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 מעשה רב
  

íòì äúà äéä íé÷ìàä ìåî  

 ¯Ú„ø éáø øòâéìééä ' àùåæ
éæ"ò Ò‡‚ ÔÙÈÂ‡ ÔÚ‚�‡‚Ú‚ Ï‡Ó‡ ÊÈ‡ ,

 ËÈÈ‚ Ï‚�ÂÈ ÔÈÈÏ˜ ‡ ÔÙ‡¯ËÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡
 ÌÂˆ ‚ÚÂÂ ÔÙÈÂ‡ ÌÈ¯ÙÒ Ú�ÈÈÊ ËÈÓ Ò‡‚ ÔÈ‡

¯„Á.  

 ¯Ú„ø éáø 'àùåæ  ÌÈ‡ Ë‡‰
 Ë‚‡ÊÚ‚ ÔÂ‡ ËÏÚË˘Ú‚Ù‡"„�È˜ ÔÈÈÓ ,
¯„Á ÔÈ‡ ÂËÒÈÈ‚ Ò‡ÂÂ¯‡Ù ? ÂËÒ‡‰ Ò‡ÂÂ

È‡ ÔÈÈ‚ ÔÂÙ¯„Á Ô ?ÍÈ„ Ë‚‡Ï˘ È·¯ ÔÈÈ„ ,
‡¯Ó‚ ÔÚ�¯ÚÏ ÔÂÙ Ô·‡‰ ÔÚ„ ÂËÒÚÂÂ Ò‡ÂÂ ,

ÈÈ‚ ,¯Ú„�È˜ Ú¯Ú„�‡ È„ ËÈÓ ÍÈÊ ÏÈÙ˘"  

 Ë‡‰ Ë¯Ú‰Ú‚ Ò‡„ Ë‡‰ „�È˜ Ò‡„
 Ë‚Ú¯Ú‚ÙÈÂ‡ ÍÈÊ ¯Ú"¯‡� ¯ÚËÏ‡ Â„ ,

 Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÔÙ‡˘‡· ¯ÈÓ ÔÚ�ÚÊ Ò‡ÂÂ¯‡Ù
ËÏÚÂÂ È„ ÛÈÂ‡ ,ËÈÈˆ È„ ÔÚ‚�Ú¯·Âˆ�‡? !
ÔÏÈÙ˘ Âˆ ÍÈÊ? ! Û¯‡„ ÔÚÓ ÔÚ�¯ÚÏ Í‡„

ÔË˘¯Ú·ÈÈ‡ ÌÚ„ ÔÚ�È„ ÔÂ‡ ÔÚ�ÚÂÂ‡„ ÔÂ‡ "
 ¯„Á ÔÈ‡ ÔÙ‡ÏË�‡ „Ï‡· ÊÈ‡ „�È˜ Ò‡„

ÔÈÈ¯‡.  

¯ È·¯ ¯Ú„ Ë‡‰ ' Ô·ÈÂ‰Ú‚ÙÈÂ‡ ‡˘ÂÊ
 Ë‚‡ÊÚ‚ ÔÂ‡ ÏÓÈ‰ ÌÂˆ Ë�Ú‰ Ú�ÈÈÊ" Â�Â·¯

ÌÏÂÚ Ï˘ ,Ô„È‡ Ú‚ÈÏÈÈ‰ Ú�ÈÈ„ ¯‡� ˜Â˜ ,
 ÔÈÂ˘ ËÈÈË˘¯‡Ù „�È˜ ÔÈÈÏ˜ Ò‡„ ˜Â˜

ÈÊ ÊÈ‡ ÒÚ Ò‡ÂÂ ËÈÈ‰¯Ú�ÈÈÏ˜ ÔÂ‡ ˙ÈÏÎ˙ ÔÈ
ËÏÚÂÂ È„ ÛÈÂ‡ Ï‰Èˆ ÔÈÈÊ."  

 Ë˘ËÈÈËÚ‚ Ë‡‰ ÌÚ„ ËÈÓäøä" ÷
ø 'éæ øò÷éðãåø êìîéìà" ò ÌÚ„

 ˜ÂÒÙ íé÷ìàä ìåî íòì äúà äéä
 ÌÚ„ Ô‚Ú˜ ˜Ï‡Ù ÌÂˆ Ô„Ú¯ ËÒÏ‡Ê Â„

ÔË˘¯Ú·ÈÈ‡ , ÌÚ„ ÔÂË Âˆ ÔÂÙ Ù‡ ÈÈÊ „Ú¯
‰ ÔÂˆ¯ ,' ÈÂÂ Ô‰ÚÊ ÂËÒÚÂÂ ÌÚ„Î¯Â„ ÔÂ‡

ÈÊ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ Ô¯È‚‡Ú¯ ÈÈÊ ÈÂÊ‡ ÔÚÈÈ¯˘ ÔÏÚÂÂ È
¯È„ Ô‚Ú˜ , Ô‚Ú˜ ËÒ„Ú¯ Â„ Ò‡ÂÂ ÌÚ„ ÛÈÂ‡

‰ ÔÂˆ¯ ÌÚ„ ,' ¯Ú„ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ò‡„ ÔÂ‡
 Ê‡ ¯˘ÂÈ ıÈÏÓ ¯ÚËÒÚ· äúà úàáäå
ìà íéøáãä úà íé÷ìàä , È„ Ë‡

 ¯‡Ù ÔÚ‚�Ú¯· ÔÚ�Ú˜ ÂËÒÚÂÂ ¯ÚË¯ÚÂÂ
È˘‰" ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ ‡ ÔÈÈÊ Ï‡Ê Ò‡„ Ê‡ ˙

¯Ú„�È˜ Ú˘È„È‡ ¯‡Ù.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

éùäæòá"ú     úùøô åøúé  òùú úðù"ôì à"÷  

  

  

שישראל  ,ע"מרימנוב זי מענדעלע' ק ר"הרהבו שמע מר ל"נפתלי מראפשי� ז' ק ר"הרה: אלקי�' אנכי ה

כי , נראה לי כי כוונתו כ� הוא, וג� אני אענה חלקי. ל דבריו הקדושי�"ופירש הוא ז. לא שמעו כי א� קמ� אל�

ושלש אלה עולי� , ה'פב 'לוז� 'אבראשי תיבות  האל� קמ�שנ, יתבר� הורה לנו במעמד הקדוש הזה' ה

כ הזהירנו "ע, או חלילה להיפ�, באילו ארבעה תולה כל הנהגות שבגו� לטובה, ע� הכולל עיני�בגימטריא 

  .ת שנקמ� האברי� הללו"השי

כמו שהוא בגימטריא , כי שקול כנגד כול�, העיני� מלהסתכל במקו� איסור חלילה, ראשית ועיקר הכל

ויקמ� , ויקמ� האוז� שלא ישמע שמע שוא, יקמ� לבבו מלהרהר חלילה הרהורי� רעי�, ועל ידי זה, כנגד כול�

  .יהגה תמיד' כי א� בתורת ה, וכל שכ� שקר ורכילות וחנופה, פיו ולשונו מלהוציא מפיו דברי� בטלי�

  

  
גור� געווע� נסי�  2ב� דוקא די פארוואס הא .ס ומלחמת עמלק"קרימה שמועה שמע ובא : וישמע יתרו

�  ?קומע� צו זיי

ווייל , ווייל יתרו האט באמת געהאט א פראבלע� מיט� קומע� צו די איד�, ע"כתב סופר זיענטפערט דער 

�געדארפט טראצדע� וואס נארמאל וואלט� זיי אי� , ער האט נישט געוואוסט ווי אזוי זיי וועל� אי� אויפנעמע

�או� אוודאי נישט טשעפענע� ווייל ער האט דא� אריינגענומע� משה רבינו צו זי� אהיי� או� אי� , שיי� מכבד זיי

  .דעריבער האט ער מורא געהאט צו קומע�, אבער אפשר זענע� זיי כפויי טובה, געגעב� זיי� טאכטער פאר א ווייב

', וכו' געזאגט  התיצבו וראו את ישועת ה פרעגט אוי� דע� וואס משה רבינו האטאב� עזרא דער 

זיי זענע� דא� געווע� גענוג מענטש� , פארוואס טאקע זענע� נישט איד� געגאנגע� מלחמה האלט� מיט די מצריי�

או� זיי האב� מורא געהאט צו גיי� אי� , ענטפערט ער אז זיי זענע� נישט געווע� מלומדי מלחמה, מיט אסא� כח

  ?ז לכאורה שווער ווייל ביי עמלק זענע� זיי דא� יא געגאנגע� או� זיי האב� געזיגטדער תירו� אי. מלחמה

י "או� רש, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו'  אז באמת איז דא� געווע� א ציווי ה סופר כתבזאגט דער 

י טובה ווייל זיי זענע� זיי נישט קיי� כפו, זאגט כאטש זיי האב� די� געפייניגט או� געווארפ� דיינע קינדער אי� טיי�

די געפירט מלחמה מיט טאקע וועג� די סיבה האב� זי� די איד� קיינמאל נישט . געווע� דיי� אכסניא בשעת הדחק

ווייל זיי האב� מכיר טובה געווע� אוי� די הנאה וואס זיי  ,או� נישט ארויסגייענדיג, נישט אי� מצרי�, מצריי�

  .האב� פו� זיי געהאט

וואס האט , וואס האט ער געהערט אז די איד� האב� גוטע מידות מה שמועה שמע ובאי "דאס פרעגט רש

אז דער , י קריעת י� סו�"אוי� דע� זאגט רש, וועט אי� שיי� אויפנעמע� אלס הכרת הטוב'אי� געצייגט אז מ

הכרת או� די איד� האב� נישט אליי� מלחמה געהאלט� אלס , אייבערשטער האט געדארפט שפאלט� דע� י�

או� , האט ער פארשטאנע� אז אי� וועט מע� זיכער מכיר טובה זיי�, הטוב שהיו לה� אכסניא בשעת הדחק

ווייל אפשר האב� זיי נישט מלחמה ', אבער באמת פו� קריעת י� סו� איז נישט קיי� ראי. אויפנעמע� בכבוד גדול

אז ' איז נישט קיי� ראי'או� ס, נט מלחמה האלט�ווייל זיי האב� נישט געקע, געהאלט� אזוי ווי דער אב� עזרא זאגט

האט ער דא� געזעה� אז זיי זענע� יא , אבער ווע� ער האט געהערט פו�  מלחמת עמלק, זיי האב� גוטע מידות

אלא מאי דאס וואס , או� מיט עמלק האב� זיי טאקע יא מלחמה געהאלט� או� אי� צוקלאפט, מלומדי מלחמה

 .לט� מיט מצרי� איז געווע� מצד הכרת הטובזיי האב� נישט מלחמה געהא
*  

דאר� מע�  ,כל מה שישראל אוכלי� בעול� הזה אינ� אוכלי� אלא בזכות האמונהדער מדרש זאגט 

  ?פארשטיי� פארוואס דוקא בזכות אמונה זענע� איד� נהנה בעול� הזה

  רשדרש ד

  מילי דחסידותא



  êï−ôþð −ñ−ô  
 øòãîø"öæ åðàôî ò"ì úåøîàî äøùò øôñ ïéà 

)ìô ïéã øå÷ç øîàî"à (éùä ñàååøàô æîø à èâàæ" èàä ú

âøàá ïôéåà à÷åã äøåú éã ïáòâòâ éðéñ.  

 ìééåå"éðéñ " èøòãðåä ñ÷òæ àéøèîéâá æéà

èðòæéåè , ïòðàèùòâ ïòðòæ ñò ïãéà ìéôéåå ìàö øòã

éðéñ øä ãîòî íééá .éåæà éåå?  

ñ -é -ð -é ! ïòðòëòø åö ïà èáééä ïòî'ñ 'é ìàî ,'

 èñééä ñàã60  ìàî10  èôòøèàá ñàã600 . êàðøòã

'éñ 'ð ìàî ,' èñééä ñàã600 âéöôåô ìàî ,à èîå÷ ñéå

30,000 . ïòî èðëòø êàðøòã'ðéñ 'é ìàî ,' èñééä ñàã

30,000  ìàî10 . ñéåà èîå÷300,000.  

 ïåô úåéúåà éã ïåô éåìéî íòã ïòî èðòëòø èöòé

ñ -é -ð -é .îñ ïåô éåìéî øòã"î æéà ê" èôòøèàá ñàåå ê

60 .åé ïåô éåìéî øòã"ã ,å æéà" èôòøèàá ñàåå ã10 ,

ð ïåô éåìéî øòã"ï æéà ï 'åå èôòøèàá ñà50 , éåìéî øòã

åé ïåô"å æéà ã" èôòøèàá ñàåå ã10 . èðòëòø ïòî æà

 êàð ïéåù ïòî èàä ïåáùç ïâéãøòéøô ïèéåì ñàã

300,000  ñàã æéà íòðééàðéà600,000.  

 ווייל לכאורה דאר� מע� פארשטיי� ע פו� קראקא"העשיל זי' ק רבי ר"הרהזאגט 

או� , עס שטייט דא� ביומו תת� שכרו, פארוואס איז נישטא קיי� שכר מצוה אוי� די וועלט

נאר די הלכה איז , דער אייבערשטער האלט דא� אלעס וואס ער האט געשריב� אי� די תורה

ב האט געשיקט א שליח צו דינגע� די ארבעטער דאר� ער נישט באצאל� "אז אויב דער בעה

אי� האב די� נישט 'ב קע� זאג� פאר� ארבעטער "וייל דער בעהו, נא� אי� יענע� טאג

�  .'דו האסט נישט געארבעט פאר מיר'או� דער שליח קע� זאג� ', געדונגע

ממילא , ה"משה רבינו ע, די תורה איז דא� געגעב� געוואר� פאר איד� דור� א שליח

אנכי , צוויי דברותנאר די ערשטע , ע נישט געב� שכר מצוה אוי� די וועלט"דאר� דער רבש

ת אונז יא "פאר דע� דאר� השי, ת אליי�"או� לא יהיה ל� דאס איז געגעב� געוואר� דור� השי

  .באצאל� שכר מצוה אוי� די וועלט

איד� האב� נישט קיי� פרנסה או� שכר מצוה , וועג� דע� אי� ישראל ניזוני� בעול� הזה

ע אליינס "צוויי דברות האט דער רבש ווייל די ערשטע, אלא בזכות אמונה, אוי� די וועלט

  .געזאגט

  

Â˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊÂ˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊÂ˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊÂ˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ
½ô ö−ê ¬èêï êþôè −ð ’ ó−ì½õ)š ¹ð"¼ î"ê( úáùä íåé úà øåëæ ,åäøëæ ìò  ïééä

åúñéðëá .ë¾ þ¼ð ö¼îî"ö−−îî ¹−îê ¾îð−š ö×êô ö¼ô ñêï ö−−þê ¬ôîš š . öîõ

ñåú' )ð"îíþ×ï í( ê ï−ê ö−−í ñ¼ ¾îð−š ïê ¼ô¾ô ï−ê íþî³í öô í¾¼ ³î®ô .

¾þ öîõ µ−îê −îïê" −)× ¹ð ³î×þë ’¼"ë (½−îê −îïê ¬í¼ï.  

 ¼þ¼ðòê þ¼ëêíéðåøçà ¹−îþ¼ð šñîìô ö¼ò¼ï , ¾îð−š ïê ö¬ñêí −−ï öîê

óî−í ,ô ½êîî ½êð’ö¼ò¼îîêð ó−−ë óî−í ¾îð−š ¬òêôþ¼ð ,íô ¼šê¬ ï−ê"³ ,

öòëþð ê ï−ê ½î×í ñ¼ ¾îð−š þ¼ëê.  

¬−ô ë−îìô ö¼ò¼ï ö¼−îþõ þ¼ò¼ô −îî ¬šòîõ ¾îð−š , ê ï−ê ¾îð−š ¾¬ê×

®ô"êôþè öôïí¾ ¼ ,þî¬õ ó−¾ò ö¼ò¼ï µ−ñò¼îî¼è ½êîî , −−ï ö¼ò¼ï êð þ¼ëê

ïì ñ−−îî ¾îð−šë ë−îìô"¾þð ñ’ ¾š−í ê ö¼ò¼øåëæ øåîùå  ½êîî þ¼ð¼− ïê

 öîõ íî®ô −ð ¬−ô ë−îìô ï−ê ³ë¾ ³þ−ô¾ë ë−îìô ï−ê"øåëæ."  

ôè −ð ’ ó−ì½õ ö−ê ¬èêï)−š ¹ð"¼ ï"ë( íåéä ùåãé÷á íéøöî úàéöé øéëæéù êéøö. 

 ì½îò ó¼ð ¾îð−š ó−−ë ¼šê¬ öèêï þ−ôúéùàøá äùòîì ïåøëæ  ½êð ½êîî

−¾í ½êîî èê¬ ó¼ð ö−ê ö¼îþ þ−ô ïê ¬ò−−ô" µêò ¬îþ¼è ½¬ñêô¼ð ¬êí ³

 ¼¬¾þ¼ −ð6  ¬ñ¼îî −ð öõê¾êë ¬êí þ¼ ½êîî è¼¬ ,äìéçú éàø÷îì ùãå÷ 

î− þ¼¬¾þ¼ þ¼ð ï−ê ³ë¾"¬  −ð öîõ í¾þõ −ð ö−ê ¬òêôþ¼ð ¬þ¼îî ½êîî

þõ ö−ê ó−ð¼îô ’þîôê ,øëæ úàéöéì íéøöî  ½êîî ó−ëî¬ ó−ô− ¼ñê −ð ½êîî

ôê−®− î® þ×ï ê ö¼ò¼ï ¬ò¼×¼þ¼è½−îê ¬þêð öþ¼îî"® .íñîêè −ð î® ì½õ ,

íþî³ ö³ô î® ³î¼îë¾ ,ðîë×í −òò¼ −ð î® ³î×î½.  

 þ¼ðáîø" í µ−îê ï−ê ö−−ñê ³ë¾ ïê þ¼ëê ¬èêïó−þ®ô ³ê−®− î® þ×ï ê ,

 ¹−îê íì×îí ê ï−ê ó−þ®ô ³ê−®− ñ−−îîìåëéå õôç ùãçî ïåîã÷ äåìà , þ¼ð ïê

ñ−îî þ¼ ½êîî ½¼ñê ö−−ï ¾ðìô ö¼š þ¼¬¾þ¼ë−−ê , ï−ê ¾¬ò¼ô ê ë−îê ïê

−¾í ½êîî ½¼õ¼ ¹−îê šõî½ô"öî¬¼è ¬êí ³ ,ôê−®− ï−ê öêð" íì×îí öê ®

½¼ñê ½êð ¹−îê , ¹−îê íì×îí ê µ−îê ó−þ®ô ³ê−®− ¼šê¬ ï−ê þ¼ë−þ¼ð

ë¾"š).½ þî¬ ’¼þ"ê(  

ñåú ' ó¾ë ¬èò¼þë ó−ì½õ −ëþ¼ šþõ ö−êøäî"í  ïê ¬−−¬¾ ¾þðô ö−ê ïê

µþõí ³ðîë¼ ¬¼ëþê¼è öëêí ó−þ®ô ö−ê öð−ê ,³î−³îê −ð ô'ø' ê ö−êà"á ú"ù 

³î−³îê −ð ï−ê âå"ì ,¬õ¼þ¬êë ½êîî ì"è,  −ð öè¼šì"úåëàìî è , þ¼ð ñ−−îî

ñ −ð öè¼š ³ë¾ öí¼îþ ö½−−í¼è ¬êí þ¼¬¾þ¼ë−−ê" öð−ê ½êîî ³î×êñô ¬

ó−þ®ô ö−ê ¬¼ëþê¼è öëêí ,ï−ê ½êð öîê ó−þ®ô ³ê−®−ñ þ×ï þ¼ð.  

 ¬èò¼þë ñèî½ô ï−ê óî−í ¾îð−š ½êîî  î® ³îñîè½ ¼¬òêšêë −ð öîõ ¼ò−−ê

½ô ö−ê êþôè −ð ’ ³î×þë)ô ¹ð"¼ è"ë(  øåàîî úåàî ùîçî ãçà úìèåð äñâ äòéñô

åéðéò ,éì øãäîå 'éùîù éáã éùåãé÷á,  þîêô −ð š−þî® ¬èò¼þë óî−í ¾îð−š ïê

 ¬þ−ñþêõ ¾¬ò¼ô ê ½êîî î−ò−¼í½è í¼−½õ ê ¬õ−îñ þ¼ ö¼îî.  

êþôè −ð ö−ê ¬¾õ ¼šê¬ ï−ê ½êîî ? −ð š−þî® ¬ôîš −îïê −îîøåàî åéðéò?  

¾þ" ¬ë−−þ¾ ±êñõ öõ−îê ¬þêð −"äìéìá úáùá ùåãé÷ ìù ñåë äúåùù" . µ−ï ¬í¼ï

 öîõ ½−îêùø"é  −ð ö¼šò−þ¬ ½êð þêò íêîõþ −ð ï−ê ¾îð−š ö×êô ½êð ¬¾−ò ïê

ö−−îî.  

äðåé åðéáø ¬ë−−þ¾  ö¼ôîš š−þî® ó−ê ¬¼îî ¾îð−š ¬×êô þ¼ ½êîî ³î×ï ó¼ò−ê ïê

öè−îê −ð öîõ ö−−¾ −ð . ñèî½ô ï−ê íî®ôí ³î×ï þ¼ð ïê ½−îê ¬í¼ï þ¼¬þ¼îî ¼ò−−ï öîõ

íêîõþ −ð þêõ.  

 ö−ê þ¼ëêñåú ’)š ¹ð ó−ì½õ ’¼"ë(   íêîõþ ê þêò íñîè½ ê ¬¾−ò ï−ê ½êð ïê ¬−−¬¾

³−¼ë¬ ,−ê ö−−îî öè−−ñî®ò−−þê ñ−−îîíêîõþ ê ï−ê öè−îê −ð ö . ¬è¼þõ íòî− îò−ëþ þ¼ð

½î³ ¹−îê ’ô ïê’³ë¾ë íêîõþ ö−−š öî¬ ¬¾−ò µêð þê¬ ?¾þíô þ¼ð ¬è¼þõ" ê

íòî− îò−ëþ öõ−îê ¬è¼þõ ,õ¼ þî½ê µ−îê ï−ê ½êð ïê ¬èêï þ¼îî"í×ñí − , ½êîî ½êð

öè−îê −ð ö−ê öè−−ñ î® þêò ï−ê íêîõþ óî¾ô þî½ê ï−ê ,½î³ þ¼ëê ’ öîõ ¬ð¼þ öè−−ñ

þî½ê ¬¾−ò ï−ê ½êð ½êîî öè−îê −ð ¹−îê .  

 þ¼ðùøäî"à −êþ −ð ïê ¬−−¬¾ ½¼ ½êîî ½êð ïê ¬èêï ’ −−ë š−þî® ¬ôîš

î−ò−¼ þîêô −ð š−þî® ¬ôîš ¾îð−š µþîð ïê ¬¾−ò ¬ò−−ô −¾ô¾ −ëð −¾îð−š , þêò

í½è í¼−½õ ö−−š ö−−è ¬¾−ò ö¼ô þê¬ ³ë¾ ïê ï−ê í×ñí −ð ðñêë−îî , ïê ö−−ñê ½êð

 þ¼ −ð öè¼îî öþêîî¼è µêîî¾ ö¼ò¼ï ½êîî öè−îê −ð öñ−−í ó−ê ¬¼îî ³ë¾ ¬¾−ò ¬õ−îñ

í½è í¼−½õ.  

ö−ê åù"ò )−½ ’¼þ"ê(  þ¼ð ¬ë−−þ¾îø" à ó¾ëéøäîä"ì ë ö³− ¾îð−š ³¼¾ë ïê ’ î−ò−¼

³îþòí ñ¼  . þ¼ð ¹−îþ¼ð ¬èêïïâî íäøáà  ñêô −−îî® ñ−−îîð"ø  ¬õ¼þ¬êë500 .

ô −ð öîõ ³î×ï þ¼ð ¬¼îî êñ−ô ¬õ¼þ¬êë ½êîî þòí ³šñðí öîõ íî®500  ó−ê ¬¼îî

−¾í"ê šñì ó¼ð þêõ íêîõþ ê öš−¾  ³ ’ þ¼×êîî¾ ó−ê ï−ê ½êîî ³îêô ¾ôìô

öþêîî¼è.  

 ï−ê ¾îð−š ñ¾ ½î× ó¼ò−ê öšîš ïê ïê ¬èêï ¬ñ¼îî −ð ½êîî ½êð ïê ½−îê ¬ôîš

í¼ð ö−−ê ö−−š ¬−îñ è−¬×−þ ¬¾−ò ï−ê öè−îê −ð þêõ íêîõþ þêõ ñèî½ô ,îî ¬−îñ ñ−−

öè−îê −ð ¬−ô ¾îð−š öîõ ³î×−¾ þ¼ð ï−ê ¬èò¼þë¼è öëêí þ−ô ½êîî ³î¼−ð ¼ñê ,

¾îð−š öèêï ó®¼ ½êð þ¼ðê ,ö−−îî ö¼šò−þ¬ þ¼ðê ,öè−îê −ð ö−ê öè−−ñ , −ð ¹−îê öšîš

¬×¼ñ ,½î× ö−ê öšîš ¬¾−ò þ¼ëê.  

 þ¼ð þ¼ëêéëøã äùî îî −îïê ¾îð−š ñ¾ ½î× −−ë ï−ê í×ñí −ð ïê ö−î¾ ¬è¼þõ −

öîïôí ³×þë ñ¾ ½î× öîõ í×ñí −ð ,ôíþë −−ë öîê" ¹þêð ö¼ô ïê í×ñí −ð ï−ê ï

½î× ó¼ò−ê öšîšò−−þê ,¾îð−š −−ë öî¬ þ¼ ñêï −îïê −îî öêð , ½î× öõ−îê öšîš ñêï þ¼

¬×¼ñ −ð ö−ê þ¼ðê?  

 þ¼ð ¬ë−−þ¾ ó¼ð öè¼îîîø" à öîê ¬×¼ñ −ð ¹−îê öšîš þ¼ ñêï ¾îð−š ë−îíòê ïê

þ¼ ñêï ¾îð−š ³¼¾ë ½î× ó¼ò−ê öšîš , þ¼ðïâî íäøáà ½ ïê ¬ë−−þ¾’ ¬¾−ò ï−ê

ñêôò−−êõ−îê ¼ð−−ë ¹−îê öšîš ö¼š ö¼ô ñ−−îî íþ−³½ óî¾ ö−−š.  

  

  בפרדס הפרשה


