
 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
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ֶלְך  ֶמֵֽ ינּו  ֱאֹלֵהֵֽ יהוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְּבִמְצֹוָתיו  נּו  ִקְּדָׁשֵֽ ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם 

ֶמר:  נּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֵֽ  ְוִצָּוֵֽ
 

ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה 
ֶמר  ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר  ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֵֽ

ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם ַאְרָּבָעה 
ֶמר  ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֵֽ



 ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם  ַהּיֹום
ֶמר   ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ְׁשַנִים ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר  ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה  ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר  ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

 



ָּכל ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, ְּבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה    טי

ַאֲהַבת  זֹו  ְבָדָבר,  ַהְּתלּוָיה  ַאֲהָבה  ִהיא  ֵאיזֹו  ְלעֹוָלם.  ְּבֵטָלה  ֵאיָנּה  ְבָדָבר, 

 ְּתלּוָיה ְבָדָבר, זֹו ַאֲהַבת ָּדִויד ִויהֹוָנָתן:  ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוֶׁשֵאיָנּה

ֶּבן ְׁשלׁש   ד כ ַלִּמְׁשָנה,  ֶעֶׂשר  ֶּבן  ַלִּמְקָרא,  ָׁשִנים  ֶּבן ָחֵמׁש  ָהָיה אֹוֵמר,  הּוא 

ֶּבן  ַלֻחָּפה,  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶּבן  ַלַּתְלמּוד,  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ֶּבן  ַלִּמְצֹות,  ֶעְׂשֵרה 

ֶעְׂשִרים ִלְרּדֹוף, ֶּבן ְׁשלִׁשים ַלֹּכַח, ֶּבן ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה, ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָלֵעָצה,  

ַלִזְק  ִׁשִּׁשים  ִּתְׁשִעים  ֶּבן  ֶּבן  ַלְּגבּוָרה,  ְׁשמֹוִנים  ֶּבן  ַלֵּשיָבה,  ִׁשְבִעים  ֶּבן  ָנה, 

 ָלׁשּוַח, ֶּבן ֵמָאה ְּכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם:

 

 



ָּכל ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, ְּבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה  
 ְבָדָבר, ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם. 

 ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהְּתלּוָיה ְבָדָבר, זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְוָתָמר.  

ְּתלּוָיה ְבָדָבר, זֹו ַאֲהַבת ָּדִויד ִויהֹוָנָתן: ְוֶׁשֵאיָנּה
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הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִּמְקָרא, ֶּבן ֶעֶׂשר ַלִּמְׁשָנה, ֶּבן ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה 
ֶעְׂשִרים  ֶּבן  ַלֻחָּפה,  ֶעְׂשֵרה  ֶּבן ְׁשמֹוֶנה  ַלַּתְלמּוד,  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ֶּבן  ַלִּמְצֹות, 
ִלְרּדֹוף, ֶּבן ְׁשלִׁשים ַלֹּכַח, ֶּבן ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה, ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָלֵעָצה, ֶּבן ִׁשִּׁשים 

ֶּבן ַלִזְק  ָלׁשּוַח,  ִּתְׁשִעים  ֶּבן  ַלְּגבּוָרה,  ְׁשמֹוִנים  ֶּבן  ַלֵּשיָבה,  ִׁשְבִעים  ֶּבן  ָנה, 
 ֵמָאה ְּכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם:

 

 

  



בכאן רומז  .יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב ויאהב 
שאינה  כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל הדבר בטל כו', וכל   הא דתנן

בשביל   עשו  את  שאהב  יצחק  כן  על  מתקיימת.  האהבה  בדבר  תלויה 
כי כשלא הביא ציד בטלה   ויאהב לשון עבר,  הזה, כתיב  עולם  ענייני 
אומר  הנצחי,  הבא  עולם  בשביל  יעקב  את  אוהבת  ורבקה  האהבה. 

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו   :אוהבת, שאוהבת תמיד ולא פוסק
  .ורבקה אוהבת את יעקב 

ַלִּמְקָרא  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ָיְלִפינַ  .ֶּבן  ִּדְכִתיבֵמָעְרָלה  ָלֶכם   ן,  ִיְהֶיה  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש 
ֲעֵרִלים ְוגֹו' ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ִיְהֶיה ָּכל ִּפְריֹו ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים, ֶׁשָאִביו ְמַלְּמדֹו 

אְכלּו ֶאת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף  צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ְוֶהֵּכר ַהְנֻקּדֹות. ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ּתֹ 
 :ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו, ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ְסֵפי ֵליּה ְּכתֹוָרא



ַאַחר ְמזֹונֹוָתיו. ְלַאַחר ֶׁשָּלַמד ִמְקָרא ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא ְוָנָׂשא  .ֶּבן ֶעְׂשִרים ִלְרֹּדף 
ר ְמזֹונֹות. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֶּבן ִאָּׁשה ְוהֹוִליד ָּבִנים, ָצִריְך הּוא ַלֲחֹזר ּוְלַבֵקׁש ַאחַ 

ֶעְׂשִרים ִלְרֹּדף אֹותֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ּוְלַהֲעִניׁשֹו ַעל ַמֲעָׂשיו, ֶׁשֵאין ֵּבית ִּדין ֶׁשל 
 :ַמֲעָלה ַמֲעִניִׁשין ָּפחֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים

ְמָפְרִקין ְוטֹוֲעִנין ֶאת  ֶׁשַהְלִוִּים ָהיּו ְמִקיִמים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ּו .ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ַלֹּכחַ 
 :ָהֲעָגלֹות ְונֹוְׂשִאין ַּבָּכֵתף ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ֶׁשְּלַאַחר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ָאַמר ָלֶהם   .ֶּבן ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה 
א ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשֹמַע ַעד ַהּיֹום ְוֹל ֹמֶׁשה
 :ַהֶזה



 




