CAPITOLO 5

פרק ה
לוֹמר ,וַ ֲהלֹא ְב ַמ ֲא ָמר
וּמה ַתּ ְלמוּד ַ
עוֹלםַ .
א ַבּ ֲﬠ ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת נִ ְב ָרא ָה ָ
ֶא ָחד יָ כוֹל ְל ִה ָבּ ְראוֹתֶ ,א ָלּא ְל ִה ָפּ ַרע ִמן ָה ְר ָשׁ ִﬠים ֶשׁ ְמּ ַא ְבּ ִדין ֶאת
יקים ֶשׁ ְמּ ַקיְּ ִמין
עוֹלם ֶשׁנִּ ְב ָרא ַבּ ֲﬠ ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת ,וְ ִל ֵתּן ָשׂ ָכר טוֹב ַל ַצּ ִדּ ִ
ָה ָ
עוֹלם ֶשׁנִּ ְב ָרא ַבּ ֲﬠ ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת:
ֶאת ָה ָ
הוֹד ַיע ַכּ ָמּה
ב ֲﬠ ָשׂ ָרה דוֹרוֹת ֵמ ָא ָדם וְ ַﬠד נ ַֹחְ ,ל ִ

וּב ִאין ַﬠד ֶשׁ ֵה ִביא
יסין ָ
ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם ְל ָפנָ יוֶ ,שׁ ָכּל ַהדּוֹרוֹת ָהיוּ ַמ ְכ ִﬠ ִ
הוֹד ַיע ַכּ ָמּה
יהם ֶאת ֵמי ַה ַמּבּוּלֲ .ﬠ ָשׂ ָרה דוֹרוֹת ִמנּ ַֹח וְ ַﬠד ַא ְב ָר ָהםְ ,ל ִ
ֲﬠ ֵל ֶ
וּב ִאיןַ ,ﬠד ֶשׁ ָבּא
יסין ָ
ֶא ֶרְך ַא ַפּיִ ם ְל ָפנָ יוֶ ,שׁ ָכּל ַהדּוֹרוֹת ָהיוּ ַמ ְכ ִﬠ ִ
)ﬠ ָליו( ְשׂ ַכר ֻכּ ָלּם:
ַא ְב ָר ָהם וְ ִק ֵבּל ָ
ג ֲﬠ ָשׂ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת נִ ְתנַ ָסּה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָﬠ ָליו ַה ָשּׁלוֹם וְ ָﬠ ַמד ְבּ ֻכ ָלּם,
הוֹד ַיע ַכּ ָמּה ִח ָבּתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָﬠ ָליו ַה ָשּׁלוֹם:
ְל ִ
)ﬠ ֶשׂר
בוֹתינוּ ְב ִמ ְצ ַריִם וַ ֲﬠ ָשׂ ָרה ַﬠל ַהיָּ םֶ .
ד ֲﬠ ָשׂ ָרה נִ ִסּים נַ ֲﬠשׂוּ ַל ֲא ֵ
ַמכּוֹת ֵה ִביא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִריִּ ים ְבּ ִמ ְצ ַריִם וְ ֶﬠ ֶשׂר ַﬠל
בוֹתינוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ָבּרוְּך הוּא ַב ִמּ ְד ָבּר,
ַהיָּ ם(ֲ .ﬠ ָשׂ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת נִ סּוּ ֲא ֵ
קוֹלי:
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )במדבר יד( ,וַ יְ נַ סּוּ א ִֹתי זֶ ה ֶﬠ ֶשׂר ְפּ ָﬠ ִמים וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּ ִ
בוֹתינוּ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .לֹא ִה ִפּ ָילה ִא ָשּׁה
ה ֲﬠ ָשׂ ָרה נִ ִסּים נַ ֲﬠשׂוּ ַל ֲא ֵ
עוֹלם ,וְ לֹא נִ ְר ָאה
ֵמ ֵר ַיח ְבּ ַשׂר ַהקּ ֶֹדשׁ ,וְ לֹא ִה ְס ִר ַיח ְבּ ַשׂר ַהקּ ֶֹדשׁ ֵמ ָ
פּוּרים ,וְ לֹא
זְ בוּב ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְט ְבּ ַחיִם ,וְ לֹא ֵא ַרע ֶק ִרי ְלכ ֵֹהן גָּ דוֹל ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
רוּח ֶאת ַﬠמּוּד
ִכבּוּ גְ ָשׁ ִמים ֵאשׁ ֶשׁל ֲﬠ ֵצי ַה ַמּ ֲﬠ ָר ָכה ,וְ לֹא נָ ְצ ָחה ָה ַ
עוֹמ ִדים
וּב ֶל ֶחם ַה ָפּנִ יםְ ,
וּב ְשׁ ֵתּי ַה ֶלּ ֶחם ְ
ֶה ָﬠ ָשׁן ,וְ לֹא נִ ְמ ָצא ְפסוּל ָבּע ֶֹמר ִ
עוֹלם,
ירוּשׁ ַליִם ֵמ ָ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְרוָ ִחים ,וְ לֹא ִהזִּ יק נָ ָחשׁ וְ ַﬠ ְק ָרב ִבּ ָ
פוּפים ִ
ְצ ִ
ירוּשׁ ַליִם:
וְ לֹא ָא ַמר ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ַצר ִלי ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָא ִלין ִבּ ָ
ו ֲﬠ ָשׂ ָרה ְד ָב ִרים נִ ְב ְראוּ ְב ֶﬠ ֶרב ַשׁ ָבּת ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת ,וְ ֵאלּו ֵהןִ ,פּי
וּפי ָה ָאתוֹן ,וְ ַה ֶקּ ֶשׁת ,וְ ַה ָמּן ,וְ ַה ַמּ ֶטּה ,וְ ַה ָשּׁ ִמיר,
וּפי ַה ְבּ ֵארִ ,
ָה ָא ֶרץִ ,

בוּרתוֹ ֶשׁל
וק ָ
יקיןְ ,
אוֹמ ִריםַ ,אף ַה ַמּזִּ ִ
וְ ַה ְכּ ָתב ,וְ ַה ִמּ ְכ ָתּב ,וְ ַהלּוּחוֹת .וְ יֵ שׁ ְ
אוֹמ ִריםַ ,אף ְצ ָבת ִב ְצ ָבת
ְ
משׁה ,וְ ֵאילוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ .וְ יֵ שׁ
ֶ
ֲﬠשׂוּיָ ה:
ז ִשׁ ְב ָﬠה ְד ָב ִרים
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ַבּגּ ֶֹלם וְ ִשׁ ְב ָﬠה ֶבּ ָח ָכםָ .ח ָכם ֵאינוֹ ְמ ַד ֵבּר ִבּ ְפנֵ י ִמי ֶשׁהוּא גָ דוֹל ִמ ֶמּנּוּ
וּב ִמנְ יָ ן ,וְ ֵאינוֹ נִ ְכנָ ס ְלתוְֹך ִדּ ְב ֵרי ֲח ֵברוֹ ,וְ ֵאינוֹ נִ ְב ָהל ְל ָה ִשׁיב,
ְבּ ָח ְכ ָמה ְ
שׁוֹאל ָכּ ִﬠנְ יָ ן
ֵ

אוֹמר ַﬠל ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן וְ ַﬠל ַא ֲחרוֹן ַא ֲחרוֹן ,וְ ַﬠל ַמה
וּמ ִשׁיב ַכּ ֲה ָל ָכה ,וְ ֵ
ֵ
יהן ַבּגּ ֶֹלם:
לּוּפ ֶ
וּמוֹדה ַﬠל ָה ֱא ֶמת .וְ ִח ֵ
ֶ
אוֹמר לֹא ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי,
ֶשּׁלֹּא ָשׁ ַמעֵ ,
גוּפי ֲﬠ ֵב ָרהִ .מ ְק ָצ ָתן
עוֹלם ַﬠל ִשׁ ְב ָﬠה ֵ
ח ִשׁ ְב ָﬠה ִמינֵ י ֻפ ְר ָﬠנִ יּוֹת ָבּ ִאין ָל ָ
וּמ ְק ָצ ָתן ֵאינָ ן ְמ ַﬠ ְשּ ִריןָ ,ר ָﬠב ֶשׁל ַבּצּ ֶֹרת ָבּ ָאהִ ,מ ְק ָצ ָתן ְר ֵﬠ ִבים
ְמ ַﬠ ְשּ ִרין ִ
הוּמה וְ ֶשׁל ַבּצּ ֶֹרת
וּמ ְק ָצ ָתן ְשׂ ֵב ִﬠים .גָּ ְמרוּ ֶשׁלֹּא ְל ַﬠ ֵשּרָ ,ר ָﬠב ֶשׁל ְמ ָ
ִ
עוֹלם
ָבּ ָאה .וְ ֶשׁלֹּא ִלטּוֹל ֶאת ַה ַח ָלּהָ ,ר ָﬠב ֶשׁל ְכּ ָליָ ה ָבּ ָאהֶ .דּ ֶבר ָבּא ָל ָ
תּוֹרה ֶשׁלֹּא נִ ְמ ְסרוּ ְל ֵבית ִדּין ,וְ ַﬠל ֵפּרוֹת
ַﬠל ִמיתוֹת ָה ֲאמוּרוֹת ַבּ ָ
עוֹלם ַﬠל ִﬠנּוּי ַה ִדּין ,וְ ַﬠל ִﬠוּוּת ַה ִדּין ,וְ ַﬠל
יﬠיתֶ .ח ֶרב ָבּ ָאה ָל ָ
ְשׁ ִב ִ
תּוֹרה ֶשׁלֹּא ַכ ֲה ָל ָכה:
מּוֹרים ַבּ ָ
ַה ִ
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בוּﬠת ָשׁוְ א ,וְ ַﬠל ִחלּוּל ַה ֵשּׁם .גָּ לוּת
עוֹלם ַﬠל ְשׁ ַ
ט ַחיָּ ה ָר ָﬠה ָבּ ָאה ָל ָ
בוֹדה זָ ָרה ,וְ ַﬠל גִ לּוּי ֲﬠ ָריוֹת ,וְ ַﬠל ְשׁ ִפיכוּת
עוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
עוֹלם ַﬠל ְ
ָבּ ָאה ָל ָ
ָדּ ִמים ,וְ ַﬠל ַה ְשׁ ָמ ַטת ָה ָא ֶרץְ .בּ ַא ְר ָבּ ָﬠה ְפ ָר ִקים ַה ֶדּ ֶבר ִמ ְת ַר ֶבּה.
מוֹצ ֵאי ֶה ָחג ֶשׁ ְבּ ָכל ָשׁנָ ה
וּב ָ
יﬠיתְ ,
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
וּב ָ
יﬠיתְ ,
וּב ְשׁ ִב ִ
יﬠיתַ ,
ָבּ ְר ִב ִ
יﬠיתִ ,מ ְפּנֵ י
ישׁיתַ .בּ ְשּׁ ִב ִ
יﬠיתִ ,מ ְפּנֵ י ַמ ְﬠ ַשׂר ָﬠנִ י ֶשׁ ַבּ ְשּׁ ִל ִ
וְ ָשׁנָ הָ .בּ ְר ִב ִ
יﬠית.
יﬠיתִ ,מ ְפּנֵ י ֵפרוֹת ְשׁ ִב ִ
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
וּב ָ
ַמ ְﬠ ַשׂר ָﬠנִ י ֶשׁ ַבּ ִשּׁ ִשּׁיתְ .
מוֹצ ֵאי ֶה ָחג ֶשׁ ְבּ ָכל ָשׁנָ ה וְ ָשׁנָ הִ ,מ ְפּנֵ י גֶ זֶ ל ַמ ְתּנוֹת ֲﬠנִ יִּ ים:
וּב ָ
ְ
אוֹמר
י ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ָבּ ָא ָדםָ .ה ֵ

אוֹמ ִרים ,זוֹ ִמ ַדּת ְסדוֹם.
ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ִלּי וְ ֶשׁ ְלָּך ֶשׁ ָלְּך ,זוֹ ִמ ָדּה ֵבינוֹנִ ית .וְ יֵ שׁ ְ
ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ָלְּך וְ ֶשׁ ְלָּך ֶשׁ ִלּיַ ,ﬠם ָה ָא ֶרץֶ .שׁ ִלּי ֶשׁ ָלְּך וְ ֶשׁ ְלָּך ֶשׁ ָלְּךָ ,ח ִסידֶ .שׁ ִלּי
ֶשׁ ִלּי וְ ֶשׁ ְלָּך ֶשׁ ִלּיָ ,ר ָשׁע:
נוֹח ִל ְרצוֹת ,יָ ָצא ְשׂ ָכרוֹ
נוֹח ִל ְכעוֹס וְ ַ
יא ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ַבּ ֵדּעוֹתַ .
ְב ֶה ְפ ֵסדוָֹ ,ק ֶשׁה ִל ְכעוֹס וְ ָק ֶשׁה ִל ְרצוֹת ,יָ ָצא ֶה ְפ ֵסדוֹ ִבּ ְשׂ ָכרוֹ ָק ֶשׁה
נוֹח ִל ְכעוֹס וְ ָק ֶשׁה ִל ְרצוֹת ָר ָשׁע:
נוֹח ִל ְרצוֹת ָח ִסידַ .
ִל ְכעוֹס וְ ַ
וּמ ֵהר ְל ַא ֵבּד ,יָ ָצא ְשׂ ָכרוֹ
מוֹע ַ
יב ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ַבּ ַתּ ְל ִמ ִידיםַ .מ ֵהר ִל ְשׁ ַ
מוֹע וְ ָק ֶשׁה ְל ַא ֵבּד ,יָ ָצא ֶה ְפ ֵסדוֹ ִב ְשׂ ָכרוַֹ .מ ֵהר
ְב ֶה ְפ ֵסדוָֹ .ק ֶשׁה ִל ְשׁ ַ
וּמ ֵהר ְל ַא ֵבּד ,זֶ ה ֵח ֶלק ָרע:
מוֹע ַ
מוֹע וְ ָק ֶשׁה ְל ַא ֵבּדָ ,ח ָכםָ .ק ֶשׁה ִל ְשׁ ַ
ִל ְשׁ ַ
יִתּנוּ ֲא ֵח ִריםֵ ,ﬠינוֹ
רוֹצה ֶשׁיִּ ֵתּן וְ לֹא ְ
נוֹתנֵ י ְצ ָד ָקהָ .ה ֶ
יג ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
יִתּן
יִתּןֵ ,ﬠינוֹ ָר ָﬠה ְב ֶשׁלּוֵֹ .
יִתּנוּ ֲא ֵח ִרים וְ הוּא לֹא ֵ
ָר ָﬠה ְבּ ֶשׁל ֲא ֵח ִריםְ .
יִתּנוּ ֲא ֵח ִריםָ ,ר ָשׁע:
יִתּן וְ לֹא ְ
יִתּנוּ ֲא ֵח ִריםָ ,ח ִסיד .לֹא ֵ
וְ ְ
עוֹשׂהְ ,שׂ ַכר
ֶ
הוֹלְך וְ ֵאינוֹ
ֵ
הוֹל ֵכי ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ.
יד ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
עוֹשׂה,
הוֹלְך וְ ֶ
ֵ
הוֹלְךְ ,שׂ ַכר ַמ ֲﬠ ֶשׂה ְביָ דוֹ.
ֵ
עוֹשׂה וְ ֵאינוֹ
ֶ
יכה ְביָ דוֹ.
ֲה ִל ָ
עוֹשׂהָ ,ר ָשׁע:
הוֹלְך וְ לֹא ֶ
ָח ִסיד .לֹא ֵ
וּמ ְשׁ ֵפְּךְ ,מ ַשׁ ֶמּ ֶרת,
יוֹשׁ ִבים ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמיםְ .ספוֹגַ ,
טו ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
וּמוֹציא ָבזוֹ.
ִ
סוֹפג ֶאת ַהכֹּלַ .מ ְשׁ ֵפְּךֶ ,שׁ ַמּ ְכנִ יס ָבּזוֹ
וְ נָ ָפהְ .ספוֹגֶ ,שׁהוּא ֵ
יאה
מּוֹצ ָ
קוֹל ֶטת ֶאת ַה ְשּׁ ָמ ִרים .וְ נָ ָפהֶ ,שׁ ִ
יאה ֶאת ַהיַּ יִ ן וְ ֶ
מּוֹצ ָ
ְמ ַשׁ ֶמּ ֶרתֶ ,שׁ ִ
קוֹל ֶטת ֶאת ַהסּ ֶֹלת:
ֶאת ַה ֶקּ ַמח וְ ֶ
טז ָכּל ַא ֲה ָבה ֶשׁ ִהיא ְתלוּיָ ה ְב ָד ָברָ ,בּ ֵטל ָדּ ָברְ ,בּ ֵט ָלה ַא ֲה ָבה .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ
עוֹלםֵ .איזוֹ ִהיא ַא ֲה ָבה ַה ְתּלוּיָ ה ְב ָד ָבר ,זוֹ
ְתּלוּיָ ה ְב ָד ָברֵ ,אינָ הּ ְבּ ֵט ָלה ְל ָ
ַא ֲה ַבת ַא ְמנוֹן וְ ָת ָמר .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ְב ָד ָבר ,זוֹ ַא ֲה ַבת ָדּוִ יד וִ יהוֹנָ ָתן:
סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיֵּ ם .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ
לוֹקת ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִםָ ,
יז ָכּל ַמ ֲח ֶ

לוֹקת ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִם ,זוֹ
סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיֵּ םֵ .איזוֹ ִהיא ַמ ֲח ֶ
ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִםֵ ,אין ָ
לוֹקת ק ַֹרח וְ ָכל ֲﬠ ָדתוֹ:
לוֹקת ִה ֵלּל וְ ַשׁ ַמּאי .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִם ,זוֹ ַמ ֲח ֶ
ַמ ֲח ֶ
יח ָכּל ַה ְמזַ ֶכּה ֶאת ָה ַר ִבּיםֵ ,אין ֵח ְטא ָבּא ַﬠל יָ דוֹ .וְ ָכל ַה ַמּ ֲח ִטיא ֶאת
משׁה זָ ָכה וְ זִ ָכּה ֶאת ָה ַר ִבּים,
שׁוּבהֶ .
יקין ְבּיָ דוֹ ַל ֲﬠשׂוֹת ְתּ ָ
ָה ַר ִבּיםֵ ,אין ַמ ְס ִפּ ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ִﬠם
זְ כוּת ָה ַר ִבּים ָתּלוּי בּוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )דברים לג(ִ ,צ ְד ַקת ה' ָﬠ ָשׂה ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .יָ ָר ְב ָﬠם ָח ָטא וְ ֶה ֱח ִטיא ֶאת ָה ַר ִבּיםֵ ,ח ְטא ָה ַר ִבּים ָתּלוּי בּוֶֹ ,שׁנֶ ֱא ַמר
)בּן נְ ָבט( ֲא ֶשׁר ָח ָטא וַ ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא
)מלכים א טו(ַ ,ﬠל ַחטֹּאות יָ ָר ְב ָﬠם ֶ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
לשׁה ְד ָב ִרים ַה ָלּלוִּ ,מ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ.
יט ָכּל ִמי ֶשׁיֵּ שׁ ְבּיָ דוֹ ְשׁ ָ
רוּח
טוֹבה ,וְ ַ
ָ
לשׁה ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִריםִ ,מ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ִבּ ְל ָﬠם ָה ָר ָשׁעַ .ﬠיִ ן
וּשׁ ָ
ְ
רוּח
מוּכה ,וְ נֶ ֶפשׁ ְשׁ ָפ ָלהִ ,מ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוַּ .ﬠיִ ן ָר ָﬠה ,וְ ַ
נְ ָ
בוֹהה ,וְ נֶ ֶפשׁ ְר ָח ָבהִ ,מ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ִבּ ְל ָﬠם ָה ָר ָשׁעַ .מה ֵבּין ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל
גְּ ָ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ְל ַת ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ִבּ ְל ָﬠם ָה ָר ָשׁעַ .תּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ,
עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )משלי ח(ְ ,ל ַהנְ ִחיל
נוֹח ִלין ָבּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ ֲ
אוֹכ ִלין ָבּ ָ
ְ
יוֹר ִשׁין
יהם ֲא ַמ ֵלּאֲ .א ָבל ַת ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ִבּ ְל ָﬠם ָה ָר ָשׁע ְ
א ֲֹה ַבי יֵ שׁ ,וְ א ְֹצר ֵֹת ֶ
תּוֹר ֵידם
ֹלהים ִ
יוֹר ִדין ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים נה( ,וְ ַא ָתּה ֱא ִ
יהנָּ ם וְ ְ
גֵּ ִ
יהם ,וַ ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָבְּך:
יְמ ֶ
וּמ ְר ָמה לֹא יֶ ֱחצוּ ֵ
ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחתַ ,אנְ ֵשׁי ָד ִמים ִ
אוֹמרֱ ,הוֵ י ַﬠז ַכּנָּ ֵמר ,וְ ַקל ַכּנֶּ ֶשׁר ,וְ ָרץ ַכּ ְצּ ִבי ,וְ גִ בּוֹר ָכּ ֲא ִרי
ימא ֵ
הוּדה ֶבן ֵתּ ָ
כ יְ ָ
ובשׁת
ֶ
יהנָּ ם,
אוֹמרַ ,ﬠז ָפּנִ ים ְלגֵ ִ
ֵ
ַל ֲﬠשׂוֹת ְרצוֹן ָא ִביָך ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִם .הוּא ָהיָ ה
יָמינוּ
ֹלהינוּ ֶשׁ ִתּ ְבנֶ ה ִﬠ ְירָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵ
ָפּנִ ים ְלגַ ן ֵﬠ ֶדן .יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
תוֹר ֶתָך:
וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
אוֹמרֶ ,בּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ַל ִמּ ְק ָראֶ ,בּן ֶﬠ ֶשׂר ַל ִמּ ְשׁנָ הֶ ,בּן ְשׁלשׁ
ֵ
כא הוּא ָהיָ ה
ֶﬠ ְשׂ ֵרה ַל ִמּ ְצוֹתֶ ,בּן ֲח ֵמשׁ ֶﬠ ְשׂ ֵרה ַל ַתּ ְלמוּדֶ ,בּן ְשׁמוֹנֶ ה ֶﬠ ְשׂ ֵרה ַל ֻח ָפּהֶ ,בּן
לשׁים ַלכּ ַֹח,
ֶﬠ ְשׂ ִרים ִל ְרדּוֹףֶ ,בּן ְשׁ ִ

ֶבּן ַא ְר ָבּ ִﬠים ַל ִבּינָ הֶ ,בּן ֲח ִמ ִשּׁים ָל ֵﬠ ָצהֶ ,בּן ִשׁ ִשּׁים ַלזִ ְקנָ הֶ ,בּן ִשׁ ְב ִﬠים
שׁוּחֶ ,בּן ֵמ ָאה ְכּ ִאלּוּ ֵמת
בוּרהֶ ,בּן ִתּ ְשׁ ִﬠים ָל ַ
ַל ֵשּ ָיבהֶ ,בּן ְשׁמוֹנִ ים ַלגְּ ָ
עוֹלם:
וּב ֵטל ִמן ָה ָ
וְ ָﬠ ַבר ָ
ובהּ ֶתּ ֱחזֵ י ,וְ ִסיב
אוֹמרֲ ,ה ָפְך ָבּהּ וַ ֲה ָפְך ָבּהְּ ,דּכ ָֹלּא ָבהָּ .
כב ֶבּן ַבּג ַבּג ֵ
ימנָּ ה:
טוֹבה ֵה ֶ
זוּעֶ ,שׁ ֵאין ְלָך ִמ ָדּה ָ
וּמנַּ הּ ָלא ְת ַ
וּב ֵלה ַבהִּ ,
ְ
אוֹמרְ ,לפוּם ַצ ֲﬠ ָרא ַאגְ ָרא:
כג ֶבּן ֵהא ֵהא ֵ

