בכורה אותה נפשי תאוה היא לעינים •

הבכורים יום מתן תורתנו

אשכול שבכר לחג

הקדושה אלפי שנאן רכ

אלהים רבותים • וליו סדרים לערב ההג הקרוש עם פיוט5:קרוש
היום

ואזהרות להגאון רבינו יצהק בן ראובן

תצ״ל הנקרא אלברגילוני שהיה כזמנ; של הגאון הדי״ף ז״ל
שני המאורות הגדולים כאור החמה שבעתים ־ ותחתיו תעמוד
הבא׳רת

פירוש

המלות והענין אשר תכנתי אני בעניי ממה

שלמדתי והרשתי על בל כזצוה ומצוה מאירת עינים י ומהובר

לטהור טהוי אזהרות להגאוץ רבי שלמה בן
גבירול ו״ל עפ פירוש חיש ושמנה בתים נוספים
לחר״שב״ץ והעיר עליהם בכתב יד הקרוש כאשר תהזה
מופת הדור הרב חיד״א זלה״ה איש הכינים ־ ומגלת .
רות עם פירוש רש״י ז״ל ושרח ערבי ליום א׳
ובי׳ ׳יחייגו מיומיס ־ גם אשיור נלוה כתובה לחג השבועית
ופיוטים יקרים מחריץ ומוהכ פרוים :

הועתק והוכנס לא^טמ©^־
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ע״י חיים תשם״ח
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ד י ן ן ל ^ ו ידא

שכת דרשו ה׳ ועזו לע״ק
בדפוס חרש של הר!פם ר ע"יל

אליהו בן אמוזג וחבריו הי׳׳ ו
מוסייסים ומוכרי ספרים

א מ ן ץ יום זה
על יד חוזה
נוטה עליה
ל ף דומיה
יום.נגלית"
,מאד נ״עלית
דבר אל י שמעו
והלו וזעו"
והפליא'יעצה

ג י

י ״

• :
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לעס ־חן מצא
יקרה נעימה"
רחנחיל איומה
דת חוליהם
ראו השמע;עם
באזני המוני
 ; T :״
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הלא אני יהיה
נטוע זר ופסלו
ה;עשה לוי
את שם האל
כי על יכל אל
לכבד ע ב ת
י כי בו ע ב ת

אמון *

״ נחלו עם זה
איש האלד»ים
ויוסד /שיה
תהלה אלדוים
ודת הורית
על כל אלוהים
עם נושעו
מפגי אלךוים
גדול העצה
בעיני אלהים
תורת תמימה
ב א האלז־ןים
ד
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וקול השמיעם
קול אלהים"
דבר בסיני
ואין ע ו ד אלדזיו

י וצא תאמר לו

לישוא אל תואל
גר %אליד.ם ״.
ר ו ץ נא בחכת
T P
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ויכל אלחים

היא התורה שנקראת אמון כמ״ש ואסיה אצלו אמין

ואחז״ל אל

ענג
תקד׳ אמון אלא אומן

•כלי אומכיתו של סקכ״ה בכייאת עולם  :הוזה • הוא משה איס האלסיכז  :עליה י

שמים כמו בוטס כד־וקישמיס  :נשיה • סיא סארן יכן מכו חז״ל נשיה נכלל ז' שמות ה א ד ן :

איומה

• הש ישראל שנקראו איומה כנדגלית וכאלו אמר להכחיל לאיומה יקדה וכייתורס

מימה ; את שם האל •

הוא מ״ש לא תשא וגי'  :אל תיאל • לשון שיומה כמו ושמןגה
קיל

/

אזהחית לר׳ שלמה בן גבירול

ענג אומנים
ותאריף שנים
זרה שופכי״ךם
י בי נברא האדם
רתק זמה ותמה
פן באף וחמה
ברעף לא תענה
י כי ש ע ענא'.
קטן אח ל^
התאו א ע ר לו
והעס תרדו

*.

בטוב מעדנים
לפני אלךןים
ואל תהי בסורם
בצלם' אלזחים
 .ומאזני'מרמת •
יפקד אלתים
שוא כימתאנה
יתות אא־זים
:

T

V:

תתמיד גם ל א
נתן אלהים
ותמהו ופחדו
פועל אלתים
נךיבי יוער
צות אלוזים
בדת אל עמהו עלזו
מפעלות אליהים
י זקוף.ידינו
"בישע אלךזים

י " ר א י בגידי
דברו בכוער

.ועשה בל אשר
המוני עם זו י
י ואמרו לכו הזו
היי גאלנו"
והיש הראנו

אזהרות ל ד שלמה ן יהודה גביתל
ליום ראשון

׳שמור לבי מענה
ירא האל ומנח
קול

אלס •י ענג אונזניס

היה במאד נענה
דבריו הישרים
והוא

• סס אי ואס המגדלים כמי האומנים אחא :ספי' הסורים והמגדלים

י כ ן כאשר סיתה נאמנה  :בטוב מעדנים ־ כמ״ש ז״ל איזהו כניד מאכילו משקהו סכי מלכיסי

ו כ י '  :זרה ובו׳ • היא מ״ש לא תרגח :רחק זטה • סיא מ״ם לא תנאף  :בי שש שנא ובו' ־
?בכללן.איש-עונה ברעהו

עד

שקר :

לא תחמוד

־ מה ביןחמידה ליןאיה • חמידס אינו עינו־

עליה,עד שיקח כחפ־ן שחמד ועל לא תאיה עובר משעה שאוה בלבו :והעם חדרו •
מ״ט ויחרד כל העם וגוי :

מענה

היא

אזהרות לרבי שלטה בן יגבירו?*
והוא ירבה עצמה
והוא ;פלה אעמה
והוא ;תן הכמה
אספר תושיות'
ואעיב תלפיות
ואזכיר מצות.עשה
י ויעל פעעי;"כסה
עמונת וארבעים
כמו מסמרות תקועים
בסיני נודעו
י ויהךו הטבעו
אשר״התוו התווה
י במספר המצות
והמוש;עף
עד אשר לךעף
והרעים אל דעות
מקפץ על גבעיה
ועת כןךא אותם
ויצאת גשמתם
7
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מענה *

דביר ופידוסי
להכין נמהרים

כח

להבין נמהרים
מתוקות י לפיות
ל*טר העוברים
בדת מעוז'ומהסה
מגלת"נסתרים" ״
ומאתים נטועים
במספר אברים
ומרום נעמעו
בתוף עשירת ךבךים
בתיבות נשתוות
ובהם נאמנים
והמוךיעף
נהנם נהקרים
בקול הפליא זועות
מדלג על הרים
^רעךח אהזתם
ברתת'ושברים
והוריד

סיסמיר בלבי דברי סתירה :

נענה

* נכנע כמי לענית מ פ נ י :

• להודיע מציתיו לבמסריס כמי ולבב נמהרים יבין לדעת

ולפי סספתייס עושים דבריהם במסירות נקראו נמסרים :

תושיה

־ סלו התירס ונקראת כן

מלשון יש וישוח כי כל סיסים יחםרי ויחזרו לאין יסתירה תעמיד בישותה כל ימי עד וחז״ל
אמרו לסי שמתםת גופו של אדם :

כמספד

תלפיות

• הס שיני סתומה :

מעוז ומהסה

• היא ה״ית :

א ב ר י ם > הוא מ״ש !"ל רמ״ח מ״ע כנגד אבריו של ארס  :ו י ה ד י ו ה ט ב ע י • כמו

על מה אדניה הטבעו והכוונה שכל קריייג מצית נכללות ונרמזות בעשרת הדברים נמ״ש ר ז ״ ל :

אשר התוו התוות

־ כמי וסתוית תיו עכין רושש וסימן :

בתיבות נשתוות

י

היא הכתב

סנםתיוןכמ״ש ז״ל כתב העתיד לסשתנית ־ או אפשר והוא סנכין שחוזר על עשרה דברים הבז'

ואמר שסתיו כתיבות בשתיית דייל שיית במספר תרייג לרמיז על תרי״ג מצות  :ו ה מ ו ש י ע ך •
היא ה״ית  :ו ה ר ע י ם ־ מן אל הכביד הרעים וכן הוא אומר ויהי ביום השלישי ייהי קולות
יברקיס :

ויצאה

נשמתם

־ סיא מ״ש זיל ע״פ נפש׳ יצאס בדברו בשעה שאמר הקי״ס

אנכי סי ו;ו' יצאה נשמתם של ישראל :ברתת • כמי כדבר י/כריס רתת והוא מנין ר ע ד :
והוריד

אזרןרות לרבי שלמר .בן גבירול•

להוריד טל אידיו
והשיב בחסדיו
אני הוצאתיך
אני הךךכתיף
לי_חד אל איום
י לחתפלל״יום יום
לעבדיו ולאהבו
ולתמוך בנתיבו
לקדש תעצומו
ז

להישבע בשמו
לצדק ךינהי י
ולשמור דתהו
דבריו שיים מרפא

וכתבם על ספי
ושעתם תמיד
ומברמת תצמיד
בכור י בנים תפדה
ובכנעני תרדה
ותפרה' פטר חמור

לעמו ועבדיו
T T— . -

:

נשמות לפגרים
-

T :

 T :־

אני הזהרתיף
בדרכיי מישרים
שתי פעמים ביום
ערבים״ושהרים
בלב ולדבקה בו
פעמים ואשורים
ליראה מזעמו
בלי שוא ושקרים
ולרדוף צךקהו
ולעשות מאמרים
עלי לב גם' על פה
מזוזות ושארים
לבנף ולתלמיד
מאית הנגמרים
ויטוטפות תעדה
כבערים
והשבת תשמור
וההלל

והוריד טל וכוי •היא מ״שז״לע״פ גשם נדבית תניף אלהיס הוריד הקב״ס טל שטתיד להחיות
בו את המתים והחיה איתס יזיייא והשיב יכי' כשמית לפגייס וזהו שהוסיף אני הוצאתיך לרמוז
שבמלת אנכי פרחה נשמתם והחזירה להם הקב״ס ואח 'כ שמעו אשר הוצאתיך:.
!

איום•

בורא

כמי איימה ככדגלית ובלשון חז״ל כיצד מאיימין את ה ע ד י ם  :ליחד וכוי ־ היא מצית קיש :
ולתמוך בנתיבו ו כ ו י • והוא מ״ם הכתיב יהלכת בדרכיו ודרזייל מס הוא דחוס וכוי :

פעמים ואשרים ־ כמי מה יפו פעמיך וסט אשורנו  :לקדש יכו׳
למסור עצמנו כחמ״ו לקדושת שמי ית'  :תעעומו • עבין חיזק וגבורה  :דבריו שים וכוי ־
היא מצית ת"ת שהיא רפיאת הגיף כ ל י  :וכתבם * היא מצית המזוזה  :ספי ־ סס מזוזית
הכית'כמו ויניעו אמית הספים  :תצמיד י תחבר כמי ייצמד ישראל והס מאה ברכית בכל יום
• היא מצית קדושת ס'

סתקן דהמע״ה הגבר הוקס עייל על בגימטריא מאה  :טוטפות תערה * על מלת טוטפות

ישול לשון עלי כי סיאענין תכשיט במ״ש ז״ל לא תצא אשס לא בטוטפת ולא נסנבוטין :

ובבנעני תררה

י הוא מס שנאמר לעולם בהם ת ע כ י ד י :

אוהדות לרבי שלמה כן גבירול

)״ההלל

תגמ1ר

ועל כנפי בגרף
ותלות ך ל ן ד ף
קבע ברכת מזון
ולא תמצא רזון

עבוט עניי השב
והגזרה תשב
היה ל ע ב ע ג י ו
ותקום מפניו
ותלמוד ותלמד
ותשיב כלי אבד
והדלים תרתם
והאבלים תנהם
:

ולפתוח ולתת
י ולשמיר ולמותת
לבער מחמצת
י { ל ע ר ו ף מפלצת
לענג'יום מנוחת
י ולחוג ולעמחח
והצדקה לעשיות
ומעאותיומעמסות
־־ T

באט
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T

בט

בימים נספרים

גדילים תעשיה לף
תפייס בדברים
באט רבחפזי־ן
בענוי כפורים .
ויאתף אל .ישב
ועושק מסתרים
לשכלו ולשגיו
:

־ :

T T. :

ופניו גהדרים
T T,

• T : V

והוךיף תכבד
ותקךייש מבכרים
והחולים תשיחם
ותקבור נגזרים
לאביון יחתת
.עמלק ראש צרים
בכלח נחרצת
T T :

V V : V

׳אלילים ואשךים
בחשקט ובבטחח
ולאהוב חגךים'
כפי יד וכמסות
לתמים ולתרים
;  T׳ I

• T :

ובחפזון • כלומר אפילו שיהיו לאדם עסקים רבים לא יבטל מלברך.כיכת המזון בכוונה

ותלמיד

רצויה  :רזון ׳ ד ר ך הבטחה לא יגיע לך רזון וכחיםות מענוי יו׳יסכ :א״ב לא תקוץ ולא

תתסוב ליזוךיו״הכ ורזין מן הטמנה היא אס רזה • ואיפת רזון זעומה  :לשב עניו • מפני
שיבה תקום :

לשכלו

• אפילו יכיק יחכיס שנאי והדרת פני זקן זה שקנה חכמה :

והוריך

תכבד ׳ לשין אנ או מורה  :ו ת ק ב ו ר נגזרים ־ היא מצית קבורת מתים שנגזרו ונכיתומבין
החיים  :ולפתוח • פתיח תפתח את ידך יגוי' :ל א ב י ו ן יחתת • מלשין אל תירא יאל תחת :

מפלצת

• מל אשר עשתה מפלצת לאשרה והוא היה כמין זכרית לתשמישי ע ״ ז :

וכניסות •

מלשין מסת נדבת ידך ופירושו יהולת :ומשאות וכוי ־ הוא מס שנאמר הקם תקים עמו

ח
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ותלמיד

אזהרות לרבי שלמה כן גבירול
להדר ולהנעים
ותלמיד עעשועים
ואהבת החברים
י ותוכהתיךעים

וחומה .וענוה
״ ויראת מקדיש ו־
ולימוד נאמנה
ליתום"וא למנה

V״ Iק ש יחדיי•
ה כמי ם עם הורים
ד ן

ג־•

ז
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T :

T T :

שמור מעשר עני •
״ וראשון ושמיני
ומעיקר ממעשר
ומבהמה תעשר
וקדשי מתני'
'"ותאכלם במעוני
וחזק סןז;מוט
י ובשביעית תשמוט
ותשמוט משאות
ביערה ותבואות
ולקט הקציר
י;עזוב לבלי תציר
ואלימו היבט

• T

*

•

רבנים בתנה
וידוי עם גרים
וגם כןעץ&ר שני
תקדש .בהדרים
וגם ודף מעשר
וראש גז מעדרים
וגם מעשר שני
"והחלה תרים
:

 T־

T

ולעד לא תמי־ט
ספיחים ונזירים
וישכהה עס פאות
ועוללות מבצרים
י ופרט הבציר
— ד •

לדלים נאךים
בהענקלהדרו ולכללי
תלמיד לגון צייך

,Jill
ובהעבט וחומה

וחלמיר וכוי • שהוא םעסועיס ז:י6
כמ״ם תמים תהיה עש ה' אלה׳־  :וחדוה
ויראת מקדש וכי' • את מקדשי תיראו ויראת החכמים לרשו :מ״ס את ה' אלהיך תירא לרבות
ת״ח והורים הס המלמדים  :נאמנה י תאר לתורה םהיא נאמנה  :בהדרים • בכביד והדד
יאי אפשר לשרשו על האתרוג הנקרא הדר כי כייס שמעי אין מצית אתרוג נוהגת  :ומעשר
ממעשר ־ היא מה שהיה הלוי מעשר משלו ונותן לכהן יהיא הנקראת תרזמתמעםר  :וראש
וכוי

:

* היא שמחת י"ט מלשון כי תדיח ה' היא מעיזכס :

גז ־ היא מצית ראשית הגז ותיסיף מעדרים לרמיז שאש אין •לו אלא צא; אחד אי שכיס פטיר ע ד

שיהיה ע ר ר :

ותשטוס

ספיחים

י ל' כמיגיה :

י את סשיח קצידך לא תקצור :

משאות

ונזירים

• וענבי נזירך לא תזמור :

• חינית כמו כי תשא ברעך משאת מאימה  :ו ל ק ט

הקציר•

היא מ״ס ולקט קצירך לא תלקט  :ופרט • ופרט כרמך לא תעולל יהכתיס פירםי איזהו פרט

ואיזהו
קללה

עיללית
וחסרון

 :לבלי חציר
יכהשך ברכס היא

־ תגריס ציה יצוקה :

נאדים

• כמו במארה אתם נאריס לטין

עהין תוספת .טיבה כמו שכתב סראביע :

בהענק

• הענק

תעניק

אזהרות לרבי שלמה בן נבירול

ותן פן תלבט
עמה ואמור תאה

והנותר באה
 Tד
ד
 :־־
ופגול כי;באש
ופסח בצלי.אש
וראשון ושביעי
ומקךא שבועי

ו״עתה כר1בו לכס

 !9ליטכחו בניכם
וכבש אשר נפלא
ושלמים ועולה
ונבר א#ר  :ר ד ו ף -

נדבות תדרים
בהחיותף חאח

יהושלף ע ל אורים
ישרה באש ״
 Tי•
־  T״ 1
ומצות ומרורים
תכןךש בהג;עעי
בבכורי קצירים

בספר תורתכם

ואין ה;׳גם מכירים
במנחתו כפולה

למנחת בכורים
אחר עכיךה להדוף
 :י T :

:

T

:

נפשו מגשן .תנדוף
גור בארץ הקדושה
ולוז;.קרא דרושה

להצילה מאור אירים
היא אבן הר^שה

לצדק :מלף־־מלף

ובית מקרש מלך
למשטרת אומרים

יכינו להלף

ושפטו _עם צדק

_עצמותיו_.עלי הדק

סקול :סקל

י_הרגי מ.קל.קל
נזשךתיס נפלאו
קדו^ז בכתף :שאו

מאת צור הצורים

 ,למסלף בחדק

להחיות בשרים

או שרוף ;שרף

יחנק רוח אסירים

על צבא.עכורה צבאי
להדרת דודי דודים

ויום
תעניק לי .־ ובהעבט • היא מ״ם וסענט תעכיטנו ולפי שסתם הליאה כמשכון׳נק' כל מליה
העכטה  :פ ן תלבט • אש כדרת מעות לצדקה קייט כדרך פן תלכט לשון כשלין כמו יאייל
שפתים ילכט והוא מ״ש מוצא שפתיך תשמור וגוי  :האח • לשון שמחה כמי האח האח ראתה־
עינינו  :באח • לשין מדורה כמו ואת האח לפניו מנוערת  :על א ו ר י ם • על,האם כמי באיר
כשדים באור אשכס  :ו פ ג ו ל • הוא הקיבן שחשב עליו מחשבה המפלגת את הזבח :בי• יבאש ׳
כי יסריח מלי וירם תילעיסיינאש שפירושו יכנרבאש ',ו מ ק ר א ש ב ו ע י • היא תנ ׳השביעות :

)ועתה ובו

• אלו הן שמנה בתים להרשב״ץ יכה הראני מי״חהרב כמוהר״ר אברהם קורייאט

כר״י יאיר ס' אזהרות משפירי שפריו של הרב גאון עוזנו כמיהר״ר

חיר״א

זי״ע ושש כתיב
"ליי?

אזהרות.לרבי שלמה בן גבירול
ויום ?כחץ תרועןז
ויום כפור תו^ה
וסכה וארבעה
צמחים נבחרים
־ • T :
 T :י
ערבים בסמדר
ועץ ^כ1ת נחדר
ופרי עץ הדר
וכפות תמרים
וכךןין הוקם _ער
באלמנת/על
ובבתולה ןב^ל
וידחו יךים
וידע"העתים
לטהר״סות ובתים
ופתותהפתים
והגש מו/קטרים .
וניטלת נשלות
 ,להקטיר"ולמלוח
לכפר ולסלוח
פשעים נעתרים-
ודעוק ולבלבל
ולשחוט פר ויובל י
י ולםלוק ולקבל
ולקמוץ אזכרים
וכן ילמד עם זה
להניף ולהזה
והשוק והתזה
להקי נעצרים
ויכין למלאכת.
קןךד ובעת.לכת
*"לבית" הפרוכת
בגדים משזךים -
ותבנית .המשכן
י ורתם הנתכן
ושמן
1

ז

בגליין מטהרת ידי קדשו ממם וז״ל ־

אלו השמנה בתים

* לא חלו נס •דיס אשד בנה שלמה

הרשב״ג םו״ריס במדבר כמתק ודשן נאי״ת מדב״ר העומדים ברומו שירו״תס יזהירו אזהרות
מזהירות שככה לו בעולמו• ואילם תמניא איבון בתי מלכית רבן שמעון הרשכ״ן גדיל מרבן שמו
וכך היה מונס אלה הפקידים ונימוקי עמו • דברי החיר״א ס״ט( ; ויום כ פ ו ר ת ו ע ה • יום
כפרת תועה יהיא העין כמו לדבר על ה' תיעה ויש מי שפירש .באופן אחר יאינני נ כ י ן :
ע ר ב י ם • סם ערבי נ ת ל  :ע ץ עבות *.:היא ססדס המשולש מן מעשה עבות  :הוקם על *
כמו לגבר הוקס על יהוא הכהן הגדול מאחיו  :י ג ע ל ' .כמו ולא תגעל נפשי אתכם וסיא מיש
אלמנה יגרישה ו ג ו י  :ו י ר ה ו ירים • היא מצית נשיאות כ פ י ס :

ז י ר ע ה ע ת י ם ־ פי' שיהא

בקי בימי הסגר ובימי החלט ; םות • בגד • כמו ובדם ענביס שיתה  :פ ש ע י ם נ ע ת ר י ם  .יש
מי שפירש רבים כמו עתר ענן סקט ת יטתרית נשיקיתישינא ולי נראה שהיא לשון בקשה יתפלס
י

והכיונה איתם הפשעים שנתידהינתפלל סליהם  :ו ל ב ל ב ל • פי' לבלול המנחה  :ו י ו ב ל • סוא
האיל כמו בקר; היובל < עם זה • הוא טס הכהניס  :ל ת ק י נ ע צ ר י ם • שנצטוו לחק המצורעים
םססנעצרים חין למחנה :שרר־ כמו כגדי השרד וענינו העבודה והשירות ',ו ב ע ת לבת *
הוא מס שנאמר ואל יכא בכל עת אל הקדש ־" ולחם הנתק ־ כמו סנתקן בקי״ף לשין ת ק י ן .
א״כ

לא

אוהרוה לרבי שלטה בן גבירול

למ^חח ולמאודים
קטורת נסכה
ויישתיי ככרים
ועולות וקךכנות
במועדים נזכרים
ונר שבת יהל
ושופטים עם שוטרים
נפחיות נערכות י
בזיקים נשמרים
לדורשי השנה
ארבעה ועשרים
ונרי חנכה לתעלות
בשני מעשרים ־
וגם לחיות קדוחים
בעתים נגזרים
ועבד עם אמה
ומקרא בכורים •וזרה
' .

הנכה ומלאכת
' ו ש  #המערכת י
ובלמים ומנות
ושל<צ& מתנות
והעומר לנחל
ופרטתי הקהל
למדוקורת רבות
י ורץ ארבע אבות
וקצב ותבונה" .
ומתנות כחובה
והתקופות למל^ת
ולראות ולעלות
להנעים חומשים
״.ולטבול נפרדים
ו^יבת בבהמה
י"ובכורי" אדמת
1

ז

א״ב לשין
סמלאבס

מנין מן תיכן למיס  :המתקן • המוכן ועשוי לצורך המשחה :ומלאכת קטרת
של הקטירו! סמהידרת יסמעילס וז״א נסכת מלשין נסכתי מ ל כ י  :ושתי ככרים

י

י

הס שתי לחם התכופה  :והעומר לנהל • להיות שהקרבת העומד.מתיר החדש לז״א והעומר
לנהל דהייכי לכלכל כמי ויכהלס כלחם  :א״כ מלשין בהלת בעזך והמכין ההנהגה והעבודה
הצריכה בקצירת העומר והקרבתו ורובי דקדוקיו ודיניו שזכרו ח ז ״ ל  :ונר שבת יהל • כמו

בהלי נ ר י עלי ראשי וסענין להדלקת נר של םלת  :ופרשת הקהל
•במוצאי שביעית לשמוע התירה :למתקורת ריבות•

י

היא מצות

הקהלת העט

לדין דיני ממינות ולחקור ילישא יליתן

בהם  :נערכות • מלשון בני אס ערבת ל ר ע ך  :ודין ארבע אבות ־ ארבע אבית נזיקין
שור וכור ומבע-ס והנער

וקצב ׳ לשון מדס יגבול כמו קצבא בלשון חכמים וכן וקצב אחד

לשני הכרובים  :להעלות • להדליק כמי להעלות נ ר תמיד  :להנעים תומשים • אפשר

שכיון למ״ש חז״ל מפני שינה תקים זה סייח והדרת פני זקן זה החומש  :להיות קדושים •
היא מה שנאמד קדושים תהיו  :נפרשים ־ הס סטמאיש שנתרחקו משאריה אחיהש  :בעתים
נגזרים י קצובים ופירושי טקהיה טבילת כל אחד יאחד בזמנו הקבוע ; ושבת • פי' שביתה

ומניחה

כמו ושבתה
וגוי:

ס א ר ן  :בבהמת
ומקרא בכורים

וכוי • הוא מס שנאמר אתה ו גוי ועבדך ואמתך יכהמתך
־ היא

פרשת בכירים סגדתי היום

וגוי:

וורוז

אזחרות לרבי .שלמדן בן גבירול

וצדק מאזנןם
לבנים הבכורים
וגס מדותים
ופדיון נמכרים
 .בסימן נכתמה
ובתי החצךים
בנמכר כל זדון
.י^לת לדרורים
בי-ובל וצאת שישית
והבדלי שש ^ךים
וסוד עגלה.ערופה
ללא המה טהורים
במימי המקוות

חרה מתטם
* ומתת• פי שנים
וחוק איפותים
י ומוצא שפתים
• - T :

T

ותופש האמה
V

:

T

T T

ודין ערי תומה
ואדם לא ידון"
י ביובל ומת אדון ׳
וצאת עברית הפשית
י ועורות.וחמישית
ודין שפהה' תרופת
ופסת לתרופת
ז

״

 V־־

T

:

וטהרת חדוות
ו'פר.בא על מצוית
וטהרת הטומאה
וקךכן חטאה
ויורד גם עולה
ד

1

 .ויפר הכפולים
בקרבן הנראה
ומוספין ע^ןים
וודאי גם נתלה
והרס

וזרוז מתנים • הוא אכילת קיק פסח בחפזון כמ״ש מתכיכס חגורים  :וערק מאזנים
מ״ס מאזני צדק אנכי צדק ו ג ו י  :וחוק איפותים  ••.לא יהיה לך איפה ואיפה  :מדותים ־
לא תעשי עול כמדה  :ומוצא .שפתים • מיצא שפתיך תשמור ועסית  :ופריון נמכרים •
אחרי נמכי גאולה וגוי אחד מאחיו ׳צאלכו :וחופש חאמח • חיסש לשין חירות כמו לחפשו
• הוא

ישלחנו יפי' שתצא אמה לחידות כהכאת סימנים יז״א־נסימן נכתמס שפירושו מנין רושם כמו

נכתס פ י נ ך ? ג ז ' :

לא ידון•

לשון ריב ומדין כליגןר שלא ידיי ולא ישלוט האדון על הענד

בזמן שקצבה לו סתורה לצאת להפשי .״ ועורות וחמישית • כך היא גרסת הרםב״ן זלה״ה
ופירש עירית קרשיש לכהניס וחמישית כל מי שמחיייכ לשלם חימם נוסף על

הקיז :חרופה

י

מייעדת כמי והיא שפחה כחדפת לאיש  :לתרופה י למלאת ולרפא חםרובס בפסח ראשין ללא
המס טסיריס :

הרוות

* סנםיס סכמת כמו יסדיה נכדתה ודיוק לשין רביש ינקראת סאשס

הנדס דוה להיות ראשס יאבריס ככדין עליה כמו עלי לני ד י י :
סל מ' סאה '.

ופר ובו

,

י

היא' שר העלם דכד ;

ויורד

עשרו וסעכ׳ כפי עניו כמ״ש ואם לא תמצא ידו די שה

במימי המקוות

* במקיה

* הוא קרבן עילה ו י ו ר ד העשיר כפי

וודאי גם נתלה

תלוי ספק אכל חלב ספק אכל שומן מביא אשם ת ל ו י :

• אשם ודאי אשס

ותרם

אזהרות לרבי שלמה בן גבירול

וערף הטךךיס
והעומר לספור
לשלה ביעךים
בשקץ ונבלות
ומשקים'נגרים
ומקךח מהשבח־
ואגרת פורים
לאשר ,נתקת
במבושי גברים
והוק פריה ורב יה

וחרם המפלא
ויד ויתד רהפיד

י :־ז־

-

:־ד ״

:

ואם קן העפור
וכל טומאה להפלות

T :

 :־ :

T :

גאךם עס מכלות
והיסח ושוכבת'
רבום נעזבת י.
וחלוץ וריוקת
וקוץ כף מחזקת
ודין־ אשת שבית
״ ותלבושת עךית
ועךרה והלולים
וביומם להשלים
ברכות וקללות

T :

I

:

־ T :

•:

T :

מי הרים
ומשנה למושלים
שכר הנשברים
ומכס ונתלות
ושיר

• T I:

וחרם המופלא•

 -לב

כמ״ם כי יפליא לכדור גדר :

וערך הנודרים

• היא מצית ערכין להעריך

כל אחד ואחד לזכרים ולכקנית כפי השנים  :ויר -י לשון מקים והיא שנאמר ויד תהיה לך וגוי:

ויתר•.היא מה •שנאמר ויתד תהיה לך עליאזנך וגוי :
זכםית את צאתך  :לתפלות • להפריש כמי להפליא

מכלות

• היא טומאת אוכלים :

ומשקים

לחפור

* מחיץ למחנה כמים וםכת

נ ד ר  :וארם ־ היא טומאת אדם :

• היא טומאת משקים:

וחיסת

״ לשין נ ע נ ו ע

כלומר כשהאדם מניע דבר טמא אפילי תהיה הטומאה כראש הקורה הוא נטמא מאחר שכשכתי
נענעה :

מחשכת
בלילה :

ושוכבת

* האיש השוכב עש האשה והאטה טכיסש טמאים טומאת ערב :

ומקרה

• היא כעל קרי ירמז למים חז״ל אל יהרהר אדם כיוס שלא ינא לידי טומאה*

ויכום נעזבת

• יכיס האשס הכעזבת מבעלה בלא כניס :

ואגרת פורים

׳ מכס

אותה הגש שהיא מ דרככן לשיטת סרכ בה״ג שמיכה גס מצית דרבכן ומקרא מגילה אשמכיס
אמאי דכתיב כתוב זאת זכרון בסשר :

וחלוץ ורוקת

• חליצה ורקיקה:

לאשה נתקת

י

נסרדת מיבמה כמו זמית• כתקי  :וקוץ י לשין ציוי כמי חתיך היד המחזקת במבושי האיש יסיא
מ״ש וקציתס את כפס.־

עריח

אשת שביה

• היא אשת יפת תארי כמיס וראית בשייה :

־ היא מ״ש כי תראה ערים יכםיתו :

ונסוך מי קרים

ותלבושת

• יש מפרשים מלי מים קייס

ע ל בפשעיפה יייתר נכין לומר שהיא לשין מקיר יסיא מצית ניםיך המים כחג שיהיו מיס זכים

ובונעיס  :ו ע ר ל ה והלולים
לה'  :ומשנה למושלים•
.התורה ו ג ו י  :וביומם להשלים

י מן שלוש שנים יהיה לכם.ערלים ובשנה הרביעית קדש לליליס
משכה תירס למושלים והס המלכים כמ״ט וכתב לו את משכה
־ ביומו קהן שכרי ולא תבוא עליו השמש

לסריס מן סנזס מאימה לסי כמ״ס ומכסם לסי:

וגוי :ומכס •
ויובל

אזהרות לרבי שלמה בין גבירול

ויובל לדרורים
ומורם מתודה
מדמי חמקוךיס
והזה לתנופת
ותתרומה יחרים

ףצןיר אבנים גדולות
וחצוצרות עדת
י וטבול יולדה
ופרח לשרפה
ומע^ר •האיפה
ועיר  tשולהת
ועם עיר ינרחת
ועיר כי הפגר
ותתגבלתלגר
דמי כופר תשקול
ביען'הרים קול
והולם ועד זומם
לבלתי _ירומם
ובפרעות יתפרע
ואיש זב ומצורע
ו מ ה ירפא
ומדיח תספה
וחובל בחמשה
ורם ער יבשה
- -

—T

י־

ויובלי לדרורים

למלט משתת י
רחחריב ולחחרים
אבניך• ת ג י
או" מביר לנכרים
ותמסית תסיקול
ל^כךה לאחרים ־
כאהד ההףמם
להנבא שקרים
המוציא שם ר ע
—

:־ :

T

וטבול יולרח

T

בהזות נטהףם
טמא מת או נספה
וייראו נשארים

.

י :

• T

בעפרים
.תכסה
תבסהו בושה
והסוטה..,

• לקרוא ד ר ו ר בשנת היובל :

וגוי למקרא סערה :

המקורים

 :־־ :

T

 :ד י

:

T

והצוערות ערה

־ עשה לך סתי חצוצרות

י כמ״ש וטהרה מחקור דמיה זאת תורת היולדת ו ג ו י :

• שלא טמאה תורה אלא דס הבא מן המקיר בלבד:

ועיר יר שולתת

״ היא

העיד המשלמת עם ישראל כימי ש והיה כל הפס הנמצא בה יהיו לך למש יעבדוך ונזהרו ישראל
שלא להחרימם וכנגדה  :ועם עיר נרתת י היא עיר הנדחת שנצטוינו לשימה תל עולם :

ועיר כי הס־״ר

־ היא עיר לגייס שאינה משלמת.עם ישראל יאינה פיתחת לכם כמ״ש ופתחה

לך אנל סוגרת שעריה שלא לתת מביא לישראל:

דמי כופר
בהזית

י ונתנו איש כופר נפשי :

ובפרעות

אבניה תגר

־ כמו אבני גיר מניפצות :

י לשון נקמה כמו בפרוע פרעית בישראל:

נ ט ה ר י ם • כשיזי עליהם במצית התירס אז יהיו נטהריס :

ומה ירפא

• בהזיה זו

שאמרתי ירפא גס מי שנטמא במת או בחלל וזהו כספה  :וייראו נ ש א ר י ם • וכל העם יטמעי

יייראי;

וחובל

וכוי • יענש החובל בחמשה דברים והס נזק צער רסיי שגת בישת :

ורם על

יבשה ׳ איש כי יצוד וגוי ־ ושפך את דמו וכםהו בעפר ואמר בעפריס לרמוז פ פ ר למטה ולמעלה
כמיש

י שלטה בן ג בידול

אוהדות

והסוטה ת^קה

למען תנקה
להסיר מכמוךים
יהי נקי לביתו
ולא {•עביר דברים
משוח מלחמה.

ו ^ י ת מעקה
והתן כל שנתו
T T :

I

T :

T

ויאתר מצאהו
ויניח יד רמה
T J

י

V

T

־

T

T

לבל תפול אימה
אלת מצויתי
ואלהיתורותי
תחיינה מחיר
• וחמזחיר יזתיר
ולמחר יקרב
״ ובאור'הנערב
כמ״ם ?״ל

כ

למען.תנקה• כמ״ס

עפר :

-

•

 :ד T

י בלב חנחגךים
ואלה חקותי
תמימים וישרים
ותספנה ןהיר
כזוהר המאוךים
בשמרם עקב ךב
ישרים מכתירים
ובקתה ו מ ר ע ה ז ר ע :

ומכשול כמו יפלו במכמוריו רשעיס והוא מ״ש ולא חשיש דמים בביתך :
כמ°ש ולא יעכיר .עליו לכל דכר ו ג ו י :
אשר ארש אשל

וגו׳ י :הנחגרים

משוה מלהטת

י

מכמורים
ולא יעבור דברים •

־ לשון רשת

הוא הכהן• הקירא פרשת מי האיש

• המזוייניס שחוגרים כלי מלחמה כמ״ש חגור חרכך על

ירך ו ג ו י  :תחיינה מהיר ותספנה יהיר • מליר מלשין מסירית שזריז וכשכר לקיים איתס
ותספכס מלשון אסוף אשיפס י יהיר לשון גאה כמי זד יהיר לן שמו• ונתכוון נזה למ״ש כי
(

?שרים דרכי ס' וצדיקים ילכו.כס יסושעיס יכשלי בס וכן אז״ל זכה כעסה לו סס חיים לא זכה
כעשית לו סס המית

ולנוהר

•י

וחמוחיר

־ מי שזהיר בקיים המגית יזה.יר מלשון יהמםכילים יזהירו:

עקכ ר כ  :ובאור חנערב׳
 :ישרים מכתירים ׳ לטין

׳ מלחטוא בהכה יקיב שכר גדול וזהו

הוא איר הגנוז

לצדיקים מששת ימי בראשית שהוא ערב.לנפש

כתר כמו בי

יכתירו צדיקים ונתכוון למ״ש חז״ל עויסב אין בי יעי' אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם
בראשיהם ונהכין מזיו השכינה שהוא האור הבערב שזכר :

תמו מצות יעשה *
ה׳ לנו לצור מעוז ומחסה

אזהרות לרבי שלטה כן נבידול

מצות לא תע#ה

וצדקו לא אכסה
ואגיד מישרים
כערות נאמנה
במספר נחקרים
עתיךים'וצפונים
בעדיי קישורים
אחותי רע^תי
ולקחי מוסרים
פךיתיף מלהב
צרופים וטהורים
;
באלף ורבבה
מדלג על הרים
קראתיף בסיני
ליך אלדזים אתרים
ברשע ובכסל
ול א

בצל שדי איחסה
י במצות לא תע^ה
כתובים באמונת י
י ׳
וכימי הישנה
יקרים מפנינים
' " ל ב ת האיתנים
צאי נא לקראתי
״ ושמעי תורתי ׳
חישקתיף ואוהב
י כמו תיורי זח ב
בצאתי נצבח
י וקול דודי זח בא
אנכי יהוה
ולא יהיה על פני
ולא תע^ה׳ פסל
בעדות

נאמנה

ומעיתדיס לישראל :
ויעקב :

• היא התורה סכאמר טליה עדות ס׳ נאמנה:

וכימי השנה

י סס״ס

לאיין כמכין ימות החמה  :עתידים ובו' • דנק לכת האיתנים כלומר מסומרים

בעדיי

בת ה א י ת נ י ם • היא כנסת יםראל בת איתני עולם םהס אכרסס יצחק
י

ק ש ו ר י ם • המציק כן תכשיטי הבת האיתנים ועדיי במו עדיים ־ וקשורים שס

חכםיטין םהאשה קושרת בראשה או בגרגרותיה יכן בישעיה והקברים ובתי ה נ פ ש :

צאי נא

ל ק ר א ת י ־ מדבר בעד הקנייה ואומר לישראל צאי נא וכוי וכן מצינו ויוצא מסה את העם לקראת
הא-היס מן המחנה .׳ א ח ו ת י ר ע י ת י • לשין חבה שהחתן אימר לכלתו  :ח ש ק ת י ך ־ .כמ״ש
אהבתי אתכם אמר ה' י כי בכס חשק ה '  :פ ד י ת י ך מ ל ה ב • מן האם והוא דרך משל כלומר
פדיתיך מכל צרה וציקה וזה על דרך כי תלך במו אם לא תכיה  :כמו ת ו ר י זהב ־ חיזר למה
שאמר קידם זה ולקחי מיסרים ומלות חסקתיך ע ד מלהב הס מאמר מיסגר כאלו כתב אחותי
רעיתי חםקה׳ך וכוי ושמעתי וכי' ילקח׳ מיםריס׳ כי הס כמי תירי וסב צרופים וטהורים :
ב צ א ת י ו כ ו י • אלה סם דברי כנסת ישראל שמספרת ואומרת בצאתי נצבה כמ' ס ייתיצבי תחת
!

ה ס ר  :כ א ל ף ו ר ב ב ה י הם רבנית אלפי ישראל שעמדו על הר סעי לקבל התורה .־ ו ק ו ל
ד ו ר י ־ כלומר א! קול דודי בא  :מ ד ל ג על ה ר י ם ־ ר״ל הניח תנור וכרמל הסריס הגבוהים :
ברשע׳ובכסל • לא כזדון ולא בשגיאה כי נוחים היו לסקפתות ולעשות פסילים גם לשם ית'
כידזע

אזהרות לרבי שלמה בז גבירול

ול^ הקןים כסל
וגור מלה כ ה י י
ולבנות מצבה
וסור'מישמע שוא
ולא תשא לשוא
•ין:

ומצות לא תנאף
ולגנוב לא תשאף
ונפע לא תנ?ן "#״
״ ולא תתן מו.ק^ז
ושיקר לא תענה
י 'ועל ריב לא תענה
וחיגר לא תונח
וארצך לא" תזנח
אלךןיים א* תקלל
תעולל
״ וכךמף
וא* תקלל חרש
ול^ !צמיד חוךש
ול*א תאחר בביצעןז
ולא ה ^ ק  0ף
ו

לחקניאו בזרים
להביא תועבת
 T :־

T

ולטעת אשךים
והאמן בישוא
שמותי היקרים
שמור פן'יהרה אף
ולא תהמד הברים
א^ר דמה אבקש
להכשיל העודים
ויתום לא תענה
להרהר מתגרים
וגזית לא הבנה
כארצות הזרים
וה^ם לא תחללי
ופרט הבצייךים
המסו יךךש
שורים וחמורים
-ולא תאחר נדרים

לא

כידוע ; ולא תשים כסל • כמו אס •ממתי זהב כסלי ופירוםו בטחוני סלא תשים בטחינך
באלסיס אחרים זולתי ית'  :וגור וכוי ־ יפחד מלהיות חרס כמוהו כמייס לא תביא תועבה אל•

ביתך והיית חרם כממזו  '.ולפזעת אשרים
יחיד אשרה  :והאמן וכוי
שמותי היקרים ־ לא בלבד שם הייה י ת א ב ל גס םמיתיו
כעבד ישאף ה ל  :ולא תהמוד הכרים • כל אסר לרעך לא

י ולנטוע אשדים כמי האםריס וסחמכים ובלשון

י המ״ס שבהלת שמע משמשת גם בזי כאלו אמר ומסאמן בשיא :

אחרים  :תשאף
תחמדסו.־ ונפש לא תגקש •
* תתאיה כמו

להון מוקש כמו פן תכקש אחריהם ואפשר שירמוז ללאו דלא חשים דמים בביתך  :ולא תתץ

מוקש * ולפני ע ו ד לא תתן מכשול  :לתד-תר •׳לפי דעתי מלשון היערה וחמימות והיא
משרש חיה כפול פ' יעי.הפעל  :מתגרים י המים נוספת כמשפט הרבה מלית כמוס והעכין

ריב ומחלוקת כמו יגרה מדין * אל תתגרו בס :והשם לא תתלל ־ ולא תחללי את סם קדםי:
ולא יצמיד הורש * ולא יחבר סחורס שור וחמור יחדיו כמו הנצמדים לבעל פעור :
בבצעך • כלומר אהנת הממיןלא תניא אותך לאחד מלאתך ו כ ו י :
כמהה

אוהדות לרבי שלמה בן גבירול

ולא תעשוק שכיךף
ולא תחסום'שורף
ולא תפאר ןיתף י
ולא-תונה עמיתף
ולא תשא ךזטאו'
ולא תחשוב ל&נאו
ולא תקום עמף י
ולא תלין עטף ־
ולא תטור איבות
ולא יומתו אבות.
ולא תשמע דברי
ולא תהית אתרי
ועבר לאי תסגיר
ועל פה לא תזכיר
וכספם לא החמד

ויחחךל ללמוד
נצור״חיןי על דל
ומנ^טף תחדל
ומצות לא תטה
ודין יתום מטח
,ולא תמת ישחר
במקח ודברים י סהרי סכי

ולא תלקיט קצירף
בדישו העומרים
T

 :־

 T־

ולא חבלה פאהף
במ_קח ורבךים י
אשר לבו מלאו
במשטמה ^ךיס'
לבל אקום״ממף
פעלת נשכרים
ולא תשאל אובות
ובנים על הורים
נביא שקר מורה
מסיתים'נכעךים
ופנים לא 'תכיר
שם אלחים אחרים
ועל ךם לא תעמוד
לבועות לשקרים
־ ולא תשא פני דל
:

•

T

 :״

T

לרבות במחירים
ישמור פן בח תשיטה
ואלמנח וגךים
ולא יעיד אחד
ולאד3רים
לאויץ ככתבו בהונאה אחד להונאת ממון ואחד לאונאת

:

ולא השא חטאו י סיא לאו דולא תשא עליו חטא וכאומרו אשר לבו מלאו חסר מלת לעשות
כמו מלאו לעסות  :במשטמה ערים • פסיק היא ימםטמס כמו וישטום עשו את יעקב והיא
השנאה הטמונה בלב • וערים סם אויבים כמו ויהי עריך כי כן יעסה האויב להסתיר השנאה בלבו:

נבערים
ל ך  :והחדל

• כמו ביעדים יפתיס :

וכספם לא תחמוד

 .לא תחמיד כסף חהב עליהם ולקחת

וכוי ־ כמו חדל לך ללמיד סביעות לשקרים :

נצור חקי על דל

־ נצור

תורתי ומציתי ע ל ! ד ל שפתיך יתלבר בס יתשמרס בלבך פין תעבור ע ל לאו דלא יסורו מלבבך

כל ימי חייך :

לרבות כמהירים

.

• ׳למבוך בנשך ובמרבית ולהרבות ב פ ר ך הקצוב לכל דבר
ולנר

א ז הרוה לרבי שלמה בן גבירור

ולא .האכל יחד
ולא תהמד גזלה
ולא תאכל נבלה
ולא תאכל טרפת
!

 :״

־

נפ^ות ובשרים
אשר תקח אפלח
וזבחי השעירים"
"ותועבת חדופח

T

ולא תקטין איפה׳
ולא תע^ה רעות
ומשקל המעות •
ולא תתן אכלף
ולא תרוץ' ךגלף
ולא תשית יר עם
ולא תגוש רעים
עזוב עמר שכחתו
לאלמנה נחתו
ישנת ש ב ע תצור .
י ספיחים לא תקצור
ולא תזרע תלמף
ולא"תזמור'כרמף
ודא תאכל קלי' י
בטרם תביא לי
ולא תאכל עךלים
ולא תחדר גדולים
'ודבר:

הדופה

נפשות וכשדים•

:

״

T

להגדיל השערים :

ובמשורה :

תעצור

,

T

:־

לחפקיע ש^/ךים
במרה לןךכןעות
וגם לא במשורים
במרבית פן אכלף
מלשני בכתרים י
רשעים ומרעים
:

• T

. . . .

ואחים כנכרים
ולא תשוב לקחתו
וליתומים ןגךים
וביובל תעצור
ולא תבצור נזירים
להוציא בו רחמף
ולא _יעלה סירים
ולחם וכךמלי
ראשית הקצירים
בטרם הלולים
ודלים נתפרים
ולא
ול;

היא מגית אבר מן החי כמ״ש ילא תאכל הנפש עס הכשר :

־ מרוחקת כמו להדיף את כל אויביך והיא לאי דלא תאכל כל תיעבה ;

במשורים־
י

מ

להפקיע •

בלסין יחיד משורה והוא לאו דלא תעשו עול במדה במשקל

תשמר מכל

עבודה ימלאכת זדיעס וקצירה ;

ולא יעלה סירים .

כלימר לבל ייעלה םיייס לא תעשה כן לזמיר כרמך כדרך שאמד ילא תזרע תלמך להיציא בי
לחמך :

ולא תאכל קלי•

זה איסור החדש ע ד הקרנת העומר :

ולא תאכל ערלים •

פירות שהם עדיין כתוך שלש שנים םל ערלה כמ״ש שלש שיים יהיה לכס ערלים לא יאכל •:

בטרם הלולים•

בטרם תגיע הסנה הרכיעית שאז יסיי כיל

פרי העץ קלס הלולים לסי :נתפרים״
לשון

אזהרות לרבי שלמה בן גבירול

ולא תהיה כנושה
ולא תתנו' אישה
ולא _יעלה משיקוי
ולא הזבה פסהי
והכלים תמששי
ותשךפ'נו.בשש
ולא תוציא רהוץ
הר וערל מהוץ
וזבחי לא השמץ
"ולבף לאי תאמץ
ונשיא לא תאור
'"ולא י7ין עד אור
וזבחי שלמיבם
וחלבי חגיכם
וכי ייגע בשר
:

־

• —

T

־

T

ולא תאכל מעשר
ויינף ויצחרף
ותרומת ירף
ולאי תאכל על ךם
ז

לאיש עני נק#ה
כעורים ובכורים
במעלות ער מזבחי
באחת הישירים י
והחמץ תרושש
ע ד אחד ועשרים
בשיר.פסח י נחוץ
ותושב ושכירים׳
בזכרו ו ע ל חמץ
לתתז מחסירים
ולא יראה שאר
בשר ליל שמורים
וחלבי זבחיכם
להותיר'נאסרים
בכל טמאי נאסר
ךגנף בשערים
ובכורות" בקךף
ומבחר הנדרים
תמידי הננןךם
י י  :והחלב

לסין חרפה כתי וחסרה הלבנה  :ולא תתנו אשה י כל אשד כי מוס לא תקריבי כגון עוית
או סניר וגי' הנזכרים נפרסה :,משיחי י היא הכהן המסיח יזהו לאו דלא תעלה במעלית על
מזבח׳ :ולא תזבח פםחי • היא לאו ללא קיכל לזבוח את הפסח נאחד םעריך  :והכלים

תמשש

י היא חצית בדיקת החמין לבקית הכלים מכל חשש חמ־ן:

וחהמץ תרושש

• תעביר

זקכלה נמו תזרישמו ידי  :כשש ־ היא שעה ששית של יום יי'ד שאז חייב לשרוף בחמץ ילנערו

מן העולם :

ער אהר ועשרים

• כמיש ע ד האחד ועשרים לחדש ב ע ר ב :

היא לאי ללא תיציא » ן הבית מן הבשר חוצה  :נהוץ י

ולא תוציא •

לשין מהירית כי פסח מצרים נאכל

בחפזון במ״ש ואכלתם איתי נחפזון  :וןר ו כ ו י • הוא 'האיסור לגוי ולערל לאכול ממנו יכן
תושב ושכיר לא יאכל בי :

לא תשמץ

• לא תתן בו שמ־ן וליפי :

בזכהו

• היא לאו ללא

תזבח על חמן דס זבחי :ולא ילין ער אור י היא לאו דלא ילין חלב חגי ע ד בקר  :ולא
תאכל מעשר וכוי • לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך וגוי והוא מעשר םני הנאכל
בירושלים

אזהרות ל ר ב י שלמה בן גבירול

והחלב והדם

ודג וחיה שניהם
 :־ T

T:

V•':

 .בלא סימניהם
ומום בו לא יקךב
בגבן או גרב
ומיד בן נכר
ולא י יעבור אבר
ולא _י.עלה לרצון
י ולא תגוז י ככור צאן
ולא תמיר בהמת
ולאי תאכלו תרומה
ולא הביאי למגה
ולא תתן"לבונה
ולא תקריב למשחה
ולא תשים'קדיחה
ק6ךת לא וזרקת
"י וכיפר לא תקח ״
שמורי פן תנשת
י ומצות לא"יקשת

מא

שני אלה אסורים
ועופות למיניהם
אשר בם נכרים
להקריב שי נערב
ופסתים או עורים
לאי הקריב אשכר
בבכוךי שורים'

1 -1

:

בכל מקוים חיצון
במשקה העדרים
מקודשת ההומה
טמאים' עם זרים
מתיר כלב וזונת
במנחת השיעורים
בשמן המשחה
ושךט בבשרים

:
;
ו
j

ועיניך תפיןה
לרצחי מסתרים
דבר גיד הנש ה
'בעיניך תרים'
והוק
י יי

ו

ז

נירוםליס  :ולא האיל על רם הימיים תקדם • הוא לאו ללא תאכלו טל הדס והוא כולל
ד3ריס הרכס וקסם'אומרים אסור לארס שיטעום כלום קודם שיתפלל שנאמר לא תאכלו וגוי

לא

תאכלו קולס םתתסללו על דמכם ואפשר סלזס כיון כמשורר באומרו תמידי סנקדס

לרמוז

לתפלה שהיא במקום תמיד  :ודג וחיה ובו' ־ שלא לאכול מאלה בלא בדיקת סימניהם
להבדיל בין ד ג טמא לדג טהור בין חיה טמאה לטהורה וכן נין חיה.לבהמה לענין חלב ולטנין

כסוי הדס :

שי

• מנחה וקרבן כמו יובילו שי למירא :

נערב־

מריצה כמו וערבה לסי ו ג ו י :

אשכר • היא סקרבן כמ״ש ומיד בן ככר לא תקריבו וגוי אבל מניאין כלרים ונדבות בישראל :

אבר

׳ היא עובד האדמה נמו בישו אכרים והוא לאו דלא תעביד כ ג מ ר סודך ו ג ו י :

במשקה

הערריס •"כך היו נוהגים לרחוץ סרחלית קורם הנזיו :והמשורר לתפארת השיר כתב סלא

לגיז בכיר הצאן במשקה העדרים שרוחציתיםם  :ולא התן לבונה וכוי
מליה לבונה על מנחת סוטה הבאה מן השעורים  :ולא תקריכ למשחח
למשוח כסמן המשחה כמ״ם אים אשר ירקח וגוי ואשר יתן ממנו על זר  :ומצות לא יקשה •
* הוא לאו

ללא

יקן

י שלא יקרב זר

יא

it

אזהרות לרבי שלמה בן גבירול

בלבבף תצפנו
למוליך אכזריים
בשבתותי' לרצות
ומקרא בכורים
לצדק ולכשרון
ומקרא בפורים
בלייל צאתף מבור
על ךאשי'נזירים
לחטמא לאביו
מתר השארים
לחכלילות עין \
ויתר הדברים
בגוף לא״תרקע
ויובל לקברים
כמחניף' הפאה
כ ף ערות דברים
לחשים על מסבן

וחוק אותו ואת בנו
דבגף לא תתנו'
וכל מלאכת ליתקצות
י " ומקראי/מצות י
ומקראי זכרון
ומקראי חריין י
ועצם' "לא תשבור
""ותער לא_י'עבור
ולא יצא מפיו
״ ולאחותו ולאחיו
ולאי יישתה "[
ולא חומץ יין י
וכתובת Pplp.
"וחמ_קלל'יוקע
ומקרה חנראח
וצורף לא ייראה
ונשף לא תתכן
ז

1111

ן;
לא יקסה בעיניך בפלח־ אותו חפםימעמך :
העובדים איתו בכך :

להקצות ־

להבדיל

למולך וכוי

• למולך שהיא אליה האכזר׳ס

ולרתק והוא מלסון הז״ל מוקצה :

זכרון

י

היא

יום ר״ה הנקרא יום הזכרון  :לצדק וכוי • לצדק ולהכשיר כמעשים ,־ ומקראי הרון •
לשון רכה וסמחה והס יום ראשון.וםמיבי סל סכות  :בליל צאתך מבור ־ מביר גלית םל
מצרים:

ולא יצא מפיו

י

אחז״ל

הנודר להיות

נזיר ע״מ שיהיה מטמא למתים אין תנאי כלום

לפי שהתנה על מה שכתוב בתורה וזהו לא יצא מסיו לידור בנזיר על מכת להטמא לאביו וכוי
לפי שים מ ל״ת םכאמר לאביו ולאמו וכוי  :השארים • הקרובים כמו איס איש אל כל םאר
בשרי :

להכלילות עין

י

מלסין חכלילי עיניס מיין :

ויתר הדברים

• כגון משית עכייס

לחים ויבשים שזכר הכתיב :בגוך • בגופך מלשון גויה  :לא תרקע י כמו וירקעו את פחי
הזהב וגוי :

יוקע

• מלשון והוקע איתם לה׳ נ ג ד השמם ורמז לתלייתו :

ויוליכוהו לקבורה :

ומקרא וכוי

ויובל לקברים

•

־ הכלע״ד ככון שרמז לק״ש וכי יהיה בך איש אשר לא יהיה

טהיד מקרה לילה ויצא אל מחין למחכה לא יבוא אל תוך המחכה וזה אומרו.נמחניך הפאס צ

הפאה

• הרחק מלשון אמרתי אפאיהס ארחיק איתס לסאה רחוקה :

וצורך לא יראה וכוי

י

הוא לאו דלא יראה כך ערות דבר ו ג ו י  :ונשך לא תתכן • פירוש לא יגמר העכין על ידך
להיות

אזהרות לרבי שלמה בן גבירול

וחוק לא תעשו כן
ועינף לא תעלים
ולא תעשר .אלילים
וצמר לא תלבש
*'.ללא תקטירו ךבש
ולא תעלו לחג?י
במזבח פנימי
בצל נוף לא תחסו
והאל לא תנסו

והיק לא .ייאי •

וחיים תמצאו
ובךבר לא" תשקצו
וחגר לא תלחצי
ובדבר לא תנחשו
ובדבר לא תכחשו
ובדבר לא תבשל
ולא תאכל בשל
וביךבר לא תעוגן
והעבדים תחונן

לאדיר אדירים
בנךחים ונופלים
כה כלי הנכרים
כמו" פשתים נחבש
י תמרים"ושאוךים
ולא תםכו לשמי
אשר לפני עופרים
ובהם לא תעשו
כמסר! המורים

דבריו תיראו
:

T T

T

•

ושלום כנהךים
מאד חזקו ואמצו
כי הייתם גרים
מאד חקרו ודרשו
כנאלחים סרים
חךל״מחתךשל
ולא ליל שמורים
אשוריף כונן
בצאתם לדרורים

1

א

להיות ג ל או ערב אי סיפר  :וחוק לא תעשו • היא מ״ש אכד תאכדון וגוי לא תפסו כן לס
אלהיכס ואחז״ל אזהרה לנותן אבן מן המזבח  :ועיניך לא תעלים * היא מ״ם לא תוכל
להתעלס  :בנרחים ונופלים ־ כ׳ תראה סיר אחיך .או את ביו כדחיס וגו׳  :נחשב •
דביק ומעורב מלסין ויחבוש את ח מ ו ר ו  :ולא תעלו לחמי • הוא מ ״ש לא תעלו עליו קטורת
זרה ימולה' ומנחה ונסך לא תםכי עליו  :אשר לפני עופרים • הס בלי הארון כמ״ס סכי
סדיך כשני עסריס• תאמי צביה  :־בצל כ י ף לא תחפו ־ נוף היא מצירים והוא סאסור ליסראל
לשוב מצרימה שנאמר לא תוסיפון לסיב בדרך הזה ע י ד  :ובהם לא תעשו ״ הוא מיס על
סירוס בהמה ובארצכם לא ת ע ש ו  :וחאל לא תנסו ־ הוא מ°ש לא תנסו את ה' אלהיכס כאשר
נסיתם במסה ופירושו שלא יעשה המצות דרך נסיין•.:כמסת חמורים • כמו שקראם מרע״ה

מורים  :וחוק לא יראו • לא יראו פכי ריקס  :לא תשקעו
כפשוקיכס  :אשוריך ־ צעדיך ; והעברים תחונן י היא

• .הוא מ״ש לא תשקני את

מ״ם וכי תשלחנו חפשי מעמך
שלא

אזהרוח לד׳ שלמה בן גבידול

ולא תגרע הקם

למלאת את ספקם

ולא תשלחם ךיכןם
ולא תעכול בהם
י ביען' כי לי הם
ולא תקפוץ כפף
ולא חתן כספך
ולא ירע לבבך
ולא ימצא 'בך
ולא תעכיר כנף
ולא"תהום עינך
ולא תכרות להם
ולא תעשת כחם
ולא תלך אתם
ולא תחי ד ,אותם
בארצכם לא ישכנו
י ומשיכית לא תיתנו
ולא תשאיר עונת
והיא לא תבנה
והרם עם נכק ״

מרודים ונעורים
עבודת.עבדיהם
עבדים נמכרים
ולא תקשה ^עךפף
בנשף 'כיהיךים' י־
בתתך ליתוש ב ף
קסמים ותכרים
ולא תשתית זכ־ןנך
לכלות העוררים
ברית ולאלהיהם
בורות'נשברים
בחקות משמרתם
ולא תחון צרים
"ובם לא תתחתנו
כ ה כלי ש ואי שומרים
בעיר !/לי תזנח
אבל החרס תחרים
בידך לא ידבק

שלא לשלחם מרודים כעורים ירקיס בחוסר כל :

ולא העכור בהט וכוי

והיתה
* לא תעבוד בעבד

עבדי מהםסיה ראוי סיעשה לו עבדו סככעכיכגין להוליך כלים אחריו לבית המרחץ אי להסיר
מכעליו כי הם עבודות בזויות ומיוחדות לעבד ככעכי:

כיהירים

י מלשון זד יהיר לץ םמו.׳

והכרים י מן וחיבר חבר והוא מנין ההשכעות שעושים בתחבולותיהס החברים ומקיצים כחשים
ועקרבים בכח דבורם :

בורות נשכרים

• על דרך איתי עזבו מקיר מיס חיים לחצוב להם

בארות בארות נשברים והוא כנוי לעיין אשר לא יכילו המיס ולא ידיי את עובדיהם  :ולא תחון

ערים

• הוא לאו דלא תחכם ולהרבה פכים כדרש בדברי חז״ל לא תחכם לא תתן להם

חנייה

בקרקע * יעיד דרשו סלא תאמר כמה כאס גוי זה • יעיד.אמדו לא תתן לסם מתכת חנם :

בארצכם וכוי • הוא נו״ם לא ישבו בארצך פן יחטיאו וגוי ודוקא אס לא קבלו עליהם ז' מצית
ב״ב:

אכן משכית

• היא אבן מצויירת וסמשתחיס עליה אפיי לשם ית' לוקה :

כהכלי שוא

שומרים ־׳הס הגוים.אשר עליהם נאמר השומרים סבלי סיא ת ס ד ס י ע ז ו נ ו  :עינה • מן ע ר
ועונה כישראל  :נכק ־ לשרן ריקות כמו גפן נוקק וכן ונכקה רוח מצרים והוא העם הנדחס
שצריך

אוהדות ל ר ב י שלמה בז גכירול

והיתה תל אבק
T

T

|

T

J

ועמוני תפזר
י ולא יבא ממזר
:

־־

T

:

״

ולא תךרוש שלומים
*לא תשים דמים
ולא תהרוג נקיים
י ולא 'תעזוב לרם
ולא תדרוש אל מת
י והמכשף ה״צמת
ולא תשיג כליגכול
ולא תשחית עץ יבול
ולא תתלל כתף
ולא תשיב אשתף
ולא תשכב אותת"
י ואשת אל אחותח
ולא תהיה לאיש זר
״ ולא יאכל' מוזר
T

-

:

T

ולא ההיה קךשה
ולא'יהיה'על אשה

מנ

כמהפכת זרים
ומואבי ה מ ך
בסוד עם נבהךיס
לאכזרים ולןימים
להציב מכמודים
וצדיקים בעניים
ולא עהלו עךים
אשר"אין עמו אמת
אשר עלום יערים
במצות שוכן" זכור
בעת הבנה מיצרים
להזנות"מךעתף
בלכתה לאחרים
בנידת טמאתה
לגלות המקורים
בעולת את נגזר
.קדשים מוזרים
בסוד עדה"קרושה
לב וישי הגברים
ולא

ועליהם נאמד ולא ידבק בידךמאומה מן בחרם יז״א כירך וכי'
ארצם
שצריך
T
•
אם ־־
להחריםV :
־
:

כמהפכת וריס • כאלו זרים באו מלים והחריבוה  :תבור « כמו תפזר וכן ג ז ר ממים
קרבות יחפצו :

לאכזרים וקמים

• הס עמון ומואב סכתאכזיו על ישראל ולא קדמו

בלחם ובמים יגם םכדו עליהם בלעם בן בעור לקללם :
במכמודיו רשעים :

ולא תהרוג נקיים

מכמוריס

אותם

י לשין רשתות כמו יפלו

• הוא מ״ם וכקי וצדיק אל תהרוג ואחז״ל אחד שיצא

זכאי מב״ד ואמר אחד מהדייכיס ים לי ללמד ע ל י ו חונה אין שימעץ לו וזהו נקי אל תהיזג יכן
אם כתחייב בב״ד ליהרג וראה אחד מן הדייביס שיש לו זכות אע״פי שגמרו את הדין ס״זחיןד
לב״ד• יפוטדיפ איתי יזהו צדיק אל תהרוג  :הצמת • לשין כייתה כמי משכאי ואצמיתס :

מצדים

••״היא מ"ש •כי תציר אל ע י י וגי' לא תשחית את עצה ו ג ו י :

ולא תשיב

וכוי•

היא

מ״ש לא יוכל בעלה הראםין אשי שלחה לשוב לקחתה וגו׳  :בעולת ו כ ו י ״ אשתהאח-קמת
וזהו אח כגור שכגזר מארן חיים  :מוזר * כמו זד ע ״ ד מוזר הייתי לאחי וככרי לבמ א מ י ;
מוזרים • לשין נזירית והפרשה והיא אזהרה שלא יאכל הזר קדשי קדשים :

בחרי

אזהרות לדבי שלטת בן ג בידול

ולא !לבשו אנשים
ולא" יהיו קדשים
ולא תרדח בחרי
ולא תמליף נכרי
ולא_יךבת נשים'
ולאי ישיב חפשים
ולא יסור לבבי
וכספי וזהבי
ולא תמכור עברי
ולא תתעב מצרי
ולא תתעב אדומי
י ודאי יבא בעמי
ללא תצא עברית
ז

ז

לבושי הנשים
בבנים בכשרים
:

• • :ד •

ד ־

באחיף העברי
אבל בי בן יתירים
וסוסים ופרשים

I

*

T

T

•

לארץ המצרים
בסוסי מרכבי
ויתמךת חאוצךים
כממכךת נכרי
בבאי למגורים
בבאי להדימי
פצועים ושבורים
אשר תקח' בברית
בצאת אמה נכרית
בראשי אברים
ואם :בגור גבירה
 .והפרה במהירה
ולא'ימשול למכרה
כץתר ממכרים
ולא יגרע אותדן י
שיאךה וכסותה
י ומשכב עונתח
בקחתו בת אחרים
וארבע נשים חן
אסורות לכהן
והאחת מחן
כשרת לאחרים
ולא ערל פרע
ולא יפרום קרע
ולאי יחלל זרע
ומקדש מבצרים
ישראל שהם
•
חפשים
בחרי ׳ בחרי א ף  :ו ל א ת מ ל י ך • לא תיכל לתת עליך איש כ כ ר י :
ולא
ז

עתה חפשיס מגלית מצרים ; ו ל א ת מ כ ו ר עברי ־ היא מ״ש לא ימכרו ממכרת עבד בהכרזה

על אבן המקח אלא בהצכע וכביר  :ל מ ג ו ר י ם • להתגייר ב י נ י נ ו ; ל ה ד ו מ י • למקדשי ולארצי
כמי הארץ הדוס ר ג ל י  :פ צ ו ע י ם ו ש ב ו ר י ם • פצועים הס פצוע דכא וסבורים הם כרות שפכה
והוא שככרת מן הגיד ע ד םלא.כשתייר מן העטרה כלום  :ב ר א ש י א ב ר י ם ־ הס שן ועין שאם
הזיק האדון את העכד באחד מאלה האברים יוצא בהן לחירית :

ו ה א ח ת מ ה ן < היא סאלמכם

המותרת לכהן סד׳וט  :מ ב צ ר י ם • הוא בי״כמק ונקרא מבצר כי ארמון גדול וחזק סיס כנוי:

ובדבר

אזהרות לרבי
לאביו ולאמי
ולא :טמא עצמי
אשר אין' לו קוברים
אבל על מת עמו
לפניו ירצה
ובךבר לא יצא
T :
ויגיל עת יצא
כחתן מחדרים
ובדבר לא יכבה
גדולתו תרבה
וגרו לא :כיבה
וזרת כמאורים
ולא האכל פתו
בקרות זר בתו
אבל תאכל אתו
בישובה בנעורים
וגם לא יאכל בו
שכירי ותושבי
י ועל מת לא• יבא
 .ביאחלי'תמרורים
ולא יאכל פנימית
בזדון ובתדמית
ולא !בדיל להצמית
שסועי התורים
ולא יאכל מנחתי
כלילו פן יחת
ולא תזבח'משחת
כאלים עם כרים
תר לא :תגלע ״
ראות קדש כבלע
'"וטמא פן יבלע
בשאון ושברים
ול'א_:עבט אורח ~_
ויחיח לטיוךח
ולא יחיד .כמירח
ורידיו חממךים
ולוי
שלמה בן ג בידוד

T

וכדבר לא יצא

• יש מפרשים

דאחתן קא׳ ורמז

" T

מד

V

למ״שי־לאיצא בצבא וגו׳ יי״מ שקאי אכהן גליל

וכתכיין למ״ש ומן המקדש לא יצא  :בקתת זר בהו ־ הוא מ״ט ובת איס כהן כי תסיט לאיש

זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל.־ אבל האבל אתו • הוא מ״ש וכי תסיס אלמנה וגרושה
וגוי ושבה אל בית אביס כנעוריה ו ג י '  :ולא יאכל פנימית ־ היא מ״ש וכל חטאת אשר יובא
קדמ־ אל אהל מועד לכפר בקדם לא תאכל י וגוי והיא נקראת חטאת פנימית :

לא יבדיל

ל ה צ מ י ת י פי' להחליט שלא יבדיל לגמרי ר״ל שבשיחלוק הכהן את חטאת העוף שלא יפריד
הי־אש מן ה ג י ף  :ולא יאבל מנהת יוכו' ־ הוא מ״ס וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל שהרי
מנחית יסראל היי קימציס ומקטירים למזבח והשאר נאכל לכהניס איל מנחת הכהכיס היי
מקטירים אותה כלה על המזבח  :משהת י לשון מוס הוא מ״ש כי משחתם בהם מוס בו לא
תקריבו:

כרים

• כנסים כמו עם חלב כריס :

לראות כבלע את הקדם ו ג ו י :

וטמא פן

ודר לא יתגלע

ו כ ו י * הוא מ״ש ולא יבאו

יבולע ,.פירוש יסמר הטמא סן יבולע בשאון ושברים

והיא אזהרה לכהן שהוא טמא םלא יענוד עבודה במקדם  :ולא יעבט ארה • פי' לא יעיות
שוס אדם ארחו להיות כקרח ורעיו הממרים שחלקי על הכהינה ולא יעבט כמו יעבטון ארחותס
מלשין

אזהרות ל ר ב י שלמה בן ג בידול

ולוי הזקן
ולאתקת אם מקן
וימיף אמשיך
'/ואורףילא !חשיף
ולא תמוט רבת
וחוק מנחת מחבת
ובייתף לא :סח י
ומצות פן תשכח
ומצות לא״תבערר
ומצות לא ימכרו
״

ומצות כלאים
ואבני מאזנ\ס
ומצות לא תניף
ומצות פן" יוסיף
ומצות לא תתבול
ותילף לא :כיל
ומצות' לא תגרע
וחוק מוציאי שם ךע
וחיק לא תוסיפו
וחיק לא תקיפו  ,י
וחוק לא תתורו

עבורה לא יתקן
על פני חצפוךים
במצות לא תשיך
בארץ לא סדרים
במצות גבול שבת
ומאפה תנורים
במצות לא :זה
שתים נאמרים
ומצות לא תשקרו
 .שרת מגךשי^רים
ורכב וך״זחים
בכיסי -מסתרים
לעילם לא תחניף
•להכות ניסךים
עלי כתף תסבול
ותפרחי כתמרים
לעולם לא תפרע
וש'ם עלילות דברים
והוקי לא תחניפו
פאת ראש ככומךים
וחוק לא תגורו
ז

וחוק

מלשין עיית וקלקיל :ולוי הזקן ובו' י הוי( מ״ס ימנן חמשיס שנה ישוב מצבה העבידה י ג ו ' . :

*לא תמוט רבת ובו׳

־ לא תעסס לתמוטטית גדולה במצית גכיל יתחוס שנת :

וביתך לא

*סח ו ב ו ' ־ דייל םלא יסח ולא ינתץ ביתו של כ״ג אס יסמיד מצית לא יזח החםן מעל האפוד :

ומצות לא תשכח
ל ן עמלק  :שתים נאמרים

• הוא מס שנמנענו מלשכוח מס סעםס עמלק שנאמר זכור את אסר עשה
• שתי פעמים :

עלי כתף תסבול

• כלומר תקבל עליך

מאהבה  :לא י ב ו ל • כמו ועלהי לא י ב ו ל  :לא תפרע ־ לא תבטל כמי' ותפרעי כל ע צ ת י :

ומצית לא תניף

• היא לאי דלא תניף עליהם ב ר ז ל :

לא תחניף

לסכיתי ע ל אלה וכל מקום שנאמר בו השמד פ ן ואל אינו אלא ל״ת :

הנלקיס זהנוסריס בשביל

עיכס י .לא תתורו

י ולא

תתורו

אחרי לכבכס

• לא תעביר פ ן יוסיף

לחבות גוסרים
ו ג ו ׳  :לא תגורו
תגידו

* סס
• לא

.אזהרות לרבי שלמה בן גבידול

וחוק לא תסורו
וחוק לא אכלתי
וחיק'לא נתתי
ובתעודת .חעכוש
ןפךשת הדיוט
וכל פרשיות'
אשר חם בצי־ות
ואחר ושבעים הס
'"ואלה פקודיהם
אשר יתןיזרעו

וחוק שבועית אפרים
וחוק לא בערתי
למתי נמרים
במישךים תשפוט
ופךשת שוטרים
ומפיקי תוש*ות
מיקום נחרים :אורים
חרוצים במעשיהם
במכתב מכירים י
למולן ברוב רשעו
אשר ידו ירים
ובן' סובא/זולל
ומרית עךים
בשם עבודת זרח
ו':דעוני שקרים
לפחד ופתת
בחרב נךקךים
ונביא

והמגדף':שעו

ומסית ומחלל
ומכת ומקלל
והדובר סרה
ובעל אוב לזרא
ונפש רוצחת
'יועם עיר גךתת
תגורו מפני איש וגוי :

שבועות אפרים

וחוק לא תסורו

* כטבעית הארון יהיו הכדיס לא יסורו ממני :

• הוא מ״ס איש כי ידור כדר ־וגי' ל £יחל דברו יגו' :

לא בערתי

לא אכלתי באוני מ מ נ ו :

מה

וחוק לא אכלתי •

• לא בערתי ממנו כטמא ילא נסתי מתנו למת ר״ל לקנות

גו ארון ותכריכין וז״א וחיק לא נתתי למתי נגזרים ונגזרים כמו •כרותים :

חעבוט

י המשכון

ויש בו שני דברים • א' הוא מ״ש והאיש אשר אתה כישס בו יוגיא אליך את הענוש הח<צה-ואםיר
למםככו בזרוע או לחטוף המסכין מידו י והבי אם איש עני הוא לא תשכב בעבוטויל ׳ופרשת

הדיוט

• יש מי שפירש שהיא פרשת משוח מלחמה וקראו הדיוט לגבי כ״ג יזה הכהן היסימכריז

אל תיראו ואל תחפזי

וגי' :מפיקי תושיות

• מוציאות ומלמדות חכמה :

אשר חם

וכוי •

פירושו אשר הס :כהרים יאוריס נציית במדברות םהם יקרים למוצאיהם  :והמגדף ישעו ־
אלסי ישעי והיא מ״ם ונוקב םס ה' מית יומת .־ ומהלל• היא המחלל 0בת .:ומכה ומחלל־הס
ב' אוהדיה עא' שלא יכה הכן את האב יאת האס • וסבי ימקלל אביו ואמו מות יומת;

ומריח

ערים • מה בין מסית למדיח יחיד סחםית את היחיד כקרא מסית »אם הסית את המרובים• כקרא
מדיח :

והרובד סרה

• הוא שקר :

בשם ע׳׳׳ן

• הוא המתנבא בשמה אפילו כיין את ההלכה

לטמא את הטמא ולאסור אק האסיר חייג סקילה  :לורא ־ לשון הרחקה מן יהיה לכס לזרא :

ינ

12

וגביא

אזהרות ללבי שלמה בן :נכידול

תכפחו תולעת

ונביא מדעת . .
:

ואשת נךבעת

לבהמת חיערים
ועל כלח,כנוסה. .

והבא על'ארוסה
אבוסה
בהמה
ועל
ש
:־
- ••:י
-:

יובא על אשת :איש
ודודתו מבאיש
וביא ו י ו ל ד ת ו
ובת ובתי אשתו
ועל אשת ובתה
ועל נדה בשבתה.

 :־

והכא על .זכרים

T — :

1

 :־־

־ T

:

• :

T

־* T

:

T

.

ועל אשת אביו
ואם חמותו והמיו :.
והבא על אחותו
ובא על אחות-אשתו
י.
ומשפט בנות כהן
ומשפט בועליהן
והבועל ארמית י
והגונב י בתרמית
והגונב אדם
.ואוכל״חלב ודם

~

• :ד •

.מאד יחפיר״ויבאיש
שני אלה אסוךים
ובת בגו ובת בתו
ובא על :אחות הורים
ובת נגח ובת:בתה-
למלאת משמרים
ועל אשת אחיו
כל אלה אסורים
והבא על חמותו , :
לפי שאול נפזרים .
ומשפט זוממיהןV :
להשמיד ולהתריס ־
ברעתו להצמית
T T :

 :־ ; י

נפשות נבחרים
T :

־ • :י •

בשחת ירד•

...ך _ .
.
ונביא מדעת
משמרים
למלאת
ריחנו:
נאמר לו.:יבאיש י למון סרחון מן סבאםתס את יחי כיהר כרים
ימי טהרה אעפ״י שפסקה מליאית דם  :ומשפט בנות בהן • בת כהן ארוסה סוכתה הרי
היא.בשרפה יסבא עליה ב ח נ ק ' :ומשפט •זוממיהן ; עדים שהעידו עליה סזנתה ונמצאו
זוממץ מיתתן בחנק ולא בטרפה . :והבועל ארמית ־ .קנאים פוגעים בו  :להצמית
להכרית  :קםיות ־ הס כלי המקדש וסגיוכב את הקםוס קנאים פוגעים בו וקסום מלשון קסות

• י הוא נביא השקר שמתנבא.מדעתו מס םלא שמע או מה סנאמר ליובידו ולא
־ כלומר ע ד מלאת

0

הנסך :והגונב אדם • נאמר.בעשרת הדברות לא תגנוב ואחזי'ל שהכתוב מדבי בגונב אדם

דבר הלמד מעניינו שנאמר לא תרצח ־אזהרה שחיינים עליה מיתה אף כאן לא תגכוכ בגונב
כפשית הכתיב מדבר  :יהי ביקר ברים ׳.ים מי שפירש יהי כחלב הכבשים והכוונה.שימית
ייכרת • והנכון לפרש כירך כרים כעשב השדה כי העשבים הס יקרו והדר ,סל שדה וכייס מלשון
כר

אוהדות'לרבי' ׳עלמה בן גבירול
אשר ־פגול ייאכל•..

והוא ךק יאכל
ושברון מתנים
ונלןיון שנים
ועובד מפלצת
ואוכל מחמצת
ופסח לא_י.עשה
"ואיש אוכלי לעושה

כאשי המורים
לא1חז עינים
לאוכל גוהרים
לכלח ונחרצת
כימים נשמרים •־
 T :־

ואיש אזנו יאטם
וחשוחט מחוץ"
ושאעוירחוץ
ועובר על דם ברית
• והיא תקרה ואהךית

־

• T :

כחשף שמו:כסת
 .כיום הכפוךים
בעברתי אשפטס
וחמ_עלח בחוץ
במימי מורים
תחי נפשו להכרית
לשלח חאסירים

ין?
והאוכל נהדש
T :

• T):

״

והאוכל תרומה
כר כרחב יכן ככר הירדן כגזר מכר והכיונס סיכמוש ויכיל כעשב השדה  . :נ ו כ ל • היא סמחשכ
מחשבה רעה בשעת שחיטה לאיכלו חוץ לזמנו• כגון שלמיס ביים השלישי והקי־בץ סחשי עליו
כזאת כקרא פ ג ו ל  :ה כ י ו ר י ם  °מלשון תנור יכירים*יוק טמא הוא ; ל א ו ח ז ע י נ י ם • הוא
:

בכלל לא תעונכו:

ונקיון ש נ י ם

י

הוא חוסר מאכל מדס כנגד מדה לאוכל

מתריס :

מ פ ל צ ת י* הואיכלימן הכלים המיוחדים לתשמיש עבידהזרס וכאן כיון המשורר.לעבודה זרה•
עצמה  :ב י מ י ם נ ש מ ר י ם • הס ימי הפסח על שס ושמרתם את המצית ;  .ו פ ס ת ו כ ו ׳  .׳ ר״ל
מי:שלא יעסה קרבן פסח יכית וזהו בחשך סמי יכיסה וגם יכרת האיש האוכל אי עושה מלאכה
ביום הכפירים ! ו א י ש  0ף • על שמן המשחה נאמר על בשר אדם לא ייסך ובמתככתו• לא תעשו
כמוהו וזהי המפטם דקאמר  :ו א י ש א ו נ ו י א ט ם • לסין וסגור שי אטם •אזנו משמיע אל דברי
הסנהדרין יזהו סנקי־א זקן ממרא ונאה אזהרתי לא תסור ו ג ו י  :ו ה ש ו ח ט מ ח ו ץ

הסוחט

נהמת־קדםים חון לבית המקדש ; ו ה מ ע ל ה ־ בשר קדשים או מקטיר אימוךיס .ח ו •ן לב״המק ;
ושאינורחוץ••

ככן שלא רחץ ידיו ורגליו מן הכיור בשעת עבידה  . :ו ע ו ב ר ו כ י ' • מי שלא

רצה לימיל חייב כרת  :ו ה י א ת ק ו ה ו כ ו י  °כבםח ברכת המילה ובשכר זה אל חי ציה להציל
שארבו משחת ובזכותו אנו עתידים

ליגאל יזסרשאמר והיא תקיה וכוי  :י ר ש • לסין דיש־

כהדוש מתק כלומר שחייב מיתה ?שמא .שנכנס למקדש ; ו ה א ו כ ל י כ ו ' י והאוכל בסר קדש

אוהדות ל ר ב י שלמה בן גבירול

וכדון כי:טמא
והאוכל ט ב ל
י " ר ג ע לחבל
ומתבל יוסר
לשמש ומחוסר
וחזר תעובד
ומארץ יאבד
וחמות'רחוי
ז

V T

; -־

T

וטמא חאתוי

בלו מצות עשח
ז

בע־ורח צור מהסה

אלה 'התורות

ולחנת פארות
 :מ ח י אל #יייז -
ו:בנה הר־'ציון
ויקים את סכו
דתן עי־ז למלכו
דריאו מתי מספר
־"וכתקוע שופר
ומראש הומי-ות

בק״ברו מאמרים
•:בואהו חבל
ויאחזחו צירים
טבול יום הנמסר
בגדים נספרים
במותו אכבד
מחוסר בפורים
.לפרוע ושתוי
לשמש 'בחדרים
ומצות לא תעשיה
ומגן לישרים'
יסודות' נבהרות
כסנסני תמרים •
לקבץ.עם" אביון
ועמק הפגרים
ויגיה חשכו
וקרבנו' ירים
בקום .ישני ^פר
וכנשוא נס הרים
תרננה פי-ות
וממעונות

3ט1מאת הגיף  :והאוכל טבל • החביאה שלא כטל ממכס תרומה גדילה ותרומת מעשר קרויה

טיל

כוטייקין טב לא :

ומתבל יוסר וכי'

־ כלומד יוסי הן העולם טכול.יום ככמםר פי'

שנכנס לשמש במקדש וסי' טבול יום היא םכל הטמאים סטהרי מטומאתם בטכילה לא יטהרו

להככס למקדם או לםמסיאס הס כהכים ע ד שיעריב םמםס םנאמר ובא השמש• וטהר :

מתוסר

כפורים ־ כגון זב ומצורע סטהרו מטומאתם ולא הביאי כפרתם דיל קרבכותיהס אסורים
לעבוד במקדש ואס שמש במקדש חייב מיתה בידי שמיס  :ר ת ו י * כמו ראוי וכן בלשין חז״ל
המסתכל מס למעלה מה למטה וכוי רתוי הוא שלא בא לעילם :

ראש או שתויי יין ששמשו במקדש :וטמא האתוי
ובא לעבוד במקדש יז״ש לשמש בחדרים  :פארות

לפרוע ובו'

־ כהעיס פ ר ו ע י

• פי' הטמא שבא מלשון ואתה מרבנות קדש
• עכפים כלומר פרטים ודקדוקים הרבה :

מתי מספר * סס ישראל שכאמר עלי:ס כי אתם המעט מכל העמיס :

ואז

אוהדות לדבי שרמה בן ג בידול

ומחךךי נמרים
בך עח :תמוגג
בשמחה־ ובשירים
נחליף" בחליל
ואז _יעל\ פרים

מעונות אריות
בל עם שוגג
ול הטון חוע
הר הגליל
ז תחפוץ כליל

מן

ז

1
:

ם שוגג י שהרעו לישראל נשמבודים קשים יהריס  :לקול המון חוגג • סם ישראל
דרך םאז״ל מוציא אסירים בכושרית מ כ י ושירות בכי למצרים ושירות לישראל :

מצות לא תעשה • ברוך אומר ועושה

רות  avSשני
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שכבת מךגלתיו:
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T

פי גצף אליל ורלעגע אראבר וחלפת ואוודא אמרא דאקדא
״מן רגלאי ;

ר מי־את ותאמר אנכי רות אמתך ופרשת כנפד
על־אמתך כי גאל אתה :

אשכון אגתי

וקאלת אנא רות כאדמך ותבצט גואנחך

עלא כארמך אן פא.כך אנתי:

ר ברוכת את ליחוח בי5י חיטבת חסדך ה אהרון
;
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פירוש דש״י
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האיש ׳ כסבור שד הוא וכקש לזעוק והיא אחזתו וליפפתו בזרועותיה:
וילפת • ויאחז כמו וילפת שמשון :והנה אשה • נתן ידו על ראשה
שהיא אשה  :ופרשת כנפיך • ככף בגדיך לכםית בטליתך והוא לשון
כי גואל אתה • לגאול נחלת אישי כמו שנאחר ובא גואלו הקרוב אליו
ו׳ וחמותי ואני צריכות למכור את נמלתנו ועתה עליך לקנות קנה גם
מסס שחכר ש  0המת על נחלתו כשאבא ׳ 1השדה יאמרו זאת אשת מחלון:

