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אׁשרּדברּדברּדברּדבר ּובכל אחר ¨¨©¥§Ÿ£¤
רּבי - ּתּׁשמרּו אליכם ¦©¥¨¦¤¥£¦§©̈אמרּתי

ּפתח, פא)יהּודה ׁשמע(תהלים §¨¨©§©
לא וגֹו', ּבךְ  ואעידה Ÿ§¨¨¦¨§¦©עּמי
ה' אנכי וגֹו'. זר אל בךָ  ¦Ÿ¨§¨¥§¤§¦יהיה
מצרים מארץ הּמעלךָ  ¦¨§¦¤¤¥§©©©¤Ÿ¡אלהיךָ 
אמרם הּללּו הּפסּוקים ¨¨£¨©¦§©§וגֹו'.
ויׁש הּקדׁש, ּברּוח ¥§¤Ÿ©©§¦ּ̈דוד
- עּמי ׁשמע ּבהם. ¦©©§¤¨¥§¦§להתּבֹונן

הזהירהּבכּמ מקֹומֹות ה §©¨§¦§¦¨
ּבכּמה האדם, את ¨©§¨¨¨¤¨©הּתֹורה
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש מזהיר ¨¨©¦§©§מקֹומֹות
והּכל האדם, את Ÿ©§¨¨¨¤הּוא
ׁשּיׁשמר ּכדי האדם Ÿ§¦¤¥§¨¨¨¤¤§לתֹועלת
מי ׁשּכל הּתֹורה. מצוֹות ¦¨¤¨©§¦¤את
הּתֹורה מצוֹות את ¨©§¦¤Ÿ§¦¤ׁשּיׁשמר
ׁשּמׁשּתּדל ּכמי ּבּה, ¥©§¦¤¦§¨¥©§¦ּומׁשּתּדל

הּקדֹוׁש. ¨©¥©ּבּׁשם

היאׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּו,,,, הּתֹורה ּכל ¤¨¦¨©¨¦
הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל ¨¨©¤§ׁשמֹו
ּכמי ּבּה ׁשּמׁשּתּדל ¦§¨¥©§¦¤¦ּומי
הּקדֹוׁש, ּבּׁשם ¨©¥©¥©§¦¤ׁשּמׁשּתּדל
ׁשם היא הּתֹורה ׁשּכל ¥¦¨©¨¤¦מּׁשּום
ׁשם עליֹון, ׁשם אחד, ¥§¤¥¨¤̈קדֹוׁש
ׁשנינּו, הּקדֹוׁש. ּבּׁשם ּפגם עׂשה ּכאּלּו אחת אֹות מּמּנה ׁשּגֹורע ּומי הּׁשמֹות, ּכל את ¦¨¨©¥©¨§¨¨¦§©©¨¤¦©¥¤¦¥©¨¤¥¤ׁשּכֹולל
אמר, חּייא רּבי מּמּנה. תגרע ולא הּתֹורה על תֹוסיף לא - תזּכירּו לא אחרים אלהים ©¨¨¦¦©¨¤¦©§¦Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦Ÿ¦©©¨§Ÿ¡¥§וׁשם

xaCxaCxaCxaCExnXY mkil` iYxn` xW` lkaE xg`iAx . ¨¨©¥§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤¦¨¥¦¦
,gzR dcEdi(`t mildz)Ka dcir`e iOr rnW §¨¨©§©©¦§¨¦¨¨
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מי זה - אחרים אלהים ¦¤¦¥£¦Ÿ¡¥§וׁשם
אחרים ּבספרים ¦¥£¦¨§¦¥©§¦¤ׁשּמתעּסק
לא הּתֹורה. מּצד Ÿ¨©©¦¨¥¤ׁשאינם
ׁשאסּור - ּפיךָ  על ¨¤¦©©¨¦יּׁשמע
מהם וללמד להזּכירם ¤¥Ÿ§¦§¨¦§©§¦£אפּלּו

הּתֹורה. על ׁשּכן ּכל ¨©©¥¤¨©©טעם,

מהרּבירּבירּבירּבי ּכךְ , ׁשֹונה יהּודה ©¦§¨¤¨¨
אלהים וׁשם ּכתּוב ¦Ÿ¡¥§¨©©©הּטעם
חג את לֹו וסֹומךְ  ©¤¥§¦¥£אחרים,
ׁשּמי מי אּלא ּתׁשמר? ¦¤¦¨¤Ÿ§¦©©הּמּצֹות
ּכמי זה, את ׁשֹומר ¦§¤¤¥Ÿ¤ׁשּלא
אמּונת את ׁשֹומר ©¡¤¥Ÿ¤ׁשּלא
מה הּוא. ּברּוךְ  ¨¨¨©הּקדֹוׁש
הּדבר ׁשּבֹו מּׁשּום ¨¨©¤¦©©©הּטעם?
וכן יצחק, רּבי אמר ¥§¨§¦¦©©¨̈אחּוז.
והּזמּנים, החּגים ׁשאר ¦©§©§¦©©¨§¨§ּבכל
ּבּׁשם אחּוזים ּכּלם ¥©¦£¨ª¥£¤ׁשהרי
זה ועל העליֹון. ¤©§§¤¨¨©הּקדֹוׁש
ׁשלׁש ּׁשּכתּוב מה Ÿ¨¨¤©¦ׁ̈שנינּו,
ׁשּבהם מּׁשּום ּבּׁשנה, ¤¨¤¦¨¨©¦¨§ּפעמים

האמּונה. ¨¡¨¨§ּתלּויה

ּכליראהיראהיראהיראה לּמה זכּורךָ , ּכל ¥¨¤¨§§¨¨¨
ּכל אלעזר, רּבי אמר ¨¨¨§¤¦©©¨§§זכּורךָ ?
ׁשּנֹוטלים מּׁשּום מּמׁש, ¦§¤¦¨©§§זכּורךָ 
הּנחל. ׁשל מהּמעין ©©©¤¨§©©¥¨¨§ּברכה
יׂשראל ּבן ּכל ׁשנינּו, ¥¨§¦¤¨¦¨¨¦מּכאן

ׁשּכתּוב זהּו הּנחל. מּמּבּוע ּברכה ׁשּנֹוטל מּׁשּום הּקדֹוׁש, הּמלךְ  לפני להראֹות צריךְ  ¨¤¤©©©©©¦¨¨§¥¤¦¨©¤¤©¥§¦¨¥§¦¨¦¤ׁשּנּמֹול,
לךְ . נתן אׁשר אלהיךָ  ה' ¨©¨¤£¤Ÿ¡©§¦§ּכברּכת
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