדׁש האֹוכל לאהרן (לה)לזר ועׂשית  ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּככה. נתמּלאּוּולבניו לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל הּכתּוב ׁשּנה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּפסּולה: ועבֹודתם ּכהנים להיֹות אֹות:אתכה.ידיהם ּתמ ּלא ּכמֹו ימים ּבענין .וגו'ׁשבעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּובּקרּב יֹום:הּזה ּבכל הּללּו ה ּכּפרים.(לו)נֹות מּכל על  הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר ּולפי ותיעּוב. לה)זרּות ּבׁשבילם,(פסוק הּבא ּדבר אלא לי אין ידם, ּתמּלא ימים ׁשבעת ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
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ּומׁשחכּפרּבּבח על־ה ּמזאתח ּטו עליו  את ֹו ּת ְִֵָ�ְִַַ	ְְֵֶַַ�ָ�ְַָָָ�ֹ�
על ׁשֹו:ּדק ל  ּותדּכי  ּכּפּורּיא. על ליֹומא ּתעביד ּדח ּטאתא. ותֹורא ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָ

עלֹוהי  ּבכּפר ּותך לקּדׁשּותי ּה:.מדּבחא. יתי ּה עתׁשב לזּותר ּבי  ְְֲִַַָָָ	ְְִֵֵֵַַַָָ�
על־ה ּמזּתימים את ֹוקּדׁשוּבחכּפר היהוּת ָ�ְִֵַ�ְִַַ	ְְִֵַַ�ָֹ�ְָָ�
ּבּמזה ּמז ּכל־ה ּנגע קד ׁשים  קדׁש יק ּבח  ּדׁש:ּבח ְִֵַַ��ֶָָֹ	ִֵַָֹ�ְִַַ�ְִֵַָ

קד ׁש מד ּבחא ויהי יתי ּה. ּותק ּדיׁש מד ּבחא. על ּתכ ּפר י ֹומין . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשבעא

יתקּדׁש:.קּודׁשין  ּבמדּבחא ּדיקרב  בספרי ששי Pסּכל
(שישי)Pתימן  ִ	ְְְִִַַַַָָ

על־ה ּמזולח ּתעׂשה  א ׁשר  ני ־ׁשנהּבבׂשיםּכּבח זה ְ�ֲֶֶ�ֲַ�ְִֶַַ�ְִֵַָ�ְֵָָ�
ּתמיד:ׁש ל ּיֹום ׁשנא נים ּבני  אּמרין  מד ּבחא. על ּדתעביד .ודין . ְַ�ִַ�ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ	

ּתדירא: ליֹומא ב ּבקרלטּתרין  ּתעׂשה האחד את ־ה ּכב ׂש ְְְִֵֶֶַָָ�ֶֶָ�ֲֶַָ�ַ�ֶֹ
הערו ּבין ּתעׂשה  ה ּׁשני ה ּכבׂש אּמרא ּבים:את  ית ְֵ�ֶַ�ֵֶַ	ֲִַ�ֵֶ�ְְִִַָָָָ

ּתנינא  א ּמרא וית ּבצפרא. ּתעביד ׁשמׁשּיא :.חד ּבין ע ּׂשרןומּתעביד  ְְְֲִִֵַַַָָָָָ	ְֲִִֵֵַַָָ�ֹ

å²
å

N קוראים Nתיקון
kg rpf, ohnh ,gca uasek u,t ,janu
ohase ase jcznv vhvu u,t ,aseu jcznv

aseh jcznc gdbv kfvzu
ohba vba hbc ohacf jcznv kg vag, rat
recc vag, sjtv acfv ,t shn, ouhk
iragu ohcrgv ihc vag, hbav acfv ,tu

N רש"יN
הּבא  אבל והּלחם, האילים ְְֲִֵֶֶַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא  ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ְְְְִִִֵַַָּבׁשביל
לּכ ׁשמענּו, לא הּמזּבח, ְְְְִִֵַַַָָֹלחּטּוי
ּתֹורת  ּומדרׁש זה. מקרא ְְְִִֶַַָָֻהצר
הּמזּבח  ּכּפרת אֹומר ְֲִִֵֵַַַַָֹּכהנים
ּדבר  איׁש התנּדב ׁשּמא ,ְְְִִֶֶֶַַָֻהצר
והּמזּבח: הּמׁשּכן ּבמלאכת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּגזל

חּטּוי:וחּטאת. קרּוי ּבאצּבע הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון אתֹו.ּותדּכי, הּמׁשחה ּומׁשח ּת ּבׁשמן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
יונית: ּכ"י ּכמין הּמׁשיחֹות קד ׁש.(לז)וכל ה ּמזּבח ּבּמזּבח והיה  הּנגע ּכל קדּׁשתֹו, היא ּומה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּכל  ׁשּנאמר מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹיקּדׁש,
ּבּקדׁש, ּפּסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינּו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש, ּבּמזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּנגע
ּתעׂשה, אׁשר וזה לֹומר ּתלמֹוד בהן, וכּיֹוצא והּטרפה ונעּבד, ּומקצה, והּנרּבע, הרֹובע, ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכגֹון
הּלן  ּכגֹון לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּוי, ּכל אף ראּויה עֹולה מה אחריו, ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּסמּו

בהן: וכּיֹוצא למקֹומֹו וחּוץ לזמּנֹו ח ּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא סֹולת.(מ)והּיֹוצא ועּׂשר ֹון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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ּבלּול ההיןּבסלת  רבע ּכתית  נס וׁשמן �ֶָֹ�ְֶ�ִֶָ�ֶ�ַַ	ְִ�ֵֶ
האחד:ר לּכב ׂש יין ההין ּדפיל ביעת  סּול ּתא. ועׂשר ֹונא ְִִ�ַ�ִ�ִַָ�ְְִֶֶֶֶָָָָ

חמרא  הינא  רבעּות ונסּכא. הינא. רבעּות ּכתיׁשא חד:.ּבמׁשח לאּמרא ְִִִִִַַַַָָָָָָ	ְְִַָ

הערומא ּבין  ּתעׂשה  ה ּׁשני ה ּכב ׂש ּבים את  ְֵ�ֶַ�ֵֶַ	ֲִַ�ֵֶ�ְַָ�ִָ
ּוכ מנּכ ה ּבקר  ּתעׂשה ־ּלּהנסחת  ניחחל ּכּה ריח ְְִ�ַַ�ְְִֶָֹ�ֲֶַ	ְֵָ�ִַ	ַֹ

ליהוה : ּכמנחת א ּׁשה ׁשמׁשּיא. ּבין  ּתעביד  ּתנינא. אּמרא וית ִ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּברעוא  לאתקּבלא  ל ּה. ּתעביד ּוכנס ּכּה יי :.צפרא  קדם קּורּבנא ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָ	ְֳָָָָ

ּתמיד מב לפ ל עלת  אהל־מֹועד ּפתח ני דרתיכם ַֹ�ִָ�ְֹ�ֵֹ	ֶֶ�ֶַֹ�ְִֵֵ�
ׁשּמה  לכם  א ּועד  אׁשר  ׁשם:ל יהוה  אלי דּבר  ְֹ�ֲָ�ִֵֶָ�ֶָ�	ְֵַָָ�ֵ�ֶָ
N קוראים Nתיקון

inac kukc ,kxlxbu ihvv gcr ,h,f
acfv ,tu sjtv acfk ihh ihvv ,ghcr
recv ,jbnf ohcrgv ihc vag, hbav
vuvhk vat jjhb jhrk vk vag, vfxbfu
hbpk sgun kvt j,p ofh,rsk shn, ,kg
lhkt rcsk vna ofk sgut rat vuvh
asebu ktrah hbck vna h,sgbu oa

N רש"יN
וׁשלׁש ארּבעים האיפה, ְְֲִִִֵַָָָָֹעׂשירית

ּביצה: וחמׁש ּבׁשמן ּביצים ְְִֵֵֶֶֶָֹ
ּכתית ּכתית. נאמר לחֹובה לא ְֱִִֶָָָָֹ

ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, (לעיל אלא ְְְֱִִֵֶֶַָָ
כ) ּומׁשמע כז לּמאֹור, ְִַַַָָּכתית

לפסלֹו יכֹול לּמנחֹות, ולא ְְְְַַָָָָֹלּמאֹור
ּכאן  לֹומר ּתלמֹוד ְְִַַָָלּמנחֹות,

נאמר ולא כ)ּכתית, כז (שמות ְֱִֶָָֹ
ּבהן : ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אלא לּמאֹור רבע ּכתית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

לֹוגין:ההין. סּכהונס .ׁשלׁשה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו א)לספלים, ׁשּל־כסף (מח ספלים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו הּיין נֹותן ּדּקים, חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח, ּבראׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻֻהיּו

על ונֹופל יֹורד החֹוטם הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח לּׁשיתין יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח, ּגג ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ
לארץ: הּמזּבח ניחח.(מא)מן וסדר לריח  ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, ּכ ואחר ּבּתחּלה האיברים לז)הקרבתן כג ּומנחה:(ויקרא ּתמיד.(מב)עֹולה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבנּתים: יֹום יפסיק ולא יֹום, אל לכם.מּיֹום אּועד  ׁשם אׁשר  אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מדּבר  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאקּבעּנּו
ׁשּנאמר  ּכמֹו הּכּפרת, מעל אֹומרים ויׁש הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם מׁשה כב)עם כה ודּברּתי (שמות ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מֹועד  אהל על אלא הּמזּבח, על אמּור אינּו ּכאן האמּור לכם אּועד ואׁשר הּכּפֹורת, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאּת
ּבּמקרא: ְְִִַַָָהּנזּכר
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לכֹון  מימרי  ּדאזמין  יי . קדם זמנא מׁשּכן  ּבתרע לדריכֹון . ּתדירא  ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעלת

ּתּמן :.ּתּמן  עּמך  לב נעד ומגלמּללא  ׁשּמה יׂשּתי  ראל ני ַָ	ְְְִִַַַָָָָֹ��ְִֵָָ�ְִָ�ֵ
ּבכ נק ו י ׂשראל בדי:ּדׁש לבני תּמן  מימרי  ואתקּדׁש.ואזמין  ְְִ�ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ	ְֶַַ

מֹועדקּדׁשומדּביקרי : את ־אהל  ּבחאת ־ה ּמזוּתי  ְְִִִִַָ�ֶ�ֶֹ�ְְִֵֶַ�ֵַ
אקּדׁשואת ־אהרןו לי:ל את ־ּבניו ית כהן  ואקּדי ׁש. ְֲֶַ�ְֶָָֹ�ֲַ�ְֵֵַ�ֲִֵַַָ

ּבנ ֹוהי  וית אהרן וית מדּבחא . וית זמנא קדמי :.מׁשּכן  לׁשּמׁשא אקּדי ׁש ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹ	ְֲֳֵַַָָָָ

יׂשּבתֹוּבּתיׁשכנומה להם וראל ני  הייתי  ְָ�ְַ	ְִ�ְֵ�ְִָ�ְִֵָ�ִָ�ֶ
י ׂשראל הים :אל ל  ּבני  ּבגֹו ׁשכינתי . לאל ּה:.ואׁשרי  להֹון  ואהוי  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹ	ְְֱֵֶֶָ

הֹוצ ומו א ׁשר אלהיהם  יהוה  אני  ּכי  י אתידעּו ְְָ�ִ�ֲִ�ְָֹ�ֱ�ֵֹ	ֲֶ�ֵֶ�ִ
מצ  מארץ  יהוהני ׁשכ ל רים אתם  אני  בת ֹוכם ָֹ�ֵֶ�ְִֶ�ְְִִַָ�ְ�ֲָ�ְִָֹ�

מארעא אלהיהם : יתה ֹון . ּדאּפיקית  אלההֹון . יי אנא ארי  ויּדעּון. ְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּביניהֹון  ׁשכינתי  לאׁשראה  אלההֹון :.ּדמצרים יי  פ אנא ְְְְִִִִֵֵַַָָ	ְֱֲֲָָָ

P בספרי שביעי
מזואל(שביעי)Pתימן  מק ע ׂשית  טרּבח ְִָ�ְִָ�ְִֵַַ� æ²

æ
N קוראים Nתיקון

jcznv ,tu sgun kvt ,t h,aseu hscfc
h,bfau hk ivfk aset uhbc ,tu irvt ,tu
ohvktk ovk h,hhvu ktrah hbc lu,c
o,t h,tmuv rat ovhvkt vuvh hbt hf ugshu
vuvh hbt ofu,c hbfak ohrmn .rtn

ovhvkt
ohya hmg ,rye ryen jczn ,hagu

N רש"יN
ׁשּמה.(מג) אתועד ונֹועד ּתי ְְְִֵֶַַָָ

מקֹום  הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור, ְְִִֵֶֶַַָָעּמם
ׁשם:מֹוע  עבדיו עם לדּבר ד ְֲִֵֵַָָָ

ּבכב ֹודי.הּמׁשּכן:ונקּדׁש. ְְְְִִִִַַָ
ּומדרׁש ּבֹו. ׁשכינתי ְְְִִִִֶֶַָׁשּתׁשרה
אלא  ּבכבֹודי, ּתקרי אל ְְִִִֵֵַַָָָאּגדה
ּכאן  ׁשּלי, ּבמכּבדים ְְִִִִֶַָָָֻֻּבמכּבדי,
אהרן  ּבני מיתת לֹו ְֲִֵַַַָֹרמז

מׁשה ׁשאמר וזהּו ג)ּביֹוםהקמתֹו, י ּדּבר,(ויקרא והיכן אּקדׁש, ּבקרֹובי לאמר ה' ּדּבר אׁשר הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבכבֹודי: ּבתֹוכם.(מו)ונקּדׁש ּבתֹוכם:לׁשכני אני לׁשּכֹון מנת קטרת.(א)ל על מקטר  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹ

הדקדוק: בתוכם.(מו)חלק חטףלשכני בקמץ :(מהרי"ב)מקור
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את ֹו:ק  ּתעׂשה  ׁשּטים עצי  מדּבחא טרת  ותעביד ְ�ֲֵֶֹ�ִ�ֲִֶַ�ְְֲֵַַָֹ

ּבּוסמין  קטרת עלֹוהי  יתיּה:.לאקטרא  ּתעביד ׁשּטין  א ּמהבּדאעי ְְֲִִֶַָָֹ	ְֲִִֵֵֵַַָָ�ָ
רחוּכֹואר יהא ּמה  רב ּוע  קמת ֹוויה ּבֹו א ּמתים ְָ�ְַָ�ְָ�ָ�ְִַ	ְֶַָ�ִַָֹ�

קר יהי .נתיו :מּמּנּו מרּוּבע  פּותיי ּה וא ּמתא אּורּכי ּה. אּמתא ִ�ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ

רּומיּה אּמין קרנֹוהי :.ותרּתין  טהֹורוגמּני ּה זהב  את ֹו צּפית  ְִֵֵַַ	ְִִִִֵַ�ָֹ�ָָ�ָ�
סביב ואת ־ּגּגֹו ע ׂשיתונתיואת ־קרואת ־קירתיו ֶַ�ְִֶָֹ�ָ�ְְִֶַֹ�ְִָָ�ָ

סביב: זהב  זר  וית ּלֹו אּגרי ּה ית ּדכי. ּדהב יתי ּה ותחפי �ֵ�ָ�ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ליּה ותעביד קרנֹוהי . וית  סחֹור  סחֹור סחֹור:.ּכּותלֹוהי. סחֹור ּדדהב זיר ְְְְֲִִֵֵַַָ	ְְִִַ

ט ּוׁשד ּתע ׂשה ־ּלֹוּבּתי  זהב  זר ֹול מּתחת|עת  ְֵ�ְַ�ָֹ�ֲֶַָ�ִַ�ְֵַ�
צל ׁשעל  צ ּדיו ּתי  על־ׁשני  ּתעׂשה  היהועתיו  �ְֵַ�ְַֹ	ֲַָ�ְֵֶַ�ִ�ְָָָ�
לׂשבּדל ב ּתים ל  ּבה ּמה :אתים עזקן את ֹו ותרּתין ְִָ�ְַ	ִֵָ�ֹ�ְִֵֵַָָָ

ּתרין  על ּתעביד זויתי ּה. ּתרּתין על  לזיריּה. מּלרע לי ּה ּתעביד ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָּדדהב .

לאריחּיא  לאתרא ויהי  ּבהֹון:.סטר ֹוהי . יתי ּה את ־והלמּטל עׂשית  ְֲִִִִֵַַַָָ	ְְְִִֵַָָ�ֶָ
ׁשּטים  עצי  זהב:וה ּבּדים אתם ית צּפית  ותעביד  ַַ�ֲִֵ�ִ�ְִִִָ�ֹ�ְֲֵַָָָָ

N קוראים Nתיקון
gucr ucjr vntu ufrt vnt u,t vag,
,hpmu uh,bre ubnn u,ne oh,ntu vhvh
chcx uh,rhe ,tu udd ,t ruvy cvz u,t
h,au chcx cvz rz uk ,hagu uh,bre ,tu
h,a kg urzk ,j,n uk vag, cvz ,gcy
oh,ck vhvu uhsm hba kg vag, uh,gkm
ohscv ,t ,hagu vnvc u,t ,tak ohsck
u,t v,,bu cvz o,t ,hpmu ohya hmg

N רש"יN
סּמים: עׁשן קּטּור עליו ְֲֲִִַַַָָלהעלֹות

ּגּגֹו.(ג) אבל את ּגג, לֹו היה זה ֲֶֶַָָָָ
ּגג, לֹו היה לא העֹולה ְִַָָָָָֹמזּבח
אדמה  חללֹו את ממּלאים ְְְֲִֵֶַַָָָאלא

חנּיתן: זהב .ּבכל הּוא זר סימן ְֲִִֵָָָָָָ
ּכהּנה: ּכאן צלעֹותיו.(ד)לכתר ְְְֶֶַָָָֻ

לפי  ּכתרּגּומֹו, זוּיֹות, לׁשֹון ְְְְִִַָהּוא
ׁשּתי  על צּדיו, ׁשני על ְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר

צּדיו: ׁשּבׁשני והיה.זוּיֹותיו ְְִִִֵֶָָָָָ
האּלה: הּטּבעֹות לבּדים.מע ׂשה לבד:לבּתים הּטּבעת ּתהיה ּבית לכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
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ׁשּטין  ּדאעי ּדהּבא:.אריחּיא  יתהֹון  לפ ווותחפי  את ֹו ני נת ּתה ְֲִִִֵַָָ	ְְְִֵַַָָָָ�ֹ�ְִֵ�
לפ  העדת  על־ארן א ׁשר  ה ּכּפרתה ּפרכת ני  ַָ	ֲֶֹ�ֲֶַ�ֵָֹ�ְִֵֻ�ַַ�ֶֹ

א ּועד אׁשר  על־העדת  ׁשּמה :ל א ׁשר  יתיּה ותּתין ֲֶ�ַָ�ֵ	ֲֶֻ�ִֵָ�ְ�ְִֵֵָָָ

סהד ּותא  ּדעל ּכפ ּורּתא. קדם ּדסהדּותא. ארֹונא ּדעל ּפרּוכּתא. .קדם  ְְְֲֲֲֳֳַַָָָָָָָָָָָ	

ּתּמן : לך  מימרי אהרןהק וזּדאזמין עליו  טרתק טיר  ְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ָָ�ֲַ�ְֹ�ֶֹ
ּבּבקר ּבּבקר את־ ה ּנרתּבס ּמים  היטיב ֹו ַ�ִַ�ֶַֹ�ְִֵֶֹ�ֵֶַ�ֹ

ּבצפר.טיר ּנה :יק  ּבצפר ּבּוסמין. קטרת  אהרן על ֹוהי . ויקטר  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

יקטרּנּה:.ּבאתקנ ּותיּה ּבֹוצינּיא אהרןּוב חמפטירית העלת ְֵַָ	ְְֲִִַַַַָָ�ֲַֹ�ֹ
הער ּבין יק את ־ה ּנרת  ּתמיד ק טירּנה ּבים  טרת  ֵֶַ�ֵֹ�ְַָ�ְִִַַ�ְֶָ�ִֶָֹ�

יהוהלפ  ּבין דרתיכם:ל ני  ּבֹוצינּיא. ית אהרן  ּובאדלקּות ְִֵ�ְֹ�ְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ

ּתדירא  ּבּוסמין  קטרת יקטר ּנּה. לדריכ ֹון :.ׁשמ ׁשּיא יי  לא ־טקדם ְְְִִִִֶַַַָָֹ	ְְֳֵָָָֹ
עליו זרה ק תעלּו ּומנוטרת  לאוחה עלה   נס ֲַ�ָָ�ְ�ֶָֹ�ְָָֹ�ְִ�ְָ�ֵֶ�ֹ
N קוראים Nתיקון

hbpk ,sgv irt kg rat ,frpv hbpk
lk sgut rat ,sgv kg rat ,rpfv
recc ohnx ,rye irvt uhkg rhyevu vna
,kgvcu vbrhyeh ,rbv ,t uchyhvc recc
vbrhyeh ohcrgv ihc ,rbv ,t irvt
ukg, tk ofh,rsk vuvh hbpk shn, ,rye
tk lxbu vjbnu vkgu vrz ,rye uhkg

N רש"יN
הּפרכת.(ו) ּתאמר לפני ׁשּמא ְִֵֶֶֶַַָֹֹ

מּכ אֹומׁשּו לּצפֹון הארֹון נגד ְִֶֶַָָָָ
לפני  לֹומר ּתלמֹוד ְְִִֵַַָלּדרֹום,
הארֹון  ּכנגד מכּון ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּכּפרת,

נּקּוי ּבהיטיבֹו.(ז)מּבחּוץ: לׁשֹון ְְִִִֵַ
מּדׁשן  ׁשּל־ּמנֹורה ְִִִֶֶֶַַָָהּבזּכין
והיה  ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו ְְְְְִִֶַַַָָָהּפתילֹות

ּובקר: ּבקר ּבכל הּנר ֹות.מטיבן ְְִֵֶֶַָָֹֹ
בלעז  העלאה,לוצי"ש ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ[מנֹורֹות]

הדלקה: לׁשֹון להבתן:ּובהעל ֹות.(ח)ׁשהּוא להעלֹות ּפרס יקטיר ּנה.ּכׁשּידליקם יֹום, ּבכל ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הערּבים: ּבין מקטיר ּופרס ׁשחרית עליו.(ט)מקטיר תעל ּו זה:לא  מזּבח זרה.על קטרת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מּזֹו: חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן ׁשּל־נדבה. קטֹורת ּומנחה.ׁשּום ׁשּל־ ועֹולה עֹולה ּומנחה, עֹולה ולא ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

הדקדוק: הנרת.(ז)חלק את תימן בהיטיבו ספרי בכל במארכה לא בתביר בהיטיבו תיבת

ז"ל: א"ת וכ"כ והירושלמיים
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עליו:ּסת ועלתא כּו נּוכראין  ּבּוסמין  קטרת עלֹוהי. תּסקּון לא ְִ�ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ונ  עלֹוהי:.סּכא ּומנחתא. תנ ּסכּון  על־וילא אהרן כּפר  ְִִָָָ	ְְְֲִִֶַָ�ֲַֹ�ַ
ח ּטקר מ ּדם ּבּׁשנה  אחת  הּכּפרים אתנתיו  ְַֹ	ַָ�ַַָ�ִָ�ַַַ�ִִַֻ�

ּבּׁשנה עליוי אחת  קד ׁש־ל כ ּפר  דרתיכם ַַ�ַָָ�ְֵַ�ָָ�ְֹ�ֵֹ	ֶֶֹ
ליהוה : ה ּוא  ּבׁשּתא.קדׁשים חדא קרנתי ּה. על אהרן  ויכּפר  ִָָ��ְֲֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

לדריכֹון  עלֹוהי  יכ ּפר ּבׁשּתא חדא ּכּפּורּיא. חּטאת קּודׁשין .מּדם  קד ׁש ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ	ִֶֹ

יי : קדם פ פ פ הּוא ְֳָָ

R מיכאל סימן ּפי ּסּוקים  Rקא  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

,jt uh,bre kg irvt rMfu uhkg ufx,
vbac ,jt ohrpfv ,tyj osn vbac
tuv ohase ase ofh,rsk uhkg rpfh

vuvhk

N רש"יN
ׁשּל־מין  היא ּומנחה ועֹוף, ְְְְִִִֵֶָָבהמה

אהרן.(י)לחם: מּתן וכּפר ְֲִֶֶֶַַַֹ
ּבּׁשנה.ּדמים: ּביֹום אחת  ְִַַַָָָ

ּבאחרי  ׁשּנאמר הּוא ְֱֲִִֵֶֶַַָהּכּפּורים,
יח)מֹות טז אל (ויקרא ְֶָָויצא

עליו: וכּפר ה' לפני אׁשר הּכּפּורים.הּמזּבח הּמכּפרים ח ּטאת  הּכּפּורים ׁשּל־יֹום וׂשעיר ּפר הם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
וקדׁשיו: מקּדׁש טּומאת קד ׁשים.על לעבֹודה קדׁש ולא ּבלבד הּללּו לדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

תצוה אחרת: פרשת חסלת ֶֶַ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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תצוה  הפטרת
מ"ג  סימן ביחזקאל

יׂשאּתהא את־ּבית הּגד את־הּבית בן־אדם ראל ַָ�ֶָ�ֵַָ�ְִֵֵֶָ�ֶַ	ִַ
את־ּתכ  ּומדדּו מעונֹותיהם נית:ויּכלמּו ְְִָ�ֲֵֵֹ�ְֶָ�ְִֶָ

י ׂשראל  ּבית ית ח ּוי  אדם. ּבר ויתּכנעּון אּת ּביתא. וימׁשחּון .מחֹוביהֹון ית ִִֵֵַַַָָָָ�ְִֵַָָ�ֵֵ	ְְִ�

טּקּוסי ּה: הּבית ואם־נכ בית צּורת אׁשר־עׂשּו מּכל למּו ְְְִִִֵָ�ִ�ֲֶָֹ�ַ�ַ ִַ
וכל־ּות  ּומֹובאיו ּומֹוצאיו צורתו )כּונתֹו צּורתיו (כ ' ְָ ָ ָָָ�ְָֹ ָ

וכל־ ּכל־חּקתיו צורתו )ואת תורתו )וכל־צּורתיו (כ' (כ' ְֵ�ָָֹֻ�ְָ�ָֹ�ְָ
ּוכ ּתֹורתיו  אֹותם ויׁשהֹודע לעיניהם את־ תב מרּו ָֹ�ַ�	ְָ�ְֵֵֹ�ְְְִֶ�ֶ

אֹותם: ועׂשּו ואת־ּכל־חּקתיו יתּכנעּון ּכל־צּורתֹו ואם ָָ�ְֶָֹֻ�ְָָ�ְִִַָ�

ּבמחזיהֹון  ּדעבדּו. וכל מּכל  ּומעלנֹוהי  ּומּפקנ ֹוהי . וטּקּוסיּה. ּביתא. צּורת ְֲִִֵַַֹ�ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ליּה ּדחזי  וכל צּורתי ּה וכל ּגזירתי ּה ּכל וית ּוכת ֹוב צּורתי ּה. יתהֹון . הֹודע ְְְְְֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָ�ְַָ�

צ ּורתיּה ּכל ית וי ּטר ּון . ּגזירתיּה.לעיניהֹון . ּכל יתה ֹון :וית  זאת גויע ּבדּון ְְְִֵֵֵָָָ	ְְֵֵָָָ�ְְְַָ�ֹ
סביב  | סביב ּכל־ּגבלֹו ההר על־ראׁש הּבית �ֹ�ִַָ�ַ�ַּתֹורתְָָָֻ�ִָ�ִָ�

הּבית: ּתֹורת הּנה־זאת קדׁשים אֹוריתא ּדא קדׁש �ֶָָֹ	ִִֵ�ַֹ�ִַָָ�ָָ

סח ֹור  סחֹור ּתח ּומי ּה. ּכל טּורא. רי ׁש על קדׁשין ּדביתא. דא .קד ׁש הא ְְְְֵֵֵַָָָ��ִֶֹֻ	ָָ�

ּדביתא: הּמז דאֹוריתא מּדֹות אּמה ואּלה ּבאּמֹות ּבח ְְֵָָָ�ִֵֶ�ְִֵַַ�ַָ	ַָ�
ּוג  ואּמה־רחב האּמה וחיק וטפח אל־ אּמה בּולּה ַ�ָָ�ְַֹ�ֵַָ�ְַָָ�ְַֹ�ֶָ

הּמז  ּגב וזה האחד זרת סביב ואּלין ּבח:ׂשפתּה ְָָ�ִָ�ֶ�ֶֶָ	ְָ�ֶַ�ְְִִֵֵַַ

מדּבחא  ּבאּמתא מׁשחת אּמתא ּבאּמּיא. ותׁשויתא ּופׁשך. אּמה ּדהיא  ְִַָָ�ְְְַַַָָ�ְְְִִַַַַָָָ�

הדקדוק: צורתיו.(ב)חלק געי:וכל הּמזּבח.(ד)הוי"ו מדות מלרע:ואלה והיא אחד בפשט ְְִֵַַָ
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סח ֹור  סחֹור ספ ּתּה על ל ּה מּקף ּוגדנפא  ּפתיא. חדא ואּמתא  .זר ּתא ְְְְְִַַַַַַָָָָֻ�ֲַָָ	
מד ּבחא:ודין  עד־העזרה הטּקּוס  הארץ ּומחיק ְֵ�ְִֵַָ�ֵָ�ֲֶַָָָָ�

אחת הּתח  אּמה ורחב אּמֹות ׁשּתים ּתֹונה ְַַָ�ְַ�ִַ	ְ�ַַָֹ�ֶ�ָ
אר  הּגדֹולה עד־העזרה הּקטּנה ּבע ּומהעזרה ֲֵָָ�ְַַָ�ֲַָָָָ�ְַָ�ְַַ�

האּמה : ורחב ארעיתא אּמֹות מסמתא  עד ארעא. ּומּתׁשוית ַ	ְ�ְְִִַַַַַַָָָָָָָֹ�

ּופתיא  אּמין . מסמתא ּתרּתין  עד זעירתא. ּומּמסמתא  חדא. א ּמתא ִֵַַָֻ�ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

אּמין רּבתא  אר וההר ואּמתא :ּופתיא .ארּבע אּמֹות אל ּבע ְַָ�ִַַַ	ָֻ�ְְְַַַָ�ְֵַַ�ַ�
ומהאראיל) אר מע ּול ּומהאריאל (כ' הּקרנֹות ּבע:לה ֲִֵֵַ�ְ	ְְַַָָ�ְַַ

ּולעילא ּומדּבחא  ּומּמד ּבחא א ּמין . אר ּבע:קרנתא .ארּבע  ְַָ�ְִִֵַַַַָָ	ַָָ�ַַ

והאראיל)ז עׂשוהאריאל (כ' ּבׁשׁשּתים אר ּתים רה ְֲִָ�ְֵֵ�ְֵֶ�	ְִֵֶֹ�
אר עׂש אל רבּוע רחב רבעיו:רה ּומדּבחא.ּבעת ְֶ�ֵ�ַָֹ�ַ�ְֶַַ�ְְַַָָָ

עסרי  עסרי ּתרּתא ּבתרּתא מרּבע ארּכא . סטר ֹוהי :על .ּפתיא. אר ּבעא ֵֶַַ�ְֵֶַַָֻ�ְַָֻֻ	ַ�ְִִַָ

אר ח עׂשוהעזרה ּבאר ּבע אר עׂשרה רחב ּבע רה ְֲָָ�ְַַָ�ְֵֶ��ְְֶַַֹ�ְֵֶ�	ַֹ
אר  חצי אל אֹותּה סביב והּגבּול רבעיה ּבעת �ְֶַַ�ְַָ�ְְֶַָ�ָ�ִ�ֲִָ�

ּפנֹות  ּומעלתהּו סביב אּמה והחיק־לּה ָהאּמהַ�ְֵַָָ�ַָ�ָ	ֲִַֹ�ְֵ�
עסרי ּומסמתא קדים: ּבארּבע ארּכא. עסרי  על אר ּבע ּפתיא. ְִָָָ�ְֵֵֶֶַַַַָֻ�ַָֻ�

סח ֹור  סחֹור  ל ּה מּקף  ּוגדנפא  סטרהא. ותׁשויתא ארּבעא אּמתא. ּפלגּות ְִַַָ�ְְְַַַָָָ�ְְִַַַָָ

אּמתא  סח ֹור לּה לּה.סחֹור ּדסלקין  למדנחא:ּומאתר מתּפנן  ְַַָ�ְְ	ְְֲִֵַַָ�ְְְִַַָ

אּלה ט יהוה אדני אמר ּכה ּבן־אדם אלי ֵֶ�ִ	ֱֹ�ֲָֹ�ַָֹ��ֶַָָ�ֵֶֹ�ַוּיאמר
הּמז  עליו חּקֹות להעלֹות העׂשֹותֹו ּביֹום ּבח ֻ�ְִַ	ְֵַ�ֵָ�ְֲַ�ָָ�

הדקדוק: בפתח:ּומהאראל.(ו)חלק הה"א ֲִֵֵַ
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ולז  ּדם:עֹולה עליו אמר רק ּכדנן  אדם. ּבר לי . יי ואמר 	ְְִָ�ָֹ�ֲֲִִַַַַָָָָָ�ְָ

אּלין אלה  מד ּבחא.ים . עלֹוהי ּבי ֹום ּגזירת לא ּסקא .עלתא אתעבדּותי ּה. ֱִִֵֹ�ְְְֵַָָ�ְֲֲִִֵַָָָ�ֲָָ	
עלֹוהי  קדׁשּיא:ּולמזרק נכסת  אל־הּכהנים יּדם ונתּתה ֲִִַ�ְִַַַַָָָֻ�ֲִֶַֹ�

נאם הל  אלי הּקרבים צדֹוק מּזרע הם אׁשר וּים ְִַ ֲִֶ�ֵ�ִ�ֶַָ�ְִַֹ�ֵ�ְַֻ�
לחּטאת: ּבן־ּבקר ּפר לׁשרתני יהוה ותּתין אדני ֲָֹ�ֱֹ�ְְִָ�ִֵַ�ֶָ�ְְִֵַָָ

ּדצד ֹוק  מּזרעא ּדאּנּון  ליואי. אלהים לכהנּיא יי אמר. לפלחני. ּדקריבין ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ�ְְְֱֲִִִִַָָָֹֻ�

קדמי  ּתֹורי .ל ׁשּמׁשא ּבר  מּדמֹוולקח יאלחּטתא:ּתֹור  ּת ְֳַָָָָ	ֵַ�ְְְַַָָָָ�ִָ�
על־אר  קר ונתּתה ואל־אר ּבע ּפּנֹות נתיו ּבע ְ�ַָ�ְַַַָ�ְַָֹ�ְְֶַַ�ִ�

וכּפר  אֹותֹו וחּטאת סביב ואל־הּגבּול ּתהּו:העזרה ֲָָ	ְְֶַָ�ָ�ְִִֵָ��ְְִַָ
מּדמיּה ארּבע ותּסב  ועל קרנתיּה אר ּבע על ועל ותּתין. מסמתא. זוית ְְִִֵַ�ְִֵֵַַַַָ�ְַַַ�ְְְַָָָָ

סח ֹור ּתח ּומא  יתיּה.סחֹור  עלֹוהי:ּותדּכי את ולקח יבּותכּפר ּת ְָ�ְְ	ֵֵַָ�ְֲִַַָ�ְַ	ָ�ֵ
ּוׂש החּטאת ּבמפ הּפר מחּוץ רפֹו הּבית קד ַָ�ַַ�ְָָ�ְְִַ�ַ	ִִַ�

ית ּדׁש:לּמק  וי ֹוקדּניּהותּסב. ּדחּטתא. לביתא ּתֹורא ּדחזי  .ּבאתר  ְְִִַַָָ�ְְְִֵַָָָ�ְְֲֵֵַַָָ	
ּתק יגלמקּדׁשא:מּברא  הּׁשני ׂשעיר־עּזים ּובּיֹום ריב ִַָ�ְְַַָ�ֵַ	ְִִַ�ְִִִ�

את־הּמז  וחּטא ּו לח ּטאת חּטאּוּתמים ּכא ׁשר ּבח ָ�ְִַ�ְְִָ�ְִֶַ	ֲֵֶַַ�ְִ�
ׁשלים ּובי ֹומא ּבּפר: עּזין  ּבר צפיר  ּתקריב. וידּכֹון ּתנינא. לחּטאתא. ַָָ�ְְְִִִִִֵַָָָ�ְִַַָָ�

מדּבחא  ּדד ּכיאּו.ית ּתק ידּבתֹורא:ּכמא מחּטא ריב ּבכּלֹות ְַָָ	ְְִַָ�ְְְַָ�ֵַ�ְִֵַ�
ּתמים: מן־הּצאן ואיל ּתמים ּבן־ּבקר ּבׁשיציּותךּפר ַ�ֶָָ�ָ	ְִַ�ִִַ�ְִֵָָָֹ�

ּתֹורי  ּבר  ּתֹור  ּתקריב ענא .ׁשלים מּלדּכאה. מן ׁשלים:ּודכר ְְִֵֵַַָָָ�ְִ	ִַָָ�ְִ

לפ רב והק טו והׁשּתם יהוה עליהם ני הּכהנים ליכּו ְְְִַ�ְִֵָ�ְֹ�ְְִָ�ֲִִַֹ�ֲֵֶ�

הדקדוק: בקמץ:והקרבּתם.(טו)חלק כן בירושלמיים גם ל', עלה ומסיר בקמץ, התי"ו ְְְִַָָ
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ליהוה: עלה אֹותם והעלּו וי ּתנּון ּותקריב ּנּון מלח יי. קדם  �ְֱֶֶַ�ָ�ֹ�ִֵַָָָֹ�ְְְֳִָָ

עליהֹון  יתהֹון ּכהנ ּיא וי ּסקּון  יי :עלתא .מלחא. עת ׁשב טזקדם ֲֲֵַָָ�ְְְִַָָ	ֲָָ�ְְֳִַָָ�
ּבן־ּבקר  ּופר לּיֹום ׂשעיר־חּטאת ּתעׂשה ִַ	ָימיםֲֶ�ְִַ�ַָ�ַ�ֶָָ�

יעׂשּו: ּתמימים מן־הּצאן ּתעביד ואיל יֹומין. ׁשבעא ְַ�ִִַ�ְִִֹ�ֲֲִִֵַַָ

ּדחּטתא  ּתֹורי צפירא ּבר ותֹור ענא .ליֹומא. מן  יעּבד ּון :ּודכר ׁשלמין ְְִַָָָ�ְְֵַָ	ִַָָ�ְִַַ

ימיםׁשב יז וכפרו )עת וטהרּואת־הּמז יכּפרּו(כ' ּבח ְִַ�ָ�ְְִַ�ְִֶַ	ְֲִֵַ�
ּומל  ידו )אּואתֹו יכ ּפרּון :ידיו (כ' יֹומין. מדּבחא.ׁשבעא על ֹ�ְִ�ְְִִַָָָ�ְַַָ

והיה יחקר ּבני ּה:ויקרבּון .יתיּהוידּכֹון  את־הּימים ויכּלּו ִַ�ֵָ	ְִָ�ִֵַָֻ�ֶַָ�ְִָָ�
והל  הּׁשמיני על־הּמז בּיֹום הּכהנים יעׂשּו ּבח אה ַ�ְִַ�ִָ�ְֲַָָ�ֲִַֹ�ְִֵַַַ�

ואת־ׁשל  את את־עֹולֹותיכם ורצאתי נאם מיכם כם ֵֶֶ�ְְֵֶַ	ְִֶָ�ְִֶ	ְֶ�ֻ
יהוה: ּתמינאה וי ׁשלמּון אדני ּבי ֹומא ויהי  י ֹומ ּיא. ּולהלאה.ית ֲָֹ�ְְֱִַֹ�ְְִִֵַָָָָָ�ַָ

ע  ית מדּבחא על ּכהנ ּיא ויתקּבל לותכֹון יעּבדּון קדׁשיכֹון. נכסת וית ְְֲַַַַָָָ�ְֲָָָ�ְְִִֵַַַָֻ

ּברעוא  אלהים:אמר .קדמי קרּבנכֹון  יי  ְְֲַָָֻ�ֳַָ	ֲַ�ְֳִָֹ
יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ

צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]

הדקדוק: הּמזּבח.(יח)חלק מלרע:על והיא אחת בפשטא ְִֵַַ
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תשא  כי
ּלוי יא אל־מׁשה  יהוה  מׁשה ר:אמ ד ּבר  עם יי ּומּליל  ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ�ְִֵֵֶַָֹֹ

את ־ריבלמימר: תּׂשא  ראל ני־יׂשּבא ׁשּכי ְִֵַ�ִ�ֶָ�ְְִֵֵָֹ�
נפ וקדיהם לפ  ּכפר איׁש ּבפ נתנּו ליהוה קד ׁשֹו ְִֵֶֻ�ְ�ְָ�ִ��ְֶַֹ�ַֹ�ְִָ�ֹ

ּבפ לא ־יהואתם  נגף בהם אתם:יה  תק ּביל.קד ארי  ֹ�ְְִֶָֹ�ֶָ��ְִֶֶ�ְֲֵֵַָֹֹ

ּכד  יי קדם  נפׁשיּה. ּפּורקן  ּגבר וי ּתנּון . למניניהֹון. י ׂשראל  ּבני  חּוׁשּבן  ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָית

בהֹון  יהי  ולא יתהֹון. יתהֹון:.ּתמני ּתמני ּכד נּוּתי |זהיגמֹותא ְְְְִֵֵָָ	ְִֵֶַָָ�ְִ�
על ־ ה ה ּׁשקלּפּכל ־ העבר  מחצית ׁשקל ּבקדים ֵָָֹ�ְַַֻ	ֲִִַ�ַ�ְֶֶֶ�ֶ

עׂש ה ּׁשקל ה ּקדׁש מחצית  ה ּׁשקל  ּגרה רים ַ�ְִֶֶֹ�ֵָ�ַ	ֲִֶֶַ�ַ	ֶֶ
ליהוה :ּת סלעא ר ּומה  ּפלגּות מנינ ּיא . על ּדעבר  ּכל  י ּתנּון . ּדין ְ�ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

סלעא  ּפלג ּות סלעא. מעין  עׂשרין  קּודׁשא. יי :.ּבסלעי קדם אפר ׁשּותא ְִִִִִֵֶַָָָָ	ְֳַָָָָ
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וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
atr ,t ta, hf rntk van kt vuvh rcshu
uapb rMf aht ub,bu ovhsepk ktrah hbc

sepc ;db ovc vhvh tku o,t sepc vuvhko,t
keav ,hmjn ohsepv kg rcgv kf ub,h vz
,hmjn keav vrd ohrag asev keac
ohsepv kg rcgv kf vuvhk vnur, keav

N רש"יN
ת ּׂשא.(יב) קּבלה,ּכי לׁשֹון ְִִַָָָ

סכֹום  לקּבל ּכׁשּתחּפֹוץ ְְְְְְֶֶַַַּכתרּגּומֹו,
ּתמנם  אל הם, ּכּמה לדעת ְְִִֵֶַַַַָָָָמנינם
אחד  ּכל יּתנּו אלא ְְִֵֶֶַָָָֻלּגלּגֹולת,
את  ותמנה הּׁשקל ְְֲִִֶֶֶֶַַמחצית

מנינם: ותדע ולא הּׁשקלים ְְְְִִֵַַָָָֹ
נגף. בהם  ׁשֹולט יהיה  ׁשהּמנין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ּדוד: ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע עין יּתנּו.(יג)ּבֹו מטּבע זה  ּכמין לֹו הראה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
יּתנּו: ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה ה ּפק ּודים.ׁשּל־אׁש, על  הּמֹונין העבר  ּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לׁשֹון וכן זה, אחר זה הּנמנין את לב)מעּבירין כז וכן (ויקרא הּׁשבט, ּתחת יעבֹור אׁשר ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
יג) לג מֹונה:(ירמיה ידי על הּצאן הּקד ׁש.ּתעבֹורנה ּבׁשקל  ה ּׁשקל  הּׁשקל מחצית  ּבמׁשקל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו לׁשקֹול ל אחּזה:ׁשּקצבּתי ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
הּׁשקל. ּגרה הּוא:עׂשרים ּכּמה ל פירׁש ּבׁשמּואלּגרה.עכׁשיו וכן מעה, א'לׁשֹון (שמואל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לו) לחם:ב וכּכר ּכסף לאגֹורת לֹו להׁשּתחות הּׁשקל.יבֹוא ּגרה  הּׁשלם,עׂשרים הּׁשקל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
והעלּוהּו ׁשתּות עליו  והֹוסיפּו ּבאּו אלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ארּבעה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּׁשקל

לה': ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה, הּׁשקל ּומחצית ּכסף, מעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלׁשׁש
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על ־ היד העבר עׂשּפּכל מּבן ׁשנהקדים רים �ֵָֹֹ�ְַַֻ	ִִֶ�ְִֶ�ָ�ָ
י ּתן ומע  יהוה :ּתלה  מּבר ר ּומת  מנינ ּיא. על  ּדעבר ּכל. ָ�ְִָָ�ְֵַ�ְְִִַַַַָָָָֹֹ

ּולעילא  ׁשנין יי :.עׂשרין  קדם אפרׁשּותא לא ־טויּתין  העׁשיר  ְִִֵֶָ	ְֳִִֵֶַָָָָָ�ֹ
ימ וּבה יר לא  לתתה ּדל הּׁשקל מּמחצית  עיט  ְַ�ְֶַַ��ְַֹ	ֲִִַ�ִַ�ֵֶָָ�

יהוהּתאת ־ על־נפ ל ר ּומת  לא ׁשתיכם:כּפר ּדע ּתיר  ְֶַ�ְֹ	ְַָ�ְְִֵֵֶַַַָֹ

יי  קדם אפר ׁשּותא  ית למּתן סלעא . מּפלגּות יזער. לא  ּודמס ּכין .יסּגי . ְְֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ	

נפׁשתכֹון : על הּכּפרים לקחוטזלכּפרא את ־ ּכסף  ּת ְְְְַַַַָָָָ�ֶֶָ�ִִֶַֻ�
יׂשּבמאת  אהל וראל ני  על ־ עבדת  את ֹו נת ּת ֵֵ�ְֵ�ְִָ	ְֵַָָ�ֹ	ֲַֹ�ַ�ֶֹ

N קוראים Nתיקון
vuvh ,nur, i,h vkgnu vba ohrag icn
,hmjnn yhgnh tk ksvu vcrh tk rhagv
kg rpfk vuvh ,nur, ,t ,,k keav
,tn ohrpfv ;xf ,t ,jeku ofh,apb
sgun kvt ,scg kg u,t ,,bu ktrah hbc

N רש"יN
ומעלה.(יד) ׁשנה  עׂשרים  ְְִִֶֶָָָָָמּבן 

מּבן  ּפחּות ׁשאין ּכאן, ְְִִֵֶָָָלּמד
ּבכלל  ונמנה לּצבא יֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָעׂשרים

על (טו)אנׁשים: לכ ּפר ְֲִֵַַָ
ידי נפ ׁשתיכם. על ּתּנגפּו ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹ

על  לכּפר אחר ּדבר ְְִֵֵַַַַָָָהּמנין.
אחת  ּפעמים ׁשלׁש ה' ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב  ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן להם ׁשּרמז לפי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנפׁשֹותיכם,
ועלה  הּׁשקל, מחצית ואחד אחד ּכל ונתנּו הּמׁשּכן ּבנדבת ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן  אדנים, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּתרּומת

ׁשּנאמר ּכּכר, כה)למאת לח ׁשּנאמר (שמות האדנים, נעׂשּו ּומהם ּכּכר, מאת העדה ּפקּודי וכסף ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
כז) לח הּמׁשּכן,(שמות מּׁשהּוקם ׁשּמנאן, מנין ידי על היא אף והּׁשנית וגו'. הּכסף ּכּכר מאת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָויהי

הּפקּודים חמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין א)הּוא א הּׁשנית,(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש ּבאחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהם  והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ׁשּל־כל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻונתנּו
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות נפׁשֹותיכם, על לכּפר נאמר ּתרּומה אֹותּה ועל ועׁשירים, ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָענּיים

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא כד)והּׁשליׁשית לה ּונחׁשת,(שמות ּכסף ּתרּומת מרים ּכל ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לּבֹו: ׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה עב ֹודת (טז)ולא  על  את ֹו ונת ּת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

מֹועד. ׁשּנאהל מּפני העגל, מע ׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטּוה כנס למדּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, לה)ּבהם לב ּבעליה,(שמות על החּביבה לצאן מׁשל העם. את ה' וּיּגֹוף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה לֹו אמר ּומּׁשּפסק ּדבר, ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנפל
הּפקּודים, ּבחֹומׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר, אפׁשר ואי עליו. חּביבה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלהֹודיע

ּבֹו נאמר א)ׁשהרי א ׁשּנאמר (במדבר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם והּמׁשּכן הּׁשני, לחד ׁש ּבאחד ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ב) מ מּׁשקלים (שמות האדנים נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגו', ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּביֹום
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לב ומ ֹועד  יׂשהיה  לפ ל ראל ני יהוהז ּכר ֹון  ני  �ְֵָָ�ְִ�ְִֵֵָ�ְִָ�ְִֵ�ְֹ	ָ
על־נפ ל  י ׂשראל.ׁשתיכם:כּפר ּבני מן  ּכּפּור ּיא. ּכסף ית ותּסב  ְַ�ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

יי  קדם לדּוכרנא יׂשראל לבני ויהי  זמנא. מׁשּכן ּפּולחן  על יתי ּה. .ותּתין  ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ	

נפׁשתכ ֹון : על אל־מׁשהוי יזפ לכּפרא יהוה  דּבר ְְְֵַַַַַָָָ�ְֹ�ֶֶָֹ�
למימר:ר :אמ ּל מׁשה עם יי  ח ׁשתנּכּיֹורעׂשית ויחּומּליל  ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ�ִִָ�ְ�ֶֹ
לרחנכּנֹוו מֹועד וצה ח ׁשת  ּבין ־אהל את ֹו נת ּת ְַ�ְ�ְְֶָֹ�ְַָָָ�ֹ�ֵ�ֵֶֹ�

ה ּמז מים:וּבח ּובין ׁשּמה ּדנחׁשא.נת ּת ּכּיֹורא ותעביד. ֵ�ְִַ	ְֵַַָָ��ְֲִִִֵַָָָָָָ

מדּבחא  ּובין זמנא מׁשּכן  ּבין  יתיּה. ות ּתין  לקּדּוׁש. ּדנח ׁשא .ּובסיסיּה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ	

N קוראים Nתיקון
rMfk vuvh hbMk iurfzk ktrah hbck vhvu

ofh,apb kg
ruhf ,hagu rntk van kt vuvh rcshu
ihc u,t ,,bu vmjrk ,ajb ubfu ,ajb
ohn vna ,,bu jcznv ihcu sgun kvt

N רש"יN
ׁשּנאמר כז)ׁשּלֹו, לח ויהי (שמות ְֱִֶֶֶַָ

הא  וגו', לצקת הּכסף ּכּכר ְִֶֶֶֶַַַַָמאת
ּבתחּלת  אחת היּו, ׁשּתים ְְְִִִַַַַַָָָלמדּת
ּבׁשנה  הּכּפּורים יֹום אחר ְְִִִַַַָָָָנדבתן
ׁשנּיה  ּבׁשנה ואחת ְְְִִַַָָָָראׁשֹונה,
ואם  הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ְְֲִִִֶַַַָָּבאיר
מאֹות  וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשֹווים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר וכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּתאמר,

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחֹומׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי מו)וחמּׁשים, א (במדבר ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּיהיּו
נעׂשּו ובּׁשנּייה נמנּו ׁשּלא ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹהיּו,
מצרים  יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה עׂשרים. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבני

הּׁשנה ראׁש ּבמּסכת ׁשּׁשּנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ׁשּתי ונבנה (ב:)היּו , ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מנּויין  האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּייה והּוקם ּבראׁשֹונה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
היה  הראׁשֹון הּמנין אחת, ּבׁשנה הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלמנין
והּׁשני  הּמׁשּכן, על ונצטּוּו להם, לסלֹוח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים, יֹום לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבתׁשרי

ּבאיר: מֹועד.ּבאחד אהל עבֹודת ּבֹו:על ׁשּנעׂשּו האדנים ולּהּכּיֹור .(יח)הן ּגדֹולה ּדּוד ּכמין ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מים: ּבפיהם הּמריקים לּכּיֹור:ּכת וכּנֹו.ּדּדים מתּקן מֹוׁשב ּובסיסיּה, על לרחצה.רּגּומֹו מּוסב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

ה ּמזּבח.הּכּיֹור: הּכּיֹור ּובין והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העֹולה מזּבח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר  מּׁשֹום ּבנ ּתים, ּכלל מפסיק ואינּו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אּויר ּכנגד ועֹומד קמעא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמׁשּו

כט) מ מֹועד (שמות אהל לפני מזּבח ּכלֹומר מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואת
ּבזבחים ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו ּכיצד, הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור א)ואין :(נט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
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מּיא: ּתּמן  את ־ויטותּתין מּמּנּו ּובניו אהרן רחצּו ְְֲִֵַַָָָ�ֲַ�ָֹ�ִָ�ֶֶ
מּניּהליהם :את ־רגוידיהם  ּובנֹוהי  אהרן  ידיהֹון .ויקּדׁשּון. ית ְֵ�ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ	ְֵָ

רגליהֹון : ירּבכוית מֹועד אל ־ אהל חצּו־מים באם  ְְֵַָֹ�ֶָ�ֵֶֹ�ְֲִ�ִַ
א ֹוו ימתּו אל־ה ּמזבג ׁשלא  ׁשרתל ּבחּתם ְ�ָֹ�ֻ�ְְִָ�ְִֵֶַַ�ְָ	ֵ

ליהוה :להק  אּׁשה  יקּדׁשּון טיר  זמנא. למׁשּכן  ּבמיעלהֹון . ְְִַ�ִ�ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ

לׁשּמׁשא  למד ּבחא במקרבהֹון  אֹו ימּותּון. ולא קדם .מּיא קּורּבנא לאּסקא ְְְְְְִַַַַָָָָָ	ְֳַָָָָָ

ימת ּווליהם רגודיהם י רחצּווכאיי : היתהולא  ְְֲָָ�ְֵֶ�ְְֵַ�ְֶ�ָֹ�ְְָֻ�ָ
ּול  לֹו חק־עֹולם ידיהֹון דרתם:ל עֹוזרלהם ויקּדׁשּון . ֶָ�ָָ��ְְַ�ְְְִֵַָֹֹ

עלם  קים להֹון  ּותהי  ימּותּון. ולא לדריהֹון :.ורגליהֹון  ולבנ ֹוהי פ ליּה ְְְְְֵֵַַָָָ	ְְִִֵֵָ

ּלוי כב אל־מׁשה יהוה  מׁשה ר :אמ דּבר  עם יי  ּומּליל ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ�ְִֵֵֶַָֹֹ

קח ־לוכגלמימר: רּבא ּתה רֹורּדמר־א ׁשׂשמים ְְֵַַָ�ְַ�ְִָ�ֹ�ְָ�
N קוראים Nתיקון

,tu ovhsh ,t ubnn uhbcu irvt umjru
ohn umjrh sgun kvt kt otcc ovhkdr
,rak jcznv kt o,adc ut u,nh tku
ovhkdru ovhsh umjru vuvhk vat rhyevk
ugrzku uk okug ej ovk v,hvu u,nh tku

o,rsk
an kt vuvh rcshulk je v,tu rntk v

inbeu ,utn anj rurs rn atr ohnac

N רש"יN
רגליהם.(יט) ואת ידיהם ְְְֵֵֶֶֶֶַאת

ידיו  מקּדׁש היה אחת ְְֵַַַַָָָָּבבת
ּבזבחים ׁשנינּו וכ ב)ורגליו, (יט ְְְְִִִַָָָָ

מּניח  ורגלים, ידים קּדּוׁש ְְִִִִֵַַַַַַָּכיצד
הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ְְְִִֵַַַַַָָָידֹו
רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית ְְְִֵַַַַָָוידֹו

ּומקּדׁש: ּבבאם (כ)הּׂשמאלית, ְְְִֵַַָָֹ
מֹועד. אהל  קטרת אל להקטיר ְְְִֵֶֶֶַֹֹ
הער  ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו ּבים, ְְְִִֵַַַַָ

זרה: עב ֹודה ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר ימ ּותּו.מּדם ׁשּבּתֹורה ולא ימּותּו, ירחצּו לא אם הא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
הין: ׁשֹומע אּתה לאו ּומּכלל ּכללֹות, ה ּמזּבח.נאמרּו מֹועד אל  אהל ּביאת ּכאן ׁשאין החיצֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבחצר: ימ ּותּו.(כא)אלא ורגלים,ולא  ידים רחּוץ ואינּו ּבּמזּבח הּמׁשּמׁש על מיתה לחּייב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל: הּנכנס על אלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ראׁש.(כג)ׁשּמּמיתה חׁשּובים:ּבׂשמים  ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

הדקדוק: המזבח.(כ)חלק אל בגשתם תימן או ספרי בכל מלרע והיא אחת בפשטא המזבח תיבת

ז"ל: לונזאנו ר"מ שיטת והיא והירושלמיים,
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מא ֹות חמ ּׁשים ּנק וחמׁש מחצית ֹו מן ־ּבׂשם ֲֵ�ֵ	ְְִֶָ�ֲִֶַ�ֲִִ�
ּומ ּוק ים אתּומ  חמּׁשים סב ים:אתנה ־בׂשם  ואּת ָ�ְִֵָ�ֲִִֶֹ�ְִַַָָ

ּבׂשם  וקּנמן מאה. חמׁש מתקל ּדכיא  מירא  רי ׁשא. ּבּוסמין ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָלך 

וחמׁשין  מאתן  מתקל וחמׁשין :.ּפלג ּותי ּה מאתן מתקל ב ּוסמא ּוקני  ְִֵַַַַַָ	ְִֵַַַַָָ

מא ֹות וכד חמׁש ה ּקדׁשּבקּדה ׁשמןוׁשקל ְִ�ֲֵָ�ֵ�ְֶ�ֶַ�ְֶֶֹ�ֶ
הין: קּודׁשא זית  ּבסלעי  מאה חמי ׁש מתקל  ּומׁשח .ּוקציעתא. �ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ	ַ

הינא: מלי  מׁשוכהזיתא ׁשמן  את ֹו חת ־קדׁשעׂשית  ְְִִֵֵָָָ�ָֹ��ְִֶֶַ	ֶֹ
מר מׁשרקח ׁשמן רקח מעׂשה חת ־קדׁשקחת  �ְִַֹ�ֲֵַַַ�ֹ�ֵֶַ�ְִֶַ�ֶֹ

עֹובד יה:יה מב ּוּסם  ּבֹוסם קּודׁשא. רבּות מׁשח יתי ּה. ותעביד ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

יהי:.ּבּוסמנ ּו קּודׁשא רבּות את ־ּומׁשחכומׁשח ב ֹו ּת ָ	ְְְְֵַַָָָ��ֶ

N קוראים Nתיקון
oac vbeu oh,tnu ohanj u,hmjn oac
keac ,utn anj vseu oh,tnu ohanj
ina u,t ,hagu ihv ,hz inau asev
jer vagn ,jern jer ase ,jan
,t uc ,janu vhvh ase ,jan ina

N רש"יN
ּבׂשם. ׁשהּקּנמֹון וקּנמן לפי ְְְִִִֶֶֶַָָ

טֹוב  ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ ְְִֵֵַקליּפת
ׁשאינּו ויׁש וטעם, טֹוב ריח ּבֹו ְְְְֵֵֵֵַַַויׁש
קּנמן  לֹומר הצר לּכ ּכעץ, ְְְִֵֵַָָָָָֻאלא

הּטֹוב: מן מחציתֹוּבׂשם, ֲִִֶֶַַ
ּומאתים. מחצית חמּׁשים  ֲֲִִִִַָָ

נאמר  לּמה ּכן, אם ּדרֹור, מר ׁשיעּור ּכמֹו מאֹות , חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים ּתהא ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהבאתֹו
ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ׁשּתי ּבֹו להרּבֹות לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת חצאין, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָּבֹו

ּבכרתֹות ׁשנּויה א)וכ ה בׂשם.:(דף הצרקנ ּוקנה  ׁשּל־בׂשם, ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ׁשּל־בׂשם ה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻ
ּבׂשם: ּומאתים.לֹומר ּכּלֹו:חמּׁשים  מׁשקל חכמים וקּדה.(כד)ס ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

העקרין.הין.קציעה: את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר מאיר רּבי יׂשראל חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין, עׂשר ׁשנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
את  יבלעּו ׁשּלא ּבמים, ׁשראּום אלא ספק, אינּו העקרין את לסּו והלא יהּודה רּבי לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר

העקרין: מעל לּׁשמן וקּפחֹו הריח ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ּכ ואחר רקח (כה)הּׁשמן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹומרקחת. ואינּו רגע, רקח, ּכמֹו הּוא והרי למעלה, ׁשהּוא מֹוכיח והּטעם הּוא, ּדבר ׁשם רקח ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

טו) נא ּוכמֹו(ישעיה הּים, ה)רגע מב ּו הּמעֹורב (ישעיה ּדבר וכל למּטה, ׁשהּטעם הארץ, רקע ְְְְֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מרקחת: קרּוי טעם, אֹו ריח אֹו מּזה קֹופח ׁשּזה עד מרקחת.ּבחברֹו, על רקח  העׂשּוי רקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

ותערֹובֹות: אּמנּות ּבּדבר:ר ֹוקח .מעׂשה ידי האּמן בֹו.(כו)ׁשם ּכמין ּומׁשח ּת ה ּמׁשיחֹות ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
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מֹועד  העדת :ואהל אר ֹון  מ ׁשּכן את ית ּבי ּה ּותרּבי �ֶֹ�ְֵ�ֲֵ�ֵֵֵַַַָָֻ

ּדסהדּותא:.זמנא  ארֹונא את ־ ּכל־ּכליווחןאת ־ה ּׁשל וכזוית ִָ	ְְְְֲֲֶַָָָָָֻ�ְֵֶָ	ָ
מזואת ־ּכליה ונרה ּמאת־ הו האת  וית טרת :ּקּבח  ְְֶַֹ�ְֵֶָ�ְֶָ�ְִֵַ�ְְֶַָֹ

מנהא  וית מנרתא וית מנֹוהי . ּכל וית ּדקטרת .ּפתּורא מדּבחא וית ְְְְְִַָָָָָָָָָָ�ָ	ְְִֶַָָֹ

העלה את ־מזוכחּבּוסמּיא: את ־ואת ־ ּכל־ּכליווּבח  ְְִֶַַָ�ָֹ�ְֵֶָָ�ְֶָ
מנ ֹוהי את ־ ּכּנֹו:וה ּכּיר ּכל  וית ּדעלתא מד ּבחא ּכּיֹורא .וית וית ִַ�ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹ	ְִָָ

ּבסיסיּה: אתם קּדׁשוכטוית קד ׁשים וּת קד ׁש הי ּו ְְְְִִֵַָָ�ֹ	ְָָ��ֶָָֹ�ִ
יק  ּבהם קּודׁשין ּדׁש:ּכל־ה ּנגע קד ׁש ויה ֹון  יתה ֹון . .ּותקּדיׁש ֵַָֹ�ַָ�ְְִִִֵֶֶַָָֹ	

יתק ּדׁש: ּבהֹון  ּדיקרב  ּתמ ואת ־אהרןולּכל  ׁשחאת־ ּבניו  ְְְֲִִֶַַַַָ�ְֶָֹ�ְִָ�ָ
אתם קּדׁשו לי :ל ּת ּתר ּבי כהן  ּבנ ֹוהי וית אהרן  ּותק ּדי ׁש.וית ְְִַָ�ֹ�ְֵַָ�ְְְְֲִִֵַַָָֹ	ֵַ

קדמי: לׁשּמׁשא יׂשּבאל־ולאיתהֹון  ל ּתראלני ראמ דּבר ְְְְֳֵֶַָָָָָ�ְִָ�ְֵֵַ�ֵ�ֹ
מׁש יהׁשמן לדרתיכם:חת ־קדׁש לי  זה  ועם יה  �ְִֶֶַ�ְִֶֶֹ�ֶ��ְְִִֵֶֹֹ

N קוראים Nתיקון
ijkav ,tu ,sgv iurt ,tu sgun kvt
,tu vhkf ,tu vrbnv ,tu uhkf kf ,tu
,tu vkgv jczn ,tu ,ryev jczn
o,t ,aseu ubf ,tu rhfv ,tu uhkf kf
,tu aseh ovc gdbv kf ohase ase uhvu
ivfk o,t ,aseu jan, uhbc ,tu irvt
ina rntk rcs, ktrah hbc ktu hk
kg ofh,rsk hk vz vhvh ase ,jan

N רש"יN
ׁשהן  מּׁשּל־ּמלכים חּוץ יונית, ְְְִִִִֶֶַָָּכ"י

נזר: אתם.(כט)ּכמין  וק ּדׁשּת ְְְִִֵֶַָָֹ
קדׁש להיֹות מקּדׁשּתם זֹו ְְְְִִֶַַָָֹמׁשיחה
ּכל  קדּׁשתם, היא ּומה ְִִַָָָָָֻקדׁשים,
ׁשרת  לכלי הראּוי ּכל וגו', ְִֵֵֵַַָָָָֹהּנגע
קדּׁשת  קדֹוש לתֹוכֹו ְְְִִֶַָָֻמּׁשּנכנס
ּובלינה, ּביֹוצא, לּפסל ְְִִֵֵַָָהּגּוף
לצאת  נפּדה ואינּו יֹום, ְְְִִֵֵָָּובטבּול
ראּוי  ׁשאינּו ּדבר אבל ְְֲִֵָָָָֻלחּלין,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה  מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין. אין לז)להם כט הּנגע (שמות ּכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ראּוים  ּכבׂשים מה ּכבׂשים, לֹומר ּתלמֹוד ראּוי, ׁשאינּו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּמזּבח
מׁשיחתן  צֹור ׁשאין לפי רּבּוי, לׁשֹון מּתּורּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאף

ּכגֹון מׁשיחֹות  ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה ,הּמל יּסד כן ּכי לגדּלה, ב)אלא כט רקיקין (שמות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ
ו)מׁשּוחין, ו עברית:(עמוס ּכלׁשֹון ּבהן ארמית לׁשֹון ימׁשחּו, ׁשמנים לדרתיכם.(לא)וראׁשית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
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דין  יהי קּודׁשא רבּות מׁשח. למימר . ּתמּליל  י ׂשראל  לי .ּבני  ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָ	ִ

ייסּבעל־לבלדריכֹון : לא  אדם ּתֹוּכנמתּוב ׂשר ְְֵַַָ�ָָ��ִֹ	ְָ�ְְַֻ	
יה קד ׁש ה ּוא  קדׁש ּכמה ּו תעׂשּו יהלא  �ֲַֹ�ָ�ֹ�ֶֹ	�ְִֶֶֹ�

תעּבדּון לכם: לא ּובדמּותי ּה. י ּתּסך . לא ּדאנׁשא ּבׂשרא על  ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ה ּוא  קּודׁשא לכֹון :.ּכותי ּה. יהי  א ׁשרלגקּוד ׁשא אי ׁש ְֵָָ	ְְֵָ�ֲִֶ�
על־זריר מּמּנּו י ּתן וא ׁשר ּכמה ּו רתנכ וקח ְִַ�ָ	ֲֶַֹ�ִֵ�ִ�ֶַ�ְְִָ�ַ

חיל ֹוני מעּמיו : על מּניּה ּודיּתין  ּדכותיּה. ּדיב ּסם וי ׁשּתיצי .ּגבר ְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ	ְִֵֵ

סּמים אמ וּילדסמעּמי ּה: קח ־ל אל ־ מ ׁשה  יהוה  ר ֵֵֶַַֹ�ְֹ�ֶָֹ�ְֶַ�ַ�ִ
ּול ּבחל וחלתּוׁש|נטף ס ּמים זּכהנה  בנה ָָ�ְ�ֵֶ�ְְְֶ	ַָ�ְִָֹ�ַ�ָ

N קוראים Nתיקון
uag, tk u,bf,ncu lxhh tk ost rac
rat aht ofk vhvh ase tuv ase uvnf
,rfbu rz kg ubnn i,h ratu uvnf jerh

uhngnrnthu
,kjau ;yb ohnx lk je van kt vuvh
vhvh scc sc vfz vbcku ohnx vbckju

N רש"יN
ׁש לֹומר רּבֹותינּו למדּו ּכּלֹומּכאן ְִִֵֶַָָֻ

לבא: לעתיד ּבּגימטריא זה.קּים ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
הוֹו: לֹוגין ייס .(לב)ּתריסר לא ְֲִִֵַָֹ

ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יֹוּדי"ן, ְְְִִִֵֵָֹּבׁשני
טו) ה ל:(דברים ייטב על למען ְִַַַַָ

. ייס לא  אדם  הּׁשמן ּבׂשר  מן ְִִֶֶַַָָָֹ
עצמֹו: לא הּזה ּובמתּכנּתֹו ְְְְֶַַַֹֻ

ּכמהּו. ׁשמן,תע ׂשּו הין מּדת לפי הּללּו סּמנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סּמניו ּבסכֹום ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
אין  ׁשּל־זה, ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, ׁשמן הין מּדת לפי סּמנין רּבה אֹו ּפחת אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאבל

הרֹוקחֹו: אלא חּיב מּמּנּו ּכמֹוּובמתּכנּתֹו.הּס חׁשּבֹון, ח)לׁשֹון ה וכן (שמות הּלבנים, מתּכנת ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּל־ּקטֹורת: מ ּמּנּו.(לג)ּבמתּכנּתּה יּתן ׁשּל־מׁשה:ואׁשר  זר.מאֹות ֹו ּכהּנה על  צֹור ׁשאינּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

(נטף.(לד)ּומלכּות: ׁשרף אלא ׁשאינּו ועל צרי, נטף י"ג:הּוא קרּוי הּקטף מעצי הּנֹוטף ׂשרף) ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
בלעז  לֹוגומ"א קֹורין והּצרי ּובלׁשֹון ּוׁשחלת.:תירייק"א , ּכּצּפֹורן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

וטּופרא: אנקלֹוס ׁשּתרּגם וזהּו צּפֹורן, קרּוי לֹווחל ּבנה.הּמׁשנה וקֹורין רע ׁשּריחֹו ,גלבנ"א ּבׂשם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא ללּמדנּו, הּקטֹורת, סּמני ּבין הּכתּוב ּתענּיֹותינּוּומנאּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

עּמנּו: נמנין ׁשּיהיּו יׂשראל ּפֹוׁשעי את זּכה.אחרים:סּמים.ּותפּלֹותינּו למדּוּולבנה  מּכאן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
וחלּבנה  ּוׁשחלת נטף ׁשנים, סּמים מעּוט ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר אחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹרּבֹותינּו
ואּלּו עׂשר. אחד הרי ּולבֹונה עׂשרה, הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד לרּבֹות סּמים, חמּׁשה, הרי ְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
ׁשהּׁשּבֹולת  ׁשמֹונה, הרי וכרּכם, נרּד ׁשּבֹולת ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפֹורן, הּצרי ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהן,
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יהּבּבד וטּופרא ה :י בד  נטֹופא ּבּוסמין . לך  סב למׁשה יי  ואמר ַ�ְ�ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדכיתא  ּולבֹונתא  ּבּוסמין  יהי :.וחלּבֹונתא. ּבמתקל  ע ׂשיתולהמתקל ְְְִִֶָָָָ	ְְְִֵַַַַָ�ָ
טהֹורק את ּה ממּלח  רֹוקח  מעׂשה רקח  טרת  ָֹ�ְ	ֶֹ�ֲֵַַֹ��ְֵַֻ�ָָ�

ּבּוסמנ ּוקדׁש: עֹובד ּבֹוסם ּבּוסמין . קטרת יתּה ּדכי .ותעביד מערב ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹ	ְְֵַָ

הדק ׁשחק ולולק ּוד ׁשא : מּמּנה  מ ּמּנהוּת נת ּתה  ְְְַָָָ�ִֶָ�ֵָ�ְַָ�ִָ�ֶָ
העדת לפ  א ּועדּבני אׁשר  מֹועד ׁשּמהל אהל  ְִֵ�ֵָֻ�ְ�ֶֹ	ֲֵֶ�ִֵָ�ְ��ָָ

ּתה קדׁשים לכם:קד ׁש ותּתין יה  ותּדיק. מ ּנּה ותׁשחֹוק �ֶָָֹ�ְִִֶ�ְְְִִִֵֵֶַַָ

ּתּמן  לך מימרי  ּדאזמין זמנא. ּבמׁשּכן  סהד ּותא קדם קּודׁשין .מּנּה. קדׁש ְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ	ִֶֹ

לכֹון : ּתּקהולזּתהי אׁשר  לאּכנמתּבעׂשה טרת  ּתּה ְְְְֵַ�ֶֹ�ֲֶ�ֲַ	ְֶ�ְְַֻ	ָ�ֹ
ּתה קדׁש לכם ליהוה :ל יה תעׂשּו  ּבּוסמין ּוקטרת ֲַ�ָ�ֶ�ְִֶֶֹ�ְ�ִֶַָֹֹ

N קוראים Nתיקון
jeur vagn jer ,rye v,t ,hagu
esv vbnn ,ejau ase ruvy jknn
sgun kvtc ,sgv hbpk vbnn v,,bu
vhv, ohase ase vna lk sgut rat
v,bf,nc vag, rat ,ryevu ofk
vuvhk lk vhv, ase ofk uag, tk

N רש"יN
ּדֹומה  ׁשהּנרּד אחד, ְְְְְֵֵֶֶֶַָונרּד

) והּקּלּופה הּקֹוׁשט י"ג:לׁשּבֹולת, ְְְְִִֶַַָ
אחד  הרי והּקּנמֹון ְְְֲִֵַַַַָָוהּקלּופה)
נקטר  אינּו ּכרׁשינה ּבֹורית ְְִִִֵַָָָָעׂשר.
ללּבנּה הצּפֹורן את ׁשפין ּבֹו ְְִִֵֶֶַַָָָאלא

נא  יהיה .ה:ׁשּתהא ּבבד  אּלּוּבד  ְְְִֵֶֶֶַַָָ
יהיּו ּכאן, הּנזּכרים ְְְִִִַַָָָָָהארּבעה

ׁשנינּו וכן ׁשּל־זה, מׁשקלֹו ּכ ׁשּל־זה ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל א)ׁשֹווין ו והּצּפֹורן,(כריתות הּצרי ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
אחד  יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה ּבד ּולשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל והּלבֹונה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהחלּבנה

זה: ּכמֹו זה יהיה זה.ממּלח.(לה)ּבאחד, עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב מעֹורב, ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
לֹו ׁשּדֹומה אני ה)ואֹומר א הּמּלחים,(יונה כז)וּייראּו כז ׁשם (יחזקאל על ,וחבלי מּלחי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

טרפֹות  ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם הּספינה, את ּכׁשּמנהיגים ּבּמׁשֹוטֹות, הּמים את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻׁשּמהּפכין
:ּבּבז אֹו ּבאצּבע מהּפכֹו יפה, יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם ממּלח לערבן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

קד ׁש. יהיה:טהֹור  וקדׁש יהיה וטהֹור יהיה מ ּמּנה (לו)ממּלח ׁשּבכל .וגו'ונתּתה קטרת היא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֻ
מֹועד: ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי, מזּבח ׁשעל ויֹום ׁשּמה.יֹום  ל אּועד ּדּבּור אׁשר  מֹועדי ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מקֹום: לאֹותֹו קֹובעם אני ,ל סּמניה:ּבמת ּכנּתּה.(לז)ׁשאקּבע לה '.ּבמנין  ל ּתהיה קדׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לׁשמי: אלא תעׂשּנה ְֲִִֵֶֶַָָֹׁשּלא
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קּודׁשא  לכֹון. תע ּבדּון לא ּבדמּותּה. יי :.ּדתעביד. קדם  לך ּתהי  ְְְֲִֵַַַָָ	ְְֳֵָָָ

כמֹוהלח א ׁשר ־יע ׂשה  ּבּהל איׁש רתנכ והריח  ִ�ֲֲֶֶַ�ָ�ְִָָ�ַ�ְְִָ�ַ
בּהמעּמיו : לארחא ּדכותּה ּדיעביד מעּמי ּה:.ּגבר. סוי ׁשּתיצי ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ	ְִֵֵֵֵַ

ּלוי אלא  אל ־ מ ׁשה  יהוה  עם ר:אמ דּבר יי ּומּליל ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ�ְִֵֵַָֹ

למימר: קרבמׁשה ּבן ־א ּורי צל ּבבׁשםי אתראה אל ְְֵֶַֹ�ֵָָ�ְִ�ְְֵֵַ�ִֶ�
ּבצלאל הּודה:י מּטה ל בן־ חּור בׁשֹום. ּדר ּביתי אּורי .חזי  ּבר ֶ�ְֵַ�ְְְְֲִִִֵַַָ	ִַ

ּדיה ּודה: ל ׁשבטא חּור אלהים גבר ר ּוח  את ֹו ואמּלא ְֲִִֵַַָָָ�ֹ��ֱַֹ�ִ
ּובתחכ ּב ּוב מה ּוב ב ּונה  ואׁשלימית כה :אכל־מל דעת  ְְָָ�ְִָ�ְ�ְְְִֵַַַָָָ

ּבחכמה  יי . קדם מן  רּוח עבידא:.עּמי ּה ּובכל ּובמּדע ּובסּוכלתנ ּו ְְֳִִֵַָָָָ	ְֲִַַָָָ

ּוב ּכסףלחד ּבּזהב  לעׂשֹות  מח ׁשבת  ׁשב ְַ�ֲַָֹ�ֲַֹ�ַָָ�ַ�ֶֶ
למעבד ח ׁשת :ּנּוב  אּוּמנון . ּובנחׁשא:.לאּלפא  ּובכסּפא  ּבדה ּבא ְְְְֲֶַַַַָָָָֹ	ְִַַָָָָ

אבןה לע ׂשֹותאתמּלל ּובחר ׁשת עץ  ּובחרׁשת  ֲַ�ֶֶֹ�ְֶַ�ֲַֹ�ֶֹ�ֲֵַ�
N קוראים Nתיקון

,rfbu vc jhrvk vunf vagh rat aht
uhngnvan kt vuvh rcshu

hrut ic ktkmc oac h,tre vtr rntk
ruj icohvkt jur u,t tkntu vsuvh vynk

vftkn kfcu ,gscu vbuc,cu vnfjc
;xfcu cvzc ,uagk ,cajn cajk
,arjcu ,tknk ict ,arjcu ,ajbcu
h,,b vbv hbtu vftkn kfc ,uagk .g

N רש"יN
ּבּה.(לח) עֹוׂשה להריח אבל ְֲִֶַָָָ

ּכדי  מּׁשּל ּבמתּכנּתּה ְְְְִֵֶַַָָָֻאּתה
לּצּבּור: קראתי (ב)לא למסרּה ְְִִַָָָָ

את בׁשם. מלאכּתי, לעׂשֹות ְְְֲִֵֶַַ
ׁשאדם ּבחכמה.(ג)ּבצלאל: מה ְְְְֵֶַַָָָָ

ולמד: מאחרים ּובתב ּונה.ׁשֹומע ְְֲִִֵֵֵֵַָָ
ּדברים  מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר ְִִִִִֵָָָמבין

הּקדׁש:ּובדעת.ׁשּלמד: רּוח ְֶֶַַַַַָֹ
מחׁשבת.(ד) אריגת לח ׂשב  ְֲֲִַַַָֹ

חׁשב: ּכמֹוובחר ׁשת.(ה)מעׂשה אּמנּות, כ)לׁשֹון מ וׁשּנה (ישעיה פירׁש ואּונקלֹוס חכם, חרׁש ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ
נּגר: קרּוי עץ וחרׁש אּמן, קרּוי אבנים ׁשחרׁש ׁשּלּהלמּלאת.ּבפירּוׁשן, ּבמׁשּבצת להֹוׁשיבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ועביּה: האבן מֹוׁשב למּדת  הּמׁשּבצת לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּלּואּה,
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אעא כה :אכל־מל ּב ּובנ ּגר ּות לאׁשלמא טבא. אבן  .ּובאּוּמנ ּות ְְְֶֶַַָָָָָָָָָָָ	

עבידא : ּבכל  אתולמעבד א ּתֹו נת ּתי  הּנה  ואני ְְֱֲֲִֶַַָָ�ִִֵ�ַָ�ִִ�ֵ�
ּבן ־אחיסמ ּוב ל אהליאב ּכל־חכם־מ ּטה ־דן לב  ֳִָ�ֲִֶָָָ�ְֵַ	ְֵָ�ֲַָ

חכ  נתּתי צּוית:ומה לב ּכל־א ׁשר  את  עׂשּו �ֵַָ�ְִָ�ְָָ��ֲֵֶָ�ִִִ
ּדדן . לׁשבטא אחיסמך  ּבר אהליאב. ית עּמי ּה. יהבית הא ְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָָואנא

ויעּבדּון  חכמתא. יהבית לּבא חּכימי  ּכל ּדפּקיד ּתך :.ּובלב  ּכל ית ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ	ְֵַָָָ

מֹועד|אתז לעדתואהל את ־ואת ־ הארן ֵ��ֶֹ�ְֵֶָָֹ�ֵָ	ְֶֻ
עליו א ׁשר ּכל־וה ּכּפרת  האהל:ּכאת  ית לי  ַַ�ֲֶֶֹ�ָ�ְָ�ְֵֵָ�ֶָָֹ

ּדעלֹוהי  ּכפּורּתא וית לסהדּותא. ארֹונא וית  זמנא. ּכל .מׁשּכן  וית ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָָ	ְָָ

מׁשּכנא: נרהּמאת־ הואת ־ּכליווןחאת ־ה ּׁשל וחמני  ְְְֵֶַַָָָֻ�ְֵֶ	ְְֶַָָֹ�
מזואת ־ּכל־ּכליהוהרה ּטה האת טרת :ּקּבח  ְַֹ�ְֵֶָָ�ְֶָ�ְִֵַ�ְֶַֹ

מנהא  ּכל וית  ּדכיתא  מנרתא וית מנ ֹוהי . וית ּפתּורא וית .וית ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָָָָ�ָ	ְָ

ּבּוסמּיא : ּדקטרת העלהאת ־מזוטמדּבחא את־ ּכל־וּבח ְְְִִֶֶַַַָָֹ�ָֹ�ְֶָָ
וית את ־ ּכּנֹו:ואת ־ הּכּיֹורוּכליו ּדעלתא  מדּבחא וית ֵ�ְִֶַָ�ְְְְֲֶַַַָָָָָ

מנ ֹוהי  ּבסיסיּה:.ּכל וית ּכּיֹורא ּבגויוית האת רד ּׂשדי ִָָ	ְְְְִִֵָָָ�ְִֵֵ�ְַ�ָ
N קוראים Nתיקון

is vynk lnxhjt ic cthkvt ,t u,t
,t uagu vnfj h,,b ck ofj kf ckcu
irtv ,tu sgun kvt ,t l,hum rat kf
hkf kf ,tu uhkg rat ,rpfv ,tu ,sgk
vrbnv ,tu uhkf ,tu ijkav ,tu kvtv
,ryev jczn ,tu vhkf kf ,tu vrvyv
,tu uhkf kf ,tu vkgv jczn ,tu
,tu srav hsdc ,tu ubf ,tu ruhfv

N רש"יN
וגו'.(ו) לב חכם  ּכל ועֹוד ּובלב ְְֲֵֵַָ

וכל  ּבכם, יׁש לב חכמי ְְְֵֵֵֶַָָָׁשאר
ּבֹו נתּתי את אׁשר ועׂשּו חכמה ְְֲִֵֶַָָָָ

:צּויתי אׁשר הארן (ז)ּכל ואת ְֲִִִֶֶָָָֹ
העדּות:לעדת. לּוחֹות לצֹור ְֵֵֶָָֻ

טהֹור:הּטהרה.(ח) זהב ׁשם על ְֵַַָָָָֹ
ה ּׂשרד.(י) ּבגדי אני ואת אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַָ

אפׁשר  אי ׁשּל־ּמקרא פּׁשּוטֹו ְְְִִִִֵֶַָָלפי
לפי  מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֶַַָֻלֹומר
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ה ּכהןאת ־ּבגו לאהרן  הּקדׁש די את ־ּבגודי  ְְִֵֶ�ַ�ֶֹ�ְֲַ�ַֹֹ	ְְִֵֵֶ�
לאהרן כהן:ל בניו קּודׁשא לבּוׁשי וית ׁשּמּוׁשא. לבּוׁשי  וית ָ�ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹ

לׁשּמׁשא:.ּכהנא  בנֹוהי  לבּוׁשי  ה ּמׁשויאוית ׁשמן חהאת  ֲָָ	ְְְְְִֵַָָָ�ֵֶ�ְִֶַָ�
ל ּקדׁשו ה ּסּמים אׁשר ־צּוית ּכאת ־קטרת  כל ְְֶ�ֶַַֹ�ִַ�ְֶֹ�ֲִִֶֹ�ִ

לקּודׁשא יעׂשּו: ּבּוסמּיא קטרת וית ּדרבּותא. מׁשחא ּככל .וית ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹ	ְָ

יעּבד ּון : בספרי שני Pפ ּדפּקידּתך 
יהוהאמ וּייבPתימן  ר ְְֵַַַָ�ְֶֹֹ�ָ

ּל למימר:ר:אמ אל־מׁשה  למׁשה יי  א ּתהויגואמר ֶֶֹ�ְְְְֲֵֵֶַַַַָֹֹ�ָ
אל־ יׂשּבּדּבר  ל ני את ־ ׁשאמ ראל  א תתי ּבר  ַ�ְֵֵֶ�ְִֵָ�ֵ	ַֹ�ְֶַֹ�ַ

א ֹותּתׁש ּכי  לדרתיכם מר ּו ּוביניכם ּביני  הוא  ְִ�ִֹ���ִִֵ�ֵֵֶ�ְֹ�ֵֹ	ֶ

á²

N קוראים Nתיקון
hsdc ,tu ivfv irvtk asev hsdc
,tu vjanv ina ,tu ivfk uhbc
l,hum rat kff asek ohnxv ,rye

uagh
rcs v,tu rntk van kt vuvh rnthu
urna, h,,ca ,t lt rntk ktrah hbc kt
hf ,gsk ofh,rsk ofhbhcu hbhc tuv ,ut hf

N רש"יN
הּקדׁש ּבגדי ואת אצלם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר
בניו  ּבגדי ואת הּכהן ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹלאהרן
הם  הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אלא ְְְִֵֵֵֵֶַַָָלכהן,
ותֹולעת  והארּגמן הּתכלת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּבגדי
מּסעֹות  ּבפרׁשת האמּורין ְֲִִַַָָָָָׁשני,

יב) ד ּבגד (במדבר עליו ְְֶֶָָָונתנּו
יג)ּתכלת, ּבגד (שם עליו ּופרׂשּו ְְֵֶֶֶָָָ
ח)ארּגמן, עליהם (שם ּופרׂשּו ְְֲֵֶַָָָ

ׁשּנאמר  ּדברי, ונראין ׁשני. ּתֹולעת א)ּבגד לט עׂשּו(שמות הּׁשני ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ּומן ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
וא  עּמהם, ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש, לׁשרת ׂשרד ּבאחד בגדי מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻֻ

ׁשׁש: ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן ה ּׂשרד.מהם וׁשרּות,ּבגדי  עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּל־  ּכתרּגּום ארמי, לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר, ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ואין ׁשּמּוׁשא, לבּוׁשי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכתרּגּומֹו

נקבים נקבים עׂשּוים ּבמחט ארּוגים ׁשהיּו ׁשּל־מכּבר, ותרּגּום בלעז קלעים, [רׁשת]:לצידי"ץ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּקד ׁש.(יא) ה ּסּמים קטרת קדׁש:ואת ׁשהּוא ההיכל הקטרת אל (יג)לצר ּדּבר  ואּתה  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

י ׂשראל. ּבעיניּבני יקל אל הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי ּפי על אף ואּתה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מלאכה: אֹותּה מּפני הּׁשּבת את ּתׁשמר ּו.לדחֹות ׁשּבתתי את  רדּופין א ׁשּתהיּו ּפי על אף ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּבת  למעט מיעּוטין, ורּקין אּכין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות  ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּוזריזין
הּמׁשּכן: ּוביניכם.מּמלאכת ּביני הוא אֹות  ּבהנחילי ּכי ּבכם, ׁשּבחרּתי ּבינינּו היא ּגדֹולה אֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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יהוה  אני  ּכי  ּבני כם:קּדׁשמ לדעת  עם מ ּליל ואּת. ָ�ִַַ�ֲִ�ְֹ�ְְְְִִֵֵֶַַַָ

מימרי  ּבין  היא . את ארי  ּתּטר ּון . ּדילי ׁשּבּיא י ֹומי ית ּברם למימר. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָיׂשראל

ארי  למּדע . לדריכ ֹון . מקּדׁשכ ֹון :.ּוביניכֹון  יי  את ־מרּוׁשידאנא ּתם ְְֲִֵֵֵֵַָ	ְְְְֲִֶַַָָ�ֶ
לכם  הוא קדׁש ּכי  י ּומתמ ה ּׁשּבת  מֹות  חלליה  ַַ	ִָ��ֶֹ�ִָ�ְְֶַ�ֶָ��	ָ

בּה ּכל־העׂשה ההואנכ וכה אל מ ּכי  ה ּנפ ׁש רתה  �ִֶָָֹ�ָ�ְָ	ְְְִָָ�ֶַ�ֶַ�ִ
עּמיה : ּדיחל ּנּהמּקרב  לכֹון . היא  קּודׁשא ארי . ׁשּבתא. ית ותּטר ּון  ִֶ�ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

וי ׁשּתיצי  עבידתא. ּבּה ּדיעביד ּכל ארי . יתקטיל. הה ּוא .אתקטלא  אנ ׁשא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ	ֱַָָ

עּמי ּה: יעׂשהטומ ּגֹו ימים ּובּיֹום אל מ ׁשׁשת  כה  ִֵֵַ�ִֶָ�ֵֶָ�ְָָ�ַ�
ּכל־העׂשהּׁשה ליהוה  קדׁש ׁשּבת ֹון ׁשּבת  ביעי  ְִַ�ִַַ�ַָ��ֶַֹֹ�ֶָָָֹ�

י ּומת :ּבכה אמל  מֹות  הּׁשּבת  ּתתעביד יֹום יֹומין ׁשּתא ְָָ�ְ�ַַ�ָ�ֲִִִֵָָ

ּדיעביד  ּכל יי . קדם ק ּוד ׁשא ׁשּבתא. ׁשּבא ׁשביעאה. ּובי ֹומא ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָָָָָָָָָעבידתא.

יתקטיל :.עבידתא  אתקטלא ּדׁשּבתא בני ־ׁשמר ּווטזּביֹומא ְֲִָ	ְְְְְְְִִִַָָָָָ�ְֵ
את ־ה ּׁשּבתיׂש לעׂשֹות  את ־ה ּׁשּבת  דרתם ל ראל ְִָ�ֵֶַַ�ֲַָ�ֶַַָ�ְֹֹ�ָ

N קוראים Nתיקון
hf ,cav ,t o,rnau ofasen vuvh hbt
kf hf ,nuh ,un vhkkjn ofk tuv ase
tuvv apbv v,rfbu vftkn vc vagv
ouhcu vftkn vagh ohnh ,aa vhng cren
vagv kf vuvhk ase iu,ca ,ca hghcav
hbc urnau ,nuh ,un ,cav ouhc vftkn
,cav ,t ,uagk ,cav ,t ktrah
ktrah hbc ihcu hbhc okug ,hrc o,rsk

N רש"יN
למנּוחה: מנּוחתי יֹום את ְְִִֶֶָָָלכם

ה'לדעת. אני ּכי ּבּה האּמֹות ֲִִַַָָָֻ
יּומת.(יד)מקּדׁשכם: אם מֹות ְְִִֶַָ

והּתראה: עדים כרתה.ונ יׁש ְְְְְִִֵֵַָָָ
הּתראה: הּנֹוהג מחלליה.ּבלא ְְְְֵֶַַַָָָֹ

ּבקדּׁשתּה: חֹול ׁשּבת (טו)ּבּה ְִַַָָָֻ
ולא ׁשּבתֹון. מרּגֹוע מנּוחת ְְְַַַַָֹ

עראי: ׁשּבתֹון.מנּוחת ׁשּבת ְֲַַַַַָ
ׁשאסּור  לֹומר הּכתּוב ּכפלֹו ְְֶַַָָָָלּכ

ּבֹו ׁשּנאמר הּכּפּורים יֹום וכן נפׁש, אֹוכל אפּלּו מלאכה, לב)ּבכל כג הּוא (ויקרא ׁשּבתֹון ׁשּבת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשמיני  ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון ּבּיֹום אם ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב יֹום אבל מלאכה, ּבכל אסּור ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלכם,

נפׁש:(שם),ׁשּבתֹון אֹוכל ּבמלאכת ּומּתרים עבֹודה, מלאכת ּבכל לה '.אסּורים ׁשמירת קדׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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עֹולם:ּב ׁשּבתא רית  ית למעבד  ׁשּבתא. ית י ׂשראל ּבני  .ויּטר ּון  ְִ�ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ	

עלם: קים ּובין יזלדריהֹון  יׂשּבּביני הואני  אֹות  ראל ְְֵֵַָָָ�ִֵ�ְֵ�ְִָ	ֵ��ִ
את־ ה ּׁשמים  יהוה עׂשה  ימים ּכי־ׁשׁשת  ִ�ֶַַָ�ְָֹ�ִָָ�ֶָ�ִֵָ�ְֹלעלם 

הו ּובּיֹום  וּיּנפׁש:ּׁשאת ־ הארץ  ׁשבת מימרי .ביעי ּבין  ְֶָ	ֶַָ�ְִַ	ִָ�ְִִֵֵַַַָ

ׁשמּיא  ית יי  עבד י ֹומין . ׁשּתא  ארי  לעלם. היא את י ׂשראל . ּבני  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּובין 

ׁשביעאה  ּוביֹומא ארעא . ונח:.וית בספרי שלישי Pסׁשבת
Pתימן  ְְִַָָָָָ	ְְָָ

אל־מׁשה יח(שני) א ּתֹול כּלת ֹוּכוּיּתן  הרּבדּבר ִֵַ�ֶֹ�ְֶַֹ�ְֵַ�ִ�ְַ�
אבן ׁשסיני  לחת  העדת  לחת  תבים ּכני ִ	ְַ�ֵֻ�ֵָֹ�ֻֻ�ֹ	ְֶֶֻ�ִ

אלהים:אצ ּב ע ּמיּהּבע למּללא  ׁשיצי  ּכד  למׁשה . ויהב ְְֶַ�ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

אבנא  לּוחי  סהדּותא. ל ּוחי ּתרין  ּדסיני. ּדיי :.ּבט ּורא  ּבאצּבעא ּכתיבין ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ	ְְְִִֶַָָ

â²
á

N קוראים Nתיקון
,t vuvh vag ohnh ,aa hf okgk tuv ,ut
,ca hghcav ouhcu .rtv ,tu ohnav

apbhukt i,hu
,jk hba hbhx rvc u,t rcsk u,kff van
ohvkt gcmtc ohc,f ict ,jk ,sgv

N רש"יN
ּובמצותי: לׁשמי ְְְְִִִִָָָֻקדּׁשתּה

וכל וּיּנפׁש.(יז) ונח, ּכתרּגּומֹו ְְְְִַַַָָָ
נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש ְְֶֶֶלׁשֹון
ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַָׁשּמׁשיב
ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי הּמלאכה. ְִִֶַַָָָמּטֹורח

כח) מ ייגע,(ישעיה ולא ייעף ְִִַָֹֹלא
לׁשמֹוע: יכּולה ׁשהיא מה האזן לׂשּבר לעצמֹו, מנּוחה הכּתיב ּבמאמר, ּפעלֹו וּיּתן (יח)וכל ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מׁשה  ימים .וגו'אל  הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה. ּומאחר מקּדם אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז עׂשר ּבׁשבעה ׁשהרי היה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבים

ּבניסן: ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ליׂשראל, ּכתיב,ּככּלתֹו.הּוא ּככּלתֹו ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ללמֹוד יכֹול היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻחסר,

יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, וארּבעה ּבעׂשרים מתקּׁשטת ּכּלה מה אחר (ישעיה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
כד) יח. ספרים :ג וארּבעה ּבעׂשרים ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד א ּתֹו.אף החּקים לד ּבר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

הּמׁשּפטים: ׁשּבואּלה א ּתֹו.והּמׁשּפטים וחֹוזרין לדּבר  הּגבּורה מּפי ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יחד: ׁשניהם ההלכה את ׁשוֹות:לחת.וׁשֹונין ׁשּתיהם ׁשהיּו ּכתיב, לחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻ
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מן־ההרוּיראלב לרדת  מׁשה  ּכי־בׁשׁש העם  א ַַ�ְָ	ִֵָֹ�ֹ�ֶֶָ�ִֶָ�ָ
וּי על־אהרן העם ק ּום אמ ו ּיּקהל  אליו |רּו ִַָ�ֵָ�ֲַַָ�ְַֹֹ�ֵָ��

ילכּו אׁשר  אלהים  ּכי ־זהל עׂשה ־לנּו |פנינּו ֲֵָ�ֱֹ�ֲִֶ�ְֵ�ְָ	ִֵֶ�
מצ  מארץ  העלנּו א ׁשר האיׁש לאמׁשה רים ֶֹ�ָ�ֲִֶ�ֱֶ�ָ�ֵֶ�ְִֶ	ִַ�ֹ

לֹו:ידע  מה ־היה  מן נ ּו למיחת מׁשה אֹוחר ארי  עּמא. וחזא ָ�ְֶַָ�ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּדיהכּון  ּדחלן . לנא עביד ק ּום לי ּה ואמר ּו אהרן. על עּמא ואתּכניׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹטּורא.

ּדמצרים  מארעא ּדאּסקנא ּגּוברא. מׁשה דין ארי ידענא .קדמנא. לא ֳַָ�ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�ִ	ְַָָ

לי ּה: הוה נזאמ וּיבמא ּפרקּו אהרן  אלהם ה ּזהב ר מי ֲֵַָָ�ֲֵֶֶֹ�ֲַ	ְָֹ�ְִֵ�ַָ	ָ

N קוראים Nתיקון
,srk van aac hf ogv trhurvv in

oue uhkt urnthu irvt kg ogv kvehu
vz hf ubhbpk ufkh rat ohvkt ubk vag
ohrmn .rtn ubkgv rat ahtv van
irvt ovkt rnthu uk vhv vn ubgsh tk
ofhbc ofhab hbztc rat cvzv hnzb uerp

N רש"יN
מ ׁשה.(א)לב  בׁשׁש ִֵֶֹֹּכי

ּבׁשׁש וכן אחּור, לׁשֹון ְְְְֵֵֵַֹּכתרּגּומֹו,
כח)רכּבֹו, ה עד (שופטים וּיחילּו , ְִִַַָ
כה),ּבֹוׁש ג מׁשה (שם ּכׁשעלה ְִֶֶָָֹּכי

לה  אמר ארּבעים להר לסֹוף ם ְְִֶַַָָָָָ
ׁשעֹות. ׁשׁש ּבתֹו ּבא אני ְֲִֵָָיֹום
ׁשעלה  יֹום ׁשאֹותֹו הם, ְִִֶֶֶָָּכסבּורים

עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום ארּבעים ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמן
הּׂשטן  ּבא עׂשר ּבׁשּׁשה ּבתּמּוז. עׂשר ּבׁשבעה ארּבעים יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבׁשבעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָׁשהרי
ּבא  לּכ מׁשה, מת וּדאי לֹומר וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוערּבב
ּבמּסכת  ּכדאיּתא וכו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם אמר לעֹולם. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹערּבּוביא

פט)ׁשּבת חצֹות,(דף לאחר ּבין חצֹות קֹודם ּבין הּמעּנן ּביֹום אלא טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי . ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
עֹולֹות: וּיעלּו מּמחרת וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ילכ ּוׁשהרי אׁשר  ְְֱֲֲֲֳֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

להם:לפנינּו. אּוּו הרּבה האיׁש.אלהֹות מׁשה זה הּׂשטן,ּכי להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
הּׁשמים: רקיע ּבאּויר אֹותֹו מצרים.ׁשּנֹוׂשאים מארץ  העלנּו אׁשר א ׁשר ,ּדר לנּו מֹורה והיה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לפנינּו: ילכּו אׁשר לאלהֹות, אנּו צריכין עּתה ּבּה, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנעלה

הדקדוק: הזהב.(ב)חלק נזמי שבפ"א,פרקו המאריך מפני נע שברי"ש והשוא רחב בקמץ הפ"א

שכתב  רש"י דעת וכן חרב. שרש רד"ק ועיין האדמה. פני חרבו והנה משקל על והוא

ו  ודו"ק. ליחיד ברך לרבים ברכו משקל על והמדקדקים שהוא המוסרה משם הביא ב' סימן בירמיה מלך ן'

ע"ש: ג"כ רד"ק כמ"ש
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ּוב ּבׁשיכםנני אזּבאׁשר  הביא ּוונתיכםניכם ֲֶ�ְְֵָ�ְֵ	ְֵֶ�ְֵֶֹ�ְֶָ�ִ
ּבניכֹון אלי : נ ׁשיכ ֹון . ּדבאּודני ּדדה ּבא. קדׁשי  ּפריקּו אהרן . להֹון ואמר  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

לותי :.ּובנתכֹון  ּכל־העםוּיתגואיתֹו מי את ־ נזּפרקּו ְָ	ְְְְִִֵַָָ�ָָ	ְִֵֶָ�
א ׁשר  אל־אהרן:אזּבהּזהב ו ּיביא ּו כל ניהם  ּופריקּו ַָ�ֲֶָ�ְְֵָ�ֶַָ�ֲִִֶַָָֹ

ּדבאּודניהֹון  ּדדהּבא קד ׁשי ית אהרן :.עּמא. לות וּיּקחדואיתיאּו ְְִֵֵַַָָָָ	ְְֲִִֵַַַָֹ�
מּסכה עגל ו ּיעׂשה ּו ּבחרט אתֹו וּיצר  ֶֶַַ	ַ�ַֹ�ַָָ�ִָמּידםֲ�ֵֵ�ֵֶַ�ָ

יׂשאמ וּי  אלהי א ּלה  העל ּור ּו א ׁשר  ראל ַ�ְֹ	ֵ�ֱֶֹ�ֶ�ְִָ	ֲֵֶ�ֱֶ�
מצ  עיגל רים:מארץ  ועבדי ּה ּבזיפא. יתי ּה וצר מּידהֹון . ּונסיב ֵֶ�ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

N קוראים Nתיקון
,t ogv kf uerp,hu hkt uthcvu ofh,bcu
irvt kt uthchu ovhbztc rat cvzv hnzb
kdg uvaghu yrjc u,t rmhu oshn jehu
rat ktrah lhvkt vkt urnthu vfxn
ichu irvt trhu ohrmn .rtn lukgv

N רש"יN
נׁשיכם.(ב) אהרן ּבאזני אמר ְְְֲֵֵֶַַָָֹ

על  חסים והילדים הּנׁשים ְְְִִִִַַַָָָּבלּבֹו,
הּדבר, יתעּכב ׁשּמא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּתכׁשיטיהן,
לא  והם מׁשה, יבא ּכ ְְֶֶָָֹֹֹּובתֹו
עצמן: מעל ּופרקּו ְְְִִֵֵַַָהמּתיּנו

ּפרק ּפרקּו. מּגזרת צּוּוי, לׁשֹון ְְְִִִֵַָָ
:ּבר מּגזרת ּברכּו, ּכמֹו נמצאּווּיתּפרקּו.(ג)לּיחיד, מאזניהם ּכׁשּנטלּום מּׂשא, ּפריקת לׁשֹון ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּנזמיהם, מפֹורקים בלעז הם נזמי.:דישקריי"ר ּכמֹואת מּנזמי, כט)ּכמֹו ט ּכצאתי (שמות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
העיר: מן העיר, ּבחרט.(ד)את א ֹותֹו קׁשירה,וּיצר  לׁשֹון וּיצר האחד, ּפנים ּבׁשני לּתרּגמֹו יׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו סּודר, לׁשֹון כא)ּבחרט ג והחריטים,(ישעיה כג)והּמטּפחֹות ה ב ּכסף (מלכים ּכּכרים וּיצר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
צּור  ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין, אּמנּות ּכלי ּבחרט, צּורה, לׁשֹון וּיצר והּׁשני, חריטים. ֹות ּבׁשני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט א)ּבּזהב ח אנֹוׁש.(ישעיה ּבחרט עליו ּוכתב ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותּיֹות  ּבּזהב ּבֹו ׁשח ֹורצין א ּמנּות ּכלי הּוא זּיּוף לׁשֹון ּבזיפא, יתיּה וצר אנקלֹוס ׁשּתרּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻוזהּו

ניאי"ל ּוׁשקדים, בלעז חֹותמֹות:ׁשּקֹורין ידֹו על מ ּסכה.ּומזּיפין ּבאּועגל  לּכּור, ׁשהׁשליכן ּכיון ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיצא  ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו רב ערב ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמכּׁשּפי
עלה  ׁשֹור, עלה מׁשה ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם, ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ּדימֹוסי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּתֹו

העגל: ויצא הּכּור לתֹו והׁשליכֹו נילֹוס, מּתֹו ׁשּל־יֹוסף ארֹונֹו להעלֹות לׁשֹון מ ּסכה.ׁשֹור, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּל־מּסכה: ּכּגימטריא ּבֹו, היה זהב קנטרין וחמּׁשה עׂשרים מאה אחר ּדבר אּלה מּתכת. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

. והם אלהי אהרן, על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ׁשעלּו רב ׁשערב מּכאן אלהינּו, אּלה נאמר ולא ְְְְֱֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
אחריו: יׂשראל את הטעּו ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשאּוהּו,
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י ׂשראל  ּדחלתך  אּלין ואמרּו. ּדמצרים:.מ ּתכא. מארעא ּדא ּסקּוך  ְֲִִֵֵַַַַָָָָ	ְְְִֵַַָָ�ִ

מזוּירה ו ּיבן אהרן וּיק ל ּבחא  אהרןפניו  רא  ַַ�ְֲַ	ִַֹ�ְִֶ�ְֵַָ�ְִַָָ�ֲַֹ�
מחר :אמ וּי ליהוה חג קדמֹוהי .ר  מדּבחא  ּובנא אהרן . וחזא ַֹ	ַַ�ַֹ�ְֲֲֳִַַַָָָָָָָֹ

ואמר  אהרן מחר:.ּוקרא יי  קדם  מ ּמחרתוּיׁשוח ּגא ּכימּו ֲֲַַַָֹ	ְְְֳַַַַָָָ�ִ�ֳִָ	ָ
וּיּגׁשּו עלת  לאכל ׁשו ּיעלּו העם וּיׁשב למים ֲַַ�ֹ	ַַֹ�ְִָ�ִֵַ�ֶָָ�ֱֶ�ֹ

וּיקמּוו עלון .צחק:ל ׁשת ֹו ואּסיקּו ּדבתרֹוהי . ּבי ֹומא  ואקּדימּו ְָ	ַָ�ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ּולמׁשּתי  למיכל עּמא  ואסחר נכסן . לחּייכא:.וקריב ּו דּברוי זפ וקמּו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ	ְְְֵַַַָָָ�
ע  ׁשחת ּכי  ל־ רד אל־מׁשה  א ׁשרּמיהוה   ְֹ�ֶָֹ�ֶֶ�ֵ�ִִֵ�ְַ	ֲֶ�

N קוראים Nתיקון
vuvhk dj rnthu irvt trehu uhbpk jczn
uadhu ,kg ukghu ,rjnn unhfahu rjn
unehu u,au kftk ogv cahu ohnka

ejmk
lng ,ja hf sr lk van kt vuvh rcshu
rvn urx ohrmn .rtn ,hkgv rat

N רש"יN
אהרן.(ה) רּוח וּירא  ּבֹו ׁשהיה ְֲֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר כ)חּיים, קו (תהלים ֱִֶֶַָ
וראה  עׂשב, אֹוכל ׁשֹור ְְְִֵֵֶַָָּבתבנית
היה  ולא ׂשטן, מעׂשה ְְֲִִֵֶַַָָָָֹׁשהצליח

לגמרי: לדחֹותם ּפה ו ּיבן לֹו ְְִִִֵֶֶַַָ
לה'לדחֹותם:מזּבח. חג וּיאמר  ְְִִֵֶַַַַָֹ
יבא מחר. ׁשּמא הּיֹום, ולא ְֶֶַָָָֹֹ

רּבה ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו פּׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קֹודם ג)מׁשה ראה (י, אהרן, ראה הרּבה ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ראה  ועֹוד לפניו. מּזבּוח וּיבן לפניו. מזּבח וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם ׁשהיה אחֹותֹו, ּבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָחּור
זה  הּמזּבח, אֹותֹו ּבֹונים הם אם ואמר ראה ועֹוד ּבהם, ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואמר
אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו אחת, ּבבת נעׂשית מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה צרֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמביא

ּבא: מׁשה ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, לה '.ּומתעּצל ׁשּיבא חג היה ּבטּוח לּׁשמים, היה ּבלּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּמקֹום: את ויעבדּו ׁשּיחטאּו:וּיׁשּכימּו.(ו)מׁשה, ּכדי זרזם הּזה לצחק.הּׂשטן ּבּמׁשמע יׁש ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמרּגּלּוי  ּכמֹו יז)עריֹות, לט ׁשּנאמר(בראשית ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי, ב'לצחק (שמואל ְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
יד) חּור:ב נהרג ּכאן אף לפנינּו, ויׂשחקּו הּנערים נא ּכמֹוויד ּבר.(ז)יקּומּו הּוא, קֹוׁשי לׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ז) מב קׁשֹות:(בראשית אּתם רד.וידּבר  ּבׁשבילם.ל אלא ּגדּלה ל נתּתי לא ,מּגדּלת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּל־מעלה: ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה עּמ.ּבאֹותּה אלא ׁשחת נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּׁשכינה, ּגרים  ׁשיּדבקּו ט ֹוב ואמרּת ּבי, נמלכּת ולא וּגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת רב ערב ,ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹעּמ
והׁשחיתּו: ׁשחתּו ְְֲִִִֶהם

הדקדוק: העלית.(ז)חלק אחי:אשר וסימן חירק, תניינא צירי ִֵקדמא
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מצ  מארץ  ארי רים:העלית  חֹות . איזיל  מׁשה. עם יי ּומּליל ֱֶ�ֵֵֶָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

עּמך ּדמצרים:.חּביל מארעא מן־ ה ּדר חּדאּסיקּתא מהר סר ּו ֵַַָ	ְְִֵֵַַָָָ�ִָ�ַ�ִֵַ�ֶֶ�
וּיׁש מּסכה  עגל להם  עׂשּו צּויתם ּתחו ּו־לֹוא ׁשר  ֲֶ�ִִ	ִָ�ָ	ֶ�ֵֵֶַ�ְֲִַַָ�

וּיּבו ּיז יׂשאמ ח ּו־ ל ֹו אלהי א ּלה  א ׁשררּו ראל ְְִַ	ַ�ְֹ	ֵ�ֱֶֹ�ֶ�ְִָ	ֲֵֶ�
מצ  מארץ ּדפּקידּתּנּון .רים :העלּו אֹורחא  מן ּבפריע. סטֹו ֱֶ�ֵֶ�ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

ּדחלתך אּלין ואמר ּו. לי ּה. ודּבחּו לי ּה ּוסגיד ּו מּתכא. עיגל  להֹון . ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָעבדּו

ּדמצרים:.י ׂשראל  מארעא אל־מׁשהאמ וּיטּדאּסקּוך יהוה  ר  ִֵָ	ְְְִֵַַָָ�ִַ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֶ
ה ּזה את ־העם ה ּוא :וראיתי עם ־ קׁשה־ ערף  ה ּנה  ָ�ִִ�ֶָָ�ַ	ְִֵֶ�ְֵַ�ֶֹ

הדין  עּמא קדמי ּגלי למׁשה. יי  הּוא:.ואמר קדל קׁשי עם  והא ְְְֲֳֵֵֶַַַַָָָָֹ	ְְְֵַָָ

ּלי וי ה ּניחה  ואכּלם וע ּתה  בהם יחר־ אּפי ְַָ�ִַ�ָ	ְִִִַַ�ָ�ֲֶַַ�ֵ
א ֹות ו ּגד ֹול :ל אע ׂשה  קדמי .ג ֹוי  מן  ּבעּותך אנח ּוכען ְֱֶֶ�ְ�ְ�ֳִַַַָָָָָ

ואׁשיצינּון  ּבהֹון רּוגזי סּגי :.ויתקף  לעם יתך מׁשהוי יאואעביד חל  ְְֲִִֵֵַַ	ְְְֲִֵַַַַַָָ�ֹ	ֶ
וּיּפאת ־ אלהיו יהוה יחרהאמ ני  יהוה למה ר ְֶ�ְֵָֹ�ֱֹ�ַָ�ֶָָֹ�ְָֹ�ֱֶֶ�

הֹוצ ּבּפא א ׁשר  מצ אתעּמ כחּבריםמארץ  ְַ�ְַ	ֲֶֶ��ֵָ�ֵֶ�ְִֶ	ְִַ�ַֹ
N קוראים Nתיקון

kdg ovk uag o,hum rat lrsv in
vkt urnthu uk ujczhu uk uuj,ahu vfxn
ohrmn .rtn lukgv rat ktrah lhvkt
vzv ogv ,t h,htr van kt vuvh rnthu
hk vjhbv v,gu tuv ;rg vae og vbvu
hudk l,ut vagtu okftu ovc hpt rjhu
rnthu uhvkt vuvh hbp ,t van kjhu kusd
,tmuv rat lngc lpt vrjh vuvh vnk

u kusd jfc ohrmn .rtnvnk vezj shc

N רש"יN
ערף .(ט) קׁשי קׁשה מחזירין ְְְִִִֵֶַֹ

ּוממאנים  מֹוכיחיהם, לנגד ְְְֲִִֵֶֶֶָָָערּפם
לא ּלי.הּניחה (י)לׁשמֹוע: עדין ְֲִִִִַַַָֹ

עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹׁשמענּו
ּכאן  אלא ּלי, הּניחה אֹומר ְִִֵֵַָָָוהּוא
ׁשהּדבר  והֹודיעֹו, ּפתח לֹו ְִֶֶַַַָָָּפתח
לא  עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַָֹּתלּוי

אּפ.(יא)יכּלם: יחרה ה' למה ְְֱֵֶֶַַָָ
ּבחכם, חכם אלא מתקּנא ְְְִֵֵַָָָָָּכלּום

ּבגּבֹור: ְִִּגּבֹור
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ּוב  חזקה:ּגדֹול יי יד למא ואמר. אלהיּה. יי קדם מׁשה. וצּלי  ָ�ְָ�ְְְְֱֲֲֳִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּדמצרים  מארעא  ּדאּפיקּתא  ּבע ּמך . רּוגזך  ּתּקיפא:.יתקף ּוביד  רב  ּבחיל ְְְִִֵֵַַַַַָָָָ�ִ	ְִֵַַַָ

י יב מצ אמ לּמה  ל ר ּו הֹוציאם ּבר אמ רים רעה  ָָ�ְֹ�ְִ�ִֵַ�ְָָֹ�ִָ�
ּול  ּבהרים אתם  מעללהרג  האדמהּפכ ּלתם  ני  ֲַ�ָֹֹ�ִֶָ	ְ�ַֹ	ֵָ�ְֵַ�ֲָָ�ָ

א ּפ מחר ֹון  על־הרעה וׁשּוב  למא עּמ:ל ה ּנחם �ֲֵ�ַ	ְִֵֶָ�ַָָ�ְְֶַָָ

טּורּיא. ּביני יתהֹון  לקּטלא אּפיקּנּון  ּבביׁשא למימר . מצראי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָיימרּון 

רּוגזך מּתקֹוף  ּתּוב ארעא . א ּפי מעל ּבׁשּתא .ּולׁשיצי ּותהֹון . מן ואתיב ְְִֵֵֵַַַָָָ	ֲִִֵַָ

לעּמך : למעבד לאב זיגּדמּלילּתא חק יצ ל רהם כר ְְְְֱֵֶַַַָָ ְְַָָֹ�ְְִ�ָ
נ ׁשיׂשּול  אׁשר  עבדי וּבע ראל  ּב להם דּברּתּת ְְִָ�ֲֵָ�ֲֶ�ְִֶַ�ְֶָָ�ָ�ְֵַַ�

N קוראים Nתיקון
drvk othmuv vgrc rntk ohrmn urnth
vnstv hbp kgn o,kfku ohrvc o,t
lngk vgrv kg ojbvu lpt iurjn cua
lhscg ktrahku ejmhk ovrctk rfz
vcrt ovkt rcs,u lc ovk ,gcab rat

N רש"יN
מחׁשבה וה ּנחם .(יב) התעּׁשת ְְְִִֵֵַַָָָ

להם: להטיב הרעה.אחרת על  ְִֵֶֶֶַַָָָָ
להם: חׁשבּת זכר (יג)אׁשר ְְֲֶֶַָָָֹ

עׂשרת לאברהם. על עברּו אם ְְְֲִֶֶַַָָָ
נתנּסה  אביהם אברהם ְְְֲִִִֶַַַָָָהּדּברֹות,
קּבל  לא ועדין נסיֹונֹות ְֲֲִִִֶַַַָָֹּבעׂשרה

ּבעׂשרה: עׂשרה ויצאּו לֹו, ּתנהּו ּולי ׂשראל.ׂשכרֹו, ליצחק  זכֹור לאברהם  הם, לׂשרפה אם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכֹור להריגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי לּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָלאברהם
לי  אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן, ׁשּגלה ליעקב זכֹור לּגלּות, אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹלעקידה.

י) ּכעס,(פסוק ּבׁשעת לפני עֹומד אינּו רגלים ׁשּל־ׁשלׁש ּכּסא ואם ּגדֹול, לגֹוי אֹות ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואעׂשה
אחת: ׁשּל־רגל לכּסא וחמר ּב.קל להם נׁשּבעּת ּכלה,אׁשר  ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת לא ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשאּתה ,ּב אלא ּבּגבעֹות, ולא ּבהרים לא ּבארץ ולא ּבּׁשמים לעֹולם,לא קּימת ּוׁשבּועת קּים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
טז)ׁשּנאמר כב נאמר(ברא' ּוליצחק ה', נאם נׁשּבעּתי ג)ּבי כו הּׁשבּועה (שם את והקימֹותי ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ

הדקדוק: על(יב)חלק יוצא הרעה.והנחם פועל הוא כי ואתיב, הדפוסים וכל הקדמונים גירסת

כי  לו. משלם עצמו הפועל הכוונה, לו ישלם אדם פועל כי הלשון תיקן ולזה לאחר.

העביר  ה' גם בזוהר איתא וכן רעתך, תיסרך הנביא אמר וכן מייסרו והוא משחית נברא הרע במעשה

הכוונה  כי דמלילתא, אמרו לך יקשה ואל הרעות. תצא לא עליון מפי כי מקמיה ליה אעבר חטאתך,

תוב, לתרגום והמהפך רעה. רשע תמותת וכענין תשוב אליו אבן שגולל שגזר הוא ברוך הגוזר גזירת בו

בישא: מלאיתאה מימריה ומתיב ביונה יונתן שתרגם מה לזה נאמן ועד ומגדף. הכוונה מהפך
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אר את ־זראלהם ה ּׁשמים ּכעכםּבה  כל־וכֹוכבי  ֲֵ	ְֶֶַ�ְֲֶַ	ְְֶ�ֵַָ�ְִָָ
ה ּז אמראתהארץ  לזראׁשר  אּתן  נחלּוועכם ּתי  ָ�ֶַָ�ֲֶֹ�ָ�ְִֵֶַ�ְְֲַ	ְֲֶָ�

להֹון עלם:ל  ּדק ּיימּתא עבּדך . ּולי ׂשראל ליצחק  לאברהם  אּדכר. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ארעא  וכל ׁשמּיא. ּככ ֹוכבי  ּבניכ ֹון . ית אסּגי עּמהֹון . ּומ ּלילּתא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּבמימרך .

לבניכֹון  אּתין ּדאמרית. לעלם:.הדא על־ידויחסנ ּון  יהוה  ו ּיּנחם  ֲִִֵֵֶַַָָ	ְְְִַַַָ�ְֶָֹ�ַָ
לע ׂשֹות ּדּבר  א ׁשר  ּבׁשּתא עּמֹו:ל הרעה  מן  יי . .ותב ָ�ָ	ֲֶָ�ִ�ֲֶַ�ְְְִִַָָָ	

לעּמי ּה: למעבד  בספרי רביעי Pפ ּדמּליל
ו ּירד טוPתימן  וּיפן ְְְֲֵֵַַַַַ�ִֵֶַ�ֶ

ּוׁש מן־ ההר  העדת מׁשה לחת  לחתּבני יד ֹו ֶֹ�ִָ	ְֵָ�ֻ�ֵָֹ�ְָֻ�ֻ�ֹ
מ ּכ עב ּׁשתבים  הם ני ּומ ּזה  מּזה  תבים:ּכריהם ְִֻ�ְִֵ�ְֵֶ	ִֶֶ�ִ�ֵֶ�ְִֻ

ּכתיבין  לּוחי . ּבידי ּה. סהד ּותא לּוחי  ּותרין טּורא. מן מׁשה ּונחת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואת ּפני .

עבריהֹון  ּכתיבין :.מּתרין אּנּון  ּומּכא מעׂשהוטזמּכא ה ּלחת  ְִֵֵֶ	ְְִִִִִָָ�ַֻ	ֲֵַֹ�
ה ּמה  מכ ה ּמכ ואלהים  הּואּתב אלהים ּתב  ֱֹ�ִ�ְְִֵַָ�ְִַָ�ֱִֹ�	

על־ה ּלחת: ּדיי חר ּות  ּכתבא ּוכתבא . אּנּון . ּדיי  עּובדא  ולּוחּיא. ָ�ְְִַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ã²

N קוראים Nתיקון
,tzv .rtv kfu ohnav hcfuff ofgrz ,t
okgk ukjbu ofgrzk i,t h,rnt rat
,uagk rcs rat vgrv kg vuvh ojbhu

ungk
,sgv ,jk hbau rvv in van srhu iphu
vznu vzn ovhrcg hban ohc,f ,jk ushc
vnv ohvkt vagn ,jkvu ohc,f ov
kg ,urj tuv ohvkt c,fn c,fnvu
vgrc ogv kue ,t gauvh gnahu ,jkv

N רש"יN
,אבי לאברהם נׁשּבעּתי ְְְְֲִִִֶַַָָָאׁשר

נאמר יא)ּוליעקב לה אל (שם אני ְֱֲֲִֵֶַָֹ
ּבאל  לֹו נׁשּבע ּורבה, ּפרה ְְְְִֵֵֵַַָׁשּדי

עבריהם.(טו)ׁשּדי: היּומּׁשני ְְִֵֵֶֶַַָ
נּסים  ּומעׂשה נקראֹות, ְֲִִִִֵַָָהאֹותּיֹות

הּמה.(טז)היה: אלהים מעׂשה  ֱֲִֵֵַָָָֹ
עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ְְְֲִַָָָּכמׁשמעֹו,
לחברֹו האֹומר ּכאדם אחר ְֲֵֵֵַַָָָָָּדבר
ּבמלאכה  ׁשּל־פלֹוני עסקיו ְְֲִִִֶָָָָָּכל
ׁשּל־  ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ְְְִִֶָָָּפלֹונית,

ּבּתֹורה: הּוא ּברּו חּקּוקחר ּות.הּקדֹוׁש לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד וחרט חרת :בלעז אנטייליי"רלׁשֹון ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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לּוחּיא:.ה ּוא  על את ־ ק ֹול וּיׁשיזמפר ׁש יה ֹוׁשע מע 	ְְִַַַַַָָ�ְֻ�ֶַ�
וּיּבהעם  מל אמ רעה  קֹול אל־מׁשה  חמהר ָ�ְֵָ�ַֹ�ֶֹ�ֶֹ	ֶ�ְִָ�ָ

יה ּבּמחנה : למׁשה ּוׁשמע ואמר  מי ּבבין. ּכד  עּמא קל ית .ֹוׁשע . ְֲֶַַַֻ�ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ	

ּבמׁשריתא: קרבא ענֹות אמ וּייחקל ק ֹול אין בּורהּגר  ְְִַַָָָָ�ֵֶֹ��ֲ�ְ	ָ
אנכי ו עּנֹות  קֹול חלּוׁשה  ענֹות  קֹול  אין ְֵ��ֲ�ֲ�ָ�ַ	ָֹ�ִ

קל ׁשמע: לא ואף ּבקרבא. ּדנצחין ּגּברין  קל לא ואמר. ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ

ּדמחיכין  קל ּדמּתּברין . ׁשמע:.חּלׁשין  ּכא ׁשרוי יטאנא הי  ְְְִִִִִַַָָָ	ְֲַַָָ�ֲִֶַ�
וּיר אל ־ הּמחנה  ּומ קרב את ־ העגל  וּיחר־א  חלת  ַָ�ֲֶַַ	ֶַַ�ְֶָ�ְֵֶֹ�ִַַֹ

וּיׁש מׁשה  מידו)לאף  את ־ה ּלחתמּידיו(כ' ַ�ֹ�ְֵֶַַ�ִָָ�ֶַֻ	ֹ
ההר :וי  ּתחת  אתם למׁשריתא.ׁשּבר קריב  ּכד  והוה. ְֵַַ�ֹ�ַָ�ְְֲִֵַַַַָָָָ

לּוחּיא  ית  מּידֹוהי  ּורמא ּדמׁשה. ר ּוגזא ּותקיף וחנגין . עגלא ית .וחזא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ	

טּורא: ּבׁשּפֹולי יתהֹון א ׁשרכותּבר את ־העגל ו ּיּקח  ְְְִִֵַַַָָ�ֶַָ�ֲֵֶֶ�
וּיׂש וּיט עׂשּו ּבא ׁש וּיזררף  א ׁשר־ ּדק עד חן ָ�ְִַ�ָֹ	ְִֵַ�ַַ�ֲֶ�ַָ�ִֶ�

N קוראים Nתיקון
rnthu vbjnc vnjkn kue van kt rnthu
vaukj ,ubg kue ihtu vrucd ,ubg kue iht
kt cre ratf hvhu gna hfbt ,ubg kue
;t rjhu ,kjnu kdgv ,t trhu vbjnv
rcahu ,jkv ,t ushn lkahu van
rat kdgv ,t jehu rvv ,j, o,t
rzhu es rat sg ijyhu atc ;rahu uag

N רש"יN
ׁשהיּוּברעה.(יז) ּבהריעֹו, ְֲִֵֶַָֹ

וצֹוחקים: ּוׂשמחים ְְְֲִִִִֵמריעים
ּגב ּורה .(יח) ענֹות קֹול  אין אין ְֲֵֵָ

ענּית  קֹול נראה הּזה ְֲִִֶַַַָהּקֹול
קֹול  ולא נּצחֹון הּצֹועקים ְֲִִִִַָֹּגּבֹורים
ניסה: אֹו וי ׁשּצֹועקים ֲִִִֶַָָָחּלׁשים

ע ּנֹות. וגּדּופין קֹול  חרּופין קֹול ְִִִֵַ
ׁשֹומען  נפׁש את ְְִֶֶֶַַָהּמעּנין

לֹו: מּידיו (יט)ּכׁשּנאמרין  ּתֹורה .וגו'וּיׁשל אמרה הּמצות, מן אחת ׁשהּוא ּפסח מה אמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מג) יב להם:(שמות ואּתנּנה מׁשּמדים יׂשראל וכל ּכאן, ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו, יאכל לא נכר ּבן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻּכל
ההר. ההר:ּתחת  וכןוּיזר.(כ)לרגלי נּפּוץ, טו)לׁשֹון יח וכן(איוב גפרית, נוהּו על (משלי יזרה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

יז) וקטניֹות:א ּדגן ּבּה ׁשּזֹורין הרׁשת, מזרה חּנם  ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹּכי



תשא לב שמות  כי 326שכו 

וּיׁשּפעל־ ה ּמים את ־ני  יׂשּבק ית ראל:ני  ּונסיב . ְֵַ�ַ	ִַַ�ְְֵֶַ�ְִֵֵָָ

אּפי  על  ּודרא  ּדקיק. ּדהוא עד  וׁשף ּבנ ּורא. ואֹוקיד ּדעבד ּו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָעגלא

יׂשראל:.מּיא  ּבני  ית בציבור)ואׁשקי מתרגמין אין הבאים, הפסוקים (חמשה  ַָ	ְְִִֵֵַָָ

מה ־עׂשה אמ וּיכא אל ־ אהרן מׁשה  העם ל ר   ַ�ֶֶֹֹ�ֲֶַ	ֶָָֹ�ְ�ָָ�
ּכי־הב  גדלה :אתהּזה  חטאה מׁשה עליו (ואמר ַ�ִֵֵֶ�ָָ�ֲָָָ�ְֲֶַַָֹֹ

הדין  עּמא לך  עבד  מא רּבא:).לאהרן . חֹובא על ֹוהי איתיתא  ארי  ְֲֲֵַַַָָָָֹ	ֲֲִִֵֵַָָָ

ידע אמ וּיכב א ּתה אדני אף אל ־ יחר  אהרן  ּתר  ַ�ֲֶַֹ	ִַֹ�ַ�ֲַֹ�ִַָ�ַָ�ְָ
ּכי  ה ּוא :את ־העם ּדר ּבֹוני .ברע רּוגזא יתקף לא אהרן. (ואמר  ֶָ	ִָ�ְ�ְֲֲִִִַַַַָָָֹ

עּמא  ית ידעּת הּוא:).אּת ּבבי ׁש ע ׂשה ־אמ וּיכגארי  לי  רּו ְַַַָָ	ְֲִֵַ�ְֹ	ֲִֵ
ילכּו א ׁשר  אלהים ּכי ־זהל לנּו מׁשה|פנינ ּו ָ�ֱֹ	ֲִֶ�ְֵ�ְָ�ִֵֶ�ֶֹ�

מצ  מארץ  העלנּו א ׁשר ידע האיׁש לא נּורים ָ�ֲִֶ�ֱֶ�ָ�ֵֶ�ְִֶ	ִַ�ָֹ�ְַ
ל ֹו: ארי מה ־היה קדמנא. ּדיהכּון ּדחלן . לנא  עביד לי. (ואמרּו ֶָ�ֲֲֳִִֵַַַַַָָָָָ�ֲֵָ

ּדמצרים  מארעא  ּדאּסקנא ּגּוברא. מׁשה הוה.דין מא ידענא ליּה:)לא ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ�ִ	ְֲֵַָָָָ

N קוראים Nתיקון
rnthu ktrah hbc ,t eahu ohnv hbp kg
hf vzv ogv lk vag vn irvt kt van
kt irvt rnthu vksd vtyj uhkg ,tcv
grc hf ogv ,t ,gsh v,t hbst ;t rjh
ufkh rat ohvkt ubk vag hk urnthu tuv
ubkgv rat ahtv van vz hf ubhbpk
rntu uk vhv vn ubgsh tk ohrmn .rtn

N רש"יN
י ׂשראל. ּבני  את נתּכּון וּיׁשק  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

מיתֹות  ׁשלׁש ּכּסֹוטֹות. ְְִַָָָֹלבדקן
והּתראה  עדים יׁש אם ׁשם ְְִִִֵֵַָָָנּדֹונּו
עיר  אנׁשי ּכמׁשּפט ְְְְִִִֵַַַּבסייף,
ּבלא  עדים מרּבים, ׁשהן ְְִִִֵֶֶַַַֹֻהּנּדחת
ׁשּנאמר  ּבמּגפה, ְְֱֵֶֶַַָָָָהּתראה

לה) לא (פסוק העם, את ה' ִֶַָָֹֹוּיּגף
ּבהדרֹוקן, הּתראה ולא ְְְְִֵַַַָָֹעדים

ּבטניהם: וצבּו הּמים ה ּזה.(כא)ׁשּבדקּום העם  ל ע ׂשה ׁשּיּסרּו,מה  סבלּת יּסּורים ּכּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
זה: חטא עליהם ּתביא ׁשּלא ה ּוא.(כב)עד ברע  ּובנסיֹונֹות ּכי ּתמיד, הֹולכין הם רע ּבדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּמקֹום:לפנ  י ְִֵַָ
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להם כד התל ואמר זהב וּימי  נ ּו־לי ּתּפרקּו ַָֹ�ֶָ�ְִ�ָ	ְִָָ�ְִַָ�ִ
ה ּזה :וא ׁש העגל וּיצא  בא ׁש למן לכה ּו להֹון  (ואמרית ְִֵַָ�ָ	ֵֵַ�ֵֵָ�ְְֲִֶֶַַַַ

ּבנּורא  ּורמיתיּה לי . ויהבּו ּפריק ּו הדין:).ּדהּבא. עגלא אוּירכהּונפק ְִִִֵֵַַָָָ	ִֵַַַָָ�ְ
אהרן ּכי ־ פרעה  ה ּוא  פרע ּכי  את ־העם ַֹ�ְִָ�ַֻ�ָ�ִָ	ֶָ�ֶֹמׁשה ֲ	ֹ

ארי קמיהם:ּבצהׁשמ ל  הּוא. ּבטיל ארי עּמא. ית מׁשה  (וחזא  ְְִ�ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אהרן  לדריהֹון :).ּבּטילּנּון  ּבי ׁש ׁשֹום  מתרגמין לאּסבּותהֹון אין כאן (עד  ֲִֵַַֹ	ְְְִֵַָָ

מׁשהכובציבור ) וּיּבו ּיעמד ה ּמחנה מי אמ ׁשער  ר  ֲַַ�ֶֹֹ�ְַ�ֲַַַ	ֶַ�ִֶֹ�
ּכל־ אליו  וּיאספּו אלי לוי :ּבליהוה  מׁשה ני  וקם ַֹ�ֵָ�ְֵַָָ�ֵ�ְֵָָ�ְִֵֶָֹ

לותי  יית ֹון  ּדיי ּדחל ּיא  מן  ואמר . מׁשריתא. ּכל .ּבתרע לותי ּה ואתּכניׁשּו ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ	ְְְִִֵָָ

לוי: ּכה ־אמראמ וּיכזּבני  להם אלהי י ר  הוה  ְִֵֵַ�ֶָֹ�ֶַָֹ�ְָֹ�ֱֵֹ�
איׁש־חריׂש ׂשימּו עב ראל על־ירכֹו וׁשּובּוּבֹו ר ּו ְִָ	ִֵ�ְִַ�ְֵַ�ְִ�ָ�

ּבּמחנה  לׁשער איׁש־את ־אחיוהרומּׁשער גּו ִַ�ַָ�ַַ�ֲַַ	ְְִֶ�ִִֶָ�
את ־רעה ּוו את־ קרבֹו:ואי ׁש ּכדנן אי ׁש להֹון . ואמר ְִ�ֵֶ�ְִֵ�ְְֲִֶַַָֹ

N קוראים Nתיקון
uvfkatu hk ub,hu uerp,v cvz hnk ovk

kdgv tmhu atcogv ,t van trhu vzv
vmnak irvt vgrp hf tuv grp hf
vbjnv rgac van snghu ovhnec
hbc kf uhkt upxthu hkt vuvhk hn rnthu
ktrah hvkt vuvh rnt vf ovk rnthu huk
ucuau urcg ufrh kg ucrj aht unha
uhjt ,t aht udrvu vbjnc rgak rgan
hbc uaghu ucre ,t ahtu uvgr ,t ahtu

N רש"יN
להם.(כד) להם ואמר אמרּתי ְִֶֶַַָָָָֹ

והם  לבד, זהב למי אחד ְְְִֶֶַָָָָָּדבר
לי: וּיּתנּו והתּפרקּו ְְְְֲִִִִַָמהרּו

באׁש. ידעּתי ואׁשלכהּו ולא ְְְִִֵֵַַָָָֹ
ויצא: הּזה העגל ְֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיצא

ׁשמצֹופר ּוע.(כה) נתּגּלה מגּלה. ְְְִִַַָָָֻ
ּכמֹו יח)ּוקלֹונֹו, ה ּופרע (במדבר ְְַָ

האּׁשה: ראׁש לׁשמצה את ְְִִֶָָָֹ
הּזה ּבקמיהם. הּדבר להם להיֹות ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

עליהם: הּקמים ּכל ּבפי ְְֲִִִֵֶַָָלגנּות
אלי.(כו) לה' אלי:מי לוי.יבא ּבני ּכׁשר:ּכל הּׁשבט ׁשּכל אמר (כז)מּכאן  והיכן ּכה  וגו'. ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

יט)אמר, כב ּבּמכילתא:(שמות ׁשנּויה ּכ יחרם, לאלהים מּיׂשראל:אחיו.זֹובח והּוא מאּמֹו ְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
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מּתרע  ותּוב ּו. עיבר ּו יר ּכי ּה. על חרּביּה ּגבר ׁשּוֹו ּדי ׂשראל. אלהא יי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָאמר

אחּוהי  ית ּגבר ּוקטּולּו ּבמׁשריתא. ית .לתרע ואנׁש חבריּה ית  ּוגבר ְְֲִִִַַַָָ	ֱֵֶַַָָָ

ּכד וּיעׂשּוכחקריבי ּה: מן־בני־לוי ו ּיּפל מׁשה  בר  ֲִֵַַָ�ְֵֵ�ְִִַ�ֹ�ִֶַ�ִֹ
ּכׁש ההּוא  ּבּיֹום אל העם איׁש:לׁשת  בני פי  ועבדּו ָָ�ַ�ַ	ְִ�ְֶַֹ�ְֲִֵֵַַ

הה ּוא  ּביֹומא עּמא מן  ּונפל  ּדמׁשה. ּכפתגמא  ּגּוברא:.לוי  אלפין  ּכתלתא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ	ִִַָָָ

מל אמ וּיכט מ ׁשה  יד ר  ּכי א ּו ליהוה  ה ּיֹום כם ַ�ֶֹֹ�ְִֶ�ְֶֶ�ַ�ַֹ	ִָ�
ּבב  ּוב אי ׁש ה ּיֹוםואחיונֹו עליכם  רכה :ּבלתת  ִ�ְִ�ְָ�ְִֵָ�ֲֵֶ�ַ�ְָָ

ּבבריּה ּגבר ארי. יי . קדם קּורּבנא דין  י ֹומא ידיכֹון  קריבּו מׁשה . ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואמר

עליכֹון  ּולאיתאה  ּברכן :.ּובאחּוהי . דין מ ּמחרתוי לי ֹומא  הי  ֲֲִֵֵַָָ	ְִִֵַָָ�ֳִָ	ָ
חט אמ וּי א ּתם אל ־ העם מ ׁשה  חטאהאתר  ם ַ�ֶֶֹֹ�ֶָ	ֶַָ�ֲָ�ֲֶָָ�

אכ וגדלה א ּולי אל־יהוה  אעלה  עד ּברהּפעּתה  ְֹ�ְַָָ�ֱֶֶ�ְֶֹ	ַָ�ְֲַ�ְַָ�
חבּתּון כם :אתח ּט אּתּון לעּמא. מׁשה ואמר ּדבתרֹוהי. ּבי ֹומא  והוה  ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

יי  לקדם אּסק ּוכען רּבא. חֹוביכֹון:.חֹובא על  אכּפר  וּיׁשב לאמאים ְִֶַַַָָָָ	ֲִֵַַַַָָ�ָ
וּי אל ־ יהוה  הּזהאמ מׁשה העם חטא  א ּנא  ר ֶֹ�ְֶֹ�ַָֹ�ַָ��ָָ�ָָָ�ֶַ�

זהב: אלהי להם ו ּיעׂשּו גדלה  מׁשה.חטאה  ותב ֲָָ�ְֹ	ֲַַָ�ָ�ֱֵֶֹ�ְֶָָָֹ

N קוראים Nתיקון
tuvv ouhc ogv in kphu van rcsf huk
utkn van rnthu aht hpkt ,akaf
,,ku uhjtcu ubcc aht hf vuvhk ouhv ofsh
van rnthu ,rjnn hvhu vfrc ouhv ofhkg
v,gu vksd vtyj o,tyj o,t ogv kt
of,tyj sgc vrpft hkut vuvh kt vkgt
ogv tyj tbt rnthu vuvh kt van cahu
cvz hvkt ovk uaghu vksd vty0 vzv

N רש"יN
ידכם.(כט) ההֹורגים מלא ּו אּתם ְְְִִֶֶֶַַ

להיֹות  ּתתחּנכּו זה ּבדבר ְְְְִִֶַָָָאֹותם,
לּמקֹום: איׁש.ּכהנים מּכם ּכי  ֲִִִִֶַָֹ

ּובאחיו: ּבבנֹו ידֹו ְְְִִֵַָָימּלא
חּטאתכם.(ל) ּבעד  ְְְֲֶַַַַָאכ ּפרה

לנגד  ּוסתימה וקּנּוח ּכפר ְְְִִִֶֶֶָָֹאׂשים
ּובין  ּביניכם להבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַַחּטאתכם,

זהב .(לא)החטא: אּתה אלהי  ְֱֵֵַַָָָֹ
ׁשהׁשּפעּת להם, ׁשּגרמּת ְְְִֶֶֶַַָָָָהּוא
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רּבא  חֹובא הדין  עּמא חב. ּבבע ּו. ואמר . יי  ּדחלן .לקדם להֹון  ועבדּו ְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ	ְֲַַַָ

ח ּטולבּדדהב: אם־ ּתּׂשא  חני מ אם־איןום אתע ּתה  ְִַַ�ִִָָ�ַָ�ְִָ�ְִֵַ�ִ
מּספ  ּכתב ר נא  ואם ּת:א ׁשר לחֹוביהֹון. ׁשבקּת אם ּוכען  	ְְִִָ�ֲֶ�ְְְְִִֵַַָָָ

כען  מחיני  ּדכתבּתא:.לא . אל־מׁשהאמ וּילגמּספרך יהוה  ר  ְִֵַָ	ִִִַַָָ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֶ
אמ  חטא ־לי  א ׁשר  מּספ מי למׁשה.רי :ח ּנּו יי ואמר �ֲִֶ�ָָ	ְִֶ�ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

קדמי  ּדחב מּספרי :.מן  לולדאמחיני ּה נע ּתה  את ־| חה ְֳַַָָ	ְִִִֵֵֶַ�ֵָ�ְֵ�ֶ
א ׁשר ־ּדּבר אל  מל העם  הּנה   ל ילּתי  אכי  ָ�ֶָ�ֲִֶ�ְִַ�	ִֵָ�ְַָ�ִֵֵ�

ּוב ל   ּפק פני ּופקד יֹום על די ח ּטּתי ם:אתהם ְָ�ְֶ�ְָ	ְִִַָ�ֲֵ�ֶַָָ
קדמך. יהך מלאכי  הא לך . ּדמּלילית לאתר עּמא. ית ּדּבר  איזיל  ְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּוכען.

אסערּותי  חֹוביה ֹון :.ּוביֹום עליהֹון את ־להואסער יהוה  ו ּיּגף ִַָ	ְֲִֵֵַַַ�ְֹֹ�ֶָ
עׂשה א ׁשר את־ העגל עׂשּו א ׁשר  על ָ�ָ�ֲֵֶֶ	ֶָ�ָ�ֲֶַ�ָ�ָהעם

בציבור )אהרן : מתרגמין אין זה  על (פסוק עּמא. ית יי (ּומחא ְֲַַַָָָָֹ

N קוראים Nתיקון
tb hbjn iht otu o,tyj ta, ot v,gu
hn van kt vuvh rnthu ,c,f rat lrpxn
vjb lk v,gu hrpxn ubjnt hk tyj rat
lkh hftkn vbv lk h,rcs rat kt ogv ,t
o,tyj ovkg h,sepu hsep ouhcu lhbpk
kdgv ,t uag rat kg ogv ,t vuvh ;dhu

irvt vag ratrcshu

N רש"יN
ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב ְְֲֶֶַַָָָָָלהם
ׁשהיה  למל מׁשל יחטאּו. ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה ְְְְֲִֶֶַַַמאכיל
ּומעמידֹו ּבצּוארֹו ּכיס לֹו ְְְִִֶַַָותֹולה
הּבן  ּיעׂשה מה זֹונֹות, ּבית ְֲֵֵֶֶַַַַּבפתח

יחטא: אם (לב)ׁשּלא וע ּתה ְֱִֶֶַָָֹ
ח ּטאתם. איני ּתּׂשא טֹוב, הרי ֲִִֵֵַָָָ

מחני, אין, ואם מחני. ל ְְְִִִִֵֵֵַָאֹומר
הרּבה: וכן קצר, מקרא ּכדאי מּספר .וזה הייתי ׁשּלא עלי, יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

רחמים: עליהם ל .(לד)לבּקש ּדּברּתי א ׁשר וכן אל ,אלי ּבמקֹום ּדּבּור אצל ל ּכאן יׁש ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
יט) ב אדֹונּיהּו:(מל"א על לֹו מלאכי.לדּבר אני:ה ּנה ּפקדי ולא ׁשמעּתי .וגו'ּוביֹום  עּתה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

העון  מן מעט עליהם ּופקדּתי עונֹותיהם עליהם ּכׁשאפקֹוד ּתמיד ותמיד יחד, מּלכּלֹותם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלי
ּב ּפרענּות ואין העונֹות, ׁשאר עם העגל:הּזה עון מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל על אה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

העם.(לה) את  ה' הּתראה:ו ּיּגף ּבלא לעדים ׁשמים , ּבידי מיתה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ



תשא לג שמות  כי 330של 

לעגלא  אהרן:).ּדאׁשּתעבדּו יהוהוי אלגסּדעבד  דּבר ְְֲִִַַָ	ְֲֲַַַַַֹ�ְֵָֹ�
א ּתה  מ ּזה  עלה ל א ׁשרואל ־ מ ׁשה  העם ֶֶֹ�ֵ�ֲֵ�ִ	ֶַָ�ְָ	ֲֶָ�

מצ  מארץ  נ ׁשהעלית א ׁשר אל־הארץ  ּתי ּבע רים ֱֶ�ִֵֶָ�ְִֶ�ִֶָָ�ֲֶֶָ��ְְִִַ
ּול יצ ל רהם אב ל  ל חק עזרל ראמ יעקב  ְְַָ�ְְִָָ�ְֲַֹ�ֵ	ְְֲַֹ�
ּדאּסיקּתא נ ּנה :ּתא ועּמא. אּת מּכא. סק  איזיל מׁשה עם יי ּומּליל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

למימר  ּוליעקב ליצחק  לאברהם ּדקּיימית . לארעא . ּדמצרים. .מארעא ְִֵַָָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹ	

א ּתנּנּה: מל ל ּתי ׁשלחובלבנך   פני את ־גר ׁשוא ּתי  ְְְִִִַַַָָ�ְָ�ְֶַ�ְְֵַָ�ִֶ
האמרי ּכה הח ּוי ּפהוהח ּתי ונעני ב ּוסי :הי ור ּזי  ְֲִַַ�ֱִָֹ	ְִִַ�ְְִַ	ִִַ�ְְִִַ

ּופרּזאי  וח ּתאי  אמֹוראי . ּכנענאי ית ואתריך . מלאכא. קדמך .ואׁשלח ְְְֱֲֲֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ	

ויב ּוסאי : ּוד גחּואי  חלב זבת  לאאל־ארץ  ּכי ב ׁש ִִֵֵֶֶָָ�ֶַָ�ָ�ְָ�ִָ��ֹ
ּפן־אכל ּבקרּבאעלה  א ּתה עם ־ קׁשה ־ ערף  ּכי   ֱֶ�ְְְִֶ�ִ�ְֵַ�ֶֹ�	ְֲֶֶַָ�
:מּבינך.ּבּדר ׁשכינתי  אסּליק לא ארי  ּודב ׁש. חלב עבדא לארע. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

N קוראים Nתיקון
ogvu v,t vzn vkg lk van kt vuvh
rat .rtv kt ohrmn .rtn ,hkgv rat
rntk ceghku ejmhk ovrctk h,gcab
ltkn lhbpk h,jkau vbb,t lgrzk
hzrpvu h,jvu hrntv hbgbfv ,t h,ardu
hf acsu ckj ,cz .rt kt hxuchvu hujv
v,t ;rg vae og hf lcrec vkgt tk
grv rcsv ,t ogv gnahu lrsc lkft ip

N רש"יN
מ ּזה.(א)לג  עלה  ארץ ל ֲִֵֵֶֶֶ

הארצֹות, מּכל ּגבֹוהה ְְֲִִֵָָָָָיׂשראל
ּכלּפי  אחר ּדבר עלה, נאמר ְְֱֲֵֵֵֶַַָָָָלּכ

הּכעס ּבׁשעת לֹו (שמות ׁשאמר ְֶַַַַַָָ
ז) ּבׁשעת לב לֹו אמר רד, ְֵֶַַָָל

עלה: ל והעם.רצֹון ּכאן אּתה ְֲֵֵַָָָָָ
:ועּמ נאמר וגר ׁשּתי (ב)לא ְְְְֱִֵֶַַָֹ

הּכנעני  הן,.וגו'את  אּמֹות ׁשׁש ְֲִֵֶֶַַֻ
מּפניהם  ּופּנה עמד ְְְִִִִֵֶַַָָָוהּגרּגׁשי

ּודב ׁש.(ג)מאליו: חלב זבת ארץ להעלֹותם:אל  ל אֹומר ּבקר ּב.אני אעלה  לא לּכּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
:מלא לפני וׁשלחּתי ל אֹומר אּתה .אני  ערף קׁשה עם ואּתם ּכי ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

זעם: עליכם אני מרּבה ּבי ּכּליֹון:אכל .ממרים לׁשֹון ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

הדקדוק: בדרך.(ג)חלק אכלך הכ"ף פן בפתח אכּל ומשפטו גדול פתח תחת קטן בפתח ְֲַבא
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אּת קדל קׁשי  עם ּבאֹורחא:.ארי א ׁשצינך  העם וּיׁשדּדלמא מע ְְֲֵֵַַָ	ְְֲִִֵֵַַָָָ�ָ�ָ
וּית ה ּזה הרע איׁשל וא ּבלּואת ־ הּדבר א־ ׁשתּו ֶַָָ�ָָ�ַ�ְִֶַַ�ְָָֹ�ִ�

עליו:עד  ולא י ֹו ואתאּבל ּו. הדין  בי ׁשא. ּפתגמא ית עּמא. ּוׁשמע ְֶ�ְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

על ֹוהי :.ׁשּוֹו זיני ּה ּתּקּון אמראמ וּיהּגבר אל ־ מׁשה  יהוה  ר  ַ	ְֲִִֵֵַַ�ְֶֹֹ�ֶָֹ�ֱֶ�ֹ
אחד ני־יׂשּבאל־ רגע עם־קׁשה ־ערף  א ּתם ראל ְְִֵֵֶָ�ֶַ�ְֵַ	ֶֶֹ�ֶַָ�

בקר עד וכּליתי וּבאעלה  ה ֹורד יעּתה  ֱֶֶ�ְְְִ�ְִִ�ְִַ�ֵָ�ְְֶ�
ומעלי:אעׂשה ־ּל מה  אימר אדעה  למׁשה . יי  ואמר  ֵָ	ְְֵֶ�ָָ�ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָֹ

מּבינך ׁשכינתי  אסּליק חדא. ׁשעה קדל. ק ׁשי עם אּתּון י ׂשראל  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלבני

מ ּנך זינך ּתּקּון  אעּד ּוכען. לך :.ואׁשצינך . אעביד  מא קדמי  ּגלי  ֲִִֵֵֵַַַָָָ	ְֲֳֵֵַַָָָ

את ־עד בני־יׂשלּוּצנוּיתו ח ֹורב:ראל מהר ים ְְִַַ�ְְִֵֵָ�ְֶֶ�ֵַָ�ֵ
י ׂשראל  בני  ּדחֹורב :.ואעּדֹו מּטּורא  זינה ֹון  ּתּקּון יּקחזית  ּומׁשה ְְִֵֵַָ	ְְִִֵֵֶָָֹ�ִ�ַ

N קוראים Nתיקון
uhkg uhsg aht u,a tku ukct,hu vzv
ktrah hbc kt rnt van kt vuvh rnthu
lcrec vkgt sjt gdr ;rg vae og o,t
vgstu lhkgn lhsg sruv v,gu lh,hkfu
,t ktrah hbc ukmb,hu lk vagt vn
vybu kvtv ,t jeh vanu cruj rvn ohsg

N רש"יN
הרע.(ד) הּׁשכינה ה ּדבר  ׁשאין ְְִֵַַָָָָָ

עּמם: ּומהּלכת איׁשׁשֹורה ְִִֶֶַָָ
להם עדיֹו. ׁשּנּתנּו ּכתרים ְְְִִֶֶֶָָ

ונׁשמע: נעׂשה ּכׁשאמרּו ְְְְְֲִֵֶֶַָָּבחֹורב,
ּבקרּב(ה) אעלה אחד ְְְֲִֶֶֶַַָרגע 

. וכ ּליתי,ּבקרּב אעלה אם ְְְְֲִִִִִֶַ
ּבקׁשיּות  ּבי ממרים ְְְְִִֶַַַואּתם

ׁשּנאמר זעמֹו, ׁשיעּור ׁשהּוא אחד, רגע עליכם אזעֹום כ)ערּפכם, כו רגע (ישעיה כמעט חבי ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
:מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב לפיּכ אתכם, ואכּלה זעם, יעבר מּיד,ועּתה.עד ּתלקּו זֹו ּפרענּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

מעליכם: עדיכם ּל.ׁשּתֹורידּו אעׂשה  מה ׁשּבלּבי ואדעה  מה יֹודע אני העון. ׁשאר ּבפקּדת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
:ל ח ֹורב .(ו)לעׂשֹות מהר עדים  חֹורב:את מהר ּבידם ׁשהיה העדי מאֹותֹוּומ ׁשה.(ז)את ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
והלאה: האהל.עון את  מנּדה יּקח אמר לּמחנה, מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

לּתלמיד: מנּדה ְְִַַָָָֻלרב,

הדקדוק: ליחלק שמע אחו כמו והוקל הלמ"ד. שתו.(ד):(מהרי"ב)ודגש מלעיל ולא בטעם ד' ְֲַ
:(שם)
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הר|נטה ־לֹוואת ־האהל  ל ּמחנה  מן־מחּוץ  חק ֶָ�ְֶָָֹ�ִ�ֲַַ�ְֵֶַ�ִ
מֹועדוה ּמחנה  אהל ל ֹו ּכל־מבּקׁשוקרא  היה  ֲַַ	ְֶָ�ָ��ֶֹ�ְֵָָ�ְֵַָ�

לּמחנה : מח ּוץ  אׁשר  מֹועד  אל־אהל  יצא  ַ�ִֶ�ֲֵ	ֶֹ�ֶ�ֵֵָ	ְֹיהוה ֲֶַ
מן  ארחיק  למׁשריתא. מּברא  ליּה ּופרסי ּה מׁשּכנא. ית נסיב ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּומׁשה 

קדם  מן  אּולפן  ּדתבע ּכל והוי  אּולפנא. ּבית מׁשּכן  לי ּה וקרי ְְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמׁשריתא.

אּולפנא  ּבית למׁשּכן  נפיק למׁשריתא:.יי . אתצ ּכהיהוחּדמּברא ְְֵֵַַָָָָ	ְְְִִַַָָָ�ְֵָ�
ּכל־העם  יקּומּו אל־האהל  איׁשּצנומ ׁשה  בּו ֶֹ�ֶָ	ֶָֹ��ָָ	ְָ�ְִ	�ִ

אהלֹו עד ־ ּבא ֹווּפתח  מׁשה אחרי ה ּביטּו ֶ�ֳַָ�ְִ�ִ�ֲֵַ�ֹ	ֶַֹ�
ּומתעּתדין .האהלה: עּמא. ּכל  קימין למ ׁשּכנא . מׁשה נפיק ּכד והוי . ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

מׁשה  אחֹורי ּומס ּתּכלין  מׁשּכניה. ּבתרע למׁשּכנא:.ּגבר  ּדעליל  עד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹ	ְְְֵַַָָ

הענןּכהיהוט עּמּוד ירד  האהלה מׁשה  בא  ְָ�ְָ�ֶֹֹ�ָ	ֱֵֵָֹ�ַ�ֶָ	ָ
האהל ו ּפתח עם־מׁשה :ועמד עליל דּבר ּכד והוי. ְָ�ֶַ�ַָ�ְִֶֹ�ְִֵֵֶֶַָָֹ

N קוראים Nתיקון
treu vbjnv in ejrv vbjnk .ujn uk
tmh vuvh aecn kf vhvu sgun kvt uk
vhvu vbjnk .ujn rat sgun kvt kt
ucmbu ogv kf unueh kvtv kt van ,tmf
utc sg van hrjt uyhcvu ukvt j,p aht
sung srh vkvtv van tcf vhvu vkvtv
van og rcsu kvtv j,p sngu ibgv

N רש"יN
ּכענין הרחק. אּמה, אלּפים ְְְְִִֵַַַַַָ
ד)ׁשּנאמר ג רחֹוק (יהושע א ֱֶֶַָָ

אּמה  ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיהיה
ל ֹו.ּבּמּדה: לֹווקרא  קֹורא והיה ְְִֶַָָָָָ

ועד  ּבית הּוא מֹועד, ֵֵֶַַֹאהל
ּתֹורה: ה '.למבקׁשי מבּקׁש ּכל  ְְְִֵֵַַָָ

ּכמקּביל מ  זקן ּפני למבּקׁש ּכאן ְְְְִִִֵֵֵַַָָ
ׁשכינה: אהל ּפני אל יצא  ְְִֵֵֵֶֶָֹ

מקֹום מֹועד. ׁשֹואלים ּכׁשהיּו הּׁשרת מלאכי אפּלּו ה' מבּקׁש ּכל והיה אחר ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּל־מׁשה: ּבאהלֹו היא הרי להם אֹומרים חבריהם הוה:והיה.(ח)ׁשכינה, מׁשה לׁשֹון ּכצאת ְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

האהל: אל ללכת הּמחנה העם.מן ּכל מהם:יקּומּו ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו, עֹומדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
מ ׁשה. אחרי לפתח והּביטּו אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מ ׁשה.(ט)אהלֹו: עם  ּכבֹוד ודּבר  ׁשהּוא  מׁשה  עם ּומתמּלל ּתרּגּומּו מׁשה. עם ּומדּבר ּכמֹו ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
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מ ׁשּכנא  ּבתרע וקאים ּדעננא. עּמּודא נחית למׁשּכנא. ּומתמּלל .מׁשה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ	ִַַ

מׁשה : עמד ויעם הענן את ־עּמּוד  כל־העם ראה  ְִֶָָֹ�ָָָ�ֶַ�ֶָ	ָֹ�ֵ
האהל  ּכל־העםוּפתח  ּפתחה ׁשוקם אי ׁש ּתחו ּו ֶ�ַָ�ְֶָֹ�ָָָ�ְְֲִַ	�ִֶ�ַ

וקימין אהל ֹו: מׁשּכנא. ּבתרע קאים ּדעננא. עּמּודא ית עּמא ּכל וחזן  ְְְְֲֳִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ

וסגדין  עּמא  מׁשּכני ּה:.ּכל ּבתרע אל־מׁשהי דּברויאּגבר  הוה  ְְִַָָָ	ְְְִִֵַַַ�ְֶָֹ�ֶֶֹ�
ּכא ׁשר אל־ּפנים אל־רעה ּוי ּפנים  אי ׁש ׁשב ודּבר  ִָ�ֶָ	ֲִֶַ�ְֵַ��ִֵֶ�ְֵָ�

ּומ  לאי ׁשרת ֹואל־ה ּמחנה  נער  ּבן ־נּון ה ֹוׁשע ֲֶַַ	ְֶ�ְָ�ְֻ�ִַ�	ַַ�ֹ
N קוראים Nתיקון

j,p sng ibgv sung ,t ogv kf vtru
j,p aht uuj,avu ogv kf oeu kvtv
ohbp kt ohbp van kt vuvh rcsu ukvt
vbjnv kt cau uvgr kt aht rcsh ratf
lu,n ahnh tk rgb iub ic gauvh u,ranu

kvtv

N רש"יN
ּכמֹו פט)ׁשכינה, ז וּיׁשמע (במדבר ְְְִִַַָ

ואינּו אליו. מּדּבר הּקֹול ְִֵֵֵֶַַָאת
קֹורא  ּכׁשהּוא אליו. מדּבר ְְִֵֵֶֶַָקֹורא
ּבינֹו מדּבר הּקֹול ּפתרֹונֹו ְְִִֵֵֵַַַמּדּבר,

עצמֹו ׁשֹומע לבין וההדיֹוט , ְְְְִֵֵַַַ
מדּבר  קֹורא וכׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַָמאליו,
עם  מדּבר ׁשהּמל ְְִֵֶֶֶַַַַמׁשמע

ּפנים.(יא)לּׁשכינה:והׁשּתחוּו.(י)ההדיֹוט: אל ּפנים מׁשה אל  ה ' עם וד ּבר ה' ּוממּליל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמחנה.מׁשה: אל  מה וׁשב לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה עּמֹו, ׁשּנדּבר לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבׁשבעה  ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג הּזה והּדבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלמד.
ּובתׁשעה  החֹוטאים, את ודן העגל את ׂשרף עׂשר ּובׁשמֹונה הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר

ׁשּנאמר עלה, ל)עׂשר לב ארּבעים (שמות ׁשם עׂשה וגו', העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת ויהי ְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר רחמים, ּובּקׁש יח)יֹום ט לֹו(דב' נאמר אלּול חדׁש ּובראׁש וגו', ה' לפני (שמות ואתנּפל ְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ב) ׁשּנאמר לד יֹום, ארּבעים ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל סיני, הר אל בּבקר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹועלית
י)ּבהם י האחרֹונים (דברים אף ּברצֹון הראׁשֹונים מה וגו', הראׁשֹונים ּכּימים בהר עמדּתי ואנכי ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּב היּו אמצעּיים מעּתה אמֹור ליׂשראל ּברצֹון, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבתׁשרי ּבעׂשרה כעס. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
והתחיל  וירד אחרֹונֹות. לּוחֹות לֹו ּומסר ,ּכדבר סלחּתי למׁשה לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׂשמחה
אלא  עֹוד עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד וע ׂשאּוהּו הּמׁשּכן מלאכת על ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלצּוֹותם

מֹועד: ה ּמחנה.מאהל אל  הענין.וׁשב  ּכל וכן הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא, ותב ּתרּגּומּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ה' ודּבר ּומדרׁשֹו וסגדין. והׁשּתחוּו, ּומסּתּכלין. והּביטּו, וקיימין. ונּצבּו, וחזן. העם, כל ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָָוראה

הדקדוק: המחנה.(יא)חלק אל הווה ושב וכל תמיד הווה דבר הוא כי ותב, ולא ותאיב התרגום

מלשון  תקשה ואל איוב. יעשה ככה בפסוק רש"י שפירש וכמו ועתיד עבר משמש

שבראש הוי"ו כי ושב, דנקט לפרש:המקרא דרכו כי בתרגום אומר אתה כן ולא לעתיד. מהפכו
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האהל: מ ּתֹו ממלל.ימיׁש עם ממלל מׁשה  עם יי  ּוממּליל ָ�ִִ�ְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

יהֹוׁשע  ּומׁשּומ ׁשני ּה. למׁשריתא. ותאיב חבריּה. עם  ּגּוברא ּדימ ּליל  ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּכמא

ע ּולימא  נּון  מׁשּכנא:.ּבר מּגֹו עדי  בספרי חמישי Pפ לא
(שלישי)Pתימן  ֵַָ	ְִֵַָָָ

אל־יהוה אמ וּייב מׁשה  אלי רר  אמר א ּתה  אה  ַ�ֶֹֹ�ְֶֶֹ�ָ�ְֵַ�ֵָֹ�ֵַ�
ה ּזה  את ־העם ה ֹודע והעל לא אתא ּתה  ּתני  �ֶַַָָ�ַ	ְֶַָ��ְַֹ	ִֵַ�

עּמי א ׁשר־ ּתׁש אמרולח  ידע א ּתה  בׁשם ּתיּת ְֲִֶ�ִַ�ְִַָ�ָ�ְַָ�ְְִַ�ְ	ֵ
ּדאּת.עיני :ּבחן אתגם־מצ ו חזי . יי . קדם מׁשה ואמר ְַָָ�ָ�ְְְֲֲֳִֵֵֶַַַָָָֹ

עּמי . ּדתׁשלח ית הֹודעּתני. לא  ואּת הדין. עּמא ית א ּסק לי ְִִִִַָ�ְִֵֵַַַַַַָָָָָאמר

ּבׁשֹום  רּביתך אמרּת קדמי :.ואּת רחמין  א ׁשּכחּתא עּתהויגואף  ְְֲִַַַָ	ְְֲֳִַַַַַָָָ ָ
מצ  חןאתאם־נא את ־ע ּבי  נא  ה ֹודעני  יני ִָ�ָ�ִָ�ְֵֵ�ִֵֶ�ִָ�ֶ

אמ ורכּד למען ּורּבצא ־ חן אדע  אהעיני ְָ	ְֵֶָ�ֲ	ְַ�ְֶַָ�ְֵֵ�ְֶ�ֵ

ä²
â

N קוראים Nתיקון
hkt rnt v,t vtr vuvh kt van rnthu
,t hb,gsuv tk v,tu vzv ogv ,t kgv
lh,gsh ,rnt v,tu hng jka, rat
tb ot v,gu hbhgc ij ,tmn odu oac
lfrs ,t tb hbgsuv lhbhgc ij h,tmn
hf vtru lhbhgc ij tmnt ignk lgstu

N רש"יN
הּמחנה, אל ׁשּיׁשּוב מׁשה ֲֶֶֶֶֶַַָֹאל
ּבכעס, ואּתה ּבכעס אני לֹו ְְְֲִַַַַַַָָאמר

יקרבם: מי ּכן ראה (יב)אם ְְְִִֵֵֵָ
אלי. אֹומר  עיניא ּתה  ּתן ראה, ְֵֵֵֵֶֶַַָ

אלי  אֹומר אּתה .ּדברי על ְְְִֵֵֶַַַָָולּב
וגו', הֹודעּתני לא ואּתה ְְִַַַָֹוגו'

לי אמרּת כ)ואׁשר כג הּנה (שמות ְֲִִֵֶַַָָ
ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו אין ,מלא ׁשֹולח בׁשם.אנכי ידע ּתי אמר ּת הּכרּתיואּתה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לי אמרּת ׁשהרי חׁשיבּות, ּבׁשם אדם ּבני ט)מּׁשאר יט הענן (שמות ּבעב אלי ּבא אנכי הּנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לעֹולם: יאמינּו ּב וגם ּדרכ,ועּתה.(יג)וגו' את נא הֹודיעני ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

:ּבעיני חן למֹוצאי נֹותן אּתה ׂשכר ּבעיני .מה חן אמצא  למען  מּדת ואדע ּבזֹו ואדע ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׂשכר  ּכּמה אּכיר למען חן, אמצא למען ּופתרֹון ,ּבעיני ׁשּמצאתי חן מציאת היא מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתגמּול

החן: ה ּזה.מציאת הּגֹוי  עּמ ּכי אּלה ּוראה ואת גדֹול, לגֹוי אֹות ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּתעזֹוב,

ּברכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני, הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום א),ואת ז ואני (דף ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבאתי: סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליּׁשב
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ע  ה ּזה :ּמּכי  ה ּגֹוי  .קדמך רחמין אׁשּכחית ּכען  אם ּוכען . ִ�ְַ�ַ�ְֲֳִִִֶַַַַַַָָ

קדמך. רחמין  ּדאׁשּכח ּבדיל  רחמך . ואּדע טּובך . א ֹורח  ית כען ְְְְֲֲֳִִִַַַַַַַַַָָָָָהֹודעני 

קדמך הדין :.ּוגלי  עּמא ע ּמך  ילכּואמ וּיידארי  ּפני  ר  ֳֵָָ	ֲֵֵַַַָָָֹ�ַַָ�ֵ�ֵ
: ל לך :.ואמר והנחתי  ואניח ּתהך אליואמ וּיטוׁשכינתי  ר  ֲִַ�ֲִַַָֹ	ְְְֲִִִַַַָָ�ֵֶֹ�ָ

מּזה : אל ־ ּתעלנ ּו הלכים ּפני קדמֹוהי .אם־ אין ואמר ִֵ�ָ�ֶ�ְֹ	ֲִַַ�ֲֳִִֵֶַַָ

ּביננא  מהּלכא ׁשכינתך  לית מּכא :.אם תּסקּננא |ּובּמהטזלא ְְְְִִֵֵַַָָ�ָ	ְִִֶַַַָָָ�
ּכי־מצ  אפ ֹוא  חן אתיּודע אני ּבי   ועיניעּמ ִַָ�ֵ�ִָ�ִֵָ�ְֵ�ֶ�ֲִ�ְַ	ֶ

עּמנּוּתלכ ּבהל ֹוא  אני נפ ו מּכל־ּמע ולינּו  ֲ�ְְְֶ�ִ�ְְִָ�ִ�ֲִ�ְְַ	ִ�ָ
על־ א ׁשר האדמה :ּפהעם  ארי ני  הכא . יתידע ּובמא ָ	ֲָ�ְֵֶַ�ְֲֲִֵַָָָָָָ

ויתעבדן  עּמנא. ׁשכינתך  ּבמהך  הלא ועּמך . אנא  קדמך  רחמין ְִַָָ�ְְְֲֲֲֳִִִִִַַַַַָָָָָָָאׁשּכחית

עּמא  מּכל מׁשּוּני ּולעּמך . לי פרי ׁשן  ארעא:.לנא אּפי פ ּדעל ְְִִִַַַַָָָָָ	ְֵַַַָ

P בספרי ששי
ּגם אמ וּייז(רביעי)Pתימן  אל ־ מׁשה יהוה  ר  ַ�ְֶָֹֹ�ֶֹ	ֶַ�å²

ã
N קוראים Nתיקון

lk h,jbvu ufkh hbp rnthu vzv hudv lng
ubkg, kt ohfkv lhbp iht ot uhkt rnthu
ij h,tmn hf tupt gsuh vncu vzn
ubng l,fkc tukv lngu hbt lhbhgc

fn lngu hbt ubhkpbuhbp kg rat ogv k
vnstv

vzv rcsv ,t od van kt vuvh rnthu

N רש"יN
ילכּו.(יד) ּפני  ּכתרּגּומֹו,וּיאמר  ְְֵֵַַַַָֹ

אני  ,מלא עֹוד אׁשלח ְְֲִֶַַָֹלא
ּכמֹו ,אל יא)ּבעצמי יז (שמו"ב ְְְִֵֵַ

ּבקרב: הֹולכים וּיאמר (טו)ּופני ְְִֶֶַַָָֹ
ידי אליו. על ּכי חפץ, אני ּבזֹו ְְֲִִֵֵֵַָָ

מּזה: ּתעלנּו אל ְֲִֵֶַַַָמלא
אפ ֹוא.(טז) י ּודע  יּודע ּובּמה  ִִֵֶַַַָָ

עּמנּו. ּבלכּת הלא החן, ְְְְֲִִֵֶַָֹמציאּות
העֹולם: אּמֹות על עֹוד ׁשכינת ּתׁשרה ׁשּלא מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר אני ועֹוד ונפלינּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

.ּכמֹוועּמ העם, מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ד)ונהיה ט וגו':(שמות יׂשראל מקנה ּבין ה' והפלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ה ּזה.(יז) הּדבר את ּדבריו ּגם  ואין אעׂשה, העֹולם, אּמֹות על עֹוד ׁשכינתי תׁשרה ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכגֹון עינים, ּוגלּוי נֹופל אלא ׁשכינה, ׁשרּית ידי על יב)ׁשּל־בלעם ד ׁשֹומעין (איוב יגּנב, ּדבר ואלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשליח: ידי ְִֵַַָעל
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ּדּבר א ׁשר ה ּזה  ּכי־מצ את ־ה ּדבר  אעׂשה אתּת ֶַָָ�ֶַ�ֲֶ�ִ�ְֱֶַָ�ִֶָָ�ָ
ואדע ּבחן ּפתגמא ׁשם:ּבעיני  ית אף למׁשה . יי ואמר ֵ�ְֵ	ֲֵַָָ�ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

קדמי  רחמין  אׁשּכחּתא ארי  אעביד . ּדמּלילּתא ּבׁשֹום:.הדין . ורּביתך  ְֱֲֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ	ְְִַָ

הראמ וּייח את ־ר  נא ית .ואמר בד:ּכאני כען  אחזיני  ַֹ�ְֵַַ�ִ�ְֲֶֶַַָֹ	ְִֵַַָ

על־ּפניאמ וּייטיקרך : ּכל־טּובי אעביר  אני  ר  ְַָָ�ֲֶֹ�ֲִִַ�ִָ�ַָ	ֶ
יהוהאתקרו בׁשם את ־א ׁשרופניל י  ח ּנתי ְָָ�ְִֵ�ְֹ�ְָָ�ְִֶַֹ�ֲֶֶ�

ארחם:רחמ ואחן את ־א ׁשר  ּכל ּתי  אעּבר  אנא ואמר . ָ	ְְִַֹ�ֲִֶֶ�ֲֲֲֵֶַַַַָָ

ּדאחּון  למן ואחּון  קדמך . ּדיי  ב ׁשמא ואקרי אּפך . על על .טּובי  וארחים ְְֲֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָ	ֲֵַַַ

ּדארחים: לראמ וּיכמן תּוכל לא  ּכי ר  את־ ּפני  את  ֲֵַַַַ�ֶֹ�ֹ�ְִַ�ֶָֹ�ִָ�
וחי:לא ־יר האדם אּפי אני ית למחזי  תּכֹול לא ואמר . ְִַֹ�ִָָ�ְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ארי  ויתקּיים:.ׁשכינתי. אנׁשא יחזינני הּנהאמ וּיכאלא יהוה ר  ְְֲִִֵ	ְֱִִִֵַַַַָָָ�ְֶֹֹ	ִֵָ�
N קוראים Nתיקון

lgstu hbhgc ij ,tmn hf vagt ,rcs rat
hbt rnthu lscf ,t tb hbtrv rnthu oac
lhbpk vuvh oac h,treu lhbp kg hcuy kf rhcgt
ojrt rat ,t h,njru ijt rat ,t h,bju
hbtrh tk hf hbp ,t ,trk kfu, tk rnthu
h,t ouen vbv vuvh rnthu hju ostv

N רש"יN
את (יח) נא הראני ְִֵֶַַַָֹוּיאמר 

. עת ּכבֹוד ׁשהיה מׁשה ראה ְֵֶֶֶָָָָֹ
מקּבל  ּודבריו והֹוסיף רצֹון ים, ְְְִִָָָָֻ

ּכבֹודֹו: מראית להראֹותֹו ְְְְְִִַַלׁשאֹול
אעביר (יט) אני .וגו'וּיאמר ֲֲִִֶַַֹ

ּבכבֹודי  ׁשּתראה ׁשעה, ְְִִִִִֶֶָָָהּגיעה
לפי  לראֹות, אֹות ׁשארׁשה ְְְִִֶֶַַָמה
זכּות  לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד וצרי רֹוצה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאני
לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה, עֹוד אין אבֹות זכּות ּתּמה ׁשאם אּתה, ּכסבּור ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאבֹות,

ּבּמערה: צפּון ואּתה הּצּור, לפני .על ה ' בׁשם אם וקראתי אף רחמים ּבּקׁשת סדר ללּמד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מלּמד  הוי מּדֹות, עׂשרה ׁשלׁש וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר אבֹות, זכּות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּתכלה

ּכלים: לא רחמי ּכי נענין יהיּו וחּנּון רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, לעׂשֹות יׂשראל וחּנתי את ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
אחן. א ׁשר לחֹון:את  ׁשארצה ּפעמים לא ורחמ ּתי.אֹותן ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפֹוץ עת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

לֹו אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים אלא י)הבטיחֹו לד הּנה (שמות ְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ריקם: חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית, ּכֹורת תּוכל (כ)אנכי לא  ּכל .וגו'וּיאמר  ּכׁשאעביר אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּפני:טּוב  את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ּפני על א ּתי.(כא)י מק ֹום אני הּנה אׁשר ּבהר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
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א ּתי  על־ה ּצּור:נּצב ומקֹום מתּוּקן ּת אתר הא  יי . ואמר  ָ�ִ�ְְִִַ�ְְֲֲַַַַַַָָָ

טּנרא:.קדמי  על ּבעבר וכבותתעּתד  ּתיׂשמ ובדי ּכהיה  ֳָָ	ְְִִַַַָָָָ�ֲַ�ְֹֹ	ְְִַ�ִ
ה ּצּורנק ּב עד־עב ורת   עלי כ ּפי  ויהי רי:ׂשּכתי  ְְִַ�ַ�ְִַֹ�ִַ�ָ�ְִִֵֶַָ

ּבמימרי  ואּגין טּנרא. ּבמערת ואׁשּוינך  יקרי . ּדאעּבר:.ּבמעּבר עד עלך  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ	ְֲַַַָ

את־ ּכּפי כג לאווהסרתי  ּופני  את ־אחרי  ראית  ֲִִַֹ�ֶַ	ְִָ�ֲִֶָֹ�ָָ�ַ�ֹ
ּדבתרי ירא ּו: ית ותחזי  יקרי. ּדברת ית לא .ואעּדי  ודקדמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ	ְִַָָ

בספרי שביעי Pפ י ּתחז ֹון :
הוהי ראמ וּיאלד(חמישי)Pתימן  ִַַ�ְֶָֹֹ�

ּכרׁשסל־לּפאל־מׁשה אבנים נים א ׁשני ־ לחת  ֶֹ	ְְֶָ�ְֵֻ�ֲָֹ�ִִָֹ�ִ
æ²
ä

N קוראים Nתיקון
lh,nau hscf rcgc vhvu rumv kg ,cmbu
hrcg sg lhkg hpf h,fau rumv ,rebc
tk hbpu hrjt ,t ,htru hpf ,t h,rxvu

utrh
,jk hba lk kxp van kt vuvh rnthu
,t ,jkv kg h,c,fu ohbatrf ohbct

N רש"יN
מקֹום  יׁש ּתמיד, עּמ ְִִֵֵַָָָמדּבר
ׁשם  ׁשאטמינ לצרּכ לי ְְְִִֶַָָָָָמּוכן
מה  ּתראה ּומּׁשם ּתּזֹוק, ְִִִֶֶַָֹׁשּלא
ּומדרׁשֹו פּׁשּוטֹו. זהּו ְְִִִֶֶֶָׁשּתראה,
מדּבר  ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום ְְִֵֶַַַָָָעל
אֹומר  ואינּו אּתי, הּמקֹום ְְִִֵֵֵַָואֹומר
הּוא  ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, ֲִֶַַָָָאני

מקֹומֹו: עֹולמֹו ואין ׁשּל־ע ֹולם ּכבדי.(כב)מקֹומֹו לפני:ּבעבר ה ּצּור.ּכׁשאעבֹור ּכמֹוּבנקרת ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יד) טז ּתנּקר,(במדבר ההם האנׁשים יז)העיני ל נחל,(משלי עֹורבי כד)יּקרּוה יט ב' אני (מלכים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

הּצּור: ּכרּית הּצּור נקרת להם, אחת ּגזרה מים, וׁשתיתי כ ּפי.קרּתי ׁשּנּתנה וׂשּכתי  מּכאן ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
צרי ׁשאינּו ׁשּל־מעלה, ּכבֹוד לדר הּוא ּכּנּוי ּבמימרי, ואּגין ותרּגּומֹו לחּבל, לּמחּבלים ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָרׁשּות

מּמׁש: ּבכף עליו ּכּפי.(כג)לסֹוכ את הנהגת והסר ֹותי ּכׁשאסּלק יקרי, ּדברת ית ואעּדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ולהלן: מּׁשם ללכת ּפני מּנגד אחרי.ּכבֹודי את ׁשּל־תפּלין:וראית  קׁשר ּפסל (א)לד הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

. מׁשה ל נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסֹולת לֹו ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינּון מחצב הראהּו ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ל .הרּבה: למדינת ּפסל  ׁשהל למל מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשּברּת אּתה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּים
ּומצא, הּמל ּבדק .אׁשּת אינּה עדיין לֹו אֹומר להרגּה הּמל יאמר אם אמר ּכתּבתּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוקרע
אחרת, ּכתּבה לּה ּכתֹוב ׁשֹוׁשבינּה לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אלא הּקלקּול היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשּלא
אכּתֹוב  ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת אּתה הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנקרעה
מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש זה הּמל ּכן ידי, ּבכתב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה

:ל ּפסל נאמר לּכ יׂשראל, אּלּו הּוא ּברּו ׁשּל־הּקדֹוׁש ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָָארּוסתֹו
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את־ הכתב ו על ־ הּלחת  על־ּדּתי הי ּו א ׁשר  ברים  ְְִַָ�ַַֻ	ֶֹ�ְִַָ	ֲֶ�ָ�ַ
הר ׁשּברא ׁשה ּלחת  א ׁשר  ּפסל ּת:נים למׁשה. יי  ואמר ַֻ�ִָֹֹ�ֲִֶ�ְְְְֲִֶַַַָָָֹ

ּדהו ֹו ּפתגמּיא . ית לּוחּיא . על ואכּתֹוב ּכקדמאי . אבנּיא לּוחי  ּתרין .לך. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ	

ּדתּבר ּתא: קדמאי  ל ּוחּיא ל ּבקרוהבעל נכֹון עליתויה  ְְֵֵֶַַַַַָָָ�ָ�ַ�ְִֶָֹ�ָ
סיני  אל־הר  ׁשם נּצב ובּבקר  לי  א ׁשעל־רּת ַ�ֶֹ�ֶַ�ִ	ְְִַַָ�ִ��ַָ�ֹ

ותתעּתד ההר: ּדסיני. לטּורא ּבצפרא  ותּסק לצפרא . זמין והוי ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ

טּורא:.קדמי  רי ׁש על עּמוגּתּמן לא־ יעלה גם־ואיׁש ֳַָ	ְִֵַַָָ�ֲֶַֹ�ִ	ְַָ
אל־ירא  ּגם־ה ּצּבאיׁש וכל ־ ההר  אל־אן ה ּבקר  ִ�ֵַ�ְָָָ�ַַָ�ְַָָֹ�ַ

הה ּוא :יר ההר  אל ־ מּול ואף עּו ע ּמך . י ּסק לא ואנׁש ְִ	ֶ�ָָ�ְֱִִֶַַַָָָ

ירעֹון  לא ותֹורי  ענא אף טּורא. ּבכל י ּתחזי לא טּורא .אנׁש לקביל ְְֱִִֵֵַַָָָָָָָ	ֳֵָָ

ּכרׁשסל וּיפ דההּוא: אבנים וּיׁשא ׁשני ־ לחת  ּכם נים ְִַַ ְֵֹֻ�ֲָֹ�ִִָֹ�ְִַַ�ֵ
יהוה צּוה  ּכאׁשר  סיני אל־הר  וּיעל  בּבקר  ַַ	ִ�ֶַ�ַַ�ַ�ֶֹ�ַ�ֶֹמׁשה ֲֶ�ִָ�ְֹ�ָ

ו ּיּקח  אבנים:ׁשידֹוּבאת ֹו לחת  לּוחי ני  ּתרין ּופסל. ֹ�ִַַ�ְָ	ְ�ֵֻ�ְֲִֵֵַָֹ

לטּורא  ּוסליק ּבצפרא מׁשה ואקּדים ּכקדמאי. ּדפּקיד אבנּיא ּכמא ּדסיני . ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבידיּה ּונסיב יתי ּה. אבנ ּיא:.יי  לּוחי  ּבענןהּתרין  יהוה ו ּירד ְִֵֵֵָָ	ְֵֵֵַַַָ�ְֶָֹ�ֶָ	ָ
N קוראים Nתיקון

rat ohbatrv ,jkv kg uhv rat ohrcsv
rv kt recc ,hkgu reck iufb vhvu ,rca
tk ahtu rvv atr kg oa hk ,cmbu hbhx
od rvv kfc trh kt aht odu lng vkgh
tuvv rvv kun kt ugrh kt recvu itmv
van ofahu ohbatrf ohbct ,jk hba kxphu
u,t vuvh vum ratf hbhx rv kt kghu recc
ibgc vuvh srhu ohbct ,jk hba ushc jehu

N רש"יN
לא (ג)מזּמן:כֹון.נ (ב) ואיׁש ְְִָָֹֻ

.עּמ ידי יעלה  על הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֶַַָָ
ּוקהּלה, וקֹולֹות ּבתׁשּואֹות ְְְִִֶָָׁשהיּו
ל אין רעה, עין ּבהן ְִֵֶַָָָָָָׁשלטה
הּצניעּות: מן יפה ְִִִַָָָמּדה
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וּיק וּית ׁשם עּמֹו יהוה:ראיּצב יי בׁשם  ואתּגלי ְִֵַַ�ִ��ְִַָָ�ְ�ְְְְִִֵָָֹ

ּתּמן  עּמי ּה ואתעּתד  ּדיי :.ּבעננא. ּבׁשמא  יהוהוּוקרא  |ו ּיעבר  ְֲִִֵַַַַָָָ	ֲִַַַָָָ�ְָֹֹ�
וּיק  י הוהי ראעל־ּפניו רחּום | אל ח ּנּוןוהוה  ַָָ�ְִַָ�ְָֹ�ְֹ	ֵָ�ַ�ְַ�
א ּפים  ואמת :ואר על רב־חסד  ׁשכינתי ּה יי  ואעּבר ֶ�ֶַ�ְִֶַַ�ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

וחּננא  רחמנא אלהא יי. יי  ּוקרא. טבון .אּפֹוהי  למעבד ּומסּגי  רגז מרחיק  ְְְֱִַַַָָָָָָָָָ	ְְֲֵֵַַַַַָָ

ופׁשע זּוקׁשֹוט: עון נׂשא  לאלפים  חסד ָ�ֶֶ��ֵֹנצר ֲָ	ִֵֹ�ָ�ָֹ�ֶַ
לאוה ח ּטאו ּפקד י נ ּקה על־|נּקה  אבֹות  עון  ְַָ�ְֵַָ��ְַֹ	ֵֶֹ�ֲ�ָֹ�ַ

על־ׁשּלׁשיםּבעל־וּבנים  בנים על ־ רּבעים:וני  ִָ�ְְֵַ�ָ	ִִֵַ�ְִִִֵַ
לדּתיבין  סלח ּולח ֹובין . ולמרֹוד לעוין . ׁשביק דרין. לאלפי  טיב ּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָנטיר

ּבני  ועל ּבנין על אבהן . חֹובי מסער מז ּכי . לא ּתיבין ולדלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָלאֹוריתיּה

N קוראים Nתיקון
rcghu vuvh oac trehu oa ung cmh,hu
oujr kt vuvh vuvh trehu uhbp kg vuvh
rmb ,ntu sxj cru ohpt lrt iubju
vebu vtyju gapu iug tab ohpktk sxj
hbc kgu ohbc kg ,uct iug sep vebh tk
van rvnhu ohgcr kgu ohaka kg ohbc

N רש"יN
ה'.(ה) בׁשם מּתרּגמיּנן וּיקרא ְְְְְִִֵַַַָ

ּדה': ּבׁשמא ה '.(ו)ּוקרא ה ' ְְִַָָ
קדם  אחת היא, הרחמים ֲִִִֵַַַַָֹמּדת
ׁשּיחטא  אחר ואחת ְֱֱֶֶֶֶַַַַָָׁשּיחטא,

רחמים,אל.ויׁשּוב: מּדת זֹו אף ְֲִִֵַַַָ
אֹומר הּוא ב)וכן כב אלי (תהלים ְִֵֵֵ

לֹומר  ואין עזבּתני, למה ְְֲִִֵֵַַָָָאלי
ּבּמכילתא: מצאתי ּכ עזבּתני למה הּדין אּפים.למּדת לּפרע,אר ממהר ואינּו אּפֹו מארי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובה: יעׂשה חסד.ׁשּמא ּכ:ורב  ּכל זכּיֹות להם ׁשאין חסד, ׂשכר ואמת.לּצריכים לׁשּלם ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
רצֹונֹו: לעֹוׂשי חסד.(ז)טֹוב לפניו:נצר  עֹוׂשה ּדֹורֹות:לאלפים.ׁשהאדם אלפים עון לׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

להכעיס:ופ ׁשע. עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים, אּלּו ּפׁשעים הּזדֹונֹות. אּלּו ינּקה.עונֹות לא ונּקה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמנּו נפרע אלא לגמרי, העון על מוּתר ׁשאינּו מׁשמע, פּׁשּוטֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי

ׁשבים: לׁשאינן ינּקה ולא לּׁשבים הּוא ּבנים.מנּקה על אב ֹות עון מעׂשה ּפקד  ּכׁשאֹוחזים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
אחר ּבמקרא פירׁש ׁשּכבר ּבידיהם, ד)אבֹותיהם כ רּבעים .לׂשֹונאי:(שמות רביעי,ועל ּדֹור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹומר  הּוא טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻנמצאת
לאלפים: חסד ֲִֵֶֶָָנֹוצר

הדקדוק: לאלפים.(ז)חלק חסד בפתחנצר לאלפים שאר וכל בקמץ השמוש :(מהרי"ב)למ"ד
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מרדין  רביעאי :בנין ּדר ועל ּתליתאי  ּדר על מׁשהוי ח. מהר  ְִִָָ	ְְְְִִַַַַַָָָ�ֵֹ�ֶ
אר וּיׁשו ּיּקד  מׁשה ּתח ּו:צה  ּוסגיד:.ואֹוחי  ארעא על ּוכרע ִַ�ֹ�ְְְִִֶַַָָֹ	ֵַַַָ

מצ אמ וּיט אם ־ נא  חן אתר  יל ־ּבי אדני  עיני ַ ִֶָֹ�ָ�ִֵָ�ְֵ�ֶ�ֲֹ	ֵֶָ
אדני  עם־קׁשה־ ע קרּבנא  ּכי  הּואּבנּו ּתסלחורף  ָ�ֲֹ�ְְִָ�ִֵ�ְֵַ�ֶֹ�	ְְַָָ�

ּול  ּונאתח ּטלעוננּו אׁשּכחית ּתנ ּו:חל נּו ּכען אם ואמר . ֲֵַֹ�ְַָ�ְְְֲִִֵַַַַַַָ

הּוא. קדל  קׁשי  עם  ארי  ּביננא. ּדיי  ׁשכינתא ּכען  ּתהך יי . קדמך ְְֲֵֵַָָ�ְְְְְֲֳִִֵַַַַָָָָָָרחמין

ותחסנ ּננא:.ותׁשּבֹוק  ולחטאנא הּנהאמ וּיי(שישי)לחֹובנא ר  ְִ	ְְְְִִַַַַָָָ�ַָ�ִֵֶֹ�
ּכרת ּכל ־ ע ּבאנכי  נגד נפ ּמרית  אעׂשה  לאת ִָֹ�ֵֹ�ְִ�ֶ�ְֶַָ�ֱֶֶ�ְִָ	ֹ

לא ־נב  ּוב א ׁשר בכל־הארץ ראהוכל ־ הּגֹוים רא ּו ֲֶ�ְְִֹ�ְָָ�ְֶַָָ�ְִָָ�
בקר א ׁשר ־א ּתה  יהוהכל־העם את ־מעׂשה ּבֹו ָ�ֲֶַָָ�ְְִָ�ֲֵֶַ�ְָֹ�

:עּמ עׂשה  אני א ׁשר הּוא  אנא ּכי ־ נֹורא  הא ואמר . ִָ�	ֲֶ�ֲ�ִֶֹ�ֲֲִַַָָָ

å

N קוראים Nתיקון
h,tmn tb ot rnthu uj,ahu vmrt sehu
og hf ubcrec hbst tb lkh hbst lhbhgc ij
ub,tyjku ubbugk ,jkxu tuv ;rg vae
kf sdb ,hrc ,rf hfbt vbv rnthu ub,kjbu
kfc utrcb tk rat ,tkpb vagt lng
rat ogv kf vtru ohudv kfcu .rtv
tuv trub hf vuvh vagn ,t ucrec v,t
rat ,t lk rna lng vag hbt rat

N רש"יN
מ ׁשה.(ח) ּכׁשּראה וימהר  ְְֵֶֶַַָָֹ

קֹול  וׁשמע עֹוברת ׁשכינה ְְִֶֶֶַָָֹמׁשה
וּיׁשּתחּו: מּיד יל (ט)הּקריאה, ְְִִִֵֶַַָָָ

ּבקרּבנּו. ה' ׁשהבטחּת,נא  ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָָ
ואם  עון, נֹוׂשא ׁשאּתה ְִֵֵֶַַַָָֹמאחר
,ּב וימרּו הּוא ערף קׁשה ְְְֵֶַַָֹעם
,ּבּדר אכל ּפן זאת על ְְְֲֶֶֶַַַָָָֹואמרּת
ּכי  ויׁש לעונינּו. ּתסלח ְְֲִִֵֵַַַָֹאּתה

אם: לּונחל ּתנּו.ּבמקֹום ותּתננּו ְְְְְִִִֵַָָ
ע  ׁשכינת ּתׁשרה ׁשּלא ,ועּמ אני ונפלינּו ּבּקׁשת היא זֹו מיחדת, האּמֹות:לנחלה ּכרת (י)ל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

זאת:ּברית. נפלא ֹות.על ּתׁשרה אעׂשה  ׁשּלא האּמֹות, מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו לׁשֹון ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
עליהם: ְֲִִֵֶָׁשכינתי

הדקדוק: אנכי.(י)חלק הנה כי ויאמר פסוק בראשית פרשת התיגאן במסורת עיין בנו"ן. הנעימה

ויחי בפרשת וכן אנכי מת:ערום אנכי הנה פסוק
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ּובכל  ארעא ּבכל אתּבריאּו ּדלא ּפריׁשן . אעביד  עּמך ּכל קדם קים. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּגזר

ה ּוא  ּדחיל  ארי ּדיי עּובדא ית ּביניה ֹון . ּדאּת עּמא. כל ויחזי .עממּיא. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ	

עּמך : עביד אנכי יאּדאנא א ׁשר  את  ּוצ מ ׁשמר ־ל ְֲִֵַָָָ�ְָ	ֵ�ֲֶ�ָֹ�ְְִַ�
הנ מּפנה ּיֹום  גר ׁש את ־האמרי ני נעני ּכהוי ַ�ְִִ�ֵֹ�ִָ�ֱִֶֶָֹ�ְְֲַַ	ִ

ּדאנא ב ּוסי :הי והח ּוי ור ּזיּפהוהח ּתי ו ית לך. טר ְִִַ�ְְִַ	ְִִַ�ְְֲִִַַַָָָ

וח ּתאי  ּוכנענאי . אמֹוראי ית קדמך . מן  מתריך האנא דין . י ֹומא ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָמפּקדך

ויבּוסאי :.ּופרּזאי  ּפן ־ּתכ ל ה ּׁשמריבוחּואי  ריתּברת ִֵָ	ְִִִֵֵָָָ�ְֶ�ְִֶ�ְִֹ�
ּפן־יהל  עליה ּבא  א ּתה  א ׁשר הארץ יהיֹוׁשב ְֵ�ָ	ֲֶֶָ�ַ�ָָ�ָ�ְִֶֶֶָ�
ארעא.ּב:קרּבמֹוקׁשל  ליתיב קים תגזר ּדלמא לך . אסּתמר ְ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

עלּה עליל ּבינך :.ּדאּת לתקלא יהי  את ־מזיגּדלמא חתם ּבּכי ְֲֵַַָ	ְְִִֵֵַָָָ�ְְִֶָֹ�
את ־א ׁשריווׁשּבר ּוןּתאת ־מּצבתםוּתּתצּון ִֹ	ְֵֶַֹ�ְֵַָ�ְֲֵֶ�ָ

ּתתּברּון רת ּון:ּתכ  קמתה ֹון  וית ּתתרעּון . איגֹוריהֹון  ית וית .ארי  ְְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָֹ	ְָ

ּתקצצּון : ת ׁשידאׁשיריהֹון לא  אחּכי  לאל ּכי ר ּתחוה ְְֲִֵֵָ��ְֲִַֹ�ְֵֶ�ַ�ִֵ�
קּנא הּוא :ׁשיהוה  קּנא אל לטעות מֹו תסּגֹוד  לא ארי . ְָֹ�ַָ�ְ	ֵ�ַ�ְֲֲִֵָָָָ

N קוראים Nתיקון
,t lhbpn ard hbbv ouhv lumn hfbt
hujvu hzrpvu h,jvu hbgbfvu hrntv
cauhk ,hrc ,rf, ip lk rnav hxuchvu
aeunk vhvh ip vhkg tc v,t rat .rtv
o,cmn ,tu ium,, o,jczn ,t hf lcrec
tk hf iu,rf, uhrat ,tu iurca,
kt una tbe vuvh hf Yjt ktk vuj,a,
ubzu .rtv cauhk ,hrc ,rf, ip tuv tbe

N רש"יN
וגו'.(יא) האמרי אּמֹות את ׁשׁש ֱִֵֶָֹֻ

ּופּנה  עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, ְִִִִֵַַָָָָיׁש
אילן אׁשריו.(יג)מּפניהם: הּוא ְֲִִֵֵֶָָ

אֹותֹו: ׁשמֹו.(יד)ׁשעֹובדים קּנא ְְִֶַָ
וזהּו מוּתר, ואינּו להּפרע ְְְְְִֵֵֵֶַַַָמקּנא
ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ְְְְִִֵָָּכל

מעֹוזביו: ְֵֵַָּופֹורע
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ׁשמיּהעממּיא  קּנא יי ארי הּוא:.. קּנא ריתּברת ּפן ־ּתכ טואל ְְְֲֵֵַַַָָָ	ְִֵֶַָ�ְֹ�ִ
הארץל  אלהיהם |זנּווי ֹוׁשב  זבח ּוואחרי  ְֵ�ָ�ְֶָָ�ֲֵַ�ֱֵֹ�ְְֶָ�
מ ּזב אכל ול קראוהיהם אל ל  תגזר ח ֹו:ּת ּדלמא ֵ�ֵֹ	ְֶָָ�ְ	ְְַָ�ְִִִִַָָ

לך ויקר ֹון  לטעותהֹון. ויד ּבחּון טעותהֹון. ּבתר ויטעֹון ארעא. ליתיב .קים ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָ	

מ ּדבחיהֹון: מ לקחוטזותיכֹול  בנתיוזנּוובניל נתיוּבּת ְְְִִֵֵַָָ�ְִֹ�ְָָ�ְֶָ�ְֹ�ָ
אלהיהן אלהיהן:הזואחרי אחרי  את ־ּבני נ ּו ֲֵַ�ֱ�ֵֹ	ְְִֶ�ֶָ	ֲֶַ�ֱֵֵֶֹ

ּבנך ית ויטעין  טעותהֹון . ּבתר ּבנתהֹון. ויטעֹון  לבנך . מּבנתהֹון  ּבתר .ותּסב ְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָ	ַָ

תע ׂשה ־ּל:יזטעותהֹון : לא מּסכה  ּדמּתכא אלהי  ּדחלן  ְֱֲֵָָֹ�ֵַ�ָ�ְְֲֶַַַָָָֹ

לך: תעביד ּתׁשיחלא ה ּמּצֹות  ׁשב את ־ חג  עתמר  ֲֵֶַַָָ�ַַ�ְִֹ�ְִ�ַ
ּת צּוית אימים א ׁשר  מּצֹות  חדׁשל כל מ ֹועד  ָ�ִַֹ�ַ�ֲֶ�ִִ	ְִ�ֵ�ֶֹ

ּכי  יצ ּבהאביב האביב ית רים:מּמצ אתחדׁש ָָ�ִ�ְִ�ֶָָֹ	ִָ�ְִִִָָָָ

ירחא  לזמן ּדפּקיד ּתך . ּפּטירא ּתיכ ֹול  י ֹומין . ׁשבעא תּטר. ּדפּטירּיא ְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָחּגא

ּדאביבא  ּבירחא ארי  מּמצרים:.ּדאביבא. רחם ּכל ־ ּפיטנפקּתא טר  ְֲֲֲִִֵַַַָָָ	ְִִַָָ�ִֶָ�ֶ�ֶֶ
ו ׂשה :כל־מק ולי  ׁשֹור  ּפטר  ּתּזכר  ולּדא נ ּפתח ּכל �ְְְִִָ�ִָ	ָ�ֶֶ�ֶַַָָָָ

N קוראים Nתיקון
lk treu ovhvktk ujczu ovhvkt hrjt
ubzu lhbck uh,bcn ,jeku ujczn ,kftu
hrjt lhbc ,t ubzvu ivhvkt hrjt uh,bc
dj ,t lk vag, tk vfxn hvkt ivhvkt
,umn kft, ohnh ,gca rna, ,umnv
asjc hf chctv asj sgunk l,hum rat
kfu hk ojr ryp kf ohrmnn ,tmh chctv
runj rypu vau rua ryp rfz, lben

N רש"יN
מּזבחֹו.(טו) ּכסבּור ואכל ּת ְְְְִִַָָָ

ואני  ּבאכילתֹו, עֹונׁש ׁשאין ְֲֲִִֵֶַַַָָאּתה
ּבעבֹודתם, ּכמֹודה עלי ְֲֲֶֶֶַַָָָמעלה
ולֹוקח  ּבא אּתה ּכ ְִֵֶַַָָָׁשּמּתֹו

:לבני חדׁש(יח)מּבנֹותיו ְְִֶֶָָֹ
ׁשהּתבּואה האביב . הּבּכּור, חדׁש ְִִֶֶַַָָָֹ

ּבבּׁשּולּה: ּפטר (יט)מבּכרת ּכל  ְְִֶֶֶֶַָָ
לי. מקנּבאדם:רחם  וכל  ְְְִִֶֶָָָָ

ּתּזכר ּתּזכר  אׁשר מקנ וכל וגו'. ְְְֲִִִֶָָָָָ
רחמּה: את זכר יפטֹור אׁשר וׂשה, ׁשֹור וכןּפטר .ּבפטר ּפתיחה, יד)לׁשֹון יז מים (משלי ּפֹוטר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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ּתקדי ׁש ּדכרין ּבעירך  וכל ה ּוא. ואּמר:.ּדילי ּתֹור  ּופטרכּבכ ֹור  ְְִִִִִֵַָָ	ְְִֶַ�ֶ
ּתפ  ב ׂשה חמֹור  תפ וּדה וערפ אם־לא  ּכל ּדה  ּתֹו ֲ�ְִֶ�ְ	ְִֶ�ְִֹ�ְֲֶַַ��ֹ

ּתפ ּב  ּבני ריקם:וּדה כֹור  פני ּובּוכרא לא־ ירא ּו ְ�ָ�ֶ�ְִ	ְֵֶָֹ�ָ�ֵַָָ

ּדבנך ּבּוכרא ּכל  ותקפי ּה. תפרּוק לא ואם  ּבאּמרא. ּתפר ּוק ְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֹּדחמרא

ריקנין :.ּתפר ּוק  קדמי  יּתחזֹון ּתעבד כאולא ימים ׁשׁשת  ִ	ְֳִִֵֵַַָָָ�ִֶָ�ֲַ	ֹ
ה ּתׁשּׁשּובּיֹום ּתׁשביעי  ּוב ּקציר  ּבחריׁש ּבת :ּבת  ַ�ְִַ�ְִִ�ִֶָֹ�ַָ�ְִִֹ

ּתנ ּוח  ׁשביעאה  ּובי ֹומא ּתפלח. י ֹומין  ּתנּוח:.ׁשּתא ּובחצדא ּבזרעא ְְִִִִַַָָָָ	ְִִַָָָָ

ּתעׂשהוכב ׁשבעת  ּבּכּורל חג  חּטים ק י ציר ְַ�ָֹֻ�ֲֶַ�ְ	ִ�ְִֵ�ִ�ִ
N קוראים Nתיקון

vsp, tk otu vac vsp,rufc kf u,prgu
ohnh ,aa oehr hbp utrh tku vsp, lhbc
ahrjc ,ca, hghcav ouhcu scg,
lk vag, ,gca dju ,ca, rhmecu
vbav ,pue, ;hxtv dju ohyj rhme hrufc

N רש"יN
ׁשּל־ּתּזכר  ּתי"ו מדֹון. ְִִֵֶָָָָראׁשית
על  מּוסב היא, נקבה ְְִֵַָָלׁשֹון

חמֹור.(כ)הּיֹולדת: ולא ּופטר  ְֲֶֶֶֶַֹ
טמאה: ּבהמה ּתפּדה ׁשאר ְְְְִֵֵֶָָָ

חּלין בׂשה. והּוא לּכהן, ׂשה נֹותן ְְִֵֵֶֶַֹֻ
מּתר  חמֹור ּופטר ּכהן, ְֲֵֶֶַָֹֻּביד

לּבעלים: ממֹונֹו:וערפ ּתֹו.ּבעבֹודה יפסד  לפיּכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבּקּופיץ, ּכל עֹורפֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻ
ּתפּדה. ּבני ׁשּנאמרּבכ ֹור קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים טז)חמּׁשה יח ּתפּדה:(במדבר חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

ריקם. פני יראּו הּבכֹור,ולא על מּוסב ואינּו הּוא, עצמֹו ּבפני ּדבר ׁשּל־ּמקרא פּׁשּוטֹו לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
פני  יראּו לא לראֹות לרגל ּוכׁשּתעלּו היא אחרת אזהרה אלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשאין
ּומפנה  הּוא, יתר מקרא ּבּרייּתא מדרׁש ּולפי פנים, ראּית עֹולת להביא עליכם מצוה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻריקם,
ּכפדיֹון  ּומין, מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהיא עברי ׁשּל־עבד הענקת ֹו על ללּמד ׁשוה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלגזרה

קּדּוׁשין ּבמּסכת א)ּבכֹור, יז ּתׁשּבת.(כא):(דף ּובּקציר וק ּבחריׁש חריׁש נזּכר יׁשלּמה ציר, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּיֹוצא  ׁשּל־ׁשביעית וקציר לּׁשביעית, הּנכנס ׁשביעית ׁשּל־ערב חריׁש על אֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבֹותינּו
ּובּיֹום  ּתעבד ימים ׁשׁשת מׁשמעֹו, וּכ הּקדׁש. על מחֹול ׁשּמֹוסיפין ללּמד ׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלמֹוצאי
ואין  אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ל ׁשהּתרּתי הּימים ׁשׁשת ועבֹודת ּתׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשביעי

נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשּל־ּׁשביעית, וקציר חריׁש לֹומר ד)צרי כה תזרע(ויקרא לא ויׁשוגו'.ׂשד ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רׁשּות  חריׁש מה ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבּׁשּבת, אלא מדּבר ׁשאינּו אֹומרים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמהם

הּׁשּבת: את וּדֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר, קציר יצא רׁשּות, קציר חּטים.(כב)אף קציר  ּבּכּורי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
החּטים: מן הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא ׁשּל־ ּבּכּורי.ׁשאּתה החדׁש מן הּבאה ראׁשֹונה מנחה ׁשהיא ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

היא: הּׂשעֹורים מן ּבּפסח הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, ְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹחּטים
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האסיףו ה ּׁשנה :ּתחג  לך.קּופת  ּתעביד ּדׁשבּועּיא וחּגא ְַ�ָָ	ְִ�ְְֲֵַַַַַָָָָָָ

ּדכנׁשא  וחּגא ח ּטין . חצד ּדׁשּתא:.ּבּכּורי עמים ּפׁשלׁשכגּבמּפקּה ְֲִִִִֵַָָָָ	ְְְִַַָָ�ְָֹ�ִ
ּכל־ יראה  את ־זּבּׁשנה  האדןּפכּור י ני  הוה| ַָ�ֵֶָָ�ְָ�ְ	ְֵֶ�ָָ�ְֹֹ�ָ

יׂש ּדכּורךראל:אלהי  ּכל י ּתחז ֹון  ּבׁשּתא. זמנין  רּבֹון .ּתלת קדם ֱֵֹ�ְְְְִִִִֵַַָָָָָ	ֳִָ

ּדי ׂשראל: אלהא יי  מּפניכדעלמא ּגֹוים ּכי־א ֹורי ׁש ְְְֱִִִֵָָָָָָ�ִ�ִָ	ֶ
את ־חב הרו את ־ארלא ־יחובלּגּתי אי ׁש צמד  ְְְִַ�ְִֶֻ�ְְֶַֹ�ִֹ�ְְֶַ	

את ־ לרא ֹות   ׁשלׁשּפּבעלת אלהי יהוה ני  ְֲַֹ�ֵָ�ְֵֶ�ְָֹ�ֱֹ	ֶָ�ֹ
ּבּׁשנה :ּפ ּתחּומך.עמים ית ואפּתי  קדמך . מן  עממין אתריך ארי  ְָ�ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

אלהך יי  קדם לא ּתחזאה ּבמּסקך . ארעך. ית אנ ׁש יחּמיד  ּתלת .ולא ְְְְְְֱֱֳִִֵַַַָָָָָָָָָָָ	ְָ

ּבׁשּתא : ּדם־זב לא־ ת ׁשכהזמנין  על־חמץ לא ־וחי חט ְְִִִַַָֹ�ַָ�ְִֵַ�ְִֹ
ה ּפסח : חג  זבח  לּבקר  ּדם ילין  חמיע על ת ּכֹוס  לא ִָ�ַ	ֶֹ�ֶַַ�ֲִִַַַַַָָ

N קוראים Nתיקון
,t lrufz kf vtrh vbac ohngp aka
ahrut hf ktrah hvkt vuvh istv hbp
snjh tku lkcd ,t h,cjrvu lhbpn ohud
vuvh hbp ,t ,utrk l,kgc lmrt ,t aht
yja, tk vbac ohngp aka lhvkt
dj jcz reck ihkh tku hjcz os .nj kg
thc, l,nst hrufc ,hatr jxpv

N רש"יN
האסיף. אֹוסף וחג ׁשאּתה ּבזמן ְְִִֵֶַַָָָָ

לּבית. הּׂשדה מן ְִִֶַַַָָָּתבּואת
לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו ְְֲִִַַַָָָאסיפה

ב)ּכמֹו כב אל (דברים ואספּתֹו ְְֲֶַַ
:ּבית ה ּׁשנה.ּתֹו ּתקּופת ְֵֶַַָָ

ּבתחּלת  הּׁשנה, ּבחזרת ְְְְִִִַַַַָָׁשהיא
הּבאה: לׁשֹון ּתקּופת.הּׁשנה ְְַַַָָָָ
והּקפה: זכּור .(כג)מסּבה ּכל ְְְְִַָָָָ

לחּייב  וארּבע, ּפעמים  ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצות הרּבה .ׁשּב הּזכרים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּכל
ׁשּבהם: עׂשה מנין ועל ׁשּבהם לאוין מנין על וכןאֹוריׁש.(כד)ולענֹוׁש ,אתר (דברים ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לא) וכןב רׁש, לב)החל כא ּגרּוׁשין:(במדבר לׁשֹון האמֹורי, את ּגבל .וּיֹורׁש את  והרחבּתי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
רגלים  ׁשלׁש ל קֹובע אני לּכ ּתמיד, לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָואּתה

ת ׁשחט (כה)הּללּו: לּזֹורק .וגו'לא אֹו לּׁשֹוחט אזהרה קּים, חמץ ועדין הּפסח את תׁשחט לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
החבּורה: מּבני לאחד ילין.אֹו הּמזּבח,ולא  ּבראׁש מֹועלת לינה אין אלא ּכתרּגּומֹו. לינה ואין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הּׁשחר: ה ּפסח.ּבעּמּוד חג  ואברים:זבח חלבים הקטר לכל למד אּתה ּומּכאן אימּוריו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
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לצפרא  יבית ּון  ולא ּדפסחא:.ּפסחי . חּגא נכסת  יתא ׁשרכוּתרּבי  ְְְִִִַָָ	ְִִֵֵַַַָָ�ִ
אד  לא ־ּבּכּורי   אלהי יהוה  ּבית ּתביא   מת ִֵ�ְַָ�ְ	ָ�ִ�ְֵָֹ�ֱֹ�ֶֹ

א ּמֹו:ּגתבּׁשל  ּבחלב לבית די ּתיתי . ארעך . ּבּכּורי  רי ׁש. ְֵַ�ְ�ֲִֵַ�ְִִֵֵֵֵַַָ

אלהך ּדיי ּבחלב:.מקּדׁשא ּבׂשר  תיכל ּון  ראמ וּיכז(שביעי)פ לא ְֱַַָָָָ	ְְֲֵַַַַָ�ֶֹ
אל ־ מ ׁשה  את־ הּכיהוה ּכי ּדתב־ל הא ּלה  ברים ְָֹ�ֶֹ	ְְֶָ�ְִֶַָ�ָ�ֵֶ�ִ

אּדה|על־ּפי  ּכר ּתי  הא ּלה  את ־וריתּבּתברים  ִַ�ְִַָ�ָ�ֵֶַָ�ְִִ�ְ�ְִֶ
על ראל:יׂש ארי . האּלין. ּפתגמּיא ית לך  ּכתֹוב  למׁשה. יי  ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמך ּגזרית האּלין. ּפתגמּיא  יׂשראל:.מימר ועם הי ־ ׁשם וי כחקים ְִִִִֵֵַַַָָָָ	ְְְִִִֵַָָָ�
אר י ֹום עם ־ יהוה  לי ארוּבעים לאּבעים  לחם לה  ְִֹ�ְִַָָ��ְְִַָ�	ְַָ�ֶֶ�ֹ

וּיכ  ׁשתה  לא  ּומים אתאכל  על־ה ּלחת  ּתב  ָ	ַ�ִַ�ָֹ�ְִַָ�ַַֹֻ�ֹ�ֵ
הּדב  הּברי  עׂשרת  יי .ים :ברּדרית  קדם תּמן והוה ְִֵ�ְִַ	ֲ�ְְֲֳִֶֶַַַָָָָָ

על  ּוכתב ׁשתי . לא ּומּיא אכל . לא לחמא  לילון. וארּבעין  יממין  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעין 

æ

N קוראים Nתיקון
ckjc hsd kac, tk lhvkt vuvh ,hc

unt
ohrcsv ,t lk c,f van kt vuvh rnthu
l,t h,rf vktv ohrcsv hp kg hf vktv
ohgcrt vuvh og oa hvhu ktrah ,tu ,hrc
ohnu kft tk ojk vkhk ohgcrtu ouh
hrcs ,t ,jkv kg c,fhu v,a tk
van ,src hvhu ohrcsv ,rag ,hrcv

N רש"יN
אדמת .(כו) ּבּכּורי ְְִִֵֵַָרא ׁשית

ּבׁשבח  האמּורים הּמינין ְְֲִִִִִִַַָָמּׁשבעת
ח)ארצ ח חּטה (דברים ארץ ְִֶֶַָָ

ארץ  ורּמֹון, ּותאנה וגפן ְְְְִֵֶֶֶֶָָּוׂשעֹורה
ּדבׁש הּוא ּודבׁש, ׁשמן ְְֵֶֶַָזית

ּגדי.ּתמרים: תבּׁשל אזהרה לא  ְְְְִִֵַַָָָֹ
ּפעמים  וׁשלׁש ּבחלב, ְְְְִָָָָָָֹלבׂשר
לאכילה, אחד ּבּתֹורה, ֲִֶַַָָָָּכתּוב
לאּסּור  ואחד להנאה, ְְְֲִֶֶַָָָָואחד

מקֹומֹותּגדי.ּבּׁשּול: ּבכּמה לפרׁש ׁשהצר מּמה וכבׂש. עגל ואף ּבּמׁשמע ר ולד (בראשית ּכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
יז) ּבּמׁשמע:לח יֹונקים ּכל סתם ׁשּגדי למדּת עּזים, א ּמֹו.ּגדי חלב ּבחלב  לֹו ׁשאין לעֹוף ּפרט ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

סֹופרים: מּדברי אלא הּתֹורה מן אּסּורֹו ׁשאין האּלה .(כז)אם, הּדברים  רּׁשאי את  אּתה ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפה: ׁשּבעל ּתֹורה ְְִֶֶַָלכּתֹוב
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קימא  ּפתגמי  ית ּפתגמין :.ל ּוחּיא. מׁשהּבהיוי כטע ׂשרא רדת  ְִֵַָָָָָ	ְִִֶַָָ�ְִֶ�ֶֶֹ�
ּוׁש סיני  העדת מהר  לחת  ּתֹורד ּביד־מׁשה ּבני  ֵַ�ִ	ְַ�ֵֻ�ֵָֹֻ�ְַֹ	ְְִֶ�

ּפניו ע ֹור  קרן  ּכי לא ־ידע ּומ ׁשה  ָ�ָ��ַָ�ִַ�ָֹ�ֶָֹ�ִָמן ־ההר
א ּתֹו:ּבד ּב לּוחי ר ֹו ּותרין  ּדסיני . מּטּורא מ ׁשה נחת ּכד והוה. ְְַ�ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

סגי  ארי  ידע. לא ּומׁשה טּורא. מן ּבמיחתיּה ּדמׁשה . ּבידא זיו .סהדּותא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ	ִ

עּמיּה: ּבמּללּותיּה ּדאּפֹוהי אהרןוּירליקרא ני ּבכל־וא  ְְְִִֵֵַַַָָָ�ְֲַַ�ְְֵָֹ�
את ־מׁשה יׂש ו ּיירא ּווראל ּפניו  ע ֹור קרן ה ּנה  ְִֵָ�ֶֹ	ְִֵֶ�ָ�ַ�ָ�ְִַָ�

אליו : זיו מ ּגׁשת  סגי  והא מׁשה. ית י ׂשראל  ּבני  וכל  אהרן . וחזא ִֶ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּדאּפֹוהי  לותי ּה:.יקרא מּלאתקרבא אלהם וּיק לאּודחיל ּו רא  ְְִַָָ	ְְְִִִִֵַָָָָָ�ֲֵֶ�
אהרן אליו וּיׁשבּו ּבעדהּנכל ־ הומ ׁשה  ׂשאים ֹ	ֶַָֻ�ֵָ�ֲַ�ְְִַָֹ�ִֵָ�ָ

אלהם:וי  מׁשה  וכל ד ּבר  אהרן  לותי ּה. ותבּו מׁשה . להֹון  ּוקרא ְֵַַ�ֹ�ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

N קוראים Nתיקון
van shc ,sgv ,jk hbau hbhx rvn
ire hf gsh tk vanu rvv in u,src
hbc kfu irvt trhu u,t urcsc uhbp rug
utrhhu uhbp rug ire vbvu van ,t ktrah
ucahu van ovkt trehu uhkt ,adn
rcshu vsgc ohtabv kfu irvt uhkt
ktrah hbc kf uadb if hrjtu ovkt van

N רש"יN
מ ׁשה.(כט) ּברדת ּכׁשהביא ויהי ְְְִִֵֶֶֶֶַֹ

הּכּפּורים: ּביֹום אחרֹונֹות ְֲִִַַלּוחֹות
קרן. ׁשהאֹור ּכי קרנים, לׁשֹון ְְִִֶַַַָָ

ּומהיכן  קרן. ּכמין ּובֹולט ְְִִֵֵֵֶֶַָמבהיק
רּבֹותינּו ההֹוד, לקרני מׁשה ְְִֵֵֶַַָָֹזכה
הּקדֹוׁש ׁשּנתן הּמערה, מן ְְִֶַַַָָָָָאמרּו
ׁשּנאמר  ּפניו, על ידֹו הּוא ֱֶֶַָָָָָּברּו

כב) לג כּפי:(שמות ְִִַַֹוׂשּכתי
אליו.(ל) מּגׁשת  ידיהם ו ּיירא ּו ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד ׁשּל־עברה, ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה, ּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

אֹומר מהּו יז)ּבעברה, כד יׂשראל,(שמות ּבני לעיני ההר ּבראׁש אֹוכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּומראה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מרּתיעים  היּו ׁשּל־מׁשה הֹודֹו מּקרני אף העגל, את  ּומּׁשעׂשּו מזּדעזעים, ולא יראים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא

ּבעדה.(לא)ּומזּדעזעים: העדה:הּנׂשאים נׂשיאי אליהם.ּכמֹו מׁשה ׁשּל־ וידּבר  ׁשליחּותֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּזה: הענין ּכל הּוא הוה ולׁשֹון ְְִֶֶַָָָָָֹּמקֹום,

הדקדוק: משה.(כט)חלק ביד העדת לחת בדפוסים:ושני וכ"ה באזלא ושני תיבת
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ּבכנׁשּתא  עּמהֹון :.רברבּיא מׁשה נולבּומּליל ּכל־ּגאחרי ־ כן  ׁשּו ְִִַַָָ	ְְֲִֵֵֵֶַַֹ�ְִ�ָ
יׂשּב וי ני  א ּתֹוראל יהוה ּדּבר  ּכל ־ אׁשר  את  צּום  ְֵ�ְִָ�ְֵַַ�ֵֵ�ֲָ�ִֶֶ�ְָֹ�ִ�
סיני :ּב ּכל הר  ית  ּופּקידּנּון . יׂשראל. ּבני ּכל אתקרבּו ּכן ּובתר ְַ�ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

יי  ּדסיני :.ּדמ ּליל ּבטּורא מ ּדּברוי לגמפטירעּמי ּה מׁשה כל ְְֵַָ	ְְְִִֵַַָָ�ֹ	ִֶַ�ֵ
מס על־ּפניו ו ּיּתן עּמהֹון וה :א ּתם  מּלמּללא מׁשה. .ו ׁשיצי ִ�ִֵַָ�ַָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ	

אּפי : ּבית אּפֹוהי  על לפ ּוב לדויהב  מׁשה יהוהבא  ני ְִִֵֵַַַַ�ֹֹ�ְִֵֶ�ְָֹ�
את ־ה ּמסל  יסיר  א ּתֹו ע ד ּבר  יצאוֹואתד ־ צ וה ְֵַ�ִ	ִָ�ְֶַַ�ֵֶַ�ְָ�ָ
אל־ו יׂשּבד ּבר  יצּוה :ני  א ׁשר  את  עליל ראל  וכד ְִֶ�ְֵֶ�ְִָ	ֵ�ֲֵֶ�ְְֵֶַָֻ

ונפיק. מּפקי ּה. עד אּפי  ּבית ית מעּדי  עּמי ּה. למ ּללא יי לקדם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמׁשה.

י ׂשראל  ּבני  עם ּדמתּפּקד:.ּוממּליל ראל בני־יׂשרא ּוולהית  ְִִֵֵֵַָ	ְְִַַָָ�ְְִֵֵָ�

N קוראים Nתיקון
rvc u,t vuvh rcs rat kf ,t oumhu
uhbp kg i,hu o,t rcsn van kfhu hbhx
u,t rcsk vuvh hbpk van tccu vuxn
kt rcsu tmhu u,tm sg vuxnv ,t rhxh
ktrah hbc utru vumh rat ,t ktrah hbc

N רש"יN
נּגׁשּו.(לב) כן אחר ואחרי ְְֲִֵֵַַַ

ּומלּמד  חֹוזר לּזקנים, ְְִִֵֵֵֶֶַַׁשּלּמד
ּתנֹו ליׂשראל. ההלכה אֹו ְְְֲִֵַַָָָָָָהּפרׁשה
מׁשה  הּמׁשנה, סדר ּכיצד ְִֵֵֶֶַַַַָָֹרּבנן
נכנס  הּגבּורה, מּפי לֹומד ְְִִִֵַָָָָהיה
ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה ְֲִֶַָָֹֹאהרן,

נ  מׁשה, לׂשמאל לֹו ויׁשב אהרן יׁשב נסּתּלק הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, כנסּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן, לׂשמאל ואיתמר מׁשה לימין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאלעזר
ּביד  אחד, העם ּכל ּביד נמצא ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה העם ּכל נכנסּו לּצדדין, יׁשבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹזקנים

ּבעירּובין ּכדאיּתא וכו' ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ׁשנים, ב)הּזקנים וּיּתן (לג):(נד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
מסוה. ּפניו ּבכתּבֹותעל  ועֹוד לּבא סוי ּבּתלמּוד הּוא ארמי לׁשֹון אּפי, ּבית א)ּכתרּגּומֹו (ס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

הּפרצּוף  ּכנגד הּנּתן ּבגד  מסוה ּכאן אף ּבּה, מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה, מסוי קא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהוה
ּבׁשעה  ונֹוטלֹו ּכנגּדן, הּמסוה נֹותן היה מהם הּכל יּזֹונּו ׁשּלא ההֹוד קרני ולכבֹוד העינים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּובית
מסוה: ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה יׂשראל, עם מדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשהיה

י ׂשראל.(לד) ּבני אל  מהם:ודּבר  מסּתּלק וכׁשהּוא ּבפניו , ההֹוד קרני וראּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הדקדוק: משה.(לג)חלק תורה:ויכל אור וכ"כ בזקף משה תיבת



תשא לד שמות  כי 348שמח 

עֹור ּפאת ־ קרן ּכי מׁשה  מׁשה ּפני הׁשיב וני ְֵֶ�ֹ	ִֶ�ָ	ַ�ְֵ�ֹ�ְֵֶ�ִ
את ־ה ּמס א ּתֹו:מׁשה לדּבר  עד ־ ּבא ֹו על־ּפניו וה ֶֹ�ְֶֶַַ�ַָ	ַָֹ�ְֵַ�ִ

ּומתיב  מׁשה. ּדאּפי  יקרא זיו  סגי . ארי מׁשה . אּפי ית י ׂשראל ּבני  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחזן 

אּפֹוהי  על א ּפי ּבית ית עּמי ּה:.מׁשה למּללא ּדעליל סססעד  ִֵֵֶַַַָֹ	ְְִֵֵַַָָָ

R חננאל סימן ּפי ּסּוקים  Rקלט  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

chavu van hbM rug ire hf van hbM ,t
rcsk utc sg uhbM kg vuxnv ,t van

u,t

N רש"יN
הּמסוה (לה) את  מ ׁשה ְְִֵֶֶֶַַֹוה ׁשיב 

לד  ּבאֹו עד  ּפניו א ּתֹו.על ּבר  ְִֵַַַָָֹ
מעל  נֹוטלֹו אּתֹו לדּבר ְְְִֵֶֶַַָּוכׁשּבא

תשא ּפניו: כי פרשת חסלת ָָ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

תשא  כי הפטרת
י"ח  סימן א' במלכים

ּוד היוי א רּבים אל־אלּיהּוימים היה בר־יהוה ְִַ�ִָ�ַ	ְְִַֹ�ָָָ�ֵֶ�ִ	ָ
אל־  הראה  ל לאמר ה ּׁשליׁשית ֵֵ�ֹ�ִֵ�ְִַ�ַָָּבּׁשנהֵָ�ֶ

האדמה:אח  על־ּפני מטר ואּתנה יֹומין והוה אב לזמן  ְַ	ְְֶָָ�ָ�ְֵַָ�ֲֲַָָָָ�ִִַ

נבּואה  ּופתגם  הוה סּגיאין. יי . קדם ּתליתיתא מן  ּבׁשּתא אלּיה. עם ְִִִַָָ�ְֲֳִָָָ�ְְִִִֵֵַָָָ�

איזיל  לאחאב למימר . מטרא .אּתחזי ארעא:ואּתין  אּפי  וּילבעל ְִֵֵַ�ְִִַַָ	ְִֵֶָ�ֵַַַַָ�ֵֶ�
אל־אח  להראֹות חזק אלּיהּו והרעב ּבׁשמרֹון:אב ֵ�ִ	ְֵָָ�ְֶַ�ְָָָָ�ָ�ְְָֹ
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לאּתחזאה ואזל  ּבׁשֹומרֹון :וכפנא .לאחאב אלּיה. רא וּיק גּתקיף  ֲַַ�ְִִֵַָָָ�ְַָ	ְַָ�ְְְְִֵַָ�
אל־עבד אח  ועבד אב על־הּבית אׁשר היה יהּו יהּו ְַ	ְֶַָֹ�ֲֶָ�ַַ�ְְִַָֹ�ָָָ�

מאד: את־יהוה לעֹובדיה ירא אחאב . ּביתא.ּוקרא על ּדממּנא ֵָ�ְֶֹ�ְְַַָָָָֹ�ִֵֶַָֻ

חטאין  ּדחיל הוה  יי .ועֹובדיה . קדם ּבהכ וי דלחּדא :מן  רית הי ְֲִִֵַָָָ	ְֳִָ�ְִַַָָ�ְְִַ�
עבד  וּיּקח יהוה נביאי את מאה איזבל יה ּו ִ	ֶֶ�ְִֵֵ�ְֹ�ִַָ�ְַַֹ�ֵָָ�

וּיח  וכל נביאים ּבּמערה איׁש חמּׁשים ּכלם ּביאם ְִ�ְִִַַ�ֲִִֵ�ִ�ְַָ	ְְְִָ�ָ
ומים: ית והוה לחם איזבל. קּטילת עֹובדיה ּכד ּודבר ּדיי. נבּיּיא ֶ�ֲִֶַָָָ�ִֵֶַַַ�ֶָ�ְִַַַַָָָ�

ּגברא  חמׁשין  ואטמרּנּון . נבּיין . ּובמּיא:וסֹובר ּנּון .ּבמערתא מאה ּבלחמא ְְְִִִִַַַָָֻ�ְִָָ	ְִַ�ְַַָָ

אח ה אל־עבד וּיאמר אל־ּכל־ אב ּבארץ ל יהּו ַ�ְֶַָֹ�ֶ�ְַֹ	ֵָ�ָ�ֶָ�ֶָ
נמ מע  | אּולי ּכל־הּנחלים ואל הּמים חציר יני צא ְְֵַ�ַ	ְִַ�ְֶַָָ�ִַ�ְִָ�ָ�ִ
נכ ּונ  ולֹוא ופרד ס ּוס מן־בהמה)ריתחּיה (כ' ְֶַ��ָ	ְֶֶ�ְַ�ִ

אחאב מהּבהמה: ּבארעא ואמר  הּליך  מּיא.לעֹובדיה. מּבּועי  ּכל על  ְֲֵֵַַַַָָ�ְְֵַַַָָ�ֵַַַָָ

מאם ועל  נחלּיא. ּונקּיים ּכל עסּבא. וכ ֹודנון נׁשּכח נפסּוק .סּוסון  ולא  ְַ�ִַַָָָ�ִֵַַַָ�ְְָָָָ	ְִָ�

אח וי ומּבעירא: לעבר־ּבּה את־הארץ להם אב חּלקּו ְְְִִַַָ�ֶָ�ֶָ�ֲֶַָָ�ְַָ�ָ
ועבד  לבּדֹו אחד ּבדר ־אחד הלּבדר הל יהּו ָ�ְֶַ�ֶֶָ�ְַ	ְְַָֹ�ַָ�ְֶֶֶ�ָ

ארעא לבּדֹו: ית  להֹון . חדא ּופּליגּו ּבאֹורחא ה ּליך אחאב. ּבּה. למע ּבר ְְִַַַָָ�ְְֲִֵַַַַָָָ�

ועֹובדיה  חדא .ּבלחֹודֹוהי . ּבאֹורחא  עבד וי זּבלחֹודֹוהי :הּליך יהּוהי ְִִַָ	ְֲֵַָָ�ְִִִַ�ְַֹ�ָ�
לק  אלּיהּו והּנה על־ּפניו ּבּדר וּיּפל וּיּכרהּו ראתֹו ַ	ְִֵֶֶ�ִֵ�ְִָָ�ִַַ�ֵ�ִַ�ַָֹ	ָ

אלּיהּו: אדני זה האּתה עֹובדיה וּיאמר אזיל והוה ַ�ֶַַָֹ��ֲִֶֹ�ֲִֵַַָָָ�ֵָ

אל ּיה  והא ואׁשּתמ ֹודעיּהּבאֹורחא . ואמר לק ּדמּותיּה. א ּפֹוהי. על .ּונפל ְְִֵָָָ�ְְְְִֵֵַָ�ֲִַַַַַ	

הדקדוק: חזק.(ב)חלק גדול:והרעב בכ"ד גם חזק בתיבת בגעי:וּיחּביאם.(ד)הטפחא הוי"ו ְִֵַַָָ
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ּדין  אלּיה:האּת לאדניחרּבֹוני אמר ל אני לֹו וּיאמר ֵַַ�ִִִֵַָ�ֶֹ��ִֵָ�ֱ�ַֹֹ�ֶ
אלּיהּו: ליּההּנה איזיל ואמר לר ּבֹונך.אנא . אלּיה:אימר הא ִֵ�ֲִֵֵַַָ�ֲִֵָ	ְִֵַָ�ִֵָָ

את־עב ט נתן ּכי־אּתה חטאתי מה ּביד־ וּיאמר ּד ַ�ֶֶֹ�ָ�ִִַָ�ֵָֹ�ְְֶַ�ְַ
להמיתני:אח  עבּדךואמר אב ית  מסר א ּת. ארי  חבית. .מא ְַ�ֲֲִִֵַַַָ�ֲִֵַַַַָָָָ	

ּדאחאב  אם־יׁש־ּגֹוי ילמקטלי :ּבידא אלהי יהוה | חי ְִַָָ�ְְִִַ�ְָֹ�ֱֹ�ִֶֶ�
לבּקׁשּוממ  ׁשם אדני לא־ׁשלח אׁשר ואמרּולכה  ְַָָ��ֲֶָֹ�ֲִַֹ�ָ�ְְֶַ	ְְָ�

והׁש את־הּממ אין לא ּביע ּכי ואת־הּגֹוי לכה �ְְִִִָ�ְֶַַַָָ�ְֶַ	�ִ�ֹ
ה ּוא צאּכה:ימ  רּבֹוני קּים ׁשלח ּדלא ּומלכּו. עם אית אם  אלהך . יי  ְִֶַָָָ�ְְְֱִִִִַַַָָָָ

ואמרּולתּמן  מלכ ּותא למבעך. ית ּומֹומי כא. הוה עּמא לא ארי .וית ְַָ�ְֲִַַָ�ֲֵַָָָָָ�ְַָָ	ֲֵ�
לך: מׁשּכח לאדנייאלא אמר ל אמר אּתה ועּתה ְַַַָָ�ַָָ�ֹ�ֵֵ�ֱ�ַֹֹ�ֶ

אלּיהּו: איזיל ּוכען הּנה אמר . לר ּבֹונך.אּת אלּיה:אימר הא ִֵ�ִֵַָ�ִֵַַָ	ְִֵַָ�ִֵָָ

יּׂשאיב | יהוה ורּוח מאּת אל | אני ֵ�ֵֵ�ֲִָ�ְָוהיהִ�ְָ�ְַָֹ�ֲִָ�
לאח  להּגיד ּובאתי לא־אדע ולא על־אׁשר אב ֲֶַ�ֵֹ	ָ�ְִִַָ�ְְַָ�ְ�ֹ

ועב ימ  והרגני מּנערי:צא את־יהוה ירא ויהי .ּד ְֲִָ�ֲַָ�ְְְִַָ�ֵָ�ְֶֹ�ְִִֵָָֻ

ּדאנא  יּטל ּנךעד יי  קדם מן ורּוחא מּלותך . ואהךאזיל א ּדע. ּדלא לאתר ֲַַָ�ְְְְֳִִִִֵָָָָָָָ�ְֲֲֶַַַַָָ�

יׁשּכח ּנך ולא  לאחאב. ועבּדךלחּואה יי .ויקטל ּנני. קדם מן  חטאין ּדחיל  ְְְְִַַַָָָָָ�ְְִִַ�ְִַָ	ְֳִִִֵָָ�ָ

ּבהרג יגמּזעּורי: אׁשר־עׂשיתי את לאדני הלא־הּגד ְֲִַָֹֻ�ִַֹ�ֵ�ֲֶָ	ֲִִַ�ֹ
ואח  יהוה נביאי את יהוה איזבל מּנביאי ּבא ִ	ֶֶ�ְִֵֵ�ְֹ�ְִַָָ�ְִִ�ְֵֹ�ָ

ּבּמערה  איׁש חמּׁשים חמּׁשים איׁש ָ	ְַָ�ִ�ֲִִִ�ֲִִ�ָ�ֵמאה
ומים:ואכל  לחם לרּבֹוני ּכלם אתחּוא ּכד הלא  ּדעבדית. ית ְְֲַָ�ֵֶ�ְֲִִִִֶַַָָָ�ֲִַַַָ

ית  איזבל. ּדיי קּטילת מּנב ּיּיא ואטמרית ּדיי . חמׁשין נבּיּיא  ּגברא. מאה ִֵֶַַ�ֶָ�ְְְִִִִַַַַַַָָָ�ְִַָָָֻ
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ּגברא  ּובמּיא :וסֹובר ּתּנּון .ּבמערתא חמׁשין  אּתה ידּבלחמא ועּתה ִַָֻ�ְִָָ	ְִַ�ְְַַַָָָ�ַָ�
והרגני: אלּיהּו הּנה לאדני אמר ל ּוכען אמר ֹ	ֵֵ�ֱ�ַֹֹ�ִֵֶ�ִֵ�ֲִַַָָָ�

לר ּבֹונך אימר  איזיל. אמר. אל ּיה אּת מר וּיא טוויקטלּנני :.הא ְִִֵֵַַַָָ�ִֵָָ	ְְִִַ�ִַֹ�ֶ�
עמד  אׁשר צבאֹות יהוה חי ּכי אלּיהּו לפניו ּתי ִֵ	ָ�ְַָֹ�ְָ	ֲֶ�ָ�ְְִַָ�ִָ�

אליו: אראה ה ּוא הּיֹום קּים אלּיה. צבאֹות.ואמר יי  ַ�ֵֶָ�ֲִֵֵַַַָָָ�ְְָָ

דין .קדמֹוהי ּדמׁשּמי ׁשנא  יֹומא לי ּה:ארי  עבד טזא ּתחזי  יהּווּיל ִֵַָ�ֳִָ	ֲֵֵָ�ֵֵֵֶַַ�ְֶַָֹ�
אח לק  אח ראת וּיל וּיּגד־לֹו לק אב ראת אב ְִַ�ְַ�ֶַַָ�ֵַ�ְֶַ�ְִַָ�

אחאב אלּיהּו: לקּדמּות עֹובדיה. ליּהואזל אחאב .וחּוי  ואזל ְֲִֵַַַַַָָָָ�ְִֵַ	ֲַַַָ�

אלּיה: ּכר וי יזלקּדמּות אח הי וּיאמר א ֹות את־אלּיהּו אב ְְִִֵַַָָ�ְִ�ְַ�ִֵֶָ�ַָ�ֶֹ
יׂשאח  עכר זה האּתה אליו חזא ראל:אב ּכד והוה . ְַָ�ֵ	ַַָָ��ֵֶֹ�ְֲֲִֵַַָָָ

אחאב אחאב  ואמר אלּיה. ּדין .ליּהית ּדיׂשראל:הא ּת עכרי ּה ַָ�ֲִֵַַַָָָ�ֵ	ֵַַ�ְְִֵֵָָ

עכר יח לא את־יׂשוּיאמר אם־אּתה ּתי ּכי ראל ַ�ֶֹ�ָֹ�ְִַ�ְִֶָ	ִֵ�ִַ�ָ
ּבעזב  אבי את־מצ ּובית אחרי כם וּתל יהוה ות ֵ�ָ�ְֲִֶַָ�ְִֶ�ְֹֹ	ַָ�ֲֵֵֶַ�

עכרית הּבעלים: לא אּתואמר. אלהין י ׂשראל . אבּוך.ית ּובית ְֲֲִִַַַַָָ�ֱִֵֵַָָָ�ֲֵ

ּדיי ּבד ׁשבקּתּון  ּפּקֹוד ּיא ּבעל ּיא:ואזלּתּון .ית ׁשלח יטּבתר ועּתה ְִַ�ִַַָָָ	ֲַַ�ְְַַַָָָ�ְָ�ַ
את־ּכל־יׂש אלי הּכר קבץ אל־הר ואת־ ראל מל ְ�ֵַֹ�ְִֶָָ�ֵֶַ�ְַַ�ְֶֶ
אר  הּבעל ּונ נביאי וחמּׁשים ביאי ּבע־מאֹות ְִ�ֵַ�ְֵַַַַ�ֲִַ�ְִִֵ�

אר  ׁשל האׁשרה אכלי מאֹות איזבל:ּבע ּוכען .חן ֲֵָָ�ְַַ�ֵ	ְֹ�ְֵַֻ�ִֶַָ

י ׂשראל  ּכל  ית לותי . ּכנ ֹוׁש ּבעלא ׁשלח נב ּיי  וית ּכרמלא. ארּבע לטּור ְְְִִֵַָָָָ�ְְְְִֵַַָָָ�ַַ

אׁשירתא  ּונבּיי  וחמׁשין . מאה מאה ּדאיזבל:אכלי .ארּבע  ּפתּורא ְְְֲִִֵֵַָָ�ְַַָ	ְֵָ�ְִָָָ�ֶ

אח וּיׁשכ יׂשלח ּבכל־ּבני וּיק אב את־ ראל ּבץ ְִַַ�ְַ�ְְֵָָ�ְִָ�ְִֵַ�ֶֹ
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הּכר  אל־הר אחאב מל:הּנביאים י ׂשרא ּוׁשלח ּבני  .ל ּבכל  ְִַ�ִֶַ�ְֶַַַַָ�ְְִֵֵָָ	
ׁשקרא  נבּיי  ית ּכרמלא:ּוכנׁש אל־ּכל־ כאלטּור אלּיה ּו וּיּגׁש ְִִֵַָָ�ְְִַַָ�ִֵַ�ֶָָ

על־ׁשּתי  ּפסחים אּתם עד־מתי וּיאמר �ֶַַ�ַָ�ֶ�ַָֹ�ָהעםְִֹ�ְֵַ�
ואם־  אחריו לכּו האלהים אם־יהוה �ְִִַהּסעּפיםְִָֹ�ֱִָֹ�ְ�ֲַ	ְִָ

ּדבר: אתֹו העם ולא־ענּו אחריו לכּו ּוקריב הּבעל ַ�ְַַ�ֲַ�ְָָֹ�ָָ�ֹ�ֵָָ

ואמר אל ּיה  עּמא. ּכל ּפליגין לות אּתּון אּמּתי . הלא עד ּפלגון . לתר ּתין  ִֵָ�ְֲַַַָָָ�ְִִִִַַַ�ְְֲֵַַָָ

אלהים  ה ּוא ּבעלא יי  ּבתר טען  אּתּון ּולמא ּבלח ֹוד ֹוהי . קדמֹוהי ּפלחּו ְֱִָֹ�ְֳִִִַַַַַָָָָָ�

עּמא  אתיבּו ולא  צרֹוך . ּביּה אלּיהּוכבּפתגם :יתיּה.ּדלית וּיאמר ְְְֲִֵֵַָָ	ֵָ�ִַָ�ִֵֶֹ�ָ�
נֹותר  אני ּונ אל־העם לבּדי ליהוה נביא ביאי ּתי ֶָ	ֲָ�ִַ�ְִִָ�ַֹ�ְַָ�ְִִֵ�

אר  איׁש:הּבעל וחמּׁשים אל ּיה ּבע־מאֹות לע ּמא.ואמר ַ	ְֵַַַַ�ֲִַ�ֲִִִֵַַָ�ְַָ

יי  קדם נבּיא. אׁשּתארית ּבעלא אנא. ּונבּיי  וחמׁשין .ּבלחֹודי. מאה ארּבע ְְְֲֳִִִַָָָ�ִִֵַָָָ	ְְִַַַָ�

ויב כגּגברא : ּפרים ׁשנים הּפר ויּתנּו־לנּו להם חרּו ְְִָֻ�ְַָ�ִָ�ְְֲִִ�ֶָ�ַ�ָ
לא  ואׁש על־העצים ויׂשימּו וינּתחהּו ָהאחדֶ�ְִַָ�ְָֻ�ִ�ַָ�ֵ	ְִ�ֵ�ֹ
על־  ונתּתי האחד את־הּפר | אעׂשה ואני ִַ�ָיׂשימּוֲ�ֱִֶֶ�ֶַָ�ֶָ�ְִַָָ�ַ

אׂשים: לא ואׁש לנא העצים ויבחרּון ויתיהבּון ּתֹורין. ּתרין ָ�ֵ	ְִ�ֵ�ְִִַַָֹ�ָ�ְְֲִִֵ

חד  ּתֹורא וי ׁשּוֹון להֹון ואיׁשתא ויה ּדמּניּה. אעּיא. י ׁשּוֹון .על  ואנא.לא ְַָ�ְִִֵַַֻ�ְִַַָָָָ�ְֲַַָָ

ואּתין אעביד  חד. ּתֹורא אעּיא ית אׁשּוי :ואיׁשתא .על לא ֲֵַ�ְֵֶַָָ�ַַָָ	ְִָָ�ֲֵַָ

אק ּוק כד ואני אלהיכם ּבׁשם בׁשם־יהוה ראתם רא ְָ�ְֵֶ�ֱֵֹ�ֲִֶַ�ְֶָ�ְְֵֹ	ָ
האלהים  הּוא באׁש אׁשר־יענה האלהים ָ�ְָָוהיהֱִֹ�ֲֲֶֶַ�ָ�ֵ�ֱָֹ�ִ

הּדבר: טֹוב וּיאמרּו ּכל־העם ּבׁשֹום ותקרֹון וּיען ַַ�ַָָָ�ְַֹ��ְִַָָ�ְ

תתענֹון  ולא אצ ּלי טעותכֹון. אנא ּברם צר ֹוך. ּבהֹון  ּדלית קדם ּבׁשמא מן  ְְֲֲִָָָ�ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָ�ִָ
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מימריּה וי ׁשלח יי ּדיי . ארי  אי ׁשתא. עּמא ויחית ּכל  ואתיב אלהים. .ה ּוא ְְִֵֵַַָ�ְְֲִֵֵַָָ�ֱֲִֵַַָָָֹ	
ּפתגמא:ואמרּו לנ כהּתקין  אלּיהּו הּבעל וּיאמר ביאי ֲַַ�ִֵַָָָ�ִֵֶֹ�ְִִֵָ�ַ�ַַ

אּתם  ּכי ראׁשנה ועׂשּו האחד הּפר לכם ַּבחרּוֲ�ָ�ֶַָ�ֶָָ�ֲַ�ִֹ	ִָ�ַ�ֶ
וקר  תׂשימּו:הרּבים לא ואׁש אלהיכם ּבׁשם אּו ַָ�ְְִִ�ְֵ�ֱֵֹ	ְֶ�ֵ�ִָֹ

אל ּיה  חד ואמר ּתֹורא לכֹון . ּבחר ּו ּבעלא. ארי לנבּיי  קדמּותא. ועבידּו ֲִֵַַָ�ְֲִִֵַַַָָ�ֲֲִֵַַָ

ותקרֹון אּתּון  טעותכֹון סּגיאין . תׁשּוֹון :ואיׁשתא .ּבׁשֹום חּווּיק כולא ַ�ְִִִַ�ְְֲָָ	ְִָָ�ְַָ�ְִַ
וּיק  וּיעׂשּו להם אׁשר־נתן בׁשם־ את־הּפר ראּו ֶַ�ֲֶַָָ�ֶָ�ֲַַ�ְְִַ�ְֵ

עננּו הּבעל לאמר ועד־הּצהרים מהּבקר �הּבעלֵַַַַ�ְֳֶַַַָֹ�ִֵֹ�ַַ�ֲַ	ֵ
וי  ענה ואין קֹול על־הּמז ואין אׁשר פּסחּו ּבח ְֵ��ְֵ�ֹ�ֶ�ְְַַ	ְִַַ�ֲֵֶַ�

להֹון עׂשה: ּדיהב  ּתֹורא ית מ ּצפרא ּונסיבּו. ּבעלא. בׁשֹום  ּוקר ֹו ועבדּו. ְִִַָָָָ�ְֲִַַַַָָ

למימר  טיהרא עּדן  קל ועד  ולית ענינא. ּומׁשּתּטן ּבעלא ּדעני. .ולית ְְֲִֵֵַַָָ�ְֲֵֵַָָָ�ְְִֵֵַַָ	
איגֹורא  וי וי כזּדעבד :על  בּצהרים אלּיהּוהי ּבהם הּתל ֵַָ�ְֲַַַ�ֳִַָ�ְִֵַַַ�ֶָ�ִֵ�ָ

קר  ּכי־ׂשיח וּיאמר הּוא ּכי־אלהים בקֹול־ּגדֹול אּו ַֹ�ֶ�ְִ�ְָ�ֱִִֹ�	ִִ�ַ
ויקץ: הּוא יׁשן אּולי לֹו וכי־דר לֹו והוה וכי־ׂשיג ְִִ��ְִֶ�ֶ�ַ�ֵָ��ְֲִַָָ

טיהרא  אמרין ּבעּדן  אּתּון  ארי  רב ּבקל קרֹו ואמר אל ּיה . ּבהֹון וחייך  ְֲִֵָָ�ְְְְֲִֵֵַַַָָָ�ְֲִֵַָ�

ליּה ׁשֹועי  ּדלמא הּוא. אֹורח ּדחלא  אֹו אׁשּתדיף. אׁשּתדפא ליּהאֹו .הוה  ִִֵַָָ�ְְִִֵַָָ�ֲֵָ	
ה ּוא  ּדמּוך  ּדלמא וּית וּיק כחוי ּתער :א ֹו ּגדֹול ּבקֹול ּגדדּוראּו ִָָ�ְְְְִִַַ�ְ�ָ	ְְִַֹ�

עד־ׁשפ־ּדם ּכמׁש ּוברמחים ּבחרבֹות ּפטם ְְִָ	ֲַָָ�ְָָ�ְִַָ�ָ
ואתהממּוּוקרֹועליהם: רב. ּבסיפין ּבקל עד .ּוברמחין ּכנ ּמֹוסיה ֹון . ֲֵֶ�ְְִַַָָ�ְְִִֵַ�ִֻ	ַ

ּדמא  וּית וי כטעליה ֹון :ּדא ׁשּתפיך  הּצהרים ּכעבר נּבאּוהי ְְְִֵָ�ְֲִֵַ�ֲַ�ֳַָֹ	ְְִִַַַ	

הדקדוק: כולהוהּצהרים.(כו)חלק וכן בגעיא, הּצהרים הה"א דכוותה:ּבּצהרים, ֳֳֳִִִַַַַַַָָָ
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הּמנ  לעלֹות ואין עד ואין־ענה ואין־קֹול חה �ֲַַ�ְִַ�ְֵָ�ְֵֹ�ְֵֶ�
עד והוה קׁשב: ואׁשּתּטיאּו. טיהרא . מנחתא ּכמע ּבר ולית .למּסק  ֲֶַָָ�ְְֲִִִֵַַַָ�ְִִַָָ	ְֵ

ּדעני  ולית ּדמצית:קל  ּגׁשּולולית לכל־העם אלּיהּו וּיאמר ְְֵֵָָ�ְִִֵַ�ִֵֶָֹ�ְָָָ�ְ�
וי  אליו כל־העם וּיּגׁשּו את־מז אלי יהוה רּפא ּבח ֵ	ְִַַ�ָָ�ֵָ�ְֵַַָ�ְִֶַ�ְֹ�ָ

עּמא ההרּוס: לכל  אל ּיה  עּמא ואמר כל  ּוקריבּו לותי. לותי ּה.קר ּוב ּו ְֲִֵֶַַַָָָָ�ְְִִַָָָ�ְֵָ

ּדיי .ּובנא  מדּבחא מפּגר :ית ׁשּתים לאּדהוה אלּיהּו וּיּקח ָ	ְַַָָ�ְֲִַַַַָָֻ�ִֵ�ְֵָ�
ּכמס עׂש אבנים ׁשב רה היה ּפר אׁשר בני־יעקב טי ְֵֶ�ֲָ	ְְִִ�ְִֵַ�ְֲֵַ�ֲֶֹ�ָ�ָ

יׂש לאמר אליו יה דבר־יהוה ׁשמ:ראל ּונסיב יה ְְַָֹ�ֵָ�ֵ	ְִָֹ�ְִֵֶ�ְֵֶ

עסרי  ּתרּתא  ּכמנין אל ּיה . ּדיי אבנּיא. פתגמא ּדהוה  יעקב. בני  ׁשבטי  ִֵֵֶַַָ�ְִַַַָ�ְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ׁשמך:י ׂשראל .למימר ע ּמיּה מז וּיב לביהי  את־האבנים ּבח נה ִֵ�ְֵַ	ִֵָ�ְְְִֵֶַָ�ֲִֶָָ�ְִ�ֵַ
סביב  זרע סאתים ּכבית ּתעלה וּיעׂש יהוה ִ�ֶַָ	ִ�ַָ�ְֵָ�ְַָ�ַַָ�ְֹ�ְֵּבׁשם

מדּבחא ּבח:לּמז  אבנ ּיא. ית ּכבית ּובנא מז ּקתא. ועבד ּדיי . ּבׁשמא ְְִֵַַַַַָָָָ�ְְְֲִִֵַַַָָָ�

זרעא  סח ֹור .סאתן  את־העצים לגלמד ּבחא:סח ֹור  וּיער ַַָָ	ְְ�ְְֲַַַָ�ֵֶָֹ�ִ
על־העצים:וי  וּיׂשם את־הּפר והּדים וסּדר נּתח אעּיא . ית ְַַַ�ֶַ	ַָ�ְִֵֶַַַָָ�ְֵַַָָָ�

ּתֹורא  אעּיא :וׁשּוי .ית מל לדעל אר וּיאמר כּדים אּו ּבעה ָָ	ְִַ�ַַַָָ�ְִֶֹ�ְַָָ�ִַ�
ׁשנּו וּיאמר ועל־העצים על־העלה ויצקּו ְִִ	ַמיםְ�ַָֹ�ְֵַָָ�ִַ�ְֶֹ�

וי וּיׁש ׁשּלׁשּו וּיאמר  כּדין ׁשּלׁשּו:נּו אר ּבעא מלֹו ואמר . ְִַ	ַ�ֶַֹ�ְְְֲִֵֵַַַַַַָ�

עלתא  על  ואריקּו ּתנ ֹומּיא. ואמר אע ּיא. ּתּליתּו.ּותנ ֹוועל ואמר  ֲֲִַַַָָָ�ְְֲַַַַָָ�	ֲִַַַ�

לּמז להותּליתּו: סביב הּמים את־ וּילכּו וגם ּבח ְְִֵַַ�ַ	ִַָ�ְִִַ�ְֵַַ�ֶ
מּלא־מים: סח ֹור הּתעלה סחֹור מּיא . ית .למדּבחא ואזלּו ואף ְַָ�ְְֲִִֵַַַָָָ�ְְַָ	ְַָ

הדקדוק: נע:ויצקּו.(לד)חלק והשוא בגעיא, ְְִ
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מ ּיא:מזּקתא  הּמנ וי לומלא ּבעלֹות | אלּיהּוהי וּיּגׁש חה ְְִָ�ְְִַַָָ�ֲַ�ְִַ�ִַָ�ִֵַָ�
אב  אלהי יהוה וּיאמר יצ הּנביא ויׂשרהם ראל חק ִַָ�ַַֹ�ְֹ�ֱֵָֹ�ְַָָ�ְִָ�ְְִָ	ֵ

ּביׂש אלהים ּכי־אּתה יּודע עב הּיֹום ואני ּדראל ַ�ִָ�ִַַָ�ֱִֹ�ְְִָ�ֲִֵַ�ְַ�ֶ
ובדבריך ) האּלה:ברּובד (כ' ּכל־הּדברים את עׂשיתי ְְִָ�ָ	ִִֵ�ְַָָ�ִֵֶָ

נב ּיא והוה  אלּיה ּוקריב . מנחתא . ּדאברהם ּבמ ּסק אלהיּה יי . יצחק ואמר. ֲַָ�ְְִִִִֵֵַָָָָ�ְְֱֲֵַַַָָָָ�ִָ

ּבי ׂשראל  ׁשריא ּדׁשכינתך  יי . אּת ארי יתידע. דין  י ֹומא ואנא וי ׂשראל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ�ֲַָ

עבדית  ּובפתגמך  ּפתגמּיא .עבּדך . ּכל יהוה לזהאּלין:ית ענני ֲִִַַָָָ	ִַָָָָ�ֲִֵֵָ�ְִָֹ�
האלהים  יהוה ּכי־אּתה הּזה העם וידעּו ְִֵֵ	ֲענניְ�ָָ�ַ	ִֶַָ�ְֹ�ֱָָֹ�ִ

אחרּנית: את־לּבם הסּבת ּבאיׁשתא ואּתה יי  צל ֹותי  קּביל ְַָ�ֲִ�ִֶָֹ�ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ�

הדין  עּמא וי ּדעּון ּבמטר. צלֹותי  אּתקּביל ארי  נּסא. להֹון  יי ּבמעּבדך ְְְִִִֵֵַַַָָ�ְְְֲִִֵַָָ�ְָ

ּבמימרך להֹון מׁשּתאיל יתהֹון  ּברחמתך  ואּת לאתבּותהֹון אלהים. ְְְְֱִַַָָֹ�ְְְְִֵֵָ�ְְָָ

ואּנּון  ל ּבהֹון .לדחלתך . ית אׁש־יהוה לח ּפליג :יהב ּו וּתּפל ְְְִַָ	ְְִַָ�ְִִַ�ְֵֹֹ�ָ
ואת־  ואת־האבנים ואת־העצים את־העלה ֶַָֹ�ַוּתאכלָֹ�ְֵֶָ	ְֲִֶָָ�ְִֶ

לחכה: אׁשר־ּבּתעלה ואת־ה ּמים איׁשתא העפר ּונפלת ֶָ�ְֶַַָ�ְֲִֶַָ�ִִֵַַָָָָ�

עלתא  ית ואכלת יי . קדם אבנ ּיא מן וית אעּיא. עפרא וית וית .וית ְֲֲֳִַַַָָָָָ�ְְַַַָָָָָ�ְַָָ	ְָ
ּדבמזּקתא  על־ּפניהם וּיר לטלחיכת:מּיא וּיּפלּו ּכל־העם א ְְִִַָָ�ְֵַַַַ�ָָ	ְִַָ�ְֵַ�ֶ

האלהים: הּוא יהוה האלהים הּוא יהוה ָ��ְָֹ	ְֹ�ַוּיאמרּוֱֹ	ְִֹ�ָ�ֱִָֹ
ּונפלּווחזא  עּמא. יי ּכל ואמרּו. א ּפיה ֹון . אלהים על אלהים:יי .הּוא ה ּוא ֲַָ�ַַָָ�ְֲֵַַַַ�ֱִָֹ	ְ�ֱִָֹ

ּתפ מ להם אלּיהּו הּבעל וּיאמר את־נביאי | ׂשּו ֶַֹ�ִֵ�ָָ�ְִֶ�ְִֵֶ�ַ�ַַ
וּית  מהם אל־יּמלט אלּיהּואיׁש וּיֹורדם ּפׂשּום ִ�ִֵַָ�ֵ�ְְִֶַ�ִֵַ�ִֵ�ָ�

הדקדוק: בגעיא:וּיתּפׂשּום.(מ)חלק הוי"ו ְְִַ
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וּיׁש קיׁשֹון ׁשם:אל־נחל אל ּיה חטם אחּודּוואמר  להֹון . ֶַ�ִַ	ְִַָ�ֲִֵֵַַָָ�ְֲ�

מּנהֹון  יׁשּתיזב  לא אנׁש. ּבעלא. נב ּיי  אל ּיה ית ואחיתּנּון  לנחלא ואחדּונ ּון . ְְֱִִִֵֵַַָָָָ�ְֲִִֵֵַַַָ�ְַָ

לאח מאּתּמן :ונ ּכיסּנּון .ּדקיׁשֹון  אלּיהּו עלה וּיאמר אב ְִ	ְִֵַ�ַַָ�ִֵֶֹ�ָ�ְְַ	ֲָ�ֵ
ּוׁש הּגׁשם:אכל המֹון ּכי־קֹול אל ּיה תה לאחאב.ואמר  ֱ�ְֹ�ִֵ�ֲ�ֲִֵֶַַַָָ�ְַָ

ואיׁשּתסק  קל .אכֹול מטרא:ארי  אח מבאתרגֹוׁשת אב וּיעלה ַ�ְֱֵ	ֲֵָ�ְֲִִֶַַָָ�ְַ�ָ
ולׁש הּכר לאכל אל־ראׁש עלה ואלּיהּו מל ּתֹות ֱֶ�ְְִֹ�ְ�ִֵ	ָָ�ֶָ�ְֶַַֹ�

ּביןוּיג  ּפניו וּיׂשם ארצה ברכו )הר ּוסליק ּכיו:ּבר (כ ' ְִַַ�	ְַַָָ�ֶָ�ֵָ�ְִֵָ

ּכרמלא אחאב  לרי ׁש סליק ואל ּיה. ּולמ ׁשּתי. ארעא ּולמיכל על .גחין  ַָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ�ֵַַָ	
אּפֹוהי  ּברּכֹוהי :וׁשּוי  הּבט וּיאמר מגּבין עלה־נא אל־נערֹו ְִִַַ�ִִֵַ�ֲֶֶַֹ�ֲֵָ�ֵַ�

ׁשב  וּיאמר מאּומה אין וּיאמר וּיּבט וּיעל ֶּדר־יםֶ	ַָ�ַַ�ַַ	ֵַ�ֵֶֹ�ְ�ַָ�ֶֹ�ֻ
ּפעמים: סכי ׁשבע ּכען סק לעּולימי ּה. מערבא.ואמר לא ֹורח ֶ�ְְְְֲִִֵֵַַַַַָ�ְְַַָ

ואמר ּוסליק  ואמר ּוסכא. מּדעם. זמנין :ּתּוב .לית הי וי מדׁשבע ֵ�ֲַַָ�ֲִֵַַַָ	�ְְִִִַַ�
עלה  ּככף־איׁש קטּנה הּנה־עב וּיאמר �ִָֹ�ְַ�ְַָ�ִֵֶָֹ�ִַ	ְִַּבּׁשבעית

אל־אח  אמר עלה וּיאמר ולא מּים ורד אסר אב ִ�ַָ�ֲֶֹ�ֱֵ�ְֶַָֹ�ֱ�ָֹ	ְֵ�ֹ
הּגׁשם:יעצר  זעירא והוה כה עננא. הא ואמר. ׁשביעיתא. ּבזמנא ְַַָ�ֲֶַַָָָ�ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ

ּגבר  יד לאחאב ּכפּסת  אימר סק ואמר . מּמערבא. וחֹות סלקא .אזּדרז ְְִַַַ�ְְְֲִֵַַַַַַָָָָ�ְִַָ	
יעּכב ּנך והּׁשמים וי מהמטרא :ולא ועד־ּכה עד־ּכה | הי ְְְִַָָ�ְִִַָ�ַ�ְַֹ�ְַָֹ�ִַ�

וי הת  ורּוח עבים וּיר קּדרּו ּגדֹול ּגׁשם אח הי אב ּכב ְְִַ�ִָ�ְ	ְַַ�ִֶ�ֶָ�ְִַַ�ְַ�ָ
יז  אתחפיאּווהוה רעאלה:וּיל ּוׁשמ ּיא ונחית. ּדמז ּדרז  עננין עד  ֵַ�ְְֲִֶֶַָָ�ְְֲִִִֵַַַָָָ�ֲִָ

מטר  והוה  אחאב .סּגי ורּוחא. ליזרעאל:ּורכיב ואזל ְְֲַַָָ�ִַ	ֵַָ�ְְֲִֶַַ

הדקדוק: בגעיא:התקּדרּו.(מה)חלק הה"א ְְִַ
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יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
ויקהל 

את ־ּכל־עדתוּיק אלה מׁשה יׂשּבהל ראל ני  ְֵַַ�ֹ�ֲֶֶַָ�ְֵ�ְִָ�ֵ
האמ וּי אּלה  אלהם יהוהּדר  אׁשר ־צּוה  ברים ַ�ֲֵֶֹ�ֶ�ְִֵֶַָ	ֲִֶָ�ְֹ�ָ

אתם: י ׂשראל לעׂשת  ּדבני ּכנ ׁשּתא. ּכל ית מׁשה. ּוכנׁש ֲַ�ְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

ּפתגמּיא  אּלין להֹון. יתהֹון :.ואמר למעבד יי ׁשׁשתבּדפּקיד ְֲִִֵַַַָָ	ְְְְֲֵֵַַַָָ�ֶ
ּתעׂשה האל מ ימים ּובּיֹום יהּׁשכה  יהביעי  ִָ�ֵֶָ�ְָָ�ַ�ְִַ�ְִִ�ֶ

ּכל־העׂשה ליהוה  ׁשּבת ֹון ׁשּבת  קדׁש ַ�ַָ�ֶַַֹ��ֶָלכםֹ�ֶָָָֹ�
יּומת :אמל בֹו ּובי ֹומא כה  עבידתא. ּתתעביד י ֹומין  ׁשּתא �ְָ�ְֲֲִִִִֵָָָָָ

ּביּה ּדיעביד ּכל  יי. קדם ׁשּבתא ׁשּבא קּודׁשא. לכֹון  יהי  .ׁשביעאה. ְְְְְֲֳִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ	

יתקטיל: א ׁשגעבידתא מׁשבתיכם ּבלא ־תבערּו כל ְְְֲֲִִִַָֹ�	ְֵ�ְֵֹֹֹ�ֶ

ג ד ג
וחמישי למנחת ושני שבת
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N קוראים Nתיקון
kvehu
rnthu ktrah hbc ,sg kf ,t van
vuvh vum rat ohrcsv vkt ovkt
vftkn vag, ohnh ,aa o,t ,agk
,ca ase ofk vhvh hghcav ouhcu
vftkn uc vagv kf vuvhk iu,ca
ouhc ofh,can kfc at urgc, tk ,nuh

,cav

N רש"יN
מ ׁשה.(א)לה  למחרת וּיקהל ְְֳֵֶַַַָֹ

ההר, מן ּכׁשּירד הּכּפּורים ְִִִֶַַָָָיֹום
אֹוסף  ׁשאינּו הפעיל, לׁשֹון ְְְְִִֵֵוהּוא
נאספים  הן אלא ּבּידים, ֱֲִִִֵֶֶַַָָָָאנׁשים
ואכנׁש: ותרּגּומֹו ּדּבּורֹו, ּפי ְְְְִִֵַַַעל

ימים.(ב) להם ׁשׁשת  הקּדים ְִִִֵֶֶָָ
מלאכת  לצּוּוי ׁשּבת ְְְִֶֶַַַָָאזהרת
את  ּדֹוחה ׁשאינּה לֹומר ְְִֵֶַַָָָהּמׁשּכן,

אׁש.(ג)הּׁשּבת: תבער ּו יׁשלא  ְֲֵֵַַַָֹ
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ה ּׁשּבת :ּב מֹותבניכֹון יֹום ּבכל איׁשתא . תבער ּון  ּבי ֹומא .לא ְ�ְְְֲִֵַַַָָָָָֹ	ְָ

אל־ּכל־עדת אמ וּידפ ּדׁשּבתא: מׁשה ראל ני־יׂשּבר  ְְַַָ�ֶֹֹ	ֲֶֶַָ�ְְִֵָ�ֵ
ל אמ ל  יהוה  א ׁשר־ צ ּוה  ה ּדבר  זה  ואמר ר :אמ ר  ֵ�ֶֹ�ַָ	ֲִֶָָ�ְֹ�ֲֵַַָֹ

ּפתגמא  ּדין למימר. י ׂשראל  ּדבני ּכנׁשּתא לכל  יי .מׁשה. ּדפּקיד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ	ְְֵַָ

מאהלמימר: ּכל ּתכםּתקח ּו ליהוה דיב נרּומה ְְֵַ�ְִֵֶ�ְָ�ַֹ	ָ�ְִֹ�
את י ֹולּב וכסףּתביאה  זהב  יהוה  ר ּומת  ִ	ְִ�ֶָ�ְֵַ�ְֹ�ָָָ�ָ�ֶֶ
ית ח ׁשת :ּונ ייתי . לּביּה. ּדיתרעי ּכל  יי . קדם אפרׁשּותא מּנכ ֹון  סב ּו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

יי  קדם ּונחׁשא :.אפרׁשּותא וכסּפא  ּגמןארוכלת ּותוּדהּבא ְֳַָָָָ	ְְֵַַָָָָ�ְְֶַָָ�
ׁשני ו ואר ּגונא עּזים:וׁשׁשות ֹולעת זהֹורי .ותכלא ּוצבע ְַ�ַָ�ְִֵ�ְְְְִִַַָָָ	ְִַ

ּומעזי: מא ּדמים וזּוב ּוץ  אילם חׁשים ּתערת וערת ְֵַֹ�ִֵֹ�ְִָָ�ְֹ�ְָֹ�ִ
ׁשּטים: מסּוּמקי ועצי  ּדדכרי  ואעי .ּומׁשּכי  ססג ֹונא ּומׁשּכי  ֲֵַ�ְְְִִִֵֵֵַ	ְְֵֵַָָָ

ּוב וחׁשּטין : לּמא ֹור  ה ּמׁשל ׂשמים ׁשמן  חהׁשמן ְִִ�ֶֶַָ�ְִָ�ְֶ�ְִֶַ	ָ
הּסּמים:לק ו למׁשח טרת  ּובּוסמּיא לאנהרּותא. ּומׁשחא ְְִ�ְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ּבּוסמ ּיא:.רב ּותא  מּלאים אב וני־ׁשהם אב וטולקטרת ני ְָ	ְְִֶַָֹ�ְֵַ	ְְַַֹ�ִֵֻ�ִ

N קוראים Nתיקון
rntk ktrah hbc ,sg kf kt van rnthu
of,tn uje rntk vuvh vum rat rcsv vz
,nur, ,t vthch uck chsb kf vuvhk vnur,
indrtu ,kf,u ,ajbu ;xfu cvz vuvh
okht ,rgu ohzgu aau hba ,gku,u
inau ohya hmgu ohaj, ,rgu ohnstn
,ryeku vjanv inak ohnacu rutnk
suptk ohtkn hbctu ova hbctu ohnxv

N רש"יN
לּלאו  הבערה אֹומרים ְְִִֵֵַַָָָמרּבֹותינּו
יצאת: לחּלק אֹומרים ויׁש ְְְְְִֵֶַָָָָיצאת,

ה '.(ד) צ ּוה אׁשר  ה ּדבר  לי זה ֲִִֶֶַָָָ
לכם: לּבֹו.(ה)לאמר על נדיב ְִִֵֶַָֹ

לב. נדיב קרּוי נדבֹו ׁשּלּבֹו ְְִִֵֵֶָָׁשם
הּמׁשּכן  נדבת ּפרׁשּתי ְְְְִִִֵַַַָָּכבר
צּואתן: ּבמקֹום ְְְִַַָָָּומלאכּתֹו
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אׁשלמ ּותא לח ׁשן:ולאפ ֹוד  ואבני  בּורלא. לׁשּקעא .ואבני ֵָ�ְְְֵֵֶַַַַָָָֹ	ְַָָ

ּובחּוׁשנא: יבא ּוויּבאיפֹודא ּבכם  יעׂשּווכל ־ חכם־לב  ְְֲֵַָָָ�ֵָ�ֶָ�ְֲַֹ	
יהוה : צּוה  ּכל ־ אׁשר  ייתֹון את  ּדבכֹון. לּבא  חּכימי  וכל ֵ�ֲֶָ�ִ�ְְִִִֵֵַָָָָֹ

יי :.ויעּבדּון  ּדפּקיד ּכל את־ אהלֹואת ־ה ּמׁשיאית את ־וּכן ְְַ	ְְֵֶַָָָ�ְִַ	ֳֶָָ�ְֶ
את ־קרסיומכ  את ־וסה ּו בריחו)את ־קרׁשיו (כ' ְִ�ְֵֶָָ�ְְֶָ	ֶָ
ּפרסיּהאת ־אדניו :ואת ־עּמדיוריחיוּב ית מׁשּכנא. ית ְִ�ֶַָֻ�ְְְֲֵֶַָָָָָָָ

עברֹוהי  ּדּפֹוהי . ּפּורפֹוהי חּופאי ּה. וסמכֹוהי:.וית את ־יבעּמּודֹוהי  ְְִִִֵַָָָ	ְְִִֶַָ
את ־ה ּכּפרתוהארן ה ּמס:ואת ־ּבּדיו  ּפרכת  את  ָָ�ְֶַֹ�ֶַַָ�ְֶֹ�ֵָ�ֶַָָֹ

ּכפּורּתא  ית אריחֹוהי וית ארֹונא ּדפרסא:.ית ּפרּוכּתא את ־יגוית ְֲֲִִָָָָָָ	ְִֶָָָָָ
לחם ואת ־ ּכל־ּכליוואת ־ּבּדיווחןה ּׁשל  את  ְַָֻ�ְֶַ�ְֵֶָָ�ְָ�ֵֶ�ֶ

מנ ֹוהי הּפנים: ּכל וית  אריח ֹוהי  וית ּפתּורא אּפּיא:.ית לחים וית ְְֲִִִִַָָָָָָָָ	ְְֵַַָָ

ה ּמאֹורויד את ־נרתיהואת ־ּכליה ואת־ מנרת  ְְֶַֹ�ַָ�ְֵֶ�ְֵֶֶָֹ�ֶָ
ה ּמאֹור:ו ׁשמן  וית את  מנהא וית ּדאנהֹורי . מנרתא וית ְ�ֵֶ�ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָָ

N קוראים Nתיקון
kf ,t uaghu utch ofc ck ofj kfu iajku
,tu ukvt ,t ifanv ,t vuvh vum rat
ujhrc ,t uhare ,tu uhxre ,t uvxfn
uhsc ,tu irtv ,t uhbst ,tu uhsng ,t
ijkav ,t lxnv ,frp ,tu ,rpfv ,t
ohbpv ojk ,tu uhkf kf ,tu uhsc ,tu
,tu vh,rb ,tu vhkf ,tu rutnv ,rbn ,tu
uhsc ,tu ,ryev jczn ,tu rutnv ina

N רש"יN
הּמׁשּכן.(יא) יריעֹות את  ְְִִֶַָ

ּבתֹוכֹו הּנראֹות ְְְִַַַהּתחּתֹונֹות
מׁשּכן: אהל ֹו.קרּויים הּוא את ְְֳִִֶָָ

לּגג: העׂשּוי עּזים יריעֹות ְְִִִֶֶָָֹאהל
מכסה ּו. עֹורֹות ואת  מכסה ְְְִִֵֵֶ

והּתחׁשים: ואת (יב)האילים ְְְִִֵֵַָָ
. ה ּמס הּמחּצה.ּפרכת  ּפרֹוכת ְִֶֶַַָָָָָֹ

ּבין  מּלמעלה ּבין הּמּגין, ּדבר ְְִִֵֵַַַָָָָּכל
וכן ,ּוסּכ מס קרּוי (איוב מּכנגד, ְְְִֵֶֶָָָָ

י) בעדֹו,א ח)ׂשכּת ב ּדרּכ:(הושע את ׂש הּפנים.(יג)הנני ּפרׁשּתילחם כח)ּכבר כה (שמות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּפרּוצה: ּתבה ּכמין  עׂשּוי ׁשהּוא ּולּכאן, לּכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם ּכליה.(יד)על מלקחים ואת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

בלעז נרתיה.ּומחּתֹות: ּבהן:לוציי"ש נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ׁשּבזּכים ה ּמאֹור.ואת מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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ּדאנהרּותא:.ּבֹוצינהא  מׁשחא האת ־מזוטווית טרתּקּבח  ִַ�ָ	ְְְְִִֶַַָָָָ�ְַ�ֶֹ�
ה ּמׁשואת ־ּבּדיוו ׁשמן  טרתק אתוחה את  ְֶַ	ְֵָ�ֶ�ְִֶַ	ְָ�ְֵ�ֶֹ

ה ּפתחוהּסּמים   ה ּמׁשל את ־מס וית ּכן :פתח  ַַ�ְִֶַָ�ַ�ְֶֶַ�ְְִַַָָ

קטרת  וית  ּדרבּותא. מׁשחא וית אריחֹוהי . וית  ּבּוסמּיא ּדקטרת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹמדּבחא

מׁשּכנא:.ּבּוסמּיא  לתרע ּדתרעא ּפרסא ּבחמז|אתטזוית ַָ	ְְְְִֵַַַָָָָָ�ְִַ�
האת ־מכ והעלה את ־ּבּדיוּנּבר  א ׁשר ־לֹו ח ׁשת ָֹ�ְְִֶַָ�ְַ�ֶֹ�ֲֶ	ֶַ�ָ

את ־ה ּכּירו ּדעלתא.את ־ּכּנֹו:ואת ־ ּכל־ּכליו  מד ּבחא ית ְֵֶָ�ִֶַָ�ְְֲֶַַַָָָָֹ

מנ ֹוהי  ּכל  וית  אריחֹוהי  ית ּדילי ּה. ּדנחׁשא סרדא וית .וית ּכּיֹורא  ית ְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָָ	ְִָָָ

קל יזּבסיסי ּה: את ־עּמדיואת  החצר את ־אדניהועי ְִֵ�ְֵֵַ�ֶָ	ֵֶַֻ�ְֲֶָָ�ֶָ
החצר:ו ׁשער   מס וית את עּמּוד ֹוהי  ית ּדרתא. סרדי  ית ְ�ֵָ�ַַ�ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

וית  ּדרתא:.סמכהא. ּדתרע ה ּמׁשאת ־יתיחּפרסא ּכןדת  ְַָ�ְָָ	ְְְִִֶַָָָָ�ְִַָֹ�
החצראת ־יתו מ ׁשּכנא את ־מיתריהם:ודת סּכי וית .ית ְְִֶ�ֶָֹ�ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ	ְָ

N קוראים Nתיקון
,tu ohnxv ,rye ,tu vjanv ina ,tu
vkgv jczn ,t ifanv j,pk j,pv lxn
kf ,tu uhsc ,t uk rat ,ajbv rcfn ,tu
,t rmjv hgke ,t ubf ,tu rhfv ,t uhkf
rmjv rga lxn ,tu vhbst ,tu uhsng
,tu rmjv ,s,h ,tu ifanv ,s,h ,t
asec ,rak srav hsdc ,t ovhr,hn

N רש"יN
ׁשהּוא  לב, חכמי צרי הּוא ְְִֵֵַַָאף
ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר ְְְְִִָָָֻמׁשּנה

ּבמנחֹות א)ׁשּמפֹורׁש פו (דף ְְִֶָָ
ּכתית  והּוא הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִַַַָֹמגרּגרֹו

:ה ּפתח.(טו)וז  וילֹון מס ְִֶַַַָָ
לא  ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח ְְִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלפני

יריעֹות: ולא את (יז)קרׁשים ְְְִִֶָֹ
אדניה. ואת חצר עּמּודיו הרי ְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

הרּבה: ּדברים וכן נקבה, ּולשֹון זכר לׁשֹון ּכאן החצר.קרּוי ׁשער  מס ּפרּוׂשואת וילֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הּמּנּו ּוסתּומין רחב, חמּׁשים ׁשהיה החצר, ׁשּל־רֹוחב אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלצד

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה עׂשרה חמׁש צפֹון יד)לצד כז קלעים (שמות אּמה עׂשרה וחמׁש ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּוח:יתדת.(יח)לּכתף: ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשֹור מיתריהם.לתקֹוע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לקׁשֹור: ְֲִִָחבלים
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אטּוניהֹון: וית ּדרתא האת ־ּבגיטסּכי  ׁשרתל רד ּׂשדי ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ�ְַ�ְֵָָ�
את ־ּבג ה ּקדׁשּבּקדׁש ה ּכהןל די די את ־ּבגואהרן  ַ�ְִֵֶֶֹ�ַ�ֶֹ�ְֲַ�ַֹֹ	ְְִֵֵֶ�

לבּוׁשי כהן :ל בניו ית ּבקּודׁשא. ל ׁשּמׁשא ׁשּמּוׁשא לבּוׁשי  ית ָ�ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָ

ּכהנא  לאהרן  לׁשּמׁשא:.קּודׁשא בנ ֹוהי  לבּוׁשי  ּכל־כוית  וּיצא ּו ְֲֲַָָָֹ	ְְְְְִֵֵַַָָָ�ָ
מּלפ ני־יׂשּבעדת מׁשה :ראל  ּדבני .ּונפקּוני  ּכנ ׁשּתא ּכל  ֲַ�ְְִֵָ�ְִִֵֵ�ֶַֹ	ְִִֵָָ

מׁשה: קדם מן  א ׁשר ־נׂשא ֹוכא(שני)י ׂשראל ּכל ־ אי ׁש ו ּיבאּו ֳִִֵֶַָָָֹ�ָֹ�ְֲִֶָ�
את ־ול ּבֹו הביא ּו אתֹו ר ּוח ֹו נדבה  אׁשר  כל  ִ�ְ ֲֶֹ�ְָ�ָ�ֹ��ִֵֶ
למ ּת יהוה  ּול אל ר ּומת  מֹועד אהל כל־כת  ְ�ְַֹ�ְִָ�ֶֶ�ֵֶֹ�ְָ

ּול  הּקדׁש:בגעבדת ֹו וכל.די  ל ּבי ּה. ּדאתרעי ּגבר ּכל ואתֹו. ֲ�ָֹ	ְְִ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ

מ ׁשּכן  לעבידת יי . קדם אפר ׁשּותא  ית איתיאּו. עּמיּה. רּוחי ּה ְְֲֳִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּדאׁשלימת

ּפּולחניּה ּולכל  קּודׁשא:.זמנא על־כבוללבּוׁשי  האנׁשים וּיבא ּו ִֵָָָ	ְִֵַָָ�ֲָָֹ�ִַ
ּכל  נהּנׁשים ונזם | חח הביאּו לב טּבעתודיב  ַָ�ִ�ְִֹ��ֵ�ִֵָ�ָ�ְֶֶַַ�ַ

ּכל־ו זהב ּככּומז  הניףולי  א ׁשר  נ ּופתּתכל ־ אי ׁש ְָ�ְִָ�ָ	ְָָ�ֲִֶ�ִֵ�ְַ�
ליהוה : איתיאּו.זהב לּביּה. ּדאתרעי  ּכל נ ׁשּיא . על ּגּוברּיא ּומיתן  ָ�ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ

á

N קוראים Nתיקון
hsdc ,tu ivfv irvtk asev hsdc ,t
hbpkn ktrah hbc ,sg kf utmhu ivfk uhbc
kfu uck utab rat aht kf utchu van
,nur, ,t uthcv u,t ujur vcsb rat
u,scg kfku sgun kvt ,ftknk vuvh
ohabv kg ohabtv utchu asev hsdcku
znufu ,gcyu ozbu jj uthcv ck chsb kf
cvz ,pub, ;hbv rat aht kfu cvz hkf kf
,kf, u,t tmnb rat aht kfu vuvhk

N רש"יN
ה ּׂשרד .(יט) הארֹון ּבגדי לכּסֹות ְְְִֵַַָָָ

והּמזּבחֹות  והּמנֹורה ְְְְְְְִַַַָָֻוהּׁשלחן,
מּסעֹות: סּלּוק על (כב)ּבׁשעת ְִַַַָָ

ּוסמּוכין ה ּנׁשים. הּנׁשים עם ְִִִִַַָָ
ׁשּל־ חח.אליהם: ּתכׁשיט הּוא ְְֲִֵֶֶַָ

והּוא  הּזרֹוע, על נתּון עגּול ְְַַַָָָָזהב
הּוא וכּומז.הּצמיד: זהב ּכלי ְְִִַָָָָ

לאּׁשה. מקֹום אֹותֹו ּכנגד ְִֶֶָָָָנתּון
ּכאן  ּכּומז ׁשם ּפרׁשּו ְְִֵֵֵָָורּבֹותינּו

זּמה: ְִָמקֹום
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ּדארים  ּגבר. וכל ּדדהב. מן  ּכל  ּומחֹוך ועזקן ו ׁשּבין. ארמּות .ׁשירין  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ	ֲָ

יי: קדם  א ׁשר ־נמ וכגּדהּבא אּתֹוכל־איׁש כלתּתצא  ְְֳַָָָָ�ְֲִִֶָ�ִ�ְֵ�ֶ
ׁשני וּגמןארו ערתועּזים וׁשׁשות ֹולעת  ְְַָָ�ְַ�ַָ�ְִֵ�ְִ�ְִֹ�ֹ

הביא ּו:ּתערת וא ּדמים מ אילם  ּגבר ח ׁשים וכל ִֵ�ְִָָ�ְֹ�ְָֹ�ְְִִֵַָ

ּדדכרי  ּומׁשּכי  ּומעזי. ּובּוץ זהֹורי  ּוצבע  ואר ּגונא . ּתכלא  עּמי ּה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּדאׁשּתכח 

איתיא ּו:.מסּוּמקי  ססג ֹונא ּכסףּתּכל־מריםכדּומׁשּכי ר ּומת  ְְֵ	ְִִֵֵֵַָָָ�ְ�ַ�ֶֶ�
את ּונ הביא ּו יהוה ּתח ׁשת א ׁשרור ּומת  כל ְ	ֵֶֹ�ִ�ְֵַ�ְֹ�ְָ ֲֶֹ�
ׁשּטים נמ  עצי  א ּתֹו העבדהאכל־מל ל צא  כת  ְִ�ִָ�ֲֵ�ִִ�ְְֶָ�ֲֶָֹ�ָ

אפר ׁשּותא הביא ּו: ית איתיאּו. ּונחׁש. ּכסף ארמּות ּדארים . ּכל ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשּטין  אעי  עּמי ּה. ּדאׁשּתכח  וכל. יי . ּפּולחנא .קדם עבידת לכל  ְְְְֳִִִִֵֵַָָָֹ	ְֲִַָָָ

חכ וכהאיתיא ּו: ו ּיביא ּוּבמת־ לבכל־א ּׁשה  טו ּו ידיה  ְִִֵָָ�ְַַ�ְֵֶָ�ָָ�ִַָ�
את־ המט  את ־ּתֹולעתאת ־הארוכלת ּתוה  ּגמן  ְַ�ְֶֶַ�ֵֶ�ְֶָ�ְַָ	ֶַָ�ַ
ּומיתן את־ הּׁשׁש:וּׁשני ה עזלא. ּבידהא ל ּבא חּכימת אּתתא וכל ַָ�ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אר ּגונא  וית ּתכלא ית עזיל . ּבּוצא :.ּכד  וית זהֹורי  צבע כל־וכוית ְְֲִִַַָָָָָ	ְְְְִַָָָָ
אתנה  לּבן נׂשא  א ׁשר טוּוחכ ּבה ּנׁשים  מה �ַָ	ֲִ�ֶָָ�ִָ�ֹ�ְְָָָ�ָָ�

N קוראים Nתיקון
,rgu ohzgu aau hba ,gku,u indrtu
kf uthcv ohaj, ,rgu ohnstn okht
,nur, ,t uthcv ,ajbu ;xf ,nur, ohrn
kfk ohya hmg u,t tmnb rat kfu vuvh
,nfj vat kfu uthcv vscgv ,ftkn
,kf,v ,t vuyn uthchu uuy vhshc ck
aav ,tu hbav ,gku, ,t indrtv ,tu
uuy vnfjc vb,t ick tab rat ohabv kfu

N רש"יN
נמצא (כג) אׁשר  איׁש ְְֲִִֶָָוכל 

אֹוא ּתֹו. ארּגמן אֹו ּתכלת ְְִֵֶַָָ
אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ִִֵַַָּתֹולעת

הביאּו: ּכּלם טוּו(כו)ּתחׁשים ְִִֵָָָֻ
העּזים. אּמנּות את היתה  היא ְִִִֶָָָָֻ

הע  ּגּבי ׁשּמעל טֹווין יתרה, ּזים ְִִִֵֵֵֶַַָָ
ָאֹותן:
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ּבחכמא את ־הע ּזים: עּמה ֹון  לּבהֹון . ּדאתרעי  נ ׁשּיא. ית .וכל עזלן ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָ	ְָָָ

אב ּנהוכזמעזיא: את  הביא ּו ה ּׁשהם ׂשאם  אתוני  ְְִִַַַָ�ֵ	ִ�ְֵֵַ�ַ	ְַֹ�ֵ
לאפֹודאב  הּמּלאים ית לח ׁשן:וני  איתיאּו. ורברבּיא ְֵַ�ִַֻ�ִֵָ�ְְְִֵֶַַַָָֹ

אׁשלמ ּותא  אבני וית בּורלא. ּובחּוׁשנא:.אבני  ּבאיפֹודא לׁשּקעא ְֵֵַַַָָָָ	ְְֵַָָָָ

ּול ל את ־ הּׁשמןואת ־ה ּבׂשם וכח ׁשמןמא ֹור ְֶַ�ְֶֶַֹ�ְֶָָ�ְ�ֶֶ�
הּסּמים :לק וחה ה ּמׁש מ ׁשחא.טרת  וית ּבּוסמא וית ְִַ	ְְִָ�ְְִִֶַַָָָָֹ

רב ּותא  ולמׁשח ּבּוסמּיא:.לאנהרּותא. ּכל־איׁשכטולקטרת ְְְִַַָָָ	ְִִֶַָָֹ�
נו א ׁשר אתם א ּׁשה לּבם לכל־ל דב הביא ְִ�ֲָ�ֶַָ�ִָ�ָֹ�ְִָ�ְָ
לעׂשֹות אכ ל ּמה יהוה  צ ּוה  א ׁשר יד־מׁשהּבה  ְַָ	ֲָ�ִֶָ�ְָֹ�ֲַ�ְַֹ�ֶ

ליהוה:נראל בני־יׂשהביא ּו וא ּתא.דבה  ּגבר ּכל ִֵ�ְְִֵֵָ�ְָ�ְְִַַָָָָֹ

ּבידא  למעבד יי . ּדפּקיד עבידתא. לכל  לאיתאה עּמה ֹון . לּבהֹון ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּדאתרעי

י ׂשראל  בני  איתיא ּו יי :.ּדמׁשה. קדם בספרי שני Pפ נדבּתא 
Pתימן  ְְִִֵֵֵֶָֹ	ְְֳַָָָ

מחוברות)(שלישי) כשהן אל־אמ וּיל(שני מׁשה ני ּבר  ַ�ֶֶֹֹ�ְֵֶ�
á²
â á

N קוראים Nתיקון
ovav hbct ,t uthcv otabvu ohzgv ,t
,tu iajku suptk ohtknv hbct ,tu
vjanv inaku rutnk inav ,tu oacv
csb rat vatu aht kf ohnxv ,ryeku

o,t ockvum rat vftknv kfk thcvk
ktrah hbc uthcv van shc ,uagk vuvh

vuvhk vcsb
vuvh tre utr ktrah hbc kt van rnthu

N רש"יN
הביאּו.(כז) רּבי והּנׂשאם אמר ְְִִִִִֵַַָ

להתנּדב  נׂשיאים ראּו מה ְְְִִִֵַַָָָנתן
ּבּתחּלה, הּמזּבח ְְֲִִֵַַַַַָֻּבחנּכת
התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְִִִֶֶַַָֹּובמלאכת
נׂשיאים, אמרּו ּכ אלא ְְְִִִֵַָָָָּבּתחּלה,
ׁשּמתנּדבין, מה צּבּור ְְְְִִִִֶַַַיתנּדבּו
מׁשלימין  אנּו ׁשּמחּסרין ְְְִִִֶַַַָּומה
את  צּבּור ׁשהׁשלימּו ּכיון ְִִִֵֶֶָאֹותֹו.

ׁשּנאמר ז)הּכל, לו (שמות ֱֶֶַָֹ
לּכ וגו', הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות, עלינּו מה נׂשיאים אמרּו דּים, היתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּמלאכה
ּכתיב: והּנׂשאם מּׁשמם אֹות נחסרה מּתחּלה ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהתנּדבּו
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יהוה רראל יׂש קרא  ּבן ־א ּורי צל ּבםׁשּבא ּו אל  ְִָ	ְֵ�ָָ�ְֹ�ְָ�ְְֵֵַ�ִֶ�
ּדר ּבי ה ּודה :י מּטהל בן־ חּור חז ֹו. י ׂשראל . לבני מׁשה  ואמר ֶ�ְֵַ�ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבצלאל  ּבׁשֹום. ּדיהּודה:.יי לׁשבטא חּור ּבר א ּורי  מּלאוי לאּבר  ְְְֵַָ	ְְִִִֵַַַַָָ�
אלהים ר ּוח  ּבתחכ ּבאת ֹו ּוב מה  דעתבּונה ֹ��ֱַֹ�ְְִָָ�ְִָ�ְ�ַַ

ּבחכמא כה :אכל־מל ּוב  יי . קדם מן רּוח עּמי ּה .ואׁשלים ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָָ	

עבידא: ּובכל ּובמּדע לעׂשתלחולבּבסּוכלתנ ּו מח ׁשבת  ׁשב ְְְְֲִַַַָָָ�ֲַָֹ�ֲַֹ�ֹ
ּוב  ּובּכסף  למעבד ח ׁשת :ּנּבּזהב אּוּמנון. ּבדהּבא .ּולא ּלפא ַָָ�ַ�ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹ	ְַָ

ּובנח ׁשא: אבןלגּובכסּפא ּובחר ׁשתאתמּלל ּובחר ׁשת ֲִַַָָָ�ֶֶֹ�ְֶַ�ֲַֹ�ֶֹ
לעׂשֹות  מח ׁשבת :אכל־מל ּבעץ  אבן כת  ּובאּוּמנּות �ֲֵַ�ְְֶָ�ֲֶֶֶֶַָָ

אעא  ּובנּגרּות לאׁשלמא ּבכל.טבא. אּוּמנון :למעבד עבידת ְַַָָָָָָָ	ְְְֲֲִַַַָָָ

נתן ּול לד הּואּבהֹורת ּבן ־אחיסמולּבֹו אהליאב ְ�ַָֹ�ְִ��ְֳִָָ�ֲִֶָ�ָ
ה ּוא מּטה ־דן:ל  ּבלּביּה. יהב אחיסמך.ּולאּלפא ּבר ואהליאב ְְְִֵֵַַַָָָ	ְֲֳִִַָָָָ

ּדדן: חכ להלׁשבטא  אתם ּכל־מ ּלא  לעׂשֹות  מת ־לב  ְְִִָָ�ֵֹ�ְַָָ�ֲֵַ�ָ
חר ׁשאמל  וכת  ּבוחׁשב| ּובארּתרקם  ּגמןכלת ְֶ�ֶָָ�ְֵֹ�ְֹ�ְֵֵַ�ְֶַָָ�ָ

N קוראים Nתיקון
vsuvh vynk ruj ic hrut ic ktkmc oac
vbuc,c vnfjc ohvkt jur u,t tknhu
,cajn cajku vftkn kfcu ,gscu
,arjcu ,ajbcu ;xfcu cvzc ,agk
kfc ,uagk .g ,arjcu ,tknk ict
tuv uckc i,b ,ruvku ,cajn ,ftkn
o,t tkn is vynk lnxhjt ic cthkvtu
arj ,ftkn kf ,uagk ck ,nfj
,gku,c indrtcu ,kf,c oeru caju

N רש"יN
היה:חּור.(ל) ׁשּל־מרים ְְְִֶָָָָּבנּה

מן ואהליאב .(לד) ּדן, מּׁשבט ְֳִִִֵֶָָָ
מּבני  ׁשּבּׁשבטים ְְְִִִֵֶַַָהּירּודין
הּמקֹום  והׁשוהּו ְְְִַַָָָהּׁשפחֹות,
והּוא  הּמׁשּכן, למלאכת ְְְְְִִִֵֶֶַַָלבצלאל
מה  לקּים הּׁשבטים, ְְְִִֵֵַַַָמּגדֹולי

יט)ׁשּנאמר לד נּכר (איוב ולא ְֱִֶֶַָֹ
דל: לפני ְִֵַָׁשֹוע
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ּובּׁשׁשּב ה ּׁשני ּכל־מל ות ֹולעת  עׂשי האכ ארג  ְַ�ִַַָ�ַ�ְֵֵֹ�ֵֹ�ְָָ	ָ
מח ׁשבת :ו עבידת ח ׁשבי  ּכל למעבד לּבא . חּכימּות עּמה ֹון  אׁשלים ְְֹ�ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ּכל  עבדי ּומחי . ּובבּוצא זהֹורי. ּבצבע  ּובאר ּגונא. ּבתכלא וצ ּייר ואּוּמן . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָנּגר

אּוּמנון :.עבידא  בצל ואלוּומּלפי  אהליאב ואל עׂשה  ֲִָ	ְְְֵַָָָָ�ְְַ�ְֳִֵָ�ָ
חכ |כל ו יהוה  נתן  א ׁשר  חכם־לב  מהאי ׁש ְ�ִֹ�ֲַ�ֲֵֶ�ָ�ְַֹ�ְָָָ�

את ־ּכל־מל ּות לעׂשת  לדעת  ּבה ּמה  כתאבּונה ְָ�ָ	ֵַָָ�ֲַַ	ְֶָֹ�ֶֶ
ה ּקדׁש א ׁשר ־צּוה ל עבדת  ּבצלאל הוה:י כל ועבד ֲַֹ�ַ�ְֶֹ�ֲִֶֹ�ְְֲֵַַַָָֹ

למּדע  ּבהֹון. וסּוכלתנּותא חכמתא יי . ּדיהב לּבא. חּכים ּגבר וכל  ְְְְְְְְְֳִִִִִַַַַָָָָָָָָָואהליאב.

קּודׁשא  ּפּולחן  עבידת ּכל ית יי:.למעבד . ּדפּקיד מׁשהוּיק בלכל רא ְֱֲִֶַַַָָָ	ְְְְִֵַַָָָ�ֹ�ֶ
חכם־לב ואל־אהליאב ואל צל ּבאל־ ּכל־ איׁש אל ְְֵֶַ�ְֳִֶָָ�ְֶ�ִָ�ֲַ	ֵ

חכ  יהוה נתן  ּכלּבמה א ׁשר ל ּבֹולּבֹו נ ׂשא ֹו א ׁשר  ֲ�ֶַָ�ְָֹ�ְָ�ְִָ��ֲֶֹ�ְָ�ִ	
אל ־ הקרל  את ּה:אל ּמבה לעׂשת  מׁשה.כה  ּוקרא ְְָָ�ְֶַָ�ֲַָ�ֶָָֹֹֹ

ּכל  ּבלּבי ּה. חכמתא יי. ּדיהב  לּבא. חּכים ּגבר ּולכל  ּולאהליאב. ְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹלבצלאל

לּביּה יתּה:.ּדאתרעי  למעבד לעבידתא ני מּלפ חּווּיק גלמקרב ְְִִִֵ	ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָ�ְִִֵ�
N קוראים Nתיקון

hcaju vftkn kf hag drtu aacu hbav
kfu cthkvtu ktkmc vagu ,cajn
vbuc,u vnfj vuvh i,b rat ck ofj aht
,scg ,ftkn kf ,t ,agk ,gsk vnvc
kt van trehu vuvh vum rat kfk asev
ck ofj aht kf ktu cthkvt ktu ktkmc
utab rat kf uckc vnfj vuvh i,b rat
v,t ,agk vftknv kt vcrek uck
rat vnur,v kf ,t van hbpkn ujehu
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ּכל ־ ה את  הביא ּוּתמׁשה  אׁשר  יׂשּברּומה ראל ני ֹ�ֵֶ�ְַָָ�ֲ�ֵֶ�ְִֵ�ְִָ�ֵ
את ּהאל למ  לעׂשת  ה ּקד ׁש עבדת  הם וכת  ְִֶ�ֲֶַֹ�ַ�ֲֶַֹ�ֹֹ�ָ�ְֵ

עֹוד  אליו ּבּבקר :נהביא ּו ּבּבקר מן דבה ּונסיב ּו ֵ�ִֵָ��ְָ�ַָ�ִִֶֶַֹֹ

ּפּולחן  לעבידת. יׂשראל. ּבני  ּדאיתיאּו אפרׁשּותא ּכל ית  מׁשה. ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹקדם

ע ֹוד  ליּה מיתן ואּנּון. יתּה. למעבד ּבצפר:.קּודׁשא ּבצפר נדב ּתא ְְֱִֵֵֶַַַָָ	ְִִַַַָ

ּכל־מל ד את  העׂשים  ּכל ־ החכמים כתאוּיבא ּו ַָ�ֹ�ַָ�ֲָ	ִָֹ�ִ�ְֵֶָ�ֶ
מ  איׁש־ אי ׁש עׂשים:כ אל ּמה ּקדׁש א ׁשר ־ה ּמה ּתֹו ַ�ִִֶֹ�ְְִַ�ֲֵֶ�ִָֹ

קּודׁשא  עבידת ּכל ית ּדעבדין . חּכימּיא. ּכל מעבידתיּה.ואתֹו ּגבר  ּגבר ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ	ְְְֲִֵֵַַ

עבדין : ּלאמ וּיהּדאּנּון  אל־ מ ׁשה  מראמ ר ּו העם ר ּבים  ְְְִִַָֹ�ֶֶֹ�ֵ	ְִַֹ�ָ�ָ
ל ל  העבדה מ ּדי  יהוהאל ּמהביא  א ׁשר ־צּוה  כה  ְָ�ִִֵ�ֲָָֹ�ְַָ	ֲִֶָָ�ְֹ�ָ

את ּה: ל לעׂשת  מּסת ואמרּו לאיתאה. עּמא מסּגן למימר. מׁשה ֲַ�ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

לעבידתא  יתּה:.ּפּולחנא  למעבד יי  מׁשהוי וּדפּקיד צו ְֲִַָָָ	ְְְְֱֵֶַַַַַָָ�ֹ�ֶ
ל  ּבּמחנה  קֹול איׁשאמ וּיעבירּו אל־ור א ּׁשה  ֲַַ�ִ�ֲֶַַ�ֵֹ�ִ�ְִ�ַָ

N קוראים Nתיקון
asev ,scg ,ftknk ktrah hbc uthcv
vcsb sug uhkt uthcv ovu v,t ,agk
,t ohagv ohnfjv kf utchu recc recc
rat u,ftknn aht aht asev ,ftkn kf
ohcrn rntk van kt urnthu ohag vnv
rat vftknk vscgv hsn thcvk ogv
urhcghu van umhu v,t ,agk vuvh vum
uagh kt vatu aht rntk vbjnc kue

N רש"יN
העבדה.(ה)לו  מּכדי מּדי יֹותר ְֲִִֵֵֵָָֹ

העבֹודה: ֲֶָָצֹור

הדקדוק: וכו'.(ה)חלק מרבים לאמר משה אל משה ויאמרו ויצו עשה, וכן כן להכריז לו אמרו

לאמר.(ו):(נ"ל) במחנה קול הכרוז:ויעבירו נוסח היה כן
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לתאל מ יעׂשּו־עֹוד  העם כה  וּיּכלא  הּקדׁש רּומת  ֲַ�ְָ�ְִַָ�ַ�ִֵֶַָֹ�ָ�ָ
וא ּתא.מהביא : ּגבר למימר. ּבמ ׁשריתא ּכרֹוז ואעּברּו מ ׁשה . ּופּקיד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

קּודׁשא  לאפרׁשּות עבידא עֹוד . יעּבדּון  מּלאיתאה:.לא עּמא ּופסק ְְֲִַַָָָָ	ְִֵַַָָָ

ד ּים אכ ל ּמהוז היתה  לע ׂשֹותאל ּמכל ־ הל ה  כה  ְְַָ�ְָָָ�ַָ�ְְַָָ�ֲַָ�
יתּהה ֹותר :ואת ּה למעבד עבידתא לכל  מ ּסת. הות .ועבידתא. ֹ�ְְְְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ	

בספרי שלישי Pסויתרת:
בסת"יP2תימן  מחוברות  כשהן  2שני ִַַ

כל־חכם־ לבח(רביעי) הּבוּיע ׂשּו את ־אל ּמעׂשי  כה  ֲַַ�ֲַָ�ְֵֵֹ�ְַָָ�ֶ
עׂשרה ּמׁש מׁשי ּכן ׁשׁש ּותריעת  כלתזר ְִַ�ֶָ�ְִֶ�ֵֹ�ְָ�ְֵָ�ֶ

ׁשני וּגמןארו עׂשהּכת ֹולעת  חׁשב מעׂשה  רבים ְְַָָ�ְַ�ַָ	ְִִֻ�ֲֵַ�ֹ�ֵָָ�
יריען .אתם: עׂשר  מׁשּכנא ית עבידתא. ּבעבדי  לּבא. חּכימי  כל ועבדּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ

ּכרּובין  צּורת זהֹורי . ּוצבע וארּגונא ותכלא ׁשזיר. עבד .ּדב ּוץ אּוּמן עֹובד ְְְְְְְִִִַַַַָָָ	ֲַָָ

הי טיתהֹון:  האחתאר רים עׂשומנה ׁשריעה  ְָ�ְִֶַָֹ�ַָ�ְֶַֹ�ְְִֶ�
ארוּבא ּמה הי רחב ּבא ּמה  מּדהּבע האחת  ריעה  ַָ	ְָ�ַֹ�ְַַ�ַָ	ְִַָ�ֶָָ�ִָָ�
ותמני ריעת :כל־הי ל אחת עׂשרין  חדא. ּדיריעתא אּורּכא ַ�ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

â²
ã

á²

N קוראים Nתיקון
,k vftkn sugogv tkfhu asev ,nur

vftknv kfk ohs v,hv vftknvu thcvn
r,uvu v,t ,uagkuaghu

ifanv ,t vftknv hagc ck ofj kf
indrtu ,kf,u rzan aa ,ghrh rag
vag caj vagn ohcrf hba ,gku,u
ohragu vbna ,jtv vghrhv lrt o,t
,jtv vghrhv vntc gcrt cjru vntc
anj ,t rcjhu ,ghrhv kfk ,jt vsn

N רש"יN
מניעה:וּיּכלא.(ו) לׁשֹון ְְִִֵַָָ
לכל (ז) ד ּים היתה  ְְְְַַָָָָָָוה ּמלאכה

ההבאה ה ּמלאכה. ּומלאכת ְְֲֶֶַַָָָָ
הּמׁשּכן: ׁשּל־עֹוׂשי ּדּים ְְְִֵֶַַָָָָהיתה

ה ּמלאכה. ׁשּל־ּמׁשּכן,לכל ְְְִֶַַָָָָ
אֹות ּה. ּולהֹותיר:לע ׂשֹות ְֲִַָ

יא)ּכמֹווהֹותר. ח והכּבד (שמות ְְְְֵֵַ
לּבֹו, כד)את ג ב' והּכֹות (מלכים ְִֶַ

מֹואב: ֶָאת
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חדא  ּדיריעתא אּמין . ארּבע  ּופּותיא יריעתא:.אּמין . לכל חדא מׁשחתא  ֲֲִִִִַַַַָָָ	ְְֲֲִִָָָָָ

את ־חמׁשוי י אל־אחתהי ח ּבר  אחת  ריעת  ְֵַַ�ֲֵֶ�ְִַ	ַֹ�ֶֶַ�ָ
אל־אחת :ו אחת  ח ּבר  יריעת  חמי ׁשחמׁש ית ולפיף ְֵָ�ְִֹ�ִ	ַַ�ְֲֵֵֶֶַָָָ

לפיף  יריען וחמי ׁש חדא. עם  חדא  חדא:.יריען. עם וּיעׂשיאחדא  ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָ	ֲֲִַָָ�ַַ
על ּתללאת הי ׂשכלת  מּקצהפת האחת ריעה  ְֻ�ְֹ�ֵֶַ�ְַ�ְִַָ�ֶָ	ִָָ�ָ
ּבׂשּבּמח ע ׂשה  ּכן  הי ּברת  ה ּקיצֹונהפת  ריעה ְַַ�ֵֶָ�ָָ�ְִַ�ְִַ	ִַָ�	ָ
הּׁשנית :ּבּמח ּדיריעתא ּברת  ספּתא על ּדתכלא. ענ ּוּבין  ועבד  ְַַ�ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבסטרא  ּדיריעתא. ּבספ ּתא עבד  ּכן לֹופי. ּבית מּסטרא לֹופי .חדא. ּבית ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ	ֵֵ

ּבי יבּתנינא: ע ׂשה  ללאת האחתחמּׁשים ריעה  ֲִִִָָ�ָֻ�ָָֹ�ְִַָ�ֶָָ�
ּבק  עׂשה ללאת  הי וחמ ּׁשים א ׁשרצה  ריעה ֲִִַ�ָֻ�ָָֹ�ְִֵ�ְִַ	ֲָ�ֶ

מק ּבּמח ה ּׁשנית אל־ּברת  אחת  הּללאת  ּבילת ְֶַַ�ֵֶַ�ְִִַֹ�ַֻ�ָ	ַֹ�ֶַ
עבד אחת : ענּוּבין . וחמׁשין חדא. ּביריעתא  עבד ענ ּוּבין . חמׁשין ְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ

ענ ּוּבּיא  מכונן  ּתנינא. לֹופי  ּדבית ּדיריעתא. חדא:.ּבסטרא לקביל חדא ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָ	ֲֲֳֵָָָ

קריג חמּׁשים וי וּיעׂש זהב את ־הי סי ריעתח ּבר ַ�ֲִַַ�ְִֵַ�ָ�ְַַָ�ְִֵֶַ�ֹ
N קוראים Nתיקון

rcj ,ghrh anju ,jt kt ,jt ,ghrhv
,pa kg ,kf, ,tkk aghu ,jt kt ,jt
vag if ,rcjnc vmen ,jtv vghrhv
,hbav ,rcjnc vbumhev vghrhv ,pac
ohanju ,jtv vghrhc vag ,tkk ohanj
,rcjnc rat vghrhv vmec vag ,tkk
,jt kt ,jt ,tkkv ,khcen ,hbav
,ghrhv ,t rcjhu cvz hxre ohanj aghu

הדקדוק: ללאת.(יא)חלק המאריך:ויעש בעבור נע השוא
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ּב אל ־ אחת  וי ּקאחת ה ּמׁשרסים אחד:הי  ּכן ַַ�ֶַַ�ְַָ	ְִִַ�ְִַ�ֶָָ
ּבפ ּורפּיא  חדא עם חדא יריעתא . ית ולפיף ּדדהב. פּורפין  חמ ׁשין  .ועבד. ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ	

חד: מׁשּכנא על־י וּיעׂשידפ והוה לאהל  ע ּזים ריעת  ְֲַַַַָָ�ַַ�ְִ�ִֹ	ְִ�ֶַֹ
עׁשה ּמׁש אתם:י רה ּתי ־ עׂשּכן ע ׂשה  ועבד ריעת  ְִַ�ְְֵֵֶַָ�ְִ�ָָֹ�ֲַַָֹ

מ ׁשּכנא  על  לפרסא ּדמעזי . יתהֹון :.יריען עבד יריען  ע ׂשרי חדא ְְְִִֵַַַָָָָ	ְְֲֲִֵֶַַָָ

הי טו  האחתאר ּבא ּמהׁשריעה  ּבע ארולׁשים �ְִֶַָֹ�ַָ�ְִַֹ�ַָ	ְְַַָ�
הי  רחב  אחתא ּמֹות  מּדה  האחת  ּתי עׁשל ריעה  ַ	�ְִַַָֹ�ֶָ�ִָָ�ַ	ְְֵַַ�

יריעת :עׂש וארּבע רה  אּמין. ּתלתין  חדא. ּדיריעתא אּורּכא  ְֶ�ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹ

חדא  מ ׁשחתא חדא. ּדיריעתא ּפּותיא יריען :.א ּמין . עׂשרי  לחדא ֲֲֲֲִִִִַָָָָָ	ְֲִֵֶַַָ

הי וי טז את ־ חמׁש את ־ ׁשׁשובד ל ריעתח ּבר ְֵַַ�ֲֵֶ�ְִַ�ְֹ�ְֵֶָ�
לח ֹוד בד:ל ריעתהי  יריען חמי ׁש ית יריען .ולפיף . ׁשית וית  ְִַ�ְְְְֲִֵֵָָָָֹ	ְְִֵָָ

על יזלחֹוד: חמּׁשים ללאת הי ׂשוּיע ׂש ריעהפת ְַ�ַַָֻ�ֲִֹ�ִ�ְַַ�ְִַ	ָ
ּבּמח על־הּקיצנה  ע ׂשה  ללאת  וחמּׁשים ּברת ִַֹ�ְַַָ�ֲִִֶַָ�ָֻ�ָָֹ�ַ

N קוראים Nתיקון
ifanv hvhu ohxrec ,jt kt ,jt

sjt
h,ag ifanv kg kvtk ohzg ,ghrh aghu
vghrhv lrt o,t vag ,ghrh vrag
cjr ,unt gcrtu vntc ohaka ,jtv
vrag h,agk ,jt vsn ,jtv vghrhv
,tu sck ,ghrhv anj ,t rcjhu ,ghrh
ohanj ,tkk aghu sck ,ghrhv aa
ohanju ,rcjnc vbmhev vghrhv ,pa kg
,rcjv vghrhv ,pa kg vag ,tkk
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הי  הּׁשנית :ׂשפת החברת  חמ ׁשין .ריעה  ענּוּבין ועבד ְַ�ְִַ	ַָֹ�ֲֲִִִֵֶֶַַַַ

ספּתא  על עבד ענּוּבין. וחמ ׁשין  לֹופי. ּבית ּבסטרא ּדיריעתא. ספּתא ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתנינא:.ּדיריעתא  לֹופי  קריחּדבית  נח ׁשתוּיעׂש סי  ֲִִָ	ְִֵֵַַָָ�ְֵַַ�ְ�ֶֹ
להל חמ ּׁשים  את־ האהל אחד:ח ּבר  ּפּורפין ית  ועבד . ֲִ�ְִֵַ�ֶָ�ְִֶֹ�ֲִֶַַָֹ

חמׁשין  חד:.ּדנחׁש למהוי מׁשּכנא ית מכ יטללפפא סהוּיעׂש ִִַָ	ְְְִֵַַַַָָָָָ�ְִֶַ�
אילם  ערת  ּומכ מ לאהל ערתא ּדמים סה ָ	ֶֹֹ�ֵֹ�ְִָָ�ְִִֵ�ֹ�ֹ

מל ּת ּדכרי לה:מע ח ׁשים  ּדמׁשּכי  למׁשּכנא. ח ּופאה  ועבד ְָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

וחּופאה  מּלעילא:.מסּוּמקי . ססג ֹונא וּיעׂשכ(חמישי)סּדמׁשּכי  ְְְֵָָ	ְְְִֵֵַַַָָָ�ַ
לּמׁשּקאת־ ה עמדים:ר ׁשים ׁשּטים  עצי  ועבד ּכן ְֶַָ�ְִִַ�ֲֵָ�ִ�ְֲִִַַֹ

למ ׁשּכנא  ּדּפּיא קימין :.ית ׁשּטין אר כאּדאעי  א ּמת  עׂשר  ְְַַַָָָ	ְְִִִֵֶָָ�ֶַ�ֹ�ֶֹ
האחד: ה ּקר ׁש רחב הא ּמה וחצי וא ּמה  ַ�ְֶַָָ�ַה ּקר ׁשֲִ�ַָ	ָ�ֶַַֹ�ֶֶָָ

אּמתא  ּופלג ּות ואּמתא ּדדּפא. אּורּכא אּמין  חד:.ע ׂשר ּדד ּפא ּפּותיא ְְְְֲִַַַַַַָָָָ	ְַַָָ

האחד כב לּקרׁש ידת  אל־מ ׁשּתי  אחת  ׁשּלבת  ְֵ�ָ�ַֹ�ֶֶ�ֶָ	ְָ�ָֻ	ַֹ�ֶַ
עׂשה  ּכן קרל אחת ה ּמׁשכל לדּפא ּכן:ׁשי  צירין . ּתרין ֶ�ֵָ�ָ	ְָ�ְֵַֹ�ְְְִִִֵַַָָ

ä

N קוראים Nתיקון
rcjk ohanj ,ajb hxre aghu ,hbav
kvtk vxfn aghu sjt ,hvk kvtv ,t
ohaj, ,rg vxfnu ohnstn okht ,rg

vkgnknaghu
ohsng ohya hmg ifank oharev ,t
vntv hmju vntu arev lrt ,nt rag
sjtv arek ,sh h,a sjtv arev cjr
kfk vag if ,jt kt ,jt ,ckan
ifank oharev ,t aghu ifanv hare
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עבד  ּכן  חד . לקביל  חד מׁשּוּלבין. מׁשּכנא:.חד. ּדּפי וּיעׂשכגלכל  ְְֲֳִֵֵַַַַָ	ְְֵַַַַָֹ�ַ
לּמׁשּקאת־ ה עׂשר ׁשים לפ ק רים ּכן  אתר ׁשים ְֶַָ�ְִִַ�ְִֶָ�ְָ	ְִִ�ַ

ּתימנה: ּדּפין נגב  עׂשרין  למׁשּכנא. ּדּפּיא  ית עיבר .ועבד לרּוח ֶ�ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ	ְֵַַ

אד ארוכדּדרֹומא: עׂשני־כסּבעים  ּתחת  ע ׂשה  רים ף  ְְִַָָָ�ְֵַ	ֶֶָ�ָ�ְִֶַַ�
לׁשּקה האחד  ּתחת ־ה ּקר ׁש אדנים ׁשני  ּתי ר ׁשים ְַָ�ְִ�ֲֵָ�ִֶַַַ�ֶֶָָ�ְִֵ�
ּוׁשי  לׁשדתיו  האחד  ּתחת־ ה ּקר ׁש אדנים ּתי ני  ְֹ	ְֵָ�ֲִָ�ֶַַַ�ֶֶָ�ְִֵָ�
סמכין .דתיו:י  ּתרין ּדּפין . עׂשרין ּתחֹות עבד. ּדכסף. סמכין  ואר ּבעין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

סמכין  ּותרין צירֹוהי . לתרין  חד ּדּפא לתרין .ּתחֹות חד ּדּפא ּתחֹות ְְִִִִֵֵַַָָ	ְִֵַַָ

ה ּמׁשּול כהצירֹוהי : לפ צלע הּׁשנית  צפֹוןּכן את  ְִִֶ�ְִַַָ�ֵַ�ְִִַ�ָ�
עׂש צּפּונא ר ׁשים:ק רים עׂשה  לר ּוח ּתנינא  מׁשּכנא. .ולסטר ָ�ְִֶָ�ְְְְִִִִַַַָָָָָ	

ּדּפין : עׂשרין  אד ארוכועבד ּכסףּבעים  ני ׁשניהם ְְֲִִִֶַַַָ�ְֵַ�ֶ�ְֵֶָ�
ּוׁש האחד  ה ּקרׁש ּתחת  ּתחתאדנים אדנים ני  ֲָ�ִ�ֶַַַ�ֶֶָ	ְֵָ�ֲָ	ִ�ַַ

האחד : ּדּפא ה ּקר ׁש ּתחֹות סמכין. ּתרין  ּדכסף . סמכיה ֹון  ואר ּבעין ֶַ�ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

סמכין  ּותרין  חד:.חד. ּדּפא ה ּמׁשּכירּול כזּתחֹות יּמהתי ּכן ְִֵַָ	ְְְְֵַַַָ�ְִַ�ָ�ָָ
N קוראים Nתיקון

vbnh, cdb ,tpk ohare ohrag
ohrag ,j, vag ;xf hbst ohgcrtu
sjtv arev ,j, ohbst hba oharev
arev ,j, ohbst hbau uh,sh h,ak
ifanv gkmku uh,sh h,ak sjtv
ohare ohrag vag iupm ,tpk ,hbav
,j, ohbst hba ;xf ovhbst ohgcrtu
arev ,j, ohbst hbau sjtv arev
vaa vag vnh ifanv h,frhku sjtv
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ׁשּׁשה  מערבא ר ׁשים:ק ע ׂשה  מׁשּכנא ׁשּתא .ולסיפי  עבד  ָ�ִָָ�ְְְְִִֵַַָָָָ	ֲִַָ

למ ק ני ּוׁשכחּדּפין: עׂשה ה ּמׁשקצ רׁשים ּכןעת ְִֵַ�ְִָ�ָ	ְְִָֻ�ְִַֹ�ָ
מ ׁשּכנא כתים:ּבּיר לזוית עבד. ּדּפין  הי ּווכטּבסֹופהֹון:.ּותרין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ	ְְְָ�

מ  ויחּלת ֹואמם יהמּטה  אל ־ רא ׁשֹוּדו  ת ּמים י ּו ֲִ�ְִַָ�ְְַ�ְִָ�ִַ�ֶֹ	
לׁש עׂשה  ּכן האחת לׁשאל ־ ה ּטּבעת  ני ניהם ֶַַ�ֶַַָ�ָ�ֵָָ�ְִֵ	ְִֶ�ֵ

ּברי ׁשיה ֹון .צעת :ה ּמק  מכונין  הו ֹו וכח ּדא. מ ּלרע. מכונין  והו ֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ

לתרויהֹון  עבד ּכן  חדא. זוין :.לעזקתא ׁשמנהוללתר ּתין היּו ְְְֲֲִֵֵַַָָ	ְְֵַָָָ�ְָֹ�
ואד ק  אדנים ר ׁשים עׂשר  ׁשּׁשה ּכסף  ני ׁשניהם ְָ	ְְִֵֶַ�	ִֶֶָ�ָ�ֲָָ�ְִֵ�

האחד :ׁשאדנים  הּקר ׁש ּתחת  אדנים ּתמניא ני  והו ֹו ֲִָ�ְֵ�ֲָ	ִ�ֶַַַ�ְֲֶֶַָָָָ

סמכין  ּתרין  סמכין  ּתרין  סמכין. עׂשר ׁשּתת ּדכסף. וסמכיהֹון  .ּדּפין . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ	

חד: ּדּפא חמּׁשהלאּתחֹות ׁשּטים עצי  ּבריחי  ו ּיעׂש ְַַַַָ�ְִַ�ֲֵֵ�ִ�ֲִִ�ָ
צלע־ה ּמׁשקרל  האחת :ׁשי  ׁשּטין .ּכן ּדאעי עברי ועבד  ְְֵַ�ְִֶַַ�ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

חד:.חמׁשא  מׁשּכנא סטר בריחם לבלדּפי ׁשי קרל וחמּׁשה  ַָ	ְְְֲִֵַַַַַָָ�ְִ	ְְִֵַ�

N קוראים Nתיקון
,gmenk vag ohare hbau ohare
vynkn ontu, uhvu oh,frhc ifanv
,gcyv kt uatr kt ohn, uhvh usjhu
,gmenv hbak ovhbak vag if ,jtv
vaa ;xf ovhbstu ohare vbna uhvu
,j, ohbst hba ohbst hba ohbst rag
vanj ohya hmg hjhrc aghu sjtv arev
vanju ,jtv ifanv gkm harek
vanju ,hbav ifanv gkm harek ojhrc
vnh oh,frhk ifanv harek ojhrc
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בריחם צלע־ה ּמׁש וחמּׁשה  ה ּׁשנית  ׁשי קרל ּכן  ְִֶַַ�ֵַָ�ֲִִַָ�ְִִ�ְְֵַ�
ל ּירה ּמׁש יּמה:ּכן מ ׁשּכנא כתים סטר  לד ּפי  עברין . וחמׁשא ְִַ	ְַַָָ�ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

מ ׁשּכנא  לדּפי  עברין וחמ ׁשא מערבא :.ּתנינא . וּיעׂשלגלסֹופהֹון ְְְְִִֵַַַָָָָָ	ְְְַַָ�ַַ
לב  ה ּתיכן האת ־ הּבריח  ּבת ֹו מן־ּקרח  ר ׁשים ְִֶַ�ִַַ�ְִַֹֹ�ְ�ְַָ	ִִ

אל־ה ּקצה: ּבג ֹוה ּקצה  לאעּברא מציעאה. עברא  ית ועבד ַָ�ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לסיפי :.ּדּפּיא  סיפי ואת ־ּקואת־ הלדמן  זהב  צ ּפה  ר ׁשים ַַָ	ְְְִִֵֵֶַָָָ�ִִָ�ָ�ְֶָ
וי  לּבריחם ּבּתים  זהב עׂשה את ־טּבעתם  צף  ְַָֹ�ָָ�ָ	ָָ�ְִִַ�ְִַַ�ֶ

זהב: עבד הּבריחם עזקתה ֹון  וית ּדהּבא. חפא ּדּפּיא וית ְִַ�ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָ

לעבר ּיא  אתרא ּדה ּבא:.ּדהּבא . עבר ּיא ית את ־להוחפא וּיעׂש ְְַַַָָָָ	ְֲַַַַָָָָָ�ַַ�ֶ
ו ׁשׁשארוכלת ּתהּפרכת  ׁשני ות ֹולעת  ּגמן ַָ	ְֵֶֹ�ְְֶַָָ�ְַ�ַָ�ְִֵ�

את ּהמׁש ע ׂשה  ח ׁשב מעׂשה ית רבים:ּכזר  ועבד ְָ�ֲֵַָ�ֵֹ�ָָ�ֹ�ְֲִַַָָֻ

אּוּמן  עֹובד  ׁשזיר. ּובּוץ זה ֹורי ּוצבע וארּגונא. ּדתכלא עבד .ּפר ּוכּתא. ְְְְְִִַַַָָָָָָָ	ֲַ

ּכר ּובין : צ ּורת ארלויתּה לּה ׁשּטים וּיעׂש ע ּמּודי ּבעה  ְִַַַַָ�ַ�ְַָָָ�ֵַ�ִ	ִ
ארוי  להם ו ּיצק זהב  וויהם  זהב ּבעהצּפם ְֵַַ�ָ	ֵָָ�ֶָ�ִַָ�ָֹ	ְֶַָ�ָ

N קוראים Nתיקון
lu,c jrck ifh,v jhrcv ,t aghu
oharev ,tu vmev kt vmev in oharev
oh,c cvz vag o,gcy ,tu cvz vpm
,t aghu cvz ojhrcv ,t ;mhu ojhrck
aau hba ,gku,u indrtu ,kf, ,frpv
ohcrf v,t vag caj vagn rzan
opmhu ohya hsung vgcrt vk aghu
hbst vgcrt ovk emhu cvz ovhuu cvz

הדקדוק: הקרשים.(לג)חלק בתוך מלרע:לברח והיא בתיגאן אחת בפשטא לברח תיבת
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וויהֹון ני־כסף:אד  ּדהּבא. וחפנ ּון ׁשּטין. עּמּודי  ארּבעה  לּה. ועבד ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

להֹון  ואּתיך  ּדכסף :.ּדהּבא . סמכין מס לזאר ּבעא וּיעׂש ְְֵַַָ	ְְִִַַַַָָ�ַָָ�
האהלל  וארּתפתח  ו ׁשׁשכלת  ׁשני ות ֹולעת  ּגמן ְֶ�ַָ	ְֵֶֹ�ְְֶַָָ�ְַ�ַָ�ְִֵ�

רקם:מׁש מעׂשה  ּדתכלא זר  מׁשּכנא . לתרע ּפרסא  ועבד  ְָ�ֲַָ�ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹ

ׁשזיר  ּוב ּוץ  זהֹורי ּוצבע את ־עּמּודיוולחצּייר :עֹובד.ואר ּגונא. ְְְְִִַַָָ	ְֶַַָָָ�
וח ׁשקיהם וחמּׁשה  רא ׁשיהם וצּפה את ־וויהם ֲִָ�ְֶָ�ֵ	ְִֶָ�ֵֶָ�ֲֵַֻ�ֶ

ואד  חמּׁשה זהב וית חׁשת :נניהם  חמׁשא ע ּמּוד ֹוהי וית ָ�ְְֵֶַָ�ֲִ�ְְְִֶַַָָָָֹ

ּדהּבא  וכּבּוׁשיהֹון רי ׁשיה ֹון . וחּפי  ּדנחׁשא:.וויהֹון. חמׁשא פ וסמכיהֹון ְְִִֵֵֵֵַַָָ	ְְִֵַָָָָ

P בספרי רביעי
בסת"יP2תימן  מחוברות כשהן ַ�ַַוּיעׂשאלז2שלישי

וחצי ּבצל  א ּמתים  ׁשּטים עצי  את־ הארן אל ְְֵַ�ֶָָ�ֲֵֹ�ִ�ִַָ�ִַָ�ִֵ
רחאר וחצי וא ּמה  קמתֹו:ּכֹו וחצי ואּמה  ועבד ּבֹו ְָ�ְַָ�ָ�ִֵ�ְָ	ְַָ�ָ�ֲִֵַַָֹ

ואּמתא  אּור ּכי ּה. ּופלגא אּמין ּתר ּתין  ׁשּטין . ּדאעי  ארֹונא ית ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבצלאל.

פּותייּה רּומיּה:.ּופלגא  ּופלגא טהֹורצ וי בואּמתא זהב ּפה ּו ֵַָ	ְְְֵֵַַַַָָ�ָָ�ָ�
סביב : זהב זר לֹו וּיעׂש ּומח ּוץ  ּדהב מּבית  וחפהי. ִַ�ִִ�ַַ�ַ�ֵ�ָ�ְֲִִַַָָָ

ã²â²

N קוראים Nתיקון
,kf, kvtv j,pk lxn aghu ;xf
vagn rzan aau hba ,gku,u indrtu

vanj uhsung ,tu oervpmu ovhuu ,tu
vanj ovhbstu cvz ovheaju ovhatr

,ajb
oh,nt ohya hmg irtv ,t ktkmc aghu
hmju vntu ucjr hmju vntu ufrt hmju
.ujnu ,hcn ruvy cvz uvpmhu u,ne
gcrt uk emhu chcx cvz rz uk aghu

N רש"יN
ּבצלאל.(א)לז  לפי וּיע ׂש ְְְִֵַַַַ

יֹותר  הּמלאכה על נפׁשֹו ְֵֶַַַַָָָׁשּנתן
ׁשמֹו: על נקראת חכמים ְְֲִִִֶֶַָָמּׁשאר
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ליּה ועבד ּומ ּברא. מּגיו  סחֹור:.ּדכי  סחֹור  ּדדהב לֹוגזיר ו ּיצק ְֲִִֵֵַַַָָ	ְְִִִַַ�ֹ�
אראר על זהב טּבעת  ּוׁשּבע ּפעמתיו ּתי ּבע  ְַַ�ְַ�ָֹ	ָ�ְַַַ�ֲַֹ�ְֵָ�

על־צל  ּוׁשטּבעת  האחת  על־צל עֹו טּבעת  עֹוּתי  ַָ�ְַַֹ�ֶָ	ְֵָ�ַָ	ְַַֹ�
ותרּתין הּׁשנית : זויתי ּה. אר ּבע על  ּדדהב. עזקן  אר ּבע לי ּה. ואּתיך ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

עזקן  ותרּתין חד . סטריּה על ּתנינא:.עזקן . סטריּה ּבּדי דעל  ו ּיעׂש ְִִִֵֵַַַָָ	ִִֵַַַָָ�ַַ�ֵ
וי  ׁשּטים זהב:עצי אתם  ׁשּטין צף  ּדאעי  אריחי  .ועבד ֲֵ�ִ�ְִַַ�ֹ�ְֲֲִִִֵֵַַָָָָ	

ּדהּבא: יתה ֹון  על הוחפא ּבּטּבעת  את ־ה ּבּדים  ו ּיבא  ְֲֵַַַָָָָ�ִֶַַ�ַַָ	ֹ�ַ
את ־הארן :צל  ל ׂשאת  הארן אריחּיא עת  ית ואעיל  ְַ�ָָֹ�ָֹ�ְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

ארֹונא  סטרי  על ארֹונא:.ּבעזקתא. ית ּכּפרתולמּטל ו ּיעׂש ְֲִִֵַָָָ	ְֲִַַַָָ�ַַ�ֶֹ
אר וחצי  א ּמתים טה ֹור וחצי זהב וא ּמה  ּכּה ָָ�ָ�ַַָ�ִָ�ִֵ�ְָ	ְַָָ�ָ�ִֵ

אּורּכּהּבּה:רח ּופלגא אּמין  ּתרּתין ּדכי . ּדדהב ּכפּורּתא .ועבד  ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָ	

פּותיּה: ּופלגא ׁשני זואּמתא  מק ו ּיעׂש זהב ׁשהכרבים ְְַַַַַָָ�ְֵַ�ְֻ�ִָ�ְִָָ�
מ  אתם הּכּפרת:ק ני ּׁשעׂשה  ּכרּובין צֹות  ּתרין ועבד. ָָ�ֹ	ְִָ�ְֵ�ְְֲִֵֶַַַַֹ

יתהֹון  עבד נגיד ּכפּור ּתא:.ּדדהב. סטרי ר ּוב־אחד ּכחמּתרין  ְְֲִִַַָ	ְְִִֵֵֶָָָ�

N קוראים Nתיקון
,gcy h,au uh,ngp gcrt kg cvz ,gcy
ugkm kg ,gcy h,au ,jtv ugkm kg
cvz o,t ;mhu ohya hmg hsc aghu ,hbav
irtv ,gkm kg ,gcyc ohscv ,t tchu
ruvy cvz ,rpf aghu irtv ,t ,tak
aghu vcjr hmju vntu vfrt hmju oh,nt
hban o,t vag vaen cvz ohcrf hba
curfu vzn vmen sjt curf ,rpfv ,ume
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ּוכ  מּזה  מן ־ה ּכּפרתמּקצה  מּזה  מ ּקצה  ר ּוב־אחד  ִָָ�ִ	ְֶֶָ�ִָ�ִָ�ִֶַַ�ֶֹ
את־ ה מ ּכעׂשה  קצוותיו)ני ּׁשרבים :קצ ֹותיו(כ' ָָ�ְֶַֻ�ְִִֵ�ְָ

ּכפּורּתא  מן מּכא. מּסטרא חד ּוכר ּובא מּכא. מּסטרא חד עבד .ּכר ּובא ְִִִִִִִַַָָָָָָָָ	ֲַ

סטרֹוהי : מּתרין  ּכרּובּיא הוּיהטית  ּפּכיּו כנפים ר ׂשי רבים ְְְִִִִֵַַָָ�ְִַֻ�ְֹ�ְֵָ�ִַ
ּבכנמע ל  סככים ּופ לה  על־ה ּכּפרת  ניהם פיהם ְ�ְְִַָֹ�ְְֵֶַ�ַַַ	ְֵֶֹ�ֶ

היּו אל־ה ּכּפרת  אל ־ אחיו הּפאי ׁש והו ֹורבים:ּכני  ִ�ֶָ�ִֶַַ	ֶָֹ�ְֵ�ְֲִַַֻ

ואּפיהֹון  ּכפּורּתא. על ּבגד ּפיהֹון  מטּלן  לעילא. ּגדּפיהֹון  ּפריסין  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָכרּובּיא

ּכפּורּתא  לקביל חד. לקביל  ּכרּוביא:.חד אּפי  פ הו ֹו ֳֳֵֵַַָָָָ	ְֲֵַַָ

P בספרי חמישי
את ־ה ּׁשל יPתימן  ׁשּטים ו ּיעׂש עצי  חן  ַַ�ְֶַַֻ�ֲֵָ�ִ�ִ
אר רחא ּמתים וא ּמה  קמת ֹו:ּכֹו וחצי וא ּמה  ּבֹו ַַָ�ְִָ�ְַָ�ְָ	ְַָ�ָ�ִֵָֹ

פּותיּה וא ּמתא אּור ּכי ּה אּמין  ּתרּתין ׁשּטין. ּדאעי  ּפתּורא ית .ועבד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ	

רּומיּה: ּופלגא לֹווי יאואּמתא  וּיע ׂש טה ֹור  זהב את ֹו צף  ְְְֵַַַַָָ�ֹ�ָָ�ָ�ַַ�ַ�
סביב: זהב ליּהזר ועבד ּדכי. ּדהב  יתי ּה סח ֹור .וחפא ּדדהב  זיר ֵ�ָ�ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ	ְִִַ

מסיבסחֹור : לֹו זר־וּיעׂש ו ּיעׂש סביב טפח  ּגרת ְַ�ַַ�ְִ�ֶֶ�ַָֹ�ִַַ�ֵַ

ä²

N קוראים Nתיקון
,t vag ,rpfv in vzn vmen sjt
ohcrfv uhvhu uh,uume hban ohcrfv
,rpfv kg ovhpbfc ohffx vkgnk ohpbf harp
hbp uhv ,rpfv kt uhjt kt aht ovhbpu

ohcrfv
ufrt oh,nt ohya hmg ijkav ,t aghu
u,t ;mhu u,ne hmju vntu ucjr vntu
chcx cvz rz uk aghu ruvy cvz
cvz rz aghu chcx jpy ,rdxn uk aghu
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למס סביב :ּגרזהב  סח ֹור ּתֹו ּפּוׁשּכא  רּומיּה ּגדנפא. לי ּה ועבד ָָ�ְְְִַ�ְְְֲִֵֵַַָָָָ

ּדדהב  זיר ועבד סחֹור :.סחֹור. סחֹור אריגלגדנפיּה לֹו ּבע וּיצק ְֲִִַַַ	ְְְִִֵַָ�ֹ	ְַ�ַ
אר על  את ־ה ּטּבעת וּיּתן  זהב ה ּפאתט ּבעת  ּבע ְַ�ָֹ�ִֵַָ�ֶַַָ	ֹ�ְַַַ�ֵַ	ֹ

רגארל א ׁשר ויהב ליו :ּבע ּדדהב . עזקן ארּבע  ליּה. ואּתיך  ֲ�ְְֶַַ�ְְִִִֵֵַַַַַַָָ

זויתא  ארּבע  על  עזקתא. רגל ֹוהי :.ית לעּמתידּדלארּבע  ִַַַָָָָָָ	ְִִַַַַֻ�
לׂשאתה ּמס לּבּדים ּבּתים ה ּטּבעת  הי ּו ּגרת  ְִַ	ֶֶָ�ַַָ�ִָֹ�ַַ	ִָ�ֵ

לאריחּיא חן:את ־ה ּׁשל  אתרא עזקתא. הואה  ּגדנפא . .לקביל ְְְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ	

ּפתּורא: ית  ׁשּטים טולמּטל עצי  את ־ה ּבּדים ו ּיעׂש ְִַַַָָָ�ִֶַַַ�ֲֵ�ִ	ִ
את ־ה ּׁשל וי  לׂשאת  זהב אתם אריחּיא חן:צף  ית ועבד ְַַ�ֹ�ָָ�ָָ�ְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ

ּדהּבא  יתה ֹון  וחפא ׁשּטין . ּפתּורא:.ּדאעי  ית את ־טזלמּטל ו ּיעׂש ְְֲִִֵַַָָָָ	ְִַַָָָ�ֶַַ
על־ה ּׁשל  אׁשר  | ואת ־ה ּכלים את ־קערתיו  חן  ִֵַ�ֲֶ�ְַַֻ�ְֶָָָֹ�ְֶ

ואת־ ה מנּקּיתיו  ואת  י ּסּקּכּפתיו  א ׁשר  ׂשות  ַָֹ�ְֵ�ְִַֹ	ְֶָ�ְַָ	ֲֶֹ�ֻ�ַ
טהֹור: זהב וית ּבהן מג ּסֹוהי ית ּפתּורא. ּדעל מנ ּיא ית ועבד. ָ�ֵָ�ְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָ

N קוראים Nתיקון
,gcy gcrt uk emhu chcx u,rdxnk

g ,gcyv ,t i,hu cvz,tpv gcrt k
uhv ,rdxnv ,ngk uhkdr gcrtk rat
ijkav ,t ,tak ohsck oh,c ,gcyv
cvz o,t ;mhu ohya hmg ohscv ,t aghu
rat ohkfv ,t aghu ijkav ,t ,tak
,tu uh,pf ,tu uh,rge ,t ijkav kg
cvz ivc lxh rat ,uaev ,tu uh,hebn

ruvy

הדקדוק: מנקיתיו.(טז)חלק ובצירי:ואת בפשטא ואת תיבת
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ק  וית מכילתיּה. וית ּבהֹון ּבזּכֹוהי ּדיתנ ּסך  ּדכי :.סותא. (שישי)פ ּדדהב ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ	ְִֵַ

מחוברות) כשהן את־ היז(שלישי טהֹורּמוּיע ׂש זהב  נרה  ַַ�ְֶַַֹ�ָָָ�ָ�
את־ המק  עׂשה  ּגביעיהי נרהּמׁשה  וקנּה רכּה ְִ�ָָָ�ְֶַָֹ�ְֵָ�ְָ	ְִֶָ�ָ
ּופ ּכפ  היּו:ּתריה  מּמּנה  ּדדהב רחיה  מנרתא ית ועבד ְֶַֹ�ְָָ�ִֶֶָ�ְְֲִַַַָָָָָ

ּכּלידהא  ּוקנ ּה. ׁשּדּה מנרתא ית עבד  נגיד. מּנּה.ּדכי . וׁשֹוׁשּנהא חּזּורהא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָ�ָ	ְִַַַַַָָ

מּצּדיהויחהו ֹו: יצאים קנים  |ׁשׁשּׁשה  ני ק לׁשה  ְֲִָ�ָ	ְִֹ�ִִִ�ְֶָָֹ�ְֵ�
ּוׁשמ  האחד מּצּדּה קני נרה  מ ּצּדּהנרמ לׁשה ה  ְֹ�ִִָָ�ֶָ	ְָָֹ�ְֵ�ְֹ	ִִָ�ָ

חד.ה ּׁשני: מּסטרּה מנרתא. קני  ּתלתא מ ּסטרהא . נפקין  קנין . ו ׁשּתא ְְְִִִִִִֵַַָָ�ְְְְִִֵַַָָָָָ

מנרתא  קני  ּתנינא:.ּותלתא גבעים יטמּסטר ּה ׁשל ׁשה  ְְְֵָָָָ	ְִִִַָָָֹ��ְִִ
ּכפ  האחד ּבּקנה  ּוׁשמ ׁשּקדים ופרח  לׁשהּתר ְָֻ�ִֶַָ�ֶָָ�ְַ�ֶַָֹ�ְָֹ�

ּכפ מ גבעים  אחד ּבקנה  ּכןׁשּקדים ופרח  ּתר  ְִ�ְִִָֻ�ְֶָ�ֶ�ְַָ�ָֹ�ַָ�ֵ
מן־ הל  הּיצאים  הּקנים כּלידין .נרה:ּמׁשׁשת  ּתלתא ְֵ�ֶַָ	ְִַֹ�ְְִִִִַַָָָֹ

חּזּור  חד  ּבקניא מצירין . כ ּלידין. ּותלתא ו ׁשֹוׁשן. חּזּור חד ּבקניא ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָָמצירין.

קנין  ל ׁשּתא ּכן  מנרתא:.ו ׁשֹוׁשן . מן  ארּמּוב כּדנפקין ּבעהנרה  ְְְִִֵָָ	ְְְְְִִַָָָֹ�ְַָָָ�

å

â

N קוראים Nתיקון
vag vaen ruvy cvz vrbnv ,t aghu
vhr,pf vhghcd vbeu vfrh vrbnv ,t
ohtmh ohbe vaau uhv vbnn vhjrpu
sjtv vsmn vrbn hbe vaka vhsmn
vaka hbav vsmn vrbn hbe vakau
jrpu r,pf sjtv vbec ohsean ohgcd
r,pf sjt vbec ohsean ohgcd vakau
vrbnv in ohtmhv ohbev ,aak if jrpu
vhr,pf ohsean ohgcd vgcrt vrbncu
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ּכפ מ גבעים  ּופ ׁשּקדים ארּבעה רחיה :ּתריה ּובמנרתא ְִ�ְִ�ָֻ	ְִַֹ�ְְְִֶֶַָָָָָָ

מצירין  ו ׁשֹוׁשּנהא :.כּלידין . ּתחתכפ וכאחּזּורהא ני ׁשּתר  ְְִִִַָ	ְַַַַָ�ְְַָ ַַֹ�ְ�ֵ
מּמּנה  ּתחתכפ והּקנים מ ּמּנהׁשּתר הּקנים ני ַָ�ִִ�ְְֶַָֹ�ַ�ְֵַ�ִַָ�ִ	ֶָ

מ ּמּנהוכפ  ה ּקנים  ּתחת ־ׁשני  ה ּקנים ל ּתר ׁשׁשת  ְְַ�ְֵַַֹ�ַָ�ִִ�ְֶָ�ֵֶ�ַָ	ִ
מּמּנה: ּתרין ה ּיצאים ּתחֹות וחּזּור ּדמּנּה. קנין  ּתרין  ּתחֹות וחּזּור. ְַֹ�ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

קנין  ל ׁשּתא ּדמּנּה. קנין  ּתרין  ּתחֹות  וח ּזּור. ּדמ ּנּה. מּנּה:.קנין ּדנפקין ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָ	ְְִִַָ

ּוק ּכפ כב מק ּתריהם ּכּלּה הי ּו מּמּנה  ׁשהנתם ְֵֶַֹ�ְֹ�ִֶָ�ָָ�ָֻ�ְִָ�
טה ֹור : זהב ּכּוּלּהאחת  הו ֹו. מּנּה ּוקניה ֹון  חדא .חּזּוריהֹון  נגידא ַ�ַָָ�ֲִֵֵַַַָ	ְֲִָָ

ׁשב כגּדכי:ּדדהב  את ־נרתיה  ּומל וּיע ׂש קחיהעה  ְִֵַַַ�ֵֶַֹ�ְִֶָ�ְֶַָָ�ָ
טה ֹור:ּומח זהב ׁשבעא ּתתיה ּבֹוצינהא ית וציבתהא .ועבד ְַֹ�ֶָָָ�ֲִִַַַָָָָ	ְְֵַָ

ּדכי : ּדדהב את ּהכדּומחּתיתהא עׂשה  טהֹור  זהב  ּכּכר  ְְִִֵַַַָָָ�ָָ�ָ�ָָ�ֹ�ָ
ּכל־ּכליה :ו יתּהאת  עבד  ּדכיא ּדדהּבא ּכל .ּכּכרא. וית ְ�ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ	ְָָ

בספרי ששי Pפ מנהא:
בסת"יP2תימן  מחוברות כשהן 2רביעי ַָ�ָ

את ־מזכה הו ּיעׂש א ּמהּקּבח ׁשּטים עצי טרת ַַ�ְִֶַַ�ְַ�ֲֵֶֹ�ִ�ִַָ�
å² ã²

N קוראים Nתיקון
vbnn ohbev hba ,j, r,pfu vhjrpu
r,pfu vbnn ohbev hba ,j, r,pfu
ohbev ,aak vbnn ohbev hba ,j,
uhv vbnn o,beu ovhr,pf vbnn ohtmhv
,t aghu ruvy cvz ,jt vaen vkf
cvz vh,,jnu vhjeknu vgca vh,rb
kf ,tu v,t vag ruvy cvz rff ruvy

vhkf
vnt ohya hmg ,ryev jczn ,t aghu
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רחאר וא ּמה  מּמּנּוּכֹו קמת ֹו ואּמתים  רבּוע  ּבֹו ְָ�ְַ�ְָָ�ָ�ְַַָ�ִַ�ָֹ	ִ�ֶ
ק  ׁשּטין .נתיו:רהי ּו ּדאעי  ּבּוסמּיא ּדקטרת מדּבחא ית ועבד. ָ�ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

רּומיּה אּמין ותר ּתין מר ּוּבע . פּותיּה ואּמתא אּור ּכי ּה הואה .אּמתא מּני ּה ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָ	ֲִֵַָ

את ־ּגּגֹווי כוקרנֹוהי : טה ֹור  זהב  אתֹו את ־וצף  ְִַַ�ַֹ�ָָ�ָ�ֶַ�ְֶ
ואת ־קר סביב זהב קירתיו זר  לֹו וּיע ׂש נתיו  ִָֹ�ָ�ְְִֶַֹ�ַַָ�ַ�ֵ�ָ�ָ

סח ֹור סביב : סחֹור ּכּותלֹוהי . וית אּגרי ּה ית ּדכי . ּדהב יתי ּה וחפא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ליה  ועבד  קרנֹוהי . סחֹור:.וית סחֹור ּדדהב טּבעתּוׁשכזזיר ּתי  ְֲִֵַַַָ	ְְְִִֵַ�ְַ�ֹ
מּתחת | עׂשה ־לֹו על ל זהב  צל ׁשזר ֹו עתיוּתי  ָ�ָָָ�ִַ�ְֵַ��ְֵַ�ְַֹ	ָ

צּדיוׁשעל  ּבהם:ל ב ּתים ל ני  אתֹו ל ׂשאת  בּדים �ְֵַ�ִ�ְִָָ�ְַ	ִֵָ�ֹ�ֶָ
ּתרין  על  זויתיּה. ּתרּתין  על  לזיריּה. מּלרע ליּה עבד ּדדהב. עזקן  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָותר ּתין 

לאריחּיא  לאתרא ּבהֹון :.סטרֹוהי . יתי ּה את ־כחלמּטל וּיעׂש ְֲִִִַַַָָ	ְְִֵַַַָ�ֶַ
וי  ׁשּטים עצי  זהב :ה ּבּדים  אתם אריחּיא צף ית ועבד ַַ�ֲִֵ�ִ�ְִַַ�ֹ�ֲֲִַַַָָָָָ

ׁשּטין  ּדהּבא :.ּדאעי  יתהֹון ה ּמׁשכטוחפא  את ־ׁשמן חהו ּיעׂש ְִִֵָ	ְֲַַַָָָ�ֶֶַַ�ְִֶַָ�
רקח :וקדׁש מעׂשה  טה ֹור ה ּסּמים את־ קטרת  	ְְֶֶֹ�ֶַַֹ�ִָ�ֲַ�ֵֵַֹ

N קוראים Nתיקון
u,ne oh,ntu gucr ucjr vntu ufrt
udd ,t ruvy cvz u,t ;mhu uh,bre uhv ubnn
rz uk aghu uh,bre ,tu chcx uh,rhe ,tu
,j,n uk vag cvz ,gcy h,au chcx cvz
oh,ck uhsm hba kg uh,gkm h,a kg urzk
hmg ohscv ,t aghu ovc u,t ,tak ohsck

o,t ;mhu ohyavjanv ina ,t aghu cvz
vagn ruvy ohnxv ,rye ,tu ase

jeraghu
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ּדכי  ּבּוסמּיא קטרת וית קּודׁשא. ּדרב ּותא מׁשחא ית עֹובד .ועבד. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ	ָ

מחוברות)(שביעי)סּבּוסמנּו: כשהן את ־אלח (רביעי וּיע ׂש ַַָ�ֶַ
ארמז א ּמֹות  חמ ׁש ׁשּטים עצי  העלה  ּכֹוּבח  ְִַ�ָֹ�ֲֵָ�ִ�ִֵָ�ַ�ְָ�

רח קמת ֹו:וחמׁש־א ּמֹות אּמֹות וׁשלׁש רבּוע ּבֹו ְֵַָ�ְָ�ָ	ְַָ�ַֹ�ָֹ
וחמי ׁש אּורּכי ּה. אּמין חמי ׁש ׁשּטין . ּדאעי  ּדעלתא מדּבחא ית ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָועבד.

מרּוּבע  ּפּותי ּה רּומי ּה:.אּמין א ּמין  קרבּותלת על וּיע ׂש נתיו ְִֵַַ	ִֵַַַָ�ְַַֹ�ָ�ַ
קראר הי ּו מּמּנּו ּפּנתיו וי ּבע את ֹונתיו צף ְַַ�ִֹ	ִָ�ֶָ�ְַֹ�ְַַָ�ֹ�
קרנ ֹוהי חׁשת :נ הואה  מּני ּה זויתיּה. ארּבע  על קרנֹוהי . .ועבד ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ	

נחׁשא: יתי ּה את־ ּכל־גוחפא ה ּמזּכוּיעׂש את ־לי ּבח  ְֲֵַַָָָָ�ְֵֶַַָ�ְִַ�ֵֶַ
ואת ־ה ּמז ואת ־ה ּיעים את ־ה ּמזה ּסירת  לגתרקת  ִַ�ְִֶַָֹ�ְְִֶַָ	ְִֶַָֹ�ֹ

עׂשה ואת ־ה ּמח ּכל־ּכליו ית חׁשת :נּתת  ועבד ְְֶַַ�ֵָֹ�ָָָ�ְֲֶַַָֹ

מזרקּיא. וית  מגרֹופיתא וית ּפסכּתירותא ית מד ּבחא. מני  ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָּכל

מח ּתיתא  וית  צּנֹוריתא נחׁשא:.ית עבד  מנ ֹוהי וּיעׂשדּכל ְְִַָָָָָָ	ְֲִַַַָָָָ�ַ
מכ ל ּמז ר ׁשתּבח  מעׂשה  ּתחתנּבר  ח ׁשת  ְִֵַַ�ְִ	ֲַָ�ֵֶ�ְֶ�ֶַֹ�ַ

æ ã

N קוראים Nתיקון
ufrt ,unt anj ohya hmg vkgv jczn ,t
u,ne ,unt akau gucr ucjr ,unt anju
uhv ubnn uh,bp gcrt kg uh,bre aghu
hkf kf ,t aghu ,ajb u,t ;mhu uh,bre
,erznv ,tu ohghv ,tu ,rhxv ,t jcznv
,ajb vag uhkf kf ,,jnv ,tu ,dkznv ,t
,j, ,ajb ,ar vagn rcfn jcznk aghu

הדקדוק: מכבר.(ד)חלק למזבח ועיין ויעש מלרע. והיא התיגאן בכל אחת בפשטא למזבח תיבת

שם: שכתבנו מה לך לך בפרשת
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מ ּכר עד־חצ ּלּכּבֹו עֹובד י ֹו:מּטה  סרדא . למדּבחא ועבד ְַֻ�ְִ�ְְְְֲֶַַַַַָָָָָ

סֹוביביּה ּתחֹות ּדנחׁשא. ּפלגי ּה:.מצדתא עד ארהמּלרע  ּבע וּיצק  ְְְִֵֵָָָָ	ְִִֵַַַַ�ְַַֹ�
ּבאר הטּבעת  המכ ל צותּקּבע  ּבּתים ּנּבר ח ׁשת ַָ�ְְַַֹ�ְַָ�ְְִַֹ�ְַ�ֶָֹ�ִ

ּדנחׁשא לּבּדים : לסרדא זויתא ּבארּבע עזקן . ארּבע  אתרא .וא ּתיך. ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָ	ַָ

וי ו לאריחּיא: ׁשּטים עצי את־ הּבּדים צףוּיעׂש ֲִַַַַָ�ֶַַַ�ֲִֵ�ִ�ְִַַ�
ׁשּטין ח ׁשת :נאתם  ּדאעי אריחּיא ית יתהֹון .ועבד וחפא ֹ�ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ	ְֲַָָ

צל זנחׁשא: על ּבּטּבעת  את ־ה ּבּדים  עתו ּיבא  ְַָָָ�ֵֶַַ�ִַַָ�ֹ�ְַַ�ֹ
ּבהם ה ּמז את ֹו לׂשאת  עׂשהנּבח  לחת  בּוב ְִַ	ֵֵַָ�ֹ�ָ�ְֶ�ֻ�ָָֹ�

למּטל את ֹו: מד ּבחא. סטרי על ּבעזקתא . אריח ּיא ית ואעיל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבהֹון  יתי ּה:.יתי ּה עבד  לּוחין  אתחסחליל וּיע ׂש ְֵָ	ֲֲִִֵַַָ�ַַ�ֵ
ּכּנֹו ואת  נח ׁשת  ּבמרנה ּכּיֹור  הּצבאתח ׁשת  את  ִַ�ְ	ְֶֹ�ֵַ�ְ�ְְֶַֹֹ�ַ�ְֹ	ֹ

N קוראים Nתיקון
,gcy gcrt emhu uhmj sg vynkn ucfrf
ohsck oh,c ,ajbv rcfnk ,umev gcrtc
,ajb o,t ;mhu ohya hmg ohscv ,t aghu
,gkm kg ,gcyc ohscv ,t tchu
vag ,jk cucb ovc u,t ,tak jcznv

u,taghu
,ajb ubf ,tu ,ajb ruhfv ,t
kvt j,p utcm rat ,tcmv ,trnc

N רש"יN
לחת.(ז)לח  הּוא נב ּוב  נבּוב ְְֹֻ

וכן כא)חלּול, נב, ועביֹו(ירמיה ְְְֵָָ
נבּוב: אצּבעֹות נבּובארּבע ְְְֶַַָָ

ׁשּטים לחת. ׁשּל־עצי הּלּוחֹות ֲִִֵֶַַֹֻ
ּבאמצע: והחלל רּוח, ְְְֲֶַַָָָָלכל

הּצבאת.(ח) ּבנֹות ּבמראת ְְְְַַֹֹֹ
ׁשואֹות  מראֹות, ּבידן היּו ְְְִֵֶַָָָָֹיׂשראל
אֹותן  ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ְְְְִִֶֶַַָָּבהן
לנדבת  מּלהביא עּכבּו ְְְְִִִִַָֹלא
קּבל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע, ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן, מׁשה מֹואס והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן,
ּבעליה  ּכׁשהיּו ּבמצרים. רּבֹות צבאֹות הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חּביבין אּלּו ם ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ונֹוטלֹות  אֹותם ּומאכילֹות  ּומׁשּתה  מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיגעים
,מּמ נאה אני לֹומר ּבדברים, ּומׁשּדלּתּו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמראֹות,

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות להם, ונזקקֹות ּתאוה לידי לבעליהן מביאֹות ּכ שיר ּומּתֹו) ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה) ח ׁשהּוא השירים מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות. ּבמראֹות ׁשּנאמר וזהּו ,עֹוררּתי הּתּפּוח ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָּתחת
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מֹועד: אהל ּפתח  צבא ּו ּדנחׁשא.א ׁשר ּכּיֹורא ית ועבד. ֲֶ�ְָ	�ֶַ�ֲִִֵֶַַָָָָֹ

לצּלאה  ּדאתין נׁשּיא. ּבמחזית ּדנח ׁשא . ּבסיסיּה מ ׁשּכן .וית ּבתרע  ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ	ִַַַ

בספרי שביעי Pסזמנא:
לפ טPתימן  את ־החצר |וּיעׂש את  ִַָ�ֶֶַַָ�ְִֵַ�
קל  ּתימנה  מׁשנגב ׁשׁש החצר  מאהעי  זר ֶ�ֵֶ�ְֵַָָ�ֵֶָ�ֵ�ְָ	ֵָ�ָ

ּדב ּוץ ּבא ּמה : ּדרתא סרדי  ּדרֹומא. עיבר לר ּוח ּדרתא . ית ועבד ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָָָָ

אּמין :.ׁשזיר  עׂשימאה  ואד עּמּודיהם ניהם רים ְִ	ְִֵֶַַָ�ְִֶ	ְְֵֶַ�
ּכסף :נרים עׂש וח ׁשקיהם העּמּודים ווי  ח ׁשת  ְֶ�ְִ�ֵֶָֹ�ִַָ�ֲֵַֻ�ֶֶָ

ע ׂשרין  וסמכיהֹון  עׂשרין . עּמּוד ּיא עּמּודיהֹון  ווי  ּכסף:.ּדנחׁשא. וכּבּוׁשיה ֹון  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ	ְְִֵַ

עׂשלפ ויא עּמּודיהם  בא ּמה  מאה  צפֹון  רים את  ְְִַ�ָ�ֵָ�ַָ	ֵֶַָ�ְִֶ	
עׂשאד ו הע ּמּודים נרים ניהם ווי ח ׁשת ְְֵֶַ�ְֶ�ְִ�ֵֶָֹ�ִַָ�

ּכסף: עׂשרין .וח ׁשקיהם ע ּמּודיהֹון  אּמין. מאה צ ּפּונא ּולרּוח ֲֵַֻ�ְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עּמּוד ּיא  ווי ּדנחׁשא. עׂשרין  ּכסף:.וסמכיה ֹון  את ־לפ ויבוכּבּוׁשיהֹון  ְְִִֵֵֶַַָָָָָ	ְְְְִִֵַַ
עׂשרהק ים  עּמּודיהם ּבא ּמה  חמּׁשים  לעים �ְִָָ�ֲִִ�ַָ	ֵֶַָ�ֲָ	ָ

æ²

N קוראים Nתיקון
sgun,t aghu

aa rmjv hgke vbnh, cdb ,tpk rmjv
ovhbstu ohrag ovhsung vntc vtn rzan
;xf ovheaju ohsungv huu ,ajb ohrag
ohrag ovhsung vntc vtn iupm ,tpku
ohsungv huu ,ajb ohrag ovhbstu
ohanj ohgke oh ,tpku ;xf ovheaju
vrag ovhbstu vrag ovhsung vntc

N רש"יN
לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום ְְִִֵָָלׂשּום
את  ׁשּבתֹוכֹו מּמים ְְְִִֶֶַַלהׁשקֹות
ונסּתרה, ּבעלּה לּה ְְְְִִֵֶַָָָׁשּקּנא
מּמׁש, מראֹות ׁשהן ,ל ְְְֵֶַַַָָותדע

נאמר ל)ׁשהרי כט לח ,(שמות ֱֲֵֶֶָ
ּכּכר  ׁשבעים הּתנּופה ְְְִִִֶַָָֹּונחׁשת
וכּנֹו וכּיֹור וגו', ּבּה וּיעׂש ְְִַַַַָוגו',
ׁשּלא  למדּת ׁשם, הזּכרּו ְְֶַָָָָֹֹֻלא
מּנחׁשת  ׁשּל־ּכּיֹור נחׁשת ְְִִֶֶֶַָָֹֹהיה

ׁשּל־מראֹות  ּתרּגּום והּוא נׁשּיא, ּבמחזית אנקלֹוס ּתרּגם וכן ּתנחּומא, רּבי ּדרׁש ּכ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּתנּופה,
בלעז  ּביׁשעיהמירידויר"ש מצינּו וכן כג). ג ּומחזיתא:(ישעיה מּתרּגמּנן א ׁשר והּגליֹונים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

נדבתן:צבאּו. להביא ְְְִִָָָָ
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ּכסף :אד ו וח ׁשּוקיהם העּמדים ווי  עׂשרה ניהם ְְֵַ�ֲֶָ�ֵָָ�ִַָֻ�ֲֵַ�ֶֶָ
עׂשרא. וסמכיהֹון עׂשרא. עּמּודיהֹון אּמין . חמׁשין סרדי מערבא. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולרּוח 

עּמּוד ּיא  ּכסף:.ווי  קד לפ ויגוכ ּבּוׁשיה ֹון  מזאת רחהמה  ֵַַָָ	ְְְְִִֵַַ�ֵ�ְְִָ�ָָ
אּמה : א ּמין :.ּולר ּוח חמּׁשים  חמׁשין מדנחא קּדּומא  ֲִִ�ַַָ	ְִִִַַַָָ

חמ ׁש־ עׂשיד אל ־ הּכתףקלעים א ּמה  רה  ְִָ�ְֲֵֵֶ�ַ�ֶַָָ�ֵ
חמ ׁשלׁשה :ׁשניהם אד ול ׁשה ׁשעּמּודיהם  סרדי . ֵֶַ�ְֹ	ְְֵַָ�ְְֲֵֵֶָָֹ

ּתלתא  עּמּודיה ֹון  לעברא. א ּמין  ּתלתא:.ע ׂשרי  ל ּכתףוטווסמכיהֹון  ְְִִֵֵֶַַָָָ	ְְְְֵֵַָָָָ�
ּומּזה מּזה החצרל ה ּׁשנית  חמׁשק ׁשער  לעים ֵַ�ִִֶ�ִֶ�ְַ�ֶַָ	ְֵָ�ֲִֵ�

עּמדיהם עׂש א ּמה  ל ׁשה :ׁשניהם אד ולׁשה ׁשרה ְֶ�ֵַ�ֵֶַָֻ�ְֹ	ְְֵַָ�ְֶָֹ
אּמין . ע ׂשרי  חמׁש סרדי . ּדרתא. לתרע ּומּכא מּכא ּתנינא. ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולעברא

ּתלתא  ּתלתא:.עּמּודיהֹון סביב ּכל־קל טזוסמכיהֹון החצר עי ְֵַָָ	ְְְְֵֵַָָָָ�ֵֶָ�ָ�ִ
מׁש ּדרתא זר :ׁשׁש סרדי  ׁשזיר:.ּכל ּדבּוץ סחֹור  סחֹור ֵ�ְְְֵָָָָָָ	ְְְְִ

לעּמדים ויז הע ּמּודים נהאדנים  ווי  ח ׁשת  ְֲִָָ�ִַָֻ�ְֶֹ�ָ�ֵַָ�ִ
ּכסף רווחׁשּוקיהם  ּכסף א ׁשצ ּפּוי  הם ויהם ֲֵֶַ�	ְִֶֶ�ֵָ�ֶ�ְֵֶָ�

N קוראים Nתיקון
vnse ,tpku ;xf ovheuaju ohsngv huu
vrag anj ohgke vnt ohanj vjrzn
ovhbstu vaka ovhsung ;,fv kt vnt

vzn ,hbav ;,fku vakargak vznu
ovhsng vnt vrag anj ohgke rmjv
rmjv hgke kf vaka ovhbstu vaka
,ajb ohsngk ohbstvu rzan aa chcx
ovhatr hupmu ;xf ovheuaju ohsungv huu
rmjv hsng kf ;xf oheajn ovu ;xf
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החצר :מ  ע ּמדי  ּכל ּכסף לעּמּוד ּיא חּׁשקים  וסמכּיא ְִָֻ�	ֶֶ�ֵַֹֻ�ְְְֵֶַַַָָָָ

מכּוּבׁשין  ואּנּון ּכסף. רי ׁשיה ֹון  וח ּפּוי  ּכסף. וכּבּוׁשיהֹון  עּמּודּיא. ווי  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּדנח ׁשא.

ּדרתא:.ּכסף  עּמּודי  החצריחמפטירּכל ׁשער  ּומס ְַ	ְֵַָָָֹ�ַַ�ֵֶַָ�
רקם ׁשני וּגמןארוכלתּתמעׂשה ׁשׁשות ֹולעת  ֲֵַ�ֹ	ְֵֵ�ְְֶַָָ�ְַ�ַָ�ְִֵ�

אר עׂשוזרמׁש אּמה  חמׁשורים ברחב  קֹומה  ְָ�ְְִֶָ�ַָ�	ְֶָֹ�ְ�ַֹ�ֵָ�
קל ל אּמֹות החצר:עּמת  עֹובד עי ּדרתא ּדתרע  ּופרסא. ַ	ְֻ�ְֵַַ�ְִֵֶַָָָָָָ

אּורּכא. א ּמין  וע ׂשרין  ׁשזיר . ּובּוץ זהֹורי  ּוצבע וארּגונא. ּדתכלא  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָצּייר.

אּמין  חמׁש ּבפ ּותיא ּדרתא:.ורּומא סרדי  עּמדיהם ויטלקביל ְְֲִֵַָָ	ְְְֳֵֵֵֶַָָָָֻ�
אראד וּבעה אר ּכסףנּבעה ניהם וויהם ח ׁשת  ְַָ	ְְֵֶַָ�ְַָ�ְָ�ֵֶֶָֹ�	ֶֶ

רו ּכסף :א ׁשצּפּוי  וחׁשקיהם ארּבעא.יהם ועּמּודיהֹון ְִ�ֵֶָ�ֲֵַֻ�ְְֵֶֶַַָָ

ריׁשיהֹון  וחּפּוי  ּכסף. וויה ֹון  ּדנחׁשא. אר ּבעא ּכסף:.וסמכיהֹון  וכ ּבּוׁשיהֹון  ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ	ְְִֵַ

לּמׁשוכל־הי כ סביבוּכן תדת  וכל ח ׁשת :נלחצר  ְְֵַָ�ְִַָֹ�ְֵֶָ�ָ�ְְִֶָֹ

ּולדרתא  למׁשּכנא ּדנחׁשא:.סּכּיא. סח ֹור ססססחֹור ְְְִַַָָָָ	ְְִָָ

Rסנואה סימן ּפי ּסּוקים  Rקכב  ִ ִ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

,kf, oer vagn rmjv rga lxnu
vntohragurzanaauhba,gku,uindrtulrt

hgke ,ngk ,unt anj cjrc vnueu
vgcrt ovhbstu vgcrt ovhsngu rmjv
ovheaju ovhatr hupmu ;xf ovhuu ,ajb
chcx rmjku ifank ,s,hv kfu ;xf

,ajb

N רש"יN
החצר.(יח) קלעי ּכמּדת לעּמת ְְְִֵֵֶַַַָֻ

החצר: ְֵֵֶַָקלעי
ויקהל  פרשת חסלת
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ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ויקהל  הפטרת
ז' סימן א' במלכים

מּצר:לחוּיׁשא את־חירם וּיּקח ׁשלמה הּמל ְִַַ�ֶַ�ְֶֹ	ִַַֹ�ִֶ�ִָֹ
ׁשלמה ּוׁשלח  חירם .מלּכא ית ּבן־ במּצר:ּודבר ַ�ְַָֹֹ	ִַָָ�ִֶֹ

אל  נפ אּׁשה מּמּטה הּוא איׁש־צרי מנה ואביו ּתלי ִָ�ְַָ�ָ�ִֵַ�ְַָ�ְִִָ�ִִֹ�
את־החכ  וּיּמלא נחׁשת ואת־הּתבּונה חרׁש מה ֵֹ�ְֶֹ��ְִֵֶַַָָָ�ְְֶַָ�

וּיבֹוא  ּבּנחׁשת ּכל־מלאכה לעׂשֹות ַַַ	ְֶַואת־הּדעתֲ�ְָָ�ְַָ�ֶַָֹ�
את־ּכל־מלאכ  וּיעׂש ׁשלמה  אּתתא ּתֹו:אל־הּמל ּבר ֶֶַ�ְֶֹ	ַֹ�ְְְִֶַַַַָָ

ה ּוא  צֹורי ארמל ּתא ּגבר ואב ּוהי נפּתלי. ּדבית ּבעבידת מּׁשבטא  אּמן  ַַָ�ְְֲִִִִִֵַַַָָ�ֲִַַָֻ

סכלתנ ּותא  וית חכמתא ית ואתמלי . ּכל נחׁשא. למעבד ּדעּתא. וית ְְְְְְִִָָָָָָָָֻ�ְְֱֶַַָָָ

ואתא עבידא  ׁשלמה ּבנחׁשא. מלּכא עבידתי ּה:ועבד .לות ּכל  ית ֲִָ�ֲִַָָָ�ְְַָָֹֹ	ֲַַ�ְֲִֵָָ

נחׁשת ג העּמּודים את־ׁשני עׂשוּיצר רה ׁשמנה ַָ�ְֵֶַ�ַָ�ְִ�ְֶֹֹ�ְֶֶ�ֵ
ׁשּתים־עׂש וחּוט  האחד העּמּוד קֹומת רה אּמה ַ�ַָ�ַָ�ֶָ	ְָ�ְְֵֵֶ�

הּׁשני: את־העּמּוד יסב עּמּוד ּיא אּמה ּתרין  ית וצר. ַ	ָָ�ֶַָֹ�ְְִֵֵַַַָָָ�

עסרי  ּתמנא רּומיּהּדנחׁשא. עסרי אּמין . ּתרּתא מׁשח וחּוט חד. ּדע ּמּודא ִֵֶַַָָ�ִֵַ�ְְְֵֶַַַַַָ

ליּהאּמין  ּתנינא:וכן .מּקף  עׂשה ּוׁשדלעּמּודא כתרֹות ּתי ִַ�ֵַַ	ְֵ�ְְִַָָָ�ֵָֹ�ָ�ָ

הדקדוק: הּוא.(ב)חלק אלמנה אשה תימן:בן בספרי ואתי אזיל בטעם ְַָָ
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חמׁש נח ׁשת מצק העּמּודים על־ראׁשי ָ�ֵַָ�ֵָלתתַ�ִַֻ�ְ�ֵֶָֹ�
קֹומת  אּמֹות וחמׁש האחת הּכתרת קֹומת ֶָ�ֶַֹ�ַ�ַאּמֹותֶ	ְֵָָ�ַ	�ַ

הּׁשנית: קרנּתון הּכתרת עּמּוד ּיא ותרּתין ריׁשי  על  למּתן . עבד. ֶַֹ�ְְִֵֵֶַַָָֻ�ְֲִֵֵַַַַַָ�

ר ּומּה א ּמין . חמי ׁש נח ׁשא . אּמין מּתך  וחמיׁש חדא . ר ּומּה.ּדקרנּתא ְֲִֵַַַַָָ�ֲֲִִֵַַָָֻ	ַ�

ּתנייתא: ּגדלים הּדקרנּתא  ׂשבכה מעׂשה ׂשבכים ְִִֵָָָֻ�ֲִֵַ�ְָ�ְִִָ�
ׁשר  על־ראׁשמעׂשה אׁשר לּכתרת ׁשרֹות ֲֵַ�ְְַ	ַ�ָֹ	ֲֹ�ֶַ�ֹ
ׁשב  וׁשב העּמּודים האחת לּכתרת לּכתרת עה עה ַָ�ְִִָ�ֶַֹ�ֶֶָ	ְְִָ�ֶַָֹ�ֶ

קליעין סריגין הּׁשנית: סריגּו. ּדעל עֹובד לקרנּתון . ּגדילּו. רי ׁשעֹובד ְִִִֵַ�ְְִִִָ�ְְִִַָָָֻ�ֵ

ׁשבעא  חדא עּמּודּיא. ּתנייתא:ו ׁשבעה .לקרנּתא וּיעׂשולקרנּתא ִַַָָ�ֲִָָֻ	ְִָ�ִִֵַָָֻ�ַַ
ּוׁש על־הּׂשבכה את־העּמּודים סביב טּורים ני ֶַָ�ְִֵ�ִ�ָ�ְִַַָָ�

על־ראׁשהאחת  אׁשר את־הּכתרת לכּסֹות ֶָ�ְַָ�ֶַָֹֹ�ֲֶ�ַ�ֹ
הּׁשנית: לּכתרת עׂשה וכן עּמּודּיא.ועבד הרּמנים ית ִָֹ	ְִֵ�ָ	ַָֹ�ֲִֵֶֶַַַ�ַַָָ

סח ֹור  סח ֹור סדרין קרנּתון ּותרין  ית לכּסאה חדא. סריגתא רי ׁשעל ּדעל  ְְִִֵ�ְְְְֲִַַָָָָָָָֻ�ְֵַ

עבד  וכן על־ראׁשזּתנייתא:לקרנּתא .רּמֹונּיא. אׁשר וכתרת ְֲִֵַַָ	ִָֻ�ְִֵָָֹ�ֲֶֹ�ַ�ֹ
אר  ּבאּולם ׁשּוׁשן מעׂשה אּמֹות:העּמּודים ּבע ַָ	ֲִַ�ֵַ�ָ�ְַָ�ַַ

ּדעל  ׁשֹוׁשנּתא ּוקרנ ּתון. עֹובד עּמּודּיא. ּבאּולּמא ריׁש א ּמין :ארּבע .לקיט ְַָָֻ�ֵַַַָָָ�ְְִַָ	ַַ�ִַ
מּלעּמת ח ּגם־ מּמעל העּמּודים על־ׁשני ְוכתרתָֹ�ְֵַֹ�ַָ	ִִַ�ַַ�ְִַֻ�

לעבר אׁשר שבכה)הּבטן והרּמֹונים הּׂשבכה (כ' ַ	ֲֶֶ�ְֵֶ�ְֶַָ�ְִִָָ�
הּכתרת על סביב טרים ּוקרנּתון .הּׁשנית:מאתים ָ�ִַ�ִֻ�ָ	ִ�ֶַַֹ�ִֵֶַָָֻ

ּתרין  מּלעילא על אף ּדלעיבר עּמּודּיא. ּדבקא. סריגתא.מ ּלקביל ְֵַ�ְִֵַַַָָ�ֳִִִֵֵַָָ�ְְִָ

הדקדוק: מלא:מצק.(ד)חלק להיות היה ראוי כי רפה, והיא דגש בצד"י אין ַֻ
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לּה עבידין  סדרין  מאתן  סח ֹור ורּמֹונ ּיא ּתנייתא:על .סחֹור קרנּתא  ְֲִִִִִַַַָָ�ְְ	ַ�ְִֵָָֻ

את־ ט וּיקם ההיכל לאלם את־העּמדים ֶָ�ֶָ�ַוּיקםַֻ	ְִֻ�ֵַָ�ַָ�ֶֶָ
הי  וּיק העּמּוד את־ מני וּיקם יכין את־ׁשמֹו רא ַָ�ְַָ�ְִִַָ�ְֶ�ָ	ִַ�ֶָ�ֶ

וּיק  הּׂשמאלי ּבעז:העּמּוד את־ׁשמֹו ית ואקים רא ַָ�ְַָ	ְִִַָ�ְֶ�ֲֵַַֹ�ָ

לאּולּמא  עּמּודא עּמּודּיא. ית ואקים ׁשמיּהּדהיכלא. ית ּוקרא מּיּמינא. ְַַַָָ�ְְֲֵֵַַָָָ�ְִִֵַָָָ�

עּמּודא  ית ואקים ׁשמיּה.מ ּסמאלא יכין . ית ראׁשיּבעז :ּוקרא ועל ֲִֵַַָָָ�ְִָָ	ְֵָָ��ְַַֹ��ֹ
העּמּודים: מלאכת וּתּתם ׁשֹוׁשן מעׂשה ָהעּמּודיםַ�ֲִֵַ��ִַָ�ְֶֹ�ִֶַָ

עּמּוד ּיא  רי ׁש ׁשֹוׁשנּתא ועל. עּמּודּיא:ּוׁשלימת .עֹובד עבידת ְֵַַַָ�ַָָ	ֵַ�ֲִַַַָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
פקודי 

בסת"י2 מחוברות כשהן  ה ּמׁשפ אּלה כא2חמישי ּכןקּודי  ֵ�ְֵֶ�ְִַָ�
עבדתמׁש מ ׁשה  על־ּפי  ּפּקד א ׁשר העדת  ּכן ְִַ�ֵָ	ֲֶֻ�ֻ�ִַַ�ֹ�ֲֶַֹ�
ה ּכהן :ּבו ּיםהל  ּבן ־אהרן  איתמר  מניני יד אּלין  ְִַ	ְִַ�ִָ	ֲֶַָ�ִִֵֵֵַָֹֹ
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N רש"יN
פקּודי.(כא) זֹוא ּלה  ּבפרׁשה ְְֵֵֶָָָ

הּמׁשּכן, נדבת מׁשקלי ּכל ְְְְְִִִִֵַַָָנמנּו
ּכל  ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹלּכסף

עבֹודתֹו: לכל הּמׁשּכן ּכליו ְְֲִֵַָָָָ
רמז מׁשּכן. ּפעמים, ׁשני ְְְְִִֵַָָ
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ּפּולחן  ּדמׁשה. מימרא על ּדאתמניאּו ּדסהד ּותא . מׁשּכנא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹמׁשּכנא

ּדאיתמר  ּבידא ּכהנא:.ליואי . אהרן  ּבן ־א ּורי צל ּוב כבּבר אל ְִִֵֵָָָָ	ְְֲֲֵַַַָָֹ�ִֶ�
ּכל ־ א ׁשר־י מ ּטה ל בן־ חּור את  עׂשה  ה ּודה  ֶ�ְֵַ�ְ�ָָ�ֵָ�ֲֶָ

את־ מׁשה: יהוה  לׁשבטא צּוה  חּור ּבר אּורי ּבר ּובצלאל. ִָ�ְֹ�ְִִֵֶֶַַַָָֹ

עבד  מׁשה:.ּדיהּודה. ית יי  ּדפּקיד ּכל אהליאב וכגית  א ּתֹו ֲִַָ	ְְְִֵֶַָָָָֹ�ֳִָ�ָ
חר ׁשל ּבן ־אחיסמ רקם וח ׁשבומּטה ־דן ֲִֶָָ�ְֵַ�ָָָ�ְֹ�ְֵֹ�ֵ

ּובארּתּב ּוב כלת  ּובּׁשׁש:ּגמן  הּׁשני  ת ֹולעת  ְַ�ֵֶ�ָ�ְַָ	ְַָ�ַַָ�ִֵַ
וצּייר. ואּוּמן . נ ּגר ּדדן  לׁשבטא  אחיסמך . ּבר אהליאב. ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָָָָועּמיּה.

ּובאר ּגונא  ּובבּוצא:.ּבתכלא זהֹורי  ּכל־ה ּזהב כדסּובצבע ְְַַָָָ	ְִִַַָָָ�ָ
ל  וי אל מ כל ּבהאכ ל ּמהעׂשּוי ה ּקדׁש |הי כת  ֶָ�ְַָ	ְָ�ְֶֹ�ֶַ�ְִֶַֹ�

הז ּתׁשע ּתהב  ּוׁשעׂשונ ּופה  ּכּכר  בע רים  ְַ�ְַ�ֵָ�ְְִֶַ�ִ	ְָ�ַ
N קוראים Nתיקון

rat kf ,t vag vsuvh vynk ruj
ic cthkvt u,tu van ,t vuvh vum
oeru caju arj is vynk lnxhjt
hbav ,gku,cu indrtcu ,kf,c

aacukf
asev ,ftkn kfc vftknk huagv cvzv
gcau rff ohragu ga, vpub,v cvz hvhu

N רש"יN
חּורּבנין  ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָלּמקּדׁש

ׁשּל־יׂשראל: עונֹותיהן מ ׁשּכן על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ
ׁשּוּתר העדת. ליׂשראל עדּות ְְִִֵֵֵֶַָָֻ

על  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶַַָָָלהם
הׁשרה  ׁשהרי העגל, ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָמעׂשה

ּביניהם: הלו ּים.ׁשכינתֹו עבדת ְְֲִִִֵֵֶַַָֹ
עבֹודה  היא וכליו הּמׁשּכן ְְְֲִִֵֵַָָָּפקּודי
לׂשאת  ּבּמדּבר, ללוּים ְְְִִִֵַַַָָָהּמסּורה

נׂשא ּבפרׁשת ׁשאמרּו ּכמֹו עליו, הּמפקד למּׂשאֹו איׁש איׁש להקים ד)ּולהֹוריד ּביד :(במדבר ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשעליו:איתמר . עבֹודה אב ּבית לכל למסֹור עליהם ּפקיד  היה א ּורי (כב)הּוא ּבן ּובצלאל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

מ ׁשה.וגו' את ה ' צ ּוה אׁשר  ּכל את אׁשר עׂשה ּכל אלא ּכאן, ּכתיב אין מׁשה צּוה אׁשר ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
אפּלּו מׁשה, את ה' ּבסיני,צּוה למׁשה ׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

העֹולם  מנהג ּבצלאל לֹו אמר מׁשּכן, ּכ ואחר ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכי
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ּכ ואחר ּבית ּתחּלה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
ּתחּלה  הּמׁשּכן עׂשה וכן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה ּכ ּבּוּדאי ּכי היית, אל ּבצל מׁשה לֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר

הּכלים: עׂשה ּכ מאה ּכּכר.(כד)ואחר הּכּכר הרי היה, ּכפּול ׁשּל־ּקדׁש ּומנה מנה, ׁשּׁשים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
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ּוׁש ׁשקל מא ֹות  הּקדׁש:ּבל ׁשים ּדהּבא.ׁשקל  ּכל  ֵ�ְִֹ��ְֶֶֶ�ֶֶַַָָֹ

עׂשרין  ארמּותא. ּדהב  והוה ק ּודׁשא . עבידת ּבכל לעבידתא. ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדאתעביד 

ּותלתין  מאה ּוׁשבע ּכּכרין . קּודׁשא:.ּותׁשע ּבסלעי כסףוכהסלעין ְִִַַַָָ	ְְִִִֵֶָ�ֶ
ּכּכרּפ מאת  העדה ּוׁשוקּודי  מא ֹותאלף בע ְֵ�ֵָ�ְַָ�ִ�ְֶֶָ�ְ�ֵַ�

ׁשקלׁשב ווחמּׁשה  ה ּקד ׁש:ּבעים  מניני ׁשקל  ּוכסף. ֲִַָ�ְְִִ��ְֶֶֶ�ִֵֶֶַַָֹ

וחמי ׁש וׁשבעין מאה. ּוׁשבע ואלף ּכּכרין. מאה ּבסלעי .ּכנ ׁשּתא סלעין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ	ְִִִֵ

ל ּגל כוק ּודׁשא : ה ּׁשקלּבקע מחצית  ׁשקל ּבּגלת  ָ�ְֶַַֻ	ֲִֶַֹ�ַ�ְֶֶֶ�ֶ
על ־ הל ה ּקדׁש העבר עׂשּפכל מּבן רים קדים ַ�ְֶֹ�ָֹֹ�ְֵַַֻ�ִִ�ְִֶֶ�

ומ  ּוׁשל לה ע ׁשנה  אלף אלפים ׁשׁש־ מאֹות  לׁשת ָָ�ָ	ְְֵֵַָ��ֶֶ�ְ�ֲֶָֹ	ִ
וחמּׁשים: מא ֹות  סלעא וחמׁש ּפלגּות לג ּול ּגּולּתא. ּתקלא ֲֵַ�ֵ�ְֲִִִִַַָָָ

ל ׁשית  ּולעילא. ׁשנין עׂשרין מּבר  מנינּיא. על ּדעבר  לכל ק ּודׁשא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבסלעי

אלפין  ּותלתא וחמׁשין:.מאה מאה ּכּכרמ הי וי כזוחמיׁש את  ְִַָָָ	ְְְֲִֵַַַָ�ְִַ�ִַ�

N קוראים Nתיקון
;xfu asev keac kea ohakau ,utn
,utn gcau ;ktu rff ,tn vsgv hsuep
gec asev keac kea ohgcau vanju
kfk asev keac keav ,hmjn ,kdkdk
vkgnu vba ohrag icn ohsepv kg rcgv
,utn anju ohpkt ,akau ;kt ,utn aak
,t ,emk ;xfv rff ,tn hvhu ohanju

N רש"יN
עׂשרים  והּמנה מנה, ְְְְִִֶֶֶֶַָָועׂשרים
ׁשּל־  ּכּכר הרי סלעים, ְֲֲִִִֵֶַַָָָוחמּׁשה
ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ְְֲִִֶֶָָֹֹּקדׁש
ּכל  ּבפרּוטרֹוט מנה ְְְִִָָָָלפיּכ
ּבמנינם  ׁשּפחּותין ְְְְִִִֶַָָָהּׁשקלים
מּגיעין  ׁשאין אלפים ְְֲִִִִֵֶַָֹמּׁשלׁשת

ׁשם ּבקע.(כו)לכּכר: הּוא ְִֵֶַָ
הּׁשקל: ׁשּל־מחצית לׁשׁשמׁשקל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

אלף  ואף .וגו'מא ֹות ּבמדּבר. ּבספר הּמׁשּכן ׁשהּוקם אחר מנינם עלה וּכ יׂשראל, היּו ּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכל  ּכּכר, מאת עֹולה אלף מא ֹות ׁשּל־ׁשׁש הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו. ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעּתה
אלף  מאֹות ׁשלׁש הן הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד, ׁשקלים, אלפים ׁשּל־ׁשלׁשת ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאחד
ּוׁשבע  אלף ע ֹולין חצאין וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשלמים,

ׁשקלים: וׁשבעים וחמּׁשה ְְְֲִִִִֵַָָמאֹות
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אד  את  לצקת  ה ּקדׁשהּכסף  אד וני  ני את  ַ	ֶֶָ�ֶֶ�ְֵֵַ�ַ	ְֶֹ�ְֵֵַ�
למ מ ה ּפרכת אדנים לאדן:את  ּכּכר  ה ּכּכר  את  ַָ�ְֶַֹ�ֲִָ�ְִַ�ִַ�ִָָ�ֶָָ

סמכי  וית קּודׁשא. סמכי  ית לאּתכא. כסּפא. ּכּכרי  מאה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָוהואה.

סמכין  מאה  לסמכא:.פרּוכּתא. ּכּכרא ּכּכרין את ־ האלףוכחלמאה ְְִָָָָ	ְְְִִֶַַָָָָָ�ֶֶ
וחמּׁשה ּוׁש הּמא ֹות  ווים ׁשב ובע  עׂשה  עים  ְַ�ֵַ�ֲִַָ�ְְִ	ִָָ�ָ�ִ

רולעּמּודים אתם:ויהם א ׁשצּפה  אלף.ח ּׁשק וית ַָ�ְִִָ�ֵָ�ְִֶַ�ְֶָָֹ�ֶ

לעּמּודיא  ווין עבד וחמׁש. ו ׁשבעין מאה וכ ּבי ׁשּוׁשבע רי ׁשיה ֹון  וחּפי  . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ	ְְִֵֵֵַַ

הּונכטיתה ֹון : ׁשב ּתח ׁשת  ּכּכרנ ּופה  ּפים אל ועים  ְְָ�ְֶַֹ�ְִִָ�ִ�ְְַַָ�ִ
ׁשקל:ארו ּכּכרין ּבע־מא ֹות  ׁשבעין ארמּותא ּותרין ּונחׁש . ְְֵַַ�ֲִִִֶַָָָָ	ֵ

סלעין : מאה ואר ּבע את ־אד לאלפין  ּבּה ּפתחוּיעׂש ני ְְִִִַַַַַָ�ַ�ְֵֶַָ��ֶַ
מֹועד  מזואהל האת  ּבראת ־מכ וח ׁשתּנּבח  �ֶֹ	ְֵֵ�ְִַ�ְַ	ְְִֶֶַֹ�

אׁשר ־לֹוּנה ּכל־וח ׁשת ה ּמזּכאת  ועבד ּבח :לי  ְַ�ֲֶֶֹ�ְ�ְֵֵָ�ְֲִֵַַַַ

סרדא  וית ּדנח ׁשא . מדּבחא  וית  זמנא . מׁשּכן ּתרע סמכי  ית ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּבּה.

ּדיליּה מדּבחא:.ּדנחׁשא מני  ּכל החצראת ־אד ולאוית ני  ִִֵָָ	ְְְְֵֵֶַַָָָָ�ֵֶָ�
N קוראים Nתיקון

ohbst ,tn ,frpv hbst ,tu asev hbst
gcau ;ktv ,tu istk rff rffv ,tnk
ohuu vag ohgcau vanju ,utnv
,ajbu o,t eaju ovhatr vpmu ohsungk

ohgca vpub,v,utn gcrtu ohpktu rff
sgun kvt j,p hbst ,t vc aghu kea
rat ,ajbv rcfn ,tu ,ajbv jczn ,tu
rmjv hbst ,tu jcznv hkf kf ,tu uk

N רש"יN
לאּתכא:לצקת.(כז) ּכתרּגּומֹו ְְְֶֶַַָָָ

הּקד ׁש. אדני ׁשּל־קרׁשי את ְְְֵֵֵֶֶַַַֹ
ּוׁשמנה  ארּבעים ׁשהם ְְְְִִֶַַָָָֹהּמׁשּכן,
וׁשּׁשה  ּתׁשעים ולהם ְְְְִִִִֶָָָקרׁשים
הרי  ארּבעה, ּפרכת ואדני ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹאדנים,
נחׁשת  האדנים ׁשאר וכל ְְְֲִֵֶָָָָָֹמאה

ּבהם: וצּפה (כח)ּכתיב ְִִֶַָָ
מהן,ראׁשיהם. ׁשּל־עּמּודים, ִֵֵֶֶֶַָָ

ראׁשיהם  וצּפה ּכתיב ְְִִֵֶֶַָָָֻׁשּבכּלן

הדקדוק: האלף.(כח)חלק געי:ואת הוי"ו מצאתי אחד בתאג
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החצר את ־אד וסביב ׁשער ּכל־יתוני  דתאת  ָ	ְְִֶַ�ֵַ�ֶַָ�ְֵ�ְִֵָ�ֹ
סביב :את ־ ּכל־יתוּכןה ּמׁש החצר  ּדרתא דת  סמכי וית ְִַָ�ְְִֶָ�ֶָֹ�ְְְִֵֵָָָָָ

מ ׁשּכנא  סּכי ּכל וית ּדרתא. ּתרע סמכי  וית  סחֹור. ס ּכי .סחֹור ּכל וית ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ	ְִֵָָ

סחֹור: סחֹור ּגמןהארוכלתּתּומן־ האלטּדרתא ְְְְִֵַָָ�ְְֶַָָָ�
בגו עׂשּו ה ּׁשני ּבּקדׁשל די־ׂשרד ת ֹולעת  ׁשרת  ְַ�ַַָ	ִָ�ְְִֵ�ְֵָָ�ַ�ֶֹ

את ־ּבג א ׁשרו ּיעׂשּו הּקדׁש ּכא ׁשרל די אהרן ֲַַ�ְִֵֶ�ַ�ֶֹ�ֲֶ�ְֲַ	ֲֶַֹ�
את ־מׁשה : יהוה  עבדּוצ ּוה זה ֹורי. ּוצבע וארּגונא ּתכלא ּומן  ִָ�ְֹ�ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

ּדלאהרן  קּודׁשא לבּוׁשי ית ועבד ּו. ּבקּודׁשא. לׁשּמׁשא ׁשּמּוׁשא .לב ּוׁשי  ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ	

מׁשה: ית יי  ּדפּקיד בספרי שני Pפ ּכמא
כשהן (שני)Pתימן  (חמישי ְְְֵֶַָָָֹ

זהב במחוברות) את ־האפד  ּגמןארוכלתּתוּיעׂש ַ�ֵֶַַָ�ָֹ�ְֵָ�ְְֶַָָ�
ׁשני ו מׁשות ֹולעת ּתכלא ר :זׁשׁש ּדהּבא. איפֹודא. ית ועבד ְַ�ַָ�ְִֵ�ְֲֵַַַַָָָָָָ

ׁשזיר:.ואר ּגונא  ּוב ּוץ זהֹורי  ה ּזהב ּקרוי גּוצבע את־ ּפחי עּו ְְַָָ	ְְְְִִַַַ�ֵֶַ�ַָָ�

á²
á

ä

N קוראים Nתיקון
,s,h kf ,tu rmjv rga hbst ,tu chcx
inu chcx rmjv ,s,h kf ,tu ifanv
uag hbav ,gku,u indrtvu ,kf,v
hsdc ,t uaghu asec ,rak sra hsdc
,t vuvh vum ratf irvtk rat asev

van
,gku,u indrtu ,kf, cvz sptv ,t aghu
.meu cvzv hjp ,t ugerhu rzan aau hba

N רש"יN
ּכסף: ּומן (א)לט וחׁשּוקיהם ֲִֵֶֶַָ

וגו'. והארּגמן לא הּתכלת ׁשׁש ְְְֵֵֶַַָָָֹ
אֹומר, אני ּומּכאן ּכאן, ֱֲִִֵֶָָָנאמר
ּבגדי  הּללּו ׂשרד ּבגדי ְְְְִִֵֵֵַַָׁשאין

ּכהּנה ׁשּבבגדי ׁשׁש,ּכהּנה, היה ְְְְִֵֵֶָָָָֻֻ
ּבהם  ׁשּמכּסים ּבגדים הם ְְִִֵֶֶֶַָָָאלא
מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ְְִֵֶַַַָָֹּכלי

ׁשׁש: ּבהם היה וירּקעּו.(ג)ׁשּלא ְְֵֶֶַַָָָֹ
ו)ּכמֹו קלו הארץ,(תהלים לרֹוקע ְְֶַָָ

הּזהב, מן מרּדדין היּו טסין ורּדידּו, בלעז ּכתרּגּומֹו מלּמד,אישטינדר"א הּוא ּכאן ּדּקין. טסין , ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָ
הּטס, לאֹור ּפתילים מהן וקֹוצצין ּדּקין הּטסין מרּדדין החּוטין עם הּזהב את טֹווין היּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהיא
אחד  חּוט זהב, ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם  מעֹורבין ּפתילים אֹותן ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלעׂשֹות
ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין. מין ּכל עם וכן ׁשּל־תכלת, חּוטין ׁשּׁשה עם ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּל־זהב

ואחד: אחד ּכל עם ׁשביעי חּוט ְְְִִִֶֶַָָָָָוהּזהב
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לעׂשֹות ּפקּצץ ו הּבתילם ּוב ּתת ֹו תֹוכלת  ְִֵ�ְִִ�ֲַ�ְ�ְַ�ֵֶ�ְ�
ּוב האר ּוב ּגמן ה ּׁשני  ּתֹולעת  ה ּׁשׁשת ֹו ת ֹו ְַָָ	ְָ�ַ�ַַָ�ְִ�ַ�ֵ

חׁשב: למעבד.מעׂשה חּוטין . וקּציצּו ּדדהּבא טסי  ית ורדידּו. ֲַ�ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

בּוצא  ּובג ֹו זהֹורי צבע ּובגֹו. אר ּגונא. ּובג ֹו ּתכלא א ּוּמן :.ּבג ֹו עֹובד  ְְְְִַַַָָָָ	ָָ

על־ׁשני ּכד חברת  ע ׂשּו־לֹו קצוותיו)תפת  (כ' ְֵ�ָֹ�ְֹ�ְֵַֹ�
מלפפין ּכת ּפין .ח ּבר :קצ ֹותיו ליּה סטרֹוהי .עבדּו ּתרין  על ְ�ְְֲִִֵַַָָָֻ	ְִִֵַ

הּואוהמלפף : מּמּנּו עליו א ׁשר  אפּדתֹו ח ׁשב ְְַָ�ֲֵֶָֻ�ֲֶ�ָ�ִֶָ��
זהבּכ ׁשני וּגמןארוכלתּתמעׂשהּו ת ֹולעת  ְֲֵַ�ָ�ְֵָ�ְְֶַָָ�ְַ�ַָ�ִ
מׁשו את ־ מ ׁשה :ׁשׁש יהוה  צּוה ּכא ׁשר והמין זר ְֵ�ְָ�ֲֶַָ�ִָ�ְֹ�ְִֶֶַָֹ

זהֹורי  ּוצבע ואר ּגונא. ּתכלא ּדהּבא. ּכעֹובדֹוהי . הּוא מּני ּה ּדעל ֹוהי . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָּתּקּוני ּה

ׁשזיר  מׁשה:.ּובּוץ ית יי  ּדפ ּקיד  את ־אב וסּכמא ני ו ּיעׂשּו ְִ	ְְְֲֵֶַַַָָָֹ�ְֵֶַ�
מׁש מס ּבת  זהבּבה ּׁשהם  ּפּתּוחי מ צת  פ ּתחת  ַ	ַַֹֻ�ְְִֹ�ָֹ�ְָָֹֻ�ִֵ�

על־ׁשמֹות יׂשּבחֹותם  בּורלא.ראל:ני  אבני ית ועבדּו 	ְַָ�ְֵ�ְֲִֵֵַַַָָָ

N קוראים Nתיקון
lu,cu ,kf,v lu,c ,uagk okh,p
aav lu,cu hbav ,gku, lu,cu indrtv
hba kg ,rcj uk uag ,p,f caj vagn
uhkg rat u,spt caju rcj uh,uume
,gku,u indrtu ,kf, cvz uvagnf tuv ubnn
,t vuvh vum ratf rzan aau hba

vanhbct ,t uaghu
hju,p ,j,pn cvz ,mcan ,cxn ovav
kg o,t oahu ktrah hbc ,una kg o,uj

הדקדוק: חברת.(ד)חלק לו עשו התיגאן:כתפת בכל בתביר כתפת תיבת
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מפר ׁש ּכתב  ּגליפן  ּבדהב . מר ּמצן יׂשראל:.מׁשּקען  ּבני ׁשמהת על ְְְְְְְִִַַַַָָָָָ	ְְִֵֵַָָָ

ּכתז על  אתם אב ו ּיׂשם האפד  זּכר ֹוןפת  ני  ַָ�ֶֹ�ָ�ְִַ�ֵָֹ	ְֵַֹ�ִָ�
יׂשלב  את־ מׁשה:ני  יהוה  צּוה ּכא ׁשר  וׁשּוי ראל ְִֵ�ְִָ�ֲֵֶַ�ִָ�ְֹ�ְִֶֶַָֹ

י ׂשראל  לבני ּדּוכרנא  אבני איפֹודא. ּכתפי על ּדפּקיד .יתהֹון . ּכמא ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ	ְְֵַָ

מׁשה: ית בספרי שלישי Pפ יי 
את ־ הח ׁשןחPתימן  ו ּיעׂש ְֶַַָָֹ�ֶַַ�ֶֹ

ח ׁשב  זהב ּכמעׂשה  אפד  ּגמןארוכלתּתמע ׂשה  ֲֵַ�ֹ�ְֲֵֵַ�ֵ�ָֹ�ְֵָ�ְְֶַָָ�
ׁשני ו מׁשות ֹולעת  עֹובד זר :ׁשׁש ח ּוׁשנא. ית ועבד ְַ�ַָ�ְִֵ�ְֲַַָָָָָ

ואר ּגונא  ּתכלא ּדהּבא . איפֹודא. ּכעֹובד  ׁשזיר:.אּוּמן  ּובּוץ זהֹורי ּוצבע ְְְֵַַַָָָָָָָ	ְְִִַ

ארט זרת  את ־הח ׁשן עׂשּו ּכפ ּול היה  ּכֹורבּוע  ָ�ַָָ�ָ�ָ�ֶַ�ֶֹ�ְֶֶָ�
רחו ּכפּול:זרת  זרּתא ּבֹו חּוׁשנא. ית עבדּו עיף  הוה. מר ּוּבע ְֶ�ְֶָ�ְֲֲִַַַָָָָָ

עיף:.אּורּכיּה פּותייּה ארמל וי יוזרּתא  טּורי א ּו־ ב ֹו ּבעה  ֵ	ְְִֵַַָ�ְַ	ְַָ�ָ�ֵ
ּפט  אדם ט ּור  האחד:אבן  ה ּטּור  ּוברקת  דה  �ֶָ��ְִֶָֹ�ָ	ֶֶַ�ֶָָ

ירקן  סמקן קדמאה. סדרא טבא. ּדאבן  סדרין ארּבעה ביּה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָואׁשלימּו

חד:.ּוברקן  ס ּפירויאסדרא נפ ה ּׁשני יהלם:וה ּטּור  ְָָ	ְִַַָ�ֵַ�ִ�ֶַֹ�ְֳִָֹ
ּתנינא  וסבהל ֹום:.וסדרא ׁשבזיז הויבאזמר ּגדין  לי ׁשי ּׁשה ּטּור  ְִִָָָ	ְְְֲִִֵַַַַ�ְִַ�ִ

â²

N קוראים Nתיקון
ratf ktrah hbck iurfz hbct sptv ,p,f

van ,t vuvh vum
spt vagnf caj vagn iajv ,t aghu
rzan aau hba ,gku,u indrtu ,kf, cvz

rz iajv ,t uag kupf vhv gucrufrt ,
hruy vgcrt uc utknhu kupf ucjr ,rzu
sjtv ruyv ,ercu vsyp ost ruy ict
hahkav ruyvu okvhu rhpx lpb hbav ruyvu
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ּתליתאה למה:אחובֹוׁשלׁשם  ועין .וסדרא טרקיא קנ ּכירי  ֶ�ְֶ�ְְְְִִַָָָָָ	ְְִֵֵַַָ

ּתרויגעגלא: הרביעי  ׁשהם הּטּור י ׁשפהוׁשי ׁש ְִַָ�ְִָ	ְִִַ��ְְַָֹ�ֵ
מׁש זהב ּבמּוס ּבת ּכר ּום מּלאתם:ּבצת  רביעאה. וסדרא ַ�ְְִֹ�ָֹ�ְְְְִִִָָָָָֹֻ

מ ׁשּקען  ּופנ ּתירי . ּובּורלא ּבאׁשלמּותהֹון :.יּמא  ּבדהב  מרּמצן ְְִֵַַַָָָ	ְְְְִַַַָָ

על־ׁשמת ויד ה ּנה ני־יׂשּבהאבנים ּתים ׁשראל �ְְֲִַָָ�ְְִֵֵָֹ�ֵ�ְֵָ�
על־ׁשמֹועׂש איׁש חתם ּפּתּוחי על־ׁשמתם רה  ְֶ�ְֵַֹ�ִֵָ�ָֹ�ִ�ְַ	
ׁשבט:לׁש עׂשר  אּנין .נים י ׁשראל  ּבני ׁשמהת על ואבנּיא. ְִֵ�ָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמיּה על ּגבר ּדעזקא ּכגלף מפרׁש ּכתב ׁשמהתהֹון. על עׂשרי  .ּתרּתא  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ	

ׁשבטין: ע ׂשר  ׁשרטולתרי  על־הח ׁשן  ּגב ו ּיעׂשּו לתׁשרת ֲֲִִִֵַַַ�ַַ�ְְֶַֹ�ְַֹ�ֻ
טה ֹור : זהב עבת  מתחמן מעׂשה  ּתּכין חּוׁשנא. על ועבדּו ֲֵַ�ֲ�ָֹ�ְֲֲִִַַַַָָָָ

ּגדילּו ּדכי:.עֹובד מׁשׁשוּיעׂשּוטזּדדהב זהב ּבּתי צת  ְִָ	ְְֲִֵַַַ�ְֵ�ְְִ�ָֹ	ָ
ט ּוׁש וּיּבּתי  זהב על־ּתעת  ה ּטּבעת  את ־ ׁשּתי נ ּו ְ�ְֵַ�ָֹ�ְִַָ�ְֵֶ�ַַָ	ַֹ
הח ׁשן:ק ׁשני  עזקן צ ֹות  ותרּתין  ּדדהב. מרּמצן  ּתר ּתין ועבד ּו. ְ�ְֵ�ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

עזקתא  ּתרּתין ית ויהב ּו. חּוׁשנא:.ּדדהב. סטרי  ּתרין נּוּתוּייזעל ִִִֵַַַָָָ	ְְִִֵֵַַָ�
N קוראים Nתיקון

ahar, hghcrv ruyvu vnkjtu uca oak
o,tknc cvz ,mcan ,cxun vpahu ova
oh,a vbv ktrah hbc ,na kg ohbctvu
una kg aht o,j hju,p o,na kg vrag
,rara iajv kg uaghu yca rag ohbak
h,a uaghu ruvy cvz ,cg vagn ,kcd
,t ub,hu cvz ,gcy h,au cvz ,mcan
ub,hu iajv ,ume hba kg ,gcyv h,a

הדקדוק: וישפה.(יג)חלק שהם דוק:תרשיש משפטה וכן התיגאן בכל רפה הפ"א
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על ־ קצ ֹות הּטּבעת  על־ׁשּתי  ה ּזהב העבתת  ָ�ְֵׁשּתיֲֹ�ַָֹ	ְַָ�ֵַַָ�ְַֹ�
עזקתא הח ׁשן: ּתרּתין על ּדדהב. ּגדילן  ּתרּתין  סטרי .ויהב ּו. על ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ	ִֵַ

נתנּוׁשצ ֹותק ּתי ׁשאתויחחּוׁשנא: העבתת  ּתי  ְָ�ְֵֵ�ְ�ְֵ�ֲָֹ	ְָֹ�
ה ּמׁש וּיּבעל־ׁשּתי  על־ּכתּתצת  האפד נם פת  ְֵַ�ְְִַ�ְִַֹֻ�ְִַ�ֵָֹ�ֹ
ּפניו : יהבּואל־מּול סטר ֹוהי . ּתרין  ּדעל  ּגדילן  ּתרּתין  וית ֶ�ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ויהבּונין  מרּמצתא. ּתרּתין  אּפֹוהי :.על לקביל איפֹודא  ּכתפי  על ְְִִֵַַַַָָ	ֳִִֵֵֵַַָָ

ט ׁשוּיעׂשּויט על ־ ׁשני ּבּתי  וּיׂשימּו זהב  עת  ֲַַ�ְֵ�ְַ�ָֹ	ַָָ�ְִַ�ֵ
האפד  אל־עבר  א ׁשר  על ־ ׂשפתֹו הח ׁשן  ֶָ�ֵֶ�ֲֶ�ְֶַָֹ�ַ�ְקצֹות ֵ�ֹ

ח ּוׁשנא.תה :ּבי  סטרי  ּתרין על ו ׁשּויאּו. ּדדהב . עזקן  ּתרּתין ועבד ּו. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ספ ּתיּה לגיו :.על  ּדאיפֹודא ט ׁשוּיעׂשּוכּדלעברא עתּבּתי ִֵַ	ְְֲִִֵַַָָָ�ְֵ�ְַ�ֹ
וּי כתּתזהב על־ׁשּתי  מ נם האפד מּטהּלפת  ָָ�ְִַ ְֵַֻ�ְִ�ֵָֹ�ְִֹ�ַָ�

ּפניו לח ׁשב ּברמחעּמת ל מּמּול מּמעל  ּתֹו ִ�ָ	ְָֻ�ְְַַַ�ִ�ְַַ�ֵֶ
ּכתפי האפד: ּתרּתין על  ויהבּונין. ּדדהב . עזקן ּתר ּתין  ועבד ּו ֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ

מעּלוי  לֹופי . ּבית לקביל אּפֹוהי. מּלקביל  מּלרע  איפֹודא:.איפ ֹודא  להמין  ְֳֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָ	ְִֵַָ

N קוראים Nתיקון
kg ,gcyv h,a kg cvzv ,,cgv h,a
,,cgv h,a ,ume h,a ,tu iajv ,ume
,p,f kg ob,hu ,mcanv h,a kg ub,b
cvz ,gcy h,a uaghu uhbp kun kt sptv
rat u,pa kg iajv ,ume hba kg unhahu
cvz ,gcy h,a uaghu v,hc sptv rcg kt
kunn vynkn sptv ,p,f h,a kg ob,hu
sptv cajk kgnn u,rcjn ,ngk uhbp

הדקדוק: כתפת.(כ)חלק שתי רפה:על הפ"א
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מּטּכוּירכא את ־הח ׁשן אל ־ ט ּבס ּו עתּבעתיו ְְִַ�ֶַ ְִֶַָֹֹ�ְֶַ�ֹ
ּבפ  להּתתילהאפד האפד כלת  על־ח ׁשב ית ֵָ�ְִִֹ�ְ�ְִֵֶֹ�ֵַ�ֵֶָ	ֹ

יהוהו צּוה ּכא ׁשר  האפד מעל הח ׁשן לא־ י ּזח ְִַֹ�ַ	ֵֶֹ�ֵַָ�ֲֶַֹ�ִָ�ְֹ�ָ
ּבח ּוטא את ־ מ ׁשה : איפֹודא  לעזקת מעזקתי ּה ח ּוׁשנא. ית ואחדּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

איפֹודא  מעּלוי  חּוׁשנא . יתּפרק  ולא איפֹודא. המין על למהוי  .ּדתכילתא. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ	

מׁשה: ית  יי  ּדפּקיד בספרי רביעי Pפ ּכמא
מחוברותP2תימן  כשהן  ששי ְְְֵֶַָָָֹ

מחוברות)(שלישי)2בסת"י כשהן את־ מעיל כב(שישי �ְִֶַ�ַַוּיעׂש
ארג  מעׂשה מעיל כלת:ּתלילּכהאפד  ית ועבד . ֵָ�ֲֵַֹ�ֵֹ�ְ�ְְֲִִֵֶַַָ

מחי  עֹובד  ּתכלא:.איפֹודא פי ּכת ֹוכֹוּבעיל ּמּופי ־ הכגּגמיר ֵֵָָָ	ְְִִִַַָ�ְ�ְִ�
ׂשפה תח י ּקרע :ל רא  לא  סביב ּדמעילא פיו ּופּוּמי ּה ְַ�ָָָ�ְִ�ָ�ִ�ִִִֵֵַָָֹ

לפּוּמיּה מּקף ּתּורא ׁשרין. ּכפ ֹום לגּויּה יתּבזע:.ּכפיל ּדלא סח ֹור  סחֹור  ְְְְִִֵֵַַַָָ	ְְְְִַָ

הכד על־ׁשּולי  ר ּמֹוניּמוּיע ׂשּו ּגמןארוכלתּתעיל ֲַַ�ֵַ�ְַ	ִִ�ְֵֵ�ְְֶַָ�ָ
מׁשו ׁשני  ּתכלא זר:ת ֹולעת  ר ּמֹוני . מעילא. ׁשּפֹולי  על ועבדּו ְַ�ַָ�ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

זהֹורי  ּוצבע טהֹורכהׁשזיר :.וארּגונא זהב  פעמני וּיע ׂשּו ְְְִַַָָ	ְֲִַַ�ֲַֹ�ֵָָ�ָ�

ã²
â

å²
å

N קוראים Nתיקון
sptv ,gcy kt uh,gcyn iajv ,t uxfrhu
tku sptv caj kg ,hvk ,kf, kh,pc
,t vuvh vum ratf sptv kgn iajv jzh

van
khkf drt vagn sptv khgn ,t aghu
vpa trj, hpf ufu,c khgnv hpu ,kf,
hkua kg uaghu greh tk chcx uhpk
hba ,gku,u indrtu ,kf, hbunr khgnv
,t ub,hu ruvy cvz hbngp uaghu rzan
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את־ הּפעמנים ּתוּי על־ׁשּולי ּבנּו הר ּמנים ת ֹו ְִַ�ֲֶַַֹ�ְִ�ִָֹ�ִֵַ�
סביבּמה הר ּמנים :ּבעיל ּדכי .ת ֹו ּדדהב  ז ּגין  ועבד ּו ְִַ�ָ	ְִ�ְֲִִִִֵַַַַָֹ

סח ֹור  סחֹור מעילא ׁשּפֹולי  על  רּמֹונּיא. ּבג ֹו זּגּיא  ית רּמֹונּיא:.ויהב ּו ּבג ֹו ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ	ְִַָ

ּפעמןוּפעמןכו הור ּמן  על־ׁשּולי עיל ּמרּמן  ֲַ�ְִֹֹ�ֲַ�ְִֹ	ֵַֹ�ְַ�ִ
את ־מׁשה:ל סביב יהוה צ ּוה  ּכא ׁשר  ז ּגא ׁשרת  ָ�ְִָ�ֲֵֶַ�ִָ�ְֹ�ֶֶַָָֹ

לׁשּמׁשא  סח ֹור . סח ֹור מעילא ׁשּפֹולי על  ורּמֹונא. ז ּגא  ּכמא .ורּמֹונא  ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ	ְָ

מׁשה: ית יי  את ־ה ּכתכזסּדפּקיד ׁשׁשוּיע ׂשּו נת  ְְֲֵֶַַַָָֹ�ְֶַָ�ֹ�ֵ
ּול  לאהרן ארג  ּדבּוצא בניו:מעׂשה  ּכּתּונין  ית ועבדּו. ֲֵַ�ֵֹ�ְֲַ�ְְֲִִַַָָָָֹ

מחי  ולבנ ֹוהי:.עֹובד ה ּמצ וכחלאהרן ׁשׁשאת  את ־ונפת ֵָָ	ְְְֲִִֵַֹ�ְִֶַ�ֶ	ְֵֶ
ה ּמג ׁשׁשּפארי  ׁשׁשאת ־מכ וּבעת ה ּבד  נסי  ֲֵַ�ְִַָ�ֹ�ְְְִֵֵֶ�ַ�ֵָ�

ּדבּוצא זר:מׁש קֹובעּיא ׁשבח  וית  ּדבּוצא. מצנפּתא  מכנסי .וית וית ְְְְְְְַַַָָָָָָָָָ	ְְִֵָ

ׁשזיר : ּדבּוץ מׁשואת ־האב כטּבּוצא ׁשׁש ּותנט כלתזר ְְְְִֶַָָ�ֵֵ�ְָ�ְֵָ�ֶ
צ ּוהוּגמןארו ּכא ׁשר  רקם  מעׂשה  ׁשני ת ֹולעת  ְְַָָ�ְַ�ַָ�ֲִֵַ�ֹ�ֲֵֶַ�ִָ�

N קוראים Nתיקון
khgnv hkua kg ohbnrv lu,c ohbngpv

ingp ohbnrv lu,c chcxinru ingp inru
vum ratf ,rak chcx khgnv hkua kg

van ,t vuvhuaghu
irvtk drt vagn aa ,b,fv ,t
hrtp ,tu aa ,pbmnv ,tu uhbcku
rzan aa scv hxbfn ,tu aa ,gcdnv
indrtu ,kf,u rzan aa ybctv ,tu
,t vuvh vum ratf oer vagn hba ,gku,u

N רש"יN
הּמּגּבע ֹות.(כח) ּפארי ְְֲִֵֶַַָואת

הּמגּבעֹות  הּמגּבעֹות, ְְְִִִֶֶַַָָּתפארת
ְַָהּמפֹוארֹות:
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את ־מׁשה: וארּגונא.יהוה  ותכלא ׁשזיר. ּדבּוץ המינא וית ְֹ�ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ

צ ּיר  עֹובד זהֹורי מׁשה .ּוצבע ית יי  ּדפּקיד וּיעׂשּולס:ּכמא ְִַַָָ	ְְְֲֵֶַַַָָָֹ�
וּיכ  טהֹור זהב נזר־ הּקדׁש עליוּתאת ־ציץ  בּו ִֶ�ֵֶַ�ֶָָֹ�ָ�ְְִַ�ָ�ָ

ליהוה :מכ  קד ׁש ח ֹותם ּפּתּוחי  ציצא ּתב ית ועבדּו. ְִַ�ִֵ�	ָ�ֲִֶַַַָָָֹֹ

מפר ׁש ּכתב על ֹוהי ּוכתב ּו ּדכי . ּדדהב  ּדק ּודׁשא  ליי :.ּכלילא קדׁש ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ	ֶַָֹ

עליוּתוּילא על־ה ּמצ ּתתילּפנ ּו לתת  נפתכלת  ְִַ�ָָ�ְִ�ְ	ֵֵֶָ�ְִַַ�ֶֶ
את ־מׁשה :מע מל  יהוה צּוה  ּכאׁשר  עלֹוהי לה  ויהבּו ְִ�ְֲֶַָָ�ִָ�ְֹ�ֲִִֶֶַָֹ

מּלעילא  מצנפּתא על למּתן  ּדתכילתא. ית .חּוטא  יי  ּדפּקיד ּכמא  ְְְִִִִֵַַַַָָָָ	ְְְֵַָָָ

מׁשלבסמׁשה: ּכל־ עבדת  מֹועד וּתכל אהל ּכן ֶַֹ�ֲֵֶָֹ�ְִַ�ַ�ֶֹ�ֵ
N קוראים Nתיקון

van,t uaghu
c,fn uhkg uc,fhu ruvy cvz asev rzb .hm
kh,p uhkg ub,hu vuvhk ase o,uj hju,p
vum ratf vkgnkn ,pbmnv kg ,,k ,kf,

van ,t vuvhkf,u
hbc uaghu sgun kvt ifan ,scg kf

N רש"יN
ה ּמצנפת (לא) על ְִֵֶֶַַָלתת 

הּפתילים מלמעלה. ידי ועל ְְְְְִִִֵַַָָ
ּכמין  הּמצנפת על מֹוׁשיבֹו ְְִִִֶֶַַָָהיה
על  הּציץ לֹומר אפׁשר ואי ְְִִֵֶֶַַַָּכתר,
קדׁשים  ּבׁשחיטת ׁשהרי ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַָהּמצנפת

א)ׁשנינּו יט היה (זבחים ׂשערֹו ְִָָָָ
ׁשּׁשם  לּמצנפת, ציץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶַָָנראה

הּמצנפת  על ּומהּו למּטה, והּציץ למעלה הּמצנפת הרי הּמצח, על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָמּניח
אֹומר  הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת, ּפתיל עליו וּיּתנּו אֹומר הּוא ּכאן ּבּה, הקׁשיתי ועֹוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלמעלה.

לז) כח ּבהן (שמות לקׁשרֹו הן חּוטין זה ּתכלת ּפתיל אני ואֹומר ּתכלת. ּפתיל על אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוׂשמּת
חּוטי  ּבֹו קבּועין והיּו במצחֹו, יקׁשרּנּו ּובּמה לאֹוזן, מאֹוזן אלא אינּו ׁשהּציץ לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבּמצנפת,
חּוטין  ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּתכלת
לקׁשֹור, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחד מּמעל אחד וקצה, קצה ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיּו

נאמר לּכ חּוטין, מּׁשני ּבפחּות קׁשירה ּדר לז)ואין כח ּפתיל (שמות ועליו ּתכלת, ּפתיל על ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואל  הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּתכלת,

ׁשהרי  הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת, ּפתילי נאמר ׁשּלא את ּתתמּה וירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
ׁשּתי  היּו החׁשן קצֹות ּבׁשּתי ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחּות ּכרח ועל ּתכלת. ּבפתיל וגו' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהחׁשן
קׁשירה  ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ׁשּתי היּו האפֹוד כתפֹות ּובׁשּתי החׁשן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹטּבעֹות

אפׁשר: אי מּׁשנים ּפחּות מקֹום ּומּכל היּו, חּוטין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָארּבע
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יׂשּבו ּיעׂשּו יהוהּכראל ני צּוה  א ׁשר  כל  ֲַַ�ְֵ�ְִָ	ֵ�ְֲֹ�ִֶָ�ְָֹ�
עׂשּו: ּכן מ ׁשּכן את ־מׁשה  מׁשּכנא עבידת ּכל  ּוׁשלימת. ֶֹ�ֵֶ�ְֲִֵַַַַַָָָ

יי  ּדפּקיד ּככל. י ׂשראל. בני ועבדּו עבדּו:.זמנא. ּכן  מ ׁשה פ ית ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ	ֲֵֶַָֹ

P בספרי חמישי
את ־ה ּמׁשלג(רביעי)Pתימן  אל־ו ּיביא ּו ּכן ִַָ�ְִֶַָ�ֶ

את ־האהל  ר ׁשיוק רסיוק את ־ ּכל־ּכליוומׁשה  ֹ	ֶֶָ�ְֵֶֶָֹ�ְָָָ�ְָ	ָ
בריחו) ואדניו:וריחיוּב(כ' מ ׁשּכנא ע ּמדיו  ית ואיתיאּו ְִ�ְַָָֻ�ְְֲִֵַַָָָָ

ּדּפֹוהי  ּפּורפֹוהי  מנֹוהי . ּכל  וית מׁשּכנא ית מׁשה. ועּמּודֹוהי .לות עברֹוהי ְְְִִִֶַַָָָָָָֹ	ְְִִַָ

המ את ־מכ ולדוסמכ ֹוהי : האילם עֹורת  א ּדמים סה  ְְְְִִֶָ�ֵ�ִֵָֹ�ְַָָ	ִ
האת ־מכ ו ערת  ה ּמס:וחׁשים ּתסה ּפרכת את  ְְִֶ�ֵֹ�ְַָֹ�ְִ�ֵָ�ֶַָָֹ

ססגֹונא  ּדמׁשּכי  חּופאה וית מסּוּמקי. ּדכרי ּדמׁשּכי חּופאה. .וית ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ	

ּדפרסא: ּפר ּוכּתא העדתלהוית את ־ּבּדיוואת ־ארֹון ְֲִֶָָָָָ�ֵָ�ְֶַֻ�ָ
ה ּכּפרת :ו אריחֹוהי את  וית ּדסהדּותא ארֹונא  ּכפּור ּתא:.ית וית ְ�ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ	ְָָָ

ä²
ã

N קוראים Nתיקון
if van ,t vuvh vum rat kff ktrah

uag
kvtv ,t van kt ifanv ,t uthchu
uhsngu ujhrc uhare uhxre uhkf kf ,tu
ohnstnv okhtv ,rug vxfn ,tu uhbstu
,frp ,tu ohaj,v ,rg vxfn ,tu
,tu uhsc ,tu ,sgv iurt ,t lxnv
ojk ,tu uhkf kf ,t ijkav ,t ,rpfv

N רש"יN
י ׂשראל.(לב) ּבני את וּיע ׂשּו ְְֲִֵֵֶַַָ

וגו': ה' צּוה אׁשר ּככל ְְֲִֶַָָָֹהּמלאכה
הּמׁשּכן (לג) את  .וגו'וּיביאּו ְִִֶַַָָ

ּולפי  להקימֹו, יכּולין היּו ְְֲִִִֶַָֹׁשּלא
מלאכה  ׁשּום מׁשה עׂשה ְֶֶָָָָֹֹׁשּלא
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הּניח ְִִִַַַָָָּבּמׁשּכן,
יכֹול  היה ׁשּלא הקמתֹו, ֲֶָָָָָֹהּוא
ּכֹובד  מחמת אדם ׁשּום ֲֲִֶַַַָָלהקימֹו
ּבאדם  ּכח ׁשאין ְְְִֵַַָָָֹהּקרׁשים,
אדם, ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלזקפן,

ׁשּנאמר וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ּביד אּתה עסֹוק לֹו יז)אמר מ (שמות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּתנחּומא: רּבי מדרׁש מאליו . הּוקם הּמׁשּכן, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּוקם

הדקדוק: המאדמים.(לד)חלק האילם נח:עורת שבמ"ם והשוא בה"א מאריך אין
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את ־ ּכל־ּכליואת ־ה ּׁשל לו ה ּפנים:וחן לחם  את  ְֶַָֻ�ֵֶָ	ְָ�ֵֶ�ִֶַָ
מנ ֹוהי  ּכל ית  ּפתּורא אּפּיא:.ית לחים נרהּמאת־ הלזוית ִָָָָָָ	ְְְֵֶַַַָָֹ�ָ

הּמערכה ּטה נרת את ־נרתיה  את ־ּכל־ּכליהוהרה  ְַֹ�ֵֶָֹ�ֵֶָ�ֲַַָֹ�ְֵֶָָ�ֶָ
ה ּמא ֹור :ו ׁשמן ּבֹוציני .את  ּבֹוצינהא . ית ּדכיתא מנרתא  ית  ְ�ֵֶ�ְְִִֶַַָָָָָָָ�ִֵָ

מנהא  ּכל  וית ּדאנהרּותא:.סדרא מׁשחא מזולחוית ּבחאת  ְִַָָָָ�ָ	ְְְִֵַָָָָ�ְִַ�
ה ּמׁשוה ּזהב ׁשמן  ה ּסּמים ק אתוחה את  טרת  ַָ	ְֵָ�ֶ�ְִֶַ	ְָ�ְֵ�ֶַַֹ�ִ

האהל:ו ּפתח   מס מׁשחא את  וית ּדדהּבא. מדּבחא וית ְ�ֵָ�ֶַ�ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

וית  ּבּוסמּיא . קטרת וית מׁשּכנא:.ּדרבּותא. ּדתרע |אתלטּפרסא ְְְִֶַָָָָֹ	ְְִֵַַָָָ�
המז האת ־מכ וח ׁשתּנּבח את ־ּנּבר א ׁשר ־לֹו ח ׁשת  ְִַ�ְַ�ְְִֶֶַֹ�ְַ�ֶֹ�ֲֶ	ֶ

את ־ה ּכּירוּבּדיו מדּבחא את ־ּכּנֹו:ואת־ ּכל־ּכליו  ית ַ�ְֵֶָָ�ִֶַָ�ְְֶַַָָֹ

מנ ֹוהי  ּכל וית אריחֹוהי ית ּדילי ּה. ּדנחׁשא סרדא וית ית .ּדנח ׁשא. ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָָָָָ	ָ

ּבסיסי ּה: וית קל מּכי ֹורא  את ־עּמדיהאת  החצר עי ְְִִֵֵָָ�ְַ�ֵֶָ�ֵֶֶַֻ�ָ
את ־ל את ־ה ּמס ואת ־אדניהו החצר  ׁשער  ְֲֶָ�ְֶֶַָָָ�ְַ�ֶַָ	ֵֶ

ויתדתיה ּכל־ומיתריו עבדתּכאת  ּכןה ּמׁשלי ֵָ�ִֵָֹ�ְֶָ�ְֵֵָ�ֲַֹ�ְִַ�ָ
N קוראים Nתיקון

,rb vh,rb ,t vrvyv vrbnv ,t ohbpv
rutnv ina ,tu vhkf kf ,tu vfrgnv
,tu vjanv ina ,tu cvzv jczn ,tu
,t kvtv j,p lxn ,tu ohnxv ,rye
rat ,ajbv rcfn ,tu ,ajbv jczn
ubf ,tu rhfv ,t uhkf kf ,tu uhsc ,t uk
vhbst ,tu vhsng ,t rmjv hgke ,t
uhr,hn ,t rmjv rgak lxnv ,tu

,tu vh,s,hukvtk ifanv ,scg hkf kf
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מ ֹועד :ל  וית אהל סמכהא . וית עּמּודהא  ית ּדרתא  סרדי  ית ְ�ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ְָָ

לתרע מני ּפרסא  ּכל וית . וס ּכהא. אטּונֹוהי  ית  מ ׁשּכנא .ּדרתא. ּפּולחן ְְְֲִִִַַָָָָָ�ְֵָָָָ	ְַַָ

זמנא : האת ־ּבגמאלמׁשּכן  את ־ל רד ּׂשדי  ּבּקד ׁש ׁשרת  ְְִִֵֶַַָ�ְַ�ְֵָָ�ַ�ֶֶֹ
ה ּכהןּבג לאהרן  ה ּקדׁש בניואת ־ּבגודי  די  ְִֵ�ַ�ֶֹ�ְֲַ�ַֹֹ	ְְִֵֵֶ�ָ�ָ
קּודׁשא כהן:ל  לבּוׁשי  ית ּבקּודׁשא. ל ׁשּמׁשא ׁשּמּוׁשא לבּוׁשי ית ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָ

ּכהנא  לׁשּמׁשא:.לאהרן  בנ ֹוהי  לבּוׁשי א ׁשר־ צ ּוהּכמבוית כל  ְֲֲַָָֹ	ְְְְְִֵַָָָ�ֲִֶָֹ�
עׂשּו ּכן את ־מׁשה  יׂשּביהוה  ּכל־ני את  ראל ְֹ�ֶָֹ�ֵֶ�ָ�ְֵ�ְִָ	ֵ�ֵָ

י ׂשראל העבדה : ּבני עבדּו ּכן מׁשה. ית יי  ּדפּקיד ּכל .ּככל . ית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ	ָָ

את ־ּכל ־ הוּירמגּפּולחנא: מׁשה  עׂשּווה אכ ל ּמא  ה ּנה  ַָָ�ְַֹ�ְֶֶַָָ�ְִֵָ�ָ�
וי  ע ׂשּו ּכן  יהוה  צּוה  ּכאׁשר  אתם את ּה  בר ֹ	ֲֶַָ�ִָ�ְֹ�ֵָ�ָ�ְַָ�ֶֹ�ָ

יי ה :מׁש ּדפּקיד ּכמא יתּה. עבדּו והא  עבידתא. ּכל ית מׁשה וחזא ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

עבדּו מׁשה:.ּכן יתה ֹון  בספרי ששי Pפ ּובריך 
כשהןP2תימן  שביעי ֲֵַ	ְֵֶָָֹ

בסת"י מחוברות)(חמישי)2מחוברות כשהן דּברוי אמ(שביעי ְֵַַ�
ּל אל־מׁשה  למימר :ר :אמ יהוה  מׁשה  עם יי  י ֹום־ּבבּומּליל ְֹ�ֶֶָֹ�ְְְִֵֵֵֶַַָֹֹ

å²
ä

æ²
æ

N קוראים Nתיקון
,t asec ,rak srav hsdc ,t sgun
uhbc hsdc ,tu ivfv irvtk asev hsdc
if van ,t vuvh vum rat kff ivfk
trhu vscgv kf ,t ktrah hbc uag
v,t uag vbvu vftknv kf ,t van
o,t lrchu uag if vuvh vum ratf

van
ouhc rntk van kt vuvh rcshu

N רש"יN
מ ׁשה.(מג) אתם  אמר ויבר ְֶֶַַָָָֹֹ

ׁשכינה ל  ׁשּתׁשרה רצֹון יהי ְְְִִִֶֶֶָָָהם
ידיכם, יז)ּבמעׂשה צ ויהי (תהלים ְְֲִִֵֵֶַ

ּומעׂשה  עלינּו אלהינּו ה' ֱֲֵֵֵַַָֹֹנעם
עׂשר  מאחד אחד והּוא וגו', ְֵֵֶַַָָָָידינּו
למׁשה: ׁשּבתפּלה ְְְִִִִֶֶָֹמזמֹורים
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הר את־ מׁשּבֹון א ׁשהחד ׁש ּתקים לחדׁש ּכןאחד ַ�ִֶָֹ�ְֶָ�ַ�ֶָֹ�ְִִֶ�ַ
מֹועד: ּתקים אהל  לירחא. ּבחד  קדמאה ירחא ית .ּבי ֹום �ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ	ָ

זמנא : מׁשּכן  העד ּותׂשמ וגמׁשּכנא ארֹון את  ׁשם ּת ְְְִַַַַָָָ�	ָ�ֲֵ�ֵָ�
את ־ה ּפרכת :ו על־הארן ארֹונא ס ּכת  ית ת ּמן. ּותׁשּוי  ְַָֹ�ַָָ�ֲֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפרּוכּתא :.ּדסהד ּותא  ית ארֹונא על את ־אתהב ודותּטיל ְֲָָ	ְְֲֵֵֵַַָָָָָ�ֶ
את ־ערערכ וחןה ּׁשל  נרהּמאת־ האתהב וּכֹוּת ְַֻ	ְְַָָ�ְֶֶָ�ְֵֵָ�ְֶַֹ	ָ

את ־ נרתיה :ו ּפתּורא.העלית  ית סדרי ּה.ותעיל  ית ותסּדר  ְֲֵַ�ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מנרתא  ית ּבֹוצינהא :.ותעיל  ית את ־מזוהותדליק ּבחנת ּתה  ְְְֵַָָָ	ְִֵַַָ�ְַָָ�ְִֶַָ�
לק  לפ הּזהב  העדתטרת אר ֹון  את ־ׂשמ וני ּת ַָָ�ְִ	ְִֶֹ�ֲֵ�ֵָ�ְְַָֻ�ֶ

לּמׁש ה ּפתח  לקטרת ּכן:מס ּדדה ּבא מדּבחא ית ותּתין. ַָ�ַ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּותׁשּוי  ּדסהדּותא. ארֹונא קדם למׁשּכנא:.ּבּוסמּיא. ּדתרעא ּפרסא ית ְֲֲֳֵַַָָָָָ	ְְְְַַָָָָָ

מזוו את לפ נתּתה  העלה מׁשּבח ּפתח  ּכןני ְָ�ַ	ָ�ְִֵַ�ָֹ�ְִָ�ֵ�ְִֶַַ�
קדם אהל־מֹועד: ּדעלתא. מדּבחא ית מ ׁשּכנא .ותּתין . ּתרע ְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָֹ	ְְַַָ

זמנא: ּוביןוזמׁשּכן מֹועד  ּבין־אהל את ־ה ּכּיר  נת ּת ְִַַַָָָ�ִֶַ	ֵֹ�ֶֹ�ֵֵ�
N קוראים Nתיקון

ifan ,t ohe, asjk sjtc iuatrv asjv
,usgv iurt ,t oa ,nau sgun kvt
,t ,tcvu ,frpv ,t irtv kg ,fxu
,t ,tcvu ufrg ,t ,frgu ijkav
,t v,,bu vh,rb ,t ,hkgvu vrbnv
,sgv iurt hbpk ,ryek cvzv jczn
v,,bu ifank j,pv lxn ,t ,nau
kvt ifan j,p hbpk vkgv jczn ,t
ihcu sgun kvt ihc rhfv ,t ,,bu sgun

N רש"יN
הארן.(ג)מ  על לׁשֹון וסּכת ְְַַָָָֹֹ

היתה: מחּצה ׁשהרי ְְֲִֵֶַָָָָָהּגנה,
ערּכֹו.(ד) את ׁשּתי וערכ ּת ְְְְֵֶֶַָָ

הּפנים: ׁשּללחם ְֲִֶֶֶַַָָמערכֹות
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מים:וּבח ה ּמז ׁשם  זמנא נתּת מׁשּכן ּבין  ּכּיֹורא. ית ותּתין ְִַ�ְֵַַָָ��ְִִִִֵֵַַָָָָָ

מדּבחא  מּיא:.ּובין ּתּמן  סביב ׂשמ וחותּתין  את־ החצר  ּת ְֵַָ	ְְְִֵַַַָָָ�ֶֶָ�ֵָ�ִ
החצר:ו ׁשער   את ־ מס סח ֹור נת ּת ּדרתא ית ּותׁשּוי  ְָ�ַ	ֶָָ�ַַ�ְְֵֵֶַַָָָָ

ותּתין  ּדרתא:.סחֹור. ּדתרע  ּפרסא את ־ׁשמןלקחוטית ּת ְְִֵ	ְְְְִַַָָָָָָָ�ֶֶ�ֶ
ּומׁשחה ּמׁש את ־ה ּמׁשחה את ־ּכל ־ אׁשר ־ּבֹווּכןּת ְִַ	ְַָָָ�ְִֶַ�ְֲֶֶָָ�

את ֹוקּדׁשו קדׁש:ואת ־ ּכל־ּכליווּת ית היה  ותּסב  ְְִַָ�ֹ�ְֵֶָ�ְָָ�ְִֶַָָֹ

יתיּה ּותקּדי ׁש ּדביּה. ּכל וית  מׁשּכנא ית ּותר ּבי  ּדרבּותא. ּכל .מׁשחא וית ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ	ְָָ

קּודׁשא: ויהי את ־מזּומׁשחימנ ֹוהי העלה ּת את ־וּבח  ְִִֵַָָָָ�ְִֶַ�ָֹ�ְֶָ
את ־ה ּמזקּדׁשוּכל־ּכליו ה ּמזוּבח ּת קדׁשהיה  ּבח ֵָ�ְְִַָָ�ְִֶַ	ְֵַָָ�ְִַ�ֵַ�ֶֹ
ית קדׁשים : ּותקּדי ׁש מנֹוהי . ּכל וית  ּדעלתא מדּבחא  ית ּותר ּבי . ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

קּודׁשין:.מדּבחא  קדׁש מדּבחא את ־ה ּכּירּומׁשחיאויהי  ּת ְַָ	ְְִִֵֶַַָָָֹ�ִֶַ�ֹ
את ֹו:קּדׁשואת ־ּכּנֹוו ּבסיסיּהּת וית ּכּיֹורא ית .ּותר ּבי ְֶַ�ְְִַ�ְְִִֵֵַָָָָֹ	

יתי ּה: את ־אהרב הק ויבּותקּדי ׁש אל־ורןּת את־ ּבניו  ְְְִֵֵַַָָ�ֲֶַֹ�ְֶָ	ֶָ
מֹועד אהל ּבּמים:רחצ וּפתח  אתם  ית ּת ּותקריב  �ֶַ�ֶֹ�ְְֵַָָ�ֹ�ִֵַָָָָ

N קוראים Nתיקון
rmjv ,t ,nau ohn oa ,,bu jcznv
,jeku rmjv rga lxn ,t ,,bu chcx
ifanv ,t ,janu vjanv ina ,t
uhkf kf ,tu u,t ,aseu uc rat kf ,tu
,tu vkgv jczn ,t ,janu ase vhvu
jcznv vhvu jcznv ,t ,aseu uhkf kf
ubf ,tu rhfv ,t ,janu ohase ase
uhbc ,tu irvt ,t ,crevu u,t ,aseu
ohnc o,t ,mjru sgun kvt j,p kt
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זמנא  מׁשּכן לתרע ּבנֹוהי . וית ּבמּיא:.אהרן  יתה ֹון  ותסחי  ְְֲִִִַַַַָָֹ	ְְְֵַַָָ

ּבגּבׁשהל ויג את  את ־אהרן  ּומׁשחּת ה ּקדׁש ּתדי  ְְְִַָ�ֲֶַ	ֹ�ְִֵֵ�ַ�ְֶַָָֹ�
את ֹוקּדׁשואת ֹו לי:וּת לבּוׁשי כהן ית אהרן . ית ותלּבי ׁש ֹ�ְְִַָ�ֹ�ְִֵ�ְְֲִֵֵַַָָֹ

יתיּה ּותרּבי קדמי:.קּודׁשא. וי ׁשּמיׁש יתי ּה את ־ּבניווידּותק ּדי ׁש ֵֵַָָ	ְֳִֵֵֵֶַַָָָָ�ָ
ּכּתנת :ּבׁשהל וריבּתק  אתם  ּתקריב ּת ּבנֹוהי  .וית ְַ�ְְְִִַָ�ֹ�ְְְֳִֵָָָֹֻ	

ּכּתּונין : יתהֹון מׁשחּומׁשחטוותלּבי ׁש ּכא ׁשר  אתם ּתּת ְְְִִֵַַָָָ�ֹ�ֲֶַָ�ָ�ְַָ�
לי ואת ־אביהם  להוכהנּו להם היתה ית  ֲִֶ	ְֲִֶ��ִ�ְְְִָָ�ֶָֹ�

לכ מׁש עֹולם חתם ּכמא דרתם:ל ה ּנת יתהֹון . ּותר ּבי  ְָָָ�ְִַֻ��ְְְֵַָָָָֹֹ

רבּותהֹון  להֹון  למהוי  ּותהי. קדמי . ויׁשּמׁשּון  אבּוהֹון. ית לכהּוּנת .ּדר ּביתא ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַָָָָ	ִַ

לדריהֹון: מׁשה טזעלם צּוה ּכוּיע ׂש אׁשר  יהוהכל  ְֵַַָָ�ַַֹ�ֶ�ְֲֹ�ִֶָ�ְָֹ�
עׂשה : ּכן יי אתֹו ּדפּקיד ּככל. מׁשה. עבד:.ועבד ּכן סיתיּה ֹ�ֵ�ְְְֲֵֶַַַָָָֹֹ	ֲֵֵַָ

P בספרי שביעי
הרוי יז(שישי)Pתימן  ּבחד ׁש ּבּׁשנהא ׁשהי ֹון  ְַ�ִַ�ִֶָֹ�ַָָ�

ה ּמׁשּבה ּׁשנית  ה ּוקם לחדׁש ּבירחא ּכן:אחד והוה. ֵַ�ְִֶָ�ַ�ֶֹ�ְְֲִַַַַָָָ

לירחא  ּבחד ּתנייתא ּבׁשּתא מׁשּכנא:.קדמאה. ו ּיקם יחאּתקם ְְְִֵַַַַָָָָָ	ְִַַַָָ�ֶָ

æ²
å

N קוראים Nתיקון
,janu asev hsdc ,t irvt ,t ,ackvu
chre, uhbc ,tu hk ivfu u,t ,aseu u,t
ratf o,t ,janu ,b,f o,t ,ackvu
,hvk v,hvu hk ubvfu ovhct ,t ,jan
o,rsk okug ,bvfk o,jan ovk
if u,t vuvh vum rat kff van aghu

vagasjc hvhu
oeuv asjk sjtc ,hbav vbac iuatrv

oehu ifanvuhbst ,t i,hu ifanv ,t van
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את ־ה ּמׁש את ־מׁשה ו ּיׂשם את ־אדניו וּיּתן  ּכן ֹ�ְִֶֶַ�ִֵַָ�ֲֶָ	ַָ�ֶָ�ֶ
את ־ וּיּתן את ־עּמּודיו:ּבקר ׁשיו וּיקם  ואקים ריחיו ְָ	ִַָ�ְִֵֶ�ַָ�ֲֵֶֶַַָָ

עברֹוהי  ית ויהב ּדּפֹוהי . ית ו ׁשּוי  סמכֹוהי . ית ויהב מׁשּכנא. ית .מׁשה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ	

עּמּודֹוהי : ית על־ה ּמׁשוּיפ יטואקים את ־האהל ּכןר ׂש ְֲִִֵַַַָ�ֶָֹ�ֶֹ�ְִַַ	ָ
את ־מכ  מל ו ּיׂשם עליו  האהל  ּכא ׁשרמע סה לה ַ�ְִֵֶֶָ�ָ�ֶָֹ�ְִָ�ְֲֶַָָ�

את ־מׁשה : יהוה  ית צּוה  וׁשּוי. מׁשּכנא. על  ּפרסא ית ּופרס ִָ�ְֹ�ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּלעילא  על ֹוהי  ּדמׁשּכנא. מׁשה:.חּופאה  ית יי  ּדפּקיד  סּכמא ְְְֲִִֵַָָָָ	ְְְֵֶַָָָֹ

את ־כ וּיׂשם אל ־ הארן את ־ העדת  ו ּיּתן ֶָ�ִֵַַ�ִַוּיּקח ֵֻ�ֶָ�ָ	ַָֹ�ֶֶ
על־הארן את ־ה ּכּפרת ו ּיּתן על־הארן  ִַָ�ַַה ּבּדיםָ�ִֵַֹ�ֶַַ�ֶַָָֹ�ֹ

על לה :מע מל  אריחּיא ית ו ׁשּוי ּבארֹונא. סהדּותא ית ויהב ּונסיב . ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ּכפּורּתא  ית ויהב מּלעילא:.ארֹונא. אר ֹונא את ־הארןכאעל ו ּיבא  ֲִַָָָָ	ְֲִֵֵַַָָָ�ֶָָֹ�
על אל־ה ּמׁש  וּיס  ה ּמס ּפרכת  את  וּיׂשם ּכן  ְִֶַָ�ַ�ֶָ�ֵָ�ֶַָֹ	ַָ�ֶָ�ַ

את ־ מ ׁשה : יהוה  צּוה  ּכאׁשר  העדּות  ואעיל אר ֹון  ֲ�ֵָ�ֲֶַ�ִָ�ְֹ�ְֵֶֶַָֹ

ארֹונא  על  וא ּטיל . ּדפרסא. ּפרּוכ ּתא ית ו ׁשּוי . למ ׁשּכנא . אר ֹונא ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָָית

N קוראים Nתיקון
,t oehu uhjhrc ,t i,hu uhare ,t oahu
,t oahu ifanv kg kvtv ,t arphu uhsung
vuvh vum ratf vkgnkn uhkg kvtv vxfn

van ,t,t i,hu jehu
irtv kg ohscv ,t oahu irtv kt ,sgv
tchu vkgnkn irtv kg ,rpfv ,t i,hu
lxnv ,frp ,t oahu ifanv kt irtv ,t
,t vuvh vum ratf ,usgv iurt kg lxhu

vankvtc ijkav ,t i,hu

N רש"יN
האהל.(יט) את הן וּיפר ׂש ְִֶֶֶַָֹֹ

העּזים: העד ּות.(כ)יריעֹות  את ְִִִֵֶָָ
ַהּלּוחֹות:
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מׁשה:.ּדסהד ּותא  ית יי  ּדפּקיד את ־ה ּׁשל כבסּכמא חןו ּיּתן ְֲָָ	ְְְִֵֵֶַַָָָֹ�ְֶַָֻ�
ה ּמׁשּב  יר על מֹועד מחּוץאהל  צפנה  ּכן  ְ�ֶֹ	ֵַ�ֶ�ְִֶַ�ָָ�ִָֹ�

צּפּונא ל ּפרכת : ּדמׁשּכנא ׁשּדא על זמנא. ּבמׁשּכן  ּפתּורא ית .ויהב ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ	

לפר ּוכ ּתא: לפ כגמּברא לחם  ער עליו  יהוהו ּיער ני  ְֲִַַַָָָ�ָָֹ�ֵ�ֶ�ְִֵֶֶ�ְֹ�ָ
את ־מׁשה : יהוה  צּוה  ּדלחים ּכא ׁשר  סדרין עלֹוהי . וס ּדר ֲֶַ�ִָ�ְֹ�ְֲִִִִֵֶֶַַָֹ

יי  מׁשה:.קדם ית יי  ּדפּקיד את־ הכדסּכמא נרהּמוּיׂשם ְֳָָ	ְְְֵֶַַָָָָֹ�ְֶֶַָֹ�
ה ּׁשל ּב נכח  מֹועד  ה ּמׁשאהל יר על ּכןחן ְ�ֶֹ	ֵ�ְַַֹֻ�ַָ�ֶ�ְִֶַ�ָ
ּפתּורא ּבה :נג לקביל  זמנא. ּבמׁשּכן  מנרתא ית ׁש.ו ׁשּוי  ּדא על ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָָ	ִַָ

ּדרֹומא: לפ כהּדמׁשּכנא ה ּנרת  ּכא ׁשרי ני וּיעל  הוה ְְַַַָָָ�ֵַַ�ְִֵֹ�ְֹ�ֲֶַָ�
את־ מׁשה: יהוה  יי צּוה  קדם ּבֹוצינּיא ּדפּקיד ּכמא .ואדליק ִָ�ְֹ�ְְֳִֵֶֶַַָָָָֹ	ְְֵַָ

מׁשה: ית את ־מזכוסיי הּזהב ו ּיׂשם אהל ּבּבח ְֶַָָָֹ�ְִֶֶַ�ַָ�ְָ�ֶֹ
לפ  ה ּפרכת :מֹועד זמנא ני  ּבמׁשּכן ּדדה ּבא מדּבחא ית .וׁשּוי . �ְִֵ�ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ	

ּפרּוכּתא: עליווּיק כזקדם ּכא ׁשרק טר  ס ּמים טרת ְֳֵַַָָָ�ָ�ְָ�ֶַֹ�ֲִֶַ�
את ־ מ ׁשה : יהוה  ּבּוסמין צ ּוה  קטרת עלֹוהי  ּכמא .ואקטר ִָ�ְֹ�ְְֲִִֶֶֶַַָֹֹ	ְָ

N קוראים Nתיקון
,frpk .ujn vbpm ifanv lrh kg sgun
vum ratf vuvh hbpk ojk lrg uhkg lrghu

van ,t vuvhoahu
lrh kg ijkav jfb sgun kvtc vrbnv ,t
vum ratf vuvh hbpk ,rbv kghu vcdb ifanv

van ,t vuvhoahu
,frpv hbpk sgun kvtc cvzv jczn ,t
,t vuvh vum ratf ohnx ,rye uhkg ryehu

vanoahu

N רש"יN
צפֹונה.(כב) הּמׁשּכן  יר ְִֶֶַַָָָעל 

הּבית: ׁשּל־רֹוחב הּצפֹוני ְְֲִִִֶַַַַַּבחצי
. הּזה יר ּכּיר צּדא, ּכתרּגּומֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּל־אדם: ּבצּדֹו ְְִֶָָָׁשהּוא
עליו .(כז) אהרן:וּיקטר  ְֲֵַַַָָֹ

ּכמֹוקטרת. וערּבית, ׁשחרית ְְְְְִִֶַַֹ
ז)ׁשּנאמר ל ּבּבקר (שמות ּבּבקר ֱֶֶֶֶַַָֹֹ

וגו': הּנרֹות את ְִֵֵֶַּבהיטיבֹו
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מׁשה: ית יי ה ּפתחכח(שביעי)סּדפּקיד את־ מס וּיׂשם  ְְֵֶַַָָָֹ�ֶֶַָ�ַ�ֶַ
למׁשּכנא:.וׁשּוי ּכן:לּמׁש ּדתרעא ּפרסא מזוכטית ּבחאת  ְְִִַַָ	ְְְְְֵַַָָָָָ�ְִַ�

מׁש ּפתח ׂשם עליוהעלה  וּיעל אהל ־ מֹועד  ּכן ָֹ	ָ�ָ�ְִֶַַ�ֶֹ�ֵַַ�ַָ�ָ
את ־את ־ה ּמנואת ־ העלה יהוה  צ ּוה ּכא ׁשר  חה  ֶָָֹ�ְְִֶַ	ֲֶַָ�ִָ�ְֹ�ֶָ

וא ּסיק מׁשה : זמנא. מׁשּכן  מׁשּכנא ּבתרע ׁשּוי. ּדעלתא. מדּבחא וית ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מנחתא  וית עלתא ית מׁשה:.עלֹוהי. ית  יי  ּדפּקיד וּיׂשם לסּכמא  ְֲֲִִָָָָָָ	ְְְֵֶַַָָָֹ�ֶָ�
ה ּמז ּובין מֹועד ּבין־ אהל ו ּיּתןאת ־ה ּכּיר  ּבח  ִֶַ	ֵֹ�ֶֹ�ֵֵ�ְִַ�ִֵֵַַ�

מים  ּובין צה :רחל ׁשּמה  זמנא  מ ׁשּכן ּבין  ּכּיֹורא. ית וׁשּוי ָ�ָ�ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּתּמן  ויהב לקּדּוׁש:.מדּבחא . מׁשהולאמּיא מּמּנּו רחצּו ְִַַַָָ	ְְֲִַָָ�ִ	ֶֹ�ֶ
את ־ידיהם ו ּובניו ּומקּדׁשין ליהם:גאת ־רואהרן  ְֲַ�ָֹ�ְֵֶָ�ְְְִֵֶֶֶַַ

ּובנ ֹוהי  ואהרן  מׁשה רגליהֹון:.מּני ּה. וית ידיהֹון  אל־ּבלבית באם ְֲִִֵֶַֹֹ	ְְְֵֵַָָֹ�ֶָ
ּוב  מֹועד אל־ה ּמזקראהל ירבתם ּכא ׁשרּבח  חצּו �ֶֹ�ְְֵָָָ�ְִֶַ�ְִֵַ�ֲֶַָ�

את ־מׁשה: יהוה ּובמקרבה ֹון .צ ּוה זמנא. למׁשּכן ּבמיעלהֹון  ִָ�ְֹ�ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

æ

N קוראים Nתיקון
vkgv jczn ,tu ifank j,pv lxn ,t
,t uhkg kghu sgun kvt ifan j,p oa
,t vuvh vum ratf vjbnv ,tu vkgv

vanrhfv ,t oahu
ohn vna i,hu jcznv ihcu sgun kvt ihc
,t uhbcu irvtu van ubnn umjru vmjrk
sgun kvt kt otcc ovhkdr ,tu ovhsh
vuvh vum ratf umjrh jcznv kt o,crecu

van ,toehu

N רש"יN
עליו (כט) ּבּיֹום .וגו'ו ּיעל  אף ַַַַַָָ

יֹום  ׁשהּוא לּמּלּואים, ְְִִִִַַהּׁשמיני
מׁשה  ׁשּמׁש הּמׁשּכן, ְֲִִֶֶַַָָֹהקמת

חּוץ ו  צּבּור, קרּבנֹות הקריב ְְְְִִִָ
ׁשּנאמר  ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּנצטּוּו ְֱִֵֶֶֶַַָָמאֹותן

ז) ט וגו':(ויקרא הּמזּבח אל ְְִֵֶַַַקרב
העלה. הּתמיד:את ואת עֹולת ְִֶֶַַָָָֹ

ׁשּל־ּתמיד,ה ּמנחה. נסכים מנחת ְְְִִִִֶַַַָָָ
ׁשּנאמר מ)ּכמֹו כט ועּׂשרן (שמות ְְֱִֶֶָָֹ

וגו': ּבׁשמן ּבלּול ְֶֶֶָֹסלת
ּובניו.(לא) ואהרן מ ׁשה מּמנּו ותרּגּומֹוורחצּו לּכהּנה, ּכּלם הּוׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻ

עּמהם: מׁשה קּדׁש ּבּיֹום ּבֹו מּניּה, ּכׁשּיקרבּו:ּובקרבתם.(לב)ּומקּדׁשין ּובקרבם, ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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מקּדׁשין  מׁשה:.למדּבחא ית יי  ּדפּקיד את ־לגסּכמא ו ּיקם ְְְְִַַָ	ְְְֵֶַַָָָָֹ�ֶֶ
לּמׁש סביב את ־מס ל ּמזוּכןהחצר  וּיּתן ּבח  ֶָ�ִֵָ�ְִַָ�ְְִַ	ִֵַַ�ֵֶָ�ַ

וי  החצר את־ הׁשער  מׁשה ית כה :אל ּמכל ואקים  ַ�ֶַָ�ְֵַַ�ֹ�ְֲֵֶֶַַָָָ

ּדרתא  ּדתרע ּפרסא ית ויהב . ּולמד ּבחא. למׁשּכנא סחֹור סחֹור .ּדרתא. ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ	

עבידתא: ית מׁשה את ־אהל וי לדפ ו ׁשיצי הענן  כס ְְְֲִִֵֶַַָָֹ�ֶָ�ֶָ�ֶֹ
ּוכ  את ־ה ּמׁשמֹועד מלא  יהוה  עננא ּכן :בֹוד וחפא �ְֵ�ְֹ	ָָ�ְֲֲִֵֶַַָָָָ

ּדיי  ויקרא זמנא. מׁשּכן מׁשּכנא:.ית ית לא־ יכל ולהאתמלי ִִַַַָָָָָ	ְְְִִַָָָֹ�ֹ
הענן עליו ּכי־ׁשכן מֹועד אל־אהל  לבֹוא ֶָ�ָ�ִֵַָ	ֶֹ�ֶ�ֶָ�ֹמׁשה ָ�ָ

את ־ה ּמׁשּוכ  מלא  יהוה  למיעל ּכן :ב ֹוד מׁשה . יכיל  ולא ְ�ְֹ	ָָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּדיי  ויקרא עננא. עלֹוהי  ׁשרא ארי זמנא. מׁשּכנא:.למׁשּכן  ית אתמלי  ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ	ְְִִַָָ

ה ּמׁשּוב לומפטיר מעל  הענן יסהעלֹות  ני ּבע ּוּכן  ְֵָ�ֶָָ�ֵַ�ְִַ	ְִָ�ְֵ�
מסּבראליׂש מׁשּכנא.עיהם:כל מעּלוי עננא ּובאסּתּלקּות ְִָ�ְֵ�ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

י ׂשראל  ּבני  מּטלניה ֹון :.נטלין הענןולזּבכל יעלה אם־ לא  ְְִִֵֵָָ	ְְְִֵַָֹ�ֵָֹ�ֶֶָ�ָ
יסו העלת ֹו:לא  עד־י ֹום ולא עּו עננא. מסּתּלק לא ואם ְ�ְִֹ	ַ�ְְֲִִֵַַָָָָָֹ

N קוראים Nתיקון
i,hu jcznku ifank chcx rmjv ,t
,t van kfhu rmjv rga lxn ,t

vftknv
vuvh sucfu sgun kvt ,t ibgv xfhu
kvt kt tuck van kfh tku ifanv ,t tkn
tkn vuvh sucfu ibgv uhkg ifa hf sgun
ifanv kgn ibgv ,ukgvcu ifanv ,t
tk otu ovhgxn kfc ktrah hbc ugxh
ibg hf u,kgv ouh sg ugxh tku ibgv vkgh

N רש"יN
אל (לה) לב ֹוא מׁשה  יכל ְֶֶָָֹֹֹולא

מֹועד. אֹומר אהל אחד וכתּוב ְֵֵֶֶָָֹ
פט) ז אל (במדבר מׁשה ְֶֶֹֹּובבא

הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא מֹועד, ְִִֵֶַַָָֹאהל
ׁש ּכי ּביניהם, עליו והכריע כן ְְִִִֵֵֶַַָָָ

זמן  ּכל מעּתה אמֹור ְֱֵֶַָָָָָהענן,
יכֹול  היה לא הענן עליו ֶֶָָָָָָָָָֹׁשהיה
ּומדּבר  נכנס הענן נסּתּלק ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלבא,

ִעּמֹו:
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אסּתּלקּותי ּה:.נטלין  יֹום על־ה ּמׁשלחעד  יהוה ענן ּכןּכי ְִָ	ִִֵַַָ�ֲ�ְַָֹ�ְִַַָ�
ּתהוי ֹומם לי א ׁש ּבֹויה  כל־ּבית ־ל לה  עיני  	ְָ�ְִֵֶ��ְַָ�ְֵֵ�ֵָ

מ ׁשּכנא עיהם :כל־מסּבראליׂש על ּדיי  יקרא ענן ארי  ְִָ�ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ביּה ּבליליא הוי  אי ׁשתא. וחיזּו ּבכל .ּביממא . י ׂשראל ּבית כל  לעיני  ְְִִֵֵֵֵָָָָָָ	ְְִֵֵֵֵָָָ

פ פ פ מּטלניהֹון : ְֵַָ

Rעזיה סימן ּפיּסּוקים Rצב  ִ ִ

R ארט סימן ותשעה  ומאתים אלף ׁשּלּספר ה ּפי ּסּוקים  Rסכֹום  ְ ִ ִ ֶ ַ ֵ ֶ

^SSSSSSSSSSSSSSSS]%
N קוראים Nתיקון

vkhk vhv, atu onuh ifanv kg vuvh
ovhgxn kfc ktrah ,hc kf hbhgk uc

N רש"יN
יׂשראל (לח) ּבית כל ְְִֵֵֵֵָָלעיני 

מסעיהם. ׁשהיּוּבכל  מּסע ּבכל ְְְֵֶֶַַָָָָ
ּבמקֹום  ׁשֹוכן הענן היה ְְִִֵֶָָָָנֹוסעים

וכן מּסע, קרּוי הּוא אף חנּיתן מקֹום ׁשם. יחנּו ג)אׁשר יג וכן(בראשית למּסעיו, במדבר וּיל) ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
א) מּסעֹות:לג ּכּלן נקראּו לּכ ונסעּו, חזרּו החנ ּיה ׁשּמּמקֹום לפי מסעי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאּלה

פקודי  פרשת חסלת

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

פקודי  הפטרת
ז' סימן א' במלכים

ואת־ וּיעׂשא ואת־הּיעים את־הּכּירֹות חירֹום ַַ�ִַ	ֶ�ִַֹ	ְֶַָ�ְִֶ
וי הּמז  את־ּכל־ רקֹות לעׂשֹות חירם כל ְִַָ�ְַַ�ִ�ֲַָ�ֶָ
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יהוה: ּבית ׁשלמה לּמל עׂשה אׁשר ְָֹ�ֵֹ�ְֶֹ�ֶַ�ָָ�ֲֶָ	ְַָהּמלאכה
מגר ֹופיתא  וית ּכּיֹורּיא . ית חיר ֹום. חירם.ועבד ו ׁשיצי מזרקּיא . וית ְֲִִַַַַָָָָָ�ְְְִִִֵַָָָ

ּדעבד למעבד  עבידתא. ּכל  ׁשלמה .ית ּדיי :למל ּכא מקּדׁשא  ּבית ְֱֶַ�ְֲֲִַַָָָ	ְְַָֹֹ�ְֵַַָָ

אׁשר־על־ראׁשב הּכתרת וגּלת ׁשנים ַֹ�ְִַֻ	ְ�ִַֻעּמדיםָֹ�ֲֶַֹ�ֹ
את־  לכּסֹות ׁשּתים והּׂשבכֹות ׁשּתים ָהעּמדיםַֻ�ְִ�ְְִַָָ�ְ	ְִַַ�ֶ

העּמּודים:ׁש על־ראׁש אׁשר הּכתרת ּגּלֹות ּתי ְֵ�ֻ�ַָֹ	ֲֹ�ֶַ�ִַָֹ
קרנ  ואּגני ּתרין. עּמּוד ּיא עּמּודּיא  רי ׁש ּדעל  ּתרּתין .ּתון . ּוסריגתא ּתר ּתין . ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ�ִֵֵַַָָ

ּתרּתין  ית קרנּתון לכּסאה . עּמּודּיא:ּדעל .א ּגני ואת־ גריׁש ְֵַַָָָ�ְֵַָָָֻ	ְַ�ְֵֶַַָ
אר  לׁשהרּמנים מאֹות ׁשני־טּורים ּבע הּׂשבכֹות ּתי ִִָֹ�ְַַ�ֵ�ְִֵ�ְַָ�ְִֵ�

ּגּלת  את־ׁשּתי לכּסֹות האחת לּׂשבכה ָ�ְַָָ�ִִֹרּמניםֶ	ְַָ�ְֵֶ�ֻ�ֹ
העּמּודים: על־ּפני אׁשר מאה הּכתרת ארּבע רּמֹונּיא. וית  ַָֹ	ֲֹ�ְֵֶַ�ְְִִַַַַָָָָ�

ּדרּמֹונין  סדרין  ּתרין  סריגתא. ּתרּתין לתר ּתין  ית לכּסאה. חדא. לסריגתא ְְְְִִִִִֵֵַָָ�ְְֲִִֵַַָָָָָ�

קרנּתון  עּמּודּיא:ּדעל .אּגני  ואת־ דאּפי  עׂשר ואת־הּמכנֹות ְֵַָָָֻ	ְַ�ְְֵֶַַַַָֹ��ְֶֶָ
על־הּמכנֹות: עׂשרה ּבסיסּיא הּכּירת ּכּיֹור ּיא .עסר וית וית ִַֹ�ֲָֹ�ְְְִַַַָָָֹ�ֲַ	ְִַָָ

ּבסיס ּיא:עסרא  ׁשנים־ העל  ואת־הּבקר האחד ואת־הּים ַָ�ְְִֶַַַָ�ֶָָ�ְֶַָָָ�ְֵ
הּים: ּתחת יּמא עׂשר עסר .חד וית  ּתרי  ּתֹורי  י ּמא:וית ּתחֹות ָ�ַָ�ְַַַָָָ�ַ	ְְֲֵֵַָ�ְַָ

ואת־הּמז ו ואת־הּיעים ואת ואת־הּסירֹות רקֹות ְִֶַ�ְֶַָ�ְְִִֶַָ�ְֵ�
האהל)ּכל־הּכלים לּמלהאּלה (כ' חירם עׂשה אׁשר ִֵַָ�ָ	ֲֵֶ�ֶָָ�ִָ�ֶַ�ֶ

ממרט: נחׁשת יהוה ּבית וית ׁשלמה ּדּודּיא וית ְֹ�ֵֹ�ְֹ�ְָ�ְְְֶַָָָָֹֹ

וית מגר ֹופיתא  מזרקּיא . ּדעבד וית מׁשּכנא  מני  ּכעֹובד  האּלין. מנ ּיא  ּכל ַָָ�ְְְִַָָָ�ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ

ׁשלמה מׁשה  למלּכא חירם. עבד ּדיי ּכן מק ּדׁשא טב:נח ׁש.ּבית ֶֹ�ְְֲִֵַַָָֹֹ�ְֵַַָָ	ְָ�ָ
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הּיר ז ּבּבכּכר הּמל יצקם האדמה ּדן מעבה ְִַ�ְֵַַ�ְָָ�ַ	ְֲֶֶַ�ֲֵָָ�ָ
צר  ּובין סּכֹות יר ּדנא תן:ּבין מלּכא.ּבמי ׁשר אּתיכּנּון  ֵ�ֻ�ֵ�ְְְֵַַָָָ�ִֵַַָ

סּכֹות .ּגרּגיׁשתא ּבעֹובי  צרתן :ּבין את־ חּובין  ׁשלמה וּיּנח ְִ�ְִַָ	ֵֻ�ֵַַַָָ�ְֹֹ�ֶ
נח  לא מאד מאד מרב מׁשּכל־ הּכלים קל קר ֵַָ	ִֵ�ְֹ�ְֹ�ֹ�ְֶֹ�ְִַַ�

ׁשלמה הּנחׁשת: מּסגי ואצנע מנּיא. ּכל לחּדא ית לית .לח ּדא ְְְֶַַַֹֹֹ�ְִֵַָָָָ�ַַָָ	ֵ
נחׁשא:ס ֹוף  ּכל־הּכלים טלמתקל את ׁשלמה וּיעׂש �ְְַַַַָָ�ְַֹ	ֹ�ֵֵַָ	ִ

מז  את יהוה ּבית ואת־הּׁשל אׁשר הּזהב חן ּבח ֲ�ֵֶ�ְֹ�ָ�ְִֵַ�ַָ	ְְֶַָֻ	ָ
זהב: הּפנים לחם עליו ית אׁשר ׁשלמה. ּכל ועבד ֲֶ�ָָ�ֶ�ֶַָ�ְֲִַַָָָֹֹ�ָ

ּדבבית  ית מנּיא. ּדיי . ּדעלֹוהי מקּדׁשא ּפתּורא. וית  ּדדהּבא. .מדּבחא  ִֵַָָ�ְַַָָָ�ְְְֲִַַַָָָָָ	
א ּפּיא  מּימין יּדהּבא:לחים חמׁש ואת־הּמנרֹות ְֵַַָ�ְֶַָ�ְַָֹ�ִֵָ�ִ

לפ  מּׂשמאל והּפרח וחמׁש סגּור זהב הּדביר ני ְֵָ�ְִ�ְִֵֹ�ְַ�ִָָ�ָ�ְֶַ�ַ
והּמל  זהב:והּנרת מּיּמינא.קחים חמי ׁש מנרתא. וית ְֵַ�ְְֶַַֹ�ְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכּפֹורי  ּבית קדם מּסמאלא. ּוב ֹוצינ ּיא וחמי ׁש ו ׁשֹוׁשּנּיא טבא. .ּדהּבא  ְֲֳִֵֵֵַַָָָ�ְִַַַַָָָָָ	
והּמז יאּדהּבא:וציבתּיא  והמז ּמרֹות רקֹות והּסּפֹות ְְֵַָ�ַָ�ְְְְִַַַ�ְְִַָ�

והּמח  לדל והּכּפֹות והּפתֹות סגּור זהב תֹות ּתֹות ְַַ�ְְַַ�ָָ�ָ�ְַֹ ְְַ�
לדל  הּקדׁשים לקדׁש הּפנימי הּבית הּבית תי ַ�ְִִַַ�ְִ�ֳֶַָֹ�ְְִֵַ�ַַ�ִ

זהב: ּומח ּתיתא להיכל ּובז ּכּיא ּומזרקּיא . ּומז ּמרּיא וקּלּיא. ֵַ�ְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָָָֻ�

ּגּואה  ביתא  לדּׁשי  ּומגלסּיא. טבא. לדּׁשי ּדהּבא קדׁשּיא. לקד ׁש ְְִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְ�ְֵֶַַָֹֻ

ּדה ּבא:להיכלא .ביתא  ֵָ	ְְֵָ�ַָ
הדקדוק: רפה,צרתן.(ז)חלק והתי"ו בירושלמיים, הוא וכן נח והשוא געיא בצד"י אין התיגאן בכל ְָָ

הוא: שכן שבתיגאן התרגום בניקוד ומופת אות יביטו לנוכח ְְִֶַַַוהּמלקחים.(י)ועיניך
התיגאן: בכל בפתח נע:והמזּמרֹות.(יא)הקו"ף שבמי"ם והשוא בגעיא לדלתי.הה"א לדלתֹות, ְְְְְְְֵַַַַ

רפויות: התוי"ן
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יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
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חודש  וראש לשבת מפטיר
ט"ו  - ט' פסוקים כ"ח סימן במדבר

ּוׁשני  ּתמימם ּבני־ׁשנה ׁשני־כבׂשים הּׁשּבת �ְִֵ�ְִָ�ְֵָ�ְְִֵָָ	ַַ�ְּוביֹום
ׁשּבת  עלת ונסּכֹו: בּׁשמן ּבלּולה מנחה סלת ְְִֶֶ�ַ�ְָ�ְִֶָֹ�ִ�ְֶֹעׂשרניםַֹ�ַ�ַ
חדׁשיכם  ּובראׁשי ונסּכּה: הּתמיד על־עלת ְְִִָ�ַָ�ַַֹ�ְַַּבׁשּבּתֹוְֵָ�ְֵָ	ֶ

עלה  אחד ּתקריבּו ואיל ׁשנים ּבני־בקר ּפרים ליהוה ְִַ�ֹ�ַָֹ�ִָָ�ְֵָָ�ְ�ִַ�ְַ�ִֶ	ָ
עׂשרנים  ּוׁשלׁשה ּתמימם: ׁשבעה ּבני־ ׁשנה ְִִָ�ְִ�ְֵָָ�ְִָּכבׂשיםְָֹ�ְֶֹ�ִ
עׂשרנים  ּוׁשני האחד לּפר בּׁשמן ּבלּולה מנחה ָָ�ֶֶַ	ַ�ְָ�ְִֶָֹ�סלתֶ�ְֵָ�ְֶֹ�ִ
ועּׂשרן  האחד: לאיל בּׁשמן ּבלּולה מנחה ִַָ�ֶֶָ	ַ�ְָ�ְִֶָֹ�סלתְִֶָָ�ֹ
עלה  האחד לּכבׂש בּׁשמן  ּבלּולה מנחה סלת ֶֶָ�ֶֶַ	ַ�ְָ�ְִֶָֹ��ִָעּׂשרֹוןֶ�ָָֹ�
יהיה  ההין חצי ונסּכיהם  ליהוה: אּׁשה ניחח ֶַ�ִַֹ	ִַ�ֵריחְְִֵָֹ�ֲִֶ�ִַ�ְִ�ֶ
יין  לּכבׂש ההין ּורביעת לאיל ההין ּוׁשליׁשת ִָ�ֶֶ�ַ�ִַ�ְִִִַ�ָ�ִַ�ְִִָ�ַלּפר
עּזים  ּוׂשעיר הּׁשנה: לחדׁשי ּבחדׁשֹו חדׁש עלת ֵַָָ�ְְָ	ְְָ�ֶֹ��ַֹֹ�זאתְ�ִִִ�
ונסּכֹו: יעׂשה הּתמיד על־עלת ליהוה לחּטאת ַָ�ְַ�ֶָאחדֹ�ַַָֹ�ִַָ�ֵָ�ְְִֶ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חודש  וראש שבת הפטרת
ס"ו  סימן בישעיה

ּכס ּכהא הּׁשמים יהוה הדם אמר והארץ אי �ַָֹ�ְֹ	ַַָָ�ְִִ	ְִָ�ֲֶָ�ֹ
ּתב רג  אׁשר בית אי־זה ואי־זה לי נּו־לי ְַ�ֵֶָ��ִַ�ֲֶ�ְִ	ְִֵֶ�

מנּוחתי: ׁשמּיא ּכדנן מקֹום יי . וארעא אמר יקרי. ּכיב ׁשּכרסי ָ�ְִִָָ�ְְֲַַָָ�ְְִֵַָָֻ�ֵַ
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ּביתא  אידין  קדמי קדמי. אתר .ּדתבנֹון  ה ּוא ׁשכינתי :ואידין  א ׁשריּות ּבית ֳֵֵֵַָָ�ְֳִַָ	ְֲֵֵַ�ְְִִֵַָ

וּיה ב עׂשתה ידי נאם־ ואת־ּכל־אּלה כל־אּלה יּו ְֶָ�ֵֶ�ִָ�ָ	ְִַָָ�ָ�ְֵֶֻ
ּונ  אל־עני אּביט ואל־זה על־ יהוה וחרד כה־רּוח ְֹ�ְֶֶָ�ַ	ִִֶָ�ְֵ	ְַָ�ֵַ

אּלין ּדברי: ּכל אּלין וית כל הואה הלא עבדת. ּובדין ּגבּורתי  יי. אמר ְְִִֵָָָ�ְְֲֲֲִִֵַַַָָָ�ְֲֵַָ

קדמי  ּבדענותן רעוא בי ּה. ר ּוח לאסּתּכלא לקביל ּומׁשּתוי .ּומּכיך  ֲֳַַָָ�ְְִִִֵַָָָ�ִַ�ַ	ְִֵ�ֳֵָ
עֹורף גּפתגמי : הּׂשה זֹובח מּכה־איׁש הּׁשֹור ׁשֹוחט ִִָ�ֵַ�ֵַ�ִֵ�ֶַַ��ֵ

מנ  מעלה מז ּכלב ּדם־חזיר מברחה לבנה ּכיר 	ֲֵֶֶַ�ְִָ�ֲַ	ְִִַ�ְֹ�ְָָ�ֵ
ּבדר  ּבחרּו ּגם־הּמה ּוב און נפ כיהם ׁשם ׁשּקּוציהם �ֶַָ�ֲֵָָ�ְְֵַ	ְִֵֶ�ְֶַָ�

ּתֹור חפצה: אּמר נכיס ּדבח ּגבר . קר ּבן ּכקטיל מּסיק  ּכלב. ּכנקיף ֵֵָָָ�ְְִֵַַַָָ�ְְֵֵַַַָֻ�

מּתנתהֹון  קרּבן חזירא. אתרעיאּוּדם אּנּון . אף אֹוניס. .ּבאֹורחתהֹון מּתנת ְְֲִַַַָָֻ�ְְִִִֵַַָ�ְְָ	
אתרעיאת:ּובׁשּקּוציהֹון  אב דנפׁשה ֹון  חר ּגם־אני ִֵ�ְְֲִִַַַ�ְִֶַ�

ּומ  קראתי ּבתעלּוליהם יען להם אביא גּורתם ְֲֵַ�ְֶָֹ�ִָ�ָ	ֶַ�ַָ�ִָ�
ּדּבר  עֹונה ּבעיני ואין הרע וּיעׂשּו ׁשמעּו ולא ּתי ְֵ�	ִֶ�ְְִַ�ָֹ�ֲֵַַ�ַָ�ְֵ	ַ

לא־חפצ  ּבחרּו:ּובאׁשר אנא ּתי ּומּמא אף בתברהֹון . אצּבי  ֲֶַ�ָֹ�ְֲִַַָָָ�ְִִֵֶָָ

נבּיי ּדיציפּו ּדׁשלחית חלף י ׁשּתיזבּון . אתנ ּביאּולא ּתב ּו. קּבילּו.ולא ולא ִִ�ְְֲִִִִֵַַָָ�ְִִַָָ�ְִַָ

ּדבי ׁש צבינא .קדמי ועבדּו ּדבר־יהוה ׁשמ האתרעיאּו:ּובדלא עּו ְֲִַַ�ֳַָ	ְִֵָָ�ְְִִִ�ְְַֹ	ָ
מנּדיכם  ׂשנאיכם אחיכם אמרּו אל־ּדברֹו ַהחרדיםֲֵ�ְִֶָ�ְָ�ֲֵ�ְֵֶֹ�ְֵֶַ�ֶ

יכ  ׁשמי ונר למען יהוה בׂשמ ּבד והם חת אה כם ְַ�ְִַ�ְִַ�ְֹ	ְְִֶָ�ְְְִַ�ְֵֶ�
ּדמׁשּתון ק ּבילּויבׁשּו: צ ּדיקּיא  ּדיי. רעּותי ּה.ּפתגמא  ּפתגמי לקביל  ִֵַֹ�ְְִִִַַַַָָָָ�ְֳִֵֵֵָָ

סנאיכֹון  אחיכֹון ׁשמי אמרין  ּבדיל  ּדיי מרחקיכֹון. יקרא ונחזי .יסּגי  ְְֲִֵֵָָ�ְְְֲִִֵַ�ְִֵַָָָ	ְִֵ

הדקדוק: איש.(ג)חלק מבר.צירי:מּכה הבושם:ערף, ערוגת עיין לרע, ולא לעיל לא ממוצע ְֵֵֵַָֹ
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י ּבהּתּון :ּבחדותכֹון  מהיכ וואּנּון  קֹול מעיר ׁשאֹון ל קֹול ְֶַ�ְִִַ�ָ�ֵ	ִ�ֵֵ�ָ
לאיביו: ּגמּול מׁשּלם יהוה אתרג ֹוׁשא קֹול מּקרּתא קל �ְֹ	ְֵַָ�ְ�ְְְִָָָֹ�ִַָ

קלא  ּדיי ירׁשלם . מימרא קל ּגמלא .מהיכלא. ּדבב ֹוהי :ּדמׁשּלים לבעלי  ְַָָֻ�ְְֵֵֵַָָָָ	ִִֵַָ�ְְֲִֵַָ

לּהז חבל  יבֹוא ּבטרם ילדה ּתחיל ָ�ֶ�ֵ�ֶֶָ�ְָָ�ִָ�ֶָ�ְֶּבטרם
זכר:והמ  לּהליטה עקא מיתי לא ייתי עד לא ועד ּתתּפריק. ְְִִ�ֵֵַַָָָָָָ�ְְִֵֵֵַָ

ילדא .זיע לּה על מל ּכּה:ּכחבלין  מי חיתּגלי ּכזאת מי־ׁשמע ַ�ְָ	ְְִִַָָ�ְִִֵַַַָ�ָ�ִֹ�
ּגֹוי  אם־יּולד אחד ּביֹום ארץ היּוחל ּכאּלה �ֶ�ִִָָ	ֶ�ְ�ֶֶ�ַ�ֲֵֶ	ָ�ָָראה

את־ּבניה: צּיֹון ּגם־ילדה ּכי־חלה אחת מן ּפעם ַ�ֶַ�ִָָ�ְַָָָ�ִ�ֶֶַָָ

חזא  מן  ּכהדא. ארעא ׁשמע ּדתתעביד האפ ׁשר  אם ּכאּלין . חד. ּבי ֹומא ְְֲַַָָָ�ְְֲֲִִִֵֵַָָ�ְִַָ

עּמּה חדא יתּברי  ותתמלי .זמן  צּיֹון  ּדתתנחם  עתידא ּגלותהא:ארי  מעם ְִֵַַ�ְֲָָ	ְֲֲִִִֵַַָ�ְְִֵ�ְֵַַָָ�ָ

אׁשט אם־אני האני יהוה יאמר אֹוליד ולא ּביר ֲִַ�ְִַ�ְ�ֹ�ִַֹ�ְֹ�ֲִִָ�
ועצר  אלהי:הּמֹוליד אמר עלמא ּתי ּברית אלהא אנא ִַ�ְָ�ְִַַָ�ְְֱֱֲִֵָָָָָָֹ

יתהֹון מּבראׁשית  ב ּדרית אנא אנ ׁשא. ּכל ּברית אנא יי. לביני אמר  ְִִֵ�ְְְֲֲֲֲִֵַַַָָָָָָָ�ְֵֵ

ּגלותיך.עממּיא  לכּנׁשא עתיד אנא אלהיך:אף  את־ ׂשמ יאמר  חּו ְַַָ	ְְֲֲִִַַָָָָָ�ְֱֲִִַָ�ֶ
מׂשֹוׂשירּוׁשל  אּתּה ׂשיׂשּו ּכל־אהביה בּה וגילּו ם ְַָ�ְִִ��ֲָָֹ�ִֶָ�ִָ�ָ	

עליה:ּכל־הּמת  בּהאּבלים ּובּועּו בירׁשלם. רחמהא.חדֹו ּכל  ְְִַַָ�ֲִִֶַַָָֻ�ֲַָָ�ָ

עּמּה מתא ּבלין .ּדיץ ּדּוצ ּו ּדהו ֹו ּתינקּויאעלּה:ּכל  למען ִַ�ְָ	ְֲִִַַָ�ְֲַַ�ְִַ�
ּתנ בע ּוׂש מּׁשד והת ּתם ּתמּצּו למען ּתם עּנג חמיה ְְַ	ִֶ�ְַֹֻ�ְֶַָ�ַָ�ְְְִַַֹ�ֶ

ּכבֹודּה: ּדתתּפּנקּון מּזיז מ ּבּזת ּבדיל ּבדיל ותס ּבעּון. ּתנחּומהא. ִִ�ְְְְִִַָ�ְְִִִַ�ַַ�ְִָ

הדקדוק: קמץ:חבל.(ז)חלק ערך הקו"ף אות רבתא במוסרה הוא וכן בצירי, מּזיז (יא)החי"ת ִִֵֶ
כךכבודה. הגרסא מדוקדקות קדמוניות בנוסחאות דומה מחמרהתרגום ברי"ש, ֲֵַ

בשר חמר רז "ל ע"א)למ"ש  קי"ב  דף מבואר:(חולין והוא ודוק, ,
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יקרּה:ותתרוֹון .ּדתׁשּתֹון  הנ יבמחמר יהוה אמר | ני ּכי־כה ְִ	ְְִ�ְֲִֵַַָ�ַָֹ�ְֹ�ְִִָ�
ּוכ  ׁשלֹום ּכנהר ּגֹוים נטה־אליה ּכבֹוד ׁשֹוטף נחל ֶֹ�ְֵֶָָ�ָָ�ְַ�ֵַ�ְ��ִ

ועל־ּבר וינק  ּתּנׂשאּו על־צד ּתׁשעׁשעּו:ּתם ארי ּכים ְִַ�ֶַַ�ִָ	ְְִֵַ�ְֲֳִֵַָָ

ּפרת כדנן  נהר ּכׁשפע לּה. מיתי  האנא יי . יקר אמר מג ּבר. וכנחל  ׁשלם. ִָ�ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָ�ְְְְִַַַָָ

ּגססין עממּיא  על רכּבין .ּתתנטלּון ותתּפּנקּון . ּכאיׁשיגּתתרּבֹון :ועל ְַַָ�ְְִִִַַ�ִַ	ְְִַֻ�ְִַ�ִ
אנחמ  אנכי ּכן ּתנחמּנּו אּמֹו ּובירּוׁשל אׁשר ם כם ֲֶ�ִ�ְֲַ�ֵֶ�ִָֹ�ֲַ�ְֶ	ִֶָ�ִַ

ּדא ּמיּהּתנחמּו: מימרי ּכגבר . ּכן  לי ּה. יתכֹון מנחמא ּובירׁשלם .ינחים ְְִִֵַָֻ�ְְֲִֵֵֵַָ�ְְֵַָ	ִַֻ�
ועצ ּור ידּתתנחמּון : לּבכם וׂשׂש ּכּדׁשא איתם מֹותיכם ְֲִִֶַ�ְָ�ְִ	ְְֵֶַ�ֶֶַ�ֶ

את־ רח תפ  וזעם את־עבדיו יד־יהוה ונֹודעה נה ְִ�ְְְַָָ�ְַָֹ�ֲֶָ	ְָָ�ֶַ
וגויתכֹון ותחזֹון איביו: לּבכ ֹון . ּגבּורתא ויחּדי  ותתּגלי  יזהרן . ּכדתאין  ְְִָֹ�ְְְְִִִֵָ�ְְְְְֲִִִֵַָָ

צ ּדיקּיא ּדיי  לעב ּדֹוהי לוט .לאיטבא ּדבב ֹוהי :וייתי ּכי־הּנה טולבעלי  ַ�ְְִִֵַַַָָָָ	ְְֵֵָ�ְְֲִִִֵֵַָ�
מר  וכּסּופה יבֹוא ּבאׁש ּבחמה יהוה להׁשיב ּכבתיו ְָֹ�ֵָ�ָ	ְַ�ְְַָֹ�ְִָָ�ְֵָ�

ּבלהבי־אׁש: וגערתֹו י אּפֹו הא  מתּגלי .י ארי  ּבאי ׁשתא ַ	ְֲַָ�ְְֲֲֵֵֵַָ�ְְִִֵָָָ

ּבתק ֹוף ּוכעלעּולין  לאתבא ּבׁשלהֹובית ּומ ּזֹופיתיּה.רגזיּהרתּכֹוהי . ִַ�ְְִִִָָָ�ֵֻ	ִֵַ�ְִַ

נׁשטזאי ׁשתא: יהוה באׁש ּוב ּכי את־ּכל־ חר ּפט ּבֹו ִִָָ�ֵָ�ְָֹ�ְִ	ְְַָ�ֶָ
יהוה: חללי ורּבּו באיׁשתא ּבׂשר ּובחרּביּהארי  למּדן . יי  עתיד ָ�ְַָ�ְֵַ�ְְֲִֵָָָֹ�ְֲִִֵַָָ�

ּבסרא  ּכל קטיל ּיא .ית יי:וסּגיאין  קּדׁשים הּמת יזקדם  ִָָָ	ְְִִִַַָ�ְְְֳִַַָָ�ִ
אחר אל־הּגּנֹות אחד)והּמּטהרים ּבּתואחת (כ' ְֲִַַ�ִֶַַ�ַַ�ַַ�ַ	ֶָ

והעכ  והּׁשקץ החזיר ּבׂשר יח אכלי יספּוּבר ּדו ְֵֹ�ְַ�ֲַ	ְִַ�ְְֶֶַָ�ְַָָ�ָ�ֻ
ּודמּדּכן נאם־יהוה: סיעא ּדמזּדמנין טעותא. סיעא.לגּניאך  ּבתר ְְְְִִִַַָָֹֻ�ְֲִִֵַָָָָ�ִַָָ

הדקדוק: לבכם.(יד)חלק רחב:וׂשׂש ה'.(טז)בקמץ נע:חללי והשוא בגעיא החי"ת ְְֵַָ
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ו ׁשקצא אכלי  חזירא. יסּופּון .ועכ ּברא ּבסר יי :ּכחּדא ואנכי יחאמר ְֵָ�ְְֲִִַָָ�ְְַָ	ְַָ�ְְֲַָָֹ�ִ
ּומח  את־ּכל־הּגֹוים מעׂשיהם לקּבץ ּבאה ׁשבתיהם ֲֵֶַ�ְְַ�ֵֹ	ֶָ�ְֵַָ�ֶַָ�ִ

את־ּכבֹודי: וראּו ּובאּו עֹובדיהֹון והּלׁשנֹות ּגלן . ּוקדמי ְְַֹ�ָ�ְָ�ְְִֵֶַַָָ�

עממּיא  ּכל  ית  לכ ּנׁשא עתידנא. ולּׁשנ ּיא ועׁשּתֹוניה ֹון . וייתֹון .אּמּיא ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ�ְִַַָָָֻ	ְֵ�

יקרי : ית וׁשּלח וׂשמ יטויחזֹון אֹות בהם |ּתיּתי מהם ְְְְִִַָָ�ִָ�ֶ�ְְִִַ�ֵֶ�
ּתר  אל־הּגֹוים מׁשכי ּפליטים ולּוד ּפּול ׁשיׁש �ְִֵֶַ�ְִַ�ִ�ְ��ְֵֹ

לא־ׁשמעּו אׁשר הרחקים האּיים ויון ּתבל ָָ�ְָ�ֶַֻ�ֶקׁשתִִ�ְָֹ�ֲִ�ְֶָֹ�
את־ּכבֹודי את־ׁשמ  והּגידּו את־ּכבֹודי ולא־ראּו עי ְִִֶ�ְָֹ�ְֶ	ְִִִ�ְֶ�ִ
ּבהֹון ּבּגֹוים: מּנהֹון ואׁשּוי ואׁשלח עממּיא.אתא. לביני  מׁשיזבין. ְֲִֵַַַ�ְְִֶַָָ�ְְְְִֵֵֵַַָ

יּמא  ּבקׁשּתא למדינת ּומחן ּדמתחין  ולּודאי . ּתּובל ּפּולאי  למדינת ִִַַָ�ְְְְִֵֵַַָָָָָ�ִִַַ

ּגבּורתי  ׁשימע ית ׁשמע ּו ּדלא רחיק ּיא. נגותא יקרי ויון . ית חז ֹו .ולא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ�ְְֲִָָָ	
יקרי  ית מּכל־ כּבעממּיא:ויחּוֹון  את־ּכל־אחיכם והביאּו ְִִַָָ�ְְְִֵַַָ�ֲֵֶֶָ�ִָ

מנ  | ּובּצּבים הּגֹוים ּוברכב ּבּסּוסים ליהוה | חה ִַ�ְִָ�ַֹ ַָ ִ�ֶֶַַָ�ִ
ּובּכר  קד ּובּפרדים הר על ירּוׁשל ּכרֹות אמר ׁשי ם ְַָ�ְִִַָ�ַ�ַ�ְִָ�ְָ�ִַַָ�

יׂש בני יביאּו ּכאׁשר את־הּמנ יהוה ּבכ ראל לי חה ְֹ�ֲֶַָ�ִָ�ְ�ְִֵֵָ�ְִֶַָ�ְִִ�
יהוה: ּבית עממּיא טהֹור מּכל  אחיכֹון ּכל ית קר ּבנא וייתֹון  ָ�ֵ�ְְְֲִֵַַַָָָָָֹ�ָָֻ

ּובכ ֹודנון  ּוברחילון  ּוברתּכין. ּבסּוסון. יי . טּורא קדם על  ּובתׁשּבחן. ְְְֳִִִִֵָָָָָָָָ�ְַָָֻ

ירׁשלם  מנחתא ּדקדׁשי . ית י ׂשראל  ּבני  ּדייתֹון  ּכמא יי . ּדכי .אמר ּבמן  ְְִַֻֻ�ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ	ְְֵָ�
ּדיי: מק ּדׁשא לל כאלבית לּכהנים אּקח וּים וגם־מהם ְְְֵֵֶַַַָָ�ֶַ�ֲִַֹ�ְִַ�ִ
יהוה: אקריב אמר מּנהֹון ליואי .ואף כהנ ּיא  יי :למהוי אמר ַָ�ְְְֲִֵַָָֹ	ְֲִֵֵֵַָָָ�ְֲַָ

הדקדוק: תימן:וראּו.מארכה:ּובאּו.(יח)חלק בספרי טפחא ְָָ
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החדׁשה כב והארץ החדׁשים הּׁשמים  כאׁשר ַ�ִּכיֲֶ�ַַָ�ִ�ְֲִַָָ�ֲֶַָָ�ָ
יעמד  ּכן נאם־יהוה לפני עמדים עׂשה אני �ֶֹ�ֲִֶ�ֲאׁשרְִֹ�ְָ�ְְַֹֻ�ֵָ�ֲַ�ֹ

וׁשמ זר  ּדאנא כם:עכם חדּתא. וארעא חדּתין . ּדׁשמ ּיא ּכמא ארי  ְֲַ�ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

קדמי  קימין  ּכן עביד . יי . זרעכֹון .אמר והיה כגוׁשֹומכֹון :יתקּים  ְֳִֵַָָָ�ְֲֵַָ	ֲִַַַ�ְְְָ�ָ
ּבחד  כל־ מּדי־חדׁש יבֹוא ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ׁשֹו ִֵֹ �ֶ�ְְָ	ִֵ�ַ�ְַַָ�ָ�ָ

להׁש יהוה:ּבׂשר אמר לפני ירח ּתחות ּכזמן  ּבירח.ויהי . ָָ�ְְֲִַ�ְָֹ�ַַָ�ְְִִֵַַָֹ�ִַ

ׁשּבא  בסרא וכזמן ּבני  ּכל ייתֹון  קדמי .ּבׁשּבא. יי :למסּגד אמר ְִַַָ�ְְִֵֵַָָָ	ְֳִַַָ�ְֲַָ

ּבפג כד וראּו ּכי ויצאּו ּבי הּפׁשעים האנׁשים רי ְְָ�ְָ	ְְִֵ�ֲָָ	ְִַֹ�ִ�ִִ�
תכ תֹולע  לא ואּׁשם תמּות לא דראֹון ּתם והיּו ּבה ְַ�ָ�ָֹ�ְִָ��ְִֹ	ְֶָ�ֵָ�

ּבפגרי לכל־ּבׂשר: ויחז ֹון . ּדמרדּווי ּפקּון  חּיבּיא. ארי ּגברּיא ּבמימרי . ְְְְְִִִֵָָָ�ִַַַַָָָֻ�ְְֲִֵֵ

ואי ׁשתהֹון נ ׁשמתהֹון  ימּותּון . תטפי לא ּבגיהּנם .לא רּׁשיעּיא מּדדנין  ויהֹון  ְִָ�ְְְִָָ�ִֵָ	ְְִִִִִֵַַָָָ�

צ ּדיקּיא  עליהֹון  ּדיימר ּון  חזינא:עד מּסת  ְְֲִֵֵַַַָ�ֲִֵַָ
זה: פסוק על לחזור נוהגין

יבֹוא  ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו מּדי־חדׁש ִָ�ְָוהיהֵֹ �ֶ�ְְָ	ִֵ�ַ�ְַַָ�ָ�
יהוה: אמר לפני להׁשּתחות ְְִַ�ָָָכל־ּבׂשרֲ�ְָֹ�ַַָ�ְָֹ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
הדקדוק: וכו'.(כג)חלק חדׁש מּדי וסימנך והיה מלעיל, אלא בהם מסיימים אין ספרים ארבעה ְִֵֶָָֹ

בסדר יתק"ק  חיים עץ הנקרא שלי בפירוש עיין קינות, קהלת, עסר, תרי ישעיה, ,
שם: שכתבתי מה באב תשעה
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ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חודש  מחר הפטרת
כ' סימן א' בשמואל

ונפ וּיאמר־לֹוא חדׁש מחר ּכי קד יהֹונתן ּת ֶַֹ�ְָ�ָָָ��ְְִֶֹ�ְִַָ�
:מֹוׁשב יה ֹונתן יּפקד לי ּה מחר ואמר ִָ�ְֲֵֵֶַַָָָ�ְַ

ותתּבעי  מרוח .ירחא. יהי אסחרּותך :ארי  ּתרד וׁשּלׁשבּבית ּת ְְִֵַָ	ְֲֵֵַַ�ְְִֵַַָָָ�ֵֵ�
אׁשר־נס  אל־הּמקֹום  ּובאת ּביֹום ּתר מאד ּׁשם ּת ְ	ָָֹ�ֶַָ	ְֲִֶַ�ְָ�ְָ�

ויׁשב  האזל:הּמעׂשה האבן אצל ירחא ּת ּוכת ּלתּות ֲַַ�ְֶָ�ְַ	ָ�ֵֶֶָ�ֶֶַַָָָָ�

תּמן  ּדאּטמרּתא  לאתרא . ּותהך  לחּדא. ותּתיב ּתתּבעי ּדח ּלא. .ּבי ֹומא ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�ְְְִֵָָֻ	
אתא:ּבסטר  אֹורה גאבן  צּדה החּצים ׁשלׁשת ואני ִַ�ֶ�ֲֶַָָ�ְִ�ִֶַֹ�ִִָ��ֶ

למּטרה: ּגּרין לׁשּלח־לי ּתלתא ׁשדי ואנא. לי .ּבק ׁשת לממחי  ְַַ�ְְֲִִִַַָָָָָ�ְֶ�ֵֶָ	ְִִֵ�
אׁשדלפלגליסא: את־ והּנה מצא  ל את־הּנער לח ְִִֵֵַָ�ְֶַ�ֶַ	ַַ�ְֵָ�ֶ

מּמ | החּצים הּנה לּנער אמר אם־אמר ַהחּציםִ�ִִָֹ�ֹ�ַַ�ִֵַַ�ִִַ�ְִ�
חי־  ּדבר ואין ל ּכי־ׁשלֹום ובאה קחּנּו ַָ�ָ�ְֵ�ְ�ִָָֹ�ָ�ֵֶָָ�ָוהּנה

איזיל והא יהוה: ע ּולימא . ית אימר אׁשלח מימר אם ּגּרּיא. ית איתא  ְְָָֹ�ִֵֵֶַָָ�ִִֵֵֵַַַָָָ�

ּגּרא  הא לךלע ּולימא. ׁשלם ארי ואיתא. סבהי  ּולכא. מּדעם .מּנך  ולית ְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵַַָָָָ	ְִֵַָ

יי:ּבי ׁש ה ּוא ה הקּים לעלם אמר החּצים ואם־ּכה ּנה ִ�ְְִַָָ�ַֹֹ�ָ	ִֵֶֶ�ִַ�ִ

הדקדוק: גדול:ונפקדּת.(א)חלק בזקף הקו"ף התיגאן בכל הוא כן ְְְִַָ
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והל  יהוה:מּמ ׁשּלח ּכי ל אימר אה ּכדין  ואם ְִ�ָ�ְָָ�ִֵ�ֲִַ�ְְְִֵֵַָֹ�

ּגּרא  הא איזיל לע ּולימא. ּולהלאה. ׁשיזבך.מּנך והּדבר ויי:ארי ְִֵָָָ�ִִֵַָָ	ְֲֵֵָ�ְְַָָ	ָ
ּדּבר  עד־ אׁשר ּובינ ּביני יהוה הּנה ואּתה אני נּו ֲֶ�ִ�ְֲִַ�ָ�ִֵָָ�ְָֹ�ִֵ�ְֵ�ַ

ּדמ ּלילנא עֹולם: ּדיי ּופתגמא. מימרא הא ואּת. ּבינא .סהיד אנא ְִֵַָָָָ�ְְֲֵַַָָָ�ִָָ	ֵָ
עלמא:ּובינך וי זעד ּבּׂשדה ּדוד וּיׁשב וּיּסתר החדׁש הי ֵָ�ְִֵַַָָָ�ָ�ִַָ�ְִֶַ�ַ	ֵֶַֹ�ֶ

על)הּמל ּדוד לאכֹול:אל־הּלחם (כ ' והוה וא ּטמר ּבחקלא. ֶַ�ֶֶַ�ְְֱִִֶֶֶַָ�ְֲַַָָ

מלּכא  ואסחר לחמא .ירחא. על־ חלמיכל:על הּמל וּיׁשב ְַַַַָָ	ַַָ�ְֵֵַַ�ֶ�ֶֶַַ
וּיקם  הּקיר אל־מֹוׁשב ּבפעם | ּכפעם �ָָ�ִַ	ַ�ֶַַַ�ְַ�ְַ�ָ�מֹוׁשבֹו

אב  וּיׁשב מקֹום יהֹונתן וּיּפקד ׁשאּול מּצד נר ְ�ָ	ֵַָ�ְֶַ�ִֵַ�ָ�ִַָ�ְֵ�
ּכזמן ּדוד: ׁשיוי ּה. על מלּכא . ליּהואסחר  ּדמתּקן ׁשיויא על  ּבזמן. ְִִִֵַַַַַָָָ�ִִַַָָ�ִֵַֻ�

וקם  ּכתלא. אבנר ּבסטר ואסחר ּדׁשא ּול יהֹונתן. אתרא .מ ּסטרא והוה ְִַָָֻ�ְְֵַַַָָ�ְִִָָ	ֲַַָָ

ּכי ט מרוח:ּדדוד  ההּוא ּבּיֹום מאּומה ׁשאּול ולא־דּבר ְִָ�ְִֶַַֹ�ָ�ְ�ַָ�ַ�ִ�
מק  ּבל אמר הּוא טהֹור:רה ּכי־לא הּוא טהֹור ּתי ַָ�ְִֶ�	ְִִ�ָ��ִ�ָֹ

מּדעם  ׁשאּול. מּליל ליּהולא הוה ער ּוע ּדלמא אמר ארי  ההּוא. ּבי ֹומא ְִֵַַָָָ�ְֲֲֵַַָ�ֲִֵֵַָָ�

ה ּוא  ּדכי  ואנחנא .ולא אזל לאֹורח ּדלמא זּמּנהי :אֹו הי וי ילא ְְֵָ	ְֲִַַָ�ֲַַָ�ְִַַַָָ�ִ
וּיאמר  ּדוד מקֹום וּיּפקד הּׁשני החדׁש ִמּמחרתֳַָ�ַֹ �ֶ�ֵַ	ִִַָ�ְֵ�ָ�ִַ�ֶֹ
ּגם־  בן־יׁשי לא־בא מּדּוע ּבנֹו אל־יהֹונתן ְֶ�ָׁשאּולָָ�ְ	ַ�ַָֹ�ִֶַ�ַ

אל־הּלחם: ּגם־הּיֹום ּדבתרֹוהי ּתמֹול ּבי ֹומא עּבּור והוה. ּדהּוא ְ�ַַ�ְְְֲִֶֶַַָָָָ�ְִ

ּדדוד  אתרא והוה ּתנינא . ׁשא ּול ירחא ואמר  מדין .מרוח. ּברי ּה. ליה ֹונתן  ְֲִִַַַָָָָָָ�ֲַַַַָ�ְִֵֵָָָ

י ׁשי  ּבר אתא דין .לא י ֹומא אף  ּתמלי  יהֹונתן יאללחמא:אף וּיען ֲִַַָָ	ְִֵַַָָ�ְַַַָ�ְַָ�ָ
הדקדוק: געי:ׁשּלח.(ה)חלק הלחם.(ז)השי"ן אל:על וקרי על המי"ם מּמחרת.(י)כתיב ֲֳִִַַָָ

געי:
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נׁש נׁשאת־ׁשאּול עד־ּבית אל מעּמדי ּדוד אל ֶָ�ְִ�ְִַֹ�ִָ�ִֵָ�ִֵַ�
יה ֹונתן לחם: ּדוד ואתיב א ׁשּתאיל  אׁשּתאלא ׁשאּול. למיזל מּני .ית ְֲֵֶַָָָ�ְְִִִֵָָָָָ	ִִ�ְֵַ

לחם: ּבית מׁשיבעד  זבח ּכי נא ׁשּלחני ּפחה וּיאמר ֵַָ�ֶַ ְֵֶַֹ�ִ ִָ�ֶַ�ְִָ�ָ
אם־מצאתי  ועּתה אחי צּוה־לי והּוא ּבעיר ִ�ְִ�ָ�ָלנּוִָ�ָ	ְִַ�ִָָָ�ִ

ואר  ּנא אּמלטה ּבעיני על־ּכן חן את־אחי אה ֵ�ְֵ	ִֶָ�ְָ�ְְֶֶָ�ֶֶ�ֵַָ�
אל־ׁשל  הּמל:לא־בא נכסת חן ׁשירּו ארי  כען . ׁשּלחני  ואמר. ֹ	ְֶָֻ�ְֲֶֶַַַַַַ�ְֲִִֵֵַַ

לנא  זרעיתא לכל לי קדׁשּיא פּקיד והּוא אם ּבקרּתא. ּוכען . אחי . ְִַַַָָָֻ�ָ�ְְִֵַַָ�ֲִִַ

רחמין  ּכען אׁשּכחית אׁשּתיזב על ּבעינך . לא  ּכן  על אחי . ית .ואחזי ֲִִַַַ�ְְֵֵֶַַָ�ְֲֵֵֶַָָָָ	
לֹויגּדמלּכא :לפתּורא  וּיאמר ּביהֹונתן ׁשאּול וּיחר־אף ְָָ�ְִַַַַָ�ָ�ִ�ָ	ַָ�ֶֹ	

הּמר  ידע ּבן־נעות הלֹוא לבן־ ּדּות אּתה ּכי־בחר ּתי ֲֶַ�ְַַַ�ֲ�ָ�ְִִֵַֹ�ַָ�ְֶ
לבׁש ּול יׁשי ער ּת אּמ:בׁשת ּדׁשא ּול ות רגזא ּותקיף ִ	ְַ�ְְָ	ְ�ְֶֶַֹ�ְִֵֶָָֻ�

סרבניתא ּביה ֹונתן . ּבר ליּה. ארי ואמר ידענא. הלא קׁשיא. ּדמרּדּותּה ְֲִִֵַַַָָָָָ�ְֲֲֵַַַַָָָָ

אּת לבהּתתךרעי י ׁשי . א ּמך :ּולבהּתת .ּבבר כל־הּימים ידקלן  ּכי ֵַָ�ְְְִַַַָ	ַַ�ְִִַָ�ַָָ�ִ
אּתה  תּכֹון לא על־האדמה חי ּבן־יׁשי ַָ�ַ�ִֶַ�ֲֶאׁשרֲָ	ָ�ִֹ�ַָ�

בן־מות ּומל  ּכי אלי אתֹו וקח ׁשלח ועּתה כּות ְַ�ְֶַ�ְָ�ְַַ�ֹ�ֵ	ִַ�ֶ�ֶָ
י ׁשי הּוא: ּדבר י ֹומּיא. כל  תּתּקן ארי  לא ארעא. על  אּתקּים ְֲִֵַַַָָ�ִַַַַַָָָ�ַ

ואיתיניּה ׁשלח  ּוכען. קט ֹול .לותי ּומלכ ּותך. חּיב ּגבר  וּיען טוהּוא:ארי ְְֵֵַַַַָ�ְִָ	ְְֲֵַַָ�ַ�ַַ�
יּומת  לּמה אליו וּיאמר אביו את־ׁשאּול ַ�ָ�ָ�ֵֶָֹ�ִַ�ָ�ֶָָ	ָ�ְיהֹונתן

עׂשה: ׁשא ּול מה ית יהֹונתן . ליּהואתיב ואמר למא .אבּוהי . ֶ�ְֲֵַָָָָָָ�ֲֲִֵַַ	ְָ
עבד:יתקטיל  עליו טזמא את־החנית ׁשאּול וּיטל ְִִ�ֲַַָ�ֶָָ�ֲִֶַ�ָ�ָ

הדקדוק: וקח.(יד)חלק ועיקר:ׁשלח באזלא, וברובן באזלא לא בטרס שלח תיבת תיגאן בקצת ְַ
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אביו  מעם היא ּכי־כלה יהֹונתן וּידע ִ�ָ�ִֵ�ִָ�ִָָ	ָ�ְ�ֵַ�ַ�ְַֹלהּכתֹו
את־ּדוד: עלֹוהי להמית מֹורניתא. ית ׁשאּול לממחהי .וארים  ְִָ�ֲֲִִִֵֶַָָָָָ�ְִִָ

היא  ּגמירא ארי  יהֹונתן . אבּוהי .וידע ּדוד:מן  ית וּיקם יזלמקטל ְְֲִִֵֵַָָָ	ֲִִ�ְִִַַָָָ�ָ
הּׁשל  מעם ּביֹום־ יהֹונתן ולא־אכל ּבחרי־אף חן ְָָ�ִֵ�ְַֻ�ֳִָָ�ְָָֹ�ְַ

נע  ּכי לחם הּׁשני הכ החדׁש ּכי אל־ּדוד למֹוצב ַ�ִֵֶַֹ�	ִֶֶ�ְֶַ�ֶָ	ִִ�ְִִ�
ּפתּורא אביו: מן  יה ֹונתן . ירחא וקם עּבּור ּבי ֹום אכל. ולא רגז . ּבתקֹוף ְְִִָָָָָָ�ְְְֲִִַַַָָ

אתנסיס ּתנינא  ארי ּדוד לחמא. אכלמיּה.על הי וי יחאבּוהי :ארי ִָָ�ְֲִֵֵַָ�ִַָ	ְֲֵֵַ�ְֲִִַ�
קטן  ונער ּדוד למֹועד הּׂשדה יהֹונתן וּיצא ְ�ֵֵֶַֹ	ַבּבקרָָ�ַָ�ְֵֶ�ָ�ְִַ�ַָ�ֹ

לחקלא עּמֹו: יהֹונתן . ּונפק ּבצפרא. ּדוד והוה  ליּה ּדאמר  .לזמנא ְְְֲִַַַַָָָָָ�ְֲִִֵַַָָ	
זעיר  את־ יטעּמי ּה:ויניק נא מצא רץ לנערֹו וּיאמר ְְִֵָ�ִֵַ�ְֲֶַֹ	�ְָֻ�ָ�ֶ

והּוא־ירה  רץ הּנער  מֹורה אנכי אׁשר ָ�ֲִֶ	ִ�ַהחּציםֹ�ִ�ֶַַ�ַ	ְָָָ�
להעברֹו: כען החצי איתא רהֹוט. לעּולימיּה. ּגּרּיא.ואמר  ית ַ�ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַ�ִַָָ

רהט ּדאנא  עּולימא ּגּרא .ׁשדי . ׁשדא וּיבא כלאעּברּותי ּה:והּוא ֲַָ�ְֵֵַָָ	ְְִָָ�ְֵַַָָ�ֹ
וּיק  יהֹונתן ירה אׁשר החצי עד־מקֹום רא הּנער ַ�ַַ�ְַ�ַ	ֲִֵֶ�ָ�ְָָ�ְִַָ�ָ

מּמ החצי הלֹוא וּיאמר הּנער אחרי ְיהֹונתןָ�ֲֵַָ�ַ�ַַ�ַ	ֲֶֹ�ַ�ְִִֵ�
ע ּולימא אה:והל  ּדׁשדא ואתא  ּגּרא. אתר יהֹונתן .עד ּוקרא יהֹונתן. ְֲֵַָָָָָ�ֲִִַַָָ�ְְָָָָָ

ע ּולימא  ּגּרא .ואמר ּבתר ּולהלאה:הלא יהֹונתן וּיק כאמּנך רא ֵַָָ�ֲַַ	ֲִָָ�ְִִַַָָָ�ְָָ�
וי  אל־ּתעמד חּוׁשה מהרה הּנער נער אחרי לּקט ֲֵַ�ַ	ְֵַַָ��ֲַַָ�ְַַֹ�ֵַ�ַ

את־ החצי )יהֹונתן אל־אדניו:החּצים (כ' ּוקרא וּיבא ְָָ�ֶַ�ִ	ִַָ�ֲֶָָֹֹ

ּבפריע יה ֹונתן  אֹוחי ע ּולימא. ּדיה ֹונתן ּבתר עּולימא ול ּקיט . תתעּכב. לא ְָָ�ִִִֵַַָָ�ְִִֵֵַַַָָָָ�

ּגּרּיא  ר ּבֹוני ּה:ואתא .ית אכבלות מאּומה לא־ידע והּנער ִַָָ	ֲַָ�ְְִֵַָ�ַַַָֹ�ְ�ַָ�
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וד  את־הּדבר:יהֹונתן ידעּו מּדעם.וע ּולימא וד ידע לא ְָָ�ְָ	ְִָ�ְֵֶַָָָ�ְִַַָָ

יה ֹונתן  ּפתגמא:ידעין .ודוד ּברם את־ּכליו כגית יהֹונתן וּיּתן ְְַָָ�ְִָ	ְִָ�ִִֵַָָָ�ְָָ�ֵֶ	ָ
העיר: הביא ל לֹו וּיאמר אׁשר־לֹו ויהב אל־הּנער  ֶַ�ֲֶַַ�ַ�ֶֹ	�ֵֵָ�ִִַָ

לע ּולימא יה ֹונתן  זיני ּה. ליּהית ואמר לקר ּתא:איזיל .ּדילי ּה. א ֹובלהי  ְָָ�ְֵֵֵָָ�ֲִֵֵַַ	ִֵ�ְִַַָ

לאּפיו כד וּיּפל הּנגב מאצל קם ודוד ּבא �ָ�ַַַהּנערְָ�ִ�ֵֵָ�ֶַ	ִֶֶַ�ְַָֹ�
וּיׁשאר  את־ צה איׁש | וּיּׁשקּו ּפעמים ׁשלׁש ּתחּו ַ�ְְִַָ�ַָ�ְָֹ�ְִִַ�ִ�ֶ

וּיב  הג רעהּו עד־ּדוד את־רעהּו איׁש ע ּולימא ּדיל:ּכּו ֵ�ְִֵַ�ִ�ֵֶ	ֵַָ�ְִִִֵָ�

מ  קם ודוד . אתא אתא . אבן  אּפֹוהי ּסטר על ּונפל ּדר ֹומא . על ּדלקביל  ְְֲִִֶַָָָ�ֶָָ�ְֳִֵַַַָָָ�ַ

ּוסגיד  ונּׁשיקּוארעא. זמנין . ּובכֹוּתלת חבריּה. ית חבריּהּגבר ית .ּגבר ֵַָ�ְְִִִַָ�ְֵַַָ�ְֵַַָ	
ּדדוד  לׁשלֹום כהאסּגי :עד  ל לדוד יהֹונתן וּיאמר ְִַָ�ִַַ�ְֶָָֹ�ְָ�ִֵ�ְָ�

נׁש אנח ּבע אׁשר ׁשנינּו לאמר נּו יהוה ּבׁשם נּו ֲֶ�ְִ�ְְַ�ֲֵ�ְְֵַ�ְָֹ�ֵ	ֹ
יה  זר יהוה ּובין ּובינ ּביני | זר יה ּובין עעי ְֹ�ְִֶָ�ִֵ�ֵ�ֵֶ�ְִַ�ֵ�ְֲַ�

לדוד עד־עֹולם: יהֹונתן . ּתרונא ואמר  ּדקּיימנא לׁשלם. איזיל  ְְֲִַַַָָָָ�ְִִֵֵַַַָָ�ָ�

ּדיי  ּבׁשמא  סהיד אנחנא. יהי  ּדיי. מימרא ּבני למימר . ּובין  ּובינך . .ּבינא ֲִַַָָ�ְְְִֵֵֵַַָָָָ�ְֵֵֵַָָ	
ּבנך עלמא:ּובין  עד ְֵָ�ְַָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
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שקלים  לשבת מפטיר
ט"ז  - י"א פסוקים ל' סימן שמות

ּבני־  את־ראׁש תּׂשא ּכי ּלאמר: אל־מׁשה יהוה ֵ�ֶֶָֹ�ְֹ�ְֵַַוידּברִֹ�ִ�ֶָ�ְֵֹ
ּבפקד  ליהוה נפׁשֹו ּכפר איׁש ונתנּו לפקדיהם  ְִֻ�ְִֵָיׂשראלֵֶ�ְ�ְָ�ִ��ְֶַֹ�ַֹ�ְִָ�ֹ
ּכל־  יּתנּו | זה אתם: ּבפקד נגף בהם ולא־יהיה ְִָֹ�ֹאתםְֶ�ֶָ��ְִֶֶ�ֶָֹֹ�ְִ�ָ
הּקדׁש ּבׁשקל הּׁשקל מחצית על־ הּפקדים ָהעברֵֹ�ְַַֻ	ֲִִַ�ַ�ְֶֶֶ�ֶַ�ֶֹ
ליהוה: ּתרּומה הּׁשקל מחצית הּׁשקל ּגרה ֶֶַ	ַ�ֵָ�ְִֶעׂשריםֲִ�ַ	ְֶֶ�ַָָֹ
יּתן  ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן על־הּפקדים העבר ָֹ�ּכלֵֹ�ְַַֻ	ִִֶ�ְִֶ�ָ�ָָ�ְִָָ�ֵ
ימעיט  לא והּדל לא־ירּבה העׁשיר יהוה: ְָֹ�ְַּתרּומתִֶָ�ְַֹ�ְֶַַ��ְַֹ	ִ
על־  לכּפר יהוה את־ּתרּומת לתת הּׁשקל ִמּמחציתֲַ�ִַ�ֵֶָָ�ְֶַ�ְֹ	ְַָ�ֵַ
ּבני  מאת הּכּפרים את־ּכסף ולקחּת ְַנפׁשתיכם:ְְֵֶַָֹ�ֶֶָ�ִֶַֻ�ִֵֵ�ְֵ�
לבני  והיה מֹועד אהל על־עבדת אתֹו ונתּת ְֵָ	ְִָיׂשראלַָ�ֹ	ֲַֹ�ַ�ֶֹ�ְֵָָ�ְִ�ֵ

על־נפׁשתיכם: לכּפר יהוה לפני לזּכרֹון ְֵַַ�ְַָ	ְֹ�ְִֵ�ְִָ�ְִֵָיׂשראלֵֶֹ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

שקלים  הפטרת
י"ב  סימן ב' במלכים

ּבמל ּבן־ׁשבעא יהֹואׁש ׁשנין כֹו:ׁשנים ׁשבע ּבר ֶֶ�ַָ�ְִָ�ְְְְִַַָ�

מלך: ּכד  ליהּוא ּבׁשביהֹואׁש נת־ׁשבע ְְְִֶַַַָ�ְֵַ�
ואר  יהֹואׁש ּבירּוׁשל מל מל ׁשנה וׁשם ּבעים ם ַָ�ְ	ְְִַָָ�ָ	ָָ�ִַָ�ְִֵָ�
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צב  ׁשבע:אּמֹו מּבאר ליה ּוא יה ׁשבע יהֹואׁש.ּבׁשנת מלך ִ	ְִ�ְִֵָ�ְְִֵַַַָ�ְְַָ

מלך ׁשנין . א ּמיּהואר ּבעין ו ׁשֹום ׁשבע:צביה .ּבירׁשלם. וּיעׂשגמּבאר  ְְְְִִַַ�ְִִֵַֻ	ִָ�ְִֵָ�ַַ�ַַ
הֹורהּו אׁשר ּכל־ימיו יהוה ּבעיני הּיׁשר ָ	�ֲֶָ�ָָָ�ְֹ�ְֵֵ�ַָָ�ְָיהֹואׁש

הּכהן: י יה ֹוידע יי ועבד קדם ּדכ ׁשר. ּדאּלפיּההֹוא ׁש יֹומֹוהי . .ּכל ְָ�ְְְֲֳֵַַַַָָָָֹ�ְְִֵַָָ	
מזּבחים דּכהנא:יהֹוידע  העם עֹוד לא־סרּו הּבמֹות רק ְָָ�ֲַָָ�ַָ�ֹ�ָ�ָָ�ְְִַ�
ּבּבמֹות:ּומ  ּבמתא קּטרים עּמא לחֹוד  ּכען  עד  עטרא. .לא ְְַ�ְִַָָָָ�ְֲַַַַָָָ	

ּבסמין  ּומּסקין  ּבמתא:מדּבחין  אל־ העל  יהֹואׁש וּיאמר ְְְִִִַַֻ�ַַָָָ�ְֶֹ�ֶָ
בית־יהוה  יּובא אׁשר הּקדׁשים ּכסף ּכל ַהּכהניםֲֹ�ִֹ��ֳֶֶַָ�ֲִ�ֶָ�ְֵָֹ�

נפ  ּכסף איׁש עֹובר ער ּכסף אׁשר ׁשֹות ּכל־ּכסף ּכֹו ֶ�ֶ	ֵ�ִ�ְֶֶַ�ְֶ�ָ�ֲֶֶֶ�
יהוה: ּבית להביא לב־איׁש על יהֹוא ׁשיעלה ואמר ֲֶַ�ַ�ֶ	ְִָ�ִֵ�ְְֲַַָָֹ�

ּתקל ּיא  ּכסף ּדיי  מקּדׁשא לבית ּדמּתעל  קדׁשּיא. ּכסף ּכל ּדעבר לכהנּיא. ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹֻ�ְִַַָָ�ְַָ

ּכסף  ּגברּיא. מנין  ּדמיתן על  נפ ׁשתא. ּכל ּפרקן  אף  נפ ׁשי ּה. ּפרקן  ּגבר ְִַַַַָֻ�ְֵַַַָָֻ�ְֵַַַַָֻ

ּדמתנ ּדב  ּבלּביּהּכסף. ּדיי :לאיתאה .ּגבר  מקּדׁשא חּויק ולבית ְְִַַַ�ְְִֵַ	ְֵָָ�ְְְִֵַַָָ�
את־  יחּזקּו והם מּכרֹו מאת איׁש הּכהנים ַ�ֶָלהםֲֹ	ִ�ִֵֵ�ַָ�ְ�ְְֵַ�ֶ

ּבדק: ׁשם אׁשר־יּמצא לכל הּבית להֹון ּבדק יּסבּון ֶ�ֶַ	ְִַ�ֲִֵֶָֹ��ְְִֶָָ�

ּגבר  יתּקפּון ּכהנ ּיא . וא ּנּון. מ ּכרי ּה. ּדביתא מן ּבדקא אתר .ית לכל  ְֲַַָָ�ְְְִִֵַַָ�ְִֵָָָ	ְֲַָ

ּתּמן  ּבׁשוי זּבדקא:ּדי ׁשּתכח עׂשנ הי ׁשנה ת וׁשלׁש רים ְְִַַָ�ְִַָ�ְִִ�ְִֶַ�ְָ�ָֹ�ָ
הּבית: את־ּבדק הּכהנים לא־חּזקּו יהֹואׁש ְֶ�ֶַלּמל�ְִָֹ�ֲַֹ�ִֶֶ�ִֶַָ

ׁשנין  ּותלת. עסרין  ּבׁשנת יהֹוא ׁשוהוה. כהנ ּיא .למל ּכא תּקיפּו ית לא  ְֲִִִֶַַָָ�ְְַָָ	ֲִַַָָָ�ָ

ּדביתא : הּכהן וּיק חּבדקא ליהֹוידע יהֹואׁש הּמל רא ְְִִֵַָָָ�ַ�ְֶֶ�ִָָָ�ֵַֹ�

הדקדוק: געי:ּומקּטרים.(ד)חלק הוי"ו ְְִַ
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מחּזקים  אינכם מּדּוע אלהם וּיאמר ֵַ�ֶַ	ֲֵֶֹ�ִַ	ֲֹ�ְַולּכהניםְֶ�ְְַ�ִ
אל־ּתק  ועּתה הּבית מאת את־ּבדק חּו־כסף ֶֶ�ֶַ�ְִַָ�ְִַָ�ֶֶ�ֵֵ�
ּתּתנהּו: הּבית ּכי־לבדק יהֹואׁש.מּכריכם מלּכא ּוקרא  ֵַָ	ְִֶֶ�ֶַ�ְְִִַַָָָֻ

ּכהנא  מתּקפין ליהֹוידע  ליתיכ ֹון  מדין. להֹון. ואמר ּבדקא ּולכהנ ּיא. ית ֲִָָָָ�ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָ�ִָָ

ּכסּפא  תּסב ּון  לא  ּוכען . מּכריכֹון ּדביתא. ּדביתא .מן  לבדקא אלהין ְְִֵַַָָָ�ִֵַָ	ְְֱִֵֵָָָ�

לבל טּתּתנ ּניּה: הּכהנים מאת וּיאתּו קחת־ּכסף ּתי ְִֵֵַֻ�ֲַֹֹ�ְְִִִ�ְַ�ֶֶ�ֵֵ�
ּול  הּבית:בל העם את־ּבדק חּזק ּכהנ ּיא.ואּטפסּוּתי ָ	ְְִִָ�ַ�ֵֶֶ�ְְִִֶַַָ�ֲַָָ

ּכסּפא  למּסב  ּדלא עּמא ּבדיל לתּקפא .מן  ּדלא  ּדביתא:ּובדיל  ּבדקא ית  ְְְִִַַָָ�ִַָ	ְְִַָָָ�ְִֵָָָ

ּבדל י חר וּיּקב אחד ארֹון הּכהן יהֹוידע ּתֹווּיּקח ִַ�ְַָָ�ֵַֹ�ֲ�ֶ	ִַָ�ֹ�ְְַֹ�
הּמז  אצל אתֹו בימין )ּבחוּיּתן ּבבֹוא־איׁשמּימין (כ' ִֵַ�ֹ��ְִֵֶַ�ִֵַָ�ְִִ�

את־  הּסף ׁשמרי הּכהנים ונתנּו־ׁשּמה יהוה ְָָ	ְֹ�ֵּביתְָ�ֲִַָֹ�ְֵֹ�ַ	ֶַ
בית־יהוה: הּמּובא ּכהנא ּכל־הּכסף יהֹוידע ארֹונא ּונסיב. ַָ�ֶֶַָ�ְְֲֵֵָָָָָֹ�ֲָ

חֹורא  ּונקב מ חד. ּבסטר  יתי ּה ויהב ּגברא דּבחא ּבדּׁשי ּה. ּבמיעל מּיּמינא. ַַָ�ְְִִֵֵַַַַָָ�ְִִֵַַָָֻ�

ּכהנ ּיא  ּתּמן  ויהבין  ּדיי . מקּדׁשא  ּכסּפא .א ּמרּכל ּיא לבית ּכל  ּדמּתעל ית ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָ�ְַַַָ	ַָָָ�ְִַָ

ּדיי : מקּדׁשא  ּכר וי יאלבית ּבארֹון הי הּכסף ּכי־רב אֹותם ְְְִֵַַַָָ�ְִ	ִַָ�ַ�ֶֶָָ�
וּימ  וּיצרּו הּגדֹול והּכהן הּמל ספר את־ וּיעל נּו ַ�ֵַַֹ�ַ�ֶֶ�ְֵַֹ�ַָ	ַָ�ֻ�ְִַ	ֶ

הּנמ  בית־יהוה:הּכסף כסּפא והוה צא סגי  ארי חזֹו. ּכד ַ�ְִֶֶַָ�ְֲֵַָָֹ�ְֲֲִֵַַָ�

ּדמלּכא  ספרא ּוסליק  ּומנ ֹוּבאר ֹונא. וצרּו ר ּבא. ּכסּפא .וכהנא ית ְְֲֵַַָָָָ�ְְֲַָָָָ	ַָָ�

ּדיי : מקּדׁשא  ּבבית המ יבּדאׁשּתכח את־הּכסף תּכן ונתנּו ְְְְְְִֵַַַָָָ�ֶֶַ�ְֶַֻ	ָ
יד)על־ הּמלאכהידי (כ' הפקדים)עׂשי קדים הּמפ (כ' ְֵַ�ֵֹ�ְַָ	ְַָָֻ�ִ

הדקדוק: נח:המתּכן.(יב)חלק השוא כן ואם מאריך, בה"א אין המדוקדקים התיגאן ברוב ְַָֻ
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העׂשים  ולּבנים העץ לחרׁשי וּיֹוציאהּו יהוה ַָ�ְֹ�ֵּביתִ�ְֵָָֻ�ֵָ�ְַֹ	ִָֹ�ִ
יהוה: ידי ויהבין ּבית על ּדמטּקס . ּכספא  עבידתא.ית עבדי  ֵ�ְְֲִָָֹ�ְִֵַַַָָֻ�ְְֲִֵָָ

אעּיא ּדממּנן  לנ ּגרי  לי ּה. ּומ ּפקין ּדיי . מק ּדׁשא .ּולארּדיכל ּיא ּבבית ִַֻ�ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ�ְֵַַָ	
ּדיי:ּדעבדין  מק ּדׁשא ּול יגּבית  האבן ולּגדרים חצבי ְְִָ�ְְְִֵַַַָָֹ�ְְֵֹ�ָ	ֶֶ
ואב ולק  עצים מח נֹות ּבית־ ני את־ּבדק לחּזק צב ְְִ�ִֵ�ְְֵַ�ְַ	ְֵַ�ֵֶֶ�ֵֶ

ּול  אׁשר־ יהוה לחז כל על־הּבית ּולארּגֹובל ּיא קה:יצא ְֹ�ְָ�ֲֵֵֶֹ�ַַ�ְְְִַַַָָָ�

אעין  ּולמז ּבן אבנּיא. לתּקפא ּולפסלי  ּפסילן. ּבית ואבנין ּבידק ית ְִִֵַַַָָָ�ְְְִִַַָָָ�ֵֵֶָ

ּולכל  ּדיי . ּביתא .מקּדׁשא על לא ידלתּקפּותי ּה:ּדיּפֹוק א ְַַָָֹ	ְִֵַָ�ְֵַַָ��ֹ
מז  מז ּמרֹות ּכסף סּפֹות יהוה ּבית רקֹות יעׂשה ֵָ�ֵֶ�ְֹ�ִָ��ֶֶ�ְְַ�ְִָ�

ּוכ  זהב ּכל־ּכלי הּמּובא חצצרֹות מן־הּכסף לי־כסף ֲ�ְֹ	ְִָ�ָ�ְִָ�ִֶַָ�ֶֶַָ�
מתעביד בית־יהוה: לא ּדכסף ּברם  קּלין  ּדיי. מקּדׁשא ּבית ְְֲִֵֵַָָֹ�ְִִֵַַַָָֻ�

מזרקּיא  ּדדהב מז ּמרּיא מן  ּכל ּדכסף חצ ֹוצרתא. ּכסּפא .ּומן  ּדמּתעל מן  ְְְִַַַָָ�ְֲִַָָָָ�ִַָ	ִַָ�ְִַָ
ּדיי: מק ּדׁשא וחּזקּו־ טולבית יּתנהּו הּמלאכה ּכי־לעׂשי ְְְִֵֵַַָָֹ�ְַָ�ְִָ�ְְִֻ

יהוה: את־ּבית עבידתא בֹו לעבדי ליּהארי  ּומתּקפין .יהבין  �ֵֶ�ְְְְֲֲִֵֵָָָֹ�ֲִֵָ	ְִַ

ּדיי :ּביּה מקּדׁשא ּבית את־האנׁשים טזית יחּׁשבּו ולא ֵ�ְְֵַַָָָ�ְְַֹ�ֲֶָָ�ִ
לעׂשי  לתת על־ידם את־הּכסף יּתנּו �ְֵֵֹ�ָָ	ַָ�ֶֶ�ֶַ�ְִֶ�ֲאׁשר

עׂשים: הם באמנה ּכי עם הּמלאכה מחּׁשבין  ולא ְַָ�ִָ�ֱֶֻ�ֵָ�ְְְִִִַָֹ

ּכסּפא  ית ּדיהבין  למּתן ּגבר ּיא . ידהֹון . עבידתא על ארי .לעבדי ְֲִַַָָָָֻ�ְִַַַ�ְְְֲִֵָָ	ֲֵ
עבדין :בהימנ ּותא  לא יזאּנּון חּטאֹות וכסף אׁשם ּכסף ְֵָָ�ְִִֶָ�ֶָָ�ְֶ�ֶַָ	�ֹ

יה  לּכהנים יהוה ּבית אׁשמא יּו:יּובא חטותא.ּכסף ּוכסף �ֵָ�ְֹ�ֲַָֹ�ְְֲִִַָָ�ֲַָָָ

מּתעל  ּדיי לא מקּדׁשא  לי ּה:לכהנ ּיא .לבית יהבין  ִַָָ�ְְֵַַָָ	ְֲַָָ�ֲִֵָ
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יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
זכור  לשבת מפטיר
י"ט  - י"ז פסוקים כ"ה סימן דברים

ּבצאתכם  ּבּדר עמלק ל אׁשר־עׂשה את ְֵֶֶ�ֵַ�ֲָ�ְ�ֲֶָָ�ֵ�ָזכֹורְֶ�
ּכל־הּנחׁשלים  ּב ויזּנב ּבּדר קר אׁשר ְִִָמּמצרים:ֲִ�ְֶָ�ַ�ְֵֶֶַַ�ְ�ֱִֶַָָ�
והיה  אלהים: ירא ולא ויגע עיף ואּתה ַאחריֲ	ְֶַ�ָָ�ְֵָ�ְֵַ�ָֹ�ְֱִֵָֹ ָ
ּבארץ  מּסביב מּכל־איבי ל | אלהי יהוה ��ֱֶֹ�ְַָֹ�ְִָּבהניחְִָ�ְֹ�ִֶָ�ִָ�ֶָ�

נחלה  ל נתן אלהי את־ אׁשר־יהוה ּתמחה לרׁשּתּה ְֲֶָֹ��ֱֶֹֹ�ְֵ�ֲַָ�ְְִ	ְִֶָ�ֶ
ּתׁשּכח: לא הּׁשמים מּתחת עמלק ְִָֹ�ִָ�ַַַָ�ִֵ	ֲֶָ�ֵזכר

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זכור  הפטרת
י"ד  סימן סוף א' בשמואל

על־ּפלׁשהּמל וּתהיא חזקה ימי חמה ּכל ּתים ְִַ�ְִַָָ�ֲָָ�ְְִַ	ִ�ְֵֹ�
וכל־  ּגּבֹור ּכל־איׁש ׁשאּול וראה ְָ�ִ�ִָ�ָָ�ְָ�ָׁשאּול

וּיאס  אליו:ּבן־חיל קרבא פהּו ּכל והוה ּפלׁשּתאי . על  ּתּקיף ֶ	ְִַַַַ�ְֲֵֵַָָָָ�ְִִֵַַָֹ�
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ּגּבר  ּגבר ּכל ׁשא ּול . וחזי ׁשא ּול. קרב י ֹומי עביד  ּגבר ליּה.וכל  וכניׁש ְְִֵֵַָָָָָ�ְְְֵַָָָ	ְֵֵָ�

יהוה בלותי ּה: ׁשלח אתי אל־ׁשאּול ׁשמּואל ו ּיאמר ְֵַָ�ְֵֶֹ�ֶָ	ֹ�ִַָ�ְָֹ�
על־יׂשלמ  על־עּמֹו למל ׁשמע ׁשח ועּתה ראל ְֳִָ�ְ	ֶֶַַ�ְִַָ�ְֵַָ�ְ	ַ

ּדב  יהוה:לקֹול ׁשמּואל רי ית ואמר יי ל ׁשאּול . ׁשלח לרּביּותךי  ְ�ְִֵ�ְְֲֵַַָֹ�ְְְִַָָ�ְַָָָ

ע ּמיּה על  מל ּכא. קּביל למהוי  ּוכען  י ׂשראל . ּדיי :למימר .על  ּפתגמא ְִֵֵַַַָ�ִֵֵַַַָ	ְֵַ�ִַָָָ

ּפקד ג צבאֹות יהוה אמר אׁשר־עׂשה ּכה את ּתי �ַָֹ�ְָֹ�ְָ	ָ�ְִֵַ�ֲֶָָ�
ליׂש ּבעלתֹועמלק ּבּדר לֹו אׁשר־ׂשם ראל ֲָ�ְְִֵָ�ֲֵֶָ��ַ	ֲֶֶַֹ�

אמר רים:מּמצ  עמלק ּכדנן  ּדעבד ית ּדכירנא. צבאֹות. לי ׂשראל.יי  ְֲִִִִַָָ�ְְְֲֲִֵַַָָָָָ�ְִֵָ

ליּה והּכיתה דמּמצרים:ּבמּסקיּה.ּבאֹורחא ּדכמן  ל עּתה ִֵַ�ְָ	ְְִֵ�ִִָ�ִַָ��ְִִֵ�ָ
והחרמ  תח את־עמלק ולא את־ּכל־אׁשר־לֹו מל ּתם ֲֶָ�ְְֲֵֶַַ�ֲֶֶָ	ְ�ְַֹ�ֹ

ועד־יֹונק  מעֹולל עד־אּׁשה מאיׁש והמּתה ְֵָ�ָעליוַ�ִֵָ�ִַ�ֵֵָ�ְַ	ֵ
ועד־חמֹור: מּגמל ועד־ׂשה ותמחי מּׁשֹור איזיל ית ּכען ִ�ְַ	ִֶָ�ְְְֲִִֵֵַַָ�ָ

ּות ּגּמר  עמלק. תחּוס ּדבית ולא ּדילהֹון. ּכל ותקט ֹול ית מּגבר עליהֹון . ְֲֵֵַַָ�ְְְִָָָ�ְֲִֵ�ְִַ

מעֹולים  אּתא. אּמר עד ועד מּתֹור יניק. חמר:מ ּגמל .ועד ועד  ִֵֵַָ�ְְִִִַַַָ	ְִָ�ְֲַָ

וּיפ וי ה את־העם ׁשאּול ּבּטלאים ׁשּמע קדם ְַַַ�ָ�ֶָ	ְְִֵַָ�ְַָ	ִ
רג  אלף את־איׁשמאתים אלפים ועׂשרת לי ַָ�ִ�ְֶֶַ�ֲִֶַ�ֲֶָ�ִִֶ�

ׁשא ּול יהּודה: ּומננּון ּוכנ ׁש עּמא. אלפין ית מאתן  פסח ּיא. ּבאּמרי ְַָָ�ַָָָ�ְְִִֵַַַַָָ�

רגלאי  אלפין .ּגבר יה ּודה:ועסרא אנ ׁש עד־ וית ׁשאּול וּיבא ְִַַ	ְִַַָ�ְֱַָָָָ�ָֹ�ַ
וּיר  עמלק ּבּנחל:עיר ׁשא ּול ב ּדבית ואתא קר ּתא עד ִ�ֲָ�ֵַ�ֲֶַַַָָָָ�ְֵַַָ

מׁשריתיּה.עמלק  אל־הּקיני זּבנחלא:וטּקיס ׁשאּול וּיאמר ֲֵָ	ְְֵֵַַָ�ְַַָ�ֶָֹ�ֵֶַ ִ
הדקדוק: שוא למׁשח.(ב)חלק לית בתיגאן נמסר וכן ז "ל, רד"ק וכ"כ דינה, כן כי קמץ שוא החי"ת ְֳִָ

החי"ת: על געי:וּיפקדם.(ה)קמץ הוי"ו ְְִֵַ
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ּפן־אספ  עמלקי מּתֹו רדּו ּסרּו ואּתה לכּו עּמֹו  ְ��ְֻ�ִ�ֲֵָ�ְִִֶֹ�ִ	ְַ�ָ
יׂש עם־ּכל־ּבני חסד ּבעלֹותם עׂשיתה ראל ִָ�ָ�ֶֶ�ְִֵָ�ְִָ	ֲֵַ�ָ

עמלק:מּמצ  מּתֹו קיני וּיסר ׁשא ּול רים ואמר ְִִ�ִַָָ�ֵַ�ִִ�ֲֲֵַַָָ�

אתּפר ׁש ז ּור  איזיל אׁשיצינךלׁשלמאה. ּדלמא עמלקאה. ואּתמּגֹו עּמי ּה. ְְִִֵַָָָָ�ְֲֲִִֵֵָָָָָ�ְִֵַ

טיבּו ּבמּסקהֹון עבדּת י ׂשראל. ּבני  ּכל  ׁשלמאה .מּמצרים עם ואתּפרׁש ֲֵַ�ְְִִִֵֵַָָ�ִִָ�ִ	ְְִַָָָָ�

עמלקאה : ּבֹואחמּגֹו מחוילה את־עמלק ׁשאּול וּי ְֲִַָָָ�ַָ�ֲֶָ�ֲִֵֵָ�ֲ�
מצ  על־ּפני אׁשר ׁשא ּול רים:ׁשּור עמלק.ּומחא  ּדבית ית 	ֲ�ְֵֶַ�ְִִָָָ�ְֲֵֵָָ

ּדחגרא מחוילה  מצרים:ּדעל .מעלנא את־אגג וּית טאּפי  ּפׂש ֲִֵָ�ֲַַ�ְַָָ	ְַ�ִֵַָ�ְִִַ�ֲֶַֹ�
לפי־חרב: החרים ואת־ּכל־העם חי ֶמל־עמלקֲֶָ�ֵ�ְֶָָָ�ֱִֶָ�ְִֶָ

עמלק  ּדבית מלּכא אגג ית חי ואחד. עּמא .ּכד ּכל לפתגם וית ּגּמר ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ�ִָ	ְַָָָ�ְִַַָ

ועל־מיטב וּיח יּדחרב: על־אגג והעם ׁשאּול מל ְָ�ְֶַַֹ�ָ�ְָ�ֲַָ�ְֵַַָ�
והּמׁש והּבקר ועל־ּכל־הּטֹוב הּצאן ועל־הּכרים נים ַֹ�ְַָ�ְְִִַָ�ְִַַָ�ְַַָ	

נמב  וכל־ הּמלאכה החרימם אבּו ונמס ולא זה ְ�ָֹ�ֲִַ�ְְַָָָָ�ְְִָ�ְָ�ֵ
החרימּו: ועּמא אתּה ׁשאּול ותֹורי וחס ענא ׁשפר  ועל  אגג . על ָֹ�ְְֱִֶַָָָ�ְְְֲֵַַַָָָ

ּופּטימּיא  אבֹוו ׁשּמינ ּיא ולא ּדטב. ּכל מּדעם ועל וכל  ּדׁשיט .לּגּמרּותהֹון. ְִִַַַַָָ�ְְְֲַָָָ�ְְְִַַָָָ	ְִ
ּגּמרּו:ודבסיר  אל־ׁשמּואל ה וי יאיתי ּה ּדבר־יהוה י ְִִ�ְִֵַַַָ�ְְַֹ	ְֶָ�ֵ

נבּואה לאמר: פתגם יי והוה קדם  ׁשמּואל .מן למימר:עם  ְֲִֵַָָָֹ�ְֳִָָ	ְִֵ�ְֵַ

ּכי־המ נחמ יב ּכי־ׁשב לכ ּתי למל את־ׁשאּול ּתי ִ�ְְִִִַַ�ְִֶָ�ְ	ִֶֶָ�
לׁש וּיחר הקים לא ואת־ּדברי מּואל מאחרי ֲֵַ	ְְֶַָ�ַ�ֵֹ�ִַ�ִַ�ְִ	ֵ

ּכל־הּלי וּיז  אל־יהוה אמליכית לה:עק ארי ּבמימרי. ּתבית ְִַַ�ְֶֹ�ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

הדקדוק: ּסרּו.(ז)חלק תימן:לכו ספרי בכל דגש שבפ"א אספ.הסמ"ך והשוא באל"ף המאריך ְִֹֻ
מלך.(ט)נח: אגג פתח:את למי"ם דסמיך כל ֲַ
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ׁשא ּול  ּתב ית ארי  מל ּכא. ּפתגמי למהוי  וית ּפלחני . קּיים.מּבתר  לא ָָ�ְֲִֵֵַָָ�ְִִִַַָָָָֻ�ֵַָ

לׁשמּואל  יי .ּותקיף  קדם ל וצּלי  ׁשמּואל וּיׁשיגיליא :ּכל  ּכם ִֵֵ	ְְֳִַָ�ְֵֵַַָָָ�ְֵ�
לׁשלק  וּיּגד ּבּבקר ׁשאּול ּבא־ ראת לאמר מּואל ְִַ�ָ�ַ�ֶַֹֻ�ְִַ�ֵֵ�ָֹ

הּכר  וּיעבר ׁשאּול וּיּסב יד לֹו מּציב והּנה מלה ָ�ְַַ�ֶָ�ְִ�ִֵַ��	ִַָֹ�ֲַַ	ֹ
הּגל  ׁשא ּול ּגל:וּירד לקּדמּות ׁשמּואל. ואתחּוא ואקּדים ּבצפרא. ַ�ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְִַַַָ

אתר לׁשמּואל  ּתּמן  לי ּה מת ּקין  והא לכרמלא ׁשאּול אתא לפ ּלגא למימר . ִֵ�ְְְֲֵַַָָָ�ְְֲֵֵַַַָָ�ְַָָ

ואסּתחר  ּבּזתא. אל־ ידלגלּגלא:ּונחת .ועבר ּבי ּה ׁשמּואל וּיבא ְְְִִֵַָ�ֲַַ	ַ�ְִַָָָ�ְֹ�ֵֶ
ליהוה  אּתה  ּברּו ׁשאּול לֹו וּיאמר ַ�ַָ�ָ�ָ�ֶֹ�ַ�ָׁשאּולֹ	ָ

יהוה: את־ּדבר ׁשמּואל הקימתי ליּהואתא ואמר ׁשאּול. לות ֲִ�ְִֶַֹ�ְְֲֵַָָֹ�ְֲֵַַָָ

אּת ּבריך  יי ׁשאּול. ּדיי :קּיימית .קדם ּפתגמא וּיאמר טוית ְִַָ�ְֳָָ	ִֵַ�ִַַָָָָ�ֶֹ
ּבאז  הּזה קֹול־הּצאן ּומה הּבקר ׁשמּואל וקֹול ני ְ	ֵֶ�ַ�ַֹ�ְְֶָ�ְָ�ַָ	ָ

ׁשמע: אנכי ׁשאׁשר ענא ואמר  קל  ּומא ק ּיימּתא ואּלּו מּואל. ֲֶ�ָֹ�ְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ�ָָָָ

ּתֹור ּיא הדין  וקל ׁשאּול טזׁשמע:ּדאנא .ּבאדני. וּיאמר ֵָ�ְְַָָָֻ	ֲַָ�ַַָ�ֶָֹ�
על־מיטב  העם חמל אׁשר הביאּום ֵמעמלקיֲִֵָ�ֱִ�ֲ�ֶַָ�ָָ�ֵַַ�
ואת־  אלהי ליהוה זבח למען והּבקר ַַֹ�ְַ�ְַָ	ְַָ�ַֹהּצאןָֹ�ֱֹ�ְֶֶ

החרמ  ׁשא ּול נּו:הּיֹותר עּמא ואמר ּדחס איתיאּונּון . מעמלקאה ַ�ְֱֲֵֶַַַָ�ְְֲִֵַַָָָָָ�

לדּבחא  ּבדיל ותֹורי . ענא ׁשפר אלהךעל יי מֹותרא .קדם ּגּמרנא:וית ְְְְִֵַַַָָָָ�ְֱֳָָָָ	ְָָָ�ַַָ

את יז ּל ואּגידה הרף אל־ׁשאּול ׁשמּואל �ֵ	ְָ�ְִֶֶַ�	ֶָ�ְֵֶֹ�ַוּיאמר
הּלי  אלי יהוה ּדּבר ויאמרו )להאׁשר לֹווּיאמר (כ' ֲ�ִֶֶ�ְָֹ�ֵ�ַַ�ְַָָ�ֶֹ�

ׁשמּואל ּדּבר: א ֹוריךואמר קדם לׁשא ּול . מן  ּדאתמּלל  ית לך. ואחּוי  ְֲֵֵַַַ�ְֵָ�ְֲֳִִֵַַַַָָָ

הדקדוק: ּל.(יז)חלק דגש:ואגידה הלמ"ד ְ
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עּמי  ליּה.ּבליליא יי. הלֹוא יחמּליל:ואמר  ׁשמּואל וּיאמר ְִִָ�ְֵָ	ֲֵַַ�ֵַַ�ְֶֹ	ֲֵ�
ׁשב  ראׁש ּבעיני אּתה יׂשאם־קטן אּתה טי ראל ִָ�ַָֹ�ְֵ	ֶ�ְִֵֹ�ְִָ�ֵ�ָָ

על־יׂשוּימ  למל יהוה הלא ראל:ׁשח ׁשמּואל. ואמר ְֲִַָ�ְָֹ�ְ�ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

וחּלׁש ׁשיט הויתא ׁשירי ּותך ּדבנימין מן  ׁשבטא זכּות  ּברם נפׁשך . ּבעיני ִֵָָ�ְֲִֵַָָ�ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּביּמא אב ּוך למעּבר ּדבעא לך . ּגרמת ּכן היא ּבדיל  י ׂשראל . ּבני קדם ֲ�ְְְִִִַַַַָָָ�ְְֳִִֵֵֵָָ�

יי  מלּכא .רּביך  יׂשראל:למהוי  ּבדרוּיׁשיטעל  יהוה לח ְְַָָ	ְִֵַָ�ְֲִִֵַַַָ�ְֹ�ְָ�ֶָ
והחרמ  ל את־הח וּיאמר את־עמלק ּתה ּטאים ַ�ֵֶֹ�ְְֲַַ�ִֶַַָָ�ֲֶָ	ֵ

אתם:חמ ונל  ּכּלֹותם עד בֹו יי ּת ואמר.וׁשלחך  ּבא ֹורחא. ְְְִַָ�	ַ�ַ�ְְַָָָֹ�ְֲַַָָ

חּיב ּיא  ית ּותּגּמר. קרבא איזיל ּותגיח עמלק . ּדבית ּדתׁשיצי .ּבהֹון ית עד  ִֵַַַַָָָ�ְְֲִֵֵַָָָָ�ְ	ִֵֵַ�
לא־ׁשמע כיתהֹון : אל־ ולּמה וּתעט יהוה ּבקֹול ּת ְְָָ�ָָֹ�ְְַָ�ְֹ�ַָ�ַַ�ֶ

יהוה: ּבעיני הרע וּתעׂש קּבילּתא הּׁשלל לא ּולמא ַָ	ַַָ�ַָ�ְֵֵַ�ְֵַָָָָֹ�

ואתּפניתא  ּדיי. ּבּזתא למימרא ּדבי ׁש.על  יי :ועבדּתא וּיאמר כאקדם ְְְְִִֵַָָָ�ְִַָ	ְֲִַַָ�ְֳַָָ�ֶֹ
ׁשמע  אׁשר אל־ׁשמּואל יהוה ׁשאּול ּבקֹול ּתי ָ�ְֶ�ֲֵֶ�ָ�ְִַ�ְ�ְֹ	ָ

את־אגג  ואביא יהוה אׁשר־ׁשלחני ּבּדר ָואלֵ�ֵַ�ְֲֶֶֶַָ�ְִֹ�ָָָ�ֲִֶַ�
החרמ  ואת־עמלק עמלק ׁשא ּול ּתי:מל ואמר ֶ�ֲֶָ	ְֲֵֶָ�ְֱֲִֵֶַַַָ�

ּדק ּבילית  ּבאֹורחא לׁשמּואל. ואזלית. ּדיי. ואיתיתי .למימרא יי. ּדׁשלחני  ְִִֵֵַ�ְְְֲִֵַַַָָָ�ְַַ�ְְִִִֵָ

אגג  עמלק ית ּדבית עמלק .מל ּכא ּדבית העם כבּגּמרית:וית וּיּקח ֲַָ�ְֲֵֵַָָ	ְְֲֵֵָָ�ִִַַַ�ַָָ�
לז  החרם ראׁשית ּובקר צאן ליהוה מהּׁשלל ּבח  ֵַָָ��ָֹ�ִֵָ�ַ�ְִֵֶ�ַַָֹֹ�

ּבּגל  ותֹורין ּגל:אלהי ען  ּבּזתא . מן  עּמא ּדיחרמ ּון .ואפרי ׁש קדם ֱֹ�ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ְְֳַָ

הדקדוק: קטן.(יח)חלק אם התיגאן:הלֹוא בכל ברביע לא בלמ"ד למ"ד וּיׁשלח.(יט)אזלא ְֲֲִַַ
בירושלמיים: וכן פתח, לית עלה ומסיר תימן, ספרי בכל ֵַָָמהּׁשלל.(כב)בפתח

געי: המי"ם



זכור  שבת הפטרת 434תלד 

אלהך.לדּבחא  יי החפץ כגּבגלּגלא:קדם ׁשמּואל וּיאמר ְַָָ	ְֱֳָָָָ�ְִַָָ�ְֶֹ�ֵֵַ�ֶ
ּוז  ּבעלֹות ּכׁשליהוה הּנה בחים יהוה ּבקֹול מע ַָֹ�ְֹ�ְָ	ְִִ�ְַֹ�ְֹ�ִֵָ�

להק ׁשמע טֹוב אילים:מּזבח מחלב ואמר ׁשיב ְַֹ�ִֶ�ַ	ְְַ�ִֵֵ�ֲִֵֶַַ

יי  קדם הרעוא ּכקּבלא ׁשמּואל. קד ׁשין . ונכסת הא ּבעלון  ּדיי . למימרא ְְֲֲֳֵַָָ�ְְֲִִַַַָָָָָֻ�ְְֵַָָָ

למימריּה טב קּבלא קדׁשין  נבּיֹוהי .מּנכסת למ ּלי ּפּטימין :לא ּצתא מּתרב  ְְֵֵַָָ�ִִִַָֻ	ְְְִִִֵַָָ�ְִִִַַ

ּות כד ואון מרי חּטאת־קסם הפ ּכי יען רפים צר ִ�ַַ�ֶֶ�	ְִֶָ�ְֶָ�ְִַ�ַ�ַַ
וּימ מאס  יהוה את־ּדבר מּמל:אס ּת  ּכחֹובת ארי  ָ�ְַָ�ְֶַ�ְֹ	ְְִַָָ�ְֲִֵֶֶַ

ּגבר  ּכל חֹובת ּכן  ּבקסמא  ּדׁשאלין אֹוריתא.ּגברּיא ּפתגמי על ּדמסריב ְְֲִִַָָָֻ�ְֵַַָ�ִִֵֵַָָָָ

אנ ׁש ּכל חֹובת ּכן טעותא ּבתר ּדטען  ע ּמא על ּוכחֹובי  ּומֹוסיף ּדבצר ְֲֵַַַָָָָָָ�ֱֵַָָ�ְֵַַָ

ּדקצּתא  חלף . נב ּיּיא. ּדיי מ ּלי  מל ּכא:ורחקך.ּבפתגמא מּלמהוי  ְְֲִִֵַַָָָ�ְִַָָָ	ְֲַָ�ְִִֵַָ

ּכי־עבר כה חטאתי אל־ׁשמּואל ׁשאּול ּתי וּיאמר ַ�ֶָֹ�ְֵֶ�ָ	ִִַָָ�ְִ
את־העם  יראתי ּכי ואת־ּדברי ָ	ֶָ�ִֵ�ָ�ִֶ�ְְֶָָ�ְִֶֹאת־ּפי־יהוה

ּבקֹולם:ואׁש לׁשמּואל מע ׁשאּול  על ואמר  עברית ארי  חבית. ְֶָ�ְֲִֵַַַָָ�ֲֲִִֵַַַ

ּדיי  ּדחילית מימרא ארי  ּפתגמך . על עּמא ּובּסרית וק ּבילית .מן ְֵַָ�ְֲִִִֵֵַַַָָָ�ִַָ	ְִֵַ�
עּמי כולמימרהֹון: וׁשּוב את־חּטאתי נא ׂשא ועּתה ְְֵַַ�ָָ��ֶַָָ�ְִ�ִ	ִ

ליהוה:ואׁש ּכען ּתחוה ׁשבֹוק עּמי ּוכען. ותּוב ואסּגֹוד .לחֹובי . ְְֲֶַ�ְְֶַַַָֹ�ְְִִִ	ְֶ�

יי: עּמכזקדם אׁשּוב לא אל־ׁשאּול ׁשמּואל וּיאמר ְֳַָָ�ְֵֶֹ�ֶָ	�ָֹ�ִ�ָ
מאס  וּימ ּכי יהוה את־ּדבר מה אס ּתה יהוה  יֹות ִ�ָ�ְַָ�ְֶַ�ְֹ	ְְִַָָ�ְֹ	ְִָ�

על־יׂש ׁשמּואל ראל:מל את ּוב ואמר  לא  ארי ל ׁשאּול . ע ּמך . �ְְֲִֵֵֶֶַַַָ�ְֲָָ�ֲִֵָ

הדקדוק: ׁשמע.(כג)חלק מלרע:הנה והיא התיגאן, בכל אחת בכל וּימאס.(כד)בפשטא ְְְִַַָֹ
שבסמ"ך  והשוא חטוף, הקמץ וא"כ מאריך, שם אין ובאל"ף ביו"ד, המאריך התיגאן

דלקמן תנייתא וכן הדקדוק, לפי כ"ז)נח בגעיא:ואׁשּתחוה.(כו):(פסוק  האל"ף ְְֲֶֶַ
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יי קצּתא  ורחקך ּדיי . מלּכא .ּבפתגמא י ׂשראל:מּלמהוי  וּיּסב כחעל ַָ�ְְְֲִַַָָָָָ	ְִִֵַָ�ִִֵַַָ�ֹ
ּבכ  וּיחזק ללכת וּיּקרע:ׁשמּואל ואסּתחר נף־מעילֹו ְ�ֵָ�ֲֵֶֶַַ�ְְִִַ�ְְִִַַַָ

מעיליּה.למיזל ׁשמּואל  ּבכנף  אליו כטואתּבזע:ואתקיף  וּיאמר ְֵ�ְֵַ	ְְִִֵֵַַ�ְְִַַ�ֵֶָֹ�
את־ממ  יהוה קרע יׂשׁשמּואל מעלילכּות ראל ְ	ֵָ�ְַֹ�ְְֶַָ�ְִֵָ�ֵָ�ֶ

ּונ  מּמּך:הּיֹום הּטֹוב לרע ליּהתנּה אע ּדי ואמר ׁשמּואל. ַ�ְָ�ְֲֵָ�ַ�ֲִֵֶַַָ�ְִֵַ

מ ּנך ּדי ׂשראל . מלכּותא ית ויהּבּהיי . דין . עֹובדֹוהי לחברך.יֹומא ּדתקנין  ְְִִֵַָָָָָ�ְֵַַָ	ְַָ�ְְִִָָ

יׂשלמּנך : נצח ּכי וגם יּנחם ולא יׁשּקר לא ראל ְִַָ�ֵ�ְִַָ	ֵ�ְַֹ�ְֵ�ִָֹ�ִֵ�
להּנחם: הּוא אדם לי לא ויׁשּתביק מחֹובי  אתּוב  ּתימר ואם �ָָֹ��ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָ�

י ׂשראל  על ּובני  אנא  מלכּו ּדאעביד קדם ּבדיל  מן  עלך  ּגזיר ּכבר לעלם. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ�ְְְֲֳִִַָָָָ

ׁשקר  קדמֹוהי  ּדלית  ּדיׂשראל נצחני ּה מּממרי ּתייב ארי ולא ּדאמר. א ְִִֵֵֵָָָ�ְְֳִֵַָ�ְֲֲִֵֵַַָָָ

ה ּוא  אנׁשא כבני  ּומכ ּדבין לא מקּימין :ּגזרין .ּדאמרין  וּיאמר לאולא  ֲִֵָָָ�ְְְִִַָ	ְִָ�ְְְִַַָ�ֶֹ
נגד־זק  נא ּכּבדני עּתה ונגד חטאתי עּמי ני ָ	ִַָ�ְֵַָ�ִָ�ְִֵֶֶ�ַ�ְִֶ�ֶ

והׁשיׂש עּמי וׁשּוב אלהי:ראל ליהוה ּתחויתי ְִָ�ְֵ�ִ	ְְֲִִַ�ִֵַָֹ�ֱֶֹ
עּמי  סבי  קדם  כען . יּקרני  ּכען . חבית. עּמי ואמר  ותּוב י ׂשראל. .ּוקדם ְְֲִַַַַַַ�ְֳִִֵַַָָ�ְִִִֵָָ	

אלהך :ואסּגֹוד  יי ׁשאּול לבקדם אחרי ׁשמּואל וּיׁשב ְֶ�ְֱֳַָָָָָ�ְָ�ֲֵֵַ�ָ�
ליהוה:וּיׁש ׁשאּול ׁשמּואל ּתחּו ׁשא ּול ותב ׁשא ּול .ּבתר ּוסגיד ְִַַ�ָ�ְְֵַָָֹ�ַָָ	ֵָ�

יי: מללגקדם את־אגג אלי הּגיׁשּו ׁשמּואל וּיאמר ְֳַָָ�ְֶֹ�ִֵַ�ֵַ�ֲֶַ�ֶ�ֶ
אכן  אגג וּיאמר מעדּנת אגג אליו וּיל ַַ�ֲָ	ֵֶ�ֵֵַ	ֲָעמלקֲַ�ַֹ�ֲֶֹ	ָָ�ֵ

מר־הּמות: לותי סר קריבּו ׁשמּואל. ּדבית ואמר מלּכא אגג  ית  ָ�ְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ְֲֵַַָָ

הדקדוק: וּיּקרע.(כח)חלק מעילֹו ּבכנף מעילו וּיחזק כנף לקרע שעתיד מי בידו, מסר זה סימן ְְֲִִִֵַַַַַָ
הכי  תמלוך, מלוך כי ידעתי מעילו כנף כשכרת לדוד שאול אמר ולזה שימלוך, הוא

ז"ל: רד"ק ומביאו באגדה, איתא



פרה  שבת הפטרת 436תלו 

אגג  לותיּה. ואתא אגג עמלק . ואמר רּבֹוני .מפּנקא. מֹותא:ּבבעּו מריר  ְֲֲֲֵֵַַָָָ�ְְֲֲַַָָֻ	ְִִָ�ִָָ

חר לד נׁשים ׁשּכלה ּכאׁשר ׁשמּואל ּכן־ וּיאמר ּב ַ�ְֶֹ	ֲֵַ�ְִֶָ�ִָ�ְַ	ֵֶ
וי ּתׁש אּמ מּנׁשים את־אגג ּכל ׁשמּואל ׁשּסף ְִַ�ִָ�ִִ�ְֶַַ�ְֵֵ�ֲֶָ�
ּבּגל לפ  יהוה נ ׁשּיא ּגל:ני ּדאתּכילת ּכמא ׁשמ ּואל . חרּבך.ואמר ְִֵ�ְֹ�ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ�ַָ

מּנׁשּיא  ּתתּכל  אגג ּכן ית ׁשמּואל ּופּׁשח יי .אּמך . ּבגלּגלא:קדם ְִִֵַַָ�ְֲִֵַַָָָ	ְֳָ�ְִָָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
פרה  לשבת מפטיר
כ"ב  - א' פסוקים י"ט סימן במדבר

חּקת  זאת לאמר: ואל־אהרן אל־מׁשה יהוה ְֶַ�ֶֶָֹ	ְֹ�ְֵַַוידּברֲ�ֵֹֹ�ַֹֻ�
יׂשראל  אל־ּבני | ּדּבר לאמר יהוה אׁשר־צּוה ֵ�ְִָ�ְֵֶ�ֵַֹ�ֵָ�ְֹ�ֲִֶָָ	ַהּתֹורה
מּום  אין ־ּבּה אׁשר ּתמימה אדּמה פרה אלי �ֵֶ�ְְִויקחּוָ�ֲָֻ�ְִָ�ֲֶָ�ֵָ�	
אל־אלעזר  אתּה ּונתּתם על: עליה לא־עלה ֶָ�ָ�ָָֹ�ֲֶאׁשרְֶַֹ�ֹ	ְֶֶָָ�ָ
אתּה וׁשחט לּמחנה אל־מחּוץ אתּה והֹוציא ַ�ִֶ�ָֹ�ְִֵ�ַֹהּכהןֲַ	ְֶַָ�ֹ�ָ
אל־  והּזה ּבאצּבעֹו מּדמּה הּכהן אלעזר ולקח ְָָלפניו:ְָ�ְֶַָָ�ֵַֹ�ִָ�ְְֶָָ�ְִ�ֶָ
את־  וׂשרף ּפעמים: ׁשבע מּדמּה אהל־מֹועד ּפני �ְֵַֹ�נכחֵֶֹ�ִָ�ֶָ�ְְִַַָָ�ֶ
על־  ואת־ּדמּה ואת־ּבׂשרּה את־ערּה לעיניו ַָ	ְֶָ�ְְֶָָ�ֶָָֹ�ְֵָ�ַָהּפרה
ּוׁשני  ואזֹוב ארז עץ הּכהן ולקח יׂשרף: ְִָ�ְִּפרׁשּהְַָֹ�ַֹ�ֵֵ�ֶ�ְֵֶ�ְִ�
ּבגדיו  וכּבס הּפרה: ׂשרפת אל־ּתֹו והׁשלי ַָָ�ְֵַ�ִֶ�ְְִַָ�תֹולעתְִ�ְֶָ�ָ
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וטמא  אל־הּמחנה יבא ואחר ּבּמים ּבׂשרֹו ורחץ  ֶַֹ�ַָ�ְִַַ	ַ�ְָ�ְֵַָ�ַֹהּכהןֲַ�ְֵֶָ�
ּבּמים  ּבגדיו יכּבס אתּה והּׂשרף עד־הערב: ֵַָָ�ַֹהּכהןְֵֶַ�ֹ	ְֵַָ�ְָָ�ַ	ִַ
איׁש | ואסף עד־הערב: וטמא ּבּמים ּבׂשרֹו ֵַָָ�ְִָָ�ַ�ְָ�ְַָורחץְֶַָ�ִ�
ּבמקֹום  לּמחנה מחּוץ והּניח הּפרה אפר את ַ�ִַ�ְִִָ	ֶַָ�ֵֵ��ָטהֹורֲַ�ְֶָ�
נּדה  למי למׁשמרת ּבני־יׂשראל לעדת והיתה ��ָטהֹורְְֲַָָ�ְְִֵֵַָ�ְְִֶ�ְֵֶ�ִ�ָ
את־ּבגדיו  הּפרה את־אפר האסף וכּבס הוא: ִ�ַָחּטאת�ְִֶָֹ�ֵֵֶ�ֶַָָ�ְֶָ	ָ
הּגר  ולּגר יׂשראל לבני והיתה עד־הערב ְֶָ�ֵַָ�ְָוטמאְָ�ְִֵָ�ְִָ�ְֵֵַ�ַָ�
אדם  לכל־נפׁש ּבמת הּנגע עֹולם: לחּקת ָ�ְַָֻ�ְּבתֹוכםֵַֹ�ְַ�ְֵֶָ�ֶָ�ָ
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום יתחּטא־בֹו הּוא ימים: ׁשבעת ְִִַ�ַ�ְִַָ�ִָ�ְִֵַ�ְָוטמא�
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום יתחּטא ואם־לא יטהר הּׁשביעי �ְִִַ�ַָ�ְִַֹ�ְִָ�ְִִ�ְִַ�ַּובּיֹום
ּבנפׁש ּבמת ּכל־הּנגע יטהר: לא הּׁשביעי ְִָֹ�ִ�ְִַ�ַּובּיֹוםַָֹ ְֵֵַ�ְֶֶ�
טּמא  יהוה את־מׁשּכן יתחּטא ולא אׁשר־ימּות ָהאדםָ�ֲֶָָ�ְ�ְִַֹ�ְִֶַָ�ְָֹ�ִ	ֵ
לא־זרק  נּדה  מי ּכי מּיׂשראל ההוא הּנפׁש ַָֹֹ�ִֵ��ִֵ�ְִִִָ�ֶַ�ֶַ�ְְְִָונכרתה�
אדם  הּתֹורה זאת בֹו: טמאתֹו עֹוד יהיה טמא ִ�ֵָ�ָָעליוְ	ֶ�ְָֻ��ַֹ	ָָ�ָ
ּבאהל  וכל־אׁשר אל־האהל ּכל־הּבא ּבאהל ֶֹ	ָ�ְֲֶָ�ֶֹ�ֶָ�ֶַָָֹ�ְ�ִָּכי־ימּות
אין־צמיד  אׁשר פתּוח ּכלי וכל ימים: ׁשבעת ִָ�ְִַָ�ְִיטמאְֹ�ְִ�ָ	ֲֶַ�ִֵָ�
הּׂשדה  על־ּפני אׁשר־יּגע וכל הּוא: טמא עליו ֵ�ָָ�ִָ�ָּפתילְ�ֲִֶֹ�ְֵַַ�ַָ�ֶ
יטמא  בקבר אֹו אדם אֹו־בעצם במת אֹו ַּבחלל־חרבֲַ�ֶֶ��ְ	ְֵֶ�ֶָ�ָ�ְ�ְִֶָ�ָ
החּטאת  ׂשרפת מעפר לּטמא ולקחּו ימים: ִָ�ְִַׁשבעתְְָ�ַָ	ֲֵֵ�ְֵַַ�ַַ�ָ
וטבל  אזֹוב ולקח אל־ּכלי: חּיים מים עליו ִֶֶ�ִַ�ַ�ָָ�ְַָונתןְִָ�ֵַ�ְַָ�
ועל־ּכל־הּכלים  על־האהל והּזה טהֹור איׁש �ָ�ִ�ִַַּבּמיםְִָ�ַָ�ֶֹ�ְֵַַָ	ִ
אֹו ּבעצם ועל־הּנגע היּו־ׁשם אׁשר ָ�ֲֶ�ְְַַָועל־הּנפׁשֹות�ְַַָֹ�ֵַַ�ֶֶ��

על־הּטמא בחל  הּטהר והּזה בּקבר: אֹו בּמת אֹו ל ֶָ	ָ�ַ�ֵ�ְִֶַָָ�ַָֹ�ַַָ	ֵ
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הּׁשביעי  ּבּיֹום וחּטאֹו הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ִ	ְִַ�ַ�ְְִִ�ְִַ�ִַ�ְִַ�ַּבּיֹום
אׁשר־  ואיׁש ּבערב: וטהר ּבּמים ורחץ ּבגדיו ָָ�ְִֵַָ�ַ�ְַָ�ְָָ�ְִֶוכּבסְִֶ�ֲֶ
הּקהל  מּתֹו ההוא הּנפׁש ונכרתה יתחּטא ולא ָ�ַָ�ִִ�ֶַ�ֶַ�ְְְִָָ	ְִַֹ�ְ�ְִָיטמא
טמא  עליו לא־זרק נּדה מי טּמא יהוה את־מקּדׁש �ִּכיְִֶ�ְַֹ�ִָ�ֵֵ�ִָ�ַֹֹ�ָ�ֵָָ�
יכּבס  מי־הּנּדה ּומּזה עֹולם לח ּקת להם והיתה הּוא:ְְָָ�ָ�ְֶַֻ��ֵַָ�ִֵַָ�ְֵַ�
אׁשר־  וכל עד־הערב: יטמא הּנּדה ּבמי והּנגע ַָָָ�ְִָ	ִַ�ְֵ�ְֵַַָֹ	ְָּבגדיוְֶ�ֲֶֹ
עד־  ּתטמא הּנגעת והּנפׁש יטמא הּטמא ַ�ְִַַָ�ֶַֹ�ְֶַָ�ְִֵ�ַָ�ִַיּגע־ּבֹו

ָָהערב:ֶ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

פרה  הפטרת
ל"ו  סימן ביחזקאל

לאמר:היוי א אלי מן דבר־יהוה נבּואה פתגם והוה  ְִַ�ְְַֹ�ֵַָ�ְֲִִֵַָָָֹ

יי  למימר:קדם  יׂשבע ּמי ּבית ראל ּבן־אדם ְֳָ�ְִִֵֶַָָ�ֵָ�ְִֵָ�
על־אד  וי יׁשבים ּבדר מתם אֹותּה ּכם טּמאּו ְִֹ�ְַַָ	ְְַַָ�	ְְַָ�ָ

ּכטמ ּובעל  דר ילֹותם היתה הּנּדה לפני:את ּבר ּכם ֲִַ�ְְַָֻ�ִַ	ְָָָ�ְַ�ְַָָָ

י ׂשראל  ּבית ּבאֹורחתהֹון אדם. יתּה. וסאיבּו ארעהֹון . על יתבין ִֵֵָָָ�ְְְְֲִִַַַַָָָ�

ּכסֹואבת  טמאה ּובעֹובדיהֹון. אֹורחהֹון .א ּתא ּפואׁשגקדמי :הות ְֲֵָָ�ִָָֻ	ֲַָ�ְֳֶָָָ�ֹ
על־הארץ  אׁשר־ׁשפכּו על־ה ּדם עליהם ֲֶָָ�ֶַַ	ֲֵ�ֲִָחמתיְ�ַָ�ֶָ

ט ּמאּוה:ּוב  חמּתי גּלּוליהם זּכאי ּוׁשפכית ּדם על עליהֹון. ְִֵ�ְִִִִֶַָ�ֲֵַַַַ�
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ארעא  על טעותהֹון .ּדאׁשדּו אתם דסאבּוהא:ּובפלחן ואפיץ ֲַַַַָ	ְֲַָָֻ�ֲַ�ִָָָ�ָֹ�
ּכדר  ּבארצֹות וּיּזרּו וכעלילֹותם ּבּגֹוים ּכם ַ	ִִַָ�ֲָָ�ְְַָ�ְֲִַ�ָ

יתהֹון ּתים:ׁשפט  ואתּבּדרּוואגליתי עממ ּיא. .ּבמדינתא לביני  ְְְְִִִַַָ�ְְְִֵֵַַַַָ�ִִָָ	
מקלקל ּיא  ּוכעֹובדיהֹון ּביׁשתא  מּנהֹון :ּכאֹורחתהֹון  וּיבֹוא האתּפרעית ְְִָָָ�ְְֵַָָֻ�ְְִִִַַָ�
וי  ׁשם אׁשר־ּבאּו קד אל־הּגֹוים את־ׁשם ׁשי חּללּו ִֶַ�ֲֶָ�	ְְַַָ�ֵֶ�ְָ�ִ

ּומאר  אּלה עם־יהוה להם יצאּו:ּבאמר ועלּו.צֹו ֱֶ�ֶָֹ�ְַָֹ�	ְֵֵֶַ�ְָָָ

עממּיא  ּדאחילּולביני  על  לתּמן . ּבדאמרין ּדאּתגליאּו ּדקדׁשי . ׁשמא ית ְְֵֵַַָ�ְְְִִִַַַַָ�ְְְִִִָָָֻ

אּלין להֹון  ּדיי עּמי ּה ׁשכינתיּה.אם ּבית  מארע מל ואח וּגל ֹו:ואיכדין  ְ�ִִֵֵַַָ	ְְְְֲִֵֵֵֵֵַ�ְְֶָ�ֹ
קד  יׂשעל־ׁשם ּבית חּללּוהּו אׁשר ּבּגֹוים ׁשי ראל ֵַ�ְָ�ֲִֶ�ְִ��ֵ�ְִָ	ֵַ�ִ

ׁשּמה: ּדאחלּוהי וחסית אׁשר־ּבאּו ּדקדׁשי . ׁשמא ּבית על ֲֶָ�ְִַָָ�ְְְֲִִַַָֻ�ֵ

עממּיא ּב.י ׂשראל  לתּמן :יני לבית־ זּדא ּתגליאּו אמר לכן ִֵָ	ְֵֵַַָ�ְְִִַַָָ�ֱֵ�ְֵֹ
למענ יׂש לא יהוה אדני אמר ּכה אני ראל כם ְִָ�ֵ�ַָֹ�ֲָֹ�ֱֹ	ִ�ְְֶַַֹ�ֲִ�

יׂש ּבית אם־לׁשם־קד עׂשה ּכי אׁשר ראל ׁשי ֹ�ֵֶ�ְִָ�ִֵ�ְְִִֵָ�ֲֶ�
ׁשם:חּלל  אׁשר־ּבאתם ּבּגֹוים לבית ּבכין ּתם אימר ְִַ	ֶַ�ֲִֶָ�ְֵֶָ�ְֵֵַ

אמר  ּכדנן  עביד יׂשראל. אנא בדילכֹון . לא אלהים. אלהין יי  י ׂשראל . ּבית ֲִִֵַָָ�ְְְֱֲִִֵָָָָֹ�ֱִֵֵֵָָ

ּדקדׁשי  עממּיא .ּדאחילּתּון ל ׁשמא לתּמן :ּביני ּתי וקּדׁשחּדאּתגליתּון  ְִִָֻ�ְֵַ	ְֵֵַַָ�ְְְְִִִַַַָ�ִ
חּלל  אׁשר ּבּגֹוים המחּלל הּגדֹול ּתם את־ׁשמי ְִֶ�ַָ�ְַָֻ�ַ	ֲִֶ�ְִַ�ֶ

יהוה  אדני נאם יהוה ּכי־אני הּגֹוים  וידעּו ְָָ�ְּבתֹוכםְ�ַ�ֲִִִ�ְֹ�ְָֻ�ֲָֹ�ֱֹ	ִ
לעיניהם: בכם ּדאּתחל ואק ּדי ׁשּבהּקדׁשי ר ּבא. ׁשמי  ית ְְִִָ�ָ�ְֲֵֵֵֶֶַַ�ְְִִַַָָָ�

ּדאחילּתּון  עממּיא . עממּיא ּביני  ויּדעּון  אמר ּביניהֹון . יי . אנא יי ארי  ְְֵֵֵַַַָ�ְְְִֵֵַַָ�ְֲֲֲֵַָָ�ְָ

הדקדוק: לעיניהם.(ח)חלק בירושלמיים:בכם יש וכן תימן, ספרי בכל בכ"ף לא בה"א ְֵֵֶ
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ּבכֹון .אלהים  אתקּדׁש את ולקח טלעיניה ֹון :ּכד מן־ ּתי כם ֱִֹ	ְֶַַַ�ְְְִֵֵַָ�ְֶֶ�ִ
וקּבצ  את הּגֹוים והבאתי ּתי מּכל־הארצֹות כם ַ	ְְִִִַ�ְֶ�ֲִֶָָָ�ְִֵֵ�

אל־אד את  יתכֹון כם:מת כם ואכּני ׁשואקריב  עממּיא. מּביני  ְֶ�ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ�ְֲִֵֵֵַַַַָ

מדינתא יתכֹון  יתכֹון .מּכל עליכם וזרק ילארעכ ֹון :ואעיל ּתי ְָ�ְִִָָָ	ְְֵַָ�ְְֲִַַַָ�ֲֵֶ�
ּוט  טה ֹורים טמ הר מים מּכל ּומּכל־ ּתם אֹותיכם ַ�ְִ�ְְִַ�ִֶ�ְֵֶֹֻ�ִָ

את  אטהר ּבמי כם:ּגּלּוליכם ּדמּדּכן  ּכמא לחֹוביכֹון . ואׁשּבֹוק ִֵ�ֲֵֶַ�ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

ּדחּטאתא  ּתֹורתא ּובקטם סֹואבתכֹון אּדי ּותא מּכל ּפלחן .ותדּכֹון . ּומּכל ְְִַַַָָָָָ�ְְֲִִָֹ	ִַָֻ

יתכֹון :טעותכֹון  לכםיאאדּכי  ורּוח ונתּתי חדׁש לב ְֲָָ�ְְֲִֵַַָָ�ֶָ�ֵ�ָ	ְָ�ַ
ּבקר  אּתן האבן חדׁשה את־לב והסרתי ּבכם ֲָ�ֵֶָ�ְְְִ�ֲֶַ�ִֹ�ִֵֶ�ָ�ֶֶ�

ּבׂשר:מּבׂשר  לב לכם ונתּתי לכֹון כם ּדחּול.ואּתין  לב ְְִַ	ְִֶַָ�ָ�ֵֶ�ְְֵֶָָ�ֵָ

ּדחלא  ּכאבנא ור ּוח ּתּקיף ּדהּוא ּדרׁשעא לּבא ית ואתּבר  ּבמעיכֹון. אּתין  ְ�ַַָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�

קדמי .מּבסרכֹון  ּדחּול  לב  לכֹון רעּותי:ואּתין  ואת־רּוחי יבלמעבד ְִַ	ְְֳֵֵֶַָָ�ְְְֱִֶֶַ�ִ
ּבקר  ּתלכּואּתן אׁשר־ּבחּקי את ועׂשיתי ּבכם ֵֶ�ְְְִ�ְֶָ�ִִֵ�ְֲֶַֻ�ֵ	ֵ

ּתׁשּומׁש ועׂשיתם:ּפטי קדׁשי מרּו רּוח ּבמעיכ ֹון .וית אּתין ְִַָ�ְְִ�ְֲִֶַָ�ִַֻ�ִֵֵֶ

ּדבקימי  ית ּתּטרּון .ּתהכּון ואעביד. ּתם ויׁשב יגותעּבדּון :ודיני ְְֲִֵַַָָ�ְָ	ְְִִַ�ְְְִֶַַ�
וה  לאבתיכם נתּתי אׁשר לעם ּבארץ לי ייתם ָ	ֲֶֶָ�ָ�ֲִֵַַֹ�ְִִֶ�ִֶ�ְ	ָ

אה  לאלהים:ואנכי לכם ּדיהבית יה ּבארעא. ותּתב ּון  ְָ�ֹ	ְִֶֶ�ָ�ְְְִִִִֵֶַַָֹ�

קדמי  ּותהֹון  ואנא לאבהתכ ֹון . לכֹון .לעם . ּתי והֹוׁשע ידלאלּה:אהוי  ְֲֳַַָָָ�ְֲַַָ	ְֵֶ�ְְֱִֶַָ�
טמ את  מּכל אל־הּדגן כם וקראתי אֹותיכם ְֶ	ִֶ�ְֵֹֻ�ְֶָָ�ִֶַָָ�
רעב:והר  עליכם ולא־אּתן אתֹו יתכ ֹון .ּביתי ואפרֹוק ְְִִֵ�ֹ	ְֵֶֹ�ֲֵ�ְְֶֶָָָ

עבּורא מּכל  ית ואבריך  יתיּהואסּגסֹואבתכ ֹון . עליכֹון .י  אּתין  ּכפנא:ולא ִֹ�ְֲֲֲֵַָָָָ�ְֵֵַָ	ְֲֵֵֶָ�ַָ
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ּות והר טו העץ את־ּפרי למען ּביתי הּׂשדה נּובת ְְִִֵ�ְִֶ�ָ	ְֵ�ַַָ�ְֶ�ַַ
תק  לא חר אׁשר עֹוד ּבּגֹוים:חּו רעב ית ואסּגי ּפת �ֲֶ�ְִֹ��ְֶַ�ָ�ְִֵַַָ�ָ

ועללת  אילנא. ע ֹוד ּפירי  תקּבלּון  ּדלא  ּבדיל. כפנא .חקלא. ּביני חּסּודי  ְְִֵֵַַָָ�ְְְְִַַָָ	ִֵַָ�ֵֵ

את־ּדר כר ּוז טזעממּיא: ּומעל ּתם הרעים ליכם כיכם ְְְֶַַַָ�ְֵֶֶַ�ָָ	ְִֵַַ�ֶ
ּונ  לא־טֹובים ּבפ אׁשר עונתיכם קטתם על ניכם ֲֶ�ֹ�ְִֶֹֹ�ְִֵ	ֶ�ֲַֹ�ֵֹ	ֶ

ּתֹועבתיכם: ועֹובדיכֹון ותדכרּון ועל ּבי ׁשתא. אֹורחתכ ֹון  ּדלא ית ְ�ְְֲִֵֶַֹ�ְְִֵָָָָָ�ְָ

ותּדנקּון  על תקנין. חזן . לא יזּתֹועיבתכֹון:ועל .חֹוביכֹון ּותה ֹון  ְְִִַָ�ַַָ�ֵ	ְַ�ְֵָ�ֹ
לכם למענ  יּודע יהוה אדני נאם אני־עׂשה כם ְְֶַַ�ֲִֹ�ְֶֻ�ֲָֹ�ֱֹ	ִִָ�ַָ�ֶ

מּדר  והּכלמּו יׂשּבֹוׁשּו ּבית בדילכֹון ראל:כיכם לא �ְְִָ�ְִֵַ�ֵֶ�ְְְִִֵָָ

אמר  עביד. יתידע אנא אלהים. ּבהיתּויי מאֹורחתכֹון .ואתּכנעּולכ ֹון . ֲֲֵַָָ�ְְֱִִַָֹ�ְְִ�ְְִַ	ְֵָ�

יׂשראל: את יחּבית טהרי ּביֹום יהוה אדני אמר כם ּכה ִֵֵָ�ַָֹ�ֲָֹ�ֱֹ	ְִ�ֲִַ�ְֶ	ֶ
והֹוׁשב  עונֹותיכם ונב מּכל את־הערים נּוּתי ִ�ֲֵֹֹ�ְְִֶַ�ֶֶ�ִָ	ְְִ�

אמר החרבֹות: ּבי ֹומא ּכדנן אלהים. מּכל יי יתכֹון. חֹוביכ ֹון .ּדאד ּכי  ֲֳִֶַָָ�ְְֱִָָֹ�ְֲִֵַַָֹ�ֵ

קרו ּיא ואיּתיב  ּתעבד יטחרבתא:ויתּבנין .ית הּנׁשּמה והארץ ֲֵַַ�ִַָָ	ְִַָ�ְָָָָָ�ְֶַַ�ֵָָ�ֵ
ׁשממ  היתה אׁשר ּכל־עֹובר:ּתחת לעיני וארעא ה �ֲֶַַ�ְָָ�ְָ	ְֵָ�ְֵֵַָָ

צדיא  חלף ּדהות צדּוּתת ּפלח. ּדעדי:לעיני .ּדהות  ואמרּוכּכל ֲַָָָ�ְֲִַָ�ֲַָָ	ְֵֵ�ְְְֵָָָ�
והערים  ּכגן־עדן היתה הּנׁשּמה הּלזּו ָָ	ְַַ�ֵ�ֶַ�ָָהארץְ�ְַָ�ְִֵֶֶָ�
יׁשבּו: ּבצּורֹות והּנהרסֹות והּנׁשּמֹות ֶהחרבֹותֳֵ�ְְַַ�ְֱֶַָ�ְ�ָָ

ּדי ׂשראל  ּדּכן ארעא למהוי ויימר ּון . ּתבת צדיא . ּדעדן .ּדהות ּכגּנתא ְְְִִֵֵֵַָָ�ְֲִֵַַַָָָ�ְְְִֵָ�ֶ

חרבתא  ּומפּגרתא .וקרו ּיא יתיב ּו:וצדיתא ּתּקיפין וידעּוכאּכרכין  ְִַָָָָ	ְְָָָָָֻ�ְְְִִִִַַָ�
יהוה  אני | ּכי סביבֹותיכם יּׁשארּו אׁשר ִָ�ֲִֶ�ַהּגֹויםֲ�ְִֵֶ�ִ�ֲִ�ְֹ�ָ
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נטע  הּנהרסֹות ּדּבר ּבניתי יהוה אני הּנׁשּמה ּתי ּתי ָ�ִִ�ֱֶַָ	ָ�ְְִַַַ�ֲִָ�ְֹ�ִַָ�ְִ
ּדי ׁשּתארּון ועׂשיתי: עממּיא . ארי וי ּדעּון  ּבניתי סחרניכֹון. יי . אנא ְְְְְֲִִִִַַַָָ�ֲֵֵַָ�ְְֲִֵָָ�

קּיימית  יי .צדיתא מפּגרתא. ואק ּיים:אנא ּבמימרי ּגזרית ְְִֵַָָֻ�ָָָ	ְֲָ�ְְְֲִִֵֵַַַָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
החודש מפטי  לשבת ר

כ' - א' פסוקים י"ב סימן שמות

מצרים  ּבארץ ואל־אהרן אל־מׁשה יהוה ְֶַ�ֶֶֹ�ְֶָֹֹ�ַוּיאמרֲ	ְֶֹ�ְִֶ�ִַ
הּוא  ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ֵלאמר:ַֹ�ֶֶַֹ�ָ�ֶ�ֳָֹ�ִִ��
לאמר  יׂשראל אל־ּכל־עדת ּדּברּו הּׁשנה: לחדׁשי ֵַָָ�ְְֶָ	ָלכםְַ�ֲֶַָ�ְִֵָ�ֵ	ֹ
לבית־אבת  ׂשה איׁש להם ויקחּו הּזה לחדׁש ֶּבעׂשרָ�ַֹ�ֶַֹ�ְְִֶ�ָ�ִֶ�ֶ�ְֵָ�ֹ
הּוא  ולקח מּׂשה מהיֹות הּבית ואם־ימעט לּבית: ַָ�ֶׂשהְְִִִַ�ִַַ�ְִ�ִֶ�ְַָ��
אכלֹו לפי איׁש נפ ׁשת ּבמכסת אל־ּביתֹו הּקרב 	ְָ�ְִִ�ֹ�ְָ�ְְִַ�ֵֶֹ�ַָ�ְֵּוׁשכנֹו
לכם  יהיה ּבן־ׁשנה זכר תמים ׂשה על־הּׂשה: ֶַַֹ�ָּתכּסּוֶ�ִָ�ָָ�ֶָ�ְִֶָ�ָ�ֶ
למׁשמרת  לכם והיה ּתּקחּו: ּומן־העּזים ִָ�ְִִַָמן־הּכבׂשיםִ�ְִִָָָ�ֶָ�ְְִ	ֶֶ
ּכל  אתֹו וׁשחטּו הּזה לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ְֶָ�ֶַֹ�ַ��ָָ�ְַָָ�ַעדֲ�ֹ��ֹ
ונתנּו מן־הּדם ולקחּו הערּבים: ּבין עדת־יׂשראל ָ�ֵֵ�ְֲִַָ�ְַקהלְְְִַָָ�ִַ	ְְָָ�
אׁשר־  הּבּתים על ועל־הּמׁשקֹוף הּמזּוזת ֲִֶ	�ַַָ��ְְַַַֹ�ְַ�ְֵַעל־ׁשּתי
צלי־  הּזה ּבּלילה את־הּבׂשר ואכלּו ּבהם: אתֹו יאכלּוְֹ�ֹ�ְְֶָָ�ֶַָ�ַַָ�ְַָ�ְִֶ
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נא  מּמּנּו אל־ּתאכלּו יאכלהּו: על־מררים ּומּצֹות ִ�ְַֹ	ַ�ֵאׁשְְַֹֹֻ�ִ�ֶ�	ָ
על־ּכרעיו  ראׁשֹו אם־צלי־אׁש ּכי ּבּמים מבּׁשל ָ�ְַָ�ֵֹ	ְִִ�ִִָ�ַָ�ְֻ�ֵָּובׁשל
מּמּנּו והּנתר עד־ּבקר מּמּנּו ולא־תֹותירּו ְְִַועל־קרּבֹו:ְִֹ�ִ�ֶַ�ְֶַָֹֹ�ִֶ�
מתניכם  אתֹו ּתאכלּו וככה ּתׂשרפּו: ּבאׁש ְִ�ֵֶָֹ�ַעד־ּבקרְָָֹ�ְֹ�ֹ�ְֵֶָ�
ואכלּתם  ּבידכם ּומּקלכם ּברגליכם נעליכם ַ	ֲִֻחגריםֲֵֶ�ְְֵַ	ְֶֶַ�ְְֶֶ�ְֲֶֶַַ�
בארץ־מצרים  ועברּתי  ליהוה: הּוא ּפסח ּבחּפזֹון ַ�ַ�ֶ	ְִָ�ֹאתֹוְְִַָָֹ�ְְִִֶֶַ�
מאדם  מצרים ּבארץ כל־ּבכֹור והּכיתי הּזה �ְֶַָ�ַַּבּלילהְִִֵ�ְָ�ְֶ�ְִֶ	ִֵַָ�ָ
אני  ׁשפטים אעׂשה מצרים ּובכל־אלהי ִֶ�ְִַ�ְֱֵָָֹ�ְְֵַועד־ּבהמהֱֶ�ְָ�ֲִִ�
אּתם  אׁשר הּבּתים על לאת לכם הּדם  והיה ְָֹיהוה:ְָָ�ַ�ָָ�ְֶ�ַֹ�ִַָ�ֲֶ�ֶַ�
בכם  ולא־יהיה עלכם ּופסחּתי את־הּדם וראיתי ָָ	ֶַ�ִִ�ְָ	ָׁשםְַ�ֲִֵ�ְְִֶֹ�ֶֶָ�
הּזה  הּיֹום והיה מצרים: ּבארץ ּבהּכתי למׁשחית ְִֶָ�ְִֶ�ְִַֹ	ְְַ�ֶ�ֶנגףְִָָ�ַ�ֶַ�
חּקת  לדרתיכם ליהוה חג אתֹו וחּגתם לזּכרֹון ַ�ַ�ֹ�ְֶַֹ	ְִָ�ֶָלכםֹ�ְָֹ�ֵֹ	ֶַֻ�
ּבּיֹום  א ּתאכלּו מּצֹות ימים ׁשבעת ּתחּגהּו: ְָָֻ�עֹולםְִַ�ִָ�ַ�ֹ	ֵ�ַַ�
חמץ  ּכל־אכל | ּכי מּבּתיכם ּׂשאר ּתׁשּביתּו ָהראׁשֹוןִ	ְִַ�ְ�ִֵָֹ�ִֶ�ֵָֹ�ָ�ֵ
עד־יֹום  הראׁשן מּיֹום מּיׂשראל ההוא הּנפׁש ָ�ִֵ	ְִִָ�ִֶַ�ֶַָ�ְְְִונכרתהִ�ַֹ�

הראׁשֹון ּובּיֹום הּׁשביעי הּׁשבעי: ּובּיֹום מקרא־קדׁש ְִִַַ�ִָ�ְִָ	ֶַֹ�ְִַ	ִ
בהם  לא־יעׂשה ּכל־מלאכה לכם יהיה ִמקרא־קדׁשְָ�ְִֶֶֹ�ָ�ְֶָָָ�ֵֶָֹ�ָ	ֶ
לכם: יעׂשה לבּדֹו הּוא לכל־נפׁש יאכל אׁשר ֵ�ֲֶַ�אֵָ�ְָ	ֶֶ�ְַ�ֵֶָ�ֶָ
הֹוצאתי  הּזה הּיֹום ּבעצם ּכי את־הּמּצֹות ַ�ַ�ֶֶ�ְִ��ֶַַ�ְְֶַּוׁשמרּתם	ֵֶ�ִ
הּזה  את־הּיֹום ּוׁשמרּתם מצרים מארץ ְִֶאת־צבאֹותיכםֵ�ֵֶֶ�ְִֶ�ְְִַָ�ֶֶַ�ֶַ�
יֹום  עׂשר ּבארּבעה ּבראׁשן עֹולם: חּקת ְֹלדרתיכםֵֹ�ֶַֻ�ִָָ ְְַָָֹ�ָ�ָ�
ועׂשרים  האחד יֹום עד מּצת ּתאכלּו ּבערב ֶֶ	ָ�ֶֹ�ַלחדׁשְֹ�ַ�ֹ�ַ�ֶָָ�ְְִֶ�
ּבבּתיכם  יּמצא לא ׂשאר ימים ׁשבעת ּבערב: ֶָָֹ�ַלחדׁשְִֶַ�ָ	ְִ�ֹ�ִָֹ�ְֵֵָ�ֶ
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מעדת  ההוא הּנפׁש ונכרתה מחמצת ּכל־אכל | ֵ�ִֶַ�ֶַָ�ְְְִֶֶ�ְַ�ֵָֹ�ִּכיֲַ�
תאכלּו לא ּכל־מחמצת הארץ: ּובאזרח ּבּגר ָָ�ְְֵֶַ�ֵַ	ְִָיׂשראלְֶַָ�ֶֶ�ֹֹ�ֵ

מּצֹות: ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם �ְֹּבכלְ�ֵֹ	ְֶֹ�ַ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

החודש  שבת הפטרת
מ"ה  סימן ביחזקאל

יׂשּכה־אמרא נׂשיאי רב־לכם יהוה ראל אדני ָֹ�ֲַָֹ�ֱֹ�ִֶַָ�ְִֵ�ְִָ	ֵ
ּומׁש הסירּו וׁשד ּוצ חמס דקה ּפט ָָ�ָֹ�ָ	ְִִָ�ְָ�ָ

אדני  נאם עּמי מעל גרׁשתיכם הרימּו ְֻ�ִָ�ֲעׂשּוֵֶֹ�ֵַ�ַ	ְִ�ֲָֹֻ�
אמר יהוה: לכֹון ּכדנן  סּגי  אלהים . ּובּזא יי  חטפא י ׂשראל. רברבי  ֱֲִִַָֹ�ְְֱִִַָֹ�ְִִִֵֵַָָָ�

וזכּו ּדקׁשֹוט ודין  ּתקלתכֹון אע ּדֹו. סּליקּו עּמי עבידּו. יי אמר .מּגֹו ְְִִַָ�ְֲִִַַָ�ִִַ	ֲַ�ְָ
יהי באלהים: ּובת־צדק ואיפת־צדק מאזני־צדק ְֱִֵֶֹֹ�ְֵֶֶַ�ֶַ�ְִֶֶ�
ּדקׁשֹוט לכם: ּדקׁשֹוט מֹוזנון  ּדקׁשֹוט .ּומכילן  לכ ֹון :י ּובּתין  הֹון  ְִֶָָָ�ִִָ	ִִַ�ְְ

יה ג אחד  ּתכן וה ּבת מע האיפה לׂשאת ׂשר יה  ֵָָ�ְַ�ַ�ֶֶָֹ�ְִ	ֶָ�ְֵַַ�
אל־החמר  האיפה החמר ועׂשירת הּבת ַָ�ֶַֹ�ַהחמרֲִִ�ַֹ �ֶ�ֵָ	ֶַָ�ֶֹ

מת יה  חד ּתֹו:ּכנ יה טיקס ּובּתא . סכ ֹום מכילתא  סאין .יהי . ּתלת ְִֶ�ְְְְִֵַַַַָָֻ�ְְֵ�ְְִָ

רּטיבא  ּבמכילת ּכֹורא מעׂשר  יּביׁשא למּסב ּכֹורא ועסר .מכילתא ּבּתא. ְִִִִַַַַַָָ�ֲִַַַַָָָ�ְְִָ	
ּכֹורא  ט ּקּוסי ּה:מן עׂשדהוי  עׂשוהּׁשקל ּגרה רים רים ִָ�ְִֵֵַָ�ְִֶֶֶ�ֵ�ְִֶָ�
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ועׂש חמּׁשה וחמּׁשה ׁשקלים עׂשרה ׁשקלים רים ְָ�ֲִִָ�ְְִֶ�ְָ�ֲִָָ�ֲִַָ�
יה  הּמנה לכם:ׁשקל  מניא וסלעא יה ּתלתּות מעין . עסרין  	ֶֶַָ�ְִֶֶ�ְִֶָָ�ִִֶַָָָ�

כסּפא  מני סלעין. מניא עסרין  רבעּות סלעין. וחמיׁש עסרי עסרין חמי ׁש ְִִִֵֶַָ�ֲִִִֵֶַַָָ�ֲֵֵֶ

ּכּלהֹון  רּבא סלעין . מניא  קדׁשא .ׁשּתין. לכ ֹון :מני  זאת היהי  ְִִֻ�ִִַָָָ	ְֵָֻ�ְְֵ�ֹ
מחמר  האיפה ׁשּׁשית ּתרימּו אׁשר ָ�ִִִ�ָ�ֲֶָ�ְַהּתרּומהֵָ�ֵ�ֶֹ

הּׂשערים: מחמר האיפה וׁשּׁשיתם ּדא החּטים ִַ	ְִִִֶ�ֵָ	ֵָ�ְִֶַָֹֹ

ּבמכילתא אפר ׁשּותא  ׁשּתא מן  חד ׁשּתא ּדתפרׁשּון . מן  וחד חּטין . מּכֹור ַָָ�ְְְִִִִַַָָ�ְִִִִִַָ�

מע וסערין :מּכֹור .ּבמכילתא  הּׁשמן הּבת הּׁשמן ׂשר וחק ְִִָ	ִ�ְְִָ�ַֹ�ֶֶַַ�ַ�ְֶֶַַ�
ּכי־עׂשרת  חמר  הּבּתים עׂשרת מן־הּכר ֶ�ֲִֶֶֹ�ִ�ֶַַ�ֲֶֹ	ִַ�ַַהּבת

חמר: מׁשחא הּבּתים מן למּסב מעסרא ּודחזי  רּטיבא. ּבמכילת ַַ�ְִִִִֵֶַָָֹ�ְִִִַַַָָ

ּבּתא ּבּתא  הויא  עסרא מן חד ּכֹורא. ּכֹורא מן  ּבּתין .מן  עׁשר ארי  ַָ�ִִַַַָָָָָ�ִָ	ֲֲִֵַַ�

מּמׁשזּכֹורא: מן־הּמאתים מן־הּצאן קה וׂשה־אחת ְֶַָ�ִַַ�ִַָֹ�ִַ�ְִֵַ�
למנ יׂש ּול ראל ולׁשחה עליהם עֹולה לכּפר למים ְִָ	ְְִֵ�ְָָ�ְְִָ�ְִֵַ�ֲֵ	ֶ

יהוה: אדני מאתן נאם מן ענא  מן  חד  ל ואּמר מּסב ּדחזי  ְ�ֲָֹֻ�ְֱִִִִַַַָָָֹ�ְְִֵַָ

ולעלתא  למנחתא  ּדיׂשראל. עליהֹון מּפטמא לכּפרא  קד ׁשּיא. .ּולנכסת ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ�ְֲִֵַַַָָָֻ	
אלהים:אמר  יה חיי  הארץ העם אל־הּתרּומה ּכל יּו ֲַ�ְֱִָֹ�ָָֹ�ָ	ְִֶָ�ְֶַָ�

ּביׂש לּנׂשיא עבדין ּכל ראל:הּזאת יה ֹון  ּדארעא . ית עּמא ַ�ַָֹ�ְְִִֵָֹ�ְְְִַַָָָ�ָ

הדא  יה טּביׂשראל:לרּבא .אפרׁשּותא יה ועל־הּנׂשיא ַָָָָ	ְַָ�ְְִִֵַַָָ�ְִ�ֶ
והּמנ  ּובחדׁשים העֹולֹות ּבחּגים והּנס חה ָ�ְְִַָ�ְֵֶַ�ִַַ�ֳִֶָ�

יׂש ּבית ּבכל־מֹועדי הּוא־יעׂשה ּובּׁשּבתֹות ראל ַַָ	ְֲָ�ֵֵ�ְִָ�ֲֵַ�ֶ

הדקדוק: צירי:והּנס.(ט)חלק הנו"ן ְֵֶַ
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ואת־הּמנ  ואת־ את־החּטאת ואת־העֹולה חה ֶַַָ�ְְִֶַ�ְֶָָָ�ְֶ
ּבית־יׂש ּבעד לכּפר עלתא ראל:הּׁשלמים ּתהי . רּבא ועל  ְַָ	ְִַ�ְֵַ�ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ּובירחּיא ּומנחתא  ּבחּגּיא מֹועדי ונסּכּיא. ּבכל ה ּוא ּובׁשּבּיא. י ׂשראל. ּבית ִָָ�ְְִַַַַַָָָ�ְֲֵַַָָ�ִֵֵָ

עלתא יעביד  וית מנחתא. וית חּטאתא  קד ׁשּיא ית נכסת לכּפרא .וית ֲֵַ�ְְֲִַָָָָָָָָָ�ְִַַָָֻ	ְַָָ�
י ׂשראל : ּבית ּבאחד יעל ּבראׁשֹון יהוה אדני ּכה־אמר ִֵֵַַָָֹ�ֲָֹ�ֱִֹ�ִָ�ְֶָ�

את־  וחּטאת ּתמים ּפר־ּבן־ּבקר ּתּקח ֶָ�ְִִֵ�ָָ�ֶַָ�ִֶַֹ	ַלחדׁש
אמר ּדׁש:הּמק  ּבקדמאה ּכדנן אלהים. ּתֹור יי  ּתּסב לירחא. ּבחד ְֲִִַַָָ�ְְֱִַָָָֹ�ְְִַַַָ

ּתֹורי  מקּדׁשא:ּותד ּכי .ׁשלים ּבר מּדם יאית  הּכהן ולקח ֵַ�ְִ	ֵַ�ְְַָָָ�ַַֹ�ִֵַ�
ואל־אר  הּבית אל־מזּוזת ונתן ּפּנֹות החּטאת ּבע ַַ�ְַָָ�ְֶַ�ַ	ְְִֶַַַ�ִ�

לּמז  הּפנימית:העזרה החצר ׁשער ועל־מזּוזת ּבח ֲָָ�ְִַָ�ְֵַ�ְַ	ַ�ֵֶַַָ�ְִִַ
ּכהנ  ויּתין א וי ּסב ּדחּטאתא. זוית מּדמא ארּבע. ועל ּביתא. סקּפת על ְֲִַָָ�ְְְִִֵַָָָ�ְְֵַַַַַָָָֻ

סקּפת מסמתא  ועל ּגּויתא:ּתרע .למד ּבחא. ּתעׂשה יבּדרתא וכן ְְָָ�ְְְְַַַָֻ	ְַ�ְְֵָָָָָ�ֲֶַ�
וכּפר ּבׁשב  ּומּפתי ׁשגה מאיׁש בחדׁש את־ עה ּתם ְְִָ�ַ	ִֵֶֹ�ֹ�ִֶ�ְְִִֶַ�ֶֶ

ּתעביד הּבית: ּדמׁשּתלי וכן מּגבר בירחא. ּותכ ּפרּון .ּומּטּפׁשּבׁשבעא ְֲִֵֵַַָ�ְְְְְִִִֵַַָָ�ִַַ	ְַ�

ּביתא : ּבאר יגעל יה ּבראׁשֹון לחדׁש יֹום עׂשר יה ּבעה ֵַָ�ְְִַָָ�ָָָ��ַ	ְִֶֶֹ�
יאכל: מּצֹות ימים ׁשבעֹות חג הּפסח ּבניסן .לכם ָ�ֶַ�ַָ�ְָֻ�ָ	ִַ�ְִֵֵָָ

י ֹומא  עסרא  לכֹון ּבארּבעת  יהי יֹומין לירחא. ׁשבעא  חּגא. .ּפסחא. ְְַַַָָ�ְְְֵַָ�ִִִַָָָ	
ּבעדֹוידיתאכיל:ּפּטירא  ההּוא ּבּיֹום הּנׂשיא ועׂשה ִַָ�ְֲִִָָ�ִַָ�ַ�ַ	ֲַ�

חּטאת:ּוב  ּפר הארץ ּכל־עם רּבא עד ּבי ֹומא ויעביד ְ�ַַָ�ָ�ֶָ�ְֲֵַַַַָָ�ְָ

ּוחלף  חליפֹוהי . ּדארעא ההּוא. ע ּמא עת וׁשב טוּדחּטאתא:ּתֹורא .ּכל  ֲִִַָ�ְַַָָָ	ָ�ְְְִַָָ�ַ
ׁשב  ליהוה עֹולה יעׂשה ּפרים ימי־החג עת ְֵֶ�ֲֶַָ�ָ�ַֹ�ְִַָ��ִָ
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ׁשב וׁשב  לּיֹום ּתמימם אילים הּימים עת עת ְְִ�ִֵַ�ְִִ�ַ	ְִ�ַַָ�ִ
לּיֹום: עּזים ׂשעיר חּגא וחּטאת יֹומי  עלתא וׁשבעא יעביד ְַ�ְִָ�ִ�ְִִֵַַָָ�ֲֲֵַָָ

ׁשלמין  ּדכרין ו ׁשבעא ת ֹורין . ׁשבעא יי . ׁשבעא קדם יֹומּיא.לי ֹומא . ְְֳִִִִִִַָָָָ�ְִָָ�ַָ

עּזין .וחּטאתא  ּבר  ואיפה ּומנ טזלי ֹומא:צפיר לּפר איפה חה ְַָָ	ְִִִַ�ְְִָ�ֵָָ�ַָ�ְֵָ�
לאיפה: הין וׁשמן יעׂשה מכילתא לאיל ּומנחתא. ָ�ֲִַַ�ְֶ�ִֶֶ�ְְִִֵָָָָָ

לדכרא  ּומכילתא למכילתא:ּומׁשחא .יעביד לתֹורא. הינא מלי  ְְְִִָָָ�ֲֵַ	ִָ�ְְִִִֵָָ

יעׂשה יז ּבחג לחדׁש יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ִַ ְִַּבּׁשביעיֲִָ�ָ�ָ�ַֹ �ֶ�ֶ	ֲֶַָ�
ׁשב  וכּמנ עת כאּלה ּכעלה ּכחּטאת חה הּימים ָ�ְִֵֶַ�ַָ�ִַַָ�ָֹ	ְְִַָ�ָ

לירחא וכּׁשמן: יֹומא עסרא ּבחמי ׁשּת יעביד ּבׁשביעאה . ּבח ּגא. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ְֲֵַַָ

ּכחּטאתא ּכאּלין  יֹומּיא. ּכה־ יחּוכמ ׁשחא:ּוכמנחתא .ּכעלתא ׁשבעא  ְִֵ�ְִַַָָָָ�ֲַָָ	ִָָ�ִָֹ
הּפנה  הּפנימית החצר ׁשער יהוה אדני ֶַַ��ֱִֹ�ֲָֹ�ַָאמרֵָ�ְִִַ�ֶַֹ�

יה  ּוב קדים הּמעׂשה ימי ׁשׁשת סגּור יֹום יה ָ	ְִִֶ�ָ	�ְֵֵֶ�ֲַַ�ְֶ�
ּוב  יּפתח יּפתח:הּׁשּבת החדׁש אמר יֹום אלהים.ּכדנן יי  ַַָ�ִָ	ְֵַ�ַ�ֲִִֵֶַַָָֹ�ְֱִָֹ

ּגּויתא  ּדדרתא ׁשּתא ּתרעא. אחיד. יהי  למדנחא. חּלא.ּדפתיח  י ֹומי  ְְַָָָָָָ�ְְְֲִִִִֵַַָָ�ֵָֻ

ּדׁשּבתא  פתיח ּוביֹומא ּדירחא .יהי  פתיח :ּובי ֹומא ּובא יטיהי  ְְַָָ�ְְִֵַ	ְַָָ�ְְִֵַָ�
על־מזּוזת  ועמד מחּוץ הּׁשער אּולם ּדר ְַַ�ְַָ�ִַַ�ַָ��ִֶֶ ַָהּנׂשיא�
ואת־ׁשלמיו  את־עֹולתֹו ה ּכהנים ועׂשּו ַ�ְַַָ	ַהּׁשערֲֹ�ִֶָ�ְְֶָ	ָ

על־מפ והׁש לא־ ּתחוה והּׁשער ויצא הּׁשער ּתן ְְֲִַָ�ְִַַ�ַ�ְַַָ�ְַַָ�ַֹ
עד־הערב: ּדתרעא יּסגר א ּול ּמא ּבאֹורח ר ּבא. מּלברא.וייעֹול  ִָ�ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ�ְִָָ

עלתיּהויקּום  ית ּכהנּיא. ויעּבד ּון  ּתרעא. סק ּפת קדׁשֹוהי .על נכסת וית ִ�ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָֻ�ְִִַָֻ

ּתרעא  סקּפת על יתאחד .וי ּפֹוק ויסּגֹוד. לא  רמׁשא:ותרעא  עד ְְִַַַָֻ�ְִ	ְֲִַַָָ�ַַָ
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ההּוא והׁשכ הּׁשער ּפתח עם־הארץ ּתחוּו ְְֲִַ�ַָ�ֶָ�ֶַַַ�ַַ	
לפ  ּובחדׁשים יהוה:ּבּׁשּבתֹות ּדארעא.ויסּגדּון ני עּמא  ַַָ�ֳֶָ�ְִִ�ְְְִֵָֹ�ְַַָָ

ּבׁשּבּיא ּבמעלנא  הה ּוא . והעלה כאיי :קדם .ּובירחּיא ּדתרעא ְֲַַ�ָ�ְְַַַַָָ�ַַָ	ֳָ�ְְָָ�ֹ	ָ
ׁשּׁשה אׁשר־יק  הּׁשּבת ּביֹום ליהוה הּנׂשיא רב ְֲִֶַ�ַָ�ִַֹ�ְָ�ַַ�ִָָ�

ּתמים: ואיל ּתמימם רּבא כבׂשים ּדיקריב  קדם ועלתא. ְִָ�ְִ�ְִַ�ֲִִִֵַַָָָָָ�ֳָ

אּמרין  ׁשּתא ּדׁשּבתא. ּבי ֹומא ׁשלים:ׁשלמין .יי . חה ּומנ כבּודכר ְְְְְִִִַָָָָ	ִַ�ְְִִַָ�
מנ  ולּכבׂשים לאיל הין איפה וׁשמן ידֹו מּתת חה ֵָ�ָ	ְְִִַַָ�ְִ�ַַָ�ָ�ְ�ִֶֶ�

מנחתא ּומנחתא לאיפה: ּולאּמרּיא לדכרא. ידיּהמכילתא .ּדתדּביק ִֵָָָָ�ְְְְִִִִַָָָָָ�ְְֵֵַ	
למכילתא:ּומׁשחא  הינא ּבן־ּבקר ּוב כגמלי  ּפר החדׁש יֹום ִָ�ְְְִִִֵָָ�ַ	ֶַֹ�ֶָ�ָ

יה  ּתמימם ואיל ּכבׂשים וׁשׁשת ּובי ֹומא יּו:ּתמימם ְִ�ְִֵ�ְִֶָ�ָ�ְִִִַ�ְִָ

ּתֹורי  ּבר ּתֹור אּמרין ּדירחא . וׁשּתא יהֹון :ּודכר .ׁשלמין. ׁשלמין  ְֵַַָ�ְְִִִִַָ	ַ�ְִַ

מנ כד יעׂשה לאיל ואיפה לּפר חה ואיפה ְֵ�ַָ�ְֵָָ�ָ�ִַ�ֲֶַ�ְִ	ָ
לאיפה: הין וׁשמן ידֹו ּתּׂשיג ּכאׁשר ִַ	ְַָ�ְולּכבׂשיםֲֶ�ַ�ִָ�ְ�ִֶֶ�ֵָָ

לדכרא  ּומכילתא לתֹורא. ּכמא ּומכילתא ּולאּמרּיא. מנחתא. יעביד ְְְְִִִָָָָ�ְְֲִִֵַַָָָָ

למכילתא:ּומׁשחא .ידיּהּדתדּביק  הינא הּנׂשיא ּוב כהמלי  בֹוא ְֵַ�ְֵ	ִָ�ְְְִִִֵָָ�ַָ�ִ
ּוב  יבֹוא הּׁשער אּולם יצא:דר ּדר רּבא.ּכֹו ּובמיעל ֶ�ֶָ�ַ�ַַ�ָ	ְְַ�ֵֵֵַַָ

ּדתרעא  אּולּמא  עם־ ּוב כויּפֹוק:ּובא ֹורחיּה.ייע ֹול ּבאֹורח בֹוא ְְַַַָָ�ֵ	ֵ�ְִ�ַ
לפ  צפֹון הארץ ׁשער ּדר הּבא ּבּמֹועדים יהוה ני ָ�ְִֵֶָ�ְָֹ�ֲִַ�ַ ֶֶָ��ַַָ�

ּדר־ׁשער להׁש והּבא נגב ּדר־ׁשער יצא ּתחות ְְֲִַ�ֵֵֹ�ֶֶַ�ַ	ְֶֶַָ�ֶֶַ�ַ
הּׁשער  ּדר יׁשּוב לא צפֹונה ּדר־ׁשער יצא ֵֶ�ֵֶ	ֶנגבֶַ�ַָ�ָ�ָֹ�ֶ�ֶַ�ַַ�

נכ  ּכי בֹו יצאו )ֹוח אׁשר־ּבא ּדארעא.:יצא (כ' עּמא ּובמיעל ֲֶָ�	ִ�ְִ�ְֵֵֵַַַָָ
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יי  קדם  צּפּונא למסּגד ּתרע ּבא ֹורח ּדעליל. י ּפֹוק ּבמֹועדּיא. למסּגד . ְְֳִַָ�ְְְְֲִֵַַַָָָָ�ְִִַ�

ּודעליל  ּדרֹומא. ּתרע  י ּפֹוק ּבאֹורח ּדר ֹומא. ּתרע ּתרע ּבאֹורח ּבאֹורח ְְֵַַָָָ�ְְִַַָָ�ְְַַ

ּתרעא  ּבאֹורח יתּוב. לא ּביּהצּפּונא. לקבליּה.ּדעל  י ּפֹוק:ארי  ְְִַַָָָ�ְֵָ	ְֲִֵֵ�ִ

ּוב כז יבֹוא ּבבֹואם ּבתֹוכם יצאּו:דר והּנׂשיא ּכם ְַָ�ְִָ�ְָ�ָ	ְְַ�ֵֵָ
ּבמיעלהֹון  ּביניהֹון  ּובחּגים כחי ּפקּון :ּובמּפקהֹון .ייע ֹול ורּבא. ְְֵֵֵַַָ�ֵ	ִַ�ְִִַַ�

ּתה  הּמנ ּובּמֹועדים לאיל יה ואיפה לּפר איפה חה ֲַ�ְִִֶ�ְִַָ�ֵָ�ַָ�ְֵָ�ָ	ִַ
לאיפה: הין וׁשמן ידֹו מּתת ּובחּגּיא ולּכבׂשים ְְַָ�ִַַ�ָ�ְ�ִֶֶ�ֵַַָָָ

לתֹורא  מכילתא מנחתא ּתהי  ּולאּמר ּיא ּובמ ֹועד ּיא. לדכרא. ּומכילתא ְֲִֵַָָָ�ְְְִָָ�ְְְִִִַָָָ�

ידיּה למכילתא:ּומׁשחא .ּדתדּביק הינא  מלי  ְְֵֵַ	ִָ�ְְִִִֵָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]

הדקדוק: געי:והּנׂשיא.(כז)חלק תימןּובצאתם בדפוסיםּובדרּכם.הוי"ו ספרי ובכל ,ּובדרּכם , ְְְְְְִֵַַַָָָָ
לעשות  לו מותר שאין יצא ובדרכו בנשיא תחילה שאמר וכלפי ועיקר,
הוא  אף קפנדריא לעשותו מצווים שהם העם בדרך כלומר יצאו, ובדרכם כאן אמר קפנדריא,
יע"א  צנעא מחכמי קדמון אברהם רבי להרב ראיתי וכן וכמותם, עמהם קפנדריא לעשותו  מצווה

עיי"ש: יד, כתב בפירוש
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פסח  של ראשון ליו"ט מפטיר
כ"ה  - ט"ז פסוקים כ"ח סימן במדבר

ּפסח  לחדׁש יֹום עׂשר ּבארּבעה הראׁשֹון ֶָֹ�ַּובחדׁשִ�ְְַָָ�ָָ��ַ�ֶֹ�ֶַ
ׁשבעת  חג הּזה לחדׁש יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ַליהוה:ֲִַָֹ�ָָָ��ַ�ֶַֹ�ֶ�ְִַָ�
ּכל־  מקרא־קדׁש הראׁשֹון ּבּיֹום יאכל: מּצֹות ֵ�ִַ	ָימיםֵַָ�ִָ�ְִָ�ֶָֹ
עלה  אּׁשה והקרבּתם תעׂשּו: לא עבדה ַֹ�ָ�ֲֶֹ�ְֶמלאכתְְְֲִַ�ִֶֶ�ָֹ�
וׁשבעה  אחד ואיל ׁשנים ּבני־בקר ּפרים ַליהוהֹ	ִָָ�ְֵָָ�ְ�ְִַַ�ִֶ�ְְִָָ�
סלת  ּומנחתם לכם: יהיּו ּתמימם ׁשנה  ּבני ִִ�ְִָ	ָ�ְֵ�ְִָכבׂשיםְ�ֶָ�ְִָ	ָ�ֶֹ
עׂשרנים  ּוׁשני לּפר עׂשרנים ׁשלׁשה בּׁשמן �ְִֶֹ�ְֵָ�ִַ�ְֶָֹ�ְֶָֹ�ַ�ְָּבלּולה
האחד  לּכבׂש ּתעׂשה עּׂשרֹון עּׂשרֹון ּתעׂשּו: ִַַ�ָלאילֲִָ�ִָ�ֲַ	ֶַ�ֶֶֶָ�ָ
עליכם: לכּפר אחד חּטאת ּוׂשעיר הּכבׂשים: ְִַַָ�ְְִלׁשבעתְִ�ַ�ֶָ�ְַָ�ֲֵֵֶ
את־  ּתעׂשּו הּתמיד לעלת אׁשר  הּבקר עלת ִַ�ַָ�ְֶַֹ�ֲֶֹ	ַ�ַֹ�ְִַמּלבדֲ�ֶ
אּׁשה  לחם ימים ׁשבעת לּיֹום ּתעׂשּו ּכאּלה ֵאּלה:ֶָ�ֲֵֶַ�ַ�ְִַ�ָ	ִֶ�ִֵֶ�
ונסּכֹו: יעׂשה הּתמיד על־עֹולת ליהוה ֵריח־ניחחִַ�ַַֹֹ�ַַָ�ִַָ�ֵָ�ְְִֶ
ּכל־מלאכת  לכם יהיה מקרא־קדׁש הּׁשביעי ִִ	ְִַ�ַּובּיֹוםְָ�ְִֶֶֹ�ָ�ְֶֶָ�ֶ

תעׂשּו: לא ַֹ�ָ�ֲֹעבדהֲ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

פסח  של ראשון יו"ט הפטרת
ה' סימן ביהושע

לּבעתא עׂשה אל־יהֹוׁשע יהוה אמר ההיא ֵָ�ַ�ִַָ�ְָֹ�ְֶ	ֲֵַֻ�ְ�
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את־ּבני־יׂש מל וׁשּוב צרים ׁשנית:חרבֹות ראל ְַ�ֻ�ְִ��ְְִֵֶָֹ�ִֵֵ
יי  אמר ההּוא. לךּבע ּדנא  עביד ות ּוב ליהֹוׁשע. חריפין . ית .אזמילון  ּגזר ְְֲִַַָָ�ִָֻ�ֲֵַָ�ְִִִֵָָָ	ְַָ

י ׂשראל  חרבֹובּתנינ ּות :ּבני  יהֹוׁשע צרים וּיעׂש־לֹו ת ְִֵֵָ�ִַַַָ�ְ�ְַַֻ�ֻ�ִ
יׂש את־ּבני אל־ּגב וּימל  הערלֹות:ראל ליּהעת ועבד  ַ�ָָ�ְֵֶ�ְִָ	ְִֵֶ�ֲֲֵַַַָָ

י ׂשראל יהֹוׁשע  ּבני  ית ּוגזר חריפין. לּה.ּבגבעתא אזמילון ּגבעת ּוקרא ְֻ�ַ�ְִִִִֵֵַָָָָָ�ְֲִָ	ַָ�ִַ

הּיצא גערלתא: ּכל־העם יהֹוׁשע אׁשר־מל הּדבר וזה ְֶָָָ�ַָ�ֲֶָָ�ְ�ַָָָֻ�ֵַֹ�
אנ מּמצ  | ּכל הּזכרים הּמל רים מתּוׁשי חמה ְִִ�ְִַַָ�ִ�ְֵַֹ�ְִַָ�ֵָ�
מּמצ בּמד  ּבצאתם ּבּדר ּפתגמא רים:ּבר ּדגזר ודין ְִַָ�ַ	ְֵֶֶ�ְְִִִִֵָָָָ�ִַ

ּכל  ּדכרּיא. מּמצרים ּדנפקּו ע ּמא ּכל מיתּויהֹוׁשע. קרבא. מגיחי ּגברי ְֻ�ִִִַַַַָָ�ִִַָֹ�ְְִִֵֵָָֻ

ּכל־ דמּמצרים :ּבמּפקהֹון .ּבאֹורחא רא במדּב היּו ּכי־מלים ְְַָ�ְָ	ְִַ�ִִָ�ִִִֻ�ָ	ָ
ּבּמד  ה ּיּלדים וכל־העם הּיצאים ּבּדרהעם ּבר ָ�ְַָֹ�ְִָ�ִַָָֹ�ְִִַָ�ֶַ�ֶ

מּמצ  לא־מלּו:ּבצאתם עּמא רים ּכל  הו ֹו. ּגזירין ּדנפקּו.ארי  ְֵָ�ְִִ�ְֲֲִִִֵַַָָָֹ�ִַ

ּבמד ּברא  ּדאתיּלדּו ע ּמא. מּמצרים .ּבאֹורחא וכל ּגזרּו:ּבמ ּפקהֹון לא ְְְְִַַַַָָָ�ְָ	ְִִִַַ�ִ�ְַָ

אר ה | בני־יׂשּכי הלכּו ׁשנה ּבּמד ּבעים ּבר ראל ִ�ְִַָ�ָ�ְָָ�ְְִֵֵָ�ְִַָ�
אנ  ּכל־הּגֹוי הּמל עד־ּתם הּיצאים ׁשי חמה ַ�ַָֹ�ְֵַ�ְִַָָ�ְִַֹ�

נׁשמּמצ  אׁשר יהוה ּבקֹול לא־ׁשמעּו אׁשר ּבע רים ְִִ	ֲִֶַ�ְָֹ�ְ�ְֹ�ֲָ�ְִֶַ�
לבל  להם הר יהוה אׁשר ּתי את־הארץ אֹותם ְָֹ�ָ	ְְִֶ�ְִַָ�ֶָ�ֲֶֶָ�

חלב נׁש זבת ארץ לנּו לתת לאבֹותם יהוה ּבע ְִ�ְַָֹ�ֲַָ�ָ�ֶ	ֶָ�ֶַָ�ָ�ָ
י ׂשראל ארי בׁש:ּוד  בני הּליכּו ׁשנין . ּכל אר ּבעין ּדסף עד ּבמד ּברא. ְֲֵָ�ְְְִִִִֵֵַַָ�ְְְַַָָָ

קרבא  מגיחי  ּגברי  ק ּבילּוע ּמא. ּדלא מּמצרים . ּדקּיים ּדנפקּו ּדיי. למימרא ְְִֵֵַָָָֻ�ִִִַַ�ְִִַָ�ְְְֵֵַַָָ

הדקדוק: צרים.(א)חלק משקלחרבֹות על נע, שברי"ש והשוא בגעיא, כולהו:ערבֹות החי"ת וכן , ְְַַ
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לאחזיּותהֹון יי  ּדלא ּבדיל לאבהתהֹון להֹון. יי  ּדקּיים ארעא. למּתן ית ְ�ְְְְְִַָָָ�ְְְֲֵַַַָָָָָ�ְִַ

ארע  חלב .לנא. ּתח וּודבׁש:עבדא  הקים ּתם ואת־ּבניהם ַ�ֲַָ	ְֲָָָ�ְְֵֶֶָ�ִֵ�ְַ	ָ
לא־מלּו ּכי היּו ּכי־ערלים יהֹוׁשע מל �ָֹ�ִ	ָ�ֲִִֵַֻ�ְ�ָָ�ֹאתם

:ּבּדר ּבניהֹון אֹותם יתהֹון וית באתרהֹון. ארי ּדקמּו יה ֹוׁשע. ּגזר  �ְְֵֶַָָָ�ְְֲַַָָ�ְְַֻ�ֲֵַ

ארי  הו ֹו. יתהֹון .ערלין ּגזרּו ּכאׁשר־ּתּמּווי זּבאֹורחא :לא  הי ֲֲִֵַ	ְְַָָ�ְְִַָ�ֲֶַַ�
תח  וּיׁשבּו להּמֹול עד כל־הּגֹוי ּבּמחנה ּתם ַָ�ְִ�ְֵַ�ְַָ�ֲַַ�ֶַ�

עּמא חיֹותם: ּכל ׁשלימּו ּכד  באתרהֹון והוה . ויתיבּו .למגזר. ְֲֲִַַַָָָָ�ְֲִִִַַַ	
ּדאּתּסיאּו:ּבמׁשריתא  הּיֹום חעד אל־יהֹוׁשע יהוה וּיאמר ְִַָ�ְִִַַַ�ְֶָֹֹ�ְֶ	ַַֻ�

את־חר  מצ ּגּלֹותי וּיק ּפת מעליכם ׁשם רים רא ַ�ְִֶֶַ�ְִ�ֲִֵֵַ�ְִֶַ�ֵָ�
ּגל  ההּוא הּזה:הּמקֹום הּיֹום עד יי ּגל ליהֹוׁשע.ואמר  ַָ�ַ�ְִ	ָ�ַַ�ְֲֶַַַ�ִָֻ�ַ

מצראי  חּסּודי  ית אעּדיתי . דין. הה ּוא י ֹומא ּדאתרא ׁשמי ּה ּוקרא. מּנכ ֹון . ִִִִֵֵֵַָָָ�ְְְִֵַַָָ�

הדין :עד .ּגל ּגלא  בני־יׂשטיֹומא ּבּגל וּיחנּו וּיעׂשּוראל ּגל ִָָ	ַ�ֲֵַַָָ�ְְִֵָ�ְִֵַ�ֲַַָ�
ּבאר  ּבערב את־הּפסח לחדׁש יֹום עׂשר ּבעה ֶַ ְְֶַַָָ�ָ�ָ�ַ�ֶָֹ�ֶֶ
יריחֹו: י ׂשראל ּבערבֹות בני ּפסחא.ּוׁשרֹו ית ועבדּו ּבגל ּגלא. ְְַ�ְְִִֵֵָ�ְֲִִַַָָָָ

י ֹומא  עסרא  יריחֹו:ּברמׁשא .לירחא ּבארּבעת  וּיאכלּוי ּבמי ׁשרי  ְְַַַָָ�ְַָ	ְַָ�ְְְִֵֵַ�ְֹ�
וקלּוי  מּצֹות הּפסח מּמחרת הארץ ֵמעבּורֲ�ָָ�ֳִֶַָ�ַ�ֶַַ�ְָ�

הּזה: הּיֹום ּפסחא ּבעצם מּבתר  ּדארעא. מעבּורא ּפּטיר ואכלּו. ְ�ֶֶַ�ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ�ִַ

הדין:ּבכרן .וקליא  ּבאכ וּיׁשיאי ֹומא  מּמחרת הּמן לם ּבת ְַָ	ִַ�ְִֵַָָ�ַֹ�ֳִָָ�ְְָָָ�
לב  עֹוד ולא־היה הארץ יׂשמעבּור מן ני ראל ֲֵ�ָ	ְֶָָֹ�ָ�ְִֵ�ְִָ�ֵ�ָ

ההיא: ּבּׁשנה ּכנען ארץ מּתבּואת ַוּיאכלּוְֹ�ְִַ�ֶ�ְֶ	ַַַָ�ִַָ
הדקדוק: הּפסח.(י)חלק השניהמּמחרת ממחרת תיבת וכן געי, לבד ראשונה י"א)מי"ם פסוק :(לקמן ֳִֶַַַָ
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ּבמיכלהֹון מּנא ּופסק ּדבתר ֹוהי . עֹוד.ּביֹומא הוה ולא  ּדארעא. מעבּורא ַַָ�ְְְְִֵַָָ�ְְֲֲֵַָָָָ

י ׂשראל  מעללת לבני  ואכלּו. ּדכנען מּנא. ההיא:ּבׁשּתא .ארעא ִִֵֵָ�ְֲֵַַַַַָ�ִַַָ�ַ	ְַָ�ִַ
ּבה וי יב וּיר הי עיניו וּיּׂשא ּביריחֹו יהֹוׁשע א יֹות ְַ�ְִִ�ְֻ�ִִַ�ִַָ�ֵָ�ַ	ְַ

לנג  עמד וחר והּנה־איׁש וּילּדֹו ּבידֹו ׁשלּופה ּבֹו ְִִֵ�ֵֹ�ְְֶ	ְְַ�ְ�ְָָ�ַ�ֵֶ
אם־לצרינּו: אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו ְִֵָָ�ַ�ֲָ	ֶֹ�ַ�ֵַָ�ְֻיהֹוׁשע

יהֹוׁשע  הוה  ּכד עינ ֹוהי והוה . ּוזקף ּגברא ּביריחֹו. והא קאים וחזא. ְֲֲַַָָֻ�ַ�ִִִֵַ�ְֲַָָָֻ�ֵָ

ׁשליפא  וחר ּביּה לותיּהלקבלי ּה. יהֹוׁשע ואזל ליּהּבידי ּה. .ואמר  ְְְִִֵֵַָ�ְֲִֵַַֻ�ְֵַָ�ֲֵַַ	
אתיתא  ּדבבנא:הלמסעדנא לבעלי ּכי יגאם לא | וּיאמר ְֲִַַ�ֲֵָָ�ְְֲִֵַַָ�ַָ�ֶֹ�ִֹ�

אל־  יהֹוׁשע וּיּפל באתי עּתה ׂשר־צבא־יהוה �ִִַָֹ��ַָָ�ְְַָֹ�ֲִאניְ�ֶַֻ
אר  וּיׁשּפניו מדּבר צה אדני מה לֹו וּיאמר ּתחּו ָָ��ְַָ�ְִַ	ַָ�ֶֹ	ָ�ֲֹ�ְִֵַ�
מלא ואמר ּדֹו:אל־עב  אנא ארי. יי לא. קדם  מן ׁשליח ּכען ך  ְֲֶַַַ�ְְֲֲֳִִֵַַָָָָ�ְַָ

ארעא  על אּפֹוהי  על יהֹוׁשע ּונפל  ליּהאתיתי . ואמר  רּבֹוני .ּוסגיד. מא ְֲִֵַֻ�ִַַַַַָ�ֲֵֵַַ	ִִָ�

עבּדיּה: עם אל־יהֹוׁשע ידממּליל  יהוה ׂשר־צבא וּיאמר ְִֵֵֶַַַֹ�ְַ�ְָֹ�ְֶָ�ַֻ
רג ׁשל־נעל  מעל  אּתה אׁשר הּמקֹום ּכי ל ְַַַ�ֵַ�ְַ	ִֶ�ַָ�ֲֶ�ַָ�

ּכן: יהֹוׁשע וּיעׂש הּוא קדׁש עליו ואמר עמד ֵֹ�ָ�ָ�ֶֹ�ַַ�ְַ�ֲֵַַַֻ

יי  קדם מן  ּדׁשליח סינךמלאכא ׁשרי אתרא.ליהֹוׁשע . ארי  רגלך. מעל ְֲֳִִִַַָָ�ִָֻ�ְִֵַָ�ֲֵֵַַַָָ

עלֹוהי  קאים ה ּוא ּדאּת יהֹוׁשע .קּדיׁש סגרת טוּכן :ועבד  ויריחֹו ְֲִֵַָ�ִַ	ְֲַַֻ�ַ�ִִֵ�ֶֹ�ֶ
יׂשּומ  ּבני מּפני ּבא:סּגרת ואין יֹוצא אין ראל ְֻ	ְִֶֶ�ְֵֵ�ְִָ�ֵֵ��ְֵֵ�ָ

קדם ויריחֹו מן  ּומתּקפא . י ׂשראל אחידא מּנהֹון .ּבני ועליל:לית נפיק ִִ�ְֲֳִִָָָֻ�ְִֵֵָ	ְִֵ�ְֵֵָָ

וי וי טז את־יהֹוׁשע יהוה ׁשמ הי ּבכל־ הי הארץ:עֹו ְִַ�ְֹ�ְֶָ�ְִַַֻ�ְָ�ְֶָָָ

הדקדוק: יהושע.(יב)חלק געי:ּבהיֹות עלה וּיׁשּתחּו.(יג)בי"ת ומסיר קטן, בזקף קמץ התי"ו ְְִִַָ
געי:נעל.(יד)תרין: הנו"ן ְַַ
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ּדיי והוה ּדיהֹוׁשע מימרא ׁשמעיּה.ּבסעדיּה ּבכלוהוה ארעא:סגי ְֲֵַַָָ�ְֲִֵַָֻ�ַ	ֲֵַָָ�ְֵַָָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
פסח  חוה"מ לשבת מפטיר

כ"ה  - י"ט פסוקים כ"ח סימן במדבר

ׁשנים  ּבני־בקר ּפרים ליהוה עלה אּׁשה ַ�ָֹ�ִֶֶ�ְְְִַוהקרבּתםֹ	ִָָ�ְֵָָ�ְ�ִַ
יהיּו ּתמימם ׁשנה ּבני כבׂשים וׁשבעה אחד ִִ�ְִָ	ָ�ְֵ�ְִָ�ְְִָָ�ִֶ�ְַואילְ�
עׂשרנים  ׁשלׁשה בּׁשמן ּבלּולה סלת ּומנחתם ְִָ�ֶָלכם:	ָ�ְֶָֹ�ַ�ְֶָֹ�ְֶָֹ�ִ
עּׂשרֹון  עּׂשרֹון ּתעׂשּו: לאיל עׂשרנים ּוׁשני ִַַ�ָ�ְִֶֹ�ְֵָ�ַלּפרֲִָ�ִָ�
ּוׂשעיר  הּכבׂשים: לׁשבעת האחד לּכבׂש ַּתעׂשהֲ	ֶַ�ֶֶֶָ�ְְִָ�ְְִִַַָ�
אׁשר  הּבקר עלת מּלבד עליכם: לכּפר אחד ֲֵֵֶ�ְַָ�ֶָ�ַחּטאתְִַ�ַֹ�ַ	ֲֶֹ�ֶ
לּיֹום  ּתעׂשּו ּכאּלה את־אּלה: ּתעׂשּו הּתמיד ִַ�ַָ�ְַֹלעלתֲ�ֵֶֶָ�ֲֵֶַ�ַ�
על־עֹולת  ליהוה ריח ־ניחח אּׁשה לחם ימים ֵ�ִֵֶ�ִֶ	ָ�ְִַׁשבעתִַ�ַַֹֹ�ַַָ�
מקרא־קדׁש הּׁשביעי ּובּיֹום ונסּכֹו: יעׂשה ֵ�ִַָהּתמידָ�ְְִֶַ�ְִַ	ְִִָ�ֶֹ

תעׂשּו: לא עבדה ּכל־מלאכת לכם ִיהיהְֶ�ָ�ְֶֶָ�ֲֶֹ�ָ�ֲַֹ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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פסח  חוה"מ שבת הפטרת
ל"ו  ביחזקאל

לבית־ ּכהא אּדרׁש זאת עֹוד יהוה אדני אמר �ַָֹ�ֲָֹ�ֱֹ	ִ��ִֵָֹ�ְֵ
אר יׂש להם לעׂשֹות ּכּצאן ראל אתם ּבה ְִָ�ֲֵַ�ָ�ְֶֶַ�ָֹ�ַ�ֹ

אמר אדם: י ׂשראל ּכדנן לבית  ּבמימרי  אׁשּתאיל ּדא. עֹוד . אלהים. יי ֲִַָָָ�ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶָָָֹ�

אס ּגינּון  להֹון . קדׁשים בּבבעירא:ואצלחּנּון .ּבאנׁשא למעבד  ּכצאן ְְֱֵֶַַ�ֲַָָ	ְְִַ�ְִִָ�ָָֹ�ִ
ירּוׁשל  ּתה ּכצאן ּכן ּבמֹועדיה הערים ם יינה ְ�ְִַָֹ�ְ�ֲ	ֵֶָ�ְִ�ֶָ�ִֶָ�

יהוה: ּכי־אני וידעּו אדם צאן מלאֹות ֶהחרבֹותֳֵ	ְֵ��ָֹ�ְְָָ�ֲִִ�ְָֹ
לירׁשלם  ואתן  ּדמּדּכן ּכע ּמא קּדיׁשא. ּכן ּכעּמא פסחּיא. מֹועדי  ּבזמן  ְְְְִִִַַַַַַַָָָָֻ�ֲִֵֵַַָָ

ּדי ׂשראל  ארעא קרוי  אנׁשא יהוין  מלין חרּבן. יׂשר ּדהואה בית .אל עּמא  ְְִִִֵֵַָָָ�ֲֲַַָָָָָָָ�ִֵֵַָָ	
יי:וי ּדעּון  אנא ברּוח גארי וּיֹוציאני יד־יהוה עלי היתה ְְִ�ְְֲֲֵָָָָ�ַָ�ְַָֹ�ִֵַ�ְִ�ַ�

וי  הּבק יהוה ּבתֹו עצמֹות:ניחני מלאה והיא עה ְֹ	ְִַָ�ְִֵ�ְִַ�ְָ�ְִֵָ�ֲָ
עלי  ואּפקני ׁשרת יי . קדם מן  נבּואה עלי ר ּוח  ּדׁשרת נבּואה. מן ּברּוח ְֲַָ��ְְְְֳִַַַָָָ�ִ�ְ�ְֲִַַָָ�ִ

ואׁשריני  יי . בקעתא קדם מליא .ּבגֹו אנ ׁשא:והיא והעבירני דּגרמי ְְְֳַַָָ�ִ�ְֲִָ	ְִָָ�ְֱֲִֵֶַַָָ�ִ
על־ּפני  מאד רּבֹות והּנה סביב | סביב �ְֵַ�ְֹ�ֵַ�ְִִ�ָ�ִֶָ�ֲֵעליהם

מאד:הּבק  יבׁשֹות והּנה עליהֹון עה סחֹור.ואעּברני  סחֹור ְִַ	ְִָ�ְֵֵ�ְְְַַֹ�ֲִֵ�ְְ

לחּדא  סּגיאין  בקעתא והא  אּפי  לחּדא:והא .על וּיאמר הי ּבי ׁשין  ְִִַַָָ�ֲִֵַַָ	ְָ�ִִַַַָ�ֶֹ
התח  ּבן־אדם ואמר אלי האּלה העצמֹות יינה ֵ	ֶַָ�ְֲִָ�ֲֶָָָ�ָ�ֵֶָֹ�ַ

ידע  אּתה יהוה הייחֹון ּת:אדני אדם. ּבר לי. ּגרמּיא ואמר ֲָֹ�ֱֹ�ִַָ�ְֲֲִֵַַַָָָָָ�ַַָ

ואמרית  אלהים .הא ּלין. קדמך :יי ּגלי  הּנבא ואּת אלי וּיאמר ֲִִֵַַָ	ְֱִָֹ�ֳֵַַָָָ�ֵֶֹ	ִַָ�ֵ
הדקדוק: ירּוׁשלם.(ב)חלק מלרע:כצאן והיא אחד בפשט ְִַָ
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ואמר  האּלה העצמֹות על־העצמֹות אליהם ּת ֲַָָ�ָ�ְְֵֶַָָ�ֲֵ	ֲֶָָ�
ׁשמ הי  ּדב בׁשֹות אתנ ּבי ר־יהוה:עּו לי . ּגרמּיא ואמר על ְֵַ	ְִ�ְְֲִִִַַַַָֹ�ַַַָ

ּגרמּיא  להֹון. ותימר ּדיי :ק ּבילּו.י ּבי ׁשּיא האּלין . אמר זּפתגמא ּכה ְְִֵֵַַַָָ�ִַַָ	ִַ�ִַָָָ�ַָֹ�
בכם  מביא אני הּנה האּלה לעצמֹות יהוה ִָ	ֱֹ�ֲָֹאדניֲָ�ָ�ִֵֶ�ֲֵ�ִִֵ�ֶָ�

וח  אמר ייתם:רּוח ל ּגרמּיא ּכדנן  אלהים. מעיל יי  האנא. הא ּלין . �ְֲִִִֶַַָ�ְְֱִַַָָֹ�ֲִֵֵַָָָ

והעלתי חותיחֹון :ר ּוחא .ּבכֹון  ּגידים עליכם ונתּתי ְ	ָ�ְְִֵַָ�ֲֵ�ִֶ�ְֲִִֵַ�
וקרמ  ּבׂשר בכם עליכם ונתּתי עֹור עליכם ּתי ֲֵֶ�ָ�ְְִַָָ�ֲֵֶ�	ְִַָ�ֶָ�

וח  וידע רּוח יהוה:ייתם ּכי־אני ּגידין ּתם עליכֹון ואּתין �ְִִַ�ְִֶַ�ֲִִֶ�ְְֲִִֵֵֶָֹ�

עליכֹון  ואקר ֹום  ּבסרא . עליכֹון ר ּוחא וא ּסיק ּבכֹון. ואּתין .ותיחֹון מׁשּכא. ְְֲֲִֵֵֵֶַָ�ְְֵֶַָָ�ְֵ	
יי:ותּדעּון  אנא וי טארי  צּויתי ּכאׁשר הי־קֹול ונּבאתי ְְִ�ְְֲֲִֵָָ�ֲִֵֶַ�ֻ�ְִִֵַ�

וּתק  והּנה־רעׁש אל־ ּכהּנבאי עצם עצמֹות רבּו ְְִִָ�ְ�ִֵ	ְְִַַַ�ֲָ�ֶ�ֶֶ
ּכאתנּביּותי ואתנ ּביתי מֹו:עצ  קל והוה ּדאתּפּקדית. זיעא ּכמא .והא ְְִִִַַ�ְְְֲִִִִַַַַָָָָ�ְְָָָ	

ּגרמּיא  חברי ּה:ּוקריבּו לות והּנה־עליהם יּגרמא וראיתי ִַַָ�ְְֵַַָָָ�ְֲִִִֵֵֶ�
וּיק  עלה ּובׂשר מל ּגידים עֹור עליהם לה מע רם ִִ�ָָ�ָ	ְִַַָ�ֲֵֶ��ְִ�ְָָ

ּבהם: אין ּגורּוח עליהֹון והא ּוקרם ידין וחזית. סליק. ּובסרא ְ�ֵַ�ְֲֲִִֵֵֶַָָ�ְִֵַָ

מׁשּכא  ּבהֹון:ור ּוחא .מּלעילא עליה ֹון . הּנבא יאלית אלי וּיאמר ֲֵַָ�ְִֵָ	ְָ�ְֵַ�ֵֶֹ	ִַָ�ֵ
ואמר  בן־אדם הּנבא ּכה־ אל־הרּוח אל־הרּוח ּת ֶָ�ִֵַָ�ֶ�ְְַָָָ�ֶָָ�ַֹ

מאר  יהוה אדני | הרּוח אמר ּבאי רּוחֹות ּבע ַָ�ֲָֹ�ֱֹ�ְִֵַַ���ִָֹ	ַ
ויח ּופ  האּלה ּבהרּוגים אתנ ּבי יּו:חי לי. רּוחא.ואמר על ְִ�ֲִַ�ָ�ְְֲִִִִֵֶַַַ�ַָ

אמר  ּכדנן  לרּוחא. ותימר אדם. ּבר רּוחּיא אתנּבי  מארּבע אלהים . יי  ְְֲִִִֵַַַַָָָָ�ְֱִֵַַַָָֹ�

הדקדוק: געי:והעלתי.(ח)חלק עצמֹות.(ט)הוי"ו תימן:וּתקרבּו ספרי בכל וטפחא במארכה ְְְֲֲִִֵַַָ
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ועּולי  רּוחא. האּלין .איתא ּכאׁשר יבוייח ֹון :ּבקטיל ּיא והּנּבאתי ְִֵַָ	ִִִֵַָָ�ְְִֵַ�ֲִֵֶַ�
וּיח  הרּוח בהם וּתבֹוא וּיעמ צּוני על־ יּו דּו ִ�ִַָָ�ָ�ֶָ�ְִַַ�ְַַַ�ַ

מאד־מאד:רג  ּגדֹול חיל ּדפּקדני .ואתנ ּביתי ליהם ּכמא ְֵַ	ֶ�ִַָ�ְְְִִִַֹֹ�ְְְַַָ�ִ

ר ּוחא  ּבהֹון וקמּוועלת רגליהֹון וחי ֹו. לח ּדא:מׁשרין .על לחּדא סּגיאן ְְַַָ�ְֲַָ�ֵַַ	ְַָ�ִַַַָָָ

ּכל־ּבית יג האּלה העצמֹות ּבן־אדם אלי �ֵַ�ֶַֹוּיאמרֶָ�ֲָָָ�ָ	ֵֵֶָ�
עצ יׂש יבׁשּו אמרים הּנה הּמה מֹותינּוראל ְִָ�ֵ�ִֵֵָ�ְֹ�ְִָ�ְֵַ�

תק  נג ואבדה לנּו:זר ותנּו ּגרמּיא נּו אדם. ּבר לי . ואמר ְְָָ�ְִָ�ְִֵַ�ְֲִַַַַַָָָָ

י ׂשראל  ּבית  ּכל ּגרמנא הא ּלין . יבי ׁשּו אמרין . האּנּון ס ּבּורנא .אּנּון . ּפסק ִִֵֵֵָָָ�ְְִִִִַַָָ�ָ	ְִַַ�ָ�

לנא: ואמר ידאבדנא  הּנבא ּכה־אמר לכן אליהם ּת ֲַַָ�ֵָָ�ִָ�ְְֵַָ�ֲֵָ�ֶַָֹ�
את־קב  פתח אני הּנה יהוה רֹותיכם אדני ֲָֹ�ֱִֹ�ִֵ�ֲ�ִֹ�ְִֵֵֶַ�ֶ

את  מּקב והעליתי והבאת כם עּמי י רֹותיכם ְֲִֵַ�ְֶֶ�ְִִֵ�ֶַ�ְִִֵֵ�
אל־אד את  יׂשכם ותימר ראל:מת אתנ ּבי  ּכדנן ּבכין להֹון. ְֶ�ְֶֶַַ�ְְְִִִֵֵֵַַָ�ְִָ

פתח אמר  האנא אלהים. מ ּקבריכֹון יי  יתכֹון . ואּסיק קבריכֹון . .עּמי ית ֲַ�ְֱֲִַָָָָֹ�ְְִִִֵֵֵַָָ�ִַ	
יתכֹון  ּדי ׂשראל:ואעיל  יהוה וידע טולארעא ּכי־אני ּתם ְְֵַָ�ְְְִִֵַַָָ�ֲִִֶ�ְֹ�ָ

את־קב ּבפת  ּוב חי את רֹותיכם כם העלֹותי ְְִִ�ְִֵֶ�ְֲִֶַ�ְֶֶ�
עּמי:מּקב  אפּתח ותּדעּון רֹותיכם ּכד  יי . אנא קבריכ ֹון .ארי  ית  ְִִֵ�ְְִִֶַ�ְֲֲֵֶַַָָ�ִֵָ

יתכֹון  אּסיק בכם טזעּמי:מ ּקבריכֹון .וכד רּוחי ונתּתי ְְֵַַָ	ִִֵ�ְִַַָ�ִִ�ֶָ�
והּנח וח  את ייתם על־אד ּתי וידע מת כם ּכי־ כם ּתם ְִִ	ְְִִֶַ�ְֶ�ְְֶַַַ�ְִֶַ�ִֶ�

ּדּבר  יהוה נאם־יהוה:אני ועׂשיתי רּוחי ּתי וא ּתין  ֲִ�ְָֹ�ִַ�ְְִָ�ְְְִִִֵֶָֹֻ

יתכֹון בכֹון  ואׁשרי יי ותיח ֹון . אנא ארי ותּדעּון . ארעכֹון. ּגזרית .על ְ�ְְְֵֵַָ�ְְְֲֲֲִֵַַָָ	ְִַ
יי :ואקּיים ּבמימרי אמר ְְֲִֵֵַַ�ְֲַָ
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יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
פסח  של לשביעי מפטיר

כ"ה  - י"ט פסוקים כ"ח סימן במדבר

ׁשנים  ּבני־בקר ּפרים ליהוה עלה אּׁשה ַ�ָֹ�ִֶֶ�ְְְִַוהקרבּתםֹ	ִָָ�ְֵָָ�ְ�ִַ
יהיּו ּתמימם ׁשנה ּבני כבׂשים וׁשבעה אחד ִִ�ְִָ	ָ�ְֵ�ְִָ�ְְִָָ�ִֶ�ְַואילְ�
עׂשרנים  ׁשלׁשה בּׁשמן ּבלּולה סלת ּומנחתם ְִָ�ֶָלכם:	ָ�ְֶָֹ�ַ�ְֶָֹ�ְֶָֹ�ִ
עּׂשרֹון  עּׂשרֹון ּתעׂשּו: לאיל עׂשרנים ּוׁשני ִַַ�ָ�ְִֶֹ�ְֵָ�ַלּפרֲִָ�ִָ�
ּוׂשעיר  הּכבׂשים: לׁשבעת האחד לּכבׂש ַּתעׂשהֲ	ֶַ�ֶֶֶָ�ְְִָ�ְְִִַַָ�
אׁשר  הּבקר עלת מּלבד עליכם: לכּפר אחד ֲֵֵֶ�ְַָ�ֶָ�ַחּטאתְִַ�ַֹ�ַ	ֲֶֹ�ֶ

לּיֹום לע  ּתעׂשּו ּכאּלה את־אּלה: ּתעׂשּו הּתמיד לת ְַֹ�ַָ�ֲִַ�ֵֶֶָ�ֲֵֶַ�ַ�
על־עֹולת  ליהוה ריח ־ניחח אּׁשה לחם ימים ֵ�ִֵֶ�ִֶ	ָ�ְִַׁשבעתִַ�ַַֹֹ�ַַָ�
מקרא־קדׁש הּׁשביעי ּובּיֹום ונסּכֹו: יעׂשה ֵ�ִַָהּתמידָ�ְְִֶַ�ְִַ	ְִִָ�ֶֹ

תעׂשּו: לא עבדה ּכל־מלאכת לכם ִיהיהְֶ�ָ�ְֶֶָ�ֲֶֹ�ָ�ֲַֹ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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פסח  של שביעי הפטרת
כ"ב  סימן ב' בשמואל

את־ּדב דּברוי א ליהוה הּזאת ּדוד הּׁשירה רי ְֵַַ�ִָ�ַֹ	ְִֶָ�ִֵַָ�ַ�ֹ
ּכל־איביו  מּכף אתֹו יהוה הּציל  �ְּביֹוםִ�ְִָֹ�ֹ�ִַ�ְָֹ�ָ

ׁשאּול: ּבנבּואה ּומּכף ּדוד ּתׁשּבחּתא ו ׁשּבח ּפתגמי ית יי . קדם ִַ�ְִִַַָָָ�ְֳִֵַָָָָָֻ�

י ׂשראל  ית יי . ּדׁשיזיב י ֹומ ּיא. ּכל  על  ּדבביהֹון הדא. ּבעלי  ּכל ואף .מּיד ְְִֵֵֵַַָָָָָָָ�ְֲִֵֵַַָָ	ְַ
ּדׁשאּול :לדוד  סל במחר ּבא יהוה ּומ וּיאמר צדתי עי ְִָ�ְֵַַָָֹ�ְַָֹ�ְִַ�ְָֻ�ִ
יי טי־לי:פל ּומ  ורחצני .ואמר . יתי :ּתקפי  אלהי גּומׁשיזיב ְְְֲִִַַַָ	ְִִָֻֻ�ֱִֵֵֵָֹ�

יׁש וקרן מגּני אחסה־ּבֹו מׂשצּורי ּומ עי נּוסי ּגּבי �ֱִֶֶ�ִָ�ְִֶ�ְִֶ�ְִִִַ�ְ	ִ
ּתׁשעני: מחמס בי מׁשעי ּדאתרעי  לדחלתי ּה.אלהי  קרבני  ִֹ�ִֵָ�ְְֱִִִִִִֵָָֹ�ְַָ�ְְִֵַ

ּופרקן  ּתקֹוף  לי  מתיהיב  קדמֹוהי  ּדמן  ּדבבי .ּתקפי  ּבעלי על לאת ּגּברא ִֻ�ְְְֳִִִִֵָָֻ�ְְֲִֵַַַַָָָ

רחיץ  אנא מימריּה ּדעל מּברחצני  עלי  מּגין עקא. ואמר ּבעּדן ּדבבי  עלי  ִָֻ�ְְְֲִֵֵַָ�ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ�ֲַַ�

לי  סמך  מימריּה ּדהוה סמכני  ּבפרקני ּה. קרני  עריק לארמא  הויתי  ּכד  ְְִִֵַָָָָָֻֻ�ְְֲִֵֵַָָ�ֲִֵֵַָ

ּפרקני  רדפי. קדם ּדבבי מן  חטֹופין .מּבעלי ּכל מּיד יתי :ואף ׁשיזיב ְְֳִַַָָָ�ִ�ְֲִֵַַָ	ְִִַַָָ�ִֵֵָ

אק ד אּוׁשע:מהּלל ּומאיבי יהוה ּדוד רא אמר  ְֻ�ְֶָָ�ְֹ�ְֵָֹ�ֲִִֵַַַָָ�

יי ּבתׁשּבחא  קדם מצּלי  ּדבבי .אנא מּבעלי  עּדן  יתי :ּדבכל ּכי הּפריק ְְָֻ�ְְֲֳֵַָָָ	ִִָָ�ְֲִֵַַָ�ִִֵָָ�
מׁש יבעתני:אפפני בלּיעל נחלי ארי ּברי־מות ֲָ�ְְִִֵֻ�ֲֵֶַָ�ְִ�ְֲֲִֵַַַֻ

מתּברא אּקיפתני  על  ּדיתבא ּכא ּתא והיא עקא . למילד. ל ּה לית וחיל ֵַַ�ִ�ְְְְִַַָָָָָָ�ְְְִֵֵֵַַ�

לממת  חּיבין .מסּכנא יתי :סיעת סּבני חב וּבעיתת  ׁשאֹול לי ְְִָָֻ	ִִַַָ�ְְִֵֵֶַָ�ְ�ַ�ִֻ
מקׁשי־מות: רּׁשיעין קּדמני ּדמזינין קּדמּוני .אּקפּוני מׁשרית ְִ�ְְִִִֵֶַַָָֹֻ�ְַ�ִ	ְִ�ִ�ְִִָ

הדקדוק: לרע:סלעי.(ב)חלק ְִַ
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קטֹול : אק זּבמני אק ּבּצר־לי ואל־אלהי יהוה רא רא ְְִֵַַָ�ְֶָ�ְֹ	ְֱֶָֹ�ְֶַ�ָ
וׁשו וּיׁש קֹולי מהיכלֹו ּבאז מע ּכד ניו:עתי ּדוד אמר  ְִַַ�ֵֵָ�	ְְִַָ�ְְֲִִַָָָ�ַ

לי  אלהי עיקא ּוקדם יי. קדם  מצּלי מהיכליּהאנא  ּומקּביל  מתחּנן. אנא ְִָָ�ְְֱֲֳִֵַָָָָָ�ְֲִֵֵֵֵַַַָ�

מתעבדא :ּובעּותי .צלֹותי  ותגעש)חקדמֹוהי ּגעׁשוּית (כ ' ְִ	ִָ�ְֳִִִַַַָָָ�
יר וּתר  הּׁשמים מֹוסדֹות הארץ וּית עׁש ּגעׁשּוּגזּו ְִַַ�ָ	ְֶָ�ַָ�ְִִַ�ְֲִַָָ�

לֹו: ואתרגיׁשת ואתרגיפ ּכי־חרה ׁשמּיא ת ׁשכלּולי .זעּוארעא. ִָ�ְְְְִִֵֵַַָ�ְֵַַַָָ�ָ	
רגזיּה:ואתרכינ ּו ּתקיף מּפיו טארי ואׁש ּבאּפֹו עׁשן עלה ְְִִ�ְֲֵֵֵָָֻ�ָָ�ְַ	ְֵ�ִ�ִ

מּמּנּו: ּבערּו ּגחלים ּדפרעה ּתאכל זד ֹוניּה ּכתננא סליק ֹ�ֵֶָ�ֲִָ�ְְְִֵֵֶַֹ�ְְַָ

ּבערא  ּכאי ׁשא רגזי ּה ׁשלח ּבכין מׁשיציא קדמֹוהי. קדמֹוהי .ּדמן  ְְְֲֳִִֵֵַָָָָֻ�ְְְֳִִֵָָ	
ּדנ ּור  ּכגמרין  מּמימרי ּה:מּזֹופיתי ּה וּירד יּדלקא ׁשמים וּיט ְְִִֵַֻ�ְְִֵֵֵַָָ�ָ�ִֵַַ�ַ

רג  ּתחת ׁשמּיא ליו:וערפל יקריּהוארּכין  וענן .ואתּגלי  ֲַָ�ֶַ�ְְְֵַַַַָָ�ְְְִִֵָ	ֲַַ
קדמֹוהי:אמּטתא  וּירא וּיר יאּכיב ׁש וּיעף על־ּכרּוב ּכב ְֲִָ�ְֳִִֵַַַָ�ְַ�ַָ�ֵַֹ�ָ
בגב ּורתיּהפי־ר ּוח:על־ּכנ  קּלילין ואתּגלי ּכר ּובין  ּבתק ֹוף .על  ודּבר ְְְְִִִֵֵַַַ�ְִִִַַ	ְִַַ�

רּוחא: ּכנפי  חׁשיבעל סּכֹות סביבתיו חׁש רת־ וּיׁשת ֵַַַָָ�ֶ�ְִֶֹֹ�ָֻ�ְַַ
ׁשחקים: עבי ׁשכינתיּהמים יקר אׁשרי  ענן סח ֹור ּבער ּפּלא. �ִֵַָ�ְְְִִִֵַָ�ְְֲִַַָָ�ְ

ליּה קּלילין .סח ֹור עננין  מרכּפת  ּתּקיפין  מין עלמא:מחית ּבר ּום ְֵ	ֵַַ�ִִִַ�ֲִִִִֵַַָ�ְְָָ

נג יג ּגחלי־אׁש:מּנגּה ּבערּו יקריּהּדֹו ׁשמי מּזיו  מבהקין ִ�ְֶַֹ�ֲָ�ְֲִִֵֵֵַָ�ְֲִֵַ

ּדנ ּור מּזֹופיתי ּה.ׁשמּיא  מ ּמימריּה:ּכגמרין מן־ יר ידּדלקא עם ְַָ	ְְִִֵַֻ�ְְְִֵֵֵַָָ�ִ
ועל  יהוה קֹולֹו:ׁשמים יּתן ׁשמּיא יֹון מן  ועּלאה .יי אכלי  ָ�ְִַֹ�ְְֶָ�ִֵ�ְִִַַָ�ְָ	ְִָָ�

מימריּה: וי וּיׁשטוארים חּצים ּברקלח ויהמם)פיצם (כ' ְְֲִֵֵֵַַ�ִ�ְִִַ�ֵָ�ָ
הדקדוק: בירושלמיים:חׁשרת.(יב)חלק הוא וכן המקף, טעם מפני נח והשוא געי החי"ת ְַַ
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ּכג ּרין :וּיהם  מחתיּה וּיראּוטזו ׁשּגי ׁשּנּון:ּברקין .ּובּדר ּנּון ּוׁשלח ְֲִִֵַַַָֹ�ִַַ	ִַ�ְִֵֵַַָ�
יהוה  ּבגערת ּתבל מסדֹות יּגלּו ים �ִָָ	ֵ�ֲִאפיקיְֹ�ֵ�ְֲֵַַ�ְֹ	ָ

אּפֹו:מּנׁש רּוח אּתגליאּוואּתחזיאּומת י ּמא. ׁשכלּולי עמקי  ְִִ�ַ�ְִִַַַ�ִִֵַַָֻ�ֵַ

ּבמּזֹופיתא  יי ּתבל. קדם רגזיּה:מּמימר .מן  מּמרֹום יׁשיזּתקֹוף לח ְִֵֵַָ�ְֳִָָ	ִֵַ�ְְִֵַֻ�ִָ�
ימ  רּבים:יּקחני מּמים ּדיתיב ׁשני ּתּקיף מלך  נבּיֹוהי  ׁשלח  ִָ�ְִֵַ�ִִֵַ�ְְִִִִֶַַ�ְִֵֶַָ

ר ּומא  סּגיאין :ׁשיזבני .ּדברני ּבתקֹוף מאיבי יחמעממין  יּצילני ִָ�ַַ�ִ	ְֵַ�ִ�ְִִִִֵַַַ�ְִֵֵֹ�ִ
מּמּני: אמצּו ּכי מּׂשנאי מּסנאי עז ּתקפּוני .ׁשיזבני . ארי  �ִָ�ְֹ	ִַ�ְָ�ְִִֵֶַ�ְִִַָ�ֲֵַ�ִ

ּדבבי  אתּגּברּו.מּבעלי וי יטעלי:ארי  אידי ּביֹום הי יקּדמני ְֲִֵַַָ	ֲִֵַַ�ְְֲַָ�ְִֻ�ֵ�ְִִַ�
מׁש לי:יהוה ּדיי יקּדמּוני ען מימרא והוה טלטּולי . סמך.ּביֹום ְָֹ�ְִ�ְְִַָ�ִ�ְְֲִִֵַַָָָ	ְָ�

לּמר כלי: ּבי:וּיצא ּכי־חפץ יחּלצני אתי ואּפיק חב ִֵַֹ�ְֶַ�ָֹ�ְְִַ�ִִֵָ�ְִֵֵַ

בי :ׁשיזבני .יתי לרוחא  אתרעי ּכצד יג כאארי יהוה קתי מלני ְַָ�ִָ	ְֵַ�ִ�ְְְֲִִִִֵֵ�ְִֹ�ְְִָָ�ִ
לי: יׁשיב ידי יי ּכבר י ׁשּלמּנני  ּדוד  ידי .ּכזכּותי אמר ּכברירּות  ְ�ָֹ�ִַָ�ֲִִַָ�ְְִַַ�ְִ�ְִָָ	ְְִַָ�

לי : ׁשמר כביתיב ּדר ּכי רׁשע ּתי ולא יהוה ּתי כי ִִִָ�ָ�ְְִֵַַ�ְֹ�ְָ�ָֹ�ְִַ
נטרית מאלהי: יי ארי  קדם ּדתקנן ּברׁשע .אֹורחן  הּליכית קדם ולא ְֱֲִֵֵַָֹ�ְְְֳָָָָָ	ְִִֵַַָ�ֳָ

כל־כגאלהי : משפטו )ּכי וחּקתיו לנג ּפטיומׁש(כ' ּדי ֱִִָ�ְִָָ�ְְֶָ�ְִֹֻ�ָ
מּמּנה: לקבלי לא ־אסּור ּגלן ּדינ ֹוהי כל  ּוקימֹוהי .למעבדהֹון ארי ָֹ�ְְֲִִִִִֵֶַָָ�ְֱֶַ	ִָ�

מּנהֹון : עדית ואׁשואה כדלא לֹו תמים מעוני:יה ּתּמרה ְְֲִִֶֶָָ�ָ�ִ�ְְֶַָ�ֲִֵָֹ
ׁשלים  נפׁשי .ּבדחלתיּהוהוית נטר יהוה וּיׁשכהמחֹובין :והוית ב ְֲִֵַ�ְְֵַ	ֲִֵַַַָ�ִֵַָ�ְֶָֹ�
ּכצד  עיניו:לי לנגד ּכברי לי קתי יי . .ּכזכּותי ואתיב �ְְִִָ�ְִֹ�ְִֶ�ְֲִֵֵֶַָָ�ְִָ	

מימריּה:ּכברירּותי  ּתת כוקדם עם־ּגּבֹור עם־חסיד חּסד ְִִָ�ְֳִֵֵָָ�ְִִַ�ִִָ�
הדקדוק: בירושלמיים:ימׁשני.(יז)חלק הוא וכן געי, היו"ד ְִֵַ
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ּתּתּמם: אסּגיתא ּתמים ּבכין קדמך  חּסיד ּדאׁשּתכח אברהם ָ�ְְֳִִִִַַַַָָָָָ�ְִֵַָ

חסּדא  זרעיּהלמעבד אׁשלימּתא .עם ּבכין ּבדחלתך ׁשלים ּדהוה יצחק ְֱִֶַָ�ִֵַ	ְְְֲִִַַָָָ�ְֵֵַָ

רעּותך ּתּתּפל:כזעּמיּה:מימר ועם־עּקׁש ּתּתבר עם־נבר ְֵַָ�ִִֵָ�ִָָ�ְִִָ�ִֵַָ
בנ ֹוהי  ּבחרּתא קדמך  ּבבריר ּותא  ּדהּליך  אפריׁשּתא יעקב עממּיא. מּכל ְְֲֳִֵַַָָָָֹ�ְְִַָ�ְִֵַַַָָָ

ּפסֹולא זרעיּה ּבלּביל ּתנּון .מּכל עּמך על מחׁשבן ּדח ּׁשיבּו ּומצראי  ּפרעה ֵַ�ִָָָ	ְְִִֵַַַַַָָָֹ�ֵַָ�

על־רמים כחּכמח ׁשבתהֹון: ועיני ּתֹוׁשיע עני ואת־עם ְְְְֶַַָ�ָ�ִ�ְִֵֶַ�ַָ�ִ
ח ּׁשיךּפיל:ּתׁש עם הדין  ּבעלמא ּדמתקרן  י ׂשראל בית עּמא וית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ�

למפרק  עתיד עליהֹון .אּת ּדמתּגּברין ּתּקיפּיא ּכי־ כטּתמאיך :ּובמימרך  ְֲִִַַ	ְֵָ�ְְֲִִִֵַַַָ�ִֵַ
חׁש יּגיּה ויהוה יהוה נירי מריּהּכי:אּתה הּוא אּת ארי  ַָ�ֵ�ְִֹ�ַָֹ�ִַָ�ְֲִֵֵַַָָ

ּדי ׂשראל  ּבעלמא .יי נה ֹורי ּה ויחזינני  לנהֹורא מחׁשֹוכא יּפקּנני  ּדעתיד ויי ְְִֵֵָ�ְָ	ְִַַַָ�ֲִִֵָָ�ְֵַַ�ְְִָָ�ֲִַ

לצּדיקּיא: אדּלג־ ללמיתי ּבאלהי ּגד ּוד ארּוץ בכה ּכי ְְִִֵֵַַָ�ְ�ָָ�ְ�ֵֹ�ֲֶַַ
ּבמימרךׁשּור: מׁשרין ארי  אלהי .אסּגי  ּכרכין ּבמימר ּכל  אכּביׁש ְְֲֵֵָ�ְֵַַָ	ְֱִֵַָ�ֲִֵַַָ

ּדר לא ּתּקיפין : ּתמים אמ האל צרּופה ּכֹו יהוה רת ִִַָ�ִֵָ�ְַ�ְִַ�ְָֹ�ְ	ָ
ּבֹו: החסים לכל הּוא אֹוריתא אלהא מגן א ֹורחיּה. ּדכיונא ָ�ֵ	ְ�ִַֹֹ�ֱָָ�ְֵֵָָָָ

ה ּוא ּדיי  ּתק ֹוף היא . מימרי ּה:לכל .ּבחירא  על מי־ לבּדמתרחצין ּכי ַ�ְְִִָָ	ְֹ�ְְִִִֵֵַַ�ִ
מּבל  מּבל אל צּור ּומי יהוה אלהינּו:עדי ּבכין עדי �ְֲִֵֵַ�ְֹ�ִָ��ְֲִֵַ�ְֱֵֵֹ

ּכל  י ֹודֹון ּדי ׁשּתאר ּון  ּדעּמך ולׁשארא למׁשיחך ּדתעביד  ּופרקנא נּסא  ָ�ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֻעל

יי עממּיא  אלא אלּה לית ויימר ּון  ול ּׁשנ ּיא. מ ּנךאּמּיא  ּבר  לית ועּמך.ארי  ְַַָ�ְְְִֵַַָָָֻ�ְֱֵֵָָ�ֲִֵֵָָָ	ְַָ
ּדתּקיף  לית אלהנא:יימרּון וּיּתר לגאלא חיל מעּוּזי האל ְֵ�ְִֵַ�ֱֵַָָ�ֵָָ�ָ�ִ�ִֵַַָ�

הדקדוק: תשפיל.(כח)חלק רמים על רמים ועיני ותיבת בטפחא, לא במארכה ועיניך תיבת ְִֵֶָ
בתיבת  הטפחא תהיה אם כן שאין מה ארמים, תשפיל דחוזר ניחא ובזה בטפחא.

התרגום: מוכח וכן הכוונה, היפך והוא ועיניך, תיבת על תשפיל דחוזר ועיניך,
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דרכו )ּתמים ּבחילא אלהא :ּכי ּדר (כ' לי  ׁשלים .ּדסעיד ּומתּקין  ָ�ְֱִִַָָ�ְְִֵֵָָ	ְִֵַ�

רגליו )מׁשּוהלדאֹורחי : ּבמתי לי רג (כ' ועל ּכאּילֹות ְִֶַ�ְַ�ַַָָ�ְַ�ָֹ�ַ
רגלי יעמידני: ּכאּילתא מׁשּוי ּתקפי .קּלילין ּבית יקימּנני :ועל ְֲִִֵֵַַַַ�ְִִַַָָָ	ְִֵַֻ�ְִִַ�ִ

לּמל לה ידי קׁשת־נחּוׁשה מלּמד ונחת חמה ְֵַ�ָ�ְִַַָ�ְִַָ�ְֶֶ�ָ
ידי זרעתי: קרבא מּליף  נחׁשא .למעבד ּכקׁשת ּדרעי :ּומתּקיף ְְֵַַָֹֹ�ְְֱֶַָָ	ְֵֶַ�ְֶָָ�ְָָ

יׁשלו מגן ּתר וּתּתן־לי וענת ּתק ֹוף ּבני:ע לי  ויהב ּת ִֶַ�ִָ�ְִֵ�ְֲֶַֹ�ְְִִִֵַַ�

ּתח ּתר לזאסּגיתני :ּובמימרך.ּפרקּתני  צעדי ולא חיב ּתני ְַָ�ִ	ְֵָ�ִַָ�ְִִַ�ֲַ�ְִַ�ְִֵ�ֹ
קר  ּפסעתי סּלי:מעדּו אזּדעזעא .ּתחֹותי אס ּגיתא רכּבתי :ולא ֲָ�ְֲִִִַַָָֻ�ְָ	ְִַַָָ�ְָָֻ

ואׁשאר לח איבי עד־ּכּלתם:ּדפה אׁשּוב ולא מידם ְְֶָ�ְֹ�ְִַַָ�ְֵ�ָֹ�ַַָֹ
סנאי  תבית .וׁשיציתּנּון רדפית ּדּגּמרּתּנּון :ולא ואכּלם לטעד ְְִַַָ�ְִֵֵ	ְִַָ�ְֲִֵַַַַָ�

רג ואמ  ּתחת וּיּפלּו יקּומּון ולא וׁשיציתּנּון לי:חצם ְֶָָ�ְֵ�ְֹ�ְִַ�ַ�ְְִֵֵַַָ

למקם ו ּגּמר ּתּנּון  יכילּו קטילין .ולא רגלי :ּונפלּו ּפרסת ּתחֹות ְִַַ�ְְִִָָ	ְִִַ�ְַַַָ

לּמל מ חיל ּתכ וּתּזרני ּתח חמה קמי ּתני:ריע ְֵַַ�ִ�ְִִַַָ�ְִַָ�ַָ�ְִֵַַ
בחילא  קרבא ּוסעדּתני  לי .למעבד לאבאׁשא ּדקימין  עממּיא ּתּברּתא ַַ�ְִֵָ�ְְֱֶַָָ	ְְְְִִַַַַַָָָָָ�

מׂשנ מאּתחֹותי: ערף ּלי ּתּתה ואצ ואיבי מיתם:אי ְְָ�ְֹ	ַַ�ָ�ִ�ְְֶַֹ�ְִֵַַָ
קדמי  ּתּבר ּתא קדל וסנאי . ּדבבי .מחזרי עּויׁשמבוׁשיציתּנּון :ּבעלי  ְְֳַַַַָָָ�ְְֵַָ	ְֲֵַַָ�ְְִִֵֵ�

ולא־ענם: אל־יהוה מֹוׁשיע סעיד ואין להֹון ּבען  ולית  ְֵ��ְִֶַֹ�ְְֵַָָָָֹ�ְְֵ

הדקדוק: כמו וּתּזרני.(מ)חלק האל"ף, לחסרון הזי"ן והודגשה הדפוסים, ברוב גם דגושה הזי"ן ְִֵַַ
וכמווּתאּזרני  ד')וּיּבׁשהּו, א ', נ"ז וּייּבׁשהּוכמו(נחום  דף  הבושם ערוגות בספר וכ"כ , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַ

זרית ואלע"א. ורבעי ארחי דכתיב מאי פפא, בר ר"ח דרש שבת, בגמרא ז"ל אמרם בעיניך יקשה
ג ') קל"ט, ותזרני(תהלים  כתיב רמי, אבהו דרבי אבהו, כדרבי מ ')וכו', כ"ב, ותאזרני(ש"ב וכתיב י"ח ,, (תהלים 

לא מ ') אל"ף חסר דכתיב למסורת דריש דהתם ע"כ, וזרזתני, זריתני רבש"ע הקב"ה, לפני דוד אמר ,

בפירוש  לך הרי זריתני, מזרה לשון אל"ף, חסר ותזרני עלה רש"י שכתב תמצא ולזה הקריאה, מכח

שהיא  היא דפשיטא מלתא רפויה הזי"ן אם הקריאה מפני שאם לבד, כך דרשו האל"ף חסרון דמכח

ודוק: לפרושה, בעי ולא זריה לשון
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יי .ּפריק  קדם צלֹותהֹון :ּומצ ּלן  מתק ּבלא חקם ואׁשמגולא  ִָ	ְֳַַָ�ְְְְְְִֶַָָָָ�ֵ
אר  אדּקם ּכטיט־חּוצֹות ודֹוׁשי ׁשּתּנּון קעם:ּכעפר־ארץ ֲַַ�ְִֶָ�ֲִ�ְְִֵֵֵֶָ�

ּדארעא  ּבהֹון .ּכעפרא ּבעטית ׁשּוקין וּתפּלטני מדרפסּתּנּון :ּכסין  ְְַַָָ	ְְִִִַָ�ְְְִַַַ	ִֵ
ּתׁש עּמי לא־ידע מריבי עם ּגֹוים לראׁש ּתי מרני ִֵ�ֵַ�ְְִִ�ִֵ�ְ�ֹ	ִַ�ָֹ�ְִַ

מּפלּגת דני:יעב  ריׁשא ּותׁשיזבּנני . ּתמּנינני  ּדלא .לעממּיא עּמא. עם ְְִִֵַַַֻ�ְִִַֻ�ְֵַַַָ�ִֵָ�ְְַַָ	ְַָ
ית מהיפלחּנני :ידעית  נכר לׁשּבני אזן ּכחׁשּו־לי מֹוע ְִַ�ְִַֻ�ְִֵ�ֵ�ְֲִַָ�ְִִ�ַ�ֶֹ

לי: עממּיא יּׁשמעּו לי ּבני אֹודן .יתכּדבּון  לי :לׁשימע י ׁשּתמעּון ִָ�ְְְִֵַַָ�ְִִַ	ְֵֶַ�ִִַ

ויח מו יּבלּו נכר מּמס ּבני יסּופּון ּגרֹותם:ּגרּו עממּיא  .ּבני ְֵ�ֵ�ִָ�ְְְַֹ�ְְְְְִִֵַַָָ	
אלהי מזמּבירניתהֹון:ויזּועּון  וירם צּורי ּוברּו חי־יהוה ִ�ְְִִַָָֹ�ָָ��ְִָ�ֱֹֻ�ֵ

יׁש ואמרּועי:צּור אֹודיאּו לע ּמך  ּדעבדּתא  ּופרקנא נ ּסא על  ּבכין  �ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ�ֲִַַ�

לנא  מתיהיב קדמֹוהי  ּדמן  ּתּקיפא ּובריך יי . הּוא ּופרקן .קּים ּתקֹוף  ְִִַַָָָ�ְְֳִִִֵַָ�ָ�ְָֻ

ּפרקננא:אלּה.ּומרמם  לי מחּתקֹוף נקמת הּנתן האל ַָ	ֱָ�ְַָֻ�ָָ�ֵֵַֹ�ְָ�ֹ�ִ
ּתח  עּמים ּפרענ ּותא ּתני:ּומריד ּדעביד  ותבר .לי אלהא. ִֹ�ַ�ְְֱִִֵֵַָָָָָֻ�ִ	ְַָ

לי  לאבאׁשא ּדקימין מאיבי מטּתח ֹותי :עממּיא ּומֹוציאי ְְְְִִַַַָָָָ�ְִָ�ְִֵֹ�ָ
ּתּצילני: חמסים מאיׁש ּתרֹוממני ּופרקי ּומּקמי ִַָ�ְ�ְ	ִִֵֵ�ֲָ�ְִִִִֵַָ�

לי  לאבאׁשא ּדקימין  ועל חטֹופין .ּתגּבר ּנני מּסנאי . עממין  ּומׁשרית מּגֹוג ְְְְְִִִַַַָָָָ�ְְִַַ�ִ	ְְִִִַַָָ

ּול נּתׁשיזבּנני :ּדע ּמיּה ּבּגֹוים יהוה אֹוד ׁשמ על־ּכן ְִֵ�ְְִֵַ�ִֵַ�ְ�ְֹ�ַָ�ְְִִ�
יי אזּמר : קדמך  אֹודי  ּכן. ּתׁשּבחא:ולׁשמך.ּבעממּיא על  אימר ְֲֳֵֵֵַַָָ�ְְַַָָ	ְִָ�ְֵַָֻ

מגדיל)נא מל ּדֹול מג (כ ' ועׂשה־חסד יׁשּועֹות ּכֹו ְִ�ְ�ְַ�ְֶֶֹ�ֶ
ל למ  ּול ׁשיחֹו עד־עֹולם:זר דוד ּפרקן עֹו למעבד מסּגי  ְִִ�ְִָ�ְְַ�ְֱֵֶַַַָָֻ�

טיבּו ועביד מלּכיּה. ּולזרעיּה.למׁשיחיּהעם עלמא:לדוד עד ְִֵֵֵַָ�ִִֵ	ְִֵַָ�ְַָָ
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יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
שבועות  של ראשון ליו"ט מפטיר

ל"א  - כ"ו פסוקים כ"ח סימן במדבר

ליהוה  חדׁשה מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים ַ�ֲָָ�ְִֶָ�ְ�ְְִִַ�ִַ�ְּוביֹוםֹ	ָ
עבדה  ּכל־מלאכת לכם יהיה מקרא־קדׁש ְָּבׁשבעתיכםֻ�ֵֹ�ְִֶָ�ֶֹ�ְִֶ�ָ	ְֶֶָ�ֲֶֹ�ָ
ּפרים  ליהוה ניחח לריח עֹולה והקרבּתם תעׂשּו: ַֹ�לאְְְֲִַ�ֶ�ְֵָ�ִַ�ַֹ�ַֹ	ִָָ�
ׁשנה: ּבני כבׂשים ׁשבעה אחד איל ׁשנים ָָ�ְִֵ�ְָ�ְִָָ�ִֶ�ִַַ�ְ�ְֵָָּבני־בקר
לּפר  עׂשרנים ׁשלׁשה בּׁשמן ּבלּולה סלת �ַָ�ְִֶֹ�ְֶָָֹ�ַ�ְֶָֹ�ָ	ְִָ�ּומנחתם
עּׂשרֹון  עּׂשרֹון האחד: לאיל עׂשרנים ׁשני ָהאחדֶ	ְֵָ�ְֶֹ	ִָ�ִִֶַָָָ�ִָ	
אחד  עּזים ׂשעיר הּכבׂשים: לׁשבעת האחד ֶֶָ�ַלּכבׂשֶ�ְְִָ�ְְִִַַָ�ִ�ִֶ�ָ
ּתעׂשּו ּומנחתֹו הּתמיד עלת מּלבד עליכם: ֲֵֵֶ�ְַלכּפרְִ�ַַֹ�ִַָ�ְִָ�ֲַ�

ונסּכיהם: יהיּו־לכם ִ�ְִִּתמימםְָ�ְְִֵֶֶ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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שבועות  של ראשון יו"ט הפטרת
א' סימן ביחזקאל

|וי א לחדׁשּבׁשהי ּבחמּׁשה ּברביעי ׁשנה לׁשים ְִַ�ְִִֹ�ָ�ְִִָָ�ֲִַָ�ַ	ֶֹ
נפ  על־נהר־ּכבר בתֹו־הּגֹולה ּתחּוואני ֲִַ�ְַ�ְְַַָ�ְְִָ�

ואר  מר הּׁשמים אלהים:אה לזמן והוה אֹות  ׁשנין. ּבתלתין ַָ	ְִֶַָ�ְֶַ�ֱֲִַָֹ�ְִִִִָָ

ּדאֹוריתא  ספרא רּבא ּכהנא חלקּיה ּבעזרּתא ּדאׁשּכח  מקּדׁשא. ּבבית ְְֲִִִַַַָָָָָָָ�ְְֲֵַַַָָ�

ליליא  ּבפלגּות ּדהיכלא. אּולּמא יאׁשּיה ּתחֹות ּבי ֹומי סיהרא. מעלני ּבתר ְְְְֵֵַַָָָ�ְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹ

אמֹון  ּבתּמּוז ּבר יהּודה. ּדבית ׁשבטא נב ּיא מלך אמר לירחא. ּבחמׁשא ַָ�ֶ�ְְְִֵֶַָָ�ְְְֲִַַַָָָ�

ּגל ּותא  בני ּבג ֹו אתּפתחּוואנא ּכבר. נהר  נבּואה .ׁשמּיא על ּבחיז ּו וחזית ְְֲֵַָָָ�ְְְִַַַָ�ְַָ	ְְֲֵֵַָ

יקר  חיזּו עלי  ּדיי :ּדׁשרת ׁשכינתא ֲִַָ�ְֵָ�ְְִַָָ

הראשון  פסוק לתרגום בהמשך זו תוספתא לקרוא נוהגים קהילות מקצת

מאה  ארּבע ּבסֹוף ית והוה רּבא ּכהנא חלקּיה ּדאׁשּכח לזמן ׁשנין. ּותלתין ְְֲַַַָָ�ְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ

ּדאֹוריתא  ּבעזרּתא ספרא מקּדׁשא. ּברביעא ּבבית ּדהיכלא. אּולּמא ּתחֹות ְִָָָ�ְְֲֵַַַָָ�ְְְִִֵַָָָ

אמֹון ּבתּמּוז  בר יאׁשּיה ּביֹומי ליליא. יהּודה.ּבפלג ּות ּדבית ׁשבטא מלך ְַ�ְְִֵֵַַָָָֹ�ֶ�ְְִֵֶָָ

ּדאֹוריתא  ספרא ית רּבא ּכהנא חלקּיה ויהביּהאׁשּכח מקּדׁשא. לׁשפן ּבבית ְֲִִִַַַָָָָָָָָ�ְְְֵֵַַָ�ְָָ

ספרא  ׁשפן ּוקרהי יאׁשּיה ספרא. מלּכא ׁשמע וכד יאׁשּיה. מלּכא ית קדם ְְִָָָָָָָ�ְְֳִִַַַַָָָָָֹֹ�ָ

ּדתקים  מלּכך וית יתך יי יגלי ּביּה ּכתיב ּדהכין ּדאֹוריתא. ספרא ְְִִֵַַָָָָָ�ְְְִִִֵֵֵַָָָָּפתגמי

טעותא עלך  פלחי לעממּיא ּתּמן ותפלח ואבהתך. אּת ידעּתא ּדלא לעם ֲָ�ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ�

ואבנ  ההיא אעא ּבׁשעתא ותּבר א. ואזל לבּוׁשֹוהי. לּבא ּבּזע רׁשע ית ְְֲִַַָָָָָ�ְְֲִַַַַַַ�ְִַָָ

ואתיבּנּון  ירׁשלם ּדיׂשראל. קרּתא אתמסרת ּדלא קדם מן אֹוריתא. לפתגמי ְֲִִֵֵַָ�ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָֻ�

ּדהוה  ּכסּדאה. נבּוכדנּצר דא ּביד היא הלא ואמר מתיב ּבטעּותיּה. מׁשּתּבח ְְֲֶַַַַַָָָ�ְֲִִִֵַַַַ�ֲִָָ

עּלאה  ּדאלהא ירׁשלם סֹופיּה.קרּתא ועד עלמא מּסֹוף ּכותיּה לית ּדאמרין ְֱִֶַַָָָָָֻ�ְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
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יתּה אחריב ואנא ּבידי לאתמסרא ּבנּורא.עתידא מקּדׁשא ּבית ית ואקלי ְְֲִִִִָָָ�ֲֵַַַָָ�ְְְֵֵַַָָָ

ּדבּה עּמא ית ׁשמּיא ואגלי לׁשמי אּסק ּכן ּובתר טעּותי. ואחריב למדינת ְְֵַַַָָ�ְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְֵַ

קרבא  ואגיח עּלאין. מלכּותי מדֹורין ּכרסי ואׁשּוי עליֹונין. קּדיׁשי עיל עם ְְֲִִִִַַָָָ�ֲִִִִֵֵֵֶַַַַֻ�ֵ

עב  ּבמתי על אעלה ּכתיב ּדהכין ּכרּובּיא. ׁשעתא מן ּבההיא לעליֹון. אּדּמה ְְְִִֵַַָ�ֱֳֵֶֶַָָ�ְְֲִֶֶֶַַָָ�

קדׁשא  רּוח יתיּה רּׁשיעא מתיבא ּבר רּׁשיעא ליּה. אמרת ּבריּהוכן ּבר ְִֵַָָָֻ�ְֲִִֵֵַַַַַָָ�ְֵַ

עלי  ּדאמריד רּׁשיעא. חילא ּדנמרֹוד וכּמה חילותך וכּמה ּכּליּה. עלמא ּכל ְְֲִִֵַַַָ�ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָֻ

ּבידך  מרֹומא אית לׁשמי  אּסק  אמרּת ּדאּת חּיך. ׁשני יֹומי  ואחריב וכּמה ִִָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ְֵַ

לׁשמּיא  ארעא מן והלא עּלאין. וסמּכיּהמדֹורין ׁשנין. מאה חמׁש מהלך ְֲִִִִִַַַָָָָ�ְְְֲִֵֵַַָֻ

לזבּול ּדׁשחקים  ׁשחקים ּומן ׁשנין. מאה חמׁש מאה מהלך חמׁש מהלך ִִָ�ְְְֲִִִִֵַַָָ�ְֲֵַַָ

ּדזבּול  וסמּכיּה ּדמעֹון ׁשנין. וסמּכיּה ׁשנין. מאה חמׁש חמׁשמהלך  מהלך ְְִִֵֻ�ְְְְֲִֵֵַַָָֻ�ֲֵַַ

למכֹון  מעֹון  ּומן  ׁשנין . ּדמכֹון מאה וסמּכיּה ׁשנין. מאה חמׁש מהלך מהלך  ְְְִִָָָ�ְְְְֲִֵֵַַָָֻ�ַַ

לערבֹות  מכֹון ּומן ׁשנין. מאה וסמּכיּהחמׁש ׁשנין. מאה חמׁש מהלך ְְֲֲִִֵַָָָ�ְְְֲִֵֵַַָֻ

רקיעין ּדערבֹות  ׁשבעא וכקביל ׁשנין. מאה חמׁש ּובתר מהלך ּוכסמכותהֹון. ֲַָ�ְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָ�ְְַָָֻ

ּדחיותא  רגליהֹון מּתחזן רמן ּכן ׁשבעא ּדאּנּון וכקביל ׁשמּיא. לרּום ּכמארעא ְִֵֵֵַַַָָ�ְִָָ�ְְְְֳִֵֵַַָָָָ

רמן רקיעין  ּדאּנּון  חיותא קרסּלי  מּתחזן  ּכן ּובתר ּכמארעא ּוכסמכותהֹון. ְִִ�ְְִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ�ְִָָ�ְֵַָ

רקיעין  ׁשבעא וכקביל ׁשמּיא. רגלי לכרּום מּתחזן ּכן ּובתר ּוכסמכותהֹון. ְְְֳִִִִֵַָָָ�ְְִֵֵַַַַָָֻ

רמן  ּדאּנּון רכּביהֹון חיותא וכן ׁשמּיא. לרּום ּגּפיהֹון ּכמארעא וכן מעיהֹון. וכן ֵָָ�ְִָָ�ְְְְְֵֵֵַַָָֻ�ְְְֵֵֵֵַ�

טרפיהֹון  וכן אּפיהֹון וכן ּגדּפיהֹון. רמן וכן ּדאּנּון ריׁשיהֹון. וכן קרניהֹון וכן ְְְֵֵֵֵֵֵַַַ�ְְְִֵֵֵֵֵַָ�

רקיעין  ׁשבעא וכקביל ׁשמּיא. לרּום מתּגלי ּכמארעא ּכן ּובתר ּוכסמכותהֹון. ְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָ�ְְְִֵֵַָָֻ

מברך  רּבא ׁשמיּה יהא הּוא ּבריך מלכּיא ּדמלך ּולעלמי ּכרסיא לעלם ְְְִֶֶַַָָֻ�ְְְֵֶַַָָ�ְְֵַָָ

רמן  ּדאּנּון מלכּיא עלמּיא. ּדמלך לכרסיא ּומהּדרין ׁשמּיא. לרּום ּכמארעא ְְִַָָָָ�ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ�

הּוא  רּבון ּבריך ורּבֹוא אלפין אלף עלמין. ּולעלמי ּדאּנּון לעלם רגזא. מלאכי ְִ�ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֲִֵַָֻ

לעילא רמן  רקיעין מאה ּתמני מּתחזן ּכן ּובתר ׁשמּיא. לרּום ּכמארעא ָָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ�
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עּלאה  ּדאלהא רחמנּותיּה לא ּדאם רּבא. ׂשרא טי"ּת מי"ם עליהֹון �ְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻּדממּנא

מרֹומא  לׁשמי אּסק אמרּת ואּת ּבנּורא. ּכּליּה עלמא מדֹורין מתקלי ואחריב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ�ְְִֵַ

קרבא  ואגיח יתך עּלאין. אחית אנא ּכען עליֹונין. קּדיׁשי לׁשבעא עם ְֲִִִַַָָָ�ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ְִָ

וטיט  וארקא ודּומה ׁשחת ּובֹור ׁשאֹול ּגיהּנם ׁשמהתהֹון. ואּלין ּתּתאין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמדֹורין

ּבני הּיון  רגלי ּופרסת ּתּמן זרחין וסיהרא ׁשמׁשא ּדלית עֹולם עֹולם. ואבּדֹון ֵַָ�ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ�ְֵֵַַַ

ּגיהּנם אנׁשא  ּבגֹו מׁשּתלהבא נפׁשך ּותהי ּביּה. מׁשּתמע יֹום לא ּדימטי עד ֲָָ�ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�ְִֵַ

ּתּורד  ׁשאֹול אל אך ּכתיב ּדהכין רּבא. ׁשעתא ּדינא ּבההיא בֹור. ירּכתי אל ְְִִֵַַָָ�ְֶַַ�ְְֲִֵֶַַָָ�

עלֹוהי  יתיּהאתמּניאּו ואחיתּו חּבילּו אכזראין. מלאכין עֹולם.ּתרין לאבּדֹון ֲִִִַ�ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ�ֲַַָ

ּדאּתּור  מלּכא ּדסנחריב ּתרויהֹון אתר והוֹו תּמן. ּבחׁשֹוכא.ׁשרא מהּלכין ְְֲִֵַַַַָ�ְֲֵַַַָָ�ְְֲִַַָ

לנבּוכ  ליּה ואמר סנחריב אנא דנּצר אתיב ליּה ואמר נבּוכדנּצר עני אּת. מן ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַ�ְֲֵֵֶַַַַַַָ�ֲָ

ּכסּדאּה קרּתא נבּוכדנּצר ואחריבית ּדיהּודאי. עּלאה ּבאלהא ּדמרדית ְֶַַַָָ�ְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּדבּה עּמא ואגליתי סנחריב ּדירׁשלם עני טעּותי. ליּהלמדינת ואמר ִַֻ�ְְִִַַַָ�ִִִִֵֵַַָָ�ֲֵַַ

חזיתא  בעינך הלא רּׁשיעא בר רּׁשיעא מא לנבּוכדנּצר. ׁשמעּתא. ּובאדנך ִִִֶַַַַַָָ�ְֲֲֵֵָָָ�ְַָָָֻ

יתי  ואּסיק ּדׁשרי ּדיהּודאי אלהא עּמי וידי ּדעבד ּדירׁשלם. לא לקרּתא ֱֲִִִֵַַָָָ�ְְִֵֵַָָ�ְִִַַַָֻ�ֹ

ׁשלהֹובֹוהי  מן חד ּונפק ּבגּוּה. ולא אֹוׁשיטית ּבנּורא. מׁשריתי ית ואֹוקיד ְִִִֵַַַַַ�ְְְְִֵַָָָָ

לי  עצתך אׁשּתאר היא מא ואּת ּבלחֹודי. אנא עני אלא יהּודאי. לות ְִִַ�ְֲֲִִֵַַָָָָָ�ְְֵֵָָָ

יתיּהנבּוכדנּצר  ואבני איזיל ּדיהּודאי אלהא יתי יׁשּבֹוק אם ּכען ליּה. ואמר ְֶַַ�ְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָ�ְֵֵֵֵֶָ�

סנחריב  עני ּומרּגלין. טבן רּׁשיעא ּבאבנין לנבּוכדנּצר. ליּה ׁשטיא ואמר ְִִֵֵַַַַָָָָ�ֲִִֵֶַַַַַָ�ָָ

ׁשמעּתא  הלא ּכּליּה. תּקין ּדבעלמא ּדלא מן למימר. יהּודאי ּדמתלין מא ְְֲִֵַָָָָֻ�ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּבתא  ההיא ּבמעלי  ּבׁשעתא ּבׁשּבתא. ייכֹול מלאכין מא עלֹוהי אׁשּתּלחּו ְְֲֵַַָ�ְְְֲִֵַַָָָָ�ֲֲִִִַַַ

יתיּה ואחיתּו חּבילּו עלם אכזראין. ּכתיב .לאבּדֹון לעיל:ּדהכין  ּומפרׁש ְְִִִֵַַַָָ�ֲַַַָ	ְְִֵַ�ְֵַָ

לגלּות ב החמיׁשית הּׁשנה היא לחדׁש ַּבחמּׁשהֲִ�ַָ�ֶֹ�ִַָָ�ֲִַ	ְִָ�
יֹויכין: היא הּמל לירחא. חמי ׁשיתא ּבחמׁשא לגל ּות .ׁשּתא  ֶַ�ְְִִֶַַָָָ�ֲִֵַָָ	ְָ�
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י ֹויכין : אל־יחז גמלּכא דבר־יהוה היה ּבן־ּבּוזי היה קאל ִַָָָ�ָָֹ�ְַ�ְְְֶֶָֹ�ִֵֶ�
ּכׂש ּבארץ ׁשם הּכהן עליו וּתהי על־נהר־ּכבר ּדים ֵַֹ�ְֶ�ְֶַ�ְְִַַ�ְִַָ�ָָ��ָ

נבּואה יד־יהוה: פתגם הוה ּבּוזי מהוה ּבר יחזקאל עם יי . קדם מן ְְֲִִַָָָָָֹ�ְְֳִִִֵֶַָָ

ואתמּלּכהנא  ּתנינּות ּתב ּדי ׂשראל. ּכסּדאי ּבארעא ארע  ּבמדינת  עּמי ּה ל  ֲָָ�ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ�ֲִִֵַַַָ�

עלֹוהי  ּוׁשרת ּכבר. נהר יי :ּתּמן .על קדם מן נב ּואה  וארא דרּוח ְְֲִַַָָ	ַָ��ְְֳִַָָָָ ֵֶ
ואׁש ּגדֹול ענן מן־הּצפֹון ּבאה סערה רּוח ְֵ�ָָ�ָ�ִַָ�ָָָ�ְַָ��ְִֵוהּנה�

החׁשמת  ּכעין ּומּתֹוכּה סביב לֹו ונגּה מל לּקחת ְִַ	ְַַ�ַֹ�ָ�ִ�ִ	ְֵָ�ְַַ�ַ
האׁש: עלעּולא מּתֹו ר ּוח והא רב וחזית. ענן  צּפּונא. מן אתי  ִ�ְֲֵֵַָָ�ַַָ�ֲִִֵַַָָ�

ליּה וזיהֹורא מׁשּתלהבא. עננא ואי ׁשתא ּומּגֹו סח ֹור . עלעּולא סחֹור .ּומּגֹו ְְֲִִֵֵַָָָָ�ְְֲִָָ�ִַָ	
חׁשמלא  איׁשתא :ּכעין אר המּגֹו ּדמּות חּיֹות ּומּתֹוכּה ּבע ְְֵַָ�ִִָָ�ִ	ְָ�ְַַ�ַ�

מר  להּנה:וזה אדם ּדמּות ּדמּות איהן ּברין .ּומּגּוּה. ארּבע  ְֶ�ְֵַ	ְֶ�ָ�ְִֵַַָָָ�ִַַָ

אנׁשא .חזויהֹון ודין  לאחת ואר ולה ֹון :ּדמּות  פנים ּבעה ְֵ�ֵֶ	ְֲָָ�ְְְַָָ�ָ�ְִֶ�ָ
להם:ואר  לאחת ּכנפים אּפין ּבע וארּבעא וארּבעא לחדא. ְְַַ�ְָ�ְִַַַ�ְְִֶַַָָ�ְְֲַַָָ

אּפין אּפין  עסר ׁשּתת וחד . חד  א ּפּיא לכל מנין הוי  חדא. לבריתא ִַ�ְְֲִִַַַַַָ�ְְֲִִֵַַַָָָָ

ּברין  גּפין ּדארּבע וארּבעא  אּפין. וארּבעא גּפין ׁשּתין וארּבעא  לחדא. ְִַַָ�ְְְְִִִִַַַַָָ�ְְֲִַַַָָ�

ּגּפין  עסר ׁשּתת וחד. חד  גּפין לכל  וארּבעא ׁשּתין  ואּפא. אּפא לכל ְְֲִִַַַַַָ�ְְְְִִִַַַַָָָָ�

חדא  וחמׁשין .לבריתא מאתן  ּברין  ּדארּבע ּגּפּיא מנין ג ּפין :הוי  ו ׁשּתא ְְֲִָָ	ְִִֵַַַַַָָָ�ְִַַָ�ְִִַָ

רג ורג ז וכף יׁשרה רגל עגל ליהם רגל ּככף ליהם ְְֵַ�ֶֶ�ְֶָ�ְַָ�ְֵַ�ְֶַ�ֶ�ֶ	ֵֶ
קלל: נחׁשת ּכעין  ּופרסת ורגליהֹון ונצצים ּכיונן. רגלין ְ�ְֹ	ְִ�ְֵ�ְֵֶַָָֹ�ִֵַַַָָ

ּכפרסת  עלמא רגליהֹון. ּומזיען  סגל ּגלן . ּומנצצן רגלין  ּכעין .ּבמהכה ֹון . ְֵַַַ�ְְְִִַַָָָָ�ְְִָָָ	ְֵ�

הדקדוק: ּגדֹול.(ד)חלק בירושלמיים:ענן גם פסיק כאן אין ָָָ



שבועות  של ראשון יו"ט הפטרת 470תע 

מצלהב : וידו )חנחׁש ּכנ וידי (כ' מּתחת על אדם פיהם ְְִֵַָֻ�ָ�ִָ�ַַ�ְֵַ	ֶ�ַ
רב אר  ּופ ּבעת וכנ עיהם לאר ניהם ּתם:ּבע פיהם ְַַ�ְִֵַ�ְֵֶֶ�ְְֵַ�ְְְֶַַָ
להֹון וידין  עביד  אנׁשא. על ּכידי ּגּפיהֹון. סטריה ֹון .מּתחֹות ארּבעא ִִ�ְֲֲִִֵָָ�ְִֵַַ�ְִֵַָ

רקיעא  מּתחֹות ּכרּובּיא מּביני ּדאי ׁשא ּגמרין  ּבהֹון רי ׁשיה ֹון .למחּתי ּדעל  ְְְְִִִִֵֵֵַָָֻ�ְְִִָ�ְֵֵַ

רּׁשיעּיא  אתר  על למזרק סר ּפּיא חפני על עברי למּתן  ח ּיבּיא לאּבדא ְִִֵַַַָֻ�ְֲִִַַַַַָ�ְְֵַַַָָָָָ

ׁשון .מימריּה וגּפיהֹון  אל־ טלאר ּבעּתיהֹון:ואּפיהֹון אּׁשה חברת ְֵֵ	ְְְֵֵַַַ�ְְֵַַֹ�ִָֹ�ֶ
ּכנ  בלכ אחֹותּה לא ־יּסּבּו אל־עבר פיהם איׁש ּתן ֲ�ְֵַָ�ִֶַֹ�ְְֶ	ִָ�ֵֶ�ֶ
ילכּו: חדא ּפניו לקביל חדא מתחזרן מכונן . לא ּבמיזלה ֹון .ּגּפיהֹון. ָ�ְֲֲֳֵֵֵַָָָָָ�ִֵַַָָ�ְֵַ

אּפהא .ּבריא  ּופ ּוד יאזלא:לקביל אדם ּפני ּפניהם ני מּות ִָ	ֳֵַַָ�ָ�ְְָָ�ְֵֶ�ְֵ�ָָ�ְ�ֵ
לאר אר  אל־הּימין ּופ ּבע יה מהּׂשמאול ּתם ני־ׁשֹור ְֵַ�ִֶַָ�ְְְַַ	ְֵָ�ְֵַ�ֹ

ּופ ּבע לאר  לאר ּתן אּפיהֹון ּתן:ּבע ני־נׁשר אּפי ּודמּות ְְְַַ�ְֵָ�ְְְֵֶֶַַַָ�ֵַ

מּיּמינא  עביד  אריא ואּפי  עביד אנ ׁשא. תֹורא  ואּפי  לארּבע ּתיה ֹון . ְֲֲִִִֵַַַָָָָ�ְְֲִֵֵַַַָ

נׁשרא .לארּבעּתיהֹון מ ּסמאלא  ניהם ּופ יאלאר ּבעּתיהֹון:ואּפי  ְִָָ�ְֵַַ	ְִֵַָ�ְְֵֵַַ�ֶ
מל וכנ  ּפרדֹות חֹוברֹות מע פיהם ׁשּתים לאיׁש לה ְְֵֶַ�ְֻ�ְִ�ְְָָ�ְִ�ִַ�ְ�

ּוׁש ּגוּיתיהנה:איׁש את מכּסֹות וגּפיהֹון ּתים ואּפיהֹון. 	ְִַ�ְִַ	�ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹ

ּתרּתין ּפריסין  לחדא. מכּסין מּלעילא. ותרּתין  חדא. ּגויתהֹון :ית .מכונן ְִִ�ְֲִֵֵַַָָ�ְְְְֲֵַַַָָָ	ָ�ְִָ
יה יב אׁשר אל ילכּו ּפניו אל־עבר יה־ּׁשּמה ואיׁש ְִ�ֵֶ�ֶָ�ֵָ�ֵֶ�ֲֶ�ְִֶ�ָָ

ּבלכ  יּסּבּו לא ילכּו ללכת לקביל ּתן:הרּוח ּובריא . ָ�ַָ�ֶֶ�ֵ	ֵ�ִֹ�ְְֳִֵֶַָָָ

למיזל אּפהא  רעוא תּמן  ּדהוי לאתר מתחזרן .אזלן אזלא. לא ַַ�ָ�ְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָ�ְָָ	ִַָָ�

מר ּוד יגּבמיזלהֹון: החּיֹות ּכגחלי־אׁשמּות איהם ְְֵַ�ַַ�ְֵֶַ�ְֲֵַ�ֵ
ּכמר  מת ּבערֹות היא הּלּפדים ּבין אה הּלכת ֲֹ�ְְֵַ�ִַַ	ִ�ְִִַ�ֵֶֶ�
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ברק: יֹוצא ּומן־הא ׁש לאׁש ונגּה ּודמּות החּיֹות ַַ�ְ�ַָֹ	ִֵָ�ֵֵ�ָָ
ּבערן ּבריתא  ּדאיׁשא. ּכגמרין  מׁשּתלהבא חזויהֹון איׁשתא . ּבעֹורּיא. ּכחיז ּו ִָָ�ְְֲִִֵֶָָָֻ�ְֲִִֵַַָָָָָ�

לאיׁשתא  וזיה ֹורא ּבריתא . איׁשתא .ּבין  ּברקא :ּומן  והחּיֹות ידנפיק ְְִִֵֵָָָָָ	ִִָָ�ְֵַַַָָ�
ּכמר  וׁשֹוב הּבזק:רצֹוא למעבד אה ּבאׁשּתלֹוחיהֹון  ּובריתא ָ�ָ�ְְַ�ִֵַָָָָ�ְְְֱִֵֶַ

ּבמר ֹומא  ׁשכינתי ּה ּדאׁשרי  ר ּבֹונהֹון  עינא רעּות ּכאנפא מּנהֹון. עילא ְְְְְִִִִֵַָ�ְֲִֵֵַָָָָ

עלמא  ית ּומּקפן  חזרן  חדא למחזי ּברית ברקא:וק ּלילן .ותיבן ּכחיזּו ְִֵ�ְְְַָָָָָָ�ְְֲִָָָָ	ְִַָ�ְֵַָ

אצל טו ּבארץ אחד אֹופן והּנה החּיֹות ֵֶַ�ָואראַ�ְִֵ��ֶַָ�ָָ�ֵֶ�ֶ
לאר  ּפניו:החּיֹות מׁשּתוי וחזית ּבעת חד  ּגלּגל והא ּבריתא. ַַ�ְְַַ�ֲֵַַָָ�ְְִִֵַַַָָָ�

ׁשמּיא  לרּום ּבריתא .ּכמּלרע אּפֹוהי:ּבסטר  אה מר טזלאר ּבעא ְְְְִַַָ	ִִַָָ�ְְְִַַַָ�ֵ
ּכע  ּומעׂשיהם ּתר האֹופּנים ּוד ין אחד ׁשיׁש מּות ִַָ�ֲֵֶַ�ְֵ�ְַ	ְִ�ֶ�ָ

ּומר ּבע לאר  יה ּתן ּכאׁשר ּומעׂשיהם יה איהם ְְְַַ�ְֵֶַָ�ַ�ֲֵ	ֲֶֶַ�ְִֶ�
האֹופן: ּבתֹו ועֹובדיהֹון האֹופן ּגל ּגלּיא טבא.חיז ּו אבן  ּכעין  ָ�ְַ�ְְִֵֵַָָָָ�ְֵֶ�ֶָָ

חד  וחזויהֹון ּודמ ּות ּגל ּגל .ועֹובדיהֹון לארּבעּתיה ֹון . ּדהוי  ּגלּגל:ּכמא  ּבג ֹו ַ�ְְֵֵֶַַ�ְֵָ	ְְֵַַָָ�ְַַ

רב על־אר יז ּבלכ ּבעת יּסּבּועיהן לא ילכּו ּתם ְַַַ�ְִֵַ�ְְֶֶָ�ֵ�ֵ�ִֹ�ַ
סטריהֹון ּתן:ּבלכ  ארּבעא אזלין על  מתחזרן .ּבמיזלהֹון לא  ְְְִֵֶַַָָ�ְְִֵַָ	ִַָָ�

ויר יחּבמיזלה ֹון : להם וגבּה וגּבתם וגּביהן להם אה ְְֵַ�ֵַ	ְֶ�ַָֹ�ְְִֶָ�ָ�ְֶַֹ�ָ
לאר  סביב עינים ׁשון ּתן:ּבע מלאת לקּבלא וג ּביהֹון ְֵ�ֵַֹ�ִָ�ְְְְְִֵַַַַָ�ְַָָ

להֹון  ורּומא עינין רקיעא. מלן וג ּביה ֹון . אּנּון . סח ֹור .ּודחילן  סח ֹור  ְְְִָָ�ְְִִִֵַַַָ	ְְ�

אצ ּוב יטלארּבעּתיהֹון : האֹופּנים ילכּו החּיֹות לם לכת ְְֵַַ�ֶֶ�ַַ	ְֵ�ַָ�ְִֶ�ָ
האֹופּנים:ּוב  יּנׂשא ּו הארץ מעל החּיֹות הּנׂשא ְִֵָ�ַַ�ֵַ�ָ	ְִֶָָ�ִַָ

הדקדוק: האֹופן.(טז)חלק דפוסים:יהיה בקצת גם בפתח, ַָ
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ּגלּגל ּיא ּובמיזל  אזלין  בריתא ּבריתא. ּובאּתרמא  לר ּום לקבלה ֹון . ּכמּלרע ֵַ�ְְִִִַָָָָ�ְְְִִִָָָָ�ְְְִַ

יה כּגלּגלּיא:מּתרמין .ׁשמּיא  אׁשר הרּוח על יה־ּׁשם ְַָ	ְִִָ�ְִַַָ�ֲֶ�ְִֶ�ָָ�ַ
יּנׂשאּו והאֹופּנים ללכת הרּוח ׁשּמה ילכּו ְֶֶָ�ַָ�ָָ�ֵָ	ֵ�ֶֶ�ָללכתַ�ְִִָ�

ּבאֹופּנים: החּיה רּוח ּכי תּמן לעּמתם ּדהוי  אתר על ְָֻ	ִָ��ַַַ�ְֲִֵַַַַָָָָ

למיזל  לתּמן רעוא מּתר אזלן . וגל ּגלּיא. למיזל. ארי מין רעוא .לקבלהֹון . ְֲֵַַָ�ְְַָָָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָ�ְְֲִֵ	
ּבריתא  ּוב ּבלכ כאּבגלּגלּיא:ּכרּוח ילכּו יעמדּועמ ּתם דם ְ�ִַָָ�ְְְְִֶַָָ�ֵ	ְְֵָ�ֲַָ�ֹ

לעּמתם ּוב  האֹופּנים יּנׂשאּו הארץ מעל הּנׂשאם ְְִָ�ֵַָ�ָ�ְִֶָָ�ִַָ�ְָֻ	ָ
ּבאֹופּנים: החּיה רּוח ּובמקמהֹון ּכי אזלין. קימין .ּבמיזלהֹון  ִ��ַַַ�ְְְִִִֵַַָָָָ�ְִָ

ּגלּגל ּיא ּובאּתר ֹומיהֹון  מּתרמין  ׁשמּיא. לרּום ארי ּכמּלרע  ּכר ּוח .לקבלהֹון . ְִֵ�ְְְְְְִִִִַַַָָָ�ְְֲִֵ	ְ�ַ
ּכעין ּוד כבּבגלּגלּיא:ּבריתא  רקיע החּיה על־ראׁשי מּות ִָָ�ְְְִַָ�ֵַָ�ַַָ�ָ	ְִַ�ֵ

מל  על־ראׁשיהם נט ּוי הּנֹורא ּודמּות.לה:מע הּקרח ֶַ�ַַ�ָָ�ֵַָ�ְְִֶָָ
ּבריתא  ריׁשי  ּכעין על חּסין רקיעא. ריׁשיהֹון .ּגליד על מּלעילא:מרּכן  ִֵֵַָָ�ְְִֵָ�ְִִַ	ְֵֵַַֻ�ְִֵָ

ּכנ כג הרקיע אל־אחֹותּהותחת אּׁשה יׁשרֹות פיהם ְ�ַַ�ָָ	ְִֵֶַַ�ְָ	ִ�ֲֶָ�ָ
ּול  להּנה מכּסֹות ׁשּתים מכּסֹות לאיׁש ׁשּתים איׁש ְ�ְִַ�ְִַ�ָ	ְֵָ�ְִַ�ְִַ�

ּגוּיתיהם: את חדא להּנה מכונן. ּגּפיהֹון רקיעא. לקביל ּותחֹות ָ	ֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ֳֵָ

מכּסין  ּתר ּתין  לחדא. מכּסין חדא . ּתר ּתין  ולחדא. ית .להֹון להֹון . ְְֲֲֵַַַָָָ�ְְְְֲֵַַַָָ�ְ	ָ�
ּכנ ואׁשכדּגויתה ֹון : את־קֹול מים מע ּכקֹול פיהם ְְִֶַָָ�ֶ�ְֵַ ְֶ��ִַ

ּבלכ  ּכקֹול־ׁשּדי מחנה רּבים ּכקֹול המּלה קֹול ּתם ִַ�ְַַ�ְְֶ	ָ�ֲֻ�ְָ�ֲַ�ֶ
כנ ּבעמ  ּתרּפינה מין ּוׁשמעית פיהן:דם ּכקל  ּגּפיהֹון. קל ית ְְָ�ְֶַָ�ְִֵֶַַָ�ְֵַַָָָ�ִ

ׁשּדי  קדם מן ּכקלא ית סּגיאין  ּומברכן מ ֹודין  ּכד מּלּולהֹון קל ּבמהכהֹון . ְֳִִִַַַָָָ�ְְְִִַָָָָָָ

הדקדוק: בירושלמיים:ּובהּנׂשאם.(כא)חלק גם בוי"ו הגעיא ְְִָָ
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ק ּימא  מׁשרית ר ּבֹונהֹון  ּכקל  עלמ ּיא. מר ֹומא מלך  ּבמקמהֹון .מלאכי ְִַָָ�ֶ�ְְְֶַַָָָָ�ְֲֵַָ	ְִָ�

ּגּפיהֹון: על־ י ו כהמׁשּתקן אׁשר לרקיע מעל הי־קֹול ְְְִֵַַַָ�ֵ�ַָָ�ֲִֶַ�ַ
ּבעמ  כנ ראׁשם ּתרּפינה רעוא פיהן:דם ּדהוי ּובזמן  ֹ�ְְָָ�ְֶַָ�ְְֲִֵֵֶַַָָָָ

י ׂשראל  נבּיי  לעבּדֹוהי  ּדּבּורא קל  לאׁשמעא ּומׁשּתמע קדמֹוהי קלא. הוי  ְְְֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ�ְִֵַָָָ

רקיעא  ריׁשיהֹון מע ּלוי  ּגּפיהֹון .ּדעל  מׁשּתקן  ּדּבּורא:ּבמקמה ֹון  קדם מן  ְִִֵֵָָ�ְֵֵַ	ְִָ�ְְֵַַָ�ֳִִָָ

ּכמר כו על־ראׁשם אׁשר לרקיע אבן־ ּומּמעל אה ִ�ַַָָ�ִַ�ֲֶ�ַֹ	ְְֵַָ�ֶֶ
ּדמּות  הּכּסא ּדמּות ועל ּכּסא ּדמּות �ְֵ	ִַ�ְ�ְֵַ�ִ�ְִ�ַסּפיר

מל ּכמר  עליו אדם רקיעא לה:מע אה ּדעל ּומע ּלוי ְְֵַ�ָָ�ָ�ְְְִִִֵֵָָָָָ�ְַ

טבא  אבן  ּכחיז ּו ועל ריׁשיהֹון . ּכרסיא . ּדמּות ּדמּות ּכרסיא . .ּדמּות ְֵֵֵֶ�ֶָָ�ְְְַָֻ�ְְְָֻ

אדם  חׁשכזמּלעילא:עלֹוהי .ּכמראה ּכעין | מל וארא ְֵַָָ	ֲִ�ְִֵֵָָ�ְֵֶ�ְַ�ַ
מּמר ּכמר  סביב ּבית־לּה מת אה־אׁש ניו אה ְְֵֵַ�ֵָ�ָ	ְִִֵַ�ְָ�ָ

ּומּמר מע ּול  מת לה ּול אה ראיתי ניו מּטה ְ�ְְִֵַָָ�ְָָ�ְ	ַָָ�ִִ�
סביב:ּכמר  לֹו ונגּה ּכחיז ּווחזית אה־אׁש חׁשמלא . ּכעין  ְְֵַ	ְֵ�ַֹ�ֲִֵַָ�ְְְֵֵַָ

לּה מּגיו ולא איׁשתא למחזי  עינא יכלא ּדלא יקר חיזּו סח ֹור . סח ֹור ִִַָָָ�ְְְְְְְִֵֵֵָָָָָָ

ּביּה לאסּתּכלא  ולא אפׁשר למחזי  עינא יכלא ּדלא  יקר וחיז ּו ּולעילא. ְִִֵַָָָ�ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּביּה לאסּתּכלא חזיתי אפ ׁשר איׁשתא ּולרע. ליּה.ּכחיז ּו סח ֹור וזיהֹורא ְִִֵַָָָ�ֲִֵַ�ְִֵָָ	ְֵֵָ�ְ

יה ּכמר כחסחֹור: אׁשר הּקׁשת ּביֹום אה בענן  יה ְְְֵַ�ַ ֲֶֶֶ�ְִ�ֶֶָ�ְָ�
מר  ּכן מר הּגׁשם הּוא סביב הּנגּה ּדמּות אה אה ַ�ֵֶֶ�ְֵַ�ַ�ַֹ�ָ	ִ�ְַ�ְֵ�

ואר  ואׁשּכבֹוד־יהוה על־ּפני ואּפל קֹול אה מע ְְֹ�ְֶֶָָ�ֶָ�ַָֹ	ְֶַָ�ַ�
ּבעננ מדּבר: ּדהוי  ק ׁשּתא. זיהֹורא א ּכחיז ּו חיז ּו ּכן ּדמטרא. ּביֹומא ְְְֲֵֵֵַַַָָָָ�ְְִֵֵֵָָָ�

חיז ּו ה ּוא. סחֹור. וחזית סחֹור ּדיי. יקרא אּפי ּדמּות על .ואׁשּתּטחית ְְֵ�ְְֲֵַַָָָ�ְִִַַַַַ	
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על־ כטּדמתמּלל:קלּוׁשמעית  עמד ּבן־אדם אלי וּיאמר ִַ�ְִַַַָ�ֵֶֹ�ֶָָָ�ֲ�ַֹ
את:רג  ואדּבר אדם לי ּבר לי . רגלךואמר על ואמּליל .ק ּום ְַ	ֲֶַַ�ֲִֵַַַָָָֹ�ַַָ	ֲֵַַ�

וּתעמדני לעּמך: אלי ּדּבר ּכאׁשר רּוח בי וּתבא ִַָָ�ִֹ��ֲֶַַ�ִֶ�ֵ	ֲִַַַ�ִֵ
ואׁשעל־רג  אלי:לי מּדּבר את ּכד מע רּוחא. ּבי  ועלת ְַַ�ְֶָָ�ַ�ִֵֵַ�ְִֵַַַָָ

ואקימתני מּליל  ּוׁשמעית עּמי. רגלי . ּדמתמּלל .על עּמי :ית  ֵַ�ֲִִִֵַַ�ִַַַָ	ְִַַָ�ִִ

ואׁשלא רּוח ּגדֹול וּתּׂשאני רעׁש קֹול אחרי מע  ִֵַָ�ִ	ְֶַַָ�ֲַ	ַ�ַ�ַָ�
מּמקֹומֹו: ּכבֹוד־יהוה ּבתרי .ּברּו ּוׁשמעית  רּוחא. ּונטלתני ָ�ְְֹ�ְְִִִַַַַָָָ

סּגי קל  ּדיי .זיע יקרא  ּבריך  ואמרין  ׁשכינתי ּה:ּדמׁשּבחין  ּבית מאתר  ָ�ְִַָ	ְְְִִִַָ�ְְִַָָ�ְְֲִֵֵֵַָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
סוכות  חוה"מ לשבת מפטיר

כ"ט  סימן במדבר

מפטירים  ובחו"ל השלישי. וביום  מפטירים בא"י חמישי, ביום סוכות של ראשון יו"ט כשחל

השלישי  וביום השני וביום 

ׁשנים  אילם ׁשנים־עׂשר ּבני־בקר ּפרים הּׁשני ִָ	ְ�ִֵָ�ְֵָ�ְֵָָ�ִָ�ִֵַ�ַּובּיֹום
ּומנחתם  ּתמימם: עׂשר ארּבעה ּבני־ׁשנה �ְִָָ�ְִִָ�ָ�ְַָָ�ְֵָָ�ְִָּכבׂשים
ּבמסּפרם  ולּכבׂשים לאילם לּפרים ָ�ְְִָ�ְְִַָ�ִֵ�ִַָָ�ֶ�ְְִֵונסּכיהם
עלת  מּלבד חּטאת אחד ּוׂשעיר־עּזים �ַֹ�ְִַָ	ַָ�ֶ�ְִִִ�ְִַָּכּמׁשּפט:

ונסּכיהם: ּומנחתּה �ְְִֵֶָ�ְִִָ�ַָהּתמיד
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ּכבׂשים  ׁשנים אילם עׁשּתי־עׂשר ּפרים הּׁשליׁשי �ְִִָָ�ְ�ִֵָ�ְֵַָ�ִָ�ְִִַ�ַּובּיֹום
ונסּכיהם  ּומנחתם ּתמימם: עׂשר אר ּבעה ְִִָ�ָ�ְַָָ�ְֵָָּבני־ׁשנהְִָָ�ְְִֵ ֶ
ּוׂשעיר  ּכּמׁשּפט: ּבמסּפרם ולּכבׂשים לאילם �לּפריםִִֵַָָ�ְְִַָ�ְְִָ�ְְִִַָָ�
ונסּכּה: ּומנחתּה הּתמיד עלת מּלבד אחד ְְִָָ�ְִִָ	ַָ�ַֹ�ְִַָ�ֶָ�ַחּטאת

מפטירים  ובחו"ל החמישי. וביום מפטירים בא"י שלישי, ביום סוכות של ראשון יו"ט כשחל

החמישי  וביום הרביעי וביום

ּבני־  ּכבׂשים ׁשנים אילם עׂשרה ּפרים הרביעי ְֵ�ְִִָָ	ְ�ִֵָ�ֲָ�ִָ�ְִִ�ָ�ַּובּיֹום
ונסּכיהם  מנחתם ּתמימם: עׂשר ארּבעה ֶ�ְְִֵ�ְִָָ�ְִִָ�ָ�ְַָָ�ָָׁשנה
ּוׂשעיר־  ּכּמׁשּפט: ּבמסּפרם ולּכבׂשים לאילם ְִ�ְִַָָ�ְְִָ�ְְִַָ�ִֵ�ִַָָ�לּפרים
מנחתּה הּתמיד עלת מּלבד חּטאת אחד ָ�ְִִָ�ַָ�ַֹ�ְִַָ	ַָ�ֶ�ִִעּזים

�ְְִָונסּכּה:
ּבני־  ּכבׂשים ׁשנים אילם ּתׁשעה ּפרים החמיׁשי ַ�ַּובּיֹוםֲִִ�ִָ�ְִ�ִֵָ�ְ�ְִִָָ�ְֵ
לּפרים  ונסּכיהם ּומנחתם ּתמימם: עׂשר ארּבעה ְִִָ�ָ�ְַָָ�ָָׁשנהְִָָ�ְְִֵ ֶ�ִַָ
חּטאת  ּוׂשעיר ּכּמׁשּפט: ּבמסּפרם ולּכבׂשים ָלאילםִֵ�ְְִַָ�ְְִָ�ְְִִַָָ�ַ�ָ

ונסּכּה: ּומנחתּה הּתמיד עלת מּלבד ְְִָָ�ְִִָ	ַָ�ַֹ�ְִַָ�ֶאחד

וביום  מפטירים ובחו"ל השישי. וביום מפטירים בא"י שני, ביום סוכות של ראשון יו "ט כשחל

השישי  וביום החמישי

ּכבׂשים  ׁשנים אילם ּתׁשעה ּפרים החמיׁשי �ְִִָָ	ְ�ִֵָ�ְִ�ִָ�ֲִִ�ַ�ַּובּיֹום
ונסּכיהם  ּומנחתם ּתמימם: עׂשר ארּבעה ֶ�ְְִֵ�ְִָָ�ְִִָ�ָ�ְַָָ�ְֵָָּבני־ׁשנה
ּוׂשעיר  ּכּמׁשּפט: ּבמסּפרם ולּכבׂשים לאילם �ְִ�ְִַָָ�ְְִָ�ְְִַָ�ִֵ�ִַָָ�לּפרים
ונסּכּה: ּומנחתּה הּתמיד עלת מּלבד אחד �ְְִָָ�ְִִָ�ַָ�ַֹ�ְִַָ	ֶָ�ַחּטאת

הּׁשּׁש ּבני־ ּובּיֹום ּכבׂשים ׁשנים אילם ׁשמנה ּפרים י ַ�ִִַ�ִָ�ְֹ�ִֵָ�ְ�ְִִָָ�ְֵ
לּפרים  ונסּכיהם ּומנחתם ּתמימם: עׂשר ארּבעה ְִִָ�ָ�ְַָָ�ָָׁשנהְִָָ�ְְִֵ ֶ�ִַָ
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חּטאת  ּוׂשעיר ּכּמׁשּפט: ּבמסּפרם ולּכבׂשים ָלאילםִֵ�ְְִַָ�ְְִָ�ְְִִַָָ�ַ�ָ
ּונסכיה: מנחתּה הּתמיד עלת מּלבד ְֶָָ�ְִִָ	ַָ�ַֹ�ְִַָ�ֶאחדָ

ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

סוכות  חוה"מ שבת הפטרת
ל"ח  סימן ביחזקאל

לאמר:היוי א אלי מן דבר־יהוה נבּואה פתגם והוה  ְִַ�ְְַֹ�ֵַָ�ְֲִִֵַָָָֹ

יי  למימר:קדם אל־ בעּמי  ּפני ׂשים ּבן־אדם ְֳָ�ְִִֵֶַָָ�ִָ�ָ�ֶ�ֶ
והּנבא  ותבל מׁש ראׁש נׂשיא הּמגֹוג ארץ ֵ�ְִָָ�ְֶֻ�ֶֹ�ִ�ְ	ֶַָ�ֶ�ּגֹוג

נבּואה עליו: קּביל אדם. רי ׁשּבר רב . מג ֹוג. ארע ּגֹוג ותּובל על .מׁשך  ְֵַַָָָָָ�ֲֵַַַָ�ֶ�ְֶָ	
הנ ואמר ג על ֹוהי:ואתנ ּבי  יהוה אדני אמר ּכה ני ּת ְִִַ�ְֲִָ�ְַ	ָ�ָֹ�ֲַָֹ�ֱֹ�ְִִִ�

ותבל: מׁש ראׁש נׂשיא ּגֹוג אמר אלי ּכדנן  ותימר. ֵ�ֶ�	ְ�ִ�ֶֹ�ְְֲִֵֶַַָָֻ�

עלך רגזי  ׁשלח האנא אלהים. רב יי  ותּובל:רי ׁש.ּגֹוג . מׁשך  ְֱֲֲִִַָָָָָֹֻ�ַ	ֵ�ֶ�ְֶָ

ּבל וׁשֹובב ד חחים ונתּתי ּתיאֹות והֹוצאתי חיי ְ�ְַ	ְִִַָ�ַ�ְִִָ�ְִֵֶ�ְ�
מכ  לבׁשי ּופרׁשים סּוסים ּכּלם ואת־ּכל־ חיל לֹול ְֵֶָ�ִֶ�ָָ�ְִֵֻ�ְִ�ֻ	ָ

ּכּלם: חרבֹות ּתפׂשי ּומגן צּנה רב ואתבבּנך.קהל ָָ�ָ�ִָ�ָ	ְֵֵֹ�ֲָ�ְֲִַָָָֻ

ׁשירין  מׁשריתךואּתין ּכל וית יתך  ואּפיק לבּוׁשי ּבליסתך . ּופר ׁשין . סּוסון  ְִֵֵֶ�ְְְְִֵַַָָָָָָָָ�ְִֵָָָָ

ס ּגיאן גמר  מׁשרין ּותריסין ּכּלהֹון . ּבעגילין סיפין .ּדמזינין  ּכּלהֹון :אחדי  ְָ�ְְִַַָָֻ�ְֲִִִִִִַָ	ֲִֵַָ�ְֻ
וכֹובע:ה מגן ּכּלם אּתם ּופּוט ּכּוׁש ְֵָ�ָָ�ָֻ�ִ���ַָּפרס



סוכות  המועד חול שבת הפטרת תעז 477

ּופּוטאי  ּכּוׁשאי מזינין .עּמהֹון ּפרסאי . וקֹולסין:ּכּלהֹון  ּגמר וּבעגילין ֵֵֵַָָָ�ְִ	ְְְִָֻ�ְְֲִִִַ�ֶֹ
ּתֹוגר  ּבית יר וכל־אגּפיה ואת־ּכל־ מה צפֹון ּכתי ְֲַָ	ֶָ�ְֵַ	ְְֵַָ�ָ�ְֶָ

:אּת רּבים עּמים מדינת ּגֹומר אגּפיו מׁשריתהא. וכל ֲַ�ִַָ�ַ�ִִָ�ֶ�ְְַַָָ�ְִַָ�

צּפּונא  סיפי  מׁשריתהֹון ּגרממיא. ּכל סּגיאין .וית הּכן זּדעּמך :עממין ְִֵַַָָָ�ְְְַָָָ	ְִִִַַ�ְִִָֹ�
הּנק  וכל־ קהל אּתה ל והיית והכן עלי הלים ְֵָ�ְ	ַ�ְְָָָ�ְִִֶַָ�ָ�ְִֶָ�ָ

למׁש מׁשריתךאזּדרז מר:להם וכל אּת. לך. ּדאתּכני ׁשּוואּתּקן ָ�ְְִִֶַָָ�ְְְִַַַַָָָָ�ְִִִ

להֹון ּו.עלך ּבאחרית חלמּטרא:תהי  ּתּפקד רּבים מּימים ֲָ	ְֵ�ְְִִַָָ�ִַ�ִֵָ�ְֲִַ�
מחרב  מׁשֹובבת | אל־ארץ | ּתבֹוא ֶֶ�ֵֶ�ְֶֶ�ֶֶ�ִָ�ַָהּׁשנים

יׂש הרי על רּבים מעּמים אׁשר־היּומקּבצת ראל ְֻ�ֶֶ�ִֵַ�ַ	ִ�ֵַָ�ְִָ	ֲֵֶָ�
לבטח לחר  ויׁשבּו ה ּוצאה מעּמים והיא ּתמיד ּבה ְְָ�ָָ�ְִִ�ִֵַ�	ְְָָָ�ָ�ֶַ
סּגיאין ּכּלם: ארעא מּיֹומין  על  ּתהך  ׁשנ ּיא . ּבסֹוף מׁשריתך . ּתמּני  ִִִִַָֻ�ְְְְְֵַַַַַָָָָָ�

ּדאתּכּנׁשּו חרּבא. מּקטֹולי  עּמּה על ּדתבּו סּגיאין. ארעא מעממין  טּורי  ְְִִֵַַַַַָָָ�ְִִִֵַַַ�ֵַָ

לחרּבא  ּדהו ֹו ואּנּון ּדי ׂשראל . אּתגליאּוּתדירא. עממּיא ויתיבּו.מּביני  ְְֲִֵַָָָ�ְְִִָ�ְִִִֵֵַַַָ	ִִ
לכּסֹות טּכּלהֹון:לרחצן  ּכענן תבֹוא ּכּׁשֹואה ועלית ְָֻ�ְְִָֻ�ָ�ַָ�ָ	ֶָ�ְַָ�

ּתה  רּבים הארץ ועּמים וכל־אגּפי אּתה יה ָ�ְִֶָ�ֶַָ�ְֲַָ	ְִֶַ�ַ�ִ
:ארעא ותּסק אֹות וחפי  ּדסליק ּכעננא. ּתיתי . ּתהי .ּכאתרג ֹוׁשא ְִַָ�ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�ְֵ

מׁשריתךאּת סּגיאין .וכל  יהוה יּדעּמך:ועממין  אדני אמר ּכה ַ�ְְַָָָ	ְְִִִַַ�ְִָ�ָֹ�ֲַָֹ�ֱֹ�ִ
וחׁשב  על־לבב דברים יעלּו ההּוא ּבּיֹום | ּתוהיה ְָָ�ַ�ַ�ֲַ�ְִָ�ְַָ	ְְֶַָ�ָ

רעה: אמר מחׁשבת ויהי ּכדנן  אלהים. י ּסקּון יי  הה ּוא. ּבעּדנא ֲֶַ�ֲִֶַָָָ�ְֱִִֵָֹ�ְְִִַָָ

לּבךהרהּורין  ּבי ׁשן:ּותח ּׁשיב .על על־ ואמר יאמח ׁשבן אעלה ּת ִִ�ִַָ	ֵַ�ְְְִַַָָָ�ֱֶֶָ�ַ
ּכּלם  לבטח יׁשבי הּׁשקטים אבֹוא ּפרזֹות ִ	ְֹ�ַ�ָ	ְֶָ�ֶארץְֹ�ֵָ�ֶַֻ�ָ
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ּוב  חֹומה ּבאין ּוד יׁשבים להם:ריח אין לתים ְִֹ�ְֵ�	ְִָ�ְַָ�ִֵַ�ֶָ
ארעא  על אּסק  עּמא ותימר . על אהך  פצחּיא. קרוי ּדׁשקטין ּדיתבא ְֵֶַַַַָ�ְְֲִֵַַַַָָָָָ�ְְִָ

יתבין  ּכּלהֹון. לרחצן. ודּׁשין .ׁשּורא ּבלא ו ׁשרן להֹון :ועברין לית ְְְְִַָָָֻֻ�ְָָ	ְְְִִַָ�ְֵ

על־חרבֹות לׁשיב יד להׁשיב ּבז ולבז ׁשלל לל ְִ�ָֹ�ְָָ�ֹ�ְַָ�ְִָ�ֳַָ�
מק  עׂשה מּגֹוים מאּסף ואל־עם וקנ נֹוׁשבֹות ין נה ָ�ְֶַ�ְָֻ�ִ	ִֶֹ�ְִֶ�ְְִ	ָ

הארץ: על־טּבּור ּבּזא יׁשבי לכּנׁשא למּבז  עדאה. ּולמעּדי ְֹ�ֵַַ�ְִִֶַָָָ�ְֲִֵַַָָָ

עּמא מׁשריתך ועל ּדאתיּתבא. חרבתא עממּיא.על מּביני ּדאתּכּנׁשּו ְַָָ�ְְִַַַַַָָָָָ�ְְִִֵֵַַַַָ

וקנין אצלחּו ּדארעא:יתבין .ּבנכסין ּתקפא ּוד יגעל דן ׁשבא ַַ�ְְִִִָ	ְִָ�ְְַַָָֻ ָ�ְָ
תר  הלׁשוסחרי ל יאמרּו וכל־ּכפיריה לל ׁשיׁש ְֲֹ�ְִֵַ�ְְִָ�ֶָ�ְֹ�ְ	ְֲִ�ֹ

הק  ּבז הלבז בא אּתה |הל ׁשלל לׂשאת קהל ּת ָָ�ַָ�	ֲָָ�ֹ�ְִַַ�ְְָָ�ֵֶָ�
מק  לקחת וזהב וקנ ּכסף לׁשנה ּגדֹול:ין ׁשלל לל ֶ�ְֶָ�ָָ�ַַ�ְִֶ�ְְִ	ְִָ�ָָֹ�ָ

ּפל ּכהא  וכל י ּמא ות ּגרי  ּודדן . ּבּזא ׁשבא . הלמ ּבז לך . אתי .יימרּון  אּת ְְְִֵַַַָָָָָ�ָ�ְְִִֵַַָָ�ֵַָ

עדאה  למּסב הלמעּדי  מׁשריתך . למ ׁשּבי ּכּני ׁשּתא ּודהב . נכסין ּכסף  ְֲִֵַַָ�ְְִֵַַַָָָ�ְְִֵַַ�ִִ

סּגי :למע ּדי .וקנין  ואמר ידעדי בן־אדם הּנבא לגֹוג לכן ּת ְִָ	ְִֵ�ֲִֵַַָ�ִֵָ�ֶָ	ְְַָָָ�ְ	
ּבׁשבת  ההּוא ּבּיֹום | הלֹוא יהוה אדני אמר ֶֶ�ְ�ַ�ַ�ֲִ�ֱֹ�ֲַָֹ�ָֹ�ּכה

יׂש ּתדע:עּמי לבטח לג ֹוג .ּבכין ראל ותימר אדם. ּבר  אתנּבי  ִַ�ְִֵָ�ָ�ְֵֵֶַָ�ְְִִֵַַַָָ

אמר  הלא ּכדנן אלהים . י ׂשראל יי עּמי  יּתב ּון  ּכד ההּוא. .לרחצן ּבעּדנא ֲִַָ�ְֱֲִָָֹ�ְְִִִִֵַַַָָָ�ְָֻ	
ּגבּורתי :ּתּדע  מּיר טו ּפרענּות מּמקֹומ צפֹון ּובאת ּכתי ִַ�ְְִָָֻ�ְְִָ�ְְִֵַ�ָ	

קהל  ּכּלם סּוסים רכבי אּת רּבים ועּמים ָ�ִִ�ַ�ְִַָ�ַאּתהְֵֹ�ִ�ֻ	ָָָ�
הדקדוק: קהלי.(יג)חלק על הקהלת קו יש בירושלמיים גם תימן, ספרי בכל בקו"ף רפי קו יש ְֶָ

השרש. מאותיות היא התי"ו כי הכ"ד שובהקו"ף, שבסוף רבתא במוסרה ראיתי
בפלוגתייהו: עיי"ש אשר, בן דעת היא שזו הגדול
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רב: וחיל מאתרךּגדֹול סּגיאין ּותהך ועממין  אּת. צ ּפּונא. מּסיפי ָ�ְַ�ִֵַָָָ�ְְְִִִִִֵַַַָָ�

ס ּוסון  רכבי  ס ּגיאן .ּכּלהֹון ּדעּמך. ס ּגי :מׁשרין על־ טזועם ועלית ְְִֵָָָָ�ְֻ	ְִַַָָ�ְְִִַַָ�ָ�ַ
יׂש הּימים עּמי ּבאחרית הארץ לכּסֹות ּכענן ראל ִַ�ְִָ	ֵֶָ�ְַָ�ָ�ְֲִֶַָ�ַָ�ִ

על־אר ּתה  והבאֹותי הּגֹוים יה ּדעת למען צי ְִ�ֲִֶַ�ִ�ְַַ	ְִַַ��ַַַ�ִ
ּגֹוג: לעיניהם ב ּבהּקדׁשי י ׂשראל.ותּסק אתי עּמי  על ֹ�ְְִִִָ�ְ�ְֵֵ�ְִֶַ�ִִֵַַָ

י ֹומּיא ּכעננא  ּבסֹוף ארעא. וחפי  ואיתינךּדסליק ּבית ּתהי . ארע על ֲַָָ�ְְְֵֵַַָָָָ�ְְֵֵַָ�ֲֵַַ

עממּיא  ּדיּדעּון ּבדיל ּבךׁשכינתי. אתקּדׁש ּכד ּגבּורתי . ויהֹון .ּפרענּות ְְְְְְִִִִַַָ�ְְִֶַַַָָֻ	ִ
ּבפרענּותך האּתה־הּוא יזּגֹוג:חזן  יהוה אדני ּכה־אמר ְַָָָֻ�ָֹ�ֲַָֹ�ֱֹ�ִַַָ�
קד אׁשר־ּדּבר  ּבימים נביאי ּתי עבדי ּביד מֹונים ֲִֶ�ְְִִַָ�ְַ�ְִַ�ֲַָ�ְִֵ�

אתיׂש להביא ׁשנים ההם ּבּימים הּנּבאים ראל ְִָ	ְִִֵַ�ִַָ�ָ�ֵָ�ְִִָ�ְֹ�
אמר עליהם: ּדמ ּלילית ּכדנן  הּוא האּת אלהים. ּביד יי  קדם. ּביֹומי  ֲֲִֵֶַָ�ְְֱִִֵַַַָֹ�ְְְֵַַ

ּדנא עב ּדי  מּלקדמת האּנּון ּביֹומּיא ּדאתנ ּביאּו. יׂשראל. סּגיאין נבּיי  .ׁשנין  ַַ�ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ�ְִִִַ	
יתך ּבֹויחעליהֹון:לאיתאה  ּביֹום ההּוא ּבּיֹום | א והיה ְֵָָָָ�ְֲֵָָ�ַ�ַ�ְ��

על־אד  יׂשגֹוג ּתעלה מת יהוה אדני נאם ראל �ְַַַ�ְִָ	ְֵ�ֲָֹֻ�ֱֹ�ֲִֶַ�
ּבאּפי: ּגֹוג ויהי חמתי מיתי ּבי ֹום  ההּוא. ארעא ּבעּדנא על ֲָ�ְִִִֵַ�ְְִֵֵַָָ�ַַָ

אמר  אלהים ּדי ׂשראל . רגזי .יי באׁש־ קנ ּוב יטוחמּתי:ידלק אתי ְֲִֵַָ�ְֱִָֹ	ִִַֻ�ְְְִִִִָ�ְֵ
ּדּבר עב  יה רתי ההּוא ּבּיֹום | אם־לא רעׁשּתי יה ְֶָ�ִִ�ְִִַ�ַֹ�ַ�ְִֶ�ַ�ַ

אד  על יׂשּגדֹול איׁשת ראל:מת ּבמדלק ּפרענ ּותי ּובאתּגלאה ָ	�ְַַַ�ְְְִִִִִֵַָָָָָֻ

לא רגזי  אם  ּבמימרי. יהי ּגזרית ההּוא. סּגי ּביֹומא ארעא על .זיע ִֻ�ְְְִִִֵַָ�ְְֵַָ�ְִַָ	ַ�ַָ
וחּית כּדי ׂשראל: הּׁשמים ועֹוף הּים ּדגי מּפני ורעׁשּו ְְֲִֵָָ�ִָ ְֵַ�ַָ�ְ�ַָ�ְִַַַ�

האדם  וכל על־האדמה הרמׂש וכל־הרמׂש ָ�ֶֶ�ְֶָָ�ַָהּׂשדהֵֹ�ֲַָָ	ְָֹ�ָ�ָ	ָ
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ונהר  האדמה על־ּפני ונפלּואׁשר ההרים סּו ֲ�ְֵֶַ�ֲָָ�ְְֱֶָ�ִֶָ�ְְָ�
ּתּפֹול:הּמד  לארץ וכל־חֹומה נ ּוני רגֹות קדמי . מן  ויז ּועּון  ְֵַַ	ְָ�ָָָ�ֳִִִֵֶַָ

ּדׁשמּיא  ועֹופא רחׁשא י ּמא וכל  ּברא. וכל וח ּית ארעא. על ּדרחיׁש ְִַַָָָ�ְְִַַָָָָ�ְְֵַַָָָ

ּדעל  וי ּתלׁשּון אנׁשא. ט ּורּיא. ויתּפּגרּון  ארעא. ׁשּור .מגּדל ּיא אּפי וכל ְֲַָָ�ְְְְִִֵַַַַָָָ�ְִַָ	ְָ
יתחמר:רם  נאם כאלארעא חרב לכל־הרי עליו וקראתי ָ�ְְֲִַַָָ�ִָָָ�ְַָָ�	ְֶֶ�ֻ

ּתה  ּבאחיו איׁש חרב יהוה למּפל יה:אדני ואזמנ ּני ּה ֲָֹ�ֱֹ�ִֶ�ֶ�ְִִָ�ְְְֲִִִֵֶַַָ

אמר ּבחרּבא  עּמי . טּורי אלהים על ּגבר .יי ּתהי :חרב ּבאחּוהי ְַָ�ֲִֵַַַ�ְֱִָֹ	ְֲַַ�ְֲִֵַ

ּוב ּפט ונׁשכב ּבדבר אּתֹו ואב ּתי ׁשֹוטף וגׁשם ני דם ְְְִִַ�ִ�ְֶ�ְֶ�ְֶָ�ֵֶ�ְְַ�ֵ
וגפ אל  אׁש אמ ּגביׁש ועל־אגּפיו רית עליו טיר ְֶָ�ִֵ�ְְָ�ְִִַ�ָָ�ְֲַַ	ָ

אּתֹו: אׁשר רּבים מּניּהועל־עּמים ּבמ ֹותא ואתּפרע  ְִַַ�ַ�ֲִֶ�ְְִִֵֶַ�ְָ

אלּגבי ׁש ואבני  מגּבר ּומטר עלֹוהי ּובקטלא . אמטר וגפריתא. איׁשתא  ְְִֵֶַַַַַָָ�ְֲִִֵַַָָָֻ�

מׁשריתיּה סּגיאין .ועל עממין ּתי ּגּדל והת כגּדעּמיּה:ועל ְְֵַַָ	ְְִִִַַַ�ְְְְִִִִֵַ�
ונֹודע קּדׁשוהת  ּכי־ ּתי וידעּו רּבים ּגֹוים לעיני ּתי ְְְִִַ	ְִ�ְַ	ְִֵ�ִֵ�ַ�ְְִָ�ִ

יהוה: לעיני ואתר ּבי אני ּגב ּורתי. ואג ּלי  סּגיאין ואתקּדׁש. .עממין  ֲִ�ְְֵֶַָֹ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַ�ְִִִַַ	
יי :וי ּדעּון  אנא ארי  ְְִ�ְֲֲֵָָ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ

^̂̂̂nnnnnnnnnnnnnnnn]]]]
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ההפטרה  שקודם ראשונה ברכה

טֹובי�.�ר�� �נביאי� �חר, א�ר העֹול�. מל� אֹלהינ� יהו� א�ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ה�ֹוחר  יהו�. א�ה �ר�� �אמת. ה�אמרי� בדבריה�, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹורצה

וה�דק: האמת �בנביאי, ע ֹו. �בי!ראל עב"ֹו, �מ�ה (אמ�)��ֹורה, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

באב  תשעה מנחת הפטרת
י"ד  סימן בהושע

כׁשל יׂשׁשּובהא ּכי אלהי יהוה עד ּתראל �ְִָָ	ֵ�ְַָֹ�ֱֹ�ִֶ�ָ�ְַָ
:לדחלתא ּתּוב ּבעונ אלהךיׂשראל. ארי .ּדיי  ֲֶַֹ�ְְִֵַָָ�ֱַָָָ	ֲֵ

אל־יהוה בּבחֹובך:אּתקילּתא  וׁשּובּו ּדברים עּמכם קחּו ְִֵָ�ְְָ�ִֶָ�ְִָ	ְ�ְֶֹ�ָ
ּונ ואמ  וקח־טֹוב עון ּכל־ּתּׂשא אליו ׁשּלמה רּו ְְִ�ֵ�ִָָָ�ָֹ�ְַ	ְְַָ�

ׂשפתינּו: עּמכֹון פרים ותּובּוקריבּו ּדאתו ּדאה. לפלחנא ּפתגמין  ָ�ְְִִִֵָָ�ְְִִִַַָָ�ְָָֻ

עוין  על למׁשּבק קדמך  קריב קדמֹוהי. ואימרּו כטבין .ּדיי . הא נתקּבל ְְֲֳֳִִִֵַַַַָָָָָָָ�ְִִַַָָ

ספותנא  מּלי  קדמךויהוין  לרעוא .מתקּבלן  מדּבחך :ּכתֹורין  על  ְְְִִִֵַָָ�ָ�ְֳִַָָָ	ְְֲִַָ�ְַַָ

נר ג לא על־סּוס יֹוׁשיענּו לא | ולא־ אּׁשּור ּכב ַ��ִֹ�ֵַ��ְִֹ	ְָֹ
ירחם  אׁשר־ּב ידינּו למעׂשה אלהינּו עֹוד ְֵַ�ֱֹ�ַֹ�נאמרֲֵ�ָ�ְֲֵֶ�ְַֻ�

אּתּור יתֹום: ס ּוסון מלכי  רכבי  על יפרקּננא . ולא לא  נתרחיץ. לא ֵַַָ�ְִַָֻ�ְֵַָָָָ�ְְִֵָָ

אלהנא  ע ֹוד. ידנא נימר ּדהו ֹו.לעּובדי  אבהתנא על מתרחם קדמך  ּדמן ֱֵַַָ�ָ�ְְֵַָ�ָ	ְֲֳִִַַַַָָָָ�ֲַָ

כיתמין :במצרים  ּכי אר דהא נדבה אהבם מׁשּובתם ּפא ְִַ�ִ�ְְִֶַָָ�ְ�ָ	ֲָֹ�ְֵָ�ִָ�
מּמּנּו: אּפי ּבתיבּתהֹון ׁשב ארחימּנּון אקּביל ּנּון  לח ֹוביהֹון . אׁשּבֹוק ָ�ַ�ְֲִִִִֵֶַֻ�ְֲִֵֵֶַ�

ארי  ּבנדבא. יתּובּון  רגזי .ּכד ליׂשאה המּנה ֹון :ּתב כּטל ראל יה ְְֲִֵַָ	ִָֻ�ְְִֶֶ�ַַ�ְְִָ	ֵ

הדקדוק: בוי"ו:ואמרּו.(ב)חלק תימן ספרי בכל ְְִ
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ׁשרׁשיויפ  וי ּכּׁשֹוׁשּנה כטּלא ּכּלבנֹון:רח מימרי  יהי ְִ�ַַַ�ְָ�ַָָ�ְְְְִֵֵַַָָָ�

יזהרּון  וי ּתבּון לי ׂשראל . ארעהֹון ּכׁשֹוׁשּנּיא. ּתקֹוף לבנן .על  ּכאילן  ְֲִֵַָ�ְְְִַַָ�ְֲַַ	ְִִָָ�

עֹוברתי ּה: וריח וּדמׁשּלח הֹודֹו כּזית ויהי יֹונקֹותיו ילכּו ְְִֵֵַַָ�ְ	ִִָ�ַ�ִַ�ְֵ�ַ
ּכּלבנֹון: קדׁשא יסּגֹון לֹו מנרת כזיו  ויהי  ּובנן. וריחהֹון .זיוהֹון ּבנין  �ְִַָ�ְְְִִִֵַָָָֻ�ְִ	ְֲֵ�

ּבסמּיא: קטֹורת דגן זּכריח יחּיּו בצּלֹו יׁשבי יׁשבּו ְְֵֶַַָָֻ�ֻ�ְֵֹ�ְִ	ְַ�ָ�ָ
זכ ויפ  כּגפן לבנֹון:רחּו ּכיין ּגלותהֹון רֹו מּביני יתּכנ ׁשּון  ְְְִ�ַ�ְִֶָ�ְֵ�ְְְִִֵֵַָָָ�

מיתּיא  ייחֹון מׁשיחהֹון. ּבטלל ּדכרן וי ּתבּון  יהי ּבארעא . טּובא ויסּגי ְְְֲִִִִֵַַָ�ְְְִֵֵַַָָֻ

ּכדכרן טבותהֹון  פסיק . ולא חצֹוצרתא עליל ע ּתיק .י ּבבּות חמר על  ְָָ�ְְִֵַָָָֻ�ְֲַָָָ	ֲִַַַ�

מקּדׁשא : ּבבית לעצּבים אפ חּדמתנּסך עֹוד מה־ּלי רים ְְְְִֵֶַַַָ�ִִַַ��ֲַָ�ִ
ּכב  אני ואׁשּורּנּו עניתי ּפר אני מּמּני רענן ירֹוׁש ֲִ�ִָ�ֲִַ�ֲִֶ�ְִ�ֲַ	ִָ�ְְִֶֶ�

י ׂשראל צא:נמ  ּבית אנא יימר ּון  לטעותא. למפלח עֹוד לנא מא ְְִִֵֵֵָָ�ַָ�ְְֲֲִַָָָָָ

ּדי ׂשראל  צלֹותי ּה אק ּביל  אע ּבדּניּהבמימרי ּבמימרי עלֹוהי . וארחים  ְְְְֲִִֵֵֵֵַָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַ�

ׁשּפיר  סליח .ּכבירון  קדמֹוהי  מ ׁשּתכחא:ּדמן  חכם טלתיבּתה ֹון  מי ְִֵַָָ	ְְֳִִִַָ�ְִִִַָֻ�ָָ�
ּדר  ּכי־יׁשרים וידעם נבֹון אּלה יהוה ויבן כי ְָ�ֵ	ֵֶָ�ְֵָ�ְִֵָ�ְִֵַ�ְֹ�ָ

בם: יּכׁשלּו ּופׁשעים בם ילכּו חּכים וצּדקים ויסּבר מן  ְִִַ�ֵ�ְ	ְָֹ�ִִָ�ְִַַָ�ְַַ

סכלתן  תקנן וי ּדעּנין .אּלין . בהֹון ארי ּדהּליכּו וצּדיקּיא ּדיי . ייחֹון אֹורחתא ְִֵָֻ�ְְְֲִִִֵָָ�ְְְִִַַַַָָָָ�ֵ

עלמא  ּבחיי לגיהּנם .ּבהֹון יתמסרּון  בהֹון :ורּׁשיעּיא הּליכּו ּדלא על ְְְֵַָָ	ְְִִִֵַַַָָ�ְְִַַָ

אלו: פסוקים להוסיף השאמי ומנהג

לׁשי על־ּפׁשע ועבר  עון נׂשא ּכמֹו ארית מי־אל ִֵ�ָ�ֵֹ�ָֹ�ְֵֹ�ַ	ְִֵֶַ�ִ
הּוא: חסד ּכי־חפץ אּפֹו לעד לא־החזיק ַנחלתֹוֲָ�ֱִֶֹ�ַָ�ַ	ִֵָ��ֶֶ

הדקדוק: בקמץ:לעצּבים.(ח)חלק הלמ"ד ֲִַָ
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מ ּנך ּבר לעוין לית ׁשביק אלהא. ה ּוא לׁשארא אּת חֹובין . על ּומעּבר ִֵָָ�ֱֲֵַַָָָָָ�ִִַַַָָ�

לעלמין  מֹוריך  לא לאיטבא .רגזיּהּדאחסנתי ּה. רעי  יׁשּוב יאהּוא:ארי  ְְְְִֵֵַָָָ�ֵֻ	ְֲֵֵֵָָָ�ָ�
יכ  ותׁשירחמנּו עונתינּו ּבמ ּבׁש ּכל־ לי ים צלֹות ְֲַ	ְִֵ�ֲֹֹֹ�ְְִֵַ�ְִֻ��ָָ
מימריּהחּטאתם: חֹובנא ית ּוב על  יׁשּבֹוק עלנא. .ּברחמתיּהלרחמא ְְֵֵַָֹ�ְֲַַָָ�ִַַָ�ָ�ְְֵַ	

יּמא  לעמקי י ׂשראל :וירמי חטאי  ליעקב יבּכל אמת ּתּתן ְְִֵֵַָֻ�ֲִִֵֵֵָָָ�ֱֶ�ְֲַ	ֹ
לאב  אׁשר־נׁשחסד מימי רהם לאבתינּו ּבעּת �ְְֶֶַָ�ְֲִֶַָ�ְֲַָֹ�ִֵ�ֵ

לבנ ֹוהי קדם: יעקב  קׁשטי  טבות ּתּתין  אל. ּבבית לי ּה ּדק ּיימּתא ּכמא ֲִִִֵֵֶֶַֹֻ�ְְְֵֵֵֵַָָָָ

ּבתרֹוהי  לזרעיּה לנא אברהם ּתדכר ּבתר ּיא. ּבין לי ּה ּדק ּיימּתא ּכמא  ְְִֵַַָָָ�ְְִִֵֵֵַַַַָָָ�ָ

מדּבחא  על ּדאתעקד יצחק עּמנא עקידת  ּתעביד .טבון קדמך . ֲִִַָ�ְְֲִַַַָ�ֲֳִֵַַָָ�ָ�ָָ	
לאבהתנא  קדם:ּדק ּיימּתא מּיֹומי  ְֲֵַַַָָָ�ָ�ְִֵַ

יׂשראל:) קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות יהוה (ּגאלנּוֲֹ�ְֵָֹ�ְָ�ְ�ְ�ְִֵָ
צבאֹות  יי ּדי ׂשראל:)קּדיׁשא .ׁשמיּה(ּפרקנא. ְַָ�ְְָָָ�ְֵ	ִַָ�ְִֵָ

ויׁשּתּבח  יתּברך ּדא לעילא על ּדי קּדיׁשא. רּבא וקּימא ׁשמא .חּיא ְְִִַַַַָָ�ְְִִֵַַָָָָ�ְַַָָָ�
לעלם  הּוא עלמּיא:מברך ּולעלמי ְְַַָָ�ְְֵַָָָ
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