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 ב "מסכת חולין דף קלט ע
 בראשית (הע� המ�? מני� התורה מ� המ�
 הסתר ואנכי? מני� התורה מ� אסתר, )'ג

 התורה מ� מרדכי, )א"ל דברי� (אסתיר
 דרור מר )'ל שמות( דכתיב? מני�
 . דכיא מירא: רגמינ�ומת

 ב "מסכת גיטין דף נז ע
 של בניו מבני; ברק בבני תורה למדו המ� של בניו מבני

 סנחריב של בניו מבני; בירושלי� תינוקות למדו סיסרא
 היינו. ואבטליו� שמעיה? אינו� מא�. ברבי� תורה למדו
 סלע צחיח על דמה את נתתי )ד"כ יחזקאל( דכתיב
 .הכסות לבלתי

 
  רמזי פורים -רת שלמה על מועדים ספר תפא

לכאורה יש להתבונ� בדבר זה שנכתב על רשע כזה בלשו� נכבד .  המ� ביו� ההוא שמח וטוב לבויצא
ה "כי יד על כס י) טז, שמות יז(זכור ' כהנא פ' בפסיקתא דר' כי אי. אול� הנראה בזה. שמח וטוב לב

לפיכ$ כשבא '  עמלק וכושלבל גר מזרעו ה בכסאו שאינו מק"אליעזר ב� יעקב נשבע הקב' אמר ר
והנה . ב� איש גר עמלקי אנכי לא קבלו דוד) א יג, שמואל ב(מבשר אצל דוד והוא שואל מי אתה ואמר 

מבני בניו של המ� ) ב, גיטי� נז(' דאי' פליאה בעיני דברי המדרש הזה שהוא היפ$ הגמ' זהו כמה הי
 כי גדול הנהנה משולח� גבוה אשר דיקי�ענו ממעלת הצי מה שיד"ל עפ"אכ� הנ. למדו תורה בבני ברק

ח מסובי� בה להביא את האד� לידי טהרה וקדושה לכ� כאשר זמנה אסתר את המ� על המשתה "ת
לכ� . ש שמח וטוב לב"כ שוא% מעט מחיות הקדושה משני הסעודות הללו וז"המ� ג' זה פעמי� והי

  :יצאו ממנו הצדיקי� הללו שלמדו תורה בבני ברק
 

 שמות פרק יז פסוק טז 
  : 2ֹר ִמ2ֹר 1ֲַעָמֵלק ַליקָֹוק ִמְלָחָמה ָי. ֵ+ס ַעל ָיד ִ+י ַו)ֹאֶמר

  
 שמואל ב פרק א 

 ֶאת ֵמַה+4ת 6ָב ְוָדִוד 6ָא5ל מ4ת 3ֲחֵרי ַוְיִהי) א(
 ַוְיִהי) ב( :6ְָנִי� ָיִמי� 1ְִצְקָלג 2ִָוד ַוֵ)6ֶב ָהֲעָמֵלק
 6ָא5ל ֵמִע� ַה9ֲַחֶנה ִמ� 1ָא ִאי6 ְוִה8ֵה ִלי6ִיַה7ְ 1ַי�4
 2ִָוד ֶאל 1ְבֹא4 ַוְיִהי רֹא46 ַעל ַוֲאָדָמה ְקר:ִעי� 5ְבָגָדיו
 ִמֶ=ה ֵאי 2ִָוד ל4 ַו)ֹאֶמר) ג( :ַוִ)6ְָ>ח5 3ְרָצה ַוִ);ֹל
  :יִנְמָלְטִ> ִיְ<ָרֵאל ִמ9ֲַחֵנה ֵאָליו ַו)ֹאֶמר ָ>ב4א

 ִלי ָנא ַהֶ?ד ַה2ָָבר ָהָיה ֶמה 2ִָוד ֵאָליו ַו)ֹאֶמר) ד(
 ָנַפל ַהְר1ֵה ְוַג� ַה9ְִלָחָמה ִמ� ָהָע� ָנס ֲא6ֶר ַו)ֹאֶמר

ת5 ָהָע� ִמ�   :ֵמת5 1ְנ4 ִויה4ָנָת� 6ָא5ל ְוַג� ַוָ)מ:
  ִ+י ָ>ָיַדְע ֵאיְ$ ל4 ַה9ִַ?יד ַה8ַַער ֶאל 2ִָוד ַו)ֹאֶמר) ה(

 י"רש
 שזה בפסיקתא יש @ המחנה מ	 בא איש והנה) ב(

 @ השב אחזני) ט( :לבי על מיושב ואינו דואג
 הכהני� עו� משו� אגדה ומדרש, רתיתא אחדני
 בי נפשי עוד כל כי :תשב� כתנת בה� וכתוב שהרג

 ואל אתה שתמותתני לי טוב ומותתני מהר @
 על אשר ואצעדה) י( :בי ויתעללו אלה יהרגוני
 ראש� על דמ�) טז( :דרעיה דעל וטוטפתא @ זרועו

 במיתת$ עונש אי� בריש$ תהי קטול$ חובת @
 :לעצמ$ אלא

 ֲחִנית4 ַעל ִנ6ְָע� 6ָא5ל ְוִה8ֵה ַהִ?ְל1ַֹע 1ְַהר ִנְקֵריִתי ִנְקרֹא ל4 ַה9ִַ?יד ַה8ַַער ַו)ֹאֶמר) ו( :1ְנ4 ִויה4ָנָת� 6ָא5ל ֵמת
ה5 ַהָ;ָר6ִי� 5ַבֲעֵלי ָהֶרֶכב הְוִה8ֵ  ִמי ִלי ַו)ֹאֶמר) ח( :ִה8ִֵני ָואַֹמר ֵאָלי ַוִ)ְקָרא ַוִ)ְרֵאִני 3ֲחָריו ַוִ)ֶפ�) ז( :ִהְד1ִק:
 ָכל ִ+י ָב�ַה7ָ ֲאָחַזִני ִ+י 5מְֹתֵתִני ָעַלי ָנא ֲעָמד ֵאַלי ַו)ֹאֶמר) ט( :Aנִֹכי ֲעָמֵלִקי ֵאָליו ָואַֹמר> ויאמר <Aָ>ה
 רֹא46 ַעל ֲא6ֶר ַה8ֵֶזר ָוֶאEַח ִנְפל4 3ֲחֵרי ִיְחֶיה לֹא ִ+י ָיַדְעִ>י ִ+י ַוֲאמְֹתֵתה5 ָעָליו ָוֶאֱעמֹד) י( :1ִי ַנְפ6ִי ע4ד

 ָ+ל ְוַג� ַוִ)ְקָרֵע� ָדיו1ְִבָג> בבגדו <2ִָוד ַוַ)ֲחֵזק) יא( :ֵה8ָה ֲאדִֹני ֶאל ָוֲאִביֵא� ְזרֹע4 ַעל ֲא6ֶר ְוֶאְצָעָדה
 1ֵית ְוַעל ְיקָֹוק ַע� ְוַעל 1ְנ4 ְיה4ָנָת� ְוַעל 6ָא5ל ַעל ָהָעֶרב ַעד ַוָ)צ:מ5 ַוִ)ְב+5 ַוִ)ְסְ;ד5) יב( :ִא>4 ֲא6ֶר ָהֲאָנ6ִי�
 ֲעָמֵלִקי ֵ?ר ִאי6 �1ֶ ַו)ֹאֶמר Aָ>ה ִמֶ=ה ֵאי ל4 ידַה9ִַ? ַה8ַַער ֶאל 2ִָוד ַו)ֹאֶמר) יג(   ס  :1ֶָחֶרב ָנְפל5 ִ+י ִיְ<ָרֵאל
 ְל3ַחד ָדִוד ַוִ)ְקָרא) טו( :ְיקָֹוק ְמ6ִיַח ֶאת ְל6ֵַחת ָיְדָ$ ִל6ְלַֹח ָיֵראָת לֹא ֵאיְ$ 2ִָוד ֵאָליו ַו)ֹאֶמר) יד( :Aנִֹכי

 ְבָ$ ָעָנה ִפיָ$ ִ+י רֹא$ָ6ֶ ַעל 2ְָמָ$> דמי$ <2ִָוד ֵאָליו ַו)ֹאֶמר) טז( :מֹתַוָ) ַוַ)ֵ+ה5 41 ְ;ַגע ַ?6 ַו)ֹאֶמר ֵמַה8ְָעִרי�
 :ְיקָֹוק ְמ6ִיַח ֶאת מַֹתִ>י Aנִֹכי ֵלאמֹר
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 ה ויאמר כי " ד'דעמלק פרשה ב'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 
 להתגייר העול� ומותא מכל אחד יבא שא� שלו הכבוד בכסא המקו� נשבע אומר אליעזר' ר

 איש ב� ויאמר אתה מזה אי לו המגיד הנער אל דוד ויאמר' שנ יקבלוהו לא ולביתו ולעמלק שיקבלוהו
 מכל אחד יבא א� רבינו למשה שנאמר מה שעה באותה דוד נזכר) יג א ,'ב שמואל (אנכי עמלקי גר

 על דמ$ דוד אליו יאמרו מיד יקבלוהו שלא עמלק של ומביתו שיקבלוהו להתגייר שבעול� האומות
 . דור מדור נאמר לכ$ ב$ ענה פי$ כי ראש$

 
  מהדורא קמא סימן י -ן "ספר ליקוטי מוהר

. ' ַה6ְ9ִָ;ִטי� ֲא6ֶר ָ>ִ<י� ִלְפֵניֶה� ְוכ5ְוֵאFֶה
 ):א"6ְמ4ת כ(
2ִיִני� ַעל ִיְ<ָרֵאל ַעל  ְיֵדי , ַחס ְו6ָל�4,  ְ+6ֵֶ)6]א[

ַהְמָח3ת ַ+% ֶאל ַ+% ַנֲעֶ<ה ַהְמָ>ַקת ִר5Eִדי� ְו
 5 :ַה2ִיִני�

,  ִ+י ִעEַר ְ?ד:Fָת4 6ֶל ַהEָד64  1ָר$ְ5  ה5א ה5א]ב[
, � ֵיְדע5 6ֵֶ)6 ֱאלִֹקי� Fִ6ַיט 5מ6ֵ4ל"6ֶַ?� ָהַע+5

ַ+ד ֲאָתא ִיְתר4 ':): ִיְתר4 סט(ַ+59ָבא 1ַ=ַֹהר 
ְ+ֵדי� ', ְוכ5" 'י ַעָ>ה ָיַדְעִ>י ִ+י ָגד4ל הִ+: "ַוֲאַמר

 10 :'ִאְתַיEַר ְוִאְתַעFָא 6ְָמא ִעAFָה

� ִאי ֶאְפ6ָר ָלֶה� ֵליַדע ְ?ד:Fָת4 6ֶל " 5ְלַע+5]ג[
ִ+י ִא� ַעל  ְיֵדי 1ְִחיַנת , ַהEָד64  1ָר$ְ5  ה5א

1ֵית ַיֲעקֹב ְלכ5  "):ְי6ְַעָיה5 ב(ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , ַיֲעקֹב
 6ֶל 4ִ+י ה5א ִ?Fָה ֱאלֹק5ת, "'ְוֵנְלָכה 1ְא4ר ה

ִ+י . ַהEָד64  1ָר$ְ5  ה5א י4ֵתר ִמA7ְר ָהAב4ת 15 

ְ;ָסִחי� (ְוִיְצָחק ְקָרא4 ָ<ֶדה , 3ְבָרָה� ְקָרא4 ַהר
Gָֹג ְוִנְצָרְ$ ְלָהע4ָל� .). פח ְוָ<ֶדה ה5א י4ֵתר מ:
6ֶה5א ְמק�4 ִי57ב , ְוַיֲעקֹב ְקָרא4 1ִַית; ַהרֵמ

ַהְינ5 6ֶַ)ֲעקֹב ָקָרא ֶאת ,  י4ֵתר ִמGֶָֹדה�ִלְבֵני  Aָד
6ֶה5א ְמק�4 ַהְ>ִפFָה , ְמק�4 ַה1ֵית  ַה9ְִק62ָ 20 

ִ+י ֶהֱעָלה , 6ֶה5א ְמק�4 ִי57ב ִלְבֵני  Aָד�, 1ִַית
6ֵֶ)6 41 , ר ְוָ<ֶדה ִלְבִחיַנת 1ִַיתֶאת ַהְ>ִפFָה ֵמַה
A  י ;  י4ֵתר ֵמַהר ְוָ<ֶדהָד�ְ>ִפיָסה ִלְבֵני+ִ

ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , � ַהGָָֹגה"1ְִבִחיַנת 1ִַית ֵי6 ַ?� ְלַע+5
ִ+י ֵביִתי 1ֵית ְ>ִפFָה ִיEֵָרא ְלָכל ): "ו"ְי6ְַעָיה5 נ( 25 

ְ+ֵדי� ִאְתַיEַר , ְבִחיַנת 1ִַית5ְכ6ֶה5א 1ִ; "ָהַע9ִי�
 :ל"6ְָמא ִעAFָה ַ+8ַ

Fָל ' ָ?ד4ל ה): "ח"ְ>ִהFִי� מ: ( ֵ;ר65ְוֶזה 5ְמה:
Fָל '? ְ+ל4ַמר ֵאיָמַתי ָ?ד4ל ה, "ְמאֹד ְ+6ֶה5א ְמה:

� "6ֶה5א 1ְִחיַנת ַע+5, ְמאֹד ִמHְִטָרא 2ְמ4ָתא 30 

ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה , 4ֵתינ5ְ+מA6ֶ 4ְמר5 ַר1(
): 1ְֵרא6ִית א(ַעל ָ;ס5ק )  ַר1ָה טת1ְֵרא6ִי(
, )'ֶזה ַמְל$ְ3 ַה9ֶָות'" ְמאֹד", "ְוִה8ֵה ט4ב ְמאֹד"

Fָל ֵמֶה� ִ+י ה5א , ֲאַזי ה5א ָ?ד4ל, ְ+6ֶה5א ְמה:
Fָל ֵמֶה�. ִעEַר ְ?ד:Fָת4 יר 1ְִע"? ְוֵאיָמַתי ה5א ְמה: 35 

 ַהר ַנֲעֶ<ה 1ְ6ִֶחיַנת2ְַהְינ5 ְ+, "ֱאלֵֹקינ5 ַהר ָקְד46
1ְִחיַנת , 6ֶה5א ִי57ב 1ְֵני  Aָד�, ִעיר ֱאלֵֹקינ5

Gָֹג י4ֵתר ֵמַהר ְוָ<ֶדה, 1ִַית 2ְַהְינ5 ; 6ֶה5א מ:
ְ+9ַ6ֲֶעִלי� ֶאת 1ְִחיַנת ַהְ>ִפFָה ִמ1ְִחיַנת ַהר 

 Gָ 40ָֹגה� ַה"A6ֶז ֵי6 ַ?� ָלַע+5, יר 5ַבִיתִלְבִחיַנת ִע

ִ+י ֶזה ִעEַר ְ?ד:FָתA ,' 4ז 2ְַיָקא ָ?ד4ל ה, ל"ַ+8ַ
ְ+6ֶַ?� ָהְרח4ִקי� י4ְדִעי� ִמ589ֶ ִיְת1ַָרְ$ , ִיְת1ַָרְ$

 :ל"ַ+8ַ
ה  ְוִעְנָי� ֶזה ְלַהֲעל4ת ַהְ>ִפFָה ִמ1ְִחיַנת ַהר ְוָ<ֶד]ד[

ְ+ֵדי 6ִֶ)ְתַ?Fֶה , 1ְִחיַנת ִעיר ֱאלֵֹקינ5, ִלְבִחיַנת 1ִַית 45 

6ִֶ)ְהֶיה ָלֶה� ַ?� ֵ+� ַהGָָֹגה , �"ַמְלכ5ת4 ַ?� ָלַע+5
 ֶאְפ6ָר ְלֵהָע<4ת ִ+י י1ֱֶאלֹק5ת4 ִיְת1ַָרְ$ 6ְמ4 ִא

, ֵמינ5ְ+מA6ֶ 4ְמר5 ֲחָכ, ִא� ַעל  ְיֵדי ַצ2ִיֵקי ַה42ר
ִמי 6ֵֶ)6 ל4 '.): 1ָָבא 1ְַתָרא קטז(ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה 
ֵיֵלְ$ ֵאֶצל ָחָכ� ִויַב6Eֵ ָעָליו , ח4ֶלה 1ְת$ְ4 1ֵית4 50 

 י4ְדִעי� ִ+י ִא� ָנ�ִ+י ִעEַר ַהְ>ִפFָה ֵאי'; ַרֲחִמי�
 :ַצ2ִיֵקי ַה42ר

י� 6ֵֶ)ְלכ5 6ֵֶאיָנ� ר4ִצ,  ֵי6 1ֲַעֵלי ַ?ֲאָוהִ+י
ְוא4ְמִרי� 6ֵֶה� 1ְַעְצָמ� ְיכ4ִלי� , ְלַצ2ִיִקי�
5מ4ְנִעי� ַ?� ֲאֵחִרי� ְ+6ֵֶ)6 ָלֶה� ַצַער , ְלִהְתַ;Fֵל 55 

א4 ח4ֶלה ֵליֵלְ$ ְלַצ2ִיִקי� ֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר 
ִ+י ֶזה ', ְוכ5" ָה6ֵב ֵא6ֶת ָהִאי6): " כית1ְֵרא6ִ(

 :ָוה ְמכ:8ֶה 1ְִל�46 ֲאִביֶמֶלְ$ַה1ַַעל  ַ?ֲא
ְוַהְינ5 , ִ+י ה5א ר4ֶצה ִלְמלְֹ$,  ְל�46 ָרצ�4ֲאִבי

ְ+מ4 , ִ+י 1ֱֶאֶמת ַצ2ִיק מ6ֵ4ל 1ְִתִפFָת4. ֲאִביֶמֶלְ$ 60 

'; ְוכ5" ַצ2ִיק מ6ֵ4ל): "6ְמ5ֵאל  ב כג(6ֶָ+ת5ב 
 ל4 ֵי6ל ְלִהְתַ;Fֵל ְוְוה5א ִמְתָ?ֶאה 1ְַעְצמ4 6ֶָ)כ4

ִ+י ה5א , ְוַעל ֵ+� ְמכ:8ֶה �6ֵ1ְ ֲאִביֶמֶלְ$, ַה9ְֶמ6ָָלה
 :ֲאָנא ֶאְמלְֹ$: ר4ֶצה ִלְמלְֹ$ ְוא4ֵמר

ֵא6ֶת ָרא6ֵי  ". ָה6ֵב ֵא6ֶת ָהִאי6: " ֵ;ר65ְוֶזה 65 

ֶזה 1ְִחיַנת ) א" (ֲא דָֹני ְ< ָפַתי ִ> ְפָ>ח "ֵ>ב4ת 
, 2ְַהְינ5 ָה6ֵב ֵא6ֶת 1ְִחיַנת ַהְ>ִפFָה; Fָהְ>ִפ

ַהEָד64  1ָר$ְ5  ה5א 'ִ+י ; ִ+י ָנִביא ה5א, ְלַה2ִIַיק
Fִי� ס(' ִמְת5ֶ3ה ִלְתִפFָָת� 6ֶל ַצ2ִיִקי� 5ְמ6ֵַ?ר :) ח:

: ְוֶזה. ְ+ֵדי 6ֵֶ)ָהֶנה ִמְ>ִפFָת4, ְ>ִפFָה ְסד5ָרה 1ְִפיו 70 

ְ+מA6ֶ 4ְמר5 , ְל�46 ִניב ְ<ָפָתִי�, י ָנִביא ה5אִ+
 :):1ְָרכ4ת לד(ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה , ֲחָכֵמינ5

ִא� 6ְג5ָרה ְ>ִפFָת4 1ְִפיו " 41ֵרא ִניב ְ<ָפָתִי�"
; 1ַ ִית, ַה ר ָ< ֶדה: ָה6ֵב ָרא6ֵי  ֵתב4ת: ְוֶזה. 'ְוכ5

9ַ6ֲֶעֶלה , 2ִIַיק ִהיא 6ְ1ִֵלמ5תֶזה ֶרֶמז 6ְֶ>ִפFַת ַה 75 

 :ל" ַ+8ַתא4ָת. ִמ1ְִחיַנת ַהר ְוָ<ֶדה ִלְבִחיַנת 1ִַי
 ֵא5F ַה1ֲַעֵלי  ַ?ֲאָוה ְמַעְ+ִבי� ַ>ֲאָות4 6ֶל ֲאָבל

ַה�7ֵ ִיְת1ַָרְ$ ְוֵאיָנ� ְמַבְק6ִי� ִמ2ִIַיִקי� 
ִבי� 6ִֶהְתַע58 ְוִסְ?פ5 ִ+י ח6ְ4, 6ִֶ)ְתַ;Fְל5 ֲעֵליֶה�

 80 תֲאָבל ָהֱאֶמ; 5ָבֶזה ֵה� ַצ2ִיִקי�, ֶאת ַעְצָמ�

ֵאי� ֶזה , ִ+י ָ+ל ַהַ>ֲעִניִתי� 6ִֶהְתַע58, ֵאינ4 ֵ+�
, ֶאFָא ְ+מ4 ַשֹק 6ֵֶ)6 41 ח4ִרי� ַהְר1ֵה

 %3  ַעל  ִ;י  ֵכ� ִנ6ְֲאר5, 5ְכ9ְ6ִֶריִקי� ֶאת ַהGַֹק
: ְ+ַמֲאַמר ַהַ>8ָא, ְוַה?%5 ִנְקָרא ַשֹק. 41 ַהח4ִרי�

ְוִא� ִהְת41ְננ5 .). 1ָ6ַת קנב( ַשEְָֹ$ ֵרי6ְ, 6ִיְנָנא 85 

3ַחר ָ+ל ַהַ>ֲעֵניִתי� ֲעַדִי� , 1ְַעְצָמ� ָהי5 ר4ִאי�
�Eַָֹהְינ5 , ִנ6ְֲאר5 ֶאְצָל� ָ+ל ַ>ֲאָוָת� ְק56ִרי� 1ְַש

, ְולֹא ַ>ֲאָוָת� 1ְִלַבד ִנ36ְר ָק56ר 1ְג5ָפ�; 5ָפ�1ְג
 ֲאִביֶה� 6ֵֶ)6 ֶאְצָל� ִמ7ְַעת ֲאַותִ+י ִא� ַ?� ַ>

, ֵמֲחַמת F6ֶֹא ִנְתַקA 62ִֵביו 6ְ1ִַעת ִז55ג, ַהה4ָלָדה 90 

5ְבַו2ַאי ִא5F ָהי5 . ַ?� ֶזה ָק56ר 1ְג5ָפ� ֲעַדִי�
ֲחָרָדה ְ?ד4ָלה ָהָיה נ4ֵפל , ת ָ+ל ֶזהר4ִאי� ֶא
 ֵה� ע4ְמִדי� ִ+י ָהי5 ר4ִאי� ֵאיְ$, ֲעֵליֶה�

 :1ְַמְדֵרָגה ְ;ח5ָתה 6ְ5ָפָלה
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ַוְיִהי ֵה� ְמִריִקי� ): 1ְֵרא6ִית מב( ֵ;ר65 ְוֶזה 95 

ַשEֵֹיֶה� ְוִה8ֵה ִאי6 ְצר4ר ַ+ְס;4 1ְַשֹק4 3ַחר ָ+ל 
, 1ְִחיַנת ַה?%5, 6ֶה5א ֲהָרַקת ַהGַֹק, יִתי�ַהַ>ֲעִנ

 ַ+ְס;4 5רֲעַדִי� ְוִה8ֵה ִאי6 ְצר4ר ַ+ְס;56Eָ6ֶ 4ר ְוָצר
ַוִ)ְרא5 ֶאת ְצרֹר4ת ; ְוַתֲאָות4 1ְַש4Eֹ ְוג5פ4

לֹא 2ַי ְצר4ר4ת , ַ+ְסֵ;יֶה� ֵה9ָה ַוֲאִביֶה� ַהְינ5 100 

ִ+י ִא� ַ?� ֵה9ָה , 5א ַ>ֲאו4ת ַעְצָמ�6ֶה, ַ+ְסֵ;יֶה�
ַ?� ֵה9ָה , ַהְינ5 ַהַ>ֲאו4ת 6ֶל ֲאִביֶה�, ַוֲאִביֶה�

ַוִ)יָרא5 ִ+י ֲחָרָדה ָנְפָלה : ְוֶזה5.  ֵמֶה�ְפל5לֹא ָנ
 :ַוֲאַזי לֹא ָהי5 ר4ִצי� ְלִהְ<ָ>ֵרר ְוִלְמלְֹ$, ֲעֵליֶה�
ַו)ֹאֶמר ָלֶה� ַיֲעקֹב ֲאִביֶה� אִֹתי :  ֵ;ר65ְוֶזה 105 

ֶזה ֶרֶמז ַעל >4ַכַחת ' י4ֵס% ֵאיֶנ58 ְוכ5, 6ִַ+ְלֶ>�
ִ+י ַהGֵֶֹכל מ4ִכיַח ֶאת ַה1ֲַעֵלי  ַ?ֲאָוה , ַהGֵֶֹכל

, ֶֹכלִ+י ַיֲעקֹב ה5א 1ְִחיַנת ַהGֵ. ָהר4ִצי� ְלִהְתַ?2ֵל
): 1ְֵרא6ִית כז(א5ְנְקל4ס ְ+מ4 6ִֶ>ְרֵ?� 

ִ+י Aב , ֲאִביֶה�: ְוֶזה. 'ְוַחְ+ַמִני'" ַוַ)ְעְקֵבִני" 110 

ְוַהְינ5 6ֶַהGֵֶֹכל מ4ִכיָח� ְוא4ֵמר ). ב(1ְָחְכָמה 
ָ+ל ַה9ְִתָ?ֶאה ָחְכָמת4 'ִ+י , אִֹתי 6ִַ+ְלֶ>�: ָלֶה�

% ֵאיֶנ58 ֶזה י4ֵס:). ְ;ָסִחי� סו(' 5ִמְסַ>Fֶֶקת ִמ89ֶ
ַהְינ5 ֲעַדִי� לֹא ִ>Eְַנֶ>� , 1ְִחיַנת ִ>�5E ַהְמע:5ָת

ְוֵי6 ָלֶכ� , ַהְמע:5ָת 6ֶה5א ְלֶחְרָ;ה 5ְלָקל�4 115 

ִ+י ִ>�5E ַהְמע:5ָת ה5א 1ְִחיַנת , ְלִהְת1ֵַ)6 ֵמֲחָמת4
Aַס% ֱאלִֹקי� ֶאת ): "1ְֵרא6ִית ל(ַעל �6ֵ , י4ֵס%
 ":ְרָ;ִתיֶח

ַעל  ְיֵדי 6ֵֶאי� ְלָ$ 1ְִחיַנת ,  ֵאיֶנ58 ַהְינ5ְו6ְִמע�4
ְו6ְִמע�4 ה5א ; ֵאי� ְלָ$ 1ְִחינ4ת 6ְִמע�4, י4ֵס% 120 

ִ+י ְ<נA5ה ' ִ+י 6ַָמע ה): "ט"�6ָ כ(1ְִחיַנת 
ִ+י ֵמֲחַמת F6ֶֹא , ִ+י 3ָ>ה ֵאיְנָ$ ָ<נ5א, "Aנִֹכי
1ְַו2ַאי ֵאיְנָ$ ָיכ4ל ְלה4ִכיַח ,  ֶאת ַעְצְמָ$ִ>Eְַנָ>
' ִ+י יֹאְמר5 ְלָ$ ְק6ֹט ַעְצְמָ$ ְ>ִחFָה ְוכ5, ֲאֵחִרי�

, ִ+י ַה49ִכיַח ה5א ָ<נ5א, ְוַעל ֵ+� ֵאיְנָ$ ָ<נ5א; )ג( 125 

41ת (ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה , ְ+מA6ֶ 4ְמר5 ֲחָכֵמינ5 ְ+ת:
5ְרָבא ֵמַר1ָָנ� 2ְִמַרֲחֵמי ֵל. 1ְֵני ַהאי צ':): קה

ֶאFָא ִמ�57 2ְָלא , ָלאו ִמ�57 2ְַמֲעֵלי ְטֵפי, ָמָתא
ִנְמָצא 6ֶַה49ִכיַח ה5א '; מ4ַכח ְלה5 1ְִמFֵי 6ְ2ִַמָ)א

 130 :ָ<נ5א

ִ+י ֵ;ֵר6 ,  1ְִנָיִמי� ִ>Eָח5 ֶזה מ4ֶרה ַעל ַ?ְדל5תְוֶאת
 ):ד(י "ַר6ִ

ְוֶאֶר�  , �1ֶ ָיִמי�, ַעל �6ֵ ֶאֶר�  ִיְ<ָרֵאל, 1ְִנָיִמי�
:). ְזָבִחי� נד(ִיְ<ָרֵאל ה5א ָ?ב4ַ. ִמָ+ל ָהֲאָרצ4ת 

ִע� , לֹא 2ַי 6ֵֶאי� ָלֶכ� ָ+ל ַה1ְִחינ4ת ַהFָל5, ְוַהְינ5 135 

 ל4ְקִחי� �36ֶֶ>, ָ+ל ֶזה ְוֶאת 1ְִנָיִמי� ִ>Eָח5
ְוַהְינ5 2ְִסֵ)� ַהGֵֶֹכל ַה49ִכיַח . ְצְמֶכ� ַ?ְדל5תְלַע

 :א4ָת�
ִ+י ָ+ל ַה9ְִתָ?ֶאה ,  ָהי5 כ:Fָָנה ִ+י ַה+ֹל נ4ֵפל ָעַליָעַלי

 140 :ָחְכָמת4 ִמְסַ>Fֶֶקת ִמ589ֶ

6ִֶהיא , ַהַ?ֲאָוה) ה( ְוָהֵעָצה ַהְ)ע5ָצה ְלַבJֵל ]ה[
): ז"ִמ6ְֵלי ט(4 6ֶָ+ת5ב ְ+מ, ָהֲעב4ָדה ָזָרה

, ְ+מ4 2ָ6ְֶר56 ַר41ֵתינ5" (ָ+ל ְ?ַב. ֵלב' >4ֲעַבת ה"
ָהִעEָר ה5א ַעל  ְיֵדי , :)ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה ס4ָטה ד
ִ>�5E (ַ+59ָבא 5E<ִ1ִַני� , ִהְתָקְרב5ת ַל2ִIַיִקי� 145 

ִאְתֲעִביר ֵאל , א1ְִתר5ָעה 2ְִאיה5 ר5ָח':): ח"כא מ
ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , ְוַצ2ִיק ה5א 1ְִחיַנת ר5ָחא'; 3ֵחר

ְוַעל  ָיד4 , "ִאי6 ֲא6ֶר ר5ַח 41): "ז"1ְִמְד1ַר כ(
, ֶאָחד, ְוַנֲעֶ<ה ֵמ3ֵחר, ֵאל 3ֵחר, ב4ַ.ִנְכָנע ר5ַח ָ?

58 9ֶ9ִ6ֶ, :)ה"ִ>�5E כא נ(' ִ+י ה5א ק4ָצא 2ְא4ת ד 150 

 ):ז"ְיֶחְזֵקאל ל(ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , 3ְר1ַע ר5ח4ת
ְוֶזה ". ֵמ3ְר1ַע ר5ח4ת 1ִֹאי ָהר5ַח' +ֹה Aַמר ה"

ְ>רֵֹע� 6ֵ1ְֶבט ): "ְ>ִהFִי� ב(ְל�46 , ְל�46 ְ>ר5ָעה
ִ+י ה5א ְמ1ֵ6ַר , )א"ח ְות�5E כ"ִ>�5E י" (1ְַרֶזל

 155 :ְ+ִפיר4ת, ֵאל 3ֵחר, ר5ַח ָ?ב4ַ.

ִ+י ִר5Eִדי� .  ְוֶזה 1ְִחיַנת ִר5Eִדי� ְוַהְמָח3ת ַ+%]ו[
, ְוַהְמָח3ת ַ+% ִנְמ6ִָכי� ִמ1ְִחיַנת ָהר5ַח Fֵ1ַ6ֶב

ִ+י ַעל  ְיֵדי ִ<ְמַחת ַהFֵב ה5א , ַ+8ְִרֶאה 1ְח65
 5Eִני�ִ>ְוַכ59ָבא 1ַ; ְמַרEֵד 5ַמֶ+ה ַ+% ֶאל ַ+%

ְוַהאי ר5ָחא ָנ6ִב 6ִ1ְית ִ;ְרִקי� ':): א"ִ>�5E כא נ( 160 

ְוִהיא 1ְִחיַנת ', 2ְִדר4ָעא 5ְב6ִית ִ;ְרִקי� 462ְִקי�
ִל41 : "ְוֶזה5 1ְִחיַנת. ַהְמָח3ת ַ+% 5ְבִחיַנת ִר5Eִדי�

 ָר6ָהָ;, ַוֵ)ֵצא, 1ְֵרא6ִית  ַר1ָה" (ָנָ<א ֶאת ַרְגָליו
; ַהְינ5 ַעל  ְיֵדי ָהר5ַח Fֵ1ַ6ֶב 1ִָאי� ָהִר5Eִדי�, )ע

, ל"ַהְינ5 ַעל  ְיֵדי ַה2ִIַיק 6ֶה5א 1ְִחיַנת ר5ַח ַ+8ַ 165 

 ):ו"ְ>ִהFִי� ל(ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , ל"ִנְתJֵ1ַל ַהַ?ֲאָוה ַ+8ַ
ב4ַדת ְוִנְתJֵ1ַל ָהֲע, "3ל ְ>ב4ֵאִני ֶרֶגל ַ?ֲאָוה"

" ְוַרֲחצ5 ַרְגֵליֶכ�: "ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב, ֱאִליִלי�
). ו(' ֶזה ֲעב4ַדת ֱאִליִלי�') ח"1ְֵרא6ִית י(

1ְִחיַנת , 5ְכ8ִ6ְֶתַעFֶה ָהַרְגִלי� ַעל  ְיֵדי ָהִר5Eִדי� 170 

ַהְינ5 , ְוִנְתJֵ1ַל ַהַ?ֲאָוה,  ֶאת ַרְגָליו4ָנָ<א ִל1
ִ+י ; ל  ְיֵדי  ֶזה ִנְמָ>ִקי� ַה2ִיִני�ַע, ָהֲעב4ָדה ָזָרה

ֲחר�4  %3 , ָ+ל ְזַמ� 6ֵֶ)6 ֲעב4ָדה ָזָרה 1ָע4ָל�'
, 5ְכ8ִ6ְֶתַע1ֵר ָהֲעב4ָדה ָזָרה, )ְרֵאה, ִסְפִרי(' 1ָע4ָל�

ְוAז ָהַרְגִלי� ,   %3 ְוִנְמ6ִָכי� ֲחָסִדי�ֲחר�4ִנְתַע1ֵר ַה 175 

ַהְינ5 , )6ְמ5ֵאל  א ב(י ֲחִסיָדיו ֵה� 1ְִבִחיַנת ַרְגֵל
ַחְס2ֵי ָדִוד "ַהְינ5 1ְִחיַנת , 1ְִבִחיַנת ֲחָסִדי�

ִ+י , 2ְַיָקא' ַה8ֱֶאָמִני�') ה"ְי6ְַעָיה5 נ" (ַה8ֱֶאָמִני�
 : ְוַהְ+ִפיר4תנ5תִנְתJְ1ַל5 ַה9ִי

ַח ִ+י ַעל  ְיֵדי ָהר5,  ֶזה 1ְִחיַנת ַהְמָח3ת ַ+%ְוַג� 180 

6ִיר  (ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , ִנְתַ?Fֶה ֶהAַרת ַהָ)ַדִי�
ֶזה ' 42ֵפק; '"ק4ל 42ִדי 42ֵפק): "ַה7ִיִרי� ה
, .)ח"ִ>�5E כה ס(ַ+59ָבא 5E<ִ1ִַני� , 1ְִחיַנת ר5ַח
 :ְוָסִמיְ$ ֵל.

ֶזה 1ְִחיַנת ִהְתַ?5Fת " 42ִדי 6ַָלח ָיד4 ִמ� ַהח4ר" 185 

ְוAז , ַהְינ5 1ְִחיַנת ַהְמָח3ת ַ+%, ֶהAַרת ַהָ)ַדִי�
ְוֶזה , ַהְינ5 ַהְ+ִפיר4ת, ִנְתJֵ1ַל ָהֲעב4ָדה ָזָרה

 ":ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמ5ָנה): "ז"6ְמ4ת י(1ְִחיַנת 
ַהְינ5 1ְִחיַנת ר5ַח , 6ֶַעל  ְיֵדי ַה2ִIַיק, ִנְמָצא
ַהְינ5 , ַרת ַהָ)ַדִי� ְוָהַרְגַלִי�ִנְתַ?Fֶה ֶהFֵ1ַ6ֶ ,Aב 190 

ְוִנְתJֵ1ַל ַהַ?ֲאָוה , 1ְִחיַנת ִר5Eִדי� ְוַהְמָח3ת ַ+%
ְוAז ִנְתַקֵ)� , ְוִנְתַר1ֶה ָהֱאמ5ָנה, ְוַהְ+ִפיר4ת

6ֶה5א , "ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמי46ר): "ו"ְ>ִהFִי� כ(
א 1ְִחיַנת ָנָטי5 ִ+י ַה9ִינ5ת ִהי. 1ְִחיַנת ֱאמ5ָנה

ִ+ְמַעט ָנָטי5 ): "ג"�6ָ ע(ְ+ַמֲאַמר Aָס% , ַרְגָלי 195 

 8ֶ6ֱֶאַמר �6ָ ַעל 6ִֶה7ִיא4 ִל41, "ַרְגָלי
" ְוַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמי46ר"; ַ+ְמבAֹר �6ָ, ְלִמינ5ת

ַוְיִהי ָיָדיו "ְוAז ִנְתַקֵ)� , מ4ֶרה ַעל ֱאמ5ָנה
 ":ֱאמ5ָנה

ִ+י , ְוַה>4ָרה ִהיא ַ?� ֵ+� 1ְִחיַנת ָיַדִי� ְוַרְגַלִי� ]ז[ 200 

ִנְגֶלה ה5א 1ְִחיַנת : ֵי6 1ְַה>4ָרה ִנְגֶלה ְוִנְסָ>ר
" 42ִדי 6ַָלח ָיד4 ִמ� ַהח4ר: "ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב, ָיַדִי�

, )ב" למ4ת6ְ(ַהְינ5 ָחר5ת ַעל ַה5Fח4ת ', ִמ� ַהח4ר'
, ְוִנְסָ>ר ֵה� 1ְִחינ4ת ַרְגַלִי�; ִנְגֶלה6ֶה5א 1ְ
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ָ+ה מט(ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה , ְ+ַמֲאַמר ֲחָכֵמינ5 :): ס: 205 

5ְכָלִל)5ת . 'ְוכ5' ַמה ָיֵרְ$ Hֵ1ֶַתר'" ַח59ֵקי ְיֵרַכִיְ$"
 ת5ְמַסֶ)ֶמ" 1ֵית"9ַ6ְֶתֶחֶלת 1ְ, ַה>4ָרה ִנְקֵראת ֵלב

6ְַ+� ָהר5ַח 2ְָנ6ִיב 6ִ1ְית ִ;ְרִקי� �7ָ6ֶ ִמ, "ָלֶמד"1ֶ
ַהְינ5 1ְִנְגֶלה , 2ְִדר4ִעי� ְו6ִית ִ;ְרִקי� 2ְַרְגַלִי�

 210 :5ְבִנְסָ>ר

1ְִחינ4ת , ְוָהָמ�,  ְוֶזה 1ְִחיַנת ָמְר2ֳַכי ְוֶאְסֵ>ר]ח[
1ְִחיַנת עֶֹמר , 1ְִחיַנת ?4ָרל 6ִֶהִ;יל ָהָמ�, ;5ִרי�
, ִ+י ָהָמ� 1ְִחיַנת ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי�. ִרי�ְ<ע4

 ְצמ6ֶ4ָעָ<ה ַע, ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה, ְ+ַמֲאַמר ֲחָכֵמינ5
5ִב6ְִביל ֶזה ִהִ;יל , :)ְמִגיָלה י(ֲעב4ַדת ֱאִליִלי�  215 

�6ָ (;5ר ה5א ַה?4ָרל 1ַחֶֹד6 9ֵ6ֶת 41 מ6ֶה 
, ל ָהֲעב4ָדה ָזָרהִ+י מ6ֶה ה5א ְמַבJֵ, :)ג"י

ְ+ֵדי ְלַבJֵל , 5ִב6ְִביל ֶזה ִנְק1ַר מ5ל 1ֵית ְ;ע4ר
, ְ+מ4 2ָ6ְֶר56 ַר41ֵתינ5, ע4רָהֲעב4ָדה ָזָרה 1ַ6ְֶ;
ִ+י מ6ֶה ). ז.) (ס4ָטה יד(ִזְכר4נ� ִלְבָרָכה  220 

% ִ+י ה5א ְמַבJֵל ֲחר�4  3, )ח(ִ?יַמְטִרָ)א ֲחר�4  %3 
6ֶה5א , ִ+י ה5א ִק1ֵל ַה>4ָרה, 6ֶל ָהֲעב4ָדה ָזָרה

 ְיֵדיֶה� ִנְתJֵ1ַל ַעל6ֶ, ל"1ְִחיַנת ָיַדִי� ְוַרְגַלִי� ַ+8ַ
ְוַעל ֵ+� ִהִ;יל ;5ר 1ֶַ)ַרח . ל"ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי� ַ+8ַ

ִ+י ָח6ַב ִ+י ְ+ָבר ֵמת מ6ֶה , 9ֵ6ֶת 41 מ6ֶה 225 

ְוֵאי� ע4ד ִמי , Jֵל +ַֹח ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי�ַהְמַב
 :6ֶ)5ַכל ְלַבJֵל +ַֹח ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי�

 ָמְר2ֳַכי ְוֶאְסֵ>ר ָהָיה ָלֶה� +ַֹח ְלַבJֵל ֲאָבל
5ִב6ְִביל ֶזה 1ִיֵמיֶה� , ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי� 6ֶל ָהָמ�

, ֲאַמר ֲחָכֵמינ5ְ+ַמ, ִק1ְל5 ִיְ<ָרֵאל ַה>4ָרה ֵמָחָד6 230 

" ִקְ)מ5 ְוִק1ְל5.): "1ָ6ַת פח(ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה 
. ִקְ)מ5 ְוִק1ְל5: ְוֶזה. 'ִקְ)מ5 ַמה 1ְEִ7ֶל5 ְ+ָבר'

, ְוִק1ְל5 ֶזה 1ְִחיַנת ָיַדִי�, ִקְ)מ5 ֶזה 1ְִחיַנת ַרְגַלִי�
 :ל"ְוה5א 1ְִחיַנת ַה>4ָרה 1ְַעְצָמ. ַ+8ַ

' ָמְר2ֳַכי ָמר 2ְר4ר'.  1ְִחיַנת ָמְר2ֳַכי ְוֶאְסֵ>רְוֶזה 235 

Fִי� קלט( ֶזה 1ְִחיַנת , ְל�46 ֵחר5ת, 2ְר4ר:) ח:
" 42ִדי 6ַָלח ָיד4 ִמ� ַהח4ר: "ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב, ָיַדִי�
 ְ$ַמה ָ)ֵר, ְוֶאְסֵ>ר ה5א 1ְִחיַנת 46ַקִי�; ל"ַ+8ַ

ַהְינ5J1ִ 5ל , ְוֶזה ְל�46 ;5ִרי�. ל"Hֵ1ֶַתר ַ+8ַ
): ג"ְי6ְַעָיה5 ס(ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי� 240 

". ;5ָרה 2ַָרְכִ>י ְלַב2ִי 5ֵמַע9ִי� ֵאי� ִאי6 ִאִ>י"
ַהְינ5 1ְִחיַנת , ְוַעל  ְיֵדי ֶהAַרת ָמְר2ֳַכי ְוֶאְסֵ>ר

ְתJְ1ַל5 ַהְ+ִפיר4ת ְוִנְתַר1ָה ֱאמ5ָנה ִנ,  ְוַרְגַלִי�ִי�ַהָ)ַד

): ֶאְסֵ>ר ב(ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב , 1ָע4ָל� ַעל  ְיֵדיֶה�
): �6ָ(5ָב. ְ+ִתיב , "ַוְיִהי אֵֹמ� ֶאת ֲהַדHָה" 245 

ִ+י 6ְֵניֶה� ֵה� , "ַ+ֲא6ֶר ָהְיָתה ְבAְמָנה ִא>4"
ל  ְיֵדי ָהר5ַח ְוֶזה ַנֲעֶ<ה ַע). ט(1ְִחיַנת ֱאמ5ָנה 

 :ל"ַ+8ַ
ֶאְסֵ>ר 1ְר5ַח  ַהEֶֹד6 '.): ְמִגFָה ז( 1ְִחיַנת ְוֶזה

ִ+י , "ִל41 ָנָ<א ֶאת ַרְגָליו"ַהְינ5 1ְִחיַנת ', ֶנֶאְמָרה 250 

, 6ִֶהיא 1ְִחיַנת ַרְגַלִי�, � ָ>ל5י 1ָ."ִעEַר ָהַע+5
, " ָמֶותד4ת י4ְרַרְגֶליָה): "ִמ6ְֵלי ה(ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב 

. ְוַעל ֵ+� ִעEַר ִ>�5E ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי� ַעל  ָיָד.
%3 '; ֶאְסֵ>ר 1ְר5ַח  ַהEֶֹד6 ֶנֶאְמָרה'ְוַעל ֵ+� 2ְַיָקא 

1ֶ6ֱֶאֶמת ִ>�5E ָהֲעב4ַדת ֱאִליִלי� ה5א ַ?�  ֵ+� ַעל   255 

ר ָהֲעב4ַדת ַרק ֵמֲחַמת 6ִֶעEַ, ל"ְיֵדי ָמְר2ֳַכי ַ+8ַ
ְוַעל ֵ+� ַעל  ָיָד. ִעEַר , ֱאִליִלי� ְ>ל5ָיה 1ָ.

�5E<ִה ַעל �6ֵ ֶאְסֵ>ר. ַהFְָוַעל ֵ+� ִנְקֵראת ַה9ְִג ,
ִ+י ', ֶאְסֵ>ר 1ְר5ַח  ַהEֶֹד6 ֶנֶאְמָרה'ְוַהְינ5 2ְַדְיָקא 
 260 ַהָ)ַדִי� תְוַעל  ָיד4 ִנְתַ?Fֶה ֶהAַר, ָהר5ַח ה5א Fֵ1ַב

1ְִחיַנת , ַרק ָהִעEָר ְ>ל5ָיה 1ַָרְגַלִי�, ְוָהַרְגַלִי�
 :ֶאְסֵ>ר
עֶֹמר ֶזה 1ְִחיַנת .  1ְִחינ4ת עֶֹמר ְ<ע4ִרי�ְוֶזה

ַהְינ5 , ָמר 2ְר4ר 2ְר4ר ְל�46 ֵחר5ת, ָמְר2ֳַכי ַעִי� מֹר
 265 ְ+מA6ֶ 4ְמר5) [י(1ְִחיַנת ָחר5ת ַעל ַהF:חֹת 

 .):ֵער5ִבי� נד(ִזְכר4ָנ� ִלְבָרָכה , ַר41ֵתינ5
6ֶה5א 1ְִחיַנת , ] ִ>ְקֵרי ָחר5ת ֶאFָא ֵחר5ת3ל

" ַעִי� 1ְַעִי�"6ֶה5א 1ְִחיַנת , ַה>4ָרה 1ְִנְגֶלה
ְ<ע4ִרי� ֶזה 1ְִחיַנת ֶאְסֵ>ר 1ְר5ַח  ). ד"1ְִמְד1ַר י(

 270 ):ב"2ְָבִרי� ל (ְ+מ4 6ֶָ+ת5ב, ַהEֶֹד6

. 6ֶה5א ְל�46 ר5ַח, "ִ+ְ<ִעיִרי� ֲעֵלי  ֶד6ֶא"
ְמָצא4 ע4ֵסק , ְ+1ָ6ֶא ָהָמ� ְלָמְר2ֳַכי, 5ִב6ְִביל ֶזה

עֶֹמר ְ<ע4ִרי� 2ִיְדכA : 5ַמר ָלֶה�, 1ְעֶֹמר ְ<ע4ִרי�
 6ַ+ְמבAֹר 9ִ1ְַדָר, Aֵתי ְוִנIַח א4ת4 ְוֶאת 1ָָניו

ִ+י ַעל  ְיֵדי ; .)ֶאְסֵ>ר ַר1ָה ָ;ָר6ָה י ְמִגיָלה טז( 275 

6ֵֶה� , 6ֶה5א 1ְִחיַנת ָיַדִי� ְוַרְגַלִי�, עֶֹמר ְ<ע4ִרי�
ִנְתJֵ1ַל ָהֲעב4ָדה , 1ְִחיַנת ַהְמָח3ת ַ+% ְוִר5Eִדי�

. ל"1ְִחיַנת ֵ?א5ת ַ+8ַ, 6ֶה5א 1ְִחיַנת ָהָמ�, ָזָרה
 ֶזה ִצ5ָה ָהָמ� ַלֲע<4ת ֵע� ָ?בַֹ. ֲחִמ7ִי� ילִב5ִב6ְ
ִ+י ָרָצה ְלַבJֵל +ַֹח 6ֶל ֲחִמ7ִי� י�4 6ֶל , 9ָ3ה 280 

 :6ֶה5א ַה+ַֹח 6ֶל ָמְר2ֳַכי ְוֶאְסֵ>ר, ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

 
 
 


