
 ראש השנה דף יז/ב  •

אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור  "ויעבור ה' על פניו ויקרא"
 והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם 

 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה " ה' ה' "
 ".הנה אנכי כורת ברית"שאינן חוזרות ריקם שנאמר  ברית כרותה לשלש עשרה מדותאמר רב יהודה " אל רחום וחנון"
 

 שמות פרק לב  •
ד אּוַלי ֲאַכְפרָּ .. וָּ ה ֶאֱעֶלה ֶאל ְידֹּ ה ְוַעתָּ לָּ ָאה ְגדֹּ אֶתם ֲחטָּ ם ַאֶתם ֲחטָּ עָּ אֶמר מֶשה ֶאל הָּ ת ַויֹּ ֳחרָּ )לא(     ה ְבַעד ַחַטאְתֶכם:)ל( ַוְיִהי ִממָּ

ד וָּ ב מֶשה ֶאל ְידֹּ ב: ַויָּשָּ הָּ ֶהם ֱאֹלֵהי זָּ ה ַוַיֲעׂשּו לָּ לָּ ָאה ְגדֹּ ם ַהֶזה ֲחטָּ עָּ א הָּ טָּ א חָּ נָּ אַמר אָּ ם ְוִאם ַאִין     ַויֹּ אתָּ א ַחטָּ ה ִאם ִתשָּ )לב( ְוַעתָּ
: ְבתָּ תָּ א ִלי ֶאְמֶחנּו ִמִספְ     ְמֵחִני נָּא ִמִסְפְרָך ֲאֶשר כָּ טָּ ד ֶאל מֶשה ִמי ֲאֶשר חָּ וָּ אֶמר ְידֹּ ם ֶאל )לד(     ִרי:)לג( ַויֹּ עָּ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת הָּ ְוַעתָּ

ם: אתָּ ַקְדִתי ֲעֵלֶהם ַחטָּ ְקִדי ּופָּ ם פָּ ֶניָך ּוְביוֹּ ְך ִהֵנה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלפָּ ֵעֶגל     1ֲאֶשר ִדַבְרִתי לָּ ׂשּו ֶאת הָּ ם ַעל ֲאֶשר עָּ עָּ ד ֶאת הָּ וָּ ף ְידֹּ )לה( ַוִיגֹּ
ן: ה ַאֲהרֹּ ׂשָּ   ֲאֶשר עָּ

 לג שמות פרק  •
ד ֶאל  וָּ ִים)א( ַוְיַדֵבר ְידֹּ ם ֲאֶשר ֶהֱעִליתָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ עָּ ה ְוהָּ ב  מֶשה ֵלְך ֲעֵלה ִמֶזה ַאתָּ ק ּוְלַיֲעקֹּ ם ְלִיְצחָּ הָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ְלַאְברָּ ֶאל הָּ

ר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶננָּה: ְך)ב    ֵלאמֹּ ֶניָך ַמְלאָּ ַלְחִתי ְלפָּ ִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:ְוֵגַרְשתִ  ( ְושָּ ֱאמֹּ ַבת     י ֶאת ַהְכַנֲעִני הָּ )ג( ֶאל ֶאֶרץ זָּ
ש  ב ּוְדבָּ לָּ ֶרְךחָּ ה ֶפן ֲאֶכְלָך ַבדָּ ֶרף ַאתָּ ם      2 :ִכי ֹלא ֶאֱעֶלה ְבִקְרְבָך ִכי ַעם ְקֵשה עֹּ עָּ ע ַהֶזה וַ )ד( ַוִיְשַמע הָּ רָּ ר הָּ בָּ לּוֶאת ַהדָּ ְוֹלא  ִיְתַאבָּ

יו: לָּ תּו ִאיש ֶעְדיוֹּ עָּ ד ֶאל מֶשה     3שָּ וָּ אֶמר ְידֹּ ד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְבָך ְוִכִליִתיָך)ה( ַויֹּ ֶרף ֶרַגע ֶאחָּ ֵאל ַאֶתם ַעם ְקֵשה עֹּ ר ֶאל ְבֵני ִיְׂשרָּ ה  ֱאמֹּ ְוַעתָּ
ְך: ה ֶאֱעֶׂשה לָּ ה מָּ ֶליָך ְוֵאְדעָּ ֵרד ֶעְדְיָך ֵמעָּ ֵרב:)ו(     4הוֹּ ֵאל ֶאת ֶעְדיָּם ֵמַהר חוֹּ ה לוֹּ )ז(     ַוִיְתַנְצלּו ְבֵני ִיְׂשרָּ ֶהל ְונָּטָּ אֹּ ּומֶשה ִיַקח ֶאת הָּ

ֵעד ֲאשֶ  ֶהל מוֹּ ד יֵֵצא ֶאל אֹּ וָּ ל ְמַבֵקש ְידֹּ יָּה כָּ ֵעד ְוהָּ ֶהל מוֹּ א לוֹּ אֹּ רָּ יָּה )ח    :ר ִמחּוץ ַלַמֲחֶנהִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַמֲחֶנה ְוקָּ ( ְוהָּ
ה: ֱהלָּ אֹּ אוֹּ הָּ ם ְוִנְצבּו ִאיש ֶפַתח ָאֳהלוֹּ ְוִהִביטּו ַאֲחֵרי מֶשה ַעד בֹּ עָּ ל הָּ ֶהל יָּקּומּו כָּ אֹּ ה     ְכֵצאת מֶשה ֶאל הָּ ֱהלָּ אֹּ א מֶשה הָּ יָּה ְכבֹּ )ט( ְוהָּ

ֶהל ְוִדֶבר ִעם מֶשה: אֹּ ַמד ֶפַתח הָּ ן ְועָּ נָּ ם ְוִהְשַתֲחוּו     ֵיֵרד ַעמּוד ֶהעָּ עָּ ל הָּ ם כָּ ֶהל ְוקָּ אֹּ ֵמד ֶפַתח הָּ ן עֹּ נָּ ם ֶאת ַעמּוד ֶהעָּ עָּ ל הָּ ָאה כָּ )י( ְורָּ
: ד ֶאל     ִאיש ֶפַתח ָאֳהלוֹּ וָּ ִנים)יא( ְוִדֶבר ְידֹּ ִנים ֶאל פָּ ַע  ִאיש ֶאל ֵרֵעהּוַכֲאֶשר ְיַדֵבר  מֶשה פָּ שֻׁ ֲרתוֹּ ְיהוֹּ ב ֶאל ַהַמֲחֶנה ּוְמשָּ ִבן נּון ְושָּ

ֶהל: אֹּ ְך הָּ  5ַנַער ֹלא יִָּמיש ִמתוֹּ
ד ְרֵאה  וָּ אֶמר מֶשה ֶאל ְידֹּ ם ַהֶזה)יב( ַויֹּ עָּ ֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת הָּ ה אֹּ ה  ַאתָּ ַדְעַתִני ֵאת ֲאֶשר ִתְשַלח ִעִמיְוַאתָּ ה ָאַמְרתָּ  ֹלא הוֹּ ְיַדְעִתיָך ְוַאתָּ

יְוַגם  ְבֵשם אתָּ ֵחן ְבֵעינָּ צָּ ה ִאם נָּא )    6:מָּ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָךיג( ְוַעתָּ צָּ ֲעָך מָּ ֶכָך ְוֵאדָּ ִדֵעִני נָּא ֶאת ְדרָּ א ֵחן ְבֵעיֶניָךְלַמַען  הוֹּ ִכי ּוְרֵאה  ֶאְמצָּ

                                                             
 רש"י על שמות פרק לב פסוק לד  1
 ולא אני: -הנה מלאכי  
עם  מעט מן העון הזהותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם  יחד שמעתי אליך מלכלותםעתה  -וביום פקדי וגו'  

 ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל:שאר העונות 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק ג  2
 לכך אני אומר לך ושלחתי לפניך מלאך: -כי לא אעלה בקרבך  
 :בכם ואתם ממרים בי מרבה אני עליכם זעםוכששכינתי בקר -כי עם קשה ערף אתה  
 :כליוןלשון  -אכלך  
 רש"י על שמות פרק לג פסוק ד  3

 ומהלכת עמם: שאין השכינה שורה -)ד( הדבר הרע 
 )שבת פח( כתרים שניתנו להם בחורב כשאמרו נעשה ונשמע: -איש עדיו  
 רש"י על שמות פרק לג פסוק ה  4

שהוא שיעור  אזעום עליכם רגע אחד ממרים בי בקשיות ערפכםאם אעלה בקרבך ואתם  - )ה( רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך
 :טוב לכם שאשלח מלאךלפיכך  ואכלה אתכםזעמי שנא' )ישעי' כו( חבי כמעט רגע עד יעבור זעם 

 פורענות זו תלקו מיד שתורידו עדיכם מעליכם: -ועתה  
 שבלבי לעשות לך: בפקודת שאר העון אני יודע מה -ואדעה מה אעשה לך  
 רש"י על שמות פרק לג פסוק יא  5

 לאחר שנדבר עמו היה משה שב אל המחנה ומלמד לזקנים מה שלמד  -ושב אל המחנה 
שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות )תענית כח( ובי"ח שרף את  והדבר הזה נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר

לה שנאמר )שמות לב( ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם וגו' ועשה שם ארבעים יום ובקש רחמים העגל ודן את החוטאים ובי"ט ע
שנאמר )דברים ט( ואתנפל לפני ה' וגו' ובראש חודש אלול נאמר לו ועלית בבקר אל הר סיני לקבל לוחות האחרונות ועשה שם מ' 

ראשונים ברצון אף האחרונים ברצון אמור מעתה אמצעיים יום שנאמר בהם )שם י( ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו' מה ה
ומסר לו לוחות האחרונות וירד  בי' בתשרי נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ואמר לו למשה סלחתי כדבריךהיו בכעס 

 והתחיל לצוותו על מלאכת המשכן ועשאוהו עד אחד בניסן ומשהוקם לא נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד:
 ומדרשו ודבר ה' אל משה שישוב אל המחנה א"ל אני בכעס ואתה בכעס א"כ מי יקרבם:... -חנה ושב אל המ 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק יב  6

ואשר אמרת לי )שמות כג( הנה ראה תן עיניך ולבך על דבריך אתה אומר אלי וגו' ואתה לא הודעתני וגו'  -)יב( ראה אתה אומר אלי 
 עה שאין אני חפץ בה:אנכי שולח מלאך אין זו הוד

הכרתיך משאר בני אדם בשם חשיבות שהרי אמרת לי )שמות יט( הנה אנכי בא אליך בעב הענן וגו'  -ואתה אמרת ידעתיך בשם  
 וגם בך יאמינו לעולם:



י ַהֶזה אַמר     :ַעְמָך ַהגוֹּ ַני ֵיֵלכּו)יד( ַויֹּ ְך: פָּ ִתי לָּ יו     7ַוֲהִנחֹּ אֶמר ֵאלָּ ְלכִ )טו( ַויֹּ ֶניָך הֹּ ַדע     8:ים ַאל ַתֲעֵלנּו ִמֶזהִאם ֵאין פָּ )טז( ּוַבֶמה ִיּוָּ
אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָךֵאפוֹּא ִכי  צָּ נּוֲאִני ְוַעֶמָך ֲהלוֹּא  מָּ ה: ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְמָך ְבֶלְכְתָך ִעמָּ מָּ ֲאדָּ ם ֲאֶשר ַעל ְפֵני הָּ עָּ ל הָּ  9ִמכָּ

ד ֶאל מֶשה  וָּ אֶמר ְידֹּ בָּ )יז( ַויֹּ אתָּ ֵחן ְבֵעיַניִכי  ר ַהֶזה ֲאֶשר ִדַבְרתָּ ֶאֱעֶׂשהַגם ֶאת ַהדָּ צָּ ֲעָך מָּ ֵאדָּ אַמר ַהְרֵאִני נָּא ֶאת     10ְבֵשם: וָּ )יח( ַויֹּ
ֶדָך: ן וְ     11ְכבֹּ ִתי ֶאת ֲאֶשר ָאחֹּ ֶניָך ְוַחנֹּ ד ְלפָּ וָּ אִתי ְבֵשם ְידֹּ רָּ ֶניָך ְוקָּ ל טּוִבי ַעל פָּ אֶמר ֲאִני ַאֲעִביר כָּ     12ִרַחְמִתי ֶאת ֲאֶשר ֲאַרֵחם:)יט( ַויֹּ

י: חָּ ם וָּ ָאדָּ י ִכי ֹלא ִיְרַאִני הָּ נָּ ת ֶאת פָּ אֶמר ֹלא תּוַכל ִלְראֹּ ם ִאִתי ְוִנַצְבתָּ ַעל ַהצּור:     )כ( ַויֹּ קוֹּ ד ִהֵנה מָּ וָּ אֶמר ְידֹּ יָּה     )כא( ַויֹּ )כב( ְוהָּ
ִדי ְוַׂשְמִתיָך ְבִנְקַרת ַהצּור  ר ְכבֹּ ְבִרי:ַבֲעבֹּ ֶליָך ַעד עָּ ִתי ַכִפי עָּ אּו:    ְוַׂשכֹּ ַני ֹלא ֵירָּ י ּופָּ רָּ ִאיתָּ ֶאת ֲאחֹּ ִתי ֶאת ַכִפי ְורָּ   )כג( ַוֲהִסרֹּ

 שמות פרק לד  •
ִרים ֲאשֶ 13 ת ֶאת ַהְדבָּ ַתְבִתי ַעל ַהלֻׁחֹּ ִראשִֹּנים ְוכָּ ִנים כָּ ת ֲאבָּ ל ְלָך ְשֵני לֻׁחֹּ ד ֶאל מֶשה ְפסָּ וָּ אֶמר ְידֹּ ִראשִֹּנים )א( ַויֹּ ת הָּ יּו ַעל ַהלֻׁחֹּ ר הָּ

: ר:    14ֲאֶשר ִשַבְרתָּ הָּ ם ַעל רֹּאש הָּ ֶקר ֶאל ַהר ִסיַני ְוִנַצְבתָּ ִלי שָּ ִליתָּ ַבבֹּ ֶקר ְועָּ ן ַלבֹּ כוֹּ ְך ְוַגם ִאיש     )ב( ֶוְהיֵה נָּ )ג( ְוִאיש ֹלא ַיֲעֶלה ִעמָּ
ר ַא קָּ אן ְוַהבָּ ר ַגם ַהצֹּ הָּ ל הָּ א ְבכָּ ר ַההּוא:ַאל ֵירָּ הָּ ֶקר ַוַיַעל     ל ִיְרעּו ֶאל מּול הָּ ִראשִֹּנים ַוַיְשֵכם מֶשה ַבבֹּ ִנים כָּ ת ֲאבָּ ל ְשֵני לֻׁחֹּ )ד( ַוִיְפסֹּ

ִנים: ת ֲאבָּ תוֹּ ַוִיַקח ְביָּדוֹּ ְשֵני לֻׁחֹּ ד אֹּ וָּ ה ְידֹּ ן ַוִיְתַיצֵ     ֶאל ַהר ִסיַני ַכֲאֶשר ִצּוָּ נָּ ד ֶבעָּ וָּ ד:)ה( ַוֵיֶרד ְידֹּ וָּ א ְבֵשם ְידֹּ ם ַוִיְקרָּ )ו(     ב ִעמוֹּ שָּ
ד וָּ ד ְידֹּ וָּ א ְידֹּ יו ַוִיְקרָּ נָּ ד ַעל פָּ וָּ ר ְידֹּ ָאה     15ֵאל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ַוַיֲעבֹּ ֶפַשע ְוַחטָּ ן וָּ וֹּ ֵׂשא עָּ ִפים נֹּ ֲאלָּ ֵצר ֶחֶסד לָּ )ז( נֹּ

קֵ  ִנים ַעל ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵבִעים:ְוַנֵקה ֹלא ְיַנֶקה פֹּ ִנים ְוַעל ְבֵני בָּ ת ַעל בָּ ן ָאבוֹּ חּו:    ד ֲעוֹּ ה ַוִיְשתָּ ד ַאְרצָּ )ט(     )ח( ַוְיַמֵהר מֶשה ַוִיקֹּ
אֶמר ִאם נָּא  אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָךַויֹּ צָּ י  מָּ נָּ י ְבִקְרֵבנּוֲאדֹּ נָּ ֶרף הּוא ֵיֶלְך נָּא ֲאדֹּ נּו:וְ  ִכי ַעם ְקֵשה עֹּ אֵתנּו ּוְנַחְלתָּ ֵננּו ּוְלַחטָּ ַלְחתָּ ַלֲעוֹּ )י(     16סָּ

ֵרת ְבִרית ִכי כֹּ אֶמר ִהֵנה ָאנֹּ ל ַעְמָך ֶאֱעֶׂשה  ַויֹּ תֶנֶגד כָּ אֹּ ה ְבִקְרבוֹּ  ִנְפלָּ ם ֲאֶשר ַאתָּ עָּ ל הָּ ָאה כָּ ִים ְורָּ ל ַהגוֹּ ָאֶרץ ּוְבכָּ ל הָּ ֲאֶשר ֹלא ִנְבְראּו ְבכָּ
וָּ  ְך:ֶאת ַמֲעֵׂשה ְידֹּ ֶׂשה ִעמָּ א הּוא ֲאֶשר ֲאִני עֹּ רָּ ִרי     17ד ִכי נוֹּ ֱאמֹּ ֶניָך ֶאת הָּ ֵרש ִמפָּ ם ִהְנִני גֹּ ִכי ְמַצְּוָך ַהיוֹּ ר ְלָך ֵאת ֲאֶשר ָאנֹּ )יא( ְשמָּ

ת ְבִרית     ְוַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: ֶמר ְלָך ֶפן ִתְכרֹּ ֵקש )יב( ִהשָּ ֶליהָּ ֶפן ִיְהֶיה ְלמוֹּ א עָּ ה בָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ ֵשב הָּ ְליוֹּ
 ...ְבִקְרֶבָך:
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 ופניך הולכים בקרב: כמו )שמואל יז( לא אשלח עוד מלאך אני בעצמי אלךכתרגומו  -)יד( ויאמר פני ילכו 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק טו  8

 :בזו אני חפץ כי ע"י מלאך אל תעלנו מזה -)טו( ויאמר אליו 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק טז  9

 :שלא תשרה שכינתך עוד על אומות ע"אועוד ד"א אני שואל ממך  יודע מציאת החן הלוא בלכתך עמנו -)טז( ובמה יודע אפוא 
 כמו )שמות ט( והפלה ה' בין מקנה מצרים וגו': מובדלים בדבר הזה מכל העםונהיה  -אני ועמך  ונפלינו 

 רש"י על שמות פרק לג פסוק יז  10
כגון  ואין דבריו של בלעם ע"י שריית שכינה אלא נופל וגלוי עיניםשלא תשרה שכינתי עוד על ע"א אעשה  -)יז( גם את הדבר הזה 

 שומעין ע"י שליח:)איוב ד( ואלי דבר יגונב 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק יח  11

 להראותו מראית כבודו: שהיה עת רצון ודבריו מקובלים והוסיף לשאולראה משה  -)יח( ויאמר הראני נא וגו' 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק יט  12

 רוצה וצריך ללמדך סדר תפלהלפי שאני הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות  -)יט( ויאמר אני אעביר וגו' 
אני אעביר כל מדת  שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוהשכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות כסבור אתה 

 טובי לפניך על הצור ואתה צפון במערה:
רואה אותי מעוטף וקורא וכסדר זה שאתה )ר"ה יז(  ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות -וקראתי בשם ה' לפניך  

 וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים: י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן
 אותן פעמים שארצה לחון: -וחנתי את אשר אחן  
אבל בשעת מעשה א"ל הנה אנכי כורת ברית  עד כאן לא הבטיחו אלא עתים אענה עתים לא אענהעת שאחפוץ לרחם  -ורחמתי  

 )ר"ה שם(: הבטיחו שאינן חוזרות ריקם
 הכתב והקבלה על שמות פרק לד פסוק א  13

וכאשר  .היה בסוף ארבעים יום האמצעיים כי אז נצטוה לפסול הלוחות ד(-)שמות ל"ד, א ענין ארבעת פסוקים אלה פסל לך.)א( 
 ה שם ארבעים יום שניים בם האריך בתפלות ותחנונים, עלה אל ההר ונשתה ,עשה משה מה שנצטוה

 וגו' עד גמירא,  'ראה אתה אמר אלי'בפרשת  (כג-יב ,ל"גשמות )אמר כל מה שנאמר למעלה 
 ואין מוקדם ומאוחר בתורה, כמ"ש לעיל בשם הגר"א: .וגו' 'וירד ה' בענן' ה(שמות ל"ד, )וביהכ"פ השיג מבוקשו, וע"ז אמר כאן 

 רש"י על שמות פרק לד פסוק א  14
 אתה שברת הראשונות אתה פסל לך אחרות.  -פסל לך 

מתוך קלקול השפחות יצא עליה שם רע עמד שושבינה וקרע כתובתה  משל למלך שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם השפחות
אלא מן השפחות נתרצה לה אמר לו אמר אם יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה אשתך בדק המלך ומצא שלא היה הקלקול 

שושבינה כתוב לה כתובה אחרת שנקרעה הראשונה אמר לו המלך אתה קרעת אותה אתה קנה לך נייר אחר ואני אכתוב לה בכתב 
 לכך נאמר פסל לך: ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראלוהשושבין זה משה  השפחות אלו ערב רבידי כך המלך זה הקב"ה 

 ות פרק לד פסוק ו רש"י על שמ 15
 :לאחר שיחטא וישובואחת  קודם שיחטאאחת  .מדת רחמים היא)ר"ה יז(  -)ו( יי יי 

 רש"י על שמות פרק לד פסוק ט  16
ואמרת על זאת פן אכלך בדרך  ואם עם קשה עורף הוא וימרו בך ,כמו שהבטחתנו מאחר שאתה נושא עון -)ט( ילך נא ה' בקרבנו 

 :יש כי במקום אם. לעונינו וגו' אתה תסלח
 עו"א: זו היא בקשת ונפלינו אני ועמך שלא תשרה שכינתך על האומות)ס"א שתתן לנו נחלה(  מיוחדתלנחלה ותתננו לך  -ונחלתנו  
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 :על זאת -)י( כורת ברית 

 שכינתי עליהם:בזו מכל האומות עו"א שלא תשרה  מובדליםשתהיו  לשון ונפלינו -אעשה נפלאות  


