בטעמי המקרא
ספרי המקרא ערוכים ומחולקים
לנושאים ולפסקאות ,עם כותרות

קריאות בתורה והפטרות
למועדי תקופת
שמות
לפי מנהגי עדות ישראל
ספרדים ,אשכנזים [נוסח ספרד ונוסח אשכנז] ,תימנים ,ואיטלקים  -לגווניהם.
התימנים והאיטלקים  -לפי נוסח הספרדים ,אלא אם צוין אחרת
שבת שקלים

השבת שלפני ראש חודש אדר [אדר ב' בשנה מעוברת].
ואם חל ראש חודש אדר [או אדר ב' בשנה מעוברת] בשבת ,אזי היא מתקיימת
באותה שבת-ר"ח.

שבת זכור

השבת שלפני פורים.

פורים
שבת פרה

תמיד השבת שלפני שבת החודש [ראה מיד בהמשך הרשימה],
והיא השבת שלפני האחרונה באדר (בשנה מעוברת אדר ב'),
ואם חל ראש חודש ניסן בשבת ,אזי השבת האחרונה באדר.

שבת החודש

השבת האחרונה באדר (בשנה מעוברת אדר ב'),
ואם חל ראש חודש ניסן בשבת ,אזי באותה שבת-ר"ח.

-----תעניות ציבור

בתקופת שמות

עשרה בטבת ,תענית אסתר

נערך ונדפס ע"י אהרון אמוזג
ֹתיכֶ ם"
דר ֵ
הרֹן ֵמעֶ ֶרב עַ ד-בֹקֶ ר ְ ...ל ֹ
ערְֹך אֹתֹו אַ ֲ
" ַי ֲ

מהדורת
ביכורים
שבט תשע"ד  -ינואר 1024
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שבת שקלים
הראשונה בסדרת  4השבתות

הפרשה בתורה

[ספר ראשון]

קוראים בפרשת אותו השבוע.
ואם חלה שבת זאת בראש חודש קוראים בנוסף ,להלן [בספר שני]

בפרשת פינחס מתוך קרבנות תמידין ומוספין [במדבר כח]

במדבר ,פרק כח
קרבן מוסף שבת ט
עולה:

שים ְבנֵֽי־שנ ָ֖ה ְתמימִ֑ם
ֵֽי־כב ִׂ֥
ְשנ ְ

בהמות

ָ֖מן ְונ ְס ֵֽכֹו׃
ּושנ ֵ֣י עֶ ְשרֹנִ֗ים ֹֹ֧סלֶ ת מנְ חָ֛ה ְבלּולִׂ֥ה ַב ֶש ֶ
ְ

מנחה ונסך

בראשי חודשים

ּוביֹום ֙ ַהשַ ָּ֔בת
ְ

י

עֹ ַלִׂ֥ת שַ ַבָ֖ת ְבשַ ַב ִ֑תֹו

יא

יכם
ּובראשי ֙ ח ְדש ָּ֔ ֶ
ְ

כּה׃ {פ}
עַ ל־עֹ ַלִׂ֥ת ַהת ָ֖מיד ְונ ְס ֵֽ

ליהו ִ֑ה
ַת ְק ִׂ֥ריבּו עֹ לָ֖ה ַ ֵֽ

עולה:

פ ִ֨רים ְבנֵֽי־ב ָ֤קר ְש ַנִ֨ים ֙

בהמות

ְו ַאֵ֣יל אֶ ָּ֔חד
ְכבשֹ֧ים ְבנֵֽי־שנ ָ֛ה ש ְבעָ֖ה
מנחות יב

יג

ימם׃
ְתמ ֵֽ

האֶ חִ֑ד
ש ֶמן לַ פָ֖ר ֵֽ
ּושֹלשֵ֣ה עֶ ְשר ִֹ֗נים ָֹ֤סלֶ ת מנְ חה ֙ ְבלּול ֵ֣ה ַב ָּ֔ ֶ
ְ
ּושנ ֵ֣י עֶ ְשרֹנִ֗ים
ְ

ש ֶמן ל ַאָ֖יל ֵֽהאֶ ֵֽחד׃
ָֹ֤סלֶ ת מנְ חה ֙ ְבלּול ֵ֣ה ַב ָּ֔ ֶ

רן עש ִ֗רֹון
ְועש ֵ֣ ֹ

ָ֖בש ֵֽהאֶ ח ִ֑ד
ש ֶמן לַ ֶכ ֶ
ָֹ֤סלֶ ת מנְ חה ֙ ְבלּול ֵ֣ה ַב ָּ֔ ֶ

ליהוֵֽה׃
שה ַ ֵֽ
ֵ֣יח ני ָֹּ֔ח ַח א ֶ ָ֖
עֹ לה ֙ ר ַ
נסכים יד

יהם
ְונ ְסכ ִ֗ ֶ
חֲצֵ֣י ַההין ֩ ֵֽי ְה ֶיִ֨ה לַ ָּ֜פר
ּושלישֹ֧ת ַההֵ֣ין ל ִַ֗איל
ְ
ָ֖בש י ִָ֑֑ין
הין לַ ֶכ ֶ
ּורביעִׂ֥ת ַה ָ֛
ְ
ז ֵֹ֣את עֹ ַלִׂ֥ת ִֹ֨ח ֶדש ֙ ְבח ְד ָּ֔שֹו ְלח ְדשָ֖י ַהשנֵֽה׃

שעיר לחטאת

טו

ליהו ִ֑ה
ּוש ִ֨עיר עזִׂ֥ים אֶ חָ֛ד ְל ַחטָ֖את ַ ֵֽ
ְ
מיד יֵֽע ֶשָ֖ה ְונ ְס ֵֽכֹו׃ {ס}
עַ ל־עֹ ַלֹ֧ת ַהת ָ֛

[וגם] עולת התמיד

קריאה בתורה למפטיר
[בספר שני ,ובשבת ר"ח בספר שלישי]

מתוך פר' כי תשא [שמות פרק ל ,יא-טז]

מחצית השקל

[חומש שמות]

פרק ל

יא

מר׃
וַיְ ַדבִׂ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ ֶֹשִׂ֥ה לא ֵֽ ֹ

יב

יהם ֒
ת־ר ֹאש ְבנֵֽי־י ְשראל ֮ ל ְפ ֵֽקד ֶ
ִׂ֥
כֵ֣י ת ָּׂ֞שא אֶ
ֹתם׃
ליהוָ֖ה ב ְפ ֵֹ֣קד אֹתִ֑ם ְו ֵֽל ֹא־י ְהיֶ ִׂ֥ה ב ֶהָ֛ם נֶ ֶָ֖֖גֶף ב ְפ ִֹׂ֥קד א ֵֽ
כפֶ ר נ ְַפשָ֛ ֹו ַ ֵֽ
ְונ ְִ֨תנָּּ֜ו אֵ֣יש ֹ֧ ֹ
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ָ֖קל ְב ֶש ֵֶ֣קל הַ ִֹ֑ק ֶדש
ֲצית ַה ֶש ֶ
ל־ה ְפק ָּ֔דים ַ ֵֽמח ִׂ֥
ַ
ל־העֹ בר ֙ עַ
ֵֽ
ֶזֵ֣ה ׀ י ְתנִּ֗ו כ

יג

ליהוֵֽה׃
ש ֶקל ְתרּומָ֖ה ַ ֵֽ
ש ֶקל ַ ֵֽמחֲצֵ֣ית ַה ָּ֔ ֶ
עֶ ְש ָ֤רים גרה ֙ ַה ָּ֔ ֶ
יד

רּומִׂ֥ת יְ הוֵֽה׃
תן ְת ַ
ל־ה ְפק ָּ֔דים מ ֶבָ֛ן עֶ ְש ִׂ֥רים שנ ָ֖ה ומ ְִ֑עלה י ָ֖
ַ
ִֹ֗כל ֵֽהעֹ בר ֙ עַ
ֲצית ַהש ִֶ֑קל
ל ֹא י ְַמ ָּ֔עיט ֵֽמ ַמח ָ֖
ֶ ֵֽהעשֵ֣יר ֵֽל ֹא־י ְַר ִֶ֗בה וְ ַה ַדל ֙ ֵ֣

טו

יכם׃
רּומֵ֣ת יְ הוָּ֔ה ְלכַ פָ֖ר עַ ל־נ ְַפ ֵֹֽשת ֶ ֵֽ
ת־ת ַ
ְ
לתת ֙ אֶ
טז

ת־כ ֵֶ֣סף ַהכפ ִ֗רים מאת ֙ ְבנ ֵ֣י י ְשר ָּ֔אל
ֶ
ל ַק ְח ָּׂ֞ת אֶ
ְו ֵֽ
ֹדת ֵֹ֣א ֶהל מֹוע ִ֑ד
עב ַ ָ֖
ֹתֹו עַ ל־ ֲ
ת א ָּ֔
ְונ ֵַֽת ֵ֣
יכם׃ {פ}
ְוהיה ֩ ל ְבנִ֨י י ְשראָ֤ל ְלזכרֹון ֙ ל ְפנ ֵ֣י יְ הוָּ֔ה ְלכַ פָ֖ר עַ ל־נ ְַפ ֵֹֽשת ֶ ֵֽ

הפטרת פרשת שקלים
מלכים ב :יא,יז – יב,יז
הספרדים מתחילים בפרק י"א פסוק י"ז ,האשכנזים והתימנים בפרק י"ב פסוק א'

עתליה ,ויואש [נכדּה] בן אחזיה
פרק יא

 ---כאן מתחילים הספרדים ----

יהוידע כורת ברית:

יז

הסיפור על עתליה ויואש מתחיל בתחילת פרק יא

וַי ְכ ִֹ֨רת יְ ֵֽהֹוי ָּ֜דע ֶ ֵֽאת־הַ ְב ִ֗רית
ליהו ִ֑ה
בָ֤ין יְ הוה ֙ ּובָ֤ין ַה ִ֨ ֶמלֶ ך ֙ ּובֵ֣ין ה ָּ֔עם ֵֽל ְהיִֹׂ֥ות ְלעָ֖ם ַ ֵֽ

א .בין ה' ,המלך
והעם
ב .בין המלך והעם

ּובין העֵֽם׃
ּובִׂ֥ין ַה ֶמָ֖לֶ ך ִׂ֥

נתיצת בית-הבעל ,יח

באּו כל־עַ ם ֩ ה ִ֨א ֶרץ בית־הַ ַָּ֜בעַ ל וַ ֵֽ ֶ֖י ְת ִ֗צהּו
וַי ֵ֣ ֹ

והריגת כהן הבעל

יטב
ת־צלמיו ֙ ש ְב ֵ֣רּו ה ָּ֔
ְ
אֶ ת־מזְ ְבחֹתָ֤ו ְואֶ
ה ְרגָּ֖ו ל ְפנ ֵ֣י ַ ֵֽהמזְ ְבחִ֑ ֹות
וְ ִ֗את מַ תן ֙ כֹהֵ֣ן הַ ַָּ֔בעַ ל ֵֽ
פקודות (משמרות)
על בית ה'

דת עַ ל־בִׂ֥ית יְ הוֵֽה׃
וַי ֹ֧שֶ ם ַהכֹהָ֛ן ְפק ָ֖ ֹ

מושיבים את המלך יט

ל־ע ֵ֣ם ה ִ֗א ֶרץ
ַ
ת־הר ָּ֜צים ְואֵ֣ת ׀ כ
ֵֽ
וַי ַ ֵ֣קח אֶ ת־שרֵ֣י ַ֠ ַהמאֹות ְואֶ ת־הַ כ ִ֨רי ְואֶ

על כיסאו

הר ָ֖צים בֵ֣ית ַה ֶמִ֑לֶ ך
ך־שעַ ר ֵֽ
ַ ִׂ֥
הוה וַיבָ֛ ֹואּו ֶ ֵֽד ֶר
וַיֹ ָ֤רידּו אֶ ת־הַ ִ֨ ֶמלֶ ך ֙ מבֵ֣ית יְ ָּ֔
סא הַ ְמל ֵֽכים׃
וַי ָ֖שֶ ב עַ ל־כ ִׂ֥
כ

וַי ְש ַמִׂ֥ח כל־עַ ם־ה ָ֖א ֶרץ וְ העֵ֣יר ש ִ֑קטה
ח ֶרב בִׂ֥ית (מלך) הַ ֶ ֵֽמלֶ ך׃ {ס}
וְ אֶ ת־עֲתַ ְלי ָ֛הּו ה ִׂ֥מיתּו בַ ֶ ָ֖

ממיתים את
עתליהו

פרק יב
יהואש המלך

 ----כאן מתחילים האשכנזים והתימנים ----

מלכותו א
ב

ן־שבַ ע שנָ֖ים יְ הֹואִׂ֥ש ְבמ ְל ֵֽכֹו׃ {פ}
בֶ ֶ ִׂ֥
הֹואש
ָּ֔
ַת־שָ֤בַ ע ְליהּוא ֙ מ ַל ֵ֣ך יְ
ֶ
ב ְשנ
וְ אַ ְרבעֵ֣ים שנָּ֔ה מ ַלָ֖ך ב ֵֽירּושל ִ֑ם
ש ַבע׃
וְ שֵ֣ם א ָּ֔מֹו צ ְבי ָ֖ה מ ְב ִׂ֥אר ֵֽ

קריאות בתורה והפטרות
ַויַעַ ש יְ הֹואש הַ ישר

ג

ַרק הַ במֹות ל ֹא־סרּו

ד
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ַו ִ֨ ַיעַ ש יְ הֹואֹ֧ש הַ ישָ֛ר ְבעינ ִׂ֥י יְ הוָ֖ה כל־ימִ֑יו
הן׃
דע הַ כֹ ֵֽ
הֹורהּו יְ ֵֽהֹוי ָ֖
ָּ֔
א ֲֶשֵ֣ר
רק ַהבמָ֖ ֹות ל ֹא־סִ֑רּו עִׂ֥ ֹוד הע ָ֛ם ְמז ְַב ִׂ֥חים ּוֵֽ ְמקַ ְט ָ֖רים בַ ב ֵֽמֹות׃
ַ ִׂ֥
יהואש עושה בדק הבית

ל־ה ֵֹֽכהֲנִ֗ים
ַ
הֹואש אֶ
ָּ֜
אמר יְ
ו ִַ֨י ֹ ֶ

ה

עֹובר
ָּ֔
כ ֶסף הַ קֳּ ד ָּ֜שים אֲשֶ ר־יּובָ֤א בית־יְ הוה ֙ ֶכ ֵ֣סֶ ף
כל ֩ ִ֨ ֶ
ֹ

הוראת יהואש:
כל כספי הקדשים -
לחיזוק בדק הבית

ִ֕איש ֶכִׂ֥סֶ ף נ ְַפשָ֖ ֹות עֶ ְרכִ֑ ֹו
ב־איש ְלה ָ֖ביא בִׂ֥ית יְ הוֵֽה׃
ָּ֔
כסֶ ף א ֲֶשָ֤ר יַ ֵֽ עֲלֶ ה ֙ ַע ֵ֣ל לֶ
כל־ ִ֗ ֶ
כהֲנָּ֔ים ָ֖איש מאֵ֣ת ַמכ ִ֑רֹו
י ְקחָ֤ ּו להֶ ם ֙ ַה ֵ֣ ֹ

ו

צא שָ֖ם ֵֽב ֶדק׃ {פ}
כל אֲשֶ ר־ימ ִׂ֥
ת־ב ֵֶ֣דק הַ ַָּ֔בית ְל ָ֛ ֹ
ֶ
וְ ִ֗הם יְ חַ זְ קּו ֙ אֶ
ההוראה לא בוצעה ז

וַיְ ִ֗הי ב ְש ִ֨ ַנ ת עֶ ְש ֹ֧רים וְ ש ָֹ֛לש שנ ָ֖ה לַ ֶמֵ֣לֶ ך יְ הֹואִ֑ש
ת־ב ִֶׂ֥דק הַ ֵֽבית׃
ֶ
ֵֽל ֹא־חזְ קִׂ֥ ּו הַ כֵֹֽ הֲנָ֖ים אֶ

יהואש קורא לסדר ,ח
ומעדכן ההוראה -
איסוף הכסף בארון

כהֲנָּ֔ים וַיֵֹ֣אמֶ ר אֲל ָּ֔ ֶהם
כהן ֙ ְולַ ֵ֣ ֹ
יהֹוידָ֤ע ַה ֹ
הֹואש ל ֵֽ
ָּ֜
וַי ְקרא ֩ ַה ִ֨ ֶמלֶ ך יְ
ת־ב ֵֶ֣דק הַ בִ֑ית
ֶ
מַ ָ֛דּועַ ֵֽאינְ ֶכִׂ֥ם ְמחַ זְ ָ֖קים אֶ
י־ל ֶב ִֶׂ֥דק ַה ַבָ֖ית ת ְתנֵֽהּו׃
יכם ֵֽכ ְ
כר ָּ֔ ֶ
חּו־כסֶ ף ֙ מאֵ֣ת ַמ ֵֽ
ִ֨ ֶ
וְ עַ ִ֗תה אַ ל־ת ְק

הכהנים נאותים ט
לבצע

וַי ָ֖ ֹאתּו הַ ֵֹֽכהֲ נ ִ֑ים
ת־ב ִֶׂ֥דק הַ ֵֽבית׃
ֶ
ּולב ְל ִׂ֥תי חַ ז ָ֖ק אֶ
ת־כסֶ ף ֙ מאֵ֣ת ה ָּ֔עם ְ
ִ֨ ֶ
תי ְקחַ
ְלב ְל ָ֤

י

חר ְב ַד ְלתִ֑ ֹו
קב ָ֖ ֹ
כהן ֙ א ֲֵ֣רֹון אֶ ָּ֔חד וַי ִׂ֥ ֹ
דע הַ ֹ
וַי ַָּׂ֞קח יְ ֵֽהֹוי ָ֤
וַיתֵ֣ן אֹתֹו ֩ ִ֨אצֶ ל הַ מזְ ָּ֜בחַ (בימין) מי ִ֗מין
הוה
ְבבֹוא־איש ֙ בֵ֣ית יְ ָּ֔
מּובא בית־יְ הוֵֽה׃
ִׂ֥
וְ נ ְֵֽתנּו־שָ֤מה הַ כֵֹֽ הֲנים ֙ שֵֹֽ ְמרֵ֣י ַה ַָּ֔סף אֶ ת־כל־הַ ֶכָ֖סֶ ף ַה

" ַרב הַ כֶ סֶ ף בארֹון"

יא

י־רב הַ ֶכָ֖סֶ ף ֵֽבא ִ֑רֹון
אֹותם כ ַ ִׂ֥
וַ ֵֽ ֶ֖יְ הי ֙ כ ְר ָּ֔
ַו ִ֨ ַיעַ ל סֹפָ֤ר הַ ִ֨ ֶמלֶ ך ֙ וְ ַהכֹהֵ֣ן ַהג ָּ֔דֹול
הוה׃
צא בית־יְ ֵֽ
וַי ִ֨צרּו ֙ וַי ְמנָּּ֔ו אֶ ת־הַ ֶכָ֖סֶ ף הַ נ ְמ ִׂ֥

הכסף – לעושים יב

במלאכה ולרכישת
חומרים

ה ְמת ָּ֔כן
וְ נ ְֵֽתנּו ֙ אֶ ת־הַ ֶכ ֵ֣סֶ ף ַ ֵֽ
אכה (הפקדים) הַ מ ְפק ָ֖דים בֵ֣ית יְ הו ִ֑ה
עַ ל־(יד)יְ די ֙ עֹ שֵ֣י ַה ְמל ָּ֔
שים בִׂ֥ית יְ הוֵֽה׃
העֹ ָ֖
חרשָ֤י העץ ֙ ְולַ בֹ ָּ֔נים ֵֽ
יאהּו ְל ֵֽ
וַיֵֽ ֹוצ ָּ֜

4

שבת שקלים

יג

קריאות בתורה והפטרות

ּול ֵֹֽח ְצבֵ֣י ה ֶָּ֔אבֶ ן
ְולַ ֵֽ ֹג ְדרים ֙ ְ
ת־ב ֵֶ֣דק בית־יְ הו ִ֑ה
ֶ
וְ ל ְקנָֹ֤ות עצים ֙ ְואַ ְבנ ֵ֣י ַמ ְח ָּ֔צב ְלחַ ז ָ֖ק אֶ
צא עַ ל־הַ ַבָ֖ית ְלחזְ ֵֽקה׃
כל אֲשֶ ר־י ִׂ֥
ּול ָ֛ ֹ
ְ

ייעוד הכסף יד

הוה
שה בֵ֣ית יְ ִ֗
אַ ך ֩ ִ֨ל ֹא יֵֽע ָּ֜ ֶ
ּוכלי־כ ִ֑סֶ ף
הב ְ
ל־כ ִׂ֥לי ז ָ֖
ְ
צ ְצ ָּ֔רֹות כ
ח ֵ֣ ֹ
כסֶ ף ֙ ְמז ְַמ ָ֤רֹות מזְ רקֹות ֙ ֲ
ספִׂ֥ ֹות ִ֨ ֶ
מּובא בית־יְ הוֵֽה׃
ִׂ֥
מן־הַ ֶכָ֖סֶ ף ַה

טו

י־לעֹ שִׂ֥י ַה ְמלאכָ֖ה י ְתנ ִ֑הּו וְ חזְ קּו־בָ֖ ֹו אֶ ת־בִׂ֥ית יְ הוֵֽה׃
ֵֽכ ְ

טז

כסֶ ף ֙ עַ ל־י ָּ֔דם
ֲשר י ְתנָּ֤ו אֶ ת־הַ ִ֨ ֶ
ת־האֲנ ִ֗שים א ִ֨ ֶ
ֵֽ
ְו ֹ֧ל ֹא יְ חַ ְשבֵ֣ ּו אֶ
תת ְלעֹ שֵ֣י הַ ְמלאכ ִ֑ה
ל ָ֖

יז

ִׂ֥כי ֶ ֵֽבאֱמנ ָ֖ה הִׂ֥ם עֹ ֵֽשים׃

יּובא בֵ֣ית יְ הו ִ֑ה לַ ֵֹֽכהֲנָ֖ים ֵֽי ְהיֵֽ ּו׃ {פ}
ָ֖
ֶכָ֤סֶ ף אשם ֙ ְו ֶכ ֵ֣סֶ ף ַחטאָּ֔ ֹות ִׂ֥ל ֹא

קריאות בתורה והפטרות
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שבת זכור
השניה בסדרת  4השבתות

הפרשה בתורה
קוראים פרשת אותו השבוע

קריאה בתורה למפטיר
דברים כה ,יז-יט
 מצוות מחיית
עמלק

יז

את ֶכִׂ֥ם ממ ְצ ֵֽרים׃
ד ֶרך ְב ֵֽצ ְ
שה ְלךָ֖ עֲמל ִ֑ק ַב ֶ ָ֖
ז ִ֕כֹור אָ֛ת אֲשֶ ר־ע ִׂ֥

יח

תה עי ֵָ֣֑ף וְ יג ִ֑עַ
ֲריך וְ אַ ָ֖
ל־הנֶ ֵֽ חֱשלֵ֣ים ַ ֵֽאח ֶ ָּ֔
ַ
ֲשר ֵֽק ְר ָּ֜ך ַב ֶ ִ֗ד ֶרך וַיְ זַנ ָ֤ב ְבך ֙ כ
א ִ֨ ֶ
ֱֹלהים׃
רא א ֵֽ
ל ֹא י ָ֖
ְו ִׂ֥

יט

ֱֹלהֵ֣יך ׀ ַ֠ ְלך מכל־ ִֹ֨איְ ֶָּ֜ביך מס ִ֗ביב
ֵ֣יח יְ הו ֵ֣ה א ֶ
ְוהיָ֡ה ְבהנ ַ
ֹתן ְלךָ֤ נַ ֵֽ חֲלה ֙ ְלר ְש ָּ֔תּה
ֹלהיך נ ִ֨
א ֶ
ב ִ֨א ֶרץ ֙ א ֲֶשֵ֣ר יְ הוֵֽה־ ַ֠ ֱ
ת ַחת הַ שמִ֑ים
ת ְמ ֶחה ֙ אֶ ת־זֵ֣כֶ ר עֲמ ָּ֔לק מ ַ ָ֖

כח׃ {פ}{פ}{פ}
ל ֹא ת ְש ֵֽ
ָ֖

הפטרת פרשת זכור
שמואל א ,החל מפרק יד פסוק אחרון [נב]  -עד פרק טו פסוק לד.
התימנים ,הספרדים והאשכנזים מתחילים כל אחד במקום אחר [להלן]

 ----כאן מתחילים התימנים ---

[שמואל א]

פרק יד

נב

כל יְ ֵמָ֣י שָ ֑אּול
ל־פ ִּל ְש ִִּּ֔תים ֹּ֖ ֹ
ְ
ָקה עַ
חז ָ ָ֣
הי ַה ִּמ ְלחָ מָ ה ֙ ֲ
ו ְַת ִּ ִ֤
ליו׃ {פ}
פהּו אֵ ָ ַּֽ
ן־חיִּ ל וַיַ ַּֽאַ ְס ֵ ֹּ֖
ל־ב ִּ֔ ַ
ֶ
ל־איש גִּ בֹור ֙ ְוכָ
וְ ָר ָָ֨אה שָ ֜אּול כָ ִּ ִ֤
מלחמת שאול בעמלק ובמלכו אגג

פרק טו

 ----כאן מתחילים הספרדים ---

הציווי להשמיד
את עמלק

א

הקדמה

ָ֤אמר ְשמּואל ֙ אֶ ל־שאָּ֔ ּול
וַי ֹ ֶ
שחֳּךֵ֣ ְל ָּ֔ ֶמלֶ ך עַ ל־עַ מָ֖ ֹו עַ ל־י ְשראִ֑ל
ֹתי ש ַלָ֤ח יְ הוה ֙ ל ְמ ֵֽ
א ִ֨
רי יְ הוֵֽה׃ {ס}
וְ עַ תֵ֣ה ְש ָּ֔ ַמע ְלקָ֖ ֹול ד ְב ִׂ֥
 ----כאן מתחילים האשכנזים

הרקע לציווי ב

כה אמַ ר ֙ יְ הו ֵ֣ה ְצבאָּ֔ ֹות
ָ֤ ֹ
שה עֲמלָ֖ק ְלי ְשראִ֑ל
פ ִַ֕ק ְדתי אָ֛ת אֲשֶ ר־ע ִׂ֥
אֲשֶ ר־שִׂ֥ם לֹו ֙ בַ ֶ ָּ֔ד ֶרך ַ ֵֽבעֲֹלתָ֖ ֹו ממ ְצ ֵֽרים׃

הציווי

ג

יתה אֶ ת־עֲמ ִ֗לק
עַ תה ֩ ִ֨לך וְ הכ ָּ֜
מל על ִ֑יו
ר־לֹו וְ ִׂ֥ל ֹא תַ ְח ָ֖ ֹ
ָּ֔
הח ֲַר ְמתֶ ם ֙ אֶ ת־כל־אֲשֶ
וְ ַ ֵֽ

שבת זכור
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המַ ָּׂ֞תה מאֵ֣יש עַ ד־א ִ֗שה
וְ ֵֽ
מל ְועַ ד־ח ֲֵֽמֹור׃ {ס}
ד־שה מג ָ֖
ָּ֔ ֶ
ד־יֹונק משֵ֣ ֹור וְ עַ
ָּ֔
ֵֽמעֹ לל ֙ ְועַ
היערכות

וַיְ שַ ַמָ֤ע שאּול ֙ אֶ ת־ה ָּ֔עם וַ ֵֽ ֶ֖י ְפ ְקדם ֙ בַ ְטל ָּ֔אים

ד

אתים ֶ ָ֖אלֶ ף ַרגְ לִ֑י
מ ַ ִׂ֥

מפקד הלוחמים

ֵֽחל׃
וַי ִׂ֥ב ֹא שאָ֖ ּול עַ ד־עֵ֣יר עֲמל ִ֑ק וַי ָ֖ ֶֶ֖רב ַבנ ַ

היערכות בנחל ה
הודעה מראש
לקיני

הּודה׃
ֵֽ
ת־איש יְ
ִׂ֥
וַ ֵֽ ע ֲֶש ִֶׂ֥רת אֲל ָ֖פים אֶ

ֵ֣אמר שאֵ֣ ּול ֶ ֵֽאל־הַ קינָ֡י
וַי ֹ ֶ

ו

ֲמל ִ֗קי פֶ ן־ ֵֹֽאס ְפך ֙ ע ָּ֔מֹו
ְלכּו ֩ ִ֨סרּו ְר ָּ֜דּו מתֵ֣ ֹוך ע ֵֽ
ֲלֹותם ממ ְצרִ֑ים
ָ֖
ל־בנ ֵ֣י י ְשר ָּ֔אל ַ ֵֽבע
ְ
וְ אַ ָּׂ֞תה עשָ֤יתה ִ֨ ֶחסֶ ד ֙ עם־כ
לק׃
וַי ִׂ֥סַ ר קינָ֖י מתִׂ֥ ֹוך עֲמ ֵֽ
המלחמה

וַיַ ִֶׂ֥֖ך שאָ֖ ּול אֶ ת־עֲמל ִ֑ק

שאול מכה בעמלק ז
ותופש את אגג

ל־פנ ִׂ֥י מ ְצ ֵֽרים׃
ְ
ֲשר עַ
ֵֽמחֲ וילה ֙ ֵֽבֹואֲךֵ֣ ָּ֔שּור א ֶ ָ֖

פש אֶ ת־אֲגַ ִׂ֥ג ֶ ֵֽמלֶ ך־עֲמלָ֖ק חִ֑י
וַי ְת ָ֛ ֹ

ח

י־ח ֶרב׃
הח ֱִׂ֥רים ְלפ ֵֽ
ְואֶ ת־כל־העָ֖ם ֶ ֵֽ

יט ֵ֣ב הַ צ ֹאן ֩ וְ ַהב ִ֨קר וְ ַהמ ְשנָ֤ים
מל ֩ שאִ֨ ּול וְ ה ָּ֜עם עַ ל־א ֲִ֗גג וְ עַ ל־מ ַ
ַוי ְַח ֹ

חמלה על אגג ועל ט
הבהמות

החֲרימִ֑ם
ל ֹא אבָ֖ ּו ַ ֵֽ
וְ עַ ל־ ַהכרים ֙ ְועַ ל־כל־הַ ָּ֔טֹוב וְ ִׂ֥
החֱ ֵֽרימּו׃ {פ}
תּה ֶ ֵֽ
מס אֹ ִׂ֥
ל־ה ְמלאכָ֛ה נְ מ ְבז ִׂ֥ה וְ נ ָ֖
ַ
וְ כ
ה' לשמואל

י

"נחַ ְמתי כי־ה ְמלַ ְכתי
אֶ ת־שאּול"

מּואל לא ֵֹֽמר׃
ל־ש ָ֖
ְ
הוה אֶ
וַ ֵֽ ֶ֖יְ הי ֙ ְדבַ ר־יְ ָּ֔
יא

נ ִ֗ ַח ְמתי ֵֽכי־ה ְמ ַל ְָ֤כתי אֶ ת־שאּול ֙ ְל ָּ֔ ֶמלֶ ך
רי ֵ֣ל ֹא ה ִ֑קים
ת־דב ַ ָ֖
ֲרי ְואֶ ְ
כי־שב ֙ מ ַ ֵֽאח ַ ָּ֔

ליְ לה׃
ל־ה ֵֽ
ַ
מּואל וַיזְ ַעִׂ֥ק אֶ ל־יְ הוָ֖ה כ
ו ִַ֨יחַ ר ֙ ל ְש ָּ֔
שמואל הולך יב

לקראת שאול

בקֶ ר
ַשכֹ֧ם ְשמּואָ֛ל ל ְק ַ ִׂ֥ראת ש ָ֖אּול בַ ִ֑ ֹ
ַוי ְ
מּואל לא ִֹ֗מר ֵֽבא־שאָ֤ ּול ַהכַ ְר ִ֨ ֶמלה ֙
וַי ַגִ֨ד ל ְש ָּ֜
ע ָֹּ֔בר וַי ָ֖ ֶֶ֖רד הַ ג ְלגֵֽל׃
סב ֙ וַ ֵֽ ֶ֖ ַי ֲ
וְ הנִ֨ה מַ ִׂ֥ציב לֹו ֙ יָּ֔ד וַי ֹ

שמואל ושאול

יג

מּואל אֶ ל־שאִ֑ ּול
וַי ִׂ֥ב ֹא ְש ָ֖
וַיֹֹ֧אמֶ ר לֵ֣ ֹו שאִ֗ ּול

"בירורים"

בר יְ הוֵֽה׃
ת־ד ַ ִׂ֥
מתי אֶ ְ
הקי ָ֖ ֹ
יהוה ֲ
ל ָּ֔
ב ָ֤רּוך אַ תה ֙ ַ ֵֽ
יד

מּואל
ֵ֣אמר ְש ָּ֔
וַי ֹ ֶ
ֹמעַ ׃
ֹכי ש ֵֽ
ֲשר ֵֽאנ ָ֖
ֹול־ה ִׂ֥צ ֹאן הַ זֶ ָ֖ה ְבאזְ נ ִ֑י ְוקֵ֣ ֹול ַהב ָּ֔קר א ֶ ִׂ֥
ַ
ּומָ֛ה ֵֽק
ֶ

קריאות בתורה והפטרות
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ו ִַ֨י ֹאמֶ ר שאָּ֜ ּול
יטָ֤ב הַ צ ֹאן ֙ וְ ַהב ָּ֔קר
ֲשר ח ַמָ֤ל העם ֙ עַ ל־מ ַ
ֲמל ֵ֣קי הֱביאִ֗ ּום א ִ֨ ֶ
מע ֵֽ
ֱר ְמנּו׃ {ס}
הח ַ ֵֽ
יֹותר ֶ ֵֽ
ֱֹלהִ֑יך וְ אֶ ת־הַ ָ֖
ליהו ֵ֣ה א ֶ
בחַ ַ ֵֽ
מעַ ן זְ ָ֖ ֹ
ְל ַ ִׂ֥

טז

וַיָֹ֤אמֶ ר ְשמּואל ֙ אֶ ל־שאָּ֔ ּול
ֲש ר ד ֶבֹ֧ר יְ הו ָ֛ה א ַלָ֖י ַהל ִ֑יְ לה
הֶ ֶֶ֚רף ְואַ ג ֵ֣ידה ְל ָּ֔ך את ֩ א ִ֨ ֶ
(ויאמרו) וַיִֹׂ֥אמֶ ר לָ֖ ֹו

יז

ַד ֵֽבר׃ {ס}

מּואל
וַיֵֹ֣אמֶ ר ְש ָּ֔
טן אַ תה ֙ ְבעי ֶנָּ֔יך ָ֛ר ֹאש ש ְבטִׂ֥י י ְשר ָ֖אל אִ֑תה
ֲלֹוא אם־ק ָ֤ ֹ
ה ִ֗

תוכחת שמואל
לשאול

מלֶ ך עַ ל־י ְשר ֵֽאל׃
שחֲךֹ֧ יְ הו ָ֛ה ְל ֶ ָ֖
וַי ְמ ֵֽ
יח

לחֲךִׂ֥ יְ הוָ֖ה ְבד ִֶ֑רך ו ִַ֗י ֹאמֶ ר
וַי ְש ֵֽ
ת־ה ַחטאים ֙ אֶ ת־עֲמ ָּ֔לק
ַ ֵֽ
הח ֲַר ְמ ָּׂ֞תה אֶ
ל ֵ֣ך ְו ַ ֵֽ
לֹותם ֹא ֵֽתם׃
ָ֖
ת ָּ֔בֹו ַעִׂ֥ד כַ
וְ נ ְלחַ ְמ ֵ֣

יט

מ ְעת ְבקֵ֣ ֹול יְ הו ִ֑ה
ְולִׂ֥מה ֵֽל ֹא־ש ַ ָ֖
רע ְבעינ ִׂ֥י יְ הוֵֽה׃ {ס}
ַתעַ ש ה ַ ָ֖
ַתעַ ט ֙ אֶ ל־הַ ש ָּ֔לל ו ַ ִׂ֥
ו ִ֨ ַ

כ

מּואל
ל־ש ִ֗
ְ
ו ִַ֨י ֹאמֶ ר שאָּ֜ ּול אֶ
ר־של ַחֵ֣ני יְ הו ִ֑ה
ְ
הוה וֵֽא ִ֕לך בַ ֶ ָ֖ד ֶרך אֲשֶ
א ֲֶשָ֤ר ש ִ֨ ַמ ְעתי ֙ ְבקֵ֣ ֹול יְ ָּ֔

ותשובת שאול

ֱר ְמתי׃
הח ַ ֵֽ
א ַגג ֙ ֶמֵ֣לֶ ך עֲמ ָּ֔לק ְואֶ ת־עֲמלָ֖ק ֶ ֵֽ
וֵֽא ִ֗ביא אֶ ת־ ֲ
כא וַי ִַ֨קח הע ֹ֧ם ֵֽמהַ שלָ֛ל ִׂ֥צ ֹאן ּוב ָ֖קר ראשֵ֣ית הַ ח ִֶ֑רם
ֱֹלהָ֖יך בַ ג ְלגֵֽל׃ {ס}
ליהוִׂ֥ה א ֶ
בחַ ַ ֵֽ
לזְ ָ֛ ֹ
כב

מּואל
וַיֵֹ֣אמֶ ר ְש ִ֗
מעַ ְבקֵ֣ ֹול יְ הו ִ֑ה
ליהוה ֙ ְבעֹ לֵ֣ ֹות ּוזְ ב ָּ֔חים כ ְש ָ֖ ֹ
הַ חָ֤פֶ ץ ַ ֵֽ

"הַ חפֶ ץ לה' ְב ֹעלֹות
ּוזְ בחים?"

ילים׃
חלֶ ב א ֵֽ
שיב מ ִׂ֥
הנ ָ֤ה ְש ִֹ֨מעַ ֙ מזֶ ֵ֣בַ ח ָּ֔טֹוב ְלהַ ְק ָ֖
כג

ּותר ָ֖פים הַ ְפ ַצִ֑ר
את־קסֶ ם ֙ ָּ֔ ֶמרי וְ ִׂ֥אוֶן ְ
ִֶ֨
כי ַחטַ
ָ֤
הוה וַי ְמ ֵֽא ְסךָ֖ מ ֶ ֵֽמלֶ ך׃ {ס}
ת־ד ַבֵ֣ר יְ ָּ֔
ַיִ֗עַ ן מ ִַ֨א ְסת ֙ אֶ ְ

בקשה ראשונה של כד
שאול

ל־שמּואל ֙
ְ
ו ִַ֨י ֹאמֶ ר שאָ֤ ּול אֶ
ת־דב ֶרִ֑יך
ת־פי־יְ הוָ֖ה ְואֶ ְ
ֵֽ
ח ָּ֔טאתי ֵֽכי־ע ַב ְִׂ֥רתי אֶ

"חטאתי...
וְ שּוב עמי"

קֹולם׃
מע ְב ֵֽ
כי י ִ֨ראתי ֙ אֶ ת־ה ָּ֔עם וֵֽאֶ ְש ַ ָ֖
ָ֤
כה

וְ עַ ִ֕תה

אתי
ת־חט ִ֑
ַ
שא נ ָ֖א אֶ
ִׂ֥

ליהוֵֽה׃
וְ שֵ֣ ּוב ע ָּ֔מי ְו ֶ ֵֽא ְשתַ חֲוֶ ָ֖ה ַ ֵֽ

שבת זכור
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וַיָֹ֤אמֶ ר ְשמּואל ֙ אֶ ל־שאָּ֔ ּול

[ותשובה] כו

ל ֹא אשָ֖ ּוב עמִ֑ך
ִׂ֥

"ל ֹא אשּוב עמך"

הוה
ת־ד ַבֵ֣ר יְ ָּ֔
כי מ ִַ֨א ְסתה ֙ אֶ ְ
ָ֤
מלֶ ך עַ ל־י ְשר ֵֽאל׃{ס}
וַי ְמ ֵֽא ְסךֵ֣ יְ הוָּ֔ה ֵֽמ ְהיִֹׂ֥ות ֶ ָ֖
ַף־מעילֹו
ַו ַיחֲזק ב ְכנ ְ

כז

ַף־מעילָ֖ ֹו וַיק ַ ֵֽרע׃ {ס}
חז ִׂ֥ק ב ְכנ ְ
מּואל ל ֶל ִ֑כֶ ת וַיַ ֵֽ ֲ
סב ְש ָ֖
וַי ִׂ֥ ֹ

כח

מּואל
וַיָֹ֤אמֶ ר אליו ֙ ְש ָּ֔
הוה ֶ ֵֽאת־מַ ְמ ְלכֹ֧ ּות י ְשראָ֛ל ֵֽמע ֶלָ֖יך הַ יִֹ֑ום
ק ַ ִ֨רע יְ ָּ֜

"ק ַרע ה'
אֶ ת־מַ ְמ ְלכּות
י ְשראל מעלֶ יך"

ּונְ תנִּ֕ה ְל ֵֽרעֲךָ֖ ַהטִׂ֥ ֹוב מ ֶ ֵֽמך׃
כט

בקשה שניה של
שאול

ל

חם׃
דם הָ֖ ּוא ְלהנ ֵֽ
וְ ַגם ֙ נ ֵ֣צַ ח י ְשר ָּ֔אל ִׂ֥ל ֹא יְ שַ ָ֖קר וְ ֵ֣ל ֹא ינחִ֑ם כֵ֣י ִׂ֥ל ֹא א ָ֛

ֵ֣אמר
וַי ֹ ֶ
ח ָּ֔טאתי עַ ִ֗תה כַ ְב ִׂ֥דני נ ָ֛א נֶ ִֶׂ֖֥גֶד ז ְקנֵֽי־עַ ָ֖מי וְ נֶ ֵָ֣֑גֶד י ְשראִ֑ל

כבדני בפני בני עמי

ֱֹלהיך׃
ליהוִׂ֥ה א ֶ ֵֽ
ח ו ָ֖יתי ַ ֵֽ
וְ שֵ֣ ּוב ע ָּ֔מי ְו ֵֽה ְשתַ ֲ
שמואל נענה לא
שמואל משסף את לב
אגג

מּואל ַ ֵֽאחֲרֵ֣י ש ִ֑אּול
וַי ִׂ֥שב ְש ָ֖

ליהוֵֽה׃ {ס}
תחּו שאָ֖ ּול ַ ֵֽ
וַי ְש ַ ִׂ֥

א ַגג ֙ ֶמֵ֣לֶ ך עֲמ ָּ֔לק
מּואל הַ גָ֤ישּו אלַ י ֙ אֶ ת־ ֲ
וַיֵֹ֣אמֶ ר ְש ִ֗
וַי ֵ֣לֶ ך א ָּ֔ליו אֲגַ ָ֖ג ַ ֵֽמע ֲַד ֹנִ֑ת

לג

וַיֵֹ֣אמֶ ר אֲגָּ֔ג

סר מַ ר־הַ ֵֽמוֶת׃ {ס}
אכָ֖ן ִׂ֥

מּואל
וַיֵֹ֣אמֶ ר ְש ָּ֔

שים א ֶמִ֑ך
ֲשר ש ְכלָ֤ה נשים ֙ ַח ְר ֶָּ֔בך כן־ת ְש ַכִׂ֥ל מנ ָ֖
כא ִ֨ ֶ
ַ ֵֽ

וַיְ שַ ִ֨סף ְשמּואֹ֧ל אֶ ת־אֲג ָ֛ג ל ְפנ ִׂ֥י יְ הוָ֖ה ַבג ְלגֵֽל׃ {ס}
 ----כאן מסיימים התימנים ------נפרדים לד

מּואל ֵֽהרמִ֑תה וְ שאָ֛ ּול עלִׂ֥ה אֶ ל־ביתָ֖ ֹו ג ְב ַעִׂ֥ת ש ֵֽאּול׃
וַי ִׂ֥לֶ ך ְש ָ֖
 ------עד כאן ההפטרה -------

והפרק מסתיים בפסוק הבא [לא נכלל בהפטרה]

לה וְ ֹלא-יָסַ ף ְשמּואֵ ל לִ ְראוֹת אֶ ת-שָ אּול ,עַ ד-יוֹם מוֹת ֹו,
כִ י-הִ תְ אַ בֵ ל ְשמּואֵ ל אֶ ל-שָ אּול;
וַיהוָה נִחָ ם ,כִ י-הִ ְמלִ יְך אֶ ת-שָ אּול עַ ל-י ְִש ָראֵ ל{ .פ}
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פורים
קריאה בתורה
בפרשת בשלח ,שמות יז,ח-טז

מלחמת ישראל בעמלק ,ברפידים
ברפידים ח

ידם׃
ִׂ֥חם עם־י ְשראָ֖ל ב ְרפ ֵֽ
וַי ָ֖ב ֹא עֲמל ִ֑ק וַיל ֶ

היערכות ט

הֹושעַ ֙
ִ֨
אמר מ ֶֹשָ֤ה אֶ ל־יְ
ו ִַ֨י ֹ ֶ
ְב ַחר־ל ֵ֣נּו אֲנ ָּ֔שים ְוצָ֖א הלחֵ֣ם ַ ֵֽבעֲמל ִ֑ק
ֱֹלהים ְבי ֵֽדי׃
ּומטִׂ֥ה ֵֽהא ָ֖
ל־ר ֹאש ַהג ְב ָּ֔עה ַ
ֵ֣
ֹכי נצב ֙ עַ
מ ִ֗חר ֵֽאנ ָ֤

י

ֹשה ְלהלחָ֖ם ַ ֵֽבעֲמל ִ֑ק
כא ֲֶשָ֤ר ֵֽא ַמר־לֹו ֙ מ ָּ֔ ֶ
הֹושעַ ַ ֵֽ
ִ֗
וַיַ ֵ֣עַ ש יְ
רן וְ ָּ֔חּור עלָ֖ ּו ִׂ֥ר ֹאש ַהג ְב ֵֽעה׃
ה ֵ֣ ֹ
ּומֹשֶ ה ֙ ַ ֵֽא ֲ
לוי

אהרון וחור,
וידי משה

יא

ֲשר י ִׂ֥רים מ ֶֹשָ֛ה י ָ֖דֹו ְוג ַבֵ֣ר י ְשראִ֑ל
כא ִ֨ ֶ
ְוהיִ֗ה ַ ֵֽ
לק׃
ָ֛יח י ָ֖דֹו ְוג ַבִׂ֥ר עֲמ ֵֽ
ְו ַ ֵֽכא ֲֶשִׂ֥ר ינ ַ

יב

תיו וַיֵ֣שֶ ב ע ֶל ִ֑יה
שימּו ַת ְח ָ֖
חּו־אָ֛בֶ ן וַי ִׂ֥
ֶ
וידָ֤י מֹשֶ ה ֙ ְכב ָּ֔דים ַוי ְק
ה ִֹ֨רן ְו ָּ֜חּור ֵֽת ְמכֵ֣ ּו ְבי ִ֗דיו
ְו ַ ֵֽא ֲ
שמֶ ש׃
ד־ב ֹא ַה ֵֽ
ִׂ֥
מזֶ ָ֤ה אֶ חד ֙ ּומזֶ ֵ֣ה אֶ ָּ֔חד וַיְ ִׂ֥הי ידָ֛יו אֱמּונ ָ֖ה עַ

יהושוע חולש את
עמלק

י־ח ֶרב׃ {פ}
ֲֹלש יְ הֹושָ֛עַ אֶ ת־עֲמלִׂ֥ק ְואֶ ת־עַ ָ֖מֹו ְלפ ֵֽ
יג וַיַ ֵֽח ֹ֧
ישראל

ֵֽכי־מ ָֹ֤חה אֶ ְמחֶ ה ֙

יד

מזבח "ה' נסי"

טו

ֹשה
אמר יְ הוָּ֜ה אֶ ל־מ ִ֗ ֶ
ו ִַ֨י ֹ ֶ
שים ְבאזְ נ ֵ֣י יְ הֹושִ֑עַ
ְכ ִֹ֨תב ז ָֹ֤את זכרֹון ֙ ַב ָּ֔ספֶ ר ְו ָ֖
ת ַחת ַהש ֵֽמים׃
ֵֽכי־מ ָֹ֤חה אֶ ְמחֶ ה ֙ אֶ ת־זֵ֣כֶ ר עֲמ ָּ֔לק מ ַ ָ֖
רא ְש ָ֖מֹו יְ הוִׂ֥ה ׀ נ ֵֽסי׃
וַי ִֶׂ֥בן מ ֶֹשָ֖ה מזְב ִַ֑ח וַי ְק ִׂ֥

דר׃ {פ}{פ}{פ}
דר ֵֽ ֹ
ליהוָ֖ה ַ ֵֽבעֲמל ִ֑ק מ ָ֖ ֹ
אמר ֵֽכי־יד ֙ עַ ל־כ ֵ֣ס יָּּ֔ה מ ְלחמִׂ֥ה ַ ֵֽ
טז ו ִַ֗י ֹ ֶ
והספרדים קוראים
שוב את הפסוק

האחרון[*]

טז

ליהוָ֖ה ַ ֵֽבעֲמל ִ֑ק
אמר ֵֽכי־יד ֙ עַ ל־כ ֵ֣ס יָּּ֔ה מ ְלחמִׂ֥ה ַ ֵֽ
ו ִַ֗י ֹ ֶ

[*] כדי להשלים מנין  01פסוקים ,ואין זה מנהג האשכנזים.

-----------

דר׃ {פ}{פ}{פ}
דר ֵֽ ֹ
מ ָ֖ ֹ

שבת פרה
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שבת פרה
השלישית בסדרת  4השבתות

הפרשה בתורה
פרשת אותו השבוע

קריאה בתורה למפטיר
במדבר פר' חקת ,פרק יט

אפר פרה אדומה להכנת מי נידה
פרק יט

א

מר׃
רן לא ֵֽ ֹ
ה ָ֖ ֹ
וַיְ ַדבֵ֣ר יְ הוָּ֔ה אֶ ל־מ ֶֹשִׂ֥ה ְו ֶ ֵֽאל־אַ ֲ

ב

תֹורה אֲשֶ ר־צּו ִׂ֥ה יְ הוָ֖ה לא ִֹ֑מר
זֶֹ֚את ח ַ ֵ֣קת ַה ָּ֔
ל־בנ ֵ֣י י ְשר ִ֗אל
ְ
ַדבֵ֣ר ׀ אֶ

פרה אדומה

ימה א ֲֶשָ֤ר ֵֽאין־בּה ֙ ָּ֔מּום א ֲֶשֶׁ֛ר ַּֽל ֹא־עָ ָלָ֥ה עָ ֶלֹּ֖יהָ עַֹּֽ ל׃
ְוי ְק ֵ֣חּו אלֶ יך ֩ פ ִ֨רה אֲד ָּ֜מה ְתמ ִ֗
ג

ֹתּה אֶ ל־אֶ ְלעָ ָז ֹּ֖ר ַהכ ֵֹה ֑ן
ּונְ ַת ֶתָ֣ם א ִּ֔ ָ
ֹתּה ְלפָ נָ ַּֽיו׃
ח ֶנִּ֔ה ְושָ ַחָ֥ט א ָ ֹּ֖
ל ַמ ֲ
ל־מ ָ֣חּוץ ַ ַּֽ
ִּ
ֹתּה ֙ אֶ
הֹוציא א ָ
ְו ִּ ִ֤

 -שחיטה

הכנת האפר

ְולָ ַַ֞קח אֶ ְלעָ ָז ָ֧ר ַהכ ֵֹהֶׁ֛ן ִּמ ָד ָמֹּּ֖ה ְבאֶ ְצ ָבע֑ ֹו

 -הזאה ד

ָ֥בע ְפעָ ִּ ַּֽמים׃
ל־מֹוע ֶׁ֛ד ִּמ ָד ָמֹּּ֖ה ֶש ַ
ֵ
ְו ִּה ַ֞ ָזה אֶ ל־ ָֹ֨נכַ ח ְפנֵ ָ֧י ַֹּֽא ֶה
רה ְלעינ ִ֑יו
ת־הפ ָ֖
ַ
רף אֶ
ְוש ַ ִׂ֥

 -שריפה ה

רף׃
ת־בשרּה ֙ ְואֶ ת־ד ָּ֔מּה עַ ל־פ ְרשָּ֖ה י ְש ֵֽ ֹ
ְ
אֶ ת־עֹ רָּ֤ה ְואֶ
 -השלכה [הכהן]

ּושנ ֵ֣י תֹול ִ֑עַ ת
ֹהן עִׂ֥ץ ֶא ֶָ֛רז ְואזָֹ֖וב ְ
ְול ַ ֵ֣קח ַהכ ִ֗

ו

ל־תֹוך ְשר ַפִׂ֥ת ַהפ ֵֽרה׃
ָ֖
ְוה ְש ִ֕ליך אֶ
היטהרות הכהן ז

ל־המַ חֲנֶ ִ֑ה
ַ ֵֽ
ֹהן ְור ַחָ֤ץ ְבשרֹו ֙ ַב ָּ֔ ַמים ְואַ ַחָ֖ר י ֵ֣ב ֹא אֶ
ְוכ ִֶ֨בס ְבג ָּ֜דיו ַהכ ִ֗
ְוטמִׂ֥א הַ כֹהָ֖ן עַ ד־הע ֵֶֽרב׃

היטהרות השורף ח

ֹתּה יְ כַ בָ֤ס ְבגדיו ֙ ַב ָּ֔ ַמים ְור ַחִׂ֥ץ ְבש ָ֖רֹו ַבמִ֑ים ְוטמָ֖א עַ ד־הע ֵֶֽרב׃
ְו ַה ֹשרֵ֣ף א ָּ֔

האפר  -למשמרת ט

ל ַמחֲנֶ ָ֖ה ְבמקֵ֣ ֹום טהִ֑ ֹור
ְוא ַסֵ֣ף ׀ אֵ֣יש ט ִ֗הֹור א ֶ֚ת אֵ֣פֶ ר ַהפ ָּ֔רה ְוהנָ֛יחַ מ ִׂ֥חּוץ ַ ֵֽ
דה ַחטִׂ֥את ֵֽהוא׃
ֲדת ְבנֵֽי־י ְשראֹ֧ל ְלמ ְש ֶמ ֶָ֛רת ְלמִׂ֥י נ ָ֖
לע ַ ִ֨
ַ֠ ְו ֵֽהיְ תה ַ ֵֽ

היטהרות האוסף

י

ת־בג ָּ֔דיו ְוטמָ֖א עַ ד־הע ִֶ֑רב
ְ
ַ֠ ְוכ ֶבס ֵֽהא ִֹ֨סף אֶ ת־אָ֤פֶ ר ַהפרה ֙ אֶ
עֹולם׃
ֵֽ
ְוֵֽהיְ ָּׂ֞תה ל ְבנ ֵ֣י י ְשר ִ֗אל ְולַ ג ָ֛ר ַהגִׂ֥ר ְבתֹוכָ֖ם ְלח ַ ִׂ֥קת

חוקת עולם

טומאת מת
טומאת מגע

יא

טמא  7ימים

טהרה ע"י חיטוי יב

ַהנֹגֵ ָ֥עַ ְב ֵמֹּ֖ת ְלכָ ל־נֶ ָ֣פֶ ש אָ ָד֑ם
ְוטָ ֵמֹּ֖א ִּש ְב ַעָ֥ת י ִּ ַָּֽמים׃
יעֹּ֖י יִּ ְט ָה֑ר
ּוביָֹ֥ום ַה ְש ִּב ִּ
ַ
ישי
א־בֹו ַביָֹ֧ום ַה ְש ִּל ִּ ֶׁ֛
ַ֞
ָ֣הּוא יִּ ְת ַחטָ
ל ֹא יִּ ְט ָ ַּֽהר׃
יעֹּ֖י ָ֥
ּוביָֹ֥ום ַה ְש ִּב ִּ
ַ
ישֶׁ֛י
ם־ל ֹא יִּ ְת ַח ֜ ָטא ַביָֹ֧ום ַה ְש ִּל ִּ
ָ֨
ְו ִּא

קריאות בתורה והפטרות
כרת לטמא מת יג
שלא יתחטא
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ל ֹא י ְת ַח ִ֗טא
ל־הנֹגָ֡עַ ְבמֵ֣ת ְבנֶפֶ ש ֩ ֵֽהא ִ֨דם אֲשֶ ר־י ָּ֜מּות ְו ֵ֣
ַ
כ
ֵֽ
אֶ ת־מ ְש ַכָ֤ן יְ הוה ֙ ט ָּ֔מא ְונ ְכ ְרתָ֛ה ַהנֶ ִׂ֥פֶ ש הַ ָ֖הוא מי ְשראִ֑ל
כי ֩ ִ֨מי נ ָּ֜דה ֵֽל ֹא־ז ַֹרָ֤ק עליו ֙ טמֵ֣א ֵֽי ְה ֶיָּ֔ה עָ֖ ֹוד ט ְמא ִׂ֥תֹו ֵֽבֹו׃

טומאת אוהל

יד

ל־הבָ֤א אֶ ל־ה ִֹ֨א ֶהל ֙ ְוכל־א ֲֶשֵ֣ר ב ָֹּ֔א ֶהל י ְטמָ֖א ש ְב ַעִׂ֥ת י ֵֽמים׃
ַ
כ

אדם באוהל המת

כלי באוהל המת טו
טומאת מגע
בשדה

דם ֵֽכי־י ֵ֣מּות ְב ִֹ֑א ֶהל
תֹורה א ָ֖
זֶֹ֚את ַה ָּ֔

טז

ּוח א ֲֶשָ֛ר אין־צ ִׂ֥מיד פ ָ֖תיל על ִ֑יו טמָ֖א ֵֽהּוא׃
ְוכֹל ֙ ְכלֵ֣י פ ָּ֔ת ַ
ל־פנ ֵ֣י ַהש ֶ ִ֗דה
ְ
ְו ִֹ֨כל אֲשֶ ר־י ַגָּ֜ע עַ
דם ֵ֣אֹו ְב ִ֑ק ֶבר י ְטמָ֖א ש ְב ַעִׂ֥ת י ֵֽמים׃
ֹו־ב ֶעִׂ֥צֶ ם א ָ֖
ל־ח ֶרב ֙ ֵ֣אֹו ְב ָּ֔מת ֵֽא ְ
ִ֨ ֶ
ַ ֵֽבחֲלַ

הכנת מי נידה יז
נוהל החיטוי [במי יח
נידה]

ה ַח ָט ֑את
ל ְקחּו ֙ לַ טָ ִּ֔ ֵמא ֵ ַּֽמע ֲַפֹּ֖ר ְש ֵר ַפָ֣ת ַ ַּֽ
ְו ָ ַּֽ

ל־כ ִּלי׃
ֶ ַּֽ
ָתן עָ ָלֶׁ֛יו ַמָ֥יִּ ם חַ ִּיֹּ֖ים אֶ
ְונ ַ ָ֥

ְולָ ַָ֨קח אֵ זֹ֜וב ְוטָ ַבָ֣ל ַב ַמיִּ ם ֮ ִּאָ֣יש טָ הֹור ֒
יּו־ש֑ם
ָ
ל־הנְ פָ שֹּ֖ ֹות א ֲֶשָ֣ר ָ ַּֽה
ַ
ל־הכֵ ִִּּ֔לים ְועַ
ַ
ל־ה ָֹ֨א ֶהל ֙ ְועַ ל־כָ
ָ
ְו ִּהזָ ִ֤ה עַ
לל ָ֥אֹו ַב ֵמֹּ֖ת ָ֥אֹו בַ ָ ַּֽקבֶ ר׃
ל־ה ֹנ ֵגֵ֗עַ ַב ָ֨ ֶעצֶ ם ֙ ָ֣אֹו ֶ ַּֽב ָח ִּ֔ ָ
ַ
ְועַ

יט

ּוביֵֹ֣ום ַה ְשביעִ֑י
ישי ַ
ל־הט ָּ֔מא ַביִֹׂ֥ום ַה ְשל ָ֖
ַ
הר ֙ עַ
ְוהז ָ֤ה ַהט ֹ
יעי ְוכ ֶבֹ֧ס ְבגדָ֛יו ְור ַחִׂ֥ץ ַב ַמָ֖ים ְוטהִׂ֥ר בע ֵֶֽרב׃
ְוח ְטאֹו ֙ ַביֵֹ֣ום ַה ְשב ָּ֔

כרת לטמא
שלא יתחטא

כ

ל ֹא י ְת ַח ָּ֔טא ְונ ְכ ְרתָ֛ה ַהנֶ ִׂ֥פֶ ש הַ ָ֖הוא מתֵ֣ ֹוך הַ קה ִ֑ל
ְו ָ֤איש אֲשֶ ר־י ְטמא ֙ ְו ֵ֣
ֹרק עלָ֖יו טמִׂ֥א ֵֽהּוא׃
כי ֩ אֶ ת־מ ְק ַ ִ֨דש יְ הוָּ֜ה ט ִ֗מא מִׂ֥י נדָ֛ה ֵֽל ֹא־ז ַ ִׂ֥

חוקת עולם כא

תה ל ֶהָ֖ם ְלח ַ ֵ֣קת עֹול ִ֑ם
ְו ֵֽהיְ ִׂ֥
י־הנדה ֙ יְ כַ בֵ֣ס ְבג ָ ִָּ֔דיו
ּומז ָ֤ה ֵֽמ ַ
ַ

מי-נידה מטמאים
במשא ומגע

ד־ה ָע ֶַּֽרב׃
ָ
ְו ַה ֹנ ֵגָ֨עַ ֙ ְב ֵמָ֣י הַ נִּ ָ ִּ֔דה יִּ ְט ָמֹּ֖א עַ

הנטמא כב

מִ טְּ מֵ א -מת

ַע־בֹו ַהטָ ֵמֹּ֖א יִּ ְט ָמ ֑א
כל אֲשֶ ר־יִּ ג ָ֥
ְו ֶׁ֛ ֹ
ד־ה ָע ֶַּֽרב׃ {פ}
ָ
ְו ַהנֶ ָ֥פֶ ש ַהנֹגַ ֹּ֖עַ ת ִּת ְט ָמָ֥א עַ
הפטרת שבת פרה
יחזקאל :לו,טז – סוף הפרק

חטאי ישראל,
והעונש

טז
יז

וַיְ ִׂ֥הי ְדבַ ר־יְ הוָ֖ה א ַלִׂ֥י לאמֵֹֽ ר׃
בֶ ן־א ִ֗דם
ילֹותם
ִ֑
ֲל
אֹותּה ְב ַד ְרכָ֖ם ּובַ ע ֵֽ
ָּ֔
בָ֤ית י ְשראל ֙ ֵֽ ֹי ְשבֵ֣ים עַ ל־אַ ְדמ ָּ֔תם וַיְ טַ ְמ ֵ֣אּו

ישראל טמאו את
הארץ

תה ַד ְרכָ֖ם ְלפנֵֽי׃
היְ ִׂ֥
ְכט ְמאַ ת ֙ ַהנ ָּ֔דה ֵֽ
גֹוים
וֵֽא ָ֤פיץ אֹתם ֙ בַ ָּ֔

יח

ר־ש ְפכֵ֣ ּו עַ ל־הא ִֶ֑רץ
ֵֽ
דם אֲשֶ
יהם עַ ל־הַ ָ֖
פך חֲ מתי ֙ עֲל ָּ֔ ֶ
וֵֽאֶ ְש ָ֤ ֹ
יהם ט ְמ ֵֽאּוה׃
ּובג ֵֽלּול ֶ ָ֖
ְ

שבת פרה

ובין הגויים  -וַ ֵֽ ֶ֖יְ חַ ְללָ֖ ּו
אֶ ת־ש ֵ֣ם ק ְדשִ֑י

12

קריאות בתורה והפטרות

יט

ילֹותם ְשפַ ְט ֵֽתים׃
ָ֖
ֲל
ארצִ֑ ֹות ְכ ַד ְרכִׂ֥ם ְוכַ ע ֵֽ
וֵֽא ָ֤פיץ אֹתם ֙ ַבגֹויָּ֔ם וַיז ָ֖רּו ֵֽב ֲ

כ

ל־הגֹוים ֙ אֲשֶ ר־בֵ֣אּו ָּ֔שם וַ ֵֽ ֶ֖יְ חַ ְללָ֖ ּו אֶ ת־שֵ֣ם ק ְדשִ֑י
ַ
וַי ִ֗בֹוא אֶ
ּומאַ ְרצָ֖ ֹו י ֵֽצאּו׃
ֵֽ
מר להֶ ם ֙ עַ ם־יְ הו ֵ֣ה ָּ֔אלֶ ה
א ָ֤ ֹ
ֶ ֵֽב ֱ

גאולת ישראל
ובניין הארץ
[הסיבה" ]:ואֶ ְחמֹל
עַ ל־שם ק ְדשי"

כא

מל עַ ל־שֵ֣ם ק ְדשִ֑י
וֵֽאֶ ְח ָ֖ ֹ
שמה׃ {פ}
ר־באּו ֵֽ
ִׂ֥
א ֲֶשָ֤ר ח ְל ִ֨להּו ֙ בֵ֣ית י ְשר ָּ֔אל ַבגֹויָ֖ם אֲשֶ

כב

מר ְל ֵֽבית־י ְשר ִ֗אל
א ֵ֣ ֹ
ל ָּׂ֞כן ֱ
אדֹנ ֵ֣י י ֱהֹו ָּ֔ה
כה אמַ ר ֙ ֲ
ָ֤ ֹ
שה בֵ֣ית י ְשראִ֑ל
ל ֹא ְל ַ ֵֽמעַ נְ ֶכָ֛ם אֲנִׂ֥י עֹ ֶ ָ֖
ֹ֧

"ל ֹא ְלמַ עַ נְ כֶ ם"

שם׃
ר־באתֶ ם ֵֽ
ִׂ֥
ם־לשם־ק ְדשי ֙ א ֲֶשֵ֣ר חלַ ְל ָּ֔ ֶתם בַ גֹויָ֖ם אֲשֶ
ְ
כי א
ָ֤
אקדש שמי ,שידעו כג
הגויים

תם ְבתֹוכ ִ֑ם
ֲשר חלַ ְל ֶ ָ֖
גֹוים א ֶ ִׂ֥
ת־שמֵ֣י הַ ג ִ֗דֹול ַ ֵֽה ְמחלל ֙ ַב ָּ֔
ְ
וְ ק ַד ְש ָּׂ֞תי אֶ
הוה
גֹוים ֵֽכי־אֲנ ֵ֣י יְ ִ֗
וְ ֵֽי ְֶ֖ד ִ֨עּו הַ ָּ֜
יהם׃
שי ב ֶכָ֖ם ְל ֵֽעינ ֶ ֵֽ
הוה ְבה ֵֽק ְד ִׂ֥
אדֹנ ֵ֣י יְ ָּ֔
נְ אם ֙ ֲ

גאולת ישראל כד
וטיהורם

ל־האֲרצִ֑ ֹות
ֵֽ
ן־הגֹויָּ֔ם וְ קבַ ְצ ִׂ֥תי אֶ ְת ֶכָ֖ם מכ
תי אֶ ְתכֶ ם ֙ מ ַ
לקַ ְח ָ֤
ְו ֵֽ
אתי אֶ ְת ֶכָ֖ם אֶ ל־אַ ְדמַ ְת ֶ ֵֽכם׃
הב ִׂ֥
וְ ֵֽ

כה

ּוטהַ ְר ֶתִ֑ם
הֹורים ְ
יכָ֛ם ַמִׂ֥ים ְט ָ֖
תי עֲל ֶ
וְ זֵֽ ֶַ֖ר ְק ֹ֧
הר אֶ ְת ֶ ֵֽכם׃
יכָ֖ם אֲטַ ִׂ֥
יכָ֛ם ּומכל־גלִׂ֥ ּול ֶ
כל ט ְמ ֵֽאֹות ֶ
מ ֹ֧ ֹ

כו

שה אֶ תֵ֣ן ְבק ְר ְב ֶכ ִ֑ם
ּוח חֲד ָ֖
תי לכֶ ם ֙ ל ֵ֣ב ח ָּ֔דש וְ ִׂ֥ר ַ
וְ נֵֽתַ ָ֤
שר׃
ֹתי אֶ ת־לָ֤ב ה ִֶ֨אבֶ ן ֙ מ ְבשַ ְר ָּ֔ ֶכם וְ נֵֽתַ ִׂ֥תי ל ֶכָ֖ם לִׂ֥ב ב ֵֽ
ֲסר ָּ֜
ַוה ִ֨

כז

ת־רּוחי אֶ תֵ֣ן ְבק ְר ְב ֶכ ִ֑ם
ָ֖
ְואֶ
יתם׃
ר־בחקַ י ֙ ת ָּ֔לכּו ּומ ְשפ ַטִׂ֥י ת ְש ְמ ָ֖רּו וַ ֵֽ עֲש ֶ ֵֽ
ְ
וְ ע ִ֗שיתי אָ֤ת אֲשֶ

ישיבת בטח בארץ כח

ֵֽוישַ ְב ֶתֵ֣ם ב ָּ֔א ֶרץ

יכ ִ֑ם
א ֵֹֽבת ֶ
תתי לַ ֲ
ֲשר נ ַ ָ֖
א ֶ ִׂ֥

אֹלהים׃
ֵֽ
ל
ֵֽו ְהיָ֤יתֶ ם לי ֙ ְל ָּ֔עם ְואֵ֣נ ָֹּ֔כי ֶ ֵֽא ְהיֶ ִׂ֥ה ל ֶכָ֖ם ֵֽ
כט

יכ ִ֑ם
כל ט ְמ ֵֽאֹות ֶ
וְ ֵֽהֹושַ ְעתֵ֣י אֶ ְת ָּ֔ ֶכם מ ָ֖ ֹ
יכָ֖ם רעֵֽב׃
תן עֲל ֶ
וְ קרָ֤אתי אֶ ל־הַ דגן ֙ וְ ה ְרביתֵ֣י ֹא ָּ֔תֹו וְ ֵֽל ֹא־אֶ ִׂ֥

שפע

ל

נּובת הַ ש ֶדִ֑ה
ּות ַ ָ֖
ת־פ ֵ֣רי ה ָּ֔עץ ְ
ְ
וְ ה ְרביתי ֙ אֶ
גֹוים׃
פת רעָ֖ב בַ ֵֽ
אשֶ ר ֵ֣ל ֹא ת ְקחִׂ֥ ּו עָ֛ ֹוד ֶח ְר ַ ִׂ֥
ְל ִ֗ ַמעַ ן ַ֠ ֲ

קריאות בתורה והפטרות
וזכרתם דרכיכם לא
הרעים
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יכָ֖ם א ֲֶשֵ֣ר ֵֽל ֹא־טֹובִ֑ים
ּומעַ ְלל ֶ
הר ָּ֔עים ַ ֵֽ
יכ ֵ֣ם ֵֽ
ת־ד ְרכ ֶ
ַ
ּוזְ כַ ְרתֶ ם ֙ אֶ
יכם׃
יכם וְ ַעָ֖ל תֹוע ֲֵֽבֹות ֶ ֵֽ
יכם עַ ֶ֚ל עֲֹו ֹנֵ֣ת ָּ֔ ֶ
ּונְ ֵֹֽקטֹתֶ ם ֙ ב ְפנ ָּ֔ ֶ

"ל ֹא ְלמַ עַ נְ כֶ ם"

[פעם שניה]

לב

דע ל ֶכ ִ֑ם
שה נְ אם ֙ אֲדֹ נ ֵ֣י י ֱהֹו ָּ֔ה יּו ַ ָ֖
ל ֹא ְל ַ ֵֽמעַ נְ ֶכ ֵ֣ם א ֲֵֽני־עֹ ִ֗ ֶ
ֹ֧
בית י ְשר ֵֽאל׃ {ס}
יכָ֖ם ִׂ֥
כ ְלמָ֛ ּו מ ַד ְרכ ֶ
בֹ֧ ֹושּו וְ ה ֵֽ

לג

אדֹנ ֵ֣י י ֱהֹו ָּ֔ה
כה אמַ ר ֙ ֲ
ָ֤ ֹ
יכ ִ֑ם
כל עֲֹונֵֽ ֹות ֶ
טהֲ ֵ֣רי אֶ ְת ָּ֔ ֶכם מ ָ֖ ֹ
ְביֹום ֙ ַ ֵֽ

בנין הארץ
והפרחת השממה

החֳּר ֵֽבֹות׃
ת־הֵ֣ע ָּ֔רים ְונ ְבנָּ֖ו ֶ ֵֽ
ֶ
וְ ֵֽהֹושַ ְבתי ֙ אֶ
לד

מה ֵֽתעבִ֑ד
וְ ה ִׂ֥א ֶרץ הַ נְ שַ ָ֖

ל־עֹובר׃
ֵֽ
היְ תֵ֣ה ְשמ ָּ֔מה ְלעינ ָ֖י כ
תַ ֶ֚חַ ת א ֲֶשֵ֣ר ֵֽ

תה ְכגַן־ע ִֶ֑דן
היְ ָ֖
לה וְ ֵֽא ְמ ִ֗רּו הא ֶָ֤רץ ַה ִ֨לזּו ֙ ַהנְ שַ ָּ֔מה ֵֽ
שבּו׃
צּורֹות י ֵֽ
הנְ שַ מִׂ֥ ֹות ְוהַ נֶ ֵֽהֱרסָ֖ ֹות ְב ִׂ֥
הע ֹ֧רים ֶ ֵֽהחֳּרבָ֛ ֹות וְ ַ ֵֽ
וְ ֶ ֵֽ
וידעו הגויים

לו

יבֹותיכֶ ם ֒
וְ ֵֽי ְֶ֖דעֵ֣ ּו הַ גֹויִ֗ם א ֲֶשֵ֣ר ֵֽישאֲרּו ֮ ְסב ֵֽ
הוה ב ִ֨ניתי ֙ ַהנֶ ֵ֣הֱר ָּ֔סֹות נ ַט ְָ֖עתי ַהנְ שַ מִ֑ה
כֵ֣י ׀ אֲנ ֵ֣י יְ ִ֗
אֲנִׂ֥י יְ הוָ֖ה ד ַב ְִׂ֥רתי וְ ע ֵֽשיתי׃ {ס}
 --------כאן מסיימים הספרדים והתימנים ----------

לז

הוה
אדֹנ ֵ֣י יְ ָּ֔
כה אמַ ר ֙ ֲ
ָ֤ ֹ
לעֲשֵ֣ ֹות ל ֶהִ֑ם
רש ְל ֵֽבית־י ְשר ָ֖אל ַ ֵֽ
ִ֗עֹוד ז ָֹ֛את אד ִׂ֥

ריבוי העם

בה אֹתָ֛ם כַ ָ֖צ ֹאן א ֵֽדם׃
אַ ְר ֶ ִׂ֥
לח

ֲדיה
ְכ ֵ֣צ ֹאן ֵֽקד ִ֗שים ְכ ָ֤צ ֹאן יְ ֵֽרּוש ִ֨לַ ם ֙ ְבמֵ֣ ֹוע ֶ ָּ֔
חר ָּ֔בֹות ְמלאָ֖ ֹות ֵ֣צ ֹאן אדִ֑ם
ה ֳּ
הע ֵ֣רים ֶ ֵֽ
כָ֤ן ֵֽת ְה ֶיִ֨ינה ֙ ֶ ֵֽ
וְ ֵֽי ְֶ֖דעָ֖ ּו ֵֽכי־אֲנִׂ֥י יְ הוֵֽה׃ {פ}
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שבת פרשת החודש
הרביעית בסדרת  4השבתות

הפרשה בתורה

[ספר ראשון]

פרשת אותו השבוע
ואם חל ראש חודש בשבת ,העולה שישי קורא גם את שביעי ,והשביעי קורא להלן [בספר שני]
בפרשת פינחס מתוך קרבנות תמידין ומוספין [במדבר כח] .ומפטירים בפר' בוא [ראה בהמשך]

פרק כח
קרבן מוסף שבת
עולה:

ט

שים ְבנֵֽי־שנ ָ֖ה ְתמימִ֑ם
ֵֽי־כב ִׂ֥
ְשנ ְ

בהמות

ָ֖מן ְונ ְס ֵֽכֹו׃
ּושנ ֵ֣י עֶ ְשרֹנִ֗ים ֹֹ֧סלֶ ת מנְ חָ֛ה ְבלּולִׂ֥ה ַב ֶש ֶ
ְ

מנחה ונסך

בראשי חודשים

ּוביֹום ֙ ַהשַ ָּ֔בת
ְ

י

עֹ ַלִׂ֥ת שַ ַבָ֖ת ְבשַ ַב ִ֑תֹו

יא

יכם
ּובראשי ֙ ח ְדש ָּ֔ ֶ
ְ

כּה׃ {פ}
עַ ל־עֹ ַלִׂ֥ת ַהת ָ֖מיד ְונ ְס ֵֽ

ליהו ִ֑ה
ַת ְק ִׂ֥ריבּו עֹ לָ֖ה ַ ֵֽ

עולה:

פ ִ֨רים ְבנֵֽי־ב ָ֤קר ְש ַנִ֨ים ֙

בהמות

ְו ַאֵ֣יל אֶ ָּ֔חד
ימם׃
ְכבשֹ֧ים ְבנֵֽי־שנ ָ֛ה ש ְבעָ֖ה ְתמ ֵֽ
האֶ חִ֑ד
ש ֶמן לַ פָ֖ר ֵֽ
ּושֹלשֵ֣ה עֶ ְשר ִֹ֗נים ָֹ֤סלֶ ת מנְ חה ֙ ְבלּול ֵ֣ה ַב ָּ֔ ֶ
ְ

מנחות לעולה יב

יג

ּושנ ֵ֣י עֶ ְשרֹנִ֗ים
ְ

ש ֶמן ל ַאָ֖יל ֵֽהאֶ ֵֽחד׃
ָֹ֤סלֶ ת מנְ חה ֙ ְבלּול ֵ֣ה ַב ָּ֔ ֶ

רן עש ִ֗רֹון
ְועש ֵ֣ ֹ

ָ֖בש ֵֽהאֶ ח ִ֑ד
ש ֶמן לַ ֶכ ֶ
ָֹ֤סלֶ ת מנְ חה ֙ ְבלּול ֵ֣ה ַב ָּ֔ ֶ

ליהוֵֽה׃
ֵ֣יח ני ָֹּ֔ח ַח א ֶשָ֖ה ַ ֵֽ
עֹ לה ֙ ר ַ
יהם
ְונ ְסכ ִ֗ ֶ

נסכים לעולה יד

חֲצֵ֣י ַההין ֩ ֵֽי ְה ֶיִ֨ה לַ ָּ֜פר
ּושלישֹ֧ת ַההֵ֣ין ל ִַ֗איל
ְ
ָ֖בש י ִָ֑֑ין
הין לַ ֶכ ֶ
ּורביעִׂ֥ת ַה ָ֛
ְ
ז ֵֹ֣את עֹ ַלִׂ֥ת ִֹ֨ח ֶדש ֙ ְבח ְד ָּ֔שֹו ְלח ְדשָ֖י ַהשנֵֽה׃
שעיר לחטאת

טו

ליהו ִ֑ה
ּוש ִ֨עיר עזִׂ֥ים אֶ חָ֛ד ְל ַחטָ֖את ַ ֵֽ
ְ
מיד יֵֽע ֶשָ֖ה ְונ ְס ֵֽכֹו׃ {ס}
עַ ל־עֹ ַלֹ֧ת ַהת ָ֛

[וגם] עולת התמיד

קריאה בתורה למפטיר
[בספר שני ,ובראש חודש בספר שלישי]

מתוך פרשת בא [שמות יב]

חוקי פסח מצרים ופסח דורות
פרק יב

א

ניסן  -ראשון ב

לחודשי השנה

מר׃
רים לא ֵֽ ֹ
ה ָֹּ֔רן ְב ֶא ִֶׂ֥רץ מ ְצ ַ ָ֖
ָ֤אמר יְ הוה ֙ אֶ ל־מ ֶֹש ֵ֣ה ְו ֶ ֵֽאל־אַ ֲ
וַי ֹ ֶ
ַה ֹֹ֧ח ֶדש הַ זֶ ָ֛ה ל ֶכָ֖ם ֵ֣ר ֹאש חֳּדשִ֑ים

ראשִׂ֥ ֹון הּוא ֙ ל ָּ֔ ֶכם ְלח ְדשָ֖י הַ שנֵֽה׃

קריאות בתורה והפטרות
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ַד ְב ִ֗רּו ֶ ֵֽאל־כל־ע ֲַדָ֤ת י ְשראל ֙ לא ָֹּ֔מר

ג

שה לַ ֵֽבית׃
שה ְלבית־א ָֹ֖בת ֶ ִׂ֥
שר לַ ֵֹ֣ח ֶדש ַהזֶ ִ֑ה ְוי ְק ֵ֣חּו ל ִ֗ ֶהם ָ֛איש ֶ ִׂ֥
ֶ ֵֽבע ֹ ָ֖

הכנת שה לזבח
[י' בניסן]

ְואם־י ְמ ַע ֵ֣ט ַה ַבית ֮ ֵֽמ ְהיֵֹ֣ות משֶ ה ֒

ד

שת
רב אֶ ל־ביתָ֖ ֹו ְבמ ְכ ַסֵ֣ת נְ פ ִ֑ ֹ
ּושכנָֹ֛ו ַהק ִׂ֥ ֹ
ְול ַ ֵ֣קח ִ֗הּוא ְ
שה׃
ל־ה ֶ ֵֽ
ַ
כסּו עַ
א ֶ֚יש ְלפֵ֣י א ְכ ָּ֔לֹו ת ָ֖ ֹ
ן־העזָ֖ים ת ֵֽקחּו׃
שים ּומ ֵֽ
ן־ה ְכב ִׂ֥
מים זכִׂ֥ר ֶבן־שנ ָ֖ה ֵֽי ְהיֶ ֵ֣ה ל ֶכ ִ֑ם מ ַ
ֶשִׂ֥ה ת ָ֛

ה

ְוהי ָ֤ה לכֶ ם ֙ ְלמ ְש ָּ֔ ֶמ ֶרת ַע ֵ֣ד אַ ְרבעִׂ֥ה עשָ֛ר יָֹ֖ום לַ ֵֹ֣ח ֶדש הַ זֶ ִ֑ה

שחיטה ו

[י"ד בניסן בין
הערביים]

ֲדת־י ְשראָ֖ל בִׂ֥ין ֵֽהעַ ְר ֵֽבים׃
כל ְק ַהִׂ֥ל ע ַ ֵֽ
ֹתֹו ָ֛ ֹ
שחֲטֵ֣ ּו א ִ֗
ְו ֵֽ

הדם ז

על המזוזות
ועל המשקוף

ל־ה ַמ ְש ִ֑קֹוף
ַ
תי ַה ְמזּו ֹזָ֖ת ְועַ
ל־ש ִׂ֥
ְ
ן־ה ָּ֔דם ְונ ְִׂ֥תנָּ֛ו עַ
ל ְקחּו ֙ מ ַ
ְו ֵֽ
ֹתֹו ב ֶ ֵֽהם׃
אכלִׂ֥ ּו א ָ֖
ר־י ֹ ְ
עַ ֶ֚ל ַהב ֵָּ֣֔תים אֲשֶ ֵֽ
להּו׃
אכ ֵֽ
ל־מר ָֹ֖רים ֵֽי ֹ ְ
ְ
ּומ ָּ֔צֹות עַ
ת־הבשָ֖ר ַב ַל ֵ֣יְ לה הַ זֶ ִ֑ה ְצלי־אֵ֣ש ַ
ַ
ְו ֵֽא ְכלִׂ֥ ּו אֶ

כללי אכילת זבח ח
הפסח

אכלָ֤ ּו מ ִ֨ ֶמנּו ֙ נָּ֔א ּובשִׂ֥ל ְמבשָ֖ל ַבמִ֑ים
ל־ת ֹ ְ
ֵֽ
אַ

ט

ל־כרעָ֖יו ְועַ ל־ק ְר ֵֽבֹו׃
ְ
י־אש ר ֹאשִׂ֥ ֹו עַ
ם־צל ָּ֔
ְ
כֵ֣י א
רפּו׃
ֹתר מ ֶמָ֛נּו עַ ד־ ָֹ֖ב ֶקר באִׂ֥ש ת ְש ֵֽ ֹ
א־תֹותירּו מ ֶמָ֖נּו עַ ד־ ִֹ֑ב ֶקר ְוהַ נ ִׂ֥
ִׂ֥
ְו ֵֽל ֹ

י

אכלֵ֣ ּו אֹתֹו ֒
ְוככה ֮ ֵֽת ֹ ְ

יא

ּומ ֶק ְל ֶכָ֖ם ְבי ְֶד ֶכ ִ֑ם
יכם ַ
יכ ֵ֣ם חֲג ָּ֔רים נַ ֵֽעֲליכֶ ם ֙ ְב ַרגְ ל ָּ֔ ֶ
מ ְתנ ֶ
ליהוֵֽה׃
ִׂ֥סח ָ֖הּוא ַ ֵֽ
וַ ֵֽ אֲכַ ְל ֶתָ֤ם אֹתֹו ֙ ְבחפזָֹּ֔ון ֶפ ַ
ה' יפסח על בתי
ישראל

ֵֽב ְרתֵ֣י ְב ֶ ֵֽא ֶרץ־מ ְצ ַרים ֮ ַב ַל ֵ֣יְ לה הַ ֶזה ֒
יב ְוע ַ
ד־בהמ ִ֑ה
ְ
דם ְועַ
ל־בכֹור ֙ ְב ֶא ֵֶ֣רץ מ ְצ ַ ָּ֔רים ֵֽמא ָ֖
ְ
יתי כ
ְוהכ ָ֤
ּובכל־אֱֹלהִׂ֥י מ ְצ ַרָ֛ים ֶ ֵֽאע ֱֶשִׂ֥ה ְשפ ָ֖טים אֲנִׂ֥י יְ הוֵֽה׃
ְ
ְוהיה ֩ ַה ִ֨דם ל ָּ֜ ֶכם ְל ִֹ֗את ַע ָ֤ל ַהבתים ֙ א ֲֶשֵ֣ר אַ ֶתֵ֣ם ָּ֔שם

יג

ּופ ַס ְח ָ֖תי עֲל ֶכ ִ֑ם
ת־ה ָּ֔דם ֵֽ
ַ
ְור ִ֨איתי ֙ אֶ
ֹתי ְב ֶא ִֶׂ֥רץ מ ְצ ֵֽרים׃
א־י ְה ֶיִ֨ה ב ֶכִׂ֥ם ִ֨ ֶנ ֶגף ֙ ְל ַמ ְש ָּ֔חית ְב ַהכ ָ֖
ְו ֵֽל ֹ ֵֽ
פסח לדורות
זיכרון ,חג יד

ליהו ִ֑ה
ֹתֹו ַחֵ֣ג ַ ֵֽ
ֹתם א ָ֖
ְוהיה ֩ ַהיִ֨ ֹום הַ זֶ ָ֤ה לכֶ ם ֙ ְלזכ ָּ֔רֹון ְו ַחג ֶ ִׂ֥
יכם ח ַ ִׂ֥קת עֹולָ֖ם ְתחגֵֽהּו׃
רת ָּ֔ ֶ
ד ֵ֣ ֹ
ְל ֹ

מַ ּצֹות טו
להשבית השאור

ֹאכלּו
ש ְב ַע ָ֤ת ימים ֙ ַמצֵ֣ ֹות ת ָּ֔
יכ ִ֑ם
אשֹון ַת ְש ִׂ֥ביתּו ְש ָֹ֖אר מ ֵֽבת ֶ
אַ ֶ֚ך ַביֵֹ֣ום ֵֽהר ָּ֔
כֵ֣י ׀ כל־אֹכ ֵ֣ל ח ִ֗מץ ְונ ְכ ְר ָּׂ֞תה הַ נֶ ָ֤פֶ ש ַההוא ֙ מי ְשר ָּ֔אל
שן עַ ד־יִֹׂ֥ום ַה ְשב ֵֽעי׃
מיִֹׂ֥ום ֵֽהרא ָ֖ ֹ

איסור מלאכה ביום טז
הראשון וביום
השביעי

יעי מ ְקרא־ ָֹ֖ק ֶדש ֵֽי ְהיֶ ֵ֣ה ל ֶכ ִ֑ם
ּוביֹום ֙ ַה ְשב ָּ֔
ּוביָֹ֤ום ֵֽהראשֹון ֙ מ ְקרא־ ָֹּ֔ק ֶדש ַ
ַ
ל־מלאכה ֙ ֵֽל ֹא־יע ֶשֵ֣ה ב ָּ֔ ֶהם
ְ
כ
שה ל ֶ ֵֽכם׃
אַ ֶ֚ך א ֲֶשֵ֣ר יֵֽאכ ֵ֣ל ְלכל־ ֶנָּ֔פֶ ש ִׂ֥הּוא ְל ַב ָ֖דֹו יֵֽע ֶ ִׂ֥
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ת־ה ַמצֹות ֒
ַ
ּוש ַמ ְר ֶתם ֮ אֶ
ְ
יכָ֖ם מ ֶא ֵֶ֣רץ מ ְצרִ֑ים
ִ֗כי ְב ִ֨ ֶעצֶ ם ֙ ַהיֵֹ֣ום ַה ָּ֔ ֶזה הֹוצִׂ֥אתי אֶ ת־צ ְב ֵֽאֹות ֶ
עֹולם׃
ֵֽ
יכָ֖ם ח ַ ִׂ֥קת
רת ֶ
ד ֵֽ ֹ
ת־היִֹׂ֥ום ַהזֶ ָ֛ה ְל ֹ
ַ
ּוש ַמ ְר ָּׂ֞ ֶתם אֶ
ְ

צת
אכלָ֖ ּו ַמ ִ֑ ֹ
יח ֵֽברא ָֹ֡שן ְבאַ ְרבעה ֩ ע ִ֨שר יָֹ֤ום לַ ִֹ֨ח ֶדש ֙ ב ָּ֔ ֶע ֶרב ֵֽת ֹ ְ
ַ֠עַ ד יֵֹ֣ום ֵֽהאֶ חֹ֧ד ְועֶ ְש ָ֛רים לַ ָֹ֖ח ֶדש בע ֵֶֽרב׃
איסור הימצאות יט
שאור
כרת על אכילת
מחמצת

יכ ִ֑ם
ל ֹא ימצָ֖א ְב ֵֽבת ֶ
ש ְב ַע ֵ֣ת י ָּ֔מים ְש ִֹ֕אר ִׂ֥
כֵ֣י ׀ כל־אֹכ ֵ֣ל ַמ ְח ִ֗ ֶמצֶ ת ְונ ְכ ְר ָּׂ֞תה ַהנֶ ָ֤פֶ ש הַ הוא ֙ ֵֽמע ֲַדֵ֣ת י ְשר ָּ֔אל
זְרח ה ֵֽא ֶרץ׃
ּובאֶ ַ ִׂ֥
ַבגָ֖ר ְ

כ

ל ֹא ת ֹאכ ִ֑לּו
ל־מ ְח ֶמָ֖צֶ ת ֵ֣
ַ
כ

אכלָ֖ ּו ַמ ֵֽצֹות׃ {פ}
יכם ֵֽת ֹ ְ
מֹוש ֵֹ֣בת ָּ֔ ֶ
ְ
ְבכֹל ֙

הפטרת פרשת החודש
יחזקאל :החל מפרק מ"ה פסוק י' – ועד פרק מ"ו פסוק י"ח
התימנים ,האשכנזים והספרדים מתחילים ומסיימים במקומות שונים [להלן]

הפטרה זאת הינה חלק מנבואת יחזקאל על בית המקדש ,המתחילה בפרק מ' ומסתיימת בפרק מז' פסוק יב.
יחזקאל חי בגלות בבל לאחר חורבן המקדש הראשון ,ועל כן היה סביר שהוא מתנבא על בית המקדש השני ,שאכן
הוקם כשבעים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון .אלא שמידות ופרטים אחרים המתוארים בנבואותיו אלה
אינן תואמות לא את המקדש הראשון ולא את השני.
מסיבה זאת מקובל על חז"ל שהנביא מתכוון לבית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם.
בהפטרתנו שלושה נושאים:
[א] התימנים מתחילים בפסוק י' ,והנושא בפסוקים י – יג הוא :שימוש במידות צדק.
אנו מביאים גם את פסוק ט' שלפני תחילת ההפטרה ,בהיותו המהווה את הכותרת לנושא.

[ב] בבית המקדש העתיד לקום :תרומות למקדש ,קרבנות בניסן ובסוכות ,נהלים בשבתות וחגים ,עולת הנשיא
בשבת וראש חודש ,נהלי כניסה ויציאה למקדש.
[ג] דיני הורשת נשיא לבניו.

[לא קוראים
בהפטרה]
פתיחה לנושא
מידות צדק

ט ֹכהָ-אמַ ר ֲא ֹדנָי יְהוִ ה,
ּומ ְשפָ ט ּוצְ ָדקָ ה עֲשּו;
ַרבָ -לכֶם נ ְִשיאֵ י י ְִש ָראֵ ל  --חָ מָ ס ָושֹד הָ סִ ירּוִ ,
הָ ִרימּו ְגרֻ שֹתֵ יכֶם מֵ עַ ל עַ מִ יְ ,נאֻם ֲא ֹדנָי יְהוִ ה.
[א] קריאה לשימוש במידות צדק
 ----כאן מתחילים התימנים ----

ת־צ ֶֹּ֖דק יְ ִּ ָ֥הי לָ ֶ ַּֽכם׃
ּוב ֶ
ת־צ ֶֶׁ֛דק ַ
ֶ
ֵי־צ ֶָ֧דק וְ ֵ ַּֽאיפַ
י ַּֽמ ֹאזְ נ ֶ
ח ֶמר ַה ָב֑ת
שר הַ ֹּ֖ ֹ
שאת מַ ְע ַ ָ֥
תכֶ ן אֶ חָ ד ֙ ִּ ַּֽי ְה ֶיִּ֔ה לָ ֵׂ֕ ֵ
יפָ֣ה וְ ַה ֵַ֗בת ִ֤ ֹ
האֵ ָ
יא ָ ַּֽ
חמֶ ר ִּ ַּֽי ְהיֶ ָ֥ה מַ ְתכֻּ נְ ַּֽתֹו׃
יפה אֶ ל־הַ ֹּ֖ ֹ
האֵ ִּ֔ ָ
ירת ַה ָֹ֨חמֶ ר ֙ ָ ַּֽ
ֲש ִּ ִ֤
וַ ַּֽ ע ִּ
ש ֶקל עֶ ְש ִּ ָ֣רים ג ֵָר֑ה עֶ ְש ִּ ָ֨רים ְשקָ ִּ֜לים ח ֲִּמ ָשָ֧ה וְ עֶ ְש ִּ ָ֣רים ְשקָ ִֵּ֗לים עֲשָ ָרִ֤ה
יב וְ הַ ֶ ֹּ֖
ש ֶקל ַהמָ נֶ ֹּ֖ה ִּ ַּֽי ְהיֶ ָ֥ה לָ ֶ ַּֽכם׃
וַ ַּֽ ח ֲִּמשָ ה ֙ ִּ֔ ֶ
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[ב] בבית המקדש העתיד לקום
תרומות למקדש

רּומֹּ֖ה א ֲֶשָ֣ר תָ ִּ ֑רימּו
יג ז ָֹ֥את הַ ְת ָ
חמֶ ר ַה ְשעֹ ִּ ַּֽרים׃
יפה ֵמ ֹּ֖ ֹ
ה ִּח ִִּּ֔טים וְ ִּש ִּשיתֶ ם ֙ ָ ַּֽהאֵ ִּ֔ ָ
חמֶ ר ַ ַּֽ
ִּש ִּשִ֤ית ָ ַּֽהאֵ יפָ ה ֙ מֵ ָ֣ ֹ
חמֶ ר
ן־ה ִֹּ֔כר ע ֲֶש ֶָ֥רת ַהבַ ִּ ֹּ֖תים ֑ ֹ
שמֶ ן מַ ְע ַשִ֤ר הַ בַ ת ֙ ִּמ ַ
ש ֶמן ַה ַבָ֣ת הַ ֵ֗ ֶ
יד וְ ָֹ֨חק הַ ֜ ֶ
ֲש ֶרת הַ בַ ִּ ֹּ֖תים ַֹּֽחמֶ ר׃
ִּ ַּֽכי־ע ֶ ָ֥
עֹול ָ֣ה
ּול ָ
חה ְ
אתיִּ ם ֙ ִּממַ ְש ֵ ָ֣קה יִּ ְש ָר ִֵּ֔אל ְל ִּמנְ ָ ֹּ֖
שה־אַ ָ֨ ַחת ִּמן־הַ ִ֤צ ֹאן ִּמן־הַ ָמ ָ֨ ַ
טו וְ ֶ ַּֽ
הוה׃ {פ}
יהם נְ ֻּ ֹּ֖אם אֲדֹ נָ ָ֥י יְ ִּ ַּֽ
וְ ִּל ְשלָ ִּמ֑ים ְלכַ ֵפָ֣ר עֲלֵ ִּ֔ ֶ
 ----כאן מתחילים האשכנזים ----

[סיום תרומות
למקדש]

טז

כֶ֚ל הע ֵ֣ם ה ָּ֔א ֶרץ ֵֽי ְהיָּ֖ו אֶ ל־הַ ְתרּומֵ֣ה הַ ז ִֹ֑את
ֹ

הקרבנות המוטלים
על הנשיא

יז

העֹולֵ֣ ֹות ְוהַ מנְ חה ֮ וְ ַהנסֶ ך ֒
וְ ַ ֵֽעל־הַ נשֵ֣יא ֵֽי ְה ִ֗ ֶיה ֵֽ

שיא ְבי ְשר ֵֽאל׃
לַ נ ָ֖

ֲדי בֵ֣ית י ְשראִ֑ל
חדשים ֙ ּובַ שַ ב ָּ֔תֹות ְב ֵֽכל־מֹוע ָ֖
ּוב ֳּ
ַ ֵֽבחַ גָ֤ים ֶ ֵֽ
ת־ה ְשל ָּ֔מים
ַ
ת־העֹולה ֙ וְ אֶ
ֵֽ
ת־החַ ט ֵ֣את ְואֶ ת־הַ מנְ ִ֗חה ְואֶ
ַ ֵֽ
ֲשה אֶ
ֵֽהּוא־ ַיע ָּׂ֞ ֶ
פר ְב ַעִׂ֥ד ֵֽבית־י ְשר ֵֽאל׃ {ס}
ְלכַ ָ֖
 ---כאן מתחילים הספרדים -----קרבנות

יח

אדֹנ ֵ֣י יְ הוה ֒
ֵֹֽכה־אמַ ר ֮ ֲ

בשבוע  #1בניסן

ֵֽבראשֹון ֙ ְבאֶ חֵ֣ד לַ ָֹּ֔ח ֶדש

א' בניסן

ת ַ ִׂ֥קח פַ ר־בֶ ן־ב ָ֖קר תמִ֑ים
יט

ת־המ ְק ֵֽדש׃
ַ
את אֶ
ְוחט ָ֖

ל־מזּו ַזֵ֣ת הַ ַָּ֔בית
ְ
ה ַח ִ֗טאת וְ נתַ ן ֙ אֶ
כ ָּ֜הן מ ַדֵ֣ם ַ ֵֽ
ְול ִַ֨קח ַה ֹ
רה לַ מזְ בִ֑חַ
העֲז ָ֖
וְ אֶ ל־אַ ְר ַבָ֛ע פנִֹׂ֥ות ֵֽ

ז' בניסן

כ

ימית׃
צר הַ ְפנ ֵֽ
הח ִׂ֥
שעַ ר ֶ ֵֽ
ל־מזּו ָּ֔ ַזת ַ ָ֖
ְ
וְ ִ֨ ַע

שגֶ ָ֖ה ּומ ֶפִ֑תי
ְוכָ֤ן ַ ֵֽתעֲשֶ ה ֙ ְבש ְבע ֵ֣ה בַ ָֹּ֔ח ֶדש מ ִׂ֥איש ֹ

תם אֶ ת־הַ ֵֽבית׃
וְ כפַ ְר ֶ ָ֖

בפסח
י"ד בניסן :הפסח

כא

שר יֹום ֙ לַ ָֹּ֔ח ֶדש ֵֽי ְהיֶ ִׂ֥ה ל ֶכָ֖ם ַהפִ֑סַ ח
ַ֠ ֵֽבראשֹון ְבאַ ְרב ִ֨עה ע ִׂ֥
ִ֕חג ְשבעֵ֣ ֹות י ָּ֔מים ַמצָ֖ ֹות יֵֽא ֵֽכל׃

כב
בשבעת ימי החג כג
[פסח]

ל־ע ֵ֣ם הא ִֶ֑רץ
ּוב ַעָ֖ד כ ַ
ֲדֹו ְ
וְ עשָ֤ה ַהנשיא ֙ בַ יֵֹ֣ום ַה ָּ֔הּוא ַ ֵֽבע ִ֕

פר חַ ֵֽטאת׃
ַ ָ֖

י־ה ָּ֜חג יַ ֵֽ ע ֲֶשֹ֧ה
וְ ש ְב ִ֨ ַעת יְ ֵֽמ ֶ
ליהוִ֗ה
עֹול ֵ֣ה ַ ֵֽ
ש ְב ַע ֵ֣ת ַ֠פרים ְוש ְב ִ֨ ַעת אילָ֤ים ְתמימם ֙ לַ יָּ֔ ֹום ש ְב ַעָ֖ת הַ ימִ֑ים
וְ חַ ִ֕טאת ְשעִׂ֥יר עזָ֖ים לַ יֵֽ ֹום׃

כד

יפה לַ פָ֛ר ְואיפִׂ֥ה ל ַ ָ֖איל יַ ֵֽע ֲֶשִ֑ה
ּומנְ ִ֗חה א ִׂ֥

יפה׃
לא ֵֽ
ש ֶמן ִׂ֥הין ֵֽ
וְ ֶ ָ֖
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בסוכות
בט"ו בתשרי כה

ֲשה כ ָ֖אלֶ ה ש ְב ַע ֵ֣ת הַ ימִ֑ים
יעי ַ ֵֽבחֲמשה ֩ ע ִ֨שר יָֹ֤ום לַ ִֹ֨ח ֶדש ֙ בֶ ָּ֔חג יַ ֵֽע ֶ ִׂ֥
ַב ְשב ָ֡
שמֶ ן׃ {ס}
כעֹ ָּ֔לה ְוכַ מנְ חָ֖ה ְוכַ ֵֽ
כחַ טאת ֙ ֵֽ
ַ ֵֽ

פרק מו
נהלים בשבתות
וראשי חודשים

אדֹנ ֵ֣י יְ הוה ֒
ֵֹֽכה־א ַמר ֮ ֲ

א

המַ ע ֲֶשִ֑ה
ששֶ ת יְ מֵ֣י ַ ֵֽ
שעַ ר ֶ ֵֽהחצָ֤ר הַ ְפנימית ֙ ַהפֹנֶ ֵ֣ה ק ָּ֔דים ֵֽי ְהיֶ ֵ֣ה סגָּּ֔ור ָ֖
ָּ֜ ַ
ח ֶדש יפ ֵֽת ַח׃
ּוביִֹׂ֥ום ַה ָ֖ ֹ
ְ
ּוביָֹ֤ום הַ שַ בת ֙ יפ ָּ֔תחַ
ְ
ב

שעַ ר
ל־מזּו ַזֵ֣ת ַה ָּ֔ ַ
ְ
שעַ ר מ ִ֗חּוץ וְ עמַ ד ֙ עַ
אּולם הַ ָּ֜ ַ
ִ֨
ּובֵ֣א ַהנ ָ֡שיא ֶד ֶרך ֩
ת־של ָּ֔מיו
ְ
ת־עֹולתֹו ֙ וְ אֶ
ֵֽ
וְ עשֵ֣ ּו ַה ֵֹֽכהֲנִ֗ים אֶ
שעַ ר ְויצִ֑א
תן הַ ַ ָ֖
וְ ֵֽה ְשתַ חֲו ָ֛ה עַ ל־מ ְפ ַ ִׂ֥

ג

שעַ ר ֵֽל ֹא־יסגָ֖ר עַ ד־הע ֵֶֽרב׃
וְ הַ ַ ִׂ֥

חוֵּ֣ו עַ ם־ה ִ֗א ֶרץ
וְ ה ְש ַ ֵֽת ֲ
ּובחֳּדשִ֑ים
פֶ ֶ֚תַ ח הַ ַשֵ֣עַ ר ַה ָּ֔הּוא בַ שַ בתָ֖ ֹות ֶ ֵֽ

עולת הנשיא

ד

ליהו ִ֑ה
שיא ַ ֵֽ
וְ הֵ֣עֹ ָּ֔לה אֲשֶ ר־י ְַק ִׂ֥רב ַהנ ָ֖
ימם ְו ַ ִׂ֥איל ת ֵֽמים׃
ְביֵֹ֣ום הַ שַ ִ֗בת ששֹ֧ה ְכבשָ֛ים ְתמ ָ֖

ביום השבת

ה
ביום החודש
[ראש חודש]

ל ְפנ ָ֖י יְ הוֵֽה׃

ו

חה מַ ַתֵ֣ת י ִ֑דֹו ְו ֶשָ֖מֶ ן ִׂ֥הין
שים מנְ ָ֖
ּומנְ חה ֙ איפֵ֣ה ל ַָּ֔איל ְולַ ְכב ִׂ֥
ּוביֵֹ֣ום הַ חָֹּ֔ ֶדש
ְ
ַפִׂ֥ר ֶבן־ב ָ֖קר ְתמימִ֑ם

ז

יפה׃{ס}
לא ֵֽ
ֵֽ

ימם ֵֽי ְהיֵֽ ּו׃
וְ שֹ֧שֶ ת ְכבשָ֛ים ו ַ ָ֖איל ְתמ ִׂ֥

שיג י ִ֑דֹו
ֲשר תַ ָ֖
כא ֶ ִׂ֥
יפה לַ ָּ֜פר וְ איפָ֤ה ל ִַ֨איל ֙ יַ ֵֽ ע ֲֶשֵ֣ה מנְ ָּ֔חה ְו ִ֨ ַל ְכב ָּ֔שים ַ ֵֽ
וְ א ִ֨
יפה׃
לא ֵֽ
וְ ֶשָ֖מֶ ן ִׂ֥הין ֵֽ

נהלי כניסה ויציאה

הנשיא ח
עם-הארץ ט

במועדים
[ 3רגלים]:

ּו ְבבָ֖ ֹוא ַהנשִ֑יא

ּוב ַד ְרכָ֖ ֹו י ֵֽצא׃
שעַ ר ֙ י ָּ֔בֹוא ְ
ֶד ֵֶ֣רך אּולָ֤ם הַ ִ֨ ַ

ּוב ִ֨בֹוא עַ ם־ה ָּ֜א ֶרץ ל ְפנ ֵ֣י יְ הוה ֮ ַב ֵֽמֹועֲדים ֒
ְ
ך־שֵ֣עַ ר ָּ֔ ֶנגֶב
ַ
ח ִ֗וֹת יצא ֙ ֶ ֵֽד ֶר
ך־שעַ ר צ ָּ֜פֹון ְל ֵֽה ְש ַת ֲ
ִ֨ ַ
הַ ָ֡בא ֶ ֵֽד ֶר
ך־שֵ֣עַ ר צפִ֑ ֹונה
ַ
צא ֶ ֵֽד ֶר
ך־שֵ֣עַ ר ָּ֔ ֶנגֶב י ָ֖
ַ
וְ הַ בא ֙ ֶ ֵֽד ֶר
שעַ ר ֙ אֲשֶ ר־בֵ֣א ָּ֔בֹו ִׂ֥כי נ ְכחָ֖ ֹו (יצאו) י ֵֽצא׃
ד ֶרך הַ ִ֨ ַ
ל ֹא י ִ֗שּוב ֶ ָ֤
ֵ֣

הנשיא והעם
במועדים

י

המנחה בחגים יא
ובמועדים

ְוֵֽהַ נשִ֑יא

אתם י ֵֽצאּו׃
ּובצ ָ֖
ְבתֹוכָ֤ם ְבבֹואם ֙ י ָּ֔בֹוא ְ

ֲדים ֵֽת ְהיֶ ָ֤ה הַ מנְ חה ֙
ּוב ֵֽמֹוע ִ֗
ּובחַ ג ֵ֣ים ַ
ַ ֵֽ
יפה׃
לא ֵֽ
שים מַ ַתֵ֣ת י ִ֑דֹו ְו ֶשָ֖מֶ ן ִׂ֥הין ֵֽ
איפָ֤ה לַ פר ֙ וְ איפֵ֣ה ל ַָּ֔איל וְ לַ ְכב ָ֖
 ----כאן מסיימים התימנים -----

{פ}
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ליהוה ֒
ֹו־שלמים ֮ נְ דבֵ֣ה ַ ֵֽ
וְ ֵֽכי־ ַיעֲשֶ ה ֩ ַהנ ִ֨שיא נְ ד ָּ֜בה עֹול ֵ֣ה ֵֽא ְ

קרבנות הנשיא יב
בימי חול

שעַ ר ֙ הַ פֹ נֶ ֵ֣ה ק ָּ֔דים
ּופ ַ ֵֵֽ֣תח ִ֗לֹו אֶ ת־הַ ִ֨ ַ
ֲשה ְביֵֹ֣ום הַ שַ בִ֑ת
ֲשר יַ ֵֽע ֶ ָ֖
כא ֶ ִׂ֥
ת־של ָּ֔מיו ַ ֵֽ
ְ
וְ עשָ֤ה אֶ ת־עֵֹֽ לתֹו ֙ ְואֶ
אתֹו׃
ֲרי צ ֵֽ
שעַ ר ַ ֵֽאח ִׂ֥
וְ יצָ֛א וְ סגַ ִׂ֥ר אֶ ת־הַ ַ ָ֖
עולת ומנחת
הבוקר [קרבן
התמיד של בוקר]

ליהו ִ֑ה
ן־שנ ָּ֜תֹו ת ִ֗מים ַ ֵֽתע ֲֶשִׂ֥ה עֹולָ֛ה לַ יָֹ֖ום ַ ֵֽ
וְ ִ֨ ֶכ ֶבש בֶ ְ

יג

בקֶ ר ַ ֵֽתע ֲֶשִׂ֥ה ֹא ֵֽתֹו׃
בקֶ ר בַ ָ֖ ֹ
בַ ִׂ֥ ֹ
בקֶ ר בַ ִֹ֨בקֶ ר ֙
ֲשה ע ָּ֜ליו ַב ָ֤ ֹ
ּומנְ חה ֩ ַ ֵֽתע ִ֨ ֶ

יד

סלֶ ת
רס אֶ ת־הַ ִ֑ ֹ
ישית הַ ָ֖הין ל ֵ֣ ֹ
יפה ְו ֶשָ֛מֶ ן ְשל ִׂ֥
ששֵ֣ית ֵֽהא ָּ֔
יהוה חקִׂ֥ ֹות עֹולָ֖ם ת ֵֽמיד׃
ל ָּ֔
מנְ חה ֙ ַ ֵֽ
טו

בקֶ ר
בקֶ ר ַב ִ֑ ֹ
ש ֶמן בַ ֵ֣ ֹ
ֲשּו אֶ ת־הַ ֶכֹ֧בֶ ש ְואֶ ת־הַ מנְ חָ֛ה וְ אֶ ת־הַ ֶ ָ֖
(ועשו) ַיע ִ֨
עֹולָ֖ת ת ֵֽמיד׃ {ס}
ַ

 ----כאן מסיימים הספרדים ---

[והאשכנזים ממשיכים עד הסוף]

[ג] דיני הורשת נשיא לבניו
טז

אדֹנ ֵ֣י י ֱהֹו ִ֗ה
כֵֹֽ ה־א ָּׂ֞ ַמר ֲ
ָשיא מַ תָ ָנה ֙ ְל ִּאָ֣יש ִּמבָ ָנִּ֔יו נַ ַּֽחֲ לָ תָ֥ ֹו ִּ ֹּ֖היא ְלבָ נָ ָ֣יו ִּ ַּֽת ְהיֶ ֑ה
ִּ ַּֽכי־יִּ ָ֨ ֵתן הַ נ ִּ ִ֤
לה׃ {ס}
ָתם ִּ ֹּ֖היא ְבנַ ַּֽחֲ ָ ַּֽ
אֲחֻּ ז ָ ָ֥

יז

וְ ֵֽכי־י ִ֨תן מַ ת ָּ֜נה מנַ ֵֽחֲל ִ֗תֹו ְלאַ חַ ד ֙ ֵֽמעֲב ָּ֔דיו
בת לַ נשִ֑יא
ד־שנַ ֵ֣ת הַ ְד ָּ֔רֹור ְוש ַ ָ֖
ְ
וְ הָ֤יְ תה לֹו ֙ עַ
הם ֵֽת ְהיֶ ֵֽה׃
אַ ֶ֚ך נַ ֵֽחֲל ָּ֔תֹו בנ ָ֖יו ל ֶ ִׂ֥

יח

ֲל ֵ֣ת ה ִ֗עם ְל ֵֽהֹו ֹנתם ֙ ֵֽמאֲחז ָּ֔תם
וְ ֵֽל ֹא־י ִַ֨קח הַ נ ָּ֜שיא מנַ ֵֽ ח ַ
א ֶשֵ֣ר ֵֽל ֹא־יפֵ֣צּו עַ ָּ֔מי ָ֖איש ֵֽמאֲחז ֵֽתֹו׃
חל אֶ ת־בנ ִ֑יו ְל ִ֨ ַמעַ ן ֙ ֲ
ֵֽמאֲחזתָ֖ ֹו יַנְ ֵ֣

