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 שבת זכור  1 קריאות בתורה והפטרות
 

 שבת זכור
 השבתות 4יה בסדרת השנ

 

 הפרשה בתורה 
 קוראים פרשת אותו השבוע

 

 קריאה בתורה למפטיר 
 יט-יז, דברים כה
 

  מצוות מחיית
 עמלק

ֵ֑ק  ָז֕כֹור יז ה ְלךָ֖ ֲעָמל  ר־ָעָשָׂ֥ ֵ֛ת ֲאשֶׁ ִים׃  א  ָׂ֥ם ִמִמְצָרֵֽ אְתכֶׁ ֵֽ ְך ְבצ  רֶׁ ָ֖ דֶׁ  בַּ
יְ  יח ְך וַּ רֶׁ ֶּ֗ דֶׁ ְרךָ֜ בַּ ר ָקֵֽ יךֲאשֶֶׁׁ֨ ֶ֔ ֲחרֶׁ ֵֽ ֱֵֽחָשִלִ֣ים אַּ נֶׁ ֵּ֤ב ְבךָ֙ ָכל־הַּ ֵ֑עַּ   זַּנ  ִֵ֣֣ף ְוָיג  ה ָעי  ָתָ֖  ְואַּ

ים׃ א ֱאֹלִהֵֽ ָ֖ א ָיר   ְול ָׂ֥
ִ֣יך יט ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ ִ֣יחַּ ְיהָו ה ְבָהִנ יב  ְוָהָיָ֡ יך ִמָסִבֶּ֗ ְיבֶָׁ֜ ך ִמָכל־א ֶׁ֨  ׀ ְלְ֠

ֲֵֽחָלהָ֙ ְלִרְשָתֶ֔  ן ְלךֵּ֤ נַּ ת ֶׁ֨ יך נ  ֹלהֶׁ ִ֣ר ְיהָוֵֽה־ֱאְ֠ ץָ֙ ֲאשֶׁ רֶׁ  ּהָבָאֶׁ֨
ק ר ֲעָמל ֶ֔ ִ֣כֶׁ ת־ז  הָ֙ אֶׁ ָשָמִֵ֑ים  ִתְמחֶׁ ת הַּ חַּ ָ֖ ח׃    ִמתַּ א ִתְשָכֵֽ  {פ{}פ{}פ}ל ָ֖

 

 
 הפטרת פרשת זכור

 .לד פסוק ופרק טעד  -[ נב]החל מפרק יד פסוק אחרון , שמואל א
 [להלן]אחר  מקוםהספרדים והאשכנזים מתחילים כל אחד ב, התימנים

 

 --- יםכאן מתחילים התימנ ---- [שמואל א]

 
 

ים  נב פרק יד ְשתִִּּ֔ ה ַעל־ְפלִּ ְלָחָמה֙ ֲחָזָקָ֣ י ַהמִּ ִ֤ ל ְיֵמָ֣י ָש֑אּול ַוְתהִּ  ֹכֹּ֖
ל יִּ בֹור֙ ְוָכל־ֶבן־ַחִּ֔ יש גִּ ִ֤ ה ָש֜אּול ָכל־אִּ יו׃   ְוָרָאָ֨ הּו ֵאָלַּֽ  {פ}ַוַיַַּֽאְסֵפֹּ֖

  

 
 מלחמת שאול בעמלק ובמלכו אגג 

  

 טופרק 
 --- כאן מתחילים הספרדים ----

 
 

הציווי להשמיד 
 את עמלק

ּול א ל־ָשאֶ֔ ָ֙ אֶׁ ל ר ְשמּוא  י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ

  

ְך הקדמה לֶׁ ֳחךִ֣ ְלמֶֶׁ֔ ֵּ֤ח ְיהָוהָ֙ ִלְמָשֵֽ י ָשלַּ ִתֶׁ֨ ֵ֑ל   א  ל־ִיְשָרא  ֹו עַּ מָ֖ ל־עַּ  עַּ
ע ָתִ֣ה ְשמֶַּ֔ י ְיהָוֵֽה׃   ְועַּ ָׂ֥ ֹול ִדְבר   {ס}ְלקָ֖

 כאן מתחילים האשכנזים ---- 

ה ָאמַּ  ב הרקע לציווי ֹות כ ֵּ֤ ִ֣ה ְצָבאֶ֔  רָ֙ ְיהָו
ְדִתי ֵ֑ל   ָפקַּ֕ ָ֖ק ְלִיְשָרא  ה ֲעָמל  ר־ָעָשָׂ֥ ֵ֛ת ֲאשֶׁ  א 

ְך רֶׁ ֶ֔ דֶׁ ם לֹוָ֙ בַּ ר־ָשָׂ֥ ִים׃   ֲאשֶׁ ֹו ִמִמְצָרֵֽ ֲעֹלתָ֖ ֵֽ  בַּ
ק  ג הציווי ת־ֲעָמל ֶּ֗ ה אֶׁ ְך ְוִהִכיָתָ֜ ָתה֩ ל ֶׁ֨  עַּ

ֹו ר־לֶ֔ ת־ָכל־ֲאשֶׁ םָ֙ אֶׁ ְמתֶׁ ֲחרַּ ֵֽ ל ָעָלֵ֑יו   ְוהַּ ְחמ ָ֖ א תַּ  ְול ָׂ֥



 קריאות בתורה והפטרות 2 זכורשבת 
 

ה  ָתָּ֞ מַּ ֵֽ ד־אִ  ְוה  יש עַּ ִאִ֣ המ   ָשֶּ֗
ק ד־יֹונ ֶ֔ ָ֙ ְועַּ ל ל  ע  ֵֽ ה  מ  ד־שֶֶׁ֔ ֹור ְועַּ ֹור׃   ִמשִ֣ ד־ֲחמֵֽ ל ְועַּ  {ס}ִמָגָמָ֖

 
 

ם ד היערכות ת־ָהָעֶ֔ ָ֙ אֶׁ ֵּ֤ע ָשאּול מַּ ְישַּ ים  וַּ ְטָלִאֶ֔ םָ֙ בַּ ִַֽיְפְקד  ֵֽ  וַּ

ְגִלֵ֑י מפקד הלוחמים ף רַּ לֶׁ ָ֖ ִים אֶׁ ָׂ֥ ים אֶׁ    ָמאתַּ ת ֲאָלִפָ֖ רֶׁ ָׂ֥ ֲעשֶׁ ֵֽ ה׃וַּ יש ְיהּוָדֵֽ  ת־ִאָׂ֥
ֵ֑ק ה בנחל היערכות ד־ִעִ֣יר ֲעָמל  ּול עַּ א ָשאָ֖ ָיב ָׂ֥ ל׃  וַּ ָנֵֽחַּ ב בַּ ַָֽ֖רֶׁ ָי  וַּ

הודעה מראש 
 לקיני

י  ו יִנָ֡ ק  ל־הַּ ֵֽ ּול אֶׁ ר ָשאִ֣ י ִ֣אמֶׁ  וַּ
י ִקֶּ֗ ל  ֹוְך ֲעָמֵֽ ּו ִמתִ֣ רּו ְרדָ֜ ֹו   ְלכּו֩ ס ֶׁ֨ ִסְפךָ֙ ִעמֶ֔ ן־א ֵֽ  פֶׁ

דָ֙ עִ  סֶׁ יָתה חֶֶׁׁ֨ ה ָעִשֵּ֤ ָתָּ֞ לְואַּ ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ ִים   ם־ָכל־ְבנ  ם ִמִמְצָרֵ֑ ֲעלֹוָתָ֖ ֵֽ  בַּ
ק׃ ֵֽ ֹוְך ֲעָמל  יִנָ֖י ִמתָׂ֥ ר ק  ָׂ֥סַּ ָי  וַּ

 
 

 המלחמה
 

שאול מכה בעמלק 
 ותופש את אגג

ֵ֑ק ז ת־ֲעָמל  ּול אֶׁ ְַָֽׂ֥ך ָשאָ֖ יַּ ּור   וַּ ֹוֲאךִ֣ שֶ֔ ֲחִויָלהָ֙ בֵֽ ֵֽ ִים׃  מ  ָׂ֥י ִמְצָרֵֽ ל־ְפנ  ר עַּ ָ֖  ֲאשֶׁ
ת־אֲ  ח ש אֶׁ ִיְתפ ֵ֛ ָ֖ק ָחֵ֑יוַּ ְך־ֲעָמל  לֶׁ ֵֽ ָׂ֥ג מֶׁ ב׃   גַּ רֶׁ ים ְלִפי־ָחֵֽ ֱחִרָׂ֥ ֵֽ ת־ָכל־ָהָעָ֖ם הֶׁ  ְואֶׁ

חמלה על אגג ועל 
 הבהמות

ִמְשִנֵּ֤ים  ט ר ְוהַּ ָבָקֶׁ֨ צ אן֩ ְוהַּ ִ֣ב הַּ יטַּ ל־מ  ג ְועַּ ל־ֲאָגֶּ֗ ם עַּ ּול ְוָהָעָ֜ ל֩ ָשאֶׁ֨ ְחמ  יַּ וַּ
ל־ ֹובְועַּ טֶ֔ ל־ָכל־הַּ ָכִריםָ֙ ְועַּ ֲחִריָמֵ֑ם  הַּ ֵֽ ּו הַּ א ָאבָ֖  ְול ָׂ֥

ימּו׃  ֱחִרֵֽ ֵֽ ּה הֶׁ ָתָׂ֥ ס א  ָ֖ ָׂ֥ה ְוָנמ  ְמָלאָכֵ֛ה ְנִמְבָז  {פ} ְוָכל־הַּ
 

 

ה י לשמואל' ה ר־ְיהָוֶ֔ ְַֽיִהיָ֙ ְדבַּ ֵֽ ר׃  וַּ אמ ֵֽ ל ל  ָ֖ ל־ְשמּוא   אֶׁ
ְמִתי כִ " ְכִתי י־הִ ִנחַּ ְמלַּ

ת־ָשאּול  "אֶׁ
ְך  יא לֶׁ ָ֙ ְלמֶֶׁ֔ ת־ָשאּול ְֵּ֤כִתי אֶׁ י־ִהְמלַּ ְמִתי ִכֵֽ  ִנחֶַּּ֗

 ֶ֔ ֲחרַּ ֵֽ אַּ ים   יִכי־ָשבָ֙ מ  ִקֵ֑ א ה  י ל ִ֣ ָ֖ ת־ְדָברַּ  ְואֶׁ
ל רָ֙ ִלְשמּוא ֶ֔ חַּ ִיֶׁ֨ ְיָלה׃  וַּ ָלֵֽ ל־ְיהָוָ֖ה ָכל־הַּ ָׂ֥ק אֶׁ ִיְזעַּ  וַּ

 
 

שמואל הולך 
 לקראת שאול

ר  יב קֶׁ ב ֵ֑ ּול בַּ את ָשאָ֖ ָׂ֥ ֵ֛ל ִלְקרַּ ֵּ֧ם ְשמּוא  ְשכ  יַּ  וַּ
ר אמ ֶּ֗ ל ל  ד ִלְשמּוא ָ֜ גֶַּׁ֨ י  ָלהָ֙   וַּ ְרמֶֶׁׁ֨ כַּ ּול הַּ א־ָשאֵּ֤  ָבֵֽ

דְוִהנ ֶׁ֨  יב לֹוָ֙ ָיֶ֔ ִצָׂ֥ ר  ה מַּ ֲעב ֶ֔ ַֽיַּ ֵֽ בָ֙ וַּ ִיס  ִגְלָגֵֽל׃  וַּ ד הַּ ַָֽ֖רֶׁ י   וַּ
 

 

ּול יג שמואל ושאול ל־ָשאֵ֑ ל אֶׁ ָ֖ א ְשמּוא  ָיב ָׂ֥    וַּ

 
 

ּול  "בירורים" ֹו ָשאֶּ֗ ר לִ֣ י ֵּ֧אמֶׁ  וַּ
ה יהָוֶ֔ ֵֽ ָתהָ֙ לַּ ּוְך אַּ ר ְיהָוֵֽה׃הֲ   ָברֵּ֤ ָׂ֥ ת־ְדבַּ ִתי אֶׁ  ִקימ ָ֖

ל  יד ר ְשמּוא ֶ֔ י ִ֣אמֶׁ  וַּ
ֵ֑יּו ָ֖ה ְבָאְזָנ זֶׁ אן הַּ צ ָׂ֥ ֹול־הַּ ֵ֛ה קֵֽ ר  מֶׁ ָבָקֶ֔ ֹול הַּ ׃  ְוקִ֣ עַּ ֵֽ מ  י ש  ִכָ֖ נ  ר ָאֵֽ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
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ּול טו  ר ָשאָ֜ אמֶׁ י ֶׁ֨   וַּ
ּום י ֱהִביאֶּ֗ ִקִ֣ ל  ֲעָמֵֽ ר   מ  ָבָקֶ֔ צ אןָ֙ ְוהַּ ֵּ֤ב הַּ יטַּ ל־מ  ֵּ֤ל ָהָעםָ֙ עַּ ר ָחמַּ  ֲאשֶֶׁׁ֨

ֵ֑יך ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ יהָו ֵֽ חַּ לַּ ן ְזב ָ֖ עַּ ָׂ֥ ֵֽ   ְלמַּ ר הֶׁ ָ֖ יֹות  ת־הַּ ְמנּו׃ ְואֶׁ ֵֽ  {ס}ֱחרַּ
 

ּול טז ל־ָשאֶ֔ ָ֙ אֶׁ ל ר ְשמּוא  י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ

ִגִ֣יָדה ְלךֶ֔   ף ְואַּ ֶ֚רֶׁ ָלְֵ֑יָלה   הֶׁ י הַּ ָ֖ לַּ ֵ֛ה א  ֵּ֧ר ְיהָו ר ִדבֶׁ ת֩ ֲאשֶֶׁׁ֨  א 
ֹו (ויאמרו) ר לָ֖ י ָׂ֥אמֶׁ ר׃    וַּ ֵֽ ב   {ס}דַּ

ל יז  ר ְשמּוא ֶ֔ י ִ֣אמֶׁ  וַּ

תוכחת שמואל 
 לשאול

י ָתהָ֙ ְבע  ן אַּ ֹוא ִאם־ָקט ֵּ֤ יךֲהלֶּ֗ ל ָאֵָ֑תה   נֶֶׁ֔ ָ֖ י ִיְשָרא  ָׂ֥ אש ִשְבט   ר ֵ֛
ל׃  ֵֽ ל־ִיְשָרא  ְך עַּ לֶׁ ָ֖ ֵ֛ה ְלמֶׁ ֲחךֵּ֧ ְיהָו ִיְמָשֵֽ  וַּ

ְך יח ֲחךָׂ֥ ְיהָוָ֖ה ְבָדֵ֑רֶׁ ִיְשָלֵֽ ר   וַּ אמֶׁ י ֶּ֗  וַּ
ק  ת־ֲעָמל ֶ֔ ָטִאיםָ֙ אֶׁ חַּ ֵֽ ת־הַּ ה אֶׁ ְמָתָּ֞ ֲחרַּ ֵֽ ְִ֣ך ְוהַּ  ל 

ֹו ְמָתִ֣ בֶ֔ ם׃  ְוִנְלחַּ ָתֵֽ ם א  לֹוָתָ֖ ָׂ֥ד כַּ  עַּ
ֵ֑ה וְ  יט ֹול ְיהָו ְעָת ְבקִ֣ ָ֖ א־ָשמַּ  ָלָָׂ֥מה ל ֵֽ

ל ָשָלֶ֔ ל־הַּ טָ֙ אֶׁ עַּ תֶַּׁ֨ ָׂ֥י ְיהָוֵֽה׃   וַּ ינ  ע ְבע  ָ֖ ש ָהרַּ עַּ ָׂ֥ תַּ  {ס}וַּ
 

ל כ ל־ְשמּוא ֶּ֗ ּול אֶׁ ר ָשאָ֜ אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ

ה ותשובת שאול ֹול ְיהָוֶ֔ ְעִתיָ֙ ְבקִ֣ ֵּ֤ר ָשמֶַּׁ֨ ְך  ֲאשֶׁ ל ֕ א  ֵ֑ה   ָוֵֽ ִִ֣ני ְיהָו ר־ְשָלחַּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ָ֖ דֶׁ  בַּ
ק ְך ֲעָמל ֶ֔ ִ֣לֶׁ גָ֙ מֶׁ ת־ֲאגַּ יא אֶׁ ְמִתי׃  ָוֵָֽאִבֶּ֗ ֵֽ ֱחרַּ ֵֽ ָ֖ק הֶׁ ת־ֲעָמל   ְואֶׁ

םכא  ֵ֑רֶׁ ח  אִשִ֣ית הַּ ר ר  אן ּוָבָקָ֖ ָשָלֵ֛ל צ ָׂ֥ הַּ ֵֽ ח ָהָעֵּ֧ם מ  ִיקֶַּׁ֨  וַּ
ִגְלָגֵֽל׃  יך בַּ ָ֖ יהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ ֵֽ חַּ לַּ  {ס}ִלְזב ֵ֛

 

ל כב ר ְשמּוא ֶּ֗ י ִ֣אמֶׁ  וַּ

ץ לה" פֶׁ ח  לֹות  'הַּ ְבע 
 "?ּוְזָבִחים

ים ֹות ּוְזָבִחֶ֔ לִ֣ יהָוהָ֙ ְבע  ֵֽ ץ לַּ ֵּ֤פֶׁ ח  ֵ֑ה  הַּ ֹול ְיהָו עַּ ְבקִ֣  ִכְשמ ָ֖
ֹוב ח טֶ֔ ִ֣בַּ ָ֙ ִמזֶׁ עַּ ֵּ֤ה ְשמ ֶׁ֨ ים׃  ִהנ  יִלֵֽ ב א  לֶׁ ָׂ֥ ח  יב מ  ְקִשָ֖  ְלהַּ

ִרי כג םָ֙ מֶֶׁ֔ סֶׁ את־קֶֶׁׁ֨ טַּ י חַּ ֵ֑ר  ִכֵּ֤ ְפצַּ ים הַּ ן ּוְתָרִפָ֖ וֶׁ  ְוָאָׂ֥
ה ִ֣ר ְיהָוֶ֔ ת־ְדבַּ ְסָתָ֙ אֶׁ ן ָמאֶַּׁ֨ עַּ ְסךָ֖   יֶַּּ֗ ִיְמָאֵֽ ְך׃  וַּ לֶׁ ֵֽ  {ס}ִממֶׁ

 
 

בקשה ראשונה 
 של שאול

ָ֙  כד ל ל־ְשמּוא  ּול אֶׁ ר ָשאֵּ֤ אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ

 ... אִתיָחטָ "
 "יְושּוב ִעמִ 

אִתי ֵ֑יך   ָחָטֶ֔ ת־ְדָברֶׁ י־ְיהָוָ֖ה ְואֶׁ ת־ִפֵֽ ְרִתי אֶׁ ָׂ֥ י־ָעבַּ  ִכֵֽ
ם           ת־ָהָעֶ֔ אִתיָ֙ אֶׁ ֶׁ֨ י ָיר  ם׃   ִכֵּ֤ ע ְבקֹוָלֵֽ ָ֖ ְשמַּ  ָוֵֽאֶׁ

ה כה ָת֕ י   ְועַּ ָטאִתֵ֑ ת־חַּ א ָנָ֖א אֶׁ י   ָשָׂ֥ ּוב ִעִמֶ֔ יהָוֵֽה׃  ְושִ֣ ֵֽ ָ֖ה לַּ ֲחוֶׁ ְשתַּ ֵֽ  ְואֶׁ



 קריאות בתורה והפטרות 4 זכורשבת 
 

ּול כו [ותשובה] ל־ָשאֶ֔ ָ֙ אֶׁ ל ר ְשמּוא  י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ

ּוב ִעָמְֵ֑ך   "ל א ָאשּוב ִעָמְך" א ָאשָ֖  ל ָׂ֥
ה  ִ֣ר ְיהָוֶ֔ ת־ְדבַּ ְסָתהָ֙ אֶׁ י ָמאֶַּׁ֨  ִכֵּ֤

ה ְסךִ֣ ְיהָוֶ֔ ִיְמָאֵֽ ְך   וַּ לֶׁ ָ֖ ְהיָֹׂ֥ות מֶׁ ל׃ִמֵֽ ֵֽ ל־ִיְשָרא   {ס}עַּ
 

 

ֲחז ק ִבְכנַּף־ְמִעיל יַּ  ֹווַּ
ת כז ֵ֑כֶׁ ל ָללֶׁ ָ֖ ב ְשמּוא  ִיס ָׂ֥ ע׃   וַּ ֵֽ ִיָקרַּ ֹו וַּ ָׂ֥ק ִבְכנַּף־ְמִעילָ֖ ֲֵֽחז  יַּ  {ס}וַּ

 
ל כח ָליוָ֙ ְשמּוא ֶ֔ ר א  י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ

ע "  'הָקרַּ
ְמְלכּות  ת־מַּ אֶׁ
יך ָעלֶׁ ל מ   "ִיְשָרא 

ּות ִישְ  ְמְלכֵּ֧ ת־מַּ ֵֽ ה אֶׁ ע ְיהָוָ֜ ֶׁ֨ יֵֹ֑וםָקרַּ ָ֖יך הַּ ָעלֶׁ ֵֽ ֵ֛ל מ   ָרא 
ּה ָך׃  ּוְנָתָנ֕ ֵֽ ֹוב ִממֶׁ טָׂ֥ ֲעךָ֖ הַּ ֵֽ  ְלר 

ל כט ח ִיְשָרא ֶ֔ ִ֣צַּ ֵ֑ם  ְוגַּםָ֙ נ  א ִיָנח  ר ְול ִ֣ ָ֖ ק  א ְישַּ ם׃  ל ָׂ֥ ֵֽ ּוא ְלִהָנח  ם הָ֖ א ָאָדֵ֛ י ל ָׂ֥  ִכִ֣
 

 

בקשה שניה של 
 שאול

ר ל י ִ֣אמֶׁ  וַּ

אִתי  כבדני בפני בני עמי ה  ָחָטֶ֔ ָתֶּ֗ בְ   עַּ ֵ֑לכַּ ִֵ֣֣גֶׁד ִיְשָרא  י ְונֶׁ ִמָ֖ ֵֽי־עַּ ַָֽׂ֥גֶׁד ִזְקנ  ֵ֛א נֶׁ ִני ָנ ָׂ֥  ד 
י ּוב ִעִמֶ֔ ְשתַּ   ְושִ֣ ָ֖ ְוִהֵֽ ו  יך׃ יִתיֲח ֵֽ יהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ ֵֽ  לַּ

ּול לא שמואל נענה י ָשאֵ֑ ִ֣ ֲחר  ֵֽ ל אַּ ָ֖ ָָׂ֥שב ְשמּוא  ָי יהָוֵֽה׃    וַּ ֵֽ ּול לַּ חּו ָשאָ֖ ָׂ֥ ִיְשתַּ  {ס}וַּ
 

 

שמואל משסף את 
 אגג

ר שְ  לב י ִ֣אמֶׁ לוַּ ק   מּוא ֶּ֗ ְך ֲעָמל ֶ֔ ִ֣לֶׁ גָ֙ מֶׁ ת־ֲאגַּ יָ֙ אֶׁ לַּ ִגֵּ֤ישּו א   הַּ
יו ָלֶ֔ ְך א  ִ֣לֶׁ י  ֵ֑ת  וַּ נ  ֲעדַּ ֵֽ ָ֖ג מַּ  ֲאגַּ
ג ר ֲאָגֶ֔ י ִ֣אמֶׁ וֶׁת׃        וַּ ָמֵֽ ר־הַּ ר מַּ ן ָסָׂ֥ ָ֖  {ס}ָאכ 

ל לג ר ְשמּוא ֶ֔ י ִ֣אמֶׁ ך   וַּ ְרבֶֶׁ֔ ר ִשְכָלֵּ֤ה ָנִשיםָ֙ חַּ ֲאשֶֶׁׁ֨ ֵֽ ֵ֑   כַּ ים ִאמֶׁ ָׂ֥ל ִמָנִשָ֖ ן־ִתְשכַּ  ךכ 
ִגְלָגֵֽל׃  ָׂ֥י ְיהָוָ֖ה בַּ ֵ֛ג ִלְפנ  ת־ֲאָג ֵּ֧ל אֶׁ ף ְשמּוא  ס ֶׁ֨ ְישַּ  {ס}וַּ

 

------  כאן מסיימים התימנים -----

ָרָמֵָ֑תה לד נפרדים ל ָהֵֽ ָ֖ ְך ְשמּוא  ָׂ֥לֶׁ י  ּול׃  וַּ ָׂ֥ת ָשאֵֽ ֹו ִגְבעַּ יתָ֖ ל־ב  ּול ָעָלָׂ֥ה אֶׁ  ְוָשאֵ֛
 

------- עד כאן ההפטרה  ------

 [לא נכלל בהפטרה] ק הבאוהפרק מסתיים בפסו
 

 
 , יֹום מֹותוֹ -ַעד, ָשאּול-ָיַסף ְשמּוֵאל ִלְראֹות ֶאת-ְוֹלא לה

 ; ָשאּול-ִהְתַאֵבל ְשמּוֵאל ֶאל-ִכי
 {פ}  .ִיְשָרֵאל-ָשאּול ַעל-ִהְמִליְך ֶאת-ִכי, ַויהָוה ִנָחם



 תעניות ציבור  5 מועדי תקופת ויקרא
 

 ארבע תעניות ציבור
 ז בתמוז"י, תענית אסתר, עשרה בטבת, צום גדליה

 [ראה בהפטרות לתקופת דברים –( תענית חמישית)לתשעה באב ]
  

 בכל המנהגיםלתעניות ציבור בשחרית  קריאה בתורה

 [בכל המנהגים באב 'טוהיא גם קריאה בתורה למנחה של ]

 :וקוראים שני קטעים בפרשת כי תשאעולים לתורה שלושה 

 בפרק לב ובפרק לד

 הקריאה בתורה להלן באה לאחר מעשה העגל

 

ִ֣ה ֱאֹלָהֵ֑יו יא פרק לב ָ֖י ְיהָו ת־ְפנ  ה אֶׁ שֶֶׁ֔ ִ֣ל מ  ְיחַּ ר  וַּ אמֶׁ י ֶּ֗  וַּ
 

משה מבקש 
על עם רחמים 

 ישראל

ך  מֶֶׁ֔ ְפךָ֙ ְבעַּ ה אַּ ֵּ֤ ֱֵֽחרֶׁ  ָלָמֵּ֤ה ְיהָוהָ֙ יֶׁ
ה׃  ֹול ּוְבָיָׂ֥ד ֲחָזָקֵֽ חַּ ָגדָ֖ ִים ְבכ ָׂ֥ ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ אֶׁ אָתָ֙ מ  ֵּ֤ר הֹוצ ֶׁ֨  ֲאשֶׁ

ִים  יב ָ֜ ּו ִמְצרַּ אְמרֶׁ֨ ר ָלָמה֩ י ֵֽ אמ ֶּ֗  ל 
ֲאָדָמֵ֑ה  ִ֣י ָהֵֽ ָ֖ל ְפנ  עַּ ם מ  ֹּלָתֶ֔ ְלכַּ ים ּוֶׁ֨ ָהִרֶ֔ ֵֽ ָתםָ֙ בֶׁ ג א  ֲהר ֵּ֤ ֵֽ ֹוִציָאםָ֙ לַּ  ְבָרָעֵּ֤ה הֵֽ

ך׃  ֵֽ מֶׁ ָרָעָ֖ה ְלעַּ ל־ָהֵֽ ם עַּ ָׂ֥ ך ְוִהָנח  פֶֶׁ֔ ֹון אַּ ֲחרִ֣ ֵֽ  שֶּ֚וב מ 

ְִ֣עָת ָלהֶׁ  יג ר ִנְשבַּ יך ֲאשֶֶׁׁ֨ ֶּ֗ ל ֲעָבדֶׁ ק ּוְלִיְשָרא ָ֜ ְבָרָהם֩ ְלִיְצָחֶׁ֨ ר ְלאַּ  ם֮ ָבְךְ֒ ְזכ ָ֡
ם  הֶֶׁ֔ ִ֣ר ֲאל  ב  ְתדַּ  וַּ

ָשָמִֵ֑ים   י הַּ ָ֖ ֹוְכב  ם ְככֵֽ ת־זְַּרֲעכֶֶׁ֔ ֵֽ הָ֙ אֶׁ ְרבֶׁ  אַּ
ם  ןָ֙ ְלזְַּרֲעכֶֶׁ֔ ת  ְרִתי אֶׁ ִ֣ר ָאמֶַּּ֗ את ֲאשֶׁ ז ָ֜ ץ הַּ רֶׁ ם׃  ְוָכל־ָהָאֶׁ֨ ָלֵֽ ּו ְלע   ְוָנֲֵֽחלָ֖

 

 
  

ֵ֑ה  יד נעתר' ה ם ְיהָו ִיָנָ֖חֶׁ ֲעשָׂ֥  וַּ ֵֽ ר לַּ ָ֖ ר ִדבֶׁ ָׂ֥ ה ֲאשֶׁ ל־ָהִָ֣רָעֶ֔ ֹו׃ עַּ מֵֽ   {פ}ֹות ְלעַּ

 
  

  'למשה הכולל בקשות משה מה' שיח בין ה-דו: ובו ,וכל פרק לג ,פרק לב עד תומו המשךמדלגים על  [דילוג]

 
  

 הלוחות השניים
 לוי 

   

 פרק לד
ה א שֶֶׁ֔ ל־מ  ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ

 

הוראה לפסול 
נִיִים  לוחות שְׁ

ת ֲאָבִנָ֖  ח ָׂ֥ ֵֽי־ל  ֵ֑יםְפָסל־ְלךֵ֛ ְשנ  ִנ אש   ים ָכִרֵֽ
 

ְרָת׃   ֵֽ ָׂ֥ר ִשבַּ ִנָ֖ים ֲאשֶׁ אש  ת ָהִרֵֽ ח ָׂ֥ ל  ל־הַּ ָׂ֥ר ָהיֵּ֛ו עַּ ים ֲאשֶׁ ְדָבִרֶ֔ ת־הַּ ת אֶֶׁׁ֨ ח ֶ֔ ל  ל־הַּ ְבִתיָ֙ עַּ תַּ  ְוָכֵֽ

ר ב קֶׁ ב ֵ֑ ֹון לַּ ָׂ֥ה ָנכָ֖ ְהי  ֵֽ  וֶׁ

 

י  ִ֣ר ִסינֶַּ֔ ל־הַּ רָ֙ אֶׁ קֶׁ ב ֶׁ֨ יָת בַּ ר׃   ְוָעִלֵּ֤ אש ָהָהֵֽ ל־ר ָׂ֥ ם עַּ י ָשָ֖ ְבָתָׂ֥ ִלֵ֛  ְוִנצַּ

ְך ג ִ֣ה ִעָמֶ֔ א־יֲַּעלֶׁ א ְבָכל־ָהָהֵ֑ר  ְוִאישָ֙ ל ֵֽ ָרָ֖ ל־י  יש אַּ  ְוגַּם־ִאָׂ֥
ּוא׃ הֵֽ ר הַּ ּול ָהָהָׂ֥ ל־מָ֖ ּו אֶׁ ל־ִיְרעֶ֔ ָבָקרָ֙ אַּ אן ְוהַּ צ ֵּ֤  גַּם־הַּ

 

 
 ישראל 

הכנת הלוחות 
 השניים

ל ד ִיְפס ָ֡ ת וַּ ח ֶׁ֨ ֵֽי־ל  ים ְשנ  ים ֲאָבִנָ֜ ִנֶּ֗ אש    ָכִרֵֽ

 
  

משה עולה להר 
 [פעם רביעית]

יַּ  םוַּ ֵּ֤ה ְשכ ֶׁ֨ שֶׁ רָ֙  מ  קֶׁ ב ֶׁ֨   בַּ
 ָ֙ ל עַּ יֶַּׁ֨ ִ֣ר וַּ ל־הַּ י אֶׁ ֵ֛ר  ִסינֶַּ֔ ֲאשֶׁ ֵֽ ֹו ְיהָוָ֖ה ִצָּוָׂ֥ה כַּ תֵ֑   א 
ח ִ֣ ִיקַּ ֹו וַּ ָ֖י  ְבָידֶ֔ ת ְשנ  ח ָׂ֥ ים׃ ל   ֲאָבִנֵֽ

פעמיים 

 , יתרו' בפר

' ופעם בפר

 משפטים

   



 מועדי תקופת ויקרא 6 תעניות ציבור
 

ד ה יורד בענן' ה ֵֵּ֤֣רֶׁ י  ן ְיהָוהָ֙  וַּ ָעָנֶ֔ ֵֽ ב בֶׁ ָׂ֥ ִיְתיַּצ  ֹו וַּ א  םָשֵ֑  ִעמָ֖ ִיְקָרָׂ֥ ָ֖ם וַּ   ְיהָוֵֽה׃ ְבש 

ר ו  ֲֵֽעב ֶׁ֨ יַּ ל־ָפָניו֮  ׀ ְיהָוָׂ֥ה וַּ ִיְקָראְ֒  עַּ   וַּ
ִ֣ה   ְיהָוֶ֔ה ׀ ְיהָו
ל ָׂ֥ ּום א  חָ֖ נֵּ֑ון רַּ ְך  ְוחַּ רֶׁ ָׂ֥ ִים אֶׁ ָ֖ פַּ ד אַּ סֶׁ ָׂ֥ ב־חֶׁ ת׃ ְורַּ ֵֽ ֱאמֶׁ ֵֽ   וֶׁ

ָׂ֥רנ   ז דָ֙  צ  סֶׁ ים חֶֶׁׁ֨ ֲאָלִפֶ֔ א  ָלֵֽ ָׂ֥ ש  ע ןָעֹוֵ֛   נ  שַּ ָ֖ ָטָאֵ֑ה ָופֶׁ הָ֙   ְוחַּ ה אל ִ֣  ְונַּק    ְינַּקֶֶׁ֔

ד ִ֣ ק  ֹות ןֲעֹוִ֣   ׀ פ  ל־ָבִניםָ֙  ָאבֶּ֗ ִ֣י עַּ ל־ְבנ  ים ְועַּ ים  ָבִנֶ֔ ִשָ֖ ל־ִשל  ים׃ עַּ ִעֵֽ ל־ִרב   ְועַּ

ָ֖ר ח  ה  ְימַּ ֵ֑ה וַּ שֶׁ ד  מ  ִיק ָׂ֥ ְרָצה וַּ ָ֖ חּו׃ אַּ ִיְשָתֵֽ    וַּ

 
  

ר ט בקשה אמֶׁ י ָ֡     וַּ

ְך" ָני-י לֶׁ  ָנא ֲאד 
נּו  "ְבִקְרב 

אִתי ִאם־ָנא֩  ֵּ֤  ָמָצֶׁ֨ יךָ֙  ןח  ינֶֶׁׁ֨ י ְבע  ָנֶ֔ ְך־ָנָׂ֥א  ֲאד  ֵֽלֶׁ ָ֖י י  ָנ ֵ֑נּו ֲאד   ְבִקְרב 
י ףָ֙  ִכֵּ֤ רֶׁ ה־ע ֶׁ֨ ם־ְקש  ּוא עַּ ְחָתֵ֛   הֶ֔ לַּ ֲעֹו ְוָסֵֽ ֵֽ ָׂ֥נּולַּ נּו נ  ָ֖ ָטאת  נּו׃ ּוְלחַּ ְלָתֵֽ   ּוְנחַּ

 

 
  

ר י התשובה אמֶׁ י ֶּ֗  וַּ
 

חידוש הברית 
 לעם' בין ה

ִ֣ה ִכי֮  ִהנ  נ  ִ֣ת ָאֵֽ ר    ְבִריתְ֒  כ 

ֵֵּ֤֣גֶׁד  ְמךָ֙  נֶׁ ל־עַּ ִ֣ה ָכֵֽ ֱעשֶׁ ֵֽ ת אֶׁ ֵ֛ר ִנְפָלא ֶ֔ ּו ֲאשֶׁ א־ִנְבְראָׂ֥ ץ ל ֵֽ רֶׁ גֹוִיֵ֑ם ְבָכל־ָהָאָ֖  ּוְבָכל־הַּ
ָעם ְוָרָאִ֣ה ה ָכל־ָהְ֠ ָתֶׁ֨ ר־אַּ ֹו ֲאשֶׁ ֵּ֤ה ְבִקְרבָ֜ ֲעש  ֵֽ ת־מַּ י־נֹוָרִ֣א ְיהָוהָ֙  אֶׁ ּוא ִכֵֽ  הֶ֔

ְך ה ִעָמֵֽ ָׂ֥ שֶׁ ר ֲאִנָ֖י ע  ָׂ֥  :ֲאשֶׁ

 

 
 נזכמנהג אשכהפטרה לשחרית תעניות ציבור 

  [באב במנחה לאשכנזים' והיא גם הפטרת ט]

 של תעניות ציבור הספרדים והתימנים מפטירים בשחריתואין 
 ז,נו –ו ,ישעיהו נה

  

   קריאה לתשובה

ְצ֑אֹו  ו  ָמַּֽ ּו ְיהָוֹּ֖ה ְבהִּ ְרשׁ֥ ֹוב׃ דִּ ֹו ָקרַּֽ ְהיֹותׁ֥ ַּֽ הּו בִּ ֹּ֖  ְקָרא 

ֹו ז ֶון ַמחְ   ַיֲַּֽעֹזִ֤ב ָרָשע֙ ַדְרכִּ֔ יש ָאֹּ֖ ׁ֥  ְשֹבָת֑יו ְואִּ
הּו יַרֲחֵמִּ֔ ַּֽ ב ֶאל־ְיהָוה֙ וִּ ֹוַח׃   ְוָיֹשִ֤ ְסלַּֽ ה לִּ י־ַיְרֶבׁ֥ ַּֽ ינּו כִּ  ְוֶאל־ֱאֹלֵהֹּ֖

 

 
  

   ' הרכי ד

ודרכיו ' מחשבות ה
שונים מאלה של 
 בני אדם

א ַדְרֵכיֶכֹּ֖ם ְדָרָכ֑י ח ֹׁ֥ ם ְול ֹוֵתיֶכִּ֔ א ַמְחְשבֹוַתי֙ ַמְחְשבָ֣ ִֹ֤ י ל ָ֣ ם ְיהָוַּֽה׃   כִּ ֹּ֖  ְנא 

י ט ַּֽ ם ֵמָאֶ֑רץ כִּ יִּ ּו ָשַמֹּ֖ י  ־ָגְבהׁ֥ ם ּוַמְחְשֹבַתֹּ֖ ַדְרֵכיֶכִּ֔ ּו ְדָרַכי֙ מִּ ְבהִ֤ ֵכָ֣ן ָגַּֽ
ם׃  ֵתיֶכַּֽ ַמְחְשֹבַּֽ  מִּ

ּוב  י א ָישִּ֔ ָֹ֣ ָמה֙ ל ם ְוָשָ֨ יִּ ן־ַהָשַמַ֗ ֶלג מִּ ֶשם ְוַהֶש֜ ֲאֶשָ֣ר ֵיֵרד֩ ַהֶגָ֨ י ַכַּֽ  כִִּּ֡
ּה ְוהִּ  יָדֹּ֖ ֹולִּ ֶרץ ְוהַּֽ ָ֣ה ֶאת־ָהָאִּ֔ ְרָו ם־הִּ ִּ֚י אִּ יָחּ֑הכִּ    ְצמִּ

ל׃ ֹאֵכַּֽ ַע ְוֶלֶֹּ֖חם ָלַּֽ ַרע֙ ַלֹזֵרִּ֔ ִַ֤תן ֶזָ֨  ְוָנ

 



 תעניות ציבור  7 מועדי תקופת ויקרא
 

י  יא מתקיימים' דברי ה פִִּּ֔ י֙ ֲאֶשָ֣ר ֵיֵצָ֣א מִּ ִ֤ה ְדָברִּ ְהֶי ַּֽ ם  ֵכָ֣ן יִּ י ֵריָק֑ ּוב ֵאַלֹּ֖ א־ָישׁ֥ ַֹּֽ  ל
י ְצתִּ ם־ָעָשה֙ ֶאת־ֲאֶשָ֣ר ָחַפִּ֔ י אִּ ִ֤ יו׃   כִּ ַּֽ ר ְשַלְחתִּ יַח ֲאֶשׁ֥ ֹּ֖ ְצלִּ  ְוהִּ

 

   

   ולהשמחת הגא

אּו יב  ְמָחָ֣ה ֵתֵצִּ֔ י־ְבשִּ ַּֽ ּוָב֑לּון   כִּ ֹום תַּֽ   ּוְבָשלֹּ֖

גם הטבע ישתתף 
 בשמחה

ָנִּ֔ה ְפֵניֶכם֙ רִּ ּו לִּ ְפְצחִ֤ ֹות יִּ ים ְוַהְגָבעַ֗ ָ֣ ָהרִּ ף׃  ֶהַּֽ ְמֲחאּו־ָכַּֽ ה יִּ י ַהָשֶדֹּ֖  ְוָכל־ֲעֵצׁ֥

ֹוש  יג ַנֲעצּוץ֙ ַיֲַּֽעֶלָ֣ה ְברִּ֔ ְרַפֹּ֖   (תחת)ַתִַ֤חת ַהַּֽ ַחת ַהסִּ  ד ַיֲַּֽעֶלָ֣ה ֲהַד֑ס ְוַתׁ֥
ם  יהָוה֙ ְלֵשִּ֔ ִ֤ה ַלַּֽ ת׃  ְוָהָי ָכֵרַּֽ א יִּ ֹׁ֥ ֹות עֹוָלֹּ֖ם ל  {פ}ְלאׁ֥

 

   פרק נו

קריאה למשפט 

 וצדקה
ה  א   ֹכִּ֚ה ָאַמָ֣ר ְיהָוִּ֔

 
  

ה הקריאה ּו ְצָדָקֵ֑ ֲֵֽעשִ֣ ט וַּ ּו ִמְשָפָ֖ ֹו  ִשְמרָׂ֥ י ְלִהָגלֵֽ ֹוא ְוִצְדָקִתָ֖ ּוָעִתיָ֙ ָלבֶ֔ י־ְקרֹוָבֵּ֤ה ְישֵֽ   ת׃ִכֵֽ

 
  

עושי  אשרי
המשפט ושומרי 
  'דרך ה

את ב ה־ז ֶ֔ ֲֵֽעשֶׁ י ֱאנֹושָ֙ יַּ ֵּ֤ ְשר  ִ֣יק ָבֵּ֑ה   אַּ ֲֵֽחִז ם יַּ ן־ָאָדָ֖  ּובֶׁ
ֹו ְללֶ֔ חַּ ֵֽ ָבתָ֙ מ  ֵּ֤ר שַּ מ  ע׃   ש  ֹות ָכל־ָרֵֽ ֲעשָׂ֥ ֵֽ ֹו מ  ר ָידָ֖ ָׂ֥ מ   { ס}ְוש 

 

 גם בני הנכר
 וגם הסריסים

ֵּ֤ה  ג ִנְלָו ר הַּ ָכֶּ֗ נ  ן־הַּ ִ֣ר בֶׁ ל־י אמַּ ר ְואַּ אמ ֶ֔ ל־ְיהָוהָ֙ ל   אֶׁ
ֹו   מֵ֑ ִ֣ל עַּ עַּ ִֵ֛ני ְיהָוָ֖ה מ  ְבִדילַּ ל יַּ ֵּ֧ ְבד   הַּ

יס  ָסִרֶ֔ רָ֙ הַּ ל־י אמַּ ש׃  ְואַּ ֵֽ ָׂ֥ץ ָיב  י ע  ן ֲאִנָ֖ ָׂ֥  {פ}ה 

 

 
  

עתיד הבטחות ל
 טוב

  

 
  

ה ד לסריסים י־ֹכָ֣ ים֙  כִּ יסִּ רִּ ה ַלָסַּֽ   ׀ ָאַמָ֣ר ְיהָוַ֗

שומרי השבת 
ומחזיקים 
 'בברית ה

ֵּ֤ר ִיְשְמר יֲאשֶׁ ְבתֹותֶַּ֔ ת־שַּ ִ֣ר ָחָפְֵ֑צִתי ּוָ֙ אֶׁ ֲאשֶׁ ֵֽ ּו בַּ ֲחרָ֖    ּוָבֵֽ
י׃ ים ִבְבִריִתֵֽ ֲחִזיִקָ֖ ֵֽ  ּומַּ

 

 
  

י ָלֶהם   ...ְוָנַתתִּ
ם   ָיד ָוֵשִּ֔

ם  ה ִ֣ד ָוש ֶ֔ יָ֙ ָי תַּ ֹומ  י ּוְבחֵֽ יִתֵּ֤ ם ְבב  י ָלהֶָׁ֜ ִתֶׁ֨ ִ֣ים ּוִמָבנֵֹ֑ות  ְוָנֵֽתַּ ֹוב ִמָבִנ  טָ֖
ר ָ֖ ֹו ֲאשֶׁ ן־לֶ֔ תֶׁ ֵּ֤ם עֹוָלםָ֙ אֶׁ ת׃  ש  ֵֽ א ִיָכר   { ס}ל ָׂ֥

 

   

ר  ו לבני הניכר  ָכֶּ֗ נ  ִ֣י הַּ   ּוְבנ 

ומרי שבת ש
ומחזיקים 

 'ה בברית

ים  ֲעָבִדֵ֑ ֵֽ ֹו לַּ ְהיָֹׂ֥ות לָ֖ ה ִלֵֽ ִ֣ם ְיהָוֶ֔ ת־ש  ֲהָבהָ֙ אֶׁ ְלאַּ ֹו ּוֵֽ ל־ְיהָוהָ֙ ְלָשְִ֣רתֶ֔ ִנְלִוֵּ֤ים עַּ   הַּ
ֹו ְללֶ֔ חַּ ֵֽ ָבתָ֙ מ  ֵּ֤ר שַּ מ  ים ִבְבִריִתֵֽ   ָכל־ש  ֲחִזיִקָ֖ ֵֽ  י׃ּומַּ

 

 
  

ָלה בֵ  י ֵבית־ְתפִּ יתִּ
ָקֵרא  יִּ

ים  ְלָכל־ָהַעמִּ

י  ז ִ֣ית ְתִפָלִתֶ֔ ְחִתיםָ֙ ְבב  י ְוִשמַּ ִ֣ר ָקְדִשֶּ֗ ל־הַּ ים אֶׁ יאֹוִתָּ֞ ֲהִבֵֽ  וַּ
י  ל־ִמְזְבִחֵ֑ ֵֽ ֹון עַּ ֵ֛ם ְלָרצָ֖ יהֶׁ ֵּ֧ם ְוִזְבח  יהֶׁ ת   עֹוֹלֵֽ

ים׃ ִמֵֽ עַּ א ְלָכל־ָהֵֽ ָ֖ ית־ְתִפָלָׂ֥ה ִיָקר  י ב  יִתֶ֔ י ב   ִכִ֣

 

 



 תקופת ויקרא מועדי 8 םפורי
 

 פורים

 
 

  קריאה בתורה

 טז-ח,שמות יז, פרשת בשלחב

 
 ברפידים, מלחמת ישראל בעמלק  

 
  

ֵ֑ק ח ברפידים א ֲעָמל  ָיב ָ֖ ם׃  וַּ ל ִבְרִפיִדֵֽ ָ֖ ם ִעם־ִיְשָרא  ִיָלָׂ֥חֶׁ   וַּ
 

  

ָ֙  ט היערכות עַּ ל־ְיהֹוש ֶׁ֨ ֵּ֤ה אֶׁ שֶׁ ר מ  אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ
ים ִ֣נּו ֲאָנִשֶ֔ ר־ָל עֲ   ְבחַּ ֵֽ ִ֣ם בַּ א ִהָלח  ָ֖ ֵ֑ק ְוצ   ָמל 

ה ִגְבָעֶ֔ אש הַּ ל־ר ִ֣ י ִנָצבָ֙ עַּ ִכֵּ֤ נ  ר ָאֵֽ י׃  ָמָחֶּ֗ ים ְבָיִדֵֽ ֱאֹלִהָ֖ ָׂ֥ה ָהֵֽ ט   ּומַּ
ה י שֶֶׁ֔ ר־לֹוָ֙ מ  מַּ ֵּ֤ר ָאֵֽ ֲאשֶׁ ֵֽ עַּ כַּ ש ְיהֹוש ֶּ֗ ִ֣עַּ יַּ ֵ֑ק  וַּ ֲעָמל  ֵֽ ם בַּ ָ֖  ְלִהָלח 

ּור ן ְוחֶ֔ ֲהר ִ֣ ֵֽ הָ֙ אַּ שֶׁ ה׃  ּומ  ִגְבָעֵֽ אש הַּ ּו ר ָׂ֥  ָעלָ֖

 

 לוי  

 ,אהרון וחור
 משה וידי 

ֹו  יא ֵ֛ה ָידָ֖ שֶׁ ים מ  ר ָיִרָׂ֥ ֲאשֶֶׁׁ֨ ֵֽ ה כַּ ֵ֑ל  ְוָהָיֶּ֗ ִ֣ר ִיְשָרא   ְוָגבַּ
ֹו  ר ָיִנֵ֛יחַּ ָידָ֖ ָׂ֥ ֲאשֶׁ ֵֽ ק׃ ְוכַּ ֵֽ ר ֲעָמל  ָׂ֥  ְוָגבַּ

ים  יב ִדֶ֔ הָ֙ ְכב  שֶׁ י מ  ֵּ֤ יו  ִויד  ְחָתָ֖ ימּו תַּ ָיִשָׂ֥ ן וַּ ֵ֛בֶׁ ִיְקחּו־אֶׁ ֵ֑יהָ  וַּ ב ָעלֶׁ ִ֣שֶׁ י   וַּ
ּו ְבָיָדֶּ֗  ְמכִ֣ ּור ָתֵֽ ן ְוחָ֜ ֲהר ֶׁ֨ ֵֽ  יו ְואַּ
ד ָחֶ֔ ִ֣ה אֶׁ ָחדָ֙ ּוִמזֶׁ ֵּ֤ה אֶׁ יו ֱאמּוָנָ֖ה   ִמזֶׁ י ָיָדֵ֛ ְיִהָׂ֥ ש׃ וַּ מֶׁ ָשֵֽ א הַּ ד־ב ָׂ֥  עַּ

 

יהושוע חולש את 
 עמלק

ב׃ יג  רֶׁ ֹו ְלִפי־ָחֵֽ מָ֖ ת־עַּ ָׂ֥ק ְואֶׁ ת־ֲעָמל  ֵ֛עַּ אֶׁ ש ְיהֹוש  ֲֵֽחֹלֵּ֧ יַּ   {פ}וַּ

 ישראל  

הָ֙ ִכֵֽ  ְמחֶׁ ה אֶׁ ה יד י־ָמח ֵּ֤ שֶֶּׁ֗ ל־מ  ה אֶׁ ר ְיהָוָ֜ אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ
רְכת ֶׁ֨  פֶׁ ס ֶ֔ ֵ֑עַּ   ב ז ֵּ֤את ִזָכרֹוןָ֙ בַּ ִ֣י ְיהֹוש  ים ְבָאְזנ   ְוִשָ֖

ק ר ֲעָמל ֶ֔ ִ֣כֶׁ ת־ז  הָ֙ אֶׁ ְמחֶׁ ה אֶׁ י־ָמח ֵּ֤ ִים׃  ִכֵֽ ָשָמֵֽ ת הַּ חַּ ָ֖  ִמתַּ

 

ֵ֑חַּ  טו "ִנִסי' ה" מזבח ה ִמְזב  ָ֖ שֶׁ ן מ  ִיָׂ֥בֶׁ ֹו   וַּ א ְשמָ֖ ִיְקָרָׂ֥ י׃ ְיהָוָׂ֥ה וַּ  ׀ ִנִסֵֽ
ר טז אמֶׁ י ֶּ֗ ל־  וַּ י־ָידָ֙ עַּ ּהִכֵֽ ִ֣ס ָיֶ֔ ֵ֑ק  כ  ֲעָמל  ֵֽ יהָוָ֖ה בַּ ֵֽ ה לַּ ר׃  ִמְלָחָמָׂ֥ ר ד ֵֽ  {פ{}פ}{פ} ִמד ָ֖

 

והספרדים קוראים 

פסוק את השוב 

 ]*[אחרוןה

ר טז אמֶׁ י ֶּ֗ ּה  וַּ ִ֣ס ָיֶ֔ ל־כ  י־ָידָ֙ עַּ ֵ֑ק  ִכֵֽ ֲעָמל  ֵֽ יהָוָ֖ה בַּ ֵֽ ה לַּ ר׃   ִמְלָחָמָׂ֥ ר ד ֵֽ   {פ{}פ}{פ} ִמד ָ֖

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

 -----------
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 שבת פרה
 שבתותה 4השלישית בסדרת 

 

 הפרשה בתורה 
 פרשת אותו השבוע

 

 קריאה בתורה למפטיר 
 פרק יט, חקת' במדבר פר

 

 להכנת מי נידה פרה אדומהאפר  

ִ֣ר א פרק יט ב  ְידַּ ה  ְיהָוֶ֔ה וַּ ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ן אֶׁ ֲהר ָ֖ ל־אַּ ֵֽ ר׃ ְואֶׁ אמ ֵֽ  ל 
ֶ֚את ב ת ז  ִ֣ קַּ תֹו ח  ההַּ ר־ִצָּוָׂ֥ה  ָרֶ֔ ר ְיהָוָ֖ה ֲאשֶׁ אמ ֵ֑  ל 

ִ֣ר פרה אדומה ב  ִ֣י ׀ דַּ ל־ְבנ  ל אֶׁ   ִיְשָרא ֶּ֗
ּו יך֩  ְוִיְקחִ֣ לֶׁ ה א  ה ָפָרֶׁ֨ ָמָ֜ ה ֲאד  ֵּ֤ר ְתִמיָמֶּ֗ ין־ָבּהָ֙  ֲאשֶׁ ֵֽ ּום א  ל׃  מֶ֔ א־ָעָלׁ֥ה ָעֶלֹּ֖יָה ֹעַּֽ ַֹּֽ  ֲאֶשֶׁ֛ר ל

ּה ג ֹּ֖ר ַהֹכֵה֑ן   ּוְנַתֶתָ֣ם ֹאָתִּ֔  ֶאל־ֶאְלָעָז
הְוה שחיטה - ַמֲחֶנִּ֔ ּוץ ַלַּֽ חָ֣ יא ֹאָתּה֙ ֶאל־מִּ ִ֤ ּה ְלָפָנַּֽיו׃  ֹוצִּ ט ֹאָתֹּ֖  ְוָשַחׁ֥

  

  הכנת האפר

ּה ְבֶאְצָב֑עֹו  ד הזאה - ָדָמֹּ֖ ָ֧ר ַהֹכֵהֶׁ֛ן מִּ ח ֶאְלָעָז  ְוָלַקַ֞
ָדָמֹּּ֖ה ֶהל־מֹוֵעֶׁ֛ד מִּ ָ֧י ֹאַּֽ ַכח ְפֵנ ה ֶאל־נָֹ֨ ָזַ֞ ים׃  ְוהִּ ַּֽ ַבע ְפָעמִּ  ֶשׁ֥

ף ה שריפה - ָׂ֥ ת־הַּ  ְוָשרַּ האֶׁ ֵ֑יו ָפָרָ֖ יָנ  ְלע 
ּה ָרֵּ֤ ת־ע  ת־ְבָשָרּהָ֙  אֶׁ ּה ְואֶׁ ת־ָדָמֶ֔ ּה  ְואֶׁ ל־ִפְרָשָ֖ ף׃ עַּ  ִיְשר ֵֽ

ח ו [הכהן]השלכה  - ִ֣ ן ְוָלקַּ ה ֶּ֗ כ  ָׂ֥ץ  הַּ ז ע  ֵ֛רֶׁ זָֹ֖וב אֶׁ ִ֣י ְוא  ת ּוְשִנ   תֹוָלֵ֑עַּ
יְך ֹוְך  ְוִהְשִל֕ ל־תָ֖ ָׂ֥ת אֶׁ פַּ ה׃ ְשר  ָפָרֵֽ  הַּ

 
 

ס ז היטהרות הכהן ן יוְבָגָדָ֜  ְוִכבֶֶׁׁ֨ ה ֶּ֗ כ  ֵּ֤ץ  הַּ ִים ְבָשרֹוָ֙  ְוָרחַּ מֶַּ֔ ר  בַּ ָ֖ חַּ א ְואַּ ֵ֑ה ָיב ִ֣ ֲחנֶׁ מַּ ֵֽ ל־הַּ   אֶׁ
א  ָׂ֥ ן ְוָטמ  ָ֖ ה  כ  ב׃ הַּ רֶׁ ד־ָהָעֵֽ  עַּ

ִ֣ף ח היטהרות השורף ר  ש  ּה ְוהַּ ָתֶ֔ ֵּ֤ס  א  ב  ִים ְבָגָדיוָ֙  ְיכַּ מֶַּ֔ ץ  בַּ ָׂ֥ ֹו ְוָרחַּ ָמִֵ֑ים ְבָשרָ֖ א  בַּ ָ֖ ב׃ ְוָטמ  רֶׁ ד־ָהָעֵֽ  עַּ
 

 

ִ֣ף ט שמרתלמ -האפר  ֹור ִאִ֣יש ׀ ְוָאסַּ ֶ֚ת ָטהֶּ֗ ר א  ִ֣פֶׁ ה א  ָפָרֶ֔ ּוץ ְוִהִנֵ֛יחַּ   הַּ ָ֖ה ִמחָׂ֥ ֲחנֶׁ מַּ ֵֽ ֹום  לַּ ֹור ְבָמקִ֣  ָטהֵ֑
ְיָתה ָהֵֽ ת ְוְ֠ ֶׁ֨ ֲעדַּ ֵֽ ֵּ֧ל לַּ ֵֽי־ִיְשָרא  ת ְבנ  ֵ֛רֶׁ י ְלִמְשמֶׁ ָׂ֥ ה ְלמ  ָטָׂ֥את  ִנָדָ֖ וא׃ חַּ   ִהֵֽ

 
 

ס י היטהרות האוסף ִכבֶׁ ף ְוְ֠ ס ֶׁ֨ א  ר ָהֵֽ ֵּ֤פֶׁ ת־א  ָפָר  אֶׁ יו הָ֙ הַּ ת־ְבָגָדֶ֔ א  אֶׁ ָ֖ ב ְוָטמ  ֵ֑רֶׁ ד־ָהָע   עַּ
 

 

ה חוקת עולם ָהְיָתָּ֞ ִ֣י ְוֵֽ ל ִלְבנ  ֵ֛ר ִיְשָרא ֶּ֗ ג  ָגָׂ֥ר ְולַּ ת  ְבתֹוָכָ֖ם הַּ ָׂ֥ קַּ ם׃ ְלח   עֹוָלֵֽ
 טומאת מת 

 טומאת מגע
 

ֶָ֣פש ָאָד֑ם יא ת ְלָכל־ֶנ  ַהֹנֵגַׁ֥ע ְבֵמֹּ֖

ים׃  ימים 7טמא  ַּֽ ְבַעׁ֥ת ָימִּ א שִּ  ְוָטֵמֹּ֖
י יב יטויי ח"טהרה ע ֶׁ֛ ישִּ ֹו ַביָֹ֧ום ַהְשלִּ ְתַחָטא־בַ֞ ּוא יִּ י   הָ֣ ֹּ֖ יעִּ ְטָה֑ר  ּוַביֹׁ֥ום ַהְשבִּ  יִּ

י ֶׁ֛ ישִּ א ַביָֹ֧ום ַהְשלִּ ְתַחָט֜ א יִּ ָֹ֨ ם־ל י   ְואִּ ֹּ֖ יעִּ ר׃ ּוַביֹׁ֥ום ַהְשבִּ ְטָהַּֽ א יִּ ֹׁ֥  ל



 תקופת ויקרא מועדי 11 השבת פר
 

כרת לטמא מת 
 שלא יתחטא

עַּ  יג ג ָ֡ נ  ל־הַּ ִ֣ת ָכֵֽ ש֩  ְבמ  ם ְבנֶׁפֶׁ ָאָדֶׁ֨ ּותאֲ  ָהֵֽ ר־ָימָ֜ א שֶׁ א ְול ִ֣ ָטֶּ֗   ִיְתחַּ
ֵּ֤ן ת־ִמְשכַּ א ְיהָוהָ֙  אֶׁ ש ְוִנְכְרָתֵ֛ה  ִטמ ֶ֔ ָׂ֥פֶׁ נֶׁ וא הַּ ִהָ֖ ֵ֑ל הַּ   ִמִיְשָרא 

 ֩ י ִכי ה מ ֶׁ֨ ֵּ֤ק ִנָדָ֜ רַּ א־ז  ִ֣א ָעָליוָ֙  ל ֵֽ ְהיֶֶׁ֔ה ָטמ  ֹוד  ִיֵֽ ֹו עָ֖ ְמָאתָׂ֥ ֹו׃ ט   בֵֽ
 

 

ֶ֚את יד טומאת אוהל ה ז  תֹוָרֶ֔ ם  הַּ ּות ָאָדָ֖ י־ָימִ֣ לְבא ֵ֑  ִכֵֽ   הֶׁ
ָבֵּ֤א אדם באוהל המת ָ֙  ָכל־הַּ ל הֶׁ ל־ָהא ֶׁ֨ ִ֣ר אֶׁ ל ְוָכל־ֲאשֶׁ הֶׁ א  ָבא ֶ֔ ָׂ֥ת ִיְטָמָ֖ ים׃ ִשְבעַּ  ָיִמֵֽ
ָ֙  טו כלי באוהל המת ל ּוחַּ  ְכִלִ֣י ְוכ  ֵ֛ר  ָפתֶ֔ יד ֲאשֶׁ ין־ָצִמָׂ֥ יל א  ֵ֑יו ָפִתָ֖ א  ָעָל ָ֖ ּוא׃ ָטמ   הֵֽ

 
 

טומאת מגע 
 בשדה

ל טז ר־ִיגַָּ֜ע ְוכ ֶׁ֨ ִ֣י ֲאשֶׁ ל־ְפנ  שָ  עַּ ֶּ֗ הַּ  הדֶׁ

בָ֙   רֶׁ ל־חֶֶׁׁ֨ ֲחלַּ ֵֽ ֹו  בַּ ת אִ֣ ם  ְבמ ֶ֔ ָׂ֥צֶׁ ֹו־ְבעֶׁ ם אֵֽ ֹו  ָאָדָ֖ ר אִ֣ בֶׁ א  ְבָקֵ֑ ָׂ֥ת ִיְטָמָ֖ ים׃ ִשְבעַּ  ָיִמֵֽ
 

 

א יז הכנת מי נידה ְקחּו֙ ַלָטֵמִּ֔ ַחָט֑את  ְוָלַּֽ ר ְשֵרַפָ֣ת ַהַּֽ ֲעַפֹּ֖ י׃   ֵמַּֽ לִּ ֹּ֖ים ֶאל־ֶכַּֽ ם ַחיִּ יִּ ן ָעָלֶׁ֛יו ַמׁ֥  ְוָנַתׁ֥
  

במי ]נוהל החיטוי 
 [ נידה

ָ֣יש ָטהֹור֒  יח ם֮ אִּ ח ֵא֜זֹוב ְוָטַבָ֣ל ַבַמיִּ  ְוָלַקָ֨
ִ֤ה  ָז ים ְוהִּ ֶהל֙ ְוַעל־ָכל־ַהֵכלִִּּ֔ יּו־ָש֑ם   ַעל־ָהֹאָ֨ ֹות ֲאֶשָ֣ר ָהַּֽ  ְוַעל־ַהְנָפשֹּ֖

ֶצם֙   ַע ַבֶעָ֨ ל ְוַעל־ַהֹנֵגַ֗ ָחָלִּ֔ ֹו ֶבַּֽ ת   אָ֣ ֹו ַבֵמֹּ֖ ֶבר׃ אׁ֥ ֹו ַבָקַּֽ  אׁ֥
ֵּ֤ה יט רָ֙  ְוִהָז ָטה  ָטמ ֶ֔  הַּ ל־הַּ יָֹׂ֥ום  אעַּ י בַּ ְשִליִשָ֖ יִֹ֣ום הַּ ְשִביִעֵ֑י ּובַּ   הַּ

יִֹ֣ום ְוִחְטאֹוָ֙  י בַּ ְשִביִעֶ֔ ֵּ֧ס  הַּ יו ְוִכבֶׁ ָׂ֥ץ ְבָגָדֵ֛ ִים ְוָרחַּ ָ֖ מַּ ר  בַּ ָׂ֥ ב׃ ְוָטה  רֶׁ  ָבָעֵֽ
 

 

 כרת לטמא 
 שלא יתחטא

יש כ ר־ִיְטָמאָ֙  ְוִאֵּ֤ א ֲאשֶׁ א ְול ִ֣ ָטֶ֔ ש ְוִנְכְרָתֵ֛ה  ִיְתחַּ ָׂ֥פֶׁ נֶׁ ו הַּ ִהָ֖ ֹוְך אהַּ ָקָהֵ֑ל ִמתִ֣  הַּ
 ֩ ש ִכי ֶׁ֨ ת־ִמְקדַּ א ְיהָוָ֜ה אֶׁ י  ִטמ ֶּ֗ ָׂ֥ ק ִנָדֵ֛ה מ  ָׂ֥ רַּ א־ז  א  ָעָלָ֖יו ל ֵֽ ָׂ֥ ּוא׃ ָטמ   הֵֽ

 
 

ה כא חוקת עולם ְיָתָׂ֥ ָ֖ם ְוָהֵֽ ת ָלהֶׁ ִ֣ קַּ  עֹוָלֵ֑ם ְלח 
 

 

 נידה מטמאים -מי
 במשא ומגע

ֵּ֤ה ז  ִנָדהָ֙  ּומַּ י־הַּ ֵֽ ִ֣ס מ  ב  יו בְ  ְיכַּ  ָגָדִּ֔
ַע֙ בְ  הְוַהֹנֵגָ֨ ָדִּ֔ ֶרב׃  ֵמָ֣י ַהנִּ א ַעד־ָהָעַּֽ ְטָמֹּ֖  יִּ

 
 

 הנטמא 
ֵמא  מת-ִמטְׁ

ְטָמ֑א  כב א יִּ ֹו ַהָטֵמֹּ֖ ַגע־בׁ֥ ל ֲאֶשר־יִּ  ְוֹכֶׁ֛
ֶרב׃  ְוַהֶנֶׁ֥פש ַהֹנַגַֹּ֖עת  א ַעד־ָהָעַּֽ ְטָמׁ֥  {פ}תִּ

 

 הפטרת שבת פרה
 סוף הפרק –טז ,לו: יחזקאל

 

, חטאי ישראל
 והעונש

ר־ְיהָוָ֖ה א   טז י ְדבַּ ְיִהָׂ֥ ר׃וַּ אמ ֵֽ י ל  ָׂ֥  לַּ
ם יז ן־ָאָדֶּ֗  בֶׁ

 
 

ישראל טמאו את 
 הארץ

ם ְדָמָתֶ֔ ל־אַּ ים עַּ ְשִבִ֣ ָ֙ י ֵֽ ל ֵּ֤ית ִיְשָרא  ּה  ב  ּו אֹוָתֶ֔ ְמאִ֣ ְיטַּ ילֹוָתֵ֑ם   וַּ ֲעִלֵֽ ְרָכָ֖ם ּובַּ  ְבדַּ
ה ִנָדֶ֔ תָ֙ הַּ ְמאַּ ְרָכָ֖ם ְלָפָנֵֽי׃  ְכט  ה דַּ ְיָתָׂ֥  ָהֵֽ

ם גֹוִיֶ֔ ָתםָ֙ בַּ יץ א  ְשפ ֵּ֤  יח ָוֵָֽאִפֵּ֤ םָוֵֽאֶׁ יהֶֶׁ֔ ץ  ְך ֲחָמִתיָ֙ ֲעל  ל־ָהָאֵ֑רֶׁ ּו עַּ ְפכִ֣ ר־ָשֵֽ ם ֲאשֶׁ ָדָ֖ ל־הַּ  עַּ
ּוָה׃ ם ִטְמאֵֽ ָ֖ יהֶׁ ּול   ּוְבִגלֵֽ



 שבת פרה  11 תקופת ויקרא מועדי
 

 

 
ם יט גֹוִיֶ֔ ָתםָ֙ בַּ יץ א  ָאִפֵּ֤ ֹות  ָוֵֽ ֲאָרצֵ֑ ּו ָבֵֽ ִיָזרָ֖ ים׃  וַּ ְטִתֵֽ ם ְשפַּ ילֹוָתָ֖ ֲעִלֵֽ ְרָכָׂ֥ם ְוכַּ  ְכדַּ

 
 

ּו  -ובין הגויים  ְללָ֖ ְַֽיחַּ ֵֽ וַּ
ִ֣ם ָקְדִשֵ֑  ת־ש   יאֶׁ

ם כ ר־ָבִ֣אּו ָשֶ֔ גֹוִיםָ֙ ֲאשֶׁ ל־הַּ ֹוא אֶׁ ָיבֶּ֗ י   וַּ ִ֣ם ָקְדִשֵ֑ ת־ש  ּו אֶׁ ְללָ֖ ְַֽיחַּ ֵֽ  וַּ
ה לֶׁ ִ֣ה א ֶ֔ ם־ְיהָו םָ֙ עַּ ר ָלהֶׁ ֱאמ ֵּ֤ ֵֽ אּו׃  בֶׁ ֹו ָיָצֵֽ ְרצָ֖ אַּ ֵֽ  ּומ 

 
 

 גאולת ישראל 
 ובניין הארץ

 

 
 

ל " [:הסיבה] ְחמ  ָואֶׁ
ם ָקְדִשי ל־ש   "עַּ

ִ֣ם ָקְד  כא ל־ש  ל עַּ ְחמ ָ֖ י ָוֵֽאֶׁ  ִשֵ֑
ל ִ֣ית ִיְשָרא ֶ֔ הּוָ֙ ב  ֵּ֤ר ִחְלל ֶׁ֨ ָמה׃   ֲאשֶׁ אּו ָשֵֽ ר־ָבָׂ֥ גֹוִיָ֖ם ֲאשֶׁ  {פ}בַּ

ל  כב  ית־ִיְשָרא ֶּ֗ ֵֽ ר ְלב  ן ֱאמ ִ֣   ָלכ ָּ֞
ִ֣י  ָנ רָ֙ ֲאד  ה ָאמַּ ֶ֔ יֱ כ ֵּ֤  ההִֹו

ם" ְנכֶׁ עַּ ֵ֑ל  "ל א ְלמַּ ִ֣ית ִיְשָרא  ה ב  ָ֖ שֶׁ ֵ֛ם ֲאִנָׂ֥י ע  ְנכֶׁ עַּ ֵֽ א ְלמַּ  ל ֵּ֧
ם־ָקְד  י ִאם־ְלש  םִכֵּ֤ ְלתֶֶׁ֔ ִ֣ר ִחלַּ ם׃  ִשיָ֙ ֲאשֶׁ ם ָשֵֽ אתֶׁ ר־ָבָׂ֥ ם ֲאשֶׁ גֹוִיָ֖  בַּ

שידעו , אקדש שמי
 הגויים

ֹול כג ָגדֶּ֗ י הַּ ת־ְשִמִ֣ י אֶׁ ְשִתָּ֞ ם ְוִקדַּ גֹוִיֶ֔ ָ֙ בַּ ָלל ְמח  ֵֽ ם ְבתֹוָכֵ֑ם   הַּ ָ֖ ְלתֶׁ ר ִחלַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ה  ִ֣י ְיהָוֶּ֗ י־ֲאִנ ם ִכֵֽ גֹוִיָ֜ ּו הַּ  ְוָיְֵַֽֽדעֶׁ֨

ה ִ֣י ְיהִוֶ֔ ָנ םָ֙ ֲאד  ם׃  ְנא  ֵֽ ינ יהֶׁ ֵֽ ָ֖ם ְלע  י ָבכֶׁ ְדִשָׂ֥  ְבִהָקֵֽ
 

 

גאולת ישראל 
 וטיהורם

ם כד גֹוִיֶ֔ םָ֙ ִמן־הַּ ְתכֶׁ י אֶׁ ְחִתֵּ֤ קַּ ֹות   ְוָלֵֽ ֲאָרצֵ֑ ָ֖ם ִמָכל־ָהֵֽ ְתכֶׁ י אֶׁ ְצִתָׂ֥  ְוִקבַּ
ם׃  ֵֽ ְתכֶׁ ְדמַּ ל־אַּ ָ֖ם אֶׁ ְתכֶׁ י אֶׁ אִתָׂ֥ ב  ֵֽ  ְוה 

ֵ֑ם  כה ְרתֶׁ ים ּוְטהַּ ִים ְטהֹוִרָ֖ ָׂ֥ ֵ֛ם מַּ יכֶׁ י ֲעל  ְקִתֵּ֧  ְוָזֵַֽֽרַּ
ם׃מִ  ֵֽ ְתכֶׁ ר אֶׁ ָׂ֥ ה  ָ֖ם ֲאטַּ יכֶׁ ּול  ֵ֛ם ּוִמָכל־ִגלָׂ֥ יכֶׁ ֹות  ְמאֵֽ ל ט   כ ֵּ֧

ש כו ִ֣ב ָחָדֶ֔ םָ֙ ל  י ָלכֶׁ ִתֵּ֤ ֵ֑ם  ְוָנֵֽתַּ ִ֣ן ְבִקְרְבכֶׁ ת  ה אֶׁ ּוחַּ ֲחָדָשָ֖  ְורָׂ֥
ם ְרכֶֶׁ֔ ןָ֙ ִמְבשַּ בֶׁ ֵּ֤ב ָהאֶֶׁׁ֨ ת־ל  י אֶׁ ִתָ֜ ר  ֲהִסֶׁ֨ ר׃  וַּ ָׂ֥ב ָבָשֵֽ ָ֖ם ל  י ָלכֶׁ ִתָׂ֥  ְוָנֵֽתַּ

ִ֣ן בְ  כז ת  י אֶׁ ת־רּוִחָ֖ ֵ֑ם ְואֶׁ  ִקְרְבכֶׁ
כּו ל ֶ֔ יָ֙ ת  קַּ ר־ְבח  ֵּ֤ת ֲאשֶׁ יִתי א  ם׃  ְוָעִשֶּ֗ ֵֽ ֲעִשיתֶׁ ֵֽ ּו וַּ י ִתְשְמרָ֖ ָׂ֥  ּוִמְשָפטַּ

 
 

ץ כח ישיבת בטח בארץ רֶׁ ִ֣ם ָבָאֶ֔ ְבתֶׁ ישַּ ֵ֑ם    ִוֵֽ יכֶׁ ת  ֲאב ֵֽ ִתי לַּ ָ֖ ר ָנתַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ם ם ִליָ֙ ְלָעֶ֔ ְהִיֵּ֤יתֶׁ י  ִוֵֽ ִכֶ֔ ים׃  ְוָאִ֣נ  אֹלִהֵֽ ֵֽ ָ֖ם ל  ָׂ֥ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ֵֽ  אֶׁ

ם כט ְתכֶֶׁ֔ י אֶׁ ְעִתִ֣ ֹושַּ ֵ֑ם   ְוהֵֽ יכֶׁ ֹות  ְמאֵֽ ל ט   ִמכ ָ֖

ֹו שפע תֶ֔ י א  יִתִ֣ ָדָגןָ֙ ְוִהְרב  ל־הַּ אִתי אֶׁ ב׃  ְוָקָרֵּ֤ ָ֖ם ָרָעֵֽ יכֶׁ ן ֲעל  ָׂ֥ ת  א־אֶׁ  ְול ֵֽ
ץ ל י ָהע ֶ֔ ת־ְפִרִ֣ יִתיָ֙ אֶׁ ֵ֑ה   ְוִהְרב  ָשדֶׁ ת הַּ ָ֖  ּוְתנּובַּ

ת ָרָעָ֖  ָׂ֥ ְרפַּ ֹוד חֶׁ ּו עֵ֛ א ִתְקחָׂ֥ ר ל ִ֣ שֶׁ ן ֲאְ֠ עַּ ם׃ ְלמֶַּּ֗ גֹוִיֵֽ  ב בַּ



 תקופת ויקרא מועדי 12 השבת פר
 

וזכרתם דרכיכם 
 הרעים

ים לא ָרִעֶ֔ ִ֣ם ָהֵֽ יכֶׁ ְרכ  ת־דַּ םָ֙ אֶׁ ְרתֶׁ ים  ּוְזכַּ א־טֹוִבֵ֑ ִ֣ר ל ֵֽ ָ֖ם ֲאשֶׁ יכֶׁ ְלל  עַּ ֵֽ  ּומַּ
ם יכֶֶׁ֔ םָ֙ ִבְפנ  תֶׁ ט  ם  ּוְנק ֵֽ יכֶֶׁ֔ ִ֣ת  ֶ֚ל ֲעֹונ  ם׃  עַּ ֵֽ יכֶׁ ֹות  ָ֖ל תֹוֲעבֵֽ  ְועַּ

ם" ְנכֶׁ עַּ  "ל א ְלמַּ
 [פעם שניה]

י לב ִ֣ם ֲאִנֵֽ ְנכֶׁ עַּ ֵֽ א ְלמַּ ִ֣י ל ֵּ֧ ָנ םָ֙ ֲאד  ה ְנא  שֶֶּׁ֗ ֶ֔ יֱ ־ע  ֵ֑ם  ההִֹו ע ָלכֶׁ ָ֖  ִיָּודַּ
ל׃  ֵֽ ית ִיְשָרא  ָׂ֥ ָ֖ם ב  יכֶׁ ְרכ  ּו ִמדַּ ְלמֵ֛ ֹושּו ְוִהָכֵֽ  {ס}בֵּ֧

ִ֣י  לג  ָנ רָ֙ ֲאד  ה ָאמַּ ֶ֔ יֱ כ ֵּ֤   ההִֹו
בנין הארץ 
 והפרחת השממה

ם ְתכֶֶׁ֔ י אֶׁ ֲהִרִ֣ ֵֽ ֵ֑ם  ְביֹוםָ֙ טַּ יכֶׁ ֹות  ל ֲעֹונֵֽ  ִמכ ָ֖
 ִ֣ ת־הֶׁ ְבִתיָ֙ אֶׁ ֹושַּ יםְוהֵֽ ֹות׃  ָעִרֶ֔ ֳחָרבֵֽ ֵֽ ּו הֶׁ  ְוִנְבנָ֖

ֵ֑ד לד ָעב  ֵֽ ה ת  ָמָ֖ ְנשַּ ץ הַּ רֶׁ ה   ְוָהָאָׂ֥ ְיָתִ֣ה ְשָמָמֶ֔ ִ֣ר ָהֵֽ ת ֲאשֶׁ ֶ֚חַּ ר׃  תַּ ֵֽ ָ֖י ָכל־עֹוב  ינ   ְלע 
ּולה  ְמרֶּ֗ ה  ְוָאֵֽ ָמֶ֔ ְנשַּ זּוָ֙ הַּ ל ֶׁ֨ ץ הַּ ן   ָהָאֵּ֤רֶׁ ֵ֑דֶׁ ה ְכגַּן־ע  ְיָתָ֖  ָהֵֽ

ֹות  מָׂ֥ ְנשַּ ֵֽ ֹות ְוהַּ בֵ֛ ֳחר  ֵֽ ים הֶׁ ָעִרֵּ֧ ֵֽ בּו׃ְוהֶׁ ֹות ָיָשֵֽ ֹות ְבצּורָׂ֥ ֱֵֽהָרסָ֖ נֶׁ  ְוהַּ
 

 

םְ֒  לו וידעו הגויים יכֶׁ ֹות  ָשֲארּו֮ ְסִביבֵֽ ִ֣ר ִיֵֽ ם ֲאשֶׁ גֹוִיֶּ֗ ּו הַּ  ְוָיְֵַֽֽדעִ֣
י ֹות ִכִ֣ ֱִ֣הָרסֶ֔ נֶׁ יִתיָ֙ הַּ ה ָבִנֶׁ֨ ִ֣י ְיהָוֶּ֗ ָמֵ֑ה  ׀ ֲאִנ ְנשַּ ְעִתי הַּ ָ֖  ָנטַּ

יִתי׃  ְרִתי ְוָעִשֵֽ ָׂ֥  {ס}ֲאִנָׂ֥י ְיהָוָ֖ה ִדבַּ
  

 ---------- והתימנים כאן מסיימים הספרדים --------    

  

ה  לז  ִ֣י ְיהִוֶ֔ ָנ רָ֙ ֲאד  ה ָאמַּ  כ ֵּ֤

ֵ֑ם ריבוי העם ֹות ָלהֶׁ ֲעשִ֣ ֵֽ ל לַּ ָ֖ ית־ִיְשָרא  ֵֽ ש ְלב  ָׂ֥ ֹוד ז ֵ֛את ִאָדר   עֶּ֗
ם׃ אן ָאָדֵֽ צ ָ֖ ָתֵ֛ם כַּ ה א  ָׂ֥ ְרבֶׁ  אַּ

ים לח ָדִשֶּ֗ אן ָקֵֽ ֹועֲ   ְכצ ִ֣ םָ֙ ְבמִ֣ ִֶׁ֨ ּוָשלַּ אן ְירֵֽ יָה ְכצ ֵּ֤ ֶ֔  דֶׁ
ֹות בֶ֔ ֳחר  ֵֽ ים הֶׁ ָעִרִ֣ ֵֽ יָנהָ֙ הֶׁ ְהיֶֶׁׁ֨ ֵּ֤ן ִתֵֽ אן ָאָדֵ֑ם   כ  ֹות צ ִ֣ אָ֖  ְמל 

י־ֲאִנָׂ֥י ְיהָוֵֽה׃  ּו ִכֵֽ  {פ}ְוָיְֵַֽֽדעָ֖
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 שבת פרשת החודש
 השבתות 4הרביעית בסדרת 

 

 [ספר ראשון]הפרשה בתורה 
  פרשת אותו השבוע

 

 [ בספר שני]י קורא להלן והשביע, העולה שישי קורא גם את שביעי, ואם חל ראש חודש בשבת
 [ראה בהמשך]בוא ' ומפטירים בפר .[במדבר כח]תמידין ומוספין  קרבנותבפרשת פינחס מתוך 

 פרק כח

ת ט שבתמוסף קרבן  ָבֶ֔ שַּ  ּוְביֹוםָ֙ הַּ

 בהמות:          עולה

 מנחה ונסך

ם  ֵֽי־ָשָנָ֖ה ְתִמיִמֵ֑ ים ְבנ  ֵֽי־ְכָבִשָׂ֥  ְשנ 
לֶׁ  ים ס ֵּ֧ ִנֶּ֗ ְשר  ִ֣י עֶׁ ֹו׃   תּוְשנ  ן ְוִנְסכֵֽ מֶׁ ָ֖ שֶׁ  ִמְנָחֵ֛ה ְבלּוָלָׂ֥ה בַּ

ֹו י תֵ֑ בַּ ת ְבשַּ ָ֖ בַּ ָׂ֥ת שַּ לַּ ּה׃      ע  יד ְוִנְסָכֵֽ ָתִמָ֖ ָׂ֥ת הַּ לַּ ל־ע   {פ}עַּ
 

 

ם יא ראשי חודשיםב יכֶֶׁ֔ יָ֙ ָחְדש   ּוְבָראש 
          :עולה

 

 בהמות

ֵ֑ה  יהָו ֵֽ ָלָ֖ה לַּ יבּו ע  ְקִרָׂ֥  תַּ
ר ְשנֶַּׁ֨  ֵֽי־ָבָקֵּ֤ ים ְבנ   ִיםָ֙ ָפִרֶׁ֨

ד  ָחֶ֔ ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ
ֵ֛ה ִשְבָעָ֖ה ֵֽי־ָשָנ ים ְבנ  ם׃  ְכָבִשֵּ֧  ְתִמיִמֵֽ

ן יב מנחות לעולה מֶׁ שֶֶׁ֔ ת ִמְנָחהָ֙ ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ים ס ֵּ֤ ִנֶּ֗ ְשר  ָחֵ֑ד  ּוְשֹלָשִ֣ה עֶׁ אֶׁ ר ָהֵֽ ָפָ֖  לַּ
ים  ִנֶּ֗ ְשר  ִ֣י עֶׁ ן    ּוְשנ  מֶׁ שֶֶׁ֔ ת ִמְנָחהָ֙ ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ָחֵֽ   ס ֵּ֤ אֶׁ ִיל ָהֵֽ ָ֖  ד׃ָלאַּ

ֹון  יג ן ִעָשרֶּ֗ ן   ְוִעָשר ִ֣ מֶׁ שֶֶׁ֔ ת ִמְנָחהָ֙ ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ָחֵ֑ד   ס ֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ  לַּ
חַּ  ִ֣יחַּ ִניח ֶ֔ ָלהָ֙ ר  יהָוֵֽה׃  ע  ֵֽ ה לַּ ָ֖  ִאשֶׁ

ם  יד נסכים לעולה יהֶֶּׁ֗  ְוִנְסכ 
ר  ָפָ֜ ה לַּ ְהיֶֶׁׁ֨ ִהין֩ ִיֵֽ י הַּ  ֲחִצִ֣
ִיל  ין ָלאֶַּּ֗ ִהִ֣ ת הַּ  ּוְשִליִשֵּ֧

ין ִהֵ֛ ת הַּ ִֵֵ֑֣ין  ּוְרִביִעָׂ֥ ש ָי ָ֖בֶׁ כֶׁ  לַּ
ֹו  שָ֙ ְבָחְדשֶ֔ דֶׁ ָׂ֥ת ח ֶׁ֨ לַּ ָשָנֵֽה׃  ז ִ֣את ע  י הַּ ָ֖  ְלָחְדש 

ֵ֑ה טו שעיר לחטאת יהָו ֵֽ ָטָ֖את לַּ ָחֵ֛ד ְלחַּ יר ִעִזָׂ֥ים אֶׁ    ּוְשִעֶׁ֨
ֹו׃  עולת התמיד [וגם] ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ לַּ ל־ע   {ס}עַּ

 
 קריאה בתורה למפטיר

 [ספר שלישיבש ובראש חוד, ספר שניב]
 [שמות יב]מתוך פרשת בא 

 

 
 חוקי פסח מצרים ופסח דורות 

   

ן א פרק יב ֲהר ֶ֔ ל־אַּ ֵֽ ִ֣ה ְואֶׁ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ ר׃  וַּ אמ ֵֽ ִים ל  ָ֖ ץ ִמְצרַּ רֶׁ ָׂ֥   ְבאֶׁ



 תקופת ויקרא מועדי 14 שת החודששבת פר
 

ראשון  -ניסן 
 לחודשי השנה

אש ֳחָדִשֵ֑ים ב ָ֖ם ר ִ֣ ֵ֛ה ָלכֶׁ זֶׁ ש הַּ דֶׁ ח ֵּ֧ ם   הַּ ֹון הּואָ֙ ָלכֶֶׁ֔ ָשָנֵֽה׃  ִראשָׂ֥ י הַּ ָ֖   ְלָחְדש 

   

ר ג פסח מצרים אמ ֶ֔ ָ֙ ל  ל ת ִיְשָרא  ֵּ֤ ל־ָכל־ֲעדַּ ֵֽ ּו אֶׁ ְברֶּ֗   דַּ

 
  

 הכנת שה לזבח
 [בניסן' י]

ֵ֑ה זֶׁ ש הַּ דֶׁ ח ִ֣ ר לַּ ָ֖ ָעש  ֵֽ ם  בֶׁ ּו ָלהֶֶּׁ֗ ִית׃ ְוִיְקחִ֣ ָבֵֽ ה לַּ ָׂ֥ ת שֶׁ ית־ָאב ָ֖ ה ְלב  ָׂ֥ יש שֶׁ  ִאֵ֛
ְהיִֹ֣ות ִמשֶׁ  ד ִית֮ ִמֵֽ בַּ ִ֣ט הַּ  הְ֒ ְוִאם־ִיְמעַּ

ת ִ֣ת ְנָפש ֵ֑ ֹו ְבִמְכסַּ יתָ֖ ל־ב  ב אֶׁ ָקר ָׂ֥ נֵֹ֛ו הַּ ּוא ּוְשכ  ח הֶּ֗ ִ֣  ְוָלקַּ
ֹו י ָאְכלֶ֔ ֶ֚יש ְלִפִ֣ ה׃  ִא ֵֽ שֶׁ ל־הַּ סּו עַּ  ָתכ ָ֖

ֵ֑ם ה ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ן־ָשָנָ֖ה ִיֵֽ ים ָזָכָׂ֥ר בֶׁ ה ָתִמֵ֛ ָׂ֥ חּו׃  שֶׁ ִעִזָ֖ים ִתָקֵֽ ים ּוִמן־ָהֵֽ ְכָבִשָׂ֥  ִמן־הַּ

 

 
  

 שחיטה
ד בניסן בין "י]

 [ערבייםה

ת ו רֶׁ םָ֙ ְלִמְשמֶֶׁ֔ ֵּ֤ה ָלכֶׁ ֵ֑ה  ְוָהָי זֶׁ ש הַּ דֶׁ ח ִ֣ ְרָבָעָׂ֥ה ָעָשֵ֛ר יָֹ֖ום לַּ ִ֣ד אַּ  עַּ
ִים׃ ְרָבֵֽ עַּ ין ָהֵֽ ָׂ֥ ל ב  ָ֖ ת־ִיְשָרא  ֵֽ ל ֲעדַּ ָׂ֥ ל ְקהַּ ֹו כ ֵ֛ תֶּ֗ ּו א  ֲחטִ֣  ְוָשֵֽ

 

 הדם
 על המזוזות
 ועל המשקוף

ם ז ָדֶ֔ ְקחּוָ֙ ִמן־הַּ ָ֖   ְוָלֵֽ ְמזּוז  י הַּ ָׂ֥ ל־ְשת  ְָׂ֥תנֵּ֛ו עַּ ֹוף ְוָנ ְשקֵ֑ מַּ ל־הַּ  ת ְועַּ
ים ָבִִ֣תֶ֔ ֶ֚ל הַּ ם׃  עַּ ֵֽ ֹו ָבהֶׁ תָ֖ ּו א  אְכלָׂ֥ ר־י ֵֽ  ֲאשֶׁ

 

 
  

כללי אכילת זבח 
 הפסח

ֵ֑ה ח זֶׁ ְִ֣יָלה הַּ לַּ ר בַּ ָבָשָ֖ ת־הַּ ּו אֶׁ ְכלָׂ֥ ֹות  ְוָאֵֽ צֶ֔ ִ֣ש ּומַּ הּו׃  ְצִלי־א  ֵֽ אְכל  ים י ֵֽ ִרָ֖ ל־ְמר   עַּ
א ט נּוָ֙ ָנֶ֔ ּו ִממֶֶׁׁ֨ אְכלֵּ֤ ל־ת ֵֽ ָשָ֖   אַּ ל ְמב  ָׂ֥ ָמִֵ֑ים ּוָבש   ל בַּ

ש י ִאם־ְצִלי־א ֶ֔ ֹו׃  ִכִ֣ ל־ִקְרבֵֽ ל־ְכָרָעָ֖יו ְועַּ ֹו עַּ  ר אשָׂ֥
ר י קֶׁ ד־ב ֵ֑ נּו עַּ ָ֖ ירּו ִממֶׁ א־תֹוִתָׂ֥ פּו׃  ְול ֵֽ ש ִתְשר ֵֽ ָׂ֥ ר ָבא  קֶׁ ד־ב ָ֖ ֵ֛נּו עַּ ר ִממֶׁ ָתָׂ֥ נ   ְוהַּ
ְ֒  יא תֹו ּו א  אְכלִ֣  ְוָכָכה֮ ת ֵֽ

ים ִרֶ֔ ִ֣ם ֲחג  םָ֙ ְברַּ   ָמְתנ יכֶׁ יכֶׁ ֲֵֽעל  םנַּ יכֶֶׁ֔ ֵ֑ם  ְגל  ְדכֶׁ ָ֖ם ְביֶׁ ְלכֶׁ קֶׁ  ּומַּ
ֹון תֹוָ֙ ְבִחָפזֶ֔ ֵּ֤ם א  ְלתֶׁ ֲאכַּ ֵֽ יהָוֵֽה׃  וַּ ֵֽ ּוא לַּ ח הָ֖ סַּ ָׂ֥  פֶׁ

 

יפסח על בתי ' ה
 ישראל

זֶׁהְ֒ יב  ְִ֣יָלה הַּ לַּ ִים֮ בַּ ץ־ִמְצרַּ רֶׁ ֵֽ י ְבאֶׁ ְרִתִ֣ בַּ  ְוָעֵֽ
ִים ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ י ָכל־ְבכֹורָ֙ ְבאֶׁ יִתֵּ֤ ָמֵ֑ה  ְוִהכ  ד־ְבה  ם ְועַּ ָאָדָ֖ ֵֽ   מ 

ים  ה ְשָפִטָ֖ ָׂ֥ ֱעשֶׁ ֵֽ ִים אֶׁ ֵ֛ י ִמְצרַּ ָׂ֥  ֲאִנָׂ֥י ְיהָוֵֽה׃ ּוְבָכל־ֱאֹלה 
ם  יג ִ֣ם ָשֶ֔ תֶׁ ִ֣ר אַּ ָבִתיםָ֙ ֲאשֶׁ ֵּ֤ל הַּ ת עַּ ם ְלא ֶּ֗ ם ָלכֶָׁ֜ ָדֶׁ֨  ְוָהָיה֩ הַּ

ם ָדֶ֔ ת־הַּ יִתיָ֙ אֶׁ ֵ֑ם   ְוָרִאֶׁ֨ כֶׁ י ֲעל  ְחִתָ֖ סַּ  ּוָפֵֽ
ית ְשִחֶ֔ גֶׁףָ֙ ְלמַּ ָׂ֥ם נֶֶׁׁ֨ ה ָבכֶׁ ְהיֶֶׁׁ֨ א־ִיֵֽ י בְ   ְול ֵֽ ִתָ֖ כ  ִים׃ְבהַּ ץ ִמְצָרֵֽ רֶׁ ָׂ֥  אֶׁ

 

 
  

   פסח לדורות

 
  

ֹון יד חג, זיכרון םָ֙ ְלִזָכרֶ֔ ֵּ֤ה ָלכֶׁ זֶׁ ֹום הַּ יֶׁ֨ ֵ֑ה   ְוָהָיה֩ הַּ יהָו ֵֽ ִ֣ג לַּ ֹו חַּ תָ֖ ם א  ָׂ֥ תֶׁ ג   ְוחַּ
ם יכֶֶׁ֔ ת  ר ִ֣ ֵֽהּו׃  ְלד  ת עֹוָלָ֖ם ְתָחג  ָׂ֥ קַּ  ח 

 

 
  

לּו  טו ַמּצֹות ֹות ת אכ ֶ֔ צִ֣ ֵּ֤ת ָיִמיםָ֙ מַּ   ִשְבעַּ

ֹון להשבית השאור ִראשֶ֔ יִֹ֣ום ָהֵֽ ְֶ֚ך בַּ ֵ֑ם  אַּ יכֶׁ ת  ר ִמָבֵֽ יתּו ְשא ָ֖ ְשִבָׂ֥  תַּ
י ץ ִכִ֣ ִ֣ל ָחמ ֶּ֗ כ  ל  ׀ ָכל־א  ִהואָ֙ ִמִיְשָרא ֶ֔ ש הַּ ֵּ֤פֶׁ נֶׁ ה הַּ  ְוִנְכְרָתָּ֞

י׃ ְשִבִעֵֽ ד־יָֹׂ֥ום הַּ ן עַּ ִראש ָ֖  ִמיָֹׂ֥ום ָהֵֽ

 

 
  

איסור מלאכה ביום 
הראשון וביום 
 השביעי

ִראשֹו טז יֵֹּ֤ום ָהֵֽ שּובַּ דֶׁ י  ןָ֙ ִמְקָרא־ק ֶ֔ ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם  ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ   ִמְקָרא־ק ָ֖



 שבת פרשת החודש  15 תקופת ויקרא מועדי
 

 

ם  ִ֣ה ָבהֶֶׁ֔ א־י ָעשֶׁ  ָכל־ְמָלאָכהָ֙ ל ֵֽ
ש פֶׁ ִ֣ל ְלָכל־נֶֶׁ֔ ֵָֽאכ  ִ֣ר י  ְֶ֚ך ֲאשֶׁ ם׃  אַּ ֵֽ ה ָלכֶׁ ָׂ֥ ֵָֽעשֶׁ ֹו י  דָ֖ ּוא ְלבַּ  הָׂ֥

 

  

וַת  שמירת ִמצְׁ
 הַמּצֹות

צֹותְ֒  יז מַּ ת־הַּ ם֮ אֶׁ ְרתֶׁ  ּוְשמַּ
הִכֶּ֗  זֶֶׁ֔ יִֹ֣ום הַּ םָ֙ הַּ צֶׁ ץ ִמְצָרִֵ֑ים   י ְבעֶֶׁׁ֨ ִ֣רֶׁ אֶׁ ָ֖ם מ  יכֶׁ ֹות  ת־ִצְבאֵֽ אִתי אֶׁ ָׂ֥  הֹוצ 

ָ֖ם  יכֶׁ ת  ר ֵֽ ֵ֛ה ְלד  זֶׁ יָֹׂ֥ום הַּ ת־הַּ ם אֶׁ ְרתֶָּׁ֞ ם׃ ּוְשמַּ ת עֹוָלֵֽ ָׂ֥ קַּ  ח 
ביח  רֶׁ שָ֙ ָבעֶֶׁ֔ דֶׁ ח ֶׁ֨ ר יֵֹּ֤ום לַּ ְרָבָעה֩ ָעָשֶׁ֨ ן ְבאַּ ִראש ָ֡ ת  ָבֵֽ צ ֵ֑ ּו מַּ אְכלָ֖  ת ֵֽ

ד יִֹ֣ום ָהֵֽ  ב׃עְַּ֠ רֶׁ ש ָבָעֵֽ דֶׁ ח ָ֖ ים לַּ ְשִרֵ֛ ָחֵּ֧ד ְועֶׁ  אֶׁ

 

איסור הימצאות 
 שאור

ים יט ִ֣ת ָיִמֶ֔ ר  ִשְבעַּ ֵ֑ם  ְשא ֕ יכֶׁ ת  א ְבָבֵֽ ָ֖ א ִיָמצ   ל ָׂ֥
 

כרת על אכילת 
 מחמצת

י ת ִכִ֣ צֶׁ ְחמֶֶּׁ֗ ִ֣ל מַּ כ  ל   ׀ ָכל־א  ִ֣ת ִיְשָרא ֶ֔ ֲעדַּ ֵֽ ִהואָ֙ מ  ש הַּ ֵּ֤פֶׁ נֶׁ ה הַּ  ְוִנְכְרָתָּ֞
ח ָהָאֵֽ  ָׂ֥ ְזרַּ ָ֖ר ּוְבאֶׁ ג  ץ׃ בַּ  רֶׁ

ֵ֑לּו כ א ת אכ  ת ל ִ֣ צֶׁ ָ֖ ְחמֶׁ ם   ָכל־מַּ יכֶֶׁ֔ ת  ָ֙ מֹוְשב ִ֣ ל ֹות׃   ְבכ  צֵֽ ּו מַּ אְכלָ֖  {פ}ת ֵֽ

 

 

 

 הפטרת פרשת החודש
 ח "י ו פסוק"מ ועד פרק –' פסוק י ה"מהחל מפרק : יחזקאל

 [להלן]מתחילים ומסיימים במקומות שונים  הספרדיםהאשכנזים ו, התימנים

 
 .פסוק יב' פרק מזומסתיימת ב' המתחילה בפרק מ, בואת יחזקאל על בית המקדשהפטרה זאת הינה חלק מנ

שאכן , ועל כן היה סביר שהוא מתנבא על בית המקדש השני, יחזקאל חי בגלות בבל לאחר חורבן המקדש הראשון

 אלא שמידות ופרטים אחרים המתוארים בנבואותיו אלה. הוקם כשבעים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון

 . אינן תואמות לא את המקדש הראשון ולא את השני

 .ל שהנביא מתכוון לבית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם"מסיבה זאת מקובל על חז

 :נושאים לושהבהפטרתנו ש

 .שימוש במידות צדק: יג הוא –והנושא בפסוקים י ', התימנים מתחילים בפסוק י[ א]

 .לנושאהמהווה את הכותרת בהיותו , טרהתחילת ההפלפני ש' טפסוק  גם אתאנו מביאים 

עולת הנשיא , נהלים בשבתות וחגים, קרבנות בניסן ובסוכות, תרומות למקדש: בבית המקדש העתיד לקום[ ב] 

 .נהלי כניסה ויציאה למקדש, בשבת וראש חודש

 .דיני הורשת נשיא לבניו[ ג]
   

 

 קוראיםלא ]

 [בהפטרה

 פתיחה לנושא

 מידות צדק

 , ֲאֹדָני ְיהִוה ָאַמר-ֹכה ט
 ; ּוִמְשָפט ּוְצָדָקה ֲעשּו, ָחָמס ָוֹשד ָהִסירּו -- ָלֶכם ְנִשיֵאי ִיְשָרֵאל-ַרב

  .ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה, ָהִרימּו ְגֻרֹשֵתיֶכם ֵמַעל ַעִמי
  

 קריאה לשימוש במידות צדק[ א] 
  

 ---- מתחילים התימניםכאן  ---- 

 
 
 
 
 

אְזֵני־ֶצֶָ֧ד י  ַֹּֽ ם׃ מ י ָלֶכַּֽ ׁ֥ ֶדק ְיהִּ יַפת־ֶצֶֶׁ֛דק ּוַבת־ֶצֹּ֖  ק ְוֵאַּֽ
ה יא  ְהֶיִּ֔ ַּֽ ֶכן ֶאָחד֙ יִּ ת ֹתִ֤ ֵאיָפָ֣ה ְוַהַבַ֗ את ָהַּֽ ֶמר ַהָב֑ת   ָלֵשֵׂ֕ ר ַהֹחֹּ֖   ַמְעַשׁ֥

ה  ֵאיָפִּ֔ ֶמר֙ ָהַּֽ ת ַהֹחָ֨ ִ֤ ירִּ ֹו׃  ַוֲַּֽעשִּ ְנתַּֽ ְהֶיׁ֥ה ַמְתכ  ַּֽ ֶמר יִּ  ֶאל־ַהֹחֹּ֖



 תקופת ויקרא מועדי 16 שת החודששבת פר
 

ים ֵגָר֑ה יב  ָ֣ ֶקל ֶעְשרִּ ָ֨  ְוַהֶשֹּ֖ ה ֶעְשרִּ ים ֲעָשָרִ֤ ים ְשָקלִַּ֗ ָ֣ ָשָ֧ה ְוֶעְשרִּ ים ֲחמִּ ים ְשָקלִּ֜
ֶקל  ָשה֙ ֶשִּ֔ ם׃  ַוֲַּֽחמִּ ְהֶיׁ֥ה ָלֶכַּֽ ַּֽ  ַהָמֶנֹּ֖ה יִּ

  

 בבית המקדש העתיד לקום[ ב] 

ימּויג  תרומות למקדש ֑ ה ֲאֶשָ֣ר ָתרִּ ֹׁ֥את ַהְתרּוָמֹּ֖  ז

 

ים טִִּּ֔ חִּ ֶמר ַהַּֽ ֵאיָפה֙ ֵמֹחָ֣ ית ָהַּֽ ִ֤ שִּ יתֶ   שִּ שִּ ה ְושִּ ֵאיָפִּ֔ ים׃  ם֙ ָהַּֽ ַּֽ ֶמר ַהְשֹערִּ  ֵמֹחֹּ֖
ר יד  ן־ַהֹכִּ֔ ֶמן ַמְעַשִ֤ר ַהַבת֙ מִּ ֶמן ַהַבָ֣ת ַהֶשַ֗ ק ַהֶש֜ ֶמר  ְוֹחָ֨ ים ֹח֑ ֹּ֖ ֶרת ַהַבתִּ ֲעֶשׁ֥

ֶמר׃  ים ֹחַּֽ ֹּ֖ ֶרת ַהַבתִּ י־ֲעֶשׁ֥ ַּֽ  כִּ
ל ְלמִּ טו  ְשָרֵאִּ֔ ה יִּ ַמְשֵקָ֣ ם֙ מִּ יִּ ן־ַהָמאַתָ֨ אן מִּ ִֹ֤ ן־ַהצ ת מִּ ה־ַאַחָ֨ ה ּוְלעֹוָלָ֣ה ְוֶשַּֽ ְנָחֹּ֖

ה׃  ַּֽ ם ֲאֹדָנׁ֥י ְיהוִּ ֹּ֖ ם ְנא  ים ְלַכֵפָ֣ר ֲעֵליֶהִּ֔ ֑ ְשָלמִּ  {פ}ְולִּ
  

 ---- מתחילים האשכנזיםכאן  ---- 
  

סיום תרומות ]
 [למקדש

ץ טז רֶׁ ִ֣ם ָהָאֶ֔ ֶ֚ל ָהָע ז ֵ֑את  כ  ְתרּוָמִ֣ה הַּ ל־הַּ ְהיָּ֖ו אֶׁ ל׃    ִיֵֽ ֵֽ יא ְבִיְשָרא  ָנִשָ֖  לַּ

  

 קרבנות המוטליםה
 על הנשיא

ְךְ֒  יז נ סֶׁ ִמְנָחה֮ ְוהַּ ֹות ְוהַּ עֹולִ֣ ה ָהֵֽ ְהיֶֶּׁ֗ יא ִיֵֽ ָנִשִ֣ ל־הַּ ֵֽ  ְועַּ
ֹות ָבתֶ֔ שַּ ֳחָדִשיםָ֙ ּובַּ ֵֽ ִגֵּ֤ים ּובֶׁ חַּ ֵֽ ֵ֑ל   בַּ ִ֣ית ִיְשָרא  י ב  ָ֖ ל־מֹוֲעד   ְבָכֵֽ

ה  ִמְנָחֶּ֗ ת־הַּ ָטִ֣את ְואֶׁ חַּ ֵֽ ת־הַּ ה אֶׁ ּוא־יֲַּעשֶָּׁ֞ ים  הֵֽ ְשָלִמֶ֔ ת־הַּ עֹוָלהָ֙ ְואֶׁ ת־ָהֵֽ ְואֶׁ
ל׃ לְ  ֵֽ ית־ִיְשָרא  ֵֽ ָׂ֥ד ב  ר ְבעַּ ָ֖ פ   {ס}כַּ

----- כאן מתחילים הספרדים  ---- 

ִ֣י ְיהִוהְ֒  יח קרבנות ָנ ר֮ ֲאד  ה־ָאמַּ  כ ֵֽ

  

  ניסןב# 1בשבוע 

ש  בניסן' א דֶׁ ח ֶ֔ ָחִ֣ד לַּ ִראשֹוןָ֙ ְבאֶׁ  ָבֵֽ
ים ר ָתִמֵ֑ ן־ָבָקָ֖ ר־בֶׁ ח פַּ ָׂ֥ ש׃    ִתקַּ ִמְקָדֵֽ ת־הַּ אָתָ֖ אֶׁ  ְוִחט 

אתְולָ  יט ָטֶּ֗ חַּ ֵֽ ִ֣ם הַּ ן ִמדַּ ה ָ֜ כ  ח הַּ ִית   קֶַּׁ֨ בֶַּ֔ ִ֣ת הַּ ל־ְמזּוזַּ ןָ֙ אֶׁ  ְוָנתַּ
ֵ֑חַּ  ִמְזב  ה לַּ ֲעָזָרָ֖ ֵ֛ע ִפנָֹׂ֥ות ָהֵֽ ְרבַּ ל־אַּ ית׃   ְואֶׁ ְפִניִמֵֽ ר הַּ ָׂ֥ ָחצ  ֵֽ ר הֶׁ עַּ ָ֖ ת שַּ ל־ְמזּוזֶַּ֔  ְועֶַּׁ֨

ש כ בניסן' ז דֶׁ ח ֶ֔ ִ֣ה בַּ הָ֙ ְבִשְבָע ֲעשֶׁ ֵֽ ֵּ֤ן תַּ ֵ֑תִ   ְוכ  ָ֖ה ּוִמפֶׁ גֶׁ יש ש  ִאָׂ֥ ִית׃   ימ  ָבֵֽ ת־הַּ ם אֶׁ ָ֖ ְרתֶׁ  ְוִכפַּ

  

  בפסח

ש כא הפסח: ד בניסן"י דֶׁ ח ֶ֔ ר יֹוםָ֙ לַּ ה ָעָשָׂ֥ ְרָבָעֶׁ֨ ִראשֹון ְבאַּ ח   ָבְֵֽ֠ ָפֵ֑סַּ ָ֖ם הַּ ָׂ֥ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ  ִיֵֽ
ים ֹות ָיִמֶ֔ עִ֣ ג ְשב  ל׃   ָח֕ ֵֽ ֵָֽאכ  ֹות י  צָ֖  מַּ

ּוא כב הֶ֔ יִֹ֣ום הַּ ָנִשיאָ֙ בַּ ֲע֕דֹו  ְוָעָשֵּ֤ה הַּ ֵֽ ָ֖ד  בַּ ץ ּוְבעַּ ִ֣ם ָהָאֵ֑רֶׁ את׃   ָכל־עַּ ָטֵֽ ר חַּ ָ֖  פַּ

בשבעת ימי החג 
 [פסח]

ֵּ֧ה כג ֲֵֽעשֶׁ ג יַּ ָחָ֜ י־הֶׁ ֵֽ ת ְימ   ְוִשְבעֶַּׁ֨
ה  יהָוֶּ֗ ֵֽ  עֹוָלִ֣ה לַּ



 שבת פרשת החודש  17 תקופת ויקרא מועדי
 

 

ֹום יֶ֔ ים ְתִמיִמםָ֙ לַּ יִלֵּ֤ ת א  ִרים ְוִשְבעֶַּׁ֨ ִ֣ת ָפְ֠ ים  ִשְבעַּ ָיִמֵ֑ ָ֖ת הַּ  ִשְבעַּ
את ָט֕ ֹום׃   ְוחַּ יֵֽ יר ִעִזָ֖ים לַּ  ְשִעָׂ֥

ה כד ֵ֑ה  ּוִמְנָחֶּ֗ ֲֵֽעשֶׁ ִיל יַּ ָ֖ ה ָלאַּ יָפָׂ֥ ָפֵ֛ר ְוא  ה לַּ יָפָׂ֥ ה׃   א  יָפֵֽ א  ין ָלֵֽ ן ִהָׂ֥ מֶׁ ָ֖  ְושֶׁ
  

  בסוכות

ג כה ו בתשרי "בט ָחֶ֔ שָ֙ בֶׁ דֶׁ ח ֶׁ֨ ר יֵֹּ֤ום לַּ ֲחִמָשה֩ ָעָשֶׁ֨ ֵֽ י בַּ ְשִביִעָ֡ ים  בַּ ָיִמֵ֑ ִ֣ת הַּ ה ִשְבעַּ לֶׁ ָ֖ ה ָכא  ָׂ֥ ֲֵֽעשֶׁ  יַּ
ה ָלֶ֔ ע  ָטאתָ֙ ָכֵֽ חַּ ֵֽ ָשֵֽ   כַּ ה ְוכַּ ִמְנָחָ֖ ן׃ ְוכַּ  {ס}מֶׁ

  פרק מו

נהלים בשבתות 
 וראשי חודשים

ִ֣י ְיהִוהְ֒  א ָנ ר֮ ֲאד  ה־ָאמַּ  כ ֵֽ

ים  ִ֣ה ָקִדֶ֔ נֶׁ פ  ְפִניִמיתָ֙ הַּ ֵּ֤ר הַּ ָחצ  ֵֽ ר הֶׁ עַּ ּור  שַָּ֜ ִ֣ה ָסגֶ֔ ְהיֶׁ ֵ֑ה   ִיֵֽ ֲעשֶׁ מַּ ֵֽ ִ֣י הַּ ת ְימ  שֶׁ ָ֖  ש 
חַּ  ָבתָ֙ ִיָפת ֶ֔ שַּ ׃   ּוְביֵֹּ֤ום הַּ חַּ ֵֽ ש ִיָפת  דֶׁ ח ָ֖  ּוְביָֹׂ֥ום הַּ

נָ ּוָבִ֣  ב  ּוץא הַּ ר ִמחֶּ֗ עַּ שַָּ֜ ם הַּ ְך֩ אּוָלֶׁ֨ רֶׁ יא דֶׁ ר   ִשָ֡ עַּ שֶַּ֔ ִ֣ת הַּ ל־ְמזּוזַּ דָ֙ עַּ  ְוָעמַּ
יו  ת־ְשָלָמֶ֔ ֹוָלתֹוָ֙ ְואֶׁ ת־עֵֽ ים אֶׁ ֲהִנֶּ֗ כ ֵֽ ּו הַּ  ְוָעשִ֣

ר ְוָיָצֵ֑א עַּ ָ֖ שַּ ן הַּ ָׂ֥ ל־ִמְפתַּ ֵ֛ה עַּ ֲחָו ְשתַּ ב׃   ְוִהֵֽ רֶׁ ד־ָהָעֵֽ ָ֖ר עַּ א־ִיָסג  ר ל ֵֽ עַּ ָׂ֥ שַּ  ְוהַּ
חֲ  ג ֵֽ ץְוִהְשתַּ רֶׁ ם־ָהָאֶּ֗ ּו עַּ  וִ֣

ּוא הֶ֔ ר הַּ ִ֣עַּ שַּ ח הַּ ֶ֚תַּ ֳחָדִשֵ֑ים  פֶׁ ֵֽ ֹות ּובֶׁ ָבתָ֖ שַּ ָ֖י ְיהָוֵֽה׃   בַּ  ִלְפנ 
 

 

ה ד עולת הנשיא ָלֶ֔ ֵ֑ה  ְוָהִ֣ע  יהָו ֵֽ יא לַּ ָנִשָ֖ ב הַּ ְקִרָׂ֥ ר־יַּ  ֲאשֶׁ

ת ביום השבת ָבֶּ֗ שַּ ם  ְביִֹ֣ום הַּ ים ְתִמיִמָ֖ ים׃   ִשָשֵּ֧ה ְכָבִשֵ֛ ִיל ָתִמֵֽ ָׂ֥  ְואַּ
ִילּו ה יָפִ֣ה ָלאֶַּ֔ ֹו  ִמְנָחהָ֙ א  ִ֣ת ָידֵ֑ תַּ ה מַּ ים ִמְנָחָ֖ ְכָבִשָׂ֥ ה׃  ְולַּ יָפֵֽ א  ין ָלֵֽ ן ִהָׂ֥ מֶׁ ָ֖  {ס}ְושֶׁ

 ביום החודש
 [ראש חודש]

ש  ו דֶׁ ח ֶ֔  ּוְביִֹ֣ום הַּ
ם ר ְתִמיִמֵ֑ ן־ָבָקָ֖ ר בֶׁ ָׂ֥ ים    פַּ ת ְכָבִשֵ֛ ֵּ֧שֶׁ ִיל  ְוש  ָ֖ ּו׃  ָואַּ ְהיֵֽ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָׂ֥

ר וְ  ז ָפָ֜ ה לַּ יָפֶׁ֨ הְוא  ִ֣ה ִמְנָחֶ֔ ֲֵֽעשֶׁ ָ֙ יַּ ִיל יָפֵּ֤ה ָלאֶַּׁ֨ ים  א  ְכָבִשֶ֔ ֹו   ְולֶַּׁ֨ יג ָידֵ֑ ִשָ֖ ר תַּ ָׂ֥ ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ
ה׃ יָפֵֽ א  ין ָלֵֽ ן ִהָׂ֥ מֶׁ ָ֖  ְושֶׁ

 
 

  נהלי כניסה ויציאה

 
 

ָנִשֵ֑יא ח הנשיא ֹוא הַּ ֹוא   ּוְבבָ֖ רָ֙ ָיבֶ֔ עַּ שֶַּׁ֨ ְך אּוָלֵּ֤ם הַּ ִ֣רֶׁ א׃  דֶׁ ֵֽ ֹו י צ  ְרכָ֖  ּוְבדַּ
הארץ -עם

 במועדים
 [:רגלים 3] 

ֹוֲעִדיםְ֒  ט מֵֽ ִ֣י ְיהָוה֮ בַּ ץ ִלְפנ  רֶׁ ם־ָהָאָ֜ ֹוא עַּ  ּוְבבֶׁ֨
ֲחוֶּ֗  ְשתַּ ֹון ְלִהֵֽ ר ָצפָ֜ עַּ ְך־שֶַּׁ֨ רֶׁ ֵֽ א דֶׁ ָבָ֡ גֶׁב    ת הַּ ר נֶֶׁ֔ ִ֣עַּ ְך־שַּ רֶׁ ֵֽ אָ֙ דֶׁ  י צ 

גֶׁב ר נֶֶׁ֔ ִ֣עַּ ְך־שַּ רֶׁ ֵֽ ָבאָ֙ דֶׁ ֹוָנה   ְוהַּ ר ָצפֵ֑ ִ֣עַּ ְך־שַּ רֶׁ ֵֽ א דֶׁ ָ֖  י צ 
רָ֙  עַּ שֶַּׁ֨ ְך הַּ רֶׁ ֵּ֤ ּוב דֶׁ א ָישֶּ֗ ֹו ל ִ֣ ר־ָבִ֣א בֶ֔ ֹו   ֲאשֶׁ י ִנְכחָ֖ א׃ (יצאו)ִכָׂ֥ ֵֽ   י צ 

הנשיא והעם 
 במועדים

ָנִשֵ֑יא י הַּ ֹוא   ְוֵֽ אּו׃  ְבתֹוָכֵּ֤ם ְבבֹוָאםָ֙ ָיבֶ֔ ֵֽ ם י צ  אָתָ֖  ּוְבצ 



 תקופת ויקרא מועדי 18 שת החודששבת פר
 

 
 

המנחה בחגים 
 ובמועדים

ים יא ֹוֲעִדֶּ֗ מֵֽ ִגִ֣ים ּובַּ חַּ ֵֽ ִמְנָחהָ֙   ּובַּ ֵּ֤ה הַּ ְהיֶׁ  ִתֵֽ
יָפִ֣ה ָלאֶַּ֔  ָפרָ֙ ְוא  יָפֵּ֤ה לַּ ֹו  ִילא  ִ֣ת ָידֵ֑ תַּ ים מַּ ְכָבִשָ֖ ה׃  ְולַּ יָפֵֽ א  ין ָלֵֽ ן ִהָׂ֥ מֶׁ ָ֖  {פ} ְושֶׁ

 

  ----- תימניםה מסיימיםכאן  ----

קרבנות הנשיא 
 בימי חול

יהָוהְ֒  יב ֵֽ ֹו־ְשָלִמים֮ ְנָדָבִ֣ה לַּ ה עֹוָלִ֣ה אֵֽ יא ְנָדָבָ֜ ָנִשֶׁ֨ ה֩ הַּ ֲעשֶׁ י־יַּ  ְוִכֵֽ
ִ֣ה קָ  נֶׁ פ  רָ֙ הַּ עַּ שֶַּׁ֨ ת־הַּ ֹו אֶׁ ח לֶּ֗ ֵֽ ים ּוָפִ֣תַּ  ִדֶ֔
יו ת־ְשָלָמֶ֔ ָלתֹוָ֙ ְואֶׁ ת־ע ֵֽ ָבֵ֑ת   ְוָעָשֵּ֤ה אֶׁ שַּ ה ְביִֹ֣ום הַּ ָ֖ ֲֵֽעשֶׁ ר יַּ ָׂ֥ ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ

ֹו׃ אתֵֽ י צ  ָׂ֥ ֲחר  ֵֽ ר אַּ עַּ ָ֖ שַּ ת־הַּ ָׂ֥ר אֶׁ  ְוָיָצֵ֛א ְוָסגַּ
 

 

עולת ומנחת 
קרבן ]הבוקר 

 [התמיד של בוקר

ים יג ֹו ָתִמֶּ֗ ן־ְשָנתָ֜ ש בֶׁ בֶׁ ֵֽ   ְוכֶֶׁׁ֨ יָֹ֖ום לַּ ה עֹוָלֵ֛ה לַּ ָׂ֥ ֲעשֶׁ ֵֽ ֵ֑ה תַּ  יהָו
ֹו׃ תֵֽ ה א  ָׂ֥ ֲעשֶׁ ֵֽ ר תַּ קֶׁ ב ָ֖ ר בַּ קֶׁ ב ָׂ֥  בַּ

רָ֙  יד  קֶׁ ב ֶׁ֨ ר בַּ קֶׁ ב ֵּ֤ יו בַּ ה ָעָלָ֜ ֲעשֶֶׁׁ֨ ֵֽ  ּוִמְנָחה֩ תַּ
ה יָפֶ֔ א  ת   ִשִשִ֣ית ָהֵֽ לֶׁ ס ֵ֑ ת־הַּ ס אֶׁ ין ָלר ִ֣ ִהָ֖ ית הַּ ן ְשִליִשָׂ֥ ֵ֛מֶׁ  ְושֶׁ
ה יהָוֶ֔ ֵֽ יד׃  ִמְנָחהָ֙ לַּ ֹות עֹוָלָ֖ם ָתִמֵֽ קָׂ֥  ח 

ּו (ועשו) טו ֲעשֶׁ֨ ר אֶׁ  יַּ קֶׁ ב ֵ֑ ר בַּ קֶׁ ב ִ֣ ן בַּ מֶׁ ָ֖ שֶׁ ת־הַּ ִמְנָחֵ֛ה ְואֶׁ ת־הַּ ש ְואֶׁ ֵּ֧בֶׁ כֶׁ  ת־הַּ
יד׃  ָ֖ת ָתִמֵֽ  {ס}עֹולַּ

 
 

 [והאשכנזים ממשיכים עד הסוף]  --- מסיימים הספרדים כאן ---- 

 דיני הורשת נשיא לבניו[ ג] 
 

 

ִ֣י טז  ָנ ר ֲאד  ה־ָאמַָּּ֞ ֶּ֗ההיֱ  כ ֵֽ  ִֹו

י  ִ֤ ן ַהָנשִּ ֵתָ֨ י־יִּ ַּֽ יוא ַמתָ כִּ ָבָנִּ֔ יש מִּ ָ֣ ְהֶי֑ה   ָנה֙ ְלאִּ ַּֽ ָ֣יו תִּ יא ְלָבָנ ֹּ֖ ֹו הִּ  ַנֲַּֽחָלתׁ֥
ה׃  יא ְבַנֲַּֽחָלַּֽ ֹּ֖ ם הִּ ָזָתׁ֥  {ס}ֲאח 

יו  יז ֲעָבָדֶ֔ ֵֽ דָ֙ מ  חַּ ֹו ְלאַּ ֲֵֽחָלתֶּ֗ ה ִמנַּ ָתָנָ֜ ן מַּ י־ִית ֶׁ֨  ְוִכֵֽ
ֹורְוָהְֵּ֤יתָ  ְדרֶ֔ ִ֣ת הַּ ד־ְשנַּ ָנִשֵ֑יא   ה לֹוָ֙ עַּ ת לַּ ָ֖  ְוָשבַּ

ֹו ֲֵֽחָלתֶ֔ ְֶ֚ך נַּ ֵֽה׃ ָבָנָ֖   אַּ ְהיֶׁ ם ִתֵֽ ָׂ֥  יו ָלהֶׁ
ִ֣ת ָהָעֶּ֗  יח ֲֵֽחלַּ יא ִמנַּ ָנִשָ֜ ח הַּ א־ִיקֶַּׁ֨ םְול ֵֽ ָזָתֶ֔ ֲאח  ֵֽ ָתםָ֙ מ  ֹונ   ם ְלהֵֽ

ֵ֑יו ת־ָבָנ ל אֶׁ ְנִחִ֣ ֹו יַּ ָזתָ֖ ֲאח  ֵֽ י  מ  ִמֶ֔ ִ֣צּו עַּ א־ָיפ  ִ֣ר ל ֵֽ ןָ֙ ֲאשֶׁ עַּ ֹו׃  ְלמֶַּׁ֨ ָזתֵֽ ֲאח  ֵֽ יש מ   ִאָ֖
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 שבת הגדול 

 

 קריאה בתורה
 פרשת אותו השבוע

 

 ת הגדולהפטרת שב

 [החל מפסוק ד]מלאכי פרק ג 

 פרק ג
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, סיום נושא קודם]
וחוזר אליו בסוף 

 [הפטרהה

ְרָבהָ֙  ד ה ְוָעֵֽ יהָוֶ֔ ֵֽ ּוָשָלִֵ֑ם   לַּ ה ִוירֵֽ ת ְיהּוָדָ֖ ָׂ֥  ִמְנחַּ
ם ִ֣י עֹוָלֶ֔ ת׃  ִכימ  ִני ֵֽ ְדמ ֵֽ  ּוְכָשִנָ֖ים קַּ

ִמְשָפטְ֒  ה  ם֮ לַּ יכֶׁ י ֲאל  ְבִתִ֣ רַּ  ְוָקֵֽ
ֵֽ  ִיִ֣יִתיְוהָ  ר בַּ ה ֶּ֗ ִ֣ד ְממַּ ים׀ ע  ֲִ֣אִפֶ֔ ְמָנ ְשִפיםָ֙ ּובַּ ר  ְמכַּ ָשֵ֑קֶׁ ים לַּ ִנְשָבִעָ֖  ּובַּ

ּוִני  אֶ֔ א ְיר  י־ג רָ֙ ְול ִ֣ ט  ֹום ּומַּ ה ְוָיתֵּ֤ ְלָמָנֶׁ֨ ִכיר אַּ ר־ָשְ֠ י ְשכַּ ִ֣ ְשק   ּוְבע ֵֽ
ֹות׃ ר ְיהָוָׂ֥ה ְצָבאֵֽ ָ֖  ָאמַּ

ֵ֑יִתי ו  א ָשִנ י ֲאִנָׂ֥י ְיהָוָ֖ה ל ִ֣ ם בְ   ִכֵ֛ ָׂ֥ תֶׁ ם׃ְואַּ ֵֽ א ְכִליתֶׁ ב ל ָׂ֥ ֵֽי־יֲַּעק ָ֖  נ 
 

 

 תוכחה
 

 
 

תוכחה וקריאה 
 לתשובה

ם ז ְרתֶֶׁ֔ א ְשמַּ יָ֙ ְול ִ֣ קַּ ח  ֵֽ ֵּ֤ם מ  ְרתֶׁ ם סַּ יכֶָׁ֜ ת  י ֲאב ֵֽ   ְלִמימ ֶׁ֨
ּובּו ם שֵּ֤ יכֶֶׁ֔ ּוָבה ֲאל  יָ֙ ְוָאשִ֣ לַּ ֹות   א  ִ֣ה ְצָבאֵ֑ ר ְיהָו ָ֖  ָאמַּ

 1שאלה 
 (:?היתממות)

ם ָ֖ ְרתֶׁ ֲֵֽאמַּ ּוב׃   וַּ ה ָנשֵֽ ָׂ֥ מֶׁ  בַּ

יח  תוכחה ִתֶ֔ ְבִעִ֣ים א  םָ֙ ק ֵֽ תֶׁ י אַּ ים ִכֵּ֤ ם ֱאֹלִהֶּ֗ ע ָאָדָ֜  ֲהִיְקבֶַּׁ֨
ם :2שאלה  ָ֖ ְרתֶׁ ֲֵֽאמַּ ֲענֵּ֑וך    וַּ ֵֽ ִ֣ה ְקבַּ מֶׁ  בַּ

ה׃ :תשובה ְתרּוָמֵֽ ר ְוהַּ ָ֖ ֲעש  מַּ ֵֽ  הַּ
ים ט ֵָֽאִרֶ֔ ִ֣ם נ  תֶׁ ָרהָ֙ אַּ ְמא  ְבִעֵ֑ים  בַּ ִ֣ם ק ֵֽ תֶׁ י אַּ ִתָ֖ ֹו׃  ְוא  לֵֽ גָֹ֖וי כ   הַּ

 
 

תקנו מעשיכם 
 :ובחנוני בזאת

ר  י אֹוָצֶּ֗ ִ֣ית ָהֵֽ ל־ב  ר אֶׁ ֲעש ָ֜ מַּ ֵֽ ת־ָכל־הַּ יאּו אֶׁ  ָהִבֶׁ֨
י יִתֶ֔ ףָ֙ ְבב  רֶׁ י טֶֶׁׁ֨ את  ִויִהָׂ֥ ּוִני ָנאָ֙ ָבז ֶ֔ ֹות  ּוְבָחנֵּ֤ ִ֣ה ְצָבאֵ֑ ר ְיהָו ָ֖  ָאמַּ

ִים  יביא' הטובות שה ָשמֶַּ֔ ֹות הַּ בִ֣ ֶ֚ת ֲאר  ם א  ִ֣ח ָלכֶֶּׁ֗ ְפתַּ א אֶׁ  ִאם־ל ֵּ֧
ֵ֛ם ְבָרָכָ֖  י ָלכֶׁ ִתָׂ֥ יק  ֲהִרֵֽ י׃וַּ ד־ְבִלי־ָדֵֽ  ה עַּ

ל יא כ ֶ֔ א  םָ֙ ָבֵֽ י ָלכֶׁ ְרִתֵּ֤ ֲאָדָמֵ֑ה  ְוָגֵֽעַּ י ָהֵֽ ת־ְפִרִ֣ ָ֖ם אֶׁ ת ָלכֶׁ ְשִחָׂ֥ א־יַּ  ְול ֵֽ
ה  ֶ֔ ָשדֶׁ ןָ֙ בַּ פֶׁ גֶֶׁׁ֨ ֵּ֤ם הַּ ל ָלכֶׁ כ ֶׁ֨ א־ְתשַּ ֹות׃ ְול ֵֽ ר ְיהָוָׂ֥ה ְצָבאֵֽ ָ֖  ָאמַּ

גֹוִיֵ֑ם  יב ָ֖ם ָכל־הַּ ְתכֶׁ ּו אֶׁ  ְוִאְשרָׂ֥
פֶׁ  ץ ח ֶ֔ ִ֣רֶׁ םָ֙ אֶׁ תֶׁ י־ִתְהיֵּּ֤ו אַּ ֹות׃   ץִכֵֽ ר ְיהָוָׂ֥ה ְצָבאֵֽ ָ֖  {פ}ָאמַּ
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ֵ֑ה יג 'טענותיכם נגד ה ִ֣ר ְיהָו ָ֖ם ָאמַּ יכֶׁ ֵ֛י ִדְבר  ּו ָעלַּ ְזקָׂ֥  ָחֵֽ

ם :3שאלה  ְרתֶׁ֕ ֲֵֽאמַּ יך׃  וַּ ֵֽ ְרנּו ָעלֶׁ ָ֖ ה־ִנְדבַּ  מַּ
ם יד ְרתֶׁ֕ ים   ֲאמַּ ד ֱאֹלִהֵ֑ ְוא ֲעב ִ֣ ֹו   ָשָ֖ ְרתֶ֔ ְרנּוָ֙ ִמְשמַּ י ָשמֶַּׁ֨ ע ִכֵּ֤ צַּ ה־בֶֶּׁ֗   ּומַּ

י ָהלֶַּׁ֨  יתְוִכֵּ֤ ִנֶ֔ רַּ ֹות׃  ְכנּוָ֙ ְקד ִ֣ ָ֖י ְיהָוָׂ֥ה ְצָבאֵֽ  ִמְפנ 
ה טו ָת֕ ים   ְועַּ ים ז ִדֵ֑ ְשִרִ֣ ְָ֖חנּו ְמאַּ  ֲאנַּ

ה ִ֣י ִרְשָעֶ֔ ש  טּו׃  גַּם־ִנְבנּוָ֙ ע  ֵֽ ִיָמל  ים וַּ ּו ֱאֹלִהָ֖ ֲחנֵ֛ ֵּ֧ם ָבֵֽ  גַּ
 

 

 :תחילת התיקון
הידברות בין יראי 
 'ה

י טז י ְיהָוָ֖ה ִאִ֣ ָׂ֥ ּו ִיְרא  ֵ֑הּו ָאֵּ֧ז ִנְדְברֵ֛ ע  ל־ר   ש אֶׁ
ע  ִיְשָמֶ֔ ֵּ֤ב ְיהָוהָ֙ וַּ ְקש  יַּ  וַּ

ה ִ֣י ְיהָוֶ֔ ֹון ְלָפָניוָ֙ ְלִיְרא  ר ִזָכרֵּ֤ ִ֣פֶׁ ב ס  ִיָכת  ֹו׃  וְַּ֠ י ְשמֵֽ ָ֖ ְשב   ּוְלח ֵֽ
ֹות יז ִ֣ה ְצָבאֶ֔ רָ֙ ְיהָו י ָאמַּ ֕יֹום  ְוָהִ֣יּו ִלֶּ֗ ָלֵ֑ה   לַּ ִ֣ה ְסג  שֶׁ ר ֲאִנָ֖י ע  ָׂ֥  ֲאשֶׁ

ם יהֶֶׁ֔ י ֲעל  ְלִתִ֣ מַּ אֲ   ְוָחֵֽ ֵֽ ישכַּ ל ִאֶ֔ רָ֙ יְַּחמ ִ֣ ֹו׃  שֶׁ תֵֽ ד א  ָׂ֥ ב  ע  ֹו ָהֵֽ ל־ְבנָ֖  עַּ
ם  יח םָ֙ ּוְרִאיתֶֶׁ֔ ְבתֶׁ יק ְלָרָשֵ֑ע  ְושַּ ִדָ֖ ין צַּ ָׂ֥  ב 

ים ִ֣ד ֱאֹלִהֶ֔ ב  ֶ֚ין ע  ֹו׃   ב  א ֲעָבדֵֽ ר ל ָׂ֥ ָ֖ ֲאשֶׁ ֵֽ  {פ}לַּ
 

 

א יט היום הגדול יֹוםָ֙ ָבֶ֔ ֵּ֤ה הַּ י־ִהנ  נֵּ֑ור  ִכֵֽ תַּ ָ֖ר כַּ ע   ב 

ּו ָכל־ז   לרשעים ש ְוָהיֶׁ֨ ֵּ֤ה ִרְשָעהָ֙ קֶַּ֔ ש  ים ְוָכל־ע   ִדָ֜
א ָבֶּ֗ יִֹ֣ום הַּ ם הַּ ָתָ֜ ט א  ֹות   ְוִלהֶַּׁ֨ ִ֣ה ְצָבאֶ֔ רָ֙ ְיהָו  ָאמַּ

ש ְוָעָנֵַֽֽף׃ רֶׁ ם ש ָׂ֥ ָ֖ ָׂ֥ב ָלהֶׁ ֲעז  א־יַּ ֵ֛ר ל ֵֽ  ֲאשֶׁ
ה כ לצדיקים ש ְצָדָקֶ֔ ִ֣מֶׁ ֵּ֤י ְשִמיָ֙ שֶׁ ם ִיְרא  ה ָלכֶָׁ֜ ֵ֑יָה   ְוָזְֵַֽֽרָחֶׁ֨ א ִבְכָנפֶׁ ָ֖ ְרפ   ּומַּ

ם ּוִפשְ  ָׂ֥ יָצאתֶׁ ק׃ִוֵֽ ֵֽ ְרב  י מַּ ָׂ֥ ְגל  ם ְכעֶׁ ָ֖  תֶׁ
ים כא ִ֣ם ְרָשִעֶ֔ סֹותֶׁ ר  ְועַּ פֶׁ י־ִיְהיִּ֣ו א ֶ֔ ֵ֑ם  ִכֵֽ יכֶׁ ְגל  ֹות רַּ פִ֣ ת כַּ חַּ ָ֖  תַּ

ה שֶֶׁ֔ ִ֣י ע  ִ֣ר ֲאִנ יֹוםָ֙ ֲאשֶׁ ֹות׃   בַּ ר ְיהָוָׂ֥ה ְצָבאֵֽ ָ֖  {פ}ָאמַּ
 

זכרו התורה 
 והמצוות

י   ְכ֕רּוזִ  כב ְבִדֵ֑ ִ֣ה עַּ שֶׁ ת מ  ָ֖  תֹורַּ
יִתי  ר֩ ִצִּוֶׁ֨ לֲאשֶׁ ל־ָכל־ִיְשָרא ֶ֔ בָ֙ עַּ ר  ֹו ְבח  ים׃  אֹותֵּ֤ ים ּוִמְשָפִטֵֽ ִקָ֖  ח 

אליהו יכין העם 
 לפני היום הגדול 

ם כג ִ֣חַּ ָלכֶֶׁ֔ ל  ִכיָ֙ ש  נ  ֵּ֤ה ָאֵֽ יא   ִהנ  ָנִבֵ֑ ִ֣ה הַּ ִלָי ֵֽ ת א  ָ֖  א 
ה ֹוא יִֹ֣ום ְיהָוֶ֔ י בֶ֚ א׃   ִלְפנ ֶּ֗ נֹוָרֵֽ ֹול ְוהַּ ָגדָ֖  הַּ

ל־ָבִנֶ֔  כד ב־ָאבֹותָ֙ עַּ יב ל  ִשֵּ֤ ל־ֲאבֹוָתֵ֑ם  יםְוה  ָׂ֥ב ָבִנָ֖ים עַּ  ְול 
ן־ָא֕בֹוא ם׃   פֶׁ רֶׁ ֵֽ ץ ח  רֶׁ ת־ָהָאָ֖ י אֶׁ יִתָׂ֥  {סוף ספר מלאכי} ְוִהכ 

 
 

 וחוזרים]

ם [כג] [על פסוק כג  ִ֣חַּ ָלכֶֶׁ֔ ל  ִכיָ֙ ש  נ  ֵּ֤ה ָאֵֽ יא   ִהנ  ָנִבֵ֑ ִ֣ה הַּ ִלָי ֵֽ ת א  ָ֖  א 
ה ֹוא יִֹ֣ום ְיהָוֶ֔ י בֶ֚ א׃   ִלְפנ ֶּ֗ נֹוָרֵֽ ֹול ְוהַּ ָגדָ֖  הַּ
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 טוב ראשון של פסח יום

 
 , בשבת ראשוןאם חל יום טוב 

  שיר השרים לפני הקריאה בתורה את קוראיםקהילות אשכנז 

 
 קריאה בתורה ליום טוב ראשון

 .עולים שבעה -ואם חל בשבת   .שמות פרק יב, בפרשת באחמישה קוראים 
 .חל ביום חול א אם"ובפסוק כ, ד כאשר חל יום טוב ראשון בשבת"הספרדים מתחילים בפסוק י

 א"והאשכנזים מתחילים תמיד בפסוק כ
 

 

כאן מתחילים ]
חוקי הפסח 
 [ בפרשת בא

ָבָעה ָעָשר יֹום , ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון טז ַארְּ    .ַליהָוה, ֶפַסח      :ַלֹחֶדׁש --בְּ
ַעת ָיִמים : ָחג, ה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶזהּוַבֲחִמשָ  יז  .ַמּצֹות ֵיָאֵכל, ִׁשבְּ
ָרא, ַבּיֹום ָהִראׁשֹון יח ֶלאֶכת ֲעֹבָדה-ָכל        :ֹקֶדׁש-ִמקְּ   .ֹלא ַתֲעשּו, מְּ

 

 

  -- כאשר יום טוב ראשון חל בשבתכאן מתחילים הספרדים  -- שמות יב

 
  

 פסח לדורות ופסח מצרים  פסח לדורות
 

  

ֹון יד חג, זיכרון םָ֙ ְלִזָכרֶ֔ ֵּ֤ה ָלכֶׁ זֶׁ ֹום הַּ יֶׁ֨ ֵ֑ה  ְוָהָיה֩ הַּ יהָו ֵֽ ִ֣ג לַּ ֹו חַּ תָ֖ ם א  ָׂ֥ תֶׁ ג   ְוחַּ
ם יכֶֶׁ֔ ת  ר ִ֣ ֵֽהּו׃  ְלד  ת עֹוָלָ֖ם ְתָחג  ָׂ֥ קַּ  ח 

 

 
  

לּו טו ַמּצֹות   ֹות ת אכ ֶ֔ צִ֣ ֵּ֤ת ָיִמיםָ֙ מַּ   ִשְבעַּ
ֹון השבתת השאור ִראשֶ֔ יִֹ֣ום ָהֵֽ ְֶ֚ך בַּ ֵ֑ם   אַּ יכֶׁ ת  ר ִמָבֵֽ יתּו ְשא ָ֖ ְשִבָׂ֥   תַּ

כרת על אכילת 
 חמץ

י ל׀ ָכל־א   ִכִ֣ ִהואָ֙ ִמִיְשָרא ֶ֔ ש הַּ ֵּ֤פֶׁ נֶׁ ה הַּ ץ ְוִנְכְרָתָּ֞ ִ֣ל ָחמ ֶּ֗  כ 
י׃ ְשִבִעֵֽ ד־יָֹׂ֥ום הַּ ן עַּ ִראש ָ֖  ִמיָֹׂ֥ום ָהֵֽ

 

 
  

ש טז איסור מלאכה דֶׁ ִראשֹוןָ֙ ִמְקָרא־ק ֶ֔ יֵֹּ֤ום ָהֵֽ י  ּובַּ ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם  ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖
ִ֣ה בָ  א־י ָעשֶׁ םָכל־ְמָלאָכהָ֙ ל ֵֽ  הֶֶׁ֔
ש פֶׁ ִ֣ל ְלָכל־נֶֶׁ֔ ֵָֽאכ  ִ֣ר י  ְֶ֚ך ֲאשֶׁ ם׃  אַּ ֵֽ ה ָלכֶׁ ָׂ֥ ֵָֽעשֶׁ ֹו י  דָ֖ ּוא ְלבַּ  הָׂ֥

 

 
  

צֹותְ֒  יז ַמּצֹות מַּ ת־הַּ ם֮ אֶׁ ְרתֶׁ  ּוְשמַּ
ה זֶֶׁ֔ יִֹ֣ום הַּ םָ֙ הַּ צֶׁ י ְבעֶֶׁׁ֨ ץ ִמְצָרִֵ֑ים  ִכֶּ֗ ִ֣רֶׁ אֶׁ ָ֖ם מ  יכֶׁ ֹות  ת־ִצְבאֵֽ אִתי אֶׁ ָׂ֥  הֹוצ 

ר ֵֽ  ֵ֛ה ְלד  זֶׁ יָֹׂ֥ום הַּ ת־הַּ ם אֶׁ ְרתֶָּׁ֞ ם׃ּוְשמַּ ת עֹוָלֵֽ ָׂ֥ קַּ ָ֖ם ח  יכֶׁ  ת 
ב יח רֶׁ שָ֙ ָבעֶֶׁ֔ דֶׁ ח ֶׁ֨ ר יֵֹּ֤ום לַּ ְרָבָעה֩ ָעָשֶׁ֨ ן ְבאַּ ִראש ָ֡ ת  ָבֵֽ צ ֵ֑ ּו מַּ אְכלָ֖  ת ֵֽ

ב׃ רֶׁ ש ָבָעֵֽ דֶׁ ח ָ֖ ים לַּ ְשִרֵ֛ ָחֵּ֧ד ְועֶׁ אֶׁ ד יִֹ֣ום ָהֵֽ  עְַּ֠

 

איסור הימצאות 
 שאור

ים יט ִ֣ת ָיִמֶ֔ ר  ִשְבעַּ ֵ֑ם  ְשא ֕ יכֶׁ ת  א ְבָבֵֽ ָ֖ א ִיָמצ    ל ָׂ֥

על אכילת  כרת
 מחמצת

י ת  ִכִ֣ צֶׁ ְחמֶֶּׁ֗ ִ֣ל מַּ כ   ׀ ָכל־א 
ל ִ֣ת ִיְשָרא ֶ֔ ֲעדַּ ֵֽ ִהואָ֙ מ  ש הַּ ֵּ֤פֶׁ נֶׁ ה הַּ ץ׃  ְוִנְכְרָתָּ֞ רֶׁ ח ָהָאֵֽ ָׂ֥ ְזרַּ ָ֖ר ּוְבאֶׁ ג   בַּ

 

ֵ֑לּו כ  א ת אכ  ת ל ִ֣ צֶׁ ָ֖ ְחמֶׁ ם   ָכל־מַּ יכֶֶׁ֔ ת  ָ֙ מֹוְשב ִ֣ ל ֹות׃   ְבכ  צֵֽ ּו מַּ אְכלָ֖   {פ}ת ֵֽ
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 חל יום טוב ראשון ביום חול  כאשרכאן מתחילים הספרדים  - -

 והאשכנזים מתחילים כאן תמיד - -

 

ל  כא [לזקניםהוראות ] ָ֖ ָׂ֥י ִיְשָרא  ֵ֛ה ְלָכל־ִזְקנ  שֶׁ א מ  ִיְקָרָׂ֥ ֵ֑ם וַּ הֶׁ ר ֲאל  י ִ֣אמֶׁ  וַּ
 

   פסח מצרים
 

  

ח זבח הפסח סַּ ָפֵֽ ּו הַּ ֲחטָׂ֥ ֵֽ ָ֖ם ְושַּ יכֶׁ ת  אן ְלִמְשְפח ֵֽ ָׂ֥ם צ ֵ֛ ּו ָלכֶׁ ּו ּוְקחֶׁ֨ ְשכֶּ֗   ׃ִמֵֽ
 הדם 
 על המשקוף 
 ועל המזוזות

ֹוב כב זֶּ֗ ִ֣ת א  ם ֲאג דַּ ְחתֶָּׁ֞ ףְ֒   ּוְלקַּ סַּ ר־בַּ ָדִ֣ם ֲאשֶׁ ם֮ בַּ ְלתֶׁ  ּוְטבַּ
ת ְמזּוז ֶ֔ ִ֣י הַּ ל־ְשת  ְשקֹוףָ֙ ְואֶׁ מַּ ל־הַּ ֵּ֤ם אֶׁ ָסֵ֑ף  ְוִהגְַּעתֶׁ ִ֣ר בַּ ם ֲאשֶׁ ָדָ֖  ִמן־הַּ
ד־ב ֵֽ  ֹו עַּ יתָ֖ ח־ב  תַּ ֵֽ יש ִמפֶׁ ּו ִאָׂ֥ ְצאֵ֛ ֵֽ א ת  ם ל ָׂ֥ תֶֶּׁ֗ ר׃ְואַּ  קֶׁ

 

יפסח על בתי ' ה
 ישראל

ִיםְ֒  כג ת־ִמְצרַּ ִ֣ף אֶׁ ִ֣ר ְיהָוה֮ ִלְנג   ְוָעבַּ
ֹוף ְשקֶ֔ מַּ ל־הַּ ָדםָ֙ עַּ ת־הַּ ֵ֑ת  ְוָרָאֵּ֤ה אֶׁ ְמזּוז  ִ֣י הַּ ָ֖ל ְשת   ְועַּ

ח תַּ פֶֶׁ֔ ל־הַּ ֵּ֤ח ְיהָוהָ֙ עַּ ית  ּוָפסַּ ְשִחֶ֔ מַּ ןָ֙ הַּ א ִית  ף׃  ְול ֵּ֤ ָ֖ם ִלְנג ֵֽ יכֶׁ ת  ל־ָבֵֽ א אֶׁ  ָלב ָׂ֥

 

 
  

 

ֵ֑הּושְ  כד זֶׁ ָדָבִ֣ר הַּ ת־הַּ ם אֶׁ ָ֖ ְרתֶׁ ם׃  מַּ ד־עֹוָלֵֽ ָ֖יך עַּ  ְלָחק־ְלךָׂ֥ ּוְלָבנֶׁ

 

 
  

פסח לדורות 
 בארץ

 שני 

 
  

הקרבן = העבודה 
 [הזבח]

ֵ֑ר כה ִ֣ר ִדב  ֲאשֶׁ ֵֽ ָ֖ם כַּ ֵ֛ה ָלכֶׁ ן ְיהָו ֵּ֧ ר ִית  ץ ֲאשֶֶׁׁ֨ רֶׁ ל־ָהָאֶּ֗ אּו אֶׁ י־ָתב ִ֣ ה ִכֵֽ  ְוָהָיָּ֞
את ז ֵֽ ה הַּ ָדָׂ֥ ֲעב  ת־ָהֵֽ ם אֶׁ ָ֖ ְרתֶׁ  ׃ּוְשמַּ

 

ָדה " ָמה ָהֲעב 
ם ז את ָלכֶׁ  "הַּ

ֵ֑ם  ְוָהָי֕ה כו ָ֖ם ְבנ יכֶׁ יכֶׁ ּו ֲאל  י־י אְמרָׂ֥ ם׃   ִכֵֽ ֵֽ ז ָ֖את ָלכֶׁ ה הַּ ָדָׂ֥ ֲעב   ָמֵ֛ה ָהֵֽ
ם כז ְרתֶָׁ֡ ֲאמַּ ֵֽ  וַּ

ה יהָוֶּ֗ ֵֽ ּוא לַּ ח הָ֜ סַּ ח־פֶֶׁׁ֨ ֵֽבַּ ֵּ֤י  זֶׁ ל־ָבת  ח עַּ סַּ ִ֣ר ָפְ֠ ִים ֲאשֶׁ ֶ֔ ָ֙ ְבִמְצרַּ ל ֵֽי־ִיְשָרא   ְבנ 
 ָ֖ ת־ִמְצרַּ ֹו אֶׁ ילְבָנְגפָׂ֥ ִ֣ינּו ִהִצֵ֑ ת־ָבת   ִים ְואֶׁ

 

 
  

ּו׃ חתימת נושא פסח ֲחוֵֽ ְשתַּ ִיֵֽ ד ָהָעָ֖ם וַּ ִיק ָׂ֥   וַּ
ֵ֑ל כח  ִ֣י ִיְשָרא  ּו ְבנ  ֲעשָ֖ ַֽיַּ ֵֽ ּו וַּ ְֵֽלכָׂ֥ י  ּו׃   וַּ ָׂ֥ן ָעשֵֽ ן כ  ֲהר ָ֖ ֵֽ ה ְואַּ ָׂ֥ שֶׁ ת־מ  ֵ֛ה אֶׁ ֵּ֧ה ְיהָו ר ִצָּו ֲאשֶֶׁׁ֨ ֵֽ   {ס}כַּ
 שלישי  

 ממצרים ויציאת בני ישראל, מכת בכורות  
   

י כט מכת בכורות ְיִהִ֣ ִיםְ֒  וַּ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ ֵֽיהָוה֮ ִהָכִ֣ה ָכל־ְבכֹור֮ ְבאֶׁ ְיָלה וַּ לֶַּּ֗ י הַּ ֲחִצִ֣ ֵֽ  ׀ בַּ
ֹו ל־ִכְסאֶ֔ ִ֣ב עַּ ש  י  הָ֙ הַּ ְרע  ר פַּ י  ִמְבכ ֵּ֤ ְשִבֶ֔ ֹור הַּ ֶ֚ד ְבכִ֣ ֹור  עַּ בֵ֑ ִ֣ית הַּ ר ְבב  ָ֖  ֲאשֶׁ

ה׃ ָמֵֽ ֹור ְבה  ל ְבכָׂ֥  ְוכ ָ֖
ְר  ל ָקם פַּ ָיֶׁ֨ ִיםוַּ ֶ֔ ּוא ְוָכל־ֲעָבָדיוָ֙ ְוָכל־ִמְצרַּ ְיָלה הֵּ֤ ה לֶַּּ֗  ע ָ֜

ָלָ֖ה ְבִמְצָרִֵ֑ים ה ְגד  י ְצָעָקָׂ֥ ְתִהֵ֛ ִית   וַּ ִ֣ין בֶַּ֔ י־א  ת׃  ִכֵֽ ֵֽ ם מ  ין־ָשָ֖ ֵֽ ר א  ָׂ֥  ֲאשֶׁ

 

 
  

[ והמצרים]פרעה 
משלחים את בני 
 ישראל

ְיָלה לא ן לֶַּּ֗ ֲהר ָ֜ ְלאַּ ה ּוֵֽ שֶֶׁׁ֨ ִיְקָרא֩ ְלמ  רָ֙   וַּ אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ
ּומּו צְ  י קֵּ֤ ִמֶ֔ ֹוְך עַּ  אּוָ֙ ִמתִ֣

ֵ֑ל ִ֣י ִיְשָרא  ם גַּם־ְבנ  ָ֖ תֶׁ ם׃  גַּם־אַּ ֵֽ ְרכֶׁ בֶׁ ת־ְיהָוָ֖ה ְכדַּ ּו אֶׁ ּו ִעְבדָׂ֥  ּוְלכֵ֛
ֵ֑כּו לב ם ָול  ָ֖ ְרתֶׁ ר ִדבַּ ָׂ֥ ֲאשֶׁ ֵֽ ּו כַּ ָׂ֥ם ְקחֵ֛ ְרכֶׁ ם גַּם־ְבקַּ אְנכֶֶׁׁ֨   גַּם־צ ֵֽ

י׃ ִתֵֽ ם גַּם־א  ָ֖ ְכתֶׁ רַּ ֵֽ   ּוב 
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 רביעי בשבת

ֵּ֤ק ִמצְ  לג  ֱחזַּ ֵֽ תֶׁ םוַּ ל־ָהָעֶ֔ ִיםָ֙ עַּ ֶׁ֨ ץ  רַּ ְלָחִ֣ם ִמן־ָהָאֵ֑רֶׁ ר ְלשַּ ָ֖ ה   ְלמַּ
ּו  ְמרָ֖ י ָאֵֽ ים׃ ִכָׂ֥ ִתֵֽ ָלָׂ֥נּו מ   כ 

 

   

ְחָמֵ֑ץ  לד היציאה ממצרים ם יֶׁ ִ֣רֶׁ ֹו טֶׁ קָ֖ ת־ְבצ  א ָהָעֵ֛ם אֶׁ ִיָשָׂ֥ ם׃ וַּ ל־ִשְכָמֵֽ ם עַּ ת ְבִשְמֹלָתָ֖ ר ָׂ֥ ָתֵ֛ם ְצר   ִמְשֲאר 
ּו ִכְד  לה ל ָעשָ֖ ָׂ֥ ֵֽי־ִיְשָרא  ֵ֑הּוְבנ  שֶׁ ִ֣ר מ   בַּ

ִים ֶ֔ ִַֽיְשֲאלּוָ֙ ִמִמְצרַּ ֵֽ ת׃  וַּ ב ּוְשָמֹלֵֽ י ָזָהָ֖ ָׂ֥ ף ּוְכל  ֵ֛סֶׁ י־כֶׁ  ְכל 
ּום לו ְשִאלֵ֑ יַּ ִים וַּ ָ֖ ָׂ֥י ִמְצרַּ ינ  ן ָהָעֵ֛ם ְבע  ָׂ֥ ת־ח  ן אֶׁ ה ָנתֶַּׁ֨ ֵֽיהָוָּ֞  וַּ

ִים׃  ת־ִמְצָרֵֽ ּו אֶׁ ְַֽינְַּצלָ֖ ֵֽ   {פ}וַּ
 (חמישי בשבת)  רביעי  

מרעמסס  יוצאים
 לסוכות

ּו לז ִיְסעֵּ֧ ָתה וַּ כ ֵ֑ ס ס  ָ֖ ְעְמס  רַּ ֵֽ ֵ֛ל מ  ֵֽי־ִיְשָרא   ְבנ 
ף׃ ד ִמָטֵֽ ָׂ֥ ים ְלבַּ ְגָבִרָ֖ י הַּ ְגִלֵ֛ ף רַּ ֵּ֧לֶׁ ֹות אֶׁ אֶׁ֨ ש־מ   ְכש 

ב ָעָלִ֣ה ִאָתֵ֑ם לח ָ֖ ב רַּ ָׂ֥רֶׁ ר   ְוגַּם־ע  אן ּוָבָקֶ֔ ד׃  ְוצ ִ֣ ד ְמא ֵֽ ָׂ֥ ָ֖ה ָכב   ִמְקנֶׁ

 

 
  

יאּו ִמִמצְ  לט אפית הבצק ר הֹוִצֵּ֧ ק ֲאשֶֶׁׁ֨ ָבצ ָ֜ ת־הַּ ּו אֶׁ י אפֶׁ֨ ֵ֑ץ וַּ א ָחמ  י ל ִ֣ ֹות ִכִ֣ צָ֖ ג ָׂ֥ת מַּ ִים ע  ֵ֛  רַּ
ּהַּ  ְהמ ֶ֔ א ָיְֵֽכלּוָ֙ ְלִהְתמַּ ִים ְול ֵּ֤ ֶּ֗ ּו ִמִמְצרַּ ְרשִ֣ י־ג  ם׃  ִכֵֽ ֵֽ ּו ָלהֶׁ א־ָעשָׂ֥ ה ל ֵֽ ָדָ֖  ְוגַּם־צ 

 

 
  

סיכום ישיבת בני 
, ישראל במצרים

 והיציאה ממנה

ל מ ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ בָ֙ ְבנ  ּו ְבִמְצָרֵ֑יִ   ּומֹושַּ ר ָיְֵֽשבָ֖ ָׂ֥  םֲאשֶׁ
ה ֹות ָשָנֵֽה׃  ְשֹלִשִ֣ים ָשָנֶ֔ אָ֖ ע מ  ָׂ֥ ְרבַּ  ְואַּ

ץָ֙ ְשֹלִשִ֣ים ָשָנֶ֔ה מא י ִמק  ְיִהֶּ֗ ֵ֑ה  וַּ ֹות ָשָנ אָ֖ ע מ  ָׂ֥ ְרבַּ  ְואַּ
ה זֶֶׁ֔ יִֹ֣ום הַּ םָ֙ הַּ צֶׁ י ְבעֶֶׁׁ֨ ְיִהֶּ֗ ִים׃   וַּ ץ ִמְצָרֵֽ רֶׁ ָׂ֥ אֶׁ ֹות ְיהָוָ֖ה מ  ּו ָכל־ִצְבאָׂ֥ ְָׂ֥צאֵ֛  ָי

 

ִרים יל ִשמ  ים הּו מב ל  ִרָׂ֥ ִ֣יל ִשמ  הל  יהָוֶ֔ ֵֽ ץ ִמְצָרִֵ֑ים  אָ֙ לַּ ִ֣רֶׁ אֶׁ ם מ  ֹוִציָאָ֖  ְלהֵֽ
ה יהָוֶ֔ ֵֽ זֶׁהָ֙ לַּ ְֵּ֤יָלה הַּ לַּ ּוא־הַּ ם׃   הֵֽ ָתֵֽ ר  ל ְלד ֵֽ ָ֖ ָׂ֥י ִיְשָרא  ים ְלָכל־ְבנ  ִרֵ֛  {פ}ִשמ 

 

   

 (שישי בשבת) חמישי חוקת הפסח 

ן מג  ֲהר ֶ֔ ֵֽ ִ֣ה ְואַּ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ   וַּ

ח  ָפֵ֑סַּ ת הַּ ִ֣ קַּ   ז ָ֖את ח 

ים הרשא
והאסורים לאכול 
 ,ִמזֶַּבח הפסח

 וכללים נוספים

ֹו׃ ל בֵֽ ָכָ֖ר ל א־י ָׂ֥אכַּ ן־נ   ָכל־בֶׁ
ף מד יש ִמְקנַּת־ָכֵ֑סֶׁ ד ִאָ֖ ָׂ֥בֶׁ ֹו   ְוָכל־עֶׁ תֶ֔ ְלָתִ֣ה א  ֹו׃  ּומַּ ל בֵֽ ז י ָׂ֥אכַּ  ָאָ֖
ֹו׃ מה ל בֵֽ יר ל א־י ָׂ֥אכַּ ב ְוָשִכָ֖  תֹוָשָׂ֥
ל מו ֵָֽאכ ֶ֔ ָחדָ֙ י  ִֵּ֤ית אֶׁ יא ִמן־  ְבבַּ א־תֹוִצֵּ֧ ּוָצהל ֵֽ ר חֵ֑ ָבָשָ֖ ִֵ֛ית ִמן־הַּ בַּ  הַּ

ֹו׃ א ִתְשְברּו־בֵֽ ם ל ָׂ֥ ָ֖צֶׁ  ְועֶׁ
ֹו׃ מז תֵֽ ּו א  ֲֵֽעשָׂ֥ ל יַּ ָ֖ ת ִיְשָרא  ָׂ֥  ָכל־ֲעדַּ

 

 (שביעי בשבת)  

יהָוהְ֒  מח  ֵֽ ח֮ לַּ סַּ ִָ֣שה פֶׁ ר ְוָע ּור ִאְתךָ֜ ג ֶּ֗ י־ָיגֶׁ֨  ְוִכֵֽ
ֹו תֶ֔ ֲעש  ֵֽ ִ֣ב לַּ ר ְוָאזָ֙ ִיְקרַּ ֹו ָכל־ָזָכֶּ֗ ֹול לִ֣ ץ ְוָהָיָ֖ה כְ   ִהמֵּ֧ ִ֣ח ָהָאֵ֑רֶׁ ְזרַּ  אֶׁ

ֹו׃ ל בֵֽ א־י ָׂ֥אכַּ ל ל ֵֽ ָ֖  ְוָכל־ָער 
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ת חַּ ת מט תֹוָרה אַּ חֶַּ֔ ְזָרֵ֑ח  תֹוָרִ֣ה אַּ אֶׁ ָ֖ה ָלֵֽ ְהיֶׁ ם׃   ִיֵֽ ֵֽ ֹוְככֶׁ ָגָׂ֥ר ְבתֵֽ ָ֖ר הַּ ג    ְולַּ

 
  

ֵ֑ל  נ העם מציית ִ֣י ִיְשָרא  ּו ָכל־ְבנ  ֲעשָ֖ ַֽיַּ ֵֽ  וַּ
ת־ ֵֽ ה ְואֶׁ ָׂ֥ שֶׁ ת־מ  ֵ֛ה אֶׁ ֵּ֧ה ְיהָו ר ִצָּו ֲאשֶֶׁׁ֨ ֵֽ ּו׃ כַּ ָׂ֥ן ָעשֵֽ ן כ  ֲהר ָ֖  {ס}אַּ

 

 
   

 פסוק חותם 

 ליציאה ממצרים

י נא ְיִה֕ ֵ֑ה  וַּ זֶׁ יִֹ֣ום הַּ ם הַּ ָ֖צֶׁ  ְבעֶׁ
ם׃  ָתֵֽ ל־ִצְבא  ִים עַּ ָ֖ ץ ִמְצרַּ רֶׁ ָׂ֥ אֶׁ ֵ֛ל מ  ֵּ֧י ִיְשָרא  ת־ְבנ  ה אֶׁ יא ְיהָוָ֜  {פ}הֹוִצֶׁ֨

 

 

 

 

 

 

 [ספר שניקוראים ב] קריאה בתורה למפטיר
 כה-טז,במדבר כח ,בפרשת פינחס

 ך קרבנות תמידין ומוספיןמתו

 

ש טז פסחב דֶׁ ח ֵ֑ ְרָבָעָׂ֥ה ָעָשֵ֛ר יָֹ֖ום לַּ ֹון ְבאַּ ִראשֶּ֗ ש ָהֵֽ דֶׁ ח ִ֣ יהָוֵֽה׃  ּובַּ ֵֽ ח לַּ סַּ ָ֖   פֶׁ

ָ֖ה ָחֵ֑ג יז מצות זֶׁ ש הַּ דֶׁ ח ָׂ֥ ר יֵֹ֛ום לַּ ה ָעָשָׂ֥ ֲחִמָשֶׁ֨ ֵֽ ים   ּובַּ ִ֣ת ָיִמֶ֔ ל׃  ִשְבעַּ ֵֽ ֵָֽאכ  ֹות י  צָ֖   מַּ

-ביום הראשון  
 מקרא קודש

יָׂ֥  יח שבַּ דֶׁ ֹון ִמְקָרא־ק ֵ֑ ִראשָ֖ ּו׃  ֹום ָהֵֽ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ   ָכל־ְמלֶׁ

 :עולה

 
 בהמות

ה  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְוִהְקרַּ
ִַָֽ֖ים ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ים ְבנ  ָחֵ֑ד   ָפִרֵּ֧ ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

ה ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ם כ מנחות ְנָחָתֶ֔ ן   ּוִמֶׁ֨ ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ  ס ָ֖
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ִיל  ְשֹלָשֶׁ֨ ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ֵּ֧י עֶׁ ּו׃  ּוְשנ  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

ה כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  ִעָשרֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃  לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

 

ָטָ֖  כב שעיר לחטאת יר חַּ ָחֵ֑דּוְשִעָׂ֥ ם׃  את אֶׁ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  יד  ִמְלבַּ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ה׃  ֲאשֶׁ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ים  כד שבעת הימים ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֵּ֧   לֶׁ ל־עֹולַּ ֹו׃עַּ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛  ת הַּ

 

 -ביום השביעי 
 מקרא קודש

י  כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם  ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖
ּו׃  ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  {ס}ָכל־ְמלֶׁ
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 הפטרת יום טוב ראשון של פסח
  ו, ה, מתוך פרקים ג: יהושועב

 [ויש שמתחילים בפרק ה פסוק ב, וקים בפרק גיש שקוראים קודם שלושה פס]
 
 

 בני ישראל עוברים את הירדן -- יש שמתחילים כאן -- גפרק 
  

ל־ָהָעָ֖ם ה יהושוע לעם ֵ֛עַּ אֶׁ ר ְיהֹוש  י ֵּ֧אמֶׁ  וַּ
ָדֵ֑שּו  ֹות׃ ִהְתקַּ ָ֖ם ִנְפָלאֵֽ ֵ֛ה ְבִקְרְבכֶׁ ֵּ֧ה ְיהָו ֲֵֽעשֶׁ ר יַּ י ָמָחֶּ֗  ִכִ֣

ר ְיהֹו ו יהושוע לכהנים י ֵּ֤אמֶׁ ר וַּ אמ ֶ֔ ִ֣ים ל  ֲהִנ כ ֵֽ ל־הַּ ָ֙ אֶׁ עַּ  ש ֶׁ֨
ית  ְבִרֶ֔ ֹון הַּ ת־ֲארִ֣ ֵ֑ם ְשאּוָ֙ אֶׁ ִ֣י ָהָע ּו ִלְפנ   ְוִעְברָ֖

ית נושאים את הארון ְבִרֶ֔ ֹון הַּ ת־ֲארִ֣ ִיְשאּוָ֙ אֶׁ ם׃   וַּ ָׂ֥י ָהָעֵֽ ּו ִלְפנ  ְֵֽלכָ֖ י   {ס}וַּ
 

 

עַּ  ז ליהושוע' ה ל־ְיהֹוש ֶ֔ ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ
ה ָאח   זֶֶּׁ֗ יִֹ֣ום הַּ ְלךֶ֔ הַּ ָ֙ גַּדֶׁ ֵ֑ל ל ָ֖י ָכל־ִיְשָרא  ינ   ְבע 
ּון  ְֵַֽֽדעֶ֔ רָ֙ י  ְך׃ ֲאשֶׁ ָׂ֥ה ִעָמֵֽ ְהיֶׁ ֵֽ ה אֶׁ ָ֖ שֶׁ ר ָהִיֵ֛יִתי ִעם־מ  ָׂ֥ ֲאשֶׁ ֵֽ י כַּ  ִכֶּ֗

  

 -- הספרדים ועוד קהילות מתחילים כאן -- 

 מילת דור המדבר בִגְלָגל פרק ה

עַּ  ב הציווי ל־ְיהֹוש ֶ֔ ֵּ֤ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ יא ָאמַּ ִהֶּ֗ ִ֣ת הַּ  ָבע 
ים ִרֵ֑ ֹות צ  ְרבִ֣ ֵֽ ה ְלךָ֖ חַּ ָׂ֥ ית׃  ֲעש  ִנֵֽ ל ש  ָ֖ ֵֽי־ִיְשָרא  ת־ְבנ  ל אֶׁ ּוב מ ָׂ֥  ְושֵ֛

 
 

יהושוע מל את 
 העם

ים  ג ִרֵ֑ ֹות צ  ְרבִ֣ ֵֽ עַּ חַּ ָ֖ ֹו ְיהֹוש  ש־לָׂ֥ ֵֽעַּ יַּ  וַּ
ל ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ ת־ְבנ  ָ֙ אֶׁ ָמל ָיֶׁ֨ ֹות׃  וַּ ֲעָרלֵֽ ָ֖ת ָהֵֽ ל־ִגְבעַּ  אֶׁ

ֵ֑  ד ר־ָמִ֣ל ְיהֹוש  ר ֲאשֶׁ ָדָבָ֖ ָׂ֥ה הַּ  עַּ ְוזֶׁ
ל ים כ ִ֣ ְזָכִרָ֜ ִים הַּ ֶׁ֨ א֩ ִמִמְצרַּ צ  י  ִ֣ם הַּ ה ָכל־ָהָע ִמְלָחָמֶּ֗ ִ֣י הַּ ְנש   ׀ אַּ

ְך  רֶׁ ֶ֔ דֶׁ ִמְדָברָ֙ בַּ ֵּ֤תּו בַּ ִים׃  מ  ם ִמִמְצָרֵֽ אָתָ֖  ְבצ 
ּו ה ִלִ֣ים ָהיֶ֔ י־מ  ים   ִכֵֽ ְצִאֵ֑ י ֵֽ  ָכל־ָהָעָ֖ם הַּ

ר ִמְדָבָׂ֥ ים בַּ ִיֹּלִדֶׁ֨ ָעם הַּ ְך ְבצ    ְוָכל־ָהְ֠ רֶׁ ֵ֛ דֶׁ לּו׃בַּ ִים ל א־ָמֵֽ ָ֖ ם ִמִמְצרַּ  אָתָׂ֥
י ו ִמְדָברְ֒  ִכִ֣ ל֮ בַּ ֵֽי־ִיְשָרא  ּו ְבנ  ְלכִ֣ ה ָהֵֽ ְרָבִעִ֣ים ָשָנֶּ֗  ׀ אַּ

ִים  ֶ֔ ים ִמִמְצרַּ ְצִאִ֣ י ֵֽ ִמְלָחָמהָ֙ הַּ ֵּ֤י הַּ ְנש  ֹוי אַּ גָ֜ ם ָכל־הַּ ד־ת ֶׁ֨   עַּ
ֵ֑ה   ֹול ְיהָו ּו ְבקִ֣ א־ָשְמעָ֖ ר ל ֵֽ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ֵּ֤ע ְיהָוהָ֙   ר ִנְשבַּ םֲאשֶֶׁׁ֨ ץ   ָלהֶֶׁ֔ רֶׁ ת־ָהָאֶּ֗ ְראֹוָתִ֣ם אֶׁ י הַּ  ְלִבְלִתָּ֞
נּו  ת ָלֶ֔ ֲאבֹוָתםָ֙ ָלִ֣תֶׁ ֵֽ ֵּ֤ה לַּ ע ְיהָו ר֩ ִנְשבֶַּׁ֨ ש׃  ֲאשֶׁ ת ָחָלָ֖ב ּוְדָבֵֽ ָׂ֥ ץ ָזבַּ ֵ֛רֶׁ  אֶׁ

ם ז  ְחָתֶ֔ ים תַּ ִקִ֣ םָ֙ ה  ת־ְבנ יהֶׁ ֵ֑עַּ   ְואֶׁ ם ָמִ֣ל ְיהֹוש  ָתָ֖  א 
ּו ִלִ֣ים ָהיֶ֔ י־ֲער  ָדֵֽ   ִכֵֽ ם בַּ לּו אֹוָתָ֖ א־ָמָׂ֥ י ל ֵֽ ְך׃ִכֵ֛  רֶׁ
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ֹול ח  גָֹ֖וי ְלִהמֵ֑ מּו ָכל־הַּ ָׂ֥ ר־תַּ ֲאשֶׁ ֵֽ י כַּ ְיִהֵ֛  וַּ
ם׃ ָׂ֥ד ֲחיֹוָתֵֽ ָ֖ה עַּ ֲחנֶׁ מַּ ֵֽ ְחָתֵ֛ם בַּ ּו תַּ ְֵֽשבָׂ֥ י   {פ} וַּ

 
 

עַּ  ט  ל־ְיהֹוש ֶ֔ ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ ֵ֑ם   וַּ יכֶׁ ֲעל  ֵֽ ִים מ  ָ֖ ת ִמְצרַּ ָׂ֥ ְרפַּ ת־חֶׁ ֹוִתי אֶׁ ֹום גַּלֵ֛ יֶּ֗  הַּ
ִ֣ם ִגְלָגל א ש  ִיְקָרָּ֞ ל וַּ הּואָ֙ ִגְלָגֶ֔ ֹום הַּ ָמקֵּ֤ ֵֽה׃  הַּ זֶׁ יָֹׂ֥ום הַּ ָ֖ד הַּ  עַּ

 
 

ֵ֑ל  י פסח בגלגל ִגְלָג ל בַּ ָ֖ ֵֽי־ִיְשָרא  ּו ְבנ  ֲֵֽחנָׂ֥ יַּ  וַּ
ֹו׃ ֹות ְיִריחֵֽ ְרבָׂ֥ ֵֽ ב ְבעַּ ָ֖רֶׁ ש ָבעֶׁ דֶׁ ח ֵ֛ ר יָֹׂ֥ום לַּ ְרָבָעה֩ ָעָשֶׁ֨ ח ְבאַּ סַּ פֶָׁ֡ ת־הַּ ּו אֶׁ ֲֵֽעשִ֣ יַּ  וַּ

ץ יא ּור ָהָאֵ֛רֶׁ ֲעבָׂ֥ ֵֽ ּו מ  אְכלָ֜ י ֶׁ֨ ּוי וַּ ֹות ְוָקלֵ֑ צִ֣ ח מַּ סַּ ָ֖ פֶׁ ת הַּ ָׂ֥ ֳחרַּ  ִמָמֵֽ
ֵֽה׃ זֶׁ יָֹׂ֥ום הַּ ם הַּ ָ֖צֶׁ  ְבעֶׁ

 
 

ת  יב שביתת המן ָמֳחָרֶּ֗ ן ִמֵֽ ָמָ֜ ת הַּ ִיְשב ֶׁ֨  וַּ
ץ רֶׁ ּור ָהָאֶ֔ ֲעבִ֣ ֵֽ ל ָמֵ֑ן   ְבָאְכָלםָ֙ מ  ָ֖ ָׂ֥י ִיְשָרא  ֹוד ִלְבנ  ָיה עֵ֛  ְול א־ָהָׂ֥

ן עַּ ץ ְכנֶַּ֔ ִ֣רֶׁ תָ֙ אֶׁ ּו ִמְתבּואַּ אְכלֶּ֗ י ֵֽ ָשָנָ֖   וַּ יא׃ בַּ ִהֵֽ  {ס}ה הַּ
 

 

 'צבא ה-יהושוע ושר 
 

 

ְ֒  יג  יִריחֹו ֮ ִבֵֽ עַּ ְהיִֹ֣ות ְיהֹוש  י ִבֵֽ ְיִהֶּ֗  וַּ
ְרא יֶַּ֔ יָניוָ֙ וַּ ִיָשֵּ֤א ע  ֹווְ   וַּ ְגדֶ֔ ִ֣ד ְלנֶׁ מ  ֹו  ִהנ ה־ִאישָ֙ ע  ה ְבָידֵ֑ ֹו ְשלּוָפָ֖ ְרבָׂ֥  ְוחַּ

ָליוָ֙  ֵּ֤עַּ א  ְך ְיהֹוש  לֶׁ י ֶׁ֨  וַּ
ֹו ר לֶ֔ י ִ֣אמֶׁ ינּו׃ֲהָלָׂ֥נּו אַּ    וַּ ֵֽ ה ִאם־ְלָצר   ָתָ֖

ר יד י ִ֣אמֶׁ ָתִ֣ה ָבֵ֑אִתי       ׀ וַּ א־ְיהָוָ֖ה עַּ ר־ְצָבֵֽ י ֲאִנָׂ֥י שַּ א ִכֵ֛  ל ֶּ֗
חּו  ִיְשָתֶ֔ ְרָצהָ֙ וַּ ל־ָפָנָׂ֥יו אֶַּׁ֨ עַּ אֶׁ ל֩ ְיהֹוש ֶׁ֨ ִיפ    וַּ

ֹו ר לֶ֔ י ִ֣אמֶׁ ֹו׃    וַּ ְבדֵֽ ל־עַּ ר אֶׁ ָׂ֥ ב  י ְמדַּ ִנָ֖ ה ֲאד   ָמָׂ֥
ה  טו א ְיהָוָ֜ ר־ְצָבֶׁ֨ ר֩ שַּ י אמֶׁ עַּ וַּ ל־ְיהֹוש ֶּ֗  אֶׁ

ך ְגלֶֶׁ֔ ִ֣ל רַּ עַּ ְלךָ֙ מ  ֵֽעַּ ל־נַּ ּוא  שַּ ש הֵ֑ דֶׁ ד ָעָלָ֖יו ק ִ֣ ָׂ֥ מ  ָתֵ֛ה ע  ר אַּ ָׂ֥ ֹום ֲאשֶׁ ָמקֶּ֗ י הַּ  ִכִ֣
ן׃ ֵֽ עַּ כ  ָ֖ ש ְיהֹוש  ָׂ֥עַּ יַּ  וַּ

  פרק ו

 יריחו
יִריחֹוָ֙  א ת ִוֵֽ ִֵ֣֣רֶׁ גֶׁ ת ס  רֶׁ גֶֶׁ֔ ָ֖י  ּוְמס  ִ֣י ִמְפנ  ֵ֑ל ְבנ  ין  ִיְשָרא  ָׂ֥ א א  ָ֖ ין יֹוצ  ָׂ֥ א׃ ְוא   {ס} ָבֵֽ

 
 

 פסוק אחרון ]

 ['בפרק ו
ֵ֑עַּ  כז ת־ְיהֹוש  י ְיהָוָ֖ה אֶׁ ְיִהָׂ֥ ץ׃  וַּ רֶׁ ֹו ְבָכל־ָהָאֵֽ י ָשְמעָ֖ ְיִהָׂ֥  וַּ
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 מ"דחוה' א ישראל ובארץ, ל"בחויום טוב  – פסחשל  שני

 

 של פסח קריאה בתורה ליום שני
 מד, כג –כו ,ספר ויקרא כב, בפרשת אמור

 

ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ  כו כב ויקרא ָׂ֥ ב  ְידַּ ר׃וַּ אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ   ל־מ 

 דינים בענייני קרבנות  
 

  

איסור הקרבת 
 8בהמה עד בן 

 ימים

ד כז י ִיָּול ֶ֔ זָ֙ ִכִ֣ ב אֹו־ע  ֵּ֤שֶׁ ֹור אֹו־כֶׁ ֹו   שִ֣ ת ִאמֵ֑ ִ֣חַּ ים תַּ ָׂ֥ת ָיִמָ֖ ֵ֛ה ִשְבעַּ  ְוָהָי
ְלָאה ְשִמיִניָ֙ ָוָהֶ֔ ה  ּוִמיֵֹּ֤ום הַּ ֵַָֽֽרצֶׁ֕ יהָוֵֽה׃  י  ֵֽ ה לַּ ָ֖ ן ִאשֶׁ ָׂ֥  ְלָקְרבַּ

 

 
  

אותו " איסור שחיטת
 ביום אחד "ואת בנו

ֵ֑ה כח ֹור אֹו־שֶׁ ֹו  ְושָ֖ ת־ְבנֶ֔ ֹו ְואֶׁ תִ֣ ד׃  א  ָחֵֽ ּו ְביָֹׂ֥ום אֶׁ א ִתְשֲחטָ֖   ל ָׂ֥

 
  

אכילת זבח תודה 
 באותו היום

ֵ֑ה כט יהָו ֵֽ ה לַּ ח־תֹוָדָ֖ ֵֽבַּ ּו זֶׁ י־ִתְזְבחָׂ֥ חּו׃   ְוִכֵֽ ָ֖ם ִתְזָבֵֽ ְנכֶׁ ְרצ   ִלֵֽ
ֵָֽאכ ֶ֔  ל  הּואָ֙ י  יֵֹּ֤ום הַּ ר  לבַּ קֶׁ ד־ב ֵ֑ נּו עַּ ָ֖ ירּו ִממֶׁ א־תֹוִתָׂ֥  ֲאִנָ֖י ְיהָוֵֽה׃  ל ֵֽ

 

   

 ת קידוש השםמצו  : חתימת נושא קדושה  

   

י לא  םָ֙ ִמְצֹותֶַּ֔ ְרתֶׁ ָתֵ֑ם  ּוְשמַּ ם א  ָ֖ ֲעִשיתֶׁ ֵֽ  ֲאִנָ֖י ְיהָוֵֽה׃   וַּ
י לב ִ֣ם ָקְדִשֶ֔ ת־ש  ְללּוָ֙ אֶׁ א ְתחַּ י  ְול ֵּ֤ ְשִתֶ֔ ְקדַּ ִ֣   ְוִנֶׁ֨ ֹוְך ְבנ  ֵ֑לְבתָ֖  י ִיְשָרא 

ם׃ ֵֽ ִדְשכֶׁ  ֲאִנָׂ֥י ְיהָוָ֖ה ְמקַּ

 

ִים לג  ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ אֶׁ םָ֙ מ  ְתכֶׁ יא אֶׁ מֹוִצֵּ֤ ים  הַּ אֹלִהֵ֑ ֵֽ ָ֖ם ל  ְהיָֹׂ֥ות ָלכֶׁ   {פ}ֲאִנָ֖י ְיהָוֵֽה׃   ִלֵֽ
 

  

 [כל המועדים פרט לראש חודש] פרשת המועדות  
   

ר׃ א פרק כג אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ
ב ָּ֞  ב ֵּ֤י רדַּ ל־ְבנ  ָ֙  אֶׁ ל ְרָתִ֣ ִיְשָרא  מַּ ם ְוָאֵֽ הֶֶׁ֔  ֲאל 

 

ִ֣י 'הגדרת מועדי ה  ֹוֲעד  ּו  ְיהָוֶ֔ה מֵֽ ר־ִתְקְראָׂ֥ ם ֲאשֶׁ ָתָ֖ ִ֣י א  ש ִמְקָרא  דֶׁ ה   ק ֵ֑ לֶׁ ָׂ֥ ָ֖ם א  י׃ ה  ֹוֲעָדֵֽ   מֵֽ

 
  

   שבת

ת ג  ִ֣שֶׁ ִ֣ה ָיִמים֮  ש  ָעשֶׁ ֵֽ   ְמָלאָכהְ֒  ת 
יִֹ֣ום י ּובַּ ְשִביִעֶּ֗ ֵּ֤ת הַּ בַּ בָ  שַּ ש תֹוןָ֙ שַּ דֶׁ א ָכל־ְמָלאָכָ֖ה  ִמְקָרא־ק ֶ֔ ּו ל ִ֣ ֲעשֵ֑ ֵֽ  תַּ

ָבָׂ֥ת יהָוֶ֔ה ִהואָ֙  שַּ ֵֽ ל  לַּ ם׃ ְבכ ָ֖ ֵֽ יכֶׁ ת   {פ} מֹוְשב ֵֽ

 

 שני  

ה ד 'הגדרת מועדי ה ֶ֚לֶׁ ִ֣י א  ֹוֲעד  י  ְיהָוֶ֔ה מֵֽ ָ֖ ש ִמְקָרא  דֶׁ ּו   ק ֵ֑ ר־ִתְקְראָׂ֥ ם ֲאשֶׁ ָתָ֖ ם׃ א  ֹוֲעָדֵֽ   ְבמֵֽ

 
  

ִרא ה פסח ש ָהֵֽ דֶׁ ח ִ֣ ְרָבִֵ֑יםבַּ עַּ ִ֣ין ָהֵֽ ש ב  דֶׁ ח ָ֖ ְרָבָעָׂ֥ה ָעָשֵ֛ר לַּ ֹון ְבאַּ יהָוֵֽה׃   שֶּ֗ ֵֽ ח לַּ סַּ ָ֖  פֶׁ
 

זֶֶׁ֔ה ו  ש הַּ דֶׁ ח ִ֣ ר יֹוםָ֙ לַּ ה ָעָשָׂ֥ ֲחִמָשֶׁ֨ ֵֽ ֵ֑ה  ּובַּ יהָו ֵֽ ֹות לַּ צָ֖ מַּ ג הַּ ָׂ֥  חַּ
לּו׃ ֵֽ ֹות ת אכ  צָׂ֥ ים מַּ ָׂ֥ת ָיִמָ֖  ִשְבעַּ

ֹון ז ִראשֶ֔ יֹוםָ֙ ָהֵֽ ִ֣ה לָ   בַּ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ ֵ֑םִמְקָרא־ק ָ֖    כֶׁ
ּו׃ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  ָכל־ְמלֶׁ
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ים ח  ִ֣ת ָיִמֵ֑ יהָוָ֖ה ִשְבעַּ ֵֽ ֵ֛ה לַּ ם ִאשֶׁ ָׂ֥ ְבתֶׁ   ְוִהְקרַּ

ש דֶׁ ְשִביִעיָ֙ ִמְקָרא־ק ֶ֔ יֵֹּ֤ום הַּ ּו׃   בַּ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  {פ}ָכל־ְמלֶׁ

 

 שלישי  

 

ר׃ ט אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ
ב ָּ֞  י ֵּ֤י רדַּ ל־ְבנ  ָ֙  אֶׁ ל ְרָתִ֣ ִיְשָרא  מַּ ם ְוָאֵֽ הֶֶׁ֔  ֲאל 

 

אּו העומר י־ָתב ִ֣ ץ ִכֵֽ רֶׁ ל־ָהָאֶּ֗ ֵּ֤ר אֶׁ ִ֣ן ֲאִניָ֙  ֲאשֶׁ ת  ם נ  ם  ָלכֶֶׁ֔ ָ֖ ְרתֶׁ ת־ְקִציָרֵּ֑ה ּוְקצַּ  אֶׁ

 

 

, הנפת העומר
 , קרבן

 מנחה 

 ונסך

ן׃ ֵֽ ה  כ  ל־הַּ ָ֖ם אֶׁ יְרכֶׁ ית ְקִצֵֽ אִשָׂ֥ ר ר  מֶׁ ת־ע ֵ֛ ם אֶׁ ָׂ֥ אתֶׁ ֲֵֽהב   וַּ
ִנֵּ֧יף אֶׁ  יא ֵ֑םְוה  ְנכֶׁ ְרצ  ָׂ֥י ְיהָוָ֖ה ִלֵֽ ר ִלְפנ  מֶׁ ת    ת־ָהע ֵ֛ ָבֶ֔ שַּ תָ֙ הַּ ָמֳחרַּ ן׃ ִמֵֽ ֵֽ ה  כ  נּו הַּ ָ֖  ְיִניפֶׁ
ם יב ֲעִשיתֶׁ֕ ֵֽ ר  וַּ מֶׁ ת־ָהע ֵ֑ ָ֖ם אֶׁ יְפכֶׁ  ְביָֹׂ֥ום ֲהִנֵֽ

יהָוֵֽה׃ ֵֽ ָלָ֖ה לַּ ֹו ְלע  ן־ְשָנתֵ֛ ים בֶׁ ש ָתִמֵּ֧ ִ֣בֶׁ  כֶׁ
֩  יג י  ּוִמְנָחתֹו ים ְשנ ֶׁ֨ ִנָ֜ ְשר  ת עֶׁ לֶׁ ן ְבלּוָלָׂ֥ה ס ִ֣ ֵ֛מֶׁ שֶׁ ָׂ֥ה בַּ יהָוָ֖ה ִאשֶׁ ֵֽ ִ֣יחַּ  לַּ חַּ  ר   ִניח ֵ֑

ה ִַָֽ֖ין ְוִנְסכ ָׂ֥ ין׃ ְרִביִעָׂ֥ת יַּ ִהֵֽ  הַּ

 

ה יד "חדש"איסור  זֶֶׁ֔ יִֹ֣ום הַּ םָ֙ הַּ צֶׁ ד־עֶֶׁׁ֨ ּו עַּ אְכלֶּ֗ א ת ֵֽ ל ל ִ֣ ְרמֶָׁ֜ י ְוכַּ ם֩ ְוָקִלֶׁ֨ חֶׁ  ְולֶׁ
ם יֲאכֶֶׁ֔ ֶ֚ד ֲהִבִ֣ ֵ֑ם  עַּ יכֶׁ ה  ן ֱאֹלֵֽ ָ֖ ת־ָקְרבַּ  אֶׁ

ת ֵּ֤ קַּ ם עֹוָלםָ֙  ח  יכֶֶׁ֔ ת  ר ִ֣ לבְ   ְלד  ם׃ כ ָ֖ ֵֽ יכֶׁ ת  ְשב ֵֽ  {ס} מ 

 

 
  

ת טו ימי הספירה ָבֶ֔ שַּ ִ֣ת הַּ ֳחרַּ םָ֙ ִמָמֵֽ ֵּ֤ם ָלכֶׁ ְרתֶׁ ְתנּוָפֵ֑ה   ּוְספַּ ר הַּ מֶׁ ת־ע ָ֖ ם אֶׁ יֲאכֶֶׁ֔  ִמיֹוםָ֙ ֲהִבִ֣
ֵֽיָנה׃ ְהיֶׁ ת ִתֵֽ ֹות ְתִמימ ָׂ֥ ָבתָ֖ ע שַּ בַּ ָׂ֥  שֶׁ

ִ֣ד טז ֵּ֤ת עַּ ָמֳחרַּ ָבתָ֙  ִמֵֽ שַּ ת הַּ ְשִביִעֶ֔ ּו  הַּ  יֵֹ֑ום יםֲחִמִשִ֣  ִתְסְפרָ֖

 

 
  

 המועד בתורה   יום הביכורים

יהָוֵֽה׃ חדשהמנחה  ֵֽ ה לַּ ה ֲחָדָשָ֖ ֵ֛ם ִמְנָחָׂ֥ ְבתֶׁ  ְוִהְקרַּ
ם יז יכֶָׁ֜ ת  יּאּו ִממֹוְשב ֶׁ֨ ם ׀ ָתִבִ֣ ִ֣חֶׁ ה לֶׁ ִים ְתנּוָפֶּ֗ ֶ֚תַּ   ְש

ִ֣י ים ְשנ  ִנֶ֔ ְשר  ת  עֶׁ לֶׁ יָנה ס ִ֣ ְהיֶֶׁ֔ ָ֖ץ  ִתֵֽ ֵ֑יָנה ָחמ  ָאפֶׁ ֵֽ ים  ת  יהָוֵֽה׃ ִבכּוִרָ֖ ֵֽ  לַּ

 :משפטים' פר

ָקִציר " ג הַּ ְוחַּ
יך ֲעשֶׁ י מַּ  "ִבכּור 

ִ֣ם יח עולה ְבתֶׁ ם ְוִהְקרַּ חֶׁ לֶֶּׁ֗ ל־הַּ   עַּ
ת ים ִשְבעֶַּׁ֨ ִ֣י ְתִמיִמםָ֙  ְכָבִשֵּ֤ ה ְבנ   ָשָנֶ֔
ֵּ֧ר ר ּופַּ ן־ָבָקֵ֛ ָחָ֖ד בֶׁ  אֶׁ

יִלִ֣ם ִֵֵ֑֣ים ְוא  ְהיֵּּ֤ו       ְשָנ ָלהָ֙  ִיֵֽ יהָוֶ֔ה ע  ֵֽ    לַּ
ם ּוִמְנָחָתםָ֙  יהֶֶׁ֔ ָׂ֥   ְוִנְסכ  חַּ  הִאש  ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ יהָוֵֽה׃ ר  ֵֽ  לַּ

 :כי תשא' פר

 "חג השבועות"
 

 : פנחס' פר 

  [המועדים קרבנות]

 "יום הביכורים"
 

 

 ,חטאת

 וזבח שלמים
ֵ֛ם יט ֲֵֽעִשיתֶׁ ָחָ֖ד ְשִעיר־ִעִזָׂ֥ים  וַּ ָטֵ֑את אֶׁ   ְלחַּ

ֵּ֧י  ים ּוְשנ  ָׂ֥י ְכָבִשֵ֛ ח ָשָנָ֖ה ְבנ  ָׂ֥בַּ ים׃ ְלזֶׁ  ְשָלִמֵֽ

 

ִ֣יף כ הנפה ִנ ִ֣ן ְוה  ה  כ  ם ׀ הַּ ָתָ֡ ֩  א  ל ם עַּ חֶׁ ים לֶֶׁׁ֨ ִרֵּ֤ ִבכ  ִ֣י ְתנּוָפהָ֙  הַּ   ְיהָוֶ֔ה ִלְפנ 
ָ֖י ל־ְשנ  ש  ְכָבִשֵ֑ים עַּ דֶׁ ְהיָּׂ֥ו ק ֵ֛ יהָוָ֖ה ִיֵֽ ֵֽ ן׃ לַּ ֵֽ ה  כ   לַּ

 :ראה' פר

 [שלש רגלים]

 "חג השבועות"

ם כא מקרא קודש ם ּוְקָראתֶָּׁ֞ ִ֣צֶׁ יִֹ֣ום ׀ ְבעֶׁ ה הַּ זֶֶּׁ֗ שָ֙   הַּ דֶׁ ְקָרא־ק ֶׁ֨ ִ֣ה ִמֵֽ ְהיֶׁ ם ִיֵֽ   ָלכֶֶׁ֔
ת ָׂ֥אכֶׁ ה ָכל־ְמלֶׁ ָדָ֖ א ֲעב  ּו ל ִ֣ ֲעשֵ֑ ֵֽ    תַּ

ת ָׂ֥ קַּ ָ֖ם עֹוָלֵ֛ם ח  יכֶׁ ת  ם׃ ְבָכל־מֹוְשב ָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ת  ר ֵֽ  ְלד 
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ם כב בקציר ְצְרכֶָּׁ֞ ְבק  ת־ְקִצִ֣יר ּוֵֽ ם אֶׁ ְרְצכֶֶּׁ֗  אַּ

 

 
לעני  -פאה ולקט 

 ולגר

ה לֶָּׁ֞ א־ְתכַּ ֵּ֤ת ל ֵֽ ְדךָ֙  ְפאַּ ך ָשֵֽ ֶ֔ ְצרֶׁ   ְבק 
ט ָׂ֥קֶׁ יְרךָ֖  ְולֶׁ א ְקִצֵֽ ט ל ִ֣ ֵ֑ ק   ְתלַּ

ָעִנֵּ֤י ֵֽ ג רָ֙  לֶׁ ִ֣ב ְולַּ ֲעז  ֵֽ ם תַּ ָתֶ֔ ם׃ ְיהָוָׂ֥ה ֲאִנָ֖י   א  ֵֽ יכֶׁ ה   {פ} ֱאֹלֵֽ

 

 ל"בחו רביעי  

 זיכרון תרועה
 [ראש השנה]

ָׂ֥ר כג ב  ְידַּ ָׂ֥ה ְיהָוָ֖ה וַּ שֶׁ ל־מ  ר׃ אֶׁ אמ ֵֽ   ל 
ֵ֛ר כד ב  ָׂ֥י דַּ ל־ְבנ  ָ֖ל אֶׁ ר ִיְשָרא  אמ ֵ֑  ל 

 

 
 
 

ָחִ֣ד לַּ  י ְבאֶׁ ְשִביִעָ֜ ש הַּ דֶׁ ח ֶׁ֨ ש בַּ דֶׁ  ח ֶּ֗
ֹון  ָבתֶ֔ םָ֙ שַּ ֵּ֤ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש׃  ִיֵֽ דֶׁ ֹון ְתרּוָעָ֖ה ִמְקָרא־ק ֵֽ  ִזְכרָׂ֥

ּו כה ֲעשֵ֑ ֵֽ א תַּ ה ל ִ֣ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ יהָוֵֽה׃    ָכל־ְמלֶׁ ֵֽ ה לַּ ָ֖ ם ִאשֶׁ ָׂ֥ ְבתֶׁ  {ס}ְוִהְקרַּ

 

  
 

ָׂ֥ר כו יום הכיפורים ב  ְידַּ ָׂ֥ה ְיהָוָ֖ה וַּ שֶׁ ל־מ  ר׃ אֶׁ אמ ֵֽ   ל 

ְך כז  ֹור אַָּ֡ ָעשִ֣ ֵֽ ח   בֶׁ ש֩ לַּ י דֶׁ ְשִביִעֶׁ֨ ה הַּ זֶָׁ֜ ים יֵֹּ֧ום  הַּ ִרִ֣ ִכפ  ּוא הַּ   הֶּ֗
שָ֙  דֶׁ ְקָרא־ק ֶׁ֨ ִ֣ה ִמֵֽ ְהיֶׁ ם ִיֵֽ   ָלכֶֶׁ֔

ם ָ֖ ֵ֑ם ְוִעִניתֶׁ יכֶׁ ת  ְפש ֵֽ ת־נַּ   אֶׁ
ם ָׂ֥ ְבתֶׁ ָ֖ה ְוִהְקרַּ יהָוֵֽה׃ ִאשֶׁ ֵֽ  לַּ

א ְוָכל־ְמָלאָכהָ֙  כח ּו ל ִ֣ ֲעשֶ֔ ֵֽ ם  תַּ ָ֖צֶׁ יִֹ֣ום ְבעֶׁ ֵ֑ה הַּ זֶׁ   הַּ
י ִריםָ֙  יֵֹּ֤ום ִכִ֣ ּוא ִכפ  ִ֣ר  הֶ֔ פ  ם ְלכַּ יכֶֶׁ֔ ָ֖י  ֲעל  ם׃ ְיהָוָׂ֥ה ִלְפנ  ֵֽ יכֶׁ ה   ֱאֹלֵֽ

י כט שָ֙  ִכֵּ֤ פֶׁ נֶֶׁׁ֨ ִ֣ר ָכל־הַּ נֶֶׁ֔ה ֲאשֶׁ א־ְתע  ם  ל ֵֽ ָ֖צֶׁ יִֹ֣ום ְבעֶׁ ֵ֑ה הַּ זֶׁ ה   הַּ יָה׃ ְוִנְכְרָתָ֖ ֵֽ מֶׁ עַּ ֵֽ  מ 

ש ל פֶׁ נֶֶּׁ֗ ֵּ֤ר ְוָכל־הַּ הָ֙  ֲאשֶׁ ֲעשֶׁ ֵֽ ה תַּ ם  ָכל־ְמָלאָכֶ֔ ָ֖צֶׁ יִֹ֣ום ְבעֶׁ ֵ֑ה הַּ זֶׁ  הַּ
ְדִתֵ֛  ֲאבַּ ֵֽ ש יְוהַּ ָׂ֥פֶׁ נֶׁ ת־הַּ וא אֶׁ ִהָ֖ ב הַּ רֶׁ ָׂ֥ ּה׃ ִמקֶׁ ָמֵֽ   עַּ

א ָכל־ְמָלאָכָ֖ה לא ּו ל ִ֣ ֲעשֵ֑ ֵֽ ת   תַּ ֵּ֤ קַּ ם עֹוָלםָ֙  ח  יכֶֶׁ֔ ת  ר ִ֣ ל  ְלד  ם׃ ְבכ ָ֖ ֵֽ יכֶׁ ת  ְשב ֵֽ  מ 

ת לב בֶַּׁ֨ ֹון שַּ ָבתָׂ֥ ם הּואָ֙  שַּ ם   ָלכֶֶׁ֔ ָ֖ ֵ֑ם ְוִעִניתֶׁ יכֶׁ ת  ת־נְַּפש ֵֽ  אֶׁ

ֶרב ֶדש֙ ָבֶעִּ֔ ְשָעִ֤ה ַלֹחָ֨ ֶָ֣רב    ְבתִּ ֶרבֵמֶע ם׃   ַעד־ֶעִּ֔ ּו ַשַבְתֶכַּֽ ְשְבתֹּ֖  {פ}תִּ

 

 ל"בחו חמישי  

ר׃  לג  אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ

ר לד אמ ֵ֑ ל ל  ָ֖ ָׂ֥י ִיְשָרא  ל־ְבנ  ֵ֛ר אֶׁ ב   דַּ

 

ה סוכות זֶֶׁ֔ ְשִביִעיָ֙ הַּ ש הַּ דֶׁ ח ֵּ֤ ֹום לַּ ר יֶּ֗ ה ָעָשָ֜ ֲחִמָשֶׁ֨ ֵֽ י  בַּ ָׂ֥ת ָיִמָ֖ ֹות ִשְבעַּ כֵ֛ ס  ֵּ֧ג הַּ יהָוֵֽה׃חַּ ֵֽ  ם לַּ
 

ש לה [עוד בפסוק לט]  דֶׁ ֹון ִמְקָרא־ק ֵ֑ ִראשָ֖ יָֹׂ֥ום ָהֵֽ ּו׃   בַּ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  ָכל־ְמלֶׁ
ים  לו ִ֣ת ָיִמֶ֔ ֵ֑ה ִשְבעַּ יהָו ֵֽ ה לַּ ָ֖ יבּו ִאשֶׁ ְקִרָׂ֥  תַּ

 

 
  

ם שמיני עצרת ה ָלכֶָׁ֜ ְהיֶֶׁׁ֨ ש֩ ִיֵֽ דֶׁ י ִמְקָרא־ק  ְשִמיִנָ֡ יִֹ֣ום הַּ  בַּ
 

בְ   ואְוִהְקרַּ ת ִהֶ֔ ִ֣רֶׁ יהָוהָ֙ ֲעצֶׁ ֵֽ ֵּ֤ה לַּ ם ִאשֶׁ ּו׃  תֶֶׁׁ֨ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ   ָכל־ְמלֶׁ
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סיכום בינים 
 קרבנות מועדים

ה לז ֶ֚לֶׁ ִ֣י א  ֹוֲעד  ּו  ְיהָוֶ֔ה מֵֽ ר־ִתְקְראָׂ֥ ם ֲאשֶׁ ָתָ֖ ִ֣י א  ש ִמְקָרא  דֶׁ  ק ֵ֑
יב ְקִרֶׁ֨ ה ְלהַּ יהָוֶּ֗ה ִאשֶָׁ֜ ֵֽ ָלֵּ֧ה  לַּ ח ּוִמְנָחֵ֛ה ע  ָׂ֥בַּ ר־יָֹׂ֥ום יםּוְנָסִכָ֖  זֶׁ ֹו׃ ְדבַּ  ְביֹומֵֽ

ָ֖ד לח ת ִמְלבַּ ְבת ִ֣ ֵ֑ה שַּ ִ֣ד   ְיהָו ם ּוִמְלבַּ יכֶֶּׁ֗ ֹות  ְתנֵֽ ֵּ֤ד  מַּ םָ֙  ּוִמְלבַּ יכֶׁ   ָכל־ִנְדר 
דָ֙  ם ּוִמְלבַּ יכֶֶׁ֔ ת  ר  ָכל־ִנְדב ִ֣ ָׂ֥ יהָוֵֽה׃ ִתְתנָּ֖ו ֲאשֶׁ ֵֽ  לַּ

 

 
  

   סוכות

ח ִ֣  לט זמן האסיף - ֹום לַּ ר יָ֜ ֲחִמָשה֩ ָעָשֶׁ֨ ֵֽ ְך בַּ יאַָּ֡ ְשִביִעֶּ֗ ש הַּ ץ   דֶׁ רֶׁ ִ֣ת ָהָאֶ֔ ת־ְתבּואַּ םָ֙ אֶׁ  ְבָאְסְפכֶׁ
ים  ִ֣ת ָיִמֵ֑ ג־ְיהָוָ֖ה ִשְבעַּ ת־חַּ גּו אֶׁ  ָתח ָׂ֥

ֹון ָבתֶ֔ ִראשֹוןָ֙ שַּ יֵֹּ֤ום ָהֵֽ ֹון׃  בַּ ָבתֵֽ ְשִמיִנָ֖י שַּ יָֹׂ֥ום הַּ  ּובַּ

 

ֹון  מ ארבעת המינים ִראשֶּ֗ יִֹ֣ום ָהֵֽ ם בַּ ם ָלכֶָׁ֜ ְחתֶֶׁׁ֨  ּוְלקַּ
ֵּ֤ץ הָ  י ע  ים  ָדרָ֙ ְפִרֶׁ֨ ת ְתָמִרֶ֔ פ ִ֣ ת כַּ ץ־ָעב ָ֖ ַָֽׂ֥ף ע  ֲענַּ ֵֽ ל  וַּ ֵ֑חַּ י־ָנ ְרב   ְועַּ

 

ים׃ ,שמחה ָׂ֥ת ָיִמֵֽ ָ֖ם ִשְבעַּ יכֶׁ ה  ֵ֛י ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלֵֽ ם ִלְפנ  ְחתֶֶּׁ֗  ּוְשמַּ
 

יהָוֶ֔ה מא וחג ֵֽ ִ֣ג לַּ תֹוָ֙ חַּ ֵּ֤ם א  תֶׁ ג  ֵ֑ה  ְוחַּ ָשָנ ים בַּ ָׂ֥ת ָיִמָ֖  ִשְבעַּ
ם יכֶֶׁ֔ ת  ר ִ֣ ת עֹוָלםָ֙ ְלד  ֵּ֤ קַּ ש   ח  דֶׁ ח ָׂ֥ ֹו׃בַּ תֵֽ גּו א  י ָתח ָׂ֥ ְשִביִעָ֖  הַּ

 

ים מב ַבסוכות ישיבה ִ֣ת ָיִמֵ֑ ּו ִשְבעַּ ְשבָ֖ ֵֽ ת ת  כ ָׂ֥ ס  ל  בַּ ְזָרחָ֙ ְבִיְשָרא ֶ֔ אֶׁ ת׃  ָכל־ָהֵֽ כ ֵֽ ס  ּו בַּ ְֵֽשבָ֖  י 

םְ֒  מג יכֶׁ ת  ר ֵֽ ּו ד  ְֵַֽֽדעִ֣ ן֮ י  עַּ  ְלמַּ
ל  ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ ת־ְבנ  ְבִתיָ֙ אֶׁ ֹות הֹושֶַּׁ֨ כֶּ֗ ס  י בַּ ֹוצִ  ִכִ֣ ץ ִמְצָרִֵ֑ים ְבהֵֽ ִ֣רֶׁ אֶׁ ם מ  י אֹוָתָ֖  יִאָׂ֥

ם׃ ֵֽ יכֶׁ ה   ֲאִנָ֖י ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלֵֽ

 

 
  

ה מד  שֶֶׁ֔ ִ֣ר מ  ב  ְידַּ ֵ֑ה   וַּ י ְיהָו ָ֖ ֲעד  ת־מ ֵֽ ל׃   אֶׁ ֵֽ ָ֖י ִיְשָרא  ל־ְבנ    {פ}אֶׁ

 

 

 [קוראים בספר שני] מפטירלקריאה בתורה  - ביום טוב שני, ל"בחו

 .לתורה עולה רביעיקריאה של  -[ מ"חוה' א] בארץ ישראלו

 [קרבנות הפסח: מתוך קרבנות תמידין ומוספין] במדבר כח, פרשת פינחס

 

 כחבמדבר 
  --[ ל"בחו]ט שני "ביו יש אשכנזים שמתחילים כאן --

ש טז פסחב   דֶׁ ח ֵ֑ ְרָבָעָׂ֥ה ָעָשֵ֛ר יָֹ֖ום לַּ ֹון ְבאַּ ִראשֶּ֗ ש ָהֵֽ דֶׁ ח ִ֣ יהָוֵֽה׃   ּובַּ ֵֽ ח לַּ סַּ ָ֖  פֶׁ
ר יֵֹ֛ו יז ה ָעָשָׂ֥ ֲחִמָשֶׁ֨ ֵֽ ָ֖ה ָחֵ֑גּובַּ זֶׁ ש הַּ דֶׁ ח ָׂ֥ ים  ם לַּ ִ֣ת ָיִמֶ֔ ל׃  ִשְבעַּ ֵֽ ֵָֽאכ  ֹות י  צָ֖  מַּ
ש יח דֶׁ ֹון ִמְקָרא־ק ֵ֑ ִראשָ֖ יָֹׂ֥ום ָהֵֽ ּו׃   בַּ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  ָכל־ְמלֶׁ

 

  [בארץ]מ "חוה' בא המנהגים וכל, [ל"בחו]ט שני "ביוכאן מתחילים רוב המנהגים  - 

 :עולה

 

 בהמות

 

בְ  יט ה ְוִהְקרַּ יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ  תֶֶׁׁ֨
ִַָֽ֖ים ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ים ְבנ  ָחֵ֑ד    ָפִרֵּ֧ ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

ה ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ן  כ מנחות ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ם ס ָ֖ ְנָחָתֶ֔  ּוִמֶׁ֨
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ שְ   ְשֹלָשֶׁ֨ ֵּ֧י עֶׁ ִילּוְשנ  ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ּו׃  ר  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

ה כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  ִעָשרֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃   לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ
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ָחֵ֑ד כב שעיר לחטאת ָטָ֖את אֶׁ יר חַּ ם׃   ּוְשִעָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  ִ֣ת הַּ   ִמְלבַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ידֲאשֶׁ ה׃   ָתִמֵ֑ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ים  כד שבעת הימים ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֹו׃   לֶׁ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ ל־עֹולַּ  עַּ

 

 –ביום השביעי 
 מקרא קודש

י כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם ִמְקָר   ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  א־ק ָ֖
ּו׃  ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  {ס}ָכל־ְמלֶׁ

 

 

 

 [ל"בחו] הפטרת יום טוב שני
 :להלן, כג, פרקים כבמתוך  'קוראים בספר מלכים ב

 כה-כא,כג  ; ז-א,כב: קוראים שני קטעים התימנים   
  [כה-כא,כג] כמו התימניםוקטע שני   ; ט-א,כג: יתר המנהגים   

 

  מלכים ב

 - -[ שבעה פסוקים]קטע ראשון שהתימנים קוראים  - - בפרק כ
  

ֹו  א המלך יאשיהו ָ֣הּו ְבָמְלכִּ֔ ָי אשִּ ַֹּֽ ִ֤ה ָשָנה֙ י ִּם  ֶבן־ְשֹמֶנ ֑ ּוָשָל ירַּֽ ה ָמַלְֹּ֖ך בִּ ים ְוַאַחת֙ ָשָנִּ֔ ִ֤ ּוְשֹלשִּ
ת׃  ְצַקַּֽ ָבַּֽ ה ַבת־ֲעָדָיֹּ֖ה מִּ יָדׁ֥ ֹו ְידִּ מִּ֔  ְוֵשָ֣ם אִּ

ַׁ֥עש ב ָ֣י ְיהָו֑ה  ַוַי ר ְבֵעיֵנ  ַהָיָשֹּ֖
אול׃  ַֹּֽ ין ּוְשמ ׁ֥ ר ָימִּ יו ְולֹא־ָסֹּ֖ ָ֣ד ָאבִִּּ֔ ֶרְך֙ ָדוִּ ֶלְך ְבָכל־ֶדָ֨  {פ}ַוֵיַ֗

 
 

יאשיהו מורה על 
 בדק הבית

ָי֑הּו  ג אשִּ ַֹּֽ ֶלְך י ה ַלֶמֹּ֖ ִ֤ה ֶעְשֵרה֙ ָשָנִּ֔ ְשֹמֶנ י בִּ  ַוְיהִַּ֗
ִ֤הּו ן ֶבן־ֲאַצְלָי ֶמֶלְך ֶאת־ָשָפָ֨ ר׃  ָשַלָ֣ח ַהַ֠ ית ְיהָוֹּ֖ה ֵלאֹמַּֽ ר ֵבׁ֥ ָלם֙ ַהֹסֵפִּ֔  ֶבן־ְמש 

א ֵבָ֣ית  ד ֶסף ַהמּוָבֹּ֖ ֹול ְוַיֵתָ֣ם ֶאת־ַהֶכִּ֔ הּו֙ ַהֹכֵהָ֣ן ַהָגדִּ֔ ָיָ֨ ְלקִּ ה ֶאל־חִּ ֲעֵלַ֗
ם׃  ת ָהָעַּֽ ף ֵמֵאׁ֥ י ַהַסֹּ֖ ְמֵרׁ֥ ּו ֹשַּֽ ְספֶׁ֛ ר ָאַּֽ  ְיהָו֑ה ֲאֶשׁ֥

הּו ַעל־ַיד֙ ֹעֵשָ֣י ַהְמָלאָכִּ֔  (ויתנה) ה ְתנּוַ֗ ים ְויִּ ֹּ֖ ְפָקדִּ ֵבָ֣ית ְיהָו֑ה  (בבית)ה ַהמ 
ת׃  יִּ ֶדק ַהָבַּֽ ה ְלַחֵזֹּ֖ק ֶבׁ֥ ֹו ְלֹעֵשִ֤י ַהְמָלאָכה֙ ֲאֶשר֙ ְבֵבָ֣ית ְיהָוִּ֔ ְתנָּ֣ו ֹאתַ֗  ְויִּ

ים  ו ֑ ְדרִּ ֹּ֖ים ְוַלֹגַּֽ ים ְוַלֹבנִּ  ֶלָחָָ֣רשִִּּ֔
ת׃  יִּ ב ְלַחֵזֹּ֖ק ֶאת־ַהָבַּֽ ָ֣י ַמְחֵצִּ֔ ים֙ ְוַאְבֵנ ְקנִֹ֤ות ֵעצִּ  ְולִּ

ים׃ ז ַּֽ ם ֹעשִּ ֱאמּוָנֹּ֖ה ֵהׁ֥ י ֶבַּֽ ׁ֥ ָתָ֣ן ַעל־ָיָד֑ם כִּ ם ַהֶכֶֹּ֖סף ַהנִּ ָתִּ֔ א־ֵיַָּֽחֵשָ֣ב אִּ ַֹּֽ  ַאְִּ֚ך ל

 
 

 - -עד כאן קטע ראשון שהתימנים קוראים  - - 
 

 

 ,יאשיהו מלך יהודה קורא התורה באזני העם 

 ז"ומשמיד הע 

 - -כאן מתחילים כולם פרט לתימנים  - - פרק כג
 

 

אשיהו קורא המלך י
-כל-באזני העם את

 ,ספר הברית-דברי
 'וכורת ברית לפני ה

ְך א ֵ֑לֶׁ מֶׁ ָ֖ח הַּ ִיְשלַּ יו  וַּ ָלֶ֔ ּו א  ְספִ֣ ֵֽאַּ יַּ ִם׃  וַּ ּוָשָלֵֽ ה ִוירֵֽ ָׂ֥י ְיהּוָדָ֖  ָכל־ִזְקנ 
יש ְיהּוָדה֩  ב ה ְוָכל־ִאִ֣ ית־ְיהָוָ֡ ְך ב  ִ֣לֶׁ מֶׁ ל הַּ ִ֣עַּ יַּ ֹו  וַּ ם ִאתֶּ֗ ִָ֜ ּוָשלַּ י ְירֵֽ ְשב ֶׁ֨  ְוָכל־י ֵֽ

ים ְנִביִאֶ֔ ֲהִניםָ֙ ְוהַּ כ ֵֽ ֹול  ְוהַּ ד־ָגדֵ֑ ן ְועַּ   ְוָכל־ָהָעָ֖ם ְלִמָקט ִ֣
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ית  ְבִרֶ֔ ר הַּ ִ֣פֶׁ יָ֙ ס  ת־ָכל־ִדְבר  ם אֶׁ יהֶֶּׁ֗ ִיְקָרִ֣א ְבָאְזנ  ית ְיהָוֵֽה׃  וַּ ָׂ֥ א ְבב  ִנְמָצָ֖  הַּ
ּוד  ג מָ֜ עַּ ל־ָהֶׁ֨ ֵֽ ְך עַּ לֶׁ מֶׁ ד הְַּ֠ ֲֵֽעמ ִ֣ יַּ  וַּ

ית ְבִרִ֣ ת־הַּ ֵֽ ת אֶׁ ִיְכר ָׂ֥ ִ֣י ְיה וַּ ה׀ ִלְפנ   ָוֶּ֗
ָתיוָ֙   ק  ת־ח  ְדֹוָתֵּ֤יו ְואֶׁ ֵֽ ת־ע  יו ְואֶׁ ר ִמְצֹוָתָ֜ ֵּ֤ר ְיהָוהָ֙ ְוִלְשמ ֶׁ֨ חַּ ת אַּ כֶׁ ָללֶָׁ֜
ש  פֶׁ ִ֣ב ּוְבָכל־נֶֶׁ֔  ְבָכל־ל 
את  ז ֶ֔ ית הַּ ְבִרִ֣ יָ֙ הַּ ת־ִדְבר  ים אֶׁ ֵ֑ה  ְלָהִקֶּ֗ זֶׁ ר הַּ ִ֣פֶׁ ס  ל־הַּ ים עַּ ִבָ֖ ְכת   הַּ

ית׃ ַּֽ ד ָכל־ָהָעֹּ֖ם ַבְברִּ  ַוַיֲַּֽעֹמׁ֥

 
 

 יאשיהו משמיד
 העבודה הזרה

 

ז "ע מוציא
, מהמקדש

 ושריפתם

ֹול  ד ָגדָ֜ ן הַּ ה ֶׁ֨ כ  ת־ִחְלִקָיהּו֩ הַּ ְך אֶׁ לֶׁ מֶָׁ֡ ִ֣ו הַּ ְיצַּ  וַּ
ףְ֒  סַּ י הַּ ִ֣ ְמר  ת־ש ֵֽ ִמְשנֶׁה֮ ְואֶׁ ִ֣י הַּ ֲהנ  ת־כ ֵֽ ה  ְואֶׁ ִ֣ל ְיהָוֶ֔ יכַּ ה  ֵֽ  ְלהֹוִציאָ֙ מ 

ים ִלֶּ֗ כ  ִ֣ת ָכל־הַּ ה א  ָרֶ֔ ֲאש  ל ְוָלֵֽ ִ֣עַּ בַּ ֲעשּוִיםָ֙ לַּ ָשָמִֵ֑ים ּוְלכ ָ֖   ָהֵֽ  ל ְצָבִ֣א הַּ
ֹון ֹות ִקְדרֶ֔ ְדמִ֣ םָ֙ ְבשַּ ִֶׁ֨ ּוָשלַּ ּוץ ִלירֵֽ ם ִמחֵּ֤ ִַֽיְשְרפ ָּ֞ ֵֽ  וַּ

ל׃ ֵֽ ית־א  ֵֽ ם ב  ת־ֲעָפָרָ֖ א אֶׁ  ְוָנָשָׂ֥
ה ה  ִ֣י ְיהּוָדֶ֔ ְלכ  ֵּ֤ר ָנְֵֽתנּוָ֙ מַּ ים ֲאשֶׁ ְכָמִרֶּ֗ ת־הַּ ית אֶׁ  ְוִהְשִבִ֣

ה ִ֣י ְיהּוָדֶ֔ ָבמֹותָ֙ ְבָער  ֵּ֤ר בַּ ט  ְיקַּ י יְ   וַּ ָ֖ ּוָשָלִֵ֑ם ּוְמִסב   רֵֽ
ֹות ָזלֶ֔ מַּ ָ֙ ְולַּ חַּ ֶׁ֨ ָיר  ש ְולַּ ֵּ֤מֶׁ שֶׁ ל לַּ עַּ בֶַּּ֗ ים לַּ ְטִרִ֣ ְמקַּ ֵֽ ת־הַּ ִים׃ ְואֶׁ ָשָמֵֽ א הַּ ל ְצָבָׂ֥  ּוְלכ ָ֖

 ומשמידרס וה
עבודה זרה 
בירושלים 
 וסביבותיה

ֹון ו ל ִקְדרֶ֔ ִ֣חַּ ל־נַּ םָ֙ אֶׁ ִֶׁ֨ ּוָשלַּ ּוץ ִלירֵֽ ה ִמחֵּ֤ ית ְיהָוָ֜ ָרה֩ ִמב ֶׁ֨ ֲאש  ת־ָהֵֽ ִ֣א אֶׁ צ  י   וַּ
יִ  ק ְלָעָפֵ֑רוַּ ִֵ֣֣דֶׁ ָי ֹון וַּ ל ִקְדרָ֖ ָׂ֥חַּ ָתֵּ֛ה ְבנַּ ף א   ְשר ָׂ֥

ּה  ת־ֲעָפָרֶ֔ ְךָ֙ אֶׁ ְשל  יַּ ם׃  וַּ ָׂ֥י ָהָעֵֽ ר ְבנ  בֶׁ ָ֖ ל־קֶׁ  עַּ
ים ז ִשֶ֔ ְקד  ִ֣י הַּ ת־ָבת  ץָ֙ אֶׁ ִית  ֵ֑ה  וַּ ִ֣ית ְיהָו ר ְבב  ָ֖  ֲאשֶׁ

ה׃ ָרֵֽ ֲאש  ים ָלֵֽ ְרגָֹׂ֥ות ָשֵ֛ם ָבִתָ֖ ים א ֵֽ ָנִשֶּ֗ ִ֣ר הַּ  ֲאשֶׁ
ת ח ֵּ֤א אֶׁ ָיב  ה וַּ י ְיהּוָדֶ֔ ִ֣ ָער  ֵֽ ֲהִניםָ֙ מ  כ ֵֽ  ־ָכל־הַּ

ים ֲהִנֶ֔ כ ִ֣ ָמהָ֙ הַּ ֵּ֤ר ִקְטרּו־ָשֶׁ֨ ֹות ֲאשֶׁ ָבמֶּ֗ ת־הַּ ִ֣א אֶׁ מ  ְיטַּ ע  וַּ ִ֣ר ָשֵ֑בַּ ד־ְבא  ע עַּ ָ֖בַּ  ִמגֶׁ
יר ר־ָהִעֶ֔ ָ֙ שַּ עַּ ר ְיהֹוש ֶׁ֨ ֵּ֤עַּ ח שַּ תַּ ר־פֶָׁ֜ ים ֲאשֶׁ ְשָעִרֶּ֗ ֹות הַּ ת־ָבמִ֣ ץ אֶׁ  ְוָנתַָּּ֞

יש בְ  אול ִאָ֖ ל־ְשמ ָׂ֥ ר־עַּ ֵֽ יר׃ֲאשֶׁ ר ָהִעֵֽ עַּ ָׂ֥  שַּ
ֹות ט ָבמֶ֔ ִ֣י הַּ ֲהנ  ֲֵֽעלּוָ֙ כ ֵֽ א יַּ ְך ל ֵּ֤ ּוָשָלִֵ֑ם  אֶַּּ֗ ח ְיהָוָ֖ה ִבירֵֽ ָׂ֥ ל־ִמְזבַּ  אֶׁ

ם׃ ֵֽ יהֶׁ ֹוְך ֲאח  ֹות ְבתָׂ֥ צָ֖ ּו מַּ ְכלָׂ֥ י ִאם־ָאֵֽ  ִכֵ֛
  

 [ז"המשך ביעור ע: 'עד כ' מדלגים על פסוקים י]   דילוג
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 - -כל המנהגים לפי וקוראים אותו  ,קטע שני - - 
  

ר כא עושים פסח אמ ֶ֔ ִ֣ם ל  ת־ָכל־ָהָע ְךָ֙ אֶׁ לֶׁ מֶֶׁׁ֨ ֵּ֤ו הַּ ְיצַּ  וַּ
ח סַּ ּו פֶֶׁ֔ ֵ֑ם  ֲעשִ֣ יכֶׁ ה  יהָוָ֖ה ֱאֹלֵֽ ֵֽ ָכ֕תּוב   לַּ ֵֽה׃  כַּ זֶׁ ית הַּ ְבִרָ֖ ר הַּ פֶׁ ָׂ֥ ֵ֛ל ס   עַּ

ה כב זֶֶׁ֔ ח הַּ ִ֣סַּ פֶׁ ֲֵֽעָשהָ֙ כַּ א נַּ י ל ֵּ֤ ים  ִכִ֣ ְפִטֶ֔ ש ִ֣ יָ֙ הַּ ֵ֑ל  ִמימ  ת־ִיְשָרא  ּו אֶׁ ְפטָ֖ ר ָשֵֽ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ה׃וְ  י ְיהּוָדֵֽ ָׂ֥ ְלכ  ל ּומַּ ָ֖ י ִיְשָרא  ָׂ֥ ְלכ  ֵ֛י מַּ ל ְימ   כ ֶּ֗

ה כג הָ֙ ָשָנֶ֔ ְשר  ֵּ֤ה עֶׁ נֶׁ י ִאם־ִבְשמ  ֵ֑הּו  ִכֶּ֗ אִשָי ְך י ֵֽ לֶׁ ָ֖ מֶׁ  לַּ
ִם׃ ּוָשָלֵֽ יהָוָ֖ה ִבירֵֽ ֵֽ ֵ֛ה לַּ זֶׁ ח הַּ ֵּ֧סַּ פֶׁ ה הַּ ֲֵֽעָשָּ֞  נַּ

 
 

ביעור האובות 
 ז"והידעונים וע

ִיְד  כד ת־הְַּ֠ ֹות ְואֶׁ בִ֣ א  ת־ָהֵֽ ִ֣ם אֶׁ יםְוגַּ ִלָ֜ ִגל  ת־הַּ ים ְואֶׁ ְתָרִפֶׁ֨ ת־הַּ ִנים ְואֶׁ  ע 
ם ִֶ֔ ּוָשלַּ ץ ְיהּוָדהָ֙ ּוִבירִ֣ ֵּ֤רֶׁ ֵּ֤ר ִנְראּוָ֙ ְבאֶׁ ים ֲאשֶׁ ִצֶּ֗ ִשק  ִ֣ת ָכל־הַּ    ְוא 

ֵ֑הּו אִשָי ָ֖ר י ֵֽ ר  ִבע  פֶׁ ס ֶ֔ ל־הַּ ים עַּ ִבִ֣ ְכת  תֹוָרהָ֙ הַּ י הַּ ֵּ֤ ת־ִדְבר  ים אֶׁ ן ָהִקָּ֞ עַּ מַּ   ְלְ֠
כ   ָׂ֥הּו הַּ ר ָמָצֵ֛א ִחְלִקָי ָׂ֥ ית ְיהָוֵֽה׃ֲאשֶׁ ָׂ֥ ן ב  ָ֖  ה 

 
 

הּו  ָהָיה-ל א ְוָכמ 
ְך ְלָפָניו לֶׁ   מֶׁ

ְך  כה לֶׁ יו מֶֶּׁ֗ ה ְלָפָנָ֜ א־ָהָיֶׁ֨ הּו֩ ל ֵֽ  ְוָכמ 
ֹו דֶ֔ ֹו ּוְבָכל־נְַּפשֹוָ֙ ּוְבָכל־ְמא  ל־ְיהָוהָ֙ ְבָכל־ְלָבבֵּ֤ ר־ָשֵּ֤ב אֶׁ  ֲאשֶׁ

ֵ֑ה שֶׁ ִ֣ת מ  ל תֹורַּ הּו׃   ְככ ָ֖ ם ָכמ ֵֽ יו ל א־ָקָׂ֥ ֲחָרָ֖ ֵֽ  ְואַּ
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 פסח מועדשבת חול ה

 

  ריםישיר הש קהילות אשכנז נוהגים לקרוא לפני הקריאה בתורה אתב

 

 קריאה בתורה לשחרית

 .[סוכותקריאה לשבת חול המועד גם והיא ] כו,לד –יב ,לג: שמות ,תשא-פרשת כיב קוראים
 ושובו של משה אל ההר ,באה לאחר מעשה העגל, הקריאה בפרשה להלן

 לג שמות

 
 וחידוש הברית, ות השנייםהלוח', בקשות משה מה

 
 

 

ל־ְיהָוֶּ֗ה יב הבקשות ה אֶׁ שֶָׁ֜ ר מ  אמֶׁ י ֶׁ֨   וַּ
   

 3 -ל  הקדמה
 הבקשות

יָ֙  לַּ ֵּ֤ר א  מ  ה א  ָתָּ֞ ה אַּ א  ה    ְרְ֠ זֶֶׁ֔ ִ֣ם הַּ ת־ָהָע ל אֶׁ ֶ֚עַּ  הַּ
ִני ְעתֶַּ֔ ֹודַּ א הֵֽ ָתהָ֙ ל ִ֣ י   ְואַּ ָ֖ח ִעִמֵ֑ ר־ִתְשלַּ ת ֲאשֶׁ ָׂ֥  א 

ְרָתָ֙  ָתֵּ֤ה ָאמֶַּׁ֨ יךֵֽ    ְואַּ ְעִתִ֣ םְידַּ יָנֵֽי׃  ְבש ֶ֔ ן ְבע  ָ֖ אָת ח   ְוגַּם־ָמָצָׂ֥

 

 
  

 הֹוִדֵעִני ָנא " [א]
ָרֶכָך-ֶאת       "דְּ

יך  יג ינֶֶּׁ֗ ן ְבע  אִתי ח ָ֜ ה ִאם־ָנא֩ ָמָצֶׁ֨ ָתָ֡  ְועַּ
ך ת־ְדָרכֶֶׁ֔ ִֵּ֤ני ָנאָ֙ אֶׁ ֹוִדע  ָדֲִ֣עךֶ֔   הֵֽ ֵ֑יך   ְוא  ינֶׁ ן ְבע  ָ֖ ְמָצא־ח  ן אֶׁ עַּ ָׂ֥  ְלמַּ

ה גָֹׂ֥וי  ּוְרא ֕ ְמךָ֖ הַּ י עַּ ֵֽה׃  ִכָׂ֥ זֶׁ  הַּ

 

ֵ֑ר יד "ָפַני ֵיֵלכּו" :'ה י אמַּ ְך׃  וַּ ִתי ָלֵֽ ֲהִנח ָׂ֥ ֵֽ ָ֖כּו וַּ ָׂ֥י י ל   ָפנַּ
 

 
  

ֵ֑יו  טו "ִעָמנּו"לך  [ב] ָל ר א  י ָ֖אמֶׁ  וַּ
ים ְלִכֶ֔ יךָ֙ ה ֵֽ ֵּ֤ין ָפנֶֶׁׁ֨ ֵֽה׃   ִאם־א  ָ֖נּו ִמזֶׁ ֲעל  ל־תַּ ֵֽ  אַּ

ִ֣ה טז מֶׁ ֹוא ּובַּ פֶּ֗ ִ֣ע א  ינֶֶׁׁ֨  ׀ ִיָּודַּ ֵּ֤ן ְבע  אִתי ח  י־ָמָצֶׁ֨ ך ִכֵֽ מֶֶׁ֔ ִ֣י ְועַּ  יךָ֙ ֲאִנ
ְכְתךִ֣ ִעָמֵ֑נּו ֹוא ְבלֶׁ  ֲהלָ֖
ְמךֶ֔  ִ֣י ְועַּ ינּוָ֙ ֲאִנ ם  ְוִנְפִלֶׁ֨ ל־ָהָעֶ֔ ה׃   ִמָכֶׁ֨ ֲאָדָמֵֽ ָׂ֥י ָהֵֽ ל־ְפנ  ר עַּ ָ֖  {פ}ֲאשֶׁ

 

  
 שני

ה  יז נעתר' ה שֶֶׁ֔ ל־מ  ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ
ֵ֑ה  ֱעשֶׁ ֵֽ ְרָת אֶׁ ָ֖ ר ִדבַּ ָׂ֥ ֵ֛ה ֲאשֶׁ זֶׁ ר הַּ ָדָבָׂ֥ ת־הַּ ִ֣ם אֶׁ  גַּ

י ינֶַּ֔ ןָ֙ ְבע  י־ָמָצֵּ֤אָת ח  ם׃  ִכֵֽ ֵֽ ֲעךָ֖ ְבש  ָדֵֽ  ָוא 

 

 
  

ת" [ג] ִני ָנא אֶׁ ְרא  -הַּ
ך  "ְכבודֶׁ

ֵ֑ר יח י אמַּ ך׃  וַּ ֵֽ דֶׁ ת־ְכב  ִני ָנָ֖א אֶׁ ָׂ֥ ְרא   הַּ

ר יט נעתר' ה אמֶׁ י ֶּ֗ יך  וַּ ל־ָפנֶֶׁ֔ יר ָכל־טּוִביָ֙ עַּ ֲעִבֵּ֤ ֵֽ י אַּ ֵ֑יך  ֲאִנֶׁ֨ ֵ֛ם ְיהָוָ֖ה ְלָפנֶׁ י ְבש  אִתֵֽ  ְוָקָרֵּ֧

ןְוחַּ  ִ֣ר ָאח ֶ֔ ת־ֲאשֶׁ ִתיָ֙ אֶׁ ם׃  נ  ֵֽ ח  ר ֲארַּ ָׂ֥ ת־ֲאשֶׁ י אֶׁ ְמִתָ֖ חַּ  ְוִרֵֽ

 שלישי  

ת ְוָרִאיתָ " -אֶׁ
 "ֲאחוָרי

ר כ אמֶׁ י ֕ ֵ֑י  וַּ ת־ָפָנ ת אֶׁ ָ֖ל ִלְרא ִ֣ א תּוכַּ י׃  ל ָׂ֥ ם ָוָחֵֽ ָאָדָ֖ ִני ָהֵֽ ָׂ֥ א־ִיְראַּ י ל ֵֽ  ִכֵ֛
ר ְיהָוֶ֔ה כא י ִ֣אמֶׁ  וַּ

י ֹום ִאִתֵ֑ ָׂ֥ה ָמקָ֖ ל־הַּ   ִהנ  ְבָתָ֖ עַּ ּור׃ ְוִנצַּ  צֵֽ
י כב ִדֶ֔ ר ְכב  ֲעב ִ֣ ֵֽ ּור  ְוָהָיהָ֙ בַּ צֵ֑ ִ֣ת הַּ יך ְבִנְקרַּ ְמִתָ֖  ְושַּ

י׃ ד־ָעְבִרֵֽ ָ֖יך עַּ י ָעלֶׁ ִפֵ֛ י כַּ ִתָׂ֥ כ   ְושַּ
י כג ִפֶ֔ ת־כַּ ִתיָ֙ אֶׁ ר  ֲהִסֵֽ ָרֵ֑י  וַּ ת־ֲאח  יָת אֶׁ ּו׃   ְוָרִאָ֖ ֵַָֽֽראֵֽ א י  ָ֖י ל ָׂ֥  {פ}ּוָפנַּ
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 פרק לד
 רביעי 

   הלוחות השניים

 
ר  א י ֵּ֤אמֶׁ הוַּ שֶֶׁ֔ ל־מ    ְיהָוהָ֙ אֶׁ

הוראה לפסול 
נִיִים  לוחות שְׁ

ֵ֑ים  ִנ אש  ת ֲאָבִנָ֖ים ָכִרֵֽ ח ָׂ֥ ֵֽי־ל   ְפָסל־ְלךֵ֛ ְשנ 
ת ח ֶ֔ ל  ל־הַּ ְבִתיָ֙ עַּ תַּ    ְוָכֵֽ

ים ְדָבִרֶ֔ ת־הַּ ְרָת׃  אֶֶׁׁ֨ ֵֽ ר ִשבַּ ָׂ֥ ִנָ֖ים ֲאשֶׁ אש  ת ָהִרֵֽ ח ָׂ֥ ל  ל־הַּ ר ָהיֵּ֛ו עַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ר  ב קֶׁ ב ֵ֑ ֹון לַּ ָׂ֥ה ָנכָ֖ ְהי  ֵֽ  וֶׁ

יְועָ  ִ֣ר ִסינֶַּ֔ ל־הַּ רָ֙ אֶׁ קֶׁ ב ֶׁ֨ יָת בַּ ר׃   ִלֵּ֤ אש ָהָהֵֽ ל־ר ָׂ֥ ם עַּ י ָשָ֖ ְבָתָׂ֥ ִלֵ֛  ְוִנצַּ
ְך ג ִ֣ה ִעָמֶ֔ א־יֲַּעלֶׁ א ְבָכל־ָהָהֵ֑ר   ְוִאישָ֙ ל ֵֽ ָרָ֖ ל־י  יש אַּ  ְוגַּם־ִאָׂ֥

ּו ל־ִיְרעֶ֔ ָבָקרָ֙ אַּ אן ְוהַּ צ ֵּ֤ ּוא׃  גַּם־הַּ הֵֽ ר הַּ ּול ָהָהָׂ֥ ל־מָ֖  אֶׁ

 

 חמישי  

הכנת הלוחות 
 השניים

יִ  ד יםוַּ ִנֶּ֗ אש  ים ָכִרֵֽ ת ֲאָבִנָ֜ ח ֶׁ֨ ֵֽי־ל  ל ְשנ    ְפס ָ֡

 
  

משה עולה להר 
 [פעם רביעית]

רָ֙  קֶׁ ב ֶׁ֨ ֵּ֤ה בַּ שֶׁ ם מ  ְשכ ֶׁ֨ יַּ י  וַּ ִ֣ר ִסינֶַּ֔ ל־הַּ ָ֙ אֶׁ ל עַּ יֶַּׁ֨ ֹו  וַּ תֵ֑ ָׂ֥ה ְיהָוָ֖ה א  ֵ֛ר ִצָּו ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ
ֹו ח ְבָידֶ֔ ִ֣ ִיקַּ ים׃  וַּ ת ֲאָבִנֵֽ ח ָׂ֥ ָ֖י ל   ְשנ 

' פעמיים בפר

ופעם , יתרו

 שפטים 'בפר

 
  

ן ה יורד בענן' ה ָעָנֶ֔ ֵֽ ד ְיהָוהָ֙ בֶׁ ֵֵּ֤֣רֶׁ י  ֹו ָשֵ֑ם  וַּ ב ִעמָ֖ ָׂ֥ ִיְתיַּצ  ם ְיהָוֵֽה׃  וַּ ָ֖ א ְבש  ִיְקָרָׂ֥   וַּ

ר ְיהָוָׂ֥ה ו  ֲֵֽעב ֶׁ֨ יַּ ִיְקָראְ֒  וַּ ל־ָפָניו֮ וַּ  ׀ עַּ
ִ֣ה ה  ְיהָו  ׀ ְיהָוֶ֔

נֵּ֑ון ּום ְוחַּ חָ֖ ל רַּ ָׂ֥ ת׃   א  ֵֽ ֱאמֶׁ ֵֽ ד וֶׁ סֶׁ ָׂ֥ ב־חֶׁ ִים ְורַּ ָ֖ פַּ ְך אַּ רֶׁ ָׂ֥  אֶׁ

יםנ   ז ֲאָלִפֶ֔ דָ֙ ָלֵֽ סֶׁ ר חֶֶׁׁ֨ ָׂ֥ א   צ  ָׂ֥ ש  ָטָאֵ֑הן ָעֹוֵ֛ נ  ע ְוחַּ שַּ ָ֖ ה   ָופֶׁ קֶֶׁ֔ א ְינַּ הָ֙ ל ִ֣  ְונַּק 
ד ִ֣ ק  יםן ֲעוָ֣ ֹ׀  פ  ִ֣י ָבִנֶ֔ ל־ְבנ  ל־ָבִניםָ֙ ְועַּ ֹות עַּ ים׃  ָאבֶּ֗ ִעֵֽ ל־ִרב  ים ְועַּ ִשָ֖ ל־ִשל   עַּ

 
  

ֵ֑ה ח [:ד]בקשה  שֶׁ ר מ  ָ֖ ה  ְימַּ ִישְ   וַּ ְרָצה וַּ ָ֖ ד אַּ ִיק ָׂ֥ חּו׃ וַּ   ָתֵֽ

ְך" ָני -י לֶׁ ָנא ֲאד 
נּו  "ְבִקְרב 

ר  ט אמֶׁ י ָ֡ י וַּ ָנֶ֔ יךָ֙ ֲאד  ינֶֶׁׁ֨ ֵּ֤ן ְבע  אִתי ח  ֵ֑נּו  ִאם־ָנא֩ ָמָצֶׁ֨ ָ֖י ְבִקְרב  ָנ ְך־ָנָׂ֥א ֲאד  ֵֽלֶׁ  י 
ּוא ףָ֙ הֶ֔ רֶׁ ה־ע ֶׁ֨ ם־ְקש  י עַּ ְחָתֵ֛   ִכֵּ֤ לַּ ֲעו ְֹוָסֵֽ ׁ֥נּו ַלַּֽ נּוֵנ ָ֖ ָטאת  נּו׃  ּוְלחַּ ְלָתֵֽ  ּוְנחַּ

 

 
  

 לעם' ש הברית בין החידו  

ר י 'תשובת ה אמֶׁ י ֶּ֗   וַּ

ומחדש , נעתר' ה
 הברית

ִ֣ת ְבִריתְ֒  ר  ִכי֮ כ  נ  ִ֣ה ָאֵֽ  ִהנ 
ת ִ֣ה ִנְפָלא ֶ֔ ֱעשֶׁ ֵֽ ְמךָ֙ אֶׁ ל־עַּ ֵֵּ֤֣גֶׁד ָכֵֽ גֹוִיֵ֑ם   נֶׁ ץ ּוְבָכל־הַּ רֶׁ ּו ְבָכל־ָהָאָ֖ א־ִנְבְראָׂ֥ ֵ֛ר ל ֵֽ ֲאשֶׁ

 ֵֽ ת־מַּ ֹו אֶׁ ה ְבִקְרבָ֜ ָתֶׁ֨ ר־אַּ ָעם ֲאשֶׁ ֵּ֤ה ְיהָוהָ֙ ְוָרָאִ֣ה ָכל־ָהְ֠  ֲעש 

ּוא י־נֹוָרִ֣א הֶ֔ ְך  ִכֵֽ ה ִעָמֵֽ ָׂ֥ שֶׁ ר ֲאִנָ֖י ע  ָׂ֥   :ֲאשֶׁ

 

 שישי  

   חלק העם בברית

 
  

יֵֹ֑ום  יא הקדמה ְּוךִ֣ הַּ י ְמצַּ ִכָ֖ נ  ר ָאֵֽ ָׂ֥ ֵ֛ת ֲאשֶׁ ר־ְלךֶ֔ א   ְשָמֶׁ֨
י ֲעִנֶ֔ ְכנַּ ֵֽ ִריָ֙ ְוהַּ ֱאמ  ת־ָהֵֽ יך אֶׁ ִ֣ש ִמָפנֶֶּׁ֗ ר  ְפִר   ִהְנִנֵּ֧י ג  ִחִתיָ֙ ְוהַּ ֵֽ יְוהַּ י׃  ִזֶ֔ ְיבּוִסֵֽ ִחִּוָ֖י ְוהַּ ֵֽ  ְוהַּ
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 ז"איסור ע   

לא לכרות ברית  -
 ליושבי הארץ

 [הסיבה בהמשך]

ץ יב רֶׁ ִ֣ב ָהָאֶ֔ ת ְבִריתָ֙ ְליֹוש  ן־ִתְכר ֵּ֤ ר ְלךֶּ֗ פֶׁ ֵ֑יָה   ִהָשִ֣מֶׁ ה ָבִ֣א ָעלֶׁ ָתָ֖ ר אַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ך׃ ֵֽ ש ְבִקְרבֶׁ ָ֖ ָׂ֥ה ְלמֹוק  ְהיֶׁ ן־ִיֵֽ  פֶׁ

 

לנתץ  -
 מזבחותיהם

ּון יג צֶ֔ ָתםָ֙ ִתת  ת־ִמְזְבח  י אֶׁ ּון  ִכֵּ֤ רֵ֑ ב  ם ְתשַּ ָתָ֖ ב  ֵֽ צ  ת־מַּ ּון׃   ְואֶׁ תֵֽ יו ִתְכר  ָרָ֖ ת־ֲאש   ְואֶׁ

ֵ֑  יד לא ֵאל אחר - ח  ִ֣ל אַּ ָ֖ה ְלא  ֲחוֶׁ ְשתַּ א ִתֵֽ י ל ָׂ֥ ֹו   רִכֵ֛ ִ֣א ְשמֶ֔ ָנ י ְיהָוהָ֙ קַּ ּוא׃  ִכֵּ֤ ָנָ֖א הֵֽ ל קַּ ָׂ֥  א 
 

הסכנות בברית ]
 [עם יושבי הארץ

ן־תִ  טו ץפֶׁ ִ֣ב ָהָאֵ֑רֶׁ ית ְליֹוש  ת ְבִרָ֖  ְכר ָׂ֥
ם ְוָזנִּ֣ו  יהֶֶּׁ֗ ה  ִ֣י ֱאֹלֵֽ ֲחר  ֵֽ  ׀ אַּ
ם  יהֶֶׁ֔ ה  אֹלִ֣ ֹו׃  ְוָקָרִ֣א ְלךֶ֔   ְוָזְֵֽבחּוָ֙ ל  ְלָתָ֖ ִמִזְבחֵֽ כַּ  ְוָאֵֽ
ֵ֑יך  טז יו ְלָבנֶׁ ָתָ֖ ְחָתָׂ֥ ִמְבנ  קַּ  ְוָלֵֽ

ן יהֶֶׁ֔ ה  יָ֙ ֱאֹלִ֣ ֲחר  ֵֽ יו אַּ ָתֶּ֗ ּו ְבנ  יך  ְוָזנִ֣ ת־ָבנֶֶׁ֔ ֵֽ   ְוִהְזנּוָ֙ אֶׁ ן׃אַּ ֵֽ יהֶׁ ה  י ֱאֹלֵֽ ָ֖  ֲחר 
ְך׃  יז לא אלהי מסכה - ה־ָלֵֽ ֲעשֶׁ ֵֽ א תַּ ָכָ֖ה ל ָׂ֥ ס  י מַּ ָׂ֥   ֱאֹלה 

 
  

 רְ֒  יח חג המצות צֹות֮ ִתְשמ  מַּ ִ֣ג הַּ ת־חַּ  אֶׁ
ך ִ֣ר ִצִּויִתֶ֔ צֹותָ֙ ֲאשֶׁ ֵּ֤ל מַּ ים ת אכַּ ת ָיִמָ֜ ָאִבֵ֑יב  ִשְבעֶַּׁ֨ ש ָהֵֽ דֶׁ ָ֖ד ח ִ֣  ְלמֹוע 

יב ָאִבֶ֔ ש ָהֵֽ דֶׁ ֶ֚י ְבח ִ֣ א  ִכ ִים׃ָיָצָ֖  ָת ִמִמְצָרֵֽ

 

 
  

  הקדשת בכור
 בהמה ובכור אדם

ם ִלֵ֑י יט חֶׁ ָ֖ ר רֶׁ טֶׁ ָׂ֥ ר    ָכל־פֶׁ ל־ִמְקְנךָ֙ ִתָזָכֶ֔ ה׃  ְוָכֵֽ ֵֽ ֹור ָושֶׁ ר שָׂ֥ טֶׁ ָ֖  פֶׁ
ה כ ִ֣ה ְבשֶֶׁ֔ ר ֲחמֹורָ֙ ִתְפדֶׁ ֵּ֤טֶׁ ֹו  ּופֶׁ ְפתֵ֑ ֲֵֽערַּ ה וַּ ָ֖ א ִתְפדֶׁ  ְוִאם־ל ָׂ֥

ה ֶ֔ יךָ֙ ִתְפדֶׁ ֹור ָבנֶֶׁׁ֨ ל ְבכֵּ֤ א־י    כ ִ֣ ם׃ְול ֵֽ יָקֵֽ ָ֖י ר  ּו ָפנַּ  ָראָׂ֥

 

 שביעי  

 ד כא שבת ֲעב ֶ֔ ֵֽ ת ָיִמיםָ֙ תַּ ֵּ֤שֶׁ ת   ש  י ִתְשב ֵ֑ ְשִביִעָ֖ יָֹׂ֥ום הַּ  ּובַּ
ת׃  יר ִתְשב ֵֽ ָקִצָ֖ יש ּובַּ ָחִרָׂ֥ ֵֽ  בֶׁ

 
 

 ִ֣ה ְלךֶ֔  כב חג השבועות ֲעשֶׁ ֵֽ תָ֙ תַּ ע  ב  ֵּ֤ג ָשֵֽ י ְקִצִ֣יר ִחִטֵ֑ים  ְוחַּ ָ֖   ִבכּור 

 
  

 גָ֙ ָהֵֽ  חג האסיף יףְוחַּ ָשָנֵֽה׃  ָאִסֶ֔ ת הַּ ָ֖   ְתקּופַּ

 
  

 ֵ֑ה כג מצות הריאיון ָשָנ ים בַּ ש ְפָעִמָ֖ ּוְרךֶ֔   ָשֹלָׂ֥ הָ֙ ָכל־ְזכִ֣ ֵַָֽֽראֶׁ ן  י  ָאד ָׂ֥ ֵ֛י ָהֵֽ ת־ְפנ  ל׃ אֶׁ ֵֽ י ִיְשָרא  ָׂ֥   ׀ ְיהָוָ֖ה ֱאֹלה 

יך כד 'התחייבות ה - יש גֹוִיםָ֙ ִמָפנֶֶׁ֔ י־אֹוִרֵּ֤ ֵ֑ך  ִכֵֽ לֶׁ ת־ְגב  י אֶׁ ְבִתָ֖   ְוִהְרחַּ
ְרְצךֶ֔  ת־אַּ ֵֽ ד ִאישָ֙ אֶׁ ְחמ ָׂ֥ א־יַּ   ְול ֵֽ

יך ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ יָ֙ ְיהָו ת־ְפנ  ָראֹותָ֙ אֶׁ ֵֽ ְתךֶּ֗ ל  ֲעֹלֵֽ ָשָנֵֽה׃   בַּ ים בַּ ש ְפָעִמָ֖  ָשֹלָׂ֥

 
  

 י כה זבח פסח ם־ִזְבִחֵ֑ ץ דַּ ָ֖ ל־ָחמ  ט עַּ ָׂ֥ א־ִתְשחַּ ר   ל ֵֽ קֶׁ ב ֶ֔ א־ָיִלִ֣ין לַּ ח׃  ְול ֵֽ סַּ ָפֵֽ ג הַּ ָׂ֥ ח חַּ ָ֖בַּ  זֶׁ

 
  

 ְדָמְִ֣תךֶ֔  כו ביכורים יָ֙ אַּ ית ִבכּור  אִשֶּ֗ יא  ר  ֵ֑יך   ָתִב֕ ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ ית ְיהָו ָ֖   ב 

 
  

 ב ִאמֹו ֲחל  ֹו׃ ְגִדי בַּ ָׂ֥ב ִאמֵֽ ֲחל  ֵֽ י בַּ ל ְגִדָ֖ ָׂ֥ ש  א־ְתבַּ   {פ} ל ֵֽ
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 קריאה בתורה למפטיר
 [ומוספין ך פרשת קרבנות תמידיןמתו] כה-יט: במדבר כח, פרשת פינחס

 

 :עולה
 
 בהמות

ה ְוהִ  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְקרַּ
ִַָֽ֖ים ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ים ְבנ  ָחֵ֑ד    ָפִרֵּ֧ ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

ה  ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃ ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ן  כ מנחות ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ם ס ָ֖ ְנָחָתֶ֔  ּוִמֶׁ֨
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ֵּ֧    ְשֹלָשֶׁ֨ ִילּוְשנ  ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ּו׃  י עֶׁ ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

ה כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  ִעָשרֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃   לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

 

ָחֵ֑ד כב שעיר לחטאת ָטָ֖את אֶׁ יר חַּ ם׃   ּוְשִעָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [גםו] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  ר ְלע    ִמְלבַּ ָ֖ ידֲאשֶׁ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ ה׃  לַּ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ים  כד שבעת הימים  ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֹו׃  לֶׁ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ ל־עֹולַּ  עַּ

 

 -ביום השביעי 
 מקרא קודש

י  כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם  ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖
ּו׃  ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  {ס}ָכל־ְמלֶׁ

 

 

 

 הפטרת פסח שבת חול המועד
 :להלן, י המנהגים"עפ  :לז,פרקים לומתוך יחזקאל ב

 

 חתימת נבואת נחמה  - -התימנים מתחילים כאן  - -
 [בפרק לה שתחילתה] 

ָ֣י יְ  לז פרק לו ה ָאַמר֙ ֲאֹדָנ הֹכִ֤ ִּ֔  הוִּ

ֹות ָלֶה֑ם  ריבוי העם ֲעשָ֣ ל ַלַּֽ ְשָרֵאֹּ֖ ית־יִּ ש ְלֵבַּֽ ָדֵרׁ֥ ֶֹׁ֛את אִּ ֹוד ז  עַ֗
ם׃  אן ָאָדַּֽ ֹֹּ֖ ה ֹאָתֶׁ֛ם ַכצ  ַאְרֶבׁ֥

יָה  לח ֹוֲעֶדִּ֔ ם֙ ְבמָ֣ ִָּ֨ ּוָשַל אן ְירַּֽ ִֹ֤ ים ְכצ ָדשִַּ֗ אן ָקַּֽ ָֹ֣   ְכצ
אן ָאָד֑ם  ָֹ֣ ֹות צ ֹות ְמֵלאֹּ֖ ֳחֵרבִּ֔ ים ֶהַּֽ ָ֣ ָערִּ יָנה֙ ֶהַּֽ ְהֶיָ֨ ַּֽ  ֵכִ֤ן תִּ

ָֽ ׁ֥י ְיהָוַּֽה׃ ְוָיַּֽ י־ֲאנִּ ַּֽ ּו כִּ  {פ}ְדעֹּ֖
  

-- וכולם פרט לתימנים מתחילים כאן  - - 

 זון העצמות היבשותח זפרק ל
י֮ יַּד־ְיהָוהְ֒  א עצמות בבקעה ְיָתִ֣ה ָעלַּ  ָהֵֽ

ה ָ֙ ְיהָוֶ֔ ּוחַּ ִֵּ֤ני ְברֶׁ֨ ֹוִצא  יֵֽ ֵ֑ה  וַּ ִבְקָע ֹוְך הַּ ִני ְבתִ֣ ָ֖ ְיִניח  ֹות׃    וַּ ה ֲעָצמֵֽ ָאָׂ֥ יא ְמל   ְוִהָ֖
ֵֽ  ב יבְוהֶׁ ם ָסִבִ֣ ָ֖ יהֶׁ ִני ֲעל  ָׂ֥ יב  ֱעִבירַּ  ׀ ָסִבֵ֑

ה ִבְקָעֶ֔ ִ֣י הַּ ל־ְפנ  דָ֙ עַּ ֹות ְמא  בֵּ֤ ה רַּ ד׃  ְוִהנ ֶׁ֨ ֹות ְמא ֵֽ שָׂ֥ ָ֖ה ְיב   ְוִהנ 
  

יָנה " ֲהִתְחיֶׁ
ה לֶׁ ֲעָצמֹות ָהא   "?ָהֵֽ

י ג לֶַּ֔ ר א  י ִ֣אמֶׁ ם   וַּ ן־ָאָד֕ ה  בֶׁ ֵ֑לֶׁ ֹות ָהא  ֲעָצמִ֣ ָ֖יָנה ָהֵֽ ְחיֶׁ  ֲהִתֵֽ
ר מַּ֕ ְעָת׃ אֲ           ָוֵֽא  ה ָיָדֵֽ ָתָׂ֥ ָנָׂ֥י ְיהִוָ֖ה אַּ  ד 
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י ד לֶַּ֔ ר א  י ִ֣אמֶׁ  וַּ

א" ל־ ִהָנב   עַּ
ה לֶׁ   "ָהֲעָצמֹות ָהא 

ה  ֵ֑לֶׁ ֹות ָהא  ֲעָצמִ֣ ל־ָהֵֽ א עַּ ָ֖ ם  ִהָנב  יהֶֶׁ֔ ְרָתִ֣ ֲאל  מַּ  ְוָאֵֽ
 

 

הנבואה על 
 העצמות

ֹות שֶ֔ ְיב  ֲעָצמֹותָ֙ הַּ ר־ְיהָוֵֽה׃   ָהֵֽ ּו ְדבַּ  ִשְמעָ֖
ִ֣  ה ָנ רָ֙ ֲאד  ה ָאמַּ הכ ֵּ֤ ה  י ְיהִוֶ֔ ֵ֑לֶׁ ֹות ָהא  ֲעָצמָ֖  ָלֵֽ

 
 

ם׃   ֵֽ ְחִייתֶׁ ּוחַּ ִוֵֽ ֵ֛ם רָ֖ יא ָבכֶׁ ִבָׂ֥ י מ  ה ֲאִנָ֜  ִהנ ֶׁ֨
ר  ו ִ֣ם ָבָשֶּ֗ יכֶׁ י ֲעל  ִתֵּ֧ ֲעל  הַּ ים ְוֵֽ ם ִגיִדָ֜ יכֶֶׁׁ֨ ִתי֩ ֲעל   ְוָנֵֽתַּ

ֹור םָ֙ עֶ֔ יכֶׁ י ֲעל  ְמִתֵּ֤ רַּ ֵ֑ם   ְוָקֵֽ ְחִייתֶׁ ּוחַּ ִוֵֽ ֵ֛ם רָ֖ י ָבכֶׁ ִתָׂ֥  ְוָנֵֽתַּ
י־אֲ  ם ִכֵֽ ָ֖ ְעתֶׁ ידַּ י ְיהָוֵֽה׃ִוֵֽ   ִנָׂ֥

  

, גידים ובשר ועור
 ורוח אין בהן

ֵ֑יִתי  ז ּו  ִ֣ר צ  ֲאשֶׁ ֵֽ אִתי כַּ ָ֖  ְוִנב 
ש עַּ ֶ֔ ֹול ְכִהָנְֵֽבִאיָ֙ ְוִהנ ה־רַּ ְַֽיִהי־קֵּ֤ ֵֽ ֹות  וַּ ּו ֲעָצמֶ֔ ִתְקְרבִ֣ ֹו׃  וַּ ְצמֵֽ ל־עַּ ם אֶׁ ָ֖צֶׁ  עֶׁ

ה  ח ֵּ֤ם ִגִדיםָ֙ ּוָבָשִ֣ר ָעָלֶ֔ יהֶׁ ֵֽה־ֲעל  יִתי ְוִהנ   ְוָרִאָ֜
ם  ֵּ֧ ִיְקרַּ ֹור ִמְלָמְֵ֑עָלהוַּ ֵ֛ם עָ֖ יהֶׁ ם׃  ֲעל  ֵֽ ין ָבהֶׁ ָׂ֥ ּוחַּ א   ְורָ֖

 
י ט לֶַּ֔ ר א  י ִ֣אמֶׁ  וַּ

ּוחַּ " ל־ָהרֵ֑ א אֶׁ ָ֖ ּוחַּ  "ִהָנב  ל־ָהרֵ֑ א אֶׁ ָ֖ ּוחַּ   ִהָנב  ל־ָהרָ֜ ְרָתֶׁ֨ אֶׁ מַּ ָדם ְוָאֵֽ ן־ָאְ֠ ִ֣א בֶׁ  {ס}ִהָנב 
ִ֣ר ה־ָאמַּ ה  כ ֵֽ ִ֣י ְיהִוֶּ֗ ָנ  ׀ ֲאד 

ּוחַּ  ִאי ָהרֶ֔ ֵּ֤ע רּוחֹותָ֙ ב ִ֣ ְרבַּ אַּ ֵֽ ּו׃ּוְפִחֵ֛   מ  ְחיֵֽ ה ְוִיֵֽ לֶׁ ָ֖ ים ָהא  ֲהרּוִגָׂ֥ ֵֽ  י בַּ

  

ם " ָתבֹוא ָבהֶׁ וַּ
ִיְחיּו   "ָהרּוחַּ וַּ

 

ִֵֵ֑֣ני  י ִ֣ר ִצָּו ֲאשֶׁ ֵֽ אִתי כַּ ָ֖ ב   ְוִהנַּ
ּו  ְחיֶּ֗ ִיֵֽ ּוחַּ וַּ ם ָהרָ֜ ָתבֹוא֩ ָבהֶֶׁׁ֨ ם וַּ יהֶֶׁ֔ ְגל  ל־רַּ ְמדּוָ֙ עַּ ֵֽעַּ יַּ ד׃   וַּ ד־ְמא ֵֽ ֹול ְמא  ִיל ָגדָׂ֥ ָ֖  חַּ

 

יְ֒  יא לַּ ר֮ א  י אמֶׁ  וַּ

ה הָ  לֶׁ ֲעָצמֹות ָהא 
ל  ית ִיְשָרא  ָכל־ב 
ָמה  ה 

ם ן־ָאָד֕ ה  בֶׁ לֶׁ ֹות ָהא ֶ֔ ֲעָצמִ֣ ֵָ֑מה   ָהֵֽ ל ה  ָ֖ ית ִיְשָרא  ָׂ֥  ָכל־ב 
ים  ְמִרֶּ֗ ִ֣ה א ֵֽ ֵ֛ינּו ִהנ  ְצמֹות  ּו עַּ נּו   ָיְֵֽבשֵּ֧ ָ֖ ה ִתְקָות  ְבָדָׂ֥ נּו׃ ְוָאֵֽ ְַָֽׂ֥רנּו ָלֵֽ  ִנְגזַּ

 
ן֩  יב יהֶֶּׁ֗  ָלכ  ְרָתָ֜ ֲאל  מַּ א ְוָאֵֽ  םִהָנב ֶׁ֨

ִ֣י ְיהִוהְ֒  ָנ ר֮ ֲאד  ה־ָאמַּ  כ ֵֽ

הנבואה על תחיית 
כמשל , המתים

 לתחיית האומה

ם ִהנ ה֩  יכֶֶּׁ֗ ֹות  ת־ִקְברֵֽ חַּ אֶׁ ת ָ֜ י פ  י   ֲאִנֶׁ֨ ִמֵ֑ ָ֖ם עַּ יכֶׁ ֹות  ֵ֛ם ִמִקְברֵֽ ְתכֶׁ י אֶׁ יִתָׂ֥ ֲעל  ֵֽ  ְוהַּ
ל׃ ֵֽ ת ִיְשָרא  ָׂ֥ ְדמַּ ל־אַּ ָ֖ם אֶׁ ְתכֶׁ י אֶׁ אִתָׂ֥ ב  ֵֽ  ְוה 

ֵ֑ה יג ִ֣י ְיהָו י־ֲאִנ ם ִכֵֽ ָ֖ ְעתֶׁ ידַּ   ִוֵֽ
ם יכֶֶּׁ֗ ֹות  ת־ִקְברֵֽ י אֶׁ י׃  ְבִפְתִחִ֣ ִמֵֽ ָ֖ם עַּ יכֶׁ ֹות  ֵ֛ם ִמִקְברֵֽ ְתכֶׁ י אֶׁ ֲעלֹוִתָׂ֥ ֵֽ  ּוְבהַּ

ם יד ְחִייתֶֶׁ֔ םָ֙ ִוֵֽ י ָבכֶׁ י רּוִחֵּ֤ ִתֶׁ֨ ֵ֑ם   ְוָנֵֽתַּ ְתכֶׁ ְדמַּ ל־אַּ ָ֖ם עַּ ְתכֶׁ י אֶׁ ְחִתָׂ֥  ְוִהנַּ
יִתי  ְרִתי ְוָעִשָ֖ ָׂ֥ ֵ֛ה ִדבַּ י־ֲאִנֵּ֧י ְיהָו ם ִכֵֽ ְעתֶָּׁ֞ ידַּ ם־ְיהָוֵֽה׃  ִוֵֽ  {פ}ְנא 
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 [המ בארץ"שני של חו] יום שלישי של פסח

 

 קריאה בתורה
 כה-א,יגשמות , בפרשת באשלושה עולים 

 כה-יט,במדבר כח, ורביעי קורא בפרשת פינחס

 

 הקדשת בכורותת ו  ִמצְ   

ר׃ א פרק יג אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ
פרשיה 
 ראשונה

ר ב  ֵּ֤טֶׁ ֹור פֶׁ י ָכל־ְבכָ֜ ש־ִלֶׁ֨ דֶׁ ל  קַּ ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ םָ֙ ִבְבנ  חֶׁ ֶׁ֨ ָמֵ֑ה  ָכל־רֶׁ ְבה  ם ּובַּ ָאָדָ֖  ָבֵֽ
ּוא׃ י הֵֽ  ִלָ֖

בתפילין 
 פסוקים ]

 [י-א

   

 [מצוות 3] יציאת מצרים ירתלזכ תהִמצוֹו  

ם ג  ל־ָהָעֶּ֗ ה אֶׁ שֶָׁ֜ ר מ  אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ
 

לזכור יציאת  ההמצוו
 מצרים

ֵּ֤ם ִמִמצְ  ר ְיָצאתֶׁ זֶׁהָ֙ ֲאשֶֶׁׁ֨ יֵֹּ֤ום הַּ ת־הַּ ֹור אֶׁ יםָזכָּ֞ ִ֣ית ֲעָבִדֶ֔ ִיםָ֙ ִמב  ֶׁ֨  רַּ
ד זֶׁק ָיֶ֔ ֶ֚י ְבח ִ֣ ֵ֑ה  ִכ ָ֖ם ִמזֶׁ ְתכֶׁ ֵ֛ה אֶׁ יא ְיהָו  הֹוִצֵּ֧

 
   

   פסח. 1

  איסור 
 אכילת חמץ

ץ׃ ֵֽ ָ֖ל ָחמ  ֵָֽאכ  א י   ְול ָׂ֥

יב׃ ד ָאִבֵֽ ש ָהֵֽ דֶׁ ְצִאֵ֑ים ְבח ָ֖ ִ֣ם י ֵֽ תֶׁ יָֹ֖ום אַּ  הַּ

 

 שני  

  זבח ]העבודה
בארץ [ הפסח

 הבחירה

י ה י־ְיִבֵֽ ִ֣ה ִכֵֽ י ְוָהָי ִרָ֜ ֱאמ  י ְוָהֵֽ ִחִתֶׁ֨ ֵֽ ֲעִני ְוהַּ ְכנַּ ְֵֽ֠ ץ הַּ ִ֣רֶׁ ל־אֶׁ ה אֶׁ  ֲאךִ֣ ְיהָוָ֡
ְך ת ָלֶ֔ יךָ֙ ָלִ֣תֶׁ תֶֶׁׁ֨ ֲאב  ֵֽ ֵּ֤ע לַּ ר ִנְשבַּ י ֲאשֶֶׁׁ֨ ְיבּוִסֶּ֗ ִ֣י ְוהַּ ִחִּו ֵֽ ת ָחָלָ֖ב ּוְדָבֵ֑ש   ְוהַּ ָׂ֥ ץ ָזבַּ ֵ֛רֶׁ  אֶׁ

ֵֽה׃ זֶׁ ש הַּ דֶׁ ח ָׂ֥ ז ָ֖את בַּ ה הַּ ָדָׂ֥ ֲעב  ת־ָהֵֽ ְדָתֵ֛ אֶׁ בַּ  ְוָעֵֽ

 

 ָׂ֥ת  ו ַמּצֹות יהָוֵֽה׃ִשְבעַּ ֵֽ ג לַּ ָ֖ י חַּ ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ת ּובַּ צ ֵ֑ ִ֣ל מַּ ים ת אכַּ  ָיִמָ֖

ים ז ָיִמֵ֑ ִ֣ת הַּ ת ִשְבעַּ ָ֖ ל א  ֵָֽאכ ֶ֔ צֹותָ֙ י   מַּ

 

  איסור היראּות
 חמץ ושאור

ך׃ ֵֽ לֶׁ ר ְבָכל־ְגב  ה ְלךֵ֛ ְשא ָ֖ ָׂ֥ ָראֶׁ א־י  ץ ְול ֵֽ ה ְלךָ֜ ָחמ ֶּ֗ ָראֶֶׁׁ֨ א־י    ְול ֵֽ

  על  –והגדת לבנך
 יציאת מצרים

ר   ְדָתִ֣ ְלִבְנךֶ֔ ְוִהגַּ  ח אמ ֵ֑ ּוא ל  הָ֖ יָֹׂ֥ום הַּ  בַּ
י ה ָעָשֵּ֤ה ְיהָוהָ֙ ִלֶ֔ ּור זֶֶּׁ֗ ֲעבִ֣ ֵֽ ִים׃  בַּ י ִמִמְצָרֵֽ אִתָ֖  ְבצ 

 

 
  

   תפילין. 2

 
 

יך  ט ינֶֶׁ֔ ִ֣ין ע  ל־ָיְֵַֽֽדךֶּ֗ ּוְלִזָכרֹוןָ֙ ב  ֹות עַּ  ְוָהָיה֩ ְלךֶׁ֨ ְלאָ֜
יך ת ְיהָוָ֖ה ְבִפֵ֑ ָׂ֥ ֵ֛ה תֹורַּ ְהיֶׁ ן ִתֵֽ עַּ ֶ֚י   ְלמֶַּּ֗ הִכ ִ֣ד ֲחָזָקֶ֔ ִים׃  ְבָי ֲאךָׂ֥ ְיהָוָ֖ה ִמִמְצָרֵֽ  הֹוִצֵֽ

 

 
  

ֹוֲעָדֵּ֑ה  י [הפסח=החוקה] ז ָ֖את ְלמֵֽ ה הַּ ָקָׂ֥ ח  ת־הַּ ְרָתֵ֛ אֶׁ מַּ יָמה׃  ְוָשֵֽ ים ָיִמֵֽ   {פ}ִמָיִמָ֖

 שלישי  

 הקדשת בכורות .3
  

ֲעִנֶ֔  יא [בארץ הבחירה] ְכנַּ ֵֽ ץ הַּ ִ֣רֶׁ ל־אֶׁ ֲאךֵּ֤ ְיהָוהָ֙ אֶׁ י־ְיִבֵֽ ה ִכֵֽ ֵ֑יך   יְוָהָיָּ֞ תֶׁ ֲאב  ֵֽ ע ְלךָ֖ ְולַּ ָׂ֥ ֵ֛ר ִנְשבַּ ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ
ְך׃  ּוְנָתָנָּ֖ה ָלֵֽ

ֵ֑ה  יב יהָו ֵֽ ם לַּ חֶׁ ָ֖ ר־רֶׁ טֶׁ ֵֽ ְרָתָׂ֥ ָכל־פֶׁ ֲעבַּ ֵֽ  ְוהַּ
יהָוֵֽה׃ ֵֽ ים לַּ ְזָכִרָ֖ ָׂ֥ה ְלךֵ֛ הַּ ְהיֶׁ ר ִיֵֽ ה ֲאשֶֶׁׁ֨ ָמֶּ֗ ִ֣גֶׁר ְבה  ר ׀ שֶׁ ִ֣טֶׁ  ְוָכל־פֶׁ

 פרשיה
שניה  

 בתפילין 
 פסוקים ]

 [טז-יא
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ר יג  ֵּ֤טֶׁ ה ְוָכל־פֶׁ ִ֣ה ְבשֶֶׁ֔ רָ֙ ִתְפדֶׁ ֹו  ֲחמ  ְפתֵ֑ ֲֵֽערַּ ה וַּ ָ֖ א ִתְפדֶׁ  ְוִאם־ל ָׂ֥

ה׃ ֵֽ ָ֖יך ִתְפדֶׁ ם ְבָבנֶׁ ֹור ָאָדֵ֛ ל ְבכָׂ֥  ְוכ ֶׁ֨

 
 

 מפטיר  
הסבר המצוות 

ִנים בַּ  לַּ
ה־ז ֵ֑את יד ר מַּ אמ ִ֣ ר ל  י־ִיְשָאְלךָׂ֥ ִבְנךֵ֛ ָמָחָ֖ ה ִכֵֽ   ְוָהָיָּ֞

למצוות  הסיבה
 בכורותהקדשת 

ָלֶ֔  ְרָתִ֣ א  מַּ ים׃  יוְוָאֵֽ ית ֲעָבִדֵֽ ָׂ֥ ִים ִמב  ָ֖ ֵ֛ה ִמִמְצרַּ ֹוִציָאֵּ֧נּו ְיהָו ד הֵֽ זֶׁק ָיֶּ֗  ְבח ִ֣

נּוְ֒  טו ְלח  ה֮ ְלשַּ ְרע  י־ִהְקָשִ֣ה פַּ י ִכֵֽ ְיִהֶּ֗  וַּ
ִים ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ ֵּ֤ה ָכל־ְבכֹורָ֙ ְבאֶׁ ג ְיהָו ֲֵֽהר ֶׁ֨ יַּ ָמֵ֑ה  וַּ ֹור ְבה  ד־ְבכִ֣ ם ְועַּ ר ָאָדָ֖  ִמְבכ ָׂ֥

 ֵֽ חַּ לַּ ב ָ֜ י ז  ן֩ ֲאִנֶׁ֨ ל־כ  יםעַּ ְזָכִרֶ֔ םָ֙ הַּ חֶׁ ֶׁ֨ ר רֶׁ ֵּ֤טֶׁ ה ָכל־פֶׁ ה׃  יהָוֶּ֗ ֵֽ ְפדֶׁ ָ֖י אֶׁ ֹור ָבנַּ  ְוָכל־ְבכָׂ֥

" הוציאנו"
[ פסוק טז]

בגוף 
 –ראשון 

, שמעמ
הסבר 

ן ב   לַּ

סיבת מצוות 
 התפילין

ה טז ְִֵ֣֣דָכֶ֔ ל־ָי ֵּ֤ה ְלאֹותָ֙ עַּ ֵ֑יך   ְוָהָי ינֶׁ ִ֣ין ע  ת ב  ֹוָטפ ָ֖  ּוְלטֵֽ
ד זֶׁק ָיֶ֔ ֶ֚י ְבח ִ֣ נּו ְיהָוָ֖   ִכ ֹוִציָאָׂ֥ ִים׃ הֵֽ  {ס}ה ִמִמְצָרֵֽ

 

 

 רביעי פסחהקרבנות  [קוראים בספר שני] במדבר כח

 :עולה

 בהמות
ה  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְוִהְקרַּ

ִַָֽ֖ים ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ים ְבנ  ָחֵ֑ד       ָפִרֵּ֧ ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ
ה ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ן  כ מנחות ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ם ס ָ֖ ְנָחָתֶ֔  ּוִמֶׁ֨
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ִיל  ְשֹלָשֶׁ֨ ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ֵּ֧י עֶׁ ּו׃  ּוְשנ  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

ה כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  ִעָשרֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃   לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

 

ָטָ֖את כב שעיר לחטאת יר חַּ ָחֵ֑ד ּוְשִעָׂ֥ ם׃   אֶׁ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  יד  ִמְלבַּ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ה׃   ֲאשֶׁ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ים  כד שבעת הימים ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֵּ֧    לֶׁ ל־עֹולַּ ֹו׃עַּ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛  ת הַּ

 

 -ביום השביעי 
 מקרא קודש

י  כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם  ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖
ּו׃  ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  {ס}ָכל־ְמלֶׁ

 

 [מ בארץ"שלישי חוה] פסחשל רביעי יום 

 

 קריאה בתורה

 "[.עמי-אם כסף תלוה את]"יט ,כג -כד,כב שמות ,שלושה קוראים בפרשת משפטים

 "[והקרבתם אשה עולה]"כה -יט,כחבמדבר , קורא בפרשת פינחס, כמו בכל ימי חול המועד, רביעי

 שמות כב

ְך כד לא לנשות העני  ָעִניָ֙ ִעָמֶ֔ ֵֽ ת־הֶׁ י אֶׁ ִמֶּ֗ ת־עַּ ִ֣ה אֶׁ ְלוֶׁ ף ׀ תַּ ִ֣סֶׁ ֵ֑ה  ִאם־כֶׁ שֶׁ ֹו ְכנ  ָׂ֥ה לָ֖ א־ִתְהיֶׁ  ל ֵֽ
 

איסור הטלת 
 על עני ריבית

ְך׃ ֵֽשֶׁ ּון ָעָלָ֖יו נֶׁ א־ְתִשימָׂ֥  ל ֵֽ
 

 
  

החזרת עירבון עד 
 הערב

ֵ֑ך  כה עֶׁ ִ֣ת ר  ְלמַּ ל שַּ ְחב ָ֖ ל תַּ ֹו׃  ִאם־ָחב ָׂ֥ נּו לֵֽ ָׂ֥ ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ ָ֖ שֶׁ א הַּ ד־ב ָׂ֥  עַּ

ּה  כו ָדֶ֔ הָ֙ ְלבַּ וא ְכסּות  י ִהֵּ֤ ֹו  ִכִ֣ רֵ֑ ֹו ְלע  וא ִשְמָלתָ֖ ב  ִהָׂ֥ ִ֣ה ִיְשָכֶ֔ מֶׁ  בַּ

י ְוָהָיהָ֙ ִכֵֽ  לֶַּ֔ ִ֣ק א  ִני׃  י־ִיְצעַּ נָּׂ֥ון ָאֵֽ י־חַּ י ִכֵֽ ְעִתָ֖ מַּ  {ס}ְוָשֵֽ
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 שני ציוויים הקשורים לקדושה 
   

לא לקלל אלהים 
 ונשיא

ֵ֑ל כז ל  א ְתקַּ ים ל ִ֣ ר׃   ֱאֹלִהָ֖ א ָתא ֵֽ ְמךָ֖ ל ָׂ֥ יא ְבעַּ  ְוָנִשָׂ֥
 

 
  

תרומת תבואה 
 [ל"חז]לכהנים 

א ְתאַּ  כח ְתךָׂ֥ ְוִדְמֲעךָ֖ ל ִ֣ ָאֵֽ ֵ֑רְמל    ח 

 
  

   'הבכורות לה

י׃ בכור אדם - ן־ִלֵֽ ָ֖יך ִתתֶׁ ֹור ָבנֶׁ  ְבכָׂ֥
 

ֵֵ֑֣ך  כט בכור בהמה - ְרךָ֖ ְלצ אנֶׁ ה ְלש ֵֽ ָׂ֥ ֲעשֶׁ ן־תַּ ֵֽ  כ 
ֹו ִ֣ה ִעם־ִאמֶ֔ ְהיֶׁ ֵּ֤ת ָיִמיםָ֙ ִיֵֽ י׃  ִשְבעַּ ְשִמיִנָ֖י ִתְתנֹו־ִלֵֽ יָֹׂ֥ום הַּ  בַּ

 

 
  

הְ  ל !להיות קדושים ש ִתֵֽ דֶׁ י־ק ָ֖ ְנש    יִּ֣ון ִלֵ֑יְואַּ

   

לּו  לא לאכול טריפה א ת אכ ֶ֔ ָפהָ֙ ל ִ֣ ה ְטר  ֵּ֤ ָשדֶׁ ר בַּ ֹו׃  ּוָבָשֶׁ֨ תֵֽ ּון א  ְשִלכָׂ֥ ב תַּ ָ֖לֶׁ כֶׁ   {ס}לַּ

   

 צדק ומשפט  פרק כג

ע ָשְֵ֑וא א צדק ויושר במשפט ִ֣מַּ א ש  א ִתָשָ֖  ל ָׂ֥

ע ת ָיְֵַֽֽדךָ֙ ִעם־ָרָשֶ֔ ל־ָתֵּ֤שֶׁ ס׃   אַּ ָׂ֥ד ָחָמֵֽ ָ֖ת ע  ְהי   ִלֵֽ

א־תִ  ב ת ל ֵֽ ים ְלָרע ֵ֑ ִבָ֖ י־רַּ ֵֽ ֲחר  ָׂ֥ה אַּ  ְהיֶׁ
ת׃ ט ֵֽ ים ְלהַּ ִבָ֖ י רַּ ָׂ֥ ֲחר  ֵֽ ת אַּ ב ִלְנט ֵ֛ ל־ִרֶּ֗ ִ֣ה עַּ ֲענֶׁ א־תַּ  ְול ֵֽ

ל  ג ֹו׃  ְוָד֕ ר ְבִריבֵֽ ָ֖ ְהדַּ א תֶׁ  {ס}ל ָׂ֥

 

 
  

השבת בהמת 
 אויבך

ֵ֑ה ד עֶׁ ֹו ת  רָ֖ ֹו ֲחמ  ִיְבךֵ֛ אָׂ֥ ֹור א ֵֽ ע שֵּ֧ י ִתְפגַָּּ֞ ֹו׃    ִכִ֣ נּו לֵֽ ָ֖ ב ְתִשיבֶׁ ָׂ֥   {ס}ָהש 

סיוע למי שרבצה 
 בהמתו  

ֹו ה ָשאֶ֔ ת מַּ ִ֣חַּ ץָ֙ תַּ ב  ֲֵֽאךֶּ֗ ר  נַּ ֹור ש  ה ֲחמִ֣ י־ִתְראֶָּׁ֞ ֹו   ִכֵֽ ִ֣ב לֵ֑ ֲעז  ֵֽ ְלָתָ֖ מ  דַּ ֹו׃  ְוָחֵֽ ָ֖ב ִעמֵֽ ֲעז  ֵֽ ָׂ֥ב תַּ   ָעז 

 שלישי {ס} 

   משפט

 ט ה ִמְשפַּ טֶׁ ֹו׃ ו ל א תַּ ְנךָ֖ ְבִריבֵֽ ְבי ֵֽ ט אֶׁ ָׂ֥ ֵ֛ה ִמְשפַּ טֶׁ א תַּ   ל ָׂ֥

 ר ז אמת ר ִתְרָחֵ֑קִמְדבַּ קֶׁ ָ֖   ־שֶׁ

 ג  צדק ֲהר ֶ֔ ל־תַּ ֵֽ ִדיקָ֙ אַּ י ְוצַּ ע׃ ְוָנִקֵּ֤ יק ָרָשֵֽ ְצִדָ֖ א־אַּ י ל ֵֽ  ִכָׂ֥
 

 ח  ח לא לקחת שוחד א ִתָקֵ֑ ד ל ִ֣ חַּ ים  ְוש ָ֖ ִ֣ר ִפְקִחֶ֔ ּו  דָ֙ ְיעַּ חַּ ש ֶׁ֨ י הַּ ים׃  ִכֵּ֤ ִדיִקֵֽ י צַּ ָׂ֥ ָ֖ף ִדְבר  ל  יסַּ  ִוֵֽ
 

 
  

ר א ִתְלָחֵ֑ץ  ט ג  ָ֖ר ל ִ֣    ְוג 
ם יְ  תֶֶּׁ֗ ר ְואַּ ג ֶ֔ ש הַּ ִ֣פֶׁ ת־נֶׁ םָ֙ אֶׁ ְעתֶׁ ִים׃ דַּ ץ ִמְצָרֵֽ רֶׁ ָׂ֥ ם ְבאֶׁ ָ֖ ים ֱהִייתֶׁ ִרָׂ֥ י־ג   ִכֵֽ

 

   

 ושלש רגלים, שבת, שמיטה  

   

–שמיטה 
 "שביעית"

ֵ֑ך י ְרצֶׁ ת־אַּ ִ֣ע אֶׁ ש ָשִנָ֖ים ִתְזרַּ ָׂ֥ ּה׃    ְוש  ּוָאָתֵֽ ת־ְתבֵֽ ְפָתָ֖ אֶׁ סַּ  ְוָאֵֽ

ְשָתֶּ֗  יא ִָ֣נה ּוְנטַּ ת ִתְשְמטֶׁ ְשִביִעָּ֞  ּה ְוהַּ
ך  מֶֶׁ֔ ִ֣י עַּ נ  ְבי  ְכלּוָ֙ אֶׁ ם  ְוָאֵֽ ֵ֑ה  ְוִיְתָר֕ ָשדֶׁ ִ֣ת הַּ יַּ ָ֖ל חַּ  ת אכַּ

ך׃ ֵֽ ְרְמךָ֖ ְלז יתֶׁ ה ְלכַּ ָׂ֥ ֲעשֶׁ ן־תַּ ֵֽ  כ 
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יך  יב שבת ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ִ֣ה מַּ ֲעשֶׁ ֵֽ ת ָיִמיםָ֙ תַּ ֵּ֤שֶׁ ת  ש  י ִתְשב ֵ֑ ְשִביִעָ֖ יָֹׂ֥ום הַּ  ּובַּ
ך ֶ֔ רֶׁ ֲֵֽחמ  ֹוְרךָ֙ וַּ ּוחַּ שֵֽ ן ָינֶּ֗ ִ֣עַּ ֵֽר׃  ְלמַּ ג  ְתךָ֖ ְוהַּ ן־ֲאָמֵֽ ָׂ֥ש בֶׁ  ְוִיָנפ 

 

 
  

לא להזכיר אלהים 

 !אחרים
ֵ֑רּו  יג ָ֖ם ִתָשמ  יכֶׁ ְרִתי ֲאל  ָׂ֥ ר־ָאמַּ ל ֲאשֶׁ  ּוְבכ ֵ֛

ירּו  ְזִכֶ֔ א תַּ ִריםָ֙ ל ִ֣ ים ֲאח  ם ֱאֹלִהֵּ֤ יך׃ ְוש ֶׁ֨ ל־ִפֵֽ ע עַּ ָ֖ א ִיָשמַּ  ל ָׂ֥

 

 
  

ים  יד שלש רגלים ש ְרָגִלֶ֔ י  ָשֹלִ֣ ג ִלָ֖ ָשָנֵֽה׃ָתח ָׂ֥  בַּ
 

רְ֒  טו חג המצות צֹות֮ ִתְשמ  מַּ ִ֣ג הַּ ת־חַּ  אֶׁ

ֹות  צָ֜ ל מַּ ִ֣ת ָיִמים֩ ת אכֶַּׁ֨ יב ִשְבעַּ ָאִבֶ֔ ש ָהֵֽ דֶׁ דָ֙ ח ִ֣ ך ְלמֹוע  ִ֣ר ִצִּויִתֶּ֗ ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ

ֹו ָיָצִ֣אָת ִמִמְצָרִֵ֑ים  ם׃  ִכי־בָ֖ יָקֵֽ ָ֖י ר  ּו ָפנַּ א־י ָראָׂ֥  ְול ֵֽ

 

ִ֣  טז חג הקציר ָקִצירָ֙ ִבכּור  ֵּ֤ג הַּ יך ְוחַּ ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֵ֑ה י מַּ ָשדֶׁ ע בַּ ָ֖ ר ִתְזרַּ ָׂ֥   ֲאשֶׁ

ה  חג האסיף ָשָנֶ֔ ִ֣את הַּ ָאִסףָ֙ ְבצ  ֵּ֤ג ָהֵֽ ה׃ ְוחַּ ֵֽ ָשדֶׁ יך ִמן־הַּ ָ֖ ֲעשֶׁ ת־מַּ ֵֽ   ְבָאְסְפךָׂ֥ אֶׁ

ֵ֑ה  יז מצוות הראיון ָשָנ ים בַּ ש ְפָעִמָ֖ ּוְרךֶ֔   ָשֹלָׂ֥ הָ֙ ָכל־ְזכִ֣ ֵַָֽֽראֶׁ ן ׀ ְיהָוֵֽה׃ י  ָאד ָׂ֥ ָ֖י ָהֵֽ ל־ְפנ    אֶׁ

 
  

   בקרבן פסח

 איסור חמץ -
 

ב  -  לא להלין הַחלֶּ

י  יח ם־ִזְבִחֵ֑ ץ דַּ ָ֖ ל־ָחמ  ח עַּ ָׂ֥ א־ִתְזבַּ  ל ֵֽ
ר׃ קֶׁ ד־ב ֵֽ י עַּ ִגָ֖ ב־חַּ לֶׁ ֵֽ ין ח  א־ָיִלָׂ֥  ְול ֵֽ

 

 
  

ְדָמְִ֣תךֶ֔  יט ביכורים יָ֙ אַּ ית ִבכּור  אִשֶּ֗ יא  ר  ֵ֑יך ָתִב֕ ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ ית ְיהָו ָ֖  [פעם ראשונה בתורה] ב 

 
  

ר גדי בחלב איסו

 אמו
ֹו׃  ָׂ֥ב ִאמֵֽ ֲחל  ֵֽ י בַּ ל ְגִדָ֖ ָׂ֥ ש  א־ְתבַּ  [פעם ראשונה בתורה] {פ}ל ֵֽ

   

 רביעי פסחהקרבנות  [קוראים בספר שני] במדבר כח

 :עולה
 

 בהמות

 

ה  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְוִהְקרַּ
ִַָֽ֖ים ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ים ְבנ  ָחֵ֑ד      ָפִרֵּ֧ ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

הְוִשְבָעֵּ֤  ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ם כ מנחות ְנָחָתֶ֔ ן   ּוִמֶׁ֨ ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ  ס ָ֖
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ִיל  ְשֹלָשֶׁ֨ ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ֵּ֧י עֶׁ ּו׃  ּוְשנ  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

ה כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  ִעָשרֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃   לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

 

ָחֵ֑ד כב שעיר לחטאת ָטָ֖את אֶׁ יר חַּ ם׃   ּוְשִעָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  יד  ִמְלבַּ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ה׃   ֲאשֶׁ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ִ֣  כד שבעת הימים יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ ים ָכא ָ֜  ת ָיִמֶ֔
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֹו׃   לֶׁ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ ל־עֹולַּ  עַּ

 

 -ביום השביעי 
 מקרא קודש

י כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם   ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖
ּו׃  ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖ ת ֲעב  ָׂ֥אכֶׁ  {ס}ָכל־ְמלֶׁ
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 [מ בארץ"רביעי של חוה] פסחשל חמישי יום 

 
 קריאה בתורה

 כו-א,לדשמות  ,תשא-שלושה קוראים בפרשת כי

 כה-יט,כח במדבר ,בפרשת פינחס, רביעי קורא כמו בכל ימי חול המועדו

 

 הלוחות השניים  ספר שמות

 
  

ה א פרק לד שֶֶׁ֔ ל־מ  ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ   וַּ

הוראה לפסול 
נִיִים  לוחות שְׁ

 ֵֽ ֵ֑ים ְפָסל־ְלךֵ֛ ְשנ  ִנ אש  ת ֲאָבִנָ֖ים ָכִרֵֽ ח ָׂ֥  י־ל 
ת  ח ֶ֔ ל  ל־הַּ ְבִתיָ֙ עַּ תַּ ים ְוָכֵֽ ְדָבִרֶ֔ ת־הַּ ִנָ֖ים אֶֶׁׁ֨ אש  ת ָהִרֵֽ ח ָׂ֥ ל  ל־הַּ ָׂ֥ר ָהיֵּ֛ו עַּ ְרָת׃ ֲאשֶׁ ֵֽ ָׂ֥ר ִשבַּ   ֲאשֶׁ

ר  ב קֶׁ ב ֵ֑ ֹון לַּ ָׂ֥ה ָנכָ֖ ְהי  ֵֽ  וֶׁ
י  ִ֣ר ִסינֶַּ֔ ל־הַּ רָ֙ אֶׁ קֶׁ ב ֶׁ֨ יָת בַּ א ְוָעִלֵּ֤ ל־ר ָׂ֥ ם עַּ י ָשָ֖ ְבָתָׂ֥ ִלֵ֛ ר׃ ְוִנצַּ  ש ָהָהֵֽ

ְך ג ִ֣ה ִעָמֶ֔ א־יֲַּעלֶׁ א ְבָכל־ָהָהֵ֑ר  ְוִאישָ֙ ל ֵֽ ָרָ֖ ל־י  יש אַּ  ְוגַּם־ִאָׂ֥

ּו ל־ִיְרעֶ֔ ָבָקרָ֙ אַּ אן ְוהַּ צ ֵּ֤ ּוא׃  גַּם־הַּ הֵֽ ר הַּ ּול ָהָהָׂ֥ ל־מָ֖  אֶׁ

 

 שני  

 משה מפסל
 הלוחות השניים

ים ד ִנֶּ֗ אש  ים ָכִרֵֽ ת ֲאָבִנָ֜ ח ֶׁ֨ ֵֽי־ל  ל ְשנ  ִיְפס ָ֡   וַּ

 
  

ם פע]עולה להר 
 [רביעית

י  ִ֣ר ִסינֶַּ֔ ל־הַּ ָ֙ אֶׁ ל עַּ יֶַּׁ֨ רָ֙ וַּ קֶׁ ב ֶׁ֨ ֵּ֤ה בַּ שֶׁ ם מ  ְשכ ֶׁ֨ יַּ ֹו  וַּ תֵ֑ ָׂ֥ה ְיהָוָ֖ה א  ֵ֛ר ִצָּו ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ
ֹו ח ְבָידֶ֔ ִ֣ ִיקַּ ים׃  וַּ ת ֲאָבִנֵֽ ח ָׂ֥ ָ֖י ל   ְשנ 

' פעמיים בפר

ופעם , יתרו

 משפטים' בפר

 
  

ן ה יורד בענן' ה ָעָנֶ֔ ֵֽ ד ְיהָוהָ֙ בֶׁ ֵֵּ֤֣רֶׁ י  ב   וַּ ָׂ֥ ִיְתיַּצ  ֹו ָשֵ֑םוַּ ם ְיהָוֵֽה׃  ִעמָ֖ ָ֖ א ְבש  ִיְקָרָׂ֥   וַּ

ִיְקָראְ֒  ו  ל־ָפָניו֮ וַּ ר ְיהָוָׂ֥ה ׀ עַּ ֲֵֽעב ֶׁ֨ יַּ  וַּ
ה ִ֣ה ׀ ְיהָוֶ֔ נֵּ֑ון   ְיהָו ּום ְוחַּ חָ֖ ל רַּ ָׂ֥ ִים א  ָ֖ פַּ ְך אַּ רֶׁ ָׂ֥ ת׃   אֶׁ ֵֽ ֱֵֽאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ָׂ֥ ב־חֶׁ  ְורַּ

יםנ   ז ֲאָלִפֶ֔ דָ֙ ָלֵֽ סֶׁ ר חֶֶׁׁ֨ ָׂ֥ ָטָאֵ֑ה  צ  ע ְוחַּ שַּ ָ֖ ן ָופֶׁ א ָעֹוֵ֛  ָׂ֥ ש  ה   נ  קֶֶׁ֔ א ְינַּ הָ֙ ל ִ֣  ְונַּק 
ים ִ֣י ָבִנֶ֔ ל־ְבנ  ל־ָבִניםָ֙ ְועַּ ֹות עַּ ן ָאבֶּ֗ ד ׀ ֲעֹוִ֣  ִ֣ ק  ים׃  פ  ִעֵֽ ל־ִרב  ים ְועַּ ִשָ֖ ל־ִשל   עַּ

 

   

 :רביעיתבקשה 
 [ראה הערה]

ֵ֑ה ח שֶׁ ר מ  ָ֖ ה  ְימַּ חּו׃  וַּ ִיְשָתֵֽ ְרָצה וַּ ָ֖ ד אַּ ִיק ָׂ֥  וַּ
בקשות קודמות  3

 [כג-יב,שמות לג]

ְך" נּו ...ָנא -י לֶׁ ר  ט "ְבִקְרב  אמֶׁ י ָ֡ י  וַּ ָנֶ֔ יךָ֙ ֲאד  ינֶֶׁׁ֨ ֵּ֤ן ְבע  אִתי ח  ֵ֑נּו  ִאם־ָנא֩ ָמָצֶׁ֨ ָ֖י ְבִקְרב  ָנ ְך־ָנָׂ֥א ֲאד  ֵֽלֶׁ  י 
ּוא ףָ֙ הֶ֔ רֶׁ ה־ע ֶׁ֨ ם־ְקש  י עַּ נּו׃  ִכֵּ֤ ְלָתֵֽ נּו ּוְנחַּ ָ֖ ָטאת  ָׂ֥נּו ּוְלחַּ ֲעֹונ  ֵֽ ְחָתֵ֛ לַּ לַּ  ְוָסֵֽ

 

   

 לעם' חידוש הברית בין ה  

ר י 'תשובת ה אמֶׁ י ֶּ֗   וַּ

ומחדש , נעתר' ה
 הברית

ִ֣ת ְבִריתְ֒  ר  ִכי֮ כ  נ  ִ֣ה ָאֵֽ  ִהנ 
ת ִ֣ה ִנְפָלא ֶ֔ ֱעשֶׁ ֵֽ ְמךָ֙ אֶׁ ל־עַּ ֵֵּ֤֣גֶׁד ָכֵֽ גֹוִיֵ֑ם   נֶׁ ץ ּוְבָכל־הַּ רֶׁ ּו ְבָכל־ָהָאָ֖ א־ִנְבְראָׂ֥ ֵ֛ר ל ֵֽ ֲאשֶׁ

ֵּ֤ה ְיהָוהָ֙  ֲעש  ֵֽ ת־מַּ ֹו אֶׁ ה ְבִקְרבָ֜ ָתֶׁ֨ ר־אַּ ָעם ֲאשֶׁ  ְוָרָאִ֣ה ָכל־ָהְ֠
י־נֹוָרִ֣  ּואִכֵֽ ְך׃  א הֶ֔ ה ִעָמֵֽ ָׂ֥ שֶׁ ר ֲאִנָ֖י ע  ָׂ֥  ֲאשֶׁ
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   חלק העם בברית

 
  

ר־ְלךֶ֔  יא הקדמה  יֵֹ֑ום  ְשָמֶׁ֨ ְּוךִ֣ הַּ י ְמצַּ ִכָ֖ נ  ר ָאֵֽ ָׂ֥ ֵ֛ת ֲאשֶׁ  א 
י  ֲעִנֶ֔ ְכנַּ ֵֽ ִריָ֙ ְוהַּ ֱאמ  ת־ָהֵֽ יך אֶׁ ִ֣ש ִמָפנֶֶּׁ֗ ר  י ִהְנִנֵּ֧י ג  ְפִרִזֶ֔ ִחִתיָ֙ ְוהַּ ֵֽ ְיבּוִסֵֽ   ְוהַּ ִחִּוָ֖י ְוהַּ ֵֽ  י׃ְוהַּ

 

 
  

 ז"איסור ע   

לא לכרות ברית  -
 ליושבי הארץ

 [הסיבה בהמשך]

ץ יב רֶׁ ִ֣ב ָהָאֶ֔ ת ְבִריתָ֙ ְליֹוש  ן־ִתְכר ֵּ֤ ר ְלךֶּ֗ פֶׁ ֵ֑יהָ   ִהָשִ֣מֶׁ ה ָבִ֣א ָעלֶׁ ָתָ֖ ר אַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
ך׃ ֵֽ ש ְבִקְרבֶׁ ָ֖ ָׂ֥ה ְלמֹוק  ְהיֶׁ ן־ִיֵֽ  פֶׁ

 

ּו יג לנתץ מזבחותיהם - צֶ֔ ָתםָ֙ ִתת  ת־ִמְזְבח  י אֶׁ ּון ן ִכֵּ֤ רֵ֑ ב  ם ְתשַּ ָתָ֖ ב  ֵֽ צ  ת־מַּ ּון׃  ְואֶׁ תֵֽ יו ִתְכר  ָרָ֖ ת־ֲאש    ְואֶׁ

 לא ֵאל אחר -

ֵ֑  יד ח  ִ֣ל אַּ ָ֖ה ְלא  ֲחוֶׁ ְשתַּ א ִתֵֽ י ל ָׂ֥ ֹו   רִכֵ֛ ִ֣א ְשמֶ֔ ָנ י ְיהָוהָ֙ קַּ ּוא׃  ִכֵּ֤ ָנָ֖א הֵֽ ל קַּ ָׂ֥  א 

 

הסכנות בברית ]
 [עם יושבי הארץ

ִ֣ב ָהָאֵ֑  טו ית ְליֹוש  ת ְבִרָ֖ ן־ִתְכר ָׂ֥ ץ פֶׁ  רֶׁ
ם  יהֶֶׁ֔ ה  אֹלִ֣ ם ְוָזְֵֽבחּוָ֙ ל  יהֶֶּׁ֗ ה  ִ֣י ֱאֹלֵֽ ֲחר  ֵֽ ּו ׀ אַּ ֹו׃  ְוָקָרִ֣א ְלךֶ֔  ְוָזנִ֣ ְלָתָ֖ ִמִזְבחֵֽ כַּ  ְוָאֵֽ

ֵ֑יך טז יו ְלָבנֶׁ ָתָ֖ ְחָתָׂ֥ ִמְבנ  קַּ ן   ְוָלֵֽ יהֶֶׁ֔ ה  יָ֙ ֱאֹלִ֣ ֲחר  ֵֽ יו אַּ ָתֶּ֗ ּו ְבנ   ְוָזנִ֣
יך ת־ָבנֶֶׁ֔ ן׃   ְוִהְזנּוָ֙ אֶׁ ֵֽ יהֶׁ ה  י ֱאֹלֵֽ ָ֖ ֲחר  ֵֽ  אַּ

 

ְך׃ יז י מסכהלא אלה - ה־ָלֵֽ ֲעשֶׁ ֵֽ א תַּ ָכָ֖ה ל ָׂ֥ ס  י מַּ ָׂ֥   ֱאֹלה 

 
 שלישי 

 רְ֒  יח חג המצות צֹות֮ ִתְשמ  מַּ ִ֣ג הַּ ת־חַּ  אֶׁ
ך ִ֣ר ִצִּויִתֶ֔ צֹותָ֙ ֲאשֶׁ ֵּ֤ל מַּ ים ת אכַּ ת ָיִמָ֜ יב   ִשְבעֶַּׁ֨ ָאִבֵ֑ ש ָהֵֽ דֶׁ ָ֖ד ח ִ֣  ְלמֹוע 

יב  ָאִבֶ֔ ש ָהֵֽ דֶׁ ֶ֚י ְבח ִ֣ ִים׃ ִכ אָת ִמִמְצָרֵֽ  ָיָצָ֖

 

 
  

 דשת בכור הק
 בהמה ובכור אדם

ם ִלֵ֑י  יט חֶׁ ָ֖ ר רֶׁ טֶׁ ָׂ֥ ר  ָכל־פֶׁ ל־ִמְקְנךָ֙ ִתָזָכֶ֔ ה׃  ְוָכֵֽ ֵֽ ֹור ָושֶׁ ר שָׂ֥ טֶׁ ָ֖  פֶׁ

ה כ ִ֣ה ְבשֶֶׁ֔ ר ֲחמֹורָ֙ ִתְפדֶׁ ֵּ֤טֶׁ ֹו  ּופֶׁ ְפתֵ֑ ֲֵֽערַּ ה וַּ ָ֖ א ִתְפדֶׁ ה    ְוִאם־ל ָׂ֥ ֶ֔ יךָ֙ ִתְפדֶׁ ֹור ָבנֶֶׁׁ֨ ל ְבכֵּ֤ כ ִ֣
ם׃ יָקֵֽ ָ֖י ר  ּו ָפנַּ ָראָׂ֥ א־י   ְול ֵֽ

 

 
  

 ד כא שבת ֲעב ֶ֔ ֵֽ ת ָיִמיםָ֙ תַּ ֵּ֤שֶׁ ת  ש  י ִתְשב ֵ֑ ְשִביִעָ֖ יָֹׂ֥ום הַּ ת׃   ּובַּ יר ִתְשב ֵֽ ָקִצָ֖ יש ּובַּ ָחִרָׂ֥ ֵֽ  בֶׁ
 

 
  

 ִ֣ה ְלךֶ֔  כב חג השבועות ֲעשֶׁ ֵֽ תָ֙ תַּ ע  ב  ֵּ֤ג ָשֵֽ ים ְוחַּ י ְקִצִ֣יר ִחִטֵ֑ ָ֖   ִבכּור 

 
  

 ָשָנֵֽ  חג האסיף ת הַּ ָ֖ יף ְתקּופַּ ָאִסֶ֔ גָ֙ ָהֵֽ   ה׃ְוחַּ

 
  

 מצות הריאיון   

ֵ֑ה  כג העם - ָשָנ ים בַּ ש ְפָעִמָ֖    ָשֹלָׂ֥
ּוְרךֶ֔  הָ֙ ָכל־ְזכִ֣ ֵַָֽֽראֶׁ ל׃ י  ֵֽ י ִיְשָרא  ָׂ֥ ן ׀ ְיהָוָ֖ה ֱאֹלה  ָאד ָׂ֥ ֵ֛י ָהֵֽ ת־ְפנ   אֶׁ

 

יך  כד 'התחייבות ה - יש גֹוִיםָ֙ ִמָפנֶֶׁ֔ י־אֹוִרֵּ֤ ֵ֑ך  ִכֵֽ לֶׁ ת־ְגב  י אֶׁ ְבִתָ֖  ְוִהְרחַּ
ד  ְחמ ָׂ֥ א־יַּ ְרְצךֶ֔ ְול ֵֽ ת־אַּ ֵֽ יך   ִאישָ֙ אֶׁ ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ יָ֙ ְיהָו ת־ְפנ  ָראֹותָ֙ אֶׁ ֵֽ ְתךֶּ֗ ל  ֲעֹלֵֽ  בַּ

ָשָנֵֽה׃ ים בַּ ש ְפָעִמָ֖  ָשֹלָׂ֥

 

 
  

 י  כה זבח פסח ם־ִזְבִחֵ֑ ץ דַּ ָ֖ ל־ָחמ  ט עַּ ָׂ֥ א־ִתְשחַּ ר   ל ֵֽ קֶׁ ב ֶ֔ א־ָיִלִ֣ין לַּ ח׃ ְול ֵֽ סַּ ָפֵֽ ג הַּ ָׂ֥ ח חַּ ָ֖בַּ  זֶׁ
 

 
  

 ית ִבכּור   כו ביכורים אִשֶּ֗ ְדָמְִ֣תךֶ֔ ר  ֵ֑יך יָ֙ אַּ ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ ית ְיהָו ָ֖ יא ב    ָתִב֕

 
  

 ב ִאמֹו ֲחל  ֹו׃  ְגִדי בַּ ָׂ֥ב ִאמֵֽ ֲחל  ֵֽ י בַּ ל ְגִדָ֖ ָׂ֥ ש  א־ְתבַּ   {פ}ל ֵֽ
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 רביעי פסחהקרבנות  [קוראים בספר שני]  במדבר כח
   

 :עולה
 

 בהמות

ה  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְוִהְקרַּ
ים בְ  ִַָֽ֖יםָפִרֵּ֧ ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ָחֵ֑ד       נ  ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

ה ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ן  כ מנחות ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ם ס ָ֖ ְנָחָתֶ֔  ּוִמֶׁ֨
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ִיל  ְשֹלָשֶׁ֨ ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ֵּ֧י עֶׁ ּו׃  ּוְשנ  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

הִעשָ  כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  רֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃   לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

 

ָחֵ֑ד כב שעיר לחטאת ָטָ֖את אֶׁ יר חַּ ם׃   ּוְשִעָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  יד  ִמְלבַּ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ה׃   ֲאשֶׁ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ים  כד בעת הימיםש ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֹו׃   לֶׁ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ ל־עֹולַּ  עַּ

 

 -ביום השביעי 
 מקרא קודש

י כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם   ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖
ָׂ֥אכֶׁ  ּו׃ ָכל־ְמלֶׁ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖  {ס}ת ֲעב 

 

 

 
 

 [מ בארץ"חמישי חוה] יום שישי של פסח

 

 קריאה בתורה
 יד-א, טבמדבר  ,שלושה קוראים בפרשת בהעלותך

 כה-יט,כח ,ורביעי קורא בפרשת פינחס

 

 פסח ראשון ופסח שני  שמות 
  פרק ט

 

ינַּי א  ר־ִסְ֠ ִ֣ה ְבִמְדבַּ שֶׁ ל־מ  ִ֣ה אֶׁ ִ֣ר ְיהָו ב  ְידַּ  וַּ
 ליציאת מצרים 2: נהש 

 ניסן: חודש

ר׃  המועד אמ ֵֽ ֹון ל  ִראשָ֖ ש ָהֵֽ דֶׁ ח ָׂ֥ ִים בַּ ֵ֛ ץ ִמְצרַּ ֵּ֧רֶׁ אֶׁ ם מ  אָתֶׁ֨ ית ְלצ  ִנָ֜ ש  ה הַּ ָשָנֶׁ֨   בַּ

 
  

[ קרבן]מצוות 
 הפסח 

ֹו׃  ב ֹוֲעדֵֽ ח ְבמֵֽ סַּ ָפָ֖ ת־הַּ ֵ֛ל אֶׁ ֵֽי־ִיְשָרא  ּו ְבנ  ֲֵֽעשֵּ֧  ְויַּ
ש  ג דֶׁ ח ֶׁ֨ ֹום בַּ ר־יְ֠ ִ֣ה ָעָשֵֽ ְרָבָע ֹו ְבאַּ ֲעדֵ֑ ֹו ְבמ ֵֽ תָ֖ ּו א  ֲעשָׂ֥ ֵֽ ִֵ֛ים תַּ ְרבַּ עַּ ֵּ֧ין ָהֵֽ ה ב  זֶָׁ֜  הַּ

יו יו ּוְכָכל־ִמְשָפָטָ֖ ָתָׂ֥ ק  ֹו׃   ְכָכל־ח  תֵֽ ּו א  ֲעשָׂ֥ ֵֽ  תַּ

 

 שני  
   פסח ראשון

ח׃ ד  סַּ ָפֵֽ ת הַּ ָׂ֥ ֲעש  ֵֽ ל לַּ ָ֖ ָׂ֥י ִיְשָרא  ל־ְבנ  ֵ֛ה אֶׁ שֶׁ ר מ  ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ
 

סַּ  ה במדבר סיני פֶָׁ֡ ת־הַּ ּו אֶׁ ֲֵֽעשִ֣ יַּ  ח וַּ
ֵ֑י ִ֣ר ִסיָנ ִים ְבִמְדבַּ ָ֖ ְרבַּ עַּ ין ָהֵֽ ָׂ֥ ש ב  דֶׁ ח ֵ֛ ר יָֹׂ֥ום לַּ ְרָבָעה֩ ָעָשֶׁ֨ ֹון ְבאַּ ִראשָ֡  ָבֵֽ

ה שֶֶׁ֔ ת־מ  ֵּ֤ה ְיהָוהָ֙ אֶׁ ר ִצָּו ל ֲאשֶֶׁׁ֨ כ  ל׃   ְכְ֠ ֵֽ ָׂ֥י ִיְשָרא  ּו ְבנ  ָׂ֥ן ָעשָ֖  כ 

 

 
  

   פסח שני

ִאיםָ֙  ו תלונת הטמאים ר ָהיֵּּ֤ו ְטמ  ים ֲאשֶֶׁׁ֨ י ֲאָנִשֶּ֗ ְיִהִ֣ ם  וַּ ש ָאָדֶ֔ ִ֣פֶׁ  ְלנֶׁ
ּוא  הֵ֑ יִֹ֣ום הַּ ח בַּ סַּ ָ֖ פֶׁ ת־הַּ ֲעש  ֵֽ ּו לַּ א־ָיְכלָׂ֥  ְול ֵֽ
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ּוא׃  הֵֽ יָֹׂ֥ום הַּ ן בַּ ֲהר ָ֖ ֵֽ ָׂ֥י אַּ ֵ֛ה ְוִלְפנ  שֶׁ ָׂ֥י מ  ּו ִלְפנ  ִַֽיְקְרבָּ֞ ֵֽ  וַּ

יו  ז ָלֶ֔ ָמהָ֙ א  ים ָהה ֶׁ֨ ֲאָנִשֵּ֤ אְמרּו ָהֵֽ י ֵֽ  וְַּ֠
ש ָאָדֵ֑ם  ִ֣פֶׁ ים ְלנֶׁ ִאָ֖ ְָׂ֥חנּו ְטמ   ֲאנַּ

ע לְ  ֶּ֗ ֹו ָלִָ֣מה ִנָגרַּ ֲעדֶ֔ ֵּ֤ן ְיהָוהָ֙ ְבמ ִ֣ ת־ָקְרבַּ יב אֶׁ ְקִרָ֜ י הַּ ל׃  ִבְלִתֶׁ֨ ֵֽ ָׂ֥י ִיְשָרא  ֹוְך ְבנ   ְבתָ֖
ֵ֑ה ח שֶׁ ם מ  ָ֖ הֶׁ ר ֲאל  י ָׂ֥אמֶׁ  וַּ

ה  ְשְמָעֶ֔ ּו ְואֶׁ ם׃  ִעְמדִ֣ ֵֽ ָׂ֥ה ְיהָוָ֖ה ָלכֶׁ ּוֶׁ ה־ְיצַּ  {פ}מַּ
 שלישי  

ר׃  ט  אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ

ָׂ֥י י ל־ְבנ  ֵ֛ר אֶׁ ב  ר דַּ אמ ֵ֑ ל ל  ָ֖  ִיְשָרא 

 

 פסח שני    

 לטמאים 

 או לרחוקים

ם יכֶֶׁ֔ ת  ר ִ֣ ם אֶֹ֚ו ְלד  ׄה ָלכֶֶּׁ֗ ָקָ֜ ְך ְרח  רֶׁ ֶׁ֨ ש אֹו֩ ְבדֶׁ פֶׁ ִ֣א ׀ ָלנֶָׁ֡ ֵֽה־ָטמ   ִאִ֣יש ִאִ֣יש ִכי־ִיְהיֶׁ
יהָוֵֽה׃  ֵֽ ח לַּ סַּ ָ֖  ְוָעָָׂ֥שה פֶׁ

יִ  יא ָ֖ ְרבַּ עַּ ין ָהֵֽ ָׂ֥ ר יֵֹ֛ום ב  ה ָעָשָׂ֥ ְרָבָעֶׁ֨ י ְבאַּ ִנָ֜ ש  ש הַּ דֶׁ ח ֶׁ֨ ֹו בַּ תֵ֑ ּו א  ֲֵֽעשִ֣  ם יַּ
הּו׃  ֵֽ אְכל  ים י ֵֽ ִרָ֖ ֹות ּוְמר  צָׂ֥ ל־מַּ  עַּ

ר יב קֶׁ ד־ב ֶ֔ נּוָ֙ עַּ ירּו ִממֶֶׁׁ֨ ְשִאֵּ֤ א־יַּ ֹו   ל ֵֽ א ִיְשְברּו־בֵ֑ ם ל ִ֣ ָ֖צֶׁ  ְועֶׁ
ֹו׃ תֵֽ ּו א  ֲֵֽעשָׂ֥ ח יַּ סַּ ָ֖ פֶׁ ת הַּ ָׂ֥ קַּ  ְכָכל־ח 

 

הטהור החייב 

 בפסח ראשון 
ְך  יג ִ֣רֶׁ ֹור ּוְבדֶׁ ּוא ָטהָ֜ ר־הֶׁ֨ חְוָהִאיש֩ ֲאשֶׁ סַּ פֶֶׁ֔ ֹות הַּ ֲעשִ֣ ֵֽ ָ֙ לַּ ל ה ְוָחדַּ א־ָהָיֶּ֗  ל ֵֽ

ֵ֑יָה  מֶׁ עַּ ֵֽ וא מ  ִהָ֖ ש הַּ ָׂ֥פֶׁ נֶׁ  ְוִנְכְרָתֵ֛ה הַּ
ֹו ֲעדֶ֔ א ִהְקִריבָ֙ ְבמ ִ֣ ה ל ֵּ֤ ִ֣ן ְיהָוֶּ֗ י ׀ ָקְרבַּ ּוא׃   ִכִ֣ הֵֽ יש הַּ א ָהִאָׂ֥ ֹו ִיָשָ֖ ְטאָׂ֥  חֶׁ

 

  -חוקת הפסח 

 גם לגר
חָ֙  יד סַּ ה פֶֶׁׁ֨ ר ְוָעֵָּ֤שֵֽ ם ג ֶּ֗ ּור ִאְתכֶָׁ֜ י־ָיגֶׁ֨ ה ְוִכֵֽ יהָוֶ֔ ֵֽ ֵ֑ה לַּ ֲֵֽעשֶׁ ִ֣ן יַּ ֹו כ  ח ּוְכִמְשָפטָ֖ ֵ֛סַּ פֶׁ ת הַּ ָׂ֥ קַּ  ְכח 

ם ִ֣ה ָלכֶֶׁ֔ ְהיֶׁ תָ֙ ִיֵֽ חַּ ה אַּ ָקֵּ֤ ץ׃   ח  רֶׁ ח ָהָאֵֽ ָׂ֥ ְזרַּ ָ֖ר ּוְלאֶׁ ג   {ס}ְולַּ

 

   

 רביעי פסחהקרבנות  [קוראים בספר שני]  במדבר כח

 :עולה

 

 בהמות

 

ה  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְוִהְקרַּ
י ִַָֽ֖יםָפִרֵּ֧ ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ָחֵ֑ד       ם ְבנ  ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

ה ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖

 

ן  כ מנחות ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ם ס ָ֖ ְנָחָתֶ֔  ּוִמֶׁ֨
ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ִיל  ְשֹלָשֶׁ֨ ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ֵּ֧י עֶׁ ּו׃  ּוְשנ  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ

העִ  כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  ָשרֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃  לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

 

ָחֵ֑ד כב שעיר לחטאת ָטָ֖את אֶׁ יר חַּ ם׃   ּוְשִעָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ    ְלכַּ

ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  יד  ִמְלבַּ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ה׃  ֲאשֶׁ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ   תַּ

ים  כד שבעת הימים ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֹו׃  לֶׁ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ ל־עֹולַּ  עַּ

 

 -ביום השביעי 

 מקרא קודש
י כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם   ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ  ִמְקָרא־ק ָ֖

ָׂ֥אכֶׁ  ּו׃ ָכל־ְמלֶׁ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖  {ס}ת ֲעב 
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 [יום טוב] פסחשל  שביעי

 
 קריאה בתורה לשביעי של פסח

 כו,טו –יז ,שמות יג בשלח פרשת
 ואם חל בשבת עולים שבעה, חמישה עולים לתורה

 

 שמות
 פרק יג

 , לים סוף –דרך המדבר  –ממצרים  
 ושירת הים, קריעת הים

דרך  -ממצרים 
 לים סוף –המדבר 

ת־ָהָעםְ֒  יז ה֮ אֶׁ ְרע  ִ֣ח פַּ לַּ י ְבשַּ ְיִהֶּ֗  וַּ
ים ץ ְפִלְשִתֶ֔ ִ֣רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ֶ֚ ים דֶׁ א־ָנָחִ֣ם ֱאֹלִהֶּ֗ ּוא   ְול ֵֽ ֹוב הֵ֑ י ָקרָ֖  ִכָׂ֥

י ים  ִכִ֣ ִ֣ר ֱאֹלִהֶּ֗ ה   ׀ ָאמַּ ם ִמְלָחָמָ֖ ָתָׂ֥ ם ָהָעֵ֛ם ִבְרא  ָׂ֥ ן־ִיָנח  ֵֽ ְיָמה׃ פֶׁ בּו ִמְצָרֵֽ  ְוָשָׂ֥
ים יח ב ֱאֹלִהֵּ֧ ס ֶׁ֨ יַּ ת־ָהָעֵ֛ם  וַּ ּוף ׀ אֶׁ ר יַּם־סֵ֑ ִמְדָבָ֖ ְך הַּ רֶׁ ָׂ֥  דֶׁ

ִים׃ ץ ִמְצָרֵֽ רֶׁ ָׂ֥ אֶׁ ל מ  ָ֖ ֵֽי־ִיְשָרא  ּו ְבנ  ים ָעלָׂ֥ ִשֵ֛ ֲחמ  ֵֽ  וַּ

 

 
  

ֹו  יט עצמות יוסף ף ִעמֵ֑ ָ֖ ֹות יֹוס  ְצמָׂ֥ ת־עַּ ֵ֛ה אֶׁ שֶׁ ח מ  ָׂ֥ ִיקַּ  וַּ
ר  אמ ֶ֔ ָ֙ ל  ל ֵּ֤י ִיְשָרא  ת־ְבנ  יעַּ אֶׁ עַּ ִהְשִבָ֜ ְשב ֶׁ֨  ִכי֩ הַּ

ד ֱאֹלִהיםָ֙   ד ִיְפק ֵּ֤ םָפק ֶׁ֨ ְתכֶֶׁ֔ ם׃  אֶׁ ֵֽ ָ֖ה ִאְתכֶׁ י ִמזֶׁ ֵ֛ תַּ ְצמ  ת־עַּ ֵּ֧ם אֶׁ ֲעִליתֶׁ ֵֽ  ְוהַּ

 

 
 

 שניבשבת 

ָתםלְ מסוכות    ת כ א  כ ֵ֑ ּו ִמס  ִיְסעָ֖ ם  וַּ ָתֶ֔ ֲֵֽחנִּ֣ו ְבא  יַּ ר׃  וַּ ִמְדָבֵֽ ה הַּ ָ֖  לז, יב שמות ראה  ִבְקצ 
 

  

עמוד הענן ועמוד 
 האש

ּו כא מֵּ֤ ם ְבעַּ ם יֹוָמָ֜ ְך֩ ִלְפנ יהֶֶׁׁ֨ ל  ה ה  ֵֽיהָוָ֡ ְך וַּ רֶׁ ֶ֔ דֶׁ ָתִ֣ם הַּ ְנח   ד ָעָנןָ֙ לַּ
ֵ֑ם  ש ְלָהִאִ֣יר ָלהֶׁ ָ֖ ּוד א  מָׂ֥ ְֵ֛יָלה ְבעַּ ְיָלה׃  ְולַּ ם ָוָלֵֽ ת יֹוָמָׂ֥ ָ֖כֶׁ  ָללֶׁ

ם כב ָעָנןָ֙ יֹוָמֶ֔ ֵֽ ּוד הֶׁ מֵּ֤ יש עַּ א־ָיִמָּ֞ ְֵ֑יָלה  ל ֵֽ ש ָל ָ֖ ּוד ָהא  מָׂ֥ ם׃  ְועַּ ָ֖י ָהָעֵֽ  {פ}ִלְפנ 

 

   

 [שלישי בשבת]שני   פרק יד

בני ישראל שבים 
, ירותלפי הח

 להטעות את פרעה 

ר׃  א אמ ֵֽ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  ר ְיהָוָ֖ה אֶׁ ָׂ֥ ב  ְידַּ  וַּ

ת ב ִחיר ֶ֔ ֵֽ י הַּ יָ֙ ִפִ֣ ֲֵֽחנּוָ֙ ִלְפנ  בּו ְויַּ ְ֒ ְוָיש ֶּ֗ ל ִ֣י ִיְשָרא  ל־ְבנ  ר֮ אֶׁ ב     דַּ
ֵ֑ם ָי ִ֣ין הַּ ל ּוב  ין ִמְגד ָ֖ ָׂ֥ ן  ב  ל ְצפ ֶ֔ ִ֣עַּ יָ֙ בַּ ָיֵֽם׃   ִלְפנ  ל־הַּ ֲחנָּ֖ו עַּ ֵֽ ֹו תַּ  ִנְכחָׂ֥

ֵּ֤ר ג ל  ְוָאמַּ ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ הָ֙ ִלְבנ  ְרע  ץ  פַּ ם ָבָאֵ֑רֶׁ ָ֖ ים ה  ִכָׂ֥ ר׃   ְנב  ִמְדָבֵֽ ם הַּ ָ֖ יהֶׁ ָׂ֥ר ֲעל   ָסגַּ

םְ֒  ד יהֶׁ ֲחר  ֵֽ ִ֣ף אַּ ה֮ ְוָרדַּ ְרע  ב־פַּ ת־ל  י אֶׁ ְקִתִ֣  ְוִחזַּ
ֹו ילֶ֔ הָ֙ ּוְבָכל־ח  ְרע  ה ְבפַּ ְבָדֵּ֤ ֵ֑ה  ְוִאָכֵֽ ִ֣י ְיהָו י־ֲאִנ ִים ִכֵֽ ָ֖ ּו ִמְצרַּ  ְוָיְֵַֽֽדעָׂ֥

ן׃ ֵֽ ֲֵֽעשּו־כ  יַּ  וַּ

 

 רביעיבשבת   

 
  

פרעה רודף אחרי 
 ישראל

ִים  ה ֶ֔ ְך ִמְצרַּ ִ֣לֶׁ גַּדָ֙ ְלמֶׁ י  ֵ֑ם  וַּ ח ָהָע ָ֖ י ָברַּ ם ִכָׂ֥ ל־ָהָעֶ֔ ֲעָבָדיוָ֙ אֶׁ ֵֽ ה וַּ ְרע ֵּ֤ ב פַּ ְך ְלבֶַּׁ֨ ֵָֽהפ  י   וְַּ֠
אְמרּוָ֙  י ֵֽ ינּו   וַּ ה־ז ִ֣את ָעִשֶ֔ נּו׃ מַּ ֵֽ ָעְבד  ֵֽ ל מ  ָ֖ ת־ִיְשָרא  ְחנּו אֶׁ ָׂ֥ י־ִשלַּ  ִכֵֽ

ר  ו ְאס ָ֖ יֶׁ ֹווַּ ת־ִרְכבֵ֑ ֹו׃   אֶׁ ח ִעמֵֽ ָׂ֥ ֹו ָלקַּ מָ֖ ת־עַּ  ְואֶׁ
ּור ז בָ֙ ָבחֶ֔ כֶׁ ֶׁ֨ ֹות רֶׁ אָׂ֥ ש־מ  ח ש  ִיקֶַּּ֗ ב ִמְצָרִֵ֑ים   וַּ ִ֣כֶׁ ל רֶׁ ֹו׃  ְוכ ָ֖ לֵֽ ל־כ  ם עַּ ִלִשָ֖  ְוָשֵֽ
ִים  ח ֶ֔ ְך ִמְצרַּ ִ֣לֶׁ הָ֙ מֶׁ ְרע  ֵּ֤ב פַּ ת־ל  ה אֶׁ ִ֣ק ְיהָוֶּ֗ ז  ְיחַּ ף  וַּ ִיְרד ֕ ֵ֑ל וַּ ִ֣י ִיְשָרא  י ְבנ  ָ֖ ֲחר  ֵֽ  אַּ

 ִ֣ ה׃ּוְבנ  ים ְבָיָׂ֥ד ָרָמֵֽ ְצִאָ֖ ל י ֵֽ  י ִיְשָרא ֶ֔

 



 מועדי תקופת ויקרא 48 [ט"יו] שביעי של פסח

 

 [חמישי בשבת]שלישי   

 
 
 

ם  ט ָיֶ֔ ל־הַּ ִ֣ים עַּ ִנ יגּו אֹוָתםָ֙ ח  ִשֵּ֤ יַּ ם וַּ יהֶֶּׁ֗ ֲחר  ֵֽ ִים אַּ ָ֜ ּו ִמְצרַּ ִיְרְדפֶׁ֨  וַּ
ה ְרע ֶ֔ ב פַּ ִ֣כֶׁ ֹו   ָכל־סּוסָ֙ רֶׁ ילֵ֑ יו ְוח  ָרָשָ֖ ת  ּוָפֵֽ ִחיר ֶ֔ ֵֽ ל־ִפיָ֙ הַּ ן׃  עַּ ל ְצפ ֵֽ עַּ ָׂ֥ ָ֖י בַּ  ִלְפנ 

 

 
  

פחד ישראל מפני 
 פרעה

יב  י ה ִהְקִרֵ֑ ְרע ָ֖  ּופַּ
ִִ֣ים ָׂ֥ה ִמְצרַּ ם ְוִהנ  יהֶָׁ֜ ינ  ֵֽ ת־ע  ל אֶׁ ֵֽי־ִיְשָרא ֶׁ֨ ִיְשאּו֩ ְבנ  ם  וַּ יהֶֶּׁ֗ ֲחר  ֵֽ ִ֣עַּ אַּ ס   ׀ נ 

ד יְראּוָ֙ ְמא ֶ֔ ִיֵֽ ל־ְיהָוֵֽה׃   וַּ ל אֶׁ ָ֖ ֵֽי־ִיְשָרא  ּו ְבנ  ִיְצֲעקָׂ֥  וַּ

 

 

 

 

תלונת העם 
  הראשונה

 אחרי היציאה]
 :[םממצרי

ָתנּו ָלמּות " ַקחְּ לְּ
ָבר  "ַבִמדְּ

הְ֒  יא שֶׁ ל־מ  אְמרּו֮ אֶׁ י ֵֽ  וַּ
ִים  ֶ֔ ין־ְקָבִריםָ֙ ְבִמְצרַּ י א  ִמְבִלֵּ֤ ִמְדָבֵ֑ר  הֲֽ ּות בַּ נּו ָלמִ֣ ְחָתָ֖  ְלקַּ

נּו  ה־ז אתָ֙ ָעִשִ֣יָת ָלֶ֔ ִים׃  מַּ נּו ִמִמְצָרֵֽ ֹוִציָאָ֖  ְלהֵֽ

ְרנּו  יב ר֩ ִדבֶַּׁ֨ ר ֲאשֶׁ ָדָבֶּ֗ ִ֣ה הַּ ר ֲהל א־זֶׁ אמ ֶ֔ ִיםָ֙ ל  ֶׁ֨ ֵּ֤יך ְבִמְצרַּ לֶׁ  א 
ת־ִמְצָרִֵ֑ים  ְבָדִ֣ה אֶׁ ֵֽעַּ נּו ְונַּ ָ֖ ל ִממֶׁ ָׂ֥  ֲחדַּ

ִים ֶ֔ ת־ִמְצרַּ ד אֶׁ נּוָ֙ ֲעב ִ֣ ֹוב ָלֶׁ֨ י טָׂ֥ ר׃  ִכִ֣ ִמְדָבֵֽ נּו בַּ ָ֖ ת   ִממ 

 

 : משה מרגיע

 "ִיָלֵחם ָלֶכם' ה"
ל־ָהָעם֮  יג ִ֣ה אֶׁ שֶׁ ר מ  אמֶׁ י ֶׁ֨  וַּ

ל־ִתיָראּוְ֒   אַּ
ּו ּוְראּוָ֙  ְתיְַּצבֶּ֗ ה ִהֵֽ ִ֣ת ְיהָוֶ֔ ת־ְישּועַּ יֵֹ֑ום   אֶׁ ָ֖ם הַּ ה ָלכֶׁ ָׂ֥ ֲֵֽעשֶׁ ר־יַּ  ֲאשֶׁ

ֹום יֶ֔ ִיםָ֙ הַּ ֶׁ֨ ת־ִמְצרַּ ֵּ֤ם אֶׁ ר ְרִאיתֶׁ י ֲאשֶֶׁׁ֨ ם׃  ִכֶּ֗ ד־עֹוָלֵֽ ֹוד עַּ ם עָ֖ ָתָׂ֥ פּו ִלְרא  ִסֵ֛ א ת   ל ָׂ֥

ֵ֑ם יד ִ֣ם ָלכֶׁ ּון׃   ְיהָוָ֖ה ִיָלח  ֲחִרשֵֽ ֵֽ ם תַּ ָ֖ תֶׁ  {פ}ְואַּ

 

 [שישי בשבת]רביעי   

 
ר ְיהוָ  טו י ֵּ֤אמֶׁ הוַּ שֶֶׁ֔ ל־מ   הָ֙ אֶׁ

 

ֵ֑י  !בקע הים ָל ָ֖ק א  ה־ִתְצעַּ עּו׃  מַּ ל ְוִיָסֵֽ ָ֖ ֵֽי־ִיְשָרא  ל־ְבנ  ר אֶׁ ָׂ֥ ב   דַּ
ֵ֑הּו  טז ָ֖ם ּוְבָקע  ָי ל־הַּ ת־ָיְֵַֽֽדךֵ֛ עַּ ֵּ֧ה אֶׁ ְטךֶּ֗ ּוְנט  ת־מַּ ֵֽ ִ֣ם אֶׁ ה ָהר  ָתָּ֞  ְואַּ

ה׃  ָבָשֵֽ יַּ ָ֖ם בַּ ָי ֹוְך הַּ ֵ֛ל ְבתָׂ֥ ֵֽי־ִיְשָרא  אּו ְבנ   ְוָיב ֵּ֧
י  יז ֲאִנֶּ֗ ֵֽ ֵ֑םוַּ יהֶׁ ֲחר  ֵֽ אּו אַּ ִים ְוָיב ָ֖ ֶ֔ ִ֣ב ִמְצרַּ ת־ל  ז קָ֙ אֶׁ  ִהְנִנֵּ֤י ְמחַּ

ֹו  ילֶ֔ הָ֙ ּוְבָכל־ח  ְרע  ה ְבפַּ ְבָדֵּ֤ יו׃  ְוִאָכֵֽ ָרָשֵֽ ֹו ּוְבָפֵֽ  ְבִרְכבָ֖
ֵ֑ה  יח ִ֣י ְיהָו י־ֲאִנ ִים ִכֵֽ ָ֖ ּו ִמְצרַּ ה ְוָיְֵַֽֽדעָׂ֥ ְרע ֶ֔ י ְבפַּ ְבִדִ֣ יו׃  ְבִהָכֵֽ ָרָשֵֽ ֹו ּוְבָפֵֽ  ְבִרְכבָ֖

 

 
  

ועמוד  המלאך
בין  יםפרידמהענן 

 ישראל והמצרים

ל יט ִ֣ה ִיְשָרא ֶ֔ ֲחנ  ֵֽ יָ֙ מַּ ְךָ֙ ִלְפנ  ל  ה  ֵֽ ים הַּ ֱאֹלִהֶּ֗ ְִ֣ך ָהֵֽ ְלאַּ ע מַּ ִיסַָּּ֞ ֵ֑ם  וַּ יהֶׁ ֲחר  ֵֽ אַּ ְך מ  ָ֖לֶׁ י   וַּ
ם ָעָנןָ֙ ִמְפנ יהֶֶׁ֔ ֵֽ ּוד הֶׁ מֵּ֤ ע עַּ ִיסַָּּ֞ ם׃   וַּ ֵֽ יהֶׁ ֲחר  ֵֽ אַּ ד מ  ֲעמ ָ֖ ַֽיַּ ֵֽ  וַּ

ִ֣ין כ א ב  ָיב ָּ֞ ֶּ֗  וַּ ִ֣ה ִמְצרַּ ֲחנ  ֵֽ ל ׀ מַּ ִ֣ה ִיְשָרא ֶ֔ ֲחנ  ֵֽ יןָ֙ מַּ  ִים ּוב 
ְך שֶׁ ח ֶ֔ ָעָנןָ֙ ְוהַּ ֵֽ י הֶׁ ְיִהֵּ֤ ְֵ֑יָלה   וַּ ָל ת־הַּ ר אֶׁ ָ֖אֶׁ ָי  וַּ

ְיָלה׃ ָלֵֽ ָ֖ה ָכל־הַּ ל־זֶׁ ֵ֛ה אֶׁ ב זֶׁ ָׂ֥ א־ָקרַּ  ְול ֵֽ

 

 
  

ָיםְ֒  כא המים נבקעים ל־הַּ ת־ָידֹו֮ עַּ ִ֣ה אֶׁ שֶׁ ט מ  י ֶׁ֨  וַּ
ִ֣ה ְך ְיהָו יִֹ֣ולֶׁ ים עַּ  וַּ ּוחַּ ָקִדֵּ֤ ָים ְברֶׁ֨ ת־הְַּ֠ ְיָלה ׀ אֶׁ לֶַּ֔  ָזהָ֙ ָכל־הַּ

ָרָבֵ֑ה  ָחֵֽ ָ֖ם לֶׁ ָי ת־הַּ ם אֶׁ ָׂ֥שֶׁ ָי ִים׃  וַּ ָמֵֽ ּו הַּ ְקעָ֖ ִיָבֵֽ  וַּ
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ישראל עוברים 
והמצרים , בחרבה

 בעקבותם

ָבָשֵ֑ה  כב יַּ ָ֖ם בַּ ָי ֹוְך הַּ ֵ֛ל ְבתָׂ֥ ֵֽי־ִיְשָרא  אּו ְבנ  ָיב ֵּ֧  וַּ
ה םָ֙ חֹוָמֶ֔ ִֵּ֤ים ָלהֶׁ מַּ ם׃   ְוהַּ יִמיָנָ֖ם ּוִמְשמ אָלֵֽ  ִמֵֽ

ם וַּ  כג יהֶֶׁ֔ ֲחר  ֵֽ אּו אַּ ִיםָ֙ וַָּיב ִ֣ ֶׁ֨ ּו ִמְצרַּ ה  ִיְרְדפֵּ֤ ְרע ֶ֔ ּוס פַּ ֶ֚ל סִ֣ ָרָשֵ֑יו  כ  ֹו ּוָפֵֽ ָיֵֽם׃ ִרְכבָ֖ ֹוְך הַּ ל־תָ֖  אֶׁ

 

 
  

מטיל מהומה ' ה
ַריִם  במחנה ִמצְׁ

ר  כד קֶׁ ב ֶ֔ ת הַּ רֶׁ ְשמ ִ֣ ְַֽיִהיָ֙ ְבאַּ ֵֽ  וַּ
ִים ֶ֔ ִ֣ה ִמְצרַּ ֲחנ  ֵֽ ל־מַּ ף ְיהָוהָ֙ אֶׁ ֵּ֤ ְשק  יַּ ָ֖   וַּ ּוד א  מָׂ֥ ֵֵ֑֣ן ְבעַּ  ש ְוָעָנ

ָהם  ָי֕ ִים׃  וַּ ָׂ֥ה ִמְצָרֵֽ ֲחנ  ֵֽ ת מַּ ָ֖  א 

יו  כה ָתֶ֔ ְרְכב  ִ֣ן מַּ פַּ ֶ֚ת א  ר א  סַּ ָיֶּ֗ ֵ֑ת  וַּ ד  ָ֖הּו ִבְכב  ֲהג  ְַֽינַּ ֵֽ  וַּ
ִים  ֶּ֗ ר ִמְצרַּ י ִ֣אמֶׁ ִים׃ וַּ ם ְבִמְצָרֵֽ ָ֖ ם ָלהֶׁ ה ִנְלָחָׂ֥ י ְיהָוֶ֔ ל ִכִ֣ ִ֣י ִיְשָרא ֶ֔ ּוָסהָ֙ ִמְפנ   {פ}ָאנֶׁ֨

 

 [שביעי בשבת] חמישי    
 

ה וכ שֶֶׁ֔ ל־מ  ר ְיהָוהָ֙ אֶׁ י ֵּ֤אמֶׁ  וַּ
 

ֵטה ֶאת" ָך ַעל-נְּ -ָידְּ
 "ַהָים

ֵ֑ם ָי ל־הַּ ת־ָיְֵַֽֽדךָ֖ עַּ ָׂ֥ה אֶׁ ִים עַּ   ְנט  ֶ֔ ל־ִמְצרַּ ִיםָ֙ עַּ מֶַּׁ֨ ֵּ֤בּו הַּ יו׃ְוָיש  ָרָשֵֽ ל־ָפֵֽ ֹו ְועַּ   ל־ִרְכבָ֖

ם ִלְפנָֹׂ֥ות ב ֶׁ֨  כז משה מבצע ָיָ֜ ָשב הַּ ָיֶׁ֨ ם וַּ ָיֶּ֗ ל־הַּ ֹו עַּ ת־ָידָ֜ ה אֶׁ שֶֶׁׁ֨ י ט֩ מ  ֹו וַּ ִ֣יָתנֶ֔ רָ֙ ְלא   קֶׁ
ָיֵֽם׃  ֹוְך הַּ ִים ְבתָׂ֥ ָ֖ ת־ִמְצרַּ ֵ֛ה אֶׁ ֵּ֧ר ְיהָו ְינַּע  ֹו וַּ ִים ָנִסִ֣ים ִלְקָראתֵ֑ ָ֖  ּוִמְצרַּ

ִים  כח מֶַּּ֗ ִ֣בּו הַּ ָיש   וַּ
ים  ָפִָ֣רִשֶ֔ ת־הַּ בָ֙ ְואֶׁ כֶׁ ֶׁ֨ ת־ָהרֶׁ ּו אֶׁ סֵּ֤ ְיכַּ ה וַּ ְרע ֶ֔ ִ֣יל פַּ ָ֙ ח  ל ֵ֑ם  ְלכ  ָי ם בַּ ָ֖ יהֶׁ ֲחר  ֵֽ ים אַּ ָבִאָׂ֥  הַּ

ר בָ  ָׂ֥ א־ִנְשאַּ ד׃ ל ֵֽ ָחֵֽ ד־אֶׁ ם עַּ ָ֖  הֶׁ

 

 
  

בני ישראל עוברים 
 ביבשה

ֵ֑ם  כט ָי ֹוְך הַּ ה ְבתִ֣ ָבָשָ֖ יַּ ּו בַּ ְלכָׂ֥ ֵ֛ל ָהֵֽ ֵּ֧י ִיְשָרא   ּוְבנ 
ה ָמֶ֔ םָ֙ ח  ִֵּ֤ים ָלהֶׁ מַּ ם׃  ְוהַּ יִמיָנָ֖ם ּוִמְשמ אָלֵֽ  ִמֵֽ

 

 
  

העם רואה את 
ומאמין ', ישועת ה
 ובמשה ' בה

ּוא  ל הֵ֛ יָֹׂ֥ום הַּ ה בַּ ע ְיהָוָ֜ ֹושַּ יֶׁ֨ ִ֣ד ִמְצָרִֵ֑יםוַּ ל ִמיַּ ָ֖ ת־ִיְשָרא   אֶׁ
ִים ֶ֔ ת־ִמְצרַּ ָ֙ אֶׁ ל ְֵֵּ֤֣רא ִיְשָרא  יַּ ָיֵֽם׃   וַּ ת הַּ ָׂ֥ ל־ְשפַּ ת עַּ ָ֖  מ 

ִים לא ֶ֔ ר ָעָשֵּ֤ה ְיהָוהָ֙ ְבִמְצרַּ ה ֲאשֶֶׁׁ֨ ָלֶּ֗ ְגד  ִ֣ד הַּ ָי ת־הַּ ל אֶׁ ְרא ִיְשָרא ָ֜ יֶַּׁ֨  וַּ
ֵ֑ה ת־ְיהָו ּו ָהָעָ֖ם אֶׁ יְראָׂ֥ ִיֵֽ ה   וַּ יהָוֶ֔ ֵֽ ינּוָ֙ בַּ ֲאִמֶׁ֨ ַֽיַּ ֵֽ ֹו׃ּוְבמ    וַּ ְבדֵֽ ה עַּ ָ֖  {פ} שֶׁ

 

 פרק טו

  

יהָוֶ֔ה א שירת הים ֵֽ ז אתָ֙ לַּ ה הַּ ִשיָרֵּ֤ ת־הַּ ל אֶׁ י ִיְשָרא ָ֜ ה֩ ּוְבנ ֶׁ֨ שֶׁ יר־מ  ּו   ָאִ֣ז ָיִשֵֽ אְמרָ֖ י ֵֽ רוַּ אמ ֵ֑   ל 
 

  

ה   ה ָגָאֶ֔ י־ָגא ִ֣ יהָוהָ֙ ִכֵֽ ֵֽ יָרה לַּ ָיֵֽם׃ ָאִשֵּ֤ ה בַּ ֹו ָרָמָׂ֥ ְכבָ֖ ּוס ְור ֵֽ    סָׂ֥

ֵּ֤י ְוִזְמָרתָ֙ ָיֶ֔ ב  ֵ֑ה ּה ָעִז ישּוָע י ִלֵֽ ְַֽיִהי־ִלָ֖ ֵֽ   וַּ
הּו   ְנו ֶ֔ ִליָ֙ ְואַּ ֵּ֤ה א  ְנהּו׃  זֶׁ ֵֽ ְממֶׁ ֲאר ֵֽ י וַּ י ָאִבָ֖ ָׂ֥  ֱאֹלה 

ֹו׃ ְיהָוָ֖ה ִאִ֣יש ִמְלָחָמֵ֑ה ג     ְיהָוָ֖ה ְשמֵֽ
ֵ֑םד  ָי ֹו ָיָרִ֣ה בַּ ילָ֖ ה ְוח  ְרע ֵ֛ ת פַּ ְרְכב ָׂ֥ ּוף׃   מַּ ּו ְביַּם־סֵֽ ְבעָׂ֥ יו ט  ִלָשָ֖ ר ָשֵֽ ָׂ֥    ּוִמְבחַּ
ת יְ ה  מ ָ֖ ֵ֑מּו ְתה  ְסי  ת ְכמֹו־ כַּ ּו ִבְמצֹוֹלָ֖ ןָיְֵַֽֽרדָׂ֥ בֶׁ   ׃ָאֵֽ

 

 
  

ה  ו  יְנךִ֣ ְיהָוֶ֔ חַּ   ְיִמֵֽ כ ֵ֑ י בַּ ְאָדִרָ֖ ֵֽב׃   נֶׁ ָׂ֥ץ אֹוי  יְנךָׂ֥ ְיהָוָ֖ה ִתְרעַּ  ְיִמֵֽ

ֵ֑יך  ז  ס ָקמֶׁ ֲהר ִ֣ ֵֽ ֹוְנךָ֖ תַּ ב ְגאֵֽ ש׃   ּוְבר ָׂ֥ ֵֽ קַּ ָ֖מֹו כַּ אְכל  ְנךֶ֔ י ֵֽ חָ֙ ֲחר ִ֣ לַּ  ְתשַּ
ּוחַּ אַּ ח  ִים  ּוְברֵּ֤ ְרמּו מֶַּ֔ ִ֣עֶׁ יךָ֙ נֶׁ ְזִלֵ֑ים    פֶֶׁׁ֨ ָ֖ד נ ֵֽ ּו ְכמֹו־נ   ִנְצבָׂ֥

ב־ָיֵֽם׃   ת ְבלֶׁ מ ָ֖ ּו ְתה  ְפאָׂ֥  ָקֵֽ
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ֵ֛ב ט   ר אֹוי  ָׂ֥ יג   ָאמַּ ִשָ֖ ף אַּ ְרד ָׂ֥  אֶׁ
י   ְפִשֶ֔ ִ֣מֹו נַּ ִ֣ק ָשָלֵ֑ל ִתְמָלא  ל  י׃   ֲאחַּ מֹו ָיִדֵֽ ָ֖ ֹוִריש  י תֵֽ ְרִבֶ֔ יק חַּ  ָאִרִ֣

 

 
  

ְפָת בְ י   ָׂ֥ ֵ֑ם  ָנשַּ ּוֲחךָ֖ ִכָסִ֣מֹו ָי ים׃   רֵֽ ִדיִרֵֽ ִים אַּ ָ֖ ת ְבמַּ רֶׁ עֹופֶֶׁ֔ ֵֽ ְללּוָ֙ כַּ  ָצֵֽ
ה  יא ִלםָ֙ ְיהָוֶ֔ א  ָכה ָבֵֽ י־ָכמ ֵּ֤ ש  ִמֵֽ דֶׁ ק ֵ֑ ָכה נְֶׁאָדִ֣ר בַּ י ָכמ ָ֖  ִמָׂ֥

ת  א ְתִהֹּלָ֖ א׃  נֹוָרָׂ֥ לֶׁ ֵֽ ה פֶׁ ש   ע ָׂ֥

 

יְנךֶ֔  יב  יָתָ֙ ְיִמִ֣ ץ׃   ָנִטֶׁ֨ רֶׁ ָ֖מֹו ָאֵֽ  ִתְבָלע 
יָת ְבחַּ  יג ם־זִּ֣ו ָגָאְֵ֑לָת  ָנִחָׂ֥ ך׃   ְסְדךָ֖ עַּ ֵֽ ָׂ֥ה ָקְדשֶׁ ל־ְנו  ְלָת ְבָעְזךָ֖ אֶׁ ָׂ֥ הַּ  נ 

 

 
  

ים ִיְרָגזֵּ֑ון   יד  ִמָ֖ ּו עַּ ְמעָׂ֥ ת׃ ָשֵֽ שֶׁ י ְפָלֵֽ ָ֖ ְשב  ז י ֵֽ יל ָאחֶַּ֔    ִחִ֣

ֹום   טו ִ֣י ֱאדֶ֔ לּופ  ד   ָאֵּ֤ז ִנְבֲהלּוָ֙ אַּ ָ֖מֹו ָרֵ֑עַּ אֲחז  ב י ֵֽ ִ֣י מֹוָאֶ֔ יל   א 
ל  גּו כ ָ֖ ן׃  ָנמ ֕ י ְכָנֵֽעַּ ָׂ֥ ְשב   י ֵֽ

ד  טז  חַּ ָתהָ֙ ָופֶַּ֔ יָמֶׁ֨ ֵּ֤ם א  יהֶׁ ל ֲעל  ן   ִתפ ֶׁ֨ ּו ָכָאֵ֑בֶׁ ֹוֲעךָ֖ ִיְדמִ֣ ל ְזרֵֽ  ִבְגד ָׂ֥
ה   ְמךָ֙ ְיהָוֶ֔ ר עַּ ֲֵֽעב ֵּ֤ ד־ יַּ יָת׃    עַּ ם־זָּׂ֥ו ָקִנֵֽ ר עַּ ד־יֲַּעב ָ֖ ֵֽ  עַּ

 

 
  

ְתךֶ֔   יז  ֲחָלֵֽ ִ֣ר נַּ מֹוָ֙ ְבהַּ מֹו ְוִתָטע ֶׁ֨  ְתִבא ֶּ֗
ֹון ְלִשבְ  ֵ֑ה  ָמכֵּ֧ ְָ֖לָת ְיהָו יך׃   ְתךֵ֛ ָפעַּ ֵֽ ּו ָידֶׁ ֹוְננָׂ֥ ָנָ֖י כֵֽ ש ֲאד   ִמְקָד֕

ד׃  ְיהָוָׂ֥ה יח ֵֽ ָלָׂ֥ם ָועֶׁ ְך ְלע   ׀ ִיְמֹלָ֖

 

 
  

 סיכום 
 סוף-חצית ים

ם  יט ָיֶ֔ ָרָשיוָ֙ בַּ ֹו ּוְבָפֵֽ ה ְבִרְכבֵּ֤ ְרע ָ֜ ּוס פַּ י ָבא֩ סֶׁ֨   ִכִ֣
ֵ֑ם ָי ִ֣י הַּ ת־מ  ם אֶׁ ָ֖ הֶׁ ֵ֛ה ֲעל  ב ְיהָו ֵּ֧שֶׁ ָי   וַּ

ָיֵֽםּו ֹוְך הַּ ה ְבתָׂ֥ ָבָשָ֖ יַּ ּו בַּ ְלכָׂ֥ ֵ֛ל ָהֵֽ ֵּ֧י ִיְשָרא   {פ}׃ ְבנ 

 

 
  

ף ְבָיָדֵּ֑ה  כ מרים והנשים ת ָ֖ ת־הַּ ן אֶׁ ֲהר ֵ֛ ֵֽ ֹות אַּ ה ֲאחֵּ֧ ְנִביָאָ֜ ם הַּ ח֩ ִמְרָיֶׁ֨ ִתקַּ  וַּ
יָה  ֶ֔ ֲחרֶׁ ֵֽ ָנִשיםָ֙ אַּ ל־הַּ ֵּ֤אןָ ָכֵֽ צֶׁ ת׃  וַּת  ֹלֵֽ ים ּוִבְמח  ִפָ֖  ְבת 

ֵ֑  כא ם ִמְרָי ָ֖ ן ָלהֶׁ עַּ ָׂ֥ תַּ ה ם וַּ ה ָגָאֶ֔ י־ָגא ִ֣ יהָוהָ֙ ִכֵֽ ֵֽ ירּו לַּ ָיֵֽם׃   ִשֵּ֤ ה בַּ ֹו ָרָמָׂ֥ ְכבָ֖ ּוס ְור ֵֽ  {ס}סָׂ֥

 

   

ִים ָמִרים ְבָמָרה    מַּ
   

ל ר-אֶׁ ּוף  כב שּור-ִמְדבַּ ָ֙ ִמיַּם־סֶ֔ ל ת־ִיְשָרא  ֵּ֤ה אֶׁ שֶׁ ע מ  סֶַּׁ֨ יַּ ּור וַּ ר־שֵ֑ ל־ִמְדבַּ ּו אֶׁ ְֵֽצאָ֖ י   וַּ
 

 
  

ֵֽלְ  ָמְצאּו ָמִים-ְול א י  ִים׃וַּ ְצאּו ָמֵֽ ר ְול א־ָמָׂ֥ ִמְדָבָ֖ ים בַּ ת־ָיִמֵ֛ שֶׁ ּו ְשֹלֵֽ   כֵּ֧
 

  

ִים ָמִרים ְבָמָרה ה כג מַּ ִיםָ֙ ִמָמָרֶ֔ ת מֶַּׁ֨ ּו ִלְשת ָׂ֥ א ָיְֵֽכלֶּ֗ ָתה ְול ִ֣ אּו ָמָרֶ֔ ָיב ִ֣ ֵ֑ם   וַּ ים ה  י ָמִרָ֖  ִכָׂ֥
ה׃ ּה ָמָרֵֽ א־ְשָמָ֖ ָׂ֥ן ָקָרֵֽ ל־כ   עַּ

 

  תלונת העם השנייה
ה" ה ִנְשתֶׁ ר וַּ  כד "מַּ אמ ָ֖ ה ל  ָׂ֥ שֶׁ ל־מ  נּו ָהָעֵ֛ם עַּ ה׃ ִיֹּלֵּ֧ ֵֽ ה־ִנְשתֶׁ תלונה ראשונה  מַּ

 יא לעיל,יד'  ר –
   

ה  כה המתקת המים  ל־ְיהָוֶּ֗ ִ֣ק אֶׁ ִיְצעַּ  וַּ
ץ הּו ְיהָוהָ֙ ע ֶ֔ ֵּ֤ יֹור  ִים  וַּ מֶַּ֔ ל־הַּ ְךָ֙ אֶׁ ְשל  יַּ ָמִֵ֑ים   וַּ ּו הַּ ִַֽיְמְתקָ֖ ֵֽ  וַּ

ט ְוָשָׂ֥  ק ּוִמְשָפָ֖ ֹו ח ָׂ֥ ם לֵ֛ הּו׃ָשִ֣ם ָשָׂ֥  ם ִנָסֵֽ
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ך', ִכי ֲאִני ה ְפאֶׁ ר֩  כו ר  י אמֶׁ ֹול וַּ ע ְלקִ֣ ֹועַּ ִתְשמַָּ֜ יך  ִאם־ָשמֶׁ֨ ִ֣ה ֱאֹלהֶֶּׁ֗  ׀ ְיהָו
ה  ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ יָניוָ֙ תַּ ָיָשֵּ֤ר ְבע  ֲאזְַּנָתָ֙ ְלִמְצו   ְוהַּ ֵֽ יו ְוהַּ יו  ָתֶ֔ ָקֵ֑ ְרָתָ֖ ָכל־ח  מַּ  ְוָשֵֽ

ְֵּ֤מִתי ְבִמצְ  ר־שַּ ה ֲאשֶׁ ֲחָלָּ֞ מַּ ל־הַּ יך ָכֵֽ א־ָאִשִ֣ים ָעלֶֶׁ֔ ִיםָ֙ ל ֵֽ ֶׁ֨  רַּ
ך׃  ֵֽ ְפאֶׁ י ֲאִנָׂ֥י ְיהָוָ֖ה ר ֵֽ  {ס}ִכֵ֛

 

 
 [קוראים בספר שני]קריאה בתורה למפטיר 

 כה-יט,במדבר כח, פרשת פינחס
 [מתוך קרבנות תמידין ומוספין, קרבנות הפסח]

 

  מדבר כחב

 :עולה
 

 בהמות

ה  יט יהָוֶ֔ ֵֽ ָלהָ֙ לַּ ֵּ֤ה ע  ם ִאשֶׁ ְבתֶֶׁׁ֨  ְוִהְקרַּ
י ִַָֽ֖יםָפִרֵּ֧ ר ְשנַּ ֵֽי־ָבָקֵ֛ ָחֵ֑ד      ם ְבנ  ִִ֣יל אֶׁ  ְואַּ

ה ִ֣י ָשָנֶ֔ ם׃  ְוִשְבָעֵּ֤ה ְכָבִשיםָ֙ ְבנ  ֵֽ ְהיָּׂ֥ו ָלכֶׁ ם ִיֵֽ  ְתִמיִמָ֖
ן  כ מנחות ָשֵ֑מֶׁ ת ְבלּוָלִ֣ה בַּ לֶׁ ם ס ָ֖ ְנָחָתֶ֔  ּוִמֶׁ֨

ר ָפֶּ֗ ים לַּ ִנָ֜ ְשר  ה עֶׁ ִיל  ְשֹלָשֶׁ֨ ָ֖ ִנֵ֛ים ָלאַּ ְשר  ֵּ֧י עֶׁ ּו׃   ּוְשנ  ֲעשֵֽ ֵֽ  תַּ
הִעשָ  כא ֲעשֶֶׁ֔ ֵֽ ֹון ִעָשרֹוןָ֙ תַּ ָחֵ֑ד  רֵּ֤ אֶׁ ש ָהֵֽ ָ֖בֶׁ כֶׁ ים׃   לַּ ְכָבִשֵֽ ָ֖ת הַּ  ְלִשְבעַּ

ָחֵ֑ד כב שעיר לחטאת ָטָ֖את אֶׁ יר חַּ ם׃   ּוְשִעָׂ֥ ֵֽ יכֶׁ ר ֲעל  ָ֖ פ   ְלכַּ
ר כג עולת הבוקר [וגם] קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣ת הַּ לַּ דָ֙ ע  יד  ִמְלבַּ ָתִמֵ֑ ִ֣ת הַּ לַּ ר ְלע  ָ֖ ה׃   ֲאשֶׁ לֶׁ ֵֽ ת־א  ּו אֶׁ ֲעשָ֖ ֵֽ  תַּ

ים  כד עת הימיםשב ִ֣ת ָיִמֶ֔ יֹוםָ֙ ִשְבעַּ ּו לַּ ֲעשֵּ֤ ֵֽ ה תַּ לֶׁ  ָכא ָ֜
ֵ֑ה יהָו ֵֽ חַּ לַּ ־ִניח ָ֖ יחַּ ֵֽ ה ר  ָׂ֥ ם ִאש  ֵ֛חֶׁ ֹו׃   לֶׁ ה ְוִנְסכֵֽ ָ֖ ֵָֽעשֶׁ יד י  ָתִמֵ֛ ֵּ֧ת הַּ ל־עֹולַּ  עַּ

 -ביום השביעי 
 מקרא קודש

י כה ְשִביִעֶ֔ יֹוםָ֙ הַּ ֵ֑ם  ּובַּ ִ֣ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ ש ִיֵֽ דֶׁ ָׂ֥אכֶׁ    ִמְקָרא־ק ָ֖ ּו׃ ָכל־ְמלֶׁ ֲעשֵֽ ֵֽ א תַּ ה ל ָׂ֥ ָדָ֖  {ס}ת ֲעב 
 

 [יום טוב] הפטרה לשביעי של פסח
 [הפטרת האזינוהיא גם ו]שמואל ב פרק כב 

 

ה  א פתיח   יהָוֶ֔ ֵֽ ֵּ֤ר ָדִודָ֙ לַּ ב  ְידַּ ז ֵ֑את  וַּ ִשיָרִ֣ה הַּ י הַּ ָ֖ ת־ִדְבר   אֶׁ
ֹו  ְביֹום֩  תֵ֛ יל ְיהָוָׂ֥ה א  ּול׃ ִהִצֶׁ֨ ָׂ֥ף ָשאֵֽ יו ּוִמכַּ ְיָבָ֖ ָׂ֥ף ָכל־א   ִמכַּ

 

ֵ֑רב  י אמַּ  וַּ
י מבטחי ומגני' ה ְלִעָׂ֥ ֵֽ ֵ֛ה סַּ י  ְיהָו ָדִתָ֖ י׃ ּוְמצ  ְלִטי־ִלֵֽ    ּוְמפַּ

ֹו ג  ה־בֵ֑ ֱחסֶׁ י אֶׁ י צּוִרָ֖ ָׂ֥ י ֱאֹלה  ן ִיְשִעֶּ֗ רֶׁ ִ֣ י ְוקֶׁ   ָמִגִנָּ֞
י  ִביָ֙ ּוְמנּוִסֶ֔ י  ִמְשגַּ ִשִע֕ ִני׃ מ  ֵֽ ִשע  ס ת  ָחָמָ֖  מ 

ואליו אקרא בצר 
והוא ישמע , לי

 לשוועתי

ָלָ֖ ד  ֵ֑הְמה  ְקָרִ֣א ְיהָו ׃  ל אֶׁ עַּ ֵֽ י ִאָּוש  ָ֖ ְיבַּ א   ּומ 
ת ה  י־ָמֵ֑וֶׁ ִני ִמְשְבר  ָ֖ י ֲאָפפ  ִני׃ ִכָׂ֥ ֵֽ ֲעת  ל ְיבַּ ָ֖עַּ י ְבִליַּ ָׂ֥  נֲַּחל 
ִֵ֑ניו  ב  ֹול סַּ י ְשאָ֖ ָׂ֥ ְבל  וֶׁת׃  חֶׁ י־ָמֵֽ ְקש  ִני מ ֵֽ ָ֖  ִקְדמ 
ה ז  ְקָרִ֣א ְיהָוֶ֔ ר־ִליָ֙ אֶׁ צַּ ְקָרֵ֑א בַּ י אֶׁ ָ֖ ל־ֱאֹלהַּ   ְואֶׁ

 ֵֽ ה  ֵּ֤ע מ  ִיְשמַּ י וַּ י ְבָאְזָנֵֽיו׃ יָכלֹוָ֙ קֹוִלֶ֔ ְוָעִתָ֖  ְושַּ
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האל שולט בעולם 
 ומנהג אותו

ֵּ֤ש(ותגעש)ח  ִיְתָגעַּ שָ֙  וַּ ִתְרעַּ ץ וַּ רֶׁ ֵ֑זּו  ָהָאֶ֔ ִים ִיְרָג ָ֖ ָשמַּ ֹות הַּ    מֹוְסדָׂ֥
ָרה  י־ָחָׂ֥ ּו ִכֵֽ ְתָגֲעשָ֖ ִיֵֽ ֹו׃ וַּ   לֵֽ
ֹו ָעָלֵּ֤ה ָעָשןָ֙ ט  פֶ֔ ֵ֑     ְבאַּ יו ת אכ  ש ִמִפָ֖ ָׂ֥  לְוא 
נּו׃  ֵֽ ּו ִממֶׁ ים ָבֲערָׂ֥ ָחִלָ֖  גֶׁ
ֵ֑די  רַּ י  ִים וַּ ָ֖ ָׂ֥ט ָשמַּ י  יו׃  וַּ ְגָלֵֽ ת רַּ חַּ ָׂ֥ ל תַּ ָ֖ ֲעָרפֶׁ  וַּ
ףיא  ָיע ֵ֑ ּוב וַּ ל־ְכרָ֖ ָׂ֥ב עַּ ִיְרכַּ א    וַּ ָרָ֖ י  ׃ וַּ ּוחַּ י־רֵֽ ְנפ  ל־כַּ  עַּ
ֹותיב  כֵ֑ יו ס  ָתָ֖ ְך ְסִביב  שֶׁ ת ח ֵ֛ ָׂ֥שֶׁ ָי ים׃  וַּ י ְשָחִקֵֽ ָׂ֥ ִים ָעב  ָ֖ ת־מַּ ְשרַּ ֵֽ  חַּ
ֹויג  ְגדֵ֑ גַּּה נֶׁ ָ֖ ש׃  ִמנ  ֵֽ י־א  ֲחל  ּו גַּ    ָבֲערָ֖
ֵ֑ה יד  ִים ְיהָו ָ֖ ָׂ֥ם ִמן־ָשמַּ ֹו׃ יְַּרע  ן קֹולֵֽ ָׂ֥ ְליָֹ֖ון ִית   ְועֶׁ
יםטו  ָׂ֥ח ִחִצָ֖ ִיְשלַּ ֵ֑ם  וַּ ְיִפיצ  ק  וַּ ם (ויהמם) ָבָרָ֖ ָיה ֵֽ    ׃וַּ
ם טז  י ָיֶ֔ ק  ֵַָֽֽראּוָ֙ ֲאִפִ֣ י  ֵ֑ל וַּ ב  ֹות ת  ְסדִ֣ ּו מ    ִיָגלָ֖

ִ֣ת יְ  ה ְבגֲַּערַּ ֹו׃ הָוֶ֔ פֵֽ ּוחַּ אַּ ת רָׂ֥ ָ֖    ִמִנְשמַּ
 

 

האל יצילני ויהיה 
 למשען לי

ִֵ֑ני יז  ֹום ִיָקח  ָׂ֥ח ִמָמרָ֖ ִני ִיְשלַּ ָ֖ ְֵֽמש  ים׃ יַּ ִבֵֽ ִים רַּ ָׂ֥    ִממַּ
ִני יח  ֵ֑ז  יִַּציל ֕ י ָע ְיִבָ֖ א  י  מ  ְנאֶַּ֔ ִ֣ ִני׃ ִמש  ֵֽ ּו ִממֶׁ י ָאְמצָ֖    ִכָׂ֥
ִני ְביִֹ֣וםיט  ָ֖ ְדמ  י  ְיקַּ יִדֵ֑ יְ  א  י׃וַּ ֵ֛ה ִמְשָעָ֖ן ִלֵֽ י ְיהָו    ִהֵּ֧
י כ  ִתֵ֑ ב א  ְרָחָ֖ מֶׁ א לַּ ָׂ֥ צ  י  ץ וַּ ֵֽ פ  ִני ִכי־ָחָׂ֥ ָ֖ ְלצ  י׃ ְיחַּ  ִבֵֽ

כי שמרתי דרכי  - -
ִני כא 'ה ָׂ֥ י  ִיְגְמל  י׃ ְיהָוָ֖ה ְכִצְדָקִתֵ֑ יב ִלֵֽ י ָיִשָׂ֥ ָ֖ ר ָידַּ  ְכב ָׂ֥

ֵ֑ה כב  ִ֣י ְיהָו ְרכ  ְרִתי דַּ ָ֖ י ָשמַּ א ִכָׂ֥ ֱאֹל ְול ָׂ֥ ְעִתי מ  ָ֖ י׃ָרשַּ  ָהֵֽ
י ָכלכג  ו ־ִכָׂ֥ ְשָפָטֹּ֖ י מִּ ְגִדֵ֑ ָנה׃ ְלנֶׁ ֵֽ ּור ִממֶׁ יו ל א־ָאסָׂ֥ ָתָ֖ ק   ְוח 

ֹוכד   ים לֵ֑ ָׂ֥ה ָתִמָ֖ ְהיֶׁ י׃  ָואֶׁ ֲעֹוִנֵֽ ה מ  ְמָרָ֖ ְשתַּ  ָואֶׁ

י כה  י ְכִצְדָקִתֵ֑ ֵ֛ה ִלָ֖ ב ְיהָו ֵּ֧שֶׁ ָי ַָֽׂ֥גֶׁד וַּ י ְלנֶׁ ִרָ֖ יָנֵֽיו׃ ְכב   ע 
 

 

שיגמול ' פניה לה
 לאדם כגמולו 

ידִעם־חָ כו  ָסֵ֑ד  ִסָ֖ ם׃  ִתְתחַּ ָמֵֽ ים ִתתַּ ֹור ָתִמָ֖  ִעם־ִגבָׂ֥
ר ִתָתָבֵ֑ר כז  ל׃  ִעם־ָנָבָ֖ ָפֵֽ ש ִתתַּ ָ֖  ְוִעם־ִעק 
יכח  ָׂ֥ם ָעִנָ֖ ת־עַּ יעַּ  ְואֶׁ יל׃  תֹוִשֵ֑ ְשִפֵֽ ים תַּ ל־ָרִמָׂ֥ ָ֖יך עַּ ינֶׁ  ְוע 

 
 

מאיר דרכי ונותן ' ה
  - -לי כוח 

ֵ֑ה כט  י ְיהָו יִרָ֖ ה נ  ָתָׂ֥ י־אַּ יּהַּ וַּ  ִכֵֽ ִגָׂ֥ י׃ יהָוָ֖ה יַּ  ָחְשִכֵֽ
י ְבָכָ֖הל  ּוד  ִכָׂ֥ ּוץ ְגדֵ֑ ּור׃ ָארִ֣ ג־שֵֽ לֶׁ י ֲאדַּ ָ֖ אֹלהַּ  ב 
ֹולא  ְרכֵ֑ ים דַּ ל ָתִמִ֣ ָ֖ ה ָהא  ת ְיהָוהָ֙ ְצרּוָפֶ֔ ֵּ֤   ִאְמרַּ
ּוא   ִֵ֣֣ן הֶ֔ ֹו׃ ָמג  ים בֵֽ ִסָׂ֥ ח  ל הַּ  ְלכ ָ֖
ֵ֑ה לב  י ְיהָו ִ֣ ְלֲעד  ל ִמבַּ ָ֖ י ִמי־א  ּור ִכָׂ֥ י צָ֖ י ּוִמָׂ֥ ָׂ֥ ְלֲעד  בַּ ינּו ִמֵֽ ֵֽ  : ֱאֹלה 
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ל ָמעּוִזָ֖י ָחִֵ֑יל לג   ָׂ֥ ים ָהא  ר ָתִמָ֖ ָׂ֥ ת  יַּ י (דרכו) וַּ ְרִכֵֽ  ׃דַּ
ָׂ֥הלד  ּוֶׁ י(רגליו) ְמשַּ ָ֖ ְגלַּ ֹות  רַּ ָילֵ֑ ִני׃ ָכאַּ ֵֽ י יֲַּעִמד  ָ֖ ָׂ֥ל ָבמֹותַּ  ְועַּ
ִמְלָחָמֵ֑ה לה  י לַּ ָ֖ ד ָידַּ ָׂ֥ מ  ה ְמלַּ ת־ְנחּוָשָ֖ שֶׁ ֵֽ ת קֶׁ ָׂ֥ י׃ ְוִנחַּ ָתֵֽ ע   ְזר 

י מָ לו  ן־ִלָ֖ ִתתֶׁ ֵ֑ך וַּ ִֵ֣֣ן ִיְשעֶׁ ִני׃ ג  ֵֽ ְרב  ְתךָ֖ תַּ ֲענ   וַּ
ילז  ֲעִדָ֖ יב צַּ ְרִחָׂ֥ ִֵ֑ני  תַּ ְחת  י׃ תַּ ָלֵֽ ְרס  ּו קַּ א ָמֲעדָ֖  ְול ָׂ֥

ובזכות זאת  - -
 אגבר על אויביי

ֵ֑ם לח  ְשִמיד  י ָואַּ ָ֖ ְיבַּ ה א  ְרְדָפָׂ֥ ּוב אֶׁ א ָאשָ֖ ם׃ ְול ָׂ֥ לֹוָתֵֽ ד־כַּ  עַּ
א ְיקּומֵ֑ לט  ם ְול ִ֣ ָ֖ ְמָחצ  ָׂ֥ם ָואֶׁ ל  י׃   ּוןָוֲאכַּ ְגָלֵֽ ת רַּ חַּ ָׂ֥ ּו תַּ ִַֽיְפלָ֖ ֵֽ  וַּ
ִילמ  ָ֖ ִני חַּ ָׂ֥ ְזר  תַּ ִמְלָחָמֵ֑ה  וַּ ִני׃ לַּ ֵֽ ְחת  י תַּ ָ֖ יעַּ ָקמַּ ְכִרָׂ֥  תַּ

ימא  ְיבֶַּ֔ ף   ְוא ִ֣ רֶׁ י ע ֵ֑ ָתה ִלָ֖ ָׂ֥ י  תַּ ָ֖ ְנאַּ ם׃ ְמשַּ ֵֽ ְצִמית   ָואַּ
ּומב  ִשֵ֑יעַּ  ִיְשעָ֖ ִ֣ין מ  א ָעָנֵֽם׃  ְוא  ל־ְיהָוָ֖ה ְול ָׂ֥  אֶׁ
ם כַּ מג  ָ֖ ְשָחק  ץְואֶׁ ר־ָאֵ֑רֶׁ ם  ֲעפַּ ָ֖ ֹות ֲאִדק  ם׃ ְכִטיט־חּוצָׂ֥ ֵֽ ְרָקע   אֶׁ

ִני מד   ְלט ֶ֔ ְֵֽתפַּ י  וַּ ִמֵ֑ י עַּ ָ֖ ִריב    מ 
ם אש גֹוִיֶ֔ ִניָ֙ ְלר ִ֣ ֶׁ֨ ָׂ֥ם   ִתְשְמר  ִני׃ עַּ ֵֽ ְבד  עַּ ְעִתי יַּ ָ֖  ל א־ָידַּ

ֲחשּו־ִלֵ֑י מה  ֵֽ ָכָ֖ר ִיְתכַּ ָׂ֥י נ  זֶׁן  ְבנ  ֹועַּ א ָ֖ י׃ ִלְשמָׂ֥ ְמעּו ִלֵֽ  ִיָשָׂ֥
ָׂ֥ימו  לּו  ְבנ  ָכָ֖ר ִיב ֵ֑ ם׃  נ  ּו ִמִמְסְגרֹוָתֵֽ  ְויְַּחְגרָ֖

 
 

ּוְךמז  'סיכום והודיה לה י־ְיהָוָ֖ה ּוָברִ֣ י  חַּ י׃ צּוִרֵ֑ ּור ִיְשִעֵֽ י צָׂ֥ ָ֖ ם ֱאֹלה  ֕  ְוָיר 
ת ִלֵ֑י מח  ן ְנָקמ ָ֖ ָׂ֥ ת  נ  ל הַּ ים ָהא ֕ ִמָ֖ יד עַּ ִני׃ ּומֹוִרָׂ֥ ֵֽ ְחת   תַּ
ְיָבֵ֑י מט  א ֵֽ י מ  יָ֙ תְ  ּומֹוִציִאָ֖ ִני ּוִמָקמַּ ֹוְממ ֶ֔ ים רִ֣ יש ֲחָמִסָ֖ ִאָׂ֥ ִני׃ מ  ֵֽ ִציל   תַּ

ֵ֛ןנ   ל־כ  גֹוִיֵ֑ם  עַּ ר׃ אֹוְדךָׂ֥ ְיהָוָ֖ה בַּ ֵֽ   ּוְלִשְמךָ֖ ֲאזַּמ 
ֹול(מגדיל) נא ֹו  ִמְגדָ֖ ְלכֵ֑ ֹות מַּ ד ְישּועִ֣ ֵּ֧סֶׁ ה־חֶׁ שֶׁ ֹו  ְוע ֵֽ   ִלְמִשיחֵ֛

ם׃   ד־עֹוָלֵֽ ֹו עַּ   {פ}ְלָדִוָׂ֥ד ּוְלזְַּרעָ֖
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 [ל"טוב בחו יום] שמיני של פסח

 

 קריאה בתורה לשמיני של פסח 

 יז,טז –כב ,דברים יד, מתוך פרשת ראה
 

 ותמעשר  דברים יד

   מעשר שני: ל"חז

 
  

[ הבעלים]לאכול 
 במקום אשר יבחר
... 

נוסף למעשר ]
 [שנותן ללויים

 

ר כב ש ֶ֔ ִ֣ר ְתעַּ ש  ֵ֑ך  עַּ ִ֣ת זְַּרעֶׁ ת ָכל־ְתבּואַּ ָ֖ ה שָ   א  ָ֖ ָשדֶׁ א הַּ ָׂ֥ צ  י   ָנָׂ֥ה ָשָנֵֽה׃הַּ

ֹו ָשםְ֒  כג ִ֣ן ְשמִ֣ כ  ר֮ ְלשַּ ר־ִיְבחַּ ֹום ֲאשֶׁ ָמקִ֣ יך בַּ ִ֣ה ֱאֹלהֶֶּׁ֗ ִ֣י ׀ ְיהָו ְלָתָּ֞ ִלְפנ  כַּ  ְוָאֵֽ
ך ֶ֔ ְשךִ֣ ְוִיְצָהרֶׁ יר  ְַֽנךָ֙ ִתֵֽ ֵּ֤ר ְדָגֵֽ ְעשַּ ֵֵ֑֣ך   מַּ ְרךָ֖ ְוצ אנֶׁ ת ְבָקֵֽ ר ָׂ֥  ּוְבכ 

יך  ָ֖ ת־ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ ד ְלִיְרָאֵ֛ה אֶׁ ן ִתְלמֶַּּ֗ ִ֣עַּ ים׃ ְלמַּ ָיִמֵֽ  ָכל־הַּ

 

 
  

אפשרות המרה 
לרכישת ]בכסף 

מזון במקום אשר 
 [יבחר

ֹום כד ָמקֶ֔ ֵּ֤ק ִמְמךָ֙ הַּ י־ִיְרחַּ ְ֒ ִכֵֽ תֹו ל֮ ְשא  א תּוכַּ י ל ִ֣ ְך ִכִ֣ רֶׁ ֶּ֗ דֶׁ ה ִמְמךָ֜ הַּ י־ִיְרבֶֶׁׁ֨    ְוִכֵֽ
יך ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ רָ֙ ְיהָו ֵּ֤ר ִיְבחַּ ֹו ָשֵ֑ם  ֲאשֶׁ ּום ְשמָ֖ ְכךָ֖   ָלשָׂ֥ רֶׁ י ְיָבֵֽ יך׃ ִכָׂ֥ ֵֽ  ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ

ף  כה ָכֵ֑סֶׁ ה בַּ ָתָ֖  ְוָנֵֽתַּ
ְִֵ֣֣דךֶ֔  ףָ֙ ְבָי סֶׁ כֶֶׁׁ֨ ְרָתֵּ֤ הַּ ֹום ְוצַּ ָמקֶ֔ ל־הַּ ְכָתָ֙ אֶׁ לַּ ֹו׃   ְוָהֵֽ יך בֵֽ ָ֖ ֵ֛ר ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ ר ִיְבחַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ

ה נְַּפְשךָ֜  כו ּוֶֶׁׁ֨ ר־ְתאַּ ל֩ ֲאשֶׁ ף ְבכ  סֶׁ כֶָׁ֡ ָתִ֣ה הַּ  ְוָנֵֽתַּ
ִיןָ֙  יֶַּׁ֨ אן ּובַּ צ ֶּ֗ ר ּובַּ ָבָקִ֣ ר בַּ ָכֶ֔ ש  ֵ֑ך   ּובַּ ְשָאְלךָ֖ נְַּפשֶׁ ר ִתֵֽ ָׂ֥ ל ֲאשֶׁ  ּוְבכ ֵ֛

יך ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ יָ֙ ְיהָו ם ִלְפנ  ְִ֣לָת ָשֶּ֗ ך׃   ְוָאכַּ ֵֽ יתֶׁ ה ּוב  ָתָׂ֥ ְחָתָ֖ אַּ מַּ  ְוָשֵֽ

 

 
  

ֵ֑נּו  כז לתמוך בלוי ְזבֶׁ עַּ ֵֽ א תַּ יך ל ִ֣ ָ֖ ר־ִבְשָערֶׁ ִוָׂ֥י ֲאשֶׁ ל  ֲֵֽחָלָ֖ה עִ  ְוהַּ ק ְונַּ לֶׁ ָׂ֥ ֹו ח  ין לֵ֛ ָׂ֥ י א  ְך׃ ִכִ֣   {ס}ָמֵֽ

 
  

   [ל"חז]" מעשר עני"

 6 -ו 3שנים 
 במחזור השמיטה

 וגם  :ל"חז]
 "[ביעור מעשרות"

רָ֙ ְתבּוָאְִ֣תךֶ֔  כח ְעשַּ ת־ָכל־מַּ ים תֹוִציאָ֙ אֶׁ ש ָשִנֶּ֗ ִ֣ה ׀ ָשֹלִ֣ וא  ִמְקצ  ִהֵ֑ ָשָנָ֖ה הַּ בַּ
יך׃ ֵֽ ְחָתָ֖ ִבְשָערֶׁ  ְוִהנַּ

֩  כט ין־לֹו ֵֽ י א  י ִכִ֣ ִוָ֡ ל  ְך  ּוָבִ֣א הַּ ה ִעָמֶּ֗ ֲֵֽחָלָ֜ ק ְונַּ לֶׁ  ח ֶׁ֨
יך ֶ֔ ִ֣ר ִבְשָערֶׁ ְלָמָנהָ֙ ֲאשֶׁ אַּ ֹום ְוָהֵֽ ָיתֵּ֤ ג ר ְוהַּ הַּ ֵ֑עּו  ְוְ֠ ּו ְוָשב  ְכלָ֖  ְוָאֵֽ

יך ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ ְכךָ֙ ְיהָו רֶׁ ן ְיָבֵֽ ֵּ֤עַּ ה׃   ְלמַּ ֵֽ ֲעשֶׁ ֵֽ ר תַּ ָׂ֥ ה ָיְֵַֽֽדךָ֖ ֲאשֶׁ ָׂ֥ ֲעש  ֵֽ  {ס}ְבָכל־מַּ

' ראה פר

, תבוא-כי

 יב,דברים כו

   

 שישי שביעית - הטשמי פרק טו

ה׃  א כותרת   ה ְשִמָטֵֽ ָׂ֥ ֲעשֶׁ ֵֽ ע־ָשִנָ֖ים תַּ בַּ ֵֽ ץ שֶׁ ָׂ֥  ִמק 

ְשִמָטהְ֒  ב ִ֣ר הַּ  ְוזֶׁה֮ ְדבַּ

 

 
  

 שמיטת כספים
 [חובות]

ֹו  ִ֣ה ָידֶ֔ ש  ָ֙ מַּ ל עַּ ֹוט ָכל־בֶַּׁ֨ ֵ֑הּו  ָשמֶּ֗ ע  ה ְבר  ָ֖ ר יַּשֶׁ ָׂ֥  ֲאשֶׁ
יו ת־ָאִחֶ֔ הּוָ֙ ְואֶׁ ע ֶׁ֨ ת־ר  א־ִיג ֵּ֤ש אֶׁ י־קָ   ל ֵֽ יהָוֵֽה׃ ִכֵֽ ֵֽ א ְשִמָטָ֖ה לַּ  ָרָׂ֥

 

י ִתג ֵ֑ש  ג  ָנְכִרָ֖ ת־הַּ ך׃ אֶׁ ֵֽ ט ָידֶׁ ָׂ֥ ְשמ  יך תַּ ת־ָאִחָ֖ ָׂ֥ה ְלךֵ֛ אֶׁ ְהיֶׁ ר ִיֵֽ ֲאשֶֶׁׁ֨ ֵֽ  וַּ
 

 
  

 

 
ס  ד פֶׁ ְביֵֹ֑ון  אֶׁ֕ ְהיֶׁה־ְבךָ֖ אֶׁ א ִיֵֽ י ל ָׂ֥    ִכֵ֛

ה ְכךָ֙ ְיהָוֶ֔ רֶׁ ְך ְיָבֵֽ ֵּ֤ י־ָבר  ץ  ִכֵֽ רֶׁ יך  ָבָא֕ ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ רָ֙ ְיהָו ּה׃ נ ֵֽ   ֲאשֶׁ ֲֵֽחָלָ֖ה ְלִרְשָתֵֽ ן־ְלךָׂ֥ נַּ  ת 
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ע  ה  ֹועַּ ִתְשמֶַּ֔ ק ִאם־ָשמִ֣ ֶ֚ ֵ֑יך  רַּ ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ ֹול ְיהָו  ְבקָ֖
את ז ֶ֔ ִ֣ה הַּ ִמְצָו ת־ָכל־הַּ ֲעשֹותָ֙ אֶׁ ֵֽ ר לַּ ֹום׃   ִלְשמ ֵּ֤ יֵֽ ְּוךָ֖ הַּ י ְמצַּ ִכָׂ֥ נ  ֵ֛ר ָאֵֽ  ֲאשֶׁ

ְכךֶ֔  ו רַּ ֵֽ יךָ֙ ב  ֵּ֤ה ֱאֹלהֶֶׁׁ֨ י־ְיהָו ר ִדבֶׁ   ִכֵֽ ָ֖ ֲאשֶׁ ֵֽ ְֵ֑ך כַּ  ר־ָל
ים ִבֶּ֗ ְטָתָּ֞ גֹוִיִ֣ם רַּ ֲעבַּ ֵֽ ט   ְוהַּ ֲעב ֶ֔ ֵֽ א תַּ ָתהָ֙ ל ִ֣  ְואַּ
ים ִבֶ֔ ְלָתָ֙ ְבגֹוִיִ֣ם רַּ שַּ לּו׃   ּוָמֵֽ א ִיְמש ֵֽ  {ס}ּוְבךָ֖ ל ָׂ֥

 

 
  

יך ז לתמוך באביון ֶ֔ ִ֣ד ְשָערֶׁ חַּ יךָ֙ ְבאַּ חֶֶׁׁ֨ ֵּ֤ד אַּ חַּ אַּ ֵֽ ֹון מ  ְביָ֜ י־ִיְהיֶׁה֩ ְבךֶׁ֨ אֶׁ ְרְצךֶ֔   ִכֵֽ   ְבאֶַּׁ֨
ר־יְ  ִ֣ן ָלְֵ֑ך ֲאשֶׁ ת  יך נ  ָ֖  הָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ

ְבךֶּ֗  ת־ְלָבֵֽ ִ֣ץ אֶׁ מ  א ְתאַּ ְִֵ֣֣דךֶ֔   ל ֵּ֧ ת־ָי ץָ֙ אֶׁ א ִתְקפ  ֹון׃  ְול ֵּ֤ ְביֵֽ אֶׁ יך ָהֵֽ ָאִחָ֖ ֵֽ  מ 
ֹו  ח ת־ָיְֵַֽֽדךָ֖ לֵ֑ ֵ֛ח אֶׁ חַּ ִתְפתַּ י־ָפת ֵּ֧ נּו ִכֵֽ ֲעִביטֶֶׁ֔ ֵֽ טָ֙ תַּ ֲעב  ֵֽ י מַּ   ְוהַּ ֶ֚ ֹו ד  רֶ֔ ֹו׃ ְחס  ר לֵֽ ָ֖ ְחסַּ ר יֶׁ ָׂ֥  ֲאשֶׁ

 

גם , עזרה לאביון
רֹוב שנת  ִבקְׁ
 השמיטה

ר  ט אמ ֶּ֗ ל ל  עַּ ְבךֶׁ֨ ְבִליַָּ֜ ִ֣ה ָדָבר֩ ִעם־ְלָבֵֽ ְהיֶׁ ן־ִיֵֽ ר ְלךָ֡ פֶׁ  ִהָשִ֣מֶׁ
ְשִמָטהְ֒  ִ֣ת הַּ ע֮ ְשנַּ בַּ שֶׁ ֵֽת־הַּ ְרָבִ֣ה ְשנַּ  ָקֵֽ

ֹון  ְביֶ֔ אֶׁ יךָ֙ ָהֵֽ יְנךֶּ֗ ְבָאִחֶׁ֨ ֵֽ ִ֣ה ע  ֹו  ְוָרָע ן לֵ֑ ָ֖ א ִתת   ְול ָׂ֥
ה  ל־ְיהָוֶ֔ יךָ֙ אֶׁ א ָעלֶֶׁׁ֨ ְטא׃  ְוָהָיָׂ֥ה ְוָקָרֵּ֤ ֵֽ  ְבךָ֖ ח 

ֹו  י ןָ֙ לֶ֔ ֹון ִתת  ֹו  ָנתֵּ֤ ְבךָ֖ ְבִתְתךִ֣ לֵ֑ ע ְלָבֵֽ ָׂ֥ א־י רַּ  ְול ֵֽ
יך  ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ ְכךָ֙ ְיהָו רֶׁ ה ְיָבֵֽ זֶֶּׁ֗ ָדָבִ֣ר הַּ ִ֣ל ׀ הַּ י ִבְגלַּ ך׃ ִכָּ֞ ֵֽ ָׂ֥ח ָידֶׁ ל ִמְשלַּ ך ּוְבכ ָ֖ ֲעשֶֶׁ֔ ל־מַּ   ְבָכֵֽ

ץ  יא ב ָהָאֵ֑רֶׁ רֶׁ ִ֣ ְביָֹ֖ון ִמקֶׁ ל אֶׁ ָׂ֥ ְחדַּ א־יֶׁ י ל ֵֽ ר   ִכֵ֛ אמ ֶ֔ ְּוךָ֙ ל  י ְמצַּ ִכֵּ֤ נ  ן ָאֵֽ ל־כ ָּ֞  עַּ
ך׃  ֵֽ ְרצֶׁ ְנךָ֖ ְבאַּ ְבי ֵֽ ֵַֽ֛ך ּוְלאֶׁ ֲעִניֶׁ ֵֽ יך לַּ ת־ָיְֵַֽֽדךָ֜ ְלָאִחֵּ֧ ח אֶׁ חַּ ִתְפתֶַּׁ֨ ת   {ס}ָפְ֠

 

   

 דיני עבד ואמה עבריים  
  

 

ה  יב שנים 6 ִעְבִרָיֶ֔ י אֶֹ֚ו ָהֵֽ ִעְבִרֶּ֗ יך ָהֵֽ ר ְלךָ֜ ָאִחִ֣ י־ִיָמכ ֶׁ֨  ִכֵֽ
 ִ֣ ְדךָ֖ ש  ֲעָבֵֽ ֵ֑ים וַּ ת  ש ָשִנ ְשִביִעֶ֔ ָשָנהָ֙ הַּ ְך׃  ּובַּ ִעָמֵֽ ֵֽ י מ  נּו ָחְפִשָ֖ ָׂ֥ ְלחֶׁ  ְתשַּ

 

  
 

ִעָמְֵ֑ך  יג "הענקה"מצוות  ֵֽ י מ  נּו ָחְפִשָ֖ ָׂ֥ ְלחֶׁ י־ְתשַּ ם׃  ְוִכֵֽ יָקֵֽ נּו ר  ָ֖ ְלחֶׁ א ְתשַּ  ל ָׂ֥
ֹו  יד ֲעִניקָ֙ לֶ֔ ֵֽ ֵּ֤יק תַּ ֲענ  ֵֽ אְנךֶ֔  הַּ ֵ֑  ִמצ ִ֣ ָגְרְנךָ֖ ּוִמִיְקבֶׁ     ךּוִמֵֽ

ֹו׃  ן־לֵֽ יך ִתתֶׁ ָ֖ ְכךֵ֛ ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ רַּ ֵֽ ֵּ֧ר ב   ֲאשֶׁ
ִים טו ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ יָתָ֙ ְבאֶׁ ד ָהִיֶׁ֨ ֵּ֤בֶׁ י עֶׁ ְרָתֶּ֗ ִכִ֣ ֵ֑יך   ְוָזֵֽכַּ ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ ִַֽיְפְדךָ֖ ְיהָו ֵֽ  וַּ

ֹום׃ יֵֽ ָ֖ה הַּ זֶׁ ר הַּ ָדָבָׂ֥ ת־הַּ ְּוךֵ֛ אֶׁ י ְמצַּ ִכֵּ֧ נ  ן ָאֵֽ ל־כ ָּ֞  עַּ

 

  
 

י "עבד עולם ע
 רציעה

יךְוָהיָ  טז לֶֶׁ֔ ִ֣ר א  י־י אמַּ ִעָמְֵ֑ך  הָ֙ ִכֵֽ ֵֽ א מ  ָ֖ צ  א א   ל ָׂ֥
ך  יתֶֶׁ֔ ת־ב  ְבךָ֙ ְואֶׁ ֵֽ י ֲאה  ְך׃  ִכֵּ֤ ֹו ִעָמֵֽ ֹוב לָ֖  ִכי־טָׂ֥

ת יז לֶׁ ֶ֔ דֶׁ ָתֵּ֤ה ְבָאְזנֹוָ֙ ּובַּ עַּ ְוָנֵֽתַּ ְרצ ֶּ֗ מַּ ת־הַּ ְחָתִ֣ אֶׁ קַּ ד עֹוָלֵ֑ם   ְוָלֵֽ ִ֣בֶׁ  ְוָהָיָׂ֥ה ְלךָ֖ עֶׁ
ן׃ ֵֽ ה־כ  ֲעשֶׁ ֵֽ ְתךָ֖ תַּ ֲאָמֵֽ ף לַּ ָׂ֥  ְואַּ

 

  
 

 
 
 
 
 

ְך  יח ִעָמֶ֔ ֵֽ ֹו ָחְפִשיָ֙ מ  תֵּ֤ ֲחךֶׁ֨ א  ֵֽ ל  ך ְבשַּ ינֶֶּׁ֗ ִ֣ה ְבע  א־ִיְקשֶׁ  ל ֵֽ
יר   ִ֣ר ָשִכֶ֔ י ִמְשנֶׁהָ֙ ְשכַּ ֵ֑ים ִכֶּ֗ ִ֣ש ָשִנ ְדךָ֖ ש   ֲעָבֵֽ

יך ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ ְכךָ֙ ְיהָו רַּ ֵֽ ה׃   ּוב  ֵֽ ֲעשֶׁ ֵֽ ר תַּ ָׂ֥ ל ֲאשֶׁ  {פ}ְבכ ָ֖

 

   



 מועדי תקופת ויקרא 56 [ל"בחו ט"יו] שמיני של פסח

 

 שביעי טהורהבכור בהמה ת מצו   

 
  

  ר ָכֵֽ  יט ָזָכֶ֔ אְנךָ֙ הַּ ְרךֵּ֤ ּוְבצ ֵֽ ד ִבְבָקֵֽ ר֩ ִיָּול ֶׁ֨ ֹור ֲאשֶׁ ְבכָ֡ ֵ֑יך ל־הַּ ִ֣ה ֱאֹלהֶׁ יהָו ֵֽ יש לַּ ְקִדָ֖  תַּ
 

  ך ֶ֔ ר שֹורֶׁ דָ֙ ִבְבכ ִ֣ ֲעב  ֵֽ א תַּ ֵַֽֽך׃   ל ֵּ֤ ֹור צ אנֶׁ ָ֖ז ְבכָׂ֥ א ָתג    ְול ָׂ֥

  ִ֣ה ְבָשָנֶ֔ה  כ נּוָ֙ ָשָנ אְכלֶֶׁׁ֨ ֵּ֤יך ת ֵֽ ֹו ִלְפנ י֩ ְיהָוֶׁ֨ה ֱאֹלהֶׁ ָמקָ֖ ֵ֑הבַּ ִ֣ר ְיהָו ר־ִיְבחַּ ך׃ ם ֲאשֶׁ ֵֽ יתֶׁ ה ּוב  ָתָ֖   אַּ
  ּום ָרֵ֑ע  כא ל מִ֣ ר כ ָ֖ ֹו ִעּו ֶ֔ ָ֙ אִ֣ חַּ ּום ִפס ֶׁ֨ ֹו מֶּ֗ ה בָ֜ י־ִיְהיֶֶׁׁ֨ נּו    ְוִכֵֽ א ִתְזָבחֶֶׁ֔ יך׃  ל ִ֣ ֵֽ יהָוָ֖ה ֱאֹלהֶׁ ֵֽ   לַּ
  ֵ֑נּו כב אְכלֶׁ יך ת ֵֽ ָ֖ ו   ִבְשָערֶׁ ְחָדֶ֔ ָטהֹורָ֙ יַּ ֵּ֤א ְוהַּ ָטמ  אַּ  הַּ י ְוָכֵֽ ְצִבָ֖  ָיֵֽל׃ כַּ

ֵ֑ל  כג א ת אכ  ֹו ל ִ֣ ת־ָדמָ֖ ק אֶׁ ָׂ֥ ִים׃  רַּ ָמֵֽ ָ֖נּו כַּ ץ ִתְשְפכֶׁ רֶׁ ל־ָהָאָׂ֥  {פ}עַּ

 

   

 שלושת הרגלים  פרק טז

   

יב א פסח ָאִבֶ֔ ש ָהֵֽ דֶׁ ת־ח ִ֣ ח  ָשמֹורָ֙ אֶׁ סַּ ֵ֑יך  ְוָעִשִ֣יָת פֶֶׁ֔ יהָוָ֖ה ֱאֹלהֶׁ ֵֽ   לַּ

ֵּ֧  [המועד] יֲאךָ֜ ְיהָו יב הֹוִצֶׁ֨ ָאִבֶּ֗ ש ָהֵֽ דֶׁ י ְבח ִ֣ ְיָלה׃ִכָּ֞ ִים ָלֵֽ ָ֖ ֵ֛יך ִמִמְצרַּ  ה ֱאֹלהֶׁ
 

  ר  ב אן ּוָבָקֵ֑ יך צ ִ֣ ָ֖ יהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ ֵֽ ח לַּ ֵ֛סַּ ְחָת פֶׁ ָׂ֥  ְוָזבַּ
ה  ִ֣ר ְיהָוֶ֔ ר־ִיְבחַּ ָמקֹוםָ֙ ֲאשֶׁ ם׃  בַּ ֹו ָשֵֽ ָׂ֥ן ְשמָ֖ כ   ְלשַּ

 

   

  ץ  ג ֵּ֤ל ָעָליוָ֙ ָחמ ֶ֔ א־ת אכַּ ם ע ֵ֑  ל ֵֽ ִ֣חֶׁ ֹות לֶׁ צָ֖ ל־ָעָלָׂ֥יו מַּ אכַּ ים ת ֵֽ ָׂ֥ת ָיִמֵ֛  ִני ִשְבעַּ
ִים  ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ אֶׁ אָתָ֙ מ  ֹון ָיָצֶׁ֨ י ְבִחָפזֶּ֗  ִכִ֣

ִים ֶ֔ ץ ִמְצרַּ ִ֣רֶׁ אֶׁ אְתךָ֙ מ  ֵֽ ת־יֵֹּ֤ום צ  ר אֶׁ ן ִתְזכ ֶּ֗ ִ֣עַּ ֵֽיך׃   ְלמַּ יֶׁ י חַּ ָׂ֥ ל ְימ   כ ָ֖

 

  ים ד ִ֣ת ָיִמֵ֑ ְלךָ֖ ִשְבעַּ ֵֽ ר ְבָכל־ְגב  ה ְלךָׂ֥ ְשא ֵ֛ ָראֶֶׁׁ֨ א־י    ְול ֵֽ

   ר ר ֲאשֶֶׁׁ֨ ָבָשֶּ֗ א־ָיִלִ֣ין ִמן־הַּ ר׃ ְול ֵֽ קֶׁ ב ֵֽ ֹון לַּ ִראשָ֖ יָֹׂ֥ום ָהֵֽ ב בַּ ֵ֛רֶׁ ח ָבעֶׁ ָׂ֥   ִתְזבַּ

  ח ה ָפֵ֑סַּ ת־הַּ חַּ אֶׁ ָ֖ל ִלְזב ִ֣ א תּוכַּ יך   ל ָׂ֥ ֶ֔ ִ֣ד ְשָערֶׁ חַּ ר־יְ  ְבאַּ ְך׃ֲאשֶׁ ן ָלֵֽ ָׂ֥ ת  יך נ  ָ֖  הָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ
ֹו  ו ִ֣ן ְשמֶ֔ כ  יךָ֙ ְלשַּ ֵּ֤ה ֱאֹלהֶֶׁׁ֨ ר ְיהָו ר־ִיְבחֶַּׁ֨ ֹום ֲאשֶׁ ָמקָּ֞ ל־הַּ ם־אֶׁ י ִאֵֽ  ִכְ֠

ב ָשֵ֛ם תִ  ֵ֑רֶׁ ח ָבָע סַּ ָ֖ פֶׁ ת־הַּ ח אֶׁ ָׂ֥ ש  ְזבַּ מֶׁ שֶֶׁ֔ ֹוא הַּ ִים׃  ְכבִ֣ אְתךָׂ֥ ִמִמְצָרֵֽ ֵֽ ָ֖ד צ   מֹוע 
ְלָתֶ֔  ז ְלָתָ֙ ְוָאִ֣כַּ ָמ֕קֹום ּוִבשַּ ֹו   בַּ יך בֵ֑ ָ֖ ֵ֛ר ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ ר ִיְבחַּ ָׂ֥  ֲאשֶׁ

ר  קֶׁ ב ֶ֔ ִ֣יָת בַּ יך׃  ּוָפִנ ֵֽ ָהלֶׁ ְכָתָ֖ ְלא ֵֽ לַּ  ְוָהֵֽ

 

  ח  ִ֣ ים ת אכַּ ת ָיִמָ֖ שֶׁ ָׂ֥ ֹות ש  צֵ֑  ל מַּ
יך  ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ יהָו ֵֽ תָ֙ לַּ רֶׁ י ֲעצֶֶׁׁ֨ ְשִביִעֶּ֗ יִֹ֣ום הַּ ה׃  ּובַּ ה ְמָלאָכֵֽ ָ֖ ֲעשֶׁ ֵֽ א תַּ  {ס}ל ָׂ֥

 

 
  

   חג השבועות

ת ִתְסָפר־ָלְֵ֑ך  ט [המועד] ע ָ֖ ב   ִשְבָעָׂ֥ה ָשֵֽ
ה ָקָמֶ֔ שָ֙ בַּ ְרמ  ֵּ֤ל חֶׁ ָהח  ֵֽ ר   מ  ִ֣ל ִלְספ ֶ֔ ֹות׃  ָתח  עֵֽ ב   ִשְבָעָ֖ה ָשֵֽ

 

  יך ְוָעִשָ֜  י ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ יהָו ֵֽ עֹותָ֙ לַּ ב  ֵּ֤ג ָשֵֽ ֵ֑ן  יָת חַּ ִ֣ר ִתת  ת ָיְֵַֽֽדךָ֖ ֲאשֶׁ ָׂ֥ ֵ֛ת ִנְדבַּ  ִמסַּ
יך׃ ֵֽ ְכךָ֖ ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ רֶׁ ר ְיָבֵֽ ָׂ֥ ֲאשֶׁ ֵֽ  כַּ

 

  יך  יא ִ֣ה ֱאֹלהֶֶּׁ֗ ִ֣י ׀ ְיהָו ְחָתָּ֞ ִלְפנ  מַּ ךְ֒  ְוָשֵֽ ֲאָמתֶׁ ֵֽ ְבְדךִ֣ וַּ ך֮ ְועַּ ה ּוִבְנךִ֣ ּוִבתֶׁ ָתֶׁ֨  אַּ
ִויָ֙ אֲ  ל  יך ְוהַּ ֶ֔ ִ֣ר ִבְשָערֶׁ ֵ֑ך  שֶׁ ִ֣ר ְבִקְרבֶׁ ְלָמָנָ֖ה ֲאשֶׁ אַּ ֹום ְוָהֵֽ ָיתָׂ֥ ֵ֛ר ְוהַּ ג   ְוהַּ

יך  ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ רָ֙ ְיהָו ֵּ֤ר ִיְבחַּ ֹום ֲאשֶׁ ָמקֶּ֗ ם׃ בַּ ֹו ָשֵֽ ָׂ֥ן ְשמָ֖ כ   ְלשַּ

 

  ְרָתֶ֔  יב ִ֣כַּ יָת ְבִמְצָרִֵ֑ים  ְוָז ד ָהִיָ֖ ָׂ֥בֶׁ יתָ  ִכי־עֶׁ ְרָתִ֣ ְוָעִשֶ֔ מַּ ִקָ֖   ְוָשֵֽ ח  ֵֽ ת־הַּ ה׃ אֶׁ לֶׁ ֵֽ   {פ}ים ָהא 
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 מפטיר 

ים  יג חג הסוכות ִ֣ת ָיִמֵ֑ ה ְלךָ֖ ִשְבעַּ ָׂ֥ ֲעשֶׁ ֵֽ ת תַּ כ ֵ֛ ס  ֵּ֧ג הַּ  חַּ
 

ְסְפךֶ֔  [המועד] ך׃ ְבָאֶׁ֨ ֵֽ ָגְרְנךָ֖ ּוִמִיְקבֶׁ   ִמֵֽ

  ֵֵ֑֣ך יד גֶׁ ְחָתָ֖ ְבחַּ מַּ  ְוָשֵֽ
ך  ֲאָמתֶֶׁ֔ ֵֽ ְבְדךִ֣ וַּ ךָ֙ ְועַּ ה ּוִבְנךֵּ֤ ּוִבתֶֶׁׁ֨ ָתֶׁ֨  אַּ

י וְ  ִוֶּ֗ ל  יך׃ְוהַּ ֵֽ ר ִבְשָערֶׁ ָׂ֥ ְלָמָנָ֖ה ֲאשֶׁ אַּ ֹום ְוָהֵֽ ָיתָׂ֥ ֵ֛ר ְוהַּ ג   הַּ

 

  יך  טו ִ֣ה ֱאֹלהֶֶׁ֔ יהָו ֵֽ גָ֙ לַּ ים ָתח  ִ֣ת ָיִמֶּ֗ ֵ֑ה  ִשְבעַּ ִ֣ר ְיהָו ר־ִיְבחַּ ֹום ֲאשֶׁ ָמקָ֖  בַּ
יך  ֶ֔ ִ֣ה ָידֶׁ ֲעש  ֵֽ ָ֙ מַּ ל ְתךָ֙ ּוְבכ  ל ְתבּוָאֵֽ יך ְבכ ֵּ֤ ִ֣ה ֱאֹלהֶֶּׁ֗ ְכךָּ֞ ְיהָו רֶׁ י ְיָבֵֽ  ִכִ֣

 ָׂ֥ יָת אַּ ׃ְוָהִיָ֖ חַּ ֵֽ  ְך ָשמ 

 

 
  

 מצוות הראיון
 רגליםה תשלושב

יך טז ִ֣ה ֱאֹלהֶֶּׁ֗ ִ֣י ׀ ְיהָו ת־ְפנ  ּוְרךָ֜ אֶׁ ה ָכל־ְזכֵֽ ַָֽראֶֶׁׁ֨ ֵֽ ה י  ָשָנָ֡ ים ׀ בַּ ֹוש ְפָעִמִ֣   ָשלִ֣
ר  ִ֣ר ִיְבָחֶ֔ ָמקֹוםָ֙ ֲאשֶׁ ֹות   בַּ כֵ֑ ס  ִ֣ג הַּ ֹות ּוְבחַּ עָ֖ ב  ָשֵֽ ג הַּ ָׂ֥ ֹות ּוְבחַּ צֵ֛ מַּ ֵּ֧ג הַּ  ְבחַּ

 ֵ֛ ַָֽראֶׁ ֵֽ א י  ם׃ ְול ֵּ֧ יָקֵֽ ָׂ֥י ְיהָוָ֖ה ר  ת־ְפנ   ה אֶׁ
ֹו יז ִ֣ת ָידֵ֑ ְתנַּ יש ְכמַּ ְך׃   ִאָ֖ ן־ָלֵֽ ר ָנֵֽתַּ ָׂ֥ יך ֲאשֶׁ ָ֖ ֵ֛ת ְיהָוָׂ֥ה ֱאֹלהֶׁ  {ס{}ס{}ס}ְכִבְרכַּ

 



 מועדי תקופת ויקרא 58 [ל"בחו ט"יו] שמיני של פסח

 

  

 [ל"בחו]הפטרה לשמיני של פסח 

 עד סוף פרק יב -לב ,ישעיהו י
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 נבואה על אחרית הימים פרק י
  

ד עָׂ֥  לב  ֲעמ ֵ֑ ֵֽ ִ֣ב לַּ יָֹ֖ום ְבנ   ֹוד הַּ
ִ֣ר  ֵּ֤ף ָידֹוָ֙ הַּ פ  ת־(בית־)ְינ  ֹוןבַּ ִם׃   ִציֶ֔ ּוָשָלֵֽ ָ֖ת ְירֵֽ  {פ}ִגְבעַּ

 
 

ֹות לג 'הופעת ה ִ֣ה ְצָבאֶ֔ ָאדֹוןָ֙ ְיהָו ֵּ֤ה ָהֵֽ ֲעָרָצֵ֑ה    ִהנ  ֵֽ ה ְבמַּ אָרָ֖ ָׂ֥ף פ   ְמָסע 
ים קֹוָמהָ֙ ְגדּוִעֶ֔ ֵּ֤י הַּ ים ִיְשָפֵֽ         ְוָרמ  ִהָ֖ ְגב   לּו׃ְוהַּ

ֵ֑ל לד ְרזֶׁ בַּ ר בַּ ָ֖עַּ יַּ י הַּ ָׂ֥ ְבכ  ף ִסֵֽ ֵ֛ ֹול׃   ְוִנקַּ יר ִיפֵֽ ִדָׂ֥ ֹון ְבאַּ ְלָבנָ֖  {ס}ְוהַּ
  פרק יא

ִֵ֣֣זַּע ִיָשֵ֑י א המלך מבית דוד ר ִמג  טֶׁ א ח ָ֖ ה׃    ְוָיָצָׂ֥ ֵֽ יו ִיְפרֶׁ ָרָשָׂ֥ ר ִמָשֵֽ ָ֖צֶׁ  ְונ 
ֵ֑ה ב ּוחַּ ְיהָו ה ָעָלָ֖יו רִ֣ ה   ְוָנָחָׂ֥ ּוחַּ ָחְכָמִ֣ה ּוִביָנֶּ֗  רֵּ֧

הרֵּ֤  ָצהָ֙ ּוְגבּוָרֶ֔ ת ְיהָוֵֽה׃       ּוחַּ ע  ָׂ֥ ת ְוִיְראַּ עַּ ָ֖ ּוחַּ דַּ  רָׂ֥
ֵ֑ה  ג ִ֣ת ְיהָו ֹו ְבִיְראַּ ֲהִריחָ֖ ֵֽ  וַּ

ֹוט יָניוָ֙ ִיְשפֶ֔ ֵּ֤ה ע  ְרא  א־ְלמַּ ׃   ְול ֵֽ יחַּ ע ָאְזָנָ֖יו יֹוִכֵֽ ָׂ֥ א־ְלִמְשמַּ  ְול ֵֽ
ים  ד ִלֶ֔ קָ֙ דַּ דֶׁ ֵּ֤ט ְבצֶֶׁׁ֨ י־ָאֵ֑רֶׁ  ְוָשפַּ ְנו  ֹור ְלעַּ יחַּ ְבִמישָ֖  ץְוהֹוִכָׂ֥

יו  ט ִפֶ֔ ִ֣בֶׁ ץָ֙ ְבש  רֶׁ ָכה־אֶֶׁׁ֨ ע׃ ְוִהֵֽ ית ָרָשֵֽ יו ָיִמָׂ֥ ּוחַּ ְשָפָתָ֖  ּוְברָׂ֥
ֵ֑יו  ה זִֹ֣ור ָמְתָנ ק א  דֶׁ ָ֖ ָיה צֶׁ יו׃ ְוָהָׂ֥ זָֹׂ֥ור ֲחָלָצֵֽ ֱאמּוָנָ֖ה א   ְוָהֵֽ

 

 

שלום בין בעלי 
 החיים

ש  ו בֶׁ בָ֙ ִעם־כֶֶׁ֔ ֵּ֤ר ְזא  י ִיְרָבֵ֑ץ ְוָג ר ִעם־ְגִדִ֣ ָ֖  ְוָנמ 
יר ּומְ  גֶׁל ּוְכִפֵּ֤ ו ְוע ֶׁ֨ ְחָדֶ֔ ם׃ ִריאָ֙ יַּ ג ָבֵֽ ָׂ֥ ה  ן נ  ר ָקט ָ֖ ָׂ֥עַּ  ְונַּ

יָנה  ז בָ֙ ִתְרעֶֶׁ֔ ה ָוד  ֵ֑ן   ּוָפָרֵּ֤ יהֶׁ ּו יְַּלד  ו ִיְרְבצִ֣ ְחָדָ֖  יַּ
ן׃ בֶׁ ֵֽ ל־תֶׁ אכַּ ר י ֵֽ ָבָקָׂ֥ ָ֖ה כַּ ְרי   ְואַּ

ן ח ִ֣ר ָפֵ֑תֶׁ ל־ח  ָ֖ק עַּ ע יֹונ  ָׂ֥ ֲעשַּ י     ְוִשֵֽ ִ֣ת ִצְפעֹוִנֶ֔ ָ֙ ְמאּורַּ ל ה׃ ְועַּ ֹו ָהָדֵֽ ּול ָידָׂ֥  ָגמָ֖
 

 

אמונת העולם 
 באלהי ישראל

י ט ִ֣ר ָקְדִשֵ֑ יתּו ְבָכל־הַּ ְשִחָ֖ א־יַּ עּו ְול ֵֽ ָׂ֥ א־ָיר   ל ֵֽ
ה ת־ְיהָוֶ֔ ָעהָ֙ אֶׁ ץ ד  רֶׁ י־ָמְלָאִ֣ה ָהָאֶּ֗ ים׃   ִכֵֽ ִסֵֽ ָׂ֥ם ְמכַּ ָי ִים לַּ ָ֖ מַּ  {ס}כַּ

 

ּוא י הֶ֔ יִֹ֣ום הַּ  ְוָהָיהָ֙ בַּ

י "ישראל יכובד ע
 העמים

ִ֣ס  דָ֙ ְלנ  מ  ֵּ֤ר ע  י ֲאשֶׁ ש ִישֶַּּ֗ רֶׁ יםש ִ֣ ִמֶ֔ שּו  עַּ יו גֹוִיִ֣ם ִיְדר ֵ֑ ָלָ֖  א 
ֹוד׃  ֹו ָכבֵֽ ה ְמנ ָחתָ֖ ְיָתָׂ֥  {פ}ְוָהֵֽ
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ִ֣ה יא ּוא ְוָהָי הֶּ֗ יִֹ֣ום הַּ  ׀ בַּ

קיבוץ העם 
מארבע כנפות 
 הארץ

ֵּ֤י ָנ יף ֲאד  ֹו יֹוִסֶׁ֨ מֵ֑ ת־ְשָאִ֣ר עַּ ֹו ִלְקנָֹ֖ות אֶׁ ִניתָ֙ ָידֶ֔  ׀ ש 
ִים ּו ָ֜ ּור ּוִמִמְצרַּ שֶׁ֨ אַּ ֵֽ ר֩ מ  ִ֣ר ִיָשא  ּושֲאשֶׁ ֹוס ּוִמכֶּ֗ ְתרִ֣  ִמפַּ

ת  ֲִ֣חָמֶ֔ יָלֵּ֤ם ּוִמִשְנָערָ֙ ּומ  ע  ֵֽ ָיֵֽם׃ ּומ  ָ֖י הַּ ִאי  ֵֽ  ּומ 
ם  יב  גֹוִיֶ֔ א נ סָ֙ לַּ ֵ֑ל ְוָנָשָׂ֥ ִ֣י ִיְשָרא  ף ִנְדח  ָ֖  ְוָאסַּ

ץ  ב ֶ֔ ֹות ְיהּוָדהָ֙ ְיקַּ צֵּ֤ ץ׃ ּוְנפ  רֶׁ ֹות ָהָאֵֽ ְנפָׂ֥ ע כַּ ָ֖ ְרבַּ אַּ ֵֽ  מ 
 

 

פְ  יג שלום בעם ִ֣ת אֶׁ ָרהָ֙ ִקְנאַּ ִים ְוָסֶׁ֨ ֶ֔ ֵ֑תּו רַּ ה ִיָכר  י ְיהּוָדָ֖ ָׂ֥ ְרר   ְוצ ֵֽ
ה  ת־ְיהּוָדֶ֔ ִ֣א אֶׁ נ  א־ְיקַּ ִיםָ֙ ל ֵֽ ֶׁ֨ ְפרַּ ִים׃ אֶׁ ְפָרֵֽ ת־אֶׁ ר אֶׁ א־ָיצ ָׂ֥ ה ל ֵֽ יהּוָדָ֖  ִוֵֽ

 
 

ישראל ישלוט 
 על עמים רבים

ָמה יד ֵּ֤ף ְפִלְשִתיםָ֙ ָיֶ֔ ּו ְבָכת  ם   ְוָעפֶׁ֨ דֶׁ ֵ֑ ת־ְבנ י־קֶׁ זּו אֶׁ ו ָיב ִ֣ ְחָדָ֖  יַּ
ֹום ּומֹוָאבָ֙  םֱאדֵּ֤ ֹוחַּ ָיָדֶ֔ ם׃   ִמְשלִ֣ ְעָתֵֽ ֹון ִמְשמַּ מָ֖ ָׂ֥י עַּ  ּוְבנ 

 
 

ייבוש אזורים 
במצרים ובנהר 

למעבר  –פרט 
הגולים חזרה 
 לארץ ישראל

ִים  טו ֶ֔ ֹון ָים־ִמְצרַּ ֶ֚ת ְלשִ֣ ה א  ים ְיהָוֶּ֗ ֱחִרִ֣ ֵֽ  ְוהֶׁ
ֹו  ִ֣ם רּוחֵ֑ ְעָי ר בַּ ָנָהָ֖ ל־הַּ ֹו עַּ ִנָׂ֥יף ָידֵ֛  ְוה 

ִ֣ה ְנָחִלֶ֔  הּוָ֙ ְלִשְבָע ים׃ ים ְוִהָכֶׁ֨ ְנָעִלֵֽ יְך בַּ  ְוִהְדִרָ֖
ה טז ְיָתִ֣ה ְמִסָלֶ֔ ֹו  ְוָהֵֽ מֶ֔ ּור ִלְשָאִ֣ר עַּ שֵ֑ אַּ ֵֽ ר מ  ָ֖ ר ִיָשא  ָׂ֥  ֲאשֶׁ

ל  ְיָתהָ֙ ְלִיְשָרא ֶ֔ ֵּ֤ר ָהֵֽ ֲאשֶׁ ֵֽ ִים׃ כַּ ץ ִמְצָרֵֽ רֶׁ ָׂ֥ אֶׁ ֹו מ   ְביָֹׂ֥ום ֲעֹלתָ֖

  

ּוא א פרק יא הֶ֔ יִֹ֣ום הַּ ְרָתָ֙ בַּ מַּ  ְוָאֵֽ

'בטחון בה ֹוְדךִ֣ ְיהָוֶ֔    י אֵֽ ְָ֖פָת ִבֵ֑ י ָאנַּ ִני׃ ה ִכָׂ֥ ֵֽ ְתנֲַּחמ  ְפךָ֖ ּוֵֽ ב אַּ  ָיש ָׂ֥
ָ֖ח  ב ְבטַּ י אֶׁ ּוָעִתֵ֛ ֵּ֧ל ְישֵֽ ה א  ְפָחֵ֑ד  ִהנ ֶׁ֨ א אֶׁ  ְול ִ֣

ה  ִּ֣ה ְיהָוֶ֔ י־ָעִזֵּ֤י ְוִזְמָרתָ֙ ָי ה׃ ִכֵֽ ישּוָעֵֽ י ִלֵֽ ְַֽיִהי־ִלָ֖ ֵֽ  וַּ
ֹון  ג ִים ְבָששֵ֑ ָ֖ ם־מַּ ְבתֶׁ ה׃ ּוְשאַּ ְישּוָעֵֽ ָ֖י הַּ ְינ  עַּ  ִממַּ

ֵֽ  ד  ּואוַּ הֶּ֗ יִֹ֣ום הַּ ם בַּ ְרתֶָּׁ֞  ֲאמַּ

ֹו  'הודיה לה ּו ִבְשמֶ֔ יהָוהָ֙ ִקְראִ֣ ֵֽ ּו לַּ יֹלָתֵ֑יו הֹודֵּ֤ ים ֲעִלֵֽ ִמָ֖ עַּ יעּו ָבֵֽ  הֹוִדָׂ֥
ֹו׃ י ִנְשָגָ֖ב ְשמֵֽ ירּו ִכָׂ֥ ְזִכ֕  הַּ

ה ה ּו ְיהָוֶ֔ ּות ָעָשֵ֑ה   זְַּמרִ֣ י ג אָ֖ ץ׃ (מידעת) ִכָׂ֥ רֶׁ ת ז ָ֖את ְבָכל־ָהָאֵֽ עַּ ָׂ֥  מּודַּ
י וָ  ו ֲהִלָׂ֥ ֵֽ ֹון צַּ ת ִציֵ֑ ִ֣בֶׁ ִני יֹושֶׁ ל׃  ר ָ֖ ֵֽ ֹוש ִיְשָרא  ְך ְקדָׂ֥ ָ֖ ֹול ְבִקְרב  י־ָגדָׂ֥  {ס}ִכֵֽ

 

- חסל סדר קריאות והפטרות למועדי תקופת ויקרא  -
 


