
  ה"ב

  ַּתְנָיא ב"ֶּפֶרק ל
ים ִרָּכְזִנים ַהִרָבְדם ַהיּוי ִקֵדל ְיה ַעֵנִהב ְו"ק לֶרֶּפ
 תֹוָחְמֹק ִשַר. יויָנֵעס ְּבָאְמִנה ְוֶזְב ִנפֹות גּויֹוְהְל, ילֵעְל
ה ָרָׁש ְיְךֶר ֶדי זּוֵרֲה, הָדַב ְלׁשֶפֶנת ַהַחְמֹה ִש'ֶיְהִּת
 ָךמֹו ָּכָךֲעֵר ְלָּתְבֲהָאת ְוַוְצם ִמיּוי ִקיֵדא ִלבֹה ָלָלַקְו
ר ַחֲאי ֵמִּכ.  ןָטד ָקַעל ְודֹוָגִמ ְלל-ֵאָרְֹשִי ִמׁשֶפל ֶנָכְל
 ַעֵדי יֹו ִמַחרּוָה ְוׁשֶפֶנַה ְולֹוְצב ֶאָעתּוְמס ּוָאְמ ִנפֹוגּוֶׁש
 .יםִיים ַחִקלֱֹאן ְּבָרקֹוְמן ּוָׁשְרָׁשן ְּבָתָלֲעַמן ּוָתָלדּוְג
  

ן ֵכָלְו, הָנָלּוּכד ְלָחב ֶאַאת ְוימֹוִאְתן ַמָלּוּכם ֶׁשַגֶׁשְּב
ם ָׁשְפ ַנׁשֶרֹוד ׁשַצִמ; ׁשָמים ַמִחל ֲא-ֵאָרְׂשל ִי ָּכאּוְרְקִנ
ים ִֹשעֹון ָהֵכָלְו, יםִקָלחּוים ְמִפגּוַהק ֶׁשד ַרָחֱא' הַּב
ה ָבֲהת ַאיֹוְהר ְלָׁשְפי ֶא ִא הָלֵפם ְטָׁשְפַנר ְויָקם ִעָפגּו
ר ָבָדה ְּב'ָילּוְּתא ַהָלם ֶאֶה'ייֵנית ֵּביִּתִמה ֲאָוְחֲאְו
 ה זּוָוְצם ִמיּול ִקן ַעֵקָזל ַהֵלר ִהַמָא ֶׁשהּוֶזה ְוָדַבְל
 .לּוא כּוא הּוָׁשירּו ֵּפְךיָדִאה ְוָלּוה ּכָרֹוּתל ַה ָּכהּוֶז
  

ת לֹוֲעַהְל ּוַה'יִּבְגַהא ְלה הּוָרֹוּתל ַה ָּכׁשֶרֹוׁשד ְוסֹוי ְיִּכ
א ָׁשְרָׁשא ְוָריְקד ִעה ַעָלֲעה ַמָלֲעף ַמגּול ַה ַעׁשֶפֶנַה
א ך הּורּוף ָּבין סֹור ֵא אֹויְךִׁשְמַהם ְלַגין ְוִמְלל ַעָכְד
ר קֹוָמ ְּבינּוְיַהן ְדָמַקב ְלתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ל-ֵאָרְֹשת ִיֶסֶנְכְּב
, אָקְוד ַדָחֶאד ְּבָחי ֶאֵוֶהֶמְל, ל-ֵאָרְֹשל ִית ָּכמֹוָׁשְנ
א ָׁשְדקּוְד, תמֹוָׁשְנם ְּבלֹוָׁשס ְוד ַחּויר ִּפׁשֵיֶׁשא ְּכלְֹו
 בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכים ּוִגר ַּפַתֲאא ְּבָיְרא ַׁשא לֹ הּויְךִרְּב

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ּכּוָלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶניָך
  .תיכּוִרֲאר ְּבֲחם ַאקֹוָמְּב



, אָטָח ֶׁשירֹוֵבֲחה ְּבֶארֹוי ֶׁשִמא ֶׁשָרָמְגב ְּבתּוָּכה ֶׁשַמּו
 ינּוְיַה; הּוֵאָנְֹשִי ֶׁשֹוּבַרר ְלַמם לֹוַגְו, תֹואֹוְנִֹשה ְלָוְצִמ
 ַחֵכת הֹוַוְצ ִמֹוים ּבֵיר ִקַבְכת ּוֹוְצִמה ּוָרֹוּת ְּבירֹוֵבֲחְּב
ל ף ַעַאְו, תֹוְצִמְבה ּוָרֹוּת ַּבָךְּתִאם ֶׁשַע, ָךיֶתִמת ֲע ֶאיַחִכֹוּת
ל ָבַא,  יםִדֵרר ֲחֶפֵסב ְּבתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, אֹוְטֶחב ִמא ָׁשן לֹי ֵכִּפ
ר ַמה ָאל ֶזה ַעֵנ ִהלֹוְצב ֶאָרקּו ְמינֹוֵאְו ,ירֹוֵב ֲחינֹוֵאי ֶׁשִמ
ם לֹוב ָׁשֵהאֹו, ןרֲֹהל ַאיו ֶׁשיָדִמְלַּתי ִמֵוֱה: ןֵקָזל ַהֵלִה
  .הָרֹוּתן ַלָבְרָקְמת ּויֹוִרְּבת ַהב ֶאֵהאֹו, לּוכּוְו
  

ן ֵכָלְו, תֹוָדבֹוֲעְו' ת הַרֹוּתים ִמִקחֹוְרף ָהַאֶׁשר ַמלֹו
י ֵלְבֶחן ְּבָכְׁשָמ ְליְךִרָצ, אָמְלָעת ְּביֹוִרם ְּבֵׁשים ְּבִאָרְקִנ
ה ָרֹוּתן ַלָבְרָקל ְלַכי יּוַלאּואי ְוי ַהַלכּוְו, הָבֲהת ַאתֹובֹוֲע
ת ַבֲהת ַאַוְצר ִמַכֹיד ְשִסְפא ֶהלֹ, אן לֵֹהְו', ת הַדבֹוֲעְו
 בּוא ָׁשלֹ ְוםיָחִכהֹוְו, יוָלים ֵאִבְרקּוְמם ַהַגְו, יםיִעֵר
  .ןם ֵּכם ַגָבֲהאֹה ְלָוְצִמ, םָתאֹוְנִֹשה ְלָוְצִמֶׁש, םיֶהֵתנֹוֹוֲעֵמ

  

ה ָבֲהָאְו, םֶהָּבע ֶׁשַרד ָהַצה ִמָאְנִֹש: תֶמן ֶאן ֵהיֶהֵּתְׁשּו
ת קּוָלץ ֱאיצּוא ִנהּוֶׁש, םֶהָּבז ֶׁשנּוָגב ַהטֹות ַהיַנִחד ְּבַצִמ
ים ִמֲחר ַרֵרעֹום ְלַגְו, יתִקלֱֹאם ָהָׁשְפה ַנֶיֲחְמַה, םָכתֹוְּבֶׁש
  .עַר ָהְךתֹות ְּבלּות ָגיַנִחְביא ְּבי ִהִּכ, יָהֶלו ָעּבִלְּב
  

ת נּוָמֲחֲרָהְו ,יםִעָׁשְר ְּביָהֶלר ָעֵבגֹוא ַהָרֲחא ַאָרְטִסִמ
ה ַמע ִמַדנֹוְּכ, הָבֲהָאת ָהֶרֶרעֹוְמה ּוָאְנִֹשת ַהֶלֶטַבְמ
ר ַמא ָאלְֹו.  (םָהָרְבת ֲאה ֶאָדר ָּפֶׁשב ֲאקֲֹעַיְל: בתּוָּכֶׁש
ים ִתֵאְנֹה ִשָאְנֹית ִשִלְכַּת: םלֹוָׁשיו ַהָל ָעְךֶלֶמד ַהִוָד
ם ֶהין ָלֵאים ֶׁשִסְריקֹוִּפַאָהים ְויִנִמל ַהא ַעָלֶא, רֵמגֹוְו
ז "ק טֶר ֶּפיׁשֵר, אָרָמְגא ְּביָתִאְדְּכ, לֵאָרְֹשי ִיֵקלֶֹאק ְּבֶלֵח
  .תָּבַׁשְד

 


