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 חומש שמות - א - 
 

 ענייניםהתוכן  - שמותחומש 

    תוכן העניינים ג-א עמודים 

     

  :מלך חדש במצרים שמות.1
 ישראל מתענים תחת פרעה

 הגזירה להרוג הילודים הזכרים
 ושנותיו בבית פרעה, הולדת משה
ָין ִמדְּ  משה בְּ

 והטלת השליחות, הסנה הבוער
 חזרה ממדין למצרים

 לעם ולפרעה - של משה ואהרון םתחילת שליחות

 

  

     

 ,לעם ישראל ולפרעה, של משה ואהרון םחידוש שליחות וארא. 2
 .[הפסקה באמצע סיפור השליחות]ובתוכם משה ואהרון  , צאצאי לוי

 חזרה לחידוש השליחות אל פרעה
 .ברד, שחין, דבר, ערוב, כינים, צפרדע, דם: המכות הראשונות 7

 

  

     

 .[9מכה ]חושך [. 8מכה ]ארבה  בא. 3

 [01מכה ]על מכת בכורות  והודעה ,הכנת העם ליציאה ממצרים
 פסח מצרים ופסח לדורות

 ויציאת בני ישראל ממצרים, [11מכה ]מכת בכורות 
 חוקת הפסח

ַות הקדשת בכורות  ִמצְּ
 .הקדשת הבכורות. תפילין. פסח: [מצוות 3] וֹות לזכירת יציאת מצריםִמצְּ 

 

  

     

 ושירת הים, קריעת הים, לים סוף -דרך המדבר  –ממצרים  בשלח. 4
ָמָרה  מים ָמִרים בְּ

 המן והשליו
 "מסה ומריבה"

ֶחה ֶאת": ובסוף] ברפידים ,בעמלק המלחמ   ["ֵזֶכר ֲעָמֵלק-ָמֹחה ֶאמְּ

 

  

     

 וארגון השפיטה, יתרו אצל משה יתרו. 5
 ועם ישראל' הצעת הברית בין ה

 מעמד הר סיני ועשרת הדברות
 :לפסוקים' הערה לגבי חלוקת פרק כ

במהדורת  --למשל , ך"בחלק מהוצאות התנ. פסוקים 23 -ל' ברוב מהדורות המקרא מחולק פרק כ
 . פסוקים 22' יש בפרק כ, "מכון ממרא"ובאתר של , ברויאר

כמקובל בהרבה  –ללא סוגריים : י שתי השיטותפסומנו פסוקים אלה ל, "מקרא ערוך"במהדורת 
 . על פי שיטת ברויאר – ]  [ובסוגריים , גרסאות

 .שעל פי רוב השיטות' השינוי מתחיל באמצע פסוק ב, שימו לב

 

  

     

   למשה מתוך הערפל' כאן מתחילים  דברי ה  

 
 איסור פסילים

 ומזבח אבנים מזבח אדמה
 

  

     

 דיני עבד ואמה עבריים משפטים.6
 באדם דיני פגיעת אדם

 
  



  - ב - חומש שמות 
 

 באדם דיני פגיעת שור
 הכורה בור דין

 דיני פגיעת שור בשור
 דיני גניבה ופגיעה ברכוש

 דיני שומרים
 .הזובח לאל אחר. השוכב עם בהמה. מכשפה. המפתה בתולה :קובץ דינים שונים

 צדק ותמיכה בחלשים
 . 'הבכורות לה. תרומת תבואה לכהנים. לא לקלל מנהיגים :הקשורים לקדושה ציוויים

 .לא לאכול טריפה. להיות קדושים
 צדק ומשפט

 ושלש רגלים, שבת, שמיטה

 ירושת הארץ

   מתוך הערפל למשה 'עד כאן דברי ה  

 לעם ישראל' כריתת הברית בין ה 
 [הראשונים]משה עולה להר לקבל את הלוחות 

 
  

     

 .שלבים 5 -שיחולק ל מעשה המשכן כאן מתחיל תרומה. 7

 [מימין בצדהנושאים האחרים המשולבים בתוך ענייני המשכן רשומים ]
 

  

 
 

 :הערה כללית לכל פרשות המשכן
ָכן"המונח   : משמש בפרשות הבאות בשני מובנים "ִמשְּ

 העליון ושם פרטי ליריעות התחתונות של הכיסוי, שם כללי למשכן כולו

  

      

   למשה בהר סיני' כאן מתחילים דברי ה  

     

   התרומה וייעודה[  1]שלב   

      

   הוראות ומפרט לבנייה [  2] שלב  

     

ָכן וכליו        [א.2]          :הוראות לעשיית ַהִמשְּ
ָכן  , השולחן וכלי השולחן, הכפורת, הארון כלי ַהִמשְּ

 וכלי המנורההמנורה 
ָכן מבנה  [:שכבות 3]הכיסוי העליון  ַהִמשְּ

 היריעות התחתונות" = המשכן"       
 המשכן אוהל        
 מכסים לאוהל        

 והחיבורים, הדפנות, הקרשים לבניית הדפנות: קירות המשכן
 מסך פתח האוהל, מיקום כלי המשכן, הפרוכת עיצוב פנים

  [מזבח העולה]המזבח 
 וכלי הקמה ופירוק של המשכן ,משכןחצר ה

 

  

     

    נר התמיד תצוה. 8

    .הוראות לעשיית בגדי אהרון ובניו  [ב.2] 
     

 .הנחיות לעריכת הטקס  -הוראות לקידוש אהרון ובניו לכהנים  

 .לדורות –העולה  מזבחעולת התמיד על 
 

  

     



 חומש שמות - ג - 
 

,  [הוא מזבח הזהב, המזבח הפנימי]מזבח הקטורת  הוראות לעשיית    [א.2המשך ] 
 והקטרה לדורות

 

  

     

 מחצית השקל כי תשא. 9

  :השלמת הוראות למשכן  [א.2השלמת ]
 .והקטורת, שמן המשחה, הכיור וכנו -
 .בצלאל ואהליאב -

 

  

     

   הוראות לבנית המשכן וכליו: 2שלב  – כאן עד  

    שמירת השבת 

   סיני בהר למשה' ה דברי - כאן עד  

   
  

 הלוחות הראשונים ומעשה העגל 
 אוהל מועד -אוהל למשה 

 והלוחות השניים', בקשות משה מה
 לעם' בין ה חידוש הברית

 ועור פניו קורן, משה יורד מהר סיני עם הלוחות השניים

 

  

     

    אש הבערת ואי, שבתון יום –שבת  ויקהל. 11

     

 לעשיית המשכןהכנות [ 3]שלב   
  

     

 תרומות והתנדבות לבניית המשכן 
  והעושים במלאכת המשכן ,בצלאל ואהליאב

  

     

   
  

    עשייה -ביצוע   [4]שלב   

ָכן וכליו  [א.4]   :עשיית ַהִמשְּ
ָכן  , [שכבות 4]הגג התקרה ו :מבנה ַהִמשְּ

 .דפנות המשכן, המשכן[ קירות]מרכיבים לדפנות 
ִנים המשכן  מסך פתח האוהל, הפרוכת : פְּ
ָכן  המנורה וכלי המנורה, השולחן וכלי השולחן, הכפורת, הארון :כלי ַהִמשְּ

 [הוא מזבח הזהב, המזבח הפנימי]  :מזבח הקטורת
 והכיור, מזבח העולה
 במזרח, במערב, בצפון, בדרום -מידות ועמודים , יריעות :חצר המשכן

 

  

     

     והחומרים, העושים במלאכה :דיווח ביצוע עשיית המשכן[   דיווח]  פקודי. 11

    עשיית בגדי הכהונה  [ב.4]  

     

     

   קידוש המשכן והקמתו [ 5]שלב   

 למשה -הבאת המשכן וכליו  
 ,להקמת המשכן וקידושו 'ציווי ה
 לקידוש אהרון ובניו' ציווי ה

 [ביצוע הציווי] הקמת המשכן והכנסת כל כליו אליו

 

  

     

     

    'הענן וכבוד ה 

 





 פרשת שמות  - 0 - חומש שמות

 

 פרשת שמות
 

 מלך חדש במצרים  

 הילודים הזכריםהגזירה להרוג . תחת פרעה ישראל מתענים  פרק א

   

 הבאים מצרימה

 נפש 07
ים ִמְצָרְָ֑יָמה  א ל ַהָבִאִ֖ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ֶלה ְשמֹות֙ ְבֵנ אּו׃  ְוֵאֵ֗ ֹו ָבַֽ יש ּוֵביתִ֖ ב ִאִ֥  ֵאֵ֣ת ַיֲַֽעֹקֵ֔

ֹון  ב ה׃  ְראּוֵבֵ֣ן ִשְמעֵ֔ יהּוָדַֽ  ֵלִוִ֖י ִוַֽ
ן׃  ג ִ֖ן ּוִבְנָיִמַֽ  ִיָששָכִ֥ר ְזבּול 

ר׃  ד י ָגִ֥ד ְוָאֵשַֽ ן ְוַנְפָתִלִ֖  ָדִ֥

ֶָ֑פש  ה ב ִשְבִעֵ֣ים ָנ י ֶיֶַַֽֽרְך־ַיֲעֹקִ֖ ְצֵאִ֥ ֶֶ֛פש ֹיַֽ י ָכל־ֶנ ְַֽיִהֵ֗  ַוַֽ
ִים׃ ף ָהָיִ֥ה ְבִמְצָרַֽ  ְויֹוֵסִ֖

 

 
  

ּוא׃  ו סוף תקופה ֹור ַההַֽ ל ַהדִ֥ יו ְוֹכִ֖ ָָּ֤מת יֹוֵסף֙ ְוָכל־ֶאָחֵ֔   ַוָי
 

  

ישראל פרים 
 ורבים

ּו  ז ּו ַוַיַַֽעְצמִ֖ ּו ַוִיְרבִ֥ ִַֽיְשְרצֶ֛ ל ָפ֧רּו ַוַֽ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ד  ּוְבֵנ ד ְמֹאָ֑  ִבְמֹאֵ֣
ם׃  ֶרץ ֹאָתַֽ  {פ}ַוִתָמֵלִ֥א ָהָאִ֖

 

 
  

ש ַעל־ִמְצָרִָ֑ים  ח מלך חדש ֶלְך־ָחָדִ֖ ִַָֽ֥קם ֶמַֽ ף׃  ַוָי ע ֶאת־יֹוֵסַֽ א־ָיַדִ֖ ַֹֽ ר ל  ֲאֶשִ֥
ֹו  ט ִֹ֖אֶמר ֶאל־ַעמָ֑  ַוי

ל  ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ַ֚ם ְבֵנ ה ַע נּו׃  ִהֵנֵ֗ ּום ִמֶמַֽ ב ְוָעצִ֖  ַרִ֥

ֹו  י ה לָ֑ ְתַחְכָמִ֖ ָבה ִנַֽ אָנה ִמְלָחָמה֙  ָהִ֥ י־ִתְקֶרָּ֤ ה ִכַֽ ה ְוָהָיָ֞  ֶפן־ִיְרֶבֵ֗
ינּו  ְנֵאֵ֔ נּו  ְונֹוַסָּ֤ף ַגם־הּוא֙ ַעל־ֹשֵ֣ ֶרץ׃ ְוִנְלַחם־ָבִ֖  ְוָעָלִ֥ה ִמן־ָהָאַֽ

 

 
  

ישראל מתענים 
 בפרךועובדים 

ים יא ימּו ָעָליו֙ ָשֵרֵ֣י ִמִסֵ֔ ֹו ְבִסְבֹלָתָ֑ם   ַוָיִשָּ֤ ַען ַעֹנתִ֖  ְלַמִ֥
ה  י ִמְסְכנֹות֙ ְלַפְרֹעֵ֔ ֶבן ָעֵרָּ֤ ס׃  ַוִיִּ֜ ַעְמֵסַֽ ם ְוֶאת־ַרַֽ  ֶאת־ִפֹתִ֖

ֹו יב ֲאֶשר֙ ְיַענֵּ֣ו ֹאתֵ֔ ץ   ְוַכַֽ ֵ֣ן ִיְפֹרָ֑ ה ְוֵכ  ֵכִ֥ן ִיְרֶבִ֖
ל׃  ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ִ֖י ְבֵנ צּו ִמְפֵנ  ַוָיק ֻ֕

ֶרְך׃  יג ל ְבָפַֽ ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ ִים ֶאת־ְבֵנ דּו ִמְצַרֶ֛  ַוַיֲַֽעִב֧
ה  יד ֲעֹבָדֵ֣ה ָקָשֵ֗ ם ַבַֽ ְר֨רּו ֶאת־ַחֵייֶהִּ֜ ים ַוְיָמַֽ ֶמר֙ ּוִבְלֵבִנֵ֔ ה ַבָשֶדָ֑ה   ְבֹח֨ ּוְבָכל־ֲעֹבָדִ֖

ם  ָדָתֵ֔ ֶרְך׃ ֵאַ֚ת ָכל־ֲעֹבֵ֣ ם ְבָפַֽ ּו ָבֶהִ֖ ְבדִ֥  ֲאֶשר־ָעַֽ

 

 
  

הגזירה להרוג 
 ,הילודים הזכרים

 הבנות תוהחייא

ִעְבִרֹיָ֑ת  טו ת ָהַֽ ְמַיְלֹדִ֖ ִים ַלַֽ אֶמר֙ ֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֔ ֹ֨  ַוי
ה  ַאַחת֙ ִשְפָרֵ֔ ר ֵשָּ֤ם ָהַֽ ה׃  ֲאֶש֨ ם ַהֵשִנִ֖ית פּוָעַֽ  ְוֵשִ֥

אֶמר  טז ֵֹ֗ ֹותְבַיֶלְדֶכן֙  ַוי ִעְבִריֵ֔ ִָָ֑֑ים   ֶאת־ָהַֽ ָאְבָנ ן ַעל־ָהַֽ  ּוְרִאיֶתִ֖
ֹו  ֲהִמֶתֵ֣ן ֹאתֵ֔ ן הּוא֙ ַוַֽ ָיה׃  ִאם־ֵבִ֥ וא ָוָחַֽ ת ִהִ֖  ְוִאם־ַבִ֥

 

 
  

ים  יז המילדות ְמַיְלֹדת֙ ֶאת־ָהֱֵ֣אֹלִהֵ֔ אןָ ַהַֽ  ַוִתיֶרָּ֤
ן ֶמֵֶ֣לְך ִמְצָרִָ֑ים ר ֲאֵליֶהִ֖ ֲאֶשֶ֛ר ִדֶבִ֥ ּו ַכַֽ א ָעשֵ֔ ֵֹ֣ ים׃  ְול ִ֖יןָ ֶאת־ַהְיָלִדַֽ  ַוְתַחֶי

 



 חומש שמות  - 2 - פרשת שמות

 

 שני  

ת יח  ְמַיְלֹדֵ֔ ִים֙ ַלַֽ ֶלְך־ִמְצַר֨ א ֶמַֽ ן   ַוִיְקָרָּ֤ ֵֹ֣אֶמר ָלֶהֵ֔  ַוי
ָ֑ה  ן ַהָדָבֵ֣ר ַהֶז ּוַע ֲעִשיֶתִ֖ ים׃  ַמדִ֥ ִ֖יןָ ֶאת־ַהְיָלִדַֽ  ַוְתַחֶי

ה  יט ְמַיְלֹדת֙ ֶאל־ַפְרֹעֵ֔  ַותֹאַמְָּ֤רןָ ַהַֽ
ִעְבִרֹיָ֑ת  ים ַהִמְצִרֹיִ֖ת ָהַֽ א ַכָנִשֶ֛ ֹ֧ י ל  ִכֵ֣

ָנה  י־ָחיֵֹ֣ות ֵהֵ֔ דּו׃ ִכַֽ ֶרם ָת֧בֹוא ֲאֵלֶהֶ֛ן ַהְמַיֶלִֶ֖דת ְוָיָלַֽ  ְבֶט֨

 

ת  כ  ְמַיְלֹדָ֑ ים ַלַֽ ִ֥יֶטב ֱאֹלִהִ֖ ד׃ ַוֵי ּו ְמֹאַֽ  ַוִיֶ֧רב ָהָעֶ֛ם ַוַיַַֽעְצמִ֖

ים כא ֱאֹלִהָ֑ ת ֶאת־ָהַֽ ְמַיְלֹדִ֖ ּו ַהַֽ י־ָיְראִ֥ י ִכַֽ ים׃   ַוְיִהֻ֕ ם ָבִתַֽ ִַ֥עש ָלֶהִ֖  ַוַי
 

 
  

 :שינוי הגזרה

הו"  ַהְיֹאָרה ַתְשִליכ 
 ..."ּ 

ר  כב ֹו ֵלאֹמָ֑ ה ְלָכל־ַעמִ֖  ַוְיַצֵ֣ו ַפְרֹעֵ֔
הּו ָרה֙ ַתְשִליכ ֵ֔ ֹוד ַהְיֹא֨ ּון׃   ָכל־ַהֵבֵ֣ן ַהִילֵ֗ ת ְתַחיַֽ  {פ}ְוָכל־ַהַבִ֖

 

   

 ושנותיו בבית פרעה, הולדת משה  פרק ב
   

ָ֑י א הולדת משה יש ִמֵבֵ֣ית ֵלִו ִֶ֥לְך ִאִ֖ י׃   ַוֵי ח ֶאת־ַבת־ֵלִוַֽ  ַוִיַקִ֖

ה ַוֵתֵֶ֣לד ֵבָ֑ן  ב ִאָשִ֖ ַהר ָהַֽ  ַוַתִ֥
ּוא ֹוב הֵ֔ ים׃   ַוֵתֶָּ֤רא ֹאתֹו֙ ִכי־טֵ֣ ה ְיָרִחַֽ ִתְצְפֵנִ֖הּו ְשֹלָשִ֥  ַוַֽ

 

 
  

ֹ֒  ג משה בתיבה א־ָיְכָלֵ֣ה עֹוד֮ ַהְצִפינֹו ַֹֽ  ְול
ֶמא  ח־לֹו֙ ֵתֵַ֣בת גֵֹ֔ ַקַֽ ֶָ֑פת  ַוִתַֽ ר ּוַבָז ֵחָמִ֖ ה ַבַֽ  ַוַתְחְמָרִ֥
ֶלד ר׃   ַוָתֶָּ֤שם ָבה֙ ֶאת־ַהֶיֵ֔ ת ַהְיֹאַֽ ּוף ַעל־ְשַפִ֥ ֶשם ַבסִ֖  ַוָתִ֥

ק  ד ָרֹחָ֑ ֹו ֵמַֽ ב ֲאֹחתִ֖ ַתַצִ֥ ֹו׃  ַוֵתַֽ ה לַֽ ה ַמה־ֵיַָֽעֶשִ֖  ְלֵדָעֻ֕

 

 
  

ואחות  פרעה-בת
 משה

ר  ה ץ ַעל־ַהְיֹאֵ֔ ר  ַוֵתֶָּ֤רד ַבת־ַפְרֹעה֙ ִלְרֹחֵ֣ ֵ֣ד ַהְיֹאָ֑ ת ַעל־ַי ְלֹכִ֖ יָה ֹהַֽ  ְוַנֲַֽעֹרֶתִ֥
ּוף ֹוְך ַהסֵ֔ ָה׃   ַוֵתֶָּ֤רא ֶאת־ַהֵתָבה֙ ְבתֵ֣ ה ַוִתָקֶחַֽ  ַוִתְשַלִ֥ח ֶאת־ֲאָמָתִ֖

ֶלד ו  ְוִהֵנה־ַנִַ֖ער ֹבֶכָ֑ה   ַוִתְפַתח֙ ַוִתְרֵאֵ֣הּו ֶאת־ַהֶיֵ֔
אֶמר  ֹֻ֕ יו ַות ל ָעָלֵ֔ ים ֶזַֽה׃  ַוַתְחֹמֵ֣ ִעְבִרִ֖ י ָהַֽ  ִמַיְלֵדִ֥

אֶמר ֲאֹחתֹו֮ ֶאל־ַבת־ַפְרֹעהֹ֒  ז ֵֹ֣  ַות
ִעְבִרֹיָ֑ת  ן ָהַֽ ֶקת ִמִ֖ אִתי ָלְך֙ ִאָשֵ֣ה ֵמיֶנֵ֔ ְך ְוָקָרָּ֤ ֵאֵלֵ֗  ְוֵתיִנִ֥ק ָלְִ֖ך ֶאת־ַהָיֶַֽלד׃  ַהַֽ

ה  ח אֶמר־ָלִ֥ה ַבת־ַפְרֹעִ֖ ַֹֽ ִָ֑כי   ַות  ֵל

 

 
  

ה  אם הילד ַעְלָמֵ֔ ֶלְך֙ ָהַֽ ם ַהָיֶַֽלד׃  ַוֵת֨ א ֶאת־ֵאִ֥  ַוִתְקָרִ֖
ה ט אֶמר ָלֵ֣ה ַבת־ַפְרֹעֵ֗ ֹ֧  ַות

י הּו ִלֵ֔ יִנִקֵ֣ ֶָּ֤לד ַהֶזה֙ ְוֵהַֽ יִכי ֶאת־ַהֶי ֲאִנִ֖י ֶאֵתֵ֣ן ֶאת־ְשָכֵרְָ֑ך   ֵהיִלִּ֜  ַוַֽ
הּו׃ ִֶ֖לד ַוְתִניֵקַֽ ִאָשֶ֛ה ַהֶי ח ָהַֽ  ַוִתַק֧

 

 
  

משה בבית בת 
 פרעה

ה  י הּו֙ ְלַבת־ַפְרֹעֵ֔ ֶלד ַוְתִבֵא֨ ְַֽיִהי־ָלִ֖ה ְלֵבָ֑ן  ַוִיְגַדֵ֣ל ַהֶיֵ֗  ַוַֽ
ה  א ְשמֹו֙ ֹמֶשֵ֔ אֶמר  ַוִתְקָרָּ֤ ֹֻ֕ הּו׃  ַות ִים ְמִשיִתַֽ י ִמן־ַהַמִ֖  ִכִ֥
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 שלישי   

משה מכה איש 
 מצרי

ם  יא ים ָהֵהֵ֗ י ׀ ַבָיִמֵ֣ ְִַֽ֖רא ְבִסְבֹלָתָ֑ם  ַוְיִהֵ֣ יו ַוַי ל ֹמֶשה֙ ַוֵיֵצֵ֣א ֶאל־ֶאָחֵ֔  ַוִיְגַדָּ֤
יו׃  ֶאָחַֽ י ֵמַֽ י ַמֶכִ֥ה ִאיש־ִעְבִרִ֖  ַוַיְרא֙ ִאֵ֣יש ִמְצִרֵ֔

ה יב ֶָּ֤פן ֹכה֙ ָוֹכֵ֔ יש ַוִי י ֵאֵ֣ין ִאָ֑ ְִַֽ֖רא ִכֵ֣ ֹול׃  ַוַי ִ֖הּו ַבחַֽ ִַֽיְטְמֵנ י ַוַֽ  ַוַיְך֙ ֶאת־ַהִמְצִרֵ֔

 

 
  

 משה מפריד בין 
 שני עברים ניצים

י  יג ים  ַוֵיֵצא֙ ַביֵֹ֣ום ַהֵשִנֵ֔ ים ִנִצָ֑ ים ִעְבִרִ֖ ֶ֛ה ְשֵנַֽי־ֲאָנִשִ֥  ְוִהֵנ
ע  ָרָשֵ֔ אֶמר֙ ָלַֽ ֹ֨ ָך׃  ַוי  ָלִָ֥מה ַתֶכִ֖ה ֵרֶעַֽ

יֹאֶמר  יד ינּו  ַוַ֠ יש ַשָּ֤ר ְוֹשֵפט֙ ָעֵלֵ֔ ְמָךָ֞ ְלִא֨ י ָשַֽ  ִמֵ֣
י   ְגָת ֶאת־ַהִמְצִרָ֑ ר ָהַרִ֖ ֲאֶשִ֥ ר ַכַֽ ִני֙ ַאָתֵ֣ה ֹאֵמֵ֔  ַהְלָהְרֵג֨

 

 
  

ר  "ַהָדָבר ָאֵכן נֹוַדע" א ֹמֶשה֙ ַויֹאַמֵ֔ ר׃  ַוִייָרָּ֤ ע ַהָדָבַֽ   ָאֵכִ֖ן נֹוַדִ֥
 

  

ה טו משה בורח למדין ג ֶאת־ֹמֶשָ֑ה  ַוִיְשַמָּ֤ע ַפְרֹעה֙ ֶאת־ַהָדָבֵ֣ר ַהֶזֵ֔ ֲהֹרֵ֣ ש ַלַֽ  ַוְיַבֵקִ֖

ה  ֵ֣י ַפְרֹעֵ֔ ח ֹמֶשה֙ ִמְפֵנ ר׃  ַוִיְבַרָּ֤ ל־ַהְבֵאַֽ ִֶ֥שב ַעַֽ ִַֽ֖ן ַוֵי ֶרץ־ִמְדָי ִֶ֥שב ְבֶאַֽ  ַוֵי
 

 
  

 ןי  ד  מ  משה ב    
 

  

ִַֽ֖ן ֶשֵַ֣בע ָבנָֹ֑ות  טז על הבאר ן ִמְדָי  ּוְלֹכֵהִ֥
ן׃  אן ֲאִביֶהַֽ ִֹ֥ ֹות צ ים ְלַהְשקִ֖ אָנה֙ ֶאת־ָהְֵ֣רָהִטֵ֔ ָנה ַוְתַמֶל֨ אָנה ַוִתְדֶלֵ֗ ֵֹ֣  ַוָתב

 

ּום יז   ְַֽרשָ֑ ים ַוְיָגַֽ ֹרִעִ֖ אּו ָהַֽ ן ַוָיֹבִ֥ ֹוִשָעֵ֔ ָָָּ֤֑קם ֹמֶשה֙ ַויֵ֣ ְִ֖שְק ֶאת־צֹאָנַֽם׃  ַוָי   ַוַי
 

  

 [יתרו]רעואל בנות 
 עם אביהן

ל ֲאִביֶהָ֑ן  יח אָנה ֶאל־ְרעּוֵאִ֖ ֹֻ֕  ַוָתב
אֶמר  ֹֻ֕ ֹום׃  ַוי א ַהיַֽ ִֹ֖ ן ב ַהְרֶתִ֥ ּוַע ִמַֽ  ַמדֶ֛

ְרןָ  יט ֹרִעָ֑ים  ַותֹאַמֻ֕ ֵ֣ד ָהַֽ י ִהִציָלִ֖נּו ִמַי  ִאֵ֣יש ִמְצִרֵ֔
נּו  ה ָדָלה֙ ָלֵ֔ אן׃  ְוַגם־ָדֹלָּ֤ ַֹֽ ְִ֖שְק ֶאת־ַהצ  ַוַי

יו  כ ִֹ֥אֶמר ֶאל־ְבֹנָתִ֖  ַוי
ֹו  יש ְוַאיָ֑ ֶחם׃  ָלָָּ֤מה ֶזה֙ ֲעַזְבֶתֵ֣ן ֶאת־ָהִאֵ֔ ִֹ֥אַכל ָלַֽ ֹו ְוי ן לִ֖  ִקְרֶאִ֥

 

 
  

   בבית יתרו

ה ָלֶשֵֶ֣בת ֶאת־ָהִאָ֑יש  כא אשת משה צפורה ה׃  ַויִֹ֥וֶאל ֹמֶשִ֖ ֹו ְלֹמֶשַֽ ה ִבתִ֖ ן ֶאת־ִצֹפָרִ֥  ַוִיֵתֶ֛
 

ם  כב ֵגְרֹשם - בן למשה ְַֽרֹשָ֑ ֹו ֵגַֽ א ֶאת־ְשמִ֖ ן ַוִיְקָרִ֥ ר  ַוֵתֵֶ֣לד ֵבֵ֔ י ָאַמֵ֔ ֶרץ ָנְכִרָיַֽה׃  ִכֵ֣ יִתי ְבֶאִ֖ ֵ֣ר ָהִיֵ֔   {פ}ֵג
 

  

   והמצב במצרים

ִים  כג מצריםמת מלך  ָמת֙ ֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֔ ם ַוָי֨ ים ָהֵהֵ֗ ַרִבִּ֜ ים ָהַֽ  ַוְיִהי֩ ַבָיִמ֨
ה ֲעֹבָדִ֖ ְנ֧חּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ִמן־ָהַֽ ָ֑קּו   ַוֵיָאַֽ  ַוִיְזָע

ה׃  ֲעֹבָדַֽ ים ִמן־ָהַֽ ֱאֹלִהִ֖  ַוַתַ֧על ַשְוָעָתֶ֛ם ֶאל־ָהַֽ

 

זוכר את בריתו ' ה
 עם האבות

ים ֶאת־ַנֲַֽאָקָתָ֑ם  כד ע ֱאֹלִהִ֖  ַוִיְשַמִ֥
ֹו  ר ֱאֹלִהים֙ ֶאת־ְבִריתֵ֔ ב׃  ַוִיְזֹכָּ֤ ת־ַיֲעֹקַֽ ק ְוֶאַֽ ם ֶאת־ִיְצָחִ֥  ֶאת־ַאְבָרָהִ֖

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל כה ים ֶאת־ְבֵנ ְִַֽ֥רא ֱאֹלִהִ֖ ים׃   ַוַי ִַַֽ֖דע ֱאֹלִהַֽ  {ס}ַוֵי
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 רביעי הסנה הבוער והטלת השליחות ג פרק
   

 במדבררועה צאן 

 לחורב

ָָ֑֑ן  א ֹו ֹכֵהֵ֣ן ִמְדָי ְתנִ֖ ֹו ֹחַֽ אן ִיְתרִ֥ ֶֹ֛ ה ָהָיִ֥ה ֹרֶעֶ֛ה ֶאת־צ  ּוֹמֶשֵ֗
ר ָבה׃   ַוִיְנַהָּ֤ג ֶאת־ַהצֹאן֙ ַאַחֵ֣ר ַהִמְדָבֵ֔ ים ֹחֵרַֽ ֱאֹלִהִ֖ ר ָהַֽ א ֶאל־ַהִ֥ ֶֹ֛  ַוָיב

 

 
  

ָ֑ה  ב הסנה הבוער ֹוְך ַהְסֶנ ש ִמתֵ֣ ְך ְיהָוִ֥ה ֵאָלֶ֛יו ְבַלַבת־ֵאִ֖ ֵיָרא ַמְלַא֨  ַוַ֠
ש ֵ֣ר ָבֵאֵ֔ ָּ֤ה ַהְסֶנה֙ ֹבֵע ְרא ְוִהֵנ ל׃   ַוַיֵ֗ ָכַֽ  ְוַהְסֶנִ֖ה ֵאיֶנִ֥נּו א 

ה  ג ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֔  ַוי
ָ֑ה  ל ַהֶז ה ַהָגֹדִ֖ ה ֶאת־ַהַמְרֶאִ֥ ֵ֣א ְוֶאְרֶאֵ֔ ָרה־ָנ ַֽ ּוַע  ָאס  א־ִיְבַעִ֥ר ַהְסֶנַֽה׃ַמדִ֖ ַֹֽ  ל

 

 
  

אלהים מתוך 
 הסנה

ֹות  ד י ָסֵ֣ר ִלְראָ֑ ְִַֽ֥רא ְיהָוִ֖ה ִכֵ֣ ה  ַוַי ֹוְך ַהְסֶנֵ֗ ים ִמתֵ֣ יו ֱאֹלִהִּ֜  ַוִיְקָרא֩ ֵאָל֨
ֶֹ֛אֶמר  ה  ַוי ה ֹמֶשִ֖  ֹמֶשִ֥
ִֹ֥אֶמר   ִהֵנִַַֽֽני׃  ַוי

ִֹ֖אֶמר  ה ם ַוי יָך   ַאל־ִתְקַרֵ֣ב ֲהֹלָ֑ ֵ֣ל ַרְגֶלֵ֔ יָך֙ ֵמַע  ַשל־ְנָעֶל֨
ּוא׃  ֶדש הַֽ יו ַאְדַמת־ֹקִ֖ ֹום ֲאֶשָּ֤ר ַאָתה֙ עֹוֵמֵ֣ד ָעָלֵ֔ י ַהָמקֵ֗  ִכֵ֣

אֶמר  ו ֵֹ֗ יָך ַוי ֹנִכי֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ָאִבֵ֔ ב  ָאַֽ ק ֵוַֽאֹלֵהֵ֣י ַיֲַֽעֹקָ֑ י ִיְצָחִ֖  ֱאֹלֵה֧י ַאְבָרָהֶ֛ם ֱאֹלֵהִ֥
יו  א ַוַיְסֵתָּ֤ר ֹמֶשה֙ ָפָנֵ֔ י ָיֵרֵ֔ ים׃  ִכֵ֣ ֱאֹלִהַֽ יט ֶאל־ָהַֽ ַהִבִ֖  ֵמַֽ

 

 
ֵֹ֣אֶמר ְיהָוֵ֔ה ז  ַוי

 

מטיל שליחות ' ה
 על משה

י  יִתי ֶאת־ֳעִנִ֥י ַעִמִ֖ ה ָרִאֶ֛  ֲאֶשֵ֣ר ְבִמְצָרִָ֑ים  ָרֹאִ֥
יו  ְגָשֵ֔ ֵ֣י ֹנַֽ ְעִתי֙ ִמְפֵנ ֲעָקָתָּ֤ם ָשַמ֨ יו׃  ְוֶאת־ַצַֽ ְעִתי ֶאת־ַמְכֹאָבַֽ י ָיַדִ֖  ִכִ֥

ְלַהֲעֹלתֹו֮ ִמן־ָהָאֵֶ֣רץ ַהִהואֹ֒  ח ִים ּוַֽ ֵ֣ד ִמְצַרֵ֗ ֹו ׀ ִמַי ד ְלַהִצילֵ֣ ֵאֵרָ֞  ָוַֽ
ה ת ָחָלִ֖ב ּוְדָבָ֑ש   ֶאל־ֶאֶָּ֤רץ טֹוָבה֙ ּוְרָחָבֵ֔  ֶאל־ֶאֶֶ֛רץ ָזַבִ֥

י ְכַנֲעִני֙ ְוַהִֵ֣חִתֵ֔ ֹום ַהַֽ י  ֶאל־ְמקָּ֤ ֱאֹמִרי֙ ְוַהְפִרִזֵ֔ י׃   ְוָהַֽ ִחִּוִ֖י ְוַהְיבּוִסַֽ  ְוַהַֽ
ָ֑י ְועַ  ט ל ָבֵָ֣אה ֵאָל ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ֲעַקִ֥ ֶ֛ה ַצַֽ ה ִהֵנ  ָתֻ֕

ַחץ  יִתי֙ ֶאת־ַהַלֵ֔ ם׃  ְוַגם־ָרִא֨ ים ֹאָתַֽ ֲחִצִ֥ ִים ֹלַֽ ר ִמְצַרִ֖  ֲאֶשִ֥
ה י ה  ְוַעָתֵ֣ה ְלָכֵ֔ ְשָלֲחָךִ֖ ֶאל־ַפְרֹעָ֑ ִים׃  ְוֶאַֽ ל ִמִמְצָרַֽ י ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖  ְוהֹוֵצֶ֛א ֶאת־ַעִמִ֥

 

 
  

   ותשובותשאלות 

 
  

ים  יא "?..ִמי ָאֹנִכי" .א ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֶאל־ָהֱֵ֣אֹלִהֵ֔  ַוי
ִכי  י ָאנֵֹ֔ ה  ִמֵ֣ י ֵאֵלְִ֖ך ֶאל־ַפְרֹעָ֑ ִים׃ ִכִ֥ ל ִמִמְצָרַֽ ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ יא ֶאת־ְבֵנ י אֹוִצֶ֛  ְוִכִ֥

 

האות למשה  -
 לעתיד

אֶמר֙  יב ֹ֨ ְך ַוי ֵ֣ה ִעָמֵ֔ ְהֶי י־ֶאַֽ ֹות   ִכַֽ יָך  ְוֶזה־ְלָךֵ֣ ָהאֵ֔ י ְשַלְחִתָ֑ ֹנִכִ֖ י ָאַֽ  ִכִ֥
ִים יֲאָךָּ֤ ֶאת־ָהָעם֙ ִמִמְצַרֵ֔ ר ַהֶזַֽה׃  ְבהֹוִצַֽ ים ַעִ֖ל ָהָהִ֥ ַעְבדּון֙ ֶאת־ָהֱֵ֣אֹלִהֵ֔  ַתַֽ

 

 
  

ים  יג "?ְשמֹו-ַמה " .ב ֱאֹלִהֵ֗ ה ֶאל־ָהַֽ אֶמר ֹמֶשִּ֜ ֹ֨  ַוי
ֵ֣י  י ָבא֮ ֶאל־ְבֵנ ֹנִכֵ֣ ה ָאַֽ ֹ֒ ִהֵנ֨    ִיְשָרֵאל

ם  י ָלֶהֵ֔ ַמְרִתֵ֣ ֹוֵתיֶכִ֖ם ְשָלַחִֵ֣ני ֲאֵליֶכָ֑ם  ְוָאַֽ י ֲאבַֽ  ֱאֹלֵהִ֥
ֹו  ְמרּו־ִלֵ֣י ַמה־ְשמֵ֔ ם׃  ְוָאַֽ ר ֲאֵלֶהַֽ ה ֹאַמִ֖  ָמִ֥
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ֶאְהֶיה ֲאֶשר " -
 "ֶאְהֶיה

ה  יד ָֹּ֤אֶמר ֱאֹלִהים֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
ָ֑ה  ְהֶי ְהֶיִ֖ה ֲאֶשֵ֣ר ֶאַֽ  ֶאַֽ

 

ל  "ֶאְהֶיה" - ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ה תֹאַמר֙ ִלְבֵנ אֶמר ֹכָּ֤ ֵֹ֗  ַוי
ם׃  ִני ֲאֵליֶכַֽ ְהֶיִ֖ה ְשָלַחִ֥  ֶאַֽ

 

ה טו  ים ֶאל־ֹמֶשֵ֗   ַויֹאֶמר֩ ֨עֹוד ֱאֹלִהִּ֜
ֱאֹלֵהי ' ה" -

 ..."ֲאֹבֵתיֶכם 
 ֹ֒ ֵ֣י ִיְשָרֵאל ה־תֹאַמר֮ ֶאל־ְבֵנ  ֹכַֽ

ב ְשָלַחִֵ֣ני  י ַיֲַֽעֹקִ֖ י ִיְצָחֶ֛ק ֵוַֽאֹלֵהִ֥ ם ֱאֹלֵהִ֥ י ַאְבָרָהִּ֜ ם ֱאֹלֵה֨ ֵתיֶכֵ֗ ה ֱאֹלֵהֵ֣י ֲאֹבַֽ ְיהָוָ֞
ם  ֲאֵליֶכָ֑ם  י ְלֹעָלֵ֔ ר׃   ֶזה־ְשִמֵ֣ ר ֹדַֽ י ְלֹדִ֥ ִ֥ה ִזְכִרִ֖  ְוֶז

 

המשך הטלת ]
 [השליחות

 חמישי 

ַמְרָתָּ֤ ֲאֵלֶהם֙  טז אל זקני העם ל ְוָאַֽ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ַסְפָתָ֞ ֶאת־ִזְקֵנ  ֵלְֵ֣ך ְוָאַֽ
 

 
 
 

י  ֵתיֶכם֙ ִנְרָאֵ֣ה ֵאַלֵ֔ ה ֱאֹלֵהָּ֤י ֲאֹבַֽ ר  ְיהָוָ֞ ב ֵלאֹמָ֑ ק ְוַיֲַֽעֹקִ֖  ֱאֹלֵה֧י ַאְבָרָהֶ֛ם ִיְצָחִ֥
ם ְדִתי֙ ֶאְתֶכֵ֔ ד ָפַק֨ ִים׃   ָפֹקָּ֤ ּוי ָלֶכִ֖ם ְבִמְצָרַֽ ָעשִ֥  ְוֶאת־ֶהַֽ

ר  יז ֹאַמֵ֗ ֵ֣י ִמְצַרִיםֹ֒  ָוַֽ ֳעִנ ֲעֶלֵ֣ה ֶאְתֶכם֮ ֵמַֽ י  ַאַֽ ְכַנֲעִני֙ ְוַהִֵ֣חִתֵ֔  ֶאל־ֶאֶָּ֤רץ ַהַֽ
י  ִחִּוִ֖י ְוַהְיבּוִסָ֑ י ְוַהַֽ ֱאֹמִרי֙ ְוַהְפִרִזֵ֔ ש׃  ְוָהַֽ ת ָחָלִ֖ב ּוְדָבַֽ  ֶאל־ֶאֶֶ֛רץ ָזַבִ֥

ּו ְלֹקֶלָָ֑ך יח ְמעִ֖  ְוָשַֽ

 

ִים  אל פרעה ל ֶאל־ֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֗ י ִיְשָרֵאִּ֜   ַוֲַֽאַמְרֶתָּ֤ם ֵאָליו֙  ּוָבאָתָ֡ ַאָתה֩ ְוִזְקֵנ֨
ינּו   ִעְבִרִיים֙ ִנְקָרֵ֣ה ָעֵלֵ֔ ה ֱאֹלֵהָּ֤י ָהַֽ  ְיהָוָ֞

ר ֶשת ָיִמים֙ ַבִמְדָבֵ֔ א ֶדֵֶ֣רְך ְשֹלָּ֤ ה ֵנְַֽלָכה־ָנָ֞ ינּו׃  ְוַעָתֵ֗ יהָוִ֥ה ֱאֹלֵהַֽ ה ַלַֽ  ְוִנְזְבָחִ֖
 

לא יתן לכם פרעה 
 ללכת

ְעִתי יט ֵ֣י ָיַדֵ֔ ֲאִנ ְך   ַוַֽ ֲהֹלָ֑ ִים ַלַֽ ֶלְך ִמְצַרִ֖ ן ֶאְתֶכֶ֛ם ֶמִ֥ א־ִיֵתִ֥ ַֹֽ י ל ה׃  ִכַ֠ א ְבָיִ֥ד ֲחָזָקַֽ ִֹ֖   ְול

 והכיתי את מצרים 
 
 
 
 

ִים  כ י ֶאת־ִמְצַרֵ֔ י ֶאת־ָיִדי֙ ְוִהֵכיִתֵ֣ ַלְחִתָּ֤ י  ְוָשַֽ ֹו  ְבֹכל֙ ִנְפְלֹאַתֵ֔ ה ְבִקְרבָ֑ ֱעֶשִ֖ ר ֶאַֽ  ֲאֶשִ֥
ֲחֵרי־ֵכִ֖ן  ם׃  ְוַאַֽ  ְיַשַלִ֥ח ֶאְתֶכַֽ

ֵ֣י ִמְצָרִָ֑ים כא ָעם־ַהֶזִ֖ה ְבֵעיֵנ ן ָהַֽ י ֶאת־ֵחִ֥ ּון  ְוָנַַֽתִתֶ֛ ֵלכֵ֔ י ֵתַֽ ם׃   ְוָהָיה֙ ִכֵ֣ ּו ֵריָקַֽ ְלכִ֖ א ֵתַֽ ִֹ֥  ל
ה  כב ה ִאָשָּ֤ה ִמְשֶכְנָתה֙ ּוִמָגַרֵ֣ת ֵביָתֵ֔ ֲאָל֨ ת ְוָשַֽ ב ּוְשָמֹלָ֑  ְכֵלי־ֶכֶֶ֛סף ּוְכֵלִ֥י ָזָהִ֖

ם ֵתיֶכֵ֔ ם ַעל־ְבֵניֶכם֙ ְוַעל־ְבֹנֵ֣ ִים׃  ְוַשְמֶתֵ֗ ם ֶאת־ִמְצָרַֽ  ְוִנַצְלֶתִ֖

 

 
  

משה מנסה 
   ...להשתחרר 

אֶמר א פרק ד ֵֹ֔ ַָּ֤ען ֹמֶשה֙ ַוי   ַוַי

א  "ַיֲאִמינּו ִלי-לֹא" .א ִֹ֥ י ְול ינּו ִלֵ֔ א־ַיֲאִמֵ֣ ַֹֽ ּו ְבֹקִלָ֑יְוֵהן֙ ל ה ֵאֶלִ֖יָך ְיהָוַֽה׃   ִיְשְמעִ֖ א־ִנְרָאִ֥ ַֹֽ ּו ל אְמרֵ֔ ַֹֽ י י   ִכֵ֣
 שלושה אותות: 'ה

 :1אות 

 הנחש-המטה

ֹ֧אֶמר ֵאָלֶ֛יו ְיהָוִ֖ה  ב   ַוי

ֵ֣ה ְבָיֶדָָ֑ך  (מזה)   ַמה־ֶז
ִֹ֖אֶמר  ה׃    ַוי  ַמֶטַֽ

אֶמר֙  ג ֹ֨ ְרָצה    ַוי  ַהְשִליֵכֵ֣הּו ַאֵ֔
י ְלָנָחָ֑ש  ְרָצה ַוְיִהֵ֣ ה ִמָפָנַֽיו׃   ַוַיְשִלֵכִ֥הּו ַאִ֖ ִַָֽ֥נס ֹמֶשִ֖  ַוָי
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ה ד  ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
ֹו   ז ִבְזָנבָ֑ ֱאֹחִ֖  ְשַלח֙ ָיְַַֽֽדָךֵ֔ ֶוַֽ

ֹו ֲֵ֣חֶזק בֵ֔ ֹו׃  ַוִיְשַלָּ֤ח ָידֹו֙ ַוַי י ְלַמֶטִ֖ה ְבַכפַֽ  ַוְיִהִ֥

 

ה ֵאֶלֶ֛יָך ְיהָוִ֖ה ֱאֹלֵהֵ֣י ֲאֹבָתָ֑ם ה  י־ִנְרָאִ֥ ינּו ִכַֽ    ְלַמֵַ֣ען ַיֲַֽאִמֵ֔
ב׃  י ַיֲַֽעֹקַֽ ק ֵוַֽאֹלֵהִ֥ י ִיְצָחִ֖  ֱאֹלֵה֧י ַאְבָרָהֶ֛ם ֱאֹלֵהִ֥

 

 :2אות 

 היד המצורעת
ֹודו  ֹו עֵ֗ ה לִּ֜  ַויֹאֶמר֩ ְיהָו֨
ָך   ָּ֤א ָיְַַֽֽדָך֙ ְבֵחיֶקֵ֔ ֵבא־ָנ  ָהַֽ

ֹו ֹו ְבֵחיקָ֑ א ָידִ֖ ֶלג׃   ַוָיֵבִ֥ ַעת ַכָשַֽ ֹו ְמֹצַרִ֥ ה ְוִהֵנִ֥ה ָידִ֖ ֹוִצָאֵ֔  ַויֵ֣
אֶמר ז  ֵֹ֗ ָך  ַוי  ָהֵשָּ֤ב ָיְַַֽֽדָך֙ ֶאל־ֵחיֶקֵ֔

ֹו ֹו ֶאל־ֵחיקָ֑ ִֶ֥שב ָידִ֖ ֹו׃  ַוָי ָבה ִכְבָשרַֽ ֹו ְוִהֵנה־ָשִ֖ ֵחיקֵ֔ ֹוִצָאה֙ ֵמַֽ  ַויַֽ

 

ֹון ח   ִראשָ֑ ת ָהַֽ ל ָהֹאֵ֣ ּו ְלֹקִ֖ א ִיְשְמעֵ֔ ֵֹ֣ ְך ְול ינּו ָלֵ֔ א ַיֲַֽאִמֵ֣ ֵֹ֣  ְוָהָיה֙ ִאם־ל
ֹון׃ ֲחרַֽ ת ָהַאַֽ ל ָהֹאִ֥ ינּו ְלֹקִ֖ ֱאִמֵ֔  ְוֶהַֽ

 

 : 3אות 
 הדם ביאור

ָך ט  א ִיְשְמעּון֙ ְלֹקֶלֵ֔ ָֹּ֤ ֶלה ְול ֹות ָהֵאֵ֗ ֹאתִּ֜ י ָהַֽ ינּו ַגם֩ ִלְשֵנ֨ א ַיֲַֽאִמָ֡ ֵֹ֣ ה ִאם־ל  ְוָהָיָ֡
ַפְכָתִ֖ ַהַיָבָשָ֑ה  ר ְוָשַֽ ַקְחָת֙ ִמֵמיֵמֵ֣י ַהְיֹאֵ֔   ְוָלַֽ

ֶשת׃ ם ַבַיָבַֽ ר ְוָהיִּ֥ו ְלָדִ֖ ח ִמן־ַהְיֹאֵ֔ ִים֙ ֲאֶשֵ֣ר ִתַקֵ֣  ְוָהיָּּ֤ו ַהַמ֨

 

 
  

 לֹא ִאיש . "ב
 "ְדָבִרים ָאֹנִכי     

אֶמר ֹמֶשֵ֣ה ֶאל־ְיהָוה֮ י  ֹ֨  ַוי
י ֲאֹדָניֹ֒  ם  ִבֵ֣ ֵ֣ם ִמִשְלֹשֵ֔ ָּ֤ם ִמְתמֹול֙ ַג ִכי ַג ים ָאנֵֹ֗ יש ְדָבִרִּ֜  לֹא֩ ִא֨

ז ַדֶבְרָךִ֖ ֶאל־ַעְבֶדָָ֑ך  ֶ֛ם ֵמָאִ֥ ִכי׃   ַג ֹון ָאֹנַֽ ד ָלשִ֖ י ְכַבד־ֶפֶ֛ה ּוְכַבִ֥  ִכ֧

 

ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה  :'ה
 ִפיָך-ִעם

יו יא  ה ֵאָלֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ָאָדםֹ֒  י ָשֵ֣ם ֶפה֮ ָלַֽ ָ֑ר  ִמֵ֣ ֹו ִעֵּו ַח אֵ֣ ֹו ִפֵקִ֖ ש אִ֥ ֹו ֵחֵרֵ֔ ם אֵ֣ ּום ִאֵלֵ֔ י־ָישֵ֣  אַֹ֚ו ִמַֽ
י ְיהָוַֽה׃  ֹנִכִ֖ א ָאַֽ ִֹ֥  ֲהל

ה ֵלְָ֑ך יב ר׃   ְוַעָתִ֖ ר ְתַדֵבַֽ יָך ֲאֶשִ֥ ֹוֵריִתִ֖ יָך ְוהַֽ ֵ֣ה ִעם־ִפֵ֔ ְהֶי ֹנִכי֙ ֶאַֽ  ְוָאַֽ

 

 
  

- ָנא ְבַיד-ְשַלח". ג
 "ִתְשָלח   

ִֹ֖אֶמר  יג ָ֑י   ַוי י ֲאֹדָנ ח׃  ִבֵ֣ ח־ָנִ֖א ְבַיד־ִתְשָלַֽ ַלַֽ   ְשַֽ

ומצרף , כועס' ה
אל משה את 
 אהרון

אֶמר֙  יד ֹ֨ ה ַוי ה ְבֹמֶשֵ֗ ף ְיהָוִּ֜ ַחר־ַא֨  ַוִיַֽ
י  יָך֙ ַהֵלִוֵ֔ ן ָאִח֨ ֲהֹרָּ֤ א ַאַֽ ֹ֨ ּוא  ֲהל ר הָ֑ ר ְיַדֵבִ֖ י־ַדֵבִ֥ ְעִתי ִכַֽ  ָיַדֻ֕

ָך  ָּ֤ם ִהֵנה־הּוא֙ ֹיֵצֵ֣א ִלְקָראֶתֵ֔ ֹו׃  ְוַג ח ְבִלבַֽ ֲאָךִ֖ ְוָשַמִ֥  ְוָרַֽ
יו  טו ים ְבִפָ֑ יו ְוַשְמָתִ֥ ֶאת־ַהְדָבִרִ֖  ְוִדַבְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֔

יהּו  יָך֙ ְוִעם־ִפֵ֔ ָּ֤ה ִעם־ִפ֨ ְהֶי י ֶאַֽ ֹנִכֵ֗ ּון׃  ְוָאַֽ ֲעשַֽ ר ַתַֽ ת ֲאֶשִ֥ ם ֵאִ֖ י ֶאְתֶכֵ֔ ֹוֵריִתֵ֣  ְוהַֽ
ָ֑ם  טז ּוא ְלָךִ֖ ֶאל־ָהָע  ְוִדֶבר־הִ֥

ה  ְהֶיה־ְלָךֵ֣ ְלֶפֵ֔ ים׃  ְוָהָָּ֤יה הּוא֙ ִיַֽ אֹלִהַֽ ֹו ֵלַֽ ְהֶיה־לִ֥ ה ִתַֽ  ְוַאָתִ֖
ח ְבָיֶדָָ֑ך  יז ת׃  ְוֶאת־ַהַמֶטִ֥ה ַהֶזִ֖ה ִתַקֵ֣ ֹאֹתַֽ ֹו ֶאת־ָהַֽ ֲעֶשה־בִ֖ ר ַתַֽ  {פ}ֲאֶשִ֥

 

   



 פרשת שמות  - 7 - חומש שמות

 

 שישי חזרה ממדין למצרים 
   

משה מתכוון 
 למצריםלחזור 

ֵָ֣שב יח ה ַוָי ֶלְך ֹמֶשִּ֜ ָֹּ֤אֶמר לֹו֙  ַוֵי֨ ֹו ַוי ְתנֵ֗ ֵֶ֣תר ֹחַֽ  ׀ ֶאל־ֶי
ָ֑ים  עֹוָדֵ֣ם ַחִי ה ַהַֽ ִים ְוֶאְרֶאִ֖ א ְוָא֨שּוָבה֙ ֶאל־ַאַחֵ֣י ֲאֶשר־ְבִמְצַרֵ֔  ֵאְֵ֣לָכה ָנֵ֗

ה  ֹו ְלֹמֶשִ֖ ֹ֧אֶמר ִיְתרֶ֛ ֹום׃  ַוי  ֵלְִ֥ך ְלָשלַֽ

 

   

 

ב ִמְצָרִים"  "ֵלְך ש 

ן  יט ָּ֤ה ֶאל־ֹמֶשה֙ ְבִמְדָיֵ֔ אֶמר ְיהָו ֹ֨  ַוי
ֵ֣ב ִמְצָרִָ֑ים  ָך׃ ֵלְִ֖ך ש  ים ֶאת־ַנְפֶשַֽ ְמַבְקִשִ֖ ים ַהַֽ תּו֙ ָכל־ָהֲֵ֣אָנִשֵ֔  ִכי־ֵמ֨

 

 
  

ר  כ משה יוצא לדרך ל־ַהֲחֹמֵ֔ יו ַוַיְרִכֵבם֙ ַעַֽ ֹו ְוֶאת־ָבָנֵ֗ ה ֶאת־ִאְשתֵ֣ ח ֹמֶשִּ֜  ַוִיַק֨
ִָ֖שב ַאְֵ֣רָצה  ֹו׃  ִמְצָרִָ֑יםַוָי ים ְבָידַֽ ֱאֹלִהִ֖ ח ֹמֶשֶ֛ה ֶאת־ַמֵטִ֥ה ָהַֽ  ַוִיַקִ֥

 

 
  

 -תזכורת 

 השליחות אל פרעה
ֵֹ֣אֶמר ְיהָוה֮ ֶאל־ֹמֶשהֹ֒  כא  ַוי

ְיָמה  ּוב ִמְצַרֵ֔  ְבֶלְכְתָך֙ ָלשֵ֣
ה  ֵ֣י ַפְרֹעָ֑ ם ִלְפֵנ ֲעִשיָתִ֖ ָך ַוַֽ ְפִתים֙ ֲאֶשר־ַשְֵ֣מִתי ְבָיֶדֵ֔ ה ָכל־ַהֹמַֽ  ְרֵאֵ֗

ֹו  ֵ֣ק ֶאת־ִלבֵ֔ ֲאִני֙ ֲאַחֵז ם׃  ַוַֽ א ְיַשַלִ֖ח ֶאת־ָהָעַֽ ִֹ֥  ְול

ה  כב ַמְרָתִ֖ ֶאל־ַפְרֹעָ֑  ְוָאַֽ
ה ל׃    ֹכַ֚ה ָאַמֵ֣ר ְיהָוֵ֔ י ִיְשָרֵאַֽ  ְבִנִ֥י ְבֹכִרִ֖

יָך  כג ֹאַמֵ֣ר ֵאֶלֵ֗ ִני   ָוַֽ  ַשַלָּ֤ח ֶאת־ְבִני֙ ְוַיַַֽעְבֵדֵ֔
ֹו  ן ְלַשְלחָ֑ י ַוְתָמֵאִ֖ ֹנִכֵ֣ ָך׃ ִהֵנה֙ ָאַֽ ג ֶאת־ִבְנָךִ֖ ְבֹכֶרַֽ  ֹהֵרֵ֔

 

 
  

 –בדרך במלון 

 ָדִמים-ֲחַתן
ֹון כד ֶרְך ַבָמלָ֑ י ַבֶדִ֖ ֹו׃   ַוְיִהִ֥ ש ֲהִמיתַֽ ה ַוְיַבֵקִ֖  ַוִיְפְגֵשֵ֣הּו ְיהָוֵ֔

ָ֑יו  כה ה ַוַתַגִ֖ע ְלַרְגָל ר ַוִתְכֹרת֙ ֶאת־ָעְרַלֵ֣ת ְבָנֵ֔ ה ֹצֵ֗ ח ִצֹפָרִּ֜  ַוִתַק֨
אֶמר ֹֻ֕ י׃    ַות ה ִלַֽ ים ַאָתִ֖ י ֲחַתן־ָדִמֶ֛  ִכ֧

ה   ַוִיִֶ֖רף ִמֶמָ֑נּו  כו ְמָרֵ֔ ַ֚ז ָאַֽ ת׃  ָא ים ַלמּוֹלַֽ ן ָדִמִ֖  {פ}ֲחַתִ֥

 

 
  

צירופו של אהרון 
 אל משה

ן  כז ל־ַאֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאַֽ ה ַהִמְדָבָָ֑רה  ַוי את ֹמֶשִ֖  ֵלְֶ֛ך ִלְקַרִ֥
ר  ִַֽיְפְגֵשֶ֛הּו ְבַהִ֥ ֶלְך ַוַֽ ֹו׃ַוֵיֵ֗ ים ַוִיַשק־לַֽ ֱאֹלִהִ֖  ָהַֽ

ן  כח ֲהֹרֵ֔ ָּ֤ד ֹמֶשה֙ ְלַאַֽ ֹו  ַוַיֵג י ְיהָוִ֖ה ֲאֶשֵ֣ר ְשָלחָ֑  ֵאֶ֛ת ָכל־ִדְבֵרִ֥
ר ִצָּוַֽהּו׃  ת ֲאֶשִ֥ ֹאֹתִ֖ ת ָכל־ָהַֽ  ְוֵאִ֥

 

   

 לעם ולפרעה -תחילת שליחותם של משה ואהרון   
   

משה ואהרון בפני 
 זקני ישראל והעם

ן  כט ֲהֹרָ֑ ה ְוַאַֽ ִֶ֥לְך ֹמֶשִ֖ ל׃  ַוֵי ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ִ֖י ְבֵנ ּו ֶאת־ָכל־ִזְקֵנ ֵַ֣אְספֵ֔  ַוַי

ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ה  ל ים ֲאֶשר־ִדֶבִ֥ ן ֵאַ֚ת ָכל־ַהְדָבִרֵ֔ ֲהֹרֵ֔  ַוְיַדֵבֵ֣ר ַאַֽ
ם׃  ִ֥י ָהָעַֽ ת ְלֵעיֵנ ֹאֹתִ֖ ִַ֥עש ָהַֽ  ַוַי

ָ֑ם לא ן ָהָע ַַֽיֲאֵמִ֖    ַוַֽ
ם  י ָרָאה֙ ֶאת־ָעְנָיֵ֔ ל ְוִכָּ֤ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ה ֶאת־ְבֵנ ד ְיהָוִּ֜ י־ָפַק֨ ּו ִכַֽ ִַֽיְשְמעָ֡ ּו׃ ַוַֽ ְשַתֲחוַֽ ּו ַוִיַֽ ִַֽיְקדִ֖  ַוַֽ
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 שביעי  פרק ה

משה ואהרון לפני 
  –פרעה 

 [ראשונהפעם ]

ן  א ֲהֹרֵ֔ ר ָבַ֚אּו ֹמֶשֵ֣ה ְוַאַֽ ה  ְוַאַחֵ֗ ּו ֶאל־ַפְרֹעָ֑ אְמרִ֖ ַֹֽ  ַוי
ל  ה־ָאַמָּ֤ר ְיהָוה֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  ֹכַֽ

ר׃ י ַבִמְדָבַֽ גּו ִלִ֖ י ְוָיֹחִ֥  ַשַלח֙ ֶאת־ַעִמֵ֔

 

ה  ב  ֵֹ֣אֶמר ַפְרֹעֵ֔  ַוי
ֹו ְלַשַלִ֖ח ֶאת־ִיְשָרֵאָ֑ל  י ְיהָוה֙ ֲאֶשֵ֣ר ֶאְשַמֵ֣ע ְבֹקלֵ֔  ִמָּ֤

ַח׃  א ֲאַשֵלַֽ ִֹ֥ ל ל ה ְוַגִ֥ם ֶאת־ִיְשָרֵאִ֖ ְעִתי֙ ֶאת־ְיהָוֵ֔ א ָיַד֨ ָֹּ֤  ל

ּו  ג ֵֹ֣אְמרֵ֔  ַוי
ָ֑ינּו  ים ִנְקָרֵ֣א ָעֵל ִעְבִרִ֖ י ָהַֽ  ֱאֹלֵהִ֥

ר  ים ַבִמְדָבֵ֗ א ֶדֶרְך֩ ְשֹ֨לֶשת ָיִמִּ֜ ְֵ֣לָכה ָנָ֡ ינּו  ֵנ ֵ֣ה ֱאֹלֵהֵ֔ יהָו  ְוִנְזְבָחה֙ ַלַֽ
ֶרב׃  ֹו ֶבָחַֽ ֶבר אִ֥ נּו ַבֶדִ֖ ן־ִיְפָגֵעֵ֔  ֶפ֨

ִים  ד ָֹּ֤אֶמר ֲאֵלֶהם֙ ֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֔  ַוי
ֲעָשָ֑יו  יעּו ֶאת־ָהָעִ֖ם ִמַמַֽ ן ַתְפִרִ֥ ֲהֹרֵ֔ ַָ֚מה ֹמֶשֵ֣ה ְוַאַֽ ם׃  ָל ֵתיֶכַֽ ּו ְלִסְבֹלַֽ  ְלכִ֖

ה  ה ֵֹ֣אֶמר ַפְרֹעֵ֔  ַוי
ֵ֣ם ָהָאֶָ֑רץ  ה ַע ים ַעָתִ֖ ם׃ ֵהן־ַרִבִ֥ ם ִמִסְבֹלָתַֽ ם ֹאָתִ֖  ְוִהְשַבֶתִ֥

 

 
  

פרעה גוזר לא 
 לספק תבן

ּוא ו ה ַביֵֹ֣ום ַההָ֑ ו ַפְרֹעִ֖ ר׃   ַוְיַצִ֥ יו ֵלאֹמַֽ ְטָרִ֖ ם ְוֶאת־ֹשַֽ ְגִשֵ֣ים ָבָעֵ֔  ֶאת־ַהֹנַֽ
ם ז ֹול ִשְלֹשָ֑ ן ַהְלֵבִנִ֖ים ִכְתמֵ֣ ֶבן ָלָעֶ֛ם ִלְלֹבִ֥ ת ֶת֧ ּון ָלֵת֨ אִספָ֞ ַֹֽ א ת ֵֹ֣  ל

ֶבן׃  ם ֶתַֽ ּו ָלֶהִ֖ ְששִ֥ ּו ְוֹקַֽ  ֵהַ֚ם ֵיְַֽלכֵ֔
ם  ח ֹול ִשְלֹשם֙ ָתִשֵ֣ימּו ֲעֵליֶהֵ֔ ים ְתמָּ֤ ים ֲאֶשֵ֣ר ֵהם֩ ֹעִש֨ ֶנת ַהְלֵבִנִּ֜  ְוֶאת־ַמְתֹכ֨

ּו ִמֶמָ֑נּו  א ִתְגְרעִ֖ ִֹ֥  ל
ם  ים ֵהֵ֔ י־ִנְרִפֵ֣ ר  ִכַֽ ֲעִקים֙ ֵלאֹמֵ֔ ן ֵהָּ֤ם ֹצַֽ ינּו׃  ַעל־ֵכֵ֗ אֹלֵהַֽ ה ֵלַֽ  ֵנְַֽלָכִ֖ה ִנְזְבָחִ֥

ים ְוַיֲַֽעשּו־ָבָ֑ה ט ֲאָנִשִ֖ ה ַעל־ָהַֽ ֲעֹבָדֶ֛ ֶקר׃   ִתְכַב֧ד ָהַֽ ּו ְבִדְבֵרי־ָשַֽ  ְוַאל־ִיְשעִ֖

 

 
  

ר  י ביצוע הגזירה ּו ֶאל־ָהָעִ֖ם ֵלאֹמָ֑ אְמרִ֥ ַֹֽ יו ַוי ְטָרֵ֔ ְגֵשָּ֤י ָהָעם֙ ְוֹשֵ֣ ּו ֹנַֽ ְצאִּ֜  ַוֵי֨
ה   ֹכַ֚ה ָאַמֵ֣ר ַפְרֹעֵ֔

ֶבן׃  ן ָלֶכִ֖ם ֶתַֽ ִֶַֽ֛ני ֹנֵתִ֥  ֵאיֶנ

ר ִתְמָצָ֑אּויא  ֲאֶשִ֖ ֶבן ֵמַֽ ּו ָלֶכם֙ ֶתֵ֔ ם ְל֨כּו ְקחָּ֤ ר׃   ַאֶתֵ֗ ַדְתֶכִ֖ם ָדָבַֽ ע ֵמֲעֹבַֽ ין ִנְגָרֶ֛ י ֵאִ֥  ִכֵ֣
ִֶ֥פץ ָהָעִ֖ם ְבָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים יב  ֶבן׃  ַוָי ש ַלֶתַֽ ש ַקִ֖  ְלֹקֵשִ֥
ר  יג ים ָאִצֵ֣ים ֵלאֹמָ֑ ְגִשִ֖  ְוַהֹנַֽ

ֹו ֲעֵשיֶכם֙ ְדַבר־יֵֹ֣ום ְביֹומֵ֔ ּו ַמַֽ ֶבן׃   ַכלָּ֤ ְהיִֹ֥ות ַהֶתַֽ ר ִבַֽ ֲאֶשִ֖  ַכַֽ
ר  יד ה ֵלאֹמָ֑ י ַפְרֹעִ֖ ְגֵשִ֥ ם ֹנַֽ ל ֲאֶשר־ָשֵ֣מּו ֲעֵלֶהֵ֔ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ְטֵרי֙ ְבֵנ ּו ֹשַֽ כֵ֗  ַוי 

ם ָחְקֶכָּ֤ם ִללְ  ּוַע לֹא֩ ִכִליֶת֨ םַמדָ֡ ֹול ִשְלֹשֵ֔ ֹום׃  ֹבן֙ ִכְתמֵ֣ ֹול ַגם־ַהיַֽ  ַגם־ְתמִ֖
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שוטרי ישראל אצל 
 פרעה

ר  טו ה ֵלאֹמָ֑ ּו ֶאל־ַפְרֹעִ֖ ל ַוִיְצֲעקִ֥ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ְטֵרי֙ ְבֵנ אּו ֹשַֽ  ַוָיֹבֵ֗
יָך׃  ֲעָבֶדַֽ ה ַלַֽ ֲעֶשֶׂ֦ה ֹכִ֖  ָלָ֧מה ַתַֽ

יָךטז  ֲעָבֶדֵ֔ ֶבן ֵאָּ֤ין ִנָתן֙ ַלַֽ ּו   ֶתֵ֗ ים ָלִ֖נּו ֲעשָ֑ ְמִרִ֥  ּוְלֵבִנֶ֛ים ֹאַֽ
ָך׃ ים ְוָחָטִ֥את ַעֶמַֽ ִכִ֖ יָך מ   ְוִהֵנ֧ה ֲעָבֶדֶ֛

 

ֶֹ֛אֶמר  יז   ַוי
ים ם ִנְרִפָ֑ ים ַאֶתִ֖ יהָוַֽה׃   ִנְרִפִ֥ ה ַלַֽ ים ֵנְַֽלָכִ֖ה ִנְזְבָחִ֥ ְמִרֵ֔  ַעל־ֵכן֙ ַאֶתֵ֣ם ֹאַֽ

א־ִיָנֵתֵ֣ן יח  ַֹֽ ֶבן ל ּו ְוֶתִ֖ ּו ִעְבדֵ֔ נּו׃   ָלֶכָ֑םְוַעָתה֙ ְלכֵ֣ ֶכן ְלֵבִנִ֖ים ִתֵתַֽ  ְוֹתִ֥

 

 
  

ר  יט עםוההשוטרים  ם ְבָרֵ֣ע ֵלאֹמָ֑ י ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ֹאָתִ֖ ְטֵר֧ ּו ֹשַֽ  ַוִיְראָ֞
ּו ִמִלְבֵניֶכִ֖ם א־ִתְגְרעִ֥ ַֹֽ ֹו׃  ל  ְדַבר־יִֹ֥ום ְביֹומַֽ

 

 
  

למשה  םשוטריה
 ואהרון

ים ִלְקָראָתָ֑ם  כ ן ִנָצִבִ֖ ת־ַאֲהֹרֵ֔ ִַֽיְפְגעּו֙ ֶאת־ֹמֶשֵ֣ה ְוֶאַֽ ה׃  ַוַֽ ת ַפְרֹעַֽ ם ֵמֵאִ֥  ְבֵצאָתִ֖

ם כא  ּו ֲאֵלֶהֵ֔ אְמרֵ֣ ַֹֽ  ַוי
ט  ֶ֛ה ֲעֵליֶכִ֖ם ְוִיְשֹפָ֑ ֶָ֧֑רא ְיהָו  ֵי

יו  ֵ֣י ֲעָבָדֵ֔ ָּ֤י ַפְרֹעה֙ ּוְבֵעיֵנ נּו ְבֵעיֵנ  ֲאֶש֧ר ִהְבַאְשֶתֵ֣ם ֶאת־ֵריֵחֵ֗
ם ְלָהְרֵגַֽנּו׃ ֶרב ְבָיָדִ֖ ֶתת־ֶחִ֥  ָלַֽ

 

   

 'משה וה
 מפטיר 

 : משה

ָלָמה ֲהֵרֹעָתה "
 "ָלָעם ַהֶזה

 ַוָיָ֧שב ֹמֶשֶ֛ה ֶאל־ְיהָוִ֖ה ַויֹאַמָ֑ר  כב
ה ֵ֣ם ַהֶזֵ֔ ָתה֙ ָלָע י ָלָמָּ֤ה ֲהֵרֹע֨ ִני׃   ֲאֹדָנֵ֗  ָלִָ֥מה ֶזִ֖ה ְשַלְחָתַֽ

ָך כג  ז ָבָּ֤אִתי ֶאל־ַפְרֹעה֙ ְלַדֵבֵ֣ר ִבְשֶמֵ֔ ָ֑ה  ּוֵמָאָ֞ ֵ֣ם ַהֶז ע ָלָע  ֵהַרִ֖
ָך׃ ְלָת ֶאת־ַעֶמַֽ א־ִהַצִ֖ ַֹֽ ל ל  ְוַהֵצִ֥

 

ה א פרק ו ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי
ה  "ַעָתה ִתְרֶאה" :'ה ה ְלַפְרֹעָ֑ ֱעֶשִ֖ ר ֶאַֽ ה ֲאֶשִ֥  ַעָתֵ֣ה ִתְרֶאֵ֔

ם  ָּ֤ד ֲחָזָקה֙ ְיַשְלֵחֵ֔ י ְבָי ֹו׃  ִכֵ֣ ַאְרצַֽ ם ֵמַֽ ְַֽרֵשִ֖ ה ְיָגַֽ ֵ֣ד ֲחָזָקֵ֔  {ס{}ס{ }ס}ּוְבָי
 



 חומש שמות  - 01 - וארא

 

 פרשת וארא
 

 
 ולפרעה ,לעם ישראל - של משה ואהרון םחידוש שליחות 

   

ִֹ֥אֶמר ֵאָלִ֖יו ב ['המשך פרק ו] ים ֶאל־ֹמֶשָ֑ה ַוי ר ֱאֹלִהִ֖   ַוְיַדֵבִ֥
 ֲאִנִ֥י ְיהָוַֽה׃  זוכר הברית

ב ג  ל־ַיֲעֹקִ֖ ק ְוֶאַֽ א ֶאל־ַאְבָרָהֶ֛ם ֶאל־ִיְצָחִ֥ ֵאָרֵ֗  ְבֵאֵ֣ל ַשָדָ֑י  ָוַֽ
ם׃  ְעִתי ָלֶהַֽ א נֹוַדִ֖ ִֹ֥ ה ל י ְיהָוֵ֔  ּוְשִמֵ֣

ַָ֑ען ד  ם ֶאת־ֶאֵֶ֣רץ ְכָנ ת ָלֶהִ֖ ם ָלֵתִ֥ ִתי ֶאת־ְבִריִתי֙ ִאָתֵ֔ ם ֲהִקֹמָּ֤ ם  ְוַג֨ ֵַֽריֶהִ֖ ַֽ ֶרץ ְמג  ֵאֶ֛ת ֶאִ֥
ה׃   ֲאֶשר־ָגִ֥רּו ָבַֽ

ֵ֣םה  ים ֹאָתָ֑ם׀  ְוַג ֲעִבִדֵ֣ ִים ַמַֽ ר ִמְצַרִ֖ ל ֲאֶשִ֥ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ת־ַנֲאַקת֙ ְבֵנ ְעִתי ֶאַֽ ֵ֣י ָשַמֵ֗  ֲאִנ
י׃ ר ֶאת־ְבִריִתַֽ ֶאְזֹכִ֖  ָוַֽ

 

 

ר ִלְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֮  ו ן ֱאֹמִ֥  ָלֵכָ֞
 

ֵ֣י ְיהָוהֹ֒  העם השליחות אל   ֲאִנ
ִים  ת ִמְצַרֵ֔ ַחת֙ ִסְבֹלֵ֣ ם ִמַת֨ י ֶאְתֶכֵ֗ ֹוֵצאִתֵ֣ ָדָתָ֑ם  ְוהַֽ י ֶאְתֶכִ֖ם ֵמֲעֹבַֽ  ְוִהַצְלִתִ֥

ים׃  ים ְגֹדִלַֽ ה ּוִבְשָפִטִ֖ ֹוַע ְנטּוָיֵ֔ י ֶאְתֶכם֙ ִבְזרֵ֣ ַאְלִתָּ֤  ְוָגַֽ
םז  י ֶאְתֶכִ֥ם ִלי֙ ְלָעֵ֔ ַקְחִת֨ ים   ְוָלַֽ אֹלִהָ֑ יִתי ָלֶכִ֖ם ֵלַֽ  ְוָהִיִ֥

ם  ֵהיֶכֵ֔ י ֲאִנָּ֤י ְיהָוה֙ ֱאֹלֵ֣ ם ִכֵ֣ יַדְעֶתֵ֗ ם מִ  ִוַֽ יא ֶאְתֶכֵ֔ ִים׃ ַהמֹוִצֵ֣ ֹות ִמְצָרַֽ ַחת ִסְבלִ֥  ַתִ֖
ם ח  ה ְלַאְבָרָהִ֥ י ָלֵתֵ֣ת ֹאָתֵ֔ אִתי֙ ֶאת־ָיִדֵ֔ ֶרץ ֲאֶשָּ֤ר ָנָש֨ י ֶאְתֶכם֙ ֶאל־ָהָאֵ֔ ֵבאִתָּ֤ ְוֵהַֽ

ב ְלַיֲעֹקָ֑ ק ּוַֽ ה ֲאִנִ֥י ְיהָוַֽה׃  ְלִיְצָחִ֖ ֹוָרָשִ֖ ה ָלֶכֶ֛ם מַֽ י ֹאָתִ֥  ְוָנַַֽתִת֨

 

 
  

 ,לעם מדברמשה 
 ולא שומעים

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל ט  ר ֹמֶשֶ֛ה ֵכִ֖ן ֶאל־ְבֵנ  ַוְיַדֵבִ֥
ה  ְמעּו֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔ א ָשַֽ ָֹּ֤ ה׃  ְול ה ָקָשַֽ ֲעֹבָדִ֖ ּוַח ּוֵמַֽ ֶצר רֵ֔  {פ}ִמֹקֵ֣

 

ר׃ י   ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  ַוְיַדֵבִ֥
 

ה ֶמֵֶ֣לְך ִמְצָרִָ֑יםיא  פרעה השליחות אל ר ֶאל־ַפְרֹעִ֖ א ַדֵבֵ֔ ֵֹ֣ ֹו׃  ב ַאְרצַֽ ל ֵמַֽ יַשַלִ֥ח ֶאת־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖  ִוַֽ
 

 

ר יב ִ֥י ְיהָוִ֖ה ֵלאֹמָ֑ ה ִלְפֵנ  ַוְיַדֵבֵ֣ר ֹמֶשֵ֔

 

ַוֲאִני ֲעַרל "
 "ְשָפָתִים

י  ּו ֵאַלֵ֔ א־ָשְמעֵ֣ ַֹֽ ִים׃  ֵהָּ֤ן ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙ ל ל ְשָפָתַֽ ֲאִנִ֖י ֲעַרִ֥ ה ַוַֽ ִֵ֣ני ַפְרֹעֵ֔   {פ}ְוֵאיְך֙ ִיְשָמֵע

 
ל־ַאֲהֹרןֹ֒ יג    ַוְיַדֵבֵ֣ר ְיהָוה֮ ֶאל־ֹמֶשֵ֣ה ְוֶאַֽ

ישראל  ציווי אל בני
  ואל פרעה

ה ֶמֵֶ֣לְך ִמְצָרִָ֑ים ל ְוֶאל־ַפְרֹעִ֖ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  ַוְיַצֵּום֙ ֶאל־ְבֵנ
ִים׃  ֶרץ ִמְצָרַֽ ל ֵמֶאִ֥ יא ֶאת־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖  {ס}ְלהֹוִצִ֥

 

 
  

 שני [לצאצאי לויהקדמה ] בני ראובן ושמעון המשך הטלת]

    השליחות

 [בפסוק כט
ֶלה ָראֵשֵ֣י ֵבית־ֲאֹבָתָ֑ם  יד  ֵאִ֖

 

ל  בני ראובן ר ִיְשָרֵאֵ֗ ן ְבֹכֵ֣ י ְראּוֵבִּ֜ ן  ּוַפלּוא֙  ֲחנָֹּ֤וְך   ְבֵנ֨ י  ֶחְצֹרֵ֣  ְוַכְרִמֵ֔
ן׃ ת ְראּוֵבַֽ ֶלה ִמְשְפֹחִ֥  ֵאִ֖

 

   



 וארא  - 00 - חומש שמות

 

ֹון  טו בני שמעון ֵ֣י ִשְמעֵ֗ ל  ּוְבֵנ ין  ְימּוֵא֨ ַהד֙   ְוָיִמָּ֤ ין ְוֹא֨ ַחר  ְוָיִכֵ֣ ָ֑ית   ְוֹצֵ֔ ְכַנֲעִנ ּול ֶבן־ַהַֽ  ְוָשאִ֖
ֹון׃ ת ִשְמעַֽ ֶלה ִמְשְפֹחִ֥  ֵאִ֖

 

   

 המספרים]
 ובתוכם משה ואהרון, צאצאי לוי 

   

מציינים את סדר 

 [הדורות
שושלת  

 הכהנים

ם  טז בני לוי. 2 ְלֹדָתֵ֔ ֹות ְבֵנַֽי־ֵלִוי֙ ְלֹתֵ֣ ֶלה ְשמָּ֤ ֹון   ְוֵא֨ ְַֽרשֻ֕ ת  ֵגַֽ י   ּוְקָהִ֖  ּוְמָרִרָ֑
י  ֵ֣י ֵלִוֵ֔ ת ָשָנַֽה׃ ּוְשֵני֙ ַחֵי ים ּוְמַאִ֖  ֶשַ֧בע ּוְשֹלִשֶ֛

 לוי. 1

   

   נכדי לוי. 3

ֹון  יז בני גרשון ְַֽרשֶ֛ ִ֥י ֵגַֽ י   ִלְבִנִ֥י    ְבֵנ ם׃  ְוִשְמִעִ֖   ְלִמְשְפֹחָתַֽ

ת  יח בני קהת ֵ֣י ְקָהֵ֔ ר   ַעְמָרֵ֣ם    ּוְבֵנ ֹון  ְוִיְצָהֵ֔ ִזיֵאָ֑ל ְוֶחְברִ֖  ְוע 
ת ֵ֣י ְקָהֵ֔ ת ָשָנַֽה׃  ּוְשֵני֙ ַחֵי ים ּוְמַאִ֖  ָשֹ֧לש ּוְשֹלִשֶ֛

 קהת. 2

י  יט בני מררי ִ֥י ְמָרִרִ֖  ּומּוִשָ֑י ַמְחִלֵ֣י    ּוְבֵנ
 

ם׃  יִמְשְפֹחת ַהֵלוִ ֶלה אֵ  ְלֹדָתַֽ ת ַהֵלִוִ֖י ְלֹתַֽ   ֵאֶֶ֛לה ִמְשְפֹחִ֥

   

ה כ נכדי קהת. 4 ֹו ְלִאָשֵ֔ ָדתֹו֙ לֵ֣ ם ֶאת־יֹוֶכֶָּ֤בד ֹדַֽ ח ַעְמָרִּ֜   ַוִיַק֨

 2:בני עמרם
 [אהרון ומשה]

ֹו   ן ְוֶאת־ֹמֶשָ֑ה  ַוֵתֵֶ֣לד לֵ֔ ת־ַאֲהֹרִ֖  ֶאַֽ
ם ֶשַ֧בע ֵ֣י ַעְמָרֵ֔ ת ָשָנַֽה׃  ּוְשֵני֙ ַחֵי ים ּוְמַאִ֖  ּוְשֹלִשֶ֛

 עמרם. 3

ִ֖י ִיְצָהָ֑ר  כא רבני יצה ַרח    ּוְבֵנ ִֶ֖פג   ֹקִ֥ י׃ ָוֶנ  ְוִזְכִרַֽ
 

ִזיֵאָ֑ל  כב זיאלובני ע ל    ּוְבֵנִ֖י ע  יָשֵאִ֥ ן  ִמַֽ י׃  ְוֶאְלָצָפִ֖  ְוִסְתִרַֽ
 

   

ֹון  כג נכדי עמרם. 5 ֹות ַנְחשִ֖ ב ֲאחִ֥ יָנָדֶ֛ ן ֶאת־ֱאִליֶשַ֧בע ַבת־ַעִמַֽ ֲהֹרִּ֜ ח ַאַֽ ֹו ְלִאָשָ֑ה ַוִיַק֨  אהרון. 4 לֵ֣

ֹו  בני אהרון ּוא  ֶאת־ָנָדב֙     ַוֵתֵֶ֣לד לֵ֗   ְוֶאת־ֲאִביהֵ֔
ִ֖ר   ר׃ ֶאת־ֶאְלָעָז יָתָמַֽ  ְוֶאת־ִאַֽ

 אלעזר. 5

  
 

   נכדי יצהר. 5

ַרח כד בני קרח ֵ֣י ֹקֵ֔ יר     ּוְבֵנ יָאָסָ֑ף  ְוֶאְלָקָנִ֖ה   ַאִסִ֥  ַוֲאִבַֽ
י׃ ת ַהָקְרִחַֽ ֶלה ִמְשְפֹחִ֥  ֵאִ֖

 

  
 

ּוִטיֵאל֙  כה נכד אהרון. 6 ח־֨לֹו ִמְבנָֹּ֤ות פַֽ ן ָלַקַֽ ן־ַאֲהֹרִּ֜ ר ֶבַֽ ה ְוֶאְלָעָז֨ ֹו ְלִאָשֵ֔  לֵ֣
 

ֹו  בן אלעזר ֶלד לִ֖ יְנָחָ֑ס ַוֵתִ֥  פינחס. 6 ֶאת־ִפַֽ

  
 

ֶלה ָראֵשֶ֛י  ם׃ ֵאֵ֗ ֹות ַהְלִוִיִ֖ם ְלִמְשְפֹחָתַֽ   ֲאבִ֥

 
  

משה ואהרון בתוך 
 הלויים

ן ּוֹמֶשָ֑ה  כו ֲהֹרִ֖ ּוא ַאַֽ  הִ֥
ם׃  ִים ַעל־ִצְבֹאָתַֽ ֶרץ ִמְצַרִ֖ יאּו ֶאת־ְבֵנ֧י ִיְשָרֵאֶ֛ל ֵמֶאִ֥ ם הֹוִצִּ֜ ר ָאַמָּ֤ר ְיהָוה֙ ָלֶהֵ֔  ֲאֶש֨

ל ִמִמְצָרִָ֑ים כז יא ֶאת־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ִים ְלהֹוִצִ֥ ֶלְך־ִמְצַרֵ֔ ה ֶמַֽ ְמַדְבִרים֙ ֶאל־ַפְרֹעֵ֣ ם ַהַֽ  ֵהֵ֗

 

ן׃  ֲהֹרַֽ ה ְוַאַֽ ּוא ֹמֶשִ֖   הִ֥

 
  

ה  כח  ֶ֛ה ֶאל־ֹמֶשִ֖ י ְב֨יֹום ִדֶב֧ר ְיהָו ִים׃  ַוְיִהֵ֗ ֶרץ ִמְצָרַֽ   {ס}ְבֶאִ֥
   



 חומש שמות  - 02 - וארא

 

 שלישי חזרה לחידוש השליחות אל פרעה 
   

ר  כט  ה ֵלאֹמִ֖ ֶ֛ה ֶאל־ֹמֶשִ֥   ַוְיַדֵב֧ר ְיהָו

ָ֑ה  "ַפְרֹעה-ֶאל ַדֵבר" ֵ֣י ְיהָו  ֲאִנ
ִים  ר ֶאל־ַפְרֹעה֙ ֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֔ יָך׃ ַדֵבֵ֗ ר ֵאֶלַֽ ר ֲאִנִ֖י ֹדֵבִ֥  ֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשִ֥

 תזכורת/חזרה

 ראה פסוקים ]

 [יב לעיל-י

ֵ֣י  ל  ה ִלְפֵנ ִֹ֥אֶמר ֹמֶשִ֖ ָ֑הַוי   ְיהָו

ִים  "ֲעַרל ְשָפַתִים ֲאִני" ה׃  ֵהָּ֤ן ֲאִני֙ ֲעַרֵ֣ל ְשָפַתֵ֔ ע ֵאַלִ֖י ַפְרֹעַֽ יְך ִיְשַמִ֥   {פ}ְוֵאֻ֕

ה א פרק ז ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
 

חזרה ופירוט נוסף 
של השליחות אל 
 פרעה

ה  ים ְלַפְרֹעָ֑ יָך ֱאֹלִהִ֖ ָך׃  ְרֵאֶ֛ה ְנַתִתִ֥ ְהֶיִ֥ה ְנִביֶאַֽ יָך ִיַֽ ן ָאִחִ֖ ֲהֹרִ֥  ְוַאַֽ

ָָָ֑֑ך  ב ת ָכל־ֲאֶשֵ֣ר ֲאַצֶּו ר ֵאִ֖  ַאָתֵ֣ה ְתַדֵבֵ֔
ה יָך֙ ְיַדֵבֵ֣ר ֶאל־ַפְרֹעֵ֔ ן ָאִח֨ ֲהֹרָּ֤ ֹו׃  ְוַאַֽ ַאְרצַֽ ל ֵמַֽ  ְוִשַלִ֥ח ֶאת־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖

ראה פרשת 

 שמות

ה ג שיבואו' ומעשי ה ה ֶאת־ֵלֵ֣ב ַפְרֹעָ֑ ֲאִנִ֥י ַאְקֶשִ֖ ִים׃   ַוַֽ ֶרץ ִמְצָרַֽ י ְבֶאִ֥ ֹוְפַתִ֖ ֹתַתֶ֛י ְוֶאת־מַֽ י ֶאת־ֹאַֽ  ְוִהְרֵביִת֧
ה  ד א־ִיְשַמָּ֤ע ֲאֵלֶכם֙ ַפְרֹעֵ֔ ַֹֽ י ְבִמְצָרִָ֑ים  ְול י ֶאת־ָיִדִ֖  ְוָנַַֽתִתִ֥

י ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙ ֵמֶאֵֶ֣רץ י ֶאת־ַעִמָּ֤ י ֶאת־ִצְבֹאַתִּ֜ ֹוֵצאִת֨ ים׃  ְוהַֽ ים ְגֹדִלַֽ ִים ִבְשָפִטִ֖  ִמְצַרֵ֔

ה  ה ֵ֣י ְיהָוֵ֔ י־ֲאִנ ִים֙ ִכַֽ ּו ִמְצַר֨ י ַעל־ִמְצָרִָ֑ים  ְוָיְַַֽֽדעָּ֤ י ֶאת־ָיִדִ֖  ִבְנֹטִתִ֥
ם׃ ל ִמתֹוָכַֽ י ֶאת־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ֹוֵצאִתִ֥  ְוהַֽ

 

 
  

דיווח כללי 
שהשליחות בוצעה 

 [ תפורט בהמשך]

ן  ו ֲהֹרָ֑ ה ְוַאַֽ ִַ֥עש ֹמֶשִ֖ ּו׃  ַוַי ם ֵכִ֥ן ָעשַֽ ֶ֛ה ֹאָתִ֖ ר ִצָּו֧ה ְיהָו ֲאֶש֨  ַכַֽ
ָ֑ה  ז ש ּוְשֹמִנִ֖ים ָשָנ ן ֶבן־ָשֹלִ֥ ֲהֹרֵ֔ ה ְוַאַֽ ֵ֣ים ָשָנֵ֔ ה׃  ּוֹמֶשה֙ ֶבן־ְשֹמִנ ם ֶאל־ַפְרֹעַֽ  {פ} ְבַדְבָרִ֖

 רביעי  
 

ר׃ ח ן ֵלאֹמַֽ ל־ַאֲהֹרִ֖ ה ְוֶאַֽ ה ֶאל־ֹמֶשִ֥ ֵֹ֣אֶמר ְיהָוֵ֔  ַוי
 

הנחיות לאות 
לפני  תנין-מטה

 פרעה

ר  ט ר ֲאֵלֶכָּ֤ם ַפְרֹעה֙ ֵלאֹמֵ֔ ּו ָלֶכִ֖ם מֹוֵפָ֑ת  ִכי֩ ְיַדֵב֨  ְתנִ֥
ן ל־ַאֲהֹרֵ֗ ַמְרָתֵ֣ ֶאַֽ ין׃  ְוָאַֽ י ְלַתִנַֽ ה ְיִהִ֥ ת־ַמְטָךֶ֛ ְוַהְשֵלְִ֥ך ִלְפֵנַֽי־ַפְרֹעִ֖ ח ֶאַֽ  ַק֧

, ד)קודם לכן 

 נחש-טהמ( א

 לעםכאות 

 
  

ביצוע השליחות 
 מחודשתה

ה י ֲהֹרן֙ ֶאל־ַפְרֹעֵ֔ א ֹמֶשָּ֤ה ְוַאַֽ ֹ֨ ֵ֣ה  ַוָיב ר ִצָּו ֲאֶשִ֖ ן ַכַֽ ֲֵ֣עשּו ֵכֵ֔ ָ֑ה ַוַי  ְיהָו
פעם שניה 

 לפני פרעה

יו תנין -אות מטה ִ֥י ֲעָבָדִ֖ ה ְוִלְפֵנ ִ֥י ַפְרֹעֶ֛ הּו ִלְפֵנ ן ֶאת־ַמֵטֵ֗ ֲהֹרִּ֜ ְך ַאַֽ ין׃  ַוַיְשֵל֨ י ְלַתִנַֽ אשונה  רפעם ] ַוְיִהִ֥

 [שמות' בפר

ְמַכְשִפָ֑ים  יא החרטומיםגם  ים ְוַלַֽ ֲחָכִמִ֖ ה ַלַֽ  ַוִיְקָרא֙ ַגם־ַפְרֹעֵ֔
ם  ֲהֵטיֶהִ֖ ִים ְבַלַֽ י ִמְצַרֶ֛ ֵמִ֥ ם ַחְרט  ן׃  ַוַיֲַֽע֨שּו ַגם־ֵהִּ֜  ֵכַֽ

ָ֑ם יב ְהיִּ֖ו ְלַתִניִנ הּו ַוִיַֽ יכּו֙ ִאֵ֣יש ַמֵטֵ֔   ַוַיְשִל֨

 

ן  מטה אהרון ה־ַאֲהֹרִ֖ ם׃ַוִיְבַלִ֥ע ַמֵטַֽ   ֶאת־ַמֹטָתַֽ

ע ֲאֵלֶהָ֑ם יג ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעה א ָשַמִ֖ ִֹ֥ ה ְול ר ְיהָוַֽה׃   ַוֶיֱַֽחַזק֙ ֵלֵ֣ב ַפְרֹעֵ֔ ר ִדֶבִ֥ ֲאֶשִ֖   {ס}ַכַֽ
   

 המכות הראשונות 7  

ה יד דם [1מכה ] ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
 

 
  

שליחות התראה 
 לפרעה

ה ד ֵלֵ֣ב ַפְרֹעָ֑ ן ְלַשַלִ֥ח ָהָעַֽם׃   ָכֵבִ֖  ֵמֵאִ֖
ְיָמה  טו ֶקר ִהֵנה֙ ֹיֵצֵ֣א ַהַמֵ֔ ה ַבֹבֵ֗  ֵלְֵ֣ך ֶאל־ַפְרֹעָ֞

ר  ֹו ַעל־ְשַפֵ֣ת ַהְיֹאָ֑ ָך׃  ְוִנַצְבָתִ֥ ִלְקָראתִ֖ ח ְבָיֶדַֽ ש ִתַקִ֥ ְך ְלָנָחִ֖  ְוַהַמֶטֶ֛ה ֲאֶשר־ֶנְהַפִ֥

 



 וארא  - 03 - חומש שמות

 

יו  טז  ַמְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֗  ְוָאַֽ
ר  יָך֙ ֵלאֹמֵ֔ ִעְבִרים֙ ְשָלַחִָּ֤ני ֵאֶל֨ ה ֱאֹלֵהָּ֤י ָהַֽ ִני  ְיהָוָ֞ ִ֖ י ְוַיַַֽעְבד  ַשַלח֙ ֶאת־ַעִמֵ֔

ה׃   ַבִמְדָבָ֑ר  ְעָת ַעד־ֹכַֽ א־ָשַמִ֖ ַֹֽ  ְוִהֵנִ֥ה ל
ה  יז  ֹכַ֚ה ָאַמֵ֣ר ְיהָוֵ֔

ָ֑ה  ֵ֣י ְיהָו י ֲאִנ ע ִכִ֖ ֵֹ֣את ֵתַדֵ֔  ְבז
י ַמֶכֵ֣ה ֹנִכִּ֜ ה ָאַֽ ר ׀ ַבַמֶטֵ֣ה ִהֵנ֨ ר ַבְיֹאִ֖ י ַעל־ַהַמִֶ֛ים ֲאֶשִ֥ ם׃   ֲאֶשר־ְבָיִדֵ֗ ּו ְלָדַֽ  ְוֶנֶַֽהְפכִ֥

ּות יח ר ָתמִ֖ ר   ְוַהָדָג֧ה ֲאֶשר־ַבְיֹאֶ֛  ּוָבַאֵ֣ש ַהְיֹאָ֑
ר׃  ִים ִמן־ַהְיֹאַֽ ֹות ַמִ֖ ִים ִלְשתִ֥ ּו ִמְצַרֵ֔  { ס}ְוִנְלאֵ֣

 

ה יט  ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
 

לביצוע ' הוראת ה
 "דם"

ן  ל־ַאֲהֹרָ֡ ר ֶאַֽ  ֱאֹמֵ֣
ל־ַנֲהֹרָתֵ֣ם ִים ַעַֽ י ִמְצַרִּ֜ ה־ָיְדָך֩ ַעל־ֵמיֵמ֨ ח ַמְטָךֵ֣ ּוְנֵטַֽ ֵריֶהֵ֣ם  ַקֵ֣ ׀ ַעל־ְיֹאַֽ

ם יֵמיֶהִ֖ ם ְוַעֶ֛ל ָכל־ִמְקֵוִ֥ה ֵמַֽ ְהיּו־ָדָ֑ם   ְוַעל־ַאְגֵמיֶהֵ֗  ְוִיַֽ
ים׃  ֲאָבִנַֽ ים ּוָבַֽ ֵעִצִ֖ ִים ּוָבַֽ  ְוָהָָּ֤יה ָדם֙ ְבָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔

 

 
  

ֲאֶשֵ֣רכ  ביצוע  ן ַכַֽ ֲהֹרִּ֜ ה ְוַאַֽ ה  ַוַיֲַֽעשּו־ֵכן֩ ֹמֶש֨ ֵ֣ה ְיהָוֵ֗  ׀ ִצָּו
ִ֖י ֲעָבָדָ֑יו  ה ּוְלֵעיֵנ ֵ֣י ַפְרֹעֵ֔ ר ְלֵעיֵנ ִים֙ ֲאֶשֵ֣ר ַבְיֹאֵ֔ ְָָּ֤֑ך ֶאת־ַהַמ֨ ֶָָּ֤֑רם ַבַמֶטה֙ ַוַי ַוָי

ם׃  ר ְלָדַֽ ִים ֲאֶשר־ַבְיֹאִ֖ ּו ָכל־ַהַמִ֥ ְפכֶ֛  ַוֵיָהִ֥

ר  כא ָתה֙ ַוִיְבַאֵ֣ש ַהְיֹאֵ֔ ר ֵמ֨ ה ֲאֶשר־ַבְיֹאִ֥  ְוַהָדָג֨
ר  ִים ִמן־ַהְיֹאָ֑ ֹות ַמִ֖ ִים ִלְשתִ֥ ּו ִמְצַרֵ֔ א־ָיְכלֵ֣ ַֹֽ   ְול

ִים׃  ֶרץ ִמְצָרַֽ ם ְבָכל־ֶאִ֥ י ַהָדִ֖  ַוְיִהִ֥

 

 
  

ִים  כב גם החרטומים י ִמְצַרִ֖ ֵמִ֥ ֵטיֶהָ֑ם  ַוַיֲַֽעשּו־ֵכֶ֛ן ַחְרט    ְבָלַֽ
 

  

ם  ַפְרֹעה-ַוֶיֱחַזק ֵלב א־ָשַמֵ֣ע ֲאֵלֶהֵ֔ ַֹֽ ָּ֤ק ֵלב־ַפְרֹעה֙ ְול ר ְיהָוַֽה׃  ַוֶיֱַֽחַז ר ִדֶבִ֥ ֲאֶשִ֖  ַכַֽ

ֹו כג א ֶאל־ֵביתָ֑ ִֹ֖ ה ַוָיב ֵֶ֣פן ַפְרֹעֵ֔ את׃  ַוִי ַֹֽ ֹו ַגם־ָלז ת ִלבִ֖  ְולֹא־ָשִ֥

 

 
  

ֹות  כד מחפשים מים ר ַמִֵ֣ים ִלְשתָ֑ ת ַהְיֹאִ֖ ִים ְסִביֹבִ֥  ַוַיְחְפ֧רּו ָכל־ִמְצַרֶ֛
ר׃  י ַהְיֹאַֽ ת ִמֵמיֵמִ֖ א ָיְַֽכלּו֙ ִלְשֹתֵ֔ ָֹּ֤ י ל  ִכֵ֣

ים כה ֵ֣ת ָיִמָ֑ ר׃   ַוִיָמֵלִ֖א ִשְבַע י ַהכֹות־ְיהָוִ֖ה ֶאת־ַהְיֹאַֽ ֲחֵרִ֥  {פ}ַאַֽ

 

 
  

ה  כו צפרדע [2מכה ] ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי

 
  

שליחות התראה 
 אל פרעה

יו  ַמְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֗ ה ְוָאַֽ א ֶאל־ַפְרֹעָ֑ ִֹ֖  ב
ה    ֹכַ֚ה ָאַמֵ֣ר ְיהָוֵ֔

ִני׃  ַֽ י ְוַיַַֽעְבד   ַשַלִ֥ח ֶאת־ַעִמִ֖

 

ַָ֑ח  כז  ה ְלַשֵל ן ַאָתִ֖ ים׃  ְוִאם־ָמֵאִ֥ ְצַפְרְדִעַֽ ּוְלָךִ֖ ַבַֽ ֶַֽ֛ף ֶאת־ָכל־ְגבַֽ י ֹנֵג ֹנִכֵ֗ ֵ֣ה ָאַֽ  ִהֵנ
 ְוָשַרֵ֣ץ ַהְיֹאר֮ ְצַפְרְדִעיםֹ֒  כח

 



 חומש שמות  - 04 - וארא

 

ְבָךִ֖ ְוַעל־ִמָטֶתָָ֑ך   ר ִמְשָכַֽ ֲחַדִ֥ ָך ּוַבַֽ  ְוָעלּו֙ ּוָבֵ֣אּו ְבֵביֶתֵ֔
ָך יָך֙ ּוְבַעֶמֵ֔ יָך׃   ּוְבֵבָּ֤ית ֲעָבֶד֨ יָך ּוְבִמְשֲארֹוֶתַֽ  ּוְבַתנּוֶרִ֖

ְבַעְמָךִ֖ ּוְבָכל־ֲעָבֶדָ֑יָך כט ים׃  ּוְבָכִ֥ה ּוַֽ ְצַפְרְדִעַֽ ּו ַהַֽ  ַיֲַֽעלִ֖

 

ֵֹ֣אֶמר ְיהָוה֮ ֶאל־ֹמֶשהֹ֒  א פרק ח  ַוי
 

לביצוע ' הוראת ה
 "צפרדע"

ן  ל־ַאֲהֹרֵ֗ ר ֶאַֽ  ֱאֹמֵ֣
ָך  ים  ְנֵטָּ֤ה ֶאת־ָיְַַֽֽדָך֙ ְבַמֶטֵ֔ ֲאַגִמָ֑ ים ְוַעל־ָהַֽ ת ַעל־ַהְיֹאִרִ֖ ל־ַהְנָהֹרֵ֔  ַע֨

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרַֽ ים ַעל־ֶאִ֥ ְצַפְרְדִעִ֖ ַעל ֶאת־ַהַֽ  ְוַהִ֥

 

 
  

ֹו ַעִ֖ל ֵמיֵמֵ֣י ִמְצָרִָ֑ים  ב ביצוע ֲהֹרן֙ ֶאת־ָידֵ֔ ָּ֤ט ַאַֽ   ַוֵי
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרַֽ ַע ַוְתַכִ֖ס ֶאת־ֶאִ֥ ַעל֙ ַהְצַפְרֵדֵ֔  ַוַת֨

 

 
  

ֵטיֶהָ֑ם ג גם החרטומים ים ְבָלַֽ ִמִ֖ ַחְרט  ִים׃  ַוַיֲַֽעשּו־ֵכִ֥ן ַהַֽ ֶרץ ִמְצָרַֽ ים ַעל־ֶאִ֥ ְצַפְרְדִעִ֖ ּו ֶאת־ַהַֽ  ַוַיֲַֽעלִ֥
 

 
  

  משה ואהרון
 נקראים אל פרעה

אֶמר֙  ד ֹ֨ ן ַוי ְלַאֲהֹרֵ֗ ה ְלֹמֶשֵ֣ה ּוַֽ א ַפְרֹעִּ֜  ַוִיְקָר֨
ה  ירּו ֶאל־ְיהָוֵ֔ י  ַהְעִתֵ֣ ַעִמָ֑ ִני ּוֵמַֽ ים ִמֶמִ֖ ְצַפְרְדִעֵ֔  ְוָיֵסר֙ ַהַֽ

יהָוַֽה׃  ּו ַלַֽ ם ְוִיְזְבחִ֖ ֲאַשְלָחה֙ ֶאת־ָהָעֵ֔  ַוַֽ

אֶמר ֹמֶשֵ֣ה ְלַפְרֹעה֮  ה ֹ֨  ַוי
ְלַעְמָךֵ֔  ִהְתָפֵאֵ֣ר ָעַליֹ֒ ְלָמַתֵ֣י יָך֙ ּוַֽ ֲעָבֶד֨ יר ְלָךֵ֗ ְוַלַֽ  ׀ ַאְעִתֵ֣

ים ִמְמָךִ֖  ְצַפְרְדִעֵ֔ ְרָנה׃   ּוִמָבֶתָ֑יָךְלַהְכִרית֙ ַהַֽ ר ִתָשַאַֽ ק ַבְיֹאִ֖  ַרִ֥
ִֹ֖אֶמר  ו  ְלָמָחָ֑ר  ַוי

אֶמר֙  ֹ֨  ַוי
ינּו׃  ִכְדָבְֵ֣רָךֵ֔  יהָוִ֥ה ֱאֹלֵהַֽ ין ַכַֽ ע ִכי־ֵאִ֖  ְלַמֵַ֣ען ֵתַדֵ֔

 

 חמישי  

ַעֶמָָ֑ך ז  יָך ּוֵמַֽ ֲעָבֶדִ֖ יָך ּוֵמַֽ ים ִמְמָך֙ ּוִמָבֵֶ֣תֵ֔ ְצַפְרְדִעֵ֗ ּו ַהַֽ ְרָנה׃  ְוָסרֵ֣ ר ִתָשַאַֽ ק ַבְיֹאִ֖  ַרִ֥
 

 
  

ה  ח 'משה עותר לה ן ֵמִעֵ֣ם ַפְרֹעָ֑ ֲהֹרִ֖ א ֹמֶשֶ֛ה ְוַאַֽ  ַוֵיֵצִ֥
ה׃ ם ְלַפְרֹעַֽ ים ֲאֶשר־ָשִ֥ ְצַפְרְדִעִ֖ ר ַהַֽ ה ַעל־ְדַבִ֥  ַוִיְצַעָּ֤ק ֹמֶשה֙ ֶאל־ְיהָוֵ֔

 

ִַ֥עש ְיהָוִ֖ה ִכְדַבֵ֣ר ֹמֶשָ֑ה  ט נעתר' ה  ַוַי
ת׃  ת ּוִמן־ַהָשֹדַֽ ֲחֵצֹרִ֖ ים ִמן־ַהַֽ ים ִמן־ַהָבִתִ֥ ְצַפְרְדִעֵ֔ תּו֙ ַהַֽ  ַוָימ ֨

ם  י ם ֳחָמִרָ֑ ם ֳחָמִרֵ֣ ּו ֹאָתִ֖ ֶרץ׃ ַוִיְצְברִ֥ ש ָהָאַֽ  ַוִתְבַאִ֖

 

ה  יא ִלבֹו-ְוַהְכֵבד ֶאת ְרָוָחֵ֔ ְיָתה֙ ָהַֽ י ָהַֽ ה ִכָּ֤ ְֵָ֣֑רא ַפְרֹעֵ֗  ַוַי
א  ִֹ֥ ֹו ְול ע ֲאֵלֶהָ֑םְוַהְכֵבד֙ ֶאת־ִלבֵ֔ ר ְיהָוַֽה׃   ָשַמִ֖ ר ִדֶבִ֥ ֲאֶשִ֖  { ס}ַכַֽ

 

 
  

ֵֹ֣אֶמר ְיהָוה֮ ֶאל־ֹמֶשהֹ֒  יב כינים[ 3מכה ]  ַוי
 

 
  

ן  הוראה לביצוע ל־ַאֲהֹרֵ֔  ֱאֹמר֙ ֶאַֽ
ְך ֶאת־ֲעַפֵ֣ר ָהָאֶָ֑רץ ת־ַמְטָךֵ֔ ְוַהִ֖ ִים׃  ְנֵטֵ֣ה ֶאַֽ ֶרץ ִמְצָרַֽ  ְוָהָיִ֥ה ְלִכִנִ֖ם ְבָכל־ֶאִ֥
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ֶרץ  יג ביצוע הּו֙ ַוַיְך֙ ֶאת־ֲעַפֵ֣ר ָהָאֵ֔ ֹו ְבַמֵט֨ ן ֶאת־ָידָּ֤ ֲהֹר֨ ן ַוֵיט֩ ַאַֽ  ַוַיֲַֽעשּו־ֵכֵ֗
ם ּוַבְבֵהָמָ֑ה ָאָדִ֖ ם ָבַֽ ִים׃  ַוְתִהי֙ ַהִכָנֵ֔ ֶרץ ִמְצָרַֽ ר ָהָאֶֶ֛רץ ָהָיִ֥ה ִכִנִ֖ים ְבָכל־ֶאִ֥  ָכל־ֲעַפִ֥

 

 
  

ֹלא החרטומים 
 ָיֹכלּו

לּו  יד א ָיֹכָ֑ ֵֹ֣ יא ֶאת־ַהִכִנִ֖ים ְול ֵטיֶהֶ֛ם ְלהֹוִצִ֥ ים ְבָלַֽ ִמ֧ ַחְרט  ן ַהַֽ  ַוַיֲַֽעשּו־ֵכ֨
ה׃ ם ּוַבְבֵהָמַֽ ָאָדִ֖ ם ָבַֽ  ַוְתִהי֙ ַהִכָנֵ֔

 

ה  טו "ֶאְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא" ִמם֙ ֶאל־ַפְרֹעֵ֔ ַחְרט  ּו ַהַֽ אְמרָּ֤ ַֹֽ וא ַוי ים ִהָ֑ ע ֱאֹלִהִ֖  ֶאְצַבִ֥
 

 
  

ם ַפְרֹעה-ֵלב ַוֶיֱחַזק א־ָשַמֵ֣ע ֲאֵלֶהֵ֔ ַֹֽ ָּ֤ק ֵלב־ַפְרֹעה֙ ְול ר ְיהָוַֽה׃   ַוֶיֱַֽחַז ר ִדֶבִ֥ ֲאֶשִ֖   {ס}ַכַֽ

 
  

ה טז ערוב [4מכה ] ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨   ַוי

 
  

ה שליחות התראה ֵ֣י ַפְרֹעֵ֔ ֶקר֙ ְוִהְתַיֵצב֙ ִלְפֵנ יו  ִהֵנִ֖ה יֹוֵצֵ֣א ַהָמְָ֑יָמה   ַהְשֵכָּ֤ם ַבֹב֨ ַמְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֗  ְוָאַֽ
ה  ִני׃  ֹכַ֚ה ָאַמֵ֣ר ְיהָוֵ֔ ַֽ י ְוַיַַֽעְבד   ַשַלִ֥ח ַעִמִ֖

ֵַ֣ח ֶאת־ַעִמיֹ֒  יז יְנָך֮ ְמַשֵל י ִאם־ֵאַֽ  ִכֵ֣
ב  ָעֹרָ֑ יָך ֶאת־ֶהַֽ ְבַעְמָךֶ֛ ּוְבָבֶתִ֖ יָך ּוַֽ ֲעָבֶד֧ יַח ְבָךִּ֜ ּוַבַֽ  ִהְנִני֩ ַמְשִל֨

ִים֙ ֶאת־ֶהֵ֣  ּו ָבֵתָּ֤י ִמְצַר֨ ְלאִּ֜ בּוָמ֨ יָה׃   ָעֹרֵ֔ ם ָעֶלַֽ ה ֲאֶשר־ֵהִ֥ ֲאָדָמִ֖  ְוַגִ֥ם ָהַֽ

יָה  יח ֶשן ֲאֶשָּ֤ר ַעִמי֙ ֹעֵמֵ֣ד ָעֶלֵ֔ ּוא ֶאת־ֶאֵֶ֣רץ גֵֹ֗  ְוִהְפֵליִתי֩ ַב֨יֹום ַההִּ֜
ב  ם ָעֹרָ֑ ֹות־ָשִ֖ י ֱהיַֽ ע  ְלִבְלִתִ֥ ֶרץ׃ ְלַמֵַ֣ען ֵתַדֵ֔ ֶרב ָהָאַֽ י ֲאִנִ֥י ְיהָוִ֖ה ְבֶקִ֥   ִכֶ֛

 

 שישי  

י ּוֵבֵ֣ין ַעֶמָָ֑ך יט  ין ַעִמִ֖ ת ֵבִ֥ ֵ֔ י ְפד  ת ַהֶזַֽה׃   ְוַשְמִתֵ֣ ְהֶיִ֖ה ָהֹאִ֥ ר ִיַֽ   ְלָמָחִ֥

 
  

 מכת הערוב 

 ['י ה"ע]
ן כ ַָּ֤עש ְיהָוה֙ ֵכֵ֔ ה ּוֵבֵ֣ית ֲעָבָדָ֑יו   ַוַי יָתה ַפְרֹעִ֖ ד ֵבִ֥ ב ָכֵבֵ֔  ַוָיבֹא֙ ָעֹרֵ֣

ֶרץ  ת ָהָאִ֖ ִים ִתָשֵחִ֥ ב׃  ּוְבָכל־ֶאֶ֧רץ ִמְצַרֶ֛ ָעֹרַֽ ִ֥י ֶהַֽ  ִמְפֵנ

 

 
  

ל צמשה ואהרון א
 פרעה

ן כא ְלַאֲהֹרָ֑ ה ּוַֽ ה ֶאל־ֹמֶשִ֖ אֶמר   ַוִיְקָרֵ֣א ַפְרֹעֵ֔ ֵֹ֗  ַוי
אֹלֵהיֶכִ֖ם  ּו ֵלַֽ ּו ִזְבחִ֥ ֶרץ׃  ְלכֶ֛  ָבָאַֽ

ה  כב ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֗  ַוי
ן ֹות ֵכֵ֔ ֲעשֵ֣ א ָנכֹון֙ ַלַֽ ָֹּ֤ ֵ֣ה ֱאֹלֵהָ֑ינּו   ל יהָו ח ַלַֽ ִים ִנְזַבִ֖ ֹוֲעַבֵ֣ת ִמְצַרֵ֔ ַ֚י תַֽ  ִכ

ם יֵניֶהִ֖ ִים ְלֵעַֽ ת ִמְצַרֶ֛ ֹוֲעַבִ֥ ח ֶאת־תַֽ נּו׃   ֵהֵ֣ן ִנְזַבָ֞ ַֽ א ִיְסְקל  ִֹ֥  ְול

ים ֵנֵלְִ֖ך ַבִמְדָבָ֑ר  כג ֶשת ָיִמֵ֔ ֶרְך ְשֹלֵ֣  ֶדַ֚
ינּו  ֵ֣ה ֱאֹלֵהֵ֔ יהָו ְחנּו֙ ַלַֽ ר ֵאֵלַֽ  ְוָזַב֨ ר יֹאַמִ֥ ֲאֶשִ֖  ינּו׃ ַכַֽ

ה  כד ֵֹ֣אֶמר ַפְרֹעֵ֗  ַוי
ר  ֵהיֶכם֙ ַבִמְדָבֵ֔ ָּ֤ה ֱאֹלַֽ יהָו ם ַלַֽ י ֲאַשַלָּ֤ח ֶאְתֶכם֙ ּוְזַבְחֶתָ֞ ֹנִכָ֞  ָאַֽ

ֶָ֑כת  יקּו ָלֶל א־ַתְרִחִ֖ ַֹֽ ק ל ק ַהְרֵחִ֥  ַרֶ֛
י׃  ֲעִדַֽ ירּו ַבַֽ  ַהְעִתִ֖

ה  כה ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֗  ַוי
ה  י ֶאל־ְיהָוֵ֔ ִעָמְך֙ ְוַהְעַתְרִתֵ֣ י יֹוֵצָּ֤א ֵמַֽ ֹנִכִּ֜ ה ָאַֽ  ִהֵנ֨
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ֹו   ַעמִ֖ יו ּוֵמַֽ ֲעָבָדִ֥ ה ֵמַֽ ב ִמַפְרֹעֶ֛ ָעֹרֵ֗  ָמָחָ֑ר ְוָסֵ֣ר ֶהַֽ
ל ק ַאל־ֹיֵסָּ֤ף ַפְרֹעה֙ ָהֵתֵ֔ יהָוַֽה׃  ַרֵ֗ ַח ַלַֽ ם ִלְזֹבִ֖  ְלִבְלִתי֙ ַשַלֵ֣ח ֶאת־ָהָעֵ֔

 

 
  

ה כו 'משה עותר לה ה ֵמִעֵ֣ם ַפְרֹעָ֑ א ֹמֶשִ֖ ר ֶאל־ְיהָוַֽה׃   ַוֵיֵצִ֥   ַוֶיְעַתִ֖

ה  כז מסיר הערוב' ה ַָּ֤עש ְיהָוה֙ ִכְדַבֵ֣ר ֹמֶשֵ֔  ַוַי
ֹו  ַעמָ֑ ֲעָבָדֵ֣יו ּוֵמַֽ ה ֵמַֽ ב ִמַפְרֹעִ֖ ָעֹרֵ֔ ַסר֙ ֶהַֽ ד׃  ַוָי֨ ר ֶאָחַֽ א ִנְשַאִ֖ ִֹ֥  ל

 

ָֹ֑את כח ִלבֹו-ֶאת ַוַיְכֵבד ַפְרֹעה ֹו ַגִ֖ם ַבַפֵַ֣עם ַהז ם׃   ַוַיְכֵבָּ֤ד ַפְרֹעה֙ ֶאת־ִלבֵ֔ א ִשַלִ֖ח ֶאת־ָהָעַֽ ִֹ֥   {פ}ְול

   פרק ט

ה א ֶדֶבר[ 5מכה ] ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי

  
 

ה שליחות התראה א ֶאל־ַפְרֹעָ֑ ִֹ֖ יו   ב  ְוִדַבְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֗
ה־ָאַמָּ֤ר ְיהָוה֙ ֱאֹלֵהֵ֣י  יםֹכַֽ ִעְבִרֵ֔ ִני׃   ָהַֽ ַֽ י ְוַיַַֽעְבד   ַשַלִ֥ח ֶאת־ַעִמִ֖

ה ְלַשֵלָ֑חַ  ב ן ַאָתִ֖ י ִאם־ָמֵאִ֥ ם׃   ִכֶ֛ ֲחִזִ֥יק ָבַֽ ֹוְדָךִ֖ ַמַֽ  ְועַֽ
ה  ג ה ְבִמְקְנָך֙ ֲאֶשֵ֣ר ַבָשֶדֵ֔ ה הֹוָיֵ֗ ה ַיד־ְיהָוִּ֜  ִהֵנ֨

אן  ָֹ֑ ר ּוַבצ ים ַבָבָקִ֖ ֲחֹמִרים֙ ַבְגַמִלֵ֔ ים ַבַֽ ד׃  ַבסּוִסָּ֤ ד ְמֹאַֽ ֶבר ָכֵבִ֥  ֶדִ֖

ה  ד ֵ֣ה ִמְצָרִָ֑ים  ְוִהְפָלֵ֣ה ְיהָוֵ֔ ין ִמְקֵנ ל ּוֵבִ֖ ֵ֣ה ִיְשָרֵאֵ֔  ֵבַ֚ין ִמְקֵנ
ר׃ ל ָדָבַֽ ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ ּות ִמָכל־ִלְבֵנ א ָימֶ֛ ִֹ֥   ְול

 

 
  

ר  ה  ֵ֣ד ֵלאֹמָ֑ ִֶ֥שם ְיהָוִ֖ה מֹוֵע ֶרץ׃ ַוָי ר ַהֶזִ֖ה ָבָאַֽ ֶ֛ה ַהָדָבִ֥ ר ַיֲַֽעֶש֧ה ְיהָו  ָמָחֵ֗
 

 
  

 מכת הדבר

 ['י ה"ע]
ת ו ָמֳחָרֵ֔ ה ֶאת־ַהָדָבָּ֤ר ַהֶזה֙ ִמַֽ ַעש ְיהָוִּ֜ ֵ֣ה ִמְצָרִָ֑ים   ַוַי֨ ל ִמְקֵנ ָמת ֹכִ֖  ַוָיֻ֕

ד׃ ת ֶאָחַֽ ל לֹא־ֵמִ֥  ּוִמִמְקֵנִ֥ה ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖
ה ז ל ַעד־ֶאָחָ֑ד   ַוִיְשַלֵ֣ח ַפְרֹעֵ֔ ה לֹא־ֵמֶ֛ת ִמִמְקֵנִ֥ה ִיְשָרֵאִ֖  ְוִהֵנֵ֗

 

 
  

ה  ַוִיְכַבד ֵלב ַפְרֹעה ם׃  ַוִיְכַבד֙ ֵלֵ֣ב ַפְרֹעֵ֔ א ִשַלִ֖ח ֶאת־ָהָעַֽ ִֹ֥   {פ}ְול

 
  

ל־ַאֲהֹרןֹ֒  ח שחין [6מכה ] ֵֹ֣אֶמר ְיהָוה֮ ֶאל־ֹמֶשֵ֣ה ְוֶאַֽ   ַוי

 
  

יַח ִכְבָשָ֑ן  הוראה לביצוע ם ִפִ֖ א ָחְפֵניֶכֵ֔ ֵֹ֣ ּו ָלֶכם֙ ְמל ֹו ֹמֶשֶ֛ה  ְקחָּ֤ ה׃ּוְזָרקִ֥ ִ֥י ַפְרֹעַֽ ְיָמה ְלֵעיֵנ  ַהָשַמִ֖
ק ַעִ֖ל ָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים  ט ֵ֣ה ְלָאָבֵ֔ ה  ְוָהָי ם ְוַעל־ַהְבֵהָמֵ֗ ָאָדִּ֜ ה ַעל־ָהַֽ  ְוָהָי֨

ת  ֹעִ֖ ַח ֲאַבְעב  ין ֹפֵרֶ֛ ִים׃ ִלְשִחִ֥ ֶרץ ִמְצָרַֽ  ְבָכל־ֶאִ֥

 

 
  

ה  י ביצוע ֵ֣י ַפְרֹעֵ֔ ן ַוַיַַֽעְמדּו֙ ִלְפֵנ יַח ַהִכְבָשֵ֗ ּו ֶאת־ִפֵ֣ ה ַהָשָמְָ֑יָמה  ַוִיְקחָ֞ ֹו ֹמֶשִ֖ ק ֹאתֶ֛  ַוִיְזֹרִ֥
ת ֹעֵ֔ י ְשִחין֙ ֲאַבְעב  חַ   ַוְיִהֵ֗ ה׃  ֹפֵרֻ֕ ם ּוַבְבֵהָמַֽ ָאָדִ֖  ָבַֽ

 

 
  

ִמים ה  יא ַהַחְרט  ִ֥י ֹמֶשִ֖ ד ִלְפֵנ ֲעֹמֶ֛ ים ַלַֽ ִמֵ֗ ַחְרט  ּו ַהַֽ א־ָיְכלֵ֣ ַֹֽ ין  ְול ֵ֣י ַהְשִחָ֑  ִמְפֵנ
ִים׃ ם ּוְבָכל־ִמְצָרַֽ ִמִ֖ ַחְרט  ין ַבַֽ ֵ֣ה ַהְשִחֵ֔ י־ָהָי  ִכַֽ

 

   

ֵלב -ֶאת' ַוְיַחֵזק ה
 ...ַפְרֹעה

ה יב ָּ֤ק ְיהָוה֙ ֶאת־ֵלֵ֣ב ַפְרֹעֵ֔ ע ֲאֵלֶהָ֑ם ַוְיַחֵז א ָשַמִ֖ ִֹ֥   ְול
ֲאֶשֶ֛  ה׃ַכַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשַֽ  {ס} ר ִדֶבִ֥
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ה יג ברד [0מכה ] ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי

 
  

ה שליחות התראה ֵ֣י ַפְרֹעָ֑ ב ִלְפֵנ ֶקר ְוִהְתַיֵצִ֖ יו   ַהְשֵכֵ֣ם ַבֹבֵ֔ ַמְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֗  ְוָאַֽ
ים ִעְבִרֵ֔ ה־ָאַמָּ֤ר ְיהָוה֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ָהַֽ ִני׃   ֹכַֽ ַֽ י ְוַיַַֽעְבד   ַשַלִ֥ח ֶאת־ַעִמִ֖

י יד ל־ִלְבָךֵ֔  ִכֵ֣ ֹפַתי֙ ֶאַֽ ַח ֶאת־ָכל־ַמֵגַֽ י ֹשֵלִּ֜ את ֲאִנ֨ ֵֹ֗ יָך ּוְבַעֶמָָ֑ך ׀ ַבַפֵַ֣עם ַהז ֲעָבֶדִ֖  ּוַבַֽ
ע ּור ֵתַדֵ֔ ֲעבֵ֣ ֶרץ׃   ַבַֽ ִני ְבָכל־ָהָאַֽ ין ָכֹמִ֖ י ֵאִ֥  ִכֶ֛

ֶרץ׃  טו ד ִמן־ָהָאַֽ ת־ַעְמָךִ֖ ַבָדֶָ֑בר ַוִתָכֵחִ֖ ֹוְתָךֶ֛ ְוֶאַֽ ְך אַֽ י ָוַאִ֥ ְֵ֣חִתי ֶאת־ָיִדֵ֔ י ַעָתה֙ ָשַל  ִכָּ֤

יָך  טז ֱעַמְדִתֵ֔ ּור זֹאת֙ ֶהַֽ ֲעבִ֥ ם ַבַֽ  ְואּוָלֵ֗
י ְתָךֵ֣ ֶאת־ֹכִחָ֑ ּור ַהְרֹאַֽ ֲעבִ֖ ֶרץ׃  ַבַֽ י ְבָכל־ָהָאַֽ ר ְשִמִ֖   ּוְלַמֶַ֛ען ַסֵפִ֥

 

 שביעי  

י  יז  ֹוְדָךִ֖ ִמְסתֹוֵלֵ֣ל ְבַעִמָ֑ ם׃ עַֽ י ַשְלָחַֽ   ְלִבְלִתִ֖

ר  יח  ֵ֣ת ָמָחֵ֔ ד  ִהְנִנָּ֤י ַמְמִטיר֙ ָכֵע ד ָכֵבֵ֣ד ְמֹאָ֑  ָבָרִ֖
ָתה׃  ה ְוַעד־ָעַֽ ִים ְלִמן־ַהיִֹ֥ום ִהָּוְַֽסָדִ֖ הּו֙ ְבִמְצַרֵ֔ ָּ֤ה ָכֹמ֨ א־ָהָי ַֹֽ ר ל  ֲאֶש֨

ר ְלָךִ֖ ַבָשֶדָ֑ה  יט ת־ִמְקְנָךֵ֔ ְוֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשִ֥ ה ְשַלָּ֤ח ָהֵעז֙ ֶאַֽ  ְוַעָתֵ֗
ְיָתה  א ֵיַָֽאֵסף֙ ַהַבֵ֔ ָֹּ֤ ה ְול ר־ִיָמֵצֵ֣א ַבָשֶדֵ֗ ה ֲאֶשַֽ ם ְוַהְבֵהָמִּ֜ ָאָד֨  ָכל־ָהַֽ

תּו׃ ד ָוֵמַֽ ד ֲעֵלֶהֶ֛ם ַהָבָרִ֖  ְוָיַר֧

 

 
  

ה  כ היערכות לברד י ַפְרֹעָ֑ ַעְבֵדִ֖ ה ֵמַֽ יו ְוֶאת־ִמְקֵנִ֖הּו  ַהָיֵרא֙ ֶאת־ְדַבֵ֣ר ְיהָוֵ֔ ֵהִנֶ֛יס ֶאת־ֲעָבָדִ֥
ים׃   ֶאל־ַהָבִתַֽ

ָ֑ה  כא ֹו ֶאל־ְדַבֵ֣ר ְיהָו ר לֹא־ָשֶ֛ם ִלבִ֖ ה׃ ַוֲַֽאֶשִ֥ יו ְוֶאת־ִמְקֵנִ֖הּו ַבָשֶדַֽ ַַֽיֲעֹזֶ֛ב ֶאת־ֲעָבָדִ֥  {פ} ַוַֽ
 

  

ה  כב הוראה לביצוע ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ִים ד ְבָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים   ְנֵטָּ֤ה ֶאת־ָיְַַֽֽדָך֙ ַעל־ַהָשַמֵ֔ י ָבָרִ֖  ִויִהִ֥

ה  ה ְוַעֶ֛ל ָכל־ֵעִֶ֥שב ַהָשֶדִ֖ ָאָדֵ֣ם ְוַעל־ַהְבֵהָמֵ֗ ִים׃ ַעל־ָהַֽ ֶרץ ִמְצָרַֽ  ְבֶאִ֥

 

 
  

ט ֹמֶשֵ֣ה ֶאת־ַמֵטהּו֮ ַעל־ַהָשַמִיםֹ֒  כג ביצוע  ַוֵי֨
ד  ן ֹקֹלת֙ ּוָבָרֵ֔ ה ָנַתָּ֤ ש ָאְָ֑רָצה  ַוַֽיהָוֵ֗ ֲהַלְך ֵאִ֖   ַוִתִ֥

ִים׃  ֶרץ ִמְצָרַֽ ד ַעל־ֶאִ֥ ֶ֛ה ָבָרִ֖  ַוַיְמֵט֧ר ְיהָו

 

 הברד

 
ד  כד י ָבָרֵ֔ ֹוְך ַהָבָרָ֑ד  ַוְיִהֵ֣ ַחת ְבתֵ֣ ש ִמְתַלַקִ֖  ְוֵאֻ֕

ד ֹוי׃   ָכֵבֵ֣ד ְמֹאֵ֔ ה ְלגַֽ ְיָתִ֥ ז ָהַֽ ִים ֵמָאִ֖ הּו֙ ְבָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ָּ֤ה ָכֹמ֨ א־ָהָי ַֹֽ ֶשר ל  ֲאַ֠
ִים  כה ד ְבָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֗ ְך ַהָבָרִּ֜  ַוַי֨

ם ְוַעד־ְבֵהָמָ֑ה  ָאָדִ֖ ה ֵמַֽ  ֵאַ֚ת ָכל־ֲאֶשֵ֣ר ַבָשֶדֵ֔
ד ֵ֣ה ַהָבָרֵ֔ ת ָכל־ֵעֶָּ֤שב ַהָשֶדה֙ ִהָכ ר׃ ְוֶאת־ָכל־ֵעִ֥ץ הַ   ְוֵא֨ ה ִשֵבַֽ  ָשֶדִ֖

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל כו ם ְבֵנ ֶשן ֲאֶשר־ָשִ֖ ק ְבֶאֵֶ֣רץ גֵֹ֔ ד׃  ַרַ֚ א ָהָיִ֖ה ָבָרַֽ ִֹ֥  ל

 

   



 חומש שמות  - 08 - וארא

 

ל צמשה ואהרון א
 פרעה

ם  כז ִֹ֥אֶמר ֲאֵלֶהִ֖ ן ַוי ְלַאֲהֹרֵ֔ ה ַוִיְקָרא֙ ְלֹמֶשֵ֣ה ּוַֽ  ַוִיְשַלֵ֣ח ַפְרֹעֵ֗
ים׃   ָחָטֵ֣אִתי ַהָפַָ֑עם ְרָשִעַֽ י ָהַֽ ֲאִנִ֥י ְוַעִמִ֖ יק ַוַֽ  ְיהָוה֙ ַהַצִדֵ֔

ה כח ירּו֙ ֶאל־ְיהָוֵ֔ ים ּוָבָרָ֑ד   ַהְעִת֨ ת ֱאֹלִהִ֖ ְהֹיֶ֛ת ֹקֹלִ֥ ב ִמַֽ  ְוַרֻ֕
ד׃  ֲעֹמַֽ ּון ַלַֽ ִספִ֖ א ֹתַֽ ִֹ֥ ם ְול ֲאַשְלָחֵ֣ה ֶאְתֶכֵ֔  ַוַֽ

ה  כט ָֹּ֤אֶמר ֵאָליו֙ ֹמֶשֵ֔  ַוי
ָ֑ה  י ֶאל־ְיהָו ש ֶאת־ַכַפִ֖ יר ֶאְפֹרִ֥  ְכֵצאִתי֙ ֶאת־ָהִעֵ֔

ֹוד  ְהֶיה־עֵ֔ א ִיַֽ ֵֹ֣ ּון ְוַהָבָרד֙ ל ֹות ֶיְחָדלֵ֗ ֶרץ׃  ַהֹקלֵ֣ יהָוִ֖ה ָהָאַֽ י ַלַֽ ע ִכִ֥  ְלַמֵַ֣ען ֵתַדֵ֔

ֲעָבֶדָ֑יָך  ל ה ַוַֽ ים׃  ְוַאָתִ֖ ִ֖י ְיהָוִ֥ה ֱאֹלִהַֽ ּון ִמְפֵנ יְראֵ֔ ַ֚י ֶטֵֶ֣רם ִתַֽ ְעִתי ִכ  ָיַדֻ֕

 

 
  

 השפעת הברד

ָכָָ֑תה  לא ה נ  ה ְוַהְשֹעָרִ֖ ל׃  ְוַהִפְשָתִ֥ ה ִגְבֹעַֽ יב ְוַהִפְשָתִ֖ י ַהְשֹעָרה֙ ָאִבֵ֔  ִכָּ֤
ּו  לב א נ כָ֑ ֵֹ֣ ֶמת ל ֶסִ֖ ָנה׃ ְוַהִחָטִ֥ה ְוַהכ  ת ֵהַֽ י ֲאִפיֹלִ֖  ִכִ֥

 

 מפטיר  

' וה, משה עותר
 מפסיק הברד

יר לג ה ֵמִעָּ֤ם ַפְרֹעה֙ ֶאת־ָהִעֵ֔ א ֹמֶשִּ֜ ָ֑ה   ַוֵיֵצ֨ יו ֶאל־ְיהָו ש ַכָפִ֖  ַוִיְפֹרִ֥
ד  ּו ַהֹקלֹות֙ ְוַהָבָרֵ֔ ַַֽיְחְדלָּ֤ ְרָצה׃  ַוַֽ ְך ָאַֽ א־ִנַתִ֥ ַֹֽ  ּוָמָטִ֖ר ל

 

 
ת לד ד ְוַהֹקֹלִ֖ ל ַהָמָט֧ר ְוַהָבָרֶ֛ י־ָחַד֨ ה ִכַֽ ְֵָ֣֑רא ַפְרֹעֵ֗ א   ַוַי ָֹ֑ ֲחט   ַוֹיֵֶ֣סף ַלַֽ

ֹו ...ַוַיְכֵבד ִלבֹו ד ִלבִ֖ יו׃   ַוַיְכֵבִ֥ ֲעָבָדַֽ ּוא ַוַֽ   הִ֥

ה לה ..ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעה ֶַֽיֱחַזק֙ ֵלֵ֣ב ַפְרֹעֵ֔ ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל   ַוַֽ א ִשַלִ֖ח ֶאת־ְבֵנ ִֹ֥  ְול
ר ְיהָוִ֖ה ֲאֶשֶ֛ר ִדֶבִ֥ ה׃   ַכַֽ   {פ{}פ{}פ}ְבַיד־ֹמֶשַֽ
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 פרשת בא
 

   פרק י

ה  א ארבה [8מכה ] ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי

 
  

ציווי שליחות 
 לפרעה

ה א ֶאל־ַפְרֹעָ֑ ִֹ֖ יו   ב י ִהְכַבְָּ֤דִתי ֶאת־ִלבֹו֙ ְוֶאת־ֵלֵ֣ב ֲעָבָדֵ֔ י־ֲאִנָ֞  ִכַֽ
ֹו׃  ֶלה ְבִקְרבַֽ י ֵאִ֖ ֹתַתִ֥ י ֹאַֽ ַען ִשִתֶ֛  ְלַמֵ֗

י  ב ֹתַתִ֖ ִים ְוֶאת־ֹאַֽ ְלִתי֙ ְבִמְצַרֵ֔ י ִבְנָךִּ֜ ּוֶבן־ִבְנָךֵ֗ ֵאֵ֣ת ֲאֶשָּ֤ר ִהְתַעַל֨ ַען ְתַסֵפר֩ ְבָאְזֵנ֨ ּוְלַמָ֡
 ר־ַשְֵ֣מִתי ָבָ֑ם ֲאשֶ 

י־ֲאִנִ֥י ְיהָוַֽה׃ ם ִכַֽ יַדְעֶתִ֖  ִוַֽ

 

 
ֲהֹרן֮ ֶאל־ַפְרֹעהֹ֒  ג א ֹמֶשֵ֣ה ְוַאַֽ ֹ֨ יו ַוָיב ּו ֵאָלֵ֗ אְמרֵ֣ ַֹֽ  ַוי

 

 -ביצוע השליחות 
 התראה לפרעה

ים  ִעְבִרֵ֔ ה־ָאַמָּ֤ר ְיהָוה֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ָהַֽ  ֹכַֽ
ָ֑י  ָעֹנִ֖ת ִמָפָנ ְנָת ֵלַֽ ִני׃   ַעד־ָמַתֵ֣י ֵמַאֵ֔ ַֽ י ְוַיַַֽעְבד   ַשַלִ֥ח ַעִמִ֖

י  ד ֵַ֣ח ֶאת־ַעִמָ֑ ה ְלַשֵל ן ַאָתִ֖ י ִאם־ָמֵאִ֥ ָך׃  ִכֶ֛ ֶלַֽ ה ִבְגב  יא ָמָחֶ֛ר ַאְרֶבִ֖ י ֵמִבִ֥  ִהְנִנ֨

ֶרץ  ה ֵ֣ין ָהָאֵ֔ ת ֶאת־ָהָאֶָ֑רץ  ְוִכָסה֙ ֶאת־ֵע א יּוַכִ֖ל ִלְרֹאֵ֣ ִֹ֥  ְול
ה ַהִנְשֶאֶָּ֤רת לָ  ְוָאַכֵ֣ל ֵֶ֣תר ַהְפֵלָטֵ֗ ד ׀ ֶאת־ֶי  ֶכם֙ ִמן־ַהָבָרֵ֔

ה׃  ַח ָלֶכִ֖ם ִמן־ַהָשֶדַֽ ץ ַהֹצֵמִ֥  ְוָאַכל֙ ֶאת־ָכל־ָהֵעֵ֔

יָך ּוָבֵתֵ֣י ָכל־ֲעָבֶדיָך֮ ּוָבֵתֵ֣י ָכל־ִמְצַרִיםֹ֒  ו ְל֨אּו ָבֶתִּ֜ יָך֙   ּוָמַֽ ּו ֲאֹבֶת֨ א־ָראָּ֤ ַֹֽ ר ל  ֲאֶש֨
יָך  ֹות ֲאֹבֶתֵ֔ ֲאבֵ֣ ָ֑ה  ַוַֽ ה ַעִ֖ד ַהיֵֹ֣ום ַהֶז ֹום ֱהיֹוָתם֙ ַעל־ָהֲֵ֣אָדָמֵ֔  ִמיֵ֗

ה׃ ם ַפְרֹעַֽ א ֵמִעִ֥  ַוִיִֶ֥פן ַוֵיֵצִ֖

 

 
  

יו  ז היועצים ה ֵאָלֵ֗ י ַפְרֹעִּ֜ אְמרּו֩ ַעְבֵד֨ ַֹֽ  ַוי
ש  נּו֙ ְלמֹוֵקֵ֔ ִ֥ה ָל֨ ה ֶז ְהֶי֨   ַעד־ָמַתי֙ ִיַֽ

ֵהיֶהָ֑ם  ֵ֣ה ֱאֹלַֽ ּו ֶאת־ְיהָו ים ְוַיַַֽעְבדִ֖  ַשַלח֙ ֶאת־ָהֲֵ֣אָנִשֵ֔
ִים׃ ה ִמְצָרַֽ ְבָדִ֖ י ָאַֽ ע ִכִ֥  ֲהֶטֵֶ֣רם ֵתַדֵ֔

 

 
  

משה ואהרון 
 פרעה לא מושבים

ם  ח ֵֹ֣אֶמר ֲאֵלֶהֵ֔ ה ַוי ת־ַאֲהֹרן֙ ֶאל־ַפְרֹעֵ֔ ב ֶאת־ֹמֶשָּ֤ה ְוֶאַֽ  ַויּוַשָ֞
ים׃  ְלִכַֽ י ַהֹהַֽ י ָוִמִ֖ ֵהיֶכָ֑ם ִמִ֥ ֵ֣ה ֱאֹלַֽ ּו ֶאת־ְיהָו ּו ִעְבדִ֖  ְלכִ֥

ה  ט ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֔  ַוי
ְך  נּו֙ ֵנֵלֵ֔ ָּ֤נּו ּוִבְבָקֵר֨ נּו ְבצֹאֵנ ינּו ּוִבְבנֹוֵתִּ֜ ִ֖ינּו ֵנֵלְָ֑ך ְבָבֵנ֨ ינּו ּוִבְזֵקֵנ  ִבְנָעֵרִ֥

נּו׃  י ַחג־ְיהָוִ֖ה ָלַֽ  ִכִ֥

ם  י ֵֹ֣אֶמר ֲאֵלֶהֵ֗  ַוי
ם  י ֵכָּ֤ן ְיהָוה֙ ִעָמֶכֵ֔ ת־ַטְפֶכָ֑ם  ְיִה֨ ֲאֶשֶ֛ר ֲאַשַלִ֥ח ֶאְתֶכִ֖ם ְוֶאַֽ  ַכַֽ

ּו  ם׃  ְראֻ֕ ִֶַֽ֥גד ְפֵניֶכַֽ י ָרָעִ֖ה ֶנ  ִכִ֥

ה  יא ּו ֶאת־ְיהָוֵ֔ ָּ֤א ַהְגָבִרים֙ ְוִעְבדֵ֣ ּו־ָנ ן ְלכַֽ א ֵכֵ֗ ֵֹ֣ ה ַאֶתֵ֣ם ְמַבְקִשָ֑ים  ל י ֹאָתִ֖  ִכִ֥

ה׃  ִ֥י ַפְרֹעַֽ ת ְפֵנ ם ֵמֵאִ֖ ֵֶָ֣֑רש ֹאָתֵ֔  {ס}ַוְיָג
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 שני  

 ' הוראת ה

 להעלות הארבה

ה  יב ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ה ַאְרֶבֵ֔ ִים֙ ָבַֽ ה ָיְַַֽֽדָךִּ֜ ַעל־ֶאֶָּ֤רץ ִמְצַר֨  ְוַיִַ֖על ַעל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים   ְנֵט֨

ר  ֶרץ ֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשִ֥ ֵֶ֣שב ָהָאֵ֔ ד׃ְויֹאַכל֙ ֶאת־ָכל־ֵע יר ַהָבָרַֽ  ִהְשִאִ֖

 

 
  

ט ֹמֶשֵ֣ה ֶאת־ַמֵטהּו֮ ַעל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרִיםֹ֒  יג משה מבצע  ַוֵי֨
ְָ֑יָלה  ּוא ְוָכל־ַהָל ֶרץ ָכל־ַהיִֹ֥ום ַההִ֖ ּוַח־ָקִדים֙ ָבָאֵ֔ ה ִנַהָּ֤ג רַֽ  ַוַֽיהָוֵ֗

ה  ֶקר ָהָיֵ֔ ה׃  ַהֹבֵ֣ ַאְרֶבַֽ א ֶאת־ָהַֽ ים ָנָשִ֖  ְו֨רּוַח֙ ַהָקִדֵ֔
ִים יד ַ֚ל ָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ה ַע ַאְרֶבֵ֗ ֵַ֣על ָהַֽ ּול ִמְצָרִָ֑ים   ַוַי ל ְגבֵ֣ ַנח ְבֹכִ֖  ַוָיֻ֕

ד  ן׃  ָכֵבֵ֣ד ְמֹאֵ֔ ְהֶיה־ֵכַֽ א ִיַֽ ִֹ֥ יו ל ֲחָרִ֖ הּו ְוַאַֽ ָיה ֵכָּ֤ן ַאְרֶבה֙ ָכֹמֵ֔ ָפָניו לֹא־ָה֨  ְלַ֠

ֵ֣ין ָכל־ָהָאֶרץ֮ ַוֶתְחַשְֵ֣ך ָהָאֶרץֹ֒  טו ס ֶאת־ֵע  ַוְיַכָ֞
א ִֹּ֜ ץַוי י ָהֵעֵ֔ ֶרץ ְוֵאת֙ ָכל־ְפִרֵ֣ ֵֶ֣שב ָהָאֵ֗ יר ַהָבָרָ֑ד ַכל ֶאת־ָכל־ֵע ר הֹוִתִ֖  ֲאֶשִ֥

ה ֶָ֧֑רק ָבֵעֶ֛ץ ּוְבֵעִֶ֥שב ַהָשֶדִ֖ ר ָכל־ֶי א־נֹוַת֨ ַֹֽ ִים׃  ְול ֶרץ ִמְצָרַֽ  ְבָכל־ֶאִ֥

 

 
  

משה ואהרון 
: נקראים אל פרעה

 "ָחָטאִתי"

אֶמר  טז ֵֹ֗ ן ַוי ְלַאֲהֹרָ֑ א ְלֹמֶשֵ֣ה ּוַֽ ִֹ֖ ה ִלְקר  ַוְיַמֵהֵ֣ר ַפְרֹעֵ֔
ם׃  ֵהיֶכִ֖ם ְוָלֶכַֽ יהָוִ֥ה ֱאֹלַֽ  ָחָטֶ֛אִתי ַלַֽ

ַעם  יז ָּ֤א ַחָטאִתי֙ ַאְֵ֣ך ַהַפֵ֔ ה ָשֵ֣א ָנ ֵהיֶכָ֑ם  ְוַעָתֵ֗ ֵ֣ה ֱאֹלַֽ יהָו ירּו ַלַֽ  ְוַהְעִתִ֖
ֶות ַהֶזַֽה׃  ק ֶאת־ַהָמִ֥ י ַרִ֖ ָעַלֵ֔  ְוָיֵסר֙ ֵמַֽ

 

 
  

', משה עותר לה
 מסלק הארבה' וה

ה  יח א ֵמִעֵ֣ם ַפְרֹעָ֑ ר ֶאל־ְיהָוַֽה׃  ַוֵיֵצִ֖  ַוֶיְעַתִ֖

ד יט ֵ֣ק ְמֹאֵ֔ ּוַח־ָים֙ ָחָז ָּ֤ה רַֽ ְך ְיהָו ּוף   ַוַיֲַֽהֹפ֨ ֵָ֣מה סָ֑ ה ַוִיְתָקֵעִ֖הּו ָי  ַוִיָשא֙ ֶאת־ָהֵַ֣אְרֶבֵ֔
ד א ִנְשַאר֙ ַאְרֶבֵ֣ה ֶאָחֵ֔ ָֹּ֤ ִים׃  ל ּול ִמְצָרַֽ ל ְגבִ֥  ְבֹכִ֖

 

 
  

ֵלב -ֶאת' ַוְיַחֵזק ה
 ַפְרֹעה

ה כ ל׃   ַוְיַחֵזִ֥ק ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֵלֵ֣ב ַפְרֹעָ֑ ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ א ִשַלִ֖ח ֶאת־ְבֵנ ִֹ֥   {פ}ְול
 

  

ה כא חושך[ 9מכה ] ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨   ַוי
 

  

ִים הוראה לבצע ֶשְך ַעל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים ְנֵטָּ֤ה ָיְַַֽֽדָך֙ ַעל־ַהָשַמֵ֔ ֶשְך׃  ִוִ֥יִהי ֹחִ֖ ש ֹחַֽ   ְוָיֵמִ֖
 

  

ֹו ַעל־ַהָשָמִָ֑ים  כב ביצוע ִ֥ט ֹמֶשֶ֛ה ֶאת־ָידִ֖  ַוֵי
ִים ֶרץ ִמְצַרִ֖ ֶשְך־ֲאֵפָלֶ֛ה ְבָכל־ֶאִ֥ י ֹחַֽ ים׃   ַוְיִה֧ ֶשת ָיִמַֽ  ְשֹלִ֥

ים  כג ֶשת ָיִמָ֑ יו ְשֹלֵ֣ יש ִמַתְחָתִ֖ מּו ִאִ֥ יו ְולֹא־ָקֶ֛ ּו ִאֵ֣יש ֶאת־ָאִחֵ֗ א־ָראָ֞ ַֹֽ  ל
ם׃ ֹוְשֹבָתַֽ ֹור ְבמַֽ ָיה אִ֖ ְלָכל־ְבֵנ֧י ִיְשָרֵאֶ֛ל ָהִ֥  ּוַֽ

 

 שלישי  

משה נקרא אל 
 : פרעה

 .."'ה-ְלכּו ִעְבדּו ֶאת"
אֶמר֙  כד ֹ֨ ה ַוי ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ א ַפְרֹעִּ֜  ַוִיְקָר֨

ה ְלכּו֙  ּו ֶאת־ְיהָוֵ֔ ָצָ֑ג  ִעְבדֵ֣ אְנֶכִ֥ם ּוְבַקְרֶכִ֖ם י  ַֹֽ ק צ ם׃   ַרֶ֛  ַגַֽם־ַטְפֶכִ֖ם ֵיֵלְִ֥ך ִעָמֶכַֽ

ה  כה ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֔  ַוי
ת ים ְוֹעֹלָ֑ נּו ְזָבִחֵ֣ ן ְבָיֵדִ֖ ינּו׃  ַגם־ַאָתֶ֛ה ִתֵתִ֥ יהָוִ֥ה ֱאֹלֵהַֽ ינּו ַלַֽ  ְוָעִשִ֖
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נּו  כו  נּו ֵיֵלְֵ֣ך ִעָמֵ֗ ה  ְוַגם־ִמְקֵנִּ֜ א ִתָשֵאר֙ ַפְרָסֵ֔ ָֹּ֤ ֵ֣ה  ל ד ֶאת־ְיהָו ֲעֹבִ֖ ח ַלַֽ ַ֚י ִמֶמֵ֣נּו ִנַקֵ֔ ִכ
 ֱאֹלֵהָ֑ינּו 

ה  ה־ַנֲעֹבד֙ ֶאת־ְיהָוֵ֔ ע ַמַֽ א־ֵנַדֵ֗ ַֹֽ ְֵ֣חנּו ל ֲאַנ ָמה׃ ַוַֽ נּו ָשַֽ  ַעד־ֹבֵאִ֖

 

  
 

ֵלב -ֶאת' ַוְיַחֵזק ה
 ַפְרֹעה

ה  כז ם׃  ַוְיַחֵזִ֥ק ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֵלֵ֣ב ַפְרֹעָ֑ ה ְלַשְלָחַֽ א ָאָבִ֖ ִֹ֥  ְול
ה  כח ֹו ַפְרֹעִ֖ אֶמר־לִ֥ ַֹֽ ָ֑י  ַוי ָעָל י  ֵלְֵ֣ך ֵמַֽ ֹות ָפַנֵ֔ ֶסף֙ ְראֵ֣  ִהָשֵֶ֣מר ְלָךֵ֗ ַאל־ֹת֨
ּות׃   ְתָךִ֥ ָפַנִ֖י ָתמַֽ י ְביֶֹ֛ום ְרֹאַֽ  ִכֵ֗

ה  כט ִֹ֥אֶמר ֹמֶשִ֖ ֵ֣ן ִדַבְָ֑רתָ  ַוי ֹות ָפֶנַֽיָך׃   ֵכ ֹוד ְראִ֥ ף עִ֖ א־ֹאִסִ֥ ַֹֽ  {פ}ל

 

   

 פרק יא

 ,הכנת העם ליציאה ממצרים 
 [17מכה ]על מכת בכורות  והודעה

הכנת העם ליציאה 
 ממצרים

ה  א ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ִים  יא ַעל־ַפְרֹעה֙ ְוַעל־ִמְצַרֵ֔ ַָָּ֤֑גע ֶאָחד֙ ָאִבָּ֤ ֹוד ֶנ  עֵ֣

ָ֑ה ן ְיַשַלִ֥ח ֶאְתֶכִ֖ם ִמֶז ֲחֵרי־ֵכֻ֕ ש ֶאְתֶכִ֖ם ִמֶזַֽה׃    ַאַֽ ש ְיָגֵרִ֥ ה ָגֵרֶ֛ ֹו ָכָלֻ֕ ְלחֵ֔  ְכַש֨
ָ֑ם  ב ֵ֣י ָהָע  ַדֶבר־ָנִ֖א ְבָאְזֵנ

ּו ִאֵ֣יש ה  ְוִיְשֲאלָ֞ הּו ְוִאָשה֙ ֵמֵאֵ֣ת ְרעּוָתֵ֔ ב׃  ׀ ֵמֵאֵ֣ת ֵרֵעֵ֗  ְכֵלי־ֶכִֶ֖סף ּוְכֵלִ֥י ָזָהַֽ
ֵ֣י ִמְצָרִָ֑ים  ג ן ָהָעִ֖ם ְבֵעיֵנ ֶ֛ה ֶאת־ֵחִ֥ ן ְיהָו  ַוִיֵת֧

ֵ֣ם ִ֥י ָהָעַֽם׃ ַג ה ּוְבֵעיֵנ י־ַפְרֹעִ֖ ִ֥י ַעְבֵדַֽ ִים ְבֵעיֵנ ֹול ְמֹאד֙ ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ה ָגדָּ֤  {ס} ׀ ָהִאֵ֣יש ֹמֶשֵ֗
 רביעי  
 

ה ד ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֔  ַוי
 

הודעה לפרעה על 
 מכת בכורות

ָ֑ה  ה ָאַמֵ֣ר ְיהָו  ֹכִ֖
ְיָלה  ת ַהַלֵ֔ ֲחֹצֵ֣ ֹוְך  ַכַֽ א ְבתִ֥ ִים׃ֲאִנִ֥י יֹוֵצִ֖  ִמְצָרַֽ

ֹו  ּוֵמֵ֣ת ָכל־ְבכֹור֮ ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרִיםֹ֒  ה ֹור ַפְרֹעה֙ ַהֹיֵשֵ֣ב ַעל־ִכְסאֵ֔  ִמְבכָּ֤
ֵרָחִָ֑ים ר ַאַחֵ֣ר ָהַֽ ה ֲאֶשִ֖ ֹור ַהִשְפָחֵ֔ ַ֚ד ְבכֵ֣ ה׃   ַע ֹור ְבֵהָמַֽ ל ְבכִ֥  ְוֹכִ֖

ה ְגֹדָלִ֖ה ְבָכל־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים ֲאֶשָּ֤ר  ו ְיָתֶ֛ה ְצָעָקִ֥ ף׃ְוָהִ֥ א ֹתִסַֽ ִֹ֥ הּו ל ָתה ְוָכֹמִ֖ ְהָיֵ֔ א ִנַֽ ֵֹ֣ הּו֙ ל  ָכֹמ֨

ל ז ֹו  ּוְלֹכֵ֣ ֶלב֙ ְלֹשנֵ֔ א ֶיֱַֽחַרץ־ֶכ֨ ָֹּ֤ ל ל ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ יש ְוַעד־ְבֵהָמָ֑ה  ׀ ְבֵנ  ְלֵמִאִ֖
ל׃  ין ִיְשָרֵאַֽ ִים ּוֵבִ֥ ין ִמְצַרִ֖ ה ֵבִ֥ ּון ֲאֶשר֙ ַיְפֶלֵ֣ה ְיהָוֵ֔ ְדעֵ֔ ַען֙ ֵתַֽ  ְלַמ֨

ר  ח ֲחוּו־ִלֵ֣י ֵלאֹמֵ֗ י ְוִהְשַתַֽ ֶלה ֵאַלִּ֜ ּו ָכל־ֲעָבֶדיָך֩ ֵא֨  ְוָיְַַֽֽרדֵ֣
יָך ֵ֣ם ֲאֶשר־ְבַרְגֶלֵ֔ ֲחֵרי־ֵכִ֖ן ֵאֵצָ֑א   ֵצָּ֤א ַאָתה֙ ְוָכל־ָהָע  ְוַאַֽ

 

 
  

ף׃   ֳחִרי־ָאַֽ ה ָבַֽ ִעם־ַפְרֹעִ֖ א ֵמַֽ   {ס}ַוֵיֵצִ֥
 

  

ה  ט למשה' ה ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
ה  ע ֲאֵליֶכִ֖ם ַפְרֹעָ֑ א־ִיְשַמִ֥ ַֹֽ ִים׃ ל ֶרץ ִמְצָרַֽ י ְבֶאִ֥ ֹוְפַתִ֖ ֹות מַֽ  ְלַמֶַ֛ען ְרבִ֥

 

 
  

ֶלה י סיכום בינים ים ָהֵאִ֖ ְפִתִ֥ ּו ֶאת־ָכל־ַהֹמַֽ ן ָעשֶ֛ ֲהֹרֵ֗ ה  ּוֹמֶשֵ֣ה ְוַאַֽ ֵ֣י ַפְרֹעָ֑   ִלְפֵנ
 

  

ֵלב -ֶאת' ַוְיַחֵזק ה
 ַפְרֹעה

ָּ֤ק ְיהָוה֙ ֶאת־ֵלֵ֣ב  הַוְיַחֵז ֹו׃   ַפְרֹעֵ֔ ַאְרצַֽ ל ֵמַֽ א־ִשַלִ֥ח ֶאת־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ַֹֽ   {ס}ְול
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 פסח מצרים ופסח לדורות  
   

ן  א פרק יב ל־ַאֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֣ה ְוֶאַֽ ר׃ ַוי ִים ֵלאֹמַֽ ֶרץ ִמְצַרִ֖   ְבֶאִ֥
אש ֳחָדִשָ֑ים ב ראשון לחודשי השנה ֵֹ֣ ֶ֛ה ָלֶכִ֖ם ר ֶדש ַהֶז י ַהָשָנַֽה׃  ַהֹח֧ ם ְלָחְדֵשִ֖ ֹון הּוא֙ ָלֶכֵ֔   ִראשִ֥

ר ג [םהוראות לע] ת ִיְשָרֵאל֙ ֵלאֹמֵ֔ ל־ָכל־ֲעַדָּ֤ ּו ֶאַֽ  ַדְברֵ֗

 

   פסח מצרים

  
 

ָ֑ה  שה לזבח ֶדש ַהֶז ר ַלֹחֵ֣ ָעֹשִ֖ ִית׃  ֶבַֽ ה ַלָבַֽ ת ֶשִ֥ ה ְלֵבית־ָאֹבִ֖ יש ֶשִ֥ ם ִאֶ֛ ּו ָלֶהֵ֗  ְוִיְקחֵ֣

ְהיֵֹ֣ות ִמֶשהֹ֒  ד ֵ֣ט ַהַבִית֮ ִמַֽ  ְוִאם־ִיְמַע
ת  ֹו ְבִמְכַסֵ֣ת ְנָפֹשָ֑ ב ֶאל־ֵביתִ֖ ּוא ּוְשֵכנֶֹ֛ו ַהָקֹרִ֥ ח הֵ֗  ְוָלַקֵ֣

ה׃  סּו ַעל־ַהֶשַֽ ֹו ָתֹכִ֖ י ָאְכלֵ֔ ַ֚יש ְלִפֵ֣  ִא

ֵ֣ה ָלֶכָ֑ם  ה ְהֶי ים ָזָכִ֥ר ֶבן־ָשָנִ֖ה ִיַֽ ה ָתִמֶ֛ ִעִזִ֖  ֶשִ֥ ים ּוִמן־ָהַֽ חּו׃ ִמן־ַהְכָבִשִ֥  ים ִתָקַֽ

 

ֶרת  ו  ָּ֤ה ָלֶכם֙ ְלִמְשֶמֵ֔ ָ֑ה  ְוָהָי ֶדש ַהֶז ֵ֣ד ַאְרָבָעִ֥ה ָעָשֶ֛ר יִֹ֖ום ַלֹחֵ֣  ַע
ִים׃ ַעְרָבַֽ ין ָהַֽ ל ֵבִ֥ ת־ִיְשָרֵאִ֖ ל ֲעַדַֽ ל ְקַהִ֥ ֹו ֹכֶ֛ ּו ֹאתֵ֗ ֲחטֵ֣  ְוָשַֽ

 

  
 

הדם על המזוזות 
 ועל המשקוף

ֹוף  ז י ַהְמזּוֹזִ֖ת ְוַעל־ַהַמְשקָ֑ ְִ֥תנֶּ֛ו ַעל־ְשֵתִ֥ ם ְוָנ ְקחּו֙ ִמן־ַהָדֵ֔  ְוָלַֽ
ם׃ ֹו ָבֶהַֽ ּו ֹאתִ֖ אְכלִ֥ ַֹֽ ים ֲאֶשר־י ַ֚ל ַהָבִֵ֣תֵ֔  ַע

 

  
 

ָ֑ה ח אכילת זבח הפסח ְֵ֣יָלה ַהֶז ר ַבַל ּו ֶאת־ַהָבָשִ֖ ְכלִ֥ הּו׃   ְוָאַֽ ַֽ אְכל  ַֹֽ ים י ֹות ַעל־ְמֹרִרִ֖  ְצִלי־ֵאֵ֣ש ּוַמצֵ֔
ל ַבָמִָ֑ים  ט ָשִ֖ ל ְמב  א ּוָבֵשִ֥ נּו֙ ָנֵ֔ ּו ִמֶמ֨ אְכלָּ֤ ַֹֽ  ַאל־ת

ש י ִאם־ְצִלי־ֵאֵ֔ ֹו׃   ִכֵ֣ ֹו ַעל־ְכָרָעִ֖יו ְוַעל־ִקְרבַֽ  רֹאשִ֥

ֶקר י נּו ַעד־ֹבָ֑ ירּו ִמֶמִ֖ א־תֹוִתִ֥ ַֹֽ פּו׃   ְול ש ִתְשֹרַֽ ֶקר ָבֵאִ֥ ר ִמֶמֶ֛נּו ַעד־ֹבִ֖  ְוַהֹנָתִ֥

ֹ֒  יא ּו ֹאתֹו אְכלֵ֣ ַֹֽ  ְוָכָכה֮ ת
ם ּוַמֶקְלֶכִ֖ם ְבֶיְדֶכָ֑ם  ים ַנֲַֽעֵליֶכם֙ ְבַרְגֵליֶכֵ֔ ִרֵ֔  ָמְתֵניֶכֵ֣ם ֲחג 

יהָוַֽה׃ ּוא ַלַֽ ַסח הִ֖ ֹון ֶפִ֥ ֲאַכְלֶתָּ֤ם ֹאתֹו֙ ְבִחָפזֵ֔  ַוַֽ

 

  
 

יפסח על בתי ' ה
 ישראל

ְֵ֣יָלה ַהֶזהֹ֒  יב ֶרץ־ִמְצַרִים֮ ַבַל י ְבֶאַֽ ַבְרִתֵ֣  ְוָעַֽ
ם ְוַעד־ְבֵהָמָ֑ה  ָאָדִ֖ ִים ֵמַֽ י ָכל־ְבכֹור֙ ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔  ְוִהֵכיִתָּ֤

ים  ה ְשָפִטִ֖ ֱעֶשִ֥ ִים ֶאַֽ י ִמְצַרֶ֛  ֲאִנִ֥י ְיהָוַֽה׃  ּוְבָכל־ֱאֹלֵהִ֥

ם  יג ת ַעָּ֤ל ַהָבִתים֙ ֲאֶשֵ֣ר ַאֶתֵ֣ם ָשֵ֔ ם ְלֹאֵ֗ ם ָלֶכִּ֜  ְוָהָיה֩ ַהָד֨
י ֲעֵלֶכָ֑ם  ַסְחִתִ֖ ם ּוָפַֽ יִתי֙ ֶאת־ַהָדֵ֔  ְוָרִא֨

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרַֽ י ְבֶאִ֥ ית ְבַהֹכִתִ֖ ֶגף֙ ְלַמְשִחֵ֔ ה ָבֶכִ֥ם ֶנ֨ ְהֶי֨ א־ִיַֽ ַֹֽ  ְול

 

  
 

 פסח לדורות
  

  
 

ָ֑ה  יד חג, זיכרון יהָו ֹו ַחֵ֣ג ַלַֽ ם ֹאתִ֖ ֹון ְוַחֹגֶתִ֥ ָּ֤ה ָלֶכם֙ ְלִזָכרֵ֔  ְוָהָיה֩ ַה֨יֹום ַהֶז
ַֽהּו׃  ת עֹוָלִ֖ם ְתָחג  ַקִ֥ ם ח  ֵתיֶכֵ֔  ְלֹדֹרֵ֣

 

  
 

לּו  טו ַמצֹות ֹות תֹאֵכֵ֔   ִשְבַעָּ֤ת ָיִמים֙ ַמצֵ֣
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ר  השבתת השאור יתּו ְשֹאִ֖ ֹון ַתְשִבִ֥ ִראשֵ֔ ֵתיֶכָ֑םַאְַ֚ך ַביֵֹ֣ום ָהַֽ   ִמָבַֽ
כרת על אכילת 
 חמץ

י ץ ִכֵ֣ ל   ׀ ָכל־ֹאֵכֵ֣ל ָחֵמֵ֗ ֶָּ֤פש ַהִהוא֙ ִמִיְשָרֵאֵ֔ ה ַהֶנ  ְוִנְכְרָתָ֞
י׃ ן ַעד־יִֹ֥ום ַהְשִבִעַֽ ִראֹשִ֖  ִמיִֹ֥ום ָהַֽ

 

  
 

י מִ  טז איסור מלאכה ֶדש ּוַביֹום֙ ַהְשִביִעֵ֔ ִראשֹון֙ ִמְקָרא־ֹקֵ֔ ֶדשּוַביָֹּ֤ום ָהַֽ ֵ֣ה ָלֶכָ֑ם ְקָרא־ֹקִ֖ ְהֶי  ִיַֽ
ם  א־ֵיָעֶשֵ֣ה ָבֶהֵ֔ ַֹֽ  ָכל־ְמָלאָכה֙ ל

ם׃ ה ָלֶכַֽ ֹו ֵיַָֽעֶשִ֥ ּוא ְלַבדִ֖ ֶפש הִ֥  ַאְַ֚ך ֲאֶשֵ֣ר ֵיַָֽאֵכֵ֣ל ְלָכל־ֶנֵ֔

 

  
 

 ּוְשַמְרֶתם֮ ֶאת־ַהַמצֹותֹ֒  יז ַמצֹות
ֹוֵתיֶכִ֖ם ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים  אִתי ֶאת־ִצְבאַֽ ה הֹוֵצִ֥ ֶצם֙ ַהיֵֹ֣ום ַהֶזֵ֔ י ְבֶע֨  ִכֵ֗

ם׃  ת עֹוָלַֽ ַקִ֥ ֵתיֶכִ֖ם ח  ֶ֛ה ְלֹדֹרַֽ ם ֶאת־ַהיִֹ֥ום ַהֶז  ּוְשַמְרֶתָ֞

ת  יח ּו ַמֹצָ֑ אְכלִ֖ ַֹֽ ֶרב ת ֶדש֙ ָבֶעֵ֔ ר יָֹּ֤ום ַלֹח֨ ן ְבַאְרָבָעה֩ ָעָש֨ ִראֹשָ֡  ָבַֽ
ד יֵֹ֣ום ָהַֽ  ֶרב׃ַעַ֠ ֶדש ָבָעַֽ ים ַלֹחִ֖  ֶאָח֧ד ְוֶעְשִרֶ֛

 

איסור הימצאות 
 שאור

ֵתיֶכָ֑ם יט א ְבָבַֽ א ִיָמֵצִ֖ ִֹ֥ ר ל ים ְשֹאֻ֕ ֵ֣ת ָיִמֵ֔  ִשְבַע
 

כרת על אכילת 
 מחמצת

י ל  ִכֵ֣ ֲעַדֵ֣ת ִיְשָרֵאֵ֔ ֶָּ֤פש ַהִהוא֙ ֵמַֽ ה ַהֶנ ֶצת ְוִנְכְרָתָ֞  ׀ ָכל־ֹאֵכֵ֣ל ַמְחֶמֵ֗
ֶרץ׃  ח ָהָאַֽ  ַבֵגִ֖ר ּוְבֶאְזַרִ֥

א תֹאֵכָ֑לּו כ ֵֹ֣ ֶצת ל ֹות׃   ָכל־ַמְחֶמִ֖ ּו ַמצַֽ אְכלִ֖ ַֹֽ ם ת ֵתיֶכֵ֔  {פ}ְבֹכל֙ מֹוְשֹבֵ֣

 

 חמישי  
ֵֹ֣אֶמר ֲאֵלֶהָ֑ם כא [הוראות לזקנים] ל ַוי ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ א ֹמֶשֶ֛ה ְלָכל־ִזְקֵנ   ַוִיְקָרִ֥

   פסח מצרים

  
 

ּו  זבח הפסח ְשכֵ֗ ֵתיֶכִ֖םִמַֽ אן ְלִמְשְפֹחַֽ ֶֹ֛ ַסח׃  ּוְק֨חּו ָלֶכִ֥ם צ ּו ַהָפַֽ ֲחטִ֥   ְוַשַֽ
  

 

 הדם על המשקוף 

 ועל המזוזות
ֹוב ּוְטַבְלֶתם֮ ַבָדֵ֣ם ֲאֶשר־ַבַסףֹ֒  כב ַדֵ֣ת ֵאזֵ֗ ם ֲאג   ּוְלַקְחֶתָ֞

ם ֲאֶשֵ֣ר ַבָסָ֑ף  ת ִמן־ַהָדִ֖  ְוִהַגְעֶתָּ֤ם ֶאל־ַהַמְשקֹוף֙ ְוֶאל־ְשֵתֵ֣י ַהְמזּוזֵֹ֔
ֶקר׃ ֹו ַעד־ֹבַֽ ַתח־ֵביתִ֖ יש ִמֶפַֽ ּו ִאִ֥ ְצאֶ֛ א ֵתַֽ ִֹ֥ ם ל  ְוַאֶתֵ֗

 

יפסח על בתי ' ה
 ישראל

 ְוָעַבֵ֣ר ְיהָוה֮ ִלְנֹגֵ֣ף ֶאת־ִמְצַרִיםֹ֒  כג
ֹוף ְוַעִ֖ל ְשֵתֵ֣י ַהְמזּוֹזָ֑ת   ְוָרָאָּ֤ה ֶאת־ַהָדם֙ ַעל־ַהַמְשקֵ֔

ף׃ ֵתיֶכִ֖ם ִלְנֹגַֽ א ֶאל־ָבַֽ ִֹ֥ ית ָלב א ִיֵתן֙ ַהַמְשִחֵ֔ ָֹּ֤ ַתח ְול  ּוָפַסָּ֤ח ְיהָוה֙ ַעל־ַהֶפֵ֔

 

 
  

   פסח לדורות בארץ

הקרבן = העבודה 
 [הזבח]

 

ם׃  כד ָ֑ה ְלָחק־ְלָךִ֥ ּוְלָבֶנִ֖יָך ַעד־עֹוָלַֽ ם ֶאת־ַהָדָבֵ֣ר ַהֶז  ּוְשַמְרֶתִ֖

ֲאֶשֵ֣ר ִדֵבָ֑ר כה ֶ֛ה ָלֶכִ֖ם ַכַֽ ן ְיהָו ר ִיֵת֧ ֶרץ ֲאֶש֨ אּו ֶאל־ָהָאֵ֗ י־ָתֹבֵ֣ ה ִכַֽ  ְוָהָיָ֞
את׃ ַֹֽ ה ַהז ֲעֹבָדִ֥ ם ֶאת־ָהַֽ  ּוְשַמְרֶתִ֖

 

ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת "
 "ָלֶכם

ּו ֲאֵליֶכִ֖ם ְבֵניֶכָ֑ם  כו י־יֹאְמרִ֥ ה ִכַֽ ם׃  ְוָהָיֻ֕ ִֹ֖את ָלֶכַֽ ה ַהז ֲעֹבָדִ֥  ָמֶ֛ה ָהַֽ
ם  כז ֲאַמְרֶתָ֡ ִים ַוַֽ י ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙ ְבִמְצַרֵ֔ ַסח ַעל־ָבֵתָּ֤ ה ֲאֶשֵ֣ר ָפַ֠ יהָוֵ֗ ּוא ַלַֽ ַסח הִּ֜  ֶזַַֽבח־ֶפ֨

ִים ְוֶאת־ָבֵתֵ֣ינּו ִהִצָ֑יל  ֹו ֶאת־ִמְצַרִ֖  ְבָנְגפִ֥
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ּו׃  ְשַתֲחוַֽ ד ָהָעִ֖ם ַוִיַֽ   ַוִיֹקִ֥

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  כח ביצוע ּו ְבֵנ ַַֽיֲעשִ֖ ּו ַוַֽ ּו׃  ַוֵיְַֽלכִ֥ ן ֵכִ֥ן ָעשַֽ ֲהֹרִ֖ ה ְוַאַֽ ֶ֛ה ֶאת־ֹמֶשִ֥ ר ִצָּו֧ה ְיהָו ֲאֶש֨   {ס}ַכַֽ
   

 שישי ויציאת בני ישראל ממצרים, [01]מכת בכורות  

   

י כט מכת בכורות ְיָלה ַוַֽיהָוה֮ ִהָכֵ֣ה ָכל־ְבכֹור֮ ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרִיםֹ֒  ַוְיִהֵ֣ י ַהַלֵ֗ ֲחִצֵ֣  ׀ ַבַֽ
ֹור  ר ְבֵבֵ֣ית ַהבָ֑ י ֲאֶשִ֖ ֹור ַהְשִבֵ֔ ַ֚ד ְבכֵ֣ ֹו ַע ר ַפְרֹעה֙ ַהֹיֵשֵ֣ב ַעל־ִכְסאֵ֔  ִמְבֹכָּ֤

ה׃  ֹור ְבֵהָמַֽ ל ְבכִ֥  ְוֹכִ֖
ִים ל ּוא ְוָכל־ֲעָבָדיו֙ ְוָכל־ִמְצַרֵ֔ ְיָלה הָּ֤ ה ַלֵ֗ ָקם ַפְרֹעִּ֜  ַוָי֨

ה ְגֹדָלִ֖ה ְבִמְצָרִָ֑ים י ְצָעָקִ֥ ת׃  ַוְתִהֶ֛ ם ֵמַֽ ין־ָשִ֖ ר ֵאַֽ ִית ֲאֶשִ֥ י־ֵאֵ֣ין ַבֵ֔  ִכַֽ

 

 
  

[ והמצרים]פרעה 
משלחים את בני 
 ישראל

אֶמר֙  לא ֹ֨ ְיָלה ַוי ן ַלֵ֗ ְלַאֲהֹרִּ֜ ה ּוַֽ  ַוִיְקָרא֩ ְלֹמֶש֨
ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל ם ַגם־ְבֵנ י ַגם־ַאֶתִ֖ ֹוְך ַעִמֵ֔ ּומּו ְצאּו֙ ִמתֵ֣  קָּ֤

ם׃  ּו ֶאת־ְיהָוִ֖ה ְכַדֶבְרֶכַֽ ּו ִעְבדִ֥  ּוְלכֶ֛

ם ָוֵלָ֑כּו  לב ר ִדַבְרֶתִ֖ ֲאֶשִ֥ ּו ַכַֽ ם ַגם־ְבַקְרֶכִ֥ם ְקחֶ֛ אְנֶכ֨ ַֹֽ  ַגם־צ
י׃  ם ַגם־ֹאִתַֽ ַרְכֶתִ֖  ּוֵבַֽ

ר ְלַשְלָחֵ֣ם ִמן־ָהָאֶָ֑רץ  לג ם ְלַמֵהִ֖ ִים֙ ַעל־ָהָעֵ֔ ָּ֤ק ִמְצַר֨ ֱחַז ים׃ ַוֶתַֽ ָלִ֥נּו ֵמִתַֽ ּו כ  ְמרִ֖ י ָאַֽ  ִכִ֥

 

 
  

ֹו ֶטֵֶ֣רם ֶיְחָמָ֑ץ  לד היציאה ממצרים א ָהָעֶ֛ם ֶאת־ְבֵצקִ֖ ם׃  ַוִיָשִ֥ ם ַעל־ִשְכָמַֽ ת ְבִשְמֹלָתִ֖ ֹרִ֥  ִמְשֲאֹרָתֶ֛ם ְצר 
ּו ִכְדַבֵ֣ר ֹמֶשָ֑ה לה ל ָעשִ֖  ּוְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֥

ת׃ ב ּוְשָמֹלַֽ י ָזָהִ֖ ִים ְכֵלי־ֶכֶֶ֛סף ּוְכֵלִ֥ ִַֽיְשֲאלּו֙ ִמִמְצַרֵ֔   ַוַֽ
ּום לו  ִים ַוַיְשִאלָ֑ ִ֥י ִמְצַרִ֖ ן ָהָעֶ֛ם ְבֵעיֵנ ן ֶאת־ֵחִ֥ ה ָנַת֨ ִים׃   ַוַֽיהָוָ֞ ּו ֶאת־ִמְצָרַֽ ְַֽיַנְצלִ֖   {פ}ַוַֽ

מרעמסס יוצאים 
 לסוכות

ָתה  לז ֹכָ֑ ס ס  ַרְעְמֵסִ֖  ַוִיְס֧עּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ֵמַֽ
ף׃  ד ִמָטַֽ ים ְלַבִ֥ י ַהְגָבִרִ֖  ְכֵשש־ֵמ֨אֹות ֶאֶ֧לף ַרְגִלֶ֛

ב ָעָלֵ֣ה ִאָתָ֑ם לח ד׃  ְוַגם־ֵעִֶ֥רב ַרִ֖ ד ְמֹאַֽ ִ֖ה ָכֵבִ֥ ר ִמְקֶנ אן ּוָבָקֵ֔ ֵֹ֣  ְוצ

 

 
  

א ָחֵמָ֑ץ  לט ת הבצקיאפי ֵֹ֣ י ל ֹות ִכֵ֣ ֹגִ֥ת ַמצִ֖ ִים ע  יאּו ִמִמְצַרֶ֛ ר הֹוִצ֧ ק ֲאֶש֨  ַויֹא֨פּו ֶאת־ַהָבֵצִּ֜
ם׃  ּו ָלֶהַֽ א־ָעשִ֥ ַֹֽ ה ל ַה ְוַגם־ֵצָדִ֖ א ָיְַֽכלּו֙ ְלִהְתַמְהֵמֵ֔ ָֹּ֤ ִים ְול ּו ִמִמְצַרֵ֗ י־ֹגְרשֵ֣  ִכַֽ

 

 
  

סיכום ישיבת בני 
 ישראל במצרים

ּו ְבִמְצָרִָ֑ים  מ ר ָיְַֽשבִ֖ ל ֲאֶשִ֥ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ֹות ָשָנַֽה׃  ּומֹוַשב֙ ְבֵנ ע ֵמאִ֖ ה ְוַאְרַבִ֥  ְשֹלִשֵ֣ים ָשָנֵ֔
ָ֑ה  מא ֹות ָשָנ ע ֵמאִ֖ ה ְוַאְרַבִ֥ י ִמֵקץ֙ ְשֹלִשֵ֣ים ָשָנֵ֔  ַוְיִהֵ֗

ה ֶצם֙ ַהיֵֹ֣ום ַהֶזֵ֔ י ְבֶע֨ ִים׃ ַוְיִהֵ֗ ֶרץ ִמְצָרַֽ ֹות ְיהָוִ֖ה ֵמֶאִ֥ ּו ָכל־ִצְבאִ֥ ְִ֥צאֶ֛  ָי

 

ִרים ם ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים  מב ֵליל ִשמ  ֹוִציָאִ֖ ה ְלהַֽ יהָוֵ֔ ים הּוא֙ ַלַֽ ִרִ֥  ֵלֵ֣יל ִשמ 
ה יהָוֵ֔ ּוא־ַהַלְָּ֤יָלה ַהֶזה֙ ַלַֽ ם׃   הַֽ ֹרָתַֽ ל ְלֹדַֽ ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ ים ְלָכל־ְבֵנ ִרֶ֛  {פ}ִשמ 
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 חוקת הפסח  
 

  

ן  מג  ֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֣ה ְוַאַֽ   ַוי

ת ַהָפַָ֑סח חוקת הפסח ַקֵ֣ ִֹ֖את ח    ז

הרשאים 
והאסורים לאכול 
, ִמֶזַבח הפסח

 וכללים נוספים

ֹו׃ ִֹ֥אַכל בַֽ  ָכל־ֶבן־ֵנָכִ֖ר לֹא־י
ֶָ֑סף מד יש ִמְקַנת־ָכ ֹו׃   ְוָכל־ֶעִֶ֥בד ִאִ֖ ִֹ֥אַכל בַֽ ז י ֹו ָאִ֖  ּוַמְלָתֵ֣ה ֹאתֵ֔

ֹו׃  מה ִֹ֥אַכל בַֽ יר לֹא־י ב ְוָשִכִ֖  תֹוָשִ֥

ּוָצה מו ר חָ֑ יא ִמן־ַהַבִֶ֛ית ִמן־ַהָבָשִ֖ א־תֹוִצ֧ ַֹֽ ל ל  ְבַבִָּ֤ית ֶאָחד֙ ֵיַָֽאֵכֵ֔
ֹו׃  א ִתְשְברּו־בַֽ ִֹ֥  ְוֶעִֶ֖צם ל

ֹו׃  מז ּו ֹאתַֽ ל ַיֲַֽעשִ֥ ת ִיְשָרֵאִ֖  ָכל־ֲעַדִ֥

יהָוהֹ֒  מח ֵָ֣שה ֶפַסח֮ ַלַֽ ר ְוָע י־ָי֨גּור ִאְתָךִּ֜ ֵגֵ֗  ְוִכַֽ
ֹו ְוָהָיִ֖ה ְכֶאְזַרֵ֣ח ָהָאֶָ֑רץ ֲעֹשתֵ֔ ר ְוָאז֙ ִיְקַרֵ֣ב ַלַֽ ֹו ָכל־ָזָכֵ֗  ִה֧מֹול לֵ֣

ֹו׃  ִֹ֥אַכל בַֽ א־י ַֹֽ ל ל  ְוָכל־ָעֵרִ֖

 

ֶאְזָרָ֑ח מט תֹוָרה ַאַחת ְהֶיִ֖ה ָלַֽ ת ִיַֽ ם׃  תֹוָרֵ֣ה ַאַחֵ֔ ֹוְכֶכַֽ  ְוַלֵגִ֖ר ַהָגִ֥ר ְבתַֽ
 

 
  

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל נ העם מציית ּו ָכל־ְבֵנ ַַֽיֲעשִ֖ ה  ַוַֽ ֶ֛ה ֶאת־ֹמֶשִ֥ ר ִצָּו֧ה ְיהָו ֲאֶש֨ ּו׃ ַכַֽ ן ֵכִ֥ן ָעשַֽ ת־ַאֲהֹרִ֖   {ס}ְוֶאַֽ

 
   

 

ָ֑ה  נא י ְבֶעִֶ֖צם ַהיֵֹ֣ום ַהֶז  ַוְיִהֻ֕
ם׃  ִים ַעל־ִצְבֹאָתַֽ ֶרץ ִמְצַרִ֖ ה ֶאת־ְבֵנ֧י ִיְשָרֵאֶ֛ל ֵמֶאִ֥ יא ְיהָוִּ֜  {פ}הֹוִצ֨

 

    

צו     שביעי [גם פסוק יא' ר]  הקדשת בכורות תמ 

    

ר׃ א פרק יג ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  ַוְיַדֵבִ֥
פרשיה 

 ראשונה

ל  ב  ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ֶחם֙ ִבְבֵנ ֹור ֶפֶָּ֤טר ָכל־ֶר֨ י ָכל־ְבכִּ֜ ם ּוַבְבֵהָמָ֑ה  ַקֶדש־ִל֨ ָאָדִ֖  ָבַֽ
ּוא׃ י הַֽ  ִלִ֖

 בתפילין

 י-פסוקים א

צוֹות     [מצוות 3] לזכירת יציאת מצריםמ 

 
  

ם  ג  ה ֶאל־ָהָעֵ֗ אֶמר ֹמֶשִּ֜ ֹ֨  ַוי
 

לזכור  ההמצוו
 יציאת מצרים

ים  ִים֙ ִמֵבֵ֣ית ֲעָבִדֵ֔ ר ְיָצאֶתָּ֤ם ִמִמְצַר֨ ֹור ֶאת־ַהיָֹּ֤ום ַהֶזה֙ ֲאֶש֨  ָזכָ֞
ָ֑ה  ֶ֛ה ֶאְתֶכִ֖ם ִמֶז יא ְיהָו ד הֹוִצ֧ ֶזק ָיֵ֔ ַ֚י ְבֹחֵ֣   ִכ

 
  

   פסח. 1

  איסור 
 אכילת חמץ

ץ׃ א ֵיַָֽאֵכִ֖ל ָחֵמַֽ ִֹ֥   ְול

ְצִאָ֑ים ד [מועד] יב׃  ַהיִֹ֖ום ַאֶתֵ֣ם ֹיַֽ ָאִבַֽ ֶדש ָהַֽ  ְבֹחִ֖
 

  זבח ]העבודה
בארץ [ הפסח

 הבחירה

י ה ֵ֣י ְוַהְיבּוִסֵ֗ ִחִּו י ְוַהַֽ ֱאֹמִרִּ֜ י ְוָהַֽ ִחִת֨ ְכַנֲעִני ְוַהַֽ ה ֶאל־ֶאֵֶ֣רץ ַהַַֽ֠ יֲאָךֵ֣ ְיהָוָ֡ י־ְיִבַֽ ֵ֣ה ִכַֽ   ְוָהָי
ת ָחָלִ֖ב ּוְדָבָ֑ש ְך ֶאֶֶ֛רץ ָזַבִ֥ יָך֙ ָלֵֶ֣תת ָלֵ֔ ֲאֹבֶת֨ ר ִנְשַבָּ֤ע ַלַֽ  ֲאֶש֨

ֶדש ַהֶזַֽה׃  ִֹ֖את ַבֹחִ֥ ה ַהז ֲעֹבָדִ֥ ַבְדָתֶ֛ ֶאת־ָהַֽ  ְוָעַֽ
 

 ת ו ַמּצֹות ים תֹאַכֵ֣ל ַמֹצָ֑ יהָוַֽה׃   ִשְבַעִ֥ת ָיִמִ֖ ג ַלַֽ י ַחִ֖  ּוַביֹום֙ ַהְשִביִעֵ֔

ים  ז ֵ֣ת ַהָיִמָ֑ ת ִשְבַע ל ֵאִ֖  ַמצֹות֙ ֵיַָֽאֵכֵ֔
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  איסור היראּות
 חמץ ושאור

ץ  ה ְלָךִּ֜ ָחֵמֵ֗ א־ֵיָרֶא֨ ַֹֽ ָך׃ְול ֶלַֽ ר ְבָכל־ְגב  ה ְלָךֶ֛ ְשֹאִ֖ א־ֵיָרֶאִ֥ ַֹֽ  ְול
 

 ר  ח והגדת לבנך ּוא ֵלאֹמָ֑  ְוִהַגְדָתֵ֣ ְלִבְנָךֵ֔ ַביִֹ֥ום ַההִ֖
ִים׃ י ִמִמְצָרַֽ י ְבֵצאִתִ֖ ה ָעָשָּ֤ה ְיהָוה֙ ִלֵ֔ ּור ֶזֵ֗ ֲעבֵ֣  ַבַֽ

 

 
  

   תפילין. 2

יָך  ט  ֹות ַעל־ָיְַַֽֽדָךֵ֗ ּוְלִזָכרֹון֙ ֵבֵ֣ין ֵעיֶנֵ֔  ְוָהָיה֩ ְלָ֨ך ְלאִּ֜
ת ְיהָוִ֖ה ְבִפָ֑יָך  ֶ֛ה תֹוַרִ֥ ְהֶי ַען ִתַֽ ִים׃ ְלַמֵ֗ ֲאָךִ֥ ְיהָוִ֖ה ִמִמְצָרַֽ ה הֹוִצַֽ ֵ֣ד ֲחָזָקֵ֔ ַ֚י ְבָי  ִכ

 

 
 עד כאן 

ֹוֲעָדָ֑ה  י [הפסח]=החוקה  ִֹ֖את ְלמַֽ ה ַהז ָקִ֥ ַמְרָתֶ֛ ֶאת־ַהח  יָמה׃  ְוָשַֽ ים ָיִמַֽ  רשיהפ {פ}ִמָיִמִ֖

 אשונהר

 
  

   הקדשת בכורות.3

ֲאֹבֶתָ֑יָך יא [ישראלבארץ ] ע ְלָךִ֖ ְוַלַֽ ֲאֶשֶ֛ר ִנְשַבִ֥ י ַכַֽ ְכַנֲעִנֵ֔ ֲאָךָּ֤ ְיהָוה֙ ֶאל־ֶאֵֶ֣רץ ַהַֽ י־ְיִבַֽ ה ִכַֽ  ְוָהָיָ֞
ְך׃   ּוְנָתָנִ֖ה ָלַֽ

ָ֑ה  יב יהָו ֶחם ַלַֽ ֶטר־ֶרִ֖ ֲעַבְרָתִ֥ ָכל־ֶפַֽ  ְוַהַֽ
ים ְוָכל־ֶפֵֶ֣טר ִ֥ה ְלָךֶ֛ ַהְזָכִרִ֖ ְהֶי ר ִיַֽ ה ֲאֶש֨ יהָוַֽה׃   ׀ ֶשֵֶ֣גר ְבֵהָמֵ֗  ַלַֽ

ה  יג ֹו ְוָכל־ֶפֶָּ֤טר ֲחֹמר֙ ִתְפֶדֵ֣ה ְבֶשֵ֔ ה ַוֲַֽעַרְפתָ֑ א ִתְפֶדִ֖ ִֹ֥  ְוִאם־ל
ם ְבָבֶנִ֖יָך  ֹור ָאָדֶ֛ ל ְבכִ֥ ה׃ ְוֹכ֨  ִתְפֶדַֽ

 פרשיה 

 שניה

 בתפילין 

 פסוקים ]

 [טז-יא

 מפטיר  

הסברת המצוות 
 ַלִבן

ר  יד ר ֵלאֹמֵ֣ י־ִיְשָאְלָךִ֥ ִבְנָךֶ֛ ָמָחִ֖ ה ִכַֽ ָֹ֑את  ְוָהָיָ֞  ַמה־ז
יו ַמְרָתֵ֣ ֵאָלֵ֔  ְוָאַֽ

 

סיבת מצוות 
 הקדשת הבכורות

ים׃ ית ֲעָבִדַֽ ִים ִמֵבִ֥ ֶ֛ה ִמִמְצַרִ֖ ֹוִציָא֧נּו ְיהָו ד הַֽ ֶזק ָיֵ֗  ְבֹחֵ֣
י־ִהְקָשֵ֣ה ַפְרֹעה֮ ְלַשְלֵחנּוֹ֒  טו י ִכַֽ  ַוְיִהֵ֗

ֹור ְבֵהָמָ֑ה ם ְוַעד־ְבכֵ֣ ר ָאָדִ֖ ִים ִמְבֹכִ֥ ָּ֤ה ָכל־ְבכֹור֙ ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ג ְיהָו  ַוַיֲַֽהֹר֨
ה׃ ִ֖י ֶאְפֶדַֽ ֹור ָבַנ ים ְוָכל־ְבכִ֥ ֶחם֙ ַהְזָכִרֵ֔ ה ָכל־ֶפֶָּ֤טר ֶר֨ יהָוֵ֗ ַח ַלַֽ י ֹזֵבִּ֜  ַעל־ֵכן֩ ֲאִנ֨

 

סיבת מצוות 
 התפילין

ָ֑יָך טז ת ֵבֵ֣ין ֵעיֶנ ֹוָטֹפִ֖ ה ּוְלטַֽ ְֵָ֣֑דָכֵ֔ ָּ֤ה ְלאֹות֙ ַעל־ָי  ְוָהָי
ִים׃  נּו ְיהָוִ֖ה ִמִמְצָרַֽ ֹוִציָאִ֥ ד הַֽ ֶזק ָיֵ֔ ַ֚י ְבֹחֵ֣  {ס{}ס{ }ס}ִכ

" הוציאנו"

בגוף ראשון 

, משמע –

ן  הסבר ַלבֵּ
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 פרשת בשלח
 

 [יגפרק המשך ]

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

 
  

דרך  -ממצרים 
 לים סוף –המדבר 

י ְבַשַלֵ֣ח ַפְרֹעה֮ ֶאת־ָהָעםֹ֒  יז  ַוְיִהֵ֗
ּוא ֹוב הָ֑ י ָקרִ֖ ים ִכִ֥ ֶרְך ֶאֵֶ֣רץ ְפִלְשִתֵ֔ ים ֶדַ֚ א־ָנָחֵ֣ם ֱאֹלִהֵ֗ ַֹֽ  ְול

י ְיָמה׃  ִכֵ֣ בּו ִמְצָרַֽ ה ְוָשִ֥ ם ִמְלָחָמִ֖ ם ָהָעֶ֛ם ִבְרֹאָתִ֥ ן־ִיָנֵחִ֥ ים ֶפַֽ  ׀ ָאַמֵ֣ר ֱאֹלִהֵ֗
ים יח ב ֱאֹלִה֧ ּוף  ַוַיֵס֨ ר ַים־סָ֑ ֶרְך ַהִמְדָבִ֖  ׀ ֶאת־ָהָעֶ֛ם ֶדִ֥

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרַֽ ל ֵמֶאִ֥ ּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ים ָעלִ֥ ִשֶ֛ ֲחמ   ַוַֽ

 

 
  

ֹו יט עצמות יוסף ף ִעמָ֑ ֹות יֹוֵסִ֖ ח ֹמֶשֶ֛ה ֶאת־ַעְצמִ֥   ַוִיַקִ֥
ר ָּ֤י ִיְשָרֵאל֙ ֵלאֹמֵ֔ יַע ֶאת־ְבֵנ ַע ִהְשִבִּ֜  ִכי֩ ַהְשֵב֨

ם׃  י ִמֶזִ֖ה ִאְתֶכַֽ ֲעִליֶת֧ם ֶאת־ַעְצֹמַתֶ֛ ם ְוַהַֽ ד ֱאֹלִהים֙ ֶאְתֶכֵ֔ ד ִיְפֹקָּ֤  ָפֹק֨

 

 
  

ת כ מסוכות  לֵאָתם ֹכָ֑ ּו ִמס  ר׃   ַוִיְסעִ֖ ה ַהִמְדָבַֽ ם ִבְקֵצִ֖  [לז, ראה יב] ַוַיֲַֽחנֵּ֣ו ְבֵאָתֵ֔
 

  

עמוד הענן ועמוד 
 האש

ֶרְך  כא ּוד ָעָנן֙ ַלְנֹחָתֵ֣ם ַהֶדֵ֔ ם ְבַעמָּ֤ ם יֹוָמִּ֜ ה ֹהֵלְך֩ ִלְפֵניֶה֨  ַוַֽיהָוָ֡
ש ְלָהִאֵ֣יר ָלֶהָ֑ם  ּוד ֵאִ֖  ְוַלְֶ֛יָלה ְבַעמִ֥

ְיָלה׃  ם ָוָלַֽ  ָלֶלִֶ֖כת יֹוָמִ֥
ְָ֑יָלה  כב ש ָל ּוד ָהֵאִ֖ ם ְוַעמִ֥ ָעָנן֙ יֹוָמֵ֔ ּוד ֶהַֽ יש ַעמָּ֤ א־ָיִמָ֞ ַֹֽ ם׃  ל ִ֖י ָהָעַֽ  {פ}ִלְפֵנ

 

   פרק יד

בני ישראל שבים לפי 
להטעות את , החירות

 פרעה 

ר׃  א ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  ַוְיַדֵבִ֥

ת  ב ִחיֹרֵ֔ י ַהַֽ בּו ְוַיֲַֽחנּו֙ ִלְפֵני֙ ִפֵ֣ ֹ֒ ְוָיש ֵ֗ ֵ֣י ִיְשָרֵאל  ַדֵבר֮ ֶאל־ְבֵנ
ָ֑ם  ל ּוֵבֵ֣ין ַהָי ין ִמְגֹדִ֖ ֲחנִּ֖ו ַעל־ַהָיַֽם׃  ֵבִ֥ ֹו ַתַֽ ן ִנְכחִ֥  ִלְפֵני֙ ַבֵַ֣על ְצֹפֵ֔

ל  ג ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ם ָבָאֶָ֑רץ  ְוָאַמָּ֤ר ַפְרֹעה֙ ִלְבֵנ ים ֵהִ֖ ִכִ֥ ר׃  ְנב  ם ַהִמְדָבַֽ  ָסַגִ֥ר ֲעֵליֶהִ֖
ֲחֵריֶהםֹ֒  ד י ֶאת־ֵלב־ַפְרֹעה֮ ְוָרַדֵ֣ף ַאַֽ  ְוִחַזְקִתֵ֣

ה ְבַפְרֹעה֙  ְבָדָּ֤ ָ֑הְוִאָכַֽ ֵ֣י ְיהָו י־ֲאִנ ִים ִכַֽ ּו ִמְצַרִ֖ ֹו ְוָיְַַֽֽדעִ֥  ּוְבָכל־ֵחילֵ֔
ן׃  ַוַיֲַֽעשּו־ֵכַֽ

 

 
  

פרעה רודף אחרי 
 ישראל

ָ֑ם  ה ח ָהָע י ָבַרִ֖ ִים ִכִ֥ ַגד֙ ְלֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֔ ם  ַוי  ה ַוֲַֽעָבָדיו֙ ֶאל־ָהָעֵ֔ ב ַפְרֹעָּ֤ ֵיַָֽהֵפְך ְלַב֨ ַוַ֠
אְמרּו֙  ַֹֽ נּו׃  ַוי ָעְבֵדַֽ ל ֵמַֽ י־ִשַלְִ֥חנּו ֶאת־ִיְשָרֵאִ֖ ינּו ִכַֽ ֵֹ֣את ָעִשֵ֔  ַמה־ז

ֹו׃  ו ח ִעמַֽ ֹו ָלַקִ֥ ֹו ְוֶאת־ַעמִ֖ ר ֶאת־ִרְכבָ֑  ַוֶיְאֹסִ֖
ֹו׃  ז לַֽ ם ַעל־כ  ִלִשִ֖ ל ֶרֵֶ֣כב ִמְצָרִָ֑ים ְוָשַֽ ּור ְוֹכִ֖ ֶכב֙ ָבחֵ֔ ֹות ֶר֨ ח ֵשש־ֵמאִ֥  ַוִיַקֵ֗

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  ח י ְבֵנ ֲחֵרִ֖ ף ַאַֽ ִים ַוִיְרֹדֻ֕ ה ֶאת־ֵלָּ֤ב ַפְרֹעה֙ ֶמֵֶ֣לְך ִמְצַרֵ֔ ֵ֣ק ְיהָוֵ֗  ַוְיַחֵז
ה׃ ים ְבָיִ֥ד ָרָמַֽ ְצִאִ֖ ל ֹיַֽ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  ּוְבֵנ
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 שני  

ם  ט  ֵ֣ים ַעל־ַהָיֵ֔ יגּו אֹוָתם֙ ֹחִנ ם ַוַיִשָּ֤ ֲחֵריֶהֵ֗ ִים ַאַֽ  ַוִיְרְד֨פּו ִמְצַרִּ֜
ֹו  יו ְוֵחילָ֑ ָרָשִ֖ ה ּוָפַֽ ן׃  ָכל־סּוס֙ ֶרֵֶ֣כב ַפְרֹעֵ֔ ַעל ְצֹפַֽ ִ֖י ַבִ֥ ת ִלְפֵנ ִחיֹרֵ֔  ַעל־ִפי֙ ַהַֽ

 

   

פחד ישראל מפני 
 פרעה

יב  י ה ִהְקִרָ֑  ּוַפְרֹעִ֖
ם ְוִהֵנִ֥ה ִמְצַרִֵ֣ים יֵניֶהִּ֜ ל ֶאת־ֵעַֽ ם  ַוִיְשאּו֩ ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵא֨ ֲחֵריֶהֵ֗  ׀ ֹנֵסֵַ֣ע ַאַֽ
ל ֶאל־ְיהָוַֽה׃  ּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ד ַוִיְצֲעקִ֥ יְראּו֙ ְמֹאֵ֔  ַוִיַֽ

 

 
  

תלונת העם 
 הראשונה 

 [:אחרי היציאה]

ְלַקְחָתנּו ָלמּות "
 "ַבִמְדָבר

אְמרּו֮ ֶאל־ֹמֶשהֹ֒  יא ַֹֽ  ַוי
ּות ַבִמְדָבָ֑ר  נּו ָלמֵ֣ ִים ְלַקְחָתִ֖ י ֵאין־ְקָבִרים֙ ְבִמְצַרֵ֔ ִמְבִלָּ֤  הֲֽ

ִים׃  נּו ִמִמְצָרַֽ ֹוִציָאִ֖ נּו ְלהַֽ  ַמה־זֹאת֙ ָעִשֵ֣יָת ָלֵ֔

ר  יב ִים֙ ֵלאֹמֵ֔ ְרנּו ֵאֶלָּ֤יָך ְבִמְצַר֨ ר ֲאֶשר֩ ִדַב֨ ֵ֣ה ַהָדָבֵ֗  ֲהלֹא־ֶז
נּו ְוַנַַֽעְבָדֵ֣ה ֶאת־ִמְצָרִָ֑ים  ל ִמֶמִ֖  ֲחַדִ֥

ר׃  נּו ַבִמְדָבַֽ ֵתִ֖ ִים ִממ  ד ֶאת־ִמְצַרֵ֔ נּו֙ ֲעֹבֵ֣ ֹוב ָל֨ י טִ֥  ִכֵ֣

 

 : משה מרגיע

 "ִיָלֵחם ָלֶכם' ה"
אֶמר ֹמֶשֵ֣ה ֶאל־ָהָעם֮  יג ֹ֨  ַוי

 ַאל־ִתיָראּוֹ֒ 
ה ָלֶכִ֖ם ַהיָֹ֑ום  ה ֲאֶשר־ַיֲַֽעֶשִ֥ ֵ֣ת ְיהָוֵ֔ ּו ּוְראּו֙ ֶאת־ְישּוַע ְתַיְצבֵ֗  ִהַֽ

ם׃  ֹוד ַעד־עֹוָלַֽ ם עִ֖ פּו ִלְרֹאָתִ֥ א ֹתִסֶ֛ ִֹ֥ ֹום ל ִים֙ ַהיֵ֔ ר ְרִאיֶתָּ֤ם ֶאת־ִמְצַר֨ י ֲאֶש֨  ִכֵ֗
ּון׃  יד ֲחִרשַֽ ם ַתַֽ  {פ}ְיהָוִ֖ה ִיָלֵחֵ֣ם ָלֶכָ֑ם ְוַאֶתִ֖

 

 שלישי  
 

ה טו ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
 

ָ֑י !בקע הים   עּו׃   ַמה־ִתְצַעִ֖ק ֵאָל ל ְוִיָסַֽ ר ֶאל־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖  ַדֵבִ֥
ִ֖ם טז ת־ַמְטָךֵ֗ ּוְנֵט֧ה ֶאת־ָיְַַֽֽדָךֶ֛ ַעל־ַהָי ה ָהֵרֵ֣ם ֶאַֽ ָ֑הּו   ְוַאָתָ֞  ּוְבָקֵע

אּו  ה׃ְוָיֹב֧ ִ֖ם ַבַיָבָשַֽ ֹוְך ַהָי  ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ְבתִ֥
ִים יז י ִהְנִנָּ֤י ְמַחֵזק֙ ֶאת־ֵלֵ֣ב ִמְצַרֵ֔ ֲאִנֵ֗ א  ַוַֽ ֲחֵריֶהָ֑ם ְוָיֹבִ֖  ּו ַאַֽ

יו׃  ָרָשַֽ ֹו ּוְבָפַֽ ֹו ְבִרְכבִ֖ ה ְבַפְרֹעה֙ ּוְבָכל־ֵחילֵ֔ ְבָדָּ֤  ְוִאָכַֽ
ָ֑ה  יח ֵ֣י ְיהָו י־ֲאִנ ִים ִכַֽ ּו ִמְצַרִ֖ יו׃ ְוָיְַַֽֽדעִ֥ ָרָשַֽ ֹו ּוְבָפַֽ ה ְבִרְכבִ֖ י ְבַפְרֹעֵ֔ ְבִדֵ֣  ְבִהָכַֽ

 

 
  

המלאך ועמוד הענן 
בין ישראל  יםפרידמ

 והמצרים

ל יט ֵ֣ה ִיְשָרֵאֵ֔ ֲחֵנ ֹהֵלְך֙ ִלְפֵני֙ ַמַֽ ים ַהַֽ ֱאֹלִהֵ֗ ע ַמְלַאְֵ֣ך ָהַֽ ֲחֵריֶהָ֑ם   ַוִיַסָ֞ ִֶ֖לְך ֵמַאַֽ  ַוֵי
ם ָעָנן֙ ִמְפֵניֶהֵ֔ ּוד ֶהַֽ ע ַעמָּ֤ ם׃   ַוִיַסָ֞ ֲחֵריֶהַֽ ד ֵמַאַֽ ַַֽיֲעֹמִ֖  ַוַֽ

א ֵבֵ֣ין כ ָֹ֞ ל  ַוָיב ֵ֣ה ִיְשָרֵאֵ֔ ֲחֵנ ִים ּוֵבין֙ ַמַֽ ֵ֣ה ִמְצַרֵ֗ ֲחֵנ  ׀ ַמַֽ
ְָ֑יָלה  ִֶ֖אר ֶאת־ַהָל ֶשְך ַוָי ָעָנן֙ ְוַהֹחֵ֔ י ֶהַֽ ְיָלה׃ ַוְיִהָּ֤ ִ֖ה ָכל־ַהָלַֽ ֶ֛ה ֶאל־ֶז ב ֶז א־ָקַרִ֥ ַֹֽ  ְול

 

 
  

ט ֹמֶשֵ֣ה ֶאת־ָידֹו֮ ַעל־ַהָיםֹ֒  כא המים נבקעים  ַוֵי֨
ֵ֣ה ְיָלה  ַויֵֹ֣וֶלְך ְיהָו ים ַעָזה֙ ָכל־ַהַלֵ֔ ָים ְב֨רּוַח ָקִדָּ֤  ׀ ֶאת־ַהַ֠

ָרָבָ֑ה  ִ֖ם ֶלָחַֽ ִֶ֥שם ֶאת־ַהָי ִים׃ ַוָי ּו ַהָמַֽ ְקעִ֖  ַוִיָבַֽ
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ישראל עוברים 
והמצרים , בחרבה

 בעקבותם

ִ֖ם ַבַיָבָשָ֑ה כב ֹוְך ַהָי אּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ְבתִ֥ ם׃  ַוָיֹב֧ ִ֖ם ּוִמְשמֹאָלַֽ יִמיָנ ה ִמַֽ   ְוַהַמִָּ֤ים ָלֶהם֙ חֹוָמֵ֔
ִים֙  כג ּו ִמְצַר֨ ֹוְך ַהָיַֽם׃ַוִיְרְדפָּ֤ ָרָשָ֑יו ֶאל־תִ֖ ֹו ּוָפַֽ ה ִרְכבִ֖ ּוס ַפְרֹעֵ֔ ם ֹכַ֚ל סֵ֣ ֲחֵריֶהֵ֔ אּו ַאַֽ   ַוָיֹבֵ֣

 

 
  

מטיל מהומה ' ה
 במחנה ִמְצַריִם

ֶקר  כד ֶרת ַהֹבֵ֔ ְַֽיִהי֙ ְבַאְשֹמֵ֣  ַוַֽ
ָָ֑֑ן  ש ְוָעָנ ּוד ֵאִ֖ ִים ְבַעמִ֥ ֵ֣ה ִמְצַרֵ֔ ֲחֵנ ף ְיהָוה֙ ֶאל־ַמַֽ ִים׃  ַוַיְשֵקָּ֤ ֲחֵנִ֥ה ִמְצָרַֽ ת ַמַֽ ָהם ֵאִ֖  ַוָיֻ֕

ָ֑ת  כה ְַֽיַנֲהֵגִ֖הּו ִבְכֵבד  יו ַוַֽ ַסר ֵאַ֚ת ֹאַפֵ֣ן ַמְרְכֹבָתֵ֔  ַוָיֵ֗
ִים  ֵֹ֣אֶמר ִמְצַרֵ֗ ִים׃   ַוי ם ְבִמְצָרַֽ ם ָלֶהִ֖ ה ִנְלָחִ֥ י ְיהָוֵ֔ ל ִכֵ֣ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  {פ}ָא֨נּוָסה֙ ִמְפֵנ

 

 רביעי  
 

ה  כו ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי

-ָיְדָך ַעל-ְנֵטה ֶאת"
 "ַהָים

ָ֑ם יו׃  ְנֵטִ֥ה ֶאת־ָיְַַֽֽדָךִ֖ ַעל־ַהָי ָרָשַֽ ֹו ְוַעל־ָפַֽ ִים ַעל־ִרְכבִ֖ ִים֙ ַעל־ִמְצַרֵ֔ ָּ֤בּו ַהַמ֨   ְוָיש 

ֹו  כז משה מבצע ֶקר֙ ְלֵאֵ֣יָתנֵ֔ ם ִלְפנִֹ֥ות ֹב֨ ָשב ַהָיִּ֜ ם ַוָי֨ ֹו ַעל־ַהָיֵ֗ ה ֶאת־ָידִּ֜  ַוֵיט֩ ֹמֶש֨
ֹו  ִים ָנִסֵ֣ים ִלְקָראתָ֑ ֹוְך ַהָיַֽם׃  ּוִמְצַרִ֖ ִים ְבתִ֥ ֶ֛ה ֶאת־ִמְצַרִ֖  ַוְיַנֵע֧ר ְיהָו

ִים  כח ֵ֣בּו ַהַמֵ֗  ַוָיש 
ים לְ  ֶכב֙ ְוֶאת־ַהָפֵָ֣רִשֵ֔ ּו ֶאת־ָהֶר֨ ה הַ ַוְיַכסָּ֤ ָ֑םֹכל֙ ֵחֵ֣יל ַפְרֹעֵ֔ ם ַבָי ֲחֵריֶהִ֖ ים ַאַֽ  ָבִאִ֥

ד׃ ם ַעד־ֶאָחַֽ ר ָבֶהִ֖ א־ִנְשַאִ֥ ַֹֽ  ל

 

 
  

בני ישראל עוברים 
 ביבשה

ָ֑ם  כט ֹוְך ַהָי ּו ַבַיָבָשִ֖ה ְבתֵ֣ ְלכִ֥ ם׃ ּוְבֵנ֧י ִיְשָרֵאֶ֛ל ָהַֽ ִ֖ם ּוִמְשמֹאָלַֽ יִמיָנ ה ִמַֽ    ְוַהַמִָּ֤ים ָלֶהם֙ ֹחָמֵ֔
 

  

העם רואה את 
ומאמין ', ישועת ה
 ובמשה ' בה

ֵ֣ד ִמְצָרִָ֑ים  ל ל ִמַי ּוא ֶאת־ִיְשָרֵאִ֖ ה ַביִֹ֥ום ַההֶ֛  ַו֨יֹוַשע ְיהָוִּ֜
ת ַהָיַֽם׃ ת ַעל־ְשַפִ֥ ִים ֵמִ֖ ְָָּ֤֑רא ִיְשָרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַרֵ֔  ַוַי

ִים  לא ר ָעָשָּ֤ה ְיהָוה֙ ְבִמְצַרֵ֔ ה ֲאֶש֨ ֵ֣ד ַהְגֹדָלֵ֗ ל ֶאת־ַהָי ְרא ִיְשָרֵאִּ֜  ַוַי֨
ָ֑ה ּו ָהָעִ֖ם ֶאת־ְיהָו יְראִ֥ ֹו׃   ַוִיַֽ ה ַעְבדַֽ ה ּוְבֹמֶשִ֖ יהָוֵ֔ ינּו֙ ַבַֽ ַַֽיֲאִמ֨  {פ}ַוַֽ

 

 

  

ֹ  א פרק טו ה ַהז ל ֶאת־ַהִשיָרָּ֤ י ִיְשָרֵאִּ֜ יר־ֹמֶשה֩ ּוְבֵנ֨ ה ָאֵ֣ז ָיִשַֽ יהָוֵ֔ ּו  את֙ ַלַֽ אְמרִ֖ ַֹֽ רַוי   ֵלאֹמָ֑
ה   שירת הים ה ָגָאֵ֔ י־ָגֹאֵ֣ יהָוה֙ ִכַֽ יָרה ַלַֽ ּוס  ָאִשָּ֤ ה ַבָיַֽם׃סִ֥ ֹו ָרָמִ֥ ְכבִ֖   ְוֹרַֽ

ה  ב ָּ֤י ְוִזְמָרת֙ ָיֵ֔ ָ֑ה ָעִז ישּוָע י ִלַֽ ְַֽיִהי־ִלִ֖  ַוַֽ
הּו  ָּ֤ה ֵאִלי֙ ְוַאְנֵוֵ֔ ְנהּו׃  ֶז ְמֶמַֽ י ַוֲאֹרַֽ י ָאִבִ֖  ֱאֹלֵהִ֥

ֹו׃  ְיהָוִ֖ה ִאֵ֣יש ִמְלָחָמָ֑ה  ג  ְיהָוִ֖ה ְשמַֽ
ָ֑ם  ד ֹו ָיָרֵ֣ה ַבָי ה ְוֵחילִ֖ ת ַפְרֹעֶ֛ ּוף׃  ַמְרְכֹבִ֥ ּו ְבַים־סַֽ ְבעִ֥ יו ט  ִלָשִ֖ ר ָשַֽ  ּוִמְבַחִ֥

ָ֑מּו ה ת ְיַכְסי  ת ְכמֹו־  ְתֹהֹמִ֖ ּו ִבְמצֹוֹלִ֖ ֶבן׃ָיְַַֽֽרדִ֥  ָאַֽ

 

ַח  ו  י ַבֹכָ֑ ה ֶנְאָדִרִ֖ יְנָךֵ֣ ְיהָוֵ֔ יְנָךִ֥ ְיהָוִ֖ה ִתְרַעִ֥ץ אֹוֵיַֽב׃  ְיִמַֽ  ְיִמַֽ
ס ּובְ  ז ֲהֹרֵ֣ ֹוְנָךִ֖ ַתַֽ ב ְגאַֽ ש׃  ָקֶמָ֑יָך ֹרִ֥ אְכֵלִ֖מֹו ַכַקַֽ ַֹֽ ְנָךֵ֔ י  ְתַשַלח֙ ֲחֹרֵ֣

ּוַח  ח ִים ּוְברָּ֤ ֵֶ֣עְרמּו ַמֵ֔ יָך֙ ֶנ ְזִלָ֑ים   ַאֶפ֨ ּו ְכמֹו־ֵנִ֖ד ֹנַֽ  ִנְצבִ֥
ְפאִ֥  ת ְבֶלב־ָיַֽם׃ָקַֽ  ּו ְתֹהֹמִ֖

 

ֶ֛ב  ט  ר אֹוֵי   ָאַמִ֥
יג ֲאַחֵלֵ֣ק ָשָלָ֑ל  ף ַאִשִ֖ י׃ ֶאְרֹדִ֥ מֹו ָיִדַֽ ֹוִריֵשִ֖ י תַֽ יק ַחְרִבֵ֔ י ָאִרֵ֣  ִתְמָלֵאֵ֣מֹו ַנְפִשֵ֔
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ְפָת  י  ָ֑ם ָנַשִ֥ ּוֲחָךִ֖ ִכָסֵ֣מֹו ָי ִים  ְברַֽ ֶרת ְבַמִ֖ עֹוֶפֵ֔ ְללּו֙ ַכַֽ ים׃ָצַֽ  ַאִדיִרַֽ
ה  יא ֵאִלם֙ ְיהָוֵ֔ ָכה ָבַֽ י־ָכֹמָּ֤ ֶדש ִמַֽ ָכה ֶנְאָדֵ֣ר ַבֹקָ֑ י ָכֹמִ֖  ִמִ֥

ת  א ְתִהלִ֖ ֶלא׃ נֹוָרִ֥ ֵשה ֶפַֽ  ֹעִ֥

 

יְנָךֵ֔  יב  יָת֙ ְיִמֵ֣ ֶרץ׃  ָנִט֨  ִתְבָלֵעִ֖מֹו ָאַֽ
יָת ְבַחְסְדָךִ֖ ַעם־זֵּ֣ו ָגָאְָ֑לָת  יג ָך׃ְלָת ְבָעְזָךִ֖ ֶאל־ְנֵוִ֥ה ֵנַהִ֥  ָנִחִ֥  ָקְדֶשַֽ

 

ים ִיְרָגזָּ֑ון  יד  ּו ַעִמִ֖ ְמעִ֥ יל   ָשַֽ ֶשת׃אָ ִחֵ֣ י ְפָלַֽ ְשֵבִ֖ ז ֹיַֽ  ַחֵ֔
ֹום  טו ִ֖מֹו ָרַָ֑עד ָאָּ֤ז ִנְבֲהלּו֙ ַאלּוֵפֵ֣י ֱאדֵ֔ אֲחֵז ַֹֽ ב י ֵ֣י מֹוָאֵ֔  ֵאיֵל

י ְכָנַַֽען׃  ְשֵבִ֥ ל ֹיַֽ גּו ֹכִ֖  ָנֹמֻ֕
ַחד  טז ָתה֙ ָוַפֵ֔ ל ֲעֵליֶהָּ֤ם ֵאיָמ֨ ּו ָכָאֶָ֑בן  ִתֹפ֨ ֹוֲעָךִ֖ ִיְדמֵ֣ ל ְזרַֽ  ִבְגֹדִ֥

ה  ר ַעְמָך֙ ְיהָוֵ֔ יָת׃ ַעד־ַיֲַֽעֹבָּ֤ ר ַעם־זִּ֥ו ָקִנַֽ ד־ַיֲעֹבִ֖  ַעַֽ

 

ְתָךֵ֔  יז  מֹו֙ ְבַהֵ֣ר ַנֲחָלַֽ מֹו ְוִתָטֵע֨  ְתִבֵאֵ֗
ָ֑ה ֹוְננִּ֥ו  ָמ֧כֹון ְלִשְבְתָךֶ֛ ָפַעְִ֖לָת ְיהָו ש ֲאֹדָנִ֖י כַֽ יָך׃ִמְקָדֻ֕   ָיֶדַֽ

ד׃ ְיהָוִ֥ה יח ְך ְלֹעָלִ֥ם ָוֶעַֽ  ׀ ִיְמֹלִ֖

 

 
  

 סיכום 
 סוף-חצית ים

ם  יט ָרָשיו֙ ַבָיֵ֔ ֹו ּוְבָפַֽ ה ְבִרְכבָּ֤ י ָבא֩ ֨סּוס ַפְרֹעִּ֜ ם  ִכֵ֣ ֶ֛ה ֲעֵלֶהִ֖ ָ֑ם ַוָיֶ֧שב ְיהָו  ֶאת־ֵמֵ֣י ַהָי
ֹוְך ַהָיַֽם׃  ה ְבתִ֥ ּו ַבַיָבָשִ֖ ְלכִ֥  {פ}ּוְבֵנ֧י ִיְשָרֵאֶ֛ל ָהַֽ

 

 
  

ף ְבָיָדָ֑ה כ מרים והנשים ן ֶאת־ַהֹתִ֖ ֲהֹרֶ֛ ה ֲא֧חֹות ַאַֽ ם ַהְנִביָאִּ֜  ַוִתַקח֩ ִמְרָי֨
ת׃ ים ּוִבְמֹחֹלַֽ ִפִ֖ יָה ְבת  ֲחֶרֵ֔ ל־ַהָנִשים֙ ַאַֽ  ַוֵתֶצָּ֤אןָ ָכַֽ

ָ֑ם  כא ם ִמְרָי ַען ָלֶהִ֖ ה ַבָיַֽם׃   ַוַתִ֥ ֹו ָרָמִ֥ ְכבִ֖ ּוס ְוֹרַֽ ה סִ֥ ה ָגָאֵ֔ י־ָגֹאֵ֣ יהָוה֙ ִכַֽ ירּו ַלַֽ  {ס}ִשָּ֤

 

   

ָמָרה    ַמִים ָמִרים בְּ
   

ּוף כב שּור-ִמְדַבר-ֶאל ע ֹמֶשָּ֤ה ֶאת־ִיְשָרֵאל֙ ִמַים־סֵ֔ ּור  ַוַיַס֨ ּו ֶאל־ִמְדַבר־שָ֑  ַוֵיְַֽצאִ֖
 

 
  

ים ַבִמְדָבִ֖ר ָמְצאּו ָמִים-ְולֹא ֶשת־ָיִמֶ֛ ִים׃  ַוֵיְַֽל֧כּו ְשֹלַֽ ְצאּו ָמַֽ   ְולֹא־ָמִ֥
 

  

ָתה כג ְבָמָרהַמִים ָמִרים  אּו ָמָרֵ֔ ים ֵהָ֑ם   ַוָיֹבֵ֣ י ָמִרִ֖ ה ִכִ֥ ִים֙ ִמָמָרֵ֔ ת ַמ֨ ּו ִלְשֹתִ֥ א ָיְַֽכלֵ֗ ֵֹ֣   ְול

 
ה  א־ְשָמִ֖ ה׃ ַעל־ֵכִ֥ן ָקָרַֽ   ָמָרַֽ

  שנייההעם ה תלונת
ר  כד "ַמה ִנְשֶתה" ה ֵלאֹמִ֖ ה׃ ַוִי֧לנּו ָהָעֶ֛ם ַעל־ֹמֶשִ֥  ַמה־ִנְשֶתַֽ

תלונה ראשונה 

 יא לעיל,יד'  ר
   

ה  כה המתקת המים ֵ֣ק ֶאל־ְיהָוֵ֗  ַוִיְצַע
ּו ַהָמִָ֑ים  ִַֽיְמְתקִ֖ ִים ַוַֽ ץ ַוַיְשֵלְך֙ ֶאל־ַהַמֵ֔ הּו ְיהָוה֙ ֵעֵ֔  ַויֹוֵרָּ֤

הּו׃ ם ִנָסַֽ ט ְוָשִ֥ ק ּוִמְשָפִ֖ ֹו ֹחִ֥ ם לֶ֛  ָשֵ֣ם ָשִ֥

 

 ֹרְפֶאָך 'ִכי ֲאִני ה

ֹול כו ע ְלקֵ֣ ה  ַויֹאֶמר֩ ִאם־ָש֨מֹוַע ִתְשַמִּ֜ ֲעֶשֵ֔ יָך ְוַהָיָשָּ֤ר ְבֵעיָניו֙ ַתַֽ ֵ֣ה ֱאֹלֶהֵ֗  ׀ ְיהָו
ֲאַזְנָת֙ ְלִמְצו ֹ יו ְוַהַֽ ָקָ֑ ַמְרָתִ֖ ָכל־ח  יו ְוָשַֽ  ָתֵ֔

יָך  א־ָאִשֵ֣ים ָעֶלֵ֔ ַֹֽ ִים֙ ל ה ֲאֶשר־ַשְָּ֤מִתי ְבִמְצַר֨ ל־ַהַמֲחָלָ֞  ָכַֽ
ָך׃  ְפֶאַֽ י ֲאִנִ֥י ְיהָוִ֖ה ֹרַֽ  {ס}ִכֶ֛
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 חמישי  

על עינות  – ֵאיִליםבְ 

 המים
ָמה כז אּו ֵאיִלֵ֔ ים   ַוָיֹבֵ֣ ִים ְוִשְבִעֵ֣ים ְתָמִרָ֑ ה ֵעיֹנִ֥ת ַמִ֖ ים ֶעְשֵרֶ֛ ם ְשֵתִ֥  ְוָשֵ֗

ִים׃ ם ַעל־ַהָמַֽ  ַוַיֲַֽחנּו־ָשִ֖
 

 
  

 המן והשליו  פרק טז
 

  

מאילים למדבר 
 סין

ם  א ֵאיִלֵ֔  ַוִיְסעּו֙ ֵמַֽ
ָ֑י ם ּוֵבֵ֣ין ִסיָנ ר ֵבין־ֵאיִלִ֖ ין ֲאֶשִ֥ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙ ֶאל־ִמְדַבר־ִסֵ֔ אּו ָכל־ֲעַדָּ֤  ַוָיֹבִּ֜

 

ִים׃  ֶרץ ִמְצָרַֽ ם ֵמֶאִ֥ י ְלֵצאָתִ֖ ֶדש ַהֵשִנֵ֔ ר יֹום֙ ַלֹחֵ֣ ה ָעָשִ֥ ֲחִמָש֨  ליציאת מצרים 0 -ה :השנה ַבַֽ

 טו אייר :יום
 

  

 תלונת העם
 : שלישיתה

 סיר הבשר

ר׃  (וילינו) ב ן ַבִמְדָבַֽ ל־ַאֲהֹרִ֖ ה ְוַעַֽ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ַעל־ֹמֶשִ֥ ֹונּו ָכל־ֲעַד֧  ַוִילִּ֜
ל  ג ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ם ְבֵנ אְמ֨רּו ֲאֵלֶהִּ֜ ַֹֽ  ַוי

ר ְבָאְכֵלִ֥נּו  נּו֙ ַעל־ִסֵ֣יר ַהָבָשֵ֔ ִים ְבִשְבֵת֨ ן מּוֵתָּ֤נּו ְבַיד־ְיהָוה֙ ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ י־ִיֵת֨ ִמַֽ
ַבע   ֶלִֶ֖חם ָלֹשָ֑

ית ֶאת־כָ  ה ְלָהִמֶ֛ נּו֙ ֶאל־ַהִמְדָבֵ֣ר ַהֶזֵ֔ י־הֹוֵצאֶתָּ֤ם ֹאָת֨ ל ַהֶזִ֖הִכַֽ  ל־ַהָקָהִ֥
ב׃ ָרָעַֽ  { ס}ָבַֽ

 

ה ד  ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי

יר ָלֶכֶ֛ם ֶלִֶ֖חם ִמן־ַהָשָמִָ֑ים  ַהָשָמִים-ֶלֶחם ִמן י ַמְמִטִ֥  ִהְנִנ֨
א׃  ַֹֽ י ִאם־ל ֹוָרִתִ֖ ֹו ְלַמַ֧ען ֲאַנֶסֶ֛נּו ֲהֵיֵלְִ֥ך ְבתַֽ ְקטּו֙ ְדַבר־יֵֹ֣ום ְביֹומֵ֔ א ָהָעָּ֤ם ְוָלַֽ  ְוָיָצ֨

יאּו  ה ינּו ֵאֵ֣ת ֲאֶשר־ָיִבָ֑ י ְוֵהִכִ֖  ְוָהָיה֙ ַביֵֹ֣ום ַהִשִשֵ֔
ה  ֵ֣ה ִמְשֶנֵ֔ ּו יִֹ֥ום ְוָהָי ר־ִיְלְקטִ֖ ֹום׃  ַעִ֥ל ֲאֶשַֽ  ׀ יַֽ

 

 
  

ִ֖י ִיְשָרֵאָ֑ל ו  ל־ָכל־ְבֵנ ן ֶאַֽ ֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ְוַאַֽ   ַוי

מדוע אתם מתלוננים 
 ? עלינו

ֶרב ִים׃   ֶעֻ֕ ֶרץ ִמְצָרַֽ יא ֶאְתֶכִ֖ם ֵמֶאִ֥ ֶ֛ה הֹוִצִ֥ י ְיהָו ם ִכ֧ יַדְעֶתֻ֕  ִוַֽ

ֶקר ז ָ֑ה  ּוֹבֵ֗ ֵתיֶכִ֖ם ַעל־ְיהָו ֹנַֽ ֹו ֶאת־ְתל  ה ְבָשְמעִ֥ ֹוד ְיהָוֵ֔  ּוְרִאיֶתם֙ ֶאת־ְכבֵ֣
י  ה ִכִ֥ ְֵ֣חנּו ָמֵ֔ ינּו׃  (תלונו)ְוַנ ינּו ָעֵלַֽ  ַתִלִ֖

ה  ח ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֗  ַוי
עַ ְבֵתֵ֣ת ְיהָוה֩  ֶקר֙ ִלְשֹבֵ֔ ל ְוֶלֶָּ֤חם ַבֹב֨ ֱאֹכֵ֗ ֶרב ָבָשֵ֣ר ֶלַֽ ם ָבֶעִּ֜  ָלֶכ֨

ָ֑יו  ם ַמִליִנִ֖ם ָעָל ם ֲאֶשר־ַאֶתִ֥ ֵתיֶכֵ֔ ֹנֵ֣ ַע ְיהָוה֙ ֶאת־ְתל   ִבְשֹמָּ֤
י ַעל־ְיהָוַֽה׃ ֵתיֶכִ֖ם ִכִ֥ ֹנַֽ א־ָעֵלִ֥ינּו ְתל  ַֹֽ ה ל ְֵ֣חנּו ָמֵ֔  ְוַנ

 

 
  

ן  ט  ל־ַאֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֶאַֽ   ַוי

ל  שמע תלונותיכם' ה ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ל־ָכל־ֲעַדת֙ ְבֵנ ר ֶאַֽ ָ֑ה ִכֵ֣י  ֱאֹמֵ֗ ֵ֣י ְיהָו ּו ִלְפֵנ ם׃ ִקְרבִ֖ ֵתיֶכַֽ ֹנַֽ ע ֵאִ֖ת ְתל    ָשַמֵ֔
 

  

ל ַוִיְפנִּ֖ו ֶאל־ַהִמְדָבָ֑ר  י בענן' כבוד ה ֲהֹרן֙ ֶאל־ָכל־ֲעַדֵ֣ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֵ֔ י ְכַדֵבָּ֤ר ַאַֽ  ַוְיִהֵ֗
ָעָנַַֽֽן׃  ה ֶבַֽ ה ִנְרָאִ֖ ֹוד ְיהָוֵ֔  {פ}ְוִהֵנה֙ ְכבֵ֣
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 שישי  

ר׃ יא  ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥   ַוְיַדֵבִ֥
 ולחם, בערב בשר

 בבוקר
ֹ֒  יב ֵ֣י ִיְשָרֵאל ְעִתי ֶאת־ְתלּוֹנת֮ ְבֵנ ר  ָשַמֵ֗ ם ֵלאֹמֵ֗ ר ֲאֵלֶהִּ֜  ַדֵב֨

ר  ּו ָבָשֵ֔ אְכלֵ֣ ַֹֽ ִים֙ ת ַעְרַב֨ ֶָ֑חםֵבָּ֤ין ָהַֽ ֶקר ִתְשְבעּו־ָל  ּוַבֹבִ֖
ם׃  ֵהיֶכַֽ י ֲאִנִ֥י ְיהָוִ֖ה ֱאֹלַֽ ם ִכֶ֛ יַדְעֶתֻ֕  ִוַֽ

 

   

ֶרב  יג שליו י ָבֶעֵ֔ ָ֑ה  ַוְיִהֵ֣ ַמֲחֶנ ו ַוְתַכִ֖ס ֶאת־ַהַֽ  ַוַתֵַ֣על ַהְשָלֵ֔
ֶקר ַמֲחֶנַֽה׃   ּוַבֹבֵ֗ יב ַלַֽ ל ָסִבִ֖ ְיָתה֙ ִשְכַבֵ֣ת ַהַטֵ֔  ָהַֽ

 

   

 מן

ַעל ִשְכַבֵ֣ת ַהָטָ֑ל יד   ַוַתִ֖
ֶרץ׃  ר ַעל־ָהָאַֽ ק ַכְכֹפִ֖ ס ַדִ֥ ְסָפֵ֔ ָּ֤י ַהִמְדָבר֙ ַדֵ֣ק ְמח  ה ַעל־ְפֵנ  ְוִהֵנָ֞

 

   

יש ֶאל־ָאִחיו֙  טו "ָמן הּוא" ּו ִאָּ֤ אְמרִּ֜ ֹ֨ ל ַוי ּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֵ֗ ּוא  ַוִיְראֵ֣ ּוא ָמֵ֣ן הֵ֔ ּו ַמה־הָ֑ א ָיְַַֽֽדעִ֖ ִֹ֥ י ל  ִכֶ֛
ם  ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֲאֵלֶהֵ֔  ַוי

ה׃ ֶ֛ה ָלֶכִ֖ם ְלָאְכָלַֽ ן ְיהָו ר ָנַת֧ ֶחם ֲאֶש֨ ּוא ַהֶלֵ֔  הֵ֣

 

 
  

ה  טז הלקיטה כללי ֵ֣ה ְיהָוֵ֔ ָּ֤ה ַהָדָבר֙ ֲאֶשֵ֣ר ִצָּו ֹו  ֶז י ָאְכלָ֑ יש ְלִפֵ֣ נּו ִאִ֖ ּו ִמֶמֵ֔  ִלְקטֵ֣
 

ם  הכלל ֵתיֶכֵ֔ ֶלת ִמְסַפר֙ ַנְפֹשֵ֣ ְלגֵֹ֗ ֶמר ַלג  יש  ֹעֵ֣ חּו׃ִאֶ֛ ֹו ִתָקַֽ ֳהלִ֖ ר ְבָאַֽ ֲאֶשִ֥   ַלַֽ
ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל יז העם מציית יט׃   ַוַיֲַֽעשּו־ֵכִ֖ן ְבֵנ ה ְוַהַמְמִעַֽ ּו ַהַמְרֶבִ֖ ִַֽיְלְקטֵ֔  ַוַֽ

ֶמר יח דּו ָבֹעֵ֔ א ֶהְחִסָ֑יר   ַוָיֹמֵ֣ ֵֹ֣ יט ל ה ְוַהַמְמִעִ֖ א ֶהְעִדיף֙ ַהַמְרֶבֵ֔ ָֹּ֤  ְול
טּו׃ ֹו ָלָקַֽ י־ָאְכלִ֖ יש ְלִפַֽ  ִאִ֥

 

 
  

ה ֲאֵלֶהָ֑ם  יט האכילה כללי ִֹ֥אֶמר ֹמֶשִ֖   ַוי

ֶקר׃ הכלל נּו ַעד־ֹבַֽ ר ִמֶמִ֖ יש ַאל־יֹוֵתִ֥   ִאֻ֕
ה  כ לא מצייתים ּו ֶאל־ֹמֶשֵ֗ א־ָשְמעֵ֣ ַֹֽ ים ַוִיְבַאָ֑ש ְול ֹוָלִעִ֖ ם תַֽ ִַֽ֥ר  ֶקר ַוָי נּו֙ ַעד־ֹבֵ֔ ים ִמֶמ֨ רּו ֲאָנִשָּ֤   ַויֹוִת֨

ף  משה קוצף ה׃ַוִיְקֹצִ֥ ם ֹמֶשַֽ   ֲעֵלֶהִ֖

 
  

ֹו  כא [חוזר ללקיטה] י ָאְכלָ֑ יש ְכִפֵ֣ ֶקר ִאִ֖ ֶקר ַבֹבֵ֔ ּו ֹאתֹו֙ ַבֹבֵ֣ ס׃ ַוִיְלְקטָּ֤ ֶמש ְוָנָמַֽ ם ַהֶשִ֖   ְוַחִ֥
 

  

 כללי הלקיטה 
 ביום השישי

י כב ה  ַוְיִהֵ֣ ֶחם֙ ִמְשֶנֵ֔ ּו ֶל֨ ְקטִ֥ י ָלַֽ ֶמר  ׀ ַביֵֹ֣ום ַהִשִשֵ֗ ִ֥י ָהֹעִ֖ ֶאָחָ֑דְשֵנ  ָלַֽ
 

 

ה׃ ה ַוַיִגִ֖ידּו ְלֹמֶשַֽ ֵעָדֵ֔ אּו֙ ָכל־ְנִשיֵאֵ֣י ָהַֽ  ַוָיֹב֨
ם כג ֵֹ֣אֶמר ֲאֵלֶהֵ֗  ַוי

 

יהָוִ֖ה ָמָחָ֑ר   הַּ֚וא ֲאֶשֵ֣ר ִדֶבֵ֣ר ְיהָוֵ֔ה הכלל ֶדש ַלַֽ  ַשָב֧תֹון ַשַבת־ֹקֶ֛
לּו  ר־ְתַבְשלּו֙ ַבֵשֵ֔ ּו ְוֵאָּ֤ת ֲאֶשַֽ ּו ֵאפֵ֗  ֵאֵ֣ת ֲאֶשר־תֹאפָ֞

ֶקר׃ ֶרת ַעד־ַהֹבַֽ ף ַהִנ֧יחּו ָלֶכֶ֛ם ְלִמְשֶמִ֖  ְוֵאת֙ ָכל־ָהֵֹ֣עֵדֵ֔

 

ֵ֣ה ֹמֶשָ֑ה כד העם מציית ר ִצָּו ֲאֶשִ֖ ֶקר ַכַֽ ֹו׃   ַוַיִנָּ֤יחּו ֹאתֹו֙ ַעד־ַהֹבֵ֔ ְיָתה בַֽ ה לֹא־ָהִ֥ יש ְוִרָמִ֖ א ִהְבִאֵ֔ ֵֹ֣   ְול
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ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙  כה בשבת  ַוי
 

הּו  ָ֑ה ַבָשֶדהלֹא ִתְמָצא  יהָו ת ַהיִֹ֖ום ַלַֽ י־ַשָבִ֥ ֹום ִכַֽ ֵ֣הּו ַהיֵ֔ ה׃   ִאְכל  הּו ַבָשֶדַֽ ִ֖ א ִתְמָצא  ִֹ֥ ֹום ל  ַהיֻ֕

ָ֑הּו  כו ים ִתְלְקט  ֶשת ָיִמִ֖ ֹו׃ ֵשִ֥ ְהֶיה־בַֽ א ִיַֽ ִֹ֥ ת ל  ּוַב֧יֹום ַהְשִביִעֶ֛י ַשָבִ֖
 

ט  כז יםלא מציית ּו ִמן־ָהָעִ֖ם ִלְלֹקָ֑ י ָיְַֽצאִ֥ ְַֽיִהי֙ ַביֵֹ֣ום ַהְשִביִעֵ֔ אּו׃  ַוַֽ א ָמָצַֽ ִֹ֖   { ס}ְול
ִֹ֥אֶמר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ה  כח 'תוכחת ה  ַוי

ר ִמְצו ֹ ם ִלְשֹמִ֥ ַאְנֶתֵ֔ ָנה֙ ֵמַֽ י׃ ַעד־ָא֨ ֹוֹרָתַֽ י ְותַֽ  ַתִ֖
י־ְיהָוה֮ ָנַתֵ֣ן ָלֶכֵ֣ם ַהַשָבתֹ֒  כט ּו ִכַֽ   ְראֵ֗

י ֶלֵֶ֣חם יֹוָמִָ֑ים  ן ָלֶכֶ֛ם ַביִֹ֥ום ַהִשִשִ֖ ּוא ֹנֵתִ֥ ן הֵ֣  ַעל־ֵכַ֠
ּו ֹו  ְשבֵ֣ יש ִמְמֹקמִ֖ יו ַאל־ֵיִֵ֥צא ִאֶ֛ י׃ ׀ ִאֵ֣יש ַתְחָתֵ֗  ַביִֹ֥ום ַהְשִביִעַֽ

 

י׃  ל העם מציית ּו ָהָעִ֖ם ַביִֹ֥ום ַהְשִבִעַֽ   ַוִיְשְבתִ֥
 

  

   סיכום -סיפור המן 

ֹו ָמָ֑ן לא שמו וטעמו ית־ִיְשָרֵאֶ֛ל ֶאת־ְשמִ֖ ת   ַוִיְקְר֧אּו ֵבַֽ ֹו ְכַצִפיִחִ֥ ן ְוַטְעמִ֖ ַָָּ֤֑רע ַגד֙ ָלָבֵ֔ ּוא ְכֶז ְוהֵ֗
ש׃  ִבְדָבַֽ

 

ָמן בצנצנת 
 למשמרת לדורות

ה  לב ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֗  ַוי
ה  ֵ֣ה ְיהָוֵ֔ ָּ֤ה ַהָדָבר֙ ֲאֶשֵ֣ר ִצָּו  ֶז

ֵתיֶכָ֑ם  ֶרת ְלֹדֹרַֽ נּו ְלִמְשֶמִ֖ ֶמר֙ ִמֶמֵ֔ א ָהֹע֨ ָֹּ֤  ְמל
ר  ְלַמֵַ֣ען ֱאַכְָּ֤לִתי ֶאְתֶכם֙ ַבִמְדָבֵ֔ ר ֶהַֽ ֶחם ֲאֶש֨ ּו ֶאת־ַהֶלֵ֗  ׀ ִיְראֵ֣

ִים׃  ֶרץ ִמְצָרַֽ י ֶאְתֶכִ֖ם ֵמֶאִ֥ ֹוִציִאִ֥  ְבהַֽ
ן  לג ל־ַאֲהֹרֵ֗ ה ֶאַֽ אֶמר ֹמֶשִּ֜ ֹ֨  ַוי

מָ  ת ְוֶתן־ָשִ֥ ה ַקַ֚ח ִצְנֶצֵֶ֣נת ַאַחֵ֔ ֵ֣י ְיהָוֵ֔ ָּ֤ח ֹאתֹו֙ ִלְפֵנ ֶמר ָמָ֑ן ְוַהַנ א־ָהֹעִ֖ ַֹֽ ה ְמל
ם׃  ֵתיֶכַֽ ֶרת ְלֹדֹרַֽ  ְלִמְשֶמִ֖

ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ה לד ֶרת׃  ַכַֽ ת ְלִמְשָמַֽ ִ֖ ֵעד  ִ֥י ָהַֽ ן ִלְפֵנ ֲהֹרֶ֛  ַוַיִניֵח֧הּו ַאַֽ

 

ָאְכלּו ֶאת־ַהָמן 
 ַאְרָבִעים ָשָנה

ה  לה ּו ֶאת־ַהָמן֙ ַאְרָבִעֵ֣ים ָשָנֵ֔ ְכלָּ֤ ל ָאַֽ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ם ֶאל־ֶאֵֶ֣רץ נֹוָשֶָ֑בת ּוְבֵנ  ַעד־ֹבָאִ֖
ּו ְכלֵ֔ ֶרץ ְכָנַַֽען׃  ֶאת־ַהָמן֙ ָאַֽ ה ֶאִ֥ ם ֶאל־ְקֵצִ֖  ַעד־ֹבָאֻ֕

 

ֶמר לו [מאמר מוסגר] ּוא׃   ְוָהֹעֻ֕ ה הַֽ ֵאיָפִ֖ ית ָהַֽ  העומר {פ}ֲעִשִרִ֥

   

 שביעי "ומריבהמסה " פרק יז
   

–ממדבר סין 
 , רפידיםל

 ואין מים

ם א ין ְלַמְסֵעיֶהִ֖ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵא֧ל ִמִמְדַבר־ִסֶ֛ ִיְסעּו ָכל־ֲעַד֨ ָ֑ה   ַוַ֠ י ְיהָו  ַעל־ִפֵ֣
ים ַַֽיֲחנּו֙ ִבְרִפיִדֵ֔ ם׃  ַוַֽ ת ָהָעַֽ ִים ִלְשֹתִ֥ ין ַמִ֖  ְוֵאִ֥

 

ּו  ב !רוצים מים ֵֹ֣אְמרֵ֔ ה ַוי ֶָָּ֤֑רב ָהָעם֙ ִעם־ֹמֶשֵ֔ ִים ְוִנְשֶתָ֑ה  ַוָי  ְתנּו־ָלִ֥נּו ַמִ֖
ה  ָֹּ֤אֶמר ָלֶהם֙ ֹמֶשֵ֔ ּון ֶאת־ְיהָוַֽה׃ ַוי י ַמה־ְתַנסִ֖  ַמה־ְתִריבּון֙ ִעָמִדֵ֔

 

 
  

: תלונה רביעית
למה העליתנו 

 ?ממצרים

ִֶ֥לן ָהָעִ֖ם ַעל־ֹמֶשָ֑ה ג ִים ַוָי א ָשָּ֤ם ָהָעם֙ ַלַמֵ֔ אֶמר   ַוִיְצָמ֨ ֵֹ֗  ַוי
ִים  ֱעִליָתֵ֣נּו ִמִמְצַרֵ֔ א׃ ָלָָּ֤מה ֶזה֙ ֶהַֽ ִ֖י ַבָצָמַֽ ִ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ י ְוֶאת־ָבַנ ית ֹאִתֶ֛  ְלָהִמִ֥
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ר  ד 'משה צועק לה ֵ֣ה ֵלאֹמֵ֔  ַוִיְצַעָּ֤ק ֹמֶשה֙ ֶאל־ְיהָו
ה  ֱעֶשִ֖ ה ֶאַֽ ָ֑הָמִ֥ ֵ֣ם ַהֶז ִני׃  ָלָע ַֽ ֹוד ְמַעִ֖ט ּוְסָקל   עִ֥

 

ה  ה "!ְוִהִכיָת ַבצּור" ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  ח ִאְתָךִ֖ ִמִזְקֵנ ם ְוַקִ֥ ֵ֣י ָהָעֵ֔  ֲעֹבר֙ ִלְפֵנ

ר יָת בֹו֙ ֶאת־ַהְיֹאֵ֔ ר ִהִכָּ֤ ְכָת׃   ּוַמְטָךֵ֗ ֲאֶש֨ ח ְבָיְַַֽֽדָךִ֖ ְוָהָלַֽ  ַקִ֥

ם ו יָך ָשִ֥ ֵ֣י ֹעֵמד֩ ְלָפֶנ֨ ל־ַהצּור֮ ְבֹחֵרבֹ֒  ִהְנִנ  ׀ ַעַֽ
ָ֑ם  ִים ְוָשָתֵ֣ה ָהָע ּו ִמֶמֶ֛נּו ַמִ֖ ּור ְוָיְַֽצאִ֥ יָת ַבצֵ֗  ְוִהִכֵ֣

 

ל׃  ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ִ֖י ִזְקֵנ ה ְלֵעיֵנ ַָּ֤עש ֵכן֙ ֹמֶשֵ֔   ַוַי
 

  

ֹום ז ַמָסה ּוְמִריָבה ה ּוְמִריָבָ֑ה  ַוִיְקָרא֙ ֵשֵ֣ם ַהָמקֵ֔   ַמָסִ֖
יב       ר  ַעל־ִרֵ֣ ל ַנֹסָתָּ֤ם ֶאת־ְיהָוה֙ ֵלאֹמֵ֔ ל ְוַע֨ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ִין׃ֲהֵי֧ש ְיה ׀ ְבֵנ נּו ִאם־ָאַֽ ֶ֛ה ְבִקְרֵבִ֖   ָו

 {פ} 
 

 ברפידים, בעמלק המלחמ  
 

  

א ֲעָמֵלָ֑ק  ח ברפידים ִֹ֖ ם׃ ַוָיב ל ִבְרִפיִדַֽ   ַוִיָלִֶ֥חם ִעם־ִיְשָרֵאִ֖
 

  

ַע֙  ט היערכות אֶמר ֹמֶשָּ֤ה ֶאל־ְיהֹוש ֨ ֹ֨  ַוי
ֲעָמֵלָ֑ק  א ִהָלֵחֵ֣ם ַבַֽ ים ְוֵצִ֖ ֵ֣נּו ֲאָנִשֵ֔  ְבַחר־ָל

י׃  ים ְבָיִדַֽ ֱאֹלִהִ֖ ה ּוַמֵטִ֥ה ָהַֽ אש ַהִגְבָעֵ֔ ֵֹ֣ י ִנָצב֙ ַעל־ר ֹנִכָּ֤ ר ָאַֽ  ָמָחֵ֗
ה י ַמר־לֹו֙ ֹמֶשֵ֔ ֲאֶשָּ֤ר ָאַֽ ַע ַכַֽ ֵַ֣עש ְיהֹוש ֵ֗ ֲעָמֵלָ֑ק   ַוַי ם ַבַֽ  ְלִהָלֵחִ֖

ה׃ אש ַהִגְבָעַֽ ִֹ֥ ּו ר ּור ָעלִ֖ ן ְוחֵ֔ ֲהֹרֵ֣  ּוֹמֶשה֙ ַאַֽ

 

 
  

 ,אהרון וחור
 וידי משה 

ֹו יא ים ֹמֶשֶ֛ה ָידִ֖ ר ָיִרִ֥ ֲאֶש֨ ה ַכַֽ ק׃  ְוָגַבֵ֣ר ִיְשָרֵאָ֑ל   ְוָהָיֵ֗ ר ֲעָמֵלַֽ ֹו ְוָגַבִ֥ ר ָיִנֶ֛יַח ָידִ֖ ֲאֶשִ֥  ְוַכַֽ

ים  יב י ֹמֶשה֙ ְכֵבִדֵ֔ ָ֑יָה  ִויֵדָּ֤ ֵֶ֣שב ָעֶל יו ַוֵי ימּו ַתְחָתִ֖  ַוִיְקחּו־ֶאֶֶ֛בן ַוָיִשִ֥
ד  ֵ֣ה ֶאָחֵ֔ ָּ֤ה ֶאָחד֙ ּוִמֶז יו ִמֶז ּו ְבָיָדֵ֗ ְמכֵ֣ ּור ָתַֽ ן ְוחִּ֜ ֲהֹר֨  ְוַאַֽ

ֶמש׃ א ַהָשַֽ ִֹ֥ יו ֱאמּוָנִ֖ה ַעד־ב י ָיָדֶ֛  ַוְיִהִ֥

 

   

יהושוע חולש את 
 עמלק

ֶרב׃  יג ֹו ְלִפי־ָחַֽ ֶַ֛ע ֶאת־ֲעָמֵלִ֥ק ְוֶאת־ַעמִ֖   {פ}ַוַיֲַֽחֹ֧לש ְיהֹוש 

 מפטיר  

 ָמֹחה ֶאְמֶחה

ה  יד ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ַָ֑ע  ֵ֣י ְיהֹוש  ים ְבָאְזֵנ ֶפר ְוִשִ֖ ָֹּ֤את ִזָכרֹון֙ ַבֵסֵ֔ ב ז  ְכֹת֨

ַחת  ק ִמַתִ֖ ֵֶ֣כר ֲעָמֵלֵ֔ ה ֶאְמֶחה֙ ֶאת־ֵז י־ָמֹחָּ֤ ִים׃ִכַֽ  ַהָשָמַֽ

 

ה ִמְזֵבָ֑חַ  טו "ִנִסי' ה" מזבח ֹו ְיהָוִ֥ה  ַוִיִֶ֥בן ֹמֶשִ֖ א ְשמִ֖ י׃  ַוִיְקָרִ֥  ׀ ִנִסַֽ

אֶמר טז ֵֹ֗ ר׃   ַוי ר ֹדַֽ ֲעָמֵלָ֑ק ִמֹדִ֖ יהָוִ֖ה ַבַֽ ה ַלַֽ ה ִמְלָחָמִ֥ י־ָיד֙ ַעל־ֵכֵ֣ס ָיֵ֔  {פ{}פ}{פ}ִכַֽ
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 פרשת יתרו
 

 וארגון השפיטה, יתרו אצל משה  יחפרק 
 

  

ה  א ..וישמע יתרו  ע ִיְת֨רֹו ֹכֵהָּ֤ן ִמְדָין֙ ֹחֵתֵ֣ן ֹמֶשֵ֔  ַוִיְשַמָ֞
ֹו  ל ַעמָ֑ ה ּוְלִיְשָרֵאִ֖ ר ָעָשָּ֤ה ֱאֹלִהים֙ ְלֹמֶשֵ֔  ֵאת֩ ָכל־ֲאֶש֨

ִים׃  ל ִמִמְצָרַֽ ֶ֛ה ֶאת־ִיְשָרֵאִ֖ יא ְיהָו י־הֹוִצ֧  ִכַֽ

 

 
  

יתרו לוקח את 
 ובא                ציפורה ובניה

 אל משה

ה  ב ח ִיְתרֹו֙ ֹחֵתֵ֣ן ֹמֶשֵ֔  ַוִיַקֵ֗
יָה׃  ר ִשלּוֶחַֽ ה ֵאֵֶ֣שת ֹמֶשָ֑ה ַאַחִ֖  ֶאת־ִצֹפָרִ֖

ָ֑יָה  ג ֵ֣י ָבֶנ ת ְשֵנ  ְוֵאִ֖
ם ְַֽרֹשֵ֔ ֶאָחד֙ ֵגַֽ ר ֵשָּ֤ם ָהַֽ ֶרץ ָנְכִרָיַֽה׃   ֲאֶש֨ יִתי ְבֶאִ֖ ֵ֣ר ָהִיֵ֔ ר ֵג י ָאַמֵ֔  ִכֵ֣

ֶָ֑זר ד ד ֱאִליֶע ֶאָחִ֖ ם ָהַֽ ה׃      ְוֵשִ֥ ֶרב ַפְרֹעַֽ י ַוַיִצֵלִִ֖ני ֵמֶחִ֥ י־ֱאֹלֵהָּ֤י ָאִבי֙ ְבֶעְזִרֵ֔  ִכַֽ

ֹו ֶאל־ֹמֶשָ֑ה  ה ִ֥יו ְוִאְשתִ֖ ן ֹמֶשֶ֛ה ּוָבָנ א ִיְת֨רֹו ֹחֵתִ֥ ָֹ֞ ּוא ֹחֶנִ֥ה  ַוָיב ר ֲאֶשר־הֶ֛ ֶאל־ַהִמְדָבֵ֗
ים׃ ֱאֹלִהַֽ ר ָהַֽ ם ַהִ֥  ָשִ֖

 

 
  

עם פגישת יתרו 
 משה

ה ו אֶמר֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔ ֹ֨ ֹו ָבֵ֣א ֵאֶלָ֑יָך   ַוי ֶתְנָךִ֥ ִיְתרִ֖ ה׃  ֲאִנֶ֛י ֹחַֽ ִ֖יָה ִעָמַֽ ִ֥י ָבֶנ ְשְתָךֵ֔ ּוְשֵנ  ְוִא֨

ֹום ז ּו ִאיש־ְלֵרֵעִ֖הּו ְלָשלָ֑ ֹו ַוִיְשֲאלִ֥ חּו֙ ַוִיַשק־לֵ֔ ֹו ַוִיְשַת֨ ְתנֵ֗ ה ִלְקַרֵ֣את ֹחַֽ א ֹמֶשִּ֜  ַוֵיֵצ֨
הֱ  אּו ָהֹאַֽ  ָלה׃ ַוָיֹבִ֖

ֹו  ח ְתנֵ֔  ַוְיַסֵפָּ֤ר ֹמֶשה֙ ְלֹחֵ֣
ת ִיְשָרֵאָ֑ל  ִים ַעִ֖ל אֹוֹדֵ֣ ה ּוְלִמְצַרֵ֔ ר ָעָשָּ֤ה ְיהָוה֙ ְלַפְרֹעֵ֣  ֵאת֩ ָכל־ֲאֶש֨

ֶרְך ַוַיִצֵלִ֖ם ְיהָוַֽה׃   ֵאָּ֤ת ָכל־ַהְתָלָאה֙ ֲאֶשֵ֣ר ְמָצָאֵַ֣תם ַבֶדֵ֔

ה ְיהָוִ֖ה ְלִיְשָרֵאָ֑ל  ט ה ֲאֶשר־ָעָשִ֥ ַ֚ל ָכל־ַהטֹוָבֵ֔ ֹו ַע ֵַ֣חְד ִיְתרֵ֔  ַוִי
ִים׃  ִ֥ד ִמְצָרַֽ ֹו ִמַי ר ִהִצילִ֖  ֲאֶשִ֥

ֹ֒  י  ַויֹאֶמר֮ ִיְתרֹו
ה  ֵ֣ד ַפְרֹעָ֑ ִים ּוִמַי ִ֥ד ִמְצַרִ֖ יל ֶאְתֶכֶ֛ם ִמַי ר ִהִצִ֥ ה ֲאֶש֨ ּוְך ְיהָוֵ֔  ָברֵ֣

ִים׃   ַחת ַיד־ִמְצָרַֽ ם ִמַתִ֖  ֲאֶשָּ֤ר ִהִציל֙ ֶאת־ָהָעֵ֔
ים  יא ֱאֹלִהָ֑ ֹול ְיהָוִ֖ה ִמָכל־ָהַֽ י־ָגדִ֥ ְעִתי ִכַֽ  ַעָתֵ֣ה ָיַדֵ֔

ם׃ ּו ֲעֵליֶהַֽ ר ָזדִ֖ ר ֲאֶשִ֥ י ַבָדָבֵ֔  ִכֵ֣

 

 
  

ים יב יתרו זובח - ן ֹמֶשֶ֛ה ֹעָלִ֥ה ּוְזָבִחִ֖ ח ִיְת֨רֹו ֹחֵתִ֥ ים   ַוִיַקָ֞ אֹלִהָ֑   ֵלַֽ
ל  יחדיואוכלים  - ן ְוֹכֵ֣ ֲהֹרִּ֜ א ַאַֽ ֹ֨ ן ֹמֶשִ֖ה ַוָיב ֱאָכל־ֶלֶֶ֛חם ִעם־ֹחֵתִ֥ ל ֶלַֽ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ים׃  ׀ ִזְקֵנ ֱאֹלִהַֽ ִ֥י ָהַֽ   ִלְפֵנ

 
 

 שני
משה שופט את 
 העם

ת  יג ָמֳחָרֵ֔ ְַֽיִהי֙ ִמַֽ ָ֑ם  ַוַֽ ט ֶאת־ָהָע ה ִלְשֹפֵ֣ ִֶ֥שב ֹמֶשִ֖  ַוֵי
ה  ד ָהָעם֙ ַעל־ֹמֶשֵ֔ ֶרב׃ַוַיֲַֽעֹמָּ֤ ֶקר ַעד־ָהָעַֽ  ִמן־ַהֹבִ֖
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יתרו מאתר בעיה 
 ארגונית/ניהולית

ָ֑ם יד ה ָלָע ּוא ֹעֶשִ֖ ה ֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשר־הִ֥ אֶמר   ַוַיְרא֙ ֹחֵתֵ֣ן ֹמֶשֵ֔ ֵֹ֗  ַוי
ם  ר ַאָתָּ֤ה ֹעֶשה֙ ָלָעֵ֔ ה־ַהָדָבָּ֤ר ַהֶזה֙ ֲאֶש֨  ָמַֽ

ָך ּוַע ַאָתָּ֤ה יֹוֵשב֙ ְלַבֶדֵ֔ ֶרב׃   ַמדֵ֗ ֶקר ַעד־ָעַֽ ב ָעֶלִ֖יָך ִמן־ֹבִ֥  ְוָכל־ָהָעֶ֛ם ִנָצִ֥

 

 

ְתנָֹ֑ו טו ה ְלֹחַֽ ִֹ֥אֶמר ֹמֶשִ֖    ַוי

ים׃  ש ֱאֹלִהַֽ א ֵאַלֶ֛י ָהָעִ֖ם ִלְדֹרִ֥ ִֹ֥ י־ָיב  ִכַֽ
י טז ה ָלֶהָּ֤ם ָדָבר֙ ָבֵ֣א ֵאַלֵ֔ י־ִיְהֶי֨ ָ֑הּו   ִכַֽ יש ּוֵבֵ֣ין ֵרֵע ין ִאִ֖ י ֵבִ֥  ְוָשֵַ֣פְטִתֵ֔

י  ֹוַדְעִתֶ֛ יו׃ְוהַֽ ֹוֹרָתַֽ ים ְוֶאת־תַֽ ֱאֹלִהִ֖ י ָהַֽ ֵקִ֥  ֶאת־ח 

 

ָ֑יו יז  ה ֵאָל ן ֹמֶשִ֖ ֶֹ֛אֶמר ֹחֵתִ֥  ַוי
 

 -עצת יתרו 
 הפיתרון הניהולי

ה׃  ה ֹעֶשַֽ ר ַאָתִ֖ ר ֲאֶשִ֥  לֹא־טֹוב֙ ַהָדָבֵ֔
ל  יח ל ִתֹבֵ֔ ה ַגם־ָהָעִ֥ם ַהֶזִ֖ה ֲאֶשֵ֣ר ִעָמְָ֑ך  ָנֹבֵ֣  ַגם־ַאָתֻ֕

ָך׃  הּו ְלַבֶדַֽ א־תּוַכִ֥ל ֲעֹשִ֖ ַֹֽ ר ל י־ָכֵבָּ֤ד ִמְמָך֙ ַהָדָבֵ֔  ִכַֽ

ְֵ֣צָךֵ֔  יט ה ְשַמָּ֤ע ְבֹקִלי֙ ִאיָע ים ִעָמְָ֑ך  ַעָתָ֞ י ֱאֹלִהִ֖  ִויִהִ֥
ים ֱאֹלִהֵ֔ ם מַּ֚ול ָהַֽ ים׃   ֱהֵי֧ה ַאָתֵ֣ה ָלָעֵ֗ ֱאֹלִהַֽ ים ֶאל־ָהַֽ ֵבאָתִ֥ ַאָתֶ֛ה ֶאת־ַהְדָבִרִ֖  ְוֵהַֽ

ת  כ ים ְוֶאת־ַהתֹוֹרָ֑ ִקִ֖ ח  ם ֶאת־ַהַֽ  ְוִהְזַהְרָתֵ֣ה ֶאְתֶהֵ֔
ּון׃  ר ַיֲַֽעשַֽ ה ֲאֶשִ֥ ַמֲעֶשִ֖ ה ְוֶאת־ַהַֽ ְֵ֣לכּו ָבֵ֔ ֶרְך֙ ֵי ם ֶאת־ַהֶד֨ ֹוַדְעָתֵ֣ ָלֶהֵ֗  ְוהַֽ

ָעם  כא ֵ֣ה ִמָכל־ָהַ֠ ֱחֶז  ְוַאָתֵ֣ה ֶתַֽ
ְנֵאי ָבָ֑  ת ֹשֵ֣ י ֱאֶמִ֖ ים ַאְנֵשִ֥ ִיל ִיְרֵא֧י ֱאֹלִהֶ֛  ַצע ַאְנֵשי־ַחִּ֜

ם  ת׃  ְוַשְמָתֵ֣ ֲעֵלֶהֵ֗ י ֲעָשֹרַֽ ים ְוָשֵרִ֥ י ֲחִמִשִ֖ ֹות ָשֵרִ֥ י ֲאָלִפים֙ ָשֵרֵ֣י ֵמאֵ֔  ָשֵרָּ֤
ּו ֶאת־ָהָעם֮ ְבָכל־ֵעתֹ֒  כב ְפטֵ֣  ְוָשַֽ

יָך יאּו ֵאֶלֵ֔ ה ָכל־ַהָדָבָּ֤ר ַהָגֹדל֙ ָיִבֵ֣ ן ִיְשְפטּו־ֵהָ֑ם   ְוָהָיָ֞ ר ַהָקֹטִ֖  ְוָכל־ַהָדָבִ֥
עָ  ְך׃ ְוָהֵקל֙ ֵמַֽ ּו ִאָתַֽ יָך ְוָנְַֽשאִ֖  ֶלֵ֔

ד  כג ים ְוָיַָֽכְלָתִ֖ ֲעֹמָ֑ ה ְוִצְּוָךֵ֣ ֱאֹלִהֵ֔ ֲעֶשֵ֔  ִאֵ֣ם ֶאת־ַהָדָבָּ֤ר ַהֶזה֙ ַתַֽ
ֹום׃ א ְבָשלַֽ ִֹ֥ ֹו ָיב ה ַעל־ְמֹקמִ֖ ֵ֣ם ַהֶזֵ֔  ְוַגם֙ ָכל־ָהָע

 

 שלישי  

 מקיםמשה 
 מערכת שיפוטית

ְתנָֹ֑ו כד ֹול ֹחַֽ ה ְלקֵ֣ ע ֹמֶשִ֖ ר׃   ַוִיְשַמִ֥ ר ָאָמַֽ ל ֲאֶשִ֥ ַעש ֹכִ֖  ַוַיֻ֕

ל  כה ִיל֙ ִמָכל־ִיְשָרֵאֵ֔ ר ֹמֶשָּ֤ה ַאְנֵשי־ַח֨ ָ֑ם  ַוִיְבַח֨ ים ַעל־ָהָע ן ֹאָתֶ֛ם ָראִשִ֖  ַוִיֵתִ֥
ת׃  י ֲעָשֹרַֽ ים ְוָשֵרִ֥ י ֲחִמִשִ֖ ֹות ָשֵרִ֥ י ֲאָלִפים֙ ָשֵרֵ֣י ֵמאֵ֔  ָשֵרָּ֤

ָ֑ת  כו ּו ֶאת־ָהָעִ֖ם ְבָכל־ֵע ְפטִ֥  ְוָשַֽ
ה ּון ֶאל־ֹמֶשֵ֔ ם׃  ֶאת־ַהָדָבָּ֤ר ַהָקֶשה֙ ְיִביאֵ֣ ּו ֵהַֽ ן ִיְשפּוטִ֥ ר ַהָקֹטִ֖  ְוָכל־ַהָדָבִ֥

 

 
  

ְתנָֹ֑ו כז יתרו הולך לארצו ה ֶאת־ֹחַֽ ֹו׃   ַוְיַשַלִ֥ח ֹמֶשִ֖ ֹו ֶאל־ַאְרצַֽ ִֶ֥לְך לִ֖   {פ}ַוֵי
   

 רביעי ועם ישראל' הצעת הברית בין ה פרק יט
   

ל ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים  א המועד את ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ י ְלֵצִ֥ ֶדש֙ ַהְשִליִשֵ֔  ַבֹח֨

ר ִסיָנַֽי׃ אּו ִמְדַבִ֥ ה ָבִ֖  ַביֵֹ֣ום ַהֶזֵ֔

 ליציאת מצרים 0 -ה :השנה

  סיון :חודש

 [חודש-ובל שהיה זה ראשמק]
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ַַֽיֲחנִּ֖ו ַבִמְדָבָ֑ר  ב נייס למדבר מרפידים י ַוַֽ אּו֙ ִמְדַבֵ֣ר ִסיַנֵ֔ ים ַוָיֹב֨ ְרִפיִדֵ֗ ּו ֵמַֽ   ַוִיְסעֵ֣
ר׃ חניה נגד ההר ִֶַֽ֥גד ָהָהַֽ ל ֶנ ם ִיְשָרֵאִ֖ ַחן־ָשִ֥   ַוִיַֽ

 
  

משה עולה להר 
 [פעם ראשונה]

ים ג ֱאֹלִהָ֑ ה ָעָלִ֖ה ֶאל־ָהַֽ   ּוֹמֶשִ֥
ר   א ֵאָלָּ֤יו ְיהָוה֙ ִמן־ָהָהֵ֣ר ֵלאֹמֵ֔   ַוִיְקָר֨

ל׃ לברית' הצעת ה ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ב ְוַתֵגִ֖יד ִלְבֵנ ה תֹאַמר֙ ְלֵבֵ֣ית ַיֲַֽעֹקֵ֔   ֹכָּ֤
יִתי ְלִמְצָרִָ֑ים  ד  ר ָעִשִ֖ ם ֲאֶשִ֥  ַאֶתֵ֣ם ְרִאיֶתֵ֔

י׃  א ֶאְתֶכִ֖ם ֵאָלַֽ ָאִבִ֥ ים ָוַֽ ֶאָשָּ֤א ֶאְתֶכם֙ ַעל־ַכְנֵפֵ֣י ְנָשִרֵ֔  ָוַֽ

י  ה ם ֶאת־ְבִריִתָ֑ י ּוְשַמְרֶתִ֖ ֹוַע ִתְשְמעּו֙ ְבֹקִלֵ֔ ה ִאם־ָשמָּ֤  ְוַעָתֵ֗
ֶרץ׃  י ָכל־ָהָאַֽ ים ִכי־ִלִ֖ י ְסג ָלה֙ ִמָכל־ָהֵַ֣עִמֵ֔ יֶתם ִלָּ֤ ְהִי֨  ִוַֽ

י מַ  ו ְהיּו־ִלֶ֛ ֹושְוַאֶת֧ם ִתַֽ ֲהִנִ֖ים ְוגֵֹ֣וי ָקדָ֑  ְמֶלִֶ֥כת ֹכַֽ
ל׃  ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ר ֶאל־ְבֵנ ר ְתַדֵבִ֖ ים ֲאֶשִ֥  ֵאֶַ֚לה ַהְדָבִרֵ֔

 

 משתמעמההמשך ]
 [שמשה ירד מההר

 והן , לא תמיד מוזכרות ירידות מההר
 חמישי כאן ובפרשות הבאות, משתמעות מן הכתוב

ָ֑ם  ז משה לזקני העם ֵ֣י ָהָע א ְלִזְקֵנ ה ַוִיְקָרִ֖ א ֹמֶשֵ֔ ֵֹ֣  ַוָיב
ר ִצָּוִ֖הּו ְיהָוַֽה׃ ֶלה ֲאֶשִ֥ ים ָהֵאֵ֔ ם ֵאַ֚ת ָכל־ַהְדָבִרֵ֣ ֵֶ֣שם ִלְפֵניֶהֵ֗  ַוָי

 

ּו ח "ַנֲעֶשה": העם ֵֹ֣אְמרֵ֔ ר ְיהָוִ֖ה ַנֲַֽעֶשָ֑ה   ַוַיֲַֽע֨נּו ָכל־ָהָעָּ֤ם ַיְחָדו֙ ַוי ל ֲאֶשר־ִדֶבִ֥   ֹכֶ֛
 

  

י ָהָעִ֖ם ֶאל־ְיהָוַֽה׃    ַוָיֶ֧שב ֹמֶשֶ֛ה ֶאת־ִדְבֵרִ֥

 יופיע בענן' ה
 

ה  ט ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
ָעָנןֹ֒  ֵ֣ב ֶהַֽ י ָבֵ֣א ֵאֶליָך֮ ְבַע ֹנִכִּ֜ ה ָאַֽ  ִהֵנ֨

ינּו ְלעֹוָלָ֑ם ְך ְוַגם־ְבָךִ֖ ַיֲַֽאִמֵ֣ י ִעָמֵ֔ ּור ִיְשַמָּ֤ע ָהָעם֙ ְבַדְבִרֵ֣ ֲעבָ֞  ַבַֽ

 

 
  

י ָהָעִ֖ם ֶאל־ְיהָוַֽה׃    ַוַיֵגִ֥ד ֹמֶשֶ֛ה ֶאת־ִדְבֵרִ֥

 מעמד הר סיני ועשרת הדברות  

ָּ֤ה ֶאל־ֹמֶשה֙  י הכנות למעמד אֶמר ְיהָו ֹ֨   ַוי
 

  

ם ַהיִֹ֖ום ּוָמָחָ֑ר  הנחיות ם ְוִקַדְשָתִ֥ ם׃  ֵלְֵ֣ך ֶאל־ָהָעֵ֔ ּו ִשְמֹלָתַֽ  ְוִכְבסִ֖
 ְוָהיִּ֥ו ְנֹכִנִ֖ים ַליֵֹ֣ום ַהְשִליִשָ֑י  יא

י ר ִסיָנַֽי׃  ִכֵ֣ ֶ֛ה ְלֵעיֵנִ֥י ָכל־ָהָעִ֖ם ַעל־ַהִ֥ ד ְיהָו י ֵיֵר֧  ׀ ַביֵֹ֣ום ַהְשִלִשֵ֗

ר  יב  ְוִהְגַבְלָתָּ֤ ֶאת־ָהָעם֙ ָסִבֵ֣יב ֵלאֹמֵ֔
ַע ְבָקֵצָ֑הּו  ר ּוְנֹגֵ֣ ֹות ָבָהִ֖ ּו ָלֶכֶ֛ם ֲעלִ֥ ְמרִ֥ ת׃ ָכל־ַהֹנֵגִַ֥ע בָ  ִהָשַֽ ֹות יּוָמַֽ ר מִ֥  ָהִ֖

ד  יג ֹו ָיֵ֗ ע בִּ֜ א־ִתַג֨ ַֹֽ  ל
ה  ה ִיָיֶרֵ֔ ֹו־ָיֹרֵ֣ ֹול ִיָסֵקל֙ אַֽ י־ָסקָּ֤ ָ֑ה  ִכַֽ ְחֶי א ִיַֽ ֵֹ֣ יש ל ה ִאם־ִאִ֖  ִאם־ְבֵהָמִ֥
ר׃ ּו ָבָהַֽ ָמה ַיֲַֽעלִ֥ ל ֵהִ֖  ִבְמֹשְך֙ ַהֹיֵבֵ֔

 

 
  

משה מכין את 
 העם

ָ֑ם  יד ר ֶאל־ָהָע ֶָ֧֑רד ֹמֶשֶ֛ה ִמן־ָהָהִ֖   ַוֵי
ם ם׃   ַוְיַקֵדש֙ ֶאת־ָהָעֵ֔ ּו ִשְמֹלָתַֽ ְַֽיַכְבסִ֖  ַוַֽ

ם טו אֶמר֙ ֶאל־ָהָעֵ֔ ֹ֨ ים    ַוי ֶשת ָיִמָ֑ ה׃  ֱהיִּ֥ו ְנֹכִנִ֖ים ִלְשֹלֵ֣ ּו ֶאל־ִאָשַֽ ל־ִתְגשִ֖  ַאַֽ
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   מעמד הר סיני

 
  

ֶקר  טז קולות וברקים ְהֹיֵ֣ת ַהֹבֵ֗ י ִבַֽ  ַוְיִהי֩ ַב֨יֹום ַהְשִליִשִּ֜
ד  ֵ֣ק ְמֹאָ֑ ר ָחָז ל ֹשָפִ֖ ר ְוֹקִ֥ ָָּ֤֑ן ָכֵבד֙ ַעל־ָהָהֵ֔ ים ְוָעָנ  ַוְיִהי֩ ֹקֹ֨לת ּוְבָרִקִּ֜

ַמֲחֶנַֽה׃ ר ַבַֽ ד ָכל־ָהָעִ֖ם ֲאֶשִ֥  ַוֶיֱַֽחַרִ֥

 

 
  

העם מתייצב 
 בתחתית ההר

ָ֑ה  יז ַמֲחֶנ ים ִמן־ַהַֽ ֱאֹלִהִ֖ את ָהַֽ א ֹמֶש֧ה ֶאת־ָהָעֶ֛ם ִלְקַרִ֥  ַויֹוֵצ֨
ּו  ְתַיְצבִ֖ ר׃ַוִיַֽ ית ָהָהַֽ  ְבַתְחִתִ֥

 

ד ָעָלֶ֛יו ְיהָוִ֖ה ָבֵאָ֑ש  יח ההר עשן ר ָיַרִ֥ ְפֵני ֲאֶש֨ ֹו ִמַ֠ לֵ֔  ְוַהָּ֤ר ִסיַני֙ ָעַשֵ֣ן כ 
ד׃ ר ְמֹאַֽ ד ָכל־ָהָהִ֖ ן ַוֶיֱַֽחַרִ֥ ֵֶ֣שן ַהִכְבָשֵ֔ ַָּ֤על ֲעָשנֹו֙ ְכֶע  ַוַי

 

ד יט שופר ֵ֣ק ְמֹאָ֑ ר הֹוֵלְִ֖ך ְוָחֵז ֹול ַהֹשָפֵ֔ ְַֽיִהי֙ קֵ֣ ֹול׃   ַוַֽ ּו ְבקַֽ ִ֥נַֽ ים ַיֲַֽעֶנ ֱאֹלִהִ֖ ר ְוָהַֽ   ֹמֶשֵ֣ה ְיַדֵבֵ֔
 שישי  

אש ָהָהָ֑ר  כ יורד על ההר' ה ֵֹ֣ ר ִסיַנִ֖י ֶאל־ר ֶ֛ה ַעל־ַהִ֥ ֶָ֧֑רד ְיהָו  ַוֵי
ר אש ָהָהִ֖ ִֹ֥ א ְיהָו֧ה ְלֹמֶשֶ֛ה ֶאל־ר  ַוִיְקָר֨

 

 
  

 משה עולה להר
 [פעם שניה]

ה׃ ִַ֥על ֹמֶשַֽ   ַוַי

ה  כא : זהרהחידוש הא ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
ָ֑ם ֵ֣ד ָבָע ד ָהֵע ב׃   ֵרִ֖ נּו ָרַֽ ל ִמֶמִ֖ ֹות ְוָנַפִ֥ ּו ֶאל־ְיהָוה֙ ִלְראֵ֔  ֶפן־ֶיֶַֽהְרסָּ֤

ים ֶאל־ְיהָוִ֖ה ִיְתַקָדָ֑שּו  כב ֲהִנֶ֛ים ַהִנָגִשִ֥ ם ְיהָוַֽה׃ ְוַג֧ם ַהֹכַֽ ץ ָבֶהִ֖  ֶפן־ִיְפֹרִ֥

 

 ... כבר אמרת קודם

ה  כג ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֶאל־ְיהָוֵ֔  ַוי
ָ֑י  ת ֶאל־ַהֵ֣ר ִסיָנ ֲעֹלִ֖ ם ַלַֽ א־יּוַכֵ֣ל ָהָעֵ֔ ַֹֽ  ל

ר נּו֙ ֵלאֹמֵ֔ ָתה ָב֨ ֵעֹדָּ֤ ה ַהַֽ י־ַאָתָ֞ ֹו׃   ִכַֽ ר ְוִקַדְשתַֽ ל ֶאת־ָהָהִ֖  ַהְגֵבִ֥

 

 

 

ותחזור עם , רד
 ..אהרון 

אֶמר ֵאָלָּ֤יו ְיהָוה֙  כד ֹ֨  ַוי
ן ִעָמְָ֑ך  ֲהֹרֵ֣ ה ְוַאַֽ יָת ַאָתִ֖ ד ְוָעִלִ֥  ֶלְך־ֵרֵ֔

ת ֶאל־ְיהָוִ֖ה  ֲעֹלִ֥ ּו ַלַֽ ם ַאל־ֶיֶַֽהְרסֶ֛ ֵ֣ים ְוָהָעֵ֗ ֲהִנ ם׃  ְוַהֹכַֽ  ֶפן־ִיְפָרץ־ָבַֽ

 

 
  

ָ֑ם כה משה יורד מההר ה ֶאל־ָהָע ִֶַֽ֥רד ֹמֶשִ֖ ם׃   ַוֵי ִֹ֖אֶמר ֲאֵלֶהַֽ   {ס}ַוי

 פרק כ
–בתוכן העניינים ראה  

 'פרק כב סימון הפסוקים

ר׃  [א] א עשרת הדברות ֶלה ֵלאֹמַֽ ים ָהֵאִ֖ ים ֵאֶ֛ת ָכל־ַהְדָבִרִ֥   { ס}ַוְיַדֵבֵ֣ר ֱאֹלִהֵ֔

ים  [ב] ב .1 ִים ִמֵבֵ֣ית ֲעָבִדָ֑ ֶרץ ִמְצַרִ֖ יָך ֵמֶאִ֥ ֹוֵצאִתֶ֛ יָך ֲאֶש֧ר הַֽ ֵ֣ה ֱאֹלֶהֵ֔ ֹנִכי֙ ְיהָו   ָאַֽ
ים ַעל־ָפָנַֽי׃   ג .2 ים ֲאֵחִרִ֖ א־ִיְהֶיִ֥ה ְלָךֶ֛ ֱאֹלִהִ֥ ַֹֽ  ל

ה  [ ג] ד ֶסל֙ ְוָכל־ְתמּוָנֵ֔ ה ְלָךִ֥ ֶפ֨ א־ַתֲעֶש֨ ַֹֽ  ל
ֶרץ ִמָתַָ֑חת  ר ָבָאִ֖ ֲאֶשִ֥ ַעל ַוַֽ ִים֙ ִמַמֵ֔ ֶרץ׃  ֲאֶשָּ֤ר ַבָשַמ֨ ַחת ָלָאַֽ ִים ִמַתִ֥ ר ַבַמִ֖ ֲאֶשִ֥  ַוַֽ

ָעְבֵדָ֑ם  [ד] ה א ָתַֽ ֵֹ֣ ם ְול א־ִתְשַתֲחֶוִ֥ה ָלֶהִ֖ ַֹֽ  ל
יָך֙  ָּ֤ה ֱאֹלֶה֨ י ְיהָו ֹנִכָ֞ י ָאַֽ  ִכֵ֣

א ֵקד ֲעו֨ ֹ  ֵאֵ֣ל ַקָנֵ֔ י׃ ֹפַ֠ ְנָאַֽ ים ְלֹשַֽ ים ְוַעל־ִרֵבִעִ֖ ת ַעל־ָבִנֶ֛ים ַעל־ִשֵלִשִ֥  ן ָאֹב֧
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ֲאָלִפָ֑ים  [ה] ו  ֶסד ַלַֽ ֶשה ֶחִ֖ י ִמְצו ֹ  ְוֹעִ֥ ְמֵרִ֥ י ּוְלֹשַֽ ֲהַבִ֖ י׃ ְלֹאַֽ   {ס}ָתַֽ

יָך ַלָשְָ֑וא   [ו] ז .3 ם־ְיהָוִ֥ה ֱאֹלֶהִ֖ א ִתָשֶ֛א ֶאת־ֵשַֽ ִֹ֥  ל
ְוא׃  ֹו ַלָשַֽ א ֶאת־ְשמִ֖ ה ֵאֶ֛ת ֲאֶשר־ִיָשִ֥ א ְיַנֶקה֙ ְיהָוֵ֔ ָֹּ֤ י ל  {פ}ִכֵ֣

 

ֹו׃   [ז] ח .4 ת ְלַקְדשַֽ ֹור ֶאת־יִֹ֥ום ַהַשָבִ֖  ָזכֶ֛
ד  [ח] ט ֲעֹבֵ֔ ָך׃   ֵשֶָּ֤שת ָיִמים֙ ַתַֽ יָת ָכל־ְמַלאְכֶתַֽ  ְוָעִשִ֖
ֵ֣ה ֱאֹלֶהָ֑יָך   [ט] י יהָו ת ַלַֽ י ַשָבִ֖  ְויֹום֙ ַהְשִביִעֵ֔

ה  ה ָכל־ְמָלאָכִּ֜ א־ַתֲעֶש֨ ַֹֽ  ל
יָך׃  ַאָתֵ֣ה ר ִבְשָעֶרַֽ ְַֽרָךִ֖ ֲאֶשִ֥ ָך ְוֵגַֽ ְתָך֙ ּוְבֶהְמֶתֵ֔ ָך ַעְבְדָךָּ֤ ַוֲאָמַֽ  ׀ ּוִבְנָךֵ֣ ּוִבֶתֵ֗

 

ֶשת־ָיִמים֩  [י] יא  י ֵשַֽ  ִכֵ֣
ם  ֶרץ ֶאת־ַהָים֙ ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־ָבֵ֔ ה ֶאת־ַהָשַמִֵ֣ים ְוֶאת־ָהָאֵ֗ ה ְיהָוִּ֜  ָעָש֨

ִַַֽ֖נח ַביֵֹ֣ום ַהְשִביִעָ֑י  ַוָי
ת  ֶ֛ה ֶאת־יִֹ֥ום ַהַשָבִ֖ ְך ְיהָו ן ֵבַר֧ הּו׃  ַעל־ֵכֵ֗ ְַֽיַקְדֵשַֽ  { ס}ַוַֽ

 

יָך ְוֶאת־ִאֶמָָ֑ך  [יא] יב .5 ד ֶאת־ָאִבִ֖  ַכֵבִ֥
ְך׃  ן ָלַֽ יָך ֹנֵתִ֥ ה ֲאֶשר־ְיהָוִ֥ה ֱאֹלֶהִ֖ ֲאָדָמֵ֔ ַ֚ל ָהַֽ יָך ַע ּון ָיֶמֵ֔ ַען֙ ַיֲַֽאִרכֵ֣  {ס}ְלַמ֨

 

ח  [יב] גי .6 א ִתְרָצִ֖ ִֹ֥   {ס}ל

א ִתְנָאָ֑ף  .7 ֵֹ֣   {ס}ל

ב  .8 א ִתְגנֵֹ֔ ֵֹ֣   {ס}ל

ֶקר׃  .9 ֲעָךִ֖ ֵעִ֥ד ָשַֽ א־ַתֲעֶנִ֥ה ְבֵרַֽ ַֹֽ   {ס}ל

ָָ֑ך  [יג] די .11 ד ֵבֵ֣ית ֵרֶע א ַתְחֹמִ֖ ִֹ֥  { ס}ל
ָך׃  ר ְלֵרֶעַֽ ל ֲאֶשִ֥ ֹו ְוֹכִ֖ ֲחֹמרֵ֔ ֹו ַוַֽ ֹו ַוֲַֽאָמתֹו֙ ְושֹורֵ֣ ָך ְוַעְבדָּ֤ ד ֵאֵֶ֣שת ֵרֶעֵ֗ א־ַתְחֹמָ֞ ַֹֽ  {פ}ל

 

 שביעי  

 ..ַהקֹוֹלת -ֹרִאים ֶאת

 ַוַיַעְמדּו ֵמָרֹחק... 

ר ְוֶאת־ָהָהִ֖ר ָעֵשָ֑ן  [יד] טו ֹול ַהֹשָפֵ֔ ם ְוֵאת֙ קֵ֣ ת ְוֶאת־ַהַלִפיִדֵ֗ ים ֶאת־ַהקֹוֹלִּ֜  ְוָכל־ָהָעם֩ ֹרִא֨
ק׃ ָרֹחַֽ ּו ֵמַֽ עּו ַוַיַַֽעְמדִ֖ ְָָּ֤֑רא ָהָעם֙ ַוָינ ֵ֔  ַוַי

 

ה  [טו] טז "ַדֵבר ַאָתה ִעָמנּו" אְמרּו֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔ ַֹֽ  ַוי
נּו ְוִנְשָמָָ֑עה  ה ִעָמִ֖ ּות׃  ַדֵבר־ַאָתִ֥ ים ֶפן־ָנמַֽ ר ִעָמֶ֛נּו ֱאֹלִהִ֖  ְוַאל־ְיַדֵבִ֥

אֶמר ֹמֶשֵ֣ה ֶאל־ָהָעם֮  [טז] זי ֹ֨  ַוי
ים  ֱאֹלִהָ֑ א ָהַֽ ם ָבִ֖ ֹות ֶאְתֶכֵ֔ ֲעבּור֙ ַנסֵ֣ י ְלַבַֽ  ַאל־ִתיָראּוֹ֒ ִכֵ֗

אּו׃  ֱחָטַֽ י ֶתַֽ ֹו ַעל־ְפֵניֶכִ֖ם ְלִבְלִתִ֥ ְהֶי֧ה ִיְרָאתֶ֛ ּור ִתַֽ ֲעבֵ֗  ּוַבַֽ

 

 
  

 
ק   [יז] חי ָרֹחָ֑ ד ָהָעִ֖ם ֵמַֽ   ַוַיֲַֽעֹמִ֥

 ּוֹמֶשה
ים׃  ָהֲעָרֶפל-ִנַגש ֶאל ֱאֹלִהַֽ ם ָהַֽ ל ֲאֶשר־ָשִ֖ ֲעָרֶפֵ֔ ֵ֣ש ֶאל־ָהַֽ   {ס}ּוֹמֶשה֙ ִנַג
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 מפטיר  

 למשה מתוך הערפל' המתחילים דברי כאן   

ה  [יח] טי  ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔   ַוי
ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  ר ֶאל־ְבֵנ ה תֹאַמִ֖  ֹכִ֥

 

 איסור פסילים 
   

 

ם׃ ְרִתי ִעָמֶכַֽ ִים ִדַבִ֖ ַ֚י ִמן־ַהָשַמֵ֔ ם ִכ  ַאֶתֵ֣ם ְרִאיֶתֵ֔
י  [יט] כ ּון ִאִתָ֑ ֲעשִ֖ א ַתַֽ ִֹ֥ ם׃  ל ּו ָלֶכַֽ ֲעשִ֖ א ַתַֽ ִֹ֥ ב ל ֶסף֙ ֵוַֽאֹלֵהֵ֣י ָזָהֵ֔ ֵהי ֶכ֨  ֱאֹלָּ֤

 

   
 מזבח אדמה ומזבח אבנים 

ֲעֶשה־ִליֹ֒   [כ] כא מזבח אדמה  ִמְזַבֵ֣ח ֲאָדָמה֮ ַתַֽ
אְנָךִ֖ ְוֶאת־ְבָקֶרָָ֑ך ַֹֽ יָך ֶאת־צ יָך֙ ְוֶאת־ְשָלֶמֵ֔ ֹלֶת֨ יו ֶאת־ֹעַֽ  ְוָזַַֽבְחָתֵ֣ ָעָלֵ֗
יָך׃  ַרְכִתַֽ ֹוא ֵאֶלִ֖יָך ּוֵבַֽ י ָאבִ֥  ְבָכל־ַהָמקֹום֙ ֲאֶשֵ֣ר ַאְזִכֵ֣יר ֶאת־ְשִמֵ֔

 

י  [כא] בכ לא גזית ֲעֶשה־ִלֵ֔ ָ֑ית  ְוִאם־ִמְזַבָּ֤ח ֲאָבִנים֙ ַתַֽ ן ָגִז א־ִתְבֶנִ֥ה ֶאְתֶהִ֖ ַֹֽ  ל
ְִ֥פָת ָעֶלִ֖יהָ  י ַחְרְבָךֶ֛ ֵהַנ ָה׃  ִכ֧ ְלֶלַֽ  ַוְתַחַֽ

 

י [כב] גכ לא במעלות ל־ִמְזְבִחָ֑ ת ַעַֽ ֲעֹלִ֖ א־ַתֲעֶלִ֥ה ְבַמַֽ ַֹֽ יו׃   ְול א־ִתָגֶלִ֥ה ֶעְרָוְַֽתָךִ֖ ָעָלַֽ ַֹֽ  ֲאֶשֶ֛ר ל
 {פ{}פ{}פ}

 



 משפטים  - 40 - חומש שמות

 

 פרשת משפטים

 

ם׃ א פרק כא ים ִלְפֵניֶהַֽ ר ָתִשִ֖ ים ֲאֶשִ֥ ֶלה֙ ַהִמְשָפִטֵ֔  ְוֵא֨
 

   

 דיני עבד ואמה עבריים  
 

  

י  ב דיני עבד עברי ֵֶ֣בד ִעְבִרֵ֔ י ִתְקֶנה֙ ֶע   ִכָּ֤
ד  ש ָשִנִ֖ים ַיֲַֽעֹבָ֑ י ִחָנַֽם׃   ֵשִ֥ ָחְפִשִ֖ א ַלַֽ ת ֵיֵצִ֥ ְשִבִעֵ֔  ּוַב֨

א  ג ִֹ֖ ֹו ָיב ֹו ֵיֵצָ֑א  ִאם־ְבַגפִ֥  ְבַגפֵ֣
ּוא  ֹו׃  ִאם־ַבַָּ֤על ִאָשה֙ הֵ֔ ֹו ִעמַֽ ה ִאְשתִ֖  ְוָיְַֽצָאִ֥

ֹו ָבנָֹ֑ות  ד ֹו ָבִנִ֖ים אֵ֣ ה ְוָיְַֽלָדה־לִ֥ ֹו ִאָשֵ֔  ִאם־ֲאֹדָניו֙ ִיֶתן־לֵ֣
יָה  אֹדֶנֵ֔ ְהֶיה֙ ַלַֽ יָה ִתַֽ יָלֶדֵ֗ ִאָשֵ֣ה ִוַֽ ֹו׃  ָהַֽ א ְבַגפַֽ ּוא ֵיֵצִ֥  ְוהִ֖

ר יֹאַמר֙  ה ָ֑יְוִאם־ָאֹמָּ֤ י ְוֶאת־ָבָנ י ֶאת־ִאְשִתִ֖ ְבִתי֙ ֶאת־ֲאֹדִנֵ֔ ֶבד ָאַה֨ י׃ ָהֶעֵ֔ א ָחְפִשַֽ א ֵאֵצִ֖ ִֹ֥  ל

 

ָ֑ה  ו  ֹו ֶאל־ַהְמזּוָז ֶלת אִ֖ ים ְוִהִגישֹו֙ ֶאל־ַהֶדֵ֔ ֹו ֲאֹדָניו֙ ֶאל־ָהֱֵ֣אֹלִהֵ֔  ְוִהִגישָּ֤
עַ  ָּ֤יו ֶאת־ָאְזנֹו֙ ַבַמְרֵצֵ֔ ע ֲאֹדָנ ם׃   ְוָרַצ֨ ֹו ְלֹעָלַֽ  { ס}ַוֲַֽעָבדִ֖

 

 
  

ֹו ְלָאָמָ֑ה  ז דיני אמה עבריה יש ֶאת־ִבתִ֖ ר ִאֶ֛ י־ִיְמֹכִ֥ ים׃   ְוִכַֽ ֲעָבִדַֽ את ָהַֽ א ְכֵצִ֥ א ֵתֵצִ֖ ִֹ֥  ל

ֶ֛יָה ֲאֶשר־ ח ה ְבֵעיֵנ֧י ֲאֹדֶנ ה(לא)ִאם־ָרָעָ֞ ֹו ְיָעָדִ֖  ְוֶהְפָדָ֑ה   לִ֥
ה   ל ְלָמְכָרִ֖ א־ִיְמֹשִ֥ ַֹֽ י ל ה׃  ְלַעִ֥ם ָנְכִרֶ֛  ְבִבְגדֹו־ָבַֽ

יָעֶדָָ֑נה  ט ֹו ִיַֽ ה׃  ְוִאם־ִלְבנִ֖ ט ַהָבנִֹ֖ות ַיֲַֽעֶשה־ָלַֽ  ְכִמְשַפִ֥

ֹו  י ח־לָ֑ ַקַֽ ֶרת ִיַֽ ע׃  ִאם־ַאֶחִ֖ א ִיְגָרַֽ ִֹ֥ ה ל ָנָתִ֖ ה ְוֹעַֽ ה ְכסּוָתִ֥  ְשֵאָרֶ֛
ה ָלָ֑ה  יא א ַיֲַֽעֶשִ֖ ִֹ֥ ֶלה ל ם־ְשָלש־ֵאֵ֔ ֶסף׃  ְוִא֨ ין ָכַֽ ה ִחָנִ֖ם ֵאִ֥  { ס}ְוָיְַֽצָאִ֥

 

   

 באדםאדם  תדיני פגיע  
 

  

ת  יב :מכה איש ומת יש ָוֵמִ֖ ת׃ ַמֵכִ֥ה ִאֶ֛ ֹות יּוָמַֽ   מִ֥

ֹו  יג בשגגה - ֵ֣ה ְלָידָ֑ ים ִאָנ ֱאֹלִהִ֖ ה ְוָהַֽ א ָצָדֵ֔ ֵֹ֣ ֲאֶשר֙ ל י ְלָך֙ מָ  ַוַֽ ָמה׃ְוַשְמִתָּ֤ ר ָינִּ֖וס ָשַֽ ֹום ֲאֶשִ֥   { ס}קֵ֔

יש ַעל־ֵרֵעִ֖הּו ְלָהְרגֵֹ֣ו ְבָעְרָמָ֑ה  יד במזיד - י־ָיִזִ֥ד ִאֶ֛ ּות׃  ְוִכַֽ נּו ָלמַֽ י ִתָקֶחִ֖   {ס}ֵמִעֵ֣ם ִמְזְבִחֵ֔

 
  

ֹו  טו מכה הוריו יו ְוִאמִ֖ ת׃  ּוַמֵכִ֥ה ָאִבֶ֛ ֹות יּוָמַֽ   {ס}מִ֥

 
  

ֹו  טז הגונב איש ומכרו א ְבָידִ֖ ֹו ְוִנְמָצִ֥ יש ּוְמָכרֶ֛ ב ִא֧ ת׃  ְוֹגֵנ֨ ֹות יּוָמַֽ   { ס}מִ֥

 
  

ֹו  יז מקלל הוריו יו ְוִאמִ֖ ת׃  ּוְמַקֵלִ֥ל ָאִבֶ֛ ֹות יּוָמַֽ   {ס}מִ֥

 
  

ף  יח המכה רעהו בריב ֹו ְבֶאְגֹרָ֑ ֶבן אֵ֣ הּו ְבֶאִ֖ ים ְוִהָכה־ִאיש֙ ֶאת־ֵרֵעֵ֔ ֵ֣ן ֲאָנִשֵ֔ י־ְיִריב   ְוִכַֽ
ב׃  ל ְלִמְשָכַֽ ּות ְוָנַפִ֥ א ָימִ֖ ִֹ֥  ְול

ֹו  יט ּוץ ַעל־ִמְשַעְנתִ֖ ּום ְוִהְתַהֵלְִ֥ך ַבחֶ֛  ִאם־ָיקָ֞
ה ַהַמֶכָ֑ה א׃   ְוִנָקֵ֣ א ְיַרֵפַֽ ִֹ֥ ן ְוַרפ ֹו ִיֵתִ֖ ק ִשְבתֶ֛  { ס}ַרִ֥

 



 חומש שמות  - 42 -   משפטים

 

 
 שני 

 המכה את עבדו 
 או את אמתו

ֶבט  כ ֹו ֶאת־ֲאָמתֹו֙ ַבֵשֵ֔ ֹו אָּ֤ יש ֶאת־ַעְבדִּ֜ י־ַיֶכה֩ ִא֨  ְוִכַֽ
ֹו  ת ַתֵַ֣חת ָידָ֑ ם׃   ּוֵמִ֖ ם ִיָנֵקַֽ  ָנֹקִ֖

ד  כא ִים ַיֲַֽעֹמָ֑ ֹו יֹוַמִ֖ ְך ִאם־יֶֹ֛ום אִ֥ ּוא׃   ַאִ֥ ֹו הַֽ י ַכְספִ֖ ם ִכִ֥ ַקֵ֔ א י  ֵֹ֣  { ס}ל

 

 
  

אישה  הנוגפים
 הרה

יָה  כב ּו ְיָלֶדֵ֔ ּו ִאָשָּ֤ה ָהָרה֙ ְוָיְַֽצאֵ֣ ְגפִּ֜ ים ְוָנ֨ ּו ֲאָנִשֵ֗ י־ִיָנצֵ֣  ְוִכַֽ
ֹון  ְהֶיִ֖ה ָאסָ֑ א ִיַֽ ִֹ֥ ים׃   ְול ן ִבְפִלִלַֽ ה ְוָנַתִ֖ ִאָשֵ֔ ית ָעָליו֙ ַבֵַ֣על ָהַֽ ר ָיִשָּ֤ ֲאֶש֨ ש ַכַֽ  ָענֵֹ֣וש ֵיַָֽעֵנֵ֗

ָ֑ה  כג ְהֶי ֹון ִיַֽ ַחת ָנֶַֽפש׃   ְוִאם־ָאסִ֖ ה ֶנִֶ֖פש ַתִ֥  ְוָנַַֽתָתִ֥

ן ַתֵַ֣חת ֵשָ֑ן כד ִין ֵשִ֖ ִַ֚ין ַתֵַ֣חת ַעֵ֔ ֶגל׃   ַע ַחת ָרַֽ ֶגל ַתִ֥ ד ֶרִ֖ ַ֚ד ַתֵַ֣חת ָיֵ֔  ָי

 

 

ה׃  כה ַחת ַחבּוָרַֽ ה ַתִ֖ ַצע ַתֵַ֣חת ָפַָ֑צע ַחבּוָרֻ֕ ה ֶפִ֖  {ס} ְכִוָיה֙ ַתֵַ֣חת ְכִוָיֵ֔
 

  

 המשחית 

 עין או שן 

 אמתו ואעבדו 

ֲחָתָ֑ה  כו ֹו ְוִשַֽ ֹו־ֶאת־ֵעִ֥ין ֲאָמתִ֖ ֹו אַֽ יש ֶאת־ֵעִ֥ין ַעְבדֶ֛ ה ִאִּ֜ י־ַיֶכ֨  ְוִכַֽ
ֹו׃  ַחת ֵעינַֽ נּו ַתִ֥ י ְיַשְלֶחִ֖ ָחְפִשִ֥  ַלַֽ

ֹו ַיִפָ֑יל  כז ן ֲאָמתִ֖ ֹו־ֵשִ֥ ֹו אַֽ ן ַעְבדֶ֛ ֹו׃  ְוִאם־ֵשִ֥ ַחת ִשנַֽ נּו ַתִ֥ י ְיַשְלֶחִ֖ ָחְפִשִ֥  {פ}ַלַֽ

 

   

 באדםדיני פגיעת שור   
   

ה ָוֵמָ֑ת  כח שור שהמית אדם ֹו ֶאת־ִאָשִ֖ יש אִ֥ ֹור ֶאת־ִאֶ֛ ח שִ֥ י־ִיַג֨  ְוִכַֽ
ֹור  ל ַהשֵ֗ ֹוָס֨קֹול ִיָסֵקִּ֜ א ֵיַָֽאֵכל֙ ֶאת־ְבָשרֵ֔ ָֹּ֤    ְול
י׃  ֹור ָנִקַֽ ַעל ַהשִ֖  ּוַבִ֥

 

 
  

שהמית  מועדשור 
 בוגר אדם

נּו  כט א ִיְשְמֶרֵ֔ ֵֹ֣ ם ְוהּוַעָּ֤ד ִבְבָעָליו֙ ְול ל ִשְלֹשֵ֗ ּוא ִמְתֹמֵ֣ ח הִּ֜ ם שֹור֩ ַנָג֨  ְוִאָ֡
ֹו ִאָשָ֑ה  יש אֵ֣ ית ִאִ֖ ל               ְוֵהִמִ֥      ַהשֹור֙ ִיָסֵקֵ֔

ת׃    ְוַגם־ְבָעָלִ֖יו יּוָמַֽ

ָ֑יו  ל ֶפר יּוַשֵ֣ת ָעָל יו׃   ִאם־ֹכִ֖ ת ָעָלַֽ ל ֲאֶשר־יּוַשִ֖ ֹו ְכֹכִ֥  ְוָנַתן֙ ִפְדֹיֵ֣ן ַנְפשֵ֔

 

 
  

ָ֑ח  לא [ה]ילדשור שנגח  ן ִיָגִ֖ח אֹו־ַבֵ֣ת ִיָג ֹו׃ אֹו־ֵבִ֥ ט ַהֶזִ֖ה ֵיָעִֶ֥שה לַֽ   ַכִמְשָפִ֥

 
  

שור שנגח עבד או 
 אמה

ֹו ָאָמָ֑ה  לב ֹור אֵ֣ יו  ֶכֵֶ֣סף ִאם־ֶעֶֶ֛בד ִיַגִ֥ח ַהשִ֖ אֹדָנֵ֔ ים ִיֵתן֙ ַלַֽ  ׀ ְשֹלִשֵ֣ים ְשָקִלֵ֗
ל׃  ֹור ִיָסֵקַֽ  { ס}ְוַהשִ֖

 

 
  

 הכורה בור ןדי  
 

  

א ְיַכֶסָ֑נּו  לג  ֵֹ֣ ר ְול יש ֹבִ֖ ה ִאֶ֛ י־ִיְכֶרִ֥ ֹו ִכַֽ ֹור אַ֠ יש בֵ֗ ח ִאִּ֜ י־ִיְפַת֨  ְוִכַֽ
ֹור׃  ֹו ֲחמַֽ ֹור אִ֥ ָמה שִ֖ ָ֑יו  לד  ְוָנַַֽפל־ָשִ֥ ם ֶכִֶ֖סף ָיִשֵ֣יב ִלְבָעָל  ַבַָּ֤על ַהבֹור֙ ְיַשֵלֵ֔

ֹו׃    ְהֶיה־לַֽ ת ִיַֽ  { ס}ְוַהֵמִ֖

 

 
 

 
  

 בשור שורדיני פגיעת   

ֹור ֵרֵעִ֖הּו ָוֵמָ֑ת  לה שור שנגח שור יש ֶאת־שִ֥ ֹור־ִאֶ֛ י־ִיֹג֧ף שַֽ  ְוִכַֽ
ֹו  ּו ֶאת־ַכְספֵ֔ ֹור ַהַחי֙ ְוָחצֵ֣ ּו ֶאת־ַהשָּ֤ ְכרִּ֜  ּוָמ֨

ּון׃  ת ֶיֱַֽחצַֽ  ְוַגִ֥ם ֶאת־ַהֵמִ֖
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שנגח  מועדשור 

 שור
ָ֑יו  לו נּו ְבָעָל א ִיְשְמֶרִ֖ ִֹ֥ ם ְול ֹול ִשְלֹשֵ֔ ֹור ַנָגִ֥ח הּוא֙ ִמְתמֵ֣ י שֵ֣ ע ִכַ֠ ֹו נֹוַדֵ֗  אֵ֣

ֹור  ם ְיַשֵלִ֥ם שֹור֙ ַתֵַ֣חת ַהשֵ֔  ַשֵל֨
ֹו׃  ְהֶיה־לַֽ ת ִיַֽ  {ס}ְוַהֵמִ֖

 

   

 ברכושדיני גניבה ופגיעה   
   

וטבח או , הגונב
 מכר

ֹו לז ֹו ְמָכרָ֑ ֹו אֵ֣ ה ּוְטָבחִ֖ ֹור אֹו־ֶשֵ֔ ב־ִאיש֙ שֵ֣ י ִיְגֹנַֽ  ִכָּ֤
ֹור ר ְיַשֵלם֙ ַתֵַ֣חת ַהשֵ֔  ֲחִמָשֵ֣ה ָבָקֵ֗

ה׃ ַחת ַהֶשַֽ אן ַתִ֥ ִֹ֖  ְוַאְרַבע־צ

 

   פרק כב

גנב שנמצא בשעת 
 מעשהו

א ַהַגָנִ֖ב  א  ִאם־ַבַמְחֶתֶֶ֛רת ִיָמֵצִ֥
ָכֵ֣ה ָוֵמָ֑ת  ים׃  ְוה  ֹו ָדִמַֽ ין לִ֖  ֵאִ֥

ה ַהֶשֶֶ֛מש ָעָלִ֖יו  ב ֹו  ִאם־ָזְַַֽֽרָחִ֥ ים לָ֑ ם  ָדִמֵ֣  ַשֵלֵ֣ם ְיַשֵלֵ֔
ֹו  ֹו׃  ִאם־ֵאֵ֣ין לֵ֔  ְוִנְמַכִ֖ר ִבְגֵנַָֽבתַֽ

ה  ג ֹור ַעד־ֶשִ֖ ה ִמ֧שֹור ַעד־ֲחמֶ֛ ֹו ַהְגֵנָבֵ֗ א ְבָידִּ֜ ם־ִהָמֵצא֩ ִתָמֵצ֨ ָ֑ים  ִאַֽ  ַחִי
ִַֽ֖יִ  ם׃ ְשַנ  {ס}ם ְיַשֵלַֽ

 

 שלישי  

  נזקי בהמה

 [בהמה=  ְבִעיר]
ה ּוִבֵעִ֖ר ִבְשֵדֵ֣ה ַאֵחָ֑ר ד ֶרם ְוִשַלח֙ ֶאת־ְבִעיֹרֵ֔ י ַיְבֶער־ִאיש֙ ָשֶדֵ֣ה אֹו־ֶכֵ֔  ִכָּ֤

ם׃  ֹו ְיַשֵלַֽ הּו ּוֵמיַטִ֥ב ַכְרמִ֖  { ס}ֵמיַטִ֥ב ָשֵדֶ֛
מונח 

 ינזק":יהלכת

 "שן ורגל

 
  

ֹו ַהָשֶדָ֑ה  ה נזקי אש ה אֵ֣ ֹו ַהָקָמִ֖ יש אִ֥ ְצָאָּ֤ה ֹקִצים֙ ְוֶנֱַֽאַכֵ֣ל ָגִדֵ֔ ש ּוָמַֽ א ֵאִּ֜ י־ֵתֵצ֨  ִכַֽ
ה׃  ר ֶאת־ַהְבֵעָרַֽ ם ַהַמְבִעִ֖  { ס}ַשֵלֵ֣ם ְיַשֵלֵ֔

 

   

 דיני שומרים  
   

ַנִ֖ב ִמֵבֵ֣ית ָהִאָ֑יש ו דין שומר חינם ר ְוג  ֹו־ֵכִלים֙ ִלְשֹמֵ֔ הּו ֶכֶָּ֤סף אַֽ יש ֶאל־ֵרֵעִּ֜ י־ִיֵתן֩ ִא֨  ִכַֽ
 

א ַהַגָנִ֖ב   ִַֽים׃  ִאם־ִיָמֵצִ֥  ְיַשֵלִ֥ם ְשָנַֽ
ב  ז א ִיָמֵצא֙ ַהַגָנֵ֔ ָֹּ֤ ים   ִאם־ל ֱאֹלִהָ֑ ִית ֶאל־ָהַֽ ַעל־ַהַבִ֖ ב ַבַֽ  ְוִנְקַרִ֥

ֹו   א ָשַלֶ֛ח ָידִ֖ ִֹ֥ הּו׃ִאם־ל  ִבְמֶלִ֥אֶכת ֵרֵעַֽ

 

ה  ח  ה ַעל־ַשְלָמִּ֜ מֹור ַעל־ֶש֨ ֹור ַעל־ֲחַ֠ ַשע ַעל־שָ֡ ל־ָכל־ְדַבר־ֶפָ֡  ַעַֽ
ה  ּוא ֶזֵ֔ ה ֲאֶשָּ֤ר יֹאַמר֙ ִכי־הֵ֣  ַעל־ָכל־ֲאֵבָדֵ֗

א ְדַבר־ְשֵניֶהָ֑ם   ִֹ֖ ים ָיב ֱאֹלִהֵ֔ ַ֚ד ָהַֽ  ַע
ים   ן֙ ֱאֹלִהֵ֔ הּו׃  ֲאֶשָּ֤ר ַיְרִשיע  ִִַֽ֖ים ְלֵרֵעַֽ  {ס}ְיַשֵלִ֥ם ְשַנ

 

 
  

  דין שומר שכר
 [ל"לפי חז]

ר  ט ה ִלְשֹמָ֑ ֹור אֹו־ֶשֶ֛ה ְוָכל־ְבֵהָמִ֖ הּו ֲח֨מֹור אֹו־שִ֥ יש ֶאל־ֵרֵעִּ֜ י־ִיֵתן֩ ִא֨  ִכַֽ
ה׃  ין ֹרֶאַֽ ה ֵאִ֥ ֹו־ִנְשָבִ֖ ר אַֽ ֹו־ִנְשַבִ֥  ּוֵמֶ֛ת אַֽ

ם  י ְהֶיה֙ ֵבֵ֣ין ְשֵניֶהֵ֔ ה ִתַֽ ֵ֣ת ְיהָוֵ֗ ַע  ְשב 
ָ֑הּו  ֹו ִבְמֶלֵ֣אֶכת ֵרֵע א ָשַלֶ֛ח ָידִ֖ ִֹ֥  ִאם־ל

ם׃ א ְיַשֵלַֽ ִֹ֥ ח ְבָעָלִ֖יו ְול  ְוָלַקִ֥
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ֹו  יא  ִעמָ֑ יו׃  ְוִאם־ָגֹנִ֥ב ִיָגֵנִ֖ב ֵמַֽ  ְיַשֵלִ֖ם ִלְבָעָלַֽ

ף  יב ף ִיָטֵרִ֖ ָ֑ד ִאם־ָטֹרִ֥ ם׃   ְיִבֵאֵ֣הּו ֵע א ְיַשֵלַֽ ִֹ֥ ה ל  {פ}ַהְטֵרָפִ֖
 

 
  

ם ֵרֵעִ֖הּו ְוִנְשַבֵ֣ר אֹו־ֵמָ֑ת  יג דין שואל יש ֵמִעִ֥ ל ִאֶ֛ י־ִיְשַאִ֥  ְוִכַֽ
ֹו  ם׃  ְבָעָלִ֥יו ֵאין־ִעמִ֖  ַשֵלִ֥ם ְיַשֵלַֽ

ֹו  יד א ְיַשֵלָ֑ם  ִאם־ְבָעָלִ֥יו ִעמִ֖ ֵֹ֣  ל

 

 
  

השוכר ]דין שכיר 
 [בהמה או חפץ

ּוא  ֹו׃  ִאם־ָשִכֵ֣יר הֵ֔ א ִבְשָכרַֽ   {ס}ָבִ֖

 קובץ דינים שונים  
   

ָשה טו המפתה בתולה א־ֹאָרִ֖ ַֹֽ ר ל יש ְבתּוָלֶ֛ה ֲאֶשִ֥ י־ְיַפֶתֵ֣ה ִאֵ֗  ְוָשַכֵ֣ב ִעָמָ֑ה   ְוִכַֽ
ה׃  ֹו ְלִאָשַֽ ָנה לִ֖ ר ִיְמָהֶרִ֥  ָמֹהֶ֛

ֹו טז יָה ְלִתָתֵ֣ה לָ֑  ִאם־ָמֵא֧ן ְיָמֵאֶ֛ן ָאִבִ֖
ת׃  ַהר ַהְבתּוֹלַֽ ל ְכֹמִ֖ ֵֶ֣סף ִיְשֹקֵ֔  {ס}ֶכ

 

 
  

א ְתַחֶיַֽה׃ יז מכשפה ִֹ֥ ה ל   ְמַכֵשָפִ֖
 

  

ה  יח השוכב עם בהמה ת׃  ָכל־ֹשֵכִ֥ב ִעם־ְבֵהָמִ֖ ֹות יּוָמַֽ   {ס}מִ֥
 

  

ים ָיֳַֽחָרָ֑ם  יט הזובח לאל אחר ֱאֹלִהִ֖ ַח ָלַֽ ֹו׃ ֹזֵבִ֥ יהָוִ֖ה ְלַבדַֽ י ַלַֽ   ִבְלִתִ֥
   

 ותמיכה בחלשים, צדק  
   

א ִתְלָחֶצָ֑נּו כ תֹוֶנה-ְוֵגר לֹא ֵֹ֣ א־תֹוֶנִ֖ה ְול ַֹֽ ִים׃   ְוֵגִ֥ר ל ֶרץ ִמְצָרַֽ ם ְבֶאִ֥ ים ֱהִייֶתִ֖ י־ֵגִרִ֥   ִכַֽ
 

  

, ַאְלָמָנה ְוָיתֹום-ָכל
 לֹא ְתַענּון

ֹום כא ּון׃  ָכל־ַאְלָמָנִ֥ה ְוָיתִ֖ א ְתַענַֽ ִֹ֥  ל

ֹו  כב ֹו׃  ִאם־ַעֵנִ֥ה ְתַעֶנִ֖ה ֹאתָ֑ ֲעָקתַֽ ע ַצַֽ ַע ֶאְשַמִ֖ י ָשֹמִ֥ ק ִיְצַעק֙ ֵאַלֵ֔ י ִאם־ָצֹעָּ֤  ִכֵ֣

י ֶאְתֶכִ֖ם ֶבָחֶָ֑רב  כג ַרְגִתִ֥ י ְוָהַֽ ים׃ ְוָחָרֵ֣ה ַאִפֵ֔ ֹות ּוְבֵניֶכִ֖ם ְיֹתִמַֽ  {פ} ְוָהיָּּ֤ו ְנֵשיֶכם֙ ַאְלָמנֵ֔

 

 
  

ֵֶ֣סף כד לא לנשות העני  ְך  ִאם־ֶכ ָעִני֙ ִעָמֵ֔ י ֶאת־ֶהַֽ ֵ֣ה ֶאת־ַעִמֵ֗ ֹו ְכֹנֶשָ֑ה  ׀ ַתְלֶו א־ִתְהֶיִ֥ה לִ֖ ַֹֽ   ל
איסור הטלת 
 ריבית על עני

ּון ָעָלִ֖יו ֶנֶַֽשְך׃  א־ְתִשימִ֥ ַֹֽ   ל
 

  

החזרת עירבון עד 
 הערב

ָָ֑ך  כה ל ַשְלַמֵ֣ת ֵרֶע ל ַתְחֹבִ֖ ֹו׃  ִאם־ָחֹבִ֥ נּו לַֽ ֶמש ְתִשיֶבִ֥ א ַהֶשִ֖ ִֹ֥  ַעד־ב
ֹו  כו ֹו ְלֹערָ֑ וא ִשְמָלתִ֖ ה ִהִ֥ וא ְכסּוֹתה֙ ְלַבָדֵ֔ י ִהָּ֤   ִכֵ֣

ב  ִני׃  ַבֶמֵ֣ה ִיְשָכֵ֔ י־ַחנִּ֥ון ָאַֽ י ִכַֽ ַמְעִתִ֖ י ְוָשַֽ ֵ֣ק ֵאַלֵ֔ י־ִיְצַע  { ס}ְוָהָיה֙ ִכַֽ

 

   

 רביעי ציוויים הקשורים לקדושה 
   

א ְתַקֵלָ֑ל  כז ...לא לקלל  ֵֹ֣ ים ל יא  ֱאֹלִהִ֖ ר׃ְוָנִשִ֥ א ָתֹאַֽ ִֹ֥   ְבַעְמָךִ֖ ל
 

  

תרומת תבואה 
 [ל"חז]לכהנים 

א ְתַאֵחָ֑ר  כח ֵֹ֣ ְתָךִ֥ ְוִדְמֲעָךִ֖ ל   ְמֵלָאַֽ
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   'הבכורות לה

י׃ בכור אדם - ֹור ָבֶנִ֖יָך ִתֶתן־ִלַֽ   ְבכִ֥

ָָָ֑֑ך  כט בכור בהמה - ְרָךִ֖ ְלצֹאֶנ ן־ַתֲעֶשִ֥ה ְלֹשַֽ ֵ֣ה  ֵכַֽ ְהֶי י׃ִשְבַעָּ֤ת ָיִמים֙ ִיַֽ ֹו ַביִֹ֥ום ַהְשִמיִנִ֖י ִתְתנֹו־ִלַֽ   ִעם־ִאמֵ֔
 

  

ְהיֵּ֣ון ִלָ֑י  ל !להיות קדושים ֶדש ִתַֽ   ְוַאְנֵשי־ֹקִ֖
 

  

לּו  לא לאכול טריפה א תֹאֵכֵ֔ ֵֹ֣ ה ְטֵרָפה֙ ל ר ַבָשֶדָּ֤ ֹו׃  ּוָבָש֨ ּון ֹאתַֽ   {ס}ַלֶכִֶ֖לב ַתְשִלכִ֥
   

 צדק ומשפט  פרק כג
   

א ֵשֵַ֣מע ָשְָ֑וא  א במשפטצדק ויושר  א ִתָשִ֖ ִֹ֥  ל
ע  ס׃  ַאל־ָתֶָּ֤שת ָיְַַֽֽדָך֙ ִעם־ָרָשֵ֔ ְהֹיִ֖ת ֵעִ֥ד ָחָמַֽ  ִלַֽ

ים  ב י־ַרִבִ֖ א־ִתְהֶיִ֥ה ַאֲחֵרַֽ ַֹֽ ת   ל  ְלָרֹעָ֑
ים  י ַרִבִ֖ ֲחֵרִ֥ ת ַאַֽ ב ִלְנֹטֶ֛ ֵ֣ה ַעל־ִרֵ֗ א־ַתֲעֶנ ַֹֽ ת׃  ְול  ְלַהֹטַֽ

ל ג ֹו׃   ְוָדֻ֕ ר ְבִריבַֽ א ֶתְהַדִ֖ ִֹ֥  {ס}ל

 

 
  

השבת בהמת 
 אויבך

ָ֑ה  ד ֹו ֹתֶע ֹו ֲחֹמרִ֖ ִיְבָךֶ֛ אִ֥ ע ֧שֹור ֹאַֽ י ִתְפַגָ֞ ֹו׃  ִכֵ֣ נּו לַֽ ב ְתִשיֶבִ֖   { ס}ָהֵשִ֥

 סיוע למי שרבצה
 בהמתו

ֹו  ה ֲעֹזֵ֣ב לָ֑ ַדְלָתִ֖ ֵמַֽ ֹו ְוָחַֽ ֹור ֹשַנֲַֽאָךֵ֗ ֹרֵבץ֙ ַתֵַ֣חת ַמָשאֵ֔ ה ֲחמֵ֣ י־ִתְרֶאָ֞ ֹו׃  ִכַֽ ֲעֹזִ֖ב ִעמַֽ  {ס} ָעֹזִ֥ב ַתַֽ
    

 משפט
 חמישי 

  ְנָךִ֖  ו ט ֶאְבֹיַֽ א ַתֶטֶ֛ה ִמְשַפִ֥ ִֹ֥ ֹו׃ ל   ְבִריבַֽ

  ֶקר ִתְרָחָ֑ק ז   ִמְדַבר־ֶשִ֖

   ג ל־ַתֲהֹרֵ֔ י ְוַצִדיק֙ ַאַֽ ע׃ ְוָנִקָּ֤ יק ָרָשַֽ א־ַאְצִדִ֖ ַֹֽ י ל   ִכִ֥

  ח  ח א ִתָקָ֑ ֵֹ֣ ַחד ל ים  ְוֹשִ֖ ֵ֣ר ִפְקִחֵ֔ ַחד֙ ְיַעֵּו י ַהֹש֨ ים׃ִכָּ֤ י ַצִדיִקַֽ יַסֵלִ֖ף ִדְבֵרִ֥   ִוַֽ
 

  

א ִתְלָחָ֑ץ  ט ַגר ֵֹ֣  ְוֵגִ֖ר ל
ר  ֵֶ֣פש ַהֵגֵ֔ ם ְיַדְעֶתם֙ ֶאת־ֶנ ִים׃ ְוַאֶתֵ֗ ֶרץ ִמְצָרַֽ ם ְבֶאִ֥ ים ֱהִייֶתִ֖ י־ֵגִרִ֥  ִכַֽ

 

   

 . לא להזכיר אלהים אחרים  .שבת  .שמיטה  

 
 שלש רגלים 

 /שמיטה
 "שביעית"

ש ָשִנִ֖ים ִתְזַרֵ֣ע ֶאת־ַאְרֶצָָ֑ך  י ה׃   ְוֵשִ֥ ּוָאָתַֽ ַסְפָתִ֖ ֶאת־ְתבַֽ   ְוָאַֽ

ה יא  ת ִתְשְמֶטֵָ֣נה ּוְנַטְשָתֵ֗ ָך   ְוַהְשִביִעָ֞ ֵ֣י ַעֶמֵ֔ ְכלּו֙ ֶאְבֹיֵנ ֵ֣ת ַהָשֶדָ֑ה ְוָאַֽ ם תֹאַכִ֖ל ַחַי  ְוִיְתָרֻ֕
ָך׃ ה ְלַכְרְמָךִ֖ ְלֵזיֶתַֽ ן־ַתֲעֶשִ֥  ֵכַֽ

 

 
  

 שבת
ת יב י ִתְשֹבָ֑ יָך ּוַביִֹ֥ום ַהְשִביִעִ֖ ֲעֶשֵ֔ ֲעֶשֵ֣ה ַמַֽ  ֵשֶָּ֤שת ָיִמים֙ ַתַֽ

 

ְתָךִ֖ ְוַהֵגַֽר׃  ש ֶבן־ֲאָמַֽ ָך ְוִיָנֵפִ֥ ֹוְרָך֙ ַוֲַֽחֹמֶרֵ֔ ּוַח שַֽ   ְלַמֵַ֣ען ָינֵ֗

 
  

לא להזכיר 
 !אלהים אחרים

ְרִתי ֲאֵליֶכִ֖ם ִתָשֵמָ֑רּו  יג ל ֲאֶשר־ָאַמִ֥  ּוְבֹכֶ֛
ירּו א ַתְזִכֵ֔ ֵֹ֣ ים ֲאֵחִרים֙ ל ם ֱאֹלִהָּ֤ יָך׃  ְוֵש֨ ע ַעל־ִפַֽ א ִיָשַמִ֖ ִֹ֥  ל
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י ַבָשָנַֽה׃  יד שלש רגלים ג ִלִ֖ ים ָתֹחִ֥ ש ְרָגִלֵ֔  ָשֹלֵ֣
 

 ֶאת־ַחֵ֣ג ַהַמצֹות֮ ִתְשֹמרֹ֒  טו חג המצות
 

יב   ָאִבֵ֔ ֶדש ָהַֽ ָך ְלמֹוֵעד֙ ֹחֵ֣ ֲאֶשֵ֣ר ִצִּויִתֵ֗ ֹות ַכַֽ ל ַמצִּ֜ ֵ֣ת ָיִמים֩ תֹאַכ֨  ִשְבַע
ֹו ָיָצֵ֣אָת ִמִמְצָרִָ֑ים      ִכי־בִ֖

ם׃ ִ֖י ֵריָקַֽ ּו ָפַנ א־ֵיָראִ֥ ַֹֽ  ְול

 

יָך  טז חג הקציר ֲעֶשֵ֔ ע ַבָשֶדָ֑ה ְוַחָּ֤ג ַהָקִציר֙ ִבכּוֵרֵ֣י ַמַֽ ר ִתְזַרִ֖  ֲאֶשִ֥
 

ה  האסיףחג  ָאִסף֙ ְבֵצֵ֣את ַהָשָנֵ֔ ה׃ ְוַחָּ֤ג ָהַֽ יָך ִמן־ַהָשֶדַֽ ת־ַמֲעֶשִ֖  ְבָאְסְפָךִ֥ ֶאַֽ
 

ָ֑ה יז מצוות הראיון ים ַבָשָנ ש ְפָעִמִ֖ ן  ָשֹלִ֥ ָאֹדִ֥ ִ֖י ָהַֽ ּוְרָךֵ֔ ֶאל־ְפֵנ   ׀ ְיהָוַֽה׃ ֵיַַָֽֽרֶאה֙ ָכל־ְזכֵ֣

 
  

   [קרבן פסח]

 איסור חמץ -

 לא להלין הַחֶלב  -
י  יח ץ ַדם־ִזְבִחָ֑ ח ַעל־ָחֵמִ֖ א־ִתְזַבִ֥ ַֹֽ  ל

ֶקר׃ י ַעד־ֹבַֽ ֶלב־ַחִגִ֖ ין ֵחַֽ א־ָיִלִ֥ ַֹֽ  ְול

 

 
  

ית ִבכּוֵרי֙ ַאְדָמְֵ֣תָךֵ֔  יט ביכורים   ֵ֣ה ֱאֹלֶהָ֑יָך  ֵראִשֵ֗ ית ְיהָו יא ֵבִ֖  [פעם ראשונה בתורה] ָתִבֻ֕

 
  

 איסור גדי 
 בחלב אמו

ֹו׃  ֲחֵלִ֥ב ִאמַֽ י ַבַֽ ל ְגִדִ֖ א־ְתַבֵשִ֥ ַֹֽ  [פעם ראשונה בתורה] {פ}ל

 
  

 שישי ירושת הארץ 
   

 ָאֹנִכי ֹשֵלַח ַמְלָאְך"
 .."ְלָפֶניָך 

יָך  כ י ֹשֵלַָּ֤ח ַמְלָאְך֙ ְלָפֶנֵ֔ ֹנִכִּ֜ ה ָאַֽ  ִהֵנ֨
ִתי׃  ִלְשָמְרָךִ֖ ַבָדֶָ֑רְך  ר ֲהִכֹנַֽ ֹום ֲאֶשִ֥ יֲאָךֵ֔ ֶאל־ַהָמקִ֖  ְוַלֲהִבֵ֣

 

ֹו  כא ..שמע בקולו  ֹו ַאל־ַתֵמֵ֣ר בָ֑ ע ְבֹקלִ֖ ֶ֛יו ּוְשַמִ֥   ִהָשֶ֧מר ִמָפָנ
ֹו׃  י ְבִקְרבַֽ י ְשִמִ֖ ם ִכִ֥ א ִיָשא֙ ְלִפְשֲעֶכֵ֔ ָֹּ֤ י ל  ִכֵ֣

 

ל ֲאֶשֵ֣ר ֲאַדֵבָ֑ר  כב ...ואם תשמע  יָת ֹכִ֖ ֹו ְוָעִשֻ֕ ֹוַע ִתְשַמע֙ ְבֹקלֵ֔ י ִאם־ָשמָּ֤  ִכֵ֣
יָך׃ ְרֶרַֽ י ֶאת־ֹצַֽ יָך ְוַצְרִתִ֖ ְיֶבֵ֔ ַיְבִתי֙ ֶאת־ֹאֵ֣  ְוָאַֽ

 

וכאשר יביא אותך 
 -לארץ 

י־ֵיֵלְֵ֣ך ַמְלָאִכי֮ ְלָפֶניָךֹ֒  כג  ִכַֽ
י ְוַהְפִר  ֱאֹמִרי֙ ְוַהִֵ֣חִתֵ֔ יֲאָךֵ֗ ֶאל־ָהַֽ י ֶוֱהִבַֽ ִחִּוִ֖י ְוַהְיבּוִסָ֑ י ַהַֽ ְכַנֲעִנֵ֔ יו׃ ִזי֙ ְוַהַֽ  ְוִהְכַחְדִתַֽ

 

שבר אלילי ת -
 העממים

ֲעֵשיֶהָ֑ם  כד ה ְכַמַֽ ֲעֶשִ֖ א ַתַֽ ִֹ֥ ם ְול ָעְבֵדֵ֔ א ָתַֽ ֵֹ֣ ֵהיֶהם֙ ְול ָּ֤ה ֵלאֹלַֽ א־ִתְשַתֲחֶו ַֹֽ  ל
ם׃ ֵתיֶהַֽ ר ַמֵצֹבַֽ ר ְתַשֵבִ֖ ם ְוַשֵבִ֥ י ָהֵרס֙ ְתָהְֵ֣רֵסֵ֔  ִכָּ֤

 

 
  

 אם תעבדו 
 'את ה

ם  כה ֵהיֶכֵ֔ ֵ֣ה ֱאֹלַֽ ם ֵאַ֚ת ְיהָו ֲעַבְדֶתֵ֗  ַוַֽ
 

ת־ַלְחְמָךִ֖ ְוֶאת־ֵמיֶמָ֑יָך מזון ובריאות ְך ֶאַֽ ָך׃   ּוֵבַרִ֥ ֲחָלִ֖ה ִמִקְרֶבַֽ י ַמַֽ ֹרִתִ֥   {ס}ַוֲהִסַֽ

 
 

 שביעי

 פריון 

 ואריכות ימים
ה ְבַאְרֶצָָ֑ך  כו ֲעָקָרִ֖ ֶ֛ה ְמַשֵכָלִ֥ה ַוַֽ ְהֶי א ִתַֽ ִֹ֥  ל

א׃ יָך ֲאַמֵלַֽ ר ָיֶמִ֖  ֶאת־ִמְסַפִ֥

 

יצליח מלחמות 
 ישראל

יָך כז יָמִתי֙ ֲאַשַלֵ֣ח ְלָפֶנֵ֔ א ָבֶהָ֑ם   ֶאת־ֵאַֽ ִֹ֖ ר ָתב ם ֲאֶשִ֥  ְוַהֹמִתי֙ ֶאת־ָכל־ָהָעֵ֔
ְיֶבֶ֛יָך ֵאֶלִ֖יָך  י ֶאת־ָכל־ֹאַֽ ֶרף׃  ְוָנַַֽתִת֧  ֹעַֽ
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ָ֑יָך  כח  -יגרש העממים  י ֶאת־ַהִצְרָעִ֖ה ְלָפֶנ ַלְחִתִ֥  ְוָשַֽ
י  ִחִתִ֖ ְכַנֲעִנֶ֛י ְוֶאת־ַהַֽ ִחִּו֧י ֶאת־ַהַֽ ה ֶאת־ַהַֽ ְַֽרָשֵ֗  ִמְלָפֶנַֽיָך׃ ְוֵגַֽ

 

ֵ֣ה ֶאָחָ֑ת  כט לאט לאט - - ְַֽרֶשֶ֛נּו ִמָפֶנִ֖יָך ְבָשָנ א ֲאָגַֽ ֹ֧  ל
ה ֶרץ֙ ְשָמָמֵ֔ ָּ֤ה ָהָא֨ ְהֶי ה׃   ֶפן־ִתַֽ ִ֥ת ַהָשֶדַֽ ה ָעֶלִ֖יָך ַחַי  ְוַרָבִ֥

ֶרץ׃ ל ה ְוָנַַֽחְלָתִ֖ ֶאת־ָהָאַֽ ַ֚ד ֲאֶשֵ֣ר ִתְפֶרֵ֔ ָ֑יָך ַע נּו ִמָפֶנ ְַֽרֶשִ֖  ְמַעִ֥ט ְמַעֶ֛ט ֲאָגַֽ

 

ר ַעד־ַהָנָהָ֑ר לא גבול ישראל ים ּוִמִמְדָבִ֖ ֵ֣ם ְפִלְשִתֵ֔ ְלָךֵ֗ ִמַים־סּוף֙ ְוַעד־ָי ַֽ י ֶאת־ְגב   ְוַשִתֵ֣
 

 
  

התייחסות 
 ליושבי הארץ

י ֶרץ  ִכֵ֣ ְשֵבֵ֣י ָהָאֵ֔ ם ֵאַ֚ת ֹיַֽ   ׀ ֶאֵתֵ֣ן ְבֶיְדֶכֵ֗

 לגרש 

 לא ברית 

 לא ישבו בארץ 

מֹו ִמָפֶנַֽיָך׃ ַַֽרְשָתִ֖  ְוֵגַֽ
ית׃  לב ם ְבִרַֽ ֵהיֶהִ֖ ת ָלֶהֶ֛ם ְוֵלאֹלַֽ א־ִתְכֹרִ֥ ַֹֽ  ל
א ֵיְַֽשבּו֙ ְבַאְרְצָךֵ֔  לג ָֹּ֤  ל

ְתָךִ֖ ִלָ֑י  יאּו ֹאַֽ ש׃  ֶפן־ַיֲַֽחִטִ֥ י־ִיְהֶיִ֥ה ְלָךִ֖ ְלמֹוֵקַֽ ם ִכַֽ ֵהיֶהֵ֔ ֲעֹבד֙ ֶאת־ֱאֹלֵ֣ י ַתַֽ  {פ}ִכָּ֤

 

   פרק כד

 'ה ציווי לעלות אל
 עם ראשי העם

ר  א ה ָאַמִּ֜  ְוֶאל־ֹמֶש֨
ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל ים ִמִזְקֵנ ּוא ְוִשְבִעִ֖ ֲאִביהֵ֔ ֲהֹרן֙ ָנָדֵ֣ב ַוַֽ ה ַאָתה֙ ְוַאַֽ  ֲעֵלֵ֣ה ֶאל־ְיהָוֵ֗

ם  ֲחִויֶתִ֖ ק׃ְוִהְשַתַֽ ָרֹחַֽ  ֵמַֽ

 

ָ֑שּו ב  א ִיָג ֵֹ֣ ה ְוֵהִ֖ם ל ש ֹמֶשָּ֤ה ְלַבדֹו֙ ֶאל־ְיהָוֵ֔ ֹו׃  ְוִנַג֨ ּו ִעמַֽ א ַיֲַֽעלִ֖ ִֹ֥ ם ל  ְוָהָעֻ֕
 

   

 [שתחילתם בפרשת יתרו]למשה מתוך הערפל ' כאן דברי העד   ולא)משתמע 

   שמשה( כתוב

 לעם ישראל' כריתת הברית בין ה  צא מן הערפלי
   

 ,'דברי המספר לעם 

 

 "ַנֲעֶשה: והעם

ת ָכל־ַהִמְשָפִטָ֑ים  ג ה ְוֵאִ֖ ה ַוְיַסֵפָּ֤ר ָלָעם֙ ֵאַ֚ת ָכל־ִדְבֵרֵ֣י ְיהָוֵ֔ א ֹמֶשֵ֗ ֵֹ֣  ַוָיב
ּו  ֵֹ֣אְמרֵ֔ ֹול ֶאָחד֙ ַוי ם קָּ֤ ַען ָכל־ָהָעִּ֜ ה׃  ַוַי֨ ר ְיהָוִ֖ה ַנֲַֽעֶשַֽ ים ֲאֶשר־ִדֶבִ֥  ָכל־ַהְדָבִרֶ֛

 

 
  

משה כותב ספר 
, [פסוק ז]הברית 

בונה מזבח 
 ומצבות

ה ד ה ֵאַ֚ת ָכל־ִדְבֵרֵ֣י ְיהָוֵ֔ ב ֹמֶשֵ֗  ַוִיְכֹתֵ֣
ֶקר   ַוַיְשֵכֵ֣ם ַבֹבֵ֔

ַח ַתֵַ֣חת ָהָהָ֑ר ל׃  ַוִיִֶ֥בן ִמְזֵבִ֖ י ִיְשָרֵאַֽ ר ִשְבֵטִ֥ ה ִלְשֵנִ֥ים ָעָשִ֖  ּוְשֵתָּ֤ים ֶעְשֵרה֙ ַמֵצָבֵ֔

 

 
  

ל  ה זבח ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ת־ַנֲעֵרי֙ ְבֵנ ח ֶאַֽ  ַוִיְשַלֵ֗
יהָוִ֖ה ים ַלַֽ ים ְשָלִמֶ֛ ּו ְזָבִח֧ ִַֽיְזְבחָ֞ ת ַוַֽ ּו ֹעֹלָ֑ ַַֽיֲעלִ֖ ים׃  ַוַֽ  ָפִרַֽ

 

ם  ו הדם י ַהָדֵ֔ ח ֹמֶשה֙ ֲחִצֵ֣ ַאָגֹנָ֑ת  ַוִיַקָּ֤ ִֶ֖שם ָבַֽ   ַוָי
ם   י ַהָדֵ֔ ֲחִצֵ֣ ַח׃ ַוַֽ ק ַעל־ַהִמְזֵבַֽ   ָזַרִ֖

 
  

ספר קריאת 
 הברית

ָ֑ם  ז ֵ֣י ָהָע א ְבָאְזֵנ ית ַוִיְקָרִ֖    ַוִיַקח֙ ֵסֵֶ֣פר ַהְבִרֵ֔

ּו  "ַנֲעֶשה ְוִנְשָמע" ֵֹ֣אְמרֵ֔ ע׃  ַוי ה ְוִנְשָמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ַנֲַֽעֶשִ֥ ל ֲאֶשר־ִדֶבִ֥   ֹכֶ֛
ָ֑ם  ח דם על העם ק ַעל־ָהָע ם ַוִיְזֹרִ֖ ח ֹמֶשה֙ ֶאת־ַהָדֵ֔  ַוִיַקָּ֤

אֶמר  ֵֹ֗ ֶלה׃  ַוי ים ָהֵאַֽ ם ַעִ֥ל ָכל־ַהְדָבִרִ֖ ת ְיהָוה֙ ִעָמֶכֵ֔ ר ָכַרָּ֤ ם־ַהְבִרית֙ ֲאֶש֨ ָּ֤ה ַדַֽ  ִהֵנ
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 [הראשונים]משה עולה להר לקבל את הלוחות   
   

משה וראשי העם 
' עולים אל ה

 ,['לרמה א]

 אלהיםחוזים את ו

ל׃  ט ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ים ִמִזְקֵנ ּוא ְוִשְבִעִ֖ ֲאִביהֵ֔ ן ָנָדב֙ ַוַֽ ֲהֹרָ֑ ה ְוַאַֽ ִַ֥על ֹמֶשִ֖  ַוַי
ת ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  י ּו ֵאִ֖  ַוִיְראֻ֕

ַהר׃  ִים ָלֹטַֽ יר ּוְכֶעִֶ֥צם ַהָשַמִ֖ ֵ֣ת ַהַסִפֵ֔ ֲעֵשה֙ ִלְבַנ יו ְכַמַֽ  ְוַתֵַ֣חת ַרְגָלֵ֗

ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  יא ֹו ְוֶאל־ֲאִציֵלי֙ ְבֵנ א ָשַלִ֖ח ָידָ֑ ִֹ֥  ל ל
ּו׃  ּו ַוִיְשתַֽ אְכלִ֖ ַֹֽ ים ַוי ֶַֽיֱחזּו֙ ֶאת־ָהֱֵ֣אֹלִהֵ֔  { ס}ַוַֽ

 

ה  יב  ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨   ַוי

ְהֵיה־ָשָ֑ם  "ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה" ָרה ֶוַֽ  ֲעֵלִ֥ה ֵאַלֶ֛י ָהָהִ֖
ה  ֶבן ְוַהתֹוָרה֙ ְוַהִמְצָוֵ֔ ת ָהֶאֵ֗ ֹחֵ֣ ה ְלָךִּ֜ ֶאת־ל  ם׃ְוֶאְתָנ֨ ֹוֹרָתַֽ ְבִתי ְלהַֽ ר ָכַתִ֖  ֲאֶשִ֥

 

 
  

ה משה עולהאם 
 ?['לרמה ב] הלאה

ֹו יג ְרתָ֑ ַע ְמָשַֽ ִ֖ יהֹוש  ה ִוַֽ ֵָָ֣֑קם ֹמֶשֵ֔    ַוָי
ים׃  ֱאֹלִהַֽ ר ָהַֽ ה ֶאל־ַהִ֥ ִַ֥על ֹמֶשִ֖  ַוַי

עליות קודמות 

בפרשת  –להר 

 יתרו

 
  

 ְוֶאל־ַהְזֵקִנָּ֤ים ָאַמר֙  יד מאציל סמכויות
ּוב ֲאֵליֶכָ֑ם  ה ַעִ֥ד ֲאֶשר־ָנשִ֖ ֵ֣נּו ָבֶזֵ֔  ְשבּו־ָל

ם׃ ים ִיַגִ֥ש ֲאֵלֶהַֽ ַעל ְדָבִרִ֖ ם ִמי־ַבִ֥ ן ְוחּור֙ ִעָמֶכֵ֔ ֲהֹרָּ֤ ה ַאַֽ  ְוִהֵנ֨

 

 מפטיר  

 עודמשה עולה 
 ?['לרמה ג]

ר׃ טו ִַֽ֖ן ֶאת־ָהָהַֽ ָעָנ ה ֶאל־ָהָהָ֑ר ַוְיַכִ֥ס ֶהַֽ ִַ֥על ֹמֶשִ֖  ?כמה עליות להר ַוַי

 דעות מפרשים' ר
 

  

ים  טז  –ביום השביעי  ִַֽ֖ן ֵשֵֶ֣שת ָיִמָ֑ ָעָנ הּו ֶהַֽ י ַוְיַכֵסִ֥ ן ְכבֹוד־ְיהָוה֙ ַעל־ַהֵ֣ר ִסיַנֵ֔  ַוִיְשֹכָּ֤
ָעָנַַֽֽן׃  ֹוְך ֶהַֽ י ִמתִ֥ א ֶאל־ֹמֶשֶ֛ה ַביִֹ֥ום ַהְשִביִעִ֖  ַוִיְקָר֧

אש ָהָהָ֑ר  יז ֵֹ֣ ש ֹאֶכִֶ֖לת ְבר ה ְכֵאִ֥ ֹוד ְיהָוֵ֔ ל׃ ּוַמְרֵאה֙ ְכבֵ֣ ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ִ֖י ְבֵנ  ְלֵעיֵנ

 

 
  

פעם ] ארבעים יום
 על ההר [ראשונה

ֵַ֣על ֶאל־ָהָהָ֑ר  יח ִַֽ֖ן ַוַי ָעָנ ֹוְך ֶהַֽ א ֹמֶשֶ֛ה ְבתִ֥ ִֹ֥  ַוָיב
ְיָלה׃  ים ָלַֽ ֹום ְוַאְרָבִעִ֖ ר ַאְרָבִעֵ֣ים יֵ֔ י ֹמֶשה֙ ָבָהֵ֔  {פ{}פ{}פ}ַוְיִהָּ֤
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 פרשת תרומה
 לכל פרשות המשכןהערה כללית  -פרשת תרומה  ראה בתוכן העניינים: הערה

 

 למשה בהר סיני' כאן מתחילים דברי ה  

   

 
 מעשה המשכןכאן מתחיל  

   

 
 התרומה וייעודה [1שלב ] 

ר׃ א פרק כה ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  ַוְיַדֵבִ֥
 

י ְתרּוָמָ֑ה  ב "ִלי ְתרּוָמה-ְוִיְקחּו" ל ְוִיְקחּו־ִלִ֖ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  ַדֵבר֙ ֶאל־ְבֵנ
ֹו  י׃ ֵמֵאָּ֤ת ָכל־ִאיש֙ ֲאֶשֵ֣ר ִיְדֶבֵ֣נּו ִלבֵ֔ ּוָמִתַֽ ּו ֶאת־ְתרַֽ  ִתְקחִ֖

 

ִאָתָ֑ם ג  ּו ֵמַֽ ר ִתְקחִ֖ ה ֲאֶשִ֥  ְוזֹאת֙ ַהְתרּוָמֵ֔
 

 מתכות

 בדים

 עורות

 שמן 

 בשמים

 אבנים טובות

ֶשת׃  ב ָוֶכִֶ֖סף ּוְנֹחַֽ  ָזָהִ֥
ים׃  ד ש ְוִעִזַֽ  ּוְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖י ְוֵשִ֥

ים׃  ה י ִשִטַֽ ֲעֵצִ֥ ים ַוַֽ ת ְתָחִשִ֖ ים ְוֹעֹרִ֥ ת ֵאיִל֧ם ְמָאָדִמֶ֛  ְוֹעֹר֨
ר  ו ֶמן ַלָמֹאָ֑  ֶשִ֖

ים׃  ֶרת ַהַסִמַֽ ה ְוִלְקֹטִ֖  ְבָשִמים֙ ְלֶשֵֶ֣מן ַהִמְשָחֵ֔
ִאָ֑ים ז ַהם ְוַאְבֵנִ֖י ִמל  ֶשן׃   ַאְבֵני־ֹשֻ֕ ד ְוַלֹחַֽ ֵאֹפִ֖  ָלַֽ

 

 
  

י ִמְקָדָ֑ש ח ייעוד התרומה ם׃  ְוָעִ֥שּו ִלִ֖ י ְבתֹוָכַֽ ַכְנִתִ֖   ְוָשַֽ

 
  

ְכֹכל ֲאֶשר ֲאִני "
 ַמְרֶאה אֹוְתָך 

 "ַתֲעשּו... 

ֹוְתָךֵ֔  ט ל ֲאֶשָּ֤ר ֲאִני֙ ַמְרֶאֵ֣ה אַֽ ָ֑יו   ְכֹכֵ֗ ֵ֣ית ָכל־ֵכָל ת ַתְבִנ ן ְוֵאִ֖ ֵ֣ית ַהִמְשָכֵ֔  ֵאַ֚ת ַתְבִנ
ּו׃  ֲעשַֽ  {ס}ְוֵכִ֖ן ַתַֽ

 

   

 הוראות ומפרט לבנייה [2שלב ]  
   

 הוראות לעשיית המשכן וכליו [א.2]  
 

 כלי המשכן הוראות לעשיית 

   הארון

ֹון  י החומר ּו ֲארִ֖ יםְוָעשִ֥   ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑

 מידות
 [2.5X1.5] X1.5 

ֹו  ִצי ָאְרכֵ֗ ִים ָוֵחִּ֜ ֹו ַאָמַת֨ ִצי֙ ָרְחבֵ֔ ֹו׃  ְוַאָמָּ֤ה ָוֵח֨ ָמתַֽ ִצי ֹקַֽ ה ָוֵחִ֖   ְוַאָמִ֥

ֹור יא ציפוי ּוץ ְתַצֶפָ֑נּו  ְוִצִפיָתָּ֤ ֹאתֹו֙ ָזָהֵ֣ב ָטהֵ֔ ִית ּוִמחִ֖  ִמַבִ֥
 

יתָ  זר יב׃ ְוָעִש֧ ב ָסִבַֽ ִ֥ר ָזָהִ֖   ָעָלֶ֛יו ֵז

ב  יב טבעות נשיאה 4 ת ָזָהֵ֔ ֹו ַאְרַבע֙ ַטְבֹעֵ֣ ֲעֹמָתָ֑יו  ְוָיַצְֵ֣קָת לֵ֗ ה ַעִ֖ל ַאְרַבֵ֣ע ַפַֽ ֵַ֣תָתֵ֔  ְוָנ
ת ֶאָחֵ֔ ת ַעל־ַצְלעֹו֙ ָהַֽ ית׃  ּוְשֵתֵ֣י ַטָבֹעֵ֗ ֹו ַהֵשִנַֽ ת ַעל־ַצְלעִ֖  ּוְשֵתי֙ ַטָבֹעֵ֔

 

ים יג מוטות נשיאה י ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ יָת ַבֵדִ֖ ב׃   ְוָעִשִ֥ ם ָזָהַֽ  ְוִצִפיָתִ֥ ֹאָתִ֖

ן יד ָאֹרָ֑ ת ָהַֽ ת ַעִ֖ל ַצְלֹעֵ֣ ֵבאָתָּ֤ ֶאת־ַהַבִדים֙ ַבַטָבֹעֵ֔ ם׃   ְוֵהַֽ ן ָבֶהַֽ ָאֹרִ֖ את ֶאת־ָהַֽ  ָלֵשִ֥

ים טו ְהיִּ֖ו ַהַבִדָ֑ ן ִיַֽ ָאֹרֵ֔ נּו׃  ְבַטְבֹעת֙ ָהַֽ רּו ִמֶמַֽ ִ֖ א ָיס  ִֹ֥  ל

 

ן טז הארוןייעוד  ָאֹרָ֑ יָך׃   ְוָנַַֽתָתִ֖ ֶאל־ָהַֽ ן ֵאֶלַֽ ר ֶאֵתִ֖ ת ֲאֶשִ֥ ֵ֔ ֵעד    ֵאַ֚ת ָהַֽ
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 שני  הכפורת

ֹור  יז החומר ֶרת ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑ יָת ַכֹפִ֖  ְוָעִשִ֥

 

ה׃ 2.5X1.5: מידות ִצי ָרְחָבַֽ ה ָוֵחִ֖ ה ְוַאָמִ֥ ִצי֙ ָאְרָכֵ֔ ִים ָוֵח֨  ַאָמַתָּ֤
 

ים ָזָהָ֑ב יח הכרובים על הכפורת ִבִ֖ ִִַֽ֥ים ְכר  יָת ְשַנ ֶרת׃   ְוָעִשֶ֛ ֹות ַהַכֹפַֽ ם ִמְשֵנִ֖י ְקצִ֥ ֲעֶשֵ֣ה ֹאָתֵ֔  ִמְקָשה֙ ַתַֽ

ה  יט ֲעֵשה ְכ֨רּוב ֶאָחָּ֤ד ִמָקָצה֙ ִמֶזֵ֔ ָ֑ה  ַוַַֽ֠ ה ִמֶז ד ִמָקָצִ֖  ּוְכרּוב־ֶאָחִ֥
יו׃  ים ַעל־ְשֵנִ֥י ְקצֹוָתַֽ ִבִ֖ ּו ֶאת־ַהְכר  ֲעשִ֥ ֶרת ַתַֽ  ִמן־ַהַכֹפֶ֛

ְעָלה  כ ִים ְלַמֵ֗ י ְכָנַפִּ֜ ְרֵש֨ ִבים֩ ֹפַֽ ֶרת  ְוָהיֵּ֣ו ַהְכר  ים ְבַכְנֵפיֶהם֙ ַעל־ַהַכֹפֵ֔ ְכִכָּ֤  ֹסַֽ
יו ם ִאֵ֣יש ֶאל־ָאִחָ֑ ים׃  ּוְפֵניֶהִ֖ ִבַֽ ִ֥י ַהְכר  ְהיִּ֖ו ְפֵנ ֶרת ִיַֽ ל־ַהַכֹפֵ֔  ֶא֨

 

ן ִמְלָמְָ֑עָלה  כא על הארון -הכפורת  ָאֹרִ֖ ֶרת ַעל־ָהַֽ  ְוָנַַֽתָת֧ ֶאת־ַהַכֹפֶ֛
 

ן [הלוחות]=העדות  ן   ְוֶאל־ָהֵָ֣אֹרֵ֔ ר ֶאֵתִ֖ ת ֲאֶשִ֥ ֵ֔ יָךִתֵתן֙ ֶאת־ָהֵֵ֣עד  ר,חזרה/תזכורת ׃ ֵאֶלֶֽ

 אה פסוק טז

ייעוד מקום 

 הכפורת
י ְלָך֮ ָשםֹ֒  כב ֹוַעְדִתֵ֣  ְונַֽ

ָ֑ת  ֵעד  ֹון ָהַֽ ר ַעל־ֲארֵ֣ ים ֲאֶשִ֖ ִבֵ֔ ֵ֣י ַהְכר  ֶרת ִמֵבין֙ ְשֵנ ֵ֣ל ַהַכֹפֵ֗ י ִאְתָךִּ֜ ֵמַע  ְוִדַבְרִת֨
ל׃  ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ֹוְתָךִ֖ ֶאל־ְבֵנ ֶ֛ה אַֽ  {פ}ֵאֵ֣ת ָכל־ֲאֶש֧ר ֲאַצֶּו

 

 
  

 השולחן
  

   

ן  כג החומר ְלָחִ֖ יָת ש  יםְוָעִשִ֥  ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑
 

ֹו  ַאָמַתִָּ֤ים ָאְרכֹו֙  X1.5[2X1]: מידות ֹו׃ ְוַאָמֵ֣ה ָרְחבֵ֔ ָמתַֽ ִצי ֹקַֽ ה ָוֵחִ֖  ְוַאָמִ֥
 

ֹור כד ציפוי ֹו ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑  ְוִצִפיָתִ֥ ֹאתִ֖

 

יב׃ זֵּר ב ָסִבַֽ ִ֥ר ָזָהִ֖ ֹו ֵז יָת לֶ֛  ְוָעִשִ֥
 

ַפח ָסִבָ֑יב  כה מסגרת וזר ֶֶַֽ֛רת ֹטִ֖ ֹו ִמְסֶג יָת לִ֥ יָת ֵזר־ָזָהֶ֛ב  ְוָעִש֨ יב׃ְוָעִש֧ ֹו ָסִבַֽ  ְלִמְסַגְרתִ֖

 

ת ָזָהָ֑ב  כו טבעות נשיאה  4 ע ַטְבֹעֵ֣ ֹו ַאְרַבִ֖  ְוָעִשֵ֣יָת לֵ֔
יו׃  ע ַרְגָלַֽ ר ְלַאְרַבִ֥ ת ֲאֶשִ֖ ַ֚ל ַאְרַבֵ֣ע ַהֵפֹאֵ֔ ת ַע  ְוָנַַֽתָת֙ ֶאת־ַהַטָבֹעֵ֔

ת  כז ִ֖יןָ ַהַטָבֹעָ֑ ְהֶי ֶרת ִתַֽ ַמת֙ ַהִמְסֶגֵ֔ ים  ְלע  ים ְלַבִדֵ֔ ן׃ְלָבִתֵ֣ ְלָחַֽ את ֶאת־ַהש   ָלֵשִ֖

 

ם ָזָהָ֑ב  כח מוטות נשיאה ים ְוִצִפיָתִ֥ ֹאָתִ֖ יָת ֶאת־ַהַבִדים֙ ֲעֵצֵ֣י ִשִטֵ֔  ְוָעִשָּ֤
ן׃ ְלָחַֽ ם ֶאת־ַהש   ְוִנָשא־ָבִ֖

 

 
  

יו כט כלי השולחן יו ּוְקשֹוָתיו֙ ּוְמַנִקֹיָתֵ֔ יו ְוַכֹפָתֵ֗ ֹרָתִּ֜ יָת ְקָעַֽ ְך ָבֵהָ֑ן   ְוָעִש֨ ַסִ֖ ר י   ֲאֶשִ֥
 

ם׃  ה ֹאָתַֽ ֲעֶשִ֥ ֹור ַתַֽ ב ָטהִ֖  ָזָהִ֥
 

 
  

יד׃  ל ייעוד השולחן ִ֥י ָתִמַֽ ְלָחֶ֛ן ֶלִֶ֥חם ָפִנִ֖ים ְלָפַנ ל־ַהש    {פ}ְוָנַַֽתָת֧ ַעַֽ

 
  

 שלישי  המנורה

ֹור  לא חומר ת ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑ יָת ְמֹנַרִ֖  ְוָעִשִ֥
 

ָעֶשָּ֤ה  מקשה אחת ה ֵתַֽ הִמְקָשָ֞ ּו׃  ַהְמנֹוָרה֙ ְיֵרָכֵ֣ה ְוָקָנֵ֔ ְהיַֽ ָנה ִיַֽ יָה ִמֶמִ֥ יָה ּוְפָרֶחִ֖   ְגִביֶעֶ֛יָה ַכְפֹתֶרִ֥

ים ִמִצֶדָ֑יָה  לב קנים 6 ְצִאִ֖ ים ֹיַֽ  ְוִשָשֵ֣ה ָקִנֵ֔
ד ְשֹלָשֵ֣ה ֶאָחֵ֔ ה ִמִצָדה֙ ָהַֽ ֵ֣י ְמֹנָרֵ֗ י׃  ׀ ְקֵנ ה ַהֵשִנַֽ ה ִמִצָדִ֖ ֵ֣י ְמֹנָרֵ֔  ּוְשֹלָשה֙ ְקֵנ
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 גביעים  3
 בכל קנה

ר ָוֶפַרחֹ֒  לג ֶאָחד֮ ַכְפֹתֵ֣ ֵ֣ה ָהַֽ ים ַבָקֶנ ָקִדָ֞ ש  ִבִעים ְמַֽ  ְשֹלָשֵ֣ה ְגַ֠
ר ָוָפַָ֑רח  ד ַכְפֹתֵ֣ ֶאָחִ֖ ים ַבָקֶנִ֥ה ָהַֽ ָקִדֶ֛ ים ְמש   ּוְשֹלָשֵ֣ה ְגִבִעֵ֗

ה׃  ים ִמן־ַהְמֹנָרַֽ ְצִאִ֖ ים ַהֹיַֽ  ֵכַ֚ן ְלֵשֵֶ֣שת ַהָקִנֵ֔

 

המנורה ]גביעים  4
ֵ֣ה ְגִבִעָ֑ים לד [הקנה האמצעי = ה ַאְרָבָע יָה׃  ּוַבְמֹנָרִ֖ יָה ּוְפָרֶחַֽ ים ַכְפֹתֶרִ֖ ָקִדֵ֔   ְמש ֨

כפתור תחת כל זוג 
 קנים

ָנה  לה ים ִמֶמֵ֗ י ַהָקִנִּ֜ ר ַתַחת֩ ְשֵנ֨ ָנה   ְוַכְפֹתָ֡ ָּ֤י ַהָקִנים֙ ִמֶמֵ֔  ְוַכְפֹתר֙ ַתֵַ֣חת ְשֵנ
ִ֥י ַהָקִנִ֖ים ִמֶמָָ֑נה ר ַתַחת־ְשֵנ ה׃    ְוַכְפֹתֻ֕ ים ִמן־ַהְמֹנָרַֽ ְצִאִ֖ ים ַהֹיַֽ ֶשת֙ ַהָקִנֵ֔  ְלֵש֨

 

ְהיָּ֑ו לו מקשה אחת ם ִמֶמֵָ֣נה ִיַֽ ם ּוְקֹנָתִ֖ ֵריֶהִ֥ ֹור׃  ַכְפֹתַֽ ב ָטהַֽ ת ָזָהִ֥ ה ַאַחִ֖ ָלֶ֛ה ִמְקָשִ֥  כ 
 

ָ֑ה  לז נרות 0 יָה ִשְבָע יָת ֶאת־ֵנַֹֽרֶתִ֖  ְוָעִשִ֥
יר ַעל־ֵעִֶ֥בר ָפֶנַֽיָה׃ יָה ְוֵהִאִ֖ ֵֹ֣רֶתֵ֔ ֱעָלה֙ ֶאת־ֵנ  ְוֶהַֽ

 

 
  

ֹור׃  לח כלי המנורה ב ָטהַֽ יָה ָזָהִ֥ יָה ּוַמְחֹתֶתִ֖  ּוַמְלָקֶחִ֥
 

ֹור ַיֲַֽעֶשֵ֣ה ֹאָתָ֑ה  לט  ב ָטהִ֖ ֶלה׃ ִכָכֶ֛ר ָזָהִ֥ ים ָהֵאַֽ ת ָכל־ַהֵכִלִ֖  ֵאִ֥
 

 
  

ֲעֵשָ֑ה מ ַאָתה ָמְרֶאה-ֲאֶשר ה ַוַֽ ר׃   ּוְרֵאִ֖ ה ָבָהַֽ ה ָמְרֶאִ֖ ם ֲאֶשר־ַאָתִ֥ ְבִניָתֵ֔   {ס}ְבַת֨

   

 [שכבות 3]הכיסוי העליון  הוראות לעשיית  פרק כו
 

  

 יריעות [1]
 תחתונות

ה  א ֲעֶשִ֖   ְוֶאת־ַהִמְשָכִ֥ן ַתַֽ

 
  

ת יריעות 17 ֵֶ֣שר ְיִריֹעָ֑  ֶע
 

י  חומר ועיצוב ֵַ֣עת ָשִנֵ֔ ר ּוְתֵכֶָּ֤לת ְוַאְרָגָמן֙ ְוֹתַל  ֵשֵ֣ש ָמְשָזֵ֗
ב ה ֹחֵשִ֖ ֲעֵשִ֥ ים ַמַֽ ִבֶ֛ ם׃   ְכר  ה ֹאָתַֽ ֲעֶשִ֥  ַתַֽ

 

 
  

: מידות היריעה
28X4 

ֶרְך ב ת  ֹאֵ֣ ַאַחֵ֗ ֵ֣ה ָהַֽ ה  ׀ ַהְיִריָע ַאָמֵ֔ ָּ֤ה ְוֶעְשִרים֙ ָבַֽ  ְשֹמֶנ
ַחב֙  ֶאָחָ֑ת  ְוֹר֨ ה ַהְיִריָעִ֖ה ָהַֽ ַאָמֵ֔  ַאְרַבֵ֣ע ָבַֽ

ת׃ ת ְלָכל־ַהְיִריֹעַֽ ה ַאַחִ֖  ִמָדִ֥

 

יריעות חוברות  5
[28X27]= 

ת  ג ְבֹרֵ֔ יןָ֙ ֹחַֽ ְהֶי֨ ת ִתַֽ ה ֶאל־ֲאֹחָתָ֑ה ֲחֵמֵ֣ש ַהְיִריֹעֵ֗  ִאָשִ֖
ת  ְבֹרֵ֔ ה׃ ְוָחֵמָּ֤ש ְיִריֹעת֙ ֹחַֽ ה ֶאל־ֲאֹחָתַֽ  ִאָשִ֖
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[57X2] 
ת  ד ֶאָחֵ֔ ֵ֣ל ְשַפָּ֤ת ַהְיִריָעה֙ ָהַֽ ֶלת ַע ת ְתֵכֵ֗ ְלֹאֵ֣ ַֽ יָת ל  ֹחָבֶָ֑רת ְוָעִשִּ֜ ה ַבַֽ  ִמָקָצִ֖

ה יצֹוָנֵ֔ ה ַהִקֵ֣ ֲעֶשה֙ ִבְשַפֵ֣ת ַהְיִריָעֵ֔ ית׃   ְוֵכָּ֤ן ַתַֽ ֶרת ַהֵשִנַֽ  ַבַמְחֶבִ֖
ֶאָחתֹ֒  ה ֵ֣ה ָהַֽ ֲעֶשה֮ ַבְיִריָע ת ַתַֽ ָלֹאֵ֗ ַֽ  ֲחִמִשֵ֣ים ל 

 

ָ֑ית   ר ַבַמְחֶבֵֶ֣רת ַהֵשִנ ה ֲאֶשִ֖ ֲעֶשה֙ ִבְקֵצֵ֣ה ַהְיִריָעֵ֔ ת ַתַֽ ָלֹאֵ֗ ַֽ ֲחִמִשֵ֣ים ל   ַוַֽ
ת  ֵָ֣לֹאֵ֔ ה׃ ַמְקִביֹלת֙ ַהל  ה ֶאל־ֲאֹחָתַֽ  ִאָשִ֖

 

 
  

קרסים לחיבור  57
 הַמְחָברֹות

ים ַקְרֵסֵ֣י ָזָהָ֑ב  ו יָת ֲחִמִשִ֖  ְוָעִשֻ֕
ים  ת ִאָשָּ֤ה ֶאל־ֲאֹחָתה֙ ַבְקָרִסֵ֔  ְוִחַבְרָת֨ ֶאת־ַהְיִריֹעִּ֜

 

ד׃ ְוָהָיה ַהִמְשָכן ֶאָחד   8X447: מידות יריעות המשכן ְוָהָיִ֥ה ַהִמְשָכִ֖ן ֶאָחַֽ

 [דפנות המשכן -ראה בהמשך ]
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 [המשכן על יריעותמ]  אוהל המשכן [ 2]

 
  

ָ֑ן ז החומר ֶהל ַעל־ַהִמְשָכ ים ְלֹאִ֖ ת ִעִזֵ֔ יָת֙ ְיִריֹעֵ֣   ְוָעִש֨

ם׃ יריעות 11 ה ֹאָתַֽ ֲעֶשִ֥ ת ַתַֽ ה ְיִריֹעִ֖   ַעְשֵתי־ֶעְשֵרִ֥

 :מידות היריעה

37X4 
ֶרְך ח ה  ֹאֵ֣ ַאָמֵ֔ ת ְשֹלִשים֙ ָבַֽ ַאַחֵ֗ ֵ֣ה ָהַֽ ֶאָחָ֑ת   ׀ ַהְיִריָע ה ַהְיִריָעִ֖ה ָהַֽ ַאָמֵ֔ ַחב֙ ַאְרַבֵ֣ע ָבַֽ  ְוֹר֨

ת׃  ה ְיִריֹעַֽ י ֶעְשֵרִ֖ ת ְלַעְשֵתִ֥  ִמָדֵ֣ה ַאַחֵ֔

 

 :שתי חוברות
 37X27=יריעות 5
 37X24=יריעות 6

ד ט ת ְלָבָ֑ד   ְוִחַבְרָתָ֞ ֶאת־ֲחֵמָּ֤ש ַהְיִריֹעת֙ ְלָבֵ֔ ש ַהְיִריֹעִ֖  ְוֶאת־ֵשִ֥
ַפְלָת֙  ֶהל׃ְוָכַֽ ִ֥י ָהֹאַֽ ּול ְפֵנ ית ֶאל־מִ֖ ֵ֣ה ַהִשִשֵ֔  ֶאת־ַהְיִריָע
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[57X2 ] 

יתָ  י ֹחָבֶָ֑רת  ְוָעִשִּ֜ יֹצָנִ֖ה ַבַֽ ת ַהִקַֽ ֶאָחֵ֔ ֵ֣ל ְשַפָּ֤ת ַהְיִריָעה֙ ָהַֽ ת ַע ָלֹאֵ֗ ַֽ  ֲחִמִשֵ֣ים ל 
ֶרת  ֹחֶבִ֖ ה ַהַֽ ַ֚ל ְשַפֵ֣ת ַהְיִריָעֵ֔ ת ַע ָלֹאֵ֗ ַֽ ֲחִמִשֵ֣ים ל  ית׃ַוַֽ  ַהֵשִנַֽ

 

לחיבור  קרסים 57
 החוברות

ֶשת ֲחִמִשָ֑ים  יא י ְנֹחִ֖ יָת ַקְרֵסִ֥  ְוָעִשֶ֛
ת  ֵָ֣לֹאֵ֔ ֵבאָתָּ֤ ֶאת־ַהְקָרִסים֙ ַבל   ְוֵהַֽ

 

ֶהל  ְוָהָיה ֶאָחד ד׃ ְוִחַבְרָתִ֥ ֶאת־ָהֹאִ֖   ְוָהָיִ֥ה ֶאָחַֽ

 
  

ֶהל  יב עודף יריעת האוהל ת ָהֹאָ֑ יִריֹעִ֖ ף ִבַֽ ֹעֵדֵ֔ ַרח֙ ָהַֽ  ְוֶס֨
ֶפת  ֹעֶדֵ֔ י ַהְיִריָעה֙ ָהַֽ ן׃  ֲחִצָּ֤ י ַהִמְשָכַֽ ח ַעִ֖ל ֲאֹחֵרִ֥  ִתְסַרֻ֕

ף  יג ֹעֵדֵ֔ ַאָמָּ֤ה ִמֶזה֙ ָבַֽ ה ְוָהַֽ ה ִמֶזִּ֜ ַאָמ֨ ֶהל  ְוָהַֽ ת ָהֹאָ֑ ֶרְך ְיִריֹעֵ֣  ְבֹאִ֖
י ַהִמְשָכֶ֛ן ִמֶזִ֥ה ּוִמֶזִ֖ה  ּוַח ַעל־ִצֵד֧ ה ָסרִּ֜ ְהֶי֨ ֹו׃ ִיַֽ  ְלַכֹסתַֽ

ְוֶסַרח "
 --" ָהֹעֵדף

ראה גרסאות 

 מפרשים

 
  

ֶהל  יד מכסים לאוהל [3] יָת ִמְכֶסה֙ ָלֹאֵ֔  ְוָעִשָּ֤
 אחד  רובד

ים   ם ְמָאָדִמָ֑ ת ֵאיִלִ֖  ֹעֹרִ֥
ְעָלה׃  ים ִמְלָמַֽ ת ְתָחִשִ֖  {פ}ּוִמְכֵסֶ֛ה ֹעֹרִ֥

 -ו שנים א

 י"ראה רש

 
  

 רביעי קירות המשכןהוראות לעשיית  

 הקרשים 
 [לבניית הדפנות]

ָ֑ן טו ים ַלִמְשָכ יָת ֶאת־ַהְקָרִשִ֖  ְוָעִשִ֥
 

ים׃ חומר ְמִדַֽ ים ֹעַֽ י ִשִטִ֖   ֲעֵצִ֥

 :מידות הקרש

  17X1.5 
ֶרש טז ֶרְך ַהָקָ֑ ֹות ֹאֵ֣  ֶעִֶ֥שר ַאמִ֖

ה  ַאָמֵ֔ י ָהַֽ ֲחִצֵ֣ ד׃ ְוַאָמה֙ ַוַֽ ֶאָחַֽ ֶרש ָהַֽ ַחב ַהֶקִ֥  ֹרִ֖

 

ידות בקרש  2
 [מאונכות]

ד  יז ֶאָחֵ֔ ֶרש֙ ָהַֽ ֹות ַלֶק֨ ה ֶאל־ֲאֹחָתָ֑ה  ְשֵתֵ֣י ָידֵ֗ ת ִאָשִ֖ ָלֹבֵ֔  ְמש ֨
ן׃ י ַהִמְשָכַֽ ל ַקְרֵשִ֥ ה ְלֹכִ֖ ֲעֶשֵ֔ ֵ֣ן ַתַֽ  ֵכ

 

  
 

ָ֑ן  יח הדפנות ים ַלִמְשָכ יָת ֶאת־ַהְקָרִשִ֖  ְוָעִשִ֥
 

  
 

 . קרש 27    :דרום
  37: אורך פנימי   

ָנה׃ ְִַֽ֥גָבה ֵתיָמַֽ ת ֶנ ֶרש ִלְפַאִ֖ ים ֶקֵ֔  1.5X27=37 ֶעְשִרֵ֣

ֶרש  יט אדנים 47 ים ַהָקָ֑ ַחת ֶעְשִרֵ֣ ה ַתִ֖ ֲעֶשֻ֕ ֶסף ַתַֽ  ְוַאְרָבִעים֙ ַאְדֵני־ֶכֵ֔
יו  ֶאָחד֙ ִלְשֵתֵ֣י ְיֹדָתֵ֔ ֶרש ָהַֽ ַחת־ַהֶקָּ֤ ים ַתַֽ י ֲאָדִנִּ֜  ְשֵנ֨
יו׃ י ְיֹדָתַֽ ד ִלְשֵתִ֥ ֶאָחִ֖ ֶרש ָהַֽ ַחת־ַהֶקִ֥  ּוְשֵנ֧י ֲאָדִנֶ֛ים ַתַֽ
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 .קרש 27     :צפון

  37:אורך פנימי    
ֹון  כ ים  ּוְלֶצַ֧לע ַהִמְשָכֶ֛ן ַהֵשִנִ֖ית ִלְפַאֵ֣ת ָצפָ֑ ֶרש׃ֶעְשִרִ֖  1.5X27=37 ָקַֽ

ֶָ֑סף  כא אדנים 47 ם ָכ ים ַאְדֵניֶהִ֖  ְוַאְרָבִעִ֥
ד  ֶאָחֵ֔ ֶרש ָהַֽ ים ַתַַ֚חת ַהֶקֵ֣ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֗ ד׃  ְשֵנ ֶאָחַֽ ֶרש ָהַֽ ַחת ַהֶקִ֥ ים ַתִ֖ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֔  ּוְשֵנ

 

  
 

קרשי  6:    מערב

 9אורך ,  ירכתיים
ָָ֑מה  כב י ַהִמְשָכִ֖ן ָי ְלַיְרְכֵתִ֥ ים׃ ּוַֽ ה ְקָרִשַֽ ה ִשָשִ֥ ֲעֶשִ֖  ַתַֽ

 

, קרשי פינה 2
  3אורך 

ָ֑ן  כג ת ַהִמְשָכ ְצֹעִ֖ ה ִלְמק  ֲעֶשֵ֔ ָּ֤י ְקָרִשים֙ ַתַֽ ִים׃ ּוְשֵנ  ַבַיְרָכָתַֽ
 

ֶאָחָ֑ת  כד  ַעת ָהַֽ ֹו ֶאל־ַהַטַבִ֖ ְהיָּּ֤ו ַתִמים֙ ַעל־רֹאשֵ֔ ו ִיַֽ ֲאִמם֮ ִמְלַמָטהֹ֒ ְוַיְחָדֵ֗ ְהיֵּ֣ו ֹתַֽ  ְוִיַֽ
ּו׃ ְהיַֽ ת ִיַֽ ִ֥י ַהִמְקֹצֹעִ֖ ם ִלְשֵנ ֵ֣ה ִלְשֵניֶהֵ֔ ְהֶי  ֵכַ֚ן ִיַֽ

 

ָ֑ים  כה אדנים 16 ר ֲאָדִנ ה ָעָשִ֖ ֶסף ִשָשִ֥ ים ְוַאְדֵניֶהֵ֣ם ֶכֵ֔ ֵ֣ה ְקָרִשֵ֔  ְוָהיּו֙ ְשֹמָנ
ד ֶאָחֵ֔ ֶרש ָהַֽ ים ַתַַ֚חת ַהֶקֵ֣ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֗ ד׃  ְשֵנ ֶאָחַֽ ֶרש ָהַֽ ַחת ַהֶקִ֥ ים ַתִ֖ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֔  ּוְשֵנ

 

  
 

   [אין] :מזרחדופן 

  
 

ם כו בריחים יָת ְבִריִחִ֖   ְוָעִשִ֥

ים חומר   ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑

ה  לכל דופן 5 ד׃     ֲחִמָשֻ֕ ֶאָחַֽ ַלע־ַהִמְשָכִ֖ן ָהַֽ י ֶצַֽ  ְלַקְרֵשִ֥

ם  כז ֲחִמָשֵ֣ה ְבִריִחֵ֔ ָ֑ית  ַוַֽ ַלע־ַהִמְשָכִ֖ן ַהֵשִנ י ֶצַֽ  ְלַקְרֵשִ֥
ם  ֲחִמָשֵ֣ה ְבִריִחֵ֗ ן  ַוַֽ ִים ָיַָֽמה׃  ְלַקְרֵשי֙ ֶצֵַ֣לע ַהִמְשָכֵ֔  ַלַיְרָכַתִ֖

 

ן  כח הבריח התיכון יַח ַהִתיֹכִ֖ ֹוְך ַהְקָרִשָ֑ים  ְוַהְבִרִ֥ ה׃ ְבתֵ֣ ה ֶאל־ַהָקֶצַֽ ַח ִמן־ַהָקֶצִ֖  ַמְבִרֻ֕
 

  
 

   יםציפויחומר ו

ב  כט ציפוי זהב ים ְתַצֶפֵ֣ה ָזָהֵ֗ ֶאת־ַהְקָרִשָ֞   ְוַֽ

ב זהב עשוי ֲעֶשֵ֣ה ָזָהֵ֔ ֵתיֶהם֙ ַתַֽ ם  ְוֶאת־ַטְבֹעַֽ ים ַלְבִריִחָ֑   ָבִתִ֖

ב׃ ציפוי זהב ם ָזָהַֽ   ְוִצִפיָתִ֥ ֶאת־ַהְבִריִחִ֖

 
  

ָ֑ן  ל ֲאֶשר ָהְרֵאיתָ  ֹמָתִ֖ ֶאת־ַהִמְשָכ ר׃  ַוֲהֵקַֽ יָת ָבָהַֽ ר ָהְרֵאִ֖ ֹו ֲאֶשִ֥ ְשָפטֵ֔   {ס}ְכִמ֨

 
  

 חמישי עיצוב פניםל הוראות 

 
  

ֶכת  לא [מסך] פרוכת   ְוָעִשֵ֣יָת ָפֹרֵ֗

ָ֑ר חומר י ְוֵשֵ֣ש ָמְשָז   ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖

ה  עיצוב ה ֹאָתִ֖ ה ֹחֵשֶ֛ב ַיֲַֽעֶשִ֥ ֲעֵשִ֥ ים׃ ַמַֽ ִבַֽ   ְכר 

ב  לב עמודים לפרוכת 4 ים ָזָהֵ֔ ִפֵ֣ ים ְמצ  ה ַעל־ַאְרָבָעה֙ ַעמּוֵדֵ֣י ִשִטֵ֔ ם ָזָהָ֑ב ְוָנַַֽתָתֵ֣ה ֹאָתֵ֗ ֵַֽויֶהִ֖  ָוַֽ
ֶסף׃  ַעל־ַאְרָבָעִ֖ה ַאְדֵני־ָכַֽ

 

  ְוָנַַֽתָתֵ֣ה ֶאת־ַהָפֹרֶכת֮ ַתֵַ֣חת ַהְקָרִסיםֹ֒  לג תליית הפרוכת

ָמה֙ ִמֵבֵ֣ית ארון העדות ֵבאָתִ֥ ָש֨ ּות ְוֵהַֽ ֵעדָ֑ ֹון ָהַֽ ת ֲארֵ֣ ֶכת ֵאִ֖  ַלָפֹרֵ֔
 

ים׃ הפרוכת ייעוד ֶדש ַהֳקָדִשַֽ ין ֹקִ֥ ֶדש ּוֵבִ֖ ם ֵבֵ֣ין ַהֹקֵ֔ ֶכת֙ ָלֶכֵ֔   ְוִהְבִדיָלָּ֤ה ַהָפֹר֨
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   מיקום כלי המשכן

ָ֑ת  לד הכפורת ֵעד  ֹון ָהַֽ ֶרת ַעִ֖ל ֲארֵ֣ ים׃  ְוָנַַֽתָת֙ ֶאת־ַהַכֹפֵ֔ ֶדש ַהֳקָדִשַֽ   ְבֹקִ֖

ֶכת  לה השולחן ּוץ ַלָפֹרֵ֔ ְלָחן֙ ִמחֵ֣   ְוַשְמָתָּ֤ ֶאת־ַהש 

ן  המנורה ְלָחֵ֔ ַלע ַהִמְשָכִ֖ן ֵתיָמָָ֑נה ְוֶאת־ַהְמֹנָרה֙ ֹנֵַ֣כח ַהש    ַעֶ֛ל ֶצִ֥

ן  השולחן ְלָחֵ֔ ש  ֹון׃ ְוַה֨ ַלע ָצפַֽ ן ַעל־ֶצִ֥   ִתֵתִ֖

   

ֶהל לו מסך פתח האוהל יָת ָמָסְך֙ ְלֶפֵַ֣תח ָהֹאֵ֔  ְוָעִשָּ֤
 

ָ֑ר  חומר י ְוֵשֵ֣ש ָמְשָז ם׃ ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖ ה ֹרֵקַֽ ֲעֵשִ֖   ַמַֽ

 עמודים 
 

 ווים
 

 ואדנים

ב  לז ים ְוִצִפיָתָּ֤ ֹאָתם֙ ָזָהֵ֔ ְך ֲחִמָשה֙ ַעמּוֵדֵ֣י ִשִטֵ֔  ְוָעִשֵ֣יָת ַלָמָסֵ֗
ם ָזָהָ֑ב  ֵַֽויֶהִ֖  ָוַֽ

ֶשת׃  ִ֥י ְנֹחַֽ ה ַאְדֵנ ם ֲחִמָשִ֖  {ס}ְוָיַַֽצְקָתֵ֣ ָלֶהֵ֔

 

   

 שישי [מזבח העולה= ]המזבח הוראות לעשיית  פרק כז
   

חַ  א מזבח העולה יָת ֶאת־ַהִמְזֵבִ֖  ְוָעִשִ֥
 

   

ים חומר   ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑

ֶרְך X3[5X5: ]מידות ַחב  ָחֵמש֩ ַא֨מֹות ֹאִּ֜ ֹות ֹרֵ֗ ַח   ְוָחֵמ֧ש ַאמֵ֣ ְהֶיה֙ ַהִמְזֵבֵ֔ ּוַע ִיַֽ ֹו׃ ָרבָּ֤ ָמתַֽ ֹות ֹקַֽ ש ַאמִ֖   ְוָשֹלִ֥

 קרנות
יו  ב ַ֚ל ַאְרַבֵ֣ע ִפֹנָתֵ֔ יו ַע ֵ֣יןָ ַקְרֹנָתָ֑יו  ְוָעִשֵ֣יָת ַקְרֹנָתֵ֗ ְהֶי נּו ִתַֽ   ִמֶמִ֖

ֶשת׃ ציפוי ֹו ְנֹחַֽ   ְוִצִפיָתִ֥ ֹאתִ֖

   

 - כלי המזבח

 נחושת
ֹו  ג יֹרָתיו֙ ְלַדְשנֵ֔ יָת ִסַֽ יו ּוַמְחֹתָתָ֑יו  ְוָעִשָּ֤ יו ּוִמְזְלֹגָתִ֖  ְוָיָעיו֙ ּוִמְזְרֹקָתֵ֔

ֶשת׃  ה ְנֹחַֽ ֲעֶשִ֥  ְלָכל־ֵכָלִ֖יו ַתַֽ

 

   

ֶשת  ד ֶרֶשת -ִמְכָבר  ה ֶרֵֶ֣שת ְנֹחָ֑ ֲעֵשִ֖ ר ַמַֽ יָת לֹו֙ ִמְכָבֵ֔  ְוָעִשָּ֤
יו׃  ע ְקצֹוָתַֽ ֶשת ַעִ֖ל ַאְרַבִ֥ ת ְנֹחֵ֔ ֶשת ַאְרַבע֙ ַטְבֹעֵ֣  ְוָעִשֵ֣יָת ַעל־ָהֶרֵ֗

ַח  ה ב ַהִמְזֵבִ֖ ה ַתֶַ֛חת ַכְרֹכִ֥  ִמְלָמָָ֑טה ְוָנַַֽתָתֵ֣ה ֹאָתֵ֗
ַח׃  י ַהִמְזֵבַֽ ֶשת ַעִ֖ד ֲחִצִ֥ ְיָתֵ֣ה ָהֶרֵ֔  ְוָהַֽ

 

   

 מוטות נשיאה
חַ  ו יָת ַבִדים֙ ַלִמְזֵבֵ֔  ְוָעִשָּ֤

 

י ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ים  ֶשת׃   ַבֵדִ֖ ם ְנֹחַֽ  ְוִצִפיָתִ֥ ֹאָתִ֖

ת ז יו ַבַטָבֹעָ֑ א ֶאת־ַבָדִ֖ ֹו׃  ְוהּוָבִ֥ ת ֹאתַֽ ַח ִבְשֵאִ֥ ת ַהִמְזֵבִ֖ ים ַעל־ְשֵתֶ֛י ַצְלֹעִ֥  ְוָהיֵּ֣ו ַהַבִדֵ֗

 

   

 מבנה
ֹו ח ֲעֶשֵ֣ה ֹאתָ֑ ת ַתַֽ ֹחִ֖ ּוב ל   ְנבִ֥

 

   

ר  ַכֲאֶשר ֶהְרָאה ְתָךֶ֛ ָבָהִ֖ ה ֹאַֽ ר ֶהְרָאִ֥ ֲאֶש֨ ּו׃  ַכַֽ   {ס}ֵכִ֥ן ַיֲַֽעשַֽ
   

 שביעי חצר המשכן הוראות לעשיית 

ָ֑ן ט חצר המשכן ת ֲחַצֵ֣ר ַהִמְשָכ יָת ֵאִ֖  ְוָעִשֻ֕
 

   

יָמָנה   :בדרום רִלְפַאֵ֣ת ֶנֶַַֽֽגב־ֵתַ֠ ר ֵשֵ֣ש ָמְשָזֵ֗ ָחֵצִּ֜ ים ֶלַֽ   ְקָלִע֨

ֶרְך  177אורך  ַאָמה֙ ֹאֵ֔ ת׃ ֵמָאָּ֤ה ָבַֽ ֶאָחַֽ ה ָהַֽ  ַלֵפָאִ֖
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ים  י עמודים 27 ָדֵ֣יו ֶעְשִרֵ֔  ְוַעמ 
ֶשת  ים ְנֹחָ֑ ם ֶעְשִרִ֖  ְוַאְדֵניֶהִ֥

ֶסף׃  ם ָכַֽ ֵקיֶהִ֖ ַֽ ים ַוֲחש  ִדֶ֛ ַעמ   ָוֵו֧י ָהַֽ

 

   

ֶרְך  יא 177אורך  :בצפון ן ִלְפַאָּ֤ת ָצפֹון֙ ָבֹאֵ֔ ֶרְך  ְוֵכ֨ ים ֵמֵָ֣אה ֹאָ֑  ְקָלִעִ֖
 

 עמודים 27

 ואביזריהם

ים  ָדֵ֣ו ֶעְשִרֵ֗   ְוַעמ 
ֶשת  ֶסף׃ ְוַאְדֵניֶהָּ֤ם ֶעְשִרים֙ ְנֹחֵ֔ ם ָכַֽ ֵקיֶהִ֖ ַֽ ים ַוֲחש  ִדֶ֛ ַעמ   ָוֵו֧י ָהַֽ

 

   

ם  יב 57רוחב  :במערב ָחֵצר֙ ִלְפַאת־ָיֵ֔ ַחב ֶהַֽ ים ֲחִמִשֵ֣ים ַאָמָ֑ה  ְוֹרָּ֤   ְקָלִעִ֖

ה  עמודים 17 ֵדיֶהֵ֣ם ֲעָשָרֵ֔ ַֽ ה׃  ַעמ  ם ֲעָשָרַֽ  ְוַאְדֵניֶהִ֖
 

   

ָחה  יג 57רוחב  :במזרח ְדָמה ִמְזָרִ֖ ר ִלְפַאֶ֛ת ֵקִ֥ ָחֵצֵ֗ ַחב ֶהַֽ ה׃ ְוֹרֵ֣ ים ַאָמַֽ  ֲחִמִשִ֥
 

  15 רוחב - מכל צד

 עמודים 3

ים  יד ה ַאָמֶ֛ה ְקָלִעִ֖ ש ֶעְשֵרִ֥ ֲחֵמ֨  ַלָכֵתָ֑ף  ַוַֽ
ה  ֵדיֶהֵ֣ם ְשֹלָשֵ֔ ַֽ ה׃ ַעמ  ם ְשֹלָשַֽ  ְוַאְדֵניֶהִ֖

 

ית  טו  ה ְקָלִעָ֑ים  ְוַלָכֵתף֙ ַהֵשִנֵ֔ ש ֶעְשֵרִ֖  ֲחֵמִ֥
ה  ֵדיֶהֵ֣ם ְשֹלָשֵ֔ ַֽ ה׃ ַעמ  ם ְשֹלָשַֽ  ְוַאְדֵניֶהִ֖

 

   

-  החלק אמצעי
 27רוחב  -מסך 

 עמודים 4

ר  טז ָחֵצִּ֜ ַער ֶהַֽ ה  ָמָסְֵ֣ך ּוְלַש֨ ים ַאָמֵ֗  ׀ ֶעְשִרֵ֣
ִ֖ר  ש ָמְשָז ן ְותֹוַלַ֧עת ָשִנֶ֛י ְוֵשִ֥ ֶלת ְוַאְרָגָמִּ֜ ם  ְתֵכ֨ ֲעֵשֵ֣ה ֹרֵקָ֑  ַמַֽ

ה ֵדיֶהם֙ ַאְרָבָעֵ֔ ַֽ ה׃  ַעמ  ם ַאְרָבָעַֽ  ְוַאְדֵניֶהִ֖

 

 
 מפטיר 

עמודי החצר 
 ואביזריהם

ֶסף  יז ים ֶכֵ֔ ָשִקֵ֣ ָחֵצָּ֤ר ָסִביב֙ ְמח  י ֶהַֽ  ָכל־ַעמּוֵד֨
ם ָכֶָ֑סף ֵַֽויֶהִ֖ ֶשת׃  ָוַֽ ם ְנֹחַֽ  ְוַאְדֵניֶהִ֖

 

 
  

   סיכום -החצר 

177X57 

 5: גובה

ה  יח ַאָמִּ֜ ה ָבַֽ ָחֵצר֩ ֵמָא֨ ֶרְך ֶהַֽ ַחב ֹאֵ֣ ים ְוֹרֵ֣ ֲחִמִשֵ֗ ֹות   ׀ ֲחִמִשֵ֣ים ַבַֽ  ְוֹקָמֶ֛ה ָחֵמִ֥ש ַאמִ֖
ָ֑ר   ֵשֵ֣ש ָמְשָז

 

ֶשת׃  ם ְנֹחַֽ   ְוַאְדֵניֶהִ֖

 והיתדות, כלי העבודה להקמת המשכן ופירוקו  
 

  

 

ֹו  יט ָדתָ֑ ל ֲעֹבַֽ ן ְבֹכִ֖ ֵ֣י ַהִמְשָכֵ֔  ְלֹכל֙ ְכֵל
ר ָחֵצִ֖ ת ֶהַֽ יו ְוָכל־ִיְתֹדִ֥ ֹדָתֶ֛ ֶשת׃   ְוָכל־ְיֵתַֽ  {ס{}ס{}ס}ְנֹחַֽ
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 פרשת תצוה

 לכל פרשות המשכןהערה כללית  -פרשת תרומה ראה בתוכן העניינים : הערה

 נר התמיד  [פרק כז המשך]
   

ֵ֣ה כ  ה ְתַצֶּו ל  ְוַאָתָ֞ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗  ׀ ֶאת־ְבֵנ
ֹור  ית ַלָמאָ֑ ְֶַֽ֛ך ָכִתִ֖ ִִַֽ֥ית ָז יָך ֶשֵֶ֣מן ַז יד׃  ְוִיְק֨חּו ֵאֶלִּ֜ ת ֵנִ֖ר ָתִמַֽ ֲעֹלִ֥  ְלַהַֽ

ת  כא ֵ֗ ֵעד  ֶכת ֲאֶשֵ֣ר ַעל־ָהַֽ ֶהל מֹוֵעד֩ ִמ֨חּוץ ַלָפֹרִּ֜  ְבֹאֵ֣
ָ֑ה  ֵ֣י ְיהָו ֶקר ִלְפֵנ ֶ֛יו ֵמֶעִֶ֥רב ַעד־ֹבִ֖ ן ּוָבָנ ֲהֹר֧  ַיֲַֽעֹרְך֩ ֹא֨תֹו ַאַֽ

ל׃   ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ת ְבֵנ ם ֵמֵאִ֖ ֹרָתֵ֔ ת עֹוָלם֙ ְלֹדֵ֣ ַקָּ֤  {ס}ח 

 

   

 בגדי אהרון ובניו הוראות לעשיית [ב.2]  פרק כח
   

להקריב אהרון 
 ובניו לכהנים

ל  א ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ ֹוְך ְבֵנ ֹו ִמתֶ֛ ֵ֣יו ִאתֵ֗ יָך ְוֶאת־ָבָנ ן ָאִחִּ֜ ֲהֹר֨ ה ַהְקֵרֵ֣ב ֵאֶליָך֩ ֶאת־ַאַֽ ְוַאָתָ֡
ֲהנֹו־ִלָ֑י   ְלַכַֽ

ן ֲהֹרֻ֕ ן׃   ַאַֽ ֲהֹרַֽ ִ֥י ַאַֽ ר ְבֵנ יָתָמִ֖ ִ֥ר ְוִאַֽ ּוא ֶאְלָעָז ֲאִביהֶ֛ ב ַוַֽ  ָנָד֧

 

 
  

יָך  ב כללי -בגדי אהרון  ן ָאִחָ֑ ֲהֹרֵ֣ ֶדש ְלַאַֽ יָת ִבְגֵדי־ֹקִ֖ ֶרת׃ ְוָעִשִ֥ ֹוד ּוְלִתְפָאַֽ   ְלָכבִ֖

ּוַח ָחְכָמָ֑ה  ג  יו רֵ֣ ר ִמֵלאִתִ֖ ב ֲאֶשִ֥ ה ְתַדֵבר֙ ֶאל־ָכל־ַחְכֵמי־ֵלֵ֔  ְוַאָתֵ֗
ֹו  ן ְלַקְדשִ֖ ֲהֹרֶ֛ י ַאַֽ ּו ֶאת־ִבְגֵד֧ י׃ ְוָעשָ֞ ֲהנֹו־ִלַֽ  ְלַכַֽ

 

 בגדים 6

 [2יהיו עוד ]
ּו  ד ים ֲאֶשֵ֣ר ַיֲַֽעשֵ֗ ֶלה ַהְבָגִדִּ֜  ְוֵא֨

ָ֑ט   ֵֶ֣פת ְוַאְבֵנ ץ ִמְצֶנ ֶנת ַתְשֵבִ֖ יל ּוְכֹתִ֥ ֶשן ְוֵאפֹוד֙ ּוְמִעֵ֔  ֹחָּ֤
ִ֖יו  יָך ּוְלָבָנ ן ָאִחֶ֛ ֲהֹרִ֥ ֶדש ְלַאַֽ י׃  ְוָע֨שּו ִבְגֵדי־ֹקִּ֜ ֲהנֹו־ִלַֽ  ְלַכַֽ

ּו  ה  ְוֵהם֙ ִיְקחֵ֣
ב ְוֶאת־ַהְתֵכִֶ֖לת ְוֶאת־ָהַֽ  ש׃  ַאְרָגָמָ֑ן ֶאת־ַהָזָהֵ֔  {פ}ְוֶאת־תֹוַלִַ֥עת ַהָשִנִ֖י ְוֶאת־ַהֵשַֽ

 

 
 

 

ד  ו האפוד. 1 ֵאֹפָ֑ ּו ֶאת־ָהַֽ   ְוָעשִ֖

ִ֖ר  חומר ש ָמְשָז ן תֹוַלַ֧עת ָשִנֶ֛י ְוֵשִ֥ ֶלת ְוַאְרָגָמִּ֜ ָהב ְתֵכ֨ ב׃ ָזַ֠ ה ֹחֵשַֽ ֲעֵשִ֥   ַמַֽ

יו ז כתפות ֹו ֶאל־ְשֵנִ֥י ְקצֹוָתִ֖ ְהֶיה־לֶ֛ ת ִיַֽ ְבֹרֵ֗ ת ֹחַֽ י ְכֵתֹפֵ֣ ר׃  ְשֵת֧ ָבַֽ   ְוח 

ָ֑ה  ח חשב האפוד ְהֶי הּו ִמֶמֵ֣נּו ִיַֽ ֲעֵשִ֖ יו ְכַמַֽ ָדתֹו֙ ֲאֶשֵ֣ר ָעָלֵ֔  ְוֵחֶָּ֤שב ֲאפ 
ש ָמְשָזַֽר׃ י ְוֵשִ֥ ב ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖  ָזָהֵ֗

 

ַהם  ט שתי אבני שוהם י ַאְבֵני־ֹשָ֑ ֵַ֣קְחָתֵ֔ ֶאת־ְשֵתִ֖ ל׃  ְוָל ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ֹות ְבֵנ ם ְשמִ֖  ּוִפַתְחָתֵ֣ ֲעֵליֶהֵ֔

ֶאָחָ֑ת  י ם ַעִ֖ל ָהֶאֵֶ֣בן ָהַֽ  ִשָשה֙ ִמְשֹמָתֵ֔
ֶבן ַהֵשִנִ֖ית ים ַעל־ָהֶאִ֥ ֹוָתִרֶ֛ ֹות ַהִשָש֧ה ַהנַֽ ם׃   ְוֶאת־ְשמָ֞ ֹוְלֹדָתַֽ  ְכתַֽ

ים  יא ֲאָבִנֵ֔ ם ְתַפַתח֙ ֶאת־ְשֵתֵ֣י ָהַֽ ֲעֵשֵ֣ה ָחַרש֮ ֶאֶבןֹ֒ ִפתּוֵחֵ֣י ֹחָתֵ֗ ֵ֣י  ַמַֽ ת ְבֵנ ַעל־ְשֹמִ֖
ם׃  ִיְשָרֵאָ֑ל  ה ֹאָתַֽ ֲעֶשִ֥ ב ַתַֽ ֹות ָזָהִ֖ ת ִמְשְבצִ֥ ַסֹבֶ֛ ַֽ  מ 

ד יב ֵאֹפֵ֔ ת ָהַֽ ַ֚ל ִכְתֹפֵ֣ ים ַע ֲאָבִנֵ֗ ן   ְוַשְמָתָ֞ ֶאת־ְשֵתֵ֣י ָהַֽ ִ֥י ִזָכֹרִ֖ ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל ַאְבֵנ  ִלְבֵנ
יו  י ְכֵתָפִ֖ ֶ֛ה ַעל־ְשֵתִ֥ ם ִלְפֵנ֧י ְיהָו ן ֶאת־ְשמֹוָתִּ֜ ֲהֹר֨ ן׃  ְוָנָשא֩ ַאַֽ  {ס}ְלִזָכֹרַֽ
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 שני  

ב׃  יג משבצות ושרשרות ת ָזָהַֽ יָת ִמְשְבֹצִ֖  ְוָעִשִ֥
ת  יד ֲעֵשֵ֣ה ֲעֹבָ֑ ם ַמַֽ ה ֹאָתִ֖ ֲעֶשִ֥ ת ַתַֽ ֹור ִמְגָבֹלֶ֛  ּוְשֵתָּ֤י ַשְרְשֹרת֙ ָזָהֵ֣ב ָטהֵ֔

ת׃  ִמְשְבֹצַֽ ת ַעל־ַהַֽ ֲעֹבֹתִ֖ ת ָהַֽ   {ס}ְוָנַַֽתָתֶ֛ה ֶאת־ַשְרְשֹרִ֥

 

 
  

ֶשן ִמְשָפט֙  טו חושן משפט. 2 יָת ֹחָּ֤  ְוָעִשִּ֜
 

 
  

ֲעֶשָ֑נּו  וחומרים עיצוב ד ַתַֽ ה ֵאֹפִ֖ ֲעֵשִ֥ ב ְכַמַֽ ֲעֵשֵ֣ה ֹחֵשֵ֔  ַמַֽ
ִ֖ר  ש ָמְשָז ן ְותֹוַלַ֧עת ָשִנֶ֛י ְוֵשִ֥ ֶלת ְוַאְרָגָמִּ֜ ָהב ְתֵכ֨ ֹו׃ ָזַ֠ ה ֹאתַֽ ֲעֶשִ֥  ַתַֽ

 

ּול  טז רבוע ְהֶיִ֖ה ָכפָ֑ ּוַע ִיַֽ ֹו׃ ָרבִ֥ ִֶַֽ֥רת ָרְחבַֽ ֹו ְוֶז ִֶַֽ֥רת ָאְרכִ֖  ֶז
 

 
  

 אבנים 12

 

ֶבן  יז ֵַ֣את ֶאֵ֔ ים ָאֶָ֑בן  ּוִמֵלאָתִ֥ בֹו֙ ִמל   ַאְרָבָעִ֖ה טּוִרֵ֣
ּור   ֶקת    טֵ֗ ֶדם ִפְטָדה֙ ּוָבֶרֵ֔ ד׃  ֹאָּ֤ ֶאָחַֽ ּור ָהַֽ  ַהטִ֖

ָ֑י  יח  ּור ַהֵשִנ ם׃  ְוַהטִ֖ יר ְוָיֲַֽהֹלַֽ  ֹנִֶ֥פְך ַסִפִ֖

ּור ַהְשִליִשָ֑י  יט  ָמה׃  ְוַהטִ֖ ֹו ְוַאְחָלַֽ  ֶלִֶ֥שם ְשבִ֖

י  כ  ְרִביִעֵ֔ ַהם ְוָיְַֽשֵפָ֑ה  ְוַהטּור֙ ָהַֽ יש ְוֹשִ֖  ַתְרִשִ֥
ם׃ ּוֹאָתַֽ ְהיִּ֖ו ְבִמלַֽ ים ָזָהֶ֛ב ִיַֽ ָבִצִ֥  ְמש 

 

ה  כא השמות ים ֶעְשֵרִ֖ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ְשֵתִ֥ יןָ ַעל־ְשֹמ֧ ְהֶיִּ֜ ֲאָבִנים ִתַֽ ָהַֽ  ַעל־ְשֹמָתָ֑ם ְוַ֠
ֹו ֶבט׃ ִפתּוֵחָּ֤י חֹוָתם֙ ִאֵ֣יש ַעל־ְשמֵ֔ ר ָשַֽ ִ֥י ָעָשִ֖ יןָ ִלְשֵנ ְהֶיֻ֕  ִתַֽ

 

 
  

ת כב [שרשרות]שרשות  ֲעֵשֵ֣ה ֲעֹבָ֑ ִ֖ת ַמַֽ ת ַגְבל  ְרֹשִ֥ ֶשן ַשַֽ יָת ַעל־ַהֹחֶ֛ ֹור׃  ְוָעִש֧ ב ָטהַֽ   ָזָהִ֖

 
  

טבעות עליונות 
 בחושן

ֹות ָזָהָ֑ב  כג י ַטְבעֵ֣ ֶשן ְשֵתִ֖ יָת֙ ַעל־ַהֹחֵ֔  ְוָעִש֨
ֶשן׃ ְוָנַַֽתָתֵ֗ ֶאת־ְשֵתי֙  ֹות ַהֹחַֽ ֹות ַעל־ְשֵנִ֖י ְקצִ֥  ַהַטָבעֵ֔

 

חיבור עליון של 
 החושן לאפוד

ת  כד י ַהַטָבֹעָ֑ ב ַעל־ְשֵתִ֖ ת ַהָזָהֵ֔ ה ֶאת־ְשֵתי֙ ֲעֹבֹתֵ֣ ֶשן׃  ְוָנַַֽתָתֵ֗ ֹות ַהֹחַֽ  ֶאל־ְקצִ֖
ֹות כה ִמְשְבצָ֑ ן ַעל־ְשֵתֵ֣י ַהַֽ ת ִתֵתִ֖ ֲעֹבֹתֵ֔ ת ְשֵתָּ֤י ְקצֹות֙ ְשֵתֵ֣י ָהַֽ  ְוֵא֨

ּול ָפָנַֽיו׃ ד ֶאל־מִ֥ ֵאֹפִ֖ ֹות ָהַֽ  ְוָנַַֽתָתֶ֛ה ַעל־ִכְתפִ֥

 

טבעות תחתונות 
 בחושן

ב  כו ֹות ָזָהֵ֔ יָת ְשֵתי֙ ַטְבעֵ֣  ְוָעִשֵ֗
ֹות  ם ַעל־ְשֵנִ֖י ְקצֵ֣ ֶשןְוַשְמָתֵ֣ ֹאָתֵ֔ ְיָתה׃  ַהֹחָ֑ ד ָבַֽ ֵאֹפִ֖ ֹו ֲאֶשֶ֛ר ֶאל־ֵעִֶ֥בר ָהַֽ  ַעל־ְשָפתֻ֕

 

ֹות ָזָהבֹ֒  כז טבעות באפוד  ְוָעִשיָת֮ ְשֵתֵ֣י ַטְבעֵ֣
יו ּול ָפָנֵ֔ ָטה֙ ִממֵ֣ ֹוד ִמְלַמ֨ ֵאפָּ֤ ם ַעל־ְשֵתי֩ ִכְת֨פֹות ָהַֽ ֹו  ְוָנַַֽתָתֵ֣ה ֹאָתָ֡ ת ַמְחַבְרתָ֑ ַמִ֖  ְלע 

ֶשב ָהַֽ  ַעל ְלֵחִ֖ ֹוד׃ִמַמֻ֕  ֵאפַֽ

 

חיבור תחתון של 
 החושן לאפוד

ֶלת  כח יל ְתֵכֵ֔ ֵאפֹוד֙ ִבְפִתֵ֣ ת ָהַֽ ו ֶאל־ַטְבֹעָּ֤ ַטְבֹעָתָ֞ ֹחֶשן ִמַֽ ּו ֶאת־ַהַ֠  ְוִיְרְכסֵ֣
ֹוד ֵאפָ֑ ְהיִֹ֖ות ַעל־ֵחֵֶ֣שב ָהַֽ ֹוד׃  ִלַֽ ֵאפַֽ ֶשן ֵמַעִ֖ל ָהַֽ ֵ֣ח ַהֹחֵ֔ א־ִיַז ַֹֽ  ְול

 

 
  

ֲהֹרן  כט שמותנשיאת ה ֶדשְוָנָשֵ֣א ַאַַֽ֠ ֹו ֶאל־ַהֹקָ֑ ֹו ְבֹבאֵ֣ ֶשן ַהִמְשָפֶ֛ט ַעל־ִלבִ֖ ל ְבֹח֧  ֶאת־ְש֨מֹות ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִּ֜
ן ִלְפֵנַֽי־ְיהָוִ֖ה  יד׃  ְלִזָכֹרִ֥  ָתִמַֽ
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ים ל תומיםהאורים וה ִמֵ֔ אּוִרים֙ ְוֶאת־ַהת  ט ֶאת־ָהַֽ ֶשן ַהִמְשָפֵ֗  ְוָנַַֽתָתָ֞ ֶאל־ֹחֵ֣
ָ֑ה  ֵ֣י ְיהָו ֹו ִלְפֵנ ן ְבֹבאִ֖ ֲהֹרֵ֔  ְוָהיּו֙ ַעל־ֵלֵ֣ב ַאַֽ

ִ֥י ְיהָוִ֖ה  ֹו ִלְפֵנ ט ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵא֧ל ַעל־ִלבֶ֛ ֲהֹרן ֶאת־ִמְשַפ֨ יד׃  ְוָנָשֵ֣א ַאַַֽ֠  { ס}ָתִמַֽ

 

 
  

 שלישי  מעיל האפוד. 3

ֹוד  לא חומר ֵאפִ֖ יל ָהַֽ יָת ֶאת־ְמִעִ֥ ֶלת׃  ְוָעִשֶ֛ יל ְתֵכַֽ   ְכִלִ֥

ֹו  לב כללימבנה  ֹו ְבתֹוכָ֑ י־רֹאשִ֖  ְוָהָיִ֥ה ִפַֽ
ֹו  ְהֶיה־לִ֖ א ִיַֽ י ַתְחָרֶ֛ ג ְכִפִ֥ ֲעֵשֵ֣ה ֹאֵרֵ֗ יב ַמַֽ יו ָסִבִּ֜ ְהֶיה֩ ְלִפ֨ ה ִיַֽ ַע׃ ָשָפָ֡ א ִיָקֵרַֽ ִֹ֥  ל

 

יו  לג רימונים ופעמונים  יב  ְוָעִשֵ֣יָת ַעל־שּוָלֵ֗ י ַעל־שּוָלִ֖יו ָסִבָ֑ ֵַ֣עת ָשִנֵ֔  ִרֹמֵני֙ ְתֵכֶָּ֤לת ְוַאְרָגָמן֙ ְותֹוַל
יב׃  ִ֥י ָזָהֶ֛ב ְבתֹוָכִ֖ם ָסִבַֽ ֲעֹמֵנ  ּוַפַֽ

ֹון  לד ב ְוִרמָ֑ ן ָזָהִ֖ ֲעֹמִ֥ ֹון ַפַֽ ן ָזָהב֙ ְוִרמֵ֔ ֲעֹמָּ֤ יב׃ ַפַֽ יל ָסִבַֽ  ַעל־שּוֵלִ֥י ַהְמִעִ֖

 

ן ְלָשֵרָ֑ת  לה וייעודם  - - ל־ַאֲהֹרִ֖  ְוָהָיִ֥ה ַעַֽ
ֹו ֶ֛ה ּוְבֵצאתִ֖ ֶדש ִלְפֵנ֧י ְיהָו ֹולֹו ְבֹב֨אֹו ֶאל־ַהֹקִּ֜ ּות׃   ְוִנְשַמֵ֣ע קַ֠ א ָימַֽ ִֹ֥  {ס}ְול

 

 
  

ֹור לו הציץ. 4 יץ ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑ יָת ִצִ֖  ְוָעִשִ֥
 

ם   יהָוַֽה׃  ּוִפַתְחָתָּ֤ ָעָליו֙ ִפתּוֵחֵ֣י ֹחָתֵ֔ ֶדש ַלַֽ  ֹקִ֖
ֶָ֑פת  לז ֶלת ְוָהָיִ֖ה ַעל־ַהִמְצָנ יל ְתֵכֵ֔ ְהֶיַֽה׃ ְוַשְמָתָּ֤ ֹאתֹו֙ ַעל־ְפִתֵ֣ ּול ְפֵנַֽי־ַהִמְצֶנִֶ֖פת ִיַֽ   ֶאל־מִ֥
ֲהֹרןֹ֒  לח  ְוָהָיה֮ ַעל־ֵמֵַ֣צח ַאַֽ

ן ֶאת־ֲעוֵ֣ ֹ  ֲהֹרִּ֜ א ַאַֽ ל־ַמְתֹנִ֖ת ְוָנָש֨ ל ְלָכַֽ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ישּו֙ ְבֵנ ים ֲאֶשָּ֤ר ַיְקִד֨   ָקְדֵשיֶהָ֑םן ַהֳקָדִשֵ֗
ם  ֹון ָלֶהִ֖ יד ְלָרצִ֥ ָּ֤ה ַעל־ִמְצחֹו֙ ָתִמֵ֔ ִ֥י ְיהָוַֽה׃ ְוָהָי  ִלְפֵנ

 

 
  

ש  לט כתונת. 5 ֶנת ֵשֵ֔   ְוִשַבְצָת֙ ַהְכֹתֵ֣

ֵֶ֣פת ֵשָ֑ש מצנפת. 6 יָת ִמְצֶנ   ְוָעִשִ֖

ם׃ אבנט. 0 ה ֹרֵקַֽ ֲעֵשִ֥ ה ַמַֽ ֲעֶשִ֖   ְוַאְבֵנִ֥ט ַתַֽ

 
  

ֲהֹרן֙  מ בגדי בני אהרון ָּ֤י ַאַֽ  ְוִלְבֵנ
 

 
  

ת תנותוכ - ֳתנֵֹ֔ ֲעֶשֵ֣ה כ    ַתַֽ

 אבנטים -

 מגבעות -

ם ַאְבֵנִטָ֑ים  יָת ָלֶהִ֖  ְוָעִשִ֥
ם  ֲעֶשֵ֣ה ָלֶהֵ֔ ֶרת׃ ּוִמְגָבעֹות֙ ַתַֽ ֹוד ּוְלִתְפָאַֽ  ְלָכבִ֖

 

 
 

 

 
ֹו  מא ִ֖יו ִאתָ֑ יָך ְוֶאת־ָבָנ ן ָאִחֵ֔ ֲהֹרֵ֣  ְוִהְלַבְשָתָּ֤ ֹאָתם֙ ֶאת־ַאַֽ

ם ם ְוִקַדְשָתִ֥ ֹאָתִ֖ ם ּוִמֵלאָת֧ ֶאת־ָיָדֶ֛ ַשְחָת֨ ֹאָתִּ֜ י׃  ּוָמַֽ ּו ִלַֽ ֲהנִ֥  ְוִכַֽ

 

 
  

ָ֑ה  מב מכנסים. 8 ֹות ְבַשֵ֣ר ֶעְרָו ד ְלַכסִ֖ ֲעֵשָּ֤ה ָלֶהם֙ ִמְכְנֵסי־ָבֵ֔ ּו׃ ַוַֽ ְהיַֽ ִִַֽ֥ים ְוַעד־ְיֵרַכִִ֖ים ִיַֽ  ִמָמְתַנ
 

לבני אהרון זהו ]
 [בגד רביעי

יו ְבֹבָאֵ֣ם מג ן ְוַעל־ָבָנִּ֜ ֲהֹר֨ ַח֙  ְוָהיּו֩ ַעל־ַאַֽ ֹו ְבִגְשָתָּ֤ם ֶאל־ַהִמְזֵב֨ ד אֵ֣ ֶהל מֹוֵעֵ֗ ׀ ֶאל־ֹאֵ֣
ֶדש  ּו ָעוִ֖ ֹ ְלָשֵרֵ֣ת ַבֹקֵ֔ א־ִיְשאִ֥ ַֹֽ  ָוֵמָ֑תּו  ן ְול

יו׃  ֲחָרַֽ ֹו ַאַֽ ֹו ּוְלַזְרעִ֥ ת עֹוָלֶ֛ם לִ֖ ַקִ֥  {ס}ח 
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 רביעי הוראות לקידוש אהרון ובניו לכהנים 

  [הנחיות לעריכת הטקס] 

ם ְלַכֵהֵ֣ן ִלָ֑י א פרק כט ש ֹאָתִ֖ ה ָלֶהֶ֛ם ְלַקֵדִ֥ ר־ַתֲעֶשִ֥ ר ֲאֶשַֽ ה ַהָדָבִּ֜  ְוֶז֨
 

ר  מרכיבי הקרבן ַקח ַפֵ֣ר ֶאָח֧ד ֶבן־ָבָקֶ֛  ְלַ֠
ם׃  ִִַֽ֖ים ְתִמיִמַֽ ם ְשַנ  ְוֵאיִלִ֥

ֹות  ב  ְוֶלֵֶ֣חם ַמצֵ֗
ֶמן  ת ַבֶשֵ֔ ת ַמֹצת֙ ְבלּוֹלֵ֣  ְוַחלָּ֤

ים ַבָשֶָ֑מן  ִחֵ֣ ֹות ְמש  י ַמצִ֖ ם׃   ּוְרִקיֵקִ֥ ה ֹאָתַֽ ֲעֶשִ֥ ים ַתַֽ ֶלת ִחִטִ֖  ֹסִ֥

 

ם ַבָסָ֑ל  ג הקרבה ד ְוִהְקַרְבָתִ֥ ֹאָתִ֖ ם׃ ְוָנַַֽתָתָּ֤ אֹוָתם֙ ַעל־ַסֵ֣ל ֶאָחֵ֔ ֵאיִלַֽ ִ֥י ָהַֽ ת ְשֵנ ר ְוֵאִ֖ ת־ַהָפֵ֔   ְוֶא֨

 
  

אהרון ובניו הכנת 
 סקלט

ָ֑ד  ד ֶהל מֹוֵע ַתח ֹאֵ֣ יב ֶאל־ֶפִ֖ ן ְוֶאת־ָבָניו֙ ַתְקִרֵ֔ ֲהֹרָּ֤  ְוֶאת־ַאַֽ
 

 
  

ִים׃ רחצה ם ַבָמַֽ ַחְצָתִ֥ ֹאָתִ֖   ְוָרַֽ

 הלבשת אהרון

 
ת־ַאֲהֹרן֙  ה ים ְוִהְלַבְשָתָּ֤ ֶאַֽ ַקְחָתֵ֣ ֶאת־ַהְבָגִדֵ֗  ְוָלַֽ

ֶשן  ד ְוֶאת־ַהֹחָ֑ ֵאֹפִ֖ ד ְוֶאת־ָהַֽ ֵאֹפֵ֔ ֶנת ְוֵאת֙ ְמִעֵ֣יל ָהַֽ ֹתֵ֔  ֶאת־ַהכ 
ד׃  ֵאֹפַֽ ֶשב ָהַֽ ֹו ְבֵחִ֖ ַפְדָתֵ֣ לֵ֔  ְוָאַֽ

ֹו  ו  ְוַשְמָתִ֥ ַהִמְצֶנִֶ֖פת ַעל־רֹאשָ֑

לא מוזכרים ]

 , המכנסיים

 [ברור מאליו

ֶדש ַעל־ַהִמְצָנֶַֽפת׃  ִֶַֽ֥זר ַהֹקִ֖  ציץ = נזר ְוָנַַֽתָתֶ֛ ֶאת־ֵנ

 
  

ֹו ז משיחת אהרון ה ְוָיַַֽצְקָתִ֖ ַעל־רֹאשָ֑ ַקְחָת֙ ֶאת־ֶשֵֶ֣מן ַהִמְשָחֵ֔ ֹו׃  ְוָלַֽ ַשְחָתִ֖ ֹאתַֽ  ּוָמַֽ
 

 
  

 הלבשת בני אהרון

 

 

 [ניובאהרון ו]

יב  ח ִ֖יו ַתְקִרָ֑  ְוֶאת־ָבָנ
ת׃  ֳתֹנַֽ ם כ   ְוִהְלַבְשָתִ֖

יו  ט ן ּוָבָנֵ֗ ֲהֹרֵ֣ ט ַאַֽ ם ַאְבֵנִּ֜ ַגְרָת֩ ֹאָת֨  ְוָחַֽ
ת  ַבְשָתָּ֤ ָלֶהם֙ ִמְגָבֹעֵ֔  ְוָחַֽ

 

 
  

ַקת עֹוָלם  ָנה ְלח  ת עֹוָלָ֑ם   ְכה  ַקֵ֣ ָנִ֖ה ְלח  ה ָלֶהֶ֛ם ְכה  ְיָתִ֥ ן ְוַיד־ָבָנַֽיו׃ ְוָהַֽ   ּוִמֵלאָתִ֥ ַיַֽד־ַאֲהֹרִ֖

 
  

ָ֑ד  י הקרבת הפר ֶהל מֹוֵע ִ֖י ֹאֵ֣ ר ִלְפֵנ   ְוִהְקַרְבָת֙ ֶאת־ַהָפֵ֔

ר׃ סמיכה אש ַהָפַֽ ִֹ֥ ם ַעל־ר ֶ֛יו ֶאת־ְיֵדיֶהִ֖ ן ּוָבָנ ֲהֹר֧ ְך ַאַֽ   ְוָסַמ֨

ָ֑ה יא שחיטה ֵ֣י ְיהָו ר ִלְפֵנ ַחְטָתִ֥ ֶאת־ַהָפִ֖ ד׃  ְוָשַֽ ֶהל מֹוֵעַֽ ַתח ֹאִ֥   ֶפִ֖

חַ  יב נתינת הדם ר ְוָנַַֽתָתֶ֛ה ַעל־ַקְרֹנִ֥ת ַהִמְזֵבִ֖ ַקְחָת֙ ִמַדֵ֣ם ַהָפֵ֔ ָָ֑ך  ְוָלַֽ  ְבֶאְצָבֶע
 

ַח׃ שפיכת הדם ֹוד ַהִמְזֵבַֽ ְך ֶאל־ְיסִ֖  ְוֶאת־ָכל־ַהָדֵ֣ם ִתְשֹפֵ֔
 

ְמַכֶסֵ֣ה ֶאת־ַהֶקֶרבֹ֒  יג הקטרה ת־ָכל־ַהֵחֶלב֮ ַהַֽ ַקְחָתֵ֗ ֶאַֽ  ְוָלַֽ
ד  ֶרת֙ ַעל־ַהָכֵבֵ֔ ת ַהֹיֶת֨  ְוֵאֵ֗

ת  ֶלב ֲאֶשֵ֣ר ֲעֵליֶהָ֑ן  ְוֵאת֙ ְשֵתֵ֣י ַהְכָליֵֹ֔  ְוֶאת־ַהֵחִ֖
ָחה׃  ְוִהְקַטְרָתִ֖ ַהִמְזֵבַֽ

 

ָ֑ה  יד שריפה ַמֲחֶנ ּוץ ַלַֽ ש ִמחִ֖ ף ָבֵאֵ֔ ֹו ִתְשֹרֵ֣ ֹו ְוֶאת־ִפְרשֵ֔ ּוא׃ ְוֶאת־ְבַשָּ֤ר ַהָפר֙ ְוֶאת־ֹערֵ֣  ַחָטִ֖את הַֽ
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ח  טו עולה -האיל האחד ד ִתָקָ֑ ֶאָחִ֖ ִיל ָהַֽ   ְוֶאת־ָהַאִ֥

ִיל׃ סמיכה אש ָהָאַֽ ִֹ֥ ם ַעל־ר ֶ֛יו ֶאת־ְיֵדיֶהִ֖ ן ּוָבָנ ֲהֹר֧ ּו ַאַֽ ְמכִּ֜   ְוָס֨

ַחְטָתִ֖ ֶאת־ָהָאִָ֑יל  טז שחיטה   ְוָשַֽ

יב׃ זריקת הדם ַח ָסִבַֽ ֹו ְוָזַַַֽֽרְקָתִ֥ ַעל־ַהִמְזֵבִ֖ ַקְחָת֙ ֶאת־ָדמֵ֔   ְוָלַֽ

ַח ִלְנָתָחָ֑יו  יז ניתוח ִיל ְתַנֵתִ֖ ת־ָהַאֵ֔   ְוֶא֨

יו רחיצה ַחְצָתָּ֤ ִקְרבֹו֙ ּוְכָרָעֵ֔   ְוָרַֽ

ֹו׃ נתינה על המזבח יו ְוַעל־רֹאשַֽ  ְוָנַַֽתָתִ֥ ַעל־ְנָתָחִ֖
 

ָחה יח הקטרה ִיל֙ ַהִמְזֵבֵ֔ ָ֑ה   ְוִהְקַטְרָתָּ֤ ֶאת־ָכל־ָהַא֨ יהָו ּוא ַלַֽ  ֹעָלִ֥ה הִ֖
ֹוַח  ּוא׃ֵרֵ֣יַח ִניחֵ֔ יהָוִ֖ה הַֽ ה ַלַֽ  ִאֶשִ֥

 

 

 חמישי 

ָ֑י יט מילואים - איל שני ת ָהַאִֵ֣יל ַהֵשִנ ֵַ֣קְחָתֵ֔ ֵאִ֖  ְוָל
 

ִיל׃ סמיכה אש ָהָאַֽ ִֹ֥ ם ַעל־ר ֶ֛יו ֶאת־ְיֵדיֶהִ֖ ן ּוָבָנ ֲהֹר֧ ְך ַאַֽ  ְוָסַמ֨
 

ִיל  כ שחיטה ַחְטָתֵ֣ ֶאת־ָהַאֵ֗  ְוָשַֽ
 

ה  ַקְחָתָּ֤ ִמָדמֹו֙ ְוָנַַֽתָתָ֡   ְוָלַֽ

ית  הדם נתינת ֶזן ָבָניו֙ ַהְיָמִנֵ֔ ן ְוַעל־ְת֨נּוְך ֹאָּ֤ ֲהֹרִּ֜ ֶזן ַאַֽ  ַעל־ְתנּוְך֩ ֹא֨
ית  ֶהן ָיָדם֙ ַהְיָמִנֵ֔ ָ֑ית ְוַעל־ֹבָּ֤ ֶהן ַרְגָלִ֖ם ַהְיָמִנ  ְוַעל־ֹבִ֥

 

יב׃ זריקת הדם ַח ָסִבַֽ ם ַעל־ַהִמְזֵבִ֖  ְוָזַַַֽֽרְקָת֧ ֶאת־ַהָדֶ֛
 

 
  

קידוש אהרון ובניו 
 ובגדיהם

ל־ַהִמְזֵבַח֮ ּוִמֶשֵֶ֣מן ַהִמְשָחהֹ֒  כא ר ַעַֽ ם ֲאֶשִ֥ ַקְחָתָ֞ ִמן־ַהָד֨  ְוָלַֽ
ֹו  ִ֖יו ִאתָ֑ י ָבָנ ֶ֛יו ְוַעל־ִבְגֵדִ֥ יו ְוַעל־ָבָנ ל־ַאֲהֹרן֙ ְוַעל־ְבָגָדֵ֔  ְוִהֵזיָתָּ֤ ַעַֽ

ֹו׃ ִ֖יו ִאתַֽ י ָבָנ ֶ֛יו ּוִבְגֵדִ֥ יו ּוָבָנ ש הּוא֙ ּוְבָגָדֵ֔  ְוָקַדִ֥

 

 
  

ַקְחָתֵ֣  כב הנפה ראשונה  ְוָלַֽ
 

ַאִיל  מרכיבים ה ִמן־ָהַ֠ ַאְלָיִּ֜ ֶלב ְוָהַֽ ֶרב  ְוֶאת־ַהֵחֵֶ֣לב  ַהֵח֨ ְמַכֶסֵ֣ה ֶאת־ַהֶקֵ֗  ׀ ַהַֽ
ת ֹיֶתֶָּ֤רת ַהָכֵבד֙  ת  ְוֵאֵ֣ת ְוֵא֨ ן  ׀ ְשֵתֵ֣י ַהְכָליֵֹ֗ ֶלב֙ ֲאֶשֵ֣ר ֲעֵליֶהֵ֔ ְוֶאת־ַהֵח֨

ין ֹוק ַהָיִמָ֑ ת שֵ֣ ּוא׃   ְוֵאִ֖ ים הַֽ ִאִ֖ יל ִמל  י ֵאִ֥  ִכֶ֛

 

ת כג  ֶחם ַאַחֵ֗ ר ֶלִּ֜ ת  ְוִכַכ֨ ת ֶלִֶ֥חם ֶשֶֶ֛מן ַאַחִ֖ ַחַל֨ יק ֶאָחָ֑ד   ְוַֽ  ְוָרִקֵ֣
ִ֥י ְיהָוַֽה׃ ר ִלְפֵנ ֹות ֲאֶשִ֖  ִמַסל֙ ַהַמצֵ֔

 

ָ֑יו כד הנפה ן ְוַעִ֖ל ַכֵפֵ֣י ָבָנ ֲהֹרֵ֔ ַ֚ל ַכֵפֵ֣י ַאַֽ ל ַע ִ֥י ְיהָוַֽה׃  ְוַשְמָתֵ֣ ַהֹכֵ֔ ה ִלְפֵנ ַנְפָתִ֥ ֹאָתֶ֛ם ְתנּוָפִ֖   ְוֵהַֽ

ֹעָלָ֑ה  כה הקטרה ָחה ַעל־ָהַֽ ם ְוִהְקַטְרָתִ֥ ַהִמְזֵבִ֖ ַקְחָתָּ֤ ֹאָתם֙ ִמָיָדֵ֔  ְוָלַֽ
ה ֵ֣י ְיהָוֵ֔ יַח ִני֨חֹוַח֙ ִלְפֵנ יהָוַֽה׃  ְלֵרָּ֤ ּוא ַלַֽ ה הִ֖  ִאֶשִ֥

 

 
  

ן כו החזה :הנפה שניה ֲהֹרֵ֔ ִאים֙ ֲאֶשֵ֣ר ְלַאַֽ ה ֵמֵאָּ֤יל ַהִמל  ָחֶזֵ֗ ַקְחָתֵ֣ ֶאת־ֶהַֽ   ְוָלַֽ

ָ֑ה הנפה ֵ֣י ְיהָו ה ִלְפֵנ ֹו ְתנּוָפִ֖ ַנְפָתִ֥ ֹאתֶ֛   ְוֵהַֽ

  ְוָהָיִ֥ה ְלָךִ֖ ְלָמָנַֽה׃ ְלָמָנה... 
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  [הפסקה בתיאור הקרבת איל המילואים] מצוות לדורות

מן , לכהנים לדורות
 .השלמים

ֲאֶשֵ֣ר  ְוִקַדְשָתָ֞ ֵאֵ֣ת כז ִַֽ֖ף ַוַֽ ר הּוַנ ה ֲאֶשִ֥ ֹוק ַהְתרּוָמֵ֔ ה ְוֵאת֙ שֵ֣ ֵ֣ה ַהְתנּוָפֵ֗ ׀ ֲחֵז
ים ִאֵ֔ ר ְלָבָנַֽיו׃   הּוָרָ֑ם ֵמֵאיל֙ ַהִמל  ֲאֶשִ֥ ן ּוֵמַֽ ֲהֹרִ֖ ר ְלַאַֽ ֲאֶשִ֥  ֵמַֽ

ל  כח ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ם ֵמֵאת֙ ְבֵנ יו ְלָחק־עֹוָלֵ֗ ן ּוְלָבָנִּ֜ ֲהֹר֨ ּואִכִ֥  ְוָהָיה֩ ְלַאַֽ ה הָ֑  י ְתרּוָמִ֖
ם  ה ֵמֵאָּ֤ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙ ִמִזְבֵחֵ֣י ַשְלֵמיֶהֵ֔ ְהֶי֨ ה ִיַֽ יהָוַֽה׃ ּוְתרּוָמָ֞ ם ַלַֽ ּוָמָתִ֖  ְתרַֽ

  

 
  

משיחת כהן גדול 
 לדורות

ֲחָרָ֑יו  כט ִ֖יו ַאַֽ ְהיִּ֥ו ְלָבָנ ן ִיַֽ ֲהֹרֵ֔ ֶדש֙ ֲאֶשֵ֣ר ְלַאַֽ י ַהֹק֨  ּוִבְגֵדָּ֤
ם׃  ם ֶאת־ָיָדַֽ ם ּוְלַמֵלא־ָבִ֖  ְלָמְשָחֵ֣ה ָבֶהֵ֔

ָ֑יו  ל יו ִמָבָנ ים ִיְלָבָש֧ם ַהֹכֵהֶ֛ן ַתְחָתִ֖ ֵ֣ת ָיִמֵ֗  ִשְבַע
ֶדש׃  ת ַבֹקַֽ ֶהל מֹוֵעִ֖ד ְלָשֵרִ֥ א ֶאל־ֹאִ֥ ֶֹ֛ ר ָיב  ֲאֶשִ֥

 

 

  

   [חוזרים לאיל שני]

אכילת בשר איל 
 המילואים

ח לא ים ִתָקָ֑ ִאִ֖ יל ַהִמל  ש׃   ְוֵאֶ֛ת ֵאִ֥ ם ָקֹדַֽ ֹו ְבָמֹקִ֥  ּוִבַשְלָתִ֥ ֶאת־ְבָשרִ֖

ִיל ְוֶאת־ַהֶלִֶ֖חם ֲאֶשֵ֣ר ַבָסָ֑ל לב ן ּוָבָניו֙ ֶאת־ְבַשֵ֣ר ָהַאֵ֔ ֲהֹרָּ֤ ל ַאַֽ ד׃   ְוָאַכ֨ ֶהל מֹוֵעַֽ ַתח ֹאִ֥  ֶפִ֖

ם ְלַקֵדֵ֣ש ֹאָתָ֑ם  לג ם ְלַמֵלִ֥א ֶאת־ָיָדִ֖ ַפֵ֣ר ָבֶהֵ֔ ּו ֹאָתם֙ ֲאֶשֵ֣ר כ  ְכלָּ֤  ְוָאַֽ
ם׃ ֶדש ֵהַֽ א־יֹאַכִ֖ל ִכי־ֹקִ֥ ַֹֽ ִ֥ר ל  ְוָז

 

שריפת הנותר 
 בבוקר

ֶקר  לד ים ּוִמן־ַהֶלִֶ֖חם ַעד־ַהֹבָ֑ ִאֶ֛ ר ִמְבַש֧ר ַהִמל  ִאם־ִיָּוֵתָ֞  ְוַֽ
ש  ַרְפָתָּ֤ ֶאת־ַהנֹוָתר֙ ָבֵאֵ֔ ּוא׃ ְוָשַֽ ֶדש הַֽ א ֵיַָֽאֵכִ֖ל ִכי־ֹקִ֥ ִֹ֥  ל

 

 
  

   הימים 0כל 

ל ֲאֶשר־ִצִּוִ֖יִתי ֹאָתָָ֑כה  לה קרבנות המילואים ָכה ְכֹכִ֥ ן ּוְלָבָניו֙ ָכֵ֔ ֲהֹרָּ֤ יָת ְלַאַֽ  ְוָעִשִּ֜
ם׃ ים ְתַמֵלִ֥א ָיָדַֽ  ִשְבַעִ֥ת ָיִמִ֖

 

ים  לו פר החטאת ִרֵ֔ ֲעֶשָּ֤ה ַליֹום֙ ַעל־ַהִכפ  את ַתַֽ ר ַחָטִּ֜  ּוַפ֨
ָ֑יו  ַח ְבַכֶפְרָךִ֖ ָעָל  ְוִחֵטאָת֙ ַעל־ַהִמְזֵבֵ֔

ֹו׃ ֹו ְלַקְדשַֽ ַשְחָתִ֥ ֹאתִ֖  ּוָמַֽ

 

ֹו  לז כפרת המזבח ַח ְוִקַדְשָתִ֖ ֹאתָ֑ ים ְתַכֵפר֙ ַעל־ַהִמְזֵבֵ֔ ֵ֣ת ָיִמֵ֗  ִשְבַע
ים  ָדִשֵ֔ ֶדש ָקַֽ ַח֙ ֹקֵ֣ ָּ֤ה ַהִמְזֵב֨ ש׃  ְוָהָי ַח ִיְקָדַֽ  {ס}ָכל־ַהֹנֵגִַ֥ע ַבִמְזֵבִ֖

 

   

 שישי לדורות - עולת התמיד על מזבח העולה 
   

ה ַעל־ַהִמְזֵבָ֑חַ  לח  ֲעֶשִ֖ ר ַתַֽ ה ֲאֶשִ֥  ְוֶזֻ֕
 

 כבש בבוקר  -
 וכבש בערב -

ִִַֽ֥ים ֶ֛ה ְשַנ ים ְבֵנַֽי־ָשָנ יד׃   ַליִֹ֖ום ְכָבִש֧  ָתִמַֽ
ֶקר לט ֲעֶשֵ֣ה ַבֹבָ֑ ד ַתַֽ ֶאָחִ֖ ִים׃  ֶאת־ַהֶכִֶ֥בש ָהַֽ ַעְרָבַֽ ין ָהַֽ ה ֵבִ֥ ֲעֶשִ֖ י ַתַֽ  ְוֵאת֙ ַהֶכֵֶ֣בש ַהֵשִנֵ֔

 

 
  

עם ]מנחת הבוקר  
 [הכבש

ין  מ ֶלת ָב֨לּול ְבֶשֶָּ֤מן ָכִתית֙ ֶרֵַ֣בע ַהִהֵ֔ ן ֹסִּ֜  ְוִעָשֹר֨
ִָָ֑֑ין  ין ָי ת ַהִהִ֖ ֶסְך ְרִביִעִ֥ ד׃  ְוֵנֻ֕ ֶאָחַֽ  ַלֶכִֶ֖בש ָהַֽ

 

עם ]מנחת הערב 
 [הכבש

ַעְרָבִָ֑ים  מא ה ֵבֵ֣ין ָהַֽ ֲעֶשִ֖ י ַתַֽ  ְוֵאת֙ ַהֶכֵֶ֣בש ַהֵשִנֵ֔
ה  ֲעֶשה־ָלֵ֔ ֶקר ּוְכִנְסָכה֙ ַתַֽ ת ַהֹבָּ֤ יהָוַֽה׃ ְכִמְנַח֨ ה ַלַֽ ַח ִאֶשִ֖  ְלֵרֵ֣יַח ִניֹחֵ֔
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ם  מב עולת התמידמקום  ֵתיֶכֵ֔  ֹעַלָּ֤ת ָתִמיד֙ ְלֹדֹרֵ֣
ָ֑ה  ֵ֣י ְיהָו ֶהל־מֹוֵעִ֖ד ִלְפֵנ ַתח ֹאַֽ ם׃ ֶפִ֥ ר ֵאֶלִ֖יָך ָשַֽ ָמה ְלַדֵבִ֥ ר ִאָּוֵעָּ֤ד ָלֶכם֙ ָשֵ֔  ֲאֶש֨

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  מג ָמה ִלְבֵנ י ָשִ֖ ַעְדִתִ֥ י׃ ְוֹנַֽ ש ִבְכֹבִדַֽ  ְוִנְקַדִ֖

 

 
  

,  מקדש המשכן' ה
 י"בנושוכן בתוך 

ֶהל מֹוֵעִ֖ד ְוֶאת־ַהִמְזֵבַָ֑ח  מד י ֶאת־ֹאִ֥  ְוִקַדְשִתֶ֛
ש  ֶ֛יו ֲאַקֵדִ֖ ן ְוֶאת־ָבָנ ֲהֹר֧ י׃ ְוֶאת־ַאַֽ ן ִלַֽ  ְלַכֵהִ֥

 

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  מה  ֹוְך ְבֵנ י ְבתִ֖ ים׃  ְוָשֵַ֣כְנִתֵ֔ אֹלִהַֽ ם ֵלַֽ יִתי ָלֶהִ֖  ְוָהִיִ֥

ם מו ֵהיֶהֵ֔ י ֲאִנָּ֤י ְיהָוה֙ ֱאֹלֵ֣ ּו ִכֵ֣ ֶרץ מִ  ְוָיְַַֽֽדעֵ֗ ר הֹוֵצ֧אִתי ֹאָתֶ֛ם ֵמֶאִ֥ ֵ֣י ְבתֹוָכָ֑םֲאֶש֨ ִים ְלָשְכִנ  ְצַרִ֖

 

 
 

ם׃   ֵהיֶהַֽ   {פ}ֲאִנִ֖י ְיהָוִ֥ה ֱאֹלַֽ

   

 שביעי מזבח הקטורת הוראות לעשיית [:א.2המשך ]  פרק ל

 והקטרות עליו לדורות [מזבח הזהב ,המזבח הפנימיהוא ]   מזבח הקטורת

 
  

ֶרת  א הוראות בנייה ַח ִמְקַטֵ֣ר ְקֹטָ֑ יָת ִמְזֵבִ֖  ְוָעִשִ֥
 

ֹו׃ חומר ה ֹאתַֽ ֲעֶשִ֥ ים ַתַֽ י ִשִטִ֖   ֲעֵצִ֥

ֹו  ב X2[1X1: ]מידות ָמתָ֑ ִים ֹקַֽ ה ְוַאָמַתִ֖ ְהֶיֵ֔ ּוַע ִיַֽ ֹו ְוַאָמָּ֤ה ָרְחבֹו֙ ָרבֵ֣ ה ָאְרכִּ֜ יו׃  ַאָמ֨ נּו ַקְרֹנָתַֽ  ִמֶמִ֖
 

ֹור  ג ציפוי ֹו ָזָהֵ֣ב ָטהֵ֗ יב ְוֶאת־ַקְרֹנָתָ֑יו  ְוִצִפיָת֨ ֹאתִּ֜ יֹרָתֶ֛יו ָסִבִ֖   ֶאת־ַג֧גֹו ְוֶאת־ִקַֽ

יב׃ זר ב ָסִבַֽ ִ֥ר ָזָהִ֖ ֹו ֵז יָת לֶ֛   ְוָעִשִ֥

ֹו ד טבעות נשיאה ֲעֶשה־לֵ֣ ב ַתַֽ ת ָזָהִּ֜ יו  ּוְשֵתי֩ ַטְבֹע֨ ַ֚ל ְשֵתֵ֣י ַצְלֹעָתֵ֔ ֹו ַע   ׀ ִמַתֵַ֣חת ְלֵזרֵ֗
ֵ֣י ִצָדָ֑יו  ה ַעל־ְשֵנ ֲעֶשִ֖  ַתַֽ

ָמה׃  ֹו ָבֵהַֽ את ֹאתִ֖ ים ָלֵשִ֥ ים ְלַבִדֵ֔  ְוָהָיה֙ ְלָבִתֵ֣

 

ים ה מוטות נשיאה ים ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ יָת ֶאת־ַהַבִדִ֖ ב׃  ְוָעִשִ֥ ם ָזָהַֽ  ְוִצִפיָתִ֥ ֹאָתִ֖
 

 
  

ָ֑ת  ו מיקום ֵעד  ן ָהַֽ ר ַעל־ֲאֹרֵ֣ ֶכת ֲאֶשִ֖ ֵ֣י ַהָפֹרֵ֔  ְוָנַַֽתָתָּ֤ה ֹאתֹו֙ ִלְפֵנ
ָמה׃ ת ֲאֶשֶ֛ר ִאָּוֵעִ֥ד ְלָךִ֖ ָשַֽ ֵ֔ ֶרת ֲאֶשר֙ ַעל־ָהֵֵ֣עד  ֵ֣י ַהַכֹפֵ֗  ִלְפֵנ

 

 
  

   הקטרות לדורות
 

  

ים  ז קטורת בוקר. 1 ֶרת ַסִמָ֑ ן ְקֹטֵ֣ ֲהֹרִ֖ יר ָעָלֶ֛יו ַאַֽ ֶקר  ְוִהְקִטִ֥ ָנה׃ַבֹבֵ֣ ת ַיְקִטיֶרַֽ ֹו ֶאת־ַהֵנֹרִ֖ יִטיבֶ֛ ֶקר ְבֵהַֽ  ַבֹבֵ֗
 

 
 

 מפטיר

ִים ח קטורת ערב. 2 ַעְרַבִ֖ ין ָהַֽ ת ֵבִ֥ ן ֶאת־ַהֵנֹרֶ֛ ֲהֹר֧ ֲעֹ֨לת ַאַֽ   ַיְקִטיֶרָָ֑נה   ּוְבַהַֽ

ם׃  [ידְקֹטֶרת ָתמִ ] ֵתיֶכַֽ ִ֥י ְיהָוִ֖ה ְלֹדֹרַֽ יד ִלְפֵנ ֶרת ָתִמֶ֛   ְקֹט֧

 
  

ה ְוֹעָלֵ֣ה ּוִמְנָחָ֑ה  ט !איסורים   ֶרת ָזָרִ֖ ּו ָעָלֶ֛יו ְקֹטִ֥ א־ַתֲעלִ֥ ַֹֽ יו׃ ל ּו ָעָלַֽ א ִתְסכִ֖ ִֹ֥ ֶסְך ל   ְוֵנֻ֕

 
  

ָ֑ה  י ביום הכיפורים. 3 ת ַבָשָנ יו ַאַחִ֖ ֲהֹרן֙ ַעל־ַקְרֹנָתֵ֔  ְוִכֶפָּ֤ר ַאַֽ
ם  ֵתיֶכֵ֔ ים ַאַחָּ֤ת ַבָשָנה֙ ְיַכֵפָּ֤ר ָעָליו֙ ְלֹדֹרֵ֣ ִרֵ֗ ם ַחַטֵ֣את ַהִכפ   ִמַדָ֞

יהָוַֽה׃  ּוא ַלַֽ ים הִ֖ ָדִשִ֥ ֶדש־ָקַֽ  {פ{}פ{}פ}ֹקַֽ
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א ָּׂ  פרשת כי ִתש  

 לכל פרשות המשכןהערה כללית  -פרשת תרומה ראה בתוכן העניינים : הערה

 מחצית השקל  

ר׃ יא [המשך פרק ל] ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  [כח-כה: שמות לח, פרשת פקודי' ר] ַוְיַדֵבִ֥

ֵדיֶהםֹ֒  יב  ַֽ אש ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֮ ִלְפק  ִֹ֥ א ֶאת־ר י ִתָשָ֞  ִכֵ֣
ֶפר ּו ִאֵ֣יש ֹכ֧ ְתנִּ֜ ד ֹאָתָ֑ם ְוָנ֨ יהָוִ֖ה ִבְפֹקֵ֣ ֹו ַלַֽ ם׃  ַנְפשֶ֛ ד ֹאָתַֽ ִֶַֽ֖גף ִבְפֹקִ֥ ִ֥ה ָבֶהֶ֛ם ֶנ א־ִיְהֶי ַֹֽ  ְול

ֵ֣ה יג ֶדש  ֶז ֶקל ְבֶשֵֶ֣קל ַהֹקָ֑ ית ַהֶשִ֖ ֲחִצִ֥ ים ַמַֽ ִדֵ֔ ֹעֵבר֙ ַעל־ַהְפק  ּו ָכל־ָהַֽ  ׀ ִיְתנֵ֗
יהָוַֽה׃  ה ַלַֽ ֶקל ְתרּוָמִ֖ ֲחִצֵ֣ית ַהֶשֵ֔ ֶקל ַמַֽ ים ֵגָרה֙ ַהֶשֵ֔  ֶעְשִרָּ֤

ים ָשָנִ֖ה ָוָמְָ֑עָלה יד ים ִמֶבֶ֛ן ֶעְשִרִ֥ ִדֵ֔ ֹעֵבר֙ ַעל־ַהְפק  ל ָהַֽ ת ְיהָוַֽה׃   ֹכֵ֗ ן ְתרּוַמִ֥  ִיֵתִ֖
ית ַהָשֶָ֑קל  טו ַמֲחִצִ֖ יט ִמַֽ א ַיְמִעֵ֔ ֵֹ֣ ה ְוַהַדל֙ ל א־ַיְרֶבֵ֗ ַֹֽ ָעִשֵ֣יר ל   ֶהַֽ

ם׃  ֵתיֶכַֽ ר ַעל־ַנְפֹשַֽ ה ְלַכֵפִ֖  ָלֵתת֙ ֶאת־ְתרּוַמֵ֣ת ְיהָוֵ֔

ל  טז ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ים ֵמֵאת֙ ְבֵנ ִרֵ֗ ֵֶ֣סף ַהִכפ  ַקְחָתָ֞ ֶאת־ֶכ  ְוָלַֽ
 ָ֑ ֶהל מֹוֵע ת ֹאֵ֣ ֹו ַעל־ֲעֹבַדִ֖  ד ְוָנַַֽתָתֵ֣ ֹאתֵ֔

ם׃  ֵתיֶכַֽ ר ַעל־ַנְפֹשַֽ ה ְלַכֵפִ֖ ֵ֣י ְיהָוֵ֔ י ִיְשָרֵאָּ֤ל ְלִזָכרֹון֙ ִלְפֵנ  {פ}ְוָהָיה֩ ִלְבֵנ֨

 

   

 :השלמת הוראות למשכן [א.2השלמת ]  
 .הקטורת, שמן המשחה, הכיור וכנו -  

 .בצלאל ואהליאב -

ר׃  יז  ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  ַוְיַדֵבִ֥
 

ֶשת  יח נחושת -הכיור וכנו  ֹו ְנֹחִ֖ ֶשת ְוַכנִ֥ יָת ִכיִֹ֥ור ְנֹחֶ֛   ְלָרְחָצָ֑ה  ְוָעִשִּ֜

חַ  מיקום ֶהל מֹוֵעד֙ ּוֵבֵ֣ין ַהִמְזֵבֵ֔ ין־ֹאָּ֤ ֹו ֵבַֽ ִים׃   ְוָנַַֽתָתֵ֣ ֹאתֵ֗ ָמה ָמַֽ   ְוָנַַֽתָתִ֥ ָשִ֖
נוהל רחצת 
 הכהנים

ִ֖יו ִמֶמָ֑נּו  יט ן ּוָבָנ ֲהֹרִ֥ ּו ַאַֽ ֲחצֶ֛ ם׃  ְוָרַֽ ם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהַֽ  ֶאת־ְיֵדיֶהִ֖
ִים  כ ֶהל מֹוֵעֶ֛ד ִיְרֲחצּו־ַמִ֖ ם ֶאל־ֹא֧ ָ֑תּו  ְבֹבָאָ֞ א ָימ  ֵֹ֣  ְול

ת  ַח֙ ְלָשֵרֵ֔ ֹו ְבִגְשָתָּ֤ם ֶאל־ַהִמְזֵב֨ יהָוַֽה׃  אֵ֣ ה ַלַֽ יר ִאֶשִ֖  ְלַהְקִטִ֥

ָ֑תּו כא א ָימ  ֵֹ֣ ם ְול ם ְוַרְגֵליֶהִ֖ ּו ְיֵדיֶהִ֥ ֲחצֶ֛  ְוָרַֽ
ם׃  ֹרָתַֽ ֹו ְלֹדַֽ ֹו ּוְלַזְרעִ֖ ה ָלֶה֧ם ָחק־עֹוָלֶ֛ם לִ֥ ְיָת֨  {פ}ְוָהַֽ

 

ר׃  כב  ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥   ַוְיַדֵבִ֥

ים רֹאשֹ֒  כג שמן משחת קודש   ְוַאָתֵ֣ה ַקח־ְלָך֮ ְבָשִמֵ֣

 :המרכיבים

 ,סוגי בשמים 4

 ושמן זית

ֹות   ָמר־ְדרֹור֙ ֲחֵמֵ֣ש ֵמאֵ֔
ֹו  ֲחִציתִ֖ ֶשם ַמַֽ  ֲחִמִשֵ֣ים ּוָמאָתִָ֑ים  ְוִקְנָמן־ֶבִ֥

ֶשם  ִים׃  ּוְקֵנה־ֹבִ֖ ים ּוָמאָתַֽ  ֲחִמִשִ֥

ֹות כד ש ֵמאִ֖ ה ֲחֵמִ֥ ֶדש   ְוִקָדֻ֕  ְבֶשֵֶ֣קל ַהֹקָ֑
ִִַֽ֖ית  ֶמן ַז ין׃  ְוֶשִ֥  ִהַֽ

ֶדש  כה ֹו ֶשֶַ֚מן ִמְשַחת־ֹקֵ֔ ַח  ְוָעִשֵ֣יָת ֹאתֵ֗ ֲעֵשֵ֣ה ֹרֵקָ֑ ַחת ַמַֽ ַקח ִמְרַקִ֖  ֹרִ֥
ְהֶיַֽה׃ ֶדש ִיַֽ ֶמן ִמְשַחת־ֹקִ֖  ֶשִ֥
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משיחת : ייעוד אחד
 המשכן וכליו

ֹו  כו ַשְחָתִ֥ בִ֖  ּוָמַֽ
ָ֑ד  ֶהל מֹוֵע ת׃  ֶאת־ֹאֵ֣ ַֽ ֵעד  ֹון ָהַֽ ת ֲארִ֥  ְוֵאִ֖

יו  כז ְלָחן֙ ְוֶאת־ָכל־ֵכָלֵ֔ ָ֑יָה  ְוֶאת־ַהש  ה ְוֶאת־ֵכֶל  ְוֶאת־ַהְמֹנָרִ֖
ֶרת׃  ח ַהְקֹטַֽ ת ִמְזַבִ֥  ְוֵאִ֖

ָ֑יו  כח ֹעָלִ֖ה ְוֶאת־ָכל־ֵכָל ח ָהַֽ ֹו׃  ְוֶאת־ִמְזַבִ֥  ְוֶאת־ַהִכֹיִ֖ר ְוֶאת־ַכנַֽ

ָדִשָ֑ים כט ֶדש ָקַֽ ם ְוָהיִּ֖ו ֹקֵ֣ ש׃   ְוִקַדְשָתֵ֣ ֹאָתֵ֔ ם ִיְקָדַֽ  ָכל־ַהֹנֵגִַ֥ע ָבֶהִ֖

 

  :ייעוד שני
 משיחת אהרון ובניו

ִ֖יו ִתְמָשָ֑ח  ל ן ְוֶאת־ָבָנ ֲהֹרִ֥ י׃  ְוֶאת־ַאַֽ ן ִלַֽ ם ְלַכֵהִ֥   ְוִקַדְשָתִ֥ ֹאָתִ֖

המשך שמן ]
 [משחת קודש

ר  לא ל ְתַדֵבֵ֣ר ֵלאֹמָ֑ ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖   ְוֶאל־ְבֵנ

י  לדורות ֶ֛ה ִלִ֖ ְהֶיִ֥ה ֶז ֶדש ִיַֽ ֶמן ִמְשַחת־ֹק֨ ם׃ ֶשַ֠ ֵתיֶכַֽ   ְלֹדֹרַֽ
הּו  לב איסורים ּו ָכֹמָ֑ ֲעשִ֖ א ַתַֽ ִֹ֥ ֹו ל ְנתֵ֔ ְך ּ֨וְבַמְתכ  א ִייָסֵ֔ ֵֹ֣  ַעל־ְבַשָּ֤ר ָאָדם֙ ל

ּוא ֶדש הֵ֔ ם׃   ֹקֵ֣ ְהֶיִ֥ה ָלֶכַֽ ֶדש ִיַֽ  ֹקִ֖

ָ֑ר  לג נּו ַעל־ָז ן ִמֶמִ֖ ר ִיֵתֶ֛ ֲאֶשִ֥ הּו ַוַֽ ח ָכֹמֵ֔ ַ֚יש ֲאֶשֵ֣ר ִיְרַקֵ֣ יו׃  ִא ַעָמַֽ ת ֵמַֽ  {ס}ְוִנְכַרִ֖

 

ה לד  ה ֶאל־ֹמֶשִּ֜   ַויֹאֶמר֩ ְיהָו֨

ים ָנָטָּ֤ף הקטורת ֵ֣ה ַזָכָ֑ה ַקח־ְלָךֵ֣ ַסִמֵ֗ ים ּוְלֹבָנ ה ַסִמִ֖ ֶלת֙ ְוֶחְלְבָנֵ֔   ׀ ּוְשֵח֨

ְהֶיַֽה׃  ד ִיַֽ ד ְבַבִ֖  ַבִ֥
ַח  לה ֲעֵשֵ֣ה רֹוֵקָ֑ ַקח ַמַֽ ֶרת ֹרִ֖ יָת ֹאָתה֙ ְקֹטֵ֔ ֶדש׃  ְוָעִשָּ֤ ֹור ֹקַֽ ָלִ֖ח ָטהִ֥  ְממ 
ַחְקָתֵ֣ ִמֶמָנה֮ ָהֵדקֹ֒  לו  ְוָשַֽ

ד ֲאֶשֶ֛ר ִאָּוֵעִ֥ד ְלָךִ֖ ָשָָ֑מה  ֶהל מֹוֵעֵ֔ ת֙ ְבֹאֵ֣ ֵעד  ָּ֤י ָהַֽ ָנה ִלְפֵנ ה ִמֶמִּ֜  ְוָנַַֽתָת֨
ם׃  ְהֶיִ֥ה ָלֶכַֽ ים ִתַֽ ָדִשִ֖ ֶדש ָקַֽ  ֹקִ֥

 

ּו ָלֶכָ֑ם לז איסור ֲעשִ֖ א ַתַֽ ִֹ֥ ה ל ְנָתֵ֔ ְתכ  ה ְבַמ֨ ֲעֶשֵ֔ ֶרת֙ ֲאֶשֵ֣ר ַתַֽ יהָוַֽה׃   ְוַהְקֹט֨ ְהֶיִ֥ה ְלָךִ֖ ַלַֽ ֶדש ִתַֽ  ֹקֶ֛
יַח ָבָ֑ה  לח ֹוָה ְלָהִרֵ֣ ה ָכמִ֖ יש ֲאֶשר־ַיֲַֽעֶשִ֥ יו׃  ִאֶ֛ ַעָמַֽ ת ֵמַֽ  {ס}ְוִנְכַרִ֖

 

 
  

ר׃  א פרק לא ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥   ַוְיַדֵבִ֥

י ְבֵשָ֑ם ב בצלאל ואהליאב ה ָקָרֵ֣אִתַֽ ה׃  ְרֵאִ֖ ּור ְלַמֵטִ֥ה ְיהּוָדַֽ י ֶבן־חִ֖   ְבַצְלֵאֶ֛ל ֶבן־אּוִרִ֥

חכמה , רוח
 וכישורים

ים ג ּוַח ֱאֹלִהָ֑ ֹו רֵ֣ ֲאַמֵלִ֥א ֹאתִ֖ ה׃   ָוַֽ ַעת ּוְבָכל־ְמָלאָכַֽ  ְבָחְכָמֶ֛ה ּוִבְתבּוָנִ֥ה ּוְבַדִ֖

ת  ד ֲחָשֹבָ֑ ב ַמַֽ  ַלְחֹשִ֖
ֶשת׃  ב ּוַבֶכִֶ֖סף ּוַבְנֹחַֽ ֹות ַבָזָהִ֥ ֲעשֶ֛  ַלַֽ

את  ה ִֹ֖ ֶשת ֶאֶֶ֛בן ְלַמל ֲחֹרִ֥ ָ֑ץ  ּוַבַֽ ֶשת ֵע ֲחֹרֵ֣  ּוַבַֽ
ה׃  ֹות ְבָכל־ְמָלאָכַֽ ֲעשִ֖  ַלַֽ

ן  ו יָסָמְך֙ ְלַמֵטה־ָדֵ֔ ב ֶבן־ֲאִחַֽ ֳהִליָאָ֞ ֹו ֵאֵ֣ת ָאַֽ י ִהֵנ֧ה ָנַתִֵ֣תי ִאתֵ֗ ֲאִנָ֞  ַוַֽ
 ּוְבֵלִ֥ב ָכל־ֲחַכם־ֵלִ֖ב ָנַתִֵ֣תי ָחְכָמָ֑ה 

ּו  ָך׃  ְוָעשֻ֕ ר ִצִּויִתַֽ ת ָכל־ֲאֶשִ֥  ֵאִ֖
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ד  ֵאֵ֣ת ז רשימת העבודות ֶהל מֹוֵעֵ֗ ת  ׀ ֹאֵ֣ ֵ֔ ֵעד  ָאֹרן֙ ָלַֽ  ְוֶאת־ָהַֽ
ָ֑יו  ֶרת ֲאֶשֵ֣ר ָעָל ֶהל׃  ְוֶאת־ַהַכֹפִ֖ ת ָכל־ְכֵלִ֥י ָהֹאַֽ  ְוֵאִ֖

יו  ח ְלָחן֙ ְוֶאת־ֵכָלֵ֔ ה ְוֶאת־ַהש  ה ַהְטֹהָרִ֖ ָ֑יָה   ְוֶאת־ַהְמֹנָרִ֥ ְוֶאת־ָכל־ֵכֶל
ֶרת׃  ח ַהְקֹטַֽ ת ִמְזַבִ֥  ְוֵאִ֖

ָ֑יו  ט ֹעָלִ֖ה ְוֶאת־ָכל־ֵכָל ח ָהַֽ ֹו׃  ְוֶאת־ִמְזַבִ֥  ְוֶאת־ַהִכיִֹ֖ור ְוֶאת־ַכנַֽ

ת ִבְגֵדֵ֣י ַהְשָרָ֑ד  י  ְוֵאִ֖
ן  ן ַהֹכֵהֵ֔ ֲהֹרֵ֣ ֶדש֙ ְלַאַֽ י ַהֹק֨ ן׃  ְוֶאת־ִבְגֵדָּ֤ ִ֖יו ְלַכֵהַֽ י ָבָנ  ְוֶאת־ִבְגֵדִ֥

ת ֶשֶ֧מן ַהִמְשָחֶ֛ה  יא ֶדש   ְוֵא֨ ים ַלֹקָ֑ ֶרת ַהַסִמִ֖  ְוֶאת־ְקֹטִ֥

 

ּו׃   ָך ַיֲַֽעשַֽ ל ֲאֶשר־ִצִּויִתִ֖   {פ}ְכֹכִ֥

 
  

 וכליו המשכן לבניית הוראות :2שלב  כאן עד  

 
  

 שמירת השבת  

ר׃  יב  ה ֵלאֹמַֽ ִֹ֥אֶמר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  ַוי

ר יג ָּ֤י ִיְשָרֵאל֙ ֵלאֹמֵ֔ ר ֶאל־ְבֵנ ה ַדֵב֨  ְוַאָתָ֞

 

 

 

 "ִכי"המילה ]
 [פעמים 5מופיעה 

רּו  י ִתְשֹמָ֑ ְך ֶאת־ַשְבֹתַתִ֖ ם ַאִ֥ ֵתיֶכֵ֔ יֵניֶכם֙ ְלֹדֹרֵ֣ וא ֵביִנָּ֤י ּוֵבַֽ    ִכי֩ ֨אֹות ִהִּ֜
ַעת  ם׃  ָלַדֻ֕ י ֲאִנִ֥י ְיהָוִ֖ה ְמַקִדְשֶכַֽ  ִכֶ֛

ת יד וא ָלֶכָ֑ם  ּוְשַמְרֶתם֙ ֶאת־ַהַשָבֵ֔ ֶדש ִהִ֖ י ֹקִ֥  ִכֶ֛
ת ֹות יּוָמֵ֔ יָה֙ מֵ֣ ְלֶל֨ וא  ְמַחַֽ ה ְוִנְכְרָתֶ֛ה ַהֶנִֶ֥פש ַהִהִ֖ ה ָבה֙ ְמָלאָכֵ֔ ֹעֶשִ֥ י ָכל־ָהַֽ  ִכֵ֗

יָה׃    ֶרב ַעֶמַֽ  ִמֶקִ֥

ָ֑ה  ֵשֵֶ֣שת ָיִמים֮ ֵיַָֽעֶשֵ֣ה ְמָלאָכהֹ֒  טו יהָו ֶדש ַלַֽ ֹון ֹקִ֖ י ַשַב֧ת ַשָבתֶ֛  ּוַביֵֹ֣ום ַהְשִביִעֵ֗
ת  ֹעֶש֧ה ְמָלאָכֶ֛ה ְביִֹ֥ום ַהַשָבִ֖ ֹות  ָכל־ָהַֽ ת׃מִ֥  יּוָמַֽ

 

 

ל ֶאת־ַהַשָבָ֑ת  טז  ּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ְמרִ֥ ם׃  ְוָשַֽ ית עֹוָלַֽ ם ְבִרִ֥ ֹרָתִ֖ ֲע֧שֹות ֶאת־ַהַשָבֶ֛ת ְלֹדַֽ  ַלַֽ

וא ְלֹעָלָ֑ם  יז ֹות ִהִ֖ ל אִ֥ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ י ּוֵבין֙ ְבֵנ  ֵביִנֵ֗
ֶרץ ים ָעָשָּ֤ה ְיהָוה֙ ֶאת־ַהָשַמִֵ֣ים ְוֶאת־ָהָאֵ֔  ִכי־ֵשֵֶ֣שת ָיִמֵ֗

 

  
ש׃  ת ַוִיָנַפַֽ י ָשַבִ֖   {ס}ּוַביֹום֙ ַהְשִביִעֵ֔

 
  

 [שתחילתם בפרשת תרומה]למשה בהר סיני ' עד כאן דברי ה  

   

 שני ומעשה העגל, הלוחות הראשונים 
   

נתינת הלוחות 
 הראשונים למשה

י  יח ה ְכַכלתֹו֙ ְלַדֵבָּ֤ר ִאתֹו֙ ְבַהֵ֣ר ִסיַנֵ֔ ָ֑ת  ַוִיֵתֵ֣ן ֶאל־ֹמֶשֵ֗ ֵעד  ת ָהַֽ ֹחֵ֣  ְשֵנִ֖י ל 
ים׃ ע ֱאֹלִהַֽ ים ְבֶאְצַבִ֥ ִבִ֖ ֶבן ְכת  ת ֶאֵ֔ ֹחֵ֣  ל 

 

   פרק לב

ה ָלֶרֵֶ֣דת ִמן־ָהָהָ֑ר  א עושים עגל ש ֹמֶשִ֖ י־ֹבֵשִ֥ ם ִכַֽ ְֵָ֣֑רא ָהָעֵ֔  ַוַי
ּו ֵאָליו֙  אְמרָּ֤ ַֹֽ ן ַוי ל־ַאֲהֹרֵ֗ ם ַעַֽ ל ָהָעִּ֜  ַוִיָקֵה֨

ּום  ינּו  קֵ֣ ים ֲאֶשָּ֤ר ֵיְַֽלכּו֙ ְלָפֵנֵ֔ ֵ֣נּו ֱאֹלִהֵ֗  ׀ ֲעֵשה־ָל
ֵ֣ה  ִים ִכי־ֶז נּו֙ ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ֱעָל֨ יש ֲאֶשָּ֤ר ֶהַֽ ֹו׃   ׀ ֹמֶשֵ֣ה ָהִאֵ֗ ָיה לַֽ ְענּו ֶמה־ָהִ֥ א ָיַדִ֖ ִֹ֥  ל
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ן  ב  ֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ֲאֵלֶהם֙ ַאַֽ  ַוי
ֵתיֶכָ֑ם  ם ְבֵניֶכִ֖ם ּוְבֹנַֽ ֵ֣י ְנֵשיֶכֵ֔ ב ֲאֶשר֙ ְבָאְזֵנ ְרקּו֙ ִנְזֵמֵ֣י ַהָזָהֵ֔ י׃  ָפַֽ יאּו ֵאָלַֽ  ְוָהִבִ֖

ב ֲאֶשֵ֣ר ְבָאְזֵניֶהָ֑ם  ג י ַהָזָהִ֖ ם ֶאת־ִנְזֵמִ֥ ְרקּו֙ ָכל־ָהָעֵ֔ ן׃  ַוִיְתָפַֽ ל־ַאֲהֹרַֽ יאּו ֶאַֽ  ַוָיִבִ֖

ֶרט ד ַָּ֤צר ֹאתֹו֙ ַבֶחֵ֔ ם ַוָי ח ִמָיָדֵ֗ ֵֶ֣גל ַמֵסָכָ֑ה   ַוִיַקֵ֣ הּו ֵע ַַֽיֲעֵשִ֖  ַוַֽ
ּו  ֵֹ֣אְמרֵ֔ ִים׃  ַוי ֶרץ ִמְצָרַֽ ּוָך ֵמֶאִ֥ ֱעלִ֖ ר ֶהַֽ ל ֲאֶשִ֥ יָך֙ ִיְשָרֵאֵ֔  ֵאֶָּ֤לה ֱאֹלֶה֨

 

 
  

ָ֑יו  ה מזבח ַח ְלָפָנ ן ַוִיִֶ֥בן ִמְזֵבִ֖ ֲהֹרֵ֔ ְֵָ֣֑רא ַאַֽ א  ַוַי רַוִיְקָרָּ֤ ֲהֹרן֙ ַויֹאַמֵ֔ ר׃  ַאַֽ יהָוִ֖ה ָמָחַֽ ג ַלַֽ  ַחִ֥
 

 
  

ים  ו ִמָמֳחָרת ת ַוַיִגִ֖שּו ְשָלִמָ֑ ּו ֹעֹלֵ֔ ת ַוַיֲַֽעלֵ֣ ָמֳחָרֵ֔ ימּו֙ ִמַֽ  ַוַיְשִכ֨
ק׃  מּו ְלַצֵחַֽ ִ֖ ֹו ַוָיק  ל ְוָשתֵ֔ ֱאֹכֵ֣ ֶָּ֤שב ָהָעם֙ ֶלַֽ  {פ}ַוֵי

 

 
  

ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ה  ז    ַוְיַדֵבִ֥

ד -- ֵרד -ֶלְך" ִים׃ ֶלְך־ֵרֻ֕ ֶרץ ִמְצָרַֽ ֱעֵלִ֖יָת ֵמֶאִ֥ ר ֶהַֽ ַ֚י ִשֵחֵ֣ת ַעְמָךֵ֔ ֲאֶשִ֥   ִכ

ם ח "ִכי ִשֵחת ַעְמָך -- ֶרְך֙ ֲאֶשֵ֣ר ִצִּויִתֵ֔ ר ִמן־ַהֶד֨ ם ֵעִֶ֖גל ַמֵסָכָ֑ה   ָסֵ֣רּו ַמֵהֵ֗ ּו ָלֶהֵ֔  ָעשֵ֣
ֹו  ֲחוּו־לֹו֙ ַוִיְזְבחּו־לֵ֔  ַוִיְשַתַֽ

ּו ֵֹ֣אְמרֵ֔ ִים׃  ַוי ֶרץ ִמְצָרַֽ ּוָך ֵמֶאִ֥ ֱעלִ֖ ר ֶהַֽ ל ֲאֶשִ֥ יָך֙ ִיְשָרֵאֵ֔  ֵאֶָּ֤לה ֱאֹלֶה֨

 

ִֹ֥אֶמר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ה ט   ַוי
 

ּוא׃  ֶרף הַֽ ה ְוִהֵנִ֥ה ַעם־ְקֵשה־ֹעִ֖ ֵ֣ם ַהֶזֵ֔ יִתי֙ ֶאת־ָהָע  ָרִא֨
ֲאַכֵלָ֑ם  י ם ַוַֽ י ָבֶהִ֖ ַחר־ַאִפִ֥ י ְוִיַֽ ֵ֣יָחה ִלֵ֔  ְוַעָתה֙ ַהִנ

ֹול׃  ֹוְתָךִ֖ ְלגִֹ֥וי ָגדַֽ ה אַֽ ֱעֶשִ֥  ְוֶאַֽ

 

 

ֵ֣ה ֱאֹלָהָ֑יו יא ִ֖י ְיהָו ה ֶאת־ְפֵנ אֶמר  ַוְיַחֵ֣ל ֹמֶשֵ֔ ֵֹ֗  ַוי
 

משה מבקש על 
 עם ישראל

ֹול  ַח ָגדִ֖ ִים ְבֹכִ֥ אָת֙ ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ָך ֲאֶשָּ֤ר הֹוֵצ֨ ה ַאְפָך֙ ְבַעֶמֵ֔  ָלָמָּ֤ה ְיהָוה֙ ֶיֱַֽחֶרָּ֤
ה׃   ּוְבָיִ֥ד ֲחָזָקַֽ

ר  יב ִים ֵלאֹמֵ֗ אְמ֨רּו ִמְצַרִּ֜ ַֹֽ  ָלָמה֩ י
ֲאָדָמָ֑ה  ֵ֣י ָהַֽ ם ֵמַעִ֖ל ְפֵנ ים ּ֨וְלַכלָתֵ֔ ָהִרֵ֔ ג ֹאָתם֙ ֶבַֽ ֲהֹרָּ֤ ֹוִציָאם֙ ַלַֽ  ְבָרָעָּ֤ה הַֽ

ָך׃  ָרָעִ֖ה ְלַעֶמַֽ ם ַעל־ָהַֽ ָך ְוִהָנֵחִ֥ ֹון ַאֶפֵ֔ ֲחרֵ֣  שַּ֚וב ֵמַֽ

ר ִנְשַבְֵ֣עָת ָלֶהם֮ ָבְךֹ֒  יג יָך ֲאֶש֨ ל ֲעָבֶדֵ֗ ק ּוְלִיְשָרֵאִּ֜ ר ְלַאְבָרָהם֩ ְלִיְצָח֨  ְזֹכָ֡
ם   ַוְתַדֵבֵ֣ר ֲאֵלֶהֵ֔

י ַהָשָמִָ֑ים   ֹוְכֵבִ֖ ם ְככַֽ ת־ַזְרֲעֶכֵ֔  ַאְרֶבה֙ ֶאַֽ
ם  ְרִתי ֶאֵתן֙ ְלַזְרֲעֶכֵ֔ את ֲאֶשֵ֣ר ָאַמֵ֗ ִֹּ֜ ֶרץ ַהז ּו לְ   ְוָכל־ָהָא֨ ם׃ְוָנֲַֽחלִ֖  ֹעָלַֽ

 

ָ֑ה  יד נעתר' ה ֹו׃  ַוִיָנִֶ֖חם ְיהָו ֹות ְלַעמַֽ ֲעשִ֥ ר ַלַֽ ר ִדֶבִ֖ ה ֲאֶשִ֥   {פ}ַעל־ָהֵָ֣רָעֵ֔

 
  

משה יורד עם 
 הלוחות הראשונים

ֹו  טו ת ְבָידָ֑ ִ֖ ֵעד  ת ָהַֽ ֹחִ֥ ֶ֛י ל  ר ּוְשֵנ ֶָָּ֤֑רד ֹמֶשה֙ ִמן־ָהָהֵ֔ ֶפן ַוֵי  ַוִיִּ֜
ם  ֵ֣י ֶעְבֵריֶהֵ֔ ִבים֙ ִמְשֵנ ת ְכת  ֹחֵ֗ ים׃  ל  ִבַֽ ם ְכת   ִמֶזִ֥ה ּוִמֶזִ֖ה ֵהִ֥

ים ֵהָָ֑מה  טז ה ֱאֹלִהִ֖ ֲעֵשִ֥ ת ַמַֽ ֹחֵ֔ ל   ְוַה֨
ּוא  ב ִמְכַתָּ֤ב ֱאֹלִהים֙ הֵ֔ ת׃ ְוַהִמְכָתֵ֗ ֹחַֽ ּות ַעל־ַהל   ָחרִ֖
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ה  יז "קֹול ַענֹות" ֹול ָהָעִ֖ם ְבֵרֹעָ֑ ֶַ֛ע ֶאת־קִ֥  ַוִיְשַמ֧ע ְיהֹוש 
ה  אֶמר֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔ ֹ֨ ַמֲחֶנה׃  ַוי ה ַבַֽ ֹול ִמְלָחָמִ֖  קִ֥

אֶמר  יח ֵֹ֗ ֹול ֲענֵֹ֣ות ֲחלּוָשָ֑ה    ַוי ין קִ֖ ה ְוֵאִ֥ ין קֹול֙ ֲענֵֹ֣ות ְגבּוָרֵ֔   ֵאִ֥
ַע׃  י ֹשֵמַֽ ֹנִכִ֖ ֹות ָאַֽ ֹול ַענֵ֔  קֵ֣

 

 
  

ת  יט משבר את הלוחות ְִַֽ֥רא ֶאת־ָהֵעִֶ֖גל ּוְמֹחֹלָ֑ ה ַוַי ַמֲחֶנֵ֔ ֲאֶשָּ֤ר ָקַרב֙ ֶאל־ַהַֽ י ַכַֽ ְַֽיִהֵ֗  ַוַֽ
ת  ֹחֵ֔ ה ַוַיְשֵלְָּ֤ך ִמָיָדו֙ ֶאת־ַהל  ַחר־ַאֵ֣ף ֹמֶשֵ֗ ר׃ ַוִיַֽ ַחת ָהָהַֽ ם ַתִ֥ ר ֹאָתִ֖  ַוְיַשֵבִ֥

 

 , ַוִיְטַחן, ַוִיְשֹרף

 ...ַוַיְשְק , ַוִיֶזר

ש  כ ף ָבֵאֵ֔ ֶגל ֲאֶשָּ֤ר ָעשּו֙ ַוִיְשֹרֵ֣ ח ֶאת־ָהֵע֨ ֵ֣ד ֲאֶשר־ָדָ֑ק  ַוִיַקָ֞ ן ַע  ַוִיְטַחִ֖
ל׃  ִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ְִ֖שְק ֶאת־ְבֵנ ִים ַוַי ֵ֣י ַהַמֵ֔ ֶזר֙ ַעל־ְפֵנ  ַוִי֨

 

 
  

ן  כא -משה לאהרון  ל־ַאֲהֹרֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֶאַֽ  ַוי
ה׃ ה ְגֹדָלַֽ אָת ָעָלִ֖יו ֲחָטָאִ֥ י־ֵהֵבִ֥ ָ֑ה ִכַֽ ֵ֣ם ַהֶז ה ְלָךִ֖ ָהָע ה־ָעָשִ֥  ֶמַֽ

 

ן  כב תשובת אהרוןו - ֲהֹרֵ֔ ֵֹ֣אֶמר ַאַֽ  ַוי
ָ֑י  ף ֲאֹדִנ ַחר ַאִ֖ ּוא׃ ַאל־ִיִ֥ ע הַֽ י ְבָרִ֖ ם ִכִ֥  ַאָתה֙ ָיַדְֵ֣עָת ֶאת־ָהָעֵ֔

 

י  כג  ֵֹ֣אְמרּו ִלֵ֔ ָ֑ינּו  ַוי ּו ְלָפֵנ ר ֵיְַֽלכִ֖ ים ֲאֶשִ֥ ֵ֣נּו ֱאֹלִהֵ֔  ֲעֵשה־ָל
ֵ֣ה ִים  ִכי־ֶז נּו֙ ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֔ ֱעָל֨ יש ֲאֶשָּ֤ר ֶהַֽ  ׀ ֹמֶשֵ֣ה ָהִאֵ֗

ָיה  ְענּו ֶמה־ָהִ֥ א ָיַדִ֖ ִֹ֥ ֹו׃ל  לַֽ

 

ֹאַמָּ֤ר ָלֶהם֙  כד  קּו  ָוַֽ ב ִהְתָפָרִ֖ י ָזָהֵ֔  ְלִמֵ֣
א ָהֵעִֶ֥גל ַהֶזַֽה׃ ַוִיְתנּו־ִלָ֑י  ש ַוֵיֵצִ֖ ַאְשִלֵכֵ֣הּו ָבֵאֵ֔  ָוַֽ

 

 
  

ּוא כה !"אלי' מי לה" ַע הָ֑ ִ֖ י ָפר  ם ִכִ֥ ְָָּ֤֑רא ֹמֶשה֙ ֶאת־ָהָעֵ֔ ם׃   ַוַי ֵמיֶהַֽ ה ְבָקַֽ ן ְלִשְמָצִ֖ ֲהֹרֵ֔ ה ַאַֽ י־ְפָרֹעֵ֣  ִכַֽ

אֶמר  כו ֹֻ֕ ה ַוי ַמֲחֶנֵ֔ ד ֹמֶשה֙ ְבַשֵַ֣ער ַהַֽ ָ֑י  ַוַיֲַֽעֹמָּ֤ יהָוִ֖ה ֵאָל י ַלַֽ  ִמִ֥
י׃  ִ֥י ֵלִוַֽ ּו ֵאָלִ֖יו ָכל־ְבֵנ ְספִ֥  ַוֵיָאַֽ

ם  כז ֵֹ֣אֶמר ָלֶהֵ֗  ַוי
ל  ה־ָאַמָּ֤ר ְיהָוה֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  ֹכַֽ

ֹו ֹו ַעל־ְיֵרכָ֑ ימּו ִאיש־ַחְרבִ֖ ה   ִשִ֥ ַמֲחֶנֵ֔ ַער֙ ַבַֽ ּובּו ִמַשַָּ֤ער ָלַש֨  ִעְב֨רּו ָושִּ֜
ֹו׃ יש ֶאת־ְקֹרבַֽ יש ֶאת־ֵרֵעִ֖הּו ְוִאִ֥ יו ְוִאִ֥ יש־ֶאת־ָאִחֶ֛  ְוִהְר֧גּו ִאַֽ

 

 
  

 בני לוי 

 הורגים בעם
ּו ְבֵנַֽי־ֵלִוִ֖י ִכְדַבֵ֣ר ֹמֶשָ֑ה  כח  ַוַיֲַֽעשִ֥

יש׃  י ִאַֽ ֶשת ַאְלֵפִ֖ ּוא ִכְשֹלִ֥ ל ִמן־ָהָעם֙ ַביֵֹ֣ום ַההֵ֔  ַוִיֹפָּ֤
ה  כט ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֗  ַוי

יו  ֹו ּוְבָאִחָ֑ יש ִבְבנִ֖ י ִאִ֥ ה ִכֶ֛ יהָוֵ֔  ִמְל֨אּו ֶיְדֶכָּ֤ם ַהיֹום֙ ַלַֽ
ה׃  ְוָלֵת֧ת ֲעֵליֶכֶ֛ם ַהיִֹ֖ום ְבָרָכַֽ

 

 
  

ם  ל :משה לעם ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֶאל־ָהָעֵ֔ ת ַוי ָמֳחָרֵ֔ ְַֽיִהי֙ ִמַֽ  ַוַֽ
ם ֲחָטָאֵ֣ה ְגֹדָלָ֑ה  ם ֲחָטאֶתִ֖  ַאֶתִ֥

ה  ֱעֶלֵ֣ה ֶאל־ְיהָוֵ֔ ם׃ ְוַעָתה֙ ֶאַֽ ה ְבַעִ֥ד ַחַטאְתֶכַֽ  אּוַלִ֥י ֲאַכְפָרִ֖

 

   



 חומש שמות  - 68 - כי תשא

 

 ? האם עולה להר
 [ראה פסוק ל]

  ַוָיָ֧שב ֹמֶשֶ֛ה ֶאל־ְיהָוִ֖ה ַויֹאַמָ֑ר לא

, ָנא ְמֵחִני"
 "ִמִסְפְרָך

א  ב׃  ָאֵָ֣נֵ֗ י ָזָהַֽ ם ֱאֹלֵהִ֥ ּו ָלֶהִ֖ ה ַוַיֲַֽעשִ֥ א ָהָעָּ֤ם ַהֶזה֙ ֲחָטָאֵ֣ה ְגֹדָלֵ֔  ָחָטָ֞
ה ִאם־ִתָשֵ֣א ַחָטאָתָ֑ם לב ְבָת׃   ְוַעָתִ֖ ר ָכָתַֽ ִסְפְרָךִ֖ ֲאֶשִ֥ א ִמַֽ ִין ְמֵחִֵ֣ני ָנֵ֔  ְוִאם־ַאֻ֕

 

ִֹ֥אֶמר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ה  לג    ַוי

ַמְלָאִכי ֵיֵלְך " .. 
 "ְלָפֶניָך

י׃ נּו ִמִסְפִרַֽ י ֶאְמֶחִ֖ ָטא־ִלֵ֔ ַ֚י ֲאֶשֵ֣ר ָחַֽ  ִמ
ה ֵלְֵ֣ך לד ְך  ְוַעָתָ֞ ְרִתי֙ ָלֵ֔ ם ֶאָּ֤ל ֲאֶשר־ִדַב֨  ׀ ְנֵחֵ֣ה ֶאת־ָהָעֵ֗

ָ֑יָך י ֵיֵלְֵ֣ך ְלָפֶנ ם׃  ִהֵנִ֥ה ַמְלָאִכִ֖ ם ַחָטאָתַֽ י ֲעֵלֶהִ֖ ַקְדִתִ֥ י ּוָפַֽ  ּוְביֵֹ֣ום ָפְקִדֵ֔

 

 
  

ָ֑ם לה מגיפה בעם ן׃   ַוִיֹגִ֥ף ְיהָוִ֖ה ֶאת־ָהָע ֲהֹרַֽ ה ַאַֽ ר ָעָשִ֖ ֶגל ֲאֶשִ֥ ּו ֶאת־ָהֵעֵ֔ ַ֚ל ֲאֶשֵ֣ר ָעשֵ֣   {ס}ַע

   

ָּ֤ה ֶאל־ֹמֶשה֙  א פרק לג ר ְיהָו   ַוְיַדֵב֨

ה  ...עלה אל הארץ  יָת ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים  ֵלְֵ֣ך ֲעֵלֵ֣ה ִמֶזֵ֔ ֱעִלִ֖ ר ֶהַֽ ם ֲאֶשִ֥  ַאָתֵ֣ה ְוָהָעֵ֔
ר ְלַיֲעֹקב֙ ֵלאֹמֵ֔ ם ְלִיְצָחָּ֤ק ּוַֽ ְשַבְעִתי ְלַאְבָרָה֨ ֶרץ ֲאֶשֵ֣ר ִנַ֠  ְלַזְרֲעָךִ֖ ֶאְתֶנַַָֽֽנה׃  ֶאל־ָהָאֵ֗

 

ְוָשַלְחִתי ְלָפֶניָך "
 ..."ַמְלָאְך 

י ְלָפֶנִ֖יָך ַמְלָאְָ֑ך  ב ַלְחִתִ֥  ְוָשַֽ
ִחִתי֙  י ְוַהַֽ ֱאֹמִרֵ֔ ְכַנֲעִני֙ ָהַֽ י ֶאת־ַהַֽ ַַֽרְשִתֵ֗ י׃ְוֵגַֽ ִחִּוִ֖י ְוַהְיבּוִסַֽ י ַהַֽ  ְוַהְפִרִזֵ֔

 

ת ָחָלִ֖ב ּוְדָבָ֑ש  ג  המשך  ֶאל־ֶאֶֶ֛רץ ָזַבִ֥

 פסוק אל

ָתה "לֹא ֶאֱעֶלה ְבִקְרְבָך" ֶרף֙ ַאֵ֔ י ַעם־ְקֵשה־ֹע֨ ה ְבִקְרְבָךֵ֗ ִכָּ֤ ֱעֶלִּ֜ א ֶאַֽ ֹ֨ ֶרְך׃  ִכי֩ ל   ֶפן־ֲאֶכְלָךִ֖ ַבָדַֽ

 
  

ע ַהֶזִ֖ה ַוִיְתַאָבָ֑לּו  ד םעב ֵאֶבל ר ָהָרֶ֛ ם ֶאת־ַהָדָבִ֥  ַוִיְשַמֵ֣ע ָהָעֵ֗
יו׃ יש ֶעְדיִֹ֖ו ָעָלַֽ  ְולֹא־ָשֶ֛תּו ִאִ֥

 

ה ה  ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיהָוִּ֜ ֹ֨  ַוי
 

הֹוֵרד ֶעְדְיָך "
 "ֵמָעֶליָך

ר ֶאל־ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙   ֱאֹמָּ֤
ֶרף יָך   ַאֶתֵ֣ם ַעם־ְקֵשה־ֹעֵ֔ ֱעֶלִ֥ה ְבִקְרְבָךִ֖ ְוִכִליִתָ֑ ַגע ֶאָחֶ֛ד ֶאַֽ  ֶר֧

ְך׃ ֱעֶשה־ָלַֽ ה ֶאַֽ ְדָעִ֖ה ָמִ֥ יָך ְוֵאַֽ ָעֶלֵ֔ ד ֶעְדְיָך֙ ֵמַֽ ה הֹוֵרָּ֤  ְוַעָתֵ֗

 

 
  

ב׃  ו  ר חֹוֵרַֽ ְתַנְצ֧לּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ֶאת־ֶעְדָיִ֖ם ֵמַהִ֥  ַוִיַֽ
 

 
  

 אוהל מועד -אוהל למשה   
   

ֹו ז  ֶהל ְוָנַָֽטה־לֵ֣ ח ֶאת־ָהֹאִּ֜ ה  ּוֹמֶשה֩ ִיַק֨ ַמֲחֶנֵ֔ ה ַהְרֵחק֙ ִמן־ַהַֽ ַמֲחֶנֵ֗ ּוץ ַלַֽ  ׀ ִמחֵ֣
ֹו  ָרא לִ֖ ָ֑ד ְוָקִ֥ ֶהל מֹוֵע  ֹאֵ֣

 
 

  

ה   ש ְיהָוֵ֔ ַמֲחֶנַֽה׃ ְוָהָיה֙ ָכל־ְמַבֵקֵ֣ ּוץ ַלַֽ ר ִמחִ֥ ד ֲאֶשִ֖ ֶהל מֹוֵעֵ֔  ֵיֵצא֙ ֶאל־ֹאֵ֣
ֶהל  ח ה ְכֵצָּ֤את ֹמֶשה֙ ֶאל־ָהֹאֵ֔ ֹו  ְוָהָיֵ֗ ֳהלָ֑ יש ֶפֵַ֣תח ָאַֽ ּו ִאִ֖ ְצבֵ֔ ם ְוִנ֨ ָי֨קּומּו֙ ָכל־ָהָעֵ֔

ֱהָלה׃  ֹו ָהֹאַֽ ה ַעד־ֹבאִ֖ ֲחֵרֵ֣י ֹמֶשֵ֔ יטּו֙ ַאַֽ  ְוִהִב֨
ֱהָלה  ט א ֹמֶשה֙ ָהֹאֵ֔ ָֹּ֤ ה ְכב ֶהל  ְוָהָיֵ֗ ד ֶפֵַ֣תח ָהֹאָ֑ ן ְוָעַמִ֖ ָעָנֵ֔ ּוד ֶהַֽ  ֵיֵרד֙ ַעמֵ֣

ה׃ְוִדֶבִ֖   ר ִעם־ֹמֶשַֽ

 

ֶהל  י  ד ֶפֵַ֣תח ָהֹאָ֑ ן ֹעֵמִ֖ ָעָנֵ֔ ּוד ֶהַֽ  ְוָרָאָּ֤ה ָכל־ָהָעם֙ ֶאת־ַעמֵ֣
ֹו׃  ֳהלַֽ ַתח ָאַֽ יש ֶפִ֥ ּו ִאִ֖ ְשַתֲחוֵ֔ ם ָכל־ָהָעם֙ ְוִהַֽ  ְוָקָּ֤
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עם משה ' דבור ה
 באוהל מועד

ָ֑הּו  יא יש ֶאל־ֵרֵע ר ִאִ֖ ֲאֶשֶ֛ר ְיַדֵבִ֥ ים ַכַֽ ֵ֣ים ֶאל־ָפִנֵ֔ ָּ֤ה ֶאל־ֹמֶשה֙ ָפִנ ר ְיהָו  ְוִדֶב֨
ה ַמֲחֶנֵ֔  ְוָשב֙ ֶאל־ַהַֽ

 

 
  

ַער  יהושוע ַָּ֤ע ִבן־נּון֙ ַנֵ֔ ֹו ְיהֹוש  ְרתִּ֜ ֶהל׃  ּוְמָש֨ ֹוְך ָהֹאַֽ יש ִמתִ֥ א ָיִמִ֖ ִֹ֥   {פ}ל
   

 שלישי והלוחות השניים', בקשות משה מה 
   

ה יב  ה ֶאל־ְיהָוֵ֗ אֶמר ֹמֶשִּ֜ ֹ֨   ַוי

 הקדמה
 הבקשות 3 -ל 

ה ֹאֵמָּ֤ר ֵאַלי֙  ֵאה ַאָתָ֞ ה  ְרַ֠ ֵ֣ם ַהֶזֵ֔  ַהַַ֚על ֶאת־ָהָע
י  ת ֲאֶשר־ִתְשַלִ֖ח ִעִמָ֑ ִני ֵאִ֥ ֹוַדְעַתֵ֔ א הַֽ ֵֹ֣  ְוַאָתה֙ ל

ְרָת֙  ן  ְוַאָתָּ֤ה ָאַמ֨ אָת ֵחִ֖ ם ְוַגם־ָמָצִ֥ יָךַֽ ְבֵשֵ֔  ְבֵעיָנַֽי׃ְיַדְעִתֵ֣

 

 
  

הֹוִדֵעִני ָנא " [א]
 "ְדָרֶכָך-ֶאת

ָך ְוֵאָדֲֵ֣עָךֵ֔  יג ֹוִדֵעִָּ֤ני ָנא֙ ֶאת־ְדָרֶכֵ֔ יָך הַֽ ן ְבֵעיֶנֵ֗ אִתי ֵחִּ֜ ה ִאם־ָנא֩ ָמָצ֨  ְוַעָתָ֡
ָ֑יָך  ן ְבֵעיֶנ ַען ֶאְמָצא־ֵחִ֖ י ַעְמָךִ֖ ַהגִֹ֥וי ַהֶזַֽה׃ ְלַמִ֥ ה ִכִ֥  ּוְרֵאֻ֕

 

 ַויֹאַמָ֑ר  יד "ָפַני ֵיֵלכּו" :'ה
ְך׃ ִתי ָלַֽ ֲהִנֹחִ֥ ִ֥י ֵיֵלִ֖כּו ַוַֽ  ָפַנ

 

 
  

ָ֑יו  טו "ִעָמנּו"לך  [ב] ִֹ֖אֶמר ֵאָל  ַוי
ל־ַתֲעֵלִ֖נּו ִמֶזַֽה׃  ים ַאַֽ ְלִכֵ֔ יָך֙ ֹהַֽ  ִאם־ֵאָּ֤ין ָפֶנ֨

ָך ּוַבֶמֵ֣ה טז ֵ֣י ְוַעֶמֵ֔ יָך֙ ֲאִנ אִתי ֵחָּ֤ן ְבֵעיֶנ֨ י־ָמָצ֨ ֹוא ִכַֽ ֹוא ְבֶלְכְתָךֵ֣ ִעָמָ֑נּו   ׀ ִיָּוַדֵ֣ע ֵאפֵ֗  ֲהלִ֖
ה׃  ֲאָדָמַֽ ִ֥י ָהַֽ ר ַעל־ְפֵנ ם ֲאֶשִ֖ ל־ָהָעֵ֔ ֵ֣י ְוַעְמָךֵ֔ ִמָכ֨ ינּו֙ ֲאִנ  {פ}ְוִנְפִל֨

 

 רביעי  

ה  יז נעתר' ה ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
ֱעֶשָ֑ה  ְרָת ֶאַֽ ֶ֛ה ֲאֶשִ֥ר ִדַבִ֖ ֵ֣ם ֶאת־ַהָדָבִ֥ר ַהֶז י־ָמָצָּ֤אָת ֵחן֙  ַג ם׃ִכַֽ ֲעָךִ֖ ְבֵשַֽ י ָוֵאָדַֽ  ְבֵעיַנֵ֔

 

 
  

-ַהְרֵאִני ָנא ֶאת" [ג]
 "ְכבוֶדָך

ָך׃ ַויֹאַמָ֑ר  יח ִני ָנִ֖א ֶאת־ְכֹבֶדַֽ   ַהְרֵאִ֥

 :נעתר' ה

 "ֲאחוָרי-ְוָרִאיָת ֶאת"
אֶמר  יט ֵֹ֗ ָ֑יָך ַוי י ְבֵשֶ֛ם ְיהָוִ֖ה ְלָפֶנ אִתַֽ יָך ְוָקָר֧ יר ָכל־טּוִבי֙ ַעל־ָפֶנֵ֔ ֲעִבָּ֤ י ַאַֽ  ֲאִנ֨

ם׃  ר ֲאַרֵחַֽ י ֶאת־ֲאֶשִ֥ ַחְמִתִ֖ ן ְוִרַֽ  ְוַחֹנִתי֙ ֶאת־ֲאֶשֵ֣ר ָאֹחֵ֔
אֶמר  כ ֹֻ֕ ָ֑י  ַוי ת ֶאת־ָפָנ א תּוַכִ֖ל ִלְרֹאֵ֣ ִֹ֥ י׃  ל ם ָוָחַֽ ָאָדִ֖ ִני ָהַֽ א־ִיְרַאִ֥ ַֹֽ י ל  ִכֶ֛
ה  כא ֵֹ֣אֶמר ְיהָוֵ֔  ַוי

י ֹום ִאִתָ֑ ּור׃   ִהֵנִ֥ה ָמקִ֖  ְוִנַצְבָתִ֖ ַעל־ַהצַֽ
ּור  כב יָך ְבִנְקַרֵ֣ת ַהצָ֑ י ְוַשְמִתִ֖ ר ְכֹבִדֵ֔ ֲעֹבֵ֣ י ָעֶלִ֖יָך  ְוָהָיה֙ ַבַֽ י ַכִפֶ֛ ְוַשֹכִתִ֥

י׃   ַעד־ָעְבִרַֽ
יָת ֶאת־ֲאֹחָרָ֑י  כג י ְוָרִאִ֖ ֹרִתי֙ ֶאת־ַכִפֵ֔ ּו׃  ַוֲהִסַֽ א ֵיַַָֽֽראַֽ ִֹ֥  {פ}ּוָפַנִ֖י ל

 

 פרק לד
 חמישי 

ה א הלוחות השניים ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
 

הוראה לפסול 
 לוחות ְשנִיִים

ָ֑ים אֹשִנ ת ֲאָבִנִ֖ים ָכִרַֽ ֹחִ֥  ְפָסל־ְלָךֶ֛ ְשֵנַֽי־ל 
 



 חומש שמות  - 71 - כי תשא

 

אֹשִנִ֖ים   ת ָהִרַֽ ֹחִ֥ ר ָהיֶּ֛ו ַעל־ַהל  ים ֲאֶשִ֥ ת־ַהְדָבִרֵ֔ ת ֶא֨ ֹחֵ֔ ַתְבִתי֙ ַעל־ַהל  ְוָכַֽ
ְרָת׃  ר ִשַבַֽ  ֲאֶשִ֥

ֶקר ב ֹון ַלֹבָ֑ ְהֵיִ֥ה ָנכִ֖  ֶוַֽ

 

ר׃   אש ָהָהַֽ ִֹ֥ ם ַעל־ר י ָשִ֖ י ְוִנַצְבָתִ֥ ִלֶ֛ ֶקר֙ ֶאל־ַהֵ֣ר ִסיַנֵ֔ יָת ַבֹב֨  ְוָעִלָּ֤

א ְבָכל־ָהָהָ֑ר ג יש ַאל־ֵיָרִ֖ ְך ְוַגם־ִאִ֥ א־ַיֲעֶלֵ֣ה ִעָמֵ֔ ַֹֽ  ְוִאיש֙ ל
ּוא׃ ר ַההַֽ ּול ָהָהִ֥ ּו ֶאל־מִ֖ אן ְוַהָבָקר֙ ַאל־ִיְרעֵ֔ ָֹּ֤  ַגם־ַהצ

 

הלוחות הכנת 
 השניים

ים ד אֹשִנֵ֗ ים ָכִרַֽ ת ֲאָבִנִּ֜ ֹח֨ ל ְשֵנַֽי־ל   ַוִיְפֹסָ֡
 

 
  

משה עולה להר 
 [פעם רביעית]

י  ַעל֙ ֶאל־ַהֵ֣ר ִסיַנֵ֔ ֶקר֙ ַוַי֨ ם ֹמֶשָּ֤ה ַבֹב֨ ֹו  ַוַיְשֵכ֨ ִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֹאתָ֑ ֲאֶשֶ֛ר ִצָּו  ַכַֽ
ים׃ ת ֲאָבִנַֽ ֹחִ֥ ֹו ְשֵנִ֖י ל  ח ְבָידֵ֔  ַוִיַקֵ֣

' פעמיים בפר

ופעם , יתרו

 משפטים' בפר

ֹו ָשָ֑ם  ה יורד בענן' ה ב ִעמִ֖ ן ַוִיְתַיֵצִ֥ ָעָנֵ֔ ֶָָּ֤֑רד ְיהָוה֙ ֶבַֽ ם ְיהָוַֽה׃ ַוֵי א ְבֵשִ֖   ַוִיְקָרִ֥

ר ְיהָוִ֥ה ו   ׀ ַעל־ָפָניו֮ ַוִיְקָראֹ֒  ַוַיֲַֽעֹב֨
ֵ֣ה ה  ְיהָו  ׀ ְיהָוֵ֔

ּום ְוַחנָּ֑ון  ל ַרחִ֖ ת׃  ֵאִ֥ ֱאֶמַֽ ֶסד ֶוַֽ ִים ְוַרב־ֶחִ֥ ֶרְך ַאַפִ֖  ֶאִ֥
א ָעוֶ֛ ֹנֹ  ז ים ֹנֵשִ֥ ֲאָלִפֵ֔ ֶסד֙ ָלַֽ ר ֶח֨ ַשע ְוַחָטָאָ֑ה ֵצִ֥ ה  ן ָוֶפִ֖ א ְיַנֶקֵ֔ ֵֹ֣  ְוַנֵקה֙ ל

ד ים׃׀ ֲעוֵ֣ ֹ ֹפֵקֵ֣ ים ְוַעל־ִרֵבִעַֽ ים ַעל־ִשֵלִשִ֖ ֵ֣י ָבִנֵ֔ ֹות ַעל־ָבִנים֙ ְוַעל־ְבֵנ  ן ָאבֵ֗

 

 
  

ר ֹמֶשָ֑ה ח [:דבקשה ] חּו׃  ַוְיַמֵהִ֖ ְרָצה ַוִיְשָתַֽ ד ַאִ֖  ַוִיֹקִ֥
 

 ָנא ֲאֹדָני-ֵיֶלְך"
 "ְבִקְרֵבנּו

אֶמר  ט ָֹ֡ י ַוי יָך֙ ֲאֹדָנֵ֔ אִתי ֵחָּ֤ן ְבֵעיֶנ֨ ִ֖י ְבִקְרֵבָ֑נּו   ִאם־ָנא֩ ָמָצ֨  ֵיֶַֽלְך־ָנִ֥א ֲאֹדָנ
ּוא ֶרף֙ הֵ֔ י ַעם־ְקֵשה־ֹע֨ ֲעו ֹ  ִכָּ֤ ַלְחָתֶ֛ ַלַֽ נּו׃ ְוָסַֽ נּו ּוְנַחְלָתַֽ  ֵנִ֥נּו ּוְלַחָטאֵתִ֖

 

 
  

 שישי לעם' חידוש הברית בין ה 

אֶמר י ,נעתר' ה ֵֹ֗  ַוי
 

 [ְמַחֵדש]וכורת 
 ַעםהברית עם 

 ישראל

ֹנִכי֮ ֹכֵרֵ֣ת ְבִריתֹ֒  ֵ֣ה ָאַֽ  ִהֵנ
ת ֲאֶשֶ֛ר  ֱעֶשֵ֣ה ִנְפָלֹאֵ֔ ל־ַעְמָך֙ ֶאַֽ ֶָָּ֤֑גד ָכַֽ ּו בְ ֶנ א־ִנְבְראִ֥ ַֹֽ ֶרץ ּוְבָכל־ַהגֹוִיָ֑םל  ָכל־ָהָאִ֖

ּוא  י־נֹוָרֵ֣א הֵ֔ ֲעֵשָּ֤ה ְיהָוה֙ ִכַֽ ֹו ֶאת־ַמַֽ ה ְבִקְרבִּ֜ ָעם ֲאֶשר־ַאָת֨   ְוָרָאֵ֣ה ָכל־ָהַ֠
ְך׃ ה ִעָמַֽ ר ֲאִנִ֖י ֹעֶשִ֥  ֲאֶשִ֥

 

 
  

   חלק העם בברית

 
  

י ְמַצְּוָךֵ֣ ַהיָֹ֑ום  יא הקדמה ֹנִכִ֖ ר ָאַֽ ר־ְלָךֵ֔ ֵאֶ֛ת ֲאֶשִ֥  ְשָמ֨
י׃ ִחִּוִ֖י ְוַהְיבּוִסַֽ י ְוַהַֽ ִחִתי֙ ְוַהְפִרִזֵ֔ י ְוַהַֽ ְכַנֲעִנֵ֔ ֱאֹמִרי֙ ְוַהַֽ יָך ֶאת־ָהַֽ  ִהְנִנ֧י ֹגֵרֵ֣ש ִמָפֶנֵ֗

 

 
  

  התנהגות עם
 יושבי הארץ

  

להם לא לכרות  -
 ברית

 [הסיבה בהמשך]

ָ֑יָה  יב ה ָבֵ֣א ָעֶל ר ַאָתִ֖ ֶרץ ֲאֶשִ֥ ת ְבִרית֙ ְליֹוֵשֵ֣ב ָהָאֵ֔  ִהָשֵֶ֣מר ְלָךֵ֗ ֶפן־ִתְכֹרָּ֤
ָך׃ ש ְבִקְרֶבַֽ ְהֶיִ֥ה ְלמֹוֵקִ֖  ֶפן־ִיַֽ

 

ּון יג לנתץ מזבחותיהם - ם ְתַשֵברָ֑ ֹבָתִ֖ ּון ְוֶאת־ַמֵצַֽ י ֶאת־ִמְזְבֹחָתם֙ ִתֹתצֵ֔ ּון׃  ִכָּ֤ יו ִתְכֹרתַֽ  ְוֶאת־ֲאֵשָרִ֖
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ְשַתֲחֶוִ֖ה ְלֵאֵ֣ל ַאֵחָ֑  יד ֵאל ַאֵחראיסור  - א ִתַֽ ִֹ֥ י ל ּוא׃   רִכֶ֛ ִ֖א הַֽ ל ַקָנ ֹו ֵאִ֥ ֵ֣א ְשמֵ֔ י ְיהָוה֙ ַקָנ  ִכָּ֤
 

הסכנות בברית עם ]
 [יושבי הארץ

ית ְליֹוֵשֵ֣ב ָהָאֶָ֑רץ  טו ת ְבִרִ֖  ֶפן־ִתְכֹרִ֥
ּו ֲחֵרֵ֣י  ְוָזנֵ֣ ם׀ ַאַֽ ֵהיֶהֵ֔ ם ְוָזְַֽבחּו֙ ֵלאֹלֵ֣ ֵהיֶהֵ֗ ֹו׃   ֱאֹלַֽ ַכְלָתִ֖ ִמִזְבחַֽ  ְוָקָרֵ֣א ְלָךֵ֔ ְוָאַֽ

ָ֑יָך  טז יו ְלָבֶנ ַקְחָתִ֥ ִמְבֹנָתִ֖  ְוָלַֽ
ן׃ ֵהיֶהַֽ י ֱאֹלַֽ ֲחֵרִ֖ יָך ַאַֽ ן ְוִהְזנּו֙ ֶאת־ָבֶנֵ֔ ֵהיֶהֵ֔ ֲחֵרי֙ ֱאֹלֵ֣ יו ַאַֽ ּו ְבֹנָתֵ֗  ְוָזנֵ֣

 

ְך׃  יז אלהי מסכה איסור - ֲעֶשה־ָלַֽ א ַתַֽ ִֹ֥ י ַמֵסָכִ֖ה ל   ֱאֹלֵהִ֥

 
  

 ֶאת־ַחֵ֣ג ַהַמצֹות֮ ִתְשֹמרֹ֒  יח חג המצות 
יב  ָאִבָ֑ ֶדש ָהַֽ ָך ְלמֹוֵעִ֖ד ֹחֵ֣ ים תֹאַכָּ֤ל ַמצֹות֙ ֲאֶשֵ֣ר ִצִּויִתֵ֔ ת ָיִמִּ֜  ִשְבַע֨

ִים׃  אָת ִמִמְצָרַֽ יב ָיָצִ֖ ָאִבֵ֔ ֶדש ָהַֽ ַ֚י ְבֹחֵ֣  ִכ

 

 
  

  הקדשת בכור
 ובכור אדםבהמה 

ֶחם ִלָ֑י יט ֶטר ֶרִ֖ ה׃   ָכל־ֶפִ֥ ֹור ָוֶשַֽ ֶטר שִ֥ ר ֶפִ֖ ל־ִמְקְנָך֙ ִתָזָכֵ֔  ְוָכַֽ

ה כ ֹו   ּוֶפֶָּ֤טר ֲחמֹור֙ ִתְפֶדֵ֣ה ְבֶשֵ֔ ה ַוֲַֽעַרְפתָ֑ א ִתְפֶדִ֖ ִֹ֥  ְוִאם־ל
ה יָך֙ ִתְפֶדֵ֔ ֹור ָבֶנ֨ ל ְבכָּ֤ ם׃  ֹכֵ֣ ִ֖י ֵריָקַֽ ּו ָפַנ א־ֵיָראִ֥ ַֹֽ  ְול

 

 
  

 ת  כא שבת י ִתְשֹבָ֑ ד ּוַביִֹ֥ום ַהְשִביִעִ֖ ֲעֹבֵ֔ ת׃  ֵשֶָּ֤שת ָיִמים֙ ַתַֽ יר ִתְשֹבַֽ יש ּוַבָקִצִ֖ ָחִרִ֥   ֶבַֽ

 
  

 ֲעֶשֵ֣ה ְלָךֵ֔  כב חג השבועות ֹעת֙ ַתַֽ ב  ים  ְוַחָּ֤ג ָשַֽ י ְקִצֵ֣יר ִחִטָ֑   ִבכּוֵרִ֖

 
  

 יף  חג האסיף ָאִסֵ֔ ת ַהָשָנַֽה׃ ְוַחג֙ ָהַֽ   ְתקּוַפִ֖

 
  

 ָ֑ה כג מצות הריאיון ים ַבָשָנ ש ְפָעִמִ֖ ן  ָשֹלִ֥ ָאֹדִ֥ ֶ֛י ָהַֽ ּוְרָךֵ֔ ֶאת־ְפֵנ ל׃ ֵיַַָֽֽרֶאה֙ ָכל־ְזכֵ֣ י ִיְשָרֵאַֽ  ׀ ְיהָוִ֖ה ֱאֹלֵהִ֥
 

ֶלָָ֑ך כד ['התחייבות ה] י ֶאת־ְגב  יָך ְוִהְרַחְבִתִ֖ יש גֹוִים֙ ִמָפֶנֵ֔ י־אֹוִרָּ֤  ִכַֽ
ת־ַאְרְצָךֵ֔  ד ִאיש֙ ֶאַֽ א־ַיְחֹמִ֥ ַֹֽ יָךְול ֵ֣ה ֱאֹלֶהֵ֔ ָראֹות֙ ֶאת־ְפֵני֙ ְיהָו ְתָךֵ֗ ֵלַֽ  ַבֲעֹלַֽ

ים ַבָשָנַֽה׃ ש ְפָעִמִ֖  ָשֹלִ֥

 

 
  

 י  כה זבח פסח ץ ַדם־ִזְבִחָ֑ ט ַעל־ָחֵמִ֖ א־ִתְשַחִ֥ ַֹֽ ַסח׃ ל ג ַהָפַֽ ִַ֖בח ַחִ֥ ֶקר ֶז א־ָיִלֵ֣ין ַלֹבֵ֔ ַֹֽ  ְול
 

 
  

 ית ִבכּוֵרי֙ ַאְדָמְֵ֣תָךֵ֔  כו ביכורים יא ֵראִשֵ֗ ֵ֣ה ֱאֹלֶהָ֑יָך ָתִבֻ֕ ית ְיהָו  ֵבִ֖
 

 
  

  לא גדי בחלב
 [בתורה 2פעם ] אמו

ֹו׃  ֲחֵלִ֥ב ִאמַֽ י ַבַֽ ל ְגִדִ֖ א־ְתַבֵשִ֥ ַֹֽ   {פ}ל

 
 שביעי 

ה ׃ כז למשה' ציווי ה ָֹּ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוי
 

לכתוב את דברי 
 הברית

ים ָהֵאֶָ֑לה   ְכָתב־ְלָךִ֖ ֶאת־ַהְדָבִרֵ֣
י י ַעל־ִפֵ֣ ֶלה  ִכָ֞ ים ָהֵאֵ֗ ל ׀ ַהְדָבִרֵ֣ ית ְוֶאת־ִיְשָרֵאַֽ ִתי ִאְתָךֶ֛ ְבִרִ֖  :ָכַר֧

 

   

יום בפעם  47
 השנייה

ְיָלה  כח ים יֹום֙ ְוַאְרָבִעֵ֣ים ַלֵ֔ ה ַאְרָבִעִ֥ ְַֽיִהי־ָשֵ֣ם ִעם־ְיהָוֵ֗  ַוַֽ
א ָשָתָ֑ה  ֵֹ֣ ִים ל ל ּוַמִ֖ א ָאַכֵ֔ ֵֹ֣  ֶלֶַ֚חם ל

 

 
  

פסוק ' ר]? מי כותב
 [לעיל' א

ית  ת ֵאַ֚ת ִדְבֵרֵ֣י ַהְבִרֵ֔ ֹחֵ֗ ב ַעל־ַהל  ים׃ ַוִיְכֹתֵ֣ ֶרת ַהְדָבִרַֽ   ֲעֶשִ֖
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 ,משה יורד מהר סיני עם הלוחות השניים  
 

 

 ועור פניו קורן

 
  

משה יורד עם 
 הלוחות השניים

י כט ֶדת ֹמֶשה֙ ֵמַהֵ֣ר ִסיַנֵ֔ י ְבֶרָּ֤ ֹו ִמן־ָהָהָ֑ר  ַוְיִהֵ֗ ה ְבִרְדתִ֖ ת֙ ְבַיד־ֹמֶשֵ֔ ֵעד  ת ָהַֽ ֹחָּ֤ י ל    ּוְשֵנ֨

ִ֖יו  ור פניועקרן  ֹור ָפָנ ן עִ֥ י ָקַרֶ֛ ע ִכִ֥ א־ָיַדֵ֗ ַֹֽ ֹו׃  ּוֹמֶשֵ֣ה ל ֹו ִאתַֽ  ְבַדְברִ֥

ָ֑יו  ל ֹור ָפָנ ן עֵ֣ ִ֥ה ָקַרִ֖ ה ְוִהֵנ ָּ֤י ִיְשָרֵאל֙ ֶאת־ֹמֶשֵ֔ ן ְוָכל־ְבֵנ ֲהֹרִּ֜ ְרא ַאַֽ  ַוַי֨
יו׃ ּו ִמֶגִֶ֥שת ֵאָלַֽ יְראִ֖  ַוִיַֽ

 

 
  

משה מדבר אל 
 ראשי העם

ה  לא א ֲאֵלֶהם֙ ֹמֶשֵ֔  ַוִיְקָרָּ֤
ֵעָדָ֑ה  ים ָבַֽ ן ְוָכל־ַהְנִשִאִ֖ ֲהֹרִ֥ ֧בּו ֵאָלֶ֛יו ַאַֽ ם׃ ַוָיש  ה ֲאֵלֶהַֽ ר ֹמֶשִ֖  ַוְיַדֵבִ֥

 

 משה מצווה לעם 

 בהר' את דברי ה
ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל לב ּו ָכל־ְבֵנ ֲחֵרי־ֵכִ֥ן ִנְגשִ֖  ְוַאַֽ

ם  ר ִסיָנַֽי׃  ַוְיַצֵּוֻ֕ ֹו ְבַהִ֥ ֶ֛ה ִאתִ֖ ר ִדֶב֧ר ְיהָו  ֵאת֩ ָכל־ֲאֶש֨

 

 
 מפטיר 

ר ִאָתָ֑ם לג ַמְסֶוה ה ִמַדֵבִ֖ ִ֖יו ַמְסֶוַֽה׃   ַוְיַכֵ֣ל ֹמֶשֵ֔ ן ַעל־ָפָנ  ַוִיֵתִ֥
 

ֹו  לד הַמְסֶוה" נוהלי" יר ֶאת־ַהַמְסֶוִ֖ה ַעד־ֵצאתָ֑ ֹו ָיִסִ֥ ָּ֤י ְיהָוה֙ ְלַדֵבֵ֣ר ִאתֵ֔ ה ִלְפֵנ א ֹמֶשִּ֜ ֹ֨  ּוְבב
ֶּוַֽה׃  ר ְיצ  ת ֲאֶשִ֥ ל ֵאִ֖ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ א ְוִדֶבר֙ ֶאל־ְבֵנ  ְוָיָצֵ֗

ֵ֣י ֹמֶשָ֑ה  לה ֹור ְפֵנ ן עִ֖ י ָקַרֵ֔ ה ִכֵ֣ ֵ֣י ֹמֶשֵ֔ ּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאל֙ ֶאת־ְפֵנ  ְוָראָּ֤
יו  יב ֹמֶשָּ֤ה ֶאת־ַהַמְסֶוה֙ ַעל־ָפָנֵ֔ ֹו׃  ְוֵהִש֨ ר ִאתַֽ ֹו ְלַדֵבִ֥  {ס{}ס{}ס}ַעד־ֹבאִ֖
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 פרשת ויקהל

 לכל פרשות המשכןהערה כללית  -פרשת תרומה ראה בתוכן העניינים : הערה
 

ֵֹ֣אֶמר ֲאֵלֶהָ֑ם  א פרק לה ל ַוי ִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ ת ְבֵנ ת־ָכל־ֲעַדֶ֛ ה ֶאַֽ  ַוַיְקֵהֵ֣ל ֹמֶשֵ֗
ם׃  ת ֹאָתַֽ ֲעֹשִ֥ ִ֥ה ְיהָוִ֖ה ַלַֽ ים ֲאֶשר־ִצָּו  ֵאֶַ֚לה ַהְדָבִרֵ֔

 

   

 ואי הבערת אש ,שבתוןיום  –שבת   
   

ָעֶשֵ֣ה ְמָלאָכהֹ֒  ב    ֵשֵֶ֣שת ָיִמים֮ ֵתַֽ
ָ֑ה  יהָו ֹון ַלַֽ ת ַשָבתִ֖ ֶדש ַשַבִ֥ ה ָלֶכִ֥ם ֹקֶ֛ ְהֶי֨ י ִיַֽ  ּוַביֵֹ֣ום ַהְשִביִעֵ֗

ת׃  ֹו ְמָלאָכִ֖ה יּוָמַֽ ה בֶ֛ ֹעֶשִ֥  ָכל־ָהַֽ

ֵתיֶכָ֑ם  ג ל ֹמְשֹבַֽ ש ְבֹכִ֖ ּו ֵאֵ֔ א־ְתַבֲערֵ֣ ַֹֽ ת׃  ל  {פ}ְביִֹ֖ום ַהַשָבַֽ

 

   

 יית המשכןעשהכנות ל [3שלב ]  
   
 תרומות והתנדבות לבניית המשכן [א.3]  

   

ר  ד  ל ֵלאֹמָ֑ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ה ֶאל־ָכל־ֲעַדִ֥ ֵֹ֣אֶמר ֹמֶשֵ֔  ַוי
ר׃ ר ֲאֶשר־ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֵלאֹמַֽ ֵ֣ה ַהָדָבֵ֔  ֶז

 

 

  

ה ה קריאה לתרומות יהָוֵ֔ ִאְתֶכָּ֤ם ְתרּוָמה֙ ַלַֽ ָ֑ה  ְק֨חּו ֵמַֽ ת ְתרּוַמֵ֣ת ְיהָו ָה ֵאִ֖ ֹו ְיִביֶאֻ֕ יב ִלבֵ֔   ֹכַ֚ל ְנִדֵ֣

ֶשת׃  מתכות ב ָוֶכִֶ֖סף ּוְנֹחַֽ   ָזָהִ֥

ים׃ ו בדים ש ְוִעִזַֽ י ְוֵשִ֥   ּוְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖

ים ז עורות ועצים ת ְתָחִשִ֖ ים ְוֹעֹרִ֥ ת ֵאיִל֧ם ְמָאָדִמֶ֛ ים׃  ְוֹעֹר֨ י ִשִטַֽ ֲעֵצִ֥   ַוַֽ

ֹור ח שמן ֶמן ַלָמאָ֑   ְוֶשִ֖

ים׃ּוְבָשִמים֙ ְלֶשֵֶ֣מן  בשמים ֶרת ַהַסִמַֽ ה ְוִלְקֹטִ֖   ַהִמְשָחֵ֔

ִאָ֑ים ט טובותאבנים  ַהם ְוַאְבֵנִ֖י ִמל  ְבֵני־ֹשֵ֔ ֶשן׃  ְוַא֨ ֹוד ְוַלֹחַֽ ֵאפִ֖   ָלַֽ

 
  

ר ִצָּוִ֖ה ְיהָוַֽה׃  ְוָכל־ֲחַכם־ֵלִ֖ב ָבֶכָ֑ם י להתנדב לעשות ּו ֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשִ֥ אּו ְוַיֲַֽעשֵ֔   ָיֹבֵ֣

ֹו ְוֶאת־ִמְכֵסָ֑הּו  יא המשכן ומרכיביו ת־ָאֳהלִ֖ ן ֶאַֽ ת־ַהִמְשָכֵ֔  ֶא֨
יו ְוֶאת־ֲאָדָנַֽיו׃ ָדִ֖ ו ֶאת־ַעמ  יו ֶאת־ְבִריָחֻ֕  ֶאת־ְקָרָסיו֙ ְוֶאת־ְקָרָשֵ֔

 

יו יב כלי המשכן ן ְוֶאת־ַבָדִ֖ ָאֹרִ֥ ֶרת  ֶאת־ָהַֽ ְך׃   ֶאת־ַהַכֹפָ֑ ֶכת ַהָמָסַֽ ת ָפֹרִ֥  ְוֵאִ֖
ָ֑יו יג יו ְוֶאת־ָכל־ֵכָל ן ְוֶאת־ַבָדִ֖ ְלָחִ֥ ים׃   ֶאת־ַהש  ת ֶלִֶ֥חם ַהָפִנַֽ  ְוֵאִ֖
ֹור ְוֶאת־ֵכֶלִ֖יָה ְוֶאת־ֵנַֹֽרֶתָ֑יָה  יד ת ַהָמאֶ֛ ֹור׃  ְוֶאת־ְמֹנַר֧ ֶמן ַהָמאַֽ ת ֶשִ֥  ְוֵאִ֖
יו  טו ֶרת֙ ְוֶאת־ַבָדֵ֔  ְוֶאת־ִמְזַבָּ֤ח ַהְקֹט֨

 

יםְוֵאת֙ ֶשֵֶ֣מן  שמן וקטורת ֶרת ַהַסִמָ֑ ת ְקֹטֵ֣ ה ְוֵאִ֖   ַהִמְשָחֵ֔

ן׃ מסך הפתח ַתח ַהִמְשָכַֽ ַתח ְלֶפִ֥ ְך ַהֶפִ֖   ְוֶאת־ָמַסִ֥

ֹו  ֵאֵ֣ת טז מזבח העולה וכליו ֶשת֙ ֲאֶשר־לֵ֔ ה ְוֶאת־ִמְכַבָּ֤ר ַהְנֹח֨ ֹעָלֵ֗  ׀ ִמְזַבֵ֣ח ָהַֽ
יו  ָ֑יו  ֶאת־ַבָדִ֖  ְוֶאת־ָכל־ֵכָל
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ֹו׃ֶאת־ַהִכֹיִ֖ר  הכיור וכנו   ְוֶאת־ַכנַֽ

ָ֑יהָ  יז מרכיבי החצר יו ְוֶאת־ֲאָדֶנ ָדִ֖ ר ֶאת־ַעמ  ָחֵצֵ֔ ֵ֣י ֶהַֽ ר׃   ֵאַ֚ת ַקְלֵע ָחֵצַֽ ַער ֶהַֽ ְך ַשִ֥ ת ָמַסִ֖   ְוֵאֻ֕

ם׃ יח יתדות ומיתרים יְתֵריֶהַֽ ר ְוֶאת־ֵמַֽ ָחֵצִ֖ ת ֶהַֽ ת ַהִמְשָכֶ֛ן ְוֶאת־ִיְתֹדִ֥   ֶאת־ִיְתֹד֧

השרד של בגדי 
 הכהנים

ֶדש  יט ד ְלָשֵרֵ֣ת ַבֹקָ֑ י ַהְשָרִ֖  ֶאת־ִבְגֵדִ֥
ן׃ ִ֖יו ְלַכֵהַֽ י ָבָנ ן ְוֶאת־ִבְגֵדִ֥ ן ַהֹכֵהֵ֔ ֲהֹרֵ֣ ֶדש֙ ְלַאַֽ י ַהֹק֨  ֶאת־ִבְגֵדָּ֤

 

 
  

ה׃  כ  ִ֥י ֹמֶשַֽ ל ִמִלְפֵנ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֖ ּו ָכל־ֲעַדִ֥ ְִ֥צאֶ֛   ַוֵי

 
  

 שני  היענות העם

ֹו  כא  ֹו ִלבָ֑ יש ֲאֶשר־ְנָשאֵ֣ אּו ָכל־ִאִ֖ ִביאּו  ַוָיֹבֻ֕ ֹו ֵהַ֠ ֹו ֹאתֵ֗ ה רּוחִּ֜ ְַֽדָב֨ ל ֲאֶשר֩ ָנַֽ ְוֹכָ֡
ֶדש׃ י ַהֹקַֽ ֹו ּוְלִבְגֵדִ֖ ָדתֵ֔ ֶהל מֹוֵעד֙ ּוְלָכל־ֲעֹבֵ֣ אֶכת ֹאָּ֤ ה ִלְמֶל֨ ת ְיהָוִּ֜  ֶאת־ְתרּוַמ֨

 

 
  

   חומרי גלם

ים ַעל־ַהָנִשָ֑ים  כב תכשיטי זהב ֲאָנִשִ֖ אּו ָהַֽ  ַוָיֹבִ֥
ל ב  ֹכֵ֣ ֶזם ְוַטַבַָּ֤עת ְוכּוָמז֙ ָכל־ְכִלֵ֣י ָזָהֵ֔ ִביאּו ָחֵ֣ח ָוֶנִּ֜ ב ֵהַ֠ יב ֵלֵ֗  ׀ ְנִדֵ֣

יהָוַֽה׃ ב ַלַֽ ת ָזָהִ֖ ר ֵהִנֶ֛יף ְתנּוַפִ֥ יש ֲאֶשִ֥  ְוָכל־ִאֻ֕

 

 בדים 

 ועורות
ָ֑ים כג ֹו ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖י ְוֵשֵ֣ש ְוִעִז יש ֲאֶשר־ִנְמָצֵ֣א ִאתֵ֗  ְוָכל־ִאָ֞

ים  ת ְתָחִשִ֖ ים ְוֹעֹרִ֥ ת ֵאיִל֧ם ְמָאָדִמֶ֛ יאּו׃ ְוֹעֹר֨  ֵהִבַֽ

 

ֶשת  כד מתכות ֶסף֙ ּוְנֹחֵ֔ ּוַמת ֶכ֨ ים ְתרָּ֤ ָ֑ה ָכל־ֵמִרֵ֗ ת ְתרּוַמֵ֣ת ְיהָו יאּו ֵאִ֖   ֵהִבֻ֕

ה  עצי שיטים ֲעֹבָדִ֖ ים ְלָכל־ְמֶלִ֥אֶכת ָהַֽ י ִשִטֶ֛ ֹו ֲעֵצִ֥ א ִאתִּ֜ ל ֲאֶשר֩ ִנְמָצ֨ יאּו׃ ְוֹכָ֡   ֵהִבַֽ

 
  

   עבודת הנשים

 

 חוטי צמר ופשתים

ה ַחְכַמת־ֵלִ֖ב  כה ּו  ְוָכל־ִאָשִ֥  ְבָיֶדֵ֣יָה ָטוָ֑
ן  ַאְרָגָמֵ֔ ֶלת֙ ְוֶאת־ָהַֽ ת־ַהְתֵכ֨ ה ֶאַֽ יאּו ַמְטֶוֵ֗ ש׃ַוָיִבֵ֣  ֶאת־תֹוַלִַ֥עת ַהָשִנִ֖י ְוֶאת־ַהֵשַֽ

 

ָנה ְבָחְכָמָ֑ה  כו חוטי שיער עיזים א ִלָבֶ֛ן ֹאָתִ֖ ר ָנָשִ֥ ים ֲאֶש֨ ל־ַהָנִשֵ֔ ים׃  ְוָכ֨ ִעִזַֽ ּו ֶאת־ָהַֽ   ָטוִ֖

 
  

יאּו  כז תרומת הנשיאים  ְוַהְנִשִאֵ֣ם ֵהִבֵ֔
 

ֵ֣י  האבנים ת ַאְבֵנ ַהם ְוֵאִ֖ ֵ֣י ַהֹשֵ֔ יםֵאַ֚ת ַאְבֵנ ִאָ֑ ֶשן׃  ַהִמל  ֹוד ְוַלֹחַֽ ֵאפִ֖   ָלַֽ

ֶשם ְוֶאת־ַהָשֶָ֑מן  כח והשמן הבושם ים׃ ְוֶאת־ַהֹבִ֖ ֶרת ַהַסִמַֽ ה ְוִלְקֹטִ֖ ֶמן֙ ַהִמְשָחֵ֔ ֹור ּוְלֶש֨  ְלָמאֻ֕
 

 
  

ה  כט  ר ָנַדֵ֣ב ִלָבם֮ ֹאָתםֹ֒ ְלָהִביא֙ ְלָכל־ַהְמָלאָכֵ֔ ה ֲאֶש֨  ָכל־ִאֵ֣יש ְוִאָשֵ֗
יהָוַֽה׃  ה ַלַֽ יאּו ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאֶ֛ל ְנָדָבִ֖ ֹות ְבַיד־ֹמֶשָ֑ה ֵהִב֧ ֲעשִ֖ ֶ֛ה ַלַֽ ר ִצָּו֧ה ְיהָו  {פ}ֲאֶש֨

 

   

 שני]שלישי  והעושים במלאכת המשכן, בצלאל ואהליאב[ ב.3] 
 [במחובר  

ל ל  ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ָֹּ֤אֶמר ֹמֶשה֙ ֶאל־ְבֵנ  ַוי
 

רוח ותבונה 
 בבצלאל ואהליאב

א ְיהָוִ֖ה ְבֵשָ֑ם  ּו ָקָרִ֥ ה׃  ְראֶ֛ ּור ְלַמֵטִ֥ה ְיהּוָדַֽ י ֶבן־חִ֖  ְבַצְלֵאֶ֛ל ֶבן־אּוִרִ֥
ים  לא ּוַח ֱאֹלִהָ֑ ֹו רֵ֣ ה׃  ַוְיַמֵלִ֥א ֹאתִ֖ ַעת ּוְבָכל־ְמָלאָכַֽ  ְבָחְכָמֶ֛ה ִבְתבּוָנִ֥ה ּוְבַדִ֖
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ת  לב  ֲחָשֹבָ֑ ב ַמַֽ ֶשת׃  ְוַלְחֹשִ֖ ב ּוַבֶכִֶ֖סף ּוַבְנֹחַֽ ת ַבָזָהִ֥ ֲעֹשֶ֛  ַלַֽ
ָ֑ץ  לג ֶשת ֵע ֲחֹרֵ֣ את ּוַבַֽ ִֹ֖ ֶשת ֶאֶֶ֛בן ְלַמל ֲחֹרִ֥  ּוַבַֽ

ֶבת׃  ֲחָשַֽ ֹות ְבָכל־ְמֶלִ֥אֶכת ַמַֽ ֲעשִ֖  ַלַֽ
ת לד ֹו ּוְלהֹוֹרִ֖ ן׃   ָנַתֵ֣ן ְבִלבָ֑ ְך ְלַמֵטה־ָדַֽ יָסָמִ֖ ב ֶבן־ֲאִחַֽ ֳהִליָאִ֥ ּוא ְוָאַֽ  הֻ֕

א ֹאָתִּ֜  לה ֲעשֹות֮ ָכל־ְמֶלֵ֣אֶכת ָחָרֵ֣שִמֵל֨ ב ַלַֽ  ׀ ְוֹחֵשבֹ֒  ם ָחְכַמת־ֵלֵ֗
ש ְוֹאֵרָ֑ג  ן ְבתֹוַלַ֧עת ַהָשִנֶ֛י ּוַבֵשִ֖ ַאְרָגָמֵ֗ ֵֶ֣לת ּוָבַֽ ם ַבְתֵכ  ְוֹרֵקָ֞

ת׃ ֲחָשֹבַֽ י ַמַֽ ְשֵבִ֖ ה ְוֹחַֽ  ֹעֵשי֙ ָכל־ְמָלאָכֵ֔

 

 
   

ל א פרק לו ב ְוֹכֵ֣ ֳהִליָאִּ֜ ל ְוָאַֽ ה ָחְכָמָּ֤ה  ְוָעָשה֩ ְבַצְלֵא֨ ן ְיהָוִּ֜ ב ֲאֶשר֩ ָנַת֨ ׀ ִאֵ֣יש ֲחַכם־ֵלֵ֗
ֶדש  ת־ָכל־ְמֶלִ֖אֶכת ֲעֹבַדֵ֣ת ַהֹקָ֑ ת ֶאַֽ ֲעֹשֵ֔ ָמה ָלַדֵַ֣עת ַלַֽ  ּוְתבּוָנה֙ ָבֵהֵ֔

ל ֲאֶשר־ִצָּוִ֖ה ְיהָוַֽה׃   ְלֹכִ֥

 

משה קורא לעושי 
 המלאכה

ב  ב ֳהִליָאבֹ֒ ְוֶאל֙ ָכל־ִאֵ֣יש ֲחַכם־ֵלֵ֔ ה ֶאל־ְבַצְלֵאל֮ ְוֶאל־ָאַֽ  ַוִיְקָרֵ֣א ֹמֶשֵ֗
ֹו  ה ְבִלבָ֑ ֶ֛ה ָחְכָמִ֖ ן ְיהָו ר ָנַת֧ ה ֶאל־ַהְמָלאָכִ֖ה  ֲאֶש֨ ֹו ְלָקְרָבִ֥ ֹו ִלבֵ֔ ֹכַ֚ל ֲאֶשֵ֣ר ְנָשאֵ֣

ה׃ ת ֹאָתַֽ ֲעֹשִ֥  ַלַֽ

 

העושים במלאכה 
לוקחים את 
 התרומה

ּו ג ל ִלְמֶלֶ֛אֶכת  ַוִיְקחָ֞ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ יאּו ְבֵנ ר ֵהִבִּ֜ ה ֵאָּ֤ת ָכל־ַהְתרּוָמה֙ ֲאֶש֨ ֵ֣י ֹמֶשֵ֗ ִמִלְפֵנ
ת ֹאָתָ֑ה  ֲעֹשֵ֣ ֶדש ַלַֽ ת ַהֹקִ֖   ֲעֹבַדִ֥

ֶקר׃  ֶקר ַבֹבַֽ ה ַבֹבִ֥ ֹוד ְנָדָבִ֖ יאּו ֵאָלִ֥יו עֶ֛ ֵהם ֵהִב֨  ְוַ֠

 

התרומות רבות 
 מדי

ֶדש  ד ת ָכל־ְמֶלֵ֣אֶכת ַהֹקָ֑ ים ֵאִ֖ ֹעִשֻ֕ ים ָהַֽ אּו֙ ָכל־ַהֲֵ֣חָכִמֵ֔ ֹו  ַוָיֹב֨ יש ִמְמַלאְכתִ֖ יש־ִאִ֥ ִאַֽ
ים׃  ָמה ֹעִשַֽ  ֲאֶשר־ֵהִ֥

ר  ה אְמרּו֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֣ה ֵלאֹמֵ֔ ַֹֽ  ַוי
ִ֥ה ְיהָוִ֖ה  ה ֲאֶשר־ִצָּו ֲעֹבָדה֙ ַלְמָלאָכֵ֔ י ָהַֽ ים ָהָעִ֖ם ְלָהִבָ֑יא ִמֵדָּ֤ ה׃ַמְרִבִ֥ ת ֹאָתַֽ ֲעֹשִ֥  ַלַֽ

 

להפסיק הבאת 
 התרומות

ַמֲחֶנה֮ ֵלאֹמרֹ֒  ו ֹול ַבַֽ ירּו קִ֥ ה ַוַיֲַֽעִב֨  ַוְיַצֵ֣ו ֹמֶשֵ֗
ֶדש  ֹוד ְמָלאָכִ֖ה ִלְתרּוַמֵ֣ת ַהֹקָ֑ ה ַאל־ַיֲַֽעשּו־עֶ֛  ִאֵ֣יש ְוִאָשֵ֗

יא׃ ָהִבַֽ  ַוִיָכֵלִ֥א ָהָעִ֖ם ֵמַֽ

 

 
ֶ֛ם ְלָכל־ַהְמָלאָכִ֖ה ז ה ַדָי ְיָתִ֥ ה ָהַֽ ֹות ֹאָתָ֑ה  ְוַהְמָלאָכֵ֗ ֲעשֵ֣ ר׃  ַלַֽ   {ס}ְוהֹוֵתַֽ

   

 עשיית המשכן -ביצוע  [4שלב ]  
   

 עשיית המשכן וכליו [א.4]  

   

 המשכן ודפנות ,הכיסוי העליון  :מבנה המשכן  
   

 הכיסוי העליון
 [שכבות 3]

 רביעי 

   

ב ְבֹעֵש֧י ַהְמָלאָכֶ֛ה ֶאת־ַהִמְשָכִ֖ן  ח המשכן [1]  השכבה התחתונה של הכיסוי ַוַיֲַֽע֨שּו ָכל־ֲחַכם־ֵלִּ֜

ת  17: יריעות ֵֶ֣שר ְיִריֹעָ֑   ֶע

ם׃  חומר ועיצוב ה ֹאָתַֽ ב ָעָשִ֥ ה ֹחֵשִ֖ ֲעֵשִ֥ ים ַמַֽ ִבֶ֛ י ְכר  ֵַ֣עת ָשִנֵ֔ ר ּוְתֵכֶָּ֤לת ְוַאְרָגָמן֙ ְותֹוַל   ֵשֵ֣ש ָמְשָזֵ֗
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ה  ט 4x28: מידות ַאָמֵ֔ ָּ֤ה ְוֶעְשִרים֙ ָבַֽ ת ְשֹמֶנ ַאַחֵ֗ ֵ֣ה ָהַֽ ֶרְך ַהְיִריָע  ֹאִּ֜
ֶאָחָ֑ת  ה ַהְיִריָעִ֖ה ָהַֽ ַאָמֵ֔ ַחב֙ ַאְרַבֵ֣ע ָבַֽ ת׃  ְוֹר֨ ת ְלָכל־ַהְיִריֹעַֽ ה ַאַחִ֖  ִמָדִ֥

 

ת ֶאל־ֶאָחָ֑ת  י יריעות מחוברות 5 ת ַאַחִ֖   ַוְיַחֵבר֙ ֶאת־ֲחֵמֵ֣ש ַהְיִריֹעֵ֔
ת׃  ת ֶאל־ֶאָחַֽ ר ַאַחִ֖  ְוָחֵמָּ֤ש ְיִריֹעת֙ ִחַבֵ֔

 

לולאות ביריעה  57
 הקיצונה

ת  יא ֶאָחֵ֔ ֵ֣ל ְשַפָּ֤ת ַהְיִריָעה֙ ָהַֽ ֶלת ַע ת ְתֵכֵ֗ ְלֹאֵ֣ ַֽ ַעש ל  ה ַבַמְחָבֶָ֑רת  ַוַיִּ֜  ִמָקָצִ֖
ה  יצֹוָנֵ֔ ה ַהִקֵ֣ ית׃  ֵכָּ֤ן ָעָשה֙ ִבְשַפֵ֣ת ַהְיִריָעֵ֔ ֶרת ַהֵשִנַֽ  ַבַמְחֶבִ֖

 

ֶאָחתֹ֒  יב  ֵ֣ה ָהַֽ ת ָעָשה֮ ַבְיִריָע ָלֹאֵ֗ ַֽ  ֲחִמִשֵ֣ים ל 
ָ֑ית  ר ַבַמְחֶבֵֶ֣רת ַהֵשִנ ה ֲאֶשִ֖ ת ָעָשה֙ ִבְקֵצֵ֣ה ַהְיִריָעֵ֔ ָלֹאֵ֗ ַֽ ֲחִמִשֵ֣ים ל   ַוַֽ

ת׃ ת ֶאל־ֶאָחַֽ ת ַאַחִ֖ ֵָ֣לֹאֵ֔  ַמְקִביֹלת֙ ַהל 

 

ים ַקְרֵסֵ֣י ָזָהָ֑ב  יג קרסים 57 ַעש ֲחִמִשִ֖  ַוַיֻ֕
 

ים חיבור המחברות ת ַאַחָּ֤ת ֶאל־ַאַחת֙ ַבְקָרִסֵ֔ ר ֶאת־ַהְיִריֹעִּ֜   ַוְיַחֵב֨

ד׃  ֶאָחד, ַוְיִהי ַהִמְשָכן י ַהִמְשָכִ֖ן ֶאָחַֽ   {פ}ַוְיִהִ֥
 

  

   אוהל המשכן[ 2]

ָ֑ן יד חומר ֶהל ַעל־ַהִמְשָכ ים ְלֹאִ֖ ת ִעִזֵ֔ ַעש֙ ְיִריֹעֵ֣  ַוַי֨
 

ם׃ יריעות 11 ה ֹאָתַֽ ת ָעָשִ֥ ה ְיִריֹעִ֖ י־ֶעְשֵרִ֥   ַעְשֵתַֽ

ה טו 4x30מידות  ַאָמֵ֔ ת ְשֹלִשים֙ ָבַֽ ַאַחֵ֗ ֵ֣ה ָהַֽ ֶרְך ַהְיִריָע ֶאָחָ֑ת   ֹאִּ֜ ֵ֣ה ָהַֽ ַחב ַהְיִריָע ֹות ֹרִ֖   ְוַאְרַבֵ֣ע ַאמֵ֔

ת׃  ה ְיִריֹעַֽ י ֶעְשֵרִ֖ ת ְלַעְשֵתִ֥   ִמָדֵ֣ה ַאַחֵ֔

20x30 ;   24x30 ת ְלָבָ֑ד טז ש ַהְיִריֹעִ֖ ד׃  ַוְיַחֵבֶ֛ר ֶאת־ֲחֵמִ֥ ת ְלָבַֽ ש ַהְיִריֹעִ֖  ְוֶאת־ֵשִ֥
 

לולאות ביריעה  57
 קיצונה

יֹצָנִ֖ה ַבַמְחָבֶָ֑רת  יז ה ַהִקַֽ ַ֚ל ְשַפֵ֣ת ַהְיִריָעֵ֔ ים ַע ת ֲחִמִשֵ֗ ָלֹאֵ֣ ַֽ ַעש ל   ַוַיִּ֜
ה  ת ָעָשה֙ ַעל־ְשַפֵ֣ת ַהְיִריָעֵ֔ ָלֹאֵ֗ ַֽ ֲחִמִשֵ֣ים ל  ית׃ַוַֽ ֶרת ַהֵשִנַֽ ֹחֶבִ֖  ַהַֽ

 

ֶשת ֲחִמִשָ֑ים  יח קרסים 57 י ְנֹחִ֖ ֶַ֛עש ַקְרֵסִ֥  ַוַי
 

ד׃ "ִלְהֹית ֶאָחד" ְהֹיִ֥ת ֶאָחַֽ ֶהל ִלַֽ ר ֶאת־ָהֹאִ֖   ְלַחֵבִ֥

 
  

ֶהל  יט לאוהל המכס[ 3] ַָּ֤עש ִמְכֶסה֙ ָלֹאֵ֔ ים   ַוַי ם ְמָאָדִמָ֑ ת ֵאיִלִ֖ אחד מכסה  ֹעֹרִ֥

 ?שניםאו 

ְעָלה׃   ים ִמְלָמַֽ ת ְתָחִשִ֖   { ס}ּוִמְכֵסֶ֛ה ֹעֹרִ֥

 
  

 חמישי  קירות המשכן

  
 

ָ֑ן  כ הקרשים לקירות ים ַלִמְשָכ ִַ֥עש ֶאת־ַהְקָרִשִ֖   ַוַי

ים׃ חומר ְמִדַֽ ים ֹעַֽ י ִשִטִ֖   ֲעֵצִ֥

ֶרש כא 10x1.5: מידות ֶרְך ַהָקָ֑ ת ֹאֵ֣ ד׃  ֶעִֶ֥שר ַאֹמִ֖ ֶאָחַֽ ֶרש ָהַֽ ַחב ַהֶקִ֥ ה ֹרִ֖ ַאָמֵ֔ י ָהַֽ ֲחִצֵ֣   ְוַאָמה֙ ַוַֽ

ידות בקרש  2
 [מאונכות]

ד  כב ֶאָחֵ֔ ֶרש֙ ָהַֽ ת ַלֶק֨ ת ֶאל־ֶאָחָ֑ת  ְשֵתֵ֣י ָיֹדֵ֗ ת ַאַחִ֖ ָלֹבֵ֔  ְמש ֨
ן׃ י ַהִמְשָכַֽ ל ַקְרֵשִ֥ ה ְלֹכִ֖ ֵ֣ן ָעָשֵ֔  ֵכ

 

  
 

ָ֑ן כג הדפנות ים ַלִמְשָכ ִַ֥עש ֶאת־ַהְקָרִשִ֖  ַוַי
 

  
 

 קרש 27 :דרום
 [37: אורך פנימי]  

ָנה׃ ִֶַֽ֥גב ֵתיָמַֽ ת ֶנ ים ִלְפַאִ֖ ים ְקָרִשֵ֔   ֶעְשִרֵ֣
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 47: אדנים

 [לכל קרש 2]

ֶסף  כד ים ַהְקָרִשָ֑ים  ְוַאְרָבִעים֙ ַאְדֵני־ֶכֵ֔ ַחת ֶעְשִרֵ֣ ה ַתִ֖  ָעָשֻ֕
יו  ֶאָחד֙ ִלְשֵתֵ֣י ְיֹדָתֵ֔ ֶרש ָהַֽ ַחת־ַהֶקָּ֤ ים ַתַֽ י ֲאָדִנִּ֜  ְשֵנ֨
יו׃ י ְיֹדָתַֽ ד ִלְשֵתִ֥ ֶאָחִ֖ ֶרש ָהַֽ ַחת־ַהֶקִ֥  ּוְשֵנ֧י ֲאָדִנֶ֛ים ַתַֽ

 

  
 

 קרש  27 :צפון
 [37: אורך פנימי]  

ֹון  כה ים׃  ּוְלֶצַ֧לע ַהִמְשָכֶ֛ן ַהֵשִנִ֖ית ִלְפַאֵ֣ת ָצפָ֑ ים ְקָרִשַֽ ה ֶעְשִרִ֥   ָעָשִ֖

  47: אדנים
 [לכל קרש 2]

ֶָ֑סף  כו ם ָכ ים ַאְדֵניֶהִ֖  ְוַאְרָבִעִ֥
ד  ֶאָחֵ֔ ֶרש ָהַֽ ים ַתַַ֚חת ַהֶקֵ֣ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֗ ד׃ ְשֵנ ֶאָחַֽ ֶרש ָהַֽ ַחת ַהֶקִ֥ ים ַתִ֖ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֔  ּוְשֵנ

 

  
 

 קרשים 6 :מערב
 [9אורך ]             

ָָ֑מה  כז י ַהִמְשָכִ֖ן ָי ְלַיְרְכֵתִ֥ ים׃ ּוַֽ ה ְקָרִשַֽ ה ִשָשִ֥  ָעָשִ֖
 

ָ֑ן  כח קרשי פינה 2 ת ַהִמְשָכ ְצֹעִ֖ ה ִלְמק  ָּ֤י ְקָרִשים֙ ָעָשֵ֔ ִים׃ ּוְשֵנ  ַבַיְרָכָתַֽ
 

ֹו  כט  ְהיָּּ֤ו ַתִמים֙ ֶאל־רֹאשֵ֔ ו ִיַֽ ֹוֲאִמם֮ ִמְלַמָטהֹ֒ ְוַיְחָדֵ֗ ֶאָחָ֑ת ְוָהיֵּ֣ו תַֽ ַעת ָהַֽ   ֶאל־ַהַטַבִ֖

ת׃  ִ֖י ַהִמְקֹצֹעַֽ ם ִלְשֵנ   ֵכַ֚ן ָעָשֵ֣ה ִלְשֵניֶהֵ֔

: כל קרשי המערב
8 

ָ֑ים  ל ר ֲאָדִנ ה ָעָשִ֖ ֶסף ִשָשִ֥ ים ְוַאְדֵניֶהֵ֣ם ֶכֵ֔ ֵ֣ה ְקָרִשֵ֔  ְוָהיּו֙ ְשֹמָנ
ד׃ ֶאָחַֽ ֶרש ָהַֽ ַחת ַהֶקִ֥ ים ַתִ֖ ֵ֣י ֲאָדִנֵ֔ ָּ֤י ֲאָדִנים֙ ְשֵנ  ְשֵנ

 

  
 

   [אין] :מזרח
 

  

ים לא בריחים י ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ ִַ֥עש ְבִריֵחִ֖  ַוַי
 

ה  לכל דופן 5 ת׃  ֲחִמָשֻ֕ ֶאָחַֽ ַלע־ַהִמְשָכִ֖ן ָהַֽ י ֶצַֽ  ְלַקְרֵשִ֥

ם  לב ֲחִמָשֵ֣ה ְבִריִחֵ֔ ָ֑ית  ַוַֽ ַלע־ַהִמְשָכִ֖ן ַהֵשִנ י ֶצַֽ  ְלַקְרֵשִ֥
ֲחִמָשָּ֤ה ְבִריִחם֙  ִים ָיַָֽמה׃ְלַקְרֵשֵ֣י  ַוַֽ ן ַלַיְרָכַתִ֖  ַהִמְשָכֵ֔

 

ן  לג הבריח התיכון יַח ַהִתיֹכָ֑ ִַ֖עש ֶאת־ַהְבִרֵ֣ ה׃ ַוַי ה ֶאל־ַהָקֶצַֽ ים ִמן־ַהָקֶצִ֖ ֹוְך ַהְקָרִשֵ֔ ַח֙ ְבתֵ֣  ִלְבֹר֨
 

  
 

   השלמות

ב  לד ציפוי קרשים ים ִצָפֵ֣ה ָזָהֵ֗ ֶאת־ַהְקָרִשָ֞   ְוַֽ

ב  חומר טבעות ם ְוֶאת־ַטְבֹעָתם֙ ָעָשֵ֣ה ָזָהֵ֔ ים ַלְבִריִחָ֑   ָבִתִ֖

ב׃ ציפוי בריחים ם ָזָהַֽ ף ֶאת־ַהְבִריִחִ֖   ַוְיַצִ֥

  
 

 ומסך פתח האוהל, עשיית הפרוכת  
  

 

ֶכת  לה הפרוכת ַעש֙ ֶאת־ַהָפֹרֵ֔   ַוַי֨

ָ֑ר  חומר ועיצוב י ְוֵשֵ֣ש ָמְשָז ים׃ ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖ ִבַֽ ה ְכר  ה ֹאָתִ֖ ה ֹחֵשֶ֛ב ָעָשִ֥ ֲעֵשִ֥   ַמַֽ

 :םהוווי, עמודים 4
 ציפוי זהב

ים לו ה ַאְרָבָעה֙ ַעמּוֵדֵ֣י ִשִטֵ֔ ֵַ֣עש ָלֵ֗ ם ָזָהָ֑ב   ַוַי ֵַֽויֶהִ֖ ב ָוַֽ  ַוְיַצֵפֵ֣ם ָזָהֵ֔
 

ק כסף -אדנים  ֶסף׃ ַוִיֹצֵ֣ ם ַאְרָבָעִ֖ה ַאְדֵני־ָכַֽ   ָלֶהֵ֔

 
  

מסך פתח 
 האוהל

ֶהל  לז ַָּ֤עש ָמָסְך֙ ְלֶפֵַ֣תח ָהֹאֵ֔   ַוַי

ָ֑ר חומר י ְוֵשֵ֣ש ָמְשָז ם׃  ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖ ה ֹרֵקַֽ ֲעֵשִ֖   ַמַֽ

ם ָזָהָ֑ב לח וווים, עמודים ציפוי ֵקיֶהִ֖ ַֽ אֵשיֶהֶ֛ם ַוֲחש  ם ְוִצָפ֧ה ָרַֽ ֵֵָ֣֑ויֶהֵ֔ יו ֲחִמָשה֙ ְוֶאת־ָו  לז, כו שמות ְוֶאת־ַעמּוָדָּ֤

ֶשת׃  נחושת -אדנים  ה ְנֹחַֽ ם ֲחִמָשִ֖   {פ}ְוַאְדֵניֶהִ֥
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 עשיית כלי המשכן  פרק לז

 
  

ן א הארון ָאֹרִ֖  ַוַיַ֧עש ְבַצְלֵאֶ֛ל ֶאת־ָהַֽ
 

יםֲעֵצֵ֣י  חומר   ִשִטָ֑

 [2.5x1.5]x1.5  ֹו ִצי ָאְרכֵ֗ ִים ָוֵחִּ֜ ֹו  ַאָמַת֨ ִצי֙ ָרְחבֵ֔ ֹו׃  ְוַאָמָּ֤ה ָוֵח֨ ָמתַֽ ִצי ֹקַֽ ה ָוֵחִ֖  ְוַאָמִ֥
 

ּוץ ב ציפוי ֹור ִמַבִֵ֣ית ּוִמחָ֑ ב ָטהִ֖ יב׃  ַוְיַצֵפֶ֛הּו ָזָהִ֥ ב ָסִבַֽ ִ֥ר ָזָהִ֖ ֹו ֵז ִַ֥עש לֶ֛  ַוַי
 

ֲעֹמָתָ֑יו  ג טבעות למוטות ב ַעִ֖ל ַאְרַבֵ֣ע ַפַֽ ת ָזָהֵ֔ ֹו ַאְרַבע֙ ַטְבֹעֵ֣ ק לֵ֗  ַוִיֹצֵ֣
ת  ֶאָחֵ֔ ת ַעל־ַצְלעֹו֙ ָהַֽ ית׃  ּוְשֵתֵ֣י ַטָבֹעֵ֗ ֹו ַהֵשִנַֽ ת ַעל־ַצְלעִ֖  ּוְשֵתי֙ ַטָבֹעֵ֔

 

ים ד מוטות נשיאה י ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ ִַ֥עש ַבֵדִ֖ ב׃   ַוַי ם ָזָהַֽ ף ֹאָתִ֖  ַוְיַצִ֥

ן  ה ָאֹרָ֑ ת ָהַֽ ת ַעִ֖ל ַצְלֹעֵ֣ ן׃ ַוָיֵבָּ֤א ֶאת־ַהַבִדים֙ ַבַטָבֹעֵ֔ ָאֹרַֽ את ֶאת־ָהַֽ  ָלֵשִ֖

 

 
  

ֶרת  ו הכפורת ִַ֥עש ַכֹפִ֖  ַוַי
 

ֹור חומר   ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑

2.5x1.5  ה ִצי֙ ָאְרָכֵ֔ ִים ָוֵח֨ ה׃ ַאָמַתָּ֤ ִצי ָרְחָבַֽ ה ָוֵחִ֖   ְוַאָמִ֥

ים ָזָהָ֑ב ז הכרובים ִבִ֖ ֶַ֛עש ְשֵנִ֥י ְכר  ֶרת׃   ַוַי ֹות ַהַכֹפַֽ ם ִמְשֵנִ֖י ְקצִ֥  ִמְקָשה֙ ָעָשֵ֣ה ֹאָתֵ֔
ָ֑ה  ח ה ִמֶז ד ִמָקָצִ֖ ה ּוְכרּוב־ֶאָחִ֥  ְכרּוב־ֶאָחָּ֤ד ִמָקָצה֙ ִמֶזֵ֔

ים ִמְשֵנִ֥י  ִבִ֖ ה ֶאת־ַהְכר  ֶרת ָעָשִ֥ יו (קצוותו)ִמן־ַהַכֹפֶ֛  ׃ ְקצֹוָתַֽ

ים  ט ְכִכָּ֤ ְעָלה ֹסַֽ ִים ְלַמֵ֗ י ְכָנַפִּ֜ ְרֵש֨ ִבים֩ ֹפַֽ ְהיֵּ֣ו ַהְכר  ֶרתַוִיַֽ  ְבַכְנֵפיֶהם֙ ַעל־ַהַכֹפֵ֔
יו  ם ִאֵ֣יש ֶאל־ָאִחָ֑ ים׃  ּוְפֵניֶהִ֖ ִבַֽ ִ֥י ַהְכר  ֶרת ָהיִּ֖ו ְפֵנ ל־ַהַכֹפֵ֔   {פ}ֶא֨

 

 
  

ן  י השולחן ְלָחִ֖ ִַ֥עש ֶאת־ַהש    ַוַי
 

ים חומר   ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑

[2x1]x1.5  ֹ֙ו ַאָמַתִָּ֤ים ָאְרכֹו ֹו׃  ְוַאָמֵ֣ה ָרְחבֵ֔ ָמתַֽ ִצי ֹקַֽ ה ָוֵחִ֖   ְוַאָמִ֥

ֹור  יא ציפוי ֹו ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑ ף ֹאתִ֖    ַוְיַצִ֥

יב׃  ומסגרת זר ב ָסִבַֽ ִ֥ר ָזָהִ֖ ֹו ֵז ִַ֥עש לֶ֛  ַוַי
ַפח ָסִבָ֑יב יב ֶֶַֽ֛רת ֹטִ֖ ֹו ִמְסֶג ַעש לִ֥ יב׃  ַוַי֨ ֹו ָסִבַֽ  ַוַיַ֧עש ֵזר־ָזָהֶ֛ב ְלִמְסַגְרתִ֖

 

ת ָזָהָ֑ב  יג טבעות למוטות ע ַטְבֹעֵ֣ ֹו ַאְרַבִ֖ ק לֵ֔  ַוִיֹצֵ֣
יו׃  ע ַרְגָלַֽ ר ְלַאְרַבִ֥ ת ֲאֶשִ֖ ַ֚ל ַאְרַבֵ֣ע ַהֵפֹאֵ֔ ת ַע  ַוִיֵתן֙ ֶאת־ַהַטָבֹעֵ֔

ת יד ֶרת ָהיִּ֖ו ַהַטָבֹעָ֑ ַמת֙ ַהִמְסֶגֵ֔ ן׃   ְלע  ְלָחַֽ את ֶאת־ַהש  ים ָלֵשִ֖  ָבִתים֙ ַלַבִדֵ֔

 

 
  

ם ָזָהָ֑ב טו מוטות נשיאה ף ֹאָתִ֖ ים ַוְיַצִ֥ ַָּ֤עש ֶאת־ַהַבִדים֙ ֲעֵצֵ֣י ִשִטֵ֔ ן׃   ַוַי ְלָחַֽ את ֶאת־ַהש    ָלֵשִ֖

 
  

ת־ַהֵכִלֵ֣ים טז כלי השולחן ַעש ֶאַֽ ן  ַוַיִּ֜ ְלָחֵ֗   ׀ ֲאֶשֵ֣ר ַעל־ַהש 

יו  ֹרָתָּ֤יו ְוֶאת־ַכֹפָתיו֙ ְוֵאת֙ ְמַנִקֹיָתֵ֔ ת־ַהְקָשוֵ֔ ֹ  ֶאת־ְקָעַֽ ְך ָבֵהָ֑ן ְוֶא֨ ַסִ֖ ר י   ת ֲאֶשִ֥
ֹור׃  ב ָטהַֽ  {פ}ָזָהִ֖
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 המנורה
 [שלישי במחובר] שישי 

 
 

 

ה  יז חומר ִַ֥עש ֶאת־ַהְמֹנָרִ֖ ֹור  ַוַי   ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑

ה  מבנה כללי ה ָעָשָּ֤ה ֶאת־ַהְמֹנָרה֙ ְיֵרָכֵ֣ה ְוָקָנֵ֔ ּו׃ ִמְקָשָ֞ ָנה ָהיַֽ יָה ִמֶמִ֥ יָה ּוְפָרֶחִ֖   ְגִביֶעֶ֛יָה ַכְפֹתֶרִ֥

ים ִמִצֶדָ֑יָה  יח קנים 6 ְצִאִ֖ ים ֹיַֽ  ְוִשָשֵ֣ה ָקִנֵ֔
ד ְשֹלָשֵ֣ה ֶאָחֵ֔ ה ִמִצָדה֙ ָהַֽ ֵ֣י ְמֹנָרֵ֗ י׃  ׀ ְקֵנ ה ַהֵשִנַֽ ה ִמִצָדִ֖ ֵ֣י ְמֹנָרֵ֔  ּוְשֹלָשה֙ ְקֵנ

 

 גביעים  3

 בכל קנה
ר ָוֶפַרחֹ֒  יט ֶאָחד֮ ַכְפֹתֵ֣ ֵ֣ה ָהַֽ ים ַבָקֶנ ָקִדָ֞ ש  ִבִעים ְמַֽ  ְשֹלָשֵ֣ה ְגַ֠

ר ָוָפַָ֑רח  ד ַכְפֹתֵ֣ ים ְבָקֶנִ֥ה ֶאָחִ֖ ָקִדֶ֛ ים ְמש   ּוְשֹלָשֵ֣ה ְגִבִעֵ֗
ה׃ֵכַ֚ן ְלֵשֵֶ֣שת  ים ִמן־ַהְמֹנָרַֽ ְצִאִ֖ ים ַהֹיַֽ  ַהָקִנֵ֔

 

ֵ֣ה ְגִבִעָ֑ים כ גביעים במנורה  4 ה ַאְרָבָע יָה׃  ּוַבְמֹנָרִ֖ יָה ּוְפָרֶחַֽ ים ַכְפֹתֶרִ֖ ָקִדֵ֔ = המנורה] ְמש ֨

 [הקנה האמצעי

כפתור תחת כל 
 זוג קנים

ָנה  כא ים ִמֶמֵ֗ י ַהָקִנִּ֜ ר ַתַחת֩ ְשֵנ֨  ְוַכְפֹתָ֡
ָנהְוַכְפֹתר֙  ָּ֤י ַהָקִנים֙ ִמֶמֵ֔  ַתֵַ֣חת ְשֵנ

ִ֥י ַהָקִנִ֖ים ִמֶמָָ֑נה  ַחת־ְשֵנ ר ַתַֽ ָנה׃  ְוַכְפֹתֻ֕ ים ִמֶמַֽ ְצִאִ֖ ים ַהֹיַֽ ֶשת֙ ַהָקִנֵ֔  ְלֵש֨

 

ם ִמֶמֵָ֣נה ָהיָּ֑ו כב מקשה אחת ם ּוְקֹנָתִ֖ ֵריֶהִ֥ ֹור׃   ַכְפֹתַֽ ב ָטהַֽ ת ָזָהִ֥ ה ַאַחִ֖ ָלֶ֛ה ִמְקָשִ֥  כ 
 

ָ֑ה  כג הנרות יָה ִשְבָע ִַ֥עש ֶאת־ֵנַֹֽרֶתִ֖  ַוַי
 

 
  

ֹור׃ כלי המנורה ב ָטהַֽ יָה ָזָהִ֥ יָה ּוַמְחֹתֶתִ֖   ּוַמְלָקֶחִ֥

 
  

ֹור ָעָשֵ֣ה ֹאָתָ֑ה  כד משקל הזהב ב ָטהִ֖ יָה׃  ִכָכֶ֛ר ָזָהִ֥ ת ָכל־ֵכֶלַֽ   {פ}ְוֵאִ֖

  
 

 מזבח הקטורת
  

  
 

ֶרת  כה חומר ח ַהְקֹטִ֖ ֶַ֛עש ֶאת־ִמְזַבִ֥ ים ַוַי   ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑

[1x1]x2  ֹו ה ָרְחבִּ֜ ֹו  ַאָמֵ֣ה ָאְרכֹו֩ ְוַאָמ֨ ָמתֵ֔ ִים֙ ֹקַֽ ּוַע ְוַאָמַת֨ יו׃ ָרבֵ֗ נּו ָהיִּ֥ו ַקְרֹנָתַֽ   ִמֶמִ֖

יב ְוֶאת־ַקְרֹנָתָ֑יו  כו ציפוי יֹרָתֶ֛יו ָסִבִ֖ ֹור ֶאת־ַג֧גֹו ְוֶאת־ִקַֽ ֹו ָזָהֵ֣ב ָטהֵ֗ ף ֹאתִּ֜  ַוְיַצ֨
 

יב׃ זר ב ָסִבַֽ ִ֥ר ָזָהִ֖ ֹו ֵז ִַ֥עש לֶ֛  ַוַי
 

ֹו כז טבעות למוטות ָשה־לֵ֣ ב ָעַֽ ת ָזָהִּ֜ ֵ֣י  ּוְשֵתי֩ ַטְבֹע֨ יו ַעִ֖ל ְשֵנ ַ֚ל ְשֵתֵ֣י ַצְלֹעָתֵ֔ ֹו ַע  ִצָדָ֑יו׀ ִמַתֵַ֣חת ְלֵזרֵ֗
ם׃ ֹו ָבֶהַֽ את ֹאתִ֖ ים ָלֵשִ֥ ים ְלַבִדֵ֔  ְלָבִתֵ֣

 

 
  

ים ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ים כח מוטות נשיאה ִַ֥עש ֶאת־ַהַבִדִ֖ ב׃  ַוַי ם ָזָהַֽ ף ֹאָתִ֖  ַוְיַצִ֥
 

   

 וקטורת הסמים, עשיית שמן המשחה  
   

ֶדש כט שמן המשחה ַעש ֶאת־ֶשֶָּ֤מן ַהִמְשָחה֙ ֹקֵ֔ ֹור  ַוַיִּ֜ ים ָטהָ֑ ֶרת ַהַסִמִ֖  ְוֶאת־ְקֹטִ֥
 

ַח׃  קטורת הסמיםו ה ֹרֵקַֽ ֲעֵשִ֖   {ס}ַמַֽ

   פרק לח

 [רביעי במחובר] שביעי עשיית מזבח העולה  מזבח העולה

 
  

ֹעָלִ֖ה  א חומר ח ָהַֽ ֶַ֛עש ֶאת־ִמְזַבִ֥ ים  ַוַי   ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑

[5x5]x3  ּוַע ֹות ָרְחבֹו֙ ָרבֵ֔ ֵמש־ַאמָּ֤ ֹו ְוָחַֽ ֹו׃ ָחֵמש֩ ַא֨מֹות ָאְרכִּ֜ ָמתַֽ ֹות ֹקַֽ ש ַאמִ֖   ְוָשֹלִ֥



 חומש שמות  - 81 - ויקהל

 

יו ב הקרנות ַ֚ל ַאְרַבֵ֣ע ִפֹנָתֵ֔ יו ַע ֵַ֣עש ַקְרֹנָתֵ֗ נּו ָהיֵּ֣ו ַקְרֹנָתָ֑יו   ַוַי   ִמֶמִ֖

ֶשת׃ ציפוי ֹו ְנֹחַֽ ף ֹאתִ֖   ַוְיַצִ֥

 
  

ַח  ג כלי המזבח ֵ֣י ַהִמְזֵבֵ֗ ת־ָכל־ְכֵל ַעש ֶאַֽ  ַוַיִּ֜
 

ת כלים 5 ת ֶאת־ַהִמְזָלֹגִ֖ת ְוֶאת־ַהַמְחֹתָ֑ ת ְוֶאת־ַהָיִעים֙ ְוֶאת־ַהִמְזָרֹקֵ֔   ֶאת־ַהִסיֹרָּ֤

ֶשת׃ חומר הכלים ה ְנֹחַֽ   ָכל־ֵכָלִ֖יו ָעָשִ֥

ֶשת  ד [רשת]המכבר  ה ֶרֵֶ֣שת ְנֹחָ֑ ֲעֵשִ֖ ר ַמַֽ ַח֙ ִמְכָבֵ֔ ַָּ֤עש ַלִמְזֵב֨ ֹו׃ ַוַי ָטה ַעד־ֶחְציַֽ ֹו ִמְלַמִ֖ בֶ֛   ַתַ֧חת ַכְרכ 

ע ַהְקָצוִ֖ ֹ ה טבעות למוטות ת ְבַאְרַבִ֥ ק ַאְרַב֧ע ַטָבֹעֶ֛ ֶשת ַוִיֹצָ֞ ים׃ ת ְלִמְכַבֵ֣ר ַהְנֹחָ֑ ים ַלַבִדַֽ   ָבִתִ֖

ים  ו מוטות נשיאה ים ֲעֵצֵ֣י ִשִטָ֑ ִַ֥עש ֶאת־ַהַבִדִ֖ ֶשת׃  ַוַי ם ְנֹחַֽ ף ֹאָתִ֖  ַוְיַצִ֥

ַח  ז ת ַהִמְזֵבֵ֔ ַ֚ל ַצְלֹעֵ֣ ת ַע ים ַבַטָבֹעֵ֗ א ֶאת־ַהַבִדִּ֜ ֹו ָבֶהָ֑ם  ַוָיֵב֨ את ֹאתִ֖  ָלֵשִ֥

 

ֹו׃  מבנאות ה ֹאתַֽ ת ָעָשִ֥ ֹחִ֖ ּוב ל    {ס}ְנבִ֥

   

 עשיית הכיור  הכיור וכנו

ֶשת  ח  ת ַכנֵֹ֣ו ְנֹחָ֑ ֶשת ְוֵאִ֖ ַעש ֵאַ֚ת ַהִכיֵֹ֣ור ְנֹחֵ֔  ַוַיֵ֗
ד׃  ֶהל מֹוֵעַֽ ַתח ֹאִ֥ ּו ֶפִ֖ ְבאֵ֔ ת ֲאֶשֵ֣ר ָצַֽ ְבֹאֵ֔  { ס}ְבַמְרֹאת֙ ַהֹצֵ֣

 

   

 עשיית חצר המשכן  חצר המשכן

 
  

ָחֵצָ֑ר ט  ִַ֖עש ֶאת־ֶהַֽ   ַוַי

ר  ִלְפַאֵ֣ת 177 אורך :בדרום ָחֵצר֙ ֵשֵ֣ש ָמְשָזֵ֔ ָנה ַקְלֵעָּ֤י ֶהַֽ ֵֶָ֣֑גב ֵתיָמֵ֗ ה׃ ׀ ֶנ ַאָמַֽ ה ָבַֽ   ֵמָאִ֖

ֶשת  י עמודים 27 ים ְנֹחָ֑ ם ֶעְשִרִ֖ ים ְוַאְדֵניֶהִ֥ ּוֵדיֶהֵ֣ם ֶעְשִרֵ֔  ַעמַֽ
ם  ֵקיֶהִ֖ ַֽ ים ַוֲחש  ַעמּוִדֶ֛ ֶסף׃ ָוֵו֧י ָהַֽ  ָכַֽ

 

 
  

ה        ְוִלְפַאָּ֤ת ָצפֹון֙  יא 177אורך  :בצפון ַאָמֵ֔   ֵמָאֵ֣ה ָבַֽ

ֶשת  עמודים 27 ים ְנֹחָ֑ ם ֶעְשִרִ֖ ים ְוַאְדֵניֶהִ֥ ּוֵדיֶהֵ֣ם ֶעְשִרֵ֔  ַעמַֽ
ֶסף׃ ם ָכַֽ ֵקיֶהִ֖ ַֽ ים ַוֲחש  ַעמּוִדֶ֛  ָוֵו֧י ָהַֽ

 

 
  

ם ְקָלִעים֙  יב 57אורך  :במערב ה    ְוִלְפַאת־ָיֵ֗ ַאָמֵ֔   ֲחִמִשֵ֣ים ָבַֽ

ם ֲעָשָרָ֑ה  עמודים 17 ה ְוַאְדֵניֶהִ֖ ּוֵדיֶהֵ֣ם ֲעָשָרֵ֔  ַעמַֽ
ֶסף׃ ם ָכַֽ ּוֵקיֶהִ֖ ים ַוֲחשַֽ ִדֶ֛ ַעמ   ָוֵו֧י ָהַֽ

 

 
  

  :במזרח
 57 לליכאורך 

ָחה  יג ְדָמה ִמְזָרִ֖ ה׃  ְוִלְפַאֶ֛ת ֵקִ֥ ים ַאָמַֽ  ֲחִמִשִ֥
 

ה ֶאל־ַהָכֵתָ֑ף   ְקָלִעֶ֛ים  יד 15אורך : צד א ה ַאָמִ֖  ֲחֵמש־ֶעְשֵרִ֥
 

ה׃ עמודים 3 ם ְשֹלָשַֽ ה ְוַאְדֵניֶהִ֖ ּוֵדיֶהֵ֣ם ְשֹלָשֵ֔   ַעמַֽ

ר  טו 15אורך : צד ב ָחֵצֵ֔ ָּ֤ה ּוִמֶזה֙ ְלַשֵַ֣ער ֶהַֽ ית ִמֶז ים  ְוַלָכֵתֵ֣ף ַהֵשִנֵ֗ ה ַאָמָ֑ה ְקָלִעֻ֕ ש ֶעְשֵרִ֖  ֲחֵמִ֥
 

ה׃ עמודים 3 ם ְשֹלָשַֽ ה ְוַאְדֵניֶהִ֖ ֵדיֶהֵ֣ם ְשֹלָשֵ֔ ַֽ   ַעמ 

   

יב טז החצרחומר קלעי  ָחֵצֶ֛ר ָסִבִ֖ ש ָמְשָזַֽר׃  ָכל־ַקְלֵע֧י ֶהַֽ   ֵשִ֥
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 אביזרי העמודים

 

ִדים֮ ְנֹחֶשתֹ֒  יז ַעמ  ֵ֣ים ָלַֽ ֲאָדִנ  ְוָהַֽ
ֶסף  ּוֵקיֶהם֙ ֶכֵ֔ ים ַוֲחשַֽ ַעמּוִדִּ֜ י ָהַֽ ֶָ֑סף  ָוֵו֨ ם ָכ אֵשיֶהִ֖ ּוי ָרַֽ  ְוִצפִ֥
י  ֵדִ֥ ל ַעמ  ֶסף ֹכִ֖ ים ֶכֵ֔ ָשִקֵ֣ רְוֵהם֙ ְמח  ָחֵצַֽ  :ֶהַֽ

 

 מפטיר  

ָחֵצר֙  יח מסך שער החצר ְך ַשַָּ֤ער ֶהַֽ   ּוָמַסָ֞

ָ֑ר חומר ם ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖י ְוֵשֵ֣ש ָמְשָז ֲעֵשֵ֣ה ֹרֵקֵ֔   ַמַֽ

ת ַקְלֵעִ֥י  20x5: מידות ַמִ֖ ֹות ְלע  ַחב֙ ָחֵמֵ֣ש ַאמֵ֔ ֶרְך ְוקֹוָמָּ֤ה ְבֹר֨ ים ַאָמה֙ ֹאֵ֔ ר׃ְוֶעְשִרָּ֤ ָחֵצַֽ   ֶהַֽ

עמודים  4
 ואביזריהם

ם ַאְרָבָעִ֖ה  יט ה ְוַאְדֵניֶהִ֥ ֵדיֶהם֙ ַאְרָבָעֵ֔ ַֽ ֶשת  ְוַעמ   ְנֹחָ֑
ֶסף  ֵַֽויֶהֵ֣ם ֶכֵ֔ ֶסף׃ ָוַֽ ם ָכַֽ ֵקיֶהִ֖ ַֽ אֵשיֶהֶ֛ם ַוֲחש   ְוִצ֧פּוי ָרַֽ

 

 
  

יב  כ יתדות ָחֵצֶ֛ר ָסִבִ֖ ת ַלִמְשָכ֧ן ְוֶלַֽ ָכל־ַהְיֵתֹדָ֞ ֶשת׃  ְוַֽ   {ס{}ס{ }ס}ְנֹחַֽ

 



 חומש שמות  - 82 - פקודי

 

 פרשת פקודי
 וגם שם פרטי ליריעות התחתונות בכיסוי, שם כללי לכל המשכן: שני מובנים -"המשכן": תזכורת

 והחומרים, העושים במלאכה :דיווח ביצוע  [לחפרק המשך ]
   

 
ת  כא ֵ֔ ֵעד  ֵ֣ן ָהַֽ י ַהִמְשָכן֙ ִמְשַכ י ֹמֶשָ֑ה  ֵאֵֶ֣לה ְפקּוֵדָּ֤ ד ַעל־ִפֵ֣ ַקִ֖ ר פ    ֲאֶשִ֥

   

   העושים במלאכה

ם  .איתמר בידהלויים  ן׃ ֲעֹבַדת֙ ַהְלִוִיֵ֔ ן ַהֹכֵהַֽ ן־ַאֲהֹרִ֖ ר ֶבַֽ יָתָמֵ֔   ְבַיד֙ ִאַֽ

ּור ְלַמֵטֵ֣ה ְיהּוָדָ֑ה  כב אהליאב, בצלאל י ֶבן־חִ֖  ּוְבַצְלֵאֶ֛ל ֶבן־אּוִרִ֥
ה׃  ה ֵאֶ֛ת ָכל־ֲאֶשר־ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ  ָעָשֻ֕

ן  כג יָסָמְֶ֛ך ְלַמֵטה־ָדִ֖ ב ֶבן־ֲאִחַֽ ֳהִליָאָ֞ ֹו ָאַֽ  ְוִאתֵ֗
ן ּוְבתֹוַלִַ֥עת ַהָשִנִ֖י ָחָרֵ֣ש ְוֹחֵשָ֑ב  ַאְרָגָמֵ֔ ֶלת֙ ּוָבַֽ ם ַבְתֵכ֨ ש׃  ְוֹרֵקֵ֗  { ס}ּוַבֵשַֽ

 

 
  

ֶדש כד זהב ל ְמֶלֵ֣אֶכת ַהֹקָ֑ ה ְבֹכִ֖ ָעשּוי֙ ַלְמָלאָכֵ֔ ב ֶהַֽ י  ָכל־ַהָזָהֵ֗ ה ַוְיִהֵ֣  ׀ ְזַהֵ֣ב ַהְתנּוָפֵ֗
 

 כיכר 29
 שקל 037 -ו

ר  ע ֵמ֧אֹות ֵתַָּ֤שע ְוֶעְשִרים֙ ִכָכֵ֔  ּוְשַב֨
ֶדש׃ ֶקל ַהֹקַֽ ֶקל ְבֶשִ֥ ים ֶשִ֖  ּוְשֹלִשֶ֛

 3777= כיכר  1

 שקל

 
  

ה  כה כסף ֵעָדִ֖ י ָהַֽ   ְוֶכֶֶ֛סף ְפקּוֵדִ֥

 כיכר 177
 שקל 1005 -ו

 ְמַאֵ֣ת ִכָכָ֑ר 
ֶקל  ֲחִמָש֧ה ְוִשְבִעֶ֛ים ֶשִ֖ ֹות ַוַֽ ע ֵמאִּ֜ ֶדש׃ ְוֶאֶלף֩ ּוְשַב֨ ֶקל ַהֹקַֽ  ְבֶשִ֥

 

ֶלת  כו  ְלגֵֹ֔ ֶדש  ֶבַַ֚קע ַלג  ֶקל ְבֶשֵֶ֣קל ַהֹקָ֑ ית ַהֶשִ֖ ֲחִצִ֥  ַמַֽ
ְעָלה  ים ָשָנה֙ ָוַמֵ֔ ן ֶעְשִרָּ֤ ים ִמֶב֨ ִדֵ֗ ר ַעל־ַהְפק  ֹעֵבִּ֜ ל ָהַֽ  ְלֹכ֨

ים׃ ֹות ַוֲַֽחִמִשַֽ ש ֵמאִ֖ ֲחֵמִ֥ ים ַוַֽ ֶשת ֲאָלִפֵ֔ ֶלף֙ ּוְשֹלֵ֣ ֹות ֶא֨  ְלֵשש־ֵמאִ֥

 :שקלהמחצית 

פתיחה בראה 

לפרשת כי 

 תשא

   :ייעוד הכסף

ֶסף  כז הכיכר 177 -ב י ְמַאת֙ ִכַכֵ֣ר ַהֶכֵ֔  ַוְיִהֵ֗
ֶכת  ֵ֣י ַהָפֹרָ֑ ת ַאְדֵנ ֶדש ְוֵאִ֖ ֵ֣י ַהֹקֵ֔ ֶקת ֵאַ֚ת ַאְדֵנ  ָלֶצֵ֗

ֶדן׃ ת ַהִכָכִ֖ר ִכָכִ֥ר ָלָאַֽ  ְמַא֧ת ֲאָדִנֶ֛ים ִלְמַאִ֥

 

ים  כח השקל 1005 -ב ֲחִמָשֵ֣ה ְוִשְבִעֵ֔ ֶלף ּוְשַבָּ֤ע ַהֵמאֹות֙ ַוַֽ  ְוֶאת־ָהֶאִּ֜
ים  ַעמּוִדָ֑ ה ָוִוִ֖ים ָלַֽ ם׃ ָעָשִ֥ ק ֹאָתַֽ ם ְוִחַשִ֥ אֵשיֶהִ֖ ה ָרַֽ  ְוִצָפִ֥

 

 
  

ה  כט נחושת ֶשת ַהְתנּוָפִ֖  ּוְנֹחִ֥
 

 כיכר 07

 שקל 2477 -ן
 ִשְבִעֵ֣ים ִכָכָ֑ר 

ֶקל׃ ֹות ָשַֽ ִים ְוַאְרַבע־ֵמאִ֖  ְוַאְלַפִ֥

 

ה  ל המוצרים מנחושת ֵַ֣עש ָבֵ֗  ַוַי
ד  ֶהל מֹוֵעֵ֔  ֶאת־ַאְדֵני֙ ֶפַַ֚תח ֹאֵ֣

ֹו  ֶשת ֲאֶשר־לָ֑ ר ַהְנֹחִ֖ ֶשת ְוֶאת־ִמְכַבִ֥ ַח׃  ְוֵאת֙ ִמְזַבֵ֣ח ַהְנֹחֵ֔ ת ָכל־ְכֵלִ֥י ַהִמְזֵבַֽ  ְוֵאִ֖
יב לא ָחֵצר֙ ָסִבֵ֔ ָּ֤י ֶהַֽ ָחֵצָ֑ר   ְוֶאת־ַאְדֵנ ִ֖י ַשֵַ֣ער ֶהַֽ  ְוֶאת־ַאְדֵנ

ת ַהִמְשָכֶ֛ן ת ָכל־ִיְתֹד֧ יב׃  ְוֵא֨ ר ָסִבַֽ ָחֵצִ֖ ת ֶהַֽ  ְוֶאת־ָכל־ִיְתֹדִ֥
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   פרק לט

, ארגמן, תכלת
 ותולעת שני

י  א ֵַ֣עת ַהָשִנֵ֔ ַאְרָגָמן֙ ְותֹוַל ֶדש  ּוִמן־ַהְתֵכֶָּ֤לת ְוָהַֽ ד ְלָשֵרֵ֣ת ַבֹקָ֑ ּו ִבְגֵדי־ְשָרִ֖   ָעשִ֥

ֵדי ָרד-ִבגְּ ן  שְּ ֲהֹרֵ֔ ֶדש֙ ֲאֶשֵ֣ר ְלַאַֽ י ַהֹק֨ ּו ֶאת־ִבְגֵדָּ֤ ַַֽיֲעשָ֞ ה׃  ַוַֽ ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {פ}ַכַֽ

   

 [חמישי במחובר]שני  עשיית בגדי הכהונה [ב.4] 

ד ב האפוד .1 ֵאֹפָ֑ ִַ֖עש ֶאת־ָהַֽ  ַוַי
 

ב ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖י  חומרים ש ָמְשָזַֽר׃ָזָהֵ֗  ְוֵשִ֥
 

ּו ֶאת־ַפֵחֵ֣י ַהָזָהב֮ ְוִקֵצֵ֣ץ ְפִתיִלםֹ֒  ג ייצור פתילי זהב ְַֽיַרְקעָ֞  ַוַֽ
ֹוְך ַהֵשָ֑ש ֹוְך תֹוַלִַ֥עת ַהָשִנִ֖י ּוְבתֵ֣ ן ּוְבתֶ֛ ַאְרָגָמֵ֔ ֹוְך ָהַֽ ֶלת֙ ּוְבתֵ֣ ֹוְך ַהְתֵכ֨ ֹות ְבתָּ֤ ֲעשֵ֗  ַלַֽ

ב׃ ה ֹחֵשַֽ ֲעֵשִ֖  ַמַֽ

 

ת  ד כתפות ְבֹרָ֑ ֹו ֹחַֽ שּו־לִ֖ ת ָעַֽ ִ֥י  ְכֵתֹפִ֥ יו (קצוותו)ַעל־ְשֵנ ר׃ ְקצֹוָתִ֖ ָבַֽ  ח 
 

ֲעֵשהּוֹ֒  ה חשב האפוד יו ִמֶמֵ֣נּו הּוא֮ ְכַמַֽ ֹו ֲאֶשֵ֣ר ָעָלֵ֗ ָדתִּ֜ ֶשב ֲאפ   ְוֵח֨
ָ֑ר  י ְוֵשֵ֣ש ָמְשָז ב ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖  ָזָהֵ֗

ה׃  ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ  {ס}ַכַֽ

 

ַהם  ו אבני השהם ֵ֣י ַהֹשֵ֔ ַַֽיֲעשּו֙ ֶאת־ַאְבֵנ  ַוַֽ
ת ָזָהָ֑ב ת ִמְשְבֹצֵ֣ ַסֹבִ֖ ַֽ ל׃   מ  ֹות ְבֵנִ֥י ִיְשָרֵאַֽ ם ַעל־ְשמִ֖ ָתֹחת֙ ִפתּוֵחֵ֣י חֹוָתֵ֔  ְמפ 

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  ז ֹון ִלְבֵנ ִ֥י ִזָכרִ֖ ד ַאְבֵנ ֵאֹפֵ֔ ת ָהַֽ ַ֚ל ִכְתֹפֵ֣ ם ַע ֵֶ֣שם ֹאָתֵ֗  ַוָי
ה׃  ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {פ}ַכַֽ

 

 
  

ֶשן  ח החושן. 2  ַוַיַ֧עש ֶאת־ַהֹחֶ֛
 

ד  חומריםו עיצוב ֲעֵשֵ֣ה ֵאֹפָ֑ ב ְכַמַֽ ה ֹחֵשִ֖ ֲעֵשִ֥ ש ָמְשָזַֽר׃  ַמַֽ י ְוֵשִ֥ ב ְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖  ָזָהֵ֗
 

ֶשן  ט מבנה ּו ֶאת־ַהֹחָ֑ ּול ָעשֵ֣ ֶ֛ה ָכפִ֖ ּול׃ ָר֧בּוַע ָהָי ֹו ָכפַֽ ִֶַֽ֥רת ָרְחבִ֖ ֹו ְוֶז ֶָ֧֑רת ָאְרכֶ֛  ֶז
 

ּוֵרי ָאֶָ֑בן  י אבני החושן 12 ֹו ַאְרָבָעִ֖ה טֵ֣ ְלאּו־בֵ֔  ַוְיַמ֨
ּור  ֶקת  טֵ֗ ֶדם ִפְטָדה֙ ּוָבֶרֵ֔ ד׃  ֹאָּ֤ ֶאָחַֽ ּור ָהַֽ  ַהטִ֖

ָ֑י  יא ּור ַהֵשִנ ם׃  ְוַהטִ֖ יר ְוָיֲַֽהֹלַֽ  ֹנִֶ֥פְך ַסִפִ֖

ּור ַהְשִליִשָ֑י  יב ָמה׃  ְוַהטִ֖ ֹו ְוַאְחָלַֽ  ֶלִֶ֥שם ְשבִ֖
י  יג ְרִביִעֵ֔ ַהם ְוָיְַֽשֵפָ֑ה  ְוַהטּור֙ ָהַֽ יש ֹשִ֖  ַתְרִשִ֥

ם׃  ֹאָתַֽ ַֽ ב ְבִמל  ת ָזָהִ֖ ת ִמְשְבֹצִ֥ ּוַסֹבֶ֛  מַֽ

 

ה  יד שמות ים ֶעְשֵרִ֖ ל ֵהֶָ֛נה ְשֵתִ֥ ת ְבֵנַֽי־ִיְשָרֵאִ֥ ֲאָבִנים ַעל־ְשֹמ֨ ָהַֽ  ַעל־ְשֹמָתָ֑ם  ְוַ֠
ֹו  ֶבט׃  ִפתּוֵחָּ֤י ֹחָתם֙ ִאֵ֣יש ַעל־ְשמֵ֔ ר ָשַֽ  ִלְשֵנִ֥ים ָעָשִ֖

 

ת טו שרשרות ֲעֵשֵ֣ה ֲעֹבָ֑ ִ֖ת ַמַֽ ת ַגְבל  ֶשן ַשְרְשֹרִ֥ ֹור׃  ַוַיֲַֽע֧שּו ַעל־ַהֹחֶ֛ ב ָטהַֽ  ָזָהִ֖
 

משבצות וטבעות 
 עליונות

ת ָזָהָ֑ב  טז י ַטְבֹעֵ֣ ב ּוְשֵתִ֖ ת ָזָהֵ֔ ּו ְשֵתי֙ ִמְשְבֹצֵ֣ ַַֽיֲעשֵ֗  ַוַֽ
 

ת  חיבור עליון לאפוד ּו ֶאת־ְשֵתי֙ ַהַטָבֹעֵ֔ ִַֽיְתנֵ֗ ֶשן׃  ַוַֽ ֹות ַהֹחַֽ  ַעל־ְשֵנִ֖י ְקצִ֥
ת  יז י ַהַטָבֹעָ֑ ב ַעל־ְשֵתִ֖ ת ַהָזָהֵ֔ ֲעֹבֹתֵ֣ ּו ְשֵתי֙ ָהַֽ ִַֽיְתנֵ֗ ֶשן׃  ַוַֽ ֹות ַהֹחַֽ  ַעל־ְקצִ֖
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ת  יח  ִמְשְבֹצָ֑ ת ָנְַֽתנִּ֖ו ַעל־ְשֵתֵ֣י ַהַֽ ֲעֹבֹתֵ֔ ת ְשֵתָּ֤י ְקצֹות֙ ְשֵתֵ֣י ָהַֽ  ְוֵא֨
ת  ֶ֛ם ַעל־ִכְתֹפִ֥ ִַֽיְתנ  ּול ָפָנַֽיו׃ַוַֽ ד ֶאל־מִ֥ ֵאֹפִ֖  ָהַֽ

 

טבעות תחתונות 
 בחושן

ב  יט ת ָזָהֵ֔ ּו ְשֵתי֙ ַטְבֹעֵ֣ ַַֽיֲעשֵ֗  ַוַֽ
ֶשן ֹות ַהֹחָ֑ ימּו ַעל־ְשֵנִ֖י ְקצֵ֣ ְיָתה׃   ַוָיִשֻ֕ ד ָבַֽ ֵאֹפִ֖ ֹו ֲאֶשֶ֛ר ֶאל־ֵעִֶ֥בר ָהַֽ  ַעל־ְשָפתֻ֕

 

חיבור תחתון 
 לאפוד

ת ָזָהבֹ֒  כ ַַֽיֲעשּו֮ ְשֵתֵ֣י ַטְבֹעֵ֣  ַוַֽ
ֹו  ת ַמְחַבְרתָ֑ ַמִ֖ יו ְלע  ּול ָפָנֵ֔ ָטה֙ ִממֵ֣ ד ִמְלַמ֨ ֵאֹפָּ֤ ת ָהַֽ ם ַעל־ְשֵתי֩ ִכְתֹפ֨ ִַֽיְתנ ָ֡  ַוַֽ

ד׃ ֵאֹפַֽ ֶשב ָהַֽ ַעל ְלֵחִ֖  ִמַמֻ֕

 

ֶלת  כא  יל ְתֵכֵ֗ ד ִבְפִתֵ֣ ֵאֹפִּ֜ ת ָהַֽ ֶשן ִמַטְבֹעָתיו֩ ֶאל־ַטְבֹע֨ ּו ֶאת־ַהֹחָ֡  ַוִיְרְכסֵ֣
ד  ֵאֹפֵ֔ ְהֹית֙ ַעל־ֵחֵֶ֣שב ָהַֽ ד  ִלַֽ ֵאֹפָ֑ ֶשן ֵמַעִ֖ל ָהַֽ ֵ֣ח ַהֹחֵ֔ א־ִיַז ַֹֽ  ְול

 

 
ה׃  ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {פ}ַכַֽ

 
  

 [שישי במחובר] שלישי  מעיל האפוד. 3

ֲעֵשֵ֣ה ֹאֵרָ֑ג  כב חומר ד ַמַֽ ֵאֹפִ֖ יל ָהַֽ ֶַ֛עש ֶאת־ְמִעִ֥ ֶלת׃ ַוַי יל ְתֵכַֽ   ְכִלִ֖

י ַתְחָרָ֑א  כג מבנה ֹו ְכִפֵ֣ יל ְבתֹוכִ֖ י־ַהְמִעִ֥ ַע׃ ּוִפַֽ א ִיָקֵרַֽ ִֹ֥ יב ל יו ָסִבִ֖ ה ְלִפֶ֛   ָשָפִ֥

יל  כד רימונים ופעמונים ַַֽיֲעשּו֙ ַעל־שּוֵלֵ֣י ַהְמִעֵ֔ ָ֑י ָמְשָזַֽר׃  ַוַֽ ֵַ֣עת ָשִנ ן ְותֹוַל י ְתֵכִֶ֥לת ְוַאְרָגָמִ֖  ִרמֹוֵנֻ֕

ֹור  כה ִ֖י ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑ ֲעֹמֵנ ּו ַפַֽ  ַוַיֲַֽעשִ֥
ים׃  ִרֹמִנַֽ ֹוְך ָהַֽ יב ְבתִ֖ ים ַעל־שּוֵלָּ֤י ַהְמִעיל֙ ָסִבֵ֔ ִרֹמִנֵ֗ ֹוְך ָהַֽ ים ְבתֵ֣ ֲעֹמִנִּ֜  ַוִיְת֨נּו ֶאת־ַהַפַֽ

עֲ  כו ן ְוִרֹמן֙ ַפַֽ ֲעֹמָּ֤ יבַפַֽ יל ָסִבָ֑ ן ַעל־שּוֵלִ֥י ַהְמִעִ֖ ן ְוִרֹמֵ֔ ת   ֹמֵ֣  ְלָשֵרֻ֕

 

ה׃   ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {ס}ַכַֽ

 
  

ּו ֶאת־ַהָכְתֹנִ֥ת  כז הכתנות . 4 ַַֽיֲעשֶ֛ ֲעֵשֵ֣ה ֹאֵרָ֑ג ַוַֽ ש ַמַֽ ן ּוְלָבָנַֽיו׃   ֵשִ֖ ֲהֹרִ֖  ְלַאַֽ
 

ֵֶ֣פת  כח המצנפת . 5 ש ְוֵאת֙ ַהִמְצֶנ  ֵשֵ֔
 

ת  ופארי המגבעות י ַהִמְגָבֹעִ֖ ֲאֵרִ֥   ֵשָ֑ש ְוֶאת־ַפַֽ

ד  מכנסי הבד. 6 י ַהָבִ֖ ש ָמְשָזַֽר׃  ְוֶאת־ִמְכְנֵסִ֥  ֵשִ֥
 

ט  כט האבנט. 0 ֶאת־ָהַאְבֵנָ֞ ם  ְוַֽ ֲעֵשֵ֣ה ֹרֵקָ֑ ר ּוְתֵכֶ֧לת ְוַאְרָגָמֶ֛ן ְותֹוַלִַ֥עת ָשִנִ֖י ַמַֽ   ֵשֵ֣ש ָמְשָזֵ֗

ה׃   ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {ס}ַכַֽ

 
  

ֶדש  ל הציץ. 8 ֶַֽזר־ַהֹקִ֖ יץ ֵנַֽ ּו ֶאת־ִצִ֥ ַַֽיֲעשֶ֛   ַוַֽ

ֹור חומר   ָזָהֵ֣ב ָטהָ֑

ם ב ועיצובותיכ יו ִמְכַתב֙ ִפתּוֵחֵ֣י חֹוָתֵ֔ ּו ָעָלֵ֗ יהָוַֽה׃   ַוִיְכְתבֵ֣ ֶדש ַלַֽ  ֹקִ֖
ֶלת לא יל ְתֵכֵ֔ ת ַעל־ַהִמְצֶנִֶ֖פת ִמְלָמְָ֑עָלה  ַוִיְתנָּּ֤ו ָעָליו֙ ְפִתֵ֣  ָלֵתִ֥

 

ה׃   ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {ס}ַכַֽ

 
  

 סיום כל עבודת 

 משכן אוהל מועד
ָ֑ד  לב ֶהל מֹוֵע ת ִמְשַכִ֖ן ֹאֵ֣ ֶכל ָכל־ֲעֹבַדֻ֕  ַוֵתֻ֕

ה  ֶ֛ה ֶאת־ֹמֶשִ֖ ר ִצָּו֧ה ְיהָו ֹכל ֲאֶש֨ ל ְכַ֠ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ַַֽיֲעשּו֙ ְבֵנ ּו׃  ַוַֽ  {פ}ֵכִ֥ן ָעשַֽ
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 רביעי הקמתוהמשכן  קידוש [5שלב ] 

הבאת המשכן 
 אל משהוכליו 

ה  לג יאּו ֶאת־ַהִמְשָכן֙ ֶאל־ֹמֶשֵ֔  ַוָיִבָּ֤
 

 
  

ָ֑יו  האוהל ואביזריו ֶהל ְוֶאת־ָכל־ֵכָל ֲאָדָנַֽיו׃  ֶאת־ָהֹאִ֖ יו ַוַֽ ָדִ֥ ו ְוַעמ  יו ְבִריָחִ֖   ְקָרָסֵ֣יו ְקָרָשֵ֔

, שני המכסים
 והפרוכת

ים  לד ֵאיִלם֙ ַהְמָאָדִמֵ֔ ת ָהַֽ ה עֹוֹרָּ֤ ת ַהְתָחִשָ֑ים  ְוֶאת־ִמְכֵסָ֞ ה ֹעֹרֵ֣  ְוֶאת־ִמְכֵסִ֖
ְך׃ ֶכת ַהָמָסַֽ ת ָפֹרִ֥  ְוֵאִ֖

 

 
  

 והכפורת הארון

 השולחן

 המנורה

 ושמן המאור

ת ְוֶאת־ַבָדָ֑יו לה ִ֖ ֵעד  ֹון ָהַֽ ֶרת׃   ֶאת־ֲארִ֥ ת ַהַכֹפַֽ  ְוֵאִ֖
יו לו ְלָחן֙ ֶאת־ָכל־ֵכָלֵ֔ ים׃   ֶאת־ַהש  ת ֶלִֶ֥חם ַהָפִנַֽ  ְוֵאִ֖
ָ֑יָה  לז ֲעָרָכִ֖ה ְוֶאת־ָכל־ֵכֶל ת ַהַמַֽ יָה ֵנֹרֶ֛ ה ֶאת־ֵנַֹֽרֶתֵ֗ ה ַהְטֹהָרִּ֜  ֶאת־ַהְמֹנָר֨

ת  ֹור׃ְוֵאִ֖ ֶמן ַהָמאַֽ  ֶשִ֥

 

 
  

  ,מזבח הזהב
 
 שמן המשחה 
 
 וקטורת הסמים

ב  לח  ְוֵאת֙ ִמְזַבֵ֣ח ַהָזָהֵ֔
ה   ְוֵאת֙ ֶשֵֶ֣מן ַהִמְשָחֵ֔
ים ֶרת ַהַסִמָ֑ ת ְקֹטֵ֣  ְוֵאִ֖

 

 
  

ֶהל מסך פתח האוהל ַתח ָהֹאַֽ ְך ֶפִ֥ ת ָמַסִ֖   ְוֵאֻ֕

 
  

 מזבח הנחושת
 ואביזריו

ֹו׀ ִמְזַבֵ֣ח  ֵאֵ֣ת לט ֶשת֙ ֲאֶשר־לֵ֔ ֶשת ְוֶאת־ִמְכַבָּ֤ר ַהְנֹח֨ יו   ַהְנֹחֵ֗ ָ֑יו ֶאת־ַבָדִ֖   ְוֶאת־ָכל־ֵכָל

 
  

ֹו׃ הכיור וכנו   ֶאת־ַהִכֹיִ֖ר ְוֶאת־ַכנַֽ

 
  

 קלעי החצר

 מסך שער החצר

יָה  מ ֶדֵ֣יָה ְוֶאת־ֲאָדֶנֵ֗ ר ֶאת־ַעמ  ָחֵצִּ֜ י ֶהַֽ  ֵאת֩ ַקְלֵע֨
ֹדֶתָ֑יהָ ְוֶאת־ַהָמָסְך֙ ְלַשֵַ֣ער  יו ִויֵתַֽ יָתָרִ֖ ר ֶאת־ֵמַֽ ָחֵצֵ֔  ֶהַֽ

 

 
  

ד׃ כלי עבודת המשכן ֶהל מֹוֵעַֽ ת ַהִמְשָכִ֖ן ְלֹאִ֥ ת ָכל־ְכֵלֶ֛י ֲעֹבַדִ֥  ְוֵאֵ֗
 

 
  

ֶדש  מא בגדי אהרון ובניו ד ְלָשֵרֵ֣ת ַבֹקָ֑ י ַהְשָרִ֖  ֶאת־ִבְגֵדִ֥
ן  ן ַהֹכֵהֵ֔ ֲהֹרֵ֣ ֶדש֙ ְלַאַֽ י ַהֹק֨ ן׃ ֶאת־ִבְגֵדָּ֤ ִ֖יו ְלַכֵהַֽ י ָבָנ  ְוֶאת־ִבְגֵדִ֥

 

 
  

אישור עשיית כל 
 המלאכה

ל ֲאֶשר־ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשָ֑ה  מב ה׃  ְכֹכֶ֛ ֲעֹבָדַֽ ת ָכל־ָהַֽ ל ֵאִ֖ ֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔  ֵכָּ֤ן ָעשּו֙ ְבֵנ

ה מג ּו ֹאָתֵ֔ ה ְוִהֵנה֙ ָעשֵ֣ ה ֶאת־ָכל־ַהְמָלאָכֵ֗ ְרא ֹמֶשִּ֜ ּו   ַוַי֨ ֵ֣ן ָעשָ֑ ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֵכ  ַכַֽ

 

ה׃   ם ֹמֶשַֽ ֶרְך ֹאָתִ֖   {פ}ַוְיָבִ֥

 
  

להקמת ' ציווי ה
 וקידושו ,המשכן

שביעי ]חמישי  

 [במחובר

   פרק מ

ר׃ א להקים המשכן ה ֵלאֹמַֽ ר ְיהָוִ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥   ַוְיַדֵבִ֥

ֶדש  ב המועד ֹון ְבֶאָחֵ֣ד ַלֹחָ֑ ִראשִ֖ ֶדש ָהַֽ ד׃ ְביֹום־ַהֹחִ֥ ֶהל מֹוֵעַֽ ים ֶאת־ִמְשַכִ֖ן ֹאִ֥  בניסן' א: ביום ָתִקֻ֕

ּות ג מיקום הכלים ֵעדָ֑ ֹון ָהַֽ ת ֲארֵ֣ ם ֵאִ֖ ֶכת׃   ְוַשְמָתֵ֣ ָשֵ֔ ן ֶאת־ַהָפֹרַֽ ָאֹרִ֖  ְוַסֹכָתִ֥ ַעל־ָהַֽ
ֹו  ד ַרְכָתִ֖ ֶאת־ֶעְרכָ֑ ן ְוָעַֽ ְלָחֵ֔ ֵבאָת֙ ֶאת־ַהש   ְוֵהַֽ
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יָה׃   ֲעֵליָתִ֖ ֶאת־ֵנַֹֽרֶתַֽ ה ְוַהַֽ ֵבאָת֙ ֶאת־ַהְמֹנָרֵ֔  ְוֵהַֽ

ָ֑ת  ה ֵעד  ֹון ָהַֽ ֶרת ִלְפֵנִ֖י ֲארֵ֣ ה ֶאת־ִמְזַבָּ֤ח ַהָזָהב֙ ִלְקֹטֵ֔  ְוָנַַֽתָתָ֞
ן׃  ַתח ַלִמְשָכַֽ ְך ַהֶפִ֖  ְוַשְמָתֶ֛ ֶאת־ָמַסִ֥

ֹעָלָ֑ה  ו ת ִמְזַבֵ֣ח ָהַֽ ה ֵאִ֖ ֵַ֣תָתֵ֔ ד׃  ְוָנ ֶהל־מֹוֵעַֽ ַתח ִמְשַכִ֥ן ֹאַֽ י ֶפִ֖  ִלְפֵנֻ֕
ֶהל מֹוֵעִ֖ד ּוֵבֵ֣ין ַהִמְזֵבָ֑חַ  ז ין־ֹאִ֥ ר ֵבַֽ ִים׃   ְוָנַַֽתָת֙ ֶאת־ַהִכיֵֹ֔ ם ָמַֽ  ְוָנַַֽתָתִ֥ ָשִ֖

 

ר ָסִבָ֑יב  ח החצר והמסך ָחֵצִ֖ ֵַ֣תָתֵ֔  ְוַשְמָתִ֥ ֶאת־ֶהַֽ ר׃ְוָנ ָחֵצַֽ ַער ֶהַֽ ְך ַשִ֥  ֶאת־ָמַסִ֖
 

   

ה  ט לקדש המשכן וכליו ַקְחָת֙ ֶאת־ֶשֵֶ֣מן ַהִמְשָחֵ֔   ְוָלַֽ

ֹו  וכל כליו, המשכן ַשְחָתִ֥ ֶאת־ַהִמְשָכִ֖ן ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־בָ֑  ּוָמַֽ
ֹו ְוֶאת־ָכל־ֵכָלִ֖יו  ֶדש׃ ְוִקַדְשָתִ֥ ֹאתֶ֛ ָיה ֹקַֽ  ְוָהִ֥

 

ָ֑יו  י מזבח העולה ֹעָלִ֖ה ְוֶאת־ָכל־ֵכָל ח ָהַֽ ַשְחָתֶ֛ ֶאת־ִמְזַבִ֥  ּוָמַֽ
חַ  ים׃  ְוִקַדְשָת֙ ֶאת־ַהִמְזֵבֵ֔ ָדִשַֽ ֶדש ָקַֽ ַח ֹקִ֥  ְוָהָיִ֥ה ַהִמְזֵבִ֖

 

ַשְחָתִ֥ ֶאת־ַהִכֹיִ֖ר ְוֶאת־ַכנָֹ֑ו יא הכיור וכנו ֹו׃  ּוָמַֽ  ְוִקַדְשָתִ֖ ֹאתַֽ
 

   

לקידוש ' ציווי ה
 ובניואהרון 

  

ָ֑ד  יב נוהל הקידוש  ֶהל מֹוֵע ַתח ֹאֵ֣ יו ֶאל־ֶפִ֖ ת־ַאֲהֹרן֙ ְוֶאת־ָבָנֵ֔  ְוִהְקַרְבָתָּ֤ ֶאַֽ
ִים׃  ם ַבָמַֽ ַחְצָתִ֥ ֹאָתִ֖  ְוָרַֽ

ֶדש  יג ת ִבְגֵדֵ֣י ַהֹקָ֑ ן ֵאִ֖ ת־ַאֲהֹרֵ֔  ְוִהְלַבְשָת֙ ֶאַֽ
ֹו ֹו ְוִקַדְשָתִ֥ ֹאתִ֖ ַשְחָתִ֥ ֹאתֶ֛ י׃   ּוָמַֽ ן ִלַֽ  ְוִכֵהִ֥

יב יד ִ֖יו ַתְקִרָ֑ ת׃   ְוֶאת־ָבָנ ֳתֹנַֽ ם כ   ְוִהְלַבְשָתִ֥ ֹאָתִ֖

ם טו ְחָת֙ ֶאת־ֲאִביֶהֵ֔ ֲאֶשָּ֤ר ָמַש֨ ם ַכַֽ ַשְחָתֵ֣ ֹאָתֵ֗ ּו ִלָ֑י   ּוָמַֽ ֲהנִ֖  ְוִכַֽ

 

ַנִ֥ת עֹוָלִ֖ם כהונת עולם ת ָלֶה֧ם ָמְשָחָתֶ֛ם ִלְכה  ְהיֹ֨ ְיָתה ִלַֽ ָהַֽ ם׃  ְוַ֠ ֹרָתַֽ  ְלֹדַֽ
 

   

 ביצוע
 [בהמשךר ותא] 

ִַ֖עש ֹמֶשָ֑ה טז ה׃   ַוַי ֹו ֵכִ֥ן ָעָשַֽ ֶ֛ה ֹאתִ֖ ר ִצָּו֧ה ְיהָו ֹכל ֲאֶש֨   { ס}ְכַ֠

   

 הקמת המשכן
 שישי 

   

ן׃ יז המועד ם ַהִמְשָכַֽ ֶדש הּוַקִ֖ ֹון ַבָשָנִ֥ה ַהֵשִנִ֖ית ְבֶאָחֵ֣ד ַלֹחָ֑ ִראשֶ֛ ֶדש ָהַֽ י ַבֹח֧  ליציאת מצרים 2: שנה ַוְיִהָ֞

 בניסן 'א: היום

 
  

" משכן"ל: תזכורת]
 [שני מובנים

ן  יח ה ֶאת־ַהִמְשָכֵ֗ ֶקם ֹמֶשִּ֜  ַוָי֨
יו יו  ַוִיֵתן֙ ֶאת־ֲאָדָנֵ֔ ֶשם֙ ֶאת־ְקָרָשֵ֔ ן ֶאת־ְבִריָחָ֑יו   ַוָי֨ יו׃ ַוִיֵתִ֖ ִֶַֽ֖קם ֶאת־ַעמּוָדַֽ  ַוָי

 

האוהל ומכסה 
 לאוהל

ן  יט ֶהל֙ ַעל־ַהִמְשָכֵ֔ ש ֶאת־ָהֹא֨  ַוִיְפֹרָּ֤
ֶהל ָעָלִ֖יו ִמְלָמְָ֑עָלה  ה ָהֹאֶ֛ ֶשם ֶאת־ִמְכֵסִ֥ ה׃  ַוָיִּ֜ ִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ ֲאֶשֶ֛ר ִצָּו  {ס}ַכַֽ

 

 
  

ן  כ הארון והכפורת ת֙ ֶאל־ָהֵָ֣אֹרֵ֔ ֵעד  ן ֶאת־ָהַֽ ח ַוִיֵתָּ֤  ַוִיַקָ֞
ן  ָאֹרָ֑ ים ַעל־ָהַֽ ִֶ֥שם ֶאת־ַהַבִדִ֖  ַוָי

ְעָלה׃  ן ִמְלָמַֽ ָאֹרִ֖ ֶרת ַעל־ָהַֽ ן ֶאת־ַהַכֹפֶ֛  ַוִיֵת֧
ָאֹרן֮ ֶאל־ַהִמְשָכןֹ֒  כא   ַוָיֵבֵ֣א ֶאת־ָהַֽ
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ְך הפרוכת ֶכת ַהָמָסֵ֔ ֶשם ֵאַ֚ת ָפֹרֵ֣ ּות   ַוָיֵ֗ ֵעדָ֑ ֹון ָהַֽ ֶסְך ַעִ֖ל ֲארֵ֣  ַוָיֻ֕
ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה   ה׃ַכַֽ  {ס}ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ

 

ָנה  כב השולחן והלחם ִֶַֽ֥רְך ַהִמְשָכִ֖ן ָצֹפָ֑ ד ַעֶ֛ל ֶי ֶהל מֹוֵעֵ֔ ְלָחן֙ ְבֹאֵ֣ ן ֶאת־ַהש  ֶכת׃  ַוִיֵתָּ֤ ּוץ ַלָפֹרַֽ  ִמחִ֖

ָ֑ה  כג ֵ֣י ְיהָו ְך ָעָלֶ֛יו ֵעִֶ֥רְך ֶלִֶ֖חם ִלְפֵנ ה׃     ַוַיֲַֽעֹרִ֥ ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ  {ס}ַכַֽ

 

ְלָחָ֑ן  כד המנורה והנרות ד ֹנִַ֖כח ַהש  ֶהל מֹוֵעֵ֔ ֶָּ֤שם ֶאת־ַהְמֹנָרה֙ ְבֹאֵ֣ ְַֽגָבה׃  ַוָי ִֶַֽ֥רְך ַהִמְשָכִ֖ן ֶנַֽ  ַעֶ֛ל ֶי
ָ֑ה  כה ֵ֣י ְיהָו ת ִלְפֵנ ִַ֥על ַהֵנֹרִ֖ ה׃  ַוַי ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ  { ס}ַכַֽ

 

ָ֑ד  כו מזבח הזהב  ֶהל מֹוֵע ב ְבֹאֵ֣ ח ַהָזָהִ֖ ֶֶ֛שם ֶאת־ִמְזַבִ֥ ֶכת׃  ַוָי ִ֖י ַהָפֹרַֽ  ִלְפֵנ
 

ים  כז קטורתהוהקטרת  ֶרת ַסִמָ֑ ה׃  ַוַיְקֵטִ֥ר ָעָלִ֖יו ְקֹטֵ֣ ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   {ס}ַכַֽ

 

  

 
 

 שביעי

ן׃ כח מסך הפתח ַתח ַלִמְשָכַֽ ְך ַהֶפִ֖ ֶֶ֛שם ֶאת־ָמַסִ֥  ַוָי
 

 
  

ָ֑ד כט מזבח העולה ֶהל־מֹוֵע ֵ֣ן ֹאַֽ ַתח ִמְשַכ ם ֶפִ֖ ה ָשֻ֕ ֹעָלֵ֔   ְוֵאת֙ ִמְזַבֵ֣ח ָהַֽ

ה  עולה ומנחה ֹעָלה֙ ְוֶאת־ַהִמְנָחֵ֔ יו ֶאת־ָהַֽ ֵַ֣על ָעָלֵ֗ ה׃      ַוַי ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ   { ס}ַכַֽ

 
  

ֶהל מֹוֵעִ֖ד ּוֵבֵ֣ין ַהִמְזֵבָ֑חַ  ל הכיור והמים ין־ֹאִ֥ ר ֵבַֽ ֶשם֙ ֶאת־ַהִכיֵֹ֔    ַוָי֨
ה׃  ִים ְלָרְחָצַֽ ן ָשֶָ֛מה ַמִ֖  ַוִיֵתִ֥

ָ֑יו לא ן ּוָבָנ ֲהֹרֵ֣ ה ְוַאַֽ נּו ֹמֶשִ֖ ּו ִמֶמֵ֔ ֲחצֵ֣ ם׃   ְוָרַֽ ם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהַֽ   ֶאת־ְיֵדיֶהִ֖

 

ַח  לב  ד ּוְבָקְרָבָתֶ֛ם ֶאל־ַהִמְזֵבִ֖ ֶהל מֹוֵעֵ֗ ם ֶאל־ֹאֵ֣  ִיְרָחָ֑צּו  ְבֹבָאָ֞
ה׃   ֲאֶשֶ֛ר ִצָּוִ֥ה ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֹמֶשַֽ  {ס}ַכַֽ

 

 
  

ַח  לג הקמת החצר ֵ֣ן ְוַלִמְזֵבֵ֔ ר ָסִביב֙ ַלִמְשָכ ָחֵצֵ֗ ֵֶָ֣֑קם ֶאת־ֶהַֽ  ַוָי
ָחֵצָ֑ר ְך ַשֵַ֣ער ֶהַֽ ן ֶאת־ָמַסִ֖  ַוִיֵתֻ֕

 

 
  

ה׃  הקמת המשכןסיום  ה ֶאת־ַהְמָלאָכַֽ   {פ}ַוְיַכִ֥ל ֹמֶשִ֖

   

 מפטיר  'הענן וכבוד ה

   

' הענן וכבוד ה
בסיום הקמת 
 המשכן

ָ֑ד לד ֶהל מֹוֵע ִַֽ֖ן ֶאת־ֹאֵ֣ ָעָנ ן׃   ַוְיַכִ֥ס ֶהַֽ ה ָמֵלִ֖א ֶאת־ַהִמְשָכַֽ ֹוד ְיהָוֵ֔  ּוְכבֵ֣
ד  לה ֶהל מֹוֵעֵ֔ ה ָלבֹוא֙ ֶאל־ֹאֵ֣ ל ֹמֶשֵ֗ א־ָיֹכֵ֣ ַֹֽ ָָ֑֑ן  ְול ָעָנ י־ָשַכִ֥ן ָעָלִ֖יו ֶהַֽ  ִכַֽ

ן׃ ה ָמֵלִ֖א ֶאת־ַהִמְשָכַֽ ֹוד ְיהָוֵ֔  ּוְכבֵ֣

 

 
  

הענן מסמן נסיעה 
 וחניה

ֵ֣י ִיְשָרֵאָ֑ל  לו ּו ְבֵנ ן ִיְסעִ֖ ֵ֣ל ַהִמְשָכֵ֔ ָעָנן֙ ֵמַע ֹות ֶהַֽ ָעלָּ֤ ם׃  ּוְבֵהַֽ ל ַמְסֵעיֶהַֽ  ְבֹכִ֖

ָָ֑֑ן  לז ָעָנ א ֵיַָֽעֶלִ֖ה ֶהַֽ ִֹ֥ ּו ְוִאם־ל א ִיְסעֵ֔ ֵֹ֣ ֹו׃ ְול ֹלתַֽ  ַעד־יִֹ֖ום ֵהָעַֽ

 

 הענן ביום 
 ואש בלילה

ם  לח ל־ַהִמְשָכן֙ יֹוָמֵ֔ ָּ֤ה ַעַֽ ן ְיהָו ֹו  ִכי֩ ֲעַנ֨ ְהֶיִ֥ה ַלְִ֖יָלה בָ֑ ש ִתַֽ  ְוֵאֻ֕
ם׃  ל ְבָכל־ַמְסֵעיֶהַֽ ית־ִיְשָרֵאִ֖  ְלֵעיֵנִ֥י ָכל־ֵבַֽ

 

 {חזק}


