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  ם לאסתראברהמ –ביום השלישי  –) דעקידת יצחק (
The Akedah4: On The Third Day...  

 
  יט -בראשית כב:א )1

ים(א)   ֱאלִֹה֔ ה ְוָה֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַחר ַהּדְ ִֽני: (ב)    ַוְיִה֗ אֶמר ִהּנֵ יו ַאְבָרָה֖ם ַוּיֹ֥ אֶמר ֵאָל֔ ֖ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֣ אֶמר ַקח־ ִנּסָ ַוּיֹ֡

ְוֶלְך־ְלָך֔   ק  ֶאת־ִיְצָח֔   ְבּתָ ר־ָאַה֙ ֲאׁשֶ יְדָך֤  ֶאת־ְיִחֽ  ְנָך ֶאת־ּבִ א  ַהּמִֹרָּי֑ה ָנ֠ ֶרץ  ד    ֶאל־ֶא֖ ַאַח֣ ל  ַע֚ ה  ְלעָֹל֔  ם ׁשָ ְוַהֲעֵל֤הּו 

ֵנ֤י ח ֶאת־ׁשְ ֞ ַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו ַוִּיּקַ ֶקר ַוֽ ּבֹ֗ ם ּבַ ם ַאְבָרָה֜ ּכֵ֨ יָך: (ג) ַוַּיׁשְ ר ֵאֶלֽ ר אַֹמ֥ ֖ ים ֲאׁשֶ ָהִר֔ ק    ֶהֽ ת ִיְצָח֣ ֹו ְוֵא֖ ְנָעָריו ִאּת֔

ֶלְך ֶא  ה ַוָּיָ֣קם ַוֵּי֔ ע ֲעֵצ֣י עָֹל֔ ֑נֹו ַוְיַבּקַ ים: (ד)  ּבְ ַמר־֥לֹו ָהֱאלִֹהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ יל־ַהּמָ ִליׁשִ֗ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ א ַאְבָרָה֧ם ֶאת־   ּבַ ָ֨ ַוִּיׂשּ

ְראֵעיָנ֛יו   ֵנְל   ַוַּי֥ ַער  ְוַהּנַ֔ י  ַוֲאִנ֣ ם־ַהֲח֔מֹור  ִעֽ  ּפֹה בּו־ָלֶכ֥ם  ׁשְ יו  ֶאל־ְנָעָר֗ ם  ַאְבָרָה֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ק: (ה)  ֵמָרחֹֽ ֖קֹום  ָכ֖ה  ֶאת־ַהּמָ

֔נֹוַעד־ּכֹ֑  ק ּבְ ם ַעל־ִיְצָח֣ ׂשֶ ה ַוָּי֙ ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהעָֹל֗ ח ַאְבָרָה֜ ֨ ָבה ֲאֵליֶכֽם: (ו) ַוִּיּקַ ֲחֶו֖ה ְוָנׁשּו֥ ּתַ ׁשְ ׁש    ה ְוִנֽ ָי֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ח ּבְ ֣ ַוִּיּקַ

ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִב  אֶמר ִיְצָח֜ ו: (ז) ַוּיֹ֨ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ּמַ ֤ה  ְוֶאת־ַהֽ אֶמר ִהּנֵ י ְבִנ֑י ַוּיֹ֗ ֽ ּ֣נִ אֶמר ִהּנֶ י ַוּיֹ֖ אֶמר ָאִב֔ יו ַוּיֹ֣

ים   ם ֱאלִֹה֞ אֶמר ַאְבָרָה֔ ה ְלעָֹלֽה: (ח) ַוּיֹ֙ ֖ ֶ ים ְוַאֵּי֥ה ַהׂשּ ֵעִצ֔ ֹוָהֵאׁש ְוָה֣ ו:    ִיְרֶאה־ּל֥ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ִנ֑י ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ה ְלעָֹל֖ה ּבְ ֛ ֶ ַהׂשּ

ל־ַה  אּו ֶאֽ ַּיֲעקֹד (ט) ַוָּיבֹ֗ ְך ֶאת־ָהֵעִצ֑ים ַוֽ ַּיֲערֹ֖ ח ַוֽ ְזּבֵ֔ ֤ם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּמִ ֶבן ׁשָ ַמר־֣לֹו ָהֱאלִֹהי֒ם ַוִּי֨ ר ָאֽ ֣ קֹו֘ם ֲאׁשֶ  ֶאת־ּמָ

ח ֶא  ֖ ַל֤ח ַאְבָרָהם ֶאת־ָי֔דֹו ַוִּיּקַ ים: (י) ַוִּיׁשְ ַעל ָלֵעִצֽ ֖ ח ִמּמַ ְזּבֵ֔ ם אֹתֹו ַעל־ַהּמִ ֔נֹו ַוָּיׂ֤שֶ ק ּבְ ט ֶאת־ ִיְצָח֣ חֹ֖ ֲאֶכֶ֑לת ִלׁשְ ּמַ ת־ַהֽ

ִֽני: (יב)  אֶמר ִהּנֵ ם׀ ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֖ אֶמר ַאְבָרָה֣ ִים ַוּיֹ֖ ַמ֔ ָ ְך ֙ה' ִמן־ַהׁשּ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ ֽנֹו: (יא) ַוִּיְקָר֨ ַל֤ח ָיְֽדָך   ּבְ ׁשְ אֶמר ַאל־ּתִ ַוּיֹ֗

ה ָיַד֗  ֣ י׀ ַעּתָ ֣ ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה ּכִ ֥ ַער ְוַאל־ּתַ י  ֶאל־ַהּנַ֔ אְעּתִ י־ְיֵר֤ ֽ י:   ּכִ ּנִ ֽ ְנָך֥ ֶאת־ְיִחיְדָך֖ ִמּמֶ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֛ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ּתָ ֱאלִֹהים ַא֔

יו   ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ָ֨ ִיל ַוּיַ   ַוַּיְרא (יג) ַוִּיׂשּ ח ֶאת־ ָהַא֔ ֣ ַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָרָהם ַוִּיּקַ ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ הּו  ְוִהּנֵ ֲעֵל֥

֥קֹום ַה֖הּוא   ם־ַהּמָ ֽ ם ׁשֵ א ַאְבָרָה֛ ֽנֹו: (יד) ַוִּיְקָר֧ ַחת ּבְ ֥ הְלעָֹל֖ה ּתַ ר ַהּ֔יֹום    ֣ה'׀ ִיְרֶא֑ ר ֵיָאֵמ֣ ה ֲאׁשֶ ר ֖ה' ֵיָרֶאֽ ַה֥ א  ּבְ : (טו) ַוִּיְקָר֛

 ֖ ּבַ י ִנׁשְ ֥ אֶמר ּבִ ִים: (טז) ַוּיֹ֕ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן־ַהׁשּ ְך ֖ה' ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ׁשֵ ה  ַמְלַא֥ ָב֣ר ַהֶּז֔ יָת ֶאת־ַהּדָ ֤ר ָעׂשִ֙ ַען ֲאׁשֶ י ַי֚ י ְנֻאם־֑ה' ּכִ֗ ְעּתִ

כֹוְכ  ת־ַזְרֲעָך ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ְך ֲאָבֶרְכָך֗ ְוַהְרּבָ֨ י־ָבֵר֣ ֽ ָך: (יז) ּכִ ְנָך֥ ֶאת־ ְיִחיֶדֽ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֖ א ָחׂשַ ר  ְולֹ֥ ֖ ִים ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ ַמ֔ ָ י ַהׁשּ ֵב֣

ְויִ  ַהָּי֑ם  ַפ֣ת  ּבְ ַעל־ׂשְ ְעּתָ  ַמ֖ ׁשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶקב  ֵע֕ ֶרץ  ָהָא֑ ּגֹוֵי֣י  ל  ּכֹ֖ ְבַזְרֲעָך֔  ֲר֣כּו  ְוִהְתּבָ (יח)  יו:  אְֹיָבֽ ַער  ֥ ׁשַ ת  ֵא֖ ַזְרֲעָך֔  ׁש  י:  ַר֣     קִֹלֽ

ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ  ַבע ַוֵּיׁ֥שֶ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֖ מּו ַוֵּיְל֥כּו ַיְחּדָ יו ַוָּיֻק֛ ב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָר֔ ַבע: (יט) ַוָּיׁ֤שָ ֽ ר ׁשָ   ְבֵא֥

  
  'ד:ב"כ בראשית הופמן  צבי דוד' ר )2

  להבהיר  היא  הכוונה.  במקרא  ששכיח,  השלישי  ביום  הביטוי  על  המדרש  מצביע  יפה  –  השלישי  ביום
, בדעתו  להימלך  לאברהם  לו  ניתנו  ימים  שלושה.  מיוחדת  משמעות  בלי  הזה  השלישי  היום  שאין
  תוך  אלא, זה  נצחון יושג במפתיע לא. להם ותוכל — הטבעיים  הרגשות עם אמונתו תאבק בהם
  .גבורה מלא עקש מאבק כדי
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 אלבק) פרשת וירא פרשה נו  -בראשית רבה (תיאודור )3

   יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניווגו'  השלישי ביום

   ויאמר יוסף אליהם ביום השלישיביום השלישי שלשבטים 

     ויהי ביום השלישי בהיות הבקרביום שלישי שלמתן תורה 

    ונחבאתם שמה שלשת ימיםביום שלישי שלמרגלים 

  ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ום שלישי שליונה בי

    ונחנה שם ימים שלשהביום שלישי של עולי גולה 

  יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניוביום שלישי שלתחיית המתים 

  לבשה מלכות בית אביה,   - ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכותביום שלישי שלאסתר 

  באי זו זכות,  

  רבנין אמ' בזכות יום שלישי שלמתן תורה,  

  וגו'.  ביום השלישיר' לוי אמר בזכות יום שלישי שלאברהם 

  

  
 אסתר רבה (וילנא) פרשה ט  )4

  לעולם אין ישראל נתונין בצרה יותר מג' ימים  ד"א ויהי ביום השלישי, 

  ביום השלישי וישא אברהם את עינין וירא את המקום מרחוק,   שהרי באברהם כתיב 

  ויאסף אותם אל משמר שלשת ימים,    השבטים

  ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות,   יונה שנאמר

  שנאמר ביום השלישי יקימנו נחיה לפניו,   והמתים אינן חיים אלא לשלשת ימים

  ... ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות  לתעניתם הדא הוא דכתיבוגם הנס הזה נעשה בסוף שלשה ימים 

 

  

 מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא סימן מו   )5

  ,  ולא ביום הראשון ולא ביום השניביום השלישי  ולמה

  שלא יאמרו אומות העולם הממו והלך ושחט את בנו,  

  ביום השלישי  שאילו היה בדעתו לא היה שומע לו להקריב בנו, לכך
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 יח  -בראשית מב, יז  )6

 אֶמר ֲאֵלֶה֤ם יֹוֵסף ים: ַוּיֹ֨ ת ָיִמֽ ׁשֶ לֹ֥ ר ׁשְ ָמ֖ ם ֶאל־ִמׁשְ ף אָֹת֛ יַוֶּיֱאסֹ֥ ִליׁשִ֔ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ א:  ּבַ י ָיֵרֽ ים ֲאִנ֥ ְח֑יּו ֶאת־ָהֱאלִֹה֖ ּו ִוֽ את ֲעׂש֖   זֹ֥
  

 במדבר יט, יב   )7

א־֞בֹו  י ֣הּוא ִיְתַחּטָ ֛ ִליׁשִ ְ ּ֧יֹום ַהׁשּ א  ּבַ א ִיְתַחּטָ֜ י ִיְטָה֑ר ְוִאם־לֹ֨ ִביִע֖ ְ יּוַבּ֥יֹום ַהׁשּ ֛ ִליׁשִ ְ ּ֧יֹום ַהׁשּ א ִיְטָהֽר ּבַ י לֹ֥ ִביִע֖ ְ   : ּוַבּ֥יֹום ַהׁשּ
  

 יונה ב, א   )8

ְמֵע֣  י יֹוָנה ּבִ ע ֶאת־יֹוָנ֑ה ַוְיִה֤ ֔דֹול ִלְבלֹ֖ ג ּגָ ֣ ן ֙ה' ּדָ ג ַוְיַמ֤ ֔ ה ֵליֽלֹותי ַהּדָ ֥ לֹׁשָ ים ּוׁשְ ה ָיִמ֖ ֥ לֹׁשָ   :ׁשְ
  

 , יב מל"א יב, ה )9

ם     אֶמר ֲאֵליֶה֗ ים ַוֹּי֣ ה ָיִמ֖ ֥ לֹׁשָ ד ׁשְ ּובּו ֵאָל֑י ַוֵּיְל֖כּו ָהָעֽם:   ְל֥כּו ֹע֛ י ַוָּי֨בֹוא ָיָרְבָע֧ם ְוָכל־ָהָע֛ם ֶאל־ְרַחְבָע֖ם  ...   ְוׁש֣ ֑ ִליׁשִ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ ֤ר    ּבַ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ֨ ּכַ
י   ּובּו ֵאַל֖ ר ׁש֥ ֶלְך ֵלאֹמ֔ י: ַהּמֶ֙ ֽ ִליׁשִ ְ ּ֥יֹום ַהׁשּ   ּבַ

  

 מל"ב כ, ה   )10

ֶת֔  ִפּלָ י ֶאת־ּתְ ְעּתִ ַמ֙ יָך ׁשָ ד ָאִב֔ ִו֣ ה־ָאַמ֤ר ֙ה' ֱאלֵֹהי ּדָ י ּכֹֽ ּוב ְוָאַמְרּתָ֞ ֶאל־ִחְזִקָּי֣הּו ְנִגיד־ַעּמִ֗ ֶפא  ׁש֣ ָך ִהְנִני ֹר֣ ְמָעֶת֑ יִתי ֶאת־ּדִ ָך ָרִא֖
ְך   י ָל֔ ִליׁשִ֔ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֥ית ֽה'   ּבַ ֲעֶל֖ה ּבֵ   : ּתַ

 

 אסתר ה, א  )11

ּ֣יֹום   י׀ ּבַ י ַוְיִה֣ ִליׁשִ֗ ְ ֶלְך   ַהׁשּ ַהּמֶ ֶלְך ְו ֑ ֣ית ַהּמֶ ַכח ּבֵ ית ֹנ֖ ִניִמ֔ ֶלְך ַהּפְ ית־ַהּמֶ֙ ֲחַצ֤ר ּבֵ ד ּבַ ֲעֹמ֞ ר ַמְל֔כּות ַוּֽתַ ׁ֤ש ֶאְסּתֵ ְלּבַ   ַוּתִ
ִית:  ֽ ַ֥תח ַהּבָ ַכח ּפֶ ְל֔כּות ֹנ֖ ֵב֣ית ַהּמַ ֤א ַמְלכּותֹו ּבְ ּסֵ ב ַעל־ּכִ   יֹוׁשֵ֞

  

 כה  -שמות יט, א )12

י (א)   ִליׁשִ֔ ְ ֶדׁש ַהׁשּ ֹח֙ ים ַוּיָ   ּבַ ר ִסיָנֽי: (ב) ַוִּיְס֣עּו ֵמְרִפיִד֗ ֥ ֖אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּ֣יֹום ַהֶּז֔ ִים ּבַ ֶרץ ִמְצָר֑ ל ֵמֶא֣ ָרֵא֖ ֵני־ִיׂשְ י  ְלֵצ֥את ּבְ ר ִסיַנ֔ ֣ אּו ִמְדּבַ ֹב֙
ל ֶנ֥  ָרֵא֖ ם ִיׂשְ ֥ ֑ר ַוִּיַֽחן־ׁשָ ְדּבָ ּמִ ַּיֲח֖נּו ּבַ ה ֹתאַמר ְלֵב֣ית  ַוֽ ר ּכֹ֤ א ֵאָל֤יו ֙ה' ִמן־ָהָה֣ר ֵלאֹמ֔ ים ַוִּיְקָר֨ ה ָעָל֖ה ֶאל־ָהֱאלִֹה֑ ֥ ר: (ג) ּוֹמׁשֶ ֶגד ָהָהֽ

נְ  ֤א ֶאְתֶכם ַעל־ּכַ ָ ִים ָוֶאׂשּ יִתי ְלִמְצָר֑ ֖ ר ָעׂשִ ֥ ם ֲאׁשֶ ם ְרִאיֶת֔ ֣ ל: (ד) ַאּתֶ ָרֵאֽ ֖יד ִלְבֵנ֥י ִיׂשְ ב ְוַתּגֵ ים ַיֲעֹק֔ ִר֔ י: (ה)    ֵפ֣י ְנׁשָ א ֶאְתֶכ֖ם ֵאָלֽ ָוָאִב֥
ים ּכִ  ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ה ִמּכָ יֶתם ִל֤י ְסֻגּלָ י ִוְהִי֨ ִריִת֑ ם ֶאת־ּבְ ֖ ַמְרּתֶ י ּוׁשְ ֹקִל֔ ְמעּו ּבְ ׁשְ ֤מֹוע ּתִ ה ִאם־ׁשָ ְהיּו־ ְוַעּתָ֗ ם ּתִ ֧ ֶרץ: (ו) ְוַאּתֶ ל־ָהָאֽ י ּכָ י־ִל֖

ה ַה  ּלֶ י ַמְמֶלֶ֥כת ּכֲֹהִנ֖ים ְו֣גֹוי ָק֑דֹוׁש ֵא֚ ם ִלְפֵני ִל֛ א ְלִזְקֵנ֣י ָהָע֑ם ַוָּיׂ֣שֶ ה ַוִּיְקָר֖ א ֹמׁשֶ֔ ל: (ז) ַוָּיֹב֣ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖ר ֶאל־ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ֥ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ם  ּדְ ֶה֗
 ֥ ּבֶ ר־ּדִ ל ֲאׁשֶ אְמ֔רּו ּכֹ֛ ו ַוֹּי֣ ֖הּו ֽה': (ח) ַוַּיֲע֨נּו ָכל־ָהָע֤ם ַיְחּדָ ר ִצּוָ ֥ ה ֲאׁשֶ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ל־ַהּדְ ת ּכָ י  ֵא֚ ְבֵר֥ ה ֶאת־ּדִ ֛ ב ֹמׁשֶ ֑ה ַוָּיׁ֧שֶ ר ֖ה' ַנֲעׂשֶ

  ַמ֤ע ָהָעם ֲע֞בּור ִיׁשְ ָעָנ֒ן ּבַ ַע֣ב ֶהֽ ֣א ֵאֶליָך֘ ּבְ י ּבָ ה ָאֹנִכ֜ ה ִהּנֵ֨ אֶמר ֜ה' ֶאל־ֹמׁשֶ֗ ינּו  ָהָע֖ם ֶאל־ֽה': (ט) ַוֹּי֨ ָך֖ ַיֲאִמ֣ ְך ְוַגם־ּבְ י ִעּמָ֔ ִר֣ ַדּבְ ּבְ
ה ֶאת־ּדִ  ֛ ֥ד ֹמׁשֶ ְמלֹ ְלעֹוָל֑ם ַוַּיּגֵ ֖סּו ׂשִ ר ְוִכּבְ ם ַהּ֖יֹום ּוָמָח֑ ֥ ּתָ ׁשְ ם ְוִקּדַ ְך ֶאל־ָהָע֔ ה ֵל֣ אֶמר ֤ה' ֶאל־ֹמׁשֶ י ָהָע֖ם ֶאל־ֽה': (י) ַוֹּי֨ ם:  ְבֵר֥ ָתֽ

י (יא)   ֑ ִליׁשִ ְ י   ְוָה֥יּו ְנכִֹנ֖ים ַלּ֣יֹום ַהׁשּ ִלׁשִ֗ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ י׀ ּבַ ֣ ר ִסיָנֽ   ּכִ ד ֛ה' ְלֵעיֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ם ַעל־ַה֥ ר  ֵיֵר֧ יב ֵלאֹמ֔ ֤ ֶאת־ָהָעם ָסִב֣ ְלּתָ י: (יב) ְוִהְגּבַ
ד   ֹו ָי֗ ע ּב֜ ת: (יג) לֹא־ִתּגַ֨ ָה֖ר ֥מֹות יּוָמֽ ֵג֥ע ּבָ ל־ַהּנֹ ָקֵצ֑הּו ּכָ ע ּבְ ָה֖ר ּוְנֹג֣ ְמ֥רּו ָלֶכ֛ם ֲע֥לֹות ּבָ ָ ה ִאם־ ִהׁשּ ה ִיָּיֶר֔ ֵקל אֹו־ָיֹר֣ י־ָס֤קֹול ִיּסָ ֽ ּכִ

ִיְח  א  לֹ֣ יׁש  ִאם־ִא֖ ה  ֵהָמ֥ ַוֽ ּבְ ם  ֶאת־ָהָע֔  ׁש ַוְיַקּדֵ ֶאל־ָהָע֑ם  ִמן־ָהָה֖ר  ה  ֛ ֹמׁשֶ ַוֵּיֶ֧רד  ר: (יד)  ָבָהֽ ַיֲע֥לּו  ה  ּמָ ֵה֖ ל  ַהֹּיֵב֔  ְמׁשְֹך ּבִ ֖סּו  ֶי֑ה  ְיַכּבְ
ם   אֶמר ֶאל־ָהָע֔ ם: (טו) ַוֹּי֙ ְמלָֹתֽ ים ׂשִ ת ָיִמ֑ ׁשֶ לֹ֣ ה: (טז)    ֱה֥יּו ְנֹכִנ֖ים ִלׁשְ ֽ ָ ּו ֶאל־ִאׁשּ ׁש֖ ּגְ ל־ּתִ י ַויְ ַאֽ ִליׁשִ֜ ְ ֶקר ַוְיִהי    ִהי ַבּ֨יֹום ַהׁשּ ת ַהּבֹ֗ ְהֹי֣ ֽ ּבִ

ֲחֶנֽה: (י  ּמַ ֽ ר ּבַ ֥ ל־ָהָע֖ם ֲאׁשֶ ד ּכָ ד ַוֶּיֱחַר֥ ל ׁשָֹפ֖ר ָחָז֣ק ְמֹא֑ ר ְוֹק֥ ֵבד ַעל־ָהָה֔ ים ְוָעָנ֤ן ּכָ ת ּוְבָרִק֜ את  ֹקלֹ֨ ֧ה ֶאת־ָהָע֛ם ִלְקַר֥ א ֹמׁשֶ ז) ַוּיֹוֵצ֨
 ֥ ַתְחּתִ ֖בּו ּבְ ֲחֶנ֑ה ַוִּיְֽתַיּצְ ּמַ ים ִמן־ַהֽ ֱאלִֹה֖ ן ָהֽ ׁשֶ ֶע֣ נֹו ּכְ ׁש ַוַּיַ֤על ֲעׁשָ ֵא֑ יו ֖ה' ּבָ ד ָעָל֛ ר ָיַר֥ ֵני ֲאׁשֶ֨ ּפְ ֹו ִמ ּל֔ ן ּכֻ ֣ ר: (יח) ְוַה֤ר ִסיַני ָעׁשַ   ית ָהָהֽ

ר ְוָהֱא  ה ְיַדּבֵ֔ ֣ ד ֹמׁשֶ ְך ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑ ר הֹוֵל֖ ָֹפ֔ ד: (יט) ַוְיִהי ֣קֹול ַהׁשּ ל־ָהָה֖ר ְמֹאֽ ד ּכָ ן ַוֶּיֱחַר֥ ְבׁשָ֔ ים ַיֲעֶנּ֥נּו ְבֽקֹול: (כ) ַוֵּיֶ֧רד ֛ה' ַעל־ לִֹה֖ ַהּכִ
ה  אֶמר ֙ה' ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ה: (כא) ַוֹּי֤ ֽ אׁש ָהָה֖ר ַוַּיַ֥על ֹמׁשֶ ה ֶאל־ֹר֥ ֛ א ֧ה' ְלֹמׁשֶ אׁש ָהָה֑ר ַוִּיְקָר֨ ר ִסיַנ֖י ֶאל־ֹר֣ ן־ֶיֶהְר֤סּו    ַה֥ ָע֑ם ּפֶ ד ָהֵע֣ד ּבָ ֵר֖

ב: (כב)  ּנּו ָרֽ ֖ ה ֶאל־֔ה'    ֶאל־֙ה' ִלְר֔אֹות ְוָנַפ֥ל ִמּמֶ אֶמר ֹמׁשֶ ֶה֖ם ֽה': (כג) ַוֹּי֤ ץ ּבָ ן־ִיְפֹר֥ ׁשּו ּפֶ ֑ ים ֶאל־֖ה' ִיְתַקּדָ ֥ ׁשִ ּגָ ְוַג֧ם ַהּכֲֹהִנ֛ים ַהּנִ
ֹו:   ּתֽ ׁשְ ֥ל ֶאת־ָהָה֖ר ְוִקּדַ ר ַהְגּבֵ נּו ֵלאֹמ֔ ָתה ּבָ֙ ה ַהֵעֹד֤ י־ַאּתָ֞ ֽ ר ִסיָנ֑י ּכִ ת ֶאל־ַה֣ ם ַלֲעלֹ֖ אֶמ לֹא־יּוַכ֣ל ָהָע֔ ד  (כד) ַוֹּי֨ ר ֵאָל֤יו ֙ה' ֶלְך־ֵר֔

ַוֵּי֥  (כה)  ֽם:  ן־ִיְפָרץ־ּבָ ּפֶ ֶאל־֖ה'  ת  ַלֲעלֹ֥ ַאל־ֶיֶֽהְר֛סּו  ם  ְוָהָע֗ ְוַהּכֲֹהִנ֣ים  ְך  ֑ ִעּמָ ן  ְוַאֲהֹר֣ ה  ֖ ַאּתָ יָת  אֶמר  ְוָעִל֥ ַוֹּי֖ ֶאל־ָהָע֑ם  ה  ֖ ֹמׁשֶ ֶרד 
  ֲאֵלֶהֽם:  


