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תבוא כי נזפרשת

תבוא  כי פרשת

א

יׂשראל ּובהאמרת  י ׂשראל ידי על ה' ּבהאמרת ענינים  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֲ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ַ ַ ָ ֲ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִׁשּׁשה
ה' ידי  ֵ ְ ַעל 

ח ּקיו ולׁשמר  ּבדרכיו וללכת  לאלהים לָך להי ֹות הּיֹום האמר ּת ה '  ָ ֹֻ ְ ִ ְ ָ ָ ְ ִ ֶ ֶ ָ ְ ִֹ ֵ ְ ְ ִ ַ ָ ְ ַ ֱ ֶ ֶאת 
לעם לֹו להי ֹות ה ּיֹום האמירָך וה ' ּבקל ֹו. ולׁשמ ע ּומ ׁשּפטיו  ַ ְ ְ ִ ַ ְ ִ ֱ ֶ ַֹ ְ ַֹ ְ ִ ְ ָ ָ ְ ִ ָ ְ ִּומצֹותיו
ה ּגֹוים ּכל על  עליֹון ּולת ּתָך מצֹותיו. ּכל  ולׁשמר ל ְך ּדּבר  ּכא ׁשר   ִ ַ ָ ַ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ָֹ ְ ִ ְ ָ ֶ ִ ֶ ֲ ַ ָ ֻ ְסג ּלה 
אלהיָך לה' קד ׁש עם ולהית ָך ּולתפארת  ּול ׁשם לתה ּלה  עׂשה  ֶֹ ֱ ַֹ ָ ַ ְֹ ְ ִ ְ ֶ ָ ְ ִ ְ ֵ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ָ ֶ ֲא ׁשר

ּדּבר יז-יטּכא ׁשר  כו, דברים  ַ ֲ ֶ ִ ֵ 

את ּפרׁשה ׁשעברּו קדם מ ֹואב ּבערבֹות ּבעמדם יׂשראל לכל  רּבנּו מ ׁשה אמר זֹו ÈÈÈÈÇÙÆÇÅÀÈÄÀÈÅÀÈÀÈÀÇÀÈÙÆÆÈÀÆ

הּברכֹות  ׁשל הּברית את עּמהם לכרת ׁשחזר  וקדם יׂשראל, לארץ ונכנסּו ÇÇÀÅÀÄÀÀÀÆÆÄÀÈÅÀÙÆÆÈÇÄÀÙÄÈÆÆÇÀÄÆÇÀÈהּירּדן 

ּבהם  ׁשהזּכרּו נראה, הּלל ּו ּבּפסּוקים  ּכׁשּנתּבֹונן  הּפרׁשה. ּבהמׁש האמ ּור ֹות ÀÇÀÈÈÂÀÆÀÅÇÈÈÈÀÆÄÀÅÇÀÄÇÈÄÀÆÆËÀÀÈÆוהּקלל ֹות

ּוכנג ּדם  עליהם , א ֹותֹו וגּדלּו רֹוממּו – ה' את יׂשראל  ּבני 'האמירּו' ׁשּבהם ענינים  ÄÈÄÀÈÄÆÈÆÆÁÄÀÅÄÀÈÅÆÀÀÄÀÂÅÆÀÆÀÈׁשּׁשה

הא ּמֹות. ּכל ׁשאר ּפני על  יׂשראל את ה' ור ֹומם ּכּבד ׁשּבהם  ענינים ÄÈÄÀÈÄÆÈÆÄÅÀÅÆÄÀÈÅÇÀÅÀÈÈÈËׁשּׁשה

ה ּדין ּבמּדת  ּגם  – ÅÉÄÇÀÄÇÇÄ'לאלהים'

–ׁשׁשת לאלהים ' ל 'להי ֹות א . הם: עליהם ה' את יׂשראל ר ֹוממּו ׁשּבהם הענינים ÅÆÈÄÀÈÄÆÈÆÀÄÀÈÅÆÂÅÆÅÄÀÀÅÙÄ

ׁשהיא 'אלהים', ּבמ ּדת ע ּמהם מתנהג  ּכׁשהּוא ּגם ה' את ּולׁשּבח לפאר  עליהם ÄÀÂÅÆÀÈÅÀÇÅÇÆÇÀÆÄÀÇÅÄÈÆÀÄÇÁÙÄÆÄק ּבלּו

הּדין  â)מּדת ,âì ø"øá)ׁשּׁשנינּו ּוכפי ,(.ãð úåëøá)ה על לבר אדם חּיב  ׁשהּוא: ּכׁשם  רעה ÄÇÇÄÀÄÆÈÄÇÈÈÈÀÈÅÇÈÈÈÀÅÆ

הּטֹובה. על  מברÀÈÅÇÇÈ

הּמצוֹות ּכל  ÀÄÇÈÇÄÀׁשמירת 

יתּבר ב. ׁשהּוא  ּכפי יׁשרים  ּבמנהגים ולנהג  ה' ּבדרכי  ללכת – ּבדרכיו' ÀÈÆÆÄÀÈÈÈÆÆÀÇÀÅÀÄÀÙÀÄÀÈÄÀÈÄÀÄÆÄÀÈÇ'וללכת

ּוכפי  אבלים , ונחּום חֹולים ּבּקּור ּכג ֹון  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות מצוֹות ׁשאינם אף  ּבהם , ÅÈÆÇÆÅÈÄÀÀÙÈÇÈÀÄÄÀÄÂÅÄÀÄנֹוהג



החיים נח  אור עם שבת  שולחן

ּבסֹוטה אפ ּלּו(ãé.)ׁשאמר ּו – חּקיו' 'לׁשמר  ג. ּבמּדֹותיו. לנהג  הינ ּו ה' ּבדרכי ׁשּללכת ÆÈÀÀÈÆÈÆÆÀÇÀÅÇÀÄÀÙÀÄÈÄÀÙËÈÂÄ

ׁשּגם  הּמצוֹות הן  – 'ּומצוֹותיו' ד . . הּמל ּגזרֹות הן  א ּלא  מ ּובן , טעם ּבהן ׁשאין ÄÀÆÅÈÆÇÇÈÆÈÅÀÅÇÆÆÄÀÈÅÇÄÀÆÇמצוֹות

א ּלּו – 'ּומׁשּפטיו' ה. ּדמים. ּוׁשפיכּות ּגזל ּכאּסּורי  לק ּימן, ׁשּיׁש עליהן מסּכים ÇÅÆÇÀÄÂÅÆÆÅÀÇÀÈÀÄÅÈÅÀÄÈÄÄÀÈÈÅהּׂשכל

לחברֹו. אדם ׁשּבין ÇÄÄÆÅÈÈÇÂÅהּדינים

ּתֹורה ּתלמּוד – ּבקל ֹו' ÄÀÉÇÀÉÇÀÈ'ל ׁשמע

חז"לו. ׁשּדר ׁשּו ּכמ ֹו ּתֹורה, ּתלמ ּוד מצות זֹו – ּבקלֹו' à"îô)'ולׁשמע  éøôñ) ׁשהּלֹומד ÀÄÀÙÇÀÙÄÀÇÇÀÈÀÆÈÀÂÇÆÇÅ

ּבאחר ֹונה ּתֹורה ּתלמ ּוד מצות ׁשהזּכיר הּטעם ה'. ק ֹול את ּכׁשֹומע  הּוא הרי הּתֹורה  ÆÇÈÂÅÀÅÇÆÇÇÇÆÄÀÄÄÀÇÇÀÈÈÇÂÈאת

הּמצוֹות, ּכל את יֹודע  האדם ׁשּכבר לאחר ּגם  קּימת זֹו ׁשּמצוה לר ּמז ׁשרצה מּׁשּום ÄÆÈÈÀÇÅÆÄÀÈÇÆÆÇÀÇÇÆÀÈÈÈÈÅÇÆÈÇÄÀהּוא 

עצמ ּה ּבפני מצוה ׁשהיא  מּפני ּבּתֹורה, לעסק מצּוה הּוא  לע ֹולם – והּמׁשּפטים ÇËÄÀÇÄÀÈÄÀÈÀËÆÇÂÙÇÈÄÀÅÆÄÄÀÈÄÀÅÇÀÈהחּקים

הּמצו ֹות. את לק ּים  ּכיצד לדעת ּכדי רק ÀÅÈÇÀÅÈÇÇÅÇÀÇÅÆÇÄÀואינּה

ּכׁשּיכעיסּוהּו ּגם – סג ּלה' ÀÇÀËÈÇÀÆÇÀÄ'לעם 

ּפני ּכנגד  על יׂשראל  את ה' ּגּדל ׁשּבהם ענינים ׁשּׁשה מׁשה מנה אּלּו ענינים ׁשּׁשה ÀÆÆÄÈÄÀÈÄÅÈÈÙÆÄÈÄÀÈÄÆÈÆÄÅÆÄÀÈÅÇÀÅ

יחליפם  לא  יׂשראל יכעיסּוהּו אם  ּגם – סג ּלה' לעם לֹו 'להיֹות א . הם: ואּלּו הא ּמֹות, ÀÈÈËÀÅÅÄÀÀÇÀËÈÇÄÇÀÄÄÀÈÅÙÇÂÄÅׁשאר 

– ּבה' יׂשראל ּׁשּבחרּו מה ּכנגד זהּו הּטבע .  ּכדר ׁשּלא  – 'סג ּלה' וזֹוהי אחרת, ÀËÈÇÆÆÀÄÀËÈÆÙÀÆÆÇÆÇÆÀÆÆÇÆÈÂÄÀÈÅÇּבאּמה

לאלהים'. ל ÄÀÀÅÙÄ'להיֹות

יׂשראל ּבגדּלת  – מצ ֹותיו' ּכל  ÄÀÉÈÄÀÈÄÀËÇÄÀÈÅ'ל ׁשמר 

מצֹותיו',הענין  ּכל  'לׁשמר  הּוא  י ׂשראל את ה' וג ּדל רֹומם ׁשּבֹו מׁשה ׁשהז ּכיר  הּׁשני  ÈÄÀÈÇÅÄÆÄÀÄÙÆÆÅÀÄÅÆÄÀÈÅÄÀÙÈÄÀÈ

היא יׂשראל ידי על  הּמצוֹות ּכל ׁשמירת ׁשהרי  מאד, ּתמ ּוּה לכא ֹורה, נראה, זה ÀÄÀÈÆÄÀÆÄÀÈÈÇÀÙÆÂÅÀÄÇÈÇÄÀÇÀÅÄÀÈÅÄוענין 

וגֹו' האמרּת ה' 'את לעיל ׁשּנזּכר ּכפי הּוא , ּבר ּו הּקדֹוׁש את יׂשראל  מגּדלים  ׁשּבֹו ÈÈÆÀÇÀÄÄÀÈÅÆÇÈÈÀÄÆÄÀÇÀÅÆÆÁÇÀÈÀּדבר 

את  ה' רֹומם ׁשּבהם הּדברים  ּבין ּגם מ ׁשה זאת מזּכיר ּומּדּוע  ּומצֹותיו', חּקיו ÀÄÀÙËÈÄÀÈÇÇÇÀÄÙÙÆÇÅÇÀÈÄÆÈÆÅÆולׁשמר 

ÄÀÈÅיׂשראל?

ׁשמץ מּכל נ ּקיֹון – הּמצוֹות ּכל  ÀÄÇÈÇÄÀÄÈÄÈÆÆׁשמירת 

ּדרכי נראה ּבׁשלׁש ּומּלכלּולבאר מּתעּוב  ׁשמירה הּוא  הּמצוֹות ׁשמירת ׁשענין א . ם: ÄÀÆÀÈÅÀÈÀÈÄÆÄÀÇÀÄÇÇÄÀÀÄÈÄÄÄÄÀ

וזֹו ,לכל ּו ׁשל ׁשמץ  מּכל ונקי ז האדם יהא  ּכּלן  הּמצוֹות ּכל ׁשמירת ידי ועל ÇÆÆÀÇÀÅÀÄÇÈÇÄÀËÈÀÅÈÈÈÇÀÈÄÄÈÆÆÆÄÀÀה ּנפ ׁש,
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נפׁשֹותם  ׁשּיהיּו ּכדי הּמצוֹות ּתרי"ג  ּכל את ה' להם ׁשּנתן הּגדֹולה, יׂשראל ÇÂÇÄÀÈÅÇÀÈÆÈÇÈÆÆÈÇÀÇÇÄÀÀÅÆÄÀÇÀÈמעלת

.לכל ּו ּומּכל ּומּום  מ ּכל ּומצחצחֹות נק ּיֹות ÀÄÀÈÀÄÀËÀÈÄÈÄÈÄÀונׁשמֹותם

הּמצוֹות ּכל  לקּים  ÆÀÈÀÇÅÈÇÄÀאפׁשרּות

לק ּים ב. האפׁשרּות את ליׂשראל יּתן ׁשה' הּפסּוק ׁשּכּונת לפרׁש, נראה נֹוסף ÀÙÆÈÄÀÆÀÈÅÆÇÈÇÇÈÆÄÅÀÄÀÈÅÆÈÆÀÈÀÇÅּבאפן 

אין מק ֹום  מּכל ּבהן ׁשּמצּוים  ׁשאף  ר ּבֹות מצוֹות ׁשּיׁש מּפני הּמצוֹות, ּתרי "ג ּכל ÆÈÇÀÇÇÄÀÄÀÅÆÅÄÀÇÆÇÆÀËÄÈÆÄÈÈÅאת

את  ּולק ּים  יׂשראל לארץ  להּכנס זכה ׁשּלא ר ּבנּו מ ׁשה עם  ׁשארע ּוכפי לקּימן, ÆÀÈÀÇÀÈÀÄÆÅÇÄÙÆÇÅÆÙÈÈÀÄÈÅÀÆÆÄÀÈÅÀÇÅÆאפׁשרּות

לקּימּה, יכֹול האדם אין   א מצוה לע ׂשֹות ׁשּמזּדּמן ּפעמים וכן ּבארץ, הּתלּוי ֹות ÇÄÀÇÀÈÈÆÀÅÀÈÄÆÄÀÇÅÇÂÄÀÈÇÅÈÈÈÈÀÇÀÈהּמצוֹות

ׁשּיהיה ּוברכם יׂשראל את ה' ר ֹומם  ּבכ לעני. לתת ּכסף  לֹו ואין  עני ל ֹו ׁשּמזּדּמן ÀÆÄÀÇÅÈÄÀÅÆÆÈÅÆÈÄÀÈÅÆÄÀÈÅÅÀÈÆÄÀÆּכג ֹון

הּמצו ֹות. ּתרי"ג  ּכל את לק ּים  ÀÈÈÀÇÅÆÈÇÀÇÇÄÀּבידם

מהּמצוֹות יּנזק ּו ÆÉÄÈÀÅÇÄÀׁשּלא

יׁשמרג . ׁשה' א ּלא  יׂשראל, ידי על  הּמצוֹות לׁשמירת הּכּונה אין  אכן  לפר ׁש, יׁש ÅÀÈÅÈÅÅÇÇÈÈÄÀÄÇÇÄÀÇÀÅÄÀÈÅÆÈÆÄÀÙע ֹוד

חז"ל  ׁשאמרּו ּכפי הּמצוֹות, ק ּיּום  ּבעת נזק  ּדבר ׁשּום להם יארע ׁשּלא  יׂשראל ÇÄÀÈÅÆÙÆÁÇÈÆÀÇÆÆÀÅÄÇÄÀÀÄÆÈÀÂÇעל

(:ç íéçñô) ׁשּנאמר ּוכמֹו נּזֹוקים , אינם מצוה ä)ׁשּׁשל ּוחי ,ç úìä÷)לא מצוה 'ׁשֹומר  : ÆÀÅÄÀÈÅÈÄÄÀÆÆÁÇÅÄÀÈÙ

י ּנזק ּו ׁשּלא  הּמצוֹות על יׁשמר  ׁשה' ּכלֹומר , מצֹותיו', ּכל 'לׁשמר – וזהּו רע ', ּדבר  ÅÇÈÈÈÀÆÄÀÙÈÄÀÈÀÇÆÄÀÙÇÇÄÀÆÙÄÈÀידע

יׂשראל. ּבני ÈÆÀÅÄÀÈÅּבהן

האמּורלפי הּׁשני הענין ּכנגד הּוא מצֹותיו' ּכל 'ל ׁשמר ׁשל  זה ענין  הּפר ּוׁשים, ּכל ÀÄÈÇÅÄÄÀÈÆÆÄÀÙÈÄÀÈÀÆÆÈÄÀÈÇÅÄÈÈ

ּבדרכיו'. 'ללכת – ÀÄÀÈÅÈÆÆÄÀÈÈּביׂשראל

עליֹוןׁשל ׁשה ּולתּת' והם: י ׂשראל, את ה' רֹומם  ׁשּבהם  מׁשה הזּכיר נֹוספים ענינים ÀÈÄÀÈÄÈÄÄÀÄÙÆÆÈÆÅÆÄÀÈÅÀÅÀÄÀÆÀ

ּומצֹותיו  חּקיו 'לׁשמר ּכנגד  ׁשהם ּולתפארת', ּולׁשם , לתהּלה, ע ׂשה, א ׁשר  הּגֹוים  ּכל  ÇÈÇÄÂÆÈÈÄÀÄÈÀÅÀÄÀÈÆÆÅÀÆÆÄÀÙËÈÄÀÈעל

ה'. את יׂשראל  ר ֹוממ ּו ׁשּבהם ÄÀÈÈÆÈÆÀÄÀÈÅÆּומ ׁשּפטיו'

קדֹוׁש נעׂשה הּתֹורה ל ּמּוד ידי ÇÀÅÄÇÈÇÂÆÈעל 

הּוא הענין  י ׂשראל ּבגדּלת ּבגדּלת הּׁשּׁשי הּׁשּׁשי הענין ּכנגד והּוא  קדׁש', עם ולהית' ÈÄÀÈÇÄÄÄÀËÇÄÀÈÅÀÄÀÙÀÇÈÙÀÀÆÆÈÄÀÈÇÄÄÄÀËÇ

ז ֹוכה ּבּתֹורה והעסק  הּלּמּוד ידי על הּתֹורה: עסק מצות ׁשהיא  ּבקלֹו', 'לׁשמע  – ÄÀÙÇÀÙÆÄÄÀÇÅÆÇÈÇÀÅÇÄÀÈÅÆÇÈÆה'

ּבּזהר  ּכמבאר  קדֹוׁש, להי ֹות áé:)האדם äîã÷ä) נכנסת ּבּתֹורה ע ֹוסק  ׁשהאדם ׁשּבׁשעה ÈÈÈÄÀÈÇÀÙÈÇÙÇÆÀÈÈÆÈÈÈÅÇÈÄÀÆÆ

הּקדֹוׁשים . לּמלאכים ּדֹומה הּוא  הּזמן ּובא ֹותֹו קדֹוׁשה, נׁשמה ÀÈÈÀÈÀÇÀÇÆÇÇÀÈÄÇÀÄּבֹו
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ב 

מצוֹות  עׂשה, מצו ֹות הּתֹורה, לּמּוד על והּקללֹות   ְ ִ ֵ ֲ ְ ִ ָ ַ ִ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַהּברכֹות 
תעׂשה  ֶ ֲ ַֹלא 

מצ ֹותיו ּכל  את  ל עׂשֹות לׁשמר אלהי ָך ה ' ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמ ֹוע אם  ָ ְ ִ ָ ֶ ֲ ַֹ ְ ִ ֶֹ ֱ ְ ַ ְ ִ ַ ָ ִ ָ ָ ְוהיה
וגֹו' ה ּיֹום מצ ּוָך אנכי  אא ׁשר כח, דברים ֲ ֶ ָ ִֹ ְ ַ ְ ַ ְ 

יק ּימּוּפס ּוק  ׁשאם ליׂשראל  מׁשה א ֹומר  ׁשּבּה והּקללֹות, הּברכֹות ּפרׁשת את ּפֹותח זה ÈÆÅÇÆÈÈÇÇÀÈÀÇÀÈÆÈÅÙÆÀÄÀÈÅÆÄÀÇÀ

יבֹוא ּו והּמצוֹות ה ּתֹורה על יעברּו וׁשלֹום חס ואם  הּברכ ֹות, לכל יזּכּו והּמצוֹות ÇÈÀÇÄÀÄÀÀÈÇÀÈÀÄÇÀÈÇÇÀÇÇÈÀÇÄÀÈהּתֹורה

הּברכֹות  את הּתֹורה מפרׁשת הרא ׁשֹונים הּפסּוקים עׂשר  ּבאר ּבעה  הּקללֹות. ÂÅÆÇÀÈÀÇÀÈÈÈÈÇÀÄÈÄÄÀÈÆÆÇÈÆÇÀÈעליהם

הּקלל ֹות. את הּתֹורה מפרטת מּכן  ּולאחר ּבהם, ÆÄÀÈÆÀÇÇÄÅÀÈÆÆÇÈÆÇÀÈׁשּיזּכּו

הּברכֹות ּפסּוקי ּבלׁשֹון הערֹות  ÀÅÆÈÄÀÀÅÇÀÈׁשּתי

ּבהם המעּין ׁשּיזּכּו הּברכֹות את מפרטים הּפסּוקים ׁשרב יראה הּברכֹות ּבפרׁשת ÇÀÇÅÀÈÈÇÇÀÈÄÀÆÆÙÇÀÄÀÈÀÄÆÇÀÈÆÄÀÈÆ

תׁשמר 'ּכי ּתב ֹואנה ׁשהן  מהּברכֹות ּבחלק  ּומפר ׁשת הּתֹורה חֹוזרת ּבאמצע   א ÄÀÈÅÇÈÆÀÇÆÆÇÈÀÈÆÆÀÅÆÅÇÀÈÆÅÈÈÄÄÀÙיׂשראל,

ּבברכֹות  ּדוקא מּדּוע להבין יׁש – 'אלהי ה' מצ ֹות אל תׁשמע  ו'כי ,'אלהי ה' מצֹות ÆÄÀÁÙÆÀÄÄÀÇÆÄÀÁÙÆÅÀÈÄÇÇÇÀÈÄÀÈאת

והּמצו ֹות. הּתֹורה קּיּום על ּכׂשכר  ׁשהן הּתֹורה הזּכירה ÅÄÀÄÈÇÈÆÅÀÈÈÇÄÇÈÀÇÄÀא ּלּו

הּבהמֹות עֹוד  הּבנים, ּבבר ּכת הּברכֹות ּבעניני  ּכפילּות יׁש ׁשּלכאֹורה, להעיר, ÅÀÈÄÆÄÀÈÅÀÄÀÄÀÀÅÇÀÈÀÄÀÇÇÈÄÇÀÅי ׁש

אלפי ׁשגר בהמ ּת ּופרי אדמת ּופרי  בטנ ּפרי  ּברּו' נאמר : ד' ּבפסּוק  – ÀÇÅÀÈÆÁÇÈÀÄÄÀÀÀÄÇÀÈÀÀÄÀÆÀÆÀÇÂÈÆוהּפרֹות

בטנ ּבפרי לט ֹובה ה'  והֹותר' ׁשּוב : נאמר  י"א  ּבפסּוק  מּכן ּולאחר  ,'צאנ ÀÇÀÀÙÆÀÇÇÄÅÀÈÆÁÇÀÄÀÀÈÄÀÄÄÀÀועׁשּתרֹות

מּדּוע להבין ויׁש ,'אדמת ּובפרי בהמּת א ּלּו.ּובפרי ּברכֹות על  הּתֹורה חזרה ÄÀÄÀÆÀÀÄÀÄÇÀÈÆÀÅÀÈÄÇÇÈÀÈÇÈÇÀÈÅ

עׂשה מצוֹות  תעׂשה, לא ּתֹורה, ּתלמ ּוד חלקים: ÀÈÂÈÄÇÀÈÉÇÂÆÄÀÂÅׁשל ׁשה

חלקים נראה  ׁשל ׁשה על  וענׁש ּכׂשכר  אמ ּורה והּקללֹות הּברכֹות ּפר ׁשת  ׁשּכל לבאר ÄÀÆÀÈÅÆÈÈÈÇÇÀÈÀÇÀÈÂÈÀÈÈÀÙÆÇÀÈÂÈÄ

הּׁשמירה הּוא  הּׁשני הּתֹורה, לּמּוד מצות הּוא  הראׁשֹון ּוב ּמצוֹות: ּבּתֹורה ׁשּיׁש ÀÈÄÄÆÅÇÈÇÄÀÈÄÄÀÇÄÇÈÇÅÄÇÀÄÈּכללּיים

א ּלּו חלקים ׁשלׁשה ע ׂשה. מצוֹות ק ּיּום  הּוא  והּׁשלי ׁשי תעׂשה, לא  מצוֹות על ÄÇÂÙÇÄÀÙÇÂÆÀÇÀÄÄÄÄÀÂÅÀÈÂÈÄÅמּלעבר

מצות  הּוא  ,'אלהי ה ' ּבק ֹול ּתׁשמע  ׁשמ ֹוע  אם 'והיה הרא ׁשֹון , ּבּפסּוק  אמּורים זה ÀÅÆÆÂÄÇÈÈÄÀÈÈÄÈÇÄÀÇÀÁÙÆÄÀÇּבסדר

הּוא מצֹותיו', ּכל את 'לע ׂשֹות תע ׂשה, לא  מּמצוֹות הּׁשמירה הּוא  'לׁשמר', ּתֹורה, ÇÀÈÄÀÙÇÀÄÈÄÄÀÙÇÂÆÇÂÆÈÄÀÈּתלמּוד

ּבפני  ּברכ ֹות ּתֹורה אמרה אּלּו ּכללים  מ ּׁשלׁשה וחלק חלק  ּכל ועל  ע ׂשה, מצוֹות ÄÄÀÂÅÀÇÈÅÆÀÅÆÄÀÈÀÈÄÅÈÀÈÈÀÈÄÀÅק ּיּום
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ההער ֹות  יתיּׁשבּו זה ּפי על הענינים . לא ֹותם המיחדֹות עצמן ּבפני ּוקללֹות ÇÀÈÀÈÄÀÅÇÀÈÇÀËÈÀÈÈÄÀÈÄÇÄÆÄÀÇÀÇÆÈעצמן 

ׁשּיבאר. ּכפי ÇÄÀÈÀÄÆÀÙÇהּנזּכר ֹות,

הרא ׁשֹוניםהּברכֹות הּפסּוקים ּבׁשמֹונת ּבהם (ç¯à)הּמתּפר ׁשֹות ׁשּיזּכּו ּברכֹות הן ÇÀÈÇÄÀÈÀÄÀÇÇÀÄÈÄÄÅÀÈÆÄÀÈÆ

מּכן ׁשּלאחר הּפסּוקים ּבׁשלׁשת הּמתּפר ׁשֹות הּברכֹות ּבּתֹורה, הן(àé¯è)הע ֹוסקים ÈÀÄÇÈÇÀÈÇÄÀÈÀÄÀÆÇÀÄÆÀÇÇÄÅÅ

והּפסּוקים  תעׂשה, לא  מצוֹות על מ ּלעבר  הּׁשמירה על ּכׂשכר  הּמּגיעֹות ÇÀÈÇÇÄÀÈÈÇÇÀÄÈÄÇÂÙÇÄÀÙÇÂÆÀÇÀÄהּברכֹות

ע ׂשה. מצוֹות קּיּום על הּמּגיע ֹות  ּבּברכֹות ע ֹוסקים ÈÇÂÄÀÄÇÀÈÇÇÄÇÄÄÀÂÅהאחרֹונים

ּבנים הצלחה, 'עליֹון', מעלת  ה ּתֹורה: ללֹומדי ÇÀÈÀÀÅÇÈÇÂÇÆÀÇÀÈÈÈÄהּברכֹות 

וא ֹומרת:ּתחּלה חֹוזרת היא לכ הּתֹורה. ללֹומדי הּמּגיעֹות ּבּברכֹות  הּתֹורה ּפֹותחת ÀÄÈÇÇÇÈÇÀÈÇÇÄÀÀÅÇÈÀÈÄÆÆÀÆÆ

א ּלּו ׁשּברכ ֹות ללּמד  ,'אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע  ּכי  והּׂשיג האּלה הּברכֹות ּכל  עלי ÈÈÆÈÇÀÈÈÅÆÀÄÄËÄÄÀÇÀÁÙÆÀÇÅÆÀÈÅ'ּובא ּו

ה' ּבק ֹול ּתׁשמע  ׁשמֹוע  'אם ּׁשאמר: מה ּכנגד הן הראׁשֹונים  ּבּפסּוקים ÇÄÀÈÀÇÀÄÈÄÄÅÀÆÆÇÆÈÇÄÈÇÄÀÇÀהּמתּפר ׁשֹות

ּונתנ' הּוא : הּתֹורה לל ֹומדי הּמבטח  הראׁשֹון הענין ּתֹורה. לתלמ ּוד מכּון  ׁשּזה ,'אלהיÁÙÆÆÆÀËÈÀÇÀÈÈÄÀÈÈÄÇËÀÈÀÀÅÇÈÀÈÀ

צּורתם  ּתׁשּתּנה הּתֹורה עסק  ידי ׁשעל לפי הארץ', ּגֹויי ּכל  על עליֹון  אלהי ׁשל ה' ÁÙÆÆÀÇÈÅÈÈÆÀÄÆÇÀÅÅÆÇÈÄÀÇÆÈÈÆ

ּברכֹות  כן ּכמ ֹו ּתֹורה. ּבני ׁשאינם הא ּמֹות מּׁשאר  לגמרי אחרת ּבמעלה להיֹות ÇÀÄÄÀÀÇÂÈÇÆÆÀÇÀÅÄÀÈÈËÆÅÈÀÅÈÀÅÄÀהּלֹומדים

ׁשאמר ּו ּכפי ּבּתֹורה, לע ֹוסק הּמּגיע ֹות ּברכֹות הן ּבּׂשדה' א ּתה ּובר ּו ּבעיר א ּתה  ּבר ּו'ÈÇÈÈÄÈÇÈÇÈÆÅÀÈÇÇÄÈÅÇÈÀÄÆÈÀ

èé:)חז "ל æ"ò).'מצלחים נכסיו ּבּתֹורה  העֹוסק  'ּכל ÂÇÈÈÅÇÈÀÈÈËÀÈÄ

ׁשּמצינּוּגם ּכענין  ּבּתֹורה, לעֹוסק  היא  מבטחת – 'בטנ ּפרי ּברּו' הּבנים: ּברּכת ÇÄÀÇÇÈÄÈÀÄÄÀÀËÀÇÇÄÈÅÇÈÈÄÀÈÆÈÄ

(àé ,å á¯ìàåîù ô"ò :âñ úåëøá) הּברית אר ֹון אצלֹו ׁשּׁשהה זה ׁשּבׂשכר הּגּתי , אדם ע ֹובד ÀÇÅÅÁÙÇÄÄÆÄÀÇÆÆÈÈÆÀÂÇÀÄלגּבי

זהּו אם  אחת; ּבבת  ילדים  ׁשּׁשה אחת ּכל  ּכּלֹותיו ּוׁשמֹונה אׁשּתֹו ילדּו חדׁשים  ÀÈÃÈÄÈÀÄÀÀÆÇÈÈÇÇÄÈÀÈÄÀÇÇÇÄÆׁשלׁשה

ּבּתֹורה לעֹוסק  וחמר קל  ּבֹו, מּנחת ׁשהּתֹורה ה', ּברית אר ֹון את למכּבד  הּמּגיע  ÇÈÈÇÇÄÇÇÀÇÅÆÂÀÄÆÇÈËÇÇÇÈÙÆÈÅÇÈהּׂשכר

זה. ל ׂשכר  ׁשּיזּכה ÇÀÈÆÄÀÆÀÈÈÆעצמּה

מלחמֹות ונצח ֹון מחטא ÇÈÈÅÅÀÀÄÀÄÀÈהּצלה

ׁשּיז ּכההֹוסיפה הּכּונה – 'ּבצאת א ּתה ּובר ּו  ּבבא א ּתה ּברּו' ּוברכה: הּתֹורה ÄÈÇÈÅÀÈÈÇÈÀÙÆÈÇÈÀÅÆÇÇÈÈÆÄÀÆ

חז"ל  ׁשּדר ׁשּו ּכפי חטא, ּבלא  מהעֹולם לצאת ּבּתֹורה ÷æ.)הע ֹוסק  î"á)ׁשּתהא זה, ּפסּוק  ÈÅÇÈÈÅÅÈÈÀÙÅÀÀÄÆÈÀÂÇÈÆÆÀÅ

ּבּתֹורה, ׁשע ֹוסק  למי הּמּגיע  הּׂשכר  זהּו חטא . ּבלא  לע ֹולם ּכביאתֹו העֹולם מן ÀÄÈÄÈÈÀÄÈÈÈÀÙÅÀÆÇÈÈÇÇÄÇÀÄÆÅÇÈיציאתֹו

ס ֹוטה ּבמ ּסכת ּכמבאר מהחטא , אֹותֹו ּומּצלת עליו מג ּנה .(àë.)ׁשהיא  ÆÄÀÄÈÈÈÇÆÆÅÇÅÀÇÀÙÈÀÇÆÆÈ

ׂשכרּגם היא  וג ֹו' ' עלי הּקמים  איבי את ה' ּב'י ּתן  האמּורה האֹויבים נצח ֹון  ּבר ּכת ÇÄÀÇÄÀÈÀÄÈÂÈÀÄÅÆÙÀÆÇÈÄÈÆÀÄÈÈ

ׁשּנאמר  ּכפי הּתֹורה, áë)ללֹומדי ,ë á¯é"äã)בר ּנה החּלּו 'ּובעת יהֹוׁשפט: מלחמת א ֹודֹות ÀÀÅÇÈÀÄÆÆÁÇÄÀÆÆÀÈÈÀÅÅÅÀÄÈ

ואמר ּו וּיּנגפ ּו', ליהּודה הּבאים ׂשעיר  והר מֹואב ע ּמֹון ּבני על מארבים ה' נתן  ÀÄÈÈÇÀÈÀÄÇÀÅÇÈÀÇÅÄÇÈÄÄÈÇÄÈÅÀÈÀּותהּלה

ä)חז"ל ,æî ø"åîù) לנּצח זֹוכים  הּתֹורה לּמּוד ידי ׁשעל הרי ּתֹורה, א ּלא  ר ּנה אין  : ÂÇÅÄÈÆÈÈÂÅÆÇÀÅÄÇÈÄÀÇÅÇ
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יד מׁשלח ּובכל ּבאסמי הּברכה את א ּת ה' 'יצו נאמר זֹו ּברכה לאחר ÇÄÀÈÀÇÇÀÈÈÆÁÇÀÇÄÀÆÇÀÈÈÇÂÈÆÀÙÄÀÇÈÆּבּמלחמֹות.

הּטבע , ּבדר ׁשּלא  ּבּמלחמ ֹות לנּצח  נּסים  להם  ׁשּיהי ּו ׁשאף להבטיח וג ֹו', ּבארץ' ּוברכÅÇÀÈÈÆÀÀÇÀÄÇÆÇÆÄÀÈÆÄÄÀÇÅÇÇÄÀÈÆÙÀÆÆÇÆÇ

לנקם  הא ּמֹות יתאּספ ּו לא  וכן לנכסיהם, ׁשּתּזיק הרע  עין ּבהם  ּתׁשלט לא מקֹום ÄÈÈÙÄÀÙÈÆÇÄÈÈÆÇÄÀÄÀÅÆÀÅÙÄÀÇÀÈËÄÀÙמּכל

יׂשראל. ּבארץ ּבבטחה ויׁשבּו יתּברכּו א ּלא ÄÀÈÈÆÈÄÀÈÀÀÅÀÀÄÀÈÀÆÆÄÀÈÅנקמתם,

טֹובה אלהים, צלם  קדּׁשה, תעׂשה: לא הּׁשֹומר ÀÇÇÅÉÇÂÆÀËÈÆÆÁÉÄÈׂשכר

ׁשּימּפס ּוק  הּברכֹות את הּתֹורה מפר ׁשת ּולכ ט' תעׂשה, לא  מצוֹות לׁשֹומרי ּגיע ּו ÄÈÀÈÆÆÇÈÆÇÀÈÆÇÄÀÀÅÄÀÙÇÂÆÀÈ

'לׁשמר' הּפרׁשה ּבתחּלת ּׁשאמר  מה ּכנגד ,'אלהי ה' מצֹות את תׁשמר 'ּכי ּבֹו: ÆÁÇÄÄÀÙÆÄÀÁÙÆÀÆÆÇÆÈÇÄÀÄÇÇÈÈÈÄÀÙנאמר

מיחדֹות  הן  זה מּפסּוק האמּורֹות ׁשהּברכֹות ללּמד תעׂשה, לא  מצוֹות ּכנגד מכּון ÆÀËÈÀÆÆÄÀÙÇÂÆÀÇÅÆÇÀÈÈÂÄÈÆÅÀËÈׁשהּוא

לעם  לֹו ה' יקימ' היא : הראׁשֹונה הּברכה  תע ׂשה. לא  מצוֹות על מּלעבר הּנזהרים ÀÅÇÄÀÈÄÄÇÂÙÇÄÀÙÇÂÆÇÀÈÈÈÄÈÄÀÄÀÀÇלא ּלּו

ׁשּנאמר ּכפי  קדֹוׁשים, נע ׂשים מעבר ֹות הּׁשמירה ידי ׁשעל  מּׁשּום á)קדֹוׁש', ,èé àø÷éå): ÈÄÆÇÀÅÇÀÄÈÅÂÅÇÂÄÀÄÀÄÆÆÁÇ

יהיּו ׁשּבהן תע ׂשה', ּב'לא  ׁשהן רּבֹות אזהר ֹות הּתֹורה ׁשם ּומפר ׁשת ּתהיּו', ÀÄÄÀÀÈÆÆÈÇÈÇÀÈÇÆÅÀÙÇÂÆÆÈÆÄÀ'קדֹוׁשים

הּנזהר יזּכה כן  ּכמ ֹו ערי ֹות. מאּסּורי ּופרי ׁשה ׁשּבת ׁשמירת ואם , אב מֹורא  ּכג ֹון ÀÄÀÈÈÈÅÀÄÇÇÈÀÄÈÅÄÅÂÈÀÅÄÀÆÇÄÀÈקדֹוׁשים,

ידי  ׁשעל מּׁשּום מּמּך', וירא ּו עלי נקרא  ה' ׁשם ּכי  הארץ  ע ּמי  ּכל  ל'ורא ּו עבר ֹות ÄÇÂÙÂÅÄÀÈÈÇÅÈÈÆÄÅÄÀÈÈÆÀÈÀÄÆÈÄÆÇÀÅמּלעבר

עליו  נׁשאר עברֹות מ ּלעבר  ּכׁשּנזהר   א אלהים, צלם מּמּנּו ׁשּיסּתּלק  האדם  ּגֹורם ÈÂÅÅÈÈÈÆÄÀÇÅÄÆÆÆÁÙÄÇÀÆÄÀÈÄÇÂÙÂÅÄÀÈÈÈהעבר ֹות

הארצֹות. עּמי מּמּנּו יראים זה ידי ועל אלהים, ÆÆÁÙÄÀÇÀÅÆÀÅÄÄÆÇÅÈÂÈצלם

לטֹובהעֹוד ה' והֹותר' תע ׂשה: לא  מצוֹות על מּלעבר לּנזהרים ה ּתֹורה ÇÀÄÈÇÈÇÄÀÈÄÄÇÂÙÇÄÀÙÇÂÆÀÄÀÀÈמבטיחה

,'בטנ ּפרי  ּובר' ּבּתֹורה לע ֹוסקים למעלה הּנזּכר הּׂשכר ׁשּמּלבד וגֹו', 'בטנ ÄÀÄÄÀÀÀÆÄÀÇÇÈÈÇÄÀÈÀÇÀÈÈÀÄÇÈÅÇÀÄÄÀÀּבפרי

לכחֹות  ּגֹורמֹות ׁשהעברֹות לפי 'טֹובה', ּבבחינת צּדיקים  יהיּו ׁשהּבנים הּתֹורה ÄÈÇÈÆÇÈÄÄÀÇÄÄÄÀÄÇÈÀÄÆÈÂÅÀÀÙמֹוסיפה

יז ּכה תע ׂשה לא  מצוֹות על מּלעבר ּוכׁשּיּׁשמר  האדם , ׁשל ּפע ּלֹותיו ּבכל  לׁשלט ÈÈÄÀÙÀÈÀËÈÆÈÈÈÀÆÄÈÅÄÇÂÙÇÄÀÙÇÂÆÄÀÆהרע

ּובפרי  בהמּת 'ּובפרי  וא ֹומרת: הּתֹורה ּומ ֹוסיפה הּטֹוב. ּבבחינת יהיּו צאצאיו ÆÈÆÁÈÈÄÀÄÀÄÇÇÄÈÇÈÀÆÆÄÀÄÀÆÀÀÄÀÄׁשּכל

וגֹו' ּׁש'ּברּו הּתֹורה ל ּמּוד ּבׂשכר  ּׁשּנתּבר מה ּכלֹומר , 'לטֹובה', יהיּו הם ׁשּגם ,'אדמתÇÀÈÆÆÇÅÄÀÀÈÀÇÇÆÄÀÈÅÄÀÇÄÇÈÆÈÀ

מהעברֹות. הּׁשמירה ידי על לטֹובה ּבידיו ויּׁשאר  יתק ּים  ,'בהמּת ּופרי אדמת ÀÄÇÀÈÀÀÄÀÆÀÆÄÀÇÅÀÄÈÅÀÈÈÀÈÇÀÅÇÀÄÈÅÈÂÅּופרי

עׂשה מצוֹות  ק ּיּום ּבזכּות  הּבא ÇÆÇÇÈÄÀÄÄÀÂÅהּׁשפע

ּבּׂשכרהּפס ּוקים ע ֹוסקים  והלאה וגֹו' הּטֹוב' א ֹוצר ֹו את ל ה' מ'יפּתח האחר ֹונים ÇÀÄÈÇÂÄÄÄÀÇÀÆÈÇÀÈÈÀÈÀÄÇÈÈ

ע ׂשה מצוֹות ׁשּקּיּום  הּוא הּללּו הּברכֹות ענין  ע ׂשה. מצוֹות ק ּיּום  עבּור יׂשראל ÆÀÇÀÄÀÈÅÂÄÄÀÂÅÄÀÇÇÀÈÇÈÆÄÄÀÂÅׁשּיק ּבלּו

הּטֹובה ּכל וגם  הּזה, לעֹולם עד העלי ֹונים מע ֹולמ ֹות הּׁשפע  צּנֹורֹות ּפתיחת ס ּבת ÄÇÀÄÇÄÇÆÇÅÈÈÆÀÄÇÈÈÇÆÀÇÈÇÈהּוא 

ׁשאר ּגם מקּבלים ודר ּכם  לי ׂשראל, הּמּגיע  הּׁשפע   ּדר עֹובר  הּכל – הא ּמֹות לכל ÆÄÀÆÀÈÈËÇÙÅÆÆÇÆÇÇÇÄÇÀÄÀÈÅÀÇÀÈÀÇÀÄÇÀÈׁשּתהיה

תׁשמע 'ּכי ואמרה: א ּלּו ּפסּוקים הּתֹורה סּימה לכ רּבים'. ּגֹוים 'והלוית וזהּו ÈÈÀÆÀÄÀÄÈÄÇÄÀÈÄÀÈÇÈÀÄÅÀÈÀÈÄÄÀÇהע ֹולם ,
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ּבתחּלת  ּׁשּנאמר  מה ּכנגד ולע ׂשֹות', לׁשמר הּיֹום מצּו אנכי א ׁשר   אלהי ה' מצֹות ÆÄÀÁÙÆÂÆÈÙÄÀÇÀÇÄÀÙÀÇÂÀÆÆÇÆÆÁÇÄÀÄÇאל

ע ׂשה. מצו ֹות ק ּיּום  ּבעבּור  נאמר ּו א ּלּו ׁשּברכ ֹות ללּמד  מצֹותיו', ּכל את 'לעׂשֹות ÇÈÈÈÇÂÆÈÄÀÈÀÇÅÆÀÈÅÆÆÀÇÂÄÄÀÂÅהּפרׁשה

ׁשּנתּבאר ,מה ּכמֹו תע ׂשה לא מצוֹות על מֹורה  ׁשּלׁשמר  אף  ולע ׂשֹות', 'לׁשמר ּׁשאמר ÇÆÈÇÄÀÙÀÇÂÇÆÄÀÙÆÇÄÀÙÇÂÆÀÆÄÀÈÅ

לעבר ׁשּלא  קדם נזהר  אינֹו אם  ע ׂשה מצו ֹות ּבק ּיּום  ּתֹועלת ׁשאין ללּמד ׁשּבא ÄÆÈÀÇÅÆÅÆÆÀÄÄÀÂÅÄÅÄÀÈÙÆÆÙÇÂÙמּׁשּום

נאמר ׁשעליו קר ּבנֹות, ׁשּמקריב ּכר ׁשע  זה הרי  ּכן  לא  ׁשאם æë)עבר ֹות , ,àë éìùî) זבח' : ÂÅÆÄÙÅÂÅÆÀÈÈÆÇÀÄÈÀÈÆÈÈÆÁÇÆÇ

ּתֹועבה'. ÀÈÄÅÈרׁשעים

הּקלל ֹות חּלּוק ÅÆÄÇÀÈסדר 

ּכפי ּגם הּללּו, החלקים ׁשלׁשת על  ּכענׁשים מחּלקֹות זֹו ּבפר ׁשה הּכתּובֹות הּקללֹות ÇÇÀÈÇÀÀÈÈÈÀËÈÈÃÈÄÇÀÆÇÂÈÄÇÈÀÄ

הּקללֹות ּבתח ּלת åè)ׁשּנאמר  ÷åñô) ּבּטּול ׁשהּוא  ,'אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע  לא אם 'והיה : ÆÆÁÇÄÀÄÇÇÀÈÀÈÈÄÙÄÀÇÀÁÙÆÆÄ

הּוא וג ֹו' מצֹותיו' ּכל את 'לע ׂשֹות תע ׂשה, לא  מצוֹות ּבּטּול הּוא  'לׁשמר', הּתֹורה, ÄÇÈÄÀÙÄÄÀÙÇÂÆÇÂÆÈÄÀÈÀלּמּוד

ע ׂשה. מצוֹות ÄÄÀÂÅּבּטּול

מהר'הּקלל ֹות  אבד' עד ּבעיר ' א ּתה ë¯æè)מ 'אר ּור íé÷åñô)מעללי רע  'מּפני הן  ÇÀÈÅÈÇÈÈÄÇÂÈÀÇÅÅÄÀÅÙÇÇÂÈÆ

ׁשּנאמר  ּכפי ּתֹורה, ּבּטּול ׁשּזה עזבּתני', áé¯àé)א ׁשר  ,è äéîøé) על וגֹו' אבדה מה 'על ÂÆÂÇÀÈÄÆÆÄÈÀÄÆÆÁÇÇÈÈÀÈÀÇ

הּקללֹות' ּכל עלי 'ּובא ּו עד וגֹו' 'ּב ה' מ'ידּבק והּקללֹות ּתֹורתי'. את (íé÷åñôעזבם  ÈÀÈÆÈÄÀÇÀÈÄÇÀÅÀÀÇÈÈÆÈÇÀÈ

(äî¯àëׁשּנאמר ּכפי תע ׂשה, לא  עבר ֹות על ענׁש äî)הן ÷åñô)'ה ּבקֹול ׁשמעּת לא  'ּכי : ÅÙÆÇÂÅÙÇÂÆÀÄÆÆÁÇÄÙÈÇÀÈÀ

עד  וג ֹו' 'אלהי ה' את עבדּת לא א ׁשר  ׁשּמ'ּתחת והּקללֹות וגֹו'. מצֹותיו ' ל ׁשמר אלהיÁÙÆÄÀÙÄÀÈÀÀÇÀÈÆÄÇÇÂÆÙÈÇÀÈÆÁÙÆÀÇ

וגֹו' 'הּזאת הּתֹורה ּדברי ּכל את לע ׂשֹות  תׁשמר לא  çð¯æî)'אם íé÷åñô) על ענׁשים הן ÄÙÄÀÙÇÂÆÈÄÀÅÇÈÇÙÀÅÃÈÄÇ

ע ׂשה. מצוֹות ÄÄÀÂÅּבּטּול

הח ּיים  א-מז )אֹור כח, (דברים ַ ַ ִ 

/



<לרג<ל יומא 

דהי<לו<לא רבא ש<ל 

רבינו בע<ל אור 

החיים הק׳

ים  ינּו ָהאֹור ַהַחּיִ <ל ַרּבֵ ַמֲאָמִריר ִנְפ<ָלִאים ׁשֶ
ֶוה <ְלָכ<ל ֶנֶפׁש ֶדת  ׁשָ ָפה ְמֻעּבֶ ׂשָ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

בס״ד

אור חדש ירד
ע<ל שו<לחן

השבת
ים ת ִעם אֹור ַהַחּיִ ּבָ ַ ׁשּו<ְלָחן ַהּשׁ




