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  א דומע זטק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
 :רמא ]לאומשו[ .וניתובא ויה םילולג תדובע ידבוע הלחתמ :רמא בר ?תונגב יאמ חבשב םייסמו תונגב ליחתמ

  .ונייה םידבע

1.  

דומע ב  דל  ףד  תוכרב  תכסמ  ילבב  דומלת   

 ןיע - אבה םלועל לבא ,חישמה תומיל אלא ואבנתנ אל ןלוכ םיאיבנה לכ :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמאו 

 תויכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא :לאומש רמאד ,לאומשד אגילפו .ךתלוז םיהלא התאר אל

 .ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל יכ +ו"ט םירבד+ :רמאנש ,דבלב

2.  

  ו קרפ םירבד
 ונייה םידבע ךנבל תרמאו:םכתא וניהלא קוקי הוצ רשא םיטפשמהו םיקחהו תדעה המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי יכ

 :הקזח דיב םירצממ קוקי ונאיצויו םירצמב הערפל

3.  

  דכ קרפ עשוהי
 :םיהלאה ינפל ובציתיו וירטשלו ויטפשלו וישארלו לארשי ינקזל ארקיו המכש לארשי יטבש לכ תא עשוהי ףסאיו )א(

 רוחנ יבאו םהרבא יבא חרת םלועמ םכיתובא ובשי רהנה רבעב לארשי יהלא קוקי רמא הכ םעה לכ לא עשוהי רמאיו )ב(

 :םירחא םיהלא ודבעיו

 :קחצי תא ול ןתאו וערז תא הבראו >בראו< ןענכ ץרא לכב ותוא ךלואו רהנה רבעמ םהרבא תא םכיבא תא חקאו )ג(

 :םירצמ ודרי וינבו בקעיו ותוא תשרל ריעש רה תא ושעל ןתאו ושע תאו בקעי תא קחציל ןתאו )ד(

4.  

Joshua 24: The Covenant Renewed at Shechem  
Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges and 
officials of Israel, and they presented themselves before God.  Joshua said to all the people, "This is what the 
LORD, the God of Israel, says: 'Long ago your forefathers, including Terah the father of Abraham and 
Nahor, lived beyond the River and worshiped other gods. But I took your father Abraham from the land 
beyond the River and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to 
Isaac I gave Jacob and Esau. I assigned the hill country of Seir to Esau, but Jacob and his sons went down to 
Egypt . . .   
"Now fear the LORD and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshiped 
beyond the River and in Egypt, and serve the LORD. But if serving the LORD seems undesirable to you, 
then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond 
the River, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we 
will serve the LORD."  
Then the people answered, "Far be it from us to forsake the LORD to serve other gods! It was the LORD our 
God himself who brought us and our fathers up out of Egypt, from that land of slavery, and performed those 
great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which 
we traveled. And the LORD drove out before us all the nations, including the Amorites, who lived in the 
land. We too will serve the LORD, because he is our God."  
Joshua said to the people, "You are not able to serve the LORD. He is a holy God; he is a jealous God. He 
will not forgive your rebellion and your sins. 20 If you forsake the LORD and serve foreign gods, he will turn 
and bring disaster on you and make an end of you, after he has been good to you."  
But the people said to Joshua, "No! We will serve the LORD."  
Then Joshua said, "You are witnesses against yourselves that you have chosen to serve the LORD." "Yes, we 
are witnesses," they replied. 

5.  

  ז קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
 א הכלה

 +ג"י תומש+ רמאנש ןסינב רשע השמח לילב םירצמב וניתובאל ושענש תואלפנו םיסנב רפסל הרות לש השע תוצמ

 ,ןב ול ןיאש יפ לע ףאו . . .תבשה םוי תא רוכז +'כ תומש+ רמאנש ומכ םירצממ םתאצי רשא הזה םויה תא רוכז

  .חבושמ הז ירה ויהשו ועריאש םירבדב ךיראמה לכו םירצמ תאיציב רפסל םיבייח םילודג םימכח וליפא

 ב הכלה

 וא ןטק היה םא דציכ ,ודמלמ ויבא ןב לש ותעד יפל ,ךנבל תדגהו רמאנש ולאש אל וליפאו םינבל עידוהל הוצמ

 ה"בקה ונתוא הדפ הזה הלילבו םירצמב הז דבע ומכ וא וז החפש ומכ םידבע ונייה ונלוכ ינב ול רמוא שפיט

 לכה וניבר השמ י"ע ונל ושענש םיסנו םירצמב ונל עריאש המ ועידומ םכחו לודג ןבה היה םאו ,תוריחל ונאיצויו

  .ןב לש ותעד יפל

 ד הכלה

 ןיעוטו םירפוכ וינפלמו חרת ימיב וניתובא ויה הלחתבש רפסמו ליחתמ דציכ ,חבשב םייסלו תונגב ליחתהל ךירצו

 ןכו ,ודוחיל ונברקו םיעותה ןמ ונלידבהו ול םוקמה ונברקש תמאה תדב םייסמו ,ז"ע רחא ןיפדורו לבהה רחא

 ,ונתוריחבו ונל ושענש תואלפנו םיסנב םייסמו ונלמגש הערה לכו םירצמב הערפל ונייה םידבעש עידומו ליחתמ

 הז ירה וז השרפ שרדב ךיראמו ףיסומה לכו ,השרפה לכ רומגיש דע יבא דבוא ימראמ +ו"כ םירבד+ שורדיש אוהו

  .חבושמ

6.  

  אכ קרפ תומש
 :םנח ישפחל אצי תעבשבו דבעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ )ב(

 :ישפח אצא אל ינב תאו יתשא תא ינדא תא יתבהא דבעה רמאי רמא םאו

 

7.  
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  הכ קרפ ארקיו
 ותזחא לא שיא םתבשו םכל היהת אוה לבוי היבשי לכל ץראב רורד םתארקו הנש םישמחה תנש תא םתשדקו )י(

 :ובשת ותחפשמ לא שיאו

8.  

 הָּתַא ףַאְו ,רָּקִעְּב רַפָּכ לָלְּכַה ןִמ ֹומְצַע תֶא איִצֹוהֶׁש יִפְלּו ,ֹול ֹאלְו םֶכָל ,םֶכָל תֹאּזַה הָדֹובֲעָה הָמ ,רֵמֹוא אּוה הָמ עָׁשָר

 :לָאְגִנ הָיָה ֹאל םָׁש הָיָה ּוּלִא ,ֹול ֹאלְו יִל ,םִיָרְצִּמִמ יִתאֵצְּב יִל הָוׂ◌הְי הָׂשָע הֶז רּובֲעַּב ,ֹול רָמֱאֶו ויָּנִׁש תֶא הֵהְקַה
9.  

  ד"ה/ ד רוט זל ףד י קרפ םיחספ תכסמ ימלשורי דומלת
 הנשו הנש לכב ונילע ןיחירטמ םתאש הזה חרוטה המ םכל תאזה הדובעה המ רמוא והמ עשר ןב

10.  

  ג קרפ תומש
 רָהָה לַע םיִהfֱאָה תֶא ןּודְבַעַּת םִיַרְצִּמִמ םָעָה תֶא eֲאיִצֹוהְּב eיִּתְחַלְׁש יִכֹנָא יִּכ תֹואָה eְּל הֶזְו dָּמִע הֶיְהֶא יִּכ רֶמֹאּיַו )בי(

 :הֶּזַה

11.  

  א דומע חפ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
 ,תיגיגכ רהה תא םהילע אוה ךורב שודקה הפכש דמלמ :אסח רב אמח רב ימידבא בר רמא ,רהה תיתחתב ובציתיו

 ןאכמ :בקעי רב אחא בר רמא .םכתרובק אהת םש - ואל םאו ,בטומ - הרותה םילבקמ םתא םא :םהל רמאו

 .שורושחא ימיב הולבק רודה ,ןכ יפ לע ףא :אבר רמא .אתיירואל הבר אעדומ

12.  

  ב הנשמ ו קרפ תובא תכסמ הנשמ
 תוריח אלא תורח ארקת לא תוחולה לע תורח אוה םיהלא בתכמ בתכמהו המה םיהלא השעמ תוחולהו רמואו

  הרות דומלתב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיאש

13.  

 בל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
 ןיא - ודובכ לע לחמש ברה ,לוחמ ודובכ - ודובכ לע לחמש באה :אדסח בר רמא הנתמ ר"א אליש רב קחצי ר"א

 םהינפל ךלוה 'ייו +גי תומש+ :רמאנש ,לוחמ ודובכ - ודובכ לע לחמש ברה 'יפא :רמא ףסוי ברו ;לוחמ ודובכ

 ,הירקיל היל ליחמ - איה היליד הרותו אוה היליד אמלע ה"ב שודקה םתה ,אתשה יכה :אבר רמא .םמוי

 .הלילו םמוי הגהי ותרותבו +א םילהת+ :ביתכד ,איה היליד הרות ,ןיא :אבר רמא רדה ?איה היליד הרות אכה

14.  

  אל קרפ והימרי
 :השדח תירב הדוהי תיב תאו לארשי תיב תא יתרכו קוקי םאנ םיאב םימי הנה )ל(

 יתירב תא ורפה המה רשא םירצמ ץראמ םאיצוהל םדיב יקיזחה םויב םתובא תא יתרכ רשא תירבכ אל )אל(

 :קוקי םאנ םב יתלעב יכנאו

 םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ קוקי םאנ םהה םימיה ירחא לארשי תיב תא תרכא רשא תירבה תאז יכ )בל(

 :םעל יל ויהי המהו םיהלאל םהל יתייהו הנבתכא

 םאנ םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ קוקי תא ועד רמאל ויחא תא שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו )גל(

 ס :דוע רכזא אל םתאטחלו םנועל חלסא יכ קוקי

  ל(

"The time is coming," declares the LORD, "when I will make a new covenant with the house of 
Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers  
when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I 
was a husband to them," declares the LORD. "This is the covenant I will make with the house of 
Israel after that time," declares the LORD. "I will put my law in their minds and write it on their 
hearts. I will be their God, and they will be my people.”  

 

15.  

Josephus “Should any one of our nation be asked about our laws, he will repeat them as readily as 
his own name. The result of our thorough education in our laws from the very dawn of intelligence 
is that they are, as it were, engraved on our souls.” 

16.  

 


