Matan – Great Debates in Jewish History, Philosophy, and Halakha
Praying to the Dead – Maimonideans vs the Kabbalists/Chasidim
במדבר פרק יג
)כב( וַ יַּעֲ ל֣וּ בַ ֶנּ ֶגב֘ וַ ָיּ ֹב֣א עַ ד־חֶ בְ ר ֹו ֒ן וְ ָשׁ֤ם אֲ ִחימַ ן֙ ֵשׁ ַשׁ֣י וְ ַתלְ מַ ֔י יְלִ ידֵ ֖י הָ עֲ ָנ֑ק וְ חֶ בְ ר֗וֹן ֶשׁ֤בַ ע ָשׁנִים֙ נִ בְ ְנ ָת֔ה לִ פְ ֵנ֖י ֹצ֥עַ ן ִמ ְצ ֽ ָריִם:
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב
ויעלו בנגב ויבא עד חברון  -ויבאו מבעי ליה! אמר רבא :מלמד ,שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות ,אמר להן :אבותי,
בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים .יהושע כבר בקש משה עליו רחמים ,שנאמר :ויקרא משה להושע בן נון יהושע ,יה יושיעך מעצת
מרגלים .והיינו דכתיב :ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וגו'.
דברים פרק יח
ַשּׁף:
וּמכ ֽ ֵ
וּמנַחֵ ֖שׁ ְ
)י( �ֽ א־יִמָּ צֵ ֣א בְ �֔ מַ עֲ בִ ֥יר בְּ נֽ וֹ־וּבִ תּ֖ ֹו בָּ אֵ ֑שׁ קֹ סֵ ֣ם ְקסָ ִמ֔ים ְמע ֹו ֵנ֥ן ְ
)יא( וְ חֹבֵ ֖ר חָ ֑בֶ ר וְ שֹׁאֵ ֥ל א ֹוב֙ וְ י ְִדּ ֹע ִנ֔י וְ ד ֵֹר֖שׁ אֶ ל־הַ מֵּ ִֽתים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יח עמוד א
והתניא :לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא ,ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו! התם
תוך ארבע ]אמות[ הוא דאסור ,חוץ לארבע אמות חייב
תלמוד בבלי מסכת תענית דף טז עמוד א
למה יוצאין לבית הקברות? פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא .חד אמר :הרי אנו חשובין לפניך כמתים ,וחד אמר :כדי שיבקשו עלינו
מתים רחמים .מאי בינייהו? איכא בינייהו קברי נכרים
תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת תענית פרק ב הלכה א
א"ר לוי ולמה יוצאין בין הקברות לומר חשבינו כאילו מתים לפניך .א"ר תנחומה וכולהן בה אם מיתה אנו חייבין הרי מתים אם גלות הרי
גולים אם רעבון הרי רעבים:
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף טז עמוד ב
וכבוד עשו לו במותו  -מלמד ,שהושיבו ישיבה על קברו.
תוספות מסכת בבא קמא דף טז עמוד ב
שהושיבו ישיבה על קברו  -לפי שהרבה תורה בישראל כדאמרינן בחלק )סנהדרין דף צד :ע"ש( שבדקו מדן עד באר שבע ולא מצאו איש
ואשה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בטומאה וטהרה ולא על קברו ממש אלא ברחוק ארבע אמות דליכא לועג לרש.
שו"ת הר"י מיגאש סימן מז
וששאלת הא דאמרי' אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת דאוקימנא ה"מ לדבר תורה אבל מילי דעלמא לא אלמא אסור לדבר בפני
המת וקשיא לך הא דאמרינן וכבוד עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברו .הכין חזינא דהא דאמרינן שהושיבו ישיבה על קברו ה"מ בחכם
שהיתה לו ישיבה בחייו ומתכוונין עכשיו בני ישיבתו לכבדו ולישב לפניו כדרך שהיו יושבים לפניו בחייו ולומר שמועות מפיו מדברי תורה
שלמדו ממנו דכיון שהדבר ידוע שכבוד גדול יש לו בכך אין בזה משום לועג לרש תרף /חרף /עושהו וההיא דאמרינן אין אומרים לפני המת
אלא דבריו של מת ואוקימנא בד"ת דש"מ דאסור לדבר בפני המת בד"ת וכן הא דתניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וס"ת
בזרועו ויקרא ויתפלל .במת שלא היה חכם ובעל ישיבה עסקינן .א"נ כשהיה חכם אלא שאותם העוסקי' בד"ת בפניו אינם מתכוונים לעשות
לו כבוד אלא לעסוק בד"ת להנאת עצמן הוא שמתכוונים .א"נ איכא לאוקמה באחד או ב' שמתעסקים בפניו שהכבוד אינו אלא בהושבת
ישיבה על קברו דמשמע ישיבה ישיבת ת"ח מרובים אבל אחד או שנים אין קורין להם ישיבה ואין בעסיקתן בד"ת בפניו דרך כבוד אלא
בזיון הוא לו דכיון דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות נמצא האוחז תפילין בפני המת והמתעסק בפניו בד"ת שהוא
מצוה כאלו לועג על המת שמתראה שהוא חייב במצות והמת אינו חייב במצות דנעשה רש מהם ועובר משום לועג לרש חרף עושהו .וע"כ
בלשונו ז"ל.
The “Anti” Camp

רמב"ם הלכות אבל פרק יד הלכה יג
בתי הקברות אסורין בהנאה ,כיצד אין אוכלין בהן ,ואין שותין בהן ,ואין עושין בהן מלאכה ,ולא קורין בהן ולא שונין בהן ,כללו של דבר אין
ניאותין בהן ,ולא נוהגין בהן קלות ראש ,לא ילך אדם בתוך ארבע אמות של קבר ותפילין בידו וספר תורה בזרועו ,ולא יתפלל שם ,וברחוק
ארבע אמות מותר.
רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג
הלכה ב
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אין קורין לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא אף על פי שאין בו צואה ולא בבית הקברות ולא בצד המת עצמו ואם הרחיק ארבע אמות מן
הקבר או מן המת מותר לקרות ,וכל מי שקרא במקום שאין קורין בו חוזר וקורא/+ .השגת הראב"ד /וכל מי שקרא במקום שאין קורין בו
חוזר וקורא .כתב הראב"ד ז"ל א"א אם אמר על מי שקרא בצד המת שיחזור ויקרא לא אמר כלום עכ"ל+.
רמב"ם הלכות תעניות פרק ד
הלכה יח
שבע תעניות האלו כל מקום שגוזרין אותם שם ,אחר שמתפללין יוצאין כל העם לבית הקברות ובוכין ומתחננים שם ,כלומר הרי אתם
מתים כאלו אם לא תשובו מדרכיכם ,ובכל תענית מתעניות הצרות שגוזרין על הצבור מתפללין תפלת נעילה בכל מקום.
רמב"ם הלכות אבל פרק ד
הלכה ד
וחופרין בעפר מערות ועושין כוך בצד המערה וקוברין אותו בו ופניו למעלה ,ומחזירין העפר והאבנים עליו ,ויש להן לקבור בארון של עץ,
והמלוין אותו אומרין לו לך בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ,ומציינין את כל בית הקברות ובונין נפש על הקבר ,והצדיקים
אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם ,ולא יפנה אדם לבקר הקברות.
שו"ת הריב"ש סימן תכא
השאלה הששית :מהו פי' מ"ש הרמב"ם ז"ל )בהלכות אבל /פ"ד ה"ד :(/ולא יפנה אדם לבקר הקברות.
תשובה :הלשון הזה הוא קצת סתום; גם יש שנוי בנוסחא בקצת ספרים ,שכתוב בהן :ולא יפנה אדם לבית הקברות .ונראה פי' הלשון הזה,
שהוא מחובר למה שלמעלה ממנו ,שכתב :שאין עושין נפש לקברי הצדיקים ,והוא הבנין שעושין על הקבר כדי שיהיה נזכר שם הנקבר
בבנין ההוא ,והצדיקים אין צריכין לזה ,שמעשיהם הטובים הם זכרונם .ולא יפנה אדם לבית הקברות; כלומר :שאין להביט אל בית הקברות
ולבנין שעל קבריהם ,כי אם למעשיהם; ואף לפי הנוסחא הכתוב בה :לבקר הקברות ,כך פירושה ג"כ ,שלא יביט אדם לבקר מפני הבנין
ההוא ,כי אם למעשיהם הטובים יפנה ,וזה די להם לזכרון תמיד .ואין לפרש הנוסחא שכתוב בה :ולא יפנה אדם לבית הקברות ,שלא יעשה
אדם צרכיו בב"ה =בבית הקברות= ,או לצד בית הקברות ,דמיון מה שאמרו בפרק הרואה )ס"א :(:לא יפנה אדם ממזרח למערב; שא"כ ,היה
לו לכתוב זה למטה ,בפי"ד ,במה שכתב שם שאין נוהגין קלות ראש בבית הקברות .וכן אין לפרש הנוסחא שכתוב בה :ולא יפנה אדם לבקר
הקברות ,שרוצה לומר :לפקוד הקברו' ולראות אם הוא חי או מת ,ושיהיה אסור משום דרכי האמורי .דהא תניא במסכת שמחות )פ"ח(:
יוצאין לבית הקברות ופוקדין על המתים ג' ימים ואין חוששין משום דרכי האמרי; מעשה שפקדו אחד וחיה עשרים שנה ואח"כ מת; אחר,
והוליד חמשה בנים ואח"כ מת .וכן אין לפרש הנוסחא שכתוב בה :ולא יפנה אדם לבית הקברות ,שאסור לפנות המתים מבית הקברות ,לפי
שקנו מקומן; כדתנן במסכת אהלות :מצא שלשה ,אסור לפנותן ,דהוו להו שכונת קברות; שאם כן ,לא היה לו לכתוב :לבית הקברות ,כי
אם :בית הקברות .ועוד ,שהיה לו לכתוב זה למטה ,בפרק י"ד ,גבי מה שכתב שם דין קבר הנמצא וקבר המזיק את הרבים .ולכן נראה,
שפירש לשון הרמב"ם ז"ל כמ"ש למעלה ,אלא שהמעתיקים טעו ועשו מהלשון ההוא בבא מפני עצמה.
כסף משנה הלכות אבל פרק ד הלכה ד
ומה שכתב ולא יפנה אדם לבקר הקברות זה סיום מ"ש שדבריהם הם זכרונם ולא יפנה אדם לבקר נפש שע"ג קברותיהם ועל ידי כן יהיו
נזכרים שאינם צריכים שעל ידי דבריהם ומעשיהם הטובים הם נזכרים כך פירש הריב"ש לשון זה:
רדב"ז הלכות אבל פרק ד הלכה ד
ולא יפנה אדם לבקר הקברות .שם פרק שמיני יוצאין לבית הקברות ופוקדין על המתים עד שלשה ימים ואין חוששין לדרכי האמורי מעשה
היה ופקדו אחד וחיה עשרים וחמש שנים וכו' .משמע בתוך ג' אין בו משום דרכי האמורי אבל אחר ג' יש בו משום דרכי האמורי ורבינו לא
חלק משום דהוי מלתא דלא שכיחא .ופירוש לבקר הקברות הוא לפתוח הקבר לפקוד את המת וזה יש בו מדרכי האמורי ,אבל לפקוד
הקברות מבחוץ אין חשש בזה וכן נהגו כל ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתטח על קבריהם:
רב נחום רבינוביץ ,יד פשוטה

2

מים חיים ,אורח חיים מה
בעוונתינו שרבו המנהג הביא בכנפיו מכשולות רבים ביומי דהילולא באסורים חמורים דאורייתא ודרבנן… ורובם ככולם נוסעים ובאים
בשביל זה ביום השבת בפרהסיה… רק מסילת הברזל והעגלות נושאים יהודים עם משאיהם רצוא ושוב בשוקים וברחובות כל יום השבת
ולילו עמו ובתי כנסיות ובתי קברות מלאים פה אל פה אנשים ונשים בערבוביא בישא…
ואי אפשר להוכיח בשער כי כל המון ישראל נשקעו בדברים אלו בהשתקעות גדולה ונוראה וחושבים את זה למצווה רבה שיש בכוחה לכפר
על כל עוון וכל אשמה… וכל זה נמשך ונתגלגל מההילולות הגדולות שעושים בערי הקודש צפת וטבריא יובב"א… אף שאותם ההילולות
נקיים מכל פשע וחטאה חמורה החמורים כבר צווחו עליהם קמאי ובתראי… ועל כל זה המנהג הולך ומתרחב מדי שנה בשנה ואין לנו על
מי להישען רק על אבינו שבשמים ,הוא יקבץ גלותיותנו תוככי ירושלים ונגילה ונשמחה בישועתו
הילולה ליד קברו של משה
סיפור מותו של משה המסופר בתורה אפוף מעטה של מסתורין" :וימת שם משה  ...ויקבור אותו בגי ]=בגיא[ בארץ מואב מול בית פעור,
ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" )דברים לד ,ה־ו( .שתיקתה של התורה באשר למקום קבורתו של משה )בניגוד לציון מפורש של
מקום קבורת האבות ,רחל ,יוסף ,שמואל או דוד( עוררה ניסיונות לאיתור מקומו המדויק של הקבר ,בצד ניסיונות לבאר את פשרה של
שתיקה זו .התלמוד )בבלי ,סוטה יד ע"א( מספר על משלחת מטעם מלכות רומי שנשלחה לחפש את קברו של משה ,והעלתה חרס בידה:
"וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא ]=המושל[ של בית פעור :הראנו היכן משה קבור! עמדו למעלה – נדמה להם למטה; למטה –
נדמה להם למעלה .נחלקו לשתי כיתות; אותן שעומדים למעלה – נדמה להן למטה; למטה – נדמה להן למעלה; לקיים מה שנאמר' :ולא
ידע איש את קבורתו '".
השערות שונות הועלו במקורות באשר להסתרת מקומו של הקבר .היה מי שטען ,שמכיוון שמשה לא פעל בנמרצות הנדרשת במעשה זמרי
)במדבר כה ,א־ט( ,נענש בכך שאיש לא ידע את קבורתו )במדבר רבה כ ,כד( .הסבר אחר תולה את הדברים במעלתו הרוחנית של משה ,שכן
"אם יינקב נקב מקבורתו של משה ,אין כל העולם יכול לעמוד באורה" )פסיקתא רבתי ,כא( ,אך נראה שהנימוק המשמעותי ביותר קשור
לחששה של התורה מפני הפיכת קברו של משה למוקד של פולחן מתים ,עלייה לרגל והילולות )של יהודים ושל נוכרים גם יחד(" :ומפני מה
לא נודע קבורתו של משה? כדי שלא יהו ישראל הולכין ומניחין ]=בונים[ שם בית המקדש ,ומזבחים ומקטרים שם ,וכדי שלא יטמאו
אומות העולם את קברו בפסיליהם ובתועבותיהם" )מדרש לקח טוב ,סח ע"א(
Rav Soloveitchik, Halakhic Man
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The Pro-Camp

ספר חסידים )מרגליות( סימן תנ
ברזילי הגלעדי אמר )ש"ב י"ט ל"ח( אמות בעירי כי הנייה יש למתים שאוהביהם הולכים על קבריהם ומבקשין על נשמתן טובה ומטיבים
להם באותו עולם ,וגם כשמבקשים מהם הם מתפללים על החיים וכלב בן יפונה נשתטח על קברי אבות .אחד צוה לקוברו בבית הקברות
קצת רחוק משאר מתים לקוברו לבדו ובקרוב זמן סביבותיו מתו זה אחר זה.
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רבינו ניסים כותב בדרשות הר"ן  -הדרוש השמיני
באמצעות הנביאים והחסידים יושפע השפע לכל בני דורם ,וגם אחרי מותם מקומות קבריהם ראויים להימצא השפע שם ,כי עצותיהם
אשר כבר היו כלים לחול עליהם השפע האלוהי עדיין נשאר בהם המעלה והכבוד ,ומפני זה אמרו חז"ל שראוי להשתטח על קברי צדיקים
ולהתפלל שם כי התפילה במקום ההוא רצויה יותר
זוהר ע"א:ב
קמו רבי חזקיה ורבי ייסא ואזלו .אמרי ודאי בשעתא דזכאין לא אשתכחו בעלמא ,עלמא לא מתקיימא אלא בגיניהון דמתייא .אמר רבי
ייסא בשעתא דאצטריך עלמא למטרא אמאי אזלינן לגביהון דמיתייא והא כתיב ודורש אל המתים ואסיר .אמר ליה עד כען לא חמיתא
גדפא דצפרא דעדן .ודורש אל המתים אל המתים דייקא .דאינון חייבי עלמא דאינון מעמין עכו"ם דאשתכחו תדיר מתים .אבל ישראל
דאינון זכאי קשוט שלמה קרא עלייהו ושבח אני את המתים שכבר מתו בזמנא אחרא ולא השתא .שכבר מתו .והשתא אינון חיין .ועוד
דשאר עמין כד אתאן למתיהון אתיין בחרשין לאתערא עלייהו זינין בישין .וכד ישראל אתאן למתיהון אתיין בכמה תשובה לקמי קב"ה.
בתבירו דלבא .בתעניתא לקבליה וכלא בגין דנשמתין קדישין יבעון רחמי לקמי קב"ה עלייהו וקב"ה חייס על עלמא בגיניהון .
ב"ח יורה דעה סימן ריז
מי שנדר לילך לבית הקברות או למקוה ואירע לו שהלך ע"י עסק שם יצא ידי נדרו .תשובת מהרי"ל סימן קי"ח ומביאו הרב בהגהות שו"ע
)סמ"ח( .עוד ראיתי תשובה על שם מוהר"ר חיים פלטיאל )עי' שו"ת מהר"ם ב"ר ברוך ד"ל סי' קסד( על הנודרים לילך לבית הקברות קצת
היה נראה כדורש אל המתים דכלב שנשתטח על קברי אבות )סוטה לד ב( התפלל לשם במקום קדושה כדי שתהא תפילתו נשמעת וכדכתיב
באברהם )בראשית יט כז( אל המקום אשר עמד שם אלמא שהמקום גורם א"נ מי שביזה את המת ולכבודו משתטח על קברו זה מצינו
)חגיגה טז ב ,כב ב ,יומא פז א ,מכות ה ב( אך נשים ובני אדם שאינן יודעין זה לא ידעתי הליכתן למה ואני רגיל לפתוח להן בחרטה ויתירו
להם הנדר ויתן לצדקה מה שהיה מוציא על הדרך ואח"כ יתן מה שנשער כפי שהיה טרחו והילוכו וזה יתן לצדקה וינצל מצעקה ע"כ .מיהו
כבר החזיקו במנהג זה ואין מוחה ויש לזה סמך בספר הזוהר )פר' אחרי ע ב  -עא ב( ודוקא להשתטח על קברי אבות ולהתפלל לפניו יתברך
על כל צרה שלא תבוא בזכות אבותיו הנקברים פה וכיוצא בזה וכבר נתקנו סדרי התפילה למשתטחים על קברי אבות ואין לשום מורה
למנוע ולבטל מנהג זה
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא
סעיף ד
מכבסין ומסתפרין בערב ר"ה) .ויש נוהגין לטבול בערב ראש השנה משום קרי() .כל בו( ויש מקומות נוהגין לילך על הקברות ולהרבות שם
בתחנות ,ונותנים צדקה לעניים )כל בו(.
משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא סעיף ד
)כז( הקברות  -דביה"ק הוא מקום מנוחת הצדיקים והתפלה נתקבלה שם יותר אך אל ישים מגמתו נגד המתים אך יבקש מהש"י שיתן עליו
רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר ויקיף הקברות ויתן צדקה קודם שיאמר התחנות .ואין לילך על קבר אחד ב"פ ביום אחד:
Elliot Horowitz, Speaking to the Dead: Cemetery Prayer in Medieval and Early Modern Jewry
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Pilgrimages to Meron and Religious Experience
ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן ד'  -דיני נטילת ידים שחרית
נומה שאנו מתפללין בקבר הרשב"י ובמערת המכפלה הוא מפני שהקבר עצמו עמוק הרבה ,ואינו בסמוך למצבה הנראית[ .וראוי לפרסם כי
לימוד תורה עדיף על נסיעה לקברות צדיקים ,שאין לך דבר גדול יותר מהתורה] .ילקו"י על השכמת הבוקר עמוד תיב[.
ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן תצג  -מנהגי ימי ספירת העומר
כז .יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה וחדוה לכבוד התנא רשב"י .שהוא יום ההילולא של רשב"י] .ואיתא בשעה"כ )דף פז א( שטעם השמחה
שבו ביום סמך רשב"י את חמשת תלמידיו ,ונתגלה שם קדוש ]אכדיי"ם[ ,שהוא חילוף שם אלוקים .ובספר פרי עץ חיים יש גירסא "יום
שמת" בו רשב"י .ובספר עד הגל הזה כתב שיש לגרוס "יום שמחת רשב"י" .וכ"ה בדפוסים ישנים .וע"ע במאירי יבמות סב :ובביאורי הגר"א
תצג סק"ב .שיו"ב המלוקט סי' תצג סק"א ,טוב עין סי' יח פ"ז[ .ויש לזה סימוכין בפוסקים ,ולכן נוהגים לערוך לימוד בליל ל"ג בעומר במנין,
וללמוד שבחי רשב"י המפוזרים בש"ס ובזוה"ק .ומנהג יפה הוא .ויש נוהגים ללכת על קבר רשב"י במירון ,וההולכים למירון יתרחקו מקלות
ראש וכדומה ,ובמקום גילה שם תהא רעדה .ובזמננו טוב יותר לבקר אצל ציון קבר רשב"י בזמן אחר ,כי בעוה"ר בזמן האחרון אין הצניעות
נשמרת במקום זה בל"ג בעומר .ומלבד כל זה יש נוהגים לשחוט שם בהמות ולאכול ,מבלי לבדוק אם השוחט הוא בר סמכא ,וגם רבו
המכשולות בענין הניקור מחלב דאורייתא שהוא איסור כרת ,ושומר נפשו ירחק משם ביום זה .וימי פטירת שאר צדיקים אינם ימי שמחה
כיום ל"ג בעומר ,אלא הם ימי תענית וצער] .יביע אומר חלק ג' סימן יא .יחוה דעת חלק ה' סימן לה[.
דברים פרק לא
)י( וַ יְצַ ֥ו מֹ ֶשׁ֖ה או ָֹת֣ם לֵא ֹמ֑ר ִמ ֵקּ֣ץ׀ ֶשׁ֣בַ ע ָשׁנִ ֗ים בְּ מֹעֵ ֛ד ְשׁ ַנ֥ת הַ ְשּׁ ִמטָּ ֖ה בְּ חַ ֥ג הַ סֻּ כּֽ וֹת:
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ֵיהם:
)יא( בְּ ב֣וֹא ָכל־י ְִשׂ ָראֵ ֗ל ל ֵָרא ֹות֙ אֶ ת־פְּ ֵני֙ יְקֹ וָ ֣ק אֱ �הֶ ֔י� בַּ מָּ ק֖וֹם אֲ ֶשׁ֣ר יִבְ חָ ֑ר ִתּ ְק ָר֞א אֶ ת־הַ תּו ָֹר֥ה הַ ֹזּ֛את ֶנ֥גֶד ָכּל־י ְִשׂ ָראֵ ֖ל בְּ אָזְ נ ֽ ֶ
ל־דּבְ ֵר֖י
)יב( הַ ְקהֵ ֣ל אֶ ת־הָ עָ ֗ם ֽ ָהאֲ נ ִָשׁ֤ים וְ הַ נּ ִָשׁים֙ וְ הַ טַּ ֔ף וְ ג ְֵר�֖ אֲ ֶשׁ֣ר בִּ ְשׁעָ ֶר֑י� לְ מַ ֨עַ ן י ְִשׁ ְמע֜וּ וּלְ מַ ֣עַ ן יִלְ ְמד֗וּ וְ ֽ ָי ְראוּ֙ אֶ ת־יְקֹ וָ ֣ק אֱ �ֽ הֵ י ֶכ֔ם וְ ָשׁ ְמר֣וּ לַעֲ שׂ֔וֹת אֶ ת־ ָכּ ִ
הַ תּו ָֹר֥ה הַ ֽ ֹזּאת:
)יג( וּבְ נֵיהֶ ֞ם אֲ ֶשׁ֣ר �ֽ א־י ְָדע֗וּ י ְִשׁ ְמעוּ֙ וְ ָל ְ֣מד֔וּ לְ י ְִראָ ֖ה אֶ ת־יְקֹ וָ ֣ק אֱ �הֵ י ֶכ֑ם ָכּל־הַ יּ ִָמ֗ים אֲ ֶשׁ֨ר אַ ֶתּ֤ם חַ יִּים֙ עַ ל־הָ ֣אֲ ָדמָ ֔ה אֲ ֶשׁ֨ר אַ ֶתּ֜ם עֹבְ ִר֧ים אֶ ת־הַ יּ ְַרדֵּ ֛ן ָשׁ֖מָּ ה
לְ ִר ְשׁ ֽ ָתּהּ :פ
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