
 

ה: ם.  ַמה ּנֹוָרא, ַהָמקֹום ַהזֶּ ה, ַשַער ַהָשָמיִּ ם ֵבית ֱאֹלקים, ְוזֶּ י אִּ ה כִּ  ֵאין זֶּ

 

ְשכַ   יא ָתיו; ַויִּ ם ְמַרֲאשֹׁ ַקח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום, ַוָישֶּ ש, ַויִּ מֶּ י ָבא ַהשֶּ ן ָשם, כִּ ְפַגע ַבָמקֹום ַוָילֶּ ַוַיֲחֹלם,   יב ַבָמקֹום ַההּוא.ב, ַויִּ
ים בֹו. ים ְויְֹׁרדִּ ֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלקים, עֹׁלִּ יַע ַהָשָמְיָמה; ְוהִּ ֹׁאשֹו, ַמגִּ ֵּנה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה, ְור ֵּנה  יג ְוהִּ ֹׁאַמר,  ה' ְוהִּ ָצב ָעָליו, ַוי נִּ

י ץ, ה' ֲאנִּ ְצָחק; ָהָארֶּ יָך, ֵואֹלקי יִּ ָך. ֱאֹלקי ַאְבָרָהם ָאבִּ ָּנה, ּוְלַזְרעֶּ ְתנֶּ יָה ְלָך אֶּ ר ַאָתה שֵֹׁכב ָעלֶּ ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר   יד ֲאשֶּ
ָך. ְשְפחֹׁת ָהֲאָדָמה, ּוְבַזְרעֶּ ְבְרכּו ְבָך ָכל מִּ ְגָבה; ְונִּ ץ, ּוָפַרְצָת ָיָמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹׁנה ָונֶּ יָך  טו ָהָארֶּ ָמְך, ּוְשַמְרתִּ י עִּ ֵּנה ָאנֹׁכִּ ְבכֹׁל  ְוהִּ

ֹׁאת: ל ָהֲאָדָמה ַהז יָך, אֶּ בֹׁתִּ ר ֵתֵלְך, ַוֲהשִּ י ָלְך.  ֲאשֶּ ַבְרתִּ ר דִּ י, ֵאת ֲאשֶּ יתִּ ם ָעשִּ ר אִּ ֱעָזְבָך, ַעד ֲאשֶּ ֹׁא אֶּ י, ל  כִּ

 



ר, ָאֵכן ֵיש  טז ֹׁאמֶּ ְשָנתֹו, ַוי יַקץ ַיֲעקֹׁב מִּ י. ה' ַויִּ ֹׁא ָיָדְעתִּ י, ל ה; ְוָאנֹׁכִּ ֹׁאַמר, ַמה  יז ַבָמקֹום ַהזֶּ יָרא, ַוי ַהָמקֹום  ּנֹוָרא ַויִּ
ה: ם.  ַהזֶּ ה, ַשַער ַהָשָמיִּ ם ֵבית ֱאֹלקים, ְוזֶּ י אִּ ה, כִּ  ֵאין זֶּ

 

 הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובהעורו ישנים משנתכם ונרדמים 

 

  



ר ָשם ְמַרֲאשָֹׁתיו,   יח ן ֲאשֶּ בֶּ ת ָהאֶּ ַקח אֶּ ר, ַויִּ ֹׁאָשּה....ַוַיְשֵכם ַיֲעקֹׁב ַבבֹׁקֶּ ן, ַעל ר מֶּ צֹׁק שֶּ ם אָֹׁתּה, ַמֵצָבה; ַויִּ ַדר   כַוָישֶּ ַויִּ
ם חֶּ י לֶּ י הֹוֵלְך, ְוָנַתן לִּ כִּ ר ָאנֹׁ ה ֲאשֶּ ְך ַהזֶּ רֶּ י ַבדֶּ י, ּוְשָמַרנִּ ָמדִּ ְהיֶּה ֱאֹלקים עִּ ם יִּ ר ֵלאמֹׁר: אִּ דֶּ ְלבֹׁש. ַיֲעקֹׁב, נֶּ ד לִּ גֶּ ֱאכֹׁל, ּובֶּ  לֶּ

י ְבָשלֹום, אֶּ   כא י; ְוָהָיהְוַשְבתִּ י, ֵלאֹלקים. ה' ל ֵבית ָאבִּ ְהיֶּה, ֵבית ֱאֹלקים; ְוכֹׁל   כב לִּ י ַמֵצָבה יִּ ר ַשְמתִּ ֹׁאת, ֲאשֶּ ן ַהז בֶּ ְוָהאֶּ
ּנּו ָלְך. י, ַעֵשר ֲאַעְשרֶּ ן לִּ תֶּ ר תִּ    ֲאשֶּ

 

 ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

 

 בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך

 




