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  ו "  ל ה 
    פרשת בראשית– 'פרק א

ֵראִשית .א ָרא ֱאלִֹהים, ּׁבְ ַמִים, ּבָ   .ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֵׁאת ַהּשָ
ָּהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו, ְוָהָאֶרץ    .ב ְְוֹחֶשך, ּ ּפֵני ַהָמִים-ְֶמַרֶחפת ַעל, ְּורוַח ֱאלִֹהים; ְּפֵני ְתהֹום-ַעל, ׁ ְ ּ .  
  . אֹור-יַוְיִה; ְיִהי אֹור, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים  .ג
ַּוַיְבֵדל ֱאלִֹהים; טֹוב-ִּכי, ָהאֹור-ַּוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת    .ד ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחֶשך, ּ ְּבֵ ׁ ּ .  
ְְוַלֹחֶשך ָקָרא ָלְיָלה, ַּוִיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום    .ה    }פ{. יֹום ֶאָחד, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי; ׁ
ּתֹוך ַהָמִיםְיִהי ָרִקיַע ּבְ, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים        .ו ין ַמִים ָלָמִים, ִּויִהי ַמְבִדיל, ְ   . ּבֵ
ַׂוַיַעש ֱאלִֹהים        ....זזזז ין ַהַמִים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלָרִקיַע, ָהָרִקיַע-ֶאת, ּ ַּוַיְבֵדל ּבֵ ּׁ ּ ׁוֵבין ַהַמִים ֲאֶשר ֵמַעל, ּ ּ ּ   

  . ֵכן-ַוְיִהי; ָלָרִקיַע    
   }פ{. ׁיֹום ֵשִני, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ִהיַוְי; ָׁשָמִים, ַּוִיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע    .ח
ַמִים ֶאל, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים    .ט ִׁיָקוו ַהַמִים ִמַתַחת ַהּשָ ּ ּ ָשה, ְוֵתָרֶאה, ָמקֹום ֶאָחד-ּּ ַׁהַיּבָ   .ֵכן-ַוְיִהי; ּ
ָשה ֶאֶרץ        .י ַׁוִיְקָרא ֱאלִֹהים ַלַיּבָ ּ ּוְלִמְקֵוה ַהַמִים ָקָרא ַיִמים, ּ ּ    .טֹוב-ִּכי, יםַּוַיְרא ֱאלִֹה; ּ
ַׂתְדֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים    .יא ׁ ּׁ ְֵעץ פִרי ֹעֶשה פִרי ְלִמינֹו, ּ ְּ   ֲׁאֶשר , ּׂ
   .ֵכן-ַוְיִהי; ָהָאֶרץ-בֹו ַעל-ַזְרעֹו     
ַׂותֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע .יב ׁ ּ ׁפִרי ֲאֶשר ַזְרעֹו-ְׂוֵעץ ֹעֶשה, ְּלִמיֵנהו, ּ ְ   ; ְּלִמיֵנהו, בֹו-ּ

  . טֹוב-ִּכי, ַּוַיְרא ֱאלִֹהים     
ׁיֹום ְשִליִשי, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי    .יג         }פ{. ׁ
ַמִים, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים    .יד ְרִקיַע ַהּשָ ין ַהיֹום וֵבין ַהָלְיָלה, ְּלַהְבִדיל, ְׁיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ּּבֵ ּ   ְּוָהיו ְלֹאֹתת ; ּ
ׁוְלָיִמים ְוָשִנים, ּוְלמֹוֲעִדים      ּ.  
ַמִים .טו ְרִקיַע ַהּשָ ְׁוָהיו ִלְמאֹוֹרת ּבִ   . ֵכן- ַוְיִהי; ָהָאֶרץ-ְלָהִאיר ַעל, ּ
ַׂוַיַעש ֱאלִֹהים .טז ְּשֵני ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים- ֶאת, ּ ּ ַּהָמאֹור ַהָגֹדל-ֶאת: ׁ ְּלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום, ּ   -ְוֶאת, ׁ

ַּהָמאֹור ַהָק      ֹּטן ְלֶמְמֶשֶלת ַהַלְיָלהּ   . ְּוֵאת ַהכֹוָכִבים, ׁ
ַּוִיֵתן ֹאָתם ֱאלִֹהים  .יז ָמִים, ּ ְרִקיַע ַהּשָ    .ָהָאֶרץ-ַעל, ְלָהִאיר, ּׁבִ
יֹום וַבַלְיָלה, ְׁוִלְמשֹל .יח ּּבַ ּ ּוְלַהְבִדיל, ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחֶשך, ּ ְּבֵ ׁ   .טֹוב-ִּכי, ַּוַיְרא ֱאלִֹהים; ּ
   }פ{. יֹום ְרִביִעי, ֹבֶקר- ֶעֶרב ַוְיִהי- ַוְיִהי .יט
ִּיְשְרצו ַהַמִים--ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים  .כ ּ ֶּשֶרץ ֶנפש ַחָיה, ׁ ׁ   ְּפֵני ְרִקיַע -ַעל, ָהָאֶרץ-ְֵועֹוף ְיעֹופף ַעל; ֶׁ
ָמִים        .ַׁהּשָ

יִנם ַהְגֹדִלים-ֶאת, ַּוִיְבָרא ֱאלִֹהים .כא ַּהַתּנִ ֶּנפש ַהַחָי-ְּוֵאת ָכל; ּ ׁ ּה ָהֹרֶמֶשת ֲאֶשר ָשְרצו ַהַמִים ֶ ּ ׁ ׁ ׂ  
ּעֹוף ָכָנף ְלִמיֵנהו-ְּוֵאת ָכל, ְלִמיֵנֶהם         .טֹוב-ִּכי, ַּוַיְרא ֱאלִֹהים, ּ
ּפרו וְרבו: ֵלאֹמר, ְַוְיָבֶרך ֹאָתם ֱאלִֹהים .כב ּ ּ ְ ּוִמְלאו ֶאת, ּ ַיִמים-ּ ַּהַמִים ּבַ ָאֶרץ, ְוָהעֹוף, ּּ   . ִיֶרב ּבָ
  }פ{. ׁיֹום ֲחִמיִשי, ֹבֶקר-ב ַוְיִהיֶעֶר-ְיִהיַו    .כג
ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנפש ַחָיה ְלִמיָנה, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים    .כד ּ ּׁ ֵהָמה ָוֶרֶמש ְוַחְיתֹו, ֶ   .ֵכן-ַוְיִהי; ְּלִמיָנה, ֶאֶרץ- ּׂבְ
ַׂוַיַעש ֱאלִֹהים ֶאת    .כה ַּחַית ָהָאֶרץ ְלִמיָנה-ּ ֵהָמה ְלִמיָנה-ְוֶאת, ּ   , ׂש ָהֲאָדָמהֶרֶמ-ְּוֵאת ָכל, ַּהּבְ
  . טֹוב-ִּכי, ַּוַיְרא ֱאלִֹהים; ְּלִמיֵנהו      
ַצְלֵמנו ִכְדמוֵתנו, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים .כו ַּנֲעֶשה ָאָדם ּבְ ּ ּּ ַמִים; ׂ ְׁוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָ ּ ּּ ּ ,  

ֵהָמה וְבָכל      ּוַבּבְ   . ָהָאֶרץ-ָׂהֹרֵמש ַעל, ָׂהֶרֶמש-ּוְבָכל, ָהָאֶרץ- ּ
ַצְלמֹו-ַּוִיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת .כז ָרא ֹאתֹו, ָהָאָדם ּבְ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ָרא ֹאָתם, ָּזָכר וְנֵקָבה:  ּבְ   . ּבָ
ַּויֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים פרו וְרבו וִמְלאו ֶאת, ֱאלִֹהים, ְַוְיָבֶרך ֹאָתם .כח ּ ּ ּ ּ ְ ּ ּוְרדו ; ְׁוִכְבֻשָה, ָהָאֶרץ-ּ ּ  
ְדַגת ַהָים       ַמִיםּו, ּּבִ   .ָהָאֶרץ-ָׂהֹרֶמֶשת ַעל, ַּחָיה- ּוְבָכל, ְׁבעֹוף ַהּשָ
ה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת, ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים .כט ֵׁעֶשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל- ָּכל-ִּהּנֵ   -ְוֶאת, ָהָאֶרץ- ְּפֵני ָכל-ׂ

  . ְלָאְכָלה, ָלֶכם ִיְהֶיה: ֹזֵרַע ָזַרע, ֵעץ-ְּבֹו פִרי-ָׁהֵעץ ֲאֶשר-ָּכל      
ַּחַית ָהָאֶרץ וְלָכל-ּוְלָכל         .ל ַמִים וְלֹכל רֹוֵמש ַעל-ּ ׂעֹוף ַהּשָ ּּבֹו ֶנפש ַחָיה- ֲׁאֶשר, ָהָאֶרץ-ּׁ ׁ   -ֶאת, ֶ
  . ֵכן- ַוְיִהי; ְלָאְכָלה, ֶׂיֶרק ֵעֶשב-ָּכל      

ֲׂאֶשר ָעָשה-ָּכל-ַּוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת .לא ה, ׁ י, ֹבֶקר- ֶעֶרב ַוְיִהי- ַוְיִהי; טֹוב ְמֹאד-ְוִהּנֵ ּשִ ׁיֹום ַהּשִ   }פ{. ׁ
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  )רבי שלמה יצחקי (י"רש

 ה ָוְציא ִמִהׁשֶ םֶכה ָלֶּז ַהׁשֶדֹחַהא ֵמָּלה ֶאָרֹוּתת ַהיל ֶאִחְתַהְלא  ְיךִרָה צָיא ָהק לָֹחְצי ִיִבַּר רַמ ָא.יתאִ ֵרְ�  )א(
ָם פַעּה ַטַמל ּוֵאָרׂשְ ִיב ּוּוַטְצּנִה ׁשֶָנֹואׁשִר      ֹוּמַעיד ְלִּגיו ִהָשֲעח ַמֹּכ )א"י� קיִ�ִהְ� (םּוּשׁית ִמאׁשִֵרְבּבִ  גחַתּ
 ה ָעְבת ׁשִצֹוָרם ֲאֶּתׁשְַבָּכם ׁשֶֶּתם ַאיִטְסל ִלֵאָרׂשְִים ְלָלעֹות ָהמֹו אּורּואְמם ֹיִאם ׁשִֶיֹוּת גַלֲחם ַנֶהת ָלֵתָל   
 יו יָנֵעּבְר ׁשַר ָיׁשֲֶא ַלּהָנָתְנ ּוּהָאָרא ּבְיא הּוא ִה הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקָל ַהץ ׁשֶֶרָאל ָהָּם כֶהים ָלִרְמם אֹום ֵהִיֹוּג   
   :נּו ָלּהָנָתְנם ּוֶה ֵמּהָלָט ְננֹוצֹוְרִבם ּוֶה ָלּהָנָת ְננֹורצֹוּבִ   
      � יל ִבׁשְּבִ, הָכָרְבם ִלָנרֹוְכ ִזינּוֵתֹוּב ַררּוְמָא ׁשֶמֹוְּ כדי ִנׁשְֵרּא ַדָּלר ֶאֵמה אֹוֶּזַהא ָרְקּמִין ַהֵא. אָר ָ�יתאִ ֵרְ

 ם ִאְו. ּהָתָאבּוית ְתאׁשִֵר) ' בהָיְמְרִי (אּוְרְקּנִל ׁשֵֶאָרׂשְיל ִיִבׁשְִבּו, ֹוּכְרּית ַדאׁשִ ֵר)'י חֵלְ�ִמ (אתֵרְקִנה ׁשֶָרֹוּתַה   
ָ פְךָּ כטֹוּוׁשְפִּ כה ֹוׁשְרָפ ְלאָתּבָ      ְךׁשֶֹח ְוהּוֹב ָוהּוּה ֹתָתְיץ ָהֶרָאָהץ ְוֶרָאם ָוִיַמת ׁשָיַאִרית ְבּאׁשִֵר ּבְהּוׁשְֵרּ
 ת רֹוהֹוא ְלם ּבִָא ׁשֶמּוְד ָקּוּלֵאר ׁשֶָמה לֹויָאִרּבְר ַהֶדת ֵסרֹוהֹוא ְלָרְקּמִא ַהא ּבָלְֹו. רי אֹוִהים ְיִהלֹר ֱאאֶמֹּיַו   
 ה ָבֵּתק ַלבּוּ ָדינֹוֵאא ׁשֶָרְקּמִית ַבּאׁשִ ֵרָךין ְלֵאׁשֶ' גֹום ְוִיַמׁשָת ַהא ֶאָרה ּבָָנֹואׁשִרב ּבָֹוּתְכ ִלה לֹוָי ָהְךָּכ   
 ר ֵמה אֹוָּתאן ַאָּף כ ַאָךְנָגּית ְדאׁשִֵר. ֹוּתְכַלְמית ַמאׁשִֵר. יםִקָיהֹות ְיֶכֶלְמּית ַמאׁשִֵר ּבְמֹוְּיו כָרֲחַאְּלׁשֶ   
   תַּלִחּר ְתָמלֹוְּ כז ַעׁשֵהֹוּבְ' ר הּבֶּת ִדַּלִחּ ְתה לֹודוֶמ ְווא רֹו ּבְיתאׁשִֵרּבְ מֹוְּכ' גֹוים ְוִהלֹא ֱאָרית ּבָאׁשִֵרּבְ   
  ּוּלֵאא ׁשֶת ּבָרֹוהֹור ְלאַמּם ֹתִאְו. 'גֹו ְוַעׁשֵל הֹוֶא' ר האֶמֹּי ַוַעׁשֵהֹוא ּבְ הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקָל ַה ׁשֶרֹוּוּבִּד      
 ה ָבּים ֵתִטֲעַמְמם ּוָנֹוׁשים ְלִרְּצַקּמְת ׁשֶאֹוָרְק ִמָך ְלׁשֵי ְוּוּלא ֵאָרל ּבָֹּכ ַהיתאׁשִֵרּבְ ֹוׁשרּוֵפּו ח אּוְרְבה ִנָּלִחְּת   
ֵא פלֹי ְוִּתְלּ ַדרַּגא ֻסי לִֹּ כמֹוְּת כַחַא    ָ ִימֹוְכּו, רֵגֹוּסי ַה ִמׁשַרּ ֵא פלֹק ְוׂשֶּמֶּיל ַדת ֵחא ֶאׂשּ  , ּוּנֵאׂשָי ִיש ִמַרּ
ֵא פלֹים ְוִרָקּבְ ּבַׂשרֹוֲחם ַי ִאמֹוְכּו    ֵא פלֹית ְוִרַחית ֲאאׁשִֵריד ֵמִּג ַממֹוְכּו, יםִרָקּבְם ּבַָד ָאׁשרֹוֲחם ַי ִאׁשַרּ   ׁשַרּ
 ים ִהלֹ ֱאַחרּויב ְוִתְּי כֵרֲה ׁשֶמּוְדם ָקִיּמַי ַהֵרֲה ׁשֶָךְמְצל ַעה ַעַמּן ָתֵּם כִא. רָבּית ָדִרַחר ֲאָבּית ָדאׁשִֵריד ֵמִּגַמ   
ְל פת ַעֶפֶחַרְמ     י ַתם ָמִיּמַת ַהַיִרם ּבְלּוְּים כִרָחאּוּמְַהים ְוִמוְדּקר ַהּוּדִסא ּבְָרְקּמִה ַהָּלּא ִגן לִֹיַדֲעם ַוִיּמַי ַהֵנּ
ַָהד ׁשֶעֹוְו. ץֶרָאם ָלִיּמַ ַהמּוְדּקָ ׁשֶָּתְדַמא ָלָה ט הָתְיָה     ד ּמֵא ִל לָֹךֲחְרּל כ ַעאּוְרְבם ִנִיַמ ּוׁשֵאם ֵמִיַמׁשּ
   :םלּוְּים כִרָחאּוּמְַהים ְוִמָדְקּוּמר ַהֶדֵסא ּבְָרְקּמִַה   
      � ין ֵאה ׁשֶָאָרין ְוִּדת ַהַּדִמ ּבְאתֹוֹרְבה ִלָבָשֲחַמה ּבְָלה ָעיָלִחְּתּבַׁשֶ'  היא ָרר ּבַָמא ָאלְֹו. י$ִהלֹא ֱאָרָ
 ים ִהלֱֹא' ת הֹוׂשם ֲעיֹויב ּבְִתְכּ ִדינּוְיַהין ְוִּדת ַהַּדִמ ְלּהָפְּתִשׁים ְוִמֲחת ַרַּדים ִמִּדְקִהם ְוֵּיַקְתם ִמָלעֹוָה   
 : םִיַמָשׁץ ְוֶרֶא   

 ן ֹוׁש"ירִדטֹוׁשְֶא. הּוֹּת: ּהּבָ ׁשֶהּול ּבַֹעם ֵמֹוּתׁשְִמה ּוֶהֹוּם תָדָאן ׁשֶמֹוּמָׁשִ ְוַהֵמּן ָתֹוׁש ְלהּוּ ֹת.ה&בֹ ָוה&%ֹ )ב(
    : ז"ַעַלּבְ   
       ֹ�ְל פַע: )א"סא( ֹוּדִצ ְותּקֹוַרן ֹוׁש ְלכ .ה& ְל פ ַעל. םהֹוּי ְתֵנּ      :ץֶרָאל ָהַעם ׁשִֶיּמַי ַהֵנּ

ְל פף ַעֵחַרְמיר ּוִוֲאד ּבֵָמד עֹובֹוָּא כּסִֵּכ. תֶפֶחַרי$ ְמִהלֹ ֱאַחר&ְו        ִ פַחרּום ּבְִיּמַי ַהֵנּ   ׁשדֹוּקָ ַהמל יו ׁשֶּ
  :ז"ַעַלְ%ר "יִטְ%$#ַהן ּקֵל ַהת ַעֶפֶחַרְמּה ַהָנֹוּיַּ כרֹוָמֲאַמְבא ּו הּוְךרּוּבָ    
 אי ָדְּכנ  ינֹוֵא ׁשֶהּוָאה ָרָדָּגי ַאֵרְבִדין ְלִיכִרְ צנּוה ָאֶּזף ּבַָא .לֵ-ְבַ*ב ַוי ט+ר ִ,א+ת ָהי$ ֶאִהלֹא ֱאְר*ַו) ד(

ְי פִפְלּו. אבֹויד ָלִתָעים ְליִקִּדַצ ְלילֹוִּדְבִהים ְוִעׁשְָר ֹוש ּבּמֵַּתׁשְִהְל      ָ פְךָּ כטֹוּוׁשּ  ב י טֹוִּ כהּוָא ָרהּוׁשְֵרּ
  :הָלְיַּל ּבַמֹוחּוּה ְתֶזָלם ְוֹוּי ּבַמֹוחּוה ְתֶז ָלעַבָקְו  סאָיְבּוּבְרִעּבְ יםׁשְִמַּתׁשְ ִמיּוְהִי ׁשְֶךׁשֶֹחַל ְוה לֹוֵאין ָנֵאְו   

 י ִנים ׁשִֵמָּיר ַהָאׁשְב ּבִתּוָּכ ׁשֶמֹוְּן כֹואׁשם ִרב יֹוֹוּתְכ ִלה לֹוָיה ָהׁשָָרָּפן ַהֹוׁשר ָלֶדי ֵסִפְל. דָח$ ֶאי+) ה(
 ד ים ַעִכָאְלּמַ ַהאּוְרְבא ִנלֹ ׁשֶמֹוָלעֹויד ּבְִחא ָי הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקָה ַהָיָהי ֶשִפד ְלָחב ֶאַתָּה כּמָָל. ייִעִבי ְריׁשִִלׁשְ     
   :אּבָית ַראׁשִֵרְב ּבִׁשָרפֹו ְמְךָּי כִנם ׁשֵיֹו   

ִל פף ַעַא ׁשֶיַעִקַרק ָהֵּזַחְת ִי....יַעִקי ָרִהְי  )ו( ֵ ּבַּוׁשְרָק ְויּוים ָהִחן ַלִיַדן ֲעֹואׁשם ִריֹום ּבְִיַמ ׁשָאּוְרְבִנּי ׁשֶּ  ת ַרֲעַּגִמי ִנׁשּ
   פיִנׁשְֵבן ּוֹואׁשם ִרל יֹוָּ כפּוְפרֹוְי ע םִיַמי ׁשֵָדּוּמר ַעַמָאה ׁשֶֶז ְויַעִקי ָרִה ְירֹוְמאֹוא ּבְ הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקַָה   
  :יוָלם ָעֵּיַאּמְת ַהַרֲעַּגד ִמֵמעֹום ְוֵמֹוּתְשִׁמם ׁשֶָדָאְּ כתֹוָרֲעַּג ִמהּוְמְתִי   
   � ל ַעם ׁשִֶיּמַ ַליַעִקָרין ָה ּבֵמֹוְּ כיַעִקָרים ָלִניֹוְלֶעם ָהִיין ַמ ּבֵׁשֵרְפ ֶהׁשֵּיׁשֶ צ םִיּמַע ַהַצְמֶאּבְ .$ִיַ. ַהְ�ת+ְ
  :ְךֶלל ֶמ ׁשֶרֹוָמֲאַמם ּבְִילּוִּם ְתֵה ׁשֶָּתְדַמא ָלץ ָהֶרָאָה   

  : יָהֶנְרָּפִת צה ֶאָתׁשְָעְו ר מֹוְּ כתֹוָּיׂשִיא ֲעִה ְודֹוְמ ָעל ַענֹוְקִּתק . יַעִקָרת ָהי$ ֶאִהלֹ ֱא/ַעַ*ַו  )ז(

 א ה לֹי ַמֵנְּפִמּו. ירִוֲאּבָין ִילּוּן ְתֵהי ׁשִֶפ ְליַעִקָרל ָלַעא ֵמָּלר ֶאַמֱאא ֶנ לֹיַעִקָרל ָהַע .יַעִקָרל ְלַעֵמ      
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ֵ ּבַּהיל ָבִּחְתי ִהֵרֲהי ַויׁשִִלם ׁשְד יֹום ַעִיּמַת ַהֶאכֶלר ְמָמְגִנה ָיא ָהּלֹי ׁשִֶפְל   שיִנם ׁשֵיֹוב ּבְטֹו יִּר כַמֱאֶנ        י ִנׁשּ
ְַב ּובֹוטּו ְואֹולֹוְמ ּבִינֹור ֵאָמְגִנ אּלֹׁשֶ רָבָדְו     ת ֶרֶחה ַאָאכָלר ְמַמָגיל ְוִחְתִהְו םִיּמַת ַהֶאכֶלה ְמָרְמְגּנִי ׁשֶיׁשִִלׁשּ
ְי פֵנב ׁשְי טֹוִּ כֹול ּבַפָּכ       :םֹוּית ַהֶאכֶלר ְמָמְגת ִלַחַאי ְוִנׁשֵת ַהֶאכֶלר ְמָמְגת ִלַחים ַאִמָעּ

 א "ס(: םִיַמם ׁשֶָהה ֵמׂשָָעה ְוֶּזה ּבַן ֶזָבְרִעם ׁשִֶיַמ ּוׁשם ֵאִים ַמ ׂשָתם ִיא ַמׂשָ. $ִיַמ ָ יַעִקָרי$ ָלִהלֹא ֱאָרְקִ*ַו )ח(
   ):םִיַמ ּוׁשר ֵאֵחר ַאָבּם ָדִים ַמׁשָ. םִיַמׁשָ     
ְל פים ַעִחטּו ׁשְיּוָה. $ִיַ. ַהו&0ִָי )ט(    :יםִמַּּיל ַהָכּבְל ׁשֶדֹוָּגם ַהָּיא ַהס הּונֹוָיְקאֹום ּבָָוּקִָהץ ְוֶרָאל ָהָּי כֵנּ
   ב םָּין ַהה ִמֶלעֹוָה גָד ְלֹוּכַעם ּבְָּין ַהה ִמֶלעֹוג ָהּם ָדָעה ָטֶמֹוּ דינֹוא ֵאָּלֶא א אד הּוָחם ֶאא ָילֲֹהַו .$ִיא ַמָרָק )י(

 :אָיְמַּפְסֲאּבַ   
  רַמֹולא ָרְקּמִן ַהֹוׁשה ָלָיא ָהלֹא ְוׁשֶּן ֶדֹוׁשב ָלׂשֶא ֵעלֹב ְוׂשֶן ֵעֹוׁשא ָלֶשּא ֶדלֹג . בֶ/א ֵעֶ 2 ֶ-ֶר1א ָהֵ ְדַ%) יא(

ְב פׂשֶא ֵעָרְקִנ מֹוְצַעד ְלָחל ֶאָּין כִקָלחּוין ְמִאׁשָּי ְדיֵנּמִץ ׁשֶרָאיב ָהׂשֲִעַּת          רַמר לֹוּבֵַדּמְן ַלֹוׁשין ָלֵאי ְוִנלֹוּ
ְא פׁשֶֶּד       :יםִאׁשְָדּבִ אתֵּלַמְתיא ִמִהׁשְֶּ כיםִבׂשֲָעץ ּבֶַרָאת ָהיׁשִַבא ְלא הּוׁשֶּן ֶדֹוׁשָּלי ׁשִֶנלֹוּ

ֻי כ"ִזּבְָרא ַאׁשֶּא ֶדָרְקז ִנ"ַען ַלשֹוְלים ּבִִבׂשָ ֲעׁשבּוה ְלּבֶַכְתִתא ְוֵּלַמְתִּת. 2ֶר1א ָהֵ ְדַ%      א ָיְבּוּבְרִען ּבְָּלּ
 : בׂשֶא ֵעָרְק ִנמֹוְצַע ְלׁשֶרל ׁשָֹכְו        
 : רֵחם ַאקֹוָמ ּבְּוּנּמֶ ִמַערֹוְזע ִלַר ֶזֹול ּבֵּדַגְּי ׁשֶד .עַר ֶזיַעִרְזַמ        
ְה פׂשֶץ עֹוֵעְו' גֹוץ ְוֶרָאא ָהֵצֹוּתא ַוָּלן ֶאֵּה כָּתְשא ָעיא לִֹהְוי ִרְּפם ַהַעַטְּץ כֵעם ָהַעה ַטֶיְהִי ׁשֶ.יִר2 3ְֵע          י ִרּ

ְץ פֵעא ָהלְֹו         : הָלְּלַקְתִנְו )ק" ודוינֹוא ֵא"ס (ּהָנֹול ֲעיא ַעם ִהּה ַגָדְקְפ ִננֹוֹול ֲעם ַעָד ָאלֵּלַקְתּנִׁשְֶּ כְךָיכִפי ְלִרּ
ְל פָּי כיֵנִעְרּן ַג ֵה.+ �ע+ְרר ַזֶ ֲא       : תֹוין אֹוִעְטֹוּנׁשְֶּ כה ַחֵמן צֹויָלִאן ָהֶהּמֵי ׁשִֶרּ
ִל פף ַע ַא.'ג+2 ְוֶר1א ָהֵצ+%ַו  )יב(   ְךָּל כַע תנֹויָלִא ָהּוּוַטְצּנ ׁשֶעּוְמן ׁשֶָהֵיּוּוִצין ּבְִאׁשְָד ּבִהּויֵנִמר ְלַמֱאא ֶנּלֹי ׁשֶּ
 : יןִלת חּויַטִחׁשְה ּבִָדָּגַא ּבָׁשָרפֹוְמְדִּ כון ָמְצַער ּבְֶמֹחל ָו ַקאּוׁשְָנְו  )יג(
 ם ִיַמת ׁשָדֹוָלֹוּל תָּן כֵכ ְויַעִקָרת ּבָלֹוָּתִהם ְליֶהֵלה ֲעּוִָי ציִעִבְרָב ּוז אּוְרְבן ִנֹואׁשם ִרֹוּי ִמ.'ג+ְו תרֹאֹי ְמִהְי  )יד(

ָת ַהב ֵאתּוָּכא ׁשֶיו הּוָלר ָעָזְגּנִם ׁשֶיֹוע ּבְּבְָקד ִנָחֶאד ְוָחל ֶאָכ ְוןֹואׁשם ִרֹוּי ִמאּוְרְבִנ ץֶרָאָו      ת ֹוּבַרם ְלִיַמׁשּ
  :יָהֶתדֹוְלֹוּת תֹוּבַרץ ְלֶרָאת ָהֵאם ְויֶהֵתדֹוְלֹוּת    

  יּוי ָהיִעִבְר ּבָינּוִנּשָׁא ׁשֶת הּוקֹוינֹוִּתה ּבַָרְּכְסּל ַאֹוּפה ִלָרֵאם ְמא יֹוהּול ׁשֶיב ַעִתְּו כ"אר ָוֵס ָח.תרֹאֹי ְמִהְי        
   :תקֹוינֹוִּתל ּבַֹוּפּא ִתּלֹה ׁשֶָרְּכְסל ַאים ַעּנִַעְתִמ    
  ראֹו ָהּוׁשְמית ׁשִאׁשִֵרי ּבְֵמת ְיַעְבׁשִל ּבְָבן ֲאֹואׁשִרר ָהאֹוז ָהָנְּגִנֶשִּמ: הָלְי7ַי6 ַהֵב$ &י+י6 ַהיל ֵ�ִ-ְבַהְל       
 :הָלְיַּלין ּבֵַבם ּוֹוּיין ּבַד ּבֵַחים ַיִנֹואׁשִר ָהְךׁשֶֹחַהְו       
  תּוֲחּל ַתם ַאִיַמּשָׁת ַהתֹואֹוֵמ) 'ה יָיְמְרִי (רַמֱאּנֶם ׁשֶָלעֹוא ָלע הּון ַריָמין ִסִקת לֹורֹואֹוּמְַהׁשְֶּכ. תתֹאֹ ְלי&ָהְו       

   :תנּוֲעְרּוּפן ַהג ִמאֹוְדין ִלִיכִרְם צֶּתּין ַאא ֵא הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקָן ַהצֹום ְרֶכְתֹוׂשֲעּבַ       
   :הָנָבְּלד ַהָלמֹוים ְלִנְמם ִנֵהת ְודֹוֲעֹוּמל ַהַע תֹוּוַטְצִהל ְלֵאָרׂשְים ִייִדִתֲעיד ׁשִֶתָעם ֶהל ׁשֵַע .י$ִדֲע+מְל&       
   :םֵלם ׁשָי יֹוֵר ֲהיֹוְצה ֶחָנָבְּל ַהׁשּוּמׁשִם ְוי יֹוִצה ֲחָמַח ַהׁשּוּמׁשִ .י$ִמָיְל&       
 א הּום ְוָתים אֹוִתְרׁשָּמְת ַהלֹוָּזר ַמָשׂים ָעֵנׁשְן ּבִָכָלֲה ַמרּוְמְגִי) � י$יַעִבְרא +"ס (יםִמה ָי"ָסף ׁשְסֹוְל. י$ִנָ ְו       

ַים פיִלִחְתַמים ּוִרְזחֹוְו) � י$יַעִבְר� +י$ה "ָסא ְ�ה+א ְו"ס (:הָנׁשָ          :ןֹואׁשִרן ָהָכָלֲהַמְּל כַּגְלַּגב ּבַּבֵַסה ְלָּיִנם ׁשְַעּ
   :םָלעֹו ְלירּוִאָּי ׁשֶּוׁשְמׁשַאת ְיד ֹזעֹו .תר+אְמ ִלי&ָהְו  )טו(
 ים ִכָלי ְמֵנׁשְר ִלׁשְָפי ֶאה ִאָרְמָאה ְוָגְרְטִקּל ׁשֶה ַעָנָבְּלה ַהָטֲעַמְתִנ ְוח אּוְרְבים ִנִוׁשָ .י$ִלד+9ְת ַהרֹאְֹ.ַה )טז(

  :דָחר ֶאֶתֶכ ּבְּוׂשְמַּּתׁשְִּיׁשֶ    
  :ּהָתְעַּדיס ִפָה ְליָהֶאָבְה צּבְָרה ִהָנָבְּלת ַהט ֶאֵעּמִׁשֶ ט יֵדל ְיַע .י$ִבָכ+,ת ַהֵאְו

  : תּוּי ַחּהא ָבֵּהְיׁשֶ .הָ* ַח ֶפֶנ  ) כ(

 י יםִלָמן ְנגֹוְּ כ.יםִצָקׁשְים ּבִַבבּון ְזגֹוְּכ, ,ע$ָ%: ץֶרי ׁשֶרּוץ ָקֶרָאן ָה ִמַּהבֹוּ ָגינֹוֵאי ׁשֶר ַחָבּל ָדָּכ .2ֶרֶ 

   :יםִגָּדַה לָכם ְוֶהא ּבֵָצֹוּיַכט ְוֶמחֹור ְוּבְָכַעד ְוֶלֹון חגֹוְּכת $.ִרְ%ַב כ +.יםִעָלתֹוין ְוׁשִּוּפִחְו
   תג ֶאַרָהה ְוָבֵקְנר ּוָכם ָזָאָרּבְ ׁשֶגֹון זּוֶבן ּוָתָיְוא ִלה הּוָדָּגי ַאֵרְבִדְבם ּוָּיּבַים ׁשִֶלדֹוּים ְגִגָּד .י$יִנִ:ַ%ַה )כא(

   :םיֶהֵנְפם ּבִָלעֹום ָהֵּיַקְתא ִי לֹּוּבְרִי ְורּוְפם ִיִאא ׁשֶֹביד ָלִתָעים ְליֵקִּדַּצה ַלָחְלָמה ּוָבֵקּנְַה    
  : תּוּי ַחּה ּבָׁשֵּי ׁשֶׁשֶפֶנ. הָ* ַח ֶפֶנ        
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  כּוְרְצהּו תֹוּיַחף ַהַאְו הָכָרְב ִלכּוְרְצם הּוָתין אֹוִלְכאֹום ְוֶהֵמין ִדָצם ְוָתים אֹוִרְסַחּמְי ׁשִֶפְל .$ָת א+ְ�ֵרָבְ*ַו) כב(
   :לָלְכא ּבִה הּוֶיְהא ִיּלֹן ׁשֶָכְרא ּבֵ לְֹךָכ ְלּהָלְּלַקיד ְלִתָעש ׁשֶָחּנָי ַהֵנְּפא ִמָּלֶאה ָכָרְבִל    
ְן פֹוׁשָל. ר&3ְ            :תרֹוֵ פּוׂשר ֲעָמלֹוְּי כִרּ

ְא פָּלר ֶאַמא ָאם לִֹא. ב&ְר&           :הּבְֵרַה ל ידִלד מֹוָחֶא ׁשֶבּוְרא ּוָבר ּוֵתא יֹולֹד ְוָחיד ֶאִלד מֹוָחה ֶאָי ָהרּוּ
   :םיָאִצהֹוא ְלָּל ֶאכּוְרְצא הּולְֹו מ ןֹואׁשם ִרֹוּיא ִמָרְבל ִנָּכַהי ׁשִֶּתׁשְְרֵּפא ׁשֶהּו. 2ֶר1א ָהֵצ+ %)כד(

  :תּוּי ַחּה ּבָׁשֵּיׁשֶ .הָ* ַח ֶפֶנ        
 ן ֹוׁשל ָלָּר כָּכן ִנָכּוּלין ִהֵאים ׁשִֶרָרְג ִנּוּלִאְּים כִאְרִנ ְוץֶרָאל ָהים ַעׁשְִמרֹוים ְוִכמּום ְנֵהים ׁשִֶצָרם ׁשְֵה . ֶמֶרָו        
   :יׁשִרּבְ"מּוְנ קּונּוֵנֹוׁשְלץ ּבִֶרׁשֶ ְוׁשֶמל ֶרׁשֶ    

   :ןָתָמקֹוְבן ּוָנּוּקִתּבְ ס םָניֹוְבִצ ּבְםָנְקִּּתנ . /ַעַ*ַו) כה(
 ים ִכָאְלּמַַה תמּוְדא ּבִם הּוָדָאָהי ׁשִֶפאן ְלָּכ ִמנּוְדַמא ָל הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקָל ַה ׁשֶתֹונּוְוְנַע. $ָדה 1ֶ/ֲעַנ) כו( 

 ב ָאְחַאּב ינּוִצן ָמֵּכ ׁשֶלֹוא ׁשֶָיְלּמַָפ ּבְְךָלְמא ִנם הּויִכָלּמְת ַהן ֶאּא ָדהּוׁשְֶכם ּוֶה ּבְָךָלְמ ִנְךָיכִפ ְלֹו ּבאּוּנְַקְתִיְו    
ָא ַהָבְל צָכ ְואֹוְסִּל כב ַעׁשֵיֹו' ת הי ֶאיִתִאה ָרָיכ ִמר לֹוַמָאׁשֶ      י ִכ ְואלֹוֹמׂשִּמ ּוינֹויִמיו ִמָלד ָעֵמם עֹוִיַמׁשּ
   ע אָמָגְתִּפ יןיִרת ִעַרֵזְגן ּבִֵכְו. הָבחֹוים ְליִלִאְמׂשְ ַמּוּלֵאת ְוכּוְזִלים יִנִמְי ַמּוּלא ֵאָּליו ֶאָנָפאל ְלֹמׂשְין ּוִמ ָיׁשֵי    

 ין ֵא םִא יִתמּוְדִּים כִניֹוְלֶע ָבּׁשם ֵיֶהר ָלַמת ָאּוׁשל ְרַט ָנֹוּלא ׁשֶָיְלַמָפאן ְבָּּף כא ַאָתאְלין ׁשיׁשִִּדר ַקָמֲאַמּו        
   :יתאׁשִֵרה ּבְׂשֲֶעַמה ּבְָאְנ ִקׁשי ֵיֵרים ֲהִנֹוּתְחַּתי ּבִַתמּוְדִּכ    
ִל פף ַעַא. $ָדה 1ֶ/ֲעַנ          ב תּוָּכע ַהָנְמא ִנת לֹדֹוְרים ִלִסְריקֹוִּפֶאם ָלקֹו ָמׁשֵי ְותֹויָרִיצּבִ הּועּוְיא ִסּלֹי ׁשֶּ
  םָדה ָאׂשֱֶעב ֶאַתָּם כִאן ְוָטּקָן ַהת ִמּוׁשל ְרֵטנֹו ְוְךָלְמל ִנדֹוָּגא ַהֵהְּיה ׁשֶָוָנת ֲעַּדִמץ ּוֶר ֶאְךֶרּד ֶדּמֵַלְּלִמ    
 א לֹם ְוָדָאת ָהא ֶאָרְבִּי ַוֹוּדִצב ּבְַתָּכ פ תֹוָבּוׁשְת ּומֹוְצם ַעא ִעָּל ֶאינֹוּית ִדם ֵבר ִעּבֵַדה ְמָיָה ׁשֶנּוְדַמ ָלאלֹ    
   :אּוְרְבִּיב ַוַתָּכ    
        �   :ּונָּלס ׁשֶפּוְדּבִ צ .נ&ֵמְלַצְ
  :ילִּכׂשְַהְלין ּוִבָהְל .נ&ֵתמ&ְדִ,        
 ה ָכא ָזת לֹמֹוֵהּבְַבּו תֹוּיַחה ַבֶּדה רֹוָכה ָזיָדִרן ְיֹוׁשָלְו ק יּוּדן ִרֹוׁשה ְלֶּזן ַהֹוׁשָּל ּבַׁשֵי .$ָ*ת ַהַגְד ִ�ד&ְרִיְו        
   :ֹות ּבֶלֶשה מֹוָּיַחַהם ְויֶהֵנְפד ִלרּוה ָיׂשֲָעַנ        

 ר ַמֱאּנֶם ׁשִֶיַדָיא ּבְָרְבא ִנהּור ְוָמֲאַמּא ּבַָרְבל ִנֹּכַה ׁשֶי לֹוּוׂשָעס ֶהפּוְדּבִ .מ+ְלַצ$ ְ�ָד1ת ָהי$ ֶאִהלֹא ֱאָרְבִ*ַו )כז(
  רֵמא אֹון הּוֵכ ְוּו"ייְנקֹו יןִרֹוּקם ׁשֶׁשֶי רֹוֵדל ְיה ַעָיּוׂשֲע ָהַעּבְֵטַמַּּם כָתחֹוה ּבְׂשֲֶעה ַנָכֶּפַּי כַלת ָעׁשֶָּתַו       
   :םָתר חֹוֶמחֹוַּ כְךֵּפַהְתִּת    

        �   :א הּורֹוְצן יֹוָקיּוּם ְדֶלֶ צן לֹוָקתּוּמְַה םֶלֶ צתֹואֹו ׁשֶָך ְלׁשַרֵּפ .ת+א א+ָרי$ ָ�ִהלֹ$ ֱאֶלֶצְ
 י ֵנ ׁשְאֹוָרּבְה ׁשֶָדָּג ַאׁשַרְדִמּבְ' גויו ְוָתעֹוְלַּצ ִמתַחַא חַקִּיר ַוֵמא אֹון הּוָּלַהְלּו .$ָתא אָֹרה ָ�ָבֵקְנר &ָכָז       

ִׁשִּם ּבַיֶהֵנ ׁשְאּוְרְבּנִ ׁשֶָךיֲעִדאן הֹוָּכ אָרְקל ִמ ׁשֶטֹוּוׁשְפּו. םָקְּל ִחְךָּר כַחַאה ְוָנֹואׁשה ִרָּיִרים ּבְִפצּוְרַּפ      א לְֹו יׁשּ
   :רֵחם ַאקֹוָמ ּבְָך ְלׁשַרֵפן ּוָתָּיִרד ּבְָיצֵּ כָך ְלׁשַרֵּפ    

  יׁשִאָהׁשֶ ָךְדּמֶַלד ְלעֹוית ְוִנָאְצא ַיֵהּא ְתּלֹה ׁשֶָבֵקּנְת ַה ֶאׁשֵבֹוּר כָּכָזַה ׁשֶָךְדּמֶַל ְלרו "יר ָוֵסָח. ָה ;ְבִכְו) כח(
ְל פה ַעּוֶֻצ ְמׁשֹוּבְכִל ש ֹוּכְרַדׁשֶ     ִָאא ָהלֹה ְוָּיִבְרה ּוָּיִרּ     :הׁשּ

  ֹוּתְשִׁאְלם ּוָדָאה ָלׁשְָרא ִהלֹל ְוָכֲאַמת ְלֹוּיַחת ְומֹוֵהם ּבְֶהה ָלָוְשִׁה .2ֶר1ת ָהַ*ל ַחָכְלה &ָלְכ1ה ְלֶיְה$ ִיֶכָל) כט(
ֻד כַחַי לּוְכָאב ֵיׂשֶק ֵעֶרל ֶיָּ כְךר ַאׂשָל ּבָכֹוֱאֶלְו ת הָּיִרית ּבְִמָהְל           רׂשָן ּבֶָהיר ָלִּת ִהַחי ֹנֵנ ּבְאּוּבָׁשְֶכם ּוָּלּ
  :לּת ֹכם ֶאֶכי ָלִּתַתן ָנֹואׁשִרָה םָדָאי ְלִּתְרַּתִהב ׁשֶׂשֶק ֵעֶרֶיְּכ' גֹוי ְוא ָחר הּוׁשֶ ֲאׁשֶמל ֶרָּר כַמֱאּנֶׁשֶ    

 ם יֶהֵל ֲעלּוּבְַקְּית ׁשֶָנל ְמם ַעֶהָמּה ִעָנְתִהר ׁשֶָמית לֹואׁשִֵרה ּבְׂשֲֶער ַמָמְגי ּבִּשִׁשִּּבַ' יף הִסהֹו .י>ִ>$ ַהי+) לא(
ִָמל ֲחֵאָרׂשְִי         ֻי כׁשִּשִׁם ַהר יֹוֵחר ַאָבָּד. הָרֹוּי תׁשְֵמה חֹוׁשּ ִּשִׁם ַהד יֹוים ַעִדְמעֹום ְוִילּוּם ְתָּלּ ִא ׁשִי הּוׁשּ  י ׁשּ
 א ָרְב ִנּוּלִאְּב כׁשֱָחֶנית ְואׁשִֵרת ּבְיַרִצל ְיָּ כקּוְזַחְתה ִנָרֹוּתל ַהֵאָרְשׂ ִילּוּבְּקִׁשֶן יָוִסּבִ' ם ויֹוּבְא ׁשֶ"ס( ןיָוִסּבְ    
ִם ַה יֹוהּוֶזה ְוָּתם ַעָלעֹוָה      : הָרֹוּן תָּתַמן ְלָכּוּמַה) ןיָוִסּבְ' ם ו יֹותֹואֹוא ׁשֶ"ֵהי ּבְׁשִּׁשּ

  


