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8
אלף־  על־ּפי מסּדר יׁשרֹות, הנהגֹות הּנקרא הּמּדֹות  ֶ ָ ִ ַ ָ ֻ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ַ ִ ַ ֶ ֵספר
יׂשראל אֹור האמּתי צּדיק והּקדֹוׁש הּגדֹול מרּבנּו  ֵ ָ ְ ִ ִ ִ ֲ ָ ִ ַ ָ ַ ְ ָ ַ ֵ ַ ֵ ֵּבית,
רּבי ח'כמה, מ'קֹור נ'ֹובע נ'חל תהּלה, ּדּומּיה לֹו  ִ ַ ָ ְ ָ ְ ַ ֵ ַ ַ ָ ִ ְ ָ ִ ְּוקדֹוׁשֹו,

ׁשם הּבעל נכד מּברסלב לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר  ֵ ַ ַ ַ ֶ ֶ ֶ ְ ֶ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ָ ְ ַנחמן,
לּקּוטי ספר מחּבר ּבעל לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר  ֵ ִ ֶ ֵ ֵ ַ ְ ַ ַ ָ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵטֹוב,

חּבּורים. ׁשאר ועֹוד  ִ ִ ָ ְ ְ ַ ֲמֹוהר"ן

נער יזּכה ּבּמה ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה יקרא הֹומּיֹות  ַ ַ ֶ ַ ְ ֶ ַ ָ ֻ ְ ִ ֵ ֲ ַ ָ ְ ִ ִֹ ְּבראׁש
קדּׁשת מעלת יצריח אף יריע אחריתֹו, להיטיב ארחֹו  ַ ֻ ְ ַ ֲ ַ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ִ ָ ִ ֲ ַ ִ ֵ ְ ְ ָ ֶאת

ּפגם זה ּולעּמת ּגדּלתם, ּתפארת יקר הּטֹובֹות, הּמּדֹות  ָ ְ ֶ ַ ֻ ְ ָ ָ ֻ ְ ֶ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ַ ָּכל
ּגנּות עצם לצלן, רחמנא רעה, מּדה ּכל ׁשל והּנֹורא  ְ ֶֹ ָ ְ ִ ָ ָ ֲ ַ ָ ָ ָ ִ ָ ֶ ָ ַ ְ ָ ַהּגדֹול
ּפקח ּברׁשּתם. יּלכד לבל מהם ירחק נפׁשֹו ׁשֹומר  ַ ְ ָ ְ ִ ְ ֵ ָ ִ ַ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ ְ ַ ֵ ָ ָ ְ ֶחרּפתם,

לּׁשמים יעלה ּוסגּלתם הּמּדֹות ּכח ּגדֹול ּכּמה ּוראה, ֵעיני ֶ ְ ֵ ַ ָ ָ ַֹ ַ ִ ְ ֻ ָ ָ ַ ֲ ֶ ַ ָ ַ ִ 
מרּגֹוע ּתמצא אּתה נפׁש ּבעל אם ואחיזתם,  ַ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ַ ֶ ֶ ַ ַ ִ ָ ָ ִ ֲ ַ ָ ִׂשיאם
ּדרּכ לבטח ּתל למען לעד, ל ייטב אׁשר ,ְלנפׁש ַ ְ ְ ֲ ֶ ִ ַ ְ ָ ַ ְ ַ ַ ֵ ֵ ָ ֶ ַ ַ ְ ְ 

תמעד. לא ַואׁשּור ֲ ְ ִֹ ְ ָ 
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עמו חולי כל של במהרה לרפואתם

של: לרפואתם ובכללם ישראל
נעמי בת מלכה

נשמות: לעילוי
ברנרד בן אמנון

אברהם בת (סוניה) שפרה

אנשל בן ברנרד

ישראל בן יצחק
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וגאולתם בתשובה חזרתם להצלחתם,

ובכללם: ישראל נשמות כל של

חני בת ליאת
אדווה בן אריאל

אדווה בן ליעם רון
ליאת בת הודיה
מלכה בת נעמי
נעמי בן עומר

נעמי בן גל
תופחה בן ציון בן

מלכה בן גיל
מלכה בן אמיר
בתיה בן זאב

שמחה בת חני
חני בת יפעת

בתיה בת אדווה
תמר בן עידן
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אסתר בן משה

מרסל בן אברהם
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לאה נעמה בן אייל יהודה
מירים בן ראובן שגיא

ציערל
ז'וז'ין בן אורן אהרן

מזל בן אורן
דורין בת שמחה שרה

דבורה
עדה בן מאיר
צביה בן אלון

סמדר בן איתן
תופחה בן ציון בן

חנה בן מנחם
מגי בן שוקי

יפית בן יאיר אפיק
שולמית בן איתן רונן

אסתר בן שלמה
חנה בן שמעון
רינה בת יפית
יפית בת נוי

עליזה בן משה שרון
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1 ָ ָ ְ ַהקּדמה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

 ָ ָ ְ ַהקּדמה

äæaונחלק אלףּֿבית, סדר על והנהגֹות הּמּדֹות ּכל מבארים הּספר ÀÆְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ואלףֿ ּבית יׁשן אלףֿ ּבית ּבׁשם אצלנּו מכּנים והם חלקים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻלׁשני
הּטהֹור רּבנּו לּקט אׁשר נפלאים, לּקּוטים הם הראׁשֹון החלק ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָחדׁש.
ּדבר להבין הּגדֹולה חכמתֹו יד הּׂשיגה אׁשר ּכל ילדּותֹו, ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּׁשּנֹוגע מה ּבהם, מצא אׁשר ּכל קדׁש, ספרי מּכל ואסף ּדבר, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתֹו
ּׁשּמצא מה הן לזּכרֹון. אצלֹו ּוכתבם יׁשרֹות, ּומּדֹות ּולהנהגֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָלמּוסר
אֹו טֹובה מּדה ׁשל מעלה איזה לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו, ּבדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמבאר
עלֿיד עלֿ יד מאּס ף היה לּכל ּכאׁשר הּכל רעה, מּדה ּגנּות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלהפ
לֹו יהיה למען ּומּדה, מּדה ּכל אצל אלףּֿבית סדר על אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהעּתיקם
ּבדר לכת למען והּפּוכּה, ּומּדה מּדה ּכל מעלת ּבעיניו לראֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלזּכרֹון
הרמה חכמתֹו הּׂשיגה לזה, ונֹוסף לׁשמר. צּדיקים וארחֹות ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹטֹובים
ּבדברי ּבפרּוׁש מבארים אינם אׁשר ונפלאים, יקרים רּבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּדברים
ּדבר מּתֹו ּדבר הבין הּׂשגתֹו עצם ּברב א לברכה, זכרֹונם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹחכמינּו,
ּדברי ּומּתֹו הּפסּוקים מּתֹו הּמּדֹות ּבעניני יקרים חּדּוׁשים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַָוהּׂשיג
ּכיֿ אם ּבפרּוׁש, ּבדבריהם מבארים אינם אׁשר לברכה, זכרֹונם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹרּבֹותינּו,

ּכמֹותֹו. למׂשּכיל ְְְְִֶֶַּברמז

ìkäåאצלֹו נמצא הּימים ּוברבֹות אלףּֿבית, סדר על ּביחד וקּבץ אסף ÀÇÉְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אלי, יקרא ּומּפיו הּכל, להעּתיק וצּוה הּמּדֹות, ּכל על ׁשלם ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹחּבּור
ּתמיד, ּבֹו להגֹות מּפינּו הּזה ספר ימּוׁש לא למען הּס פר, על ּכֹותב ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואני

נחּד מּדהלמען ּגנּות עצם מסּדר ּבראֹותֹו אחד כל ּכי רעֹות. מּמּדֹות ל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ויאזר נפׁשֹו על יחּוס עלֿידּה, הּמּגיע הּנֹורא והּפגם הפסּדּה וגדל ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹרעה
ׁשחת מּני נפׁשֹו למּלט ׁשּלֹו ׁשהרחמים מּמי ויבּקׁש ּכנגּדּה לעמד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמתניו
להפ וכן ּבהן, וכּיֹוצא רעֹות ּתאוֹות אֹו רעֹות הּמּדֹות מאֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהּצילֹו

טֹובֹות. ְִּבמּדֹות

íb,מּדה מאיזה להּזהר אי נכֹונֹות עצֹות טֹוב, ימצא ּדבר על מׂשּכיל Çְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
לזֹו זֹו ׁשכנים הם ּכי אליה, הּסמּוכה מהּמּדה נׁשמר ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעלֿידי
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מּפיו ׁשּׁשמעּתי ּבהקּדמה ּבסמּו ּכמבאר חברּתּה, ׁשֹומרת אחד ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוכל
החפץ אמת, ּבעל לכל לבאר הּצר מן אין זה ספר ּומעלת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש.
לנפׁשֹו. מרּגֹוע ּבֹו ימצא ּבוּדאי יׁשר, ּבדרכי לאחז ּומתּגעּגע ְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּבאמת
על מיּסד הּזה הּס פר כל ּכי ּובּבא, ּבזה לֹו טֹוב אז ּבֹו, ׁשּיאחז ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻאׁשרי

ּתנ למבין"ּפסּוקי נכֹוחים ּכּלם לברכה, זכרֹונם חכמינּו ּדברי ועל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
ּדעת. למֹוצאי ְְִִֵַָָויׁשרים

÷ìçäאין ותבניתֹו, ּבצלמֹו הראׁשֹון החלק ּכעין גםּֿכן הּוא הּׁשני ÇÅÆְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ּוגנּות טֹובֹות מּדֹות מעלת ּבאּור גםּֿכן הּוא ּכי הבּדל, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּביניהם

ּבזה. וכּיֹוצא רעֹות ְִֵֶַָָמּדֹות

íìeàּכל על הראׁשֹון ּבחלק המבארים הענינים ּכי ּביניהם, ההפרׁש Èְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
עלּֿכלֿ אֹו ּבפרּוׁש ּבספרים המבארים ּדברים, הם ּומּדה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹמּדה
מּתֹו ּדבר להבין עּיּונֹו להעמיק והרֹוצה ּדבר, על ּומׂשּכיל ּברמז, ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפנים
אֹו ּפסּוק מאיזה זה, ענין הרב הֹוציא מהיכן ּולהּׂשיג להבין יּוכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר,
המבארים הּדברים ּכל ּכי לברכה. זכרֹונם חכמינּו, מאמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמאיזה
עד לבֹוא מהמעּין היא רחֹוקה ולא היא נפלאת לא הּיׁשן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבאלףֿ ּבית
אׁשר הרב לּולא אמנם, אם נֹובע. הענין מהיכן ּולהּׂשיג להבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּתכּונתֹו,

ּדברי להֹוציא המעּין לב על ּבא היה לא אּלּו, ּבדברים עינינּו םהאיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
אּלּו, ּדברים לעינינּו ּגּלה ּכבר אׁשר אחר א הּס פריֿקדׁש, מּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּלּו

ּתנ ּבספרי קדׁש, ּבספרי ׁשלם לּבֹו אׁשר הּמׂשּכיל, ואּגדֹות"יּוכל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
הּדברים. מקֹור ּולהּׂשיג להבין מפרׁשים, ּוׁשאר לברכה, זכרֹונם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָרּבֹותינּו,
ּגבֹוהֹות הּׂשגֹות עניני הם הּׁשני ּבחלק המבארים הענינים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאּולם
וכל ּגדלּותֹו, ּבימי לברכה, צּדיק זכר המחּבר, הּׂשיג אׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונֹוראֹות,
וענין ענין ּכל ּכי ּכל, מעין ונעלמּו האנֹוׁשי מּׂשכל ּגבהּו האּלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהּדברים
חכמינּו, מאמר אֹו מקרא איזה על ונסמ מאד ונֹורא נפלא טעם ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׁש
יראה ּכאׁשר הּנפלא ּכדרּכֹו מאד ונעלה נפלא ּברמז לברכה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזכרֹונם
טעם ׁשּום ּבלי ּכאן המבארים ענינים וכּמה ּכּמה יׁש ּכי ּבעיניו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהרֹואה
ּודרּוׁש ׁשלם ענין ׁשם מבאר ּדרּוׁשים ׁשל הּגדֹול החּבּור ּובתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּוראיה,
ּכמֹו מקֹומֹות. ּבכּמה ּתמצא וזה ּגדֹול, ּבאריכּות זה ענין על ונֹורא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָנפלא
ּבפרּוׁש, הענין ּבאר לא אׁשר ּבמקֹום ּגם ּכי המפרׁש, מן סתּום ילמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹכן
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ּכל לבאר רצה לא א זה, על ׁשלמה הּׂשגה הּגדֹולה ידֹו הּׂשיגה ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּגם
אּתֹו. הּכמּוס מּטעם ְִִִַַַָָָהענין

ékקדֹוׁש ּומּמקֹום עליֹונים ּדברים הם ּכּלם האּלה, הּדברים ּכל Äְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
לא אׁשר ּדבר ּבהם ואין מאד, מאד ונֹורא עליֹון מּמקֹור ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹיתהּלכּו,
ּדבר ׁשל טעמֹו הטּבעּו, הענין אדני מה על ונֹורא נפלא ּדרּוׁש ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָיהיה
אֹו ׁשּבכתב ּתֹורה מּתֹו מאד ונסּתר ועמק נפלא ּוסמיכּות ְְְְְְְְְִִִִִִֶָָָָָָֹֹוענינֹו
הּמֹוסיף ּכל ּכי אּלּו, ּדברים ׁשבח ּבעצם להרּבֹות עלינּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּבעלּֿפה,
הּקדֹוׁש הרב אדֹוננּו ּוגדּלת ערּכנּו ׁשפלּות מעינינּו נעלם לא ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּגֹורע.
מעיני והסּתרתֹו העלמֹו ועצם לברכה, צּדיק זכר עּלאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּוצינא
לבלי להזּכיר, לא ּכי הס מחסֹום, לפינּו לׂשּום עלינּו לזאת אי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹהעֹולם,
יּדם, ּכעת והּמׂשּכיל ּדבר, חצי ולא ּדבר לא הּקדֹוׁש ׁשבחֹו ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלסּפר
לימים ויּגיע המחּכה אׁשרי ידע. הּוא ויׂשראל יֹודע הּוא ה' אלקים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹאל

יׂשרא קרן ּתצמח אׁשר ּבעת חפץ, ּבהם יׁש ּתצמחאׁשר מארץ אמת ל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
- ּדמּלתא סּמא ּתּכֹון. אּלא ּכתיב לא ּכֹוננת לעד. ּתּכֹון אמת ׂשפת ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹוכּו'
הּדברים היכן עד ויׂשּכיל יבין ּבלּבּה ּדמׁשער לפּום חד ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמׁשּתֹוקא,

ִִַמּגיעים.

íìeàהּספר מהּות להֹודיעם המעּינים לב להעיר האּלה ּבּדברים ּבאנּו Èְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אׁשר ׁשלֹומנּו אנׁשי אזני לגּלֹות להֹודיע עלינּו וחל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּומעׂשהּו,
לעסק מאד הזהיר לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר הּנעלם, אֹור רּבנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכבֹוד
קטן ּבכר ּבעצמֹו ּוכתבֹו חּיינּו. הּוא ּכי מּפינּו ימּוׁש וׁשּלא הּס פר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ּכי ּתמיד, אצלֹו לׂשאתֹו אחד ּכל ׁשּיּוכל ּכדי - ׁשּכּונתֹו ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאד
ּככל לׁשמר ארחֹו את נער יזּכה ּובזה - ּכּלּה הּתֹורה ּכל יסֹוד הם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּמּדֹות
עבֹודת עּקר זה ּכי יׂשּכיל. ואז ּדרכיו את יצליח אז הּס פר, ּבזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבמּדֹות ולאחז רעֹות ּומּתאוֹות רעֹות מּמּדֹות לברח חלּדֹו; ימי ּכל ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהאדם

הּספר. ּבזה המבארים יׁשרֹות, והנהגֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹטֹובֹות

éøLàלא לעֹולם ּבֹו. הּכתּוב ּככל לקּים האּלה לּדברים ׁשּיׁשמע איׁש ÇÀÅְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבּמּדה ׂשכרֹו, על יבֹוא ּכי מחר ּביֹום צדקתֹו בֹו וענתה ְְְְְְִִִִַָָָָָָָָיּמֹוט,
ּפעלֹו, ה' יׁשּלם – ּבחּיים הּבֹוחר אׁשרי לֹו. מֹודדים ּבּה – מֹודד ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאדם
ּגמּול ּכי – לנפׁשֹו אֹוי חילֹו, יקּום ולא יעׁשר לא יליץ, הּוא לּלצים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹאם
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מּמּנּו. יּמלט האלקים לפני טֹוב מנלם, לארץ יּטה ולא לֹו, יעׂשה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹידיו
לֹו, עמלה עמל נפׁש זר, יתערב לא ּבׂשמחתֹו למּולֹו, הּצפּון טּוב רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמה
יאׁשמּו ולא ּבצּלֹו, להסּתֹופף עּמֹו, חלקנּו לׂשּום ה' אל נפׁשנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּתׁשּתּפ

לֹו. למחּכה יעׂשה ,זּולת אלקים ראתה לא עין ּבֹו, החֹוסים ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל

éøác,עּזנּו ּגאֹון ראׁשנּו, ּפאר הסּתּלקּות על והּנדּכה הּנאנח הּמעּתיק ÄÀÅְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
נתן הּקטן ּבקרֹוב; אֹותנּו ינחם הּמקֹום ּנדּבר; מה עינינּו, ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָמחמד

מּנ יאיר, נרֹו הירץ, נפּתלי הרב מֹורנּו אבי אדֹוני חתןּבן רּבתי. עמראב ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לברכה, צּדיק זכר צבי ּדוד הרב מֹורנּו הּצּדיק המפרסם הּגאֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהרב

מאהלּוב. ּדקהּלת ְֳִִִֵַַָאבֿ ּביתּֿדין

äpäåקפצּו ּדחביבא ואידי הּקדֹוׁש, הּס פר זה אחת ּפעם נדּפס ּכבר ÀÄÅְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּמתאּוים העם רּבּו ּכי אחד, עד מהם נׁשאר ולא זביני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעליהּו
ועצֹות ּדברים וכּמה הּמּדֹות ּכל ּכלּולים ּכזה קטן ּבכר לאׁשר זה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלספר
ידּבר ׁשּלא מּמ נמנע ּבעֹולם ּדבר אין הּבֹורא, לעבֹודת יׁשרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבדרכים
על קדׁש ּבהררי ויסּודתֹו ּבעיניו, הּקֹורא יראה ּכאׁשר הּזה, ּבספר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
ּבּגמרא לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ודברי ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּפסּוקי
להדּפיסם אמרנּו עלּֿכן ספריֿ הּקדׁש, ּוׁשאר הּקדֹוׁש ּובּזהר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּומדרׁשים

ונפלאֹות. חדׁשֹות והֹוספֹות ּתּקּונים ּבכּמה ְְְְֲִִִִֵַָָָָׁשנית

úàæå,אצלֹו ּכי הּקדֹוׁש, מּפיו ּבאֹות אֹות העּתקּתי הּספר זה ּכי לדעת, ÀÉְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
האּלה הּדברים ּכל קטּנים ּדּפין על ּכתּובים היּו לברכה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָזכרֹונֹו
להעֹולם למסר רצֹונֹו היה ׁשּלא ּומחמת ּכפלים, אפּלּו מּזה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹויֹותר
רצה לא עלּֿכן ּכאּלה, ּבדרכים אצלֹו ּכתּובים ׁשהיּו ּדבריו, ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהעּתיק
לפני וקרא ּובכבֹודֹו ּבעצמֹו טרח רק להעּתיקם, ּכהויתן ּכתביו לי ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָֹלמסר

הּנ ּכתביו מּתֹו ּבמּלה מּלה הּקדֹוׁש ואני"ּבפיו אלי, יקרא ּומּפיו ל, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
אצלֹו היּו לבד רפּואה אֹות ׁשעל ׁשאמר, מּפיו ונׁשמע הּס פר. על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכֹותב
רצה לא א ּבֹויגין, מאתים ׁשאמר ּכמדּמה ּכתּובים, ּבֹויגין וכּמה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכּמה

להעֹולם. ְְְָָָָלמסרם

íâåלי ׁשּמסר קדם רב זמן לפני, ׁשּסּפר הּקדֹוׁש, מּפיו ׁשמעּתי אנכי ÀÇְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכל על ּכאּלּו ּכתבים אצלֹו ׁשּיׁש האלףֿ ּבית, הּס פר זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהעּתיק
ּכל ׁשהּׂשיג לי, אמר ואז הּזה. הּספר ּדברי והם ענינים ּוׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות
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ׁשמֹות ּכי יהֹוׁשע, ׁשּבספר ארץֿיׂשראל ּגבּולי ּבתֹו ׁשּבעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרפּואֹות
ּכל ׁשל ׁשמֹות צרּופי הם ּוגבּול ּגבּול ּכל אצל ׁשם הּכתּובים הערים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכל
ארץֿיׂשראל ּכי הּלׁשֹונֹות. ּבכל נקראים הם אי ׁשּבעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהרפּואֹות

וח ׁשלמה, קֹומה הינּוהיא אדם, קֹומת ּכפי היא ארץֿיׂשראל לּוקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ימין, יד ּבחינת הּוא זה ּוגבּול וחלק ראׁש, ּבחינת הּוא זה ּוגבּול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשחלק
ׁשּנתחּלקה ארץֿ יׂשראל, ׁשל ּגבּולים הּׁשניםֿעׂשר ּכל ּבזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכּיֹוצא
ואמר ּבּספרים. מּזה ּכּמּובא אדם, קֹומת חלקי ּכפי הם ּׁשּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלּׁשבטים,
לאֹותֹו הּׁשּיכים הרפּואֹות ׁשם ּכתּובים ארץֿיׂשראל ׁשל ּגבּול ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאצל

ּכּנ הּגבּול זה ּכנגד ׁשּמכּון ל."האיבר, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ìkזה ׁשּכל הּקדֹוׁשים, מּדבריו והבנּתי ּכבר, הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמעּתי זה Èְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּדברי ּכיֿאם מּמּנּו לקּבל זכינּו לא אבל מּמׁש, ילדּותֹו ּבימי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשיג
ׂשכלֹו ּבמאזני הּדברים מפּלס והיה והּביט ראה אׁשר הּזה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּס פר
ׁשּמסר האּלה הּדברים ׁשהם להעֹולם, למסר ּׁשּצרי מה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁש,

ּכּנ ׂשרפה"להעּתיקם ׁשהטעינם מהעֹולם להעלים ׁשּצריכין ּומה ל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחר). ּבמקֹום ְְֵַַָָֹ(ּכמבאר

äpäåׁשּבּספר האּלה הּדברים ּכל ּכתּובים היּו לברכה, זכרֹונֹו אצלֹו, ÀÄÅְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אבל אּלּו. הּׂשגֹות מהם ׁשהֹוציא הּמקֹומֹות, צּיּון עם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּזה
הּדברים אּלּו ּכיֿ אם להעּתיק לי נתן לא הּקדֹוׁש, מּפיו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהעּתקּתים
הּקדֹוׁשים ּדּבּוריו מּכתלי אבל אּיה. מקֹומם הֹודיע ולא ּכהויתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹלבד
הּדברים, לאּלּו ורמז מקֹום מראה איזה למצא אדם ּכל ׁשּיכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהבנּתי,
לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו, מאמר אֹו מקרא מאיזה נֹובעים; הם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמהיכן
ּכאׁשר לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו, ּבדברי מפרׁשים מאמרים הם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּוקצתם
הרּבה ּדברים אנׁשים ּכּמה ּומצאּו יגעּו ּוכבר ּבעיניו. הרֹואה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיראה

רמּוזים. הם היכן הּזה, ְִִֵֵֵֶֶַָמּס פר

,úòëåלבלי היה רּוחי על העֹולה ׁשנית, להדּפיסֹו עסקנּו ּבעת ÀÈÅְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
חצי ולא ּדבר לא מקֹומֹות והּמראה הרמזים מאּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלהעּתיק
למצא חֹובֹותינּו ידי יצאנּו לא ׁשעדין מחמת וגם טעמים, מּכּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּדבר

הּדבר ּכל ארמזי מהם. ּדבר ׁשּום להּציג לבלּתי ּבדעּתי היה עלּֿכן ים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכל וכּו' מצוה ּכּלא למעּבד יכֹול דלא מאן אטּו ּכי נחמּתי, ׁשּובי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹאחרי
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רמזים ּכּמה להּציג נמלכּתי עלֿ ּכן עׂשה, ּבכח לעשֹות יד ּתמצא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאׁשר
הּמראה רמז למצא ּבניֿגילי ויד ידי מצאה ּכבר אׁשר ּדברים, ּכּמה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאצל
ּומעט ּבעלּֿפה, אֹו ּדבכתב ּבאֹוריתא ּדנא מּלתא רמיזא היכא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמקֹום,
יׁש ּכי ּבמקֹומֹו. יבאר ּכאׁשר ּבעצמֹו, הּקדֹוׁש מּפיו ׁשּׁשמעּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּזער
ּתֹורה זה ענין על ּגּלה ּובאמת ּבקּצּור, ּכאן הּכתּובים הרּבה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדברים

מאד. הּנפלא ּכדרּכֹו ונֹורא נפלא ּבבאּור ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֻארּכה

ïiòîäåׁשּמצאנּו ּבמקֹום אפּלּו אּלה, ּכל אחרי ּכי מאליו יבין ּבאמת, ÀÇÀÇÅְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הענין עצם ּגּוף אבל ּבעלמא, ואסמכּתא רמז רק הּוא ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהרמז
חּיים, אלקים ּדברי הם ּדבריו ּכל ּכי מעינינּו, נעלם הּׂשיגֹו ּדר ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבאיזה
ּכי הּוא, ּבעלמא אסמכּתא ּוקרא ׁשהּׂשיג, ּבּמקֹום ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשהּׂשיג
והסיר חסּפא ּדדלא לאו אי ועלֿ ּכן ּבאֹוריתא, רמיזא ּדלא מּלתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָליּכא
אׁשּכחינן לא הּללּו הּׂשגֹות וגּלה עינינּו על החֹופף העּורֹון, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָמסוה
מּפסּוקים ּכאּלה ּדברים ּבעצמנּו וללמד לדּון ּבכחנּו אין ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹמרּגניתא,
ּבאמת עצמֹו לקּדׁש ׁשּזֹוכה מי ּכיֿ אם לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָודברי

זה. ּכל מּדעּתֹו יבין והחכם מלמעלה, הּׂשגֹות להּׂשיג ׁשּיזּכה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

íbספר ּכי האּלה. הּקדֹוׁשים הּדברים ׁשל הּס דר עכׁשו ּתּקנּתי Çְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהדּפיס הּמדפיס, ועּות ּבפני ׁשּלא נדּפס הראׁשֹון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאלףּֿבית
אנכי כן ולא הראׁשֹון, מן לגמרי וחּלקֹו ּבפניֿעצמֹו הּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהאלףֿ ּבית
למעלה, מבאר ּכאׁשר חּלּוקים ּבכּמה הם חלּוקים אמנם האף ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻעּמדי,
ּכאחד ׁשּׁשניהם מאחר ּכי מּזה זה להרחיקם אין אףֿ עלֿ ּפיֿ כן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָא
וכּו', ּופחיתּותם מעלתם הּמּדֹות, מּמהּות מדּברים ּוׁשניהם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָטֹובים
אֹות ּכגֹון אחת, מּמּדה המדּברים הּדברים ּכל ּביחד להּציג ראּוי ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָּבוּדאי

מחּברי ׁשּיהיּו יפה אׁשר טֹוב אמת, המדּבריםא' הּדברים ּכל יחד ם ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּׁשני האלףּֿבית ׁשל ׁשההּׂשגֹות אףֿעלּֿפי הּׁשקר, ּוגנּות האמת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמּמעלת

ּכּנ הראׁשֹון מן מאד מאד ועצמּו ּכּונתם"ׂשגבּו ּפנימּיּות אףֿ עלֿ ּפיֿ כן ל, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכדי האמת ּומעלת הּׁשקר ּגנּות לגּלֹות נתּכּונּו, אחד לדבר ּוׁשניהם ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
זה ּובׁשביל ה'. ּבׁשם אמת רק ׁשקר, לדּבר לבלי ּכחנּו ּבכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּזק
ההפסדים ּכל ,ּולהפ האמת עלֿ ידי הּמּגיעים הּתֹועלֹות ּכל לנּו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגּלה
ּכל הן ּבזה. וכּיֹוצא לאמת זֹוכין ּדר ּובאיזה הּׁשקר, עלֿידי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבאים
זה מׁשּנים הּמה, ׁשּנֹובעים מּמקֹום חצבם מקֹור אם – האּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּדברים
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אחד, למקֹום ׁשבים ּכּלם עםּֿכלֿ זה וכּו', ׁשֹומר ּגבֹוּה על ּגבֹוּה ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּזה
לאמת. ׁשּנזּכה ְְֱִֵֶֶֶָּכדי

ïkÎìòּבסדר ּתּמים יהיּו יחּדו הּדברים וכל ּכסדר, הּכל להּציג אמרּתי ÇÅְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
האלףֿ ּבית ׁשל הּדברים ּבין קו נטיתי רק אלףֿ ּבית. עלּֿפי ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
הּׁשני האלףּֿבית והּצגּתי הּׁשני, האלףּֿבית ׁשל ההּׂשגֹות ּובין ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹון
האלףֿ ּבית ּובין ּבינֹו להבּדיל הּקֹורא ידע למען קטּנֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבאֹותּיֹות
האחרֹונים ׁשּדבריו הּקדֹוׁש, מּפיו ׁשּׁשמעּתי ּגּליתי, ּכבר ּכי ְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָהראׁשֹון.
ּגבּול עלּֿכן מהראׁשֹונים, מאד מאד וגבהּו ּגברּו הּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבאלףּֿבית

ולידע. להבחין ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֶַַַׂשמּתי

íMäåלׁשמר ּוללּמד, ללמד ונזּכה והאמת, הּיׁשר ּבדר ינחנּו הּטֹוב ÀÇÅְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּולהבין ּכאן, הּכתּובים האּלה הּדברים ּכל את ּולקּים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָולעׂשֹות
אז ּומּדה, מּדה ּכל אצל ּכאן המבארים העצֹות, ּדרכי ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּולהׂשּכיל

נׂשּכיל. ואז ּדרּכנּו את ְְְְִִֵֶַַַַָנצליח

íb.הּׁשני ּבהאלףֿ ּבית ּכפּולים נמצאּו ּדברים ׁשּכּמה לדעת, זאת Çְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו, לנּו מסר הּׁשני ׁשּספר אחי, ּדע ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּטעם,
סדר על הּדברים ּכתּובים היּו לא ואצלֹו הּקדֹוׁשה ידֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבכתיבת

רק ּבמקֹומֹוהאלףֿ ּבית ודבר ּדבר ּכל ׁשהּׂשיג מה ּכפי ההּׂשגֹות, סדר ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לּמּדה ודבר ּדבר ּכל ּולסּדרם הּדברים להעּתיק עלינּו וצּוה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּוזמּנֹו,
הּׁשּי ׁשּכל ּבפרּוׁש, עלינּו ּפקד וגם האלףּֿבית, סדר עלֿ ּפי לזה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשּיכה
אצל ּפעמים ׁשלׁש אֹו ׁשּתים אֹותֹו ׁשּנרׁשם ּדברים, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלׁשנים
מי ד): (סימן לּמּוד ל' ּבאֹות למׁשל ּכגֹון עׂשינּו, וכן ּומּדה, מּדה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָּכל
זה וכּו', נּדֹונין ׂשֹונאיו זה עלֿ ידי וכּו', ׁשאכילתֹו וכּו', ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלּמּודֹו
נרׁשם עלֿ ּכן אכילה, א' לאֹות וכן למריבה ׁשּי וגם ללּמּוד ׁשּי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָהענין
היתה הּקדֹוׁשה ּכּונתֹו ּכי הּׁשאר. על ּתּקיׁש ּומּזה הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבכל
ׁשאם ּבנקל. מבּקׁשֹו למצא עצמֹו לקּדׁש החפץ המעּין על ׁשּיקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּכדי
עלּֿפי למצא ּבנקל ׁשּיּוכל מּדה, איזה ׁשל והענין הּסגּלה לידע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻירצה

הּנ ּבּמׁשל ּכגֹון ּדעּתֹו, על ׁשּיעלה ענין ּבאיזה האלףֿ ּבית ל."סדר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
למצא ירצה ולפעמים לּמּוד ענין למצא לחּפׂש רֹוצה האדם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלפעמים
הּמקֹומֹות ּבׁשני נרׁשם ׁשּיהיה טֹוב ועלֿ ּכן וכּו', האכילה קדּׁשת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמענין
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הּמּדֹות, ּבׁשאר וכן ׁשּירצה ּבּמקֹום ּבנקל מבּקׁשֹו למצא ׁשּיּוכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּכדי
ּבדר ינחנּו יתּבר והּׁשם מקֹומֹות. ּבכּמה ּכפּולים הּדברים זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומחמת
יׂשראל יׁשּובּו עד לעׂשֹותם, נזּכה ּכן אֹותם לסּדר זכינּו וכאׁשר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאמת,

רצֹון. יהי ּכן אמן בימינּו ּבמהרה ארּבֹותיהם אל ּכיֹונים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻלנויהם

ׁשנּיה  ָ ִ ְ ָ ָ ְ ַהקּדמה

úBcnä ïéðòa LBãwä åétî ézòîMM äîÇÆÈÇÀÄÄÄÇÈÀÄÀÇÇÄ
,òcמּדה וכל וענינים, ּבחינֹות וכּמה ּכּמה ּבּה יׁש ּומּדה מּדה ּבכל הּנה Çְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ

אחת ּבחינה לאדם ּכׁשחסר ועלּֿכן ׁשלמה. קֹומה ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיא
החּס רֹון מחמת אףֿעלּֿפיֿכן אצלֹו, ׁשלמה היא הּמּדה ׁשּכל אף ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמהּמּדה,
אצלֹו. חסרה הּמּדה ּכל ּכאּלּו לֹו, נראה אזי ּבהּמּדה, לאדם ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
מבלּבל ּגּופֹו ּכל אזי אחד, ּבאיבר חּס רֹון לֹו ּכׁשּיׁש האדם אצל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכמֹו
ּבהּמּדה חּסרֹון איזה לאדם ּכׁשחסר ּכמֹוֿכן הּגּוף, ּבכל החּס רֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּומרּגיׁש

ח ּכאּלּו לֹו, הּמּדה.נראה ּכל סר ְְִִִֵֶַָָָ

äpäåלעזר אחת מּדה יכֹולה עלֿ ּכן לאּלּו, אּלּו ׁשכנים הם הּמּדֹות ÀÄÅְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
רּבֹותינּו, ׁשאמרּו ּכדגמת אצלּה, ׁשכנה ׁשהיא אחרת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלּמּדה
מהּבהמה האיבר זה ּכׁשאֹוכל ּדהינּו איבר, מחזיק איבר לברכה: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזכרֹונם
ׁשהיא זֹו, מּדה חלק לסּיע יּוכל הּמּדֹות אצל ּכן האדם, איבר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתחּזק
רֹוצה ּכׁשאדם ועלּֿכן אצלּה. הּׁשכנה מּדה לאיבר הּמּדה איבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבחינת
טֹובֹות, למּדֹות ולזּכֹות רעֹות הּמּדֹות ּכל לׁשּבר צרי הּקדׁש, ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹליל
היא אם ּומּדה מּדה ּבכל ּולחּפׂש ּתמיד עצמֹו ּולחּפׂש לבּקׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוצרי
וסּיּוע עזר יבּקׁש אזי מּדה, ּבאיזה חּס רֹון איזה ּוכׁשרֹואה אצלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלמה

הּׁשכנה. ְִֵֵַַָָמהּמּדה

eäæå,ענוה לֹו ּכׁשחסר למׁשל, ּובענין, הּללּו, ּבאֹותּיֹות הּנאמרים ענין ÀÆְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
לסּיע צרי אז ּבּטחֹון, ּכגֹון (א) לענוה, המסּגלת אחרת מּדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻויׁש
לֹו ּבקל הּוא הּבּטחֹון לפעמים ּדהינּו לענוה, לבֹוא ּבּטחֹון עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו
ׁשהיא להּמּדה, יבֹוא זה ועלֿ ידי הּקל, יעׂשה ואזי מענוה, להּׂשיגֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָיֹותר
מׁשּתּמׁש ׁשאינֹו אּלא האחרת, מּדה לֹו יׁש ולפעמים אצלֹו. יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכבדה
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להתחיל צרי אחרת, למּדה הּמּדה מּזֹו לֹו לסּיע ּוכׁשּצרי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעּמּה,
הּנ מׁשל עלֿ ּפי (ּפרּוׁש, עּמּה. לבֹוא"להׁשּתּמׁש ׁשרֹוצה מי למׁשל הינּו ל, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּבּטחֹון, מּדת לֹו יׁש ּכבר ּובאמת לענוה, מסּגל ׁשּבּטחֹון ורֹואה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻלענוה
לזּכֹות ּכׁשרֹוצים אזי ּבּטחֹון, ׁשל הּמּדה זאת עם מׁשּתּמׁש ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹרק
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבּטחֹון מּדת עם להׁשּתּמׁש להתחיל צרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלענוה,

והבן.) הּמּדֹות ְְִִֵַָָּבׁשאר

CiLלכל ּכי ּדע, הּמתחיל: א', סימן ּדעת ד' אֹות החדׁש להאלףּֿבית ÇÈְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'. האריה מין למׁשל מיחדת, קֹומה יׁש נברא ּולכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהעֹולמֹות
והּזֹוכה ּבצרּופיהם, האֹותּיֹות ּבתמּונת רמּוזים הם ּכּלם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוההבּדלים

ו הּתֹורה את מּפיולהבין ׁשּׁשמעּתי הּׂשיחה, ענין ׁשּזה לי נראה כּו', ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
תקס חנּכה ׁשּבת קדם ׁשּכל"הּקדֹוׁש העֹולם, ׁשל הּברּיֹות מענין ה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

" ּבתבת נכללים ּכּלם ּבניֿאדם ּכל ׁשל והּצּורֹות הּנאמראדםהּתמּונֹות " ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
" אדםּבּתֹורה: ""נעׂשה הּתבה ּבזה ּכי יתּבר:"אדם. הּׁשם ׁשאמר , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

אדם" ּבניֿ אדם"נעׂשה ּכל ׁשל הּתמּונֹות מיני ּכל נכללים זֹו ּבתבה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
" ּבתבת וכן וחּיהׁשּבעֹולם. ּבזהּבהמה בראׁשית, ּבמעׂשי הּנאמר " ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּנבראים. ׁשאר וכן וחּיה ּבהמה ּכל ׁשל הּתמּונֹות ּכל נכלל גםּֿכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּתבה
ׁשּיכֹולין העֹולם ּבזה אפּלּו חכמֹות ׁשּיׁש אז, ואמר זֹו ּבׂשיחה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהארי
הרּבה, זֹו ּבׂשיחה והארי ּוׁשתּיה, אכילה ׁשּום ּבלי לבד ּבהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחיֹות

לכתבּה. זכינּו ְְְִָָָֹולא

CiLיֹודע וגם ּבסֹופֹו: א' סימן ּדעת אֹות החדׁש לאלףֿ ּבית ÇÈְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבראׁשית ּכי ותכליתם, ראׁשיתם הינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהתאחדּותם,
רּבנּו, ּכּונת קצת היה ׁשּזה אפׁשר הבּדל. ּבלי ּבאחדּות הם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּובתכלית

" הּמתחלת: ּבהּתֹורה לברכה, ה'זכרֹונֹו מפעלֹות חזּו ּבלּקּוטי"לכּו , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ל סימן היטב."ּתנינא ׁשם עּין וכּו', ותכלית התחלה יׁש ּדבר לכל ּכי ט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּנ ענין ּכּונתֹו היה הּנ"ואפׁשר ענין ּולהּׂשיג לידע לזּכֹות ׁשּצריכין ל,"ל, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
חזּו לכּו הּתֹורה, זאת ּכי הבּדל, ּבלי ּבאחדּות הם ּובּתכלית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבהתחלה

וגם"הּנ הּקדֹוׁש, מּפיו ׁשּׁשמעּתי ּבׁשעה היטב להבינּה זכיתי לא ל, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ואמר לדעּתֹו. ּכּונּתי לא הּתֹורה ׁשּבזאת אמר, ּבכתב הּתֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּכׁשראה
היתה ואפׁשר ּכּונתי. היתה ּכ לא אפּלּו וגם אמרּתי, ּכ לא הּלׁשֹון: ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבזֹו



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ י ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

הּנ ענין ּכּונּתי"ּכּונתֹו ׁשּלא אמר עלּֿכן ּבכתב, ׁשם ּבארּתי לא וזה ל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
נסּתרֹות. יֹודע וה' ְְְִֵַַַָלדעּתֹו;

CiLּבנקל זריזּות, עלֿ ידי ילדּותֹו. ּבימי ׁשחּבר החדׁש לאלףֿ ּבית ÇÈְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ל לּדבר: וסימן ּברּוחנּיּות. אֹו ּבגׁשמּיּות הּדֹור ּפרנס ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָלהיֹות
ּפרנס, ּדהינּו יׂשרא'ל, אב'ן רֹוע'ה מּׁש'ם ּכתיב: זה על עצל, נמלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאל

להיֹו לזּכֹות ׁשהּפרנסּות, הּנלמדהינּו זריזּות על עֹומד זה ּפרנס, ת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבאלףֿ ּבית נדּפס ּכבר זה וענין יׂשראל. אבן רֹועה מּׁשם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמהּנמלה,

הּקדֹוׁש. מּפיו הענין זה ׁשמעּתי זה ּבסגנֹון א אחר, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהחדׁש



1 ֶ ֱאמת ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

"אמת: ֱ ֶ 

.‡Bz·LÁÓa CÏiL „Ú ,C¯a˙È ÌM‰a BÓˆÚ ˙‡ ˜a„Ï ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆¿«≈∆«¿¿«≈ƒ¿»««∆≈≈¿«¬«¿
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÈ ,ÏÎO‰ È ÈÚa ˙BÏÎÈ‰‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÂ ÏÎÈ‰ Ï‡ ÏÎÈ‰Ó≈≈»∆≈»¿ƒ¿∆∆«≈»¿≈≈«≈∆ƒ¿…∆«¿

.˙eÚËa elÙ‡ ¯˜L ¯ÓBlÓƒ«∆∆¬ƒ¿»

.·.ÌBÏM‰ ¯·„a ˙BpLÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ¿««»

.‚.‰ ÈÎM‰ È t ÌÈÏa˜Ó Ì È‡ ÌÈ¯wL ˙k««»ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ»

.„.È‡n¯ ÌÚ ‡˙e‡n¯a È‡e‚ÒÏ ‡i˜ÈcˆÏ e‰Ï È¯L»≈¿¿«ƒ«»ƒ¿≈¿«»»ƒ«»≈

.‰.Ú¯Bb ÛÈÒBn‰ Ïk»«ƒ≈«

.Â.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÌÈ‡a ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»ƒƒ¿≈¬»»»

.Ê.·eˆw‰ BpÓÊ Ì„˜ ˙eÓÈ ‡Ï ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆…»…∆¿««»

.Á‰È‰È ‡Ï Ê‡ ÁÈLÓ ‡B·iLÎe ,Ú¯‰ ¯ˆi‰ ‰NÚ Ô¯wM‰ ÏL ÂÈt Áe¯Ó≈«ƒ∆««¿»«¬»«≈∆»»¿∆»»ƒ«»…ƒ¿∆
.ÌÏBÚa Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê ÏÈ·L·e ,¯˜M∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.à.רש"י בהגהת כותב עיין מים. תאמרו שלא יא, סי' יד:, חגיגה

.á.לג סי' סה:, יבמות

.â.רא סי' קג., סנהדרין – קו סי' מב., סוטה

.ã.קח סי' קכג., ב"ב – יז סי' יג:, מגילה

.ä.מה סי' כט., סנהדרין

.å.רמז בדבורו. המחליף כל קמ, סי' צב., סנהדרין

.æ.שם עיין שמיה, וקושטא אתרא קסו, סי' צז., סנהדרין

.çהארץ מן אעביר הטמאה רוח ואת הנביאים את ב)וגם יג רמז(זכריה רש"י. עיין

קצת.



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ ב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ËÌ‡ ¯˜L ¯·Bc ¯Á‡ Ì‡ ,¯Á‡a ¯ÈkÓ ‡e‰ ÈÊ‡ ,˙Ó‡ LÈ‡ ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ¡∆¬««ƒ¿«≈ƒ«≈≈∆∆ƒ
.Â‡Ï»

.È‰LÏMÓ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ ÂÈÏÚ eÓÈkÒÈ ‡lLk ¯˜M‰ ÏL ÔÓÈq‰«ƒ»∆«∆∆¿∆…«¿ƒ»»«ƒ¿ƒ¿»
.Ô‡ BN ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»¿»

.‡È.BÓˆÚ È ÈÚa ‰Ê· ‡e‰Â BÏ·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ‡ LÁÎÓ ¯ÈLÚ»ƒ¿«≈≈«««¿¿ƒ¿∆¿≈≈«¿

.·È.‰˜„ˆ ÔziL ‰tÏ Ôewzƒ«∆∆ƒ≈¿»»

.‚È.˙B˜f‰ ÏkÓ ¯ÓL ÌÏBÚ‰ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆»»ƒ¿»ƒ»∆≈

.„È.¯˜LÏ ‡a ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»»¿∆∆

.ÂË.˙Ó‡Ï ‰kÊiL B¯ÎN ‰˜„ˆ Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈¿»»¿»∆ƒ¿∆∆¡∆

.ÊË.˙eÂÈ Ú ‡ BN Ô¯˜M‰««¿»≈¬ƒ

.ÊÈ.ÈeÏz ‰Êa ‰Ê Èk ¯˜L ·‰B‡ ‡e‰ Ì‡ ,ÂÈ˙¯LÓ È„ÈŒÏÚ ¯k Ì„‡»»ƒ»«¿≈¿»¿»ƒ≈∆∆ƒ∆»∆»
‡e‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,Ô¯˜L ‡e‰L È„ÈŒÏÚ ˙B¯·ÚÏ ÌÈÏÙB ÂÈ˙¯LÓ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ«¬≈«¿≈∆«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈ e‚‰ Ì È‡L ,ÂÈ˙¯LÓ È„ÈŒÏÚ ¯˜LÏ ÏÙB ≈¿∆∆«¿≈¿»¿»∆≈»¬ƒ

.ÁÈ.Ì„‡ŒÈ a ÌÚ [„ÒÁ] ˙BNÚÏ ÏBÎÈ B È‡ Ìb .„ÒÁ ÔÈ‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈¡∆≈∆∆«≈»«¬∆∆ƒ¿≈»»

מקומות מקומותמראי מראי

.è'וגו דברת שקר כי וגו' ינבא כי ג)והיה פסוק קצת.(שם, מובן .

.é.:קיג פסחים ועיין בונה עיין גמליאל. ברבן מעשה קב, סי' לז., ברכות

.àé.ברש"י שם עיין נב. סי' קיג: פסחים

.áéבצדק ט. סעיף כט סימן מוהר"ן ליקוטי ועיין רמז. צדקה. זו בפיך א', סי' ו., ר"ה

ועקב נפתל בהם אין פי אמרי ה)כל ח וגו'(משלי תדברון צדק ב). נח וכיוצא.(תהלים

.âéלעולם אמת יח)השמר י .(משלי

.ãé'וכו שקר שפתי שנאה יח)מכסה י .(משלי

.åèאמת שכר צדקה יח)וזרע יא .(משלי

.æè'וגו דכיו ישנא שקר כח)לשון כו .(משלי

.æéרשעים משרתיו כל שקר דבר על מקשיב יב)משל כט .(משלי

.çé'וגו חסד ואין אמת אין ד-א)כי תרגום.(הושע עיין ,



3 ֶ ֱאמת ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ËÈeÚÈLBÈ ‡lL È„k ,ÂÈ˙B BÂÚ ‰l‚Ó ¯˜M‰ Èk ,‰ÚeLÈ‰ ˙‡ ·kÚÓ ¯˜M‰«∆∆¿«≈∆«¿»ƒ«∆∆¿«∆¬»¿≈∆…ƒ
.BÏ
.Î.˙B¯v‰ ÏkÓ ‰„Bt ‡Â‰ ˙Ó‡‰»¡∆ƒ»ƒ»«»
.‡ÎÚa Ô¯˜L ‰È‰ÈÂ ‰ÈÁiMÓ ,˙eÓiL Ì„‡Ï ·BË.Ì„‡ŒÈ a È È »»»∆»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆«¿»¿≈≈¿≈»»
.·Î.ÌBÏL LÈ ˙Ó‡ LiLk¿∆≈¡∆≈»
.‚Î.‰˜„vÓ ˜BÁ¯ ,˙Ó‡Ó ˜BÁ¯L ÈÓƒ∆»≈¡∆»ƒ¿»»
.„Î.˙È¯a ˙B‡ ¯ÓL ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒ¿»¿ƒ
.‰Î.ÌÏBÚ ÌLÏ ‰kÊÈ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒ¿∆¿≈»
.ÂÎeÈ‰È Ìb ÌÈ„b ˙Ó eÈ‰È Ì‰lL ÌÈ a‰ ,¯˜L ¯ÓBÏ ÔÈÏÈ‚¯L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ«∆∆«»ƒ∆»∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿

.˙È¯aa ÌÈÓ‚Bt¿ƒ«¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.èé'וגו שקר פעלו כי וגו' עין ונגלה לישראל א)כרפאי ז רש"י.(הושע עיין

.ëכזבים עלי דברו והמה אפדם ז-יג)ואנכי פדה(הושע וגו' יצרוני וישר תם מובן.

צרותיו מכל ישראל את כא-כב)אלהים כה וחנני(תהלים פדני אלך בתמי כו. (תהלים

אמתיא) אל וגו' פדיתה ו). לא .(תהלים כא.

.áëאמת טז)דברו ח אהבו(זכריה והשלום והאמת יט). פסוק בימי(שם וגו' ואמת שלום .

ח) לט וכיוצא.(ישעיה

.âëבצדקה ולא באמת א)לא מח אמת(ישעיה ברחוב כשלה כי תעמוד מרחוק וצדקה .

יד) נט .(ישעיה

.ãëהנאמנים דוד חסדי עולם ברית לכם ג)ואכרתה נה ישמרו(ישעיה אשר אמת. בחינת .

וגו' שבתתי ד)את נו כידוע)(ישעיה אמת, בחינת עולם(שבת וברית באמת פעלתם ונתתי .

להם ח)אכרות סא אשנה(ישעיה לא שפתי ומוצא בריתי אחלל לא לה). פט .(תהלים

.äëעולם לאות לשם לה' והיה וגו' ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה כן

יא,יג)וגו' נה דבריו).(ישעיה שמקיים אמת, עולם(בחינת שם וגו' שבתתי את ישמרו אשר .

לו ד-ה)אתן נו כנ"ל).(ישעיה אמת, בחינת בא(שבת פעלתם ונתתי בגוים. ונודע וגו' מת

ח-ט)זרעם סא ויגדל(ישעיה ויאמן דברת כאשר ועשה כמובן. ושם, פרסום בחינת

עולם עד כג-כד)שמך יז א, הימים .(דברי

.åë'וגו באלים הנחמים שקר זרע פשע ילדי וגו' פה תרחיבו מי ד-ה)על נז .(ישעיה

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ ד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÊÎ.Ì„‡ŒÈ aÓ „Át BÓˆÚ ÏÚ Ïa˜nL È„ÈŒÏÚ ‡a ¯˜M‰«∆∆»«¿≈∆¿«≈««¿««ƒ¿≈»»

.ÁÎ.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ ÔÈÁÎBL ¯˜M‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆∆¿ƒ∆«»»

.ËÎÁË·Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ¯˜L È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ¯˜L ¯·Bc ‡e‰ ,ÔBÁha Bl ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»≈¿»ƒ¿«¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿…«
.˙Ó‡a»¡∆

.Ï.‰ËBLÏ Ú¯ÓŒ¯eq‰ ˙‡ ˜ÈÊÁÓ Ôk ˙Ó‡Ó ˜eÁ¯‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒ≈¡∆≈«¬ƒ∆«≈»¿∆

.‡Ï.‰ËBLk BÓˆÚ ‰NBÚ ,ÌÏBÚa ˙Ó‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯Â ,Ú¯Ó ¯eÒÏ ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆»≈»¿∆∆≈¡∆»»∆«¿¿∆

.·ÏÌb B˙¯ˆ ˙Úa BÏ ÚÈLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,¯˜L ¯ÓB‡ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈∆∆«»»ƒ«¿≈»»«
.BÏ eÈ‰È ÌÈ a»ƒƒ¿

.‚Ï.ÌÈ a ˙BkÓ ‡a ‡ÂL ¯eac È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»¿»«»ƒ

.„Ï.‰ÁÎLÏ ‡a ,‡ÂMÏ ¯M˜nL ÈÓƒ∆¿À»«»¿»¿ƒ¿»

.‰Ï.‰·eL˙a e¯ÊÁÈ ‡lL ,ÌÈÚ¯Ó È„È ˜ÈÊÁÓe ,Ûe‡ Ï ‡a ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈ƒ∆…«¿¿ƒ¿»

.ÂÏ.˙B‡eÙ¯ ‰a¯‰a elÙ‡ ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒ≈¿»¬ƒ¿«¿≈¿

.ÊÏ.‰ËBL ‰NÚ Ìb .·¯Áa ÏÙB ÌÈ·Êk ¯·BcL ÈÓƒ∆≈¿»ƒ≈«∆∆««¬∆∆

מקומות מקומותמראי מראי

.æëתכזבי כי יא)ותיראי פסוק .(שם

.çë'וגו זכרת לא ואותי תכזבי כנ"ל)כי .(שם

.èë'וגו שוא ודבר תהו על ד)בטוח נט .(ישעיה

.ìמשתולל מרע וסר נעדרת האמת טו)ותהי נט .(ישעיה

.àì.הנ"ל ממקרא שם,

.áìצרתם בכל למושיע להם ויהי ישקרו לא ח-ט)בנים סג .(ישעיה

.âì'וגו בניכם את הכיתי ל)לשוא ב .(ירמיה

.ãì'וגו יקטרו לשוא עמי שכחני טו)כי יח .(ירמיה

.äì'וגו שבו לבלתי מרעים ידי וחזקו בשקר והלך יא)נאוף מו .(ירמיה

.åìלך אין תעלה רפאות הרביתי יא)לשוא מו .(ירמיה

.æì'וגו ונאלו הבדים אל לו)חרב נ בדאי)(ירמיה .(מלשון



5 ֶ ֱאמת ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ÁÏ.˙Ó‡Ï ‡a ‰‡¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»∆¡∆

.ËÏ.„ÈÓz Áv Ó ‡e‰ ,¯˜MÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ∆∆¿«≈«»ƒ

.Ó.BÓˆÚ ˙‡ ÏÈv‰Ï È„k ,˙BpLÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿«ƒ∆«¿

.‡Ó.‰fa˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ìb ˜Ècv‰ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰ ,ÌÈ·Êk ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈¿»ƒ¿«∆∆««ƒ«¿«¿ƒ¿«∆

.·Ó.„·B‡ ‡e‰ ,ÌÈ·Êk ¯·BcL ÈÓƒ∆≈¿»ƒ≈

.‚ÓB˙B‡ ÌÈ cLk Ìb .Ïa˜˙ B˙lÙz Ìb Ú¯‰ŒÔBLlÓ ÏBv ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒƒ»»»«¿ƒ»ƒ¿«≈«¿∆»ƒ
.BlL ˙BiÎÊ ÈÙÏ B˙B‡ ÌÈ c ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»ƒ¿ƒ¿À∆

.„Ó.ÂÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙Ó‡ BaÏ Ì‡ Ì„‡ Ú„È ˙BÓBÏÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬≈«»»ƒƒ¡∆ƒ¡…»

.‰Ó.˙BlÚt ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ,B¯eac Ìi˜nL ÈÓƒ∆¿«≈ƒ»«¬¿À

מקומות מקומותמראי מראי

.çìובאמת וגו' ה' את יד)יראו כד באמת(יהושע וגו' ה' את יראו כד). יב א', כאיש(שמואל .

מרבים האלהים את וירא באמת ז שמך)(נחמיה ליראה לבבי יחד באמתך אהלך .

יא) פו וגו'(תהלים בפיהו היתה אמת תורת וגו' וייראני מורא לו ואתנם ה-ו). ב .(מלאכי

.èì'וגו ישקר לא ישראל נצח כט)וגם טו א, .(שמואל

.îבאתי לה' לזבח ב)ואמרת טז א, לאחימלך(שמואל דוד ויאמר ג). כא א, מובן.(שמואל

.àîלחי איבי כל את הכית ח)כי ג היא(תהלים בזיון מכת רש"י פירש בהרבה, (וכיוצא

בתהלים) סלהמקומות כזב תבקשו ריק תאהבון לכלמה כבודי מה עד ג). ד רמז.(תהלים

ויחפיר יבאיש ורשע צדיק ישנא שקר ה)דבר יג .(משלי

.áî'וגו כזב דברי ז)תאבד ה יאבד(תהלים כזבים ויפיח ט). יט .(משלי

.âîרמיה מלשון שקר משפת נפשי הצילה ה' ויענני קראתי לי א-ב)בצרתה קכ .(תהלים

מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך יד)נצר לד על(תהלים רגל לא בלבבו אמת ודבר .

וגו' ב-ג)לשנו טו יצא(תהלים משפטי מלפניך מרמה שפתי בלא תפלתי האזינה .

מישרים תחזינה א-ב)עיניך יז רש"י.(תהלים עיין

.ãî'וגו לילה פקדת לבי ג)בחנת יז כג).(תהלים יט (משלי רע יפקד בל חז"ל(מלשון, שדרשו ,

חלום). לשון

.äî'וגו שפתיך בדבר אדם לפעלות פי יעבר ג-ד)בל יז באמת(תהלים פעלתם ונתתי רמז.

ח)וגו' סא .(ישעיה



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ ו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÂÓ.¯˜MÓ ÏBv ‰Â‡b BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¬»ƒƒ»∆

.ÊÓ.˙Ó‡ LÈ‡ ‡e‰L Úe„Èa ,Ïez‰ ÏL ˜BÁOÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ¡∆

.ÁÓ.„ÈŒ¯h‡ ‰NÚ ,ÏbÏb˙pLk ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯·Ú‰ ÏebÏbÓ Ô¯˜L ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»ƒƒ¿∆»»«¿≈∆¿∆ƒ¿«¿≈«¬»ƒ≈»

.ËÓı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚ el‡k ,˙Ó‡ „ÈÓz ¯·B„Â BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿¿≈»ƒ¡∆¿ƒ»»»«ƒ»»∆
.Ìa ¯L‡ Ïk ˙‡Â Ìi‰ ˙‡Â¿∆«»¿∆»¬∆»

.�.·˙Îa ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈÙa ‡l‡ B È‡ ¯˜M‰«∆∆≈∆»¿ƒ¬»…ƒ¿»

.‡�.È‡·‰ ÔBLÏa ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ‡È· e ‰¯Bz e¯acƒ¿»¿ƒƒ«¬»ƒƒ¿¬«

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÒÁ ,ÔÓÏ‡Ó ¯˜L È„ÈŒÏÚ Ìb .ÌÈÚÓL Ì È‡ ÂÈ¯·c ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿»»≈»ƒ¿»ƒ««¿≈∆∆¿«¿≈«
.ÌÈL ‰nk ,ÌBÏLÂ¿»«»»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.åîבגאוה וגו' הדברות שקר יט)שפתי לא כזב(תהלים ושטי רהבים ה). מ ורהבם(תהלים .

וגו' ואון י)עמל צ וגו'(תהלים שקר לשון רמות עינים יז). ו .(משלי

.æîאמתך שחקים יא)ועד נז רמה(תהלים איש כן יג]. אות שמחה ודק.[ועיין רחוק רמז

אני משחק הלא ואמר רעהו יט)את כו ו(משלי כזבים אלי ותדבר בי התלת גו'.

י) טז וגו'(שופטים ידברו לא ואמת יהתלו ברעהו ואיש ד). ט .(ירמיה

.çîשקר ימין וימינם שוא דבר פיהם ח,יא)אשר קמד .(תהלים

.èîלעולם אמת השמר וגו' וארץ שמים ו)עשה קמו .(תהלים

.ðעיין בדמע. כותב ומשה אומר הקב"ה ג. סי' ל., מנחות – כה סי' טו., בתרא בבא

שבועה בדין הפוסקים בדברי הרבה פלפולים ועיין שם. בתרא בבא אגדות חידושי

יבין ממילא דברי וממוצא סח. וסימן סו סימן דעה יורה ביהודה נודע ועיין בכתב.

אסור בכתב גם בודאי כי ענינים לשאר מכאן ילמוד ולא כזה לענין דדייקא המעיין

להאריך. מקום כאן ואין חבירו ולרמות לשקר

.àð.ב סי' כט., תמיד – מ סי' צ:, חולין

.àשח"ו – רמז תאלמנה, וגו'. שקר שפתי תאלמנה ה, סי' א פר' בראשית מד"ר

רמז. נשים. כמה מאלמן



אֹורחים ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 7 ִ ְ ַ ָ ְ ַהכנסת

.·.ÌÏBÚa B„eÁÈ ‰lb˙ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒ¿«∆ƒ»»
.‚.Ô¯˜L ‰f‰ LÈ‡‰ ÏL ‚È‰ n‰ ÌbL ,Ú„z ,Ô¯˜L ‰‡B¯ ‰z‡Lk¿∆«»∆«¿»≈«∆«««¿ƒ∆»ƒ«∆«¿»
.„˙‡ ÏÈLÎÓ Ì‚Â ,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙLe ˙BÈ¯ÚŒÈelb È„ÈÏ ‡a ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»ƒ≈ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ∆

.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯z‰ ‰‡¯Óe ,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙLe ˙BÈ¯ÚŒÈel‚a ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ«¿∆∆≈ƒ«»
.‰dÈa‚‰Ïe ÌÈ‰B·b‰ ÏÈtL‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ,B¯ea„a ‰pLÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«∆¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«

.ÌÈÏÙM‰«¿»ƒ
.Â.ÌÈÓ ˙ÚÈ·ËÓ ‡¯È˙Ó B È‡ ,·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ¯a„Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈∆»«∆¿∆»«≈≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ
.Ê.Ú·N ‡È·Ó ˙Ó‡‰»¡∆≈ƒ«
.Á‰Â ÏeLÏM‰.¯˜L È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e¯ÈˆÚ «ƒ¿¿»¬ƒ»«¿≈∆∆
.Ë.ıw‰ ‡a ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆»«≈

אֹורחים: "הכנסת ַ ְ ָ ַ ְ ִ 

.‡.‰·eL˙a e¯ÊÁÈ ‡lL ,ÌÈÚ¯Ó È„È ˜ÈÊÁÓ ‰Êa ,ÌÈÁ¯B‡ ÒÈ ÎÓ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ¿≈¿≈ƒ∆…«¿¿ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.á.יחיד שהוא כהונה, מתנות עיין אמת. אלהים וה' אמת. דברך ראש ז', סימן שם,

.âרש"י עיין ומדברותיהן. הן כזב. דברי תאבד א, סי' לב פר' נח כהונה)מד"ר (מתנות

רמז.

.ã.רמז וכו'. הרגן דואג אבל דמים, ושפיכת עריות גילוי התיר זה כתיב, שם,

.äדאמרין כדין לא וגו'. שפל עץ הגבהתי גבה עץ השפלתי א, סי' נג פר' וירא מד"ר

רמז. וכו'. ועשיתי דברתי ה' אני אלא עבדין ולא

.å,ט ובסי' לפנים. הים שיקרע בשביל אתו, וישנאו למה, ח, סי' פד פר' וישב מד"ר

רחוק. רמז בפומהון. בליבהון די

.æויעקב וכו'. הרעב עלה לשם, אבינו יעקב שירד שכיון ט, סי' פט פר' מקץ מד"ר

ורחוק. קצת רמז וגו'. ליעקב אמת תתן שכתוב, וכמו כידוע, אמת בחינת הוא

.àבלעו ארחתיך ודרך מתעים מאשריך יב)עמי ג ארחות(ישעיה העזבים רחוק. רמז

חיים ארחות ישיגו ולא ישובון לא באיה כל וגו' יג,יט)ישר ב רמז(משלי זה וגם



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ ח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.·È„ÈŒÏÚÂ ,˙BÈ¯ÚŒÈelb È„ÈÏ ÌÈ‡a ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò Î‰ da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»«¿»«¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¬»¿«¿≈
.‰‚È¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‡a ˙BÈ¯ÚŒÈelbƒ¬»»¬≈∆¬ƒ»

.‚.ÌÈ ·Ï ‰M‡‰ ˙‡ ‰kÊÓ ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò Î‰«¿»«¿ƒ¿«»∆»ƒ»¿»ƒ
.„.˙aL ˙Ò Î‰k ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò Î‰«¿»«¿ƒ¿«¿»««»
.‰·È¯˜‰ el‡k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ B˙Èa CB˙a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Á¯‡Ó‰«¿»≈««¿ƒ»»¿≈«¬∆»»«»¿ƒƒ¿ƒ

.ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ
.Â.‰ ÈÎL È t ˙Ïa˜‰Â L¯„n‰Œ˙Èa ˙ÓkL‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò Î‰ ‰ÏB„b¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«≈«ƒ¿»¿«¿»«¿≈¿ƒ»
.Ê.ÈÓc ÌÈi˙ekk e‰Èab Ô a¯ ÈÁÈÎL ‡Ïc ÔÂÈk≈»¿»¿ƒ≈«»»««¿«ƒƒ»≈

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.˙Bi¯a‰ ÏÚ ˙ÏhÓ B˙ÓÈ‡ ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿ƒ≈»À∆∆««¿ƒ

.·.ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ È„ÈŒÏÚ dzÒÂ ‰M‡Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿≈«¿»«¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

למדני ארחותיך מקום: מראה ל', דעת ועיין ד)רחוק. כה אורח.(תהלים מלשון –

כעמרה וישביה כסדם כלם לי היו מרעתו איש שבו לבלתי מרעים ידי (ירמיהוחזקו

יד) .כג

.áאותם מאסף איש טו)ואין יט בגבעה.(שופטים פלגש של הענין כל היה ואז ,

.â'וגו בן חבקת את חיה יג,טז)כעת ד ב, סג:,(מלכים וברכות ע"ה. אבינו מאברהם .

וכו'. המארח

.ãסוף תיקונים, ועיין קצת. רמז ועייל. מכתף וכו'. מניה לן עדיפת מי קיט., שבת

מז. ובתיקון ו'. תיקון

.äמכו נג. סי' י:, י.ברכות ת

.å.צג סי' קכז., שבת

.æ.יז סי' נא., פסחים

.à.עליהם מוטלת אימתו וכו' ידיהם שיצא כיון יד, סי' מח פר' וירא מד"ר

.á'וגו עדנה לי היתה וגו' ארח לשרה להיות חדל יז, סי' יא-יב)שם, יח .(בראשית

זמן כהונה, מתנות עיין וכו'. זמני עדנה, לי היתה בלתי אחרי ואני וכו' עידונים



9 ָ ֲ ַאהבה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.‚˙a ¯Bc‰ŒÈL‡¯ ÏL ˙e‡O ˙‰‰ C¯a˙È ÌM‰ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ,ÊÚÂ Û˜ «¿≈¿À««≈ƒ¿»««ƒ¿«¿∆»≈«¿…∆»…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ ÏL ‰Âˆn‰ Ïk È ÈÚa ·LÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿»¿≈≈…«ƒ¿»∆«¿»«¿ƒ¿«¿≈∆

.Ì˙BÓk ‰ÎÏ‰L ÌÈÎBÊ ÌÈ„ÓBl‰«¿ƒƒ∆¬»»¿»

"אהבה: ַ ֲ ָ 

.‡È„ÈŒÏÚÂ ,ÏÈÎ¯ ÈÎÏB‰ Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì„‡ È a ÔÈa ‰·‰‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈«¬»≈¿≈»»«¿≈∆≈¿≈»ƒ¿«¿≈
.¯˜L ÌÈ¯·Bc Ì‰ ˙e ˆÈÏ È„ÈŒÏÚÂ ,˙e ˆÈÏÏ ÌÈ‡a ˙eÏÈÎ¿̄ƒ»ƒ¿≈»¿«¿≈≈»≈¿ƒ∆∆

.·.‰Ù¯N ‡a ‰‡ N È„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏ‰a ‡a ‰‡ N È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»«¬¿«¿≈ƒ¿»»¿≈»

.‚.ÌÈÚ¯ ÌÈÚ‚t ÏkÓ LÙp‰ ¯ÓL C¯a˙È ÌM‰ ˙·‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬««≈ƒ¿»«ƒ¿»«∆∆ƒ»¿»ƒ»ƒ

.„.C¯a˙È ÌM‰ ˙·‰‡Ï ‡B·Ï ÏÎez ,EÈ˙B BÂÚ ÏÚ ‰lÁ˙a ·eLzLk¿∆»ƒ¿ƒ»«¬∆«»¿«¬««≈ƒ¿»«

מקומות מקומותמראי מראי

ארח עבר שבת ה, סי' נו פר' שם ועיין רמז. נדתה. ח)ווסת לג דאת(ישעיה מה היך ,

וגו'. ארח לשרה להיות חדל אמר,

.âוקדוש מרום שנאמר, הקב"ה זה ישכן, מרומים הוא ח, סי' כה פר' בשלח מד"ר

טו)אשכון נז השי"ת)(ישעיה לקדושת וכו'(רמז דוד זה משגבו, סלעים מצדות (רמז.

בתוקף) שהוא הדור ראשי של לחםלהתנשאות פת ואקחה שנאמר, אברהם, זה נתן, לחמו .

ה) יח אורחים)(בראשית להכנסת וכו'(רמז התורה זו נאמנים, מימיו זוכים,. שהלומדים (רמז,

כמותם) רחוק.שהלכה רמז .

.àרכיל רע וכל יעקב עקוב אח כל כי תבטחו אל אח כל ועל השמרו מרעהו איש

ידברו לא ואמת יהתלו ברעהו ואיש ג-ד)יהלך ט .(ירמיה

.áובהלות עיר פתאם עליה ח)הפלתי טו עליכם(ירמיה באפי קדחה אש כי רש"י. עיין .

יד)תוקד פסוק .(שם,

.â'ה את לאהבה לנפשתיכם מאד יא)ונשמרתם כג .(יהושע

.ãנדבה אהבם משובתם ה)ארפא יד עם(הושע בהתנדב ב). ה וישב(שופטים רש"י. עיין .

וגו' וירחמהו ה' ז)אל נה אהב(ישעיה מלשון ה..



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ י ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.‰.B˙B‡ ÔÈ·‰B‡ Ïk‰ ,LÙ Œ˙¯ÈÒÓa Ï‡¯NÈ ÏÚ Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«∆∆«…¬ƒ

.Â.˙e˜fÁ˙‰ ‡a ‰·‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»»ƒ¿«¿

.Ê.E˙B‡ ·‰‡È ‡e‰ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·Úa Ì„‡‰ ˙‡ ˜fÁzLk¿∆¿«≈∆»»»«¬««≈ƒ¿»«…«¿

.Á.C¯a˙È ÌM‰ ˙·‰‡Ï ÌÈÎBÊ ,ÏB„b ÏB˜a Ïl‰ ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ««≈¿»ƒ¿«¬««≈ƒ¿»«

.ËÌl‡ ÌÚ ËtLÓ e‰ÊÈ‡ EÏ ‰È‰iLk ÈÊ‡ ,ÌpÁ ˙‡ OÓ ¯‰Ê ‡‰zLk¿∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»¬«¿∆ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿»ƒ«»
.EnÚ ¯Mt˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,EnÚ ¯MÙÏ ‰ˆB¯ B È‡L∆≈∆¿«≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿

.È."¯h˙ ‡ÏÂ Ìw˙ ‡Ï" ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï È‡cÂa ,¯˜L ˙Úe·MÓ ¯‰ÊpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿««…«¬…«…ƒ…¿…ƒ…

.‡È.‰·‰‡Ï ÏbÒÓ ÌeM‰«¿À»¿«¬»

.·È.¯Bc ÌÈtÏ‡ „Ú Ô‚Ó B˙eÎÊ ‰·‰‡Ó „·BÚ‰»≈≈«¬»¿≈≈««¿«ƒ

.‚ÈC¯a˙È ÌM‰ ,˙È¯a ˙e˙È¯k ‰ÊÈ‡ B‡ [È‡ z] ÌÈ‡ z ÔÈNBÚL ÌB˜Óa¿»∆ƒ¿»ƒ¿«≈∆¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«
.‡e‰ ÌL»

מקומות מקומותמראי מראי

.äלפניהם ובא יוצא הוא כי דוד את אהב ויהודה ישראל טז)וכל יח א', וישם(שמואל .

וגו' בכפו נפשו ה)את יט .(שם,

.åחזקי ה' ב)ארחמך יח .(תהלים

.æ.רמז הנ"ל. ממקרא

.çאהבתי ה' וגו' תודה בקול ז-ח)לשמע כו רמז.(תהלים רש"י. עיין

.èמישרים כוננת ד)אתה צט נפלא.(תהלים רמז עיי"ש שלום, ושימת פשרה רש"י, עיין

תחשבו אל רעהו רעת את וגו' שפטו שלום טז-יז)ומשפט ח .(זכריה

.éאתקוטט ובתקוממיך וגו' עריך לשוא כ-כא)נשוא קלט ואיש(תהלים רמז. רש"י. עיין

תאהבו אל שקר ושבעת בלבבכם תחשבו אל רעהו רעת יז)את ח .(זכריה

.àé.כד סי' פב., קמא בבא

.áé.עא סי' לא., סוטה

.âé'ה לפני בחברון ברית דוד להם ג)ויכרת יא א, הימים רש"י.(דברי עיין ,
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÌÏBÚa ‰·‰‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‡BÏÓa ÌÈÏ„b ÌÈÁÓv‰Lk¿∆«¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»«¿≈∆«¬»»»

.·È„ÈŒÏÚ Ìb ˙ÈaaL ÌÈLezÈÂ ÌÈ·e·fa ¯k dÏÚ·Ï ‰M‡ ˙·‰‡«¬«ƒ»¿«¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ∆«»ƒ««¿≈
.Â‡Ï Ì‡ LÏÁ ¯·k Ì‡ Ú¯‰ ¯ˆi‰ Ák Ú„ÈÏ ÔÈÏBÎÈ Ì˙·‰‡«¬»»¿ƒ≈«…««≈∆»»ƒ¿»∆¡»ƒ»

.‚LÈ ÈÊ‡ ,ÌÈ˜¯ÙÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡B¯L ,‰·‰‡ Ì‰È Èa LiL ¯Bc‰ ÈÓÎÁ«¿≈«∆≈≈≈∆«¬»∆ƒ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¬«≈
Ïh·ÈÂ ‰pLiL ÈÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈc Ì‰È È„Â ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôe„Ï Ì„Èa Ák…«¿»»»∆»»»¿ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ∆¿«∆ƒ«≈

.Ì‰lL ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Èk ,Ì Ècƒ»ƒ«»»«≈ƒ∆»∆

.„.˙BÙ¯Ëa ÏLÎ ÌpÁŒ˙‡ N È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈

.‰‡ Ôa ·‰B‡ ‡e‰ ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z È„ÈŒÏÚ.ÂÈ a ¯‡MÓ ¯˙BÈ „Á «¿≈«¬«¬ƒ»≈≈∆»≈ƒ¿»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.àידי ועיין נשיאים. הבריות את עושה שהוא נשיאים, יב. סי' יג פר' בראשית מד"ר

ד. סי' פט פר' מקץ מד"ר ועיין שם. משה

.á'וכו הרע, יצר זה וכו' אשתו זו אתו, ישלם אויביו גם א, סי' נד פר' וירא מד"ר

רמז. וזבובים. ופרעושים יתושים

.âיושב והוא כגורן ישראל זקני את להושיב הקב"ה עתיד יב, סי' ה פר' שמות מד"ר

מוהר" ליקוטי עיין וכו'. זה את זה רואים שיהיו כדי וכו' ב"ד כאב כולם ןבראש

קפ"ג. סי'

.ãתאכלו לא טרפה בשדה ובשר לי תהיון קדש ואנשי ט, סי' לא פר' משפטים מד"ר

מתנות עיין כן. תהיו לא אתם אבל וכו' נובח אחד הכלבים אתו, תשלכון לכלב

רמז. כהונה.

.äמה וכו' גרונו אחר להוט אבא מה ה סי' צד פר' מד"ר שני. חלק יב אכילה עיין

רמז. כהונה. מתנות עיין מבניו. בן משנה אבא
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"אמּונה: ֱ ָ 

.‡.˙ÙBÓ C¯„a ‡ÏÂ ‰ eÓ‡ C¯„a C¯a˙È ÌL‰a ÔÈÓ‡‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿»«¿∆∆¡»¿…¿∆∆≈

.·.‰ eÓ‡Ï ‰kÊz ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»ƒ¿∆∆¡»

.‚‰Ê Èk ÔÈÓ‡z ‡l‡ ,‡e‰ ‰¯˜Ó ¯Ó‡z Ï‡ ,‰NÚÓ ÈepL E˙B‡¯aƒ¿¿ƒ«¬∆«…«ƒ¿∆∆»«¬ƒƒ∆
.C¯a˙È ÌM‰ ˙ÁbL‰«¿»««≈ƒ¿»«

.„?e‡¯· ‰nÏ :‰L˜ ¯·c‰Â .ÌÏBÚÏ ÏB„b ˜f‰ ÌÈ‡È·Ó Ì‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒ∆≈»»»¿«»»»∆»»ƒ¿¿
.‰·BËÏ „Á‡ „ˆ Ì‰a LÈ È‡cÂaL ,Ú„z≈«∆¿««≈»∆«∆»¿»

.‰È¯·cÓ B È‡L elÙ‡ ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ¯eacÓ ‰‡ ‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¬»»ƒƒ∆∆ƒ¬ƒ∆≈ƒƒ¿≈
.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ï ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÒ¯B˜Èt‡∆ƒ¿«¿≈∆»¿ƒ¿≈¬»»»

.Â.dÏÚ·Ï ‰M‡k C¯a˙È ÌM‰Ï ·È·Á Ì„‡‰ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»»»»»ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ»¿«¿»

.Ê.‰ eÓ‡Ï ‡B·Ï ÏBÎÈ B È‡ ,BaÏ ˙‡ ÔÈÎÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈ƒ∆ƒ≈»»∆¡»

.Á.B˙ eÓ‡Ó ÏÙpL Úe„Èa ,¯·c e‰ÊÈ‡ BÏ „·‡pL ÈÓƒ∆∆¡«≈∆»»¿»«∆»«≈¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.à.שם כותב עיין ואמונה. ואמת נו, סי' יב., ברכות

.áמאד עניתי אני אדבר כי י)האמנתי קטז .(תהלים

.â.שם כותב עיין א. סי' כ:, מציעא בבא

.ã'סי י פר' בראשית מד"ר ועיין קצת. מובן אגדות. חידושי עיין מח. סי' עז: שבת

הנאה. בהם יש הם אף ז,

.ä.רמז וברש"י. עיי"ש, למינות אליעזר ר' כט, סי' טז:, ע"ז

.åיפיך המלך ויתאו אביך ובית עמך יא-יב)ושכחי מה וארשתיך(תהלים רמז. רש"י. עיין

וגו' באמונה כב)לי ב .(הושע

.æנאמנה ולא לבו הכין ח)לא עח .(תהלים

.çבאבדון אמונתך וגו' יב)היספר פח רמז.(תהלים כפשוטו, בתמיה, בלשון ,
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.Ë,ÌÈ„ÒÁ‰ ¯tÒÈÂ Ï‡¯NÈ È¯·˜ ÏÚ CÏÈ ,epnÓ B˙ eÓ‡ „·‡pL ÈÓƒ∆∆¡«¡»ƒ∆≈≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«≈«¬»ƒ
.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ‰NÚL∆»»«»»

.È.Ì„‡ ÏL ‰Ùa ‰ÏBz ‰ eÓ‡¡»»¿∆∆»»

.‡È.˙B¯ÈÙk‰ Ïk ÌÈ¯aL „enl‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ¿»ƒ»«¿ƒ

.·È.C¯a˙ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿»≈

.‚È.‰ eÓ‡Ó ÌÈÏÙB ‰ÏÈÎ‡ Èea¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¬ƒ»¿ƒ≈¡»

.„È.ÌÈÓÎÁ ˙ eÓ‡Ï ‰kÊz ,ÌÈ¯È‰·e ÌÈkÊ Ì‰Lk ÌÈÓMa ÏkzÒzLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿∆≈«ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆¡«¬»ƒ

.ÂË‰˜È˙M‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˜zLz ÈÊ‡ ,C¯a˙È ÌM‰ ÏÚ ‡ÈL˜ ‰ÊÈ‡ ÏÙBpLk¿∆≈≈∆À¿»««≈ƒ¿»«¬«ƒ¿…¿«¿≈«¿ƒ»
.EÈ˙BÈL˜ ÏÚ ıe¯z EÏ e·ÈLÈ ÌÓˆÚa EÈ˙B·LÁÓ«¿¿∆¿«¿»»ƒ¿≈«À¿∆

.ÊËEÈ˙BÈL˜ ÏÚ ıe¯z ÔÈ·‰Ï ‰kÊz ,˜˙BL ‰z‡Â ,E˙B‡ ÔÈÙ¯ÁnLk¿∆¿»¿ƒ¿¿«»≈ƒ¿∆¿»ƒ≈«À¿∆
.‰ Èa Áe¯Ï ‰kÊ˙Â¿ƒ¿∆¿«ƒ»

.ÊÈ‰NÚ ‰fL ,Úc ,ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÈLÚÂ ÌÈ„ÓBÏ ÌÈ„b ˙Ó Ì„‡Ï LiLk¿∆≈»»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«∆∆«¬»
.‰ eÓ‡Ó ÌÈÓÚt ‰nk ÏÙpL ˙ÓÁÓ≈¬«∆»««»¿»ƒ≈¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.è.באבדון אמונתך חסדך בקבר היספר הנ"ל, ממקרא

.éבפי אמונתך ב)אודיע פט מד.(תהלים סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי עיין .

.àéאהבתי ותורתך שנאתי קיג)סעפים קיט מדבר(תהלים מאיש וגו' עליך תשמר מזמנה .

יא-יב)תהפכות ב רע(משלי מאשת לשמרך כד). ו ולתעודה(משלי לתורה רש"י. עיין ,

ב) ח זה.(ישעיה על המורים פסוקים הרבה וכיוצא רש"י. עיין ,

.áé'וגו ברכות רב אמונות ב)איש כח .(משלי

.âé'וגו ה' מי ואמרתי וכחשתי אשבע ט)פן ל .(משלי

.ãéבעיניו זכו לא ושמים יאמין לא בקדשיו טו)הן טו רמז.(איוב

.åèבו חושי ובעבור ישיבוני שעפי ב)לכן כ רש"י.(איוב עיין ,

.æèיענני מבינתי ורוח אשמע כלמתי ג)מוסר פסוק .(שם,

.æéלו ישועתה אין לנפשי אומרים רבים וגו' צרי רבו מה ב,ד)ה' ג רש"י.(תהלים עיין .

ו'. מריבה עיין רמז.
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.ÁÈ.‰˜„ˆk ·eLÁ ‰ eÓ‡¡»»ƒ¿»»

.ËÈ.ÌkÁ˙ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿«≈

.ÎB˙B‡ ÔÈ·‰Ï ‰kÊÈ CkŒ¯Á‡Â ,C¯a˙È ÌL‰a ÔÈÓ‡‰Ï CÈ¯ˆ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿»«¿««»ƒ¿∆¿»ƒ
.ÏÎOa«≈∆

.‡ÎaŒ‡L„˜c ‡‚eeÊ.Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ŒCÈ¯ ƒ»¿À¿»¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

.·Î.Ì„‡Ï ‰¯ÈÙk ÒÈ ÎÓ Ì„‡ ÏL ÚLt‰«∆«∆»»«¿ƒ¿ƒ»»»»

.‚Î.‰k·È B˙ eÓ‡Ó ÏÙBpLk¿∆≈≈¡»ƒ¿∆

.„Î.‰˜È˙L È„ÈŒÏÚ ‡a ‰ eÓ‡¡»»«¿≈¿ƒ»

.‰Î.B˙ eÓ‡Ó ÏÙB Ì„‡ ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»»≈≈¡»

.ÂÎ.‰¯B˙ŒÈ¯·„a ÏÊÏÊnL Úe„Èa ,‰ eÓ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¡»¿»«∆¿«¿≈¿ƒ¿≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.çé'וגו אמונתו ואת צדקתו כג)את כו א, לזה.(שמואל רמז פסוקים כמה ובתהלים .

באמונה וגו' וברחמים ובחסד ובמשפט בצדק לי כא-כב)וארשתיך ב ועיין(הושע

לד)בהשיחות סי' הר"ן בה'(שיחות והאמין שכתוב, כמו , כצדקה חשובה אמונה ,

צדקה לו ו)ויחשבה טו .(בראשית

.èéפתי מחכימת ח)נאמנה יט .(תהלים

.ëהאמנתי במצותיך כי למדני ודעת טעם סו)טוב קיט באמונה(תהלים לי וארשתיך .

ה'וידעת כב)את ב .(הושע

.àëמלשון ה', את וידעת , וגם וזווג. אירוסין מלשון לי, וארשתיך הנ"ל. ממקרא שם,

אדם. וידע –

.áë'וגו בה' וכחש יג)פשע נט אלהים(ישעיה פחד אין וגו' לרשע פשע נאם לו. (תהלים

.ב)

.âëאלהיך איה היום כל אלי באמר וגו' לחם דמעתי לי ד)היתה מב .(תהלים

.ãëאלם ב)האמנם נח וגו'(תהלים אדדם וגו' אלהיך איה וגו' באמר רש"י. עיין (תהלים,

ד-ה) .מב

.äëקנאתי כי וגו' רגלי נטיו ב-ג)כמעט עג .(תהלים

.åëלמו ימצו מלא י)ומי פסוק רש"י.(שם, עיין ,
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.ÊÎ.BaÏ ˙‡ ‰kÊÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈ„È ˙Ú ÏÎa ‰w nL ÈÓƒ∆¿«∆¿»≈»»«¿≈∆¿«∆∆ƒ
.ÁÎ.‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔÈ cL Ú„È ,‰ eÓ‡Ó ÏÙB Ì„‡Lk¿∆»»≈≈¡»≈«∆»ƒ¿«¿»
.ËÎÈ¯e‰¯‰ È„ÈÏÂ ‰M‡ È¯e‰¯‰ È„ÈÏÂ È¯˜ È„ÈÏ ‡a B˙ eÓ‡Ó ÏÙBpLk¿∆≈≈¡»»ƒ≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈ƒ¿≈

.‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»

.Ï.‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰ eÓ‡¡»»«¿≈¿»»

.‡Ï.C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÏBÎÈ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»»¿»ƒ∆«≈ƒ¿»«

.·Ï.ÔBÁh·Ï ‡B·Ï ÏBÎÈ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»»»¿ƒ»
.‚Ï.EÈ˙B BÂÚ Ïk [ÏÚ] EÏ ÁÏÒÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»«»»ƒ¿«¿«»¬∆
.„ÏÏÈtÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ‰kÓe Ì„‡Ï ¯Úˆ ÁÏBL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»≈«««¿»»«∆¿≈«ƒ

.‰ eÓ‡ ÏÈ·La Ì‡ŒÈk ‰Ê ÔÈ‡ ,‰LÏÁÏ B˙B‡¿À¿»≈∆ƒƒƒ¿ƒ¡»

.‰Ï.‰ eÓ‡Ó ÏÙB ¯˜L ˙Úe·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«∆∆≈≈¡»

.ÂÏ.¯ÒeÓ Ïa˜Ó B È‡ ‰ eÓ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¡»≈¿«≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.æëכפי בנקיון וארחץ לבבי יג)זכיתי עג .(תהלים

.çë'וגו משפט מלאתי נאמנה קריה לזונה היתה כא)איכה א משפטיך(ישעיה צדק כי .

עניתני עה)ואמונה קיט האמינו(תהלים לא כי וגו' ויתעבר ה' שמע לכן עח. (תהלים

.כא-כב)

.èë'וגו נאמנה קריה לזונה היתה כא)איכה א אלהיה.(ישעיה מעל תועה רש"י פירש ,

א'. אות קרי עיין לקרי. –רמז נאמנה קריה

.ìנאמנה קריה הצדק כו)עיר פסוק והאמונה(שם, מתניו אזור צדק והיה ה). יא .(ישעיה

עתיך אמונת והיה וצדקה ה-ו)משפט לג .(ישעיה

.àìותבינו לי י)(ישעיותאמינו מג .ה

.áìעל בטוח באמונה ד)נשפט נט אמונה(ישעיה ורעה וגו' בה' בטח ג). לז .(תהלים

.âìלה ואסלח אמונה א)מבקש ה .(ירמיה

.ãì'וגו חלו ולא אתם הכיתה לאמונה הלוא עיניך ג')ה' פסוק .(שם,

.äìישבעו לשקר א-ב)לכן פסוקים .(שם,

.åì'וגו מוסר קחת ג')מאנו פסוק וגו'(שם, האמונה אבדה מוסר לקחו ולא כח). ז .(ירמיה



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ טז ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÊÏÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯·c‰Ó ‰ ‰ ÔÈ‡L ÛBqÏ ˜Ècv‰ È¯·„a ÔÈÓ‡Ó ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¬ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿∆≈∆¡∆≈«»»««ƒ
.‰‡B¯ ‡e‰L∆∆

.ÁÏ.Ò‡Ó BÏˆ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙BwÁ È‡cÂa ,‰ eÓ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¡»¿««À«»»∆¿ƒ¿»

.ËÏ.Ï‡¯NÈ e„ÁÙÈ ‰ÁÓN ˙ÓÁÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌB‡˙t Ú˙Ùa ‡B·È ÁÈLÓ»ƒ«»¿∆«ƒ¿¿«¿≈∆≈¬«ƒ¿»ƒ¿¬ƒ¿»≈
.ÓÂLÎÚ Ï·‡ ,eÏÁÈ ‰hÓ ÏLÂ ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯O‰ Ïk ÈÊ‡ ,ÁÈLÓ ‡B·iLk¿∆»»ƒ«¬«»«»ƒ∆«¿»¿∆«»∆¡¬»«¿»

.ÌÈÏBÁ Ì‰ Ï‡¯NÈ ÈÊ‡ ,¯N ‰ÊÈ‡Ï ‰iÏÚ LiLk¿∆≈¬ƒ»¿≈∆«¬«ƒ¿»≈≈ƒ
.‡Ó.‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ ‰È‰È ÌÈ Ma B¯·ÁÓ ¯ÈÚf‰ „Á‡ Ïk ‡B·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»»∆»«»ƒ≈¬≈«»ƒƒ¿∆≈¿«¿»
.·ÓeÏh·e ,˙aM‰ ˙‡ eÏlÁL ÏÈ·La ‡l‡ ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï…»¿»¿»«ƒ∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆««»ƒ¿

‰È‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯Œ˙Èa ÏL ˙B˜B Èz eÏh·e ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿««¬ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ∆≈«»¿…»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æìתאכל לא ומשם בעיניך ראה הנכה וגו' השליש ב)ויען ז ב, .(מלכים

.çìחקיו את וימאסו וגו' האמינו לא יד-טו)אשר יז ב, .(מלכים

.èì'וגו ה' אל ופחדו מלכם דוד ואת וגו' ישבו אחר וגו' רבים ימים ד-ה)כי ג .(הושע

וגו' לבבך ורחב ה)ופחד ס מבקשים(ישעיה אתם אשר האדון היכלו אל יבוא ופתאם .

א)וגו' ג .(מלאכי

.î'וגו שרים החלו מלכנו ה)יום ז שרים(הושע מלך ממשא מעט ויחלו רמז. ח, (הושע

.י)

.àîיראו חזיונות בחוריכם יחלמון חלמות זקניכם ובנתיכם בניכם א)ונבאו ג וידוע(יואל .

שחשב הכתוב, לשון היטב ודוק בנבואה. מששים אחד רק הוא חלום רז"ל: מאמר

זה. בענין מקומות, בכמה בזוהר, ועיין וחזיון. חלום נבואה בחינות: זוהרג' (עיין

רסא. רנח, רנז, רנא, רמח, רמז, דף – ב' ובחלק רלח. ויחי, קצא. קפג, וישב, קמט. ויצא, פט. לך, לך

מקומות) בכמה ועוד מ, לא, כא, יח, – הזעירובתיקון שכל ז"ל, דבריו מבוארין ממילא .

דומה אינו רז"ל, שאמרו ע"ד כפשוטו, לי נראה והכונה, יתרה. במעלה יהיה בשנים

זקן. להלומד ילד וכו'הלומד כתובה לדיו דומה, הוא למה ילד כ)הלומד ד .(אבות

הנעורים. בני עם היה עסקו שעיקר רבינו, הנהגת ידוע עג)וכן תשובה כן(ועיין כמו

בודאי עדיין הנעורים, ימי בזמן המשיח, לימות שיגיעו בזמן שיהיה מי לעתיד,

בימי כבר אז שיהיו אותן שיזכו ממה יתרה והשגה וידיעה למעלה לזכות יכול יהיה

הזקנה.

.áî.שם אגדות בחידושי ועיין צ-צא. סי' קיט: שבת



17 ָ ֱאמּונה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

˙‡ ‰Ê eÁÈÎB‰ ‡Ï Ìb ,ÏB„‚Â ÔË˜ eÂL‰Â ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ tŒ˙La Ì‰Ï»∆∆»ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»…¿»«…ƒ∆∆
b ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz efa Ìb ,‰Ê.‰ Ó‡ŒÈL ‡ dpnÓ e˜Òt Ì ∆«ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ«»¿ƒ∆»«¿≈¬»»

.‚Ó.‰˜„ˆa ‡l‡ ˙È„Ù ÌÈÏLe¯È ÔÈ‡≈¿»«ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»»

.„Ó.‡Â‰ ‰l‡‚c ‡zÏÁ˙‡ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»«¿«¿»ƒ¿À»ƒ

.‰Ó.‰l‡b‰ ˙‡ ·kÚÓ ‡e‰ ,ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚nL ÈÓƒ∆¿«≈¬ƒƒ¿«≈∆«¿À»

.ÂÓ.Ï‡¯NÈ ÔÈa ÌBÏL ‰È‰iL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰ aÈ ‡Ï…ƒ»∆¿»«ƒ«∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»≈

.ÊÓ.ÁÈLÓ ‡B·iL ÔÓÈÒ ‡e‰ ,‰n‡Ï ‰n‡Ó ˙eÏba ÌÈÎÏB‰ Ï‡¯NiM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿ƒ«»≈À»¿À»ƒ»∆»»ƒ«

.ÁÓ.ÁÈLÓ ÏÚ ÔÓÈÒ ‰Ê ¯˙BÈa e ˙B‡ ÔÈÙ¯ÁÓ ˙Bn‡Lk¿∆À¿»¿ƒ»¿≈∆ƒ»«»ƒ«

.ËÓ.‰Â‡b ‰ÏÎiL „Ú ,‰ · Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆«∆ƒ¿∆«¬»

.�.ÁÈLÓ ‡B·È ,Ï‡¯NÈa ‰È‰iL ˙e„Á‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈»»ƒ«

מקומות מקומותמראי מראי

.âî.קע סי' צח., סנהדרין – ק סי' קלט., שבת

.ãî.כח סי' יז:, מגילה

.äîירענה שדי וזיז מיער חזיר יד)יכרסמנה פ והלכו(תהלים וגו' יעלנה בל חיות ופריץ .

ט)גאולים לה רש"י.(ישעיה עיין ,

.åîעמו אל שלום ידבר כי וגו' ידבר מה ט)אשמעה פה שלום(תהלים אתן הזה ובמקום .

ט)וגו' ב בניך(חגי שלום ורב יג). נד .(ישעיה

.æîמשיחך עקבות וגו' עמים רבים כל בחיקי שאתי עבדיך חרפת ה' פטזכר (תהלים

.נא-נב)

.çîמשיחך עקבות חרפו אשר וגו' חרפו אשר – הנ"ל במדרש)ממקרא .(וכן

.èîקדשי בהר עוד לגבהה תוספי ולא גאותך עליזי מקרבך אסיר אז יא)כי ג וזה(צפניה

קאפיטל סמיכות לבי.(פרק)ענין גבה לא ה' קלא, קאפיטל אחר בתהלים קל"ב

.ð'וגו עליהם מלך דוד ועבדי וגו' בידך לאחדים יז,כד)והיו לו וגו'(יחזקאל ונקבצו .

וגו' אחד ראש להם ב)ושמו ב הפרץעיין(הושע עלה וגו' כצאן אשימנו יחד רש"י.

יב-יג)וגו' ב וגו'(מיכה ישובון אחיו ויתר וגו' בישראל מושל להיות יצא לי ממך .

א-ב) ה .(מיכה
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.‡�.‰Î¯a ˙ La ‡B·È ÁÈLÓ»ƒ«»ƒ¿«¿»»

.·�.ÛebaL ˙BÓLp‰ Ïk eÏÎiL „Ú ,‡a ÁÈLÓ ÔÈ‡≈»ƒ«»«∆ƒ¿»«¿»∆«

.‚�‡ÈËÓ˜¯t ‰NBÚ‰Â ,ÂÈÒÎpÓ e‰p‰Ó‰Â ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bza ‡ÈOn‰««ƒƒ¿«¿ƒ»»¿«¿«≈ƒ¿»»¿»∆«¿¿«¿»
.ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï ‰ÎBÊ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ««≈ƒ

.„�Ó‰È‰È ‡Ï ÈÊ‡ ÁÈLÓ ‡B·iLÎe ,Ú¯‰Œ¯ˆÈ ‰NÚ Ô¯wM‰ ÏL ÂÈt Áe¯≈«ƒ∆««¿»«¬»≈∆»»¿∆»»ƒ«¬«…ƒ¿∆
.ÌÏBÚa Ú¯‰Œ¯ˆÈ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê ÏÈ·La ,¯˜L∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»»»

.‰�˙Ó‡ ¯·Bc ¯Á‡ Ì‡ ,¯Á‡a ¯Èk‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ,˙Ó‡ LÈ‡ ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ¡∆»¿«ƒ¿«≈ƒ«≈≈¡∆
.Â‡Ï Ì‡ƒ»

.Â�.ÌÈa¯ ÂÈÏÚ eÓÈkÒÈ ‡Ï ¯˜M‰«∆∆…«¿ƒ»»«ƒ

.Ê�.·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ¯a„n‰ ,LÈ‡‰ ‰ÊÏ ‡ BN ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»≈¿∆»ƒ«¿«≈∆»«∆¿∆»«≈

.Á�.BÓˆÚ È ÈÚa ‰Ê· ‡e‰ Ì‚Â ,BÏ·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ‡ LÁÎÓ ¯ÈLÚ»ƒ¿«≈≈«««¿¿«ƒ¿∆¿≈≈«¿

.Ë�.‰˜„ˆ ÔziL ‰tÏ Ôewzƒ«∆∆ƒ≈¿»»

.Ò.˙B˜f‰ ÏkÓ ¯ÓL ÌÏBÚ‰ ˙Ó‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¡∆»»ƒ¿»ƒ»∆≈

מקומות מקומותמראי מראי

.àð.כח סי' יז, מגילה

.áð.כט סי' סג:, יבמות

.âð.מט סי' קיא: כתובות

.ãðהארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת הנביאים את ב)וגם יג רמז(זכריה רש"י. עיין

קצת.

.äð'וגו דברת שקר כי וגו' ינבא כי ג)והיה פסוק קצת.(שם, מובן .

.åð.בונה עיין גמליאל. ברבן מעשה קב, סי' לז., ברכות

.æð.נב סי' קיג:, פסחים

.çð.ברש"י שם עיין נב, סי' קיג:, פסחים

.èðבצדק ט. סעיף כט סימן מוהר"ן ליקוטי ועיין רמז. צדקה. זו בפיך, א, סי' ו., ר"ה

ועקש נפל בהם אין פי אמרי ה)כל ח וגו'(משלי תדברון צדק ב). נח וכיוצא.(תהלים

.ñלעולם אמת ו)השמר קמו .(תהלים
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.‡Ò.¯˜LÏ ‡a ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»»¿∆∆
.·Ò.˙Ó‡Ï ‰kÊiL B¯ÎN ‰˜„ˆ Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈¿»»¿»∆ƒ¿∆∆¡∆
.‚Ò.ÌÈÂ Ú‰ ‡ Nz È‡cÂa ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿««ƒ¿»»¬»ƒ
.„Ò.Â‡Ï Ì‡ ¯˜L ·‰B‡ ‡e‰ Ì‡ ,ÂÈ˙¯LÓ È„ÈŒÏÚ ¯k Ì„‡»»ƒ»«¿≈¿»¿»ƒ≈∆∆ƒ»
.‰Ò.„ÒÁ ÔÈ‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈¡∆≈∆∆
.ÂÒ‰ÊÈ‡ EÏ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk ÈÊ‡ ,¯˜L EÏ LiLk¿∆≈¿∆∆¬«¿∆«»»∆«¬¿≈∆

BÂÚ ‰l‚Ó ¯˜M‰ ÈÊ‡ ,‰ÚeLÈ.CÏ ÚÈLBÈ ‡lL È„k ,EÈ˙B ¿»¬««∆∆¿«∆¬∆¿≈∆…ƒ«»
.ÊÒ.˙B¯v‰ ÏkÓ E˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆«»»∆¿ƒ»«»
.ÁÒ.Ì„‡ŒÈ a È ÈÚa Ô¯˜L ‰È‰ÈÂ ‰ÈÁiMÓ ,˙eÓiL Ì„‡Ï ·BË»»»∆»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆«¿»¿≈≈¿≈»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‰fL Ú„È ,ÌB˜n‰ ‰Êa ¯Úˆ BÏ LÈÂ ,ÌB˜Ó e‰ÊÈ‡Ï ‡a Ì„‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»»¿≈∆»¿≈««¿∆«»≈«∆∆
ÌB˜na e‡B·È ÂÈ a B‡ ,‰¯ÈÙk ‰ÊÈ‡ Ì‰Ï ÏÙ Â ÂÈ˙B·‡ Ba eÈ‰ ÌB˜n‰«»»¬»¿»«»∆≈∆¿ƒ»»»»«»
.‰f‰ ÌB˜na ¯Úˆ ÂLÎÚ Ï·BÒ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰¯ÈÙk ‰ÊÈ‡Ï ‰f‰«∆¿≈∆¿ƒ»¿«¿≈∆≈«¿»«««»«∆

מקומות מקומותמראי מראי

.àñ'וכו שקר שפתי שנאה יח)מכסה י רש"י.(משלי עיין ,

.áñאמת שכר צדקה יח)וזרע יא .(משלי

.âñ'וגו דכיו ישנא שקר כח)לשון כו .(משלי

.ãñמשר כל שקר דבר על מקשיב רשעיםמשל יב)תיו כט .(משלי

.äñ'וגו חסד ואין אמת אין א)כי ד תרגום.(הושע עיין ,

.åñ'וגו שקר פעלו כי וגו' עון ונגלה לישראל א)כרפאי ז רש"י.(הושע עיין

.æñכזבים עלי דברו והמה אפדם יג)ואנכי ז פדה(הושע וגו' יצרוני וישר תם מובן.

צרותיו מכל ישראל את כא-כב)אלהים כה וחנני(תהלים פדני אלך בתמי ואני (תהלים.

יא) אמתכו אל וגו' פדיתה ו). לא .(תהלים

.çñמחיי מותי טוב כי וגו' יונה אל א-ג)וירע ד [ומיונה].(יונה כג. תענית רש"י. עיין

.àדן עד וירדף ב, סי' מג פר' לך לך יד)מד"ר יד ומכה(בראשית כוכבים עבודת שם ,

ומאחריה. מלפניה



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ כ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.·.‰¯ÈÙk È„ÈÏ ‡a ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»»ƒ≈¿ƒ»

.‚È La ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L ‰ÊÏ ‡l‡ ÌÈ˙ÙBÓ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡≈«»»∆¿ƒ∆»»∆∆«¬ƒƒ¿≈
.˙BÓÏBÚ»

.„.e ÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb ˙Bn‡L ,˙B¯Êb‰ ÔÈÏha˙ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆À¿ƒ»≈

.‰,˙„ÁÈÓ ˙‡ÏBÁ ‰ÊÈ‡ ˙B‡t¯Ï „ÁÈÓ Ák ·NÚÂ ·NÚ ÏÎÏ LiL ,Úc«∆≈¿»≈∆»≈∆…«¿À»¿«¿≈∆««¿À∆∆
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓL ‡ÏÂ ,B˙È¯·e B˙ eÓ‡ ¯ÓL ‡lL ÈÓÏ ‡l‡ B È‡ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆≈∆»¿ƒ∆…»«¡»¿ƒ¿…»«∆«¿
,˙eÓÏLa ‰ eÓ‡ BÏ LiL ÈÓ Ï·‡ ."Ì„‡ ÏÎÏ Êa È‰z Ï‡" ÏÚ ¯·ÚlÓƒ«¬…««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ∆≈¡»ƒ¿≈
B˙‡eÙ¯ ÔÈ‡ ,"Ì„‡ ÏÎÏ Êa È‰z Ï‡" Ìi˜Óe ˙È¯a‰ ¯ÓBL ÔkŒÌ‚ ‡e‰Â¿«≈≈«¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿»»»≈¿»
ÏÎ‡Ó ÏÎa ‡t¯˙ ‡l‡ ,Bz‡ÏBÁÏ ÌÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ·NÚ È˜ÏÁa ‰ÏBz»¿∆¿≈¬»ƒ«¿À»ƒ¿«∆»ƒ¿«≈¿»«¬»
„Ú ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,'eÎÂ "EÓÁÏ ˙‡ C¯·e" ˙ ÈÁ·a ‰˜LÓe«¿∆ƒ¿ƒ«≈«∆«¿¿¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ«

.B˙‡eÙ¯Ï ÌÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ·NÚ en¯˙iL∆ƒ¿«¬»ƒ«¿À»ƒƒ¿»

.ÂÈÙÏ ‡È‰ ‰ eÓ‡ ˙cÓe ,‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ d È‡ ‰‡a‰ ‰ÚeLi‰ ¯wÚƒ««¿»«»»≈»∆»«¿≈¡»ƒ«¡»ƒ¿ƒ
.¯Bc‰ È‚È‰ Ó«¿ƒ≈«

מקומות מקומותמראי מראי

.á,במקרא שנאמר חנופה כל ו, סי' מח פר' וירא מד"ר שני. חלק א' חנופה עיין

וכו'. מדבר הכתוב במינות

.âפיו ומשפטי מפתיו יב, סי' נג פר' וירא ה)מד"ר קה כהונה.(תהלים מתנות עיין ,

.ã'וגו ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם ד, סי' ו פר' וארא ה)מד"ר ו לפי(שמות ,

אמר לכן אחרי, הרהרו לא ו-ז)שהן פסוקים גזירות(שם ד' כנגד כאן, יש גאולות ד' ,

קצת. רמז וכו'. פרעה עליהם שגזר

.äוש עריות וגילוי כוכבים מעבודת חוץ מתרפאין בכל ב, סי' טז פר' בא פיכותמד"ר

ט-י. סעי' א סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי ועיין דמים.

.å'וכו בשמי להאמין ישראל שעשו על לזקנים פורע הריני א, סי' יטז פר' בא מד"ר

תושעון ונחת טו)בשובה ל לעבודת(ישעיה ויניחו לה' שישובו כהונה, מתנות עיין .

כוכבים.



21 ָ ֱאמּונה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ÊÈk ,C¯a˙È ÌM‰ ˙e„Á‡a B˙ eÓ‡ ˜fÁÏ CÈ¯ˆ Ê‡ ,·¯Ï ·¯Ó CÏB‰Lk¿∆≈≈«¿«»»ƒ¿«≈¡»¿«¿«≈ƒ¿»«ƒ
BÏ LiL ·¯‰ ÔÎÂ .„eÁi‰ ˙ eÓ‡Ï ˜ÈfÓ ÌÈ„nÏÓ ‰a¯‰Ó „enl‰«ƒ≈«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¡««ƒ¿≈»«∆≈
ÏÎÂ ,BÁk ÈÙÏ „ÈÓÏ˙Â „ÈÓÏz ÏÎÏ ¯È‡‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ,„eÁi‰ ˙ eÓ‡¡««ƒ»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…¿»

.¯˙BÈ ‡ÏÂ BÏ CÈ¯vM ‰Ó ‡l‡ ÚÓBL B È‡ „ÈÓÏz«¿ƒ≈≈«∆»«∆»ƒ¿…≈

.Á.‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰ÓÁp‰«∆»»»«¿≈¡»

.Ë.ÌÏBÚa ÌÈ·e·f‰ ea¯˙ ‰ eÓ‡ ËeÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¡»ƒ¿««¿ƒ»»

.ÈÒÚkÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,"„ÓÁ˙ ‡Ï" ÏÚ ¯·ÚlÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ«¬…«…«¿…«¿≈∆ƒƒ««
.‰Â‡‚Â ÒÚk È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ ,‰ eÓ‡ ÔB¯ÒÁÓe ‰Â‡‚Â¿«¬»≈∆¿¡»«»»«¿≈««¿«¬»

.‡ÈÈ‡L È„ÈŒÏÚÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï B˙e˜Ï‡ ÔÈÚÈ„BÓ Ô «¿≈∆≈ƒƒ¡…¿À»»«¿≈∆À»»
.˙Bi BˆÈÁ ˙BÓÎÁa CÏÈÏ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÔÈÁÈcÓe ÔÈ˙ÈÒÓ¿ƒƒ«ƒƒ∆ƒ¿»≈≈≈¿»¿ƒƒ

.·È‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ Èc ÔÈ¯¯BÚ˙ ‰ eÓ‡ Ïe˜Ï˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¡»ƒ¿¿ƒƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈¬»»»
ÔBc Ì‡ ,¯·k ÔBcpL ÌÈ Èc‰ ˙‡ ÌÈ cL e È‰ ,ÌÈ Èc È Èc ÔÈ¯¯BÚ˙ ƒ¿¿ƒƒ≈ƒƒ«¿∆»ƒ∆«ƒƒ∆ƒ¿»ƒƒ

.˙e ¯zÂ ÈÏa Èe‡¯k»»¿ƒ«¿»

.‚È.‰ eÓ‡Ó B¯·Á ˙‡ ÏÈtnL ÈÓ ÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‡a ÌÈ a ÏekLƒ»ƒ»«¿»«ƒ∆«ƒ∆¬≈≈¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.æבכח ה' קול א, סי' כט פר' יתרו מד"ר שני. חלק ז' לימוד ד)עיין כט לא(תהלים ,

אלא בשמים יש הרבה אלוהות שמא סבורים תהיו הרבה קולות ששמעתם בשביל

רמז. וכו'. אלהיך ה' הוא שאני יודעים תהיו

.çאלהיך ה' אנכי בסופו, כט פר' יתרו ב)מד"ר כ אנכי(שמות אנכי כתיב, לבא ולעתיד

מנחמכם יב)הוא נא כהונה.(ישעיה מתנות עיין .

.è.רמז הזבוב. עליהם הביא בה', כחשו כך ה, סי' ל פר' משפטים מד"ר

.éפורע אני הרי העולם, לאומות אלהותי תגידו לא אם ה, סי' ו פר' ויקרא מד"ר

וגו' האבות אל דרשו אליכם יאמרו וכי אימתי, יט)מכם. ח רמז.(ישעיה .

.àéמדנים תערר שנאה א, סי' ז פר' צו יב)מד"ר י להן(משלי עוררה וכו' שנתנו שנאה ,

רמז. העגל. את שעשו כהונה, מתנות עיין וכו' דינין דיני

.áéוכן בנים. כילוי אלא השמדה לשון אין וכו' התאנף ובאהרן שני. חלק יג בנים עיין

ד. סי' י פר' במדרש שם
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.„È.‰ eÓ‡ŒÈÏÚa ‰È a ‰lÁa ‰¯È‰f‰ ‰M‡ƒ»«¿ƒ»¿«»»∆»«¬≈¡»

.ÂË.˙Úc‰ ·MÈ˙ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿«≈«««

.ÊË.ÌM‰ Lec˜Ï ‡a ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ eÓ‡Ï ‡a ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»»∆¡»¿«¿≈¡»»¿ƒ«≈

.ÊÈ.ÌÈ˙n‰Œ˙iÁz ˙ eÓ‡ Bz·LÁÓ ÏÚ ‰ÏÚÈ ,ÔLÈÏ ÏBÎÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ…«¬∆««¬«¿¡«¿ƒ««≈ƒ

.ÁÈ.‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ ‚ÈO‰Ï Ì‰Ï ‰L˜ ‰ Ó‡ ÈpË¿̃«≈¬»»»∆»∆¿«ƒƒƒ¿«¿»

"אכילה: ֲ ִ ָ 

.‡.EÈ˙B BÊÓa ÌM‰ ˙k¯a ÏeÁiL È„k ,¯iLz ÏÎB‡ ‰z‡M ‰nÓƒ«∆«»≈¿«≈¿≈∆»ƒ¿««≈ƒ¿∆

.·.ÂÈ˙B BÂÚ ÏkÓ BÏ ¯‰ËÓ Ì„‡ ÏL B ÁÏLÀ¿»∆»»¿«≈ƒ»¬»

.‚ÌeL¯ ‡e‰Â ,‰Ò ¯ÙÏ ‰kÊÓe È˙‡c ‡ÓÏÚÏ BÏ ‰kÊÓ Ì„‡ ÏL B ÁÏLÀ¿»∆»»¿«∆¿»¿»¿»≈¿«∆¿«¿»»¿»
‰ÚLa ‰¯e·‚e Ák dÏ ‡ÙÒBz‡Ï dÏ ‰kÊÓe ,‡lÚÏe ‡lÚÏ ·BËÏ¿¿≈»¿≈»¿«∆≈¿ƒ»»≈…«¿»¿»»

.dÏ CÈ¯Ëˆ‡L∆ƒ¿»ƒ≈

מקומות מקומותמראי מראי

.âé.רמז עיי"ש. ע"ז, בטל כאלו חלה מצות המקיים ו סי' טו פר' תזריע מד"ר

.ãéבשמת להתגייר. דעתו נתן יג, סי' סז פר' תולדות מד"ר שני. חלק יא דעת עיין

ג) לו דעת(בראשית שנתבסמה כהונה.– מתנות עיין עליו. ו

.åèבזכות אמר, לוי ר' השם. קדושת בזכות אמר, יוחנן ר' יב, סי' עד פר' ויצא מד"ר

וכו'. התורה ובזכות אמונה

.æèאמונתך רבה לבקרים כג)חדשים ג המתים.(איכה את לנו להחיות רבה שאמונתך

השינה) ידי על בקר בכל מתחדשין שהבריות רחוק.(שפירושו, רמז .

.æéרמז אמנה. קטני ולא אמונתך, רבה תורה. לחידושי רמז לבקרים, חדשים מהנ"ל,

וכו'. תורה ובזכות אמונה בזכות יב, סיד עד פר' ויצא מד"ר ועיין רחוק.

.à.קמ סי' צב., סנהדרין

.á.קנד תרומה זוהר

.â.שם



23 ָ ִ ֲאכילה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.„Ì„‡ŒÈ ·e ,‡a ˙¯va ‰¯Bz Ïeh·e ÔÈc‰ Ïe˜Ï˜Â ˙eeÚÂ ÔÈc‰ ÈepÚ ÔBÂÚa«¬ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ»«…∆»¿≈»»
.Ï˜Lna ÌÓÁÏ ÌÈÏÎB‡Â ÌÈÚ·N Ì È‡Â ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿¿ƒ«¿»«ƒ¿»

.‰ÏÏk ÏÎ‡ ‡lL ÈnÓ ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ¯˙BÈ CLÓ BaÏ ,˙ˆ˜ ÏÎB‡Lk¿∆≈¿»ƒƒ¿»≈««¬ƒ»ƒƒ∆…»«¿»
.ÏÎ‡lÓ L‡È˙ Â¿ƒ¿»≈ƒ∆¡…

.Â.ÚL¯ B˙B‡ ÏL ‰cÚqÓ e ‰pL È tÓ ,‰ÈÏk Ï‡¯NÈ e·iÁ˙p ‰Ó È tÓƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈∆∆¡ƒ¿À»∆»»

.Ê‰ÓBc ÔÁÏM‰Â .·aÁÓe ÔÈÊÓe ˙B BÂÚ ¯tÎÓe ˙BÚ¯ ˙B¯Êb ÁÈÊÓ ÁaÊÓƒ¿≈«≈ƒ«¿≈»¿«≈¬≈ƒ¿«≈¿«À¿»∆
.ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«

.ÁÏÊÏÊÓ‰Â ,‰ BÊ ‰M‡ ÏÚ ‡a el‡k ,ÌÈ„ÈŒ˙ÏÈË ‡Ïa ÏÎB‡‰»≈¿…¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»«ƒ»»¿«¿«¿≈
.ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú ,ÌÈ„ÈŒ˙ÏÈË aƒ¿ƒ«»«ƒ∆¡»ƒ»»

.Ë.ÌÈa¯ È Ùa ÌÈÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡Ï‡ŒÌÏˆ BÏ LiL ÈÓÔÎÂ ‰lÚ˙ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·c B˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ ,ÌÈ˜ ƒ∆≈∆∆¡…ƒ«¿≈¬ƒ»»»ƒ««ƒ¿«∆¿≈
.CÙ‰Ï¿≈∆

.·.‚eef‰ ˙Â‡z ÔÈ¯¯BÚÓ ÌÈ‚c‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»ƒ¿¿ƒ«¬««ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ã.כד סי' לג., שבת

.ä.ניר לכם נירו ד"ה מה, סי' קז:, פסחים תוספות

.å.יב סי' יב., מגילה

.æ.כז חגיגה ועיין ה. סי' י:, כתובות

.ç.ו סי' ד:, סוטה

.è,אברהם באשל שם ועיין ז. קטן סעיף קע סי אברהם מגן ועיין י. סי' מד:, בכורות

שם. תשובה בשערי ועיין רבה. האליהו

.àהים בדגת ורדו חב, סי' ח פר' בראשית כח)מד"ר א בצלמנו(בראשית שהוא את

הקנה ובספר ע"ב צח דף הקנה בספר ועיין ירדו. וכו' שאינו את ורדו. כדמותנו

קיא. דף המצוות שעל

.á.'וכו דגים להם מזמן הקב"ה יב, סי א פר' שמות מד"ר
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.‚.ÌÏBÚa C¯a˙È ÌM‰ ÚcÂ˙ ÔBÊn‰Œ˙k¯a È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««»ƒ¿«««≈ƒ¿»«»»
.„.˙BÓÁÏn‰Â ˙B·È¯n‰ ÔÓ ˙eÎÏn‰ ·MÈ˙ ÔBÊn‰Œ˙k¯a È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««»ƒ¿«≈««¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»
.‰ÔBfpL ,‰M„˜a CkŒÏk B˙ÏÈÎ‡L ,ÌÈkÊ ÔÈÁÓa ‰¯Bza B„enlL ÈÓƒ∆ƒ«»¿…ƒ«ƒ∆¬ƒ»»»ƒ¿À»∆ƒ

ÔÓÈÒÂ .˜ Áa ÔÈ Bc ÂÈ‡ BN ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,epnÓ ÔÈ Bf ÌÈÎ‡Ïn‰L ÔBÊnÓƒ»∆««¿»ƒƒƒƒ∆«¿≈∆¿»ƒƒ¿∆∆¿ƒ»
˙·ÎL ‰˙È‰ ¯˜a·e" ,"¯˜a‰ ˙BÈ‰a ÈLÈÏM‰ ÌBia È‰ÈÂ" :¯·cÏ«»»«¿ƒ««¿ƒƒƒ¿«…∆«…∆»¿»ƒ¿«

."¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ" ,"Ïh‰È‰ÈÂ" Èk ,LB„w‰ ÂÈtÓ ÈzÚÓL ‰Ê ÔÓÈÒ Le¯t) «»«¿ƒ¿«¿…∆«…∆≈ƒ»∆»«¿ƒƒƒ«»ƒ«¿ƒ

ÈÓ ,ÏÈÚÏ ¯‡·ÓM ‰Ó ˙ ÈÁa e‰fL ,‰¯BzŒÔzÓa ¯Ó‡ "¯˜a‰ ˙BÈ‰a ÈLÈÏM‰ ÌBia««¿ƒƒƒ¿«…∆∆¡«¿««»∆∆¿ƒ««∆¿…»¿≈ƒ

ÔÈ Bf ÌÈÎ‡Ïn‰L ÔBÊÓ ‡e‰L ,Ôna ¯Ó‡ "Ïh‰ ˙·ÎL ‰˙È‰ ¯˜a·e" .ÌÈkÊ ÔÈÁÓa B„enlL∆ƒ¿…ƒ«ƒ«…∆»¿»ƒ¿««»∆¡««»∆»∆««¿»ƒƒƒ

˙ÚÈ¯˜a ¯Ó‡ "¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ" .‰Î¯·Ï Ì B¯ÎÊ ,e È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,epnÓƒ∆¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿…∆«…∆∆¡«ƒ¿ƒ«

.‰Î¯·Ï Ì B¯ÎÊ ,e È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ˜ Á ˙ ÈÁa e‰fL ,Ìia ÌÈ¯ˆn‰ eÚaËpL ,ÛeÒŒÌÈ«∆ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«»∆∆¿ƒ«∆∆¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

(‰¯Bz‰ CB˙a Ï"p‰ [‰‚N‰] ‡ˆÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯˜aÓ ¯˜a „ÓÏÂ. ¿»«…∆ƒ…∆«¿≈∆»»«»»««¿«»

.Â.C¯a˙È ÌM‰ epnÓ ˜zpL Ú„È ,B˙ÏÈÎ‡a ÌÚË LÈb¯Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈«¿ƒ«««¬ƒ»≈«∆ƒ«ƒ∆«≈ƒ¿»«

.Ê.Ô‚eeÊÓe ˙B a¯w‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««ƒƒ¿»≈≈«»¿»ƒƒ»
.Á.˙B a¯w‰ ˙eÎÊa ÌÈ ÓL ÌÈ‚c‰«»ƒ¿≈ƒƒ¿«»¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.âהיה ושותים אוכלים ומשהיו ז. סי' מג פר לך לך מד"ר שני. חלק ז' מריבה עיין

בבריותי. אותי והכרת וכו' ברכו להם, אומר

.ã.לזה זה היו אוהבים ח, בסי' הנ"ל, המדרש המשך מריבה. שם ידיעיין על היה (וזה

( כן פי על ואף הנ"ל, המזון ז"ל.ברכת שיטתו לפי לפרש נראה כן וכו', והמרדתים

.äלבקר וארנן פסוק על אלו מקראות ג' נסמכו - הרי ו, סי' כג פר' בשלח מד"ר

חסדך.

.å,כתיב שכן רוצה, שהיה מה כל טועם וכו' שהיה המן ג, סי' כה פר' בשלח מד"ר

וכו'. דבר חסרת לא עמך אלהיך ה'

.æלזווגך אם וכו' הקב"ה לך המציא לקורבנך אם יט, סי' סה פר' תולדות מד"ר

וגו' היום לפני נא הקרה דכתיב לך, יב)המציא כד גמלים(בראשית והנה וירא וכתיב,

סג)באים כד וגו'.(בראשית וכמה כמה אחת על - למאכלך ,

.ç.מדאי יותר שמנים דגים מיני וגו' הארץ ומשמני ג, סי' סו פר' תולדות מד"ר

וכו'. הקרבנות אלו הארץ, ומשמני



25 ָ ִ ֲאכילה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ËÏLÎpL Úe„Èa Ìb ,epnÓ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓL ÈÓÁ¯L Úe„Èa ,BÎL ·ÏkL ÈÓƒ∆∆∆¿»¿»«∆«¬≈»«ƒ¿À»ƒƒ∆«¿»«∆ƒ¿«
.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa¿«¬»¬

.È.˙BÚ¯ ˙BiÁÓ ÏBv ‡e‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ ¯‰ÊpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ«¬»¬ƒ≈«»

.‡È.‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡˙Ï ÏÙB ‡e‰ ,ÌÈÓÓB¯˙ ÂÈ‡ BOL ÈÓƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ≈¿«¬«¬ƒ»

.·È.ÂÈ a ¯‡MÓ ¯˙BÈ „Á‡ Ôa ·‰B‡ ‡e‰ ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«¬ƒ»≈≈∆»≈ƒ¿»»»

.‚È˙Bi˙B‡‰ ÌÚ "ÔÈÈa" ;·ÏeÏ ˙B·˙ŒÈL‡¯ Y e˙L'e ÈÓÁÏ'· eÓÁ'Ï eÎ'Ï¿«¬¿«¿ƒ¿»≈≈»¿≈ƒ»ƒ
˙ ÈÁa "ÈzÎÒÓ" ;‰·¯'Ú Ò„'‰ ‚B¯˙'‡ ÏL ˙B·˙ŒÈL‡¯ ‡i¯ËÓÈbƒ«¿ƒ»»≈≈∆∆¿¬«¬»»»»¿ƒ¿ƒ«

„‡ ‰kÒ È„ÈŒÏÚÂ ÌÈ ÈÓ ‰Úa¯‡ ˙ÏÈË ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ .˙BkÒ‰ÎBÊ Ì À«¿≈ƒ¿«¿ƒ««¿»»ƒƒ¿«¿≈À»»»∆
‰ÎBÊ ‰kÒ È„ÈŒÏÚ ;‰ÓLp‰ ˙eiÁÏ Ì‚Â ,ÌÈLeaÏÓe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿ƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»«¿≈À»∆
‰ÎBÊ ÏÁ È·¯Ú È„ÈŒÏÚ ."BLe·Ï Ô Ú ÈÓeNa" ˙ ÈÁa ,ÌÈLeaÏÓÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿≈«¿≈««∆
‰ÎBÊ ‚B¯˙‡Â ·ÏeÏ È„ÈŒÏÚÂ ‰ÓLp‰ ˙eiÁÏ ‰ÎBÊ Ò„‰ È„ÈŒÏÚ ,‰i˙LÏƒ¿ƒ»«¿≈¬«∆¿ƒ«¿»»¿«¿≈»¿∆¿∆

.ÏÎ‡Ó È ÈÓ Ì‰L ,È¯t Ì‰a LÈ Èk ,‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ∆≈ƒ≈«¬»

.„È.ËtLÓe ˜Á È„ÈŒÏÚ ‡a ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»»«¿≈…ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.è,מקום של ממדותיו מקום. של ממדותיו מזה, נסעו יד, סיד פד פר' וישב מד"ר

הכלבים. את בו ונשסה בואו וכו' והחמלה החסד דרכי שהם כהונה, מתנות פירש

רמז, נסתלקמזה השי"ת שרחמי בידוע, הכלב, בו שיסה בעצמו שהקב"ה שמי

אסורות. למאכלות רמז אברהם, בזרע שם ועיין ממנו.

.é.הזוהר בשם הנ"ל בזרע, שם,

.àé'וכו עליו צריו שרוממתי וכו' על כמרימי להם ואהיה א, סי' פו פר' וישב מד"ר

הרבה. אכילות עליהם מטה אני אוכיל, אליו ואט

.áéבן משנה אבא מה וכו' גרונו אחר להוט היה אבא מה ה, סי' צד פר' ויגש מד"ר

רמז. כהונה. מתנות עיין וכו'. מבניו

.âé.זה פסוק הובא ז, סי' כה פר' בשלח במד"ר

.ãéשקבלתם מפני מהבאר, ולשתות המן מן לאכול לכם גרם מי הנ"ל, במדרש שם

וכו'. המשפטים ואת החוקים את



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ כו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÂË˙ÓÁÓ ,B˙ÏÈÎ‡a ÔÎ ‡ÏÂ Ôb Ïe ¯nÊÏ ÏÈÁ˙Ó ‰˙BL Ì„‡Lk ‰Ó«¿∆»»∆«¿ƒ¿«≈¿«≈¿…≈«¬ƒ»≈¬«
.Ôn‰ ÏÚ ‰¯ÈL e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯‡a‰ ÏÚ ‰¯ÈL e¯Ó‡L∆»¿ƒ»««¿≈¿…»¿ƒ»««»

"אלמן: ַ ְ ָ 

.‡ÌL‡ ˙L¯t ÌBÈ ÏÎa ¯Ó‡È ,BzL‡ ‰˙nL ÈÓ(Ê,‰ ‡¯˜ÈÂ)‡OiL „Ú , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿»»»«»»«∆ƒ»
.˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÒÁ ,ÔÓÏ‡Ó ¯˜L È„ÈŒÏÚ Ìb ,ÌÈÚÓL Ì È‡ ÂÈ¯·c ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿»»≈»ƒ¿»ƒ««¿≈∆∆¿«¿≈«
.ÌÈL ‰nk ,ÌBÏLÂ¿»«»»ƒ

.·Ï·‡ ,ÂÈÓˆÚÓ ÌˆÚ BÏ ¯ÒÁ el‡k ÈÊ‡ ,Ì„‡ ÏL BzL‡ ‰˙nLk¿∆≈»ƒ¿∆»»¬«¿ƒ∆¿»∆∆≈¬»»¬»
ÔÓÏ‡ :e‰ÊÂ .ÌˆÚ BÏ ¯ÒÁ B È‡ ,‰˙Ó BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Ècv‰««ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»∆∆¿∆«¿»

.‰¯aL' ‡'Ï ‰p‰'Ó ˙Á'‡ ˙Bi˙B‡ƒ««≈≈»…ƒ¿»»

"ארץ־יׂשראל: ֶ ֶ ִ ְ ָ ֵ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÌÏBÚ‰ ÏÚ C¯a˙È ÌM‰ ˙ÁbL‰ ÔÈ‚ÈOÓ Ï‡¯NÈŒı¯‡ ˙·ÈLÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»««≈ƒ¿»««»»

מקומות מקומותמראי מראי

.åè.'וכו הבאר על שאמרו כשם המן על שירה אמרו לא שם,

.àישראל מקדוש אשם מלאה ארצם כי וכו' ישראל אלמן לא ה)כי נא רמז.(ירמיה .



27 ֵ ָ ְ ִ ֶ ֶארץ־יׂשראל ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.·˙M„wÓ ‰¯‡‰ BÏ CLÓ Ôk ,‰¯Bza LcÁÓ Ì„‡M LecÁ‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒ∆»»¿«≈«»≈ƒ¿»∆»»ƒ¿À«
.Ï‡¯NÈŒı¯‡∆∆ƒ¿»≈

.‚‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ ˙‡È·Ï ˜˜BzLÓ Ì„‡M ˙e˜˜BzL‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿∆»»ƒ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆
.‰ÏB„b ‰Ò ¯t ÚtL ƒ¿»«¿»»¿»

.„Œı¯‡Ó ‰Î¯a‰ CÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈa¯‰ ˙‡ Ò ¯ÙÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿«¿≈∆»«ƒ«¿≈∆«¿ƒ«¿»»≈∆∆
.ı¯‡Ï ıeÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆

.‰ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ˙e˜˜BzL‰ ¯¯BÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡Ï ˜˜BzLnL ÈÓƒ∆ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆»ƒ
‡a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,Ï‡¯NÈŒı¯‡Ï ÌÈ‡·e ,Ì‰È˙BÓL e È‰ ,Bn‡Â¿ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«»»»

.ÂÈÏ‡ ÌÈ˜˜BzLÓe ÌÈtˆÓe ÌnÚƒ»¿«ƒƒ¿¿ƒ≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.àשפתי תאלמנה ה, סי' א פר' בראשית מד"ר שני. חלק א', אות אמת המצויין עיין

יט)שקר לא מאלמן(תהלים שח"ו רמז, תאלמנה, וכו'. אשתתקן אתחרשן אתפרכן

רמז. נשים. כמה

.à'וגו מארצך לך לך א, סי' לט פר' לך לך א)מד"ר יב שהעולם(בראשית תאמר וכו'

רמז. העולם. בעל הוא אני מנהיג? בלא הזה

.á'וגו יהגה ובתורתו א, סי' סא פר' שרה חיי וגו'מד"ר שתול כעץ אוהיה (תהלים

מד"רב-ג) וכו'. ישראל בארץ הקב"ה ששתלו שתול, כעץ והיה וכו' יהגה ובתורתו ,

וגו' חקיו י, סי' טו פר' מד-מה)בא קה בעבור(תהלים למה, גוים ארצות להם ויתן וכו'

מוסר משחר יצחק היה בו כיוצא א, סי' א פר' שמות מד"ר וגו'. חקיו ישמרו

תורה, ללמוד עבר בבית ונטמן מאביו פירש ואח"כ וכו' תורה שלמדו ליעקב,

וכו'. הארץ את וירש לברכה זכה לפיכך

.âאמרתי ה' אליך זעקתי א, סי' עד פר' ויצא מד"ר שני. חלק ז' ממון (תהליםעיין

ו) אבותיךקמב ארץ אל משתשוב אלא וכו' אמרת אתה וכו' תחלה חיים שמתיה וכו'

וכו'. ביתו את מפרנס שהוא ע"י יעקב, אבל ושם, עמך. אהיה

.ãואהיה לו, אומר היה ישראל את מפרנס שהוא ע"י דוד, אלא הנ"ל, במדרש שם

עמך. ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל שוב וכו' יעקב אבל הלכת. אשר בכל עמך

רמז.

.äמצפה אמך לך, מצפה אביך החיים, בארץ חלקי אמרת אתה הנ"ל, במדרש שם

רמז. לך. מצפה בעצמי אני לך,



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ כח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÂÌi˜˙ B BÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ Èi ÚÏ Ô˙BpL ÔBÓn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»∆≈«¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆»ƒ¿«≈
.B„Èa¿»

.ÊÏBÎÈ ‡e‰ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÌÚË ˙Ó‡a ÌÚhL ,Ï‡¯NÈŒı¯‡Ó Ú„BiL ÈÓƒ∆≈«≈∆∆ƒ¿»≈∆»«∆¡∆««∆∆ƒ¿»≈»
Ïˆ‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯Á‡a ¯Èk‰Ï.Â‡Ï Ì‡ ‰ M‰ŒL‡¯ ÏÚ [ÈzÓ‡] ˜Ècˆ ¿«ƒ¿«≈ƒ»»≈∆«ƒ¬ƒƒ«…«»»ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎa ÈÊ‡ ,‰ M‰ŒL‡¯ ÏÚ ÈzÓ‡ ˜Ècˆ Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎBfL ÈÓ Èkƒƒ∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¬ƒƒ«…«»»¬«¿»»
,Ï‡¯NÈŒı¯‡c ‡¯ÈÂ‡ ˙ ÈÁa ¯ÈÂ‡‰ B˙B‡ ‰NÚ ,ÏkzÒÓ ‰f‰ LÈ‡‰L∆»ƒ«∆ƒ¿«≈«¬∆»¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈
·iÁÓ ‡e‰ ,Bk¯Ú ÈÙk „Á‡ Ïk ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÌÚhÓ Ú„BiL ÈÓ ÔkŒÏÚÂ¿«≈ƒ∆≈«ƒ««∆∆ƒ¿»≈»∆»¿ƒ∆¿¿À»
Ïˆ‡ ‰È‰L ,LÈ‡‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ „ÚÂ˙Óe Ú‚BtLk ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ LÈb¯‰Ï¿«¿ƒ∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«ƒ¿«≈««ƒ∆»ƒ∆»»≈∆
˙ ÈÁ·a ¯ÈÂ‡‰ ‰NÚ B„ÈŒÏÚ Èk ,‰ M‰ŒL‡¯ ÏÚ ÈzÓ‡ ˜Èc«̂ƒ¬ƒƒ«…«»»ƒ«»«¬∆»¬ƒƒ¿ƒ«

.Ï"pk Ï‡¯NÈŒı¯‡∆∆ƒ¿»≈««

"אבדה: ֲ ֵ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÌÈ¯b ¯i‚Ó ‰f‰ Áka ,ÌÈÏÚ·Ï ‰„·‡ ¯ÈÊÁnL ÈÓƒ∆«¬ƒ¬≈»ƒ¿»ƒ«…««∆¿«≈≈ƒ

"ּבנים: ָ ִ 

.‡.ÂÈ a ˙‡ Ïc‚Ï ‰ÎBÊ ,¯Lk Ì„‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ‰ÎBa‰ Ïk»«∆ƒ¿«≈«»»»≈∆¿«≈∆»»

מקומות מקומותמראי מראי

.åאהיה אבותיך ארץ אל משתשוב אלא ברכה, בהם אין לארץ חוצה נכסי כנ"ל, שם,

רמז. תואר. יפה עיין עמך.

.æ.מ סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי עיין

.àהרכוש כל את וישב ד, סי' מג פר' לך לך טז)מד"ר יד עמדו(בראשית החזיר, לא וטף

וכו'. ונתגיירו



29 ִ ָּבנים ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.·.L‡¯‰ Èel‚a CÏÈ ‡lL ,˜B Èz‰ ˙‡ ¯ÓLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆«ƒ∆…≈≈¿ƒ»…
.‚‰Ï„b ÌÈÏ„b Ì‰Lk Èk ,ÂÈ a ˙Ò ¯t ÏÚ ‚‡„Ï Ì„‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ»»»ƒ¿…««¿»«»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿≈»

.Ì‰nÚ Ì˙Ò ¯t«¿»»»ƒ»∆
.„.„ÏÂ ‡Ïa ÏB‡LÏ CÏB‰ ,‰i·¯e ‰i¯tÓ B¯·Á ˙‡ Ïh·nL ÈÓƒ∆¿«≈∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»≈ƒ¿¿…»»
.‰.ÌÈ b‰Ó Ì È‡L ÌÈ a dÏ ÈÂ‰ ,‰ÂˆÓŒ¯·„Ï BzL‡ ‰ÙBk‰ Ïk»«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¬≈≈»ƒ∆≈»¿À»ƒ
.Â.ÔB·vÚa ¯˙BÈ dlL ÌÈ a Ïecb ¯Úˆ ÌÈa¯Ó ‰ÈÓcL ‰M‡ƒ»∆»∆»¿Àƒ««ƒ»ƒ∆»≈¿ƒ»
.Ê.dÏ ÔÈ‡ Ú¯Ê ı¯‡‰ŒÌÚÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ,Ï‡¯NÈÏ Ô‰k ˙a«…≈¿ƒ¿»≈««¿ƒ»»¿«»»∆∆«≈»
.Á.ÌÈ a Ïec‚Ï ÏbÒÓ ˙aLa ÈLÈÓÁ ÏL ˙È Úz‰««¬ƒ∆¬ƒƒ¿«»¿À»¿ƒ»ƒ
.Ë.ÌÈ e‚‰ ÌÈ ·Ï dÏ ‰kÊÓ ‰M‡aL ˙eÚÈ ¿̂ƒ∆»ƒ»¿«»»¿»ƒ¬ƒ
.ÈÌÈ a BzL‡ „Ïz ,Èe‡¯k ÔÈlÙz ˙Á ‰ È„ÈŒÏÚÂ ·BËŒÌBÈ ˙ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿«¿≈¬»«¿ƒƒ»»≈≈ƒ¿»ƒ

.ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ
.‡È‡e‰ ,ÌÈ a BÏ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ÔÈÏlt˙nLÎe ,ÌÈ a BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»ƒ

.˙Ó≈

מקומות מקומותמראי מראי

.à.כא סי' קה:, שבת

.áקיח סי' קנו:, לסופו)שבת .(סמוך

.â.נוצצין הללו ד"ה שם רש"י עיין כא, סי' נד., עירובין

.ã.'וכו ערירי להיות נענש לא שם, רש"י עיין לב. סי' סג:, עירובין

.ä.בסופו לז סי' ק:, עירובין

.å.דמים טיפי ב' אלו ד"ה לח סי' ק:, עירובין אגדות חידושי

.æ.יב סי' מט., פסחים

.ç.עד סי' כז:, תענית

.è.מז יומא מתמר. – ט סי' י:, מגילה

.éתפילין אלו ויקר, וכו' מילה זו ששון, וכו' טוב יום זה שמחה, כה, סי' טז:, מגילה

אות לקמן ועיין רחוק רמז – זכרים בנים לידת ידי על מילה מצות לקיום רמז וכו'.

ט. קטן מועד צ'.

.àé.רמז חנין. ר' טו, סי' כה:, קטן מועד
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.·È.ÌÈ˙Ó ÌÈ a ÌÈ¯„ ÔBÂÚa«¬¿»ƒ»ƒ≈ƒ
.‚È.ÌÈ ·Ï Ì¯Bb ÌB˜Ó ÈepLƒ»≈¿»ƒ
.„ÈÏelÁ LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ,Ì‰È˙B·‡ ÔBÂÚa ÌÈ˙Ó Ì È‡ ÌÈÏB„b ÌÈ a»ƒ¿ƒ≈»≈ƒ«¬¬≈∆¬»¿»∆≈ƒ

.ÌÈ˙Ó ÌÈÏB„b elÙ‡ ÌM‰«≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ
.ÂË.ÌÈ‡È¯a ÌÈ a dÏ ÈÂ‰ ,‡¯ÓÁ ‡È˙LÂ ‡¯Na ‡ÏÎ‡c¿«¿»ƒ¿»¿«¿»«¿»¬≈≈»ƒ¿ƒƒ
.ÊËÌ È‡L ÌÈ a dÏ ÈÂ‰ ,‰c BzL‡·e ‰M‡ ÏL d·˜Úa ÏkzÒn‰«ƒ¿«≈«¬≈»∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈»ƒ∆≈»

Ó.ÌÈ b‰¿À»ƒ
.ÊÈ‰ÎÊ ‡Ï ‡nL ,‡ÈˆBÈ ,ÌÈ a BÏ ÔÈ‡Â Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈ L ¯NÚ ¯c‰«»∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»…»»

.dpnÓ ˙B a‰Ï¿ƒ»ƒ∆»
.ÁÈLc˜ÈÂ ,BÏ ˙ ‚B‰‰ ‰M‡ ‡OÈ ,ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ a BÏ ‰È‰ÈÂ ,Ì„‡ ‰NÚi ‰Ó««¬∆»»¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒƒ»ƒ»«∆∆ƒ«≈

.BlL ÌÈ a‰L ÈnÓ Lw·ÈÂ ,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿««¿ƒƒ«≈ƒƒ∆«»ƒ∆
.ËÈ.„ÈÏBÓ ‡e‰ BÏ ‰ÓB„a „ÈÏBn‰ Ïk»«ƒ¿∆ƒ
.ÎÏec‚Ï ˜ÈfÓ ‰Ê Èk ,dpÓÊ ‡Ïa ÔÏÈ‡ ‰ÊÈ‡ ı˜lÓ ,BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡ ¯ÓLÈƒ¿…»»∆«¿ƒ»…≈∆ƒ»¿»¿«≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

.ÌÈ a»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áé.כז סי' לב:, שבת בבלי ו. הלכה ב פרק שבת ירושלמי

.âé.ללמדך ד"ה ל סי' סד., יבמות אגדות חידושי ועיין ז. סי' טז:, ר"ה

.ãéתוספות לט. שבועות עיין והכתיב. ד"ה שם אגדות חידושי עיין מג. סי' עט., יבמות

ח:. כתובות ועיין ואין. ד"ה

.åè.יב סי' ס:, כתובות

.æè.ד סי' כ., נדרים

.æé.ל סי' סד., יבמות

.çé.כו סי' עא., נדה

.èéמשום ד"ה מה סי' פא., נדרים אגדות חידושי כג. סי' סג., יבמות אגדות חידושי

אגדות חידושי עיין זכר. צבוע ד"ה א' סי' טז., ב"ק אגדות חידושי ועיין דקרי.

בכל מאי ד"ה לד סי' טז:, ב"ב אגדות וחידושי המלמד. כל ד"ה לד סי' פה., ב"מ

צב: ב"ק יג)וכו'. סירא .(בן

.ë.נב סי' קח., מציעא בבא
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.‡Î.‰„b‡ ÈÏÚa ,‰ÓÎÁ ÈÏÚa ,¯LÚ ÈÏÚa ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ,‰˜„ˆ Û„B¯‰ Ïk»»≈¿»»∆¿»ƒ«¬≈∆«¬≈»¿»«¬≈«»»

.·Î˙‡ ÁnNÈÂ ,ÌÈi ÚÏ ÂÈ˙BÚÓ ¯fÙÈ ;ÌÈ a BÏ ‰È‰ÈÂ Ì„‡ ‰NÚi ‰Ó««¬∆»»¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈¿»«¬ƒƒƒ««∆
.LÈÓLz È ÙÏ BzL‡ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

.‚Î.BpÓÊ Ì„˜ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ı˜Ï ¯eÒ‡ Ôk ,Ì„‡ ‚¯‰Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»«¬…»»≈»»…ƒ»«¬»…∆¿«

.„ÎB˙BÓk Ôa ÁÈp‰L ,„Âc ,‰˙ÈÓ Ba ¯Ó‡ B˙BÓk Ôa ÁÈp‰ ‡lL ,·‡BÈ»∆…ƒƒ«≈¿∆¡«ƒ»»ƒ∆ƒƒ«≈¿
.‰·ÈÎL Ba ¯Ó‡ ∆¡«¿ƒ»

.‰Î.‡LÈa ‡ ÈÚ e‰a ‰ËÏL ‡Ï ‰lÁz ˙a«¿ƒ»…»¿»¿≈»ƒ»

.ÂÎ.B„ÏÈ el‡k ,B˙Èa CB˙a ÌB˙È Ïc‚Ó‰ Ïk»«¿«≈»¿≈¿ƒ¿»

.ÊÎ.B„ÏÈ el‡k ,‰¯Bz B¯·Á Ôa „nÏÓ‰ Ïk»«¿«≈∆¬≈»¿ƒ¿»

.ÁÎ.¯ÎÊ „ÏzL ,BzL‡ ÏÚ Ïlt˙È „Ïe‰ ˙¯ÈˆÈ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ…∆¿ƒ««»»ƒ¿«≈«ƒ¿∆≈≈»»

.ËÎBzL‡LÎe ,ÌÈ¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‰‡a BzL‡ Ìb ,˙e Êa ¯‰¯‰nL ÈÓƒ∆¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
ÌÈ a‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌBÏÁa ‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ˙BtÏw‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙¯‰¯‰Ó¿«¿∆∆«¿≈∆«¿ƒ»ƒ»∆»«¬¿«¿≈∆«»ƒ

.ÌÈ˙Ó dlL∆»≈ƒ

.Ï.ÂÈÏÚ ‰pÊÓ BzL‡ ,‰pÊnL ÈÓƒ∆¿«∆ƒ¿¿«»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.àë.י סי' ט:, ב"ב

.áë.טו סי' י:, ב"ב

.âë.שם בונה עיין מב. סי' כו. ב"ב

.ãë.צד סי' קטז., ב"ב

.äë.קטז סי' קמא., ב"ב

.åë.כב סי' יט:, סנהדרין

.æë.כג סימן שם,

.çë.ס ברכות יום. ארביעם ד"ה בתוספות לה סי' כב., סנהדרין

.èëעליו מזננת אשתו כד, סי' י., ט)סוטה לא אשתי(איוב לאחר תטחן י). פסוק .(שם,

ח) פסוק (שם, ישרשו וצאצאי יאכל ואחר רמז).(אזרעה ,

.ì.כנ"ל שם,
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.‡Ï.BL¯ÈÏ Ôa ÁÈpÓ B È‡ ,B¯·Á ÏL B˙‡e·z Û¯BO‰ Ïk»«≈¿»∆¬≈≈«ƒ«≈¿»¿

.·Ï.Áetz dL‡¯ ÏÚ ÁÈpz ‰„Ï ˙ÚLa ,‰È a ˙ÏkLnL ‰M‡ƒ»∆¿«∆∆»∆»ƒ¿«≈»«ƒ««…»««

.‚Ï.ÂÈ ·e BzL‡ ¯·B˜ ,B¯Ób ‡ÏÂ ‰ÂˆÓŒ¯·c ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿«ƒ¿»¿…¿»≈ƒ¿»»

.„Ï˙‡ „ÈÒÙÓe ,ÌÈ b‰Ó Ì È‡L ÌÈ a dÏ ÔÈÂ‰ ÔBÓÓ ÌLÏ ‰M‡ ‡NBp‰«≈ƒ»¿≈»«¿»≈»ƒ∆≈»¿À»ƒ«¿ƒ∆
.¯ˆ˜ ÔÓÊa ÔBÓn‰«»ƒ¿«»»

.‰Ï.ÌÈ a ‰a¯‰Ï ‰ÎBÊ ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯B˙a ˜ÒBÚ‰»≈¿»ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«¿≈»ƒ

.ÂÏ‰NÚÓ ÌÈÊÁB‡Lk ‡l‡ ,˙B·‡‰ ÔBÂÚa ÌÈ˙Ó ÌÈ a‰ ÔÈ‡Ì‰È˙B·‡ ≈«»ƒ≈ƒ«¬»»∆»¿∆¬ƒ«¬≈¬≈∆
.Ì‰È„Èaƒ≈∆

.ÊÏ.ÁkŒÏÚ·e ‰¯eˆŒÏÚa ˙BÈ‰ÏÂ BÊ¯ÊÏe B aÏÏ ,„ÏeÏ ‰ÙÈ LÈÓLz‰««¿ƒ»∆«»»¿«¿¿»¿¿ƒ¿««»««…«

.ÁÏ.˙eÏb BÓˆÚ ÏÚ Ïa˜È ,ÌÈ a BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿«≈««¿»

.ËÏ.e‰Ú¯ ˙L‡ ÏÚ ‡a el‡k ,B¯·Á ˙e n‡Ï „¯Bi‰«≈¿À»¬≈¿ƒ»«≈∆≈≈

.Ó.ÌÈ a ÏekL BÓk ÈÂ‰ ,ÂÈ‡ BN „Èa Ì„‡ ¯ÒÓpLk¿∆ƒ¿»»»¿«¿»¬≈¿ƒ»ƒ

.‡ÓÔa BÏ ‰È‰È ‡Ï ,‰¯ÊŒ‰„B·Úa ¯‰¯‰ B‡ ,¯ÎÊ B‡ ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÈÓƒ∆»««ƒ»»ƒ¿≈«¬»»»…ƒ¿∆≈
.ÔÁÎL ‰È‰È ‰¯Bz B a „ÓÏÈ Ì‡Â ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿∆«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.àì.ל סי' יא., סוטה

.áì.לד סי' יט:, סוטה

.âì.מט סי' חג:, סוטה

.ãì.מא' סי ע., קידושין

.äì.לכילה זוכה ד"ה אגדות חידושי עיין ה. סי' יז., ב"ק

.åì.ז ברכות מג. סי' כז:, סנהדרין

.æì.טו סי' לא., נדה ועיין בטני. בר ד"ה רש"י עיין קיא, סי' ע:, סנהדרין

.çì.נה סי' לז:, סנהדרין

.èì.קיז סי' פא., סנהדרין

.î.קנה סי' צה., סנהדרין

.àî.שם אגדות חידושי ועיין קיט. סי' פב. סנהדרין
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.·Ó.˙B·‡Ï ‰ÏB„b ‰‡eÙ¯ ÌÈ·Bh‰ ÌÈ a»ƒ«ƒ¿»¿»»»
.‚Ó.ÌÈ˙Ó ÌÈ a‰ ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«»ƒ≈ƒ
.„ÓÔ¯‰‡ È ·k ÌÈ a dÏ ÈÂ‰ elÙ‡ ,dzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡Ó L¯Bt B È‡L Ïk»∆≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»¬ƒ¬≈≈»ƒƒ¿≈«¬…

.‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯e ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ a dÏ ÔÈÂ‰ ,L¯Bt‰ ÏÎÂ .ÌÈ˙Ó≈ƒ¿»«≈«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
.‰ÓÔÈÈe‡¯e ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ a dÏ ÔÈÂ‰ ,˙aL È‡ˆBÓa ÔÈi‰ ÏÚ ÏÈc·n‰ Ïk»««¿ƒ«««ƒ¿»≈«»«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.‰‡¯B‰Ï¿»»
.ÂÓ.ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ a dÏ ÔÈÂ‰ ,˙eÚÈ ˆ C¯c LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆«¿ƒ¿««¿ƒ∆∆¿ƒ«¿»≈»ƒ¿»ƒ
.ÊÓ.¯‰ËÓ ·ÏÁÂ ‡nËÓ ·ÏÁ Èk ,‰Ú¯ ‰M‡Ó „Ïe‰ ˜ ÈÈ ‡lL „‡Ó ¯‰fÈƒ»≈¿…∆…ƒ««»»≈ƒ»»»ƒ»»¿«≈¿»»¿«≈
.ÁÓ.„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ¯·Ó ÔÓLÂ ÔÈnÁ«ƒ¿∆∆¿»ƒ∆«»»
.ËÓÂÈ a ÏÚ Ïlt˙nL B˙lÙz ,ÌÈÓ ÏÈh‰lÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ˆBÚ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈∆«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»

.˙ÚÓL ƒ¿««
.�.Ì‡Â ·‡ ˙¯eˆ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰«»»≈«««»»≈
.‡�.‚B‚ÓeŒ‚Bb ˙ÓÁÏnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ ÏL B˙Èa CB˙a ‰Ú¯ ˙ea¯z ‰L»̃»«¿»»¿≈∆»»≈ƒƒ¿∆∆»
.·�.ÂÈ · ÈÓÈ CÈ¯‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙Ò k‰Œ˙È·Ï CÈLÁÈÂ ÌÈc˜È«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆«¿≈∆«¬ƒ¿≈»»

מקומות מקומותמראי מראי

.áî.'וכו אבא מזכי ברא רח, סי' קד., סנהדרין בבל. את רפאני קסג, סי' צו:, סנהדרין

לרפואתך. יב, סי' תענית ירושלמי ועיין

.âîצ לג.סנהדרין אות אמת ועיין טבות. ורב קסו, סי' ז.,

.ãî.ח סי' יח:, שבועות

.äî.שם

.åî.רש"י ועיין שם.

.æî.אנטונינוס א"ל ד"ה בתוספות כה סי' י., ע"ז

.çî.סט סי' עח:, יומא ט. סי' כד:, חולין

.èî.רש"י עיין י. סי' מד:, בכורות

.ð.מובן וכו'. ישא לא גבוה י, סי' מה:, בכורות

.àð.לה סי' ז:, ברכות

.áð.לט סי' ח., ברכות
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.‚�.ÌÈ a‰ ÔÈa B a Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡«¿«∆»»¿≈«»ƒ

.„�.ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ a dÏ ÈÂ‰ ˙aL ¯ Â ‰k Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»¿≈«»¬≈≈»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

.‰�.Ô a¯ ‡˙e ˙Á dÏ ÈÂ‰ Ô a¯ ¯È˜BÓc ,Ô a¯ ÔÈ a dÏ ÈÂ‰ Ô a¯ ÌÈÁ¯c¿»ƒ«»»¬≈≈¿ƒ«»»¿ƒ«»»¬≈≈«¿»«»»

.Â�˙ÈˆÈˆ ÔBÂÚa Ìb ‰ÊeÊÓ ÔBÂÚa Ìb ‰¯Bz Ïeha ÔBÂÚa Ìb ÌÈ¯„ ÔBÂÚa«¬¿»ƒ««¬ƒ»««¬¿»««¬ƒƒ
.ÌÈpË˜ Ì‰Lk ÌÈ˙Ó ÌÈ a ÌpÁ ˙‡ N ÔBÂÚa Ìb««¬ƒ¿«ƒ»»ƒ≈ƒ¿∆≈¿«ƒ

.Ê�‰ ÈÏÁ‰Ó ÌÈÏBv ÂÈ a ,ÂÈ˙BÚÓ ÔÓ ¯NÚÓ Ô˙BpL ÈÓ.‡˜ÓÒ ‡¯˜p ƒ∆≈«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ≈«…ƒ«ƒ¿»«¿»

.Á�.¯Bc‰ ÏÚ ÔÈÒt˙ Ôa¯Œ˙Èa ÏL ˙B˜B Èzƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««

.Ë�.ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ˙aLa ÌÈq„‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«ƒ¿«»∆¿»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

.ÒÌ„˜ ‰lk‰ ˙‡ ıÁ¯zL ,‰ÊÏ ‰l‚q‰ ,‰È a ˙‡ ˙ÏkLnL ‰M‡ƒ»∆¿«∆∆∆»∆»«¿À»»∆∆ƒ¿«∆««»…∆
.‰tÁ‰«À»

.‡Ò.ÂÈ˙B ·e ÂÈ a Ôk Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BÏÈÎ‡ ÈÙÏ¿ƒ¬ƒ»∆»»≈»»¿»

.·Ò.˙aMÏ ˙aMÓ Ì‡ŒÈk ,ÏÁa B˙hÓ LnLÈ Ï‡ ÌÈ˙Ó ÂÈ aL ÈÓƒ∆»»≈ƒ«¿«≈ƒ»«…ƒƒƒ«»««»

מקומות מקומותמראי מראי

.âð.ד סי' י:, שבת

.ãðרש"י עיין יג. סי' כג:, שבת

.äð.שם

.åð.כד סי' לב:, שבת

.æð.רמז המעשר. על לעולם באה אסכרה כו, סי' לג., שבת

.çð.כו סי' לג:, שבת

.èð.שמור כנגד וחד ד"ה שם, אגדות בחידושי מרומז

.ñ.ונפלא רחוק רמז כלתא. משיא משכילתא מח, סי' עז:, שבת

.àñ.שיכרא דשתיא יב, סי' ס:, כתובות

.áñבעתו יתן פריו אשר טו, סי' סב:, ג)כתובות א ד"ה(תהלים שם, אגדות חידושי עיין .

לט. סי' קמא מוהר"ן בליקוטי ועיין מובן. וכו'. ת"ח של עונה
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.‚ÒÔÈÏlt˙nL ‰lÙz‰ Ìb .ÌÈ ·Ï ‰l‚Ò ‡Â‰ ¯ÓÚa ‚"Ïa ˙Lw‰ ˙ÎÈ¯c¿ƒ««∆∆¿«»…∆ƒ¿À»¿»ƒ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈ ·Ï ‰l‚Ò ‡Â‰ ‰ È‚ a „enÚ‰ È ÙÏƒ¿≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿»ƒ

.„Ò.ÂÈ¯eÚpÓ ı¯‡ŒC¯c ˜B Èz‰ ˙‡ „nÏÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«ƒ∆∆∆∆ƒ¿»

.‰ÒÌb .ÌÈ ·Ï ‰l‚Ò ‡e‰ ,ÌBi‰ ¯B‡ Ì„˜ ÔÈ¯ÓB‡L ,˙BÁaLz‰Â ˙B¯ÈM‰«ƒ¿«ƒ¿»∆¿ƒ…∆«¿À»¿»ƒ«
.˙È ÒÚk ‡È‰L ‰Ú¯ ‰M‡Ï Ìb .d·ÏÁ ¯ÒÁpL ‰M‡Ï¿ƒ»∆∆¿«¬»»«¿ƒ»»»∆ƒ«¬»ƒ

.ÂÒ,˙B˜Ùq‰ Ïk epnÓ Ï‡BLÂ Ba¯ È Ùa BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜Ó ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈«¿≈ƒ∆»«¿≈
‡e‰L Ôa epnÓ ‡ˆBiL ,‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B˙B‡ Li·Ó Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«≈«¿≈∆∆∆≈ƒ∆≈∆

.Ba¯Ó ¯˙BÈ ‰¯Bza ÏB„b»«»≈≈«

.ÊÒ.Ì‰ÈÓÈ eÎÈ¯‡iL Ú¯ÊÏ ‰ÎBÊ ,‰·‰‡a ÌÈ¯eqi‰ ˙‡ Ïa˜nL ÈÓƒ∆¿«≈∆«ƒƒ¿«¬»∆¿∆«∆«¬ƒ¿≈∆

.ÁÒ.ÌÈ¯b ‡ÓL Èk ,Ì„‡ ÏL ÌM‰ ¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÌM‰ ˙BlÚt¿À«≈ƒ¿»ƒ«««≈∆»»ƒ¿»»ƒ

.ËÒ.‰i·MÏ ÂÈ a ÌÈ‡a ,Ba ¯‡t˙‰Ï È„k BÏB˜ dÈa‚nL ÈÓƒ∆«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»≈»ƒ»»«¿ƒ»

.Ú.ÔÓLa ÏÈ‚¯ ‡‰È ,ÌÈ a BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

.‡Ú.ÂÈ a eÈÁÈÂ ‰¯Èc ¯˜ÚÈ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»»

.·Ú.˙eÏbÓe ‰˙ÈnÓ ÂÈ a ˙‡ ÏÈvÓ ÌBÏL ˙ÙÈ„¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»«ƒ∆»»ƒƒ»ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.âñבנים ומרבים קשת דרכי וגו' מ)ויהיו ח א, הימים על(דברי אלה כל וגו' בנים .להימן

ה' בית בשיר אביהם ה-ו)ידי כה א, הימים רמז.(דברי

.ãñהמלך בני עם חכמוני בן לב)ויחיל כז א, הימים תרבות.(דברי מלמדם רש"י פירש .

לנער ו)חנך כב .(משלי

.äñרמז וכו' בעלה עם מספרת ואשה אמו משדי יונק תינוק שלישית ב, סי' ג., ברכות

ונפלא. רחוק

.åñ.רש"י ועיין כלאב. ממנו ויצא דוד זכה , לפיכך ז, סי' ד., ברכות

.æñ.ימים יאריך זרע יראה יב, סי' ה., ברכות

.çñ.אגדות חידושי עיין גרים. דשמא לג, סי' ז:, ברכות

.èñבשבי בניך לקחו כי וגו' שאון בני מה-מו)וקדקד מח רמז.(ירמיה רש"י. עיין עב.עא.ע.
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.‚Ú,Ì„‡ŒÈ ·Ï ÏBLÎÓ CkŒ¯Á‡ ‡e‰ ¯·c‰Â ,¯·c ‰ÊÈ‡ ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆≈∆»»¿«»»««»ƒ¿ƒ¿≈»»
.BÚ¯fÓ ˜ÒÙ ‰·Bh‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«»ƒ¿»ƒ«¿

.„Ú.˙„ÏBÓ d È‡ BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈaL ‰ÏB„b ‰·‰‡ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈¬««¬»¿»∆≈ƒ¿ƒ¿≈»∆∆

.‰Ú.¯ÎÊ ˙B„ÈÏBÓ ,˙B„˜Ù Ì‰Lk ˙B¯˜Ú‰ ·¯Ï¿…»¬»¿∆≈ƒ¿»ƒ»»

.ÂÚ.ÌÈ˙Ó ÌÈ a‰ ÌÈ¯·c ˙‡ B‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿»ƒ«»ƒ≈ƒ

.ÊÚ.ÌÈ e‚‰ ÌÈ a BÏ eÈ‰È ‡lL ,Ì„‡‰ ˙‡ Ïl˜Ï ˜Ècv‰ „Èa Ák LÈ≈…«¿«««ƒ¿«≈∆»»»∆…ƒ¿»ƒ¬ƒ

.ÁÚ‰LÚ ˜Ècv‰L ÈÓ.ÌÈ ·a C¯a˙ ,BÏˆ‡ ‰È ÒÎ‡ ƒ∆««ƒ«¬»«¿«¿»∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ

.ËÚ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,d˙B‡ ˙BNÚÏ ‰ÎBÊ ÔÈ‡Â ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ ˜˜BzLnL ÈÓƒ∆ƒ¿≈«¬≈∆ƒ¿»¿≈∆«¬»«¿≈∆
.˙‡f‰ ‰Âˆn‰ ˙BNÚÏ ekÊÈ ÂÈ ·e ,ÂÈ ·Ï LÈ¯BÓ B˙l„‚e ,ÌÈ ·Ï ‰kÊÈƒ¿∆¿»ƒ¿À»ƒ¿»»»»ƒ¿«¬«ƒ¿»«…

.Ù.ÌÈ˙Ó ÂÈ aL ÛBÒÏ ,‰Ò ¯t Át˜nL ÈÓƒ∆¿«≈««¿»»¿∆»»≈ƒ

.‡Ù.ÌÈ ·Ï ‰l‚Ò Ë È‚‡Ó«ƒ∆¿À»¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.âòלמוקש וגו' לאפוד גדעון אתו כז)ויעש ח וגו'.(שופטים חסד עשו ולא

.ãòרחמה סגר וה' אהב חנה ה)את א א, יח,ל-לא).(שמואל כט בראשית .

.äò.ושונמית וחנה רחל רבקה, משרה וראיה,

.åòצרתה ו)וכעסתה א א, אמללה(שמואל בנים ורבת להלן, ה)וכתיב .(ב

.æò'וגו אלהים לך יעשה יז)כה ג א, לך.(שמואל יעשה כה ד"ה קו:,ברש"י, סנהדרין (ועיין

יב.) סי' יא., מכות רלא. סי'

.çòאדום עבד את ה' יא)ויברך ו ב' קמו.(שמואל סי' סג:, ברכות עיין רש"י. עיין .

.èò'וגו לשמי בית יבנה הוא – ממלכתו את והכינתי וגו' ימיך ימלאו פרקכי ב, (שמואל

יז) פרק א, הימים דברי .ז,

.ôהגבעונים ביד שאול בני כא)מיתת פרק ב, סוטה(שמואל מא. סי' עח:, יבמות עיין .

יא.

.àôבטנם תמלא יד)וצפונך יז כידוע(תהלים צפון, לצד נוטה שטבעו למאגינט, רמז ,

קט, סי' שמיני שער לציון ראשון עיין ג. פ' יב מאמר הברית ספר עיין לטבעיים.

ה:, ברכות ועיין לדרום. והשני לצפון אחד ראשו ולדרום, צפון לצד נוטה שטבעו

בי טו, לדרום.סי' צפון ן פב.



37 ִ ָּבנים ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.·ÙB‡ ÌÈÙLÎa B‡ ‰‡Óh‰ ˙BÓLa ˜ÒBÚLk ,ÌÈ˙Ó Ì„‡ ÏL ÂÈ a»»∆»»≈ƒ¿∆≈ƒ¿«À¿»ƒ¿»ƒ
.Ì‰a ÔÈÓ‡nL∆«¬ƒ»∆

.‚ÙÌ‰ ‰Êa ,LÈÓLz‰ Ì„˜ ‰˜„ˆ ÌÈ ˙B Â Ì‰È„È ÌÈˆÁB¯ ‰M‡Â LÈ‡Lk¿∆ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿»»…∆««¿ƒ»∆≈
.ÌÈ„ÈÏBÓ Ì‰L ,ÌÈ„ÏÈ‰Ó ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ∆««À¿»≈«¿»ƒ∆≈ƒƒ

.„Ù.ÌÈ¯ÎÊ ˙Ïc‚Ó d È‡Â ,˙B·˜ ˙Ïc‚nL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆¿«∆∆¿≈¿≈»¿«∆∆¿»ƒ

.‰Ù˙LaÏ‰ Ìb ‰ÏB„b ‰‡¯È·e LÙ Œ˙e¯ÈÒÓa ˙ÈˆÈˆ ˙L¯t ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«»»«ƒƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»¿»««¿»«
.ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÓe¯Ú¬ƒ«¿≈∆∆¿»ƒ¿»ƒ

.ÂÙ.ea¯ÈÂ e¯ÙÈ Ï‡¯NÈ ÌbL ÔÓÈÒ ,‰Î¯a da LiL ‰ L»»∆≈»¿»»ƒ»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿

.ÊÙ.‰ ÓÏ‡ ˙ÈNÚ Â ÌÈ˙Ó ‰È a ,ÌÈÙLÎa ˙˜ÒBÚL ‰M‡ƒ»∆∆∆ƒ¿»ƒ»∆»≈ƒ¿«¬≈«¿»»

.ÁÙ.ÌÈÏLe¯È ÏÚ dÏÚa Ïa‡˙iL ‰ÊÏ ‰l‚q‰ d·ÏÁ ¯ÒÁpL ˙˜ ÈÓ≈∆∆∆∆¿«¬»»«¿À»»∆∆ƒ¿«≈«¿»«¿»«ƒ

.ËÙ.Ì¯Bb ÌB˜n‰ Ìb ,‡ÂL È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈ a ˙BkÓ«»ƒ»«¿≈»¿««»≈

.ˆ.ÌÈ¯ÎÊ BzL‡ „ÏzL ‰kÊÈ ,‰lÎÂ Ô˙Á ÁnNnL ÈÓƒ∆¿«≈«»»¿«»ƒ¿∆∆≈∆ƒ¿¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.âôהזכו טז)רחצו א מעלליכם(ישעיה רע הסירו צדקה. עמי עשה ר"ל עמי, זכה מלשון .

טו. סי' ב"ב:, עיין מעולליכם. כמו ודרש –

.ãôבתולות רוממתי בחורים גדלתי ד)ולא כג רמז.(ישעיה

.äô(ח ב (יונה וגו' זכרתי ה' את נפשי עלי שהוא(בהתעטף ציצית, פרשת על מרמז – בהתעטף .

הלבשת על מרמז – בהתעטף גם נפש. מסירת על מרמזת – נפשי על בהם. העטיפה

מאד). רחוק רמז זכרים. בנים בחינת – זכרתי זה, ידי על ערומים.

.åôישרש ו)הבאים כז וארבהו(ישעיה ואברכהו ב). נא נתתיך(ישעיה השדה כצמח רבבה .

ז)ותרבי טו והרביתי(יחזקאל וגו' תתנו ענפכם ישראל הרי ואתם ח,י). לו .(יחזקאל

.æôכשפיך ברב וגו' ואלמן ט)שכול מז כב.(ישעיה סוטה רש"י. עיין

.çôושבעתם תינקו למען עליה המתאבלים כל וגו' ירושלם את י-יא)שמחו סו .(ישעיה

.èô'וגו בניכם את הכיתי לשוא מג. סעיף לעיל וכן לג. אמת ל)עיין ב הבנים(ירמיה על .

הזה במקום הילודים ג-ד)וגו' טז קסו.(ירמיה סי' צז., סנהדרין .

.ö'וגו רחים קול וגו' חתן קול שמחה י)וקול כה לסעודת(ירמיה הוא סימן רש"י, פירש

רמז. מילה. ברית
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.‡ˆ.˙B¯ ˙B¯‰Ê‰ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈«¿»≈
.·ˆ.ÌÈ¯ÎÊ ‰a¯‰ ‰ M‰ ‰Êa ÌÈ„ÏBpL ÔÓÈÒ ,ÌÈÓLb ‰a¯‰ LiL ‰ L»»∆≈«¿≈¿»ƒƒ»∆»ƒ¿∆«»»«¿≈¿»ƒ
.‚ˆ.Ì‰È a ˙‡ ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡ ,ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈÏl˜Ó Ì‰L BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆≈¿«¿ƒ∆«¿»≈¿«¿ƒ∆¿≈∆

.„ˆÔzz ,d˙B‡ ¯ˆ˜zLÎe ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰ÊÈ‡ Ú¯Êz :ÌÈ a Ïec‚Ï ‰l‚Ò¿À»¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ¿»¿∆ƒ¿…»ƒ≈
.‰pnÓ ‰ ‰z ‡Ï ‰z‡Â ,ÌÈi ÚÏ d˙B‡»«¬ƒƒ¿«»…∆¡∆ƒ∆»

.‰ˆ.·Ï ÈÓÎÁ ÌÈ a BÏ ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ ,B¯Bc ÏÚ ‰¯˙È ‰ÓÈ‡ ÏÈhnL ÈÓƒ∆«ƒ≈»¿≈»«≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ«¿≈≈
.Âˆ.‰M„˜c ÏÎNa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Úe„Èa ,ÂÈ a ÏÚ ˙e ÓÁ¯ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¬»«»»¿»«∆≈≈∆∆≈∆ƒ¿À»

.Êˆ.ÌÈ˙Ó ÌÈ a‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ [ÁÎBLÂ] B„enÏ ÏÚ ¯ÊBÁ B È‡Lk¿∆≈≈«ƒ¿≈««¿≈∆«»ƒ≈ƒ

.Áˆ.ÌÈ a ÌÈÏc‚Ó ÔÈ‡ ˙e Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ

.Ëˆ.ÌÈ ·Ï ‰¯ÈÓL "dBÏ‡" ÌL≈¡«¿ƒ»¿»ƒ
.˜e‡ˆÈ ‡lL ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌM‰ ÈL¯B„Ï ‰Ò ¯t ‰È‰iL ÏczLnL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈∆ƒ¿∆«¿»»¿¿≈«≈«¿≈∆ƒ¿∆∆…≈¿

.‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ÂÈ a»»¿«¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.àöנר ואור רחים כג:(שם)קול שבת רמז. . צב.

.âöלויתן ערר ז)העתידים ג איש(איוב מחברת במחברתם ערירים להיות רש"י, פירש .

בלשון עורר, גם אורר. מלשון – עורר ז"ל, רבינו ודרש וכו'. בנים מאין ואשתו

כמז. עוררין. עליו יש אם כמו וקטט, ערעור לשון – חז"ל

.ãöישרשו וצאצאי יאכל ואחר ח)אזרעה לא רמז.(איוב

.äöלב חכמי כל יראה לא אנשים יראוהו כד)לכן לז רש"י.(איוב י)עיין סי' יז., .(ר"ה

כג. שבת

.åöבבינה לה חלק ולא וגו' בניה טז-יז)הקשיח לט .(איוב

.æöחכמה אלוה ו).(שם)השה ד הושע אני גם בניך אשכח אלהיך תורת ותשכח (עיין.

וקוברת) שיולדת לאשה קעו, סי' צט., .סנהדרין

.çö'וגו יפרצו ולא י)הזנו ד רש"י.(הושע עיין

.èöישמרני אלוה ב)כימי כט .(איוב

טוב÷. כל יחסרו לא ה' יא)ודרשי לד יראת.(תהלים לי שמעו בנים לכו – זה ידי על

רמז. קא.
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.‡˜.ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ ÌÈ a‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡««ƒƒ«»ƒ«ƒ¿«»ƒ

.·˜.ÌÏBÚÏ ‡a „ÒÁ ÌÏBÚÏ ‡a ¯ÎfLk¿∆»»»»»∆∆»»»

.‚˜.ÌÈ¯ÎÊ Ïc‚Ï ‰ÎBÊ B È‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÚˆnL ÈÓƒ∆¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈∆≈∆¿«≈¿»ƒ

.„˜.ÂÈ ·Ï ÌÈ a ˙B‡¯Ï ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌBÏL Û„B¯L ÈÓƒ∆≈»«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»»

.‰˜.ÌÈ a ˙LÏÁÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ÔBlÁ‰ B‡ ˙Ïc‰ Ïe˜Ïƒ̃¿«∆∆««∆ƒ»¿À¿«»ƒ

.Â˜.ÌÈ ·Ï ·BË ÔÓÈÒ ‰Ê ÌBÏLÂ ,ÌÈ ·Ï Ú¯ ÔÓÈÒ ‰Ê ˙˜ÏÁn‰««¬…∆∆ƒ»»¿»ƒ¿»∆ƒ»¿»ƒ

.Ê˜.ÔÒÚk Ì‰È·‡Lk ,ÌÈËBL ÌÈ a‰«»ƒƒ¿∆¬ƒ∆«¬»

.Á˜.ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ ·Ï ‰kÊz ·‡ „eak È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ¿»ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡Ìb .˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÌBÈ ÏÎa ‡¯˜È ,ÌÈ a Ïecb ¯Úˆ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈««ƒ»ƒƒ¿»¿»«¬≈¿≈ƒ«
.‰ÏÊb ÏL ˙BÏÈÏÚÓ ÏBv ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»ƒ≈¬ƒ∆¿≈»

.·.BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ,ÌÈ ·Ï ‰l‚Ò¿À»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.á÷'וגו חסדו ג)זכר צח רמז.(תהלים

.â÷זכרם מארץ ויכרת וגו' אמו וחטאת וגו' אבתיו עון יד-טו)יזכר קט רמז.(תהלים

.ã÷ישראל על שלום לבניך בנים ו)וראה קכח .(תהלים

.ä÷בקרב בניך ברך שעריך בריחי חזק יג)ךכי קמז רמז.(תהלים

.å÷שלום גבולך השם וגו' בנים יד)ברך פסוק וגם זרעך(שם, רב כי וגו' שלום כי וידעת .

כד-כה) ה .(איוב

.æ÷'וגו כסיל בן לאביו כה)כעס יז .(משלי

.ç÷אב יכבד ו)בן א רמז.(מלאכי

.à,ישראל את מונין יהיו שלא גילה טעם מה פדגוג. אמון א. סי' א פר' בראשית מד"ר

רמז. אתם. בזוזים של אומה

.áזכה עסקיו. את מקטין שהיה יקטן, ז. סי' לז פר' נח – ד סי' ו פר' בראשית מד"ר

וכו'. גדולות משפחות עשרה שלש להעמיד
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.‚.˙B„ÏÂ Ïec‚Ï ˜ÈfÓ Ì¯k‰ ÚhÓ«««∆∆«ƒ¿ƒ¿»

.„.‰„ÏB‰Ï ÏbÒÓ ÌÈÈe·LŒÔBÈ„Ùa ˙eÏczL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¿À»¿»»

.‰.ÌÈ ·Ï ·BË ˙B„ÓÚn‰ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«««¬»¿»ƒ

.ÂÌ˙B‡ ıÁ¯z ,ÔÈLe„Ê e È‰ ,‡˜ÓÒ ‡¯˜p‰ ÈÏÁa ÌÈ˙Ó ‰È aL ‰M‡ƒ»∆»∆»≈ƒ«…ƒ«ƒ¿»«¿»«¿¿ƒƒ¿«»
.‰ÂˆÓ ˙ÏÈ·Ëa CkŒ¯Á‡ B˙B‡ ˜ÈÏ„z ‰f‰ ÔÓM‰Â ,ÔÓLa¿∆∆¿«∆∆«∆«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

.ÊÌc‚ k „ÓBÚ ‡e‰Â B˙ eÓ‡ ÏÚ ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁÂ ÌÈa¯ ÂÈÏÚ ÌÈÓwL ÈÓƒ∆»ƒ»»«ƒ¿¿ƒ»»«¡»¿≈¿∆¿»
ÌÏBÚ‰Â ,ÌÈa¯ ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÏa˜˙p‰ ÌÈ¯·c Ìc‚ k ÔÚBËÂ¿≈¿∆¿»¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆¿»ƒ«ƒ¿»»

.BÚ¯fÓ ‡lÓ˙ ƒ¿«≈ƒ«¿

.Á.‰i·¯e ‰i¯ÙÏ ÏbÒÓ ,ÛÒkÓ ‰NÚp‰ ‡‰≈««¬∆ƒ∆∆¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.âכרמים דרך יפנה לא ב, סי' ל פר' נח יח)מד"ר כד היתה(איוב לא נח, אבל וכו'

כו'. בנים ולהעמיד וכו' כוונתו

.ãפדיון עיין רמז. לו. התיר שיצא, כיון ז, סי' לד פר' – יב סי' לא פר' נח מד"ר

שני. חלק ט, העקרות)שבויים אלו אסיריו ואת א, סי' עא פר' ויצא מד"ר .(ועיין

.äומלאו ורבו פרו וגו' ויברך יב, סי' לד פר' נח א)מד"ר ט בזכות(בראשית שיכן זה ,

רמז. וכו'. הקרבנות

.åעיין וכו'. מרחץ ובלא נר בלא בתשניק מתים שהם שנער, ד, סי' לז פר' נח מד"ר

מצוי. שמן שאין כהונה, מתנות ועיין שם, תואר יפה פירוש

.æיג בסי' ושם מאברהם. עמדו, מהיכן משפחות ל' אותן י, סי' לח פר' נח מד"ר

מוליד, אינו ואברהם שם]. תואר יפה [ועיין נמרוד ועם תרח עם טענותיו מבואר

כחומה דברים מעמיד אם ג, סי' לט פר' לך לך שם ועיין וכו'. לה הוה אתמהא,

בעולם. אותו ונבנה כהונה, מתנות ועיין עליה. נבנה

.ç,שמך על הא מוסיף הריני העולם, את בראתי בהא יא, סי' לט פר' לך לך מד"ר

ורבה. פה ואת

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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.ËÌ È‡ ÔÈ aaL ÌÈˆÚ‰Lk ,„Ïz ‡lL ‰M‡Ï Ì¯Bb ˙Èa‰ ÔÈ a ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿«««ƒ≈¿ƒ»∆…≈≈¿∆»≈ƒ∆«ƒ¿»≈»
Òe¯‰ ‡¯˜ ˙Èa‰ Ê‡Â ,˙ÈL‡¯· ÈÓÈ ˙LMÓ Ì‰Ï Ôzp‰ ¯„qk ÌÈÁpÓÀ»ƒ«≈∆«ƒ«»∆ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ¿»««ƒƒ¿»»

.˙„ÏBÓ d È‡Â ‰M‡Ï ˜ÈfÓe ‡a ‰f‰ Òe¯‰‰Â ,B È ·a elÙ‡¬ƒ¿ƒ¿»¿∆»«∆»«ƒ»ƒ»¿≈»∆∆

.ÈÏBÎÈ ,·BË B È‡ Ï‰Bn‰Lk Èk ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ ˜Ècˆ Ï‰BÓ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…««≈«ƒƒ≈»«ƒƒ¿∆«≈≈»
‰È‰È ‡lL ˙BÈ‰ÏÈ„ÈŒÏÚ Ìb .B„ÈŒÏÚ ÏBnp‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,„ÈÏBÓ ƒ¿∆…ƒ¿∆ƒ«¿»«ƒ«»««¿≈

.ÏÙB ÈÏÁ È„ÈÏ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,˜B Èz‰ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·BË B È‡ Ï‰Bn‰L∆«≈≈«¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ≈√ƒ≈

.‡È.˙Ó ‡Ï el‡k ,‰¯Bza ˜ÒBÚ Ôa BÏ LiL ÈÓƒ∆≈≈≈«»¿ƒ…≈

.·ÈBÏ ˙B ˙B Ì‚Â ÌÈÓLŒ˙‡¯ÈÏ ˜B ÈzÏ ·BË ‡e‰ ˙˜cˆ ÏL ·ÏÁ‰∆»»∆«∆∆«ƒ¿ƒ¿«»«ƒ¿«¿
.‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÏLÓÓ∆¿»»»»«∆

.‚È.‰ eÓ‡Ó B¯·Á ˙‡ ÏÈtnL ÈÓ ÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‡a ÌÈ a ÏekLƒ»ƒ»«¿»«ƒ∆«ƒ∆¬≈≈¡»

.„È.‰‡¯B‰ ÈÏÚa Ï‡¯NÈa ÌÈ„ÏB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÎÏÓ ÌBÏL LiLk¿∆≈¿«¿«¿≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈»»

מקומות מקומותמראי מראי

.èואין וכו', הרוס הוא כאלו מת, כאלו בן לו שאין כל ב, סי' מה פר' לך לך מד"ר

ההרוס. את אלא בונין

.éוארבה ובינך ביני בריתי ואתנה תמים והיה לפני התהלך ד, סי' מו פר' לך לך מד"ר

א-ב)אותך יז ויפל(בראשית ו, בסי' ושם, ורבה. פרה שהוא במקום בריתי, ואתנה

שתי מבניו מילה נטלה כנגדן פניו, על נפילה כתיב פעמים שתי פניו, על אברם

תשמר בריתי את ואתה ט, בסי' ושם, רמז. ט)פעמים. יז שיהא(בראשית למוהל מכאן

וכו'. מהול

.àé.'וכו מת לא כאילו בתורה יגע בן לו שיש מי כל ד, סי' מט פר' וירא מד"ר

.áéשרה בנים היניקה ט, סי' נג פר' וירא ז)מד"ר כא וכו'(בראשית שמים ירא נעשה

שם. אליעזר דרבי משנת עיין בעוה"ז. ממשלה לו ניתן

.âéהתאנף ובאהרן א, סי' ז פר' צו מד"ר שני. חלק יג אמונה כ)עיין ט לשון(דברים אין

ה. סי' י ר' שם, וכן בנים. כילוי לשון אלא השמדה יד.
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.ÂË‡e‰ ‡Ï ‰È‰È ‡lL ,‚eÊnL ÔÓf‰Â ˙Ú‰ ˙‡ Ìb BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿«∆»≈¿«¿«∆¿«≈∆…ƒ¿∆…
ÌÈ„ÏBp‰ ÂÈ a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈa ¯˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÌÁ ÔÓf‰Â ˙Ú‰ ‡ÏÂ¿…»≈¿«¿««¿≈¿…«¿≈«¿≈∆»»«»ƒ

.ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ eÈ‰Èƒ¿¬»ƒ¿ƒ
.ÊË‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì È‡ ÂÈ a ,B¯ˆÈa ËÏBL ‡e‰L ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿»»≈»¿ƒ¿«¿»»¿«¿≈∆

.ÔBÈq È„ÈÏ ‡B·È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙ B BÓÓ»ƒ¿»≈¿«¿≈∆…»ƒ≈ƒ»
.ÊÈÌÈ a ˙„ÏBÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙ÒÁÈÓ d È‡ ‡È‰Lk ˙˜cˆ ‰M‡ elÙ‡¬ƒƒ»«∆∆¿∆ƒ≈»¿À∆∆«¿≈∆∆∆»ƒ

.ÌÈ e‚‰ Ì È‡L∆≈»¬ƒ
.ÁÈ,ÌÏBÚa ·¯ ÔÈi‰L ÔÓÊ·e ,ÌÈ¯ÎÊ ˙„ÏÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ,ÌÏBÚa ·¯ Ô‚c‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«»»…»»∆ƒ»¿≈«¿»ƒƒ¿«∆««ƒ…»»

.˙B·˜ ˙„ÏÏ ÔÓÈÒ ‰Ê∆ƒ»¿≈«¿≈
.ËÈ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙B zÓ ‡È·‰Ï BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯È ,¯ÎÊ Ôa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈≈»»«¿ƒ∆«¿¿»ƒ«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ

,‰„b‡ „enÏa ËÚÓÈÂ ‰a¯‰ ‡¯Ób „ÓÏÈ Ì‚Â ÌÈ¯eka ÏL ‰L¯t ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»«¿≈ƒ«≈¿ƒ«»»
.˙B ·Ï ÏbÒÓ ‡e‰ ‰„b‡ „enÏ Èkƒƒ«»»¿À»¿»

.ÎÌ¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙B‡¯B‰ ˙B¯B‰Ï Ú„iL „Ú ,ÌÈ˜ÒBt „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ«∆≈«¿»«¿≈∆≈
.˙B¯˜Ú ‰nÎÏ ‰„È˜t¿ƒ»¿«»¬»

מקומות מקומותמראי מראי

.åèכן גם ועיין זווג. אות תלפיות במדרש גם הובא הרמב"ם. בשם מקדמונים ידוע

המאור. במנורת

.æèנ פר' שרה חיי בכלמד"ר אברהם את ברך וה' ז, סי' א)ט כד שהשליטו(בראשית

תשובה. ישמעאל שעשה ביצרו.

.æéרוח מרת ותהיין ד, סי' סה פר' תולדות לה)מד"ר כו וכו'.(בראשית בה תלוי שהדבר

וכו'. רשעים בת שהיתה וכו' תלוי ד"ה כהונה מתנות עיין

.çé.'וכו הבתולות אלו ותירש, וכו' הבחורים אלו דגן, ורב ג, סי' סו פר' תולדות מד"ר

.èé:קה כתובות [עיין אגדה. זה תירש, תלמוד, זו דגן, וכו' הבכורים אלו דגן, שם,

וכו']. בכורים מקריב כאילו חכם, לתלמיד דורון

.ë,ח בסי' ושם, לעולם. דורייה ניתן לעולם חוק יצא יצחק ז, סי' נג פר' וירא מד"ר

למלפני ההורים אל ב, סי' סח פר' ויצא מד"ר וכו'. עמה נפקדו עקרות הרבה

הורתי חדר ואל י, סי' א פר' ויקרא מד"ר כהונה. מתנות ועיין וכו'. (שה"שולמעבדני

ד) בהוראה.ג נצטוו שמשם
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.‡Î.ÌÈ a ÔBÈÏkÓ ÏBv ‰ÒÈÙz È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ

.·Î.ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆¿»ƒ

.‚ÎÌb .ÔÈÓÏÚŒ˙Èa‰ ÏL ÁzÙÓ ‰¯‡eˆ ÏÚ ‰Ï˙zL ,„ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ ‰l‚Ò¿À»¿«¿»≈≈∆ƒ¿∆««»»«¿≈«∆«≈»¿ƒ«
.‰¯˜ÚÏ ÏbÒÓ ‰f‰ ÁzÙn‰««¿≈««∆¿À»«¬»»

.„Î.È¯˜ ˙i‡¯ È„ÈŒÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ˙Ó ÌÈ a‰«»ƒ≈ƒ«¿»«¿≈¿ƒ«∆ƒ

.‰ÎÌÈˆÚ LÈÂ ,‰hÓ ÔÈNBÚLk ÌÈ a Ïecb‰Â ‰„ÏB‰‰ ÌÈÚ Bn‰ ÌÈˆÚ LÈ≈≈ƒ«¿ƒ«»»¿«ƒ»ƒ¿∆ƒƒ»¿≈≈ƒ
.ÌÈ a Ïecb‰Â ‰„ÏB‰‰ ÔÈÓ¯Bb‰«¿ƒ«»»¿«ƒ»ƒ

.ÂÎn‡ BÏ ‰NÚz ,ÌÈpË˜ Ì‰Lk ÌÈ˙Ó ÂÈ aL ÈÓBa CÏÈ ‡e‰Â ,˙ zk B ƒ∆»»≈ƒ¿∆≈¿«ƒ«¬∆ƒÀ…∆¿≈≈
.Ïc‚iL „Ú „ÈÓz»ƒ«∆ƒ¿«

.ÊÎ.˙B¯Êb e ÈÏÚ ÔÈLcÁÓ ˙Bn‡‰ ÈÊ‡ ,ÌÈ·¯Â ÌÈ¯t Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¬«»À¿«¿ƒ»≈¿≈

.ÁÎ.‰„ÏB‰Ï ÌÈÏÈÚBÓ ÌÈÙebq‰«ƒƒƒƒ¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.àëאסיריו ואת א, סי' עא פר' ויצא לד)מד"ר סט העקרות.(תהלים אלו ,

.áëבזה לא אסיריו ואת ה' אביונים אל שמע כי רמז.(שם)שם, וכו'. העקרות אלו ,

.âë'וכו רחם של ומפתח קבורה של מפתח מפתחות, שלשה ד, סי' עג פר' ויצא מד"ר

רמז. רחמה. את ויפתח

.ãë'וגו נוך ופקדת א, סי' עט פר' וישלח כד-כה)מד"ר ה בן(איוב יעקב אבינו וכו'

רמז. זרעך. רב כי וידעת קרי, טפת ראה ולא היה שנה ושמונים ארבעה

.äëמוהר"ן ליקוטי עיין רמז. לנו. גלה עריסותינו עצי אפילו י, סי' צא פר' מקץ מד"ר

רכט. סי'

.åëמעיל עטה והוא זקן איש וכו' לבוש. בא הוא כך א, סי' צה פר' ויגש (שמואלמד"ר

יד) כח אמוא, לו תעשה קטן יט)ומעיל ב א, שדרכו(שמואל משמע תואר, יפה עיין .

כלומר עלה, בו נקבר, בו גדל, בו המעיל בתוספתא, שאמר והוא מיד. מעיל ללבוש

משה. ידי עיין רמז. וכו'. מעיל עם נקבר ולכן ימיו כל גדל מעיל ידי על

.æë'וגו חדש מלך ויקם וגו' וישרצו פרו ח, סי' א פר' שמות ז-ח)מד"ר א .(שמות

.çë'וגו יפרץ וכן ירבה כן אתו יענו וכאשר יא, סי' יב)שם, א הקודש(שמות רוח ,

רמז. מבשרתן.

שגיא
Text Box
לשימש פרטי בלבד!!!
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.ËÎ.‰„ÏB‰Ï [ÌÈÏÈÚBÓ] ÌÈÏbÒÓ ÌÈˆBw‰«ƒ¿À»ƒƒƒ¿»»
.Ï.‰ÙÈÂ ·BË BlL ‰n„Ó‰ ÁkL Úe„Èa ,Ïe‰Ó „ÏBpL ÈÓƒ∆«»¿»«∆…««¿«∆∆¿»∆

"ּבית: ַ ִ 

.‡.ÌÈ„L ÌB˜Ó ‡e‰ Èk ,BÎB˙a Ò k‰lÓ ¯‰fÈ Ba ÔÈ¯c ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈»ƒƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ
.·.‡˙È¯Á‡ ‡˙ÓÏ CÏÈ ‡c ‡˙Óa dÏ LÈac Ô‡Ó»¿ƒ≈¿»»»≈≈¿»»«¬ƒ»
.‚.‰‡a ‰Î¯a‰ Ìb ‰f‰ ˙ÈaÏ ‡a ˜Ècv‰Lk ÈÊ‡ ,‰Î¯·Ï ÔnÊÓ ˙Èa‰Lk¿∆««ƒ¿À»ƒ¿»»¬«¿∆««ƒ»««ƒ«∆««¿»»»»
.„.CÙ‰Ï ÔÈc‰Œ‡e‰Â ‰·BËÏ ÔnÊÓ ÌB˜Ó LÈ≈»¿À»¿»¿«ƒ¿≈∆
.‰ÔÓf‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·h‰ C¯„Ï ·B¯˜ Ì„‡Ï ˙B‡a‰ ˙BÚ¯Â ˙B·BË ÔÈ ÚÏ¿ƒ¿«¿»«»»»»»¿∆∆«∆««…¿ƒ«¿«

.ÌB˜n‰ ÈÙÏe¿ƒ«»
.Â.B˙Èa ·È¯ÁÓ ‰‡ ˜ Ú¯Ùc¿»«ƒ¿»«¬ƒ≈
.ÊÈ‡ epnÓ ‡ˆBÈ Ì„‡M ÌB˜Ó.epnÓ ˙B ‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡Ï ‰e‡˙Ó B »∆»»≈ƒ∆≈ƒ¿«∆¿»≈»ƒ∆

מקומות מקומותמראי מראי

.èë'סי מה פר' לך לך מד"ר עיין רחוק. רמז כקוצים. בעיניהן דומין וכו' ויקצו שם,

וכו'. יוצאים הן מאיליהן וכו' אינן הללו הקוצין ד,

.ìהוא טוב כי כ, סי' א פר' שמות מד"ר ה'. מוהל ב)עיין ב לנביאות,.(שמות הגון

אדמה הנביאים וביד מהול. ישנולד יא)(הושע בפרטב הילדים, של השכל כי וגם .

המדמה. כח בחינת רק הוא להולדה, יפרדוסמוך ממעיך ז, סע' סג פר' תולדות מד"ר (ועיין

כג) כה מהול).(בראשית שנולד

.à.שאיה ד"ה ברש"י קכה, סי' מח., ובסוטה ברש"י. ועיין ו. סי' כא., קמא בבא

.á.כה סי' עה:, מציעא בבא

.â.עא סי' לט:, סנהדרין

.ã.קצב סי' קב., סנהדרין

.ä.'וכו מזומנת עת ד"ה אגדות בחידושי שם

.å.קצז סי' קב:, סנהדרין

.æ.שיצאתה ממקום ד"ה רש"י רה, סי קג:, סנהדרין
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.Á.B˙ eÎLa ¯e„z Ï‡ ,„ÈÒÁ ı¯‡‰ŒÌÚ Ì‡ƒ«»»∆»ƒ«»ƒ¿»

.Ë.·¯Á B È‡ ·eL ,‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÔÈÚÓLpL ˙Èa Ïk»«ƒ∆ƒ¿»ƒƒƒ≈»≈∆¡«

.È.Ì‰ÈÓÈ ÈˆÁa ÔÈ È˜ÊÓ ˙B„¯BÓe ˙BÏÚÓ da LiL ¯ÈÚƒ∆≈»«¬»«¿ƒƒ«¬ƒ¿≈∆

.‡È.‰Î¯a ‡kÈ‡ ÌÈnk ÔÈÈ ˙Èaa CtL [È‡] Ì‡ƒƒƒ¿»««ƒ«ƒ««ƒƒ»¿»»

.·È.ÌÈÓÏˆ Ba LiL ˙È·Ï Ò kz Ï‡«ƒ»≈¿«ƒ∆≈¿»ƒ

.‚ÈCkŒ¯Á‡Â dlk ‰¯Bz‰ ¯Ó‡È ,BÎB˙a ¯e„Ï ˙È·Ï Ò k‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆¿ƒ»≈¿«ƒ»¿…««»À»¿««»
.BÎB˙a ¯e„Ï Ò kÈƒ»≈»¿

.„È.Ì„‡ B È‡ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿«≈»»
.ÂË.˙B¯·Ú ¯·ÚÏ Ì¯Bb‰ ÌB˜Ó LÈ≈»«≈«¬…¬≈

.ÊË.˙Èa‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‰M‡ ÏL ˙e Êe ÒÚk««¿∆ƒ»«¬ƒ∆««ƒ

.ÊÈ.˙ÈaÏ Ú¯ ÔÓÈÒ ‡e‰ ‰ÈÁ˙t B‡ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡ ·¯ÁpLk¿∆∆¡»«¿À«««ƒ¿»∆»ƒ»»««ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÔBzÁz ˙È·a ¯e„lÓ ‡¯Ba‰ ˙„B·ÚÏ ¯˙BÈ ·BË ‡e‰ ‰iÏÚa ¯e„Ï»«¬ƒ»≈«¬««≈ƒ»¿«ƒ«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ç.מב סי' סג., שבת

.è.ו סי' יח:, עירובין

.é.ל סי' נו., עירובין

.àé.לו סי' סה., עירובין

.áé.אגדות חידושי עיין הצלמים. לבית שהגיעה כיון כד, סי' טו:, מגילה יג.

.ãé.כג סי' סג., יבמות

.åè'וגו בהם חטאו אשר כג)מושבתיהם לז .(יחזקאל

.æè.ג סי' ג:, סוטה

.æé,.מח קכה.סוטה סי'

.àיהיה ישראל מרום ובהרי וכו' בדירתן הצדיקים את משל א, סי' לג פר' נח מד"ר

יד)נוהם לד א.(יחזקאל סי' א פר' במדבר מד"ר – א סי' כז פר' אמור במד"ר וכן .
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.·Ì È‡ ÔÈ aaL ÌÈˆÚ‰Lk ,„Ïz ‡lL ‰M‡Ï Ì¯Bb ˙Èa‰ ÔÈ a ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿«««ƒ≈¿ƒ»∆…≈≈¿∆»≈ƒ∆«ƒ¿»≈»
Òe¯‰ ‡¯˜ ˙Èa‰ Ê‡Â ,˙ÈL‡¯· ÈÓÈ ˙LMÓ Ì‰Ï Ôzp‰ ¯„qk ÌÈÁpÓÀ»ƒ«≈∆«ƒ«»∆ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ¿»««ƒƒ¿»»

 ·a elÙ‡.˙„ÏBÓ d È‡Â ‰M‡Ï ˜ÈfÓe ‡a ‰f‰ Òe¯‰‰Â ,B È ¬ƒ¿ƒ¿»¿∆»«∆»«ƒ»ƒ»¿≈»∆∆

.‚˙eÎÊ ‰ÏÁ Ì‡ B‡ ÂÈ˙B·‡ ˙eÎÊ enz Ì‡ ,¯k Ì„‡ ÏL B˙Èa Á˙Ùa¿∆«≈∆»»ƒ»ƒ«¿¬»ƒ»»¿
.ÂÈ˙B·‡¬»

.„ÔÈNBÚ‰ È ÏÈ‡Ó ıÚ B È ·a ‰È‰È ‡lL ,˙Èa‰ È È ·a ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿¿≈««ƒ∆…ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈ƒ»≈»ƒ
.˙B¯t≈

.‰ÔÈ a‰ „ÓBÚÂ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙ¯N ˙ ÈÁ·a Ì‰ Ì„‡ ‰ÎÊ ,ÔÈ aaL ÌÈˆÚ‰»≈ƒ∆«ƒ¿»»»»»≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»
.ÈÁÈÎLc ˙BÙ¯O‰ e‰ÊÂ ,ÌÈÙ¯N ÌÈÙ¯O‰ ‰ÎÊ ‡Ï ,·¯ ÔÓÊ¿««…»»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆«¿≈ƒ¿ƒ≈

.Â,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ú¯ ÔÓÈÒ ‰fL Ú„È ,B˙tk ÏÙB Â ‰ÓBÁ ‰ Ba Ì„‡Lk¿∆»»∆»¿≈ƒ»≈«∆∆ƒ»««¿»
.BÚ¯ÊÏ¿«¿

.Ê.ÂÈ˙B·‡ e¯cL ÌB˜na ¯cLk ‡l‡ ‰ ‰ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¡∆∆»¿∆»«»∆»¬»

.Á¯‡L B‡ ÔÈkÒ B‡ ·¯Á ÌLÏ ÒÈ ÎÈ ,¯e‚Ï L„Á ˙È·Ï Ò ÎpLk ‰l‚Ò¿À»¿∆ƒ¿»¿«ƒ»»»«¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»
,Ì‰È˙B¯Î'Ó ÒÓ'Á ÈÏ'k ˙Èa ‰ aÈ ‰ÓÎÁa :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .ÔÈÊŒÈÏk¿≈«ƒ¿ƒ»«»»¿»¿»ƒ»∆«ƒ¿≈»»¿≈≈∆

.Ì‰È˙B¯e‚Ó ,Ì‰È˙B·¯Á«¿≈∆¿≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áכאלו מת, כאלו בן לו שאין כל ב, סי' מה פר' לך לך מד"ר שני. חלק ט בנים עיין

ההרוס. את אלא בונין ואין הרוס, הוא

.â'וגו המזוזות שתי ואל המשקוף אל לו, סי' א פר' שמות כב)מד"ר יב שבזכות(שמות

רמז. וכו'. יצאו ויעקב יצחק יג)אברהם בפר' גם .(ועיין

.ãעושה מאילו ביתו לבנות יבקש שאם שטים, עצי למה ב', סי' לה פר' תרומה מד"ר

וכו'. פירות

.äעמדים שרפים למעלן ד, סי' לג פר' תרומה ב)מד"ר ו שטים(ישעיה עצי למטן

טו)עמדים כו רמז.(שמות ו. סי' לה פר' שם וכן . ו.

.æ.אבותיו במגורי שגר עד ממושב אבינו יעקב נהנה לא ה, סי' פד פר' וישב מד"ר

.çמכרתיהם חמס כלי ז, סי' צט פר' ויחי ה)מד"ר מט מכירין(בראשית הוא, יוני לשון ,

וכו'. מגורותיהם וכו'
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.Ë.Ì‰Ï ‰¯˜iM ‰Ó ‰ÁtLÓ B‡ ‰¯e·ÁÏ ÔÓÈÒ ‡e‰ ˙Èa ÏL ‰tk‰«ƒ»∆«ƒƒ»«¬»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»∆

"ּבּוׁשה: ָ 

.‡.ÁÎBLÂ Ìl‡˙ ,B¯·Á È t Li·nL ÈÓƒ∆¿«≈¿≈¬≈ƒ¿«≈¿≈«

.·Èe‡¯Â ,‰Â‡b ÌLÏ ˙e a¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBOL ,ÌÈ a¯‰ ˙‡ Li·Ï ¯zÓÀ»¿«≈∆»«»ƒ∆¿ƒ∆»«»¿≈«¬»¿»
,Èa¯ Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,Ì‰È Ùa ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â ,Ô„B·Îa Ï˜‰Ïe Ô˙Bf·Ï¿«»¿»≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»«ƒ

.¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ók ÂÈÏÚL ˙Èlh‰Â¿««ƒ∆»»¿«¿««∆¬

.‚.Ï‡¯NÈ Ôa Li·lÓ ‰¯Bz Ïh·Ï ·BË¿«≈»ƒ¿«≈∆ƒ¿»≈

.„Ìb ,ÒB¯B˜Èt‡ ÈÂ‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz È Ùa B¯·Á B‡ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰«¿«∆«¿ƒ»»¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»»¬≈∆ƒ«
.‰¯Bza ÌÈ t ‰l‚Ó ‡¯˜ ƒ¿»¿«∆»ƒ«»

.‰.ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ÏÚ ˙¯tÎÓ ÌÈ˜Ècˆ ÏL ˙ zkÀ…∆∆«ƒƒ¿«∆∆«¿ƒ»ƒ

.Â.‰k·˙Â ‰pÚ˙z ,E˙B‡ ÔÈÙ¯ÁÓ Ì„‡ŒÈ aLk¿∆¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿∆

.Ê,˙B BÂÚ‰ ÏÚ ‰·eLz ‰NÚzL ÏÈ·La ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,EÈÏÚ ‡a ‰LeaLk¿∆»»»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ∆«¬∆¿»«»¬
.·˜Úa Lc ‰z‡L∆«»»»»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.èה כך ומשפחה חבורה תני, ז, סי' ק פר' ויחי וכו'.מד"ר אבנים לכיפת דומים ן

רמז.

.à.אחדבוי רב ט, סי' ט:, בתרא בבא

.áאמרו שם, אגדות ובחידושי ט. סי' ז:, סנהדרין מד. סי' הל"ג, פ"ג בכורים ירושלמי

דבכורים. בירושלמי

.â.שציערת אתה ד"ה יג, סי' יא., סנהדרין אגדות חידושי

.ã.קעח סי' צט:, סנהדרין

.ä.כב סי' פח:, זבחים

.åלי לחרפות ותהי נפשי בצום יא)ואבכה סט .(תהלים

.æ'וגו בשתם עקב על ד)ישובו ע .(תהלים

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד!!
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.Á.EÈ¯·Á ˙¯ˆa ÁnNÓ ‰z‡Lk ,‡a ‰Lea Ìb«»»¿∆«»¿«≈«¿»«¬≈∆

.Ë.‰Lea ÌeL EÈÏÚ ‡B·È ‡Ï ‰Ê·e ,‰ eÓ‡ ˙Bi˙B‡ EÈ ÙÏ ¯iˆz¿«≈¿»∆ƒ¡»»∆…»»∆»
.ÈeÈ‰ ÌÈ kLÓÓ‰ ÌÈ¯·c‰ el‡L Úe„Èa ,ÔBkLn‰ ÏÚ ˙BÂÏÏ C¯ˆpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«««¿¿»«∆≈«¿»ƒ«¿À¿»ƒ»

.¯Á‡ ÏebÏ‚a ÂÈ ÈÚa ÌÈÊ· ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈
.‡ÈÏÚ ‡aLk.‰ÚeLÈÏ ‰tˆÈ ,‰Lea ‰ÊÈ‡ Ì„‡ ¿∆»«»»≈∆»¿«∆ƒ»
.·È.Bn‡ ÏL ˙eÓc ¯iˆÈ ,Lia˙‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿∆ƒ
.‚È.‰Lea ˙cÓÏ ‡·z ÌÈÓL ÌLÏ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿≈»«ƒ»…¿ƒ«»
.„È.ÔBÁha BÏ ÔÈ‡L Úe„Èa ,‰Lea ‰ÊÈ‡ Ì„‡ ÏÚ ‡aLk¿∆»«»»≈∆»¿»«∆≈ƒ»
.ÂËÌ¯Bb ¯·c‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÔBÈfa ‰ÊÈ‡ È„ÈÏ ‡aL ÛBÒ ,¯Ba ‰¯BkL ÈÓƒ∆∆∆»ƒ≈≈∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ«»»≈

.Ì„‡ŒÈ a ÈÙa ‰ÁÈN ‰NÚpL∆«¬∆ƒ»¿ƒ¿≈»»
.ÊË.‰Lea ÂÈÏÚ ‡B·È ‡Ï ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»…»»»»
.ÊÈ.ÂÈÏÚ ‰‡a ‰Lea ,È Ú‰ ˙‡ ÏÊBbL ÈÓƒ∆≈∆∆»ƒ»»»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.çהאח האמרים בשתם עקב .(שם)על

.èמצותיך כל אל בהביטי אבוש לא ו)אז קיט מצותיך(תהלים כל בחינת אמונה, בחינת ,

אמונה.

.é'וגו לו יחבל לדבר יג)בז יג רמז.(משלי רש"י. עיין

.àé'וגו לי יעזר אלהים וה' ורק מכלמות הסתרתי לא ז)פני נ .(ישעיה

.áé'וגו אמכם יב)בושה נ ה(ירמיה וגו'. הורתם ז)ובישה ב אמך(הושע ודמיתי ד. (הושע

אמךה) ערות ולבשת לבשתך ואבהית. – ותרגומו ל), כ א, .(שמואל

.âé'וגו הפנים בשת ולנו הצדקה ה' לך מג. צדקה ז)עיין ט .(דניאל

.ãé'וגו במבטחיך ה' מאס כי וגו' תבשי ממצרים לו-לז)גם ב וגו'(ירמיה בשקר ותבטחי .

קלונך כה-כו)ונראה יג .(ירמיה

.åèבשחת ויפל ויחפרהו כרה טז)בור ז מלשון(תהלים ויחפרהו כרה בור רחוק. רמז

שיחה. מלשון וגו' בשחת ויפל ובושה חפר

.æèבושו ולא בטחו ו)בך כב אבושה(תהלים אל בטחתי בך ב). כה יבשו(תהלים לא אשר

כג)קוי מט .(ישעיה

.æéריקם הבוגדים ג)יבשו כה רש"י.(תהלים עיין
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.ÁÈ˙‡ ÏaÒ˙Â ‡Oz ,EÏ ·ÈB‡ B È‡ ‡e‰Â ,E˙B‡ Li·Óe Û¯ÁÓ Ì„‡Lk¿∆»»¿»≈¿«≈¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¿…∆
¯zÒ ‰È‰z ÔBÈfa‰ ‰Ê·e .E˙B‡ Û¯ÁiL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰Ê Èk ,‰Lea‰«»ƒ∆ƒ«»«ƒ∆¿»≈¿¿∆«ƒ»ƒ¿∆ƒ¿»
„ÈÓz BÓˆÚ ˙‡ ÏÈc‚Ó ‡e‰Â E˙B‡ ‡ BN ‡e‰L ,ÔËO‰ ÔÓ ‡aÁ Â¿∆¿»ƒ«»»∆≈¿¿«¿ƒ∆«¿»ƒ
·ÈB‡ B È‡L ÈnÓ ÏaÒzL ‰Lea‰ ˙‡Ê È„ÈŒÏÚÂ ,EÈÏÚ ‚¯Ë˜Óe EÈÏÚ»∆¿«¿≈»∆¿«¿≈…«»∆ƒ¿…ƒƒ∆≈≈

.ÔËO‰ ‡ BO‰ EÈÏÚ ÏÈc‚È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,EÏ¿«¿≈∆…«¿ƒ»∆«≈«»»

.ËÈeÙˆ˜ÈÂ E˙B‡ eÏl˜È ˙Bn‡‰Â ,˙Bn‡‰ ÔÈa ÈeÊa ‰È‰z ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»ƒ¿∆»≈»À¿»À¿«¿¿¿ƒ¿¿
.EÈÏÚ»∆

.Î.ÂÈ˙B·‡ ˙‡ zLia ‰z‡L Úe„Èa ,EnÓ ˜ÁBN B‡ E˙B‡ ‰f·Ó „Á‡Lk¿∆∆»¿«∆¿≈ƒ¿¿»«∆«»ƒ«¿»∆¬»

.‡Î.E˙Èa Á˙tÓ ‡ˆ˙ ‡ÏÂ Ìcz ,¯Úˆ EÏ ÔÈNBÚÂ E˙B‡ ÔÈf·Ó Ïk‰Lk¿∆«…¿«ƒ¿¿ƒ¿««ƒ…¿…≈≈ƒ∆«≈¿

.·Î.‰˜„ˆ Ôzz ,E˙B‡ ÔÈLi·nLk¿∆¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»»

.‚Î.‰Lea ˙cÓÏ ‰kÊz ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿∆¿ƒ«»

.„Î¯Á‡ CÏÓ ‰faL ,‰n‡ elÙ‡ Ú¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ;CÏn‰ ÔBÈÊaƒ¿«∆∆«»»ƒ¿»¬ƒÀ»∆ƒ»∆∆«≈
.d˙n‡Ó ‡lL∆…≈À»»

.‰Î.]ÂÈ˙B·‡] ÂÈ˙Ba¯ È Ùa ‡a‰ŒÌÏBÚa Lia˙È ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿«≈»»«»ƒ¿≈«»¬»

.ÂÎ.B˙kÓÏ ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰«¿«∆«¿ƒ»»≈¿»¿«»

מקומות מקומותמראי מראי

.çéממנו ואסתר הגדיל עלי משנאי לא ואשא יחרפני אויב לא יג)כי נה רמז.(תהלים

.èéלרשע כד)אמר כד .(משלי

.ëאבותם מאסתי אשר וגו' צעירים עלי א)שחקו ל .(איוב

.àëפתח אצא לא ואדם יחתני משפחות לד)ובוז לא .(איוב

.áë'וגו הפנים בשת ולנו הצדקה ה' ז)לך ט .(דניאל

.âë.הנ"ל ממקרא שם,

.ãëלשיד אדום מלך עצמות שרפו א)על ב רש"י.(עמוס עיין

.äë.מאבותינו נכלם ולא נבוש ולא נחטא שלא סה, סי' טז:, ברכות

.åë.מאי צא, סי' קיט:, שבת
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.ÊÎBÏ ÊÓ¯È ‡l‡ ,e‰Li·ÈÂ ıt˜È Ï‡ ·Êk ¯·c e‰Ú¯Ó ÚÓLÈ ¯L‡k ÔBÎ »«¬∆ƒ¿«≈≈≈¿«»»«ƒ¿…ƒ«¿≈∆»ƒ¿…
.‡e‰ ÔÎ ‡Ï Èk ¯ÈkiL È„k ,‰Úe ˙aƒ¿»¿≈∆«ƒƒ…≈

.ÁÎ.ÌÈÚL¯‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿≈∆»¿»ƒ

.ËÎ.‡ËBÁ ‡e‰ ‰¯‰Óa ‡Ï Lia˙n‰«ƒ¿«≈…ƒ¿≈»≈

.Ï.È ÈÒŒ¯‰ ÏÚ ÂÈ˙B·‡ ÈÏ‚¯ e„ÓÚ ‡lL Úe„Èa ,‰Lea BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»¿»«∆…»¿«¿≈¬»««ƒ«

.‡ÏB¯·Á È t ÔÈaÏÈ Ï‡Â L‡‰ ÔL·k CB˙Ï BÓˆÚ ÏÈtiL Ì„‡Ï BÏ Á …«»»»∆«ƒ«¿¿ƒ¿«»≈¿««¿ƒ¿≈¬≈
.ÌÈa¯a»«ƒ

.·Ï.ÂÈ¯·„Ï ‰„Bz ,ELÈ·Ó E¯·ÁLk¿∆¬≈¿¿«∆¿∆ƒ¿»»

.‚ÏB È‡Â ÌBp‰È‚Ï „¯BÈÂ ÌÈÓc CÙBL el‡k ,ÌÈa¯a B¯·Á È t ÔÈaÏn‰««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿ƒ≈»ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈
.‰ÏBÚ∆

.„Ï,ÌÈa¯a B¯·Á È t ÔÈaÏÈ Ï‡Â LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡B·iL Ì„‡Ï BÏ Á …«»»»∆»«»≈≈∆ƒ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ
.‡a‰ŒÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈∆»»«»

.‰ÏBLi·Ï ¯zÓ ‰¯È·ÚŒÏÚ·Ï Ï·‡ ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙a Ez‡L ÌÚ Li·z Ï‡«¿«≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿¬»¿««¬≈»À»¿«¿
.ÌÈ¯·„a B B‰Ïe¿ƒ¿»ƒ

.ÂÏ.‰‡ B‡ È¯ÚMÓ ıeÁ eÏÚ  ÌÈ¯ÚM‰ Ïk»«¿»ƒƒ¿¬ƒ«¬≈»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æë.בסופו יז סי' בונה עיין נג:, פסחים

.çë.רש"י עיין עט, סי' פו:, יומא

.èë.ד סי' כ., נדרים

.ì.שם

.àì.כט סי' י:, סוטה

.áì.רש"י עיין לב, סי' צב:, ב"ק

.âì.יב סי' נח:, ב"מ

.ãì.שם

.äì.אגדות בחידושי עיין יג, סי' נט., ב"מ

.åì.טו סי' נט., ב"מ
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.ÊÏ.ÂÈ Ùa ÏÚ  „‚¯t‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ B‡Ó ıeÁ ÁÈÏL „Èa Ú¯Ù Ïk‰«…ƒ¿»¿«»ƒ«≈»»¿≈««¿…ƒ¿»¿»»

"ּבגדים: ְ ָ ִ 

.‡.Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ÌÈÊn¯Ó Ì„‡ È„‚aƒ¿≈»»¿«¿ƒ«ƒ»∆»»
.·.‡ËBÁ ‡e‰L Úe„Èa ,ÛÁÈ CÏB‰L ÈÓƒ∆≈»≈¿»«∆≈
.‚.˙BÚe·L È„ÈŒÏÚ Ìb ÌÈ„‚·a L Ú ÁˆÓŒ˙efÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆«∆¡»ƒ¿»ƒ««¿≈¿
.„."ÛÁÈÂ ÌB¯Ú" ÂÈ a eÎÏiL ÛBÒÏ ,ÂÈ·‡ ˙Â¯Úa ÏkzÒ‰Ï ¯‰Ê B È‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆¿«»ƒ¿∆≈¿»»»¿»≈
.‰.ÌÈ„‚·a L Ú ‡e‰ ,‰lÙz‰ Ì„˜ ÏÎB‡L ÈÓƒ∆≈…∆«¿ƒ»∆¡»ƒ¿»ƒ
.Â.ÌÈ„‚·a L Ú ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»∆¡»ƒ¿»ƒ
.ÊBÏ ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰Ú¯‰ C¯„Ï ‰·Bh‰ C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ˙ÈÒnL ÈÓƒ∆≈ƒ∆¬≈ƒ∆∆«»¿∆∆»»»«¿≈∆≈

.LaÏÏ ‰na«∆ƒ¿
.Á.ÌÈ„‚·a L Ú ‡e‰ ,Ì"ekÚ „Úa ·¯Ú ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈¿««∆¡»ƒ¿»ƒ
.ËLeaÏÓ ÌÈLaÏn‰ Ì˙B‡Ó Ú¯Ù ‡‰È ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „È˙ÚÏ∆»ƒ«»»¿≈ƒ¿»≈»«¿À»ƒ«¿

.Ì"ekÚ«

מקומות מקומותמראי מראי

.æì.שם

.à.סודרא ד"ה אגדות בחידושי מח, סי' עז:, שבת

.áמיחף רגלך מנעי סח, סי' עז., כה)יומא ב .(ירמיה ג.

.ãמצרים ערות וגו' ויחף ד)ערום כ רש"י.(ישעיה עיין

.äע"ד - בבגדים נענש גאוה ידי על – ו' באות לקמן שמבואר ממה קצת [מובן

ז"ל רבותינו נד)שדרשו סי' י:, גוך](ברכות אחרי

.å'וגו מגנים אפיקי ז)גאוה מא תלבש(איוב והדר והוד וגבה גאון נא עדה (איוברמז.

י) וגו'מ בגדיך אותך והפשיטט רמתיך ונתצו בתמיה]. לט)[בלשון טז .(יחזקאל ז.

.çזר ערב כי בגדו טז)לקח כ זר(משלי ערב כי בגדו יג)קח כז .(משלי

.èנכרי מלבוש הלבשים וגו' ח)ופקדתי א .(צפניה
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.ÈÌM‰ È ÙÏ ‰iÎa‰ B˙ wz ,˙ei Ú ˙ÓÁÓ ÌÈÚe¯˜ ÌÈ„‚·a CÏB‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬«¬ƒ«»»«¿ƒ»ƒ¿≈«≈
.C¯a˙Èƒ¿»«

.‡È.Ì‰Ó ‰ ‰ B È‡ ÛBÒÏ ,ÌÈ„‚a ‰f·Ó‰ Ïk»«¿«∆¿»ƒ¿≈∆¡∆≈∆

.·È.˙B BÈÊaÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,È ÚÏ LeaÏÓ ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆«¿¿»ƒ«¿≈∆ƒƒƒ¿

.‚È.ÌÈLeaÏÓÏ ‰ÎBÊ ,Ì„‡ ÌeL Li·lÓ ¯‰Ê ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«≈»»∆¿«¿ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡,ÌÏBÚa ÁÈLÓ ÏL B¯B‡ ÔÈÎÈLÓÓ ÌÈ˜Ècˆ ÏL ˙BiNÚÓŒÈ¯etÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈«¬ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ«»»
.ÌÈ‡ ÌÈ„‚·Ï ‰ÎBÊ Ìb ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙B¯ˆÂ CLÁ ‰a¯‰ ‰ÁB„Â¿∆«¿≈∆¿»ƒ»»«∆ƒ¿»ƒ»ƒ

.·ÏÚ ÌÈ„‚a BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÏÏ˜a ÏÈ‚¯‰.˙aL »»ƒƒ¿»»«¿≈∆…ƒ¿∆¿»ƒ««»

.‚ÌÈÙÈ ÌÈÏÚ Óa ÏLÓÏ ,ÌÈ‡ ÔÈLe·Ïa ÂÈÏ‚¯ ˙‡ „ÈÓz ‰tÈnL ÈÓƒ∆¿«∆»ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙Úc‰ ˙· ‚Ï ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÒ ÎÓa B‡ ¯˙BÈa¿≈¿ƒ¿»«ƒ«¿≈∆»ƒ¿≈««»«

.„.‰¯e·˜Ï ‰ÎBÊ B È‡ ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ÏÊÏÊÓ‰«¿«¿≈¿ƒ¿«ƒƒ≈∆ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.éלפני ותבכה בגדיך את יט)ותקרע כב ב, כז)(מלכים לד ב, הימים רמז.(דברי

.àé.קלז סי' סב:, ברכות

.áé.רמז בושה. – לא לבושא, מח, סי' עז:, שבת

.âéמידרש.ש לרישא ומסיפא הנ"ל, מהגמרא ם,

.àעמה ונהורא בחשוכא מה ידע ו, סי' א פר' בראשית מד"ר א'. אות משיח עיין

כב)שרא ב המשיח(דניאל מלך זה שרא, עמה ונהורא וכו' צדיקים של מעשיהם אלו

וגו' כשלמה אור עטה ב)וכו' קד רמז.(תהלים .

.á.'וכו בעטיפה וברכו וכו' ה' ברכת א, סי' יא פר' בראשית מד"ר

.âרגל תבואני אל הה"ד דברייה. דעתיה דגנב גנב הא ז, סי' טו פר' בראשית מד"ר

יב)גאוה לו רמז.(תהלים .

.ãעיין כהונה. מתנות עיין לפיוולא. ויפת לטלית שם זכה ו, סי' לו פר' נח מד"ר

רמז. אליעזר. דרבי משנת
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.‰Ô‰ ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ B¯·Á ÔBˆ¯ ˙BpLÏ ÏBÎÈ ,B¯·ÁÏ ÌÈ„‚a ‰NBÚ‰»∆¿»ƒ«¬≈»¿«¿¬≈¿»«∆ƒ¿∆≈
.È Áe¯a Ô‰ ÈÓL‚a¿«¿ƒ≈¿»ƒ

.ÂÏL ÂÈ˙BcÓa CÏÈÏ BÏ Ï˜ a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈ·‡ ÏL Le·Ï L·BÏ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆»ƒ«¿≈∆¿»≈≈≈¿ƒ»∆
.ÂÈ·‡»ƒ

.Ê˙Bi˙B‡‰ ÌÚ "ÔÈÈa" ;·ÏeÏ ˙B·˙ŒÈL‡¯ e˙L'e ÈÓÁÏ'· eÓÁ'Ï eÎ'Ï¿«¬¿«¿ƒ¿»≈≈»¿≈ƒ»ƒ
˙ ÈÁa eÊ "ÈzÎÒÓ" ;‰·¯'Ú Ò„'‰ ‚B¯˙'‡ ÏL ˙B·˙ŒÈL‡¯ ‡i¯ËÓÈbƒ«¿ƒ»»≈≈∆∆¿¬«¬»»»«¿ƒ¿ƒ«
‰ÎBÊ Ì„‡ ‰kÒ È„ÈŒÏÚÂ ÌÈ ÈÓ ‰Úa¯‡ ˙ÏÈË ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ .˙BkÒÀ«¿≈ƒ¿«¿ƒ««¿»»ƒƒ¿«¿≈À»»»∆
‰ÎBÊ ‰kÒ È„ÈŒÏÚ ,‰ÓLp‰ ˙eiÁÏ Ì‚Â ÌÈLeaÏÓe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿ƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»«¿≈À»∆
‰ÎBÊ ÏÁ È·¯Ú È„ÈŒÏÚ ,"BLe·Ï Ô Ú ÈÓeNa" ˙ ÈÁa ,ÌÈLeaÏÓÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿≈«¿≈««∆
‰ÎBÊ ‚B¯˙‡Â ·ÏeÏ È„ÈŒÏÚÂ ‰ÓLp‰ ˙eiÁÏ ‰ÎBÊ Ò„‰ È„ÈŒÏÚ ,‰i˙LÏƒ¿ƒ»«¿≈¬«∆¿ƒ«¿»»¿«¿≈»¿∆¿∆

.ÏÎ‡Ó È ÈÓ Ì‰L ,È¯t Ì‰a LÈ Èk ,‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ∆≈ƒ≈«¬»

"ּבּטחֹון: ִ ָ 

.‡.„Át ÌeL BÏ ÔÈ‡ ,ÔBÁha BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ»≈««

.·.ÌBÏL ‡a ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»»

.‚.ÌÈÓLŒ˙‡¯È È„ÈŒÏÚ ‡a ÔBÁhaƒ»»«¿≈ƒ¿«»«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.äעינים כסות יב, סי' נב פר' וירא טז)מד"ר כ בעלה.(בראשית בפני להקנותה בקש ,

ורחוק. קצת רמז

.åעיין בו. כיוצא הוא הרי אביו של לבושו אדם לבש יג, סי' עד פר' ויצא מד"ר

כהונה. מתנות

.æ.זה פסוק הובא ז סי' כה פר' בשלח במד"ר שני. חלק יג אות אכילה עיין

.àאפחד ולא ב)אבטח יב .(ישעיה

.áבטוח בך כי ג)שלום כו .(ישעיה

.â'ה בשם יבטח וגו' ה' ירא בכם י)מי נ .(ישעיה
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.„.ÔBÁh·Ï ‡·È ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»»…¿ƒ»
.‰.ÌÈ¯˜L ¯·Bc ‡e‰ ,ÔBÁha BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»≈¿»ƒ
.Â.˙Ó‡a ÁË·Ï ÏBÎÈ B È‡ ÌÈ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿…«∆¡∆
.ÊË¯Ù·e ˙B¯ˆ ÏkÓ BÏÈvÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,C¯a˙È ÌL‰a ÁeËaL ÈÓƒ∆»«¿«≈ƒ¿»««»»«ƒƒ»»ƒ¿»

.‰‚È¯‰Ó≈¬ƒ»
.Á.BÓÈÏÎÓ Ì„‡ ÔÈ‡ Ìb B¯·ÁÏ CÈ¯ˆ Ì„‡ ÔÈ‡ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»≈»»»ƒ«¬≈«≈»»«¿ƒ
.Ë.‰‚‡cÓ ÏBv Ì„‡ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»»ƒƒ¿»»
.È.L„w‰ ˙BÓL Ú„ÈÏ ‰kÊÈ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿∆≈«¿«…∆
.‡ÈÌb Ì„‡ ÌeL Li·Ï ‡lL BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÈ ,ÔBÁha‰ ˙cÓ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ««ƒ»ƒ¿…∆«¿∆…¿«≈»»«

.·l‰ ˙ eÎa Ïlt˙‰Ï ¯‰fÈƒ»≈¿ƒ¿«≈¿«»««≈
.·È.ÂÈÓÈ e¯v˜˙È ‡Ï ,ÔBÁha BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ»…ƒ¿«¿»»
.‚ÈÂ ¯˜a‰ ¯B‡ Ì„˜ Ìe˜È ,ÔBÁha BÏ ÔÈ‡L ÈÓ.Ì¯ ÏB˜a ˙BLwa ¯Ó‡È ƒ∆≈ƒ»»…∆«…∆¿…««»¿»
.„È.ÔBÁh·Ï ‰kÊÈ ‰˜È˙L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãבטוח באמונה ד)נשפט נט בטחו(ישעיה ולא באלהים האמינו לא כב). עח .(תהלים

.äשואבטוח ודבר תהו ד)על נט .(ישעיה

.å'וגו השקר דברי אל לכם תבטחו אל לרישא. מסיפא – מהנ"ל ד)שם, ז .(ירמיה

.æבי בטחת כי וגו' תפל לא ובחרב אמלטך מלט יח)כי לט .(ירמיה

.ç'וגו דבר מכלים ואין ובטח ז)שקט יח רמז.(שופטים רש"י. עיין .

.è(ו ג הקיצותי.(תהלים ברש"י ,

.éשמך יודעי בך יא)ויבטחו ט .(תהלים

.àé'וגו אבושה אל בטחתי בך אלהי אשא נפשי ה' אליך א-ב)לדוד כה עיין(תהלים

רמז. רש"י.

.áéבך אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה דמים כד)אנשי נה דברמובן(תהלים (דנקיט

.והיפוכו)

.âéיחלתי לדברך ואשועה בנשף קמז)קדמתי קיט .(תהלים

.ãéישראל יחל וגו' נפשי ב-ג)ודוממתי קלא וגו'(תהלים לו והתחולל לא דום לז. (תהלים

.ז)
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.ÂË‡lL È„ÈŒÏÚ Ìb .ÔBÁha‰ ˙cÓÏ ‰kÊÈ ÛkŒ˙ÚÈ˜z ÔzlÓ ‰¯È‰Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»ƒƒ≈¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««ƒ»««¿≈∆…
.ÌÈÚL¯ ÌÚ ¯aÁ˙Èƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

.ÊË.ÔBÁha‰ „·‡ ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»∆¡»«ƒ»

.ÊÈ.ÔBÁh·Ï ‰l‚Ò Ì‰ Ôc¯i‰ ÈÓ≈««¿≈≈¿À»¿ƒ»

.ÁÈ.C¯a˙È ÌM‰Ï ·¯˜˙ Ì„‡‰ ÔBÁha‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ»»»»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿»«

.ËÈ.ÔB‰ÏÈc dÏÈc ,Ì"ekÚa ÁËBaL ÈÓƒ∆≈«»«ƒ≈ƒ¿

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÁË·È ,ÏBLÎÓ ‰ÊÈ‡a ÏLÎ Â ‰ eÓ‡a ¯·c e‰ÊÈ‡ Ì„‡ ‰NBÚLk¿∆∆»»≈∆»»∆¡»¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿ƒ¿«
ÏBLÎn‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÊ‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,BÏÈvÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»«ƒ¿«»»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿

.epnÓ eÏˆpiL ,ÏBLÎn‰ ˙‡Êa ÂÈ ·Ï ‰Le·k C¯c ‰NÚiL È„k¿≈∆«¬∆∆∆¿»¿»»¿…«ƒ¿∆ƒ»¿ƒ∆

.·B È‡L „Ú ÔBÁh·Ï ÌÚt ÏÎa ‰ÎBÊ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ó ¯ÓLpL ÈÓƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿≈¬»»»∆¿»««¿ƒ»«∆≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,"ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a" ˙‚¯„Óa ‡e‰Â ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡i ‰Ó ‚‡Bc≈«…«¿»»¿¿«¿≈«»¿«¿≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.åèבוטח תוקעים טו)שנא יא רש"י.(משלי עיין

.æèתאבד חנף יג)ותקות ח .(איוב

.æéפיהו אל ירדן יגיח כי כג)יבטח מ רמז.(איוב

.çéקרבה לא אלהיה אל בטחה לא ב)בה' ג בה'(צפניה שתי טוב לי אלהים קרבת ואני .

וגו' מחסי כח)אלהים עג .(תהלים

.èé.פב סי' צא:, ב"ב

.àבניך לפני הדרך וכבוש צא אבינו, לאברהם הקב"ה אמר ו, סי' מ פר' לך לך מד"ר

עושה. אני בשבילך באמונה, ואני בהבטחה יצא אברהם ב, סי' מא פר' ושם וכו'.

משה. ידי עיין

.áמשה והסיעה בידן היתה כוכבים עבודת ג, וסי' ב סי' סוף כד פר' בשלח מד"ר

וגו' עמו כצאן ויסע הה"ד, וכו' נב)מישראל עח מתקנין(תהלים אין הצאן מה וכו'

אל אפוטיקון מעליןלה בעליה אין מחבלת אפילו הצאן מה וכו' יום בכל רועה א

ועיין רחוק. רמז וכו'. ישראל כך מתחייב, בהן שנוגע מי כל קדשים מה וכו' עליה
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Ba Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,Ba ÏÓÚ ‰‡¯ ‡ÏÂ ÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ï [‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰]«»»…ƒƒ»∆¿…»»»»¿»«≈«
.B ÈÚŒ˙·a Ú‚B el‡k¿ƒ≈«¿«≈

"ּבׂשֹורה: ְ ָ 

.‡È‚¯ ‡e‰L ÈÓ.e‰iÏ‡ ˙ ÈÁaÓ LaÏ˙ ‡e‰ ,˙B·BË ˙B¯BNa ¯ÓBÏ Ï ƒ∆»ƒ«¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»

.·.˙BLÙ ‰nk e˙Ó ‰Ú¯ ‰¯BNa ˙ÓÁÓ Èk ,‰Ú¯ ‰¯BNa ¯O·z Ï‡«¿«≈¿»»»ƒ≈¬«¿»»»≈«»¿»

.‚ŒLB„w‰Â ,˙BÚ¯ ˙B¯BNa B˙B‡ ÔÈ¯O·Ó ÔÈ‡ d¯Ó‡Ók ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿«¬»»≈¿«¿ƒ¿»¿«»
.Ïh·Ó ‡e‰Â ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a»≈¿¿«≈

.„.˙e Ë˜c ÔÈÁÓÏ ÏÙB ,˙BÚ¯ ˙B¯BNa ¯O·Ó‰«¿«≈¿»≈¿…ƒ¿«¿

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÂÈÏ‚¯ BÏ e·‡ÎÈ ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙B·BË ˙B¯BNa ¯O·Ï ÏÈ‚¯ ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ¿«≈¿«¿≈∆…ƒ¿¬«¿»

"ּברכה: ְ ָ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰ zÓ ‰ÊÈ‡ C¯·ÓÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ C¯a˙n‰«ƒ¿»≈»ƒƒ≈«¿»≈≈∆«»»

מקומות מקומותמראי מראי

יום דבר ולקטו ט, סי' כה פר' ד)שם טז ועיין(שמות וגו'. יום יום ה' ברוך הה"ד ,

ל. פר' משפטים מד"ר

.àדרוש אפרים מחנה דגל ועיין טובות. בשורות כל על פקיד איש הוא אליהו [כי

ומשיע טוב מבשר שלום מבשר ז, נב ישעיה ועיין ויצא. פר' עינים ובמאור לפורים,

ז"ל רבותינו שאמרו כמו אליהו, בחינת הוא מ"ז)שלום, פ"ח ].(עדיות
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.·.EÈ ÈÚa ‰l˜ ÈBb ˙k¯a È‰z Ï‡«¿ƒƒ¿««»¿≈∆

.‚.B„Èa ÌÈ¯eÒÓ ˙BÎ¯a‰ C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙‡ ·¯˜nL ÈÓƒ∆¿»≈∆»¿ƒ«¬««≈ƒ¿»««¿»¿ƒ¿»

"ּבכּיה: ְ ִ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÌÈnÏ ‰iÎa Ì¯b ‡e‰ Èk ,ÚÈ˜¯‰ ÏÚ ÏkzÒÈ ,˙Bk·Ï ÏBÎÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿«≈«»»ƒ«ƒ»«¿ƒ»««ƒ

.·.˙e Ê È¯e‰¯‰ Ïh·Ó ‰iÎa‰«¿ƒ»¿«≈ƒ¿≈¿

.‚‰k·iL ,¯‡ev‰ ÈÏBÁÏ ‰l‚Ò.Lc˜n‰Œ˙Èa‰ Ôa¯Á ÏÚ ¿À»¿≈««»∆ƒ¿∆«À¿««≈«ƒ¿»

"ּגאוה: ַ ֲ ָ 

.‡.ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰Â‡b [Ïk] ‰ÏÎiL „Ú ,‡a ÁÈLÓ ÔÈ‡≈»ƒ«»«∆ƒ¿∆»«¬»ƒ»»

.·ÌÈÓÚÙÏ Ìb ,ÒÚk È„ÈÏ ‡a Ìb ¯ÎÊŒ·kLÓ ˙Â‡z È„ÈÏ ‡a ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»»ƒ≈«¬«ƒ¿«»»«»ƒ≈«««ƒ¿»ƒ
.‰Â‡bŒ˙ÏÚa ‡È‰Â ˙ËM˜Ó ‡È‰L ˙ÓÁÓ ˙¯aÚ˙Ó ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»ƒ¿«∆∆≈¬«∆ƒ¿«∆∆¿ƒ«¬««¬»

מקומות מקומותמראי מראי

.á.וכלתו הכהן עלי מיתת – ד פרק א, שמואל

.â.מא סי' סג., שבת

.ã.ברמז מובן ו. סי' ג:, פסחים

.àרגליו יעקב וישא ח, סי' ע פר' ויצא א)מד"ר כט מרפא(בראשית לב בשרים חיי

ל) יד מדה.(משלי כנגד מדה רמז, .

.à.במתנות לזה עוזר וזה בברכות לזה עוזר זה ז, סי' מד פר' לך לך מד"ר

.á'וגו תבא עלי אובד ברכת יג, סי' ס' פר' שרה חיי יג)מד"ר כט מד"ר(אוב עיין .

כוכבים. עובד ברכך אם ו, סי' סו פר' תולדות
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.‚.ÌÏBÚÏ ·Ú¯ ‡a ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»»»»»»
.„.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ˙e¯ÎLÏ ‡a ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»»¿ƒ¿¿«ƒ¿≈∆
.‰.„ÁÙÏ ‡a ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»»¿««
.Â.‰˜„ˆ ÔzÏ ,‰Â‡b Ïh·Ï ‰l‚Ò¿À»¿«≈«¬»ƒ≈¿»»
.ÊÂÈÏÚ ¯¯BÚÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰Â‡‚a ÌÁ¯kŒÏÚa ˙e a¯ ‚‰BpL ÈÓƒ∆≈«»¿«»¿»¿«¬»«»»¿≈»»

.ÌÈ‡ BN¿ƒ
.Á.ÂÈÏÚ ˙ÁÏˆÓ ‰ÚM‰L Ú„È ,ÂÈÏÚ Ì¯ BalL ÈÓƒ∆ƒ»»»≈«∆«»»«¿««»»

מקומות מקומותמראי מראי

.âברכה והיה יח, סי' לט פר' לך לך ב)מד"ר יב וכו'(בראשית רחוקים מקרב את אף ,

לך. מסורות הברכות הרי

.à.בבכיה אלא התחתונים המים פירשו לא ד, סי' ה פר' בראשית מד"ר

.áהאנשים שראה בכה, למה יב, סי' ע פר' ויצא מד"ר שני. חלק יח הרהורים עיין

רמז. משה. ידי עיין וכו'. ערוה דבר לנו לחדש זה בא מה וכו' מלחשים

.âויבך אחיו בנימין צוארי על ויפל יב, סי' צג פר' ויגש יד)מד"ר מה ששני(בראשית ,

רמז. וכו'. ליחרב ועתידין וכו' המקדשות בית

.à'וגו ישי מגזע חוטר ויצא וגו' ישפלו והגבהים קע. סי' צח., יאסנהדרין – לג י (ישעיה

.א)

.áגוים על חולש וגו' גאונך שאול יא-יב)הורד יד שמענו(ישעיה זכור. למשכב רש"י,

בדיו כן לא ועברתו וגאונו גאותו מאד גא מואב ו)גאון טז רש"י,(ישעיה ופירש

רחוק. רמז וכו'. חמתו עברתו, ד"א שלו. והריון עיבורו עברתו,

.â'וגו אמלל חשבון שדמות ח')כי פסוק מובן.(שם,

.ã'וגו יהיר גבר בגד היין כי ה)[ואף ב וגו'(חבקוק הגדיל ה' על כי [השכירהו (ירמיה],

כו) אפריםמח שכורי גאות ג)], כח .(ישעיה

.ä'וגו פחד עליך מביא הנני וגו' תתהללי ד-ה)מה מט וגו'.(ירמיה להם ויראה להם (וגבה

יח) א רמז).(יחזקאל

.åוגו'גא ותגבהינה החזיקה לא ואביון עני ויד וגו' לחם שבעת מט-נ)ון טז .(יחזקאל

.æרעה רוח אלהים וישלח וגו' אבימלך כב-כג)וישר ט כרחם(שופטים על רש"י, פירש .

שנאה. וכו'

.ç.דמו ד"ה ט, יד א', שמואל רש"י,
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.ËÏÈtL‰Ï ‰Â‡‚ŒÈÏÚa ÏÚ ˙eÏkzÒ‰a Ák Ba LÈ ,ÌÈi ÚÏ ÚÈLBnL ÈÓƒ∆ƒ««¬ƒƒ≈…«¿ƒ¿«¿««¬≈«¬»¿«¿ƒ
.Ì˙B‡»

.È.ÔÏ„b ‡e‰L Úe„Èa ,ÏÙB Â ˜eMa CÏB‰L ÈÓƒ∆≈«¿≈¿»«∆«¿»

.‡È.Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙¯ˆa ÛzzLiL ,‰Â‡b Ïh·Ï ‰l‚Ò¿À»¿«≈«¬»∆ƒ¿«≈¿»»»∆ƒ¿»≈

.·È.‰Â‡bŒÏÚa ‡e‰ È Ú‰L Ú„z B˙B‡ Û„B¯ ÚL¯‰L È Ú»ƒ∆»»»≈≈«∆∆»ƒ«««¬»

.‚È.B˙ eÓ‡Ó ÏÙB ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»≈≈¡»

.„È[˙ÏeÚÙa] ˙B‡ÏÙa ËÈa‰lÓ Ì„‡‰ È ÈÚÂ ·l‰ ¯bÒ ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»ƒ¿»«≈¿≈≈»»»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«
.ÂÈ ÙlÓ ‰‡¯ÈÏ ,C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»»

.ÂËÈ„ÈŒÏÚ Ïk‰ Èk ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓa B‡ ˙BÏB„b ˙B‚O‰a ˙B‡b˙‰Ï ÔÈ‡≈¿ƒ¿»¿«»¿¿«¬ƒƒƒ«…«¿≈
.¯ÙBÒ Ïˆ‡ ËÚk ˜Ècv‰ Ïˆ‡ ‡e‰Â ,¯BcaL ˜Ècv‰««ƒ∆«¿≈∆««ƒ¿≈≈∆≈

.ÊË.‰Â‡‚Ï ‡È·Ó ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«¬»

.ÊÈ.‰pÚ˙iL ‰Â‡‚Ï Ôewzƒ¿«¬»∆ƒ¿«∆

מקומות מקומותמראי מראי

.èתשפיל רמים על ועיניך תושיע עני עם כח)ואת כב ב, .(שמואל

.éקרסלי מעדו ולא וגו' תרבני לו-לז)וענתך כב ב, גאוה(שמואל רגל תבואני אל רמז. .

נפלו שם יב-יג)וגו' לו .(תהלים

.àéהרמה מן וגו' אתו שלח א)אחר מ עמהן.(ירמיה מעצמו גולה שהיה רש"י, פירש ,

רחוק. רמז גדלות. על מרמז רמז,

.áéעני ידלק רשע ב)בגאות י .(תהלים

.âéמזמותיו כל אלהים אין ידרש בל אפו ד)כגבה י רש"י.(תהלים עיין

.ãéבגאות דברו פימו סגרו י)חלבמו יז ובשמנם(תהלים בחלבם סגרו, חלבמו ר"י עיין ,

השי"ת. בפעולת וצ"ל: מפניך. ליראה פעלך אל מהביט ועיניהם לבם סגרו

.åèמהיר סופר עט לשוני למלך מעשי אני אמר טוב דבר לבי ב)רחש מה עיין(תהלים

רש"י.

.æèוכחשתי אשבע ט)פן ל שבעו(משלי וישבעו כמרעיתם וכו'. גאוה מרוב רש"י פירש ,

לבם ו)וירם יג גוך.(הושע אחרי נד, סי' י:, ברכות עיין . יז.
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.ÁÈ.ÌÈÓM‰ ÏÚ ÏkzÒiL ‰Â‡‚Ï ‰l‚Ò¿À»¿«¬»∆ƒ¿«≈««»«ƒ

.ËÈ‡Â‰L ,‰Úe˜L ‰Â‡b epnÓ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,˙BÓBÏÁa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈ‰·Ó«¿ƒƒ∆»»»«¬¿≈¿»ƒƒ∆«¬»¿»∆ƒ
.da ¯ÈkÓ B È‡L ,epnÓ ‰qÎÓ¿À»ƒ∆∆≈«ƒ»

.Î.˙˜lzÒÓ B˙‡e· e B˙ÓÎÁ ¯‰È˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈»¿»¿»ƒ¿«∆∆

.‡Î‰Ê· Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ë¯Á˙Ó BÓˆÚa ‡e‰ Ìb .BÏ·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ‡ ‰‡b Ïc«≈∆≈«««¿«¿«¿ƒ¿»≈¿««¿«¿ƒ¿∆
.BÓˆÚ È ÈÚa¿≈≈«¿

.·Î.‰ÁÎL È„ÈÏ ‡·e BzÚc ÏÈtL‰Ï [‰‡ Ï] ‰‡‚Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿≈∆¿»∆¿«¿ƒ«¿»ƒ≈ƒ¿»

.‚Î.‡e‰ ÌeÓŒÏÚa ¯È‰È»ƒ««

.„Î.‰‡b˙Ó el‡k ‰‡¯p‰ ,¯·c ˙BNÚÏ ¯·ca ¯z‰ LÈ ÔÈ Ú‰ C¯ˆ ÈÙÏ¿ƒ…∆»ƒ¿»≈∆≈«»»«¬»»«ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆

.‰Î;‰¯ÊŒ‰„B·Ú „·BÚk ‡e‰Â ;LÈ‡Œ˙L‡a ÏLÎ ÛBÒÏ ,˙eqb Ba LiL ÈÓƒ∆≈«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿¿≈¬»»»
;‰Óa ‰ a el‡Îe ;Ìlk ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a el‡Îe ;¯wÚa ¯ÙBk el‡Îe¿ƒ≈»ƒ»¿ƒ»«¬»À»¿ƒ»»»»
B¯ÙÚ ÔÈ‡ Ìb ;‰¯L‡k BÚc‚Ï Èe‡¯Â ;ep È‡Â B˙e·ÈLÁÓ ËÚÓ˙Óeƒ¿«≈≈¬ƒ¿≈∆¿»¿«¿«¬≈»«≈¬»

.ÂÈÏÚ ˙ÏlÈÓ ‰ ÈÎLe ;˙¯Ú  ƒ¿∆∆¿ƒ»¿«∆∆»»

.ÂÎ.‰Â‡b‰ ¯ÈÒ‰Ï ‰l‚Ò ˜Ècˆ ÏL Ú·Bk‰««∆«ƒ¿À»¿»ƒ««¬»

מקומות מקומותמראי מראי

.çé'וגו אנוש מה וגו' שמיך אראה ד-ה)כי ח ממך(תהלים גבהו שחקים ושור ל. ה(איוב

וגו'ה) נטלת לשמיא עיני לא). ד רמז.(דניאל .

.èé.קכג סי' נה:-נו, בברכות כותב

.ë.לב סי' סו:, פסחים

.àë.שם רש"י עיין נב, סי' קיג:, פסחים

.áë.סני הוו אי ד"ה טו, סי' ז:, תענית רש"י

.âë.לח סי' כט., מגילה

.ãë.עם ראשי על ד"ה נד, סי' קה:, יבמות אגדות חידושי

.äë.רש"י עיין מחשיבותו, ומתמעט וצ"ל ו-ט, סי' ד:-ה., סוטה

.åë.אגדות חידושי עיין והמצנפת. כב, סי' פח:, זבחים



61 ָ ֲ ַּגאוה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ÊÎÏÚ ÏLÓ˙Â ,‰Â‡bÓ EÓˆÚ ˙‡ ¯aLÏ Ák EÏ ‰È‰È ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿∆¿…«¿«≈∆«¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿…«
.‰Â‡b ˙cÓƒ««¬»

.ÁÎ.ÔÈÁÈÏˆÓ ÔÈ‡ ÂÈ˙B·LÁÓ ‰Â‡bŒÏÚa«««¬»«¿¿»≈«¿ƒƒ

.ËÎ,EÏ ÔÈ‡¯Ó ‰Ê·e ,‰Â‡b EÏ LÈ È‡cÂa ˙Úc ÈÏa ‰¯·Ú EÏ ÔncÊpLk¿∆ƒ¿«≈¿¬≈»¿ƒ««¿««≈¿«¬»»∆«¿ƒ¿
.˜Ècˆ ‰z‡ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈«»«ƒ

.Ï.˙e Ú¯tÓ ‚‡„z ,˙eÏ„b ‰ÊÈ‡ EÏ ‡aLk¿∆»¿≈∆«¿ƒ¿«ƒÀ¿»

.‡Ï¯ÈLÚÓ ·BË ‡e‰ ,‰˜„ˆ Ô˙B B È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L È Ú»ƒ∆¿««««ƒ∆≈≈¿»»≈»ƒ
.‰˜„ˆ Ô˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Â‡bŒÏÚa«««¬»««ƒ∆≈¿»»

.·Ï.EÈ·‡ ˙eÓc EÈ ÙÏ ¯iˆz ,˙eÏ„b EÏ ÏÙBpLk¿∆≈¿«¿¿«≈¿»∆¿»ƒ

.‚Ï.ÌBÏLÂ ÒÁ ,¯·L ÏÚ ÔÓÈÒ ‡e‰ ‰Â‡b«¬»ƒ»«∆∆«¿»

.„Ï.ÌÈ¯eÚ ˙‡hÁ z wz ‡lL È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Â‡b«¬»»«¿≈∆…ƒ«¿»««¿ƒ

.‰Ï.‰Â‡bŒÏÚa ‡e‰L Úe„Èa ,ıÈÓÁÓ B ÈiL ÈÓƒ∆≈«¿ƒ¿»«∆«««¬»

.ÂÏ.Ìi˜˙Ó B È‡ B¯B„Ó ,‰Â‡b BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¬»¿≈ƒ¿«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.æë'וגו בגאות מושל אתה סביבותיך ט-י)ואמונתך פט .(תהלים

.çëסלה ירומו תפק אל ט)זממו קמ רמז.(תהלים רש"י. עיין ,

.èë'וגו בעונם יכשלו וגו' גאון ה)וענה ה וגו'(הושע און כל לצדיק יאנה לא יב. (משלי

רוחכב) גבה כשלון ולפני יח). טז .(משלי

.ì.הנ"ל ממקרא שם,

.àìגאים את שלל מחלק ענוים את רוח שפל יט)טוב פסוק .(שם,

.áìאבותם בנים ו)ותפארת יז .(משלי

.âì'וגו איש לב יגבה שבר יב)לפי יח וגו'(משלי גאון שבר לפני יח). טז .(משלי

.ãìחטאת רשעים נר לב ורחב עינים ד)רום כא רמז.(משלי .

.äìגורם בו, שאין בדבר דעתו שמגיס אדם של גאותו רש"י, עיין פה. סי' צח., ב"ב

מדה. כנגד מדה – חומץ ונמצא יין שהוא דסבורים בו, בוגד שהיין

.åì'וגו ינוה ולא יהיר ה)גבר ב רש"י.(חבקוק עיין ,



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ סב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÊÏ‡ÚÓ˜ Áe¯ elÙ‡Â .ÌÏBÚa ¯e„Ï ÔÈÏBÎÈ ‡e‰Â È ‡ ÔÈ‡ ,‰Â‡b Ba LiL ÈÓƒ∆≈«¬»≈¬ƒ»¿ƒ»»»«¬ƒ«ƒ¿»
ÏL ˙ei Ú È„ÈÏ ‡·e ;‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡Â ;˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡Â ;Bz¯ÎBÚ«¿¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈¿»»ƒ≈¬ƒ∆

.B˙B‡ ‰f·Ó BzL‡Â ;‰¯Bz»¿ƒ¿¿«»

.ÁÏB È‡ ‡e‰Â ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL LeaÏÓa BÓˆÚ ˙‡ LÈaÏnL ÈÓƒ∆«¿ƒ∆«¿¿«¿∆«¿ƒ»»¿≈
.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙vÁÓa B˙B‡ ÔÈÒÈ ÎÓ ÔÈ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»≈«¿ƒƒ¿¿ƒ»∆«»»

.ËÏ.ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰ ˙‡ „È¯ËÓe ÁÈLÓ ˙‡ ˙·kÚÓ ‰Â‡b«¬»¿«∆∆∆»ƒ««¿ƒ∆»»»ƒ»»

.Ó"B‡ÈN ÌÈÓMÏ ‰ÏÚÈ Ì‡" :˜eÒt‰(Â,Î ·ÂÈ‡)ÌÏBÚÏ ‡Ï Èk" :˜eÒt‰Â , «»ƒ«¬∆«»«ƒƒ¿«»ƒ…¿»
"ÔÒÁ(„Î,ÊÎ ÈÏ˘Ó).‰Â‡b‰ ˙‡ ¯aLÏ ÌÈÏbÒÓ Ì‰ , …∆≈¿À»ƒ¿«≈∆««¬»

ּוגזלה: "ּגנבה ְ ֵ ָ ְ ֵ ָ 

.‡ÔÎeÓ ‡e‰ È¯‰ ,B¯·Á ˙ÏÊb BÓˆÚÏ ¯Èz‰L ÔÂÈÎÂ ÏÊ‚Ï BaÏ ‰zÙpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿…¿≈»∆ƒƒ¿«¿¿≈«¬≈¬≈»
.‰Ú¯‰ Bk¯cÓ B¯ÈÒ‰Ï ‰ wz ÔÈ‡Â ,ÔBÚÂ ‡ËÁ ÏÎÏ¿»≈¿¿»¿≈«»»«¬ƒƒ«¿»»»

.·.Ì‰È aŒ¯Na ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ŒÈ ·e ‰Â‰ ·Ú¯Â ‰ÏBÚ È‡·eb‰ ÏÊb‰ ÔBÂÚa«¬«∆∆««∆¿»»¬»¿≈»»¿ƒ¿«¿≈∆

.‚.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈ ÏÊb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B BÓnÓ ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‰p‰Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«∆∆¬≈ƒƒ»«¿≈∆«¿»ƒ»ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æìקימעא אפילורוח הרוח, גסות בו שיש מי כל אלכסנדרי, א"ר י-יא, סי' ה., סוטה

כבשרעוכרתו לבו משים כל אם אלא נשמעת אדם של תפלתו אין חזקיה, אמר וכו'

ונרפא ביה, כתיב בשר זירא, א"ר יח)וכו' יג לג.(ויקרא סי' מט:, קידושין וכו'.

.çì.פה סי' צח., ב"ב

.èì.העולם מן טרדתו קע, סי' קא:, סנהדרין קע. סי' צח., סנהדרין

.îאיו יאמרו ראיו יאבר לנצח כגללו יגיע: לעב וראשו שיאו לשמים יעלה (איובאם

ו-ז) כד).כ כז יעלה.(משלי אם ד"ה רש"י עיין עט. סי' פז., יומא .

.à.ו סי' א, משנה שני מעשר פ"ה הכותב לשון

.á.כד סי' לב:, שבת

.â,קכד סי' מז:, יעקב)סוטה עין נוסחת שם .(עיין



ּוגזלה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 63 ָ ֵ ְ ָ ֵ ְּגנבה

.„ÂÈ˙B ·e ÂÈ a ˙ÓL Â B˙ÓL ÏËB el‡k ,‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈¿≈¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿»
.‡Ó¯b elÙ‡Â«¬ƒ¿»»

.‰.·pb ‡e‰L Úe„Èa ,B¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡lL ÈÓƒ∆…»«»¬≈¿»«∆«»

.Â.ÌÈÏÈÏ‡Œ„·BÚ ˙‡ ˙B‡ ‰Ï ¯zÓ ÔBÓÓ ˙‡ B‡»«»À»¿«¿∆≈¡ƒƒ

.Ê.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈ ÏÊb ,‰˜„vÓ B„È ıÙBwL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿»»«¿»ƒ»ƒ»»

.Á.BÁ¯kŒÏÚa BlMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÛBÒÏ ÌÈÈBb‰ ÏÚ B BÁËa ÌOL ÈÓƒ∆»ƒ¿««ƒ¿¿ƒƒ∆¿«»¿

.Ë‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈËÁBL Ìb ÌÈ·BË Ì È‡L ÌÈ„nÏÓ‰Â ÌÈ ic‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»ƒ¿«¿«¿ƒ∆≈»ƒ«¬ƒ«¿≈∆
.Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙Ò ¯t ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‡ BO‰«¿ƒ¿ƒ«¿»»»∆ƒ¿»≈

.È.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈ·pb ,ÌÈÓa ÂÈ˜LÓ ·¯ÚnL ÈÓƒ∆¿»≈«¿»¿«ƒ«»ƒ»ƒ»»

.‡ÈBpL ÈÓ.¯·c‰ ‰lb˙iL ÛBÒÏ ,‰· bÓ ˜ÏÁ ÏË ƒ∆≈≈∆ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«∆«»»

.·È.„ÁL ·‰B‡ ·¯‰L Úe„Èa ,ÌÈ·pb da LiL ¯ÈÚƒ∆≈»«»ƒ¿»«∆»«≈…«

.‚È.ÌÈ·pb ÌÈ‡a ÌÈÏËa ÌÈ¯·c È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ«»ƒ

.„È.Ï‡¯NiÓ LÙ ÏÈv‰Ï È„k ,˙Bi¯a‰ ˙Úc · ‚Ï ¯zÓÀ»ƒ¿…«««¿ƒ¿≈¿«ƒ∆∆ƒƒ¿»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.ã.מו סי' קיט., ב"ק

.ä.זוטרא מר ב, סי' כד., ב"מ

.åסעיף רכז סי' משפט חושן בשו"ע שאתך. עם ד"ה יג, סי' נט., ב"מ אגדות חידושי

כו.

.æ.יב סי' י., ב"ב

.ç.פב סי' צא:, ב"ב

.è.ו אות לז סי' מוהר"ן ליקוטי ועיין עיי"ש. רטו. סי' קד:, סנהדרין

.éגנבים וחברי וגו' מהול כב-כג)סבהך א .(ישעיה

.àé'וגו נפשו שונא גנב עם חולק קצת. מובן כד)שם, כט .(משלי

.áéשחד אהב כלו גנבים כג)וחברי א .(ישעיה יג.

.ãé'וגו תחנתי אני מפיל אליהם כו)ואמרת לח באתי(ירמיה לה' ה)לזבח טז א, .(שמואל
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.ÂË.ÔBÓÓ ÏÊ‚iL È„k ,¯˜L ˙e„Ú ÌÈ˜nL ÛBÒÏ ,B¯·Á È t Li·nL ÈÓƒ∆¿«≈¿≈¬≈¿∆≈ƒ≈∆∆¿≈∆ƒ¿…»

.ÊË.ÌÈ ÏÊbÓ ÏBv ‡e‰ ,ÂÈ¯eÚpÓ ÔBÁha BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ

.ÊÈ.ÌÈ‡a ÌÈ·pb‰ ,˙eËL È¯·c ˙ÚÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿««»ƒ»ƒ

.ÁÈ.ÌÈ‡a ÌÈ·pb ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«»ƒ»ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰ÊÁÂ ‰‡¯‰ ÈÏÁ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‡a ˙Úc ˙· b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈«««»«¿»√ƒ»≈»¿»∆

.·.‰ÈBb ÌÚ ˙e Ê È¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡a ˙Úc ˙· b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈«««»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»

.‚.˙Úc‰ ˙‡ „ÈÒÙÓ ‰· b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈»«¿ƒ∆«««

.„.ÌÈ ÈÚÏ ˜ÈfÓ ‰· b‰«¿≈»«ƒ»≈«ƒ

.‰.ÌÈ·pbÓ ÏBv ˙BˆÁ Ôewz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«ƒ¬ƒƒ«»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.åèלאמר ויעדהו וגו' אנשים שני והושיבו וגו' הזקנים אל הספרים א,ותשלח (מלכים

ח,י) רחוק)כא רמז אחרים. פני שמביישין ז"ל, הוא שפירש ואפשר דבהתא. סבי רש"י, .(פירש

.æèמנעורי מבטחי וגו' אתה כי וחומץ מעול מכף ד-ה)פלטני עא .(תהלים

.æéמנהו שמץ אזני ותקח יגנב דבר יב)ואלי ד דבר(איוב שמץ ומה כמו יד), כו ,(איוב

רחוק. רמז ושמצה. גנות לשון רש"י שפירש

.çé'וגו יבוא וגנב שקר פעלו א)כי ז .(הושע א.

.áיהודה בגדה א, סי' פה פר' וישב מד"ר שני. חלק כ' הרהורים יא)עיין ב (מלאכי

אתה יט, סי' פד פר' – יא סי' ושם משה. ידי עיין יהודה. שקרת יהודה כפרת

הכר. לך אומרת שתמר – חייך נא, הכר לאביך אמרת

.âהשבטים היו המקדש בית לבנות א, סי' צט פר' ויחי מד"ר שני. חלק טז דעת עיין

בחינת הוא המקדש בית [כי רמז הקב"ה. להם אמר אלו, עם אלו ומדיינים רצים

לג]. ברכות – כידוע דעת,

.ãעינים לסמיות הדבר נהפך ו, סי' צג פר' ויגש שנגנב)מד"ר הגביע רמז.(ע"י . ה.



65 ַ ַּדעת ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.Âa ‡¯˜È ,ÌÈ a Ïecb ¯Úˆ BÏ LiL ÈÓÌb ,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÌBÈ ÏÎ ƒ∆≈««ƒ»ƒƒ¿»¿»«¬≈¿≈ƒ«
.‰ÏÊb ÏL ˙BÏÈÏÚÓ ÏBv ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»ƒ≈¬ƒ∆¿≈»

"ּדעת: ַ ַ 

.‡ÔÈ·iL È„k ,ÌÈ¯·c Ì„‡‰ ÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«»»≈ƒ«»»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.C¯a˙È B˙e˜Ï‡Â B˙e ÓÁ¯ ÌÈ¯·c‰Ó≈«¿»ƒ«¬»∆¡…ƒ¿»«

.·.‡È·p‰ ˜ew·Á ˙lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‰È‰È ,ÏaÏ·Ó BÁnL ÈÓƒ∆…¿À¿»ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ«¬««»ƒ
.‚.ÌÈhÁ ˙ÏÈÎ‡ Ìb ‰ÊÏ ‰l‚Ò [Ô‰ÎŒÈ˙ÙN] C"L „enÏ Ìb«ƒ«ƒ¿≈…≈¿À»»∆«¬ƒ«ƒƒ
.„.ÌÚ·Ë ÈÙÏ Ì„‡a Ú·Ë ÔÈ„ÈÏBÓ Ì„‡ ÏL ÂÈ˙B BÊÓ¿»∆»»ƒƒ∆«»»»¿ƒƒ¿»
.‰.Ì„‡Ï ˙Úc ‡È·Ó Ô‚c ÌÚË««»»≈ƒ««»»»
.Â.ÔÈÁ˜t È ÁÈ¯Â ‡¯ÓÁ«¿»¿≈»ƒ»¿ƒ
.Ê.˙·MÈÓ ˙Úc‰ ÔÈ‡ ˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬…∆≈«««¿À∆∆
.Á.‰ÚÈ„È‰Ó ¯ÚˆnL ,¯Úv‰Ó ¯˙BÈ ÌÈ ÈÚÏ ‰‡¯p‰ ,¯·cÓ ¯ÚËˆÓ Ì„‡»»ƒ¿«≈ƒ»»«ƒ¿∆»≈«ƒ≈≈«««∆¿«≈≈«¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.å,'ב ובסי' וכו'. פדגוג אמון א, סי' א פר' בראשית מד"ר שני. חלק א' בנים עיין

טעם רמז.מה וכו'. אתם בוזזים של אומה וכו' מונין יהיו שלא וכו' גילה

.à'ה צדקות דעת למען וגו' בלעם אותו ענה ומה וגו' בלק יעץ מה נא זכר (מיכהעמי

ה) ליו ותאמינו תדעו למען י). מג .(ישעיה

.áשגיונות על הנביא לחבקוק א)תפילה ג רמז.(חבקוק .

.â'וגו דעת ישמרו כהן שפתי ז)כי ב חטה(מלאכי בסופו, קג סי' מ., ברכות עיין .

היתה.

.ãת"ר יג: הוריות קע"ג:, ב"ב זלגו. ד"ה אגדות בחידושי ועיין נח. סי' קיח., פסחים

וכו'. האוכל התלמוד, את משכחין דברים חמשה

.ä:ע סנהדרין בסופו. קג סי' מ., ברכות

.å.ע סנהדרין סו. סי' עו:, יומא ז.

.ç.כ תענית ועיין פירש. ד"ה יט, סי' סב., יבמות אגדות חידושי



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ סו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.Ë.‰ ·‰Ï ‰ÎBÊ ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿ƒ¬»ƒ∆«¬»»
.È.ÌkÁ˙ ˙È¯ÁL ˙t È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬ƒƒ¿«≈
.‡ÈÙ‰a ˙eÁÈÏL ÏL ‡È· ÏÚ B˙‡e· ‰¯LÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰elÙ‡ ,˜Ò «»»«¿∆¿»«»ƒ∆¿ƒ¿∆¿≈¬ƒ

.ÌÎÁ B È‡≈»»
.·ÈÚ·h‰ ÏÎNa ÔÈ‡L ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ‰ÓÎÁa ‚ÈO‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿»¿»ƒ«¿≈∆≈¿≈∆«∆«

.‚ÈO‰Ï¿«ƒ
.‚È.ÌÈ¯„È ÌÈkÁ‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.„ÈCÈ‡ ÔÈ·ÈÂ ¯ÙÒ ÁzÙÈ ,¯·c ‰ÊÈ‡a ‚‰ ˙‰Ï CÈ‡ Ú„ÈÏ ‰ˆB¯ Ì„‡Lk¿∆»»∆≈«≈¿ƒ¿«≈¿≈∆»»ƒ¿«≈∆¿»ƒ≈

.‚‰ ˙‰Ï¿ƒ¿«≈
.ÂË.·l‰ ÁwÙÓ ˙ÈÊŒÔÓL∆∆«ƒ¿«≈««≈
.ÊË.ÏÈkNÓ ‰NÚ ,˙eÓÈÓ˙a CÏB‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬∆«¿ƒ
.ÊÈ.ÏB„b ˙Ú„a ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ CkŒ¯Á‡ ‰ÎBÊ ,‰ eÓ‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¡»∆««»«¬…∆«≈¿««»
.ÁÈ.˙Ú„Ï ‰kÊz ‰‡¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ¿∆¿««
.ËÈ.˙Ú„Â ‰ È·Ï ‰kÊz ÌÈ˜Ècˆ ˙¯k‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»««ƒƒƒ¿∆¿ƒ»»««

מקומות מקומותמראי מראי

.è.ה סי' יז., ב"ק

.é.נא סי' קז:, ב"מ

.àé.הרמב"ן בשם כ, סי' יב., ב"ב

.áé.הריטב"א בשם שם,

.âé.מ"ב סי' כה:, ב"ב

.ãéבספרא בדיק ושמואל מט, סי' צה:, ניחוש)חולין אות י ח' לאברהם זכור .(עיין

.åè.רש"י עיין יח. סי' פה:, מנחות

.æè'וגו תמים בדרך ב)אשכילה קא .(תהלים

.æéהאמנתי במצותיך כי למדני ודעת טעם סו)טוב קיט .(תהלים

.çé'וגו דעת ראשית ה' ז)יראת א תמצא(משלי אלהים ודעת ה' יראת תבין אז (משלי.

ה) .ב

.èéבינה קדשים י)ודעת ט .(משלי
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.Î.ÌÈÏeÏˆ ÂÈ˙B·LÁÓ ˙ÎÏŒÚ ˆ‰ ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿≈«∆∆«¿¿»¿ƒ
.‡Î.¯·c‰ B˙B‡ ÔÈ·‰Ï Ï˜ ¯˙BÈ ,ÔÈÚ ‰‡B¯M ‰Ó«∆»«ƒ≈»≈¿»ƒ«»»
.·ÎÏÎa ÔÈ·Óe ‰ÓÎÁÏ ‰ÎBÊ ,CÒpÓe Ì"ekÚ ÈÏeMaÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLiL ÈÓƒ∆ƒ¿…∆«¿ƒƒ≈«ƒ∆∆∆¿»¿»≈ƒ¿»

.¯ÙÒ≈∆
.‚Î.Ïk‰ ÏÚ C¯a˙È ÌM‰ ˙ÏLÓÓ ÔÈ·‰Ï ‰kÊÈ ‡Ï ,‰Â‡b BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¬»…ƒ¿∆¿»ƒ∆¿∆∆«≈ƒ¿»«««…
.„Î.˙Úc EÏ ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,„ÒÁ ‰NBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈«»∆∆∆«¿≈∆≈¿««
.‰ÎNBÚ ‰z‡Lk.˙Úca zÓ‚tL CÏ ÈÂ‰Ï ÚÈ„È ,˜f‰ ÌeL ‰ ¿∆«»∆∆≈¿ƒ«∆¡≈»∆»«¿»«««
.ÂÎe‰ÊÈ‡ ‰¯‰Óa ÌÓB¯˙iL Úe„Èa ,ÏÎN e‰ÊÈ‡ BÏ ‰lb˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«»≈∆≈∆¿»«∆ƒ¿≈ƒ¿≈»≈∆

.˙eÓÓB¯˙‰ƒ¿¿
.ÊÎB˙Â‡z ˙Ú„Ï BaÏ Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,·Ï ÏÎa ‰·eLz ‰NBÚLk¿∆∆¿»¿»≈«»»≈ƒ»«««¬»

.B Bˆ¯e¿
.ÁÎ.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ÏBÎÈ B È‡ ,ÂÈ˙B BÂÚ Ôwz ‡lL ÈÓƒ∆…ƒ≈¬»≈»≈«∆«»»
.ËÎ.ÌM‰ C¯c ˙Ú„Ï ‰kÊz ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒ¿∆»««∆∆«≈
.Ï.ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈«¿»«¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ëחכמה צנועים ב)ואת יא וגו'(משלי דעת כסה ערום אדם כג). יב .(משלי

.àëראתך עיני ועתה שמעתיך אזן ה)לשמע מב מובן.(איוב .

.áëוחכמה ספר בכל והשכל וגו' להם נתן וגו' ח,יז)והילדים א .(דניאל

.âëעלאה שליט די תנדע כב)די ד ידע(דניאל די עד וגו' לבבה רם וכדי כ,כא). ה .(שם

.ãëבארץ אלהים דעת ואין חסד ואין אמת א)אין ד .(הושע

.äëישחיתו ולא ירעו דעתלא הארץ מלאה כי ט)וגו' יא .(ישעיה

.åëונשא ירום עבדי ישכיל יג)הנה נב .(ישעיה

.æëלבם בכל אלי ישבו כי וגו' אתי לדעת לב להם ז)ונתתי כד תשובה(ירמיה ועיין רמז.

מד. אות

.çë'וגו לעונם אסלח כי וגו' אותי ידעו כולם כי לג)שם. לא .(ירמיה

.èë'וגו באמתך הדריכני וגו' הודיעני ה' ד,ה)דרכיך כה .(תהלים

.ì.רמז אורח. מלשון למדני. ארחותיך הנ"ל, שם,
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.‡ÏÌÈÎ¯c‰ ÏkL ,˙Ú„Ï ‰kÊz ,ÌÈ˜Ècˆ ÌÚ ˙Ó‡ ÏL „ÒÁ ‰NÚzLk¿∆«¬∆∆∆∆¡∆ƒ«ƒƒƒ¿∆»««∆»«¿»ƒ
.ÌM‰ C¯c Ì‰ Ìlk ÌÈ‚e Úz ¯‡L Ô‰ ‰ÏÈÎ‡ Ô‰ ‰lÙz Ô‰≈¿ƒ»≈¬ƒ»≈¿»«¬ƒÀ»≈∆∆«≈

.·Ï.˙ÚcŒ¯a ‰È‰z ‰ÁÓN ÏL ‰p¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿∆«««

.‚ÏÂÈÏÚ ÌÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰·BË ˙Áz ‰Ú¯ BÏ ÔÈÓlLnL ÈÓƒ∆¿«¿ƒ»»««»«»»¿«≈»»
.‡¯Ba‰ ˙„B·Úa ÏB„b ÏÎN BÏ Ô˙B Â¿≈≈∆»«¬««≈

.„Ï˜ÈÓÚÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ôk Ì„‡ ÏL ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙Ïc‚‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿»««¬ƒƒ∆»»≈«»»«¬ƒ
.ÏB„b ÁÓ BÏ Ô˙BpL e È‰ ,Ì„‡ ÏL ÂÈ˙B·LÁÓ«¿¿»∆»»«¿∆≈…«»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.„ÁÈÓ ÔÈ ·e ˙„ÁÈÓ ‰ÓB˜ BÏ LÈ ‡¯· ÏÎÏe ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÏ Èk ,Úc«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆ƒ¿»¿À»
,ÂÈ¯·È‡ ÔÈ ·a Ô‰Â BÁÎa Ô‰ Ô‡v‰ ÔÈnÓ Ïc· B˙ÓB˜ ‰È¯‡‰ ÔÈÓ ÏLÓÏ¿»»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒƒ«…≈¿…¿≈¿ƒ¿«≈»»
,„Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa Ïc·‰ LÈ [BÓvÚa] ‰È¯‡‰ ÔÈÓa ÔÎÂ [BÏB˜a Ô‰Â]¿≈¿¿≈¿ƒ»«¿≈¿«¿≈∆¿≈≈»∆»¿∆»
˙Bi˙B‡‰ ˙ eÓ˙a ÌÈÊeÓ¯ Ìlk Ô‰ ÌÈÏc·‰‰ ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ¿»ƒ«∆¿≈ƒ≈À»¿ƒƒ¿«»ƒ
Ïk ˙BÊÈÓ¯ ÔÈ·‰Ï ÏÎeÈ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ‰ÎBf‰Â .Ì‰ÈÙe¯ˆ·e¿≈≈∆¿«∆¿»ƒ∆«»«¿»ƒ¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.àìועדתיו בריתו לנצרי ואמת חסד ה' ארחות י)כל כה .(תהלים

.áì'וגו והרנינו וגו' בה' שמחו וגו' אשכילך וגו' פלט ז,ח,יא)רני לב רש"י.(תהלים עיין .

דעו ברננה לפניו באו בשמחה ה' את ב-ג)עבדו ק (תהלים

.âìלנפשי שכול טובה תחת רעה יב)ישלמוני לה רמז.(תהלים .

.ãìמחשבתיך עמקו מאד ה' מעשיך גדלו ו)מה צב עשיהם(תהלים לכל טוב שכל רמז.

י)וגו' קיא .(תהלים

.àאמון אצלו ואהיה א, סי' א פר' בראשית ל)מד"ר ח דיפתראות(משלי והאומן וכו'

וכו לו יש והתורהופינקסאות העולם את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה כך '

ע"י נברא שהעולם תואר, יפה ועיין כהונה. מתנות עיין וכו'. ברא בראשית אמרה

של לברייתו קודם מה יודעת התורה ב, סי' ח פר' שם ועיין וכו'. אותיות צירופי

רמז. וכו'. עולם
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Ì˙ÈL‡¯ e È‰ ,Ì˙e„Á‡˙‰ Ú„È Ì‚Â ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÔÈaL ÌÈÏc·‰‰«∆¿≈ƒ∆≈»«ƒ¿»ƒ¿«≈«ƒ¿«¬»«¿≈ƒ»
.Ïc·‰ ÈÏa ˙e„Á‡a Ì‰ ˙ÈÏÎ˙·e ˙ÈL‡¯a Èk Ì˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆¿≈

.·ÌÏBÚ‰ „aÚzL Â ¯ÒÓ Ôk ÌÏBÚ‰ ÈÚ·ËÂ ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È Ï„b ÈÙÏ ,Úc«¿ƒ…∆¿ƒ««»¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈»»
ÌÎÁ ‰È‰ Ï‡i c Èk ,Ï‡i c ˙Áz ˙BÈ¯‡‰ ÌÈÚ Î eÈ‰ CÎÈÙÏe .ÂÈzÁz«¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»¬»««»ƒ≈ƒ»ƒ≈»»»»

h‰Â ,‰È¯‡‰ Ú·Ë Ú„BÈ ‰È‰Â ,dÏ ÒÈ ‡ ‡Ï Ê¯ ÏÎÂ ,ÏB„b˙‚‰ ˙Ó Ú· »¿»»…»ƒ≈¿»»≈«∆«»«¿≈¿«∆«ƒ¿«∆∆
.‰ÚÈ„È‰ „È ˙Áz ‡È‰Â ,‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„Èae ¯BÓ ÈtÓ ÈzÚÓL :˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡) ƒƒ««»¿ƒ««««¿ƒ»»«««¿ƒ»«¿ƒƒƒ≈

‰ÓÏ ,BÏ Ìe„w‰ '‡ ˙B‡Ï CiL '· ˙B‡‰ ‰fL ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ,Ô˙ Èa¯ ·¯‰ e a¯Â¿«≈»««ƒ»»≈∆«ƒƒ¿»»∆∆»«»»«»¿«

‡e‰ ‰fL ,'eÎÂ ÌÈÏc·‰‰ Ïk ˙BÊÈÓ¯ ÔÈ·‰Ï ÏÎeÈ ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ‰ÎBf‰Â" :ÌL ¯‡·nM∆¿…»»¿«∆¿»ƒ∆«»«¿»ƒ¿ƒ»«∆¿≈ƒ¿∆∆

‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È Ï„b ÈÙÏ ,Ú„" :'· ÔÓÈÒ CÏB‰ ··BÒ ‰Ê ÏÚÂ ,"ÌÏBÚ‰ ÈÚ·Ë Ïk ˙ ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿≈»»¿«∆≈≈ƒ»«¿ƒ…∆¿ƒ««»

ÈÚ·ËÂ¿ƒ¿≈

˙Bi˙B‡a B˙ ·‰ Ï„b ÈÙk Èk ;‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆ ÔÈ·‰Ï ‰ÎBfL ÈÙk e È‰ ,"ÌÏBÚ‰»»«¿¿ƒ∆∆¿»ƒ≈≈ƒ«»ƒ¿ƒ…∆¬»»¿ƒ

˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚÂ .Ô·‰Â ÌÏBÚ‰ ÈÚ·Ëa B˙ÚÈ„È ‰ÏB„b ÔÎ BÓk 'eÎÂ Ì‰ÈÙe¯ˆ·e ‰¯Bz‰«»¿≈≈∆¿¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈»»¿»≈¿«≈¿ƒ≈¬»

ÌL ÔiÚ ,‰ÎÏ‰‰ ¯Ób „Ú ÌMÓ „"Î ˙B‡Â ‚"Î ˙B‡ '‰ ‰ÎÏ‰ ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ "‰Ú„Œ‰¯BÈ"∆≈»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒ»«¿««¬»»«≈»

,¯LÈ ·Ïa ,ÈzÓ‡ ÔÈÚa ,‰·BË ÔÈÚa ËÈanL ÈÓL ,˙Ó‡‰Â .„ÚÏ EÏ ÌÚ ÈÂ ,‰Êa ‡ÏÙ ¯e‡a≈ƒ¿»»∆¿À¿«¿»«¿»¡∆¿ƒ∆«ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¬ƒƒ¿≈»»

ÌÈ„b ˙n‰Ïe .ÌÈizÓ‡‰ ÂÈ˜ÈcˆÂ ÌM‰ ˙l„b ˙B‡ÏÙ ‰fÓ ‰‡B¯ ,‡a¯„‡ ;ÏÏk BÏ ‰L˜ ÔÈ‡≈»∆¿»«¿«»∆ƒ∆ƒ¿¿¿À««≈¿«ƒ»»¬ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

Lw·Ïe NtÁÏ ÔÈÚ Ú¯a ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯ÙÒa ‡¯wÚÓ ÌÈËÈan‰ ,˜˙Ú ˜Ècˆ ÏÚ ÌÈ¯·Bc‰«¿ƒ««ƒ»»««ƒƒ≈ƒ»»ƒ¿»»«¿ƒ¿…««ƒ¿«≈¿«≈

‰ ‡Bz Lw·ÈÂ NtÁÈ ‰l‡‰ ˙Ó‡‰Â ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯Á‡ Èk .¯e‡a ÌeL ˜ÈtÒÈ ‡Ï ,‰ÏÈÏÚ¬ƒ»…«¿ƒ≈ƒ««»«¿»ƒ¿»¡∆»≈∆¿«≈ƒ«≈¬»

C‡ ,Êe·Â ‰Â‡‚a ˜˙Ú ,e ÈÏÚ Ô‚È Ì˙eÎÊ ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Â Ï"p‰ ˜Ècv‰ ÏÚ ¯a„Ï ,‰ÏÈÏÚÂ«¬ƒ»¿«≈«««ƒ««¿«¿ƒ»¿»»≈»≈»»¿«¬»»«

„ÚÂ ,È‡˜ ‡ËL˜Â ,‰Êa ËÚÓ ÈzÚÓML ‰Ó ‚Èv‰lÓ ˜t‡˙‰Ï ÈzÏÎÈ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈…»…¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ«∆»«¿ƒ¿«»∆¿À¿»»≈¿«

ÂÈÓÁ¯ e e¯ÊÚ ‰p‰ „Ú ¯L‡k ;˙BiÙÈt ·¯ÁÓ e ÏÈvÈÂ ,ÌÏBÚÏ '‰ ˙Ó‡Â ¯˜L ÔBLÏ ‰ÚÈb¯‡«¿ƒ»¿∆∆∆¡∆¿»¿«ƒ≈≈∆∆ƒƒ«¬∆«≈»¬»«¬»

מקומות מקומותמראי מראי

.áמתנות עיין יב. בסי' ושם, השרת. כמלאכי דעת בו יש יא, סי' ח פר' בראשית מד"ר

חקות הידעת מזל. לו שאין עשב כל לך אין ו, סי' י פר' במד"ר שם עיין כהונה.

העולם)שמים, טבעי לידיעת שוטר,(רמז לשון בארץ, משטרו תשים שנשתעבדאם (רמז

תחתיו) אםהעולם – להדיא שכתב יצירה לספר הראב"ד בהקדמת ועיין רחוק. רמז .

וכן האש על ומי המים על ההויות מן ממונה מי וארץ השמים חקות אדם ידע

הידעת שנאמר הארץ על ההוא הכח להוריד יוכל אז השמים חקות בכל בזה כיוצא

כנ"ל. מבואר בארץ. משטרו תשים אם שמים חקות ג.
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‰¯Bz‰a ËÈ ÔÓÈÒ '‡ ÈËewÏa ÔkŒÌ‚ ÔiÚÂ .ÔBˆ¯ È‰È Ôk ÔÓ‡ ,Áˆ Ï e ·ÊÚÈ Ï‡ Ôk ,C¯a˙Èƒ¿»«≈«««¿≈»∆«»≈≈¿ƒ»¿«≈«≈¿ƒ≈ƒ»¿«»

.$ÊÈ ÔÓÈÒ ÔkŒÌ‚ ÌL ÔiÚÂ ˙ˆ˜ ÔÈ·˙Â "˜ew·ÁÏ ‰lÙz"¿ƒ»«¬«¿»ƒ¿»¿«≈»«≈ƒ»

.‚ÔÈ‡Â „Á‡ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‚ÈOÓ Ì„‡‰L ‰‚O‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»»∆»»»«ƒ∆«»»∆»¿≈
CÏÈÏÂ ÌÏ‚a eÓÏbiL ,ÌB¯Ó ÈÎ‡ÏÓ ˙‡ ÁÈ¯ÎÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÏ È L≈ƒ«¿≈∆«¿ƒ«∆«¿¬≈»∆ƒ»¿¿…∆¿≈≈

.B˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ
.„˙·LÁÓa Ì˙B‡ Ïh·Ó ‡e‰Â ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ Ì„‡Ï ‡aLk¿∆»»»»ƒ¿≈¬»»»¿¿«≈»¿«¬∆∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ìb .‰Î¯a ÏL ÏË ˙ ÈÁa ÂÈ¯e‰¯‰Ó ‰NÚ ÈÊ‡ ,B˙ eÓ‡¡»¬««¬∆≈ƒ¿»¿ƒ««∆¿»»««¿≈∆
i˜˙ BlL Án‰È„ÈŒÏÚ ,Án‰ ÚbÈ˙pLk elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ÏaÏa˙ ÔÈ‡Â Ì «…«∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«¿≈¿»¬ƒ¿∆ƒ¿«≈««…««¿≈

˙B·LÁÓ BÏ ÔÈÓÊÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÊ‡ ,˜ÓÚ ÔeÈÚ ‰ÊÈ‡a ËËBLnL∆¿≈¿≈∆ƒ»…¬««»»«¿ƒ«¬»
.BÁÓÏ ‡ÁÈ ÌÈ ˙Bp‰«¿ƒ«¿»¿…

.‰Ì˙eÎÊa Ìb ,Ì˙eÎÊa ‰Ùbn‰ ÔÓ ÌÚŒÔBÓ‰ ÔÈÏBv ÌÈi Ú ÈÒ ¯ÙÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«¿¿≈¬ƒƒƒƒ¬«ƒ««≈»ƒ¿»«ƒ¿»
.˙e Ë˜c ÔÈÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙eÏ„‚c ÔÈÁÓ…ƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ¿«¿

.Â.‰ÓÎÁ LÈ ˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰a elÙ‡¬ƒ¿¿¿ƒ¿≈»¿»

.Ê.‰‡¯ÈÏ ÏbÒÓ ‰M„˜aL ˙ÚcŒ¯aÓ ‡ˆBi‰ ÏBw‰««≈ƒ«««∆ƒ¿À»¿À»¿ƒ¿»
.Á˙Úc‰ ÏeaÏa È„ÈŒÏÚ Ìb .‰‡¯i‰ Ï˜Ï˜˙ ˙Úc‰ ÏeaÏa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«««ƒ¿«¿≈«ƒ¿»««¿≈ƒ¿«««

.˙ÏÙB BzÏLÓÓ∆¿«¿∆∆

מקומות מקומותמראי מראי

.ãאברהם אבינו שהיה לפי ח, סי' לט פר' לך לך מד"ר שני. חלק א אות הרהורים עיין

מה ילדתך, טל הקב"ה, לו אמר וכו'. כוכבים עבודת עובד שהייתי וכו' מתפחד

ואשכנה אעופה הה"ד וכו'. לעולם ברכה סימן הזה ז)הטל נה אבל(תהלים וכו'

רמז. וכו'. ויגיעה פורחת שהיא בשעה הזו היונה

.äהילדים את ותחיין טו, סי' א פר' שמות יז)מד"ר א עניות(שמות שהיו מהם יש וכו',

הילדים. את ותחיין לפיכך, תפלתן, עושה והקב"ה וכו' למות שראוין מהן יש וכו'

וכו' הילד ויגדל בנה, את החזיר וכו' שכרה הקב"ה לה נתן כה, סי' לקמן, ושם

נכנו שדים לה, סי' לקמן, ושם הארץ. כל כדרך שלא ז)גדל טז משה(יחזקאל זה ,

מאד. רחוק רמז וכו'. ואהרן

.åוסכלות והוללות חכמה לראות א, סי' ו פר' וארא יב)מד"ר ב ואותו(קהלת וכו'

רמז. הבינה. ח.ז.
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.ËÌ˙‚O‰Â ¯Bc‰ ˙e·¯˜˙‰ Ôk Ì˙ÓÎÁ ÈÙÏ ,¯Bc‰ ÈÙ k Ì‰ ¯Bc‰ ÈÓÎÁ«¿≈«≈«¿≈«¿ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿«¿«»»»
‡Ï „È˙ÚÏÂ .C¯a˙È ÌM‰Ó ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙e˜Á¯˙‰ e È‰ ,CÙ‰Ï B‡¿≈∆«¿ƒ¿«¬«¿»≈«≈ƒ¿»«¿∆»ƒ…
„BÚ Û kÈ ‡ÏÂ" :e a Ìi˜È Èk ,˙BÓÎÁ È„ÈŒÏÚ B˙e˜Ï‡ ‚ÈO‰Ï eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿¿«ƒ¡…«¿≈»¿ƒ¿À«»¿…ƒ»≈

.'eÎÂ "E¯BÓ∆¿

.ÈBÏÎN ˙‡ ¯M˜Ï CÈ¯ˆ ,ÔÈ Ú ‰ÊÈ‡a BÏÎNa ÔiÚÏe ˜ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆¿«¬ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿«≈∆ƒ¿
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡¯iÂ" "˜BÁ¯ÓÏ ÈÚ„ ‡O‡" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .Lc˜n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿ƒ»«»»∆»≈ƒ¿≈»««¿∆«»

."˜BÁ¯Ó≈»

.‡È.˙Úc‰ ·MÈ˙ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿«≈«««

.·È.ÌÏBÚa ˙Úc‰ ÛqÂ˙ ÌÈ¯b È„ÈŒÏÚ«¿≈≈ƒƒ¿«≈«««»»

.‚È.Ì‰Ï ‰l‚Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‰Ó ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ Ì È‡ ÌÈ‡È·p‰ elÙ‡¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿ƒ∆»«∆«»»¿«∆»∆

.„È.˙Úc CkŒÏk Ba ÔÈ‡ ,¯Bab ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ≈»»««

.ÂË.ÔiÚlÓ ‰·LÁn‰ ˙‡ ˙ÏaÏ·Ó ‰q‚ ‰ÚÈÒt‰«¿ƒ»«»¿«¿∆∆∆««¬»»ƒ¿«≈

.ÊË.˙Úc‰ ˙‡ „ÈÒÙÓ ‰· b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈»«¿ƒ∆«««

מקומות מקומותמראי מראי

.è.בכנפים אלא פורח אינו עוף מה ח, סי' יא פר' שמיני – יב סי' ה פר' שמות מד"ר

מזקניהם) חוץ דבר לעשות יכולים אין ישראל רמז.(כך מ"כ. עיין

.éלמרחוק דעי אשא ב, סי' יד פר' תזריע ג)מד"ר לו המקום(איוב את וירא הה"ד, וכו'

ד)מרחק כב וכו'.(בראשית לו וקרבנו רחוקים שהיינו הקב"ה, של לשמו וכו'

.àé.'וכו להתגייר דעתו נתן יג, סי' סז, פר' תולדות מד"ר שני, חלק טו אמונה עיין

כהונה. מתנות עיין עליו. דעתו שנתבסמה – בשמת

.áé.'וכו שנקרבו הרחוקים על ב, סי' יד פר' תזריע מד"ר

.âé.ה סי' עב פר' ויצא מד"ר יד.

.åèבדרך תרגזו אל ב, סי' צד פר' ויגש מד"ר שני. חלק ז' דרך כד)עיין מה (בראשית

כהונה. מתנות עיין תורה. מדברי עצמכם תעמידו ואל גסה פסיעה תפסעו אל

.æèהיו המקדש בית לבנות א, סי' צט פר' ויחי מד"ר שני. חלק ג וגזילה גניבה עיין

הוא המקדש בית [כי רמז הקב"ה. להם אמר וכו' אלו עם אלו ומדיינים רצים שבטים

לג.] ברכות כידוע דעת, בחינת
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.ÊÈCB˙Ï B¯·Á ÏL ˙ei·ÚÂ B¯·Á ˙·LÁÓ CB˙Ï ‡a ‰Ê ÏL ˙ei·ÚLk¿∆¬ƒ∆∆»¿«¬∆∆¬≈»√ƒ∆¬≈¿
.ÌÏBÚ‰ ˙¯˜z ‰NÚ ‰fÓ ,‰Ê ÏL Bz·LÁÓ«¬«¿∆∆ƒ∆«¬∆ƒ¿«»»

:ּדר" ֶ ֶ 

.‡‰ÊÂ ,Ìi‰ ‚c ‰ÊÈ‡Â ¯Btˆ ‰ÊÈ‡ BnÚ CÈÏBÈ ,Ìi‰ ÏÚ ¯·ÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆«¬…««»ƒƒ≈∆ƒ¿≈∆««»¿∆
.ÌBÏLa Ìi‰ ˙‡ ¯·ÚÏ ‰l‚Ò¿À»«¬…∆«»¿»

.·B È‡ ,‰tÁ‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈLk ,‰lÎÂ Ô˙Á ˙ÁÓNa BÓˆÚ ˙‡ ÁnNnL ÈÓeƒ∆¿«≈«∆«¿¿ƒ¿«»»¿«»¿∆¿ƒƒ«À»≈
.C¯ca ˜Bf ƒ«∆∆

.‚Ïlt˙z ÌÈÒeÒ·e ‰Ï‚Úa ÔÓˆÚ ˙‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ‰Ï‚ÚŒÈÏÚaL ‰ÚLa¿»»∆«¬≈¬»»«¿ƒƒ∆«¿»«¬»»¿ƒƒ¿«≈
Ùz.C¯c‰ ˙l ¿ƒ««∆∆

.„.ÏˆpÈÂ „ÈÒ BnÚ ‡OÈ ,Ìi‰ ÏÚ CÏB‰L ÈÓÏ ‰l‚Ò¿À»¿ƒ∆≈««»ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈
.‰Ô‰ C¯ca Ô‰ ÌM‰ B˙B‡ ¯ÓLiL ÁË·Ó ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‰Ò ¯t ÔÈÎnL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿»»««ƒƒÀ¿»∆ƒ¿…«≈≈«∆∆≈

.Ìia«»
.Â."˙B ÚLB‰" BnÚ CÈÏBÈ ,ÒeÒ ÏÚ ·ÎB¯L ÈÓƒ∆≈«ƒƒ«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.æéראשה בצד זו של עביה נותן וכו' העולם תקרת שהם לפי ו, סי' א פר' שמות מד"ר

רמז. וכו'. אחרת של

.àימים ארחות עבר הים ודגי שמים ט)צפר ח .(תהלים

.áישיש מחפתו יצא כחתן ארח(עי"ז)והוא לרוץ ו)כגבור יט .(תהלים

.âנזכיר אלהינו ה' בשם ואנחנו בסוסים ואלה ברכב ח)אלה כ .(תהלים

.ãמימיו יחמרו ד)יהמו מו וסיד)(תהלים חמר רבים(מלשון מים חמר וגו' בים דרכת .

טו) ג .(חבקוק

.äהרים מכין רחוקים וים ארץ קצוי כל ו-ז)מבטח סה בהם(תהלים ומכין רש"י, עיין .

רמז הצדיקים)מזונות. אלו .(הרים,

.åישועה מרכבתיך סוסיך על תרכב ח)כי ג וגו'(חבקוק בערבות לרכב ה). סח (תהלים

שבלולב. ערבות על כן גם מפרש תרומה, זוהר עיין רמז.
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.Ê,ÔBÁha‰ ˙cÓa Ì„˜ EÓˆÚ ˙‡ ¯M˜z ,C¯ca CÏÈÏ ‰ˆ¯zLk¿∆ƒ¿∆≈≈«∆∆¿«≈∆«¿¿…∆¿ƒ««ƒ»
.EÏ‚¯ ÛbÈ ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆…ƒ…«¿∆

.Á.‰˜„ˆÏ Ì„˜ Ôzz ,C¯ca CÏzLk¿∆≈≈«∆∆ƒ≈…∆ƒ¿»»

.Ë.ÌM‰ ÔBˆ¯ Ì‰Â C¯a˙È ÌM‰Ó Ïk‰ Ô‰a CÏB‰ Ì„‡L ÌÈÎ¯c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»»≈»≈«…≈«≈ƒ¿»«¿≈¿«≈
.Â Ú ‡e‰L ÈÓ ‡l‡ Bk¯c ˙‡ ÔÈ·iL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»»∆»ƒ∆«¿∆»ƒ∆»»

.È.˙BÚ¯ ˙BiÁÓ Ïˆpz ,‰„O‰ È tŒÏÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ ·‡ EÏˆ‡ ‡OzLk¿∆ƒ»∆¿¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈«»∆ƒ»≈≈«»
.‡È.Ìi‰ ÏÚ ¯ÓBÏ ‰l‚Ò ‡È‰ ‡È·p‰ ‰ BÈ ÏL ‰lÙz¿ƒ»∆»«»ƒƒ¿À»«««»
.·È.C¯ca ˜f‰ ÏkÓ ¯ÓL Ì„‡‰ ‰ÈÂÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»»»ƒ¿»ƒ»∆≈«∆∆
.‚È.‰¯Bza ˜ÒÚÈ ,‰ÈÂÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿»»«¬…«»
.„È.BÎel‰ ÌB˜Ó ‰ B˜ Ì„‡‰»»»∆¿ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡˙B˜B Èz È„nÏÓ ÔÈÓÊÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,ÔÈÓ¯Bb ÌÈ¯·c ÈecÂ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«»»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.‰ eÓ‡a ÌÈ„ÓBlL∆¿ƒ∆¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.æרגלך באבן תגף פן וגו' מחסי ה' אתה ט,יב)כי צט ורגלך(תהלים דרכך לבטח תלך .

תגוף ה,כג)לא ג .(משלי

.çפעמיו לדרך וישם יהלך לפניו יד)צדק פה וגו'(תהלים אהלך צדקה בארח ח. (משלי

.כ)

.èדרכו יבין מה ואדם גבר מצעדי כד)מה' כ .(משלי

.éלך השלמה השדה וחית בריתך השדה אבני אם כג)כי ה .(איוב

.àé.יב-יג ב יונה

.áé.קיז סי' מו:, סוטה

.âé.'וכו בתורה יעסוק לויה, לו ואין בדרך המהלך לוי, בן יהושע רבי אמר שם,

נד. עירובין

.ãé.פט סי' ק., ב"ק

.àתודה זבח ב, סי' ט פר' צו כג)מד"ר נ רמז.(תהלים מלמדין. אלו דרך, ושם וכו'
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.·.˙BÏBLÎnÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌÈ wz˙pL ÔÈÓ¯Bb Ìb«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒƒƒ¿

.‚ÈÚ·¯Â ÈÁ¯‡" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ ,˙È¯a‰ Ì‚t È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈÎ¯c‰ ˙ kÒ«»««¿»ƒ»«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ»«»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.'eÎÂ "˙È¯Ê≈ƒ»¿

.„.ÔÈ·Ó ‰NÚ Ì„‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ˙ÚÈÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»ƒ»»»«¬∆≈ƒ

.‰.ÌBia C¯ca CÏz Ï‡ ,‰ L ˙ÚLa „Át EÏ LiL ‰ÏÈÏa¿«¿»∆≈¿««ƒ¿«≈»«≈≈«∆∆«

.Â˙BÈ¯ÚŒÈelb ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú ,Ú¯‰ ÔBLÏÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿ƒƒ∆»»»¿»»»¬»»»ƒ¬»
.‰Ò ¯t‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ˙B¯·Ú‰ el‡Â ,ÌÈÓcŒ˙ÎÈÙLe¿ƒ«»ƒ¿≈»¬≈«¿ƒƒ∆««¿»»

.Ê.ÔiÚlÓ ‰·LÁn‰ ˙‡ ˙ÏaÏ·Ó ‰q‚ ‰ÚÈÒt‰«¿ƒ»«»¿«¿∆∆∆««¬»»ƒ¿«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.á.דרכים מסלקי אלו דרך, ושם כהונה)שם, מתנות .(עיין

.â.זה פסוק הובא ו, סי' יד פר' תזריע מד"ר

.ãמבני בינה ולמד לדרך יוצא להיות איש של ודרכו ד, סי' סה פר' תולדות מד"ר

אדם.

.äלא תשכב אם וגו' דרכך לבטח תלך אז שם: הובא א, סי' סח פר' ויצא מד"ר

כג-כד)תפחד ג (משלי

.åבדרך ושמרני ד, סי' ע פר' ויצא כ)מד"ר כח מגילוי(בראשית כוכבים מעבודת וכו'

ללבש. ובגדל לאכל לחם לי ונתן וכו' הרע מלשון דמים משפיכות עריות

.æבדרך תרגזו אל ב סי' צד פר' ויגש מד"ר שני. חלק טו דעת כד)עיין מה (בראשית

כהונה. מתנות עיין וכו'. תורה מדברי עצמכם תעמידו ואל גסה פסיעה תפסעו וכו'

רמז.
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"ּדּין: ַ ָ 

.‡ÈÏÚa ÔBˆ¯a ‡lL elÙ‡ Ìi˜˙ Â ÌÈÏËa Ì È‡ ÂÈ Èc ˙Ó‡ ÔcL Ôic Ïk»«»∆»¡∆ƒ»≈»¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¬ƒ∆…ƒ¿«¬≈
.ÌÈ Èc‰«ƒƒ

.·ÔÎÂ ,˙ËÚÓ˙ ‰Ò ¯t‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ËÚÓ˙ Â CÏB‰ ‰¯BzŒÔÈc‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ»≈¿ƒ¿«≈«¿≈∆««¿»»ƒ¿«∆∆¿≈
.CÙ‰Ï¿≈∆

.‚¯‰ ÌÈ‡a ÌÈ e‚‰ Ì È‡L ÌÈ ic ˙„ÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰ «¿≈«¬»««»ƒ∆≈»¬ƒ»ƒƒ¿≈¬»»»

.„.ÌÈ¯Lk ÌÈ ic ÌÈpÓ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÌÚ ÔezÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ«¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ

.‰.ÌÏBÚa ‰·È·Á ‰¯Bz‰ ÌÈ¯Lk ÌÈ ic È„ÈŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿≈ƒ«»¬ƒ»»»

.Â.‰¯‡Ó da ÁlzL ‰‡e·z‰ ,ÌÈ ic‰ ˙‡ ÔÈf·nL ˙B BÈÊa‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿∆¿«ƒ∆««»ƒ«¿»ƒ¿«≈«»¿≈»

.Ê.ÌÏBÚa ‰Â‰ ¯˜i‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ È ic ÔÈf·nL ˙B BÈÊa‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿∆¿«ƒ«»≈ƒ¿»≈«¿≈∆«…∆¬»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.àישיבנו ומי באחד והוא ג, סי' ד פר' שמות יג)מד"ר כג ד(איוב לכלוכו' יחידי ן

בטובתו. שלא כרחו ועל וכו' דבריו על להשיב אין גוזר שהוא מה וכו' עולם באי

רמז. ב.

.â.רמז בישראל. אשרה נוטע כאילו הגון, שאינו דיין המעמיד כל ט, סי' ז:, סנהדרין

.ãתחזה ואתה וכו' פרשה שיתר יתרו, ד"א, ח, סי' כז פר' יתרו מד"ר ה'. חיתון עיין

כא) יח .(שמות

.ä.רמז וכו'. התורה את שחיבב חובב, שם,

.å.מקלל אתה תבואתך קללת, ואם ח, סי' לא פר' משפטים מד"ר

.æרעב ויהי השפטים שפט בימי ויהי שנאמר מתמעטת, התבואה א)שם, א עיין(רות .

ונעשו היו סאין מ"ב ב, סי' סד פר' – ג סי' מ פר' – ג סי' כה פר' בראשית מד"ר

וכו'. ואחת ארבעים



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ עו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÁÌb .ÌÈ˜ÒBta ‰¯·Ò e‰ÊÈ‡ LcÁÏ ‰L˜ ÈÊ‡ ,Ïcb˙ ÚL¯ e‰ÊÈ‡Lk¿∆≈∆»»ƒ¿«≈¬«»∆¿«≈≈∆¿»»«¿ƒ«
.ÌÈ È„ŒÈÏÚa‰ È Ê‡a ÌÈÚÓL Ì È‡ ÌÈ ic‰ È¯·cƒ¿≈««»ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»¿≈««¬≈ƒƒ

.Ë.ÌÈ ic‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Bi B ¯‡Â ÌÈqn‰ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈««»ƒ

ּדין: "המּתקת ַ ְ ָ ַ ִ 

.‡eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚÈaLÓ ,ÔÈ¯eqi‰ ˙‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ¯bLnL ‰ÚLa¿»»∆¿«¿ƒ«»»»∆«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆…≈¿
È„ÈŒÏÚÂ ˙È BÏt ‰ÚL·e È BÏt ÌBÈa ‡l‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ È BÏt ÌBia ‡l‡∆»¿¿ƒ¿…≈¿∆»¿¿ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈

.‰Úe·M‰ ÔÈÏh·Ó "‰˜„ˆe ‰lÙz ‰·eLz" Ï·‡ .È BÏt ÌÒ«¿ƒ¬»¿»¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ«¿»

.·ÏfÓ Ú¯ È„ÈŒÏÚÂ ,ÏfÓ Ú¯ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙e·ˆÚ e È‰ ,˙Úc‰ ˙eLÈÏÁ¬ƒ««««¿«¿«¿≈∆»…««»¿«¿≈…««»
.ËÏBL ÔÈc‰ ˙cÓƒ««ƒ≈

.‚ÔLÁ ˙L¯t(ÂË,ÁÎ ˙ÂÓ˘).ÌÈ È„Ï Ôewz »»«∆ƒ¿ƒƒ

.„,Ôe„Ï ¯ÎN Ô˙BpL BÓk ÈÂ‰ ‰˜„v‰Â ,‰˜„ˆ ÔzÈ ,¯Úˆ Ì„‡Ï LiLk¿∆≈»»»««ƒ≈¿»»¿«¿»»¬≈¿∆≈»»»
.ÌÈÏËa ÂÈ Èc Ôe„Ï ¯ÎN ÏËBp‰ Èk ,ÌÈ˜zÓ ÌÈ Èc‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿»ƒƒ«≈»»»ƒ»¿≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.çהבאר פי על גדלה והאבן ח, סי' ע פר' ויצא מד"ר יד. אות דאורייתא חידושין עיין

ב-ג)וגו' כט בימי(בראשית ויהי ז, סי' מב פר' לך לך מד"ר ועיין ורחוק. קצת רמז .

וגו' א)אמרפל יד לסמותה(בראשית מבקשין הן בעולם הדין מדת שעשתה עין וכו'

וכו'.

.èמלכד רגלך ושמר יד, סי' א פר' בראשית כו)מד"ר ג וכו'(משלי ההוריה מן וכו'

רחוק. קצת רמז הארנונית. ומן הפיסין מן משמרך הקב"ה

.à.שם אגדות חידושי עיין סד. סי' נה. ע"ז

.á.מובן מזליה. ומיתרע דעתיה חלשא דלמא יא, סי' יב., הוריות

.â.כב סי' פח:, זבחים

.ãועייןבכו רש"י, עיין בחיק. ושחד י, סי' ט:, ב"ב עיין בסופו. ה סי' כט., רות

אגדות. בחידושי



ּדין ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 77 ִ ַ ָ ְ ַהמּתקת

.‰.ÔÈ¯eqi‰ ˙ÈÏÎz ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«¿ƒ«ƒƒ
.Â˙ nÊÓ ˙ei Ú¯Ùe BÓÏBÚ Ïa˜ ,ÔÈ¯eqÈ ‡Ïa ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL Ïk…∆»¿»»«¿»ƒ¿…ƒƒƒ≈»À¿»ƒ¿À∆∆

.BÏ
.Ê.„ÒÁ ÏL ËeÁ ÂÈÏÚ ÔÈÎLBÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰«ƒ«∆¬≈¿≈»«ƒ¿ƒ»»∆∆∆
.Á¯ÒBÓe ‰lÙz ÔeiÚÂ ÈeË ¯È˜ :Ì„‡ ÏL ÂÈ˙B BÂÚ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿ƒƒ¬»∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈

.B¯·Á ÏÚ ÔÈcƒ«¬≈
.Ë,ÌM‰ŒÈepL ,‰˜Úˆ ,‰˜„ˆ :Ì„‡ ÏL B ÈcŒ¯Êb ÔÈÚ¯˜Ó ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»»¿»»¿»»ƒ«≈

.‰NÚÓŒÈe Lƒ«¬∆
.È.ÔÈcŒ¯Êb Ì„˜ ‡˜Âc „ÈÁÈÏ ÏÈÚBÓ ‰˜Ú¿̂»»ƒ¿»ƒ«¿»…∆¿«ƒ
.‡È.Ú¯˜˙Ó B È‡ ¯eaˆÏ elÙ‡ ‰Úe·L BnÚ LiL ÔÈcŒ¯Êb¿«ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈«
.·È ÔB·Ú¯ È LaL ˙È Úz‰ È„ÈŒÏÚ.‰pLÓ ‰˙ÈnÓ ÏBv «¿≈««¬ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒƒƒ»¿À»
.‚È,ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‡˜Âc ÂÈÏÚ ÔÈc‰ ¯Ê‚ ,ÔÈc e‰ÊÈ‡ Ì„‡ ÏÚ ¯Ê‚pLk¿∆ƒ¿»«»»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»»«¿»¿»¿À»

.ÌB˜Ó ÈepLa [BÓˆÚ] ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿«ƒ«¿¿ƒ»
.„È.ÂÈÏÚ ÔÈ¯BL ÔÈ ÈcL Úe„Èa ,ÌÈÚÓ ·‡k B‡ ÌÈ ÈÚ ·‡k BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈≈«ƒ¿≈≈«ƒ¿»«∆ƒƒƒ»»
.ÂË.ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ eL˜·È ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯Ï B¯Úˆ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ««¬»«ƒ¿«ƒ¿«¿»»«¬ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ä.יג סי' טז:, ערכין ו.

.æ.ב סי' כח., תמיד

.ç.נה ברכות טז:. ר"ה

.è.שם

.é.שם עיין יג, סי' יז:, יד)ר"ה אות תפלה סי'(ועיין קח., סנהדרין אגדות חידושי ועיין

והבן. וכו' וראה בא ד"ה רמד,

.àé.שם

.áé.לד סי' יא., תענית

.âé.נג סוכה קצת. מובן סה. סי' כד:, תענית

.ãéובטני נפשי עיני בכעס י)עששה לא רמז.(תהלים .

.åè.מ"ה סי סז., ה)שבת קטן עח.(מועד חולין .



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ עח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.ÊËÚÈ„BÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈc e‰ÊÈ‡ LiLk¿∆≈≈∆ƒ«ƒ¿»≈«¿»¬««»»ƒ«
,Ì‰ÈÏÚ Ïlt˙Ó B È‡L ÈÓe ,Ï‡¯NÈ ÏÚ eÏlt˙iL È„k ,ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ∆≈ƒ¿«≈¬≈∆

.ÂÈÏÚ ÒÚBk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»≈»»
.ÊÈ.Ì˙B‡ ˜ÈcˆÈÂ ÂÈ‡ BOÓ ¯tÒÈ ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯BL ÔÈ ÈcL ,Ì„‡ ‰‡B¯Lk¿∆∆»»∆ƒƒƒ»»¿«≈ƒ¿»¿«¿ƒ»
.ÁÈ.˙B¯v‰ Ïha˙ ÌÈ¯Lk ÌÈ ic ˙„ÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»
.ËÈ.ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,B¯„ ÌlL ‡ÏÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿…ƒ≈ƒ¿«»»≈ƒ»»ƒƒ

.¯„ ÌlL el‡k ,BÏ ·LÁ ˜˙BMLÎe¿∆≈∆¿»¿ƒƒ≈∆∆
.Î.Ôa¯˜ ·È¯˜‰ el‡k ‰·‰‡a ÌÈ¯eqÈ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒƒ¿«¬»¿ƒƒ¿ƒ»¿»
.‡Î.ÔBÏMk ‰ÊÈ‡Ï ‰ÏÚÓÏ „˜ÙpL ÔÓÈÒ ,ÏÙB Â CÏB‰ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿≈ƒ»∆ƒ¿»¿«¿»¿≈∆ƒ»
.·Î.‰‡a ‰ÚeLÈÂ ˙B¯v‰ Ïha˙ ‰Â˜Ó ˙ÏÈ·Ë È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈«»ƒ»»»
.‚Î‡e‰ Ì„‡ŒÈ a ‰fÓ ÔÈÚ„BiL Ì„˜ ,Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈc [¯Ê‚] ‰ÊÈ‡ ÔÈ¯ÊBbLk¿∆¿ƒ≈∆¿«ƒ«»»»…∆∆¿ƒƒ∆¿≈»»

.Ct‰˙‰Ï Ï˜ a¿»≈¿ƒ¿«≈
.„Î.‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔÈ cL Ú„È ,B˙ eÓ‡Ó ÏÙBpL ÈÓƒ∆≈≈¡»≈«∆»ƒ¿«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æèולא וכו' עלייהו רחמי דבעי אפשר וכו' ליעקב ליה אימא סה, סי' פט:, שבת

מובן. וכו'. עצה בדרדקי

.æé.מובן וכו'. לזכות אותו דנין זכות, לכף חבירו את הדן צג, סי' קכז:, שבת

.çé.מובן ג. סי' קלט., שבת

.èé.קצת מובן רש"י. עיין ו. סי' יט. עירובין

.ë.עיי"ש יב, סי' ה', ברכות שם.

.àë'ה אמר יכשלו פקדתים בעת בנפלים יפלו טו)לכן ו וגו'(ירמיה יפלו לכן ח. (שם,

.יב)

.áëצרה בעת מושיעו ישראל ח)מקוה יד .(ירמיה

.âëוגו'ויה לך רפא הנני וגו' העיר יצא לא ישעיהו ד-ה)י כ ב, לא(מלכים ד"ה רש"י ,

קצת. כן גם מובן חליש. הוה כי דרבא הא כי קכג, סי' נה:, ברכות העיר. יצא

.ãë'וגו משפט מלאתי נאמנה קריה לזונה היתה איכה כח. אות אמונה אעיין (ישעיה

עניתניכא) ואמונה משפטיך צדק כי עה). קיט כי(תהלים וגו' ויתעבר ה' שמע לכן .

וגו' באלהים האמינו כא-כב)לא עח .(תהלים



ּדין ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 79 ִ ַ ָ ְ ַהמּתקת

.‰Î.ÌÈÓM‰ ÏÚ ÌÚt ÏÎa ÏkzÒÈ ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯BL ÔÈ ÈcL ÈÓƒ∆ƒƒƒ»»ƒ¿«≈¿»««««»«ƒ

.ÂÎ.ÔÈca B˙B‡ ˜ÈcˆÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÌÈÚL¯Ï ·Bh‰ C¯c ‰¯BnL ÈÓƒ∆∆∆∆«»¿»ƒ«»»«¿ƒ«ƒ

.ÊÎ.ÔÈ„a LaÏÓ B È‡L ,„ÒÁ BnÚ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆«»»∆ƒ∆∆∆≈¿À»¿ƒ

.ÁÎLiL ˙e¯ÈÙk ˙ÓÁÓ ‡e‰ ,EnÓ ÂÈ t ¯ÈzÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‰Ó«∆«»»«¿ƒ»»ƒ¿≈¬«¿ƒ∆≈
.Ea¿

.ËÎ.„ÒÁ‰ CLÓ Â ÔÈc‰ ˜zÓ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«∆∆

.Ï.E Bˆ¯Ï C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ‚È‰ ‰Ïe ¯a„Ï ÏÎez ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»«¿«≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿»«ƒ¿¿

.‡Ï.„ÒÁ ˙cÓÏ ÔÈc‰Â ËtLn‰ Ct‰Ó ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ«∆∆

.·Ïa ,‰ eÓ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ.epnÓ BcÒÁ ˜lÒ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Úe„È ƒ∆≈¡»¿»«∆«»»ƒ≈«¿ƒ∆

.‚Ï‰iÎaL Ú„z ,‡ˆÓpa B È‡Â ¯˜È [„ÒÁ‰Â ÔÈ¯BL ÌÈ ÈcLk] „ÒÁ‰Lk¿∆«∆∆¿∆ƒƒƒ¿«∆∆»»¿≈«ƒ¿»≈«∆¿ƒ»
.‰ÊÏ ÏÈÚBÓ‡e‰ ‰Ê ¯·c ÊÓ¯L ,ÂÈ ÙÏ ˙‡Ê È˙·È˙k ˙ÚLa LB„w‰ ÂÈtÓ ÈzÚÓL) ƒ»∆»«¿ƒƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»ƒ…¿»»∆∆∆»»∆

,‡ˆÓpa B È‡Â ¯˜È „ÒÁ‰Lk e È‰ Y EcÒÁ ¯˜i ‰Ó Le¯t ,"ÌÈ˜Ï‡ EcÒÁ ¯˜È ‰Ó" ˜eÒta«»«»»«¿¿¡…ƒ≈«»»«¿¿«¿¿∆«∆∆»»¿≈«ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.äëלמרום עיני יד)דלו לח רמז.(ישעיה .

.åëמצדיקי קרוב וגו' למודים לשון לי ד,ח)נתן ג כן(ישעיה על ה' וישר טוב ערש"י.

בדרך חטאים ח)יורה כה בריותיו,(תהלים להצדיק וחפץ ה', וישר טוב רש"י, פירש ,

כנמצא. אשר, על כמו כן על ודריש, עכ"ל.

.æëבאמתך והתהלכתי עיני לנגד חסדך ג)כי כו בדין)(תהלים מלובש שאינו .(ר"ל,

.çëפניך הסתרת וגו' בשלוי אמרתי ז-ח)ואני ל ועיין(תהלים מובן. בשלוותי. רש"י, עיין ,

יז) לא .(דברים

.èëיסובבנו חסד בה' והבוטח לרשע מכאובים י)רבים לב והוציא(תהלים וגו' ה' על גול .

צדקך ה-ו)כאור לז הרבה.(תהלים וכיוצא ,

.ìבאמונה מעשהו וכל ה' ד)דבר לג ומנהיג.(תהלים דבר מלשון דבר, – ודריש ,

.àìהארץ מלאה ה' חסד ומשפט צדקה ה)אהב פסוק .(שם,

.áìחסדך בהשמים ה' וגו' פשע ב,ו)נאם לו .(תהלים

.âìחסדך יקר ח)מה לו נדפס.(תהלים



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ פ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ÔeÈÒÁ'È EÈÙ 'k Ïˆ'a Ì„‡ È ·e ‰ÊÏ ‰lÚt‰ ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÔÈ¯BL ÔÈ ÈcL e È‰c¿«¿∆ƒƒƒ«¿»¬««¿À»»∆¿≈»»¿≈¿»∆∆¿»

(Ï"pk ‰ÊÏ ÏÈÚBÓ ‰iÎa Èk ,ÈÎa ˙B·˙ŒÈL‡¯. »≈≈∆ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆««

.„Ï.„ÒÁ CLÓ ˙Úc È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒ¿»∆∆

.‰Ï.E·‰B‡Ï Ìb „ÒÁ CÈLÓ‰Ï ‰kÊz ,Ôe‚‰ Ì„‡Ï ÔÈ ˙BpM ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆¿ƒ¿»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆«¿«¿

.ÂÏ.ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈ ,‰ÁÎBz Ïa˜Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈»»ƒƒ»ƒ»»

.ÊÏ.[Ôe˙e„È ÏÚ Áv ÓÏ] Ë"Ï ÏËÈt˜ ¯Ó‡z ÔÈ Èc‰ ˙˜zÓ‰Ï¿«¿»««ƒƒ…««ƒ¿«¿«≈««¿

.ÁÏÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„‚ ‰ Î‰ ‰NBÚÂ ‰lÙz‰ Ì„˜ BÓˆÚ ˙‡ ˜fÁnL ÈÓƒ∆¿«≈∆«¿…∆«¿ƒ»¿∆¬»»¿»««ƒ
.epnÓ ÔÈÏ„a ÔÈ¯eqÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Èe‡¯k Ïlt˙Ó B È‡ CkŒ¯Á‡L∆««»≈ƒ¿«≈»»«¿≈∆ƒƒ¿≈ƒƒ∆

.ËÏ."ÌÈÚ¯Ê" ˙BÈ LÓ [„ÓÏz] „Èbz ,ÔÈ Èc‰ ˙˜zÓ‰Ï¿«¿»««ƒƒ«ƒƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ

.ÓÌBÏL ‰È‰iL È„k ,·‡‰ ÏÚ ˙B¯v‰ ‰lÎÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»¿«∆«»«»»¿≈∆ƒ¿∆»
.B ·Ïƒ¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ãì'וגו לידעיך חסדך יא)משך פסוק .(שם,

.äìיקר ח)מה פסוק ז"ל(שם, רבותינו שדרשו כמו מט:), לידעיך(סוכה חסדך (מלשון,משוך

ואוהביו) לב.מיודעיו לישרי וצדקתך – כד ,

.åìתיסרני ובחמתך תוכיחני בקצפך ב)אל לח יסרת(תהלים עון על בתוכחות לט. (תהלים

יורנויב) אלהיו למשפט ויסרו כו). כח בבא(ישעיה אביתם לא ותוכחתי רש"י. עיין ,

צרה כה,כז)עליכם א .(משלי

.æì'וגו לידותון לט)למנצח רמז.(תהלים הדינין. ועל הדתות על רש"י, פירש ,

.çìואינני אלך בטרם ואבליגה ממני השע וגו' תפלתי יג-יד)שמעה פסוקים רמז.(שם, .

.èìגבורתך יבוא לכל לדור זרועך אגיד יח)עד עא זרעים).(תהלים מלשון זרועך לכל(דריש,

גבורתך. חסדךיבוא בבקר להגיד וזה החסד. מדת כנגד הוא זרעים סדר כי בכתבים, ידוע כי (גם

זרעך את זרע בבקר בחינת, – בוקר ובחינת חסדך, בחינת שהוא זרעים, משניות שתגיד ידי על היינו, –

ו) יא על(קהלת מרמז אמונה גם כי – בלילות ואמונתך חסדים. נמשך זה ידי על ,

ז"ל רבותינו כמאמר זרעים, לא.)סדר שהוא(שבת והחשך, הדין נמתק זה ידי על

דאברהם.) בוקר – חסד ונמשך לילה, בחינת

.îמלך לבן וצדקתך תן למלך א)משפטיך עב רש"י.(תהלים עיין ,



ּדין ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 81 ִ ַ ָ ְ ַהמּתקת

.‡Ó.C¯a˙È ÌM‰ ÏL ‰ÓÁ‰ ·kÚ˙ ¯„ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿«≈«≈»∆«≈ƒ¿»«
.·Ó.Ê"Ú ÏËÈt˜ ¯Ó‡z ÔÈ Èc‰ ˙˜zÓ‰Ï¿«¿»««ƒƒ…««ƒ¿
.‚Ó.ÔÈc‰ ÂÈÏÚÓ ˜zÓ ,‰ eÓ‡ ˙cÓÏ ‰ÏÈla BÓˆÚ ˙‡ ¯M˜nL ÈÓƒ∆¿«≈∆«¿««¿»¿ƒ«¡»ƒ¿»≈»»«ƒ

.„Ó.‰ÏÚÓÏ „ÒÁ‰ ˜lzÒ ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»ƒ¿«≈«∆∆¿«¿»

.‰Ó.ÔÈc‰ ˜zÓ ˙BˆÁ Ôewz È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¬ƒ¿»«ƒ
.ÂÓ.ÌÈ ÈcÓ ÏBv ‰z‡ ‰Êa ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯BÚ ‰È‰zLk¿∆ƒ¿∆≈»««¿»»∆«»ƒƒƒƒ
.ÊÓ.ÂÈ˙B BÂÚ ˙‡ ÔÈ·‰Ïe ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ ,Ì„‡ ÏÚ ÔÈ‡aL ˙B¯v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»∆»ƒ«»»»¿«ƒ¿»ƒ∆¬»

.ÁÓ.ÔÈ Èc‰ ˜ÈzÓ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÓˆÚa B˙‡Èa ,˜Ècv‰ Ï‡ ‡aL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»∆««ƒƒ»¿«¿»¿»¿«¿ƒ«ƒƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àîוגו נדרו תחגר חמת יא-יב)'שארית עו .(תהלים

.áî.לז לעיל עיין

.âîבלילות ואמונתך חסדך בבקר ג)להגיד צב .(תהלים

.ãî'וגו חסדך שמים מעל גדול ה)כי קח רמז.(תהלים גדולה.. נקראת חסד מדת כי ידעו, כי (וגם

למעלה. הגדולה, שהוא החסד, ונסתלק זו במדה פוגם זה ידי על גדולה, לעצמו לוקח כשאדם כן, ועל

מדת דייקא כן על ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו במקום כי בזה, הרבה עמוקים דברים עוד ויש

נמצא גדלות, ידי על אבל במדותיו, לדבק צריך האדם וגם אפו. ואריכת וטובו חסדו מדת היא גדולה

עליו ומתנשא למעלה ענותנותו מדת הוא חסדו, מסלק הש"י גם כן וכמו מהענוה, הגדולה שמפריד

ב) צד (תהלים גאים" על גמול השב הארץ שפט "הנשא וזה וגאותו. מובניםבגדולתו אלו ודברים .

להאריך). מקום כאן ואין ז"ל, בדבריו מקומות בכמה

.äîצדקך משפטי על לך להודות אקום לילה סב)חצות קיט מוהר"ן(תהלים ליקוטי עיין ,

קמט. סי' א

.åîיאיר כיום יב)ולילה קלט לעיניך(תהלים שנה תתן אל רמז. ד-ה). ו (משלי

.æîכמעשהו לאיש תשלם אתה כי חסד ה' יג)ולך סב א(תהלים מוהר"ן ליקוטי עיין .

איש יסרת עון על בתוכחות כ'מעשהו. ל'איש ת'שלם א'תה ר"ת – אכלת קפז, סי'

יב)וגו' לט פעלם(תהלים להם ויגד וגו' אסורים ואם ח-ט). לו .(איוב

.çî'וגו למקדשו ובאו לה' יד תנו וגו' ראים אתם כאשר וגו' כאבותיכם תהיו ואל 94-

אפו חרון מכם ז-ח)וישב ל ב, הימים וגו'(דברי למקדשו ובאו הצדיק)(. וישבבחינת

אפו. חרון מכם מט.
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.ËÓ.ÔÈc‰ ˜ÈzÓÓ dÓˆÚa ‰ È˙p‰ ,˜ÈcvÏ ÔÈ ˙BpM ˙BÚn‰ Ìb««»∆¿ƒ««ƒ«¿ƒ»¿«¿»«¿ƒ«ƒ

.�Ï ‰ÏÚÓÏ ÂÈÏÚ ÌÈ·LBÁ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ.BÏ Ú¯ «¿≈«¿¿ƒ»»¿«¿»¿»

.‡�.¯BÁ‡ ÌÈ‚¯h˜Ó‰ e·eLÈ ‰¯Bz „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»«¿«¿¿ƒ»

.·�È„ÈŒÏÚ Ïha˙ ÂLÎÚÂ ,˙eÓÏ ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ,ÌÈÓÚÙÏ ÏÙB Â CÏB‰Lk¿∆≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«»»»¿«¿»ƒ¿«≈«¿≈
.‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»

.‚�.·"Ò ÏËÈt˜ e¯Ó‡È ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ˙Bn‡L ,˙BÚ¯ ˙B¯Êb‰ ÏÚ««¿≈»∆À¿ƒ«ƒ¿»≈…¿«ƒ¿

.„�BÓˆÚa ˜ÈÊÁ‰Ï ÏÎeÈ ‡lL „Ú ,ÌÈn‰ ˙Áz ‰Â˜na ‰·ÈLÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»«ƒ¿∆««««ƒ«∆…«¿«¬ƒ¿«¿
.ÔÈc‰ ˜zÓ ,‰ÓÈLp‰Â Áe¯‰»«¿«¿ƒ»ƒ¿»«ƒ

.‰�.ÔÈc ¯¯BÚÓ ÔÈi‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««ƒ¿≈ƒ

.Â�.ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈ ‰Úc Ba ÔÈ‡L ÈÓÏ Bzt Ô˙Bp‰«≈ƒ¿ƒ∆≈≈»ƒƒ»ƒ»»

.Ê�.‰ÏBb ÛBÒÏ ,‰Úc Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈≈»¿∆

.Á�.‡ Èc ÏËa ‡ Èc ˙a«ƒ»»≈ƒ»

.Ë�ÏL ‡ÈÏÓÙ·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ ,dÓLÏ ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»ƒ¿»≈ƒ»¿»«¿»∆«¿»¿»«¿»∆
.‰hÓ«»

מקומות מקומותמראי מראי

.ðלרע מחשבתם כל עלי יעצבו דברי היום ו)כל נו רמז.(תהלים .

.àð'וגו אקרא ביום אחור אויבי ישובו י)אז פסוק רמז.(שם, ולימוד. קריאה בחינת –

בספרתך הלא מענין, ספר)או אחור.(לשון אויבי ישובו אז ,

.áð'וגו מדחי רגלי הלא ממות נפשי יד)הצלת פסוק רמז.(שם, .

.âð'וגו ידותון סב)על מאויביהם.(תהלים ישראל על הנגזרים הדינין ועל רש"י פירש ,

.ãðנפש עד מים באו כי אלהים ב)הושיענו סט רמז.(תהלים .

.äð.רמז קי. סי' ע:, סנהדרין

.åð.קלח סי' צב., סנהדרין

.æð.שם

.çð.קנד סי' צה., סנהדרין

.èð.אגדות חידושי עיין קעז. סי' צט:, סנהדרין



ּדין ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 83 ִ ַ ָ ְ ַהמּתקת

.Ò.ÌÏBÚÏ ‰·BË ‡È·Ó ,BpÓÊa ˜eÒt ‡¯Bw‰«≈»ƒ¿«≈ƒ»»»
.‡Ò.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ‰·BËÏ ÌÈ nÊÓ ˙BÓB˜Óe ÌÈzÚ LÈ≈ƒƒ¿¿À»ƒ¿»¿«ƒ¿≈∆
.·Ò.¯Bc‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÚÙÏÂ ¯Bc‰ L‡¯ È„ÈŒÏÚ ÔÈc‰ ·kÚ˙Ó ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿«≈«ƒ«¿≈…«¿ƒ¿»ƒ«¿≈«
.‚Ò.‰ÏÚÓlL ÔÈc‰ Ú„ÈÏ ÏBÎÈ ÌÈ‡ BO‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»≈««ƒ∆¿«¿»
.„Ò,‰ÚÈÓM‰ ˙ÚLa ÌÈkÁ‰Ï ÚÓBM‰ CÈ¯ˆ ,B¯Úˆ B¯·ÁÏ ¯tÒÓ Ì„‡Lk¿∆»»¿«≈«¬≈«¬»ƒ«≈«¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ»

.‰f‰ ¯Úv‰ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL∆…»»»««««∆
.‰Ò„ÒÁ ÏL ËeÁ ÂÈÏÚ CLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰ÏÈla d¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»««¿»«»»≈»»∆∆∆

.ÌBia«
.ÂÒ.ÔBÈ„t ÏÚ ÔBÓÓ ÔzÏ CÈ¯»̂ƒƒ≈»«ƒ¿
.ÊÒ.˙BlÙ˙a LnLz Ï‡ ,ÔBÓÓ È„ÈŒÏÚ Ïˆp‰Ï ÏÎezL ÔÓÊ Ïk»¿«∆«¿ƒ»≈«¿≈»«¿«≈ƒ¿ƒ
.ÁÒ˜Ècv‰ ÏÚ ÔÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ Ì‰ ,¯·c ‰ÊÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡z‚Ït LiLk¿∆≈¿À¿»¿«¿»¿≈∆»»≈¿ƒ∆«¿»«««ƒ

.‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆
.ËÒÌÈÁeÏM‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,BÓL ÔÈ c ,‰ÏÚÓÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ cL ‰ÚLa¿»»∆»ƒ∆»»»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ

.¯Á‡ Ì„‡ ÏÚ ‰¯v‰ B‡ ˙Ân‰ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯Á‡ ÌLa ÔÈÙÈÏÁÓ«¬ƒƒ¿≈«≈¿«¿≈∆»«»∆«»»«»»«≈
.Ú.L Ú ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B¯Bc ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈«¬ƒ««¿≈∆∆¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.ñ.קפג סי' קא., סנהדרין

.àñ.קצב סי' קב., סנהדרין

.áñ.קצט סי' קג., סנהדרין

.âñ.מלמעלה רש נעשה מלמטה רש רג, סי' קג:, שם

.ãñמובן.סנהדרין רש"י, עיין התורה. מן לקובלנא ריד, סי' קד:,

.äñ.ה סי' ג:, ע"ז

.åñ.רמז בממונם. אפדם ז, סי' ד., ע"ז

.æñ.אגדות בחידושי לז, סי' יח., ע"ז

.çñרמז נחמני. בר רבה נוכח, מאן מא, סי' פו., מציעא בבא

.èñ.מובן ד. סי' ד:, חגיגה

.ò.פב סי' צא:, ב"ב
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.‡ÚÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·ÈÂ ÌÎÁ‰ Ïˆ‡ CÏÈ ,B˙È·a ¯Úˆ B‡ ‰ÏBÁ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈∆««¿≈≈≈≈∆∆»»ƒ«≈»»«¬ƒ
.B˙B‡ C¯·iL B‡∆¿»≈

.·Ú‡¯NÈ ÏÚ ‚¯Ë˜Ó „Á‡L ÔÈÚÓBMLkÌ‰ÈÙa „nÏÏ ÔÈÚÓBM‰ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï ¿∆¿ƒ∆∆»¿«¿≈«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿ƒ∆
.˙eÎÊ ‡ˆÓÏ È„k Á¯ËÏ ÔÈÎÈ¯ˆe Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙eÎÊ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿…«¿≈ƒ¿…¿

.‚ÚÔB¯Á ·ÈLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B„B·ÎÏ ÔÈ‡p˜nL ,‰‡B¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk¿∆«»»∆∆¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒ¬
.Bt‡«
.„Ú.ÌBia ‡l‡ B È‡ ‰lÙz‰ B‡ ÔBÈ„t‰ ¯wÚƒ««ƒ¿«¿ƒ»≈∆»«
.‰Ú.ÔBÈ„t ˙BNÚÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰ ÔÈ‡≈«…¿≈ƒ«¬ƒ¿
.ÂÚ.ÌBi‰ Ïk ÔÈÈ ‰zLÈ Ï‡ ,ÌÈ Èc ˜ÈzÓ‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿∆«ƒ»«
.ÊÚ.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ ÔÈv¯Ó ‰Â Úa«¬»»¿«ƒ∆«»»
.ÁÚ.˙e·‰Ï˙‰a Ïlt˙È ÔÈc LiLk¿∆≈ƒƒ¿«≈¿ƒ¿«¬
.ËÚ.‰˙ÈÓ ˙ kÒ ‡e‰ ÌÈ ·‡ ÏL ˙Èa‰ ÔÈ aƒ¿«««ƒ∆¬»ƒ«»«ƒ»
.Ù.ÔÈc‰ ˜ÈzÓÓ ‰˜„v‰«¿»»«¿ƒ«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àòצו סי' קטז., שם)ב"ב כותב .(עיין

.áò.הבונה לג: סנהדרין מובן. לט. סי' כו., סנהדרין

.âò.ברש"י עיין אף. חרון שישוב מט, סי' לה., סנהדרין

.ãò.רמז וכו'. ביום דנין נפשות דיני לד:, שם

.äò.'וכו נפשות דיני לדון כשרין הכל ואין נ, סי' לו:, סנהדרין

.åò.רמז יין. שותין היו ולא עד, סי' מב., סנהדרין

.æò'וגו נחם הוא קטן ב-ג)כי ז וגו'(עמוס מרום לאלהי אכף ה' אקדם במה רש"י. עיין ,

ו) ו ה'(מיכה אף ביום תסתרו אולי ענוה בקשו ג). ב יפאר(צפניה בעמו ה' רוצה כי .

ד)ענוים קמט .(תהלים

.çòוגו תלך לפניו אש וגו' ומשפט ב-ג)'צדק צז רמז.(תהלים .

.èò'וגו ממקומו יבלענו אם יחזה אבנים יז-יח)בית ח .(איוב

.ô'וגו אף יכפה בסתר יד)מתן כא צדקה(משלי שוטף חרוץ כליון כב). י מה(ישעיה .

בקר כענן וחסדכם וגו' לך ד)אעשה ו וגו'(הושע פרק בצדקה וחטאך רש"י. עיין ,

כד) ד .(דניאל פא.
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.‡Ù.ÔÈc‰ ˜ÈzÓÓ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«¿ƒ«ƒ
.·Ù.˙BiNÚÓ È¯etÒa ‰lÙz‰ ˙‡ LÈaÏ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈcŒ¯Êb‰ ¯Á‡«««¿«ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ≈«¬ƒ
.‚Ù.BÓB˜Ó ÏÚ ·MÈ˙ Â ÔÈc‰ ˜zÓ ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙ÁÈ˙t È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«≈∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«≈«¿
.„Ù.ÔÈc‰ ˜zÓ ‰˜È˙M‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«ƒ
.‰Ù.‰¯Êb Ïh·Ï ‰l‚Ò Ì‰ ˜NÂ ÌBv‰«¿«≈¿À»¿«≈¿≈»
.ÂÙÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÏL ‰L¯t‰ ¯Ó‡z ÔÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï,ÂÎ ˙BÓL) ¿«¿ƒ«ƒ…««»»»∆««∆¿≈¿ƒƒƒ¿

(ÂÏ˙¯Ë˜e ,('Ï ˙BÓL)ÌÈË·M‰ ˙‡ ‰LÓ C¯aL ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ˙Á‡Â ¿…∆¿¿««∆¿≈¿»∆≈«…∆∆«¿»ƒ
(‚Ï ÌÈ¯·c)Ï‡˜ÊÁÈ ÏL ‰·k¯Óe('‡ Ï‡˜ÊÁÈ). ¿»ƒ∆¿»»∆¿∆¿≈¿∆¿≈

.ÊÙÌÈ¯„ ˙L¯Ùe('Ï ¯a„Óa).˙BÚe·L ˙ÎqÓ ÏL ˙BÈ LÓe »»«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆«∆∆¿
.ÁÙ.ÔÈc‰ Ïh·Ó ‰Ú Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»¿«≈«ƒ
.ËÙ.ÌÈ Èc‰ ÌÈ˜zÓ ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ«ƒƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áô'וגו שאלתא קדישין ומאמר פתגמא עירין יד)בגזרת ד מוהר"ן(דניאל ליקוטי עיין ,

ה. סי' א

.âôפתיחו וספרין יתב י)דינא ז יתיב)(דניאל דינא קכט, דף נשא בזוהר .(ועיין

.ãôקדש היום כי הסו וגו' יא)והלוים ח רעה(נחמיה את כי ידם וגו' המשכיל ה. (עמוס

לאויל.יג) כי ד"ה ב, ה איוב רש"י ועיין שם. רש"י עיין ,

.äôובשקים בצום ישראל בני א)נאספו ט וינחם(נחמיה וגו' שקים וילבשו צום ויקראו .

ה,י) ג .(יונה

.åôמדין ארץ יריעון ז)ירגזון ג וזה.(חבקוק עזים. יריעות י"א ידי על והרוגז, הדין המתקת (בחינת

ד"ה צ' תהלים רש"י (עיין משה של ברכות י"א בחינת כן גם וזה הקטורת. סממני י"א בחינת כן גם

ח"ו) החיצונים יניקת שמשם שבתורה, ארורים י"א בחינת והרוגז הדין להמתיק כ"ז למשה, .תפלה

ח)ושם בפסוק ישועה.(ההמשך מרכבתיך וגו' ה' חרה הבנהרים של, מרכבה (בחינת

תרגום.יחזקאל) עיין

.æôסלה אמר מטות שבעות קשתך תעור בחינת(שם)עריה שבעות, תרגום. רש"י, עיין ,

נדרים פרשת של הסדר הוא מטות, שבועות. ל)מס' .(במדבר

.çôאחאב נכנע כט)כי כא א, וגו'(מלכים יעטוף מלפני רוח כי טז). נז רש"י.(ישעיה עיין ,

וגו' אשחיתם לא ז)נכנעו יב ב, הימים אף(דברי ממנו שם ובהכנעו יב). פסוק .(שם,
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.ˆ.ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈ ,˜ÒBÚ B È‡Â ,‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ÈÓƒ∆∆¿»«¬…«»¿≈≈ƒƒ»ƒ»»
.‡ˆ.ÔÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï ÏbÒÓ ˙BÏ‰‡ ˙ÎqÓ«∆∆»√¿À»¿«¿ƒ«ƒ
.·ˆ.ÔÈc ¯¯BÚÓ ,·Ïk Ïc‚nL ÈÓƒ∆¿«≈∆∆¿≈ƒ
.‚ˆÏˆ‡ CÏiL ,‰¯ˆ e‰ÊÈ‡Ï ÚL¯‰ ˙‡ ÏÈtÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»«ƒ∆»»»¿≈∆»»∆≈≈≈∆

.ÂÈÏÚ Ïlt˙‰Ï BL˜·ÈÂ ˜Ècv‰««ƒƒ«¿¿ƒ¿«≈»»
.„ˆ.ÏÊ‡ÊÚÏ BÓk Ï¯Bb‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈ Èc‰ ˙˜zÓ‰ÈzÚÓL ‰Ê ¯·c Le¯t) «¿»««ƒƒ«¿≈«»¿«¬»≈≈»»∆»«¿ƒ

‡ Ï¯Bb ,Ï¯Bb Ì‰ÈÏÚ ÏÈtÈÂ ˙BÚaËÓ È L ÁwiL ,ÂÈ ÙÏ È˙·È˙k ˙ÚLa LB„w‰ ÂÈtÓ„Á ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»∆ƒ«¿≈«¿¿¿«ƒ¬≈∆»»∆»

‰i M‰Â ,‰˜„ˆÏ d˙B‡ ÔzÈ '‰Ï Ï¯Bb‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL ÚaËn‰Â .ÏÊ‡ÊÚÏ „Á‡ Ï¯B‚Â '‰Ï«¿»∆»«¬»≈¿««¿≈«∆»»»∆»«»«ƒ≈»ƒ¿»»¿«¿ƒ»

(ÌÈ Èc‰ ˜zÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ea‡Ï d˙B‡ CÈÏLÈ ÏÊ‡ÊÚÏ Ï¯Bb‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL. ∆»»»∆»«»«¬»≈«¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»«ƒƒ

.‰ˆ.ÌÈ Èc ˜ÈzÓÓ EÈÏÚ ÒÚÎiL ,BÒÚÎa ¯Bc‰ ˜Ècˆ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«ƒ«¿«¬∆ƒ¿«»∆«¿ƒƒƒ
.Âˆ.¯¯BÚ˙ ÔÈc‰ ÈÊ‡ ,L„Á ¯N B‡ ˙Bn‡a L„Á CÏÓ ÌwLk¿∆»∆∆»»»À«»»¬««ƒƒ¿≈
.ÊˆÔÈ‡a ÏB„b ¯·L BÓˆÚ ÏÚ ‡È·Ó ,‰·eLz‰ „‚ k Û¯Ú ˙eÈL˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿…∆¿∆∆«¿»≈ƒ««¿∆∆»¿≈

.‡t¯Ó«¿≈
.Áˆ.˙Á‡ ‰¯È„a e¯e„iL ,ÌÈÂL Ô‰È˙BÓML Ì„‡ŒÈ a È LÏ ·BË ‡Ï…ƒ¿≈¿≈»»∆¿≈∆»ƒ∆»¿ƒ»∆»

מקומות מקומותמראי מראי

וגו' יחזקיהו כו)ויכנע לב וגו'(שם, ויכנע וגו' חלה לו וכהצר ל. יב-יג)(שם ויכנעוג .

לחטאתם ואסלח וגו' יד)עמי ז עז.(שם לעיל עיין . פט.

.ö.יב סי' ה., ברכות

.àö.רחוק רמז חובה. מכף האדם את מעלים אהלים אף סב, סי' טו:, ברכות

.áö.מובן חסד. מונע מב, סי' סג:, שבת

.âöהשילוני לאחיה אשתו את שלח וירבעם ירבעם בן אביה שחלה בעת רמז נלפענ"ד

יד)וכו' פרק א .(במלכים

.ãöהגורל ישבית יח)מדינים יח רמז.(משלי .

.äöמלך זעף ככפיר יב)נהם יט (משלי רצונו עשב על וכטל ישב(עי"ז בי אנפת כי ה' אודך .

ותנחמני א)אפך יב .(ישעיה

.åöאדם יחפש רשעים יב)ובקום כח עם(משלי יאנח רשע ובמשל ב). כט .(משלי

.æöמרפא ואין ישבר פתע ערף א)מקשה פסוק .(שם, צח.



ּדין ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 87 ִ ַ ָ ְ ַהמּתקת

.Ëˆ.ÔÈc‰ ¯¯BÚÓ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿¿≈«ƒ

.˜.ÔÈc‰ ˜zÓ ‰Lea‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»«ƒ

.‡˜.ÌÈa¯Ï B¯Úˆ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ««¬»«ƒ

.·˜‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,ÚL¯Ï ˜Ècˆ ÔÈa ÔÈÁ·Ó ÔÈ‡ ,˙ÈÁLnÏ ˙eL¯ ÔzpLk¿∆ƒ»¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»¿…∆»
.˜Ècv‰Ó ÏÈÁ˙nL∆«¿ƒ≈««ƒ

.‚˜.ÔÈcŒ¯Êb Ú¯B˜ ÌB˜Ó ÈepLƒ»≈«¿«ƒ

.„˜.ÔÈc‰ ˜ÈzÓÓ ˙e ÓÁ¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¬»«¿ƒ«ƒ

.‰˜ÔÈÓ‡z ,˙ÈÓB‡˙t ˙¯Á‡ ‰˙ÈÓ B‡ „Át ˙ÓÁÓ ˙Ó Ì„‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»≈≈¬«««ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
.BlL ÔÓf‰Â ˙Ú‰ ‰fL∆∆»≈¿«¿«∆

.Â˜.ÔÈcŒ¯Êb Ïh·Ï ÏÎeÈ ˙eÏÙM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿«≈¿«ƒ

.Ê˜.ÔÈc‰ ˜zÓ ÌÈ˜Ècˆ LenL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒƒƒ¿»«ƒ

.Á˜.ÔÈ¯eqÈ CBzÓ ˙Ó ÔÈ‡ ÌÈÏBÁŒ¯ewa ˙eÎÊaƒ¿ƒƒ≈≈ƒƒƒ

.Ë˜Ì È‡ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì„‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈc‰Œ˙cÓ ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«ƒ««ƒ∆«¿»«»»»««ƒ∆¬«ƒ≈»
.˙ÈaaL ÌÈ·e·f‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈc‰Œ˙cÓ ˙‡ LÈb¯‰Ï ÏBÎÈ ,ÂÈÏÚ ÔÈËÏBL¿ƒ»»»¿«¿ƒ∆ƒ««ƒ«¿≈«¿ƒ∆««ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.èöאף יעלה עצב א)ודבר טו .(משלי ק.

.à÷.סז שבת – ה. קטן מועד עב. סי' לב:, סוטה

.á÷.יז סי' ס., ב"ק

.â÷.מתא בהאי ד"ה כה, סי' עה:, ב"מ אגדות חידושי ועיין ז. סי' טז:, ר"ה

.ã÷.המרחם כל קט, סי' קנא., שבת קו.קה.

.æ÷.כא סי' נד., עירובין ועיין חסד. מונע לג, סי' צו., כתובות

.ç÷.אגדות בחידושי ועיין כה. סי' מ., נדרים

.è÷.קצת רמז רש"י. עיין בו. מושלים הכל כט, סי' מא., נדרים
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡Ú BÓ ÈÏa ÌM‰ Lc˜Ï BÏ Ï˜ a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ Èc ˜ÈzÓ‰Ï ˜ÒBÚL ÈÓƒ∆≈¿«¿ƒƒƒ«¿≈∆¿»≈¿«≈«≈¿ƒ≈«
.˙B‰k Ì È‡ ÂÈ ÈÚ Ìb«≈»≈»≈

.·.˙B¯ËÚ eNÚ ˙B¯v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»«¬¬»

.‚‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ ÏÚÓ ÌÈ¯eqÈ Ï˜‰Ï ÏÈ·La ÌÈ¯eqÈ Ïa˜nL ÈÓƒ∆¿«≈ƒƒƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ≈«ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿∆
.L„w‰ŒÁe¯Ï¿««…∆

.„Ïh·Ï Ì˙‡È¯˜a ÌÈÏbÒÓ ÒÁ Èt ˙L¯Ùa ÌÈ·e˙k‰ ÌÈ„ÚBn‰ ˙BiL¯t»»ƒ«¬ƒ«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿À»ƒƒ¿ƒ»»¿«≈
.Ì"ekÚ È È„a ˙BkÊÏ ÌÈÏbÒÓe ,ÌÈ Ècƒƒ¿À»ƒƒ¿¿ƒ≈«

.‰„È˙Ú ÏL ÔÈc‰ ÌBÈ e È‰ ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ÏL ÔÈc‰ ˜ÈzÓÓ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«¿ƒ«ƒ∆∆»ƒ»«¿«ƒ∆»ƒ
.‡B·Ï»

.ÂÓ„Á‡ ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CÙ‰Ï ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈc e‰ÊÈ‡ ,‰‡B¯Lk ,Ú„BiL Èƒ∆≈«¿∆∆≈∆ƒ«ƒ¿»≈«¬…∆«ƒ«∆»
ÌÈ‡¯·p‰ [Ïk] ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,"EzÁz Ì„‡ Ôz‡Â" ˙ ÈÁ·a ˙Bn‡Ó≈Àƒ¿ƒ«»∆≈»»«¿∆«¿≈∆»«ƒ¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àמבקשים הן בעולם, הדין מדת שעשתה עין משפט עין ז, סי' מב פר' לך לך מד"ר

הקב"ה של שמו שקדש הוא קדש, היא שכבשה)לסמותה. כהונה, מתנות רמז.(פירש .

משה. ידי עיין

.á'וגו נפשי ממסגר הוציאה א, סי' לד פר' נח ח)מד"ר קמב צדיקים,(תהלים יכתרו בי

רמז. וכו' צדיקיא בי יתכללון

.âישראל בני שטרי ויכו כ, סי' ה פר' שמות יד)מד"ר ה כדי(שמות מכות וסבלו וכו'

וכו'. הקודש לרוח זכו מעליהם, להקל

.ãלישראל ומשפטיו חקיו כה, סי' טו פר' בא יט)מד"ר קמז אלו(תהלים חוקים, וכו'

רחוק. רמז וכו'. המשפטים בהם שתלוים המועדים

.äמפני לעמוד, יוכל מי עולמו, ודן לבא לעתיד לכשיעמוד ד, סי' יז פר' בא מד"ר

רמז. וכו'. עניים צעקת מפני לקום, עתיד מה

.å'וגו אהב משפט מלך ועז א, סי' ל פר' משפטים ד)מד"ר צט נתן(תהלים אימתי ,

את אוהב והוא וכו' כוכבים בעובדי הדין את עושה שהוא בשעה להקב"ה העוז

בעובדי דין עושה אתה אי מתי עד ישראל אמרו וכו' לישראל ונתנו המשפט
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‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ìb ,ÌÁk LcÁÏ È„k ,LÈ‡‰ ‰Êa Ba ÌÈÏÏÎ Â ÌÁk ÌÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ…»¿ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ¿≈¿«≈…»««¿≈∆
.ÌÏBÚa ÌÈÏLÓ È ÈÓ ÏL ¯ÚM‰ ÁzÙ ƒ¿»«««∆ƒ≈¿»ƒ»»

.Ê‰Ú¯Ï „ÒÁ‰ ÌÚ ÌÈÓ¯Bb ÌÈÓÚÙÏÂ „ÒÁ ÌÈNBÚ‰ ,ÌÈ„ÒÁŒÈÏÓBb el‡≈¿≈¬»ƒ»ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»
˙ ÈÁa e‰ÊÂ ,ÌcÒÁÓ ˙ÁÓBv‰ ,‰Ú¯‰ ÌÈ‡B¯ Ì È‡ el‡k ÔÓˆÚ ÌÈNBÚÂ¿ƒ«¿»¿ƒ≈»ƒ»»»«««≈«¿»¿∆¿ƒ«
,"‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lL" „ÒÁ ˙ ÈÁa ÌÈ ‰kÏ ¯È‰Ê‰L ‰¯‰Ê‡‰»«¿»»∆ƒ¿ƒ«…¬ƒ¿ƒ«∆∆∆…«¿ƒ¿ƒ»«»
ÔÎÂ .˙e È˙Óa B È‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏÚÓlL ÔÈc‰L ÌÈÓ¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ∆«ƒ∆¿«¿»«¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰Ú¯ ÁÈÓˆÈ ‡lL ,ÌcÒÁa ÌÈ˜c˜„nLk ,CÙ‰Ï¿≈∆¿∆¿«¿¿ƒ¿«¿»∆…«¿ƒ«»»«¿≈∆«ƒ

.˙e È˙Óaƒ¿ƒ
.Á.ÈpnÓ ¯eÒ :Ï‡Ï ¯ÓB‡ el‡k ,ÔÈ¯eqÈa ËÚBaL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ¿ƒ≈»≈ƒ∆ƒ
.ËÌb ,ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÓe ÌÈ Èc ˜ÈzÓÓ ‰Êa ,ÚbÈ˙pL „Ú „ÓBÏ Ì„‡Lk¿∆»»≈«∆ƒ¿«≈«»∆«¿ƒƒƒ¿≈«¬ƒ«

.¯·wa ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈«¬ƒ≈∆»ƒ«∆∆
.È.˙Bi ˜È¯ ÌÈ„Èa B È‡ ÔÈc‰ ˙cÓ ÒiÙÏ¿«≈ƒ««ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
.‡ÈÏLÎpL Úe„Èa Ìb ,epnÓ ÌÈ˜lÒÓ ÌM‰ ÈÓÁ¯L Úe„Èa ,BÎL ·ÏkL ÈÓƒ∆∆∆¿»¿»«∆«¬≈«≈¿À»ƒƒ∆«¿»«∆ƒ¿«

.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa¿«¬»¬

מקומות מקומותמראי מראי

היו וכו' ומזמר כהונה מתנות עיין וכו'. ומזמר ודורכו בגת ונותנו וכו' כוכבים

ר רמז משלים. ומיני שירות מאד.משוררים חוק

.æאת הזהיר כך גסות פסיעות פוסעין יהו שלא הכהנים את שהזהיר כשם ב, סי' שם,

הדיינין.

.çממנו סור לאל יאמרו יג, סי' יד)שם, כא .(איוב

.èיגע בן לו שיש מי שכל א, סי' סג פר' תולדות מד"ר שני. חלק יג לימוד עיין

מניין ודם, בשר של אביו לב אלא לי אין וכו' רחמים עליו מתמלא שהוא בתורה,

רמז. וכו'. עליו רחמים מתמלא הקב"ה שאפילו

.éלאחד משל וכו' ריקנין הקב"ה לפני באין שאינן ב, סי' לא פר' משפטים מד"ר

לו ירחיב אדם מתן וכו' עליו מפייסין טז)וכו' יח רמז.(משלי פר'. תשא כי מד"ר (עיין

יא) לב (שמות משה ויחל ג, סי' משה).מג ידי ועיין וכו'. דורון כמין לאלהים שהכניס

.àé.מקום של ממדותיו מזה, נסעו יד, סי' פד פר' וישב מד"ר שני. חלק ט אכילה עיין

והחמלה. החסד דרכי שהם כהונה, מתנות פירש וכו'. הכלבים את בו ונשסה בואו
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.·ÈdÈa‚Ó ˜Ècv‰L ‰Êa ,ÔÈc‰Œ˙cnÓ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈzÒÓ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿ƒƒ∆»»»ƒƒ««ƒ»∆∆««ƒ«¿ƒ«
.Ì„‡‰ ‰Ê [˙‡ ÏÈtLÓe] ÏÚ BÓˆÚ ˙‡ ¯‡t˙Óeƒ¿»≈∆«¿««¿ƒ∆∆»»»

"התּבֹודדּות: ִ ְ ְ 

.‡ÂÈÏÚ ÔÈ˜wcÊÓ ,Ì„‡ŒÈ aÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï„B·e BÓˆÚ ˙‡ „„Ba˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿≈∆«¿≈∆«¿ƒ¿≈»»ƒ¿«¿ƒ»»
.‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»

.·.ÒÚÎÏ ‡a ‰Ïh·Ï BaÏ ‰ ÙÓe ˙e„„Ba˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿«¿∆ƒ¿«»»»¿««

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ ˙‡f‰ ‰ÁÈO‰ ,B B˜ ÔÈ·Ï B Èa ÁÈNÓ Ì„‡L ‰ÁÈO‰«ƒ»∆»»≈ƒ«≈¿≈«ƒ»«…«¬≈««»
.ÂÈ ·Ï ‰ÚeLÈÂ ‰l‡b¿À»ƒ»¿»»

"הרהּורים: ִ ְ ִ 

.‡.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ó ÏvpÈ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»ƒ»≈≈ƒ¿≈¬»»»

מקומות מקומותמראי מראי

נסתלק השי"ת שרחמי בידוע, הכלב, בו שיסה בעצמו שהקב"ה שמי רמז, מזה

אסורות. למאכלות רמז אברהם, בזרע שם ועיין ממנו.

.áéוזה ישפיל זה שפט אלהים כי הפסוק, שם הובא יד, סי' לא פר' משפטים מד"ר

ח)ירים עה הצדיק.(תהלים בחינת הוא קטרג, משה לסופה, סמוך מז פר' תשא כי מדרש (ועיין

וכו'. מקטרג שזה ימים כל לקטרג, עסק לנו יהיה לא אמרו וכו' חבלה מלאכי כשראו וכו' ישראל על

וכו'. הגבהתי היא השפלתי ה, סי' א פר' ויקרא מד"ר ועיין

.àממקומו יצא ה' הנה כי וגו' בחדריך בא עמי כ-כא)לך כו עליון(ישעיה בסתר ישב .

א)וגו' צא .(תהלים

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!!
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.·."e È˜Ï‡" ÌLa ÔeÎz ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ EÏ ÏÙB Â Ïlt˙Ó ‰z‡Lk¿∆«»ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈¬»»»¿«≈¿≈¡…≈

.‚.ÌÎÁŒ„ÈÓÏz‰ È ÙÏ ÌÈcÂ˙nL ,ÈecÂ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ˙B·BË ˙B·LÁÓ«¬»»ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿≈««¿ƒ»»

.„tÒnL ÈÓ˙B·LÁÓ BÏ ÔÈÎLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ˜ÈcvÏ eÚ¯‡L ˙BiNÚÓ ¯ ƒ∆¿«≈«¬ƒ∆≈¿««ƒƒ«¿≈∆ƒ¿»ƒ«¬»
.˙B·BË

.‰.„ÈÓz ˙eÎÊ ÛÎÏ Ì„‡ŒÈ a Ïk ˙‡ ÔÈ„È ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¬»»»ƒ∆»¿≈»»¿«¿»ƒ

.Â.˙BÂ‡z‰ Ïk ÌÈÒ‡Ó ‰ÚÓc È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ»««¬

.Ê.C¯a˙È ÌM‰ ÌÚ ÔBÎ BaÏ ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜Ècva ÔÈÓ‡Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈«¬ƒ««ƒ«¿≈∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ¿»«

.ÁÏh·Ï ‰l‚Ò ‡e‰ da ¯bÁzLk ˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ da ¯e‚ÁL ‰¯B‚Á‰«¬»∆»»≈∆«ƒ¿∆«¿…»¿À»¿«≈
.ÌÈ¯e‰¯‰ƒ¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áלבטלה לבו ומפנה התבודדות, בחינת יחידי, בדרך והמהלך ד', משנה פ"ג אבות

בטלים) לדברים ולבו דעתו מסיח כך שבתוך כעס,(כפשוטו, בחינת – בנפשו מתחייב זה הרי ,

וגו' באפו נפשו –טרף ד)בחינת יח זעם(איוב כי ישבתי בדד לה. אות כעס עיין .

יז)מלאתני טו במועדיו(ירמיה בודד ואין בא עשן מצפון כי לא). יד .(ישעיה

.àשל לגאולתן מפתח ועשאן אבות של שיחתן הקב"ה נטל ו, סי' ע פר' ויצא מד"ר

בנים.

.áזר לאל וגו' שכחנו אם וגו' דכיתנו כ-כא)כי מד רחוק.(תהלים רמז ,

.àזר לאל כפינו ונפרש וגו' אם תפלה)שם, בחינת כפים, .(פרישת

.á'וגו למלך מעשי אני אמר טוב דבר לבי ב)רחש מה רבנן.),(תהלים מלכי, (מאן

.â.כנ"ל

.ãתפעלון עולת בל אף אדם. בני תשפטו ב-ג)מישרים נח רש"י.(תהלים עיין ,

.äלמו יתהלכו מים כמו ח)ימאסו פסוק ערשי(שם, בדמעתי רמז. מדמעתו. רש"י פירש ,

ז)אמסה ו .(תהלים

.åבבריתו נאמנו ולא עמו נכון לא לז)ולבם עח –(תהלים בבריתו כידוע), הצדיק, .(בחינת

רמז.

.æזב נט. לקמן כב.עיין סי' פח:, חים
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.Ë.L„˜ ˙È¯a‰ ÏlÁ˙ ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿«≈«¿ƒ…∆
.È¯aLiLk ,˙e¯‡t˙‰ Bz·LÁÓ ÏÚ ‰ÏBÚÂ BÓˆÚ ˙‡ Lc˜nL ÈÓƒ∆¿«≈∆«¿¿∆««¬«¿ƒ¿»¬¿∆ƒ¿…

.‰¯Bz‰ ‰ ˜ÈÂ ‚ÈOÈ ,˙e¯‡t˙‰‰«ƒ¿»¬«ƒ¿ƒ¿∆«»
.‡È.˙Bi t‰ ˙‡ Ïh·Ó ‰˜Úv‰«¿»»¿«≈∆«¿ƒ
.·È.˙Bi t‰ Ïha˙È "Ce¯ÚŒÔÁÏL" ‰Úa¯‡ „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¿»»À¿»»ƒ¿«≈«¿ƒ
.‚È.˙B¯Ê ˙B·LÁn‰ Ïh·Ï ‰l‚Ò ‡e‰ ,zLcÁL ‰¯Bz ‰ÊÈ‡ ·LÁzLk¿∆«¬…≈∆»∆ƒ«¿»¿À»¿«≈««¬»»
.„È.˙B BÈÊa È¯·c BÓˆÚÏ ¯a„È ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¬»»¿«≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
.ÂË˙‡ ˙B„È¯ËÓ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡.‰·LÁn‰ ¬ƒ»¿ƒ»«¿ƒ∆««¬»»
.ÊË.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ‡a ÒÚk È„ÈŒÏÚ«¿≈««»ƒ¿≈¬»»»
.ÊÈ.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ï ‡a ,˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·nLk¿∆¿«∆∆«¬»¿ƒ¿≈¬»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.çאשנה לא שפתי ומוצא בריתי אחלל לה)לא פט בבריתך(תהלים שקרנו ולא (תהלים.

יח) .מד

.èבמקדשו ותפארת ו)עז צו התורה),(תהלים היא – .(עז

.éהערער תפלת אל יח)פנה קב דק.(תהלים רמז הצועק. – הערער רש"י פירש (ויש,

ומאיר אליו פונה שהקב"ה כיון הדברים, ותוכן להאריך. המקום כאן ואין הרבה, עמוקים דברים בזה

שהם הפניות, נתבטלין ממילא עי"ז וכו', להטיב אליכם ופניתי בחינת – התפלה בשעת כביכול, פניו, לו

– בחינת שזה ח"ו אחר לצד התפלה מכוונת – מהקדושה עצמן שפונין שבמח, זרות המחשבות בחינת

יח) לא (דברים אחרים אלהים אל פנה החושך).כי מן הרבה דוחה האור מן מעט כי ר"ל.

וגו' ויצעקו תתעטף בהם נפשם צמאים גם ה-ו)רעבים קז .(תהלים

.àéצדקך משפטי בלמדי וגו' ז)אודך קיט ב).(תהלים אות סב סי' א מוהר"ן ליקוטי .(עיין

.áéאלך אחט לא למען אמרתך צפנתי יא)בלבי פסוק לא,(שם, סי' טז., ב"ב רש"י עיין .

תורה. לו ברא ד"ה

.âé'וגו כגמל נפשי ודוממתי שויתי לא אם וגו' לבי גבה לא א-ב)ה' קלא אל(תהלים .

וגו' חסד צדיק יהלמני וגו' רע לדבר לבי ד-ה)תט קמא .(תהלים

.ãé.שם וברשב"א נד, סי' י:, ברכות

.åè.רמז בגדיו. המקרע כא, סי' קה:, שבת

.æè.רמז וכו'. ע"ז עובד כאילו נח, סי' קיח., פסחים
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.ÁÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ûe‡ Ba ‰È‰L ÌB˜Óa B‡ Ûe‡ ÈL ‡ ÔÈa ·LBiL ÈÓƒ∆≈≈«¿≈ƒ¿»∆»»ƒ«¿≈∆»
.ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Ï¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ËÈ.BÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„Ï ‡l‡ ·‡z Ú¯‰ ¯ˆi‰ ÔÈ‡≈«≈∆»»»≈∆»¿»»∆»

.Î.C¯a˙È ÌM‰ „ÒÁ Ì‰a LaÏÓ ˙BÂ‡z‰««¬¿À»»∆∆∆«≈ƒ¿»«

.‡Î.··ÏŒ¯·Ï ‰kÊz ˙B BÂÚ ˙ÏÈÁÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¬ƒ¿∆¿«≈»

.·Î.˙BÂ‡z‰ EnÓ Ïha˙È ˙e ÓÁ¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¬»ƒ¿«≈ƒ¿««¬

.‚Î.‰e‡˙Ó ·l‰ ÌÈ ÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈«ƒ«≈ƒ¿«∆

.„Î.‰Óe‡Ó Ea ˜·cÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ·l‰ ˙BÂ‡z È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«≈ƒ∆¿»∆…ƒ»≈¿¿»

.‰Î.ÏLÏLÓ‰ ÌÒ ‰zLiL ,‰l‚Ò ˙e Ê È¯e‰¯‰Ï¿ƒ¿≈¿¿À»∆ƒ¿∆««¿«¿≈

.ÂÎ.‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÁ˙t‰ Ïk ˙Á˙Bt ‡È‰ ·l‰ ˙ eÎa ‡È‰L ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿«»««≈ƒ««»«¿»ƒ∆«¿»

.ÊÎ.·‰Ê ÌeL BÏˆ‡ ‡OÈ Ï‡ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿≈¬»»»«ƒ»∆¿»»

.ÁÎ.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ‡a ˙e¯ÎL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¬»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æé'וגו מצרים ארץ ג)כמעשה יח מות.(ויקרא אחרי פרשת החיים אור

.çé'וגו ימתקו גנובים יז)מים ט מו).(משלי סי' צא:, נדרים יומא(עיין אגדות חידושי ועיין

זה. לשון מביא נד. סי' סז.,

.èéחסדו אדם כב).תאות יט (משלי

.ë'וגו לי ברא טהור לב מחה עונתי יא-יב)וכל נא .(תהלים

.àëעליה יחמל וגו' רעה בפיו תמתיק יב-יג)אם כ רחוק.(איוב רמז .

.áë'וגו לבי הלך עיני ז)ואחר לא .(איוב

.âë.מאום דבק ובכפי שם,

.ãëבגדים עצרת מנאפים כלם א)כי ט עצירות)(ירמיה רמז.(מלשון .

.äë'וגו בעליתה לה פתיחן יא)וכוין ו .(דניאל

.åëלבעל עשו י)וזהב ב זהב).(הושע ודי עז, סי' פו:, יומא .(עיין

.æëענבים אשישי ואהבי אחרים אלהים אל פנים א)והם ג .(הושע
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.ËÎÚ¯f‰ ˙ËÏB˜ d È‡ EzL‡ Ìb .EnÓ Ïh „B·k‰ ÌÈL ˙·‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«»ƒ«»ƒ»ƒ¿«ƒ¿¿≈»∆∆«∆«
.˙Ó ˜B Èz‰ ‰„l‰ ˙ÚL·e ,˙ÏtÓe«∆∆ƒ¿««≈»«ƒ≈

.Ï˙˜ÏÁÓ Ba LiL ˙Èa Ìb .‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÌÈ‡a ˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬…∆»ƒƒ¿≈¬»»»««ƒ∆≈«¬…∆
.‰¯ÊŒ‰„B·Ú ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¬»»»

.‡Ï‰Ê·e ,‰ÎBa ‡e‰ el‡k BÏB˜ dÈa‚È ,˙B¯Ê ˙B·LÁÓ Ì„‡Ï ÌÈ‡aLk¿∆»ƒ»»»«¬»»«¿ƒ«¿ƒ∆»∆
.˙B¯Ê ˙B·LÁn‰ epnÓ e¯eÒÈ»ƒ∆««¬»»

.·Ï.˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ÌÈ‡a ˙BÏÏ˜e ˙BÚe·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿¿»»ƒ«¬»»

.‚Ï.˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ EÏ e‡B·È ‡Ï ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»…»¿«¬»»

.„Ï.˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ Ïh·Ï ‰l‚Ò ‡e‰ ÌÈpM‰ ˙˜È¯Á¬ƒ««ƒ«ƒ¿À»¿«≈«¬»»

.‰ÏÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈLÈaÏÓ ÌÈLB„w‰ ˙BˆBˆÈp‰ Ôk ‰lÙzaL ÌB˜n‰ ÈÙÏ¿ƒ«»∆«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»
.Ì w˙Ï È„k Ì„‡Ï ÌÈ‡·e ˙Bi Ùaƒ¿ƒ»ƒ»»»¿≈¿«¿»

.ÂÏ.˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ Ïh·Ï ‰l‚Ò ‡È‰ ÌÈ„È ˙ÎqÓ«∆∆»«ƒƒ¿À»¿«≈«¬»»

מקומות מקומותמראי מראי

.çëומהריון ומבטן מלדה כבודם וגו' כעוף וגו' י-יא)כאהבם ט רש"י.(הושע עיין ,

.èëיאשמו עתה לבם ב)חלק א לא(הושע אם מח, סי' צו:, יבמות ועיין רש"י. עיין ,

ב ח'.יהיה סי' ה' הלכה שקלים, פ"ב סוף ירושלמי ועיין ע"ז. בית זו הכנסת ית

שם. כותב ועיין

.ìבכיי קול ה' שמע כי און פעלי כל ממני ט)סורו ו .(תהלים

.àìותוך ומרמות מלא פיהו ז)אלה י רש"י.(תהלים עיין ,

.áìבטחתי ה' אל ואני שוא הבלי השמרים ז)שנאתי לא ואני(תהלים זממו נפשי לקחת .

וגו' ה' בטחתי יד-טו)עליך פסוקים בה'(שם, בטח לבו נכון ז). קיב ה'(תהלים אל גל .

מחשבתיך ויכנו ג*.מעשיך טז (משלי

.âìשניו עליו וחרק לצדיק רשע יב)זמם לז רשעים(תהלים תאות ונמס יחרק שניו רמז. .

י)תאבד קיב .(תהלים

.ãì.כו סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי עיין

.äìכפי בנקיון וארחץ לבבי יג)זכיתי עג והזכותי(תהלים רחוק. רמז ידים. מסכת בחינת ,

כפי ל)בבור ט .(איוב
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.ÊÏ.˙B¯Ê ˙B·LÁÓ BÏ ‡B·È ‡Ï ,‰ ÈÎM‰ ÏÈ·La ‡l‡ d È‡ B˙lÙzL ÈÓƒ¿¿ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»…»«¬»»
.ÁÏ.C¯a˙È BÓL ÌÓB¯˙ ÌBÏL È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿»≈
.ËÏ,‰ÈB‚a B‡ ÈBb ‰ÊÈ‡a LÈÓLz ˙ÚLa ÌÈ·LBÁ ‰M‡ B‡ LÈ‡Lk¿∆ƒƒ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿≈∆¿»

‰fÓ „ÏBp‰ „Ïe‰ ÈÊ‡ ,‰ÈBb B‡ ÈBb ‰ÊÈ‡Ï ‰·‰‡a ‡È‰ ‰·LÁn‰Â¿««¬»»ƒ¿«¬»¿≈∆»¬««»»«»ƒ∆
.„nzL LÈÓLz‰««¿ƒƒ¿«≈

.Ó.‰Â¯ÚÏ ¯„b Ì‰ ˙ÈˆÈv‰«ƒƒ≈»≈»∆¿»
.‡Ó.Ú¯‰ ¯ˆiÓ ÏBv ÌÈÏBÁŒ¯ewa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒƒƒ≈∆»»
.·Ó.˙B‡B¯ ÂÈ ÈÚM ‰Óa ‡l‡ ËÏBL Ú¯‰ ¯ˆÈ ÔÈ‡≈≈∆»»≈∆»¿«∆≈»
.‚Ó.‰¯·Ú È¯e‰¯‰a ÂÈÓÈ Ïk ,‰M‡ ‡N ‡ÏÂ ‰ L ÌÈ¯NÚ Ôa∆∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»»»»¿ƒ¿≈¬≈»
.„Ó‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ „BÚ ˙BNÚÏ da ¯‰¯‰Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰¯·Ú ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¬≈»¿««»¿«¿≈»«¬««ƒ∆…

.¯e‰¯‰‰ ÏÚ ÔÈÚ¯Ù ,‰NÚ»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿
.‰Ó.ÔËOa da ¯Ú‚ ‡ ÓÁ¯ :¯Ó‡È Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙‡ ˙BÁ„Ïƒ¿∆«≈∆»»…««¬»»ƒ¿«≈«»»
.ÂÓÌ„‡‰ ˙eL¯a ÔÈ‡L ,ÌB‡˙t ·l‰ ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ‰Ú¯ ‰·LÁn‰Â ‰cÓÁ‰«∆¿»¿««¬»»»»»»««≈ƒ¿∆≈ƒ¿»»»

.¯‰¯‰Óe ¯ÊBÁÂ ¯‰¯‰È ¯L‡k ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈL Ú ÔÈ‡ ,dpnÓ Ú n‰Ï¿ƒ»«ƒ∆»≈∆¡»ƒ»∆»∆»«¬∆¿«¿≈¿≈¿«¿≈

מקומות מקומותמראי מראי

.åìפניך אלוה אל ותשא וגו' אז כי וגו' בצריך שדי כה-כו)והיה כב רבותינו(איוב ודרשו .

סג.)ז"ל רש"י.(ברכות עיין וכו', בצערו שמים שם משתף –

.æìבמרומיו שלום ב)עשה כה רמז.(איוב .

.çì.ובניו חזקיה מענין ג, פסוק מט פרשה ויחי החיים אור עיין

.èì.מד מנחות תתורו. ולא ד"ה ד, סי' כ נדרים אגדות חידושי

.î.כה סי' מ., נדרים

.àî.יג סי' ח., סוטה

.áî.ו סי' כט:, קידושין

.âîבעובר מחשבותם פרי דכתיב הא אמר, עולא ד"ה רש"י עיין כו. סי' מ., קידושין

וכו'. לה עביד לא ואפילו למעשה מצטרפת לעשות מהרהר הדר כי כתיב, ושונה

.ãî.רש"י עיין נז. סי' פא:, קידושין

.äî.ט סי' מד., ב"מ הבונה לשון
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.ÊÓ.Ìc ÊÈ˜‰Ï ·BË ˙BÚ¯‰ ˙BcÓ ·¯Ï¿…ƒ»»¿»ƒ»
.ÁÓc ˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ.‰Â‡z‰ ‰a¯˙ ÌÈ‚ «¿≈¬ƒ«»ƒƒ¿«∆««¬»
.ËÓ.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ BÏ ÌÈÏÙB ,˙B·‡ ˙eÎÊa ÏÎB‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¬»»»
.�.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡a ¯ÎÊŒ·kLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿≈¬»»»
.‡�.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡a ,˙È˙eka ¯‰¯‰Ó‰«¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¬»»»
.·�.˙¯Ú  BzL˜ ,‰Â¯Úa ÏkzÒn‰«ƒ¿«≈»∆¿»«¿ƒ¿∆∆
.‚�.‰¯ÊŒ‰„B·Ú „·BÚ el‡k ,˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰«¿«∆∆«¬¿ƒ≈¬»»»
.„�È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,ÂÈÏÚ Ô‚Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰ eÓ‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¡»«»»≈≈»»∆…»ƒ≈

.BÏ ÚiÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,‡ËÁ ‡Ïa ‡ÓÏÚ ‡e‰‰Ï ÏÈÊ‡Â ¯e‰¯‰ƒ¿¿»ƒ¿«»¿»¿…≈¿¿«»»¿«≈«
.‰�.Ì„Èa ¯eÒÓ Ì¯ˆÈ ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»»¿»»
.Â�.‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ B˙B‡ eÙÎiL ÛBÒÏ ,˙eÒ¯B˜Èt‡ ¯·cÓ ‰‡ ‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¬»»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»…«¬»»»
.Ê�‡Ï ‰·LÁna elÙ‡L Ì¯‚È ‰Ê ,‰¯tk Lw·ÈÂ ˙B¯·ÚÓ BÓˆÚ Ú ÓiLk¿∆ƒ¿««¿≈¬≈ƒ«≈«»»∆ƒ¿…∆¬ƒ««¬»»…

.‡ËÁÈ∆¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.åîלהקיז להם טוב כן ועל מרעין. כל בריש ד"ה מו, סי' נח:, ב"ב אגדות חידושי

ברשב"ם)דם. שם .(עיין

.æî.לד סי' יא:, סוטה סה. סי' עה., יומא ועיין רמז. פריצי. דגים סג, סי' עד:, ב"ב

ד. אות דעת ועיין

.çî'וגו אכל לא ההרים אל קיז, סי' פא., ו)סנהדרין יח רמז.(יחזקאל .

.èî'וגו ותועבה יהודה בגדה קיט, סי' פב., יא)סנהדרין ב הגלולים(מלאכי ואל רמז. .

עשה תועבה עיניו יב)נשא יח זכר.(יחזקאל משכב רש"י פירש עשה, תועבה ,

.ðנכר אל בת ובעל שם, יא)סנהדרין ב רמז.(מלאכי .

.àð.קמ סי' צב., סנהדרין

.áð.קיח פסחים שם. אגדות חידושי עיין יז. סי' כג., מכות

.âð.הרמ"ה בשם אגדות בחידושי שם עיין כא. סי' כד., מכות

.ãð.יט סי' ה:, ע"ז

.äð.רש"י עיין כט, סי' טז:, ע"ז

.åð.יוסף נמוקי בשם בכותב, שם עיין מח, סי' כ:, ע"ז
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.Á�‡aLk CkŒ¯Á‡Â ,‰Ó‰f‰ BÓˆÚ ÏÚ CÈLÓÓ ‡e‰ ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰«»««ƒ«¿ƒ««¿«À¬»¿««»¿∆»
.¯ÓeÓ ‰È‰È „Ïe‰ ,„ÏÂ „ÈÏB‰Â BzL‡ ÏÚ«ƒ¿¿ƒ»»«»»ƒ¿∆»

.Ë�.ÌÈ¯e‰¯‰ ÏÚ Ôewz Ë ·‡«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ

.Ò.˙Bi¯a‰ ˙Úc · ‚È ‡lL È„ÈŒÏÚ ÌÏeha ,ÌÈL È¯e‰¯‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿≈»ƒƒ»«¿≈∆…ƒ¿…«««¿ƒ

.‡Ò.‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈¿»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡˙·LÁÓa Ì˙B‡ Ïh·Ó ‡e‰Â ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ Ì„‡Ï ‡aLk¿∆»»»»ƒ¿≈¬»»»¿¿«≈»¿«¬∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ìb .‰Î¯a ÏL ÏË ˙ ÈÁa ÂÈ¯e‰¯‰Ó ‰NÚ ÈÊ‡ ,B˙ eÓ‡¡»¬««¬∆≈ƒ¿»¿ƒ««∆¿»»««¿≈∆
È„ÈŒÏÚ Án‰ ÚbÈ˙pLk elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ÏaÏa˙ ÔÈ‡Â Ìi˜˙ BlL Án‰«…«∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«¿≈¿»¬ƒ¿∆ƒ¿«≈««…««¿≈
˙B·LÁÓ BÏ ÔÈÓÊÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÊ‡ ,˜ÓÚ ÔeiÚ ‰ÊÈ‡a ËËBLnL∆¿≈¿≈∆ƒ»…¬««»»«¿ƒ«¬»

.BÁÓÏ ‡ÁÈ ÌÈ ˙Bp‰«¿ƒ«¿»¿…

.·B È‡L „Ú ÔBÁh·Ï ÌÚt ÏÎa ‰ÎBÊ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ó ¯ÓLpL ÈÓƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿≈¬»»»∆¿»««¿ƒ»«∆≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,"ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a" ˙‚¯„Óa ‡e‰Â ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡i ‰Ó ‚‡Bc≈«…«¿»»¿¿«¿≈«»¿«¿≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.æð,קד סי' קמו., שבת ועיין רמז. שם. עיין זוהמתן, פסקה לא מט, סי' כב:, ע"ז

שם. אגדות ובחידושי

.çð.כב סי' פח, זבחים

.èðאליך לבבם והכן עמך לבב מחשבות ליצר לעולם זאת יח)שמרה כט א, הימים (דברי

רמז. וכו'. אליך אחד לב להיות רש"י, פירוש

.ñ,רבהשם למצוה הנדבה זאת לנו זכור רש"י, פירוש וגו', לעולם זאת שמרה

רמז. ולצדקה.

.àעובד שהייתי וכו' מתפחד אברהם אבינו שהיה לפי ח, סי' לט פר' לך לך מד"ר

הה"ד וכו' ברכה סימן הזה הטל מה ילדתך, טל הקב"ה, א"ל וכו' כוכבים עבודת

ואשכנה ז)אעופה נה רמז.(תהלים וכו'. ויגיעה פורחת שהיא בשעה הזו היונה וכו'

.áבידן היתה כוכבים עבודת ב-ג, סי' כד פר' בשלח מד"ר שני. חלק ב' בטחון עיין

וגו' עמו כצאן ויסע הה"ד, וכו' מישראל משה נב)והסיעה עח הצאן(תהלים מה וכו'
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Ba Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,Ba ÏÓÚ ‰‡¯ ‡ÏÂ ÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ï ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»…ƒƒ»∆¿…»»»»¿»«≈«
.B ÈÚŒ˙·a Ú‚B el‡k¿ƒ≈«¿«≈

.‚˜ÒÚiL ,BÓˆÚ ÏÚ Ïa˜ÈÂ Bz·LÁÓ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ï¿ƒ¿≈¬»»»«¬∆««¬«¿ƒ«≈««¿∆«¬…
a˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚a.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰Ó Ïh ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈≈ƒ¿≈¬»»»

.„˙B¯BNaÓ ‰ ‰ B È‡Â ,˙¯v˜˙Ó B˙ÓÈL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈¬»»»¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈∆¡∆ƒ¿
.˙B·BË

.‰.‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔÈ cL Ú„È ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ Ì„‡Ï ÔÈ‡aLk¿∆»ƒ¿»»ƒ¿≈¬»»»≈«∆»ƒ¿«¿»
.Â.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÌÈÏh·Ó ÌÈ˜ÒBt‰ „enÏƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¬»»»
.Ê.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ‡a ÌÈ e‚‰ Ì È‡L ÌÈ ic ˙„ÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««»ƒ∆≈»¬ƒ»ƒ¿≈¬»»»

מקומות מקומותמראי מראי

וכו' מחבלת אפילו הצאן מה וכו' יום בכל רועה אלא אפוטיקון לה מתקנין אין

ישראל כך מתחייב, בהן שנוגע מי כל קדשים מה וכו' עליה מעלין בעליה אין

יום דבר ולקטו ט, סי' כה פר' שם ועיין רחוק. רמז ד)וכו'. טז ברוך(שמות הה"ד

וגו' יום יום כ)ה' סח ל.(תהלים פר' משפטים מד"ר ועיין .

.âהיאר על לרחץ כג, סי' א פר' שמות ה)מד"ר ב אביה.(שמות בית מגלולי לרחוץ ,

רחוק. רמז וכו'. חסדים גומלי של שכרן כו, סי' לקמן ושם

.ãרוח מקוצר משה אל שמעו ט)ולא ו בפיהם(שמות רוח יש אין יז)אף קלה (תהלים

משה אל שמעו ולא ה, סי' ו פר' וארא מד"ר פו. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי עיין

כהונה. מתנות עיין וכו'. כוכבים מעבודת לפרוש בעיניהם קשה היה רוח, מקצר

רמז.

.äמדנים תערר שנאה א, סי' ז פר' צו מד"ר שני. חלק יב אמונה יב)עיין י ,(משלי

רמז. העגל. את שעשו כהונה, מתנות עיין וכו'. שנתנו שנאה

.åהקב"ה הזהיר טז, סי' לא פר' משפטים מד"ר שני. חלק ו לימוד – ג. פוסק עיין

שהם לפי עליהם, הזהיר למה וכו' משפט אותן מלמדים שהם ישראל דייני על

תורת ו, סי' ג פר' ויקרא מד"ר רמז. וכו'. כוכבים עבודת מן ישראל את מזהירים

דרכי אחר הרהר שלא ובמישור, בשלום המותר, את אסר שלא בפיהו, היתה אמת

רחוק. רמז המקום.

.æאשרה נוטע כאילו הגון, שאינו דיין המעמיד כל ט, סי' ז:, סנהדרין ג'. דיין עיין

רמז. וכו'. בישראל
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.Á˙‡ÏBÁ e‰ÊÈ‡ È„ÈÏ ‡B·iL Ú„È ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ Ì„‡Ï ÔÈ‡aLk¿∆»ƒ¿»»ƒ¿≈¬»»»≈«∆»ƒ≈≈∆««
.¯O‰Ó ‰ÏÈÏÚ e‰ÊÈ‡ È„ÈÏ B‡ƒ≈≈∆¬ƒ»≈«»

.Ë˙BÓMa ˙eLnzL‰ È„ÈÏ C¯ˆ ÛBÒÏ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈¬»»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿«≈
.ÌÈLB„w‰«¿ƒ

.È.˙e Ê È¯e‰¯‰ ÌÈÏha˙ ¯NÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿

.‡È‰aÒ ‰ÊÂ ,˙‡ÏBÁ e‰ÊÈ‡a ·LBÁÂ ,Ì„‡ ÏL Bz·LÁÓa ‰ÏBÚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ∆¿«¬«¿∆»»¿≈¿≈∆««¿∆ƒ»
,‰Ú¯ ‰·LÁn‰ Ôw˙Ï BÓˆÚ ˙‡ ¯kÊiL È„k ,C¯a˙È ÌM‰ ˙‡Ó≈≈«≈ƒ¿»«¿≈∆ƒ¿…∆«¿¿«≈««¬»»»»

.B„ÈŒÏÚ ‰‡a ˙‡ÏBÁ‰L∆«««»»«»

.·ÈÌ‰ ,Ú¯‰ŒÔBLÏÂ ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙLe ˙e Ê È¯e‰¯‰Â ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ƒ¿≈¬»»»¿ƒ¿≈¿¿ƒ»ƒ¿»»»≈
,¯ÈÚaL ‚È‰ n‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÏha˙ Ï·‡ ,ÌÈ¯„ a ÏÈ‚¯L ÈÓ ÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«ƒ∆»ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ«¿≈««¿ƒ∆»ƒ
.ÏaÒÏ ÏÎeiL Bk¯Ú ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈqn‰Â ˙Bi·b‰ ¯cÒÓ‰«¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ«»∆»¿∆»¿ƒ∆¿∆«ƒ¿…

.‚È,‰i‡¯ È„ÈŒÏÚ ¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,‡¯È˙Óe ˜eMÏ ‡ˆBÈ Ì„‡Lk¿∆»»≈«ƒ¿»≈∆…»ƒ≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»
'eÎÂ "e˜Úˆ ÌÏ‡¯‡ Ô‰" :˜eÒt‰ ¯Ó‡È ,˙BÙÈ ÌÈL ‰‡¯iLÈÎ‡ÏÓ ‰ˆÁ) ∆ƒ¿∆»ƒ»…««»≈∆¿∆»»¬¿À»«¿¬≈

(Ê,‚Ï ‰ÈÚ˘È .ÔeÈk·È ¯Ó ÌBÏL.˙B‡¯Ó ÏˆpÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , »«ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ»≈≈¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ç'וכו חרות מהו וכו' מעשה אותו עושים היו ולא א, סי' לב פר' משפטים מד"ר

וכו' המות ממלאך המלכיות)חירות מן חירות ג, סי' יח פר' מצורע .(מד"ר

.è.'ז בסי' ושם, וכו'. מלאך ע"י אלא משתמשים אתם אין עכשיו שם,

.éיא צדקה זונה,עיין באשה שנכשל לו גרם מי ו, סי' טו פר' תזריע מד"ר שני. חלק

מעושר. שאינו ככרה את שאכל ע"י

.àé.רמז בעוונות. צביתים ולא בחלאים הרהרתים לא א, סי' יז פר' מצורע מד"ר

.áé'פר בחקותי מד"ר שני. חלק ו' התנשאות עיין כז. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי עיין

וגו' בסבלתם וירא ב, בסי' ושם, ע"ז. לידי שבא סוף נדרו, את ומשהה א, סי' לז

יא) ב אתיד(שמות שאתה חייך, וכו' לקטן גדול בין וכו' סבלותם להם וישב וכו'

וכו'. נדריהם ולפרש לישב

.âéמראת ד"א וכו' לשוק יוצא יצחק יהיה י, סי' סה פר' תולדות מד"ר ט. ראיה עיין

חצה צעקו אראלם הן הה"ד ז)– לג מאד.(ישעיה רחוק רמז .
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.„È.Ba ËÏLÈ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ „iL Ú„È ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿≈¬»»»≈«∆«À»»ƒ¿…
.ÂË‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÌL ,ÌÈÏB„b ‡˜eLc ‡ÓBÈÂ ÌÈ„È¯È ÌL LiL ¯ÈÚa¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿≈¬»»»

BÏ e‡B·È ‡ÏÂ ,‰¯Bza ‡˜eLc ‡ÓBÈa ˜ÒÚiL ‰ÊÏ ‰l‚q‰Â ,¯˙BÈa¿≈¿«¿À»»∆∆«¬…¿»¿»«»¿…»
.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ƒ¿≈¬»»»

.ÊË.ÂÈ˙B BÂÚ Ïk BÏ ÔÈÏÁBÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ Ïh·nLk¿∆¿«≈ƒ¿≈¬»»»«¿≈∆¬ƒ»¬»
.ÊÈ.˙e Ê È¯e‰¯‰ Ïh·Ó Á¯ÊÓÏ ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿≈¿
.ÁÈ¯‰ Ïh·Ó ‰ÈÎa‰.˙e Ê È¯e‰ «¿ƒ»¿«≈ƒ¿≈¿
.ËÈ.˙e·‰Ï˙‰ È„ÈŒÏÚ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ Ïehaƒƒ¿≈¬»»»«¿≈ƒ¿«¬
.Î.‰ÈBb ÌÚ ˙e Ê È¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡a ˙Úc ˙e· b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈««»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
.‡Îe‰ÊÈ‡ BÏ ‰È‰iL Úe„Èa ,¯Î Ï‡ ˙a ÌÚ ˙e Ê È¯e‰¯‰ BÏ ‡aL ÈÓƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ«≈≈»¿»«∆ƒ¿∆≈∆

.ÂÈ ·e BzL‡ ÏÚ ‡B·È ˙‡ÏBÁ B‡ ‰ÏÈÙ ¿ƒ»««»«ƒ¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãé'וכו בו שולט ואתה שמדים עליו גזור ז, סי' סז פר' תולדות הרהורימד"ר הם (שמדים,

.ע"ז)

.åèתריד כאשר והיה מ)שם, כז אחיך(בראשית ראית אם וכו' שווקים ירידים לך יש את ,

רמז. וכו'. שמדים עליו גזור מעליו תורה של עולה פורק

.æè'וגו עשו וילך יג, סי' ט)שם, כח לו(בראשית שמחל מחלת, להתגייר. דעתו נתן

עונותיו. כל על הקב"ה

.æé.הערוה מן גדורים מזרח שאנשי יב, סי' ע פר' ויצא מד"ר

.çé.'וכו ערוה דבר לנו לחדש זה בא מה וכו' מלחשים האנשים שראה בכה, למה שם,

רמז. משה. יד עיין

.èéלה אין ע"ז ד"ה משה ידי עיין וכו'. עושר להרבות ב, סי' פב פר' וישלח מד"ר

תשרפון אלהיהם פסילי הכתוב, דבר מלא ומקרא רמז. בשריפה. אלא עולמית בטול

וגו' כה)באש ז פ.(דברים ויגש מד"ר כהונה.)(ועיין מתנות עיין וכו'. ושרפן יהודה עמד ג, סי' צד ר'

.ëעיין וכו'. יהודה שקרת יהודה, כפרת וכו' יהודה בגדה א, סי' פה פר' וישב מד"ר

נא הכר לאביך אמרת אתה יט, סי' פד פר' ושם יא, סי' ושם, משה. לזידי (בראשית

הכרלב) לך אומרת שתמר חייך, כה), לח רמז.(בראשית .

.àë.רמז ובניו. אשתו את שקבר לגויה, שנשא לו היא ירידה יהודה, וירד ב, סי' שם,
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.·Î.Ì„‡ ÏÚ ÌÈÓÓB¯˙ Â ÌÈ‡a ÌÈ‡ BN ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈¬»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»

.‚ÎÏÚ ÒÚÎÏ ,ÌÈ¯e‰¯‰ ÏÚ ‰ˆÚ .ÂÈ·‡ ˙eÓc ¯iˆÈ ,˙e Ê È¯e‰¯‰ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿≈¿¿«≈¿»ƒ≈»«ƒ¿ƒƒ¿…«
."e‡ËÁz Ï‡Â eÊ‚¯" :ÊÓ¯Â ,¯·c ‰ÊÈ‡,Le¯Ùa ,‰Î¯·Ï B B¯ÎÊ ,e a¯Ó ÈzÚÓL) ≈∆»»¿∆∆ƒ¿¿«∆¡»»«¿ƒ≈«≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈

ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ :‰Î¯·Ï Ì B¯ÎÊ ,e È˙Ba¯ È¯·„a Ên¯Ó ‰ÊÂ .BÓˆÚ ÏÚ ÒÚÎÏÂ Êb¯Ï ‰ ek‰L∆««»»ƒ¿…¿ƒ¿…««¿¿∆¿À»¿ƒ¿≈«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»«¿ƒ

‰ÏÈÏÁ Ï·‡ ,BÓˆÚ ÏÚ ÒÚÎÏÂ Êb¯Ï e È‰ ,'eÎÂ "eÊ‚¯" :¯Ó‡pL Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË ¯ˆÈ Ì„‡»»≈∆«≈∆»«∆∆¡«ƒ¿¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿…««¿¬»»ƒ»

(Úe„ik „‡Ó ¯eÓÁ ÒÚk‰ ÔBÂÚ Èk ,LnÓ ÒÚÎÏCÏÈÏÂ BÓB˜nÓ ˜z Ï ,‰l‚Ò Ìb . ƒ¿…«»ƒ¬«««»¿…«»««¿À»¿«≈ƒ¿¿≈≈
.BÓB˜nÓ ıt˜Ï ·BË Ìb ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«ƒ¿…ƒ¿

"התנּׂשאּות: ִ ְ ַ ְ 

.‡Ôa ‰‡B¯ B È‡ ,ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰ÓÈ‡ ÏÈhnL ÈÓƒ∆«ƒ≈»¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ≈∆∆
.ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»

.·.B˙l„bÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ,d¯ÓBb B È‡Â ‰ÂˆÓ ¯·„a ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿»ƒƒƒ¿À»

.‚ÌÈÒ ¯t Ì‰Ï ‰pÓÓ ,Ï‡¯NÈ È‡ BOÓ Ú¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«∆»∆«¿»ƒ
.ÌÈ·BË Ì È‡L∆≈»ƒ

.„.¯LÈ C¯„a CÏiL È„k ,¯LÈ C¯„a CÏB‰ B È‡Lk ,˜Ècˆ Ôa ˙‡ ÔÈ‡O Ó¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿∆≈≈¿∆∆»»¿≈∆≈≈¿∆∆»»

.‰.‡O ˙Ó ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»ƒ¿«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.áëכל עליהם. צריהם שרוממתי על, כמרימי להם ואהיה א, סי' פו פר' וישב מד"ר

וכו'. אלהיך אלה שאמרו למה, כך

.âë.רמז וכו'. דמו וצנן ראה אביו של איקונין ז, סי' פז פר' וישב מד"ר

.à.י סי' יז., ר"ה

.á.מט סי' יג:, סוטה

.â.רש"י עיין יד. סי' נב., ב"ק

.ã.לג סי' פה., ב"מ

.ä'וגו גוי תרומם לד)צדקה יד יז.(משלי סי' י:, ב"ב במסכת הובא ,
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.Â.ÂÈ˙B BÂÚ Ïk BÏ ÔÈÏÁBÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰l„‚Ï ‰ÏBÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆ƒ¿À»∆»ƒ≈¬ƒ»¬»

.Ê.B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ,·eLÁ Ì„‡ ˙‡ ÔÈ‡O nLk¿∆¿«¿ƒ∆»»»≈ƒƒ

.Á.‰ÏÚÓÏ Ìi˜˙ B¯eac ,˙Bi¯a‰ ÔÈa ·¯ÚÓe ˙eÏÙLÂ ‰ÓÎÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ¿¿…»≈«¿ƒƒƒ¿«≈¿«¿»

.Ë‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÊ‡ ,B˙B‡ ÌÒ¯ÙÏe ˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ ‡O Ï ÌÈˆB¯Lk¿∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿«¿≈¬««»»
.ÌÈÚL¯‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ÁÏBL≈««¬…∆≈»¿»ƒ

.È„B·ÎÏ ‰kÊz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÁÓNa Ïa˜Ó ‰z‡Â ,E˙B‡ ‰f·Ó „Á‡Lk¿∆∆»¿«∆¿¿«»¿«≈¿ƒ¿»«¿≈∆ƒ¿∆¿»
.‰ÁÓNa ˙e‡O ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»

.‡ÈÁÎBz Ïa˜Ó B È‡L ÈÓ.Ïcb˙ B È‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ ƒ∆≈¿«≈»»«¿≈∆≈ƒ¿«≈

.·È.B„enÏ ÏÚ „ÈÓz ¯fÁnL ÈÓÏ ‡a ˙e‡O ˙‰ƒ¿«¿»¿ƒ∆¿«≈»ƒ«ƒ

.‚È.‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e‡O ˙‰ƒ¿«¿»«¿≈»»

.„È.‰iÏÚ BÏ ‰È‰È ,BnÚ ÂÈ˜Ï‡ '‰L ÈÓƒ∆¡…»ƒƒ¿∆¬ƒ»

.ÂË.Ïfn‰ ‰pzL ÌM‰ ÈepL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«≈ƒ¿«∆««»

מקומות מקומותמראי מראי

.å.יז סי' יד., סנהדרין

.æ.מה סי' ל:, סנהדרין

.ç.רמז עיי"ש. קכג, סי' פח:, סנהדרין

.è.רמז וכו'. יוסף ומנו וכו' אדונים הקציף יח, סי' יג:, מגילה

.é.מובן אגדות. חידושי עיין הנעלבים. ט, סי' לו:, גיטין

.àéאביתם לא ותוכחתי עצתי כל כהותפרעו א אתכם.)(משלי לגדל שיעצתי רש"י פירש ,

.áéותרוממך ח)סלסלה ד רש"י.(משלי עיין ,

.âéיכבד תוכחת יח)ושמר יג בישראל(משלי הוא נשא רתת אפרים א)כדבר יג ,(הושע

רש"י. עיין

.ãéויעל עמו אלהיו ג)יהי א ויעל(עזרא עמו אלהיו ה' כג). לו ב, הימים אלהיו(דברי וה' .

למעלה ויגדלהו א)עמו א ב, הימים .(דברי

.åè.נט סי' יג., ברכות אגדות חידושי
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.ÊËÌ È‡ ÂÈ¯·c ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓ ÌÈÚÒBpL ‰ÚÈÒp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»∆¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»»≈»
.ÌÈÚÓL ƒ¿»ƒ

.ÊÈ.‰ÏB„b ‰ÈÏÚÏ ‰ÎBÊ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙eÎÊ „nÏnL ÈÓƒ∆¿«≈¿«ƒ¿»≈∆«¬ƒ»¿»

.ÁÈÏL ˙Ú ÚÈb‰L ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ C¯ËˆÈ ‡lL ‡¯ÈÂ ˙e‡O ˙‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿«¿¿»≈∆…ƒ¿»≈»≈¬«∆ƒƒ«≈∆
B‡ ,˙‡f‰ ˙e‡O ˙‰Ó Òe È ,˙‡f‰ ˙e‡O ˙‰‰ ˙‡ Ïa˜Ï B¯·Á¬≈¿«≈∆«ƒ¿«¿«…»≈ƒ¿«¿«…

.˙‡f‰ ¯ÈÚ‰Ó B¯·Á Òe iL ‰ÏeaÁz ˙BNÚÏ«¬«¿»∆»¬≈≈»ƒ«…

.ËÈÚe„Èa ,ÌM‰ C¯c e „nÏ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â „Á‡ Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì„‡ŒÈ aLk¿∆¿≈»»»ƒ≈∆∆»¿¿ƒ«¿≈∆∆«≈¿»«
.‡O ˙iL∆ƒ¿«≈

.ÎÂÈÏÚ ÚÈÙBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ÌÒ¯ÙÓ ‰NÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆¿À¿»∆»ƒ≈«»»ƒ«»»
.‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»

.‡Î.‰¯ˆ ˙ÚLaL ÔBÁha‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e‡O ˙‰‰«ƒ¿«¿»«¿≈«ƒ»∆ƒ¿«»»

.·Î.‰¯‰Óa Ìe¯È È‡cÂa ,ÏÎN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈≈∆¿««»ƒ¿≈»

.‚Î.ÂÈÏÚ ÌÈ‰Óz ÌÏBÚ‰ ÈÊ‡ ,ÌÓB¯˙ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒ¿≈¬«»»¿≈ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æè.ובהגהה רש"י, עיין מילי. ממהדורי קטו, סי' נא:, ברכות

.æéעיילוה ניעול להו, אמר גבריאל. וכו' זכות שמלמד זה הוא מי סז, סי' עז., יומא

רמז. יעקב)וכו'. בעין רק שלנו, בגמרות אינו .(וזה

.çé.מובן וכו'. לרב וכו' חנינא ר' פו, סי' פז:, יומא

.èé'וגו מדרכיו ויורנו וגו' מגבעות ב-ג)ונשא ב ההוא(ישעיה ביום ישא וגו' לכה שמלה .

ו-ז) ג רש"י.(ישעיה עיין

.ëיוציא לגוים משפט עליו רוחי א)נתתי מב יערה(ישעיה עד מקראות. בהרבה וכיוצא .

וגו' ממרום רוח טו)עלינו לב נהרה(ישעיה עליו תופע ואל ממעל אלוה ידרשהו אל .

ג) ג .(איוב

.àë'וגו ה' בשם יבטח וגו' חשכים הלך י)אשר נ רמ(ישעיה רש"י. עיין אל, קוה קצת. ז

וגו' וירוממך וגו' לד)ה' לז .(תהלים

.áë'וגו ונשא ירום עבדי ישכיל יג)הנה נב .(ישעיה

.âë'וגו יזה כן וגו' שמו יד-טו)כאשר פסוקים רש"י.(שם, עיין ,
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.„Î.‰l„‚Ï ‰ÏBÚ ,ÏÊb ‡ BOL ÈÓƒ∆≈∆∆∆ƒ¿À»

.‰Î.ÌÒ¯ÙÓ ‰NÚ ‰ÁÏˆ‰ B‡ ‰ÓÎÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»«¿»»«¬∆¿À¿»

.ÂÎ‰ BÎ BlL ˙e‡O ˙‰L Ú„È ,˙B zÓ BÏ ÔÈ ˙B ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡L Ì„‡»»∆À»»¿ƒ«»≈«∆ƒ¿«¿∆¿»
.C¯a˙È ÌM‰ ˙‡Ó≈≈«≈ƒ¿»«

.ÊÎ.ÌÓB¯˙ ÌÈl‰z ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«¿ƒƒƒ¿≈

.ÁÎ.„ÏB ÌBi‰ el‡k ÈÂ‰ ,Ì„‡ ‡O ˙pLk¿∆ƒ¿«≈»»¬≈¿ƒ«»

.ËÎ.‡O ˙Ó B È‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ˙BÓL ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿¬»»»≈ƒ¿«≈

.Ï.‡O ˙Ó ‰ÏÈla ‰„b‡ „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»»««¿»ƒ¿«≈

.‡Ï.¯˜L ÌÈ‡ BOL È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e‡O ˙‰ƒ¿«¿»«¿≈∆¿ƒ∆∆

.·Ï.‡O ˙Ó ÌÈ˜Ècˆ ˙·‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬««ƒƒƒ¿«≈

.‚Ï.‡O ˙È È‡cÂa ,‰„nÏÓ ÌÈL ‡ ˙ÂˆÓk ‡Ï ,˙Úca ˙e„·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«««…¿ƒ¿«¬»ƒ¿À»»¿««ƒ¿«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.ãëבעולה גזל ח)שנא סא .(ישעיה

.äëמאד שמו וייקר וגו' דוד שכל צאתם מדי ויהי פלשתים שרי ל)ויצאו יח א, .(שמואל

.åë'וגו הכינו כי דו וידע וגו' ארזים ועצי דוד אל מלאכים צר מלך חירם (שמואלוישלח

יא-יב) ה א-ב)ב, יד א, הימים .(דברי

.æëישראל זמירות ונעים יעקב אלהי משיח על א)הקם כג ב, .(שמואל

.çëילדתיך היום אני אתה בני אלי אמר ז)ה' ב רש"י.(תהלים עיין ,

.èëשפתי על שמותם את אשא ובל וגו' עצבותם ד)ירבו טז דק.(תהלים רמז .

.ì'וגו יחוה ללילה ג,ה)ולילה יט זה,(תהלים ידי על הגדה. לשון יחוה, רש"י, פירש ,

דק. רמז והתנשאות. פרסום בחינת קום, יצא הארץ בכל

.àì'וגו משחך כן על רשע ח)ותשנא מא על(תהלים רשע, ותשנא צדק אהבת – באור .

זכית – וגו' אלהים משחך כן על השקר, שנאת והיושר האמת אהבת ידי

וגו' ימלכו מלכים בי שנאתי תהפכות ופי יג,טו)להתנשאות. ח .(משלי

.áì'וגו צדק ח)אהבת מה אהב(תהלים אני וגו'. אהב יז)י ח לרישא.(משלי מסיפא ,

.âìבארץ ארום וגו' ודעו יא)הרפו מו וגו'(תהלים ונשא ירום עבדי ישכיל הנה דק. רמז .

יג) נב .(ישעיה
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.„Ï.ÌÈ¯eac È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e‡O ˙‰ƒ¿«¿»«¿≈ƒƒ
.‰Ï.‰Ú Î‰ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈«¿»»
.ÂÏ.ÌÓB¯˙ Ì„‡‰ ÌM‰ŒLec˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«≈»»»ƒ¿≈
.ÊÏ.˙e ÓÁ¯ È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e‡O ˙‰ƒ¿«¿»«¿≈«¬»
.ÁÏ.‰Â‡‚ŒÈÏÚa ÏÚ ÏLBÓ ‡e‰ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»≈««¬≈«¬»
.ËÏ.˙Bn‡ ÈËÙBL „Èa ÏtÈL ÛBÒÏ ,Ôe‚‰ B È‡L Ôic „ÈÓÚnL ÈÓƒ∆«¬ƒ«»∆≈»¿∆ƒ…¿«¿≈À
.Ó.˙e‡O ˙‰Ï ‰ÎBÊ ÌÈÓL ÌLÏ ‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¿≈»«ƒ∆¿ƒ¿«¿
.‡Ó.˙e‡O ˙‰Ï ‰ÎBÊ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ‰ BaL ÔÈ a È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«¿
.·Ó.˙e‡O ˙‰Ï ‰ÎBÊ ‰¯Bz‰ „B·k È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«»∆¿ƒ¿«¿
.‚ÓÔÈ‡L ,˙Ú ‡a ÌÈÓÚÙÏ Èk ,B˙e‡ÈN ‚È‰ ‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ ˙Ú ÏÎa Â‡Ï»¿»≈»»»¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ»≈∆≈

.¯Á‡ ‡ÈNpÓ Ì‡ŒÈk ˙eiÁ ˙‡f‰ ˙ÚÏ»≈«…«ƒƒƒ»ƒ«≈
.„Ó.BÏˆ‡ CÏ˙Â „B·k Ba ‚‰ z ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ B˙B‡ ‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»«»»ƒ¿«»¿≈≈∆¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ãìבשיחי ג)אריד נה ושיחי(תהלים וכו'. ממשלה לשון רש"י, פירש דיבור). .(לשון

.äì.ושפל שח מלשון - ושיחי שם,

.åìבקדש כה)מלכי סח רדם(תהלים צעיר בנימן שם כח). פסוק ויהודה(שם, רש"י. עיין ,

וגו' קדושים ועם וגו' רד א)עד יב ישראל(הושע לקדשו יהודה היתה רש"י. עיין ,

ב)ממשלותיו קיד טז.(תהלים רביעי פרק דברכות, בתוספתא ז"ל רבותינו דרשו וכן ,

.æì'וגו הביאו עלות עא)מאחר עח מלך(תהלים כי ידעתי וכו'. רחמני שהיה רש"י פירש ,

כא)תמלוך כד א, רחם(שמואל מני הנשאים ג). מו רמז.(ישעיה .

.çì'וגו בגאות מושל אתה סביבותיך ט-י)ואמונתך פט .(תהלים

.èìבטלי אי וכו' בטלי אי פפא רב אמר ק, סי' קלט., שבת – קע סי' צח., סנהדרין

רש"י. עיין וכו'. גזירפטי בטלי דייני

.î.קצ סי' קא:, סנהדרין

.àî.'וכו כרך שהוסיף קצו, סי' קב:, סנהדרין

.áî.'וכו התורה את שכיבד שם,

.âî.יד סי' ל., שבת עיין רמז. בחברתה. נוגעת מלכות ואין יא, סי' ה':, תענית

.ãî.קצת מובן וכו'. לגביה אזלא לא איהי כא, סי' יד:, מגילה
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.‰Ó.‰ÚM‰ ˙·BË ‡È‰ Ì„‡‰ ÏL ˙e‡O ˙‰ƒ¿«¿∆»»»ƒ««»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ËÚÓ˙ B˙l„b ,B¯·Á ÏL BÓeÁ˙a Ò ÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆¬≈¿À»ƒ¿«≈

.·.ÔË˜ ¯·„a B˜„BaL „Ú ,Ì„‡Ï ‰l„b Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡≈«»»≈¿À»¿»»«∆¿¿»»»»

.‚˙Úc‰ ÏeaÏa È„ÈŒÏÚ Ìb .‰‡¯i‰ Ï˜Ï˜˙ ˙Úc‰ ÏeaÏa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«««ƒ¿«¿≈«ƒ¿»««¿≈ƒ¿«««
.˙ÏÙB BzÏLÓÓ∆¿«¿∆∆

.„‰ÏÓ Ï‡ CÏ :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎBÊ ˙eÊÈ¯Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡»¿ƒ»«»»≈∆¿»»
.Ï'‡¯NÈ Ô'·‡ ‰'ÚB¯ Ì'MÓ :·È˙Îe ÏˆÚ»≈¿ƒƒ»∆∆∆ƒ¿»≈

.‰‰pÓÈÂ B¯·Á ˙‡ ¯È·ÚiL ,˙epÓ˙‰ e‰ÊÈ‡ ÏÈ·La ¯O‰Ï ÔBÓÓ ÔÈ ˙BpLk¿∆¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿«∆«¬ƒ∆¬≈ƒ«∆
.ÛeMk BÓk e‰Ê ,B˙B‡∆¿ƒ

.ÂÌ‰ ,Ú¯‰ ÔBLÏe ÌÈÓcŒ˙ÎÈÙLe ˙e Ê È¯e‰¯‰Â ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ƒ¿≈¬»»»¿ƒ¿≈¿¿ƒ«»ƒ»»»≈
,¯ÈÚaL ‚È‰ n‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÏha˙ Ï·‡ ,ÌÈ¯„ a ÏÈ‚¯L ÈÓ ÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«ƒ∆»ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ«¿≈««¿ƒ∆»ƒ
.ÏaÒÏ ÏÎeiL ,Bk¯Ú ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈqn‰Â ˙Bi·b‰ ¯cÒÓ‰«¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ«»∆»¿∆»¿ƒ∆¿∆«ƒ¿…

מקומות מקומותמראי מראי

.äî.המריעין כל ד"ה כ סי' יב:, ב"ב רש"י עיין

.à.חבירו של בתחומו שנכנס ידי על אלא, ג, סי' ו פר' בראשית מד"ר

.á.ג סי' ב פר שמות מד"ר ג.

.ã.א זריזות עיין

.äשהיו בדמים, אותה נוטלין שהיו על שני, מקדש ט, סי' כא פר' מות אחרי מד"ר

רחוק. רמז וכו'. בכשפים זה את זה הורגין

.å,ב בסי' ושם וכו'. ע"ז לידי שבא נדרו את ומשהה א, סי' לז פר' בחקותי מד"ר

בסבלתם יא)וירא ב שאתה(שמות חייך, וכו' לקטן גדול בין וכו' סבלותם להם וישב

ליקוטי עיין וכו'. לקטן גדול בין לאשה איש בין נדריהם לבני ולפרש לישב עתיד

כז. סי' תנינא מוהר"ן
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.ÊÌb .ÌÈ˜ÒBta ‰¯·Ò e‰ÊÈ‡ LcÁÏ ‰L˜ ÈÊ‡ ,Ïcb˙ ÚL¯ ‰ÊÈ‡Lk¿∆≈∆»»ƒ¿«≈¬«»∆¿«≈≈∆¿»»«¿ƒ«
.ÌÈ È„ŒÈÏÚa‰ È Ê‡a ÌÈÚÓL Ì È‡ ÌÈ ic‰ È¯·cƒ¿≈««»ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»¿≈««¬≈ƒƒ

.Á.ÚL¯‰ ˙ÏLÓÓ ‰‡B¯Lk ,BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï CÈ¯ˆ ¯Lk Ì„‡»»»≈»ƒ¿«¿ƒ∆«¿¿∆∆∆¿∆∆»»»

.Ë.‰ BÊ ˙ÈNÚ Bza ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÓˆÚÏ ‰¯¯N ÏËBpL ÈÓƒ∆≈¿»»¿«¿«¿≈∆ƒ«¬≈»

.Èel‡k ,BÓˆÚ ÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚÂ ¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÁÈpnL ÈÓ.„ÁL Á˜BÏ ƒ∆«ƒ«»¿≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿¿ƒ≈«…«

.‡È.˙e‡O ˙‰Ï ‰ÎBÊ ÌÈ¯·c ÈecÂ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«¿

.·È,ÊÚÂ Û˜˙a ¯Bc‰ ÈL‡¯ ÏL ˙e‡O ˙‰‰ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿À««≈ƒ¿»««ƒ¿«¿∆»≈«¿…∆»…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò Î‰ ÏL ‰Âˆn‰ ÏÎ È ÈÚa ·LÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿»¿≈≈…«ƒ¿»∆«¿»«¿ƒ¿«¿≈∆

.Ì˙BÓk ‰ÎÏ‰L ÌÈÎBÊ ÌÈ„ÓBl‰«¿ƒƒ∆¬»»¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æהבאר פי על גדלה והאבן ח, סי' ע פר' ויצא מד"ר יד. דאורייתא חידושין עיין

ב) כט אמרפל(בראשית בימי ויהיה ז, סי' מב פר' לך לך מד"ר ועיין ורחוק. קצת רמז .

משפט עין אל ויבאו א,ז)וגו' יד מבקשים(בראשית הן בעולם הדין מדת שעשתה עין ,

כן. גם רחוק רמז וכו'. לסמותה

.ç,לאטי אתנהלה ואני וכו' מדוכסי מתיירא אתה ואין יד, סי' עח פר' וישלח מד"ר

רמז. להוני. להוני

.èיוצאה בתך מחר לעצמך, שררה נוטל הייתה ואתה ח, סי' עט פר' וישלח מד"ר

היתה. זונה א, סי' פ פר' ושם וכו'. ומתענה

.é.הבצע אחרי ויטו יב, סי' פה פר' וישב מד"ר

.àé'וגו אחיך יודוך אתה יהודה ח, סי' צט פר' ויחי ח)מד"ר מט הוד(בראשית יתאתה

עליהם. מלך להיות אחיך יודוך וכו'

.áéישכן מרומים הוא ח, סי' כה פר' בשלח מד"ר שני. חלק ג אורחים הכנסת עיין

טז) לג וגו'(ישעיה אשכון וקדוש מרום שנאמר הקב"ה, זה טז), נז לקדושת(ישעיה (רמז

וכו'הקב"ה) דוד זה משגבו, סלעים מצדות בתוקף). שהוא הדור ראשי של להתנשאות .(רמז

וגו' לחם פת ואקחה שנאמר, אברהם, זה נתן, ה)לחמו יח להכנסת(בראשית (רמז

וכו'אורחים) התורה זו נאמנים, מימיו כמותם.). שהלכה זוכים, שהלומדים רחוק.(רמז, רמז
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"הצלחה: ַ ְ ָ ָ 

.‡.ÌeÏk „ÈÒÙÓ B È‡ ,Èe‡¯k ÂÈ˙B¯NÚÓ ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ««¿»»»≈«¿ƒ¿
.·.ÁÈÏˆ˙Â ÁÈÏˆÓÏ ¯aÁ˙zƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿«¿ƒ«
.‚.ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ‰Î¯a‰ ÔÈ‡≈«¿»»¿»∆»¿»»«»ƒ»«ƒ
.„.‡È‰ ‡iÓL„ ‡zÚiÒ ‰ÁÏˆ‰«¿»»ƒ«¿»ƒ¿«»ƒ
.‰.ÁÈÏˆÈ ‰¯‰Óa ‡Ï ,ÁÈÏˆÓ B È‡Â ‰ÁÏˆ‰‰ BÏ ‰˜ÒÙpL ÈÓƒ∆ƒ¿¿»««¿»»¿≈«¿ƒ«…ƒ¿≈»«¿ƒ«
.Â.Ì‰È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏ˙Ï ÛÎz≈∆¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿«¬≈¿≈∆
.Ê.‰ÁÏˆ‰Ï ‰l‚Ò ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»ƒ¿À»¿«¿»»
.Á.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ B È‡ ,B ÁÏL ÏÚ ˙t ¯iLÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈««À¿»≈∆ƒ«¿»»¿»
.ËÁ‡ „ˆ ‡l‡ ¯ÈkÊ‰ ‡lL ÔÂÈk.LeÁ ‰Ê ÔÈ‡ ,CÙ‰‰ ‡ÏÂ ·Bh‰ „ ≈»∆…ƒ¿ƒ∆»«∆»«¿…«≈∆≈∆ƒ
.È.‰ÁÏˆ‰Ï ÔÓÈÒ Ì‰ ‰M‡Â ˜B Èz ,˙Èa«ƒƒ¿ƒ»≈ƒ»¿«¿»»
.‡È.ÁÈÏˆÓ B È‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚nL ÈÓƒ∆¿»≈∆ƒ¿≈«¿ƒ«

מקומות מקומותמראי מראי

.à.לו סי' הל"ג, תרומות פ"ד ירושלמי

.á.מז סי' קיב., פסחים

.â.כד סי' ח:, תענית

.ã.ו סי' ו:, מגילה

.ä:יב ב"ב רש"י. עיין הננעלת. ודלת כג, סי' פ:, קמא בבא

.å.קז סי' מב., ברכות

.æ.מו סי' יט:, ע"ז

.ç.קמ סי' צב., סנהדרין

.è.מט סי' צה:, חולין יא. סי' יב., הוריות אגדות חידושי

.é.רש"י עיין שם, חולין

.àé'וגו אשתו את איש ישלח הן לאמר להם תצליחי א)ולא ג - לז ב רמז.(ירמיה .
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.·È.˙Bi¯a‰ ÏÚ ˙ÏhÓ B˙ÓÈ‡ Ìb ÂÈÏÚ Ì¯ BaÏ ,BÏ ˙ÁÏˆÓ ‰ÚM‰L ÈÓƒ∆«»»«¿««ƒ»»»«≈»À∆∆««¿ƒ

.‚È.ÂÈNÚÓ ÏÎa ÁÈÏˆÓ ,ÌÈÏËa ÌÈ¯·c ¯a„Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¿»«¬»

.„È.ÁÈÏˆÓ ‡e‰ ,˙Ó‡ „ÈÓz ¯ÓB‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¡∆«¿ƒ«

.ÂË.ÁÈÏˆz ÈecÂ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¿ƒ«

.ÊË.B ÁÏL ÏÚ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÈÎ‡nL ÈÓÏ ,‡a ‰ÁÏˆ‰«¿»»»¿ƒ∆«¬ƒ«¿ƒ»»«À¿»

.ÊÈ.˙Bn‡Ï Ôz Â ‰ÁÏˆ‰‰ EnÓ Ïh ÈÊ‡ ,˙Ó‡ EÏ ÔÈ‡Lk¿∆≈¿¡∆¬«ƒ»ƒ¿««¿»»¿ƒ»»À

.ÁÈ.Ï‡¯NÈ ÚÓL e È‰ ,ÌM‰ „eÁÈ ¯ÓB‡ ˜Ècv‰Lk ÚÓLz ‰ÁÏˆ‰Ï¿«¿»»ƒ¿«¿∆««ƒ≈ƒ«≈«¿¿«ƒ¿»≈

.ËÈ.‰ÁÏˆ‰ ‡a ÌÈÓÎÁ ˙ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡«¬»ƒ»«¿»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÁÈÏˆÓ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,„ÈÓz ÁÓN ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈«»ƒ«¿≈∆«¿ƒ«

.·.BÏ ˙˜ÁNÓ ‰ÚM‰L ‰ÊÏ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈»∆∆«»»¿«∆∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áé,רש"י לשון פלשתים. במחנה יונתן שאולמעשה וירא דמו. ד"ה ט, יד א, שמואל

טו) יח א, (שמואל

.âéיבול לא ג)ועלהו א ז"ל(תהלים רבותינו ודרשו יט:). ע"ז כא:, .(סוכה

.ãé'וגו אמת דבר על רכב ה)צלח מה .(תהלים

.åè'וגו יצליח לא פשעיו יג)מכסה כח ממילא.(משלי מובן וההיפך ,

.æè'וגו לאכלו שריד כא)אין כ קמ.(איוב סי' צב., סנהדרין עיין רש"י. עיין ,

.æéוהצליחה ועשתה ארצה אמת יב)ותשלך ח רמז.(דניאל .

.çé'וגו ותאמנו אלהיכם בה' האמינו וגו' שמעוני כ)ויאמר כ ב, הימים רש"י.(דברי עיין ,

.èéוהצליחו בנביאיו .(שם)האמינו

.àמצליח איש וגו' יוסף וגו' ויהי ד, סי' פו פר' וישב מד"ר שני. חלק א שמחה עיין

ב)וגו' לט וכו'.(בראשית ושמח צהל מקפיץ. איש כהונה, מתנות עיין קפוז. גבר ,

.áליוסף לבנו ויקרא ה, סי' צו פר' ויחי כט)מד"ר מז מסורה(בראשית שהשעה ולפי וכו'

כהונה. מתנות עיין לו.
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.‚.B„Èa ÔÓf‰ ,ÁÏˆÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆À¿»«¿«¿»

"הריֹון: ֵ ָ 

.‡.ÔBÈ¯‰a ¯Úˆ dÏ LÈ ‰M‡ ,ÌÈ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒƒ»≈»«««≈»

.·Ë ‚Ó B‡ ˜Ècv‰ ¯·˜ ÏÚL ‚bÓ ÔË˜ ıÚ dÏˆ‡ ‡OzL ÔBÈ¯‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿≈»∆ƒ»∆¿»≈»»ƒ«∆«∆∆««ƒ«¿≈
.‰˜„ˆ ÔzÏÂ¿ƒ≈¿»»

.‚.ÔÈa¯Óe ÔÈ¯ÙÓ ÌÈpË˜ ÌÈ‚c»ƒ¿«ƒ«¿ƒ«¿ƒ

.„.ÌÈÏˆ·e ÔÈÓeL eÏÎ‡È ‡Ï ˙B˜È ÈÓe ˙B¯aÚÀ»≈ƒ……¿ƒ¿»ƒ

.‰.˙„˜Ù ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰È ÈÚa ÌÈÚL¯ ÈNÚÓ ÔÈ‡e OL ‰M‡ƒ»∆¿ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆∆

.Â.ÔBÈ¯‰Ï ‰l‚Ò ‡e‰ ,BÓˆÚ ÏÚ ˙eÏb Ïa˜Ó‰«¿«≈»««¿¿À»¿≈»

.Ê.ÔBÈ¯‰Ï ‰l‚Ò ‡È‰ ˙ÈÊŒÔÓL ˙i˙Le ‰wc ‰Ó‰a ¯Na ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿«¿≈»«»¿ƒ«∆∆«ƒƒ¿À»¿≈»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰ÏÈn‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÓ ÏL ÔÈkq‰ ÏÚ ËÈaz ,¯aÚ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ d È‡L ‰M‡ƒ»∆≈»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ«««ƒ∆ƒ»«««ƒ»

"הֹוראה: ָ ָ 

.‡ŒLB„w‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,epnÓ ÌÈÏB„b È ÙÏ Ú Î ‡e‰L ˙B‡¯B‰ ‰¯Bn‰«∆»∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ∆«¿≈∆«»
.‰‡¯B‰ ¯·„a ÏLkÈ ‡lL ,B¯ÓBL ‡e‰ŒCe¯a»¿∆…ƒ»≈ƒ¿«»»

מקומות מקומותמראי מראי

.â:נז ברכות מהנ"ל. שם,

.à'וגו עמל הרו שוא ד)ודבר נט עמל(ישעיה והרה און יחבל טו). ז .(תהלים
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.·.‰‡¯ÈÏ ˙ÏÚBÓ ‡È‰ ‰‡¯B‰‰ ÌB˜Ó¿«»»ƒ∆∆¿ƒ¿»

.‚B˙È·a ‰Ù¯Ë Ì„‡Ï Ú¯‡Lk¯z‰a ÔÈ‡Â ,¯z‰a ¯eq‡ ˙·¯Úz È„ÈŒÏÚ ¿∆≈«»»»¿≈»¿≈«¿≈«¬…∆ƒ¿∆≈¿≈«∆≈
Èk ,ÔBÈÏÚ ‚eeÊÂ „eÁÈ e‰ÊÈ‡a Ì‚tL ,BÏ ÔÈ‡¯Ó ‰Ê ,¯eq‡‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆»ƒ∆«¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ
‡ÈˆBÓ" :˙ ÈÁ·a ¯z‰a ¯eq‡‰ Ïeha ˙ ÈÁa ‡e‰ ‚eef‰Â „eÁi‰«ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«ƒ

."˙B¯LBka ÌÈ¯ÈÒ‡¬ƒƒ«»

.„.‰‡¯B‰ ÈÏÚa ÌÈ a Ï‡¯NÈa ÌÈ„ÏB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÎÏÓŒÌBÏL LiLk¿∆≈¿«¿«¿≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ«¬≈»»

.‰,ÚÓML ÚÓL ‡lM ‰Ó ÏÚ ¯ÓB‡Â BÓˆÚÏ Ï˜Óe ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈÓÁnL ÈÓƒ∆«¿ƒ«¬≈ƒ≈≈¿«¿¿≈««∆…»«∆»«
‡e‰L ÌB„‡ ÏL ‰tÏw‰ Èk ,CÏn‰ ÈÙÈa ˙B‡¯Ï ‰ÎBÊ B È‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈∆ƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ«¿ƒ»∆¡∆

.CÏn‰ È t ÈÙÈa ÏkzÒ‰lÓ ÂÈ ÈÚ ¯B‡Ó CÈLÁÓ ,‰Ú¯ ‰‡¯Èƒ¿»»»«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈«∆∆

.Â‡lL „ÈÓÏz Ìb .ÌÈÏ‚¯ ·‡k ÈÏÁÏ B‡ ‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»»√ƒ¿≈«¿«ƒ««¿ƒ∆…
.ÂÈÏÚ ÔÈËÏBL ÔÈ˜ÈfÓ Ìb .‰ÊÏ ÏÙB ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿»»∆≈»∆««ƒƒ¿ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.áבחיים חלקם וגו' ידך יד-טו)ממתים יז חלקם(תהלים וגו' ה' ידך ממתים – באור .

וגו' מחקק חלקת שם כי בחינת חלקו, ששם הצדיק, מקבר חתיכה בחינת בחיים,

כא) לג מגני(דברים בחינת בטנם, תמלא וצפונך כידוע. לצפון, בטבעו שנמשך ט

מותר אם ולענין דק. רמז צדקה. בחינת – וגו' בצדק אני בנים. ישבעו לטבעיים,

סעיף שסח סי' דעה יורה רמ"א בהגהת עיין רפואה, משום עץ או עפר מקבר, ליקח

תשובת עיין להקל, צדדים עוד דיש פשיטא הקבר, שעל הבית של ומגג שרי. א,

שכז. בסי' גם שם ועיין של"ה. סי' דעה יורה חלק סופר חתם

.â.קג סי' מ., ברכות

.ã.טעמו לא הללו ד"ה סה, סי' עה., יומא רש"י

.ä.קח סי' קכג., ב"ב
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ּדברים: "וּדּוי ִ ְ ָ ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡,˙B˜B Èz È„nÏÓ ÔÈÓÊÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÌÈÓ¯Bb ÌÈ¯·c ÈecÂ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«»»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.‰ eÓ‡a ÔÈ„ÓBlL∆¿ƒ∆¡»

מקומות מקומותמראי מראי

.å.מובן נה. סי' לז:, סנהדרין

.à'וגו פיך באמרי נוקשת ט, סי' כז פר' יתרו ב-ג)מד"ר ו הוראת(משלי אלא אמרי אין

שרים של רגליהם באבק התרפס לך וגו' והנצל בני אפוא זאת עשה וכו' תורה

ממך. וגדולים

.áהמריה ארץ ז, סי' נה פר' וירא ב)מד"ר כב לעולם(בראשית יצאה שהוראה למקום

לעולם. יצאה שיראה וכו'

.âבכושרות אסירים מוציא ד, סי' סח פר' ויצא ז)מד"ר סח א.(תהלים סי' ח פר' צו .

כט. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי עיין ד.

.äנאמנים מימיו נתן לחמו ח, סי' כה פר' בשלח טז)מד"ר לג תהא(ישעיה אל וכו'

ואני וכו' לעצמו ומתיר לאחרים אוסר תהא ולא שמעתי. שמעת, שלא מה על אומר

עיניך תחזינה ביפיו מלך וכו' יופי לך יז)מראה פסוק ביד(שם, מסרתנו והלא וכו'

ואימתני דחילה ז)אדום ז רמז.(דניאל וכו'. מהם תיראו אל וכו'

.åמלכד רגלך ושמר יד, סי' א פר' בראשית מד"ר שני. חלק א ניאוף כו)עיין ג ,(משלי

כהונה. מתנות עיין המזיקין. מן העבירה, מן ההוריה, עבירהמן סתם – העבירה (מן

ניאוף) היא חז"ל רמז.בלשון

.à,ב סי' ט פר' צו כג)מד"ר נ סופרים(תהלים אלו דרך, ושם יכבדנני תודה זובח

רמז. באמונה. התינוקות את מלמדין שהן ומשנים
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.·.˙BÏBLÎnÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌÈ ˜˙pL ,ÌÈÓ¯Bb Ìb«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ¿

.‚.˙e‡O ˙‰Ï ÌÈÎBÊ ÌÈ¯·c ÈecÂ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿

.„.ÂÈÏÚ ‡a ‡¯BÓ ,ÂÈ˙B BÚ ÏÚ ‰cÂ˙Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«∆«¬»»»»»

"וּתרן: ַ ְ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÂÈ˙BiÎÊ ÚÈ¯Î‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÂÈ˙B BÚ ÔÈ‡ ,Ô¯zÂ ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿»≈¬»¿ƒ¿«¿ƒ«¿À»

"זּיפן: ַ ְ ָ 

.‡.ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa L ÚÏ ‡a ÛeiÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»¿…∆≈»¬ƒ

.·.ÌÈ„b ˙n‰ ÌÚ ¯aÁ˙Ó ‡e‰ ÛeiÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«¿ƒ

אבֹות: "זכּות ְ ָ 

.‡.˙B·‡ ˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ‰Â˜Ó ˙ÏÈ·Ë È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿∆«¿ƒƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.áדרכים מסקלי כהונה, מתנות עיין דרכים. מסלקי אלו וגו' דרך ושם במד"ר, שם

רמז. וכו', וצרורות האבנים מן

.â.יא התנשאות עיין

.à.קצת רמז ציבחר. מוותר את לית אם א, סי' י פר' צו ט, סי' מט פר' וירא מד"ר

.à'וגו אסיר תחת כרוע בלתי וגו' און חקקי החוקקים א,ד)הוי י רש"י.(ישעיה עיין ,
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÔÈ¯È‡Ó ¯Bc‰ ÈÙÈ¯ÁÂ È‚ÏÙÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈À¿¿≈«¬ƒ≈«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿«¿≈«ƒ¿»
‰·eLz ¯¯BÚ˙ ˙B·‡‰ ˙eˆˆB ˙‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙B·‡ ˙eÎÊ ıˆB ˙Óƒ¿≈¿»¿«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿≈¿»

.ÌÏBÚa»»

.·˙eÎÊ ‰ÏÁ Ì‡ B‡ ÂÈ˙B·‡ ˙eÎÊ enz Ì‡ ,¯k Ì„‡ ÏL B˙Èa Á˙Ùa¿∆«≈∆»»ƒ»ƒ«¿¬»ƒ»»¿
.ÂÈ˙B·‡¬»

.‚.˙B·‡ ˙eÎÊÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb‰«≈¬»ƒ≈»ƒƒ¿»

"זכירה: ְ ִ ָ 

.‡.ÔÁÎL ‰NÚ ,B¯·Á È t Li·nL ÈÓƒ∆¿«≈¿≈¬≈«¬∆«¿»

.·.‰ÁÎL ‡a ‰‚‡c È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.á'וגו חכמים הובישו סופרים שקר ח-ט)עט ח .(ירמיה

.à'ה אבותיהם ז)ומקוה נ .(ירמיה

.àמופלא זה וכו' אבות זכות זו הבאר פי על גדולה והאבן ח-ט, סי' ע פר' ויצא מד"ר

וגללו וכו' הרע יצר זה גדולה והאבן הדור וחריפי מופלגי בחינת וכו' דין שבבית

האבן תשובה)את וכו'(בחינת שכינה זו גדולה והאבן בחי'וכו' היראה בחינת שזה (אפשר

ה') יראת רחוק.(כביכול)אשה רמז .

.á'וגו המזוזות שתי ואל המשקוף אל לו, סי' א פר' שמות כב)מד"ר יב וכו'(שמות

אבר רמזשבזכות וכו'. יצאו ויעקב יצחק יג.)הם בפר' גם (ועיין

.âבחסדים והטפל לך וכו' שמטה אבות זכות ראית אם ו, סי' לו פר' בחוקותי מד"ר

וכו'.

.à.מהלל סו: פסחים ט. סי' ט:, בתרא בבא

.á.ותוספות רש"י עיין מב. סי' כו:, סנהדרין
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.‚.‰¯ÈÎÊ ‡a ‡ÏÓ ‰Ùa „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿∆»≈»¿ƒ»
.„.‰ÁÎL ‡a ¯Úˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»ƒ¿»
.‰.‰¯ÈÎÊÏ ‡B·z ,En‡Â EÈ·‡ ˙¯eˆ EÈ ÙÏ ¯iˆzLk¿∆¿«≈¿»∆«»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.Â.‰¯ÈÎÊ ˙cÓa ¯L˜ Â ‰ÁÎL ˙cnÓ ¯z Ì„‡‰ ˙BiNÚÓ ˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¬ƒ»»»ƒ»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»
.Ê.ÔB¯kf‰ „a‡Ó Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«≈«ƒ»
.Á.‰ÁÎL ‡a ÌÈ·Êk È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
.Ë.‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ˙‡ ¯ÈÊÁÈ ,ÔB¯kÊ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»«¬ƒ∆¿≈»»ƒ¿»
.È.ÌÈ¯eÚ ˙B‡hÁ Ôwz ‡lL Úe„Èa ,ÔB¯kÊ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»¿»«∆…ƒ≈«¿¿ƒ
.‡È.‰˜„ˆ ÔzÈ ,ÔÁÎL ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿»ƒ≈¿»»
.·È.‰ÏB„b ‰M„˜a BÓˆÚ ˙‡ Lc˜È ,ÔB¯kÊ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»¿«≈∆«¿ƒ¿À»¿»
.‚È.ÔB¯kÊÏ ‰kÊz ˙eÏÙL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.â.כא-כב סי' נד., עירובין עיין אגדות. בחידושי שם ד.

.äאמך תורת תטוש ואל אביך מצות בני כ)נצור ו רמז.(משלי ודבר. גדול סוד בזה (ויש

כידוע) זכור, גימטריא קס"א ע"ב שמות הם ואמא אבא פני כי יכפר.עמוק ה'

.åאצבעותיך על ג)קשרם ז מעשיות)(משלי מצוות מקומות.(בחינת בהרבה עוד ורמוז

.æ'וכו זכרונך שמת והמזוזה הדלת ח)ואחר נז .(ישעיה

.ç'וגו זכרת לא ואותי תכזבי יא)כי נז .(ישעיה

.è'וגו אפסי כל ה' אל וישובו כח)יזכרו כב רמז.(תהלים .

.é'וגו תזכור אל ופשעי נעורי ז)חטאות כה וגו'(תהלים תשכחי עלומיך בושת כי רמז. .

ד) נד וגו'(ישעיה נעוריך ימי את זכרת לא אשר יען מג). טז .(יחזקאל

.àé'וגו לי זכור ז)כחסדך כה זרעו(תהלים בחינת הצדקה ידי על עלינו נמשך [וחסדו

וגו' חסד לפי קצרו לצדקה יב)לכם י לא(הושע פיקודיך כידוע]. צדקתך, שכחתי

קמא-קמב)וגו' קיט .(תהלים

.áéקדשו לזכר יב)והודו צז ה; ל .(תהלים

.âéשכחתי לא פיקודיך ונבזה אנכי קמא)צעיר קיט וגו'(תהלים לנו זכר שבשפלנו (תהלים.

כג) .קלו יד.



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קטז ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.„È.‰ÁÎL ‡a ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»

.ÂË.ÁkLÓ B È‡ ,‰Ú ˆa B„eÓÏz ÚÈvn‰««ƒ««¿¿ƒ¿»≈¿«≈«

"זקנים: ְ ֵ ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.e Ï ‰·BË Ì˙ˆÚÂ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ÌÈ ˜Ê¿≈ƒ«¬ƒƒ∆ƒ¿»≈«¬»»»»

.·.‰Ò ¯t‰ Ôk ¯BcaL ÌÈ ˜f‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈ƒ∆«≈««¿»»

.‚ÌÈL Ïˆ‡ ‡e‰ Ì˙e·ÈLÁ ¯wÚL ¯·cÏ ÔÓÈÒ ÌÈÓÎÁ Ì È‡ ÌÈ ˜f‰ Ì‡ƒ«¿≈ƒ≈»¬»ƒƒ»«»»∆ƒ«¬ƒ»≈∆»ƒ
.˙B„ÏÈ‰«¿»

"זריזּות: ְ ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡È„ÈŒÏÚ‰ÏÓ Ï‡ CÏ :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ ,ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎBÊ ˙eÊÈ¯Ê «¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡»¿ƒ»«»»≈∆¿»»
.Ï'‡¯NÈ Ô'·‡ ‰'ÚB¯ Ì'LÓ :·È˙Îe ,ÏˆÚ»≈¿ƒƒ»∆∆∆ƒ¿»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.åè.עיי"ש יג, סי' הל"א, פ"ה ברכות ירושלמי

.à.ח סי' ג פר' שמות מד"ר

.áלהושיב הקב"ה עתיד ח, סי' יא פר' שמיני במד"ר וכן יב סי' ה פר' שמות מד"ר

וכו' כגורן ישראל זקני לפרנסה.את (רמז

.âואם וכו' הם זקנים אם יח, סי' יא פר' שמיני מד"ר יב, סי' ה פר' שמות מד"ר

משה. ידי עיין ילדות. בהן נטפלה הם נערים
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"חלֹום: ֲ 

.‡.e¯a„È ‡ÂL ˙BÓBÏÁ‰ :¯˜aa ¯Ó‡z Ú¯ ÌBÏÁÏ«¬»…««…∆«¬»¿¿«≈

.·:·È˙k ‡‰Â e¯a„È ‡ÂL ˙BÓBÏÁ ÈÎÂ :‰‰ÈÓz ÔBLÏa ¯Ó‡z ·BË ÌBÏÁÏ«¬…«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¬»¿¿«≈¿»¿ƒ
."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa"«¬¬«∆

.‚.ÂÈÏÚ ÔÈ·MÈÓ ÂÈ˙BÓBÏÁ ‡qk‰Œ˙È·a Úe v‰«»«¿≈«ƒ≈¬»¿À»ƒ»»

.„.ÔÈÏ‰·Ó ˙BÓBÏÁ BÏ ÔÈ‡¯Ó ˙Ó ˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ ÏÚ Ú¯ ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ»«≈∆«ƒ≈«¿ƒ¬¿…»ƒ

.‰BÏÈL·z ÁÈc˜iL „ÈÓÏz B‡ Ô·Ï ÔÓÈÒ ‰Ê ,ÔÈÏ‰·Ó ˙BÓBÏÁ ‰‡B¯L ÈÓƒ∆∆¬¿…»ƒ∆ƒ»¿≈«¿ƒ∆«¿ƒ««¿ƒ
.ÌÈa¯a»«ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡˙‡Â ÌBi‰ ˙‡Â BÒ˜ Ùa Ì˙B‡ ·zÎÈ ,ÂÈ˙BÓBÏÁ eÓi˜˙iL ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆∆ƒ¿«¿¬»ƒ¿…»¿ƒ¿»¿∆«¿∆
.ÌB˜n‰ ˙‡Â ‰ÚM‰«»»¿∆«»

"חן: ֵ 

.‡.ÔÁÏ ‰ÎBÊ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆¿≈

מקומות מקומותמראי מראי

.à.קכג סי' נה:, ברכות ב.

.â.קלו סי' סב., ברכות

.ã.'וכו בחלמיה סיוטא ר"נ חזק כ, סי' כב:, יומא

.ä'וגו ונגע וגו' תאונה לא רב, סי' קג., י)סנהדרין צא רמז.(תהלים .

.à.מקום באיזה שעה ובאיזה יום באיזה וכתב קולמוס נטל יב, סי' פג פר' וישב מד"ר



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קיח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.·.ÔÁÏ ‰ÎBÊ ˙eÏÙL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿∆¿≈
.‚.ÌÈÁ¯B‡ ÒÈ ÎÈ ÔÁÏ¿≈«¿ƒ¿ƒ
„..¯eÒ‡ ¯eacÓ ÂÈt ˙‡ ¯ÓLÈÂ ,¯eq‡ ÈÏÎ‡nÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÈ Ìb«ƒ¿…∆«¿ƒ««¿≈ƒ¿ƒ¿…∆ƒƒƒ»
.‰‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,epnÓ „ÓÏÏ ·¯ BÓˆÚÏ ˙B ˜Ï ÏÈ·La ÂÈ˙BÚÓ ¯fÙnL ÈÓƒ∆¿«≈¿»ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«ƒ¿…ƒ∆«¿≈∆

.ÔÁ ‡ˆÓÈƒ¿»≈
.Â.ÔÁ ‡ˆÓz ,EÈ˙BcÓ ÏÚ ¯È·ÚzLk¿∆«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿»≈
.Ê.ÔÁ ‡Oz ‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ«¿≈»»ƒ»≈
.Á.ÔÁÏ ÏbÒÓ ˙ÈÊŒÔÓL∆∆«ƒ¿À»¿≈
.Ë.Ûel‡ ˙Ó‡Â „ÒÁ ·‰ÊÂ ÛÒk ;ÛÏ˜ ÏÚ ·zÎz ÔÁÏ ‰l‚Ò¿À»¿≈ƒ¿…«¿«∆∆¿»»∆∆∆¡∆«

מקומות מקומותמראי מראי

.à(לח צדקה וגו'(עין פאר יכהן כחתן יעטני צדקה י)מעיל סא חן,(ישעיה הוא [פאר

כמובן].

.áחן יתן לד)ולענוים ג יד).(משלי ענוה לתת(עיין ציון לאבלי לשום וגו' ענוים לבשר

וגו כהה רוח תחת תהלילה מעטה וגו' פאר להתפארלהם ה' מטע א,ג)' א .(ישעיה

לד) ג (משלי חן יתן –(ולענוים צדקה או ענוה ידי שעל זה, כל מרומז כתיב, ולעניים ,

לחן.) זוכים זה ידי על יתן, ולעניים בחינת שזה

.âאורחותיך יישר וגו' חן ד,ו)ומצא ג חן(משלי ומצא וגו' תשמור צדיקים וארחות .

ד) ג כ; ב דק.(משלי רמז .

.ã'וגו חן ומצא וגו' גרגרותיך על ג-ד)קשר ג גרגרותיך(משלי על קשרם כלי. (שהם

והדיבור) חן.אכילה ומצא ,

.ä'וגו ה' אל בטח וגו' חן ד-ה)ומצא פסוקים לבקש(שם, מעותיך ופזר רש"י, פירש ,

רמז. וכו'. רב לך

.åפשע על עובר יא)ותפארתו יט .(משלי

.æ'וגו ימצא חן אחרי אדם כג)מוכיח כח .(משלי

.çרגלו בשמן וטובל אחיו רצוי כד)יהי לג רש"י(דברים ועיין לא), ז א, הימים ד"ה(דברי

וגו' ששון שמן אפר תחת פאר להם לתת וכו'. ברזית אבי ג)הוא סא .(ישעיה

.è'וגו חן ומצא וגו' יעזבוך אל ואמת ג-ד)חסד ג טוב(משלי חן ומזהב מכסף (משלי.

א) .כב
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.È.ÔÁÏ ‰kÊz ÌÎÁŒ„ÈÓÏzÓ ‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»ƒ«¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈

.‡È.Ì„‡ŒÈ a Ïˆ‡ ÌÈÏa˜˙ ‡˙eÁÈ a ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ¯eacƒƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈»»

.·È.ÔÁÏ ÌÈÏbÒÓ Ì‰L ÌÈ‚c LÈ≈»ƒ∆≈¿À»ƒ¿≈

.‚È.ÔÁ ˙ ˙B C¯ca ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»«∆∆∆∆≈

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÔÁ ‡OÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯ÈÚ‰ Èi ÚÏ ¯Na ÁÏLÈ ,¯e„Ï ¯ÈÚÏ ‡a Ì„‡Lk¿∆»»»¿ƒ»ƒ¿«»»«¬ƒ≈»ƒ¿«¿≈∆ƒ»≈
.¯ÈÚ‰ È¯N È ÈÚa¿≈≈»≈»ƒ

"חנּפה: ֲ ֻ ָ 

.‡.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰tŒÏea È„ÈÏ ‡a ‰t Á‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬À»»ƒ≈ƒ∆¿«ƒ¿≈∆

.·.Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ó ÔÈ‡Â ÌÈÓB˙È ÂÈ ·e ‰ ÓÏ‡ BzL‡ ˙ÈNÚ ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»«¬≈ƒ¿«¿»»»»¿ƒ¿≈¿«≈¬≈∆

.‚.„Át ‡a ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»»««

מקומות מקומותמראי מראי

.é.מיליה משתמען וכו' מרבנן דדחיל יג, סי' כג:, שבת

.àé.כו סי' לד., שבת

.áé.כוורא ד"ה ג, סי' יא., קטן מועד תוספות, ועיין כוורי. דאכלה יב, סי' סא., כתובות

.âé'וגו חן לוית כי בדרך. המהלך ד"ה קיז, סי' מו:, סוטה אגדות ט)חידושי א .(משלי

עיר נד.ועיין ובין

.àהעיר פני את ויחן ו, סי' עט פר' וישלח יח)מד"ר לג שבעיר(בראשית הפנים את חנן

רחוק. רמז בזול. ומוכר אטליסין מעמיד וכו' דורונות להם משלח התחיל

.à'וגו נבלה דובר פה וכל ומרא חנף כולו טז)כי ט .(ישעיה

.á'וגו חנף כולו כי ירחם לא אלמנותיו ואת יתומיו .(שם)ואת

.â'וגו חנפים רעדה יד)אחזה לג .(ישעיה



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קכ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.„.‰t Á Ba LiL Úe„Èa ,ÏÙB Â ˜eMa CÏB‰L ÈÓƒ∆≈«¿≈¿»«∆≈¬À»
.‰a ‰t Á È„ÈŒÏÚ.·ÏŒ·‡k ‡ «¿≈¬À»»¿≈≈
.Â.‰t Á È„ÈÏ ‡a ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ B BÁËaL ÈÓƒ∆ƒ¿«¬≈ƒ»ƒ≈¬À»
.Ê.‰ÚeLÈ BÏ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰t ÁÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿≈¬À»«¿≈∆»¿»
.Á.‰f‰ŒÌÏBÚa ÌÈÚL¯Ï ÛÈ Á‰Ï ¯zÓÀ»¿«¬ƒ»¿»ƒ»»«∆
.Ë.ÔÈc‰ ¯¯BÚ˙ ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»ƒ¿≈«ƒ
.È.Ïk È ÈÚa Òe‡Óe ˙ÚÓL B È‡ B˙lÙz Ìb«¿ƒ»≈ƒ¿««»¿≈≈…

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰¯ÈÙk È„ÈÏ ‡a ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»»ƒ≈¿ƒ»

"חקירה: ֲ ִ ָ 

.‡,'eÎÂ ‰hÓl ‰Ó ‰ÏÚÓl ‰Ó e È‰ ,e‰z‰ ÌÏBÚa ˙B¯È˜Á‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ¿««…«¿«¿«¿»«¿«»¿
Ì¯Bb el‡‰ ˙B¯È˜ÁÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBM‰Â ,‰ÏÏ˜ Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈¿»»¿«≈∆«¿≈¬ƒ»≈≈

.‰Î¯a¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãונפלו ידחו באפלה כחלקלקות להם דרכם יהיה לכן וגו' חנפו כהן גם נביא גם כי

וגו' יא-יב)בה כג מדחה(ירמיה יעשה חלק ופה כח). כו .(משלי

.ä'וגו לב יכאב בשחוק יג)גם יד .(משלי

.åתאבד חנף יג)ותקות ח .(איוב

.æיבוא חנף לפניו לא כי לישועה לי הוא טז)גם יג .(איוב

.ç.קד סי' מא:, סוטה

.è'וגו אף ישימו לב יג)וחנפי לו .(איוב

.é.קה סי' מא:, סוטה -9

.à.'וכו מדבר הכתוב במינות במקרא, שנאמר חנופה כל ו, סי' מח פר' וירא מד"ר



ּדאֹוריתא ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 121 ָ ְ ַ ְ ִ ִחּדּוׁשין

.·ÂÈ˙B BÊÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,'eÎÂ ‰hÓl ‰Óe ‰ÏÚÓl ‰Óa ‰¯È˜Á‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿«¿«¿»«¿«»¿«¿≈∆¿»
.‰a¯ ‰ÚÈ‚Èaƒƒ»«»

.‚.BpÓÊ Ì„˜ ˜lzÒ ,‰·k¯Ó ÈNÚÓa B eiÚa ˜ÈÓÚn‰««¬ƒ¿ƒ¿«¬≈∆¿»»ƒ¿«≈…∆¿«

ּדאֹוריתא: "חּדּוׁשין ִ ִ ְ ַ ְ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡˙M„wÓ ‰¯‡‰ BÏ CLÓ Ôk ,‰¯Bza LcÁÓ Ì„‡L LecÁ‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒ∆»»¿«≈«»≈ƒ¿»∆»»ƒ¿À«
.Ï‡¯NÈŒı¯‡∆∆ƒ¿»≈

.·‰nk LÈ Èk ‰ÊÂ .ÌÏBÚÏ ‰ÏB„b ‰Ò ¯t ÚtL ˙BzÎÓÒ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»»»»∆ƒ≈«»
Ì B¯ÎÊ ,e ÈÓÎÁ eÁ¯ËÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‡¯˜Ó BÏ e ÈˆÓ ‡lL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…»ƒƒ¿»ƒ«»¿»¿¬»≈ƒ¿»

.‡ÓÏÚa ‡zÎÓÒ‡ Ì‰Ï ‡ˆÓÏ ,‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ¿…»∆«¿«¿»¿»¿»

.‚ŒÈ ·Ï ¯˙BÈ C¯a˙È ÌM‰ ˙ÁbL‰ ‰lb˙ ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«∆«¿»««≈ƒ¿»«≈ƒ¿≈
.Ì„‡»»

.„eÓzÒ B˙ ÈÁa ÈÙÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÒÈÙ˙a Òt˙ Ï‡¯NÈŒÈ aÓ „Á‡Lk¿∆∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿
.‰ÒÈÙz‰Ó ‡ˆBÈLk CÙ‰Ïe ,¯Bc‰ ÈÓÎÁÓ ‰ÓÎÁ‰ ˙B ÈÚÓ««¿«»¿»≈«¿≈«¿≈∆¿∆≈≈«¿ƒ»

.‰.ÌÈ¯b Ûqe˙ ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«≈≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àלומר רשות לך אין וכו' "ב" – ב העולם נברא למה י, סי' א פר' בראשית מד"ר

"א", – ב לא ולמה ברכה לשון שהוא "ב", – ב ולמה וכו' למעלה מה למטה מה

משה. ידי עיין רמז ארירה. לשון שהוא

.áתוהו היתה ב, סי' ב פר' בראשית ב)מד"ר א אוכל.(בראשית איני יגע איני אם וכו'

רחוק. רמז

.âמאד שהעמיק כהונה, מתנות עיין זומא. בן לו הלך ד, סי' ב פר' בראשית מד"ר

במעש מרכבה.להסתכל ה



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קכב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.Â‚e¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯¯BÚ˙ ÈÊ‡ ,‰¯Bza ‰‚O‰ e‰ÊÈ‡ ‚ÈO‰Ï ‰ˆB¯ Ì„‡Lk¿∆»»∆¿«ƒ≈∆«»»«»¬«ƒ¿≈»»ƒ¿
¯zÒÏ˜a BÓˆÚ ˙‡ LaÏ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ‰ÏB„b ‰ kÒa ‡e‰ Ê‡Â ,ÏB„b»¿»¿«»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ¿«¿≈

.‚e¯Ëw‰Ó ÏBv Ê‡Â Ì‰¯·‡ ÏL ÌÈ t»ƒ∆«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿
.Ê.CkŒ¯Á‡ Ì‚Â ÌÈ˜ÒBt LecÁ‰ Ì„˜ „ÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‡˙È¯B‡ ÈLcÁÓ¿«¿≈«¿»¿ƒƒƒ¿……∆«ƒ¿ƒ¿«««»

Ìb .¯Ê Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,ÔÈLecÁ‰ ÏL ‰¯ÈÓM‰ ‡e‰ ÌÈ˜ÒBt „enl‰Â¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«ƒƒ∆…ƒ«»∆»«
˙BNÚÏ ‰ˆB¯Lk.ÔÈLecÁa BÓk Ôk ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ ‰˜„ˆ ¿∆∆«¬¿»»»ƒ«¬≈¿¿ƒƒ

.Á.B¯·Á ˙‡ ¯¯BÚÓ „Á‡ Ïk ,‰˜„v‰Â ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ‰«ƒƒ¿«¿»¿«¿»»»∆»¿≈∆¬≈

.Ë.˙ÈL‡¯· ‰NÚÓa ÔÈLecÁ LcÁ˙ Ôk ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.à'וגו גוים ארצות להם ויתן י, סי' טו פר' בא מד"ר ב. ישראל ארץ קהעיין (תהלים

משחרמד) יצחק היה בו כיוצא א, סי' א פר' שמות מד"ר וגו'. ישמרו בעבור למה,

ללמוד עבר בבית ונטמן מאביו פירש ואח"כ וכו' תורה יצחק שלמדו ליעקב מוסר

וכו'. הארץ את וירש לברכה זכה לפיכך תורה

.áלא הפרנסה ועל השיבו הכל על ב, סי' לה פר' בחוקותי ו, סי' סט פר' ויצא מד"ר

וכו' להדיא)השיבו במקרא מפורש שאינו לא(היינו כי השיבו הפרנסה על אף איסי, א"ר

ורחוק. ק' רמז אסמכתא, בדרך וזה וכו'. פרנסה אלא עזיבה ואין וגו' אעזבך ד.ג.

.äשנקראת התורה את לנו ונתת ממצרים אותנו כשהוצאת ד, סי' כז פר' יתרו מד"ר

וגו' עוז ה' שנאמר יא)עוז כט גוים(תהלים אליך הוי בך, ונדבק ובא יתרו שמע הלא

וגו'. וגו')יבואו גרם חמור יששכר פסוק, על יב, סי' צח פר' ויחי מד"ר שיר.(ועיין מדרש (ועיין

וגו') רעיתי יפה הנך פסוק, על ב, סי' ד פר' .השירים

.åדומה משה של פניו של קלסטירין הקב"ה בו עשה א, סי' כח פר' יתרו מד"ר

וכו'. לאברהם

.æ(שני חלק ח' צדקה ודינין(עיין מלפניה דינין התורה ג, סי' ל פר' משפטים מד"ר

משפט נתיבות בתוך אהלך צדקה באורח וכו' באמצע והיא כ)מאחריה ח .(משלי

.ç(שני חלק ט צדקה בימין(עיין דברים ב' א, סי' ד פר' ויקרא מד"ר ועיין מהנ"ל. שם

וכו'. וצדקה תורה

.è'וגו עשתה ידי אלה כל ואת ב סי' יב פר' בראשית ב)מד"ר סו התורה(ישעיה בזכות

וגו' החוקים אלה מו)שנאמר כו השמים(ויקרא תולדות אלה וגו' אלה כל ויהיו וכו'

קדושים מד"ר א. סי' מח פר' ויקהל מד"ר ד. סי' מז פר' תשא כי במד"ר ועיין וגו'.



ּדאֹוריתא ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 123 ָ ְ ַ ְ ִ ִחּדּוׁשין

.È‡lL LÈ Èk ,·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰¯Bza LcÁÓ Ì„‡L ÔÈLecÁ‰ Ïk Â‡Ï»»«ƒƒ∆»»¿«≈«»À»ƒ¿…ƒ≈∆…
e‰ÊÈ‡Â ·zÎÏ e‰ÊÈ‡ Ú„BiL ÈÓe .L¯„Ï e zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·zÎÏ Ôz ƒ»ƒ¿…««ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ∆≈«≈∆ƒ¿…¿≈∆

.˙Bn‡‰ ÔÓ [ÌÈÙÏ‡] ÛÏ‡ ÔÈa „Á‡ È„e‰È ¯ÈkÓe Ú„BÈ ‡e‰ ,‡Ï…≈««ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¬»ƒƒ»À

.‡È,ÌÈÚÓL Ì È‡L ÌB˜Ó·e ˙Úa ‰¯B˙ È¯·c ¯ÓBlÓ ¯ÓLÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿…ƒ«ƒ¿≈»¿≈¿»∆≈»ƒ¿»ƒ
‡lL ,¯Ó‡È ‰nk Ì˙B‡ Ï˜LÏ CÈ¯ˆ ,ÌÈÚÓLpL ÌB˜Ó·e ˙Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿…»«»…«∆…
˙‡ÏBÁ ‡È·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ."ÏÈÒk ‡ÈˆBÈ BÁe¯ Ïk" ˙ ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒƒ«¿≈∆≈ƒ««
ÌÈn‰ ˙e¯ab˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ˙‡f‰ ˙‡ÏBÁ‰ Èk ,"ıÎÈÏÈÂÂLÈ‚" ÔÈ¯BwL∆ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ««««…»«¿≈ƒ¿«¿««ƒ

."‰cÓa Ôkz ÌÈÓe Ï˜LÓ Áe¯Ï ˙BNÚÏ" ‰ÊÂ ,ÌcaL∆«»¿∆«¬¿«ƒ¿»«ƒƒ≈¿ƒ»

.·È.‰‡ ˙ÈlËÏ ‰ÎBÊ ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»∆¿«ƒ»»

.‚È,d‚ÈO‰Ï ‰¯Bz ¯·c e‰ÊÈ‡ ÏÚ B‡ ıÙÁ e‰ÊÈ‡ Ï‡ ÚbÈ˙Ó ˜Ècv‰««ƒƒ¿«≈«∆≈∆≈∆«≈∆¿«»¿«ƒ»
¯·k Èk ‰Ê ÏÎÂ ,ÏÓÚÂ ‰ÚÈ‚È ÈÏa ˙eÁt Ì„‡Ï ¯·c‰ ‰Ê ‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»∆«»»¿»»»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿»∆ƒ¿»

.Áe˙t Á˙t‰«∆«»«

מקומות מקומותמראי מראי

שש עמודי שוקיו ח, סי' כה טו)פר' ה השירים ימי(שיר על מיוסד שהוא העולם זה

וכו'. תורה דברי אלו פז אדני על מיוסדים וכו' בראשית

.éרובי לו אכתוב בפסוק, מרומז זה שסוד עיי"ש כח. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי עיין

נחשבו זר כמו יב)תורתי ח מהראוי,(הושע יותר רב, היינו תורתי רובי כשכותבין ,

אצלו, נחשב זר וכמו הישראל את להכיר יוכל שאין היינו נחשבו, זר כמו אזי

לו אכתוב א, סי' מז פר' תשא כי מד"ר וכו'. להיפך וכן ולנכרי, לזר לו שנדמה

וכו'. נחשבו זר כמו תורתי רובי

.àéתזרי במדהמד"ר תכן ומים משקל לרוח לעשות ב, סי' טו פר' כה)ע כח וכו'(איוב

כהונה. מתנות עיין וכו'. הדם על רבין שהמים פעמים

.áé.'וכו לטלית זכה לתורה אדם זכה טלית, זו שמלה ה, סי' ע פר' ויצא מד"ר

.âé.בקנה לו והושיטו זה ובא וכו' זקן אותו עליו שנתחבט דבר הנ"ל, במדרש שם

וקשר אחד בא וכו' עמוקה לבאר ד, סי' צג פר' ויגש במד"ר עוד ועיין קצת. רמז

סי' יב פר' בראשית מד"ר ועיין ושותין. הימנה דולין הכל התחילו וכו' בחבל חבל

וכו'. קנים לחרישת משל א,



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קכד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.„ÈÌb .ÌÈ˜ÒBta ‡¯·Ò e‰ÊÈ‡ LcÁÏ ‰L˜ ÈÊ‡ ,Ïcb˙ ÚL¯ e‰ÊÈ‡Lk¿∆≈∆»»ƒ¿«≈¬«»∆¿«≈≈∆¿»»«¿ƒ«
.ÌÈ È„ŒÈÏÚa‰ È Ê‡a ÌÈÚÓL Ì È‡ ÌÈ ic‰ È¯·cƒ¿≈««»ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»¿≈««¬≈ƒƒ

.ÂË‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰¯Bz‰ ÈÓÚhÓ ÌÚË e‰ÊÈ‡ ‰l‚nLk¿∆¿«∆≈∆««ƒ«¬≈«»«¿≈∆««¿ƒ»
.epÓÈ‰≈∆

.ÊË.‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ ‚ÈO‰Ï Ì‰Ï ‰L˜ ‰ Ó‡ ÈpË¿̃«≈¬»»»∆»∆¿«ƒƒƒ¿«¿»

"חּתּון: ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.Ìi‰ ˙¯ÈL ‰ eÎa ¯Ó‡È B‚eeÊ ‡ˆÓÏ BÏ ‰LwL ÈÓƒ∆»∆ƒ¿…ƒ…«¿«»»ƒ««»

.·"‰ ·Ï" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .B‚eeÊ ˙‡ Ì„‡ ‡ˆÓiL ‰l‚Ò ‰ ·Ï Lecƒ̃¿»»¿À»∆ƒ¿»»»∆ƒ¿ƒ»«»»¿»»
.ÈÚÈ·¯'‰ ÌBi'Ï ˙‡O' ‰Ïe˙'a¿»ƒ≈«»¿ƒƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ãé'וכו הבאר פי על גדולה והאבן ח-ט, סי' ע פר' ויצא ב-ג)מד"ר כט וכו'.(בראשית

ויביאו וגו' אמרפל בימי ויהי ז, סי' מב פר' לך לך מד"ר ועיין ורחוק. קצת רמז

וגו' משפט עין א,ז)אל יד מבקשים(בראשית הן בעולם הדין מדת שעשתה עין וכו'

כן. גם רחוק רמז וכו'. לסמותה

.åè.בהן בריות של רוחן מניח בדעת מופיע צפונות ד, סי' צ פר' מקץ מד"ר

.æè.אמנה קטני ולא אמונתך, רבה תורה, לחידושי רמז לבקרים, חדשים יח. אמונה עיין

תורה ובזכות אמונה בזכות אמר, ר"ל יב, סי' עד פר' ויצא מד"ר ועיין רחוק. רמז

וכו')וכו'. התורה את לקבל הן יכולין כוכבים, עבודת שעבדו ישראל ג, סי' יט פר' בא מד"ר .(ועיין

.àבעל מזווגן וכו' סוף ים כקריעת הקב"ה לפני היא קשה ד, סי' סח פר' ויצא מד"ר

בכושרות אסירים מוציא ביתה יחידים מושיב אלהים הה"ד, ז)כרחן סח בכי(תהלים

א. סי' ח פר' צו מד"ר רחוק. רמז שירה. אומר דבעי מאן ושירות, ב.



125 ִחּתּון ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.‚.Ì„‡Ï ˙BÎ¯·e ˙B·BË ÌÈ‡a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÌÚ ÔezÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ«¿ƒ»»»ƒ¿»»»»
.„˙BˆÚ ıÚiL È„ÈŒÏÚ ,‡a‰ L ÚÓ ÏBv ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÌÚ ÔezÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ«¿ƒ»»ƒ≈…∆«»«¿≈∆»«≈

.B¯·Á ÏÚ ˙BÚ»̄«¬≈
.‰Lk ÌÈ ic ÌÈpÓ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÌÚ ÔezÁ È„ÈŒÏÚ.ÌÈ¯ «¿≈ƒƒ«¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ
.ÂÌÈ‡ÈNp‰ ˙B a¯˜a ˙B¯˜Ï BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯È ,B‚eeÊ ‡ˆÓÏ BÏ ‰LwL ÈÓƒ∆»∆ƒ¿…ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿«¿ƒƒ

(Ê ¯·„Ó·).
.ÊÔÓ ‰Ê Ìb ,BÓˆÚa CecM‰ ¯Ó‚ B È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈ¯·BcL CecM‰«ƒ∆¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«∆ƒ

.d·e Ba ÌL¯ ‰NBÚ „eÁÏ CecM‰Â ,ÌÈÓM‰«»«ƒ¿«ƒ¿∆∆»
.Á.‰„ÏB‰‰ Ák dÏ LÈ ‰tÁ‰ Ì„˜ ‰lk‰ È t ÔÈqÎnL Èeqk‰«ƒ∆¿«ƒ¿≈««»…∆«À»≈»…««»»
.Ë.ÌÈÓMa Ê¯Îp‰ B‚eeÊ ˙BpLÏ ÏBÎÈ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»»¿«ƒ«ƒ¿»«»«ƒ
.È,„Á‡ ˙È·a ˙B‚eÊ È L ¯e„Ï Ì‚Â ÔeÏlÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ»¿«»¿≈¿«ƒ∆»

.ÌÈÏB„b ÌÈ·eLÁ Ì„‡ŒÈ ·e ÌÈ ‰k ‡˙e ˙ÁÏ ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿«¿»…¬ƒ¿≈»»¬ƒ¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.âמשה עם שנתחתן משעה ליתרו באו וברכות טובות כמה ג, סי' כז פר' יתרו מד"ר

וכו'.

.ã.'וכו בעצה היית עמנו קיני, במדרש, שם

.ä.רמז תחזה. ואתה וכו' פרשה שייתר ח, סי' שם,

.åבים ישראל שאמרו כשירה וכו' נשיאים של קרבנם חביב ג, סי' ח פר' צו מד"ר

א'. אות לעיל עיין דכתיבוכו'. היו שחיתונין מועד לאהל ומנין ח, סי' יב פר' נשא מד"ר (ועיין

א) ז (במדבר משה כלות כתיב).ביום כלת

.æ'וגו ידעה לא ואיש ה, סי' ס פר' שרה חיי טז)מד"ר כד לא(בראשית אדם אפילו

וגו' הרשע שבט ינוח לא שם על בה, ג)תבע קכה רמז.(תהלים .

.ç.שם אברהם זרע עיין תאומים. וילדו בצעיף שנתכסו הם שתים טו, סי' במד"ר, שם

ז*. סי' פה פר' (וישב

.èבמד"ר ושם וכו'. הגזירה את שבטלה התפלה היא קשה טז, סי' ע פר' ויצא מד"ר

ב. סי' עא, פר'

.é'וכו מימיו באכסניא אשר לן לא י, סי' עא, פר' ויצא משה)מד"ר ידי שהיו(עיין

רחוק. רמז למלכים. נשואות שהיו וכו' לכהנים נשואות והיו נאים בנותיהם



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קכו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.‡È‰ BL‡¯‰ BzL‡ ,‰ BL‡¯‰ ‰M‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰M‡ ‡NB Ì„‡Lk¿∆»»≈ƒ»««ƒ«ƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒ»
.¯·wa ˙¯ÚËˆÓƒ¿«∆∆«∆∆

"טבע: ֶ ַ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÈiÁÂ Ú·Ë ÈÙÏ CÏB‰ Ïk‰ ,Ì„‡ ÏL BÚ·ËÂ ÂÈiÁÂ Ûeb‰ ˙e‡È¯a¿ƒ«¿«»¿ƒ¿∆»»«…≈¿ƒ∆«¿«≈
.Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙e‡È¯·e¿ƒ»ƒ¿ƒ

.·‰a¯‰ ÌÈ˜Ê Ï ÏeÏÚ ‰Ê ,Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡lL ÔÈa¯Ó ÂÈ˙B¯ÚOL ÈÓƒ∆«¬»¿Àƒ∆…«ƒ«∆«∆»ƒ¿»ƒ«¿≈
ÔÈ¯BwL ‰L¯t‰ ‡¯˜iL B˙l‚Ò ,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰Ó ÌÈÚ¯ ÌÈÚ‚ÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»ƒ≈«ƒ¿»«¬»¿À»∆ƒ¿»«»»»∆ƒ

¯etkŒÌBÈa(·Î,ÊË ‡¯˜ÈÂ). ¿ƒ

"טלטּול: ִ ְ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.·BË ÌLÏ ÔÈÎBÊ ÏeËÏh‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿ƒ¿≈

מקומות מקומותמראי מראי

.àéע נשים תקח ואם יד, סי' עד פר' ויצא מיתתן.מד"ר לאחר בנותי, ל

.à.'וכו המיתה מן ידאג וכו' אבותיו לפרק אדם הגיע יב, סי' סה פר' תולדות מד"ר

.áשעיר איש טו, סי' במד"ר יא)שם כז ירקדו(בראשית ושעירים כמד"א, שידין גבר ,

כא)שם יג עליו(ישעיה השעיר ונשא וכו' יכפר במה לו ויש הכיפורים יום ובא וכו'

כב) טז רחוק.(ויקרא רמז .

.à.בעולם מתגדל ושמך עצמך טלטל ב, סי' לט פר' לך לך מד"ר



127 ְ ִטלטּול ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.·.ÌÈÏeËÏË È„ÈŒÏÚ ‡a Ì˙Ò ¯t ÌÈ‡¯È‰ ·¯ ÈtŒÏÚ«ƒ…«¿≈ƒ«¿»»»»«¿≈ƒ¿ƒ

.‚Ïk ¯kÊÈÂ ‡a‰ŒÌÏBÚÏ ‡B·iL È„k ,ÌÈÏeËÏËÏ ‡a ˜Ècv‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ¿…»
.˙BÓB˜n‰ el‡Ï ˙B·BË e‡B·È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ì‰a ‰È‰L ˙BÓB˜n‰«¿∆»»»∆¿«¿≈∆»¿≈«¿

.„‰Ê ÏÈ·La .ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz ÏbÒÏ ‰ÎBÊ Ì„‡ ÌB˜Ó ÏÎa Â‡Ï»¿»»»»∆¿«≈»«¬ƒƒƒ¿ƒ∆
‰f‰ ÌB˜nÓ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ˆiL ,ÌÈ·eaÒ ·aÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«≈ƒƒ∆≈≈∆»»»ƒ»«∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈

.‰.˙‡ÏBÁ e‰ÊÈ‡ ÏÚ BÏ ÛlÁ˙ Â ˙eÏb e‰ÊÈ‡ Ì„‡ ·iÁ˙ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿«≈»»≈∆»¿ƒ¿«≈«≈∆««

מקומות מקומותמראי מראי

.áליראיו נתן טרף ב, סי' מ פר' לך לך ה)מד"ר קיט –(תהלים טירוף טלטול). נתן(לשון

רמז. ליראיו.

.â.בריתו לעולם יזכור לבא לעתיד הזה, בעולם ליראיו נתן טירוף כנ"ל, במד"ר שם

רמז.

.ãממקומה אותה עוקרין הגפן, מה א, סי' מד פר' תשא כי מד"ר יב. לימוד עיין

למדבר והביאן ממצרים עקרן ישראל כך משבחת. והיא אחר במקום אותה ושותלין

רמז. התורה. מקבלין והתחילו

.äמקדם ימים חשבתי ב, סי' מה פר' תשא כי ו)מד"ר עז גאלתנו(תהלים שנים לכמה

וגו' היא חלותי ואומר וכו' מבבל וכו' יא)ממצרים פסוק וכו'.(שם הם חולאים אם ,

רמז.
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"טהרה: ָ ֳ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.˙Ú¯vÓ ˙Èa‰ ˙¯‰ËÓ ‰¯Lk ‰M‡ƒ»¿≈»¿«∆∆««ƒƒ»»«

"יׁשּועה: ְ ָ 

.‡.ÌM‰ŒLec˜ ÏÚ LÙ Œ˙e¯ÈÒÓ BÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ≈∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆«ƒ«≈
.·.‰ÚeLÈ ‡È·Ó ,ÔÈ¯eqÈa ÁÓO‰«»≈«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.‚.‰ÚeLÈ ‡a ˙e„„Ba˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿»¿»
.„ÈŒÏÚ.Ò BÏ ÔÈNBÚ ÔBÈq È„ «¿≈ƒ»ƒ≈
.‰.‰ÚeLÈ ‡a ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»¿»
.Â¯Á‡ Ì„‡ ÏËpL ,˙B·Bh‰ Ïk BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ Ì„‡ ÏL ˙eÚÈ ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ∆»»«¬ƒƒ»«∆»«»»«≈

.ÂÈ˙BlÙ˙aƒ¿ƒ»
.Ê.Û‡B Ï Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ≈¿≈

מקומות מקומותמראי מראי

.àעיין כצפור. הבית שטיהרה צפורה, שמה נקרא ולמה לב, סי' א פר' שמות מד"ר

אבכיר. מדרש בשם ילקוט ועיין כהונה. מתנות

.à.עא סי' כ., ברכות

.á.כא סי' ח., תענית .â

.ã'סי מ., כה.קידושין

.äישועתי קרובה כי צדקה ועשו יג, סי' י., בתרא א)בבא נו .(ישעיה

.å.'וכו צניעות ומתוך קח, סי קכג., בתרא בבא

.æ.רמז וכו'. איסורא עבדת ואי לז, סי' יח., ע"ז
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.Á.¯Á‡ ¯·„a B‡ ÔBÓÓa Ïˆp‰Ï EÏ ¯LÙ‡L ÔÓÊ Ïk ,Òp‰ ÏÚ CÓÒz Ï‡«ƒ¿…««≈»¿«∆∆¿»¿¿ƒ»≈¿»¿»»«≈

.Ë,‰Ú¯Ï ÏÙB ‰f‰ Ì„‡‰ ,Ì„‡Ï Ò ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰NBÚL Ì„…̃∆∆∆«»»≈»»»»»»«∆≈¿»»
.Òp‰ Ï„b ÈÙÏ Ïk‰Â¿«…¿ƒ…∆«≈

.È.˙B·BË BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÌL ¯ÈkÊÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈«¿ƒ≈¬»»»«»»∆

.‡È.˜Ècv‰ ˙‡ ÁnNÈ ,‰ÚeLÈ ‰ÊÈ‡Ï CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒ¿≈∆¿»¿««∆««ƒ

.·È.ÂÈ˙B¯vÓ ËÏÙ Ì„‡‰ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»»

.‚È.Ì„‡ ˙ÚeLÈÏ C¯Ëˆz ‡lL ,‰kÊz ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»»

.„È‡ÏÂ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡Ó E˙ÚeLiL ,ÔÈ·‰Ï ‰kÊz ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ∆¿»¿≈≈«»»¿…
.Ì„‡Ó≈»»

.ÂË.‰ÊÏ ‰kÊz ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈¡∆ƒ¿∆¿∆

.ÊËŒCe¯aŒLB„w‰L ,ÔBÈqp‰ ‰Êa „BÓÚiLk Ú„È ,ÔBÈq ‰ÊÈ‡Ï ‡a Ì„‡Lk¿∆»»»¿≈∆ƒ»≈«¿∆«¬¿∆«ƒ»∆«»»
.Ò BÏ ‰NÚÈ ‡e‰«¬∆≈

.ÊÈ.C¯a˙È ÌM‰ „ÒÁa ÁÓNÏ ‰kÊÈ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿…«¿∆∆«≈ƒ¿»«

מקומות מקומותמראי מראי

.ç.מובן אגדות. בחידושי שם,

.èבו נוססה ה' רוח צר כנהר יבוא יט)כי נט רחוק.(ישעיה רמז .

.é'וגו וכוסי חלקי מנת ה' שפתי על שמותם את אשא ד-ה)ובל טז רש"י(תהלים פירש .

הימנו. טובתי כל

.àé'וגו ובישועתך מלך ב)ישמח כא .(תהלים

.áéותפלטמו ה)בטחו כב .(תהלים

.âéישעו מאלהי ה)וצדקה כד רמז.(תהלים .

.ãéהיום כל קויתי אותך ישעי אלהי אתה כי ה)ולמדני כה מידרש).(תהלים לרישא .(ומסיפא

.åè.ולמדני – באמיתך הדריכני שם,

.æè'וגו ונסני ה' ב)בחנני כו נס)(תהלים על(לשון יתרו בפרשת וברש"י בתרגום ועיין

וגו' אתכם נסות לבעבור כי יז)פסוק: כ .(שמות

.æé'וגו בחסדך ואשמחה אגילה בטחתי ה' ז-ח)אל לא .(תהלים
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.ÁÈ.˙Bn‡‰ ˙ˆÚ ¯ÙÓ ‰„ÈÓÚa „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¬ƒ»≈≈¬«»À

.ËÈ.‰˙ÈnÓ ÏBv Ì„‡‰ ˙È Úz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»»»ƒƒƒ»

.Î.„ÒÁ EÏ ‰NÚÈ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»≈»∆¿∆∆

.‡Î.‰ÚeLÈ ‡a ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»»¿»

.·Î.B˙ÚeLÈa ÁÓNÏ ‰kÊÈ ,‰ÁÓNa Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ»

.‚Î.˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ ‡a Òp‰«≈»«¿≈¡∆

.„Î.‰‡¯È È„ÈŒÏÚ ‡a Òp‰«≈»«¿≈ƒ¿»

.‰Î,ÌÈÈBb‰ ÔÈa ‡e‰Lk elÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈa¯Ï '‰ C¯c ÚÈ„BnL ÈÓƒ∆ƒ«∆∆»«ƒ«¿≈∆¬ƒ¿∆≈«ƒ
.BÏ ÚÈLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ«

.ÂÎ.‰ÚeLÈ [Ïa˜Ï ‰kÊÈ] Ïa˜Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌBi‰ Ïk Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈»««¿≈∆¿«≈ƒ¿∆¿«≈¿»

.ÊÎ.ÌÈÓM‰ ÔÓ „ÒÁ‰ Ì‰Ï ÚtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙Ó‡ È¯·Bc Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈¿≈¡∆«¿≈∆ƒ¿»»∆«∆∆ƒ«»«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.çé'וגו תעמוד לעולם ה' עצת וגו' גוים עצת י-יא)הפיר לג בחינת(תהלים ה', עצת

כמ וגו'התורה, עצה לי שכתוב יד)ו ח .(משלי

.èéברעב ולחיות נפשם ממות יט)להציל לג וגו'(תהלים פדך כ)ברעב ה .(איוב

.ëלך יחלנו כאשר עלינו ה' חסדך כב)יהי לג (תהלים

.àëיושיע רוח דכאי יט)ואת לד .(תהלים

.áëבישועתו תשיש בה' תגיל ונפשי וגו' ריבה א,ט)לדוד לה (תהלים

.âëסלה קושט מפני להתנוסס נס ליראיך ו)נתתה ס לשון(תהלים קושט תרגום, עיין

אמת.

.ãë.כנ"ל

.äëדרכך בארץ ישועתך(עי"ז)לדעת גוים ג)בכל סז רמז.(תהלים .

.åë'וגו תשועתך היום כל צדקתך יספר טו)פי עא .(תהלים

.æë'וגו נפגשו ואמת יא)חסד פה רש"י.(תהלים עיין



131 ָ ְ ִיראה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ÁÎ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ ‰z‡ ,¯¯BLÓ ‰z‡L ÌÈ ebp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ∆«»¿≈«»¿≈∆«»»
‡È‰ ‰nÏ dlL Ôebp‰ ˙‡ ¯¯BLÓ ‰z‡L ,Bf‰ ‰n‡a ÏkzÒiL∆ƒ¿«≈»À»«∆«»¿≈∆«ƒ∆»»»ƒ

ÚLÓ.Ea ˙„a ¿«¿∆∆¿

"יראה: ִ ְ ָ 

.‡.‰‡¯ÈÏ ‡B·Ï ÏBÎÈ ,BÓˆÚ È ÈÚa ÌÎÁ B È‡L ÈÓƒ∆≈»»¿≈≈«¿»»¿ƒ¿»

.·.‰‡¯ÈÏ ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÒÚk Ï·BÒÂ Ô˜f‰ Ï‡ ·¯˜nL ÈÓƒ∆¿…»∆«»≈¿≈«¬«¿≈∆∆¿ƒ¿»

.‚ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÏÓBb B È‡Â ,„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ‰ÊÈ‡ B„ÈÏ ÔncÊpLk¿∆ƒ¿«≈¿»≈∆¿ƒ∆∆¿≈≈«¿≈∆≈
.B˙‡¯iÓƒƒ¿»

.„.‰‡¯ÈÏ ‰kÊÈ ,‰ÁÈNa ËÚÓnL ÈÓƒ∆¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»

.‰‡ÈˆBnL ÌÈ¯eac‰ Ïk ,ÌÈÓLŒ˙‡¯ÈÏ B¯·Á ˙‡ ˙ÈÒÓe ¯a„nL ÈÓƒ∆¿«≈≈ƒ∆¬≈¿ƒ¿«»«ƒ»«ƒƒ∆ƒ
.¯ÙÒ epnÓ ‰NÚ ,B¯·Á ÌÚ ¯a„nL ‰ÚLa ,ÂÈtÓƒƒ¿»»∆¿«≈ƒ¬≈«¬∆ƒ∆≈∆

.Â.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

.Ê.ÌÈÓLŒ˙‡¯È BÓk ‰·eLÁ ‡È‰ ¯Lk Ì„‡ ˙˙ÈÓ ÏÚ ‰iÎa¿ƒ»«ƒ«»»»≈ƒ¬»¿ƒ¿«»«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.çëרינתם את בשמעו להם בצר מד)וירא קו כז.(תהלים סי' א מוהר"ן ליקוטי עיין

.à'וגו ה' את ירא בעיניך חכם תהי ז)אל ג .(משלי

.áיערכוני אלוה בעותי רוחי שותה חמתם אשר עמדי שדי חיצי ד)כי ו חצי(איוב

ז"ל. בשמו שמעתי נפלא, רמז זקן. גימטריא שדי משם המספר

.âחסד מרעהו יד)למס ו (איוב יעזוב שדי ויראת .(עי"ז

.ãוג שיחה ותגרע יראה ד)ו'תפר טו רש"י.(איוב עיין .

.ä'וגו ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו טז)אז ג .(מלאכי

.å.כה סי' ו:, ברכות

.æ.שם אגדות בחידושי ועיין עב. סי' קה:, שבת
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.Á.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ·iÁÓ BÏfnM ‰nÓ ¯˙BÈ Ì„‡Ï ÛÈÒBz ÌM‰Œ˙‡¯Èƒ¿««≈ƒ»»»≈ƒ«∆«»¿«≈¿«ƒ¿≈∆

.Ë.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ÌÈÓLŒ˙‡¯ÈÏ ‡B·È ÌÈ˜Ècˆ LenL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒƒ»¿ƒ¿«»«ƒ¿«ƒ¿≈∆

.È.‡ËÁŒ˙‡¯È È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Lea‰«»≈ƒƒ≈ƒ¿«≈¿

.‡Èi‰ ˙eÎÊ.¯Bc ÛÏ‡ „Ú ‰‡¯ ¿«ƒ¿»«∆∆

.·È."ÌÈ˜Ï‡Œ‡¯È ‡Ï" ‡¯˜ ‰Ê ,„ÈÓÏz B‡ Ôa ÁÈpÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈«ƒ«≈«¿ƒ∆ƒ¿»…¿≈¡…ƒ

.‚È.‰‡¯È È„ÈÏ ‡È·Ó L‡¯‰ ÏL Èeqk‰«ƒ∆»…≈ƒƒ≈ƒ¿»

.„È.ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba LiL Úe„Èa ,Ba ÔÈÎ¯a˙Ó ÌÚ ÔBÓ‰L Ì„‡»»∆¬«ƒ¿»¿ƒ¿»«∆≈ƒ¿«»«ƒ

.ÂË.ÔÈ‡b˙n‰ ·Ï ˙‡ ¯aLÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ»¿«≈∆≈«ƒ¿»ƒ

.ÊË.ÌÏBÚa ‰ ÈÎM‰ ˙‡ CÈLÓÓe«¿ƒ∆«¿ƒ»»»

.ÊÈ.‰Ú Î‰ È„ÈÏ ‡·e»ƒ≈«¿»»

.ÁÈ.B˙B‡ ˙ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï ˙ÈÒn‰ Ìb««≈ƒ…»¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ç.'ה סי' ט., יומא אגדות חידושי

.è.לג סי' צו., כתובות

.é.ד סי' כ., נדרים

.àé.עא סי' לא., סוטה

.áé.רשב"ם ועיין צד, סי' קטז., ב"ב

.âé.קיח סי' קנו:, שבת

.ãé.'וכו פפא רב יט, סי' לג:, נדה

.åèשפל אדם גבהות עיני וגו' ה' פחד י-יא)מפני ב וגו'(ישעיה נגידים רוח יבצור (תהלים.

יב-יג) רש"י.עו עיין ,

.æè'וגו לבדו ה' י-יא)ונשגב ב .(ישעיה

.æé.ממילא מובן שם,

.çé.ברש"י ועיין וגו'. האדם מן לכם חדלו כב, פסוק שם,
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.ËÈBÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙‡¯Èa „ÈÓz ˜e·cL ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ¿»««»»∆
.ÌÈq ƒƒ

.ÎÏk BÏ ÔÈÏÁBÓ ,epnÓ ÁeÎL B È‡Â ,ÌM‰Œ˙‡¯Èa „ÈÓz ¯M˜nL ÈÓƒ∆¿À»»ƒ¿ƒ¿««≈¿≈»«ƒ∆¬ƒ»
.ÂÈ˙B BÂÚ¬»

.‡Î.ÌÈ˜Ècv‰ ÏB˜Ï ÚÓLÈ È‡cÂa ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ¿««ƒ¿«¿««ƒƒ
.·Î.ÔBÁha‰ ˙cÓÏ ‡B·È Ìb«»¿ƒ««ƒ»
.‚Î.ÌBÏL BÏ Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰‡¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»«»»≈»
.„Î.ÌM‰ C¯„a CÏB‰ B È‡ ,‰‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿»≈≈¿∆∆«≈
.‰Î‰‡¯È È„ÈŒÏÚ.˙Ó‡Ï ‡B·È , «¿≈ƒ¿»»∆¡∆
.ÂÎ.Ï„‚Â CÏB‰Â B˙l„bÓ ÏÙB B È‡ ‰‡¯È Ba LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿»≈≈ƒ¿À»¿≈¿»≈
.ÊÎ.ÂÈ ÙlÓ e‡¯ÈÈ ÌÚ‰ ,BaÏa ÌÈ˜Ï‡ ˙ÓÎÁ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»¿«¡…ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿»»
.ÁÎ.ÁÓNÈ Ìb Ï·‡ ,„ÁÙÈ ‡Ï ‡e‰ ÌÏBÚÏ „Át ‡aLk ,‰‡¯È Ba LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿»¿∆»««»»…ƒ¿«¬»«ƒ¿«
.ËÎ.˜Ècv‰ È ÙÏ BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ ÎÈ ,È‡cÂa ,‰‡¯È Ba LiL ÈÓƒ∆≈ƒ¿»¿«««¿ƒ«∆«¿ƒ¿≈««ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.èé'וגו עמים לנס עומד אשר וגו' ה' ביראת ג,י)והריחו יא יעבור(ישעיה ממגור וסלעו .

וגו' שריו מנס ט)וחתו לא כד.(ישעיה ישועה עיין .

.ëפשעיך כעב מחיתי תנשני לא כא-כב)ישראל מד רש"י.(ישעיה עיין ,

.àë'וגו עבדו בקול שומע ה' ירא בכם י)מי נ .(ישעיה

.áë.'ה בשם יבטח שם,

.âë'וגו וייראני מורא לו ואתנם והשלום החיים אתו היתה ה)בריתי ב למרבה(מלאכי .

וגו' קץ אין ולשלום ו)המשרה ט רש"י.(ישעיה עיין ,

.ãë'וגו בתורתי הלכו ולא יראו י)ולא מד .(ירמיה

.äë(יד כד באמת(יהושע וגו' ה' את יראו אך כד). יב א', .(שמואל

.åë'וגו יזרח בוקר וכאור אלהים יראת מושל ג-ד)צדיק כג ב, רש"י.(שמואל עיין ,

.æë'וגו בקרבו אלהים חכמת כי ראו כי המלך מפני כח)ויראו ג א, .(מלכים

.çëברעדה וגילו ביראה ה' את יא)עבדו ב רש"י.(תהלים עיין ,

.èë(ח ה אשתח(תהלים קדשך. היכל אל שכינתווה בו ששורה הקודש היכל שהוא הצדיק, (בחינת

כידוע.) רמז.יתברך, ביראתך.



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ קלד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.Ï.‰‡¯È ÔÈ‡ ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»≈ƒ¿»
.‡Ï.‰Â˜nÏ CÏz ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»≈≈«ƒ¿∆
.·Ï.‰‡¯ÈÏ ‡B·z ÌM‰ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿À««≈»¿ƒ¿»
.‚Ï.ÂÈ ÈÚ „bpÓ ‰‡¯i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÌÈÚLt‰«¿»ƒ¿ƒƒ∆«ƒ¿»ƒ∆∆≈»
.„Ï.‰‡¯È BÏ ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰˙Èn‰ ÌBÈ BaÏ Ï‡ Ô˙B B È‡L ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ«ƒ»«¿≈∆≈ƒ¿»
.‰Ï.‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔÈ cL Úe„Èa ,B˙‡¯iÓ ÏÙB Ì„‡Lk¿∆»»≈ƒƒ¿»¿»«∆»ƒ¿«¿»
.ÂÏ.‰‡¯ÈÏ ÔÈÎBÊ ÌÈ˜ÈcvÏ ÔÈ ˙BpL ‰ zÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»∆¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ¿»
.ÊÏ.‰‡¯ÈÏ ÔÈÏbÒÓ ˙BÏÈ·Ë [¯NÚÂ ˙B‡Ó LÏL] È"L Ìb««¿≈»∆∆¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ¿»
.ÁÏ.‰‡¯È BÏ LiL ÔÓÈÒ ‡e‰ ‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ˜LBÁL ˜LÁ‰«≈∆∆≈»»»«¬ƒ¿»ƒ»∆≈ƒ¿»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰Ò ¯ÙÏ ‰ÎBÊÂ L‡Ó ÏBv „ÒÁ‰Â ‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»¿«∆∆ƒ≈≈¿∆¿«¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ìבגאות דיברו פימו סגרו י)חלבמו יז ה'(תהלים יראת סגרו. חלבמו ד"ה רש"י עיין ,

וגו' וגאון גאה רע יג)שנאת ח .(משלי

.àìהארץ כל מה' ייראו תהומות באוצרות ז-ח)נותן לג הארץ.(תהלים תחת רש"י, פירש ,

רמז.

.áì'וגו קדשיו ה' את י)יראו לד .(תהלים

.âìעיניו לנגד אלהים פחד אין לבי בקרב לרשע פשע ב)נאום לו .(תהלים

.ãìאלהים יראו ולא למו חליפות אין כ)אשר נה רש"י.(תהלים עיין ,

.äìושקטה יראה ארץ דין השמעת ט)משמים עו .(תהלים

.åìלמורא שי יב)יובילו עו .(תהלים

.æìלמורא שי יובילו .(ש"י)כנ"ל,

.çìמאד חפץ במצוותיו ה' את ירא איש א)אשרי קיב .(תהלים

.àלמיחלים וכו'. אברהם זה יראיו, אל ה' עין הנה א. סי' מ פרשה לך לך מד"ר

וגו' לאברהם חסד שנאמר כ)לחסדו, ז של(מיכה ממיתתו נפשם, ממות להציל .

לאש)נמרוד אותו ברעב(שהפיל ולחיותם פרנסה). .(היא
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.·.‰‡¯ÈÏ ˙ÏÚBÓ ‡È‰ ‰‡¯B‰‰ ÌB˜Ó¿«»»ƒ∆∆¿ƒ¿»

.‚.‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a "Ce¯ÚŒÔÁÏL" „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒÀ¿»»»ƒ¿ƒ¿»

.„‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÔÈ¯È‡Ó ¯Bc‰ ÈÙÈ¯ÁÂ È‚ÏÙÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈À¿¿≈«¬ƒ≈«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿«¿≈«ƒ¿»
‰·eLz ¯¯BÚ˙ ˙B·‡‰ ˙eˆˆB ˙‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙B·‡ ˙eÎÊ ıˆB ˙Óƒ¿≈¿»¿«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿≈¿»

.ÌÏBÚa»»

.‰.ÌÈÓL ÏÚ ˜¯ÙÏ ÌÈa¯‰ „Èa ÔÈ‡Â ,ÌÈÓL ÏÚ ˜¯ÙÏ „ÈÁi‰ „Èa Ák LÈ≈…«¿««»ƒƒ¿……»«ƒ¿≈¿«»«ƒƒ¿……»«ƒ

.Â.‰‡¯ÈÏ ÏbÒÓ ‰M„˜aL ˙ÚcŒ¯aÓ ‡ˆBi‰ ÏBw‰««≈ƒ«««∆ƒ¿À»¿À»¿ƒ¿»

.Ê˙Úc‰ ÏeaÏa È„ÈŒÏÚ Ìb ,‰‡¯i‰ Ï˜Ï˜˙ ˙Úc‰ ÏeaÏa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«««ƒ¿«¿≈«ƒ¿»««¿≈ƒ¿«««
.˙ÏÙB BzÏLÓÓ∆¿«¿∆∆

.Á.‰‡¯i‰ „ÈÒÙÓ ˙Èa¯‰»ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»

.Ë.˙Ú„Ïe ‰‡¯ÈÏ ÌÈÎBÊ Ì‰ Ìb ,ÌM‰ŒÈ‡¯ÈÏ ÌÈ·¯˜Ó‰ el‡≈«¿…»ƒ¿ƒ¿≈«≈«≈ƒ¿ƒ¿»¿««

מקומות מקומותמראי מראי

.áהמוריה ארץ ז, סי' נה פרשה וירא ב)מד"ר כב יצאה(בראשית שהוראה למקום ,

לעולם.

.â.הנ"ל ממאמר שם,

.ãפי על גדולה והאבן ח-ט, סי' ע פרשה ויצא מד"ר שני. חלק א אבות זכות עיין

ב)הבאר כט מופלגי(בראשית בחינת וכו' דין שבבית מופלא זה וכו' אבות זכות זו ,

וגו' והשיבו וגו' האבן את וגללו וכו' הרע יצר זה גדולה, והאבן וכו' הדור וחריפי

תשובה) וכו'(בחינת שכינה זו גדולה, ה'והאבן יראת אשה בחינת היראה בחינת שזה (אפשר

ל) לא (משלי רחוק.(כביכול)וגו' [רמז]

.äכרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר אהיה ו, סי' ג פרשה שמות מד"ר

כהונה. מתנות עיין וכו'. .å.æ

.çשם וכן וכו'. אלהים ירא אין רבית שלוקח מי ו, סי' לא פרשה משפטים מד"ר

וכו'. המקום מן ירא אינו יג, בסי'

.èליראיו סביב ה' מלאך חונה יא. סי' ע פרשה ויצא ח)מד"ר לד לסובבים(תהלים ,

כהונה. מתנות עיין ליראיו.
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"יחּוס: ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÒÁÈÓ ÏÚ ÏÁ ‰ÏÏw‰ Ák ÔÈ‡≈…««¿»»»«¿À»

.·ÌÈ a ˙„ÏBÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙ÒÁÈÓ d È‡ ‡È‰Lk ˙˜cˆ ‰M‡ elÙ‡¬ƒƒ»«∆∆¿∆ƒ≈»¿À∆∆«¿≈∆∆∆»ƒ
.ÌÈ b‰Ó Ì È‡L∆≈»¿À»ƒ

.‚‰L˜.ÒeÁi‰ ÈÏB„b Ïh·Ïe ¯È·Ú‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ È ÙÏ »∆ƒ¿≈«»»¿«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ

"ּכבֹוד: ָ 

.‡È„k „B·k BÏ ÌÈ ˙B ,˙e˜Ï‡ ˙„B·ÚÓ Ì„‡ ‰ÊÈ‡ ˙BÁ„Ï ÔÈˆB¯Lk¿∆ƒƒ¿≈∆»»≈¬«¡…¿ƒ»¿≈
.B„¯ËÏ¿»¿

.·.Ïk È ÈÚa ‰fa˙pL ÛBÒÏ ,˜Ècˆ ÏÚ ¯·BcL ÈÓƒ∆≈««ƒ¿∆ƒ¿«∆¿≈≈…

מקומות מקומותמראי מראי

.àנח מד"ר ועיין רמז. בברוך. מתדבק ארור ואין ט, סי' נט פרשה שרה חיי מד"ר

ברכה. במקום הוה קללה ואין ז, סי' לו פרשה

.á'וגו רוח מורת ותהיין ד, סי' סה פרשה תולדות לה)מד"ר כו לפי(בראשית וכו'

כהונה. מתנות עיין בה. תלוי שהדבר

.âשלשלת היא קשה יא, סי' פב פרשה וישלח וכו'.מד"ר ממקומה שתעקר יוחסין

.àתעטרהו והדר וכבוד מאלהים מעט ו)ותחסרהו ח .(תהלים

.á(יט לא מורים(תהלים מקראות והרבה ובוז. לסוף, בגאוה, עתק צדיק על הדוברות

זה. ענין על

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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.‚BÓML ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÓˆÚ È ÈÚa ÌBÈ ÏÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰f·nL ÈÓƒ∆¿«∆∆«¿¿»¿≈≈«¿«¿≈∆ƒ¿∆∆¿
.BÓLa Ì‰È a ˙‡ e‡¯˜È Ì„‡ È ·e ,˙Bi¯a‰ ÈtÓ ÁeÎL B È‡≈»«ƒƒ«¿ƒ¿≈»»ƒ¿¿∆¿≈∆ƒ¿

.„.„B·ÎÏ ‰l‚Ò ‡e‰ ˙BˆÁ Ôewzƒ¬¿À»¿»

.‰.ÌÒ¯ÙÓ ‰NÚ ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ B„È ÏÚ ÌÓB¯˙ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÈÓƒ∆«»»ƒ¿≈«»¿«¿»«¬∆¿À¿»

.Â.‰LÏÁÏ ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL „B·Îa Ú‚BtL ÈÓƒ∆≈«¿»∆«ƒƒ«¿≈∆≈¿À¿»

.Ê.„B·ÎÏ ÏbÒÓ ‰¯Bz ¯Ùq‰ ˜eaÁƒ«≈∆»¿À»¿»

.Á.„B·k ‡a ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»»»

.Ë.B˙Èa È aÓ „Á‡ ÏL ˙eÎÊ ÏÈ·La ‰l„‚e „B·k Ì„‡Ï LÈ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈»»»»¿À»ƒ¿ƒ¿∆∆»ƒ¿≈≈

.È.Ïk È ÈÚa ‰f·Ó ‡e‰ ,È˙‡ËÁ ‡Ï ¯ÓB‡L ÈÓƒ∆≈…»»ƒ¿À∆¿≈≈…

.‡È.ÌÈ¯eÚ ˙B‡hÁ ÏÈ·La Ì‰ Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ‡a‰ ˙B BÈÊa‰ ·…̄«ƒ¿«»ƒ«»»»≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ

.·È.„B·k‰ ˙„È¯ÈÏ ÔÓÈÒ ‡e‰ ‚ÏÙn‰ ÔB‡nƒ̂»«À¿»ƒ»ƒƒ««»

מקומות מקומותמראי מראי

.â(יב-יג מט וגו'.(תהלים ילין בל ביקר ואדם אימתי, – אדמות עלי בשמותם קראו

.ã'וגו כבודי ט)עורה נז וגו'(תהלים כבודו עורה בחצות. קם היה שדוד רש"י.. עיין (כנ"ל,

ב-ג) קח (תהלים וגו' עורי כבודי מזיזאף והתענגתם וגו' עליה המתאבלים כל רש"י. עיין ,

י-יא)כבודה סו .(ישעיה

.äכבודך הארץ כל על אלהים השמים על ו,יב)רומה נז ו.(תהלים קח, ושם (נעשה.

.מפורסם)

.åמשכבותם על ירננו בכבוד חסידים ה)יעלזו קמט למשכב)(תהלים ונפל רמז(מלשון .

רחוק.

.æתחבקנה כי ח)תכבדך ד .(משלי

.çענוה כבוד לג)ולפני טו .(משלי

.è'וגו אביו בית כבוד כל עליו כד)ותלו כב רמז.(ישעיה .

.éמאשור בושת כאשר וגו' מאד תזלי מה חטאתי לא אומרך לה-לו)על ב עיין(ירמיה ,

רש"י.

.àéנעורי חרפת נשאתי כי וגו' יח)בושתי לא רש"י.(ירמיה עיין ,

.áé'וגו בצמא ושבי מכבוד יח)רדי מח .(ירמיה
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.‚È.„B·ÎÏ ‰ÎBÊ ,B˙B‡ „a‡Ó‰ ¯·c ÌeLÓ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÈvnL ÈÓƒ∆«ƒ≈∆»ƒ»»«¿«≈∆¿»
.„È.ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c „aÎ LÈ‡ƒƒ¿»¿»»«»ƒ
.ÂË.BLnLÓÏ Ìb „B·k Ôzz ,Ì„‡Ï „B·k Ô˙B ‰z‡Lk¿∆«»≈»¿»»ƒ≈»«ƒ¿«¿
.ÊË‰ÊÈ‡ ‡È·‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯L Úe„Èa ,ÌÈ˙n‰ ÌÈËËÁpLk¿∆∆¿»ƒ«≈ƒ¿»«∆»»«»»¿»ƒ≈∆

.¯·c‰ Ct‰˙ Â ,ÌÈiÁ‰ ÏÚ ÔBÈfaƒ»«««ƒ¿ƒ¿«≈«»»
.ÊÈ.B˙e·ÈLÁÓ ÏÙB ‡e‰ ,˜Ècv‰ ÏL Èeeˆ ÏÚ ¯·BÚL ÈÓƒ∆≈«ƒ∆««ƒ≈≈¬ƒ
.ÁÈ.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡a „B·k‰ ˙ÙÈ„¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««»»ƒ≈ƒ¿≈¬»»»
.ËÈ.ÚL¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙Bf·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙e·ÈLÁa ‡e‰L Ì„‡»»∆«¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ∆»»
.Î.‰¯ÊŒ‰„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÎÏnÏ „B·k ÔzÏ CÈ¯»̂ƒƒ≈»««¿««ƒ∆≈¬»»»
.‡Î.ÂÈ‡ BOÓ ÏBv Ì„‡ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ„aÎnL „B·k È„ÈŒÏÚ«¿≈»∆¿«¿ƒ∆«»»»ƒƒ¿»
.·Î.Ú ˆ‰a ‡B·Ï Òp‰ „B·k¿«≈»¿«¿≈«
.‚Î.ÌÈ·Êk ·‰B‡ ‡e‰L Úe„Èa ,‰f·Ó ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À∆¿»«∆≈¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.âé'וגו בנימין איש יב)וירץ ד א, רמז.(שמואל וכו'. שאול היה זה רש"י, פירש ,

.ãé'וגו יבוא בא ידבר אשר כל נכבד ו)והאיש ט א, .(שמואל

.åè'וגו מקום להם ויתן וגו' נערו ואת שאול את שמואל כב)ויקח פסוק שבועות(שם, .

מז:

.æèובאבותיכם בכם ה' יד טו)והיתה יב א, רש"י.(שמואל עיין ,

.æé'וגו תקום לא ממלכתך יד)ועתה יג א' רש"י.(שמואל עיין ,

.çé'וגו זהב עגלי שני ויעש וגו' בלבו ירבעם כח)ויאמר כו א, מובן.(מלכים .

.èé(ב יג א, ד.(מלכים בתרא בבא מובן. אדם. ועצמות ד"ה רש"י עיין ,

.ëמתניו וישנס וגו' ה' ויד מו)שם. יח א, כד.(מלכים סי' קב., זבחים עיין .

.àë'וגו לעשות אוכל לא הזה והדבר וגו' בידם ישימו עיניך מחמד כל א,והיה (מלכים

ו,ט) קב:,כ סנהדרין קצת. ומובן הענין כל ועיין וכו'. מחמד כל ד"ה רש"י ועיין ,

שניתנה התורה את שכיבד מפני שנה כ"ב למלכות אחאב זכה מה מפני יוחנן, א"ר

וכו'. תורה ספר לא עיניך מחמד מאי וכו' עיניך מחמד כל והיה וכו' אותיות בכ"ב

.áë(ד ד ב, הדלת.(מלכים וסגרת ד"ה רש"י עיין .âë
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.„Î.Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„aÎÓ Ì„‡‰ ÏL ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ∆»»»¿«¿ƒ∆»»»
.‰Î.LÙpa ‰ÏBz „B·k‰«»∆«∆∆
.ÂÎ.·l‰ ÔBˆ¯a ‰ÏBz „B·k‰«»∆ƒ¿«≈
.ÊÎ.‰f‰ ÌÏBÚa „B·ÎÏ ‰kÊz ,Ûc¯ ‰z‡Lk¿∆«»ƒ¿»ƒ¿∆¿»»»«∆
.ÁÎ.Ba ÔÈ„ak˙Ó Ïk‰ ÌÈÏBÁŒ¯ewa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ«…ƒ¿«¿ƒ
.ËÎ.BÓL ÏÚ ‡¯wiL ,¯ÙÒÏ ‰kÊÈ ‡Ï ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙Óƒ¿«≈ƒ¿¬≈…ƒ¿∆¿≈∆∆ƒ»≈«¿

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.CÙ‰Ï ÔÎÂ ÌÈ b‰Ó Ì‰L Úe„Èa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ„aÎn‰ Ì„‡ È a¿≈»»«¿«¿ƒ∆∆∆¿»«∆≈¿À»ƒ¿≈¿≈∆
.·‰NÚÓ È„ÈŒÏÚÂ ,˙BiÎÏÓ Úa¯‡a ÌÈÏÏÎ ˙BiÎÏn‰ Ïk ÏL „B·k‰ Ïk»«»∆»««¿Àƒ¿»ƒ¿«¿««¿À¿«¿≈«¬≈

Úa¯‡‰ Ïk ,ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÔÓ ‰¯ÈÓLe ˙¯Ë˜e L„Á‰ Lec˜Â ‰¯B Ó¿»¿ƒ«…∆¿…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ»»«¿«
.C¯a˙È ÌM‰Ï ÌÎB˙aL „B·k‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ ˙BiÎÏÓ«¿À«¬ƒƒ∆«»∆¿»¿«≈ƒ¿»«

.‚Ì‰aL ,˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ ÔÈ¯¯BÚ˙ ,·eLÁ Ì„‡ ˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBiL ‰Êa»∆∆¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿¿ƒ¬»»«¬»∆»∆
.ÔkŒÌb ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙·¯˜ È„ÈŒÏÚ Ìb .ÌÏBÚ‰ ‡¯· ƒ¿»»»««¿≈ƒ¿«»¿ƒ«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.ãë.עז סי קיג., שבת

.äë'וגו כבודי תחד אל בקהלם נפשי תבוא אל ו)בסודם מט .(בראשית

.åë.כבודה הוא רצונה והיא הואיל ד, סי' הל"א, פא ירושלמי .æë

.çë.אגדות חידושי ועיין כה, סי' מ, נדרים

.èë.בגנותן שסיפר קמח, סי' צג:, סנהדרין

.àשהן יודע אני וכו' כבוד חולקין אותן רואה אני ואם ט, סי' מ"ח פר' וירא מד"ר

מהוגנים אדם וכו'.בני

.áהלבנה וכו' הצב וכו' למשה הקב"ה שהראה דברים מד' כח, סי' טו פר' בא מד"ר

כל כבוד אומר כלו ובהיכלו הקטורת. סמני אלו יערות ויחשף וכו' המנורה וכו'

וכו'. המלכים

.âהעולם והיה שאמרתי הוא אני וכו' צא לו אמר הקב"ה ב, סי' כז פר' יתרו מד"ר

רמז. וכו'. מקרב שאני הוא אני וכו'
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.„.BÏ ˙˜ÁNÓ ‰ÚM‰L ,‰ÊÏ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈»∆∆«»»¿«∆∆

"ּכעס: ַ ַ 

.‡.ÂÈÏÚ ÌÈËÏBL Ì È‡ ÂÈ‡ BN ,ÒÚkÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ««¿»≈»¿ƒ»»

.·.BÓB˜Óa ÌÈ¯Á‡ e¯e„È ‡Ï ,B˙È·a ÔkLÈ Ìb«ƒ¿…¿≈…»¬≈ƒƒ¿

.‚.‰fa˙ ÒÚk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«««ƒ¿«»

.„.‡ËÁz ‡ÏÂ Áz¯z ‡Ï…ƒ¿«¿…∆¡»

.‰ÔÓ ‰l„b BÏ ÔÈ˜ÒBt elÙ‡Â ,˙˜ÏzÒÓ B˙‡e· e B˙ÓÎÁ ÒÚBk‰ Ïk»«≈»¿»¿»ƒ¿«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿À»ƒ
.B˙l„bÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ,ÌÈÓM‰«»«ƒƒƒƒ¿À»

.ÂÏÚ „ÈÓÚÓ B È‡L ÈÓÏe ÒÚBk B È‡L ÈÓÏ ·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»≈¿ƒ∆≈≈¿ƒ∆≈«¬ƒ«
.ÂÈ˙BcÓƒ»

.Ê.ÌÈiÁ Ì È‡ ÂÈiÁ ÔÁ˙¯‰»«¿»«»≈»«ƒ

.Á.Ba ˙BËÏBL Ìp‰È‚ È ÈÓ Ïk Ìb«»ƒ≈≈ƒ…¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ãליוסף לבנו ויקרא ה, סי' צו פר' ויחי מד"ר שני, חלק ב, הצלחה מזעיין (בראשית

כהונה.כט) מתנות עיין לו. מסורה שהשעה ולפי וכו'

.à'וגו לענותו עולה בני יוסיפו ולא עוד ירגז י)ולא ז ב, ט)(שמואל יז א, הימים .(דברי

.á'וגו עוד ירגז ולא תחתיו ושכן .(שם)ונטעתיו

.â'וגו לבלתו עולה בני יוסיפו שם)ולא .(דבה"י

.ã.פ סי' כט:, ברכות

.ä.לב סי' סו:, פסחים

.å.נ סי' קיג:, פסחים

.æ.נא סי' קיג:, פסחים

.ç.ז סי' כב., נדרים
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.Ë.Ba ˙ËÏBL ˙ei BzÁ˙Â¿«¿ƒ∆∆

.È.Bc‚ k ‰·eLÁ d È‡ ‰ ÈÎL¿ƒ»≈»¬»¿∆¿

.‡È.B„eÓÏz ÁkLÓe¿«≈««¿

.·È.˙eLtË ÛÈÒBÓeƒƒ¿

.‚È.ÂÈ˙BiÎfÓ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B BÂÚL Úe„È·e¿»«∆¬»¿Àƒƒ¿À»

.„È.„‡Ó ˜ÈfÓ ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÒÚk««««¬ƒ»«ƒ¿…

.ÂË.˙Èa‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‰M‡ ÏL ÒÚk««∆ƒ»«¬ƒ∆««ƒ

.ÊË.LÁÎ B¯Na ÒÚk È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»ƒ¿»

.ÊÈ.˙È¯ÁL ˙t ÏÎ‡iL ÒÚÎÏ ‰l‚Ò¿À»¿««∆…«««¬ƒ

.ÁÈ˜È ‡‰È ,˙Bi¯a‰ ÏÚ Ô BÏ˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡.˙Bi¯a‰ È ÈÚa ¯ »»∆≈ƒ¿≈««¿ƒ≈≈»»¿≈≈«¿ƒ

.ËÈ.ÒÚk ‡a ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»««

.Î.ÒÚk‰ epnÓ Ïh·È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÛÎz ÌlLÈÂ ¯„ ¯cÈ ,ÔÒÚk ‡e‰L ÈÓƒ∆«¬»ƒ…∆∆ƒ«≈≈∆«¿≈∆¿À«ƒ∆«««

מקומות מקומותמראי מראי

.è.שם

.é.ח סי' כב:, נדרים

.àé.שם 21- .áé

.âé.שם

.ãé.מובן מו. סי' עץ, גיטין

.åè.ג סי' ג:, סוטה

.æèרש"י עיין רגזנותו. אלא בידו עלתה לא רגזן קפרא, בר דרש לא, סי' מא, קידושין

בידו. עלה לא ד"ה

.æé.'וכו מוציא ד"ה רש"י עיין נא. סי' קז:, ב"מ

.çé'וגו ילין בל ביקר יג)ואדם מט תלונה)(תהלים .(מלשון

.èé'וגו למו חמת כזב ד-ה)דברי נח .(תהלים

.ë'וגו ושלמו נדרו תחגר חמות שארית נז. סי' ראשון חלק מוהר"ן עוליקוטי (תהלים

פב.יא-יב) נדרים .
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.‡Î.ÒÚk È„ÈÏ ‡a ,Ô¯˜L È Ùa ÏkzÒnL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»»ƒ≈««

.·Î.ÒÚÎÏ ‡a ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿««

.‚Î.ÌÈ Èc BÓˆÚ ÏÚ ‰¯‚Ó ÒÚk È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»∆««¿ƒƒ

.„Î.ÌÈËBL ÌÈ a „ÈÏBÓ ÒÚk È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒ»ƒƒ

.‰Î.ÂÈÓÈ e¯ˆ˜˙ ÒÚk È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒ¿«¿»»

.ÂÎ.ÌÈ‡b ÏÈtLzL ÒÚÎÏ ‰l‚Ò¿À»¿««∆«¿ƒ≈ƒ

.ÊÎÚÈ Î‰Ï E˙eÏkzÒ‰a ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÒÚk EÏ ‰È‰È ‡lLk¿∆…ƒ¿∆¿«««¿≈∆«¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ«
.‰Â‡bŒÈÏÚa«¬≈«¬»

.ÁÎ˙BÂˆn‰ Ïk elÙ‡Â ,„B·k ·‰B‡ ‡e‰L Úe„Èa ,ÔÒÚk ‡e‰L ÈÓƒ∆«¬»¿»«∆≈»«¬ƒ»«ƒ¿
.„B·k ÏÈ·La ‡l‡ ‰NBÚ B È‡ ,‰NBÚL∆∆≈∆∆»ƒ¿ƒ»

.ËÎ.C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ËÈ ˜‰ el‡k ,„aÎÓ È Ú ÏÚ ÒÚBk‰«≈«»ƒ¿À»¿ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿»«

.Ï.Ìl‡˙ Ìb«ƒ¿«≈

.‡Ï.Ú¯ˆÓ ‰NÚ Â¿«¬∆¿…»

.·Ï.·BË ÌLÏ ‰kÊÈ ,ÒÚk‰ ˙cÓ ˙‡ ¯aLnL ÈÓƒ∆¿«≈∆ƒ««««ƒ¿∆¿≈

.‚Ï.‰„·k ‡OÓ È„ÈŒÏÚ ÒÚk ‡a ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»«««¿≈«»¿≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.àë'וגו טרף אפו יענה בפני ח-ט)כחשי טז .(איוב

.áë'וגו גבר חמת קנאה לד)כי ו .(משלי

.âë'וגו מדון יגרה חמה יח)איש טו כב)(משלי כט .(משלי

.ãë'וגו כסיל בן לאביו כה)כעס יז .(משלי

.äëרגז ושבע ימים א)קצר יד .(איוב

.åëוהשפילהו גאה כל וראה אפך עברות יא)הפץ מ .(איוב

.æëהכניעהו גאה כל יב)ראה פסוק .(שם, .çë.èë.ì.àì

.áì'וגו אפו בער ממרחק בא ה' שם כז)הנה ל וגו'(ישעיה אפי אאריך שמי למען (ישעיה.

ט) .מח

.âì'וגו משאה וכבד אפו כז)בער ל רמז.(ישעיה .
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.„Ï.˙e·ˆÚ ‡a ÒÚk È„ÈŒÏÚ«¿≈««»«¿

.‰Ï.Èe‡¯k B È‡L ˙e„„Ba˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ÒÚk««»«¿≈ƒ¿¿∆≈»»

.ÂÏ.ÌBÏL ÔÈ‡ ‰„t˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»≈»

.ÊÏ.ÒÚk‰ ˜lzÒ ‰ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»ƒ¿«≈«««

.ÁÏ.‰ÚeLÈ EÏ ‰NÚpL ÌBÈa ,ÒÚkÓ EÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLzƒ¿…∆«¿¿ƒ««¿∆«¬»¿¿»

.ËÏ.ÒÚk‰ Ïha˙ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿«≈«««

.Ó.„ÏÈÏ ‰M˜Ó ‰M‡ ÒÚk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«««ƒ»¿«»≈≈

.‡Ó.Ì„‡‰ ˙‡ „ÈÁÙÓ ÒÚk‰««««¿ƒ∆»»»

.·Ó.˙e‡¯‰Ï ˜ÈfÓ ÒÚk‰««««ƒ¿»¿

"ּכּׁשּוף: ִ 

.‡,ÛeMk È„ÈŒÏÚ B‡ ‰‡Óh‰ ˙BÓL ÏL ÌÈLÁl‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ a»ƒ«»ƒ«¿≈«¿»ƒ∆¿«À¿»«¿≈ƒ
.ÌÈÙ‡B eÈ‰È Ì‰≈ƒ¿¬ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ãì'וגו ומרגזך ג)מעצבך יד .(ישעיה

.äìמלאתני זעם כי ישבתי יז)בדד טו במועדיו(ירמיה בודד ואין בא עשן מצפון כי .

לא) יד ב.(ישעיה התבודדות עיין .

.åìואין שלום ובקשו בא כה)קפדה ז .(יחזקאל

.æì'וגו לבבך ירע ולמה תאכלי לא ולמה וגו' תאכל ולא ותבכה תכעיסנה (שמואלכן

ז-ח) א .א,

.çìתשועה ה' עשה היום כי הזה ביום איש יומת יג)בישראללא יא א, .(שמואל .èì.î

.àîיבהלמו ובחרונו ה)באפו ב רמז.(תהלים .

.áî'וגו עיני מכעס ח)עששה ו .(תהלים

.àותזנה מנאף זרע עננה ג)בני נז .(ישעיה
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.·.¯·c ÏÎa ˜Bf ‡e‰ ,‰‡Óh‰ ˙BÓLa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«À¿»ƒ¿»»»

.‚.‰Â‡bŒÈÏÚ·Ï ‡l‡ ˜ÈfÓ ÛeMk‰ ÔÈ‡≈«ƒ«ƒ∆»¿«¬≈«¬»

"לּמּוד: ִ 

.‡˜LÁ BÏ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B˙B‡ ÁnNÓe ·‡Ï ‚e Úz ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆«¬»»¿«≈««¿≈∆ƒ¿∆≈∆
.„ÓÏÏ ‰·‰‡Â¿«¬»ƒ¿…

.·¯„z Ï‡ ,E˙¯Bz ˙¯ÈÓ‡a ¯·c ‰ÊÈ‡ ˙BÈÁ‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡LkL ¿∆«»∆¿«¬≈∆»»«¬ƒ«»¿«ƒ¿
.·BË ÏL ÌÈ È ÚÂ ÌÈ˜eÒt L¯„z ‡l‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈ È ÚÓ≈ƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆

.‚.C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ÁnNÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‡˙È¯B‡ ÈLecÁ ¯ÓB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈ƒ≈«¿»«¿≈∆¿«≈«∆«≈ƒ¿»«

.„.B˙¯Bz ÌÈÚÓBM‰ Ì˙B‡ ÏÈLÎÓ ‡e‰L Ú„z ,‰¯Bz ¯ÓB‡ ÚL¯‰Lk¿∆»»»≈»≈«∆«¿ƒ»«¿ƒ»

.‰.'‰ C¯cÓ ¯Ò ‡e‰L Úe„Èa ,„enÏ‰Ó B¯·Á ˙‡ Ïh·Ó ‡e‰L ÈÓƒ∆¿«≈∆¬≈≈«ƒ¿»«∆»ƒ∆∆

.Â.·BË ‡e‰ Ì Ó ˙Ó elÙ‡ ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈

.Ê.B„eÓÏz ÁkLÓ B È‡ ‰·‰‡a ÌÈ¯eqi‰ ˙Ïa˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»««ƒƒ¿«¬»≈¿«≈««¿

מקומות מקומותמראי מראי

.á.רש"י עיין שם, מובן יד, סי' לב., נדרים

.â.רמז רש"י. עיין וכו' אמגושי בטלי קע, סי' צח., סנהדרין

.à'וגו אביו ישמח חכמה אהב ג)איש כט רמז.(משלי .

.á'וגו תחיו למען רע ואל טוב יד)דרשו ה .(עמוס

.â'וכו שלמה שתקן בשעה יא, סי' יד:, שבת טו)עיין כג יא)(משלי כז חכם(משלי בן .

וגו' אב א)ישמח י .(משלי

.ã'וגו בתורה רבים הכשלתם הדרך מן סרתם ח)ואתם ב .(מלאכי

.äהנ"ל ממקרא מידרש)שם לרישא .(ומסיפא

.å.כסוס מתנמנם ו, סי' ג:, ברכות

.æ.בידו מתקיים שתלמודו יב, סי' ה., ברכות
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.Á˙zÓ‡ ÏÚ „ÓÚÏ BÏˆ‡ Ú Ó ‰È‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡ „ÓlM ‰Ó Ïk»«∆»«»»»»«∆¿»»ƒ¿»∆¿«¬…«¬ƒ«
.‡a‰ŒÌÏBÚa d˙zÓ‡ ÏÚ ÔÈ·‰Ï ‰kÊÈ ,˙eÓÏLa „enl‰ ˙ ek«»««ƒƒ¿≈ƒ¿∆¿»ƒ«¬ƒ»»»»«»

.Ë.‰¯B˙Ï ÔÈÎBÊ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz È Ùa ‰ÓÈ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»»ƒ¿»
.È˙BÂˆÓ Ô‰ B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ô‰ ,‰¯Bz‰ ÈËtLÓa ‰ÚÈ„È Ïk»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿∆≈»»«¬≈≈ƒ¿

.LÙp‰ ˙ÁÏˆ‰ ‡È‰ dÓˆÚa ˙‡f‰ ‰ÚÈ„È‰ ,B B˜Ï Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»¿«¿ƒ»«…¿«¿»ƒ«¿»««∆∆
.‡È.„enÏÏ ÏbÒÓ ‡e‰ ˙ÈÊŒÔÓL ÏL BÈ„a ·zÎpL ¯Ùq‰«≈∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆∆«ƒ¿À»¿ƒ
.·È.„enÏÏ ÏbÒÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏzÓ ‰‡¯Èƒ¿»ƒ«¿ƒ»»¿À»¿ƒ
.‚È.Bc‚ k ‰ ÈÎL ‰ÏÈla ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»««¿»¿ƒ»¿∆¿
.„È,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‰¯BÁÒa ËÚÓÈÂ ‰·ÈLÈa ‰a¯È ,ÌkÁÈÂ Ì„‡ ‰NÚi ‰Ó««¬∆»»¿∆¿««¿∆ƒƒ»ƒ«≈ƒ¿»ƒ«≈«¬ƒ

.ÈbÒ ‡Ï ‡‰ ‡Ïa ‡‰ Èkƒ»¿»»»«ƒ
.ÂË.ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎÏ ‰Úe ˙e Lb¯‰ ‡È·Ó Ì¯ ÏB˜a ¯eac‰«ƒ¿»≈ƒ∆¿≈¿»¿»»≈»ƒ
.ÊË.B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏ˙Â ,ÌÈÓÈ CÈ¯‡Ó Ì¯ ÏB˜a „ÓBl‰«≈¿»«¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿»
.ÊÈ.B„Èa Ìi˜˙Ó B„enÏ ,˙eqb Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«ƒƒ¿«≈¿»
.ÁÈ.ÌÈ¯Á‡Ï „nÏnL ÈÓ Ìb«ƒ∆¿«≈«¬≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ç.קפה דף וישב זוהר סח. סי' יז., ברכות כותב

.è.קצת מובן זירא. רבי עו, סי' כח., לב)ברכות יט (ויקרא זקן פני והדרת רז"ל,(וכן דרשו ,

רמז. חכמה). שקנה זה

.é.ב סי' י., שבת במסכת כותב

.àé.יב סי' כג. שבת במסכת בונה

.áé.מרבנן דדחיל יג, סי' כג:, שבת

.âé.ה סי' לב:, תמיד

.ãé.כו סי' ע:, נדה

.åè.בכל ערוכה ד"ה אגדות בחידושי כא, סי' נד. עירובין

.æè.'בגמ שם

.æé.דשין שהכל ד"ה רש"י עיין כג. סי' נד., עירובין

.çé.מתבשמין שהכל ד"ה ברש"י ועיין שם.
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.ËÈ.ÈÙË ‡˙lÓ ÚizÒÓ ,·¯‰ ÈtÓ ÚÓBM‰«≈«ƒƒ»«ƒ¿«≈«ƒ¿»¿≈
.Î.ÔÈ„ÈÓz ˙·¯˜‰Ó ‰¯Bz „eÓÏz ÏB„b»«¿»≈«¿»«¿ƒƒ
.‡Î.‰¯Bz ÏL d B‰ „a‡Ó ,‰‡ d È‡ BÊÂ ‰‡ BÊ ‰ÚeÓL :¯ÓB‡‰»≈¿»»»¿≈»»»¿«≈»∆»
.·Î.‡z„ÁÓ ‰L˜ ‡˜ÈzÚa ¯Ó‚ÈÓƒ¿«¿«ƒ»»∆≈¬¿»
.‚Î.B˙l„bÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ÂÈ ·Ï ˙eÏb Ì¯Bb ,B„eÓÏzÓ „Á‡ ¯·c ÁÎBM‰«≈«»»∆»ƒ«¿≈»¿»»ƒƒƒ¿À»
.„Î.‰·ÚBz ‡¯˜ B¯·k BÎBz ÔÈ‡L ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¿»ƒ¿»≈»
.‰Î.BzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÔÈeˆÓ B¯ÈÚ È a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿≈ƒ¿Àƒ«¬¿«¿
.ÂÎ.CÓ ÏBÎÈ·k ‰NÚ ‰¯Bz Ïeha ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ»«¬∆ƒ¿»»
.ÊÎ·‡ „eakÓe Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ aÓe ˙BLÙ ˙Ïv‰Ó ‰¯Bz „eÓÏz ÏB„b»«¿»≈«»«¿»ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒƒ»

.Ì‡Â»≈
.ÁÎ.‰ È·Ï ‰ÎBÊ ‰M„˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿À»∆¿ƒ»
.ËÎÈÓ ÏÚ ,Ì‰Ó „Á‡Â ,ÌBÈ ÏÎa Ô‰ÈÏÚ ‰ÎBa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰LÏL¿»«»»∆¬≈∆¿»¿∆»≈∆«ƒ

.˜ÒBÚ B È‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»¿≈≈
.Ï.‰·eL˙Ï ‰ÎBÊ ‰ Èa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»∆ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.èé.מובן כז, סי' נד:, עירובין

.ë.לב סי' סג:, עירובין

.àë.לד סי' סד., עירובין

.áë.כד סי' כט., יומא

.âë.לז סי' לח:, יומא

.ãë:עב יומא כח. ברכות סא. סי' עב:, יומא

.äë.שם

.åë.ט סי' יא., מגילה

.æë.כז סי' כה. סי' טז:, מגילה

.çë.כח סי' יז:, מגילה

.èë.ו סי' ה:, חגיגה

.ì.כח סי' יז:, מגילה
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.‡Ï.‡Ït ¯·c ÚL¯‰ ˙‡ „nÏÏ ¯eÒ‡»¿«≈∆»»»¿«∆∆
.·Ï.‡Ï ÔË˜ Ï·‡ ,ÚL¯Ó „ÓÏÏ ÏBÎÈ ÏB„b»»ƒ¿…≈»»¬»»»…
.‚Ï.˙BÂˆn‰ Ïk Ìei˜ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ ‡e‰ „enl‰ Ïb¯‰∆¿≈«ƒ∆¿«¿»«ƒ»«ƒ¿
.„Ï.]‰¯Bz] ‰·BË ‡Ïa Èe¯L ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿…»»
.‰Ï.·¯‰ ÈtÓ „ÓBlÏ BÓˆÚ ÈtÓ „ÓBl‰ ‰ÓBc B È‡≈∆«≈ƒƒ«¿«≈ƒƒ»«
.ÂÏ.·BÁ ÛÎÏ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ c eÈ‰iL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‡ÁÈ ‡Ï…ƒ»¿«»»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»≈¿«
.ÊÏ.BÚ¯Ê ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙¯fÁÓ ‰¯Bz‰ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈«¿ƒ»»«»¿«∆∆»»¿««¿
.ÁÏ.‰ ·‰ ‡Ïa elÙ‡ Ì„‡ „ÓÏÈƒ¿«»»¬ƒ¿…¬»»
.ËÏ.„enl‰ ˙ÚLa ·¯‰ ‰t ˙B‡¯Ï ÏB„b ˙ÏÚBz∆∆»ƒ¿∆»«ƒ¿««ƒ
.Ó.˙B¯‰ Ïˆ‡ „ÓÏÏ ÏB„b ˙ÏÚBz∆∆»ƒ¿…≈∆¿»
.‡Ó.‰„B·Úa ˜ÒBÚ el‡k ,‰ÏÈla ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»««¿»¿ƒ≈«¬»
.·Ó.ÂÈÓÈa Lc˜n‰Œ˙Èa ‰ · el‡k ,‰„B·Ú ˙BÎÏ‰a ˜ÒBÚ‰»≈¿ƒ¿¬»¿ƒƒ¿∆≈«ƒ¿»¿»»
.‚ÓÔ·‡ ˜¯BÊk ÈÂ‰Â Ìp‰È‚Ï ÏÙB ,Ôe‚‰ B È‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»¿«¿ƒ∆≈»≈¿≈ƒ…«¬≈¿≈∆∆

.ÒÈÏe˜¯ÓÏ¿«¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àì.לב סי' מט:, נדרים ט. סי' יג., בתוספות)חגיגה קכט. .(שבת

.áì.יג סי' טו:, חגיגה

.âì:מ קידושין וכו'. מצות כל אפי' ד"ה י סי' פאה ירושלמי כותב

.ãìתורה בלא שרוי כאן, וצ"ל ע"ש. כב, סי' סב:, לכאן)יבמות ענינו מה .(דאל"כ

.äì.מח סי' קיא., כתובות

.åì:קיא כתובות רש"י. עיין למרייהו, ניחא לא רסג, סי' קיא., סנהדרין

.æì:כג שבת ורבנן. ד"ה רש"י עיין ז, סי' י., מכות

.çì.ידע דלא ואע"ג מג, סי' יט., ע"ז

.èì.'וכו לפומיה חזו יא, סי' יב., הוריות 04- .î

.àî.כט סי' קי., מנחות

.áî.שם

.âî.נז סי' קלג., חולין
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.„Ó‰LÓÏ ‡l‡ Ôz ‡Ï ÏetÏt‰ Ï·‡ ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰ z dÓˆÚa ‰¯Bz‰«»¿«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»≈¬»«ƒ¿…ƒ«∆»¿…∆
.Ï‡¯NÈ ÏÎÏ Ô˙ ÔÈÚ ˙·BËa ‡e‰Â ,„·Ïaƒ¿»¿¿««ƒ»«¿»ƒ¿»≈

.‰ÓBÏ ‰ z ‰¯Bz‰ ,ÏkÏ B˙¯Bz „nÏÏ ¯˜Ù‰ BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡ ‰NBÚLk¿∆∆»»∆«¿∆¿≈¿«≈»«…«»ƒ¿»
.‰ zÓa¿«»»

.ÂÓÈÓ·e ,‰ÈÏÚ ÌB¯Ú BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚnL ÈÓÏ ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó ‰¯Bz‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆«¬ƒ∆«¿»»∆»¿ƒ
.Ú„BÈ B È‡L ÈÓk BÓˆÚ ˙‡ ÌÈNnL∆≈ƒ∆«¿¿ƒ∆≈≈«

.ÊÓ.ÔeiÚÏ Ì„B˜ ‡ËÁ ˙‡¯ÈÂ ,‡ËÁ ˙‡¯ÈÏ Ì„B˜ „enl‰«ƒ∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿«≈¿∆¿ƒ

.ÁÓ.„nÏÏe „ÓÏÏ ‰ÎBÊÂ B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ˙È¯ÁL ˙t È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬ƒ«¿ƒ¿«≈¿»¿∆ƒ¿…¿«≈

.ËÓz„·Ï ‰·LÁÓa ‡e‰L „enl‰ Èk ,¯eaca ˙BÈ‰Ï ‡˜Âc ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯B»¿ƒ»«¿»ƒ¿¿ƒƒ«ƒ∆¿«¬»»¿«
.‰NÚÓ È„ÈÏ ‡a ÔÈ‡Â ,ÁkzL ƒ¿«≈«¿≈»ƒ≈«¬∆

.�.¯ˆB˜ B È‡Â Ú¯BÊÏ ‰ÓBc ,¯ÊBÁ B È‡Â „ÓBl‰«≈¿≈≈∆¿≈«¿≈≈

.‡�ÈÓÚË BÏ ‰l‚iL C¯a˙È ÌM‰ ˙‡Ó ˙Lw·Ó ‰¯Bz‰ B„eÓÏz ¯ÊBÁ‰«≈«¿«»¿«∆∆≈≈«≈ƒ¿»«∆¿«∆«¬≈
.‰È¯˙Òe ‰¯Bz‰«»¿»∆»

.·�.˙e Ê È¯e‰¯‰Ï ‡a ‡e‰ ,„ÓÏÏ Úe·˜ ˙Ú Bl ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈≈»«ƒ¿…»¿ƒ¿≈¿

.‚�.ÌÈ a Ïc‚Ï Bl ‰L˜ ,B„eÓÏz ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈≈«¿»∆¿«≈»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ãî.יט סי' לח., נדרים

.äîמתנה יח)וממדבר כא שם.(במדבר רש"י פירוש עיין נה. נדרים כשדרז"ל

.åî.סב סי' כא:, סוטה

.æîד"ה קיג, סי' מד., סוטה אגדות בנה)חדושי .(אשר

.çî.נא סי' קז: ב"מ

.èî.מב סי' כו:, סנהדרין אגדות חידושי

.ð.קעו סי' צט., סנהדרין

.àð.רש"י עיין עמל. נפש שם,

.áðאשה נאף לב)שם, ו רמז.(משלי .

.âð.רמז וקוברת. שיולדת לאשה שם,
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.„�Ô‚Óe ,‰hÓ ÏLÂ ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ ,dÓLÏ ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»ƒ¿»≈ƒ»¿»«¿»∆«¿»¿∆«»≈≈
·¯˜Óe ‰hÓ ÏLÂ ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈ¯ËÏt ‰ a el‡Îe ,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ«»»»À¿ƒ»»«¿¿ƒ∆«¿»¿∆«»¿»≈

.‰l‡b‰ ˙‡∆«¿À»

.‰�el‡Îe B‡NÚ el‡k ,·e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ,‰¯Bz B¯·Á Ôa „nÏÓ‰«¿«≈∆¬≈»«¿»»»«»¿ƒ¬»¿ƒ
.BÓˆÚÏ B‡NÚ el‡Îe ‰¯Bz È¯·„Ï d‡NÚ¬»»¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»¿«¿

.Â�˜È‰·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa [‰¯B˙ È¯·c ÏÚ] ÂÈ t ¯ÈÁLn‰««¿ƒ»»«ƒ¿≈»»»«∆«»»«¿ƒ
.‡a‰ŒÌÏBÚÏ ÂÈ t»»»»«»

.Ê�ŒÌÏBÚÏ BÚÈaNÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰¯B˙ È¯·c ÏÚ BÓˆÚ ·ÈÚ¯n‰««¿ƒ«¿«ƒ¿≈»«»»«¿ƒ»»
.‡a‰«»

.Á�.ÒB¯B˜Èt‡ ‡¯˜ ,ÔÈ ÈÓ È¯ÙÒa ‡¯Bw‰«≈¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿»∆ƒ

.Ë�.ÌÏBÚÏ ‰·BË ‡È·Ó ,BpÓÊa ˜eÒt ‡¯Bw‰«≈»ƒ¿«≈ƒ»»»

.Ò‰z‡ „Á‡Óe ·BËÂ ˙eÎÊ L¯„Ï ÏBÎÈ ‰z‡ „Á‡Ó ,ÌÈ˜eÒt È L LiLk¿∆≈¿≈¿ƒ≈∆»«»»ƒ¿¿¿≈∆»«»
.·BËÏe ˙eÎÊÏ ‡e‰L ˜eÒt‰ L¯„z ,CÙ‰Ï L¯„Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿≈∆ƒ¿«»∆ƒ¿¿

.‡Ò‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ìb ,˜Ècˆ Ïˆ‡ ˙aLÈ ,B„enÏa ‰ ·‰ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¬»»¿ƒƒ¿…≈∆«ƒ««¿≈∆ƒ¿∆
„ÓÏÈ B‡ ˜ÈcvÏ ‚e Úz ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ ÏczLÈ B‡ .dÓLÏ ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿»ƒ¿«≈«¬≈∆«¬««ƒƒ¿«

.‰ÁÓNa ˜Ècv‰ Ïa˜È B‡ ‰ÁÓNa ˙aM‰ ˙‡ Ïa˜È B‡ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿«≈∆««»¿ƒ¿»¿«≈««ƒ¿ƒ¿»

.·Ò.Ïlt˙‰Ï ÏÎeÈ ÔeiÚa „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.ãð.קעז סי' צט:, סנהדרין

.äð.שם

.åð.קפא סי' ק., סנהדרין

.æð.שם

.çð.קפב סי ק:, סנהדרין

.èð.קפג סי' קא., סנהדרין

.ñ.רש"י עיין לחסידותיה. עקיבא ר' שבקיה רס, סי' קי:, סנהדרין .àñ

.áñ.י שבת
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.‚Ò.¯kLÓ‰ ‰˜LnÓ L¯ÙÈ ,˙BÚÈ Ó ˙ÓÁÓ „ÓÏÏ ÏBÎÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿…≈¬«¿ƒƒ¿ƒ«¿∆«¿«≈
.„Ò.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ‰lÙz Ïeh·Ï ‡B·È ‰¯Bz Ïeha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆
.‰Ò‰Êa ,L„ÁŒL‡¯Â ˙aLa „ÓBÏÂ È‡ t BÏ ÔÈ‡ Èk „ÓÏÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿…ƒ≈¿«¿≈¿«»¿……∆»∆

.‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡ ¯ÈˆÚÓ ‡e‰«¬ƒ∆««À¿»
.ÂÒ.ÂÈÏÚ ÔÈ¯BL ÌÈ ÈcL Úe„Èa ,B„enÏ ˙‡ ÔÈ·Ó ÔÈ‡Lk¿∆≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆ƒƒƒ»»
.ÊÒaÌB˜Ó B‡ ¯‰a e È‰c ,dB·b ÌB˜Óa ‡e‰Lk ÔÈ Ú e‰ÊÈ‡ ÔÈ·‰Ï Ï˜ ¿»≈¿»ƒ≈∆ƒ¿»¿∆¿»»«¿«¿¿«»

.¯Á‡«≈
.ÁÒ.‰ÚÈÓM‰ LeÁÏ ÏbÒÓ „ÓÏÏ ¯˜aa ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿«…∆ƒ¿…¿À»¿«¿ƒ»
.ËÒ.ÌBÏM‰ ‰a¯˙ Ôa¯Œ˙Èa ÏL ˙B˜B Èz „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ∆≈«»ƒ¿«∆«»
.Ú.ÌÈ e‚‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰kÊiL ,Ïlt˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒƒ¬ƒ
.‡Ú.‰ÚeLÈ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰·BËÏ ‰¯Bz‰ ÈLe¯c È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈«»¿»»¿»ƒ¿»
.·Ú.¯·c CBzÓ ¯·c ÔÈ·‰Ï ÏBÎÈ ·ÏŒ·Á¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈…«≈»¿»ƒ»»ƒ»»
.‚Ú.Ú¯ ¯·c ÌeL Ì„‡ ÌeL ÏÚ ¯a„È Ï‡ ,„ÓÏÏ ˙e˜LÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿ƒ¿…«¿«≈«»»»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.âñכסף באלף גפן כד)אלף ז הדור(ישעיה אותו כי לבז יהיה הגפנים רש"י שם ופירש .

י. שבת רמז. וכו'. יין לשתות ולא בתורה לעסוק אלי ישובו חזקיה של

.ãñ.י שבת

.äñועצרה און אוכל לא מקרא קרא ושבת יג)חדש א רמז.(ישעיה .

.åñ'וגו און אוכל לא מקרא וגו'(כנ"ל)קרא משפט דרשו היטב למדו יז). א עשה(ישעיה .

למדני וחקיך כחסדך עבדך קכד)עם קיט .(תהלים

.æñ'וגו מדרכיו ויורנו וגו' ה' הר אל ג)ונעלה ב .(ישעיה

.çñכלמודים לשמע אזן לי יעיר ד)בבקר נ .(ישעיה

.èñ'וגו שלום ורב ה' למודי בניך יג)וכל נד .(ישעיה

.òהעם את וישב טז)וילך א רש"י.(שופטים עיין ,

.àò'וגו ה' רוח עליו י)ותהי ג מובן.(שופטים רש"י. עיין ,

.áò'וגו לב ורחב מאד הרבה ותבונה לשלמה חכמה אלהים ט)ויתן ה א, .(מלכים

.âò'גו נפש משיבת תמימה ה' ח)תורת יט עיין(תהלים מעשיות). סיפורי שאחר (בשיחות

דברי ותשלך מוסר שנאת ואתה וכו'. להתמדה סגולה וז"ל, צא, סי' הר"ן שיחות
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.„Ú.ÌÈÓLŒ‡¯È Ïˆ‡ ‡l‡ „ÓÏz Ï‡«ƒ¿«∆»≈∆¿≈»«ƒ
.‰Ú.ÌBÏLÏ ‰kÊz ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿∆¿»
.ÂÚ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,E˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ E˙‚¯„Ó ÈÙÏ ‰¯Bz ¯Ó‡zLk¿∆…«»¿ƒ«¿≈»¿¿…¿«¿»ƒ«¿≈»¿«¿≈∆

.EÈeeˆ Ìi˜È ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«≈ƒ∆
.ÊÚ.„ÓÏÏ ˙e˜LÁ Ì„‡Ï ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ≈»»»«¿ƒ¿…
.ÁÚ.dÓLÏ ‰¯B˙Ï ‰kÊz dÓLÏ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿»
.ËÚ.d˙B‡ L¯„ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ‰kÊÈ ˙BˆÁ ˙ÓÈ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¬ƒ¿∆¿»ƒ∆«»¿ƒ¿»
.Ù.˙BˆÁ Ìe˜iL B ewz ,ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ‰¯B˙ È¯·cÓ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ∆»¬
.‡Ù.„ÓÏÏ ˜LÁ BÏ ‰È‰È ,‰·ÚBz BÓk ¯˜M‰ ˙‡ ‡ BOL ÈÓƒ∆≈∆«∆∆¿≈»ƒ¿∆≈∆ƒ¿…

מקומות מקומותמראי מראי

וגו' ברעה שלחת פיך וגו' יז,יט,כ)אחריך נ ומי(תהלים וגו' עשק ברע וידברו ימיקו

למו ימצו ח,י)מלא עג .(תהלים

.ãò'וגו בדרך יורנו ה' יב)ירא כה אלמדכם(תהלים ה' יראת יב). לד ה'(תהלים יראת .

וגו' דעת ז)ראשית א .(משלי

.äòתורתך לאוהבי רב קסה)שלום קיט בשלום(תהלים וגו' יתן לעמו עוז ה' כט. (תהלים

שלוםיא) נתיבותיה וכל יז). ג ושלם(משלי עמו נא הסכן כא). כב רש"י.(איוב ועיין ,

.åò'וגו לך ויקם אמר כח)ותגזר כב שאתה(איוב מדריגתך כפי תורה שתאמר היינו ,

בדבר אדם לפעלות פי יעבר בל זמתי כפשוטו. לך ויקם אמר ותגזר עי"ז, מקיים,

וגו' ג,ד)שפתיך יז .(תהלים

.æò'וגו אל ידע איכה ואמרו למו ימצו מלא י-יא)ומי עג אלהים(תהלים ברית שמרו לא .

ללכת מאנו י)ובתורתו עח אהבתי(תהלים ותורתך שנאתי סעפים קיג). קיט .(תהלים

חפצתי לא דרכיך ודעת ממנו סור לאל יד)ויאמרו כא ה'(איוב תורת את מאסם על .

אחריהם אבותם הלכו אשר כזביהם ויתעום ד)וגו' ב .(עמוס

.çòותור לעולם צדק אמתצדקתך קמב)תך קיט .(תהלים

.èòבאמרתך לשיח אשמרות עיני קמח)קדמו קיט .(תהלים

.ôשדרשו כעין בטלה, לשיחה מד"ת שפסק על באמרתך לשיח ודרש הנ"ל. ממקרא

ג:) ע"ז יב:, וגו'(חגיגה שיח עלי מלוח הקטפים פסוק, ד)על ל .(איוב

.àôאהבתי תורתך ואתעבה שנאתי קסג)שקר קיט .(תהלים
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.·ÙÌ‰ ˙Bi˙B‡‰ Èk ,epnÓ „ÓÏz Ï‡ ,epnÓ „ÓÏ ÚL¯ Ì„‡L ¯Ùq‰«≈∆∆»»»»»«ƒ∆«ƒ¿«ƒ∆ƒ»ƒ≈
.E˙B‡ eÚÈL¯È«¿ƒ¿

.‚Ù‡e‰L Úe„È ,EaÏa „ak˙ ‡ÏÂ „Á‡Ó ¯ÒeÓ B‡ ‰¯Bz ÚÓBL ‰z‡Lk¿∆«»≈«»»≈∆»¿…ƒ¿«≈¿ƒ¿»«∆
.ÏÈÂ‡¡ƒ

.„Ù.EnÓ ÁeÎL ‰È‰È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÈÏÚ ˙B‡ˆB‰ EÏ LiL ‰¯Bz‰«»∆≈¿»»∆»«¿≈∆…ƒ¿∆»«ƒ¿

.‰Ù˜eÒt ÏÎa B˙B‡ ‡ˆÓz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BaÏ ˙BÂ‡z ¯Á‡ Û„B¯L ÈÓƒ∆≈«««¬ƒ«¿≈∆ƒ¿»¿»»
.È‡ ‚Ï ‰¯Bz‰ È˜eÒtÓƒ¿≈«»ƒ¿«

.ÂÙ.ÔËOÏ ¯aÁ˙ ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ L¯BtL ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»»

.ÊÙ,‰Â Ú·e dÓLÏ ‰ÎÏ‰a ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„aÎn‰ ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz È L¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒ∆»∆«¬»»ƒ¿»«¬»»
‰ zpL ,‰¯B˙Ï ÔÈÎBÊÂ ‰l„‚Ï ÌÈÏBÚÂ ,Ì‰Ï ÁÈÏˆÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿À»¿ƒ¿»∆ƒ¿»

 zpL ,ÌÈ¯·„Ï ÔÈÎBÊÂ ÔÈÓÈa.‰¯Bz ÏL d ÈÓÈa ÔÈ ¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ»ƒƒƒ»∆»

.ÁÙ.B„eÓÏzÓ ˙B ‰Ï EÙBqL ,Ba ˜·c‰ ,LÁ k ¯ËB Â Ì˜B ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»≈¿≈¿»»ƒ»≈∆¿≈»ƒ«¿

.ËÙ.‰˙ÈÓ ·iÁ epnÓ „ÓBl‰Â ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ CÈLÓn‰ ÔÓ „ÓÏÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…ƒ««¿ƒ«¬»»»¿«≈ƒ∆«»ƒ»

.ˆ.ÌÚË Ba ÔÈ‡Â ÁÈ¯ Ba LiL ,Ò„‰ BÓk ‡e‰ ˙BÂˆÓ ‡Ïa ‰¯Bz»¿…ƒ¿¿¬«∆≈≈«¿≈««

מקומות מקומותמראי מראי

.áô'וגו יכתבו כלם ספרך טז)ועל קלט רחוק.(תהלים רמז .

.âôבזה אוילים ומוסר ז)חכמה א רמז.(משלי .

.ãô'וגו תשכח אל וגו' חכמה ה)קנה ד .(משלי

.äôיתגלע תושיה בכל נפרד יבקש א)לתאוה יח .(משלי

.åôמשחית לבעל הוא אח במלאכתו מתרפה ט)גם יח רש"י.(משלי עיין ,

.æô.המחדדין וצ"ל מא, סי' סג., שבת

.çô.רש"י עיין מב, סי' סג., שבת

.èô.רש"י ועיין האמגושי, מן והלומד מו, סי' עה., שבת

.ö.דודאי שני ד"ה ט, סי' כא., עירובין אגדות חדושי
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.‡ˆÌ‰ÈÏÚ ·È¯ÚÓe ÌÈkLnL ÈÓa ,‰¯B˙ È¯„Ò ‡ˆBÓ ‰z‡ ÈÓa¿ƒ«»≈ƒ¿≈»¿ƒ∆«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆
È¯ÊÎ‡ BÓˆÚ ÌÈNÓe ·¯BÚk Ì‰ÈÏÚ ÂÈ t ˙‡ ¯ÈÁLÓe L¯„n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»«¿ƒ∆»»¬≈∆»≈≈ƒ«¿«¿»ƒ

.·¯BÚk ÂÈ a ÏÚ«»»»≈

.·ˆ.„ÓÏÏ ÌÈwÁ¯ÓÏ ÌÈÎÏB‰ ‰Ê ÏÈ·La ,„ÓÏÏ Ì„‡ ‰ÎBÊ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡≈ƒ«…∆»»ƒ¿…ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿∆¿«ƒƒ¿…

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡¯ecÒ ·eiÁ ÈÙÏ ÔÓÊ Ì‰Ï Úa˜ Â Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯eqÈ LÈ≈ƒƒ«»ƒ«»»»¿ƒ¿»»∆¿«¿ƒƒƒ
‰Â‡z‰Â ÔBˆ¯‰ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,ÌÈ¯eqi‰ el‡ Ïk ÌÈ·iÁÓ‰ ,ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«¿ƒ»≈«ƒƒ¬»«¿≈»»¿««¬»
Ïˆ‡ CÏÈÏ Ì‰Ï Úe·w‰ ÌzÚ ÚÈb‰L ‰ÚLa ÌÈ„ÈÓÏz‰ Ïˆ‡ ¯¯BÚ˙pL∆ƒ¿≈≈∆««¿ƒƒ¿»»∆ƒƒ«ƒ»«»«»∆≈≈≈∆

.Ì‰Ï ·eˆw‰ ÔÓf‰ Ì„˜ ÌÈ¯eqi‰ ÌÈÏha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,„ÓÏÏ ·¯‰»«ƒ¿…«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ…∆«¿««»»∆

.·.ÔkŒÌ‚ ÌÈiÓLb ÌÈiÁ ÌÈ ˙B Ì‰ ˙aM‰Â ¯NÚn‰Â ‰¯Bz‰«»¿««¬≈¿««»≈¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ«≈

.‚.‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a "Ce¯Ú ÔÁÏL" „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒÀ¿»»»ƒ¿ƒ¿»

.„ÔBfpL ,‰M„˜a CkŒÏk B˙ÏÈÎ‡L ,ÌÈkÊ ÔÈÁÓa ‰¯Bza B„enlL ÈÓƒ∆ƒ«»¿…ƒ«ƒ∆¬ƒ»»»ƒ¿À»∆ƒ
ÔÓÈÒÂ .˜ Áa ÔÈ Bc ÂÈ‡ BN ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,epnÓ ÔÈ Bf ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÔBÊnÓƒ»∆««¿»ƒƒƒƒ∆«¿≈∆¿»ƒƒ¿∆∆¿ƒ»
˙·ÎL ‰˙È‰ ¯˜a·e" ,"¯˜a‰ ˙BÈ‰a ÈLÈÏM‰ ÌBia È‰ÈÂ" :¯·cÏ«»»«¿ƒ««¿ƒƒƒ¿«…∆«…∆»¿»ƒ¿«

."¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ" ,"Ïh‰(‰ ,˘"Á ‰ÏÈÎ‡· ‡ˆÓ ‰Ê ÔÓÈÒ ˘Â¯Ù) «»«¿ƒ¿«¿…∆«…∆

מקומות מקומותמראי מראי

.àö.יב סי' כב., עירובין

.áöזרה עבודה לסופו. סמוך יז, סי' מז:, יג.עירובין

.àליסורין וצבא לתלמידים. וצבא ולארץ. לשמים צבא ה, סי' י פר' בראשית מד"ר

רמז. כהונה. מתנות ועיין וכו'.

.á(.א שבת וכן שני, חלק ב, צדקה חיים(עיין הן מה בבל בני ד, סי' יא פר' בראשית מד"ר

העושר) חיי כלומר, כהונה, מתנות מעשרות.(עיין בזכות ישראל, ארץ ובני התורה. בזכות

השבתות. את מכבדין שהן לארץ, חוצה ואנשי

.â.שני חלק ג, יראה עיין

.ã.שני חלק ה, אכילה עיין
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.‰‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÔÈ¯È‡Ó ¯Bc‰ ÈÙÈ¯ÁÂ È‚ÏÙÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈À¿¿≈«¬ƒ≈«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿«¿≈«ƒ¿»
‰·eLz ¯¯BÚ˙ ˙B·‡‰ ˙eˆˆB ˙‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙B·‡ ˙eÎÊ ıˆB ˙Óƒ¿≈¿»¿«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿≈¿»

.ÌÏBÚa»»

.Â.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈ˜ÒBt‰ „enÏƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¬»»»

.ÊÈk ,C¯a˙È ÌM‰ ˙e„Á‡a B˙ eÓ‡ ˜fÁÏ CÈ¯ˆ Ê‡ ,·¯Ï ·¯Ó CÏB‰Lk¿∆≈≈«¿«»»ƒ¿«≈¡»¿«¿«≈ƒ¿»«ƒ
BÏ LiL ·¯‰ ÔÎÂ .„eÁi‰ ˙ eÓ‡Ï ˜ÈfÓ ÌÈ„nÏÓ ‰a¯‰Ó „enl‰«ƒ≈«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¡««ƒ¿≈»«∆≈
ÏÎÂ ,BÁk ÈÙk „ÈÓÏ˙Â „ÈÓÏz ÏÎÏ ¯È‡‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ,„eÁi‰ ˙ eÓ‡¡««ƒ»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…¿»

.¯˙BÈ ‡ÏÂ BÏ CÈ¯vM ‰Ó ‡l‡ ÚÓBL B È‡ „ÈÓÏz«¿ƒ≈≈«∆»«∆»ƒ¿…≈

.Á‡l‡ Ì˙B‡ ÚÈÓLÈ ‡lL e È‰ ,C¯c‰ ‰Êa ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „nÏÓ‰ ·¯‰»««¿«≈∆«¿ƒ»¿∆«∆∆«¿∆…«¿ƒ«»∆»
,‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï BÏ CÈ¯vM ‰Ó ÚÈÓLÈ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»«¿ƒ««∆»ƒ…»¿…≈«¿≈∆∆

.‰¯BzaL ÌÈÁaLÓ‰Â ÌÈ‡p‰ ÌÈ t ÔÈl‚nL∆¿«ƒ»ƒ«»ƒ¿«¿À»ƒ∆«»

.Ë‰Êa ,·¯‰ ÔBˆ¯ „‚ k B Bˆ¯ Ïha˙ Â ·¯‰Ó ‰¯Bz ÚÓBL „ÈÓÏz‰Lk¿∆««¿ƒ≈«»≈»«¿ƒ¿«≈¿¿∆∆¿»«»∆
.ÚÓBL B È‡ ÚÓBML ÈtŒÏÚŒÛ‡ B Bˆ¯ Ïha˙ ‡lLk Èk ,ÚÓML Ú„È≈«∆»«ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿««ƒ∆≈«≈≈«

.ÚÓBML ÔkŒÌ‚ Ú„È ,‰ÚÈÓM‰ ˙ÚLa ÂÈ˙BLb¯‰ Ïha˙pLk Ìb«¿∆ƒ¿«≈«¿»»ƒ¿««¿ƒ»≈««≈∆≈«

מקומות מקומותמראי מראי

.ä.שני חלק א, אבות זכות עיין

.åדייני על הקב"ה הזהיר טז, סי' לא פר' משפטים מד"ר שני. חלק ו, הרהורים עיין

את מזהירים שהם לפי עליהם הזהיר וכו'למה משפט אותן מלמדים שהם ישראל

רמז. וכו'. כוכבים עבודת מן שלאישראל בפיהו, היתה אמת תורת ו, סי' ג פר' ויקרא (מד"ר

רחוק) רמז וכו'. המקום דרכי אחר הרהר שלא ובמישור, בשלום המותר. את .אסר

.æבשביל לא וכו' ואחד אחד כל של בכח בכח, ה' קול א, סי' כט פר' יתרו מד"ר

תהיו אלא בשמים יש הרבה אלוהות שמא סבורין תהיו הרבה קולות ששמעתם

רמז. וכו'. אלהיך ה' הוא שאני יודעים

.ç.רמז וכו'. והמשובחים הנאים וכו' בפנים פנים הה"ד שם,

.èשמענו קלו ואת ד, סי' כא)שם ה יצאה(דברים נפשי שנאמר, וכו' נשמתם פרחה וכו'

ו)בדברו ה השירים ואדברה(שיר עמי שמעה נאמר, לכך ז)וכו' נ היא.(תהלים (ונפש

רצון) .בחינת
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.ÈÏL Ú¯‰ Ìb ÈÊ‡ ,·¯‰ ÈtÓ ‰¯Bz ÚÓLÏ ‡a „ÈÓÏz‰L ‰ÚLa¿»»∆««¿ƒ»ƒ¿…«»ƒƒ»«¬««»»∆
ÚÓLÏ ÔkŒÌ‚ ÌÈ‡a ,BlL Ú¯‰ È„ÈŒÏÚ e‡¯·pL ˙BtÏw‰ e È‰ ,„ÈÓÏz‰««¿ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿«¿≈»»∆»ƒ«≈ƒ¿…«
B˙ÓL Ï CiM‰ ‡l‡ ÚÓBL B È‡ „ÈÓÏz ÏkL È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,˜ ÈÏÂ¿ƒ…¬»«¿≈∆»«¿ƒ≈≈«∆»««»¿ƒ¿»
Ï·‡ .ÚÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì È‡Â ˙BtÏw‰ ÌÈÁ¯Ba ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈«¿≈∆¿ƒ«¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿…«¬»
LiLk ‡l‡ ˙Á¯Ba d È‡ ‡È‰Â ,‰M„˜Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰wc ‰tÏ˜ LÈ≈¿ƒ»«»∆ƒ¿»ƒ¿À»¿ƒ≈»««∆»¿∆≈
ÁÏLiÂ" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .˙Á¯Ba ÔkŒÌ‚ ‡È‰ ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈ ˙ÚeLÈ ‰¯Bza«»¿«ƒ¿»≈¬«ƒ«≈««¿ƒ»«»»«ƒ¿«
.Bl CÏ‰Â ‡a ‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜ B¯˙È ¯Ó‡c Ô‡ÓÏ ,"B ˙BÁ ˙‡ ‰LÓ…∆∆¿¿»¿»«ƒ¿…∆««»»¿»«

.‡È.‰ÏÈ˜Ò ÔÈcÓ ÏBv ,ÂÈÙa ‰¯B˙ŒÈ¯·c ‡ÈˆBn‰«ƒƒ¿≈»¿ƒƒƒƒ¿ƒ»

.·È‰Ê ÏÈ·La ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz ÏbÒÏ ‰ÎBÊ Ì„‡ ÌB˜Ó ÏÎa Â‡Ï»¿»»»»∆¿«≈»«¬ƒƒƒ¿ƒ∆
‰f‰ ÌB˜nÓ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ˆiL ,ÌÈ·eaÒ ·aÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«≈ƒƒ∆≈≈∆»»»ƒ»«∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈

.‚ÈÌb ,ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÓe ÌÈ Èc ˜ÈzÓÓ ‰Êa ,ÚbÈ˙pL „Ú „ÓBÏ Ì„‡Lk¿∆»»≈«∆ƒ¿«≈«»∆«¿ƒƒƒ¿≈«¬ƒ«
.¯·wa ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈«¬ƒ≈∆»ƒ«∆∆

.„È.ÌM‰ŒLec˜Ï ‡a ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ eÓ‡Ï ‡a ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»»∆¡»¿«¿≈¡»»¿ƒ«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.éהגדתי אנכי הה"ד, ה', סי' יב)שם מג משה(ישעיה וישלח שנאמר, זר בכם ואין וכו'

חתנו כז)את יח רמז.(שמות .

.àéלדבר ככלתו ה, סי' מא פר' תשא כי יח)מד"ר לא תורה.(שמות דברי מוציא וכו'

משים שאינו מי וכו' בסקילה שבתורה עונשין של שרובן אבן לחת ו, בסי' ושם

ו כאבן רמז.לחייו שם. וברש"י נד., עירובין עיין כו'.

.áéאותה ושותלין ממקומה אותה עוקרין הגפן, מה א, סי' מד פר' תשא כי מד"ר

מקבלין והתחילו למדבר והביאן ממצרים עקרן כך משבחת, והיא אחר במקום

רמז. התורה.

.âéעליו מתמלא שהוא בתורה, יגע בן לו שיש מי שכל א, סי' סג פר' תולדות מד"ר

רחמים מתמלא הקב"ה שאפי' מנין ודם, בשר של אביו לב אלא לי אין וכו' רחמים

רמז. וכו'. עליו

.ãéקדושת בזכות אמר, יוחנן ר' יב, סי' עד פר' ויצא מד"ר שני. חלק טז, אמונה עיין

וכו'. תורה ובזכות אמנה בזכות אמר, לוי ר' השם.
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.ÂË‡˜Â„Â .‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÈÓ ,Ì„‡‰ ˙‡ ¯Èk‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙e‡¯‰ ÈkÊ«≈»¿¿ƒ¿«ƒ∆»»»ƒ«∆ƒ¿»¿«¿»
‰NÚ ,Ba¯Ó „ÓlL ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,·¯‰ È t ¯‡z ˙‡ ÔÈ¯ÈknLk¿∆«ƒƒ∆…«¿≈»«ƒ«¿≈«¬»∆»«≈««¬∆
¯‡z ¯È‡n‰ B˙ÓÎÁ ‡Â‰ ‰ÎÏ‰‰ Èk ,·¯‰ È t ¯‡˙k „ÈÓÏz‰ È t¿≈««¿ƒ¿…«¿≈»«ƒ«¬»»ƒ»¿»«≈ƒ…«

ÂÈ t(ÂÈ t ¯È‡z Ì„‡ ˙ÓÎÁ)ÏÁ Ïa˜Ó ‰ÎÏ‰‰ Ïa˜nLÎe ,,ÂÈ t ¯‡zÓ ˜ »»»¿«»»»ƒ»»¿∆¿«≈«¬»»¿«≈≈∆ƒ…«»»
.ÂÈ t ¯‡z È˜ÏÁ ‰a¯˙ Ôk ˙BÎÏ‰‰ Èea¯ ÈÙÏe¿ƒƒ«¬»≈ƒ¿«∆∆¿≈…«»»

.ÊË,ÊÚÂ Û˜˙a ¯Bc‰ ÈL‡¯ ÏL ˙e‡O ˙‰‰ C¯a˙È ÌM‰ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿À««≈ƒ¿»««ƒ¿«¿∆»≈«¿…∆»…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ ÏL ‰Âˆn‰ ÏÎ È ÈÚa ·LÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿»¿≈≈…«ƒ¿»∆«¿»«¿ƒ¿«¿≈∆

.Ì˙BÓk ‰ÎÏ‰L ÌÈÎBÊ ÌÈ„ÓBl‰«¿ƒƒ∆¬»»¿»

.ÊÈ,ÚÓML ÚÓL ‡lM ‰Ó ÏÚ ¯ÓB‡Â BÓˆÚÏ Ï˜Óe ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈÓÁnL ÈÓƒ∆«¿ƒ«¬≈ƒ≈≈¿«¿¿≈««∆…»«∆»«
‡È‰L ÌB„‡ ÏL ‰tÏw‰ Èk ,CÏn‰ ÈÙÈa ˙B‡¯Ï ‰ÎBÊ B È‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈∆ƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ«¿ƒ»∆∆∆ƒ

.CÏn‰ È t ÈÙÈa ÏkzÒ‰lÓ ÂÈ ÈÚ ¯B‡Ó CÈLÁÓ ,‰Ú¯ ‰‡¯Èƒ¿»»»«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈«∆∆

הרע: "לׁשֹון ָ ָ ָ 

.‡ÂÈÏÚ È ‡ :Ìp‰È‚ ÏL ¯OÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓ‰«¿«≈»»»«»»≈««∆≈ƒ…¬ƒ»»
Ìb BzÚc ÏÈtLÈÂ ‰¯Bza ˜ÒÚi B˙ w˙Â .‰hÓÏÓ ÂÈÏÚ ‰z‡Â ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»»»ƒ¿«»¿«»»«¬…«»¿«¿ƒ«¿«

.Ú¯‰ ÔBLÏ È„ÈÏ ‡B·È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆…»ƒ≈»»»

.·.˙B¯·Ú LÏL „‚ k ÂÈ˙B BÂÚ ÏÈc‚Ó Ú¯‰ ÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»«¿ƒ¬»¿∆∆»¬≈

מקומות מקומותמראי מראי

.åè.לו מסרן הלכות שכל לו. דומה שלו איקונין זיו שהיה ח, סי' פד פר' וישב מד"ר

.æè.שני חלק ג, אורחים הכנסת עיין

.æé.ה הוראה עין

.à.ז סי' טו:, ערכין

.á.ח סי' שם,
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.‚‡ MÏ ÌeMÓ da ˙ÈÏ ,‡˙Ïz Èt‡a B‡ ‡¯Ó Èt‡a ‰¯Ó‡˙Óc ‡˙lÓƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈»»¿«≈¿»»≈«ƒƒ»»
.‡LÈaƒ»

.„.ÈÚaÈÓ LÁÈÓÏ ,ÈÚaÓ ‡Ï ÈÏea˜Ïc ·bŒÏÚŒÛ‡ ,‡LÈa ‡ MÏ È‡‰«ƒ»»ƒ»«««¿ƒ¿≈»ƒ»≈¿≈«ƒ»≈
.‰.ÂÈt ÏÚ ‰ÏÁiL ÛBÒÏ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ Ú¯ ¯·BcL ÈÓƒ∆≈»«ƒ¿»≈¿∆∆¡∆«ƒ
.ÂÏÈÎ¯ ÈÎÏB‰ È„ÈŒÏÚÂ ,ÏÈÎ¯ ÈÎÏB‰ ÌÈNÚ Ï‡¯NÈ ÔÈa ‰·‰‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈«¬»≈ƒ¿»≈«¬ƒ¿≈»ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ

.ÌÈˆÏ ÌÈNÚ «¬ƒ≈ƒ
.ÊÚÓML ¯·c ‰ÊÈ‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ¯ÓBÏ ¯zÓ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ·‰B‡L Ì„‡ŒÈ a¿≈»»∆¬ƒ∆∆∆À»«∆»∆≈≈∆»»∆»«

.‡LÈa ‡ MÏ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ÂÈ¯·c Ïa˜Ï ¯zÓ B¯·Á Ìb ,Ì„‡ ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆»»«¬≈À»¿«≈¿»»¿≈ƒƒ»»ƒ»
.Á.˜Ècv‰ ˙‡ ‰f·Ó Ìb ,„ÓÏÏ ˜LÁ Ì„‡Ï ÔÈ‡ Ú¯‰ ÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»≈»»»≈∆ƒ¿…«¿«∆∆««ƒ
.Ë.˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ ÏBv Ú¯‰ ÔBLlÓƒ»»»ƒ«¿≈¡∆
.È.B¯·Á ÏÚ ‰Ú¯ L¯ÁÈ ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ú¯‰ ÔBLlÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBMLk¿∆≈∆«¿ƒ»»»«¿≈∆…«¬»»«¬≈
.‡ÈÌÚ ˙B n‰Ï ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜Ècˆ ÏÚ Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜Ó ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈»»»««ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ

.ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.â.שם

.ã.כד סי' סא., נדה

.ä'וגו רצפה ו)ובידו ו מטא(ישעיה כי טו, סי' מט:, יבמות עיין פה. רצוץ רש"י, עיין .

פומא. להדי

.å'וגו יהתלו ברעהו ואיש יהלך רכיל וגו' מרעהו ג-ד)איש ט .(ירמיה

.æקרח בן המצפתהויוחנן גדליהו אל באו יג)וגו' מ החינוך)(ירמיה ספר .(עיין

.çדפי תתן אמך בבן וגו' ברעה שלחת פיך וגו' מוסר שנאת יז,יט,כ)ואתה נ .(תהלים

עג) לימוד קיג:(עיין פסחים .

.èמרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך יד)נצר לד שקר(תהלים משפת נפשי הצילה ה' .

רמיה ב)מלשון קכ מג.(תהלים אמת עיין .

.éיהגו היום כל ומרמות הוות יג)דברו לח תהותתו(תהלים אנה עד ד). סב ופירש(תהלים

צרבת כאש שפתו ועל רעה כרה בליעל איש ודיבור. מחשבה לשון טזרש"י, (משלי

.כז)

.àé.מ סי' פז:, פסחים
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.·È.Ì„‡ŒÈ a ˙e ‚a ¯a„Ï Ì„‡‰ ˙‡ ‡È·Ó ˙eqb«≈ƒ∆»»»¿«≈ƒ¿¿≈»»

.‚È.ı¯‡·e ÌÈÓMa ‡ËBÁÂ ¯wÚa ¯ÙBkL „Ú ,B¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ú¯‰ ÔBLÏ»»»≈¿«∆≈»ƒ»¿≈«»«ƒ»»∆

.„ÈzÓ.˙˜ÏÁn‰ ÏÚa ÏÚ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯ÓBÏ ¯ À»«»»»«««««¬…∆

.ÂË.˙ÈÓÏBÚ ‰ÏÈÁÓ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈»«¬≈≈¿ƒ»»ƒ

.ÊË.‰ ÈÎM‰ È t Ïa˜Ó ÔÈ‡ Ú¯‰ ÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

.ÊÈ.ÌÈ·ÏkÏ BÎÈÏL‰Ï Èe‡¯ ,BÏa˜Ó‰Â Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰«¿«≈¿»»»¿«¿«¿»¿«¿ƒ«¿»ƒ

.ÁÈ.˙¯Ëw‰ ˙¯ÈÓ‡ Ú¯‰ ÔBLÏÏ Ôewzƒ¿»»»¬ƒ««¿…∆

.ËÈÈe‡¯Â ÌÈÓMÏ „Ú ˙B BÂÚ ÏÈc‚Óe ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚ Ú¯‰ ÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»¿»ƒ»ƒ»»«¿ƒ¬««»«ƒ¿»
.Ô·‡a BÏ˜ÒÏ¿»¿¿»∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áé.שלא ובלבד ד"ה מה, סי' כ:, תענית אגדות חדושי

.âé.יא סי' הל"א, פ"א פאה, ירושלמי

.ãé.יג סי' שם, ירושלמי

.åè.ו סי' פ"ח, יומא ירושלמי

.æè.מב סוטה רא. סי' קג., סנהדרין

.æé.קיח פסחים יז. סי' כג., מכות

.çé.'וכו מקטורת הרע ולשון כב, סי' פח:, זבחים

.èé.ז סי' טו:, ערכין
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰ÒÈÙ˙a Òt˙ Ú¯‰ ÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

"ליצנּות: ֵ ָ 

.‡,Ûe‡ a ÏLÎ Ìb .Ba eÏLÓÈ Ì‰Â ‰a¯‰ ÌÈLB BÏ ‰È‰È ˙e ˆÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»ƒ¿∆ƒ«¿≈¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»¿ƒ
.Ba ˙ÏLBÓ BzL‡ Ìb«ƒ¿∆∆

.·ÌB˜nÓ „ Â Ú Â ,¯˜L ˙cÓÏ ‡a Ìb .ÏÙB Â CÏB‰ ˙e ˆÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»≈¿≈«»¿ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»
.ÌB˜ÓÏ¿»

.‚.˙e ˆÈÏ ‡a ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»»≈»

.„.ÌÈ¯eqÈ ÌÈ‡a ˙e ˆÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»»ƒƒƒ

.‰ ˆÈÏ È„ÈŒÏÚ.‰ÓÎÁ BÏ ÔÈ‡ ˙e «¿≈≈»≈»¿»

.Â.˙Bi¯a‰ ÏÚÂ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·Ú˙Ó ‡È‰ ˙e ˆÈl‰«≈»ƒ¿«∆∆∆»»»««»»¿««¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àשנים י' אלא האסורין בבית לינתן ראוי יוסף היה לא א, סי' ז פר' וארא מד"ר

וכו'. אחיו י' על דבה שהוציא מפני

.à'וגו בו משלו ונשים מעולל נגשיו יב)עמי ג רמז.(ישעיה רש"י. עיין ,

.á'וגו אתכם יקח עברו מדי נסתרנו; ובשקר מחסנו כזב וגו' אחור וכשלו ילכו למען

יג,יד,טו,יט) כח תרגום.(ישעיה עיין .

.â'וגו לעגי טז)בחנפי לה .(תהלים

.ã'וגו מוסריכם יחזקו פן תתלוצצו אל כב)ועתה כח א"ר(ישעיה יח: זרה עבודה .

יחזקו פן תתלוצצו אל ועתה שנאמר, עליו באין יסורין המתלוצץ, כל אלעזר,

מוסריכם.

.ä'וגו ואין חכמה לץ ו)בקש יד .(משלי

.åלץ לאדם ט)ותועבת כד רש"י.(משלי עיין ,
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.Ê.‰Ù¯N ‡a ˙e ˆÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»»¿≈»

.Á.˙Á˙B¯ ‰‡Bˆa ÔBc ,ÌÈÓÎÁ È¯·c ÏÚ ‚ÚBl‰«≈«ƒ¿≈¬»ƒƒ¿»««

.Ë.‰¯ÊŒ‰„B·Ú„ ‡˙e ˆÈlÓ ıeÁ ‡¯ÈÒ‡ ‡˙e ˆÈÏ Ïk»≈»»¬ƒ»ƒ≈»»«¬»»»

.È.‰ÈÏk BÙBÒÂ ÔÈ¯eqÈ B˙lÁzL ,˙e ˆÈÏ ‰L»̃»≈»∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»»

.‡È.ÌÏBÚÏ ‰ÈÏk ‡È·Óe Ìp‰È‚a ÏÙB Â ÔÈËÚÓ˙Ó ÂÈ˙B BÊÓ ıˆBÏ˙n‰«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿≈ƒ…≈ƒ¿»»»»

"מריבה: ְ ִ ָ 

.‡.‰Úe·M‰ ˙¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÁÏÓa ‰Óe˜z ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿»»«¿≈«¬»««¿»

.·ÁkLiL È„k ,‰Ú¯ ÂÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,B¯·Á ˙‡ Û„B¯L ÈÓƒ∆≈∆¬≈«»»≈ƒ»»»»¿≈∆ƒ¿«
.B˙B‡ ÛBc¯lÓ B¯·Á ˙‡∆¬≈ƒƒ¿

.‚.EÈ·ÈB‡Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ EÏ ÚÈLBÈ Ïl‰ ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈ƒ«¿«»»≈¿∆

.„.ÂÈ‡ BOÓ ÏBv Ì„‡ ‰¯Bz‰ „B·k È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«»»»ƒƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æ'וגו קריה יפיחו לצון ח)אנשי כט רש"י.(משלי עיין ,

.ç.כג סי' נז., גיטין ט. סי' כא:, עירובין

.è.קג סי' סג:, סנהדרין

.é.לט סי' יח:, עז

.àé.שם

.à'וגו לקום תוכל לא ישראל בקרבך יג)חרם ז ענהו(יהושע ולא וגו' שאול וישאל .

לז)וגו' יד א' .(שמואל

.á'וגו שאול וישב וגו' בא כז-כח)ומלאך כג א, .(שמואל

.âאושע איבי ומן ה' אקרא ד)מהלל יח אושע(תהלים ומאיבי ה' אקרא מהלל (שמואל.

ד) כב .ב,

.ãעיניך מחמד כל ו,ט)והיה כ א, הענין,(מלכים כל ועיין מחמד. כל ד"ה רש"י עיין

קצת. ומובן
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.‰.C¯a˙È '‰Ï ‰lÙz CÈ¯ˆ ‰ÓÁÏn‰ Ì„…̃∆«ƒ¿»»»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«

.ÂÏB„b „b ˙Ó ÂÈÏÚ CÈLÓÓ ‡e‰ ,B˙ eÓ‡Ó ÏÙB Ì„‡L ÌÚt ÏÎa¿»««∆»»≈≈¡»«¿ƒ»»ƒ¿«≈»
.¯ÈLÚÂ¿»ƒ

.ÊÓ Ì„‡Lk.¯˜aa Ïlt˙È ,ÂÈ‡ BN ÏÚ Ïlt˙ ¿∆»»ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«≈«…∆

.Á.ÌÈ·ÈB‡‰ ˙‡ N Ïh·Ó e‰Ê ÌÈÓM‰ ÏÚ ÌÚt ÏÎa ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿¿»««««»«ƒ∆¿«≈ƒ¿«»¿ƒ

.Ë.Áv Ó ÔÈ‡ ÌÈi Ú‰ ˙‡ ÁÎBMLk¿∆≈«∆»¬ƒƒ≈¿«≈«

.È.‰Â‡bŒÏÚa ‡e‰L Ú„z ,B˙B‡ Û„B¯ ÚL¯‰L È Ú»ƒ∆»»»≈≈«∆«««¬»

.‡È.epnÓ ÂÈ t ¯ÈzÒÓe B˙B‡ ÁÎBL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÔÁˆ ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿»«»»≈««¿ƒ»»ƒ∆

.·È.ÌÈÓÓB¯˙ ÂÈ·ÈB‡ ,¯ˆÓ Ì„‡Lk¿∆»»≈≈¿»ƒ¿¿ƒ

.‚È.‰ÁÎL È„ÈÏ ‡a ,ÔÁˆ ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿»»ƒ≈ƒ¿»

.„ÈB È‡Â dÁlLÓ ‡e‰Â ‰ÂˆÓ e‰ÊÈ‡ Ì„‡Ï ‡aLk Ì„‡Ï ‡a ‰·È¯Ó¿ƒ»»»»»¿∆»»»»≈∆ƒ¿»¿¿«¿»¿≈
.dÓi˜Ó¿«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.äממ ח)נישאל ב וגו'(תהלים והתפללו וגו' למלחמה עמך יצא כי רש"י. פירש (מלכים,

מד) ח לד)א, ו ב, הימים .(דברי

.åרבים צרי רבו ב)מה ג לו(תהלים ישועתה אין לנפשי אמרים רבים רש"י. עיין ,

סלה ג')באלהים פסוק מאמונה)(שם, נפילה .(בחינת

.æקולי תשמע בקר ד)ה' ה רש"י.(תהלים עיין ,

.ç'וגו שמיך אראה כי ומתנקם אויב ג-ד)להשבית ח .(תהלים

.è'וגו אביון ישכח לנצח לא יט)כי ט .(תהלים

.é'וגו עני ידלק רשע ב)בגאות י .(תהלים

.àéלנצח ראה בל וגו' אל יא)שכח י וגו'(תהלים נצח תשכחני ה' אנה עד ב). יג .(תהלים

.áéעלי איבי ירום אנה עד יומם בלבבי ג)יגון פסוק .(שם,

.âéנצח ב)תשכחני פסוק .(שם,

.ãéוגו'בסאס תריבנה בשלחה ח)אה כז רמז.(ישעיה .
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.ÂË.ÌÈÚ¯ ÂÈ˙B·LÁnL Úe„Èa ,ÌÈ˜Ècv‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆¿ƒ»ƒ««ƒƒ¿»«∆«¿¿»»ƒ

.ÊË.Ì„‡Ï ‰·È¯Ó Ì¯Bb ÌB˜n‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»≈¿ƒ»»»»
.ÊÈŒCe¯aŒLB„w‰ e‰ÏÈvÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ ÎÈ ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ«¿ƒ«∆«¿«¿≈∆«ƒ≈«»»

.ÂÈ‡ BOÓ ‡e‰ƒ¿»
.ÁÈÌ‰Ï ‡ˆÓÏ NetÁ È ÈÓ ÏÎa NtÁÓ ‡e‰Â ,ÌÈ‡ BN Ì„‡Ï LiLk¿∆≈»»»¿ƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒƒ¿…»∆

,‰·‰‡.ÔÈ‡Îe ÒÙ‡k eÈ‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ «¬»«¿≈∆ƒ¿¿∆∆¿«ƒ
.ËÈ˜e·c ‡e‰ ,‡l‡ Ì‰a Ì˜ Ï CÈ‡ ·LBÁ B È‡Â ,ÌÈ·ÈB‡ Ì„‡Ï LiLk¿∆≈»»»¿ƒ¿≈≈≈ƒ¿…»∆∆»»

Ì˜ Ï Ák Bl Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙ÁÓNa¿ƒ¿««≈ƒ¿»««¿≈∆«»»≈…«ƒ¿…
.Ì‰Ó≈∆

.Î.ÌÈ˜ÈcvÏ ‰·È¯Ó ÈÏÚa Ì‰ ·¯Ï ÌÈÙ‡Bp‰«¬ƒ»…≈«¬≈¿ƒ»««ƒƒ
.‡Î.¯BˆÓa ·LBÈ ‡e‰ el‡k .‰ÓÁÏÓa ‡¯BÓ ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰Ú Î‰ LiLk¿∆≈«¿»»«¿≈∆≈»¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿»
.·Î.‡t¯Ó ÔÈ‡Ï ÌÈ‡ÏÁ ÂÈÏÚ ‡a ,ÔÁˆ ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿»»»»√»ƒ¿≈«¿≈
.‚Î‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì"ekÚ ÏL ¯N‰ È ÙÏ Ôe„Ï ÌÈÎÏB‰Â ÌÈ·È¯nL ÌÈ L¿«ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈««∆««¿≈∆

.‰‡eÙ¯ dÏ ÔÈ‡L ,‰kÓ Ì‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»≈ƒ¬≈∆«»∆≈»¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.åè'וגו ענוים לחבל וגו' רעים כליו ז)וכל לב יהגו(ישעיה היום כל ומרמות הוות דברו

יג) לח לרע(תהלים מחשבתם כל עלי יעצבו דברי היום כל ו). נו רש"י.(תהלים עיין ,

מלחמות יגורו יום כל בלב רעות ג)חשבו קמ .(תהלים

.æè'וגו שלום בנוה עמי יח)וישב לב קצת.(ישעיה מובן ,

.æéהעיר תשפל יט)ובשפלה פסוק רמז.(שם, רש"י. שונא,עיין מלשון – עיר דדרש, (ואפשר,

ח) טו (ירמיה ובהלות עיר – שם).כמו רש"י עיין ,

.çé'וגו וכאפס כאין יהיו מצתך אנשי תמצאם ולא יב)תבקשם מא .(ישעיה

.èé'וגו בה' תגיל ואתה וגו' תשאם ורוח טז)תזרם פסוק .(שם,

.ë'וגו פה תרחיבו מי על וגו' מנאף ג-ד)זרע נז .(ישעיה

.àëבמצור יושבת יז)כנעתך י רמז.(ירמיה .

.áë'וגו הרפא מאנה אנושה ומכתי נצח יח)כאבי טו רמז.(ירמיה .

.âëלך אין תעלה רפאות למזור דינך דן יג)אין ל מלך(ירמיה אל וישלח דק. רמז ירב.

רש"י. עיין לרפא, יוכל לא והוא
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.„ÎÌÈ˜Ècv‰ „‚ k ÌÈÚL¯‰ ·Ï ˜fÁÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»¿«≈≈»¿»ƒ¿∆∆««ƒƒ
.‰ÏtÓ Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ,‰·È¯Óaƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»∆«»»

.‰Î.‰ÓÁÏnÓ ÏBv ‡e‰ ,Ô˜ÊÏ „B·k Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈»¿»≈ƒƒƒ¿»»
.ÂÎ.ÂÈ‡ BNa B˙Ó˜ ‰‡B¯ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ È ÙÏ B·È¯ „ÈbnL ÈÓƒ∆«ƒƒƒ¿≈«»»∆ƒ¿»¿¿»
.ÊÎ.˙elc ‡a ˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬…∆»«
.ÁÎ.ÂÈ·ÈB‡Ï ‚ÚÏ ‰È‰iL ÛBÒÏ ,ÂÈ ÎL ÌÚ ˜ÏBÁL ÈÓƒ∆≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿∆««¿¿»
.ËÎB˙t¯Á ÚÓBML ÈÓ˙‡ ¯ÓBL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,˜˙BLÂ ƒ∆≈«∆¿»¿≈ƒ¿»»ƒ¿«»»≈∆

.BLÙ «¿
.Ï‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ ta BÏ ‡a ˙e·‰Ï˙‰‰L „Ú ˙e·‰Ï˙‰a ‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿«¬«∆«ƒ¿«¬»«»ƒ«¿≈∆

.ÂÈ‡ BN ÌÈË‰Ï˙ Â ÌÈÏÙB ¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿»
.‡Ï,˙˜ÏÁÓ ‰ÊÈ‡ BÏ LiLk ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈ¯eÚpÓ ¯LÈÂ ·BË ‡e‰L ÈÓƒ∆¿»»ƒ¿»«¿≈∆¿∆≈≈∆«¬…∆

.BÏ ¯BÊÚÏ ÂÈÏ‡ e¯aÁ˙ÈÂ Ì„‡ŒÈ a ‰a¯‰ ÏL ÌaÏ e·c ˙Èƒ¿«¿ƒ»∆«¿≈¿≈»»¿ƒ¿«¿≈»«¬
.·ÏÂÈ·ÈB‡ „‚ Ìe˜Ï ÏBÎÈ B È‡ ,·Bh‰ C¯cÓ B¯·Á ˙‡ Ú BÓe ˙ÈÒnL ÈÓƒ∆≈ƒ≈«∆¬≈ƒ∆∆«≈»»∆∆¿»

.‰ÓÁÏÓe ‰·È¯Ó ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»
.‚Ï.EÈ‡ BN ˙B·LÁÓ EÈÏÚÓ Ïha˙È ÈecÂ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«≈≈»∆«¿¿¿∆

מקומות מקומותמראי מראי

.ãë'וגו החרימם למען וגו' לבם את לחזק היתה ה' כ)מאת יא .(יהושע

.äëממלחמה שקטה טו)והארץ יד רש"י.(יהושע עיין ,

.åëריבי את גליתי אליך כי מהם נקמתך יב)אראה כ ושם כ; יא .(ירמיה .æë

.çëלמו ילעגו ואיבינו לשכנינו מדון ז)תשימנו פ .(תהלים

.èë'וגו אני חסיד כי נפשי ב)שמרה פו חרפתי(תהלים שומע שאני ז"ל, רבותינו ואמרו ,

רש"י. עיין ושותק.

.ìצריו סביב ותלהט תלך לפניך ג)אש צז ז"ל.(תהלים בשמו שמעתי ,

.àìמשחר מרחם קדש בהדרי חילך ביום נדבת ג)עמך קי רש"י.(תהלים עיין ,

.áìיקומו בל במהמרות וגו' מסבי י-יא)ראש קמ וכו'(תהלים מסבי ראש רש"י, פירש .

ויכשלום וכו'. ותגר במלחמות במהמורות, וכו'. מעליך אותי להסב האומרים

וגו' אויב לפני אפיצם קדים כרוח וגו' עולם שבילי טו,יז)בדרכיהם יח (ירמיה .âì
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.„Ï.ÚLt ·‰B‡ ‡e‰L Úe„Èa ˙˜ÏÁÓŒÏÚa‰««««¬…∆¿»«∆≈∆«
.‰Ï.Ì„‡ ÌeL B˙B‡ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔÈlÓa ¯eˆÚ ‡e‰L ÈÓƒ∆»¿ƒƒ…«»»
.ÂÏŒ˙Î‡ÏnÓ Ì˙B‡ Ïh·Ï ÌÈˆB¯Â ÌÈ„ÈÒÁ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈ„b ˙nLk¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿∆∆

.ÔÓˆÚ È ÈÚa ÌÈÊ· Â ÌÈÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÓL»«ƒ«¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈«¿»
.ÊÏ."˙È ÈÓM‰ ÏÚ" ÏËÈt˜ ¯Ó‡z ÔBÁv Ï¿ƒ»…««ƒ¿««¿ƒƒ
.ÁÏ„Èa B˙B‡ ¯ÒBÓ B È‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·nL ÈÓƒ∆¿«≈∆«∆«»»≈≈¿«

.ÂÈ‡ BN¿»
.ËÏÂÈt ˜ÒÙÈ Ï‡Â ˙BLw·e ˙BlÙz ÌBi‰ Ïk ¯Ó‡È ÌÈ‡ BN BÏ LiM ÈÓƒ∆≈¿ƒ…«»«¿ƒ«»¿«ƒ¿…ƒ

ÂÈ·ÈB‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ÚÈLBÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙BLw·e ˙BlÙzÓƒ¿ƒ«»«¿≈∆ƒ««»»¿¿»
.eLB·È≈

.Ó.ÌÈ a È ·e ÌÈ ·Ï ‰kÊÈ ,Ûc¯ ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿≈»ƒ
.‡ÓBÏ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ eL˜·iL ,ÌÈa¯ Lw·È ,ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆¿«¿»»«¬ƒ¿ƒ¿∆

.ÌÈ‡ BO‰ ÔÓ ÌBÏL»ƒ«¿ƒ
.·Ó.‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ BN EÏ LiL Úe„Èa ,‰hÓÏ ÌÈ‡ BN EÏ LiLk¿∆≈¿¿ƒ¿«»¿»«∆≈¿¿ƒ¿«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãì'וגו מצה אהב פשע יט)אהב יז .(משלי

.äìיוכל מי במלין ב)ועצר ד .(איוב

.åìכאשר וגו'ויהי בעיניהם מאד ויפלו וגו' טז)שמעו ו רש"י.(נחמיה עיין ,

.æìלנצח השמינית כא)על טו א, הימים .(דברי

.çìאיביו בנפש תתנהו ואל וגו' משכיל ב-ג)אשרי מא רש"י.(תהלים עיין ,

.èìהיום כל צדקתך יספר פי וגו' היום כל תהלתך פי ימלא וגו' רשע מיד פלטני אלהי

מבקשי חפרו כי בשו כי צדקתך תהגה היום כל לשוני גם ובסוף, וגו'. תשועתך

עט)רעתי מזמור מזה).(תהלים, מדבר המזמור הבישות(רוב ומשנאינו מצרינו הושעתנו כי .

וגו' היום כל הללנו ח-ט)באלהים מד ז.(תהלים גיטין .

.î'וגו רענן כזית י)ואני נב רש"י.(תהלים עיין ,

.àîעמדי היו ברבים כי וגו' נפשי בשלום יט)פדה נה רש"י.(תהלים עיין ,

.áîמרום לי לחמים רבים כי היום כל שוררי ג)שאפו נו סי'(תהלים קג:, סנהדרין עיין .

רש"י. עיין מלמעלה. רש נעשה רג,
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.‚Ó.¯BÁ‡ e·eLÈ ÌÈ‡ BO‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¿ƒ»»

.„Ó.EÏ Ú¯‰Ï ÌÈ‡ BO‰ eÏÎeÈ ‡Ï ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»…¿«¿ƒ¿»«¿

.‰Ó.EÏ e ÈÎ‰L ,‰„eˆna ÌÈ‡ BO‰ eÏtÈ ‰Ú Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ«¿»∆≈ƒ¿

.ÂÓ.ÂÈ·ÈB‡ ÏÚ ‰Lea ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌBi‰ Ïk Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈»««¿≈∆»»«¿»

.ÊÓ.„ÈÓz Áv Ï ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜Ècv‰ ÏL B‡ BNÏ Ú¯‰L ÈÓƒ∆≈«¿¿∆««ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«»ƒ

.ÁÓ.‰„b‡ ‰ÏÈÏ ÏÎa „ÓÏz ,EÈÏÚ ÌÈ¯·Bc Ì„‡ŒÈ aLk¿∆¿≈»»¿ƒ»∆ƒ¿«¿»«¿»«»»

.ËÓ.˙Ó‡ Ì‰Ï ‰È‰iL „Ú ,˙Á‡ ¯ÈÚa ¯e„Ï ÌÈÏBÎÈ Ì È‡ ÌÈ˜Ècˆ È L¿≈«ƒƒ≈»¿ƒ»¿ƒ«««∆ƒ¿∆»∆¡∆

.�.B˙¯ˆa eÁÓNÈ ‡Ï ÂÈ·ÈB‡ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»¿»…ƒ¿¿¿»»

.‡�.ÂÈÏÚ ÂÈ·ÈB‡ eÁÓNÈ ‡Ï ,B¯·Á È t Li·Ó ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈¿≈¬≈…ƒ¿¿¿»»»

.·�¯LÙ‡ È‡ Èk ,ÔÈck ‡lL ‰‡ O‰L Úe„Èa ,ÌÈ‡ BN ‰a¯‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¿≈¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»∆…«ƒƒƒ∆¿»
.Bc‚ k B˙·BÁ È„È Ìlk e‡ˆiL∆≈¿À»¿≈»¿∆¿

מקומות מקומותמראי מראי

.âî'וגו אקרא ביום אחור אויבי ישובו י)אז נו הלא(תהלים ולימוד, מקרא מלשון,

פסוק סוף חיבור רביז"ל, שדרש ויתכן ספר. לשון שפירש, רש"י ועיין בספרתך.

אקרא. ביום אחור אויבי ישובו אז בספרתך הלא זה: בדרך השני, מקרא עם זה

רמז.

.ãîלי אדם יעשה מה אירא לא בטחתי יב)באלהים פסוק .(שם,

.äîסלה בתוכה נפלו שיחה לפני כרו נפשי כפף לפעמי הכינו ז)רשת נז .(תהלים

.åîת היום כל לשוני רעתיגם מבקשי חפרו כי בשו כי צדקתך כד)הגה עא .(תהלים

.æîבקדש אויב הרע כל ג)נצח עד .(תהלים

.çî'וגו דעת יחוה ללילה ג-ד)ולילה יט זה,(תהלים ידי ועל הגדה. לשון רש"י, פירש .

דק. רמז דברים. ואין אמר אין

.èîיחדו צדקו י)אמת פסוק בנאמני(שם, עיני דק. רמז ביחד. לדור הצדיקים שני יכולים .

וגו' עמדי לשבת ו)ארץ קא .(תהלים

.ðלי אויבי יעלצו אל וגו' בטחתי ב)בך כה .(תהלים

.àðלי אויבי יעלצו אל אבושה רמז.(שם)אל .

.áðשנאוני חמס ושנאת רבו כי איבי יט)ראה כה כדין.(תהלים שלא רש"י, פירש .
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.‚�Ìb ÂÈL ‡Â ÂÈÚ¯Ó „Á‡ LÈ‡ ÂÈÏÚ Ì˜ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈ‡ BN Ì„‡Ï LiLk¿∆≈»»»¿ƒ¿««»»»»ƒ∆»≈≈»«¬»»«
ÌÈÏLÎ eÈ‰È BlL ˙˜ÏÁÓŒÈÏÚa‰L ÔÓÈÒ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ ‡e‰«¬…»»ƒ»∆««¬≈«¬…∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈÏÙB Â¿¿ƒ
.„�.ÌÈ·ÈB‡Ó ‡¯È B È‡ ,‰ eÓ‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¡»≈»≈≈¿ƒ
.‰�.ÂÈÏÚ ÌÈÁÓN Ì È‡ ÂÈ·ÈB‡ ‰ÚÂLa ‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»≈»¿≈ƒ»»
.Â�Ì‡ ÏkzÒÈ ,Â‡Ï Ì‡ Ì„Èa ÏtÈ Ì‡ Ú„BÈ B È‡Â ,ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿≈≈«ƒƒ…¿»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ

.Ì„Èa ¯ÒÓ ‰È‰iL Úe„Èa ,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·Ú ˙‚¯„nÓ ÏÙB ≈ƒ«¿≈«¬««≈ƒ¿»«¿»«∆ƒ¿∆ƒ¿»¿»»

.Ê�.‰kÒ ˙ÎqÓ „ÓÏÈ ˙˜ÏÁÓÏ¿«¬…∆ƒ¿««∆∆À»

.Á�.ÌÈÚL¯ ˙¯e·Á È„ÈŒÏÚ ‡a ˙˜ÏÁÓ«¬…∆»«¿≈¬«¿»ƒ

.Ë�.EÈÏÚ e˜ÏÁÈ ÌÈ·‰B‡‰ Ìb ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«»¬ƒ«¿¿»∆

.Ò.B˙ÈaÓ ‰‡e·z ‰ÏÎzL „Ú ‡l‡ B˙È·a ‰ÈeˆÓ ‰·È¯Ó ÔÈ‡≈¿ƒ»¿»¿≈∆»«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈

.‡ÒŒCe¯aŒLB„w‰ Ìb „Á‡ ˜Ècˆ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈ˜Ècˆ ‰a¯‰Lk ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿∆«¿≈«ƒƒ¿ƒ««ƒ∆»««»»
ÌÈ˜Ècv‰Â ,„Á‡‰ ˜Ècv‰ ÌÚ ˙Ó‡‰L Û‡ Ì‰nÚ ÌÈkÒÓ ‡e‰«¿ƒƒ»∆«∆»¡∆ƒ««ƒ»∆»¿««ƒƒ

.Ì‰nÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔBˆ¯ ˙‡ ÔÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆¿«»»ƒ»∆

מקומות מקומותמראי מראי

.âðונפלו כשלו המה לי ואיבי צרי וגו' מרעים עלי ב)בקרב כז שלשים(תהלים כמו (ומרעים,

וכיוצא) דשמשון .מרעים

.ãð.'וגו האמנתי לולא וסיים, מבואר. שם

.äð'וגו אליך שועתי אלהי ה' לי. איבי שמחת ב-ג)ולא ל .(תהלים

.åðבור מיורדי ד)חייתני ל רגלי(תהלים במרחב העמדת אויב ביד הסגרתני ולא (תהלים.

ט) ה')לא בעבודת נטיתי(ר"ל, לא מעדותיך וצרי רדפי רבים קנז). קיט .(תהלים

.æðלשנות מריב בסכה כא)תצפנם לא .(תהלים

.çðאיש כנ"ל)מרכסי רש"י.(שם, עיין .

.èð'וגו יעמדו נגעי מנגד ורעי אהבי וגו' סחרחר יא-יב)לבי לח רש"י,(תהלים פירש ,

יגון. מוקף

.ñ.טז סי' מט., ב"מ

.àñ.בני נצחוני יז, סי' שם,
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.·Ò„Ú ÂÈ˙B BÊÓ ËÚÓÏe B˙e n‡ CB˙Ï „¯ÈÏ È‡M¯ ,ÚL¯ B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰«≈«¬≈»»««≈≈¿À»¿«≈¿»«
.LÈÏL¿ƒ

.‚Ò.˙eÓiL BÏ Á ,ÌÈ·‰B‡Â ÌÈ¯·Á Ì„‡Ï ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»»»¬≈ƒ¿¬ƒ…«∆»

.„ÒCÏÓ LÈ ;ÌÈÎÏÓ elÙ‡ .‰·˜ e ¯ÎÊ ˙ ÈÁ·a ÌÈ‡¯· ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»»¿≈»¬ƒ¿»ƒ≈∆∆
‰fÓ ‰Ê Ô˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,‰·˜ ˙ ÈÁa CÏÓ LÈÂ ¯ÎÊ ˙ ÈÁa¿ƒ«»»¿≈∆∆¿ƒ«¿≈»¿«»»«¿ƒ»∆ƒ∆

.ÌÏBÚ‰ ˙‡ e·È¯ÁÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬ƒ∆»»

.‰Ò.B˙B‡ „aÎz Ï‡ ,Ô„ÓÏ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰·È¯ÓŒÏÚa««¿ƒ»««ƒ∆«¿»«¿«≈

.ÂÒ.ÔËO‰ ÌL ‰·È¯Ó ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»»«»»

.ÊÒ.ÂÈ‡ BN „Èa ¯ÒÓ B È‡ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ìi˜nL ÈÓƒ∆¿«≈¿ƒ«¿««¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿«¿»

.ÁÒ.ÂÈ ÙÏ ÌÈÏÙB ÂÈ·ÈB‡ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»

.ËÒ.ÌÈ˜Ï‡ È ÙÏ Ôa¯˜Ï ¯LÎ Ûc¯p‰ ‰ÙÈ„¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈¡…ƒ

.Ú.ÌÈÙc¯p‰ ˙‡ ÏÈv‰Ï „cˆz ÌÏBÚÏ¿»¿«≈¿«ƒ∆«ƒ¿»ƒ

.‡Ú.‰·È¯Ó ˙ÚLa ÂÈt ˙‡ ÌÏBaL ÈÓ ÏÈ·La ‡l‡ Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡≈»»ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒƒ∆≈∆ƒƒ¿«¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.áñ.הגאונים בתשובות כתוב בתוספות, ועיין ברש"י. שם עיין כד. סי' עא., ב"מ

כח. קידושין

.âñ.כג תענית חברא. או רש"י, ועיין לג. סי' טז:, ב"ב

.ãñ.רמז סג. סי' עד:, רש"י)ב"ב ריטב"א(עיין שם.(רשב"א)ועיין

.äñ.מא סי' סב., – ז סי' לא:, גיטין

.åñ'וגו שטן יח)אין ה א, שטן(מלכים ה' ויקם יד). יא א', יאשמו(מלכים עתה לבם חלק .

ב)וגו' י שטן.(הושע בהו דאיגרי תרי בי הנהו יד, סי' נב., גיטין רש"י. עיין ,

.æñ.קח סי' מב., סוטה

.çñ.ה סי' יז., ב"ק

.èñ.מ סי' צג., ב"ק

.ò.אגדות בחידושי שם

.àò.לט סי' פט., חולין
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.·Ú.˙˜ÏÁÓ ÈÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÓ˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B„eÓÏzÓ „Á‡ ¯·c ÁÎBML ÈÓƒ∆≈«»»∆»ƒ«¿«¿≈∆»ƒ»»«¬≈«¬…∆

.‚Ú.˙BÓÁÏÓ ÌÈ¯¯BÚ˙ ,˜Ècv‰ ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ˙˜ÏÁÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆∆¿ƒ«««ƒƒ¿¿ƒƒ¿»

.„ÚÏÚ BÓˆÚ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï Ú¯‰ ¯ˆia Ák LÈ ÈÊ‡ ,Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ¯·BcLk¿∆¿ƒ«»»»¬«≈…««≈∆»»¿«¿ƒ∆«¿«
.‰Ê ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Ï CÈ¯ˆÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BcL ,Ì„‡‰ ‰Ê∆»»»∆¿ƒ»»¿»ƒ¿«≈«¬ƒ«∆

.‰Ú.‡·˜e c ‡ÓÏÚÓ ‡e‰ ,Òeit Ïa˜Ï ‰LwL ÈÓƒ∆»∆¿«≈ƒ≈»¿»¿¿»

.ÂÚ¯LÙ‡ È‡Lk B‡ .‰¯Bz „ÓÏe L¯„n‰Œ˙È·Ï ·¯Ú‰Â ÌkL‰ ,‰·È¯ÓÏƒ¿ƒ»«¿≈¿«¬≈¿≈«ƒ¿»¿«»¿∆ƒ∆¿»
¯ÒÓz Ï‡Â ,ÌÏÈtÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â Ì‰ÈÏÚ Ïlt˙z ,Ì˙B‡ Ôe„Ï»»ƒ¿«≈¬≈∆¿«»»«ƒ≈¿«ƒ¿…

.¯OÏ Ì˙B‡»«»

.ÊÚ.ÔÈc BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÌÓB„Â B¯·Á ÏÚ ‰‡ ˜ BÏ LiL Ïk»∆≈ƒ¿»«¬≈¿≈«»»∆ƒ

.ÁÚE˙B‡ ÛÎÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,EnÓ ÛÈwz ‡e‰L Ì„‡ ÌÚ ·È¯z Ï‡«»ƒƒ»»∆«ƒƒ¿««ƒ∆≈≈¿
Ï‡Â ¯M‰ Ï‡ BnÚ CÏz ,¯N ˙ÓÈ‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ .Ôe‚‰ ÈzÏa ¯·„Ï¿»»ƒ¿ƒ»«»ƒ≈≈««≈≈ƒ∆««¿«

.Ôe‚‰ ÈzÏa ¯·c‰ ‰NÚz«¬∆«»»ƒ¿ƒ»

.ËÚ.‰ÓÁÏna ÌÈÏÙB Ú¯‰ŒÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»¿ƒ«ƒ¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.áòברש"י יב. סי' מט., פסחים עיין וכו'. להורגו עליו ועמדו א, סי' טז., תמורה

ומחלוקות.

.âò.רמז וכו'. במלחמה וטורדן לך שם,

.ãò'וגו עצבי י)לבלתי ד א, הימים הנוסחא(דברי כך וכו'. מלשונות יצה"ר ישגבני שלא ,

של והדבורים הלשונות ע"י יצה"ר עליו יתגבר שלא רביז"ל, ופירש יעקב. בעין

נוהגהמדברים. וכן יעקב. עין נוסחת בתר כאן אזיל ורביז"ל עיי"ש. אחרת, נוסחא יש בגמרא (אבל

מוהר"ן) (ליקוטי הגדול עייןבספרו עצמו. מצד אמת הענין פנים, כל ועל מקומות בכמה ,

רנח. סי' שם ועיין קפא. סי' מוהר"ן בליקוטי ועיין נו. אות לעיל

.äò.יט סי' לא:, נדה

.åòחידו ועיין תוספות. עיין ג. סי ז., אגדות.גיטין שי

.æò.'ד סי' שם,

.çò.בונה שם עיין בסופו. ה סי' יד:, גיטין

.èò.הל"א פאה פ"א ירושלמי
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.Ù.Áv Ó ‡e‰ ,Ú¯‰ŒÔBLÏ ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈≈»»»¿«≈«

.‡Ù.B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ ÂÈ·ÈB‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,L¯Ùe ‰ L»»≈≈«¿≈∆¿»¿ƒ

.·Ù‰‡ N ‰ÊÈ‡L Úe„Èa ,d˙c ˙Ú ‡Ïa Ìc ˙ÚÙBL Ì„‡ ÏL BzL‡Lk¿∆ƒ¿∆»»««»¿…≈ƒ»»¿»«∆≈∆ƒ¿»
.ÂÈÏÚ ¯¯BÚ˙ ƒ¿≈»»

.‚Ù,ÔBÓÓ ÌÚ BÓˆÚ ˙‡ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ „Á‡ ÌÚ ˙˜ÏÁÓ BÏ LÈ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ≈«¬…∆ƒ∆»¿»¿«ƒ∆«¿ƒ»
.B˙˜„ˆa LnzLÈ Ï‡Â BÓˆÚ ˙‡ ÏÈvÈ«ƒ∆«¿¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.„Ù.Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÓLpÓ ÔÈˆBˆÈ ÌL ÌÈÏbÏb˙ ˙˜ÏÁÓ ÈÏÚa ÏÎa¿»«¬≈«¬…∆ƒ¿«¿¿ƒ»ƒƒƒƒ¿«»»«¬ƒ»

.‰ÙLÈ ‰ÏÚÓÏ ÌbL Ú„z ,Ï‡¯NÈ ˙·BËÏ ÌÈ˜Ècˆ È L ÔÈa LiL ˙˜ÏÁn‰««¬…∆∆≈≈¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈«∆«¿«¿»≈
¯ÎÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔkŒÌb ÌÈ˜ÏBÁ Ì‰ ÌbL ÌÈÎ‡ÏÓ È L‡l‡ ÚÈ ¿≈«¿»ƒ∆«≈¿ƒ«≈¿≈»∆«¿ƒ«∆»

.BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿

.ÂÙeÈ‰L ˙BÚ¯ ˙Ba¯ epnÓ Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜˙BLÂ B˙t¯Á ÚÓBML ÈÓƒ∆≈«∆¿»¿≈«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆«»∆»
.ÂÈÏÚ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ»»»

.ÊÙ·¯‰ Ì‡ Ï·‡ ,·¯‰ ¯Á‡ „ÈÓz ‰ËB ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BzÚc«¿∆«»»»»ƒ««»…¬»ƒ»…
.Ì‰È¯Á‡ ‰ËB BzÚc ÔÈ‡ ,ÌÈÚL¯ Ì‰≈¿»ƒ≈«¿»«¬≈∆

.ÁÙ.˙ÈÒn‰ ÏÚ ˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿««≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ô.'וכו ונוצחין יורדין שם, .àô.áô

.âô.מב בסי' וכן מא. סי' סב., נדרים

.ãô.רמז ואבירם. דתן אלא אינם נצבים, נצים, שנאמר, מקום כל מג, סי' סד:, נדרים

.äô.רמז פליגי. סה, סי' עה., בתרא בבא

.åô.רש"י עיין ה, סי' ז., סנהדרין

.æô'וגו קשר הזה העם יאמר אשר לכל קשר תאמרון יב)לא ח רז"ל,(ישעיה שאמרו כמו ,

מ. סי' כו., סנהדרין

.çôזאת עשי כי הפסוק על מה, סי' כט., סנהדרין רז"ל, שדרשו יד)כמו ג .(בראשית
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.ËÙ,BÏ ÌÈ„cˆÓ‰ ÌÈL ‡ BÏ LÈ „Á‡ ÏÎÏe ,ÌÈL ‡ È MÓ ˙˜ÏÁÓ LiLk¿∆≈«¬…∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»∆»≈¬»ƒ«¿«¿ƒ
,˙˜ÏÁn‰ ÈL ‡Ó „Á‡ ÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏÚÓÏ ‰˙ÈÓ ÌÈ¯ÊBbLk¿∆¿ƒƒ»¿«¿»«¿»«∆»≈«¿≈««¬…∆

.˙˜ÏÁna ¯wÚ ‡e‰L LÈ‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ì‰aL ÔËw‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒƒ«»»∆»∆¿…ƒ»ƒ∆ƒ»««¬…∆

.ˆ,ÂÈ‡ BN „Èa ¯ÒÓpLÎe .BÚ¯Ê ‰ÏÎiL ,Ì„‡‰ ÏÚ ¯Ê‚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿»«»»»∆ƒ¿∆«¿¿∆ƒ¿»¿«¿»
.BÚ¯Ê ˙ÈÏk ÏL ‰¯Êb‰ Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿≈»∆¿»««¿

.‡ˆepnÓ ‡B·È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÓ Ì„‡‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯nL ÈÓƒ∆«¿ƒ∆»»»≈¬««≈ƒ¿»««¿≈∆»ƒ∆
.˜ÈÁ¯n‰ ÏL BÚ¯ÊÏ e¯ÚˆiL ,Ú¯Ê∆«∆¿«¬¿«¿∆««¿ƒ

.·ˆ.Ú¯‰ ‰NBÚ ‡e‰ el‡k ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈÚL¯a ˙BÁÓÏ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…ƒ»¿ƒ∆»»

.‚ˆ.Ú¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯Â Â‡Ïa ¯·BÚ ,˙˜ÏÁna ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ««¬…∆≈¿»¿»¿ƒ¿»≈«

.„ˆ.LÁ BLÈk‰Ï Èe‡¯ ,„ÂcŒ˙Èa ˙eÎÏÓ ÏÚ ˜ÏBÁ‰«≈««¿≈»ƒ»¿«ƒ»»

.‰ˆ.‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈∆«»»«¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»

.Âˆ,‰ÏeaÁ˙a ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ CÈ¯Ú‰Ïe ÌÈ‡ BO‰ „‚ ˜fÁ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈∆∆«¿ƒ¿«¬ƒƒ»∆ƒ¿»»¿«¿»
.ÂÈ ÈÚa ·Bh‰ ‰NÚÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»«¬∆«¿≈»

.Êˆ"LB ‡" „Ú "'‰ Ï‡ ‡Ò‡ ‡¯˜iÂ" :¯ÓBÏ ‰l‚Ò ˙˜ÏÁÓÏ·ŒÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a) ¿«¬…∆¿À»««ƒ¿»»»∆«¡¿ƒ¿≈«»ƒ

(È ,„È.

מקומות מקומותמראי מראי

.èô.רמז הצד. מן מתחילין נפשות דיני נ, סי' לו., סנהדרין

.ö.קנה סי' צה., סנהדרין

.àö.'וכו מלכים בת תמנע קעז, סי' צט:, סנהדרין

.áö.קצט סי' קג., סנהדרין

.âö.רנז סי' קי., סנהדרין

.ãö.שם

.äö.ח סי' י., מכות

.åöחזק וגו' יואב יעשה)וגו'(ונתחזקה)וירא בעיניו הטוב א,(וה' הימים דברי ט-יב; י ב, (שמואל

י-יג) .יט

.æö.יד ב, הימים דברי
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.Áˆ.˙B·È¯Óe ˙BÓÁÏÓ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈ˜Ï‡a B BÁËa ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆¡…»«¿≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ

.Ëˆ.Ï‡¯NÈ ÌÚ eÓÁlÈ ‡lL ,˙Bn‡‰ ÏÚ „Át ÏÙB ‰¯Bz „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»≈«««»À∆…ƒ»¬ƒƒ¿»≈

.˜‰Ó "e È ÈÚ EÈÏÚ Èk" „Ú "e È˙B·‡ È˜Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡z ˙˜ÏÁÓÏ¿«¬…∆…««…∆¡…≈¬≈«ƒ»∆≈≈«
ËÙLB‰È ¯Ó‡L(·ÈŒÂ ,Î· ÌÈÓÈ‰ È¯·„). ∆»«¿»»

.‡˜‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,‚e‰pk ‰ÓÁÏÓ ÈÏk ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»¿«»»
.Òp‰ ÏÚ CBÓÒÏ ÔÈ‡Â ,B Bˆ¯aM ‰Ó ‰NÚÈ«¬∆«∆ƒ¿¿≈ƒ¿««≈

.·˜B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó Ú·Bw‰.ÂÈzÁz ÌÈÏÙB ÂÈ·ÈB‡ , «≈«»ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿»

.‚˜‚¯‰Ï ·BË ¯˙BÈ Èk ,ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ˙eÓiL Ì„‡ ÌeL ÏÚ Ïlt˙‰Ï ÔÈ‡≈¿ƒ¿«≈«»»∆»¬ƒ«ƒƒ≈«¬…
.ÌÈÓL È„Èa ‡ÏÂ Ì„‡ È„Èa Ì˙B‡»ƒ≈»»¿…ƒ≈»«ƒ

.„˜.BÏ ˙˜ÁNÓ ‰ÚM‰L ÚL¯a ÔkL Ïk ;ÚL¯a ‰¯b˙z Ï‡«ƒ¿»∆¿»»»∆≈¿»»∆«»»¿«∆∆

.‰˜‡ÓÏÚ Èlk ÈÚËÏ ‡Ïc È„k ,ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏÂ ˙Ó‡‰ ÏÚ ˙B„B‰Ï ‡lL ¯zÓÀ»∆…¿«»¡∆¿«¬…»»¿≈¿»ƒ¿≈À≈«¿»
.d¯˙a«¿≈

.Â˜.B˙Èa CB˙a ‰a¯ ‰·È¯Ó ÌpÁŒ˙‡ N ÔBÂÚa«¬ƒ¿«ƒ»¿ƒ»«»¿≈

.Ê˜.‰¯Bz Ïeh·e ÔÈc‰ Ïe˜Ï˜Â ˙eeÚÂ ÔÈc‰ ÈepÚ ÔBÂÚa ‡a ‰a¯ ‰f·e ·¯Á∆∆ƒ»«»»«¬ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.çöמלחמות עמך יש מעתה כי וגו' ה' על נשענת ז,ט)ולא טז ב, הימים .(דברי

.èöנלחמו ולא וגו' פחד ויהי וגו' ביהודה ט-י)וילמדו יז ב, הימים .(דברי

ו-יב.÷. כ ב, הימים דברי

.à÷'וגו חשבנות בירושלם טו)ויעש כו ב, הימים הימים(דברי דברי ועיין מובן. רש"י. עיין ,

לב. ב,

.á÷.כ סי' ז:, ברכות

.â÷.תוספות עיין כח, סי' ז., ברכות

.ã÷.עיי"ש לו. סי' ז:, ברכות

.ä÷.קכז סי' נט., קצת.)ברכות בזה כיוצא קמג. סי' סג., ברכות (ועיין

.å÷.כד סי' לב:, שבת

.æ÷.כד סי' לג., שבת
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.Á˜.Ì‰È Èa ‰·È¯Ó ‰NBÚ ,‡È‰ ‰c ÛBÒ Ì‡ ,È¯z ÔÈa ‰˜ÒÙc ‰c ‰M‡ƒ»ƒ»¿»¿»≈¿≈ƒƒ»ƒ∆¿ƒ»≈≈∆

.Ë˜.Û„B¯‰ ÏÚ ÔÈc ¯¯BÚ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Û„B¯‰ ˙‡ ÒiÙnL Ûc¯p‰«ƒ¿»∆¿«≈∆»≈«¿≈∆ƒ¿≈ƒ«»≈

.È˜.‰Ù¯N ÔÈ„a ‡ BO‰ ÔBc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈ‡ BN ˙‡ Ò ¯ÙÓ‰«¿«¿≈∆¿»«¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿≈»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÌÏBÚa ‡ÈÙBÒBÏÈt‰ ¯ab˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ¯·BcL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ«««ƒ«¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»»»
.CÙ‰Ï ÔÎÂ¿≈¿≈∆

.·.˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ Ì‰lL ÌeÒ¯t‰ ¯wÚL ÌÈÓÒ¯ÙÓ LÈ≈¿À¿»ƒ∆ƒ««ƒ¿∆»∆«¬»«¿≈««¬…∆

.‚.Ûe‡ ˙Â‡˙Ï ÏÙB ˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬…∆≈¿«¬«ƒ

.„Ìc‚ k „ÓBÚ ‡e‰Â ,B˙ eÓ‡ ÏÚ ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁÂ ÌÈa¯ ÂÈÏÚ ÌÈÓwL ÈÓƒ∆»ƒ»»«ƒ¿¿ƒ»»«¡»¿≈¿∆¿»
ÌÏBÚ‰Â ÌÈa¯ ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÏa˜˙p‰ ÌÈ¯·„ Ìc‚ k ÔÚBËÂ¿≈¿∆¿»¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆¿»ƒ«ƒ¿»»

.BÚ¯fÓ ‡lÓ˙ ƒ¿«≈ƒ«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ç÷.מו סי' קיא., פסחים

.è÷.ברמז מובן פה. סי' פז., יומא

.é÷גחלים וגו' לחם האכילהו שנאך רעב אם זה: מקרא שם הובא כד, סי' טו:, מגילה

וגו' ראשו על חותה כא-כב)אתה כה .(משלי

.à'וגו עתק צדיק על הדברות ה, סי' א פר' בראשית יט)מד"ר לא שהעתיק(תהלים ,

רמז. מבריותיו.

.á.רמז מחלוקת. להלן שנאמר השם אנשי מה כו, פר' סוף בראשית מד"ר

.â.רמז המבול. כדור המחלוקת קשה שם,

.ã,יג בסי' ושם מאברהם. עמדו, מהיכן משפחות ל' אותן י, סי' לח פר' נח מד"ר

נמרוד ועם תרח עם טענותיו שם)מבואר תואר יפה מוליד(ועיין הרן שם, יד ובסי' .

סי' לט פר' לך לך מד"ר ועיין לה. הוה וכו' אתמהא מוליד אינו ואברהם שנים לו'

עלי נבנה כחומה, דברים מעמיד אם אותוג, ונבנה כהונה, מתנות עיין וכו'. ה

בעולם.
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.‰‡ ÈÚa Ì‰a ÔiÚÓe ¯Bc‰ŒÈL‡¯ ˙‡ ¯˜ÁÏ „ÈÓz BÏÎN È ÈÚ Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈≈≈ƒ¿»ƒ«¿…∆»≈«¿«≈»∆¿≈»
‰ÊÂ ,ÌÁlÏ ·Ú¯ ‡Ï e È‰ ,„È˙ÚlL ·Ú¯Ï ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‡LÈaƒ»«¿≈∆≈¿»»∆∆»ƒ«¿…»»«∆∆¿∆

.·'¯ CB˙'a ÔÈ'Ú "·Ú¯"»»«ƒ¿«

.Â‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,ÂÈ·ÈB‡ ˙‡ ÚÈ ÎÓ ‡e‰ ‰l˜ ‰aÒa ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿ƒ»«»«¿ƒ«∆¿»¿«»»
.ÂÈ·ÈB‡ ÏL ˙BÏB„b ˙BaqÓ BÏÈvÓ«ƒƒƒ¿∆¿»

.ÊŒ˙k¯a È„ÈŒÏÚ Ìb .ÌÏBÚa C¯a˙È ÌM‰ ÚcÂ˙ ÔBÊn‰Œ˙k¯a È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««»ƒ¿«««≈ƒ¿»«»»««¿≈ƒ¿«
.˙BÓÁÏn‰Â ˙B·È¯n‰ ÔÓ ˙eÎÏn‰ ·MÈ˙ ÔBÊn‰«»ƒ¿«≈««¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»

.ÁfpL ,‰M„˜a CkŒÏk B˙ÏÈÎ‡L ,ÌÈkÊ ÔÈÁÓa ‰¯Bza B„enlL ÈÓÔB ƒ∆ƒ«»¿…ƒ«ƒ∆¬ƒ»»»ƒ¿À»∆ƒ
ÔÓÈÒÂ .˜ Áa ÔÈ Bc ÂÈ‡ BN ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,epnÓ ÔÈ Bf ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÔBÊnÓƒ»∆««¿»ƒƒƒƒ∆«¿≈∆¿»ƒƒ¿∆∆¿ƒ»
˙·ÎL ‰˙È‰ ¯˜a·e" ;"¯˜a‰ ˙BÈ‰a ÈLÈÏM‰ ÌBia È‰ÈÂ" :¯·cÏ«»»«¿ƒ««¿ƒƒƒ¿«…∆«…∆»¿»ƒ¿«

."¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ" ;"Ïh‰(‰ ,˘"Á ‰ÏÈÎ‡· ‡ˆÓ ‰Ê ÔÓÈÒ ˘Â¯Ù). «»«¿ƒ¿«¿…∆«…∆

.Ë.‰ÁÎL È„ÈÏ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÎÁ‰ ÏÚ LiL ¯eË w‰Â ¯Úv‰«««¿«ƒ¿∆≈«∆»»«¿≈∆»ƒ≈ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.ä.ב סי' סד פר' תולדות – ג סי' מ פר' לך לך – ג סי' כה פר' בראשית מד"ר עיין

.åוהוא עפר עליהם משליך היה וכו' צווחת היתה צדקה ג, סי' מג פר' לך לך מד"ר

עפר. ונעשין חרבות משליכים היו הן וכו' חרבות נעשה

.æ,בבריותי אותי והכרת וכו' ברכו להן, אומר היה ושותין אוכלים ומשהיו ז, סי' שם,

ז"ל. שיטתו לפי לפרש נראה כן וכו'. לזה זה היו אוהבים

.çפסוק על אלו מקראות ג' נסמכו ו, סי' כג פר' בשלח במד"ר שני. חלק ה' אכילה

חסדך לבוקר יז)וארנן נט .(תהלים

.èמתנה לב את ויאבד חכם יהולל העשק כי ב, סי' ו פר' וארא ז)מד"ר ז מד"ר(קהלת .

וגו' אנשים ויותירו י, סי' כה פר' כ)בשלח טז מיד(שמות וכו' ואבירם דתן אלו ,

וכו'. שכח שכעס כיון ויקצף,
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.È,ÌpÓÊ Ì„˜ ÌÈÓÒ¯t˙ ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ,ÌÈÓ¯Bb ‰·È¯n‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ∆««¿ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ…∆¿«»
,BpÓÊ Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆBÈ „Ïe‰L ,ÌÈÏÙ ˙Ït‰ ˙ ÈÁa e‰ÊÂ¿∆¿ƒ««»«¿»ƒ∆«»»≈«¬ƒ»»…∆¿«

.ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙B˙ÈÓ Ì¯Bb ÌÈÓÚÙÏÂ ˙ei Ú Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ«¿»

.‡ÈLiL Úe„Èa ,‰ËË˜a B˙È·ŒÈ a ÏÎÂ Ì„‡Ï ˙Èa ÌBÏL ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈¿«ƒ»»»¿»¿≈≈ƒ¿»»¿»«∆≈
.B˙Èa ÈL ‡ ÏÚ ÌÈ¯eqÈ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Ê Ïk ÔÈÓ¯Bb‰ ˙Èaa ÌÈ„L≈ƒ««ƒ«¿ƒ»∆¿«¿≈∆»ƒƒƒ««¿≈≈

.·ÈÌBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡L BÓk ,˙B·È¯Ó BÏ Ì¯Bb Ì„‡ ÏL BÓB˜Ó ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿∆»»≈¿ƒ¿∆≈¬ƒƒ¿
.˙Ùph‰ ÌB˜Óa B¯·Á¬≈ƒ¿«ƒ…∆

.‚È‡a ‰ÁÓN‰ È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÏBÚa ‰·È¯Ó ‡a ˙e·ˆÚ‰Â ¯Úv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«««¿»«¿»¿ƒ»»»¿«¿≈«ƒ¿»»
.ÌÏBÚa ÌBÏL»»»

.„È.ÌBÏM‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙elb˙‰ƒ¿««»ƒ«¿≈«»

.ÂË¯·c‰ ‰Ê ,B˙È Úz ÌBÈa Ba ÚbÈÓ Ì„‡L ‰Î‡Ïn‰ B‡ ÔzÓeŒ‡On‰««»«»«¿»»∆»»¿«≈«¿«¬ƒ∆«»»
.ÌÈÁˆB¯Óe ÌÈ‡ BOÓ B˙B‡ ÏÈvÓ«ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.é'וגו הריתיך חכמה בדרך וכו' התורה זו ואם, ה, סי' ל פר' משפטים (משלימד"ר

יא) ונגפוד אנשים ינצו וכי הריון. מלשון משה, ידי עיין כב-כג). כא עיין(שמות .

כ. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי

.àé,עליהם אלוה שבט ולא המזיקין. מן מפחד, שלום בתיהם א, סי' ה פר' ויקרא מד"ר

וכו'. היסורים מן

.áéבמקום חבירו בשלום לשאול לאדם לו שאסור מכאן, ט, סי' ט פר' צו מטונף.מד"ר

רמז.

.âéידי עיין שלמים. מביא אונן ואין שלמים מביא שלום שהוא מי ח, סי' שם, מד"ר

רמז. משה.

.ãé'וגו ישראל שם ויחן וכו' השלום גדול ט, סי' ב)שם, יט שאני(שמות שעה הרי וכו'

תורה. נותן

.åè'וגו כפי יגיע ואת עניי את נפשות, הצילה ומלאכה יב, סי' עד פר' ויצא מד"ר

מב) לא רמז(בראשית תענית). הוא .(עניי,
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.ÊË.‰lÙza dzÚc ÔeÎÏ BÏ ‰L˜ ,ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ»∆¿«≈«¿≈«¿ƒ»

.ÊÈ˙‡ ‰tÈÓe LÈ‡Ï CÏB‰L e È‰ ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa „e¯t ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆≈≈ƒ¿ƒ¿«¿∆≈»ƒ¿«∆∆
„Ú ,‰È ÈÚa dÏÚa ˙‡ ‰p‚Óe ‰M‡‰ Ï‡ CÏB‰Â ,ÏÚa‰ È Ùa ‰L‡‰»ƒ»ƒ¿≈«««¿≈∆»ƒ»¿«∆∆«¿»¿≈∆»«

.ÂÈ˙B BÊÓa „e¯Ë ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‰È Èa „e¯t ‰NÚpL∆«¬∆≈≈≈∆«¿≈∆«¬∆»ƒ¿»

.ÁÈÌ„‡ŒÈ a ·¯˜Ï B„Èa Ák LiL ,˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ ‰‡B¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk¿∆«»»∆≈∆«ƒ∆≈…«¿»¿»≈¿≈»»
Èk ,Ì„‡ŒÈ a ·¯˜Ï ÏÎeiL È„k ,ÌÈ‡ BN ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ ÈÊ‡ ,B˙„B·ÚÏ«¬»¬««¬ƒ»»¿ƒ¿≈∆«¿»≈¿≈»»ƒ
ÁÈLn‰ ˙‡Èa ˙Úa BÓk ,·¯˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ ,ÌÈ‡ BN BÏ ÔÈ‡L ˜Ècv‰««ƒ∆≈¿ƒ≈»¿»≈¿¿≈ƒ««»ƒ«

.ÌÈ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ê‡Â ,‰ÂÏLa e·LÈ≈¿¿«¿»¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ

.ËÈ.Ì„‡ ÏÚ ÌÈÓÓB¯˙ Â ÌÈ‡a ÌÈ‡ BN ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈¬»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»

.Î.‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡˙Ï ÏÙB ‡e‰ ,ÌÈÓÓB¯˙ ÂÈ‡ BOL ÈÓƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ≈¿«¬«¬ƒ»

.‡ÎÈ„ÈŒÏÚL ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÌÈ‡ BN BÏ LiM Ú„È ,BÙe‚a CekÁ LÈb¯Ó Ì„‡Lk¿∆»»«¿ƒƒ¿≈«∆≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«¿≈
‰Ê Èk ,ÌÈ‡ BOÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÙe‚a ‰NÚiL ˙B¯eaÁÂ ˙BkÓ«¿«∆«¬∆¿«¿≈∆ƒƒ¿ƒƒ∆

.‰Êa ÛlÁ˙ ƒ¿«≈»∆

מקומות מקומותמראי מראי

.æè.תפלה לערוך כח בי יש ז, סי' עח פר' וישלח מד"ר שני. חלק יג, תפילה עיין

רמז. תואר. יפה עיין מלחמה. לערוך

.æéאותה מטיבין נשים, מטיבי ד, סי' פג פר' וישלח מד"ר שני. חלק כז, ממון עיין

הבעל.)לבעלה. לפני אותה ומשבח שמייפה מבעלה(רמז, אותה טורדין אתואח"כ מגנה (כי

בעיניה) וכו'.בעלה במזונותם היו טרודים וכו'

.çéגייר אברהם וכו' ד"א ד, ובסי' בשלוה. לישב שבקש ג, סי' פד פר' וישב מד"ר

רכח. סי' מוהר"ן ליקוטי ועיין רמז. משה. ידי ועיין וכו'. גיורים

.èéעל כמרימי להם ואהיה א. סי' פו פר' וישב מד"ר שני. חלק כב, הרהורים עיין

ד) יא וכו'.(הושע אלהיך אלה שאמרו וכו' למה כך כל עליהם, צריהם שרוממתי ,

.ëצריהם שרוממתי על, כמרימי להם ואהיה שם, מד"ר שני. חלק יא, אכילה עיין

הרבה. אכילות עליהם מטה אני אוכיל, אליו ואט וכו'

.àë'וכו בעולם ואחוה אהבה יפות, שהשנים בשעה ד, סי' פט פר' מקץ והנהמד"ר .

צמחות קדים ושדופת דקות שבלים ו)שבע מא גופן(בראשית רעות, שהשנים בשעה ,

רמז. כהונה. מתנות עיין חטטין. מעלה בריות של
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.·Î,‰¯Èˆ˜a ÂÈ¯·c È M‰Â ,‰LÈ¯Áa Ì‰ ÂÈ¯eac „Á‡L ,ÌÈ˜Ècˆ È L LÈ≈¿≈«ƒƒ∆∆»ƒ»≈«¬ƒ»¿«≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ»
˙‡ ÌÈÎÈLÓn‰ Ì‰ ÂÈ¯·c È M‰Â ,‚eeÊÏ ˙È¯a‰ ˙Ó˜‰ ÂÈ¯·c „Á‡ B‡∆»¿»»¬»««¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»≈««¿ƒƒ∆
˙˜ÏÁÓ LiLk ÔÎa .B˙B‡ ÔÈÏc‚Óe Bn‡ ÔË·a „Ïe‰ ˙‡ ÌÈe‰Óe Ú¯f‰«∆«¿«ƒ∆«»»¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¿∆≈«¬…∆
ÏÚ ‰Ê ÌÈ¯a„nL ,ÌÈ¯eac CB˙a ¯Ê ·¯Ú˙È Ï‡ ,el‡‰ ÌÈ˜Ècˆ È L ÔÈa≈¿≈«ƒƒ»≈«ƒ¿»≈»¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆«

.ÔeÎÓ‰ Ï˜Ï˜È ‡lL È„k ,‰Ê∆¿≈∆…¿«¿≈«¿À»

.‚Î.Ì‰Ï L‡¯ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯ÈfÈ ,ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ«ƒƒ««ƒ¿«¿≈∆«¬∆…»∆

.„Î,C¯caL ÌÈ‡ BN Ô‰ ˙˜ÏÁÓ ÏL ÌÈ‡ BN Ô‰ ,ÌÈ‡ BOÓ Ïˆp‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆«¬…∆≈¿ƒ∆«∆∆
‡˜¯Ê ÁpÓ ‡ËLt e È‰c ,‰¯BzaL ÌÈÓÚh‰ Ïk ¯ÓBÏ ,Ì‰Ó ‡¯È˙nL∆ƒ¿»≈≈∆«»«¿»ƒ∆«»¿«¿«¿»À««¿»

.'eÎÂ¿

 ָממֹון:

.‡.ÔÈËÚÓ˙Ó ÂÈ˙B BÊÓ ıˆBÏ˙n‰«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ

.·.¯LÚ ‡È·Ó ÌÈÓÎÁ ÔBLÏ¿¬»ƒ≈ƒ∆

.‚.˙Bi¯a‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡L È tÓ ,Ìi˜˙Ó ¯LÚ‰ ÔÈ‡≈»∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈¿«¬ƒ««¿ƒ

.„.BlL ÌÈ‡ BO‰ ÔÈa ÏB„b ¯LÚÏ ‰kÊÈ ,Ûe‡ ÏL ÔBÈq a „ÓBÚ‰»≈¿ƒ»∆ƒƒ¿∆¿∆»≈«¿ƒ∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áëזה ענבים ודרך וכו' יוסף זה בקוצר יהודה. זה חורש ה, סי' צג פר' ויגש מד"ר

וגו' קשת יהודה לי דרכתי כי יג)יהודה, ט מה(זכריה אנו וכו' יוסף זה הזרע במשך ,

רמז. לנו. אכפת

.âëאחיו נזיר ולקדקד כ, סי' צח פר' ויחי כו)מד"ר מט וכו'(בראשית אחיו אותו שרחקו

יין. טעם טעם לא היה, ממש נזיר דאחוך. כליליהון הוא את

.à.לט סי' יח:, ע"ז

.á.קג כתובות ועיין חולין. שיחת וברש"י, מה. סי' יט:, ע"ז

.â.עשיריה שמנערת ד"ה וברש"י כה. סי' קיג:, זבחים

.ã.רמז השנואין. בין ותאכל תזכה ל, סי' קיח:, זבחים
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.‰‰ÊÈ‡ ‰NÚiL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ÈÏÚ ¯È‰Ê‰L ‰Î‡ÏÓ ‰ÏB„‚¿»¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»»∆«¬∆≈∆
.‰Î‡ÏÓ¿»»

.Â.ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÂBÏ e ‡ :ÔB‚k¿»ƒ¿¿ƒ

.Ê.ÔÈL¯BÁ·e ‰wc ‰Ó‰·a ˜ÒÚÈ ,¯MÚ˙iL ‰ˆB¯‰»∆∆ƒ¿«≈«¬…ƒ¿≈»«»¿¿ƒ
.ÁLiL ‰nk ‰qk˙ÈÂ LaÏÈÂ ,BÏ LiM ‰nÓ ˙BÁt ‰È‰È ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆«»∆≈

.BÏ LiM ‰nÓ ¯˙BÈ ÂÈ ·e BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏƒ«≈ƒ¿»»≈ƒ«∆≈
.Ë.˙BkÓ ÌÈMÓÁÓ ¯˙BÈ Ì„‡ ÏL B˙È·a ˙ei Ú ‰L»̃»¬ƒ¿≈∆»»≈≈¬ƒƒ«
.È.BÏ ÔÈ‡Â ÔBÓÓ epnÓ ÔÈL˜·Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰˙Ó Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆»»≈»∆»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿≈
.‡ÈÌÈ‡È· ‰¯Bz] ÌÈ„ÓBlL È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÏÊ‚Ï ˙Bn‡Ï LiL Ák‰«…«∆≈»Àƒ¿…∆ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ»¿ƒƒ

.C" z [ÌÈ·e˙Îe¿ƒ««
.·È.˙ei Ú ‡È·Ó ÔÈi‰««ƒ≈ƒ¬ƒ
.‚È.¯MÚ˙Ó ÛBÒÏ ,‰Úc Ba LiL Ì„‡ Ïk»»»∆≈≈»¿ƒ¿«≈
.„ÈÏÊBb‰.È¯˜ ˙‡ÓËa B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈«¿≈∆¿«¿ƒ¿À¿«∆ƒ
.ÂË.·¯ ÔBÓÓ B·˜Úa Ce¯kL Úe„Èa ,‰L„Á ‰ ·‰ ‰ÊÈ‡ Ì„‡Ï ‡aLk¿∆»»»»≈∆¬»»¬»»¿»«∆»«¬≈»«

מקומות מקומותמראי מראי

.ä.טו סי' נד:, בחולין בונה

.å.לב סי' פד., חולין

.æ.בתוספות שם ועיין לג. סי' פד:, חולין

.ç.שם

.è.צה סי' קטז., בתרא בבא

.é.לה סי' כב., סנהדרין

.àéרמז וכו'. לה גזיל קא מגזל בתורה, שעוסק כוכבים עובד צט, סי' נט., סנהדרין

נפלא.

.áé.קי סי' ע., סנהדרין

.âé.קלח סי' צב., סנהדרין

.ãé'וגו ערשתם על וסרחים וגו' השכבים חמס ג-ד)שבת ו וגו'(עמוס קריה ארץ וחמס .

ח) ב .(חבקוק .åè
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.ÊË.¯‰Ë „iÓ Ì"ekÚ „Èa ÏÙpL Ï‡¯NÈ ÏL ÔBÓÓ»∆ƒ¿»≈∆»«¿««ƒ«ƒ≈
.ÊÈÚa¯‡aL ‰Ù¯N ÔÈcÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·Ú¯a ÔÈÏhÓ ÂÈ˙B ·e ÂÈ aL ÈÓƒ∆»»¿»À»ƒ»»»«¿≈∆ƒƒƒ¿≈»∆¿«¿«

.ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓƒ≈ƒ
.ÁÈ.È Ú ‰NÚ ,Ô a¯ ÏL ¯„b ı¯BtL ÈÓƒ∆≈»≈∆«»»«¬∆»ƒ
.ËÈ.‰‡ ‰¯È„Ï ‰ÎBÊ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z ¯aLnL ÈÓƒ∆¿«≈«¬«¬ƒ»∆¿ƒ»»»
.ÎÌÈÏÙÎÂ ‰l‡b‰ ÔÓ ¯˙BÈÂ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜k Ì„‡ ÏL ÂÈ˙B BÊÓ ÌÈL»̃ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ««¿≈ƒ«¿À»¿ƒ¿«ƒ

.‰„ÏBik«≈»
.‡Î.¯MÚ˙ ¯eav‰ ÏÚ Ò ¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒƒ¿«≈
.·Î.˙¯MÚÓ ˙¯Ë¿̃…∆¿«∆∆
.‚ÎEe·ÈLBÈ ÌÁ¯kŒÏÚ Èk ,È˙Ò ¯t Át˜È È BÏt ,¯ÓBÏ Ì„‡ ‚‡„È Ï‡«ƒ¿«»»«¿ƒ¿«««¿»»ƒƒ«»¿»ƒ

.Ee‡¯˜È EÓL·e EÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿»
.„Î¯ÎN È˜LBÚ ÏÚ :ÔBÈÓËÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈz·ŒÈÏÚa ÈÒÎ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ ÏÚ««¿»»¿»ƒƒ¿≈«¬≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈¿«

ÏÚ ÔÈ ˙B Â Ô‰È¯‡eˆ ÏÚÓ ÏÚ ÔÈ˜¯BtL ÏÚÂ ¯ÈÎN ¯ÎN ÈL·BÎÂ ¯ÈÎN»ƒ¿¿≈¿«»ƒ¿«∆¿ƒ…≈««¿≈∆¿¿ƒ«
Ô‰È¯·Á.Áe¯‰Œ˙eqb ÏÚÂ «¿≈∆¿««»«

.‰Î.‰Ò ¯ÙÏ ÌÈ·BË ÌM‰ ÈepLÂ ÌB˜n‰ ÈepLƒ«»¿ƒ«≈ƒ¿«¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æè.קנג סי' צד:, סנהדרין

.æéועיי"ש נחש. שנשכו כמי דומה ברעב, מוטלין ובנותיו בניו קעג, סי' צח:, סנהדרין

וכו'. מכישו נחש או וכו' שריפה שנתחייב מי נג, סי' לז:,

.çéנחש ישכנו גדר ח)ופרץ י עו.(קהלת סי' קי., שבת ועיין כנ"ל. עניות היינו ,

.èé.רמז דירתך. על ותוסיף ממיכלך פחות נד, סי' קיד., פסחים

.ë.נח סי' קיח., פסחים

.àë.יח סי' כב:, יומא

.áë.כ סי' כו., יומא

.âë.יקראוך בשמך ד"ה וברש"י לד. סי' לח., יומא

.ãë.ט סי' כט:, סוכה

.äë.ז סי' טז:, ר"ה אגדות חידושי
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.ÂÎÔBLÏ È¯tÒÓe ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z Ïeha ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯ˆÚ ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ∆¡»ƒ∆»«ƒ¿««¿¿«¿≈»
.ÏÊb ÔBÂÚÂ ‰¯Bz Ïeh·e ÌÈ Ù ÈfÚÂ Ú¯‰»»¿«≈»ƒƒ»«¬»∆

.ÊÎ.‰lÙ˙a ‰a¯È ¯ËÓÏ Ôewz‰«ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ»
.ÁÎ.‰Ò ¯t ‰a¯˙ ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»ƒ¿«∆«¿»»
.ËÎ.ÌÈËÚÓ˙ ˙BLÏÁ‰ ÈÊ‡ ,ÌÏBÚa Ú·N LiLk¿∆≈«»»¬««À¿ƒ¿«¬ƒ
.Ï.ÌÈ ˙B Ì È‡Â ÌÈa¯a ‰˜„ˆ È˜ÒBt ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯ˆÚ ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ∆¡»ƒ∆»«¿≈¿»»»«ƒ¿≈»¿ƒ
.‡Ï.˙ei Ú È„ÈÏ ‡È·Ó ‡˙È·„ ‡˙eÒÈ‡Ó¿ƒ»¿≈»≈ƒƒ≈¬ƒ
.·ÏB˙hÓ È Ùa ÔÈzLn‰ :˙ei Ú È„ÈÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ¯·c ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒƒ∆»»»ƒ≈¬ƒ««¿ƒƒ¿≈ƒ»

.ÂÈ Ùa BzÏl˜Ó BzL‡L ÈÓe ÌÈ„ÈŒ˙ÏÈË a ÏÊÏÊÓ‰Â ÌB¯Ú»¿«¿«¿≈ƒ¿ƒ«»«ƒƒ∆ƒ¿¿««¿¿»»
.‚Ï.Ï‡¯NÈŒı¯‡a ‡˜Âc ˙e¯ÈLÚÏ ÏbÒÓ ¯NÚn‰««¬≈¿À»«¬ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈
.„Ï.˙e¯ÈLÚÏ ÏbÒÓ ˙aL „B·Îe ‰¯Bz‰ „B·k¿«»¿«»¿À»«¬ƒ
.‰Ï.‰Ò ¯ÙÏ ÏbÒÓ ,ÁÒÙa ÔÈÏÎB‡L ¯B¯Ó ˙Èfk««ƒ»∆¿ƒ¿∆«¿À»¿«¿»»
.ÂÏÏ ÏbÒÓ ‰¯Bz ¯ÙÒ ·zÎÏ.‰Ò ¯Ù ƒ¿…≈∆»¿À»¿«¿»»
.ÊÏÈ„ÈÏ B˙‡È·Ó ,ı¯‡‰ŒÌÚÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏzŒ˙a B‡ Ï‡¯NÈÏ Ô‰kŒ˙a«…≈¿ƒ¿»≈««¿ƒ»»¿«»»∆¿ƒ»ƒ≈

.˙ei Ú¬ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.åë.יח סי' שם, יז. סי' ז:, תענית

.æë.יט סי' ח., שם

.çë.מובן תצמח. מארץ אמת כא, סי' ח., תענית

.èë.רמז אכפנא. רחמי ניבעי כג, סי' ח:, תענית

.ì.כה סי' שם,

.àì.עניות לידי ד"ה רש"י ועיין לח. סי' סב:, שבת 23- .áì.âì.ãì

.äì'וגו בפיה טרף זית עלה והנה ה, סי' יח:, יא)עירובין ח מרורין(בראשית מזונותי יהיו

רמז. וכו'. כזית

.åì.לד סי' סד., עירובין

.æìשינה לא יוחנן, רבי מדברי להביא בא כי ורביז"ל, עיי"ש. יב, סי' מט., פסחים

כנ"ל. ובאורו לשונו,
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.ÁÏ.‰ÁÏˆ‰Ï ·BË BÏ ˙˜ÁNÓ ‰ÚM‰L ÈÓ ÌÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒƒ∆«»»¿«∆∆¿«¿»»

.ËÏ‰ÎBÊ ,ÌÈ‚e Úz ¯‡Le B˙i˙L·e B˙ÏÈÎ‡a C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈∆«≈ƒ¿»««¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ∆
.ÌÈa¯ ÌÈnÚ ˙‡ Ò ¯ÙÏ¿«¿≈∆«ƒ«ƒ

.Ó.ÌÈÓÈŒ˙eÎÈ¯‡Ï ‰ÎBÊ ,ÔBÓÓ ‡ BOL ÈÓƒ∆≈»∆«¬ƒ»ƒ
.‡Ó.B˙˙ÈÓ ·¯˜Ó ‡e‰ ,˙B¯ˆB‡ ¯Á‡ NtÁnL ÈÓƒ∆¿«≈««»¿»≈ƒ»
.·Ó.L¯ ‰NÚ ,ÌÈ¯eÚ ˙B‡hÁ Ôwz ‡lL ÈÓƒ∆…ƒ≈«¿¿ƒ«¬∆»
.‚Ó˙‡ ‡ˆBÓ B È‡Â ,‰Ò ¯t ¯Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈnL ÈÓƒ∆¿«≈«∆«¿»»«¿»«««¿»»¿≈≈∆

.‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ¯ÈÊÁiL B˙ wz ,B˙Ò ¯t«¿»»«»»∆«¬ƒ¿≈»»ƒ¿»
.„Ó.‡ËBÁ ‡e‰L Úe„Èa ,Ôek˙Óa ‡lL ÈÏk ‰ÊÈ‡ ¯aLnL ÈÓƒ∆¿«≈≈∆¿ƒ∆…¿ƒ¿«≈¿»«∆≈
.‰Ó.˙ÏÚBz Ba ÔÈ‡ È‡cÂa ,‰Ó„‡ ˙„B·Ú ¯Á‡ Ëe‰lL ÈÓƒ∆»««¬«¬»»¿««≈∆∆
.ÂÓ.EÈÏÚ Ïlt˙iL ,˜Ècv‰ ˙‡ Lw·z ‰NÚz ¯L‡ ÏÎa¿»¬∆«¬∆¿«≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈»∆
.ÊÓ.‰ÁÏˆ‰Ï ÏbÒÓ ˙È„ÈÓz ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒƒ¿À»¿«¿»»
.ÁÓ.˜efÁ CÈ¯ˆ ı¯‡ŒC¯c∆∆∆∆»ƒƒ
.ËÓ˙ÙÙBÚÓ B˙Ò ¯t Ìb ,B˙Ò ¯t BÏ ÌÈÏÙBk ,B¯Úˆa ÌÈÓL ÌL ÛzLÓ‰«¿«≈≈»«ƒ¿«¬¿ƒ«¿»»««¿»»¿∆∆

.¯Btˆk BÏ¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.çì,.קיב מז.פסחים סי'

.èì'וגו רבים ירעו צדיק כא)שפתי י רחוק.(משלי רמז .

.îימים יאריך בצע טז)שנא כח .(משלי

.àîממטמונים ויחפרהו ואיננו למות כ)המחכים ג .(איוב

.áîנעורי עונות כו)ותורישני יג רמז.(איוב .

.âî'וגו יבלע ולא יגע יח)משיב כ רחוק.(איוב רמז .

.ãî'וגו אניות וישברו וגו' לז)בהתחברך כ ב, הימים .(דברי

.äîהיה אדמה אהב י)כי כו ב, הימים שם.(דברי ברש"י

.åîנעשה אשר הדבר וגו' בעדנו ב-ג)והתפלל מב (ירמיה .æî

.çî.פט סי' לב:, ברכות

.èî.קמב סי' סג., ברכות
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.�¯Á‡ ÌÈˆ¯ Ì„‡ È ·e ,„·‡ ¯ÎO‰ ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z Ïeha ÔBÂÚa«¬ƒ¿««¿«»»»«¿≈»»»ƒ««
.ÌÈÚÈbÓ Ì È‡Â ,Ì˙Ò ¯t«¿»»»¿≈»«ƒƒ

.‡�ÌÈa¯k d˙eÎÊ ÌÈÏ‡c „ÈÁÈÂ .ÌÈa¯ ÏÈ·La ‰Ò ¯Ùe „ÈÁÈ ÏÈ·La ¯ËÓ»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ
.ÈÓc»≈

.·�.B˙lÙz ÚÓL Â ¯ËÓ ‡a ÔÈi‰ ÏÚ Lec˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«««ƒ»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
.‚�.¯LÚÏ ‰ÎBÊ ,B˙È·a ÂÈ·‡ ÏL ‰¯Bz ¯ÙÒ Ìi˜n‰«¿«≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆¿∆
.„�„ÒÁÂ ı¯‡‰ ˙eÎÊ·e ,„Á‡ ·NÚÂ ˙Á‡ ‰„NÂ „Á‡ Ì„‡ ˙eÎÊa ¯ËÓ»»ƒ¿»»∆»¿»∆««¿≈∆∆»ƒ¿»»∆¿∆∆

.ÔÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ
.‰�‡lM ,˜Ècˆ ÏÈ·L·e Ûe‡ ÏÈ·L·e ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÏÈ·La ÔÈ¯ˆÚ ÌÈÓLb‰«¿»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒ¬»»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«ƒ∆…

.ÌÈ¯Á‡ ˙Ò ¯t ÈÁt˜Ó ÏÈ·L·e ‰ÎÏ‰k „tÒ ƒ¿««¬»»ƒ¿ƒ¿«¿≈«¿»«¬≈ƒ
.Â�.Ìp‰È‚ ÏL d ÈcÓ ÏBv ˙ei Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒƒƒƒ»∆≈ƒ…
.Ê�LiL ÈÓ ÏÚ elÙ‡Â ,‰˙ÈÓe ˙ei Ú ‡a ÌÈLB„w‰ ˙BÓL LenL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈«¿ƒ»¬ƒƒ»«¬ƒ«ƒ∆≈

È‡Â ˙BÁÓÏ B„Èa.‰ÁBÓ B ¿»ƒ¿¿≈∆
.Á�‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÌÓB„Â B¯È·Á ÏÚ ‡ÓÈ‚Ï ˙˜Úˆ BÏ LiLk¿∆≈«¬«¿ƒ»«¬≈¿≈«»»∆

.ÔÈc Blƒ
.Ë�.‰˜„ˆ Ì‰Ó ‰NÚÈ ,ÔÈÓˆÓˆÓ ÂÈ˙B BÊnL Ì„‡ ‰‡B¯Lk¿∆∆»»∆¿»¿À¿»ƒ«¬∆≈∆¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ð.כד סי' לב:, שבת

.àðימצאהו לחסד אם לארצו אם לשבט אם כז-כח. סי' ט., יג)תענית לז .(איוב

.áð.סג סי' כד., תענית

.âð.מז סי' ביכורים, סוף ירושלמי

.ãð.יג סי' ה"ג פ"ג ושם, יג. סי' ה"ב, פ"ג תענית ירושלמי

.äð.נספד שלא וצ"ל, עיי"ש, מא, סי' עח:, יבמות

.åð.נ סי' קב:, יבמות

.æðע"ז קצת. מובן א, סי' ז:, יח.נדרים

.çð.ד סי' ז., גיטין

.èð.ה סי' שם,
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.Ò.Ì„‡ ÏL BÁk ÔÈLÈÁÎÓ ÂÈ˙B BÊÓ ÏÚ ‡c¯ËÂ ‰‚‡c¿»»¿ƒ¿»«¿»«¿ƒƒ…∆»»

.‡Ò.˙ei Ú ‡a Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»¬ƒ

.·Ò‰ÊÈ‡ ÂÈÏÚ ÌÈÓÈ˜Ó Ê‡ ,‰Ò ¯t ÏÚ ÏfÓ ˜ÈcvÏ ÔÈ‡Lk ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿∆≈««ƒ«»««¿»»»¿ƒƒ»»≈∆
.Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ì˙Ò ¯t BÏ ÌÈ ˙B ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ„b ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ«¿»»»»»»∆

.‚Ò.ÔkÒÓ˙Ó ÔÈ ·a ˜ÒBÚ‰»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈

.„Ò.˙e¯ÈLÚÏ ÏbÒÓ ˙eÚÈ v‰«¿ƒ¿À»«¬ƒ

.‰Ò.Ì„‡ ÏL B˙Ò ¯t ÌÈÁt˜Ó‰ ea¯ ,ÔÈÚŒÈ¯v‰ ea¯MÓƒ∆««»≈«ƒ««¿«¿ƒ«¿»»∆»»

.ÂÒ.˙eÎÊ ÛÎÏ Ì„‡‰ ˙‡ Ô„ ÔÈ‡Lk ,ËÚÓ˙ Ì„‡ ÏL ˙B BÊÓ¿∆»»ƒ¿«≈¿∆≈»∆»»»¿«¿

.ÊÒ.ÂÈ˜LÓa ÌÈÓ ·¯ÚnLk Ìb«¿∆¿»≈«ƒ¿«¿»

.ÁÒ.˙ÈÒn‰ ˙ˆÚÏ ÚÓBL Ì„‡Lk Ìb«¿∆»»≈««¬««≈ƒ

.ËÒ‡e‰L BÏ ÌÈ ÈÓ‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰Â ,È Ú ‰NÚ ,ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯·Ú ¯·ÚLk Ìb«¿∆»«¬≈»¿«¿ƒ«¬∆»ƒ¿»»≈«¬ƒƒ∆
.È Ú»ƒ

.Ú.È Ú ‰NÚ ,ÌÈÙLÎ·e ‰‡Óh‰ ˙BÓLa ˜ÒBÚL ÈÓƒ∆≈ƒ¿«À¿»ƒ¿»ƒ«¬∆»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ñ.פחד ד"ה רש"י עיין מז. סי' ע., גיטין

.àñ.ו סי' ד:, סוטה

.áñעל מרדכי את אסתר ותשם דכתיב, והמן וכו' בקין מצינו וכן יח, סי' ט:, סוטה

המן ב)בית ח .(אסתר

.âñ.סג יבמות לג. סי' יא., סוטה .ãñ

.äñ.מא יבמות צרי. משרבו ד"ה אגדות בחידושי ועיין קכד. סי' מז:, סוטה

.åñ'וגו בה ילין צדק וגו' לזונה היתה כא)איכה א רש"י.(ישעיה עיין מזון, מלשון לזונה,

.æñבמים מהול כב)סבאך פסוק .(שם,

.çñ'וגו ומשענה משען ומיהודה מירושלים מסיר וגו' הנה כי וגו' האדם מן לכם חדלו

ג,א) כב ב ברש"י.(ישעיה ועיין

.èñכבודו עני למרות וגו' לחם אין ובביתי וגו' איש יתפש ו-ח)כי ג רש"י.(ישעיה עיין .
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.‡Ú˙Èa‰ŒÈ aÓ „Á‡ ÏÚ ‡a‰ ,¯‡c ‡¯˜p‰ ,¯Na‰ ˙LÈÁk ÏL ˙‡ÏÁ‰«…»«∆¿ƒ««»»«ƒ¿»««»«∆»ƒ¿≈««ƒ
.˙el„Ï ÔÓÈÒ ‡e‰ƒ»¿«

.·Ú.˙el„Ï ÔÓÈÒ ‡e‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰‡a ‰Lea ‰ÊÈ‡Lk¿∆≈∆»»»«»»»ƒ»¿«
.‚Ú.da CÏiL ,C¯c‰ ‰ÏÚÓÏÓ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,ÔBÓÓ ‡ BN ‡e‰L ÈÓƒ∆≈»¿«¿ƒƒ¿«¿»«∆∆∆≈≈»
.„Ú.˙ei Ú ÏÚ ÛlÁ˙ ˙¯k ˙˙ÈÓ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ«»≈ƒ¿«≈«¬ƒ
.‰Ú.¯BkLk ÏaÏ·Ó ‡e‰ È Ú»ƒ¿À¿»¿ƒ
.ÂÚ.È Ú ‰NÚ ‰‡ B‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»«¬∆»ƒ
.ÊÚ.·BÁŒÏÚa ‰NÚ ,˙Úc‰Œ·eMÈ ÈÏa ˙e¯È‰Óa ÂÈNÚÓ ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ««««¬∆««
.ÁÚ.B‚¯‰ el‡k ,„Á‡Ï ‰Ò ¯t Át˜nL ÈÓƒ∆¿«≈««¿»»¿∆»¿ƒ¬»
.ËÚ.Ì˙B‡ ÛÈÏÁÈ Ï‡Â ¯kÓÈ Ï‡Â ,ÂÈ˙B·‡ ˙ÏÁ a Ì„‡ ˜ÈÊÁÈ ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒ»»¿«¬«¬»¿«ƒ¿…¿««¬ƒ»
.Ù.B˙‚¯„nÓ ÏÙB ‡e‰ ,ÔBÓÓÏ ·‡z ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈¿»≈ƒ«¿≈»
.‡Ù.˙elc ‡a ‰¯ÈÙk È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»«

מקומות מקומותמראי מראי

.òירזה בשרו ומשמן יעקב כבוד ד)(יידל יז רש"י.שעיה עיין .

.àò'וגו כבוד .(שם)ידל

.áò'וגו תזרם זהבך מסכת וגו' בו לכו הדרך זה וגו' תשמענה ואזניך וגו' ה' לכם ונתן

כ-כב) ל .(ישעיה

.âòיבצעני מדלה חיי כארג יב)קפדתי לח וגו'(ישעיה צרפתיך הנה הכריתך לבלתי רמז.

עני בכור ט-י)בחרתיך מח .(ישעיה

.ãòמיין ולא ושכרת כא)עניה נא .(ישעיה

.äò'וגו נענה והוא ז)נגש נג רמז.(ישעיה דברים. באונאת רש"י, פירש .

.åò(טז מט ודרש(ירמיה אתך, השיא וכו'. ונבהל, ממהר שהיית רש"י, פירש תפלצתך, .

חוב. שפירושו מאומה, משאת מלשון רביז"ל

.æòהגענים את המית א)אשר כא ב, מו.(שמואל סי' קיט., ב"ק ועיין .

.çòלך אבתי נחלת את מתתי מה' לי ג)חלילה כא א', .(מלכים

.èò'וגו ברדתי בדמי בצע י)מה ל י.(תהלים נפילה ועיין רמז. .

.ô'וגו ורעבו רשו יא)כפירים לד ירע(תהלים ולא ה' ייטיב לא בלבבם האמרים רמז. .

וגו למשסה חילם יב-יג)'והיה א .(צפניה

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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.·Ù.ÌM‰ ÈL¯B„Ï ÔBÊÓ ˜tÒÏ ÏczLÈ ,È Ú ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒƒ¿«≈¿«≈»¿¿≈«≈
.‚Ù.‰Ò ¯ÙÏ ·BË ‡e‰ ‰ eÓ‡¡»¿«¿»»
.„ÙÒ ‡e‰ ÌÈ ÈÚ ·‡k.˙ei ÚÏ ÔÓÈ ¿≈≈«ƒƒ»«¬ƒ
.‰Ù.‰a¯˙ Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BÓ‰a ‰Ú Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»«¬»∆»»ƒ¿«»
.ÂÙ.‰Ò ¯ÙÏ ÔÈÎBÊ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿«¿»»
.ÊÙÏL ˙È·a B˙Ò ¯t BÏ ÔÈÏBz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÙMÎÓÏ ÔBÓÓ Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ«¿»»¿«ƒ∆

.ÌÈ¯Î »¿ƒ
.ÁÙ.‰Ò ¯t ÔÈ‡È·Ó ˜Ècv‰ ÏL ÂÈ¯eacƒ»∆««ƒ¿ƒƒ«¿»»
.ËÙ.‰Ò ¯t‰ „ÈÒÙÓ ˙e·ˆÚ‰»«¿«¿ƒ««¿»»
.ˆ.‰·Á¯‰ EÏ ‰È‰È ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿∆¿«¿»»
.‡ˆ.˙ei Ú È„ÈÏ Ì„‡‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰ L ‰a¯‰«¿≈≈»≈ƒ∆»»»ƒ≈¬ƒ
.·ˆ.˙e¯ÈLÚÏ ‰ÎBÊ ,‰˜„ˆ·e ‰¯B˙a ˜ÒBÚ‰»≈¿»ƒ¿»»∆«¬ƒ
.‚ˆ.e¯zÚ˙È˙c ‡ÎÈ‰ Èk ,eÎÈL Ï e¯È˜B‡ƒƒ¿«¿ƒ≈»¿ƒ¿«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.àôטוב כל יחסרו לא ה' ודרשי ורעבו יא)רשו לד רמז.(תהלים .

.áôאמונה ג)ורעה לז רש"י.(תהלים עיין ,

.âô'וגו עני מני דאבה י)עיני פח .(תהלים

.ãô'וגו וישחו וימעטו ימעיט לא לח-לט)ובהמתם קז מתחלה(תהלים והם רש"י פירש .

רמז. וכו'. ומועטין שוחין היו

.äôלעד עמדת וצדקתו בביתו ועשר ג)הון קיב וצדקה(תהלים עתק הון יח). ח .(משלי

.åôנכרי בבית ועצביך כחך זרים ישבעו י)פן ה רמז.(משלי רש"י. עיין ,

.æô'וגו רבים ירעו צדיק כא)שפתי י רש"י.(משלי עיין ,

.çôעמה עצב יוסף כב)ולא י מובן.(משלי .

.èô'וגו לו ירחיב אדם טז)מתן יח .(משלי

.ö'וגו תורש פן שנה תאהב יג)אל כ .(משלי

.àö.ה סי' יז., קמא בבא

.áö.טז סי' נט., מציעא בבא
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.„ˆ.BzL‡ „B·k ÏÈ·La ‡l‡ Ì„‡ ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈeˆÓ ‰Î¯a‰ ÔÈ‡≈«¿»»¿»¿≈∆»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿

.‰ˆ.ÔÈÏBÚ Ô È‡Â ÔÈËËBÓ˙Ó ÂÈÒÎ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ

.Âˆ.ÏBÊ ‡a ,˜BÁN ÏL ¯ÓÊ ÔÈÏh·nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿«¿ƒ∆∆∆¿»

.ÊˆÈ‡cÂa ,‰Ò ¯t ÏÚ Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÈ ,‰Ò ¯t BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»»«¬…«»¿««»ƒ¿«≈««¿»»¿««
.B˙lÙz Ïa˜˙Èƒ¿«≈¿ƒ»

.Áˆ.ÔBL‡¯‰ BÁ˜Ó ¯kÓÏ Ì„‡Ï ÔÈ‡≈»»»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

.Ëˆ.ÚL¯ ‡¯˜ ,B¯·Á ˙Ò ¯ÙÏ „¯BiL ÈÓƒ∆≈¿«¿»«¬≈ƒ¿»»»

.˜.BaÏ ˙Â‡bÓ ‡Ï Ì‡ B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Ï „Á‡ ÌeL ‡B·È ‡Ï…»∆»¿«ƒ∆¬≈ƒ…ƒ«¬«ƒ

.‡˜.‡˙ei ÚÏ ‰L˜ ‰¯ÈL ¿ƒ»»»«¬ƒ»

.·˜.‡·˜e ˙ ÈÁa ‡e‰ È ÚÂ ,¯ÎÊ ˙ ÈÁa ‡e‰ ¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ«»»¿»ƒ¿ƒ«¿»

.‚˜.˜f‰Ï ÔÓÈÒ ÌÈ ÈÚ ·‡k¿≈≈«ƒƒ»¿∆≈

.„˜,Ú·h‰ C¯„a ˜ÒÚ CÈ¯ˆ ,ÌÈ a B‡ ¯LÚ B‡ ‰ÓÎÁ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ≈»¿»∆»ƒ»ƒ≈∆¿∆∆«∆«
.˜ÒÚ‰ ¯·„a ÁÈÏˆiL ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂƒ«≈«¬ƒ∆«¿ƒ«ƒ¿«»≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.âö.שם

.ãö.כד סי' עא., ב"מ

.äöמח קכה.סוטה סי' ,.

.åö.מובן ישב. בציון עם כי קכט, סי' מט., סוטה

.æö.לו סי' נט., קידושין

.çö.שם

.èö.קמא בבא מסכת בתחלת בונה

נא.÷. סי' קה:, חולין

.à÷.רמז וכו'. נקבה בידו. ככרו זכר יח, סי' לא:, נדה

.á÷.רמז כה. סי' סה., נדה ועיין שינים. כאב שצ"ל ואפשר פד. לעיל עיין

.â÷.כו סי' ע:, נדה
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.Ûeb‰ ˙e‡È¯·Ï ·BË ÔÓÈÒ ‡e‰ ÔzÓeŒ‡OÓ ˙ L ‡È‰L ‰ L»»∆ƒ¿««»«»ƒ»ƒ¿ƒ«

.·È„ÈÏ B‡ ,‰LÏMÓ „Á‡ È„ÈÏ ‡a ,‰Ó„‡ ˙„B·Ú ¯Á‡ Ëe‰lL ÈÓƒ∆»««¬«¬»»»ƒ≈∆»ƒ¿»ƒ≈
.˙e¯ÎL È„ÈÏ B‡ ˙Ú¯ˆ È„ÈÏ B‡ ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL¿ƒ»ƒƒ≈»««ƒ≈ƒ¿

.‚.‰Ò ¯ÙÏ ‰ÎBÊÂ L‡Ó ÏBv „ÒÁ‰Â ‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»¿«∆∆ƒ≈≈¿∆¿«¿»»

.„ÔÎÂ ˙ËÚÓ˙Ó ‰Ò ¯t‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ËÚÓ˙ Â CÏB‰ ‰¯BzŒÔÈc‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ»≈¿ƒ¿«≈«¿≈∆««¿»»ƒ¿«∆∆¿≈
.CÙ‰Ï¿≈∆

.‰‰nk LÈ Èk ‰ÊÂ .ÌÏBÚÏ ‰ÏB„b ‰Ò ¯t ÚtL ˙BzÎÓÒ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»»»¿∆ƒ≈«»
Ì B¯ÎÊ ,e ÈÓÎÁ eÁ¯ËÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‡¯˜Ó Ì‰Ï e ÈˆÓ ‡lL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…»ƒ»∆ƒ¿»ƒ«»¿»¿¬»≈ƒ¿»

.‡ÓÏÚa ‡zÎÓÒ‡ Ì‰Ï ‡ˆÓÏ ,‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ¿…»∆«¿«¿»¿»¿»

.Â,ÔËO‰ „‚ k ˙Bn‡aL ÌÈ¯LÎa ¯‡t˙Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ∆»À¿∆∆«»»
.‚e¯Ë˜ ÈÏa Ï‡¯NÈÏ ‰Ò ¯t ÔzÏ ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿

מקומות מקומותמראי מראי

.à.רמז מרויחין. החולין אף וכו' מתברך ומתן משא טז, סי' יג פר' בראשית מד"ר

.áאחד להוטים שהיו הן שלשה ג, סי' לו פר' שם וכן ג, סי' כב פר' בראשית מד"ר

כהונה. מתנות עיין תועלת. בם נמצא ולא האדמה

.âיראיו אל ה' עין הנה א, סי' מ פר' לך לך מד"ר שני. חלק א, יראה לגעיין (תהלים

לאברהםיח) חסד שנאמר, לחסדו, למיחלים אברהם. זה ב), ז ממות(מיכה להציל .

יט)נפשם פסוק נמרוד(שם, של ממיתתו לאש), אותו היא(שהפיל ברעב ולחיותם ,

פרנסה. .ã

.ä'פר בחקותי וכן ו, סי' סט פר' ויצא מד"ר שני. חלק ב, דאורייתא חידושין עיין

וכו' השיבו לא הפרנסה ועל השיבו הכל על ב, סי' במקראלה מפורש שאינו (היינו,

אלאלהדיא) עזיבה ואין אעזבך, לא כי שנאמר, השיבו, הפרנסה על אף איסי, א"ר .

ורחוק. קצת רמז אסמכתא. בדרך וזה פרנסה.

.åשהיה לאחד וכו' באיוב אותו וגירה לקטרג שטן ובא ד, סי' נז פר' וירא מד"ר

וכו' בסעודה סוף.)יושב ים כקריעת פרנסה קשה כי וגם לישראל. פרנסה ליתן שרוצה (רמז,
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.Ê‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ ˙¯e·˜Ï ˜˜BzLÓ Ì„‡L ˙e˜˜BzL‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿∆»»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆
.‰ÏB„b ‰Ò ¯t ÚtL ƒ¿»«¿»»¿»

.ÁÔeÎÈÂ ,ÌÈˆÚ ˙ÚÈ˜·a elÙ‡ BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡ ÁÈ¯ËÈ ‰ÂˆÓ ˙cÚÒÏƒ¿À«ƒ¿»«¿ƒ«»»∆«¿¬ƒƒ¿ƒ«≈ƒƒ«≈
,˙Úc‰ŒıÚaL ·Bh‰Ó Ú¯‰ „È¯ÙÓe Ú˜Ba ‡e‰L ÌÈˆÚ ˙ÚÈ˜·aƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈««¿ƒ»«≈«∆¿≈«««

.‰Ò ¯ÙÏ ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«¿»»

.Ë.Ï˜ a ‰Ò ¯t‰ ‰·eLz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»««¿»»¿»≈

.È‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ "ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È" Ìi˜nL ÈÓƒ∆¿«≈¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»«¿≈∆∆
.·l‰ ˙ eÎa Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»««≈

.‡ÈÔÈ‡M ‰Ó ÌB˜Ó ÏL B„B·Îa ¯ÈkÓ ‡e‰L ,Btk ÚÈ‚ÈÓ ‰ ‰p‰ ÏB„b»«∆¡∆ƒƒ««∆«ƒƒ¿∆»«∆≈
.ÌÈÚ„BÈ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.æ'ה אליך זעקתי א, סי' עד פר' ויצא ו)מד"ר קמב חיי(תהלים שמתיה תחלהוכו' ם

יעקב אבל וכו' עמך אהיה אבותיך ארץ אל משתשוב אלא וכו' אמרת אתה וכו'

רמז. וכו'. בית את מפרנס שהוא ע"י

.çעולה עצי ויבקע ח, סי' נה פר' וירא ח, סי' כא פר' בשלח ג)מד"ר כב (בראשית

המים ויבקעו ישראל בני לפני הים להבקע זכה וכו' כא)בשכר יד ופרנסה(שמות

רחוק. רמז סוף. ים כקריעת

.èדבר חסרת לא וגו' שנה ארבעים זה י, סי' כא פר' בשלח ז)מד"ר ב שלא(דברים

רמז. תשובה. חסר היה ומה בעולם דבר חסר היה

.éזכה ותפלתי בכפי חמס לא על ג, סי' כב פר' בשלח יז)מד"ר טז אבל(איוב וכו'

לבב ובר כפים נקי וכו' זכה תפלתו היתה גזל בעמלו היה שלא ד)איוב כד .(תהלים

.àé'ב נותן והיה וכו' התינוקות להקב"ה, קילוס אמר מי ח, סי' כג פר' בשלח מד"ר

מכירות אינן החיות וכו' הים יורדי גדולים טו, סי' לקמן, ושם וכו'. בידו טנרין

סוף. ים כקריעת היא הפרנסה כי וגם רחוק רמז וכו'. אלי זה הים, ועולי וכו'

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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.·ÈÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈ·LBÈ ÌÈÓÚÙÏ e È‰ ,ÌÈÎ‡Ïna eNÚpL ÌÈÈepM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ∆«¬««¿»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ÚÙM‰ Ôk ,ÌÈÈepM‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈL ‡ ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈL ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈«∆«
ÌÈ ·‡ ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈÓ ÌÈÓÚÙÏ ,L‡ ÌÈÓÚÙÏ ,‰pzL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡a‰«»ƒ«»«ƒƒ¿«∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ
Ìb .Ì„‡·e ÌÏBÚa ÌÈNÚ ÌÈÈepM‰ el‡ ÏÎÂ ,˙BÚtL‰ ¯‡L ÔÎÂ¿≈¿»«¿»¿»≈«ƒƒ«¬ƒ»»»»»«
ÔBˆ¯ ‰ˆB¯ ÌÈÓÚÙÏÂ Ck ‰ˆB¯ ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈÈepM‰ ÈÙÏ B Bˆ¯ ‰pzL ƒ¿«∆¿¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆»

.¯Á‡«≈

.‚È.‚eef‰ ÈÙÏ ‰Ò ¯t‰««¿»»¿ƒ«ƒ

.„È.‰Ò ¯t‰ Ôk ¯BcaL ÌÈ ˜f‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈ƒ∆«≈««¿»»

.ÂË.‰‡¯i‰ „ÈÒÙÓ ˙Èa¯‰»ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»

.ÊË.˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏiL ÈÓ ‡ˆBÓ B È‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒƒ≈≈ƒ∆¿«≈»»¿

.ÊÈÒÚkÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,"„ÓÁ˙ ‡Ï" ÏÚ ¯·ÚlÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒ«¬…«…«¿…«¿≈∆ƒƒ««
.‰Â‡‚Â ÒÚk È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ ,‰ eÓ‡ ÔB¯ÒÁÓe ‰Â‡bÓeƒ«¬»≈∆¿¡»«»»«¿≈««¿«¬»

.ÁÈ.˙BÏÏw‰ ÌÈÏha˙ ‰ eÓ‡a ÔzÓeŒ‡OÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.áé'וגו ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשר כל כ, סי' כה פר' בשלח קלהמד"ר (תהלים

בדמותו) עומדים, יושבים, במלאכיו צביונו ב, סי' וכו'. השמים מן וגפרית אש וכו'

בעולם. צביונו אנשים, בדמות נשים,

.âéדכתיב לך, המציא לזווגך אם יט, סי' סה פר' תולדות מד"ר שני. חלק ט, ניאוף עיין

לפני נא יב)הקרה כד אלהיך(בראשית ה' הקרה כי וכמה כמה אחת על למאכלך

לחם ויאכל לו קראן לב, סי' א פר' שמות מד"ר כ)לפני. ב לחם(שמות אכילת ואין ,

אשה. אלא

.ãéעתיד ח, סי' יא פר' שמיני יב, סי' ה פר' שמות מד"ר שני. חלק ב, זקנים עיין

כגורן ישראל זקני להושיב לפרנסה)הקב"ה .(רמז

.åè.המקום מן ירא אינו מישראל רבים שנוטל מי יג, סי' לא פר' משפטים מד"ר

.æè.זכות עליו שילמד מי מוצא ואינו יד, סי' שם, .æé

.çéבעליהן את מברכות ברכות ז, סי' טו פר' תזריע מד"ר שני. חלק ו, קללה עיין

לך. יהיה כן, עשית אם וכו' מקללות וקללות
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.ËÈ.‰Ó‰·Ï ‰ÓBc ‡e‰ ,ÌÈ¯Á‡Ó ˙BÂÏÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆ƒ¿≈»

.Î¯Lk ,¯eÒ¯Ò ‡e‰L ÈÓ¯·c e‰ÊÈ‡ ÏB„b Ì„‡ ‰ ˜iL ,¯Ò¯ÒÏ ‰ˆB ƒ∆«¿¿∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»»»≈∆»»
¯kÓiL ,˙eÁt‰ Ì„‡‰ È Ê‡a ÔÈÒ Î ÂÈ¯·c ÔÈ‡L ‰‡B¯Â ˙eÁt Ì„‡Ó≈»»»¿∆∆≈¿»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»»»«»∆ƒ¿…
È Ê‡a ÂÈ¯·c eÒ kiL ,¯eÒ¯q‰ Ïlt˙È ÈÊ‡ ,ÏB„b‰ Ì„‡Ï ¯·c‰ ˙‡∆«»»»»»«»¬«ƒ¿«≈««¿∆ƒ»¿¿»»¿»¿≈

.·eLÁ‰ Ì„‡Ï ¯kÓÈÂ ˙eÁt‰«»¿ƒ¿…»»»∆»

.‡Î‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì È‡ ÂÈ a ,B¯ˆÈa ËÏBL ‡e‰L ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿»»≈»¿ƒ¿«¿»»¿«¿≈∆
.ÔBÈq È„ÈÏ ‡B·È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙ B BÓÓ»ƒ¿»≈¿«¿≈∆…»ƒ≈ƒ»

.·Î˙BÈ¯ÚŒÈel‚Â ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÂ Ú¯‰ŒÔBLÏÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿ƒƒ∆»»»¿»»»«¬»»»¿ƒ¬»
.‰Ò ¯t‰ ÔÈ„ÈÒÙÓ ˙B¯·Ú‰ el‡Â ,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿≈»¬≈«¿ƒƒ««¿»»

.‚ÎÌi˜˙ B BÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ Èi ÚÏ Ô˙BpL ÔBÓn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»∆≈«¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆»ƒ¿«≈
.B„Èa¿»

.„Î.Ì˙B‡ ˙BlÎÏ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ˙BÚÓ ÏÈ·La ÌÏBÚÏ ÌÈ‡a ˙BÙ¯O‰«¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ¿¬»»»¿«»

מקומות מקומותמראי מראי

.èéלאיש לוה עבד כי רמז, לבהמה. דומין שהעבדים ומנין ב, סי' נו פר' וירא מד"ר

מלוה.

.ë'וגו לי ופגעו ז, סי' נח פר' שרה חיי ח)מד"ר כג לאו,(בראשית ואם לי. סרסרוני ,

זעיר. נש בר מן זבין רב נש בר וכו' עילויה לי צלו

.àëבכל אברהם את ברך וה' ז, סי' נט פר' שרה חיי א)מד"ר כד שהשליטו(בראשית

אותו. ונסה חזר שלא כלום, שלו קילורין חסר שלא תשובה, ישמעאל שעשה ביצרו,

.áëלחם לי ונתן וגו' בדרך ושמרני ד, סי' ע פר' ויצא מד"ר שני. חלק ו, דרך עיין

כ)לאכל כח הרע.(בראשית מלשון דמים, משפיכות עריות, מגילוי מע"ז, ,

.âëפ ויצא מד"ר שני. חלק ו, ישראל ארץ לארץעיין חוצה נכסי אמר, א, סי' עד ר'

תואר. יפה עיין וכו'. עמך אהיה אבותיך ארץ אל משתשוב אלא ברכה, בהם אין

רמז.

.ãë.משה ידי עיין עולמים. נקוי לו שאין עושר להרבות ב, סי' פב פר' וישלח מד"ר

וכו'. ושרפן יהודה עמד חקוקה, ע"ז ג, סי' צד פר' ויגש מד"ר ועיין
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.‰Î.‰Ò ¯t‰ ‰pzL Â LcÁ˙ ÈÊ‡ ,L„Á ¯N B‡ L„Á CÏÓ ÌwLk¿∆»∆∆»»«»»¬«ƒ¿«≈¿ƒ¿«∆««¿»»

.ÂÎ˙Úa ‡lL elÙ‡ B‡ ÌbÁ ˙Úa ˙Bn‡‰ ÌÚ B zÓeŒB‡OÓe B˜ÒÚL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«»ƒ»À¿≈«»¬ƒ∆…¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‰lL ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÌÈ¯·c „ÈÓÚnL B˙Ò ¯tL ‡l‡ ,ÌbÁ«»∆»∆«¿»»∆«¬ƒ¿»ƒ«¬»»»∆»∆«¿≈∆

.d˙ÏÈ·ËÏ CeÓÒ ÛÎz Ìc ˙ÚÙBL BzL‡ƒ¿««»≈∆»ƒ¿ƒ»»

.ÊÎ˙‡ ‰tÈÓe LÈ‡Ï CÏB‰L e È‰ ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa „e¯t ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆≈≈ƒ¿ƒ¿«¿∆≈»ƒ¿«∆∆
„Ú ,‰È ÈÚa dÏÚa ˙‡ ‰p‚Óe ‰M‡‰ Ï‡ CÏB‰Â ,ÏÚa‰ È Ùa ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿≈«««¿≈∆»ƒ»¿«∆∆«¿»¿≈∆»«

.ÂÈ˙B BÊÓa „e¯Ë ‰LÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‰È Èa „e¯t ‰NÚpL∆«¬∆≈≈≈∆«¿≈∆«¬∆»ƒ¿»

.ÁÎÏBv ÌÈÓÚÙÏ ,„Á‡ ÌB˜Óa Ì È‡Â ÌÈ¯fÙÓ ÂÈ˙BÏÁ Â ÂÈ˙B¯BÁqL ÈÓƒ∆¿»¿«¬»¿À»ƒ¿≈»¿»∆»ƒ¿»ƒƒ
.B˙Ó ÏÚ ‰ÚÈ¯wÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿ƒ»«≈

.ËÎ.¯ÈÚaL ¯p‰ ‡e‰ ¯ÈÚaL ÏB„b‰ ¯ÁBq‰«≈«»∆»ƒ«≈∆»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.äëוסיפקה בצרה ובאת וכו' מזונות. לו וסיפק אחד בא ג, סי' פג פר' וישלח מד"ר

רחוק. רמז מלכים. להם

.åëמטרד בת מהיטבאל ד, סי' לט)שם, לו מטיבין(בראשית שהיו היו. אלהות מטיבי

לבעלה אותה מטיבין שהיו כוכבים. לעבודת טוריות מעמידין שהיו לע"ז. עצמן

הטבילה) על מבעלה(רמז, אותה טורדין כך, סמוךואחר נדה ונעשה דם ששופעת על (רמז,

.לטבילתה)

.æë.לבעלה אותה מטיבין וכו' היו נשים מטיבי כנ"ל, לפנישם, אותה ומשבח שמייפה (רמז,

מבעלההבעל) אותה טורדין ואח"כ בעיניה). בעלה את מגנה היו(כי טרודים כו'

במזונותם.

.çë.רמז לקרוע. לשבטים גרם מנשה כ, סי' פד פר' וישב מד"ר

.èëמתנות עיין דאתרא. בוצינא תגרא, גברא בר שוע, ושמו ד, סי' פה פר' וישב מד"ר

כהונה.
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"מּפלת: ַ ֶ ֶ 

.‡.˙ÏtÓ ‰M‡‰ „Át È„ÈŒÏÚ«¿≈««»ƒ»«∆∆
.·˙ÎÈ˙Á dÏˆ‡ ‡Oz Ìb ,Ë ‚Ó dÏˆ‡ ‡OzL ÌÈÏÙ ˙ÏtÓÏ ‰l‚Ò¿À»¿«∆∆¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«¿≈«ƒ»∆¿»¬ƒ«

.‰˜„ˆ ÔzÈ Ìb ,˜Ècv‰ ¯·wÓ ıÚ≈ƒ∆∆««ƒ«ƒ≈¿»»
.‚.ÏË ÈÓ dÏˆ‡ ‡Oz ,˙ÏtÓ ‡È‰L ‰M‡ƒ»∆ƒ«∆∆ƒ»∆¿»≈«
.„.d¯aÚ ¯kÓzL ˙ÏtÓÏ ‰l‚Ò¿À»¿«∆∆∆ƒ¿…À»»
.‰.ÌÈÏÙ ˙ÏtÓ ‰M‡‰ ÌpÁŒ˙‡ N ÔBÂÚa«¬ƒ¿«ƒ»»ƒ»«∆∆¿»ƒ
.Â˙Â‡z È„ÈŒÏÚ.˙ÏtÓ ‡È‰ dlL ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ «¿≈«¬«¬ƒ»¿ƒ»∆»ƒ«∆∆

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.·‰Ê ÈËeM˜a CÏz ‡Ï ,ÌÈÏÙ ˙Ïtn‰ ‰M‡ƒ»««∆∆¿»ƒ…≈≈¿ƒ≈»»

מקומות מקומותמראי מראי

.à.מב סי' סג:, שבת

.áבחים חלק וגו' ה' ידך ממתים ב. אות הריון חלקו,עיין ששם הצדיק מקבר חתיכה (בחינת

כא) לג (דברים ספון מחקק חלק שם כי בטלםבחינת, תמלא וצפונך שנמשך. מגניט, (בחינת

לטבעיים.) כידוע לצפון, דק.בטבעו רמז צדקה. בחינת וגו', בצדק אני וגו' בנים ישבעו

יו"ד רמ"א, בהגהת עיין רפואה, משום עץ או עפר מקבר ליקח מותר אם ולענין

עיין להקל. צדדים עוד דיש פשיטא הקבר, שעל הבית של ומגג דשרי. שסח, סי'

שכז. בסי' גם ועיי"ש שלה. סי' יו"ד חלק סופר חתם תשובת

.âתפיל רפאים וארץ טלך אורת טל יט)כי כו טל(ישעיה אגלי הוליד מיל כח). לח .(איוב

ילדתך טל לך משחר ג)מרחם קי רש"י.(תהלים עיין ,

.ã'וגו ומלדתיך ג)מכרתיך טז רמז.(יחזקאל .

.ä.כד סי' לב:, שבת

.àענקים מרבים שהיו וכו' ענקים ז, סי' כו פר' בראשית תכשיטין)מד"ר וכו'(פירוש

רחוק. רמז וכו'. נפלים העולם את ושמלאו וכו' נפלים
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.·,‰M‡Ï ‰l‚Ò ‡Â‰ ÁÒt ÏL ˙Bvn‰ ÏL ‰LÈl‰Â ÁÓ˜ ÏL ‰ ÈÁh‰«¿ƒ»∆∆«¿«ƒ»∆««∆∆«ƒ¿À»¿ƒ»
.ÌÈÏÙ ˙ÏtnL∆«∆∆¿»ƒ

"מסּור: ָ 

.‡ÌÈÓ˜ ÌÈ‡ BNÂ ,ÏËÏËÓ ‡‰iL ÛBqÏ ,B¯·Á ÏÚ ˙e¯ÈÒÓ ¯ÓB‡L ÈÓƒ∆≈¿ƒ«¬≈¿∆¿≈¿À¿»¿¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓÒp‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ˙B‡¯Ï ‰ˆ¯L ‰Ó BÓˆÚa ‰‡B¯Â ,ÂÈÏÚ»»¿∆¿«¿«∆»»ƒ¿«¬≈¿»«ƒ¿»ƒ»»

.B˙l„b ÔÈÁ˜BÏ Ûc¯p‰ ˙ÁtLÓe ,ÌÈÏÙB ¿ƒƒ¿«««ƒ¿»¿ƒ¿À»

.·.ÂÈÒÎpÓ „¯BÈ ,˜Ècv‰ ˙‡ ¯ÒBnL ÈÓƒ∆≈∆««ƒ≈ƒ¿»»

.‚.¯eÒn‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¯zÓÀ»«¬…∆«»

.„.‰‚È¯‰Ï ÚL¯‰ ˙‡ elÙ‡ ¯ÒÓÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…¬ƒ∆»»»«¬ƒ»

"מׁשקה: ַ ְ ֶ 

.‡.ÔÈÏ˜Ï˜˙Ó ˙B˜Ln‰ ‰· b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈»««¿ƒ¿«¿¿ƒ

.·.‰Â‡b È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈«¬»

מקומות מקומותמראי מראי

.áעוקר והקב"ה ולשין, טוחנין שהיו במצות, עסוקים היו הן יז, פר' סוף בא מד"ר

משה. ידי עיין וכו'. מצרים של נטיעתן

.à'וגו הסכן אל בא טו-יח)לך כב ועיין(ישעיה רש"י. עיין מ.. סי' כו:, סנהדרין

.á.אגדות חידושי עיין מובן. וכו'. מנכסיהם שירדו מג, סי' סד:, נדרים

.â.י סעי' שפח סי' משפט חושן עיין מה. סי' קיז., ב"ק

.ã.כח סי' פג:, ב"מ

.à'וגו גנבים וחברי וגו' במים מהול כב-כג)סבאך א רמז.(ישעיה .

.á'וגו יהיר גבר בוגד היין כי ה)ואף ב צח.(חבקוק בתרא בבא .
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"מׁשיח: ָ ִ ַ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡,ÌÏBÚa ÁÈLÓ ÏL ¯B‡ ÔÈÎÈLÓÓ ÌÈ˜Ècˆ ÏL ˙BiNÚÓ È¯etÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈«¬ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ«»»
.ÌÈ‡ ÌÈ„‚·Ï ‰ÎBÊ Ìb ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙B¯ˆÂ CLÁ ‰a¯‰ ‰ÁB„Â¿∆«¿≈∆¿»ƒ»»«∆ƒ¿»ƒ»ƒ

.·.ÔÏh·Óe ˙BiÎÏn‰ ˙B¯Êb ÏÚ ˙·LpÓ ÁÈLÓ ÏL Áe¯‰ ‰·eLz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«∆»ƒ«¿«∆∆«¿≈««¿À¿«¿»

.‚.È‡kÊ Blk ‰È‰iL ,ÌÏBÚa ‰È‰iL „Á‡ ¯Bc „È˙Ú»ƒ∆»∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆À««

.„.ıw‰ ‡a ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆»«≈

.‰È„ÈŒÏÚ Ìb ÁÈLÓ ÏL ¯B‡ BÓˆÚ ÏÚ CÈLÓÓ ˙aL ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««»«¿ƒ««¿∆»ƒ«««¿≈
.‰·eLz¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.àשרא עמה ונהורא בחשוכא מה ידע ו, סי' א פר' בראשית כב)מד"ר ב אלו(דניאל ,

אור עטה וכו'. המשיח מלך זה שרא, עמה ונהורא וכו' צדיקים של מעשיהם

וגו' ב)כשלמה קד רמז.(תהלים .

.áתהו היתה והארץ ד, סי' ב פר' בראשית ב)מד"ר א ורוח(בראשית וכו' בבל גלות זה ,

התשובה. בזכות זכות באיזה המשיח מלך של רוחו אלהים

.â'וגו לו יאמר קדוש בירושלם והנותן בציון הנשאר ג)והיה ד רש"י(ישעיה פירש .

עשיריה בה ועוד וכו'. צדיקים יהיו יג)כולם ו עליה(ישעיה ידי אשיב רש"י פירש .

לבם. בכל אלי שישובו גמורים צדיקים אלא ישארו שלא עד וכו' .ã

.ä.ד אות שבת עיין
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"מֹוהל: ֵ 

.‡ÏBÎÈ ,·BË B È‡ Ï‰Bn‰Lk Èk ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ ˜Ècˆ Ï‰BÓ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…««≈«ƒƒ≈»«ƒƒ¿∆«≈≈»
È„ÈŒÏÚ Ìb .B„ÈŒÏÚ ÏBnp‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,„ÈÏBÓ ‰È‰È ‡lL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆…ƒ¿∆ƒ«¿»«ƒ«»««¿≈
.ÏÙB ÈÏÁ È„ÈÏ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,˜B Èz‰ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·BË B È‡ Ï‰Bn‰L∆«≈≈«¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ≈√ƒ≈

.·.‰ÏÈn‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÓ ÏL ÔÈkq‰ ÏÚ ËÈaz ,¯aÚ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ d È‡L ‰M‡ƒ»∆≈»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ«««ƒ∆ƒ»«««ƒ»

.‚.‰¯Bz‰ „enÏa ÏBnpÏ ‰ ·‰ Ô˙B Ï‰Bn‰«≈≈¬»»«ƒ¿ƒ«»

.„.ÏB„b Ô‰k È„‚·Ï LiL Ák dÏ LÈ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ»≈»…«∆≈¿ƒ¿≈…≈»

.‰.‰ÙÈÂ ·BË BlL ‰n„Ó‰ ÁkL Úe„Èa ,Ïe‰Ó „ÏBpL ÈÓƒ∆«»¿»«∆…««¿«∆∆¿»∆

מקומות מקומותמראי מראי

.àבנ ואתנהעיין תמים והיה לפני התהלך ד, סי' מו פר' לך לך מד"ר שני. חלק י, ים

אותך וארבה ובינך ביני א-ב)בריתי יא פרה(בראשית שהוא במקום בריתי ואתנה וכו'

פניו על אברם ויפל ו, סי' במד"ר שם ג)ורבה. יז כתיב(בראשית פעמים שתי ,

רמז. משה. ידי עיין פעמים. שתי מבניו מילה נטלה כנגדן פניו, על נפילה באברהם .á

.âאם תורתן ללמוד יכול אינו שבמלכותך חכם אפילו יב, סי' ל פר' משפטים מד"ר

רמז. וכו'. מל אינו

.ãאהרן יבא בזאת ח, סי' לח פר' תצוה ג)מד"ר טז כהן(ויקרא ובבגדי וכו' המילה זו ,

כנגד בגדים, בשמונה משמש גדול כהן י, סי' כא פר' מות אחרי מד"ר רמז. וכו'.

וכו'. ימים לשמונה שהיא מילה

.äהוא טוב כי כ, סי' א פר' שמות ב)מד"ר ב כשהוא(שמות שנולד לנביאות. הגון ,

להולדה, סמוך בפרט הילדים, של השכל כי וגם אדמה. הנביאים ביד כי רמז, מהול.

יפרדו ממעיך ז, סי' סג פר' תולדות מד"ר ועיין המדמה. כח בחינת רק (בראשיתהוא

כג) מהול.כה שנולד ,
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.ÂÌL ‡¯˜iL Ì„˜ ‰Ê ÏÈ·La ,Ìi˜˙È ‡¯˜È ¯L‡ ÌL ,„ÒÁ ÏÓBbL ÈÓƒ∆≈∆∆≈¬∆ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ∆…∆∆ƒ¿»≈
Ìi˜˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ÒÁ ÏÓ‚È ,˜B ÈzÏ.ÌM‰ «ƒƒ¿…∆∆¿«¿≈∆ƒ¿«≈«≈

"מפרסם: ְ ֻ ְ ָ 

.‡.˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ Ì‰lL ÌeÒ¯t‰ ¯wÚL ,ÌÈÓÒ¯ÙÓ LÈ≈¿À¿»ƒ∆ƒ««ƒ¿∆»∆«¬∆«¿≈««¬…∆

.·.Ì„‡‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏe Ïc‚Ï ÏÈ·La ‡e‰ ÔBÈqp‰«ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈∆»»»

.‚.ÌpÓÊ Ì„˜ ÌÈÓÒ¯t˙ ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌÈÓ¯Bb ‰·È¯n‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ∆««¿ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ…∆¿«»
,BpÓÊ Ì„˜ ÌÏBÚ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆBÈ „Ïe‰L ,ÌÈÏÙ ˙Ït‰ ˙ ÈÁa e‰ÊÂ¿∆¿ƒ««»«¿»ƒ∆«»»≈«¬ƒ»…∆¿«

.ÌBÏLÂ ÒÁ ˙B˙ÈÓ Ì¯Bb ÌÈÓÚÙÏÂ ˙ei Ú Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ«¿»

"נאּוף: ִ 

.‡.ÌÈ„ÓBÏ eÈ‰È ‡Ï ÂÈ a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯Î Ï‡ ˙·a ¯‰¯‰nL ÈÓƒ∆¿«¿≈¿«≈≈»«¿≈∆»»…ƒ¿¿ƒ

.·.LÈ‡‰ ÏfÓ ÈÙk ‰M‡ ÏL ÏfÓ«»∆ƒ»¿ƒ««»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.åמשה שמו ותקרא כו, סי' א פר' שמות י)מד"ר ב של(שמות שכרן למד אתה מכאן ,

חסדים. גומלי

.àלהלן שנאמר שם אנשי מה כו, פר' סוף בראשית מד"ר שני. חלק ב, מריבה עיין

רמז. מחלוקת.

.áעצמך טלטל ב, סי' לט פר' לך לך מד"ר שני. חלק א' נסיון מנסיונותעיין אחד היה (וזה

אברהם) בעולםשל לנסותן בשביל א, סי' נה פר' וירא מד"ר בעולם. מתגדל ושמך

מעלה הקב"ה אין יב, סי' טו פר' בהעלתך מד"ר ועיין וכו'. בעולם לגדלן בשביל

אותו. ובודק שבוחן עד האדם את
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.‚.Ì‰È ·Ï ˙ w˙Óe ‰ÙÈ ‰¯eˆ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰‡ ˙È·a ‡e‰L ‚eef‰«ƒ∆¿«ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿»»»»¿À∆∆ƒ¿≈∆

.„.Ì‰nÚ ÔzÁ˙ el‡k ,‰ÈBb‰ ÏÚ ‡a‰«»««»¿ƒƒ¿«≈ƒ»∆

.‰.Ì„‡Ï ‰Â‡z ÔÈÒÈ ÎÓ ÌÈÓNa‰«¿»ƒ«¿ƒƒ«¬»»»»

.ÂNÈÏ Ô‰k ˙a:‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ì‚eeÊ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ŒÌÚÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙·e Ï‡¯ «…≈¿ƒ¿»≈««¿ƒ»»¿«»»∆≈ƒ»∆»∆
B‡ ,Bz¯·B˜ B‡ ,d¯·B˜ B‡ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯Ê B‡ ,‰Le¯b B‡ ,‰ ÓÏ‡ B‡«¿»»¿»∆«≈»¿»«¿

.˙e b È„ÈÏÂ ˙ei Ú È„ÈÏ B˙‡È·Ó¿ƒ»ƒ≈¬ƒ¿ƒ≈¿

.Ê.BÓˆÚ È ÈÚa ‰Ê· ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â BzÏ·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ‡ Û‡ Ó Ô˜Ê»≈¿»≈≈««««¿¿««»ƒ¿∆¿≈≈«¿

.Á.‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ì‰Ó „Á‡Â ,ÔÈc Ók ‰Ú·Lƒ¿»ƒ¿Àƒ¿∆»≈∆ƒ∆≈ƒ»

.ËÔÈÚ‰ ˙e‡¯ ˙˜Á¯‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ Ì„‡‰ ÔÓ ˜Á¯ B È‡ Ûe‡ ˙Â‡z«¬«ƒ≈ƒ¿»ƒ»»»∆»«¿≈«¿»«¿»«ƒ
.‰·LÁn‰Â¿««¬»»

.ÈelÙ‡ ·LBÁ‰ ˙Lb¯‰ ˙ÎÈ¯‡ Èk ,ÔÚË Â ÔÚBËa EÈÈezt ÌÚ Ò kz ‡Ï…ƒ»≈ƒƒ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ¬ƒ««¿»««≈¬ƒ
.ÂÈÏ‡ ÔBˆ¯‰ Ct‰˙˙Â ıÙÁ‰ ˙¯a‚‰ ÏÚÙz ÏÏBM‰ ˙ ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««≈ƒ¿««¿»««≈≈¿ƒ¿«≈»»≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.âחל י, מריבה חכמהעיין בדרך התורה, זו ואם ה, סי' ל פר' משפטים מד"ר שני. ק

וגו' יא)הריתיך ד עיין(משלי ונגפו. אנשים ינצו וכי הריון. מלשון משה, ידי עיין .

כ. סי' תנינא מוהר"ן לקוטי

.à,ער בשבת, וברש"י קיט. סי' פב., בסנהדרין וכן רש"י. עיין לד. סי' נה:, שבת

וכו'. החכמים בין ולהורות להבין חריף

.á.א סי' ב., סוטה אגדות חידושי

.â.ברכות מסכת בסיום כותב עיין

.ã.לז סי' נו:, שבת אגדות בחידושי ועיין לז. סי' עו:, יבמות

.ä.רבד ד"ה עט, סי' קיד., שבת רש"י ועיין מובן. לט. סי' סב:, שבת

.å.שם עיין יב, סי' מט., פסחים

.æ.נב סי' קיג:, פסחים

.ç.נג סי שם,

.èמות אחרי פר' החיים יח)אור וגו'.(ויקרא מצרים ארץ כמעשה וגו' דבר ד"ה

ד. סי' ה"ה, פ"א ברכות ירושלמי, .é



197 ִנאּוף ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.‡È.Ûe‡ ·B¯ ÔÈi‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒƒ
.·È.˙eÓc‰ ˙‡ ËÚÓÓe ÌÈÓc CÙBL el‡Îe ,Ì„‡ B È‡ ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»≈»»¿ƒ≈»ƒ¿«≈∆«¿
.‚È.‰˙ÈÓa L Ú ‡e‰ ,‰fÓ ¯Úˆ dÏ LÈÂ ,BzL‡ ˙ BÚ ¯qÁnL ÈÓƒ∆¿«≈«ƒ¿¿≈»««ƒ∆∆¡»¿ƒ»
.„È.˙Ó Ì‰Ó „Á‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ e‚‰ Ì È‡L ÌÈÎecL È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ∆≈»¬ƒ∆»∆∆»≈∆≈
.ÂË.Bz¯·B˜ ‰Le¯b ‰ÚL¯ ‰M‡ ‡NBpL ÈÓƒ∆≈ƒ»¿»»¿»«¿
.ÊË.˙Èa‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‰M‡ ÏL Ûe‡ ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆««ƒ
.ÊÈpÊÓ‰ Ïk.ÔÈ¯‡Ó ‡¯˜p‰ ˙B‡ÓË ÌBÏÁa ‰‡B¯ BzL‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ »«¿«∆«¿≈∆ƒ¿»«¬À¿«ƒ¿»»ƒ
.ÁÈ.d„ÏÈ el‡k ,ÌÈÓL ÌLÏ ‰M‡ ‡NBp‰ Ïk»«≈ƒ»¿≈»«ƒ¿ƒ¿»»
.ËÈ.‰Ù¯N ‡a ‰M„˜a B È‡L ‚eeÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ∆≈ƒ¿À»»¿≈»
.Î.Ò BÏ ÌÈNBÚ ,d‡NBÚ B È‡Â B„ÈÏ ‰¯·Ú ¯·c ‡a‰ Ïk»«»¿«¬≈»¿»¿≈¿»ƒ≈
.‡ÎBÚ¯BÊÂ Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ BL¯BÁ el‡k ,BÏ ˙ ‚B‰ d È‡L ,‰M‡ ‡NBp‰«≈ƒ»∆≈»∆∆¿ƒ¿¿»»»À¿¿

Ïk ÏÚ „ÈÚÓ ‡e‰ ,B˙ ÈÎL ‰¯LÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰LÎe ,ÁÏÓ∆«¿∆«»»«¿∆¿ƒ»≈ƒ«»
.ÂÈÏÚ „ÈÚÓ B È‡Â ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈≈ƒ»»

.·Î.˙BÂˆn‰ Ïk ¯Ù‰ el‡k ,˙È¯a ¯Ùn‰«≈≈¿ƒ¿ƒ≈≈»«ƒ¿

מקומות מקומותמראי מראי

.àé.ז סוטה יללה. שמביא רש"י עייין סו, סי' עו:, יומא

.áé.כט סי' סג:, שם כג. סי' סג., יבמות

.âé.טו סי' סב:, כתובות

.ãé.יז סי' שם,

.åè.נ סי' צ:, גיטין

.æè.ג סי' ג:, סוטה

.æé.רמז וכו'. עליו מזננת אשתו כד, סי' י., סוטה

.çé.לו סי' יב., סוטה

.èé.אוכלתן אש נו, סי' יז., סוטה

.ë.כה סי' מ., קידושין

.àë.מג סי' ע:, ושם מא. סי' ע., קידושין

.áë.קעו סי' צט., סנהדרין
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.‚Î.˙BÈ¯ÚŒÈelb ÏÚ ÌÈ¯tÎÓ ÌÈÒ În‰«ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»

.„Î.ÌÈ˜Ècv‰ ÌÈÏÙB Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ««ƒƒ

.‰ÎBÓˆÚ ˙‡ ¯aLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ Ô B˜nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈«ƒ«««ƒƒ«¿≈∆¿«≈∆«¿
.ÌÈL ˙·‰‡Ó≈«¬«»ƒ

.ÂÎÌ„‡ŒÈ ·a ÌÈLaÏ˙n‰ ,˙BtÏ˜ ‡¯Ba ‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙‡ˆB‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«∆«¿«»»≈¿ƒ«ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»»
.ÔÈ¯eqÈ BÏ ÔÈNBÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ„b ˙Óƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»»¿ƒƒƒ

.ÊÎ.ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡aL ÛBÒ ,LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰«»«≈∆ƒ∆»ƒ≈¿ƒ»ƒ

.ÁÎ.ÂÈ˙B·‡ ˙‡hÁ Ôw˙Ó ‡e‰ ‰Êa ,ÌÈÙ‡B ¯Ú·Ó ‡e‰L ÈÓƒ∆¿«≈¬ƒ»∆¿«≈««¬»

.ËÎÌÚ „ÒÁ ‰NÚi Ìb ,˙Ó‡ „ÈÓz ¯Ó‡È ,˙È¯a ˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆ƒ¿…¿ƒ…«»ƒ¡∆««¬∆∆∆ƒ
.BÏeÓb ÌeÏL˙Ï ‰tˆÈ ‡lL ÈÓƒ∆…¿«∆¿«¿¿

.Ï.ÌBÏL Û„B¯ ‰È‰È ˙È¯a‰ Ì‚ÙÏƒ¿««¿ƒƒ¿∆≈»

.‡Ï.˙È¯a‰ Ì‚t È„ÈÏ ‡a ˙˜ÏÁÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆»ƒ≈¿««¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.âë.כב סי' פח:, זבחים

.ãë'וגו גבורים נפלו איך נשים כו-כז)מאהבת א ב, רחוק.(שמואל רמז .

.äëנשים מאהבת לי אהבתך נפלאתה וגו' דוד .(שם)ויקנן

.åëאדם בני ובנגעי אנשים יד)בשבט ז ב, רמז.(שמואל רש"י. עיין ,

.æë'וגו הרגת ואתה לאשה לך לקחת אשתו ט)ואת יב ב, ודם(שמואל הנה נאפת כי .

מה)בידיהן כג נאפו(יחזקאל כי לז). פסוק צא:(שם, נדרים .

.çëאבתיו עשו אשר וגו' ויסר וגו' הקדשים יב)ויעבר טו א, .(מלכים

.èë'וגו בריתו לנצרי ואמת חסד ה' ארחות י)כל כה .(תהלים

.ìורדפהו שלום בקש וגו' מרע טו)סור לד מרע(תהלים סור כידוע). הברית, פגם (בחינת

בריתו חלל בשלמיו ידיו שלח שלום. כא)בקש נה רמז.(תלהים .

.àì.בשלמיו ידיו שלח כנ"ל, שם,
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.·Ï˙BˆBˆÈp‰ ·¯ ÈÙÏe ,„ÒÁ ÏL ÈÏk ˙¯È·L ˙ÓÁÓ ÌÈ‡a Ûe‡ È¯e‰¯‰ƒ¿≈ƒ»ƒ≈¬«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¿ƒ…«ƒ
.Ûe‡ ÏL ˙B·LÁn‰ ·B¯ Ô‰≈««¿»∆ƒ

.‚Ï.‰ÒÈÙ˙a Òt˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯ÎÊŒ·kLÓ ÏÚ ¯·BÚL ÈÓƒ∆≈«ƒ¿«»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.„Ï.ÌÈL ‡ ˙¯e·‚Ï ÏbÒÓ ÈÁ ÛÒk∆∆«¿À»ƒ¿«¬»ƒ
.‰Ï.ÔÓˆÚ ˙‡ ÔÈ„nLÓ Ô‰ „ÏBp‰ Ú¯Ê ,‰‡ N ˙ÚLa BzL‡ ÌÚ ‚eÊnL ÈÓƒ∆¿«≈ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆««»≈¿«¿ƒ∆«¿»
.ÂÏ.·BÁŒÏÚa ‰NÚ Â ,ÌÈˆÏ ÌÈ¯N „È ˙Áz ˙eÏbÏ ÌÈ‡a Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ«»«««»ƒ≈ƒ¿«¬∆««
.ÊÏÌ„‡ C¯ËˆÈ ‡Ï Ìb ,ÁÈLÓ ‡B·È ,Ûe‡pÓ ÌÈ¯‰Ê ˙B·˜p‰L ˙eÎÊaƒ¿∆«¿≈ƒ¿»ƒƒƒ»»ƒ««…ƒ¿»≈»»

.Ïcb˙ ÌÈ˜Ècv‰ „B·Îe ,B¯·ÁÏ«¬≈¿««ƒƒƒ¿«≈
.ÁÏÎ·e ‰‡Óh‰ ˙BÓLa ˙e˜qÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡a Ûe‡ .ÌÈÙL ƒ»«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«À¿»ƒ¿»ƒ
.ËÏ.‡¯Á‡ ‡¯ËqÏ ÚÙM‰ Ïk ÒÈ ÎÓ ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰«»««ƒ«¿ƒ»«∆««ƒ¿»«¬»
.Ó.‰ÁÎL ‡a Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ¿»
.‡Ó.‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ¯ÈÊÁ‰Ï ÏczLiL ‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙‡ˆB‰Ï Ôewzƒ¿»«∆«¿«»»∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ¿≈»»ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.áìתחתיה משאול נפשי והצלת עלי גדול חסדך יג)כי פו דרך(תהלים רש"י, פירש .

רחוק. רמז שאול. של בעומקה להנתן המנאפים .âì

.ãìגם ועיין ביסוד. חי כסף לאברהם", "חסד ספר בסוף ויטאל חיים לר' באגרת עיין

ו. ובפרק ב פרק יא, מאמר הברית, בספר

.äìו כסיל בן לאביו ליולדתוכעס כה)ממר יז .(משלי

.åì'וגו בו משלו ונשים מעולל נגשיו יב)עמי ג רמז.(ישעיה רש"י. עיין ,

.æì'וגו נאכל לחמנו וגו' נשים שבע א)והחזיקו ד יהיה(ישעיה ההוא ביום רש"י. עיין ,

וגו' ולכבוד לצבי ה' ב)צמח פסוק תרגום.(שם, ועיין רמז. רש"י. עיין ,

.çìישפיקו נכרים ובילדי כפלשתים ו)ועננים ב רש"י.(ישעיה עיין ,

.èì'וגו וזהב כסף ארצו ז-ח)ותמלא פסוקים .(שם,

.îתזרענו זר וזמרת וגו' שכחת י)כי יז וגו'(ישעיה נשכחה זונה רש"י. עיין כג, (ישעיה

וגו'טז) שכחה ואותי מאהביה אחרי ותלך טו). ב .(הושע

.àî'וגו מרחוק בני הביאי וגו' זרעך אביא ממזרח יד. סי' סוף מוהר"ן בליקוטי עיין

ה-ו) מג וגו(ישעיה אני לה' יאמר זה וגו' זרעך על רוחי אצק ג-ה). מד עיין(ישעיה ,

רש"י.
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.·ÓŒCe¯aŒLB„w‰ ,˙B·‡ ˙eÎÊ BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙È¯a ¯ËB ‡e‰L ÈÓƒ∆≈¿ƒ««ƒ∆≈¿»«»»
.˙eÎÊ BÏ ‰NBÚ ‡e‰∆¿

.‚Ó.Ûe‡ È¯e‰¯‰ ÔÈ‡a [‰ eÓ‡] ËeÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¡»»ƒƒ¿≈ƒ
.„Ó.˜lzÒ ˜Ècv‰ Ûe‡ Â ÛeMk ÔBÂÚa«¬ƒ¿ƒ««ƒƒ¿«≈
.‰Ó.ÛeMÎÏ ÌÈÎ¯ˆ eÈ‰È ÌÈÙ‡B È a¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
.ÂÓ.ÌÈÙ‡B eÈ‰È ÛeMk‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ a»ƒ«»ƒ«¿≈≈∆«ƒƒ¿¬ƒ
.ÊÓ.ÌÈ˜ÈcvÏ ÌÈ„b ˙Ó Ì‰ ·¯Ï ÌÈÙ‡Bp‰«¬ƒ»…≈ƒ¿«¿ƒ««ƒƒ
.ÁÓÔBc Ìb ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ Ôa¯˜ ÂÈ a ‡È·‰ el‡k ,‰Ïh·Ï Ú¯Ê ‡ÈˆBn‰«ƒ∆«¿«»»¿ƒ≈ƒ»»»¿»«¬»»»«ƒ

.‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»
.ËÓ.ÔB¯kf‰ ˙‡ „a‡Ó Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«≈∆«ƒ»
.�.˜lzÒ ‰Lea‰ Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»ƒ¿«≈
.‡�.Ûe‡ Ï ‡a ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»«»»¿ƒ
.·�Ï·‡ ,BaL ıBˆÈp‰ ˙ÓÁÓ ¯ÚˆÓ ‡e‰ CkŒ¯Á‡ ,‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡Lk¿∆»»≈¬≈»««»¿«≈≈¬««ƒ∆¬»

.ıBˆÈp‰ epnÓ CÏ‰ ¯·k Èk ,CkŒ¯Á‡ ¯ÚˆÓ ÔÈ‡ ˙È¯aa Ì‚tLk¿∆»««¿ƒ≈¿«≈««»ƒ¿»»«ƒ∆«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áîתמוט לא שלומי וברית וגו' ימושו ההרים י)כי נד אבות.(ישעיה זכות רש"י פירש ,

.âîמנאף זרע עננה ג)בני נז אמונה.(ישעיה פגם הוא ומעונן ,

.ãîותזנה מנאף זרע עננה בני וגו' אבד א,ג)הצדיק נז מח.(ישעיה סוטה רש"י. ועיין ,

.äî.ותזנה מנאף בני שם, .åî

.æî'וגו פה תרחיבו מי על ד)שם, נז .(ישעיה

.çî'וגו חלקך נחל בחלקי וגו' הילדים שחטי וגו' באלים ה-ו)הנחמים נז עיין(ישעיה ,

יג. נדה רש"י.

.èî'וגו זכרונך שמת והמזוזה הדלת ח)ואחר נז .(ישעיה

.ðהכלם מאנת לך היה זונה אשה ג)ומצח ג .(ירמיה

.àð'וגו וינאפו אותם ז)ואשביע ה .(ירמיה

.áð'וגו מנאפים כלם כי מאתם א)ואלכה ט תעלזי(ירמיה אז רעתכי כי טו). יא ,(ירמיה

בקרבם זנונים רוח כי לשון יתנו לא רש"י. ד)עיין ה .(הושע
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.‚�.‰¯ÈÎÊ BÏ LÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙È¯a ¯ÙÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈≈¿ƒ«¿≈∆≈¿ƒ»

.„�.¯˜L ˙Úe·L È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a Ûe‡ È¯e‰¯‰ƒ¿≈ƒ»ƒ«¿≈¿«»∆

.‰�.Û‡B ‰NÚ ,ÚL¯ „Úa ·¯Ú ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈¿«»»«¬∆≈

.Â�.ÒÈk‰ ÔÓ ‰Ëe¯t ‰ÏÎ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Bk¯c ˙ÈÁLnL ÈÓƒ∆«¿ƒ«¿«¿≈∆ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ

.Ê�.‰‚È¯‰ ‡a ˙BÈ¯ÚŒÈelb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¬»»¬ƒ»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‡lL „ÈÓÏz Ìb ,ÌÈÏ‚¯ ·‡k ÈÏÁÏ B‡ ‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»»√ƒ¿≈«¿«ƒ««¿ƒ∆…
.ÂÈÏÚ ÔÈËÏBL ÔÈ˜ÈfÓ Ìb ,‰ÊÏ ÏÙB ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿»»∆≈»∆««ƒƒ¿ƒ»»

.·.Ûe‡ ˙Â‡˙Ï ÏÙB ˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬…∆≈¿«¬«ƒ

.‚ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈÓÈa ‰hn‰ LÈÓLz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆≈
.‰ÒÈÙ˙Ïƒ¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.âð'וגו בריתך תפר אל כא)זכר יד בבריתך(ירמיה שקרנו ולא שכחנוך ולא רמז. (תהלים.

יח) שכחהמד אלהיה ברית ואת יז). ב פקדיו(משלי ולזכרי בריתו לשמר קג. (תהלים

.יח)

.ãð'וגו אלה מפני כי הארץ מלאה מנאפים י)כי כג וגו'(ירמיה וכחש אלה רש"י. עיין ,

וגו' ב)ונאף ד .(הושע

.äðחבלהו נכריה ובעד זר ערב יג)כי כז וגו'(משלי ערבת אשר מאהביך לז). טז .(יחזקאל

.àמלכד רגלך ושמר יד, סי' א פר' בראשית כו)מד"ר ג העבירה,(משלי מן ההוריה, מן

המזיקין. כהונה)מן מתנות ניאוף)(ועיין הוא, חז"ל בלשון עבירה רמז.(סתם .

.áכדור המחלוקת היא קשה כו, פר' סוף בראשית מד"ר שני. חלק ג, מריבה עיין

רמז. וכו'. המבול

.âנאסרה לתיבה שנכנס כיון ז, סי' לד פר' נח מד"ר שני. חלק ד, שבוים פדיון עיין

רמז. וכו'. בתיבה ולא בארץ ושרצו קרי היצא ח, ובסי' וכו'. ורביה פריה לו
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.„.˙Ú¯ˆ ‡a ˙e¯ÈˆÚ È„ÈŒÏÚÂ ,˙e¯ÈˆÚ ‡a Ûe‡ ˙Â‡z È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«ƒ»¬ƒ¿«¿≈¬ƒ»»««

.‰˙Â‡z Ïha˙ ,Ì„‡ŒÈ a ÌÚ ‰NBÚL ˙B·BË È„ÈŒÏÚ.CÙ‰Ï ÔÎÂ Ûe‡ «¿≈∆∆ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬«ƒ¿≈¿≈∆

.Â.˙BÎ¯a‰ ¯B˜Ó ‡e‰ ˙È¯a‰ ¯ÓBL≈«¿ƒ¿«¿»

.Ê.‰¯Bza ÌÈÊe b‰ ,ÔBLÏ ÌÈÚ·M‰ ÔÈ·‰Ï ‰ÎBÊ ,˙È¯a‰ ¯ÓBM‰ Ïk»«≈«¿ƒ∆¿»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ«»

.Á.¯eÎÊ ·kLÓ ÏÚ ¯·ÚL ‰Ê ÏÚ ,˙eÎÊ „nÏÏ ¯eÒ‡»¿«≈¿«∆∆»««ƒ¿«»

.Ë.‚eef‰ ÈÙÏ ‰Ò ¯t‰««¿»»¿ƒ«ƒ

.ÈÏbLÓa ‰a¯Ó B˙Â‡z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜ÒÚ ÌeLa ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ÏËa LÈ‡ƒ»≈∆≈≈¿≈∆«¿≈∆«¬»¿À»¿ƒ¿»
.„ÈÓz Ûe Ë È¯·c ¯a„Óe¿«≈ƒ¿≈ƒ»ƒ

.‡È.ÂÈ‡ BN ˙ÏtÓ ‰‡B¯Lk ,ÁÓNÏ BÏ ¯zÓ ˙È¯a‰ ¯ÓBL ‡e‰L ÈÓƒ∆≈«¿ƒÀ»ƒ¿…«¿∆∆«∆∆¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.ã,ב סי' מא פר' לך לך נב)מד"ר פר' סוף וירא בצרעתשמע(ובמד"ר שלקה בפרעה נו

וכו'. בזה זה ושל בזה זה של האמור את ליתן מנין בעיצור, ואבימלך

.äוחטאים רעים סדם ואנשי ז, סי' במד"ר יג)שם יג וחטאים(בראשית לאלו אלו רעים ,

וכו'. עריות בגילוי

.åשלם מלך ו, סי' מג פר' לך לך יח)מד"ר יד מכח(בראשית ויברכהו, מהול. שנולד ,

אברהם ומברכו, עליו נגלה הריני ד, סי' מח פר' וירא ובמד"ר וכו'. ברכה אותה

רמז. וכמה. כמה אחת על לשמי עצמו שמל

.æבשבעים בתורה הוגה שהוא משה מהן אני ומעמיד ב, סי' מט פר' וירא מד"ר

המילה. בזכות לשון,

.ç.עליהם סנגוריא ללמד רשות לך אין ואילך מכאן ה, סי' נ פר' וירא מד"ר

.èנא הקרה דכתיב, לך המציא לזווגך אם יט, סי' סה פר' תולדות כדמד"ר (בראשית

איב) פר' שמות ובמד"ר לפני. אלהיך ה' הקרה כי וכמה, כמה אחת על למאכלך, ,

לחם ויאכל לו קראן לב, כ)סי' ב אשה.(שמות אלא לחם אכילת ואין ,

.éועיין וכו'. הם קדושים הוא, טינוף לשון אתם, נרפים יח, סי' ה פר' שמות מד"ר

רמז. משה. ידי

.àéנקם חזה כי צדיק ישמח אמר, דוד וכן י, סי' יח פר' בא יא)מד"ר נח ועיין(תהלים .

רמז. ברית. אות דנטר מאן הוא צדיק משה ידי
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.·ÈÈÚ·¯Â ÈÁ¯‡" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .˙È¯a‰ Ì‚t È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈÎ¯c‰ ˙ kÒ«»««¿»ƒ»«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ»«»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.'eÎÂ "˙È¯Ê≈ƒ»¿

.‚È‰NBÚ „eÁÏ ‰ÚÈ·z‰ ,‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙e ÊÏ ˙Úa˙pL ‰M‡ƒ»∆ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿¬»«¿ƒ»¿∆
.ÌL¯ da»∆

.„È.˙B BÈÊaÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ú¯a ˙B‡¯Ó ÂÈ ÈÚ ÌˆBÚL ÈÓƒ∆≈≈»≈¿¿»«¿≈∆ƒƒƒ¿

.ÂË.‰ÁÈˆ¯ ‡a ˙e Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»¿ƒ»

.ÊË.„ÓL ‡a ˙Bn‡‰ ÌÚ ˙e Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»À»¿»

.ÊÈ.ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ BÊ ˙ÈNÚ Bza ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÓˆÚÏ ‰¯¯N ÏËBpL ÈÓƒ∆≈¿»»¿«¿«¿≈∆ƒ«¬≈»«¿»

.ÁÈ.Ûe‡ ˙Â‡z ÈÏÚa Ì‰ ·¯ ÈtŒÏÚ ˙B BaLÁ ÈÏÚa‰««¬≈∆¿«ƒ…≈«¬≈«¬«ƒ

.ËÈ.‰¯Bz‰ ÏÚ ÌÈLe¯t e¯aÁÈ BÚ¯fL ‰ÎBÊ ,ÌÈL ÏÚ ÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«≈«»ƒ∆∆«¿¿«¿≈ƒ««»

מקומות מקומותמראי מראי

.áé.ו סי' יד פר' תזריע מד"ר שני. חלק ג, דרך עיין

.âéידעה לא ואיש ה, סי' ס פר' שרה חיי טז)מד"ר כד תבע(בראשית לא אדם אפי' ?

רמז. וגו'. הרשע שבט ינוח לא כי שם, על בה,

.ãéמראת עיניו ותכהין י, סי' סה פר' תולדות מד"ר ח. ראיה א)עיין כז א"ר(בראשית ,

וכו' אבוה דין אמרין, ברייתא רשע. של ברעתו מראות עזריה, בן שיבזואלעזר (היינו

ברעאותו) מראות עיניו ועצם הכתוב, שאמר דרך על כהונה, מתנות ועיין (ישעיה.

טו) רמז.לג מראות. – מראות שוה, גזירה כמו ודריש וכו'

.åèשכמה ירצחו דרך ב, סי' פ פר' וישלח ט)מד"ר ו .(הושע

.æè,א סי' פה פר' וישב במד"ר ועיין לפרוש. קשה לערל הנבעלת יא, סי' במד"ר, שם

רמז. נכר. אל בת ובעל וכו' שקרת כפרת, יהודה, בגדה

.æé.עט פר' סוף וישלח מד"ר

.çé.רבו של חשבונות לחשוב מלאכתו, לעשות הביתה ויבא ז, סי' פז פר' וישב מד"ר

רמז. כהונה. מתנות ועיין וכו'. ודאי מלאכתו לעשות

.èéנותן שאתה חייך, בהן, והבטת עיניך את תלית לא אתה יח, סי' צח פר' ויחי מד"ר

בתורה, צעידה רמז.לבנותיך פרשה. צעידה, מהו .à
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"נּדה: ִ ָ 

.‡,Ì„‡ È a È ÈÚa ‰tÈ˙z Ï‡Â .˙È ¯ac ‡È‰ ,ÌÈÓ„a ‰a¯Ó ‡È‰L ‰M‡ƒ»∆ƒ¿À»¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈≈¿≈»»
,‰a¯‰ dÓˆÚ ˙‡ Ú‚Èz Ï‡ Ìb ,˙B ÈÚÓ ÈÓa dÓˆÚ ˙‡ ıÁ¯z Ìb«ƒ¿«∆«¿»¿≈«¬»««¿««∆«¿»«¿≈
Ôzz ‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ Ìb ,ÒÚÎz Ï‡ Ìb ,ÌÈ„ÈŒ˙ÏÈË a ¯‰fÈ dÏÚa Ìb««¬»ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ¿«««««¿ƒ»ƒ≈
Ìb .ÌBÈ ÏL ¯ÈL ¯Ó‡È CkŒ¯Á‡Â ‰c ˙ÎqÓ „ÓÏÈ dÏÚa Ìb .‰˜„¿̂»»««¿»ƒ¿««∆∆ƒ»¿««»…«ƒ∆«

ıÁ¯zƒ¿«
·ÏÁ ‰zLz Ìb ,¯‰p‰ ÔÓ ‰„eˆn‰ CBzÓ ÌÈÏBÚ‰ ,ÌÈ¯·„a dÓˆÚ ˙‡∆«¿»ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ«»»«ƒ¿∆¬≈

.‰ B·Ïa dÓˆÚ ˙‡ ÔMÚz Ìb ,ÌÈfÚ ˙ˆB a ıÁ¯z Ìb ,ÊÚ≈«ƒ¿«¿«ƒƒ«¿«≈∆«¿»ƒ¿»

.·.‰ÈÏÚ ‡O˙Â "„Á‡ ‡Ï" ˙Bi˙B‡ ·zÎz ,Ìc ˙ÚÙBML ‰M‡ƒ»∆««»ƒ¿…ƒ…∆»¿ƒ»»∆»

.‚.ÌÈÓ„a ‰a¯Óe ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ˆe¯t ‡È‰L ‰M‡ƒ»∆ƒ¿»«¿≈∆≈»∆∆«¿»¿»ƒ

.„.LÈ‡‰ ‡ËÁ ˙ÓÁÓ ‡e‰ ‰¯˜Ó C¯c Ìc ‰˙‡¯L ‰c ƒ»∆»¬»»∆∆ƒ¿∆≈¬«≈¿»ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡.‰pÚ˙z ˙ ƒ»∆≈»∆∆ƒ¿«∆

.·.ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ È„ÈŒÏÚ dzÒÂ ‰M‡Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿≈«¿»«¿ƒ

.‚˙Úa ‡lL elÙ‡ B‡ ÌbÁ ˙Úa ˙Bn‡‰ ÌÚ B zÓeŒB‡OÓe B˜ÒÚL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«»ƒ»À¿≈«»¬ƒ∆…¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‰lL ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÌÈ¯·c „ÈÓÚnL B˙Ò ¯tL ‡l‡ ,ÌbÁ«»∆»∆«¿»»∆«¬ƒ¿»ƒ«¬»»»∆»∆«¿≈∆

.d˙ÏÈ·ËÏ CeÓÒ ÛÎz Ìc ˙ÚÙBL BzL‡ƒ¿««»≈∆»ƒ¿ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.áאחד לא מטמא טהור יתן ד)מי יד .(איוב

.âיערה פתהן וה' וגו' וטפוף טז-יז)הלוך ג רמז.(ישעיה רש"י. ועיין ,

.ã.באהלך יקרב לא ונגע ד"ה רב, סי' קג., סנהדרין אגדות חידושי
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"נפילה: ְ ִ ָ 

.‡.B˙ ˜Ê ˙ÚÏ B˙‚¯„nÓ ÏÙB Ì„‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»≈ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»

.·.B˙‚¯„nÓ Ì„‡ ÏÙB ÒÓ ˙i·b È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈»»ƒ«¿≈»

.‚.B˙‚¯„nÓ ÏÙB ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈»

.„˙e·‰Ï˙‰a Ïlt˙Ó ÌÈÓÚÙÏ ,„Á‡ C¯„a CÏB‰ B È‡ ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»≈≈¿∆∆∆»ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿«¬
.‡OÓk ÂÈÏÚ „enl‰Â ‰lÙz‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,‰„Ó˙‰a „ÓBÏÂ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿«ƒ»»¿«»

מקומות מקומותמראי מראי

.à'וגו גלמוד ובכפן בחסר ז, סי' לד פר' וכן יב, סי' לא פר' נח ג)מד"ר ל רמז(איוב .

נדה) של וסת לה יש גלמוד, עי"ז תענית. של רעבון בחינת הוא .(כפן

.áלשרה להיות חדל טז-יז, סי' מח פר' וירא מד"ר שני. חלק ב, אורחים הכנסת עיין

וגו' יא)ארח יח עדנה(בראשית לי יב)היתה פסוק כהונה,(שם, מתנות עיין וכו'. זמני

ארח עבר שבת ה, סי' נו פר' שם ועיין רמז. נדתה. ח)ווסת לג דאת(ישעיה מה היך ,

וגו'. ארח לשרה להיות חדל אמר,

.âמטיבי מטרד, בת מהיטבאל ד, סי' פג, פר' וישלח מד"ר שני. חלק כו, ממון עיין

לעבודת טוריות מעמידין שהיו כוכבים. לעבודת עצמן מטיבין שהיו היו, אלהות

לבעלה אותה מטיבין הטבילה)כוכבים. על מבעלה(רמז אותה טורדין כך (רמזואחר

לטבילתה) סמוך נדה ונעשה דם ששופעת .על

.à'וגו שלמה זקנת לעת ויהי מובן. לח. סי' צב:, ד)ב"ק יא א, .(מלכים

.á.רמז אותו. דוחין גבאי ונעשה ז, סי' לא., בכורות

.â'וגו קנאתי כי וגו' רגלי נטיו כמעט ב-ג)ואני עג .(תהלים

.ã(יח פסוק –(שם, למו תשית בחלקות אך הולכין. שאין רמז הדרך, להם מחלק רש"י, (פירוש

אחד) ואנשיובדרך דוד וישאם כמו התלהבות, מלשון והוא למשואות, הפלתם .

כא) ה ב, נפלא.(שמואל רמז משא. מלשון, הוא וגם משואות. משיאין חז"ל, ומלשון
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.‰Ïk ¯a„Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ B BLÏ ÏL ˙eÏÈ‚¯‰ È‡cÂ·e ,B¯ea„a „ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ∆¿»»»ƒ¿«≈»
ËÚÓ˙ B˙Ò ¯tL Úe„Èa ,B BLÏ ˙eÏÈ‚¯a „ÚÓpL ÈÓ Ï·‡ ,CÈ¯vM ‰Ó«∆»ƒ¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»«∆«¿»»ƒ¿«≈
.‰Ò ¯t ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ÔziL ‰ÚeLÈÂ ÏB„b „ÒÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â¿»ƒ¿∆∆»ƒ»∆ƒ≈«»»«¿»»

.Â.Ì„‡ ÏL ˙e˜˜BzL‰‰ [˙¯Î ] ˙¯k ‰Úe·M‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ∆∆ƒ¿««ƒ¿¿∆»»

.Ê.‰¯·Ú ¯·ÚÏ ˜fÁ˙‰L È„ÈŒÏÚ ‰Ê ,ÏÙB Â ˜ÈÏÁÓ Ì„‡Lk¿∆»»«¬ƒ¿≈∆«¿≈∆ƒ¿«≈«¬…¬≈»

.ÁÁÈÏˆz ,··Ï ÏÎa ‡È‰ ‰ÏÁ˙‰‰Â ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ ÏÈÁ˙Ó ‰z‡Lk¿∆«»«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»¿««¿»»ƒ¿»≈»«¿ƒ«
.˜f‰ ÌeL EÏ Ú¯‡È ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ BÊa¿«ƒ¿»¿…∆¡«¿∆≈

.Ë.‰¯B‰Ë ‰˙È‰ ‡Ï B˙‡¯iL Úe„Èa ,B˙‡¯iÓ ÏÙBpL ÈÓƒ∆≈ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»…»¿»¿»

.È.ÔBÓÓ ˙Â‡z ˙ÓÁÓ ÏÙB Ì„‡»»≈≈¬««¬«»

מקומות מקומותמראי מראי

.äלצדיק מוט לעולם יתן לא יכלכלך והוא יהבך ה' על כג)השלך נה פירש(תהלים ,

וגו' במשפט דבריו יכלכל רגל. מעידת ה-ו)רש"י קיב .(תהלים

.åנּכרת צ"ל אם ספק יש לריש)כאן מתחת נכרת(בסגול צ"ל לריש)או מתחת .(בפתח ְִִֶֶַ

גירסת ולפי ז"ל. דבריו באר ולא אמת. הגרסאות ששתי שאמר, ז"ל, בשמו ושמעתי

באהבתו(בסגול)נּכרת וגו' להשביע יהונתן ויוסף כגון: פסוקים. מכמה סוד לזה יש , ִֶֶ

אהבו נפשו אהבת כי יז)אותו כ א, צדקך(שמואל משפטי לשמר ואקימה נשבעתי .

קו) קיט וגו'(תהלים לה' נשבע אשר ב). קלב וגו'(תהלים אל חי ב). כז רש"י.(איוב עיין ,

בקשוהו רצונם ובכל נשבעו לבבם בכל כי וגו' וישמחו וגו' לה' וישבעו קצת. רמז

יד-טו)וגו' טו ב, הימים גירסא(דברי וכפי נפילה. לאות זה ענין מה עיון, צריך אך .

עיון. וצריך כלל, מובן אינו שניה,

.æובוטח מתעבר טז)וכסיל יד רמז.(משלי רש"י. עיין ,

.çוהצליח עשה לבבו בכל וגו' החל כא)אשר לא ב, הימים .(דברי

.è'וגו לעד עומדת טהורה ה' י)יראת יט .(תהלים

.é'וגו ברדתי בדמי בצע י)מה ל וגו'(תהלים חמרן דישון ובני קצת. רמז הימים. (דברי

מא) א חמדןא, כתיב, ובחומש רש"י, פירוש כו). לו חמודים(בראשית היו בתחלה ,

ממדרגתו. נופל שהחמדן רמז, מכוערין. ולבסוף
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.‡È.E˙‚¯„nÓ Ïtz ‡Ï ,¯˜MÓe ˙BÚe·MÓe ˙BÏÊbÓ EÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLzLk¿∆ƒ¿…∆«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆…ƒ…ƒ«¿≈»¿

.·ÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ Ì‰ ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈÚL¯ ÌL LiL ,ÔÈ Óa Ïlt˙Ó Ì„‡Lk¿∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆≈»¿»ƒƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ
.‰lÙz‰ ˙ÚLa ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚iL ‰ÊÏ ‰l‚q‰Â ‰hÓÏ¿«»¿«¿À»»∆∆«¿ƒ«»»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»

.‚È.˜Ècv‰ ˙‡ ‡ BOL ˙ÓÁÓ ‡e‰ ,˙e·‰Ï˙‰‰Ó ÏÙB BalL ÈÓƒ∆ƒ≈≈«ƒ¿«¬≈¬«∆≈∆««ƒ

.„È.B˙e·ÈLÁÓ ÏtÈ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ˙Ó‡a ‚È‰ nL ˜Ècv‰««ƒ∆«¿ƒ∆¡∆∆»»…ƒ…≈¬ƒ

.ÂËÏÂ „¯È ‡Ï È‡cÂÂa ,ÂÈ¯Á‡ Û„B¯ „B·k‰Â „B·k‰ ÔÓ Á¯BaL ÈÓÏtÈ ‡ ƒ∆≈«ƒ«»¿«»≈«¬»¿««…≈≈¿…ƒ…
.B„B·kÓƒ¿

.ÊË.B˙‚¯„nÓ ÏtÈ ‡Ï ÌÈ˜ÈcvÏ ˙e¯M˜˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿««ƒƒ…ƒ…ƒ«¿≈»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.e˜lzÒ B˙B‡ ÌÈ¯ÓBM‰ ÂÈÎ‡ÏnL Ú„È ,ÏÙB Â CÏB‰L ÈÓƒ∆≈¿≈≈«∆«¿»»«¿ƒƒ¿«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.àéנשבע ולא נפשי לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפים נקי קדשו במקום יקום ומי

ג-ד)למרמה כד קדשו(תהלים במקום יקום ומי רמז. קדושתו). במדרגת שיתקיים נקי(ר"ל, ,

וגו'. כפים

.áé'וגו רשעים עם תמשכני אל וגו' ידי ב-ג)בנשאי כח .(תהלים

.âéהמלך אויבי בלב ו)יפלו מה רמז.(תהלים .

.ãéמלכותך שבט מישר שבט ועד עולם אלהים ז)כסאך מה וכן(תהלים רש"י. עיין ,

להדיא. פסוקים בכמה מבואר

.åèכבודו אחריו ירד יח)לא מט נפלא.(תהלים רמז .

.æèלצדיק מוט לעולם יתן כג)לא נה ימוט(תהלים בל צדיקים ושרש ג). יב .(משלי .à
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.·e‰ÊÈ‡ BÏ ‰È‰iL Úe„Èa ,¯Î Ï‡ ˙a ÌÚ ˙e Ê ¯e‰¯‰ BÏ ‡aL ÈÓƒ∆»ƒ¿¿ƒ«≈≈»¿»«∆ƒ¿∆≈∆
.‰ÏÈÙ ¿ƒ»

.‚.ÂÈ ·e BzL‡ ÏÚ ‡B·È ˙‡ÏBÁ e‰ÊÈ‡ B‡≈∆««»«ƒ¿»»

"נּבּול־ּפה: ִ ֶ 

.‡.ÔÂ‡ ˙B·LÁÓ ·LBÁ BalL Úe„Èa ,‰tŒÏea ¯a„nL ÈÓƒ∆¿«≈ƒ∆¿»«∆ƒ≈«¬»»∆

.·.‰t Á ‡a ‰tŒÏea È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ∆»¬À»

.‚ÒÁ ,ÌÈ˙Ó Ï‡¯NÈ È¯eÁ·e ,˙BLcÁ˙Ó ˙B¯Ê‚e ˙B¯ˆ ‰tŒÏea ÔBÂÚa«¬ƒ∆»¿≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈≈ƒ«
.ÔÈ Ú Ì È‡Â ÌÈ˜ÚBˆ ˙B ÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂ ,ÌBÏLÂ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ¿≈»«¬ƒ

.„,‰·BËÏ ‰ L ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ¯Êb ÂÈÏÚ ÔÈÓ˙BÁ elÙ‡ ,ÂÈt Ïa Ó‰«¿«≈ƒ¬ƒ¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»
.˜˙BLÂ ÚÓBMÏ Ìb ,Ìp‰È‚ BÏ ÔÈ˜ÈÓÚÓ Ìb ,‰Ú¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈÎÙB‰¿ƒ»»¿»»««¬ƒƒ≈ƒ…««≈«¿≈

.‰.‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÔÓ ÂÈÙa ¯ÓB‡‰ ¯eÓÁ»«≈¿ƒƒ»∆«¬∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áיהודה וירד ב, סי' פה פר' וישב מד"ר שני. חלק כא, הרהורים א)עיין לח ,(בראשית

רמז. ובניו. אשתו את שקבר לגויה, שנשא לו, היא ירידה

.à'וגו און יעשה ולבו ידבר ו)נבלה לב .(ישעיה

.á'וגו חנף .(שם)לעשות

.â.כה סי' לג., שבת

.ã:ח כתובות שם.

.ä.ד סי' טו., ערכין
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מאחרים: "נהנה ֶ ֱ ֶ ֵ ֲ ֵ ִ 

.‡˜ÙÒ ‡e‰ ÔBÓn‰ ‰fL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚL¯‰Ó ÔBÓÓ Ïa˜Ó ˜Ècv‰M ‰Ó«∆««ƒ¿«≈»≈»»»««ƒ∆∆«»»≈
BÓˆÚÏ ÚL¯‰ Ïa˜È ‡lL È„k ,epnÓ Ïa˜Ï ¯zÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊb∆∆««ƒ≈À»¿«≈ƒ∆¿≈∆…¿«≈»»»¿«¿
,ÔBÓn‰ BÏ ÔzÈÂ ,˜Ècˆ ‡e‰L ÂÈÏÚ ¯Ó‡iÂ ,ÚL¯ ÌÎÁ „ÈÓÏz e‰ÊÈ‡≈∆«¿ƒ»»»»¿…«»»∆«ƒ¿ƒ≈«»

.˙Ó‡‰ ˜Ècv‰ ÏÚ ˜ÏÁÈÂ¿«¬…«««ƒ»¡∆

.·.ÌÈ M‰ e¯v˜˙ Â ÌÈÓi‰ eËÚÓ˙ ,˙B zÓ ÈÏa˜Ó ea¯MÓƒ∆«¿«¿≈«»ƒ¿«¬«»ƒ¿ƒ¿«¿«»ƒ

.‚.e‰f·z Ï‡ ,„Á‡ ÌÚt epnÓ ‰‡ ‰ zÏawL Ì„‡»»∆ƒ«¿»¬»»ƒ∆««∆»«¿«≈

.„.ÌÈ¯Á‡Ï C¯ˆpL ÛBÒÏ ,Ï‡¯NÈŒÈ a ÏÚ BlÚ „ÈaÎnL ÈÓƒ∆«¿ƒÀ«¿≈ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»«¬≈ƒ

.‰.B˙¯LÏ ÌÈÎÈ¯ˆe Ì‰Ó ˙B ‰Ï BÏ ¯zÓ ,Ì„‡ŒÈ ·Ï ˙B·BË ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆ƒ¿≈»»À»≈»≈∆¿ƒƒ¿»¿

.ÂÏÚ ¯Úˆ Ï·BÒ ‰z‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,E¯·ÁÓ Ïa˜Ó ‰z‡L ‰‡ ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»∆«»¿«≈≈¬∆¿«¿≈∆«»≈«««
.ÂÈ˙B BÂÚ¬»

.Ê.BÚ¯Ê Ïk Ïc‚È ,ÌÈ¯Á‡Ó ÔBÓÓ Ïa˜Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈»≈¬≈ƒ¿«≈»«¿

.Á.ÌÚ‰ ÔÓ ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ‰·Bb CÏn‰«∆∆∆¿ƒ»ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.à.לזה רמז כעין יז, סי' כב., חגיגה

.á.קכד סי' מז:, סוטה

.â.מובן לז. סי' צב:, ב"ק .ã

.ä.העיר והעובד ד"ה אגדות חידושי קה, סי' קכב., ב"ב

.åנפשו ישאו עונם ואל יאכלו עמי ח)חטאת ד טו(הושע פר' תזריע מד"ר ועיין רמז. .

קילא. בהדי ילקי קורא בהדי דאכיל ח, סי'

.æ'וגו זיתים כשתלי בניך וגו' תאכל כי כפיך ב-ג)יגיע קכח .(תהלים

.ç.'וכו ארגוב חבל ד"ה יג, ד א, מלכים רש"י
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.ËÈ¯·cÓ Ïh·Ï ÛBÒÏ C¯ËˆÈ ‡lL È„k ,ÔzÓeŒ‡OÓ ‰ÊÈ‡a ˜ÒÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿≈∆«»«»¿≈∆…ƒ¿»≈¿¿«≈ƒƒ¿≈
.‰¯B˙»

.È.ÏÊb el‡k ,ÂÈÙa B˜ÏÁ Ï‡BML ÈÓƒ∆≈∆¿¿ƒ¿ƒ»«
.‡Èb B„Úa CLÁ ÌÏBÚ ,B¯·Á ÔÁÏLÏ ‰tˆÓ‰.ÌÈiÁ Ì È‡ ÂÈiÁ Ì «¿«∆¿À¿«¬≈»»««¬««»≈»«ƒ
.·È.ÁÈ¯Ó ‰ ‰ ‡e‰ ,‰ÓL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¡∆≈≈«

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰‚È¯‰Ó Ì„‡‰ ˙‡ ÏÈvnL ,Btk ÚÈ‚È ‰ÏB„b¿»¿ƒ««∆«ƒ∆»»»≈¬ƒ»
.·.˙BÏÈÏÚÓ ‡¯È˙Ó B È‡ ,˙B zÓ ‡ BN ‡e‰L ÈÓƒ∆≈«»≈ƒ¿»≈≈¬ƒ

"נגינה: ְ ִ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÌÏBÚa ÌÈ eb ÌÈLcÁ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚa ÌÈÓÒ¯t˙ ÌÈ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒƒ¿«¿¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿«¿ƒƒƒ»»
.·.ÌÈ ebp‰ eÁkzL ˙eÏ‚a ÂLÎÚÂ ,„ÁÈÓ Ôeb ÌBÈ ÏÎÏ Ì‰Ï ‰È‰ ÌÈiÂÏ‰«¿ƒƒ»»»∆¿»ƒ¿À»¿«¿»«»ƒ¿«¿«ƒƒ

ÌÈiÂÏ‰ ÏL Ôebp‰ ıˆB ˙Ó ÈÊ‡ ,‰n‡ e‰ÊÈ‡ ÏÚ ¯·L e‰ÊÈ‡ ‰‡aLÎe¿∆»»≈∆∆∆«≈∆À»¬«ƒ¿≈«ƒ∆«¿ƒƒ
.‰f‰ ¯·M‰ „‚ k ‡e‰M∆¿∆∆«∆∆«∆

מקומות מקומותמראי מראי

.è.קב סי' לה:, ברכות

.é.שאלו חלקם לה, סי' נו., שבת

.àé.ט סי' לב:, לה)ביצה סי' .(עירובין

.áé.אגדות בחידושי שם ועיין קו. סי' מג:, ברכות

.àהצילה ומלאכה אבות, מזכות המלאכה היא חביבה יב, סי' עד פר' ויצא מד"ר

וגו' כפי יגיע ואת עניי את וכו' מב)נפשות לא רמז.(בראשית .

.á.'וכו כלום יהיב את ולית כלום אנש בר מן תסב לא יב, סי' עח פר' וישלח מד"ר
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.‚˙ ÈÁa ,ÌÈÈe·M‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,‰iÎa ÏB˜ Ì‰a LiL ÌÈ ebp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ∆≈»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«
.˙B¯LBka ÌÈ¯ÈÒ‡ ‡ÈˆBÓƒ¬ƒƒ«»

.„.‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,¯k Ì„‡ ‰ È‚p‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»»»ƒ»ƒƒ≈»»…»

.‰˙ÓÁÓ ,B˙ÏÈÎ‡a ÔÎ ‡ÏÂ Ôb Ïe ¯nÊÏ ÏÈÁ˙Ó ,‰˙BL Ì„‡Lk ‰Ó«¿∆»»∆«¿ƒ¿«≈¿«≈¿…≈«¬ƒ»≈¬«
.Ôn‰ ÏÚ ‰¯ÈL e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯‡a‰ ÏÚ ‰¯ÈL e¯Ó‡L∆»¿ƒ»««¿≈¿…»¿ƒ»««»

"נּס יֹון: ִ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.Ì„‡‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏe Ïc‚Ï ÏÈ·La ‡e‰ ÔBÈqp‰«ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈∆»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.àהצדיקים גלו בארץ, נראו הנצנים א, סי' טו פר' בא מד"ר שני. חלק יב, צדיק עיין

רמז וכו'. הגיע הזמיר עת מכוסה, שהיה ראשיהם את

.áאזכרה ה, סי' יח פר' בא וגו'מד"ר בלילה ז)נגינתי עז שהיית(תהלים השברים את ,

רמז. בעבורי. האויבים את שובר

.âח פר' צו במד"ר וכן וכו'. ושירות בכי בכושרות, ד, סי' סח פר' ויצא מד"ר עיין

א. סי'

.ãישאו בכתף י, סי' ו פר' נשא ט)מד"ר ז וכו'.(במדבר שירה לשון אלא ישאו אין ,

לא. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי בספר ועיין רמז.

.äכשם המן על שירה אמרו לא ז, סי' כה פר' בשלח מד"ר שני. חלק טו, אכילה עיין

וכו'. הבאר על שאמרו

.à.בעולם מתגדל ושמך עצמך טלטל ב, סי' לט פר' לך לך מהנסיונותמד"ר אחד היה (וזה

אבינו) אברהם לגדלןשל בשביל בעולם, לנסותן בשביל א, סי' נה פר' וירא מד"ר .

עד האדם את מעלה הקב"ה אין יב, סי' טו פר' בהעלתך במד"ר ועיין בעולם.

אותו. ובודק שבוחן
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.·˙‡ ·¯˜Ï ‰ˆB¯Â ,˙B·‡ ˙eÎÊ BÏ ÔÈ‡ Ì‚Â ,˙e˜„v‰ ˙BÏÚÓa ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿«¬«ƒ¿¿«≈¿»¿∆¿»≈∆
Ë¯Ù·e ,˙B BÈÒpÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÈ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ Ì„‡ŒÈ a¿≈»»«¬««≈ƒ¿»«ƒ¿…∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈÚL¯‰ Ba e‡p˜˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿»¿»ƒ

.‚‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì È‡ ÂÈ a ,B¯ˆÈa ËÏBL ‡e‰L ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿»»≈»¿ƒ¿«¿»»¿«¿≈∆
.ÔBÈq È„ÈÏ ‡B·È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙ B BÓÓ»ƒ¿»≈¿«¿≈∆…»ƒ≈ƒ»

ּתמיד: "נר ֵ ָ ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.„ÓL ˙¯ÊbÓ ÔÈÏBv ,˙ÈÊŒÔÓLa ÌÈ˜ÏBc‰ „ÈÓz ¯ ˙eÎÊaƒ¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆«ƒƒƒƒ¿≈«¿»

העמר: "ספירת ְ ִ ַ ָ ֶֹ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.Le¯bÓ ÔÈÏBv ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»…∆ƒƒƒ≈

מקומות מקומותמראי מראי

.áקטנה לנו אחות ג, סי' לט פר' לך לך ח)מד"ר ח השירים באי(שיר כל את שאיחה ,

בה, שידבר ביום טובים. מעשים ולא מצות לא הניקוהו לא לה, אין ושדים העולם.

משה. ידי עיין רמז. נמרוד. עליו שגזר ביום

.âבכל אברהם את ברך וה' ז, סי' נט פר' שרה חיי מד"ר שני. חלק כא, ממון עיין

א) כד שלו(בראשית קילורין חסר שלא תשובה. ישמעאל שעשה ביצרו. שהשליטו

אותו. ונסה חזר שלא כלום.

.à,ו סי' כח פר' אמור תשמרמד"ר בריתי את ואתה וגו' אחריך ולזרעך לך ונתתי

ח-ט) יז רמז.(בראשית העומר. מצות זה
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.·.¯ÓÚ ÈÓÈa BÈ¯˜Ï ÏaËÏ ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ¯˙BÈa¿≈»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ≈…∆

.‚˙B·˙ ÈL‡¯ ¯ÓÚÏ :ÔÓÈÒÂ .¯eÒn‰ ˙‡ ÚÈ Î‰Ï ÔÈÏBÎÈ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿«¿ƒ«∆«»¿ƒ»»…∆»≈≈
.‡z˜ÈÓ'Ú ‡¯È·'Ï ‡Ó'¯ ‡¯bÈ‡'Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ¿»

"סֹוד:

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡„ÈŒÏÚ˙‡ÏBÁ ˙B‡t¯Ïe ˙B¯˜Ú „˜ÙÏ ÏÎeÈ ‰¯Bz‰ ˙B„BÒa ˜ÓÚ ÔeÈÚ È «¿≈ƒ»…¿«»«ƒ¿…¬»¿«¿««
.˜ÊÁ»»

"ספר: ֵ ֶ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÌÈ a ÏekL BÓk ‰Ê ,B¯aÁÓ B È‡Â ¯ÙÒ e‰ÊÈ‡ ¯aÁÏ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»¿«≈≈∆≈∆¿≈¿«¿∆¿ƒ»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áבזמן תמימות, הן אימתי ג', בסי' ג"כ, ושם וגו'. תשמר בריתי את מהנ"ל, שם,

הרקיע זוהר בספר ועיין רמז. משה. ידי עיין מקום. של רצונו עושין שישראל

אלהים. ויאמר ד"ה יט בראשית זוהר מאמר על מהאריז"ל

.â.רמז העומר. מצות ע"י המן מפלת ו, בסי' במדרש, שם

.àמתחלה אלהים של במסתורין עמדת השונמית, לו אמרה א, סי' יט פר' בא מד"ר

רמז. אותו. והחיה במסתורין אתה עמוד עכשו אף בן לי נתת

.à'וגו אדם תולדת ספר א)זה ה רמז.(בראשית .
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.·Ì‡ ,¯Ùq‰ È¯·c ˙‡ Ï˜Lna Ï˜LÏ Ì‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯Ùq‰ È¯aÁÓ‰ el‡≈«¿«¿≈«¿»ƒ»ƒ»∆ƒ¿…«ƒ¿»∆ƒ¿≈«≈∆ƒ
ÌÈ¯Ó‡p‰ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ‡l‡ B È‡ ¯Ùq‰ ¯wÚ Èk ,¯ÙÒ È„k Ì‰a LÈ≈»∆¿≈≈∆ƒƒ««≈∆≈∆»≈«¿»ƒ«∆¡»ƒ
Ba LÈ Ì‡Â ,"Ì„‡ ˙B„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê" :˙ ÈÁ·a ˙BÓLp‰ ˙e¯M˜˙‰a¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«∆≈∆¿»»¿ƒ≈

.¯ÙÒ È„k Ba ÔÈ‡ ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ˙e¯M˜˙‰a ËÚÓ¿«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿≈≈¿≈≈∆

.‚ÏÚa Ì‡ ,‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ ¯ÙÒa ÌÈ‡B¯Lk ,ÔÈ·‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÚcÓ È È·Ó¿ƒ≈«»¿ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿«¿»ƒ««
LcÁL ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·kL B‡ ,BÓˆÚa ÔÈLecÁ‰ el‡ LcÁ ¯aÁÓ‰«¿«≈ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿∆¿»»»¿»ƒ∆ƒ≈
¯aÁÓ‰ ÏÚ·Ï ‰lb˙ ,¯ÙÒ È„k Ì‰a ‰È‰ ‡lL ˙ÓÁÓe .ÔÈLecÁ‰ el‡≈«ƒƒ≈¬«∆…»»»∆¿≈≈∆ƒ¿«»¿«««¿«≈
el‡ ÏÚ Á¯Ë ‡Ï ˙Ó‡a Ï·‡ ,B¯ÙÒa Ì¯aÁÏ È„k ,ÔÈLecÁ‰ el‡≈«ƒƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿¬»∆¡∆…»««≈
‡È·‰Â ÌÏÈ·La Á¯hL ÈÓ ‰È‰ ¯·k Èk ,Ï˜ a BÏ ‡a Èk ,ÔÈLecÁ‰«ƒƒƒ»¿»≈ƒ¿»»»ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¿≈ƒ

.Èel‚Ï Ì˙B‡»¿ƒ

.„‰Ê LcÁ˙ B„ÈŒÏÚL ‰iÎa‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,L„Á ¯ÙÒ e‰ÊÈ‡ Òt„pLk¿∆ƒ¿»≈∆≈∆»»«¿≈∆«¿ƒ»∆«»ƒ¿«≈∆
„‚ k ¯ab˙ ˙‡f‰ ‰iÎa‰ ,"ÈzÎÒÓ ÈÎ·a ÈÂwLÂ" ˙ ÈÁ·a ¯Ùq‰«≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒÀ«ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿ƒ»«…ƒ¿«≈¿∆∆
ÌzÏLÓÓ Ák ¯wÚ Ìb .e ÈÏÚ e¯ab˙È ‡lL ,˙Bn‡‰ ÏL Ì‰È˙B¯Êb¿≈≈∆∆»À∆…ƒ¿«¿»≈«ƒ«…«∆¿«¿»
Ï‡¯N'È È 'a ¯tÒÓ ‰È‰Â :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ ,ÂNÚ ÏL ‰iÎ·a ‡l‡ B È‡≈∆»ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«»»¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ'‰ ÏBÁ'k¿«»

.‰.‰¯Bz‰ ÏÚ ÌÈLe¯t e¯aÁÈ BÚ¯fL ‰ÎBÊ ,ÌÈL ÏÚ ÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«≈«»ƒ∆∆«¿¿«¿≈ƒ««»

מקומות מקומותמראי מראי

.áמשקל לרוח לעשות א. סי' טו פר' תזריע מד"ר וכן ד, סי' כד פר' בראשית מד"ר

כה) כח של(איוב בספרו האמורות הנשמות כל שיבראו עד בא המשיח מלך אין וכו'

אדם תולדת ספר זה הה"ד א)אדם, ה רמז.(בראשית .

.âשני אלא נתנבא לא בארי ב, סי' טו פר' תזריע מד"ר וכן ו, סי' ו פר' ויקרא מד"ר

וכו'. בישעיה ונטפלו ספר כדי בהם היה ולא פסוקים

.ã'וגו ה'ים כ'חול י'שראל ב'ני ר"ת בכיה ל. סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי בעיין (הושע

כהונה.א) מתנות עיין וכו'. כמספר הסופר מספר והיה יג, סי' ב פר' במדבר מד"ר .

.äוהבטת עיניך את תלית לא אתה יח, סי' צח פר' ויחי מד"ר שני. חלק יט, ניאוף עיין

נות שאתה חייך, רמז.בהן, פרשה. צעידה, מהו בתורה, צעידה לבנותיך ן
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.Â,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÔÈÁkM Â ÔÈ„·‡ Â ÔÈÊ ‚ ÌÈ˜Ècˆ ÏL ÌÈLB„˜ ÌÈ¯ÙqM ‰Ó«∆¿»ƒ¿ƒ∆«ƒƒƒ¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»»
‰·BË ‡e‰ eÁkL Â e„·‡pM ÌÈ BÓ„˜Â ÌÈ‡ z ÏL ÌÈ¯ÙÒ ‰nk ÔB‚k¿«»¿»ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡Â ÔÈ ÈÓ È¯ÙÒ ÔÈÁÓ Â ÔÈ¯˜Ú Â ÔÈ„·‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,ÌÏBÚÏ»»ƒ«¿≈∆∆¡»ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
LÈ‡ ÔÈa ‰‡ NÂ ‰‡ ˜ Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ìb ,ÌÓL ÁnÈ ,‰a¯‰«¿≈ƒ«¿»««¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ

.‰M„˜a ÌÈ‚‰ ˙n‰ ,ÌÈ¯Lk‰ BzL‡Ï¿ƒ¿«¿≈ƒ«ƒ¿«¬ƒƒ¿À»
.Ê¯ÙÒ ‰Ê" ÔÓÈÒÂ ,˙B¯˜Ú ÔÈ„˜Ù ,ÌÏBÚÏ ‡ˆBiL ÏB„b ¯ÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈∆»∆≈»»ƒ¿»ƒ¬»¿ƒ»∆≈∆

."Ì„‡ ˙B„ÏBz¿»»

"סגּלה: ְ ֻ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡Óe ,‰‡¯‰ È‡ÏÁÏ ‰l‚Ò Ì‰ ¯a‰ ˙BÙBÚ ÏL ‰ˆB ˙‡ ˜fÁÏ ÏbÒ »∆««≈¿À»»√»≈»≈»¿À»¿«≈∆
.ÌÈiÁŒÁe¯‰»««ƒ

.·,Ì‰È„ÈŒÏÚ ÌÈÏc‚p‰ ÌÈ·NÚ ˙B‡¯Ó ÈÙÏ ˙B‡¯Ó ÈepL Ì‰a LÈ ÌÈÓM‰«»«ƒ≈»∆ƒ«¿¿ƒ«¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈∆
.Ô‰a ÏkzÒ‰Ï ÌÈÏbÒÓ Ì‰Â¿≈¿À»ƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‚.ÌÈL ‡ ˙¯e·b BÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ ÔÈÏbÒÓ ÌÈÓLb ÈÓ≈¿»ƒ¿À»ƒ¿ƒ∆≈¿«¬»ƒ
.„‰zL'z ÌÈÓM'‰ ¯ËÓ'Ï Ìl‰z ÌÈÓLb „È¯B‰Ï ‰l‚Ò ÌÈl‰z ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«¿ƒƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿««»«ƒƒ¿∆

.ÌÈ'Ó»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.åעיין וכו'. בקדושה שנכתב ספר וכו' שלום לעשות מה לו, סי' ט פר' נשא מד"ר

לב. סי תנינא מוהר"ן ליקוטי .à

.á,שמים כך אדומים, ומהם ירוקים מהן הללו, סמים מה ז, סי' ד פר' בראשית מד"ר

וכו'. ירוקים פעמים

.âלבשו תפקידה., מבקשת בהמה יורד, שהמטר בשעה ו, סי' יג פר' בראשית מד"ר

ענא. דכרייא

.ã.מרומז שם,
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.‰.ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò Î‰ È„ÈŒÏÚ dzÒÂ ‰M‡Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿≈«¿»«¿ƒ
.Â‰a¯‰ ÌÈ˜Ê Ï ÏeÏÚ ‰Ê ,Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B¯ÚOL ÈÓƒ∆«¬»¿Àƒ∆…«ƒ«∆«∆»ƒ¿»ƒ«¿≈

ÔÈ¯BwL ‰L¯t‰ ‡¯˜iL B˙l‚Ò ,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰Ó ÌÈÚ¯ ÌÈÚ‚ÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»ƒ≈«ƒ¿»««»¿À»∆ƒ¿»«»»»∆ƒ
.ÌÈ¯etkŒÌBÈa¿ƒƒ

.Ê.¯Lk ÛÏÁ ÂÈt ÏÚ e¯È·ÚÈ ,ÌB‡˙t Ú˙Ùa Ìl‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈∆»≈
.Á.ÔÈÓÏÚŒ˙Èa‰ ÏL ÁzÙÓ d¯‡eˆ ÏÚ dÏ ‰Ï˙z ,„ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ ‰l‚Ò¿À»¿«¿»≈≈ƒ¿∆»««»»«¿≈«∆«≈»¿ƒ

.‰¯˜ÚÏ ÏbÒÓ ‰f‰ ÁzÙn‰ Ìb«««¿≈««∆¿À»«¬»»
.Ë.Lc˜n‰Œ˙Èa Ôa¯Á ÏÚ ‰k·iL ,¯‡ev‰ ÈÏÁÏ ‰l‚Ò¿À»»√ƒ««»∆ƒ¿∆«À¿«≈«ƒ¿»
.È¯‡L B‡ ÔÈkÒ B‡ ·¯Á ÌLÏ ÒÈ ÎÈ ,¯e‚Ï L„Á ˙È·Ï Ò ÎpLk ‰l‚Ò¿À»¿∆ƒ¿»¿«ƒ»»»«¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»

.Ì‰È˙B¯Î'Ó ÒÓ'Á ÈÏ'k ˙Èa ‰ aÈ ‰ÓÎÁa :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .ÔÈÊŒÈÏk¿≈«ƒ¿ƒ»«»»¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿≈»»¿≈≈∆
.Ì‰È˙B¯e‚Ó Ì‰È˙B·¯Á«¿≈∆¿≈∆

.‡È.„ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ ÌÈÏbÒÓ ÌÈÁetz«ƒ¿À»ƒ¿«¿»≈≈

מקומות מקומותמראי מראי

.äלשרה להיות חדל יז, סי' מח פר' וירא מד"ר שני. חלק ב, אורחים הכנסת עיין

וגו' יא-יב)ארח יח נדתה.(בראשית ווסת כהונה, מתנות עיין זמני. עדנה, לי היתה וכו'

ארח עבר שבת ה, סי' נו פר' שם מד"ר ועיין ח)רמז. לג אמר,(ישעיה דאת מה היך ,

וכו'. ארח לשרה להיות חדל

.åשער איש טו, סי' סה פר' תולדות מד"ר שני. חלק ב, טבע יא)עיין כז גבר(בראשית ,

שם ירקדו ושעירים אמר, דאת כמה כא)שידין, יג לו(ישעיה ויש הכפורים יום בא ,

וגו' עליו השעיר ונשא וכו' יכפר כב)במה אז רחוק.(ויקרא רמז . .æ

.çשל מפתח מפתחות, שלשה ד, סי' עג פר' ויצא מד"ר שני. חלק כג, בנים עיין

רמז. וכו'. רחמה את ויפתח רחם, של ומפתח קבורה

.èבנ צוארי על ויפל יב, סי' צג פר' ויגש מד"ר שני. חלק ג, בכיה אחיועיין ימין

יד)ויבך מה רמז.(בראשית ליחרב. ועתידין וכו' המקדשות בית ששני ראה .

.éמכרתיהם חמס כלי ז, סי' צט פר' ויחי מד"ר שני. חלק ח, בית ה)עיין מט (בראשית

מגורותיהם. וכו' מכירין הוא יוני לשון

.àéתחת בשדה ויולדות הולכים מולידיהם, זמן שהגיע וכיון יב, סי' א פר' שמות מד"ר

רמז. התפוח. .à



217 ָ ָ ֲענוה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

ì ì ì

.˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰l‚Ò¿À»¿∆¿ƒ¿«≈««ƒƒ
ÔÈ Ó e È‰ ,˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ÔÈÊn¯Ó ˙B·z‰ el‡ Ïk Èk ,"EÈÏ‡ ‡a ÛÒBÈ E a ‰p‰" :˜eÒta „Bq‰Â)¿««»ƒ≈ƒ¿≈»≈∆ƒ»≈«≈¿«¿ƒ««ƒƒ«¿ƒ¿«

("Ï‡¯NÈ ˜fÁ˙ÈÂ" :‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌL ÔÈiÚ ,ÌÈiÁŒıÚŒÈ¯Ùa ¯‡·nL BÓk ÌÈ¯Lw‰Â ˙BÈÏÁ‰Â ÔÈËeÁ‰. «ƒ¿«À¿¿«¿»ƒ¿∆¿…»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈»¿«¿≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿»≈

(Ê ÔÓÈÒ '‡ ˜ÏÁ Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa ÔiÚÂ). ¿«≈¿ƒ≈¬«≈∆ƒ»

ÌÈ BÈ·‡'Ï Ô˙' ¯f't .‰˜„ˆ ¯fÙiL ÏÙB ‰ÏBÁÏ ‰l‚Ò(ËÎ Ô"¯‰BÓ ÈËewÏ). ¿À»¿∆≈∆¿«≈¿»»ƒ«»«»∆¿ƒƒ≈¬«

.„BÒ ‡ˆÈ ÔÈÈ Ò Î .‰È¯BÁ‡Óe ‰È ÙlÓ ÔÈÈa ıÁ¯zL ,„ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ ‰l‚Ò¿À»¿«¿»≈≈∆ƒ¿«¿«ƒƒ¿»∆»≈¬∆»ƒ¿»«ƒ»»

"ענוה: ֲ ָ ָ 

.‡‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‰ÈÏÚ Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈ ˙B¯ˆa BÓˆÚ ˙‡ ÛzLnL ÈÓƒ∆¿«≈∆«¿¿»ƒ¿»≈ƒ¿«≈¬≈∆«¿≈∆»
.‰Â ÚÏ«¬»»

.·.‰Â ÚÏ ‰kÊÈ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒ¿∆«¬»»

.‚.‰Ú Î‰ ‡a ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»»«¿»»

.„˜ È„ÈŒÏÚ.˙e„ÈÒÁÂ ‰Â Ú È„ÈÏ ‡a ‰lÙ˙Ï ÌB˜Ó ˙eÚÈ· «¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈¬»»«¬ƒ

.‰.˙B a¯w‰ Ïk ·È¯˜‰ el‡Îe ,˙ÚÓL B˙lÙz ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿ƒ»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿»

.Â.B˙l„b ÏÚ ‰l„b BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»ƒƒ¿À»«¿À»

.Ê.ÌÈÓÈ CÈ¯‡Ó ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«¬ƒ»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.á'וגו וענוה אמת דבר ה)על מה .(תהלים

.âלו והשתחוי וגו' אביך ובית עמך יא-יב)ושכחי מה קצת.(תהלים רמז .

.ã.חסיד אי ענו, אי כ, סי' ו:, ברכות

.ä.יא סי' ה:, סוטה

.å.יח סי' יז., סנהדרין

.æ.רש"י ועיין קמ, סי' צב., סנהדרין
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.Á.ÂÈNÚÓ ¯Á‡ ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»≈¿«¿¿ƒ«««¬»

.Ë˙eÓÓB¯˙‰Â ‰¯e·‚e Ák ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÌBÈ ,EÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜Ó ‰z‡L ÌBÈ∆«»«¿ƒ∆«¿¿«∆ƒ…«¿»¿ƒ¿¿
.‰ÏÚÓ ÏL ‰M„˜aƒ¿À»∆«¿»

.È.‡ÁÈLÓc ÈÏ‚¯Ï ‰tˆz ,ÌÏBÚa ‰a¯˙ ‰Â ÚL ‰‡B¯ ‰z‡Lk¿∆«»∆∆¬»»ƒ¿«»»»¿«∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»
.‡È.ÌÈ·ÈB‡‰ „Át Ïha˙ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»ƒ¿«≈««»¿ƒ
.·È.ÔÈ¯eqi‰Â ˙˜ÏÁn‰ Ïha˙ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»ƒ¿«≈««¬…∆¿«ƒƒ
.‚È.ÌBÏLa BnÚ Ïk‰ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«…ƒ¿»
.„È.ÔÁ ‡a ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»»≈
.ÂË.¯BˆÓa ·LBÈ el‡k ,‡¯BÓ BÏ ÔÈ‡ ,‰Ú Î‰ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¿»»≈»¿ƒ≈¿»
.ÊË.‰‡¯È Ba ÔÈ‡ ,‰Ú Î‰ Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»»≈ƒ¿»
.ÊÈ.B˙‚¯„nÓ ÏÙB B È‡ Ìb ,Ïcb˙ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»ƒ¿«≈«≈≈ƒ«¿≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.ç.רש"י עיין חלונות. לו פותחין אין אפל, בית שם,

.èההוא ביום לבדו ה' ונשגב וגו' שפל אדם גבהות יא)עיני ב גבהים(ישעיה ועיני רמז. .

וגו' ה' ויגבה טו-טז)תשפלנה ה .(ישעיה

.é.רש"י עיין ה-ו), כו (ישעיה וגו' עני רגלי רגל תרמסנה וגו' מרום ישבי השח כי

רמז.

.àé'וגו זריך המון דק כאבק וגו' מארץ ד-ה)ושפלת כט יעקב(ישעיה תולעת תראי אל .

יד)וגו' מא .(ישעיה

.áé'וגו אקצוף לנצח ולא אריב לעולם לא כי וגו' רוח ושפל דכא טו-טז)ואת נז ,(ישעיה

רש"י. עיין

.âé'וגו שלום שפתים ניב בורא וגו' ראיתי יח-יט)דרכיו נז וענוים(ישעיה רש"י. עיין ,

שלום רב על והתענגו ארץ יא)יירשו לז .(תהלים

.ãéחן יתן לד)ולענוים ג מעטה(משלי וגו' פאר וגו' ציון לאבלי לשום וגו' ענוים לבשר .

להתפאר ה' מטע וגו' כהה רוח תחת א,ג)תהלה סא .(ישעיה

.åèבמצור יושבת יז)כנעתך י רמז.(ירמיה .

.æè'וגו יראו ולא הזה היום עד דכאו י)לא מד .(ירמיה

.æéקרסלי מעדו ולא וגו' תרבני לו-לז)וענתך כב ב, .(שמואל
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.ÁÈ.¯˙BÈa BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ Î‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ,C¯ ·Ï ‡e‰L ÈÓƒ∆≈«»¿«¿ƒ«∆«¿¿≈

.ËÈ.B˙B‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«»»≈

.Î.B˙Â‡z BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«»»∆«¬»

.‡Î.ÔÈ‡k BÓˆÚ ÌÈNnL ÈÓ ÏÚ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡≈»»ƒ¿«≈∆»«ƒ∆≈ƒ«¿¿«ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÌÈ ·Ï ‰l‚Ò¿À»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿

.·.‰M‡k ÏÚ· ‰a¯ ‰Â‡b È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»«»ƒ¿»¿ƒ»

.‚.‰Â‡bŒÏÚa B‡ Â Ú ‡e‰ Ì‡ ,BÏB˜a ¯k Ì„‡‰»»»ƒ»¿ƒ»»«««¬»

.„ÌÈ¯Á‡ B‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtLÓ Ì„‡L ,˙eÏÙL È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿∆»»«¿ƒ∆«¿¬≈ƒ
.‰˙ÈÓ ˙¯Êb ÂÈÏÚÓ ÔÈÏh·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B˙B‡ ÔÈÏÈtLÓ«¿ƒƒ«¿≈∆¿«¿ƒ≈»»¿≈«ƒ»

.‰.ÂÈÏÚ ‰¯Ê‚ ‰˙ÈnL Ú„È ,˙eÏÙL BÓˆÚa LÈb¯Ó Ì„‡Lk¿∆»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«∆ƒ»ƒ¿¿»»»

"עצבּות: ַ ְ 

.‡.˙B‚‡c BÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ¯eÚ ˙‡hÁ Ôwz ‡lL ÈÓƒ∆…ƒ≈««¿ƒ«¿≈∆»ƒ¿»

.·.B¯eac È„ÈŒÏÚ Ì„‡Ï ¯Úv‰ ‡a ·¯Ï»…»«««»»»«¿≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.çé'וגו ה' מפני ותכנע לבבך רך כז)יען לד ב, דבה"י יט; כב ב, בשר(מלכים לב (יחזקאל.

יט) רש"י.יא עיין ,

.èéענוים תשכח יב)אל י וגו'(תהלים לנו זכר שבשפלנו כג). קלו .(תהלים

.ë'וגו ה' שמעת ענוים יז)תאות י .(תהלים

.àë.לט סי פט., חולין

.àשהיה יקטן, ז, סי' לז פר' ד, סי' ו פר' בראשית מד"ר שני. חלק ב, בנים עיין

גדולות. משפחות עשרה שלש להעמיד זכה עסקיו. את מקטין
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.‚.¯Úv‰ ‰fÓ ¯a„z ,¯Úˆ EÏ LiLk¿∆≈¿««¿«≈ƒ∆«««
.„ÙB ·la ‰‚‡c È„ÈŒÏÚ.˙ÂÓ ˙ÓÈ‡ Ì„‡‰ ÏÚ Ï «¿≈¿»»«≈≈«»»»≈«»∆
.‰.ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯ Ïha˙ ‰Ú Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»ƒ¿«≈»»¿»
.Â.BaÏa ‰ÁÓN BÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ÏkzÒÈ ,˙e·ˆÚ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¿ƒ¿«≈«««ƒƒ¿»…ƒ¿»¿ƒ
.Ê.˙e·ˆÚ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,È¯Î ˙È·a Ò Î ‰z‡Lk¿∆«»ƒ¿»¿≈»¿ƒ«¿≈∆»«¿
.Á.LÏÁ Ì„‡ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»∆¡»
.Ë.‰pzL ÌÈ t‰ Ú¯ ·Ï È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»«»ƒƒ¿«∆
.È˙eÎÊ ‰nzL ,Ú„z ,˙aL E˙ÁÓN ÏÎÂ ,‰ÁÓN ÌBÈa ¯Úˆ EÏ LiLk¿∆≈¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈«∆«»¿

.EÈ˙B·‡¬∆
.‡È.¯È„z ˜ÈcvÏ ‰ zÓ ÔzÈ ,˙e·ˆÚ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¿ƒ≈«»»««ƒ»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áלנ והרעו וכו' אדם בני ב, סי' ח פר' וארא שנבעלומד"ר כהונה, מתנות ועיין פשם.

כנשים. .â

.ã.רמז וכו'. השפלה לשון אלא מות ואין ג', סי' צו פר' ויחי מד"ר

.ä.רמז יעקב. ואף דוד, ואף במד"ר, שם

.àמחטאתי יט)אדאג לח וגו'(תהלים בשיחי אריד ג). נה אתאונן(תהלים רש"י, פירש ,

וגו' לו שיג וכי שיח כי כמו, ודיבור, שיח מלשון שיחי ג"כ ודריש וכו'. בצערי

כז) יח א, נפשו(מלכים מצרות שמר ולשונו פיו שמר כג). כא .(משלי .á

.â'וגו ישחנה איש בלב דאגה כנ"ל. וגו', בשיחי אריד כה)שם, יב .(משלי

.ãעלי נפלו מות ואימות בקרבי יחיל ה)לבי נה דואג.(תהלים רש"י, פירש ,

.äוישחו ניצולו)וימעט ויגון(עי"ז רעה לט)מעצר קז .(תהלים

.å'וגו וישמחו ישרים מב)יראו קז וגו'(תהלים וישמחו יראוני יראיך עד). קיט .(תהלים

וגו' וישמחו צדיקים יט)יראו כב .(איוב

.æנכרי בבית י)ועצביך ה .(משלי

.çגרם תיבש נכאה כב)ורוח יז יד)(משלי יח .(משלי

.è'וגו לב רע אם כי זה אין רעים, פניך ב)מדוע ב .(נחמיה

.é'וגו משושה כל והשבתי מידי יצילנה לא יב-יג)ואיש ב רש"י.(הושע עיין ,

.àé'וגו מהרו אחר עצבותם ד)ירבו טז רמז.(תהלים רש"י. עיין ,
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.·È.‰Ù¯N ‡a ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿≈»
.‚È.‡B·Ï LÓLÓnL ,˙‡ÏÁ ‰ÊÈ‡Ï ÔÓÈÒ ˙e·ˆÚ«¿ƒ»¿≈∆…»«∆¿«¿≈»
.„È.BnÚ ÔÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«»»≈ƒ
.ÂË.È¯˜ ‰‡B¯ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿∆∆ƒ
.ÊË.ÒÚk È„ÈŒÏÚ ‡a ˙e·ˆÚ«¿»«¿≈««
.ÊÈ.BzÏÁBz ‚ÈOÓ B È‡ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿≈«ƒ«¿
.ÁÈ.‰fa˙ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ¿«∆
.ËÈ.ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰iÎa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»≈»»»∆¡…
.Î.‡O ˙È È‡cÂa ,‰ÁÓNa „ÈÓz ‡e‰Â ˙e·ˆÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿««ƒ¿«≈
.‡Î.ÔBÈfa ‡a ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ»
.·Î.‰ÏBÁÏ ·BË ÔÓÈÒ ‡e‰ ‰iÎa¿ƒ»ƒ»¿∆
.‚Î.ÌÈÓÓB¯˙ ÂÈ·ÈB‡ ÔB‚È È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»ƒ¿¿ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áéתשכבון למעצבה וגו' אשכם באור יא)לכו נ .(ישעיה

.âé.תשכבון למעצבה שם,

.ãé'וגו רוח ועצובת עזובה כאשה ו)כי נד .(ישעיה

.åè'וגו ה' קראת רוח ובכמה(שם)ועצובת קסט, סי' מוהר"ן בליקוטי ועיין רמז. .

מקומות.

.æèאף יעלה עצב א)ודבר טו בשצ(משלי וגו'. קצף ו,ח)ף נד .(ישעיה

.æéתנגשו עצביכם וכל חפץ ג)תמצאו נח וגו'(ישעיה שמחה צדיקים תוחלת י. (משלי

אבדהכח) אונים ותוחלת ז). יא אוני(משלי בן – מלשון אונים, יח), לה .(בראשית

.çé'וגו נבזה כח)העצב כב .(ירמיה

.èéתאכל ולא ז)ותבכה א א, וגו'(שמואל לחם דמעתי לי היתה ד). מב רש"י.(תהלים עיין ,

.ëירומו ובצדקתך היום כל יגילון יז)בשמך פט .(תהלים

.àë'וגו נדיבים על בוז שפך ויגון רעה לט-מ)מעצר קז וגו'(תהלים עצביה הבישו (ירמיה.

ב) וגו'נ נבזה העצב רמז. כח). כב .(ירמיה

.áëבכיי קול ה' שמע כי וגו' ה' ג,ט)רפאני ו .(תהלים

.âëעלי איבי ירום אנה עד יומם בלבבי ג)יגון יג .(תהלים

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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.„Î.·Ï ·‡k ‡a ÔB‚È È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¿≈≈
.‰Î.Ô·ˆÚ ‡e‰ ,¯È‰Ó ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ«¿»
.ÂÎ.·l‰ ˙‡ ÁnNÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙·¯ƒ̃¿«««ƒƒ¿«≈«∆«≈
.ÊÎ.¯nÊÓ ‡e‰Lk „aÎ ˜Ècˆ ˙‡ ÚÓLiL ,˙e·ˆÚ ¯ÈÒ‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿»ƒ«¿∆ƒ¿«∆«ƒƒ¿»¿∆¿«≈
.ÁÎ.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ˙B‚‡„e ‰Á ‡ ,ÂÈ˙B BÂÚ ÏÚ ‰cÂ˙Ó ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«∆«¬»¬»»¿»»ƒ»»
.ËÎ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„wÏ ÌÈic‚ Ì‰L ÌÈ¯·„Ï ‰e‡˙Ó Ì„‡Lk¿∆»»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆¿ƒƒ«»»«¿≈∆

.‰Á ‡ BÏ ‡a»¬»»
.Ï.Ìi˜˙È ‡lM ,ÌBÏÁ‰ ˙‡ Ïh·Ó Ú¯ ÌBÏÁ ÏÚ ·ˆÚ‰»∆∆«¬»¿«≈∆«¬∆…ƒ¿«≈
.‡Ï.Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ·ÈLÓ ÁÈ¯Â ‰‡¯Óe ÏB˜«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¿∆»»
.·Ï.¯Úv‰ Ïha˙ ‰˜Úv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«««
.‚ÏeqÈ BÓˆÚ ÏÚ ‡È·Ó ,˙e·ˆÚ BÏ LiL ÈÓ.ÔÈ¯ ƒ∆≈«¿≈ƒ««¿ƒƒ
.„Ï.ÂÈ¯Á‡ CLÓ ¯Úv‰ ,ÈcÓ ¯˙BÈ B¯Úˆ ¯Á‡ CLÓp‰ Ïk»«ƒ¿»«««¬≈ƒ««««ƒ¿»«¬»
.‰Ï.‰‚‡c ÔÈÏh·Ó ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿«¿ƒ¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãëבלבבי דוי(שם)יגון לבי עלי יגון עלי בלבבי. דונא תרגומו, יח), ח .(ירמיה

.äë'וגו מהרו אחר עצבותם ד)ירבו טז רמז.(תהלים .

.åë'וגו לבי שמח לכן וגו' בנעימים לי נפלו ו,ט)חבלים טז ושמחו(תהלים גילו ציון ובני .

וגו' לצדקה המורה את לכם נתן כי כג)וגו' ב רש"י.(יואל עיין ,

.æë'וגו כבוד יזמרך למען וגו' לי למחול מספדי יב-יג)הפכת ל בחינת(תהלים כבוד, ,

נפלא. רמז נכבד. הצדיק

.çë'וגו עצמי בלו החרשתי ג)כי לב רש"י.(תהלים עיין ,

.èëנסתרה לא ממך ואנחתי תאותי כל נגדך י)ה' לח .(תהלים

.ì.קכב סי' נה., ברכות

.àì.אגדות חידושי עיין בסופו. קכג סי' נז:, ברכות

.áìהצילם צרותם ומכל שמע וה' יח).צעקו לד (תהלים .âì

.ãì.אחר מת על ד"ה יז, סי' כז:, קטן מועד רש"י

.äì.רש"י עיין ה, סי' י:, כתובות
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.ÂÏ.Ì„‡‰ ˙‡ ÁnNÓ ‰„b‡«»»¿«≈«∆»»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰Ê ÏÎÏ ·Òn‰ ‡e‰ ·l‰ Èk ,B˙Ú¯a LÈb¯nLk ,Ì„‡‰ ·ÏaL ˙e·ˆÚ«¿∆¿≈»»»¿∆«¿ƒ¿»»ƒ«≈«≈≈¿»∆
.CÙ‰Ï Ô‰ ·BËÏ Ô‰ ¯·c ÏÎÏ Ì¯Bb‰ ‡e‰ ·l‰ Èkƒ«≈«≈¿»»»≈¿≈¿≈∆

.·È„ÈÏ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ,‡B·È ‡lL È„k ,˙e·ˆÚÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆«¿≈«¿¿≈∆…»«¿»ƒ≈
.˙eÏ·‡¬≈

.‚‡a ‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÏBÚa ‰·È¯Ó ‡a ˙e·ˆÚ‰Â ¯Úv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«««¿»«¿»¿ƒ»»»¿«¿≈«ƒ¿»»
.ÌÏBÚa ÌBÏL»»»

.„.ÂÈÏÚ ÌÈ‡ÏÁ ‡a ‰ÁÓO‰ Ïe˜Ï˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«ƒ¿»»√»ƒ»»

.‰.˙e ÓÁ¯‰ È„ÈŒÏÚ ,˙e·ˆÚ‰ ¯ÈÒ‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿»ƒ»«¿«¿≈»«¬»

.Â.‰ÁÓN ÔÈ‡È·Ó ˙B·„p‰Â ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.åì.רש"י עיין וכו'. ואמר פתח יג, סי' נג., מנחות

.à,נמלך בלבו אמר, אמי ר' ד, סי' כז פר' במדבר ושם ג, סי' ח פר' בראשית מד"ר

לבו אל ויתעצב הוי וכו' ו)משל ו .(בראשית

.áעמה עצב יוסף ולא א, סי' יא פר' בראשית כב)מד"ר י רמז.(משלי וכו'. האבל זה ,

ז. סי' לב פר' כז, פר' סוף שם במדרש ועיין

.âשלמים מביא שלום שהוא מי ח, סי' ט פר' צו מד"ר שני. חלק יג, מריבה עיין

רמז. משה. ידי ועיין שלמים. מביא אונן ואין .ã.ä

.åנדבה במצות עסוקין שהיו ולפי ב, סי' ע פר' ויצא מד"ר שני. חלק ב, שמחה עיין

שמחו. לפיכך
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"עצירּות: ֲ ִ 

.‡.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÌÈ‡a ˙e¯ÈˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»ƒƒ¿≈¬»»»

.·.ÂÈ·˜ ÁzÙÈ ‰˙ÈÓ ¯·c ÏÎÏ¿»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»

.‚.ÌÈ ÈÚÏ ˜ÈfÓ ˙e¯ÈˆÚ¬ƒ«ƒ»≈«ƒ

"עברה: ֲ ֵ ָ 

.‡.Ì¯Bb ÌB˜n‰L ˙B¯·Ú LÈ≈¬≈∆«»≈

.·ÒÚBk ‡e‰Â ,Ì„‡ŒÈ a È ÈÚa ‰fa˙pL ÛBÒÏ ,ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯·Ú ¯·BÚL ÈÓƒ∆≈¬≈»¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«∆¿≈≈¿≈»»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

"עצלּות: ַ ְ 

.‡,˙eÏˆÚ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì˙B‡ ‚ÈOÓ B È‡Â ,·‡z Ì„‡L ˙BÂ‡z È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬∆»»»≈¿≈«ƒ»«¿≈∆»«¿
.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.àועצרה יג)און א רמז.(ישעיה רש"י. עיין ,

.á'וגו ימות ולא להפתח צעה יד)מהר נא .(ישעיה

.àמושבותיהם וגו'מכל חטאו כג)אשר לז קב.(יחזקאל סנהדרין רמז. .

.áפניהם בשת למען אתם הלא וגו' מכעיסים אם יט)האתי ז .(ירמיה

.à'וגו עצל נפשו ואין ד)מתאוה יג .(משלי
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.·.ÔÈÁn‰ ˙‡ ‰iÁÓe ‰ M‰ ˙‡ ¯ÈÒÓ ˙eÊÈ¯Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ≈ƒ∆«≈»¿«∆∆«…ƒ

"ענׁש: ֶֹ 

.‡‰Ê ,B˙B‡ LÈ ÚÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,‰ÂˆÓ ‰NBÚ Ì„‡Lk ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿∆»»∆ƒ¿»¿«»»«¬ƒ∆
.B„ÈÏ ‰‡aLk ,‰Êk ‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡lL ˙ÓÁÓ≈¬«∆…»»ƒ¿»»∆¿∆»»¿»

.·.ÂÈt ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ c ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»ƒ∆»»»«ƒ

.‚ÔÈ‡ BOL ,„Á‡ „Úa ıÈÏÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,‚¯‰ Ì„‡‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»»∆¡»≈¬«∆»»»¿«¿ƒ¿«∆»∆¿ƒ
.ÌpÁa B˙B‡¿ƒ»

.„ÈL ‡ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚pL B‡ ,BzÎ‡ÏÓa ÚLtL ÏÚ ,L Ú Ì„‡‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»»∆¡»«∆»«ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿≈»««¿≈
.BnÚ ÏÚ B‡ BÓB˜Ó¿««

.‰.‰·BË ÈÈeÙk È„ÈŒÏÚ ‰·BË ÈÈeÙkÓ Ú¯t‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«≈¿ƒ»«ƒ¿≈»«¿≈¿≈»

.Â.Ú¯‰ŒÔBLÏ ¯tqL B‡ ,Ú¯‰ŒÔBLÏ ÏawL Úe„Èa ,B˙B‡ CL ·ÏkL ÈÓƒ∆∆∆»«¿»«∆ƒ≈»»»∆ƒ≈»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.á'וגו תרדמה תפיל טו)עצלה יט וחכם(משלי דרכיה ראה ו). ו .(משלי

.àכאן)וישחיתו כ קג:(שופטים סנהדרין שם. ברש"י ,

.á'וגו בך ענה פיך טז)כי א ב, וגו'(שמואל ארבעתים ישלם ו). יב ב, וברש"י(שמואל ,

חרצת אתה משפטך כן ישראל מלך אליו ויאמר מ)שם. כ א, צה.,(מלכים סנהדרין .

מדוד.

.â'וגו הסרה מבור אתו כו)וישבו ג ב, צב.(שמואל סי' מט., סנהדרין רש"י. עיין ,

.ã.שם רש"י פירוש ועיין תבוא. ומאין מלאכתך מה אותו, ששאלו מיונה,

.äכב)רש"י יב ב, כד(במלכים ב, הימים בדברי רש"י וכו'. בן ויהוזבד המדרש, בשם ,

כנ"ל. וכו', המואבית ד"ה כו

.å'וגו שוא שמע תשא לא אתו, תשלכון א)לכלב כג – ל כב סי'(שמואל קיח., פסחים .

שם. מובן נח,
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"עצה: ֵ ָ 

.‡.‰¯Bz È¯˙Ò Ú„BiL ÈnÓ ‡l‡ ‰ˆÚ Ï‡Lz Ï‡«ƒ¿«≈»∆»ƒƒ∆≈«ƒ¿≈»
.··BË.ÌÈ ˜fÓ ‰ˆÚ Ï‡LÏƒ¿…≈»ƒ¿≈ƒ
.‚˙B·LÁÓ BÏ ÌÈÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÏ ˙ ‚B‰ d È‡L ‰ˆÚ ,B¯·ÁÏ Ô˙Bp‰«≈«¬≈≈»∆≈»∆∆«¿≈∆¿ƒ«¬»

.‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»
.„.epnÓ ‰ˆÚ Áwz Ï‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ÏÚa ‡e‰L ÈÓƒ∆«««¬»»«ƒ«≈»ƒ∆
.‰.‰ÚeLÈÏ ‰kÊz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·¯‰Ó ‰ˆÚ ÏËB ‰z‡L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«»≈≈»≈»»«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»
.ÂÏÈÚBÓ ‰ˆÚ ÌeL ÔÈ‡L Úe„Èa ,EÏ ÌÈ¯ÊBÚ Ì È‡ EÈÚ¯L ,‰‡B¯ ‰z‡Lk¿∆«»∆∆≈∆≈»¿ƒ¿¿»«∆≈≈»ƒ

.EÏ¿
.Ê.‰ˆÚ EÏ ÏÈÚBÈ ,Ï‡¯NÈŒÈ ·Ï ¯ÊBÚ ‰z‡Lk¿∆«»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
.Á.‰„Oa ¯˙BÈ ˙ÏbÒÓ ‡È‰ ‰ˆÚ‰»≈»ƒ¿À∆∆≈«»∆
.Ë.Ìp‰È‚a ÏÙB ,BzL‡ ˙ˆÚ ¯Á‡ CÏB‰‰«≈««¬«ƒ¿≈¿≈ƒ…
.È.‰M‡Ó ‡ÏÂ LÈ‡Ó ‡l‡ ‰ˆÚ Ï‡Lz Ï‡«ƒ¿«≈»∆»≈ƒ¿…≈ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.àחרשים וחכם ג)ויועץ ג יג.(ישעיה חגיגה .

.áמזקנים כו)ועצה ז וגו'(יחזקאל הזקנים את ו). יב א, .(מלכים

.â'וגו רע עצת והיעצים און ב)החשבים יא .(יחזקאל

.ãבליעל יעץ רעה ה' על יא)חשב א וגו'(נחום יעץ זמות הוא רעים כליו וכלי (ישעיה.

ז) תקוםלב היא ה' ועצת איש בלב מחשבות רבות כו:, סנהדרין כא). יט .(משלי

.äיועץ ברב כתיב)ותשועה יד)(ברב יא קמג.(משלי סי' מהור"ן בליקוטי ועיין .

.åממני נדחה ותשיה בי עזרתי אין יג)האם ו .(איוב

.æ'וגו בי עזרתי אין .(כנ"ל)האם

.ç.מד סי' ח:, ברכות

.è.יד סי' נט., ב"מ
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"עּזּות: ַ 

.‡.ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯·Ú ¯·ÚL Úe„Èa ,˙efÚ Ba LiL ÈÓƒ∆≈«¿»«∆»«¬≈»¿«¿ƒ

.·.ÒÚk È„ÈŒÏÚ ‡a ˙efÚ«»«¿≈««

.‚.¯ÒeÓ Ïa˜È ‡Ï ˙efÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«…¿«≈»

.„.ÂÈ·‡ ÈÚLt Ôwz ‡Ï ÔÈ„ÚL Úe„Èa Ìb ,·ÏŒ¯Èa‡ ‰NÚ ˙efÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬∆«ƒ≈«¿»«∆¬«ƒ…ƒ≈ƒ¿≈»ƒ

.‰.˜Ècˆ L‡¯ ÏÚ eÈ‰L ,ÔÈlÙz ÁÈpiL B ewz ,˙efÚ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«ƒ∆«ƒ«¿ƒƒ∆»«…«ƒ

.Â.ÂÈNÚÓa LtLÙÈ ¯Li‰L È„k ,‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,¯LÈ È Ùa ÊÚÓ ÚL¯Lk¿∆»»≈≈ƒ¿≈»»≈∆∆»¿≈∆«»»¿«¿≈¿«¬»

.Ê.BÏ LiL ‰Óa ˜tzÒÓ B È‡L Úe„Èa ,˙efÚ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈«¿»«∆≈ƒ¿«≈¿«∆≈

.Á.˙efÚÏ Ôewz ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒƒ¿«

מקומות מקומותמראי מראי

.à'וגו בם ענתה פניהם הכרת כבודו עני למרות ה' אל ח-ט)ומעלליהם ג עיין(ישעיה ,

רש"י.

.á'וגו מלחמה ועזוז אפו כה)חמה מב וגו'(ישעיה בפניו רשע איש העז כט). כא ,(משלי

כעסו. רש"י, עיין

.â'וגו מסלע פניהם חזקו מוסר קחת ג)מאנו ה וגו'(ירמיה לשמע יאבו לא ג. (יחזקאל

.ז)

.ã'וגו לב וחזקי פנים קשי והבנים הזה היום עצם עד בי פשעו ג-ד)ואבותם ב .(יחזקאל

.äק"ו וכו' בתפילין למשמש ו, סי' יב. בשבת ועיין מכפר. ציץ כב, סי' פח:, זבחים

רמז. וכו'. מציץ

.åדרכו יבין הוא וישר בפניו רשע איש כט)העז כא .(משלי

.æ'וגו בו נפשו ישרה לא עפלה ד)הנה ב רש"י.(חבקוק עיין ,

.ç.'וכו עזין שהן מפני לישראל, תורה נתנה מה מפני ו, סי' כה:, ביצה
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.ËÏLkiL BÙBÒÂ ,‰¯·Úa ÏLÎpL Úe„È·e ,ÌÈ¯ˆÚ ÌÈÓLb ˙efÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»«∆ƒ¿««¬≈»¿∆ƒ»≈
„"Ú˜˙˙Ó „Á‡ ‡e‰Â ,B˙‡ NÏ ¯zÓe ,ÚL¯ B˙B¯˜Ï ¯zÓe ,‰¯·Úa«¬≈»À»ƒ¿»»À»ƒ¿…¿∆»

.˙B¯Bc [‰Úa¯‡Â ÌÈÚ·L ˙B‡Ó ÚLz‰Ó]≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿»»
.È.‡bz ‡Ïa ‡˙eÎÏÓ ‡e‰Â ,Èp‰Ó ‡iÓL ÈtÏk elÙ‡ ‰tˆÁÀ¿»¬ƒ¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»¿»«»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡È‡cÂaL eÚ„È ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz‰ „‚ k Ì‰È t ÔÈÊÈÚÓ ÌÏBÚ‰L ÔÈ‡B¯Lk¿∆ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆««¿ƒ≈¬»ƒ≈¿∆¿««
.˙‡f‰ ‰ È„Ó ÏÚ e¯¯BÚ˙È ˙BÏB„b ˙BÓÁÏÓƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»«…

.·.CÏn‰ „Âc Ú¯Ê „‚ k ÂÈ t ÊÚnL ÏÚ ‡a L‡¯‰ ·‡k¿≈»…»«∆≈≈»»¿∆∆∆«»ƒ«∆∆

"ּפחד: ַ ַ 

.‡‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ÚM‰ ‰ÊaL Úe„Èa ,ÚL¯ ÏÚ „Át ‡aL ‰ÚLa¿»»∆»«««»»¿»«∆¿∆«»»«»»
.B˙Â‡z ˜ÈcvÏ Ô˙B ≈««ƒ«¬»

.·.ÏBLÎÓ ‡a „Át È„ÈŒÏÚ«¿≈««»ƒ¿
.‚.„ÁtÓ Ïˆpz ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ««

מקומות מקומותמראי מראי

.è.י סי' יג:, חגיגה ועיין יז. סי' ז., תענית

.é.ריט סי' קה., סנהדרין

.à'וגו עדת כל וילונו כ, סי' סה פר' תולדות פסוקמד"ר (שם, עמלק ויבא ב*, טז (שמות

וכו'.ח) השילוני לאחיה שבזה על אמר, יוחנן ר' ניגף, ולמה ושם, .

.áראשיה הוא מרים דוד, בית במלכות אפיה דמחציף כל ט, סי' צד פר' ויגש מד"ר

רמז. כהונה. מתנות עיין מלעיל.

.àיתן צדיקים ותאות תבואנו היא רשע כד)מגורת י .(משלי

.á'וגו מוקש יתן אדם כה)חרדת כט .(משלי

.â'וגו אפחד ולא ב)אבטח יב .(ישעיה
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.„.e È·‡ Ì‰¯·‡ ¯kÊÏ ,„Át‰ ˙‡ Ïh·Ï ‰l‚Ò¿À»¿«≈∆«««ƒ¿…«¿»»»ƒ

.‰.„Át‰ ˙‡ Ïh·z ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«≈∆«««

.Â.˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡zL ,„Át‰ ˙‡ Ïh·Ï ‰l‚Ò¿À»¿«≈∆«««∆…«¿»

.Ê.‰Â‡b‰ Ïha˙ „Át‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«««ƒ¿«≈««¬»

.Á.Ì„‡ ÏL BÁk LÈÁÎÓ „Át«««¿ƒ…∆»»

.Ë.‡ÓÏÚa ÏB˜ È tÓ „Át˙‰Ï BÏ ÔÈ‡ ˙ÚcŒ¯a«««≈¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»¿»

.È‚l„È ,B˙ w˙Â .ÈÊÁ dÏÊÓ ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c ·bŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ú·Óc Ô‡Ó»¿ƒ¿««««¿ƒ»»≈«¿≈»≈¿«»»¿«≈
È·c ÈfÚ ¯Ó‡È B‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ È¯˜ÈÏ B‡ È„ÈÓ¯b Úa¯‡ dzÎcÓƒÀ¿≈«¿««¿ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿«…«ƒ≈¿≈

.È‡ ÈÓ ‡ ÈÓL ‡ÁaË«»»¿ƒ»ƒ»ƒ

.‡È.‰ÁÓN ÏL ¯ÓÊ ¯nÊÈ ,ÌÈ„Át BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿»ƒ¿«≈∆∆∆ƒ¿»

.·È.EnÓ ÌÈ„Át‰ eÎÏÈ ,EÈ ÈÚ „‚ Ï ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¯iˆzL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿«≈≈¡…ƒ¿∆∆≈∆≈¿«¿»ƒƒ¿

מקומות מקומותמראי מראי

.ã'וגו תירא אל וגו' אברהם זרע וגו' ישראל ח,י)ואתה מא כי(ישעיה וגם קצת. רמז .

תירא. אל בו שנאמר הראשון הוא

.äצדקי בימין תמכתיך י)אף פסוק כנ"ל וגו'(שם, תראי לא כי וגו' תכונני בצדקה (ישעיה.

יד) .נד

.å'וגו תפחדו אל וגו' צבאות ה' ו,ח)וגאלו מד את(ישעיה וגו' תיראו לא מוראו ואת .

וגו' מוראכם והוא תקדישו אתו צבאות יב-יג)ה' ח עליהם(ישעיה יגן – צבאות ה' .

טו)וגו' ט צבאות(זכריה אלהים ה' נאם אליך פחדתי ולא יט). ב .(ירמיה

.æ'וגו להם ויראה להם יח)וגבה א שפל(יחזקאל אדם גבהות עיני וגו' ה' פחד מפני .

י-יא) ב וגו'(ישעיה יעבור ממגור וסלעו ט). לא .(ישעיה

.ç.י בתרא בבא מז. סי' ע., גיטין

.è.בונה ג. סי' כד:, קידושין

.é.כנ"ל קמח. סי' צד., סהנדרין ג. מגילה

.àéסלה תסובבני פלט רני וגו' לי סתר ז)אתה לב קצת.(תהלים רמז רש"י. עיין ,

.áéעיניו לנגד אלהים פחד ב)אין לו פחד(תהלים פחדו שם קראו לא אלהים רחוק. רמז .

ה-ו)וגו' נג .(תהלים
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.‚È.ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„Át ,Ï‡¯NÈ ÔBÓÓ ÏÎB‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿»≈¿»ƒ»ƒ»»
.„È‰p‰ ˙k¯·a ¯‰Ê B È‡L ÈÓ.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈ„Át ,ÛBÒÂ ‰lÁz ÔÈ ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿««∆¡ƒ¿ƒ»»¿»ƒ»ƒ»»
.ÂË.„Át EÏ ‰È‰È ‡Ï ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»…ƒ¿∆¿««
.ÊË.„Át‰ Ïh·Ï ÌÈÏbÒÓ ÌÈËe·Á ˙B ÚLB‰«¿¬ƒ¿À»ƒ¿«≈«««
.ÊÈ.„ÁtÓ ÏBv ,‰¯Bz ÔÈ„Ï ˙Èˆ‡Â ÚÓBML ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ««
.ÁÈ.˜ÈcvÏ ‰ zÓ ÔzÈ Ìb .„Át‰ ÔÈÏh·Ó ˙BÏÈ·Ë ¯NÚÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈»∆∆¿ƒ¿«¿ƒ««««ƒ≈«»»««ƒ
.ËÈ.˙BÏÈla „ÁtÓ ÏBv Ì„‡‰ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆»»»ƒƒ«««≈
.Î.„Át EÏ ‰È‰È ‡Ï ‰Â Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»…ƒ¿∆¿««
.‡Î.‡¯Á‡Œ‡¯ËqÏ ˜ÏÁ Ba LiL Úe„Èa ,„Át Ba LiL ˙Èa«ƒ∆≈««¿»«∆≈≈∆«ƒ¿»«¬»
.·Î.„Át‰ ÏËa˙iL Úe„Èa ,‰Ù¯N ‡a CkŒ¯Á‡Â ,„Át ‰ÊÈ‡ LiLk¿∆≈≈∆««¿««»»¿≈»¿»«∆ƒ¿«≈«««
.‚Î.‰t Á È„ÈŒÏÚ ‡a „Át««»«¿≈¬À»

מקומות מקומותמראי מראי

.âéפחד וגו' אכלו עמי ה-ו)אכלי נג .(תהלים

.ãé'וגו פחד וגו' אכלו עמי כנ"ל)אכלי .(שם,

.åèאבטח אליך אני אירא ד)יום נו וגו'(תהלים אפחד ולא אבטח רבים. (ישעיהוכמוהו

ב) .יב

.æè(ה סח בערבות(תהלים לרכב סלו ערבות). של הושענות שמו,(בחינת שביה אע"פ עי"ז ,

ברעדה. וגילו על רש"י שפירש וכעין לפניו. ועלזו אעפ"כ, רש"י, עיין יראה בחינת

וגו' אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנה רחוק. ב)רמז יב .(ישעיה

.æéושקטה יראה ארץ דין ט)השמעת עו רמז.(תהלים .

.çéלמורא שי יב)יובלו עו .(תהלים

.èé'וגו לילה מפחד תירא לא אמתו וסחרה ד-ה)צנה צא .(תהלים

.ë(י ב הפחד.(ישעיה מפני ענוה], [בחינת בעפר והטמן

.àë'וגו מפחד שלום ט)בתיהם כא רש"י.(איוב עיין ,

.áë'וגו אוכלה אש לנו יגור מי וגו' בציון יד)פחדו לג עתיד(ישעיה כמלך וגו' יבעתהו .

כד)לכידור טו רש"י.(איוב עיין ,

.âë'וגו חנפים רעדה ידאחזה לג .)(ישעיה
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.„Î.Ì‰Ó ÔÈ„Át˙Ó ˙Bn‡‰ ,˙ecÁ‡a Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈¿«¿»Àƒ¿«¬ƒ≈∆

.‰Î‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈÏÚ ÌÈ ÚL Ì È‡Â C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ÌÈÁÎBMLk¿∆¿ƒ∆«≈ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»ƒ»»«¿≈∆
.˙Bn‡Ó ÌÈ„Át˙Óƒ¿«¬ƒ≈À

.ÂÎ.„Át ‡a ‰‚‡c È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»««

.ÊÎ.ÌÈ·Êk ‡a „Át È„ÈŒÏÚ«¿≈««»¿»ƒ

.ÁÎ.„ÁÙÏ ‰l‚Ò ¯p‰ ¯B‡«≈¿À»¿««

.ËÎ.„Át ‡a ˙e¯ÈLÚa ˙e¯‡t˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»¬«¬ƒ»««

.Ït.ÒÚk È„ÈŒÏÚ ‡a „Á««»«¿≈««

.‡Ï.ÌeË‡ ·l‰ ‰NÚ „ÁÙÂ ‰‚‡c È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»«««¬∆«≈»

.·Ï.„ÁtÓ ÏBv ‰„eÚÒ ˙ÚLa ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰¯Bz „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»««À¿»ƒ¿«¿»ƒƒ««

.‚Ï,epnÓ ÌÈ t ¯ÈzÒ‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÔÓÈÒ ‡e‰ ,„Át BÏ LiL ÈÓƒ∆≈««ƒ»∆«»»ƒ¿ƒ»ƒƒ∆
.ÂÈÏÚ ÔÈ¯BL ÔÈ ÈcL ÔÓÈÒÂ¿ƒ»∆ƒƒƒ»»

.„Ï.ÂÈÏÚ ‡a ‡¯BÓ ,ÂÈ˙B BÂÚ ÏÚ ‰cÂ˙Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«∆«¬»»»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãëיחד יבשו יעמדו כלם יא)יתקבצו מד רחוק.(ישעיה רמז .

.äë'וגו תמיד ותפחד וגו' עשך ה' יג)ותשכח נא רש"י.(ישעיה עיין ,

.åë'וגו תכזבי כי ותיראי דאגת מי יא)ואת נז .(ישעיה .æë

.çë'וגו לבבך ורחב ופחד ונהרת תראי ה)אז ס .(ישעיה

.èë'וגו פחד עליך מביא הנני וגו' באצרתיה וגו' תתהללי ד-ה)מה מט .(ירמיה

.ìיבהלמו ובחרונו ה)באפו ב רמז.(תהלים .

.àì'וגו ואישנה שכבתי ו)אני ג ופחד.(תהלים בדאגה אטום לבי רש"י פירש ,

.áì'וגו פחד פחדו שם קראו לא ה' לחם ד-ה)אכלו יד .(תהלים

.âì'וגו באף תט אל וגו' פניך תסתר אל וגו' אפחד א,ט)ממי כז פניך(תהלים הסתרת .

נבהל ח)הייתי ל .(תהלים

.ãì'וגו ידך עלי תכבד וגו' החרשתי ג-ד)כי לב וכו'(תהלים מלהתודות רש"י פירש .

ידך. מורא
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰¯ˆ e‰ÊÈ‡Ï BÏÈb Ôa ‡aL Ú„È ,Ì„‡ ÏÚ „Át ‡aLk¿∆»«««»»≈«∆»∆ƒ¿≈∆»»

.·.·BË e‰ÊÈ‡ ÂÈÏÚ ‡aL Ì„˜ „Át˙Ó Ì„‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»ƒ¿«≈…∆∆»»»≈∆

.‚.Áwt ‡e‰ ,‰¯v‰ ÔÓ Á¯BaL ÈÓƒ∆≈«ƒ«»»ƒ≈«

.„.ÌBia C¯ca CÏz Ï‡ ,‰ L ˙ÚLa „Át EÏ LiL ‰ÏÈÏa¿«¿»∆≈¿««ƒ¿«≈»«≈≈«∆∆«

.‰B ÈcL Ú„BÈ B È‡Â ‰‡È¯a‰ŒÂ˜a ÔÈ„ÚLk elÙ‡ ,˙eÓÏ ‰ËB Ì„‡Lk¿∆»»∆»¬ƒ¿∆¬«ƒ¿««¿ƒ»¿≈≈«∆ƒ
.˙eÓiL ÂÈÙa ¯ÓB‡Â „Át˙Ó ‡e‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙ÈÓÏ¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ∆»

ׁשבּויים: "ּפדיֹון ִ ְ ְ ִ 

.‡·‚ È„ÈŒÏÚ.‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB ·l‰ ˙e‰ «¿≈«¿«≈≈ƒ¿ƒ»

.·.¯zÒz Ì‰È¯·c Ïk ‡l‡ ,ÔB‰È„Èa ÏÙB ÌÈ¯Î Ï ‰„BÓc¿∆¿»¿ƒ≈ƒ≈∆»»ƒ¿≈∆ƒ¿…

.‚.ÌÏBÚÏ ‰l‡b ‡È·Ó ,B¯ÓB‡ ÌLa ¯·c ¯ÓB‡‰»≈»»¿≈¿≈ƒ¿À»»»

.„.‰„Bt‰ ÏL ÂÈÁc ıa˜˙ ÌÈÈe·L ÔBÈ„t È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«≈ƒ»»∆«∆

מקומות מקומותמראי מראי

.à.רמז מירתת. וזה לוקה זה וכו' תינוקות לשני משל ו, סי' מח פר' וירא מד"ר

.áטובו ואל ה' אל ופחדו וכו' מתפחד וזה מתפחד זה ה)שם, ג .(הושע

.âשתברח פקח עצמך עשה ומי לא, סי' א פר' שמות .מד"ר

.ãלבטח תלך אז הפסוקים: שם הובא א. סי' סח פר' ויצא מד שני. חלק ה, דרך עיין

וגו' תפחד לא תשכב אם וגו' כג-כד.דרכך ג (משלי

.ä.למות שנטה בשעה אימתי וכו' מתים שהן בפיהם ואומרין ב, סי' צו פר' ויחי מד"ר

.àאסורים ואם יז, סי' יג:, ח)מגילה לו .(איוב

.á.רש"י ועיין פב, סי' צא:, ב"ב

.â.כד סי' טו., מגילה

.ãלנקבציו עליו אקבץ עוד ישראל נדחי ח)מקבץ נו רמז.(ישעיה .



ׁשבּויים ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר 233 ִ ְ ְ ִּפדיֹון

.‰.‰ÒÈÙ˙k ,·eLÁ B˙ÈaÓ ‡ˆBÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

.Â.‰ÒÈÙ˙a Òt˙ ¯ÎÊŒ·kLÓ ÔBÂÚa«¬ƒ¿«»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.Ê.‰˙ÈnÓ BÏÈvÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÌÈÈe·M‰ ÏÚ ÌÁ¯nL ÈÓƒ∆¿«≈««¿ƒ«»»«ƒƒƒ»

.Á.‰ÒÈÙ˙a ‰ÏÚÓÏ B˙ÓL ÌbL Úe„Èa ,‰ÒÈÙ˙a ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«∆«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»

.Ë,CkŒ¯Á‡ B˙ˆÚ ¯ÙÓe ‰ˆÚ ˜Ècv‰ ˙‡ Ï‡BLÂ ˜ÈcvÏ ‡aL ÈÓƒ∆»««ƒ¿≈∆««ƒ≈»≈≈¬»««»
.‰ÒÈÙ˙a Òt˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.ÈŒ˙ÈaÓ B˙B‡ ÏÈvÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÌÈ·Ú¯Ï ÌÁÏ ÏÈÎ‡nL ÈÓƒ∆«¬ƒ∆∆»¿≈ƒ«»»«ƒƒ≈
.ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ

.‡È.ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙È·Ï ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈ¯eÚ ˙B‡hÁ Ôwz ‡lL ÈÓƒ∆…ƒ≈«¿¿ƒ«¿≈∆»¿≈»¬ƒ

.·ÈÏL ‰ÏÈÓŒ˙È¯a ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ˜tÒÏ B‡ ,Ï‰BÓ ˙BÈ‰Ï ÏÈ‚¯ ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒƒ¿≈¿«≈»¿≈¿«¿ƒƒ»∆
.ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,È Ú»ƒ«¿≈∆ƒƒ≈»¬ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.äביתך בתוך כד)הסגר ג רש"י.(יחזקאל עיין , .å

.æתמותה בני לפתח אסיר אנקת כא)לשמע קב .(תהלים

.çנפשו באה ברזל רגלו בכבל יח)ענו קה רמז.(תהלים .

.èנאצו עליון ועצת וגו' חשך י-יא)ישבי קז צדקיהו(תהלים בענין לח, ירמיה ועיין .

המלך.

.éאסורים מתיר ה' לרעבים לחם ז)נתן קמו .(תהלים

.àéרגלי בסד ותשם נעורי עונות כו-כז)ותורישני יג .(איוב

.áéמבור אסיריך שלחתי בריתך יא)בדם ט לעולם(זכריה צוה לעמו שלח פדות רמז. .

ט)ברית קיא שביהם(תהלים כל לפני לרחמים אותם ויתן וגו' בריתו להם ויזכר .

מה-מו) קו .(תהלים
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ Ûe‡ È„ÈŒÏÚ‡lL „ÈÓÏz Ìb .ÌÈÏ‚¯ ·‡k ÈÏÁÏ B‡ ‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB «¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»»√ƒ¿≈«¿«ƒ««¿ƒ∆…
.ÂÈÏÚ ÔÈËÏBL ÔÈ˜ÈfÓ Ìb .‰ÊÏ ÏÙB ,‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿»»∆≈»∆««ƒƒ¿ƒ»»

.·.ÔÈL Ú‰ el‡ Ïk Ïh·Ï ‰˜„v‰ ˙l‚Ò¿À««¿»»¿«≈»≈»√»ƒ

.‚,‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B¯·Á ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ÔÈLw·Ó ÔÈ‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«¬≈«¿≈∆≈ƒ¿ƒ»
.ÌÈiÁŒÈÏÚa e‰ÊÈ‡ Ò ¯ÙiL ,‰ÒÈÙ˙Ï Ôew˙Â¿ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿≈≈∆«¬≈«ƒ

.„ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈÓÈa ‰hn‰ LÈÓLz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆≈
.‰ÒÈÙ˙Ïƒ¿ƒ»

.‰eÓzÒ B˙ ÈÁa ÈÙÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÒÈÙ˙a Òt˙ Ï‡¯NÈŒÈ aÓ „Á‡Lk¿∆∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿
.‰ÒÈÙz‰Ó ‡ˆBiLk CÙ‰Ïe ,¯Bc‰ ÈÓÎÁÓ ‰ÓÎÁ‰ ˙B ÈÚÓ««»«»¿»≈«¿≈«¿≈∆¿∆≈≈«¿ƒ»

.Â.ÌÈ a ÔBÈÏkÓ ÏBv ‰ÒÈÙz È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àמלכד רגלך ושמר יד, סי' א פר' בראשית מד"ר שני. חלק א, ניאוף געיין (משלי

כהונה.כו) מתנות ועיין המזיקין. מן העבירה. מן ההוריה. מן חז"ל, בלשון עבירה (סתם

ניאוף) רמז.הוא .

.áהקב"ה צדקה מכיסך נתת אם שם, שני. חלק א, ניאוף שני. חלק א, צדקה עיין

כהונה. מתנות עיין משמרך. הוא

.âאלהים ויזכר ג, סי' לג פר' נח א)מד"ר ח ופירנס.(בראשית שזן נזכר, זכירה מה ,

האסורים. בבית נחבשו ב, סי' מט פר' וירא מד"ר ועיין לברמז. פר' נח במד"ר

וכו'. האסורין בבית וחבשו אוהבו ונטל ח, סי'

.ãלהלן וכן וכו'. ורביה פריה לו נאסרה לתיבה שנכנס כיון ז, סי' לד פר' נח מד"ר

בארץ ושרצו קרי. היצא ח, יז)בסי' ח רמז.(בראשית בתיבה. ולא , .ä

.åרמז העקרות. אלו אסיריו, ואת א, סי' עא פר' ויצא מד"ר שני. חלק כא, בנים עיין

קצת.



235 ִ ְּפריׁשּות ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.Ê.‰ÒÈÙ˙a Òt˙ Ú¯‰ŒÔBLÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.Á·LBiL ‰ÚLa Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈLeaÏn‰Â Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈÏ„bL ˙B¯ÚO‰«¿»∆¿≈ƒ«»»»¿««¿ƒ∆«»»»¿»»∆≈
.Ì„‡‰ ˙‡ ‰f·Óe ¯ÎBÚL ,¯ÚÎÓ Áe¯ Ì‰ÈÏÚ ‰¯BL ,‰ÒÈÙ˙aƒ¿ƒ»∆¬≈∆«¿…»∆∆¿«∆∆»»»

.Ë.‰„ÏB‰Ï ÏbÒÓ ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùa ˙eÏczL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¿À»¿»»

.È.‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ba ÌÈÏÏÎ ¯Bc‰ ÈÏB„b ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùa ˜ÒBÚL ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ«¿≈∆

"ּפריׁשּות: ְ ִ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B˙eLÈ¯tÓ ¯ÊBÁ CkŒ¯Á‡Â ,˙eLÈ¯Ùa ‚‰ ˙n‰ Ì„‡»»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿««»≈ƒ¿ƒ«¿≈∆
.B˙eLÈ¯t Ì„˜ BÏ ‰È‰M ‰nÓ ˙ÙÒB ‰Â‡˙Ï ÏÙB ≈¿«¬»∆∆ƒ«∆»»…∆¿ƒ

.·.Ú·N ‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰«¿ƒ≈ƒ«

מקומות מקומותמראי מראי

.æלינתן ראוי יוסף היה לא א, סי' ז פר' וארא מד"ר שני. חלק א, הרע לשון עיין

כהונה, מתנות עיין וכו'. אחיו י' על דבה שהוציא מפני שנים י' אלא האסורין בבית

וכו'. שנים שתי ד"ה ב, סי' פט פר' מקץ

.çשמלתיו ויחלף ויגלח ט, סי' פט פר' מקץ יד)מד"ר מא כבוד(בראשית לחלוק ,

רחוק. רמז כהונה. מתנות עיין למלכות.

.èורביה פריה לו נאסרה לתיבה שנכנס כיון ז, סי' לב ובפר' יב, סי' לא פר' נח מד"ר

אסיריו ואת א, סי' עא פר' ויצא מד"ר ועיין וכו'. התירו שיצא וכיון סטוכו' (תהלים

ו.לד) בסעיף כנ"ל וכו'. העקרות אלו ,

.éנפשי ממסגר הוציאה א, סי' לד פר' נח ח)מד"ר קמב צדיקיא.(תהלים בי יתכללון ,

רמז.

.àאדם וידע ה, סי' כג פר' בראשית כה)מד"ר ד תאותו.(בראשית על תאוה לו נתוסף ,

.áאת רואה הוי גלמוד, לעולם, בא וכפן ז, סי' לד ובפר' יב, סי' לא פר' נח מד"ר

גלמודה. היא כאילו אשתך
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.‚.˙È Úz BÓk ·eLÁ LÈÓLzÓ ˙eLÈ¯t¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¬ƒ

.„.‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ ÏL ‰ BÚ Ïh·nL È„ÈŒÏÚ ,‡a Ìc ˙˜È˜¯ ÏL ˙‡ÏBÁ««∆¿ƒ«»»«¿≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ»

"ּפֹוסק: ֵ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙B‡¯B‰ ˙B¯B‰Ï Ú„iL „Ú ÌÈ˜ÒBt „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ«∆≈«¿»«¿≈∆≈
.˙B¯˜Ú ‰nÎÏ ‰„È˜t¿ƒ»¿«»¬»

.·.‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a "Ce¯ÚŒÔÁÏL" „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒÀ¿»»»ƒ¿ƒ¿»

.‚.‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈ˜ÒBt‰ „enÏƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¬»»»

.„Ìb .ÌÈ˜ÒBta ‡¯·Ò e‰ÊÈ‡ LcÁÏ ‰L˜ ÈÊ‡ ,Ïcb˙ ÚL¯ e‰ÊÈ‡Lk¿∆≈∆»»ƒ¿«≈¬«»∆¿«≈≈∆¿»»«¿ƒ«
.ÌÈ È„ŒÈÏÚa‰ È Ê‡a ÌÈÚÓL Ì È‡ ÌÈ ic‰ È¯·cƒ¿≈««»ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»¿≈««¬≈ƒƒ

"צדקה: ְ ָ ָ 

.‡ˆÈÏÓe ÏB„b ÌBÏL ,‰f‰ ÌÏBÚa ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL „ÒÁÂ ‰˜„ˆ Ïk¯LÈ È »¿»»»∆∆∆ƒ¿»≈ƒ»»«∆»»¿ƒ≈∆
.ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.â.כהונה מתנות עיין מתשמיש. מנעתה שרי, ותענה ו, סי' מה פר' לך לך מד"ר

.ãמניחין היו שלא לפי מה, מפני היה. דם רוקק, שמצרי מה י, סי' ט פר' וארא מד"ר

רמז. ורבין. פרין יהו שלא כדי מטומאתן לטבול ישראל בנות

.àדורייה ניתן לעולם חוק יצא יצחק, ז, סי' נג פר' וירא מד"ר שני. חלק כ, בנים עיין

אל ב, סי' סח פר' ויצא מד"ר עמה. נפקדו עקרות הרבה ח, בסי' ולהלן לעולם.



237 ָ ָ ְצדקה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.·.‰l‡b‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ‰˜„ˆ ‰ÏB„b¿»¿»»∆¿»∆∆∆«¿À»
.‚.‰˙Èn‰ ÔÓ ˙ÏvÓe«∆∆ƒ«ƒ»
.„.‰ ÈÎM‰ È t Ïa˜Óe¿«≈¿≈«¿ƒ»
.‰.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰ÂÏÓ ‰NÚ Â¿«¬∆«¿∆¿«»»
.Â.BÏfÓ ÌÓB¯˙ Â¿ƒ¿≈«»
.Ê.¯eÓb ˜Ècˆ ‡¯˜ Â¿ƒ¿»«ƒ»
.Á.Ú¯Ó ¯eÒ ‰NÚ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«¬∆≈«

מקומות מקומותמראי מראי

א)ההרים קכא ויקרא(תהלים מד"ר עיין כהונה. מתנות עיין וכו'. ולמעבדני למלפני ,

הורתי חדר י, סי' א ד)פר' ג השירים בהוראה.(שיר נצטוו שמשם ,

.áהמריה ארץ ז, סי' נה פר' וירא מד"ר שני. חלק ג, יראה ב)עיין כב למקום(בראשית ,

לעולם. יצאה שהוראה

.âבפיהו היתה אמת תורת ו, סי' ג פר' ויקרא מד"ר שני. חלק ו, הרהורים (מלאכיעיין

ו) רמזב המקום. דרכי אחר הרהר שלא במישור, בשלום המותר. את אסר שלא ,

הקב"ה הזהיר טז, סי' לא פר' משפטים מד"ר מלמדיםרחוק. שהם ישראל דייני על ,

כוכבים. עבודת מן ישראל את מזהירים שהם לפי עליהם, הזהיר למה משפט. אותן

רמז.

.ã.הבאר פי על גדלה והאבן ח, סי' ע פר' ויצא מד"ר יד. דאורייתא חידושין עיין

ויבאו וגו' אמרפל בימי ויהיה ז, סי' מב פר' לך לך מד"ר ועיין ורחוק. קצת רמז

וגו' משפט עין א,ז)אל יד מבקשים(בראשית הן בעולם הדין מדת שעשתה עין ,

כן. גם רחוק רמז לסמותה.

.à.יג סי' ב"ב.,

.á.שם

.â.שם

.ã.יד סי' שם,

.ä.שם

.å.יז סי' י:, ב"ב

.æ.שם

.çמרע וסר כז, סי' טו:, ח)ב"ב א רמז.(איוב בממונו. ותרן ,
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.ËÔÈ ÚÏ Ï·‡ ,ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L el‡Ó ¯˙BÈ ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚL el‡ ÔeÊÏ ‰ÂˆÓƒ¿»»≈∆¿ƒ«»≈≈≈∆≈¿ƒ¬»¿ƒ¿«
.˜lÁÏ ÔÈ‡ ‡ Ècƒ»≈¿«≈

.È.‰˜„ˆ Ô˙ el‡k ,B¯·Á „È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb ‡ÈˆBnLk¿∆ƒ¿≈»ƒ«««¬≈¿ƒ»«¿»»

.‡È.‰˜„ˆ Ba LiL ,ËtLÓ ‡È‰ ‰¯Lt‰«¿»»ƒƒ¿»∆≈¿»»

.·È.¯ÎN ‰Ê ÏÚ Ïa˜Ó ÔÈ‡ ,Ôe‚‰ B È‡L È ÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰«≈¿»»¿»ƒ∆≈»≈¿«≈«∆»»

.‚È.BlMÓ EÏ Ô˙ ‡lL ¯Ó‡z Ï‡Â ,Ô˙BpÏ ‰·BË ˜ÈÊÁ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¬ƒ»«≈¿«…«∆…»«¿ƒ∆

.„ÈÏe˜L.˙BÂˆn‰ Ïk „‚ k ‰˜„ˆ ‰ ¿»¿»»¿∆∆»«ƒ¿

.ÂË.‰NBÚ‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰OÚÓ‰ ÏB„b»«¿«∆≈ƒ»∆

.ÊË.ÏB„b ÔBaLÁÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰Ëe¯Ùe ‰Ëe¯t Ïk»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»

.ÊÈ.‰LnÓ ¯˙BÈ ¯˙qa ‰˜„ˆ ‰NBÚ‰ ÏB„b»»∆¿»»«≈∆≈ƒ…∆

.ÁÈ.‰¯NÚŒ˙Á‡a C¯a˙Ó BÒiÙÓ‰Â ,LLa C¯a˙Ó È ÚÏ ‰Ëe¯t Ô˙Bp‰«≈¿»∆»ƒƒ¿»≈¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈¿««∆¿≈

.ËÈBÏ ‡ÈˆÓÓe ˙BÚÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰˜„ˆ Û„B¯‰»≈¿»»«»»«¿ƒ»«¿ƒ
,¯LÚ ÈÏÚa ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊÂ ,¯ÎN Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï È„k ÌÈ b‰Ó Ì„‡ŒÈ a¿≈»»¿À»ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»»¿∆¿»ƒ«¬≈∆

.‰„b‡ ÈÏÚa ,‰ÓÎÁ ÈÏÚa«¬≈»¿»«¬≈«»»

מקומות מקומותמראי מראי

.è.מעתה אלא ד"ה שם בתוספות ועיין קטן, סי' קמ:, ב"ב

.é.ב סי' ו:, סנהדרין

.àé.שם

.áé:טז קמא בבא י. סי' ט:, ב"ב

.âé.לשקייה וטיבותא לה, סי' צב:, קמא בבא עיין מקומות. ובכמה שם. מובן

.ãé.ט סי' ט., ב"ב

.åè.שם

.æè.שם

.æé.י סי' ט:, שם,

.çé.שם

.èé.שם



239 ָ ָ ְצדקה ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.ÎÔBÓn‰ ‰Ê Ô˙B ‰ÎÊ Ì‡Â ,„ÈÒÙÈ ‰nk Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ c ‰ M‰ŒL‡¯a¿…«»»»ƒ∆»»»«»«¿ƒ¿ƒ»»≈∆«»
.ÌÈi ÚÏ«¬ƒƒ

.‡Î.‰˜„ˆa ˙ÈcÙ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿≈ƒ¿»»
.·Î.‰ˆÁÓ ·‡Á‡Ï ¯tk˙ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿«≈¿«¿»∆¡»
.‚Î.‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‡ËÁ ÏÚ Ô‚Ó ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰«¿»«¿ƒ≈≈«≈¿¬»»»
.„Î˙‡ ˙·¯˜Óe ÌÈ·B¯w‰ ˙‡ ˙˜Á¯nL ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰ ‰ÏB„‚¿»«¿»«¿ƒ∆¿«∆∆∆«¿ƒ¿»∆∆∆

.ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ
.‰Î.ÂÈ ·Ï ˙eÏb Ì¯Bb ,ÂÈÏÚ LnLÓe B˙Èa CB˙a Ì"ekÚ ÔÈÓÊn‰««¿ƒ«¿≈¿«≈»»≈»¿»»
.ÂÎ.Ì BÓÓ Á˜BÏÂ ˙BÚ¯ ˙B¯Êb ¯ÊBb ˙eÎÏn‰ ,‰˜„ˆ ÌÈ ˙B ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰Lk¿∆»»≈¿ƒ¿»»««¿≈¿≈»¿≈«»»
.ÊÎ.˙ÚÓL B˙lÙz ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ„È ÈzLa ‰˜„ˆÏ ÔzÈƒ≈ƒ¿»»ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««
.ÁÎ.‰Óe˜z EÏ ‰È‰z ˙e·È„p‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒƒ¿∆¿¿»
.ËÎ.‰ eÓ‡ ‡a ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»¡»
.Ï.ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰ÓÁ CkLÓ ‡e‰ ,˙B˜„ˆ ÏÈ·La CÏB‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»¿«≈≈»ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ëי סי' י., ב.ב"ב

.àë.קלט שבת קע. סי' צח., סנהדרין

.áë.קצז סי' קב:, סנהדרין

.âë.מצויה שפתו רו, סי' קג:, סנהדרין

.ãë.רז סי' שם,

.äë.רי סי' קד., סנהדרין

.åë.ט סי' ט., ב"ב

.æë'וגו שמע אינני תפלה תרבו וגו' כפיכם טו)ובפרשכם א ובפרשכם(שעיה ודריש, ,

וגו' לעני פרשה כפה מלשון והוא ידים. בשתי צדקה נתינת על לאכפיכם, (משלי

רמז.כ) .

.çëיקום נדיבות על ח)והוא לב .(ישעיה

.èë'וגו עתיך אמונת והיה וצדקה ה-ו)משפט לג רש"י.(ישעיה עיין ,

.ì'וגו צדקות הלך וגו' אוכל אש לנו יגור יד-טו)מי לג רש"י.(ישעיה עיין ,
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.‡Ï.˙Ó‡Ï ‰ÎBÊ Ìb«∆∆¡∆

.·Ï.Ì‰È Èa ÌBÏL ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ a EÏ ‰È‰È ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆

.‚Ï.ÔÈÁÈÓˆÓ ˙B¯t‰ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«≈«¿ƒƒ

.„Ï.‰ÚeLi‰ ·¯˜Ó ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿»≈«¿»

.‰Ï.Ô˙pL ˙B˜„v‰ BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ‰¯ˆ ˙Úa¿≈»»«¿ƒƒ«¿»∆»«

.ÂÏ.ÌBÏLa EnÚ eÈ‰È ÌÈÎÏn‰Â ÌÈ¯O‰ Ìb ,ÔzzL ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆ƒ≈««»ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿¿»

.ÊÏ.¯·LÂ „BLÂ ÒÓÁ Ì„‡ ÚÓLÈ ‡Ï ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»…ƒ¿«»»»»¿»∆∆

.ÁÏ.ÔÁÏ Ì„‡ ‰ÎBÊ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆»»¿≈

.ËÏ.‰ÚeLÈ ‰a¯Ó ‡e‰ ,‰˜„ˆ e ziL ,Ì„‡ŒÈ ·Ï ¯a„nL ÈÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈»»∆ƒ¿¿»»«¿∆¿»

.Ó.‰Ù¯N ‡a ,ÌÈi Ú‰ ˙‡ CÓÒÏ ÈÓ ¯ÈÚa ÔÈ‡Lk¿∆≈»ƒƒƒ¿…∆»¬ƒƒ»¿≈»

.‡Ó.‰Â‡bÓ ÏBv ‰˜„v‰ ˙eÎÊaƒ¿«¿»»ƒƒ«¬»

מקומות מקומותמראי מראי

.àì'וגו מישרים ודבר צדקות בצדקה(שם)הלך ולא באמת לא א). מח .(ישעיה

.áìכחול ויהי הים כגלי וצדקתך שלומך כנהר וגו'ויהי יח-יט)זרעך מח ורב(ישעיה .

וגו' תכונני בצדקה בניך יג-יד)שלום נד .(ישעיה

.âì(י נה והצמיחה(ישעיה והולידה לאכל(אימתי), ולחם לזרע זרע צדקה)ונתן .(בחינת

יפצחו והגבעות יב)ההרים פסוק וגו'(שם, תצמיח וצדקה רש"י. עיין ח), מה .(ישעיה

.ãìלהגלות וצדקתי לבוא ישועתי א)קרובה נו .(ישעיה

.äìיועילוך ולא וגו' צדקתך אגיד יב)אני נז ברמז.(ישעיה מובן רעתך. בעת רש"י, פירש ,

.åìצדקה ונגשיך שלום פקדתך יז)ושמתי ס רמז.(ישעיה רש"י. עיין ,

.æì'וגו ושבר שד בארצך חמס עוד ישמע יז-יח)לא פסוקים .(שם,

.çì'וגו פאר יכהן כחתן יעטני צדקה י)מעיל סא .(ישעיה

.èìלהושיע רב בצדקה א)מדבר סג .(ישעיה

.îהחזיקה לא ואביון עני ויד וגו' סדם מט)עון טז שרפה.(יחזקאל בא סדום ועל

.àîותגבהינה וגו' לחם שבעת מט-נ)גאון פסוקים כנ"ל, ענוה(שם, בקשו צדק בקשו רמז. .

ג)וגו' ב .(צפניה
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.·Ó.‰˜„ˆk ·eLÁ ‰ eÓ‡¡»»ƒ¿»»
.‚Ó.‰Lea ˙cÓÏ ‡a ÌÈÓL ÌLÏ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿≈»«ƒ»¿ƒ«»
.„Ó.ÌÈ˜Ècv‰ ˙·‰‡Ï ‡B·È ˙e·È„p‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬«««ƒƒ
.‰Ó.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ˙B BÈÊa ,È Ú‰ ˙‡ ÏÊBbL ÈÓƒ∆≈∆∆»ƒƒ¿»ƒ»»
.ÂÓ.Ôa¯˜ ‡È·Ó el‡k ,‰˜„ˆ Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈¿»»¿ƒ≈ƒ»¿»
.ÊÓ.ÌLb ‡a ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»»∆∆
.ÁÓ.ÌÓB˜nÓ Ï‡¯NÈŒÈ a ˙‡ ÔÈL¯‚Ó ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»≈¿»¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»
.ËÓ.ÌÏBÚa ÌBÏM‰Â ÔÈÎ¯a˙ ˙B¯t‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰˜„ˆ ÌÈ ˙B ÌÈL ‡Lk¿∆¬»ƒ¿ƒ¿»»«¿≈∆«≈ƒ¿»¿ƒ¿«»»»
.�.‰NBÚ ‰z‡L ‰˜„v‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ ˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡∆ƒ∆«¿»»∆«»∆
.‡�.Ì„‡ ÏL BÚ¯Ê ÏÚ Ô‚Ó ‰˜„¿̂»»≈≈««¿∆»»
.·�.‰˜„ˆk BÏ ·LÁ ,B¯·Á ÏÚ Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈«¬≈∆¿»ƒ¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.áîצדקה לו ויחשבה בה' ו)(בראשיתוהאמין אמנתוטו ואת צדקתו את יח. אמונה עיין .

כג)וגו' כו א', בחסד(שמואל ובמשפט בצדק לזה. רמז פסוקים כמה ובתהלים .

וגו' באמונה וגו' כא-כב)וברחמים ב כצדקה,(הושע חשוב אמונה בהשיחות, ועיין .

צדקה לו ויחשבה בה' והאמין שכתוב ו)כמו טו .(בראשית

.âî'וגו הפנים בשת ולנו הצדקה ה' ז)לך ט .(דניאל

.ãî'וגו נדבה ה)אהבם יד וגו'(הושע אהב אהבי אני וגו' ונדיבים טז-יז). ח .(משלי

.äîריקם הבוגדים ג)יבשו כה רש"י.(תהלים עיין ,

.åî'וגו לך אזבחה ח)בנדבה נד .(תהלים

.æî'וגו נדבות י)גשם סח .(תהלים

.çîשלל תחלק בית ונות ידדון ידדון צבאות מלכי וגו' בה ישבו פסוקיםחיתך (שם,

רש"י.י,יא,יג) עיין ,

.èîבצדקה וגבעות לעם שלום הרים ג)ישאו עב רש"י.(תהלים עיין ,

.ðנשקף משמים וצדק תצמח מארץ יב)אמת פה .(תהלים

.àðבנים לבני יז)וצדקתו קג .(תהלים

.áð'וגו לצדקה לו ותחשב וגו' ויפלל פנחס ל-לא)ויעמד קו .(תהלים
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.‚�ÌÈ‡aL ,ÌÈi Úa ‰Ú¯ B ÈÚ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B˜etÒ Èc BÏ LiL ÈÓƒ∆≈≈ƒ¿««ƒ≈≈»»»¬ƒƒ∆»ƒ
Ì‰Â ,¯ÎN ˙ÈˆÁÓ ÏÚ Ô˙BpL ÈÓ Ìb ,Ì‰Ï ÔziL Ì‰È„È ÌÈËLBÙe¿ƒ¿≈∆∆ƒ≈»∆«ƒ∆≈««¬ƒ»»¿≈
Ì‰Ï LÈÂ ÔÈÁÈÂ¯Ó Ì‰L ‰‡B¯LÎe ,B˙ÈˆÁÓ BÏ ÌÈ‡È·Óe ÌÈÏÓÚ¬≈ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒƒ¿≈»∆

ÏÚ ¯ˆÓ ‡e‰ ,Ì˜etÒ È„Â Ì˙Ò ¯tÌi˜˙ ÂÈÏÚ ,‰Ú¯ B ÈÚ Èk ,‰Ê «¿»»»¿≈ƒ»≈≈«∆ƒ≈»»»»ƒ¿«≈
˜ÏÁ ‰Ê" „Ú "BÏ ¯ˆÈ B˜tN ˙Â‡ÏÓa" ˜eÒt ¯Á‡ ·zÎp‰ ,‰‡e·p‰«¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿≈∆«∆≈∆

."ÚL¯ Ì„‡»»»»
.„�Ì‚t Ôw˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,C¯a˙È ÌM‰ È·‰B‡ ÌÚ „ÒÁ ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆∆∆ƒ¬≈«≈ƒ¿»««¿≈∆¿«≈¿«

.˙È¯a‰«¿ƒ
.‰�.ÌÈÈBb‰ ÔÓ ÌÈÏBv e ‡ ÌÈi Ú ˙eÎÊaƒ¿¬ƒƒ»ƒƒƒ«ƒ
.Â�ÛÒÎa ‡l‡ ,ÌpÁa ‰È‰z ‡Ï ‰Âˆn‰L ‰‡¯z ,‰ÂˆÓ ‰NBÚ ‰z‡Lk¿∆«»∆ƒ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»…ƒ¿∆¿ƒ»∆»¿∆∆

.‡ÏÓ»≈
.Ê�.‰Â‰ ¯˜i‰Â ÌÈ¯ˆÚ ÌÈÓM‰ ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ÔBÂÚa«¬¿««¿«»«ƒ∆¡»ƒ¿«…∆¬»
.Á�.ÌÏL ·Ï ÏÚ ÔÓÈÒ ‡È‰ ‰˜„ˆa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ»«≈»≈
.Ë�.E„Èa E„BÚÂ EÏ ÈeˆÓe ‡ˆBÓ ‰z‡L „Ú ‰NÚ¬≈«∆«»≈»¿¿¿¿»¿
.Ò.ÌÏBÚÏ ·Ú¯ ‡È·Ó ,„Á‡ Ô‰ÎÏ ÂÈ˙B zÓ ¯bLÓ‰ Ïk»«¿«≈«¿»¿…≈∆»≈ƒ»»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.âð'וגו תבאנו עמל יד כל לו יצר שפקו כב)במלאות כ רמז.(איוב רש"י. עיין ,

.ãðהברית וגו'(וחסד)שמר ה)לאהביו א נחמיה ד; ט .(דניאל

.äð'וגו הגוים מחרפת וגו' קנינו ח-ט)אנחנו ה רמז.(נחמיה .

.åðמצוה עושה לכל שראוי הג' שם, לשונו וזה קצת. מובן בכורים. במסכת כותב,

כמו וכו' לבב ובטוב בשמחה המצוה את עשייתו אל בערך יחשוב לא כסף אשר

וכו' זהב מצופות וקרניו לפניהם הולך שהשור הבכורים מביאי עושים שהיו

וכו'. בזהב קניו צפו המצוה שמחת ולמעלת

.æð.כד סי' לב:, שבת

.çð'וגו התנדבו שלם בלב כי וגו' כ)וישמחו כט א, הימים במסכת(דברי כותב עיין .

בכורים.

.èð.קח סי' קנא:, שבת

.ñ.לב סי' סג., עירובין
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.‡Ò.‰ÏÚÓ ÏL ‰·ÈLÈa ·LÈÏ ‰ÎBÊ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL ÒÈÎÏ È‡ÏÓ ÏÈhn‰««ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»»∆≈≈ƒƒ»∆«¿»

.·Ò.˙B a¯w‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ‰ÏB„b¿»¿»»≈ƒ»«»¿»

.‚Ò.‰˜„v‰ ÔÓ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ‰ÏB„b¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¿»»

.„ÒBÏ ÔÈ‡ÈˆÓÓe ,B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ ,‰˜„ˆ ÔzÏÂ ıt˜Ï ‡a‰ Ïk ¯Ó‡z ‡nL∆»…«»«»ƒ¿…¿ƒ≈¿»»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ
Ûc¯ÏÂ Á¯ËÏ CÈ¯ˆ ,"¯˜i ‰Ó" :¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÌÈ b‰Ó ÌÈL ‡¬»ƒ¿À»ƒ«¿««»»»ƒƒ¿…«¿ƒ¿…

.ÌÈ b‰Ó ÌÚ ˙BkÊÏ ÌÈÈeˆÓ Ì È‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ

.‰Ò.'‰ ˙k¯·Îe B„È ˙ zÓk :ÌÈ t È La ‡Â‰ ‰˜„v‰«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«

.ÂÒÚ„z ,ÌÈ¯Á‡Ó Ïa˜Óe BlMÓ Ò ¯t˙‰Ï ‰ˆB¯ B È‡Â BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ∆¿«≈≈¬≈ƒ≈«
.epnÓ Á˜lL ‰ÊÏ „·Ú ‰NÚpL ,B˙BÓ ¯Á‡Ï epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL∆ƒ¿»ƒƒ∆¿««∆«¬∆∆∆»∆∆»«ƒ∆

.ÊÒ.ÂÈÒÎpÓ „¯iL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜„ˆ Ô˙BpL ÈÓƒ∆≈¿»»««ƒ≈»ƒ¿∆≈≈ƒ¿»»

.ÁÒ.‰¯ÊŒ‰„B·Ú „·BÚ el‡k ,‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈ ÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¬ƒ≈»ƒ«¿»»¿ƒ≈¬»»»

.ËÒ.Ìp‰È‚ ÏL d ÈcÓ ÏBv ,ÂÈÒÎ ÊÊBb‰«≈¿»»ƒƒƒ»∆≈ƒ…

.Ú.˙ei Ú È ÓÈÒ BÏ ÔÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ,‰˜„ˆ ÔzÈ È Ú elÙ‡¬ƒ»ƒƒ≈¿»»¿≈«¿ƒƒ»≈¬ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àñ.כב סי' נג:, פסחים

.áñ.כב סי' מט:, סוכה

.âñ.כג סי' שם כב. סי' שם

.ãñ.רש"י עיין כג, סי' שם

.äñ.נאמר זה על ד"ה אגדות בחידושי ז, סי' ח:, חגיגה

.åñ.נפלא רמז מיתה. לאחר ממנו, ונפרעים וחוזרים כג, סי' סז:, כתובות

.æñ.עיי"ש כא, סי' סז., כתובות

.çñ.י בתרא בבא כו. סי' סח., כתובות

.èñ.אגדות חידושי עיין ה, סי' ז., גיטין

.ò.אגדות חידושי עיין שם,
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‡lL „ÈÓÏz Ìb .ÌÈÏ‚¯ ·‡k ÈÏÁÏ B‡ ‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB Ûe‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»»√ƒ¿≈«¿«ƒ««¿ƒ∆…
˙l‚Ò .ÂÈÏÚ ÔÈËÏBL ÔÈ˜ÈfÓ Ìb ,‰ÊÏ ÏÙB ,‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿»»∆≈»∆««ƒƒ¿ƒ»»¿À«

‰.ÌÈL Ú‰ el‡ Ïk Ïh·Ï ‰˜„v«¿»»¿«≈»≈»√»ƒ

.·.ÔkŒÌ‚ ÌÈiÓLb ÌÈiÁ ÌÈ ˙B Ì‰ ˙aM‰Â ¯NÚn‰Â ,‰¯Bz‰«»¿««¬≈¿««»≈¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ«≈

.‚‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,ÂÈ·ÈB‡ ˙‡ ÚÈ ÎÓ ‡e‰ ‰l˜ ‰aÒa ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿ƒ»«»«¿ƒ«∆¿»¿«»»
.ÂÈ·ÈB‡ ÏL ˙BÏB„b ˙BaqÓ BÏÈvÓ«ƒƒƒ¿∆¿»

.„.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡¯B‰ Ïh·Ó ‰Êa ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏ˙Ï ÚiÒÏ¿«≈«¿«¿ƒ≈¬»ƒ»∆¿«≈»««»ƒ«»

.‰Ì˙eÎÊa Ìb .Ì˙eÎÊa ‰Ùbn‰ ÔÓ ÌÚŒÔBÓ‰ ÔÈÏBv ÌÈi Ú ÈÒ ¯ÙÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«¿¿≈¬ƒƒƒƒ¬«ƒ««≈»ƒ¿»«ƒ¿»
.˙e Ë˜c ÔÈÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙eÏ„‚c ÔÈÁÓ…ƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ¿«¿

מקומות מקומותמראי מראי

.àמלכד רגלך ושמר יד, סי' א פר' בראשית מד"ר שני. חלק א, ניאוף המצויין עיין

כו) ג המזיקין(משלי מן העבירה, מן ההוריה, מן כהונה), מתנות ע(ועיין בלשון(סתם בירה

ניאוף) הוא מתנותחז"ל ועיין וכו'. משמרך הוא הקב"ה צדקה מכיסך נתת אם רמז. .

כהונה.

.áחיים הן מה בזכות בבל, בני ד, סי' יא פר' בראשית מד"ר שני. חלק ב, לימוד עיין

העושר) חיי כהונה, מתנות ואנשי(עיין מעשרות. בזכות ישראל, ארץ ובני התורה. בזכות ,

השבתות. את מכבדין שהן לארץ, חוצה

.âואומרת צווחת היתה צדקה ג, סי' מג פר' לך לך מד"ר שני. חלק ו, מריבה עיין

על חרבות משליכים היו הן וכו' חרבות נעשה והוא עפר עליהם משליך היה וכו'

עפר. ונעשין אברהם .ã

.äהילדים את ותחיין יט, סי' א פר' שמות מד"ר שני. חלק ה, דעת יז)עיין א (שמות

לפיכך תפלתן עושה והקב"ה וכו' למות שראוין יש וכו' עניות שהיו מהם יש וכו'

גדל הילד, ויגדל כו, סי' שכרה. לה ונתן כה, בסי' לקמן ושם הילדים. את ותחיין

וכו'. ואהרן משה זה נכנו, שדים לה, סי' לקמן ושם וכו'. הארץ כל כדרך שלא

מאד. רחוק רמז
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.Â„È˙ÚlL ÔÈc‰ ÌBÈ e È‰ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ÏL ÔÈc‰ ˜ÈzÓÓ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«¿ƒ«ƒ∆∆»ƒ»…«¿«ƒ∆∆»ƒ
.‡·Ï»…

.Ê,‰Ú¯Ï „ÒÁ‰ ÌÚ ÌÈÓ¯Bb ÌÈÓÚÙÏÂ ,„ÒÁ ÌÈNBÚ‰ ÌÈ„ÒÁŒÈÏÓBb el‡≈¿≈¬»ƒ»ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»
˙ ÈÁa e‰ÊÂ ,ÌcÒÁÓ ˙ÁÓBv‰ ,‰Ú¯‰ ÌÈ‡B¯ Ì È‡ el‡k ÔÓˆÚ ÌÈNBÚÂ¿ƒ«¿»¿ƒ≈»ƒ»»»«««≈«¿»¿∆¿ƒ«
,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lL „ÒÁ ˙ ÈÁa ,ÌÈ ‰kÏ ¯È‰Ê‰L ‰¯‰Ê‡‰»«¿»»∆ƒ¿ƒ«…¬ƒ¿ƒ«∆∆∆…«¿ƒ¿ƒ»«»
ÔÎÂ .˙e È˙Óa B È‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏÚÓlL ÔÈc‰L ,ÌÈÓ¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ∆«ƒ∆¿«¿»«¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰Ú¯ ÁÓˆÈ ‡lL ,ÌcÒÁa ÌÈ˜c˜„nLk CÙ‰Ï¿≈∆¿∆¿«¿¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«»»«¿≈∆«ƒ

.˙e È˙Óaƒ¿ƒ
.Á,CkŒ¯Á‡ Ì‚Â ÌÈ˜ÒBt LecÁ‰ Ì„˜ „ÓÏÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‡˙È¯B‡ ÈLcÁÓ¿«¿≈«¿»¿ƒƒƒ¿……∆«ƒ¿ƒ¿«««»

Ìb .¯Ê Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,ÔÈLecÁ‰ ÏL ‰¯ÈÓM‰ ‡e‰ ÌÈ˜ÒBt „enl‰Â¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«ƒƒ∆…ƒ«»∆»«
.ÔÈLecÁa BÓk Ôk ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ ,‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯Lk¿∆∆«¬¿»»»ƒ«¬≈¿¿ƒƒ

.Ë.B¯·Á ˙‡ ¯¯BÚÓ „Á‡ Ïk ,‰˜„v‰Â ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ‰«ƒƒ¿«¿»¿«¿»»»∆»¿≈∆¬≈
.È.‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ Ct‰nL ,¯NÚn‰ Ák ÏB„b»…«««¬≈∆¿«≈«¿»»ƒ¿»»
.‡È.˙e Ê È¯e‰¯‰ ÌÈÏha˙ ¯NÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿

מקומות מקומותמראי מראי

.åודן לבא לעתיד לכשיעמוד ד, סי' יז פר' בא מד"ר שני. חלק ה, הדין המתקת עיין

רמז. וכו'. עניים צעקת מפני לקום עתיד מה מפני וכו' לעמוד יכול מי עולמו,

לפורעניות וכו' הפורעניות את כובשת הצדקה א, סי' כז פר' אמור מד"ר [ועיין

לבא]. לעתיד

.æהדיינין את הזהיר כך ב, סי' ל פר' משפטים מד"ר שני. חלק ז, הדין המתקת עיין

רמז. בדין. גסות פסיעות יפסעו שלא

.çודינין מלפניה דינין התורה ג, סי' ל פר' משפטים מד"ר ז. דאורייתא חידושין עיין

משפט נתיבות בתוך אהלך צדקה בארח באמצע. והיא כ)מאחריה ח .(משלי

.èתורה א, סי' ד פר' ויקרא מד"ר ועיין מהנ"ל. שם, ח. דאורייתא חידושין עיין

וכו'. וצדקה

.é.א סי' מא פר' תשא כי מד"ר

.àéככרה את שאכל ע"י זונה, באשה שנכשל לו גרם מי ו, סי' טו פר' תזריע מד"ר

מעושר. שאינו
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.·È.˙B·‡ ˙eÎÊÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,„ÒÁ ÏÓBb‰«≈∆∆≈»ƒƒ¿»
.‚È.ÌÈÓÈŒ˙eÎÈ¯‡Ï ‡a „ÒÁŒ˙eÏÈÓb È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ∆∆»«¬ƒ»ƒ
.„È˙BÚÓ CkŒÏk ÌÈ ˙BpL „Ú ‡l‡ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏa˜˙ Ì È‡L ˙BlÙz LÈ≈¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»∆»«∆¿ƒ»»»

,ÏLÓÏ .¯·c‰ ‰ÊÏ CiM‰ ‰lÙz‰ ÏL ˙Bi˙B‡‰ ¯tÒÓ ÈÙk ‰˜„ˆÏƒ¿»»¿ƒƒ¿«»ƒ∆«¿ƒ»««»¿∆«»»¿»»
¯tÒÓk ‰˜„ˆ ÔzÏ CÈ¯ˆ ,"ÌÈ a ÈÏ Ôz" :˙B·z‰ el‡ Ïlt˙nLk¿∆ƒ¿«≈≈«≈≈ƒ»ƒ»ƒƒ≈¿»»¿ƒ¿«

."ÌÈ a ÈÏ Ôz" ˙Bi˙B‡ƒ≈ƒ»ƒ
.ÂË.ÌÈ ·Ï ‰ÎBÊ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆¿»ƒ
.ÊË˙‡ Ò ¯ÙÓ ‡e‰L ÈÓŒı¯‡Ó ‰Î¯a‰ CÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈa¯‰ ƒ∆¿«¿≈∆»«ƒ«¿≈∆«¿ƒ«¿»»≈∆∆

.ı¯‡Ï ıeÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆
.ÊÈÌi˜˙ B BÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ Èi ÚÏ Ô˙BpL ÔBÓn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»∆≈«¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆»ƒ¿«≈

.B„Èa¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.áé,שמטה אבות זכות ראית ו, סי' לו פר' בחוקותי מד"ר שני. חלק ג, אבות זכות עיין

וכו'. בחסדים והטפל לך

.âé'וגו חיים ימצא וחסד צדקה רדף ט, סי' נח פר' שרה חיי כא)מד"ר כא וכו'(משלי

וכו'. חסד שגמל

.ãéויתפללו יב, סי' מד פר' לך לך יד)מד"ר ז ב, הימים הרי(דברי פני, ויבקשו תפלה. זו ,

יצחק ויעתר ה, סי' סג פר' תולדות מד"ר ועיין רמז. וכו'. כא)צדקה כה ,(בראשית

מעות נתן פעם ובכל בתפלות, שהרבה היינו, לפרש, יש וכו'. בעושר תפלות ששפך

מד"ר ועיין רב. לעושר המעות סך שעלה עד התפלה של האותיות כמספר לצדקה

לד) א מצוה(קהלת ממונו ועשה אדם זכה וגו'", לדרוש לבי את "ונתתי בפסוק

וכו'. צדקתי בי וענתה המד"א, בו ונענה התפלל

.åèשנ חלק כב, בנים אסיריועיין ואת ה' אביונים אל שמע א, סי' עא פר' ויצא מד"ר י.

בזה לד)לא סט רמז.(תהלים העקרות. אלו וכו'

.æè,ישראל את מפרנס שהוא ע"י דוד א, סי' עד פר' ויצא מד"ר ד. ישראל ארץ עיין

אבותיך ארץ אל שוב יעקב, אבל הלכת. אשר בכל עמך ואהיה לו, אהיהאומר (ושם

רמז.עמך) .

.æé.'וכו ברכה בהם אין לארץ חוצה נכסי כנ"ל, שם, שני. חלק ו, ישראל ארץ עיין

רמז. תואר. יפה ועיין
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.ÁÈÔÁ ‡OÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯ÈÚ‰ Èi ÚÏ ¯Na ÁÏLÈ ,¯e„Ï ¯ÈÚÏ ‡a Ì„‡Lk¿∆»»»¿ƒ»ƒ¿«»»«¬ƒ≈»ƒ¿«¿≈∆ƒ»≈
.¯ÈÚ‰ È¯N È ÈÚa¿≈≈«≈»ƒ

.ËÈ.Ú¯‰ ¯ˆiÓ ÏBv ÌÈÏ˜L ˙ È˙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿»ƒƒƒ≈∆»»

"צּדיק: ַ ִ 

.‡Èk ,¯·c e‰ÊÈ‡ Ôwz ‡Ï ˜Ècv‰L ,‰‡B¯ ‰z‡Lk ¯·c‰ EÏ ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿«»»¿∆«»∆∆««ƒ…ƒ≈≈∆»»ƒ
.Ba Ïcb˙‰Ï ÂÈ ·Ï ÌB˜Ó ÁÈpiL ,C¯a˙È ÌM‰ ˙‡Ó ‰aÒ ‰Ê∆ƒ»≈≈«≈ƒ¿»«∆«ƒ«»¿»»¿ƒ¿«≈

.·.d„BÒÈ e‰Ê ‰¯Bz ÏL dÏehaL ÌÈÓÚt¿»ƒ∆ƒ»∆»∆¿»

.‚.‰·eL˙a e¯ÊÁiL È„k ,ÌÈÚL¯Ó ˙B zÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«»≈¿»ƒ¿≈∆««¿ƒ¿»

.„.‡Ï e‰„Èc‡ ,‡ÓÏÚ‡ e‰È˙eÎÊ È ‰Ó ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¬≈¿«¿«»¿»«ƒ¿»

.‰.¯Á‡ ˜ÈcˆÏ Ba¯ ‰È‰iL È„k ,¯·c ‰NBÚ „Á‡ ˜ÈcvL e ÈˆÓ»ƒ∆«ƒ∆»∆»»¿≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ«≈

.Â.¯Bc‰ ÈÏB„b È t ˙B‡¯Ï ÏB„b ˙ÏÚBz∆∆»ƒ¿¿≈¿≈«

.Ê.B¯Bc ÏÚ Ïlt˙Ó B È‡Lk ,L Ú ˜Ècv‰««ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«≈«

מקומות מקומותמראי מראי

.çéהעיר פני את ויחן ו, סי' עט פר' וישלח מד"ר שני. חלק א, חן יח)עיין לג ,(בראשית

בזול ומוכר אטליסין מעמיד דורונות. להם משלח התחיל שבעיר, הפנים את חנן

רחוק. רמז וכו'.

.à.רש"י עיין ד, סי' ז., חולין

.á.עיי"ש יסודה, זהו וצ"ל כא. סי' צט., מנחות

.â.רמז ב. סי' ה., חולין

.ã.לד סי' פו., חולין

.ä.'וכו אנא דרביה ידע, לא מט, סי' צה:, חולין

.å.אחזייה איזיל שם,

.æ:צא בתרא בבא יא. סי' יא., מכות
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.Á.ÚL¯ ‡¯˜ ,Ôeb‰ B È‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»¿«¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»

.Ë.Ì BLÏa ¯a„Ï „ÓÏz ÔÎa ,‡t¯Óe ˙¯MÚÓ ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ÔBLÏ¿¬»ƒƒ¿«∆∆«¿≈¿≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿»
.È.Á¯Ë ‡Ïa BÏ ‰lb˙ ‰¯Bz‰ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯Bz „nÏÓ‰«¿«≈»«¬≈ƒ«»ƒ¿«∆¿……«
.‡È˜ÈcˆÏ BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜˙Ó ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡Lk ,ÌÚ¯˙Ó ˜Ècv‰L e ÈˆÓ»ƒ∆««ƒƒ¿«≈¿∆∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»≈∆«¿¿«ƒ

.¯‡t˙‰Ï È„k ¯Á‡«≈¿≈¿ƒ¿»≈
.·È.‡¯Ba‰ ˙„B·ÚÏ ÈÙË ‡˙lÓ ‡ÚÈzÒÓ ‡Á¯Ëa ÌÈ˜ÈcvÏ ·¯˜Ïƒ¿«««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈«¬««≈
.‚È.B È‡L ¯·c ˜ÈcvÏ ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÈ‡¯Ó ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»«ƒ««ƒ»»∆≈
.„È.ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯BÊk ,dÚ„BÈ B È‡L ÈÓÏ ‰·BË ‰NBÚ‰»∆»¿ƒ∆≈¿»¿≈∆∆¿«¿ƒ
.ÂË.Ba¯Ó ÚÓML BÓk ,BÓˆÚ ˙‡ ‚‰ È Ì„‡ Ïk»»»ƒ¿«∆«¿¿∆»«≈«
.ÊËÈ„k ,„Á‡ ÌB˜Óa ÌÈ˜Ècˆ ‰nk Ûq‡Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»¿«≈«»«ƒƒ¿»∆»¿≈

.Ìk¯ˆ Ïk eÏMa˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,e¯ÚËˆÈÂ ‰Ê ˙‡ ‰Ê e˜Á„iL∆ƒ¿¬∆∆∆¿ƒ¿«¬¿«¿≈∆ƒ¿«¿»»¿»
.ÊÈ.ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰ÎBÊ ,BÓˆÚ ˙‡ ¯ÈˆÚÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈«¬ƒ∆«¿∆¿«¿ƒƒ
.ÁÈBwL ˜Ècˆ LÈÏÙB ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â ,ÌeÒ¯Ùa e È‰ ,˜BÁ¯Ó CÏB‰ BÏ ≈«ƒ∆≈≈»«¿¿ƒ¿¿««»≈

.ÔBÓÓ ˙Â‡z È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«»

מקומות מקומותמראי מראי

.ç.רש"י עיין מד, סי' יט:, ע"ז

.è'וכו חולין שיחת רש"י ועיין מה, סי' קג.)שם, כתובות (ועיין

.é.נח סי' לה:, ע"ז

.àé.רש"י עיין יהודה, בר יצחק רב כב, סי' צו:, זבחים

.áé.בונה עיין מסתייעא. הכי וכו' אבימי רבי ז., מנחות

.âé.קצת מובן שכיב. לא היא, ולא מט, סי' צה:, חולין

.ãé.נז סי' קלג., חולין

.åè.קצת מובן יוסף. ורב דרבא מעובדא ז, סי' לא., לו)בכורות נדה .(ועיין

.æè.רמז רש"י. עיין וכו', ענבים של ככומר ח, סי' לא:, בכורות

.æé.וברש"י עיי"ש, י, סי' מד:, בכורות

.çé'וגו הבצע אחרי ויטו וגו' שמואל ג)מבני ח א, וגו'(שמואל אתה ישראל שבטי ראש .

השלל אל יז,יט)ותעט טו א, .(שמואל
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.ËÈÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL Ïk ¯ÙÒa ·zÎÈ ,ÂÈ ÈÚa ·eLÁ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÈÓƒ∆«»»»¿≈»ƒ¿…¿≈∆»¿««ƒƒ
.ÔB¯kÊÏ ÌÈ‡¯È‰Â ÌÈ‡pz‰Â¿««»ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ»

.Î˙‡ ‚È‰ ‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ó ˙B ‰Ï ÌÈ˜ÈcvÏ Ì‰Ï ‰nÏ ,EÏ ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿»»»∆««ƒƒ≈»≈¬≈ƒ¿≈¿«¿ƒ∆
Ï‡ ,ÌÈ¯Á‡Ó ˙B ‰Ï ‡ÏÂ ‚È‰ ‰Ï ‡lL ·ËeÓ ,„B·Î·e ¯LÚa B˙È·ŒÈ a¿≈≈¿∆¿»»∆…¿«¿ƒ¿…≈»≈¬≈ƒ«
Ïcb˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜ÈcvÏ ‰·Á¯‰Â ‚e Úz LiM ‰Ó Ïk Èk ,EÏ ‰L˜Èƒ¿∆¿ƒ»«∆≈«¬¿«¿»»««ƒ«¿≈∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡ ÔÎ·e ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙ ÈÎLÏ ‰Áe Ó ˙Èa LÈ ÈÊ‡Â ,B˙ÓL ƒ¿»«¬«≈≈¿»¿¿ƒ««»»¿≈≈

.˙Bi ˜È¯ ÌÈ„Èa ˙ÈaÏ ‡B·Ï»««ƒ¿»«ƒ≈»ƒ
.‡Î.ÔÓÁ¯ ‡e‰L ˜ÈcˆÏ CÏz ,˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ EÈÏÚ Ïlt˙iL ‰ˆ¯zLk¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿«≈»∆≈∆«ƒ≈≈¿«ƒ∆«¬»
.·ÎÏB„b ‰z‡L elÙ‡ ,Èa¯ B˙B‡ ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,B¯B„a ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À¿»¿»ƒƒ¿«ƒ¬ƒ∆«»»

.epnÓƒ∆
.‚ÎÏlt˙iL ,¯Á‡ ˜ÈcvÓ Lw·Ï BÏ CÈ¯ˆ ,‰¯ˆ ‰ÊÈ‡Ï ÏÙB ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ≈¿≈∆»»»ƒ¿«≈ƒ«ƒ«≈∆ƒ¿«≈

.B„Úa«¬
.„Î,epnÓ ‰¯Bz ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÈcvÏ ÌÈÚÒBp‰ Ì„‡ŒÈ a el‡≈¿≈»»«¿ƒ««ƒ««ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ∆

.‰ÚÈÒp‰ ÏÚ ¯ÎN ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»»««¿ƒ»
.‰Î.‰˙ÈÓ ·iÁ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz LnLÓ B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈«¿ƒ≈¬»ƒ«»ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.èé'וגו ה' ליראי לפניו זכרון ספר טז)ויכתב ג בספר(מלאכי לעצמו שכותב מי היינו, ,

שמו בעיניו חשוב בודאי – שמו ולחשבי ה', יראי הצדיקים שמות כל לזכרון,

יתברך.

.ë'וגו מנוחה בית ב)לבנות כח א, הימים וגו'(דברי הבירה לאדם לא כי א,. הימים (דברי

א) וגו'כט ידו למלאות מתנדב ומי ה). פסוק אני(שם, אשר והבית ד"ה ברש"י, ועיין .

ד)בונה ב ב, הימים ברש"י,(דברי ושם כד). קצת.(ט רמז מביאים. והם ד"ה

.àë'וגו חולדה אל וגו' חלקיהו יד)וילך כב ב, מלכים כב; לד ב, הימים ברש"י.(דברי עיין ,

ר ד"ה אגדות חידושי עיין קצת. מובן כ. סי' יד:, חמניות.מגילה

.áë.למלך אמרו קאמרה ולא כא, סי' שם מגילה

.âë.עצמו את מתיר חבוש אין יד, סי' ה:, ברכות

.ãë.יד משנה פ"ה אבות רש"י. עיין ריהטא, דפרקא אגרא כא, סי' ו:, ברכות

.äë.הירושלמי בשם שם, הכותב ועיין שימושה. גדולה לז, סי' ז:, ברכות
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.ÂÎ.‰ÏB„b ‰‚¯„ÓÏ ÌÈ˙Ó ˙BÏÚ‰Ï ÏBÎÈ ˜Ècv‰««ƒ»¿«¬≈ƒ¿«¿≈»¿»

.ÊÎ˙k¯·a Ì‚tL Ì‚t Ôw˙Ó ‡e‰ ‰Êa ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïˆ‡ CÏB‰L ‰ÎÈÏ‰a«¬ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»»»∆¿«≈¿«∆»«¿ƒ¿«
.ÔÈ ‰p‰«∆¡ƒ

.ÁÎ.Ì‰ÈÏÚ L Ú ‡e‰ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk»∆∆¿»ƒ¿¿…ƒ»∆¡»¬≈∆

.ËÎ.˜Ècv‰ È Ùa ÌÈ¯Á‡ ˙e¯Ó Ïa˜Ï ‡Ú¯‡ Á¯‡ Â‡Ï»…««¿»¿«≈»¬≈ƒƒ¿≈««ƒ

.Ï.ÌÈÓÈ CÈ¯‡Ó B È‡ ,ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ»ƒ

.‡Ï.BÏfÓ ÈÙÏ L ÚÏ ÏBÎÈ ˜Ècv‰««ƒ»«¬¿ƒ«»

.·Ï.‚‰pL B˙cÓ ÈÙÏ ‡a ‡˙e˜Ï ÈÊ‡ ,¯ËÙ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒ¿»¬«»»»¿ƒƒ»∆»«

.‚Ï.ÌÈÒ ¯t˙Ó ÂÈ„ÈÓÏz ˜Ècv‰ ˙eÎÊaƒ¿««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ

.„Ï.‰¯Bz‰ ¯Ó‡ ‡e‰ el‡k ÈÂ‰ ,˜Ècv‰Ó ‰¯Bz ÚÓBML ÈÓƒ∆≈«»≈««ƒ¬≈¿ƒ»««»

.‰Ï.e È˜Ï‡ ˙Èa ˙Ù¯Nk ÌÈ˜Ècv‰ ˙˙ÈÓ ‰Ïe˜L¿»ƒ«««ƒƒƒ¿≈«≈¡…≈

.ÂÏ.epnÓ L¯t Â‡Ï Ì‡Â ,epnÓ „ÓÏ ‡e‰ Ôe‚‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ì‡ƒ«¿ƒ»»»¿«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ∆

מקומות מקומותמראי מראי

.åë.ללוי ועיילוהו סט, סי' יח:, ברכות

.æë.נפלא רמז ת"ח. אצל ילך תקנתיה, מאי קא, סי' לה., ברכות

.çë.לא סי' נד:, שבת

.èë.קצת מובן יואב. ואדני ד"ה רש"י לו, סי' נו., שבת

.ì.עב סי' קה:, שבת

.àìבחידושי ועיין וכו'. מזלי בשביל וכו' אמר מר רש"י עיין א, סי' כ:, מציעא בבא

אגדות.

.áì'סי כה:, קטן מועד ברש"י, ועיין איסתכל. דלא ובתוספות, מה, סי' קד., פסחים

קמט. שבת תוספות עיין צלמניא. כל אשתעו ד"ה טו,

.âì.תלמידא אכיל רבה ובדיק סה, סי' עה:, יומא

.ãì.בחא"ג שם עיין כעונה. לשומע יב, סי' לח:, סוכה

.äì.יז סי' יח:, השנה ראש

.åì.ו חולין רש"י. עיין יד, סי' ז., תנית
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.ÊÏÈ‡.‰ÓBcÎÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a Ba¯ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï Ô ≈¿ƒ¿«≈««¿≈«∆¿»¿«∆

.ÁÏ„Á‡Ïe ,ÌÈ BÈÏÚ ÌÈ¯·c BÏ ÔÈ‡¯Ó „Á‡Ï ,ÔÈÂL ÌÈ˜Ècˆ È L LÈ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈¿≈«ƒƒ»ƒ¿∆»«¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆»
LnzL‰Ï CÈ¯vL È tÓ ,BÏ ÔÈ‡¯Ó ÔÈ‡L ‰fL Ú„z .BÏ ÔÈ‡¯Ó ÔÈ‡≈«¿ƒ≈«∆∆∆≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈

.ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô‚‰Ï B˙eÎÊaƒ¿¿»≈«¬≈ƒ

.ËÏ.ÔÓÁ¯ ‡e‰L ˜ÈcvÏ BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜Ï ·ËeÓ»¿»≈∆«¿¿«ƒ∆«¬»

.Ó.‰˙ÈnÓ ÏBv Ì„‡ ÏB„b Ì„‡ LenL ˙eÎÊaƒ¿ƒ»»»»»ƒƒƒ»

.‡Ó‡¯˜ Â ,LÁ BLÈk‰Ï Èe‡¯Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯ È Ùa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰«∆¬»»ƒ¿≈««»ƒ»¿»¿«ƒ»»¿ƒ¿»
.„ÏÂ ‡Ïa ÏB‡LÏ ÏÈÊ‡Â ,B˙l„bÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,‡ËBÁ≈ƒƒƒ¿À»¿»ƒƒ¿¿…»»

.·ÓCe¯a ‰È‰iL ÏczL‰ ,·¯‰ e È‰c ‰ÓÎÁ‰ ·‡Lz epnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆ƒ¿««»¿»¿«¿»«ƒ¿«≈∆ƒ¿∆»
.B˙B‡ ¯ÈÓ˙ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁ˙ ‡ÏÂ ,¯LÎÂ¿»≈¿…«¬ƒ∆¿…»ƒ

.‚Ó.Ë·M‰ B˙B‡ ˙k¯·Ï ÂÈNÚÓa ‰ÓcÈ LÈ‡ Ïk»ƒƒ»∆¿«¬»¿ƒ¿««≈∆

.„Ó.‰¯Bz‰ ÔÈÚÓ ˜Ècv‰Ó ˜lzÒ ÈÊ‡ ,˙Èaa ÚL¯ LiLk¿∆≈»»««ƒ¬«ƒ¿«≈≈««ƒ«¿««»

.‰ÓÏebÏbÓ ÌÈ˙n‰ ¯‡L Ìb ekÊÈ ,ı¯‡Ï ıeÁa ÌÈ˜Ècv‰ ˙¯e·˜ ˙eÎÊaƒ¿¿«««ƒƒ¿»»∆ƒ¿«¿»«≈ƒƒƒ¿
.˙BlÁÓ¿ƒ

.ÂÓ.Lc˜n‰Œ˙Èa ˙„B·Ú „·Ú el‡k ‰Ê È¯‰ ,˜Ècv‰ ˙‡ ‰p‰nL ÔBÓn‰«»∆¿«∆∆««ƒ¬≈∆¿ƒ»«¬«≈«ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æìביפיו מלך מ, סי' יז., יז)תענית לג קצת.(ישעיה מובן .

.çì.מובן נב. סי' כב., תענית

.èì.אבין בר יוסי דרב מעובדא סא, סי' כג:, תענית

.î.כא סי' נד., עירובין

.àî.לא-לב סי' סג., עירובין

.áîברוך מקורך יהי מ. סי' קד:, עירובין יח)בונה, ה .(משלי

.âî.מדן ש"מ ד"ה שם אגדות חידושי ו, סי' ד., פסחים

.ãî.קצת רמז יעקב. בקש כו, סי' נו., פסחים

.äî.קיא כתובות מחילות. גלגול וצ"ל ירעו. ד"ה לג, סי' סח., פסחים אגדות, חידושי

.åîמתנה עבדת לה, סי' עג., ז)פסחים יח רמז.(במדבר המקדש. בית כעבודת וכו'
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.ÊÓ.Èa¯ ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ì È‡L ÌÈ˜Ècˆ LÈ≈«ƒƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ
.ÁÓ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Ìi˜˙ ‡Ï ¯eac‰L ÔÓÊ Ïk ,¯eac e‰ÊÈ‡ ¯ÓB‡ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ≈≈∆ƒ»¿«∆«ƒ…ƒ¿«≈∆¬«ƒ…

,˙e¯È‰·a ¯È‡Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚa ˜e˜Á ‰f‰ ¯eac‰ ,BpÓÊ ‡a»¿««ƒ«∆»»»»∆¿¬»≈≈ƒƒ¿ƒ
.˙e¯È‰·a ¯È‡‰Ï ÏÈÁ˙Ó ¯eac‰ ÈÊ‡ ,Ìi˜˙iL ÔÓf‰ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ««¿«∆ƒ¿«≈¬««ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

.ËÓŒ„ÈÓÏz‰ ÂÈ ÈÚa ‰fa˙È ‡lL ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙‡ ‰p‰Ó‰«¿«∆∆«¿ƒ»»»ƒ¿«≈∆…ƒ¿«∆¿≈»««¿ƒ
.ÌÎÁ»»

.�ÔÈ¯aÚ elÙ‡Â ,ÂÈ˙B·‡ ˙ÏÁpÓ BÏÊBb el‡k ,B„ÈÓÏzÓ ‰ÎÏ‰ Ú Bn‰«≈«¬»»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬«¬»«¬ƒÀ»ƒ
‰ÎBÊ B„nÏ Ì‡Â .‰¯·Îk B˙B‡ ÔÈ·w Óe B˙B‡ ÔÈÏl˜Ó Ôn‡ ÈÚÓaL∆ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆

.‡a‰ŒÌÏBÚÏ d„nÏÓe ‰ÎBÊÂ ,ÛÒBÈk ˙BÎ¯·Ïƒ¿»¿≈¿∆¿«¿»»»«»
.‡�.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ B È‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ‰p‰Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿»»≈∆ƒ«¿»»¿»
.·�.‰˙ÈÓ L Ú ‡e‰ ,ÌÈÓÎÁ È¯·c ÏÚ ‚Ï‚ÏÓ‰«¿«¿≈«ƒ¿≈¬»ƒ∆¡»ƒ»
.‚�·BË ÌÈ˜Ècv‰ ˙·¯˜.‡a‰ŒÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa ƒ¿«««ƒƒ»»«∆»»«»
.„�.Ìp‰È‚ ‰ÊÏÂ Ô„ÚŒÔb ‰ÊÏ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ B¯ea„a ˜Ècv‰««ƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆«≈∆¿»∆≈ƒ…
.‰�.˜ÈcvÏ ·¯˜˙iL ,˙Á‡ ‰ÚL ÏÈ·La ,·¯ ÔÓÊ ˙Bl·Ï ·BË¿«¿««ƒ¿ƒ»»««∆ƒ¿»≈««ƒ
.Â�.¯Á‡ ¯·cÓ B‡ ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ‚‡„È ,ÂÈLnLÓ Ì„‡Ï ËÚÓ˙pLk¿∆ƒ¿«≈»»»¿«¿»ƒ¿«ƒ«ƒ»ƒ»»«≈
.Ê�.˙Ó‡‰ Ï‡ ÔeÎÓ B È‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L¯Bc ‰‡ LÈ≈»∆≈¿««ƒ≈≈¿«≈∆»¡∆

מקומות מקומותמראי מראי

.æî.יתקרי לא רבי מ, סי' פו., ב"מ .çî

.èî.צה סי נב:, סנהדרין

.ð.קלז סי' צא:, סנהדרין

.àð.קלט סי' צב., סנהדרין

.áð.עה ב"ב קעט. סי' ק., סהנדרין

.âð.אגדות בחידושי ועיין ובעוה"ב. בעוה"ז ורבי קפז, סי' קא., סהנדרין

.ãð.חשכים לפני יתיצב בל ד"ה רש"י, עיין מובן. למנות. בקשו רטז, סי' קד., סנהדרין

.äð.מובן יומא. דחד רב בי בר ו, סי' ה:, חגיגה

.åð.רש"י עיין רמז. מעלה. של פמליא שנתמעט כביכול, י, סי' יג:, חגיגה

.æð.אגדות בחידושי ועיין דורש. נאה יש י, סי' יד:, חגיגה
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.Á�.¯Á‡ ˜Ècˆ ÏL ‰¯Bz dÈa‚‰Ï ÏBÎÈ ˜Èc«̂ƒ»¿«¿ƒ«»∆«ƒ«≈

.Ë�.BÓLa d¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰¯Bza LcÁÓ ˜Ècv‰M ‰Ó«∆««ƒ¿«≈«»«»»¿»ƒ¿

.ÒCÈ¯ˆÂ ,ÌÈ‡È· È¯·cÓe ‰¯B˙ È¯·cÓ ÌÈ·È·Á ,ÌÈÓÎÁ ÌÈ˜Ècˆ È¯·cƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ¬ƒƒƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»ƒ
.˙ÙBÓ ÌeL EÏ ÔÈ‡¯Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ì˙B‡ ˙iˆÏe ÚÓLÏƒ¿…«¿«≈»««ƒ∆≈«¿ƒ¿≈

.‡Ò.BL‡¯ ÏÚ ˙BÎ¯a eÁe È ,˜Ècv‰ ˙‡ ÁaLÓL ÈÓƒ∆¿«≈«∆««ƒ»¿»«…

.·Ò.ÏhÓ ÂÈÏÚ Ì‰È¯·c Ïk ¯ÈÚaL ˜Ècv‰««ƒ∆»ƒ»ƒ¿≈∆»»À»

.‚Òe‰ÊÈ‡ B„nÏÓ ‡e‰Lk ,˙BÎÏ‰ ‰ BL ‡e‰L ÈÓ ÌÚ LnLÏ ˜ÈcˆÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ¿«≈ƒƒ∆≈¬»¿∆¿«¿≈∆
.L„Á ¯·c»»»»

.„Ò‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ïa˜Ó ˜Ècv‰ ÈÙ k ˙Áz ·¯˜Ï ı¯‡‰ŒÌÚ ˙‡ ‡È·nL ÈÓƒ∆≈ƒ∆«»»∆ƒ¿…«««¿≈««ƒ¿«≈«¿≈∆
.¯ÎN»»

.‰Ò.˙ÁL ‰‡¯È ‡Ï ·¯‰ È t ˙Ïa˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿≈»«…ƒ¿∆««

.ÂÒ,Ïlt˙‰ÏÓ ÔÈ˜ÒBtLÎe ,d˙ÚLa ‡l‡ ˙ÏÚBÓ d È‡ ‰lÙz‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿ƒ»≈»∆∆∆»ƒ¿»»¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
.BˆÙÁÂ B Bˆ¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰NBÚ∆«»»¿¿∆¿

.ÊÒ.ÌÈ¯eka ·È¯˜Ó el‡k ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï ÔB¯Bc ‡È·n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒƒ

.ÁÒ.ÌB˜n‰ ˙‡ ÁÈ¯Ë‰Ï ÔÈ‡≈¿«¿ƒ«∆«»

מקומות מקומותמראי מראי

.çð.מובן קאמר. השתא יג, סי' טו:, חגיגה 95- .èð

.ñ.ג סי' ה"ד, פ"א ברכות ירושלמי

.àñ.לא סי' כה:, מגילה

.áñ.א סי' ו., קטן מועד

.âñ.אגדות בחידושי לו סי' כח:, מגילה ועיין יג. סי' שם

.ãñ.רמז וכו' למביאיהם שכר ליתן כדי ב, סי' ג., חגיגה

.äñ.ו סי' ה:, חגיגה

.åñ.עיי"ש נפשיה, ונח אשתיקו לז, סי' קד., כתובות

.æñ.מ סי' קה:, כתובות

.çñ:כד תענית קצת. מובן וכו'. אלישע ומה מב, סי' קו., כתובות
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.ËÒÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ,˜Ècv‰ ˙‡ ¯ÓLÏ CÈ¯ˆ ,˜Ècv‰ ˙‡ ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈∆««ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ∆…≈≈»»≈
.Ú»̄

.Ú.ÌÈ˜Ècv‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰Ú¯ ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·BË Ïk»»»∆¿»ƒ»»ƒ≈∆««ƒƒ

.‡Ú˙BNÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡L ÔÓÊ Ïk ,E B˜ ˙‡ ÁÈ¯Ëz Ï‡Â Ïlt˙z Ï‡«ƒ¿«≈¿««¿ƒ«∆¿»¿«∆«»»«¬
.‰lÚÙaƒ¿À»

.·ÚBa ÔÈLnzLÓ BÏ LiL Ô„ÚŒÔb‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ˜Ècv‰««ƒ»¿«∆»»«∆««≈∆∆≈ƒ¿«¿ƒ
.Ô„ÚŒÔ‚aL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»¬≈ƒ∆¿«≈∆

.‚ÚÈÊ‡ ˜Ècv‰ ˜ÏzÒpLÎe ,˜Ècv‰ ˙eÎÊa ÌÈÈeÏz Ì¯wÚL ÌÈ„ÈÓÏz LÈ≈«¿ƒƒ∆ƒ»»¿ƒƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿«≈««ƒ¬«
.ÌÈL Ú B‡ Ì‰ Ìb ÌÈ˜lzÒ ƒ¿«¿ƒ«≈∆¡»ƒ

.„ÚeÈ‰È Ì‰ ,ÂÈiÁa ˜ÈcvÏ LiL ÌÈ·¯˜Ó‰.[B˙BÓa] Ì˙BÓa ÌÈ·¯˜Ó «¿…»ƒ∆≈««ƒ¿«»≈ƒ¿¿…»ƒ¿»¿

.‰Ú,¯Á‡ ˜ÈcˆÏ BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜Ó CkŒ¯Á‡Â ,„Á‡ ˜ÈcvÏ ·¯˜Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…»¿«ƒ∆»¿««»¿»≈∆«¿¿«ƒ«≈
.B˙B‡ ÔÈ„È¯ËÓ ÔBL‡¯‰ ˜Ècv‰Ó ÚÓML ‰¯Bz‰«»∆»«≈««ƒ»ƒ«¿ƒƒ

.ÂÚ.‰ÏÚÓÏ ÔÈc ‰ÊÈ‡ ÚÈ¯ÎiL È„k ,¯ËÙ ˜Ècv‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««ƒƒ¿«¿≈∆«¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿»

.ÊÚ.B˙ÓÎÁ ˙ÓÁÓ „B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁL ‰Ê ,‡a‰ŒÌÏBÚ Ôa e‰ÊÈ‡≈∆∆»«»∆∆¿ƒ»≈¬«»¿»

.ÁÚ.Ú¯Ó ¯eÒ ‰NÚ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«¬∆≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.èñמובן מילתא. לימרו דלא לד, סי' קג., קצת.כתובות

.ò:כג נזיר נא. סי' קג., יבמות

.àò.מובן אגדות. בחידושי ועיין לז, סי' יח., ע"ז

.áò.דוכתאי אחוי ליה אמרי ד"ה אגדות חידושי לב, סי' עז:, כתובות

.âò.מובן דרבי. זכותה לד, סי' קג., כתובות

.ãò.בחיי שמשוני שם,

.äò.מובן לז. סי' פה., ב"מ

.åò.מא סי' פו., ב"מ

.æò.טז סי' י:, ב"ב

.çò.כז סי' טו:, ב"ב
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.ËÚC¯„a CÏÈÏ ‰ˆB¯ B È‡Lk ,EÈ ÙlÓ B˜ÏÒÏe E„ÈÓÏz ¯qÈÏ ˜e˜Ê E È‡≈¿»¿«≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿»∆¿∆≈∆≈≈¿∆∆
.·Ï ˙˙Ï BÙBÒÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ¯‡L ˙·BË ‰Ê Èk ,e‰·¯˜z ‡l‡ ,¯Li‰«»»∆»¿»¿≈ƒ∆«¿»««¿ƒƒ¿»≈≈

.Ù.˜Ècˆ ˙ÓÚ¯z È„ÈŒÏÚ BpÓÊ Ì„˜ ˙Ó Ì„‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»»≈…∆¿««¿≈«¿…∆«ƒ
.‡Ù.‰a¯‰ „ÓÏ ‡lM ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏB„b ˜Ècˆ Ì„‡ ‰È‰iL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆ƒ¿∆»»«ƒ»««ƒ∆…»««¿≈
.·Ù.‚Ï‚ÏÓ ÔkLŒÏk ,L ÚÏ Èe‡¯ ,ÌÈ˜Ècv‰ È¯·„a ÔÈÓ‡Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈«¬ƒ¿ƒ¿≈««ƒƒ»¿…∆»∆≈¿«¿≈
.‚ÙÏ‡BMLk ,B˜ÈÁ¯‰Ï BÏ ¯zÓ ,˜ÈcvÏ BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜Ï ‡a „Á‡Lk¿∆∆»»¿»≈∆«¿««ƒÀ»¿«¿ƒ¿∆≈

.CÈ¯ˆ B È‡L ˙BÈLÀ̃¿∆≈»ƒ
.„ÙÌ„˜ Ì‰È ÈÚa B˙¯Bz ·aÁÏ BÏ ¯zÓ ,ÌÚÏ ‰¯Bz ¯ÓB‡ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ≈»»»À»¿«≈»¿≈≈∆…∆

.¯Ó‡iL∆…«
.‰Ù.‰lÙ˙a Ct‰˙Ó ÔBL‡¯ ‚eeÊ elÙ‡¬ƒƒƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»
.ÂÙÔÈ‡ ‡a‰ŒÌÏBÚa Ï·‡ ,·¯˜Ó BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»»∆¿»≈∆«¿¿»≈¬»»»«»≈

.¯·kÓ ÔÈ·¯˜Ó‰ ‡l‡ ÔÈ·¯˜Ó¿»¿ƒ∆»«¿…»ƒƒ¿»
.ÊÙ¯zÓ ,BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï ‰f‰ Ì„‡‰Â ,Ì„‡‰ ˙‡ ·¯wL ˜Èc«̂ƒ∆≈≈∆»»»¿»»»«∆…»»¿»≈∆«¿À»

.ÌÈ„Èa ˙BÁ„Ï BÏƒ¿¿»«ƒ
.ÁÙ,BzÚc ˙eLÈÏÁ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰˙ÈÓa Ì„‡‰ ˙‡ L ÚÏ ÏBÎÈ ˜Ècv‰««ƒ»«¬∆»»»¿ƒ»¬ƒ«¿≈¬ƒ«¿

.˙eÚËa elÙ‡¬ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.èò.לז סי' כא., ב"ב

.ô.לט סי' כב., ב"ב

.àô.נד סי' קיד:, ב"מ ועיין מובן. ריטב"א. עיין שם,

.áô.סה סי' עה., ב"ב

.âô:מט נזיר צב. סי' קיא., ב"ב

.ãô.ממני לאבדה ד"ה וברשב"ם קט. סי' קכג:, ב"ב

.äô:יח מו"ק יום. ארבעים ד"ה בתוספות לה, סי' כב., סנהדרין

.åô:עה בתרא בבא שטרח. מי ג, סי' ג., ע"ז

.æô.מובן לז. סי' צב:, ב"ק

.çô.מה סי' קיז., ב"ק
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.ËÙ‰z‡L ‰nÓ ¯˙BÈ ,ÌÈÏÈÚBÓ Ì‰ ,˜Ècv‰ ÈtÓ ÚÓBL ‰z‡L ÌÈ¯·c¿»ƒ∆«»≈«ƒƒ««ƒ≈ƒƒ≈ƒ«∆«»
.ÌÈ¯ÙÒa „ÓBÏ≈ƒ¿»ƒ

.ˆ.¯a„Ó‰ È t ‰‡B¯Lk ,¯˙BÈ ÔÈ·Ó Ì„‡»»≈ƒ≈¿∆∆¿≈«¿«≈
.‡ˆÌ„‡ŒÈ ·Ï Ï˜ a Ê‡ ,ÏB„b ¯B‡ ÁzÙ ˜Ècv‰ ÏL Ï˜ ¯eac È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«∆««ƒƒ¿»»»¿»≈ƒ¿≈»»

.˙BÓ¯ ˙BÓÎÁ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ»¿»
.·ˆ.Ba „aÚzL‰Ï ¯zÓ ,‰¯eMk ‚‰B B È‡L ÈÓƒ∆≈≈«»À»¿ƒ¿«¿≈
.‚ˆ„‡‰ ˙‡ ‡O Ó ˜Ècv‰ ÌÈÓÚÙÏ˙·BËÏ ‰ÊÂ ,BÏÈtLÓ Ck ¯Á‡Â Ì ƒ¿»ƒ««ƒ¿«≈∆»»»¿««»«¿ƒ¿∆¿«

.LÈ‡‰»ƒ
.„ˆLÈÂ ,Ú¯ ÚL¯ LÈÂ ,·BË ‡¯˜ B È‡L ˜Ècˆ LÈÂ ,·BË ‡¯˜ ˜Ècˆ LÈ≈«ƒƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»»»¿≈

.Ú¯ B È‡L ÚL»̄»∆≈»
.‰ˆ.BzÎ‡ÏÓ ‰NÚiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÊÏ ÔÈÙeÙkL ,¯B„Ï ˙eÏÙLÂ ‡e‰ È‡ b¿«¿ƒ¿¿∆¿ƒ»∆∆≈ƒ∆«¬∆¿«¿
.Âˆ.‰NÚnÓ ÛÈ„Ú ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÏ¿«≈«¬≈ƒ»ƒƒ«¬∆
.Êˆ.ÌÈÏB„b È ÙÏ ˙e„ÈÒÁ ˙B‡¯‰lÓ ¯‰f‰Ï LÈ≈¿ƒ»≈ƒ¿«¿¬ƒƒ¿≈¿ƒ
.Áˆ.·¯˜Ó ‡e‰ ÈÓÏ ÔÈ‡B¯Lk ;B˙e·¯˜˙‰ È„ÈŒÏÚ ¯k Ì„‡‰ ˙e‰Ó«»»»ƒ»«¿≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿ƒ¿…»
.Ëˆ‡l‡ ,ÔkÒÓ ‡e‰ ‰È‰iL „Ú ,BÓˆÚa Ïlt˙‰Ï BÓˆÚ ÔkÒÈ Ï‡ ˜Ècv‰««ƒ«¿«≈«¿¿ƒ¿«≈¿«¿«∆ƒ¿∆¿À»∆»

.¯Á‡ ˜Ècˆ BnÚ ÛzzLÈƒ¿«≈ƒ«ƒ«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.èô.מובן יא. סי' יב., הוריות

.öעיני.ש לי דלו ד"ה מה, סי' קיז., ב"ק אגדות חידושי ועיין מובן. כנ"ל, ם,

.àö.מובן חספא. דדלאי לאו אי יז:, ב"מ

.áö.כד סי' עג:, ב"מ .âö

.ãö.כו סי' מ., קידושין

.äö.מלאכה לעשות אסור ד"ה ברש"י מב, סי' ע., קידושין

.åö.ד סי' יז., ב"ק

.æö.כג סי' פא:, ב"ק

.çö.לו סי' צב:, ב"ק

.èö.רש"י ועיין מובן. לז. סי' שם,
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.˜.ÌÈ‡ËÁÓ ÏˆpiL ,Ì„‡ ÏÚ Ïlt˙‰Ï Ák BÏ LÈ ˜Ècv‰««ƒ≈…«¿ƒ¿«≈«»»∆ƒ»≈≈¬»ƒ

.‡˜.¯Bc‰ ÏL ÌÈ˜Ï‡ŒÌÏv‰ ‡e‰ ˜Ècv‰««ƒ«∆∆¡…ƒ∆«

.·˜.Ì˙¯ˆ ˙Úa ÂÈÏ·BÒÏ Ï·BÒ ‡e‰ ˜Ècv‰««ƒ≈¿¿»¿≈»»»

.‚˜.˙eÓÏLa ÔBÁha BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Ècˆ ‰È‰iL Ì„‡ ÏBÎÈ»»»∆ƒ¿∆«ƒ««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿≈

.„˜.ÂÈÏÚ ‰pbÓ B˙¯Bz Èk ,Ú¯‰ ¯ˆi‰Ó ‡¯È B È‡Â ,‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈ ˜Ècv‰««ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈»≈≈«≈∆»»ƒ»≈ƒ»»»

.‰˜B„eÓÏ˙Â ÌÈÓÈ CÈ¯‡Ó B È‡Â ÚL¯ ‡¯˜ ,Ba¯ È Ùa „ÓBÚ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»¿≈«¬ƒ»ƒ¿«¿
.ÁkzLÓƒ¿«≈«

.Â˜.¯Á‡ ¯·c È„ÈŒÏÚ ÏÈÚB‰Ï ÔÈÏBÎiLk C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ÁÈ¯Ë‰Ï ÔÈ‡≈¿«¿ƒ«∆«≈ƒ¿»«¿∆¿ƒ¿ƒ«¿≈»»«≈

.Ê˜ÔÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜ÈcvÏ ÔÈNBÚL ËÚÓe „Á‡ Áe¯Œ˙Á È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«¿≈«««∆»¿«∆ƒ««ƒ«¿≈∆ƒ
.‡a‰ŒÌÏBÚÏ»»«»

.Á˜.˜ÈcvÏ Áe¯Œ˙Á ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ,C¯a˙È ÌMa ‰ÓÏL ‰ eÓ‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¡»¿≈»«≈ƒ¿»«»«¬«««««ƒ

.Ë˜˙‡ ÏÈv‰Ï „ÈÓz ˜˜BzLÓ ‡e‰ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÌeL BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿≈¬»»»ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ∆
.ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ

.È˜.‰ÊÏ Ák BÏ Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,˜ÈcvÏ ‰·BË ˙BNÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆«¬»««ƒ«»»≈…«»∆

.‡È˜.ÂÈ˙B L e¯v˜˙ ,ÂÈ˙Ba¯a ËÚ·Ó‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»«¿«≈¿«»ƒ¿«¿¿»

מקומות מקומותמראי מראי

י.÷. ברכות מרגלים. מעצת יושיעך יה עז, סי' לד:, סוטה

.à÷.אגדות בחידושי ועיין רש"י, עיין נפשיה. נח איוב פא, סי' לה., סוטה

.á÷.נפלא רמז וכו'. נושאיו את ארון נשא פב, סי' עייןשם, ארון, בחינת הוא הצדיק (כי

קמו) סי' סג:, .ברכות

.â÷.אגדות בחידושי ועיין קכח, סי' מח:, סוטה

.ã÷.אכול ד"ה אגדות בחידושי ועיין ט, סי' ל:, קידושין

.ä÷.כא סי' לג:, קידושין

.å÷.קצת מובן אנסיא. סמכינן לא כד, סי' לט:, קידושין

.æ÷.מו סי' סח:, גיטין .ç÷.è÷.é÷

.àé÷.כב סוטה ד. סי' ה., חגיגה
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.·È˜.ÂÈ˙B L ÌÈ¯v˜˙ ,epnÓ ÏB„b LiLk ˙e a¯a BÓˆÚ ‚È‰ n‰««¿ƒ«¿»«»¿∆≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

.‚È˜ÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰Ó ‡¯ÈÂ ,¯·c ‰ÊÈ‡ BÏ e ziL Ïlt˙‰Ï CÈ¯ˆ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ¿≈∆»»¿»≈≈«¿«¿¿ƒ«
.B Bˆ¯ CÙ‰ Lw·È ,B˙˜„ƒ̂¿»¿«≈≈∆¿

.„È˜Ó Ï‡BLÂ ˜Ècv‰Ï ‡·e ‰Ú¯ ‰ÊÈ‡ ‰NBÚ ÚL¯Lk,‰NÚ ‰ÙÈ Ì‡ epn ¿∆»»∆≈∆»»»¿««ƒ¿≈ƒ∆ƒ»∆»»
.BLÙ ˙‡ ÏÈv‰Ï È„k ,˙ÈNÚ ‰ÙÈ :BÏ ¯ÓBÏ ¯zÓÀ»«»∆»ƒ»¿≈¿«ƒ∆«¿

.ÂË˜ÌÈÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ ÈÎM‰ ÈÙ k ˙Áz ‡B·lÓ Ì„‡ŒÈ a LÈ¯ÙnL ÈÓƒ∆«¿ƒ¿≈»»ƒ»«««¿≈«¿ƒ»«¿≈∆¿ƒ
.˙e„·ÚÏ ÂÈ a»»¿«¿

.ÊË˜.˙eÓiL ‰ÏBÁ‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Ï CÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈«¬ƒ««∆∆»

.ÊÈ˜CkŒ¯Á‡Â ,˜ÈcvÏ ‰¯Bza „Bq‰ ‰l‚Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»«»»¿«∆««»««ƒ¿««»
.˜Ècv‰ [ÌLa] ÏÈ·La ‰¯Bz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯ÓB‡≈«»»«»ƒ¿ƒ¿≈««ƒ

.ÁÈ˜.ÏÈÚBÓ B È‡Â Ïlt˙Óe ‰pÚ˙Ó ˜Ècv‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿≈ƒ

.ËÈ˜.Bk¯c ÏÈ·La ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈ¯„b ı¯ÙÏ BÏ ¯zÓ ˜Ècv‰««ƒÀ»ƒ¿…¿»ƒ∆¬≈ƒƒ¿ƒ«¿

.Î˜„Á‡ LÈÂ ,e˙eÓiL Ì„‡ŒÈ a ¯tÒÓ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ¯ÊBb ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈»»∆»¿≈∆»
ÏÈv‰Ïe ÂÈÏÚ Ïlt˙‰Ï ˜Ècva Ák LÈ ,B˙B‡ ·‰B‡ ˜Ècv‰L Ì‰È Èa≈≈∆∆««ƒ≈≈…«««ƒ¿ƒ¿«≈»»¿«ƒ

.ÂÈzÁz ¯Á‡ ÔzÏÂ B˙B‡¿ƒ≈«≈«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.áé÷.קכ סי' נה., ברכות

.âé÷.ט סוטה רמז. עמרם. רב מג, סי' סז:, גיטין עיין קצת. מובן כה. סי' סג., יבמות

.ãé÷.ז סי' כב., נדרים

.åè÷.טו סי' לב., נדרים

.æè÷.קד כתובות מבקש. אין ד"ה כד, סי' מ., נדרים ר"ן

.æé÷ידיה על מריה דאסכים הוא, אביתר ר' בגבעה. פלגש בענין ו:, רש"יגיטין (פירש

וכו') סוד לו נט.לגלות סי' לעיל ועיין עיי"ש. וכו', אומר הוא כך בני אביתר וכו'

.çé÷.כד תענית

.èé÷.רמז פורץ. שהמלך לח, סי' עו:, יבמות

.ë÷.מובן מב. סי' עט., יבמות



259 ִ ַצּדיק ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.‡Î˜.‰ÊÏ ÔzÏÂ ‰fÓ ÁwÏ ˜Ècva Ák LÈ≈…«««ƒƒ«ƒ∆¿ƒ≈»∆
.·Î˜.ÔBÈ„t ‡e‰ ˜Ècv‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒƒ¿
.‚Î˜B È‡ ,epnÓ ÏB„b elÙ‡ ,¯Á‡ ˜ÈcvL ,‰„B·Ú ¯·c BÏ LÈ ˜Ècˆ Ïk»«ƒ≈¿«¬»∆«ƒ«≈¬ƒ»ƒ∆≈

.B˙„B·Ú ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ¬»
.„Î˜‰¯B˙ È¯·c Èk ,ÔBÓÓ ÏÈ·La ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈÚÒB ÌÈ˜Ècv‰M ‰Ó«∆««ƒƒ¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÈ¯ÈLÚÂ ÌÓB˜Óa ÌÈi Ú¬ƒƒƒ¿»«¬ƒƒ¿»«≈
.‰Î˜.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ„aÎnLk ,‡a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL ÌÈÓÈ ˙ÎÈ¯‡¬ƒ«»ƒ∆«¿ƒ»»»¿∆¿«¿ƒ∆∆∆
.ÂÎ˜.ÚL¯ Ôa ˜Ècˆ ˙lÙ˙Ï ˜Ècˆ Ôa ˜Ècˆ ˙lÙz ‰ÓBc d È‡≈»»¿ƒ««ƒ∆«ƒƒ¿ƒ««ƒ∆»»
.ÊÎ˜.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ ‰q Ó el‡k ,˜Ècv‰ ˙‡ ‰q nL ÈÓƒ∆¿«∆∆««ƒ¿ƒ¿«∆∆«»»
.ÁÎ˜Ì‚t‰ ÏÈ·La ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ ÔÈ·Bb ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡L ˙Bi·b‰ Ïk»«¿ƒ∆À»»ƒƒƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿ƒ«¿»

.˜Ècv‰ „B·Îa eÓ‚tL∆»¿ƒ¿««ƒ
.ËÎ˜.˜ÈcvÏ ÏB„b „B·k ‡e‰ ,˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ¯·Bc ÌM‰ È‡ BOLk¿∆¿≈«≈¿ƒ¿¿ƒ«««ƒ»»««ƒ
.Ï˜.ÔÈc‰ ˜zÓ ÌÈ˜Ècˆ ˙ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡««ƒƒƒ¿»«ƒ
.‡Ï˜.e nÚ ‚‰ ˙È CÈ‡ ,B˙¯B˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ „nÏÓ ‡e‰ ˜Ècv‰««ƒ¿«≈∆«»»¿»≈ƒ¿«≈ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.àë÷אגדו חידושי ועיין הפקר. דין בית שהפקר מד, סי' פט:, רמז.יבמות ת.

.áë÷.רמז כעין ברכה. פדיונו יב, סי' ברכות ירושלמי ועיין צו. סי' קטז, ב"ב כותב עיין

.âë÷.רמז למיעבד. מצית לא נב, סי' כא:, תענית

.ãë÷.רמז ט. סי' ה"ה, פ"ג ר"ה ירושלמי

.äë÷.מובן כא. סי' סב:, יבמות

.åë÷.ל סי' סד., יבמות

.æë÷התוו ישראל וקדוש אל וינסו מא)וישובו עח ונסיון.(תהלים מופת לשון רש"י, פירש ,

רמז. .çë÷.èë÷

.ì÷קדשים בקהל אמונתך אף ה' פלאך שמים ויודו וגו' יבנה חסד עולם אמרתי כי

ג,ו) פט .(תהלים

.àì÷'וגו הגבר יב)אשרי צד וגו'(תהלים וילמדהו וגו' נועץ מי את הצדיקים. רש"י, פירש ,

יד) מ .(ישעיה
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.·Ï˜.‰ Ú ‡e‰ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙e¯M˜˙‰a Ïlt˙Ó Ì„‡M ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿««ƒƒ«¬∆
.‚Ï˜NÈ ˙B BÂÚ ÏÁBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰.ÌÈ˜Ècv‰ ÏÈ·La Ï‡¯ «»»≈¬ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««ƒƒ
.„Ï˜.ÌÈ˜ÈcvÏ CÏÈÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÁÈpÓ B È‡ ˙e ˆÈl‰«≈»≈«ƒ«∆»»»≈≈««ƒƒ
.‰Ï˜.ÌÈ˜ÈcvÏ ˙e·¯˜˙‰Ï ‰ÎBÊ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»∆¿ƒ¿»¿««ƒƒ

.ÂÏ˜.ÌÈ¯wÁÓe ˙˜ÏÁÓ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ˜Ècˆ EÏ ÔÈ‡≈¿«ƒ∆≈»»«¬…∆¿«¿ƒ

.ÊÏ˜Ì‰L el‡ ÏÚ ˙BÚ¯ ¯a„Óe BÓˆÚ ˜Ècva ¯tÎÏ LBa ‡e‰L ÚL¯ LÈ≈»»∆ƒ¿…««ƒ«¿¿«≈»«≈∆≈
.˜Ècv‰ ˙Áz««««ƒ

.ÁÏ˜.ÏÎO‰ „cÁ˙ ˜Ècv‰ È t ˙i‡¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿≈««ƒƒ¿«≈«≈∆

.ËÏ˜‰ ‰ÈÂ „B·ÎÏ ‰kÊÈ ,¯Úˆ ÌeL Ba ÏtÈ ‡lL ,˜Ècv‰ ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆««ƒ∆…ƒ…««ƒ¿∆¿»¿∆¡∆
.˜Ècv‰ ˙˜„vÓƒƒ¿«««ƒ

.Ó˜.˙eiÁ ÔÈÏa˜Ó ˜Ècv‰ ÈtÓ ‰¯Bz ˙ÚÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

.‡Ó˜.˜Ècv‰ ˙‡ ˙BiÁÏ ÂÈ˙BlÚt ‰È‰iL B˙ wz ,ÌÈa¯ ÌÈ‡ËÁ ‰NÚL ÚL»̄»∆»»¬»ƒ«ƒ«»»∆ƒ¿∆¿À»¿«∆««ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áì÷'וגו שמו בקראי ושמואל בכהניו ואהרן ו)משה צט על(תהלים עמהם, שמתקשרים .

ישמע צדיקים ותפלת יענם. והוא ה' אל קראים זה, כט)ידי טו .(משלי

.âì÷להם היית ח)נשא צט ועיין(תהלים בשבילם. היית, ישראל. עון נשא, רש"י, פירש ,

המקום לכל ונשאתי קעח, סי' צט:, כו)סנהדרין יח .(בראשית

.ãì÷ילך לא חכמים אל לו הוכח לץ יאהב יב)לא טו .(משלי

.äì÷ינחנו גדולים ולפני וגו' אדם טז)מתן יח רמז.(משלי .

.åì÷וחקרו רעהו ובא בריבו הראשון יז)צדיק יח דבר(משלי חקר מלכים וכבוד (משלי.

ב) .כה

.æì÷בוגד ישרים ותחת רשע לצדיק יח)כפר כא .(משלי

.çì÷'וגו חכמה מבין פני כד)את יז רעהו(משלי פני יחד ואיש יז). כז עירובין(משלי ועיין .

דמחדדנא. האי ב, סי' יג:,

.èì÷יכבד אדניו יח)ושמר כז רש"י.(משלי עיין

.î÷חיים שנות וגו' בני י)שמע ד רבים.(משלי וכמוהו .

.àî÷לחטאת רשע תבואת לחיים צדיק טז)פעלת י .(משלי



261 ִ ַצּדיק ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר

.·Ó˜‰ÊÈ‡ ˜Ècv‰ ÏÚ ¯Ê‚pL Úe„Èa ,˜Ècv‰ ˙Áz BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ ÎÓ ÚL¯Lk¿∆»»«¿ƒ«∆«¿««««ƒ¿»«∆ƒ¿««««ƒ≈∆
.‰¯v‰ „BÚ ÂÈÏÚ ‡·È ‡Ï ÂLÎÚÂ ‰¯»̂»¿«¿»…»…»»«»»

.‚Ó˜.Ú¯Ó ¯eÒÏ ‰kÊz ,˜Ècv‰Ó ‡¯ÈzLk¿∆ƒ»≈««ƒƒ¿∆»≈«
.„Ó˜‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Ó ÚL¯‰Â ¯Úˆa ‰¯BL ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ∆¿««¿»»»¿«≈«¬ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆

.˜Ècˆ È¯ÚL ÏÚ „ÓÚÏ „È˙ÚÏ∆»ƒ«¬…««¬≈«ƒ
.‰Ó˜È„k ,˜Ècv‰ ˙lÙz ÚÓBL B È‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙlL ‰Ó«∆ƒ¿»ƒ«»»≈≈«¿ƒ«««ƒ¿≈

.Ô˙eÚL¯a e¯‡MiL ,ÌÈÚL¯‰ ˙‡ ‰Êa ‰Á„iL∆ƒ¿∆¿∆∆»¿»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿»
.ÂÓ˜.‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈÁÎBL ˜Ècv‰ ÏÚ ˙˜ÏÁÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆«««ƒ¿ƒ∆«»
ÊÓ˜.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ ÔÈÁaLÓ el‡k ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙‡ ÔÈÁaLnL Á·M‰«∆«∆¿«¿ƒ∆««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆«»»
.ÁÓ˜ÔÈ‡Â ‰Óe‰Ó ÔÈ‡Â da ˙ÚÓL ‰ÓÁÏÓ ÔÈ‡ ,˜Ècv‰ ˙‡ ˙iˆ ‡È‰L ¯ÈÚƒ∆ƒ«»∆««ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿««»¿≈¿»¿≈

.‰Ú¯ ‰ÚeÓL¿»»»
.ËÓ˜.ÔÓˆÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈaL ˙e„b ˙‰Ó ‡a ‰Ê ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ˙e„b ˙‰‰«ƒ¿«¿«««ƒƒ∆»≈ƒ¿«¿∆≈««ƒƒ¿«¿»
.�˜,ÌÚŒÔBÓ‰ È„ÈŒÏÚ ˜ÈcvÏ ‰Ò ¯t Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰Ê ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»»≈«¿»»««ƒ«¿≈¬«

˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯kÊiLÎe ,Ì‰nÚ ˙e¯aÁ˙‰ ‰ÊÈ‡ BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿∆ƒ¿…«»»∆
.Ì˙B‡ Ìb ¯kÊÈ ,˜Ècv‰««ƒƒ¿…«»

מקומות מקומותמראי מראי

.áî÷תחתיו רשע ויבא נחלץ מצרה ח)צדיק יא .(משלי

.âî÷'וגו מרע וסר ירא טז)חכם יד .(משלי

.ãî÷צדיק שערי על ורשעים טובים לפני רעים יט)שחו יד תפלה.(משלי אלא שיחה אין .

רמז.

.äî÷'וגו רשע ידחה לב)ברעתו יד צדיקים(משלי ותפלת מרשעים ה' רחוק רחוק. רמז .

כט)ישמע טו .(משלי

.åî÷צרי דבריו קלט)שכחו קיט .(תהלים

.æî÷'ה עבדי הללו ה' שם את א)הללוי קלה .(תהלים

.çî÷'וגו צוחה ואין יוצאת ואין פרץ אין מסבלים יד)אלופינו קמד רש"י.(תהלים עיין ,

.èî÷שאול ומיד איביו כל א)מכף יח .(תהלים

.ð÷בריתו לעולם יזכר ליראיו נתן ה)טרף קיא עולם(תהלים לזכר וגו' חונן איש טוב .

צדיק ה-ו)יהיה קיב רמז.(תהלים .
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.‡�˜.˜Ècv‰ ˙·¯˜a ÈeÏz ÁÈLn‰ ˙‡Èaƒ««»ƒ«»¿ƒ¿«««ƒ
.·�˜.˜Ècv‰ ˙·¯˜a ÈeÏz LÙp‰ ˙eÓÏL ¯wÚƒ«¿≈«∆∆»¿ƒ¿«««ƒ
.‚�˜·¯˜Â ˜ÈcvÏ BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜nL ÈÓ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÓÈÓ˙a B È‡ B˙ ƒ∆¿»≈∆«¿««ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿≈∆

.Û„B¯Ï Ck ¯Á‡ Ct‰˙ ƒ¿«≈«≈»¿≈
.„�˜¯a„È CÈ‡ ·LBÁ BaÏ ,˜Ècv‰ ˙‡ ˙B‡¯Ï ‡aL ‰ÚLa ,Ô¯˜M‰««¿»¿»»∆»ƒ¿∆««ƒƒ≈≈¿«≈

.CkŒ¯Á‡«≈»
.‰�˜ÌÈÏÙB Â ,Ì‰ÈÏÚ Ct‰ Ì‰È¯·cL ÛBÒÏ ˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ¯·BcL ÌÈ¯eac‰«ƒƒ∆¿ƒ«««ƒ¿∆ƒ¿≈∆∆¿«¬≈∆¿¿ƒ

.·kLÓÏ¿ƒ¿»
.Â�˜. ˜Ècv‰ Ïˆ‡ ‰·‰‡ ¯¯BÚÓ ‰Êa ,˜Ècv‰ È Ùa BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ ÎnL ÈÓƒ∆«¿ƒ«∆«¿ƒ¿≈««ƒ»∆¿≈«¬»≈∆««ƒ
.Ê�˜.Ì‰Ï ·¯˜˙‰Ï ÔÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌÈ˜ÈcvÓ ˙BiNÚÓ È¯etÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈«¬ƒƒ«ƒƒ«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»≈»∆
.Á�˜ÔÈÎÓBÒ ÌÈ¯ÈLÚ‰ Ôk ,˜ÈcvÏ Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,L„w‰ŒÁe¯ ÈÙÏ¿ƒ««…∆∆«»»≈««ƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ

.‰·eL˙a ÌÈÚL¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏÎÈ Ôk ,B˙B‡ Ì˙ÎÈÓÒ ÈÙÏe ,B˙B‡¿ƒ¿ƒ»»≈»…¿«¬ƒ∆»¿»ƒƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.àð÷'וגו ישראל קדוש יז)גאלך מח .(ישעיה

.áð÷'וגו צדק במעגלי ינחני ישובב ג)נפשי כג ברבים(תהלים כי וגו' נפשי בשלום פדה ,

עמדי יט)היו נה .(תהלים .âð÷

.ãð÷ידבר לחוץ יצא לו און יקבץ לבו ידבר שוא לראות בא ז)ואם מא מי(תהלים –

לו און יחשב לבו אזי, הצדיק. את לראות כשבא שקרן היינו, ידבר. יצאששוא

כנ"ל. ידבר, לחוץ

.äð÷לקום יוסיף לא שכב ואשר בו יצוק בליעל ט)דבר פסוק .(שם,

.åð÷לו והשתחוי וגו' יפיך המלך יב)ויתאו מה אימתי,(תהלים יפיך, המלך ויתאו –

לו הכנעה)והשתחוי .(בחינת

.æð÷'וגו למלך מעשי אני אמר וגו' ידידת א-ב)שיר מה ציון(תהלים סבו קצת. רמז .

יג)והקיפוה מח חן.)(תהלים ליודעי כידוע ציון, בחינת שהוא להצדיק, התקרבות ספרו(בחינת ,

לחילה לבכם שיתו יד)מגדליה. פסוק וחומה,(שם, חיל בחינת שהוא הצדיק, בחינת כן (גם

רז"ל) נפלאותיךכמאמרי ספרו שמך וקרוב תספרו. למען ב), עה רמז.(תהלים כעין .

.çð÷ישובו אליך וחטאים וגו' תסמכני נדיבה ורוח ישעך ששון לי נאהשיבה (תהלים

רש"י.יד-טו) עיין ,
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.Ë�˜ÌÈÚL¯‰ e¯‰¯‰È ‡lL È„k ÏÈ·La ,ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ÔÈ‡aL ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ∆»ƒ«««ƒƒƒ¿ƒ¿≈∆…¿«¿¬»¿»ƒ
.ÌÈ˜ÈcvÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔziL ,·Bh‰ ÏÚ ‡a‰ŒÌÏBÚÏ»»«»««∆ƒ≈«»»««ƒƒ

.Ò˜ÔÈa ‚eeÊ ÌÈÓ¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˜Ècv‰ ÌÚ ˙e¯aÁ˙‰a Ì‰ ÌÈ‡¯i‰Lk¿∆«¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ«¿≈∆¿ƒƒ≈
.ÂÈ¯Á‡ ‰„È¯È ÔÈ‡Â ,ÌÈ Ùa ÌÈ t dz ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„À̃¿»¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»«¬»

.‡Ò˜‰ÏÈÙ ÌÈÚL¯‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙‡ ÔÈÁaLnL Á·L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«∆¿«¿ƒ∆««ƒƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»
.‰ÏB„b¿»

.·Ò˜.Ûe‡ Â ÛeMk ÔBÂÚa ˜lzÒ ˜Ècv‰««ƒƒ¿«≈«¬ƒ¿ƒ

.‚Ò˜.ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ„b ˙Ó Ì‰ ·¯Ï ÌÈÙ‡Bp‰«¬ƒ»…≈ƒ¿«¿ƒ«««ƒƒ

.„Ò˜È ÈÚa Ò‡Ó ÌÏBÚ‰ ˙˜„ˆÂ ÌÈ‡ÓËk ÌÏBÚ‰ ¯‡L ,˜lzÒ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒ¿«≈ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿»¿≈≈
.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»

.‰Ò˜Ìb ,Û‡ŒÔB¯Á ÌBÏLÂŒÒÁ ¯¯BÚ˙ ˜Ècv‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙Ïc‚‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»»«««ƒƒ¿≈«¿»¬««
.¯¯BÚ˙ ‰Ù¯N¿≈»ƒ¿≈

.ÂÒ˜.¯zÒ ˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ ˙Bl‚Ï ÏÈ·La ‡e‰ ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈ˜Ècv‰ ÏeËÏËƒ¿««ƒƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«≈∆«ƒƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.èð÷סלה קשט מפני להתנוסס נס ליראיך ו)נתתה ס רש"י.(תהלים עיין ,

.ñ÷(ה עב שמש(תהלים עם ייראוך – פירוש וכמו, השמש, וזרח כמו שמש, שנקרא הצדיק (בחינת

חז"ל) דוריםשדרשו דור ירח ולפני כידוע), ושכינתיה, קוב"ה בחינת הם וירח .(שמש

.àñ÷צדיק קרנות תרוממנה אגדע רשעים קרני יא)וכל עה משפיל(תהלים ה' אנוים מעודד .

ו)רשעים קמז וגו'(תהלים לרשע אוי וגו' טוב כי צדיק אמרו י-יא). ג (ישעיה.(ישעיה

יט) וגו'כו עפר שכני ורננו הקיצו עי"ז)– אותם לשבח בחינת(היינו, – תפיל רפאים וארץ

רש"י. עיין הרשעים, מפלת

.áñ÷'וגו מנאף זרע עננה ני וגו' הצדיק נאסף הרעה מפני א,ג)כי נז רש"י.(ישעיה עיין ,

מח. סוטה

.âñ÷'וגו פה תרחיבו מי ד)על בפסוק ההמשך .(שם,

.ãñ÷'וגו צדקתינו כל עדים וכבגד כלנו כטמא ה)ונהי סד רש"י.(ישעיה עיין ,

.äñ÷'וגו יקדת אש באפי עשן עלה וגו' קרב ה)האמרים סה .(ישעיה

.åñ÷'וגו לכהנים אקח מהם וגם וגו' פליטים מהם יט,כא)ושלחתי סו רש"י.(ישעיה עיין ,
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.ÊÒ˜.Ï‡¯NÈ ˙B¯ˆa ËÚÓÏ È„k ,˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ‡a ÔÈ¯eqÈ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒƒ»ƒ«««ƒ¿≈¿«≈¿»ƒ¿»≈
.ÁÒ˜.˜Ècv‰ ˙„·‡Ï Ì¯Bb ÌÚŒÔBÓ‰ ÏL ÌÒ¯k ÈelÓƒ¿≈»∆¬«≈«¬≈«««ƒ
.ËÒ˜.Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰ ,ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ¯eqÈƒƒ∆»ƒ«««ƒƒ«»»«»ƒ¿»≈
.Ú˜‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,˜Ècv‰ ÏL ÏÚ BÓˆÚ ÏÚ Ïa˜Ï ‰ˆB¯ B È‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«≈««¿…∆««ƒ«»»

.e‰˙Ú·Óe ÂÈÏÚ ÒÚBk≈»»¿«¬≈
.‡Ú˜ÔB¯Bc ‡È·nL ÈÓ.Áe¯ ˙Á BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰, ˜ÈcvÏ ƒ∆≈ƒ««ƒ«»»∆«««
.·Ú˜˙‡ ÔÈÏh·Óe ÌÈ‡ BO‰ ˙‡ ÔÈÚÈ ÎÓ ÌÈ˜ÈcvÏ ÔÈ‡È·nL ÔB¯Bc È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒƒ««ƒƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ∆

.Ì„‡‰ ÏÚ ‰¯BML ‰Ú¯ Áe¯‰»«»»∆»«»»»
.‚Ú˜BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈ˜Ècv‰ È¯·˜ ÏÚ ˙eÁhzL‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿≈««ƒƒ«»»∆

.CÎÏ Èe‡¯ B È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B·BË««ƒ∆≈»¿»
.„Ú˜.„ÒÁ BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈ˜ÈcˆÓ ˙BiNÚÓ ¯tÒnL ÈÓƒ∆¿«≈«¬ƒ«¿ƒƒ«»»∆∆∆
.‰Ú˜.BÎB˙aL ‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‚È‰ Ó ˜Ècv‰L ‰Ó«∆««ƒ«¿ƒ∆»»≈¬«ƒ¿»∆¿
.ÂÚ˜.ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆ ˜Ècv‰ ÔÓ C¯a˙ Ì„‡Lk¿∆»»ƒ¿»≈ƒ««ƒ»ƒ«¬…««¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æñ÷'וגו נשא הוא חלינו ד)אכן נג .(ישעיה

.çñ÷'וגו אבד הצדיק וגו' שבע ידעו לא נפש עזי א)והכלבים נז - יא נו רש"י.(ישעיה עיין ,

רמז.

.èñ÷'וגו צדך על ד)שכב ד יז.(יחזקאל כב א, מלכים ברש"י, ועיין רש"י. עיין ,

.ò÷יבהלמו ובחרונו וגו' מוסרותימו את ג,ה)ננתקה ב .(תהלים

.àò÷תעטרנו רצון וגו' צדיק תברך אתה יג)כי ה רוח.(תהלים נחת – רש"י פירש (ברכה,

יא) לג (בראשית וגו' ברכתי את נא קח כמו, דורון. .הוא

.áò÷מ ברמז.מהנ"ל קצת ובן

.âò÷'וגו בארץ אשר לקדושים עליך בל ב,ג)טובתי טז .(תהלים

.ãò÷'וגו מלכו ישועות נא)מגדיל כב ב, שמואל נא; יח רבנן)(תהלים מלכי, זה,(מאן ידי על ,

ומשיח שמספר למי חסד שעושה היינו, שיחו. מלשון – למשיחו חסד ועשה

ז"ל. בשמו שמעתי – הצדיקים ידי על שנעשו והמשעיות הישועות

.äò÷אלהים יראת מושל ג)צדיק כג ב, .(שמואל

.åò÷עמד ישראל קהל וכל וגו' יד)ויברך ח א, .(מלכים
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.ÊÚ˜.ÌÚ‰ ÔÓ ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ‰·Bb CÏn‰«∆∆∆¿ƒ»ƒ»»
.ÁÚ˜ÌM‰ Ïˆ‡ ÔBˆ¯ ¯¯BÚ˙ ,ÌÈ˜Ècv‰ È a ˙‡ ÔÈ„aÎnL ,„B·k È„ÈŒÏÚ«¿≈»∆¿«¿ƒ∆¿≈««ƒƒƒ¿≈»≈∆«≈

.ÁÈLÓ ‡B·iL C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»ƒ«
.ËÚ˜.ÌÈ‡ BO‰ ˙‡ ÌÈÚÈ ÎÓ ,˜ÈcvÏ ÌÈÎÏB‰L ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»∆¿ƒ««ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ
.Ù˜.B˙e·ÈLÁÓ ÏÙB ‡e‰ ,˜Ècv‰ ÏL Èeev‰ ÏÚ ¯·BÚL ÈÓƒ∆≈««ƒ∆««ƒ≈≈¬ƒ
.‡Ù˜.‰˙ÈnÓ ÏBv Â Ï‡¯NÈ Ïk ‰p‰Ó el‡k ,ÂÈÒÎpÓ e‰p‰nL ÈÓƒ∆¿¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿«∆»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ»
.·Ù˜.ÌÈÓÒBwa Ï‡L el‡k ,˜Ècˆ È¯·c ÏÚ ·¯ÒnL ÈÓƒ∆¿»≈«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»««¿ƒ
.‚Ù˜.˙Bi¯a‰ ÏÚ ˙ÏhÓ B˙ÓÈ‡ Ìb ,BnÚ '‰ ‰ÓÎÁ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿»ƒ«≈»À∆∆««¿ƒ
.„Ù˜BÏ ·B¯˜Â CeÓÒ ‡e‰ ,˙eÎÈÓÒ È ÈÓ ÏÎa ˜Ècv‰ ˙‡ CÓBqL ÈÓƒ∆≈∆««ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿»

.‡a‰ŒÌÏBÚÏ»»«»
.‰Ù˜.‰Ú¯ ‰„eˆÓa Òt˙ ‡e‰ ÛBÒÏ ,˜Ècva ‰¯b˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿»∆««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»
.ÂÙ˜.ÂÈ˙B˜„ˆ BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ,ÌÈ˜ÈcvÓ ˙BiNÚÓ ¯tÒnL ÈÓƒ∆¿«≈«¬ƒƒ«ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
.ÊÙ˜.ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ,¯·c ÔzÏ ÏÎÈ ˜Ècv‰««ƒ»…ƒ≈»»∆…»»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æò÷יג)רש"י ד א, ארגוב.(מלכים חבל ד"ה

.çò÷'וגו ולכבוד לצבי ה' ב)צמח ד תרגום.(יישעיה ועיין רש"י. עיין רמז. . .èò÷

.ô÷'וגו תקום לא ממלכתך יד)ועתה יג א, רמז.(שמואל .

.àô÷רש"י ו)עיין טו א, קמו.(שמואל סי' סג:, ברכות ועיין ישראל. בני כל עם ד"ה

.áô÷'וגו מרי קסם חטאת כג)כי טו א, רש"י.(שמואל עיין ,

.âô÷מפניו ויגר מאד משכיל וגו' שאול וירא עמו. וה' משכיל וגו' דוד א'ויהי (שמואל

יד-טו) .יח

.ãô÷'וגו אלו לגשת לבו את ערב זה הוא מי כי אלי ונגש כא)והקרבתיו ל ודרש(ירמיה .

רש"י עיין וסמיכות, ערבות מלשון כ)ערב, כה ותרגומו(ירמיה הערב. כל ואת ד"ה

וגו' לעולם לעד סמוכים רחוק. רמז וגו'. ח)סומכותה קיא .(תהלים

.äô÷התגרית בה' כי נתפשת וגם כד)נמצאת נ .(ירמיה

.åô÷אלהינו ה' מעשה את בציון ונספרה באו צדקתינו את ה' י)הוציא נא .(ירמיה

.æô÷בנחלה לישראל הפילה רק ישראל בני מפני אורישם ו)אנכי יג שלא(יהושע אע"פ ,

מובן. עדיין. נכבשה
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.ÁÙ˜.‰ B˜ ‡e‰ ,ÂÈÏ‚¯ Ûk C¯„È ¯L‡ ÌB˜Ó Ïk ,˜Ècˆ‰««ƒ»»¬∆ƒ¿…««¿»∆

.ËÙ˜ÔÈ‡Â ,ÌÈÓi˜ ÂÈ„È ‰NÚÓ ,˙e„b ˙‰ ˙Úa ÌÈ˜ÈcvÏ ‰ˆÚ Ô˙Bp˘ ÈÓƒ∆≈≈»««ƒƒ¿≈ƒ¿«¿«¬∆»»«»ƒ¿≈
.Ì˙B‡ Ïh·Ó¿«≈»

.ˆ˜B˙B‡ eL ÚÈ ‡lL È„k ,‰ÓÈ‡a ÏkzÒÈ ,˜Ècv‰ ÏÚ ÏkzÒnL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«««ƒƒ¿«≈¿≈»¿≈∆…««¿
.ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ

.‡ˆ˜.˜ÈcvÏ BÓˆÚ ˙‡ ·¯˜Ï Ì„‡‰ ˜˜BzL ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«»«ƒƒ¿≈»»»¿»≈∆«¿««ƒ

.·ˆ˜.‰ÓÁÏn‰ Ïha˙ ˜Ècv‰ ÔÁÏL Ïˆ‡ ‰·ÈLÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»≈∆À¿»««ƒƒ¿«≈«ƒ¿»»

.‚ˆ˜iÊ ‡e‰L ÈÓ.˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁL ÌÈ„b ˙n‰ ÌÚ ¯aÁ˙iL ÛBÒÏ ,ÔÙ ƒ∆«¿»¿∆ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«««ƒ

.„ˆ˜.‰·eL˙a Ì„‡ ‰ÊÈ‡ ·¯˜ ·B¯wÓ Èk ,˜ÈcvÏ Á¯Bt ˙Ú¯v‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»««≈«««ƒƒƒ»≈«≈∆»»ƒ¿»

.‰ˆ˜‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˜Ècˆ ‡e‰L ÚL¯‰ ÏÚÂ ÚL¯ ‡e‰L ˜Ècv‰ ÏÚ ¯ÓB‡L ÈÓƒ∆≈«««ƒ∆»»¿«»»»∆«ƒ«¿≈∆
.ÔÈ˜Ï ‰ ·Ïe ‰nÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ìb ,‰LÏÁÏ ÏtÈƒ…¿À¿»««¿≈∆«»¿»»ƒ¿ƒ

.Âˆ˜.‰ÏB„b ‰‡eÙ¯ ‡e‰ ˜ÈcvÏ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿««ƒ¿»¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.çô÷'וגו תהיה לך בה רגלה דרכה אשר ט)הארץ יד רמז.(יהושע .

.èô÷'וגו העיר מבוא את כה-כו)ויראם א מובן.(שופטים שמה. הוא ד"ה רש"י עיין ,

.ö÷(יג ו א, לראות.(שמואל וישמחו ד"ה ברש"י קמו), סי' סג:, ברכות תחזינה(עיין ביפיו מלך

וגו' אימה יהגה לבך וגו' יז-יח)עיניך לג .(ישעיה

.àö÷בלבם אלהים נגע אשר החיל עמו כו)וילכו י א, רש"י.(שמואל עיין ,

.áö÷'וגו מושל את ללחום תשב א)כי כג לחמי(משלי את לחם רמז. א). לה תערך(תהלים .

וגו' שלחן ה)לפני כג .(תהלים

.âö÷הזיפים ב)בבוא נד רמז.(תהלים .

.ãö÷לבקרים ותוכחתי היום כל נגוע יד)ואהי עג .(תהלים

.äö÷למר ומתוך למתוק מר שמים וגו' טוב לרע האמרים כ)הוי ה החולים)(ישעיה .(כדרך

וגו' אש לשון קש כאכל וגו' רשע כג-כד)מצדיקי פסוקים הגדולה,(שם, החמימות (בחינת

ר"ל) החולשה, בעריפיהשל חשך ואור צר שם, וסיים ל). רש"י.(פסוק עיין ,

.åö÷לנו נרפה ה)ובחברתו נג .(ישעיה
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.Êˆ˜Lw·Ó B È‡Â ¯ÈÚa ˜Ècˆ LiLk ,‰ÚeLz ‰ÊÈ‡ ‚ÈO‰Ï Ì„‡Ï ‰L»̃∆»»»¿«ƒ≈∆¿»¿∆≈«ƒ»ƒ¿≈¿«≈
.ÂÈÏÚ Ïlt˙iL epnÓƒ∆∆ƒ¿«≈»»

.Áˆ˜LÈb¯Ó B È‡Â ˜ÈcvÏ ÏB„b ˙e·¯˜˙‰a ·¯˜nL ,„Á‡ LÈ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈∆»∆¿…»¿ƒ¿»¿»««ƒ¿≈«¿ƒ
Èe‡¯ ‰È‰ ‡Ï ·¯˜Ó ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Èk ,Ú„È ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È ÌeL BÓˆÚa¿«¿ƒ¿«»«ƒ≈«ƒƒ…»»¿…»…»»»

.ÏÏk ˙BÈÁÏƒ¿¿»

.Ëˆ˜‰Ó .B¯Úˆ ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó Lw·Ï Lia˙Ó ˜Ècv‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««ƒƒ¿«≈¿«≈≈«»»««¬»
‡a ÚL¯‰Lk È„k ,ÚL¯ ÏÚ ‰Êk ¯Úˆ ‡È·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰NBÚ∆«»»≈ƒ««»∆«»»¿≈¿∆»»»»

.B¯ÚvÓ ˜Ècv‰ Ìb ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÂÈÏÚ Ïlt˙iL epnÓ Lw·Óe¿«≈ƒ∆∆ƒ¿«≈»»«¿≈∆ƒ«««ƒƒ«¬

.¯.ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L Úe„Èa ,ÂÈ Ùa ˜Ècv‰ ÏÚ ˜ÏBÁL ÈÓƒ∆≈«««ƒ¿»»¿»«∆≈ƒ¿«»«ƒ

.‡¯.˜Ècˆ ‡e‰L ‰ÏB„b ‰ÁÎB‰ ‡È‰ ˜Ècv‰ ÏÚ ˙˜ÏÁn‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««¬…∆«««ƒƒ»»¿»∆«ƒ

.·¯ÌÈÓ˜B ÌÓˆÚa ˙BtÏw‰ ÈÊ‡ ˜Ècv‰ ˙‡ Û„B¯LÎe ÁÈÏˆnL ÚL¯ LÈ≈»»∆«¿ƒ«¿∆≈∆««ƒ¬««¿ƒ¿«¿»¿ƒ
.epnÓƒ∆

.‚¯ÂÈ¯BzÒÓ ˙Bl‚Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ ‡¯i‰L ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÏ ˜Ècˆ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈«ƒƒ≈»«ƒ∆«»≈≈¿¿«ƒ¿»
.˙eL¯ BÏ LÈ ˜Ècv‰ Ï·‡ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»¬»««ƒ≈¿

.„¯.ÔÏ„b ‡e‰L Úe„Èa ˜Ècv‰ ÏÚ ¯·BcL ÈÓƒ∆≈«««ƒ¿»«∆«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æö÷'וגו בעדנו נא ג)התפלל לז וגו'(ירמיה בעדנו והתפלל וגו' הנביא ירמיה אל ויאמרו .

ב) מב זולתי(ירמיה אין ומושיע צדיק כא. מה קצת.)(ישעיה רמז .

.çö÷'וגו לשלל נפשך את וגו' גדלות לך תבקש ה)ואתה מה .(ירמיה

.èö÷יפגיע ולפשעים נשא רבים חטא והוא נמנה פשעים יב)ואת נג רש"י,(ישעיה פירש ,

וגו' צעקו וגו' רע בעשי ה' פני יסורין. יז-יח)סבל לד הצדיקים,(תהלים רש"י, פירש ,

להצדיקים. היינו – הצילם צרותם ומכל זה, ידי ועל שמע. וה' .ø.àø

.áøיאשמו צדיק ושנאי רעה רשע כב)תמותת לד .(תהלים

.âøלהודיעם ובריתו ליראיו ה' יד)סוד כה להודיעם)(תהלים רשות לו יש כידוע, הצדיק, .(בחינת

.ãø'וגו בגאוה עתק צדיק על יט)הדברות לא .(תהלים
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.‰¯BÏ Ên¯Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯c „nÏÈ ˜Ècv‰L '‰ˆB¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk¿∆«»»∆∆««ƒ¿«≈∆∆∆»»¿«≈
.B˙Ò ¯Ùa¿«¿»»

.Â¯ÂÈÏÚ ‡a ‰¯·Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÔÈ·Ó ‡e‰ ,Ì„‡‰ ÏÚ Ïlt˙nLk ˜Ècv‰««ƒ¿∆ƒ¿«≈«»»»≈ƒ«≈∆¬≈»»»»
.˙‡f‰ ˙e Ú¯t‰«À¿»«…

.Ê¯.˜Ècv‰ ˙‡ ·aÁÓ È‡cÂa ,B˙È¯a ˙‡ ¯ÓBML ÈÓƒ∆≈∆¿ƒ¿««¿«≈∆««ƒ

.Á¯„nÏÏ ÌÚŒÔBÓ‰ ÏÚ ÁÈbLÓ B È‡Â C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ≈∆«≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ««¬«¿«≈
.B˙‚¯„nÓ ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì˙B‡»«¿≈∆≈ƒ«¿≈»

.Ë¯ BÂÚ Ïk Ì‰Ï ÏÁÓ ,˜Ècv‰ ˙‡ ÔÈÒ ¯ÙnL ,‰Ò ¯t‰ È„ÈŒÏÚ,Ì‰È˙B «¿≈««¿»»∆¿«¿¿ƒ∆««ƒƒ¿»»∆»¬≈∆
.ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e ÌÈÏÎB‡ ÌÈ ‰k‰ BÓk¿«…¬ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÌÏBÚa ÁÈLÓ ÏL ¯B‡ ÔÈÎÈLÓÓ ÌÈ˜Ècˆ ÏL ˙BiNÚÓ È¯etÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈«¬ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ«»»
.ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙B¯ˆÂ CLÁ ‰a¯‰ ‰ÁB„Â¿∆«¿≈…∆¿»ƒ»»

.·.ÌÈ‡ ÌÈ„‚·Ï ‰ÎBÊ Ìb«∆ƒ¿»ƒ»ƒ

.‚ÏÚ ÚÈtLÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,˜Ècv‰ ÏL ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«¿≈¬≈∆««ƒ«»»«¿ƒ««
.˙ÈL‡¯·ŒÈÓÈ ˙LMÓ Êe b‰ ¯B‡Ó ÂÈÏÚ ÌÈÏa‡˙n‰«ƒ¿«¿ƒ»»≈«»ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.äø'וגו לי שמעו בנים לכו טוב כל יחסרו לא ה' יא-יב)ודרשי לד .(תהלים .åø.æø

.çø'וגו חסן לעולם לא כי וגו' צאנך פני תדע כג,כד)ידע כז רש"י.(משלי עיין ,

.èø.נסמן ושם נט:, פסחים עיין

.àבחשוכא מה ידע ו, סי' א' פר' בראשית מד"ר שני. חלק א, משיח שמצויין מה עיין

כב) ב שרא,(דניאל עמה ונהורא וכו', צדיקים של מעשיהם אלו שרא עמה ונהורא

רמז. וגו'. כשלמה אור עטה וכו'. המשיח מלך זה .á

.âלהן שהשפיע מתושלח של אבילות ימי שבעת אלו ו, סי' ג פר' בראשית מד"ר

אורה. הקב"ה
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.„Ïk ÈeÏz B·e ‰pË˜ ‰È¯a ‡e‰ Ì„‡‰L ,ıÙÁ‰ ÏÚ dÓ˙z Ï‡«ƒ¿«««≈∆∆»»»ƒ¿»¿«»»»
˙‡ ˜ÈÊÁÓ ËÚeÓ ,‰Èe¯L ‰ ÈÎM‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎ Èk ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ∆

.‰a¯Ó‰«¿À∆

.‰.BlL Ô„ÚŒÔb ÂÈ t ÂÈÊa ¯iˆÓ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿ƒ»»«≈∆∆

.Â.ÌÈÏeËÏË È„ÈŒÏÚ ‡a Ì˙Ò ¯t ÌÈ‡¯i‰ ·¯ ÈtŒÏÚ«ƒ…«¿≈ƒ«¿»»»»«¿≈ƒ¿ƒ

.ÊÏk ¯kÊÈ ‡a‰ŒÌÏBÚÏ ‡·iL È„k ,ÌÈÏeËÏËÏ ‡a ˜Ècv‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ««ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»…»»«»ƒ¿…»
.˙BÓB˜n‰ el‡Ï ˙B·BË e‡B·È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ì‰a ‰È‰L ˙BÓB˜n‰«¿∆»»»∆¿«¿≈∆»¿≈«¿

.Á˙BÚ¯‡n‰ Ïk Ú„BÈ ‡e‰ ,¯BcaL ÌÈ˜Ècv‰ È a ÏL ˙BÓL Ú„BiL ÈÓƒ∆≈«≈∆¿≈««ƒƒ∆«≈«»«¿…»
.eÈ‰iL∆ƒ¿

.Ë.Ú BÓ ÌeL ÈÏa ÌÈNÚ ÂÈˆÙÁ Ïk ,˙Bi¯a‰ ˙‡ ˜ÈcˆnL ÈÓƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ»¬»»«¬ƒ¿ƒ≈«

.È,Ú„È ,Ì„wÓk B B˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡L ,BÁk LÏÁ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ∆¡»…∆≈»«¬¿¿ƒ…∆≈«
.ÌÈÚL¯Ï ‰·eLz C¯c ‰¯BiL ,„BÚ ‰ˆB¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡L∆≈«»»∆∆∆∆∆¿»»¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ãיודעים אתם אתכם, הארון בדי שני שהחזיקו ממה ז, סי' ה פר' בראשית מד"ר

ביניכם. הקב"ה של ששכינתו

.äהה"ד עדן, מגן וטרדו זיוו ממנו ניטל ו, סי' יב פר' – ב סי' יא פר' בראשית מד"ר

ותשלחהו פניו כ)משנה יד רמז.(איוב .

.åטירוף ליראיו. נתן טרף ב, סי' מ פר' לך לך מד"ר שני. חלק ב, טלטול (לשוןעיין

רמז.טלטול) ליראיו. נתן

.æ.הזה בעולם ליראיו נתן טירוף ב, סי' מ פר' לך לך מד"ר שני. חלק ג, טלטול עיין

רמז. בריתו. לעולם יזכר לבא, לעתיד

.ç.'וכו המאורע לשם מוציאין היו הראשונים ז, סי' לז פר' נח מד"ר

.èאעשה חפצי וכל מהו א, סי' ט פר' וארא י)מד"ר מו להצדיק(ישעיה חפץ שהוא ,

רמז. וכו'. בריותיו

.éבכחו ישגיב אל הן א, סי' יב פר' וארא כב)מד"ר לו הצדיקים(איוב כח מעצים ,

רמז. וכו'. תשובה לעשות דרך מורה שהוא מורה, כמהו ומי רצונו. לעשות
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.‡ÈÌM‰ ˙e„Á‡ È„ÈŒÏÚ e È‰ ,˜zÓ ÔÈc‰Lk ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ák ¯wÚƒ«…«««ƒƒ¿∆«ƒƒ¿»«¿«¿≈«¿«≈
.C¯a˙Èƒ¿»≈

.·È.ÌÏBÚa ÌÈ eb ÌÈLcÁ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚa ÌÈÓÒ¯t˙ ÌÈ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒƒ¿«¿¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿«¿ƒƒƒ»»
.‚ÈÔk ¯Ê‚È ¯L‡ÎÂ ,ÌÈÏËa Ì È‡ ÂÈ Èc ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La BLÙ ¯ÒBnL ÈÓƒ∆≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»≈»¿≈ƒ¿«¬∆ƒ¿…≈

.Ìe˜È»
.„È.˙BÏÏw‰ Ïha˙ Â ˙e¯Á ‡a ,˜Ècv‰ LenL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ««ƒ»≈¿ƒ¿«≈«¿»
.ÂË.˙Ú„Ïe ‰‡¯ÈÏ ÌÈÎBÊ Ì‰ Ìb ,ÌM‰ŒÈ‡¯ÈÏ ÌÈ·¯˜n‰ el‡≈«¿…»ƒ¿ƒ¿≈«≈«≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
.ÊË.‰·eL˙a ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈÚL¯‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯MÚ˙ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒ¿«≈«¿≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»
.ÊÈÌ„‡ŒÈ a ·¯˜Ï B„Èa Ák LiL ,˜Ècˆ ‰ÊÈ‡ ‰‡B¯ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk¿∆«»»∆≈∆«ƒ∆≈…«¿»¿»≈¿≈»»

,Ì„‡ŒÈ a ˙‡ ·¯˜Ï ÏÎeiL È„k ,ÌÈ‡ BN ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ ÈÊ‡ ,B˙„B·ÚÏ«¬»¬««¬ƒ»»¿ƒ¿≈∆«¿»≈∆¿≈»»
È ÔÈ‡ ,ÌÈ‡ BN BÏ ÔÈ‡L ,˜Ècv‰ ÈkÁÈLn‰ ˙‡Èa ˙Úa BÓk ,·¯˜Ï ÏÎ ƒ««ƒ∆≈¿ƒ≈»…¿»≈¿¿≈ƒ««»ƒ«

.ÌÈ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ê‡Â ,ÌBÏLa e·LÈ≈¿¿»¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àé.רמז וכו'. הצדיקים כח מעצים בכחו, ישגיב אלהינו. אחד הן, שם,

.áéשהיה ראשיהם את הצדיקים גלו בארץ, נראו הנצנים א, סי' טו פר' בא מד"ר

רמז. וגו'. הגיע הזמיר עת מכוסה,

.âéס כא פר' בשלח וגו'מד"ר לך ויקם אמר ותגזר ב, כח)י' כב צועק,(איוב אתה מה ,

רמז. עושה. ואני דבר

.ãé'סי יז פר' מצורע מד"ר – ז סי' ס פר' שרה חיי מד"ר שני. חלק ה', קללה עיין

ברוך לכלל ארור מכלל יצא צדיק אותו ששרת ידי ועל אליעזר, מהקללהה. (היינו,

לאחיו) יהיה עבדים עבד כנען ארור רמז.של .

.åèליראיו סביב ה' מלאך חנה יא, סי' ע פר' ויצא מד"ר שני. חלק ט, יראה (תהליםעיין

ח) כהונה.לד מתנות עיין ליראיו. לסובבים ,

.æèבכל אברהם את ברך וה' ז, סי' נט פר' שרה חיי א)מד"ר כד ישמעאל(בראשית שעשה

רמז. כלום. שלו קילורין חסר שלא תשובה,

.æé'ובסי בשלוה. לישב שבקש ג, סי' פד פר' וישב מד"ר שני. חלק יח, מריבה עיין

מוהר"ן ליקוטי ועיין רמז. משה. ידי ועיין וכו'. גיורים גייר אברהם וכו' ד"א ד',

רכח. סי
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.ÁÈ;‰¯Èˆ˜k ÂÈ¯·c È M‰Â ,‰LÈ¯Ák Ì‰ ÂÈ¯eac ,„Á‡L ,ÌÈ˜Ècˆ È L LÈ≈¿≈«ƒƒ∆∆»ƒ»≈«¬ƒ»¿«≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ»
˙‡ ÔÈÎÈLÓn‰ Ì‰ ÂÈ¯·c ,È M‰Â ,‚eeÊÏ ˙È¯a‰ ˙Ó˜‰ ÂÈ¯·c ,„Á‡ B‡∆»¿»»¬»««¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»≈««¿ƒƒ∆
˙˜ÏÁÓ LiLk ÔÎa .B˙B‡ ÔÈÏc‚Óe Bn‡ ÔË·a „Ïe‰ ˙‡ ÌÈe‰Óe Ú¯f‰«∆«¿«ƒ∆«»»¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¿∆≈«¬…∆
ÏÚ ‰Ê ÌÈ¯a„nL ,Ì¯eac CB˙a ¯Ê ·¯Ú˙È Ï‡ ,el‡‰ ÌÈ˜Ècˆ È L ÔÈa≈¿≈«ƒƒ»≈«ƒ¿»≈»¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆«

.ÔeÎn‰ Ï˜Ï˜È ‡lL È„k ,‰Ê∆¿≈∆…¿«¿≈«¿À»

.ËÈBÁe¯ ÛÒ‡Ï ÏÎeiL ,˙eÎÊ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ,ÌÈ˜Ècˆ È¯·˜ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Lk¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ»∆¿∆«∆¡…
BÁe¯ ÈÊ‡ ,˙eÎÊ ÔÈ‡ Ì‡ Èk ,ÈÁ ‡e‰ el‡k ‰È‰iL ,¯·wÏ B˙ÓL Â¿ƒ¿»«∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ≈¿¬«

.ÌÈ˜Ècv‰ ¯‡L CB˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏBÚ B˙ÓL Â¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿¿»««ƒƒ

.Î,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓa ÈepL ‡È·‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL ˙¯kÊ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿««ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬∆¿≈ƒ
"ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .Ú·h‰ ˙BpLÏ ¯ÓBÏk¿«¿««∆«¿ƒ»«»»≈∆¿«»«ƒ¿»»∆

.‰ÂLŒ‰¯Êb Y 'ÂÎÂ "Ï‡¯NÈ È a ˙BÓL ‰l‡Â" ,'ÂÎÂ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈¿≈»»»

.‡ÎÏÎÈ ‡e‰ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÌÚË ˙Ó‡a ÌÚhL ,Ï‡¯NÈŒı¯‡Ó Ú„BiL ÈÓƒ∆≈«≈∆∆ƒ¿»≈∆»«∆¡∆««∆∆ƒ¿»≈»…
Èk ,Â‡Ï Ì‡ ‰ M‰ŒL‡¯ ÏÚ ÈzÓ‡ ˜Ècˆ Ïˆ‡ ‰È‰ Ì‡ ¯Á‡a ¯Èk‰Ï¿«ƒ¿«≈ƒ»»≈∆«ƒ¬ƒƒ«…«»»ƒ»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÈÊ‡ ,‰ M‰ŒL‡¯ ÏÚ ÈzÓ‡ ˜Ècˆ Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎBfL ÈÓƒ∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¬ƒƒ«…«»»¬«¿»»
,Ï‡¯NÈŒı¯‡„ ‡¯ÈÂ‡ ˙ ÈÁa ¯ÈÂ‡‰ B˙B‡ ‰NÚ ÏkzÒÓ ‰f‰ LÈ‡‰L∆»ƒ«∆ƒ¿«≈«¬∆»¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈
·iÁÓ ‡e‰ ,Bk¯Ú ÈÙk „Á‡ Ïk Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÌÚhÓ Ú„BiL ÈÓ ÔkŒÏÚÂ¿«≈ƒ∆≈«ƒ««∆∆ƒ¿»≈»∆»¿ƒ∆¿¿À»
Ïˆ‡ ‰È‰L LÈ‡‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ „ÚÂ˙Óe Ú‚BtLk Ï‡¯NÈŒı¯‡ LÈb¯‰Ï¿«¿ƒ∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«ƒ¿«≈««ƒ∆»ƒ∆»»≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.çéחורש ונגש ב, סי' צג פר' ויגש מד"ר שני. חלק כב, מריבה יג)עיין ט זה(עמוס

קשת יהודה לי דרכתי כי יהודה, זה ענבים ודרך וכו' יוסף זה בקוצר (זכריהיהודה,

יג) רמז.ט לנו. אכפת מה אנו וכו' יוסף, זה הזרע במשך ,

.èé'וגו עמי אל נאסף אני א, סי' ק פר' ויחי כט)מד"ר מט זכיתם(בראשית זכיתם אם

מתנות ועיין וכו'. הולך אני אבותי אצל העולם מן מסתלק משאני לאו, ואם בעצמי.

רמז. כהונה.

.ë'פר בראשית מד"ר עיין בסמיכות. הפסוקים שני הובאו ב', סי' א פר' שמות מד"ר

ש ואלה שנאמר, השבטים, בזכות ב, סי' וגו'יב א)מות א כל(שמות ויהיו וכתיב,

וגו' ה' נאם ב)אלה סו וגו'(ישעיה והארץ השמים תולדות ד)אלה ב ועיין(בראשית .

א. סי' מח פר' ויקהל מד"ר

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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˙ ÈÁ·a ¯ÈÂ‡‰ ‰NÚ B„È ÏÚ Èk ,‰ M‰ L‡¯ ÏÚ ÈzÓ‡ ˜Ècv‰««ƒ¬ƒƒ«…«»»ƒ«»«¬»»¬ƒƒ¿ƒ«
.Ï"pk Ï‡¯NÈŒı¯‡∆∆ƒ¿»≈«»

"קללה: ְ ָ ָ 

.‡.ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙eÏ·‡ ‡a ˙BÏÏw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»¬≈«¿»

.·.e nÓ e‡ˆiL ˙B¯Bc‰ ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ Ïl˜Ï È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»««¿«≈∆»ƒ≈»ƒ¿«∆≈¿ƒ∆

.‚.EÈ ÈÚa ‰l˜ ËBÈ„‰ ˙ÏÏ˜ ‰È‰z Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿«∆¿«»¿≈∆

.„.‰ ek‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ˙BÏÏw‰«¿»¿ƒ««««»»

.‰.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˜Ècv‰ ˙ÏÏ˜ Ìi˜˙ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ»¿≈«»¿…¿««

.Â.Ïl˜Ó‰ ÏÚ ·eLÈ ÌpÁ ˙ÏÏwL Y ÛBÒ∆ƒ¿«ƒ»»««¿«≈

.Ê.‰‡a È‡ z ÏÚ elÙ‡Â ÌpÁa elÙ‡ ÌÎÁ ˙ÏÏƒ̃¿«»»¬ƒ¿ƒ»«¬ƒ«¿«»»

.Á.C¯a˙Ó Ï‡¯NÈ ˙‡ C¯·Ó‰ È¯Î elÙ‡¬ƒ»¿ƒ«¿»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.à'וגו הארץ אבלה אלה י)מפני כג רמז.(ירמיה .

.á.קיח סי' מט:, סוטה

.â.צג קמא בבא כד. סי' טו., מגילה

.ã.תחצד ולא דתזרע ד"ה ג, סי' ט:, קטן מועד אגדות חידושי

.ä.נב סי' קח., מציעא בבא ז. סי' נז:, נזיר

.å.ליטא תהא ד"ה רש"י צא. סי' מט., סנהדרין

.æ.יב סי' יא., מכות

.ç.ה"ח פ"ח ברכות ירושלמי ואברכה. ד"ה טו, סי' מט., חולין תוספות
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ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‡e‰ ‰Î¯·a ÏÈ‚¯‰ ,CÙ‰Ï ÔÎÂ e‰z‰ŒÌÏBÚÓ ‡e‰ ˙BÏÏ˜a ÏÈ‚¯‰ Ì„‡»»»»ƒƒ¿»≈««…¿≈¿≈∆»»ƒƒ¿»»
.Ôe˜z‰ŒÌÏBÚÓ≈««ƒ

.·,'ÂÎ ‰hÓÏ ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Ó e È‰ ,e‰z‰ŒÌÏBÚa ˙B¯È˜Á‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ¿««…«¿«¿«¿»«¿«»
Ì¯Bb el‡‰ ˙B¯È˜ÁÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓBM‰Â ,‰ÏÏ˜ Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈¿»»¿«≈∆«¿≈¬ƒ»≈≈

.‰Î¯a¿»»

.‚.˙aL ÏÚ ÌÈ„‚a BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÏÏ˜a ÏÈ‚¯‰»»ƒƒ¿»»«¿≈∆…ƒ¿∆¿»ƒ««»

.„.ÒÁÈÓ ÏÚ ÏÁ ‰ÏÏw‰ Ák ÔÈ‡≈…«¿»»»«¿À»

.‰.˙BÏÏw‰ Ïha˙ Â ˙e¯Á ‡a ˜Ècv‰ LenL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ««ƒ»≈¿ƒ¿«≈«¿»

.Â.˙BÏÏw‰ ÌÈÏha˙ ‰ eÓ‡a ÔzÓeŒ‡OÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿»

.Ê.„‡Ó ‰ÏÏw‰ BÏ ˜ÈfÓ ,‰„¯Á ˙ÚLa B¯·ÁÏ Ïl˜Ó Ì„‡Lk¿∆»»¿«≈«¬≈ƒ¿«¬»»«ƒ«¿»»¿…

מקומות מקומותמראי מראי

.àהעולם נברא למה י, סי' א פר' בראשית מד"ר שני. חלק א' חקירה המצויין עיין

ברכה לשון שהוא ב-"ב", ולמה וכו' למטה מה לומר רשות לך אין וכו' ב-"ב",

ארירה. לשון שהוא ב-"א" לא ולמה .á

.â'ה ברכת א, סי' יא פר' בראשית מד"ר שני. חלק ב' בגדים ב')עיין וברכו(ובסי'

וכו'. בעטיפה

.ã.בברוך מתדבק ארור ואין ט, סי' נט פר' שרה חיי מד"ר שני. חלק א' יחוס עיין

ברכה. במקום הוה קללה ואין ז, סי' לו פר' נח מד"ר ועיין רמז.

.äועל אליעזר, ה, סי' יז פר' מצורע – ז סי' ס פר' שרה חיי אותומד"ר ששרת ידי

ברוך לכלל ארור מכלל יצא (בראשיתצדיק וגו' עבדים עבד כנען ארור של מהקללה (היינו,

כה) רמז.ט .

.åאם וכו' מקללות וקללות בעליהן את מברכות ברכות ז, סי' טו פר' תזריע מד"ר

רמז. לך. יהיה כן, עשית

.æמוקש יתן אדם חרדת א, סי' סז פר' תולדות כה)מד"ר כט לקללו,(משלי היה בדין ,

רמז. וכו'. אלא
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"קלּפה: ְ ִ ָ 

.‡.˙BtÏw‰ ˙‡ ÌÈÚÈ ÎÓ '‰'˙'‡ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ

.·."ÔeÈÊÁÈ Ïa E„È ‰Ó¯ '‰" :˜eÒt ÛÏ˜ ÏÚ ·zÎzL ,˙„ÏBÈÏ ‰¯ÈÓL¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿»»»»»¿«∆¡»

.‚.ÌÈÁÈÎL ˙BtÏ˜ ˙B·¯Áa»√»¿ƒ¿ƒƒ

.„.˙BtÏw‰ ˙ËÈÏL ÚÈ ÎÓ ¯p‰«≈«¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ

.‰.˜Bf ˙BÈ‰lÓ Ì„‡‰ ˙‡ ¯ÓBL Ì„‡ ÏL BÏfÓ«»∆»»≈∆»»»ƒƒ¿ƒ

.Â.‰Ú¯ Áe¯‰ ÔÈÚÈ ÎÓ Ô¯ea„a ,ÌÈn‰ ÏÚ „Âc ¯Ó‡L ˙BÏB˜ ‰Ú·M‰«ƒ¿»∆»«»ƒ«««ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»«»»

.Ê.˙B„Oa ÔÈÈevnL BÓk ˙B¯B·a ÌÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÈfÓ«ƒƒ¿ƒ¿¿∆¿ƒ«»

.ÁÏ·‡ ,ÌBia elÙ‡ ÌÈ„L ÌL ÌÈÁÈÎL ,ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ŒÈ a ÔÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈¿≈»»¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬ƒ«¬»
.Ô ÈLÈÁ ‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ ¯ÈÚa»ƒ¬ƒ««¿»«¿ƒ«

.Ë.„‡Ó Ì„‡ŒÈ ·Ï ÌÈÏ‚ ÌÈ„M‰ ÔBÙˆ „ˆÏ¿«»«≈ƒƒ¿ƒƒ¿≈»»¿…

מקומות מקומותמראי מראי

.àעמדי אתה כי רע אירא לא וגו' אלך כי ד)גם כג סבא(תהלים עיין קצת. רמז .

אחיך יודוך אתה קד, דף ח)משפטים מט אתה(בראשית בכתבים. הענין ביאור ועיין .

וגו' מצר לי ז)סתר לב .(תהלים

.áהרבה יא,יז)כמו כו קיב:(ישעיה דף הנ"ל, בסבא ועיין .

.â'וגו הרגיעה שם יד)אך לד המזיקין.(ישעיה ומפני ג, סי' ג., ברכות .

.ã.בבונה ועיין קטז, סי' מג:, ברכות

.ä:ב ב"ק שאמרה. כלפי ד"ה ח, סי' ח:, פסחים רש"י

.å.עיי"ש קולות. ז' ברישא לימא ד"ה מו, סי' קיב., פסחים אגדות חידושי

.æ.'וכו חיישינן ד"ה בתוספות ג. מגילה ליה. דחזו ד"ה נח, סי' קכב., יבמות תוספות

.ç,פ סי' מד., סנהדרין תוספות ועיין ליה. דחזו ד"ה נח, סי' קכב., יבמות תוספות

וכו'. חיישינן ד"ה בתוספות ג. מגילה חישינן. ד"ה

.è.נ סי' ע"ג., ב"ב ריטב"א
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.È.Á ˙L¯t ˙B¯˜Ï ,‰‡Óh‰ Áe¯ ÁÈ¯·‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿«¿ƒ«««À¿»ƒ¿»»«…«

.‡È.ÌMb˙ ÂÈt Ï·‰ È„ÈŒÏÚ ,ÚL¯ ÌÚ ¯a„nMk¿∆¿«≈ƒ»»«¿≈∆∆ƒƒ¿«»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈaŒÌBÏM‰ ÔÈÏ˜Ï˜Ó Ì‰L ,ÌÈzaa ÌÈÈeˆnL ÌÈ„L LÈ≈≈ƒ∆¿ƒ«»ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈∆
,BzL‡ BÊ B˙Èa Èk ‰M‡‰ ‡e‰ ˙Èa‰ ¯wÚÂ .˙Èaa ˙BËË˜e ÒÚk««¿»««ƒ¿ƒ«««ƒ»ƒ»ƒ≈ƒ¿
¯‡La ÌÈÊÁ‡ ÌÈÓÚÙÏÂ .dpnÓ ˙BËËw‰ ¯wÚ ·¯ ÈtŒÏÚ ÔkŒÏÚÂ¿«≈«ƒ…ƒ««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆¡»ƒƒ¿»

ËËw‰ ÌÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Èa‰ŒÈ a‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï"pk ˙B·È¯n‰Â ˙B ¿≈««ƒ¿«¿≈∆«¬ƒ«¿»¿«¿ƒ««¿«¿≈∆
ÌBÏL Ì‰Èza" :˜eÒta L¯ÙÓ ‰ÊÂ .˙Èa‰ŒÈ a ÏÚ ÌÈ¯eqÈ ÌÈ‡a»ƒƒƒ«¿≈««ƒ¿∆¿…»«»»≈∆»
e‰ÊÂ ,ÌÈ„L el‡Œ„ÁtÓ :‰Î¯·Ï Ì B¯ÎÊ ,e È˙Ba¯ eL¯„Â ,"„ÁtÓƒ««¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒ««≈≈ƒ¿∆
ÌÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÌÈ„M‰ Ì‰L ,„Át‰ CÙ‰ ÌBÏM‰ Èk "„ÁtÓ ÌBÏL"»ƒ««ƒ«»≈∆«««∆≈«≈ƒ«¿«¿¿ƒ

.Ï"pk ÌÈ¯eqi‰ e È‰ ,'eÎÂ "dBÏ‡ Ë·˘ ‡ÏÂ" :e‰ÊÂ ,Ï"pk ÌBÏM‰«»««¿∆¿…≈∆¡«¿«¿«ƒƒ««

"קנאה: ִ ְ ָ 

.‡.˙BiÏb ıea˜ ‰È‰È ÈÊ‡ ,‰‡ w‰ Ïha˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¬«ƒ¿∆ƒ»À

.·.‰Ù¯N ‡a ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿≈»

.‚.ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ‡a ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.à,עליהם אלוה שבט ולא המזיקין. מן מפחד, שלום בתיהם א, סי' לו פר' נח מד"ר

וכו'. היסורין מן

.à'וגו קנאה וסרה וגו' ישראל נדחי יב-יג)ואסף יא .(ישעיה

.áתאכלם צריך אש אף עם יא)קנאת כו .(ישעיה

.âוקנאה חמה לח)דם טז .(יחזקאל
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.„.‰ËBL ‰NÚ B¯·Á ÔBÓÓa ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»¿»¬≈«¬∆∆
.‰.‰‡ w‰ EnÓ Ïha˙È ˜ÈcvÏ E˙‡Èa È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»
.Â.ÔÈ·È˜¯Ó ÂÈ˙BÓˆÚ ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»«¿»«¿ƒƒ
.Ê.‰‡ ˜ ‡ÈˆBÓ ÌeM‰«ƒƒ¿»
.Á.B˙Èa ·È¯ÁÓ ‰‡ ˜ Ú¯Ùc¿»«ƒ¿»«¬ƒ≈
.Ë.Ák ˙eLÈLz ‡a ‰‡ ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿ƒ…«

"קרי: ֶ ִ 

‡..B˙ eÓ‡Ó ÏÙpL È„ÈŒÏÚ Ìb ˙e fÓ ¯eac È„ÈŒÏÚ ‡a È¯∆̃ƒ»«¿≈ƒƒ¿««¿≈∆»«≈¡»
.·.ÌB¯Ú CÏB‰ ÛBÒÏ ,È¯˜ ‡ÈˆBnL ÈÓƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»
.‚.È¯˜ ‰‡B¯ ˙e·ˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿∆∆ƒ
.„.È¯˜ ˙‡ÓhÓ ÏBv ‡e‰ ,ÌÎÁ ˙Ï‡MÓ ÏÎ‡Ï ¯‰ÊpL ÈÓƒ∆ƒ¿»∆¡…ƒ¿≈«»»ƒƒÀ¿«∆ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ã'וגו בהוללים קנאתי ג)כי עג שם(תהלים רש"י עיין שוטה, מלשון ו)– ד"ה(ה

קנאה תמית ופתה ב)הוללים. ה .(איוב

.ä'וגו אל מקדשי אל אבוא יז)עד עג לו)(תהלים (סח שם רש"י עיין הצדיקים, ד"ה(בחינת

וכו'). ממקדשיך אלהים נורא

.åקנאה עצמות ל)ורקב יד קיג.(משלי סי' קנב:, שבת עיין .

.æ.כד סי' פב., קמא בבא

.ç.קצז סי' קב:, סנהדרין

.à'וגו נאמנה קריה לזונה היתה כא)איכה א רע(ישעיה דבר מכל ונשמרת רמז. (דברים.

י) .כג

.áעליזה קריה וגו' וערה יא,יג)פשטה לב רחוק.(ישעיה רמז .

.â'וגו ה' קראת רוח ועצובת טו. אות עצבות ו)עיין נד רמז.(ישעיה מוהר"ן. בליקוטי (ועיין

מקומות) ובכמה קסט, .סי'

.ã'וגו מטמאה לא יד)נפשי ד עי(יחזקאל רש"י. עיין רמז., יא. סי' לז:, חולין ין
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.‰.BÈ¯˜Ï Ï·hL Ì„˜ ,˜Ècv‰ ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡≈»»»∆¡…«À¿»««ƒ…∆∆»«¿ƒ¿

.Â.È¯˜Ï Ôewz ‰ÊÂ ,ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ‡aL ·Bha ÁÓNzƒ¿««∆»«««ƒƒ¿∆ƒ¿∆ƒ

.Ê.È¯˜ ˙‡ÓËÏ ‡a ˙e ˆÈl‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈»»¿À¿«∆ƒ

.Á.L‡¯Œ˙elwÓ ‡a È¯∆̃ƒ»ƒ«…

.Ë.ÌÈˆÈ·e ÌeL ˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ ‡a È¯∆̃ƒ»«¿≈¬ƒ«≈ƒ

.È.‰t Ïea Â ÌÈÏËa ÌÈ¯·c È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙‡ˆB‰ Ì¯Bb Ìb ˙eÏb Ì¯Bb ˙e¯ÎM‰«ƒ¿≈»«≈»«∆«¿«»»

.·.È¯˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ˙B BÈÊa‰«ƒ¿»ƒ«¿≈∆ƒ

.‚‰ÙÈ ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ ‡ÈˆBÓ B È‡L ,¯eac ÈˆÁa ¯a„Ó Ì„‡L ¯eac‰«ƒ∆»»¿«≈«¬ƒƒ∆≈ƒƒ«ƒ»∆
.È¯˜ ˙ ÈÁa BÓk ‰ ÈÁa ‰Ê ,‰ÙÈ»∆∆¿ƒ»¿¿ƒ«∆ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.äהוא טהור בלתי הוא כה-כו)מקרה כ א, .(שמואל

.å'וגו קריה תעלץ צדיקים י)בטוב יא רמז.(משלי .

.æ'וגו קריה יפיחו לצון ח)אנשי כט רמז.(משלי .

.ç.קריין בעלי ד"ה ד, סי' טו., קטן מועד רש"י

.è.יא סי' יח., יומא

.é.בסופו מח סי' כ:, ע"ז אגדות חידושי

.àאהלה בתוך ויתגל ד, סי' לו פר' נח כא)מד"ר ט זרעו.(בראשית ונתפזר גלות גרם ,

.á.ונתבזה זרעו ונתפזר שם,

.âהקב"ה אין יג, סי' א פר' ויקרא – ז סי' עד פר' ויצא – ה סי' נב פר' וירא מד"ר

ויקר אמר, דעת מה היך דבור. בחצי אלא העולם אומות נביאי על כגנגלה (במדבר

וגו'ד) מקרה טהור יהיה לא אשר וכו' טומאה לשון אלא הזה הלשון אין וכו'

יא) כג רמז.(דברים וכו'.
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.„.È¯˜ ˙i‡¯ È„ÈŒÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ˙Ó ÌÈ a‰«»ƒ≈ƒ«¿»«¿≈¿ƒ«∆ƒ

.‰el‡ ¯ÓBÏ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰¯˜ÓÏ ÏB„b ÔewzÌÈl‰z ÏËÈt˜ ‰¯NÚ ƒ»¿ƒ¿∆«¿»«≈¬»»«ƒ¿¿ƒƒ
;"„Â„Ï ÌzÎÓ" Ê"Ë :Ô‰ el‡Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,BÏ ‰¯wL ,ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»»«¿»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Ïi‡k" ·"Ó ;"Ïc Ï‡ ÏÈkNÓ È¯L‡" ‡"Ó ;"È¯L‡ ÏÈkNÓ „Â„Ï" ·"Ï¿»ƒ«¿ƒ«¿≈«¿≈«¿ƒ∆»¿«»
‰lÙz" 'ˆ ;"Ôe˙e„È ÏÚ" Ê"Ú ;"˙ÁLz Ï‡ Áv ÓÏ" Ë" ;"‚¯Úz«¬…«¿«≈«««¿≈«¿¿ƒ»
eÏÏ‰"  "˜ ;"Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ" Ê"Ï˜ ;"e‡¯˜ '‰Ï e„B‰" ‰"˜ ;"‰LÓÏ¿…∆«ƒ¿««¬»∆«¿
„‡Ó „‡Ó ÌÈÏbÒÓ CÈÏËÈt˜ ‰¯NÚ el‡L ,‰ Ó‡ Ú„˙Â ."BL„˜a Ï‡≈¿»¿¿≈«∆¡»»∆≈¬»»«ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿…¿…
„BÚ ‡¯È˙‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,Ï"pk Ì˙B‡ ¯ÓBÏ ‰Êa ¯‰Êp‰Â ,‰Ê ÔBÂÚ Ôew˙Ï¿ƒ»∆¿«ƒ¿»»∆«»««≈»ƒ¿ƒ¿»≈

.„‡Ó ÏB„b Ôewz Ì‰ Èk ,‰Êa Ôw˙È È‡cÂa Èk ,ÏÏk¿»ƒ¿««¿À«»∆ƒ≈ƒ»¿…

לילד: "קּׁשּוי ִ ֵ ֶ 

.‡.ÈeM˜a „Ïz ,‰¯eaÚa ÔB ˆ ˙ÏÎB‡L ‰M‡ƒ»∆∆∆¿¿ƒ»≈≈¿ƒ

.·‰Ú·MÓ ÌÈÓ ˙BzLÏ dÏ ÔzzL ‰l‚Ò ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó ‡È‰L ‰M‡ƒ»∆ƒ¿«»≈≈¿À»∆ƒ≈»ƒ¿«ƒƒƒ¿»
.˙B¯‡a¿≈

.‚.˙Èaa dnÚ eÈ‰È ‡Ï ‰È a Ìb«»∆»…ƒ¿ƒ»««ƒ

.„.‚"Ò ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ d Ê‡a dÏ LÁÏz Ìb«ƒ¿«»¿»¿»ƒ∆≈

.‰.ÌB¯„·e ·¯ÚÓa „ÓÚz ‡Ï d˙hÓ Ìb«ƒ»»…«¬…¿«¬»¿»

.Â.¯‡Lp‰ ¯B¯nÓ ‰¯‡eˆ ÏÚ ‰Ï˙z Ìb«ƒ¿∆««»»ƒ»«ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãנוך ופקדת א, סי' עט פר' וישלח מד"ר שני. חלק כד, בנים כד-כה)עיין ה אבינו(איוב

וכו'. זרעך רב כי וידעת קרי, טפת ראה ולא היה שנה ושמונים ארבעה בן יעקב

רמז.

.ä.צב סי' ובתניינא – רה סי' קמא מוהר"ן ליקוטי .à.á.â.ã.ä.å
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.Ê.‡‰ ÔÈÚ ÂÈÂ ‡t :˙Bi˙B‡ d Ê‡a dÏ LÁÏz Ìb«ƒ¿«»¿»¿»ƒ≈»«ƒ≈

רׁשעים: "הרחקת ַ ְ ָ ַ ְ ָ ִ 

.‡ÔnÊÓ ˙Èa‰L ‡˜Â„Â ,C¯a˙ ˙Èa‰ ,ÚL¯‰ ˙È·Ï ‡a ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒ»¿≈»»»««ƒƒ¿»≈¿«¿»∆««ƒ¿À»
.‰Î¯·Ïƒ¿»»

.·.ÌL Úa ÒÙzz ‡lL È„k ,ÌÈÚL¯Ó ˜Á¯‰«¿≈≈¿»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿»¿»

.‚.ÌÈÚL¯Ï ˙e·¯˜ ‰ÊÈ‡ ÔÈ‡¯Ó ‰·È‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈»«¿ƒ≈∆≈¿»¿»ƒ

.„Áe¯Œ˙Á ÔÈNBÚ ‰Êa ,¯eÓb ÚL¯Ï ‰·BË ‰ÊÈ‡ ÔÈNBÚLk ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿∆ƒ≈∆»¿»»»»∆ƒ«««
.‡e‰ŒCe¯aŒLB„wÏ«»»

.‰¯zÓ ˜ÈcvÏ Á·L ÔÁ·LÓ ‡B·iL ÌB˜Ó Ï·‡ ,ÔÁ·La ¯tÒÏ ¯eÒ‡»¿«≈¿ƒ¿»¬»»∆»ƒƒ¿»∆«««ƒÀ»
.˙ˆ˜ ¯tÒÏ¿«≈¿»

.Â.ÚL¯ ‡¯˜ ‡e‰ Ìb ,ÚL¯ ÏÚ ˙eÎÊ „nÏnL ÈÓƒ∆¿«≈¿«»»«ƒ¿»»»

.Ê.ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ e ‡ ÔÈ‡ ,ÔÈcÎÂ ˙ck ¯·c e‰ÊÈ‡ ‰NBÚ elÙ‡¬ƒ∆≈∆»»«»¿«ƒ≈»¿ƒ»»

מקומות מקומותמראי מראי

.æטוב משמן שם טוב ג, סי' ז פר' תנינא, סדרא קהלת א)מד"ר ז פועה(קהלת וכו'

מד יוצא, והולד באשה פועה שלאשהיתה יוצא והולד מה דבר באזנה ולחשה ברת

לולד. פועה שהיתה ד"ה בתוספות יא: סוטה ועיין רמז. בצער.

.à.עא סי' לט:, סנהדרין

.á.מובן רש"י. עיין וכו'. הוצא בהדי כט, סי' צב., ב"ק

.â.מובן יז. סי' כב., חגיגה

.ã.רויא לההוא מו, סי' סח., גיטין

.ä.קט סי' מב:, סוטה

.å.מובן לט. סי כו., סהנדרין

.æ.רשעים קשר ד"ה ברש"י שם
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.Á.‰LÏÁÏ ÏÙB Ìb Ûe‡ ˙Â‡z È„ÈÏ ÏÙB ,ÚL¯ „Úa ·¯ÚL ÈÓƒ∆»≈¿«»»≈ƒ≈«¬«ƒ«≈¿À¿»

.ËÚ¯Ê epnÓ ‡ˆÈ ‡lL Úe„Èa ,È¯Ó‚Ï C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ÁÎML ÚL»̄»∆»«∆«≈ƒ¿»«¿«¿≈¿»«∆…≈≈ƒ∆∆«
.¯Lk»≈

.È.e‰ÓÁ¯z Ï‡ ,E„Èa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B‡ BN ÏÙBpLk¿∆≈¿∆«»»¿»¿«¿«¬≈
.‡È‰kÊz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,EÏ ÌÈÚe„È‰ ,ÌÈ ¯˜LÏ EÓˆÚ ˙‡ ¯aÁz ‡lLk¿∆…¿«≈∆«¿¿¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆

·‰Ï.ÌÈÚe·v‰ ˙‡ ÔÈ ¿»ƒ∆«¿ƒ
.·È.Ì‰È¯·c Ba ˜a„È ‡Ï È‡cÂa ,ÌÈ˙ÈÒn‰ ˙‡ ‡ BOL ÈÓƒ∆≈∆«¿ƒƒ¿««…ƒ¿«ƒ¿≈∆
.‚È.ÌÈ·¯˜Ó‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÈa ˜eÁ¯ ‰NÚ ‰¯Bz „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»«¬∆ƒ≈»¿»ƒ«¿…»ƒ
.„È.‰ÚeLÈ BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÌÈÚL¯Ó BÓˆÚ ˙‡ ˜Á¯nL ÈÓƒ∆¿«≈∆«¿≈¿»ƒ«»»∆¿»
.ÂË.‰ÚeLÈÏ ÔÓÈÒ Y ÌÈÚL¯‰ ÔÈa LiL ¯eft‰«ƒ∆≈≈»¿»ƒƒ»ƒ»
.ÊË.ÚL¯ Ba ¯cL ,˙È·a ¯e„lÓ ˜ÈÁ¯z«¿ƒƒ»¿«ƒ∆»»»
.ÊÈ.Ì·¯˜Ïe ÌÁÈÎB‰Ï elÙ‡ ÌÈ˙ÈÒn‰ ÌÚ ¯a„z Ï‡«¿«≈ƒ«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»¿»¿»
.ÁÈ.C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ ˜ÈfÓ ÌÈÚL¯ ˙e¯aÁ˙‰ƒ¿«¿¿»ƒ«ƒ«¬««≈ƒ¿»«

מקומות מקומותמראי מראי

.ç'וגו זר ערב כי ירוע טו)רע יא ערב(משלי כי חלוני]. זר, תרגום מרע. שכיב [מלשון,

חבלהו נכריה ובעד טז)זר כ שקר(משלי לחם לאיש ערב חבלה]. מלשון [חבלהו,

יז)וגו' פסוק וכו'.(שם, ניאוף רש"י פירש

.èבהם נה ולא וגו' מהמונם ולא מהם יא)לא ז רש"י.(יחזקאל עיין ,

.éכח)רש"י כ א, חרמי.(מלכים איש שלחת וכו' מלך אל ויאמר ד"ה

.àéאבוא לא נעלמים ועם שוא מתי עם ישבתי ד)לא כו .(תהלים

.áéבי ידבק לא שנאתי סטים עשה בליעל דבר וגו' אשית ג)לא קא רמז.(תהלים .

.âéרחקו מתורתך זמה רדפי קנ)קרבו קיט רמז.(תהלים .

.ãé'וגו ישועה מרשעים קנה)רחוק קיט .(תהלים

.åè.רמז מהנ"ל. שם,

.æèביתה פתח אל תקרב ואל וגו' ח)הרחק ה .(משלי

.æéמומו לרשע ז)ומוכיח ט ברש"י.(משלי

.çé'וגו ידעת ובל כסיל לאיש מנגד ז)לך יד רש"י.(משלי עיין ,
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.ËÈÏk Á¯·È epnnL „Ú ,Ô‚Óe CÒÓ eNÚiL ,'‰ ÈLB„˜Ï Ïa˜˙Óe ‰‡ »∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«¬»»»≈«∆ƒ∆ƒ¿«»
.ÚL¯Â ˜ÈˆÓ LÈ‡ƒ≈ƒ¿»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.·Ú˙Ó ‡e‰ ,ÌÈÚe·v‰ ÌÈÚL¯‰ ˙ÚL¯ ÔÈ·Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈≈ƒƒ¿«»¿»ƒ«¿ƒ¿…»

.·.Ìa ÌÈÚBh‰ ,ÌÚŒÔBÓ‰Ï ÌÈ ÈÚ ·‡k ÌÈÓ¯Bb ÌÈÚe·v‰«¿ƒ¿ƒ¿≈≈«ƒ«¬««ƒ»

.‚È„ÈŒÏÚ Èk ,ÌÈÚL¯ ÌÚ BÓˆÚ ˙‡ ˜M lÓ ,BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ìb ˙e¯M˜˙‰ Ì‰È Èa ‰NÚ ‰˜ÈLp‰«¿ƒ»«¬∆≈≈∆ƒ¿«¿«¿««ƒ»

.„ÌÈl‚Ó Ì È‡ Ì‰ Ï·‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÒ¯B˜Èt‡Â ÌÈ ÈÓ Ì‰L Ì„‡ È a LÈ≈¿≈»»∆≈ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈≈»¿«ƒ
˙cÓ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì„‡ŒÔa ÔÈ‡Â ,˙eÒ¯B˜Èt‡∆ƒ¿¿≈∆»»≈«ƒ¿…∆«¿¬»«¿≈ƒ«

.ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Ó ÏBv Ì„‡ ˙eÚÈ v‰«¿ƒ»»ƒ≈≈»∆ƒ¿ƒ

.‰BÓk ,ÌÈ¯·BÚL ˙B¯·Úa e ˙„B·ÚÓ e ˙B‡ ÌÈÏaÏ·Ó Ì È‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈»¿«¿¿ƒ»≈¬»≈»¬≈∆¿ƒ¿
·iÁ ˙·ML ÈBb :‰Ê ÏÈ·La ,ÌÈNBÚ Ì‰L ˙BÂˆna e ˙B‡ ÌÈÏaÏ·nL∆¿«¿¿ƒ»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ∆∆»««»

.‰˙ÈÓƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.èé.עורב כליא בענין סה סי' צ., שבת הבונה, לשון

.àגם ה' תועבת שם על סבא בההוא ויטעי יעול לא ו, סי' סה פר' תולדות מד"ר

וכו'. שניהם

.áהרשע את שהצדיק ידי ועל עיניו.שם, כהו

.âלי ושקה נא גשה כב, סי' כו)שם, כז נושקני(בראשית אחר ואין בקבורה נושקני את ,

בקבורה.

.ãאתם עתידים וכו' אלמים אלילים לעשות אתם עתידין י, סי' פד פר' וישב מד"ר

דאימא משתיקותא ליה, קאים ומאן וכו' דברים עלי שבה)להעלים צניעות מחמת .(שהיה

משה. ידי עיין

.ä.השבת את וישמרו כוכבים מעובדי יבואו אם יא, סי' כה פר' בשלח מד"ר
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"רחמנּות: ַ ֲ ָ 

.‡.C¯a˙È ÌM‰ ˙BÓÁ a ˙B‡¯Ï ‰ÎBÊ ,ÌÈi Ú ÏÚ ÌÁ¯nL ÈÓƒ∆¿«≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿∆»«≈ƒ¿»«
.·.„ÈÓz Áv Ó Ìb«¿«≈«»ƒ
.‚.ÌÏBÚÏ ‡a ·Ú¯ ÈÊ‡ ,˙e ÓÁ¯ ÔÈ‡Lk¿∆≈«¬»¬«»»»»»
.„.‰a¯˙ ˙BÏÊb Ìb«¿≈ƒ¿«∆
.‰.ÌÈi Ú ÏÚ ÌÁ¯Ï ‰ÎBÊ ,ÁÎa Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…«∆¿«≈«¬ƒƒ
.Â.ÚbzL ˙e ÓÁ¯ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¬»ƒ¿«≈«
.Ê.ÌÈ LÂ ÌÈÓÈ CÈ¯‡Ó ,‰Ú¯ ˙Áz ‰·BË ÌlLnL ÈÓƒ∆¿«≈»««»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ
.Á.˙BÂ‡z EnÓ Ïha˙È ˙e ÓÁ¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¬
.Ë‡L ,‰‡B¯ ‰z‡Lk˙ÈNÚ ‰z‡ el‡k ,BÏ ¯ÊBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,‰¯ˆa EÈÁ ¿∆«»∆∆»ƒ¿»»¿≈«»≈¿ƒ«»»ƒ»

.‰Ú¯‰ BÏ»»»
.È.ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·iL CÈ¯ˆ ,¯Úˆa B¯È·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈¿««»ƒ∆¿«≈»»«¬ƒ
.‡È.ÌÈ e‚‰ ÌÈ·BË ÌÈÎecL ˙BNÚÏ ‰ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ˙Lwa È„ÈŒÏÚ«¿≈«»«»«¬ƒ∆«¬ƒƒƒ¬ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àירחם ועניו עמו ה' נחם יג)כי מט .(ישעיה

.áלנצח תשכח אל ענייך יט)חית עד .(תהלים

.â'וגו ורעב ימין על ויגזר יחמלו לא אחיו אל איש יח-יט)-4 ט .(ישעיה .ã

.ä'וגו עני מציל וגו' תאמרנה עצמותי י)כל לה .(תהלים

.å'וגו לב אבירי ו)אשתוללו עו ושלו.(תהלים משגה מלשון רש"י, עיין ,

.æתוסף ועוד תציל אם יט)כי יט רש"י.(משלי עיין ,

.ç'וגו חסדו אדם כב)תאות יט רמז.(משלי .

.èמהם כאחד אתה גם וגו' מנגד עמדך ביום וגו' אחיך י-יא)מחמס א עיין(עובדיה ,

רש"י.

.é'וגו התהלכתי לי כאח כרע וגו' שק לבושי בחלותם יג-יד)ואני לה .(תהלים .àé
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.·È.ÔBÎpk ÌÈ„ÚBn‰ ˙‡ Ïa˜Ï ‰kÊÈ ,˙eÎÊ ÛÎÏ Ì„‡ŒÈ a ˙‡ Ôc‰«»∆¿≈»»¿«¿ƒ¿∆¿«≈∆«¬ƒ«»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B¯·Á ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ÔÈL˜·Ó ÔÈ‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«¬≈«¿≈∆≈ƒ¿ƒ»
.ÌÈiÁŒÈÏÚa e‰ÊÈ‡ Ò ¯ÙiL Y ‰ÒÈÙ˙Ï Ôew˙Â¿ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿≈≈∆«¬≈«ƒ

.·.ÌÈiÁŒÈÏÚa ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡ È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈpM‰ ·‡k¿≈«ƒ«ƒ»«¿≈«¿»ƒ««¬≈«ƒ

.‚.˙e ÓÁ¯‰ È„ÈŒÏÚ Y ˙e·ˆÚ‰ ¯ÈÒ‰Ï ‰l‚Ò¿À»¿»ƒ»«¿«¿≈»«¬»

.„.BÏ ˜ÈfÈ Èk ,ÌÈiÁŒÈÏÚa ˙‡ ¯ÚˆlÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆«¿ƒ¿«≈∆«¬≈«ƒƒ«ƒ

"ראּיה: ְ ִ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡elÙ‡ ,˙B‡¯Ï ˙eL¯ BÏ ÌÈ ˙BpL ‰Ó ‡l‡ ,˙B‡¯Ï ÏBÎÈ ÔÈÚ‰ ÔÈ‡≈»«ƒ»ƒ¿∆»«∆¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÔÓ ˙eL¯ BÏ ÌÈ ˙BpL „Ú ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ B È‡ ,ÂÈ ÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»»¿»»≈»ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ

.˙B‡¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿

מקומות מקומותמראי מראי

.áéאשפט מישרים אני מועד אקח ג)כי עה .(תהלים

.àאלהים ויזכר ג, סי' לג פר' נח מד"ר שני. חלק ג, שבויים פדיון א)עיין ח ,(בראשית

פר' נח מד"ר ב. סי' מט פר' וירא מד"ר ועיין רמז. ופירנס. שזן נזכר, זכירה מה

וכו'. האסורין בבית וחבשו אוהבו ונטל ח, סי' לב

.á.רמז שיניו. את רבי וחשש וכו' יתיב הוה רבינו ג, סי' לג פר' נח מד"ר

.àעיניה את ויפקח יד. סי' נג פר' וירא יט)מד"ר כא עיין(בראשית סומין. בחזקת הכל ,

שם. משה יד



מאּומן= ִ ַהּמּדֹות ֶ ֵספר נחמן נחמ נח -נ רפד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

.·.˙e‡¯‰ ÈLeÏÁÏ ˜ÈfÓ d˙e˜Ïe ‰ ·l‰ ÔB¯ÒÁ∆¿«¿»»¿»«ƒ«¬≈»¿

.‚.˙e‡¯‰ ÈLeÏÁ ˙B‡t¯Ï ÏbÒÓ L„Á‰ Lecƒ̃«…∆¿À»¿«¿¬≈»¿

.„.˙e‡¯‰ ÈLeÏÁÏ ÏbÒÓ ˙BˆÁ Ôewzƒ¬¿À»«¬≈»¿

.‰.ÌÈ ÈÚ ·‡k ‡a ‰Úe·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿≈≈«ƒ

.Â.Ìa ÌÈÚBh‰ ,ÌÚŒÔBÓ‰Ï ÌÈ ÈÚ ·‡k ÌÈÓ¯Bb ÌÈÚe·v‰«¿ƒ¿ƒ¿≈≈«ƒ«¬««ƒ»

.ÊeNÚ B„ÈÓÏz B‡ B aL Ú„È ,ÂÈ ÈÚa ·‡k e‰ÊÈ‡ LÈb¯Ó ÏB„b Ì„‡Lk¿∆»»»«¿ƒ≈∆¿≈¿≈»≈«∆¿«¿ƒ»
.‰¯·Ú e‰ÊÈ‡≈∆¬≈»

.Á.˙B BÈÊaÓ ÏBv ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ú¯a ˙B‡¯Ó ÂÈ ÈÚ ÌˆBÚL ÈÓƒ∆≈≈»≈¿¿»«¿≈∆ƒƒƒ¿

מקומות מקומותמראי מראי

.áעור צדקיהו עיני ואת דכתיב, צדקיו, שבא כיון כו. סי' טו פר' בא לטמד"ר (ירמיה

רמז.ז) וכו'. הלבנה של אורה חסר

.â.קצת ברמז מובן שם,

.ã.רמז וכו'. המקדש בית וחרב עיניו את צדקיה שאבד עד במד"ר, שם,

.äסימוי זה וכו' בראשו ונתתיו וכו' שבועה זו אלתי, לא אם ה, סי' ו פר' ויקרא מד"ר

רמז. עינים.

.å.עיניו כהו הרשע את שהצדיק ע"י ה, סי' סה פר' תולדות מד"ר

.æמראת עיניו ותכהין י, סי' א)שם כז הקב"ה,(בראשית אמר וכו' עזריה בן אלעזר א"ר ,

הריני אלא רשיעא. דההוא אבוה דין אמרין ברייתא ויהון לשוק יוצא יצחק יהיה

או רשע בן המעמיד כל אמרו, מכאן וכו' ביתו בתוך יושב והוא עיניו את מכהה

וכו'.תלמי כהות שעיניו סוף רשע, ד

.çמראת עיניו ותכהין כנ"ל, א)שם, כז ברעתו(בראשית מראות עזריה, בן אלעזר א"ר ,

וכו' רשע וכו')של ברע מראות עיניו עוצם הכתוב, שאמר דרך על כהונה, מתנות ויהון(עיין

וכו' אבוה דין אמרין אותו)ברייתא שיבזו מראות(היינו, שוה, גזירה כמו ודריש .

רמז. מראות.
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.Ë,‰i‡¯‰ È„ÈŒÏÚ ¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,‡¯È˙Óe ˜eMÏ ‡ˆBÈ Ì„‡Lk¿∆»»≈«ƒ¿»≈∆…»ƒ≈ƒ¿«¿≈»¿ƒ»
'eÎÂ "‰ˆeÁ e˜Úˆ Ìl‡¯‡ Ô‰" ˜eÒt‰ ¯Ó‡È ,˙BÙÈ ÌÈL ‰‡¯iL‰ˆÁ) ∆ƒ¿∆»ƒ»…««»≈∆¿∆»»¬»¿À»

(Ê ,‚Ï ‰ÈÚ˘È .ÔeÈk·È ¯Ó ÌBÏL ÈÎ‡ÏÓ.˙B‡¯Ó ÏˆpÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , «¿¬≈»«ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ»≈≈¿

.È.ÌÈ ÈÚ ·‡ÎÏ ‰‡eÙ¯ ‡e‰ ‚B¯˙‡ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿«∆¿¿»ƒ¿≈≈«ƒ

.‡ÈÈÏk‰ ˙‡ ÌÈËÁBM‰ ÏL ÌÈÙÏÁ‰ ÏÚ ˙B‡¯Ï ÔÈÏBÎÈ ˙e‡¯‰ Èkf‰««≈»¿¿ƒƒ¿««¬»ƒ∆«¬ƒ∆«¿≈
.Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»

.·È‡˜Â„Â .‰¯Bz B„nlL ,Ba¯ ÈÓ Ì„‡‰ ˙‡ ¯Èk‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙e‡¯‰ ÈkÊ«≈»¿¿ƒ¿«ƒ∆»»»ƒ«∆ƒ¿»¿«¿»
 t ¯‡z ˙‡ ÔÈ¯ÈknLk‰NÚ ,Ba¯Ó „ÓlL ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,·¯‰ È ¿∆«ƒƒ∆…«¿≈»«ƒ«¿≈«¬»∆»«≈««¬∆

¯‡z ¯È‡n‰ ,B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰ÎÏ‰‰ Èk ,·¯‰ È t ¯‡˙k „ÈÓÏz‰ È t¿≈««¿ƒ¿…«¿≈»«ƒ«¬»»ƒ»¿»«≈ƒ…«
¯‡zÓ ˜ÏÁ Ïa˜Ó ,‰ÎÏ‰‰ ÏawLÎe ."ÂÈ t ¯È‡z Ì„‡ ˙ÓÎÁ" Y ÂÈ t»»»¿«»»»ƒ»»¿∆ƒ≈«¬»»¿«≈≈∆ƒ«

.ÂÈ t ¯‡z È˜ÏÁ ‰a¯˙ Ôk ˙BÎÏ‰‰ Èea¯ ÈÙÏe ,ÂÈ t»»¿ƒƒ«¬»≈ƒ¿«∆∆¿≈…«»»

.‚È.ÌÈzÚÏ ˜ÈfÓ ÌÈ ÈÚ ·‡k¿≈≈«ƒ«ƒ¿ƒƒ

.„È.ÌÈ ÈÚÏ ˜ÈfÓ ‰· b‰«¿≈»«ƒ»≈«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.èצעקו אראלם הן הה"ד וכו' מראת ד"א, וכו' לשוק יוצא יצחק יהיה כנ"ל, שם,

)חצה לג מאד.(ישעיה רחוק רמז .

.é.לעינים יפה שהוא מכאן ה, סי' יט פר' בראשית וכן יג, סי' סה פר' תולדות מד"ר

אתרוג אמר, דעכו אבא רבי ח, סי' כ פר' – ז סי' טו פר' בראשית במד"ר ועיין

וכו'. דעיינין)היה לנהורא יונתן, ובתרגום לעינין. הוא אסי וארי ותרגומו, לעינים, הוא תאוה .(וכי

.àé'וגו כליך נא שא יג, סי' סה פר' תולדות מד"ר שני. חלק ד, שוחט כזעיין (בראשית

אלהיוג) אוצר בית הביא הכלים ואת בבל, ב)זו א סי'(דניאל מוהר"ן ליקוטי עיין .

רע"ח.

.áéדומה שלו איקונין זיו שהיה ח, סי' פד פר' וישב מד"ר שני. חלק טו, לימוד עיין

לו. מסרן הלכות שכל לו.
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"רפּואה: ְ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡,˙„ÁÈÓ ˙‡ÏBÁ e‰ÊÈ‡ ˙B‡t¯Ï „ÁÈÓ Ák ·NÚÂ ·NÚ ÏÎÏ LiL ,Úc«∆≈¿»≈∆»≈∆…«¿À»¿«¿≈∆««¿À∆∆
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓL ‡ÏÂ ,B˙È¯·e B˙ eÓ‡ ¯ÓL ‡lL ÈÓÏ B È‡ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆≈¿ƒ∆…»«¡»¿ƒ¿…»«∆«¿
,˙eÓÏLa ‰ eÓ‡ BÏ LiL ÈÓ Ï·‡ ."Ì„‡ ÏÎÏ Êa È‰z Ï‡" ÏÚ ¯·ÚlÓƒ«¬…««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ∆≈¡»ƒ¿≈
B˙‡eÙ¯ ÔÈ‡ ,"Ì„‡ ÏÎÏ Êa È‰z Ï‡" Ìi˜Óe ˙È¯a‰ ¯ÓBL ÔkŒÌ‚ ‡e‰Â¿«≈≈«¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿»»»≈¿»
ÏÎ‡Ó ÏÎa ‡t¯˙ ‡l‡ ,Bz‡ÏBÁÏ ÌÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ·NÚ È˜ÏÁa ‰ÏBz»¿∆¿≈¬»ƒ«¿À»ƒ¿«∆»ƒ¿«≈¿»«¬»
„Ú ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,'eÎÂ "EÓÁÏ ˙‡ C¯·e" ˙ ÈÁ·a ‰˜LÓ ÏÎÂ¿»«¿∆ƒ¿ƒ«»≈∆«¿¿¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ«

.B˙B‡t¯Ï ÌÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ·NÚ BÏ en¯˙iL∆ƒ¿«¬»ƒ«¿À»ƒ¿«¿

.·˙‡ÏBÁ ˙B‡t¯Ïe ˙B¯˜Ú „˜ÙÏ ÏBÎÈ ‰¯Bz‰ ˙B„BÒa ˜ÓÚ ÔeiÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»…¿«»»ƒ¿…¬»¿«¿««
.˜ÊÁ»»

.‚Ú¯‚È" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ .ÌÈiÁ ÌÈÓ B˙‡eÙ¯e ÌÈÁeÏÓ ÌÈ¯·c ˜ÈfÓ ˙Ú¯ˆÏ¿»«««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ«ƒ¿ƒ»«»»¿»«
ewÊÈ" BaL ,ÌÈn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙e¯ab˙‰Ó ‡a‰ ˙Ú¯ˆ e È‰ ,"ÌÈÓŒÈÙË ƒ¿≈»ƒ«¿»«««»≈ƒ¿«¿«»«««ƒ∆»…

,"B„‡Ï ¯ËÓ(˜f‰ ÔBLÏ Y ewÊÈ). »»¿≈»…¿∆≈

.„.ÌÈ ÈÚ ·‡ÎÏ ‰‡eÙ¯ ‡e‰ ‚B¯˙‡ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿«∆¿¿»ƒ¿≈≈«ƒ

"ׂשמחה: ִ ְ ָ 

.‡.ÂÈ˜Ï‡Ï ÌÏL BalL ÔÓÈÒ ‰Ê ,‰ÁÓNa ‰ÂˆÓ ‰NBÚ Ì„‡Lk¿∆»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»∆ƒ»≈≈…»

מקומות מקומותמראי מראי

.àמעבודת חוץ מתרפאין בכל ב, סי' טז פר' בא מד"ר שני. חלק ה', אמונה עיין

י. אות א סי' תנינא מוהר"ן ליקוטי ועיין דמים. ושפיכות עריות וגילוי כוכבים
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.·.·l‰ ÁzÙ ‰ÁÓN ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿»ƒ¿»«≈
.‚‰aÒ Ì‰ ‰zLn‰Â ÏÎ‡n‰Â ,ÈÏÎO‰ Ák ˜fÁ˙ ‰ÁÓO‰ ˙B·¯aƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«≈…««ƒ¿ƒ¿««¬»¿«ƒ¿∆≈ƒ»

.˙B‚‡„e ˙e·ˆÚ‰ ˜ÈÁ¯‰Ïe ·l‰ ˙ÁÓNÏ ‰ÏB„b¿»¿ƒ¿««≈¿«¿ƒ»«¿¿»
.„.‰ÁÓN È„ÈÏ ‡a ÌÏL ·Ïa ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿≈»≈»ƒ≈ƒ¿»
.‰.Ì„‡Ï ÊÚÓ ‡È‰ ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»…»»»
.ÂBÏ ÏÙpL Úe„Èa ,˜ÁBN ‡e‰ ÌB‡˙t Ú˙Ùa ÚL¯‰L ,‰‡B¯ ‰z‡Lk¿∆«»∆∆»»»¿∆«ƒ¿≈¿»«∆»«

.‰¯·Ú ÏÚ ‰ˆÚ ‰ÊÈ‡≈∆≈»«¬≈»
.Ê.‰ÁÓNÏ ‰kÊz ,ÔzzL ˙B·BË ˙BˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈∆ƒ≈ƒ¿∆¿ƒ¿»
.Á.‰ÁÓN EÏ ¯¯BÚ˙ ,Ûeba ‰NBÚ ‰z‡L ˙BÚe z‰Â ÔÈ„ew¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒƒ¿«¿∆«»∆«ƒ¿≈¿ƒ¿»
.Ëe‰ÊÈ‡ „ÏBpL ˙ÓÁÓ e‰Ê ,ÌB‡˙t Ú˙Ùa EaÏa ‰ÁÓN EÏ ÏÙBpLk¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ¿∆≈¬«∆«≈∆

.˜Èc«̂ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.áבמסתורין עמדת השונמית, לו אמרה א, סי' יט פר' בא מד"ר שני. חלק א, סוד עיין

רמז. אותו. והחיה במסתורין אתה עמוד עכשו אף בן, לי נתתה מתחלה אלהים, של

.âלאדו מטר יזקו מים נטפי יגרע כז)כי לו שהדם(איוב ב, סי' טו פר' תזריע מד"ר .

וכו'. מצורע ונעשה המים על רבין

.ã,ה סי' יט פר' בראשית וכן יג, סי' סה פר' תולדות מד"ר שני. חלק י, ראיה עיין

ח, סי' כ פר' – ז סי' טו פר' בראשית במד"ר ועיין וכו'. לעינים יפה שהוא מכאן,

היה אתרוג אמר, דעכו אבא ובתרגוםרבי לעינין. הוא אסי וארי ותרגומו, לעינים, הוא תאוה (וכי

דעיינין) לנהורא .יונתן,

.à.פא סי' ל:, ברכות כותב ועיין קצת. מובן בכורים. במסכת הכותב

.á.רבנן ובדחי ד"ה יז, סי' ל:, שבת רש"י

.â.סג סי' עד, ב"ב ז"ל הרשב"א לשון

.ãהתנדבו שלם בלב כי וגו' ט)וישמחו כט א, הימים .(דברי

.äמעזכם היא ה' י)חדות ח .(נחמיה

.åזמה עשות לכסיל כג)כשחוק י רש"י.(משלי עיין ,

.æשמחה שלום כ)וליועצי יב .(משלי .ç

.èבו ישמח חכם כד)ויולד כג רמז.(משלי . .é
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.È.˙e·‰Ï˙‰ ‡a ‰‡¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»ƒ¿«¬

.‡È.˙e·‰Ï˙‰Ï ‡B·È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BÓˆÚ È ÈÚa ‰f·nL ÈÓƒ∆¿À∆¿≈≈«¿«¿≈∆»¿ƒ¿«¬

.·È.‰ÁÓN ‡a ·l‰ ˙B ek È„ÈŒÏÚ«¿≈«»«≈»ƒ¿»

.‚È.C¯a˙È ÌM‰ ˙l„bÓ ˜BÁ¯ ‡e‰L Úe„Èa ,˜BÁNa ÏÈ‚¯ ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒƒ¿¿»«∆»ƒ¿À««≈ƒ¿»«

.„È.˙e·‰Ï˙‰Â ‰ÁÓN È„ÈÏ ‡B·z ¯ÓÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¬

.ÂË.‰ÁÓNa C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎez ,˜Ècv‰ ˙‡ ÁnNzLk¿∆¿««∆««ƒ««¬…∆«≈ƒ¿»«¿ƒ¿»

.ÊË.‰ÁÓNÏ ‰ÎBÊ ,˜Ècv‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙnL ÈÓƒ∆¿«¿≈∆««ƒ∆¿ƒ¿»

.ÊÈ.‰ÁÓN ‡a ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»ƒ¿»

.ÁÈ.·l‰ ˙e·‰Ï˙‰ ‡a Ûeb‰ ˙BÚe z È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«»ƒ¿«¬«≈

.ËÈ˙„B·ÚÏ LÙ Â Ûe‚a ‰e‡˙zL ‰‚¯„ÓÏ ‡B·z ‰ÓÏL ‰ eÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¡»¿≈»»¿«¿≈»∆ƒ¿«∆¿»∆∆«¬«
.C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«

מקומות מקומותמראי מראי

.àéבעיני שפל והייתי וגו' ה' לפני כא-כב)ושחקתי ו ב, .(שמואל

.áéאשא נפשי ה' אליך כי עבדך נפש ד)שמח פו אכוין.(תהלים לבי רש"י, פירש .

.âé'וגו לה' יערך בשחק מי זכי פט וגו')(תהלים ה' הגדיל וגו' פינו שחוק ימלא אז .

ב-ג) קכו הוא(תהלים גם לשחק והיה וגו' הגדיל ה' על כי כו). מח רמז.(ירמיה .

.ãé'וגו שמחתני כי וגו' לשמך ב,ה)ולזמר צב וגו'(תהלים שמחה ליעקב [רנו לא. (ירמיה

ברננהו) וגו' בשמחה ה' את עבדו ב)]. ק .(תהלים

.åè'וגו בה' צדיקים יב)שמחו צז .(תהלים

.æè'וגו השמחה הגדלת לו הגוי ב)הרבית ט כי(ישעיה וגו ורני צהלי רמז. רש"י. עיין ,

ישראל קדוש בקרבך ו)גדול יב ישראל(ישעיה בקדוש בה' תגיל הצדיק]. [בחינת

טז)תתהלל מא .(ישעיה

.æéבטחנו קדשו בשם כי לבנו ישמח בו כא)כי לג ונשמחה(תהלים נגילה לו קוינו ה' זה .

ט) כה .(ישעיה .çé

.èéנפש תאות ולזכרך לשמך קוינוך ה' משפטיך ארח אף וגו' אמנים כושמר (ישעיה

וגו'ב,ח) ולבבי שארי כלה וגו' בשמים לי מי כה-כו). עג רש"י.(תהלים עיין רמז. .
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.Î.˙e·‰Ï˙‰Ï ‰kÊÈ ,ÌÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNnL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ¿∆¿ƒ¿«¬

.‡Î.Ïcb˙ Án‰ ˙ÒÈÙz ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ««…«ƒ¿«≈

.·Î.'‰ C¯a Ú¯Ê ‡e‰L ÔÓÈÒ ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒƒ»∆∆«≈≈

.‚Î.‰lÎÂ Ô˙Á ˙ÁÓN ˙eÎÊa ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»»¿«»

.„Î.ÂÈÏÚ CÎBÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»«»»¿≈»»

.‰Î.‰·‰‡a C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ‰ÎBÊ ‰¯Bz ˙ÁÓNa ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿«»∆«¬…∆«≈ƒ¿»«¿«¬»

.ÂÎ.‰ÚeLÈÂ „ÒÁ BÏ ‡B·iL Úe„Èa ,ÌB‡˙t Ì„‡Ï ‰‡a ‰ÁÓO‰Lk¿∆«ƒ¿»»»»»»ƒ¿¿»«∆»∆∆ƒ»

.ÊÎ.˙Ú„Ï ‰kÊÈ Ìb ,Ì„‡ ÏL B„B·k ‰lb˙ ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»ƒ¿«»¿∆»»«ƒ¿∆¿««

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÁÈÏˆÓ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,„ÈÓz ÁÓN ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈«»ƒ«¿≈∆«¿ƒ«

מקומות מקומותמראי מראי

.ëאוכלה אש ולהב וגו' תפקד צבאות ה' מעם וגו' תדברי מארץ כטושפלת (ישעיה

וגו'ד,ו) שמחה בה' ענוים ויספו רש"י. עיין יט), פסוק .(שם,

.àëעל עולם וגו'ושמחת יא)ראשם נא י; לה רמז.(שם, .

.áë'וגו אשיש שוש ה' ברך זרע הם כי ט-י)יכירום סא .(שם,

.âë'וגו חתן ומשוש וגו' תבעל ד-ה)וארצך סב היינו(שם, הבעל, שדה חז"ל, ובדברי .

תענית רז"ל, מאמר סוד שזה ואפשר רביעה. נקרא והמטר גשמים, ממי שמסתפק

כלה. לקראת חתן משיצא הגשמים, על מברכין מאימתי יב, סי' ו:,

.ãë'וגו עלימו ותסך ירננו לעולם בך חוסי כל יב)וישמחו ה .(תהלים

.äëשמך אהבי בך קצת.(שם)ויעלצו רמז

.åëבישועתך לבי יגל בטחתי ו)בחסדך יג .(תהלים

.æë'וגו תודיעני וגו' כבודי ויגל לבי ט,יא)שמח טז .(שם,

.àאיש ויהי יוסף את ה' ויהי ד, סי' פו פר' וישב מד"ר שני. חלק א, הצלחה עיין

וגו' ב)מצליח לט צהל(בראשית מקפיץ. איש כהונה, מתנות עיין וכו'. קפוז גבר ,

וכו'. ושמח
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.·.‰ÁÓN ÔÈ‡È·Ó ˙B·„p‰Â ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒƒ¿»

"ׁשכרּות: ִ ְ 

.‡.B˙‚¯„nÓ ÏÙB ˙e¯ÎL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈ƒ«¿≈»
.·.„ÁL Ïa˜nL ÛBÒÏ ,ÔÈÈ ˙i˙L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««ƒ¿∆¿«≈…«
.‚.¯˜MÏ ˙B„B‰Ïe ˙Ó‡a ‰¯ÈÙk È„ÈÏ ‡È·Ó ˙e¯ÎM‰«ƒ¿≈ƒƒ≈¿ƒ»»¡∆¿«∆∆
.„.¯kzLÓ B È‡L ÈÓ ·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»≈ƒ∆≈ƒ¿«≈
.‰.˙e¯ÎM‰ Ïh·Ó ÔÓM‰«∆∆¿«≈«ƒ¿
.Â.¯˙BÈa ˙¯kLÓ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿«∆∆¿≈
.Ê.Ûe‡ È¯e‰¯‰Ï ÏÙB ˙e¯ÎL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
.Á.ÌÈ Èc ˜ÈzÓ‰Ï B„Èa ˙ÏÎÈ ÔÈ‡ Y ¯BkM‰«ƒ≈¿…∆¿»¿«¿ƒƒƒ
.Ë.‡˙È¯B‡c ÔÈÊ¯ BÏ ÔÈl‚Ó ÔÈ‡ Y ¯BkM‰«ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿«¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.á.שמחו לפיכך נדה, במצות עסוקים שהיו ולפי ב, סי' ע פר' ויצא מד"ר

.àונפלו וגו' ושכרו רמז. נפיל. דמדנפשיה כב, סי' לב., כז)שבת כה שכורי(ירמיה .

ביד לארץ הניח וגו' א-ב)אפרים כח אדם(ישעיה וישח וגו' ירדפו שכר רש"י. עיין ,

וגו' איש יא,טו)וישפל ה .(ישעיה

.áפליליה וגו' שגו ז)ביין כח מצדיק(ישעיה וגו' יין לשתות גבורים רמז. עקב. רשע י

וגו' כב-כג)שחד ה .(שם,

.â.שם רשב"א עיין פג, סי' לא., ברכות

.ã.בסופו נ סי' קיג:, פסחים

.ä.'וכו ומלחא משחא מייתי סו:, שבת

.å.דר"י מ"ט ד"ה מה סי' קח., פסחים אגדות חידושי

.æ.מובן סה. סי' עד:, יומא

.çעד סי' מב., שותין)סנהדרין היו רמז.(ולא .

.è.שכר אי ולרוזנים שם,
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.È.Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈÙÈ¯ËÓ ‰ B·Ï ÌÚ ÔÈÈ«ƒƒ¿»«¿ƒƒ«¿∆»»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡È„ÈÏ B‡ ,‰LÏMÓ „Á‡ È„ÈÏ ‡a ,‰Ó„‡ ˙„B·Ú ¯Á‡ Ëe‰lL ÈÓƒ∆»««¬«¬»»»ƒ≈∆»ƒ¿…»ƒ≈
.˙e¯ÎL È„ÈÏ B‡ ˙Ú¯ˆ È„ÈÏ B‡ ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL¿ƒ»ƒƒ≈»««ƒ≈ƒ¿

.·.‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙‡ˆB‰ Ì¯Bb Ìb ˙eÏb Ì¯Bb ˙e¯ÎM‰«ƒ¿≈»«≈»«∆«¿«»»
.‚.‰Ï˜z ‰ÊÈ‡Ï ‡È·È ‡lL ˙e¯ÎLÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…»ƒ¿≈∆«»»
.„LaÏÓ ‰LÓ Èk ,e a¯ ‰LÓ ˙B¯‰Ê‡a ÁÎBL ‡e‰ ˙e¯ÎL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿«¿»…∆«≈ƒ…∆¿À»

˙BÂˆÓa Ì„‡‰ ˙‡ ¯È‰ÊÓ ¯·È‡Â ¯·È‡ ÏÎ·e ,Ì„‡ ÏL ÂÈ¯·È‡ Á"Ó¯aƒ¿«≈»»∆»»¿»≈»¿≈»«¿ƒ∆»»»¿ƒ¿
.Á"Ó¯ ‡i¯ËÓÈb Y "˜˜ÁÓ" ‡¯˜ ‰Ê ÏÈ·L·e ,Ba ˙BÈeÏz‰«¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿…≈ƒ«¿ƒ»¿«

.‰BLÈaÏÓe ,ÌÈ„ÒÁ Le·l‰Ó ˙Úc‰ ˙‡ ËÈLÙÓ ˙e¯ÎM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿ƒ∆«««≈«¿¬»ƒ«¿ƒ
.ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙B˜ÊÁ ˙B¯e·‚aƒ¿¬»«¿»

.Â.Ì‰Ï L‡¯ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯ÈfÈ ,ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ«ƒƒ««ƒ¿«¿≈∆«¬∆…»∆

מקומות מקומותמראי מראי

.é.מג שם,

.àשהיו שלשה ג, סי' לו פר' – ג סי' כב פר' בראשית מד"ר שני. חלק ב, ממון עיין

כהונה. מתנות עיין תועלת. בהם נמצא ולא האדמה אחר להוטים

.áאהלה בתוך ויתגל ד, סי' לו פר' נח מד"ר שני. חלק א, קרי כא)עיין ט ,(בראשית

ונתבזה. זרעו ונתפזר וכו' גלות גרם

.â,כהונה מתנות עיין רושם. עושה בתורה שכתוב יין כל ו, סי' מג פר' לך לך מד"ר

תקלה. דבר

.ã'וגו מחקק וישכח ישתה פן ה, סי' יב פר' שמיני ה)מד"ר לא ברמ"ח(משלי וכו'

מוהר"ן ליקוטי ועיין רמז. כהונה. מתנות עיין רמ"ח. ואינון מחקק וכו' איברים

כו. סי' תנינא

.ä.הנ"ל סי' מוהר"ן ליקוטי עיין

.åאחיו נזיר ולקדקד בסופה. צח פר' ויחי מד"ר שני. חלק כג, מריבה (בראשיתעיין

כו) טעםמט לא היה. ממש נזיר דאחוך. כליליהון הוא את וכו' אחיו אותו שרחקו

רמז. יין. טעם
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"ׂשרים: ָ ִ 

.‡.˙e ¯LÈa BnÚ ÌÈ‚‰B Ì È‡ ÌÈ¯O‰ ,ÌÈÓa Ïe‰Ó B‡·qL ÈÓƒ∆»¿»¿«ƒ«»ƒ≈»¬ƒƒ¿«¿»

.·ÌÈ‚‰B Ì È‡ ÌÈ¯O‰ Ìb ,B‚¯‰ el‡k ,˙eÎÊŒÛÎÏ B¯·Á ˙‡ Ôc ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»∆¬≈¿«¿¿ƒ¬»««»ƒ≈»¬ƒ
.˙e ¯LÈa BnÚƒ¿«¿»

.‚.¯O‰ È ÈÚa ÔÁÏ ÔÈÏbÒÓ ‰˜„ˆe Ïl‰ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ««≈¿»»¿À»ƒ¿≈¿≈≈«»

.„.ÌÈˆÚ ·ËÁlÓ ¯Úi‰ ÔÈÚ BÓ Ì"ekÚ ˙t ˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«««¿ƒ«««ƒ«¿…≈ƒ

.‰.˙eÎÏnÏ ÌÈ¯ÒÓ ÌÈza Y ÈÏÚa ÈÒÎ ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»»¿»ƒƒ¿≈«¬≈»ƒƒ¿»ƒ««¿

"ׁשחד: ַֹ 

.‡.‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ˙BÏÈÁ ,„ÁL ˙Ïa˜ da LiL ¯ÈÚƒ∆≈»«»«…«¬»»ƒ»∆»

.·.˙˜lzÒÓ B˙l„b „ÁL È„ÈŒÏÚ«¿≈…«¿À»ƒ¿«∆∆

.‚.‰Ù¯N ‡a „ÁL È„ÈŒÏÚ«¿≈…«»¿≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.à'וגו סוררים שריך במים מהול כב-כג)סבאך א הדרך(ישעיה מן סרים רש"י, פירש ,

הישרה.

.áמרצחים ועתה בה ילין כא)צדק פסוק וגו'(שם, סוררים כג)שריך רש"י.(פסוק עיין

.â.ט סי' כט., סוכה

.à'וגו מרחוק לגוים נס ונשא וגו' שחד עקב רשע כג,כו)מצדיקי ה .(ישעיה

.á'וגו יעלה כאבק כג-כד)ופרחם פסוק רש"י.(שם, עיין ,

.âשחד אהלי אכלה לד)ואש טו .(איוב
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"ׁשלֹום: ָ 

.‡.ÌBÏL ÔÈa¯Ó ˙aL ÏL ˙B¯ ≈∆«»«¿ƒ»
.·.‡a‰ŒÌÏBÚa ÌÈiÁÏe ‰f‰ ÌÏBÚa „B·ÎÏ ÔÈÎBÊ ÌBÏL ˙ÙÈ„¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»»»«∆¿«ƒ»»«»
.‚."˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ" ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ ÌBÏL ÈÎ¯c È tÓ ‡e‰L Ïk»∆ƒ¿≈«¿≈»≈ƒƒ¿«∆∆ƒ¿»
.„a.Ûqe˙ ˙eÎÏn‰ ÌBÏL Ì„ÈŒÏÚ ,‰˜„ˆÏ ÌÈÙBk‰ Ì„‡ŒÈ ¿≈»»«ƒƒ¿»»«»»¿««¿ƒ¿«≈
.‰.ÔBÁh·Ï ‡a ÌBÏL ˙ÙÈ„¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»»¿ƒ»
.Â.˙Ó‡ È„ÈŒÏÚ ‡a ÌBÏL»»«¿≈¡∆
.Ê.ÌBÏLa ÈeÏz ÌÈÏLe¯È ÔÈ aƒ¿«¿»«ƒ»¿»
.Á.˙B·BË ˙B¯BNa ÌÈ‡a ÌBÏL È„ÈŒÏÚ«¿≈»»ƒ¿
.Ë.ÌBÏL LÈ ,¯ÒeÓ LiLk¿∆≈»≈»

מקומות מקומותמראי מראי

.à.טו סי' כה:, שבת

.áוכן שם. וברש"י כו, סי' מ., קידושין בגמ' עיין ט. סי' ה"א, פ"א פאה, ירושלמי

עיי"ש. רש"י, עיין נה, סי' קט:, ביבמות

.â.הריטב"א כתב ו, סי' טז:, כתובות

.ã.ט סי' ט., ב"ב

.ä'וגו בה' בטחו בטוח בך כי ג-ד)שלום כו רמז.(ישעיה .

.åואמת שלום יהיה ח)כי לט אהבו(ישעיה והשלום והאמת וגו' אמת דברי ח. (זכריה

.טז,יט)

.æתבנה לירושלם ולאמר ישלם חפצי כח)וכל מד שלום(ישעיה אתן הזה ובמקום רמז. .

ט) ב וגו'(חגי בחילך שלום יהי ז). קכב בניך(תהלים שלום ורב יג). נד כדרשת(ישעיה ,

בוניך. רז"ל,

.ç'וגו טוב מבשר שלום ז)משמיע נב וגו'(ישעיה שלום משמיע מבשר רגלי ב. (נחום

.א)

.è'וגו שלומנו ה)מוסר נג .(ישעיה
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.È.ÌBÏL ‰a¯˙ Ôa¯ ˙È·a ˙B˜B Èz „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿≈«»ƒ¿«∆»
.‡È.ÌBÏL ÔÈ‡L ÔÓÈÒ ‡e‰ ÌÈn‰ ˙¯ÈÎÚ¬ƒ«««ƒƒ»∆≈»
.·È.ÌÈÏa˜˙Ó Ì È‡ ˙BlÙz‰ ,ÌBÏL ÔÈ‡Lk¿∆≈»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ
.‚È.e‰iÏ‡ ˙elb˙‰Ï ÔÈÎBÊ ÌBÏL È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»
.„È.ÌÈ¯ÎÊ ˙B„ÏBÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡ ,ÌBÏL ÔÈ‡Lk¿∆≈»≈«»ƒ¿¿»ƒ
.ÂË,ÌÏBÚa ‰ÁÈ¯a LiLk ,Ì‰Ï ÌÈÎÈ¯v‰ ÌÈ¯·c Ì„‡ŒÈ ·Ï ÏÈ‡LÓL ÈÓƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿»ƒ«¿ƒƒ»∆¿∆≈¿ƒ»»»

.ËÏÓ ‡e‰ƒ¿»
.ÊË.ÌÈiÁÏ ÔÓÈÒ ‡e‰ ÌBÏM‰«»ƒ»¿«ƒ
.ÊÈ.˙eÏbÓe ‰˙ÈnÓ ÂÈ ·Ï ÏÈvÓ ÌBÏL ˙ÙÈ„¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»»ƒƒ»ƒ»
.ÁÈ.ÌBÏL È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Î¯a‰«¿»»»«¿≈»
.ËÈ.„Át ÔÈ‡ ,ÌBÏL LiLk¿∆≈»≈««
.Î.·eË Ïk Ì‰Ï LÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÚL¯‰ ÔÈa ÌBÏL LiL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈»≈»¿»ƒ«¿≈∆≈»∆»

מקומות מקומותמראי מראי

.éבניך שלום ורב ה' למודי בניך יג)וכל נד .(ישעיה

.àé'וגו אין וטיט רפש מימיו כ-כא)ויגרשו נז .(ישעיה

.áéקולכם במרום להשמיע וגו' ומצה לריב ד)הן נח וקצי(ישעיה וגו' שלום אין קצרו. ם

יב-יג)וגו' יב רמז.(ירמיה רש"י. עיין ,

.âé'וגו שלום כנהר אליה נוטה יב)הנני סו שלח(ישעיה אנכי הנה אליה. אותיות אליה ,ִֵֵֶָָ

וגו' והשיב וגו' הנביא אליה את כג-כד)לכם ג ח'.(מלאכי פרק עדיות עיין .

.ãé'וגו זכר יולד אם וגו' שאלו שלום ואין ה-ו)פחד ל .(ירמיה

.åè'וגו ונמלטה נס יט)שאלי מח רחוק.(ירמיה רמז כא:). תענית .(ועיין

.æè'וגו ושלום חיים ב)ושנות ג וגו'(משלי והשלום החיים ה). ב .(מלאכי

.æéשלום גבולך השם בקרבך בניך יג-יד)ברך קמז .(תהלים

.çéבשלום עמו את יא)יברך כט ג.(תהלים פרק סוף עוקצין .

.èé'וגו מפחד שלום ט)בתיהם כא .(איוב

.ë'וגו ימיהם בטוב ט,יג)יבלו פסוקים אראה(שם, רשעים שלום ג). עג מובן.(תהלים .

חין השגו עולם יב)ושלוי פסוק .(שם, .àë
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.‡Î.ÌÈÚL¯ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÔÈa ÌBÏL ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»∆»≈ƒ¿»≈«¿≈¿»ƒ

.·Î.Ú·NÏ ÔÓÈÒ ÌBÏM‰«»ƒ»¿«

.‚Î˙Bn‡‰ ÔÈa ‰e‰˙ ‡¯‚z È‡‰ ÛÎz ,ÌÈ¯b˙Ó ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯O‰Lk¿∆«»ƒ∆«¿»ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»À
.ÌÈÓÎÁ‰ ÔÈ·e≈«¬»ƒ

"ׁשבּועה: ְ ָ 

.‡.ÌBÏLÂ ÒÁ Ò¯‰˙Â ·¯Áz ˙BÚe·L da LiL ¯ÈÚƒ∆≈»¿∆¡«¿≈»≈«¿»

.·.‰ eÓ‡Ó ÌÈÏÙB ¯˜L ˙BÚe·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿∆∆¿ƒ≈¡»

.‚.ÌLb‰ ˙„È¯ÈÏ ÏbÒÓ ˙BÚe·L ˙ÎqÓ „enÏƒ«∆∆¿¿À»ƒƒ««∆∆

.„.Ûe‡ È¯e‰¯‰ ÔÈ‡a ¯˜L ˙Úe·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«∆∆»ƒƒ¿≈ƒ

.‰.„ÈÓz BÏ ÌÈ‡a ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ,˙BÚe·La ÏÈ‚¯ ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒƒ¿«¬»»»ƒ»ƒ

.Â.‰ÓÁÏÓa ‰Óe˜z ÔÈ‡ ‰Úe·M‰ ˙¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««¿»≈¿»¿ƒ¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.áë'וגו שלום הרים ג)ישאו עב ישביעך(תהלים חטים חלב שלום גבולך רש"י. עיין ,

יד) קמז .(תהלים

.âë.רש"י עיין ספרא, רב תפלת סו, סי' יז., ברכות

.à'וגו ההרס עיר צבאות לה' יח)ונשבעות יט ארץ(ישעיה אכלה אלה רמז. רש"י. עיין ,

ו)וגו' כד .(ישעיה

.á'וגו לאמונה הלא וגו' ישבעו ב-ג)לשקר ה .(ירמיה

.â'וגו שבעת וגו' גשם כד)הנתן פסוק רמז.(שם, .

.ã'וגו אלה מפני כי הארץ מלאה מנאפים י)כי כג וגו'(שם, וכחש אלה רש"י. עיין ,

וגו' ב)ונאף ד .(הושע

.ä'וגו ותך ומרמות מלא פיהו ז)אלה י רש"י.(תהלים עיין ,

.å'וגו לקום תוכל לא ישראל בקרבך יג)חרם ז .(יהושע
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.Ê.ÌM‰ È‡¯È „aÎÓ B È‡L Úe„Èa ,‰Úe·M‰ ÏÚ ¯·BÚL ÈÓƒ∆≈««¿»¿»«∆≈¿«≈ƒ¿≈«≈
.ÁÏkÓe BzÁtLnÓe epnÓ Y Ô‡ÎÂ ;epnÓ ÔÈÚ¯Ù ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆ƒƒ¿«¿ƒ»

.¯zÏ‡Ï ÔÈÚ¯Ù epnÓe ,Blk ÌÏBÚ‰»»Àƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿«
.ËÎÓ ¯˜L ˙BÚe·L ,Ì˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L Y ÌÈ¯·„.Ô˙B‡ ÔÈl ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿∆∆¿«ƒ»
.È.ÏÈv‰Ï Ìb Û¯NÏ ‰Ù¯O‰ ÏÚ ‰pÓÓ ‡e‰ Ï‡È¯·b C‡ÏÓ«¿»«¿ƒ≈¿À∆««¿≈»ƒ¿…«¿«ƒ

"ׁשּבת: ַ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.ÔkŒÌ‚ ÌÈiÓLb ÌÈiÁ ÌÈ ˙B Ì‰ ˙aM‰Â ¯NÚn‰Â ‰¯Bz‰«»¿««¬≈¿««»≈¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ«≈
.·.˙aM‰ ÏÚ ÌÈ„‚a BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÏÏ˜a ÏÈ‚¯‰»»ƒƒ¿»»«¿≈∆…ƒ¿∆¿»ƒ«««»
.‚ÌL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙aL ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙ÎÏlÓ ÌÓˆÚ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML ¯ÈÚƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ»∆∆ƒ¿«»«¿≈∆»

.ÏBÊa ¯Na‰«»»¿

מקומות מקומותמראי מראי

.æימיר ולא להרע נשבע יכבד ה' יראי ד)ואת טו שבועת(תהלים את שמרת לא ומדוע .

אבי לדוד עשית אשר מג-מד)וגו' ב א, והבן.(מלכים .

.ç.יד סי' לט., שבועות

.è.שם

.éד"ה כט, סי י:, סוטה אגדות חידושי ועיין אש. של שר אני נט, סי' קיח., פסחים

צה: סנהדרין עז. יומא גבריאל. בא

.àחיים הן מה בזכות בבל, בני ד, סי' יא פר' בראשית מד"ר שני. חלק ב, לימוד עיין

העושר) חיי כהונה, מתנות וכו'(עיין

.á'ה ברכת א, סי' יא פר' בראשית מד"ר שני. חלק ב, בגדים כב)עיין י וכו'(משלי

ב') בעטיפה.(ובסי' וברכו ,

.âהעיר פני ויחן ו, סי' עט פר' וישלח יח)מד"ר לג אטליסין(בראשית מעמיד התחיל ,

רחוק. רמז וכו'. יום מבעוד תחומין וקבע וכו' שבת בערב נכנס וכו'. בזול ומוכר
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.„È„ÈŒÏÚ Ìb ÁÈLÓ ÏL ¯B‡ BÓˆÚ ÏÚ CÈLÓÓ ˙aL ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««»«¿ƒ««¿∆»ƒ«««¿≈
.‰·eLz¿»

.‰‡lÓÓ ‡e‰Â ÂÈ·‡ È ÙÏ ‡hÁ˙n‰ Ô·k ‡e‰ ˙aL ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««»¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿¿«≈
ÏL Ô¯w‰ Ìb ,dÓi˜Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ¯ÊBb ‡e‰ Ìb ,ÂÈ˙BÏ‡L¿≈»«≈¿«»»¿«¿»««∆∆∆
.Ì‰È˙B¯tÓ ‡l‡ ÏÎB‡ B È‡Â ,‡a‰ŒÌÏBÚÏ ÌÈÓi˜ BlL ÌÈ·BË ÌÈNÚn‰««¬ƒƒ∆«»ƒ»»«»¿≈≈∆»ƒ≈≈∆

"ׁשנה: ֵ ָ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡.¯˙BÈ ‰ M‰Ó ˜BÁ¯ ‡e‰ ,¯˙BÈ Lc˜Ó ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»≈»≈«≈»≈

.·‰·k¯nÓ B˙B‡ ÔÈÙÁBc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰Óe z‰Â ‰ M‰ Èea¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«≈»¿«¿»«¿≈∆¬ƒƒ∆¿»»
.ÌÈ˜Ï‡ŒÌÏˆ Ï˜Ï˜˙ Â ,ÂÈ t ‰pzL Â ,‰M„˜cƒ¿À»¿ƒ¿«∆»»¿ƒ¿«¿≈∆∆¡…ƒ

.‚.‰ M‰ Ïh·Ï ÌÈÏbÒÓ ÌÈl‰zaL "˙BÏÚn‰ ¯ÈL" ¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ««¬∆«¿ƒƒ¿À»ƒ¿«≈«≈»
.„.ÌÈ˙n‰Œ˙iÁz ˙ eÓ‡ Bz·LÁÓ ÏÚ ‰ÏÚÈ ,ÔLÈÏ ÏBÎÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ…«¬∆««¬«¿¡«¿ƒ««≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ã"וכו'מד בא דוד בן וכו' השבת את ישראל משמרים אם יב, סי' כה פר' בשלח ר

תשובה. עושין אם

.äמתנות עיין וכו'. מקיימה והקב"ה גזיר, גוזר השבת, את שומר שאדם בעת שם,

כהונה.

.àקדוש לפניו לומר ובקשו א, סי' ח פר' בראשית שנבראמד"ר מפני כהונה, מתנות (עיין

.בצלם)

.á.לקרונין חוץ והוציאו דחפו המלך, עשה מה וכו' משל שם,

.âלבן של בבית שעמד שנה עשרים כל יא, סי' עד פר' – יא סי' סח פר' ויצא מד"ר

רמז. המעלות. שיר ט"ו אומר, היה ומה שכב. לא

.ã.א סי' עח פר' וישלח מד"ר שני. חלק יז, אמונה שפירושו,עיין – לבקרים (חדשים

השינה) ידי על בוקר בכל מתחדשין רחוק.שהבריות רמז .
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"ׁשֹוחט: ֵ 

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈÓÁ¯Ó Ì„‡ŒÈ a ÌÈ e‚‰ ÌÈËÁBL È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ¬ƒ¿≈»»¿«¬ƒ∆«∆¿«ƒ
.CÙ‰Ï¿≈∆

.·‡lL ,B¯nLÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,·‡ „eak Ìi˜Ó ‡e‰L ËÁBM‰«≈∆¿«≈ƒ»«»»¿«¿∆…
.CÙ‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙BÙ¯Ë ÏÈÎ‡‰Ï¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ¿≈∆

.‚.ÌÏBÚa ‰a¯˙ ˙BÏÊb‰ ,˙BÙ¯Ë ÔÈÏÈÎ‡n‰ ÌÈÚL¯‰ ,ÌÈËÁBM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿»ƒ««¬ƒƒ¿≈«¿≈ƒ¿«∆»»

.„ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈËÁBM‰ ÏL ÌÈÙlÁ‰ ÏÚ ˙B‡¯Ï ÌÈÏBÎÈ ˙e‡¯‰ Èkf‰««≈»¿¿ƒƒ¿«««»ƒ∆«¬ƒ∆«¿≈
.Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»

.‰.¯Lk ÛlÁ ÂÈt ÏÚ e¯È·ÚÈ ,ÌB‡˙t Ú˙Ùa Ìl‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿«¬ƒ«ƒ«»»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.à'וכו העורף מן ששוחט מי וכו' להקב"ה איכפת מה א, סי' מד פר' לך לך מד"ר

רמז. שם. משה ובידי ג, סי' יג פר' שמיני במד"ר ועיין הבריות. בהם לצרף אלא

.á'וגו כליך נא שא יג, סי' סה פר' תולדות ג)מד"ר כז זיינך(בראשית מאני שחוז (ובזה,

אב) כיבוד מצות בפר'קיים לקמן ועיין רחוק. רמז וכו'. וטריפות נבלות תאכילני שלא ,

ופר' עו פר' עיין כחו. עיקר שזה עשו, של אב כיבוד מענין ובזוהר, סז, ובפר' זו

מו. פר' תשא מד"ר פב,

.âגזלות תאכילני שלא וכו' וטריפות נבלות תאכילני שלא וגו' כליך נא שא כנ"ל, שם,

וחמסים.

.ãאלהיו אוצר בית הביא הכלים ואת בבל, זו כליך נא שא ב)שם, א עיין(דניאל .

רעח. סי' מוהר"ן ליקוטי .à
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"ּתׁשּובה: ְ ָ 

.‡.¯·c ÏÎÏ ÏÈÚBÓ ˙È Úz‰««¬ƒƒ¿»»»

.·.Ì˙ÚL¯Ó ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ B È‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚnÓ ÌB¯Ú ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ«¬ƒƒ≈»¿«¿ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿»»

.‚.·¯ÁÓ ‰L˜ ˙È Úz‰««¬ƒ»»≈∆∆

.„‡a ‰È‰zL ,Èe‡¯ ‰·eLz‰.BÓˆÚ ¯·c B˙B «¿»»∆ƒ¿∆¿»»«¿

.‰ÔÈ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,È„Èa ‰ÏÚz CÎÂ Ck ;‰NÚ‡ CÎÂ Ck :·LBÁ Ì„‡Lk¿∆»»≈»¿»∆¡∆»¿»«¬∆¿»ƒ«¿≈∆≈
.Ìi˜˙ Bz·LÁÓ«¬«¿ƒ¿«≈

.Â.Ïk‰ ÏÚ ˙¯tÎÓ ˙eÏb»¿«∆∆««…

.Ê.˙B a¯w‰ Ïk ·È¯˜‰ el‡k ,‰ÏÙL BzÚcL ÈÓƒ∆«¿¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»«»¿»

.Á.‡a‰ŒÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ ,‰ce˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

.Ë‰¯B˙ŒÈ¯·„Ï B‡NÚ el‡Îe B‡NÚ el‡k ,‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰«¿«≈∆∆¬≈»¿ƒ¬»¿ƒ¬»¿ƒ¿≈»
.BÓˆÚÏ B‡NÚ el‡Îe¿ƒ¬»¿«¿

.È.È‡ b ÔBLÏa ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï ‡¯˜L ÏÚ ,‡˙È Ú˙a ·È˙È ‡tt ·«̄»»¿ƒ¿«¬ƒ»«∆»»¿«¿ƒ»»ƒ¿¿«

מקומות מקומותמראי מראי

.áאולת יפרש וכסיל [ואז] בדעת יעשה ערום טז)כל יג .(משלי

.â.רמז וכו'. מחרב קשה רעב ז, סי' ח:, ב"ב

.ã.לז סי כה., סנהדרין הבונה

.ä.מב סי' כו:, סנהדרין

.åנה סי' לז:, שם,

.æ.עה סי' מג:, שם,

.ç.עו סי' שם,

.è.קעז סי' צט:, שם,

.é.רש"י עיין קעט, סי' ק., שם
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.‡È,˙e ˆÈÏ C¯„a elÙ‡ ˙‡f‰ ‰¯·Ú‰ ‰NÚ‡ :¯ÓBlÓ ÂÈt ˙‡ Ì„‡ ¯ÓLÈƒ¿…»»∆ƒƒ«∆¡∆»¬≈»«…¬ƒ¿∆∆≈»
.‰NÚÓÏ B˙B‡ ÁÈ¯ÎÓ B¯eac Èkƒƒ«¿ƒ«¿«¬∆

.·È.BnÚ ÔÈÎBa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎÂ ,ÚÓL BÏB˜ ,‰ÏÈla ‰ÎBa‰ Ïk»«∆««¿»ƒ¿»¿»ƒ«»ƒƒ

.‚È.Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ ,e˜lL ˙e˙È¯k È·iÁ«»≈¿ƒ∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

.„È.‰¯v‰ ˙‡Ê ‡a B‡ËÁ ÏÈ·LaL ·LÁÈ ,ÌÏBÚÏ ¯Úˆ ‡aLk¿∆»««»»«¬…∆ƒ¿ƒ∆¿»…«»»

.ÂËÙa ‰l‚Ò BÏ LÈ LeaÏÓ Ïk ,˜ÈcvÏ ÔÈNBÚL ÔÈLeaÏn‰.¯tÎÏ BÓˆÚ È ««¿ƒ∆ƒ««ƒ»«¿≈¿À»ƒ¿≈«¿¿«≈

.ÊË.ÔÈ˜wt˙Ó ÂÈ˙B BÂÚ ,‰M‡ Ì„‡ ‡NpL ÔÂÈk≈»∆»»»»ƒ»¬»ƒ¿«¿ƒ

.ÊÈ.‰·eL˙a ¯‰¯‰È ,ÈBb ÏÚ ‡aL ,ÔÈ¯eqÈ ‰ÊÈ‡ ÚÓML B‡ ‰‡B¯Lk¿∆∆∆»«≈∆ƒƒ∆»«¿«¿≈ƒ¿»

.ÁÈ.ÔBÂÚ ‡Ïa Èe¯L ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ¯c‰«»¿∆∆ƒ¿»≈»¿…»

.ËÈ.ÌÈ‡ËBÁ‰ ÏÚ ‰·eLz‰ ÔÙ‡ Ï˜‰Ï LÈ≈¿»≈…∆«¿»««¿ƒ

.Î.Ì„‡ ÏL BÁk LÈÁÎÓ ÔBÂÚ‰∆»«¿ƒ∆»»

.‡Î¯ˆi‰ ˙iÙk da LiL ‰Âˆn‰ ˙‡Ê ‰NÚz ,E„ÈÏ ˙BÂˆÓ È L ÔÈ‡aLk¿∆»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿«¬∆…«ƒ¿»∆≈»¿ƒ««≈∆
.¯˙BÈ≈

.·Î.˜Ècv‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚˆnLk ,˙BpÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ¿«¿∆¿«¬ƒ∆««ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.àé.קצא סי' קב., שם,

.áé.ריג סי' קד:, שם,

.âé.יח סי' כג., מכות .ãé

.åè.רמז כב. סי' פח:, זבחים

.æè.כו סי' סג:, יבמות

.æé.מובן כה. סי' סג., יבמות

.çé.מו סי' קיא., כתובות

.èéיד סי' נה., גיטין .בונה.

.ë.מז סי' ע., גיטין

.àë.ה סי' לב:, מציעא בבא

.áë.ו סי' לג., שם,
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.‚Î.˙BÚÓc „È¯B‰Ï ·B¯˜ ‡e‰ ·l‰ ¯Ú«̂««≈»¿ƒ¿»

.„ÎŒLB„w‰Â ,‰ÏÚÓ ÏL ‰·ÈLÈa ·LBÈÂ ‰ÎBÊ ,‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ¯ÈÊÁn‰««¬ƒ¿≈»»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ»∆«¿»¿«»
.BÏÈ·La ‰¯Êb‰ Ïh·Ó ‡e‰ŒCe¯a»¿«≈«¿≈»ƒ¿ƒ

.‰Î.˙È ÚzÓ ‰ÏB„‚ ‡e‰ Ì„‡‰ ÏL BzÚc ˙eLÈÏÁ¬ƒ«¿∆»»»¿»ƒ«¬ƒ

.ÂÎ.ÂÈ˙B BÂÚ Ïk ÏÚ BÏ ÔÈÏÁBÓ ,da Ë¯Á˙Óe ‰¯·Ú ¯·c ‰NBÚ‰»∆¿«¬≈»ƒ¿»≈»¬ƒ«»¬»

.ÊÎ.ÂÈ˙B BÂÚ Ïk ÏÚ BÏ ÔÈÏÁBÓ ,‰ eÓ‡a Ô˙B Â ‡NBp‰«≈¿≈∆¡»¬ƒ«»¬»

.ÁÎ„‡Ï ˙¯ÊBÚ ‰·LÁn‰ ˙lÁzCLÓiL ,‰OÚÓ‰ ÛBÒÂ ÚˆÓ‡Ï Ì ¿ƒ«««¬»»∆∆»»»¿∆¿«¿««¬∆∆À¿«
ÚˆÓ‡a ‰Ïwz Ú¯‡È Ê‡ ,‰lÁ˙a ‰M„˜a ·LÁ ‡Ï Ì‡Â ,‰M„˜aƒ¿À»¿ƒ…»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»»∆¡««»»¿∆¿«

.ÛBq·e«

.ËÎ.˙¯tÎÓ ÌÈÁ¯B‡Œ˙Ò Î‰a ÔÁÏLÀ¿»¿«¿»«¿ƒ¿«∆∆

.Ï.˙¯tÎÓ ‰l„b‰«¿À»¿«∆∆

.‡Ï‰‰ML È tÓ ‰Ê ,ÔÈ¯eqÈ BÏ ÔÈ‡a ,‰·eLz ˙BNÚÏ ÏÈÁ˙nLk ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿∆«¿ƒ«¬¿»»ƒƒƒ∆ƒ¿≈∆»»
.‰·eLz ˙BNÚlÓƒ«¬¿»

.·Ï.‰L„Á ‰i¯a ‰NÚ ,Á ‡pL ‰Á ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»∆∆¡««¬∆¿ƒ»¬»»

.‚Ï.‰·eL˙a ÌÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏBÎÈ ÌÈ˜Ècv ˙·‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬««ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿«¬ƒ∆»»ƒ¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.âë.משערי חוץ ס"ה יז, סי' נט:, ברש"י שם,

.ãë.לד סי' פה., שם,

.äë.מובן סג. סי' כד., תענית

.åë:יב ברכות ה. סי' ה., חגיגה

.æëלה ואסלח אמונה מבקש סי', יד., א)חגיגה ה ומתן.(ירמיה במשא

.çë.טז סי' כ., חגיגה בונה,

.èë.נה ברכות רש"י. עיין יח, סי' כז., חגיגה

.ì.מג סי' ה"ג, פ"ג ביכורים ירושלמי

.àì.יד סי' מח:, יבמות

.áì.קצת מובן יד. סי' סב., כתובות .âì.ãì
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.„Ï.ÌÏBÚa ˙˜ÏÁÓe „Át ÔÈ‡ B˙eÎÊa ,‰·eL˙a ÌÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnL ÈÓƒ∆«¬ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿≈«««¬…∆»»
.‰ÏÈ„ÈŒÏÚÂ ˙Bn‡‰ ÏL ÌÁk ¯aLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ¯ÊBÚL ÈÓƒ∆≈ƒƒ«¿≈∆¿«≈…»∆»À¿«¿≈

.‰·eL˙a ÔÈ¯ÊBÁ Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ,Ô˙¯È·L¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»
.ÂÏ.ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ÏBv ,‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ¯ÈÊÁnL ÈÓƒ∆«¬ƒ¿≈»»ƒ¿»ƒƒ≈»¬ƒ
.ÊÏ.ÌM‰ È ÈÚa „aÎÓ ‡e‰ Ìb«¿À»¿≈≈«≈
.ÁÏ.˙Bn‡‰ ÔÈa ÌÒ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎBÊ Ìb«∆ƒ¿¿À¿»≈»À
.ËÏ˙B·LÁÓ Ïh·Ó B˙eÎÊa ,‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ¯ÈÊÁ‰Ï „ÈÓz Bk¯cL ÈÓƒ∆«¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿«≈«¬»

.¯Bc‰ ÈÏB„bÓ ˙B¯Ê»ƒ¿≈«
.Ó.˙aL ˙¯ÈÓLÏ ‰kÊÈ ,‰·eL˙a ÌÈÚL¯ ¯ÈÊÁnL ÈÓƒ∆«¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««»
.‡Ó.LÁpÓ ˜Bf B È‡ Ìb«≈ƒƒ»»
.·Ó.˙B¯Êb Ïh·Ï ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·BË C¯c ÚL¯ Ôa ˙‡ „nÏzLk¿∆¿«≈∆∆»»∆∆«¿≈∆«¿«≈¿≈
.‚Ó.ÌÈÚL¯ È„È ˜ÈÊÁÓ ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¬ƒ¿≈¿»ƒ
.„Ó˙Ú„Ï ·Ï BÏ Ô˙B ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,·Ï ÏÎa ‰·eLz ‰NBÚL ÈÓƒ∆∆¿»¿»≈«»»≈≈»««

.B˙B‡

מקומות מקומותמראי מראי

.äì'וגו רשע זרוע שבר עוזר היית אתה יד-טו)יתום י רש"י.(תהלים עיין ,.

.åìאסיר ממסגר להוציא עורות עינים ז)לפקח מב .(ישעיה

.æìוגו'ואכ ה' בעיני ה)בד מט .(ישעיה

.çì'וגו גוים לאור ו)ונתתיך פסוק .(שם,

.èì'וגו מחשבתיו און ואיש [עי"ז] דרכו רשע ז)יעזב נה גדול)(ישעיה שם סלו(איש, סלו .

וגו' מכשול הרימו דרך יד)פנו נז רש"י.(ישעיה עיין ,

.î'וגו משבת תשיב אם לשבת נתיבות יב-יג)משובב נח רש"י.(ישעיה עיין ,

.àî'וגו נתיבות משובב פרץ יב)גדר נח ח)(ישעיה י (קהלת נחש ישכנו גדר הוא(ופרץ אבל ,(

פרץ. גודר

.áî'וגו תוציא יט)ואם טו לד.(ירמיה סי' פה., ב"מ עיין רש"י. עיין ,

.âî'וגו מרעים ידי וחזקו בשקר יד)והלך כג .(ירמיה

.ãîלבם בכל אלי ישבו כי וגו' אתי לדעת לב להם ז)ונתתי כד .(ירמיה
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.‰Ó¯¯BÚ˙ Â ,¯aL Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯Lk Ì„‡Ó ¯ÙBL ÏB˜ ˙ÚÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»≈»»»≈«≈∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÏBÚa ‰·eLz¿»»»

.ÂÓ.·BÁŒÏÚa ˙BÈ‰lÓ ¯‰fÈ ,·eLÏ ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆»ƒ»≈ƒƒ¿««

.ÊÓ.‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙‡ ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈∆««ƒƒ»¿«¬ƒ∆¿≈»»ƒ¿»

.ÁÓepnÓ ·ÈLÓe ‰·„ ˙·‰‡ B˙B‡ ·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰cÂ˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆«»»≈«¬«¿»»≈ƒƒ∆
.Bt‡ŒÔB¯Á¬«

.ËÓ.‰·eLz È·B¯˜ Ì‰ ˙Bn‡‰»À≈¿≈¿»

.�.˙¯tÎÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»ƒ¿«∆∆

.‡�‰Ï ÏBÎÈ ,‰ÏB„b ‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÓ.˙BlÚt ËeÚÓa B˙eÓÏL ‚ÈO ƒ∆¿«¿≈»¿»»¿«ƒ¿≈¿ƒ¿À

.·�.EÈNÚÓa LtLÙz ,EÈÏÚ ‡a ¯Úˆ ‰ÊÈ‡Lk¿∆≈∆««»»∆¿«¿≈¿«¬∆

.‚�‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,˙BÚÈ Ó BÏ LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓƒ∆∆«¬«¬ƒƒ¿≈¿ƒ«»»
Ïa˜Ó ÈÊ‡ ,BzÏÎÈ ÈÙÏ ‰NBÚ B È‡L ÈÓe ,‰NÚ el‡k ¯ÎN BÏ ÌlLÓ¿«≈»»¿ƒ»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿»¿¬«¿«≈

.‰Ê ÏÚ L Ú∆«∆

מקומות מקומותמראי מראי

.äî'וגו שפר חכך א-ב)אל ח וגו'(הושע ארחיק הצפוני ואת וגו' שופר תקעו ב. (יואל

.טו,כ)

.åîבעונך כשלת כי וגו' ישראל ב)שובה יד בחובך.(הושע ותרגומו: ג), פסוק ועל(שם, .

וגו' השלם ימי באו רמז. עוין. : תרגומו עון, תשא ז)כל ט רש"י,(הושע פירש ,

מעונך אלוה לך ישה כי חובין. ו)תושלמת יא .(איוב

.æî'וגו נדבה אהבם משובתם ה)ארפא יד .(הושע

.çîממנו אפי שב כי נדבה אהבם משובתם ארפא וגו' דברים עמכם פסוקיםקחו (שם,

.ג,ה)

.èî,רש"י ג)לשון א תרשישה.(יונה לברח ד"ה

.ð.תורה זו אמת יג. סי' ה:, ברכות

.àð.כותב באחת. מיכאל ט, סי' ד:, ברכות

.áð.יב סי' ה., ברכות

.âð.לו וטוב צדיק בענין ל, סי' ז., ברכות כותב
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.„�‰NÚÓa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„wÏ ÛzL ‰NÚ ,ÌÈa¯‰ ˙‡ ‰kÊnL ÈÓƒ∆¿«∆∆»«ƒ«¬∆À»«»»¿«¬≈
.˙ÈL‡¯·¿≈ƒ

.‰�;‰a¯ ‰È‰zL elÙ‡ ,„·Ï BÓˆÚÏ Ì„‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓÏ C¯Ú ÔÈ‡≈≈∆¿ƒ¿»∆∆»»¿«¿¿«¬ƒ∆ƒ¿∆«»
.‰pË˜ ‰È‰zL elÙ‡ ,ÌÈa¯Ï ˙eÎÊ ‰pnÓ CLnzL ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»∆ƒ»≈ƒ∆»¿»«ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆¿«»

.Â�ÚÈb‰Ó Ì„‡Ï ÔÈÚ Bn‰ Ô‰ ¯LÚ‰ Èea¯Â ˙‡ÏBÁ‰Â ÌÈ‡ BO‰Â ‰Ò ¯t‰««¿»»¿«¿ƒ¿«««¿ƒ»∆≈«¿ƒ»»»≈«ƒ«
.˙ÈÏÎz‰Â ˙eÓÏM‰ Ï‡∆«¿≈¿««¿ƒ

.Ê�.EÈÏÚ ËÏBL Ú¯‰ ¯ˆiL ÔÓÈq‰ ‰Ê ,˜f‰ ‰ÊÈ‡ ‰NBÚ ‰z‡Lk¿∆«»∆≈∆∆≈∆«ƒ»∆≈∆»»≈»∆

.Á�.ÂÈÏÚ ‡a ‰Ù¯N ,·Bh‰ C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ˙ÈÒnL ÈÓƒ∆≈ƒ∆¬≈ƒ∆∆«¿≈»»»»

.Ë�È L ÌL ÌÈÎÙBML ,ÌB˜Óa ·LiL ‰l‚q‰ ,˙Bk·Ï ÏBÎÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿«¿À»∆≈≈¿»∆¿ƒ»¿≈
.„ÁÈa ˙B¯‰ ¿»¿««

.Ò.‰ÓÎÁÏ ‰ÎBÊ ,‰·eL˙a Ì„‡ŒÈ a ˙‡ ¯ÈÊÁnL ÈÓƒ∆«¬ƒ∆¿≈»»ƒ¿»∆¿»¿»

.‡Ò.‰·eLz‰ C¯c epnÓ ¯zÒpL ,Ì„‡Ï ‰Ó„ ˙eÏˆÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿»

.·Ò.Ìi˜˙‰Ï ‰f‰ ¯·cÏ ‰L˜ ÈÊ‡ ,ÂÈ˙B„BÒ ‰l‚nL ÈÓƒ∆¿«∆»¬«»∆«»»«∆¿ƒ¿«≈

מקומות מקומותמראי מראי

.ãð.קי סי' מז:, ברכות הבונה לשון 55- .äð

.åð.להודות צריכין ד' בענין קיט, סי' נד:, ברכות אגדות חידושי

.æð(י ד א, הימים מרעה.(דברי ותצילני רש"י, פירש מרעה, ועשית הרע). מיצר לבלתי(היינו, .

עצבי, לבלתי שם, שדרשו טז., תמורה ועיין רמז. נזק. שום לי יארע שלא עצבי,

וכו'. יצה"ר ישגבני שלא

.çð'וגו גחלים עליהם ימוטו צו. סי' נה., יא)סנהדרין קמ רש"י.(תהלים עיין ,

.èð'וגו בכי נשמע שפיים כא)על ג במקום(ירמיה הקול - שפיים על קול באורו, הרי .

וגו' מים נחלי אל וגו' יבאו בבכי בבכיות. נשמע – בכי נשמע מים, נחלי שפך

ח) לא וגו'(ירמיה בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על א). קלז נהרות(תהלים מבכי .

וגו' יא)חבש כח .(איוב

.ñחכם נפשות ל)ולוקח יא רמז.(משלי רש"י, עיין ,

.àñ'וגו חדק כמשכת עצל יט)דרך טו רש"י.(משלי עיין ,

.áñ'וגו סוד באין מחשבות כב)הפר פסוק .(שם,
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.‚Ò.‰˜„ˆ BnÚ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÂÈ˙B BÂÚ ÏÚ LBaL ÈÓƒ∆«¬»«»»∆ƒ¿»»

.„Ò.˙È Úz B È‡ ˙Úc ‡Ïa ‡e‰L ˙È Úz‰««¬ƒ∆¿…««≈«¬ƒ

.‰ÒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙lÙz ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡ ,‰·eLz ˙BNÚÏ ·LBÁ Ì„‡L ‰ÚMÓƒ»»∆»»≈«¬¿»¬«¿«¿ƒ¿ƒ»««ƒ
.ÔÈ„Ú ‰NÚ ‡lL∆…»»¬«ƒ

.ÂÒÈ ÙÏ E˙B‡ ÒÈ ÎÈ ‡e‰L ,˜Ècv‰Ó Lw·z ,‰·eLz ˙BNÚÏ ‰ˆ¯zLk¿∆ƒ¿∆«¬¿»¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿≈
.C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«

.ÊÒ.ÔBÂÚ ¯tÎÈ ˙Ó‡Â „ÒÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡∆¿À»»

.ÁÒ‰qÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰·‰‡ EÏ ÔziL ,C¯a˙È ÌM‰Ó Lw·zL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿«≈≈«≈ƒ¿»«∆ƒ≈¿«¬»«¿≈∆¿«∆
.EÈÚLt ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»∆

.ËÒ.ÂÈ˙B·‡ ˙ÏÁpÓ ¯kÓÏ C¯ËˆÈ ‡lL ‰kÊÈ ,ÂÈ˙B BÂÚ ÏÚ ‰cÂ˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆«¬»ƒ¿∆∆…ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«¬«¬»

.ÚEÓˆÚ ˙‡ ÏÏÎz ,ÌÈ¯eÚ ˙‡hÁ e wz ‡lL ,Ì˙B‡ ÁÈÎBÓ ‰z‡Lk¿∆«»ƒ«»∆…ƒ¿««¿ƒƒ¿…∆«¿¿
.EnÓ eÏa˜È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ¿

.‡Ú.‰Ú Î‰ È„ÈŒÏÚ Y ÂÈ˙B BÂÚ Ì‚t Ôewz ¯wÚƒ«ƒ¿«¬»«¿≈«¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.âñ'וגו הפנים בשת ולנו הצדקה ה' ז)לך ט .(דניאל

.ãñ'וגו ולהתענות יב)להבין י מובן.(דניאל .

.äñ'וגו דבריך נשמעו וגו' לבך את נתת אשר הראשון היום כנ"ל)מן ח:,(שם, תענית .

כג. סי'

.åñרעיך ורהב התרפס ג)לך ו קצת.(משלי מובן רש"י. עיין ,

.æñ'וגו עון יכפר ואמת ו)בחסד טז .(משלי

.çñ'וגו אהבה מבקש פשע ט)מכסה יז .(משלי

.èñהארץ נתנה לבדם להם וגו' יגידו חכמים יח-יט)אשר טו רש"י.(איוב עיין ,

.ò'וגו מעלנו אנחנו וגו' ב)שכניה י וגו'(עזרא לכלנו אחד אב הלא יא. סנהדרין .

אבתינו ברית לחלל וגו' נבגד י)מדוע ב .(מלאכי

.àò'וגו לחטאתם ואסלח וגו' עמי יד)ויכנעו ז ב, הימים וגו'(דברי התרפס לך ג). ו ,(משלי

רבים. במקראות וכן רש"י. עיין
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.·Ú.¯˜a ÏÎ· BÓˆÚ ˙‡ ÁÈÎB‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ«∆«¿¿»…∆

.‚ÚÌÈ MÓ ¯˜È Bk¯Ú ,ÌBÈ Ïk B˙e¯Á·a ÌM‰ ˙‡ „·BÚ Ì„‡L ˙e„·Ú‰»«¿∆»»≈∆«≈¿«¬»∆¿»»ƒ»ƒ
.B˙ ˜Ê ˙ÚÏ ‰„B·Ú ÏL ˙Ba«̄∆¬»¿≈ƒ¿»

.„Ú.B˙·eLz Ïa˜˙ Ì‡ ,ÂÈiÁa Ì„‡ Ú„iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆≈«»»¿«»ƒƒ¿«≈¿»

.‰Ú‰Ê ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈ ,'‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÈÁ˙nL ÈÓL ,ÌÈ‡B¯ e ‡L ‰Ó«∆»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¬…∆ƒƒ»ƒ»»∆
.˜„ˆ ÏL ‰‡¯È CBzÓ ÏÈÁ˙‰L ˙ÓÁÓ≈¬«∆ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆∆

.ÂÚEˆÙÁL ,È ‡ Ú„BÈ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,'‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¬…∆«»»≈≈«¬ƒ∆∆¿¿
,È˙B‡ ·ÊÚz ¯ÁÓÏ ‡nL ˙BÁeËa‰ ‡e‰ ‰Ó Ï·‡ ,È˙B‡ „·ÚÏ E Bˆ¯e¿¿«¬…ƒ¬»««¿∆»¿»»«¬…ƒ
ÛÎz EÏ ‰l‚‡ CÈ‡Â ,˙Èˆ¯L ÔBˆ¯‰ ÏÈ·La E˙B‡ ·¯˜‡ CÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈¬»≈¿ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»¿≈¬«∆¿≈∆
‰NÚ˙Â Ck È˙B‡ ·‰‡ ‰lÁ˙a :‰NÚz Ôk ‡l‡ ,ÌÈ¯zÒ ÌÈ¯·c¿»ƒƒ¿»ƒ∆»≈«¬∆ƒ¿ƒ»¡«ƒ»¿«¬∆
È˙B‡ „·ÚÂ ,‰Âˆn‰ ÏL ÏÎO‰ Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È˙BÂˆÓƒ¿«««ƒ∆≈«»≈««≈∆∆«ƒ¿»«¬…ƒ
‰lb‡Â EÏ ÔÈÓ‡‡ ÈÊ‡ ,ÌÈpÓÊ ‰nk È˙B‡ „·ÚzLÎe ,˙BÓÎÁ ‡Ïa ËeLt»¿…»¿¿∆«¬…ƒ«»¿«ƒ¬««¬ƒ¿«¬«∆
,˙e·¯˜˙‰ È ÈÓ ÏÎa E˙B‡ ·¯˜‡Â ¯·„Â ¯·c Ïk ÏL ÏÎNÂ ÌÚË EÏ¿««¿≈∆∆»»»¿»»«¬»≈¿¿»ƒ≈ƒ¿»¿
È˙B‡ ·ÊÚz ‡lL ,˙BÁeËa ‡e‰ Ì„wÓ È˙B‡ z„·ÚL ·¯‰ ÔÓf‰ Èkƒ«¿«»«∆»«¿»ƒƒ∆¿∆…«¬…ƒ

.[˙Ó‡ Ô‰]≈¡∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áòלבקרים יד)ותוכחתי עג מוסר(תהלים שחרו כד). יג ודבר(משלי השכם רש"י. עיין ,

יג)וגו' ז וגו'(ירמיה והעד השכם ז). יא .(ירמיה

.âòמאלף בחצריך יום טוב יא)כי פד שנים.(תהלים מאלף רש"י, פירש מלשון, (בחרתי,

בתקפובחרות) הבחירה כח שאז – שבבחרותו היום שזה מאלף. ויפה טוב הוא –

רמז. שבזקנותו.

.ãò'וגו ויבשו שנאי יז)ויראו פו ל.(תהלים שבת מובן. רש"י. עיין ,

.äò'וגו משפט ישוב צדק עד כי וגו' תלמדנו ומתורתך יה יב,טו)תיסרנו צד עיין(תהלים .

ליעקב אמת תתן פז, סי' מוהר"ן ב)ליקוטי ז המצדיק(מיכה כא, סי' ח., תענית עיין .

נשקף משמים וצדק וכו' מלמעלה הדין את עליו מצדיקין מלמטה עצמו (תהליםאת

יב) עברתךפה וכיראתך יא)וכו' צ נפלא.(תהלים רמז .

.åòתודיעני חכמה ובסתם בטחות חפצת אמת ח)הן נא .(תהלים
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.ÊÚ.BÓeÒ¯Ùa ‰ˆB¯ B È‡Lk ,„·ÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ˙Ó‡aL ,Ì„‡‰ Ú„BÈ ‰Êa»∆≈«»»»∆∆¡∆∆«¬…¿∆≈∆¿ƒ¿

.ÁÚ.BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜È ,ÌM‰ C¯c Ú„BÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈≈«∆∆«≈«¿ƒ∆«¿

.ËÚ.‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ EÏ ÏÁÓÈ ‰ÚÂLa ‡È‰L ‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿«»»

.Ù.ÂÈNÚÓ ·ÈËÈ‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯˜L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒ≈»»»¿≈ƒ«¬»

.‡ÙB˙B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ B È‡L ÈÓƒ∆≈»¿«≈∆«≈∆»»«¿≈«¿»«
.Ìi˜ B˙ÚL¯a ÔÈ„ÚL Ú„È ,L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»≈«∆¬«ƒ¿ƒ¿»«»

.·Ù¯˙BÈ ,˙Bi¯a‰ ÔBˆ¯ Ìb Ì‰a ‰NBÚL ,˙BÂˆÓa ıÙÁ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»≈¿ƒ¿∆∆»∆«¿«¿ƒ≈
.B B˜Ï Ì„‡ ÔÈaL ˙BÂˆÓaÓƒ¿ƒ¿∆≈»»¿

.‚Ù.È¯Ó‚Ï ÁÈp‰ÏÓ ,¯LÙ‡‰ ÈÙk ‰Âˆn‰ Ìi˜Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ«¿«¿≈

.„Ù.LÙp‰ Ôewz Ì„˜ Ûeb‰ Ôewzƒ«…∆ƒ«∆∆

.‰Ù„‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ‰ÎBa‰.ÂÈ˙B BÂÚ Ïk ÏÚ BÏ ÔÈÏÁBÓ ,¯Lk Ì «∆ƒ¿«≈«»»»≈¬ƒ«»¬»

.ÂÙ‰z‡ Ì‡Â ,ÚLt ¯·c Ïk ÏÚ Ì„‡ŒÈ a ˙‡ [¯È‰f‰Ï] ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿ƒ∆¿≈»»«»¿«∆«¿ƒ«»
eÚÓLiL È„k ,¯Á‡ ˜Ècˆ ÌLa EÈ¯·c ¯Ó‡z EÏ ÚÓLÈ ‡lL ,‡¯È»≈∆…ƒ¿«¿…«¿»∆¿≈«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿¿

.E˙B‡¿

מקומות מקומותמראי מראי

.æò.'וגו ובסתם וגו' חפצת אמת הן כנ"ל, שם,

.çòדרכו ענוים ט)וילמד כה .(תהלים

.èòותרפאני אליך ג)שועתי ל רש"י.(תהלים עיין ,

.ôלהיטיב להשכיל חדל ומרמה און פיו ד)דברי לו .(תהלים

.àô.אחרינא לישנא רש"י, עיין בנפשיה, איניש ידע קלה, סי' סא:, ברכות

.áô.שם רמב"ם עיין א, סי' מ"א, פ"א פאה

.âô.בונה עיין טו. סי' כו., שבת

.ãô.עיי"ש מט, סי' פב., שבת בונה, לשון

.äô.עא סי' קה:, שבת

.åô.עט סי' קטו., שבת הבונה
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.ÊÙÔÈL˜·Ó ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ,‰ eÎa Ïlt˙Óe ‰ eÎa "eÏÎÈÂ" ¯ÓB‡‰ Ïk»»≈«¿À¿«»»ƒ¿«≈¿«»»«¿¬≈«»≈¿«¿ƒ
.BÏ ¯tÎiL C¯a˙È ÌM‰Ó≈«≈ƒ¿»«∆¿«≈

.ÁÙÏL ıÓL Ba LÈ elÙ‡ ,BÁk ÏÎa "‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡" ‰ BÚ‰»∆»≈¿≈¿≈«»¿»…¬ƒ≈∆∆∆
.BÏ ÔÈÏÁBÓ ,‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»¬ƒ

.ËÙBÏ LiL ÈÓe ÌÈÚÓ ÈÏBÁÂ ˙ei Ú È˜e„˜c :Ìp‰È‚ È t ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡≈≈ƒ¿≈≈ƒ…ƒ¿≈¬ƒ¿≈≈«ƒƒ∆≈
.˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÌÈLB ƒ¿…«¿

.ˆ.E„Èa ˙ÏÎÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ˙BÂˆna ˜fÁ˙‰ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ«∆«¿…∆¿»¿
.‡ˆ.BÙeb ÏÚ ¯tÎÓ ÔBÓÓ „ÒÙ‰∆¿≈»¿«≈«
.·ˆ.ÌÈÏËa ÌÈ¯·c Ôewz ‡e‰ ÔB‡nv‰«ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
.‚ˆ.ÌÏBÚÏ ‰‡eÙ¯ ‰‡È·Ó ‰·eLz‰«¿»¿ƒ»¿»»»
.„ˆ.˙BiÎÊk ÔÈNÚ Y ‰·‰‡Óe ,˙B‚‚Lk ÔÈNÚ ˙B B„Ê Y ‰‡¯iÓ ‰·eLz¿»ƒƒ¿»¿«¬ƒƒ¿»≈«¬»«¬ƒƒ¿À
.‰ˆ.Ì„‡ ÏL ÂÈ˙B Le ÂÈÓÈ ˙Î¯‡Óe ‰l‡b‰ ˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz¿»¿»∆∆∆«¿À»«¬∆∆»»¿»∆»»
.Âˆ.Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÏe BÏ ÔÈÏÁBÓ „ÈÁÈ ˙·eLz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ¿»»»À
.Êˆ·È¯˜‰Â ÁaÊÓ ‰ a el‡k ‰ÓB„Â ,ÈecÂ È„ÈŒÏÚ Òit˙ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.Ôa¯»̃¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.æô.פח סי' קיט:, שבת

.çô.פט סי קיט:, שבת

.èô.'בתוס ועיין טז. סי' מא:, עירובין

.ö.כנמר עז הוי ד"ה מז, סי' קיב., פסחים רשב"ם

.àö.שם וברש"י וכו', בשורו עשיר נח, סי' קיח., פסחים

.áöלשונך מנעי סח, סי' עז, כה)יומא ב רמז.(ירמיה .

.âö.עד סי פו., יומא

.ãö.עו סי' פו:, שם

.äö.עו סי' שם, עה. סי' שם,

.åö.שם

.æö.שם
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.Áˆ.ÂÈÚLt Ïk ÏÚ BÏ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ¯È·ÚnL ÈÓƒ∆«¬ƒ«ƒ»«¬ƒƒ«»¿»»

.Ëˆ.ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz‰«»¿ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ

.˜.ÌÁ¯Ï ˙ÚÓL ¯˙BÈ ‰ÏÈla ‰iÎ·e ‰˜Ú¿̂»»¿ƒ»««¿»≈ƒ¿««¿«≈

.‡˜.ÂÈ˙B BÂÚ ÏÚ BÏ ÔÈ¯tÎÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌLb‰ ÏÚ Ïlt˙È ‰·eLzŒÏÚa««¿»ƒ¿«≈««∆∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ«¬»

.·˜.‰c‚‡a ÌÈÚL¯ ÌÚ eÈ‰iL „Ú ,ÔÈ Ú ÔÈ‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬À»

.‚˜.‰¯˙È ‰ eÓ‡a ˜ÈÊÁÈÂ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ·‰‡iL ,Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL C¯c‰«∆∆∆»»»»∆∆¡«∆«»¿«¬ƒ∆¡»¿≈»

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡ÌÈÓi‰ Ïk ‰ÏÚÓe ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰·eLz ‰NBÚ Ì„‡‰L ÌBÈ∆»»»∆¿»¿«¿»≈«¿««¬∆»«»ƒ
.ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÔÎÂ ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«¿≈«ƒƒ¿«¿»≈«¿«

.·˙BiÎÏn‰ ˙B¯Êb ÏÚ ˙·M Ó ÁÈLÓ ÏL Áe¯‰ ‰·eLz È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈¿»»«∆»ƒ«¿«∆∆«¿≈««¿À
Ïh·Óe.Ô ¿«¿»

.‚.‰ÏB„b‰ ˙eÓÈÓÁ‰ Ïha˙ ‰·eLz È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈¿»ƒ¿«≈«¬ƒ«¿»

.„.ÌÈ ˜fÓ C¯a˙È ÌM‰Ï Ì˙B‡ ·ÈL‰Ï Ï˜a ‡e‰ ÌÈ¯Úp‰«¿»ƒ¿«¿»ƒ»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.çö.יז ר"ה פו. סי' פז:, יומא

.èö:ה ברכות יג. סי' יח., ר"ה

קד:ר÷. סנהדרין שם. אגדות ובחידושי וכו'. והפגינו יט, סי' יט., "ה

.à÷וסלחת השמים תשמע ואתה טז, סי' ז., לו)תענית ח א, רמז.(מלכים .

.á÷.ב סי' ו:, כריתות

.â÷.ב סי' כח., תמיד

.àאחד יום ג, סי' ב פר' בראשית ה)מד"ר א יודע(בראשית הוא אחד יום והיה שנאמר ,

וגו' ליל ולא יום לא ז)לה' יד רמז.(זכריה הכפורים. יום זה אחד, דבר .

.á.התשובה בזכות אלהים, ורוח ד, סי' שם,

.â.רמז שייפה. רוחה שרב בשעת וכו' כרותה ברית שם,

.ã.'וכו ונתגיירו עמדו החזיר, לא וטף ד, סי' מג פר' לך לך מד"ר
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.‰.‰·eL˙a e¯ÊÁiL ,ÔBÓÓ ˙iÙÎa ÌÈÚL¯‰ ˙‡ ˙BtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿∆»¿»ƒƒ¿ƒ«»∆«¿¿ƒ¿»

.Â.Ï˜ a ‰Ò ¯t‰ ‰·eLz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»««¿»»¿»≈

.Ê‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÔÈ¯È‡Ó ¯Bc‰ ÈÙÈ¯ÁÂ È‚ÏÙÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈À¿¿≈«¬ƒ≈«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿«¿≈«ƒ¿»
‰·eLz ¯¯BÚ˙ ˙B·‡‰ ˙eˆˆB ˙‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙B·‡ ˙eÎÊ ıˆB ˙Óƒ¿≈¿»¿«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿≈¿»

.ÌÏBÚa»»

.Á‡ÈˆB‰Ïe e È˙B BÂÚ LaÎÏ È„k ,Ìia ÔÈÏÈ·L ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿…¬≈¿ƒ
.e È˙B˜„ƒ̂¿≈

.Ë.‰·eL˙a ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈÚL¯‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯MÚ˙ ˜Ècv‰Lk¿∆««ƒƒ¿«≈«¿≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»

.ÈÈ„ÈŒÏÚ Ìb ÁÈLÓ ÏL ¯B‡ BÓˆÚ ÏÚ CÈLÓÓ ˙aL ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««»«¿ƒ««¿∆»ƒ«««¿≈
.‰·eLz¿»

מקומות מקומותמראי מראי

.äמה הב ליה, אמר והוה ובריך, עליה מקבל הוה לא ואי ד, סי' מט פר' וירא מד"ר

עקתא. ההיא חמי דהוה מן וכו' דעלך

.å'וגו ה' שנה ארבעים זה י, סי' כא פר' בשלח מד"ר שני. חלק ט, ממון (דבריםעיין

ז) [ועייןב רמז. תשובה. חסר היה ומה בעולם, דבר חסר היה שלא דבר, חסרת לא ,

לעולם, ממנו יוצאין ברכה וגשמי ברכה טללי ודרום, י, סי' ב פר' במדבר מד"ר

וכו']. תשובה בעל שהוא ראובן שבט כנגדו יהי

.æגדול והאבן ח-ט. סי' ע פר' ויצא מופלאמד"ר זה וכו' אבות זכות זו הבאר פי על ה

וכו' דין הדור)שבבית וחריפי מופלגי את(בחינת וגללו וכו' הרע יצר זה גדולה והאבן

תשובה)האבן וכו'(בחינת שכינה זו גדולה אשהוהאבן בחינת היראה בחינת שזה (אפשר

ה') רחוק.(כביכול)יראת רמז .

.çבמים ושבילך דרכך בים הים, בתוך שביל לו עושה ו, סי' כה פר' בשלח מד"ר

וגו' כ)רבים עז עונתינו(תהלים יכבוש שנאמר כובשו, הוא לו, חייבים שאנו מצא ,

יט)וגו' ז צדקתינו(מיכה את ה' הוציא י)וכו' נא .(ירמיה

.èבכל אברהם את ברך וה' ז, סי' נט פר' שרה חיי מד"ר שני. חלק טז, צדיק עיין

א) כד רמז.(בראשית כלום. שלו קילורין חסר שלא תשובה. ישמעאל שעשה ,

.é,השבת את ישראל משמרים אם יב, סי' כה פר' בשלח מד"ר שני. חלק ד, שבת עיין

תשובה. עושין אם וכו' בא דוד בן
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"ּתֹוכחה: ָ ָ 

.‡Ê‡Â ,BL¯LÏ ¯eac‰ ˙e¯M˜˙‰ È„ÈŒÏÚ BzÁÎBz ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÁÈÎBn‰«ƒ«»ƒ««¿«¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿»¿¿»
.BzÁÎBz Ïa˜˙ ƒ¿«≈«¿

.·.ÏÈÚBz ‡Ï Èk B˙B‡ ÁÎBz Ï‡ ,„nzLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈««ƒ…ƒ

.‚.B BÚÓ ·¯Á ,˙BÁÎz Ïa˜Ó ÔÈ‡L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈¿«≈…»∆¡»¿

.„,ÌBÏLÂ ÒÁ ,¯¯BÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰ÓÎÁa ‡lL ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÁÈÎBnL ÈÓƒ∆ƒ«∆»»∆…¿»¿»«¿≈∆¿≈«¿»
.˙Bn‡‰Ó ‰„aÎ‰Â ÏB„b ˙eÏb»»¿«¿»»≈»À

.‰.ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡ ‡ÈˆBÈ Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ»»∆«¿ƒ«¿»

.Â.ÂÈtÓ ‡ˆiL ,·Bh‰ ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ba ¯ÊBÁ ‰ÁÎBz L Ú È tÓƒ¿≈…∆»»≈«»»««∆»»ƒƒ

.Ê.Ì‰Ï Áp‰ ,‰ÁÎBz ÈÏa˜Ó ‡Ïc Ú„Èc ‡ÎÈ‰≈»¿»«¿»¿«¿≈»»««»∆

.Á¯·BL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÛBÒÏ ,Ì˙B‡ ÁÈÎB‰Ï Ì„‡ŒÈ aÓ ‡¯iL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿≈»»¿ƒ«»¿∆«»»≈
.Ì‰È ÙÏ B˙B‡ƒ¿≈∆

מקומות מקומותמראי מראי

.àבפיך דברי נתתי הנה וגו' דבר ידעתי ו,ט)לא א .(ירמיה

.áלו הנח אפרים עצבים יז)חבור ד רש"י.(הושע עיין ,

.â'וגו מעונה יכרת ולא מוסר ז)תקחי ג .(צפניה

.ãדעת אדם המלמד יוכיח הלא גוים י)היסר צד בלאמים(תהלים תוכחות קמט. (תהלים

רמז.ז) .

.ä.בונה עיין קיג. סי' מט:, ברכות

.å.לא סי' נה., שבת

.æ.לוכחינהו ד"ה בתוספות שם

.çלפניהם אחתך פן מפניהם תחת יז)אל א .(ירמיה
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.ËB¯·Á Ìc Ìb] L Ú B„iÓ B¯·Á Ìb ,¯È‰ÊÓ B È‡Â ,¯È‰Ê‰Ï Ú„BiL ÈÓƒ∆≈«¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ«¬≈ƒ»∆¡»««¬≈
.[L¯c B„iÓƒ»ƒ¿»

.È.¯ÒeÓ Ïa˜Ï ‰kÊz ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿∆¿«≈»

.‡È.‰˙ÈÓa ÔBc ,¯ÒeÓ Ïa˜Ó B È‡L ÈÓƒ∆≈¿«≈»ƒ¿ƒ»

.·È.Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰kÊ˙Â Ìp‰È‚ ¯Úˆ ‡Ïa ¯·wa Áe z ,ÁÈÎBzL ‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ«¿≈»»∆ƒ«»««∆∆¿…««≈ƒ…¿ƒ¿∆¿«≈∆

.‚È.‰ÁÎBz EnÓ Ïa˜ ‡lL ,‰Ê ˙‡ ÌÈ„È ÈzLa ˙BÁ„Ï ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆∆∆…ƒ≈ƒ¿»»

.„È.ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ‰Î¯·e ‰·BËÂ Áe¯ ˙Á ,ÌÏBÚa ‰ÁÎBzL ÔÓÊ Ïk»¿«∆»»»»«««¿»¿»»»ƒ»»

.ÂË.„ÒÁ‰ CLÓ Â ÔÈc‰ ˜zÓ ‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ«¿≈»»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«∆∆

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡˙‡ ·¯˜Ï ‰ˆB¯Â ˙B·‡ ˙eÎÊ BÏ ÔÈ‡ Ì‚Â ,˙e˜„v‰ ˙BÏÚÓa ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿«¬«ƒ¿¿«≈¿»¿∆¿»≈∆
Ë¯Ù·e ,˙B BÈÒpÓ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÈ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ Ì„‡ŒÈ a¿≈»»«¬««≈ƒ¿»«ƒ¿…∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈÚL¯‰ Ba e‡p˜˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿»¿»ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.èאבקש מידך יח)ודמו ג אדרש(יחזקאל הצפה מיד ודמו ו). לג דם(יחזקאל גם וצ"ל, ,

נדרש. מידו חבירו

.é'וגו צדק השכל מוסר ג)לקחת א .(משלי

.àé'וגו מוסר באין ימות כג)הוא ה .(משלי

.áéלנפשך מעדנים ויתן ויניחך בנך יז)יסר כט רמז.(משלי .

.âé.רש"י עיין חברך, קרית לז, סי' צב:, ב"ק

.ãé.ב סי' כח., תמיד

.åè.מובן חסד. של חוט שם,

.àקטנה לנו אחות ג, סי' לט פר' לך לך מד"ר ב. נסיון ח)עיין ח השירים שאיחה(שיר ,

טובים. ומעשים למצות לא הניקוהו לא לה, אין ושדים וכו'. העולם באי כל את

וכו'. עליו שגזר ביום בה, שידובר ביום
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.·ÌÈ¯eÒÓ ˙BÎ¯a‰ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙‡ ·¯˜nL ÈÓƒ∆¿»≈∆»¿ƒ«¬««≈ƒ¿»««¿»¿ƒ
.B„Èa¿»

.‚Ïˆ‡ ˙BÂÏÏ C¯ËˆiL Ú„È ,BÏˆ‡ Ïa˜˙ B È‡Â ‰ÁÎBz ÚÓBML ÈÓƒ∆≈«»»¿≈ƒ¿«≈∆¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆
."‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ" ,"„·Ú ¯ÒeÈ ‡Ï ÌÈ¯·„a" :¯·cÏ ÔÓÈÒÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿»ƒ…ƒ»∆»∆∆¿ƒ«¿∆

.„„Ú ‡l‡ ,˜BÁ¯Ó B¯·Á ÏL ÂÈt CB˙Ï ÌÈ¯eac ˜¯ÊÏ ÏBÎiL ÈÓ ÔÈ‡≈ƒ∆»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆¬≈≈»∆»«
.‰lÁz ¯eaÚ ˙ ÈÁ·Ï B¯·Á ˙‡ ÒÈ ÎiL∆«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»

.‰Ì‰aL ,˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ ÔÈ¯¯BÚ˙ ,·eLÁ Ì„‡ ˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBiL ‰Êa»∆∆¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿¿ƒ¬»»«¬»∆»∆
.ÔkŒÌb ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙·¯˜ È„ÈŒÏÚ Ìb ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ƒ¿»»»««¿≈ƒ¿«»¿ƒ«≈

"ּתפּלה: ְ ִ ָ 

.‡CLÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÏÏk‰ ·BhÏ ˜˜BzLÓe ÛÒÎ ˙BÈ‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈««¿»ƒ««ƒ∆ƒ»≈
.„ÒÙ‰ „·Ï BÏ¿«∆¿≈

.·.‰¯B‰Ë ‰Á Ó ‡È·‰ el‡k ,˙Ò k‰Œ˙È·a Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿≈«¿∆∆¿ƒ≈ƒƒ¿»¿»

.‚.˙Ò k‰Œ˙È·a ÈeˆÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»¿≈«¿∆∆

מקומות מקומותמראי מראי

.áברכה והיה יא, סי' לט פר' לך לך מד"ר שני. חלק ג', ברכה ב)עיין יב אף(בראשית ,

וכו'. מסורות הברכות הרי רחוקים, מקרב את

.â.זה פסוק הובא יד, סי' ג פר' שמות מד"ר

.ãוהוריתיך טו, סי' ג פר' שמות יב)מד"ר ד כמו(שמות פיך לתוך דברי אני מורה וכו'

האשה. ותהר כמד"א, חדשה, בריה אותך אני בורא וכו', חץ

.äשאמרתי הוא אני וכו' צא לו אמר הקב"ה ב, סי' כז פר' יתרו מד"ר ג'. כבוד עיין

וכו'. מקרב שאני הוא אני וכו' העולם רמז.והיה

.à.ז סי' ברכות, פ"ב ירושלמי, הכותב לשון

.á.יא סי' הל"א, פ"ה ברכות, ירושלמי

.â.כז סי' ז., בבלי ובברכות שם.
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.„.˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡ ‰t Á È„ÈŒÏÚ«¿≈¬À»≈¿ƒ»ƒ¿««

.‰.˙ÚÓL B˙lÙz ˜Ác CBzÓ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈∆«»ƒ…«¿ƒ»ƒ¿»«

.Â.‰lÁz ‰ Ú ‡e‰ ,¯·c B˙B‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏÚ Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈«¬≈¿»ƒ¿»»«¬∆¿ƒ»

.Ê.˙Ò‡Ó B˙lÙz ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ ‰ÏÙL BzÚcL ÈÓƒ∆«¿¿≈»»»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆

.Á.‰¯ˆÏ ‰lÙz Ì„‡ ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ»»¿ƒ»¿»»

.Ë.‰ÏÚÓÏÓ B ÈËÒ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,‰hÓÏ ‰lÙ˙a BÓˆÚ ın‡Ó‰ Ïk»«¿«≈«¿ƒ¿ƒ»¿«»≈»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

.Èe‰eÚiÒiLÂ ,BÁk ˙‡ ÔÈˆn‡Ó Ïk‰ eÈ‰iL ,ÌÈÓÁ¯ Ì„‡ Lw·È ÌÏBÚÏ¿»¿«≈»»«¬ƒ∆ƒ¿«…¿«¿ƒ∆…¿∆¿«¿
.‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ ÈËÒÓ BÏ eÈ‰È ‡lLÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·Ï ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈«»≈¿«≈«¬ƒ¿∆…ƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿»

.‡È˙lÙ˙Ï CÈ¯ˆ ˜Ècˆ elÙ‡Â ,BÓˆÚ ˙lÙzÓ ¯˙BÈ ÏÈÚBÓ ¯Á‡ ˙lÙz¿ƒ««≈ƒ≈ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ«
.ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ

.·ÈÏÚ Ïlt˙‰Ï ¯zÓ‡lLÂ B˙¯Bz ÁkzLiLÂ ˙eÓiL ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚa À»¿ƒ¿«≈«««»»»∆»¿∆ƒ¿««»¿∆…
.ÌÈÓÎÁ ÌÈ a BÏ eÈ‰È ‡lLÂ ‡a‰ŒÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆»»«»¿∆…ƒ¿»ƒ¬»ƒ

.‚È.ÂÈˆÙÁ BÏ ‰NBÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»«»»∆¬»»

.„È.ÔÈcŒ¯Êb ¯Á‡Ï ÔÈa ÔÈcŒ¯Êb Ì„˜ ÔÈa Ì„‡Ï ‰˜Úˆ ‰ÙÈ»»¿»»»»»≈…∆¿«ƒ≈¿««¿«ƒ

מקומות מקומותמראי מראי

.ã.קה סי' מא:, סוטה

.ä.קכט סי' מט., סוטה

.å.כח סי' צב., ב"ק

.æ.עה סי' מג:, סנהדרין

.ç.פב סי' מד:, סהנדרין

.è.רש"י עיין שם,

.é.רש"י עיין שם,

.àé.קנה סי' צה., סנהדרין

.áé.רלא סי קו:, סנהדרין

.âé.מב סי' יט., ע"ז

.ãé.'וכו וראה בא ד"ה רמד, סי' קח., סנהדרין אגדות חידושי עיין יג. סי' יח., ר"ה .åè
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.ÂË.È‡cÓ ¯˙BÈ ¯·c ÌeL ÏÚ Ì„‡ Lw·È Ï‡«¿«≈»»«»»≈ƒ«

.ÊË.ÂÈ ÙÏ ÔÈÒ Î ˙eÎÊ ÈˆÈÏÓe ,ÌÏBÚa ‰·¯Â ‰¯t ‰ÚeLÈ ÌÈÓLb‰ ÌBÈa¿«¿»ƒ¿»»»¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿»»

.ÊÈ¯eaˆ ˙ÏÙ˙e ,ÔeÎÓ BaÏ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ˙ÚÓL d È‡ „ÈÁÈ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ≈»ƒ¿««∆»ƒ≈ƒ¿À»¿ƒ«ƒ
.ÌÏL Ìlk ·Ï ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÚÓL ƒ¿««««ƒ∆≈≈À»»≈

.ÁÈ.Èz¯z‡ Ô ÈÏˆÓ ‡Ï…«¿ƒ»««¿≈

.ËÈ.Ú·h‰ ˙‡ ˙BpLÏ ÌM‰ ˙‡ ÁÈ¯Ë‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ«∆«≈¿«∆«∆«

.Î.˙ÚÓL B˙lÙz ,ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ¯È·ÚnL ÈÓƒ∆«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿««

.‡Î.ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú ,È‡cÓ ¯˙BÈ ÌB˜Ó ÏL BÁ·La ¯tÒÓ‰«¿«≈¿ƒ¿∆»≈ƒ«∆¡«ƒ»»

.·Î.‰ÂˆÓ ˙Ó Ba e ÈÏiL ÛBÒÏ ,˙B BaLÁ Ba ÔÈ·MÁnL ˙Ò k‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆¿«¿ƒ∆¿¿∆»ƒ≈ƒ¿»

.‚Î.‰ ÓÊ‰Â ‰ Î‰ CÈ¯ˆ ‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ¿»»»∆ƒ¿À»»ƒ¬»»¿«¿»»

.„Î‰¯Bza Ï·‡ ,‰ÏB„b ‰Ï‡L Ï‡LÏ BL‡¯ ÌÈ¯È Ï‡ ÂÈÎ¯ˆ ˙Ï‡Laƒ¿≈«¿»»«»ƒ…ƒ¿…¿≈»¿»¬»«»
.B˙Â‡z Ïk Ï‡LÈ ÌÈÓLŒ˙‡¯ÈÂ¿ƒ¿«»«ƒƒ¿«»«¬»

.‰Î.‰lÙz‰ ˙ÚLa ÌÈ„aÎÓ ÌÈ„‚a BÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿¿»ƒ¿À»ƒƒ¿««¿ƒ»

.ÂÎ.‡a‰ŒÌÏBÚÏ ÔÈÏÈ‚¯ ˙BÈ‰Ï È„k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÂÈ˙BÎ¯a e‚È‰ ‰ƒ¿ƒƒ¿»»»«∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ»»«»

מקומות מקומותמראי מראי

.æè.רש"י עיין טז, סי' ז:, תענית

.æé.רש"י עיין כ, סי' ח., תענית

.çé.כג סי' ח:, תענית

.èé.סא סי' כד., תענית

.ë.ע סי' כה:, תענית

.àë.כח סי' יח., מגילה

.áë.לו סי' כח:, מגילה

.âë.קז סי' מג., ברכות הבונה לשון

.ãë.רש"י עיין קיד, סי' נ., ברכות

.äë.רש"י עיין נפשיה. מציין פא, סי' ל:, ברכות

.åë.ז סי' צו תנחומא מדרש וכו'. ויברכו ד"ה ז"ל רש"י לשון קלט, סי' סג., ברכות
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.ÊÎ.˙ei Ú È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,ÌÈÓÁ¯ Ì„‡ Lw·È¿«≈»»«¬ƒ∆…»ƒ≈¬ƒ
.ÁÎ.Ïfn‰ ˙‡ ˙BpLÏ ÏBÎÈ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»»¿«∆««»
.ËÎ.ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎa ‰Úe ˙e ‰Lb¯‰ ‡È·Ó Ì¯ ÏB˜a ¯eac‰«ƒ¿»≈ƒ«¿»»¿»¿»»≈»ƒ
.ÏÔÁ ‡NB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,C¯a˙È ÌM‰ È ÙÏ ÔpÁ˙‰Ï BÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈ƒ¿»««¿≈∆≈≈

.C¯a˙È ÌM‰ È ÈÚa¿≈≈«≈ƒ¿»«
.‡Ï.B˙lÙz ÚÓBL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»«»»≈«¿ƒ»
.·Ï.˙˜ÏÁÓŒÏÚa ‰ aL ,˙È·a Ïlt˙z Ï‡«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»»«««¬…∆
.‚Ï.¯Bc‰ È˜ÈcˆÏ EÓˆÚ ˙‡ ¯M˜˙e ,‰˜„ˆ Ôzz ‰lÙz‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»ƒ≈¿»»¿«≈∆«¿¿¿«ƒ≈«
.„Ï.Ba Ïlt˙nL ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈÙk È˜Ï‡ ÁÎÂ ÚÙL Ïa˜Ó Ì„‡»»¿«≈∆«¿…«¡…ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿«≈
.‰Ï.ÔBˆ¯ ˙Ú ‡e‰ ,ÌÈÏlt˙Ó ¯eav‰Lk¿∆«ƒƒ¿«¿ƒ≈»
.ÂÏ.ÂÈ ·Ï ˙eÏb Ì¯Bb ,Ïlt˙‰Ï ÌLÏ Ò Î B È‡Â ,˙Ò k‰Œ˙Èa BÏ LiM ÈÓƒ∆∆≈«¿∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈≈»¿»»
.ÊÏ.Ïlt˙z ,ÔË˜ ¯·c ÏÚ Ô‰ ÏB„b ¯·c ÏÚ Ô‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ«»«¿»ƒ≈«»»»≈«»»»»ƒ¿«≈
.ÁÏ.ÈiÁ eÎÈ¯‡˙c ÈÎÈ‰ Èk ‡zLÈ ÎŒÈ·Ï eÎÈLÁ‡Â eÓÈc˜‡«¿ƒ¿«¬ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈≈¿«¬ƒ«≈
.ËÏ.‡ËBÁ ‡¯˜ ,Lw·Ó B È‡Â B¯·Á ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈÓƒ∆∆¿»¿«≈«¬ƒ«¬≈¿≈¿«≈ƒ¿»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.æë.קט סי' קנא:, שבת

.çë.ואתי אזי ד"ה ברש"י קיח, סי' קנו:, שבת ועיין אגדות. בחידושי שם

.èë.אגדות בחידושי עיין כא, סי' נד., עירובין

.ì'וגו ותחנונים חן רוח וגו' י)ושפכתי יב רש"י.(זכריה עיין ,

.àìבו בטחו כי להם כ)ונעתור ה א, הימים .(דברי .áì

.âìפניך אחזה בצדק אני יד, סי' י., טו)ב"ב יז וגו'(תהלים פני ויבקשו ויתפללו (דברי.

יד) ז ב, והימים צדקה [בחינת רז"ל].. מדברי כידוע הצדיק, בחינת

.ãì.אגדות ובחידושי כ, סי' ו:, ברכות

.äì.לח סי' ח., ברכות .åì

.æì.שם כותב עיין מובן. מ. סי' שם,

.çì.לט סי' שם,

.èì.נז סי' יב:, ברכות
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.Óel‡k ,Ïlt˙Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÔÈlÙz ÁÈpÓe ÂÈ„È ÏËB Â ‰ Ùp‰«ƒ¿∆¿≈»»«ƒ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«≈¿ƒ
.Ï·Ë el‡Îe Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Â ÁaÊÓ ‰ a»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ»»»¿»¿ƒ»«

.‡Ó.ÌÈÓÈ ˙eÎÈ¯‡Ï ‰kÊÈ ,˙Ùph‰ ˙È·a LB„˜ ¯eac ¯ÓBÏ ¯‰ÊpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ…∆ƒ¿∆«¬ƒ»ƒ
.·Ó.˙B a¯w‰ ÔÓe ÌÈ·BË ÌÈNÚnÓ ‰lÙz ‰ÏB„b¿»¿ƒ»ƒ«¬ƒƒƒ«»¿»
.‚Ó.˜efÁ ÔÈÎÈ¯ˆ ı¯‡ŒC¯„Â ‰lÙ˙e ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz»«¬ƒƒ¿ƒ»¿∆∆∆∆¿ƒƒƒ
.„Ó.˙B BlÁ Ba LiL ˙È·a ‡l‡ Ïlt˙z Ï‡«ƒ¿«≈∆»¿«ƒ∆≈«
.‰ÓL B˙lÙz ÌÈ„È ÈzLa ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ.˙ÚÓ «¿≈¿»»ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿««
.ÂÓ.¯·c ‰ÊÈ‡ Ïa˜Ó el‡k ,ÂÈtk N¯ÙÈ ‰lÙz ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈≈∆»»
.ÊÓ.˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡ ,B¯·Á È t Li·Ó B‡ ÏÊb È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿«≈¿≈¬≈≈¿ƒ»ƒ¿««
.ÁÓ.‰lÙz‰ ˙BÏÚ‰Ï ÏbÒÓ ¯˙BÈ L„ÁŒL‡¯Â ˙aL«»¿……∆≈¿À»¿«¬«¿ƒ»
.ËÓ.˙Ïa˜˙ B˙lÙz ÔÈ‡L ÔÓÈÒ ‰Ê ,¯ˆÚ Ì„‡Lk¿∆»»∆¡»∆ƒ»∆≈¿ƒ»ƒ¿«∆∆
.�‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,C¯a˙È ÌMÏ ‰ÏÈla ˜˜BzLÓ Ì„‡L ˙e˜˜BzL‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿∆»»ƒ¿≈««¿»«≈ƒ¿»««¿≈∆

.¯˜aa Ïlt˙‰Ï BÏ Ï˜ a¿»≈¿ƒ¿«≈«…∆
.‡�.˙Ïa˜˙ ‡È‰ ˙BÚÓ„a ‡È‰L ‰lÙz¿ƒ»∆ƒƒ¿»ƒƒ¿«∆∆

מקומות מקומותמראי מראי

.î.סא סי' טו., ברכות

.àî.בסופו עד סי' כד:, ברכות

.áî.פט סי' לב:, ברכות

.âî.שם

.ãî.ק סי' לד:, ברכות

.äî'וגו כפיכם טו)ופרשכם א לעני)(ישעיה פרשה כפה ברמז.(מלשון, מובן .

.åî,הנ"ל ממקרא טו)שם, א מובן.(ישעיה .

.æîמלאו דמים ידיכם שמע אינני תפלה תרבו טו)כי א משמע.(ישעיה תרתי ודמים –

.çîועצרה און אוכל לא וגו' ושבת יג)חדש א מובן.(ישעיה תרגום. עיין ,

.èî.רמז ועצרה. וגו' אוכל לא שם,

.ðבק רוחי אף בלילה אויתך וגו'נפשי אשחרך ט)רבי כו רש"י.(ישעיה עיין ,

.àð'וגו דמעתך ראית תפלתך ה)שמעתי לח .(ישעיה
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.·�.˙B·‡ ˙eÎÊ ¯ÈkÊz ,¯·c ‰ÊÈ‡ Lw·Ó ‰z‡Lk¿∆«»¿«≈≈∆»»«¿ƒ¿»

.‚�„BÚ ‰NÚÈ ‡lL ,Ba Ú„BiL ÚL¯ ‰ÊÈ‡ LÈ ÚÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lk¿∆«»»«¬ƒ≈∆»»∆≈«∆…«¬∆
.˜Ècv‰ L Ú ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,È‡cÓ ¯˙BÈ ÂÈÏÚ Ïlt˙Ó ˜Ècv‰Â ,‰·eLz¿»¿««ƒƒ¿«≈»»≈ƒ««¿≈∆∆¡»««ƒ

.„�.B˙lÙz [Ïa˜˙È] ÏaÏa˙È ‡lL ÔÓÈÒ ‰Ê ,˙e Ë˜Ï ÏÙB ÏÏt˙n‰Lk¿∆«ƒ¿«≈≈¿«¿∆ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»

.‰�.E˙lÙz Ïa˜˙ ÔÈ‡ ,ÌÏBÚ‰ ÌÚ ÌBÏL EÏ ÔÈ‡Lk¿∆≈¿»ƒ»»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿

.Â�.da ¯c ‰z‡ ¯L‡ ,¯ÈÚ‰ ÌBÏLa Ïlt˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¬∆«»»»

Ê�.˙‡ „˜BÙe B˙B‡ „aÎÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰ÁÓNa Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»«»»¿«≈≈∆
.ÂÈˆÁBÏ¬»

.Á�,˙B·Bh‰ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ [È ÙÏ] ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ˙BˆÁŒÔewz È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¬«¿ƒƒ∆ƒ¿≈«»»∆«
.Ï‡¯NÈÏ ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈

.Ë�‰ÚeLz‰Â ,‰ÚeLz ¯¯BÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙eÎÊ „nÏnL ÈÓƒ∆¿«≈¿«ƒ¿»≈«¿≈∆¿≈¿»¿«¿»
.B„È ÏÚ ‰‡a»»«»

.Ò.‡ËBÁ ‡¯˜ ,Ï‡¯NÈ ˙¯ˆ ÏÚ Ïlt˙Ó ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«≈«»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈

מקומות מקומותמראי מראי

.áð'וגו ו)המזכירים סב האבות.(ישעיה זכות את רש"י,, פירש ,

.âð'וגו בי תפגע טז)ואל ז וגו'(ירמיה רעה עליך דבר יד,יז), יא רמז.(ירמיה יא). יד (ירמיה

א) טו רש"י.(ירמיה עיין ,

.ãð'וגו שלום שפתים ניב בורא וגו' ראיתי יח,יט)דרכיו נז ודרשו(ישיעה רש"י, עיין ,

לד:)רז"ל רמז.(ברכות .

.äðשלום שפתים ניב יח)בורא נז קולכם(ישעיה במרום להשמיע ביום תצומו לא רמז. .

ד) נח וגו'(ישעיה קצרו וקצים וגו' שלום אין יב-יג), יב שלום(ירמיה עיין רש"י. עיין ,

יב.

.åð'וגו בעדה והתפללו וגו' העיר שלום את ז)ודרשו כט .(ירמיה

.æðלחציו כל על ופקדתי וגו' והכבדתים וגו' משחקים וקול יט-כ)תודה ל רמז.(ירמיה .

.çð'וגו תעלה וירשלם ה' את מרחוק נ)זכרו נא .(ירמיה

.èð'וגו והושעת זה בכחך לך וג' גדעון אליו יג-יד)ויאמר ו רש"י.(שופטים עיין ,

.ñ'וגו בעדכם להתפלל מחדל לה' כג)מחטא יב א, .(שמואל
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.‡Ò.ÂÈ¯Á‡ ÌÈ‡a‰ Ïk ÏÚÂ BÚ¯Ê ÏÚ Ïlt˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈««¿¿«»«»ƒ«¬»
.·Ò.ÈB‚Ï ÔÈa Ï‡¯NÈÏ ÔÈa ‰·BË ÈeÙk ‰È‰iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»∆ƒ¿∆¿»≈¿ƒ¿»≈≈¿
.‚Ò.ÂÈ˙B BÂÚ Ïk ÏÚ BÏ ¯tÎÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈«ƒ¿»≈«»»¿«≈«»¬»
.„Ò‡t¯È ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ È‡cÂa ,˙BÚÓ„a BÓˆÚ ÏÚ Ïlt˙nL ‰ÏBÁ‰«∆∆ƒ¿«≈««¿ƒ¿»¿«««»»¿«≈

.B˙lÙz Ïa˜ÈÂ B˙B‡ƒ«≈¿ƒ»
.‰Ò.Ï‡¯NÈ „Úa Ïlt˙z ,E˙lÙz ‡OÏ ‰ˆB¯ ‰z‡Lk¿∆«»∆ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈
.ÂÒ.ÂÈ ÙÏ Ïlt˙iL Ì„‡‰ ˙‡ Lw·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«≈∆»»»∆ƒ¿«≈¿»»
.ÊÒ.‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡a Ï˜ a ‡e‰ Ák‰ ,epnÓ ˜ÊÁÓ È Ú‰ ˙‡ ÏÈvnL ÈÓƒ∆«ƒ∆∆»ƒ≈»»ƒ∆«…«¿»≈¿ƒ«¿ƒ»
.ÁÒ.˙ÚÓL Ì„‡ ÏL B˙lÙz ÔBÁha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»¿ƒ»∆»»ƒ¿««
.ËÒ.·l‰ ÔÓ B˙lÙ˙a ˜ÚˆÏ ÏBÎÈ ,Â Ú ‡e‰L ÈÓƒ∆»»»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ«≈
.Ú.CÏÓ ÏÎÈ‰a E˙lÙz ‡B·z ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿¿≈«∆∆
.‡Ú.‰p¯a Ïlt˙È ,B˙lÙzÓ ‰‡ ‰ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¬»»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.àñ'וגו לעולם להיות עבדך בית את כט)וברך ז ב, .(שמואל

.áñיהונתן בעבור חסד עמו א)ואעשה ט ב, וגו'(שמואל נחש בן חנון עם חסד אעשה .

ב) י ב, .(שמואל

.âñ'וגו וסלחת וגו' תשמע ל)ואתה ח א, .(מלכים

.ãñ'וגו לך רפא הנני דמעתך ראיתי תפלתך ה)שמעתי כ ב, .(מלכים

.äñהשארית בעד תפלה ד)ונשאת לז ישעיה ד; יט ב, דק.(מלכים רמז .

.åñ'וגו ממני ח)שאל ב .(תהלים

.æñ'וגו ממנו מחזק עני מציל וגו' תאמרנה עצמתי י)כל לה .(תהלים

.çñשועתי וישמע וגו' קויתי ב)(תהקוה מ .לים

.èñלבי מנהמת שאגתי וגו' נפוגתי וגו' נקלה מלאו כסלי ח-ט)כי לח רש"י.(תהלים עיין ,

.òמלך בהיכל תבואינה וגיל בשמחת טז)תובלנה מה וגו'(תהלים שמחה ותהי רמז. .

לשמים קדשו למעון תפלתם כו-כז)ותבוא ל ב, הימים .(דברי

.àò'וגו לבי בעטף וגו' רנתי אלהים ב-ג)שמעה סא נפשי(תהלים תשבע ודשן חלב כמו .

וגו' רננות ו)ושפתי סג רמז.(תהלים .
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.·Ú.B˙lÙz ÚÓBL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,ÁÎa Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…««»»≈«¿ƒ»

.‚Ú.B¯„ ˙‡ ÌlLiL „Ú B˙lÙz ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ,¯„ e‰ÊÈ‡ ¯„pL ÈÓƒ∆»«≈∆∆∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆¿«≈∆ƒ¿

.„Ú.˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡ ,‰ eÓ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈¡»≈¿ƒ»ƒ¿««

.‰Ú.˙ÚÓL B˙lÙz ,˜Ècv‰ ˙‡ ÁnNnL ÈÓƒ∆¿«≈«∆««ƒ¿ƒ»ƒ¿««

.ÂÚe‡ˆÈ ˙e˜·c‰ ˙ÓÁÓe ,‡¯Baa BÁe¯ ˙‡ ˜a„Ï ‰lÙz‰ Ì„˜ CÈ¯»̂ƒ…∆«¿ƒ»¿«≈∆«≈≈¬««¿≈≈¿
.ÂÈtÓ ÔÓˆÚÓ ÌÈ¯eac‰«ƒƒ≈«¿»ƒƒ

.ÊÚ.E˙Lwa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ ÚiL ‰kÊz ,˜zL˙Â E˙t¯Á ÚÓLzLk¿∆ƒ¿«∆¿»¿¿ƒ¿…ƒ¿∆∆«¬∆«»»«»»¿

.ÁÚÏÙBk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B¯·Á ÏÚ Ïlt˙nL ÈÓ˙‡ BÏ ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿≈∆«»»≈∆
.B˙·BË»

.ËÚ.˙Ù¯N ‰ÏÚÓÏ ˙Ïa˜˙ d È‡L ‰lÙz¿ƒ»∆≈»ƒ¿«∆∆¿«¿»ƒ¿∆∆

.Ù.Ûe‚Â ·Ïa Ïlt˙‰Ï ‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ôa¯Á‰ ÏÚ Ïlt˙nL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈««À¿»«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿≈¿

.‡Ù.C¯a˙È ÌMÏ ‰˜e˙Óe ‰·¯Ú ‡È‰ ‰ÁÓNa ‡È‰L ‰lÙz¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈»¿»«≈ƒ¿»«

מקומות מקומותמראי מראי

.áò'וגו עדיך תפלה ג)שמע סה .(תהלים

.âò'וגו תפלה שמע נדר ישלם ב-ג)ולך פסוקים וגו'(שם, וקראני נדריך לעליון ושלם .

יד-טו) נ תשלם(תהלים ונדריך וישמעך אליו תעתיר כז). כב .(איוב

.ãò'וגו ענני באמנתך וגו' תפלה א)שמע קמג וגו'(תהלים עונך היש נא קרא ה. (איוב

קוליא-ב) יאזין כי אאמין לא טז). ט .(איוב

.äòתמים צדיק שחוק ויענהו לאלוה ד)קרא יב .(איוב

.åòמלין מפיך והצאת רוחך אל אל תשוב יג)כי טו רמז.(איוב .

.æò'וגו יענני שדי תוי הן וגו' ואדם יחתני משפחות לד-לה)ובוז לא רש"י.(איוב עיין ,

וגו' תענה אתה וגו' אשמע לא כחרש יד,טז)ואני לח .(תהלים

.çòלמשנה וגו' רעהו בעד י)בהתפללו מב .(איוב

.èòעמך בתפלת ה)עשנת פ רמז.(תהלים .

.ô'וגו ירננו ובשרי לבי ה' לחצרות נפשי כלתה וגם ג)נכספה פד רש"י.(תהלים עיין ,

.àô'בה אשמח אנכי שיחי עליו לד)יערב קד .(תהלים
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.·Ù‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,‰·LÁÓa Ïlt˙nLk elÙ‡ ,‰Â Ú BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¬»»¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«¬»»«»»
.Bz·LÁÓ ‰NBÚ∆«¬«¿

.‚ÙÏÚ Ïlt˙nLk ,˜Ècv‰ ˙lÙz Ïa˜Ó ÔÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ«»»≈¿«≈¿ƒ«««ƒ¿∆ƒ¿«≈«
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì„‡‰ ‰Ê CÈLÓiL ,Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Èk ,Ì„‡ ‰ÊÈ‡≈∆»»ƒ«»»≈«∆«¿ƒ∆»»»¿««¿«

.ÂÈ‡ËÁÓ ÌÈ‡ËÁa ˜Ècv‰ ˙‡∆««ƒ«¬»ƒ≈¬»»

.„Ù.„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ÂÈ¯Á‡ ,ÌM‰ „·BÚL ÈÓ Le¯t) ≈««¬»»∆∆∆»««»≈≈ƒ∆≈«≈«¬»

˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ e‰ÊÂ ,Ì„‡ŒÈ a ¯‡MÓ ¯˙BÈ ÏaÏ·Ï ˙B·LÁn‰ ÌÈÎLÓ Â ÌÈÎÏB‰¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»¿«¿≈≈ƒ¿»¿≈»»¿∆≈««¬»»∆∆

(„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡. ∆»««»≈

ׁשני  ִ ֵ ֶ ֵחלק

.‡,‰ÒÈÙ˙Ï ÏÙB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,B¯·Á ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ÔÈL˜·Ó ÔÈ‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«¬≈«¿≈∆≈ƒ¿ƒ»
.ÌÈiÁŒÈÏÚa e‰ÊÈ‡ Ò ¯ÙiLŒ‰ÒÈÙ˙Ï Ôew˙Â¿ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿≈≈∆«¬≈«ƒ

.·.‰ÏÚÓ ÈtÏk ÂÈ tLk ,[‰ÏÈÚBÓ] ‰lÚÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿À»ƒ»¿∆»»¿«≈«¿»

.‚.‰ ÈÎL Èel‚Ï ‰ÎBÊ ,B¯B„ŒÈ a ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·nL ÈÓƒ∆¿«≈«¬ƒ«¿≈∆¿ƒ¿ƒ»

מקומות מקומותמראי מראי

.áôסלה ירומו תפק אל ט)זממו קמ קצת.(תהלים מובן רש"י. עיין ,

.âô'וגו יצודנו רע חמס איש בארץ יכון בן לשון יב)איש קמ ברעותיהם(תהלים ותפלתי .

וגו' שפטיהם סלע בידי ה-ו)נשמטו קמא .(תהלים

.ãô.הבונה א. סי' מו:, זבחים

.àאלהים ויזכר ג, סי' לג פר' נח מד"ר שני. חלק ג, שבויים פדיון א)עיין ח ,(בראשית

חבשו ב, סי' מט פר' וירא מד"ר ועיין רמז. וכו'. ופרנס שזן לו, נזכר זכירה מה

וכו'. האסורין בבית וחבשו אוהבו ונטל ח, סי' לב פר' נח מד"ר האסורים. בבית

.áמד"ר וכן וגו'. ואמר מעלה כלפי פניו תנחומא רבי הגביה ג, סי' לג פר' נח מד"ר

יד. סי' לד פר' בהר

.âלא וכו' רחמים לבקש אבינו אברהם שעמד בשעה ו, סי' לט פר' לך לך מד"ר

פר' צו ובמד"ר – ט סי' מט פר' וירא במד"ר וכן עמך. אלא מהם אחד עם דברתי

עיי"ש. – א סי' י
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.„.‰hÓÏ B˙ ÈÎL ÔÈÎÈLÓÓ ˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ»¿«»

.‰.‰ÓÁÏÓ ˙ ÈÁa da LÈ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz¿ƒ«¿ƒ«ƒ≈»¿ƒ«ƒ¿»»

.Â‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,"ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È" Ìi˜nL ÈÓƒ∆¿«≈¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»«¿≈∆∆
.·l‰ ˙ eÎa Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»««≈

.ÊÌÈÓM'‰ ¯ËÓ'Ï Y "Ìl‰z" .ÌÈÓLb „È¯B‰Ï ‰l‚Ò ÌÈl‰z ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«¿ƒƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿««»«ƒ
.ÌÈ'Ó ‰zL'zƒ¿∆»ƒ

.ÁÌÈ¯·c ÁÈËnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì‰ÈÏÚ Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈ ˙B¯ˆa ¯ˆn‰ Ïk»«≈≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿«≈¬≈∆««ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
.L Ú B È‡ ‰ÏÚÓ ÈtÏk¿«≈«¿»≈∆¡»

.Ë˙BÚÓ CkŒÏk ÌÈ ˙BpL „Ú ‡l‡ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏa˜˙ Ì È‡L ˙BlÙz LÈ≈¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»∆»«∆¿ƒ»»»
,ÏLÓÏ .¯·c‰ ‰ÊÏ CiM‰ ‰lÙz‰ ÏL ˙Bi˙B‡‰ ¯tqÓ ÈÙk ‰˜„ˆÏƒ¿»»¿ƒƒ¿«»ƒ∆«¿ƒ»««»¿∆«»»¿»»

מקומות מקומותמראי מראי

.ãמשרה להקב"ה משבחין שישראל ושבח שבח כל על ז, סי' מח פר' וירא מד"ר

עליהם. שכינתו

.äעיין וכו'. להתפלל וקרב בוא אלא וכו' לו אומרים אין ח, סי' מט פר' וירא מד"ר

משה. ידי ועיין כהונה. מתנות

.åזכה ותפלתי בכפי חמס לא על ג, סי' כב פר' בשלח מד"ר שני. חלק י, ממון עיין

יז) טז היתה(איוב גזל בעמלו היה שלא איוב אבל כפיםוכו' נקי שנאמר, זכה תפלתו

לבב ד)ובר כד .(תהלים

.æזה פסוק הוא ב סי' כה פר' בשלח יא)במד"ר יא .(דברים

.çהקב"ה שראה וכיון במשה, לפגוע הדין מדת בקשה כב, סי' ה פר' שמות מד"ר

א. סי' ו פר' וארא מד"ר וכו'. ישראל שבשביל

.èויתפללו יב, סי' מד פר' לך לך מד"ר שני. חלק יד צדקה יד)עיין ז ב, הימים ,(דברי

ה, סי' סג פר' תולדות מד"ר ועיין רמז. וכו'. צדקה הרי פני, ויבקשו תפלה. זו

וגו' יצחק כא)ויעתר כה יש(בראשית וכו'. בעושר תפלות ששפך אמר, יוחנן רבי ,

של האותיות כמספר לצדקה מעות נתן ובכ"פ בתפלות, שהרבה היינו לפרש,

ונתתי יג, בפסוק א קהלת מד"ר ועיין רב. לעושר המעות סך שעלה עד התפלה

וענתה המד"א בו, ונענה התפלל מצוה, ממונו ועשה אדם זכה וכו' לדרוש לבי את

וגו' צדקתי לג)בי ל .(בראשית
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¯tÒÓk ‰˜„ˆ ÔzÏ CÈ¯ˆ ,"ÌÈ a ÈÏ Ôz" :˙B·z‰ el‡ Ïlt˙nLk¿∆ƒ¿«≈≈«≈≈ƒ»ƒ»ƒƒ≈¿»»¿ƒ¿«
."ÌÈ a ÈÏ Ôz" ˙Bi˙B‡ƒ≈ƒ»ƒ

.Èa Ê¯Îp‰ B‚eeÊ ˙BpLÏ ÏBÎÈ ‰lÙz È„ÈŒÏÚ.ÌÈÓM «¿≈¿ƒ»»¿«ƒ«ƒ¿»«»«ƒ

.‡È.ÌÈ„¯ÙÓ Ì‰M ‰nÓ ‡ÈÙe Îa Ì‰Lk ¯˙BÈ ˙ÚÓL ÌÈa¯ ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆«ƒƒ¿««≈¿∆≈ƒ¿¿»ƒ«∆≈¿…»ƒ

.·È‡ÏÂ ,Ì„‡ŒÈ a ‰nk eÏlt˙iL „Ú ‡l‡ ‰ÚeLÈ‰ ‰‡a d È‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈»»»«¿»∆»«∆ƒ¿«¿«»¿≈»»¿…
.„ÈÁÈ ˙lÙ˙a Èc«ƒ¿ƒ«»ƒ

.‚È.‰lÙ˙a dzÚc ÔeÎÏ BÏ ‰L˜ ,ÌÈ‡ BN BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿ƒ»∆¿«≈«¿≈ƒ¿ƒ»

.„È‰M„˜a ‰È‰iL ,ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊnL ‰ÚLa ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ»≈¿»»∆«¿ƒ∆«≈∆ƒ¿∆ƒ¿À»
Ê‡Â ,‰‡e· Áe¯ ˙ ÈÁ·a ‡‰iL CkŒÏk ÂÈt Áe¯ Lc˜iL e È‰ ,‰¯‰Ë·e¿»√»«¿∆¿«≈«ƒ»»∆¿≈ƒ¿ƒ««¿»¿»
ÌL'a :e‰ÊÂ ,Ï·‰·e ‡ÂLa ÌÈÁËBa‰ ,Ì˙B‡ ÏÈtÓe CÏB‰ ‰f‰ Áe¯‰»««∆≈«ƒ»«¿ƒ¿»¿¿∆∆¿∆¿≈

.eÏÙ Â eÚ¯k ‰n‰ Y ¯ÈkÊ' e È˜Ï'‡ ‰Â‰'È¡≈«¿ƒ≈»»¿¿»¿

ונתחּזק  ֵ ַ ְ ִ ְ ַ ֲחזק

מקומות מקומותמראי מראי

.é.הגזירה שבטלה התפלה היא קשה ב, סי' עא פר' – טז סי' ע פר' ויצא מד"ר

.àéעוד תפקוד זכרים, דיינו ואמרו, האמהות כל נתכנסו ד, סי' עב פר' ויצא מד"ר

הצילו. בניו וכינוס כינוסו א, סי' פד פר' וישב מד"ר ועיין שם. תואר יפה עיין זאת.

שם. כהונה מתנות עיין

.áé.אחותה בזכות בזכות, וכו' רחל נפקדה תפלות בהרבה ג, סי' עג פר' ויצא מד"ר

.âé.תואר יפה עיין מלחמה. לערוך תפלה, לערוך כח בי יש ז, סי' עח פר' וישלח מד"ר

רמז.
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לחול מנחה תפילת
הּצּדיקים ּולכל ׁשּבדֹורנּו, האמּתּיים הּצּדיקים לכל מנחה ּבתפּלת עצמי מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהריני

עֹולם יסֹוד צּדיק הּקדֹוׁש לרּבנּו ּובפרט הּמה, ּבארץ אׁשר קדֹוׁשים עפר, ׁשֹוכני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאמּתּיים

אמן: יׂשראל ּכל ועל עלינּו יגן זכּותֹו פיגא ּבן נחמן רּבנּו חכמה מקֹור נֹובע ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנחל

אתֹווידּבר ונתּת לרחצה, נחׁשת וכּנֹו נחׁשת ּכּיֹור ועׂשית ּלאמר: מׁשה אל יהוה ַ ְ ַ ֵ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו מים: ׁשּמה ונתּת הּמזּבח, ּובין מֹועד אהל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבין

אל בגׁשּתם אֹו ימתּו, ולא מים ירחצּו מֹועד אהל אל ּבבאם רגליהם: ואת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻידיהם

להם והיתה ימתּו, ולא ורגליהם ידיהם ורחצּו ליהוה: אּׁשה להקטיר לׁשרת, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמזּבח

לדרתם: ּולזרעֹו לֹו עֹולם, ְְְַָָָֹֹחק

חּטאתינּויהי ּכל על לנּו ותמחל עלינּו ׁשּתרחם אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יהוה מּלפניָך רצֹון ְ ִ ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמהרה הּמקּדׁש ּבית ותבנה ּפׁשעינּו ּכל על לנּו ותסלח עֹונֹותינּו ּכל על לנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּותכּפר

מׁשה ידי על ּבתֹורתָך עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ּבעדנּו ׁשּיכּפר הּתמיד קרּבן לפניָך ונקריב ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָבימינּו

ּכאמּור: כבֹודָך מּפי ְְִִֶֶַָָעבּדָך

לחמיוידּבר קרּבני את אלהם, ואמרּת יׂשראל ּבני את צו ּלאמר: מׁשה אל יהוה ַ ְ ַ ֵ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

אׁשר האּׁשה זה להם, ואמרּת ּבמֹועדֹו: לי להקריב ּתׁשמרּו ניחחי, ריח ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאּׁשי

אחד הּכבׂש את תמיד: עלה לּיֹום ׁשנים תמימים, ׁשנה ּבני ּכבׂשים ליהוה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּתקריבּו

למנחה, סלת האיפה ועׂשירית הערּבים: ּבין ּתעׂשה הּׁשני הּכבׂש ואת בּבקר, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה

אּׁשה ניחח לריח סיני, ּבהר העׂשיה ּתמיד עלת ההין: רביעת ּכתית ּבׁשמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻּבלּולה

הּכבׂש ואת ליהוה: ׁשכר נסְך הּסְך ּבּקדׁש האחד, לּכבׂש ההין רביעת ונסּכֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹליהוה:

ליהוה: ניחח ריח אּׁשה ּתעׂשה, ּוכנסּכֹו הּבקר ּכמנחת הערּבים, ּבין ּתעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשני

על ּדמֹו את הּכהנים אהרן ּבני וזרקּו יהוה, לפני צפנה הּמזּבח ירְך על אתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹוׁשחט

סביב: ְִִֵַַָהּמזּבח

ּומרּצהיהי ּומקּבלת חׁשּובה זּו אמירה ׁשּתהא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יהוה מּלפניָך, רצֹון ְ ִ ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻֻ

ּכ ּוכהלכתֹו:לפניָך ּובמקֹומֹו ּבמֹועדֹו הּתמיד קרּבן הקרבנּו אּלּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ
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הּמקּדׁשאּתה ׁשּבית ּבזמן הּסּמים קטרת את לפניָך אבֹותינּו ׁשהקטירּו אלהינּו יהוה הּוא ַ ָ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּבתֹורתָך: ּכּכתּוב נביאָך מׁשה יד על אֹותם צּוית ּכאׁשר קּים, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּבדוּיאמר זּכה ּולבנה סּמים וחלּבנה ּוׁשחלת נטף סּמים לָך קח מׁשה אל יהוה ַ ֶֹ ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

קדׁש: טהֹור ממּלח רֹוקח מעׂשה רקח קטרת אתּה ועׂשית יהיה: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻּבבד

ׁשּמה לָך אּועד אׁשר מֹועד ּבאהל העדת לפני מּמּנה ונתּתה הדק מּמּנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻוׁשחקּת

ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו והקטיר ונאמר לכם: ּתהיה קדׁשים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹקדׁש

יקטירּנה הערּבים ּבין הּנרֹות את אהרן ּובהעלת יקטירּנה: הּנרֹות את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּבהיטיבֹו

לדרתיכם: יהוה לפני ּתמיד ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹקטרת

ׁשלׁשּתנּו בּה, היּו מנים ּוׁשמֹונה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכיצד הּקטרת ּפּטּום רּבנן ָ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּופרס ּבׁשחרית ּפרס יֹום, לכל מנה החּמה, ימֹות ּכמנין וחמּׁשה וׁשּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָמאֹות

ּביֹום חפניו מלא ּגדֹול ּכהן מכניס ׁשּמהם יתרים מנים ּוׁשלׁשה הערּבים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבין

דּקה ׁשּתהא ּכדי יפה יפה וׁשֹוחקן הּכּפּורים, יֹום ּבערב למכּתׁשת ּומחזירן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּפּורים,

החלּבנה, ג) והּצּפרן, ב) הּצרי, א) הן, ואּלּו בּה, היּו סּמנים עׂשר ואחד הּדּקה: ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמן

ח) נרּד, ׁשּבלת ז) ּוקציעה, ו) מֹור, ה) מנה, ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל והּלבֹונה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹד)

ׁשלׁשה, וקּלּופה י) עׂשר, ׁשנים הּקׁשט ט) מנה, עׂשר ׁשּׁשה עׂשר ׁשּׁשה מׁשקל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹוכרּכם,

וקּבין ּתלתא סאין קפריסין יין קּבין, ּתׁשעה ּכרׁשינה ּבֹורית ּתׁשעה, וקּנמֹון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָיא)

רֹובע סדֹומית מלח עּתיק, חּורין חמר מביא קפריסין יין מצא לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּתלתא,

נתן ואם ׁשהּוא, ּכל הּירּדן ּכּפת אף אֹומר הּבבלי נתן רּבי ׁשהּוא, ּכל עׁשן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָמעלה

מיתה: חּיב סּמניה מּכל אחת חּסר ואם ּפסלּה, ּדבׁש ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָּבּה

ּבריתרּבן הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא אינֹו הּצרי אֹומר ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון ַ ָ ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יין נאה, ׁשּתהא ּכדי הּצּפרן את ּבּה ליּפֹות ּכדי באה, היא למה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכרׁשינה

מי והלא עּזה, ׁשּתהא ּכדי הּצּפרן את ּבֹו לׁשרֹות ּכדי בא הּוא למה רגליםקפריסין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּכבֹוד: מּפני ּבּמקּדׁש רגלים מי מכניסין ׁשאין אּלא לּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיפין

ׁשהּקֹולּתניא מּפני הדק, היטב היטב הדק אֹומר, ׁשֹוחק ּכׁשהּוא אֹומר, נתן רּבי ַ ְ ָ ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

רּבי אמר ׁשמענּו. לא ולרביע לׁשליׁש ּכׁשרה, לחצאין ּפּטמּה לּבׂשמים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹיפה

מיתה: חּיב סּמניה מּכל אחת חּסר ואם לחצאין, ּכׁשרה ּכמּדתּה אם הּכלל, זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָיהּודה
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ׁשיריםּתניא ׁשל באה היתה ׁשנה לׁשבעים אֹו לׁשּׁשים אחת אֹומר, קּפרא ּבר ַ ְ ָ ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

אדם אין ּדבׁש ׁשל קֹורטֹוב ּבּה נֹותן היה אּלּו קּפרא ּבר ּתני ועֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלחצאין,

כל ּכי אמרה ׁשהּתֹורה מּפני ּדבׁש, ּבּה מערבין אין ולמה ריחּה, מּפני לעמד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹיכֹול

ליהוה: אּׁשה מּמּנּו תקטירּו לא ּדבׁש וכל ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹׂשאר

סלה:ג"פ יעקב אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו צבאֹות ּבֹוטחג"פיהוה אדם אׁשרי צבאֹות יהוה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ליג"פּבְך: סתר אּתה קראנּו: ביֹום יעננּו הּמלְך הֹוׁשיעה מעט)יהוה ּתּצרני(יפסיק מּצר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּוכׁשנים עֹולם ּכימי וירּוׁשלים יהּודה מנחת ליהוה וערבה סלה: ּתסֹובבני פּלט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹרּני

ְִַקדמֹונּיֹות:

צרּורה: ּתּתיר ימינָך ּגדּלת ּבכח ית"ץאּנא אב"ג ְְְְְִִַַַָָָֹֻ

נֹורא: טהרנּו ׂשּגבנּו עּמָך רּנת שט"ןקּבל קר"ע ְְֲִֵֵֵַַַַַָ

ׁשמרם: ּכבבת יחּודָך ּדֹורׁשי גּבֹור יב"שנא נג"ד ְְְְִִֵֵַָָָ

ּגמלם: ּתמיד צדקתָך רחמי טהרם צת"גּברכם בט"ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָ

עדתָך: נהל טּובָך ּברֹוב קדֹוׁש טנ"עחסין חק"ב ְְֲֲִֵֶַָָ

קדּׁשתָך: זֹוכרי ּפנה לעּמָך ּגאה פז"קיחיד יג"ל ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֻ

ּתעלּומֹות: יֹודע צעקתנּו ּוׁשמע קּבל צי"תׁשועתנּו שק"ו ְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָ

ועד: לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֵֶַָָָּברּוְך

אׁשריאׁשרי ּלֹו, ׁשּככה העם אׁשרי ּסלה: יהללּוָך עֹוד ביתָך, יֹוׁשבי ַ ְ ֵ ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּמלְך, אלֹוהי ארֹוממָך לדוד, ּתהּלה אלהיו: ׁשיהוה ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעם

ועד: לעֹולם ׁשמָך ואהללה אברכּך יֹום ּבכל ועד: לעֹולם ׁשמָך ְְְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואברכה

מאד ּומהּלל יהוה מעׂשיָך,ּגדֹול יׁשּבח לדֹור ּדֹור חקר: אין ולגדּלתֹו , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻֻ

ועזּוז אׂשיחה: נפלאתיָך ודברי הֹודָך ּכבֹוד הדר יּגידּו: ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּוגבּורתיָך

וצדקתָך יּביעּו, טּובָך רב זכר אסּפרּנה: ּוגדּלתָך יאמרּו, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנֹוראֹותיָך

ורחמיו לּכל, יהוה טֹוב חסד: ּוגדל אּפים ארְך יהוה, ורחּום חּנּון ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹירּננּו:

ּכבֹוד יברכּוכה: וחסידיָך מעׂשיָך, ּכל יהוה יֹודּוָך מעׂשיו: ּכל ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹעל

ּוכבֹוד ּגבּורתיו, האדם לבני להֹודיע ידּברּו: ּוגבּורתָך יאמרּו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹמלכּותָך

ודר: ּדֹור ּבכל ּוממׁשלּתָך עֹולמים, ּכל מלכּות מלכּותָך מלכּותֹו: ְְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹהדר
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יׂשּברּו, אליָך כל עיני הּכפּופים: לכל וזֹוקף הּנפלים, לכל יהוה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹסֹומְך

רצֹון: חי לכל ּומׂשּביע ידָך את ּפֹותח ּבעּתֹו: אכלם את להם נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָואּתה

קראיו, לכל יהוה קרֹוב מעׂשיו: ּבכל וחסיד ּדרכיו, ּבכל יהוה ְְְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָֹֹֹצּדיק

יׁשמע ׁשועתם ואת יעׂשה, יראיו רצֹון באמת: יקראהּו אׁשר ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלכל

ּתהּלת יׁשמיד: הרׁשעים ּכל ואת אהביו, ּכל את יהוה ׁשֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹויֹוׁשיעם:

נברְך ואנחנּו ועד: לעֹולם קדׁשֹו ׁשם ּבׂשר ּכל ויברְך ּפי, ידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹיהוה

הללּויּה: עֹולם, ועד מעּתה ְְֵַַַָָָָיּה,

קדיש חצי אומר הש"ץ

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ויקרב יׂשראל(נ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה. קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכל מן לעּלא הּוא. ּתׁשּבחתא(בעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

שלט בעמוד לקמן תמצא עשרה שמונה תפילת

ובפורים ימים, שני גדול ובפורים ובחנוכה, בשבט, עשר ובחמשה באב, עשר ובחמשה חודש, בראש תחנון אומרים אין
שבועות, אחר ימים שבעה עד סיון חודש ומראש באב, ובתשעה ניסן, חודש ובכל בעומר, ובל"ג ימים, שני קטן
בסליחות באשמורת רק אומרים, אין השנה ראש ובערב שני, ובפסח חשון, חודש ראש עד הכיפורים יום ומערב
או ברית שבעל או מילה, שם שיש הכנסת בבית תחנון אומרים אין וכן גדול, שהיום עד שמתאחרין אע"פ אומרים
אין וכן שלו, המשתה ימי שבעת כל חתן שם שיש הכנסת בבית אומרים אין וכן שם, מתפללין המוהל או הסנדק

ר"ל: האבל בבית אומרים

וט"ו באב ט' ימים, ב' וקטן גדול פורים בשבט, ט"ו חנוכה, חודש, ראש שלפניהם: במנחה גם אומרים אין ימים ובאלו
אב:

עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו, ּתתעּלם ואל ּתפּלתנּו לפניָך ּתבֹוא אבֹותינּו, ואלהי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאלהינּו

ולא אנחנּו צּדיקים אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יהוה לפניָך לֹומר ערף ּוקׁשי ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹפנים

חטאנּו: ואבֹותינּו אנחנּו אבל ְֲֲֲֵַַָָָָָחטאנּו,
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חמסנּו. זדנּו. והרׁשענּו. העוינּו. דפי. ּדּברנּו ּגזלנּו. ּבגדנּו. ְְְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַָָָָֹאׁשמנּו.

עוינּו. סררנּו. נאצנּו. מרדנּו. לצנּו. ּכּזבנּו. רע. יעצנּו ׁשקר. ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָטפלנּו

ּתעּתענּו: ּתעינּו. ּתעבנּו. ׁשחתנּו. רׁשענּו. ערף. קּׁשינּו צררנּו. ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּפׁשענּו.

עלינּו, הּבא ּכל על צּדיק ואּתה לנּו, ׁשוה ולא הּטֹובים ּומּמׁשּפטיָך מּמצֹותיָך ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹסרנּו

הרׁשענּו: ואנחנּו עׂשית אמת ְְְֱֲִִִֶַַָָָּכי

רחמיָךאל ּגדּלת הֹורית, ּתׁשּובה ודרְך נקראת, הרחמים ּובעל אּתה אּפים ארְך ֵ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

הּוא אּתה ּכי ּברחמים, אלינּו ּתפן ידידיָך, לזרע יֹום ּובכל הּיֹום ּתזּכֹור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוחסדיָך

ׁשּוב, אּפָך מחרֹון מּקדם, לענו ּכהֹודעּת נקּדם, ּפניָך ּובתפּלה ּבתחנּון הרחמים, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבעל

על ּתעבר ּבענן, יהוה וּירד ּכיֹום ונתלֹונן, נחסה ּכנפיָך ּובצל ּכתּוב, ּבתֹורתָך ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו

ּתאזין ׁשם, עּמֹו וּיתיּצב ּכיֹום אׁשם, ותמחה ּכיֹוםּפׁשע מאמר, מּנּו ותקׁשיב ׁשועתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

נאמר: וׁשם יהוה בׁשם ְְְְֱִֵֶַַָָָֹוּיקרא

מותר. התורה קריאת דרך וטעמים בניגון אבל מידות, עשרה שלוש אומר אינו ביחידות המתפלל

אּפיםוּיעבר ארְך וחּנּון, רחּום אל יהוה, יהוה, וּיקרא, ּפניו על יהוה ַ ַ ֲ ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

וחּטאה, ופׁשע עֹון נׂשא לאלפים, חסד נצר ואמת: חסד ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹורב

חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח ּונחלּתנּו: ּולחּטאתנּו לעֹוננּו וסלחּת ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָונּקה:

לכל חסד ורב וסּלח טֹוב אדני אּתה ּכי פׁשענּו, ּכי מלּכנּו לנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמחל

ְֶֹקראיָך:

אל אדם ּוביד רחמיו, רּבים ּכי יהוה, ביד ּנא נּפלה מאד, לי צר ּגד, אל ּדוד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹוּיאמר

ֶָֹאּפלה:

אל יהוה ּתחנּוני: וקּבל עלי רחם רחמים, מלא יהוה לפניָך, חטאתי וחּנּון ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹרחּום

ּכי יהוה, רפאני אני, אמלל ּכי יהוה, חּנני תיּסרני: ּבחמתָך ואל תֹוכיחני, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻּבאּפָך

נפׁשי, חּלצה יהוה, ׁשּובה מתי: עד יהוה ואּתה מאד, נבהלה ונפׁשי עצמי: ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹנבהלּו

באנחתי, יגעּתי ּלְך: יֹודה מי ּבׁשאֹול זכרָך, ּבּמות אין ּכי חסּדָך: למען ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהֹוׁשיעני

ּבכל עתקה עיני, מּכעס עׁשׁשה אמסה: ערׂשי ּבדמעתי מּטתי, לילה בכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאׂשחה

יהוה ּתחּנתי, יהוה ׁשמע ּבכיי: קֹול יהוה ׁשמע ּכי און, ּפעלי ּכל מּמּני סּורּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹצֹוררי:

רגע: יבׁשּו יׁשבּו איבי, ּכל מאד ויּבהלּו יבׁשּו יּקח: ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹֹֻּתפּלתי
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תשובה ימי ולעשרת צבור לתענית

לפניָך: חטאנּו מלּכנּו ְְִֵֶַָָָָאבינּו

אּתה: אּלא מלְך לנּו אין מלּכנּו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָאבינּו

ׁשמָך: למען עּמנּו עׂשה מלּכנּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָאבינּו

) ּברְך מלּכנּו טֹובה:בעשי"תאבינּו ׁשנה עלינּו חּדׁש) ְִֵֵֵֵַַָָָָָָ

קׁשֹות: גזרֹות ּכל מעלינּו ּבּטל מלּכנּו ְְִֵֵֵֵֵַַָָָָאבינּו

ׂשֹונאינּו: מחׁשבֹות ּבּטל מלּכנו ְְְְִֵֵֵַַַָאבינּו

אֹויבינּו: עצת הפר מלּכנּו ְְֲִֵֵֵַַָָאבינּו

מעלינּו: ּומׂשטין צר ּכל ּכּלה מלּכנּו ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָאבינּו

ּומקטריגנּו: מׂשטינינּו ּפּיֹות סתם מלּכנּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹאבינּו

בריתָך: מּבני ּוׁשמד ועֹון ּומׁשחית ּוׁשבי ורעב וחרב דבר ּכּלה מלּכנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבינּו

מּנחלתָך: מּגפה מנע מלּכנּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאבינּו

עֹונֹותינּו: לכל ּומחל סלח מלּכנּו ְְְְֲִֵֵַַַָָאבינּו

מ וחּטאתינּו ּפׁשעינּו והעבר מחה מלּכנּו עיניָך:אבינּו ּנגד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

חֹובֹותינּו: ׁשטרי ּכל הרּבים ּברחמיָך מחק מלּכנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאבינּו

לפניָך: ׁשלמה ּבתׁשּובה החזירנּו מלּכנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבינּו

עּמָך: לחֹולי ׁשלמה רפּואה ׁשלח מלּכנּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָאבינּו

ּדיננּו: ּגזר רֹוע קרע מלּכנּו ְְְִִֵֵַַַַָאבינּו

לפניָך: טֹוב ּבזּכרֹון זכרנּו מלּכנּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָאבינּו

צבור: לתענית
טֹובים: לחּיים זכרנּו מלּכנּו ְְְִִִֵֵַַָָאבינּו

ויׁשּועה: לגאּלה זכרנּו מלּכנּו ְְְִִִֵֵַָָָָֻאבינּו

וכלּכלה: לפרנסה זכרנּו מלּכנּו ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָאבינּו

לזכּיֹות: זכרנּו מלּכנּו ְְְִִֵֵַָָֻאבינּו

ּומחילה: לסליחה זכרנּו מלּכנּו ְְְְִִִִֵֵַָָָָאבינּו

תשובה: ימי לעשרת
טֹובים: חּיים ּבספר ּכתבנּו מלּכנּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָאבינּו

ויׁשּועה: ּגאּוּלה ּבספר ּכתבנּו מלּכנּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאבינּו

וכלּכלה: ּפרנסה ּבספר ּכתבנּו מלּכנּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָאבינּו

זכּיֹות: ּבספר ּכתבנּו מלּכנּו ְְְְִֵֵֵֶַָָֻאבינּו

ּומחילה: סליחה ּבספר ּכתבנּו מלּכנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָאבינּו
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ּבקרֹוב: יׁשּועה לנּו הצמח מלּכנּו ְְְְִֵַַַָָָָאבינּו

עּמָך: יׂשראל קרן הרם מלּכנּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאבינּו

מׁשיחָך: קרן הרם מלּכנּו ְְִִֵֵֶֶֶַָָאבינּו

מּברכֹותיָך: ידינּו מּלא מלּכנּו ְְִִִֵֵֵֶַַָָאבינּו

ׂשבע: אסמינּו מּלא מלּכנּו ְֲִֵֵֵַַָָָָאבינּו

עלינּו: ורחם חּוס קֹולנּו ׁשמע מלּכנּו ְְְִֵֵֵֵַַַָָאבינּו

ּתפּלתנּו: את ּוברצֹון ּברחמים קּבל מלּכנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבינּו

לתפּלתנּו: ׁשמים ׁשערי ּפתח מלּכנּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאבינּו

אנחנּו: עפר ּכי זכֹור מלּכנּו ְְֲִִֵַָָָָָאבינּו

מּלפניָך: ריקם ּתׁשיבנּו אל נא מלּכנּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאבינּו

מּלפניָך: רצֹון ועת רחמים ׁשעת הּזאת הּׁשעה ּתהא מלּכנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבינּו

וטּפנּו: עֹוללינּו ועל עלינּו חמֹול מלּכנּו ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָאבינּו

קדׁשָך: ׁשם על הרּוגים למען עׂשה מלּכנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאבינּו

יחּודָך: על טבּוחים למען עׂשה מלּכנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָאבינּו

ׁשמָך: קּדּוׁש על ּובּמים באׁש ּבאי למען עׂשה מלּכנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאבינּו

הּׁשפּוְך: עבדיָך ּדם נקמת נקֹום מלּכנּו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאבינּו

למעננּו: לא אם למענָך עׂשה מלּכנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָֹאבינּו

עׂש מלּכנּו והֹוׁשיענּו:אבינּו למענָך ה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

הרּבים: רחמיָך למען עׂשה מלּכנּו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָאבינּו

עלינּו: ׁשּנקרא והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמָך למען עׂשה מלּכנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאבינּו

והֹוׁשיענּו: וחסד צדקה עּמנּו עׂשה מעׂשים ּבנּו אין ּכי ועננּו חּננּו מלּכנּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאבינּו

האֹומריםׁשֹומר יׂשראל, יאבד ואל יׂשראל, ׁשארית ׁשמר יׂשראל, ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹ

יׂשראל: ְְִֵַָׁשמע

המיחדיםׁשֹומר אחד, ּגֹוי יאבד ואל אחד, עם ׁשארית ׁשמר אחד, ּגֹוי ֵ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אחד: יהוה אלהינּו יהוה ְְְֱִֵֶָָָֹֹֹׁשמָך

קדֹוׁש,ׁשֹומר ּגֹוי יאבד ואל קדֹוׁש, עם ׁשארית ׁשמר קדֹוׁש, ּגֹוי ֵ ְְְִֵַַַָָָֹֹ

לקדֹוׁש: קדּׁשֹות ּבׁשלׁש ְְְְְִַַָָֹֻהמׁשּלׁשים
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עֹוזר:מתרּצה אין ּכי עני, לדֹור והתּפּיס התרּצה ּבתחנּונים, ּומתּפּיס ּברחמים ִ ְ ַ ֶ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

וחסד צדקה עּמנּו עׂשה מעׂשים, ּבנּו אין ּכי ועננּו, חּננּו מלּכנּו, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאבינּו

ְִֵוהֹוׁשיענּו:

מעֹולםואנחנּו ּכי וחסדיָך, יהוה רחמיָך זכר עינינּו: עליָך ּכי ּנעׂשה, מה נדע לא ַ ֲ ַ ְ ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

עֹונֹות לנּו ּתזּכר אל לְך: יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, יהוה חסּדָך יהי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּמה:

וארץ: ׁשמים עׂשה יהוה, ּבׁשם עזרנּו מאד: דּלֹונּו ּכי רחמיָך, יקּדמּונּו מהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹראׁשֹונים,

ּברגז ּתזּכֹור, עקדה ּברגז ּתזּכֹור, רחם ּברגז בּוז: ׂשבענּו רב ּכי חּננּו, יהוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹחּננּו

זכּור יצרנּו, ידע הּוא ּכי קראנּו: ביֹום יעננּו הּמלְך הֹוׁשיעה, יהוה ּתזּכֹור: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתמימֹות

חּטאתינּו על וכּפר והּצילנּו ׁשמָך, ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו אלהי עזרנּו אנחנּו: עפר ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכי

ׁשמָך: ְְֶַַלמען

שלם קדיש

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה. קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

ויתּבר ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר דקדׁשאויׁשּתּבח ׁשמּה יתהּלל ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא. ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

אמן:ּתתקּבל ואמרּו בׁשמּיא, ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל ּבית דכל ּובעּותהֹון צלֹותהֹון ִ ְ ַ ֵ ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָָָ

אמן:יהא ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו טֹובים וחּיים ׁשמּיא מן רּבא ׁשלמא ְ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

(עֹוׂשה יׂשראלבעשי"תׁשלֹום ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו הּׁשלֹום) ֶ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אמן: ְְִֵָואמרּו

עׂשנּועלינּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, לאדֹון לׁשּבח ָ ֵ ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

חלקנּו ׂשם ׁשּלא האדמה, ּכמׁשּפחֹות ׂשמנּו ולא הארצֹות, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹּכגֹויי

אל ּומתּפללים וריק להבל מׁשּתחוים ׁשהם המֹונם, ּככל וגֹורלנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכהם
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מלכי מלְך לפני ּומֹודים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים ואנחנּו יֹוׁשיע, לא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹאל

ּומֹוׁשב ארץ, ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמלכים

עֹוד, אין אלהינּו הּוא מרֹומים, ּבגבהי עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻיקרֹו

אל והׁשבת הּיֹום וידעּת ּבתֹורתֹו, ּכּכתּוב זּולתֹו, אפס מלּכנּו, ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמת

אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא יהוה ּכי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלבבָך,

עֹוד:

להעבירועל עּזָך, ּבתפארת מהרה לראֹות אלהינּו יהוה ּלָך נקּוה ּכן ְ ַ ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ּבמלכּות עֹולם לתּקן יּכרתּון, ּכרֹות והאלילים הארץ, מן ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגּלּולים

יּכירּו ארץ, רׁשעי ּכל אליָך להפנֹות בׁשמָך יקראּו בׂשר ּבני וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדי,

לפניָך לׁשֹון, ּכל ּתּׁשבע ּברְך, ּכל ּתכרע לָך ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוידעּו

את כּלם ויקּבלּו יּתנּו, יקר ׁשמָך ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹֻיהוה

היא ׁשּלָך הּמלכּות ּכי ועד, לעֹולם מהרה עליהם ותמלְך מלכּותָך, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

ועד: לעֹולם ימלְך יהוה ּבתֹורתָך, ּכּכתּוב ּבכבֹוד, ּתמלְך עד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּולעֹולמי

ע למלְך יהוה והיה אחדונאמר, יהוה יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ, ּכל ל ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

אחד: ְֶָּוׁשמֹו

יתום קדיש

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה. קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא. ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

אמן:יהא ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו טֹובים וחּיים ׁשמּיא מן רּבא ׁשלמא ְ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
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(עֹוׂשה יׂשראלבעשי"תׁשלֹום ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו הּׁשלֹום) ֶ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אמן: ְְִֵָואמרּו

ּכי יקּום, ולא דבר ּדּברּו ותפר, עצה עצּו תבא: ּכי רׁשעים ּומּׁשאת ּפתאם מּפחד ּתירא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻאל

ואמּלט: אסּבל ואני אּׂשא ואני עׂשיתי אני אסּבל, אני ׂשיבה ועד הּוא, אני זקנה ועד אל: ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעּמנּו

זה: מזמור מוסיפין עצרת שמיני אחר עד אלול חודש מראש

מרעיםלדוד, עלי ּבקרב אפחד: מּמי חּיי מעֹוז יהוה אירא, מּמי ויׁשעי אֹורי יהוה ְ ָ ִ ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

לא מחנה עלי ּתחנה אם ונפלּו: ּכׁשלּו הּמה לי, ואיבי צרי ּבׂשרי, את ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹלאכל

אֹותּה יהוה, מאת ׁשאלּתי אחת בֹוטח: אני ּבזאת מלחמה עלי ּתקּום אם לּבי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֹיירא

יצּפנני ּכי ּבהיכלֹו: ּולבּקר יהוה ּבנעם לחזֹות חּיי, ימי ּכל יהוה ּבבית ׁשבּתי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹאבּקׁש,

איבי על ראׁשי ירּום ועּתה ירֹוממני: ּבצּור אהלֹו, ּבסתר יסּתירני רעה ּביֹום ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּבסּכֹו

קֹולי יהוה ׁשמע ליהוה: ואזּמרה אׁשירה תרּועה, זבחי באהלֹו ואזּבחה ְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹסביבֹותי,

ּפניָך ּתסּתר אל אבּקׁש: יהוה ּפניָך את פני, ּבּקׁשּו לּבי אמר לָך וענני: וחּנני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאקרא,

אבי ּכי יׁשעי: אלהי ּתעזבני ואל ּתּטׁשני אל היית, עזרתי עבּדָך, ּבאף ּתט אל ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמּמּני,

אל ׁשֹוררי: למען מיׁשֹור ּבארח ּונחני ּדרּכָך יהוה הֹורני יאספני: ויהוה עזבּוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹואּמי

עד בי קמּו ּכי צרי, ּבנפׁש ּבטּובּתּתנני לראֹות האמנּתי לּולא חמס: ויפח ׁשקר י ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

יהוה: אל וקּוה לּבָך, ויאמץ חזק יהוה, אל קּוה חּיים: ּבארץ יתוםיהוה קדיש ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
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הּצּדיקים ּולכל ׁשּבדֹורנּו, האמּתּיים הּצּדיקים לכל ערבית ּבתפּלת עצמי מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהריני

עֹולם יסֹוד צּדיק הּקדֹוׁש לרּבנּו ּובפרט הּמה, ּבארץ אׁשר קדֹוׁשים עפר, ׁשֹוכני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאמּתּיים

אמן: יׂשראל ּכל ועל עלינּו יגן זכּותֹו פיגא ּבן נחמן רּבנּו חכמה מקֹור נֹובע ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנחל

רחום. והוא מתחילין ובמוצ"ש כאן, מתחילין בחול

ידיכםׁשיר ׂשאּו ּבּלילֹות: יהוה ּבבית העמדים יהוה, עבדי ּכל יהוה את ּברכּו הּנה הּמעלֹות, ִ ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

וארץ: ׁשמים עׂשה מּצּיֹון, יהוה יברכָך יהוה: את ּוברכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹקֹודׁש

סלה:ג"פ. יעקב אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ּבְך:ג"פ.יהוה ּבֹוטח אדם אׁשרי צבאֹות יהוה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

יענג"פ. הּמלְך הֹוׁשיעה, קראנּו:יהוה ביֹום נּו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

יׂשראלהֹוׁשיעה יׁשּועת מּצּיֹון יּתן מי העֹולם: עד ונּׂשאם ּורעם נחלתָך את ּוברְך עּמָך את ִ ָ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכי ואיׁשן, אׁשּכבה יחּדו ּבׁשלֹום יׂשראל: יׂשמח יעקב יגל עּמֹו, ׁשבּות יהוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּוב

חּיי: לאל ּתפּלה עּמי, ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, יהוה יצּוה יֹומם ּתֹוׁשיבני: לבטח לבדד יהוה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאּתה

ויֹוׁשיעם מרׁשעים יפּלטם ויפּלטם, יהוה וּיעזרם צרה: ּבעת מעּוּזם מיהוה, צּדיקים ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֹּותׁשּועת

בֹו: חסּו ִָּכי

קדיש חצי אומר הש"ץ

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה. קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא. ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

ּכלוהּוא יעיר ולא אּפֹו להׁשיב והרּבה יׁשחית, ולא עֹון יכּפר רחּום ְ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ

קראנּו: ביֹום יעננּו הּמלְך הֹוׁשיעה, יהוה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹחמתֹו:
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המבחזן יהוה את רְך:ּברכּו ְְְֶַָָָֹֹ

וחזן ועד:קהל לעֹולם המברְך יהוה ְְְֶַָָָָָֹֹּברּוְך

ערבים,ּברּו מעריב ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה, אּתה ָ ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

את ּומחליף עּתים מׁשּנה ּובתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחכמה

יֹום ּבֹורא ּכרצֹונֹו, ּברקיע ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את ּומסּדר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזמּנים,

ּומביא יֹום ּומעביר אֹור, מּפני וחׁשְך חׁשְך מּפני אֹור ּגֹולל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולילה,

וקּים חי אל ׁשמֹו, צבאֹות יהוה לילה, ּובין יֹום ּבין ּומבּדיל ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלילה,

ערבים: הּמעריב יהוה, אּתה ּברּוְך ועד: לעֹולם עלינּו ימלֹוְך ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתמיד

ּומׁשּפטיםאהבת חּקים ּומצֹות ּתֹורה אהבּת, עּמָך יׂשראל ּבית עֹולם ַ ֲ ַ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻ

נׂשיח ּובקּומנּו ּבׁשכבנּו אלהינּו יהוה ּכן על לּמדּת, ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹאֹותנּו

הם ּכי ועד: לעֹולם ּובמצֹותיָך תֹורתָך תלמּוד ּבדברי ונׂשמח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבחּקיָך,

מּמּנּו ּתסיר אל ואהבתָך ולילה, יֹומם נהּגה ּובהם ימינּו וארְך ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיינּו

יׂשראל: עּמֹו אֹוהב יהוה, אּתה ּברּוְך ְְְִִֵֵַַָָָָָֹלעֹולמים:

אומר נאמן:יחיד מלְך ֱֵֶֶֶָאל

אחד: יהוה אלהינּו יהוה יׂשראל  ָ ֶ ָֹ ְ ֵֹ ֱ ָֹ ְ ֵ ָ ְ ִ ַ ְׁשמע
ועד:בלחש לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֵֶַָָָּברּוְך

והיּוואהבּת מאדָך: ּובכל נפׁשָך ּובכל לבבָך ּבכל אלהיָך יהוה את ְ ָ ַ ְ ָ ְְְְְְְְְְֱֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ

וׁשּננּתם לבבָך: על הּיֹום מצּוָך אנכי אׁשר האּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדברים

ּובקּומָך: ּובׁשכּבָך בּדרְך ּובלכּתָך ּבביתָך ּבׁשבּתָך ּבם ודּברּת ְְְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבניָך

מזזֹות על ּוכתבּתם עיניָך: ּבין לטטפת והיּו ידָך על לאֹות ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּוקׁשרּתם

ּובׁשעריָך: ְִֵֶֶָּביתָך

הּיֹוםוהיה אתכם מצּוה אנכי אׁשר מצֹותי אל ּתׁשמעּו ׁשמע אם ְ ָ ָ ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נפׁשכם: ּובכל לבבכם ּבכל ּולעבדֹו אלהיכם יהוה את ְְְְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלאהבה

ויצהרָך: ותירׁשָך דגנָך ואספּת ּומלקֹוׁש יֹורה ּבעּתֹו ארצכם מטר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָונתּתי
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יפּתה ּפן לכם הּׁשמרּו וׂשבעּת: ואכלּת לבהמּתָך ּבׂשדָך עׂשב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָונתּתי

אף וחרה להם: והׁשּתחויתם אחרים אלהים ועבדּתם וסרּתם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלבבכם

את תּתן לא והאדמה מטר יהיה ולא הּׁשמים את ועצר ּבכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹיהוה

וׂשמּתם לכם: נתן יהוה אׁשר הּטבה הארץ מעל מהרה ואבדּתם ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹיבּולּה

ועל לבבכם על אּלה ּדברי ידכםאת על לאֹות אתם ּוקׁשרּתם נפׁשכם ְְְְְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ּבׁשבּתָך ּבם לדּבר ּבניכם את אתם ולּמדּתם עיניכם: ּבין לטֹוטפת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוהיּו

ּביתָך מזּוזֹות על ּוכתבּתם ּובקּומָך: ּובׁשכּבָך בּדרְך ּובלכּתָך ְְְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבביתָך

יהוה נׁשּבע אׁשר האדמה על בניכם וימי ימיכם ירּבּו למען ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובׁשעריָך:

הארץ: על הּׁשמים ּכימי להם לתת ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלאבתיכם

ועׂשּווּיאמר אלהם ואמרּת יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּלאמר: מׁשה אל יהוה ַ ֶֹ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּכנף ציצת על ונתנּו לדרתם בגדיהם ּכנפי על ציצת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלהם

מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אתֹו ּוראיתם לציצת לכם והיה ּתכלת: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפתיל

אּתם אׁשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו ולא אתם ועׂשיתם ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהוה

קדׁשים והייתם מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו למען אחריהם: ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזנים

מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי אׁשר אלהיכם יהוה אני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹלאלהיכם:

אמת. אלהיכם: יהוה אני לאלהים לכם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹלהיֹות

ואומר חוזר אמת:הש"ץ אלהיכם ְֱֱֵֶֶָֹֹיהוה

ואנחנּוואמּונה זּולתֹו, ואין אלהינּו יהוה הּוא ּכי עלינּו, וקּים זאת ּכל ֶ ֱ ָ ְְְְֱֲִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ּכל מּכף הּגֹואלנּו מלּכנּו מלכים, מּיד הּפֹודנּו עּמֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָיׂשראל

נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעריצים,

הּׂשם מסּפר, אין עד ונפלאֹות נּס ים חקר, אין עד גדֹולֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט נתן ולא ּבחּיים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹנפׁשנּו

אֹותֹות ּבפרעה, ּונקמה נּסים ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו, ּכל על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרננּו

וּיֹוצא מצרים, ּבכֹורי ּכל בעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ּבאדמת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומֹופתים
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סּוף, ים ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם, לחרּות מּתֹוכם יׂשראל עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאת

ׁשּבחּו ּגבּורתֹו, בניו וראּו טּבע, ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאת

מׁש עליהם, קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו, ענּווהֹודּו לָך יׂשראל ּובני ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

כּלם: ואמרּו רּבה, ּבׂשמחה ְְְְִִַָָָָָֻׁשירה

עׂשהמי תהּלֹות נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמכה מי יהוה, ּבאלים כמכה ִ ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ואמרּו: ענּו אלי זה מׁשה, לפני ים ּבֹוקע בניָך, ראּו מלכּותָך ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָפלא:

ועד: לעלם ימל  ֶ ָ ָֹ ְֹ ְ ִ ָֹ ְיהוה

אּתהונאמר, ּברּוְך מּמּנּו: חזק מּיד ּוגאלֹו יעקב, את יהוה פדה ּכי ְ ֶ ֱ ַ ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ּגאל ְְִֵַָָָֹיהוה,

טֹוביםהׁשּכיבנּו לחּיים מלּכנּו והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו יהוה ַ ְ ִ ֵ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹ

טֹובה ּבעצה ותּקננּו ׁשלֹומָך, סּכת עלינּו ּופרֹוׂש ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֻּולׁשלֹום,

אֹויב מעלינּו והסר ּבעדנּו, והגן ׁשמָך, למען מהרה והֹוׁשיענּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלפניָך,

ּכנפיָך ּובצל ּומאחרינּו, מלפנינּו ׂשטן והסר ויגֹון, ורעב וחרב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָדבר

אּתה, ורחּום חּנּון מלְך אל ּכי אּתה, ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו אל ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתסּתירנּו,

אּתה ּברּוְך עֹולם: ועד מעּתה ּולׁשלֹום לחּיים ּובֹואנּו צאתנּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּוׁשמֹור

לעד: יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר ְְִֵֵַַָָָֹיהוה
קדיש חצי אומר הש"ץ

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה. קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא. ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא
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לאלהינּו: גדל הבּו אקרא, יהוה ׁשם ְְִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹּכי

ּתהּלתָך: יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹאדני

יצחק,ּברּו אלהי אברהם, אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יהוה, אּתה ָ ְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹֹ

חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואלהי

למען בניהם לבני גֹואל ּומביא אבֹות, חסּדי וזֹוכר הּכל, וקֹונה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹטֹובים,

ּבאהבה: ְְֲַָׁשמֹו

חּיים:בעשי"ת אלהים למענָך החּיים, ּבספר וכתבנּו ּבחּיים, חפץ מלְך לחּיים, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹזכרנּו

אברהם: מגן יהוה, אּתה ּברּוְך ּומגן: ּומֹוׁשיע עֹוזר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמלְך

להֹוׁשיע:אּתה רב אּתה, מתים מחּיה אדני, לעֹולם ּגּבֹור ַ ָ ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

הּטל:בקיץ הּגּׁשם:בחורףמֹוריד ּומֹוריד הרּוח מּׁשיב ִִִֶֶַַַַָָ

נֹופלים,מכלּכל סֹומְך רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ּבחסד, חּיים ְ ַ ְ ֵ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

עפר, ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים אסּורים, ּומּתיר חֹולים ְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָָורֹופא

ּומצמיח ּומחּיה ממית מלְך ּלְך, דֹומה ּומי ּגבּורֹות ּבעל כמֹוָך ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמי

ְָיׁשּועה:

ּברחמים:בעשי"ת לחּיים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹוָך ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָמי

הּמתים: מחּיה יהוה, אּתה ּברּוְך מתים: להחיֹות אּתה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹונאמן

הש"ץ: בחזרת קדושה

נביאָך, יד על ּכּכתּוב קדּׁשה, לָך המׁשּלׁשים קדׁש, ׂשרפי סֹוד ׂשיח ּכנעם ונעריצְך ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻנקּדיׁשְך

ואמר: זה אל זה ּכבֹודֹו:קו"חוקרא הארץ כל מלא צבאֹות, יהוה קדֹוׁש, קדֹוׁש, חזןקדֹוׁש, ְְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

ואֹומרים: מׁשּבחים מּמקֹומֹו:קו"חלעּמתם יהוה ּכבֹוד לאמר:חזןּברּוְך ּכתּוב קדׁשָך ּובדברי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֹֻ

הללּויּה:קו"ח ודר, לדר צּיֹון אלהיְך לעֹולם, יהוה ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹֹֹֹימלְך

מלְךאּתה אל ּכי ּס לה, יהּללּוָך יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש וׁשמָך קדֹוׁש ַ ָ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

) האל יהוה, אּתה ּברּוְך אּתה: וקדֹוׁש הּקדֹוׁש:הּמלְך)בעשי"תּגדֹול ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
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ּבינהאּתה חכמה מאּתָך חּננּו ּבינה: לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן ַ ָ ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּדעת: חֹונן יהוה, אּתה ּברּוְך ְֵַַַַָָָָָָֹודעת:

ּבתׁשּובההׁשיבנּו והחזירנּו לעבֹודתָך, מלּכנּו וקרבנּו לתֹורתָך, אבינּו ֲ ִ ֵ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתׁשּובה: הרֹוצה יהוה, אּתה ּברּוְך לפניָך: ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלמה

טֹובסלח אל ּכי פׁשענּו, ּכי מלּכנּו לנּו מחל חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו ְ ַ ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

לסלח: הּמרּבה חּנּון יהוה, אּתה ּברּוְך אּתה: ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹֹוסּלח

ׁשמָך,ראה למען מהרה ׁשלמה גאּלה ּוגאלנּו ריבנּו, וריבה בענינּו, נא ְ ֵ ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

ּגֹואל אל יׂשראל:ּכי ּגֹואל יהוה, אּתה ּברּוְך אּתה: חזק ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹ
עננו: הש"ץ כאן אומר צבור בתענית

שאמר אחר נזכר ואם רפאנו, אומר ואח"כ עננו, ואומר חוזר רפאנו בחתימת ה' שם שאמר קודם ונזכר עננו לומר שכח
חתימה. בלא עשרה השמונה אחר יאמר תפילה, בשומע גם שכח חתימה, בלי כיחיד תפילה בשומע יאמר ה' שם

ּתסּתר ואל רׁשענּו, אל ּתפן אל אנחנּו, גדֹולה בצרה ּכי ּתעניתנּו צֹום ּביֹום עננּו יהוה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעננּו

נקרא טרם לנחמנּו, חסּדָך נא יהי לׁשועתנּו, קרֹוב נא היה מּתחּנתנּו, ּתתעּלם ואל מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּפניָך

ּכי אׁשמע, ואני מדּברים הם עֹוד אענה, ואני יקראּו טרם והיה ׁשּנאמר, ּכּדבר עננּו, ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאליָך

לעּמֹו העֹונה יהוה, אּתה ּברּוְך וצּוקה: צרה עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה צרה, ּבעת העֹונה יהוה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאּתה

צרה: ּבעת וכו'יׂשראל רפאנו ְְִֵֵָָָ

והעלהרפאנּו אּתה, תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, יהוה ְ ָ ֵ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹ

ּולכל מכאֹובינּו ּולכל ּתחלּואינּו לכל ּומרּפא ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָ(ארּוכה

נאמן רֹופא מלְך אל ּכי (* מּכֹותינּו, לכל ׁשלמה רפּואה ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּכֹותינּו)

יׂשראל: עּמֹו חֹולי רֹופא יהוה, אּתה ּברּוְך אּתה: ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹורחמן
זו: תחינה כאן יאמר החולה בעד להתפלל הרוצה (*

רפּואת הּׁשמים, מן ׁשלמה רפּואה מהרה ׁשּתׁשלח אבֹותי, ואלהי אלהי יהוה מּלפניָך רצֹון ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיהי

יׂשראל: חֹולי ׁשאר ּבתֹוְך (פב"פ) לחֹולה הּגּוף ּורפּואת וכו'הּנפׁש מלך אל כי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

תבּואתּהּבר מיני ּכל ואת הּזאת הּׁשנה את אלהינּו יהוה עלינּו ָ ֵ ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

) ותן (בקיץלטֹובה, האדמהבחורףּברכה) ּפני על לברכה) ּומטר טל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָ

טֹוב אל ּכי לברכה, הּטֹובֹות ּכּׁשנים ׁשנתנּו ּוברְך מּטּובּה, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוׂשּבענּו

הּׁשנים: מברְך יהוה, אּתה ּברּוְך הּׁשנים: ּומברְך אּתה, ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹּומטיב
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בשומע יאמרנו תקע לומר התחיל שנזכר, במקום אומרו תקע שהתחיל קודם ונזכר ומטר טל בחורף לומר שכח
עלינו לברך חוזר רגליו שעקר קודם נזכר אם שם גם שכח לרצה, תפלה שומע בין יאמרנו תפלה בשומע שכח תפלה,
הוי לרצון יהיו ואמר תחנונים עוד מלומר דעתו הסיח ואם התפלה, לראש חוזר רגליו עקר כבר ואם כסדר ויתפלל

התפלה: לראש וחוזר רגליו כעקר

התפלה: לראש חוזר רגליו שעקר אחר נזכר ואם הברכה, לראש אותו מחזירין החמה בימות מטר שאל

לחרּותנּתקע ּגדֹול יחדּבׁשֹופר וקּבצנּו ּגלּיֹותינּו, לקּבץ נס וׂשא ּו, ְ ַ ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

מקּבץ יהוה, אּתה ּברּוְך לארצנּו: הארץ ּכנפֹות מארּבע ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹמהרה

יׂשראל: עּמֹו ְְִִֵֵַָנדחי

יגֹוןהׁשיבה מּמּנּו והסר ּכבּתחּלה, ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטינּו ָ ִ ָ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבחסד לבּדָך יהוה אּתה מהרה עלינּו ּומלְך ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹואנחה,

צדקה אֹוהב מלְך יהוה, אּתה ּברּוְך ּובמׁשּפט: ּבצדק וצּדקנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּוברחמים,

ְִָּומׁשּפט:

המׁשּפט):בעשי"ת( ְִֶֶַַָהּמלְך

עּמָךולּמלׁשינים אֹויבי וכל יאבדּו, ּכרגע הּמינים וכל תקוה, ּתהי אל ְ ַ ַ ְ ִ ִ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּותמּגר ּותׁשּבר תעּקר מהרה והזדים יּכרתּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמהרה

ׁשֹובר יהוה, אּתה ּברּוְך בימינּו: ּבמהרה ותכניעם ותׁשּפילם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּותכּלם

זדים: ּומכניע ְְִִִֵַַאֹויבים

ועלעל יׂשראל, ּבית עּמָך ׁשארית זקני ועל החסידים, ועל הּצּדיקים ַ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

רחמיָך נא יהמּו ועלינּו, הּצדק, ּגרי ועל סֹופריהם, ּבית ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּפליטת

חלקנּו וׂשים ּבאמת, ּבׁשמָך הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹיהוה

ּבאמת הּגדֹול חסּדָך ועל בטחנּו, בָך ּכי נבֹוׁש לא ּולעֹולם ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעּמהם,

לּצּדיקים: ּומבטח מׁשען יהוה, אּתה ּברּוְך נׁשעננּו: ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹּובתמים

ּובנהולירּוׁשלים ּדּברּת, ּכאׁשר ּבתֹוכּה ותׁשּכן ּתׁשּוב, ּברחמים עירָך ְ ִ ָ ַ ִ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

מהרה עבּדָך דוד וכּסא עֹולם, ּבנין ּבימינּו ּבקרֹוב ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותּה

ּתכין: *)לתֹוכּה "נחם" כאן אומרים ירּוׁשלים:(בת"ב ּבֹונה יהוה, אּתה ּברּוְך ְְְִִֵַָָָָָָָֹ
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במנחה באב לתשעה (*

והּבזּויה והחרבה האבלה העיר ואת ירּוׁשלים, אבלי ואת צּיֹון אבלי את אלהינּו יהוה ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנחם

יֹוׁשב, מאין והּׁשֹוממה מּכבֹודּה, והּבזּויה מּמעֹונֹותיה, והחרבה בניה מּבלי האבלה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהּׁשֹוממה,

זרים, עֹובדי וּיירׁשּוה לגיֹונֹות, ויבּלעּוה ילדה, ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי וראׁשּה יֹוׁשבת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהיא

לחרב, יׂשראל עּמָך את וירּוׁשליםוּיטילּו ּתבּכה, ּבמר צּיֹון ּכן על עליֹון, חסידי ּבזדֹון וּיהרגּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובאׁש הּצּתּה, ּבאׁש יהוה אּתה ּכי חלליהם, על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה, ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתּתן

ּבתֹוכּה: אהיה ּולכבֹוד סביב אׁש חֹומת יהוה נאם ּלּה אהיה ואני ּכאמּור לבנֹותּה, עתיד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻאּתה

ירּוׁשלים: ּובֹונה צּיֹון מנחם יהוה אּתה וכו'ּברּוְך צמח את ְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּכיאת ּביׁשּועתָך, ּתרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה עבּדָך ּדוד צמח ֶ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יהוה, אּתה ּברּוְך ליׁשּועה: ּומצּפים הּיֹום ּכל קּוינּו ְְְִִִִִַַַָָָָָָֹליׁשּועתָך

יׁשּועה: קרן ְְִֶֶַַָמצמיח

וקּבלאב עלינּו, ורחם חּוס אלהינּו, יהוה קֹולנּו ׁשמע הרחמן, ָ ְְְְֱֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

ותחנּונים ּתפּלֹות ׁשֹומע אל ּכי ּתפּלתנּו, את ּוברצֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּברחמים

ּתפּלתנּו: ּוׁשמע ועננּו חּננּו ּתׁשיבנּו, אל ריקם מלּכנּו, ּומּלפניָך ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה,

(* עננו כאן אומר יחיד ציבור בתענית

(** וכו' ועננו אומרים גשמים עצירת בעת

יהוה, אּתה ּברּוְך ּברחמים: יׂשראל עּמָך ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכי

ּתפּלה: ְִֵַָׁשֹומע

עד ובדיעבד לרצון יהיו לפני נצור באלקי אומרו תפילה שומע של ה' שאמר עד נזכר לא אם עננו, לומר שכח (*
כלל: עוד אומרו אינו רגליו עקר ואם רגליו עקר שלא

ּתסּתר ואל רׁשענּו, אל ּתפן אל אנחנּו, גדֹולה בצרה ּכי ּתעניתנּו צֹום ּביֹום עננּו יהוה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעננּו

נקרא טרם לנחמנּו, חסּדָך נא יהי לׁשועתנּו, קרֹוב נא היה מּתחּנתנּו, ּתתעּלם ואל מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּפניָך

ּכי אׁשמע, ואני מדּברים הם עֹוד אענה, ואני יקראּו טרם והיה ׁשּנאמר, ּכּדבר עננּו, ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאליָך

וצּוקה: צרה עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה צרה, ּבעת העֹונה יהוה וכו'אּתה שומע אתה כי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ישראל: בארץ גשמים לעצירת תפלה (**

ׁשֹומע ּכבֹודֹו, והדרת ּגדלֹו להֹודיע יׂשראל ּבעּמֹו ּבֹוחר הרחמים, ּבמּדת עֹולם ּבֹורא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָועננּו

מּברכֹותיָך ידינּו ּומּלא מּטּובָך, ּכּלֹו העֹולם את ותׂשּביע האדמה, ּפני על ּומטר טל ּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּתפּלה

מיני ּומּכל מׁשחית, מיני ּומּכל רע, ּדבר מּכל זּו ׁשנה והצל ׁשמֹור ידָך, מּתנת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּומעֹוׁשר

ּוברכנּו ּופרֹותינּו, ּתבּואתנּו ּכל ועל עלינּו ורחם חּוס ׁשלֹום, ואחרית ּתקוה לּה ועׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻּפרענּיֹות,
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הּטֹו ּכׁשנים וׁשלֹום, וׂשֹובע לחּיים ּונדבה ברכה ורעב,ּבגׁשמי וחרב ּדבר מּמּנּו והסר בֹות, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

עלינּו ּוגזֹור וקׁשֹות, רעֹות ּומאֹורעֹות וקׁשים, רעים וחליים הרע ויצר ּובזה, ּוׁשבי רעה ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָָוחּיה

וקּבל הרחמים, ּבמּדת ּבניָך עם ותתנהג מּדֹותיָך, על רחמיָך ויגּלּו מּלפניָך, טֹובֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּגזרֹות

ּתפּלתנּו: את ּוברצֹון וכו'ּברחמים שומע אתה כי ְְְֲִִֵֶַָָ

העבֹודהרצה את והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמָך אלהינּו יהוה ְ ֵ ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

תקּבל ּבאהבה מהרה ּותפּלתם, יׂשראל ואּׁשי ּביתָך, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלדביר

עּמָך: יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּברצֹון,
זה: אומרים המועד ובחול חודש בראש

ּופּקדֹוננּו זכרֹוננּו ויּזכר ויּפקד ויּׁשמע, וירצה ויראה ויּגיע, ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאלהינּו

ּבית עּמָך ּכל וזכרֹון קדׁשָך, עיר ירּוׁשלים וזכרֹון עבּדָך, ּדוד ּבן מׁשיח וזכרֹון אבֹותינּו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזכרֹון

ּביֹום: ּולׁשלֹום טֹובים לחּיים ּולרחמים, ּולחסד לחן לטֹובה, לפליטה לפניָך, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

חודש החדׁש:לראש הּמּצֹות:לפסחראׁש הּסּכֹות:לסוכותחג חג ֶַַַַַַֹֹֻ

ּובדבר טֹובים, לחּיים בֹו והֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּופקדנּו לטֹובה, ּבֹו אלהינּו יהוה זכרנּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזה,

ורחּום חּנּון מלְך אל ּכי עינינּו, אליָך ּכי והֹוׁשיענּו, עלינּו ורחם וחּננּו חּוס ורחמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּועה

ָָאּתה:

הּמחזירותחזינה יהוה, אּתה ּברּוְך ּברחמים: לצּיֹון ּבׁשּובָך עינינּו ְ ֶ ֱ ֶ ָ ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

לצּיֹון: ְְִִָׁשכינתֹו

לעֹולםמֹודים אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יהוה הּוא ׁשאּתה לְך, אנחנּו ִ ְְְֱֲֲֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹ

נֹודה ודֹור, לדֹור הּוא אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו, צּור צּורנּו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָועד,

הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ּבידָך, הּמסּורים חּיינּו על ּתהּלתָך ּונסּפר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּלָך

עת, ׁשּבכל וטֹובֹותיָך נפלאֹותיָך ועל עּמנּו, יֹום ׁשּבכל נּס יָך ועל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלְך,

תּמּו לא ּכי והמרחם רחמיָך, כלּו לא ּכי הּטֹוב וצהרים, ובקר ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹערב

מ ּכי לְך:חסדיָך, קּוינּו עֹולם ֲִִִֵֶָָָ
דרבנן מודים

יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יהוה הּוא ׁשאּתה לְך, אנחנּו ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹֹֹמֹודים

ּותקּימנּו, ּתחּינּו ּכן וקּימּתנּו, ׁשהחייתנּו על והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמָך והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבראׁשית,

על ׁשלם, ּבלבב ּולעבּדָך רצֹונָך, ולעׂשֹות חּקיָך, לׁשמֹור קדׁשָך, לחצרֹות ּגלּיֹותינּו ְְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻותאסֹוף

ההֹודאֹות: אל ּברּוְך לְך, מֹודים ְֲִֵֶַַָָָׁשאנחנּו
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הנסים: ועל כאן אומרים ופורים בחנוכה

ועל הּנחמֹות ועל הנפלאֹות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּגבּורֹות ועל הּפרקן ועל הּנּסים ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָֻועל

הּזה: ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו ׁשעׂשית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלחמֹות

לחנוכה

עּמָך על הרׁשעה יון מלכּות ּכׁשעמדה ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן מּתתיהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבימי

ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמיָך ואּתה רצֹונָך, מחּקי ּולהעבירם ּתֹורתָך להׁשּכיחם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיׂשראל

ורּבים חּלׁשים, ּביד גּבֹורים מסרּת נקמתם, את נקמּת ּדינם, את דנּת ריבם, את רבּת ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצרתם,

עׂשית ּולָך תֹורתָך, עֹוסקי ּביד וזדים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ּוטמאים מעּטים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּביד

ּכְך ואחר הּזה, ּכהּיֹום ּופרקן גדֹולה ּתׁשּועה עׂשית יׂשראל ּולעּמָך ּבעֹולמָך, וקדֹוׁש ּגדֹול ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשם

קדׁשָך, ּבחצרֹות נרֹות והדליקּו מקּדׁשָך, את וטהרּו היכלָך, את ּופּנּו ּביתָך, לדביר בניָך ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבאּו

סלה,) הּגדֹול לׁשמָך ונֹודה ופלא נס עּמהם ועׂשית ּובהֹודאה ּבהּלל אלּו (ימים ׁשמֹונת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוקבעּו

הּגדֹול: לׁשמָך ּולהּלל להֹודֹות אּלּו, חנּכה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָֻימי

לפורים

ּולאּבד להרֹוג להׁשמיד ּבּקׁש הרׁשע, המן עליהם ּכׁשעמד הּבירה, ּבׁשּוׁשן ואסּתר מרּדכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבימי

הּוא עׂשר, ׁשנים לחדׁש עׂשר ּבׁשלׁשה אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד מּנער הּיהּודים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאת

מחׁשבּתֹו, את וקלקלּת עצתֹו, את הפרּת הרּבים, ּברחמיָך ואּתה לבֹוז, ּוׁשללם אדר, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹחדׁש

ונֹודה ופלא נס עּמהם (ועׂשית העץ, על ּבניו ואת אֹותֹו ותלּו בראׁשֹו, ּגמּולֹו ּלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוהׁשבֹות

הּגדֹול): ְְִַָלׁשמָך

ועד:ועל לעֹולם ּתמיד מלּכנּו ׁשמָך ויתנּׂשא ויתרֹומם יתּברְך ּכּלם ְ ַ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ּבניבעשי"ת ּכל טֹובים לחּיים בריתָך:ּוכתב ְְְְִִִֵֶַָֹ

לעֹולםוכל ּבאמת הּגדֹול ׁשמָך את ויברכּו ויהללּו ּס לה, יֹודּוָך החּיים ְ ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּתה ּברּוְך הּטֹוב: האל סלה, ועזרתנּו יׁשּועתנּו האל טֹוב, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכי

להֹודֹות: נאה ּולָך ׁשמָך הּטֹוב ְְְְִֶַָָֹיהוה,

ּכלׂשים ועל עלינּו ורחמים וחסד חן חּיים ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ִ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכי ּפניָך, ּבאֹור (יחד) ּכאחד ּכּלנּו אבינּו ּברכנּו עּמָך, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיׂשראל

ּוצדקה חסד, ואהבת חּיים ּתֹורת אלהינּו יהוה ּלנּו נתּת ּפניָך ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹבאֹור

את ּולברְך לברכנּו ּבעיניָך יהיה וטֹוב וׁשלֹום, וחּיים ורחמים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּוברכה

וׁשלֹום: עז ּברב ּבׁשלֹומָך, ׁשעה ּובכל עת ּבכל יׂשראל עּמָך ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל
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יהיה וטֹוב הּׁשלֹום לכל אדֹון מלְך הּוא אּתה ּכי לעֹולם ּתׂשים עּמָך יׂשראל על רב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשלֹום

וׁשלֹום: עז ּברב ּבׁשלֹומָך, ׁשעה ּובכל עת ּבכל יׂשראל עּמָך ּכל את ּולברְך לברכנּו ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבעיניָך

ונּכתבבעשי"ת נּזכר ונחמֹות, יׁשּועֹות טֹובֹות, ּוגזרֹות טֹובה, ּופרנסה וׁשלֹום, ּברכה חּיים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבספר

ּולׁשלֹום: טֹובים לחּיים יׂשראל, ּבית עּמָך וכל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלפניָך,

ּבּׁשלֹום:ּברּו יׂשראל עּמֹו את המברְך יהוה, אּתה ָ ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

וגֹואלי: צּורי יהוה לפניָך, לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹיהיּו

ּכעפראלהי, ונפׁשי תּדם, נפׁשי ולמקללי מרמה, מּדּבר ּוׂשפתי מרע לׁשֹוני נצר ֱ ַֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקמים וכל נפׁשי, ּתרּדף מצֹותיָך ואחרי ּבתֹורתָך, לּבי ּפתח ּתהיה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלּכל

מחׁשבּתם: וקלקל עצתם הפר מהרה לרעה, עלי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוהחֹוׁשבים

אלה יהוה מּלפניָך רצֹון קנאתי(יהי ולא עלי אדם קנאת תעלה ׁשּלא אבֹותי, ואלהי י ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

הכנעה ּבלּבי ותן הרע, מּיצר ותּצילני אכעיסָך, וׁשּלא הּיֹום אכעֹוס וׁשּלא אחרים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל

היכלָך, וׁשכלל ּביתָך יּסד עירָך ּבנה ּבעֹולמָך, ׁשמָך יחד ואלהינּו, מלּכנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוענוה,

עדתָך:) וׂשּמח צאנָך ּופדה ּגלּיֹות קּבּוץ ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻוקּבץ

קדּׁשתָך,עׂשה למען עׂשה ּתֹורתָך, למען עׂשה ימינָך, למען עׂשה ׁשמָך, למען ֲ ֵ ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו וענני: ימינָך הֹוׁשיעה ידידיָך יחלצּון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמען

) ׁשלֹום עׂשה וגֹואלי: צּורי יהוה ׁשלֹוםבעשי"תלפניָך, יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו, הּׁשלֹום) ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אמן: ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל ְְְְִִֵֵֵַָָָָעלינּו

ּבמהרהיהי הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יהוה מּלפניָך רצֹון ְ ִ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

קדמֹוניֹות: ּוכׁשנים עֹולם ּכימי ּביראה נעבדָך וׁשם ּבתֹורתָך: חלקנּו ותן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָבימינּו,

קדמֹוניֹות: ּוכׁשנים עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ליהוה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹוערבה

יתום: קדיש "עלינו" המעלות" "שיר ואומרים שלם קדיש הש"ץ כאן אומר בחול ערבית בתפלת

שבת למוצאי ערבית תפלת

אומרים אין השבוע, באמצע יו"ט חל ואם קדוש, ואתה נועם ויהי אומרים ואח"כ קדיש חצי אומר הש"ץ שבת במוצאי
שלם: קדיש כאן אומר והש"ץ קדוש ואתה נועם ויהי
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ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא, ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה, קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא, ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

ּומעׂשהויהי עלינּו, ּכֹוננה ידינּו ּומעׂשה עלינּו, אלהינּו אדני נעם ִ ִ ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ליהוה אמר יתלֹונן: ׁשּדי ּבצל עליֹון ּבסתר יׁשב ּכֹוננהּו: ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹידינּו

מּדבר יקּוׁש מּפח יּצילָך הּוא ּכי ּבֹו: אבטח אלהי ּומצּודתי, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמחסי

לא אמּתֹו: וסחרה צּנה ּתחסה, ּכנפיו ותחת לְך יסְך ּבאברתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוֹות:

יׁשּוד מּקטב יהלְך, ּבאפל מּדבר יֹומם: יעּוף מחץ לילה, מּפחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹתירא

ּבעיניָך רק יּגׁש: לא אליָך מימינָך, ּורבבה אלף מּצּדָך יּפל ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצהרים:

מעֹונָך: ׂשמּת עליֹון מחסי, יהוה אּתה ּכי ּתראה: רׁשעים וׁשּלמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻתּביט,

ּלְך, יצּוה מלאכיו ּכי ּבאהלָך: יקרב לא ונגע רעה, אליָך תאּנה ְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻלא

ׁשחל על רגלָך: ּבאבן ּתּגֹוף ּפן יּׂשאּונָך, ּכּפים על ּדרכיָך: ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלׁשמרָך

ידע ּכי אׂשּגבהּו ואפּלטהּו, חׁשק בי ּכי ותּנין: ּכפיר ּתרמס ּתדרְך, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹופתן

ימים ארְך ואכּבדהּו: אחּלצהּו בצרה, אנכי עּמֹו ואענהּו, יקראני ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשמי:

ּביׁשּועתי: ואראהּו אׂשּביעהּו, ימים ארְך ּביׁשּועתי: ואראהּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאׂשּביעהּו,

וקרואּתה יׂשראל, ּתהּלֹות יֹוׁשב קדֹוׁש,קדֹוׁש ואמר: זה אל זה א ְ ַ ָ ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּומקּבלין ּכבֹודֹו: הארץ כל מלא צבאֹות, יהוה קדֹוׁש ְְְְְְִֶַָָָָָָָֹֹקדֹוׁש,

קּדיׁש ׁשכינּתּה, ּבית עּלאה מרֹומא ּבׁשמי קּדיׁש ואמרין ּדין, מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּדין

צבאֹות יהוה עלמּיא, ּולעלמי לעלם קּדיׁש ּגבּורּתּה, עֹובד ארעא ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹעל

גדֹול: רעׁש קֹול אחרי ואׁשמע רּוח, וּתּׂשאני יקרּה, זיו ארעא כל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָמליא
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סּגיא זיע קל ּבתרי ּוׁשמעית רּוחא, ּונטלתני מּמקֹומֹו: יהוה ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹּברּוְך

ימלְך יהוה ׁשכינּתּה: ּבית מאתר דיהוה יקרא ּבריְך ואמרין: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹּדמׁשּבחין

אלהי יהוה עלמּיא: ּולעלמי לעלם קאם מלכּותּה יהוה ועד: ְְְְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹלעֹולם

מחׁשבֹות ליצר לעֹולם זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ויׂשראל יצחק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאברהם

והרּבה יׁשחית, ולא עֹון יכּפר רחּום, והּוא אליָך: לבבם והכן עּמָך, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלבב

חסד ורב וסּלח, טֹוב אדני אּתה ּכי חמתֹו: ּכל יעיר ולא אּפֹו, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלהׁשיב

ליעקב, אמת ּתּתן אמת: ותֹורתָך לעֹולם צדק צדקתָך קראיָך: ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלכל

יֹום יֹום אדני ּברּוְך קדם: מימי לאבתינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחסד

אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות יהוה סלה: יׁשּועתנּו האל לנּו, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֹיעמס

הּמלְך הֹוׁשיעה, יהוה ּבְך: ּבטח אדם אׁשרי צבאֹות יהוה סלה: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹיעקב

מן והבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו אלהינּו הּוא ּברּוְך קראנּו: ביֹום ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹיעננּו

יפּתח הּוא ּבתֹוכנּו, נטע עֹולם וחּיי אמת, ּתֹורת לנּו ונתן ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּתֹועים,

ּולעבדֹו רצֹונֹו ולעׂשֹות ויראתֹו אהבתֹו ּבלּבנּו ויׂשם ּבתֹורתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָלּבנּו

מּלפניָך רצֹון יהי לּבהלה: נלד ולא לריק ניגע לא למען ׁשלם, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבלבב

ונחיה ונזּכה הּזה, ּבעֹולם חּקיָך ׁשּנׁשמר אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻיהוה

הּבא: העֹולם ּולחּיי הּמׁשיח ימֹות לׁשני ּוברכה טֹובה ונירׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָונראה

אׁשר הּגבר ּברּוְך אֹודּך: לעֹולם אלהי יהוה יּדם, ולא כבֹוד יזּמרָך ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹלמען

ּבט מבטחֹו: יהוה והיה ּביהוה, יהוהיבטח ּביּה ּכי עד, עדי ביהוה חּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

יהוה יהוה: ּדרׁשיָך עזבּת לא ּכי ׁשמָך, יֹודעי בָך ויבטחּו עֹולמים: ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹצּור

ויאּדיר: ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען ְְְְְִִִֵַַַַָָחפץ

ּכליהוה לבבכם ויאמץ חזקּו הארץ: ּבכל ׁשמָך אּדיר מה אדנינּו ְ ָֹ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ליהוה: ְֲִַַַָֹהמיחלים
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שלם קדיש

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא, ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה, קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא. ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא. ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

ּדיּתתקּבל אבּוהֹון קדם יׂשראל ּבית דכל ּובעּותהֹון אמן:צלֹותהֹון ואמרּו בׁשמּיא, ִ ְ ַ ֵ ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָָָ

אמן:יהא ואמרּו יׂשראל. ּכל ועל עלינּו טֹובים וחּיים ׁשמּיא מן רּבא ׁשלמא ְ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

(עֹוׂשה יׂשראלבעשי"תׁשלֹום ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו הּׁשלֹום) ֶ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אמן: ְְִֵָואמרּו

ישראל" "בצאת אומרים ובפסח עיני", אשא המעלות "שיר עלינו לפני ערבית בתפילת לומר רבים נוהגים ישראל בארץ
ל), (תהילים חנוכת" שיר "מזמור ובחנוכה קכב), (תהילים שמחתי" לדוד המעלות "שיר ובסוכות קיד), (תהילים

כב): (תהלים השחר" אילת על "למנצח ובפורים

יהוהׁשיר מעם עזרי עזרי: יבֹוא מאין ההרים אל עיני אּׂשא לּמעלֹות ִ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לא הּנה ׁשמרָך: ינּום אל רגלָך לּמֹוט יּתן אל וארץ: ׁשמים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹעׂשה

יֹומם ימינָך: יד על צּלָך יהוה ׁשמרָך יהוה יׂשראל: ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹינּום

נפׁשָך: את יׁשמר רע מּכל יׁשמרָך יהוה ּבּלילה: וירח יּכּכה לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּׁשמׁש

עֹולם: ועד מעּתה ּובֹואָך צאתָך יׁשמר ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹיהוה

יתום קדיש

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב ּבנ"אּפרקנּה דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה. יׂשראלקץ) ית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא
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דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא, ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

אמן:יהא ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו טֹובים וחּיים ׁשמּיא מן רּבא ׁשלמא ְ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

(עֹוׂשה יׂשראלבעשי"תׁשלֹום ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו הּׁשלֹום) ֶ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אמן: ְְִֵָואמרּו

המברְך:חזן יהוה את ְְְֶַָָָֹֹּברכּו

ועד:קו"ח לעֹולם המברְך יהוה ְְְֶַָָָָָֹֹּברּוְך

עׂשנּועלינּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, לאדֹון לׁשּבח ָ ֵ ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

חלקנּו ׂשם ׁשּלא האדמה, ּכמׁשּפחֹות ׂשמנּו ולא הארצֹות, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹּכגֹויי

אל ּומתּפללים וריק להבל מׁשּתחוים ׁשהם המֹונם, ּככל וגֹורלנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכהם

מלכי מלְך לפני ּומֹודים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים ואנחנּו יֹוׁשיע, לא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹאל

ּומֹוׁשב ארץ, ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמלכים

עֹוד, אין אלהינּו הּוא מרֹומים, ּבגבהי עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻיקרֹו

אל והׁשבת הּיֹום וידעּת ּבתֹורתֹו, ּכּכתּוב זּולתֹו, אפס מלּכנּו, ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמת

ּבּׁשמים האלהים הּוא יהוה ּכי איןלבבָך, מּתחת, הארץ ועל מּמעל ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

עֹוד:

להעבירועל עּזָך, ּבתפארת מהרה לראֹות אלהינּו יהוה ּלָך נקּוה ּכן ְ ַ ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ּבמלכּות עֹולם לתּקן יּכרתּון, ּכרֹות והאלילים הארץ, מן ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגּלּולים

יּכירּו ארץ, רׁשעי ּכל אליָך להפנֹות בׁשמָך יקראּו בׂשר ּבני וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדי,

לפניָך לׁשֹון, ּכל ּתּׁשבע ּברְך, ּכל ּתכרע לָך ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוידעּו

את כּלם ויקּבלּו יּתנּו, יקר ׁשמָך ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹֻיהוה

היא ׁשּלָך הּמלכּות ּכי ועד, לעֹולם מהרה עליהם ותמלְך מלכּותָך, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

ועד: לעֹולם ימלְך יהוה ּבתֹורתָך, ּכּכתּוב ּבכבֹוד, ּתמלְך עד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּולעֹולמי
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אחד יהוה יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ, ּכל על למלְך יהוה והיה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹונאמר,

אחד: ְֶָּוׁשמֹו

יתום קדיש

ויצמחיתּגּדל מלכּותּה, וימליְך כרעּותּה, ברא ּדי ּבעלמא רּבא, ׁשמּה ויתקּדׁש ִ ְ ַ ַ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

) ויקרב יׂשראלנ"אּפרקנּה ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון מׁשיחּה, קץ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ

אמן: ואמרּו קריב, ּובזמן ְְְֲִִִֵַַָָָָּבעגלא

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה  ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְ ֵ ְיהא

דקדׁשאיתּבר ׁשמּה ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ִ ְ ָ ַ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

) ּכל מן לעּלא הּוא, ּתׁשּבחתאבעשי"תּבריְך וׁשירתא ּברכתא מּכל) ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָָָֻ

אמן: ואמרּו ּבעלמא, ּדאמירן ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָונחמתא

אמן:יהא ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו טֹובים וחּיים ׁשמּיא מן רּבא ׁשלמא ְ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

(עֹוׂשה יׂשראלבעשי"תׁשלֹום ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו הּׁשלֹום) ֶ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אמן: ְְִֵָואמרּו

ברכו. כאן אומרים המעלות שיר אומרים שאין במקומות

ולא דבר ּדּברּו ותפר, עצה עצּו תבא: ּכי רׁשעים ּומּׁשאת ּפתאם מּפחד ּתירא ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻאל

אּׂשא ואני עׂשיתי אני אסּבל, אני ׂשיבה ועד הּוא, אני זקנה ועד אל: עּמנּו ּכי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיקּום,

ואמּלט: אסּבל ְֲֲִֵֶַַַֹואני
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aEh lMnE ,aFh lke mFlWe miIge mingxe ,dlMlke dqpxR©§¨¨§©§¨¨§©£¦§©¦§¨§¨¦¨

:on` ,EpxQgi l` mlFrl§¨©§©§¥

ongxdKxAzi `Ed ongxd :cre mlFrl Epilr Klni `Ed ¨©£¨¦§Ÿ¨¥§¨¨¤¨©£¨¦§¨©
,mixFC xFcl gAYWi `Ed ongxd :ux`aE minXA©¨©¦¨¨¤¨©£¨¦§©©§¦
inlFrlE crl EpA xCdzie ,migvp gvplE crl EpA x`Rzie§¦§¨©¨¨©§¥©§¨¦§¦§©©¨¨©§§¥
xAWi `Ed ongxd :cFakA Epqpxti `Ed ongxd :minlFr¨¦¨©£¨§©§§¥§¨¨©£¨¦§Ÿ
ongxd :Epvx`l zEInnFw EpkilFi `Ede Epx`Ev lrn Eplrª¥¥©©¨¥§¦¥§¦§©§¥¨©£¨
df oglW lre dGd ziAA dAxn dkxA Epl glWi `Ed¦§©¨§¨¨§ª¨©©¦©¤§©ª§¨¤
`iaPd EdIl` z` Epl glWi `Ed ongxd :eilr Eplk`W¤¨©§¨¨¨©£¨¦§©¨¤¥¦¨©¨¦

:zFngpe zFrEWi zFaFh zFxFUA Epl xVaie aFHl xEkf̈©¦©¤¨§§§¤¨

:ziad lral jxai mixg` ogley lr lke` `ed m`

idilkA c`n glvie ,`Ad mlFrl mlMi `le dGd mlFrA ziAd lrA WFai `NW oFvx §¦¨¤Ÿ¥©©©©¦¨¨©¤§Ÿ¦¨¥¨¨©¨§¦§©§Ÿ§¨

dUrnA `l ohU hFlWi l`e ,xirl miaFxwE miglvEn EpiqkpE eiqkp Eidie ,eiqkp§¨¨§¦§§¨¨§¨¥§¨¦§¦¨¦§©¦§¨¨Ÿ§©£¥

dxiare `hg xEdxd xac mEW Epiptl `le eiptl `l wTcfi l`e ,Epici dUrnA `le eicï¨§Ÿ§©£¥¨¥§©¦§¨¥Ÿ§¨¨§Ÿ§¨¥§©¦§¥§©£¥¨

:mlFr cre dYrn oFre§¨©©¨§©¨

ongxdz`e dGd ziAd lrA (ixFn ia`) z` Kxai `Ed ¨©£¨§¨¥¤¨¦¦©©©©¦©¤§¤
mziA z`e mzF` ,dGd ziAd zlrA (izxFn iO`)¦¦¨¦©£©©©¦©¤¨§¤¥¨
irxf z`e iYW` z`e izF`) ,mdl xW` lM z`e mrxf z`e§¤©§¨§¤¨£¤¨¤¦§¤¦§¦§¤©§¦

W` lM z`e EpzF` ,(il xW` lM z`eEkxAzPW FnM ,Epl x §¤¨£¤¦¨§¤¨£¤¨§¤¦§¨§
Kxai oM ,lM ,lMn ,lMA ,awrie wgvi mdxa` EpizFa £̀¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©Ÿ¦ŸŸ¥§¨¥

:on` xn`pe ,dnlW dkxaA cgi EpNM EpzF`¨ª¨©©¦§¨¨§¥¨§Ÿ©¨¥



המזון ברכת Â�˘

mFxOAzxnWnl `dYW zEkf Epilre mdilr EcOli ©¨§©§£¥¤§¨¥§¤§¥§¦§¤¤
idl`n dwcvE ,dedi z`n dkxa `Vpe ,mFlẄ§¦¨§¨¨¥¥§Ÿ̈§¨¨¥¡Ÿ¥

:mc`e midl` ipirA aFh lkUe og `vnpe ,EprWi¦§¥§¦§¨¥§¥¤§¥¥¡Ÿ¦§¨¨

zayl:minlFrd iIgl dgEpnE zAW FNMW mFi Epligpi `Ed ongxd̈©£¨©§¦¥¤ª©¨§¨§©¥¨¨¦

yceg y`xl:dkxale daFhl dGd Wcgd z` Epilr WCgi `Ed ongxd̈©£¨§©¥¨¥¤©Ÿ¤©¤§¨§¦§¨¨

aeh meil:aFh FNMW mFi Epligpi `Ed ongxd̈©£¨©§¦¥¤ª

dpyd y`xl:dkxale daFhl z`Gd dpXd z` Epilr WCgi `Ed ongxd̈©£¨§©¥¨¥¤©¨¨©Ÿ§¨§¦§¨¨

zekeql:zltFPd ceC zMq z` Epl miwi `Ed ongxd̈©£¨¨¦¨¤ª©¨¦©¨¤

ongxd.`Ad mlFrd iIglE giWnd zFnil EpMfi `Ed ¨©£¨§©¥¦©¨¦©§©¥¨¨©¨
) liCbnxne` sqen ea yiy meiaFMln zFrEWi (lFCbn ©§¦¦§§©§

mFlW dUr :mlFr cr FrxflE cecl FgiWnl cqg dUre§Ÿ¤¤¤¦§¦§¨¦§©§©¨Ÿ¤¨
Exn`e l`xUi lM lre Epilr mFlW dUri `Ed einFxnA¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥§¦§

:on`̈¥

E`xiEWx mixitM :ei`xil xFqgn oi` iM eiWFcw dedi z` §¤§Ÿ̈§¨¦¥©§¦¥¨§¦¦¨
dedil EcFd :aFh lk Exqgi `l dedi iWxFce Earxe§¨¥§§¥§Ÿ̈Ÿ©§§¨©Ÿ̈
ig lkl riAUnE Lci z` gzFR :FCqg mlFrl iM aFh iM¦¦§¨©§¥©¤¨¤©§¦©§¨©
:Fghan dedi dide dediA ghai xW` xaBd KExA :oFvẍ¨©¤¤£¤¦§©©Ÿ̈§¨¨§Ÿ̈¦§©
WTan Frxfe afrp wiCv izi`x `le iYpwf mb iziid xrp©©¨¦¦©¨©§¦§Ÿ¨¦¦©¦¤¡¨§©§§©¤

:mFlXa FOr z` Kxai dedi oYi FOrl fr dedi :mgl̈¤§Ÿ̈Ÿ§©¦¥§Ÿ̈§¨¥¤©©¨



שלוש מעין אחרונה ˘�Êברכה

yely oirn dpexg` dkxa
,miapr) l`xyi ux` mda dgazypy zexitn lk` e` ,oii ziriax dzy e` ,(mgln ueg) obc ipinn zifk lk`y in

:jxan (mixnze mizif ,mipenix ,mip`z

lr ,mlFrd Kln Epidl` ii dY` KExÄ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©

oiid lrotBd ixR lre otBd©¤¤§©§¦©¤¤

mipind zrayn zexit lrurd ixR lre urd̈¥§©§¦¨¥

zepefn lrdlMlMd lre dignd©¦§¨§©©©§¨¨

cgia oiie zepefn lrotBd ixR lre otBd lre dlMlMd lre digOd©¦§¨§©©©§¨¨§©©¤¤§©§¦©¤¤

lk`l EpizFa`l Ylgpde zivxW dagxE daFh dCng ux` lre dcVd zaEpY lre§©§©©¨¤§©¤¤¤§¨¨§¨¨¤¨¦¨§¦§©§¨©£¥¤¡Ÿ

lre Lxir milWExi lre LOr l`xUi lr Epidl` ii (`p) mgx ,DaEHn rFAUle DixRn¦¦§¨§¦§©¦¨©¥¨§¨¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤§©§¨©¦¦¤§©

EpiniA dxdnA WcTd xir milWExi dpaE ,Llkid lre LgAfn lre LcFaM oMWn oFIv¦¦§©§¤§©¦§§¤§©¥¨¤§¥§¨©¦¦©Ÿ¤¦§¥¨§¨¥

dXcwA dilr LkxapE DaEHn rAUpe DIxRn lk`pe DpipaA EpgOUe DkFzl Eplrde§©£¥§¨§©§¥§¦§¨¨§Ÿ©¦¦§¨§¦§©¦¨§¨¤§¨¤¨¦§ª¨

:dxdhaE§¨¢¨

zaya:dGd zAXd mFiA Epvilgde dvxE§¥§©£¦¥§©©¨©¤

yceg y`xa:dGd Wcgd W`x mFiA daFhl Epxkfe§¨§¥§¨§Ÿ©Ÿ¤©¤

dpyd y`xa:dGd oFxMGd mFiA daFhl Epxkfe§¨§¥§¨§©¦¨©¤

aeh meia:dGd (ipelt) bg mFiA EpgnUe§©§¥§©©¤

ux`d lr Ll dcFpe lMl aihnE aFh ii dY` iM¦©¨§¨¥¦©Ÿ§¤§©¨¨¤

oiid lr:(Dptb ixR lre i"`a) :otBd ixR lre ux`d lr ii dY` KExA :otBd ixR lre§©§¦©¤¤¨©¨§¨©¨¨¤§©§¦©¤¤§©§¦©§¨

zexitd lr:(dizFxR lre i"`a) :zFxRd lre ux`d lr ii dY` KExA :zFxRd lre§©©¥¨©¨§¨©¨¨¤§©©¥§©¥¤¨

zepefn lr:dlMlMd lre dignd lre ux`d lr ii dY` KExA :dignd lre§©©¦§¨¨©¨§¨©¨¨¤§©©¦§¨§©©©§¨¨

cgia oiie zepefn lrlre dignd lre ux`d lr ii dY` KExA :otBd ixR lre digOd lre§©©¦§¨§©§¦©¤¤¨©¨§¨©¨¨¤§©©¦§¨§©

:(Dptb ixR lre i"`a) :otBd ixR lre dlMlMd©©§¨¨§©§¦©¤¤§©§¦©§¨



Á�˘

הכללי תיקון

ÌÈÏÈ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ Ì„Â˜ ¯ÓÂÏ ‰ÏÈÙ˙

BÚ¯Ê·e Bc·Ú „Â„a ¯ÁBa‰ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈«≈¿»ƒ«¿¿«¿
ÌÈl‰z È¯BÓÊÓ ˙‡È¯˜ Ï‡ ÌÈÓÁ¯a ÔÙzL ,˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLa ¯ÁBa‰Â ÂÈ¯Á‡«¬»¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»∆≈∆¿«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
,e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ BÓˆÚa ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,CÏn‰ „Âc Ì¯Ó‡ el‡k ‡¯˜‡L∆∆¿»¿ƒ¬»»»ƒ«∆∆»»«»¿«¿¿»≈»≈
Ì‰È˙Bc˜�e Ì‰È˙Bi˙B‡Â Ì‰È˙B·z ˙eÎÊe ÌÈl‰z È˜eÒt ˙eÎÊ e�ÏŒ„ÓÚÈÂ¿«¬»»¿¿≈¿ƒƒ¿≈≈∆¿ƒ≈∆¿À≈∆
e�ÈÚLt ¯tÎÏ ˙B·zŒÈÙBqÓe ˙B·zŒÈL‡¯Ó Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰ ˙BÓM‰Â Ì‰ÈÓÚËÂ¿«¬≈∆¿«≈«¿ƒ≈∆≈»≈≈ƒ≈≈¿«≈¿»≈
ÌÈ··Bq‰ ÌÈˆBw‰Â ÌÈÁBÁ‰ Ïk ˙È¯Î‰Ïe ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏe e�È˙B‡hÁÂ e�È˙B�BÂÚÂ«¬≈¿«≈¿«≈»ƒƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿«ƒ«¿ƒ
,˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a d„Bc ÌÚ ÌÈ¯eÚ� ˙L‡ ¯aÁÏe ‰�BÈÏÚ‰ ‰pLBM‰ ˙‡∆««»»∆¿»¿«≈≈∆¿ƒƒ»¿«¬»¿«¿»¿≈
e�È˙‡hÁ ÁÏÒÏÂ e�È˙B�BÂÚÓ e�¯‰ËÏ ‰ÓL�e Áe¯ LÙpÏ ÚÙL e�Ï CLnÈ ÌMÓeƒ»ƒ»∆»∆«¿∆∆«¿»»¿«¬≈≈¬≈¿ƒ¿…««…≈
:¯Ó‡pL BÓk ,EÈ�ÙÏ el‡ ÌÈ¯BÓÊÓ ¯Ó‡L „Â„Ï zÁÏqL BÓk ,e�ÈÚLt ¯tÎÏe¿«≈¿»≈¿∆»«¿»¿»ƒ∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆¿∆∆¡«
e�pÓÊ Ì„˜ ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ó e�Áwz Ï‡Â .˙eÓ˙ ‡Ï E˙‡hÁ ¯È·Ú‰ ‰Â‰È Ìb«¿…»∆¡ƒ«»¿…»¿«ƒ»≈≈»»«∆…∆¿«≈
.e�˙ÁL ¯L‡ ˙‡ Ôw˙Ï ÏÎepL ÔÙB‡a ‰�L ÌÈÚ·L Ì‰a e�È˙B�L ˙‡ÏÓ „Ú«¿…¿≈»∆ƒ¿ƒ»»¿∆∆«¿«≈≈¬∆ƒ«¿
e�·eL „Ú Et‡ CÈ¯‡zL e�„Ú·e e�ÈÏÚ Ô‚È ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,CÏn‰ „Âc ˙eÎÊe¿»ƒ«∆∆»»«»»≈»≈«¬≈∆«¬ƒ«¿«≈
˙‡ È˙BpÁÂ :·È˙Î„k e�pÁ ÌpÁ ˙�zÓ ¯ˆB‡Óe ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡≈∆ƒ¿»¿≈»¿»∆≈««¿«ƒ»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆
‰¯ÈL EÈ�ÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ e�‡L ÌLÎe .ÌÁ¯‡ ¯L‡ ˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔBÁ‡ ¯L‡¬∆»¿ƒ«¿ƒ∆¬∆¬«≈¿≈∆»¿ƒ¿»∆ƒ»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‰Á·Le ¯ÈL e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ¯ÓBÏ ‰kÊ� Ck ‰Ê‰ ÌÏBÚa»»«∆»ƒ¿∆«¿»∆¿…»¡…≈ƒ¿»»»»«»
˙ÏÈ‚a ÌÈÚ� ÏB˜a ¯ÈLÏÂ ÔB¯M‰ ˙Ïv·Á ¯¯BÚ˙z ÌÈl‰z ˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ«¿ƒƒƒ¿≈¬«∆∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e�È‰Ï‡ ˙È·a ¯„‰Â „B‰ ,dÏ Ôz� ÔB�·l‰ „B·k Ôp¯Â¿«≈¿«¿»ƒ«»¿»»¿≈¡…≈ƒ¿≈»¿»≈»≈

:‰ÏÒ∆»



הכללי ˘�Ëתיקון

:ÌÈ¯ÂÓÊÓ ‰¯˘Ú‰ ˙¯ÈÓ‡ È�ÙÏ ˙‡Ê ¯ÓÂÏ ·ÂË

ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÏ el‡ ÌÈ¯BÓÊÓ ‰¯NÚ‰ ˙¯ÈÓ‡a ÈÓˆÚ ¯M˜Ó È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ«¬ƒ«»¬»»ƒ¿ƒ≈¿»««ƒƒ»¬ƒƒƒ
,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜ ¯ÙÚ È�ÎBL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÏe e�¯B„aL∆¿≈¿»««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ¬∆»»∆≈»
Ôa ÔÓÁ� e�a¯ ‰ÓÎÁ ¯B˜Ó Ú·B� ÏÁ� ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ LB„w‰ e�a¯Ï Ë¯Ù·eƒ¿»¿«≈«»«ƒ¿»««≈«¿»¿»«≈«¿»∆

:‰Ê Ôewz ‰lbL e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‡‚ÈÙ≈∆¿»≈»≈∆ƒ»ƒ∆

:‰Ê ¯Ó‡È ÌÈÏ‰˙ ÏÈÁ˙È˘ Ì„Â˜

:BÏ ÚÈ¯� ˙B¯ÈÓÊa ‰„B˙a ÂÈ�Ù ‰Óc˜� :e�ÚLÈ ¯eˆÏ ‰ÚÈ¯� ‰B‰ÈÏ ‰p�¯� eÎÏ¿¿«¿»«»»ƒ»¿ƒ¿≈¿«¿»»»¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
:ÌÈ‰Ï‡ Ïk ÏÚ ÏB„b CÏÓe ‰Â‰È ÏB„b Ï‡ Èkƒ≈»¿…»∆∆»«»¡…ƒ

CÈ¯a ‡L„˜ „eÁÈ ÌLÏ ;È‡¯Ba ˙‡ ÁaLÏe Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ,Èt ˙‡ ÔnÊÓ È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈∆ƒ¿¿«≈¿«≈«∆¿ƒ¿≈ƒÀ¿»¿ƒ
:Ï‡¯˘È Ïk ÌLa ÌÏÚ�Â ¯ÈÓË ‡e‰‰ È„È ÏÚ ,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ,‰Èz�ÎLe ‡e‰¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»ƒ¿¡¿»¿≈»ƒ¿»≈

טז

.‡:C· È˙ÈÒÁŒÈk ,Ï‡ È�¯ÓL „Â„Ï ÌzÎÓƒ¿»¿»ƒ»¿≈ƒ≈ƒ»ƒƒ»

.·:EÈÏÚŒÏa È˙·BË ,‰z‡ È�„‡ ‰B‰ÈÏ z¯Ó‡»«¿¿«»¬…»»»»ƒ«»∆

.‚ŒÈˆÙÁ Ïk È¯Èc‡Â ,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜Ïƒ¿ƒ¬∆»»∆≈»¿«ƒ≈»∆¿ƒ
:Ì·»

.„Ì‰ÈkÒ� CÈq‡ŒÏa ,e¯‰Ó ¯Á‡ Ì˙B·vÚ ea¯Èƒ¿«¿»«≈»»««ƒƒ¿≈∆
:È˙ÙNŒÏÚ Ì˙BÓL ˙‡ ‡O‡ Ï·e ,ÌcÓƒ»«∆»∆¿»«¿»»

.‰:ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡ ,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁŒ˙�Ó ‰B‰È¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ»ƒ

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



הכללי תיקון Ò˘

.Â‰¯ÙL ˙ÏÁ�ŒÛ‡ ,ÌÈÓÈÚpa ÈÏŒeÏÙ� ÌÈÏ·Á¬»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ««¬»»¿»
:ÈÏÚ»»

.ÊÈŒ˙‡ C¯·‡È�e¯qÈ ˙BÏÈÏ Û‡ ,È�ˆÚÈ ¯L‡ ‰B‰ ¬»≈∆¿»¬∆¿»»ƒ«≈ƒ¿ƒ
:È˙BÈÏÎƒ¿»

.Á:ËBn‡ Ïa È�ÈÓÈÓ Èk ,„ÈÓ˙ Èc‚�Ï ‰B‰È È˙ÈeLƒƒƒ¿»¿∆¿ƒ»ƒƒƒƒƒ«∆

.ËÔkLÈ È¯NaŒÛ‡ ,È„B·k Ï‚iÂ ÈaÏ ÁÓN ÔÎÏ»≈»«ƒƒ«»∆¿ƒ«¿»ƒƒ¿…
:ÁË·Ï»∆«

.ÈE„ÈÒÁ Ôz˙ ‡Ï ,ÏB‡LÏ ÈLÙ� ·ÊÚ˙ ‡Ï Èkƒ…«¬…«¿ƒƒ¿…ƒ≈¬ƒ¿
:˙ÁL ˙B‡¯Ïƒ¿»«

.‡È,EÈ�tŒ˙‡ ˙BÁÓN Ú·N ÌÈiÁ Á¯‡ È�ÚÈ„Bzƒ≈ƒ…««ƒ«¿»∆»∆
:Áˆ� E�ÈÓÈa ˙BÓÈÚ�¿ƒƒƒ¿∆«

לב

.‡:‰‡ËÁ ÈeÒk ÚLt ÈeN� È¯L‡ ,ÏÈkNÓ „Â„Ï¿»ƒ«¿ƒ«¿≈¿∆«¿¬»»

.·BÁe¯a ÔÈ‡Â ,ÔBÚ BÏ ‰B‰È ·LÁÈ ‡Ï ,Ì„‡ŒÈ¯L‡«¿≈»»…«¿…¿»»¿≈¿
:‰iÓ¿̄ƒ»

.‚:ÌBi‰ŒÏk È˙‚‡La ,ÈÓˆÚ eÏa ÈzL¯Á‰ Èkƒ∆¡«¿ƒ»¬»»¿«¬»ƒ»«



הכללי ˘Ò‡תיקון

.„ÈcLÏ Ct‰� ,E„È ÈÏÚ „aÎz ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Èkƒ»»«¿»ƒ¿«»«»∆∆¿«¿«ƒ
:‰ÏÒ ıÈ˜ È�·¯Áa¿«¿…≈«ƒ∆»

.‰Èz¯Ó‡ ,È˙ÈqÎŒ‡Ï È�BÚÂ ,EÚÈ„B‡ È˙‡hÁ«»ƒƒ¬«¬ƒ…ƒƒƒ»«¿ƒ
ÔBÚ ˙‡N� ‰z‡Â ,‰B‰ÈÏ ÈÚLÙ ÈÏÚ ‰„B‡∆¬≈¿»««»¿«»»»»¬

:‰ÏÒ È˙‡hÁ«»ƒ∆»

.Â˜¯ ,‡ˆÓ ˙ÚÏ EÈÏ‡ „ÈÒÁŒÏk Ïlt˙È ˙‡Ê ÏÚ«…ƒ¿«≈»»ƒ≈∆¿≈¿…«
:eÚÈbÈ ‡Ï ÂÈÏ‡ ÌÈa¯ ÌÈÓ ÛËLÏ¿≈∆«ƒ«ƒ≈»…«ƒ

.ÊÈ�··BÒz ËlÙ Èp¯ ,È�¯vz ¯vÓ (*ÈÏ ¯˙Ò ‰z‡«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈ƒ√≈«≈¿¿≈ƒ
:‰ÏÒ∆»

(‚"È¯ ÔÓÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ÔÈÈÚ) ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ô‡Î (*

.ÁEÈÏÚ ‰ˆÚÈ‡ ,CÏ˙ eÊ C¯„a E¯B‡Â EÏÈkN‡«¿ƒ¿¿¿¿∆∆≈≈ƒ¬»»∆
:È�ÈÚ≈ƒ

.ËÔÒ¯ÂŒ‚˙Óa ,ÔÈ·‰ ÔÈ‡ „¯Ùk ÒeÒk eÈ‰z Ï‡«ƒ¿¿¿∆∆≈»ƒ¿∆∆»∆∆
:EÈÏ‡ ·¯˜ Ïa ,ÌBÏ·Ï BÈ„Ú∆¿ƒ¿«¿…≈∆

.È„ÒÁ ‰B‰Èa ÁËBa‰Â ÚL¯Ï ÌÈ·B‡ÎÓ ÌÈa«̄ƒ«¿ƒ»»»¿«≈««¿»∆∆
:e�··BÒÈ¿¿∆



הכללי תיקון ·Ò˘

.‡ÈŒÈ¯LÈŒÏk e�È�¯‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ eÏÈ‚Â ‰B‰È· eÁÓNƒ¿«¿»¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
:·Ï≈

מא

.‡:„Â„Ï ¯BÓÊÓ Áv�ÓÏ«¿«≈«ƒ¿¿»ƒ

.·e‰ËlÓÈ ‰Ú¯ ÌBÈa ,ÏcŒÏ‡ ÏÈkNÓ È¯L‡«¿≈«¿ƒ∆»¿»»¿«¿≈
:‰B‰È¿»

.‚Ï‡Â ,ı¯‡a ¯M‡Â ,e‰iÁÈÂ e‰¯ÓLÈ ‰B‰È¿»ƒ¿¿≈ƒ«≈¿À«»»∆¿«
:ÂÈ·È‡ LÙ�a e‰�zzƒ¿≈¿∆∆…¿»

.„zÎÙ‰ B·kLÓ Ïk ,ÈÂc N¯Ú ÏÚ ep„ÚÒÈ ‰B‰È¿»ƒ¿»∆«∆∆¿»»ƒ¿»»«¿»
:BÈÏÁ·¿»¿

.‰È˙‡ËÁ Èk ÈLÙ� ‰‡Ù¯ ,È�pÁ ‰B‰È Èz¯Ó‡ŒÈ�‡¬ƒ»«¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»«¿ƒƒ»»ƒ
:CÏ»

.Â:BÓL „·‡Â ˙eÓÈ È˙Ó ,ÈÏ Ú¯ e¯Ó‡È È·ÈB‡¿«…¿«ƒ»«»¿»«¿

.Ê,BÏ ÔÂ‡Œıa˜È BaÏ ,¯a„È ‡ÂL ,˙B‡¯Ï ‡aŒÌ‡Â¿ƒ»ƒ¿»¿¿«≈ƒƒ¿»»∆
:¯a„È ıeÁÏ ‡ˆÈ≈≈«¿«≈



הכללי ˘Ò‚תיקון

.Á‰Ú¯ e·LÁÈ ÈÏÚ ,È‡�NŒÏk eLÁÏ˙È ÈÏÚ „ÁÈ««»«ƒ¿«¬»¿»»««¿¿»»
:ÈÏƒ

.ËÛÈÒBÈŒ‡Ï ·ÎL ¯L‡Â ,Ba ˜eˆÈ ÏÚiÏaŒ¯·c¿«¿ƒ««»«¬∆»«…ƒ
:Ìe˜Ï»

.È,ÈÓÁÏ ÏÎB‡ ,B· ÈzÁËaŒ¯L‡ ,ÈÓBÏL LÈ‡ŒÌb«ƒ¿ƒ¬∆»«¿ƒ≈«¿ƒ
:·˜Ú ÈÏÚ ÏÈc‚‰ƒ¿ƒ»«»≈

.‡È:Ì‰Ï ‰ÓlL‡Â ,È�ÓÈ˜‰Â È�pÁ ‰B‰È ‰z‡Â¿«»¿»»≈ƒ«¬ƒ≈ƒ«¬«¿»»∆

.·ÈÈ·È‡ ÚÈ¯ÈŒ‡Ï Èk ,Èa zˆÙÁŒÈk ÈzÚ„È ˙‡Êa¿…»«¿ƒƒ»«¿»ƒƒ…»ƒ«…¿ƒ
:ÈÏÚ»»

.‚È:ÌÏBÚÏ EÈ�ÙÏ È�·ÈvzÂ ,Èa zÎÓz ,Èn˙a È�‡Â«¬ƒ¿Àƒ»«¿»ƒ««ƒ≈ƒ¿»∆¿»

.„È,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰Ó Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰B‰È Ce¯a»¿»¡…≈ƒ¿»≈≈»»¿«»»
:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈

מב

.‡:Á¯˜ È�·Ï ÏÈkNÓ Áv�ÓÏ«¿«≈««¿ƒƒ¿≈…«

.·‚¯Ú˙ ÈLÙ� Ôk ,ÌÈÓŒÈ˜ÈÙ‡ŒÏÚ ‚¯Úz Ïi‡k¿«»«¬…«¬ƒ≈»ƒ≈«¿ƒ«¬…
:ÌÈ‰Ï‡ EÈÏ‡≈∆¡…ƒ



הכללי תיקון „Ò˘

.‚‡B·‡ È˙Ó ,ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ� ‰‡Ó»̂¿»«¿ƒ≈…ƒ¿≈»»«»
:ÌÈ‰Ï‡ È�t ‰‡¯‡Â¿≈»∆¿≈¡…ƒ

.„ÈÏ‡ ¯Ó‡a ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ÌÁÏ È˙ÚÓ„ ÈlŒ‰˙È‰»¿»ƒƒ¿»ƒ∆∆»»»¿»∆¡…≈«
:EÈ‰Ï‡ ‰i‡ ,ÌBi‰ŒÏk»««≈¡…∆

.‰¯·Ú‡ Èk ÈLÙ� ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒƒ∆¡…
,Cqa‰„B˙Â ‰p¯ŒÏB˜a ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒ„Ú Ìcc‡ «»∆«≈«≈¡…ƒ¿ƒ»¿»

:‚‚BÁ ÔBÓ‰»≈

.ÂÈÏÁB‰ ,ÈÏÚ ÈÓ‰zÂ ÈLÙ� ÈÁÁBzLzŒ‰Ó«ƒ¿¬ƒ«¿ƒ«∆¡ƒ»»ƒƒ
:ÂÈ�t ˙BÚeLÈ ep„B‡ „BÚ Èk ,ÌÈ‰Ï‡Ï≈…ƒƒ∆¿»»

.ÊE¯kÊ‡ ÔkŒÏÚ ,ÁÁBzL˙ ÈLÙ� ÈÏÚ ,È‰Ï‡¡…«»««¿ƒƒ¿»«≈∆¿»¿
:¯ÚˆÓ ¯‰Ó ,ÌÈ�BÓ¯ÁÂ ,Ôc¯È ı¯‡Ó≈∆∆«¿≈¿∆¿ƒ≈«ƒ¿»

.ÁÏk ,EÈ¯Bpˆ ÏB˜Ï ‡¯B˜ ÌB‰zŒÏ‡ŒÌB‰z¿∆¿≈¿ƒ∆»
:e¯·Ú ÈÏÚ EÈl‚Â EÈ¯aLÓƒ¿»∆¿«∆»«»»

.Ë,ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ ‰B‰È ‰eˆÈ ÌÓBÈ»¿«∆¿»«¿««¿»ƒ…ƒƒ
:ÈiÁ Ï‡Ï ‰lÙz¿ƒ»¿≈«»

.È¯„˜Œ‰nÏ ,È�zÁÎL ‰ÓÏ ÈÚÏÒ Ï‡Ï ‰¯ÓB‡¿»¿≈«¿ƒ»»¿«¿»ƒ»»…≈
:·ÈB‡ ıÁÏa ,CÏ‡≈≈¿««≈



הכללי ˘Ò‰תיקון

.‡ÈÈÏ‡ Ì¯Ó‡a ,È¯¯Bˆ È�eÙ¯Á È˙BÓˆÚa Áˆ¯a¿∆«¿«¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»≈«
:EÈ‰Ï‡ ‰i‡ ÌBÈ‰ Ïk»««≈¡…∆

.·ÈÈÏÈÁB‰ ,ÈÏÚ ÈÓ‰zŒ‰Óe ÈLÙ� ÈÁÁBzLzŒ‰Ó«ƒ¿¬ƒ«¿ƒ«∆¡ƒ»»ƒƒ
:È‰Ï‡Â È�t ˙ÚeLÈ ,ep„B‡ „BÚŒÈk ÌÈ‰Ï‡Ï≈…ƒƒ∆¿…»«≈…»

נט

.‡Ïe‡L ÁÏLa ,ÌzÎÓ „Â„Ï ˙ÁLz Ï‡ Áv�ÓÏ«¿«≈«««¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿…«»
:B˙ÈÓ‰Ï ˙Èa‰Œ˙‡ e¯ÓLiÂ«ƒ¿¿∆««ƒ«¬ƒ

.·:È�·bNz ÈÓÓB˜˙nÓ ,È‰Ï‡ È·È‡Ó È�ÏÈv‰«ƒ≈ƒ≈…¿«¡…»ƒƒ¿¿«¿«¿≈ƒ

.‚:È�ÚÈLB‰ ÌÈÓ„ ÈL�‡Óe ÔÂ‡ ÈÏÚtÓ È�ÏÈv‰«ƒ≈ƒƒ…¬≈»∆≈«¿≈»ƒƒ≈ƒ

.„ÈÚLÙŒ‡Ï ,ÌÈfÚ ÈÏÚ e¯e‚È ÈLÙ�Ï e·¯‡ ‰p‰ Èkƒƒ≈»¿¿«¿ƒ»»««ƒ…ƒ¿ƒ
:‰B‰È È˙‡hÁŒ‡ÏÂ¿…«»ƒ¿»

.‰:‰‡¯e È˙‡¯˜Ï ‰¯eÚ ,e��BkÈÂ Ôeˆ¯È ÔBÚŒÈÏa¿ƒ»¿À¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈

.Â,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡Œ‰B‰È ‰z‡Â¿«»¿»¡…ƒ¿»¡…≈ƒ¿»≈
ÔÂ‡ È„‚aŒÏk ÔBÁzŒÏ‡ ,ÌÈBb‰ŒÏk „˜ÙÏ ‰ˆÈ˜‰»ƒ»ƒ¿…»«ƒ«»»…¿≈»∆

:‰ÏÒ∆»

.Ê:¯ÈÚ e··BÒÈÂ ,·ÏkÎ eÓ‰È ,·¯ÚÏ e·eLÈ»»∆∆∆¡«»∆ƒ¿ƒ



הכללי תיקון ÂÒ˘

.Á,Ì‰È˙B˙ÙNa ˙B·¯Á ,Ì‰ÈÙa ÔeÚÈaÈ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈∆
:ÚÓL ÈÓŒÈkƒƒ…≈«

.Ë:ÌÈBbŒÏÎÏ ‚ÚÏz ,BÓÏŒ˜ÁNz ‰B‰È ‰z‡Â¿«»¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿»ƒ

.È:ÈabNÓ ÌÈ‰Ï‡ Èk ,‰¯ÓL‡ EÈÏ‡ ,BfÚÀ≈∆∆¿…»ƒ¡…ƒƒ¿«ƒ

.‡È:È¯¯L· È�‡¯È ÌÈ‰Ï‡ ,È�Óc˜È ÈcÒÁ È‰Ï‡¡…≈«¿ƒ¿«¿≈ƒ¡…ƒ«¿≈ƒ¿…¿»

.·ÈEÏÈÁ· BÓÚÈ�‰ ,ÈnÚ eÁkLÈŒÔt ,Ì‚¯‰zŒÏ‡«««¿≈∆ƒ¿¿«ƒ¬ƒ≈¿≈¿
:È�„‡ e�p‚Ó ,BÓ„È¯B‰Â¿ƒ≈»ƒ≈¬…»

.‚È,Ì�B‡‚· e„ÎlÈÂ BÓÈ˙ÙNŒ¯·c BÓÈtŒ˙‡hÁ««ƒ¿«¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»
:e¯tÒÈ LÁkÓe ‰Ï‡Óe≈»»ƒ««¿«≈

.„ÈÌÈ‰Ï‡ŒÈk eÚ„ÈÂ ,BÓ�È‡Â ‰lk ,‰ÓÁ· ‰lk«≈¿≈»«≈¿≈≈¿≈¿ƒ¡…ƒ
:‰ÏÒ ı¯‡‰ ÈÒÙ‡Ï ,·˜ÚÈa ÏLÓ≈¿«¬…¿«¿≈»»∆∆»

.ÂË:¯ÈÚ e··BÒÈÂ ,·ÏkÎ eÓ‰È ,·¯ÚÏ e·LÈÂ¿»À»∆∆∆¡«»∆ƒ¿ƒ

.ÊË:e�ÈÏiÂ eÚaNÈ ‡ÏŒÌ‡ ,ÏÎ‡Ï ÔeÚÈ�È ‰n‰≈»¿ƒ∆¡…ƒ…ƒ¿¿«»ƒ

.ÊÈ˙ÈÈ‰ŒÈk ,EcÒÁ ¯˜aÏ Ôp¯‡Â ,EfÚ ¯ÈL‡ È�‡Â«¬ƒ»ƒÀ∆«¬«≈«…∆«¿∆ƒ»ƒ»
:ÈÏŒ¯ˆ ÌBÈa ÒB�Óe ,ÈÏ ·bNÓƒ¿»ƒ»¿«ƒ

.ÁÈÈ‰Ï‡ ÈabNÓ ÌÈ‰Ï‡ŒÈk ,‰¯nÊ‡ EÈÏ‡ ÈfÚÀƒ≈∆¬«≈»ƒ¡…ƒƒ¿«ƒ¡…≈
:ÈcÒÁ«¿ƒ



הכללי ˘ÊÒתיקון

עז

.‡:¯BÓÊÓ ÛÒ‡Ï Ôe˙e„ÈŒÏÚ Áv�ÓÏ«¿«≈««¿¿»»ƒ¿

.·ÌÈ‰Ï‡ŒÏ‡ ÈÏB˜ ,‰˜Úˆ‡Â ÌÈ‰Ï‡ŒÏ‡ ÈÏB˜ƒ∆¡…ƒ¿∆¿»»ƒ∆¡…ƒ
:ÈÏ‡ ÔÈÊ‡‰Â¿«¬ƒ≈»

.‚‡ÏÂ ‰¯b� ‰ÏÈÏ È„È ,ÈzL¯c È�„‡ È˙¯ˆ ÌBÈa¿»»ƒ¬…»»»¿ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»¿…
:ÈLÙ� ÌÁp‰ ‰�‡Ó ,‚eÙ»̇≈¬»ƒ»≈«¿ƒ

.„ÛhÚ˙˙Â ,‰ÁÈN‡ ,‰ÈÓ‰‡Â ÌÈ‰Ï‡ ‰¯kÊ‡∆¿¿»¡…ƒ¿∆¡»»»ƒ»¿ƒ¿«≈
:‰ÏÒ ÈÁe¯ƒ∆»

.‰:¯a„‡ ‡ÏÂ ÈzÓÚÙ� ,È�ÈÚ ˙B¯ÓL zÊÁ‡»«¿»¿À≈»ƒ¿«¿ƒ¿…¬«≈

.Â:ÌÈÓÏBÚ ˙B�L ,Ì„wÓ ÌÈÓÈ Èz·MÁƒ«¿ƒ»ƒƒ∆∆¿»ƒ

.Ê,‰ÁÈN‡ È··ÏŒÌÚ ,‰ÏÈla È˙�È‚� ‰¯kÊ‡∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»
:ÈÁe¯ NtÁÈÂ«¿«≈ƒ

.Á:„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈŒ‡ÏÂ ,È�„‡ Á�ÊÈ ÌÈÓÏBÚÏ‰«¿»ƒƒ¿«¬…»¿……ƒƒ¿

.Ë:¯„Â ¯„Ï ¯Ó‡ ¯Ób ,BcÒÁ Áˆ�Ï ÒÙ‡‰∆»≈»∆««¿»«…∆¿…»…

.È:‰ÏÒ ÂÈÓÁ¯ Û‡a ıÙ˜ŒÌ‡ ,Ï‡ ˙BpÁ ÁÎL‰¬»««≈ƒ»«¿««¬»∆»

.‡È:ÔBÈÏÚ ÔÈÓÈ ˙B�L ,‡È‰ È˙BlÁ ¯Ó‡Â»…««ƒƒ¿¿ƒ∆¿



הכללי תיקון ÁÒ˘

.·È:E‡Ït Ì„wÓ ‰¯kÊ‡ Èk ,dÈŒÈÏÏÚÓ ¯BkÊ‡∆¿««¿≈»ƒ∆¿¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

.‚È:‰ÁÈN‡ EÈ˙BÏÈÏÚ·e ,EÏÚtŒÏÎ· È˙È‚‰Â¿»ƒƒ¿»»√∆«¬ƒ∆»ƒ»

.„È:ÌÈ‰Ï‡k ÏB„b Ï‡ŒÈÓ ,Ek¯c L„wa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«…∆«¿∆ƒ≈»≈…ƒ

.ÂË:EfÚ ÌÈnÚ· zÚ„B‰ ,‡ÏÙ ‰˘Ú Ï‡‰ ‰z‡«»»≈…≈∆∆«¿»»«ƒÀ∆

.ÊË:‰ÏÒ ÛÒBÈÂ ·˜ÚÈŒÈ�a ,EnÚ ÚB¯Êa zÏ‡b»«¿»ƒ¿««∆¿≈«¬…¿≈∆»

.ÊÈeÊb¯È Û‡ ,eÏÈÁÈ ,ÌÈn Ee‡¯ ,ÌÈ‰Ï‡ ÌÈn Ee‡»̄«ƒ¡…ƒ»«ƒ»ƒ«ƒ¿¿
:˙BÓ‰¿̇…

.ÁÈEÈˆˆÁŒÛ‡ ,ÌÈ˜ÁL e�˙� ÏB˜ ,˙B·Ú ÌÈÓ eÓ¯Ê…¿«ƒ»»¿¿»ƒ«¬»∆
:eÎl‰˙Èƒ¿«»

.ËÈ‰Ê‚¯ ,Ï·z ÌÈ˜¯· e¯È‡‰ ,ÏbÏba EÓÚ¯ ÏB˜««¿««¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈»¿»
:ı¯‡‰ LÚ¯zÂ«ƒ¿«»»∆

.Î‡Ï EÈ˙B·wÚÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓa EÏÈ·Le Ek¯c Ìia«»«¿∆¿ƒ¿¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿∆…
:eÚ„�…»

.‡Î:Ô¯‰‡Â ‰LÓŒ„Èa ,EnÚ Ô‡vÎ ˙ÈÁ�»ƒ»«…«∆¿«∆¿«¬…

צ

.‡‰z‡ ÔBÚÓ ,È�„‡ ,ÌÈ‰Ï‡‰ŒLÈ‡ ‰LÓÏ ‰lÙz¿ƒ»¿∆ƒ»¡…ƒ¬…»»«»



הכללי ˘ËÒתיקון

:¯„Â ¯„a e�l ˙ÈÈ‰»ƒ»»¿…»…

.·ÌÏBÚÓe ,Ï·˙Â ı¯‡ ÏÏBÁzÂ ,e„lÈ ÌÈ¯‰ Ì¯Ëa¿∆∆»ƒÀ»«¿≈∆∆¿≈≈≈»
:Ï‡ ‰z‡ ,ÌÏBÚŒ„Ú«»«»≈

.‚:Ì„‡ŒÈ�· e·eL ¯Ó‡zÂ ,‡kcŒ„Ú LB�‡ ·Lz»≈¡««»«…∆¿≈»»

.„,¯·ÚÈ Èk ÏBÓ˙‡ ÌBÈk EÈ�ÈÚa ÌÈ�L ÛÏ‡ Èkƒ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆¿ƒ«¬…
:‰ÏÈl· ‰¯eÓL‡Â¿«¿»«»¿»

.‰:ÛÏÁÈ ¯ÈˆÁk ¯˜aa ,eÈ‰È ‰�L ,ÌzÓ¯Ê¿«¿»≈»ƒ¿«…∆∆»ƒ«¬…

.Â:L·ÈÂ ÏÏBÓÈ ·¯ÚÏ ,ÛÏÁÂ ıÈˆÈ ¯˜aa«…∆»ƒ¿»»»∆∆¿≈¿»≈

.Ê:e�Ï‰·� E˙ÓÁ·e ,Et‡· e�ÈÏÎŒÈkƒ»ƒ¿«∆«¬»¿ƒ¿»¿

.Á:EÈ�t ¯B‡ÓÏ ,e�ÓÏÚ ,Ec‚�Ï e�È˙�BÚ ‰zL«»¬…≈¿∆¿∆¬À≈ƒ¿»∆

.ËŒBÓÎ e�È�L e�Èlk ,E˙¯·Ú· e�t e�ÈÓÈŒÏÎ Èkƒ»»≈»¿∆¿»∆ƒƒ»≈¿
:‰‚‰∆∆

.È˙B¯e·‚a Ì‡Â ,‰�L ÌÈÚ·L Ì‰· e�È˙B�LŒÈÓÈ¿≈¿≈»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿
LÈÁ Ê‚ŒÈk ,ÔÂ‡Â ÏÓÚ Ìa‰¯Â ,‰�L ÌÈ�BÓL¿ƒ»»¿»¿»»»»»∆ƒ»ƒ

:‰ÙÚpÂ«»À»

.‡È:E˙¯·Ú E˙‡¯ÈÎe ,Et‡ ÊÚ Ú„BÈŒÈÓƒ≈«…«∆¿ƒ¿»¿∆¿»∆

.·È:‰ÓÎÁ ··Ï ‡È·�Â ,Ú„B‰ Ôk e�ÈÓÈ ˙B�ÓÏƒ¿»≈≈«¿»ƒ¿«»¿»



הכללי תיקון Ú˘

.‚È:EÈ„·Ú ÏÚ ÌÁp‰Â ,È˙ÓŒ„Ú ‰B‰È ‰·eL»¿»«»»¿ƒ»≈«¬»∆

.„ÈŒÏÎa ‰ÁÓN�Â ‰�p¯�e ,EcÒÁ ¯˜a· e�ÚaN«¿≈«…∆«¿∆¿«¿»¿ƒ¿¿»¿»
:e�ÈÓÈ»≈

.ÂË:‰Ú¯ e�È‡¯ ˙B�L ,e�˙ÈpÚ ˙BÓÈk e�ÁnN«¿≈ƒƒƒ»¿»ƒ»»

.ÊË:Ì‰È�aŒÏÚ E¯„‰Â ,EÏÚÙ EÈ„·ÚŒÏ‡ ‰‡¯È≈»∆∆¬»∆»√∆«¬»¿«¿≈∆

.ÊÈe�È„È ‰NÚÓe ,e�ÈÏÚ e�È‰Ï‡ È�„‡ ÌÚ� È‰ÈÂƒƒ…«¬…»¡…≈»≈«¬≈»≈
:e‰��Bk e�È„È ‰NÚÓe ,e�ÈÏÚ ‰��Bk¿»»≈«¬≈»≈¿≈

קה

.‡ÌÈnÚ· eÚÈ„B‰ BÓL· e‡¯˜ ‰B‰ÈÏ e„B‰«»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
:ÂÈ˙BÏÈÏÚ¬ƒ»

.·:ÂÈ˙B‡ÏÙ� ÏÎa eÁÈN BÏŒe¯nÊ BÏŒe¯ÈLƒ«¿ƒ¿»ƒ¿¿»

.‚:‰B‰È ÈL˜·Ó ·Ï ÁÓNÈ ,BL„˜ ÌLa eÏÏ‰˙‰ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿«≈¿«¿≈¿»

.„:„ÈÓz ÂÈ�Ù eLwa ,BfÚÂ ‰B‰È eL¯cƒ¿¿»¿À«¿»»»ƒ

.‰ŒÈËtLÓe ÂÈ˙ÙÓ ,‰NÚ ¯L‡ ,ÂÈ˙B‡ÏÙ� e¯ÎÊƒ¿ƒ¿¿»¬∆»»…¿»ƒ¿¿≈
:ÂÈÙƒ

.Â:ÂÈ¯ÈÁa ·˜ÚÈ È�a ,Bc·Ú Ì‰¯·‡ Ú¯Ê∆««¿»»«¿¿≈«¬…¿ƒ»



הכללי ˘Ú‡תיקון

.Ê:ÂÈËtLÓ ı¯‡‰ŒÏÎa ,e�È‰Ï‡ ‰B‰È ‡e‰¿»¡…≈¿»»»∆ƒ¿»»

.Á:¯B„ ÛÏ‡Ï ,‰eˆ ¯·c ,B˙È¯a ÌÏBÚÏ ¯ÎÊ»«¿»¿ƒ»»ƒ»¿∆∆
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,È‡ËÁÓ EÈ�t ¯zÒ‰ ,˙Èkc ˙BÓˆÚ ‰�Ï‚z ,‰ÁÓNÂ ÔBNN È�ÚÈÓLz ,ÔÈaÏ‡«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»»≈¿»¬»ƒƒ»«¿≈»∆≈¬»»
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˙‡ ¯aLÏe ÛÎÏÂ È¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙‰Ï Ák ÈÏ Ôz˙Â ,„ÈÓz È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ…«¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿»…¿«≈∆
‡ÏÂ ,EÈ�ÈÚa Ú¯‰ „BÚ ‰NÚ‡ ‡ÏÂ ,ÈzÓ‚tM ‰Ó „BÚ ÌbÙ‡ ‡ÏÂ ,È˙Â‡z«¬»ƒ¿…∆¿…«∆»«¿ƒ¿…∆¡∆»»¿≈∆¿…
ÌbL ,e�zÁË·‰ ¯·k Èk ,ÛÈÒB‡ ‡Ï - ÈzÏÚt ÔÂ‡ Ì‡ .‰ÏÒÎÏ „BÚ ·eL‡»¿ƒ¿»ƒ»∆»«¿ƒ…ƒƒ¿»ƒ¿«¿»∆«
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ÔÓ ,ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯a ,‡a‰Ï Ïˆp‰Ï ‰Lw·e ‰lÙz ÏÈÚBÓ ‰Ê ÏÚ«∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ»≈¿«»¿«¬∆»¬ƒƒƒƒ«≈∆»»
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BL¯‚Ï EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡L „Ú ,„ÈÓz È¯ˆÈ ˙‡ LaÎÏÂ ¯ab˙‰Ï ‰kÊ‡L ,Ez‡Ó≈ƒ¿∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…∆ƒ¿ƒ»ƒ«∆∆¿∆¿«¬∆¿»¿
È˙B�Le ,ÈiÁ ÔB‚È· eÏk ¯·k Èk ,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ È¯Ó‚Ï ÈÏÚÓ BÏh·Ïe B˜lÒÏe¿«¿¿«¿≈»«¿«¿≈≈«»¿«»ƒ¿»»¿»«»¿«
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,‰Â„Á‰Â ‰ÁÓO‰ ÔB„‡ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ,EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ,ÔÎ·e¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈¬«ƒ¿»¿«∆¿»
ÊÚ ,ÂÈ�ÙÏ ¯„‰Â „B‰ :·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚÏ ÏÏk ˙e·ˆÚ ÌeL ÔÈ‡ EÈ�ÙÏ ¯L‡¬∆¿»∆≈«¿¿»¿»¿∆»¿»»¿»»…
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,E·ehÓ È�ÚaN .È�ÎÓÒ˙ ‰·È„� Áe¯Â ,EÚLÈ ÔBNN ÈÏ ‰·ÈL‰ .Áˆ� E�ÈÓÈaƒƒ¿∆«»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¿≈ƒƒ∆
Ï·p‰ ‰¯eÚ ,È„B·Î ‰¯eÚ .˙Ó‡a E„·ÚÏ ÈaÏ ¯‰ËÂ ,E˙ÚeLÈa ÈLÙ� ÁnNÂ¿«««¿ƒƒ»∆¿«≈ƒƒ¿»¿¿∆¡∆»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÚÈ�ÎÓ Ì‰L ,‰M„˜c ‰�È‚� È�ÈÓ ‰¯NÚ‰ ÏÎÏ e�kÊ .¯ÁL ‰¯ÈÚ‡ ,¯BpÎÂ¿ƒ»ƒ»»««≈¿»»¬»»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿À»∆≈«¿ƒƒ
È�e¯qÈ ˙BÏÈÏ Û‡ ,È�ˆÚÈ ¯L‡ ‰Â‰È ˙‡ C¯·‡ :¯eÓ‡k ,˙È¯a‰ Ì‚t ÌÈ�w˙Óe¿«¿ƒ¿««¿ƒ»»¬»≈∆¿…»¬∆¿»»ƒ«≈ƒ¿ƒ
,˙B·‡ ˙ÏÁ� ÔB‰Â ˙Èa .‰‡hÁ ÈeÒk ÚLt ÈeN� È¯L‡ ,ÏÈkNÓ „Â„Ï .È˙BÈÏÎƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ«¿≈¿∆«¿«»»«ƒ»«¬«»
‰ÏÙz ,ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ ‰Â‰È ‰eˆÈ ÌÓBÈ .˙ÏkNÓ ‰M‡ ‰B‰ÈÓe≈»ƒ»«¿»∆»¿«∆¿…»«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
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C¯c ‰¯È˙Á ¯zÁ˙L ,L˜·‡ E˙B‡ ,L¯„‡ E˙B‡ .‰l‰˙e ‰Î¯a ÏÎ ÏÚ«»¿»»¿ƒ»¿∆¿…¿««≈¿«¿…«ƒ»∆∆
È�‡L ÌB˜Óa ,ÈÏL ˙eÏLÏ˙L‰‰ „Ú ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk C¯c ,Ez‡Ó ‰Le·k¿»≈ƒ¿∆∆»»»««ƒ¿«¿¿∆ƒ«»∆¬ƒ
ÈÏÚ ¯È‡z ‰Ê‰ ·È˙�e C¯c·e ,˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ,EÏ ‰Ï‚� ¯L‡ ÈÙk ,„ÓBÚ≈¿ƒ¬∆ƒ¿»¿≈««¬«∆∆¿ƒ«∆»ƒ»«
ÔBˆ¯ ÈÙk ,˙Ó‡a E�Bˆ¯ ÈÙk ,˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a È�¯ÈÊÁ‰Ï ,E¯B‡¿¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»¿≈»¿»∆∆∆∆¿ƒ¿¿∆∆∆¿ƒ¿
‰·LÁÓ ÌeLÂ ıeÁ ˙·LÁÓ ÌeL È˙·LÁÓa ·LÁÏ ÈÏ·Ï ,ÌÈ‡e¯a‰ ¯Á·Óƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ«¿…¿«¿«¿ƒ«¿∆∆¿«¿»»
˙BLB„˜e ˙BÁˆ ˙BkÊ ˙B·LÁÓa ˜a„Ï ˜¯ ,E�Bˆ¯ „‚� ‡e‰L ÏeaÏaeƒ¿∆∆∆¿¿«¿«≈¿«¿»««¿
¯B‰Ë ·Ï ÈÏ ÔzÂ ,EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰ .E˙¯B˙·e E˙‚L‰a ˙Ó‡a E˙„B·Úa««»∆∆∆∆¿«»»¿¿»¿«ƒƒ∆≈∆¿≈ƒ≈»
˙ÚeLz .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ÏB„‚ ¯B‡Ï È�‡ÈˆBz ÌÈ ˙BÏeˆÓÓe .˙Ó‡a E„·ÚÏ¿»¿¿∆∆∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ«¿≈»¿«
‰kÊ‡Â .‰Ó„‡‰ È�Ù ÏÚ È˙BÈ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÈÁ‰ ¯B‡a ¯B‡Ï ,ÔÈÚ Û¯‰k ‰Â‰È¿…»¿∆∆«ƒ≈¿««ƒ»¿≈∆ƒ«¿≈»«»»¿∆¿∆
È˙‡ÈˆÈ ‰È‰˙Â ,‰L„˜‰ Ï‡ Ì¯ÈÊÁ‰Ï ,ÍLÁa e¯·ÚL ÌÈÓÈ‰ ,È¯eÚ� L„ÁÏ¿«≈¿««»ƒ¿»¿«…∆¿«¿ƒ»∆«¿À»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ
Blk ,BÏÎÈ‰a ¯˜·Ïe ‰Â‰È ÌÚ�a ˙BÊÁÏ ‰kÊ‡Â .‡ËÁ ‡Ïa ,È˙‡È·k ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿ƒ»ƒ¿…≈¿¿∆¿∆«¿¿…«¿…»¿«≈¿≈»À

:„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ� ÔÓ‡ .„B·k ¯ÓB‡≈»»≈∆«∆»»∆



פדיון „Ù˘

פדיון
‰ÏÈÙ˙ ÌÚ [Ù"˜ 'ÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï· ÔÈÈÚ] ÔÂÈ„Ù ÔÈ�ÚÓ ÌÈ˜¯Ù È˘‡¯ ‡Â‰Â ,Ï"Ê Â�È·¯ „È ·˙Î· Â�‡ˆÓ ‰Ê ‰‡¯

ÂÙÂÒ· ‰¯ˆ˜:Ô‡Î ‰‚Èˆ‰Ï ÈÂ‡¯Â

‡�È„ .‡LÈ„˜ ‡˙eÎÏÓ ˜„ˆ .BÏ‚¯Ï e‰‡¯˜È ˜„ˆ .Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡ Ìe˜È‰ ˙‡Â ,˙BÚÓ»¿∆«¿¬∆¿«¿≈∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆∆«¿»«ƒ»ƒ»
‡Ï‡ ˜˙Ó� ÔÈ„‰ ÔÈ‡ .‰¯e·‚ ÈÏ ‰�Èa È�‡ .‰�Èa ÌÈ�Èc‰ L¯BL .‡�È„ ‡˙eÎÏÓ„¿«¿»ƒ»∆«ƒƒƒ»«ƒƒ»ƒ¿»≈«ƒƒ¿»∆»
„È ÌÈÓÚt '‚ .‰Ó¯‰ „È ,‰˜ÊÁ‰ „È ,‰ÏB„‚‰ „È :‰�È·a ÌÈ„È ‰LÏL .BL¯La¿…¿¿…»»«ƒ¿ƒ»»«¿»»«¬»»»»»»¿»ƒ»
È�L ‰‡È¯·aL ·"Ó .ÁÎa ‡�‡ ÏL ÌL ‰¯ÈˆÈaL ·"Ó .·"Ó ÏL ÌL ‡È¯ËÓÈ‚ƒ«¿ƒ»≈∆∆«¿ƒ»≈∆»»¿…«∆«¿ƒ»¿≈

:ÈeÏÈÓ„ ÈeÏÈÓe B‡eÏÓa [ËÂ˘Ù] ‰"ÈÂ‰ ˙eÏÈˆ‡aL ·"Ó .˜"È˜‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ
È„È ÏÚ [È�ÂÏÙ Ô· È�ÂÏÙ] ÏÚÓ ˙BLw‰ ˙B¯e·b‰Â ÌÈ�Èc‰ e˜zÓiL EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆∆À¿¿«ƒƒ¿«¿«»≈««¿≈
ÔÈc ˙·B¯Ú˙ Ba ÔÈ‡L ÌÈËeLÙe ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÁ¯Â ÌÈÏB„b ÌÈ„ÒÁ ‡e‰L ÔBÈÏÚ ‡Ït∆∆∆¿∆¬»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈«¬∆ƒ

:ÔÓ‡ ÏÏk¿»»≈
BÏ ÔÈ‡Lk elÙ‡Â .ÌÚt ÏÎa ÂÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ ˜ÈzÓ‰Ï È„k ,ÔBÈ„t ÏÚ ÌÚt ÏÎa ÔzÏ BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï Èe‡ »̄¿«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿»«««ƒ¿¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ≈»»¿»«««¬ƒ¿∆≈
ÒÁ ˙‡ÏBÁÂ ¯Úˆ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÚt ÏÎa ˙B�BÈ„t ˙BNÚÏ ·BË ,B˙Èa CB˙a ¯Úˆ ÌeLÂ ‰ÏBÁ ÌeL∆¿««¿≈«¬ƒ¿¿»««¿≈∆…»ƒ≈««¿«««

.ÌBÏLÂ('„ ÔÂÈ„Ù ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï) ¿»

'‡Ù¯È ‡Ù¯Â' ,‡˜Â„ ÔÂÈ„Ù È„È ÏÚ ‰‡ÂÙ¯‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,˙Â¯ˆ‰ ÏÎÓ ÚÈ˘ÂÓ ‡Â‰Â ,ÌÈ�È„‰ ˙˜˙Ó‰ ‡Â‰ ÔÂÈ„Ù
."˘Ù� ÔÂÈ„Ù" (˙Â·È˙‰ È�˘ ÌÚ) ¯ÙÒÓ(‚ ‰¯Â˙ ·"Á Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ)

הדרך תפילת
ÌBÏLÏ e�„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ e�ÎÈÏBzL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»
[˙Á�Ïe] ‰ÁÓNÏ ÌÈiÁÏ e�ˆÙÁ ÊBÁÓÏ e�ÚÈb˙Â ,ÌBÏLÏ È�ÎÓÒ˙Â ,ÌBÏLÏ e�ÎÈ¯„˙Â¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ¿∆¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»¿««

) ,ÌBÏLÏe¯ÓÂ‡ „ÈÓ ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ Ì‡·¯B‡Â ·ÈB‡ Ïk ÛkÓ e�ÏÈv˙Â (ÌBÏLÏ È�¯ÈÊÁ˙Â ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ«»≈¿≈
ÁÏL˙Â ÌÏBÚÏ ˙B‡·e ˙BLb¯˙n‰ ˙Bi�Ú¯Ù È�ÈÓ ÏkÓe ,C¯ca ˙BÚ¯ ˙BiÁÂ ÌÈËÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»«∆∆ƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»»»¿ƒ¿«
ÏÎ È�ÈÚ·e EÈ�ÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe ÔÁÏ e��z˙Â ,e�È„È ‰NÚÓ ÏÎa ‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯a¿»»¿«¿»»¿»«¬≈»≈¿ƒ¿≈¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»
Ôe�Á˙Â ‰lÙz ÚÓL Ï‡ Èk ,e�È�e�Áz ÏB˜ ÚÓL˙Â ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ e�ÈÏÓ‚˙Â ,e�È‡…̄≈¿ƒ¿¿≈¬»ƒƒ¿ƒ¿««¬≈ƒ≈…≈«¿ƒ»¿«¬

:‰ÏÙz ÚÓBL ,‰Â‰È ‰z‡ Ce¯a :‰z‡»»»«»¿…»≈«¿ƒ»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B· eÚbÙiÂ Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒ

Ì‡¯ ¯L‡k ·˜ÚÈ ¯Ó‡iÂ(Ï‡ÎÈÓ Ï‡È¯Â‡ Ï‡Ù¯ ˙"¯)ÌÈ‰Ï‡ ‰�ÁÓ ,(Ï‡È¯·‚)‡¯˜iÂ ,‰Ê «…∆«¬…«¬∆»»«¬≈¡…ƒ∆«ƒ¿»
:ÌÈ�ÁÓ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÌL≈«»««¬»ƒ

:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ E‡B·e E˙‡ˆ ¯ÓLÈ ‰Â‰È :EÈÎ¯„ ÏÎa E¯ÓLÏ CÏ ‰eˆÈ ÂÈÎ‡ÏÓ Èkƒ«¿»»¿«∆»ƒ¿»¿¿»¿»∆¿…»ƒ¿»≈¿∆≈«»¿«»
:ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈ�t ‰Â‰È ‡OÈ :jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈ�t ‰Â‰È ¯‡È :E¯ÓLÈÂ ‰Â‰È EÎ¯·È¿»∆¿¿…»¿ƒ¿¿∆»≈¿…»»»≈∆ƒÀ∆»ƒ»¿…»»»≈∆¿»≈¿»

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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