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הרד הדו ת סתידס יסס רדס

חג ראשון של פסח

מחולית  כל  רדך  עברום!  מבות  צ תי  וים  שנום  ת  במשך  ל ו  שימד  עם   -  הח 
דעית, ניש ת ס ימס בלבס  ת סגעגיעום  סשעביר יס ינה יס ונהיוזוצוס יסשמר יסּ ְ
לחי ש ימבו ס  יתם לורו בוריו עממו  שד ל  ו הח על כל נ ש בושד ל, על כל 
נ ש ענוס ימדירס! מ בית  ל בנום, רדך כל סרידית נמהד רבד וצו ת מצדום כזכדין 
 ושו,  שד  ונני מחיוד י ונני ריסס. “בכל ריד יריד חווב  רם לד ית  ת עצמי כ ולי 
סי  וצ  ממצדום”.  ון לך שו  של סכדס סוהרידות מדימם מזס, י ון לך סתמזגית 
של וחר יכלל - בדחבו כריד סעילם יבעמהו סרידית - גרילס מ שד בצי  רגיגו עתוה 
זס.  וננו וירע וצודס ה דיתות ויתד מחנכת לתועיב סעברית יל סבת סחודית כהו יד 
סשועביר יוצו ת מצדום. י וננו וירע שים זכדין עתוה שכילי מי נס להד ת סעתור, 
שכילי המל לסייס שלני ילעתורני כ”זכד לוצו ת מצדום”.  וזס וצד חודית עמיה רביע 
בלב עם שוכיל סוס ב בוב ומוי לוציד וצודס ג ינות כז ת ילמהיד  יתס מריד לריד. 
ילוצודס זי חלה ל  הרן בגידלם של כל סמידרום יליחמו סחודית ימהרשו שמס  שד 
נילרי על בדכו ושד ל. י נחני  שד בגלל סוצודס סז ת זכוני ינזכס לסשתתף בחוריש 

מעשס וצו ת מצדום,  נחני נתכחש לס?
מהידית ל   כזב, כתבו בדל כצנלהין י

קריאת התורה ליום הראשון של פסח

שמית וב כ -נ 

אן  ֹ֛ צ ם  ָלֶכ֥ ּוְק֨חּו  ְׁש֗כּו  ִמֽ ם  ֲאֵלֶה֑ אֶמר  ֹ֣ ַוּי ל  ִיְׂשָרֵא֖ ְלָכל־ִזְקֵנ֥י  ה  מֶֹׁש֛ א  כא ַוִּיְקָר֥ ראשון 

ֲאֶׁשר־ ם  ַּבָּד֣ ּוְטַבְלֶּת֮ם  ֵא֗זֹוב  ת  ֲאֻגַּד֣ ם  ַסח׃ כב ּוְלַקְחֶּת֞ ַהָּפֽ ֲח֥טּו  ְוַׁשֽ ם  ֵתיֶכ֖ ְלִמְׁשְּפחֹֽ
ם  ְוַאֶּת֗ ף  ַּבָּס֑ ר  ֲאֶׁש֣ ם  ִמן־ַהָּד֖ ת  ֹ֔ ַהְּמזּוז י  ְוֶאל־ְׁשֵּת֣ ֶאל־ַהַּמְׁשקֹו֙ף  ם  ְוִהַּגְעֶּת֤ ַּבַּס֒ף 
ה  ְוָרָא֤ ֶאת־ִמְצַרִי֒ם  ף  ִלְנֹּג֣ יה֮וה  ר  ֶקר׃ כג ְוָעַב֣ ַעד־ּבֹֽ ַתח־ֵּבי֖תֹו  ִמֶּפֽ יׁש  ִא֥ ְצ֛אּו  ֵתֽ א  ֹ֥ ל
ִיֵּתן֙  א  ֹ֤ ְול ַתח  ַעל־ַהֶּפ֔ יהו֙ה  ח  ּוָפַס֤ ת  ַהְּמזּוזֹ֑ י  ְׁשֵּת֣ ל  ְוַע֖ ַעל־ַהַּמְׁש֔קֹוף  ֶאת־ַהָּד֙ם 
ר ַהֶּז֑ה ְלָחק־ְלָ֥ך ּוְלָבֶנ֖יָך  ם ֶאת־ַהָּדָב֣ ף׃ כד ּוְׁשַמְרֶּת֖ ם ִלְנֹּגֽ ֵּתיֶכ֖ א ֶאל־ָּבֽ ֹ֥ ית ָלב ַהַּמְׁשִח֔
ר  ִּדֵּב֑ ר  ֲאֶׁש֣ ַּכֽ ם  ָלֶכ֖ יה֛וה  ן  ִיֵּת֧ ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֗ אּו  י־ָתבֹ֣ ִּכֽ ה  ם׃ שני כה ְוָהָי֞ ַעד־עֹוָלֽ
ה  ֲעבָֹד֥ ָהֽ ה  ָמ֛ ם  ְּבֵניֶכ֑ ם  ֲאֵליֶכ֖ י־יֹאְמ֥רּו  ִּכֽ ה  את׃ כו ְוָהָי֕ ֹֽ ַהּז ה  ֲעבָֹד֥ ֶאת־ָהֽ ם  ּוְׁשַמְרֶּת֖
י־ִיְׂשָרֵא֙ל  י ְבֵנֽ ַסח ַעל־ָּבֵּת֤ ר ָּפ֠ יה֗וה ֲאֶׁש֣ ַסח ֜הּוא ַלֽ ם ֶזַֽבח־ֶּפ֨ ֲאַמְרֶּת֡ ם׃ כז ַוֽ את ָלֶכֽ ֹ֖ ַהּז
ְׁשַּתֲחֽוּו׃ כח ַוֵּיְֽל֥כּו  ַוִּיֽ ם  ָהָע֖ ד  ַוִּיּקֹ֥ יל  ִהִּצ֑ ינּו  ְוֶאת־ָּבֵּת֣ ִים  ֶאת־ִמְצַר֖ ְּבָנְגּ֥פֹו  ִים  ְּבִמְצַר֔

ן ָעֽׂשּו׃ ן ֵּכ֥ ֲהרֹ֖ ה ְוַאֽ ר ִצָּו֧ה יה֛וה ֶאת־מֶֹׁש֥ ֲאֶׁש֨ ל ַּכֽ ַּֽיֲעׂ֖שּו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ַוֽ
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ת ולת שחדות

ר ַּפְרעֹ֙ה  ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ִמְּבכֹ֤ ה ָכל־ְּבכֹו֮ר ְּבֶא֣ יה֮וה ִהָּכ֣ ַוֽ ְיָלה  י ַהַּל֗ ֲחִצ֣ ַּבֽ י׀  שלישי כט ַוְיִה֣

ָקם  ה׃ ל ַוָּי֨ ל ְּב֥כֹור ְּבֵהָמֽ ית ַהּ֑בֹור ְוכֹ֖ ר ְּבֵב֣ י ֲאֶׁש֖ ד ְּב֣כֹור ַהְּׁשִב֔ ב ַעל־ִּכְס֔אֹו ַע֚ ַהּיֵֹׁש֣
ין  י־ֵא֣ ִּכֽ ִים  ְּבִמְצָר֑ ה  ְגדָֹל֖ ה  ְצָעָָק֥ י  ַוְּתִה֛ ִים  ְוָכל־ִמְצַר֔ ְוָכל־ֲעָבָדי֙ו  ֤הּוא  ְיָלה  ַל֗ ה  ַּפְרעֹ֜
אֶמ֙ר ֤קּומּו ְּצאּ֙ו ִמּ֣תֹוְך  ֹ֨ ְיָלה ַוּי ן ַל֗ ה ּֽוְלַאֲהרֹ֜ ת׃ לא ַוִּיְקָר֩א ְלמֶֹׁש֨ ם ֵמֽ ין־ָׁש֖ ר ֵאֽ ִית ֲאֶׁש֥ ַּב֔
ם  אְנֶכ֨ ֹֽ ם׃ לב ַּגם־צ ְּכַדֶּבְרֶכֽ ֶאת־יה֖וה  ִעְב֥דּו  ּוְל֛כּו  ל  ִיְׂשָרֵא֑ ַּגם־ְּבֵנ֣י  ם  ַּגם־ַאֶּת֖ י  ַעִּמ֔
ֱחַז֤ק  י׃ )בשבת: רביעי( לג ַוֶּתֽ ם ַּגם־ֹאִתֽ ַרְכֶּת֖ ם ָוֵל֑כּו ּוֵבֽ ר ִּדַּבְרֶּת֖ ֲאֶׁש֥ ם ְק֛חּו ַּכֽ ַּגם־ְּבַקְרֶכ֥
ם  א ָהָע֛ ים׃ לד ַוִּיָּׂש֥ נּו ֵמִתֽ ְמ֖רּו ֻּכָּל֥ י ָאֽ ֶרץ ִּכ֥ ם ִמן־ָהָא֑ ר ְלַׁשְּלָח֣ ם ְלַמֵה֖ ִי֙ם ַעל־ָהָע֔ ִמְצַר֨
ל  ם׃ לה ּוְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֥ ם ַעל־ִׁשְכָמֽ ת ְּבִׂשְמֹלָת֖ ם ְצֻררֹ֥ ץ ִמְׁשֲארָֹת֛ ֶרם ֶיְחָמ֑ ֶאת־ְּבֵצ֖קֹו ֶט֣
ן  ָנַת֨ יה֞וה  ב ּוְׂשָמֹֽלת׃ לו ַוֽ ָזָה֖ י  ִים ְּכֵלי־ֶכֶ֛סף ּוְכֵל֥ ִּֽיְׁשֲאלּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ַוֽ ה  ר מֶֹׁש֑ ָעׂ֖שּו ִּכְדַב֣

ִים׃ ְֽיַנְּצ֖לּו ֶאת־ִמְצָרֽ ִים ַוַּיְׁשִא֑לּום ַוֽ י ִמְצַר֖ ם ְּבֵעיֵנ֥ ן ָהָע֛ ֶאת־ֵח֥
ֶלף  ֶא֧ ְּכֵׁשׁש־ֵמ֨אֹות  ָתה  ֻסּכֹ֑ ס  ַרְעְמֵס֖ ֵמֽ ל  י־ִיְׂשָרֵא֛ ְבֵנֽ לז ַוִּיְס֧עּו  חמישי(  )בשבת:  רביעי 

ד  ָּכֵב֥ ִמְקֶנ֖ה  ר  ּוָבָק֔ אן  ֹ֣ ְוצ ם  ִאָּת֑ ָעָל֣ה  ב  ַר֖ ֶרב  ף׃ לח ְוַגם־ֵע֥ ִמָּטֽ ד  ְלַב֥ ים  ַהְּגָבִר֖ י  ַרְגִל֛
י־ ץ ִּכֽ א ָחֵמ֑ ֹ֣ י ל ת ַמּ֖צֹות ִּכ֣ ִים ֻעֹג֥ יאּו ִמִּמְצַר֛ ר הֹוִצ֧ ק ֲאֶׁש֨ ד׃ לט ַוּיֹא֨פּו ֶאת־ַהָּבֵצ֜ ְמֹאֽ

ְּבֵנ֣י  ם׃ מ ּומֹוַׁש֙ב  ָלֶהֽ א־ָעׂ֥שּו  ֹֽ ל ה  ְוַגם־ֵצָד֖ ַּה  ְלִהְתַמְהֵמ֔ ָיְֽכלּ֙ו  א  ֹ֤ ְול ִים  ִמִּמְצַר֗ ֹגְרׁ֣שּו 
י ִמֵּק֙ץ  ָׁשָנֽה׃ מא ַוְיִה֗ ע ֵמ֖אֹות  ְוַאְרַּב֥ ה  ָׁשָנ֔ ים  ִים ְׁשֹלִׁש֣ ְּבִמְצָר֑ ָיְֽׁש֖בּו  ר  ל ֲאֶׁש֥ ִיְׂשָרֵא֔
ה ָיְ֥צ֛אּו ָּכל־ִצְב֥אֹות יה֖וה  ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ י ְּבֶע֨ ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֗ ה ְוַאְרַּב֥ ים ָׁשָנ֔ ְׁשֹלִׁש֣
ְיָלה  ִים ֽהּוא־ַהַּל֤ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ יה֔וה ְלֽהֹוִציָא֖ ים הּו֙א ַלֽ ִים׃ מב ֵל֣יל ִׁשֻּמִר֥ ֶרץ ִמְצָרֽ ֵמֶא֥

ם׃ רָֹתֽ ל ְלדֹֽ י ִיְׂשָרֵא֖ ים ְלָכל־ְּבֵנ֥ יה֔וה ִׁשֻּמִר֛ ַהֶּז֙ה ַלֽ
ר  ַסח ָּכל־ֶּבן־ֵנָכ֖ ת ַהָּפ֑ את ֻחַּק֣ ֹ֖ ן ז ֲהרֹ֔ ה ְוַאֽ אֶמר יהו֙ה ֶאל־מֶֹׁש֣ ֹ֤ חמישי )בשבת: ששי( מג ַוּי

ב  אַכל ּֽבֹו׃ מה ּתֹוָׁש֥ ֹ֥ ז י ה ֹא֔תֹו ָא֖ ֶסף ּוַמְלָּת֣ יׁש ִמְקַנת־ָּכ֑ ֶבד ִא֖ אַכל ּֽבֹו׃ מד ְוָכל־ֶע֥ ֹ֥ לֹא־י
ר ֑חּוָצה  ִית ִמן־ַהָּבָׂש֖ יא ִמן־ַהַּב֛ א־תֹוִצ֧ ֹֽ ל ל ִית ֶאָח֙ד ֵיָֽאֵכ֔ אַכל ּֽבֹו׃ מו ְּבַב֤ ֹ֥ יר לֹא־י ְוָׂשִכ֖
י־ ֹאֽתֹו׃ מח ְוִכֽ ַיֲֽעׂ֥שּו  ל  ִיְׂשָרֵא֖ ת  מז ָּכל־ֲעַד֥ שביעי(  ִתְׁשְּברּו־ֽבֹו׃ )בשבת:  א  ֹ֥ ל ֶצם  ְוֶע֖
ְוָהָי֖ה  ֲעׂשֹ֔תֹו  ַלֽ ב  ִיְקַר֣ ְוָא֙ז  ר  ָכל־ָזָכ֗ ֣לֹו  ִהּ֧מֹול  יהו֒ה  ַלֽ ֶפַס֮ח  ָׂשה  ְוָע֣ ר  ֵּג֗ ִאְּתָ֜ך  ָי֨גּור 
ר  ח ְוַלֵּג֖ר ַהָּג֥ ֶאְזָר֑ ְהֶי֖ה ָלֽ ת ִיֽ ה ַאַח֔ אַכל ּֽבֹו׃ מט ּתֹוָר֣ ֹ֥ א־י ֹֽ ל ל ֶרץ ְוָכל־ָעֵר֖ ח ָהָא֑ ְּכֶאְזַר֣
ן  ֵּכ֥ ן  ת־ַאֲהרֹ֖ ְוֶאֽ ה  ֶאת־מֶֹׁש֥ יה֛וה  ִצָּו֧ה  ר  ֲאֶׁש֨ ַּכֽ ל  ִיְׂשָרֵא֑ ָּכל־ְּבֵנ֣י  ַּֽיֲעׂ֖שּו  ם׃ נ ַוֽ ְּבֽתֹוְכֶכֽ
ִים ַעל־ ֶרץ ִמְצַר֖ ל ֵמֶא֥ יא יה֜וה ֶאת־ְּבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ ֶצם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה הֹוִצ֨ י ְּבֶע֖ ָעֽׂשּו׃ נא ַוְיִה֕

ם׃ ִצְבֹאָתֽ
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הרד הדו ת סתידס יסס רדס

מפטיר ליום הראשון של פסח, מספר תורה שני

שמית י ב-ח
סמ רוד סמהידתו לוים סד שין של  הח עיהה בהידבן סמיהף של וים זס, במרבד כח רז-כס.

ק  ם ֶאל־ִיְצָח֥ א ֶאל־ַאְבָרָה֛ ֵאָר֗ י יהֽוה׃ ג ָוֽ יו ֲאִנ֥ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ ה ַוּי ים ֶאל־מֶֹׁש֑ ר ֱאֹלִה֖ ב ַוְיַדֵּב֥
ם  ִתי ֶאת־ְּבִריִתי֙ ִאָּת֔ ם ֲהִקֹמ֤ ם׃ ד ְוַג֨ ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד֖ ֹ֥ י יה֔וה ל י ּוְׁשִמ֣ ל ַׁשָּד֑ ב ְּבֵא֣ ל־ַיֲעקֹ֖ ְוֶאֽ
ְעִּתי  י ָׁשַמ֗ ּה׃ ה ְוַג֣ם׀ ֲאִנ֣ רּו ָבֽ ם ֲאֶׁשר־ָּג֥ ֵֽריֶה֖ ֶרץ ְמֻגֽ ת ֶא֥ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ֵא֛ ם ֶאת־ֶא֣ ת ָלֶה֖ ָלֵת֥
ן  י׃ ו ָלֵכ֞ ֶאת־ְּבִריִתֽ ר  ֶאְזּכֹ֖ ָוֽ ם  ֹאָת֑ ים  ֲעִבִד֣ ַמֽ ִים  ִמְצַר֖ ר  ֲאֶׁש֥ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י  ת־ַנֲאַק֙ת  ֶאֽ
י  ְוִהַּצְלִּת֥ ִים  ִמְצַר֔ ִסְבֹ֣לת  ַח֙ת  ִמַּת֨ ם  ֶאְתֶכ֗ י  ְוֽהֹוֵצאִת֣ י יה֒וה  ֲאִנ֣ ִלְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֮ל  ר  ֱאֹמ֥
י  ַקְחִּת֨ ים׃ ז ְוָלֽ ְּגדִֹלֽ ים  ּוִבְׁשָפִט֖ ה  ְנטּוָי֔ ִּבְז֣רֹוַע  ֶאְתֶכ֙ם  י  ַאְלִּת֤ ְוָגֽ ם  ָדָת֑ ֵמֲעבֹֽ ם  ֶאְתֶכ֖
יא  ם ַהּמֹוִצ֣ ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔ י יהו֙ה  ֲאִנ֤ י  ִּכ֣ ם  יַדְעֶּת֗ ִוֽ ים  אֹלִה֑ ֵלֽ ם  ָלֶכ֖ יִתי  ְוָהִי֥ ם  ְלָע֔ ִלי֙  ם  ֶאְתֶכ֥
אִתי֙ ֶאת־ ר ָנָׂש֨ ֶרץ ֲאֶׁש֤ י ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהָא֔ ֵבאִת֤ ִים׃ ח ְוֵהֽ ַחת ִסְב֥לֹות ִמְצָרֽ ם ִמַּת֖ ֶאְתֶכ֔
י יהֽוה׃ ה ֲאִנ֥ ם ֽמֹוָרָׁש֖ ּה ָלֶכ֛ י ֹאָת֥ ַתִּת֨ ב ְוָנֽ ק ּֽוְלַיֲעקֹ֑ ם ְלִיְצָח֖ ּה ְלַאְבָרָה֥ ת ֹאָת֔ י ָלֵת֣ ָיִד֔

ההפטרה ליום הראשון של פסח

וסישע ס ב-וב
וש סמיהו ום בתחולת סס רדס  ת וסישע ג ס-ז. סבדכית להדו ת סס רדס בעמיר 179.

ל ֶאת־ְּבֵנֽי־ ים ְוׁ֛שּוב ֹמ֥ ְר֣בֹות ֻצִר֑ ה ְלָ֖ך ַחֽ ַע ֲעֵׂש֥ ר יהו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ יא ָאַמ֤ ת ַהִה֗ ב ָּבֵע֣

ת  ל ֶאל־ִּגְבַע֖ ָמ֙ל ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ים ַוָּי֨ ְר֣בֹות ֻצִר֑ ַע ַחֽ ית׃ ג ַוַּיַֽעׂש־֥לֹו ְיהֹוֻׁש֖ ל ֵׁשִנֽ ִיְׂשָרֵא֖
ל׀  ים ּכֹ֣ ִים ַהְּזָכִר֜ ם ַהּיֵֹצ֩א ִמִּמְצַר֨ ַע ָּכל־ָהָע֣ ל ְיהֹוֻׁש֑ ר ֲאֶׁשר־ָמ֣ ֲעָרֽלֹות׃ ד ְוֶז֥ה ַהָּדָב֖ ָהֽ
ם  ים ָה֔יּו ָּכל־ָהָע֖ י־ֻמִל֣ ִים׃ ה ִּכֽ ם ִמִּמְצָרֽ ֶרְך ְּבֵצאָת֖ תּו ַבִּמְדָּב֙ר ַּבֶּד֔ ה ֵמ֤ י ַהִּמְלָחָמ֗ ַאְנֵׁש֣
י׀  לּו׃ ו ִּכ֣ לֹא־ָמֽ ִים  ִמִּמְצַר֖ ם  ְּבֵצאָת֥ ֶרְך  ַּבֶּד֛ ר  ַּבִּמְדָּב֥ ים  ַהִּיֹּלִד֨ ָעם  ְוָכל־ָה֠ ים  ְצִא֑ ַהּיֹֽ
ַהִּמְלָחָמ֙ה  י  ַאְנֵׁש֤ ָּכל־ַהּ֜גֹוי  ם  ַעד־ֹּת֨ ַּבִּמְדָּבר֒  י־ִיְׂשָרֵא֮ל  ְבֵנֽ ְל֣כּו  ָהֽ ה  ָׁשָנ֗ ים  ַאְרָּבִע֣
י  ם ְלִבְלִּת֞ ע יהו֙ה ָלֶה֔ ר ִנְׁשַּב֤ א־ָׁשְמ֖עּו ְּב֣קֹול יה֑וה ֲאֶׁש֨ ֹֽ ר ל ִים ֲאֶׁש֥ ים ִמִּמְצַר֔ ְצִא֣ ַהּיֹֽ
ב  ָחָל֖ ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛ נּו  ָל֔ ָלֶ֣תת  ֲאבֹוָת֙ם  ַלֽ יה֤וה  ע  ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֩ר  ֶרץ  ֶאת־ָהָא֗ ם  ַהְראֹוָת֣
לּו  א־ָמ֥ ֹֽ י ל ים ָה֔יּו ִּכ֛ י־ֲעֵרִל֣ ַע ִּכֽ ל ְיהֹוֻׁש֑ ם ָמ֣ ם ֹאָת֖ ים ַּתְחָּת֔ ׁש׃ ז ְוֶאת־ְּבֵניֶה֙ם ֵהִָק֣ ּוְדָבֽ
ד  ַע֥ ַּמֲחֶנ֖ה  ַּבֽ ם  ַתְחָּת֛ ַוֵּיְֽׁש֥בּו  ְלִהּ֑מֹול  ָכל־ַהּ֖גֹוי  ּמּו  ֲאֶׁשר־ַּת֥ ַּכֽ י  ֶרְך׃ ח ַוְיִה֛ ַּבָּדֽ ם  אֹוָת֖
ֲעֵליֶכ֑ם  ֵמֽ ִים  ִמְצַר֖ ת  ֶאת־ֶחְרַּפ֥ ַּגּ֛לֹוִתי  ַהּ֗יֹום  ַע  ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ יהו֙ה  אֶמר  ֹ֤ ם׃ ט ַוּי ֲחיֹוָתֽ
ל ַּבִּגְלָּג֑ל ַוַּיֲֽעׂ֣שּו  י־ִיְׂשָרֵא֖ ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה׃ י ַוַּיֲֽח֥נּו ְבֵנֽ ל ַע֖ ם ַהָּמ֤קֹום ַההּו֙א ִּגְלָּג֔ א ֵׁש֣ ַוִּיְקָר֞
ֲע֥בּור  אְכ֜לּו ֵמֽ ֹ֨ ְר֥בֹות ְיִריֽחֹו׃ יא ַוּי ֶרב ְּבַעֽ ֶדׁש ָּבֶע֖ ר ֥יֹום ַלחֹ֛ ַסח ְּבַאְרָּבָע֩ה ָעָׂש֨ ֶאת־ַהֶּפ֡
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ת ולת שחדות

ת  ָּמֳחָר֗ ן ִמֽ ת ַהָּמ֜ ֶצם ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה׃ יב ַוִּיְׁשּבֹ֨ ַסח ַמּ֣צֹות ְוָק֑לּוי ְּבֶע֖ ת ַהֶּפ֖ ֳחַר֥ ֶרץ ִמָּמֽ ָהָא֛
ֶרץ  ֶא֣ אְכ֗לּו ִמְּתבּוַא֙ת  ֹֽ ַוּי ן  ָמ֑ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ִלְבֵנ֥י  ָיה ֛עֹוד  ְולֹא־ָה֥ ֶרץ  ָהָא֔ ֲע֣בּור  ֵמֽ ְּבָאְכָל֙ם 

יא׃ ַען ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִהֽ ְּכַנ֔
וש מיהו ום:

ְוַחְרּ֥בֹו  ְלֶנְגּ֔דֹו  ד  עֵֹמ֣ ְוִהֵּנה־ִאיׁ֙ש  ְרא  ַוַּי֔ ֵעיָני֙ו  א  ַוִּיָּׂש֤ יִריחֹו֒  ִּבֽ ְיהֹוֻׁשַע֮  ְה֣יֹות  ִּבֽ י  יג ַוְיִה֗
א  ֹ֗ אֶמר׀ ל ֹ֣ ינּו׃ יד ַוּי ה ִאם־ְלָצֵרֽ נּו ַאָּת֖ אֶמר ֔לֹו ֲהָל֥ ֹ֣ ַע ֵאָלי֙ו ַוּי ֶלְך ְיהֹוֻׁש֤ ה ְּבָי֑דֹו ַוֵּי֨ ְׁשלּוָפ֖
אֶמר  ֹ֣ חּו ַוּי ְרָצ֙ה ַוִּיְׁשָּת֔ ַע ֶאל־ָּפָנ֥יו ַא֨ אִתי ַוִּיֹּפ֩ל ְיהֹוֻׁש֨ ה ָב֑ א־יה֖וה ַעָּת֣ י ַׂשר־ְצָבֽ י ֲאִנ֥ ִּכ֛
ַעְלָ֙ך  ַע ַׁשל־ַנֽ א יה֜וה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֗ ר ֶאל־ַעְבּֽדֹו׃ טו ַוּיֹאֶמ֩ר ַׂשר־ְצָב֨ ה ֲאדִֹנ֖י ְמַדֵּב֥ ָמ֥ ֔לֹו 

ן׃  ַע ֵּכֽ ֶדׁש ֑הּוא ַוַּיַ֥עׂש ְיהֹוֻׁש֖ יו קֹ֣ ד ָעָל֖ ה עֵֹמ֥ ר ַאָּת֛ י ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֥ ָך ִּכ֣ ל ַרְגֶל֔ ֵמַע֣

שבת חול־המועד פסח

בשבת חיל־סמיער  הח היד ום  ת מגולת שוד סשודום, במלי ס  י הרעום מתיכס, ל נו הדו ת 
סתידס. וש הסולית שבסן היד ום  ת סמגולס במהים סס רדס של שבת חיל־סמיער. כ שד ל  

חלס שבת בחיל־סמיער נסיג להדי   ת שוד סשודום בשבועו של  הח.

מגולת שוד סשודום בעמיר  235.

“יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ִּכי קֹוֵלְך 
ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה“ )שיר השירים ב יד(. ָּתֵני ְדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל 
ּוָמְצָאה  ַהֶּסַלע  ִלְנִקיק  ְוִנְכְנָסה  ַהֵּנץ  ִמְּפֵני  ֶׁשָּבְרָחה  ְליֹוָנה  ּדֹוִמין,  ָהיּו  ְלָמה  ִמִּמְצַרִים 
ָׁשם ַהָּנָחׁש ְמַקֵּנן, ְוִנְכְנָסה ִלְפִנים ְוֹלא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלִהָּכֵנס ֶׁשֲעַדִין ַהָּנָחׁש ְמַקֵּנן, ַּתֲחזֹר 
צֹוַוַחת  ִהְתִחיָלה  ַהּיֹוָנה?  ָעְׂשָתה  ֶמה  ַּבחּוץ.  עֹוֵמד  ֶׁשַהֵּנץ  ְיכֹוָלה  ְתֵהי  ֹלא  ַלֲאחֹוָרּה, 
ּוְמַטַּפַחת ַּבֲאַגֶּפיָה ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע ָלּה ַּבַעל ַהּׁשֹוָבְך ְוָיבֹוא ְוַיִּציָלּה. ָּכְך ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ּדֹוִמים 
ַעל ַהָּים, ֵליֵרד ַלָּים ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלין, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְקַרע ָלֶהם ַהָּים, ַלֲחזֹר ַלֲאחֹוֵריֶהם ֹלא 
ָהיּו ְיכֹוִלין ֶׁשְּכָבר ַּפְרעֹה ִהְקִריב. ֶמה ָעׂשּו? “ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל יהוה“ 

)שמות יד י(. ִמָּיד “ַוּיֹוַׁשע יהוה ַּבּיֹום ַההּוא“ )שם ל(.

שיר השירים רבה ב יד
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הרד הדו ת סתידס יסס רדס

קריאת התורה לשבת חול־המועד פסח

שמית וב מר - וג כב:  דשוית  לי מחבדית בון הו יד וצו ת מצדום סנהד  בחג סד שין 
של  הח לבון הו יד חצוות ום היף סנהד  בשבועו של  הח.

הדו ת סתידס סמהידתות בשבתית חיל־סמיער של  הח יהיכית סו  בשמית לג וב - לר כי.   שד 
למצי   יתס בהדו ת סתידס של שבת חיל־סמיער היכית.

ל  ַּֽיֲעׂ֖שּו ָּכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ם׃ נ ַוֽ ר ְּבֽתֹוְכֶכֽ ח ְוַלֵּג֖ר ַהָּג֥ ֶאְזָר֑ ְהֶי֖ה ָלֽ ת ִיֽ ה ַאַח֔ ראשון מט ּתֹוָר֣

יא  ֶצם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה הֹוִצ֨ י ְּבֶע֖ ן ָעֽׂשּו׃ נא ַוְיִה֕ ן ֵּכ֥ ת־ַאֲהרֹ֖ ה ְוֶאֽ ר ִצָּו֧ה יה֛וה ֶאת־מֶֹׁש֥ ֲאֶׁש֨ ַּכֽ
ם׃ ִים ַעל־ִצְבֹאָתֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ל ֵמֶא֥ יה֜וה ֶאת־ְּבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛

ִּבְבֵנ֣י  ֶח֙ם  ָּכל־ֶר֨ ֶטר  ֶּפ֤ ָכל־ְּב֜כֹור  י  ר׃ ב ַקֶּדׁש־ִל֨ ֵּלאֹמֽ ה  ֶאל־מֶֹׁש֥ יה֖וה  ר  א ַוְיַדֵּב֥ שני 

ם ָז֞כֹור ֶאת־ַהּ֤יֹום ַהֶּז֙ה  ה ֶאל־ָהָע֗ אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ י ֽהּוא׃ ג ַוּי ה ִל֖ ם ּוַבְּבֵהָמ֑ ָאָד֖ ל ָּבֽ ִיְׂשָרֵא֔
א  ֹ֥ ם ִמֶּז֑ה ְול יא יה֛וה ֶאְתֶכ֖ ד הֹוִצ֧ ֶזק ָי֔ י ְּבחֹ֣ ים ִּכ֚ ית ֲעָבִד֔ ִי֙ם ִמֵּב֣ ם ִמִּמְצַר֨ ר ְיָצאֶת֤ ֲאֶׁש֨
יה֡וה  יֲאָ֣ך  י־ְיִבֽ ִכֽ יב׃ שלישי ה ְוָהָי֣ה  ָאִבֽ ָהֽ ֶדׁש  ְּבחֹ֖ ים  ְצִא֑ יֹֽ ם  ַאֶּת֣ ץ׃ ד ַהּ֖יֹום  ָחֵמֽ ל  ֵיָֽאֵכ֖
ְך  יָ֙ך ָלֶ֣תת ָל֔ ֲאבֶֹת֨ ע ַלֽ ר ִנְׁשַּב֤ י ֲאֶׁש֨ י ְוַהְיבּוִס֗ ִחִּו֣ י ְוַהֽ ֱאֹמִר֜ י ְוָהֽ ִחִּת֨ ְּכַנֲעִני ְוַהֽ ֶרץ ַהֽ֠ ֶאל־ֶא֣
ים  ת ָיִמ֖ ֶדׁש ַהֶּזֽה׃ ו ִׁשְבַע֥ את ַּבחֹ֥ ֹ֖ ה ַהּז ֲעבָֹד֥ ַבְדָּת֛ ֶאת־ָהֽ ׁש ְוָעֽ ב ּוְדָב֑ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ֶא֛
א־ ֹֽ ים ְול ת ַהָּיִמ֑ ת ִׁשְבַע֣ ל ֵא֖ ֵיָֽאֵכ֔ יהֽוה׃ ז ַמּצֹו֙ת  ג ַלֽ י ַח֖ ת ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔ ּתֹאַכ֣ל ַמּצֹ֑
ָך׃ רביעי ח ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנָ֔ך ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא  ר ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ ה ְלָ֛ך ְׂשֹא֖ א־ֵיָרֶא֥ ֹֽ ץ ְול ה ְלָ֜ך ָחֵמ֗ ֵיָרֶא֨
ַעל־ָיְֽֽדָ֗ך  ְל֜אֹות  ְלָ֨ך  ִים׃ ט ְוָהָי֩ה  ִמִּמְצָרֽ י  ְּבֵצאִת֖ י  ִל֔ יהו֙ה  ה  ָעָׂש֤ ה  ֶז֗ ֲע֣בּור  ַּבֽ ר  ֵלאֹמ֑
ֲאָ֥ך יה֖וה  ה הֹוִצֽ ֲחָזָק֔ ְּבָי֣ד  י  ִּכ֚ יָך  ְּבִפ֑ ת יה֖וה  ְהֶי֛ה ּתֹוַר֥ ִּתֽ ַען  ְלַמ֗ יָך  ֵעיֶנ֔ ין  ֵּב֣ ּוְלִזָּכרֹון֙ 

יָמה׃ ים ָיִמֽ ּה ִמָּיִמ֖ את ְלֽמֹוֲעָד֑ ֹ֖ ה ַהּז ַמְרָּת֛ ֶאת־ַהֻחָּק֥ ִים׃ י ְוָׁשֽ ִמִּמְצָרֽ
יָך ּוְנָתָנּ֖ה  ֲאבֶֹת֑ ע ְלָ֖ך ְוַלֽ ר ִנְׁשַּב֥ ֲאֶׁש֛ י ַּכֽ ְּכַנֲעִנ֔ ֶרץ ַהֽ ֲאָ֤ך יהו֙ה ֶאל־ֶא֣ י־ְיִבֽ ה ִּכֽ חמישי יא ְוָהָי֞

ְלָ֛ך  ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ְּבֵהָמ֗ ֶגר  ֶׁש֣ ֶטר׀  ְוָכל־ֶּפ֣ יה֑וה  ַלֽ ֶחם  ֶטר־ֶר֖ ָכל־ֶּפֽ ֲעַבְרָּת֥  ְך׃ יב ְוַהֽ ָלֽ
ל  ְוכֹ֨ ֲעַרְפּ֑תֹו  ַוֽ ה  ִתְפֶּד֖ א  ֹ֥ ְוִאם־ל ה  ְבֶׂש֔ ה  ִּתְפֶּד֣ ֲחֹמ֙ר  ֶטר  יהֽוה׃ יג ְוָכל־ֶּפ֤ ַלֽ ים  ַהְּזָכִר֖
ַמְרָּת֣  את ְוָאֽ ֹ֑ ר ַמה־ּז ר ֵלאֹמ֣ י־ִיְׁשָאְלָ֥ך ִבְנָ֛ך ָמָח֖ ה ִּכֽ ה׃ יד ְוָהָי֞ ם ְּבָבֶנ֖יָך ִּתְפֶּדֽ ְּב֥כֹור ָאָד֛
ה ַפְרעֹ֮ה  י־ִהְקָׁש֣ י ִּכֽ ים׃ טו ַוְיִה֗ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥ נּו יה֛וה ִמִּמְצַר֖ ד ֽהֹוִציָא֧ ֶזק ָי֗ יו ְּבחֹ֣ ֵאָל֔
ה ַעל־ ם ְוַעד־ְּב֣כֹור ְּבֵהָמ֑ ר ָאָד֖ ִים ִמְּבכֹ֥ ֶרץ ִמְצַר֔ ג יה֤וה ָּכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ְלַׁשְּלֵחנּו֒ ַוַּיֲֽהרֹ֨

ה׃ טז ְוָהָי֤ה ְלאֹו֙ת  ים ְוָכל־ְּב֥כֹור ָּבַנ֖י ֶאְפֶּדֽ ֶח֙ם ַהְּזָכִר֔ ֶטר ֶר֨ יה֗וה ָּכל־ֶּפ֤ ַח ַלֽ י זֵֹב֜ ֵּכ֩ן ֲאִנ֨
י  ִים׃ ששי יז ַוְיִה֗ נּו יה֖וה ִמִּמְצָרֽ ד ֽהֹוִציָא֥ ֶזק ָי֔ י ְּבחֹ֣ ין ֵעיֶנ֑יָך ִּכ֚ ת ֵּב֣ ה ּוְלֽטֹוָטֹפ֖ ַעל־ָיְֽ֣דָכ֔
י׀  י ָק֖רֹוב ֑הּוא ִּכ֣ ים ִּכ֥ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֔ ֶרְך ֶא֣ ים ֶּד֚ ם ֱאֹלִה֗ א־ָנָח֣ ֹֽ ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרעֹ֮ה ֶאת־ָהָע֒ם ְול
ים׀  ב ֱאֹלִה֧ ְיָמה׃ יח ַוַּיֵּס֨ בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש֥ ם ִמְלָחָמ֖ ם ִּבְרֹאָת֥ ם ָהָע֛ ן־ִיָּנֵח֥ ים ֶּפֽ ר ֱאֹלִה֗ ָאַמ֣
ח  ִים׃ יט ַוִּיַּק֥ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא֥ י־ִיְׂשָרֵא֖ ים ָע֥לּו ְבֵנֽ ֲחֻמִׁש֛ ר ַים־֑סּוף ַוֽ ֶרְך ַהִּמְדָּב֖ ם ֶּד֥ ֶאת־ָהָע֛
ד  ָּפקֹ֨ ר  ֵלאֹמ֔ ִיְׂשָרֵא֙ל  יַע ֶאת־ְּבֵנ֤י  ִהְׁשִּב֜ ַע  ַהְׁשֵּב֨ ִּכ֩י  ִעּ֑מֹו  ף  יֹוֵס֖ ה ֶאת־ַעְצ֥מֹות  מֶֹׁש֛
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ת ולת שחדות

ת  ם׃  שביעי כ ַוִּיְס֖עּו ִמֻּסּכֹ֑ י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֛ ֲעִליֶת֧ ם ְוַהֽ ד ֱאֹלִהי֙ם ֶאְתֶכ֔ ִיְפקֹ֤
ם  ם ְּבַעּ֤מּוד ָעָנן֙ ַלְנחָֹת֣ ם יֹוָמ֜ יה֡וה הֵֹלְ֩ך ִלְפֵניֶה֨ ר׃ כא ַוֽ ה ַהִּמְדָּבֽ ם ִּבְקֵצ֖ ַוַּיֲֽח֣נּו ְבֵאָת֔
יׁש ַעּ֤מּוד  א־ָיִמ֞ ֹֽ ְיָלה׃ כב ל ָוָלֽ ם  ֶכת יֹוָמ֥ ם ָלֶל֖ יר ָלֶה֑ ׁש ְלָהִא֣ ְיָלה ְּבַעּ֥מּוד ֵא֖ ְוַל֛ ֶרְך  ַהֶּד֔

ם׃ ְיָלה ִלְפֵנ֖י ָהָעֽ ׁש ָל֑ ם ְוַעּ֥מּוד ָהֵא֖ ָעָנן֙ יֹוָמ֔ ֶהֽ

מפטיר לשבת חול־המועד פסח, מספר תורה שני

יוהד  כג ר-ח
סמ רוד סמהידתו לשבת חיל־סמיער  הח עיהה בהידבן סמיהף של וים זס, במרבד כח ור-כס.

ִראׁ֗שֹון  ֶדׁש ָהֽ ם׃ ה ַּבחֹ֣ ם ְּבֽמֹוֲעָדֽ ֶדׁש ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו ֹאָת֖ י קֹ֑ י יה֔וה ִמְקָרֵא֖ ֶּלה ֽמֹוֲעֵד֣ ד ֵא֚

ֶדׁש  ר יֹו֙ם ַלחֹ֣ ה ָעָׂש֥ ֲחִמָּׁש֨ יהֽוה׃ ו ּוַבֽ ַסח ַלֽ ִים ֶּפ֖ ַעְרָּב֑ ין ָהֽ ֶדׁש ֵּב֣ ר ַלחֹ֖ ה ָעָׂש֛ ְּבַאְרָּבָע֥
ֶדׁש  ִראׁ֔שֹון ִמְקָרא־קֹ֖ לּו׃ ז ַּבּיֹו֙ם ָהֽ ים ַמּ֥צֹות ּתֹאֵכֽ ת ָיִמ֖ יה֑וה ִׁשְבַע֥ ג ַהַּמּ֖צֹות ַלֽ ה ַח֥ ַהֶּז֔
ים  ת ָיִמ֑ יה֖וה ִׁשְבַע֣ ה ַלֽ ם ִאֶּׁש֛ ֲעֽׂשּו׃ ח ְוִהְקַרְבֶּת֥ א ַתֽ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעבָֹד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ְהֶי֣ה ָלֶכ֑ ִיֽ

ֲעֽׂשּו׃ א ַתֽ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעבָֹד֖ ֶדׁש ָּכל־ְמֶל֥ ַּבּ֤יֹום ַהְּׁשִביִעי֙ ִמְקָרא־קֹ֔

הפטרה לשבת חול־המועד פסח

וחזה ל לי לז - לז וז
ס רדס חלי ות - מלכום ב כג כ -כח )מתיך סס רדס של וים ריב שנו של  הח בת יצית( יושעוס ור 

 ור-כס בעמיר 252.
סבדכית להדו ת סס רדס בעמיר 179.

וש סמתחולום כ ן:

ה  ַאְרֶּב֥ ם  ָלֶה֑ ֲעׂ֣שֹות  ַלֽ ל  ית־ִיְׂשָרֵא֖ ְלֵבֽ ׁש  ִאָּדֵר֥ את  ֹ֛ ז ֗עֹוד  יה֔וה  ֲאדָֹנ֣י  ָאַמ֙ר  ה  לז ּכֹ֤

ים  ָעִר֣ יָנ֙ה ֶהֽ ְהֶי֨ ן ִּתֽ יָה ֵּכ֤ םִ֙ ְּב֣מֹוֲעֶד֔ אן ְיֽרּוָׁשַל֨ ֹ֤ ים ְּכצ ָדִׁש֗ אן ָקֽ ֹ֣ ם׃ לח ְּכצ אן ָאָדֽ ֹ֖ ם ַּכּצ ֹאָת֛
י יהֽוה׃ י־ֲאִנ֥ ם ְוָיְֽֽד֖עּו ִּכֽ אן ָאָד֑ ֹ֣ ֳחֵר֔בֹות ְמֵל֖אֹות צ ֶהֽ

וש סמתחולום כ ן:

ה  ְמֵלָא֥ יא  ְוִה֖ ה  ַהִּבְקָע֑ ְּב֣תֹוְך  ִני  ַוְיִניֵח֖ ְב֨רּוַח֙ יה֔וה  ִני  ַוּֽיֹוִצֵא֤ ַיד־יה֒וה  ָעַל֮י  ה  ְיָת֣ א ָהֽ

ה  ַהִּבְקָע֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ְמֹא֙ד  ַרּ֤בֹות  ה  ְוִהֵּנ֨ יב  ָסִב֑ יב׀  ָסִב֣ ם  ֲעֵליֶה֖ ִני  ֱעִביַר֥ ֲעָצֽמֹות׃ ב ְוֶהֽ
ר  ֹאַמ֕ ָוֽ ֶּלה  ָהֵא֑ ֲעָצ֣מֹות  ָהֽ ְחֶי֖יָנה  ֲהִתֽ ם  ֶּבן־ָאָד֕ י  ֵאַל֔ אֶמר  ֹ֣ ד׃ ג ַוּי ְמֹאֽ ְיֵבׁ֥שֹות  ְוִהֵּנ֖ה 
ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ֶּלה  ָהֵא֑ ֲעָצ֣מֹות  ַעל־ָהֽ א  ִהָּנֵב֖ י  ֵאַל֔ אֶמר  ֹ֣ ְעָּת׃ ד ַוּי ָיָדֽ ה  ַאָּת֥ יה֖וה  ֲאדָֹנ֥י 
ֲעָצ֖מֹות  ָלֽ יה֔וה  ֲאדָֹנ֣י  ָאַמ֙ר  ה  ְּדַבר־יהֽוה׃ ה ּכֹ֤ ִׁשְמ֖עּו  ַהְיֵבׁ֔שֹות  ֲעָצמֹו֙ת  ָהֽ ם  ֲאֵליֶה֔
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הרד הדו ת סתידס יסס רדס

י  ַהֲעֵלִת֧ ְוֽ ים  ִּגיִד֜ ם  ֲעֵליֶכ֨ ַתִּת֩י  ם׃ ו ְוָנֽ ְחִייֶתֽ ִוֽ ֖רּוַח  ם  ָבֶכ֛ יא  ֵמִב֥ י  ֲאִנ֜ ה  ִהֵּנ֨ ֶּלה  ָהֵא֑
י  י־ֲאִנ֥ ִּכֽ ם  יַדְעֶּת֖ ִוֽ ם  ְחִייֶת֑ ִוֽ ֖רּוַח  ם  ָבֶכ֛ י  ַתִּת֥ ְוָנֽ ֔עֹור  ֲעֵליֶכ֙ם  י  ַרְמִּת֤ ְוָָקֽ ר  ָּבָׂש֗ ֲעֵליֶכ֣ם 
ֲעָצ֔מֹות  ַוִּתְקְר֣בּו  ַעׁש  ְוִהֵּנה־ַר֔ ְבִאי֙  ְּכִהָּנֽ ְֽיִהי־֤קֹול  ַוֽ ֻצֵּו֑יִתי  ר  ֲאֶׁש֣ ַּכֽ אִתי  יהֽוה׃ ז ְוִנֵּב֖
֖עֹור  ם  ֲעֵליֶה֛ ם  ַוִּיְקַר֧ ה  ָעָל֔ ר  ּוָבָׂש֣ ִּגִדי֙ם  ם  ְוִהֵּנֽה־ֲעֵליֶה֤ יִתי  ֶאל־ַעְצֽמֹו׃ ח ְוָרִא֜ ֶצם  ֶע֖
ַמְרָּת֨  ָדם ְוָאֽ א ֶבן־ָא֠ א ֶאל־ָה֑רּוַח ִהָּנֵב֣ י ִהָּנֵב֖ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ ם׃ ט ַוּי ין ָּבֶהֽ ְעָלה ְו֖רּוַח ֵא֥ ִמְלָמ֑
ֶּלה  ים ָהֵא֖ ֲהרּוִג֥ י ַּבֽ ִאי ָה֔רּוַח ּוְפִח֛ ע רּוחֹו֙ת ּבֹ֣ ַאְרַּב֤ ר׀ ֲאדָֹנ֣י יה֗וה ֵמֽ ה־ָאַמ֣ ֶאל־ָה֜רּוַח ּכֹֽ
ִיל  ם ַח֖ ְח֗יּו ַוַּיַֽעְמדּ֙ו ַעל־ַרְגֵליֶה֔ ם ָה֜רּוַח ַוִּיֽ ִני ַוָּתבֹו֩א ָבֶה֨ ר ִצָּו֑ ֲאֶׁש֣ אִתי ַּכֽ ְחֽיּו׃ י ְוִהַּנֵּב֖ ְוִיֽ
ָּמה  ל ֵה֑ ית ִיְׂשָרֵא֖ ֶּלה ָּכל־ֵּב֥ ֲעָצ֣מֹות ָהֵא֔ ם ָהֽ ד׃ יא ַוּיֹאֶמ֮ר ֵאַלי֒ ֶּבן־ָאָד֕ ָּג֥דֹול ְמֹאד־ְמֹאֽ
ַמְרָּת֜  א ְוָאֽ נּו׃ יב ָלֵכ֩ן ִהָּנֵב֨ ְֽרנּו ָלֽ נּו ִנְגַז֥ ה ִתְקָוֵת֖ ְבָד֥ ינּו ְוָאֽ ים ָיְֽבׁ֧שּו ַעְצמֹוֵת֛ ְמִר֗ ִהֵּנ֣ה ֹאֽ
ם  ֶאְתֶכ֛ י  ֲעֵליִת֥ ְוַהֽ ם  ַח ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכ֗ ֹפֵת֜ י  ֲאִנ֨ ִהֵּנ֩ה  יה֒וה  ֲאדָֹנ֣י  ה־ָאַמ֮ר  ּכֹֽ ם  ֲאֵליֶה֗
י־ֲאִנ֣י יה֑וה  ם ִּכֽ יַדְעֶּת֖ ל׃ יג ִוֽ ת ִיְׂשָרֵאֽ ם ֶאל־ַאְדַמ֥ י ֶאְתֶכ֖ ֵבאִת֥ י ְוֵהֽ ם ַעִּמ֑ ִמִּקְבֽרֹוֵתיֶכ֖
י  רּוִח֤ י  ַתִּת֨ י׃ יד ְוָנֽ ַעִּמֽ ם  ִמִּקְבֽרֹוֵתיֶכ֖ ֶאְתֶכ֛ם  י  ֲעלֹוִת֥ ּוְבַהֽ ם  ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכ֗ י  ְּבִפְתִח֣
יִתי  ְרִּתי ְוָעִׂש֖ י־ֲאִנ֧י יה֛וה ִּדַּב֥ ם ִּכֽ יַדְעֶּת֞ ם ִוֽ ם ַעל־ַאְדַמְתֶכ֑ י ֶאְתֶכ֖ ם ְוִהַּנְחִּת֥ ְחִייֶת֔ ָבֶכ֙ם ִוֽ

ְנֻאם־יהֽוה׃
וש סמיהו ום:

ָעָלי֙ו  ב  ּוְכֹת֤ ד  ֶאָח֔ ץ  ֵע֣ ם ַקח־ְלָ֙ך  ֶבן־ָאָד֗ ה  ר׃ טז ְוַאָּת֣ י ֵלאֹמֽ ֵאַל֥ ְדַבר־יה֖וה  י  טו ַוְיִה֥
ִים ְוָכל־ ץ ֶאְפַר֔ יו ְליֹוֵס֙ף ֵע֣ ד ּוְכ֣תֹוב ָעָל֗ ץ ֶאָח֔ ו ּוְלַק֙ח ֵע֣ ל ֲחֵבָר֑ י ִיְׂשָרֵא֖ ה ְוִלְבֵנ֥ יהּוָד֔ ִלֽ

ים  ֲאָחִד֖ ד ְוָה֥יּו ַלֽ ץ ֶאָח֑ ד ְלָ֖ך ְלֵע֣ ד ֶאל־ֶאָח֛ ם ֶאָח֧ ב ֹאָת֜ ו׃ יז ְוָקַר֨ ל ֲחֵבָרֽ ית ִיְׂשָרֵא֖ ֵּב֥
ָך׃ ְּבָיֶדֽ
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ת ולת שחדות

שביעי של פסח

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְּבָלׁשֹון ֶאָחד ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְּבָלׁשֹון ַאֵחר. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְּבָלׁשֹון 
ֶאָחד: ְּכֶׁשָעְמדּו ְׁשָבִטים ַעל ַהָּים, ֶזה אֹוֵמר, ֲאִני יֹוֵרד ְּתִחָּלה ַלָּים, ְוֶזה אֹוֵמר, ֲאִני יֹוֵרד 
ְּתִחָּלה ַלָּים. ִמּתֹוְך ֶׁשָהיּו עֹוְמִדין ְוצֹוֲהִבין, ָקַפץ ִשְׁבטֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין ְוָיַרד ַלָּים ְּתִחָּלה... 
ָכר ִיְּטלּו ְּבֵני ִּבְנָיִמין ֶׁשָּיְרדּו ַלָּים ְּתִחָּלה? ִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה  ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַמה ֹשַָ

ְּבֶחְלקֹו ֶׁשֶּנֱאַמר “ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד יהוה ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו“ )דברים לג יב(. 
ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְּבָלׁשֹון ַאֵחר: ֵּכיָון ֶׁשָעְמּדו ְׁשָבִטים ַעל ַהָּים ֶזה אֹוֵמר, ֵאין ֲאִני יֹוֵרד 
ְּתִחִּלה ַלָּים, ְוֶזה אֹוֵמר, ֵאין ֲאִני יֹוֵרד. ִמּתֹוְך ֶׁשָהיּו עֹוְמִדין ְונֹוְטִלין ֵעָצה, ָקַפץ ַנְחׁשֹון ֶּבן 
ַעִּמיָנָדב ְוָנַפל ַלָּים. ָעַליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר “הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלִהים ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש: ָטַבְעִּתי 
ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשּבֶֹלת ְׁשָטָפְתִני:" )תהלים סט ב-ג( "ַאל 
)תהלים סט  ִּפיָה:“  ְּבֵאר  ָעַלי  ֶּתְאַטר  ְוַאל  ְמצּוָלה  ִּתְבָלֵעִני  ְוַאל  ַמִים  ִׁשּבֶֹלת  ִּתְׁשְטֵפִני 
טז(. ִמָּיד ָאַמר ַהָּמקֹום ְלמֶֹׁשה: ְיִדיִדי טֹוֵבע ַּבָּים ְוַהָּים סֹוֵגר ְושֹֹוֵנא רֹוֵדף ְוַאָּתה עֹוֵמד 
ּוַמְרֶּבה ִּבְּתִפָּלה! ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוַמה ְּבָיִדי ַלֲעשֹֹות? ָאַמר לֹו: “ְוַאָּתה 
ָרֵאל  ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו“ )שמות יד טו(. ּוַמה ָאְמרּו מֶֹׁשה ְוִיֹשְ
ַעל ַהָּים? “יהוה ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד“ )שמות טו יח(. ָאַמר ַהָּמקֹום: ִמי ֶׁשִהְמִליַכִני ְּתִחָּלה 
ָרֵאל ]ַהֶּמֶלְך ָדִוד ָהָיה  הּו ֶמֶלְך ַעל ִיֹשְ ֶבט ְיהּוָדה[ ֶאֱעֹשֵ ַעל ַהָּים ]ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ִמּשֵׁ

ֶצֱאָצא ֶׁשל ַנְחׁשֹון, ַּכָּכתּוב ִּבְמִגָּלת רּות ֶּפֶרק ד[.
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דויהי ה

קריאת התורה לשביעי של פסח

שמית ור   - רי כי
סהדו ס סמהידתות לוים סשבועו של  הח מתחולס ב דה וג וז-כב. י ת ס היהום ס לס סכללני 

בהדו ס של שבת חיל־סמיער  הח. חליהת סהדו ית שינתס בסת ם. סמעינוונום בהדו ס סמהידתות 
וכילום לצדף  ת ס היהום סללי בתחולת סהדו ס.

י  בּו ְוַיֲֽחנּ֙ו ִלְפֵני֙ ִּפ֣ ר׃ ב ַּדֵּב֮ר ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ְוָיֻׁש֗ ה ֵּלאֹמֽ ר יה֖וה ֶאל־מֶֹׁש֥ ראשון א ַוְיַדֵּב֥

ר ַּפְרעֹ֙ה  ֲח֖נּו ַעל־ַהָּיֽם׃ ג ְוָאַמ֤ ן ִנְכ֥חֹו ַתֽ ַעל ְצֹפ֔ ין ַהָּי֑ם ִלְפֵני֙ ַּב֣ ל ּוֵב֣ ין ִמְגּדֹ֖ ת ֵּב֥ ִחירֹ֔ ַהֽ
י ֶאת־ֵלב־ַּפְרעֹ֮ה  ר׃ ד ְוִחַּזְקִּת֣ ם ַהִּמְדָּבֽ ר ֲעֵליֶה֖ ֶרץ ָסַג֥ ם ָּבָא֑ ים ֵה֖ ל ְנֻבִכ֥ ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔
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י־ֲאִנ֣י יה֑וה ַוַּיֲֽעׂשּו־ ִים ִּכֽ ה ְּבַפְרעֹ֙ה ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ְוָיְֽֽד֥עּו ִמְצַר֖ ְבָד֤ ֲחֵריֶה֒ם ְוִאָּכֽ ף ַאֽ ְוָרַד֣
ם  ֲעָבָדי֙ו ֶאל־ָהָע֔ ה ַוֽ ב ַּפְרעֹ֤ ֵּיָֽהֵפְך ְלַב֨ ם ַו֠ ח ָהָע֑ י ָבַר֖ ִים ִּכ֥ ֶלְך ִמְצַר֔ ן׃ שני ה ַוֻּיַּג֙ד ְלֶמ֣ ֵכֽ
ֶאת־ִרְכּ֑בֹו  ר  נּו׃ ו ַוֶּיְאסֹ֖ ָעְבֵדֽ ֵמֽ ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ְחנּו  י־ִׁשַּל֥ ִּכֽ ינּו  ָעִׂש֔ את  ֹ֣ ַמה־ּז אְמרּ֙ו  ֹֽ ַוּי
ם  ִלִׁש֖ ְוָׁשֽ ִים  ֶכב ִמְצָר֑ ֶר֣ ל  ְוכֹ֖ ֶכ֙ב ָּב֔חּור  ֶר֨ ח ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות  ח ִעּֽמֹו׃ ז ַוִּיַּק֗ ָלַָק֥ ְוֶאת־ַעּ֖מֹו 
ל ּוְבֵנ֣י  י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲחֵר֖ ף ַאֽ ִים ַוִּיְרּדֹ֕ ֶלְך ִמְצַר֔ ַעל־ֻּכּֽלֹו׃ ח ַוְיַחֵּז֣ק יה֗וה ֶאת־ֵל֤ב ַּפְרעֹ֙ה ֶמ֣
ים ַעל־ יגּו אֹוָת֙ם חִֹנ֣ ם ַוַּיִּׂש֤ ֲחֵריֶה֗ ִים ַאֽ ה׃ שלישי ט ַוִּיְרְּד֨פּו ִמְצַר֜ ים ְּבָי֥ד ָרָמֽ ְצִא֖ ל יֹֽ ִיְׂשָרֵא֔
ה  ן׃ י ּוַפְרעֹ֖ ַעל ְצֹפֽ ת ִלְפֵנ֖י ַּב֥ ִחירֹ֔ יו ְוֵחי֑לֹו ַעל־ִּפי֙ ַהֽ ָרָׁש֖ ה ּוָפֽ ֶכב ַּפְרעֹ֔ ם ָּכל־סּו֙ס ֶר֣ ַהָּי֔
ד  יְראּ֙ו ְמֹא֔ ם ַוִּיֽ ֲחֵריֶה֗ ַע ַאֽ ִים׀ נֵֹס֣ ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַר֣ יֵניֶה֜ ל ֶאת־ֵעֽ י־ִיְׂשָרֵא֨ יב ַוִּיְׂשאּ֩ו ְבֵנֽ ִהְקִר֑
ִים  י ֵאין־ְקָבִרי֙ם ְּבִמְצַר֔ ִמְּבִל֤ אְמרּ֮ו ֶאל־מֶֹׁש֒ה ֲהֽ ֹֽ ל ֶאל־יהֽוה׃ יא ַוּי י־ִיְׂשָרֵא֖ ַוִּיְצֲע֥קּו ְבֵנֽ
ִים׃ יב ֲהלֹא־ֶז֣ה  ִמִּמְצָרֽ נּו  ְלֽהֹוִציָא֖ נּו  ָּל֔ יָת  ָעִׂש֣ ַמה־ּזֹא֙ת  ר  ַּבִּמְדָּב֑ ָל֣מּות  נּו  ְלַקְחָּת֖
ִים  ֶאת־ִמְצָר֑ ה  ַעְבָד֣ ְוַנֽ ּנּו  ִמֶּמ֖ ל  ֲחַד֥ ר  ֵלאֹמ֔ ִי֙ם  ְבִמְצַר֨ יָך  ֵאֶל֤ ְרנּו  ִּדַּב֨ ֲאֶׁש֩ר  ר  ַהָּדָב֗
ַאל־ ֶאל־ָהָע֮ם  ה  מֶֹׁש֣ אֶמר  ֹ֨ ר׃ יג ַוּי ַּבִּמְדָּבֽ נּו  ִמֻּמֵת֖ ִים  ֶאת־ִמְצַר֔ ד  ֲעבֹ֣ נּ֙ו  ָל֨ ֥טֹוב  י  ִּכ֣

ם  ר ְרִאיֶת֤ י ֲאֶׁש֨ ם ַהּ֑יֹום ִּכ֗ ה ָלֶכ֖ ת יה֔וה ֲאֶׁשר־ַיֲֽעֶׂש֥ ְתַיְּצ֗בּו ּוְראּ֙ו ֶאת־ְיׁשּוַע֣ ִּתיָראּו֒ ִהֽ
ם  ם ְוַאֶּת֖ ם ָלֶכ֑ ם׃ יד יה֖וה ִיָּלֵח֣ ם ֖עֹוד ַעד־עֹוָלֽ פּו ִלְרֹאָת֥ א תִֹס֛ ֹ֥ ִי֙ם ַהּ֔יֹום ל ֶאת־ִמְצַר֨

ֲחִרֽׁשּון׃ ַּתֽ
ל  ֶאל־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ר  ַּדֵּב֥ י  ֵאָל֑ ק  ַמה־ִּתְצַע֖ ה  ֶאל־מֶֹׁש֔ יהו֙ה  אֶמר  ֹ֤ טו ַוּי רביעי 

ְבֵנֽי־ אּו  ְוָיבֹ֧ הּו  ּוְבָקֵע֑ ַעל־ַהָּי֖ם  ֶאת־ָיְֽֽדָ֛ך  ה  ּוְנֵט֧ ת־ַמְּטָ֗ך  ֶאֽ ם  ָהֵר֣ ה  עּו׃ טז ְוַאָּת֞ ְוִיָּסֽ
ם  ֲחֵריֶה֑ אּו ַאֽ ִים ְוָיבֹ֖ י ִהְנִנ֤י ְמַחֵּז֙ק ֶאת־ֵל֣ב ִמְצַר֔ ֲאִנ֗ ה׃ יז ַוֽ ל ְּב֥תֹוְך ַהָּי֖ם ַּבַּיָּבָׁשֽ ִיְׂשָרֵא֛
יה֑וה  י־ֲאִנ֣י  ִּכֽ ִים  ִמְצַר֖ יו׃ יח ְוָיְֽֽד֥עּו  ָרָׁשֽ ּוְבָפֽ ְּבִרְכּ֖בֹו  ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו  ְּבַפְרעֹ֙ה  ה  ְבָד֤ ְוִאָּכֽ
ֲחֵנ֣ה  הֵֹלְ֙ך ִלְפֵני֙ ַמֽ ים ַהֽ ֱאֹלִה֗ ְך ָהֽ ע ַמְלַא֣ יו׃ יט ַוִּיַּס֞ ָרָׁשֽ ה ְּבִרְכּ֖בֹו ּוְבָפֽ י ְּבַפְרעֹ֔ ְבִד֣ ְּבִהָּכֽ
א  ֹ֞ ם׃ כ ַוָּיב ֲחֵריֶהֽ ד ֵמַאֽ ַּֽיֲעֹמ֖ ַוֽ ם  ָעָנן֙ ִמְּפֵניֶה֔ ֶהֽ ע ַעּ֤מּוד  ַוִּיַּס֞ ם  ֲחֵריֶה֑ ַוֵּיֶ֖לְך ֵמַאֽ ל  ִיְׂשָרֵא֔
א־ ֹֽ ְיָלה ְול ֶׁשְך ַוָּיֶ֖אר ֶאת־ַהָּל֑ ֹ֔ ָעָנן֙ ְוַהח י ֶהֽ ל ַוְיִה֤ ֲחֵנ֣ה ִיְׂשָרֵא֔ ִים ּוֵבין֙ ַמֽ ֲחֵנ֣ה ִמְצַר֗ ין׀ ַמֽ ֵּב֣

ַוּ֣יֹוֶלְך  ַעל־ַהָּי֒ם  ֶאת־ָידֹ֮ו  ה  מֶֹׁש֣ ט  כא ַוֵּי֨ ְיָלה׃ )בשבת: חמישי(  ָּכל־ַהָּלֽ ֶאל־ֶז֖ה  ֶז֛ה  ב  ָקַר֥
ְק֖עּו  ַוִּיָּבֽ ה  ָרָב֑ ֶלָחֽ ֶאת־ַהָּי֖ם  ַוָּיֶׂ֥שם  ְיָלה  ָּכל־ַהַּל֔ ַעָּז֙ה  ים  ָקִד֤ ְּב֨רּוַח  ָּים  ֶאת־ַה֠ יה֣וה׀ 
יִמיָנ֖ם  ִמֽ ה  חֹוָמ֔ ָלֶה֙ם  ִים  ְוַהַּמ֤ ה  ַּבַּיָּבָׁש֑ ַהָּי֖ם  ְּב֥תֹוְך  ל  י־ִיְׂשָרֵא֛ ְבֵנֽ אּו  ִים׃ כב ַוָּיבֹ֧ ַהָּמֽ
יו  ָרָׁש֑ ּוָפֽ ִרְכּ֖בֹו  ה  ַּפְרעֹ֔ ֣סּוס  ל  ּכֹ֚ ם  ֲחֵריֶה֔ ַאֽ אּו  ַוָּיבֹ֣ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ם׃ כג ַוִּיְרְּד֤פּו  ּוִמְּׂשמֹאָלֽ
ִים ְּבַעּ֥מּוד  ֲחֵנ֣ה ִמְצַר֔ ף יהו֙ה ֶאל־ַמֽ ֶקר ַוַּיְׁשֵָק֤ ֶרת ַהּבֹ֔ ְֽיִהי֙ ְּבַאְׁשֹמ֣ ֶאל־ּ֖תֹוְך ַהָּיֽם׃ כד ַוֽ
ת  ְֽיַנֲהֵג֖הּו ִּבְכֵבֻד֑ יו ַוֽ ן ַמְרְּכבָֹת֔ ת ֹאַפ֣ ַסר ֵא֚ ִים׃ כה ַוָּי֗ ֲחֵנ֥ה ִמְצָרֽ ת ַמֽ ָהם ֵא֖ ׁש ְוָעָנֽ֑ן ַוָּי֕ ֵא֖

ִים׃ ם ְּבִמְצָרֽ ם ָלֶה֖ י יה֔וה ִנְלָח֥ ל ִּכ֣ ִים ָא֨נּוָס֙ה ִמְּפֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ אֶמר ִמְצַר֗ ֹ֣ ַוּי
ִי֙ם  בּו ַהַּמ֨ ה ֶאת־ָיְֽֽדָ֖ך ַעל־ַהָּי֑ם ְוָיֻׁש֤ ה ְנֵט֥ אֶמר יהו֙ה ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ חמישי )בשבת: ששי( כו ַוּי

ם ִלְפ֥נֹות  ָׁשב ַהָּי֜ ם ַוָּי֨ ה ֶאת־ָי֜דֹו ַעל־ַהָּי֗ יו׃ כז ַוֵּי֩ט מֶֹׁש֨ ָרָׁשֽ ִים ַעל־ִרְכּ֖בֹו ְוַעל־ָּפֽ ַעל־ִמְצַר֔
בּו  ִים ְּב֥תֹוְך ַהָּיֽם׃ כח ַוָּיֻׁש֣ ר יה֛וה ֶאת־ִמְצַר֖ ים ִלְקָרא֑תֹו ַוְיַנֵע֧ ִים ָנִס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶק֙ר ְלֵא֣ ּבֹ֨
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ת ולת שחדות

ם ַּבָּי֑ם  ֲחֵריֶה֖ ים ַאֽ ה ַהָּבִא֥ יל ַּפְרעֹ֔ ים ְלכֹ֙ל ֵח֣ ָרִׁש֔ ֶכ֙ב ְוֶאת־ַהָּפ֣ ִים ַוְיַכּ֤סּו ֶאת־ָהֶר֨ ַהַּמ֗
ִים ָלֶה֙ם  ה ְּב֣תֹוְך ַהָּי֑ם ְוַהַּמ֤ ְל֥כּו ַבַּיָּבָׁש֖ ל ָהֽ ד׃ כט ּוְבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ ם ַעד־ֶאָחֽ ר ָּבֶה֖ א־ִנְׁשַא֥ ֹֽ ל
ִים  ִמְצָר֑ ִמַּי֣ד  ל  ַּבּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ם׃ ל ַוּ֨יֹוַׁשע יה֜וה  יִמיָנ֖ם ּוִמְּׂשמֹאָלֽ ִמֽ ה  חָֹמ֔
ה  ל ֶאת־ַהָּי֣ד ַהְּגדָֹל֗ ְרא ִיְׂשָרֵא֜ ת ַהָּיֽם׃ לא ַוַּי֨ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ִים ֵמ֖ ַוַּיְֽ֤רא ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ִמְצַר֔
ה ַעְבּֽדֹו׃ ינּ֙ו ַּביה֔וה ּוְבמֶֹׁש֖ ַּֽיֲאִמ֨ ם ֶאת־יה֑וה ַוֽ יְר֥אּו ָהָע֖ ִים ַוִּיֽ ה יהו֙ה ְּבִמְצַר֔ ר ָעָׂש֤ ֲאֶׁש֨
יָרה  ר ָאִׁש֤ אְמ֖רּו ֵלאֹמ֑ ֹֽ ה ַהּזֹא֙ת ַליה֔וה ַוּי ל ֶאת־ַהִּׁשיָר֤ י ִיְׂשָרֵא֜ יר־מֶֹׁש֩ה ּוְבֵנ֨ ז ָיִׁשֽ א ָא֣

ה ֶז֤ה  יׁשּוָע֑ י ִלֽ ְֽיִהי־ִל֖ ּה ַוֽ י ְוִזְמָר֙ת ָי֔ ה ַבָּיֽם׃ ב ָעִּז֤ ְכ֖בֹו ָרָמ֥ ה ֥סּוס ְורֹֽ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ ַליהו֙ה ִּכֽ
ת  ה יה֖וה ְׁשֽמֹו׃ ד ַמְרְּכבֹ֥ יׁש ִמְלָחָמ֑ ְנהּו׃ ג יה֖וה ִא֣ ְמֶמֽ י ַוֲארֹֽ י ָאִב֖ הּו ֱאֹלֵה֥ ֵאִלי֙ ְוַאְנֵו֔
ָיְֽֽר֥דּו  ְיַכְסֻי֑מּו  ת  יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף׃ ה ְּתהֹֹמ֖ ִלָׁש֖ ר ָׁשֽ ה ַבָּי֑ם ּוִמְבַח֥ ָיָר֣ ה ְוֵחי֖לֹו  ַּפְרעֹ֛
ב  ץ אֹוֵיֽב׃ ז ּוְברֹ֥ יְנָ֥ך יה֖וה ִּתְרַע֥ ְיִמֽ ַח  י ַּבּכֹ֑ יְנָ֣ך יה֔וה ֶנְאָּדִר֖ ֶבן׃ ו ְיִמֽ ִבְמצֹוֹ֖לת ְּכמֹו־ָאֽ
ִים  ַמ֔ ֶנֶ֣עְרמּו  יָ֙ך  ַאֶּפ֨ ׁש׃ ח ּוְב֤רּוַח  ַּכַּקֽ מֹו  אְכֵל֖ ֹֽ י ְנָ֔ך  ֲחרֹ֣ ְּתַׁשַּל֙ח  יָך  ָקֶמ֑ ס  ֲהרֹ֣ ַּתֽ ְּגֽאֹוְנָ֖ך 
ֲאַחֵּל֣ק  יג  ַאִּׂש֖ ף  ֶאְרּדֹ֥ אֹוֵי֛ב  ר  ְּבֶלב־ָיֽם׃ ט ָאַמ֥ ת  ְתהֹֹמ֖ ְפ֥אּו  ָקֽ ים  ְזִל֑ ֹנֽ ְכמֹו־ֵנ֖ד  ִנְּצ֥בּו 
ְללּ֙ו  מֹו ָי֑ם ָצֽ ְפָּת ְבֽרּוֲחָ֖ך ִּכָּס֣ י׃ י ָנַׁש֥ מֹו ָיִדֽ י ּֽתֹוִריֵׁש֖ יק ַחְרִּב֔ י ָאִר֣ מֹו ַנְפִׁש֔ ל ִּתְמָלֵא֣ ָׁשָל֑
א  ֶדׁש נֹוָר֥ ר ַּבּקֹ֑ ָכה ֶנְאָּד֣ י ָּכֹמ֖ ֵאִל֙ם יה֔וה ִמ֥ ָכה ָּבֽ י־ָכֹמ֤ ים׃ יא ִמֽ ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ַּכֽ
ְלָּת  יָת ְבַחְסְּדָ֖ך ַעם־֣זּו ָּגָא֑ ֶרץ׃ יג ָנִח֥ מֹו ָאֽ יְנָ֔ך ִּתְבָלֵע֖ יָת֙ ְיִמ֣ ֶלא׃ יב ָנִט֨ ֵׂשה ֶפֽ ֹ֥ ְתִהֹּ֖לת ע
ז  ֶׁשת׃ טו ָא֤ י ְּפָלֽ ְׁשֵב֖ ֹֽ ז י יל ָאַח֔ ים ִיְרָּג֑זּון ִח֣ ְמ֥עּו ַעִּמ֖ ָך׃ יד ָׁשֽ ְלָּת ְבָעְּזָ֖ך ֶאל־ְנֵו֥ה ָקְדֶׁשֽ ֵנַה֥
ל  ַען׃ טז ִּתֹּפ֨ ְכָנֽ י  ְׁשֵב֥ ֹֽ י ל  ּכֹ֖ גּו  ָנֹמ֕ ַעד  ָר֑ אֲחֵז֖מֹו  ֹֽ י ב  מֹוָא֔ ֵאיֵל֣י  ֱא֔דֹום  י  ַאּלּוֵפ֣ ִנְבֲהלּ֙ו 
ר  ד־ַיֲעבֹ֖ ר ַעְּמָ֙ך יה֔וה ַעֽ ֶבן ַעד־ַיֲֽעבֹ֤ ל ְזֽרֹוֲעָ֖ך ִיְּד֣מּו ָּכָא֑ ַחד ִּבְגדֹ֥ ָת֙ה ָוַפ֔ ם ֵאיָמ֨ ֲעֵליֶה֤
ׁש  ְלָּת יה֑וה ִמְּקָד֕ ְתָ֔ך ָמ֧כֹון ְלִׁשְבְּתָ֛ך ָּפַע֖ ר ַנֲחָלֽ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֨ יָת׃ יז ְּתִבֵא֗ ַעם־֥זּו ָקִנֽ
ְּבִרְכּ֤בֹו  ה  ַּפְרעֹ֜ ֨סּוס  ָב֩א  י  ד׃ יט ִּכ֣ ָוֶעֽ ם  ְלעָֹל֥ ִיְמֹ֖לְך  יָך׃  יח יה֥וה׀  ָיֶדֽ ּֽכֹוְנ֥נּו  ֲאדָֹנ֖י 
ה ְּב֥תֹוְך  ְל֥כּו ַבַּיָּבָׁש֖ ל ָהֽ י ַהָּי֑ם ּוְבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ ם ֶאת־ֵמ֣ ם ַוָּיֶׁ֧שב יה֛וה ֲעֵלֶה֖ ָרָׁשי֙ו ַּבָּי֔ ּוְבָפֽ
ל־ַהָּנִׁשי֙ם  ָכֽ אןָ  ַוֵּתֶצ֤ ּה  ְּבָיָד֑ ף  ן ֶאת־ַהֹּת֖ ֲהרֹ֛ ַאֽ ֲא֧חֹות  ה  ַהְּנִביָא֜ ם  ִמְרָי֨ ַהָּיֽם׃ כ ַוִּתַּק֩ח 
ה ֥סּוס  ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ ירּו ַליהו֙ה ִּכֽ ם ִמְרָי֑ם ִׁש֤ ַען ָלֶה֖ ים ּוִבְמחֹֹֽלת׃ כא ַוַּת֥ יָה ְּבֻתִּפ֖ ֲחֶר֔ ַאֽ

ה ַבָּיֽם׃ ְכ֖בֹו ָרָמ֥ ְורֹֽ
כ שד שבועו של  הח  וני חל בשבת, וש סמהוומום כ ן.

ַוֵּיְֽל֧כּו  ֶאל־ִמְדַּבר־ׁ֑שּור  ַוֵּיְֽצ֖אּו  ִמַּים־֔סּוף  ֶאת־ִיְׂשָרֵא֙ל  ה  ע מֶֹׁש֤ )בשבת: שביעי( כב ַוַּיַּס֨

ִי֙ם  ַמ֨ ת  ִלְׁשֹּת֥ ָיְֽכ֗לּו  א  ֹ֣ ְול ָתה  ָמָר֔ אּו  ִים׃ כג ַוָּיבֹ֣ ָמֽ ְצאּו  ְולֹא־ָמ֥ ר  ַּבִּמְדָּב֖ ים  ְׁשֹֽלֶׁשת־ָיִמ֛
ר  ֵּלאֹמ֖ ה  ַעל־מֶֹׁש֥ ם  ָהָע֛ ה׃ כד ַוִּיֹּ֧לנּו  ָמָרֽ ּה  א־ְׁשָמ֖ ָקָרֽ ן  ַעל־ֵּכ֥ ם  ֵה֑ ים  ָמִר֖ י  ִּכ֥ ה  ִמָּמָר֔
ִים  ִּֽיְמְּת֖קּו ַהָּמ֑ ִים ַוֽ ץ ַוַּיְׁשֵלְ֙ך ֶאל־ַהַּמ֔ הּו יהו֙ה ֵע֔ ק ֶאל־יה֗וה ַוּיֹוֵר֤ ה׃ כה ַוִּיְצַע֣ ַמה־ִּנְׁשֶּתֽ
ְל֣קֹול׀ יה֣וה  ע  הּו׃ כו ַוּיֹאֶמ֩ר ִאם־ָׁש֨מֹוַע ִּתְׁשַמ֜ ִנָּסֽ ם  ְוָׁש֥ ט  ּוִמְׁשָּפ֖ ק  ֛לֹו חֹ֥ ם  ָׂש֥ ם  ָׁש֣
ה  ל־ַהַּמֲחָל֞ יו ָּכֽ ַמְרָּת֖ ָּכל־ֻחָּק֑ יו ְוָׁשֽ ֲאַזְנָּת֙ ְלִמְצו ָֹת֔ ה ְוַהֽ ֲעֶׂש֔ ר ְּבֵעיָני֙ו ַּתֽ יָך ְוַהָּיָׁש֤ ֱאֹלֶה֗

ָך׃ ְפֶאֽ י יה֖וה רֹֽ י ֲאִנ֥ יָך ִּכ֛ ים ָעֶל֔ א־ָאִׂש֣ ֹֽ ִי֙ם ל ְמִּתי ְבִמְצַר֨ ֲאֶׁשר־ַׂש֤
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הרד הדו ת סתידס יסס רדס

מפטיר לשביעי של פסח, מספר תורה שני

רבדום רז  -ח
סמ רוד סמהידתו לשבועו של  הח עיהה בהידבן סמיהף של וים זס, במרבד כח ור-כס.

יֲאָ֜ך  יב הֹוִצ֨ ָאִב֗ ֶדׁש ָהֽ י ְּבחֹ֣ יָך ִּכ֞ יה֖וה ֱאֹלֶה֑ ַסח ַלֽ יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ א ָׁשמֹו֙ר ֶאת־חֹ֣

ר ַּבָּמקֹו֙ם  אן ּוָבָָק֑ ֹ֣ יָך צ יה֥וה ֱאֹלֶה֖ ַסח ַלֽ ְחָּת ֶּפ֛ ְיָלה׃ ב ְוָזַב֥ ִים ָלֽ יָך ִמִּמְצַר֖ יה֧וה ֱאֹלֶה֛
אַכל־ ֹֽ ים ּת ת ָיִמ֛ ץ ִׁשְבַע֥ ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ א־תֹאַכ֤ ֹֽ ם׃ ג ל ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽ ר יה֔וה ְלַׁשֵּכ֥ ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣
אְתָ֙ך  ר ֶאת־֤יֹום ֵצֽ ַען ִּתְזּכֹ֗ ִים ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣ י ְבִחָּפ֗זֹון ָיָצ֨ ִני ִּכ֣ יו ַמּ֖צֹות ֶלֶ֣חם עֹ֑ ָעָל֥
א־ ֹֽ ים ְול ת ָיִמ֑ ְלָ֖ך ִׁשְבַע֣ ר ְּבָכל־ְּגֻבֽ ה ְלָ֥ך ְׂשֹא֛ א־ֵיָרֶא֨ ֹֽ י ַחֶּיֽיָך׃ ד ְול ל ְיֵמ֥ ִים ּכֹ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ֵמֶא֣
ַח ֶאת־ ל ִלְזּבֹ֣ א תּוַכ֖ ֹ֥ ֶקר׃ ה ל ִראׁ֖שֹון ַלּבֹֽ ֶרב ַּבּ֥יֹום ָהֽ ח ָּבֶע֛ ר ִּתְזַּב֥ ר ֲאֶׁש֨ ין ִמן־ַהָּבָׂש֗ ָיִל֣
ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר־ י ִאֽ ְך׃ ו ִּכ֠ ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥ יָך ֲאֶׁשר־יה֥וה ֱאֹלֶה֖ ד ְׁשָעֶר֔ ַסח ְּבַאַח֣ ַהָּפ֑
ד  ֶמׁש מֹוֵע֖ ֶרב ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ַסח ָּבָע֑ ח ֶאת־ַהֶּפ֖ ם ִּתְזַּב֥ ן ְׁש֔מֹו ָׁש֛ יָ֙ך ְלַׁשֵּכ֣ ר יה֤וה ֱאֹלֶה֨ ִיְבַח֨
יָך ּ֑בֹו ּוָפִנ֣יָת  ר יה֥וה ֱאֹלֶה֖ ִיְבַח֛ ר  ַכְלָּת֔ ַּבָּמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ ְוָא֣ ִים׃ ז ּוִבַּׁשְלָּת֙  אְתָ֥ך ִמִּמְצָרֽ ֵצֽ
יה֣וה  ֶר֙ת ַלֽ י ֲעֶצ֨ ים ּתֹאַכ֣ל ַמּ֑צֹות ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ֶׁשת ָיִמ֖ יָך׃ ח ֵׁש֥ ָהֶלֽ ַלְכָּת֖ ְלֹאֽ ֶקר ְוָהֽ ַבּבֹ֔

ה׃ ה ְמָלאָכֽ ֲעֶׂש֖ א ַתֽ ֹ֥ יָך ל ֱאֹלֶה֔

הפטרה לשביעי של פסח

וסישע ג ס-וז
 סס רדס סמהידתות לשבועו של  הח שמי ל ב כב, בעמיר 253.

סבדכית להדו ת סס רדס בעמיר 179.

ם  ְּבִקְרְּבֶכ֖ יה֛וה  ה  ַיֲֽעֶׂש֧ ר  ָמָח֗ י  ִּכ֣ ׁשּו  ִהְתַקָּד֑ ם  ֶאל־ָהָע֖ ַע  ְיהֹוֻׁש֛ אֶמר  ֹ֧ ה ַוּי
ית ְוִעְב֖רּו ִלְפֵנ֣י  ר ְׂשאּ֙ו ֶאת־ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔ ֲהִנ֣ים ֵלאֹמ֔ ַע֙ ֶאל־ַהּכֹֽ אֶמר ְיהֹוֻׁש֨ ֹ֤ ִנְפָלֽאֹות׃ ו ַוּי
ַע ַהּ֣יֹום  אֶמר יהו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ ֹ֤ ם׃  ז ַוּי ית ַוֵּיְֽל֖כּו ִלְפֵנ֥י ָהָעֽ ם ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת־ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔ ָהָע֑
ְהֶי֥ה  ה ֶאֽ ר ָהִי֛יִתי ִעם־מֶֹׁש֖ ֲאֶׁש֥ י ַּכֽ ל ֲאֶׁש֙ר ֵיְֽֽד֔עּון ִּכ֗ ה ָאֵח֙ל ַּגֶּדְלָ֔ך ְּבֵעיֵנ֖י ָּכל־ִיְׂשָרֵא֑ ַהֶּז֗
ם ַעד־ְקֵצ֙ה  ֲאֶכ֗ ר ְּכבֹֽ ית ֵלאֹמ֑ י ֲאֽרֹון־ַהְּבִר֖ ְׂשֵא֥ ֹֽ ים נ ֲהִנ֔ ה ְּתַצֶּו֙ה ֶאת־ַהּכֹ֣ ְך׃ ח ְוַאָּת֗ ִעָּמֽ

דּו׃ ֲעֹמֽ ן ַּתֽ ן ַּבַּיְרֵּד֖ י ַהַּיְרֵּד֔ ֵמ֣
יה֥וה  י  ֶאת־ִּדְבֵר֖ ְוִׁשְמ֕עּו  ָּנה  ֵה֔ ׁשּו  ֹ֣ ּג ל  ִיְׂשָרֵא֑ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ַע  ְיהֹוֻׁש֖ אֶמר  ֹ֥ ט ַוּי
יׁש  יֹוִר֣ ׁש  ְוהֹוֵר֣ ְּבִקְרְּבֶכ֑ם  י  ַח֖ ל  ֵא֥ י  ִּכ֛ ְד֔עּון  ֵּתֽ ְּבזֹא֙ת  ַע  ְיהֹוֻׁש֔ אֶמר  ֹ֣ ם׃ י ַוּי ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
י  ֱאֹמִר֖ י ְוָהֽ י ְוֶאת־ַהְּפִרִּזי֙ ְוֶאת־ַהִּגְרָּגִׁש֔ ִחִּו֗ י ְוֶאת־ַהֽ ִחִּת֜ י ְוֶאת־ַהֽ ֲעִנ֨ ְּפֵניֶכם ֶאת־ַהְּכַנֽ ִמ֠
ה ְק֤חּו  ן׃ יב ְוַעָּת֗ ם ַּבַּיְרֵּדֽ ר ִלְפֵניֶכ֖ ֶרץ עֵֹב֥ ית ֲא֖דֹון ָּכל־ָהָא֑ י׃ יא ִהֵּנ֙ה ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔ ְוַהְיבּוִסֽ
ה ְּכ֣נֹוַח  ֶבט׃ יג ְוָהָי֡ ד ַלָּׁשֽ ד ִאיׁש־ֶאָח֖ ל ִאיׁש־ֶאָח֥ י ִיְׂשָרֵא֑ יׁש ִמִּׁשְבֵט֖ ר ִא֔ ָלֶכ֙ם ְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣
ַהַּיְרֵּדן֙  י  ֵמ֤ ן  ַהַּיְרֵּד֔ י  ְּבֵמ֣ ֶר֙ץ  ָּכל־ָהָא֨ ֲא֤דֹון  יה֜וה  ֲא֨רֹון  ְׂשֵא֩י  ֹֽ נ ים  ֲהִנ֡ ַהּכֹֽ י  ַרְגֵל֣ ַּכּ֣פֹות 
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ת ולת שחדות

ם  ֳהֵליֶה֔ ַע ָהָע֙ם ֵמָא֣ י ִּבְנסֹ֤ ד׃ יד ַוְיִה֗ ְעָלה ְוַיַֽעְמ֖דּו ֵנ֥ד ֶאָחֽ ים ִמְלָמ֑ ְרִד֖ ִים ַהּיֹֽ ֵר֔תּון ַהַּמ֥ ִיָּכ֣
י  ְׂשֵא֤ ֹֽ נ ם׃ טו ּוְכ֞בֹוא  ָהָעֽ ִלְפֵנ֥י  ית  ַהְּבִר֖ ָא֥רֹון  ָהֽ י  ְׂשֵא֛ ֹ֥ נ ים  ֲהִנ֗ ְוַהּכֹֽ ן  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֑ ר  ֲעבֹ֖ ַלֽ
ן ָמֵל֙א  ִים ְוַהַּיְרֵּד֗ ָא֔רֹון ִנְטְּב֖לּו ִּבְקֵצ֣ה ַהָּמ֑ י ָהֽ ְׂשֵא֣ ֹֽ ֲהִני֙ם נ י ַהּכֹֽ ן ְוַרְגֵל֤ ָארֹון֙ ַעד־ַהַּיְרֵּד֔ ָהֽ
ד  מּו ֵנד־ֶאָח֗ ְעָלה ָק֣ ים ִמְלַמ֜ ְרִד֨ יר׃ טז ַוַּיַֽעְמ֡דּו ַהַּמִי֩ם ַהּיֹֽ י ָקִצֽ ל ְיֵמ֥ יו ּכֹ֖ ַעל־ָּכל־ְּגדֹוָת֔
ה  ֲעָרָב֛ ל ָי֧ם ָהֽ ים ַע֣ ְרִד֗ ן ְוַהּיֹֽ ְרָת֔ ד ָצֽ ם( ָהִעי֙ר ֲאֶׁש֙ר ִמַּצ֣ ָאָד֤ ד באדם )ֵמֽ ק ְמֹא֜ ַהְרֵח֨
ָא֨רֹון  ְׂשֵאי ָהֽ ֹֽ֠ ים נ ֲהִנ֡ ֶֽגד ְיִריֽחֹו׃ יז ַוַּיַֽעְמ֣דּו ַהּכֹֽ ְב֖רּו ֶנ֥ ם ָעֽ תּו ְוָהָע֥ ּמּו ִנְכָר֑ ַלח ַּת֣ ָים־ַהֶּמ֖
ד ֲאֶׁשר־ ה ַע֤ ָרָב֔ ְבִרי֙ם ֶּבָח֣ ל ֹעֽ ן ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֗ ן ָהֵכ֑ ה ְּב֥תֹוְך ַהַּיְרֵּד֖ ָרָב֛ ְּבִרית־יה֜וה ֶּבָחֽ

ן׃ ר ֶאת־ַהַּיְרֵּדֽ ֲעבֹ֖ ּמּ֙ו ָּכל־ַהּ֔גֹוי ַלֽ ַּת֨

שבועות

בשביעית היד ום  ת מגולת דית במלי ס  י הרעום מתיכס - ל נו הדו ת סתידס. וש הסולית שבסן 
 היד ום  ת סמגולס במהים סס רדס של שביעית.

מגולת דית בעמיר 239.

אקדמות

בשביעית ניסגום להדי   י לשוד  ויר מויחר -  תוחס להדו ס על מתן תידס.
לסלן  ויר על מעמר סד הונו מתיך ת ולית ד ש סשנס, יכן ניהח מעיבר של סכתיבס 
לחג סשביעית שניסגום להדי  בבתו כנהת של ערית סמזדח. עיר  וירום ל הרמית 

נמצ ום בתיה ת  בעמיר 272.

 ַאָּתה ִנְגֵליָת ַּבֲעַנן ְּכבֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדְׁשָך ְלַדֵּבר ִעָּמם.
ַמִים ִהְׁשַמְעָּתם קֹוֶלָך ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ְּבַעְרְּפֵּלי טַֹהר.  ִמן ַהּשָׁ
 ַּגם ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָחל ִמָּפֶניָך ּוְבִרּיֹות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ִמֶּמָּך

 ְּבִהָּגלֹוְתָך ַמְלֵּכנּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלֵּמד ְלַעְּמָך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות
 ַוַּתְׁשִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלָך ְוִדְּברֹות ָקְדְׁשָך ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש.

ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעָּת.
פיוט ארץ ישראלי קדום לסדר שופרות בראש השנה


