
 

 

 

  

ר ֵּׂ ַעש   תְׁ ת ִּ ֶׁ יל ש  בִּ ש ְׁ ר ב ִּ ֵּׂ  ַעש  

 ויצאפרשת 
 תשפ"ג 

  139גיליון 

 (כ"ח, י') יעקב מבאר שבע וילך חרנה" "ויצא
". באר חפרוה שרים" - הצדיק ", רומז עלבאר"
אנת הוא שבת דכולי . "צדיק -שבת  " בחינתשבע"

לצדיק  עצם ההליכה וההתקרבות .(זוה"ק)" יומי
" שהולך וילך חרנה" . וזהו:מסיר את החרון אף
והגבורות.  ונמתקים הדינים ומסתלק החרון אף

 ע"י שבא" (המתקת דין מ"ח) בספר המידותוכמובא 
 ".אל הצדיק, ביאתו בעצמה יכולה להמתיק הדינים

 
 (כ"ח י"ב) "והנה סלם מצב ארצה"

שבטים  י"באבנים כנגד  י"ב' שלקח מדרשב'
ממנו. ואפ"ל שגם בסולם זה שראה  צאתשעתידים ל

והנה סלם מצב כי " יעקב מרומז הי"ב שבטים,
ה'ראשי  , בגימטריא:(עם התיבות והכולל)" ארצה
 .(עם הכולל) שמות י"ב שבטים' של תיבות

 
 "והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" 
 (יב' כ"ח,)

תורה  - ס'מרומז עסק ולימוד התורה,  סלםבתיבת 
 -תורה שבכתב  - מ'. ששים מסכתות שבע"פ

כלליות התורה  - ל'תורה.  שניתנה ארבעים יום
 הכל הולך – "לעיני כל ישראל" 'שמסתיימת באות ל

סלם מוצב ארצה אך ראשו מגיע . אחר הסיום
 .השמימה

 
 "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים"

 (כ"ח יז')
השלשה "בתי " מרומז כל שעראפ"ל שבתיבת "

אות:  שיבנה במקום שיעקב אבינו שכב. "שותמקד
ע' כנגד . אות: ש'למהשנבנה ע"י  ש' כנגד בית ראשון

כן אפ"ל על בנינו ). ע'זרא הסופרשנבנה ע"י  שני בית
בר"ר ). וכן הוא במד"ר (של גלות לאחר ע' שנים

ראה בית המקדש  שיעקב אבינו ע"ה (פס"ט ז'
כנגד מה  ר'. אות: כנגד ב' בתי מקדשות -בחורבנה 

  לנוטרים את פריו" "מאתייםשנאמר בשיר השירים 
 

על הגאולה ויעויין במפרשים שזה סובב והולך    
שהמילוי של . כן אפ"ל בביהמ"ק השלישי העתידה
הם  (עם האותיות והכולל)' שלישי' תיבת האותיות
 .ר'אות:  'מאתיים'גימטריא 

 
 (כט א) "וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם"

, יעוי"ש. ונוכל ללמוד מכאן "י שנעשה קל ללכתברש
שהרי הלך  –, כמובא לרוץ לדבר מצוה מצוהשיש 

 לחפש את זיווגו.
 

 (כט י') "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר"
תורה " רומז על "באר. "לב האבן" רומז על אבן"

עפ"י  - תפילה. אלא תורה אין מים -". תורה ותפילה
  .(ליקו"מ כ')" ר ויזובו מיםפתח צודברי הפסוק: "

 

האבן נראית בהתחלה כמשא כבד, המניעות    
וכמכשלות שאי אפשר  והקשיים נראים כאבנים

 להתגבר עליהם, אולם כשניגשים רואים שיש כן
איש  -בידי האדם הכוח להתגבר עליהם. כשיעקב 

 לתורה ותפילה וחפץ באמת  הישראלי ניגש לבאר
 
 

עכְׁ  ער ַשב   ַא לֶׁ יגֶׁ  תטִּ
  

ה  ש   רְׁ ַ י פ  ינֵּׂ נִּ ְׁ  פ 
מספרים לנו בעלי  -מעשה באדם אחד עשיר 

יתה לו שדה ישה -התוספות במסכת תענית )ט.( 
שעשתה אלף כור, והיה אותו עשיר נוטל מאה כורין 

 ה כל ימיו. למעשר, ומפריש כל שנה ושנה, וכן עש
בסוף ימיו קרא לבנו ואמר לו: 'בני! דע לך 
ששדה זו שאני מוריש לך עושה בכל שנה ושנה אלף 
כורין; היזהר שתפריש מאה כורין כאשר עשיתי!'. 
מת אותו האיש ועמד הבן במקומו, ועשתה השדה 

יתה עושה בחיי האב, והפריש יאלף כורין כאשר ה
 ממנה הבן מאה כורין.

תכל וראה הבן שמעשרותיו עולים בשנה שניה נס
לו להון תועפות, והחליט שלא להפריש יותר. לשנה 
האחרת נתמעטה השדה ולא עשתה כי אם מאה 
כורין. נצטער על כך, ושמעו קרוביו שכך מיעט ולא 
הפריש מעשר; באו כולם אצלו מלובשים לבנים 
ושמחים. אמר להם: 'כמדומה לי שאתם שמחים 

וכי נצטער עליך כי גרמת לך בקלקלתי'. אמרו לו: '
כל הרעה הזאת, ומפני מה לא הפרשת מעשר כראוי 
היטב. בוא וראה כי מתחילה כשבאה השדה לידך 

שהיה מפריש  -הבית, והקב"ה כהן -היית בעל
המעשר חלקו ליתן לעניים, ועכשיו שלא הפרשת 
חלקו, לא היה הקב"ה בעל הבית, ואתה כהן שאין 

 מתחילה'. תה עושהישדך עושה מה שהי
כביכול הבטחה זו בעצם מפי הקב"ה בעצמו 

לנותני צדקה ומעשרות הובטחה: 'הביאו את כל 
המעשר לבית האוצר, ובחנוני נא בזאת אמר ה' 

ות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים -אצב
 והריקותי לכם ברכה עד בלי די'.

 
 הסתפקות ושמח בחלקו

יוחנן מן  בידרש ר -'עשר בשביל שתתעשר' 
המעשר מעשיר את האדם.  -פסוק: 'עשר תעשר' ה

 בכוחו ובזכותו ברכה ושפע הוא מקבל בנכסיו.
הרבה גוונים יש לה לעשירות. ההבטחה על 
העשירות אינה מתבטאת רק בהגדלת הונו ורכושו 

 הרב של האדם.
 כותב: )תורה רכ"א(בליקוטי מוהר"ן 

שהעשירות שחכמינו הבטיחו לאיש שמעשר, כוללת 
 דת ההסתפקות במועט והשמחה בחלקו.גם את מי

וזוהי כוונת חז"ל על הפסוק: 'ובחנוני נא "
עד שיבלו שפתותיכם מלומר  -בזאת... עד בלי די' 

די. כי הרי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, כי אם 
המקפיד  -יש לו מנה רוצה מאתיים, אך לעומת זאת 

על מעשרותיו, יש לו הסתפקות במה שברשותו, 
 ."א לומר 'דיוזוכה הו

 

על ידי שנותנין  :וכן עוד שם במעלת המעשר
שם יתברך מכסה אותו משונאים, כי ה צולימעשר נ

ובצל ידי ')ישעיה נ"א(: וזה בחינת בידו ומצילו...
  .יתברך מכסה עליו בצל ידו ומצילו שהשם 'כסיתיך

 

שמאריך שם יעויין בספר 'חיי מוהר"ן' )תצא( ו
לרבי שציווהו רבינו  -ד ועו בצומותנהגות ין היבענ
הו היה וובין ההנהגות שצי מסוימתובתקופה  .נתן

ולהשתדל "... :מצוות מעשרבהידור הן יבעני
גם ווה זו בכל מה דאפשר. וז במצוולהתאמץ בכל ע

אחר שפטר אותי מהתעניתים דברתי עמו מענין 
זהר הישאני צריך גם עתה ל :ואמר לי ,מצוה הנ"ל
  ".וז...בזה בכל ע

 
 

 שרות וצדקה גילוי האמונהמע
מרבה  : יד( שומרים ג קדון וד'יפ)בליקוטי הלכות     

על ענין האמונה בתוך חלל בדברים עמוקים  להרחיב
גם  –יתנו יזאת לפרש ומקשר ,בראשית הבריאה – הפנוי

 הבטחה של יעקב אבינו במעשרות.על ענין 
אבות העולם עיקר יגיעתם וכה הם תורף דבריו:    

רק בשביל לגלות האמונה הקדושה  ההי ועבודתם
יתה הקדושה יהבעולם. כי אז הי' קודם מתן תורה 

והם  ,חלל הפנוי נתכל העולם אז בבחי הד והיונעלמת מא
בחוזק אמונתם ועבודתם גילו ופרסמו שגם בחלל הפנוי 

 גם שם נמצא השי"ת והמשיכו אמונה בעולם. 
היינו  ,להיאין פגיעה אלא תפ - "ויפגע במקום"וזהו     

הבית מקום היה וזה המקום  .שהמשיך את האמונה
 הנקודת האבן שתי קודש קדשיםמקום  המקדש
עדיין הקדושה נעלמת ולא הי' תה ירק שאז הי ,כשרז"ל

יודע ממנה כ"א יעקב ע"י חוזק אמונתו נתגלה  אדםשום 
הנעלמת  הלו סוד נקודה זו שהוא נקודת האבן שתי

להאמין  זוכיםה, שע"י שהוא נקודת האמונ -במקום 
  "י.חלל הפנוי נעלם הש נתולידע שגם שם בבחי

לעמוד בשום שכל  אי אפשרראה ששם ויעקב אבינו     
הסתלקות  -שינה  נתרק בחי ריכיםכ"א באמונה כי שם צ

וילן שם כי בא "רק על אמונה לבד. וזהו  םהמוח וסומכי
שראה ששם נסתלק השכל  -, שמש הוא השכל "השמש

וא"א להבין בשכל בשום אופן כ"א באמונה לבד שהוא 
 שינה הסתלקות המוחין.  נתלילה בחי נתבחי

היינו  ,"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"וזהו    
 נתהבאים מחלל הפנוי שהם בחי הקושיותכל  שלקח 

אבני נגף והכניס כולם לתוך אמונה כדי לבטלם שם ע"י 
נדר נדרו, ועיקר גמר  :כ כשהקיץ יעקב משנתואמונה. וע"

, שנדר ליתן "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" הנדרו הי
וכמובא שם  ,שהוא מצוה הנעשה בממונו ,צדקה  ומעשר

עיקר תיקון האמונה הוא ע"י הממון ש -בהרחבה 
  .השי"תבשביל  םשנותני

 

טרהוויץ  חסידי ברסלב מהעיראמרו עליהם על    
צדקה, עד הרבה להיו מפרישים כל כך ש השבאוקראינ

שאמרו עליהם שאין מחלקים  מעשר מממונם, אלא 
. משאירים מעשר לעצמם ומחלקים שאר ממונם לצדקה

 נהדר גם אנו במצווה זו ונרוויח רבות.
    

נלך בדרכיו של יעקב  אבינו בפרשתנו: "וכל אשר תתן    
 ה.ככלי לקבלת השפע  והברכ -לי עשר אעשרנו לך"  

 

ּנּו ָלְך" ר ֲאַעְשרֶׁ י ַעשֵּׂ ן לִּ תֶׁ ר תִּ  "ְוֹכל ֲאשֶׁ
י ָדי  ם ְבָרָכה ַעד ְבלִּ י ָלכֶׁ יֹקתִּ יֲחָך.ַוֲהרִּ  ַהָכתּוב ַמְבטִּ

 

ָמה ים הֵּׂ ירִּ ַהַמְעְשרֹות ַמֲעשִּ ְזֹכר שֶׁ  ָזכֹור נִּ
ים ַבַפְרָנָסה. יסִּ  ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ַמְכנִּ

 

יַנת ַהַמְעְשרֹות הֵּׂ  ם ֲעבּוְרָך.ְנתִּ צֶׁ  ם ְבעֶׁ
ָתף  ְבָיכֹול שֻׁ יׇדְך.הקב"ה כִּ  ְבדִּ

 

ים ְבַהְנָהָגה זּו יכִּ ת ָהֱאמּוָנה ַהַתָמה ַמְמשִּ  אֶׁ
ים  ְמַהְדרִּ ם לִּ ַפע ָשַמיִּ  ַכֲהָלָכה. ְבַמַעְשרֹותשֶׁ

ה ש   רְׁ ַ יַרת ַהפ   ש ִּ
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 כדברי רש"י. -הצלוחית  מו פקק מעללהסיר את האבן מעבירו כ
 שצריכים (ליקו"מ כ"ה)וכדברי רבינו  היצר הרע אינו יותר מכח המדמה

 רק צריכים - והבא ליטהר מסיעיין לולקרוא ליצר הרע בשם מדמה. 
 אפילולהאמין בכוח שיש לכל אחד ואחד, ובל נהיה כפיל הגדול ש'

אינו יודע כשמשכהו העכבר לא יבעט בו וכל זה מחמת שטות ש
 .(שיר נעים בהקדמת ליקו"מ) 'מכוחו...

 
 (כ"ט י) "ויגל יעקב את האבן מעל פי הבאר"

 מגוללים את לב האבן. השמחהבכוח  – שמחה" –גילה לשון " –" "ויגל
 

'עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו בנים על כן קרא שמו לוי' 
 (ל לד')
ית לא. כתובות נט: ומובא תענ) חז"ל אפשר לומר בהקדם, על פי דברי  

שבפחות מג' שנים לא הוי ", וכן "אין אשה אלא לבנים" (המידות בספר
ג' . וזה המרומז כאן בדברי לאה, שלאחר שילדה (בבא בתרא) "חזקה
 '.הפעם ילווה אישי אלי" שכבר יש לה את החזקה של ג" אמרה: בנים

 

, רא"שהרי"ף והוהמשך דבריהם במסקנת הסוגיא, וכן פוסקים    
, ששנה ראשונה ושניה לשיטת רבאהוי חזקה  שנים ג'ש שהטעם

רמז על  – הלוואהמלשון  לוי". וזהו בשטרי טפי לא מיזדהר איניש"
 . שטר הלואה

 

ושומר  שטרואדם נתלווה עם  ג' שניםשעד  לויה" הוא מלשון לוי" גם   
 עליו.

 
 (כט, א') "וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם"

וישא יעקב ש"י ובמד"ר, כבר הקשו ודקדקו על לשון זה "בפירוש ר
" ועיין שם מה וילך ארצה בני קדםהרי כבר כתוב בהמשך " "רגליו

 שתירצו.
 

 "ויסע משה את ישראל מים סוףואפ"ל על פי המובא בקריעת ים סוף "
מכיון שהיו עסוקים בביזת הים, לכן  'בעל כרחן'ובמכילתא: שהסיען 

ם וההתגלות האלוקית שהיה ליעקב בחלומו היה לאחר החלובכאן,  גם
, לו ליעקב להיפרד ממקום קדוש זה והיה נצרך לעבודה מיוחדת קשה

 .נטילה ומשא" לשון וישא יעקב את רגליו" לכך נכתב
 

מה יפו על עליה לרגל " (סוכה מט:)עפ"י המובא בגמ'  עוד י"ל   
רד ממקום " ולכן לאחר שנפשל ישראל בשעה שעולין לרגל פעמותיהן
 .שנשא את רגליו ופסיעותיומודגש יופי זה  המקדש

 

 על (וירא קי"ב)", וכמובא בזוהר רגלין" הוא בחינת "אשהש" עוד י"ל   
רגליו '. וזה: וישא יעקב את רגלי חסידיו ישמור דא איתתאהפסוק '

 בחרן. זיווגולחפש את  שהלך
 

 שהמתפללסק בהלכה וכן נפ (דף י:)עפ"י דברי חז"ל בעירובין  עוד י"ל   
 " וכאן לאחר שסייםורגליהם רגל ישרה, שנאמר "צריך שיכון את רגליו

 .הרים ונשא את רגליותפילתו ועמידתו לפני השי"ת 
 

 (כ"ט, י"א) "וישא את קלו ויבך"
 ברש"י, 'לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה'. ואפ"ל

 ".שא את קלו ויבךויגימטריא: " (עם ב' התיבות)" מערת המכפלה"
 

 (כ"ט, ב') "וירא והנה באר בשדה"
י"ב שבטי , כנגד י"ב'הנה" עולה במספר וירא ו'אפשר לומר שר"ת של "

והר"ת של  יתה תחילת מציאת זיווגו של יעקב ותולדותיו.י, שכאן הה-ק
והנה " ובהמשך הפסוק: ארבע אימהותכנגד  ארבע'שדה" הם ב'אר ב"

ההוא  ומן הבאר. וזהו: "שלושת האבותעל " רומז שם שלושה עדרי צאן
  הרמוזים כאן. – בדרכי אבותינו ואמותינוללכת  –" ישקו העדרים

 

 
 

יםיסִּ  ירִּ אִּ ים מְׁ רִּ ו   פ 

 
 י"עסיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו ז 

 

ךְׁ  ֵּׂ ש  מְׁ ה  הֶׁ ש   רְׁ ַ י פ  ינֵּׂ נִּ ְׁ  פ 

 )בראשית כח י("ויצא יעקב" 
 שמחתו של רבי ישראל קארדונער ביציאתו מהעולם

ר( שחיזק ער אודס  של רבי ישראל ב    ר )רבו המובהקעארדונ  היה זה האי חסידא רבא רבי ישראל ק  
עוזב שאני הולך ו ה'וך "ברסמור לזמן פטירתו, באמרו:  –וניחם את עצמו לפני יציאתו מהעולם 

 בזקן ופאות".  כשאני עטור –את העולם הזה 
 

 )בראשית כח י( וילן שם""
ן" ן ְישַׁ  "עדין ער אתה? ְישַׁ

, באותו אחדשיישן עמו, היה בוחר  דהוא - מאןלוקח דבאם היה  ,מוהרנ"ת היה זה מנהגו של
  .שהיה יודע שיישן היטב, כדי שלא יפריע לו בסדר עבודתו

ז היה , מוהרנ"ת שישן אצל -בהזדמנות פעם אירע שין, שמן מטולרבי נח תלמידו פריוס     וע 
חפצו לראות את עבודת הליל של מוהרנ"ת, ולכך התאמץ בכל כוחו לא לתת שינה לעפעפיו 

 .עור במשך הלילהינ רולהישא
ןואמר לו: "עדין ער אתה?  ,אולם פתאום נגש אליו מוהרנ"ת    ש  ן י  ש  נה ינפלה עליו ש ומיד", י 

 ...חסידים שישנו עמו, ויהי הדבר לפלאאירע כזאת אצל עוד קה, ולא זכה לראות הנהגתו, וכן ועמ
 

 כסגולה להכנעת היצר –הלימוד לפני השינה 
גם היה זה מכניס אורחים גדול מאד, וידוע לשהיה  - 'מוסקבא'בר היה גהיה זה יהודי חסיד, ש

 .שאכלו על שולחנו מאנ"שרבים ן עוד וכ ,היה דר אצלו הרבהש -רבי אברהם שטרנהרץ  הגה"ח
קשייו הרבים במלחמת היצר, ועל על  ,צ"לבנדר זלבו לפני רבי לוי יצחק מר פעם שטח את    

  במלחמתו עם יצרו. ו לו, לא הועילאף העצות הרבות ששתו לו חבריו
רדם ייקוטי מוהר"ן" עד שייעץ לו רבי לוי יצחק, שבכל לילה לפני לכתו לישן ילמד בספר "ל   

מוד בו. ואכן לאחר זמן לא רב בא אליו בשמחה והודה לו על עצה זו שנתן לו, כי הועיל ימתוך ל
 .לקיום עוד עצותיו של רבינולו מאד, והתקרב על ידי זה מאד הוא ובני ביתו 

 

 (כ"ח יז בראשית) שער השמים" אין זה כי אם בית אלוקים וזה"
 תפילתו של רבי נתן ליד המזוזה

רבי נחמן מטולשין, שהיה מכין ומטיב את הנרות  –למידו הגדול של רבי נתן מברסלב תהיה זה 
 וגם להטמין את החמין בביתו של מוהרנ"ת לכבוד שבת קודש.

סמוך מאוד לכניסת השבת, כשהיה עסוק בהטבת הנרות  –והיה זה פעם באיזה ערב שבת    
ו על המזוזה שעל הדלת, ואמר לו בביתו של מוהרנ"ת, ניגש רבי נתן אל פתח הבית והניח יד

נחמן, כשתעבורנה " –אגן" יר ז  מ   אלסטּוז   –ט ינּוינעף מ  יין פ  ועט ז  ס ו  לרבי נחמן מטולשין: "נחמן, ע  
 חמש דקות אמור לי". 

לחץ הזמן של שבת  התפלל ושפך שיחו לפניו יתברך, ומרוב –בינתיים החל מוהרנ"ת בתפילתו    
 ן רבי נחמן מטולשין על השעון להזכיר לרבי נתן בסיום חמש הדקות.הקרבה ובאה, הביט כל הזמ

וכשעבר הזמן ורבי נחמן מטולשן אמר לרבי נתן שהסתיימו להן החמש דקות, התבטא רבי נתן    
ע נחמן, חמש דקות גדולות!" והארית בתיבת ' –ט!" ינּוינעף מ  ע פ  יס  רו  ואמר: "נחמן, ג   יס  רו   –' ג 

כך את שמחתו הגדולה שזכה לחטוף חמשת רגעי תפילה והתבודדות, על אף גדולות', כשביטא ב'
 הדוחק והלחץ של ערב שבת קודש. 

 

 (כח כ)בראשית  "לחם לאכל"
 הניח על השולחן לפני האורח כיכר לחם גדולה במיוחד !

במצוות "הכנסת  –נכדו של מוהרנ"ת, בנו של רבי יצחק  –זהיר עד מאד היה החסיד רבי מיכל'ה 
היה מובא מכך  –שח שמעלת הכנסת האורח והצעת המיטה עבור האורח  , תוך כשהיה"חיםאור

 (.       ושציוה לגדולי תלמידיו מטעמיו הכמוסים עמו לשרפ - ב"ספר הנשרף", )הספר של רבנו
וכך היה שח החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל )ספר דיבורי אמונה(: זכורני כשנכנסתי לביתו    

 הכנסת אורחים הגדולה והמיוחדת שלו. ה, התפעלתי מאוד מהנהגת ר' מיכל'של 
היו לו כל מיני רעיונות בהידור מצוה זו: נוכחתי כאשר היה מכבד את אורחו בסעודה, היה    

   מניח על השולחן בפני האורח ככר לחם גדולה במיוחד, קרובה למידת מחצית השולחן כולו... 
הג משונה זו, לאפות לחמים ענקיים כאלה, והשיב: כאשר שאלו אותו מדוע הוא נוהג במנ   

הוא רק פותח באכילה וכבר נשאר מן הלחם רק מחציתו...  -מניחים בפני האורח ככר לחם קטנה 
כדי שלא יאמרו  –כמה אכל ממנו  ניכר היטב, שהאורח מתבייש להמשיך לאכול מן הלחםבכך ו

ואילו כאשר  .רח נשאר רעב מחמת הבושהעליו שהוא רעבתן שאוכל את כל הלחם, ונמצא האו
שהוא אכל, כי הלחם נשאר  אוכל האורח מלחם גדול כזה, יכול הוא לאכול כאוות וכלל לא ניכר

 עדיין גדול... נמצא, שהאורח יוצא שבע ואף אחד מבני הבית לא הבחין שאכל אכילה מרובה. 
 
 
 
 

 
   

ים !  ר  ק  ים י  ד  ל  ים י  ע  ה רו  ֹלש  ָאה ש  ר  ינּו ש  ב ָאב  ֲעק  ל י  ה ע  ש  ר  פ  ים ב  א  ר  בּוע  ָאנּו קו  ש  ים  –ה  ינ  ת  מ  מ  ש 
י   ד ש  ֵאר, ע  ב  י ד ה  ֵאר.ל  ב  י ה  פ  ה מ  ל  דו  ג  ן" ה  ב  "א  ת ה  ד א  י ח  לּו ב  ל  גו  ָאז י  ים, ו  ע  רו  ל ה  פּו כ  ס  א   ת 

ן      ב  א  ת ה  יר א  ס  ה  לּו ל  כ  ֹּלא י  ים" ש  ב  ר  ח  ה  ת "כו  ים א  ד  מ  פּור ז ה ָאנּו לו  ס  פּו  –מ  ס  א  ת  ם ה  כֻּל  ש  ק כ  ר 
ש   תו  ו  ימּו או  ָאז ֵהר  ד ו  י ח  ם.ב  י  מ  ת ה   תּו א 

ֵאר      ב  ה  –ה  ש  דו  ק  ה ה  ר  תו  ז ת ל  מ  ים, רו  ש  דו  ק  ים ה  ר  פ  ס  א ב  ים  –מּוב  מ  ע  פ  ל  ים, ו  י  ם ח  י  ֵאר מ  ב 
ֵאר  ּה ב  ת  ל או  ן ע  ב  נ ח א  ֵלב –מֻּ ה  ה  ש  נּו ק  ל  ש   –ש  מּוד ק  ל  ה, ה  ר  תו  מּוד ה  ל  ֲהבּות ל  ל  ת  ה  ק ו  ה ֵאין ֵחש 

ה  ֵעצ  י ה  ה  ָאז מ  ן. ו  ב  מו  א  ֵלינּו כ  ֵדי  –ע  מ  לו  ֵבר ל  ח  ת  ה  ים, ל  ב  ים טו  ד ֲחֵבר  ם עו  ד ע  מ  ל  ד, ל  י ח  ת ב  יו  ה  ל 
ת  נ ס  כ  ֵבית ה  א ל  ב  ה, ל  ב  ה טו  ֲחבּור  ים ל  פ  ת  ת שֻּ יו  ה  ד, ל  ב  ת ל  יו  ה  ה, ֹלא ל  ר  ד  –תו  ם עו  ֵיש ש  ן ש  מ  ז  ב 

יק   ד  ה.צ  ש  דו  ק  ֵתנּו ה  ר  ימּות תו  ע  נ  ֵבר ל  ח  ת  ה  ח  ל  כו  ת ה  נּו א  ֵתן ל  ה נו  ל ז  ים. כ  ד  מ  לו  ים ו  ב  ש  יו   ים ש 
ד     ח  ש א  ל ק  עו  ב  ג  ֵמר: ש  ש או  ר  ד  מ  ב   -ה  ש  ל ל  ד י כו  ח  ל א  ל  כ  עו  ב  ֵני ג  לּות. ש  ק  ה,  םיר ב  ש  ֵתר ק  ר יו  ב  כ 

ֵיש ש  ים ּוכ  ש  ל ק  ץ ש  ב  ל ק  כ  ְך ה  ז ה ס  לּו ש  ם. ֲאפ  י  ד  י  רו  ב  ב  ש  ר ל  ש  פ  י א  ים א  ש  ל ק  ה ש  ֵלמ  ה ש   ֲאגֻּד 
"י   ב  ח  ה  ים, כו  ב  ר  כּות ה  ח  ּוז  ם כו  צ  ע  הּו ב  ז  ים, ו  ר  ב  ש  ם נ  ד ֵהם ֵאינ  י ח  ֵהם ב  ן ש  ֵכיו  ְך מ  ים, א  ק  ד" ד   –ח 

מו  ש   צ  ע  ד ל  ח  ל א  כ  ים.  –ַאף ש  ב  ל ר  ח  ש  ל, כו  דו  ח  ג  ים כו  יכ  ש  מ  ד מ  י ח  ְך ב  ש, א  ל  י הּוא ח   אּול 
כּות חֲ     ה ֵיש ז  ֲחבּור  י ֲהֵרי ב  ים. כ  ש  עו  ים ה  ב  ר  ה ל  ו  צ  ה מ  ש  עו  יד ה  ח  ה י  מ  ֵאינו  דו  ים: ד  ר  מ  ֵמינּו או  כ 

ים, ֵיש שֻּ  ב  ר  ת.ה  וו  צ  מ  ת ה  ים א  ש  עו  ים ה  ב  ל ר  ם ש  כּות  נ ם ז  פּות, י ש   ת 
 

ֵבה ר  ה  ֵחנּו ב  ר כו  ב  ְך יֻּג  כ  ים, ּוב  ב  ים טו  ש  ֲאנ  ים, ל  ב  ים טו  ֲחֵבר  ים, ל  ב  ר  ֵבר ל  ח  ת  ֵדד, נ  י ה בו  ה  ל נ  ד. ב  או   מ 

ח        ל כו  ד  ש  י ח  ב 
 

  
שלא תיפול בחלקו של 

 )רש"י(עשו 
 

 


