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ּתיראוּיאמרוּיאמרוּיאמרוּיאמר אל מׁשה אל ה' ©Ÿ¤¤Ÿ¤©¦¨
ׁשלמים(`FzF)אתֹו הם אֹותֹו ׁשני . Ÿ§¥¥§¥¦

זה,ּבּתֹורה אחד ווי"ם, ּבׁשני ©¨¦§¥¨¦¤¨¤
- כב)ואחד אחיךָ (דברים ּדרׁש עד §¤¨©§Ÿ¨¦

מּׁשּום(`FzF)אתֹו הּטעם? מה . Ÿ¨©©©¦
אחיךָ  ּדרׁש עד מּמׁש. אֹות ¦¨Ÿ§©¨©¥¤ׁשהם

מּמׁש) ׁשּצריךְ (`FzF)אתֹו(אחיךָ  , ¨¦©¨Ÿ¤¨¦
ׁשל האֹות אֹותֹו את ¤¨¤¥¨§לפרׁש

אבדה. ¨¥£¨אֹותּה

עֹוגּגםּגםּגםּגם זה הּזה, אֹותֹו ּכךְ  ©¨©¤¤
ביתֹו ּומאנׁשי באברהם, ¥¥§©¥¨¨§©§©§¦¤ׁשּנדּבק
מה אברהם ּוכׁשּנּמֹול ©¨¨§©¦¤§¨̈היה,

יז)ּכתּוב? ביתֹו(בראשית אנׁשי וכל ¨§¨©§¥¥
וקּבל עּמֹו ׁשּנּמֹול עֹוג זה ¥¦§¦¦¤¤§וגֹו'.
ׁשראה ּכיון הּזה. הּקדֹוׁש ¨¨¤¨¥¤©¨©אֹות
אליו, מתקרבים ׁשּיׂשראל ¨¥¦§¨§¦¥¨§¦¤עֹוג
הקּדמּתי אני וּדאי הרי ¦§©§¦¦£©©¥£©̈אמר:
ׂשם וזה להם, ׁשעֹומדת ¨¤§¤¨¤¤¤§זכּות

§למּולֹו.

איךְ ּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּה מׁשה, ּפחד ׁשעה §¨¨¨¨©Ÿ¤¥
ׁשרׁשם רׁשם לעקר ©¨¤¤ŸŸ£©̈יכֹול
הּימין ּבוּדאי אמר, ¦¨©©©§©¨¨¨§©אברהם?
צריךְ  הּימין ׁשהרי מת, ¦¨¦¨©¥£¤¥¦¤ׁשּלי
- אלעזר הרי נאמר אם ¨¨§¤¥£©Ÿ¦¤̈לזה.
ימיני. ולא הּוא הּלבנה ¦¦§Ÿ§¨¨§©¦§ימין

xn`Iexn`Iexn`Iexn`IeoEPi` FzF` oixY ,FzF` `xiY l` dWn l` ii ©Ÿ¤§¨¤Ÿ¤©¦¨§¥¦
,`C cg ,o"iee oixza `ziixF`A oinilW§¥¦§©§¨¦§¥¨¦©¨

,cge(ak mixac)oibA .`nrh i`n .FzF` Lig` WFxC cr §©©§¨¦¨©§¨§¦
Lig` WFxC cr .WOn zF` oEPi`C(WOn Lig`),FzF` §¦©¨©§¨¦¨¦©¨

.dcia` `EddC ,zF` `Edd `Wxtl iraC§¨¥§¨§¨©§©£¥¨

sF`sF`sF`sF`,mdxa`A wACz`C ,bFr `C ,FzF` oic `kd̈¨¥¨§¦§©¨§©§¨¨
dn mdxa` xfBz` cke ,ded Dizia iWp`nE¥©§¥¥¥¨¨§©¦§§©©§¨¨©
,DiOr xfBz`C bFr `C .'Fbe Fzia iWp` lke ,aizM§¦§¨©§¥¥§¨§¦§§©¦¥
l`xUiC bFr `ngC oeiM ,`WiCw z` i`d liAwe§©¦©¨©¦¨¥¨§¨¨§¦§¨¥
`zEkf `pniCw` `p` i`Ce `d xn` ,DiAB oiaxwn§¨§¦©¥¨©¨©¨£¨©§¦§¨§¨

.Dilawl iEW `ce ,oFl mi`wC§¨¦§¨©¥§¨§¥

DiADiADiADiA`niWx `xwr`l liki Kid ,dWn ligc `zrW ¥©£¨¨¦Ÿ¤¥§¦§©§§¨§¦¨
ilic `pini `d i`Ce ,xn` .mdxa` miWxC§¨¦©§¨¨¨©©¨¨§¦¨¦¦
,xfrl` `d `nip i` .i`dl `ira `pini `dC ,zin¦§¨§¦¨©§¨§©¦¥¨¨¤§¨¨
`pinil z` i`de .ilic `le ,`Ed `xdiqC `pini§¦¨§¦£¨§¨¦¦§©¨¦¦¨

.`Ed `pinil mdxa`C ,`Ed§©§¨¨¦¦¨

cIncIncIncIn`l ,FzF` `xiY l` ,`Ed Kixa `Wcw xn` ¦¨¨©ª§¨§¦©¦¨¨
`l `pinil ENit`e ,Dilic z` `Eddl lgCz¦§©§©Ÿ¦¥©£¦¦¦¨¨
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הּוא, לימין הּזה ¦¨§¤©¨§והאֹות
לימין. הּוא ¦¨§¨¨§©¤ׁשאברהם

הּוא,מּידמּידמּידמּיד ּברּוךְ  הּקדֹוׁש אמר ¦¨¨©©¨¨
את ּתירא אל אתֹו. ּתירא ¤¨¦©Ÿ¨¦©אל
לּימין ואפּלּו ׁשּלֹו, האֹות ¦¨©¦£©¤¨אֹותֹו
נתּתי. בידךָ  ּכי צריךְ . ¦©¨§¨§¦¦¨Ÿלא
מהעֹולם, אֹותֹו ּתעקר ¨¨¥Ÿ§©£Ÿ§ׂשמאלךָ 
ׁשּלֹו, הרׁשם ּפגם הּוא ¤¤Ÿ¨©¨¥£¤ׁשהרי
ראּוי זֹו אֹות ׁשּפֹוגם ¨¥¤¦ּומי
ׁשּכן ּכל מהעֹולם, ¥¤¨¨¨¥¥¨¥§להעקר
יעקר ידךָ , ׁשהיא ׁשּלךָ , Ÿ¤§¤¦¨§©£Ÿ§ׂשמאל
נעקר זה ּבגלל מהעֹולם, ©¡¤¤©§¦¨¨¥אֹותֹו
ּתּקיף ׁשהּוא ואפּלּו ¦©¤¦£©¨¨¥מהעֹולם.
להׁשמיד ורצה הּגּבֹורים ¦§©§¨¨§¦¦©¥§¦מּבני
מׁשה ּבידי נפל יׂשראל, ¤Ÿ¥¦©¨¥¨§¦¤את

©§ª§והׁשמד.

יׂשראל,ּבגללּבגללּבגללּבגלל הׁשמידּו הּכל זה ¦§©¤©Ÿ¦§¦¦§¨¥
ּכמֹו לֹו, אׁשר וכל עּמֹו וכל §¤£¨§©¨§¨ּ̈בניו

וּי ואתׁשּכתּוב ּבניו ואת אתֹו ּכּו ¤¨©©Ÿ§¤¨¨§¤
וכתּוב עּמֹו, ב)ּכל אתֹו(דברים וּנךְ  ¨©§¨©©Ÿ

יֹו"ד, חסר ּכתּוב, ּבנֹו ּבנו. ¥¨¨§¨¨¤§ואת
ּפרׁשּוהּו והרי ּבניו, §¥¥£©¨¨¦§§וקֹוראים

¦¥£©החברים.

ׁשּמׁשהאׁשריהםאׁשריהםאׁשריהםאׁשריהם יׂשראל ©§¥¤¦§¨¥¤Ÿ¤
ׁשּבגללֹו ּביניהם, היה ¨§¦¤¤¥¥¨¨¦¨©הּנביא
ּכל הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש להם ¨¨¨©¤¨¨̈עׂשה

עם אּלא ּבֹו, להתקּׁשר העּמים ׁשאר עם ּבריתֹו גזר לא הּוא ּברּוךְ  והּקדֹוׁש ּופרׁשּוה. הּללּו, ¦¨¤¥©§¦§¦©¨¨§¦¦§©¨Ÿ¨¨©§¨§¥¨©̈האֹותֹו
ּבֹו ׁשּכתּוב אברהם, ּבני ׁשהם יז)יׂשראל, וכתּוב(בראשית עֹולם. לברית לדרתם אחריךָ  זרעךָ  (ישעיהּובין ¦§¨¥¤¥§¥©§¨¨¤¨¥©§£©£¤§ŸŸ¨¦§¦¨§¨

אמןנט) לעֹולם ה' ּברּוךְ  וגֹו'. מּפיךָ  ימּוׁשּו לא וגֹו', עליךָ  אׁשר רּוחי ה' אמר אֹותם ּבריתי זאת ¥¨¨§¨§¦¦¨Ÿ§¦¦¨¨©¦£¤¨¤§Ÿ¦£©ואני
¥¨§ואמן

Dil xwri Klic `l`nU .iYzp Lcia iM .Kixhv ¦̀§§¦¦§¨§¨©¦§¨¨¦¨©§¨¥
mibtC o`nE ,Dilic `niWx mibR `Ed `dC ,`nlrn¥¨§¨§¨¨¦§¦¨¦¥©§¨¦
oMW lM ,`nlrn `xTrz`l ifgz` ,z` i`dl§©¨¦§£¥§¦§©§¨¥¨§¨¨¤¥
oibA ,`nlrn Dil xwri ,Kci Edi`C ,Klic `l`nU§¨¨¦¨§¦§¨¤§¨¥¥¨§¨§¦

KM(a"r c"tw sc)`tiTz Edi`c ENit`e ,`nlrn xwrY` ©¦§£¨¥¨§¨©£¦§¦©¦¨
pAnltp ,l`xUil Edl d`viWl `raE ,`iIxab i ¦§¥©§©¨¨¨§¥¨¨§§¦§¨¥¨©

.ivYW`e dWnC DiciA¦¥§Ÿ¤§¦§§¥

oibAoibAoibAoibAlke ,DiOr lke iFpA l`xUi E`ivW `NM KM §¦©Ÿ¨¥¦¦§¨¥§§¨©¥§¨
z`e eipA z`e FzF` EMIe ,aiYkc dnM .Dilic¦¥§¨¦§¦©©§¤¨¨§¤

,aizkE FOr lM(a mixac)aizM FpA .epA z`e FzF` KPe ¨©§¦©©§¤¨¨§§¦
.`iIxag dEnwE` `de ,eipA opixwe ,c"Fi xqg̈¥§¨¥¨¨¨§¨§¨©§©¨

oi`Mfoi`Mfoi`Mfoi`Mf,Ediipia ded d`iap dWnC ,l`xUi oEPi` ©¨¦¦¦§¨¥§Ÿ¤§¦¨¨¨¥©§
ipd lk `Ed Kixa `Wcw oFl ciar DipibaC¦§¦¥¨¦ª§¨§¦¨£¥
DiniIw xfb `l `Ed Kixa `WcEwe .dEnwF`e ,oeez ©̀§¨§§¨§§¨§¦¨¨©©¨¥
,l`xUi mr `N` ,Dia `xXwz`l oiOr x`W mr¦§©©¦§¦§©§¨¥¤¨¦¦§¨¥

FA aiYkC ,mdxa`c iFpA oEPi`C(fi ziy`xa)Lrxf oiaE §¦§§©§¨¨¦§¦¥©§£
aizkE .mlFr zixA mzxcl Lixg`(hp diryi)z`f ip`e ©£¤§ŸŸ¨§¦¨§¦©£¦Ÿ

EWEni `l .'Fbe Lilr xW` igEx ii xn` mzF` izixA§¦¦¨¨©§¨¦£¤¨¤§Ÿ¨
.on`e on` mlFrl ii KExA .'Fbe LiRn¦¦§¨§¨§¨¨¥§¨¥
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