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 ".פרק כט בתהילים פתרון החידה"כפי שכתבתי במאמר 

 .ניתן לחשוףפרק זה מאוד מיסטי שטומן בתוכו אין סוף נושאים ש. נחשפתי לעובדות מופלאות על תהילים פרק כט

 .כפי שכתבתי המספר שמונה עשרה מלווה אותנו לאורך חיינו

 י"צוואר מדליון מזהב שכתוב בו חוי על לאנשים מצרפים לשרשרת הזהב שת. 

  (חי)בעליה לתורה בדרך כלל תורמים במכפלות של שמונה עשרה 

 שלוש פעמים ביום מתפללים תפילת שמונה עשרה. 

 י נעזרים בפרק כט  בכל הקפה"בתיקון חצות בקבר רשב. 

 .השאלה מהיכן נלקח הרעיון של המספר שמונה עשרה

  רכותח ב"רמזים לימתוך מכללת הרצוג דעת 

  סדר שמונה עשרה לפי המאורעות

 ח ברכות של תפילה נתקנו זו אחר זו מזמן לזמן"בספר תניא מובא בשם אגדה כי י

 .והאחרונים כללום ותקנום כסדרן, לפי המאורעות מימות אברהם עד אנשי כנסת הגדולה 

  ?שאלו בגמרא הני שמונה עשרה ברכות כנגד מי

 ,ט"תהילים כ, 'בני אלים' הבו לה' ח אזכרות שאמר דוד ב"כנגד י :נחמנישמואל בר ' אמר רבי הלל בריה דר

 .ח אזכרות שבקריאת שמע"כנגד י רב יוסף אמר

  .ח"ברכות כ)ח חוליות שבשדרה "כנגד י ר יהושע בן לוי"אמר רבי תנחום א

  ,ד"ירושלמי ברכות פ)' עד מזמור יענך ה ח מזמורים שבראש תהילים"או כנגד י

 .ט"ס' ר פ"ב)שהאבות אברהם יצחק ויעקב כתובים בתורה  פעמיםח "וכנגד י

  .שבפרשת פקודי ח צוויים"וכנגד י

 .ו"תקט' י סי"סדור רש, ויקר פרשת אמור) ה שבשירת הים"ח שמות הוי"וכנגד י

  .'ואמר ליראה את השם הנכבד וגו ,ח פעמים יראה אצל השם שבחומש"וי

 .ג"שכ' רוקח סי)צעקתו כפול ואחד שמוע אשמע  ח שמועות בחומש"וי
 

 .להלן דוגמאות.רבים 01 עוד .בנוסף מצאתי בחיפושים שלי בתורה

  פעמים כאשר מוצרף למילה תואר פועל למעשי יהוה 01" יהוה"בפרשות האזינו  וזאת הברכה מופיע. 

 "(ית אוהל מועדיבנ) פעמים 01פרשת  ויקהל לו מופיע "  צוה יהוה את משה 

 פעמים בספר דברים 01יהוה מופיע  מקום אשר יבחרה/ב 
 

 . 01לפי דעתי אם נחפש בתורה נמצא שישנן עוד הרבה מקומות שיש בהם  
 .השאלה היא ענין רצון וזמן לחפש

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .נשאלת שאלה מדוע שמונה עשרה ומה משמעות המספר שמונה עשרה
 .ועל כך המאמר.לפי דעתי מצאתי פתרון נוסף

 .להכנס ולחקור את התורה במבט שונהמשפט המפתח שהביא אותי 

מּוֵתנּו, ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים "כו  .א הוא המשפט בספר בראשית ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ  ". ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ

 .אם בוחנים ומעמיקים במשמעות המילים ניווכח

 .שהמילה צלמנו בנויה למעשה משתי מילים שחוברו יחד

 .שלנודמות =דמותנו. מנו צל שלנו-צל= צלמנו

 .שתי המילים צלמנו ודמותנו משמעותן השתקפות ארעית ולא אמיתית של גוף או דמות היא תלויה בהמצאות של אור תאורה

 ? כיצד מתקבל צל

אילו יכול היה האור להתפשט : הצל נובע מהתפשטות האור בקווים ישרים, כאשר גוף אטום עומד בדרכו של האור, הצל מתקבל
צורתו של הצל היא בהתאם לצורך הגוף . יה מגיע אור מאחורי הגוף האטום ומאיר את המשטח כולוה, בקווים שאינם ישרים

 .הגוף והמשטח, גודלו של הצל תלוי בגודל הגוף במיקומו של מקור האור. ותלויה בנטייתו כלפי מקור האור

 (.קונטור)אנו רק מבחינים הקווי מתאר .צל הוא השתקפות שחורה כהה של דמות או גוף

 .הצל נעלם אם האור כבה או האור משנה זוית

 במראה.חוקי ההחזרה : דמות

. זאת הדמות של הגוף –הקרניים החוזרות מגיעות לעיניו של צופה העומד לפני המראה ונדמה לו כאילו יצאו מאזור מסוים מאחורי המראה 
 .מדומה לכן הדמות. אלא רק המשכן של קרני האור החוזרות שנפגשו שם, אין שם אור ממש

 .דמות יכולה להיות ציור דו מימדי או דמות יכולה להיות פיסול תלת מימדי
 .הדמות במראה נעלמת כאשר האור כבה

 .חייב להיות אור, דמות בציור או פיסול לא ניתן לראות בחושך
 .דמות בציור או פיסול ניתן להרוס או לשרוף

מּוֵתנּוַנֲעֶשה , ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ""אלוקים אומר במשפט ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ  ". ָאָדם בְּ

 .רוחני אין סופיואני .תלויים באור שלי והכל הבל ארעייםגשמיים אתם 

 .בקטן מאוד שלי אתם והטבע רק השתקפות 

 .ברמה מאוד גבוהה תבינו מי אני .אם תסתכלו בטבע ותלמדו אותו כולל את בני האדם

 .תעמיקו בתורה שע ואומר אלוהים ליה על מנת להמחיש את הרעיון

             יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז  והגית בו לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" :1יהושע א

 "תשכיל

 .דוגמאות של אנשים סיפורים תוכניות ואסטרטגיות רוחניותאורך התורה אלוקים ממחיש לנו באופן קבוע  לכול
 .ומולם סיפורים תוכניות ואסטרטגיות גשמיות

 .רוב המאמרים שאני כותב נעים ומסתובבים סביב הנושאים רוחני מול גשמי
 .למעשה אני מחפש באופן קבוע את הרעיון של רוחני מול גשמי

 .אובן זילברמןחיפוש ר" באתר הנווט בתנך"ניתן לקרוא אותם 
 . ניתן לראות זאת בוודאות בפרקי תהילים.ני מול גשמיחדוד המלך המשיח זיהה את הרעיון של רו

הָוה  "תהילים פרק א תוַֹּרת יְּ צוֹּ , ִכי ִאם בְּ ֶגה;ֶחפְּ תוָֹּרתוֹּ ֶיהְּ ָלה,ּובְּ  ".יוָֹּמם ָוָליְּ
 .פרק כט   מול תהילים  פרק סח תהילים

 .פרק קלותהילים פרק קיח מול תהילים  
 .תהילים פרק יד    מול תהילים  פרק נג
 .תהילים פרק קו   מול תהילים  פרק קז

 .כל ההשוואות נמצאים באתר הנווט בתנך כפי שכתבתי
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 .באופן פרטני פרק כט בתהילים הוא פרק מיסטי וחידתי ניתן לפתור אותו רק בשלבים

 ."החידהתהילים כט פתרון ,השלב הראשון שכתבתי במאמר 
 .לאורך כל התורה 01 רבפרק כט אנו מבחינים שדוד המלך מצא את המספ

 .פעמים שהם הבריאה 7פעם והמילה קול מופיע  01מופיעה ' דוד מפנה אותנו לבראשית עם המילה ה.תן רמזים בפרק כטוולכן נ
 .נא להתיחס למספר בסוגריים וכן לימים

 .בראשית הוא פרק רוחני.גם המילה ויכל מופיע.פעמים 81בראשית פרק א מופיע  אלוהים

ית ֵראשִׁ ים, בְּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ם, בָּ ַמיִׁ ָאֶרץ, ֵאת ַהשָּ ֵאת הָּ ָאֶרץ   .וְּ הָּ ֹבהּו, וְּ ה ֹתהּו וָּ תָּ יְּ ֹחֶשְך, הָּ הֹום-ַעל, וְּ ֵני תְּ ים; פְּ רּוַח ֱאֹלהִׁ ַרֶחֶפת ַעל, וְּ ם-מְּ יִׁ ֵני ַהמָּ  פְּ

ים ַויֹּאֶמר( 8) י אֹור, ֱאֹלהִׁ הִׁ י; יְּ הִׁ ים ֶאת   .אֹור-ַויְּ א ֱאֹלהִׁ אֹור-ַוַירְּ י, הָּ ים; טֹוב-כִׁ ֵדל ֱאֹלהִׁ אֹור ּוֵבין ַ ֹחֶשְך, ַוַיבְּ    .ֵבין הָּ

ָרא ( 2) אֹור יֹוםַוִיקְּ ים לָּ ַלֹחֶשְך, ֱאֹלהִׁ  וְּ

לָּה ָקָרא( 3) יְּ י; לָּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ    .יוֹּם ֶאָחד, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ

ים רַויֹּאמֶ (4) ם, ֱאֹלהִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ יל, יְּ דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם, וִׁ יִׁ מָּ ם לָּ ים   .ֵבין ַמיִׁ יעַ -ֶאת, ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם , הָּ ֵדל ֵבין ַהַמיִׁ  ַוַיבְּ

יעַ                   קִׁ רָּ ַתַחת לָּ יעַ , ֲאֶשר   מִׁ קִׁ רָּ ם ֲאֶשר ֵמַעל לָּ י; ּוֵבין ַהַמיִׁ הִׁ    .ֵכן-ַויְּ
ָראוַ ( 5) יעַ  ִיקְּ קִׁ רָּ ים לָּ ם, ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ י; שָּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ    .יוֹּם ֵשִני, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ

ים ַויֹּאֶמר(6) ם ֶאל, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּ ם מִׁ וּו ַהַמיִׁ קָּ ד-יִׁ קֹום ֶאחָּ ֶאה, מָּ ֵתרָּ ה, וְּ שָּ י; ַהַיבָּ הִׁ     .ֵכן-ַויְּ
ָרא(7) ה ֶאֶרץ ַוִיקְּ שָּ ים ַלַיבָּ ם, ֱאֹלהִׁ ֵוה ַהַמיִׁ קְּ מִׁ  ּולְּ
ים ָקָרא( 1) ים; ַימִׁ א ֱאֹלהִׁ י, ַוַירְּ    .טֹוב-כִׁ
ים ַויֹּאֶמר( 9) יַע ֶזַרע, ֱאֹלהִׁ רִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ ֵשא הָּ ינוֹ , ַתדְּ מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ עוֹ ,ֵעץ פְּ ָאֶרץ-בֹו ַעל-ֲאֶשר ַזרְּ י;הָּ הִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ַות.ֵכן-ַויְּ ֹוֵצא הָּ

יַע ֶזַרע רִׁ יֵנהּו,ֵעֶׂשב ַמזְּ מִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה,לְּ עוֹ -וְּ י ֲאֶשר ַזרְּ רִׁ יֵנהּו,בוֹ -פְּ מִׁ ים; לְּ א ֱאֹלהִׁ י, ַוַירְּ י. טֹוב-כִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ ִליִשי,ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ    .יוֹּם שְּ

ים ַויֹּאֶמר(81) ם, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ דִׁ , יְּ ַהבְּ לָּה, יללְּ יְּ ים; ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּ מֹוֲעדִׁ ֹאֹתת ּולְּ יּו לְּ הָּ ים, וְּ נִׁ שָּ ים וְּ מִׁ יָּ אֹוֹרת    .ּולְּ מְּ יּו לִׁ הָּ וְּ
ם ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ יר ַעל, בִׁ אִׁ הָּ ָאֶרץ-לְּ י; הָּ הִׁ ים   .ֵכן-ַויְּ ים-ֶאת, ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ ֹדלִׁ ֹאֹרת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ֹדל-ֶאת  :שְּ אֹור ַהגָּ מֶ , ַהמָּ ֶשֶלת ַהיֹוםלְּ ֶאת, מְּ -וְּ

ה לָּ ֶשֶלת ַהַליְּ ֶממְּ ֹטן לְּ אֹור ַהקָּ ים, ַהמָּ בִׁ ֵאת ַהכֹוכָּ ים   .וְּ ם ֱאֹלהִׁ ֵתן ֹאתָּ ם, ַויִׁ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ יר, בִׁ אִׁ הָּ ָאֶרץ-ַעל, לְּ ֹשל   .הָּ מְּ לִׁ ה, וְּ לָּ , ַביֹום ּוַבַליְּ
יל דִׁ ַהבְּ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך, ּולְּ א אֱ ; ֵבין הָּ יםַוַירְּ י, ֹלהִׁ י   .טֹוב-כִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ ִביִעי, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ    .יוֹּם רְּ

ים ַויֹּאֶמר(88) ם--ֱאֹלהִׁ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ עֹוֵפף ַעל; ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה, יִׁ עֹוף יְּ ָאֶרץ-וְּ ם-ַעל, הָּ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני רְּ ים   .פְּ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ים-ֶאת, ַויִׁ ֹדלִׁ ם ַהגְּ ינִׁ ; ַהַתנִׁ
ל ֵאת כָּ יֵנֶהם-וְּ מִׁ ם לְּ צּו ַהַמיִׁ רְּ ֹרֶמֶׂשת ֲאֶשר שָּ ל, ֶנֶפש ַהַחיָּה הָּ ֵאת כָּ יֵנהּו-וְּ מִׁ נָּף לְּ ים, עֹוף כָּ א ֱאֹלהִׁ י, ַוַירְּ    .טֹוב-כִׁ

ָבֶרְך( 82) ים ַויְּ ם ֱאֹלהִׁ בּו: ֵלאֹמר, ֹאתָּ רּו ּורְּ לְּ , פְּ ים-אּו ֶאתּומִׁ ם ַבַימִׁ עֹוף, ַהַמיִׁ הָּ ָאֶרץ, וְּ ֶרב בָּ י   .יִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ    .יוֹּם ֲחִמיִשי, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ

ים ַויֹּאֶמר(83) ינָּּה, ֱאֹלהִׁ מִׁ ָאֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה לְּ תוֹ , תֹוֵצא הָּ ַחיְּ ֶרֶמׂש וְּ ה וָּ ֵהמָּ ינָּּה, ֶאֶרץ-בְּ מִׁ י; לְּ הִׁ ים ֶאת   .ֵכן-ַויְּ ינָּּהחַ -ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ מִׁ ָאֶרץ לְּ , ַית הָּ
ֶאת ינָּּה-וְּ מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ל, ַהבְּ ֵאת כָּ ה-וְּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּו, ֶרֶמׂש הָּ מִׁ ים; לְּ א ֱאֹלהִׁ י, ַוַירְּ    .טֹוב-כִׁ

ים ַויֹּאֶמר(84)  מּוֵתנּו, ֱאֹלהִׁ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ ם; ַנֲעֶׂשה ָאדָּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ ה ּו, וְּ ֵהמָּ לּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ-בְּ ל, הָּ כָּ ֶרֶמׂש-ּובְּ ֹרֵמׂש ַעל, הָּ -הָּ
ָאֶרץ ים ֶאת   .הָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ מוֹ -ַויִׁ ַצלְּ ם בְּ ָאדָּ א ֹאתוֹ , הָּ רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ ה  :בְּ ֵקבָּ ר ּונְּ כָּ ם, זָּ א ֹאתָּ רָּ    .בָּ

ָבֶרְך( 85) ם ַויְּ ים, ֹאתָּ  , ֱאֹלהִׁ

אּו ֶאת ַויֹּאֶמר(86) לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ-לָּ הָּ , הָּ שֻׁ בְּ כִׁ ַגת ַהיָּם; וְּ דְּ דּו בִׁ ם, ּורְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ל, ּובְּ כָּ ֹרֶמֶׂשת ַעל, ַחיָּה-ּובְּ ָאֶרץ-הָּ  .הָּ

ים ַויֹּאֶמר( 87)  ֶכם ֶאת, ֱאֹלהִׁ י לָּ ֵנה נַָּתתִׁ ל-הִׁ ל-ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל-כָּ ֵני כָּ ָאֶרץ-פְּ ֶאת, הָּ ל-וְּ ֵעץ ֲאֶשר-כָּ י-הָּ רִׁ ַרע, ֵעץ-בֹו פְּ ֶכם   :ֹזֵרַע זָּ לָּ
ֶיה הְּ ה, יִׁ לָּ ָאכְּ ל   .לְּ כָּ ל-ּולְּ כָּ ָאֶרץ ּולְּ ֹכל רֹוֵמׂש ַעל-ַחַית הָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ָאֶרץ-עֹוף ַהשָּ ל-ֶאת, בֹו ֶנֶפש ַחיָּה-רֲאשֶ , הָּ לָּה, ֶיֶרק ֵעֶׂשב-כָּ ָאכְּ י; לְּ הִׁ    .ֵכן-ַויְּ

ים ֶאת א ֱאֹלהִׁ ל-ַוַירְּ ה-כָּ ׂשָּ ֵנה, ֲאֶשר עָּ הִׁ ֹאד-וְּ י; טֹוב מְּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ    .יוֹּם ַהִשִשי, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ

ָאֶרץ הָּ ם וְּ ַמיִׁ לּו ַהשָּ כֻׁ ל, ַויְּ כָּ ָאם-וְּ בָּ ים בַ    .צְּ ַכל ֱאֹלהִׁ יַויְּ יעִׁ בִׁ ה, יֹום ַהשְּ ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ י; מְּ יעִׁ בִׁ ֹבת ַביֹום ַהשְּ שְּ ל, ַויִׁ כָּ ה-מִׁ ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ    .מְּ

ָבֶרְך( 81) ים ֶאת ַויְּ ִביִעי-ֱאֹלהִׁ ַקֵדש ֹאתוֹ , יוֹּם ַהשְּ ל  :ַויְּ כָּ ַבת מִׁ י בֹו שָּ תוֹ -כִׁ ַלאכְּ ים ַלֲעׂשֹות-ֲאֶשר, מְּ א ֱאֹלהִׁ רָּ    .בָּ

עּו ֶאת  "בראשית פרק ג מְּ הָוה ֱאֹלִהים-ַוִישְּ ַהֵלְך ַבָגן, קוֹּל יְּ רּוַח ַהיוֹּם--ִמתְּ  "לְּ

ַכל ֱאֹלִהים " ב יַויְּ יעִׁ בִׁ ׂש, ַביֹום ַהשְּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ  המְּ
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 (במדבר דברים}בספר התורה   פעמים 81מופיע " התורה הזה+התורה הזאת"
 

ת ָהִאָשה ִלְפנֵּי ְיהָוה ְוָעָשה ָלּה הַּ " ֱעִמיד אֶׁ ת ִאְׁשתֹו ְוהֶׁ ֲעֹבר ָעָליו רּוחַּ ִקְנָאה ְוִקנֵּא אֶׁ ר תַּ ת ָֹּכל אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶׁ ֹזאת 1ֹֹּכהֵּ  אֵּ תֹוָרה הַּ  פסוק ל « פרק ה « ספר במדבר". הַּ

ץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמׁשֶׁ " רֶׁ ְרדֵּ  ְבאֶׁ יַּ ר הַּ בֶׁ ת ְבעֵּ ר אֶׁ אֵּ ֹזאת 9ה בֵּ תֹוָרה הַּ אֹמר  הַּ  ".פסוק ה « פרק א « ספר דבריםלֵּ

ִדיִקם ְֹּכֹכל " ר לֹו ֻחִקים ּוִמְׁשָפִטים צַּ ֹזאת 3 ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאׁשֶׁ תֹוָרה הַּ יֹום הַּ ם הַּ ר ָאֹנִכי ֹנתֵּ  ִלְפנֵּיכֶׁ  פסוק ח « פרק ד « ספר דברים". ֲאׁשֶׁ

י " ת ָֹּכל ִדְברֵּ ת ְיהָוה ֱאֹלָהיו ִלְׁשֹמר אֶׁ ד ְלִיְרָאה אֶׁ עַּ  ִיְלמַּ ָייו ְלמַּ י חַּ ֹזאת 4ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָֹּכל ְימֵּ תֹוָרה הַּ ֲעשָֹתם הַּ ה לַּ לֶׁ ֻחִקים ָהאֵּ ת הַּ  יט « יז  « דברים ". ְואֶׁ

 פסוק ג « פרק כז « ספר דברים « תורה

י " ת ָֹּכל ִדְברֵּ יהֶׁ  אֶׁ ְבָת ֲעלֵּ תוֹ  5ְוָכתַּ ֹזאתהַּ ץ אֲ  ָרה הַּ ל ָהָארֶׁ ר ָתֹבא אֶׁ עַּ  ֲאׁשֶׁ ָך ְלמַּ יָך ָלְךְבָעְברֶׁ י ֲאֹבתֶׁ ר ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ר ִדבֶׁ ֲאׁשֶׁ ׁש ֹּכַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ץ ָזבַּ רֶׁ יָך ֹנתֵּ  ְלָך אֶׁ ר ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ  ".ׁשֶׁ

י " ת ָֹּכל ִדְברֵּ ל ָהֲאָבִנים אֶׁ ְבָת עַּ ֹזאת 6ְוָכתַּ תֹוָרה הַּ ב הַּ יטֵּ ר הֵּ אֵּ  פסוק ח « פרק כז « ספר דברים". בַּ

י " ת ִדְברֵּ ר ֹלא ָיִקים אֶׁ ֹזאת  7ָארּור ֲאׁשֶׁ תֹוָרה הַּ ר ָֹּכל ָהָעם ָאמֵּ  הַּ ֲעשֹות אֹוָתם ְוָאמַּ  פסוק כו « פרק כז « ספר דברים". לַּ

י " ת ָֹּכל ִדְברֵּ ֲעשֹות אֶׁ ֹזאת 8ִאם ֹלא ִתְׁשֹמר לַּ תֹוָרה הַּ יָך הַּ ת ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ה אֵּ זֶׁ נֹוָרא הַּ ִנְכָבד ְוהַּ ם הַּ שֵּ ת הַּ זֶׁה ְלִיְרָאה אֶׁ ר הַּ פֶׁ סֵּ ְֹּכתּוִבים בַּ  נח  « כח  « דברים ". הַּ

ר " פֶׁ ר ֹלא ָכתּוב ְבסֵּ ָֹּכה ֲאׁשֶׁ ֹזאת 9ּגַּם ָֹּכל ֳחִלי ְוָכל מַּ תֹוָרה הַּ ד ִהָשְמָדְך הַּ יָך עַּ ם ְיהָוה ָעלֶׁ  פסוק סא « פרק כח « ספר דברים". יְַּעלֵּ

י " ת ָֹּכל ִדְברֵּ ֲעשֹות אֶׁ ד עֹוָלם לַּ ִנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבנֵּינּו עַּ ינּו ְוהַּ יהָוה ֱאֹלהֵּ ִנְסָתֹרת לַּ ֹזאת 11הַּ תֹוָרה הַּ  פסוק כח « פרק כט « ספר דברים". הַּ

ת  " ה אֶׁ ִיְכֹתב ֹמׁשֶׁ ֹזאת11וַּ תֹוָרה הַּ ל הַּ ל ָֹּכל ִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ ת ֲארֹו  ְבִרית ְיהָוה ְואֶׁ ֹנְשִאים אֶׁ ִוי הַּ ֹֹּכֲהִנים ְבנֵּי לֵּ ל הַּ ִיְתָנּה אֶׁ  פסוק ט « פרק לא « ספר דברים". וַּ

ת " ר ִיְבָחר ִתְקָרא אֶׁ ָּמקֹום ֲאׁשֶׁ יָך בַּ ת ְפנֵּי ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ָראֹות אֶׁ ל לֵּ ֹזאת 11ְבבֹוא ָכל ִיְשָראֵּ תֹוָרה הַּ ם הַּ ל ְבָאְזנֵּיהֶׁ ד ָֹּכל ִיְשָראֵּ  ".יא  « לא  « דברים ."נֶׁגֶׁ

 פסוק יב « פרק לא « ספר דברים « תורה

עַּ  ִיְלְמדּו ְויָ " עַּ  ִיְׁשְמעּו ּוְלמַּ יָך ְלמַּ ר ִבְׁשָערֶׁ ְרָך ֲאׁשֶׁ ף ְוגֵּ טַּ ָנִׁשים ְוהַּ ת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוהַּ ל אֶׁ ְקהֵּ י ְראּו אֶׁ הַּ ת ָֹּכל ִדְברֵּ ֲעשֹות אֶׁ ם ְוָׁשְמרּו לַּ יכֶׁ ֹזאת 13ת ְיהָוה ֱאֹלהֵּ תֹוָרה הַּ  ".הַּ

י " ת ִדְברֵּ ה ִלְכֹתב אֶׁ לֹות ֹמׁשֶׁ ְיִהי ְֹּככַּ ֹזאת  14וַּ תֹוָרה הַּ ד ֻתָּמם הַּ ר עַּ פֶׁ ל סֵּ  פסוק כד « פרק לא « ספר דברים". עַּ

ם ִלְׁש " ת ְבנֵּיכֶׁ ֻּום אֶׁ ר ְתצַּ יֹום ֲאׁשֶׁ ם הַּ ִעיד ָבכֶׁ ר ָאֹנִכי מֵּ ְדָבִרים ֲאׁשֶׁ ם ְלָכל הַּ ְבכֶׁ ם ִשימּו ְלבַּ הֶׁ ר ֲאלֵּ ֹיאמֶׁ י וַּ ת ָֹּכל ִדְברֵּ ֲעשֹות אֶׁ ֹזאת 15ֹמר לַּ תֹוָרה הַּ  מו  « לב  « דברים ". הַּ

ר " פֶׁ ְֹּכתּוָבה ְבסֵּ ְבִרית הַּ ל ְֹּכֹכל ָאלֹות הַּ י ִיְשָראֵּ זֶׁה 16ְוִהְבִדילֹו ְיהָוה ְלָרָעה ִמֹֹּכל ִׁשְבטֵּ תֹוָרה הַּ  פסוק כ « פרק כט « ספר דברים". הַּ

יָך ִלְׁשֹמר ִמְצו" ע ְבקֹול ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ר ִֹּכי ִתְׁשמַּ פֶׁ ְֹּכתּוָבה ְבסֵּ זֶׁה 17ָֹתיו ְוֻחֹקָתיו הַּ תֹוָרה הַּ ָך הַּ יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַּפׁשֶׁ ל ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ  י  « ל  « דברים ". ִֹּכי ָתׁשּוב אֶׁ

ר " פֶׁ ת סֵּ זֶׁה 18ָלֹקחַּ אֵּ תֹוָרה הַּ ם ֹאתוֹ  הַּ ְמתֶׁ ד ְושַּ ם ְוָהָיה ָׁשם ְבָך ְלעֵּ יכֶׁ ד ֲארֹו  ְבִרית ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  פסוק כו « פרק לא « ספר דברים". ִמצַּ
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 .אמתוהכל .הרוחני והגשמי אני יצרתי אותם

 29בגימטריה "כט"נא לשים לב שפרק כט בנוי משתי אותיות 
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 הוא למעשה חיבור של  01כלומר 

 רוחני 2= אמת הרוחנית האלוהית

 .גשמי 2=אמת הגשמית שנעשתה על ידי אלוהים
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 פעמים 81פרשת  ויקהל לו מופיע "  יהוה את משה

 

ל ַוַיֲעשּו(8) ה-ֲחַכם-כָּ אכָּ לָּ ֹעֵׂשי ַהמְּ ן-ֶאת, ֵלב בְּ כָּ שְּ יֹעת--ַהמִׁ רִׁ ר  :ֶעֶׂשר יְּ זָּ שְּ י, ֵשש מָּ נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ים ַמֲעֵׂשה ֹחֵשב--ּותְּ בִׁ רֻׁ ם, כְּ ה ֹאתָּ ׂשָּ  .עָּ
 לט-פרשת פיקודי לח

ת כא   ֵעדֻׁ ַכן הָּ שְּ ן מִׁ כָּ שְּ קּוֵדי ַהמִׁ ַקד ַעלֲאֶשר , ֵאֶלה פְּ י ֹמֶשה-פֻׁ ם, ֲעֹבַדת  :פִׁ יִׁ וִׁ ר, ַהלְּ מָּ יתָּ ַיד אִׁ ֵאל ֶבן.   ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן-ֶבן, בְּ ַצלְּ י ֶבן-ּובְּ ה, חּור-אּורִׁ הּודָּ ַמֵטה יְּ ה, לְּ ׂשָּ ל, עָּ ִצָּוה 8-ֲאֶשר-ֵאת כָּ

הָוה ֶאת ֶשה-יְּ תוֹ .   מֹּ אִׁ יָאב ֶבן, וְּ ַמֵטה-ָאֳהלִׁ ְך לְּ מָּ יסָּ ן-ֲאחִׁ ש וְּ --דָּ רָּ ֹרֵקם; ֹחֵשבחָּ ן, וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת ּובָּ י, ַבתְּ נִׁ תֹוַלַעת ַהשָּ ל  .ּוַבֵשש, ּובְּ ב-כָּ הָּ ה, ַהזָּ אכָּ לָּ ׂשּוי ַלמְּ ֹכל, ֶהעָּ ֶלאֶכת ַהֹקֶדש, בְּ י --מְּ הִׁ ַויְּ

ה נּופָּ ַהב ַהתְּ ר, זְּ כָּ ים כִׁ רִׁ ֶעׂשְּ ים ֶשֶקל, ֵתַשע וְּ ֹלשִׁ ַבע ֵמאֹות ּושְּ ֶשֶקל ַהקֹ , ּושְּ  .  ֶדשבְּ

ה ֵעדָּ קּוֵדי הָּ ֶכֶסף פְּ ר, וְּ כָּ ַאת כִׁ ים; מְּ עִׁ בְּ שִׁ ה וְּ שָּ ַבע ֵמאֹות ַוֲחמִׁ ֶאֶלף ּושְּ ֶשֶקל ַהֹקֶדש--ֶשֶקל, וְּ ֹגֶלת, ֶבַקע .  בְּ ית ַהֶשֶקל, ַלגֻׁלְּ ֶשֶקל ַהֹקֶדש, ַמֲחצִׁ ֹעֵבר ַעל--בְּ ֹכל הָּ ים-לְּ דִׁ קֻׁ נָּה , ַהפְּ ים שָּ רִׁ ֶבן ֶעׂשְּ מִׁ

לָּ  ַמעְּ ֵשש, הוָּ ים-לְּ פִׁ ֹלֶשת ֲאלָּ ים, ֵמאֹות ֶאֶלף ּושְּ שִׁ י .  ַוֲחֵמש ֵמאֹות ַוֲחמִׁ הִׁ ַכר ַהֶכֶסף, ַויְּ ַאת כִׁ ֵני ַהֹקֶדש, מְּ ֶצֶקת ֵאת ַאדְּ ֹרֶכת, לָּ ֵני ַהפָּ ֵאת ַאדְּ ר  :וְּ כָּ ַאת ַהכִׁ מְּ ים לִׁ נִׁ ַאת ֲאדָּ ָאֶדן, מְּ ר לָּ כָּ  .  כִׁ

ֶאת ַבע ַהֵמאֹות-וְּ ֶאֶלף ּושְּ ים, הָּ עִׁ בְּ שִׁ ה וְּ שָּ ים, ַוֲחמִׁ וִׁ ה וָּ ׂשָּ ים, עָּ ַעמּודִׁ אֵשיֶהם; לָּ ה רָּ פָּ צִׁ ם, וְּ ַשק ֹאתָּ חִׁ ה .  וְּ נּופָּ ֹחֶשת ַהתְּ ר, ּונְּ כָּ ים כִׁ עִׁ בְּ ַבע, שִׁ ַארְּ ם וְּ ַפיִׁ ַאלְּ ֶקל, ֵמאֹות-וְּ ּה .  שָּ ֵני -ֶאת, ַוַיַעׂש בָּ ַאדְּ

ֹחֶשת, מֹוֵעדֶפַתח ֹאֶהל  ַבח ַהנְּ זְּ ֵאת מִׁ ֶאת, וְּ ֹחֶשת ֲאֶשר-וְּ ַבר ַהנְּ כְּ ֵאת; לוֹ -מִׁ ל, וְּ ֵבחַ -כָּ זְּ ֵלי ַהמִׁ ֶאת .  כְּ יב-וְּ בִׁ ֵצר סָּ ֵני ֶהחָּ ֶאת, ַאדְּ ֵצר-וְּ ֵני ַשַער ֶהחָּ ל; ַאדְּ ֵאת כָּ ֶאת-וְּ ן וְּ כָּ שְּ ֹדת ַהמִׁ תְּ ל-יִׁ ֹדת -כָּ תְּ יִׁ

ֵצר יב, ֶהחָּ בִׁ ן .  סָּ ֵכֶלת-ּומִׁ י ַהתְּ נִׁ תֹוַלַעת ַהשָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ הָּ  ,וְּ
ֵדי ָעשּו( 2) גְּ ֵרת ַבֹקֶדש-בִׁ שָּ ד לְּ רָּ  ;ׂשְּ
ֵדי ַהֹקֶדש-ֶאת ַוַיֲעשּו( 3) גְּ ַאֲהֹרן, בִׁ הָוה2ַכֲאֶשר , ֲאֶשר לְּ ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ   .מֹּ

ֵאֹפד-ֶאת, ַוַיַעׂש ב  :הָּ הָּ תֹוַלַעת , זָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ יתְּ נִׁ ר--שָּ זָּ שְּ ֵשש מָּ עּו ֶאת .  וְּ ַרקְּ ב-ַויְּ הָּ ם, ַפֵחי ַהזָּ ילִׁ תִׁ ֵצץ פְּ קִׁ ן, וְּ מָּ גָּ ַארְּ תֹוְך הָּ ֵכֶלת ּובְּ תֹוְך ַהתְּ תֹוְך ַהֵשש, ַלֲעׂשֹות בְּ י ּובְּ נִׁ תֹוְך תֹוַלַעת ַהשָּ --ּובְּ

    ְּכֵתֹפת .  ֹחֵשב, ַמֲעֵׂשה

ֹרת, לוֹ -ָעשּו( 4) ֵני קצוות-ַעל--ֹחבְּ יו)ו שְּ צֹותָּ ר, (קְּ בָּ יו .  חֻׁ לָּ תֹו ֲאֶשר עָּ דָּ ֵחֶשב ֲאפֻׁ ַמֲעֵׂשהּו, וְּ ֶמנּו הּוא כְּ י, מִׁ נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ב תְּ הָּ ר, זָּ זָּ שְּ ֵשש מָּ הָוה 3ַכֲאֶשר—וְּ ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ    .מֹּ

ֵני ַהֹשַהם-ֶאת ַוַיֲעשּו (5) ב, ַאבְּ הָּ ֹצת זָּ בְּ שְּ ַסֹבת מִׁ ם, מֻׁ תּוֵחי חֹותָּ ֹחת פִׁ תָּ פֻׁ ֵאל-ַעל, מְּ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ מֹות בְּ ם .  שְּ ֶׂשם ֹאתָּ ֵאֹפד, ַויָּ ֹפת הָּ תְּ רֹון--ַעל כִׁ כָּ ֵני זִׁ ֵאל, ַאבְּ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ בְּ הָוה4ַכֲאֶשר   :לִׁ -ֶאת, ִצָּוה יְּ
ֶשה  .מֹּ

ַמֲעֵׂשה ֵאֹפד, ַמֲעֵׂשה ֹחֵשבַהֹחֶשן -ַוַיַעׂש ֶאת ב  :כְּ הָּ י, זָּ נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ר--תְּ זָּ שְּ ֵשש מָּ פּול .  וְּ יָּה כָּ בּוַע הָּ  , רָּ

בוֹ --ַהֹחֶשן-ֶאת ָעשּו(6) חְּ ֶזֶרת רָּ כֹו וְּ פּול, ֶזֶרת ָארְּ אּו .  כָּ ַמלְּ ה--בוֹ -ַויְּ עָּ בָּ ֶרֶקתֹאֶדם פִׁ , טּור  :טּוֵרי ָאֶבן, ַארְּ ה ּובָּ דָּ ד, ַהטּור--טְּ ֶאחָּ ַהטּור .  הָּ י, וְּ יר--ַהֵשנִׁ יֲָּהֹלם, ֹנֶפְך ַספִׁ ַהטּור .  וְּ י, וְּ ישִׁ לִׁ --ַהשְּ

בוֹ  ה, ֶלֶשם שְּ מָּ לָּ ַאחְּ ַהטּור .  וְּ י, וְּ יעִׁ בִׁ רְּ יש ֹשַהם--הָּ שִׁ ֵפה, ַתרְּ יָּשְּ ב  :וְּ הָּ ֹצת זָּ בְּ שְּ ם, מּוַסֹבת מִׁ לֹֻׁאתָּ מִׁ ים ַעל.  בְּ נִׁ ֲאבָּ הָּ ֵני-וְּ ֹמת בְּ ֵאל ֵהנָּה-שְּ רָּ ׂשְּ ֵרה, יִׁ ֵתים ֶעׂשְּ ם-ַעל--שְּ ֹמתָּ יש   :שְּ ם אִׁ תּוֵחי ֹחתָּ פִׁ

מוֹ -ַעל ֶבט, שְּ ר שָּ ׂשָּ ֵנים עָּ שְּ   .  לִׁ

לֻׁת-ַעלַוַיֲעשּו (7) ֹרת ַגבְּ שְּ ב, ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת, ַהֹחֶשן ַשרְּ הָּ הֹור, זָּ   .  טָּ

ֵתי , ַוַיֲעשּו (1) בשְּ הָּ ֹצת זָּ בְּ שְּ ֵתי, מִׁ ב, ּושְּ הָּ ֹעת זָּ נּו; ַטבְּ תְּ ֹעת-ֶאת, ַויִׁ ֵתי ַהַטבָּ ֵני-ַעל, שְּ צֹות ַהֹחֶשן, שְּ נּו .  קְּ תְּ ב, ַויִׁ הָּ ֲעֹבֹתת ַהזָּ ֵתי הָּ ֵתי-ַעל, שְּ ֹעת, שְּ צֹות-ַעל--ַהַטבָּ צֹות  .  ַהֹחֶשן, קְּ ֵתי קְּ ֵאת שְּ וְּ

ֲעֹבֹתת ֵתי הָּ נּו עַ , שְּ ֹצת-לנָּתְּ בְּ שְּ ֵתי ַהמִׁ נֻׁם ַעל; שְּ תְּ ֵאֹפד-ַויִׁ ֹפת הָּ תְּ נָּיו-ֶאל, כִׁ ב, ַוַיֲעשּו.   (9) מּול פָּ הָּ ֹעת זָּ ֵתי ַטבְּ ימּו, שְּ צֹות ַהֹחֶשן-ַעל, ַויָּׂשִׁ ֵני קְּ תוֹ -ַעל  :שְּ פָּ ֵאֹפד-ֲאֶשר ֶאל--ׂשְּ ה, ֵעֶבר הָּ תָּ יְּ   .  בָּ

ֹעת , ַוַיֲעשּו(81) ֵתי ַטבְּ בשְּ הָּ נֻׁם ַעל, זָּ תְּ נָּיו-ַויִׁ מּול פָּ ה מִׁ ַמטָּ לְּ ֵאֹפד מִׁ ֹפת הָּ תְּ ֵתי כִׁ תוֹ , שְּ ַברְּ ַמת ַמחְּ עֻׁ ַמַעל--לְּ ֵאֹפד, מִׁ ֵחֶשב הָּ סּו ֶאת .  לְּ כְּ רְּ יו ֶאל-ַויִׁ ֹעתָּ ַטבְּ ֵכֶלת-ַהֹחֶשן מִׁ יל תְּ תִׁ פְּ ֵאֹפד בִׁ ֹעת הָּ , ַטבְּ

ֹית ַעל הְּ ֵאֹפד-לִׁ ֹלא, ֵחֶשב הָּ ַזח הַ -וְּ ֵאֹפד, ֹחֶשןיִׁ הָוה5ַכֲאֶשר --ֵמַעל הָּ ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ ֵאֹפד-ַוַיַעׂש ֶאת  .מֹּ יל הָּ עִׁ יל, ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג, מְּ לִׁ ֵכֶלת, כְּ י .  תְּ תֹוכוֹ -ּופִׁ יל בְּ עִׁ א, ַהמְּ רָּ י ַתחְּ פִׁ יו ; כְּ פִׁ ה לְּ פָּ ׂשָּ

יב בִׁ ֵרעַ , סָּ קָּ   .  ֹלא יִׁ

יל-ַעל, ַוַיֲעשּו(88 עִׁ מֹוֵני, שּוֵלי ַהמְּ י, רִׁ נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ר--תְּ זָּ שְּ   .  מָּ

הֹור, ַפֲעֹמֵניַוַיֲעשּו  (82) ב טָּ הָּ נּו ֶאת; זָּ תְּ ים-ַויִׁ ֹמנִׁ רִׁ תֹוְך הָּ ים בְּ יב-ַעל, ַהַפֲעֹמנִׁ בִׁ יל סָּ עִׁ תֹוְך--שּוֵלי ַהמְּ ים, בְּ ֹמנִׁ רִׁ ֹמן .  הָּ רִׁ ֹמן ַפֲעֹמן וְּ רִׁ יב-ַעל, ַפֲעֹמן וְּ בִׁ יל סָּ עִׁ ֵרת, שּוֵלי ַהמְּ שָּ ִצָּוה  6ַכֲאֶשר, לְּ
הָוה ֶאת ֶשה-יְּ   .מֹּ

ֹנת ֵשש-   ֶאתַוַיֲעשו(83(  תְּ ַאֲהֹרן, ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג, ַהכָּ נָּיו, לְּ בָּ ֶנֶפת ֵשש .  ּולְּ צְּ ֵאת ַהמִׁ ֶאת, וְּ ֹעת ֵשש-וְּ בָּ גְּ ֶאת, ַפֲאֵרי ַהמִׁ ד-וְּ ֵסי ַהבָּ נְּ כְּ ר, מִׁ זָּ שְּ ֶאת .  ֵשש מָּ ר-וְּ זָּ שְּ ֵנט ֵשש מָּ ַאבְּ ן , הָּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ּותְּ
י נִׁ תֹוַלַעת שָּ הָוה7ַכֲאֶשר   :ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם--וְּ ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ   .מֹּ

יץ ֵנֶזר-ֶאת ַוַיֲעשּו (84)  הֹור, ַהֹקֶדש-צִׁ ב טָּ הָּ יו; זָּ לָּ בּו עָּ תְּ כְּ ם, ַויִׁ תּוֵחי חֹותָּ ַתב פִׁ כְּ ה, ֹקֶדש--מִׁ ֵכֶלת .  ַליהוָּ יל תְּ תִׁ יו פְּ לָּ נּו עָּ תְּ ֵתת ַעל, ַויִׁ לָּה-לָּ עְּ מָּ לְּ ֶנֶפת מִׁ צְּ הָוה1, ַהמִׁ ֶשה-ֶאת, ַכֲאֶשר ִצָּוה יְּ   .מֹּ
ל--ַוֵתֶכל ַכן , ֲעֹבַדת-כָּ שְּ  ;ֹאֶהל מֹוֵעדמִׁ

ֵאל, ַוַיֲעשּו(85)  רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ ֹכל ֲאֶשר --בְּ הָוה ֶאת9כְּ ֶשה-ִצָּוה יְּ  ֵכן, מֹּ

יאּו ֶאת  .ָעשּו( 86) ן ֶאל-ַויָּבִׁ כָּ שְּ ֶאת-ֶאת, ֹמֶשה-ַהמִׁ ֹאֶהל וְּ ל-הָּ יו-כָּ יו, ֵכלָּ שָּ רָּ יו קְּ סָּ רָּ נָּיו, קְּ יו ַוֲאדָּ דָּ ַעמֻׁ ו וְּ יחָּ רִׁ ֶאת .  בְּ ם-וְּ ֵאילִׁ ֵסה עֹוֹרת הָּ כְּ ים, מִׁ מִׁ דָּ אָּ ֶאת, ַהמְּ ֵסה-וְּ כְּ ים, מִׁ שִׁ חָּ ; ֹעֹרת ַהתְּ

ֵאת ְך, וְּ סָּ ֹרֶכת ַהמָּ ת-ֶאת .  פָּ ֵעדֻׁ ֶאת, ֲארֹון הָּ יו-וְּ ֵאת; ַבדָּ ן-ֶאת .  ַהַכֹפֶרת, וְּ חָּ לְּ ל-ֶאת, ַהשֻׁ יו-כָּ ֵאת, ֵכלָּ ים, וְּ נִׁ ה -ֶאת .  ֶלֶחם ַהפָּ ֹהרָּ ה ַהטְּ ֹנרָּ ה, ֵנֹרֶתיהָּ -ֶאתַהמְּ כָּ ֶאת--ֵנֹרת ַהַמֲערָּ ל-וְּ ; ֵכֶליהָּ -כָּ

ֵאת אֹור, וְּ ֵאת .  ֶשֶמן ַהמָּ ב, וְּ הָּ ַבח ַהזָּ זְּ ה, מִׁ חָּ שְּ ֵאת ֶשֶמן ַהמִׁ ים, וְּ ֹטֶרת ַהַסמִׁ ֵאת קְּ ֵאת; וְּ ֹאֶהל, וְּ ַסְך ֶפַתח הָּ ֹחֶשת .  מָּ ַבח ַהנְּ זְּ ֶאת, ֵאת מִׁ ֹחֶשת ֲאֶשר-וְּ ַבר ַהנְּ כְּ יו-ֶאת, לוֹ -מִׁ ֶאת, ַבדָּ ל-וְּ -כָּ
יו ֹיר-ֶאת; ֵכלָּ ֶאת,ַהכִׁ ֵצר ֶאת.ַכנוֹ -וְּ ֵעי ֶהחָּ ֶאת-ֵאת ַקלְּ ֶדיהָּ וְּ ֶניהָּ -ַעמֻׁ ֶאת,ֲאדָּ ֵצר-וְּ ַשַער ֶהחָּ ְך לְּ סָּ יו-ֶאת,ַהמָּ רָּ יֵתֹדֶתיהָּ , ֵמיתָּ ֵאת;וִׁ ל, וְּ ן-כָּ כָּ שְּ ֵלי ֲעֹבַדת ַהמִׁ ֹאֶהל מֹוֵעד-כְּ ד-ֶאת.לְּ רָּ ֵדי ַהשְּ גְּ ֵרת לְּ ,בִׁ שָּ

ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן-ֶאת;ַבֹקֶדש ֵדי ַהֹקֶדש לְּ גְּ ֶאת,בִׁ ַכֵהן-וְּ נָּיו לְּ ֵדי בָּ גְּ ֹכל ֲאֶשר.בִׁ הָוה81-כְּ ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ  ֵכן  :מֹּ

ֵאל ָעשּו( 87) רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ ל, בְּ ה-ֵאת כָּ ֲעֹבדָּ א ֹמֶשה ֶאת .  הָּ ל-ַוַירְּ ה-כָּ אכָּ לָּ ֵנה, ַהמְּ הִׁ  וְּ
ּה ָעשּו( 81) הָוה--ֹאתָּ ָתם; ֵכן ָעשּו, ַכֲאֶשר ִצָּוה יְּ ָבֶרְך אֹּ ֶשה, ַויְּ    .מֹּ

ה הוָּ ַדֵבר יְּ יֹום .  ֹמֶשה ֵלאֹמר-ֶאל, ַויְּ אשֹון-בְּ רִׁ ד ַלֹחֶדש, ַהֹחֶדש הָּ ֶאחָּ ים, בְּ קִׁ ַכן ֹאֶהל מֹוֵעד-ֶאת, תָּ שְּ ם .  מִׁ תָּ שָּ ַׂשמְּ ֵעדּות, וְּ ַסֹכתָּ ַעל; ֵאת ֲארֹון הָּ ָאֹרן-וְּ ֹרֶכת-ֶאת, הָּ ֵהֵבאתָּ  .  ַהפָּ -ֶאת, וְּ

ן חָּ לְּ תָּ , ַהשֻׁ ַרכְּ עָּ כוֹ -ֶאת, וְּ ֵהֵבאתָּ ; ֶערְּ ה-ֶאת, וְּ ֹנרָּ ַהֲעֵליתָּ , ַהמְּ ה ֶאת .  ֵנֹרֶתיהָּ -ֶאת, וְּ נַָּתתָּ ב-וְּ הָּ ַבח ַהזָּ זְּ ֹטֶרת, מִׁ קְּ ֵני, לִׁ פְּ עֵ , לִׁ תֲארֹון הָּ תָּ ֶאת; דֻׁ ַׂשמְּ ַסְך ַהֶפַתח-וְּ ן, מָּ כָּ שְּ ה . ַלמִׁ נַָּתתָּ ַבח , וְּ זְּ ֵאת מִׁ

ֹעלָּה ֵני, הָּ פְּ ַכן ֹאֶהל, לִׁ שְּ נַָּתתָּ ז,מֹוֵעד-ֶפַתח מִׁ ֹיר-ֶאת, וְּ ֵבחַ , ֹאֶהל מֹוֵעד-ֵבין, ַהכִׁ זְּ ם; ּוֵבין ַהמִׁ נַָּתתָּ שָּ ם, וְּ יִׁ תָּ ֶאת .  מָּ ַׂשמְּ ֵצר-וְּ יב, ֶהחָּ בִׁ נָּתַ ; סָּ ֵצר-ֶאת, תָּ וְּ ַסְך ַשַער ֶהחָּ תָּ ֶאת .  מָּ ַקחְּ לָּ ֶשֶמן -וְּ

ה חָּ שְּ תָּ ֶאת, ַהמִׁ ַשחְּ ֶאת-ּומָּ ן וְּ כָּ שְּ ל-ַהמִׁ ֶאת; בוֹ -ֲאֶשר-כָּ תָּ ֹאתֹו וְּ ַדשְּ קִׁ ל-וְּ יו-כָּ יָּה ֹקֶדש, ֵכלָּ הָּ תָּ ֶאת . וְּ ַשחְּ ה-ּומָּ ֹעלָּ ַבח הָּ זְּ ֶאת, מִׁ ל-וְּ יו-כָּ תָּ ; ֵכלָּ ַדשְּ קִׁ ֵבחַ -ֶאת, וְּ זְּ ֵבחַ , ַהמִׁ זְּ יָּה ַהמִׁ הָּ ֹקֶדש ,וְּ

ים שִׁ דָּ תָּ ֶאת  .קָּ ַשחְּ ֹיר-ּומָּ ֶאת, ַהכִׁ תָּ ;ַכנוֹ -וְּ ַדשְּ קִׁ תָּ ֶאת .ֹאתוֹ , וְּ ַרבְּ קְּ הִׁ ֶאת-וְּ נָּיו-ַאֲהֹרן וְּ ם;ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד-ֶאל,בָּ תָּ ֹאתָּ ַחצְּ רָּ ם, וְּ יִׁ תָּ  .ַבמָּ ַבשְּ לְּ הִׁ ֵדי ַהקֹ ,ֵאת,ַאֲהֹרן-ֶאת,וְּ גְּ תָּ ֹאתֹו ;ֶדשבִׁ ַשחְּ ּומָּ

תָּ ֹאתוֹ  ַדשְּ קִׁ י,וְּ ֵהן לִׁ כִׁ ֶאת .וְּ נָּיו-וְּ יב, בָּ רִׁ ם;ַתקְּ תָּ ֹאתָּ ַבשְּ לְּ הִׁ ֳתֹנת,וְּ ם .כֻׁ תָּ ֹאתָּ ַשחְּ תָּ ֶאת,ּומָּ ַשחְּ יֶהם-ַכֲאֶשר מָּ ֲהנּו,ֲאבִׁ כִׁ י,וְּ ם;לִׁ תָּ חָּ שְּ ֶהם מָּ ֹית לָּ הְּ ה לִׁ תָּ יְּ הָּ ם,וְּ ֹדֹרתָּ ם לְּ ַנת עֹולָּ הֻׁ כְּ ֹכל :ֹמֶשה,ַוַיַעׂש.לִׁ כְּ
הָוה88ֲאֶשר  ה-אֹּתוֹּ , ִצָּוה יְּ ׂשָּ    ֵכן עָּ

אשֹון  . רִׁ י ַבֹחֶדש הָּ הִׁ ית, ַויְּ נָּה ַהֵשנִׁ ד ַלֹחֶדש--ַבשָּ ֶאחָּ ן, הּוַקם  :בְּ כָּ שְּ ֶקם ֹמֶשה ֶאת .  ַהמִׁ ן-ַויָּ כָּ שְּ ֵתן ֶאת, ַהמִׁ יו-ַויִׁ נָּ יו-ַויֶָּׂשם ֶאת, ֲאדָּ שָּ רָּ ֵתן ֶאת, קְּ יו-ַויִׁ יחָּ רִׁ ֶקם; בְּ יו-ֶאת, ַויָּ ֹרׂש  .  ַעמּודָּ פְּ ַויִׁ
ֹאֶהל-ֶאת ן-ַעל, הָּ כָּ שְּ ֶׂשם ֶאת, ַהמִׁ יו-ַויָּ לָּ ֹאֶהל עָּ ֵסה הָּ כְּ לָּה, מִׁ עְּ מָּ לְּ  -מִׁ

הוָ 82ַכֲאֶשר  ֶשה-ֶאת, הִצָּוה יְּ ֵתן ֶאת מֹּ ַקח ַויִׁ ת-ַויִׁ ֵעדֻׁ ָאֹרן-ֶאל, הָּ ים-ַויֶָּׂשם ֶאת, הָּ ָאֹרן-ַעל, ַהַבדִׁ ֵתן ֶאת; הָּ ָאֹרן-ַהַכֹפֶרת ַעל-ַויִׁ לָּה, הָּ עְּ מָּ לְּ ָאֹרן-ַויֵָּבא ֶאת .  מִׁ ן-ֶאל, הָּ כָּ שְּ ֹרֶכת , ַהמִׁ ֶׂשם ֵאת פָּ ַויָּ

ְך סָּ ֵעדּות, ַהמָּ הָוה83ַכֲאֶשר --ַויֶָּסְך ַעל ֲארֹון הָּ ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ ֵתן ֶאת מֹּ ֹאֶהל מֹוֵעד-ַויִׁ ן בְּ חָּ לְּ ֹפנָּה, ַהשֻׁ ן צָּ כָּ שְּ חּוץ, ַעל ֶיֶרְך ַהמִׁ ֹרֶכת, מִׁ יו ֵעֶרְך ֶלֶחם .  ַלפָּ לָּ ה, ַוַיֲעֹרְך עָּ הוָּ ֵני יְּ פְּ ִצָּוה 84 ַכֲאֶשר-לִׁ

הָוה ֶשה-ֶאת, יְּ אֹ -ַויֶָּׂשם ֶאת  .מֹּ ה בְּ ֹנרָּ ן, ֶהל מֹוֵעדַהמְּ חָּ לְּ ן, ֹנַכח ַהשֻׁ כָּ שְּ ה, ַעל ֶיֶרְך ַהמִׁ בָּ  , ַוַיַעל ַהֵנֹרת .ֶנגְּ

ה הוָּ ֵני יְּ פְּ הָוה85ַכֲאֶשר -לִׁ ב-ַויֶָּׂשם ֶאת  .מֶֹּשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ הָּ ַבח ַהזָּ זְּ ֹאֶהל מֹוֵעד, מִׁ ֵני, בְּ פְּ ֹרֶכת, לִׁ יו .  ַהפָּ לָּ ֵטר עָּ ים, ַוַיקְּ ֹטֶרת ַסמִׁ  .קְּ

הָוה86ַכֲאֶשר  ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ ַסְך ַהֶפַתח-ַויֶָּׂשם ֶאת  .מֹּ ן, מָּ כָּ שְּ ֵאת .  ַלמִׁ ֹעלָּה, וְּ ַבח הָּ זְּ ם, מִׁ ַכן ֹאֶהל, ׂשָּ שְּ יו; מֹוֵעד-ֶפַתח מִׁ לָּ ֶאת-ֶאת, ַוַיַעל עָּ ה וְּ ֹעלָּ ה-הָּ חָּ נְּ הָוה87ַכֲאֶשר --ַהמִׁ -ֶאת, ִצָּוה יְּ

ֶשה ֶׂשם  .מֹּ ֵבחַ , ֹאֶהל מֹוֵעד-ֵבין, ֹירַהכִׁ -ֶאת, ַויָּ זְּ ם; ּוֵבין ַהמִׁ ה ַמיִׁ מָּ ֵתן שָּ ה, ַויִׁ צָּ חְּ רָּ ֶמנּו.לְּ ֲחצּו מִׁ רָּ נָּיו,וְּ ַאֲהֹרן ּובָּ ֵדיֶהם-ֶאת,ֹמֶשה וְּ ֶאת,יְּ ֵליֶהם-וְּ ֹבָאם ֶאל .ַרגְּ ם ֶאל, ֹאֶהל מֹוֵעד-בְּ תָּ בָּ רְּ קָּ -ּובְּ
ֵבחַ  זְּ צּו--ַהמִׁ חָּ רְּ  :יִׁ
הָוה81ַכֲאֶשר  ֶשה-ֶאת, ִצָּוה יְּ ֵצר-ַויֶָּקם ֶאת.מֹּ ֵבחַ ,ֶהחָּ זְּ ַלמִׁ ן וְּ כָּ שְּ יב ַלמִׁ בִׁ ֵתן, סָּ ֵצר-ֶאת,ַויִׁ ַסְך ַשַער ֶהחָּ ֶשה:מָּ ַכל מֹּ ָלאָכה-ֶאת,ַויְּ ן  .ַהמְּ נָּ ַכס ֶהעָּ ה; ֹאֶהל מֹוֵעד-ֶאת, ַויְּ הוָּ בֹוד יְּ ֵלא ֶאת, ּוכְּ -מָּ

ן כָּ שְּ ֹלא .  ַהמִׁ ֹכל ֹמֶשה-וְּ בֹוא ֶאל, יָּ י--דֹאֶהל מֹועֵ -לָּ יו-כִׁ לָּ ַכן עָּ נָּן, שָּ ה; ֶהעָּ הוָּ בֹוד יְּ ֵלא ֶאת, ּוכְּ ן-מָּ כָּ שְּ ן .  ַהמִׁ כָּ שְּ ן ֵמַעל ַהמִׁ נָּ לֹות ֶהעָּ ֵהעָּ ֵאל, ּובְּ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ עּו בְּ סְּ ֹכל, יִׁ ֵעיֶהם, בְּ ם .  ַמסְּ אִׁ ֶלה-וְּ , ֹלא ֵיעָּ

נָּן עּו--ֶהעָּ סְּ ֹלא יִׁ ֹלתוֹ -ַעד, וְּ ה ַעל .  יֹום ֵהעָּ הוָּ י ֲעַנן יְּ ןַהמִׁ -כִׁ כָּ ם, שְּ ֵאש, יֹומָּ לָּה בוֹ , וְּ ֶיה ַליְּ הְּ ל--תִׁ ֵעיֵני כָּ ֵאל-ֵבית-לְּ רָּ ׂשְּ ל, יִׁ כָּ ֵעיֶהם-בְּ  .ַמסְּ
 



הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשר/ב ַחר יְּ  פעמים בספר דברים 81מופיע  ִיבְּ

 פסוק ה « פרק יב « ספר דברים « תורה

ם ֶאל 1 " י אִׁ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרכִׁ ַחר יְּ ה ִיבְּ מָּ אתָּ שָּ שּו ּובָּ רְּ דְּ נֹו תִׁ כְּ שִׁ ם לְּ מֹו שָּ ֵטיֶכם לָּׂשּום ֶאת שְּ בְּ ל שִׁ כָּ  ".ֱאֹלֵהיֶכם מִׁ

 פסוק יא « פרק יב « ספר דברים « תורה

יָּה 2 " הָּ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרוְּ ַחר יְּ ֵחיֶכם  ִיבְּ בְּ זִׁ ֶכם עֹוֹלֵתיֶכם וְּ ַצֶּוה ֶאתְּ י מְּ ל ֲאֶשר ָאֹנכִׁ יאּו ֵאת כָּ בִׁ ה תָּ מָּ ם שָּ מֹו שָּ ַשֵכן שְּ ֱאֹלֵהיֶכם בֹו לְּ
ֹכל  ֶכם וְּ ַמת ֶידְּ רֻׁ ֹרֵתיֶכם ּותְּ ׂשְּ הַמעְּ רּו ַליהוָּ דְּ ֵריֶכם ֲאֶשר תִׁ דְּ ַחר נִׁ בְּ  ".מִׁ

 פסוק יד « פרק יב « ספר דברים « תורה

ם 3 " י אִׁ הָוה ַבָמקוֹּם ֲאֶשרכִׁ ַחר יְּ ַצֶּוךָּ  ִיבְּ י מְּ ם ַתֲעֶׂשה ֹכל ֲאֶשר ָאֹנכִׁ שָּ ם ַתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך וְּ ֶטיָך שָּ בָּ ַאַחד שְּ  ".בְּ

 פסוק יח « פרק יב « בריםספר ד « תורה

ֶלנּו כִׁ 4 " ה ֱאֹלֶהיָך ֹתאכְּ הוָּ ֵני יְּ פְּ ם לִׁ הָוה ַבָמקוֹּם ֲאֶשרי אִׁ ַחר יְּ תָּ  ִיבְּ ַמחְּ ׂשָּ ֶריָך וְּ עָּ שְּ י ֲאֶשר בִׁ ַהֵלוִׁ ֶתָך וְּ ָך ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִׁ נְּ ה ּובִׁ ֱאֹלֶהיָך בֹו ַאתָּ
ֶדָך ַלח יָּ שְּ ֹכל מִׁ ה ֱאֹלֶהיָך בְּ הוָּ ֵני יְּ פְּ  ".לִׁ

 פסוק כא « פרק יב « ספר דברים « תורה

ָך 5 " מְּ ַחק מִׁ רְּ י יִׁ הָוהכִׁ ַחר יְּ תָּ  ַהָמקוֹּם ֲאֶשר ִיבְּ ָאַכלְּ ָך וְּ יתִׁ ּוִׁ ָך ַכֲאֶשר צִׁ ה לְּ הוָּ ָך ֲאֶשר נַָּתן יְּ ֹצאנְּ ָך ּומִׁ רְּ קָּ בְּ תָּ מִׁ ַבחְּ זָּ ם וְּ מֹו שָּ ֱאֹלֶהיָך לָּׂשּום שְּ
ֶשָך ֹכל ַאַּות ַנפְּ ֶריָך בְּ עָּ שְּ  ".בִׁ

 פסוק כו « פרק יב « ספר דברים « תורה

אתָּ ֶאל 6 " א ּובָּ שָּ ֶריָך תִׁ דָּ ָך ּונְּ יּו לְּ הְּ ֶשיָך ֲאֶשר יִׁ דָּ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרַרק קָּ ַחר יְּ  ".ִיבְּ

 פסוק כג « פרק יד « ספר דברים « תורה

ֶר ? " הָּ צְּ יִׁ ָך וְּ יֹרשְּ ָך תִׁ נְּ גָּ ַׂשר דְּ ם ַמעְּ מֹו שָּ ַשֵכן שְּ ַחר לְּ בְּ קֹום ֲאֶשר יִׁ ה ֱאֹלֶהיָך ַבמָּ הוָּ ֵני יְּ פְּ תָּ לִׁ ָאַכלְּ ָאה וְּ רְּ יִׁ ַמד לְּ לְּ ַמַען תִׁ ֹצאֶנָך לְּ ָך וְּ רְּ קָּ ֹכֹרת בְּ ָך ּובְּ
ה ֱאֹלֶהיָך  הוָּ יםֶאת יְּ ל ַהיָּמִׁ  ".כָּ

 פסוק כד « פרק יד « ספר דברים « תורה

ָך 7 " מְּ ַחק מִׁ רְּ י יִׁ ֵאתֹו כִׁ י ֹלא תּוַכל ׂשְּ ָך ַהֶדֶרְך כִׁ מְּ ֶבה מִׁ רְּ י יִׁ כִׁ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרוְּ ַחר יְּ ה ֱאֹלֶהיָך ִיבְּ הוָּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ י יְּ ם כִׁ מֹו שָּ  ".ֱאֹלֶהיָך לָּׂשּום שְּ

 פסוק כה « פרק יד « ספר דברים « תורה

תָּ ֶאל וְּ 8 " ַלכְּ הָּ ָך וְּ דְּ יָּ תָּ ַהֶכֶסף בְּ ַצרְּ ֶסף וְּ ה ַבכָּ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרנַָּתתָּ ַחר יְּ  ".ֱאֹלֶהיָך בוֹ  ִיבְּ

 פסוק כ « פרק טו « ספר דברים « תורה

נָּה לִׁ 9 " שָּ נָּה בְּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹתאֲכֶלנּו שָּ הוָּ ֵני יְּ הָוה ַבָמקוֹּם ֲאֶשרפְּ ַחר יְּ ה ּוֵביֶתָך ִיבְּ  ".ַאתָּ

 פסוק ב « פרק טז « ספר דברים « תורה

ר וְּ 10 " קָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹצאן ּובָּ תָּ ֶפַסח ַליהוָּ ַבחְּ הָוה ַבָמקוֹּם ֲאֶשרזָּ ַחר יְּ ם ִיבְּ מֹו שָּ ַשֵכן שְּ  ".לְּ

 פסוק ו « פרק טז « ספר דברים « תורה

ם ֶאל 11 " י אִׁ הָוה ֲאֶשרַהָמקוֹּם כִׁ ַחר יְּ ם ִיבְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ָך מִׁ בֹוא ַהֶשֶמש מֹוֵעד ֵצאתְּ ֶרב כְּ עָּ ַבח ֶאת ַהֶפַסח בָּ זְּ ם תִׁ מֹו שָּ ַשֵכן שְּ  ".ֱאֹלֶהיָך לְּ

 פסוק ז « פרק טז « ספר דברים « תורה

תָּ 12 " ָאַכלְּ תָּ וְּ ַשלְּ הָוה ַבָמקוֹּם ֲאֶשרּובִׁ ַחר יְּ ֶליָך ִיבְּ ֹאהָּ תָּ לְּ ַלכְּ הָּ יתָּ ַבֹבֶקר וְּ נִׁ  ".ֱאֹלֶהיָך בֹו ּופָּ

 פסוק יא « פרק טז « ספר דברים « תורה

ַהגֵ 13" ֶריָך וְּ עָּ שְּ י ֲאֶשר בִׁ ַהֵלוִׁ ֶתָך וְּ ָך ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִׁ נְּ ה ּובִׁ ה ֱאֹלֶהיָך ַאתָּ הוָּ ֵני יְּ פְּ תָּ לִׁ ַמחְּ ׂשָּ ַאוְּ הָּ ַהיָּתֹום וְּ ֶבָך ר וְּ רְּ קִׁ נָּה ֲאֶשר בְּ מָּ  ַבָמקוֹּם ֲאֶשרלְּ
הָוה ַחר יְּ ם ִיבְּ מֹו שָּ ַשֵכן שְּ  ".ֱאֹלֶהיָך לְּ

 פסוק טו « פרק טז « דבריםספר  « תורה

ה אֱ 14 " ֹחג ַליהוָּ ים תָּ ַעת יָּמִׁ בְּ הָוה ַבָמקוֹּם ֲאֶשרֹלֶהיָך שִׁ ַחר יְּ יתָּ ַאְך  ִיבְּ יִׁ הָּ ֶדיָך וְּ ֹכל ַמֲעֵׂשה יָּ ָך ּובְּ בּוָאתְּ ֹכל תְּ ה ֱאֹלֶהיָך בְּ הוָּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ י יְּ כִׁ
ֵמחַ   ".ׂשָּ

 פסוק טז « פרק טז « ספר דברים « תורה

ַחג ַהַמצֹות ּו? " ר בְּ חָּ בְּ קֹום ֲאֶשר יִׁ ה ֱאֹלֶהיָך ַבמָּ הוָּ ֵני יְּ ָך ֶאת פְּ כּורְּ ל זְּ ֶאה כָּ נָּה ֵירָּ ים ַבשָּ מִׁ עָּ לֹוש פְּ ֶאה שָּ ֹלא ֵירָּ כֹות וְּ ַחג ַהסֻׁ עֹות ּובְּ בֻׁ ַחג ַהשָּ בְּ
ם ה ֵריקָּ הוָּ ֵני יְּ  ".ֶאת פְּ

 פסוק ח « פרק יז « ספר דברים « תורה

ֶריָך כִׁ 15 " עָּ שְּ יֹבת בִׁ ֵרי רִׁ בְּ ֶנַגע דִׁ ין ּוֵבין ֶנַגע לָּ דִׁ ין לְּ ם ֵבין דִׁ דָּ ם לְּ ט ֵבין דָּ פָּ שְּ ר ַלמִׁ בָּ ָך דָּ מְּ ֵלא מִׁ פָּ יתָּ ֶאל י יִׁ לִׁ עָּ תָּ וְּ ַקמְּ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרוְּ ַחר יְּ  ִיבְּ
 ".ֱאֹלֶהיָך בוֹ 

 פסוק י « פרק יז « ספר דברים « תורה

ן 16 " ָך מִׁ ידּו לְּ ר ֲאֶשר ַיגִׁ בָּ י ַהדָּ יתָּ ַעל פִׁ ׂשִׁ עָּ הָוה ַהָמקוֹּם ַההּוא ֲאֶשרוְּ ַחר יְּ ֹכל ֲאֶשר יֹורּוָך ִיבְּ תָּ ַלֲעׂשֹות כְּ ַמרְּ שָּ  ".וְּ

 פסוק טו « פרק יז « ספר דברים « תורה

ֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר ? " ים עָּ ׂשִׁ חַ ׂשֹום תָּ בְּ היִׁ הוָּ יָך  ר יְּ י ֲאֶשר ֹלא ָאחִׁ רִׁ יש נָּכְּ ֶליָך אִׁ ֵתת עָּ ֶליָך ֶמֶלְך ֹלא תּוַכל לָּ ים עָּ ׂשִׁ ֶקֶרב ַאֶחיָך תָּ ֱאֹלֶהיָך בֹו מִׁ
 ".הּוא

 פסוק ו « פרק יח « ספר דברים « תורה

שֹו ֶאל 17 " ל ַאַּות ַנפְּ כָּ א בְּ ם ּובָּ ר שָּ ֵאל ֲאֶשר הּוא גָּ רָּ ׂשְּ ל יִׁ כָּ ֶריָך מִׁ עָּ י ֵמַאַחד שְּ ֹבא ַהֵלוִׁ י יָּ כִׁ הָוה ַהָמקוֹּם ֲאֶשרוְּ ַחר יְּ  ".ִיבְּ

 פסוק ב « פרק כו « ספר דברים « תורה

תָּ ַבֶטֶנא18 " ַׂשמְּ ְך וְּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ הוָּ ָך ֲאֶשר יְּ צְּ יא ֵמַארְּ בִׁ ה ֲאֶשר תָּ מָּ ֲאדָּ י הָּ רִׁ ל פְּ ית כָּ תָּ ֵמֵראשִׁ ַקחְּ לָּ תָּ ֶאל  וְּ ַלכְּ הָּ הָוה קוֹּם ֲאֶשרַהמָ וְּ ַחר יְּ  ִיבְּ
ם מֹו שָּ ַשֵכן שְּ  ".ֱאֹלֶהיָך לְּ

 פסוק יא « פרק לא « ספר דברים « תורה

ֵני ? " אֹות ֶאת פְּ ֵאל ֵלרָּ רָּ ׂשְּ ל יִׁ בֹוא כָּ קֹום ֲאֶשר בְּ ה ֱאֹלֶהיָך ַבמָּ הוָּ ריְּ חָּ בְּ ֵניֶהם יִׁ ָאזְּ ֵאל בְּ רָּ ׂשְּ ל יִׁ ה ַהֹזאת ֶנֶגד כָּ א ֶאת ַהתֹורָּ רָּ קְּ  ".תִׁ
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