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טי תומש .1
 םִינְֹכנ ּויְׇהו   אי :םׇתלְמִֹש ּוסְִּבְכו רׇחׇמּו םֹוּיַה םׇּתְׁשַּדְִקו םׇעׇה-ֶלא ֵךל הֶׁשֹמ-ֶלא הׇֹוְהי רֶמאַֹּיו   י
:יׇניִס רַה-ַלע םׇעׇה-לׇכ ֵינֵיְעל הׇֹוְהי דֵֵרי יִִׁשלְּׁשַה םֹוּיַּב  ִיּכ יִׁשִילְּׁשַה םֹוַּיל

10and the Lord said to Moses, “Go to the people and warn them to stay pure today and 
tomorrow. Let them wash their clothes. 11Let them be ready for the third day; for on the third 
day the Lord will come down, in the sight of all the people, on Mount Sinai. 

ג :שדחב לאעמשי יברד אתליכמ .2

 םיכשה ישימחב השמ השע המו .הרות וב הנתנש ישש םוי הז .ישילשה םויל םינוכנ ויהו

 םינש דימעה .רהה תחת חבזמ ןביו רקבב םכשיו )ד"כ תומש( רמאנש חבזמ הנבו רקבב

 .הדוהי יבר ירבד לארשי יטבש רשע םינשל תובצמ הרשע

 .טבשו טבש לכ לע הבצמ הרשע םיתש םירמוא םימכחו

 קלחו םוקמל קלח ,תוסוכ יתשב הלועה םדמ לטנ םימלשו הלוע וילע בירקה חבזמ הנב

 .רוביצל

 יצח השמ חקיו” )םש( רמאנש רוביצל קלחו םוקמל קלח ,תוסוכ יתשב םימלשה םדמ לטנ

 .רוביצל קלח הז ”חבזמה לע קרז םדה יצחו” םוקמל קלח הז ”םדה

 .םעה ינזאב ארקיו תירבה רפס חקיו )םש(

 .ןאכ דעו תישארב תלחתמ רמוא יסא יברב יסוי יבר .םהינזאב ארק ןכיהמ ונעמש אל לבא

 םירצמב ווטצנש תווצמו חנ ינב ווטצנש תווצמו ןושארה םדא הווטצנש תווצמ רמוא יבר

.ןלכ תווצמה לכ ראשו הרמבו
And Be Ready against the Third Day. This was the sixth day of the week on which day the Torah 
was given. And what did Moses do on the fifth day? He got up early in the morning and built an 
altar at the foot of the mountain, as it is said: “And rose up early in the morning, and builded an 
altar under the mount” (Ex. 24.4). He put up twelve pillars corresponding to the twelve tribes of 
Israel— these are the words of R. Judah, but the other sages say twelve pillars for each tribe. 
Having built the altar he offered up on it a burnt-offering and a peace-offering. Of the blood of 
the burnt-offering he took one portion for God and one portion for the congregation— in two 
separate cups. And of the blood of the peace-offering he also took— in two cups— one portion 
for God and one portion for the people, as it is said: “And Moses took half of the blood,” etc. 
(ibid. 24.6), that is, the portion of God. “And half of the blood he dashed against the 
altar” (ibid.), that is, the people’s portion. 1 “And he took the book of the covenant and read in 
the hearing of the people” (ibid., v. 7). But we have not heard whence he read to them. 2 R. Jose 
the son of R. Judah says: From the beginning of Genesis up to here. Rabbi says: He read to them 
the laws commanded to Adam, the commandments given to the Israelites in Egypt and at Marah, 
and all other commandments which they had already been given.



א ןמיס א השרפ תישארב הבר שרדמ .3

”.'וגו םוי םוי םיעושעש היהאו ןומא ולצא היהאו” )ח ילשמ( חתפ הבר היעשוה יבר

 ,ה"בקה לש ותנמוא ילכ יתייה ינא תרמוא הרותה ,ןמוא ןומא א"ד

,ןמוא תעדמ אלא ומצע תעדמ התוא הנוב וניא ,ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ םלועבש גהונב

 אוה ךאיה תעדל ,ול שי תואסקניפו ,תוארתפיד אלא ,ומצע תעדמ התוא הנוב וניא ןמואהו

 ,םלועה תא ארובו ,הרותב טיבמ ה"בקה היה ךכ ,ןישפשפ השוע אוה ךאיה ,םירדח השוע

 ילשמ( רמא תאד המ ךאיה ,הרות אלא תישאר ןיאו ,םיהלא ארב תישארב הרמא הרותהו

 .וכרד תישאר יננק 'ה )ח
The Great Rabbi Hoshaya opened with the following: "I was faithful (amun) to Him and I was a 
plaything to Him every day..." (Proverbs 8:30). 
Another interpretation: faithful meaning artisan (oman). The Torah says: 'I was the artisan's tool 
of the Holy One, blessed be He'. Similarly, as concerns a king of flesh and blood who builds a 
castle. He does not build it from his own knowledge, rather from the knowledge of an architect, 
and the architect does not build it from his own knowledge, rather he has plans and descriptions 
so that he knows how he will make rooms or marbled halls. Thus did the Holy One, blessed be 
He, consult the Torah and create the world. And the Torah said "In the beginning God created" 
and there is no beginning (reishit) except for Torah, as it is written: "God made me the beginning 
of His way" (Proverbs 8:22).

ב”ע טכ תוחנמ ילבב .4

 םירתכ רשוקו בשויש ה"בקהל ואצמ ,םורמל השמ הלעש העשב :בר רמא הדוהי בר רמא

 ,תויתואל

 ”?ךדי לע בכעמ ימ ,ע"שבר” :וינפל רמא

 דיתעש ,ומש ףסוי ןב אביקעו תורוד המכ ףוסב תויהל דיתעש שי דחא םדא :ול רמא

 .תוכלה לש ןילית ןילית ץוקו ץוק לכ לע שורדל

Said Rav in the name of Rav: “At the time that Moshe went up to Heaven, he found that the Holy 
Blessed One was sitting and tying crowns to the letters [of Torah]. Moshe said to God: 
‘Sovereign of the universe, who is delaying you?’ God answered: ‘There is a person who will 
live in several generations and his name is Akiva ben Yosef. He is destined to draw out of each 
jot and tittle many mounds of halakhah.”

א”ע טכ ףד אמוי .5

.הריבעמ ושק הריבע ירוהרה

Thoughts of [committing] sin are worse than sinning.

א:ה תוכרב הנשמ .6

.םימשבש םהיבאל םבל ונווכיש ידכ ,ןיללפתמו תחא העש םיהוש ויה םינושארה םידיסח



The ancient righteous ones (hassidim rishonim) would tarry for one hour and then pray, in order 
that they might orient their hearts to their Father in Heaven. 

ב”ע טמ ןישודיק ילבב .7

 .ותעדב הבושת רהרה אמש ,תשדוקמ - רומג עשר וליפא ”,קידצ ינאש תנמ לע”

 םיבכוכ תדובע רבד רהרה אמש ,תשדוקמ - רומג קידצ וליפא ”,עשר ינאש תנמ לע”

 .ותעדב
“On condition that I am righteous,” even if he is completely evil—she is betrothed, perhaps he 
thought of doing tshuvah. 
“On condition that I am evil,” even if he is completely righteous—she is betrothed, perhaps he 
thought of an idolatrous matter.

א”ע חכ הנשה שאר ילבב .7

 .אצי - הצמ לכאו ואפכ :לאומשד הובאל היל וחלש

 אוה ירה - םילח אוהשכ ,הטוש םיתע םילח םיתע :אינתהו - דש ואפכ אמיליא ?ןאמ ואפכ

 !וירבד לכל הטושכ אוה ירה - הטוש אוהשכ ,וירבד לכל חקפכ

.םייסרפ והואפכש :ישא בר רמא

ב”ע חכ הנשה שאר ילבב .8

.הנווכ יעב - רובעל ,הנווכ יעב אל - תאצל :רמא אבר

א״ע זט הנשה שאר ילבב .9
 .מ"ר ירבד ,כ"הויב םתחנ םהלש ןיד רזגו ה"רב םינודינ לכה אינתד
 לע חספב .ונמזב דחאו דחא לכ םתחנ םהלש ןיד רזגו ה"רב ןינודינ לכה ,רמוא הדוהי 'ר
 ולש ןיד רזגו ה"רב ןודינ םדאו ,םימה לע ןינודינ גחב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה
 .כ"הויב םתחנ
 ״.םירקבל ונדקפתו״ רמאנש ,םוי לכב ןודינ םדא ,רמוא יסוי 'ר
״.וננחבת םיעגרל״ 'אנש ,העש לכב ןודינ םדא ,רמוא ןתנ יבר

For it has been taught: ‘All are judged on New Year and their doom is sealed on the Day of 
Atonement. So R. Meir. R. Judah says: All are judged on New Year and the separate dooms are 
sealed each in its time — on Passover in respect of produce, on Pentecost in respect of fruit, on 
Tabernacles judgment is passed in respect of rain, and man is judged on New Year and his doom 
is sealed on the Day of Atonement. R. Jose says: Man is judged every day, as it says, And thou 
dost visit him every morning. R. Nathan says: Man is judged every moment, as it says, Thou dost 
try him every moment’. 

׳ב קרפ הבושת תוכלה ם״במר .10
 איה םירופכה םויו הנשה שאר ןיבש םימיה הרשעב .םלועל הפי הקעצהו הבושתהש פ"עא
 לבא דיחיב םירומא םירבד המב .ואצמהב 'ה ושרד רמאנש דימ איה תלבקתמו רתויב הפי
 ונארק לכב וניהלא 'הכ רמאנש ןינענ םה םלש בלב ןיקעוצו הבושת םישועש ןמז לכ רובצ
:וילא

קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ”המחלמה” :תורוא .8



 ,הרשואמ תע אבת רשא דע ,ימינפ ןוצר וב שיש סנואמ תימלועה הקיטילופה תא ונבזע

 ,רבדה ןבומ .םיוקמ ונאש ןמזה והז ;תוירברבו העשר אלב הכלממ להנל רשפא היהיש

 ןמזהש םיעצמאה לכב שמתשהל ,םלוכ וניתוחכב ררועתהל םיכירצ ונא ומישגהל ידכש

 ונשפנ הלחב ,חרכומ רוחיא אוה רוחיאה לבא .תלהנמ םימלוע לכ ארוב לא די לכה :איבמ

 םלועה ,דאמ בורק ,ןמזה עיגה הנהו .הער תעב הכלממ תגהנה לש םימויאה םיאטחב

 תודוסי לע ונתכלממ להנל היהי רשפא רבכ ונל יכ ,ונמצע ןיכהל רבכ לכונ ונאו םסבתי

 קוסעל בקעיל יאדכ רבדה ןיא… .הרורבה תיהלאה הראההו רשויה ,המכחה ,בוטה

.העשר לש ןורשכ תעבותש תעב ,האלמ םימד תויהל הכירצ איהש תעב ,הכלממב


