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 בס"ד

 אי דכתיב:דא"ר איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מ
ֶפר ְבתֹוַרת ָהֱאֹל ְקְראּו ַבסֵּ  זה מקרא  יםקִּ ַויִּ

 זה תרגום     ְמֹפָרׁש

 אלו הפסוקים    ְוׂשֹום ֶׂשֶכל

ְקָרא ינּו ַבמִּ  זה פיסוק טעמים ואמרי לה אלו המסורות.    ַוָיבִּ
 

 :אמר רבי יצחק

 :מקרא סופרים

ים(, שמים (, ץרֶ ָא -ץ רֶ אֶ )ארץ  ארץ, שמים, מצרים ם ולא ָשמִּ יִּ  (.יםרִּ צְ מִּ ולא ם יִּ רַ צְ מִּ ) מצרים)ָשמֵּ

 :ועיטור סופרים

ְבֶכם    ַאַחר ַתֲעֹברּוְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו לִּ

ים אֹו ָעׂשֹור  ָתנּו ָימִּ ב ַהַנֲעָר אִּ ׁשֵּ ְךתֵּ לֵּ  ַאַחר תֵּ

חּוץ ַלַמֲחֶנה  ים מִּ ְבַעת ָימִּ ָסגֵּר ׁשִּ ףתִּ ָאסֵּ   ְוַאַחר תֵּ

ים  ְדמּו ָׁשרִּ יםקִּ  ַאַחר ֹנְגנִּ

ְדָקְתָך  יצִּ ל ְכַהְררֵּ  אֵּ

ְבֶכם  ְוֶאְקָחה ַפת ולא  ְוַתֲעֹברּוֶלֶחם ְוַסֲעדּו לִּ

ב ַהַנֲערָ  ולא ׁשֵּ ים אֹו ָעׂשֹור תֵּ ָתנּו ָימִּ ְך אִּ לֵּ  ְותֵּ

חּוץ ַלַמֲחֶנה  ולא ים מִּ ְבַעת ָימִּ ָסגֵּר ׁשִּ ףתִּ ָאסֵּ  ְותֵּ

ים  ולא ְדמּו ָׁשרִּ יםקִּ  ְוֹנְגנִּ

ְדָקְתָך  ולא יצִּ ל ַהְררֵּ  אֵּ

 :וקריין ולא כתיבן

 , ג(חב -)שמואלפרת דבלכתו 

איש דכאשר ישאל איש 
 ב טז, כג(-)שמואל בדבר האלהים

 )ירמיהו לא, לח( דנבנתה באים

 )ירמיהו נ, כט(דפליטה  לה

 )רות ב, יא(את דהגד הוגד 

 (הות ג, )ראלי דהגורן 

 )רות ג, יז( אלי דהשעורים

ד ֶאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶבן ְרֹחב ֶמֶלְך צֹוָבה ְנַהר ]ְפָרת[ ,ַוַיְך ָדוִּ יב ָידֹו בִּ  :ְבֶלְכתֹו ְלָהׁשִּ

 
יֹתֶפל ֲאֶׁשר  ְדַבר ָהֱאֹלַוֲעַצת ֲאחִּ יׁש[ בִּ ְׁשַאל ]אִּ ם ַכֲאֶׁשר יִּ ים ָההֵּ  וגו' יםקִּ ָיַעץ ַבָימִּ

 
נֵּ  ים[ ְנֻאם הִּ ים ]ָבאִּ יר ַלה ',הה ָימִּ ְבְנָתה ָהעִּ ָנה 'ְונִּ ל ַׁשַער ַהפִּ ְגַדל ֲחַנְנאֵּ מִּ  :מִּ

ָטה  י ]ָלּה[ ְפלֵּ יב ַאל ְיהִּ י ֶקֶׁשת ֲחנּו ָעֶליָה ָסבִּ ים ָכל ֹדְרכֵּ יעּו ֶאל ָבֶבל ַרבִּ  וגו'ַהְׁשמִּ

ְך ית ֶאת ֲחמֹותֵּ י ֹכל ֲאֶׁשר ָעׂשִּ  וגו' ַוַיַען ֹבַעז ַוֹיאֶמר ָלּה ֻהגֵּד ֻהַגד לִּ

ַלי[ ֶאֱעֶׂשה י ]אֵּ ֶליָה ֹכל ֲאֶׁשר ֹתאְמרִּ רֶ : ַוֹתאֶמר אֵּ ַּוָתה ֲחמֹוָתּהַותֵּ  :ד ַהֹגֶרן ַוַתַעׂש ְכֹכל ֲאֶׁשר צִּ

ְך יָקם ֶאל ֲחמֹותֵּ י רֵּ ַלי[ ַאל ָתבֹואִּ י ָאַמר ]אֵּ י כִּ ֶלה ָנַתן לִּ ים ָהאֵּ ׁש ַהְשֹערִּ  :ַוֹתאֶמר ׁשֵּ

 :וכתיבן ולא קריין

 ב ה יח(-)מלכיםנא דיסלח 

 )דברים ו, א(זאת דהמצוה 

 )ירמיהו נא, ג(ידרך דהדרך 

 )יחזקאל מח, טז(חמש דפאת נגב 

 )רות ג, יב(אם דכי גאל 

ְׁשַתֲחוָ  ֹמן ְבהִּ ית רִּ י בֵּ יתִּ ְׁשַתֲחוֵּ ְסַלח ְוהִּ ֹמן יִּ ית רִּ י בֵּ  :ְלַעְבְדָך ַבָדָבר ַהֶזה 'ה )נא(ָיתִּ

ָּוה ה ים ֲאֶׁשר צִּ ְׁשָפטִּ ים ְוַהמִּ ְצָוה ַהֻחקִּ ד ֶאְתֶכםקֵּ ֱאֹל 'ְוֹזאת ַהמִּ  וגו' יֶכם ְלַלמֵּ

ְדֹרְך  ימּו ָכל ְצָבָאּה  (ידרך)ֶאל יִּ ְרֹינֹו ְוַאל ַתְחְמלּו ֶאל ַבֻחֶריָה ַהֲחרִּ ְתַעל ְבסִּ ְך ַקְׁשתֹו ְוֶאל יִּ  :ַהֹדרֵּ

ׁש  ים (חמש)ּוְפַאת ֶנֶגב ֲחמֵּ אֹות ְוַאְרַבַעת ֲאָלפִּ  וגו' מֵּ

י  י ָאְמָנם כִּ ל (אם)ְוַעָתה כִּ י ְוַגם יֵּׁש ֹגאֵּ ל ָאֹנכִּ י ֹגאֵּ ֶמנִּ  :ָקרֹוב מִּ

 !הלכה למשה מסיני

 
 


