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 מעשה רב
  

íéùú øùà íéèôùîä äìàå  
 ¯Ú„òî øòâéìééäéæ ãéâî øòùèéøæ"ò  Ë‡‰

È·¯ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ÔËÚ·Ú‚ Ï‡Ó‡'¯Ú„ Ô  íù ìòá øòâéìééä
ùåã÷ä áåè ÈÊ"Ú ,‰ÂÊ ÌÚ�È‡ Ë˘Ù Ô‚‡Ê ÌÈ‡ Ï‡Ê ¯Ú Ê‡" ˜

 ÛÈÂ‡ Ë‚‡Ê Ò‡ÂÂäìàå  íéèôùîä" àæø àã
àìåâìâã."  

 ¯Ú„ Ë‚‡Ê ¯ÚËÚÙ˘ ËÈÈˆ ‡ ËÈÓáåè íù ìòá  Ê‡
„Ï‡ÂÂ ÔÒÈÂÂÚ‚ ‡ Âˆ Ô¯‡Ù Ï‡Ê ¯Ú , Ë¯‡„ ËÚÂÂ ¯Ú ÔÂ‡ Ô‰ÚÊ

ÌÈÂ· ‡ ,¯ÚÒ‡ÂÂ ËÈÓ Ï‡ÂÂ˜ ‡ ËÒÈÏÙ ÌÈÂ· ÌÚ„ ¯ÚË�Â‡ ÔÂ‡ ,
¯Ú‚ÈÈÊ‡ Ò˜ÚÊ ÊÈ· Ô·ÈÈÏ· Ë¯‡„ Ï‡Ê ¯Ú ÔÂ‡ , Ï‡Ê Ô‡„ ÔÂ‡

ÔÚÓÂ˜ÓÈÈ‰‡ ¯Ú.  
 ¯Ú„øòùèéøæòî ãéâî Ë¯‡ ÌÚ„ ÛÈÂ‡ Ô‡ ËÓÂ˜ ,

„¯ÚÙ ‡ ÛÈÂ‡ ˘Ë�ÚÓ ‡ ÔËÈÈ¯ Âˆ ËÓÂ˜ ÒÚ ÈÂÂ ¯Ú Ë‰ÚÊ , ¯Ú
ËÚ˘ËÂÓÚ‚ÒÈÂ‡ ÔÂ‡ „ÈÓ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ,¯Ú  ÔÒÚ‚Ú‚ Ë¯‡„ Ë‡‰

ÔÚ˜�Â¯ËÚ‚ ÔÂ‡ ,‚ÚÂÂ ÔÈÈÊ Ô¯‡ÙÚ‚ ¯ÚËÈÈÂÂ ÍÈÊ ÊÈ‡ ¯Ú ÔÂ‡ ,
 ÔÈÈÊ ËÊ‡ÏÚ‚¯Ú·È‡ Ë¯‡„ Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ ‚È„�Ú˜¯ÚÓ Ë˘È�

ËÏÚ‚ ËÈÓ ÏÊ¯Ú·.  
˘Ë�ÚÓ ¯ÚËÈÈÂÂˆ ‡ ÔÈÈ‚ Âˆ ËÓÂ˜ Í‡�¯Ú„ , Ë‡‰ Ò‡ÂÂ

Ô‰ÚÂ¯Ù‡ ËˆÚÊÚ‚ ˜ÚÂÂ‡ Ë¯‡„ ÍÈÊ , ÔÙ‡¯ËÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú�ÚÈ
ËÏÚ‚ ËÈÓ ÏÊ¯Ú· Ò‡„ ,‰ ¯Ú ÔÂ‡ ÔÚÓÂ�Ú‚ Ò‡„ Ë‡
ËÈÓ¯Ú„ ÔÚ‚�‡‚Ú‚˜ÚÂÂ‡.  

˘Ë�ÚÓ ¯ÚËÈ¯„ ‡ ÔÈÈ‚ Âˆ ÔÚÓÂ˜Ú‚ ÊÈ‡ Ô‡„ , ‡
Ô‡ÓÚ¯‡ ¯Ú�ÚÎ‡¯·Âˆ , ÔÂ‡ ËÏÚË˘Ú‚Ù‡ Ë¯‡„ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú

ËÈÂ¯· ÔÈÈÊ ÔÒÚ‚Ú‚ Ë¯‡„ Ë‡‰ ¯Ú , Ë¯‡„ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡
ÔÙ‡Ï˘ Ë‚ÈÈÏÚ‚Ù‡¯‡.  

 ¯Ú ÔÂ‡ ˘Ë�ÚÓ ¯ÚË˘¯Ú ¯Ú„ ÔÈÈ‚ Âˆ ËÓÂ˜ ‚�ÂÏˆÂÏÙ
Ô‡ Ë·ÈÈ‰ ÏÊ¯Ú· ÔÈÈÊ ÔÎÂÊ Âˆ ,Ë˘È� ÒÚ ËÙÚ¯Ë ¯Ú ¯Ú·‡ , ¯Ú

ÏÊ¯Ú· ÔÈÈÓ ÊÈ‡ Â‡ÂÂ Ô‡ÓÚ¯‡ ÌÚ„ Ë‚Ú¯Ù? " ËÒÈÈÂÂ ¯Ú�ÚÈ
Ë˘È�¯‡‚ ÔÂÙ ¯Ú·‡ , Âˆ Ô·ÈÂ‰Ú‚�‡ ÌÈ‡ Ë‡‰ ¯˘ÂÚ ¯Ú„
Áˆ¯ ˙ÂÎÓ Ô‚‡Ï˘ ,‡· ÌÈ‡ Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ ‚È„�ÚÈÈ¯˘'·�‚'ËÚ.  

 ¯Ú„ ÊÈ‡ ¯Ú‚ÈÈÊ‡ Ò˜ÚÊ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ÒÚ ÔÚÂÂø éáø '
éæ øòá" ò‡˘Ú· ÌÂˆ Ô¯‡ÙÚ‚ÓÈÈ‰" ÌÈ‡ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ Ë

Ë�ÈÂ‡ÂÂÚ‚ÈÈ· Ô·‡‰ Ô‚ÈÂ‡ Ú�ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ÒÚÏ‡ ËÏÈÈˆ¯Ú„.  
 ¯Ú„ ÌÈ‡ Ë‚‡Êùòá"è " Ë˘Ù ¯Ú„ ÊÈ‡ Ò‡„ Ë‡

‰ÂÊ ÌÚ�È‡"ÔÒÈÂÂ ËÏ‡ÂÂÚ‚ ËÒ‡‰ Â„ Ò‡ÂÂ ˜ , ¯ÚË˘¯Ú ¯Ú„
ËÏÚ‚ Ò‡„ Ô¯ÈÂÏ¯‡Ù Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ˘Ë�ÚÓ , ‚È„ÏÂ˘ ÊÈ‡ ¯Ú

Â‚Ï‚ Ô‚È„¯ÚÈ¯Ù ÌÚ�È‡ ËÏÚ‚ ÔÚÂÂÚ‚ÔËÈÈÂÂˆ Ô¯‡Ù Ï , ÈÂ�Ú‚
ÏÊ¯Ú· ÌÚ�È‡ ÔÚÂÂÚ‚ ËˆÚÈ ÊÈ‡ ÒÚ ÏÈÙÈÂÂ ÌÂÎÒ ÌÚ„ , ÈÈÊ

 ˘Ë�ÚÓ ÔËÈ¯„ ÌÚ„ Âˆ ‰¯Â˙ ÔÈ„ Âˆ ÔÚ‚�‡‚Ú‚ ÔÚ�ÚÊ
ÔÈÈ„ ¯Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ¯ÚÎÏÚÂÂ , ÒËÏ‡ÓÚ„ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡

Ú‚'˜ÒÙ'¯˘ÂÈ Ë˘È� ‡ ËÚ'˜ÒÙ Ô‚È„ , ÔÂÙ ÔÚÓ Ë‡‰ ÌÚ„ Ô‚ÚÂÂ
 ˜È¯Âˆ Ï‡Ê ËÏÚ‚ Ò‡„ Ê‡ Ë¯ÈÙÚ‚ ÏÓÈ‰ ÌÂˆ ÔÚÓÂ˜˙Ó‡' Ô

‰Ú·"· , Ò‡ÂÂ ÌÚ„ ÛÈÂ‡ ˜ÚÏ˘ ËÙ‡ÎÚ‚ Ë‡‰ ÔÈÈ„ ¯Ú„ ÔÂ‡
˜ÒÙÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú'˘Ï‡Ù ËÚ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

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

  

  
מה , ואלה מוסי� על הראשוני�י "זאגט רש :ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�

די גאנצע תורה איז דא� , לכאורה דאר� מע
 פארשטיי
 .הראשוני� מסיני א� אלו מסיני

 
  ?מסיניאג
 אז אוי� די פרשה איז געווע
 פארוואס דאר� ער מיר ז, מסיניגעגעב
 געוואר

ל דערצייל
 אונז אז יעקב "לויט דע� וואס חז ל אי� בר� משה"רבי זענטפערט דער 

או
 עשו , יעקב האט גענומע
 עול� הבא, עולמות' ועשו האב
 זי� ארומגעקריגט בנחלת ב

נה זיי
 פו
 די לכאורה דאר� מע
 פארשטיי
 ווי אזוי מעג
 מיר נה, האט גענומע
 עול� הזה

זאגט ' אז די גמ א"חיד אוי� דע� ענטפערט דער? ס חלק'עס איז דא� גזל פו
 עשו, וועלט

אז דער אייבערשטער האט זי� אויסגענומע
 א תנאי מיט די ) א"ח ע"פ(שבת ' אי
 מס

אז אויב וועל
 אידישע קינדער נישט האלט
 די תורה דא
 וועט ער חרוב מאכ
 די , וועלט

ווי חרוב  מט אויס אז ווע
 נישט אידישע קינדער וואלט דא� די וועלט סייקו, וועלט


או
 די איד
 מעג
 הנאה האב
 , ממילא האט די וועלט א די
 ווי מציל מזוטו של י�, געוואר


  .דערפו

 �ממילא ווע
 די תורה קומט אונז לערנע
 די הלכות פו
 דיני ממונות שבי
 אד

איד
 , א קשיא פארוואס דארפ
 איד
 לערנע
 די הלכות קע
 באלד שווער ווער
, לחבירו

? ווייל אלעס באלאנגט דא� פאר עשו, טאר
 דא� סייווי נישט הנאה האב
 פו
 די וועלט

אז פונקט ווי מיר האב
 די גאנצע תורה , ואלה מוסי� על הראשוני�י "אוי� דע� זאגט רש

 
י רעכט
 אוי� אלע עניני העול� או
 פו
 בארג סיני האב
 מיר באקומע
 ד, מסיניבאקומע

או
 , אזוי מעג
 מיר הנאה האב
 פו
 די וועלט, ווייל נאר דורכדע� האלט זי� די וועלט, הזה

�  .מיר דארפ
 לערנע
 די הלכות פו
 פרשת משפטי

* 

אתה אומר , אוז� הימניתי "זאגט רש: ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעול�

ל אוז� אוז� לגזירה שוה נאמר כא� אוז� ונאמר במצורע "ת, הימנית או אינו אלא שמאלית

י מה ראה אוז
 לירצע מכל שאר אברי� "פרעגט רש. מה להל� ימנית א� כא� ימנית, אוז�

אוז� ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדי� והל� ולקח י "ענטפערט רש? שבגו�

ואס איז נאר שווער די לכאורה דאר� מע
 פארשטיי
 פארו. עאדו� לעצמו לפיכ� תירצ

בארט 'די קשיא איז דא� שווער אזוי אוי� פארוואס מ, י נאכ
 גזירה שוה"קשיא פאר רש

  .דוקא דע� אויער

ח "לויט דע� וואס די מפרשי� זאג
 אז עס איז דא רמ ל"יונת� ז' רבי רזאגט דער 

ע אבר איז או
 יעד, ת"ה ל"ה גידי
 קעג
 די שס"או
 שס, ח מצות עשה"אברי� קעג
 די רמ

וועג
 דע� איז אוי� ביי , למשל די האנט לעבט פו
 מצות תפילי
, יונק חיות פו
 איי
 מצוה

  .ח אברי�"ע או
 רמ"ח מצ"ח ווערטער קעג
 די רמ"קריאת שמע איז דא רמ

בארט דע� אויער 'מיט דע� קע
 זיי
 אז בפשטות וואלט מע
 ווע
 געקענט זאג
 אז מ

. וועג
 דע� בארט מע
 דע� אויער דוקא, יזה אי
 די מצוהווייל דער אויער האט א
 אח

, י ברענגט אז דאס לערנט מע
 ארויס פו
 א גזירה שוה פו
 מצורע"אבער יעצט אז רש

קע
 דא� נישט זיי
 אז עס האט , קומט דא� אויס אז דער אוז
 האט זיי
 אחיזה ביי מצורע

קשיא פארוואס בארט מע
 פונקט י די "וועג
 דע� פרעגט רש, א
 אחיזה אי
 צוויי מצות

  .דע� אויער

  דרש דרש



  −ôê³³¼ô¾ð −ñ!  
½ôë ’ šþõ ö−¾îð−šöî¾êþ  

ומשה עלה יתרו ' דער פסוק זאגט אי� פר

עלית ד "זאגט דער מדרש ההאל האלקי� 

 עמוקות מגלהזאגט דער . למרו� שבית שבי

, � יוחאי'מעו� ב'שאיז ראשי תיבות  י"שבאז 

דאר� מע� פארשטיי� וואס איז דער שייכות פו� 

  .רבי שמעו� ב� יוחאי אהער

לויט די גמרא וואס  נבחר כס�דער  זאגט

ד� (קידושי� ' אי� מסדי ווא� מיר האב� געלערנט 

עבד עברי נקנה בכס� ובשטר ) ב"ב ע"כ

  .הובחזק

דאר� מע� פארשטיי� עס שטייט כי לי בני 

ווי אזוי זענע� איד� לכאורה , ישראל עבדי�

אמער זיי , געוואר� עבדי� פאר� אייבערשט�

  ?פאר כביכולקענע� דא� נישט טו� קיי� חזקה 

נאר די גמרא ברענגט אז רבי שמעו� האלט 

מיט דע� , קע� אוי� קונה זיי� מיט הגבהה'אז מ

אנדערש ,  וואס דער הער הייבט אוי� דע� עבד

קע� נישט קונה 'ק וואס האלט אז מ"ווי דער ת

מילא לויט רבי שמעו� קענע� , זיי� מיט הגבהה

ע דור� "אידישע קינדער נקנה ווער� צו� רבש

  .דע� וואס דער אייבערשטער הייבט זיי אוי�

את� ראית� את דאס זאגט דער פסוק 

ואשא אתכ� על , אשר עשיתי לכ� במצרי�

אז דער אייבערשטער האט , כנפי נשרי�

אויפגעהויב� אידישע קינדער  או� מיט דע� האט 

ק האלט דא� אז "איי דער ת. ער זיי קונה געווע�

� זאגט דער אוי� דע, קני� הגבהה נוצט נישט

רבי ת "איז רי "עלית למרו� שבית שבמדרש 

קע� יא 'וואס ער האלט אז מ, שמעו� ב� יוחאי

  .קונה זיי� מיט קני� הגבהה

  

  
  

ÔÈÚ ˙Á˙ ÔÈÚÔÈÚ ˙Á˙ ÔÈÚÔÈÚ ˙Á˙ ÔÈÚÔÈÚ ˙Á˙ ÔÈÚ        
ó−êþš öõîþ¼è µ−ï öëêí ½êîî ¼õîþè ê ö¼îî¼è ö¼ò¼ï š−þî® öþê− µê½ê ¬−ô , −ðíéàø÷  ö¼ò¼ï

ïì −þëð ö−ê ¬ò¼š−−ñ¼è öëêí ½êîî ö¾¬ò¼ô ¼×ñ¼ïê ö¼îî¼è"¼è öëêí −−ï öîê ñ’íò¼¬’ −−ï ïê ¬¼

þê ¬−−¬¾ ½¼ ½êîî ö−ê þêò öë−−ñèíþî³ −ð ö−ê ¾þîõô öë−þ¾¼è½−î . ö¼ô ¬êí ó¼ð ëñî® ½êîî

 öõîþ¼è −−ï"íéàø÷" , êþšô ¹−îê µôî½ þêò µ−ï ö¼ò¼ï −−ï ïê ¬èêï¼è öëêí −−ï ñ−−îî) ¼ò¼− ö−ê

 ñî¬−¬ þ¼ð öþêîî¼è öõê¾¼è ï−ê íõîš³'éðáøä'  µ−ï öëêí ½êîî öð−ê ¼×−ñþ¼ −ð ¹−îê

 −ð öîõ ð−−þ −ð î® ö¬ñêí¼èî®ïðáø.(  

 éáøéãòñ 'ïåàâ ó−êþš −ð ¬−ô ó−ìî×−îî ¬þ−õ¼è ¬êí , þ¼−−ï ïê öï−îî¼èõ−îê −−ï ¬êí þ¼ öîê

¾ñêõ ï−ê íþî³ −ð ö−ê ó−šî½õ −ð õê ö¼òþ¼ñ −−ï −îïê −îî è¼îî . íþð½ ¼è−ð¼×êîî −ð ö−ê

 þ¼ð ¬èò¼þëïáà àøæò   ö¾−îî® ìî×−îî ê õêþêåðéáø éãòñ'  ó−êþš −ð öîõ þ¼ò−−ê ¬−ô öîêè

ö¼ôêò ö¬−ô ïá àèåæ.  

 šî½õ öõ−îêïéò úçú ïéò , ¬êíéãòñ åðéáø 'ïåàâ ïì öîõ þ¼¬þ¼îî −ð ¬−îñ ïê ¬èêï¼è" ö¼ô ö¼š ñ

î¼ô¾ô× î¬î¾õ šî½õ ó¼ð ö¾¬−−¬õê ¬¾−ò ,è−îê ê þêõ è−îê ê ½−îê ¬×¼¬¾ ö¼ô ïê , ñ−−îî

þëì ö−−ï öîõ è−îê ó¼ð ï−−îîñ−−¬ ¬è−ð¼¾¼è ¬êí ¾¬ò¼ô ê ë−îê ,ô ññ×ë ï−ê −îïê −îî µ−ñè¼

 þ¼ðê þ¼ô ñ¬ò−õ ö−−š öê ¾òî¼ öëñ¼ï ó¼ð −îò¼è öë¼è š−þî® ö¼ò¼š ó−ê ñêï ö¼ô ïê

þ¼è−ò−−îî .−î× −−ë µ−−¾ ½êð ï−ê þ¼ô×êò öîê ’ µ−−¾ ¬¾−ò ññ×ë ï−ê ½¼ −îî ¼®õ öîê

öðê¾ öëñ¼ï ó¼ð öî¬ î® š−þî® ö¼ò¼×¼þî®½−îê . ö®ê¾õê ñêï ö¼ô ïê ½êð ¬ò−−ô −êô êñê

ê®êë öîê öðê¾ ó¼ð¬ñ¼è ½êð öñ.  

¼è ¬êí’íò¼¬’ −êþš þ¼ð ¬¼ïá àèåæ šî½õ ê µêð ¬−−¬¾ ½¼ åá ïúðé ïë íãàá íåî ïúé øùàë .

ó−ê ö−ê ¬¾¬−−¬ ï−ê îë ,ô ïê µêð þ−ô öí¼ï’ ó¼ð ¹−îê ¾òî¼ öëñ¼ï ó¼ð š−þî® ê− ¬−è

ö−−ñê ¾¬ò¼ô?  

 ¬êíåðéáø éãòñ' ïåàâ  ê ïê ö½−−îî þ−ô ïê ¬þ¼õ¬ò¼èá' îî ½êð ¬ê¬¾òê ¬ôîšñ¼ ¬þê .

 ï−ê êñ−ôôåá ïúðé ïë,  ö¼òê¬¾¼è ¬ñêîî ½¼ −îî −îïê ¬¾¬−−¬ïë ïúðé åéìò , ïê ¬ò−−ô ½êð ½êîî

ô’¾òî¼ ê ó−ê ¹−îê ¹−îþê ¬è−−ñ ,öñê®êë î® , ¹−îê ¾òî¼ ó¼ð š−þî® ¬−è ö¼ô ïê ¬¾−ò öîê

þ¼õþ¼š ö−−ï.  

 ¬êíïá àèåæ ¼è’íò¼¬’ šî½õ ¼¬−−îî® ê ¬−−¬¾ ½¼ ïê ¬¼ùòé ïë äùò øùàëä åì . ½êð ½êîî

ô ïê ¬ò−−ô’¾òî¼ öëñ¼ï ó¼ð öî¬ š−þî® ñêï?  

 ¬êíéãòñ åðéáø' ½ ïê ¬èêï¼è’−êþ ö−−š ¬¾−ò ï−ê ’ −−ë ¬−−¬¾ ½¼ ñ−−îî šî½õ ó¼ð öîõ

 ¬¼õ¼¾¬¼è ó−ê öëêí ó−³¾ñõ −ð ½êîî ó¼ð×êò þîë−èí öî¾ô¾øùàë íäì äùòà ïë éì åùò .

ñ¼ï −ð öî¬¼è š−þî® ¬¾−ò ññ×ë −−ï ¬êí þ¼ öîêöî¬¼è ó−ê öëêí −−ï ½êîî µêï ¼ë , þ¼ þêò

−−ï öîõ ö¼ôîò¼è íôšò ¬êí ,¾òî¼ öëñ¼ï ó¼ð êšîð ¬¾−ò ¬ò−−ô öî¾ñ þ¼ð ïê þ−ô öí¼ï.  

 ¬êíïá àèåæ  öîõ ¬è¼þõ¼èåðéáø éãòñ'  ë−îê ö−−ï ¬¼îî ½êîî ó−ô×ì −ð öîõ èòîò−−ô −ð ¬−îñ

öñê®êë î® ¬¾−ò ¬êí þ¼ öîê öêô¼þê ê ï−ê è−îê ó¼ð ¬×êô¼è ðò−ñë ¬êí ½êîî þ¼ð , ½êîî

¾òî¼ þ¼ð ö−−ï ¬¼îî?  

 ¬êíéãòñ åðéáø'  ¾¬ò¼ô þ¼ðò−ñë ê ë−îê ö−−ï ¬¼îî ½êîî ¬¾õ þ¼šò¼ ¬−îñ  ¬è¼þõ¼è š−þî®

¬òîï¼è ê ö×êô ðò−ñë ¬¼îî¾¬ò¼ô ö ,¾òî¼ þ¼ð ö−−ï ¬¼îî ½êîî ? µ−−þ µêò ö¼š öêô¼þê ê

öñê®êë î® öëêí ¬¼îî þ¼ öîê öþ¼îî ,ö×êô ðò−ñë ¬¾−ò ñêôò−−š ö−î¾ ö¼ô ö¼š öðò−ñë ê þ¼ëê.  

 þ¼¬þ¼îî −ð ¬−ô î® ¬è−ðò¼ þ¼ öîê" àì íà íìù ùøéô äøåúä úåöî êøã ìò ùøôì ìëåð àì ììëäå
æç éøáã ìò êîñð"ì .á÷ øùàë éëíäéðéá ùøôä ïéà äô ìòáù äøåú åðìá÷ ïë úåáàä ïî äøåúä åðì."  

*  

 þ¼ð ½êîî ¬¾õ ê µêò ö¼ò¼×−−® î® ¬òê½¼þ¼¬ò−ê ï−ê ½¼ïáà àøæò  öîõ µêîî −ð ¬èò¼þëïá 

àèåæ ¹þê¾ þ¼−−ï ó−ê ¹−îê ¬ë−−þ¾ þ¼ öîê.  

šî½õ öõ−îê åäòø øåù úà ùéà øåù óåâé éëå,  þ¼ð ¬èò¼þëïáà àøæò þôê ë àèåæ ïáøåùì øàåú åäòø é , ïêøåù åäòø  ¬êí ½šê ê ïê ¾¬−−¬ ï−ê

½šê ö¬−−îî® ó¼ð þëì ö−−ï ö½−î¬¾¼è , þ¼ðïáà àøæò ¾ñêõ ï−ê ¬¾õ þ¼ð ïê õê ó−ê ¬ðò¼îî , −îî ¬šòîõ ñ−−îîùéà øåù  ½šê ê ¾¬−−¬ ï−ê

 ï−ê µ−îê −îïê ¾¬ò¼ô ê öîõ åäòø øåùþëì ö−−ï öîõ ½šê ê ¾¬−−¬ .−ô î® ¬è−ðò¼ þ¼ öîêî −êþš ó¼ð ¹−îê þ¼¬þ¼îî ¼õþê¾ ¬ ÷ø òéø øåùì ïéà
åãáì àèåæ ïá ,ö−−ñê ê¬îï öë þêò þëì ö−−š ¬¾−ò ¬êí ½šê þ¼ð...  

*  

þõ µêîî ¼ò¼èòêèþêõ −ð µ−îê ’šî½õ öõ−îê îþ³− éçáæî ìò úåìòîá äìòú àìå ,þ¼ð ¬èò¼þë àøæò ïáà  öë ïêàèåæ  ¬¾¬−−¬úåìòîá  ê ï−ê

èòî¾ñ¼õ ,ô ïê’¼õ ¬¾−ò þê¬ìëïô ó¼ò−ê ö¾ñ . þ¼ðïáà àøæò ö¬ñêí¼è½−îê ¬¾−ò ï−ê ¬¾õ þ¼ð ïê õê šþê¬¾ þ¼−−ï ó−ê ¬ðò¼îî , ñ−−îî

úåìòîá õ¼þ¬ ¬¾¬−−¬ , ½−îê þ¼ ¬þ−õ öêð öîêåéìò åúåøò äúìâðå åéìáäá äîëç íìñá úåìòì àèåæ ïá áùç äðäå . éøáãá øùà ïéî ìëì äø÷é äëëå
ïéîàé àì åðéðåîã÷.  

  בפרדס הפרשה


