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תּבוֹת- ר'אשׁ בּ'ני י'שׂראל )שׁמוֹת ל'( ראשׁי
 ,תּבוֹת רבּי-א' ב'( ראשׁי- וּלהפך ר'שׁעים בּ'חשׁך י'דּמוּ )שׁמוּאל,רבּי
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 שׁנּזכּר כּאן, בּכל מקוֹם: והכּלל,והלך זה הבּן מלך )הינוּ זה שׁנּקרא בּן מלך
 רק שׁנּקרא, הינוּ שׁהוּא בּאמת בּן השּׁפחה, הכּוּנה על הנּחלף,בּן המּלך סתם
 וכן בּבן השּׁפחה; בּמקוֹם שׁנּזכּר בּן, כּי נתגּדּל אצל המּלך כּנּ"ל,בּן המּלך
 אָז הכּוּנה, רק בּמקוֹם שׁנּזכּר בּן המּלך האמת אוֹ בּן השּׁפחה האמת,השּׁפחה
על האמת לאמתּוֹ( והתחיל לגרם רעוֹת לאבי הבּן הנּ"ל )אשׁר בּאמת הוּא
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 והיה תּמיד גּוֹרם לוֹ, ושׂם עינוֹ להיוֹת רוֹבה בּוֹ רעוֹת תּמיד,(אָביו כּנּ"ל
 וכל זמן שׁהיה המּלך חי, כּדי שׁיּכרח לעקר עם בּנוֹ,רעוֹת רעה אַחר רעה
- ואַחר,כן היה גּוֹרם לוֹ רעוֹת-פּי-על- אַף,כּך- לא היה לוֹ ממשׁלה כּל,עדין
 ולקח הוּא את המּלוּכה )הינוּ הבּן השּׁפחה שׁנּחלף,כּך נזקן המּלך וּמת
 רעה אַחר, ואָז עשׂה רעוֹת יוֹתר לאבי הבּן הנּ"ל,(ונקרא עתּה בּן מלך כּנּ"ל
 שׁהוּא עוֹשׂה לוֹ, בּאפן שׁלּא יבינוּ העוֹלם, והיה עוֹשׂה בּדרך ערמה,רעה
 וגרם לוֹ רעוֹת, רק היה מעלים הדּבר, כּי אין זה נאה בּפני ההמוֹן,רעוֹת
.תּמיד
והלך זה הבּן מלך )הינוּ זה       
 הכּוּנה על, שׁנּזכּר כּאן בּן המּלך סתם, בּכל מקוֹם: והכּלל,שׁנּקרא בּן מלך
 כּי נתגּדּל אצל, רק שׁנּקרא בּן המּלך, הינוּ שׁהוּא בּאמת בּן השּׁפחה,הנּחלף
המּלך כּנּ"ל וכן בּבן השּׁפחה; בּמקוֹם שׁנּזכּר בּן השּׁפחה רק בּמקוֹם שׁנּזכּר
 אָז הכּוּנה על האמת לאמתּוֹ( והתחיל,בּן המּלך האמת אוֹ בּן השּׁפחה האמת
לגרם רעוֹת לאבי הבּן הנּ"ל )אשׁר בּאמת הוּא אָביו כּנּ"ל( ושׂם עינוֹ להיוֹת
 כּדי שׁיּכרח, והיה תּמיד גּוֹרם לוֹ רעוֹת רעה אַחר רעה,רוֹבה בּוֹ רעוֹת תּמיד
 ,לעקר עם בּנוֹ


          





           
             

כן-פּי-על- אַף,כּך- לא היה לוֹ ממשׁלה כּל,ו כל זמן שׁהיה המּלך חי עדין
 ,היה גּוֹרם לוֹ רעוֹת
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 ולקח הוּא את המּלוּכה )הינוּ הבּן השּׁפחה שׁנּחלף,כּך נזקן המּלך וּמת-ואַחר
 רעה אַחר,ונקרא עתּה בּן מלך כּנּ"ל( ואָז עשׂה רעוֹת יוֹתר לאבי הבּן הנּ"ל
,רעה

           


 כּי, שׁהוּא עוֹשׂה לוֹ רעוֹת, בּאפן שׁלּא יבינוּ העוֹלם,והיה עוֹשׂה בּדרך ערמה
 , וגרם לוֹ רעוֹת תּמיד, רק היה מעלים הדּבר,אין זה נאה בּפני ההמוֹן

         

           
            


             




         
            

"ואָהבתּ לרעך כּמוֹך אני ה'" )ויּקרא
 כּי ראוּי, כּל הרעוֹת והיּסּוּרין הבּאים עליך,י"ט( הינוּ שׁתּקבּל בּאַהבה
 עדין הוּא, אַחר כּל היּסּוּרים והרעוֹת שׁיּשׁ לך, שׁלּפי מעשׂיך,שׁתּדע
 לפי, חס ושׁלוֹם, כּי היה מגּיע לך יוֹתר ויוֹתר,מתנהג עמּך בּרחמים
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 הינוּ הרעוֹת, שׁתּאהב הרע שׁבּא לך," וזהוּ "ואָהבתּ לרעך,מעשׂיך
 כּמוֹ שׁאַתּה, כּי כּמוֹך, תּקבּלם בּאַהבה, חס ושׁלוֹם,והיּסּוּרין הבּאים עליך
 עדין אני מתנהג עמּך, בּעל הרחמים,"' "אני ה, הינוּ לפי מעשׂיך,הוּא
,בּרחמים כּנּ"ל
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