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 אצל הרבנים ק"לזש למצפים בדואר בחינם' בנים של מפתח' גליון לקבלת
    M48485252@GMAIL.COM: ] מייל08-9108484[וכן בתא קולי: . דלעיל

  0732951727פות שמשון בכל הש בזרע שיעורים לשמיעת
נבקש מהלומדים היקרים להרים תרומת ידכם בחפץ לב להחזקת הגליון. ניתן 
לתרום מכספי מעשר עבור ישועה, שמחה, נדר בעת צרה, הנצחה לעילוי 

 יחישו ישועה ויגנו הקדושים תורתו ודברי נשמת. ובוודאי זכות הצדיק רבינו זי"ע
 סלה טוב וכל ומזוני חיי בני יעיםהמסי ועל הלומדים על ויושפע וצוקה צרה מכל

  .ספריו בהקדמת כהבטחתו ורוחניות בגשמיות
  הבהרה והודעה נחוצה

כתב רבינו זי"ע ב'תולדות שמשון (פרק ו): 'שומע ומוסיף, לפעמים אדם שומע איזה חידוש וכשאומרו 
ומע ומוסיף, לאחרים מוסיף בו מדעתו, ובמה שמוסיף יש קושיא והוא גנאי לראשון. ומשום הכי אמר ש

שמה שמוסיף אומרו בלשון הוספה משלו, ובזה אינו עובר משום 'לא תענה ברעך' וכו'. ואם תפיל 
  קושיא על תוספת זה לא יהיה גנאי לראשון'. 

לכן הננו להודיע שכל מה שנתבאר בס"ד בבאור המשולב ומראי מקומות ובכל מקום שהוא, הכל רק 
ו, ולא דבריו הקדושים, ואבקש שיסלחו וימחלו הלומדים על דרך אפשר, והוא רק הוספה על דברי

הנכבדים במקומות שלא נתבאר הפשט האמיתי בדברי רבינו, כי מי יכול לומר שהגעתי להבנה בקצה 
הפשט של רבינו הקדוש. ולכן הנני חוזר ומודיע שכל הדברים שנכתבים בביאור דברי רבינו הקדוש, 

ם. ואבקש מהלומדים שיואילו ברוב טובם להועיל לשלוח הם רק בדרך אפשר ואינם דבריו הקדושי
  ולהודיע על הערותיהם והשגותיהם.

  המו"ל



א א א א  - שמשון ד זרע אות לך לך פרשת

ד  אות לך לך פרשת
הארץ  אל אבי� וּ מבּ ית וּ מּמ וֹ לדּת � מארצ� ל� ל� אברם אל ה' ¤¨¨¤¦¨¥¦§§©¦§§©¥§¤¨§©¤¤Ÿ©ויּ אמר
בּ רכה  והיה ׁש מ� ואגדּ לה ואברכ� גּ דוֹ ל לגוֹ י ואעשׂ � אראךּ , ¨¨§¥§¤¤§¨§©£©§¤¨£©¨§§¤¤§¨¤§©¤£אׁש ר

א-ב) יב, (בראשית

בנים  לעיכוב הסיבה מהי ברש"י מדיוק סתירה

לבנים א רׁש "י ּפ רׁש  זוֹ כה אּת ה אי וכאן וכוּ ' וּ לטוֹ בת� להנאת � - ל�' 'ל� ¥¥©¦¤§©£¨¨§§¨§§§¨¦©¨¤§¨¦

בּ נים  לוֹ  יהיוּ  ֹלא כּ אן, מתעכּ ב היה ׁש אם מּפ רוּ ׁש וֹ , מׁש מע ¦¨§¦¨¥©§¦¨¨¦¤¥¦©§©§וכוּ '.

¨§כּ לל.
ּפ רׁש  כּ � הבטיחוֹ ב ואחר וּ לכ� וּ רביּ ה, ּפ ריּ ה ממעטת וכוּ ' גּ וֹ רמת ׁש הדּ ר� לפי §©©¨¥¥§¦¤©¤¤¤¤§§©¤¤§¦¨§¦¨§¨¦§¦

לפי  ורק בּ נים, לוֹ  יהיוּ  כּ אן מתעכּ ב היה ׁש אם דּ מׁש מע  וכוּ '. הבּ נים על ¦§©§¦¨§¦¨¥©§¦¨¨¦¤©§©§§¦¨©©§וכוּ '

ׁש יּ בטיחהוּ  צרי� וכוּ ' גּ וֹ רמת .הקב"ה ׁש הדּ ר� ¤©¤¤¤¤§¨¦¤©§¦¥

אהדדי סתרי רׁש "י דּ ברי השני)ונמצא וּ  את אחד סותרים  ז"ל (– הּמ פרׁש ים הקׁש וּ  כּ � .ג , §¦§§¦§¥©¦¨§¥©£¨¥¨¦§©§¨§¦©

ה&נהונראה דּ ראׁש  קּמ א בּ פרק דּ אמרינן בּ מאי דּ ברים (טז,ב)לתרץ, ארבּ עה , §¦§¤§¨¥§©§¨§¦©§¤¤©¨§Ÿ©¨¨©§¨¨§¨¦

וכוּ ' אדם ׁש ל דּ ינוֹ  גּ זר ׁש נּ אמר ד מקרעים מקוֹ ם ׁש נּ וּ י אף אוֹ מרים ויׁש  , §¨§¦§©¦¤¨¨§§¥§¦©¦¨¤¤¡©

וכוּ ' ל� אבי�''ל� וּ מבּ ית וּ מּמ וֹ לדּת � והדרמארצ� כך). ואחר גּ דוֹ ל''ואעשׂ �(– לגוֹ י ¤§§¥©§§¦©§§¦¥¨¦©£©§¤¤§§¨

ליּה ה וכוּ ' דּ אהניא הוּ א ישׂ ראל דּ ארץ זכוּ תא ההוּ א ואיד�, עכ"ל.ו . , §§¦¨©§¨§¤¤¦§¨¥§©©§¨¥

נאמר  אנוּ  האמת ז ואף ׁש לּ פי בּ נים ח , לוֹ  היה ֹלא כּ אן מתעכּ ב אברהם היה אם §©¨Ÿ©¤§¦¨¡¤¦¨¨©§¨¨¦§©¥¨¨¨¨¦

בּ מקוֹ ם  מקוֹ מוֹ  לׁש נּ וֹ ת יכוֹ ל היה אמנם עכׁש ו, עוֹ מד ׁש היה הּמ קוֹ ם ¨§§©§¨¨¨¨§¨¨§©¥¨¨¤¨©¤§בּ זה

גּ וֹ רמת  ׁש הדּ ר� ישׂ ראל, לארץ ללכת כּ מוֹ  הדּ ר� טרח כּ � כּ ל בּ לי לוֹ , ¤¤¤¤©¤¥¨§¦¤¤§¤¤¨§¤¤©©Ÿ¨¨¦§¨©הּס מוּ �

ממעטת: הדרך רש"י ביאור

מועיל  מקום שינוי לשיטת

והוספות ביאורים
lecbא . iebl jyr` mye ,jzaehle jz`pdl - 'jl jl' :i"yx oeyl

.mlera jrah rice`y cere ,mipal dkef dz` i` o`ke

dylylב . znxeb jxcdy itl - 'lecb iebl jyr`e' :i"yx oeyl
z` zhrnne ,oennd z` zhrnne ,diaxe dixt zhrnn ,mixac
lre mipad lr egihady ,elld zekxa dylyl wwfed jkl .myd

.myd lre oennd

dywג . .'eke jxcdy itl :dix` xeba e`iade ,m"`xd ziiyew
yxit (` weqt) lirl ixdy ,iccd` mixzeq i"yx ixacy d`xpc
i"yx yxit o`ke ,o`k `le dkef dz` mye ,ezaehl `id dkilddy
cinrdl `l` dzid `l dkxady rnync ,'znxeb jxcdy itl'

.(m"`xd ziyew) dkxad on hrnzi `ly eze`

od:ד . el` .mc` ly epic xfb oirxwn mixac 'c wgvi 'x xn`e
.dyrn iepiye myd iepiy ,dwrv ,dwcv

ly`ה. eilr xfbp dligzay s` epia` mdxa`y o`kn micnel
od mxa` xn`Ie' :(h,cn ziy`xa) dax yxcna `aeny itk ,cilei©Ÿ¤©§¨¥
,wgvi ax xA l`EnW ax xn` .(b,eh ziy`xa) 'rxf Yzp `l il¦Ÿ¨©¨¨©¨©©§¥©©¦§¨
eilr exn` oke .cilFn Y` oi` mxa` il xnF`e ipwgFC lGOd©©¨§¥¦§¥¦©§¨¥©§¦
jln bere (i,`n x"a) hel irex ,dbltd xec (e,gl dax ziy`xa)
cilFn Fpi` `Ed dxwr dCxR df mdxa` (i ,bp dax ziy`xa) oyad©§¨¨¤¦§¨£¨¨¥¦
d"awd el xn` oke .lkl recie mqxetn xac didy rnyne
,eyxcn itle :i"yx x`ane .'dvegd ez` `veie' (d ,eh ziy`xa)
cizr jpi`y zelfna zi`xy jly zepipbhv`n `v el xn`

.oa cinrdl

`epiaו. mdxa` lv` epi`xy dny ,zvxzn dipyd dhiyd :xe`a
zngn `l` ,mewnd iepiy zngn `l ,dxifbd lhal el liredy

ux`d l` 'eke Ll Kl' weqtd jiynny itk l`xyi ux`l dlry¤§¤¨¨¤
.mipal el dliredy `id l`xyi ux` zekf `wece 'J`x` xW £̀¤©§¤¨

.dxifbd lhal liren `l cal mewn iepiy la`

zehiydז. ipy itl ,i"yxa miyexitd ipy x`an epiaxc d`xp
e` mewn zepyl liren dxifbd z` lhal liaya m`d `xnba
dz` i` o`ke' ,oey`xd yexitd .l`xyi ux` ly zekf `wec jixv
itl' ipyd yexitde .liren i"` zekf `wec c"nl epiid 'mipal dkef

.liren mewn iepyy ipyd c"nd itl epiid 'zhrnn jxcdy

d`xeח . .liren mewn iepiyy dhiyk xaeq r"if epiaxy d`xp
d`ncw `xEAgaE (`pnidn `irx ,` ,hix xacna) yecwd xdefa§¦¨©§¨¨
iAxe `A` iAx Exn` xiRW ,`WiCw `piSEA `pnidn `irx xn`̈©©§¨§¥¨¨¦¨©¦¨©¦¨§¦¦©¨§¦¦
`kd ,EPpi`e FA dxar gEx iM (bw mildz) la` ,iqFi iAxe `iIg¦¨§¦¦¥£¨¦©¨§¨§¥¤¨¨
oEPi`n cg .dxSe mrfe dxar `C .FA dxar i`n ,oiNn gYtnl KixS̈¦§¦§©¦¦©¨§¨¨¤§¨§©©§¨¨©¥¦
KixS ,oiaFg ix`n oEPi` DiA ErcFnYWi `lC oibaC .mirx oik`ln©§£¦¨¦¦§¦§¨¦§§§¥¦¨¥¦¨¦
,mdxa`C `peebM .dUrn iEPWe ,mXd iEPWe ,mFwn iEPW Dil cArnl§¤§©¥¦¨§¦©¥§¦©£¥§©§¨§©§¨¨
iEPW ixd ,LYclFOnE LSx`n Ll Kl (ai ziy`xa) DiA xnY`C§¦§©¥¤§¥©§§¦©§§£¥¦
zeidl daeyzd ikxcn :(c"d a"t daeyz) m"anxa oke .'eke .mFwn̈
egk itk dwcv dyere mipepgzae ikaa myd iptl cinz wrev ayd
xg` ip` xnelk eny dpyne ea `hgy xacd on daxd wgxzne
daehl olek eiyrn dpyne miyrnd oze` dyry yi`d eze` ipi`e
el znxeby iptn oer zxtkn zelby ,enewnn dlebe dxyi jxcle
daeyzd ikxcn :my dpyn sqkae .gex ltye eipr zeidle rpkdl
oirxwn mixac drax` wgvi 'x xn` (a,fh sc) d"xc w"t - 'eke
yie dyrn iepye myd iepy dwrv dwcv od el`e mc` ly epic xfb
eixaca epiax fnx el` mixac 'd l`e ,mewn iepy s` mixne`

.dl`



-ב ב ב ב  שמשון ד זרע אות לך לך פרשת

וּ לכ� מקוֹ ם הקב"ה צרי�היה וכוּ '. דּ ׁש נּ וּ י דּ אמר למאן הבּ נים, על להבטיחוֹ  §§¨¨¦§©§¦©©¨¦§©§¨©§¦¨

¦מוֹ עיל.

קּמ א אבל ּת נּ א כּ סברת כּ לל, מוֹ עיל אינוֹ  מקוֹ ם ׁש &נּ וּ י לוֹ מר יׁש  מקוֹ ם ,ט מכּ ל £¨¦¨¨¥©¤¦¨¥¦§¨¦§¨©©¨©¨

אּת ה  אין אחר, למקוֹ ם ותל� מקוֹ מ� ּת ׁש נּ ה אם אף הּק בּ "ה לוֹ  אמר ¨©¥¥©¨§¥¥§§§¤©§¦©¨¨©©¨¥¨§ולכן

ׁש ּת ל� דּ הינוּ  הּמ קוֹ ם, זכוּ ת צרי� אלּ א ל�. מוֹ עיל מקוֹ ם ׁש ה&נּ וּ י בּ ודּ אי ¥¥¤§©§¨©§¦¨¨¤§¦¨¦©¤©©§©¥יוֹ דע

לבנים  זוֹ כה אּת ה אי וכאן רׁש "י: ׁש כּ תב וזה ישׂ ראל. דּ וקא י לארץ רש"י יא , נקט §¤¤¦§¨¥§¤¤¨©©¦§¨¦©¨¤§¨¦©§¨

.יב 'זוֹ כה' ¤

אתה  אי כאן רש"י ביאור

ארץ  זכות לשיטת זוכה:

מועיל  ישראל

והוספות ביאורים
liren.ט. l`xyi ux` zekf `wecy

dxfbdי . lhal zekf jixv mipa el eidi `ly e"g eilr xfbpy iny
l`xyi ux` zekfy ,df oipra dagxd oiire .mewn iepy witqn `le
oi` :azky (lfn oi` d"c ` ,epw zay) zetqeza lecb zekf `xwp
iig ipa (mye .gk sc) w"en idliya `ax xn`c `de .l`xyil lfn
lkn ,`zlin `ilz `lfna `l` `zlin `ilz `zekfa e`l ipefne

yn lecb zekf ici lr mewn,dpzyn lfnd oi`y minrt la` .dpz
dkf `l el oitiqen dkf (mye `,p sc) ulegd wxt zenaia xn`ck
mihtyn) df oipra aigxn epiaxe .(l`xyil lfn oi`c) el oizget
cbpk dcn ccen d"awd mlerly :epeyl dfe (`l` d"c jeza h
ink dnec l`xyi ux`a xcd lk opixn` zeaezkc b"i wxtac dcn

,wel` el oi`y ik dnec ux`l uega xcd lke ,wel` el yiy
'e wxtae .'miwl`l mkl zeidl orpk ux` z` mkl zzl' xn`py
mxeb diaxe dixta wqer epi`y in lk ,opixn` (`,cq) zenaic
jrxfle miwl`l jl zeidl' xn`py ,l`xyin wlzqzy dpikyl
in lr jixg` jrxf oi` ,dxey dpiky jixg` jrxfy onfa ,'jixg`
ux`a xcy df dzrne .o`k cr ,mipa`d lre mivrd lr ,dxey
z`xyde ,dpiky z`xyd el didiy ick my xc `ed l`xyi
,elfn zepyl jixv jgxk lr ok m`e ,mipad ici lr d`a dpikyd

.lecb zekf l`xyi ux` zaiyi ixwn mipad oiprlc

mipa.יא . "jl oi`" o`ke aezkl jixv i"yx did dxe`kly

mewn.יב . iepy liren `le 'zekf' jixvy w"z zhiyk

���



ג ג ג ג  - שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

א  אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר
טו,א)בפרשתנו לך לאמר (לך בּ ּמ חזה אברם אל ה' דבר היה האלּ ה הדּ ברים Ÿ¥¤£©©¨§©¤©§¨¨¤¥¨¦¨§©©©אחר

שׂ כר  ל� מגן אנכי אברם ּת ירא שמשוןאל ובזרע מאד. הרבּ ה ומעתה)� ד"ה כ :(וירא ©¦¨©§¨¨Ÿ¦¨¥¨§¨§©§¥§Ÿ

זכה  לבדו הנסיון ובזה מעצמו, שבקשו נקרא הראשון בנסיון אברהם וכן
לשכר  לזכות ניתן כיצד יבואר ולכן הזה. בעולם אף והכבוד העושר לכל

הזה. בעולם
ואתחנן פרשת יא)סוף ז, ואת (דברים החּק ים ואת הּמ צוה את ¤§¦ª©¤§¨§¦©¤¨§©¨§וׁש מרּת 

עקב פרשת תחילת לעשׂ וֹ תם, היּ וֹ ם מצוּ � אנכי אׁש ר (שם הּמ ׁש ּפ טים ©¦§¨¦£¤¨Ÿ¦§©§©©£¨
אתם יב) ועשׂ יתם וּ ׁש מרּת ם האּל ה הּמ ׁש ּפ טים את ּת ׁש מעוּ ן עקב ¨Ÿ¤¦£©¤§©§¤¥¨¦¨§¦©¥§§¦¤¥¨¨§והיה

לאבתי�. נׁש בּ ע אׁש ר החסד ואת הבּ רית את ל� אֹלהי� ה' ¤Ÿ£©©§¦¤£¤¤©¤§¦§©¤§¤¡©¨§וׁש מר

שכר  שיש באופנים לרבים, יחיד לשון בין בשינוי הפסוקים: ביאור
עלמא. בהאי מצוה

הזה  בעולם מצוה שכר יש לרבים

אתם''והיה  ועשׂ יתם וּ ׁש מרּת ם ּת ׁש מעוּ ן יב)עקב ז, וסיּ וּ ם (דברים רבּ ים, בּ לׁש וֹ ן §¨¨¥¤¦§§§©§¤©£¦¤Ÿ¨¦§©¦§¦

מעלה ׁש ל ואתחנן)הּפ רׁש ה אנכי (פרשת אׁש ר וכוּ ' הּמ צוה את 'וׁש מרּת  ©¨¨¨¤©§¨§¨©§¨¤©¦§¨§£¤¨Ÿ¦

לעשׂ וֹ תם' היּ וֹ ם יא)מצוּ � ז, בּ אוּ ר.(דברים צרי� זה והּס מיכוּ ת יחיד, בּ לׁש וֹ ן §©§©©£¨¦§¨¦§©§¦¤¨¦¥

ליכּ א עלמא בּ האי מצוֹ ת שׂ כר אמרינן דּ ליחיד לוֹ מר, אפ ׁש ר (קדושין ולכאוֹ רה §¦§¨¤§¨©¦§¨¦¨§¦©§©¦§§©¨§¨¥¨

לרבּ ים לט,ב) אבל עלמא א , בּ האי מצוֹ ת שׂ כר נּמ י לעשׂ וֹ תם'ב איכּ א 'היּ וֹ ם וזהוּ  , £¨§©¦¦¨©¦§©¦§§©¨§¨§¤©©£¨

שׂ כרם לּט ל כב,א)וֹלא (ערובין
וכוּ 'ג  הּמ צוה' את 'וׁש מרּת  דּ הינוּ  יחיד כּ ׁש ּת היה §¦Ÿ§¨¨§¤¦§¤¨¦§©§§¨©§¨¤©¦§¨§

יחיד  רבּ ים -לשון לׁש וֹ ן ּת ׁש מעוּ ן' עקב 'והיה אמנם וכוּ '.ד , ה'' 'וׁש מר אז , ¨§¨§¨¨¥¤¦§§§©¦¨§¨©§

הציבור́  את מזכה היחיד

לוֹ מר ועוֹ ד לרבּ ים ה יׁש  מוֹ עיל היּ חיד ׁש זּ כוּ ת לרמז ׁש בּ א וּ כׁש ּת קיּ ם ו , , §¥©¤¨¦§Ÿ¤§©¨¦¦¨©¦§¤§©¥

כּ ל  קיּ מוּ  כּ אלּ וּ  הּק בּ "ה לפני חׁש וּ ב יהיה וכוּ ' הּמ צוה' את ¨§¦¦§¨¨©¥§¦¨¤§¦§¨§¦©¤¨§©¨§'וׁש מרּת 

ׁש מר. לבדּ וֹ  ׁש יּ חיד בּ ׁש ביל ּת ׁש מעוּ ן' עקב 'והיה וזהוּ  ©¨©§¦¨¤¦§¦§§¦¤¥¨¨§¤§¦©הצּ בּ וּ ר.

שהפרשה  במה מקשה

רבים  בלשון מתחילה

מצוה  שכר אין ליחיד רק
הזה  בעולם

לרבים  מועיל היחיד זכות

לקב"ה  גדעון בדברי מקשה

והוספות ביאורים
mknא . etcxe' :(c ,a wxt ` dyxt izewega) mipdk zxez d`x

oeaygd `ed jk ike ,'eke ,'etecxi daax mkn d`ne d`n dyng
oi` `l` ,etecxi mitl` ipy mkn d`n `l` l"v did `l `lde
.dxezd z` miyerd mihernl dxezd z` miyerd miaexnd dnec

uxzlב . Wi xg` KxcA cFre :oldl dywn epiaxy dn uxezi dfae§§¤¤©¥¥§¨¥
lirlC ,dxF`kl iccd` ixzqC ,dlrnNX dn mr wEqRd zEkinq§¦©¨¦©¤§©§¨§¨§¥©£¨¥¦§¨¦§¥
oiaexr) l"f Exn`e ,'mzFUrl mFId LEvn ikp` xW`' xn`e mIq¦¥§¨©£¤¨Ÿ¦§©§©©£¨§¨§©
zFvn xkU DPin rnWC ,mxkU lHl xgnlE mzFUrl mFId (`,ak©©£¨§¨¨¦Ÿ§¨¨¦§©¦©§©¦§
dOM gihan (awr-) Ff dWxtaE ,(a,hl oiyecw) `Mil `nlr i`dA§©¨§¨¥¨§¨¨¨©§¦©©¨

.dGd mlFrA mNM zFaFhª¨¨¨©¤

i`nג . :iel oa ryedi iax xn`c epiide :(`,b f"ra oke) `xnbd oeyl
`le - 'mzeyrl meid' ,'mzeyrl meid jevn ikp` xy`' aizkc

.mxky lawl xgnl - 'mzeyrl meid' ,mzeyrl xgnl

xeava.ד . dlitz oebk ,cgi devnd eyriy

miaxe.ה. cigi oeyl oia weligde miweqtd zekinq uxzl

itlו. :xne` oerny 'xa xfrl` iax :(a,n) oiyeciwa `aenk
(cigid-) dyr ,eaex xg` oecip cigide eaex xg` oecip mlerdy
.zekf skl mlerd lk z`e envr z` rixkdy eixy` ,zg` devn
:xe`aa epiax azk (d ze`) mye (c ze`) jlie zyxta `aene
cigi oFWlA ligzdW dWwC ,'DiElld Di lNdY dnWPd lM' wEqRd©¨Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¨§¨¤¤¦§¦¦§¨¦
ElNde zxYqp dawpl KIW lNdzC ,cFre .diElld miAx oFWlA mIqe§¦¥¦§©¦©§¨§¦§©¥©¨¦§¥¨¦§¤¤§©§
d`xi mlFrl ,oiWECwC `Ow wxtA l"f Exn`e .mi`vnp miAxl§©¦¦§¨¦§¨§©§¤¤©¨§¦¦§¨¦§¤
Fivg EN`M FNM mlFrde ,aIg Fivge i`Mf Fivg EN`M Fnvr mc`̈¨©§§¦¤§©©§¤§©¨§¨¨ª§¦¤§
z`e Fnvr z` rixkdW eixW` zg` devn dUr ,aIg Fivge i`Mf©©§¤§©¨¨¨¦§¨©©©§¨¤¦§¦©¤©§§¤
ENt` didYW Ffi` - dnWPd lM ,df itlE .zEkf skl FNM mlFrd lM̈¨¨ª§©§§¦¤Ÿ©§¨¨¥¤¦§¤£¦
cg` devn dUFrW ,mihFicdAW hFicd EpidC l`xUi lkAW drExB§¨¤§¨¦§¨¥§©§¤§¤§¤§¦¤¤¦§¨¤¨
skl mkz` s` rixkdW ,mkl aFH dn mkixW` ,d"ATdl zlNdnE§©¤¤§©¨¨©§¥¤©¨¤¤¦§¦©©¤§¤§©

.diElld okle ,zEkf§§¨¥©§¨



-ד ד ד ד  שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

הּפ סוּ קוּ בזה נּמ י יא,כו)יתרץ לפניכם'(דברים נתן אנכי יחיד ז 'ראה בּ לׁש וֹ ן דּ פתח , ¨¤§Ÿ©©¦©¨§¥¨Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤§¨©¦§¨¦

מוֹ עיל  היּ חיד ׁש זּ כוּ ת לפי רבּ ים, לׁש וֹ ן - לפניכם נתן כּ � ואחר ראה, -§¥§©©¨Ÿ¥¦§¥¤§©¦§¦¤§©¨¦¦

´¦©̈לרבּ ים.
זה ועל גּ דעוֹ ןח דּ ר� ּפ סוּ קי יב-יד)יבארוּ  ו, עּמ �(שופטים 'ה' הּמ לא� לוֹ  ׁש אמר , §©¤¤¤§Ÿ£§¥¦§¤¨©©©§¨¦§

ויּ אמר [ה]חיל, גּ דעוֹ ן גּ בּ וֹ ר מצאתנוּ אליו ולּמ ה עּמ נוּ  ה' ויׁש  אדני בּ י ¦¤¨¦©Ÿ¤¥¨¦§¦£Ÿ¦§¥¦¨§¨¨§¨©§

וכוּ ' נפלאתיו כל ואיּ ה זאת אבוֹ תינוּ כּ ל לנוּ  סּפ רוּ  (הוֹ ציאנוּ )מּמ צריםהֹלא לאמראׁש ר ¨Ÿ§©¥¨¦§§Ÿ¨§£¤¦§¨£¥¥Ÿ£¦¦§©¦¦¨

וכוּ ' נטׁש נוּ  ועּת ה ה' מדין [העלנוּ ] בּ כף ויּ ּת ננוּ  אליו),ה' ה' ה'(ויּ אמר אליו [ויּ פן ¤¡¨§©¨§¨¨§©¦§¥§©¦§¨©Ÿ¤¥¨©¦¤¥¨

ׁש לחּת י�'. הֹלא מדין מכּ ף ישׂ ראל את והוֹ ׁש עּת  זה בּ כח� ל� ¦§©§£¨§¦©¦¥¨§¦¤¨§©§¤£Ÿ¤¥§Ÿ©ויּ אמר]

גּ דעוֹ ן כּ וּ נת היתה מה זה' בּ כח� 'ל� מהוּ  לדקדּ ק, עּמ נוּ ',ויׁש  ה' 'ויׁש  באמרו §¥§©§¥©¥§Ÿ£¤¤¨§¨©¨©¦§§¥¦¨

ידוּ ע  הּמ פרׁש ים וּ פרוּ ׁש  זה', בּ כח� 'ל� הּק בּ "ה לוֹ  וכי ט ׁש אמר קׁש ה, ועוֹ ד . ¤¨©©¨¨¥§Ÿ£¤¥©§¨§¦¨©§¨¤§¦

יׁש  ׁש ֹּלא סוֹ בר היה היתה (-שאין)גּ דעוֹ ן ֹלא וׁש לוֹ ם חס אם והא עּמ הם, ה' ¦§¨¨¥¤¥¦¨¤§¨¦©§¨¨§¨

ׁש ֹּלא  והראיה מוֹ דה, ׁש היה לוֹ מר אפׁש ר ׁש זּ ה אלּ א בּ טלים. כּ בר היוּ  ¤¨¨§¨§¤¨¨¤©¨§¤¤¤¨¤¦¥§¨§¨¨¨§©הׁש גּ חתוֹ 

אדני'. 'בּ י מהוּ  ועוֹ ד, עּמ נוּ . ה' 'ויׁש ' אלּ א עּמ נוּ , ה' יׁש  "ואם" ¦Ÿ£¦©§¨¦¥§¨¤¨¦¥¦§©̈אמר

חלקויוּ בן בּ פרק דּ אמרינן קיא,א)בּ מאי וּ ׁש נים (סנהדרין מעיר אחד אתכם 'ולקחּת י , §©§©§¨§¦©§¤¤¥¤§¨©§¦¤§¤¤¨¥¦§©¦

ג,יד)מּמ ׁש ּפ חה' כּ כתבן י (ירמיה דּ ברים לקיׁש  ריׁש  אמר רבּ י יא , ליּה  אמר , ¦¦§¨¨¨©¥¨¦§¨¦¦§¨¨¨©¥©¦

הכי  להוּ  דּ אמרּת  למרייהוּ  ניחא ֹלא העיר יב יוֹ חנן כּ ל מזכּ ה מעיר אחד אלּ א , ¨¨¦¨§¨©§©£©§§§¨¥¤¨¤¨¥¦§©¤¨¨¦

הּמ ׁש ּפ חה  כּ ל מזכּ ה מּמ ׁש ּפ חה .יג וּ ׁש נים §©¦¦¦§¨¨§©¤¨©¦§¨¨

ׁש הוּ א  דּ הינוּ  חיל גּ בּ וֹ ר עּמ � ה' לוֹ  אמר ׁש הּמ לא� גּ דעוֹ ן כּ ׁש &מע זה ¤§©§¦©¦§¦©¨¨§©©¤§¦©¨¤§¤¦§וּ לפי

כּ � כּ ל לי יׁש  כּ לוֹ מר אדני' 'בּ י ּת ימא בּ לׁש וֹ ן לוֹ  אמר לכ�, וראוּ י צדּ יק ¨¨¦¥©§¦Ÿ£¦¨¥§¦©¨¨§¨§¦©¨̈היה

כּ ל  עם ׁש יּ היה אלּ א לבדּ י, עּמ י יהיה ׁש ֹּלא כּ רח� על צרי� כּ ן אם ¨¦¤§¦¤¨¤¦©§¦¦¤§¦¤¨§¨©¦¨¥¦§זכוּ ת,

עּמ נוּ ' ה' 'ויׁש  וזהוּ  רבים)ישׂ ראל. העיר (-לשון כּ ל מזכּ ה מעיר אחד ׁש הרי .יד , ¦§¨¥§¤§¥¦¨¤£¥¤¨¥¦§©¤¨¨¦

לן סבירא דּ אנן זאת', כּ ל מצאתנוּ  סוברים)'ולּמ ה אנו וֹלא (-שהרי יוֹ חנן רבּ י כּ דעת §¨¨§¨©§¨Ÿ©£©§¦¨¨§©©©¦¨¨§

לקיׁש . ריׁש  ¦¨¥©©§כּ דעת

יוֹ חנן  כּ רבּ י ׁש ּפ וֹ סקים לוֹ מר צרי� מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ּת ימא טו ואף ֹלא דּ אי , §©§¥¦¤©§¨¨¦©¤§¦§©¦¨¨§¦¥¨

ישׂ ראל, כּ ל את להצּ יל יכוֹ ל אינוֹ  אחד וּ זכוּ ת לקיׁש  כּ ריׁש  ׁש ּפ וֹ סקים אלּ א ¥¨§¦¨¤¦©§¨¥¨¤§¦¨¥§¦§¤¨¤¥̈הכי

בּ אוֹ תוֹ  אף והֹלא ה'', העלנוּ  מּמ צרים [הֹלא] לאמר וכוּ ' נפלאתיו כל §©£©¨¡¤¦©§¦¦£Ÿ¨§¥Ÿ§§¦¨¥©§'ואיּ ה

מעיר  אחד האם מחלוקת

העיר  כל את מזכה

שיחיד  יוחנן כר' סבר גדעון

העיר  לכל מזכה

מיציאת  ראיה מביא גדעון

מצרים 

שכר  לגבי סתירה מקשה

הזה  בעולם

והוספות ביאורים
dllwE.ז. dkxA mFId mkiptl ozp ikp` d`x§¥¨Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤©§¨¨§¨¨

xeaivd.ח . z` zekfl liren cigid gky epx`ay

lrט. `ixebipq zcnly dfd zekfd gka - df jgka :yxtn i"yx
`edy - df jgka jl :yxtn jiyl`ae .`negpz iax yxc jk ,ipa
.jnr 'd didiy i`ck jpi`y xnel ,jnvr z` zphwdy df jgka

`mkzי . iYgwle mka iYlrA ikp` iM 'd m`p miaaFW mipa EaEW¨¦¨¦§ª¦¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§¨©§¦¤§¤
ade dgRWOn mipWE xirn cg`.oFIv mkz` iz` ¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨§¥¥¦¤§¤¦

`cgיא . `l` ehlni `l ok`y ,aezkd hytk mixacd zpeek
.dgtynn mipye ,xirn

jk.יב . l`xyi lr xne` dz`y `ed jexa yecwl gep `l

`cg.יג . wicv zekfa elvpii miaxdy

d"awdיד . zcny :(zerxd dnl d"c `x`e) epiax azky dn oiir
`hg lr myiprdl xyt` i` llk e`hg `l miaxd m`y `id jk
zekf mey did `l m` jtdl oke ,mdly jlnd didiy elit` cigid
e`hgi miaxdyk mpn` .cigid zekf lr mzekfl xyt` i` miaxl
e` myiprdl witqn did `l ecal dfy i"tr` ,hrn ekfi e` hrn
e` myiprdl liren cigid ly zekfd e` `hgd f` ,mzekfl

.mzekfl

xeavd.טו. dkfn cigiy eixacl `ian oercby di`x edf



ה ה ה ה  - שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

כּ נּ וֹ דע  ואהרן מׁש ה דּ הינוּ  יחידים  ׁש ל א לּ א זכוּ ת היה ֹלא כּ ן טז הדּ וֹ ר ואם יז , ©¨¨§¤¨¤§¦¦§©§Ÿ¤§©£Ÿ©¨§¦¥

וכוּ '. ה'' נטׁש נוּ  עּת ה §¨¨§¨©¨¨'לּמ ה

יוֹ חנן  כּ רבּ י ׁש ּפ סקּת  זה' בּ כח� 'ל� הּק בּ "ה לוֹ  אמר את יח מיּ ד 'והוֹ ׁש עּת  , ¦¨¨©©¨¨¥§Ÿ£¤¤¨©§¨§©¦¨¨§©§¨¤

וכוּ ' מכּ ף ׁש &לחם מדין ישׂ ראל וּ לאהרן למׁש ה ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  ׁש לחּת י�', הֹלא ¦§¨¥¦©§¦§¨£§©§¦§¤¨¨§Ÿ¤§©£Ÿ¤§¨¨

.יט לפרעה  §©§Ÿ´
שכר  מקבלים שמים לשם טעם להם שיש המצוות כשמקיימים

הזה  בעולם

א ועוֹ ד  הּפ סוּ ק בּ דר� סמיכוּ ת לתרץ יׁש  דּ סתרי כ חר &לּ מעלה, מה עם §§¤¤©¥¥§¨¥§¦©¨¦©¤§©§¨§¨§¥

לעשׂ וֹ תם', היּ וֹ ם מצוּ � אנכי 'אׁש ר ואמר סיּ ם דּ לעיל לכאוֹ רה, ¨£©©§©§¦Ÿ¨¤£©¨§¥¦¥§¦¨§¦¥¨£©אהדדי

ז"ל כב,א)ואמרוּ  שׂ כר (ערובין מינּ ּה  דּ ׁש מע שׂ כרם, לּט ל וּ למחר לעשׂ וֹ תם היּ וֹ ם §¨§©©©£¨§¨¨¦Ÿ§¨¨¦§©¦©§©

ליכּ א עלמא בּ האי לט,ב)מצוֹ ת זוֹ כא ,(קדושין טוֹ בוֹ ת (-עקב)וּ בפרׁש ה כּ ּמ ה מבטיח ¦§§©¨§¨¥¨§¨¨¨©§¦©©¨

הזּ ה. בּ עוֹ לם ¤©¨¨¨ªכּ לּ ם

חמוּ רוֹ ת  הּמ צווֹ ת קיּ וּ ם על מדבּ ר ׁש הּפ סוּ ק למימר מ"א)כּ דתנןכב וליכּ א פ"א (פאה §¥¨§¥©¤©¨§©¥©¦©¦§£§¦§©

וכוּ ' ּפ רוֹ תיהם אוֹ כל ׁש אדם דּ ברים -כג אלּ וּ  וסוֹ ף עקב לׁש וֹ ן כּ תיב עקב דּ הא , ¥§¨¦¤¨¨¥¥¥¤§§¨¥¤§¦§¥¤§

רׁש "י. ׁש ּפ רׁש  וּ כמוֹ  בּ עקביו דּ ׁש  ׁש אדם קלּ וֹ ת ¦©¥¥¤§¨¥£©¨¨¨¤©§¦מצוֹ ת

ׁש אלמלא  דּ ברים ׁש הם ׁש יּ דוּ ע כּ אן ׁש כּ תוּ ב 'הּמ ׁש ּפ טים' ּת בת בּ דקדּ וּ ק ¥¨§¦¤¦¨§¥¤©¨¤¨¨¤¦¨§¦©©¥§¦§©§ויוּ בן

ּפ סוּ ק על ר&"י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  לכּ תב, הם ראוּ יים נכּת בוּ  יח,ד)ֹלא (חּק וֹ תי)'את(ויקרא ¦§§§¦¥¦¨¥§¤¥¥©¦©¨¤ª©

ואת ּת עשׂ וּ  ּת ׁש מרוּ '(מׁש ּפ טי)[מׁש ּפ טי] לפעמים כד [חּק וֹ תי] 'את' וּ מלּ ת . ¦§¨©©£§¤¦§¨©ª©¦§§¦©¤¦§¨¦

עם  כּ מוֹ  .כה מתּפ רׁש ת ¦§¨¤¤§¦

קלּ וֹ ת  הּמ צווֹ ת אם הכּ תוּ ב: בּ אוּ ר ותעשׂ וּ כו וזהוּ  ּת ׁש מעוּ  בּ עקביו דּ ׁש  ׁש אדם §¤¥©¨¦©¦§©¤¨¨¨©£¥¨¦§§§©£

מבּ לעדם  אפׁש ר ׁש אי וחמוּ רים הכרחים דּ ברים ׁש הם הּמ ׁש ּפ טים כּ מוֹ  כז אוֹ תם ¨§©¦§¨¦¤¥§¨¦¤§¥¦©£¦¤¦¤§¨¦¦§¨¨

טעם  בו שיש היינו משפט

בלעדו  אפשר ואי

המצות  לקיים אומר הפסוק
ולקיים  כמשפט הקלות

שמים  לשם המשפט

מה  על הזה בעולם השכר

ומקיים  המשפט שעושה

מצוה  לשם העולם

והוספות ביאורים
c)טז. dixkf) c"dd ,'mkl dfd ycgd' `"c :(b,eh) x"enya `aenk

cnln iel x"` ,'ux`d lk oec` lr micnerd xdvid ipa ipy dl`'
z` le`bl xac dfi`a ywane xfeg `ed jexa yecwd didy
`ide oxd` lye dyn ly ezekf `vny cr `ven did `le l`xyi
xacd dnl ,'xdvid ipa ipy dl`' aizkc `ed `cd ,mdl dcnr
dl oi` `id diipr el exn`e e`ae dy` `yil yway jlnl dnec
oiic `ed jexa yecwd xn` jk ,cala minfp ipy `l` mlera
l` 'd xn`ie' xn`p jkl ,oxd`e dyn zekfa el`biy l`xyil

.'oxd` l`e dyn

oxd`eיז. dyn gky meyn ,mixvnn e`vi l`xyi ipay gxkeny
.xeavd lk z` livd micigid

zekfיח . micnlnd miwicvk weqt d"awdy ,o`k yi `ltp cenil
minrt dnk z`f ep`vne .zehiyd cg`k miwqete l`xyi lr
,xity iz` epkxc itle' :(d) glyie zyxta oebk epiax ixaca
yexitk didiy lltzd awric meyn 'awri iwl` my jabyi'
jpri' xn` ikd meyn .'eke ipa lr ze`a zexv eidi m` ,zetqezd
s` ,geixd xkip didiy icke ,'awri iwl`' jl giexie 'dxv meia 'd

.'dlecbl jlriy 'jabyi'

dWnיט. E`A xg`e :(`,d) mye ,c wxt zeny miweqta aezkk§©©¨Ÿ¤
iOr z` gNW l`xUi idl` 'd xn` dM drxR l` Exn`Ie oxd`e§©£Ÿ©Ÿ§¤©§ŸŸ¨©¡Ÿ¥¦§¨¥©©¤©¦

.xAcOA il EBgie§¨Ÿ¦©¦§¨

YxnWeכ . (`i ,f mixac) opgz`e zyxt seq :miweqtd zepeyl jk§¨©§¨
mFId LEvn ikp` xW` mihRWOd z`e miTgd z`e devOd z ¤̀©¦§¨§¤©ª¦§¤©¦§¨¦£¤¨Ÿ¦§©§©
z` oErnWY awr dide (ai my) awr zyxt zligz ,mzFUrl©£¨§¨¨¥¤¦§§¥
z` Ll Lidl` 'd xnWe mz` mziUre mYxnWE dN`d mihRWOd©¦§¨¦¨¥¤§©§¤©£¦¤Ÿ¨§¨©¡Ÿ¤§¤

.Liza`l rAWp xW` cqgd z`e zixAd©§¦§¤©¤¤£¤¦§©©£Ÿ¤

iablכא . (k) `xie zyxta epiax ixaca df oipra dagxd oiir
.cece sqei iabl (fh) ayie zyxt ,mdxa`

oi`yכב . dn ,dfd mlera xky lawn zexeng zeevn lr `wecy
zexeng zeevn xe`ae .`ad mlera wx xky lawn zeevn x`y ok

.d`ta dpyna aezky dn x`an epiaxy dn itk

elכג . zniiw oxwde dfd mlera odizexit lke` mc`y mixac el`
oia mely z`ade micqg zelinbe m`e a` ceaik :`ad mlerl

.mlek cbpk dxez cenlze exiagl mc`

htyna,כד . dxeza mixen`d mixac el` - eyrz ihtyn z`
.oxn`l i`ck eid ,exn`p `l el`y

dEgכה. z` rci mc`de :(`,c ziy`xa zyxt ziy`xa) `aenk§¨¨¨¨©¤©¨
z` :i"yxae .'d z` Wi` izipw xn`Ye oiw z` clYe xdYe FYW ¦̀§©©©©¥¤¤©¦©Ÿ¤¨¦¦¦¤

.'d mr enk - 'd

alכו. my epi` mc`y dn ,eheytk zelw zeevn x`azp o`k
mc`y dn epiidy x`ean (ai) `eaz ik zyxtae .mdilr citwdl
dnE :epeyl dfe ,aiign lkydy mihtyna elit` citwn epi`©
EN`A zFiElYd mzF` iOp Epid ,'Eke zFNw zFevOd m` i"Wx WxRX¤¥¥©¦¦©¦§©§©§©¦¨©§§¥

mc`W `N` ,maIgn raHdW mihRWOdoi`W EpidC eiawrA WC ©¦§¨¦¤©¤©§©§¨¤¨¤¨¨¨©£¥¨§©§¤¥
aIgn raHdW xaC `Ed minC zEkitW oFbM mdn oixidf mlFrd̈¨§¦¦¥¤§§¦¨¦¨¨¤©¤©§©¥
dnFCke miAxA Fxag ipR oiAlOd la` ,EPOn mixdfp mlFrd axe§Ÿ¨¨¦§¨¦¦¤£¨©©§¦§¥£¥¨©¦§©¤
opixn`cM ,EPOn mixdfp mlFrd ax oi` FaIgn raHdW iR lr s ©̀©¦¤©¤©§©§¥Ÿ¨¨¦§¨¦¦¤¦§¨§¦©
,'Eke minC KtFW EN`M Fxag ipR oiAlOd ,(`,hp) `rivnC 'c wxtA§¤¤¦§¦¨©©§¦§¥£¥§¦¥¨¦§
`l rnWnC ,(mipt zpalda-) iR` ixFeg`A ixidf i`nA `axrnA§©£¨¨§©§¦¦§©§¥©¥§©§©Ÿ

.zFnFwOd x`WA ok¥¦§¨©§

mzlan.כז. qexbl jixv ile`e ,mzlran x"etca



-ו ו ו ו  שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

וחמוּ רים. הכרחיּ ים אוֹ תם ּת חׁש בוּ  קלּ וֹ ת הּמ צווֹ ת הפסוק:ואף נדרש 'והיה וכך §©©¦§©©§§¨¤§¥¦¦©£¦§¨¨

ּת ׁש מעוּ ן' הקלות עקב המצוות ואף -את הּמ ׁש ּפ טים, עם דּ הינוּ  הּמ ׁש ּפ טים' 'את ¥¤¦§§¥©¦§¨¦§©§¦©¦§¨¦§©

ׁש הם  לפי בּ לבד וֹלא מצוה לׁש ם אוֹ תם ותעשׂ וּ  ּת ׁש מרוּ  גּ וּ פם ¥¤¦§©§¦§¨§¦¥§¨£©§§§¦¨¦¨§¦©הּמ ׁש ּפ טים

אתם' ועשׂ יתם 'וּ ׁש מרּת ם ׁש ל הכּ פל וזהוּ  בּ עוֹ לם, .כח הכרח ¤§¥©¨¨§¤©¤¤¤§©§¤©£¦¤Ÿ¨

מוֹ דד  ׁש אדם דּ במדּ ה וכוּ ', החסד' ואת הבּ רית את ל� אֹלהי� ה' 'וׁש מר ¥¨¨¤¨¦§¦§¤¤©¤§¦§©¤§¤¡©¨§̈אז

לוֹ  מוֹ דדין מ"ז)בּ ּה  פ"א העוֹ לם (סוטה לקיּ וּ ם הראוּ יים הּמ ׁש ּפ טים ׁש מר ׁש הוּ א לפי ; ¨§¦§¦¤¨©©¦§¨¦¨§¦§¦¨¨

ׁש בּ קיּ וּ ם  שׂ כרוֹ  יקבּ ל לכן העוֹ לם, לקיּ וּ ם הׁש גּ יח וֹלא דּ וקא מצוה ¦§¤¨§¥©§¥¨¨¨¦§©¦§¦§¨§©¨§¦¥§לׁש ם

בּ ּט וֹ בה. חלקוֹ  נּמ י ויתרבּ ה העוֹ לם לטוֹ בת יוֹ עיל ¨©§¤¦©¤©§¦§¨¨©§¦¦¨§¦©הּמ ׁש ּפ טים

מצוה  לׁש ם הּמ ׁש ּפ טים אלּ וּ  בּ קיּ וּ ם לוֹ  הּמ גּ יע הּט וֹ בה ׁש חלק  נּמ י הכי ¨§¦¥§¦¨§¦©¥¦§©¦©©¨©¤¥¤¦©¥¨¦§ואין

לבוֹ א  לעתיד ל וֹ  ׁש מוּ ר ליכּ א כט יהיה עלמא  בּ האי מצ וֹ ת דּ שׂ כר ׁש ּפ יר ל , וניחא  . ¦§¤¨¤¨¦¨¦§©¦§§©¨§¨¥¨§¦¨©¦

וכוּ ' בטנ� ּפ רי 'וּ בר� כּ גוֹ ן העוֹ לם, לקיּ וּ ם מכרחוֹ ת הם ההבטחוֹ ת אלּ וּ  §§§¦¦§©¥§¨¨¦§¨§ª¥¨§©©¥¨¤ׁש כּ ל

אדמת� העוֹ לם.וּ פרי לקיּ וּ ם ׁש הם ׁש הּמ ׁש ּפ טים כּ מוֹ  ויצהר�', ותירׁש � דּ גנ� §¦©§¨¤§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤§¤©¦§¨¦¤¥§¦¨¨ ´
הזה  בעולם שכר מקבל באהבה ייסורים המקבל

לוֹ מר ועוֹ ד מאהבה לא יׁש  יּס וּ רין עליו ׁש ּמ קבּ ל ׁש ּמ י בּ עוֹ לם לב , אף לזכּ וֹ ת יכוֹ ל §¥©¤¦¤§©¥¨¨¦¦¥©£¨¨¦§©¨¨

דּ ברכוֹ ת קּמ א כּ דבפרק מאהבה (ה,א)הזּ ה, עליו קבּ לן ואם /כרוֹ לג : מה ©¤§¦§¤¤©¨¦§¨§¦¦§¨¨¨¥©£¨©§¨

ימים' ויארי� זרע לד 'יראה
נג,י) למי (ישעיה אלּ א בּ אים אינם היּ ּס וּ רין אלּ וּ  אבל . ¦§¤¤©§©£¦¨¦£¨¥©¦¦¥¨¨¦¤¨§¦

החלי' דּ כּ אוֹ  חפץ 'וה' התם, כּ דאמרינן בּ וֹ  חפץ .(שם)ׁש הּק בּ "ה ¤©¨¨¨¥¦§¨§¦©¨¨©¨¥©§¤¡¦

שׂ כרם, לּט ל וּ למחר לעשׂ וֹ תם ׁש 'היּ וֹ ם' הוּ א האמת הּפ סוּ ק: ׁש ּמ בטיח ¨¨§Ÿ¦¨¨§¨£©©¤¤¡¨¨©©¦§©¤¤§וזהוּ 

הבּ רית  ׁש זּ ה וכוּ ', הבּ רית' את ל� אֹלהי� ה' 'וׁש מר - וכוּ ' עקב' 'והיה אם ¦§©¤¤§¦§©¤§¤¡©¨§§¤¥¨¨§¦©א�

בּ יּס וּ רין, 'בּ רית' ונאמרה בּ מלח 'בּ רית' נאמרה התם כּ דאמרינן ליּס וּ רין ¦¦§¦§¨§¤¤§©¤§¦§¨§¤¤¨¨©¦§¨§¦¦¦§¥רוֹ מז

אלּ וּ  לכל ּת זכּ ה בּ זה וכוּ ', הבּ שׂ ר את ממּת ק מלח בּ מלח, האמוּ ר בּ רית ¥¨§¤§¦¤§§¨¨©¤¥©§©¤©¤§¨¨¦§©מה

המשפטים  קיום שכר

הבא  לעולם שמור

ובחידוש  בטעם מקשה
כבודו  על מחל המלך שדוד

והוספות ביאורים
devn.כח . myl `wece ,mze` eyrz mihtynd mby epiid

kil`,כט. `nlr i`da devn xkyy `xnbd ixac xzeq epi`e
rnyne] .mlerd meiwl exky lawny dcin cbpk dcin `edy `l`
sqep i`pz yi mle` ,miny myl htynd meiw lr `ed xkydy
.mcrla xyt` i`e htyn mdy enk zelwd zevnd miiwiy ,dfl
,zexengk zelw zevnd miiwl jixvy :df jldn mkql xyt`e
,mrh mdl yiy zeevnk mrh mdl oi`y zeevn] zelwk zexengde

.[mrh mdl oi`y zeevnk mrh mdl yiy zeevne

zFevnל . xkU opixn`C i`nE :(ai `eaz ik) oldl epiax azek oke©§¨§¦©§©¦§
mEIwe raHd oi`W zFevOd x`WA iNin ipd ,`Mil `nlr i`dA§©¨§¨¥¨¨¥¦¥¦§¨©¦§¤¥©¤©§¦
lHl oi` EN`aE eicar lr Kln zxfB md wx ,mxnWl gixkn mlFrd̈¨©§¦©§¨§¨©¥§¥©¤¤©£¨¨§¥¥¦Ÿ
mzF` xkU s`e zipgEx `id dxFYdW ipRn ,dGd mlFrA mxkU§¨¨¨¨©¤¦§¥¤©¨¦¨¦§©§©¨
mzF` la` .ipgEx didIW iE`x dxFYd gMn maEIg `AW zFevOd©¦§¤¨¦¨¦Ÿ©©¨¨¤¦§¤¨¦£¨¨
zFkixSW ipRn mzF` minIwn Epiid dxFYd iEEv `lA s`W zFevOd©¦§¤©§Ÿ¦©¨¨¦§©§¦¨¦§¥¤§¦
FxkU lHIW i`CeA devn mWl mzF` xnFXW in ,dGd mlFrÄ¨©¤¦¤¥¨§¥¦§¨§©©¤¦Ÿ§¨

.zFghad dOM aEzMd gihad ikd mEXnE ,dGd mlFrÄ¨©¤¦¨¥¦§¦©©¨©¨©§¨

nlr`.לא . i`da xky yi m`d dxizqd ayiil

inלב . iabl weqtd zernyny (a,b x"ac) epzyxta yxcna oke
`l ipa l`xyil `ed jexa yecwd xn` awr dide `"c :xqiizny
eze` xeknl ywan epec`y cark mkz` dyer ip`y mixeaq eidz
cr oixeqi mkilr `ian ip` jk `l` `veny dn lka oiqixew

yecwd rayp dreaya `g` iax xn` ,ilv` mkaal z` epikzy
(ai,c qenr) xn`py oipn mlerl l`xyi z` gipi `ly `ed jexa
xn`py oiprk dreay `l` okl oi`e 'l`xyi jl dyr` dk okl'
xqiin ip` okid cre ,'ilr zial izrayp okle' (ci,b '` l`eny)
exnyzy cr (my qenr) 'jl dyr` z`f ik awr' ,awrd cr mkz`

.awrd cr izevn z`

cqg`:לג . ax `nizi`e `ax xn` :zekix`a `xnbd oeyl `iap
xn` .'eke .eiyrna ytyti ,eilr oi`a oixeqiy mc` d`ex m`
utg `ed jexa yecwdy lk :`ped ax xn` dxegq ax xn` `ax
`l elit` leki ,'ilgd e`kc utg 'de' :xn`py ,oixeqia e`kcn ea
my` dn ,'eytp my` miyz m`' xnel cenlz dad`n mlaw
jix`i rxf d`xi' exky dn mlaw m`e .zrcl oixeqi s` zrcl
'd utge' :xn`py ,ecia miiwzn ecenlzy `l` cer `le ,'mini
oa oerny iax xn`c ,yiwl oa oerny iaxc epiide ,'eke .'glvi ecia
,glna zixa xn`p ;oixeqia zixa xn`pe glna zixa xn`p :yiwl
,oixeqia zixa xn`pe ,'zixa gln ziayz `le' (bi,a `xwie) aizkc
glna xen`d zixa dn 'zixad ixac dl`' (hq,gk mixac) :aizkc
oiwxnn oixeqi oixeqia xen`d zixa s` ,xyad z` zwznn gln

.mc` ly eizeper lk

aenk`לד . ,dad`a mixeqiid oipra elek yxcpe weqtd oeyl df
d`xi FWtp mW` miUY m` ilgd F`MC utg 'de :zncewd dxrda©¨¥©§¤¡¦¦¨¦¨¨©§¦§¤

.glvi FciA 'd utge mini Kix`i rxf¤©©£¦¨¦§¥¤§¨¦§¨



ז ז ז ז  - שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

יעקב ויּ ׁש ב [בּ פרׁש ת] בפ' לעיל בּ זה בּ אר� ועיּ ן ב)ההבטחוֹ ת. יעקב (אות בּ ּק ׁש  , ©©§¨§©¥§Ÿ¤§¤§¥§¨¨©©¥¤©£Ÿ¦¥©£Ÿ

וכוּ '. בּ ׁש לוה ´§¨§©§¥¥ליׁש ב
הזה  בעולם שכר מקבל החסיד

לוֹ מר ועוֹ ד חסיד לה יׁש  ׁש הוּ א מי כּ מוֹ  חוֹ בתוֹ  על יוֹ תר ׁש ע וֹ שׂ ה אף לו ׁש ּמ י , §¥©¤¦¤¤¥©¨§¦¤¨¦©

שׂ כר  איזה לוֹ  ונוֹ תנים הדּ ין מ&וּ רת לפנים עּמ וֹ  עוֹ שׂ ים ה&מים ¨¨¤¥¦§§¦©©¦¦§¦¦¦¦©¨©¦מן

הזּ ה. בּ עוֹ לם ¤©¨¨©אף

לוֹ מר רצוֹ נוֹ  דּ 'עקב' ּת ׁש מעוּ ן', עקב 'והיה ובתמידות)וזהוּ  עת (-בעקביות בּ כל ּת מיד §¤§¨¨¥¤¦§§§¥¤§©¨¦§¨¥

עקב' לעוֹ לם חּק י� לעשׂ וֹ ת לבּ י 'נטיתי כּ מוֹ  רגע לז וּ בכל
קיט,קלב) ו'אצּ רנּ ה (תהלים §¨¤©§¨¦¦¦¦©£ª¤§¨¥¤§¤§¤¨

לג)עקב' לעשׂ וֹ תם (שם 'היּ וֹ ם' ולכן עקב לח , 'והיה אבל שׂ כרם, לּט ל וּ למחר ¥¤§¨¥©©£¨§¨¨¦Ÿ§¨¨£¨§¨¨¥¤

וכוּ ' 'וׁש מר' אז החסידים כּ דר� - אׁש ר ּת ׁש מעוּ ן' החסד ואת הבּ רית את ל� אֹלהי� ה' ¦§§§¤¤©£¦¦¨§¨©§¡¤§¤©§¦§¤©¤¤£¤

לאבתי�' .לט נׁש בּ ע ¦§©©£Ÿ¤´
שהקב"ה  ביקש ולכן כבודו במחילת הדין משורת לפנים עשה דוד

נפשו  ישמור

זה ועל דּ ברכוֹ תמ דּ ר� קּמ א בּ פרק כּ י (ד,א)אמרינן נפׁש י ׁש מרה 'לדוד , §©¤¤¤¨§¦©§¤¤©¨¦§¨§¨¦¨§¨©§¦¦

אני' א-ב)חסיד פו, לפני (תהלים דּ וד אמר כּ � אמר חד יצחק, ורבּ י לוי , ¨¦¨¦¥¦§©¦¦§¨©¨©¨¨©¨¦¦§¥

בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש  עד יׁש נים וּ מערב מזרח מלכי ׁש כּ ל אני חסיד ֹלא §¨¨©¦¥§¨£©¨§¦¥§©¨¤¦¨¦¨¨¨©הּק בּ "ה

ל�' להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה 'חצוֹ ת קיט,סב)ואני אמר (תהלים וחד לפני מא , דּ וד אמר כּ � ©£¦£©§¨¨§¨§©¨©¨¨©¨¦¦§¥

אגדּ וֹ ת  אגדּ וֹ ת יוֹ ׁש בים וּ מערב מזרח מלכי ׁש כּ ל אני חסיד ֹלא ª£ª£¦§¨£©¨§¦¥§©¨¤¦¨¦¨¨¨©הּק בּ "ה

&אני  מה ׁש כּ ל אלּ א עוֹ ד וֹלא וכוּ ' וּ בׁש ּפ יר בּ דם מלכלכוֹ ת ידי ואני ¦£¤©¨¤¨¤§§¦©§¨§¨§ª§©¨¦£©¨§¦בּ כבוֹ דם

וכוּ ' זכּ יתי יפה דּ נּת י יפה רבּ י מפיבׁש ת לוֹ  ואוֹ מר בּ מפיבׁש ת נמל� אני §¦¦¦¤¨¦§©¤¨¦©¤Ÿ¤§¥§¦Ÿ¦§¦¨§¦¦£¤עוֹ שׂ ה

כּ אן. עד בּ ׁש ּת י, ¨©¦§Ÿ§וֹלא

דּ ו  קאמר מאי עיּ וּ ן, וּ בׁש ּפ יר וצרי� בּ דם מלכלכוֹ ת ׁש יּ די וכוּ ' אני חסיד ֹלא ד §¨¦¦©¨¨©¨¦¨¦¨¦§¤¨©§ª§¨§¨§©¦

דּ קדּ וּ ׁש ין קּמ א בּ פרק והא עבד, דּ ׁש ּפ יר לן לימא וּ מאן רב (לב,ב)וכוּ ', אמר §©¥¨¨§©¦£©§¨§¤¤©¨§¦¦¨©©

למחול  יכול שמלך מקדים

מצוה  בדבר כבודו על

והוספות ביאורים
nlr`.לה. i`da xky yi m`d dxizqd ayiil

o`keלו. ,oicd zxeyn miptl dyery (g"n a"t zea`) a"rxa
qgpt b"k) w"defa `zi`ck [mixacd jynda oaenk] zernynd
z`vl] wtzqn epi`y ,'epew mr cqgznd df ciqg edf i`' :(a,akx
cinz ytgn `l` ,eilr zelhend zeevna [oiif `vei ,daeg ici

oevx zeyrle xcdldfi` :(xe` dxez `xie) d"lya d`xe .epew
oevx dad`a dyerd `ed df oipr ,'eke epew mr cqgznd ciqg
zliqna zekix`a cer d`xe .zeyrl aiegny dnn xzei epew
`ed dninzd dceard yxye zeciqgd ceqi :(` wxt) mixyi
jixv dnle enlera ezaeg dn mc`d lv` zn`zie xxaziy
epivnp .'eke .eiig ini lk lnr `ed xy` lka eznbne ehan miyiy
zeevn miiwl wx `ed dfd mlera mc`d ze`ivn xwir ik ,micnl
`l` el eidiy ie`x oi` mlerd ze`pde ,oeiqpa cenrle cearle
lkei ornl zrc aeyie gex zgp el didiyl cala reiqle xfrl
el ie`x mpn`e .eilr zlhend z`fd dceard l` eal zeptl
zilkz mey el didi `lye ,jxazi `xeal wx eziipt lk didzy
eil` axwzdl `l` lecb m`e ohw m` dyriy dyrn lka xg`
lk dpd od ,epew oial epia zewiqtnd zevignd lk xeayle jxazi
ynn jxazi eixg` jyniy cr ,mda ielzde zeixnegd ipipr

irvn` `edy aeygl lkeiy dn lke .za`eyd oa` xg` lfxak
.edtxi `le ea fg`ie eixg` secxi ,z`fd daxewl

lr izrny :(a xry r"a`xl) `xen ceqi xtqa `aeny dn oebke
,ephgyiy ser el yiy in ywal zevega hheyn didy ciqg mkg

.mei lka zekxa d`n ze`lnl ,dkxad lr ezrce

ltkeלז. ,ini seq cr ,mler cr - awr mlerl :cec zcevna yxit
:oeiv zcevnae .(ai l`ipc) 'xtr znc`' oke mitcxp zenya dlnd

.sebd seq `edy awrk seq oipr - awr

wxלח . `l` ,reaw epi`y 'meid' zaiza ztqep zernyn rnyne
.rney `ed cinz ,oernyz 'awr' `edy ciqgd ok oi`y dn ,meid

lknלט. didz jexa d"c (cec zhiy xe`ia ixg`) oldl oiir
zxeyn miptl dyerdy o`k xn`pl xiyi jynd `ede ,minrd

.oicd zxeyn miptl enr miyer oicd

dfd,מ. mlera xky lawn dad`a mixeqii lawndy epxn`y
ywia jlnd cecy x`azi jke .oicd zxeyn miptl dyry meyn

.oicd zxeyn miptl dyry meyn ,eytp xenyiy d"awdn

aezkמא . eply `xnba .lybee zxecdn itk epgzte ,`"ge x"etca
.jci`e



-ח ח ח ח  שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

ׁש ּמ חל  מל� מחוּ ל, כּ בוֹ דוֹ  כּ בוֹ דוֹ , על ׁש ּמ חל נשׂ יא דּ אמר למאן דּ אפלּ וּ  ©¨¤¤¤¨§§©©¨¤¦¨©¨§©§¦£©¦©א&י:

וּ מכּ ל  בּ כבוֹ דוֹ , כּ � כּ ל לזלזל לוֹ  היה ֹלא ואדּ רבּ א מחוּ ל. כּ בוֹ דוֹ  אין כּ בוֹ דוֹ , ¨¦§¦¨¨¥§©§¨¨¨©§©§¨§¥§©על

כּ תיב דּ קרא לג,יז)ׁש כּ ן עיני�'(ישעיה ּת חזינה בּ יפיוֹ  דּ האי מב 'מל� נאמר ואם , ¤¥¦§¨§¦¤¤§¨§¤¡¤¨¥¤§¦Ÿ©§©

בּ מילּ י  אבל דּ עלמא, בּ מילּ י אלּ א מיירי ֹלא מחוּ ל כּ בוֹ דוֹ  אין א&י רב ¥¦§¨£¨§¨§¥¦§¨¤¥§©¨§¥¦©©©¨§דּ אמר

הוּ א  &בח דּ מה קׁש ה סוֹ ף סוֹ ף מלכלכוֹ ת, ידיו היוּ  הכי וּ מ&וּ ם ֹלא, ©¤©§¤¨¨§ª§¨¨¨¥¨¦¨§¦§דּ מצוה

עצמוֹ  הוּ א ׁש אמר וּ כמוֹ  לוֹ , יפה וכ� חוֹ בתוֹ  היא זוֹ  אם כא-כב)לוֹ  ו, ב' (שמואל ¦¦¨§¨¨¤§¤¨©©§

[אׁש ר] ה' 'לפני וכוּ ' בּ עיני' ׁש פל והייתי מזּ את עוֹ ד בּ י (ׁש )'וּ נקֹּלתי בּ חר §©¦¦Ÿ§¨¦¦¨¨§¥¨§¦§¥£¤¤¨©¦

וכוּ '. §¦¨¥מאבי�'

מיירי מג לוֹ מר יׁש  ֹלא מחוּ ל כּ בוֹ דוֹ  אין א&י רב דּ קאמר מאי נּמ י הכי דּ אין , §¥©§¦¨¥©¦©§¨¨©©©¦¥§¨©§¥

דּ עלמא בּ מילּ י הרשות)אלּ א ּת רץ (-דברי נּמ י והכי ֹלא. דּ מצוה בּ מילּ י אבל , ¤¨§¦¥§¨§¨£¨§¦¥§¦§¨§¨¥©¦¥¥

ׁש אני  מצוה ע"ב מ"א דּ ף סוֹ טה בּ מּס כת והּמ ל�מד ה&"ס דּ אמרינן האי על , ©©§©¤¤¨©¦§¨¨¥©©§¨§¦©§©¤¤

חכמים, וׁש בּ חוּ הוּ  עוֹ מד קרא הּמ ל� אגריּפ ס יוֹ ׁש ב, וקוֹ רא וּ מקבּ ל ¦¨£§¦§¥¨¨¤¤©©¦§©¥¥§¥©§¥עוֹ מד

עבד דּ ׁש ּפ יר מכּ לל וכוּ '(-בתמיה)ׁש בּ חוּ הוּ  מל� א&י רב והאמר כּ בוֹ דוֹ ,, על ׁש ּמ חל ¦§¦§©§©¦£©§¨¨©©©¦¤¤§¤¨©©§

דּ סנהדרין ב' בּ פרק וכן ׁש אני. מצוה מחוּ ל, כּ בוֹ דוֹ  רצה (יח,א)אין אם יהוּ דה רבּ י דּ אמר ההיא על ¥§¨¦§¨¨¥§¥§¤¤§©§¤§¦©©¦§¨©©¦§¨¦¨¨

ׁש ם  ועיּ ן לּט וֹ ב זכוּ ר ליבּ ם אוֹ  .מה לחֹלץ ©£§©¥¨©§©¥¨

ב' דּ בפרק לר"י וקׁש ה ׁש אני, מצוה ד"ה בּ סוֹ טה ׁש ם ז"ל הּת וֹ ספוֹ ת ¤¤§¦¤¨§¥¨¨§¦¨§¨©§©§¨§וכתבוּ 

וזה(יז,א)דּ כתבּ וֹ ת וזה הכּ לּ ה, לפני הּמ ת את מעבירין וכלה)אמרינן מל�(-מת מּפ ני ¦§ª¨§¦©©£¦¦¤©¥¦§¥©©¨§¤§¤¦§¥¤¤

חכמים  וׁש בּ חוּ הוּ  הכּ לּ ה מלּ פני עבר הּמ ל� אגריּפ ס מכּ לל מו ישׂ ראל, ׁש בּ חוּ הוּ  , ¦§¨¥©§¦©©¤¤¨©¦¦§¥©©¨§¦§£¨¦¦§¦§©

וכוּ ' א&י רב אמר והא עבד, וּ מׁש נּ י,דּ ׁש ּפ יר מחוּ ל, כּ בוֹ דוֹ  אין כּ בוֹ דוֹ , על ׁש ּמ חל מל+ §©¦£©§¨¨©©©¦§¤¤¤¨©©§¥§¨§©¥

הואי  דּ רכים ׁש אני.מז ּפ רׁש ת מצוה מׁש נּ י, ֹלא ואּמ אי . ¨¨©§¨¦£¨¦§©©§©¥¦§¨¨¥

כּ בוֹ ד  מ&וּ ם כּ בוֹ דוֹ  על דּ מוֹ חל ׁש אני מצוה לוֹ מר ׁש יּ � הכא דּ דוקא §¦§©¥§¥¨¨§¦©¨©¨¨¨§©§§¥§ותרצוּ ,

גּ דוֹ ל כּ הן דּ פרק ההיא וכן ה&כינה, כּ בוֹ ד ׁש הוּ א אוֹ (-בסנהדרין)הּת וֹ רה דּ חוֹ לץ ©¨¤§©§¦¨§¥©¦§¤¤Ÿ¥¨§¥

ׁש אימת  בּ עצמוֹ  וּ מראה עוֹ למים מל� מצות לקיּ ם כּ די כּ בוֹ דוֹ , על מוֹ חל ©¥¤§©§¤§©¦¨¤¤©§¦¥©§¥§§©¥¥©§מיבּ ם

כּ די  כּ בוֹ דוֹ  על ׁש ּמ וֹ חל דּ קדּ וּ ׁש ין קּמ א וּ פרק דּ כתבּ וֹ ת ההיא אבל עליו, ¥§§©¥¤¦¦§¨©¤¤ª§¦¦©¨£¨¨¨¦§ׁש כינה

ׁש אינוֹ  היא הכּ תוּ ב גּ זרת חכם, ותלמיד  לכלּ ה כּ גוֹ ן ודם לבשׂ ר כּ ב וֹ ד ¥¤¦¨©©¥§¨¨¦§©§¨©§§¨¨¨¨§¨£©לחֹלק

בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת צריכין ׁש הן עצמוֹ  כּ בּ וּ ד מצות ׁש הרי מצוה, בּ מקוֹ ם אפלּ וּ  £©¦¦§¥¤§©¦©§¦¥£¤¨§¦§¦¦£¥מוֹ חל

על  למחול יכול המלך אין
לאחר  כבוד בנתינת כבודו

מצוה  בזה שיש אף

למחול  מחוייב היה לא דוד
כבודו  על

והוספות ביאורים
oixcdpqaמב . `aenk ,jln iabl zenewn dnka l"fga yxcpe

.'jipir dpifgz eitia jln' xn`py ,mei lka xtzqn jln :(a,ak)

miwelg,מג . mipic jlna ep` mi`ven ,oldlc rhwd z` mkqp
o`kne 'jln jilr miyz mey' dxeza xn`p .eceak lr dlign iabl
lr legnl leki epi` okle ,jlndn cgte dni` didiy jixvy cnlp
zayl el xzen (dheq 'qna) oicd cvny s`y epivn mpn` .eceak
leki `ed mewn lkn ,dxeza `exwle ycwnd zia ly dxfra
`id ceakd zligny meyn ,eceak zlign `xwp df oi`e cenrl
el xzeny (oixcdpq 'qna) dcedi iax zhiy oke .devn meyn
epi`y (zeaezk 'qna) epivn j` .devn dfy meyn maiile uelgl
zetqezd miywne ,zn e` dlk meyn eceak lr legnl leki
mivxzn `l` ?devn ef mb `ld legnl leki epi` recn dxe`kl
oi`y dn ,mce xya itlk `id ceakd zlign myy meyn ,'qezd
df itle .dpikyl ceak zeyrl `id dlignd dxfra ayeiyk ok
eici z` jlkll aiiegn did `l cecy :o`k epiywdy dn oaen

dpikyd itlk ceak dfy meyn mpn` ,dxdha weqrl liaya
miptl leki ,dpikyd z`xyda daxne daeyg devna wqery

.eceak lr legnl oicd zxeyn

eceak.מד . lr legnl leki jlnde dpey oicd devn xaca

le`מה. cirn `l ,eze` oipc `le oc `l jlnd :`xnbd oeyl
oinaiin `le maiin `l ,ezy`l oivleg `le uleg `l ,eze` oicirn
.aehl xekf maiil e` uelgl dvx m` :xne` dcedi iax .ezy`l
elit` iy` ax xn`de ,ipi` (a,hi 'cdpq my) `xnbd ixacae
lr lgny jln ,legn eceak eceak lr lgny `iyp xn`c o`nl
`dzy - 'jln jilr miyz mey' xn`py ,legn eceak oi` eceak

.ip`y devn ,jilr ezni`

zvw.מו. oeyl iepiya eply `xnba

dlkdמז. z` d`x ,(znev-) mikxc zyxta did qtixb` xy`k
xtdl `ly ick zxg` jxca jlde.dceaka ri



ט ט ט ט  - שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

ׁש ם  ועיּ ן וכוּ ', בּ הוּ  לנהג הּמ ל� ׁש חיּ ב כּ בּ וּ ד מּמ צות גּ דוֹ לה ויוֹ תר מח בּ ּמ ל�, . ©¤¤§¨¦¦§©¦¤©¨©¤¤¦§Ÿ§§§©¥¨§¥

י"ז דּ ף בּ כתבּ וֹ ת ּת רצוּ  דרכים)בּ קצּ וּ ר פרשת ׁש יּ ׁש (ד"ה היא מצוה התם לׁש וֹ נם, וזה §¦¥§¦§ª©§¤§¨¨¨¦§¨¦¤¥

לּת וֹ ר  כּ בוֹ ד לחֹלק דּ כבוֹ דוֹ לּמ ל� מצוה, ליכּ א הכא אבל מּמ נּ וּ , החׁש וּ בה ה ©¤¤©£¨©¨©£¨¦¤£¨¨¨¥¨¦§¨¦§

עכ"ל. הכּ לּ ה, מכּ בוֹ ד ¨©©§¦¦̈עדיף

ׁש ּפ יר  כּ ן ואם מל�, ׁש ל כּ בוֹ דוֹ  נדחה ה&כינה כּ בוֹ ד ׁש ּמ &וּ ם למדים ¦©¥¦§¤¤¤§¤§¦¨¦§©§¦¤¦¥§¥§¦נמצינוּ 

עצמוֹ , מׁש בּ ח היא� כּ ן אם ּת אמר, ואם וכוּ '. מלכלכוֹ ת ידיו להיוֹ ת דּ וד §©©¥©§©¥¥¦©ª§¨§§¦Ÿ§¨¨§¦¦¨¨̈עשׂ ה

רק  בּ ידוֹ , הרׁש וּ ת כּ בוֹ דוֹ  על למחל הּמ ל� רצה ֹלא אם ׁש הרי קׁש יא אינּה  ©¨§§¨§©ª§¨¤£¥¦¨¨©¤¤¦§Ÿ¨¥זוֹ 

לקרוֹ ת  דּ ינוֹ  ׁש היה אגריּפ ס ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  כּ בוֹ דוֹ  על כּ ׁש ּמ וֹ חל מׁש בּ ח §¦¦¨¨¤©¦§©¨¨¤§§©¥¤§¨ª§¤ׁש הוּ א

ויבּ וּ ם  בּ חליצה דּ פליגי רבּ נן אפלּ וּ  לבעלּה  א&ה וּ לטהר עוֹ מד, וקרא מט יוֹ ׁש ב, ¥§¨¨¥§©¥¦¨§©§¨£¦©¨¨¦§¦¦©£¦¨§¦

עּק ר  דּ היּ בּ וּ ם ליבּ וּ ם, דּ מי דּ ֹלא כּ בוֹ דוֹ , על למחל למל� דּ ׁש רי הכא ©¦¦©§¦§¥¨§§©Ÿ§¦¤¤§¥¨§¨¨מוֹ דוּ 

אחיו  כּ בוֹ ד מ&וּ ם היא וּ רביּ ה נ מצותוֹ  ּפ ריּ ה וּ מצות חמוּ רה נא ; מצוה היא ¦§¨¦¦§¨¦¦§©§¦¨§¦¨¦¦§¨£¨

ׁש זּ כוּ נב בּ כללוּ תּה  וא&ה איׁש  דּ הינוּ  בּ יניהם יּה  ׁש ם טהוֹ רה ׁש כּ ׁש היא ועוֹ ד ,נג , ¦§¨¨§¤§¤¦§¨¥¨¥¥¤§©§¦§¦¨¤¨

ליּ וֹ דעים  כּ יּ דוּ ע טמאה כּ ׁש היא כן ,נד וֹלא §¥§¤¦§¥¨©¨©©§¦

על וּ מ&וּ ם למחל רוֹ צה היה ֹלא ׁש אם מּפ ני עצמוֹ  מׁש בּ ח היה ׁש ּפ יר הכי ¦¨¥©¦¨¨§©¥©©§¦§¥¤¦¨¨¤¦§Ÿ©

והוּ א יוֹ ׁש ב, וקוֹ רא מקבּ ל והּמ ל� כּ דאמרינן בּ ידוֹ  הרׁש וּ ת (-דוד)כּ בוֹ דוֹ  §¨§§¨¦§¨§¦©§©¤¤§©¥§¥¥§

כּ ן  אם להּק בּ "ה אמר מחוֹ בתוֹ  יוֹ תר ׁש עשׂ ה וּ בׁש ביל כּ בוֹ דוֹ , על למחל ¥¦¨¨©§©¨¨¥¥¨¨¤¦§¦§©Ÿ§¦¨̈רצה

נפׁש י  את לׁש מר חיּ ב אּת ה על נה אף אני' חסיד כּ י נפׁש י ׁש מרה 'לדוד ולכן , ©©¨©¨¦§Ÿ¤©§¦§¨¥§¨¦¨§¨©§¦¦¨¦¨¦©

יׁש מר' חסידו 'רגלי ב,ט)דּ ר� דּ וקא (ש"א הדּ ין.נו - מ&וּ רת לפנים ׁש עוֹ שׂ ים , ¤¤©§¥£¦¨¦§Ÿ©§¨¤¦¦§¦¦©©¦ ´
אׁש ר  החסד ואת הבּ רית את ל� אֹלהי� ה' וׁש מר ּת ׁש מעוּ ן עקב ¤£¤¤©¤§¦§©¤§¤¡©¨§§§¦¤¥¨¨§והיה

לאבתי� ז,יב)נ ׁש בּ ע ּכ דר�(דברים - ּת ׁש מעוּ ן ' עקב 'והיה לעיל ונתבאר , ¦§©©£Ÿ¤§¨¨¥¤¦§§§¤¤
יתבאר זה ולפי וכוּ ', 'וׁש מר' אז יד)החסידים מּכ ל (פסוק ּת היה בּ רוּ � ©£¦¦¨§¨©§¨¦§¤¦¨

וּ בבהמּת �. ועקרה עקר ב� יהיה ֹלא ¤§¤§¦¨¨£©¨¨§¤§¦¦©̈העּמ ים

שישמור  מהקב"ה ביקש

לפנים  שעשה כפי נפשו

הדין  משורת

ברכת  האם בחז"ל סתירה
מתקיימת  ליהודי האומות

והוספות ביאורים
'meyמח . dxez dxn` odilr mb ixdy :zetqezd ixac jynd

dnc `vnp ,eilr jzni` `le jilr ezni` `dzy 'jln jilr miyz
.devn `kil ecakn jlndy

eceakמט. lr legnl dvex jlnd m` s`y mixaeq minkgy
.eceak meyn ,el xeq` ,maiile uelgle

lekiנ . jlnd devn xac lka `ly ,minkg zhiy z` x`an epiax
,zeixad ceak meyn dpi`y devna `wec `l` ,eceak lr legnl

welig yi ,devn zeyrl dvex jlnd m` s`y oebk

ceak.נא . myl dpi`

dixtlנב . `l` mlerd `xap `l `lde (d"n c"t) oihib d`x
.'dxvi zayl d`xa edz `l' (dn diryi) xn`py ,diaxe

ekfנג . dy`e yi` :`aiwr iax yixc (`,fi) dheq `xnba xn`pk
jxca zkll - ekf :i"yxae .ozlke` y` ekf `l ,odipia dpiky
ixdy - mdipia dpiky .zt`ep `id `le s`ep `ed `di `ly dxyi

.dy`a i"de yi`a c"ei odipia epkiye eny z` wlg

d`zzנד . `cegi yiy ,rce :(al dxez `piipz) o"xden ihewil oiir

eay cr ,k"k dxdhae dyecwa lecb zexyka `edy ,mlerd dfay
,k"k mixyk dy`de yi`d epiidc ,befdy .d`lir `cegi ielz
.c`n xyk `ed mbe ,leqt uny mey da oi`e c`n dxyk `idy
yi` ik .d`lir `cegi ielz eay ,k"k dyecwae zexyka mbeefe
c"ei ea yi ik ,(fi dheq l"fxyk) mdipia 'iexy dpiky ekf dy`e
xwi `ed d`zz `cegide beeifd dfe .d`lir `cegi edfy ,'d dae
,efk dyecwa d`zz `cegi dyrp mlerd dfay xg`n ,c`n c`n

.d`lir `cegi ielz eay

l"`eנה. d"c `,ci dheq) `"yxdnd ixac z` `iap oiprd x`al
dyw edine :(k `xiea e`ian epiaxe ,melk `ed jexa yecwd
xky lawl ick zevnd miiwl ywan didy (dyn-) xn`w j`idc
n"r axd z` miynynd micark eidz l` opixn` `d ,odilr
`kd la` ,xak da aiigzpy devna epiidc l"ie .qxt lawl
aiig didiy dvx `l d"awde ,daeig myy i"`l `a `l oiicry
ixaca cer d`xe .w"ece ,oxky leaw meyn ywal ivn xity ,eda

.miwicvd x`ye cec iabl mixacd xe`aa (fh ayie) epiax

eiciqg.נו. ilbx `wec xenyl aiiegn d"awdy epiid



-י י י י  שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

תתקיים  אותו ברכו שהאומות אף הדין משורת לפנים העושה
הברכה 

וכוּ ''בּ רוּ � העּמ ים מכּ ל וּ בבהמּת �'ּת היה ועקרה עקר ב� יהיה דּ אמרינן נז ֹלא , ¨¦§¤¦¨¨©¦§¦§¤§¨¨©£¨¨¦§¤§¤§¨§¦©

לשון)בּ ּמ דרׁש  בשינוי ב,ח ׁש ֹּלא (שהש"ר כּ די עקרה, אּמ נוּ  רבקה היתה לּמ ה ©¦§¨¨¨¨§¨¦§¨¦¥£¨¨§¥¤

היי  אּת  'אחתנוּ  אוֹ תּה  ׁש בּ רכוּ  ואּמ ּה  אחיה ׁש ל בּ רכּ תם נתקיּ מה אוֹ מרים ¦£§©¥Ÿ£¨§¥¤¨¦§¨¦¨¤¨¨§¦¨§©§¦¦§§¦יהיוּ 

רבבה' כד,ס)לאלפי (בראשית
-נח  העּמ ים' מכּ ל ּת היה 'בּ רוּ � אם אף הּק ׁש ר: וזהוּ  , §©§¥§¨¨§¤©¤¤©¦¨¦§¤¦¨¨©¦

יאמרוּ  ׁש ֹּלא ׁש כּ די ל� רע יהיה ׁש זּ ה ּת חׁש ב ֹלא אוֹ ת�, יברכוּ  העּמ ים §Ÿ¤¤¦§¤©§¤§¥¤Ÿ§©§§¨§¦©¨¨¤ׁש כּ ל

עקר' ב� יהיה ׁש 'ֹּלא מבטיח� דּ אני הבּ רכה, ל� ּת בוֹ א ֹלא בּ רכּ תם ¨¨§¤§¦¤£¦§©¦£©¨¨§©§¨¨¨§¦¨§©§¦נתקיּ מה

הדּ ין. מ&וּ רת לפנים ׁש עשׂ ית הוֹ איל ´¦©©¦¦§¦¨¦¨¤¦§וכוּ ',
הברכה  מתקיים טוב מעשה בשביל מברכים כשהאומות

דּ ברכוֹ תנט זה וּ בדר� קּמ א בּ פרק דּ אמרינן מאי (ז,א)יתרץ
בּ רכּ ת ס  ּת הי אל : §¤¤¤§Ÿ©©§¨§¦©§¤¤©¨¦§¨©§¦¦§©

הדיוֹ טים  ׁש ני בּ רכוּ ם הדּ וֹ ר גּ דוֹ לי ׁש ני ׁש הרי בּ עיני�, קלּ ה ¦§¤¥§§¥©¥§¥§¥£¤¤¥§¨©§¤הדיוֹ ט

דּ ריוׁש  דּ ברכיּה  דּ ניּ אל בּ רכּ תם, בּ הם ו,יז)ונתקיּ מה לּה (דניאל ּפ לח אנּת  דּ י 'אלה� §¦§©§¨¨¤¦§¨¨¨¦¥§¨§¥©§¨¤¡¨¨¦©§§¨©¥

יׁש יזבנּ �' הוּ א ארונהסא בּ תדירא דּ ברכיּה  דּ וד כד,כג), ב' ירצ�'(שמואל אֹלהי� 'ה' ¦§¦¨§¥§¦¨¨¦§¨§¥£©§¨¡¤¦§¤

הנּ "ל סב וכוּ ' הּמ דרׁש  סברת הפ� הוּ א ולכאוֹ רה רבקה סג . ׁש היתה ׁש הּט עם , §§¦§¨¥¤§¨©©¦§¨©©¤©©©¤¨§¨¦§¨

וכוּ ' 'אחתנוּ  לּה  אמרוּ  ואּמ ּה  ׁש אחיה מ&וּ ם רבבה'עקרה לאלפי היי .אּת  £¨¨¦¤¨¦¨§¦¨¨§¨£Ÿ¥§©§£¦§©§¥§¨¨

ׁש רוֹ אים ויׁש  בּ ׁש ביל הּט וֹ ב לוֹ  ׁש יּ בוֹ א האדם את מברכים ׁש כּ ׁש הנּ כרים לוֹ מר, §¥©¤§¤©¨§¦§¨§¦¤¨¨¨¤¨©¦§¦¤¦

בּ רכּ ת  ּת הי אל נאמר זה על לכ�, הוּ א וראוּ י טוֹ בים מעשׂ ים ׁש עוֹ שׂ ה ©§¦¦§©©¡¤¤©¨§¨§¦¦£©¤¤בּ וֹ 

ּת תקיּ ם  ׁש וּ דּ אי בּ עיני�, קלּ ה ׁש הנּ כרי סד הדיוֹ ט רוֹ צה אינוֹ  ׁש הּק בּ "ה לפי , ¤§©¨§¥¤¤©©¦§©¥§¦¤©¨¨¥¤¤©¨§¦

יתבּ ר� מדּ וֹ תיו נגד מּמ ׁש סה יתרעם זה וּ מּט עם בּ ית סו . את ׁש ֹלמה כּ ׁש בּ נה ¦§©¥¤¤¦¨¦§¨©¦©©¤©¨§¤¨¨§Ÿ¤¥

בּ תפלּ תוֹ  אמר ח,מג)הּמ קדּ ׁש  א' הנּ כרי'(מלכים אלי� יקרא אׁש ר כּ כל 'ועשׂ ית ,סז , ©¦§¨¨©¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ£¤¦§¨¥¤©¨§¦

נענה  אינוֹ  לוֹ  טוֹ ב ואינוֹ  דּ בר איזה על יתּפ לּ ל אם ׁש אף בּ ישׂ ראל כּ ן &אין ¤£©¥¥§¨¨¤¥©¥©§¦¦©¤¥¨§¦§¥¥¤©מה

ז"ל ׁש אמרוּ  א,ג)כּ מוֹ  (במדב"ר
.סח  §¤¨§©

יהיה  לא שלגוי כדי
ברכתו  מתקיים תרעומת

גוי  שברכת בפסוק רמז

כברכת  מתקיימת הדיוט

גדול 

והוספות ביאורים
'lknנז. zeaiza weqtd zpeeka miyxtnde l"fg ehagzpe

.'dxwre xwr ja didi `l' weqtd jyndl xywde ,'minrd

iidנח . Y` Epzg` Dl Exn`Ie dwax z` Ekxaie :weqtd oeyl©§¨£¤¦§¨©Ÿ§¨£Ÿ¥©§£¦
.ei`pU xrW z` Krxf Wxiie daax itl`l§©§¥§¨¨§¦©©§¥¥©©Ÿ§¨

zkxaנט. wifz `l oicd zxeyn miptl dyer icedidy epxn`y
xy`k dlg `idy ,zene`d zkxaa sqep oipr x`azi oke .zene`d
`l m`a znerxz mdl didi `linne ,aeh dyrn lr mikxan md

.dkxad miiwzz

xecd',ס. ilecb ipy ixdy' xn`nd jynd `vnp `l eply `xnba
awri oird lra e`iad mpn` ,(oeyl iepiya `,eh) dlibna `l`
dnk xak epi`xy itk ,epiax ewizrd myny d`xpke ,zekxaa

.awri oirk qxb epiaxy minrt

jlivi.סא . `ed ,zeriawa eil` lltzn dz`y miwl`d :xe`a
.zeix`d aebn lvip l`ipc ok`e

l`xUi.סב . lrn dtBOd xvrYe ux`l 'd xzrIe :(dk weqt) oldle©¥¨¥¨¨¤©¥¨©©©¥¨¥©¦§¨¥

x`azpסג . mye ,(seqa ` ziy`xa) epiax ixaca df oipra oiir
.xg` ote`a

l`ipcyסד . (` ziy`xa) yexita azek oke epiax ixacn rnyn
dtbnd dxvrp cec lv` oke ,yeixc zkxa meyn zeix`dn lvip
oeirdn jk rnyn `l `,eh dlibna mpn`] .dpex` zkxa meyn

.[el dnxb yeixc zkxa mby azek `"yxdnde ,awri

aehסה. dyrn dyryk ,iebd zpad itlyxky el ribn ,lltzd e`
.ezltz lawzzye jk lr dfd mlera

d"awd.סו. zbdpd lr enrxzi `l zene`dy

`xWסז. lkM ziUre LYaW oFkn minXd rnWY dY` :weqtd oeyl©¨¦§©©¨©¦§¦§¤§¨¦¨§Ÿ£¤
Lz` d`xil LnW z` ux`d iOr lM oErci ornl ixkPd Lil` `xwi¦§¨¥¤©¨§¦§©©¥§¨©¥¨¨¤¤§¤§¦§¨Ÿ§

.izipA xW` dGd ziAd lr `xwp LnW iM zrcle l`xUi LOrM§©§¦§¨¥§¨©©¦¦§¦§¨©©©¦©¤£¤¨¦¦

mlerdסח . zene` did el` ,iel oa ryedi iax xn` :yxcnd oeyl
ick eze` mitiwn eid zeixhqw ,mdl dti ycwnd did dn mircei
dltz xcq dnly oky .l`xyi lyn xzei mdl dti didy ,exneyl
'`ed l`xyi jnrn `l xy` ixkpd l` mbe' (`n,g '` mikln)
`edyk la` .'ixkpd jil` `xwi xy` lkk ziyre' (bn my) aizke
lkk yi`l zzpe' (l,e 'a minid ixac) aizk dn l`xyi lv` `a
e`l m`e ,el ozep did el ie`x did m` ,'eaal z` rcz xy` eikxc

.k"r .el ozep did `l



יא יא יא יא  - שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

רבקה  בּ רכּ ת אוֹ תּה סט אבל מאהבתם רק רבקה ׁש ל מעשׂ יה בּ ׁש ביל היתה ֹלא , £¨¦§©¦§¨¨§¨¦§¦©£¤¨¤¦§¨©¥©£¨¨¨

הבּ רכה. בּ ּה  נתקיּ מה ֹלא הכי וּ מ&וּ ם הּט בע, וקרבת אהבת ¨¨§©¨¨§©§¦¥¨¦©¤©©§¦§©£©¦§לפי

חשובה́  הגוי וברכת תפילת

בּ ּפ סוּ קע זה וּ בדר� לּמ ה הּט עם ו,כ)יוּ בן בּ נגהא (דניאל יקוּ ם 'בּ ׁש ּפ רּפ רא §¤¤¤©©©©¨¨©¨¦§©§¨¨§§¨§¨

האחרוֹ נה עא וכוּ ' והּפ "א זעירא ראׁש וֹ נה הּפ "א בּ ׁש ּפ רּפ רא מלּ ת , §¦©¦§©§¨¨©¥¦¨§¦¨§©¥¨©£¨

מכּ אןעב רבּ תי  למדוּ  ׁש חכמים לפי טו,א). (מגילה
קלּ ה עג  הדיוֹ ט בּ רכּ ת ּת הי אל ©¨¦§¦¤£¨¦¨§¦¨©§¦¦§©¤§©¨

¤¥§בּ עיני�.
הּפ ה הכּ תוּ ב: רמז לפה)ולזה מרמזת פ"א הראוּ י (-האות ׁש ּמ ן ּת פלּ תוֹ  דּ הינוּ  דּ ריוׁש , ׁש ל §¨¤¨©©¨©¤¤©§¨¤§©§§¦¨¤¦¨¨

הדיוֹ ט  ׁש היה מּפ ני לכלוּ ם נחׁש בת ּת הא ׁש ֹּלא כּ אלּ וּ עד היה ונתקבּ לה נחׁש בה , ¨¨¤§¥¤§¤¤¦§¦§¥¤¨¨¤§¤§§¨§¦§©§¨§¦

רבּ תי  הּפ "א וזהוּ  גּ דוֹ ל, ׁש ל .עה היתה ¨§¨¤¨§¤©¥©¨¦

זוֹ עו מצינוּ וכן ּפ רׁש ה עז בּ ּמ דרׁש 
ג,ד) עקב (דב"ר

חמוֹ ר עח  לקח ׁש טח בּ ן ׁש מעוֹ ן דּ רבּ י , §¥¨¦©¦§¨¨¨¨§©¦¦§¤¤©¨©£

אמר  בּ צוּ ארוֹ , לוֹ  ּת לוּ יה אחד טוֹ בה אבן ּת למידיו וּ מצאוּ  מיּ ׁש מעאל ©¨¨©§¨§¨¤¨¤¤¨¦§©§¨¥¨§¦¦¨¤אחד

אמר לגּ וֹ י, והחזיר הל� האבן, וֹלא לקחּת י ׁש מעוֹ ן הגוי:חמוֹ ר אֹלהי ה' בּ רוּ � £¨©§¦§¨¤¤¨©§¤§¦©¨©¨¡¥¦§

ׁש טח  .עט בּ ן ¤¤©

רצה  שטח בן שמעון רבי
הקב"ה  את יברך שהגוי

השם  שקידוש בפסוק רמז

מזהב  חשוב גוי ידי על

והוספות ביאורים
miaeh,סט. miyrn el yiy iny epxn`y xg`l ,uxzl `a epiax

iabl dkxad dlg `l recn ok m` ,zniiwzn zene`d zkxa
weqtd lr (e,q) x"aa `aenk miaeh miyrn dl eid ixdy ,dwax
m`e .miaehd diyrn z`xwl :dz`xwl card uxie (f,ck ziy`xa)
,mzad` meyn dzid mzkxay uxzne .dkxad dlg `l recn ok
yiy `vnpe .znerxz dfa jiiy oi`e ,miaehd diyrn meyn `le
zkxa oi` ,oicd zxeyn miptl dyerd .` :miwelig dyly dfa
aeh dyrn dyerd .a .xak el dzidy dkxad zlwlwn zene`d
in .a .dkxad miiwzz ,eze` mikxan zene`d jk meyne

.dkxad miiwzz `l ,mzad` meyn eze` mikxan zene`dy

zeaiygdע. weqtdn cnlp oke .zniiwzn iebd zkxay :epxn`y
.lecb zkxak zaygp `idy ,iebd zkxa ly

dldAzdaEעא . `dbpA mEwi `xRxRWA `Mln oic`A :weqtd oeyl¥©¦©§¨¦§©§¨¨§§¨§¨§¦§§¨¨
aebl dldaa xwead xe`a jld yeixc :xe`a .lf` `zeix` ic `Abl§ª¨¦©§¨¨¨£©
yeixc ixyy xaecn ok iptle .l`ipc mely dn ze`xl zeix`d
'd z` caery jk lr l`ipc z` yiprdl jixvy eze` erpky
aebl l`ipc z` jilydyk mpn` ,mdl dprp yeixc ,jxazi
caer dz`y miwel`d (fi,e l`ipc) el xn`e eze` jxa zeix`d
`l yeixc ,xeal l`ipc z` ekilydy xg`l .jze` livi `ed eze`

.l`ipc mely dn d`xy cr bprzdle lek`l dvx `le oeyil lki

[t'עב . lecbd zixad zxeqn mya ehw l`xyie oxd` ziaa `aen
.[giyzz 'iq izax 't] ,[bryzz `xirf

ixdyעג . ,jipira dlw heicd zkxa idz l` mlerl :`xnbd oeyl
cec :od el`e ,oda dniiwzpe zeheicd ipy mekxa xecd ilecb ipy
ic jdl`' (fi,e l`ipc) aizkc ,yeixc dikxac l`ipc ,'eke ,l`ipce

.'jpiafiyi `ed `xicza dl glt zp`

heicdeעד . ohw ly dzid ezltzy epiid ,`xirf `"td fnxn dfle
.lawzdl die`x dzid `le

aeyge.עה. lecb ly dtn z`veid dltzk didy fnxl

oaעו. oerny iax okle ,lecb ly dzid eli`k daeyg iebd zkxay
,xnel `ay okziie] .d"awdl jxai iebdy ick oa`d xifgd ghy
eiyrn meyn dzid ghy oa oerny iaxl iebd zkxa zeaiygy
di`x ied iebd zkxa mi`ian l"fgy dnny okzii cere .miaehd
idz l` mlerl (`,eh dlibn) awri oeird azky enk ,daeyg `idy
odizekxa `xw azkcn ,'eke - jipira dlw heicd zkxa
odizellw e` odizekxa didi `ly cenll `a i`cea odizellwe

.[jipira dlw

x`azpעז. lirly :miweqta sqep yxcl fnx o`k yi ile`]
jexa' okle ,epevx miyerd miciqgd lr xacn 'awr dide' weqtdy
yxcna yxcpk) jze` ekxai minrdy epiid ,'minrd lkn didz
mikxan eidi minrd jkl ,mkllba ekxazi minrd lky itl dcb`
mb dpeekd df ile`e .miny ceak daxzie j`xea z`e (mkz`
wqtii `ly epiid 'cqgd z`e zixad z` jl `"d xnye' weqta
df itle .miaehd jiyrn meyn jxia ixdy ,iebd zkxa meyn

c,b x"ac my) yxcnd jynd ayeinxnye xg` xac' ligzny (
itle xg` xac yxcnd zpeek edn miyxtnd ehagzpe 'jl `"d

.[ahid ayein l"pd

`cgעח . xeng gwly ghy oa oerny iaxa dyrn :yxcnd oeyl
dielz daeh zg` oa` ea e`vne eicinlz ekld cg` il`rnyin
mdl xn` ,'xiyrz `id 'd zkxa' (i ilyn) iax el exn` ex`eva el
jld ,izgwl `l daeh oa` ,izgwl xeng ghy oa oerny iax
idl` 'd jexa l`rnyi eze` eilr `xwe ,il`rnyi eze`l dxifgde

.ghy oa oerny

dl'עט. gayi iebdy ick oa`d xifgd ghy oa oerny iaxy dnne
cnlp ,(d`ad dxrda `aen ,d"d a"t n"a inlyexi) jxazi
,lecb ly dzid eli`k ,heicd itn `ay s` gayd ly zeaiygd

.'`xtxtya'n lirl cnlpy itk



-יב יב יב יב  שמשון א זרע אות עקב פרשת הזה, בעולם מצוה שכר

הכּ תוּ בפ ׁש לּ זה ואפׁש ר כ,טו)רמז ּפ נינים'(משלי ורב זהב 'יׁש  ׁש וה פא , יוֹ תר אבל פב , §¤§¨¤§¤¨©©¨¥¨¨§¨§¦¦£¨¥¨¨

יקר  'וּ כלי וזהוּ  בּ שׂ פתיו, הגּ וֹ י ׁש עשׂ ה ה&ם קדּ וּ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש ל ¨§¦§¤§¨¨§¦©¨¨¤¥©¦¤§©הזּ כוּ ת

דעת' .פג שׂ פתי ¦§¥¨©

והוספות ביאורים
d"d,פ . a"t n"a) inlyexiae .ghy oa oerny iaxc dyrnl epiid

xn` ghy oa oerny iaxy aezke ,df dyrn `aen (`,g sc
ghy oa oerny (oiayeg mz` ike-) oixaq oez` dn :eicinlzl
oa oerny ded ira (`ed xiyrdl u`e othg dyrpy-) ded oixaxa
,ok `l-) `nlr oicd lk xb`n i`cedic oeddl` jixa rnyn ghy
jixa exn`iy renyle eci lr miny my ycwziy `ed dvex `l`
,mleray oenn geixe xky lkn xzei el gep dfe i`cedic oeddl`
dziid ghy oa oerny iax zpeeky o`kn cnlpe .k"r .(dyn ipt
.mleray sqke adf lkn xzei el aeyg did dfe ,miny my mcwl

zrc'.פא . iztU xwi ilkE' :weqtd jynd§¦§¨¦§¥¨©

zgwlפב . leki did ghy oa oerny iax oicd cvny s` epiid
oa oerny iax mewn lkn ,'mipipt axe adf' el dide envrl oa`d

' iebl didy dn 'xwi ilk' el dide miny my ycwl dvx ghyizty

.epew z` jxale gayl rciy ,'zrc

xn`nnפג . miraepde ,yexita miaezkd mixacd ixwir z` mkqp
* .dfd mlera xky mdl yiy devnd z` miyerd miaxd gk * :df
ipa zaehl dkld wqety wicvd gk * .miaxl lireny cigid gk
mdl oi`y zeevnd zeyrl * .ezenk dkld minya miwqete l`xyi

.mdicrla xyt` i`e mniiwl migxkene mrh mdl yiy enk ,mrh
oi`y zeevnd enk ,miny myl ,mrh mdl yiy zeevnd miiwl
lr ,dfd mlera xky milawn l"pd mi`pz ipy meiwa .mrh mdl
mlera exkyn rxeb `le miny myl mrh mr zeevnd dyery dn
ciqgd * dfd mlera xky lawn dad`a mixeqii lawnd * .`ad
miptl dyerd * .dfd mlera xky lawn zecinza 'd oevx dyerd
zxeyn miptl dyr cec * dfd mlera xky lawn oicd zxeyn
* .eytp xenyl aiiegn d"awdy xn` okle eceak zligna oicd
,devn meyn xzeny ,eceak lr dlign oipra l"fg ixac aeyii
dixa ly ceak znerl jlnd ly eceaka rbet epi` xy`k `wec
okle .eceak lr legnl leki dpikyd ceak itlk mpn` .zxg`
zeyxd el did okle dpikyd ceak ied zeklkeln cec ici ly oipra
ekxa zene`dy s` oicd zxeyn miptl dyerd * .eceak lr legnl
aeh dyrn liaya mikxan zene`dyk * .dkxad miiwzz eze`
meyn jxaznd :ieb zkxa oipra l"fg ixac aeyii .dkxad miiwzn
miade`y meyn jxaznd j` ,dkxad miiwzz miaehd eiyrn
okle d"awl heicd ieb zkxa zeaiyg * .dkxad miiwzz `l eze`
lr myd yeciw zeaiyg * .iebl oa`d xifgd ghy oa oerny iax

.mipipt axe adfn xzei aeygy ieb ici

���
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